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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 
  

 

 

ُِ وعلى اهلل، رشوِل على والصالُو والصالُة هلل، احلنُذ  آل

 ...واهلُل ومً وصحبُ

 ومتلـػَ   الـلاس  بعل  متعلةَ  الؿؼلآت كتابلةُ  فتظلؾ : بعذ أما

 الؿسللتم ؿ  آصلل عِ  طؾللك تحؿُؾفللؿ   وإدبللا  الؿػؽللن ـ بعلل 

 الؾغللقي  والتصلحق    آجتؿاطقلة والؿتابعلة التاملة  والؿناجعلة

 اكتفاً   ُتسعػ لؽـفا   إبتما ً  أرهؼْت  وإنْ  وهل   الثؼايف والتجم م

  ..! ومـافع كتٍب  إلك فتتحقل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بعضلفا كشلن قلم وكلان   وحم ثة قم ؿة لف كتابات بع  إلك فعاد

 إلقفلا أضلػت ثؿ   وتلمؾتفا فؼبؾتفا القاطقة( إذن ) مسؿك تحت

   مجتؿلع مؾلػ يف افجعؾتفل والشلتات  آكلمراسِ  مـ ٕحؿقفا  

لن حتلك   مـتظؿ وكتاب  يف ضلؿفا ثلؿ ومناجعتفلا  جؿَعفلا اللُ   سَّ

 . وآهتؿام الحػاوة مـ بشل   حظك طّؾف مجؿقع  كتاب

 إتاحللة   والؿقاقللع بالصللحػ الؿعـقللقـ إلخللقاي لشللاكن وإكـللل

   العزملات وأشلعؾقا   الفؿلؿ كّشلطقا فؼلم   الػؼقلن لؾعبم الػنصة

 كللان التعللب ولؽللـ..  تعبـللا وكللمقؼ  جللعوكنا كتللابع وجعؾقكللا

 ..   والػائمة بالؿتعة مضؿخًا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 دتبَ: أثٛ لبي ٚوّب

 مللـ ِجسللنٍ  طؾللك إٓ ُتـللاُل ..تَنهللا فؾللؿ الؽبللنى بالناحللةِ  بصللنَت 

 ..!التعِب 

 .الؿثني وآكفؿاك   السار وآحتؿال الجؿقؾ  الصبنُ  وخالطـا

 تشلللؼ   عادةٌ سللل القناطلللة ويف   أصلللحاُبف  عنففلللا للللةاذةٌ  الؼؾلللؿ ويف

 ملـ الؽثقلن طؾك  خػك الةي الماخؾل السنورَ  وتحمُث  القجمان 

 وفللنع العؾللؿ  جللز ُ  ٕكللف.. طـللف الـاشللم ـ طؾللك و عللز   ص بللف

 فلكتجقا   العشاق فقف وذاب   الؿحبقن فقف اكفؿؽ الةي آص ع 

 ...!وأثؿنوا وأفادوا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 والصػا ُ  الَؿؾةةُ  الؼؾؿِ  ويف

 

  ُ الفـللا وبللف سللعادتل وفقللف **

 

 كثقنا  ؿؾُؽـل باَت  صم ٌؼ 

 

 الجػا ُ  حَصَؾ  ولق وأمِؾُؽف **

 

 

 كسللل   ( القاطقلة إُذن ) طـقان تحت مجؿقطةٌ  مؼآٌت  هـا وها

 . كن ؿ جقاد إكف   الؼصم وصحةَ    الـػع دوام لفا تعالك اللَ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ...!الواعية األرٌ حكيكة/ ١

 

 ...(( واطقة أذن وتعقفا تةكنة لؽؿ لـجعؾفا تعالك)) قال

 ورأت فاكتػعلت  الل طلـ سؿعت واستـارة  ففؿ ذات حافظة  اي

 او غػؾلللت وملللا فعؼؾلللت  الحلللؼ  وجا هلللا فاتعظلللت  شلللنطف

 !استؽبنت    

 ومقزاكفلا الحؼلة  الشلن عة أذن هلل التلل القاطقلة  إذن هلل تؾؽ

 !المققؼ    

 قلم وفؽلن كلب   قلم وقؾلب وطت  قم اذنٌ  إٓ بالشنع  حقط فؾـ

 !حقا   
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 واستشللعنوا مقاطظللف  وطللقا مللـ بللف  العللامؾقن هللؿ أهؾللف فللالؼنان

 قؾلقب طؾلك ام الؼلنان  تلمبنون أفل  ))دروسلف    وفؼفلقا بقـاتف 

 .محؿم سقرة (( أقػالفا

 وحسلللـ   واإلدراك والػفلللؿ الحػللل  مؽقكاتفلللا القاطقلللة ٕذنفلللا

 .!    التػاطؾ

 او اثلار  حؿؾلة ملـ اقتػلاهؿ وملـ بلالل  العؾؿلا  بفلا  حظك وإكؿا

! الؼؾللقب    صللالحل او الػضللائؾ  جّؿللاطل او السللــ  محبللل

 جاثؿ هقى او خاكؼة  معصقة او مشموم  كػاق احتقاه مـ بخ ف

 وققؾ. محؿم سقرة (( آكػا قال ماذا العؾؿ أوتقا لؾة ـ قالقا ))... 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وسامع   فعامؾ سامع : ث ثة )الـاس :  ؼال وكان.  الؿـافؼقن هؿ

  .( فتارك وسامع   فغافؾ

ن ٓ وأ الـباهللة  واكتسلاب الللقطل خصلالؽ  مللـ كؿسلؾؿ  فلكلت

  ! آستفبال    او آستغػال طؾقؽ  ؿارس

   خطقلنة واجتؿاطقلة منضلقة اللةح اللك البشني العؼؾ اكتفك وإٓ

 : إشفن بؼقلف الؿتـبل لخصفا

 ضقغؿ أدكك لؽان العؼقل لقٓ

 

 آكسانِ  مـ شنف الك أدكك **

 

 

 جحلن ملـ الؿممـ ُ ؾمغ ٓ وسؾؿ)) طؾقف الل صؾك ققلف ص  وقم

 . الصحقحقـ يف أخنجاه (( منتقـ



 

 
8 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 هللةه يف العصللن إكسللان بفللا  تؿللمح بللات   سللامقة حؼقؼللة لؾللقطل

 الػفلؿ وحسلـ لؾلةات اإلدراك ملـ طؼؾقلة حاللة تؿثؾ! إزمـة   

 التلل الصلحقحة الؿعطقلات حسب آكسان  حقل  جني ما لؽؾ

 .!اكتسبفا   

 والـفا للة سللؾقؿا  آسللتـتاج كللان دققؼللة سللؾقؿة كاكللت وكؾؿللا

 .!ماتعة   

 مز ػلا وطقلا أكتجت محنرة  غقن او خاصئة  الؿؼممات كاكت وإذا

 !لف     حمود ٓ وتخؾقطا هز ؾة  وأحؽاما
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الؿخللزون سلل مة طؾللك والؿػؽللنون إذكقللا  حللَنص ولللةلؽ

 ُ لناد قضلقة لؽلؾ الؿؿفلمات الؿؼلممات وصلحة لؾتػؽقن  إولل

 !طؾقفا     حؽؿ إصمار او ففؿفا

 تعاصقلا والتلمبن وآستبصلار القطل قضا ا مع التعاصل ن ؽق وأن

 لؿلـ للةكنى ذللؽ يف إن تعلالك)) قلال كؿا حاضنا  بمهقا بصقنا

 .ق سقرة (( قؾب لف كان

 

 الػفلؿ   حلنم قلم الحؼقؼقلة أداتلف مـ القاطل  قؾبف  جند مـ وكؾ

 او ربلف  شن عة تجاه لف ققؿة ٓ و بقت لحظاتفا  يف آمقر وإدراك

 !الحقاة     احماث او رسقلف  سـة

 !كثقنة     مسالؽ يف و تجاهؾ  خمع وبالتالل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الحػل  او فحسب  الت وة رستفاومم نآبالؼن آكتػاع يف  ؽػل ٓ

 واسلتـباط اللمروس  وتلملؾ الؿعلاي  سبن مـ لؿجندوا الخارق 

 أفلاكقـ التلمبن انتبسل  شؼ حاضن  قؾب مـ ٓبم بؾ ك  العظات 

 و ؼطػ دررها  مـ و جـل حؾقائفا  مـ فقصقب العز ز  الؽتاب

 الحسللـ قللال     الؽؿؾللة العؼلل   منتبللة  بؾغللف مللا ثؿناتفللا  مللـ

 الل: رحؿف البصني

...!! ( طؿلل  ت وتللف فاتخللةوا تللمبن و  بللف لُقعؿللؾ الؼللنان كللزل )

 أخ قـللا طللـ  تحللمث زماكـللا او  صللػ كلكللف....! الل سللبحان

 !!تعالك    ربـا ك م تجاه وأحقالـا

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 إكـا! العؾقة  ؟ الشن عة وأحؽام الؼنان تجاه دوركا أن وطقـا ففؾ

 وإٓ! الؽبقلن    الؽـلز ففلق وجلمت إن القاطقلة  إذن طـ كبحث

 واطقللا  طؼلل ً  ٕن جم للم  مللـ وصللـاطتفا إ جادهللا طؾللك حنصللـا

 مفلب يف وبلاتقا استغػؾقا  م  قـ ومـ البشن  مـ أكقام مـ  خقن

 !والس م     جفة     ؾك مـ تقصل التل النمؾ كؽثبان او الن   
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 نورشات يف العياد..!/ 2

 

تسلللطع الشلللؿ  وتؾتفلللب  فقؼلللقل الجلللق لطقلللػ ومؿتلللع  ... 

ما أشمَّ الحن  وكشعن بسلخقكة وتسافنون لؾصؼقع الشاتل  فقؼقل 

 وطـا     !

كةا هق حلال بعل  الـلاس  تـاقضلات  واسلتبماد بلالنأي وحلب 

لؾؿخالػللة  وقػللق لؾشللةوذات  ومجافللاة لعدلللة ..!طؾللك مـللقال: 

 خالػ تعنف  وما أردت إٓ خ يف...!

تلخلللةه لؾقؿلللقـ  فقتطلللنف لؾؾشلللؿال  وتؼلللقل أبلللق   فقصلللنخ 

 بالسلللللللللقاد  وتم لللللللللم وتثـلللللللللل  فقعلللللللللارض و لللللللللةم...!

 ٓ تمري ما تصـع فقف   !
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـٍ    قمًا  ؿاٍن اذا  ؿؿُت َذا  ؿ

 

 وإن لؼقت معم ا فعمكانِ  **

 

 

الحجج الباصؾللة ولقتللف  خللالػ بالللملقؾ السللاصع الؿؼـللع  ولؽـللف بلل

 الؿفؾفؾة ...!

وقللال ابللـ طبللاس رضللل الل طـفؿللا : ) كػللك بللؽ ضؾؿللًا أٓ تللزال 

 مخاصؿًا  وكػك بؽ إثؿًا أٓ تزال مؿار ًا (.

 وهبـل قؾُت هةا الصب  لقٌؾ 

 

 أ عَؿك العالؿقن طـ الضقا ِ  **

 

 

فنذا ما طصنَتف وطاصنتف  وخبنتف وخابنتف  تبقـ للؽ بلمون أدكلك 

ر بة  أن النجؾ لم ف كقرسلات طـاد لة  مقشلاة بشل  ملـ الغلنور 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ورف  الحؼ  وولع الةات وشفقة التؽؾؿ   وللق  تعسلن الػفلؿ 

 لم ف....!

ار  والنجلقع لؾحلؼ  وطلمم ولةلؽ وجب طؾقـا تعؾؿ فـقن الحلق

النكقن لؾباصؾ  وحسـ اإلصغا  كحسلـ الؽل م  وتعؾلؿ معنفلة 

إخطا  كتعؾؿ الصقاب   وإخة والند  وققلل صقاب  حتؿلؾ 

الخطلللل  وقلللقل أخلللل خطلللل   حتؿلللؾ الصلللقاب  وأكـلللا لسلللـا 

بؿعصقمقـ  وكؾ  مخة مـ ققلف و تنك إٓ صلاحب الؼبلن  وهلق 

 لس م..!الـبل إطظؿ طؾقف الص ة وا

ومع الطػنة التؼـقة  ػتنض تفشؿ صخنة العـلاد  وبلمو خنوقلات 

فقفا لؾـظن والسلؿاع وتحؽلقؿ العؼلؾ  وتػفلؿ ملنادات أخلن ـ  
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ل الؿسللتبمون   ؾبسللقن تللاج العـللاد  وقللم ولؽللـ لعسللػ ٓ للزا

زركشقه بػصقص  عتؼمون خؾمها  وأكفا ستحؿقفؿ مـ تقلارات 

 المفاقة...! التؼـقة

وتغص حقاتـا بعـاد فؽني وإداري ودطلقي واجتؿلاطل ٓ حلمود 

لفللا  و حسللبقن أكفللؿ طؾللك شلل   مللـ جللنا  فؼللمان طؿللؼ العؾللؿ 

ل والل وجلللقهن الثؼافلللة  وتفلللة ب الـػ  والتسلللام  آجتؿلللاط

 الؿستعان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ٚٔٛارح اٌعٕبد ِب ًٌٍ :
/ الؽبن وبطن الحؼ ورده   كؿلا أفادتلف إحاد لث . واكظلن إللك ١

رجللقع رسللقل الل يف اختقللار مقضللع غللزوة بللمر  لؾحبللاب بللـ 

 الؿـةر  وتػؼف فقفا صق  ...!

/ الجمال وارتػاع الصقت )) ما ضنبقه لؽ إٓ جمٓ (( سقرة ٢

 الزخنف .

الؿعاكلمة  وتؿسلؽ كلؾ صلنف بحجتلف .ويف الحلم ث  / إشاطة٣

 ))وإطجاب كؾ ذي رأي بنأ ف (( .

.)) ومـ الـاس ملـ  جلادل يف الل / طمم تقققن إدلة والبناهقـ ٤

 بغقن طؾؿ وٓ همى وٓ كتاب مـقن (( سقرة الحج .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 / إغنا  البسطا  طؾك قػق ذلؽ الؿسؾؽ الَؿعقب .٥

 لؿػقمة ./ مجال  طؼقؿة فاقمة لؾـؼاشات ا٦

 / تؽن   آستبماد  واطتؼاد حسـف وس متف .٧

/ كثنة الؾغق وإجفلاد الؾسلان بؿلا ٓ صائلؾ تحتلف  قلال الحسلـ ٨

)هللمٓ  مؾللقا العبللادة    -رحؿللف الل إذ سللؿع ققمللًا  تجللادلقن 

 وخػ طؾقفؿ الؼقل   وقؾ ورطفؿ فتؽؾؿقا(.

م شللنًا ) إذا أراد الل بؼللق/ قؾللة اإلكجللازات   وقللال إوزاطللل : ٩

 ألزمفؿ الجمل   ومـعفؿ العؿؾ ( .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ولتجللاوز العـللاد ٓبللم مللـ آطتللناف بالبشللن ة ود ؿللة الخطللل  

قللة  وبنمجللة وآكػتللاح طؾللك الجؿقللع  وتػعقللؾ الشللقرى الحؼقؼ

 العؼؾ مـ جم م فؼفا ووطقا وتثؼقًػا    والل الؿقفؼ...
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 شبابيا مً التطرف..! وقايُة /3

 

طافف بالػؽن الؿتطنف  مـ أخطن اختطافات الشباب الحالل  اخت

وزطللؿ الجفللاد والـصللنة  والبسللالة  ودخللقل الجـللة السللن ع...! 

فقػعؾ أمقرا ٓ صؾة لفا باإلس م  و تخؾؼ بلخ ققات الخقارج  

و ػعللؾ فعللؾ حللمثا  إسللـان  فلل  اإلسلل م كصللنوا  وٓ إطللما  

كسللنوا...! كحللق حللادث مسللجم الطللقارئ بللإم   رحللؿ الل 

 جنحك  والل الؿستعان .الشفما   وطاىف ال

او قم  تطنف إلك الضم إلحادا وطؾؿـلًة أو لبنللة  فقؼلع يف الجػلا  

 والشؼا ..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ملن الل بللمن إٓ ولؾشلقطان قال اإلمام ابـ الؼقؿ رحؿف الل : ) فؿلا أ

فقف كزغتان : إما إلك تػن ط وإضاطة   وإما إلك إفناط وغؾق  ود ـ 

الل وسللٌط بللقـ الجللايف طـللف والغللالل فقللف   كللالقادي بللقـ جبؾللقـ   

 والفمى بقـ ض لتقـ (.

وواقللع إمللة الؿللملؿ  مللا  ـبغللل أن  ؽللقن سللبق  ل كحللناف  أو 

    !الغؾق  أو مجافاة الؿـفج الشنطل 

وإكؿا دافعا لؾعؾؿ والتػؼف الصحق   والـفضة واإلصل ح والبـلا   

)) وملا أرسلؾـاك إٓ  طؾك كقر مـ الل  ووفؼ همي رسلقل الل...!

ويف الحللم ث الصللحق  قللال قـ (( سللقرة إكبقللا  . رحؿللة لؾعللالؿ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

صؾك الل طؾقف وسلؾؿ : )) إن الل ُ عطلل طؾلك النفلؼ  ملا ٓ ُ عطلل 

 طؾك العـػ (( كؿا يف صحق  مسؾؿ .

وحقـؿللا  ؼللؾ العؾللؿ أو  شللتم الظؾللؿ  أو تضللعػ الللمطقة  وتللزداد 

الضغقصات آجتؿاطقة  تـبلت هـلا وهـلاك فئلات تتبـلك اإلسل م 

الغلللللالل  وتلللللزطؿ أكلللللف الشلللللنطل   الصلللللحق   الؿـاسلللللب  

 الؿفتمي     !

وحقـؿا تتؽؾؿ أو تتصنف باسؿ اإلس م  تضنه  وتضنكا  وتؾحؼ 

 بـا الؿساوئ والشنور     !

وقم أسفؿ الغنب الؽافن يف ذللؽ  بلنغؿ تطلنففؿ كحلق قضلا اكا  

 ومارسقا التشق ف اإلط مل..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ٌٍٚٛلبٌخ ِٓ رٌه اٌغٍٛ ٚاٌزغشف:

بات العالؿ فسلقحا بالؿصلادر  :اٌغٍٍّخ اٌزٍمً ِصبدس/ ١

الؿتـقطة  لـشن إفؽار والعؼائم والسلؾقكقات الحسلـة والسلقئة  

ب  شؽ  فنن مطالعة الؿقاقع  فؼؾ لل ما تؼنأ؟ أقؾ لؽ مـ أكت..

آلؽتنوكقللة الضللالة  والػتللاوى الحؿاسللقة الؿـحنفللة  مللـ أطظللؿ 

الؿلللمثنات الحالقلللة  وهلللل جالبلللة التطلللّنف  وكلللةلؽ إفللل م 

ر  الخادطلة لؾشلباب  وال طبلة بعؼلقلفؿ  والتلل تحلنض والصق

قلللال تعلللالك: طؾلللك العؾؿلللا  واللللقٓة وإوصلللان والؿؽتسلللبات. 

 ))َأصِقُعقا الل واصقعقا النسقل وأولل إمن مـؽؿ (( سقرة الـسا .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ملـ السلؾػ ففلؿ أصلقل طؾك الؿبـقة : اٌصحٍحخ اٌفَٙٛ/ ٢

! جػللا     وٓ غؾللق فقفللا ولللق  الؿعتبللنة  والؿصللادر الللقحققـ

 كنط ن اكحناف  أو شةوذ ب  الناسخقـ العؾؿا  صن ؼة وتحاكل

 الجفلاد وتلنك أمـلة  لعملاكـ وكؼؾلف إملام  وٓ را لة بل  الجفاد

 وصن ؼللة السللؾػ  مللـفج خلل ف الـصللقص وتػسللقن ؼللل الحؼق

  الناسخقـ  والتؿاس العؾلؿ طـلم إصلاغن  وطلمم ضلبط العؾؿا

مقللزان الؿصللال  والؿػاسللم  ويف الحللم ث الصللحق  )) إن مللـ 

 أشلللللناط السلللللاطة أن ُ ؾلللللتؿ  العؾلللللؿ طـلللللم إصلللللاغن ((.

كحمثا  إسلـان  وصلغار العؾلؿ والؿؽاكلة والخبلنة  فُقسلّقدون  

لةلؽ بلهلؾ  واإل غلال يف اللمما  والتؽػقلن...! وهلةا ملـ ولقسقا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

أسللباب الخللناب وآبتللماع  قللال اإلمللام الشللاصبل رحؿللف الل يف 

أكلف ملـ  -أو ُ عتؼلم فقلف  -آطتصام: ) أن  عتؼم اإلكسان يف كػسلف 

أهؾ العؾؿ وآجتفاد يف الم ـ  وهق لؿ  بؾغ تؾؽ المرجة  فقعؿؾ 

وخ فف خ فا...( و غمو ذاك فتـة لف  طؾك ذلؽ  و عم رأُ ف رأ ًا  

وكؽسة طؾك الؿتبقطقـ..! و ـتشلن أن التقسلع يف اللمما    وهلق 

قال طؾقف الص ة والس م: مسؾؽ خارجل ضال  ويف الصحقحقـ 

 )) ٓ تنجعقا بعمي كػارا  ضنب بعضؽؿ رقاب بع  ((.

وفضؾفؿ  ؽؿـ يف كقكفؿ  : اٌعٍُ يف اٌشاعخني رلبٌغخ/ ٣

الؿبؾغقـ طلـ الل   وأكثلنهؿ خشلقة  وأوطلاهؿ ففًؿلا  وأحسلـفؿ 

قلللال تعلللالك) إكؿلللا  خشلللك الل ملللـ طبلللاده حؿللل  ودطلللقة ...! 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

أكلللف ٓ إللللف إٓ هلللق  العؾؿا ((سلللقرة فلللاصن . وقلللال )) شلللفم الل

 والؿ ئؽة وأولقا العؾؿ قائؿا بالؼسط (( سقرة ال طؿنان .

 واتسلللاع وتخؾػفلللؿ  لسلللطحقتفؿ  : اجلٙةةةبي رلبٔجةةةخ/ ٤

  فللنن د للـفؿ  صللاب لللق حتللك! والتنبق للة    العؾؿقللة مصللائبفؿ

طؼقلفؿ لؿ َتطِب  وأففامفؿ لؿ َتِزن   ! لؼؾة العؾؿ أو مجافاتف  أو 

))حتك إذا لؿ ُ بلؼ طالؿلا اتخلة الـلاس رؤوسلا  محاربتف أحقاكا    

جفآ  فُسئؾقا فلفتقا بغقن طؾؿ فضؾقا وَأَضلؾ قا (( . و حؽلك طلـ 

 قملًا بؽلا  شلم مًا  فؼقلؾ للف:  مالؽ رحؿف الل قال : ))بؽك ربقعة

 .(( مصقبة كزلت بؽ؟ فؼال: ٓ .. ولؽـ اسُتػتل مـ ٓ طؾؿ طـلمه
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

و جن الجفؾ لؾبمطة والخنافات قلال ابلـ مسلعقد رضلل الل طـلف 

 )اتبعقا وٓ تبتمطقا فؼم ُكػقتؿ  كؾ بمطة ض لة (.

 والؿلنبقـ العؾؿلا  واجلب وهةا : ثبٌعٍُ احلّبط ضجظ/ ٥

نطل  و ػنغللقه يف الشلل بلالعؾؿ الحؿللاس زملام  زمللقا أن اللقاطقـ 

إطؿال الخقن ة والمطق ة  و جعؾقا مـ تؾؽلؿ الطاقلات مـلارات 

لئؽ  سارطقن يف الخقلنات قال تعالك )) أوخقن وبن ورحؿة  كؿا 

 وهؿ لفا سابؼقن ((سقرة الؿممـقن .

 إفللةاذ  لؾؿشللا   الشللاب  ؼللنأ بلللن ادلغبٌعةةخ ادلفٍةةذح :/ ٦

افعللة  ٓ الضللارة  وٓ الـ الؿقاقللع كطؾلل و تللندد النباكقللة  وحؿؾللة

 طالع كؾ ما هب ودب  بؾ  ؿحص و لمقؼ  و ناجلع و سللل..! 

 )) فاسللقا أهؾ الةكن إن ُكـُتؿ تعؾؿقن (( سقرة الـحؾ وإكبقا  .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 والؼقلادة الَقحلمة طؾلك بالحػلاظ : اجملزّة  عمةء  احتبد/ ٧

 سللؿاكؿ هللق))  والفما للة  والنخللا  إمللـ وكعؿللة وآجتؿللاع 

سقرة الحج . )) اللةي أصعؿفلؿ ملـ جلقع قبؾ ((  مـ الؿسؾؿقـ

 وآملللللللللللـفؿ ملللللللللللـ خلللللللللللقف(( سلللللللللللقرة قلللللللللللن   .

فؿ (( )) أو لؿ  نوا أكا جعؾـا حنما آمـا وُ تخطػ الـاس ملـ حلقل

سلقرة العـؽبللقت . واللقصـ كالسللػقـة ملـ خنقفللا  خلنق وحللمة 

 القصـ وققتف وتؿاسؽف .

فة  الفاد التنبق ة الؿحاضـ خ ل مـ : اٌرتثٛي االحزٛا / ٨

فؽنًا وسؾقكا  وتفة با وتنفقفا   بحقث تحتضـ الشلاب  وتشلبع 

رغبتف  وتققم مقهبتف  وتصلقن وقتلف   وقلم تقسلن غاللُب ذللؽ يف 

ب دكللا الغالقلللة ملللـ خللل ل إكم لللة الصلللقػقة والبلللنامج الشلللبابقة 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

والقاجُب ح  إجقال طؾقفا  وحؿا تفؿ مـ الشنور )) كؾؽلؿ 

لؽ  ملـ تقلارات الػسلاد  راع ومسئقل طـ رطقتف ((  وتحؿقف كلة

وصللماقات السللق ...! ٓ سللقؿا مللـ  حسللبقن أكفللؿ  حسللـقن 

قال تعالك )) قؾ هؾ كـبئؽؿ بإخسلن ـ أطؿلآ  اللة ـ صـعا..! 

 َضلللللؾ سلللللعقفؿ يف الحقلللللاة اللللللمكقا...(( سلللللقرة الؽفلللللػ .

 ..َضؾ سعقفؿ  .

 .ف  كقر هاٍد..

 وٓ همى واض ...

 وٓ صن ؼ مستؼقؿ...
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

جمهؿ  فماف الؿسللؾؿقـ  وقصللػ مسللاوقللم بللان ذلللؽ  باسللت

وللق صل  التلم ـ ملـ خل ل العؾلؿ   وتنكفؿ لؾعمو الحؼقؼل ...

والؿشللا   النبللاكققـ  لؿللا رأ ـللا ذلللؽ الضلل ل الؿبللقـ  وتؾؽللؿ 

 الطن ؼة العقجا ...!

 وإشلػاقا  وإصلغا    وحـاكلا حقارا االعزٍعبة اٌفىشي : /٩

فؿ  وُتلللتػفؿ صؿقحلللات وُتؾّبلللك الشلللباب  مشلللاكؾ ُتحلللؾ بحقلللث

فؽلؾ  ن  وٓ  صلادرون  وٓ ُ فؿشلقن...أسنارهؿ   ! ف  ُ ؼصق

وكؿا قال الع مة   طزل وتفؿق   سقمدي إلك غب  وتمطق ...

)القللقم  ؼتؾللقن أهللؾ الةمللة  وغللما أهللؾ  ابللـ طثقؿللقـ رحؿللف الل

 الؼبؾة(!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

وهةا ما وقع  تطقر الػؽن  واشتعؾ التطّنف  واستثؿنه إطلما   

اإلسل م  و لةرون أهلؾ  ن أهؾفباتقا خـاجن يف ضفقركا  بؾ  ؼتؾق

ؿ  واحتللقا  أبـائـللا قبللؾ فالقاجللب قطللع الطن للؼ طؾللقف إوثللان ..

 الضقاع..

 وتفلللة با وتؿؽقـلللا  تقضقػلللا : االخزّبعٍةةةخ احلبضةةةٕخ/١1

 العللق  و سللتطعؿ والؽنامللة  بآكتؿللا   حلل  بحقللث وتللمر با 

لللة دا  وخللقؿ  وهللل فالبطا الؿـشللقدة  أهمافللف و صللقب الؽللن ؿ 

ػ والػللناغ والشللعقر باإلحبللاط والحللزن الللماخؾل  وٓدة العـلل

والسػن  والزهادة يف إهؾ والؿجتؿع  أضػ إللك قضلا ا أخلنى 

ففؾ أطلمدكا  ؽـ الشاب  غشاها كؾ  قم وساطة..!قم كفؿؾفا   ول

لةلؽ طمتف  وخطقكا خطقاٍت طؿؾقة  وتنكـا الؽ م آستف كل 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

والؿعالجللات الـاجعللة  والتؼؾقللمي والفقائل  الؿجللايف لؾحؾللقل 

حػللل  الل ب دكلللا وشلللبابـا ملللـ كلللؾ بللل   وفتـلللة      الػاطؾلللة ...

 والس م.

 هلل١٤٣٦/٢٢/١1 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 مهّوىات اهله امليربي...!/ 4

 

 إ ؿاكقللة ومظؾللة متقهجللة  أسللبقطقة إشللعاطة الجؿعللة مـبللن 

 طظقؿلة  تلثقن لة أبعلاد ذات متجلمدة  دطق ة ورسالة راسخة 

 آسل مقة  والـػسلقة آجتؿلاطل  العؼلؾ طؾك بظ لفا تحط

!    النقلائؼ وأفلاكقـ اإلحسلان  ومزاهلن اإل ؿلان  طبؼ فتـشن

 و سعك قمرها  حؼ فقؼمرها بةلؽ  بعضـا  ح  متك ولؽـ

 إٓ  حضللن فلل ! أبقابفللا    مللـ البقللقت و لللتل سللعقفا  لفللا

 !!دافؼ    وقؾؿف ذاكن  ولساكف كاب   وقؾبف حاضن  وطؼؾف

  عـل مؿا وصػا   وابتفال وتطفن ةوت و وذكن ص ة فقفا  جتؿع

... الؿـتظلنة اإل ؿاكقلة والُطعؿلة إسبقطل  لؾؼا  الـػقس تعط 

 !و نشم     بف و ـص   ؼقل  ان الخطقب طساه وما
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 تؾللؽ وأطلل ك الؿـزلللة  هللةه الل بللقأك وقللم كػسللؽ سللؾ 

  : الؿؽاكة

 !طمتف ؟ لعمن أطمدت هؾ 

 !ذخقنتف  ؟ لؾؿـبن وجؿعت 

 ! ؟روحف  لف وهقلت

 !رماحف  ؟ لف وصؼؾت

 والتللثقن صلقق  والؽؾؿلة مسلمولقة  والخطابلة أماكلة  فالؿـبن 

 ...!مؽؾػ دققؼ

 كصل  او طلابنة  كؽؾؿلة الخطبلة تتعلاصك الؿـابن بع  زالت وٓ

 وبالتللالل! وأهللماف     مضللؿقن بلل  متؾللقة مقطظللة او مجللند 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 !والعلمة    بالعتلاد واسلتفقـ إماكلة  وضعػت آهتؿام  تؼاصن

 رحلؿ ملـ آ!سل ح    بغقلن الفقجلا  اللك  غلمو أكثنكا وأضحك

 !الل  

 !؟....ماذا س ح تؼقل قم

 ٌه: ألٛي
 الؿـضلبط  وإدا   الؿتؼـ والتحضقن القطل  ودقة العؾؿ أسؾحة

 !العن      والفؿ آجتؿاطقة  والؾؿسة

 وارتجللت مـابنكللا  لعؾللت طالقللا  اهتؿامللا الخطبللة أططقـللا اكـللا لللق

 !    رصقمكا وتصاطم مقاطظـا  وصمقت أحقاؤكا 

 كلت وقم الخطقِب  ف ٍح  وأيّ 

 

 ورصقُم  لف تسؾق ٓ مقاط ُ  **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لغا اتللف  لؿبؾللغا الجللاد  الؿـبللني الفللؿ تؽللق ـ مللـ بللم ٓ ولللةا

 ! وتساهؾـا    احقاكا  لتنهؾـا والؿعالج لسؾبقاتف  والؿزحزح

 : وبٌزبيل ٚأدٚارٗ

١:ٓ
َ
 وقصصلا  موشلقاه وأدللة وجؿعا  قنا ة / اٌزحضري ادلزم

 (( بؼلقة اتقـلاكؿ ملا خلةوا ))!    وإحصلائقات ورصلما وتلم ت

 بعللم هـللا الؿػقللمة الؿقسللقطات ومللـ.  وآطللناف البؼللنة سللقرة

 إمللة وصلل ح الـعللقؿ كظللنة كتللاب الصللحاح  وكتللب التػاسللقن

 كخطللب الؿتقـللة الؿناجللع مللـ وأشللباهفا العػللاي  سللقم لؾلمكتقر

 .الجقمة الشققخ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لؿادتللف  وتؼن للب العـللقان  اختقللار مللـ / اال٘زّةةبَ ادلجىةةش:٢

 للؿ ملا إسلبقع  أوائلؾ ملـ وتحم مه شاكؾف  وما إفؽار وتؼققم

 !مػاجئة    وقضا ا مقضقطات تطنأ

 أتقلت ولؿلاذا وتصلقراتف  ورسلالتف لؾؿـبن اٌعٍٍخ: إٌظشح/ ٣

. فصلؾت سلقرة (( الل الك دطا مؿـ ققٓ أحسـ ومـ ))!القف   ؟

 الـصللقحة  ومسللمولقة الؽؾؿللة  واماكللة فقللف  اإلخلل ص وتطؾللب

 !   والتقفقؼ بالؿمد الباري طؾك وآلحاح

 وسلارت الؼشلنة  ملـ فبنزت الثؿنة  صاحبتفا الـظنة  طؾت فنن

 إقلللقام بلللف وصلللارت أفلللاق   لللاحـا يف وكاكلللت غؿلللنة  بللل 

 !والنفاق    
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 أسللؿك مللـ واكللف ٚسعةةبٌزٗ: ِغةةلٌٍٚزٗ اعزشةةعبس/ ٤

 الماطقللة لؼللب طؾقللف  صللمق فؿثؾللف العقائللم  وأطظللؿ النسللائؾ 

 لؾتلاثقن  و حـ لؾفما ة   حتنق الةي الؿشػؼ  والقاط  الـاص  

 القجلف  واحؿلنار والغضب الشمة مـ الل رسقل حال مستحضنا

  !لغا تفا    النسالة وتصؾ مماه  الحؼ لقبؾغ م  الؿ  وتغقن

 وصؿللقحفؿ أطقللـفؿ ورصللم / احةةرتاَ عمةةٛي إٌةةبط :٥

 وآسلتعماد الفؿلة إشلعال طؾك الخطقب  حؿؾ مؿا وتطؾعاتفؿ 

 .الجاد

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 فقحلنص   أحقالفؿ و تؾؿ   ػقمهؿ  كقػ  تنقب وهق سقؿا ٓ

 او فقفجلن   ؽلنر للؿ مؿلا الـلادر  والعز لز الجلاذب  الؿػقلم طؾك

 !!فقـؽن      عاب

  إٌجٛي: اذلذي يف اهلل سمحٗ اٌمٍُ اثٓ االِبَ لبي ٚلذ

 وأوصللاف بآٓئللف طؾقللف والثـللا  الل حؿللم طؾللك خطبللف مللمار وكللان

 والـللار  الجـللة وذكللن اإلسلل م  ققاطللم وتعؾللقؿ ومحامللمه  فكؿاللل

 رضلاه  ومقاقلع غضبف  مقارد وتبققـ الل  بتؼقى وإمن والؿعاد 

 تػعؾلقا لـ أو تطقؼقا  لـ إكؽؿ الـاس ))أ فا خطبف: يف  ؼقل وكان

ُدوا ولؽـ بف٪ ُأِمْنُتؿ ما كؾ  كلؾِّ  يف  خطلب وكلان وأْبِشلنوا((  سمِّ

 ....ومصؾحتفؿ الُؿخاصبقـ حاجة تؼتضقف بِؿا وْقٍت 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ادا   وجلقدة مقضلقع  روطلة ملـ / ٚعً خٛ٘ش اخلغجةخ:٦

 متؽؾػلة  وٓ معؼلمة غقلن واضلحة  فصلقحة ولغلة كػسلل  وتفؿؿ

 الحلم ث ويف وإ جاز ودقة واكخػاض    ورفع استف ل  وحسـ

 ط ملة اي (( فؼفف مـ مئـة خطبتف وقصن النجؾ ص ة صقل ان ))

 !ووطقف    فؼفف طؾك

 بفللا واسللتفان هاكللت آ الحسللان الؿقضللقطات اسللتطالت ومللا

 !!    فائمتفا وقؾت الجؿع 

 وإمل ل فتـلة الخطبلة فؽلةلؽ وب    فتـة الص ة تطق ؾ ان وكؿا

 !وتـػقن    
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الجاد  البحث دون  حقل الةي االٌىرتًٚٔ: اٌىغً دف / ٧

 وتحق لؾ والؾصلؼ  الؼلص وأسلؾقب الؿطؾلؼ  التصلق ن واكتفاج

 التنهلؾ ملـ شلؽؾ اللك كافعلة ملمثنة ملقاد ملـ آلؽتنوكقة الـعؿة

 !!الجؿعة    لؿـبن والتـظقؿل الػؽني

 ومؼتنحاتفلا  وطجائبفلا الـلت ملـ الخطقلب  سلتػقم ان باس وٓ

 وحزمف    وجمه طؼؾف تؾغل ٓ ولؽـ

 آ الـللت خطبللة  سللحب ٓ الخطبللا  بعلل  ان الؿسللتظنف ومللـ

 او جؿؾلة  يف فقحلار وتحن لن  مناجعلة ب  فقلتل الجؿعة  صبقحة

 لػظف   يف  تؾؽل

 لًٍ: وّب
 الجؿعة  قم صّقر وربؿا

 

 سنطةِ  يف أوراقف مخؾطا **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 !و حةف    و ز م و مقؼ  ؼنا مـ بخ ف

   ووجماكلف حسف معف وتػاطؾ ودمف  بعصبف ذاك ٓمتزج كتب ولق

 !!   إ ام مـ  قما  طالعف مـبن ا أرشقػا وبـك

 الؿتعؿؼلة والؼلنا ة والتلمر ب  بالتلهقؾ / اٌرتثٍخ اٌزارٍخ :٨

 التـؿق للللة الللللمورات يف وآكللللمماج ورسللللالتف  الؿـبللللن فؼللللف يف

 قكالسلؾ وتؼقم والخطاب  وإدا  الفقئة تصؾ  التل واإلطماد ة 

 التؼؾقم ة لؾؽؾؿات مبا ـة الؿـبن ة شخصقتؽ وتجعؾ!الخطابل  

 !الؿؽنر    والقط 

 بلف  علز مؿلا وأكلف ورسلالتف  دوره تػؼلف واطقة اذن مـ لؾخطبة ٓبم

 ...الؿقفؼ والل !    إطما  مـف و غتاظ الل  د ـ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 رائحة الهتب ورائحة الهنبيوتر ..!/ 5

 

 

 ُتؼصل أن الؿعنفقة  فاتفاواكؽشا بػتقحاتفا الحم ثة التؼـقة تحاول

 القلللموي وآصللل ع الؾؿللل  مجلللآت طلللـ وإسلللػار الؽتلللب

 الل وكػللع كثقلنا  أفؾحللت وقلم والتعؾقؼلل والشللنائل  والتفؿقشلل

 الجؿقللع واكحـللك   بللإرواح وزاغللت إبصللار  خطػللت إذ بفللا 

 الجفلاز  ؿؾؽلقن الـلاس وأضحك الخطافة  وتطقراتفا ٕجفزتفا

 حقلث طـفلا  اكػؽلاك وٓ أهؿقتفلا معتؼلم ـ والث ثة  والجفاز ـ

 الؿعللارف وحقللازة الؿقسللقطات  واحتللقا  الؽتللب  اسللتقعاب

 ...! والؿؽتبات  ويف أسنع الؾحظات
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 حقللث صعقمتللف  طللـ وٓ طـللف غـللك ٓ ؽتللابال فللنن ذلللؽ  ومللع

 والتفؿلق  البحثلل  والؽلم الحؼقؼلل  الؿعلنيف بآمت   الشعقر

 إسللللنار وجؿللللال الللللةكن ات  بطقللللب والؿللللقحل ال صللللؼ 

 ...!والعبنات

 أمقنا أزاُل  ف  الؽتاُب  قال

 

 وَحصقرا وسّقماً  الؼؾقب طـم **

 

ـِ  لؿ  وحقاسٌب  آلةٌ  طـل تغ

 

 قلللم نا زالأ وٓ إصلللقؾ إي **

 

 

 أصلقؾة فالؼم ؿلة الطلن ؼقـ  بلقـ واإلفادة الجؿع مـ ٓبم ولةلؽ

   لؾققللت مسللنطة والحم ثللة التؼـقللة  تعطؾللت لللق إلقفللا ومحتللاج

وجقز  وباتت آجقال معؾؼة بفا   وقت يف الؽثقن لؾؽؿ ومستقطبة
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

وضفللن الؿللمارس آلؽتنوكقللة والجامعللات   والللتعؾؿ آلؽتللنوي 

 ..!.والتعؾقؿ طـ بعم

 : ثبَرً اٌىزبة ديزبص رٌه ِٚ 
 وح وتف  وتقسنه يف أحؾؽ الظنوف. أصالتف/ ١

 . الؿطالع مـ القجماي قنبف/ ٢

 الؾغقي ز م أبق قال وقم   العؾؿقة والـؽات بالتعؾقؼات تـق نه/ ٣

 . بالتعؾقؼات  عـل. (  ظؾؿ حتك الؽتاب  ض  ٓ ) الل رحؿف

 . واإلكجاز بالجم اإلحساس/ ٤

 .آلؽتنوكقة والؿطالعة التؼـقة مـ أكثن فقف  الةهـ حضقر/ ٥
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ٓ والؿعللارف الؽتللب فللزخؿ الػؽللني  الشللتات مللـ إمللان/ ٦

  ـسلل التلل وأخبارهلا  تفاصلػحا واتسلاع التؼـقلة بزخؿ  ؼارن

 ..!وتمققؼا ومقضعا مصمرا بعضا بعضفا

 

 فؼم الزخارة  وخمماتفا القاتسات : ادلثبي عجًٍ عٍى ٚخز

 تؿلت  مجؿقطلة أ لة يف الػائلمة تؾؽلؿ قلعمق  مري ٓ َبعُضـَا بات

 الـتلائج تتلزاحؿ الؿقسلقطات  كطلاق ويف وتقالقفا  كثنتفا بسبب

 ...! ضبط وٓ الةهـ  ـسك وقم الؿستخنجة 

 طؾقفلا  وتخطط وتشامفا  الؿعؾقمة ت م  فنكؽ الؽتب بخ ف

 . الةات يف روحاكقة صقرة لفا وتبؼك...! تفؿ  وقم
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الؿؼاركللة  تجؾقللة بللؾ! كلل    تؼـللل ال التزهقللم ذلللؽ معـللك ولللق 

 الظللنوف لصللقؼة الؽتللب وتبؼللك تحصللقؾقة  وسللقؾة كللؾ وتؿققللز

 جفلم اكفقلار وأحقاكلا   والحقاسلقب الؽفنبلا  تعطلؾ ملـ الطارئة

 ...!شاكؾف وما بػقنوس والؽتابة  البحث مـ كام ت  سـقات

 اسلتعؿالفا طؾقـلا ُجؾك  كعؿ هل وطؿقما  سقنة  أططالفا والؽتب

 ))وإن تعلقد  ٓ فؼلم اسلتثؿارها  يف الزملان ومسابؼة الل  ةصاط يف

 . إبناهقؿ سقرة تحصقها(( ٓ الل كعؿة تعموا

 كللؾٍ  ويف   التؼـقللة يف ُتسللتطعؿ ٓ زكقللة  أفـللان لؾؽتللاب/ ومضللة

 ..!خقن

 فمادي طؾك الؽتاب ورائحة

 

 البعادِ  الؼقمِ  حقاسَب  تػقق **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 مثبطات علنية شبابية...!/ 6

 

ـٍ  مللـ تشللقع  العؾؿللل  الـطللاق يف ومؼللقٓت كؾؿللاٌت  ٔخللن  حللق

 الػناغ مستـؼعات يف بفؿ والنمل العؾؿ  طـ الشباب هؿؿ لصنف

 وباسلللؿ والتنفقلللف  ـلللقعالت وباسلللؿ تلللارة  اللللمطقة باسلللؿ والتقلللف 

 ...!أخنى تارة الؿحاضـ

 أوقلات  وإهلمار طبلاقنة  وفؼلمان صاقات  ضقاع ذلؽ طـ و ـتج

 التلسلللق  يف وطنقؾلللة إفؽلللار  وتشلللق   الؿػلللاهقؿ  وخؾلللط

 ...!والبـا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : رٌه ِٚٓ

لؾؿقثلؼ  ُتؼلال :ٔفغةه  رزعةت فةء اٌىزت يف )اٌعٍُ -١

والؿللمقؼ العؾؿللل  ومللـ  سللفؿ بؿشللاركات طؾؿقللة ودطق للة ...! 

 النائعلة الؿصلـػات بلةكن  حػلؾ وملـ  سخن ًة مـف وملـ جفلمه 

و ستػقم  وهق  ن م قطع السبقؾ  و عقن فقؼنأ بفا  و تؾةذ الػاخنة 

معاصللن  عللزم طؾللك اإلضللافة واإلفللادة  بحجللة زخللارة  طؾللك كللؾ

  الؿتؼممقـ  وتناجع الؿتلخن ـ  ! ومـ أحسـ إجقبة لفقٓ  :

 شقئا الؿعاصنَ   نى ٓ لؿـ قؾ

 

 التؼللللم ؿا لعوائللللؾِ  و للللنى **

 

 حلللم ثًا كلللان الؼلللم ؿَ  ذاك إن

 

 قلم ؿا الحم ُث  هةا وسقبؼك **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وقؿللع اإلبللماع  لللقأد تسللند :ٌُخةةش  اِٚي رةةشن )ِةةب -٢

 طؼللقل طـفللا و ـللتج والتؼؾقم للة  التؽللنار وتنسللق  آسللتـباط 

 الؽتللب وٓ آصلل ع  سللعة تػؽفللا ٓ جامللمة  وأففللام متحجللنة 

دابللن التللللقػ ومحاولللة التػللــ وآبتؽللار الػسللقحات  وتؼطللع 

 تلنك ملا النجلَؾ  ؼلقل: سلؿعَت  الجلاح  :)إذا قلال العؾؿل  وقم

ُل   .ُ ػِؾ ( أن  ن ُم  ٓ أكف فاطؾؿْ  شقئًا  لمِخن إوَّ

 أوثةةش َِةةٓ خغةةلٖ وةةبْ وزبثةةٗ شةةٍخٗ وةةبْ )ِةةٓ -٣

 ملـ  حلةرون ملا  بؾلم يف إشلقاخ اكعلمام طـم سقؿا ٓ :صٛاثٗ 

 يف هؿتللف الؿسللؽقـ الطالللب  للمع حتللك الفؿللؿ  وتثللبط الؽتللب 

 واإلقبال..! الفؿة وتزلزل الؼنا ة 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الـحلق  طؾلؿ يف الحلايف بشلن قالفا :  وزة أٌٚٗ عٍُ )٘زا -٤

 للؿَ  فؼلالقا: ضلنبف  للؿ فؼلال: طؿلنا  ز لم ضلنب قلؾ لف: ققؾ لؿا

 أسلاس فلالـحق وإٓ ....مؼقلتلف فؼلال كؿثال  سقؼ ولؽـ ضنبف 

 .. الشنائع لتعؾؿ

 

 لًٍ: ٚوّب
ـِ  لسان مـ  بسطُ  قالـح  إلَؽ

 

ـِ  لؿ إذا تؽنمف والؿن  **   ؾح

 

 أجؾَّفلا العؾلقم مـ أردت واذا

 

ـِ  مؼلقؿِ  ِطْؾؿُ  فلجؾ فا **  آلسل

 

 

 الجللار قالفللا :إٌٍةةه  حيزةةبخْٛ إٌةةبط رظةةٓ )٘ةةً -٥

طـللف  مثبطللا لللف   الل رضللل طبللاس اإلمللام البحللن ٓبللـ إكصللاري
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

آه وقللم تصللمر الؿجللال   ومحطؿللا لعز ؿتللف ابتللماً    ثللؿ لؿللا رَ 

 واحتشم لف الـاس  كمم وقال :) هةا الػتك كان أطؼؾ مـل (.

وهللق كللةلؽ مـتفللك العؼ كقللة حػلل  الزمللان والبللمار لؾخقللنات  

 وجؿع العؾؿ والســ واستغ ل الػنص .

 يف بعضلفؿ  ؼقلفا :ِٕصٛسح  ٚاٌذعٛح زلفٛػ )اٌذٌٓ -٦

  شاركقا لؿ إذ طاتبقهؿ ٓئؿقـ  لقم أو آخن ـ   حؿاس طؾك الند

 ملا خلةوا ))  ؼلقل الل أن بلنغؿ   واإلصل ح اللمطقة مجآت يف

 . وإطناف البؼنة سقرة (( بؼقة آتقـاكؿ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الؿؽتبللات  عللا ـ مللـ  ؼقلفللا :ٚصةةعت  غضٌةةش )اٌعٍةةُ -٧

 أهؾلف  للف وأن صلعقبة العؾلؿ  فقبث الخ فقة  والؿسائؾ الؽبنى 

 ؿؾفلاو ح الجفلقل  و ؾؼطفلا الصلغقن  بفلا فقغتن أهؾف  مـ ولسـا

 ...!ال هل

 بحبفا الؿغنم الؽتب  لجّؿاع تؼال :)ً٘ لشأد ِب عٕذن  -٨

 تققلػ  بل  و جؿلع حلم  بل  فقشلتني! لفا   والتنتقب وشنائفا

 وهلؾ قلالقا: ذاك  أقناكلف لح  ما فاذا...! ولةتف أكسف افقف و عا ـ

 !؟..الجم م  تشتني حتك الؼم ؿ قنأت

 لؾتسلؾقؿ ُتضلنب :وةبْ  شلةب أثةذ  اإلِىةبْ يف )ٌٍظ -٩

 طـلم اكتفلك العؼلؾ وأن والتلار خل  الثؼلايف وآستسل م لعؾؿل ا



 

 
53 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ضقؼ بحقث طؾقفا   اإلضافة كستطقع وٓ وإسػار  الؽتب تؾؽ

 ..آستـباط آلة وُتغؾ التػؽقن  و حب  الـطاق 

 وربؿللا طؾؿقللة  واختقللارات فؼفقللة  آرا  طؾللك الؼماسللة وتضللػل

 ..!الملقؾ مـ مجندة

مة يف الل رحؿف الـحقي مالؽ ابـ قال  الػقائلم  تسفقؾ" كتابف مؼمِّ

 ومقاهلَب  إلفقلة  ِمـًَحلا العؾلقمُ  كاكلت وإذا ) :"الؿؼاصلم وتؽؿقؾ

َخن أن مستبَعمٍ  فغقنُ  اختصاصقةً  ن ـ لبع  ُ مَّ  طؾك طُسنَ  ما الؿتلخِّ

مقـ  ملـ كثقنٍ   اإلكصلاف  بلاَب   سلم   حسلمٍ  ملـ الل أطاذكلا الؿتؼلمِّ

 .( آوصاف جؿقؾ طـ و صم  
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لفلؿ وصلار وابتؽلنوا  فلبلمطقا تللخنوا أجؾة أئؿة ذلؽ ومصماق

 الؼلقؿ وابلـ تقؿقلة ابلـ كحلق: ملـ اإلسل مقة الؿؽتبلة يف الؾؿسات

 الل رحؿفلؿ وأشلباهفؿ والؿزي لوالعناق رجب وابـ حجن وابـ

 . أجؿعقـ

اكللُف   وخللنَب بْسللَتاكُف   /١1 )ٓ َ ـَللاُل َهللَةا اْلِعْؾللَؿ إِٓ مللـ ططللَؾ ُدكَّ

 اَت َأقللنُب َأْهِؾللِف إَِلْقللِف  َفَؾللْؿ َ ْشللَفْم َجـَاَزَتللُف ( .َوَهَجللَن إِخَقاَكللف   وملل

تللنوى طللـ أحؿللم بللـ كصللن العقاضللل رحؿللف الل  ومؼصللمه شللمة 

آكؼطلللاع  وللللق  تعطقلللؾ الؿصلللال  وكبلللة الحقلللاة آجتؿاطقلللة 

وآقتصاد ة كؾقًة  خ فا لؿـ  سققفا يف غقن مؽاكفا كاصحا صؾبلة 

 الحم ث وغقنهؿ  والل الؿقفؼ...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ومضللة/ يف الؼللم ؿ مثبطللقن  ويف زماكـللا استئصللالققن  فحللاذرهؿ 

 وتققفؿ...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الصػار...! الشباِب عسلُة/ 7

 

 

 الشلقارع وتجـبلف لؾبقلت  ابلـفؿ بحلب قم ؿًا  ػنحقن أبا  كان

 فؽللني وأمللان تنبللقي  مؽسللب ذلللؽ أن و عتؼللمون والؿؼللاهل 

 ...!وأخ قل

 لًٍ: حىت
 لفلللقٍ  أكلللقاعُ  للللف بقتلللل ويف

 

 ُ ـللاُل  وٓ  شللة ٓ وصللقنٌ  **

 

ـُ   ودأبلل حبلل شةا مـ ُ عا 

 

 ُ سللتطاُل  ٓ ثابتللًا و بؼللك **

 

 

ـْ     حلقالإ وتبا ـلت القضلع  اختؾلػ الؿعاصلن  زماكـلا يف َوَلؽِ

 ٕكلف!     أبق لف  وطؾك الشاب طؾك مخقػة الطق ؾة  العزلة وباتت

 : وباختصار
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 و ثؼلػ الؿعؾقملات مـلف  تؾؼلك كؿبقلقتني  جفلاز طؾك مـعزل -

 ..!كمري ٓ بؿا كػسف

 طؾلك فِصلقغ! مسلجم ا    وٓ ممرسلقا وللق  كؿبققتن لا فقتثؼػ

 ..!و عقف  عنفف ٓ ما طؾك وُرّبل الـت  هقى

 . معنوفة غقن ط قات  نبط -

 . الطقبة ومؽاسبفا آجتؿاطقة الحقاة يف  زهم -

را الؿعق  القاقع  شاهم -   سلتؾبف قلم بؿلا ومؾغقملا مـّؿؼلا  مصقَّ

 ..! قلقجقاوأ م  فؽن ا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ملـ كثقلن ُأتلل فؿلا آسلتقؼاظ  وتحتؿ الحةر  طؾقـا تعقـ ولةلؽ

 الؿشلللبقهة  العزللللة خللل ل ملللـ إٓ الؿتمطشلللـقـ(  )إحلللماث

 ...!الؿؾقث والخ  

 ومعلاداة طالقلا   كػسلقًا وشلحـًا خطقلنة  تصقرات بـا  طـف وكتج

 ومللا طللام  بشللؽؾ الؿجتؿللع طؾللك والسللخط والعؾؿللا   لؾحؽللام

 : التالقة الـتائج يف صفتؾخق  ؿؽـ

 . وأخ قفؿ الؿسؾؿقـ لعؼقمة الؿضادة إفؽار حؿؾ/ ١

 ربؿلا بؾ بفؿ  كؼقصة كؾ وإلحاق والعؾؿا   الحؽام مـ الـقؾ/ ٢

 الصلحقحقـ ويف..!  الؿطؾلؼ والتؼبلق  التؽػقلن إللك الحال  رتطق
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بلا  فؼم كافن  ا ٕخقف قال أمنئ أ ؿا والس م:)) الص ة طؾقف قال

 .(( طؾقف رجعت وإٓ قال  كؿا كان إن أحمهؿا  بفا

 وقم المطقة  وٓ اإلس م تخمم ٓ وأكفا العامة  الحقاة احتؼار/ ٣

 الصلغقن الحلَمث فقبقلت ات والشلفق والض ٓت بالػتـ تشبعت

 أحاد لث  جفلؾ أو و تجاهلؾ والـؽلاد  والعلار السقاد إٓ  نى ٓ

 وأكللتؿ تحزكللقا وٓ َتفـللقا فلل  )) كحللق مللـ والتؿؽللقـ  البشللارات

 . طؿنان آل سقرة (( إطؾقن

ـّ هلةا اللم ـ ملا بؾلغ الؾقلؾ   وققلف صؾك الل طؾقف وسلؾؿ:)) لَقلبُؾغ

 والـفار ((.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َ سلتؼقن بحقلث وفؼفقلا  طؾؿقلا والؿجفقلقـ السػفا  تصم ن/ ٤

 ..!مـفؿ مـطؾؼاتفؿ أكثن

 وبالتلالل شلنطل  مسلقغ بل  والتػسلقؼ التؽػقلن طؾلك الجنأة/ ٥

.  الخلقارج لػؽلن طؿؾل تطبقؼ هق مؿا ما  الم يف التقسع  حصؾ

. (( إوثان أهؾ و مطقنَ  اإلس م أهؾ  ؼتؾقن )) الحم ث يف قال

 وقتالف فسقق  الؿسؾؿ سباب وسؾؿ:)) طؾقف الل صؾك ققلف وص 

 .(( كػن

 مـفللا  أحؽللام واسللتـباط والـاقصللة  الؿجتللزأة الؿعؾقمللات/ ٦

 ومشللّقهة ةمعقجلل بطن ؼللة ومـزلللة الـصللقص  بؼقللة طللـ مـػللندة
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 (( ببع  وتؽػنون الؽتاب ببع  أفتممـقن ))..!وأهؾف لإلس م

 . البؼنة سقرة

 فنن ساقط  وفؽن إباحقة  ومؼاصع فاتـة  لصقر مطالعة العزلة ويف

 التـبللف طؾقـللا فقجللب! إخللنى   مللـ  سللؾؿ لللؿ تؾللؽ مللـ سللؾؿ

 ٓ وأن والشلباب  الـاشلئة بفلا التلػ طزللة أي ومعنفة وآهتؿام 

 التلل الـافعلة  الؿلقاد وتؼن لب طؾلقفؿ  واإلشلػاق حفؿكص كـسك

 العزللللة غالبلللا ومخزوكلللف قاتلللؾ  فلللالػناغ وتشلللغؾفؿ  تػقلللمهؿ

.     التحلن ؿ سلقرة (( كلارا وأهؾقؽؿ أكػسؽؿ ققا )) آلؽتنوكقة 

وقللم  سللنت مؿؾؽتـللا الغالقللة كللقادي صللقػقة  ...!الؿسللتعان والل

فؿ ملـ الػؽلن يف الؿمارس  وحػظفلؿ وصلقاكت ٓحتضان الشباب
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

طبللن وزارتللل التعؾللقؿ  طـاصللن بـللا  ٓ هللمم الؿتطللنف  وجعؾفللؿ 

الؿـاحل  والقاجُب حثفؿ طؾقفا    غالِب مون آجتؿاطقة يف والش

 طؾقفؿ وطؾك ب دهؿ .لؿا فقفا مـ الخقن والػائمة 

 مؽلللن وجـلللبفؿ لبؾلللماكفؿ  طقكلللا وجعؾفلللؿ شلللبابـا  الل حػللل 

 ...!الؿاكن ـ

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
63 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 العكلية التيظينية امليظنة...!/ 8

 

 سلقبمأ ومتلك محلمدة  والنؤ ة .منسقم   وهمفف. واضحة  خطتف

 ..وسقصؾ 

 الفمُف  وما المكقا ما و مرك ماشٍ 
 

 و نتجُػ   فةي وأ الخؾط  عنف ٓ **
 

 

 ...!العشقائقة وٓ الػقضك  عنف ٓ

 أسلبقطقة خارصلة و عطقؽ إٓ اجتؿاطا   عؼم أو الؼؾؿ   ؿسؽ ما

 مؼلللممات وهلللل سلللقتجف  وكقلللػ طاملللؾ  هلللق بؿلللا فصلللؾقة  أو

 إملقر  تلمبقن يف أملال طؾقفلا والؿعؼلقد الحقاتقة  ٓستناتقجقتف

 ...العؿؾ وسقنورة الؿمسسة  وحػ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 فؾلؿ الؿـظؿلة  ألقلات وتـقطلت التؼـقلة اتسلعت الؿمسلػ ومـ

 ...آخن وأما...! فقضق ة إٓ َبعُضـَا  زدد

 وشلؽؾ ملف ك  مـ بم ا وطؼؾف  اص طف يف ورؤ تف خطتف فت م 

 ....!التـظقؿ بحسـ تقحل والتل الـظقػة  وسقارتف مؽتبف 

 طؿللؾ لؿللا سللـق ا جللندا و صللـع سللاطاتف  و حػلل  وقتللف   صللقن

 ...وأكجز

 ٓ...! متجؿلمة طؼقٓ ولق  متحنكة  طؼقل كإل ممسستف  حقل

  عـللل العؼللؾ  حضللقر ٕن...! التػؽقللن وحسللـ لؾعؿللؾ تـتؿللل

 وتنقللب والتلسلق   التخطلقط وحسلـ واإلطلماد الخطلة حضلقر

 ...!الـضقجة البعقمة الثؿار
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 صؾك الـبل اختقار غنار طؾك وتنبق ة ودطق ة ادار ة ققادات  صـع

 الصللحابة مللـ إكللابن ئللاتم بللقـ مللـ ٕسللامة وسللؾؿ طؾقللف الل

 .(( لإلمارة لخؾقؼا كان إن الل وأ ؿ و ؼقل))

 اإلدارة    تتمهقر وٓ الؿمسسة  تتعثن ٓ  ؿقت  أو  سافن  غقب

 !؟..لؿاذا

 الؿفام  ووزطت والنؤ ة  الخطة مـ اكتفك قم مـظؿ  تـظقؿل ٕكف

 بالخطللللة واسللللتطاع ودوره  وجفتللللف مقضللللػ كللللؾ وطللللنف

 يف واإلكتلاج العؿلؾ قلقؿ  غلنس أن اإلدار لة ةوالمقل آستناتقجقة 

 أحلمكؿ طؿلؾ إذا  حلب الل إن الحلم ث)) ويف...طامؾ كؾ قؾب

 .((  تؼـف أن طؿ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لًٍ: ٚوّب
 مـاٌل  ققم طؾك استعصك وما

 

 ركابلا لفلؿ كلان اإلقمام إذا **

  
 

 العؿلؾ  ودقلة العؼلؾ حسلـ مـ الخطط  واكتفاج والنؤ ة والـظام

 الجفاللة وملـ الطن لؼ  طؾلك مؾؼلك تنفلا  وللق ُ تعؾؿ  طؾؿ وهل

 ...الؿقفؼ والل بف  الؿبآة طمم أو ذلؽ مـ السخن ة العؿقا 

 العشللقائل والعؼللؾ وفاطللؾ  مـللتج طؼللؾ الؿللـظؿ العؼللؾ/  ومضللة

    ...!لؾؿـتػعقـ طشا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  الشباب...! تَنيِش مضارُّ/ 9

 

 تجلاه الؿجتؿعلات تنتؽبفلا ومت حؼة  متـقطة أدوا  مـ دا ٌ  وهق

 وتـحلق بالبطاللة وتـعطػ بالتفؿق  تبتمئ وإمة  القصـ شباب

 آكحلناف ذللؽ كلؾ طلـ و ـتج...! اإلهؿال إلك وتـتفل لؾعزل 

  ...!الجسم يف الـاك  والؿجتؿعل الـػسل ادوآرتم والضقاع

  ..! كشعن لؿ  أو شعنكا أطما   مـفؿ وكصـع

 

 والعؿلؾ الجلُم  فؼؾت الشباُب  قالقا

 

 والخؾُؾ  الش  كفُقؾؼ ُتفؿؾقهؿ ٓ **

 

 

 : فىبٌزبيل ٚاَثبس ادلضبس ٚأِب 

حذح ١
َ
الماللة طؾلك الخلةٓن وطلمم آهتؿلام  :/ اٌشعٛس ثبٌٛ

لَب بلف  وٓ  وآحتػا   فقبقت الشاب يف طزلة جاثؿة  ! إذ ٓ منحَّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

سائؾ طـف  وٓ محتٍػ بجفقده  بلؾ ربؿلا الـؽلنان والجحلقد...! 

الغللـؿ الؼاصللقة (( أي ويف الحللم ث )) وإكؿللا  لكللؾ الللةئب مللـ 

 الشاردة لقحمها.

ومثؾ ذلؽ التجاهؾ واإللؼا  طؾك طَتبات الضقاع  كلاٍف يف صلنده 

 مـ آكمماج آجتؿاطل  وجعؾف أسقن الػنداكقة وآكعزال   !

ومللا ورا  آكعللزال البحللث طللـ )ذاتقللة مختؾػللة(  تحللاكل غقنهللا 

 ؼام..!وتقَلع بالغنائب  وربؿا سا ت كػسقا  وفؽنت يف آكت

 وُبؾقت بلسؼام حادة ومزطجة..
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

الؿبمطلة  واإلكتاجقلة العؿؾقلة ملـ  اٌثمخ اٌزارٍةخ: فمذاْ/ ٢

ملـ فطاكلة جنا  اإلحساس بالتفؿق   وتبخن ما  حؿؾلف بعضلفؿ 

  باد ة  أو كشاط تطقطل  أو تلثقن مـطؼل أو ثؼايف..! 

وأكف لؿ ُ ؿّؽـ أو  عَط الػلنص  أو  اجملزّ : عٍى اٌغخظ/ ٣

ُتبلةل لللف البللنامج  وتتسللع هللةه الػجلقة مللع مللنور إ للام  إلللك أن 

  تتؽقن )كتؾة السخط( يف داخؾف..!

تؼػل وهق التػؽقن بطن ؼ غقن إ جابقة  واٌغٍجً:  اٌزفىري/ ٤

 الؿتفلقرة  والؼقلادة آجتؿلاطل التػنطـ مـ أفعآ غقن محؿقدة 

 الـلت وإدملان والتلمخقـ الؾفق يف واإلفناط الؿحنمة  السقاحة أو

 ...!اإلباحقة والؿقاقع
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ستصللؾ  وإكؿللا وتلهقؾقللا  مجتؿعقللا وصللنده التفؿللق  وسللببف

 كللؾ يف فللاط  مباركللا وجعؾللف فقفللا وإدخالللف الؿشللار ع  بصللـاطة

 اللمورات وحضلقره بالشلباب   تعؾؼ ما سقؿا ٓ اجتؿاطل مـشط

  ..!القاطقة العؾؿقة والمروس

 بخطابللات والسلل م الصلل ة طؾقللف الؽللن ؿ رسللقلـا خصللفؿ وقللم

 ملـؽؿ اسلتطاع ملـ الشباب معشن  ا )) أهؿقتفؿ لقبقـ مخصقصة

 .فؾقتزوج(( البا ة

بسلبب التلنك وآكعلزال الؿػلنوض طؾلك  ٌٍفشاغ: اٌشوْٛ/ ٥

صاقات  كان باإلمؽان استثؿارها ودفعفا لعمام  ولؽـ إهؿالفلا  

وآسللتئثار بؽللؾ الِؿللـ  والفبللات  صللـع حالللة فناغقللة يف كػسللقة 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

الضقاع والخسنان  والػناغ ٓ شؽ الشاب  تقدي بف بؿستـؼعات 

أكللف مؼممللة لللةلؽ  ويف صللحق  البخللاري قللال صللؾك الل طؾقللف 

)) كعؿتلللاِن مغبلللقن فقفؿلللا كثقلللن ملللـ الـلللاس: الصلللحة وسلللؾؿ:

  والػناغ((. 

٦ / 
 
إللك فلنق مـاوئلة ومؼاصلم ذمقؿلة  لؽلل االٔمٍبد:  عٌٙٛخ

  ؿع الػناغ  و شبع النغبات  و ستؿتع بالحقاة فنارا ملـ الغؿلقم

  وإحزان .

وهللل كتللاج ل كؼقللاد إطؿللك  والػللناغ الؼاتللؾ   اٌزغةةشف :/ ٧

 وتفؿقشلا  ذملا الؿجتؿلع َتسبَّبف والةي والتقجقف السؼقؿ الف ..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الؿتخؾػلة إكظؿلة بعل  تسلفؿ والتلل الػتاكلة  والبطالة سقؿا ٓ

 ...!حؾفا بعمم

 

 لؼقتِـلللا إبطلللاٌل  البطاللللة ويف

 

 لؿحقاها  صحق فؿـ الشباُب  هل **

 

 ومؽنملةٌ  ُ سلن إذا الشباب إنَّ 

 

ـَ  ض  **  بؿغـاهلا واسلتحؾك الؿحاس

 

 

٨ / 
 
فؽؿ مـ شاب كان كالةهب الؿلةاب  وشلاب اإلثذا :  ٚأد

اللللث بلللات ملللـ العبلللاقنة   ! ولؽلللـ الفجلللن فلللاق إصقلللاب  وث

الؿجتؿعلللل  واحتؽلللار آمتقلللازات جعؾلللف مؾؼلللك يف )مسلللتقدع 

 الضقاع(  وزكزاكة السناب والتعاسة...!

ولعسلللػ يف الغلللنب  ؼلللمرون الطاقلللات الشلللبابقة و ؿـحقكفلللا 

الػنص  فتؾؼك ممرا  ووزرا  يف سـ الث ثقـات  بخل ف اللقصـ 



 

 
73 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

لؾشلققخ والعجلزة لؿلمد صق ؾلة  العنبل تؼاّل لؾشلباب  وتنسلق  

  وب  تطق ن أو إكتاجقة ...!

  تحلقل حتلك فنائلمه  وتةوب   فقائمه وتت شك مقاهبف  فتـطػ 

 ...!مستحسـات ثؿنات أو تلثقن وب  طادي إلكسان

مـ بؼا ا الػناغ وبحجة اإلجؿام  وتعبئلة اإلذلبئً:  اإلٌغبي/ ٩

الققت   غالل لفقا ومتعة  و ـتفل إلك صقنورة الؾعب أساسلقا يف 

وطؾللك إخقاكـللا  حقاتللف  فقؼللؾ إبماطللف  وُ ضللؿن تػاطؾللف وإكتاجللف .

والسللؾبقات   إدوا العللامؾقـ يف التعؾللقؿ والللمطقة الللتػطـ لفللةه 

العؿؾ طؾك ط جفا مـ خ ل التقجقف والبنامج الم ـقة والقصـقة و

  وقللم صنحللت   وهللل كثقللنة بحؿللم الل  لتؿؽللقـ الشللبابالـافعللة
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

كثقنة يف هةا البؾلم الؿعطلا    حػظلف الل ملـ كلؾ  شبابقة مبادرات

 وغائؾة .سق  

مـ ُجسلقم قق لة  وطؼلقل ثاقبلة  وهؿلؿ اٌغبلبد:  إ٘ذاس/ ١1

 ح التفؿللق   وألؼاهللا يف مزبؾللة الفللقان مشللتعؾة   غللمر بفللا سلل

 والتبم م  والل الؿستعان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ..! ومهاشُبُ األمً فوائُذ/ 10

 

ـِ  يف  ومبللاهُج    والسللنور ارالققلل ومزامقللن الناحللة  كغؿللاُت  إملل

 . وضقاًطا ألؿًا  تؾظك وفاقمه..  وآكط ق الشنح

ـُ   ط مللللةً  ُ عللللم   بؾللللمٍ  يف وإملللل

 

 والبنكلللاِت  واإلسلللعادِ  لؾخقلللنِ  **

 

َـّ   سللل مةً  فعلللاَش  بفلللا اإلللللفُ  مللل

 

 وإزملاِت  المهن مقبؼاِت  مـ **

 

ـُ  وب ُدكا  وروضلةٌ  الخصقُب  إم

 

 وسللؿاِت  بؿزاهللنٍ  أ ـعللت قللم **

 

 

ـُ   ذلؽ طؾك اتػَؼ  بشن ٌَّة  وضنورةٌ  إكساكقٌَّة  حاجةٌ  إوصان يف إم

 وٓ   إكجاز  تؿ لـ بحقث العالؿ جؿقعُ  ذلؽ طؾك وأصبَؼ  الُعؼ   

 وردائف ك  تف وتحت ض لف  يف إٓ شعب  ـف  وٓ   أمة تنتؼل

 َأَوَللؿْ ): الـعؿلة بفلةه طبلاده طؾلك ُمؿتـًّلا -وطل  جؾ- رب ـا  ؼقُل   
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

لللا َنْواَ للل ـْ  الـَّلللاُس  َوُ َتَخطَّلللُػ  آِمـًلللا َحَنًملللا َجَعْؾـَلللا َأكَّ ( َحلللْقلِِفؿْ  ِمللل

ـُ  [.٦٧: العـؽبقت]  وبلف. كبقلنةٌ  كؼؿلةٌ  وزواُللف جؾقؾٌة  كعؿةٌ  فإم

ـ   الـقنة وبنا اتف  وأملقالِفؿ  وأطناِضلفؿ أكُػِسفؿ طؾك الـاُس   طؿئ

 لؾـفصلة والعؿلاد لؾبؼا   وإساُس  بـاٍ   لؽؾ الُؿنتَؽز ففق ولفةا

 وسلطقع اإلسل م  وتلقهج اللمطقة ٓكتشلار وإصُؾ    والعؿنان

 . أحؽامف

 الـللاس طؾلك وآثلاره فقائلمه طلـ والبلاحثقن العؾؿلا ُ  تحلمث وقلم

 ومللـ   المراسللات مللـ الؿئللات ذلللؽ يف وُكتبللت   الؿجتؿعللاتو

 :  الؿستخؾصة الػقائم تؾؽؿ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

١-  
 
 : حبزافري٘ب اٌذٍٔب ٚحٍبصح ، اٌغعبدح ًٍٔ
:  َوَسلؾَّؿَ  َطَؾْقلفِ  اللُ  َصؾَّك اللِ  َرُسقُل  َقاَل  الصحق  الحم ث مصماق

ـْ )  ُقلقُت  ِطـْلَمهُ    َجَسلِمهِ  فِلل ُمَعلاًفك   ِسْنبِفِ  فِل آِمـًا ِمـُْؽؿْ  َأْصَبَ   َم

َؿا   َ ْقِمفِ  ْكَقا َلفُ  ِحقَزْت  َفَؽَلكَّ  ."الؿػند إدب" يف البخاري رواه(الم 

٢-  
 
 :ٚاٌفٛضى فنتاٌ ِٓ ٚاٌغءِخ اٌجٍذاْ اعزمشاس

 الحقلاةُ  وتخضلن آجتؿلاطل  الس م و تحؼُؼ    القئام  عؿ   بحقث

ًٓ  وحسـًا صقًبا  .وجؿا

 مقفلقر  ورزق وسلنور  راحلة ملـ الغالقة كاب د يف كعقشف ما وهق

 التقحقلم ورا تفلا اإلسل م  ومـفاجفا سقؿا ٓ محػقظ  واستؼنار

ـُ  لفلؿ أولئلؽ بظؾلؿ إ ؿلاكفؿ  ؾبسلقا ولؿ آمـقا الة ـ)  وهلؿ إمل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 طزهللا وأدام وققادتـللا  ب دكللا اللُ  حػلل . إكعللام سللقرة(  مفتللمون

 . وخقنها

٣-  
 
 مؽقكللات طؾللك عؿللؾوال ، ٚاالصد٘ةةبس اٌزغةةٛس حتمٍةةك

 الحؽقمقللة الؿمسسللات وتللمدي.  طؾؿقللة وإكجللازات حضللار ة 

 .  الةاتقة والؼقة والعطا  البـا  يف دورها

٤-  
 
 ودورهلا  الؿحلاكؿ حقلث ، أصةحبثٙب إىل احلمٛق ثٍٛغ

 . متاطب وٓ خقف ب  والتؼاضل

٥-  
 
 يف متاطللب فلل  . اخلةةذِبد ٚٚصةةٛي إٌّةةب  حتمٍةةك

 . اإلكساي العق  تومؽؿ  الحقاة  حقائج تحصقؾ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

٦-  
 
  ؼلقى بحقلث  . ثٙةب اخلءئةك ٚأزفةب  اٌذعٛح ارغب 

 مبثقثلة  دروس ملـ   ققن ما بػضؾ   طؼقمتفؿ وتشتم   إ ؿاكفؿ

 . مـشقرة ومحاضنات

٧-  
 
  إٌبط رآٌف

 
 طؾقلف الل صلؾك- قلال ، سٚاثغٙةُ ٚرمٌٛخ

ـُ ": -وسؾؿ  ."بعًضا بعُضف  ُشم   كالُبـقان لؾُؿممـ الُؿمم

 ٨-  
 
 كلؾ  ـشمها كعؿة وهل . اٌجبي ٚساحخ إٌفغً اذلذٚ 

 .  واعٍ  كبقف كؾ ورا ها و سعك طاقؾ 

٩-  
 
 وآتجللار العللام  بالعؿللؾ ، ادلعٍشةةً اٌشخةةب  حصةةٛي

 طلـ الحلم ث ويف   الؿؽاسلب وتـلقع   الؿلال وتـؿقلة شخصلال

 الؽسلِب  أي   اللِ  رسلقَل   لا ققلؾ - طـلف اللُ  رضلل خلم ج بلـ رافع
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

جؾِ  طؿُؾ ":  قال أصَقُب   أحؿلم أخنجلف. "مبلنورٍ  بقعٍ  وكؾ   بقِمه النَّ

 . حسـ وهق والطبناي

١1-  
 
 ويف ، اٌضةةعٍفخ ٚاٌغجمةةبد اٌفمةةشا  عٍةةى احلٕةةٛ

ُج  إِكَّل)  الحم ث ـِ  حلؼَّ  طؾقؽؿ ُأَحنِّ (  والؿلنأةُ    القتلقؿُ :  الضلعقػق

 . الؽبنى الســ يف والـسائل وأحؿم ماجف ابـ أخنجف

١١-  
 
 ضؾللؿ  طؾقللف وقللع ـوملل ٚاٌشةةحٕب ، اخلصةةِٛبد صٚاي

 طؾللك لل والحؿللم متاحللة التؼاضللل وأبللقاب   حاضللنةٌ  فالعمالللة

 .فضؾف

١٢-  
 
 . ٚإٌظبًِ اٌششعً ٚاالٔضجبط ، اٌمٍبدح رٛلري

  حظللن معنوفللة  وبقعللة منضللقة  ققللادة طؾللك الـللاس اجتؿللع فؾؼللم
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َؿ َوَسؾَّ  َطَؾْقفِ  اللُ  َصؾَّك اللِ  َرُسقلِ  قال   طؾقفا آفتئات أو مـازطتفا

ـْ ) :  َقاَل  َأكَّفُ  ـْ  اللَ  َأَصاعَ  َفَؼْم  َأَصاَطـِل َم  اللَ  َطَصك َفَؼْم  َطَصاكِل َوَم

ـْ  ـْ  َأَصاَطـِل  َفَؼْم  َأِمقنِي َأَصاعَ  َوَم (.  َطَصلاكِل َفَؼْم  َأِمقنِي َطَصك َوَم

 َدَطاَكا:  َقاَل  ":قال طـف الل رضل الصامت بـ طبادة وطـ. أخنجاه

 َباَ َعـَا َأنْ  َطَؾْقـَا  َأَخَة  فِقَؿا َفَؼاَل . َفَباَ ْعـَاهُ  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اللُ  َصؾَّك ل  الـَّبِ 

للْؿعِ  َطَؾللك  َوُ ْسللنَِكا  َوُطْسللنَِكا   َوَمْؽَنِهـَللا َمـَْشللطِـَا فِللل َوالطَّاَطللةِ  السَّ

َْمللنَ  ُكـَللاِزعَ  َٓ  َوَأنْ  َطَؾْقـَللا  َوَأَثلَنةً  ْٕ َّٓ  َأْهَؾللُف  ا    َبَقاًحللا ُكْػللًنا َتللَنْوا َأنْ  إِ

ـَ  ِطـْللَمُكؿْ   السللـة أهللؾ مللـفج وهللةا. اخنجللاه.  "ُبْنَهللانٌ  فِقللفِ  اللِ  ِملل

ـُ  ما وهق   الـصقص طؾقف دلت الةي   والجؿاطة  و ؼن بف  الل كم 

 .أخنة والمار اللَ   نجق ومسؾؿ  طاقؾ كؾ بف
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وتجفقللزا وبـللا ً  اسللتعماًدا.  اخلددجي   للعددي  التصدي   -٣١

 وملـ قلقة مـ استطعتؿ ما لفؿ وأطموا:)  تعالك قال وقم وحؿا ة 

 .إكػال سقرة..( وطموكؿ الل طمو بف تنهبقن الخقؾ رباط

  (وأطلموا): ذكلنه تعلالك  ؼقل:  الل رحؿف الطبني جعػن أبق قال

 خػلتؿ إذا  طفلم وبقلـفؿ بقلـؽؿ الة ـ بنبفؿ  كػنوا الة ـ لفمٓ 

 ملـ اسلتطعتؿ ملا) ورسقلف بالل الؿممـقن فاأ  وغمرهؿ  خقاكتفؿ

 قلقة تؽلقن التلل أٓت ملـ لفلؿ تعّموه أن أصؼتؿ ما:  ؼقل  (ققة

  (وطلموكؿ الل طمو بف تنهبقن) والخقؾ الس ح مـ طؾقفؿ  لؽؿ

 .الؿشنكقـ مـ وطموكؿ الل طموَّ  ذلؽ بنطمادكؿ تخقػقن:  ؼقل

 لللللللللللللللل**لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الؿحلللاكؿ ققلللام جلللنا  ملللـ اجلرميدددة  نشددد  ترا دددُ  -٣١

 خقلن طؾلك الؿجتؿلع فقنبلق.  بؿفامفلا إمـقلة والجفات بمورها 

 أجؿعلقـ لؾـلاس اكؽشلػ كلمره ملـ   وإكصلاف وطمل وتسام  

 . الؿستؼقؿ والؼساصاس بالعمل مـف واقتص

   ارتعلللاب وٓ خلللقف بللل  :  االنتقدددج  الشددد ر حريدددة -٣١

 . وإطناض وإهؾ الـػ  طؾك وإمـ

 فقفلا كشلبت أو   بالصلناطات الؿؾقئلة البؾمان افتؼمتفا كعؿةٌ  وتؾؽ

 ب دكللا وحػلل  ذلللؽ  مللـ وإ للاكؿ الل طافاكللا   إهؾقللة الحللنوب

   مؽان كؾ يف الؿسؾؿقـ دما  وحؼـ   وب   شن كؾ مـ الؿؿؾؽة

 . قم ن شل ٍ  كؾ طؾك إكف
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 !ومّتعيا بأمساعيا وأبصارىا... /11

 

  ُمْتعُتلللؽ فقفلللا بسللل متِفا وققامفلللا بقضائػفلللا   متعلللُة السلللؿع

والؿعنفلة  ومتعللُة البصلن وآبتفللاج   وآصل ع والمرا للة..! 

وللللةلَؽ كلللان تعطُؾفؿلللا سلللببا يف الحنملللان   وفؼلللماِن أجلللؾِّ 

 الحقاس ..!

 وجعؾ)  الحقاة هةه يف وآستبصار والػفؿ لؾعؾؿ آلتانِ  وهؿا 

ئللمة قؾللقً  مللا تشللؽنون ( سللقرة وإف وإبصللار السللؿعَ  لؽللؿُ 

 الؼؾؿ .

 واسللتخ ص   والؼللنا ة العؾللؿ يف تصللن ُػفا بفللا الؿتعللةِ  ومللـ 

 و تسللعُ    اإل ؿللان  نتؼللل بحقللث   ومخارجللف ذلللؽ طقائللم
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وفِلل.  وآكشلناح السلعادة وتلزداد   إذكلار وتعظلؿُ  الػؽن 

 وجعؾفللا   ولللمورها لللؽ وتقضقللٌػ    ولفللا لللؽ إ ـللاٌس  ذلللؽ

 حًة لؾتزود وآكتػاع .صال صنائَؼ 

 وتطبقُعفا واكتػاع  اتعاظ ب  المكقا يف بفا العقُ     الخقبةِ  ومـ 

 فؽلنة  ُتـّؿل أو خقنا  ُتـتج ف .  ودروبفؿ الـاس سالػ طؾك

 ...!حؽؿة تصـعُ  أو

 ُمتؿتعلقـ اجعؾـلا أي:  التؿتقلع ملـ( ومّتعـا) ": التحػة يف قال 

ا وققتـا ( أي بللن كسلتعؿَؾفا يف وأبصارك بلسؿاطـا)  ومـتػعقـ

ن إبؼاؤهؿلا صاطتؽ . قال ابـ الؿؾؽ : التؿتُع بالسلؿع والبصل

ـِ إلك الؿقت  ) ما أحققتـا ( أي ممَة حقاتـا . صحقحق
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ٕن   الحللقاس مللـ بللالتؿتقع والبصللنَ  السللؿعَ  خللّص  وإكؿللا 

 ملـ تحصلؾ إكؿلا   وتقحقمه الل معنفة إلك الؿقصؾة المٓئؾ

ن البللناهقـ إكؿللا تؽللقن ملللخقذًة مللـ أ للات وٕ.  صن ؼفؿللا

يف أفللاق وذلللؽ بطن للؼ السللؿع أو مللـ أ للات الؿـصللقبة 

وإكػ  فةلؽ بطن لؼ البصلن   فسللل التؿتقلع بفؿلا   حلةرا 

ملـ آكخلناط يف ِسللؾؽ اللة ـ خلتؿ اللُ طؾللك قؾلقبفؿ وطؾللك 

سللؿعفؿ وطؾللك أبصللارهؿ غشللاوة   ولؿللا حصللؾت الؿعنفللُة 

ـَ بفلا ملـ  بإولقـ  تنتب طؾقفا العبلادة   فسللل الؼلقة لقلتؿؽ

قلقة سلائن إطضلا  طبادة ربلف قاللف الطقبلل . والؿلناد بلالؼقة 

 ."والحقاس أو جؿقعفا فقؽقن تعؿقؿا بعم تخصقص
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ْفقفؿلا الل وضلعف وملا الـعؿتلقـ  هلاتقـ فضَؾ  جؿقعـا فؾـؼمر 

  جللني مللا واسللتع م الؽللقي التػاطللؾ طؾللك وقللمرة قللقة مللـ

ثقلللن  اقلللمهؿا  ستشلللعن ذللللؽ  و ػقتلللف خقلللن كوف حقلـلللا 

 واستعماداتف تؽقن متلخنة ..

 يف إبصلار فتسلنُح  الل  معاصل يف استعؿاُلفا الؿمسِػ  ومـ 

 . الؿحنمة وإسؿاع لعكغام أذان وُتػت  الحسان  الؿـاكن

  ٌوتحنكللا اجسللًم  لللؽ الؿؿـقحللة " الؼللقة " يف ثالثللة ومتعللة 

الجسم بؿا فقف الحلقاس   فتـلممج  كؾ تشؿؾ وهل   وتػاطً  

ًٓ  وسلقنا ورزقلا ودفاًطلا وسلػًنا . فل   مع الحقلاة طؿل  وبلة

ك منض  أو تعقؼؽ شؼاوة .   ققػؽ هزال  وٓ  صم 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  الحقللاة  يف آكطلل ق لللؽ تحؼللؼ الجسللؿقة الؼللقة هللةه ومثللُؾ 

 ولقلَت    صقرة أحسـ يف الشعائن ومؿارسة أرزائفا  ومؽابمة

حقـؿلا كشلاهُم العجلزَة والؿنضلك طّبلادًا  حالـلا كقلػ شعني

ومعتؽػقـ..! وودَّ بعُضفؿ لق طادت بف الظلنوف  واسلتطعؿ 

 الؿ َذ السابؼة   وفِل ذلؽ درٌس وطبنة .

  ْأحلمهؿا والؼلقى  الحلقاس مؽتؿؾلل صلحقحقـ بقـ وقارن 

 كلؿ ..!وهؿل  طبًثلا بفلا طلاش والثلاي ود ـلا  طؾؿلا بفلا تزود

ادة..؟! وأشللـُع مـللف   مللـ ادخنهللا والسللع الـللقرِ  مللـ بقـفؿللا

لؾحنام   وخاض يف إوهام   وضـ أكف طؾك شل ... وهق ب  

 شل   والل الؿستعان...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ْالؿجلال   خلتؿِ  طـلم سلقؿا ٓ   كثقلًنا اللمطا  هةا استحضن 

 فؼم.. ومشاق ضنوف يف التقرطِ  أو   والبمس الػؼن ومشاهمة

ف  للقعؾَِّؿ صلحابَتف مجؾسل بلف  خلتؿ وسلؾؿ طؾقف اللُ  صؾك كان

قمَر هةه الـعؿ الخػقة   وأن لم ـا كعؿًا وأفضلآً  قلم كـسلاها 

) وإن َتُعلللموا كعؿلللَة الل ٓ وٓ كتػؽلللن يف غقابفلللا أو كؼصلللاكفا 

. فالؾفؿ مّتعـا بفا   ووفؼـا تحصقها ( سقرة إبناهقؿ والـحؾ 

 لشؽنها   والل الؿقفؼ ..

 لهل١٢/٧/١٤٤٢
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ًِ تينية...!/ 12   َغذوُة شيِخ اإلشالِو اب

 

مع َسٍعتف العؾؿقة  وتػـّـِف الؿعنيف   وطبؼن تِف ال معة   وتنجقحاتف 

الباهنة   ومـاضناتف الػّةة   إٓ أن لم ف مستـما متقـًا وركـًلا ركقـًلا   

وغللللةا  روحقللللا  وزاًدا مخبللللًل   ـػعللللف يف الؿقاقللللػ  و ثبتللللف يف 

 َحَضلنُت  "ال تؾؿقةه الع مة ابـ الؼقؿ رحؿف الل: الُؿملفؿات   ق

ًة   شقَ  اإلس م   إللك تعلالك اللَ   لةُكنُ  جَؾلَ   ثلؿ الَػجلَن  صؾَّك منَّ

ـَ  قن ٍب   ولق َغْموتل  هةه: وقال إللَّ  الَتػَت  ثؿ الـفاِر  اكتِصاِف  ِم

تل سَؼَطْت  الَغماَ   أتَغمَّ  لؿ         . " ُققَّ

 لنُ  ملا وهق غلك اللمروُس تط..  العؾلؿ  صل ب بعلُ   فقلف  ؼصِّ

والؿعللارف   وجم للُم الؽتللب والتللقػللات   والـشللاط البحثللل 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  الللةي طللـ الزكبؼللة النوحقللة الثابتللة  والللزاد اإل ؿللاي الؽللامـ

 طؾك الطعام والشناب واإلجؿام..! ؿثُؾ مـزلًة طؾقا  تنبق 

 أتلنكُ  ٓ ": تقؿقلة ابلـ اإلسل م شق  لل قال:  طـف أ ًضا وقال 

ة كػسللل٪ ٕسللتعمَّ بتؾللؽ الناحللة لللِةْكنٍ إراحلل بـقللة إٓ الللةكنَ 

 ."آَخن

 تجلّمد إللك تجم لم وملـ فاضلؾ  تلنو   إللك تنو ٍ   مـ ففق 

 وتـشللنح العز ؿللة  وتتضللخؿ ؿللة الف تؾتفللُب  بحقللث   أمثللؾ

 وبللنوُزه ذلللؽ أسللنارُ  الللةكن وفِللل.. مباركللًا اكشللناحا الللـػ 

 ..! وكجاحف
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َمعـًلك وكؾ   الُؼَنانُ  فَغموُتف

 

ـِ البفقجِة واللمطا ِ الس مـ **  ـ

 

 جؾقٌس طلاصٌن يف كلؾ  لقمٍ 

 

 ومؽٌث طلابٌؼ حتلك الضلقا ِ  **

 

 ف  تسِؾ الجؿاَل بلي قؾٍب 

 

ـَ أك **  َت مـ البفا ِ سؽـَت وأ 

 

 

 

  بقـللف فجللنى) :  خصللقمف وطللـ طـللف الللةهبل الحللاف  و ؼللقُل 

 ملـ وكلؿ ومصلن ة  شلامقة ووقعات حنبقة  حَؿ ٌت  وبقـفؿ

واحللمة٪ فقـجقللف الل تعللالك  فنكللف: دائللُؿ طللـ  رَمللقه قللم كقبللةٍ 

آبتفال  كثقلُن آسلتغاثة  قلقي التقكلؾ  ثابلت الجللش  للف 

 أوراد وأذكار ُ ممـفا( .

  الل طؾك اإلقبال يف مثَؾف أرَ  لؿ ": تعالك الل رحؿف أ ضا و ؼقُل 

 ." وَجؿعقَّة بؽقػقَّة ُ مِمـُفا أذكارٌ  لف وكان تعالك 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ُة   ُأهؿؾلت طـلم بعِضلـا   ملع آكشلغال الُؿممـَ  إذكارُ  وهةه

الللمكققي  والتقاصللؾ آجتؿللاطل   والفللقس التؼـللل   حتللك 

صللار فللتُ  الجللقآت أشللمَّ وأبؾللَغ مللـ فللت  الؼللنآن والسللــ  

 والتنبقة اإل ؿاكقة الؿتجمدة  والل الؿستعان ..!

 طؼللقده يف اللُ  رحؿلف طبلمالفادي بللـ محؿلم الشلق  وقلال  :" 

ـُ تقؿقللة خللت الؼللنآن مللمَة إقامتللف بسللجـ الؼؾعللة ثؿللاكقـ أو ؿ ابلل

إحمى وثؿاكقـ ختؿلة  اكتفلك يف آخلن ختؿلة إللك آخلن سلقرة 

ـَ فِل َجـَّاٍت َوَكَفنٍ * فِل َمْؼَعِم "اقتنبت الساطة" : ﴿ إِنَّ اْلُؿتَِّؼق

[  كان ابـ تقؿقلة ٥٥  ٥٤ِصْمٍق ِطـَْم َمِؾقٍؽ ُمْؼَتِمٍر ﴾ ]الؼؿن: 

 . "   و ختُؿ يف طشنة أ ام  ؼنأ كؾ  قم ث ثَة أجزا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 صلل ب  وأهؿؾللف كثقللنون  فقللف قّصللن القللقمل  الللزادُ  وهللةا 

 يف ذلللؽ رؤي حتللك   آخللنون وبللمده شللققخ  طـللف وتشللاغؾ

 يف غن بلا الؼلنآنُ  وبات...  واستمٓٓتفؿ ودروسفؿ طؾقمفؿ

 ..! وخطبفؿ فتاو فؿ

 ـبللقٌع ٓ غـللك    الـػسللل والغللةا ُ  النوحقللة  الَغللموةُ  وهللةه 

ـ طـلللف فضللل  طلللـ العلللالؿ والماطقلللة ففلللل سللل ُحف لؾؿلللمم

الضلللارب  وسلللقػف الؼلللاصع  وراحؾُتلللف الصلللبقر  وصلللقتف 

الجفقري  وحسف الـاب    وجؿالف العابن  وصاقتف القهاجة  

وزهنتللف إكقؼللة   وطَبُؼللف النافللؾ   ودو  للف النقللناق  وطؾؿللف 

 الباذخ  ودطقتف الصماحة...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ٓامللف   وصاقللُة الللـػ  أكفللا سللـُم العؾللؿ وقق ب:فٛائةةذ٘ ِٚةة

وثباتفا  وإسلعاُد اللةات واكتشلارها  بحقلث ٓ تضلعُػ أملاَم 

مققػ  وٓ تـفزُم لخصؿ  وٓ تةل لحسقد   وٓ تخشك ملـ 

حاقم  وٓ تتؾعثؿ طـم ُمغنض... تؿضك مضاً  بثؼة  وتـطؾُؼ 

جادًة بشقق  وتمطق خقنا بنصلنار  وتبّؾلغ كلقرا باقتلمار   قلم 

ت بالللةكن  وتللمثنت بآبتفللال... تجؾببللْت بللالعؾؿ  واكتسلل

لفا شلؽن  وإدماُكفلا فؽلن  وقلم كلان طؾقلف  صقُتفا ذكلن  وحس 

  الص ة والس م  ةكن الل طؾك كؾ أحقاكف ..
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ٓي شلقئا رأ لُت  ملا  ": اهلل سمحٗ رٍٍّخ ٚالث  العؼلؾ ُ َغلةِّ

وح ـ إداملة م أكثنَ    السعادة و ضؿـ   الجسؿ و حَػ ُ    والن 

 ." تعالك الـظن يف كتاب الل

 رحؿلف الصل ح  ابلـ اإلملامُ  قلال   وتستؿع تشفم والؿ ئؽة 

 للؿ والؿللل ئؽة البشلن  بفا الل أكنم كنامة الؼنآن قنا ة ":الل

 ."اإلك  مـ استؿاطف طؾك حن صة وهل   ذلؽ  عطلللقا

 ل تحتق فلا الت الساطات وتؾؽؿ الُؿبمدة  وأحقاُكـا أوقاُتـا فل ـ

 للاٌت تاففللة   واسللتغناٌق اجتؿللاطل   أحاد للُث صق ؾللة  وماَجنَ 

ومخالطة فجة  وت ٍق مقجلع  وأصعؿلة صاغقلة  ومشلنوبات 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

غقلللن دافئلللة... وقلللم غّصلللت بفلللا الؿجلللال  واللللم قاكقات 

 وآستناحات ...!

 حتلك والحلؼ  الػفؿ وطباقنة   العؾؿ ص ب بعُ   بفا وابُتؾل 

بلنامجفؿ  فبلاتقا لفلا طلاكػقـ   يف وكشلبت معفلؿ  تجمولت

 جؾفا محبقسقـ  والل الؿستعان .ومـ أ

  فقفا وغنزت بفؿ  تسؾسؾت وقم  ! ؟.. مـفا الخنوُج  فؽقَػ 

 سللاطات وت شللت وأ للام  أوقللات ُضللقعت حتللك   أضػارهللا

 أو متللقـ  قللنآي تػسللقن جللندُ  فقفللا باإلمؽللان كللان..  وأطللقام

  أو الؿغـل والتفلام الػت طؾك الؼضا  أو الستة  الؽتب هضؿ

 مسائؾف..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بالؿخالطللللة وارتاحللللت اسللللتطابت إذا الللللـػُ   ولؽـفللللا   

 بحقلث.. وفؽاهقلا دكققً لا والؿماكسلة الشلؿؾ لؿَّ  واستنوحت

 مللـ والعللقد   آكللزوا  مـفللا و ثؼللؾ   آكػؽللاكُ  طؾقفللا  عللز

 ...!جم م

 القللقمل  الللقرد ُضللقع   النوحقللة الغللموة هللةه ُتنكللت ولؿللا 

لتحصللقؾ  وتـللاقَص العؾللؿ  وُهجللنت الؿؽتبللات  ا وضللعَػ 

ـٍ ١11ر كتاب )وصا ( صػحة  أثؼَؾ مـ الصخن   وحػ  ملت

مشفقر   مثؾ الشمة الجاثؿة...! فؽقػ بنكفلا  مجؾلمات  أو 

 العؽقف يف زكزاكة مؽتبقة لساطاٍت صق  ت ...؟!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وتعظقؿ الل  طؾك اإلقبال مـ شؽٌؾ  هل النوحقة الغموة وهةه 

ف  كؿلا وصلػف متنجؿلقه    تغلماها ٕكفلا زاده  ومحبتل شنطف

 وجم أثَنها يف صحتف وطؾك جسؿف وقؾبف .وقم 

 ٘ب
 
 طؿلؾ طؾلك والؿقاضبلة اللةكن  وإداملةُ  الل تؼلقى :ٚسوبئض

 طؾلك اللـػ  ومحاسلبةُ    الثابت الؼنآي والقرد والؾقؾة  الققم

 صاللب شخصقة أن واطتؼاد   المكققي آكجناف وطمم ذلؽ 

  تجاكب العقام والمهؿا  ..   العؾؿ

 وٓ.. كػقسللة وسللاطاتؽ القللة غ ولحظاُتللؽ ذهللب  فققُتللؽ 

 والللمطاة النبللاكققـ  بالعؾؿللا  فؽقللػ..  بفللا التضللحقة  جللقز

ـُ  قلال! ؟.. الؿخبتقـ  كلممُت  ملا ": طـلف الل رضلل مسلعقد ابل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 فقلف كؼلص شؿُسلف  فقلف غنبلت  لقم طؾلك كلمامتل شلل ٍ  طؾك

  ."ل طؿؾ فقف  زدْ  ولؿ   أجؾل

 تلكقللٌم  " قللقاي سللؼطت أتغللمها لللؿ لللق " اللُ  رحؿللف ققلللفِ  ويف 

 بعللم الللـػَ    صللقب الللةي والؿبللمئل الللةاتل ل ستضللعاِف 

 تسلؼط حقلُث ..  وزادهلا جمولفا وكسقاكفا بنكامجفا  هجنها

 مـفلا تحل    فل    طز ؿُتفلا وتلةبُؾ    ر حفلا وتةهب النوح 

ه  ضللقَّع ومللـ..! ركللزا لفللا تسللؿع أو   شللقًئا ذكللَن الل   وودَّ

زا ه السلؼقُط وورده  وشققف  وتصلبقحف وصلبقحف   كلان جل

 وآكفزام   والل الؿستعان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ـَ  وما  هلةه تضلققع بسلبب إٓ العؾؿ وص ب المطاةِ  بعُ   وَه

 البللاقل  طؾللك الػللاي وتؼللم ؿ طؾقفللا  غقنهللا وإ ثللارِ  الغللموة 

 الللةي.. والؿخبللني الجللقهني طؾللك الؿظفللني وآهتؿللام

  ..عؾقفؿ وُ ثبِّتفؿ و صقكفؿ ُ 

  
 
 وخبقئلةً    تعالك ربفؿ مع زاًدا مإط  لفمٓ  إنَّ  :ٚاخلءصخ

 العللزمَ  واطؼللمِ  مللـفؿ  فللتعؾؿْ .. تفجللن  ٓ وصاقللة مخصقصللة 

 والجللزم  العؿللؾ صللفقة وركللقب   لؾؿللللقف التخطللل طؾللك

 أجللؾ   ففللل والشللناب  لؾطعللام الؿاسللة كحاجتللؽ واجعؾفللا

 ز  ومؽسقب   والل الؿقفؼ .محنو وأكػُ     مطعقم

 هلل٢٥/٧/١٤٤٢
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ة يف ُبيوِتيا ..!الرشوُل اأُلشو/ 13

 

ـ   ِٓ اٌفمِٗ اٌذعٛي اٌششٍذ:  وإزمات الػنص استغ لِ  ف

 جلةوة إشلغاَل  فـسلتطقعُ    الشلنطقة لؿصالحـا إ جابًقا وتقضقُػفا  

 ملـ إرثلف  وحؿلؾ   والس م الص ة طؾقف وكصنتف   الـبقي الحب

ا   وأك  وجؾقس ققاما آثارهِ  واقتػا  سـتف  طؾك إبـا  تنبقة خ ل

)وملا آتلاكؿ النسلقُل وشنبًا  وحم ثا وصؿًتا  وتعلام  ومققػلا . 

 فخةوه وما كفاكؿ طـف فاكتفقا ( سقرة الحشن .

 ٍِصةةمبد ٔجٌٛةةخ:
 
 والتعظللقؿ  ػلل  والح لؾللةكنى  رعٍٍةةك

 ( . آ للللة ولللللق طـللللل بؾغللللقا)  والسللللقادة والبنكللللة  والج لللللة 

 ِشرجخ أٚ عبثشح :
ٌ
ر اض  "أو  "ـقو ة  ال إربعقـ" يف خٍغخ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 "الشلؿائؾ الؿحؿم لة  ""أو مختصن زاد الؿعلاد  أو  "الصالحقـ 

وكؾؿا كان الؽتاُب مختصنا سفً    كان أدطك لؼنا تلف وتػفؿلف . 

 الة ـ  مطقن ربفؿ ( سقرة الؽفػ .) واصبن كػسؽ مع 

 ثغةةةٕٕٗ اٌصةةةجبحٍخ:
 
 سلللؿاه وملللا   والؿسلللائقة اٌزةةةزوري

. والتلكقللم طؾللك أكفللا بقابللة "ؾقؾللة وال القللقم طؿللؾ " الؿحللمثقن

لحػ   وحؾقة الـجاح  ومػتاح التقفقؼ . وصاحبفا ) مثلؾ الحلل ا

 والؿقت (.

 احلٛاساد ٚاخلصِٛبد:
 
   الؼلنآي بعلم الـبلقي باللملقؾِ  سثظ

 تؾلؽ أن ولقعؾؿلقا وتصنفاتفؿ  أذهاكفؿ يف الـبق ة الؼماسةُ  لتنتػع
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فضللؾـا بعضللفؿ طؾللك  النسللؾ تؾللؽ) لبشللن تللمَت  لللؿ رباكقللة رفعللة

 بع ( سقرة البؼنة .

 رةةض
 
 وربللط   الـبللقي بالفللمي ومقائللمهؿ :األسددر  دلددجلص ٌني

 ذللؽ وأن   اإللفلل وآصلطػا    الـبق لة بالعظؿلة الـاش  الطػؾ

  حبلبؽؿ فلاتبعقي اللُ  تحبقن كـتؿ إن قؾ)  فضؾ  ضاهقف ٓ فضؾ

 . طؿنان آل سقرة(  ذكقبؽؿ لؽؿ و غػن الل

يف ضلللؾ كثلللنة إبطلللال الؿلللمجـقـ    إبدددراُق ةدددي  ي حقيقيدددة :  

وصللـاطة التللاففقـ هللةه إ للام  اصللـع لفللؿ قللموًة يف وجللماكفؿ 

  طؾقف الص ة  "النسقل إكنم"وسؾقكفؿ   وٓ أجّؾ مـ كؿقذج 
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) لؼم كان لؽؿ إسؿك   والؿثؾ إطؾك ..والس م  ففق الـؿقذج 

 يف رسقل أسقة حسـة ( سقرة إحزاب .

 لٍّٗ اِخءلٍخ
 
   الـلاس ملع التعاملؾ يف واإلكساكقة : رشعٍخ

  تلمفؼ كلان التل النحؿة وُطباب والػؼنا   والحققاكات  والعؿال

 ( . ُ نحؿ ٓ َ نحؿ ٓ مـ)  دائؿا و صمح الؿعؿقرة  أرجا  يف بفا

 ومقطظلة كتلاٍب  وألَػ  خطبة  ألَػ  تػقق التل ادللثشح: لصصٗ

طنابلللل البائلللؾ يف الؿسلللجم  وقلللال : ٓ إ ملللع مققػلللف:  كحلللق.. 

ُتزرمقه.. والصحابل الؿتحمث يف الص ة وملا كفلنه وٓ ضلنبف.. 

والقفللقدي صللاحب الحللؼ والللم ـ   وقضللك لللف وأحسللـ لللف .. 
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يف كصللنة  وصلل تف بابـللة ز ـب..ورحؿتللف البعقللن.. ووققفللف دومللا

ُج حؼ الضعقػقـ ( .الضعػا  والػؼنا    ) الؾفؿ إي أحنِّ

 عٍٍٗ ٚاٌزغٍٍُ:اٌزصٍٍ
 
 وإكؿا الـاس  كبؼقة ذكنه  ؽـ ف  خ

 ققللف مصلماق وهلق   والقد الثـا  وحسـ سؾقؿوالت بالص ة  ةكن

 و لةكن إٓ   تعلالك الباري  ةكن ف (  ذكَنك لؽ ورفعـا: )  تعالك

 . الؿختار الحبقب رسقلف

 
 
 ملـ وأثن لة  سلـقةً  كسؿاٍت   ػقُ   اٌعبئًٍ: اٌزمًٕاٌمشٚة

خن   وُتـتَؼك ألطُػ الؿؼاصع ٕفضِؾ الشققخ والمطاة  بل  ٔ حقـ

 ) وتقاصقا بالحؼ ( سقرة العصن . إثؼال أو إم ل .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ٚ ٗ
 
ٗألٛاٌ

 
وإمثلال التلل اختطػلت إفئلمة    اٌعدٍجخ: حِىّ

م ـ الللل "وأذهؾلللت العلللقالؿ بحسلللفا وكؼشلللفا وجزالتفلللا كحلللق : 

ُكصنُت بالنطب مسقنة شلفن  " - "الحؿن الؿقت  " -"الـصقحة 

 "ٓ ُ ؾمغ الؿممـ مـ جحن واحم منتقـ  "-حؿل القصق   " -"

 وأشباهفا مـ درر إققال وجؿالقاتفا .

 اٌزٕبص 
 
 لـا  خؾػف الةي الشنطل ومـفاجف سـتف خ ل مـ : حً

 فلندوه شلل  يف تـلازطتؿ فلنن) والجػا الندى أو الفقى طبن ولق 

  . الـسا  سقرة(  والنسقل الل إلك

 
 
طبن أسئؾة  طنحفا إبلقان أوقلات الطعلام  : اِثٛي اٌزثمٍف

واإلجؿام والتـلزه .. وللتؽـ مناجعلًة لؿلا اكتشلن مـزلًقلا سلابؼا  أو 
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مخنجللات الؿللمارس   أو تحضللن سللاطتفا   فقؼللقل : مللاذا قللال 

السلقارة  ملـ ب النسقل يف ذلؽ.. وما هق دطا  الؾباس. ويف ركلق

  عنف المطا  ...

 اٌشِضٌةةخ
 
   الُجللمرا  الؼللادةَ  فللقفؿ تغللنُس  بحقللث : اٌصةةٕبعخ

 الصلل ة طؾقللف الـبق للة الؼللموة صللـاطة بعللم-   إسللقاد وإبطللال

 والجلم والعؿلؾ التؼلك رمز لة ملـ فلقفؿ وملا لصلحابتف.. والس م

 . الفؿة وطؾق

 ادلٕةةضي
 
 ؾللقس الج وصللالقن الؿائللمة مللـ الؼن بللة : خضأةةخ

النحقؼ الؿختلقم  "الؿصحػ "ؽـ فقفا مع لق "كقروكا ومصؾك"
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

وشلللبففا ملللـ الؿختصلللنات الـافعلللات  "ر للاض الصلللالحقـ " "

 )ولؽـ كقكقا رباكققـ ..( سقرة آل طؿنان .

ٙب
 
 اِعشح ٚعدبٌ

 
 وآجتؿلاطل  والثؼلايف الشعني :ِذاٚالد

...! الشلاي احتسلا  وسلاطات اللنح ت  يف اتػاقلا تحصُؾ  والتل

لل  ويف كعقمة الصلبا  كلان  عؼلم مسلاج ت ا رحؿف والمه و ةكنُ 

  ولؿا كـلت إصلغن   "لػن ؼقـ متـافسقـ  "أدبقة  و ؼسُؿ البقَت 

ؿ  فؽـلللُت أسلللؿع وأصلللنب   واكلللمه   جعؾلللقي مؽؿلللً  لفللل

وأطجب.. فنذا حضلن إدب اإلسل مل   والؿلمائ  الـبق لة كلنق 

جؿقًعللا   وتفللزك تعؾقللؼ القالللم رحؿللف الل   وإخللقان محؿلللم 

وحػظللت مللـفؿ كثقللًنا   وٓ زلللُت أحللتػُ  بللةكنها  -وطبللمالل 
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النصقللب  وغصللـفا الخصللقب... وذكللني حؾللُق الزمللان وصقبللف.. 

  ؿؾمون الؿحالقؾ..مجالَ  ققم  

 اٌغفٌٛخ
 
 و طقلػ الحجن  طؾك كالـؼ  فقفا والـؼ  : سلضْٚ

ـٌ  بف   وتنس الصغار   ػقتفا وٓ   إصػال  ـساها ٓ ومؾةات  مـ

معفؿ آمادا صق ؾة ..! وتؾؽ الؿساج ت كاكت بؿثابلة الؿخلزون 

 إدبل الةي ُكّعؿـا بف قم ؿا ولل الحؿم والؿـة .

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 اٌزفبعًٍ
 
 التقاصلؾ  مقاقلع يف إبـلا  أكثن بات فؼم :اٌذاعٍخ

 وسللقنتف بالؿختللار تعللنف وروابللط   تؼـقللة صلل ٍت  مللـفؿ فاصللـع

وتـشللنح  الصللمور  لتػسللَ   فسللق   كطللاق طؾللك وتبثفللا وسللــف 

إرواح   ومـ كان لف فضُؾ لغات  تغؾغلَؾ يف أفلاق   وصلار ملع 
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الفقا   وضنب بالســ الصحاح يف الؿنامل البعاد  وشؼ خنائط 

ـّ هللةا إمللن مللا بؾللغ الؾقللُؾ  إقللقام  بالشللؿائؾ الؿلل ح .) لقللبؾغ

 والـفار (  والل الؿقفؼ .

 هلل١٣/٤/١٤٤٢

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
112 
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ٌَ إىل الهَف.../ 14  !اهلاربو

 

 رحؿلاٌت  هلق فلنذا ورطبلف  وضلقُؼف ضؾؿُتلف ُ تصلقر كفٍػ  يف كاكقا

 ٓ أكاسللا أنّ  حللقـ يف..  متمفؼللة وصقبللاٌت  سللاصعة  وأكللقارٌ  مسللبغة 

 وثنواتِفؿ التعقسة  ومعا شفؿ الؿظؾؿة  حقاتفؿ كفقف يف  زالقن

 وتضللققُعفؿ دكقللاهؿ  وسللعةُ    د للـفؿ قؾللة والسللبُب ... الؿقحشللة

لللك دكقللا قاتؾللة  ومتللاع رخللقص  لللؿ   وركللقكفؿ إ ربفللؿ شللن عة

  تققظفؿ مصارع أهؾف  وٓ تفافت ص بف...!

 مقرقللة  كفللػ ضؾؿللة إلللك متسللعة  حقللاة ضللقؼ مللـ فللّنوا 

 الؽفلػ إللك فللووا)  بنحؿتلف أملمهؿو بػضلؾف  الل فصبغفؿ

 ..(.رحؿتف مـ ربؽؿ لؽؿ  ـشنْ 
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  محؾقللللُؽ  ملللتجفؿٌ ...وكفػؽلللؿ السلللنور ذاك للللف كفلللٌػ 

إسنارِ .. اكظن إلك النحؿـ كقػ ططاؤه...وسخاوه لؾػتقلة 

إبناِر وتبمَل الخلقُف الشلم م سل مًة... وهما لًة ملـ طلالؿ 

 إكقار ...

 ـَ  فللنوا  و حللط   طؾللقفؿ  ُ غللمق ؿكفػفلل فللنذا مؾفللقفقـ  ُمتعبللق

 الجؿقؾة  السؽقـةُ  وتغشاهؿ إرزا   و ضع الؿتاطب  طـفؿ

طقلن التعلب  وتـلزاُح الؿخلاوف  و حلؾ فق الؾة ةة  والناحةُ 

وفِل حم ث ) و فق  لؽؿ مـ أمنكؿ ِمنفؼا (.  إمـ والنخا 

ْغ لِِعَباَدتِل َأْمَعْ َصلْمَرَك غِ  ـَ آَدَم  َتَػنَّ ـًلك قمسل صحق :) َ ا اْب
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َوَأُسمَّ َفْؼَنَك  َوإِْن َلْؿ َتْػَعْؾ َملَعُْت َصلْمَرَك ُشلْغً   َوَللْؿ َأُسلمَّ 

  َفْؼَنَك (.

 روطتفؿ  وسّؽـ لخقن وا بالـعؿة حاصفؿ طجقبا  ِمنفًؼا كان 

 . ضقافَتفؿ وأحسـ   جقطتفؿ وسم شعثفؿ  وَلؿَّ 

 أكػاسفؿ  والةكنُ  طؿادهؿ  والتقكُؾ  حاد فؿ  واإل ؿانُ  فّنوا 

 تسلببقا ولؽلـفؿ د ـَلف  وكاصنٌ  طباده  حاف ٌ  الل أنّ  أ ؼـقا وقم

 خن ـ .أ وإلكؼاذ   ولؾمطقة لؾـجاة

 تخػفللؿ لللؿ وبسللالة  وشللجاطة   ودرا للة طؾللؿ طؾللك فللّنوا 

 مقضلعف يف بلالحؼ وصلمطقا اللبط    نهبفؿ أو الحادثات 

 ..( . وإرض السؿقات رب   ربـا فؼالقا قامقا إذ)
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 وهللةه ألفللة  لللتؾؽؿ العؼؾللل  والتحللمي بللالعؾؿ وشللَؿخقا 

إلرث   ـصلاع أن الل مّتعلف آدملل  لعؼؾ وكقػ!  ؟.القثـقات

ـ  فؿـ أضؾُؿ قم ؿ   غقنِ مؼـع ) لقٓ  لتقن طؾقفؿ بسؾطان بقّ 

 مؿـ افتنى طؾك الل كةبا (.

 واسلتغاثتف ربفلؿ سلمال ملـ كلةلؽ الػنار حالةُ  تؿـعفؿ ولؿ 

ـْ  آتِـَا َربَّـَا َفَؼاُلقا)  مـ وتحػظـا بفا تثبتـا أي(.  َرْحَؿةً  َلُمْكَؽ  ِم

) َوَهقِّْ  َلـَا كؾ ب   وشؼا  .  هـا وتؿـع   لؾخقن وتقفؼـا الشن

ـْ َأْمنَِكا َرَشًم  أي:  سن لـا كؾ سبب مقصلؾ إللك النشلم   ا (ِم

وأصؾ  لـلا أملن د ــلا ودكقاكلا   فصلؾ  لفلؿ د لـفؿ بالثبلات  

  ودكقاهؿ بالناحة التامة  والـجاة الؿؾتةة .
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 ورحؿللة  هللمىً  وم هللؿ إ ؿاكللًا  زادهللؿ بلللن الل فلللكنمفؿ 

هؿ فتـلة  وَلللؿ طؾلقف وأكؿلؾ ؿ صلل َحفؿ وثبلاتفؿ.. فؾلؿ تغللنَّ

ؿ ُ ِخػفللؿ طللمو  أو متللنبص ..! وكللةلؽ ُتللنهبفؿ كؼؿللة  وَللل

اإل ؿلللان إذا خالطلللت بشاشلللُتف الؼؾلللقب   ستعصلللل طؾلللك 

 آكؼ ِب وآكحناف ...!

 كلقًرا بلف و حقلا   قؾبف ب فل  غشك مـ  تغقن أو  ـحنُف  وكقػ   

قفن سللابؼا  بللنغؿ الُؿتللع تلل لللؿ التللل السللعادة  بللف و سللتطعؿُ 

 والجاه والمكاكقن .) فؾـحققـف حقاًة صقبة (.

 وصلللحت   كػقُسلللفؿ زكلللت لؿلللا الطقبلللة  الحقلللاةَ  فلللةاققا 

 وامللتعت   والخضللقع اإلخلل ص طؾقفللا وتللملك أطؿللالفؿ 
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 لًؿلللا فلللؿإك حتلللك   واإلخبلللات والؼلللنب بالحلللب إرواح

أطؾؿ بؿا  ربؽؿ قالقا)  ربفؿ الك ممتفؿ طؾؿ وكؾقا استقؼظقا

  لبثتؿ (.

 جقع لحظات يف وهؿ   وأسؾؿف وأزكاه الطعام صقَب  وسللقا 

 التؼلللقي ولؽـفلللا واضلللطنار  خلللقف وسلللاطات واحتقلللاج 

 وتللةكن السللؾقك  تضللبط التللل الؿطبؼللة  والؿناقبللة الػاشللقة 

 (. صعاًما أزكك أ فا فؾقـظنْ .) واحاصتف الل بعقـ

 م للمة لشللباب ج حقللاةً  إٓ الؿللقح  الؽفللُػ  ذلللؽ  ؽللـ لللؿ

اإل ؿان   ألفؿفؿ الل بف  وكجاهؿ مـ مؽن الظالؿقـ  وأكبتفؿ 

مـع طـفؿ إذى ) فلووا إللك الؽفلػ( فؽلان بف كباًتا حسـا  و
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

أشللبف مللا  ؽللقن بللآ قا  اإل ؿللاي   الؿؽّؾللؾ بللارائفـ الللةكن 

 والطقب والصػا ..!

  يف كلزلتؿ فؼلم السلاطة  تؾلؽ قؾلؼ وٓ القلقم  بعلم خلقَف  ف 

افة الؽللن ؿ الؿـللان   فُؿـعللت العقللقن   وُكبتللت الظـللقن   ضللق

ُؼطع المابن  وأزهلؼ وُدحنت الجـقد  ولل الحؿم والؿـة... ف

الجلللللللاحؿ  واستمصلللللللؾ الؿلللللللاحؼ   والحؿلللللللم لل رب 

 العالؿقـ....!

 هلل٥/٢/١٤٤٢
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 شكُي الُشَحريات وَشكي العكل...!/ 15

 

وحسلـة وسلقئة   اسلتاَ  أقلقاٌم  ومضنة  مـػعةٌ  الؿـزلل آكعزالِ  يف

وُسنَّ آخنون   ولؽـ ما بالقم حقؾة ففق الموا  الشنطل   والؼاكقن 

والنسللؿل  والقاجللُب التعللاون بلل  ضللقؼة وٓ تلللفػ.. الصللحل 

)فعسللك أن تؽنهللقا شللقًئا و جعللؾ اللُ فقللف خقللنا كثقللنا ( سللقرة 

 الـسا .

 ل زللة الع تؾلؽ اغتلـؿَ  ملـ وخقُنكا ِحجلن "ن اللك الَحجل وحلقَّ

  وِحجك ثاقب  وتؼمم معنيف  وتزكقلٍة روحقلة . فـّؿلك  "واع

طؼَؾف  وضاطَػ مطالعتف  واكتسَب وجلّم وتؼلمم وثلابن  فؿلا 

  ومغتـؿلللق إزمـلللة   ومبلللادرو  "رواُد إوقلللات "فلللاز إٓ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

إزمللات..! ولسللان حللال بعضللفؿ : ويف كقروكللا كابللمُت 

ؽاتلللَب والحقاشلللل .../ فؾلللؿ أللللَؼ الػتلللاوي...وجندُت الؿ

 صػاً  مثَؾ سػنٍ...وٓ كسؿاِت حاذقِـا الؿماوي...!

 محؼؼللقن  بللاحثقنَ  وفقـللا الؽتللب  طشللنات صللالعَ  مللـ فؿـّللا 

 مـ ومـا   التطق ن ة بالمورات ومشاركقن   مملػقن وكتَّاب

 كَثللب  طللـ فعللَنففؿ   وتزكقللة وتفللة ًبا تعؾقًؿللا بلسللنتف خلل 

 ...!تعب ب  واستؿاَلفؿ

 ا الجؾللقَس فعؽػللقا طؾللك الن اضللة  ومَشللقا يف ّؾللقم وأكللاس

 إحقا  أو يف فـا  المار  فخػػقا واكشنحقا...
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لعؼللقلفؿ  سللؼقفؿ مللع زروطفللؿ  بسللؼل اشللتغؾقا وآخللنون 

 والغللةا  لؾسللؼا  محتللاج وك هؿللا والعؼللؾ  الللزرعَ  فلللكبتقا

 البقت مؾَؾ   مفع   الصـػ هةا مـ صاحُبؽؿ وكان والنخا  

ظلن الُشلجقنات ...ففلق  سلؼقفا ثل َث ؾلةذ بؿـوالت   بالسؼل

 . "فتنة الَحجن إولك "مناٍت تؼن با   يف 

  ُشللجقناتف إلللك فقفللّب  التعللب   للزوره حتللك و ؽتللب  طللالع   

 فقلف طلزّ  زمـ يف صم ؼا اتخةها قم   إلقفا و حسـ   فقطعؿفا

 ..!وأوراقـا كتبـا ورفؼا َ  بققتـا  لصؼا َ  وبتـا   إصمقا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  مـ خ لفا طؾك حقلاة الـباتلاِت  وطظلِؿ حاجتفلا إللك  تعّنَف

الؿا   واستنوَح جؿاَلفا وض لفلا وخضلنتفا   وتعؾلؿ أ ًضلا 

مثؾفؿلا كقػ أن العؼَؾ كالشجنة  والؼؾلب كتؾلؽ الزرطلة  و

اإل ؿللان   ٓ تـؿللق إٓ بللزاٍد وبِللن وصلل ت  كللةلؽ السللؼل ٓ 

تطقُب حقاتف إٓ باكسلؽاب الؼطلنات  وجن لاِن إملقاه طؾلك 

 تؾؽُؿ الػؾقات ...!

 وآكؽبلاب العؼؾلل  السلؼا   فؿلؾ لؿ ماٍض  السؼا  ما قـافب 

   تعلقض ٓ مـحةٌ  ففل   إق م وبني والقرق  الؽتب طؾك

 آسللثؿار اسللتثؿارها الؿسللاجم  وأئؿللة العؾللؿ صلل ب وحللؼ

 ..!وإروع إمثؾ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وجللند الؽتللب  خللتؿ الللةي " الؼللنا  الػتللك" ذاك أروعَ  فؿللا 

الســ والشلنوحات  الؿطقٓت  وكنر الؿتقن  وطاش بقـ 

 واستؿؾ  الػقائم والتحشقات .

 وزاد وخللتؿ  وصللـَػ واكتشللػ  قللنأَ  الللةي بلللَس  أشللمَّ  ومللا 

 الَقحلمة كآبلة وداوى آكعلزال  وحشلةَ  طالج بحقث وأرَبك 

 وطلل إللك طزلتلف تحق ؾ إٓ "كقروكا"  ماوي فؿا والتباطم 

 صم الـتائج   والثؿار القاكعات ..! ح قنائل  وذكا  طؾؿل

  قللنأتؿ مللاذا! ؟..العؾللؿ صلل ب بللقـ نحُصلل الللةي والسللماُل ..

 التلللل الؽتلللب وملللا...ختؿلللت وملللاذا.. اسلللتػمت وكقلللػ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 تسن وجقآت مػنحة  مخنجات ثؿةَ  وكاكت! ؟...صـػتفا

 ... الـاضن ـ وتبفج   السامعقـ

 سلاطاتف    وأضلاعَ  وقتلف  بلمد مـ طؾك..  إسك كؾ وإسك

وٓ ر لب واكتػك بالعؽقِف الطعامل  واإلجادة الغةائقلة ... 

أكفا حسنٌة وكماملة   فؼلم فلقت خقلنا  وبلمد كـلقًزا سلاكحة  

 وكاكت ثؿقـة  ٓ تؼمر بثؿـ..

   ُالؽابلة ملـ وتلللؿ   اكعزاللف طؾلك بؽلك ملـ ذللؽ ملـ وأسقأ 

 الؿسلاجم كػؼلمان فؼلمها  كعؿا  عمد وبات أشفًنا  الجاثؿة

وَلؿ  سارع التقبلة  أو  ل زم  -وقم كان مؼّصنا -وإصمقا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

..) وتقبقا إلك الل جؿقعا أ فا الؿممـقن وآستغػار سجادتف 

 لعؾؽؿ تػؾحقن ( سقرة الحجنات .

 تػاسلقنُ  وُققلمت ختؿلاٌت  تقاللت   "ت ه وما رمضانَ " وفِل 

 يف والتػللاي وحبللف  وت وتللف بللالؼنآن َمعـّقللقـ مللـ وتللمبنات 

  وتف حؼ ت وتف...ت

  ُإلك الـاس بع  حقل الةي بالحب   ؽقن ما أشبف والحجن 

 الت قللل وقؾللة التامللة  الخؾللقة جللنا  مللـ  "وطبللاد حػللاظ"

 بفؿلا أبحلنَ    ذاكلن ولسان   كاثن قؾؿٌ  إٓ  بؼ فؾؿ...! والؽ م

 ...وُصنرا وُثُؿنا ُدررا بف أكتج   مبارًكا إبحارا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ُشللق  اإلسلل م ابللـ تقؿقللة رحؿللف الل   إكتاجللاِت  هـللا وأذكللن

ره ملـ مجؾلمات العجقبة يف سجـف  وما كتبف بالػحؿ   وأصم

ورسائؾ كادرة مةهؾة  وصلػفا ابلـ طبلُم الفلادي بلكفلا كثقلنة 

 ذات اتصال بؿحبسف الؿفجقر ...!

 صللاحب"اللُ  رحؿللف الحـػللل الَسنْخسللل الحللاف  وكللةاك 

البئلللن ...!  قعلللن يف سلللجـف ملللـ أمللل ه واللللةي   "الؿبسلللقط

وكللةلؽ الشللق  إلبللاي رحؿللف الل  حؼللؼ صللحق  مسللؾؿ 

 سجـف  وفنح بةلؽ فنًحا شم ما . وراجعف يف

 



 

 
127 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وأن   ذللؽ ملـ شلقًئا(  وكتلاب سجادة)  مؼالة يف ذكنكا وقم 

 صػحات واجتزا  الؿـزلل  مص ك طـم محمدة كتب وضع

 . سامقة إكجازات سقحؼؼ   صؾقاتقة  قمقة

 صلللػن  "  وكحلللـ أن يف  "لحقلللاة بحلللةرا" طلللقدة وبلللنغؿ

  و حةر أكثنها مـ  "إكبا  متعارضة"هل... ٓزالت ١٤٤٢

  وحؿلك ا  يف دورة ثاكقة   جـبـلا الل وإ لاكؿ فتؽفلاطقدة القب

 ب َد الؿسؾؿقـ قاصبة ...

 وآسلتػادة لؾعؿؾ خارصة وصقاغة   والتلهب التنقب فعؾقـا 

ة العؾللؿ  وأصللحاب الفللؿ صؾبلل سللقؿا ٓ   "اسللتباققة" تؽللقن
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

الؿعنيف والبـائل .. بحقث ٓ  تؽلنر إهؿلاٌل وقعلقا فقلف   وٓ 

 لل الؿستعان ..ـك طزماتفؿ  واتسق ػ لّب  طؾقفؿ  وأث

  ُيف ب دكلا  ومقاقع ووزارات لجفات  زدانُ    الؿؽّؾؾ والشؽن

يف الغالقللة  كثػللت مللـ الللمورات التمر بقللة   وفتحللت آفاقللا 

  بحقللث تللتعؾؿ وأكللت تحتسللل  "آسللتػادة آلؽتنوكقللة"

الشاي  وتؽتسُب مفارة وأكت يف خضؿ شلغؾ مـزللل  وبلقـ 

أهؾؽ وأبـائؽ.. فلي كعؿٌة سلاقفا الل لـلا  واملتـ بظ لفلا .. 

)وأسللبغ طؾللقؽؿ كعؿللف ضللاهنًة وباصـللة ( ولل الحؿللم والؿـللة  

 وأدام طؾك الؿؿؾؽة طزها وخقنها... والس م....

 هل٢٨/٢/١٤٤٢
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َفوائُذ الِورِد الُكَرآىي...!/ 16
 

لؽؾِّ واحٍم مـا ورُده الغةائل والعؿؾل والؿصؾحل   الةي  حافظف 

ـِ وضقػلة  وأصقلِب  و عتـل بف  قمقا  ففّ  اطتـك بلجؾِّ ورد  وأحس

مـال  وهق الزاد الةي ٓ غـك طـف  والنصقُم اللةي ملـ فؼلمه ففلق 

  خاسن .

 العؾقلة والُعمة وصػقه  الخالص الةكن وزاد   وكقرها الحقاة زهنُ 

 روحلا الل وجعؾلف والجلقاهن  واللةهب المررَ  فاقِت  التل الثؿقـة 

) وكةلؽ بف الـػقس  وتستقؼ  البصائن  وتؼشعن إجساد    تحقا

 أوحقـا القؽ روحا مـ أمنكا( سقرة الشقرى .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  من ال وائي هلذا التعجهي اليوم  مج يل  :

 جنية:اإلمي التنميُة -٣

فنن مثَؾ اإل ؿان بالل كؿثِؾ شجنة  إن لؿ ُتتعاَهم بالسلؼل واللني  

أفؾست وذوت   وكان كفا تفا الػـلا  والفؾؽلة   فجلمدوا اإل ؿلان 

بالت وة  وأحققا الجسم باللةكن  فلنن اللةي  لةكن ربلف واللةي ٓ 

  ةكنه كؿثؾ الحل والؿقت...!

ـَ وإَلؼا.. فأحُققا فمادا لـا بالةكن قم صَنقا...مـ   مِه اللُ  ؾَؼ الُقؿ

:) َتَعاَهلُموا َهلَةا اْلُؼلْنآَن  َفَقالَّلِةي َكْػلُ  قال طؾقف الص ة والس م 

بِِؾ يف ُطُؼؾفا (.  ـَ اإْلِ ًتا ِم ٍم بَِقِمِه َلُفَق َأَشم  َتَػؾ   أخنجاه .ُمَحؿَّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

وهلةا الـؿللا  إكؿللا  ـصللب  يف الؼؾلب أوًٓ   ففللق مللقصـ آكطلل ق 

والقهج  والعؿؾ والص ح . وبص حف صل ح الجسلم   وز لادة 

 اإل ؿان .

فلل  شلللٌ  أكػللَع  " ولؾع مللة ابللـ الؼللقؿ رحؿللف الل يف الؿللمارج :

الؼلنآن بالتلمبن٪ فنكلف جلامع لؿـلازل السللائن ـ  لؾؼؾلب ملـ قلنا ة 

وأحللقال العللامؾقـ ومؼامللات العللارفقـ وسللائن إحللقال التللل بفللا 

حقاة الؼؾب وكؿالف  ولق طؾؿ الـاس ما يف تمبنه ٓشلتغؾقا بلف طلـ 

  ."كؾ ما سقاه 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

٢-  
 
  : اٌٍمني جتذٌذ

ر التقحقلم  وَ حؿلل الؿعتؼلم  وُ ثبِّلت  الةي  عؾل اإل ؿان  و جلةِّ

 تللمبنه واسلتطعؿ الؼلنآنَ  العبلُم  قلنأ وكؾؿلا طـلم مضل ِت الػلتـ .

 الشلؽقك طـف وزالت هما تف  واستؼنت ططاؤه  وزاد  ؼقـُف  رسَ  

 وداحلُ   العؿؾ  وِمشعُؾ  التقحقم  وققدُ  الؼنآن ٕنّ .  والشبفات

الللمطقة   وِمللمادُ    إسللؼام وتن للاق الؼنبللات  ومؾفللؿُ  الشللبفات 

 ُب الشفقات  ووثاق الثبات .وقاهُن إطادي   وحجا

 كػل  إللك  قصلؾؽ والؼنآن " قال ابـ الؼقؿ رحؿف الل يف اإلغاثة:

 وللةلؽ العبلاد  مطاللب أطؾلك هلك التلك الؿطاللب هلةه ىف القؼقـ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ورحؿلة وهلمى الصلمور  ىف لؿلا شػا  وجعؾف. بف تؽؾؿ مـ أكزلف

  ." لؾؿممـقـ

واطؾؿ أن ققَة الم ـ وكؿال  "ضا رحؿف الل:ر رشقم الشق  و ؼقل

اإل ؿان والقؼقـ  ٓ  حص ن إٓ بؽثلنة قلنا ة الؼلنآن واسلتؿاطف  

 ."مع التمبن بـقَّة آهتما  بف   والعؿؾ بلمنه وكفقف ..

 ةةحت -٣
 
  : اٌثٛاة صًٍ

لتؽقَن أكثَن درجة  وأط  مـزلًة  قم الؼقامة  وهلةا ملناد كثقلن ملـ 

الؼنا   والقاجلب التػؽقلن فقؿلا هلق بعلم ذللؽ   ملـ  ؼلقـ ثابلت  

 إ ؿاٍن طاٍل  وب غ متقاصؾ .و
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـْ كَِتلاِب قال يف الحم ث طؾقف الص ة والس م  ـْ َقلَنَأ َحْنًفلا ِمل :) َم

َٓ َأُقللقُل الللؿ َحللْنٌف   اللِ َفَؾللُف بِللِف َحَسللـٌَة   َوالَحَسللـَُة بَِعْشللنِ َأْمَثالَِفللا  

ٌم َحْنٌف  ؟َوِمقٌؿ َحْنٌف (  َٓ ـْ َألٌِػ َحْنٌف   َو
التنمةي  رواه . "َوَلؽِ

 وهق صحق  .

٤-  
 
ٍمً اٌزٙزٌت

 
  : اخل

ٕكف كتاُب خؾٍؼ وأدب   فقف مؽارم إخ ق  وروائع الشقؿ  وفقف 

) وإكلؽ لعؾلك خؾلٍؼ السل م : قال لنسقلف الؽلن ؿ طؾقلف الصل ة و

 "طظقؿ ( سقرة الؼؾؿ. وقالت طائشة أم  الؿممـقـ رضل الل طـفا :

 . "كان خؾؼف الؼنآن 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

فللاذا قنأتللف بنمعللان هللّةب خؾؼللؽ  وأصللؾَ  اطقجاجللؽ  وداوى 

تطاولؽ  وصّقلب سلؾقكؽ . وفقلف أجؿلُع آ لٍة يف مؽلارم إخل ق 

قـ (.سللقرة )خللِة العػللَق وامللن بللالعنف   وأطللنْض طللـ الجللاهؾ

 الِحجن .

أمن الل كبقف بؿؽارم إخ ق يف  "وقال جعػن الصادق رحؿف الل : 

ملـ هلةه هةه أ ة   ولق  يف الؼنآن آ ٌة أجؿَع لؿؽلارم إخل ق 

 . "أ ة

 وكان هلةا د لمن السلؾػ يف تفلة ب سلؾقكفؿ بلالؼنآن وأدبقاتلف .

ولؿا تطاوُل ُطققـة بـ حصـ الػزاري طؾك الػاروق رضل الل طـف  

َفَؼاَل َلُف اْلُحن  بـ قلق  كؿا يف البخاري : َغِضَب ُطَؿُن َحتَّك َهؿَّ بِِف  

ـَ  إِنَّ  اللَ َتَعاَلك َقلاَل لِـَبِقِّلِف َصلؾَّك اللُ  رضل الل طـف : َ ا َأِمقَن اْلُؿْمِمـِق
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

َؿ :  ـَ  }َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـِ اْلَجلاِهِؾق  {ُخِة اْلَعْػَق َوْأُمْن بِاْلُعْنِف َوَأْطنِْض َط

ـَ َتَ َهلا َطَؾْقلِف   . َواللِ  َما َجاَوَزَها ُطَؿُن ِحق ـَ ـَ اْلَجاِهِؾق   َوإِنَّ َهَةا ِم

اًفا   ِطـَْم كَِتاِب اللِ .َوَكاَن َوقَّ

٥-  
 
  : اٌمٍجً اإلحٍب 

مؿا قم  عتن ف مـ أسلؼام  وقسلقة  أو شلحقب واخلت ف  جلنا  

فا إٓ الؼلنآن والعلق  يف ذكقب قاتؾة  أو خطا ا كاسنة  ٓ  صلؾح

قال تعالك :)  ا أ فلا الـلاس قلم ض لف  والتـعؿ بفما تف ومقاطظف   

 جا تؽؿ مقطظٌة مـ ربؽؿ وشػا  لؿا يف الصمور( سقرة  قك  . 

ها ملـ حسلنة  وملا "وقال الع مة ابـ الؼقؿ رحؿف الل :  فؿلا أشلمَّ

ؿ خلنج أطظَؿفا مـ َغبـة  طؾك مـ أفـك أوقاتلف يف صؾلب العؾلؿ  ثل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 . "مـ المكقا وما ففؿ حؼائَؼ الؼنآن  وٓ باشن قؾَبف أسناُره ومعاكقف

٦-  
 
  : اٌفىشٌخ اٌصٍبٔخ

) إن هلةا الؼلنآَن مـ مزالؼ الشلبفات والخنافلات وآكحنافلات  

فػل التعاهلم القلقمل صلقن  فمي لؾتل هل أققم( سقرة اإلسنا . 

فما تلللف الةهـقلللة الؿممـلللة ملللـ التػؾلللت والضللل ل  ّٕن اللللةكن ب

وطجائبللف  ؿّثللُؾ الللمرع الحللامل مللـ آختللناق والعبللث الػؽللني  

ومخلللاكؼ الشلللبفات الؼاتؾلللة  فؼنا تلللف بلللالقطل والقؼلللقـ تصلللـع 

وكللةلؽ ُكػصللُؾ أ للاِت  }ؾ جللقللال طللز والطؿلكقـللة والتسللؾقؿ  

ـَ سبقُؾ الؿجنمقـ   . . سقرة إكعام.{ولتستبق
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : التو يو  االنت جع -٧

د مـطؼلف وك ملف   الةي  ضبُط الؿلنَ  وحنكاتلف وسلؽـاتف   و سلمِّ

ن لف الشخصلقَة الؿسلؾؿة الؿسلتقطبة  و صقن رده وسؾقكف  و ؽقِّ

 قللنَة أو اكحلل ل .لؾؽللقن وتؼؾباتللف  فلل  ز للَغ وٓ ضلل ل  وٓ ح

فقؽللػ  )الغقبللة( فقخللاف  والـفللل طللـ )النبللا( فقسللؿُع آ للاِت ذم 

فقنتعللب   و حلل  أن الؼللنآن معللف كؾؿللا قللنأه )الـؿقؿللة( وزجللن 

وشلمتفا وققارطفلا  )الؼقاملة( وسؿعف . ولقٓ ما فقلف ملـ أحلقال 

َفلَ  َتلَزاُل  "٪ ؼقل يف الؿمارج ت الغػؾة   ولتـاساه الـاس ...!لعؿّ 

ُفلُف َمَعاكِ  ُرُه َوُتَخقِّ قِف ُتـِْفُ  اْلَعْبلَم إَِللك َربِّلِف بِاْلَقْطلِم اْلَجِؿقلِؾ  َوُتَحلةِّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

لِػ لِِؾَؼلاِ   نِ َوالتََّخػ  ـَ اْلَعَةاِب اْلَقبِقِؾ  َوَتُحث ُف َطَؾك التََّضلؿ  بَِقِطقِمِه ِم

 . "اْلَقْقِم الثَِّؼقؾِ 

  : اليعو  احل ُز -٨

والب غللل  الللةي  شللعنك بقاجبللؽ تجللاه الؼللنآن طؿلل   ودطللقًة  

وإص ًحا  وكشلنا  وتطبقؼلا  وكلـ طؾلك صن ؼلة السلؾػ  والجلـ 

 اف.)فؾؿا ُقضل ولقا إلك ققمفؿ مـةر ـ ( سقرة إحؼالؿممـقـ 

وتطالع يف سقن إكبقا  صبنا متقـلا  وجلما طالقلا  وملنو ًة فخؿلة  

واطتللزازا راسللخا  وكنمللا باذًخللا   وطؾؿللا مـقللنا  وتعللام  َمفللم ا  

وكظللنًة ثاقبللة  وكػسللقة زاهللمة  وتطؾعللا مباركللا   وإخللاً  كللادرا   

)قلؾ وخشقًطا فن ما. وٓ تـتفل محاسلـفؿ أو تضلعػ سلؿاتفؿ . 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  الل ..( سلللللللقرة  قسلللللللػ . هلللللللةه سلللللللبقؾل أدطلللللللق إللللللللك

) بؾغقا طـل وللق قف وسؾؿ كؿا يف الصحق  : طؾ الل صؾك قال وقم

 آ ة ( .

٩-  
 
  : احلبضش اٌذًٌٍ

والةاكنة البم فقة   الؿستقطبة مناجعًة وتػفؿا. والبنهلان الؼلاصع 

طؾك ضـ مطنوح  أو جفؾ مسنوح   أو خطلل مسلؿقح   ٓ سلقؿا 

ـُ اكتللزا َع الللـص  وإلؼللاَ ه يف مقاضللعف لؿللـ  تللمبن الؼللنآن   و حسلل

وهللل مـزلللٌة طؾقللا  بؾغفللا الحػظللة  والؿتجللمدون مللع   ومظاكللف ..

كتللاب الل  وقللم وَطللقا كصقصللف  واستحضللنوا شللقاهمه كللمٓئؾ 

التقحقم مثً    وفؼف الؼصص وإحؽام   وخ صة أداب   وملا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  اللةي  عؿلم إللك وحلمة  "بالتػسلقن الؿقضلقطل " عنف حالقلا 

الصللبن أو الصللمق  مللث    أو طؾللق الفؿللة  وصلل ة مقضللقطقة ك

الجؿاطللة   وصللػات العللالؿ   أو سللؼقط الحضللارات  واكتصللار 

الؿممـقـ  والشخصقة الػنطقكقلة الؿتجبلنة .... فقجؿعفلا ضلاهًنا 

 وباصـًا   ومعـك وإ ؿاً   وإباكًة وتػؼفا .

ومـتفك ذلؽ العؾؿ الجؿعل الؿقضلقطل خ صلٌة ذهبقلة  تـؼطلع 

 فقفلللللللللللا آبلللللللللللاط اإلبلللللللللللؾ   لُحسلللللللللللـفا وروطتفلللللللللللا .

ذكللن الل سللبحاكف الصللبَن يف الؼللنآن يف  "فؿللث  قللقل آمللام أحؿللم:

 ."تسعقـ مقضًعا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ملـ آ لة اجف دلقلؾ اإلجؿلاع   واإلمام الشافعل رحؿف الل واسلتخن

قنآكقة وسللف سائؾ   أطقتف ابتماً    فتغقلن واطتؽلػ يف مـزللف ث ثلة 

 أ للام  ؼللنأ الؼللنآن يف كللؾ  للقم ولقؾللة ثلل ث مللنات و ناجعللف !

)ومللـ  شللاقؼ ثللؿ خللنج طؾللقفؿ وأجللاب السللائؾ بؼقلللف تعللالك:  

النسقل مـ بعم ما تبقـ لف الفمى و ّتبع غقن سبقؾ الؿلممـقـ كقّللف 

 ما تقلك(. سقرة الـسا  .

 والؼصلللللة لؾبقفؼلللللل رحؿلللللف الل يف الؿلللللمخؾ إللللللك السلللللــ .

ـب  ؽتسلللُب بالؿناجعلللة وُحسلللـ التلللمر    واللللمطاة  وهلللةا فللل

 ؼفلللا  آسلللتـباصققن ملللـ أحلللِ  الـلللاس بلللف .والخطبلللا   والػ

وقم  تنقك مع حؿؾتف حتك  صب  ففؿا ودربة  فقـتؼؾ ملـ الظلاهن 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

إلللك النمللز واإل ؿللا ة .ومللـ الطن للػ العجقللب هـللا  مللا ذكللنه 

طلـ إسلحاق  -أختصنها هـا-الؿاوردي رحؿف الل يف قصة صق ؾة

إبناهقؿ بـ مضارب بـ إبناهقؿ  ؼقل : سؿعت أبل  ؼلقل سلللت 

ـَ بـ الػضؾ فؼؾت : إكؽ تخنُج أمثاَل العنب والعجؿ ملـ ال حسق

قال : كعلؿ )خقن إمقر أوساصفا ( الؼنآن ففؾ تجم يف كتاب الل: 

ققلللف تعللالك: )ٓ فللارٌض وٓ بؽللن طللقاٌن بللقـ   يف أربعللة مقاضللع 

ذلؽ( وققللف تعلالك : )واللة ـ إذا أكػؼلقا للؿ  سلنفقا وللؿ  ؼتلنوا 

ف تعالك : )وٓ تجعْؾ  مك مغؾقلًة إللك وكان بقـ ذلؽ ققاما( وققل

طـؼلللؽ وٓ تبسلللطفا كلللؾ البسلللط( وققللللف تعلللالك : )وٓ تجفلللن 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بصلل تؽ وٓ ُتخافللت بفللا وابتللغ بللقـ ذلللؽ سللبق  ( ...اللل  .

١1-  
 
  :اًٌٍِٛ اٌغشٚس

د الةي  لمفع غؾلقاَ  الحقلاة وُحزكفلا   و لة ُب  وآكشناُح الؿتجمِّ

) لؼلم خؾؼـلا اإلكسلان ومـاكلم  طـَتفا وطـا ها   فالحقاة كؾفا تعٌب 

ففلق  ؽابلم و علاي و حلزن  وٓ مخلنج للف يف كبم ( سقرة البؾم . 

مـ ذلؽ إٓ بت وة الؼنآن   وتنداد إذكار  والؿحافظة طؾك الزاد 

) ألللؿ كشللنح لللؽ صللمَرك ( القللقمل  وأكسللقن السللعادة الؿتجللمد 

 سقرة الشنح .

والعجقب أن هةا السنور  تحقل إلك صاقلٍة حقلة  وغلةا  جسلمي 

 " غـلل طللـ كلؾ غللةا    وَ شللػل ملـ كللؾ بل     قللال يف اإلغاثللة ٪
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وكللؾ الؼلنآن دوا  إدو لة وأكػلع   اإل ؿلان غلةا  إغة لة وأكػلع

  ." والموا  الغةا  فقف مـفؿا

١١-  
 
  : اإلمجبيل اٌفُٙ

ٕن الؿطالعللة الققمقللة  تنّسلل  مػللاهقؿ طامللة  وإذا اكصللاَف معفللا 

كتاُب تػسقن مصاحب كالتػسقن الؿقسن  أو بعل  الؿختصلنات 

الؿشللفقرة  ومللا شللاكؾفا   سللاطم يف التصللقر الؿبللمئل لم للات   

 ورّسللللللل  اللللللللقطل وُحسلللللللـ العؿلللللللؾ  وتلللللللؿ آكتػلللللللاع .

مؽللان خلللتُؿ مختصلللن يف التػسللقن   ؽلللقن م صلللًؼا بلللالقرد وباإل

) ولؼم  سنكا الؼنآن لؾلةكن الققمل   خمم الةكن وتػسقنه وتبققـف .

 ففؾ مـ ُمّمكن ( سقرة الؼؿن .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 إٌبف  : -١٢
 
  اٌزذثش

وهق مـ أجؾِّ مؼاصِم اللت وة والتعاهلم القلقمل   أن  ؽلقن حظـلا 

أ لللات والؼصلللص  ملللع اللللت وة تحؼقلللؼ التلللمبن  ووطلللل دٓللللة

قال طلز وجلؾ :) كتلاب أكزلـلاه إلقلؽ مبلارٌك لقلمبنوا والبناهقـ   

ـُ البصلني رحؿلف الل:آ اتف( سقرة ص  كلزل الؼلنآُن  ". قال الحسل

  ."لُقعؿَؾ بف و تمبن فاتخةوا ت وتف طؿً  

 باطللث ففللق التللمبن  مصللمرها الثؿللنات تؾللؽ جللؾَّ  أن والحؼقؼللةُ 

 . اللللنوح ومثبلللت الصلللمر  وشلللارح الؼؾلللب  ومحلللل القؼلللقـ 

 يف التلملؾ التلمبن وأصلؾ ": الل رحؿلف إلقسل قال كؿا وحؼقؼتف

 ناً كظل كلان سلقا  تلملؾ كؾ يف استعؿؾ ثؿ   وطقاقبفا إمقر أدبار
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 . "قؼة الشل  وأجزائف أو سقابؼف وأسبابف أو لقاحؼف وأطؼابفحؼ يف

ولللق  هللق التػسللقن  الللةي معـللاه البقللان  ولؽللـ التػسللقن مػتللاٌح 

 ومؼممة لف .

لـ تجم أثن الؼنآن وبنكتف حتك تعتؼم أكؽ مخاصب بف  وطؾقلؽ و

أكزل  وإ اك أراد وقصم ... ؼقل الشاطن الباكسلتاي محّؿلم إقبلال 

رحؿللف الل طللـ تجنبتللف يف ففللؿ الؼللنآن وإقبالللف طؾقللف : لؼللم كـللت 

تعّؿمُت أن أقنأ الؼنآَن بعم ص ة الصب  كّؾ  قم  وكان أبل  ناي 

لجقبف: أقنأ الؼنآن. وضّؾ طؾك ذللؽ ثل ث فقسللـل  ماذا أصـع؟ ف

سـقات. وذات  قم قؾت لف: ما بالؽ  ا أبل تسللـل كػ  السلمال  

وأجقبؽ جقابًا واحلمًا  ثّؿ ٓ  ؿـلعؽ ذلؽ مـ إطادة السلمال ملـ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  غلللللم؟! فؼلللللال: إّكؿلللللا أردُت أن أقلللللقَل للللللؽ  لللللا وللللللمي:

 بللمأُت    القللقم ذلللؽ ومللـ! طؾقللؽ كللزل كللان لللق كؿللا الؼللنآن إقللنأ

 ملا درره وملـ اقتبسلُت  ملا أكلقاره ملـ فؽلان طؾقلف  وُأقبؾ أتػّفؿف

 وفللاز الفم للة  طللاش   القصللقة لفللةه ُوفللؼ مللـ وفعللً   !! كظؿللُت 

   وُفتحت طؾقف الؿـاطؿ  وسؾؿ الجفؾ والؿآثؿ .الؿنضقة بالحقاة

  : اٌزبسخيً اٌٛعً -١٣
لؾحقاة وتطقرات الزمـ وأحماثف وتؼؾباتف  فؾـ  جم أحلٌم تػسلقنا 

لؿا  حصؾ إٓ مـ خ ل اللقحل الؿبلارك الؿـلزل لفما لة الـلاس  

وأكزلـا إلقؽ الةكَن لتبقـ لؾـاس ما ُكزل إللقفؿ )ومماواة حقناتفؿ . 

 .(ولعؾفؿ  تػؽنون 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

فلمُنه وكفقف وتقحقلمه وإخ صلف  وقصصلف وتقجقفاتلف   منتبطلٌة 

بللالقاقع بشللؽؾ طجقللب   وهللةا مللـ أسللنار إطجللازه وققامللف طؾللك 

.) ٓ  للتقن بؿثؾلف وللق كلان بعُضلفؿ التحمي إلك القلقم الؿقطلقد 

 .لبع  ضفقنا ( سقرة اإلسنا 

وما  جني لعمؿ وحضاراتفا مـ طؾق أو سػال  أو سعة أو ضقؼ  

 ع بلكثنه الؼنآن   وقمم الموا  والثنا  والنخا  .اضطؾ

١٤-  
 
 : اٌزذثشي االرغب 

فؿللع آسللتمامِة الؼنائقللة   والغللقِص التللمبني  سللتـػجُن لللف معللاٍن 

للؾفا إٓ إكللابُن يف العؾللؿ  جم للم ة  واسللتـباصاٌت طز للزة  ٓ  حصِّ

كؿللا قللال سللبحاكف:) ومللا  عؾللؿ والجفابللةة يف الػفللؿ والحؽؿللة   

 تلو َؾللللف إٓ اللُ والناسللللخقن يف العؾللللؿ (. سللللقرة آل طؿللللنان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ػللق  وهللةا سللٌن مللـ أسللناِر الؼللنآن   أن قنا تللف المائؿللة ٓ تللزال ت

 معاي جم مة  وحؽًؿا فن مة .

كؾ مـ أدمـف قلنا ًة وتلمبًنا   فلاق كظلناَ ه وأقناكلف   وحؿلؾ كلؾَّ و

 مبفن وفن م .

وهةا ممروك طـم أئؿة مشاهقن كاإلملامقـ ابلـ تقؿقلة وابلـ الؼلقؿ 

فؿا الل   وكعتؼم أكفؿ مؿـ فت  طؾلقفؿ يف هلةا البلاب فؼاهلًة رحؿ

 متقلف الل طبلمًا يف  إٓ ففؿلًا"وحةقا  كؿا قال طؾل رضل الل طـلف 

فضلل  طللـ بللناطتفؿ يف بؼقللة العؾللقم  ففؿللا مسللتـبطان . "كتابللف 

حؽقؿللان يف طؾللقم التػسللقن   قللال الؼنصبللل رحؿللف الل : )إن مللـ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـْ جؿلَع  ُأْططَِل الحؽؿة والؼنآن   فؼم ُأططل أفضَؾ مؿا ُأططل  َمل

 طؾؿ كتِب إولقـ مـ الصحػ وغقنها( .

كلان إذا ذكلَن  "فؿث   ؼقل البنزالل رحؿلف الل يف شلق  اإلسل م :

التػسقن أبفَت الـاس مـ كثنة محػقضف  وحسـ إ لناده  وإططائلف 

 . "كللؾ قللقل مللا  سللتحؼف مللـ التللنجق  والتضللعقػ واإلبطللال 

) تػسللقن شللق  مجؾللمات تحللت مسللؿك  (٧)وُصبللع تػسللقنه يف 

اإلسللل م ابلللـ تقؿقلللة ( رحؿلللف الل. صباطلللة دار ابلللـ الجلللقزي 

ل  أربلك لعستاذ / إ اد بـ طبلم الؾطقلػ الؼقسل ( هل .١٤٣٢سـة)

 وصللللللللللللللللح  طؾللللللللللللللللك الجفللللللللللللللللقد السللللللللللللللللابؼة .

لا    "ومـ كؿاذج تعؾقؼاتف رحؿف الل :  أّن الؼنآن مـ تمبَّنه تمب ًنا تامًّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

تبقَّـ لف اشتؿاُلف طؾك بقان إحؽام  وأنَّ فقف مـ العؾؿ ملآ ُ مِركلف 

أكثُن الـاس  وأّكف ُ بّقـ الؿشلؽ ِت و ػصلؾ الـلزاع بؽؿلال دٓلتِلف 

ف َكِؾُؿُف طـ مقاضعف وبقاكِف إذا ُأططِ  ف  ولؿ ُتحنَّ  ."َل حؼَّ

والؼلنآن فقلف ملـ ِذْكلن أسلؿا  الل  "ومـ لطائػ ك مف رحؿف الل :

نب والـؽلاح يف  وصػاتف وأفعالف أكثن مؿا فقف مـ ِذكن إكؾ والش 

الجـة  وأ اُت الؿتضلؿـة للةكن أسلؿا  الل وصلػاتف أطظلُؿ قلمًرا 

مللـ آ للات الؿعللاد٪ فلللطظُؿ آ للٍة يف الؼللنآن آ للُة الؽنسللل الؿتضللؿـة 

  ."لللللللللةلؽ...  وأطظللللللللؿ سللللللللقرٍة سللللللللقرُة أمِّ الؼللللللللنآن..

مجؿلقع اطتـلل فقلف بتػسلقنه ُسلؿل) بلمائع  الل رحؿف الؼقؿ وٓبـ

 أجزا    جؿعف إسلتاذ/  سلني السلقم محؿلم . (٣)ػسقن ( يف الت
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

قسلؿ  "ومـف.. قال طـم ققلف تعالك:) ن   والؼؾِؿ وما  سلطنون ( : 

٪ فلقسللؿ بالؽتللاب وآلتللف   وهللق سللبحاكف بللل)الؼؾؿ ومللا  سللطنون( 

الؼؾُؿ الةي هق إحمى آ اتف وأول مخؾققاتف   الةي جنى بلف قلمره 

م بلف اللم ـ   وأثبتلت بلف الشلن عة   وشنطف وكتب بف القحل   وققّ 

وحػظت بف العؾقم   وقامت بف مصال  العباد يف الؿعاش والؿعلاد 

. فقصللمت بللف الؿؿالللؽ  وأمـللت بللف السللبؾ والؿسللالؽ  وأقللام يف 

الـللاس أبؾللغ خطقللب وأفصللحف  وأكػعللف لفللؿ وأكصللحف  وواطظللا 

تشػل مقاطظف الؼؾقب مـ السلؼؿ  وصبقبلا  بلنئ بنذكلف ملـ أكلقاع 

٪  ؽسللن العسللاكن العظقؿللة طؾللك أكللف الضللعقػ القحقللم    إلللؿ

 و خلللللللللاف سلللللللللطقتف وبلسلللللللللف ذو البللللللللللس الشلللللللللم م .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

بإق م تمبن إقالقُؿ وتسلاس الؿؿاللُؽ   والعؾلؿ لسلان الضلؿقن 

 ـاجقف بؿا استتن طـ إسؿاع   فقـسج حؾؾ الؿعاي يف الطلنفقـ   

ادر فتعقد أحسـ مـ القشل الؿنققم   و قدطفا حؽؿلف فتصلقن بلق

 الػفقم.

١٥-  
 
  : اٌمشآًٔ اٌزصٍٕف

الؿستـَتج مـ صقِل الؼنا ة وإدامِة الت وة  التل زاكت بتمبنٍ خػلل  

اقبللة  ٓ سللقؿا لحؿؾتللف وتلمللٍؾ رضللل  وبصللقنة كافللةة   وكظللنة ث

الصادققـ  وأرباب إق م   واط م الػؼف والعؾلؿ  اللة ـ تفلزهؿ 

 طؼللللقلفؿ لؾؽتابللللة  وطؾللللقمفؿ لبللللث الللللقطل وآسللللتزادة .

فؽؿ وّلمت الت وُة مـ كتاب  وكؿ أكتج التمبُن مـ مصـَّػ  بلاَت 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

منجعا حػًقا ومصمرا ققً ا    ممف الؼقُم مـ كؾ مؽان  و ؼصلمون 

ـَ   والبـقان . لف الحص

ومـ كان مم َؿ القرد  وصاحَب كظنٍ وَسلند  وتلمر   كلؾ جلز  

ُمعم  بقرك لف وتعؿؼ   وضلاطػ جفلمه وتلللؼ    ؼلقل الشلافعل 

للالَ  "رحؿللف الل :  قللنأُت    الؼللنآن أحؽللام تصللـقػ إملل  َ  أردُت  ؿَّ

ة مائةَ  الؼنآنَ    ." َمنَّ

للن ف بللف  لؾؼللائؿقـ ففـقئللا  بللمِمفؿ امتللزَج  الللة ـ وكاشللن ف  ومػسِّ

 ملـ وسلَؿقا طؿقؼلا  بلف وخاضلقا رحقؼا  مـف جـَقا كؿ   وطصبفؿ

 وغقن ذلؽ مـ الػقائم والل الؿقفؼ ...ؼا .رقق دققؼا العؾؿ

 هلل١٥/٢/١٤٤٢
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ترياُم الُعصاة ...!/ 17
 

  ُملـ و تللؿقن بعَمها   ـممقنَ  بالؿعاصل ُ بتَؾك مؿـ جؿاهقن 

وا وقسقتِفا  آثارها  مـؼلةا أو   تن اًقلا أو ح ً  وجموا لق وود 

..! وٓ  الـجلاة منكلب لفلؿ و ؼلمم   إملان بنِّ  إلك بفؿ  نف

ارتقاَب أن الةكقب مفؾؽاٌت  وهل إن أمتعتفؿ ابتلماً  ولؽلـ 

فا أسؼاٌم وأحزان..! قال  يف صقاتِفا حسناٌت  وفقفا آٌٓم  وتؾػ 

تعللالك : ) فلهؾؽـللاهؿ بللةكقبفؿ ( تبتللمئ بللالحزن  وللللق  

 آخنها اإلف س..!

 حاللةٍ  يف  بقلُت    الـلاس بعل  طؾلك اللةكقُب  تتناكؿُ  وحقـؿا 

ئقسة   حتاج فقفلا إللك مـؼلٍة إ ؿلايٍ وفؽلني وثؼلايف  ب كػسقة
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ؼِع الػظقلع   اللةي اصلطؾك فقلف بؽلؾ  ـتشؾف مـ ذلؽ الؿستـ

 هؿٍّ  وغؿ وحزن...!

 الجللاد والـللمم الؿتللقالل  وآسللتغػار الصللادقة  التقبللةِ  وفِللل 

  لا فعلْم ... وادكلار وتلةكن   مةوسل  وطـا لةٌ  ومعافاة  تن اٌق 

ُؾ آ ات   أو استؿْع محاضنات إ ؿاكقة  وات.. الل إلك صم ؼل

واصحْب رفؼًة تمكسؽ وٓ ُتفؾؽؽ وتتعسؽ ... فػل بعل  

ـٌ وكجاة   وفِل آخن ـ ُهؾؽٌة ومقاجلع  والؿلن   الصحاب ُ ؿ

 طؾك د ـ خؾقؾف ..!

 ٔخللن حللقـ مللـ تتعاهللمه الللةي   الؼللنآي زاُدك لللؽ لللقؽـ   

سفا ولؿساتفا  درو وتسامن بفا  تتع  التل الحم ثقة وِمقنُتؽ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

كن للاض الصللالحقـ.. فللاقطِْػ مـللف قطػللا كافعللة  وطـاققللَم 

حالقة  وأفاكقـ لة ةة   ففلق كتلاب العلالؿ والعلامل  واللةكن 

وإكثلللك   والطلللائع والعاصلللل.. مـفلللؾ اللللقارد ـ  وبؾسلللؿ 

 الزائن ـ.

 بعللما فقللف أن وكعتؼللم ف للل تـبللف مللـ قللّؾ    آخللن تن للاٌق  وهـالللؽ 

افًقا    حتاج إلقف إخقتـا الؿؼصنون  وكؾـا وثؼ وكػسًقا إ ؿاكقا

 الؾفؿ اطػ وتجاوز  واستن وارحؿ .ذوو خطل وتؼصقن... ف

 الجقز للة  قللقؿ ابللـ النوحللاي الؿحؼللؼ الع مللة كتللاب وهللق 

 الللندى  وجاكللب   الفللمى وٓملل  الؿللمى  بللف جللاوز الللةي

 السلللللنَّ  وكشلللللػ الجلللللة والؿع التشلللللخقص يف وأحسلللللـ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

فائمٍة وطائمة   فنحؿلف الل رحؿلة  كؾَّ  فقف وقػا والؿحاججة 

 واسعة .

 ففلؿ للؽ  عقلم وتنتقب  ودوا  وتفة ب  ر اضةٍ  كتاُب  وهق 

 شلنور مـ طؾقف تـطقي وما   ب  اها و ؽشػ الـػ   سنارأ

... العقاقلب وتلةهب الخطا لا  يف تتلقرط تجعؾفا   وأخطا 

 ودقلَؼ    وأصـلَب  وطلالج وهلةب  وشلنَح  ورتلب  فقف فنسؿ

 ...وأتعب

 فؿللـ النوحقللة  الن اضللات كتللب أصللقل طللـ سللئؾت وإذا 

 ؿلـل الؽلايف الجلقاُب )  أو(  واللموا  اللما ) وأكػسفا أصقبفا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 فقلف ومَضلك   وأشلػك فقلف شلَػك( ..  الشلايف الموا  طـ سلل

 ..! وأسؼك فقف وَسؼك وأهمى  فقف وَهمى   وأمضك

  َالؽؾؿلللة وفؼلللفِ  وصلللمقفا  الؾغلللة بُحسلللـ الؽتلللاُب  واتسلللؿ 

حائفلللا   ووطلللل الؼضلللقة وكفا تفلللا  بحقلللث فؾسلللَػ وإ 

الؿعاصللل وضللنرها  والـفا للات الؿقحشللة مللـ جنائفللا  

وقسللَؿ الؼؾللقب   وأدوا هللا   وصن ؼللة ط جفللا   ووضللع 

 خطقات الؿخنج مـفا وبؾسؿفا .

 ببؾقلللة مبتؾلللك سلللائؾ أصنوحلللة طؾلللك الؽتلللاب قلللام حقلللث 

   العؾؿلا  السلادة طـلم حؾفلا و ؾلتؿ    تؼن ًبلا كالؿعاصل

 وقم تعب وطاكك مـ ذلؽ ...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بلالعؾؿ زاده   واإلشلػاق بلالَحقنة مقحقلا السلماُل  كان ولؿا 

 . قؼالعؿ والتؼن ن النققؼ  والػؼفِ  الشػقؼ 

 الشلن عة ملع استحالةَ  ٓ وأكف الموا  أهؿقة طـ قّمم ما وبعم 

ـْ  ":الل رحؿف قال.. دوائف يف ـُ اللتَّ  َ ـَْبِغلل َأْملنٌ  َهاُهـَا َوَلؽِ َػط 

َْدِطَقلَة الَّتِلل ُ ْسَتْشلَػك بَِفلا  ْٕ َ لاِت َوا ْٔ َْذَكلاَر َوا ْٕ َلُف  َوُهلَق َأنَّ ا

ـْ َتْسللَتْمِطل َوُ ْنَقلك بَِفلا  ِهلَل فِلل َكْػِسللفَ  ا َكافَِعلٌة َشلافَِقٌة  َوَلؽِل

للَػ  للِة اْلَػاِطللِؾ َوَتللْلثِقَنُه  َفَؿَتللك َتَخؾَّ َة ِهؿَّ َقُبللقَل اْلَؿِحللؾِّ  َوُقللقَّ

َػاُ  َكاَن لَِضْعِػ َتْلثِقنِ اْلَػاِطِؾ  َأْو لَِعلَمِم َقُبلقِل اْلُؿـَْػِعلِؾ   الشِّ

 ."َأْو لَِؿاكٍِع َقِقيٍّ فِقِف...
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لفُ  اللمطا   َوَكَةلَِؽ  ":أ ضا وقال ـْ  َفنِكَّ َْسلَباِب  َأْقلَقى ِمل ْٕ  فِلل ا

ـْ  الؿطؾلقب  َوُحُصقلِ  الؿؽنوه  َدْفعِ   َأَثلُنهُ   تخؾلػ َقلْم  َوَلؽِل

ا لَِضْعِػِف فِل َكْػِسِف ـُْف  إِ طَ  َٓ ُ ِحب لُف اللُ  لَِؿلا  -مَّ بَِلْن َ ُؽقَن ُدَطلاً  

ـَ العموان  ا لَِضْعِػ اْلَؼْؾِب َوَطلَمِم إِْقَبالِلِف َطَؾلك اللِ  -فِقِف ِم َوإِمَّ

َطاِ   ..  "َوَجْؿِعقَّتِِف َطَؾْقِف َوْقَت الم 

 ؾ الجؿق ك مف ومـ:  المطا  س ح:"  َ ْٕ َذاُت َوا ْدِطَقلُة َوالتََّعلق 

ِه َفَؼلْط  َفَؿَتلك َكلاَن  َٓ بَِحمِّ َ ُح بَِضاِربِِف   َ ِح  َوالسِّ بَِؿـِْزَلِة السِّ

اِطُم َساِطُم َقلِقيٍّ  َواْلَؿلاكُِع  َٓ آَفَة بِِف  َوالسَّ ا  َ ُح ِسَ ًحا َتامًّ السِّ

ـْ َمْػُؼقٌد٪ َحَصَؾْت بِِف الـَِّؽاَ ُة فِل اْلَعُموِّ  وَ  َمَتك َتَخؾََّػ َواِحٌم ِم

 ."َهِةِه الثََّ َثِة َتَخؾََّػ التَّْلثِقُن  ..
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  َوَتَجلاِرُب  َواْلِػْطلَنةُ  َوالـَّْؼلُؾ  اْلَعْؼلُؾ  َدلَّ  َوَقلْم  ":الل ملـ الؼنُب 

َُمؿِ  ْٕ  َأنَّ  َطَؾلك - َوكَِحِؾَفلا َوِمَؾِؾَفلا َأْجـَاِسلَفا اْخلتَِ ِف  َطَؾلك - ا

َب إَِلك التَّ  ـَ  َوَصَؾِب َمْنَضاتِِف  َواْلبِنِّ َواإْلِْحَساِن َؼن  َربِّ اْلَعاَلِؿق

َْسَباِب اْلَجالَِبِة لُِؽلؾِّ َخْقلنٍ  َوَأْضلَماَدَها  ْٕ ـْ َأْطَظِؿ ا إَِلك َخْؾِؼِف ِم

َْسَباِب اْلَجالَِبِة لُِؽؾِّ َشنٍّ  َفَؿلا اْسلُتْجِؾَبْت كَِعلُؿ اللِ   ْٕ ـْ َأْكَبنِ ا ِم

ِب إَِلْقلِف  َواْسُتْمفِ  َواإْلِْحَسلاِن َعْت كِْؼَؿُتُف  بِِؿْثلِؾ َصاَطتِلِف  َوالتََّؼلن 

 ."إَِلك َخْؾِؼِف 

  ُـْ  ": التمبن مـػعة لفُ  اْلُؼْنآنِ  ُتَمب نُ  َذلَِؽ  لفِ  َما َأْكَػعِ  َوِم  َكِػقلٌؾ  َفنِكَّ

لنِّ َجِؿقًعلا ا َأْسَباُب  َوفِقفِ  اْلُقُجقِه  َأْكَؿؾِ  َطَؾك بَِةلَِؽ  ْلَخْقنِ َوالشَّ

َفلا َشلِؼقَؼُة اْلُؼلْنآِن  َوِهلَل اْللَقْحُل  لـَِّة  َفنِكَّ َؾًة ُمَبقَّـًَة  ُثلؿَّ الس  ُمَػصَّ
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ـْ َصَنَف إَِلقْ  ـْ َغْقنِِهَؿلا  الثَّاكِل  َوَم ِفَؿلا ِطـَاَ َتلُف اْكَتَػلك بِِفَؿلا ِمل

ـُ  لنَّ َوَأْسلَباَبُفَؿا  َحتَّلك َكَلكَّلَؽ ُتَعلا ِ َوُهَؿا ُ نَِ اكِلَؽ اْلَخْقلَن َوالشَّ

 ."َذلَِؽ ِطَقاًكا 

  ُـَ  َوَكثِقنٌ  ":  الجفال غؾط الِ  ِم  اللِ  َرْحَؿلةِ  َطَؾلك اْطَتَؿلُموا اْلُجفَّ

للُف َشللِم ُم فِ َوَكَنِملل َوَطْػللِقهِ    َوَضللقَُّعقا َأْمللَنُه َوَكْفَقللُف  َوَكُسللقا َأكَّ

ـِ اْطَتَؿلَم  ـَ  َوَمل ـِ اْلَؼْقِم اْلُؿْجلنِِمق َٓ ُ َند  بِْلُسُف َط ُف  اْلِعَؼاِب  َوَأكَّ

ْكِب َفُفللَق َكاْلُؿَعاكِللِم. َقللاَل  ْصللَناِر َطَؾللك الللةَّ َطَؾللك اْلَعْػللِق َمللَع اإْلِ

ِن َواْلُحْؿِؼ.َمْعُنوٌف: َرَجاُؤَك لِنَ  َٓ ـَ اْلِخْة َٓ ُتطِقُعُف ِم ـْ   ْحَؿِة َم

 َؾِػ  َبْعُ   َوَقاَل ":  آستمراج معـك  ُ َتلابِعُ  اللَ  َرَأْ لَت  إَِذا: السَّ

َؿللا َفاْحللَةْرُه٪ َمَعاِصللقفِ  َطَؾللك ُمِؼللقؿٌ  َوَأْكللَت  كَِعَؿللفُ  َطَؾْقللَؽ   ُهللقَ  َفنِكَّ
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َٓ َأْن }َوَقللْم َقللاَل َتَعللاَلك: ِف  بِلل َ ْسللَتْمِرُجَؽ  ِمـْللفُ  اْسللتِْمَراٌج  َوَلللْق

ـِ لُِبُقلقتِِفْؿ  ْحَؿ ـْ َ ْؽُػُن بِلالنَّ ًة َواِحَمًة َلَجَعْؾـَا لَِؿ َ ُؽقَن الـَّاُس ُأمَّ

للٍة َوَمَعللاِرَج َطَؾْقَفللا َ ْظَفللُنوَن  ـْ َفضَّ َولُِبُقللقتِِفْؿ َأْبَقاًبللا  -ُسللُؼًػا ِملل

للا َمَتللاُع َوُزْخنُ  -َوُسللُنًرا َطَؾْقَفللا َ تَّؽُِئللقَن  ًفللا َوإِْن ُكللؾ  َذلِللَؽ َلؿَّ

ـَ  ِخَنُة ِطـَْم َربَِّؽ لِْؾُؿتَِّؼق ْٔ ْكَقا َوا ْخلُنِف:  {اْلَحَقاِة الم  ]ُسلقَرُة الز 

٣٥ - ٣٣ ]". 

  ُفؼلال رائؼلة إصالةً  ذلؽ يف الـػَ   أصاَل  وقم:  الةكقب ضنر  :

ُكقَب  َأنَّ  ُ ْعَؾَؿ  َأنْ  َ ـَْبِغل َفَؿا " َٓ ُبمَّ َأنَّ  الة  َواْلَؿَعاِصَل َتُضن   َو

َْبَماِن َطَؾلك اْخلتَِ ِف  ْٕ ُؿقِم فِل ا َضَنَرَها فِل اْلَؼْؾِب َكَضَنِر الس 

َنِر    . "َدَرَجاتَِفا فِل الضَّ
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  والؿعصللقة الطاطللة رسللُؾ  :" َٓ  الطَّاَطللةَ  ُ َعللاكِل اْلَعْبللُم  َ للَزاُل  َو

ُنَهللا َحتَّللك ُ ْنِسللَؾ اللُ ُسللْبَحاَكُف َوَتَعللاَلك ثِ َوُ مْ  َوُ ِحب َفللا َوَ ْلَلُػَفللا

ُضللُف َطَؾْقَفللا   ا  َوُتَحنِّ ُه إَِلْقَفللا َأزًّ بَِنْحَؿتِللِف َطَؾْقللِف اْلَؿَ ئَِؽللَة َتللُمز 

َٓ َ َزاُل َ ْلَلُػ اْلَؿَعاِصَل  ـْ فَِناِشِف َوَمْجِؾِسِف إَِلْقَفا. َو َوُتْزِطُجُف َط

ُه إَِلْقَفلا َوُ ِحب َفا َوُ ْمثُِنهَ  ـَ  َفَتلُمز  َقاصِق ا  َحتَّك ُ ْنِسَؾ اللُ إَِلْقِف الشَّ

ـْ َأْكَبللنِ  ُل َقللِقيب َجـَّللَم الطَّاَطللَة بِاْلَؿللَمِد  َفَؽللاُكقا ِملل َوَّ ْٕ ا. َفللا َأزًّ

َأْطَقاكِللِف  َوَهللَةا َقللِقيب َجـَّللَم اْلَؿْعِصللَقَة بِاْلَؿللَمِد َفَؽللاُكقا َأْطَقاًكللا 

 ."َطَؾْقفِ 

 ـْ :  الةكقب طؼقبات مع ُكقِب  ُطُؼقَباِت  َوِم َفلا ": اللة   ُتْطِػل ُ  َأكَّ

ـَ   َكلاْلَحَناَرةِ  َوَصلَ ِحفِ  لَِحَقاتِلفِ  ِهللَ  الَّتِلل اْلَغْقلَنةِ  َكلارَ  اْلَؼْؾلِب  ِم
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للةِ   الَّتِللل َوَكللاُرهُ  َحَناَرُتللفُ  َفللاْلَغْقَنةُ  اْلَبللَمِن  َجِؿقللعِ  لَِحَقللاةِ  اْلَغنِ ِز َّ

لَػاِت اْلَؿْةُمقَملِة  َكَؿلا ُ ْخلنُِج ا فِقمَ  ُتْخنُِج  ـَ اْلُخْبلِث َوالصِّ ِف ِمل

للِة َواْلَحِم للِم  َوَأْشللَنُف الـَّللاِس  َهِب َواْلِػضَّ اْلؽِقللُن ُخْبللَث الللةَّ

للتِِف َوُطُؿللقِم  ُهْؿ َغْقللَنًة َطَؾللك َكْػِسللِف َوَخاصَّ للًة َأَشللم  َوَأْطَ ُهللْؿ ِهؿَّ

 . "الـَّاِس  

 للِة فِللل  ":  طؼقباتفللا ومللـ ُن بِاْلَخاصَّ َفللا ُتللَمثِّ ـْ ُطُؼقَباتَِفللا: َأكَّ َوِملل

َخلُن  ْٔ لِف َوا ـِ َأَحلُمُهَؿا ُمطِقلٌع لِؾَّ ُكْؼَصاِن اْلَعْؼِؾ  َفَ  َتِجُم َطلاقَِؾْق

َّٓ َوَطْؼُؾ اْلُؿطِقِع ِمـُْفَؿا َأْوَفُن َوَأْكَؿُؾ  َوفِْؽُنُه َأَصل     َطاٍص  إِ

َؿلا  َقاُب َقنِ ـُُف. َولَِفَةا َتِجُم ِخَطاَب اْلُؼْنآِن إِكَّ َوَرْأُ ُف َأَسم   َوالصَّ
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َْلَبللاِب  َكَؼْقلِللِف:  ْٕ واتؼللقِن َ للاُأولِل }ُهللَق َمللَع ُأولِللل اْلُعُؼللقِل َوا

 . "[ ١٩٧]ُسقَرُة اْلَبَؼَنِة:  {إلباب

  ُ ا ُ  َهَةا ودوا  ":  اْلِعْشِؼ  َدَوا ا اْبُتِؾَل مَ  َأنْ  َ ْعنَِف  َأنْ : اْلَؼتَّاُل  المَّ

ـْ َجْفِؾلِف َوَغْػَؾلِة  َؿا ُهلَق ِمل اِ  اْلُؿَضادِّ لِؾتَّْقِحقِم  إِكَّ ـْ َهَةا المَّ بِِف ِم

ـِ اللِ َتَعاَلك  َفَعَؾْقِف  ًٓ  َقْؾبِِف َط َأْن َ ْعلنَِف َتْقِحقلَم َربِّلِف َوُسلـََّتُف َأوَّ

ـْ  ـَ اْلِعَباَداِت الظَّلاِهَنِة َواْلَباصِـَلِة بَِؿلا َ ْشلَغُؾ َقْؾَبلُف َطل ُثؿَّ َ ْلتِل ِم

َع إَِللك اللِ ُسلْبَحاَكُف فِلل  َجَل َوالتََّضلن  َدَواِم اْلِػْؽَنِة فِقِف  َوُ ْؽثُِن الؾَّ

  َوَأْن ُ َناِجَع بَِؼْؾبِِف إَِلْقلِف  َوَللْقَ  َللُف َدَواٌ  َأْكَػلُع َصْنِف َذلَِؽ َطـْفُ 

َواُ  الَّللِةي َذَكللَنُه اللُ فِللل كَِتابِللِف  للِف  َوُهللَق الللمَّ ْخللَ ِص لِؾَّ ـَ اإْلِ ِملل



 

 
169 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـْ }َحْقُث َقاَل:  لُف ِمل لقَ  َواْلَػْحَشلاَ  إِكَّ َكَةلَِؽ لِـَْصلنَِف َطـْلُف الس 

ـَ ِطَباِدَكا اْلُؿْخَؾِص   . ٢٤ُسقَرُة ُ قُسَػ:  {ق

  تعلالج التلل   الػؽن ة الؿـاطة  قرث الل تقفقؼ بعم والؽتاُب 

ؿلـ  ّبلت اللقطل الشلنطل والتنبلقي  و و ث   والحقلنة الشبف

الؼـاطة والقؼقـ . و صؾ  أن  ؽلقن تن لاق كلؾ بؾقلة  وبؾسلؿ 

كؾ خطقئة  لؿا أودطلف مملػلف ملـ ققاطلم السل مة النوحقلة  

ومـافة الـجاة السؾقكقة   ط وًة طؾك ما يف كؾؿاتف مـ رقلائؼ 

أهؾ اإل ؿان   و ـابقع أهؾ التؼقى واإلحسان  وذللؽ فضلؾ 

 مـ الل وتسم م .
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 لللؾة  باللللةكقب  لؾؿبتؾلللك ثن لللة ملللادة اَب الؽتللل أن:  والؿحصِّ

 مبمئقلة  ط جقلة جنطلة تـاول أو الؿعالجة  يف بغقتف وسقؾؼك

 اإلصالللة خشللقةُ  ولللقٓ   تعللالك الل بللنذن شلللكف مللـ تصللؾ 

 . الؿقفؼ والل.. وحؽؿف فقائمه استخ ص يف ٓستنسؾـا

 هلل١١/٢/١٤٤٢
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 تػريذاٌت عاشورائية /18

َِنة ...  !ُمل

 

 الل شلللؽًنا لل  وتؿجقلللًما للللةكنى حؿقلللمة   رسلللقُل  صلللاَمف

 وَمؾحؿٍة فن مة .

 ـُ  الؿحللنم  طاشللنُ  هللق  والػصللُؾ  التللار خل  الحللمث ومللقص

 . والباصؾ الحِؼ  بقـ اإللفل

 لؾؿتؼلقـ  العاقبلةَ  بللن التػلاؤُل  طـلمكا لقتجلمدَ  سـة كؾَّ   تؽنر 

 . الؿعتم ـ الطغاة طؾك المائنةَ  وأن

  ُقـشلنَح الػلماُد بالبسلؿات  ٍع من لن  لواقل ملـ تـتشلُؾؽ ذكناه

 و تطؾَع إلك رؤ ة إمـقات .
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 ٓ  ْومعللالؿُ  التؿؽللقـ  وبقللارُق  الـصللن  مـللائنُ  فػقللف.. تحللزن 

 . آكمحار

 أوَللف لل إمنَ  وأن   النباي والحػ  اإللفقة  الؼمرة درُس  فقف 

 . وآخنه

 آ لات الل و الؿاجلمة  الـصلن وسلاطاِت  الخاللمة  الل أ امِ  مـ

 الشاهمة .

 والعلزة  الؿجلم ملـ فقلف لؿلا بلؾ الصقام  لؿجند لق  تحّن ف 

 . وآكصنام والقؼقـ
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 واحلللٌم  د لللـَفؿ وأنَّ  إكبقلللائل  آتبلللاع درُس  صلللقاِمف وفِلللل 

 . مشتنك َنهؿومصق

 متؽبللنٍ  لؽللؾ وكفا للةٌ  لؾـصللن  وبقابللةٌ  لؾتػللاؤل  ممرسللةٌ  هللق 

  .جبار

   فِؿ  ٕهؾ اإل ؿان بالػنج  ودكق الضلقا   و  طاشقرا ُ   طؾ

 واكؼشاِع الظؾؿة  ف  تحزن إن الل معـا .

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**للللللللللللللللللللللللل

 السللامعقـ لتجللةَب  وأهؾللَؽ .. كّجللك: فقللف تؼللقَل  أن  ؽػللل   

 . الؿتؾفػقـ وتغني

 قلال) العز لز والتقكلؾ والقؼلقـ لؾثبلات تار خقلة لحظلةٌ  هق  :

  (.سَقفم ـ معلَ  إنّ  ك 



 

 
174 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ق البشلن  وحؽؿتلف فلقق العؼلقل  وكصلنه يف فق الل قمرةُ  فقف

 ) إكا لُؿمَركقن (.ة.. أتقن إزمات الخاكؼ

  ُ فؽلان فلاكػؾَؼ ) وجنِسف وهؿِسف درِسف مـ مـ خة: طاشقرا 

 (. العظقؿ كالطقدِ  فِنٍق  كؾ  

 وذهبلت الؿستؽبنون  واكؽَسن الؿستضعػقن  الؼقمُ  ط  فقف 

 ؼقة .حؼق حضارةٌ  لَتعِؼَبفا   زائػة حضارةٌ 

 بُعللمت ولللق بللبع   واكشللناُحفؿ اإل ؿللان أهللؾ تػاطللُؾ  فقللف 

 .الؿمد وصالت ز الؿػاو

 ـٌ  وتةكقن  تؽػقنٌ  صقاُمف  . وتحن ن واكتصارٌ  وتصبقن  و ؼق
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 يف الحلؼ   لـصلنةِ   لَب  صن لؼ إللك البحن تحّقَل  تنى حقـؿا 

  . الل طؾك الباصؾ هقانَ  تمرك لحظة 

 طاشللقرا  لتنكللقا آسللتؽباَر يف  درَس  الؿجنمللقنَ  وَطللك لللق

 إرض  ولؽـفؿ ٓ  ػؼفقن .

 اللِ  حػلل ُ  العظقؿللة  أ للةُ  وهللق   لؿقسللك البحللن تللةلقؾِ  يف 

 . العز ز لم ـفِ  واكتصاُره لعباده 

 تجلم للـ التغققلن  وسلنطة إهلقال  تبمل طـ تحمثَت  كؾؿا 

 . بم ـفؿ الػار ـ لؾؿممـقـ البحن آ ة مـ أبؾغَ 

 قؾَبللؽ بللةكنى طاشللقرا  إ ؿاكللًا وأملل  وتػللاؤٓ   وٓ  َأْحللل

 تخـع ما دمت تصقمف كّؾ سـة.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 والناجلل الؿـقب  الؿخبت صقم طاشقرا  يف صقُمؽ لقؽـ 

 . العز ز الؼقي هق فالل الؿستشنف  والطام  الؿققـ 

 طؾللك الحللؼ وضفللقرُ  لؾظللالؿقـ  الضللعػا  غؾبللةُ  ذكللناهُ  يف 

 . وأهؾف الؽػن وسؼقط الباصؾ 

 البلاغل  صغلك مفؿا الل  بعقـ تجني الؿعنكة أن ذكناه وفِل 

 . الغاوي وجػا

 لعصلنِكا الؿـقلن كالػجن ذكناهُ 

 

 إمقاِج  ضنبةَ  وطقُتؿ ه  **

 

 

 الظؾؿلات  تشلؼ واسلتجابة  ودطا ٌ  وإكابة  تقكٌؾ  ذكناه وفِل 

 . العَزمات وتققم



 

 
177 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ه  وملـ ضلادَّ اللَ وكصلن كػلاهُ  معف  اللُ  كان َمـ أنّ  ذكناه وفِل

 خةلف وأذلف  وٓ  ظؾُؿ رب ؽ أحمًا .

 نوأ الؿاد لللة  الؿؼللا ق  كللؾ تػلللقُق  الل طـا للةَ  أن ذكللناهُ  يف 

 . لفا حمَّ  ٓ فتقحاتف

 كلؾ فلقَق  وقلمره  بلاللِ  إ ؿاُكؽ لقؽـ   إسباب تعاصقؽ مع 

 . وتخق ػ وتلثقنٍ  سبٍب 

 ستضلعػقـ  مّؽلـفؿ م لؼلقمٍ  فتًحلا كلان أكلف تلةكن صؿَتف كؾؿا

 وكسن طموهؿ .

  وإملؾ بلالقؼقـ وّسلعف لؽلـ تصل   ٓ فقف التقسعة أحاد ُث 

 . الؿستؼبؾل وآكشناح
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 إملَؾ  لقجلمدَ  طاشلقرا ُ   للتل والؿحازن اإلحباصاِت  كؾِّ  مع 

 . بح وتف فاستؿتعْ  لم ؽ

  السلل م طؾقللف مقسللك بةلللف   دطللقي جفللٌم  طاشللقرا  سللبَؼ 

 فا ُة السعقمة .كت الـكا حتك   وأتباطف

  ُوتشللتم آسللتؼ ل  لقطقللَب  بعللمه  أو قبؾللف  للقمٍ  صللقامُ  السللـة 

 .الؿبطؾقـ لؾقفقدِ  الؿخالػةُ 

 واكطل ٍق    وبفجلة أملٍؾ  إشلناقةُ  الفجن لة السلـةِ  مطؾعَ  كقُكف 

 . ومبادرة

  ( ُـ  وأن ومـفاجللف  امتللمادهِ  طؾللك(  مللـؽؿ بؿقسللك أحللؼ   كحلل

 جسم .رابطة المم وال مـ أوثُؼ  الم ـ رابطةَ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 والتػللاؤل والتحللنكُ  والقؼللقـ  السللبُب  تجؾللك طاشللقرا  يف   

 . والثؼة والحقطةُ 

  ـَ   ضعضعُ  ٓ إصحاِب  بع  تخاذُل  طؾلك والتقكلؾ القؼلق

 . إحم القاحم

  ُالبحلن  سلاحؾ طـلم الؿتجؿعة الضخؿة  الػنطقكقةُ  الحشقد 

  طؾك الل . الػجارَ  أهقنَ  فؿا بالؿا   اللُ  اهؾؽفا

 ٓ  سـة  كؾَّ  وإ ؿا اتفا طبنِها مـ تفب التار خقة الؼصةُ  تزاُل 

 .  ـبقِطفا مـ فاكفؾقا

 طؾللك بعضللفؿ والؿبللملقـ بعلل   مللـ بعُضللفؿ الؿللممـقـ أن 

 . اتػاقفؿ طممِ و ٓخت ففؿ بع  
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ّوللق    اإل ؿلاي ملـفجفؿ طؾلك بالحػاظ الصؾحا  اتباعَ  أن 

 . والؿخالػة بالتحن ػ

 َـّ  والتؿؽقـ  الـصن مع مقطٌم  لفا الؿممـةَ  الؼؾةَ  أن  الـصنَ  ولؽ

ـَ  الصبن  مع  . القؼقـ مع والتؿؽق

  ُطؾللك دلقللؾ أطظللؿُ    لؾؿللممـقـ  ابسللا صن ؼللا البحللنِ  صللقنورة 

 . الؽافن ـ وتػاهة الـصن  قنِب 

  ِ العلادة  فقفلا تـخلنُق  كناملاٌت  ولعولقلا  معجلزاٌت  لعكبقا 

 الؼاصؿة . الضنبةُ  وتؼع

 هلل٩/١/١٤٤٢
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 موعظُة الَفِصيلة.. واإلمناُء االجتناعي ...! /19

 

 الب  لا وخالطتلَؽ  الفؿلقُم  وصقتلَؽ   َبالؽسلؾ  أحسست إذا 

 فاسلتـِفْ   طز ؿتلؽ  طؾلك الشقطان واستقلك جفة  كؾ مـ

 وحؽؿلللةِ  الجلللم  ومقطظلللة   "الػسلللقؾة بحلللم ث" لعلللزمَ ا

... إذا كـللَت مجفللقًدا مللـ الفللّؿ العطللا  وتن للاق التحللنك 

للـك... تللةكن حللم ثًا لؾػسللقؾِة ُمبفللنا .. فػقللف مللـ البعللم  والضَّ

 الجؿقؾ ممارٌس...وفقف مزامقٌن ومعـك تبختنا....!

 التؽاسلؾ  وتضلخؿَ  الجلناح  وكُثلنت الػسلاد  طلؿّ  لق حتك 

 بفجة ذات وحمائُؼ   ـتظنك  كـزٌ  فثؿة...  اإلحباط واستحقذَ 

ؼقل صؾك الل طؾقف وسؾؿ كؿا يف الؿسلـم طلـ  ...  إلسعادك
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

لاَطُة  َوبَِقلِم أك  رضل الل طـف بسلـم صلحق   ) إْن َقاَملِت السَّ

َٓ َ ُؼلقَم َحتَّلك  -صغار الـخؾ-َأَحِمُكْؿ َفِسقَؾةٌ  َفنِِن اْسَتَطاَع َأْن 

 ْػَعْؾ(.َ ْغنَِسَفا َفْؾقَ 

 الخقلن   بؼلقة اجتؿاطًقلا وإكؿلا ً    أملً   وطل  واغنْس  افعؾ

وتؾةذ بصلقرة اإلسل م الجؿالقلة  يف صلقرٍة طز لزِة الـظلائن  

 قؾقؾة إشباه..!

 الؽلنب  وشلمةِ  الخطلن  َغؿلنة يف وهلق   كئقًبلا مممـًا وتةّكن 

 إملؾ و صلـع الغلنس  و بةر الـقر   شع الزلزلة  ومماهؿة

 والثللقاَب  مللةمقم  والقلللَس  محؿللقدٌة  الحنكللةَ  أنو والـؿللا  

 ...! مةخقر
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 حقق لة ومقطظلة   ذهبقة حؽؿةٌ :  الـبق ة الؿقطظة هةه وفِل   

 يف واسلتؾفاُمفا   بفلا التخؾلُؼ  وطاها بؿـ حنيب    باطثة حافزةٌ 

 . والؿجآت الخطقط كؾ

 اإلسل مَ  وأن الظنوف  أحؾِؽ  يف العؿؾ طؾك الح   :  فػقفا 

  ؼّؾلؾ اللةي الَعؾؿلاي  لؾػؽلن قاصؿة ضنبةٌ  وهةا ودكقا  د ـ

ـ الشلن الم ـل يف البـلا  الؿلمي   والتطلقر الحضلاري...! م

  وللق فِؼفلقا اإلسل م   و حاوُل الػصؾ بلقـ اللمكقا وأخلنة

وقنؤوه حؼ قنا تلف لؿلا فلاُهقا بضل لة   أو تخّنصلقا ببمطلٍة 

 وغقا ة ...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وأكثلك ذكلن إكسلان  كلؾ   ُ حسـف المكققي الغنَس  أن ولُقعؾؿ   

هؾ..! فؾق  ٕحلٍم طلةٌر يف هجلناِن وجا طالؿ وكبقن  صغقن

الؿشللاركة  ولللق بغللنٍس صللغقن  أو كبتللٍة هز ؾللة  أو فسللقؾة 

ة  فالغنُس بـا   وفقف إ ؿاٌن وتقكلؾ  وطؿلؾ وإكتلاج   متفالؽ

 وفعٌؾ واكتظار ..!

 ومتابعللةٌ    وَرّ للا َسللؼقًا  تطؾللب إوقللات مللنور مللع وهللق 

ؿقت  سللق الللزرعَ  فللننّ  وإٓ   واستصلل ح وتنقللٌب  وحؿا للة 

 والـباَت سقةبؾ   والغناَس سقضقع و تفالؽ...!

 الؿغلاكؿ ازواكتفل الػلنص  ٓستغ ل كافةةٌ :  الؿقطظة وفِل   

 والتلل صحة الساطة هةه وفِل   حقؾة ب  وغًما فسقؾة  فالققمَ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـُ  ٓ فللالؿممـ   واخللت ف سللؼؿٌ  تؾقفللا  الللمهقر  تغقللن  لللم

 .. العقاصػ وصنو َ 

 ؾحة العؿللؾ إخللنوي طؾللك الللةهقل مصلل تغؾقللُب :  وفقفللا

المكققي  وأن حسـًة تػقق الؿخاصن  واكتسلاُب ثلقاب أطل  

 استعماد   واكشغال...كؾ خطن   و وأجؾ مـ

  يف قؾقؾلة غقلن كسلب طـلم حاضلن الؿعـلك هلةا أن الل وكحؿُم 

 لؾناحة   مطق اجتؿاطل فْسٌؾ  طؾقفا  عّؽنُ  ولؽـ   الؿسؾؿقـ

هة والػفاهة.. فقـتج جقؾ مفلقـ لؾتػا و نوج الؽسؾ  و حبة

  غقللن قللادر طؾللك العطللا   أو  بتللمئ الطن للؼ و للـؽص طللـ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

قلال الؿتـبلل : وَللؿ أَر يف تان   استؽؿالف  وهؿا آفتان مشفقر

 ..كـؼِص الؼادر ـ طؾك التؿاِم...طققب الـاس طقًبا.

 وطازفقـ    ومـتؼصقـ   ومثبطقـ قاطم ـ  الحقاةِ  يف فستنى 

 ُؾ والػشؾ اجتؿاطقا وتػاطؾًقا   والل الؿستعان .الػس  ُؾؿفؿ

 لؾؽػللار  معظِّؿللة تؾؼاهللا غالبللا آجتؿاطقللة الػسللقُل  وهللةه 

 وضلعِػ  بالتؼلاط  وُتعلنُف  اإلس م  أهؾ إكتاجقة يف مزهمةً 

 ...واإلفادة النأي

 لؾسلؾبقة وُمشلقع لؾػاطؾقة  وكاقٌم  العؿؾ  قؾقُؾ  الصـػ ففةا   

العؿلللؾ واإلكتلللاج   واكتػلللك بلللالعق   طجؾلللةَ  أوقلللَػ  للللق ودَّ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

آسللللتؿتاطل الشخصللللل   ومللللـ مـتجللللات أخللللن ـ   

 وصـاطات الغنب والشنق ...

 طؿؾ مـ طاقبةً  وأحسـ أجؾ   أخنة طؿَؾ  أن: الحم ث وفِل 

 الباقل والؿـزل الؿحتقم  والؿصقنُ  الباققة  المارُ  ٕكفا المكقا 

 .إطؾك سقرة(  وأبؼك خقنٌ  وأخنةُ ) 

 التػللاؤل دون تحللقُل  ٓ وآكفقللارات العقاصللَػ  أن:  وفقللف 

 ورّب  خقلنا  أحلمَث  طؿؾٍ  فنبَّ    اإل جابقة وأثار والعؿؾ 

 . وبنوجا وق طا صنًحا صـع إكتاٍج 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وكبللة والتحللنك  بالؿبللادرة لؾؼؾللب مقطظللةٌ :  الؿقطظللة وفِللل 

  الناحلة فاتتلف الناحلة آثلنَ  ملـ وأن وآرتقاح  والفمو  الـقم

ومـ خؾم لؾؿـام  تؽاثنت طؾقلف إوهلام ...! تن لم ـ لؼقلاَن 

 بمَّ دون الشفم مـ إبنِ الـحِؾ..الؿعالل رخقصًة... وٓ

 ( فسلقؾة) وللق القسلقن ؿلؾالع احتؼلار طلمم:  الؿقطظلة وفِل  

 تفقلقج بالصلغقن الؿبلادرةَ  وأن إكبلن  طؾك بإصغن والتـبقف

ؾ متقسن لؾعؿلؾ  ٓ ُ فَؿلؾ ك وأن الؽثقن  الؽبقن استغ ل إلك

 وٓ  بمد..!

 وإحقللا ٌ  وكفضللة  وبـللا ٌ  وطؿللؾ  غللناٌس  الحقللاةَ  أن:  وفقفللا 

 ةمـفجقل طؾلك مـطبلؼ وهةا   وهاج اجتؿاطلب  وإكؿا ٌ  وتـؿقة 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 والصللـاطة   واإلكتللاج لؾبـللا  جللا  وأكللف   اإلسلل مل د ــللا

 والجػلا     لؾتناخلل وللق    واإلجادة واإلحقا  وآبتؽار 

والتباطم...!ويف الحم ث الصحق  :) اطؿؾقا فؽٌؾ مقسلٌن لـلا 

 ُخؾؼ لف (.

 والؿـػعلة آجتؿلاطل  التػاطلؾ طؾلك حل ب :  الؿقطظة وفِل 

 اجتؿاطقة مـػعة بؾ ذاتقة  مصؾحةً  لق  الغنس ٕن   الشعبقة

 وتـللتُج    والؽائـللات والجؿللاد اإلكسللان بفللا  حقللا وحققاكقللة 

ؽتللب بللف أجللٌن وصللمقات   لؽللؾ و ُ    والفللقا  والظللؾ الثؿللنَ 

 رٍس وزارع   كؿا ص  بةلؽ الحم ث الؿشفقر .غا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ـُ  اإلسلل مَ  وأن  واإلثللنا  والجؿالقللة والـػعقللة اإل جابقللة د لل

 وتعللقـ  وتجتفللُم    وتغللمو تعؿللؾ فلكللت   البفللقج الللمكققي

 ضفللنت: تؼللْؾ  وٓ.. الحقللاة سللا ت ولللق وتؿللـ   وتصللـع

الـاصللللللحقن  وقللللللّؾ  الؿظللللللالؿ  سللللللادت أو   الؿـللللللاكن

اللزارَع والغلارَس والبلاي والـلافع والزارطقن...بؾ كـ أكلت 

 ...) وجعؾـل مباركا أ ـؿا كـت ( سقرة من ؿ .

 ملللع إحبلللاطَ  وٓ العؿلللؾ  ملللع  للللَس  ٓ أنْ :  الؿقطظلللة وفِلللل 

 الُؿعظلؿُ  فلكلت غنس وومضةَ  طؿٍؾ   ؼظةَ  دمَت  فؿا الغنس 

د َؽ ُسلمى  وٓ أ ا تةهَب  وَلـ   الؿشؽقر والػاطؾ القققر 

ٕن تققلَم شلؿعًة خقلٌن  "ثلؾ الصلقـل:كصُبؽ هنا    وفِلل الؿ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـَ الظلل َم مائللَة لعـللة. فلوقللِم الشللؿقع  واحشللم  مللـ أن تؾعلل

الِغناس  واكُثنِ العطا   وامـِ  البسؿات  وُزّف التحا ا   وللق 

كللان الزمللاُن ُمجفؿللا   والؾقللُؾ حالًؽللا   وإخطللاُر واقعللة  

إذا والساطة قائؿة .. أّ فةا الّشاكل وما بؽ داٌ ..كقلػ تغلمو 

غموت طؾق ؟.. وتنى الّشقَك يف اللقرود وتعَؿلك.. أن تلنى 

ـّ فققفا الـّمى إكؾق .. هق طبٌ  طؾك الحقاة ثؼقلٌؾ  .. ملـ  ظل

والللةي كػُسللف بغقللن جؿللاٍل... ٓ  للنى يف  الحقللاَة طبئللا ثؼللق ..

 القجقِد شقئا جؿق ..
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

   ْق  لؽ  لؿ ُ َتْ  لغقنك  واختصلَؽ الل بـعؿلة  ُأت ما أن واطؾؿ

لؿ  ؿؾؽفا سقاك  وسلاق إلقلؽ أفضلالف   وغقلُنك للؿ  ـؾفلا  

لمها بإفاطقلؾ  فبادرها بالعؿؾ  وحّؼؼفلا بآقتـلاص   وجسِّ

الؿتـافسللقن ( سللقرة  )وفِللل ذلللؽ فؾقتـللاف ِ والؿـافسللات 

 الؿطػػقـ .

  ْوٓ طؿلؾ  وٓ  ققؿلة ٓ  "اجتؿاطقلا فْس ً " تؽقن أن وحاذر

وقم قال الػاروق طؿلن طؼؾ وٓ فائمة   وٓ شػعة وٓ كػعة   

)إي ٕكلنُه أن أرى النجلَؾ َسلَبفؾ    ٓ ُ لنى  رضل الل طـف :

وقلم  سلنت ب دكلا الحبقبلة بلنامج يف طؿؾ دكقا وٓ د لـ (.. 

جؿعقات لؾعؿؾ التطقطل بـاً  وتثؼقػا وتطلق نا   فبقركلت و
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

الجفلللقد   وصابلللت الؿسلللاطل  ففؾؿلللقا إلقفلللا بللل  تلللنداد  

 واقصموها ب  خجؾ .

 الغللنس ٕن   آسللتعجال وذم إكللاة فضللُؾ :  الؿقطظللة ويف 

 ومشلنوع طؿلؾ فؽلؾ   وآكتظلار الصلبن لف وُ ؾتؿُ    طقل 

 فالـتللائج   منتؼبللة وأكللاة صق للؾ  صللبن مللـ لللف ٓبللم   مبتغللك

فلؾ  تؿ ملـ لفلا ٓبلم بلؾ السلنطة  وجلف طؾلك تتؿ ٓ والثؿار

و ؼلللقـ ربلللاي باإلحقلللا  واللللموام  فلللالل ُمحققفلللا وُمغقُثفلللا   

 والس م ...!

 هل٢٩/١٢/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 طبيُب الَػالبِة وَمحِفُل الضَّنري ...!/ 20
 

اق قؾلؿٍ  وذا   داًرا كاتًبلا كـلَت  إذا  لللؽ سلؿُ   َ  ٓ فنكلف شلّقاف  شللقَّ

 كلان وقلائَع  تجاهلؾ وٓ   أثلناً  الؽقن يف أحمثت أحماٍث  بتجاوز

 ُمسلتطنفاِت  مـ صُنف طؿا الطنف غ ِّ  أو   مققِع الـاس مـ لفا

ـُ  أ قرُق .  ومستظنفِفا إخبار وإقل ُم تنتعلُب...أو ُ ؼِؾلُؼ  الغص

 الَخطُب وإكػاس تحتجُب..إنَّ الُؿؼاتَؾ يف إفؽار َمعِمكُف...بنيُ 

 السفاِم ف  ضعٌػ وٓ َططُب..

  ُرحؿللف- " مشللالل محؿللم " الؿصللني الغ بللة صبقللب وفللاة 

 آذان يف وجؾجؾلت   التلار   سؿعِ  يف دّوت   إ ام هةه -الل

َن كؾِّ ذي ماٍل   وجاه  وصـعة...! فؾؾف مشاط وهزت أفاق 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

دره  مقفللقُر الؼبللقل  ومحؿللقد الخصللال  ومقؿللقن الػعللال  

مقـ ...الؿساكقومحبقب الػؼنا  و  ـ.. ومـ السابؼقـ الؿؼمَّ

  َالبلللةلِ  بؿلللادة" ُطلللنَف  إكلللف.. وُطلللنف النجلللُؾ  سلللبَؼ  بلللؿ 

 التللل البنكللة  ومـللائن اإلسلل م  طّظؿفللا التللل "واإلحسللان

كثقنون  وجؿالقات الحب التل اكحلنَم مـفلا أقلقام    افتؼمها

وبلخ ققللاِت الؿفـللة التللل غػللَؾ طـفللا صقائللُػ مختؾػللة مللـ 

 العالؿ ..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  يف درًسلا لقعطقـلا   الؿتقاضلع الشلفؿ النجلُؾ  هما طؾقـا فطّؾ 

 يف ومـلارةً  الحلب  يف وَمعَؾؿلا العطلا   يف وطظلةً  اإلخ ص 

فُقبللارُك لللف يف طؿؾللف ت( كـلل  ـؿللاأ مباركللا وجعؾـللل) البنكللة 

وطؿنه وجّمه وصـعتِف.. فقصـع العجقلب  و لمّر الخصلقب  

و ز م يف النغقب ...! دوَن مبآٍة بخسلائن تؾحؼلف  أو ملنابَ  

تػتؼمه  أو جشٍع  حنكف...! واحتسَب جفَمه الطبل  وسلعَقف 

وقبؾفلا جـقفلات ( .  ١1 مطقكف ) آجتؿاطل بسعن رمزي   

 سلاق ( . ١1) وفِل السبعقـقات الؿق د لة بلمأ جـقفات (  ٥)

 الغ بللة  وطللقزَ  وتللت  م الػؼللنا   وضللنوَف  تتـاسللُب  التللل •

 وُمفؿشلقـ غلارمقـ ٕوا  وتلماوي   مؽّسحقـ آٓمَ  وتخػػ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  لنّق  رقلناق  قؾلٍب  ملـ خنجت   وشبففا جـقفات طشنة.. 

 سلللقؿا ٓ...! وص بلللف أصلللحابف هؿلللقم و علللق  إلخقاكلللف 

  والماطل صحٌة سؾقؿة  وتحاٍش ٕسؼام  ػا استش والحاجةُ 

كثقنة  وأدوا  غقن معنوفة وٓ مؿـقطة   يف بؾمان تعجلز طلـ 

 ة الؿتقسطة لسؽاكفا ومنتاد فا...تقفقن الخممة الصحق

 إصػلال صلنطك  نى وهق والؿفـل  اإل ؿاي ضؿقُنه تحنك 

 كؿا   لخممتفؿ والسعل الؽمح ذلؽ فـةرَ     م ف بقـ الػؼنا 

) َأبغللقي ضللعػا كؿ  هللؾ   وصّبللؼ هللق وصللقة والللمه ـطللا 

  ُتـصنون وتنزققن إٓ بضعػائؽؿ   بمطائفؿ واستغػارهؿ(.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ومللوى الغ بلة  وكصقنِ  الػؼنا   صػ يف  ؽقنَ  أن فاختار •

 ملا تعلاَبك ملـ وكلؿ...!  لفؿ ُخؾؼ لؽلكف الُؿتعبقـ  الُؿـفؽقـ

ؿ ِمخؾُب ففق كشب ومساكقـ  طائؾ  ب  وَفؼارى   مقئؾ لفؿ

الؿسؽـة   حتك تفمهمت قلقاهؿ  وذابلت صاقلاُتفؿ  وجلّػ 

تػؽقللنهؿ   حتللك صللار ألللةَّ متعللة لفللؿ رغقللٌػ رصللب  ومللا  

بللارد... والل الؿسللتعان . فؽقللػ لللق ضػللنوا بطبقللٍب رحللقؿ  

  ومعالٍج رفقؼ  ٓ  بتز مالفؿ  أو  ستغؾ حاجتفؿ...
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 قًبا أو مفـمسا أو صب تؽقنَ  أن قبؾ رحقؿا إكساًكا تؽقن أن ٓبم

أستاذا    شعؾؽ الح   بأخن ـ   ومناطاُة ضنوففؿ  وتشع  

مـؽ رحؿاُت إشػاق   وأ ادي رفؼ  ومعالُؿ خقلنٍ وملقدة... 

قلال طؾقلف الصل ة  ـِـلا للق تلمؾـلا وتػّؽنكلا .. وذلؽ مؼتضك د

 والس م :) مـ ٓ َ نحؿ ٓ ُ نحؿ (.

 وتسللاطموا  فؾللـ  وسللاطموهؿ   وتناحؿللقا الـللاَس  فللارحؿقا

ـَ   موَم لؽلؿ إٓ الؿعلنوُف ومؽلارُم إخل ق...!  وملا أحسل

قللقَل الؼائللؾ: إي شللؿؿُت مللـ العطللقر جؿقَعفللا.. وطنفللُت 

. ؾ  العطللقر سللقـتفل مػعقُلفللا.أصقَبفللا طؾللك اإلصلل ق... كلل

 و موُم ططُن مؽارِم إخ ِق..
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ام   بإسلؼ تعلّج  بقئلات يف " صلحًقا" العطا ُ  كان إذا وكقػ

و عجز الػؼقن الؿـفلؽ ملـ كشلػقة بسلقطة  ودوا  معلنوف  

 بسبب الطغقان الؿالل  وإَثنة الؿعقشقة...؟!

 بؿفـقتلف  اسلتؼقى اللةي إملقـ  الؼلقي الؿقضػ مثاَل  كان 

 وٓ الغز لن  اللنبَ    حصلم فؾلؿ   وأدائلف طؿؾلف يف أمقـًا وكان

ـْ  الؽثقلن  الؿاَل   لفلؿ إج وصلنق الـلاس  محبلةَ  حصلَم  ولؽل

ـ مـ الخؾؼ أن  نبحقا هةا الثـلا   وتؼم نهؿ   و تؿـك م  ق

و ػللقزوا بتؾللؽ الللمطقات  ولؽللـ ذلللؽ فضللؾ الل  متقللف مللـ 

  شا   والل ذو الػضؾ العظقؿ .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 اإلحسلانُ  وسلاد العطا   لعؿّ  مقضٍػ  كؾ ضؿقنُ  استقؼ َ  لق   

 ولػزكلا..!  وُدكلان   وُحجلنة دائنةٍ  كؾ يف النحؿة واكغنست

الل قن لللٌب ملللـ  ) إن رحؿلللَت حؿلللاِت ربِّـلللا وأفضلللالف..بن

 الؿحسـقـ( سقرة إطناف.

 متؾفػلةً  مختؾػلة  أرواحلا أصلحاَبفا لَتَفلُب  الحقة الضؿائنَ  إن 

 لتنَقلك اللمكقا  طـ تتـازل   تعالك الل طـم فقؿا راغبةً  لؾعطا  

 وتتخؾلك   إفضلال لتحلنز   إمقال يف وتزهم   إخنى يف

أخللنُة  ..) تؾللؽ الللمارُ نة  لتحظللك بعؾللق الؿـزلللة الشللف طللـ

كجعؾفا لؾة ـ ٓ  ن مون طؾًقا يف إرِض وٓ فسلادا ( سلقرة 

 الؼصص .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 خقلن  ملـ بؼقلةً  الـلاس يف أن لُقن ـلا اللمكققي التـلازل ذلؽ إن 

.  الـلاس لـػلع جفلقَدهؿ سلّخنوا قلم   أكؼقلا  اصلػقا  ولم ـا

وهؿؿـلا الؿتطؾعلة   .. هلؾ  ٕخ قـا اختبار هق الؿؼابؾ وفِل

ع  وفِل زكاة خاللمة  ؟!تصلـع لفلا السلعادة  لفا يف ثقاب رفق

 ثـا  إدوم   والثقاب إبؼك ..وتؽسبفا ال

  ـٌ  ثؿة لق  اإلحسلانِ  طؾلك حضلت طؼقلمة  وٓ ملـفج وٓ د 

 وملـ   الجـلة مػاتق  مـ ذلؽ وجعؾت بؾ الغنا    عتـاكشن

ـْ ) .  الخصللال روائللع حسللـ الل إلقللؽ ( سللقرة أ كؿللا وأحسلل

 الؼصص .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 سلؿك بِؿلا   الؿعطلا ة السلقنة هلةه ملـ كػقَم  أن وكستطقع  " 

 بحقلللث  " آجتؿاطقلللة الخمملللة " أو " اللللقضقػل التطلللقع

 يف تطللقطل جاكللٌب  بـّللا   مسللؾؿ وكللؾ مقضللػ لؽللؾ  ؽللقن

 الـػعللل بآسللتغناق مفـقللا  أو   مالًقللا كللان سللقا  اتللف حق

 "الجلقَد الصلحل"..! وكعتؼلم أن ولؾعامؾ لؾـاس الُؿجمي

الةي بةلف المكتقر مشالل  سبَّب إحناًجا كبقلنا لـلا  ووضلع 

وهؿ خ صة العلالؿ يف الخمملة الصلحقة -جؿاهقن إصبا    

 مسل خ"يف ملزق كػسل  ٓ سقؿا ملـ حقللقا الطلب إللك  -

بلل  رحؿللة وٓ هللقادة...! وكعتؼللم أ ًضللا أن رسللالة  "مللالل

 العطا  بؾغت وأرهؼت   والل الؿستعان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الطللبَّ  أن:  الحللل بالضللؿقن الـابضللة الخالللمة  كؾؿاتللف ومللـ 

 ..! لؾتجارة ولق    إكساكقة مفـةٌ 
 وثـلا    الققتققبقلة مؼاصعلف بعل  ورؤ لة الؿؼال  كتابة وبعم 

 ورأ لت   ققلمت ملا ققلمت أكـل الؿؼال يف كممُت  طؾقف الـاس

فلقده ..! مج وصلػ طلـ إق م تعجز   طظقؿا رج  أمامل

وملللـ  -ولؽلللـ هلللل الؿصلللؾحة الناجحلللة دائؿلللا بزطؿـلللا -

نفـاه قن ًبلا   وُقبقلؾ وفاتلِف بسلـة تؼن ًبلا   ففلق الؿمسػ أكـا ط

مـؼللبٌ  اجتؿاطًقللا   و ؽللنه إضللقا  وامتللماداتفا   وٕكللؽ 

تلسلللك طؾلللك إطللل م  أضلللاَع بقصلللؾَتف  وتجاهلللَؾ مسلللتقدَع 

 الػضائؾ ...! وٓ حقل وٓ ققة إٓ بالل ...!
 هل١٢/١٢/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 مً طرائِف الهنامات ...!/ 21

 

  أحبابلؽ أو ٕبـائلؽ  تفلم فا أن  ؿؽلـ  وأجؿؾفا هم ة أغ 

 ..!بفقام ومعشققة بشغػ  مطؾقبة ففل   وأصمقائؽ

 ملـ واختػلك الحجلاب  وشابف القجقه  أخػك قـاع والؽؿام 

 تحجبللِت  قللالقا...! ُ عنفللقن  ؽللادون فلل  النجللال خ لللف

  جاُل كؿا الغقاي...وصنكا يف الؿخايف والؿعاي ..!الن

 وبتـللا   والـزاهللة الـظافللة ثنكللاأك وتعؾللؿ مسللتخِػقـ  صللنكا ٓ 

 لـلا وكؿلامٍ .. البقئلة ومؾلقثل والعطلاس الؽحة أصحاب كنى

 ... هففففف .. والققارا الـظافةَ  وطؾؿـا... جؿق  أسمى
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الل صللؾك –الـبللل  أن)  الحلم ث يف كؿللا العطللاس يف والسلـة 

 بثقبللف  أو بقللمه وجفللف غطللك ططلل  إذا كللان – وسللؾؿ طؾقللف

 . داود وأبق   أحؿم هروا(  صقتف بفا وغ 

 مـسلللقبل" سلللؿات وملللـ   الؿشلللايف يف إٓ كناهلللا ٓ وكـّلللا 

 واكعلممت أسلعارها  وغؾلت   إ لام هةه فبنزت  "الصحة

 ...!غالقة لمقالب وسقؿت أحقاكًا 

 كـللللا لبسللللفا  وآخللللنون شللللؽؽقا يف  عؾؿق أصبللللا  وضفللللن

  وهللق لللؿ  "رئللقُ  جـللقب أفن ؼقللا"جللمواها...! وضفللن 

  ستطع تعؾقؼفا ..! وكان مـظًنا مضحؽا .....
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 معتلادا  شلؽ  باتلت القبا   مـ وكصػ شفن ـ وبعم وأن 

 .. واكضباط وأدب بقطل  شل حضار ا  صحقا ومـظنا

 والسلل م  الصللحاب قللّؾ  تعللنففؿ  ٓ وقللم أصللمقا ك تؾؼللك

والت قللللل  وضللللؾ أكثنكللللا مسللللنطقـ يف صللللخب الحقللللاة 

وضجقجفا...! فالصحة غالقة  والؿقت اللةر ع  حصلم بل  

 هقادة...!

 لشللنا  "الصللقـ" إلللك بطللائنة بعثللت "فنكسللا" أن ُ حؽللك 

 اكتشلػقا.. طـلمهؿ الطلائنة صؾت و لؿا و الؽؿامات م  قـ

قققػلف   ت فلتؿ كقروكلا  بػقلنوس هلق مصاب الطائنة ربان أن
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ووضعف يف الحجن الصحل هـاك  مؿا ططؾ النحؾة التجار ة 

 …والؿصؾحة العائمة 

 وتؾقطلب  عاسلن وصلـعت   آخلنون وضلاع أكاٌس  استنزق 

   مـفللا "الؼؿاشللقة" فضللؾت حتللك أسللعارها  وغؾللت بفللا 

 اللللةي "الخػلللاش" شلللؽؾ يف وتبلللمو السلللقدا   وأسلللقأها

سلباب ؼال إكف ملـ أو    أكؾف يف  و ػنصقن الصقـققن  تعشؼف

 الؽقروكا الطاغقة حالًقا...

 منتًعلللا  جعؾفلللا صق ؾلللة  لػتلللنة واحلللمة كؿاملللة واسلللتعؿال 

 ٓ أكاًسلللا رأ لللت اذا تعجلللب فللل ...! والؾقثلللات لؾجلللناثقؿ

 .. الصحقة البمائقة الؿنحؾة يف  زالقن ٓ ففؿ  غقنوكفا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لضللنبقا لؾؽؿامللات حاكللة إلللك الخقللاصقن تحللقل لللق:  ؼللال 

اق   واغتـقا سلن عا  وضلنوا بالؿصلاكع التلل تللخنت إسق

 يف تنو جفا وآستعماد لعزمة...!

 لامإ هلةه تـؼبلقا وكؼابفلا  الؿلنأة حجلاب ملـ الساخنون    

 كاملؾ يف..  الـؼلاب منتلم وهق وضفن ومـعف  جّنمف وأحمهؿ

 ....والطفارة الحشؿة

 ن وآفاتلف الؾسا فخافقا والف ك  الؿنض مـ خػتؿ كؿا:  ققؾ

  والؿـطللؼ ومزالؼللف  وكؿؿللقا جللقارحؽؿ اتؼللاً  لؿؼللت الل 

) أللؿ كجعللؾ للف طقـلقـ ولسللاًكا وشلػتقـ ( سللقرة وطؼابلف ..! 

 البؾم .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بالتشللم م "كؿامللة" قللقلفؿ طؾللك الؾغللق قـ بعللُ   اسللتمرك 

 ُ سلم   شلل ٌ :  والؽِؿامة   بالؽسن   الؽِؿام: فؼال ومعـك لػظا

الـؼاب ففق لؾؿنأة وكلاكقا  سلؿقكف  أما. والػنس البعقن فؿ بف

 أو الؾثام:  ؼال  يف الجاهؾقة البنقع والؼـاع والـؼاب  ولؾنجؾ

 . والتؿق ف   ولؾغبار الحنب يف  ػعؾ الؾػام 

 أشلللعنت ولللق الؽؿامللة أن الـلللاس  بعللُ    عنفللف ٓ ومؿللا 

 واحمة  لؿنة استعؿال فبعضفا تغققن  إلك تحتاج بآصؿئـان

طنضة لمفلات  فقجلب قث   كفا سن عة التؾٕ ٕ ام  ولق 

 الحةر ..
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 اإلكسلان  للمى الصلحل الجاكلب طلززت أكفا: فقائمها ومـ 

 الـباهللة  فقللف قؾللت طصللن يف وآكتبللاه  الـظافللة حلل  ووهبتللف

 مؼمملة ففلل..!  الجفلات كلؾ ملـ وإكلؾ آخت ط  وكثن

ن العالؿ ساكـق إلقف  حتاج ممي  صحل لقطل  ...الؿتحضِّ

 وقللم سللقؿا ٓ وأجللمر  لللكأو الللةكقب فتقّققـللا ذلللؽ ومللع 

 كلزل فؿلا و  تفلا  ورأ ـلا منارتفلا  وتجنطـا تعبفا  تحسسـا

 ..قبؾـا إس ف قال كؿا بتقبة  إٓ رفع وٓ بةكب  إٓ ب  

 والتقاصللؾ الؽلل م وقؾللة التخػللل طؾللك الؽؿامللة وسللاطمت 

ا مللع قؿسلل ٓ الحنكللة  خػللة ط مللة ففللل   السللن ع والؿللنور
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

السلل م  "وشللنطـت لعبللارة  .محبللل الققػللات والعـاقللات..

  عـل بالعقـ فؼط. "كظن 

 سلقؿا ٓ..!  إ لام هلةه وصلحقا اجتؿاطقلا قاكقكا باتت وهل 

   السلن عة العلموى أسلباب ملـ الؿ مسلة أن حتؿلا ص  إذا

...! وشؽن لل والحؿم    سن والم ـ   واإلشارة الـظن فقؽػل

الل لللقزارة الصللحة جفقدهللا وتقجقففللا يف ب دكللا الغالقللة   

 وطافاكا الل وإ اكؿ مـ كؾ ب   وجائحة   إكف جقاد كن ؿ .

 هل١٤٤١/٢٣/١1
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 االرتفاُع االجتناعي...!/ 22
 

 وكبن لللا  مختؾػلللةٌ  ُرتلللبو وتطلللاول  ارتػاطلللاٌت  اللللمكقا يف   

صلعقد والفلائؿقـ بال   وأحبابلف أهؾف ضن ربؿا جام  وغنور

 العابث  والتعالل الػج...!

 وأن والفللة ان  التبللاهل ٓ والشللؽنان  التقاضللع حؼللف وكللان 

 اللللمكقا ولؽـفللا! الثابللت    والبؼلللا  الخؾللقد اكعللمامَ   عتؼللم

 سلحقؼ مؽلان يف وتصلنطفؿ تـلزلفؿ حتك بلحبابفا  تت طب

  . بالل إٓ ققة وٓ حقل وٓ دوً ا  سؼقصا فقسؼط...  بئق 

  َك كاَقللةٌ  وسللؾَّؿَ  طؾقللف اللُ  َصللؾَّك لؾـبلللِّ  كللان  ٓ الَعْضللباَ   ُتَسللؿَّ

 َفَسلَبَؼفا  َقُعلقدٍ  طَؾك أْطنابِلب  َفجا َ  - ُتْسَبُؼ  َتؽادُ  ٓ أوْ :  ُتْسَبُؼ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـَ  طَؾك ذلَؽ  َفَشؼَّ   اللِ  طَؾلك َحلؼب : ) اَل فؼ َطَنَفُف  حتَّك الُؿْسِؾِؿق

َّٓ وَضَعُف ( .مِ  شل ٌ  َ ْنَتِػعَ  ٓ أنْ  ْكقا   إ  ـَ الم 

 التؼاتلُؾ   ـبغل ما وأكف ووضاطتفا  المكقا هقان طؾك دلقٌؾ  وفقف 

َٓ    طؾقفا  ..!والؿؾتجل الؿ ذ وجعؾفا فقفا  التـافُ   و

  البللاقل  الـعللقؿ طؾللك والحللنص الللمكقا  يف الزهللم وفضللُؾ 

 . الؿمخقر والثقاب

 الل الؿؽةوب  فالمكقا والتع الؿصـقع  آرتػاع مـ والحةر

 غمارة  وأحقالفا غّنارة ..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وطلمم لحظلة  أ ة يف الؿمة واكتفا  والزوال آكػؽاك واطتؼاد 

 خسللنان وطللمم..!  الؿنتػللع وذلللؽ الؿؽاكللة إلللك النكللقن

 ..!والخ ن إحبة

 الؿنطقلة  والؼلقؿ الشنطقة إخ ق طؾك الؿحافظة وضنورة 

ماج يف فخار مز ػ   أو طل   وآكم   والتجفؿ لتـؽنا وطمم

 ) إٓ وضعف(... فالـفا ة قن بة  والػناق حتؿل..ملزوم   ! 

 ودطلقة صال   وطؿؾ خالص  بعؾؿٍ  إخنوي آرتػاع وأما 

 الؿللللةمقم آرتػللللاع مللللـ فؾللللق  طللللام  وكػللللع مباركللللة 

 ...الؿسحقق
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وإفلل س واكعتللاق  وخلل ص وكللزول  اكتفللا  القضللع وهللةا 

 ل واضؿح ل ...وذبق   وخنوج

 وصللػا   بطقبللة  خللنج قـقطللا  فاضلل  ارتػاطللف كللان ومللـ 

 ومنوكتلف سلفقلتف وطؾلك طؾقلف تلسلػقا وربؿا الـاس  و قدطف

 ... ةإخ قق

 ُتللمق البللاغل  والؿسللتؽبن العللالل  الؿنتػللع لللةلؽ خ فللًا 

 ..!  لؿغادرتف البسؿات وُتشنق لقداطف  الطبقل

 ندىوال الؿـاكمِ  مـ جـقت ما ذق

 

 والعْؼ كفا َة غاشٍؿ قم أرطما **

 

 إن الحقللللللللللللللاة مللللللللللللللمارس

 

  لللا و لللؾ ملللـ فقفلللا اطتلللمى **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الل  خؾلؼ طؾلك المكقق لة بؿنتبتلف متجبنا  وتعالك ارتػع وَمـ 

ًٓ   ؿقـًا وطاث  ممتلف الل أصلال وإذا   وصنطف الل أذلف   وشؿا

( متللقـ كقللمي إن لفللؿ وأمؾللل) ..!وإكظللار إملل   هللل فنكؿللا

 رة إطناف .سق

 بعلللَ    خسلللنون   بفلللا الؿقهقملللقن دكققً لللا  والؿنتػعلللقن 

 تعلللالقفؿ  جلللنا  ملللـ أصلللمقائفؿ  وخلللقاص أخ قفلللؿ 

 طؾللك وتعللالقفؿ الللنأي  يف واسللتبمادهؿ الػفللؿ  وادطللائفؿ

 ..!والؿجال  وإقنان الحضقر
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 للق وإٓ للم فؿ  شلفقة أو فلقفؿ  كؼلصٍ  ملـ إٓ  نتػعقن وما 

مهؿ  واستشعنوا كعؿة الل  وسن المكقا لؿا طـ التقاضع ارتػع

  تفالؽقا فقفا بفةا الشؽؾ ...!

 جقاملع ملـ والسل م الصل ة طؾقلف هلةا حم ثلف كلان ولةلؽ 

 وآتعلاظ  لؾتلملؾ تستمطقـا التل الِحؽؿ  روائع ومـ الؽؾؿ 

 أقللنب يف التللماطل كتققللع وأن الللمكقا  هللةه يف كبللالغ ٓ وأن

ا   ٓ سلقؿا فا وٓ لعؾقها وثنواتفل كطؿئـ ٓ وأن الؾحظات 

 لؿـ تػاخَن بفا وتطاول   وكسل تبعاتِفا والتزاماتفا .

  ملـ وقؾقلٌؾ  وهاجة  وطجائبفا فقاضة  دروسفا أن والعجقُب 

 الللموائن ودارت أمللؿ  وهزمللت أفللناد  تسللاقط فؽللؿ  عتبللن 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ذللؽ وملـ..!!  وفخلار طلز يف كلان ملـ طؾلك والفقان بالةلة

لةهبل رحؿف الل : باد إكملسل   قال فقف اط بـ الؿعتؿم خبن

كان فارسًا شجاطًا  طالؿلًا أد بلًا  ذكقلًا شلاطنًا  محسلـًا "

جقادًا مؿمحًا  كبقن الشلن  خقنًا مـ أبقف. كان أكمى الؿؾقك 

راحللة  وأرحللبفؿ سللاحة  كللان بابللف محللطَّ النحللال  وكعبللة 

 ."أمال

 ا رأى بـاتللف طـللمم بللالؿغنب " أغؿللات" يف أسللنه أثـللا  وقللال

 بثقاٍب رثة يف العقم: 

 فقؿا مضك كـت بإطقاد مسلنوراً 

 

 فسا َك العقُم يف أغؿات ملسقراً  **

 

 تلللنى بـاتلللؽ يف إصؿلللار جائعلللةً 

 

ـَ قطؿقناً  **   غزلـ لؾـاس ما  ؿؾؽ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بلللنزن كحلللقك لؾتسلللؾقؿ خاشلللعةً 

 

َـّ حسقنات مؽاسلقناً  **  أبصاره

 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  طلللن يف الطللقـ وإقللمام حافقللةً 

 

 كلكفا لؿ تطل مسلؽًا وكلافقراً  **

 

 العقم ٓ طلادت إسلا ُتفأفطنت يف 

 

 فعللاد فطللنك لعكبللاد تػطقللناً  **

 

 قللم كللان دهللنك إن تلللمنه مؿتللث ً 

 

 فللنّدك الللمهن مـفقللًا وملللمقراً  **

 

 مـ بلات بعلمك يف مؾلٍؽ ُ سلّن بلف

 

 فنكَّؿا بات يف إح م مغلنوراً  **

 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**لللللللللللل

 

 جؿتلف  بسلبب تن يف إصالتلف طلـ وغقنه خؾؽان ابـ اطتةر وقم

 الؿشمومة  والل الؿستعان .غنابة ما حصؾ وكفا تفا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 داملت وللق وضل لة  مفؾؽلة باللمكقا آغتلنار كلان هـلا ومـ 

 ملـفج خقلن اإلسل مل ومـفجـلا إلقـلا  وصؾت لؿا قبؾـا لؿـ

 آكجللنار وطللمن معفللا  التعامللؾ ُحسللـ يف وأققمللف وأحسللـف

 . الؿستعان والل فقفا  والؿغآة

 هل٥/٨/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 جيئُة احلّل وُزٍوُم الباطل..!/ 23

 

 دائؿلا  الحقلاة طؾلك وغؾبتف الحؼ بجقئة مـشنحةً  قؾقُبـا لتؽـ 

 وٓ مـللف مػللن ٓ الؿحتللقم  وقللمره ووطللمه الل  كؾؿللة فنكللف

 ...محقص

  الشلن  وتضلاطػ الباصلؾ  وجؾَجلؾ الظؾؿلُة  اشلتمت امفؿ 

 وسلطقع الحلؼ  للقٓدة ممذكلة طاقبلة  وتـتظلنه كفا ًة  لف فنن

 : وتعللالك تبللارك قللال   وإخطللار الشللنور واكللمحار الـللقر 

 سلقرة( زهققا كان الباصؾ إن الباصؾ وزهؼ الحؼ جا  وقؾ)

 . اإلسنا 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ت طققبللف    قلم باكللقؿلل  لجؾللج والباصلؾ مـقللن  أبؾللج فلالحُؼ

 وضفنت خسارتف  وأكف محقط بلهؾف  بائن بلصحابف .

 ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  َرُسلقُل  أنَّ )  طـلف الل رضلل َمْسُعقدٍ  ابـ طـ روي وقم 

للةَ  َدْخللَؾ   َفَجَعللَؾ  َصللـًَؿا  َوِسللت قنَ  َث ُثِؿاَئللةٍ  الَبْقللِت  وَحللْقَل  َمؽَّ

كلاَن  نَّ الباصِلَؾ إ الباصِلُؾ  وَزَهلَؼ  الَحلؼ   جا َ  ": وَ ُؼقُل  َ ْطَعـُفا

 ( ."َزُهقًقا 

 والباصلؾ طمتلف  وضعػت أكصاره  قّؾت ولق ثابث باٍق  الحؼ 

   أتباطلف وتضلاطػت ققتلف  تضلخؿت وللق مضؿحؾ  هالؽ

 بطن لؼ طؾقلؽ) :الل رحؿلف الُػضقؾ قال.  زوال إلك فؿصقنهُ 



 

 
224 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الباصلؾ وصن لؼ وإ لاك السلالؽقـ  لؼؾلة تستقح  وٓ الحؼ

 لؽقـ ( .الفا بؽثنة تغتن وٓ

 وحقلما  غن بلا مؽلة يف والسل م الصل ة طؾقف الل رسقُل  كان 

 ورفضللت دطقتللف  طؾللك تعالللت وثـقللة  جؿاطللات بللقـ فللندا

 فصلبن   وإتباع ـموالج والعتاد  الؼقة أ م فؿ وفِل   رسالتف

   لمطقتللف واكشللنحقا أحبللقه آخللنون  اتبعللف حتللك واحتؿللؾ

 ..!طز ؿتف فؼّقوا

 ـللة  حتللك  مسلل  ٕتبللاع جللمد  وكقللان الؿم هللاجن إكللف ثللؿ 

خللالص  وطزمللات مّتؼللمة متؽللاثنة  فحؼللؼ الل لللف أمـقتللف  

وقّق  لف أكصارًا أبطآ  اقتـعلقا بلف ورأوا فقلف مخنجلًا لفلؿ 



 

 
225 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

لفؿ طؾك القفقد وإطما   فسبؼقا إلقلف   مـ ض لتفؿ  وطزةً 

 واطتـقا بف محبة وإخ صًا ..!

 لل  وأصؾؼ دطقتف  واكبفن الـلاس ا مّؽـف والعتاد الؼقة قؾة ومع

بشللن عتف  وأطجبللقا بلخ قللف  فؽاكللت الؿحاسللـ تـسللاب يف 

أفاق اكسقابا  وتنُف الؿبلاهج يف كلؾ إكحلا    فؾلؿ  حلتج 

ؾ كاكللت درره قـاطللات  وبناهقـللف إلللك قللقة يف الؼـاطللة بللف  بلل

 حججا دامغة   ٓ  ؿؽـ لعاقؾ تجاهُؾفا ...!

 ل الؿـفقبة  والجـقد الؿستعبمة  إمقا حقلف  جؿع والباصؾ

ؿستغػؾة  ولؽـف ٓ  صؿم أمام شلؿ  الحؼقؼلة  والحشقد ال

وٓ سطقع البنهلان  وٓ صلػا  الؽؾؿلات أسلنة   وللةلؽ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ُسلللنطان ملللا  ضلللؿحؾ  و ضلللقؼ بلللإصناف الؿحؼلللة...!

)فسللقـػؼقكفا ثللؿ تؽللقن طؾللقفؿ حسللنًة ثللؿ ُ غؾبللقن( سللقرة 

 إكػال .

 حنة والحشللقد ووطللمهؿ العطللا   السلل جؿللع فنطللقن ففللةا

طؾقلف السل م زللزل كقلاكفؿ  وغؾلب  وثباتٌ وحؼ مـ مقسك

)قؾـا ٓ تخػ إكؽ أكت إطؾك  وألِؼ ما يف  ؿقـلؽ  سحنهؿ

  تؾؼػ ما صـعقا( سقرة صف .

 طؾللك  حؿؾـللا تػاؤلقللًا  ودلللق  كللقرا ُ عللّم  الللـص هللةا ومثللؾ 

اللموام أن  طؾك كعتؼم وأن آستؼامة  وحسـ والثبات الصبن

  اقبة لؿـ صبن وأحسـ طؿ ...العاقبة لؾؿتؼقـ  وأن الع
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  ُيف الباصلؾ وضلعػ وكزاهتلف  وجؿالف مصماققتف يف الحؼ ققة 

 ٓ ففلق   الـلاس يف وسلن اكف حجتلف وضعػ   واكتػاخف إفؽف

 والؿللال بالعسللػ  ـتشللن ولؽـللف قـاطللة  وٓ بؿـطؼقللة  ـتشللن

  .. الجؿاهقن ومخادطة   وآستئجار

  ُاكتصار أو ممثن  مققٍػ  أو خالص  بثبات تؽقن الحؼ وجقئة 

 أهللؾ  ؿللؾ ٓ وأن ُمحقللاة  سللــ أو مـظؿللة  دطللقة أو طز للز 

 طؾلك و صلبنوا   مبلادئفؿ طؾلك  ثبتلقا وأن حؼفلؿ  مـ الحؼ

 ..! . الؿنحؾة وشمائم الطن ؼ  وهـ

  الػلماد  تحلل حقلة  وملقاط  قنآكقة  بناهقـ إلك  لوي الحُؼ 

تققم البصقنة  وتثبت إقمام  خ فًا لؾباصؾ الؿفتلنئ فل  و
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

أساس مـ طؾؿ  وٓ طؿاد مـ وحل  وٓ رسقخ يف مضلؿقن 

.. بؾ تز قػ وتخن ػ وتحن ػ   ستـم إللك ملال مؿحلقق  

ؾفؿ ﴿قم مؽن الة ـ ملـ قلبأو كقان غاشؿ   أو جؿقع غثائقة 

فلتك الل بـقاكفؿ مـ الؼقاطم فخن طؾقفؿ السلؼػ ملـ فلققفؿ 

وأتاهؿ العةاب مـ حقث ٓ  شعنون﴾ سقرة الـحلؾ . كصلن 

 الل د ــا  وجؿع كؾؿتـا  إكف طؾك كؾ شل  قم ن .!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ُفرُص األزمات والهوارث...!/ 24

 

  ِمللـ رحؿللة الل أن جعللَؾ يف صقللات الؿحللـ مــللا  ويف خضللؿ

ويف غؾللقا  إزمللات فنجللا وبنكللة  وخؾقللؼ إسللؼام مـًحللا  

) فعسللك أن بالؿسللؾؿ قػقهللا والتؿاسللفا والؿسللارطة فقفللا 

وملـ تؽنهقا شقئا و جعَؾ اللُ فقف خقنا كثقنا( سقرة الـسا    

 ذلؽ :

 : بجلقيي اإلميجن جتييي -١

ر إقمار  وممبن إمقر ) إكا كؾَّ شل  خؾؼـاه بؼمر (  وأن الل مؼمِّ

فلل  تػقتللف فائتللة  وٓ تخػللك طؾقللف خافقللة سللبحاكف سللقرة الؼؿللن . 

قلال  وتعالك   أحاط بؽؾ شل  طؾؿا  وأحصك كلؾ شلل  طلمدا .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

َْرِض إِنَّ َذلَِؽ فِل  ْٕ َؿاِ  َوا تعالك : ) َأَلْؿ َتْعَؾْؿ َأنَّ اللَ َ ْعَؾُؿ َما فِل السَّ

 كَِتاٍب إِنَّ َذلَِؽ َطَؾك اللِ َ ِسقٌن ( سقرة الحج .

  : ٚاالعزغفبس اٌزٛثخ ْإعء -٢
ٕكفا كةارة مـ الل  واختبار وفتـة  ومـ لؿ  تب إباكفا لقت شعني 

قلال تعلالك :) فؾلقٓ إذ جلا هؿ بلُسلـا تَضلنطقا متك سلقتقب. ؟! 

 ولؽـ قست قؾقُبفؿ ( سقرة إكعام .

٣-  
 
 : اإلٔغبْ ضعف اوزشبف

وهقاكف وحؼارتف  وأن كؾ اكتشافاتف هبا  غقلن ملةكقر يف طؾلؿ الل 

 ) ومللا أوتقللُتؿ مللـ العؾللِؿ إٓ قؾللق  ( سللقرة اإلسللنا  .وإحاصتللف 

وكؿللا قللال رئللق  الللقزرا  اإل طللالل إزا  طجللزهؿ أمللام وبللا  
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

حؾلقل إرض...إمللن متلنوك لؾسؿللا  !!..! اكتفت  " كقروكا: 

 معؾـًا وفاة الَعؾؿاكقة   والل الؿستعان .

  :رعبىل اٌجبسي عظّخ اعزمبد -٤
وأن الؿؾؽ كؾف لل  بقمه مؼالقم السؿقات وإرض   ما كلان شلا  

قلال تعلالك :) وملا كلان وما لؿ  ؽـ لؿ  شا   وهق العؾقؿ الؼم ن .

السؿقات وٓ يف إرض  إكلف كلان طؾقًؿلا اللُ لُقعجَزه مـ شل  يف 

  . ٤٤قم ًنا ( سقرة فاصن 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : ادلعبصً عٓ اٌىف -٥
بالطاطلات واإلق ع طـ اللةكقب  ومحاسلبة اللـػ   وآشلتغال 

وبؿا  ـػع  فؼم حاكلت الػنصلة  ورَسلخت الؿقطظلة  وتجاهُؾفلا 

  ) ألؿ  عؾؿ بلنَّ اللَ  نى ( سقرة العؾؼ . طقـ الفؾؽة

 : اخلرياد يف ادلغبسعخ -٦
قللال حقللث صللحقة الؼؾللب  وادكللار الللـػ   والعزلللة الصللحقة   

 تعالك :) وسارطقا إلك مغػنٍة مـ ربؽؿ ( سقرة آل طؿنان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : ثبدلٕبف  اٌٛلذ عّبسح -٧
ٓ سلللقؿا يف أزمـلللة العزللللة  والحجلللن الصلللحل العلللام  فتتلللقفن 

السللاطات  و حضللن الزمللان  وٓ  بؼللك إٓ اسللتثؿاره واسللتغ لف   

 ل تعالك :) أو لؿ ُكعّؿنكؿ ما  تةكُن فقف َمـ تةّكن ( سقرة فاصن .قا

  : الن ص ذلجسبة -٨

مع الخؾقة الؿتلمؾلة  وآكحبلاس الفلادئ  وقؾلة الع ئلؼ    جلمد 

الؿن  تزكقة كػسف   فقؼنأ و مقؼ و ناجلع   و تناجلع طلـ مقاقلػ 

 ) قم أفؾَ  مـ زكاها( سقرة الشؿ  .ومشؽ ت

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل**لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : األ لويجت ترتي  -٩

للا  وحضللنت الػنصللة لؾتلمللؾ  فؼللم كاكللت الللمكقا تلخللةه أخللةا لؿَّ

والتنتقب وإطادة صقاغة الحقلاة  وتنتقلب الؿفلام وإطؿلال  ويف 

 ثقن مـ أحقالـا الؽؿالقة الؿاضقة .الشمائم تجاوز لؽ

  : بجلَوحي  الظ ُر -٣١

ف  ط قات واسعة  أو صمقات دائؿة  بؾ أصبحت وحقًما فن لما 

)حجللن صللحل(  بنوحللؽ وأهؾللؽ وكتبللؽ  وأورادك . وبللت يف 

دلت طؾقف السـة مـ الؼلم ؿ..! ففلل فنصلة لخؾلقة طباد لة  وكفلؿ 

اطة كػسللقة  طؾؿللل  وتػؽللن مشللنوطل  وبنمجللة مسللتؼبؾقة  وصللـ

قال تعالك:) واللُ جعؾ لؽؿ مـ ُبقلقتِؽؿ َسلؽـا ( وإطماد منحؾل   

 سقرة الـحؾ .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : ٚأٍ٘ٗ اٌعٍُ شؤِْ  رعظٍُ -١١
قللال  إذ ٓ معنفلة هـلا آ ٕهللؾ آختصلاص ملـ طؾؿللا  وأصبلا   

تعالك :) فاسللقا أهَؾ اللةكن إن كـلتؿ ٓ تعؾؿلقن ( سلقرة الـحلؾ 

 وإكبقا  .

 :ٚادلٙشخني زبفٙنياٌ أىشبف -١٢
الللة ـ شللغؾقا الـللاس دهللنا  ومللعوا حقللاتفؿ لفللًقا   وفّقتللقهؿ  

فضائؾ ومحاسـ  فؾؿ  عم لفؿ ققؿة وٓ ذكنى سقى اإلضحاك  

قلال تعلالك:) فلملا الزبلُم فقلةهب والتسؾؼ طؾك مقائم أخلن ـ   

 ُجػاً  وأما ما  ـػُع الـاس فقؿؽُث يف إرض ( سقرة النطم .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  :اٌضعفب  ىلإ اإلحغبْ -١٣
 وتخػقػ بؾقاهؿ  وطق  هؿقمفؿ بالبةل والحسلـة والؿسلاطمة 

قللال )وفِللل أمللقالفؿ حللٌؼ لؾسللائؾ والؿحللنوم (سللقرة الللةار ات . 

:) إن إشعن قـ إذا َأْرَمُؾلقا يف الغلزو أو َقلؾَّ طؾقف الص ة والس م 

صعاُم طقلالفؿ بالؿم ـلة جؿعقا ماكلان طـلمهؿ يف ثلقٍب واحلم ثؿ 

لِق ة ففؿ مـلل وأكلا ملـفؿ (. اْقَتَسؿُ  وقلم قُه بقـفؿ يف إكا  واحم بِالسَّ

اجتفللمت الجؿعقللات الخقن للة يف ب دكللا الحبقبللة يف كػللع الـللاس   

والؼقللام طؾللك الػؼللنا  والؿحتللاجقـ يف ضللؾ الجائحللة فجللزاهؿ اللُ 

 خقًنا.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  :اٌذٍٔب يف اٌض٘بدح -١٤
فؾؼللم طللا ـ الـللةر  وأحلل  بللالخطن  وشللاهم تصللنع الـللاس   ٓ 

قال تعالك:) ف  َتُغلنّكؽؿ الحقلاُة سقؿا زمـ الحنوب والقبا ات   

 وٓ َ غنّكؽؿ بالل الَغنور ( سقرة لؼؿان .

  : اٌذعٛي اخلغبة إعء  -١٥
الةي  جّمد الـػقس  و لقق  الضلؿائن  و حػلز الفؿلؿ   ٓ سلقؿا 

مللع تخللقف الخ ئللؼ  وحضللقر القسللائؾ التؼـقللة الغاز للة لمفللاق 

ـُ ققًٓ مؿـ دطا .. ( سقرة فصلؾت .  وبلات كلؾ بعقلم )ومـ أحس

 ومفؿؾ قادر طؾك الؿشاركة واإلفادة إ ؿاكقا وطؾؿًقا وتنبقً ا .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : اٌششعً اذلذي فمٗ -١٦
مللـ خلل ل تلمللؾ الؿللـفج الؼللنآي  وأحللقال رسللقل الل يف الؿحللـ 

وإزمللات العامللة   وكقللػ أكللف إذا حزبللف أمللن قللام إلللك الصلل ة  

) وملـ ا  وكان مـ دطائف الؿشفقر: وابتفؾ يف المطا  راجًقا وداطق

 القؼقـ ما تفّقن بف طؾقـا مصائب المكقا (.

١٧-  
 
 : اٌمٍجٍخ اِعّبي جتذٌذ

وحسلـ التقكلؾ والللمطا   ملـ القؼلقـ واإلكابلة والخلقف والنجلا 

) وطؾك الل فتقكؾقا إن كـتؿ ملممـقـ ( سلقرة وآبتفال والشؽن . 

 الؿائمة .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : ادلخبٌفخ اٌغشائك إثغبي -١٨
والؿللةاهب الفمامللة التللل غللزت الـللاس يف افؽللارهؿ وأخ قفللؿ   

وألفللت لفللؿ الؿللادة والؿللال  وقمسللت الشللفقة والؿتعللة. . حتللك 

.) وأن هلةا صلناصل مسلتؼقؿا  جا ت الػنصلة إلبطلال ذللؽ كؾلف

 فاتبعقه وٓ تتبعقا السبؾ فتػنَق بؽؿ طـ سبقؾف ( سقرة إكعام .

١٩-  
 
  : اهلل إىل اخلءئك سد

ودطللقتفؿ إلللك التقبللة وتللنك الغػلل ت   وإبللناز قللقؿ اإلسلل م مللـ 

التعلللاون واإلحسلللان والتلللناحؿ   وأن هلللةا اللللم ـ كؾؿلللة الل يف 

ن الم ـ طـم الل اإلس م ( سلقرة ) إإرض  وهق إحؼ بآتباع 

 وقم تجؾك ذلؽ يف الؿجتؿع الغنبل  وسؿاحفؿ آل طؿنان .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 بارتػاع إذان والصؾقات  وإكؽارهؿ لؿاد تفؿ..!

  : اٌفىشي اٌزدذد -٢1
مللـ خلل ل تعؾللؿ أفؽللار جم للمة  ومعؾقمللات فن للمة  مللـ الػـللقن 

ات الؿفجقرة  والؽتب الـادرة وهجن طادات غةائقة سابؼة  وطاد

مغؾقصللة صللحقا  كؿللا هللق واقللع اّ للام إسللؼام والقبللا ات  حقللث 

تجللمدت معللاي الطفللارة والـزاهللة الجسللم ة والػؽن للة  وأدرك 

  ...!) بؽتلللاب الطفلللارة(  الـلللاس لؿلللاذا البلللم  يف كتبـلللا الػؼفقلللة

 ..! والؿـة الحؿم ولل

 هل١٣/٨/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ُشَيً ميسلية ...!/ 25

 

 وطللقُ   إكسللانٍ  وتن للاُق ... أحبللةٍ  أمللانُ  إسللؿك هم للفِ  ويف 

 ...!كنامِ 

 ومؽلارم واللةكن بالصلؾقات وتـلق نه الؿـزل إحقا  ُ ستحب 

 طؾقللف الل صللؾك الؿختللار طللـ فعؾفللا صلل  التللل إخلل ق 

وقلات الخؾلقات وآكعلزال اإلجبلاري ملـ أ سقؿا ٓ وسؾؿ 

جنا  هةا القبا   طافاكا الل وإ اكؿ.. وثؿة ســ كةكن أكػسلـا 

 إشفارها هةه إ ام والل الؿستعان .بفا  و ستطاب 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : سوعبد أسث  اٌضحى صءح -١
ـْ  ـِ  ُكَعْقؿِ  َط ارٍ  ْب  َصلؾَّك اللِ  َرُسلقَل  َسلِؿْعُت :  َقلاَل  طـلف الل رضل َهؿَّ

َؿ َ ُؼللقُل : اللُ  َٓ  َطَؾْقللِف َوَسللؾَّ ـَ آَدَم   ) َ ُؼللقُل اللُ َطللزَّ َوَجللؾَّ : َ للا اْبلل

ِل َكَفلاِرَك ٪ َأْكِػلَؽ آِخلَنُه (.  ـْ َأْرَبِع َرَكَعلاٍت فِلل َأوَّ رواه ُتْعِجْزكِل ِم

 أبق داود وهق صحق  .

  لشا ح عٛسح اٌجمشح : -٢
ـْ  َؿ َقللاَل : ا َرُسللقَل  َأنَّ    ُهَنْ للَنةَ  َأبِللل َطلل َٓ للِ َصللؾَّك اللُ َطَؾْقللِف َوَسللؾَّ  (

ـَ اْلَبْقِت الَّلِةي ُتْؼلَنُأ فِقلِف  ْقَطاَن َ ـِْػُن ِم َتْجَعُؾقا ُبُققَتُؽْؿ َمَؼابَِن ٪ إِنَّ الشَّ

ويف ذلللؽ إحلل ل لؾبنكللة   وإشللاطة ُسلقَرُة اْلَبَؼللَنِة (. رواه مسللؾؿ . 

 . الةكن  وصند لؾشقطان

 



 

 
243 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

ى -٣
َّ
 جٍٛد :اٌ ِصٍ

 بِبِـَلا ِ  َوَسلؾَّؿَ  َطَؾْقلفِ  اللُ  َصلؾَّك اللِ  َرُسلقُل  َأَملنَ  " حلم ث صل  فؼم 

وِر  فِللللللللل اْلَؿَسللللللللاِجمِ    ." َوُتَطقَّللللللللَب  ُتـَظَّللللللللَػ  َوَأنْ  الللللللللم 

ـَ :) طـف الل رضل مالؽ بـ لِعتبان وقال ـْ  َلَؽ  ُأَصؾِّلَ  َأنْ  ُتِحب   َأْ   ِم

حباب مقضلع لؾصل ة يف الؿـلزل اسلت طؾلك دلقؾ وفقف ! .؟( َبْقتَِؽ 

   جتؿعقن و ـشط بعضفؿ بعًضا  كؿثؾ هةه الظنوف العصقبة .

٤-  
 
  : اٌذخٛي روش
ُجللُؾ  َدَخللَؾ  اإِذَ ) : الحللم ث يف صلل   ُدُخقلِللفِ  ِطـْللَم  اللَ  َفللَةَكنَ  َبْقَتللفُ  النَّ

لْقَطانُ  َقاَل  َصَعاِمِف٪ َوِطـَْم  إَِذا َدَخلَؾ وَ . َطَشلا َ  َوَٓ  َلُؽلؿْ  َمبِقلَت  َٓ : الشَّ

ْقَطاُن: َأْدَرْكُتُؿ اْلَؿبِقلَت. َوإَِذا َللْؿ  َفَؾْؿ َ ْةُكنِ اللَ ِطـَْم ُدُخقلِِف٪ َقاَل الشَّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 رواه مسلؾؿ.« َقاَل: َأْدَرْكُتُؿ اْلَؿبِقَت َواْلَعَشا َ ُكنِ اللَ ِطـَْم َصَعاِمِف٪ َ ْة 

والسـة : آستئةان وإفشا  الس م  وصلنق البلاب بنفلؼ وللق بلقـ 

) َفنَِذا َدَخْؾلُتؿ ُبُققتلًا َفَسلؾُِّؿقا الُحجن  حػظا لؾعقرات  قال تعالك:

ـْ ِطـمِ   اللِ ُمَباَرَكًة َصقَِّبًة ( سقرة الـقر . َطَؾك َأكُػِسُؽْؿ َتِحقًَّة مِّ

  : اٌغٛان فضً -٥
 َ ْبَمأُ  َكانَ  َشْل ٍ  بَِليِّ  " : طـفا الل رضل َطائَِشةَ  سئؾت: بعضفؿ قال

لَقاِك  رواه  "الـَّبِل  صؾك الل طؾقف وسؾؿ إَِذا َدَخَؾ َبْقَتُف؟ َقاَللْت: بِالسِّ

 مسؾؿ.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

٦-  
 
  : اًٌٍٍ لٍبَ

قال تعالك: ) كاكقا قؾق  مـ الؾقؾ ما  فجعقن ( سقرة الةار ات . 

قللال :) رحللؿ الل رُجللً  قللام ِمللـ الؾقللِؾ وطـللم أبللل داود والـسللائل 

ف فصلؾَّْت  فلنْن أَبلْت كَضلَ  يف َوجِففلا الؿلاَ   فصؾَّك  وأ َؼَ  امنأتَ 

رِحَؿ اللُ امنأًة قامْت ِمـ الؾقِؾ فصؾَّْت  وأ َؼظْت َزوَجفا  فنْن أَبلك 

وهللق إ ؼللاظ لطقللػ حللاٍن ولللق  فًظللا كَضللحْت يف َوجِفللف الؿللاَ  (. 

 غؾقًظا .

٧-  
 
 : اٌزعبًِ ٚحغٓ اخلريٌخ

ِف  وأكلا خقلُنُكؿ ٕهؾِ  خقُنُكؿ خقُنُكؿ) : والس م الص ة طؾقف قال 

 ٕهِؾل (.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : اإلديبًٔ االخزّب  -٨
ـْ  ـْ  َما) :  َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اللُ  َصؾَّك اللِ  َرُسقُل  َقاَل :  َقاَل  ُهَنْ َنةَ  َأبِل َط  ِم

ـْ  َ ُؼقُملقنَ  َقْقمٍ  َّٓ  فِقلِف  اللَ  َ لْةُكُنونَ  َٓ  َمْجِؾل ٍ  ِمل ـْ  َقلاُمقا إِ  ِمْثلؾِ  َطل

   َوَكاَن َلُفْؿ َحْسَنًة (.َؿارٍ حِ  ِجقَػةِ 

٩-  
 
  : اِعفبي ِذاعجخ

 ل وسؾؿ طؾقف الل صؾك ل الـبل كان) : قال ل طـف الل رضل ل أك  طـ

 أحسلبف - ُطؿقلن أبلق: للف ُ ؼلال أٌخ  للل وكلان ُخؾًؼلا  الـلاس أحسـ

 ملا ُطؿقن أبا  ا: قال ل وسؾؿ طؾقف الل صؾك ل جا  إذا وكان - َفطِقًؿا

 أي صائن( رواه البخاري . -غقنالـ   فعؾ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  : اٌزاد خذِخ -١1
 "وطمم آتؽال طؾك أخن ـ كؿا قالت طائشة رضلل الل طـفلا :

ـَ اْلَبَشللنِ    َوَ ْحُؾللُب َشللاَتُف   -أي  ػتشللف-َ ْػِؾللل َثْقَبللفُ َكللاَن َبَشللًنا ِملل

 . رواه أحؿم . "َوَ ْخُمُم َكْػَسُف 

 : اٌجٍذ أً٘ خذِخ -١١
ئشلة أم الؿلممـقـ ملا َكلاَن الـَّبِلل  َصلؾَّك اللُ طا سلئؾت الصحق  يف 

َؿ َ ْصـَُع فِل َبْقتِِف؟ َقاَلْت   -ِؾلِف َكاَن َ ُؽلقُن فِلل ِمْفـَلِة َأهْ  ": َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 . "َفنَِذا َحَضَنِت الصَّ َُة َخَنَج إَِلك الصَّ َِة  -َتْعـِل الِخْمَمَة 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 : إٌعّخ رٛلري -١٢
َما َطلاَب  ": هن نة رضل الل طـف  بؼؾة الـؼم لؾؿطعقمات  قال أبق

َّٓ َتَنَكلُف  َؿ َصَعاًما َقط    إِِن اْشلَتَفاُه َأَكَؾلُف َوإِ الـَّبِل  َصؾَّك اللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 أخنجاه . "

  : ٚإًٌٙ اِِش -١٣
 رسلقل قلممَ  ":قاللت طائشلة طلـ   الؿـزل يف اإلص حل والعؿؾ

أي -للل طؾلك َسلفقة -رققلؼ ستن -نامٍ بؼِ  ستنُت  وقم سػن مـ الل

لل فقفا تؿاثقلؾ   فؾؿلا رآه رسلقل الل هتؽلف وقلال:  -ُصّػة أو رف

)أشم  الـاس طةابًا  قم الؼقامة الة ـ ُ ضاهقن بخؾلؼ الل  قاللت : 

 متػؼ طؾقف . فجعؾـاه وسادًة أو وسادتقـ (



 

 
249 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 طـفللا الل رضللل جق ن للة حللم ث يف كؿللا تعؾللقُؿ إهللؾ : -١٤

فؼللال لفللا :) لؼللم قؾللُت بعللمِك أربللع كؾؿللاٍت دة فللا يف العبللاوتطق ؾ

ث ث منات   لق ُوزكت بؿا قؾِت مـة الققم للَقزكتفـ : سلبحان الل 

وبحؿمه  طمَد خؾؼف ورضا كػسف   وزكَة طنشلف   وملماَد كؾؿاتلف ( 

 الؿسـم ومسؾؿ .

١٥-  
 
  : ادلغٍك اهلل روش

ـْ  ـِ    ُمقَسك َأبِل َط َؿ َقاَل : اللُ َطؾَ  َصؾَّك الـَّبِلِّ  َط ) َمَثُؾ اْلَبْقِت ْقِف َوَسؾَّ

َٓ ُ للْةَكُن اللُ فِقللِف   َمَثللُؾ اْلَحلللِّ   الَّللِةي ُ للْةَكُن اللُ فِقللِف  َواْلَبْقللِت الَّللِةي 

طَؿلن الل بققتـلا بلةكنه ومحبتلف  وكػاكلا شلن أخنجاه .َواْلَؿقِِّت (. 

 الػتـ وإسؼام   إكف جقاد كن ؿ .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ثُٙ :اإلصغب  ِحبدٌ -١٦
 التقصقػ يف "زرع أم لحم ث" والس م الص ة طؾقف استؿع فؼم

 لعائشلة وقلال وتلقدد  ذلؽ يف وتقاضع   إزواج ٕخبار الـسقي

.  الصلحقحقـ يف كؿلا(  زرع ٕم زرع كلبل لؽ كـُت )  : ختامف يف

 . الؿقفؼ والل

 هل٢٥/٧/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 حتصيياٌت قرآىيٌة مً األمراِض الوبائية ...! /26

 

 الػتاكللة  إسللؼام جللنا  مللـ إ للام  هللةه البشللن ة العؼللقُل  تحللارُ 

 بلل  وأهؾؽللت حسللبان  بلل  حَصللمت والتللل الؿـتشللنة  وإوبئللة

   الؾحظلات هلةه الؿنطلب "كقروكا منض"ومـ ذلؽ  مؼممات 

 وخلاف   دول وارتعلمت شلمون  وُطؾؼت مصال   تعطؾت حتك

 .... إمقر واختؾطت الـاس 

 الؽقكبلا هلةا زَّ وهل الـػقَس  هزَّ  

 

 وأرهبلا البؼلاع يف أوغلَؾ  "كقروكا" **

 

 تؼؾقؾلللللفِ  يف أكلللللامُ  وتعاضلللللُم 

 

 ُمشلللّعبا وصلللار  سلللني لؽـلللف **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 طاطقن والسلَؼؿ اللةيكال كالحتِػ 

 

 قم هام يف تؾؽ السمود وأططبلا **

 

  للا أ فللا اإلكسللاُن هللؾ مللـ طبللنةٍ 

 

 ومللقاطٌ  سللقؼت فؽللـ متلهًبللا **

 

 

 بالجاكللب كثقللنونَ  وٓذَ  الؿسللؾؿقـ  بعلل  طؼائللُم  واهتللزت 

 الشللن عة وفؼللف النوحللل  الجاكللب طللـ وتغللافؾقا   الؿللادي

ٕطلادي ملـ ا بعل  وسخنت الخؾقؼة  يف الل وســ الغنا  

ب الم ـل  وطقلقا طؾك الؿادة وأخقاتفلا ...! فـاسلب الخطا

التللةكقن بتحصللقـات قنآكقللة  ومعللالقؿ كقراكقللة  تؼللقم مؼللام 

مع  -ٓ سقؿا وصػتف كالطقاطقـ التار خقة -التقطقة والتـبقف 

إخة بإسباب الؿاد ة  واتباع إرشادات التلققل والسل مة 

ه تؾلللؽ   فـلللةّكن أكػسلللـا وإخقاكـلللا بؿقطظلللة الؼلللنآن   تجلللا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

إمناض والب  ا العامة   وإكـا لػل أم  الحاجة إلك إحقلا  

هلللةه الؿعلللاي لتنسللل  رسلللقًخا بللل  زحزحلللة  وتتعؿلللؼ يف 

القجللمان بلل  تةبللةب  وكتللاب الل أجللؾ مقطظللة  وأحؽللؿ 

) قم جا تؽؿ مقطظلٌة ملـ ذكنى  وأصمق طؼقمة وكصقحة   

وحلنيب بلهلؾ  ربؽؿ وشػاٌ  لؿا يف الصلمور (سلقرة  لقك  .

اإل ؿان تحػظف واإلقبال طؾقلف  وتعؾلقُؿ الصلغار  وبلث ذللؽ 

لعلللقام الؿسلللؾؿقـ  حتلللك  ثبتلللقا يف الشلللمائم  و تصلللموا 

لؾؿخللاصن  وهللؿ يف أتللؿ إ ؿللان  وأصللػك طؼقللمة  مللع العـا للة 

 بإسباب إخنى ... ومـ ذلؽ ما  ؾل :
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

١-  
 
  شً  وً

ٌ
س
َّ
  :ِىزٛة ِمذ

َب اللُ لـلللا هلللق مقٓكلللا ( سلللقرة كتللل ملللا إٓ ُ صلللقبـا للللـ قلللؾ)

 هلةه أن   ملممـ كؾ وجمان يف راسخة طؼقمة وهةه .٥١التقبة:

   بفا وأحاط الل كتبفا قم مؽتقبة  مؼمرة إمقر وكؾ إحماث

 كحلـ:  أي! ؟...وآكفلزام الفؾع ولؿ والتضعضع  خقُف ال فِؾؿ

 ومؾجمكللا سللقمكا:  أي(  مقٓكللا هللق)    وقللمره الل مشللقئة تحللت

أي : وكحللـ متقكؾللقن طؾقللف   )وطؾللك الل فؾقتقكللؾ الؿممـللقن ( 

 وهق حسبـا وكعؿ القكقؾ .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  :اٌىًٛٔ اٌجء  رٕٛ  -٢
ـَ اْلَخلْقِف وَ  ل َْملَقاِل ) َوَلـَْبُؾَقكَُّؽؿ بَِشلْلٍ  مِّ ْٕ ـَ ا ل اْلُجلقِع َوَكْؼلٍص مِّ

َكُػللِ  َوالثََّؿللَناِت  ْٕ للنِ َوا ـَ  َوَبشِّ للابِنِ   . ١٥٥ة : البؼللن سللقرة(  الصَّ

لخللقف والجللقع فقفللا بقللان تـللقع بلل  ات أهللؾ الللمكقا  مللا بللقـ ا

أي ولـختبلنكؽؿ  "قال البغقي رحؿف الل: والتـاقص والقفقات .

م نه : والل لقبؾللقكؽؿ  للا أمللة محؿللم  واللل م لجللقاب الؼسللؿ تؼلل

وآبت   مـ الل إلضفار الؿطقع مـ العاصل ٓ للقعؾؿ شلقئًا للؿ 

 عـلل "قلال ابلـ طبلاس:  {بشلل  ملـ الخلقف}. ؽـ طالؿًا بف

وكؼلللص ملللـ } عـلللل الؼحلللط.  {والجلللقع}. "خلللقف العلللمو

 عـلللل بالؼتلللؾ  {وإكػللل }بالخسلللنان والفللل ك.  {إملللقال
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 عـل الجلقائ   {ناتوالثؿ}والؿقت وققؾ بالؿنض والشقب. 

 . "يف الثؿار..

 : رعبىل اهلل ٘ٛ اٌشبيف -٣
 . الشلللللللعنا  سلللللللقرة(   شلللللللػقـ ففلللللللق منضلللللللُت  وإذا)

كؿا ابتؾك فؼم طاىف  وقم أمنض وشاىف  سبحاكف وتعلالك   ففلق 

وأسلـم )إشِػ أكلت الشلايف( . الشايف كؿا يف الحم ث الصحق  

  وإذا  إبناهقؿ طؾقف الس م الؿلنض إللك كػسلف ملـ بلاب إدب

اطتؼم العبم ذلؽ  هاكت طؾقف أدو ة البشن  وكان استعؿالفا ملـ 

 ولق  التقكؾ والقؼقـ ..! ) طباد الل تماووا (باب السبب  
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  :آدَ ثًٕ وغت ِٓ ادلصبئت -٤
ـ َأَصاَبُؽؿ َوَما)  ِصقَبةٍ  مِّ (  َكثِقنٍ  َطـ َوَ ْعُػق َأْ ِم ُؽؿْ  َكَسَبْت  َفبَِؿا م 

 والؿصلائب بؽلؿ  الـازللة الب  ا تؾؽ أي . ٣1: الشقرى سقرة

 طلـؽؿ  عػلق ذللؽ وملع خطا لاكؿ  جلنا  ملـ هل إكؿا القاقعة 

كثقلنا . قلال رسلقل الل صلؾك الل طؾقلف وسلؾؿ كؿلا يف  و تجاوز

) ما ُ صقب الؿسؾؿ مـ َكَصب وٓ وصب وٓ هؿٍّ الصحقحقـ : 

ن ا لل بفلا وٓ حزن وٓ أذى وٓ غؿٍّ  حتك الشقكة  شاكفا إٓ َكػَّ

فنذا شفم العبم أن جؿقع ملا  ـاللف ملـ الؿؽلنوه  مللـ خطا لاه (.

فسللببف ذكقبللف  اشللتعؾ بالتقبللة وآسللتغػار مللـ الللةكقب التللل 

سللؾطفؿ طؾقللف بسللببفا طللـ ذكللبفؿ ولللقمفؿ  والقققعللة فقللف  وإذا 
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رأ ت العبم  ؼلع يف الـلاس إذا آذوه وٓ  نجلع إللك كػسلف بلالؾقم 

بتف مصلللقبة حؼؼقلللة  وإذا تلللاب وآسلللتغػار  فلللاطؾؿ أن مصلللق

واستغػن  وقال: هةا بةكقبل  صارت يف حؼلف كعؿلة  قلال طؾلل 

ٓ  نجقّن طبلٌم إٓ ربلف "رضل الل طـف كؾؿة مـ جقاهن الؽ م: 

ملا كلزل بل ٌ  "  وروي طـف وطـ غقنه: "وٓ  خافـ طبم إٓ ذكبف

وهلللةا معـلللك ضلللاهن يف حقلللاة  . "إٓ بلللةكب وٓ ُرفلللع إٓ بتقبلللة

ـَ رحؿلف اللالصالح إي  " :-قـ    ؼقل الع مة محؿم بلـ سلقن 

ـُ  َما هَق؟!   قؾُت لنجٍؾ  َؾ طؾلَّ بف المَّ  ٕطنُف الةكَب الةي ُحؿِّ

ـَ سـٍة:  ا ُمْػؾ !    ."مـ أربعق
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 : اٌزؤعً ثبٌصبثشٌٓ لجٍٕب -٥
 كحلق  )إكا وجمكاه صلابنا  كعلؿ العبلم إكلف أواب (. سلقرة ص .

 بفللؿ مللنت خشللعقا  وصللالحقـ أخبتللقا  وطبللاد صللمققا  أكبقلا 

 أشللفنهؿ ومللـ مللنارات  وتجنطللقا محـللا  وخاضللقا بلل  ات 

آن طؾللك وجللف الثـللا  والؼللموة أ للقب طؾقللف الؼللن يف الؿللةكقر ـ

( طشلنة سلـة  فصلبن ١٨م  الةي التفؿف الب   كحق ثؿاي)الس 

 وجاهم  واحتسب وصابن) كِعؿ العبم إكف أواب ( .

 :  اٌعظٍُ ثبٌمشآْ اٌزشبيف -٦
مللـ الؼللنآن مللا هللق شللػا  ورحؿللة لؾؿللممـقـ ( سللقرة ) وُكـللزل 

ة مللا ٓ  خطللن ببللال  الشللػائق الؼللقة مللـ الل كتللاب فػللل . للقك 
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يف حللؼ أهؾللف الؿللممـقـ  ُ صللؾ  قؾبللا  و بللنئ جسللًما   وهللةا

قال يف جامع البقان رحؿف الل : وكـلزل طؾقؽ  ا محؿم العامؾقـ .

لضل لة  مـ الؼنآن ما هق شػا     ستشلػك بلف ملـ الجفلؾ ملـ ا

و ُبصن بف مـ العؿك لؾؿلممـقـ ورحؿلة لفلؿ دون الؽلافن ـ بلف  

ٕن الؿممـقـ  عؿؾقن بؿا فقف مـ فلنائ  الل  و حؾلقن ح للف  

و حّنمقن حنامف فقمخؾفؿ بةلؽ الجـلة  وُ ـجلقفؿ ملـ طةابلف  

. وهلةا شلػا   "ففق لفؿ رحؿة وكعؿة مـ الل  أكعؿ بفلا طؾلقفؿ 

ل الللةي  ـصللب طؾللك الجسللم معـللقي  و شللؿؾف الشللػا  الحسلل

والب   فقلةهب ضلنه  و عقلم طؾقلف صلحتف  ودل للةلؽ اللـص 

َفاْكَطَؾَؼ  "والح  والتجار ب القاقعقة   فػل قصة الؾم غ  قال :
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ـَ َفَؽلكَّؿلا ُكِشلَط ِملـ  لِف َربِّ الَعلاَلِؿق َ ْتِػُؾ طؾقف  َوَ ْؼلَنُأ: الَحْؿلُم لِؾَّ

... َفَؼِمُمقا طَؾك َرسلقِل -طؾة-َقَؾَبٌة ِطَؼاٍل  َفاْكَطَؾَؼ َ ْؿِشل َوما بف 

َفللا  َؿ َفللَةَكُنوا لللف  َفؼللاَل: َومللا ُ للْمِر َؽ أكَّ اللِ َصللؾَّك اللُ طؾقللف وسللؾَّ

ُرْقَقٌة  ُثؿَّ قاَل: قلْم َأَصلْبُتْؿ  اْقِسلُؿقا  َواْضلنُِبقا للل معُؽلْؿ َسلْفًؿا 

َؿ   جاه ..أخن "َفَضِحَؽ َرسقُل اللِ َصؾَّك اللُ طؾقف وسؾَّ

 :ثبٌعغً اٌزذاٚي -٧
 شلللػا  فقلللف ألقاكلللف مختؾلللػ شلللناب بطقكفلللا ملللـ  خلللنج) 

وهق مـ أطظلؿ ملا خؾلؼ الل ملـ الطعلام  سقرة الـحؾ .(.لؾـاس

والشناب والموا    وأفؾ  وأكج  يف أدوا  مستعصقة   وأسلؼام 

يف  "قاسقة  بػضؾ الل ومـتف  قال الشق  ابـ سعمي رحؿلف الل :
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غقنة  التل هماها الل هةه الفما ة العجقبلة  خؾؼ هةه الـحؾة الص

و سن لفا الؿناطل  ثؿ النجقع إلك بققتفا التل أصؾحتفا بتعؾقؿ 

الل لفا  وهما تف لفلا ثلؿ  خلنج ملـ بطقكفلا هلةا العسلؾ الؾة لة 

مختؾػ إلقان بحسب اخلت ف أرضلفا ومناطقفلا  فقلف شلػا  

الل  لؾـللاس مللـ أمللناض طم للمة. ففللةا دلقللؾ طؾللك كؿللال طـا للة

تعالك  وتؿام لطػف بعبلاده  وأكلف اللةي ٓ  ـبغلل أن  حلب غقلنه 

 زمللزم:  الصللحقحة السللـة يف العسللؾ وكظللائن ."و للمطل سللقاه 

 الحلم ث الطلب أثبلت وقلم   وغقنهلا السلقدا  والحبة والز ت

 . تلثقنها وققة جمواها
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 : اٌجء  عٕذ اٌضشاعخ -٨
 إذ ففل :  أي . إكعلام سقرة (تضنطقا بلسـا جا هؿ إذ فؾقٓ) 

  صلل  وٓ   إلقـللا وتؿسللؽـقا إلقـللا تضللنطقا بللةلؽ ابتؾقـللاهؿ

ؿ المكققي  وٓ سؾقكفؿ العصقاي  وقم جلا تفؿ الـلةر  ركقكف

للتفؿ الب لسللا  والضللنا  . ومثللؾ أزمـللة الؿخللاصن وإوبئللة وطؿَّ

فنصلللة سلللاكحة لؾتقبلللة  وتجم لللم الؿقثلللاق ملللع الل  وإشلللاطة 

التسللام   ورد الؿظللالؿ ٕصللحابفا  والخللنوج مللـ كللؾ ملثؿللة 

ومللـ ثؿارهللا فللنارا )فػللنوا إلللك الل( سللقرة الللةار ات .ومؾفللاة 

 صللللادًقا  وتقبللللة كصللللقحا  وطؿلللل  صقبللللا  وروًحللللا فاتـللللة .

فللاللُ  بتؾللل طبللَمه لقسللؿَع  "مللة ابللـ الؼللقؿ رحؿللف الل : قللال الع 
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تضللنطف ودطللا ه والشللؽقى إلقللف   وٓ  حللب التجؾللم طؾقللف   

وأحب ما إلقف اكؽسار قؾب طبلمه بلقـ  م لف   وتلةلل للف وإضفلار 

ضعػف وفاقتف وطجزه وقؾة صبنه   فاحةر كؾ الحةر مـ إضفلار 

ا  العجللز التجؾللم طؾقللف   وطؾقللؽ بالتضللنع والتؿسللؽـ وإبللم

إللك هلةا الؼؾلب ملـ  والػاقة والةل والضعػ   فنحؿتلف أقلنُب 

ويف هةه الظلنوف العصلقبة  وإبلان تسلطقن الؿؼلال  ."القم لؾػؿ 

لػ "ص ة د ـقة وصـقة" تماطك بع  زطؿا  الغنب إلك    لُقخػَّ

طـفؿ الب    خ فا لسخن ة بع  بـل ققمـا مـ إحقا  الجاكلب 

واطجًبللا لفللؿ وكللُؾ  مطقات ..!النوحللل يف إمللة  وكللمبفؿ لؾلل

 جفلللللللللللقِل... قلللللللللللائٌؿ طـلللللللللللمكا بؽلللللللللللؾ ُخبلللللللللللقلِ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

أو  ضاق ذرطا بسـة وحم ٍث...واكبنى فقفؿا بسقٍػ صلؼقِؾ...!

وقم قال صقنورة بعضفؿ يف مساره اإللفائل بمون طظة واكتفا   

تعالك:) أمنكا متنفقفا فػسؼقا فقفا فحؼَّ طؾقفلا الؼلقل..( سلقرة 

 ؼقل اإلماُم ابـ َكثقن رحؿف الل يف سـة  .اإلسنا  . أي أمنا قمرً ا 

كثللنت إمللناُض بللالحؿك والطللاطقن بللالعناق  "( هللل: ٤٧٨) 

والحجاز والشام  وماتت القحقش يف البناري  ثؿ ت ها ملقت 

البفائؿ   وهاجت ر   سلقدا   وتسلاقطت إشلجار  ووقعلت 

الصللقاطؼ! ثللؿ أمللن الخؾقػللة: الؿؼتللمي بلللمن الل بتجم للم إمللن 

ؿعنوف والـفللل طللـ الؿـؽللن  وكسللن آٓت الؿ هللل  ثللؿ بللال

 . "اكجؾك ذلؽ 
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وفؼقفـا هةه إ ام ملـ  علل الخطلن  و صلمح بالتقبلة واللةكن  

) ربـلا ضؾؿـلا أكػَسلـا وإن للؿ تغػلن لـلا و ؽػن طؿا سؾػ وبلمر  

َـّ مـ الخاسن ـ ( سقرة إطناف .  وتنحؿـا لـؽقك

٩-  
 
 : ادلضغشٌٓ دعب  إخبثخ

ـْ ُ جِ } للل لللق َ َأمَّ  سلللقرة {قلللُب اْلُؿضلللَطنَّ إَِذا َدَطلللاُه َوَ ْؽِشلللُػ الس 

  عجللزه ٓ الل بلللن وبشللارة  لفللؿ تسللؾقةٌ  ذلللؽ ويف . ٦٢:الـؿللؾ

 قطلع اللةي هلق والؿضلطن واقلع  مشقئتف دون  حقل وٓ شل  

هلاَن جفلمه  واكؼطلع أمؾلف  إٓ ملـ و   أسلبابف وذبؾلت الع ئؼ 

ؾؿلات مشلعات  القاحم إحم  فقػق  دطلقات صلادقات  وك

قللم فللاَح خضللاُبفا  وصللاب إخ ُصللفا   فقلتقللف الجللقاب وهللق ٓ 
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 شعن ..! و شلبف حالتلف الؿؽلنوب اللةي ضلاقت طؾقلف الحقلاة  

وقم صّحت للف أدطقلة كلمطقة  لقك  طؾقلف السل م :) ٓ إللف إٓ 

أكللت سللبحاكؽ إي كـللت مللـ الظللالؿقـ ( وحللم ث ابللـ طبللاس 

َّٓ اللُ الَعظِقُؿ الَحِؾلقُؿ  :) َٓ إِ رضل الل طـفؿا يف الصحقحقـ  لَف إِ

لؿاَواِت  َّٓ اللُ َرب  السَّ َّٓ اللُ َرب  الَعْنِش الَعظِلقِؿ  َٓ إِللَف إِ َٓ إِلَف إِ

َوَرب  إَْرِض  َوَرب  الَعللْنِش الَؽللنِ ِؿ (. قللال اإلمللاُم ابللـ الؼللقؿ 

ولةلؽ كان فؿا ُدفعت شمائُم المكقا بؿثؾ التقحقم٪  "رحؿف الل:

دطا  الؽنب بالتقحقم ودطقة ذي الـقن التل ما دطا بفا مؽنوب 

إٓ فللنج الل كنبللف بالتقحقللم. فلل  ُ ؾؼللل يف الُؽللَنب العظللام إٓ 
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الشلللنك  وٓ  ـّجلللل مـفلللا إٓ التقحقلللم  ففلللق مػلللَزع الخؾقؼلللة 

 "ومؾجمها   وحصـفا وغقاثفا. وبالل التقفقؼ.

 طلللللللق اللَ وإملللللللُن ضلللللللقٌؼ 

 

 ا  ـػللّؽ أن  تػنجللاطؾللّل فؿلل **

  

 وجقُهف طؾقف ُسمت فتكً  وربَّ 

 

 مخنجا الل دطقة يف لف أصاب **

 

 

 : ٚرعبىل عجحبٔٗ اٌضش وبشف -١1
للُ بُِضنٍّ َف  َكاِشَػ َلُف إِٓ ُهَق َوإِْن َ ْؿَسْسَؽ بَِخْقنٍ َوإِْن َ ْؿَسْسَؽ ا } 

حقـؿلا تعلقُ  هلةا . ١٧سقرة إكعام : {َفُفَق َطَؾك ُكؾِّ َشْلٍ  َقِم ٌن 

الؿعتؼللم يف قؾبللؽ  وتتقكللؾ طؾللك ربللؽ   سللتحقا بعللمه يف أكللٌ  

وارتقاح   وسقعظُؿ التعؾؼ  و شلتم التقسلؾ  ففلق الخلالؼ الؿلمبن 

نف سللبحاكف وتعللالك   فؾللـ  حللقَل دون ذلللؽ إكسللاٌن   أو الؿتصلل
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 تؿـعف قلقة . ويف القصلقة الةهبقلة ٓبلـ طبلاس رضلل الل طـفؿلا :

)واطؾؿ أن إُمة لق اجتؿعت طؾك َأن  ـػعلقك بشل    لؿ  ـػعلقك 

إٓ بشل  قم كتبف الل لؽ   وإن اجتؿعقا طؾك أن  ضنوك بشلل    

طؾقلؽ  ُرفعلت إقل م وجػلت  لؿ  ضنوك إٓ بشل  قم كتبلف الل

 الصحػ ( .

  والؿفللؿ الؿعتؿللم هـللا قللقة اإل ؿللان والتقكللؾ  وقللقة الللةكن

ـِ إذكار هـا حم ث أبان أكلف قلال :  وآستعصام  ومـ أحس

لاَن  -َسِؿْعُت ُطْثَؿاَن  ـَ َطػَّ َ ُؼلقُل : َسلِؿْعُت َرُسلقَل  -َ ْعـِل اْبل

َؿ  َٓ  "َ ُؼقُل : اللِ َصؾَّك اللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ ـْ َقاَل : بِاْسِؿ اللِ الَِّةي  َم

لِؿقُع  َؿاِ  َوُهَق السَّ َٓ فِل السَّ َْرِض َو ْٕ َ ُضن  َمَع اْسِؿِف َشْلٌ  فِل ا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـْ  اٍت  َلْؿ ُتِصْبُف َفْجَلُة َبَ ٍ  َحتَّلك ُ ْصلبَِ   َوَمل اْلَعِؾقُؿ  َثَ َث َمنَّ

ـَ ُ ْصللبُِ  َثللَ َث َمللنَّ  اٍت َلللْؿ ُتِصللْبُف َفْجللَلُة َبللَ ٍ  َحتَّللك َقاَلَفللا ِحللق

ـَ ُطْثَؿللاَن اْلَػللالُِج   َفَجَعللَؾ "ُ ْؿِسللَل  . َقللاَل : َفَلَصللاَب َأَبللاَن ْبلل

ُجُؾ الَِّةي َسِؿَع ِمـُْف اْلَحِم َث َ ـُْظُن إَِلْقِف  َفَؼلاَل َللُف : َملا َللَؽ  النَّ

َٓ َكلَةَب ُطْثَؿلاُن َتـُْظُن إَِللَّ ؟ َفَقاللِ َملا َكلَةْبُت َطَؾلك ُطثْ  َؿلاَن  َو

َـّ اْلَقلْقَم الَّلِةي َأَصلاَبـِل  َطَؾك الـَّبِلِّ َصؾَّك اللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ  َوَلؽِل

رواه أبللق داود فِقللِف َمللا َأَصللاَبـِل َغِضللْبُت َفـَِسللقُت َأْن َأُققَلَفللا. 

 بنسـاد حسـ .

  وكعتؼم أن وطل هةه التحصقـات والعؿؾ بفا  كاٍف يف ضبط

سؾقك الؿن  واتزاكف  وجعؾف يف ارتقاح وهمو   مع إخلة يف 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

طقـ آطتبار بالتمابقن إخنى الؿاد ة  والل  تقٓكا و حػظـا 

 د الؿسؾؿقـ  إكف كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقن.وسائن ب  وب دكا
  هـ0١/٧/٣١١٣
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  َمِن يصنِ  املعر َف يف غري أهلِى...! /27

 
 

  ُإجللقر  بفللا وُتـللال الحقللاة  لةائللة مللـ الؿعللنوِف  صللـائع 

الحسـة   وهل ملـ  والثـا ات العالقة  الؿناتب بفا وُتؽتسُب 

قلال يف  جسقر السعادة البفقجة   ومـافة آكشناح القسلقعة  

الحم ث   طؾقف الص ُة والس م:) كؾ  معلنوٍف صلمقة ( أي 

 يف ثقابفا .

 إضللماد يف وُتصللـع أهؾفللا  غقللن يف تقضللع أن والؿمسللػ   

  صلـعِ  وملـ:  السائن البقُت  وذلؽ الحؽؿة تؾؽ فقفا فقصمُق 

غقن أهؾف...   ِق كؿا ٓقلك مجقلُن أم طلامنِ...!  يف الؿعنوَف 

ة : أدام لفلللا حلللقـ اسلللتجارت يف قصلللة الضلللبع الؿشلللفقر
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

بؼلللللللنبِف... صعامًا وألبان الؾلللؼاحِ  المرائلللللللنِ ...! فؽاكلت 

 كفا تف الػتؽ بف والتباب ..!

 فقسل   إلقلف وتحسـ  ؼمرك  ف  وتفم ف ؾؽ  ص ف  تقصؾف 

ًٓ .  فقغمر وتؽنمف  وإن مـ الغمر لصقرًا وأشؽا

 الخصللقم  و سللتحؾل القفللاق  و ػلل  الؿعللنوف   تـاسللك 

 يف تعلالك الل قلال وقلم..! إقلارب وُ ؼصلل إباطلم  و مي

َٓ : ) الزوجقـ حؼ  . البؼنة سقرة(.  بقـؽؿ الػضَؾ  تـَسقا و

 الؿعللادن  مقاقػفللا وتػللنز الؾئللام  تؽشللػ الحقللاةُ  هللل وكللةا 

اثفا إصللمقا  مللـ سللقاهؿ ...! وربَّ صللم ؼ أحللم وتجؾللل

 زرَتف ألػ منٍة ... فؿال طؾقؽؿ بعمها شنَّ مقؾِة...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  الل صلؾك كبقـلا  لـ  لؿ الجؿقؾ  وصقن الؿعنوف  ولحػ 

 طلاد لؿلا لف إجارتف قصة يف طمي بـ الؿطعؿ دور وسؾؿ طؾقف

 أضفلنه وقم بمر  قم فؼال طؾقف  معتمىو مطنودا الطائػ مـ

) لق كان الؿطعُؿ بـ طمي حقلا ثلؿ أسنى الؿشنكقـ :  يف الل

يف هللمٓ  الـتـَللك لتللنكتفؿ لللف ( رواه  -أي شللػاطة -كؾؿـللل 

 البخاري .

 "مبادئفؿ وذبؾت منو اتفؿ  اكُتزطت أكاس.... "أهِؾف وغقن 

 صقب أو بسؿة  أو حؽؿًة  فقفؿ ُتجم لؿ أخ قفؿ  وسا ت  

  ...!معامؾة
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 والؿعنوفات يف كلناٍم أحبلقك  وخقلار  الؿؽارم ُتجمي وإكؿا

أجّؾقك  وأصلقل طنفلقك ووقلنوك... وٕبلل الطقلب يف درة 

أكنمللَت الؽللن ؿ مؾؽتللف.... وإن أكلللت مشللفقرة : إذا أكللت 

 اكنمَت الؾئقَؿ تؿندا ...!

 الجؿائلؾ  و ـسلك اللقداد   حػل  ٓ مـ أهؾف غقن كان وإكؿا 

ٓ الؾئللام  إ  ػعؾللف وٓ   ؿحاسللـبال و لكللؾ الؿقاقللػ  و بقللع

وطللللم ؿق إصللللالة   والـللللاس معللللادن كؿعللللادن الللللةهب 

 والػضة..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 أحسلـَت  ملـ شلنَّ  اتِؼ  ":  الةائعة الحؽؿة اكطؾؼت: هـا ومـ 

 وصلللان اللللقد  حػللل َ  ملللـ ٓ حؼقؼلللة  الؾئلللام ففلللؿ  "إلقلللف

  . والؿبادئ العفقد وحػ  الؿعنوف 

 احاتلؽوكج بلنوزك ملـ وضلاق بؽ  غّص  مـ مـفؿ وكان   

تبللقأ وطلل   ضللـ أكللف طؾللك شللل   وبللما  ؾللقك خػا للاه   فؾؿللا

 و تنجؿ غقائؾف  والل الؿستعان .

 ـُ  الؽلن ؿ) : طـلف الل رضلك طؾلل قال وقم  اسلُتعطػ  إذا  ؾلق

: قلال-طـلف الل رضلك- طؿن وطـ( . ألطػ إذا  ؼسق والؾئقؿ

 َوَملا}: "التـز لؾ" ويف( الؿلنو ة قؾقلؾ إٓ لئقًؿلا وجمت ما)

َّٓ  َكَؼُؿقا ـْ َفْضلِؾفِ إِ : سلقرة التقبلة { َأْن َأْغـَلاُهُؿ اللُ َوَرُسلقُلُف ِمل
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

وقللال أبللق طؿللنو بللـ العلل   رحؿللف الل مخاصبللا بعلل   .٧٤

كـ مـ الؽن ؿ طؾك حلةر إذا أهـتلف  وملـ الؾئلقؿ  )أصحابف: 

إذا أكنمتلللف  وملللـ العاقلللؾ إذا أحنجتلللف  وملللـ إحؿلللؼ إذا 

 رحؿتف  ومـ الػاجن إذا طاشنتف (.

  ُـ  وتعاصػلف  بةللف طؾك وٓ حسـاتف  طؾك كادًما لق  والؿحس

 ٓ التلل الؿعلادن بعل  وَضعة   مقضعفا طؾك مؽؾقم ولؽـف

 واإلقصللا  التجاهللؾ وتتعؿللم.  تللققن وٓ تصللقن وٓ تحػلل 

 . لفا  نثك حالة إلك ذلؽ بفا  ـتفل حتك   والتفؿق 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 مللـ وتتؽللمر الخصللال  تؾللؽ بؿثللؾ الحقللاةُ  تللقحُ   ولللةلؽ 

ل  والتللللل  ختللللؾ بسللللببفا الـسللللقج نا  بعلللل  الخلللل جلللل

آجتؿللاطل  فتؼللؾ الؽنامللة  وتتناجللع الؼللقؿ  وتضللؿحؾ 

 إخ ق ..!

 طؼمة  عق  أو وأحبابف  أهؾف تجاه سق  غائؾةُ  لم ف كان ومـ 

 مللـ وزاد طللما ه  وأوغللؾ مللـفؿ  تشللػك واإلهؿللال  الللـؼص

  ة ..!اجتؿاطق أو أخ ققة بحمود مبال غقن   وتلكقبف كقمه

 كللؾ ذاكنتلف وتػؼللم والؿلنو ات  الؿحاسلـ ؾكلل طؾلك و طلل 

 وٓ   وُأزلػللت وأهلم ت ُقلممت التلل والقصلال  البلن معلاي

... طـفؿُ  كالعػق كإحنار قتؾ وما...! بالل إٓ ققة وٓ حقل

 !؟...القما  حػ  الةي بالحن لؽ ومـ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 الطق للة  وسللق  الطبللاع  لللندا ة...! القللما  حػلل  لللؿ وإكؿللا 

اد   وتللزم إخل ق  و ضلاطػفا وحب آسلتػناد وآسلتبم

ماد ة اإلكسان الخاصػة  وضلغقصات الحقلاة  التلل جّػػلت   

 وأفندت  وحّقمت  والل الؿستعان .

  وحػل    الؿسلار وسل مة اإلسل م  بخؾلؼ قفُنها والقاجُب 

 وآلتحللام القئللام طؾللك والؿقاضبللة الخلل ن  وصللقن الللقداد 

 الل الؿقفؼ ..و   وآكسجام

 هل٢٤/٦/١٤٤١

 

 

 



 

 
281 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َشنعٌة وشَط الظَّالو...!/ 28

 

  تؽللاد تصللػق  ٓ ففللل مؾحقضللا  طجقبللا تؼؾًبللا الحقللاةُ  تتؼؾللُب

ػلنح ٕحم  وٓ تشؼك إلكسلان  وغالبلا ملا تتؿلازج ملا بلقـ ال

والتللنح  والشللمة والضللقؼة  أو الصللحة والسللؼؿ  والقاجللب 

 ممافعتفا بالعؿؾ والصبن  وُحسـ التحنك والةكن .

 الـلقر وكقافلة حالؽلًا  واللمجك شلم ما  الظل مُ  كان ومفؿا 

  تحتلاج مخػقلة ومـلارات لؾعؿلؾ  ثغنات فتقجم   محمودة

 مـ  فقجفا  و شعؾ فتقؾفا ..

 إٓ  سلقغ ف  الؿستطقؾة  والؽآبة الؼاتؿة  الُظؾؿة ادطا  وأما 

 لللنأوا وتؿعـللقا دقؼللقا ولللق..!  والؿحبطللقـ القائسللقـ طـللم
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 البصلقنة  زملام  ؿؾلؽ ملـ ولؽـ   فتحات وطا ـقا فنجات 

 اكتػلاع وملا:  والتسلخط التشلؽل ملـ بلمٓ شلؿعة  ققم حتك

 استقت طـمه إكقار والظؾُؿ...!كقا بـاضنِه...إذا الم أخل

 يف الخقللن وجللقد وتققللع إحللقال  كللؾ طؾللك إ جابقللا كللـ 

 وملع الؼقاملة  كللهقال شلنا تؾؼلك فؾلـ والبؼلاع  إشخاص

 الل صلؾك قلال.... طصلقبة لحظلات يف غلارس ثؿة كان ذلؽ

فِللل َ للِمِه وَ  اْلِؼَقاَمللُة  َأَحللِمُكؿُ  َطَؾللك َقاَمللْت  إِنْ :)  سللؾؿو طؾقللف

 أخنجف يف الؿسـم .َفْؾَقْغنِْسَفا (  -صغار الـخؾ -َفِسقَؾةٌ 

 طؾلك و حل  بالؿحاسـ   شع طؿؾل إ جابل د ـ وإس مـا 

 الؿبللادرة فضللقؾة فقـللا و نبللل الظللنوف  أحؾللؽ يف الؿؽللارم
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 باللللمون النضلللا وطلللمم الؿعلللالل  وتشلللقف والؿعلللنوف 

 ..!والمكقة

  ًٓ المرس دفاتن   ومـ الؽؾؿلة  ومـ مساجم  الؿسجم مـ بم

لؼطلللة  وملللـ الؿؽلللان مؼلللاصع  وملللـ الؿمسسلللات مقاقلللع 

 الؽتنوكقة   وكان فضؾ الل طؾقؽ طظقؿا ...!

 ٓ  ِـ  وأوقللم الؿتقالقللة  الغؿللقم وٓ الؿللنض وٓ الظلل م  تؾعلل

 طؾقلف الل صؾك قال تندد  ب  وتػا ل إ جابقا  وتحنك شؿعة 

:) ٕن تققلم صقـققن قم ؿا ال قال(.  الػلل وُ عجبـل:) وسؾؿ

 شؿعًة خقن مـ أن تؾعـ الظ َم مائة لعـة ( .



 

 
283 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 العلما   اسلتػحؾ إذا ضلبات والغ الؾعـلات طـؽ تجمي وما 

 سلقم الغضلب وبلات السلبؾ  طـفا وُسمت الـػ   وضاقت

 وتتضللاطػ وخاكؼللا  متللمفؼا الظلل م سللقبؼك! ؟..الؿققللػ

 ...! وإحزان أٓم طؾقؽ

 ِؼ  قؿ ؾؿ بإكقار والؼؾؿ...وارسؿ طؾك حائط إكؽلاد الظ شؼِّ

واللللتفِؿ... وسلللّؾ ذي اللللـػ  بإذكلللار وا أسلللػك... طؾلللك 

م ساروا سقن مـفزِم... أُ عؼُؾ أن كقامقن قم رقلموا.. إكار

 .وهائؿقن ب  هؿ وٓ شؿؿِ 

 وآكػللناج لؾعؿللؾ مػللات  والضللقؼة  والظؾؿللة الظلل م وفِللل 

الل لعبلللاده  أو غبلللا  هلللمٓ   طلللقن يف  تؽؿلللـ وآسلللتثؿار
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

) إن  وتخؾػفؿ   وهـا كتلةكن الحؽؿلة الـبق لة يف الصلحقحقـ

 لنجللللللللؾ الػلللللللللاجن (.الل لقم للللللللم هللللللللةا الللللللللم ـ با

   التقفقلؼ وحنملاكفؿ الغبلا   ذللؽ اسلتثؿار الػطـلا  فعؾك •

 . ومؼاصمهؿ تقجفاتفؿ و عؿؾقا سفامفؿ  فقسمدوا

 فقلف كؼبلا لؾـلقر  و شلؼ الظل م  فلن ؼ مؿلا الحسلـ  والتػاؤل

والبصن وآستط ع ) وُ عجبـل الػلل ( كؿلا صل  الحلم ث 

 الـبقي .

 الشلمة  وتػاقؿلت الظل ُم  احؾقلؽ مفؿا   متػائؾقـ فؽقكقا 

 وسقسللعم آت  فللالػنُج  الؿسللغبة  وطظؿللت الشللؼا   وزاد
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لؿعتلةر تبؼلك وٓ..  إمطلار وتـفلؾ الػجن  و بزغ الحز ـ 

 إحماث قائؿة .و واقعة  ؾباتفالتؼ حجة 

 شللّعت وٓ الخقللنات  رأ للت لؿللا   الظؾؿللة اسللتطالت ولللق 

 وتؾؽللؿ   مثؿللنة إشلجار ورأ للت الحػلاظ  بللنز أو الؽتلب 

 أو آكعللزال  تتللقخ لللؿ فئللة هـللاك لؽللـ...! مقرقللة إزهللار

 الل يف وجاهمت وجّمت طؿؾت بؾ واإلحباط  بالةلة تصاب

ؿبفنة  والؿخنجات ال الـتائج مـ كان ما فؽان.. جفاده حؼ

 الـقنة...! والل الؿقفؼ .

 هلل٨/٦/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 ومضات تربوية مً الصية اليبوية ..! /29

 

  ُوهلل فقفا  وُ تػؼف وُتتعؾؿ وتسند  تؼنأ كالؼنآن  وحلٌ  السـة 

 الػائؼلة  المطق ة والؿعاي التنبق ة  بالمروس فقاضة تزال ٓ

 درسلفا وامتثال وتؽنارها  بفا  العـا ة لؿز م تستمطقـا والتل

 الؿعؾؿلقن سلقؿا ٓ   ومحلب ملممـ بؽلؾ وخؾقلٌؼ    ووقعفا

والؿصللللؾحقن   آكتػللللاع بللللةلؽ    والللللمطاة والتنبق للللقن

وآغتللناف مـللف بللامت    وهـللا مختللارات وومضللات تـللاهز 

 الث ثقـ :
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 يف اٌزبسٌخ :١
ٍّ
 ِشة

 
 . أعظُ

 وأسلنهؿ ؾقؿلف بتع الـلاس بفن.. والس م الص ة طؾقف رسقلـا هق

 وضللائػ وَمللـ   كبلللٌ  وهللق   وحؽؿتللف بحؽؿللف وشللّمهؿ بلخ قللف 

ق طؾللقفؿ آ اتللف و للزكقفؿ و عؾؿفللؿ  تؾلل)  والتنبقللة التعؾللقؿ الـبللقة

فعّؾللؿ فؽللان خقللَن معّؾللؿ  كشللن الخقللن والبللن الؽتللاب والحؽؿللة ( 

والػضائؾ  وأرسك لـا ققاطم تنبق ة   ُسطنت قبؾ مـلاهج التنبقلة 

يف تنبقتللف وتعؾقؿللف  وأخ قللف التللل وسللعت  الحم ثللة  ضفللن ذلللؽ

الجؿقلللع  ففلللق اللللةي كتلللب إللللك مؾلللقك إرض.. وتلللناه  عؾلللؿ 

 الجاهؾ  وتلخةه الجار ة لقؼضل حاجتفا  ف   تندد وٓ  تعؾلثؿ .
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ش :٢
ِّ
ٍغ
 
ُ ادل

 
 . ادلعٍ

 سللللف  فؽللللان التقسللللقن  واكللللتفج الـللللاس  الل رسللللقل طّؾللللؿ 

َٓ    ُمَعـًِّتا  بَعْثـِل َلؿ للَ ا إِنَّ ): وقال مـثقرا  مقسقرا وصقبا  ُمتَعـًِّتلا  َو

ـْ  ًؿلللا بَعَثـِلللل َوَلؽِللل لللًنا ُمَعؾِّ قلللال ) إكؿلللا ُبعثلللت بالحـقػقلللة و(.  ُمَقسِّ

 صللؾل الؿسلل  يف صلل تف ث ًثللا و خطلل  فقعؾؿللف بلل   السللؿحة(.

 ) إفعؾ وٓ حنج ( .تعـقػ وٓ غؾظة  و ؼقل يف الحج: 

 اجملزٙذ :٣
 
  . رشدٍ 

 رأى وملـ شلجعف  كبقَغلف لحل  مـ أن   التنبقي ـفاجفم مـ كان

َلـل أحلٌم سقسلل أن ضــلت ملا) هن لنة ٕبلل قلال مثؾؿا طّؾؿف  جمه

سللقاك لؿللا رأ للُت مللـ حنصللؽ طؾللك الحللم ث  أسللعُم الـللاس 
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بشػاطتل  لقم الؼقاملة ملـ قلال ٓ إللف الل مخؾصلا بفلا ملـ قؾبلف (. 

 وقال ٓبـ مسعقد:) إكؽ ُغؾّقٌؿ معؾَّؿ (.

 اجلبً٘:. ا٤
 
 ٚرعٍٍُ

 
 ٌشفك

 الـلاس بلف فقصلق  رجلؾ  فقشلؿتف إكسلان فقعط  الص ة   مخؾ

فقند: َما َشْلُكُؽْؿ َتـُْظلُنوَن إَِلللَّ ؟ َفَجَعُؾلقا .... أّمقاه واثؽؾك: فقؼقل

ُتقَكـِل  َلؽِـِّلل  لا َرَأْ لُتُفْؿ ُ َصلؿِّ َ ْضنُِبقَن بَِلْ ِم ِفْؿ َطَؾك َأْفَخاِذِهْؿ  َفَؾؿَّ

لا َصلؾَّك َرُسلقُل اللِ َصلؾَّك اللُ َطَؾْقلِف َوَسلؾََّؿ  َفبِلَلبِل ُهلَق  َسَؽت   َفَؾؿَّ

ـَ َتْعِؾقًؿلا ِمـْلُف  َفلَقاللِ َملا  َٓ َبْعَمُه َأْحَس ًؿا َقْبَؾُف َو ل  َما َرَأْ ُت ُمَعؾِّ َوُأمِّ

لَ َة  َٓ َشَتَؿـِل. َقاَل : ) إِنَّ َهلِةِه الصَّ َٓ َ ْصلُؾُ  كفني وٓ َضَنَبـِل َو

َؿللا ُهللَق التَّْسللبِقُ  َوالتَّْؽبِقللُن َوقِللَناَ ُة  ـْ َكللَ ِم الـَّللاِس  إِكَّ فِقَفللا َشللْلٌ  ِملل
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  وهةا النجؾ هق معاو ة بلـ الحؽلؿ السلؾؿل رضلل الل  اْلُؼْنآِن (

 طـف فتعؾؿ مـفا الػؼف والنفؼ .

 اٌمبدح:٥
 
 . صٕبعخ

 إكلف الصحابة  كبار فقف جق  طؾك و ممنه شاب  فتك وهق  ختاره

 فقـبلني   الـلاس بعل  فقلف فلقطعـ طـف  الل رضل ز م  بـ أسامة

) إن تطعـقا يف إمارتف فؼم كـتؿ تطعـقن يف  قمراتف وطـ طـف ممافًعا

وكلان طؿلنه  إمارة أبقف مـ قبؾ  وأ ُؿ الل إن كان لخؾقؼا باإلمارة (

ن وهـا درس يف صـع الؼادة  وملـ  الػتقلا( طشنة سـة   ١٨ثؿاي)

   ووسام تحؿؾ الؿسمولقة ...الثؼة بالـػ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 اٌزءٍِز ثبِعئٍخ :٦
 
  . رٕشٍظ

ذ أحقاكلًا إشلناك ملـ حقللف  ملـ الت مقلة  وٓ إٔسلتا دأب لقؽـ

ن بالحم ث الؿطؾؼ  والتؾؼقـ الؿطؾؼ...! بؾ  سلل و حلنك  ستلث

إذهان....كؼقلف يف حم ث ابـ طؿن الؿشلفقر بحلم ث الـخؾلة: 

َٓ َ ْسللُؼُط َوَرُقَفللا  َوِهللَل َمَثللُؾ اْلُؿْسللِؾِؿ   للَجنِ َشللَجَنًة  ـَ الشَّ )إِنَّ ِملل

ُثقكِل َمللا ِهللَل ؟  َوَوَقللَع فِللل  َفَقَقللَع الـَّللاُس فِللل َشللَجنِ اْلَباِدَ للِة  "َحللمِّ

َفا الـَّْخَؾُة  َقلاَل َطْبلُم اللِ : َفاْسلَتْحَقْقُت  َفَؼلاُلقا : َ لا َرُسلقَل  َكْػِسل َأكَّ

َؿ :  ِهللَل  "اللِ  َأْخبِْنَكللا بَِفللا  َفَؼللاَل َرُسللقُل اللِ َصللؾَّك اللُ َطَؾْقللِف َوَسللؾَّ

ْثُت َأبِ "الـَّْخَؾُة  ل بَِؿا َوَقلَع فِلل َكْػِسلل  َفَؼلاَل :   َقاَل َطْبُم اللِ : َفَحمَّ

ـْ َأْن َ ُؽقَن لِل َكَةا َوَكلَةا. ويف روا لة)  َْن َتُؽقَن ُقْؾَتَفا َأَحب  إَِللَّ ِم َٕ
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فحنَك العؼلقل  واختبلن الؿعؾقملات  وأتلاح مـ ُحْؿن الـََّعؿ ( ....

لفؿ الؽ م   وهل تـػق  وبم ؾ طـ إسؾقب التؾؼقـل الؿعفقد  

  ـتفل إلك الؿؾؾ وكقم الؿتؾؼقـ. والةي قم

 فىبن اِعري:٧
 
  . اٌزعٍٍُ

 بـلا  يف الل رسلقل سلـفا التلل الحضار ة الصقر أطجب مـ وهةا

 غللزوة يف وذلللؽ   الحضللاري البـللا  واسللتـفاض الجم للمة المولللة

   عّؾلؿ طشلنة فتقلة الػم لة جؾلب  ستطع لؿ فؿـ أسناهؿ  يف بمر 

ابلة . فلقلام التعؾلقؿ مؼلام الؿلال  مـ أبـا  الؿسؾؿقـ الؼلنا ة والؽت

 واستػاد كفضة وتـؿقة  ومعالجة لعمقة .
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 اٌمبئذ :٨
 
  . ِجبدسح

 لقؾللة ذات الؿم ـللة أهللؾ سللؿع فؼللم إزمللات يف السللن ع وحناكللف

 طـلم ومؼلممفؿ أولفلؿ الل رسلقل فلنذا الصلقت إللك ففبلقا صقًتا

 :) للـ ُتناطلقا للـالخطن ....فؼال كؿلا يف الصلحقحقـ و الصقت

 ؼصلم فلنس وجلمكاه بحلنا (  - فقن طؾلقفؿ الحلمث -تناطقا ..

أبل صؾحة البط   فؼم صؾ  حاللف بنكلقب رسلقل الل للف معجلزًة 

 وبنكة...!

 خ ٚاٌذسط:. اٌزخٛي ثبدلٛعظ٩
كلان رسلقل الل  "لئ   ؿؾفلؿ  قلال ابلـ مسلعقد رضلل الل طـلف : 

. فبنغؿ جؿال حم ثلف  " تخقلفؿ بالؿقطظة كناهقة السآمة طؾقـا 
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وصقب مقاطظف  إٓ أكف ٓ  ؿؾفؿ  وٓ  ؽثن طؾقفؿ  حتك ٓ  ؼةف 

 فقفؿ الؿؾؾ والتعب .

  . اٌزعٍٍُ ثضشة اِِثٍخ :١1
ؾللف رسللقل الل يف الللمطقة وتعؾللقؿ وهللةا مللـفج ثللني وطجقللب امتث

الـللاس  وتحبقللبفؿ إلللك خصللال الخقللن... ! ولللف مثللال يف العقللقن 

 مللمثُن... ومحللنك يف تؾؽللُؿ إسللؿاِع ..! كؿللا قللال يف الصلل ة :

)أرأ تؿ لق أن كفًنا جار ًا بباب أحمكؿ  غتسؾ مـف كؾ  قم خؿ  

 منات....هؾ  بؼك مـ دركف شل ...؟! الحم ث ..
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  . اٌزعٍٍُ ثبعزثّبس ادلٛالف :١١
حقـؿا من هق وصحابتف طؾك جمي مقت  وكان َأَسؽ صغقن إذن 

  ُؽْؿ ُ ِحب  َأنَّ َهَةا َلُف بِِمْرَهٍؿ ؟ ... َفَتـَاَوَلُف  َفَلَخَة بُِلُذكِِف  ُثؿَّ َقاَل : ) أَ 

ُف َلـَا بَِشْلٍ   َوَما َكْصـَُع بِِف ؟ َقلاَل :  " َأُتِحب لقَن  "َفَؼاُلقا : َما ُكِحب  َأكَّ

ُف َلُؽْؿ ؟  لُف َأَسلؽ    "َأكَّ َكَّ ِٕ َقاُلقا : َواللِ َلْق َكلاَن َحقًّلا َكلاَن َطْقًبلا فِقلِف ٪ 

ـْ َهلَةا  "َمقٌِّت ؟ َفَؼاَل : َفَؽْقَػ َوُهَق  ْكَقا َأْهلَقُن َطَؾلك اللِ ِمل َفَقاللِ َلؾم 

فؼلللب  لفلللؿ شللللن اللللمكقا وزهناتفلللا  بؿـظلللن الجلللمي  َطَؾلللْقُؽْؿ (.

 الؿقت..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  . ِشاعبح اٌعٍُ ادلٕبعت ٌىً شخصٍخ:١٢
تغضلب وآخلن ) قلؾ آمـلت بلالل( وثاللث :) ٓ  ٓ: لنجؾ قال منة

... وآخلن قلال:) اطلزل إذى طلـ مـ ذكن الل (  زال لساكؽ رصبا

صن ؼ الـاس ( افؼف شمون الـاس واحتقاجاتفؿ واكصل  بعلمها... 

 بمرا ة وطـا ة ومعان  وٓ تعؿؿ الـصائ  لؿـ ٓ تصؾ  لف .

  . اعزعّبي اِعٍٛة اٌمصصً:١٣
فجللةبفؿ  )أصللحاب الصللخنة ( خبللن الث ثللة  طؾللقفؿ قللص كؿللا

ص الللةي أزاحاهللا  ومللنة قصللة بالصللخنة   والؽللنب  واإلخلل 

وثبات الـاس طؾك العسػ والظؾلؿ  وقصلة )أصحاب إخمود ( 

وملا فقفلا ملـ سلعة رحؿلة الل  وأن الل ٓ  لند )الؿئة كػل  ( قاتؾ 
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تائبلللا وأشلللباهفا .. ومثلللؾ ذللللؽ إسلللؾقب محبلللب ومطؾلللقب 

...) فاقصللص الؼصللص لعؾفللؿ لؾـػللقس  وتـؼؾللؽ إلللك الحللمث 

حللاذق متػضللٍؾ...فغما فللمادي يف  وقصصللَت قصللة تػؽللنون ( . 

 الزمان الغابنِ...!!

 . اٌرتثٍخ ثبٌمذٚح :١٤
 والس م  الص ة طؾقف خؾؼف طـ طـفا الل رضل طائشة سئؾت لؿا 

   بلف فقعؿلؾ و طالعلف فقـتفجلف   ؼلنأه(  الؼنآن خؾؼف كان)  :قالت

و سؿع مقاطظف فقتع  بفا  ف  ُ نى يف خ ففا  أو  عؿؾ بضمها  

وهةا تبصقن لـا بؿققع الؼنآن مـ الؿلممـ  ......أأخلالُػ الؼلنآن 

 وهق مطقتل... يف رحؾتل وسعادتل وهـائل..؟!
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  ؾلتؿ  صن ؼلا ؾؽسل مـ:)  ققلف . إط   شلن العؾؿ وإ جابف:١٥

وجعلؾ طؾك كلؾ مسلؾؿ (  فن ضةٌ  العؾؿ صؾب:) وقال ..(طؾؿا فقف

) مم الؼقَم اقنؤهؿ لؽتلاب  :مـزلة العؾؿا  يف الشن عة طالقة  فؼال 

ما الػخُن إٓ ٕهؾ العؾؿ إكفُؿ...طؾك الفمى لؿـ استفمى  الل( ..

 أدُٓ ..!

 . رعظٍُ شؤِْ اِخءق:١٦
 الخؾلؼ طلـ تجلندت إذا والتنبقلة  ق أخل بل  التعؾلقؿ  ستؼقؿ ٓ 

فا   ومـ ذلؽ : كؼصنه البعثة طؾلك مؽلارم رسالتَ  فؼمت الحسـ 

) إن العبم لقمرُك بحسـ خؾؼف درجلة إخ ق  وإشادتف بحؿؾتفا 
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ـُ يف بلةل الـلمى  وكلػ إذى   الصائؿ والؼائؿ ..( والخؾؼ  ؽؿل

 وإشاطة الس م....

 . اخلغبة اٌعمًٍ :١٧
 تنكلف  أسلتطقع ٓ قلال والةي لؾزكا  الؿتشقف لؾشاب قال حقـؿا

 -ٕن بعضفؿ ٓ  ؼـع بالملقؾ الشلنطل -تـف  طؼَؾف وغقنتف فاس

) أتحبللف قللال: فجؾلل   قللال:  فللمكا مـللف قن ًبللا ) ادُكللف (  : فؼللال: 

) وٓ الـللاس قللال: ٓ والل  جعؾـللل الل فللما ك  قللال:  ٕمللؽ؟ ( 

قللال: ٓ والل  للا  حبقكللف ٕمفللاتفؿ (  قللال: ) أفتحبللف ٓبـتللؽ؟ (  

) وٓ الـلللاس  حبقكلللف رسلللقل الل  جعؾـلللل الل فلللما ك  قلللال: 
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ولللؿ  للزل  عللمد محارمللف حتللك اقتـللع ودطللا لللف بللالخقن  لبـللاتفؿ.( 

 لثبات .وا

  . اٌذٔٛ ِٓ اٌزٍٍّز ِٚءِغزٗ:١٨
   طؿن ٓبـ قال كؿا والؿحبة بالحـق  و شعنه آهتؿام فقف لقبعث

 وفعؾ.(  سبقؾ طابن أو غن ب كلكؽ المكقا يف كـ:) بؿـؽبقف وأخة

للل  "ؿعللاذ رضللل الل طـفلللن َأَخللَة بَِقللِمِه َوَقللاَل : ب َ للا ُمَعللاُذ  َواللِ إِكِّ

ُِحب َؽ  َواللِ  ُِحب َؽ َٕ َٕ َـّ  ". َفَؼاَل : " إِكِّل  َٓ َتلَمَط ُأوِصقَؽ َ ا ُمَعاُذ  

ـِ  ُفؿَّ َأِطـِّل َطَؾك ِذْكنَِك َوُشْؽنَِك َوُحْسل فِل ُدُبنِ ُكؾِّ َصَ ٍة َتُؼقُل : الؾَّ

لللـَابِِحلَّ  َوَأْوَصلللك بِلللِف "ِطَباَدتِلللَؽ  . َوَأْوَصلللك بِلللَةلَِؽ ُمَعلللاٌذ الص 

ـَابِِحل   .الص  ـِ ْحَؿ  َأَبا َطْبِم النَّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 . ختصٍص ثعضُٙ ثٕصبئح :١٩
.(  حػظللؽ الل احػلل ِ ) : طالقللة بخصقصللقة طبللاس ابللـ كصلل  

 بػضللؾ ومعللاذ   الػللتـ بلخبللار خصللف طـللف الل رضللل وحة ػللة

م  ويف ذلللؽ حػللاوة بفللؿ  وإبللناز لؿؽللاكتفؿ  وإطللمادهؿ التقحقلل

 لشل  مخصقص .

ة :٢1
َّ
  . ادلعٍُ ادلٙز

جؿقؾ الؽؾؿة  لّقـ الجاكلب  قلال أكل  رضلل الل لطقػ العبارة  

لؿ  ؽـ رسقل الل صؾك الل طؾقف وسؾؿ فاحًشا وٓ لعاًكا وٓ  طـف :

وكعتؼلم أن  "ملا للف تلنَب جبقـلف"سباًبا  كان  ؼلقل طـلم الَؿعتبلة: 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

مشلقـ   لممل صػلقلتفؿ  تعققن الت مقة أو كبلزهؿ بإلؼلاب مفلقـ

 وكػقسفؿ...

 إلشبسح :. اإلثبٔخ ثبجلغذ ٚا٢١
وشبؽ بقـ أصابعف ٕن فقفا تؿثقً  ) الؿممـ لؾؿممـ كالبـقان .(  

وجاذبقة  ف   ؽػل الصقت ورفعف  بؾ ٓبم أحقاكًا ملـ حنكلات 

جسم  وإشلارات أصلناف تؼلنب الؿػلاهقؿ  وتجؾلل التقجقفلات 

 .وقال:) ُبعثت أكا والساطة ُ كفاتقـ ( وأشار بالقسطك والسبابة 

 ئً :. اٌزعٍٍُ ثبٌٛعب٢٢
ـْ  خطقًصا خط كحم ث   الـَّبِلل   َخطَّ :  َقاَل  َطـْفُ  اللُ  َرِضلَ  اللِ  َطْبمِ  َط

َخطَّ َخطًّلا فِلل اْلَقَسلِط َخاِرًجلا وَ  ُمَنبًَّعا  َخطًّا َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ  اللُ  َصؾَّك
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـْ َجاكِ  بِِف الَِّةي ِمـُْف  َوَخطَّ ُخَطًطا ِصَغاًرا إَِلك َهَةا الَِّةي فِل اْلَقَسِط ِم

ْكَساُن  َوَهَةا َأَجُؾلُف ُمِحلقٌط بِلِف فِل اْلَقَسِط  َوَقاَل :  َأْو َقلْم  -) َهَةا اإْلِ

َوَهلللَةا الَّلللِةي ُهلللَق َخلللاِرٌج َأَمُؾلللُف  َوَهلللِةِه اْلُخَطلللُط  -َأَحلللاَط بِلللِف 

َْطَناُض  َفللنِْن َأْخَطللَلُه َهللَةا َكَفَشللُف َهللَةا  َوإِْن َأْخَطللَلهُ  ْٕ للَغاُرا َهللَةا  الصِّ

َكَفَشللُف َهللَةا (. ويف ذلللؽ مللـ لػللت آكتبللاه  وتحن للؽ العؼللقل  

 والتجم م ما ٓ  خػك .

  ٚٔفعُٙ : اٌغبئٍني. إخبثخ ٢٣
ٌؾ غن ب جا   سلل طـ د ـف  ٓ رج: ؼالف  خطب وهق رجؾ جا 

 مري ما د ـف  قال: فلقبلؾ طؾللَّ رسلقُل الل صلؾك الل طؾقلف وسلؾؿ 

وتللنك خطبتللف حتللك اكتفللك إللللَّ  َفللُلتَِل بُِؽْنِسلللٍّ َحِسللْبُت َقَقائَِؿللُف 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

َجَعلَؾ َحِم ًما  َقاَل : َفَؼَعَم َطَؾْقِف َرُسقُل اللِ َصؾَّك اللُ َطَؾْقِف َوَسلؾََّؿ  وَ 

َؿُف اللُ  ُثؿَّ َأَتك ُخطْ  ا َطؾَّ ُؿـِل ِمؿَّ  َبَتُف َفَلَتؿَّ آِخَنَها...ُ َعؾِّ

 . سفض اٌعٕف يف اٌرتثٍخ :٢٤
 كؾللف  إمللن يف النفللؼ  حللب الل إن)  كثقللنة أحاد للث يف ورد كؿللا 

 أمثؾلة وللةلؽ.... ( العـلػ طؾلك  عطلل ٓ ملا النفؼ طؾك و عطل

م   اكتفللنه الصللحابة  ورفللؼ بللف الؿسللج يف البائللؾ كالنجللؾ كثقللنة

) َمْف مف ٓ ُتزرمقه  وأر ؼقا طؾك بقللف سلج  ملـ رسقل الل وقال:

 ما    فاكؿا ُبعثتؿ مقسن ـ  وَلؿ تبعثقا معسن ـ (.

ق اٌعبيل:٢٥
 
  . اٌزعٍٍُ ادلشٛ

 رج  غما النا ة ٕططقـ)  العزمات و شحة الفؿؿ   جةب الةي

 .لف   ػللت  الل طؾللك  م للف(ورسللق الل و حبللف ورسللقلف  الل  حللب
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

فاشتاق الـاس لفا  وطؾت رؤوسفؿ حتك إن طؿن الػاروق رضلل 

هلا لعؾلل بعلم الل طـف قال:) ما تؿـقُت اإلمارة إٓ  قمئة ( ثلؿ أططا

 سلل طـف وصؾبف  وشنفف وكصحف ...أن 

  . اٌزحجت إىل اِعفبي:٢٦
عنهؿ وتش طؾقفؿ  تسؾؿ أن إحقا   يف بفؿ تؿن وأكت فؽنت هؾ

م  أو تشللاركفؿ ألعللابفؿ ... سللؾَؿ طؾللقفؿ أكلل   وقللال بآهتؿللا

.. ويف ذلؽ تنبقة لفؿ طؾك الس م وحب )رأ ُت رسقل الل  ػعؾف(

الســ  ومـحفؿ الثؼة  وأن الؼادة وإئؿة  شلعنون بفلؿ  ولقسلقا 

 متؽبن ـ  وكان  ؼقل ٓبل طؿقن ما فعؾ الـغقن ..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 . ٔجز اٌعٍَٛ اٌشدٌئخ:٢٧ 
.. الـجلقم ملـ شلعبة اقتب  مـ كؼقلف  ـػع ٓ طؾؿ مـ كالتحة ن 

 وٓ تطؾلب  العؾلقم كؾ فؾق ....( ـػع ٓ طؾؿ) مـ بالل واستعاذ

 تبلة نا كان خطنه  وبان شنه  وض  ما بؾ تؾتؿ   الؿعارف كؾ

 ..! لؾؼؾب وإرهاقا لؾققت  وتبم ما لؾؿال 

  . اٌزذسج يف اٌزعٍٍُ :٢٨
  معؾقماتفؿ  و سفؾ حؿ كفؿ العؾؿ وتنس  حػظقا  حتك

قال: ) كان النجؾ  -رضل الل طـف  -والمطقة . وطـ ابـ مسعقد 

مـا إذا تعؾؿ طشن آ ات لؿ  جاوزهـ٪ حتك  عنف معاكقفـ  

قم فؼفقا ذلؽ مـ الؿـفج الؼنآي وكزولف مـجًؿا و والعؿؾ بفـ (.

 حسب الققائع  والؿـفج الـبقي تمر سا وتخػقػا وتعؾقؿا .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 . ختصٍص أفشاد ثبٌعٍُ:٢٩
  لا لبقلؽ: قلال. معلاذ  لا: )قلال   طـلف الل رضل اذمع مع صـع كؿا

 إٓ إللف ٓ أن  شلفم أحلم ملـ ما ": قال ث ثا وسعم ؽ الل رسقل

 طؾللك الل حنمللف إٓ قؾبللف  مللـ صللمقًا الل رسللقل محؿللما وأن الل

 "ا؟ قلال:فقستبشلنو الـلاس  بف أخبن أف : الل رسقل  ا قال( الـار

 مقتف تلثؿا ... وأخبن بفا معاذ طـم "إذا  تؽؾقا 

  ٚادلزٔجني :. سمحخ اٌعصبح ٣1
 شللنبة أحللم يف كؼقلللف: حقللاتفؿ يف الؿضللقئة الجقاكللب وتحن للؽ

 َهَؽلَةا  َتُؼقُللقا َٓ : ) َقلاَل . اللُ  َأْخَزاكَ :  اْلَؼْقمِ  َبْعُ   فَؼاَل : الخؿقر

لْقَطا َطَؾْقفِ  ُتِعقـُقا َٓ  َن ( . ويف قصلة أخلنى :) ملا طؾؿلُت إٓ أكلف الشَّ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ويف ذلؽ احتقا    وجةب وتنغقلب لؾتقبلة   حب الل ورسقلف (. 

بحقث ٓ  ـػنون وٓ  تؿلندون..! وٓ تلزال السلـة الـبق لة وسلقنة 

الؿختار ثن ة بالـؿاذج واللمروس التنبق لة   وتسلتمطل ملـ  بثفلا 

مجؿلع  ) بتلسلق و ستـبطفا   وقم استبشنكا خقًنا بإمن الؿؾؽلل

لؾحلم ث  ؽ سلؾؿان حػظلف الل(  خادم الحلنمقـ الشلن ػقـ الؿؾل

الـبقي الشن ػ  وكسلل الل أن  جعؾف كافعا مباركًا لخممة السلـة  

ٓ سقؿا وطؾك رأسف طؾؿا  أجؾة  ومشلا   كؿؾلة   إكلف طؾلك كلؾ 

شل  قم ن  وللق  هلق بغن لب طؾلك هلةه اللب د الؿباركلة   ففلل 

خلًنا مـبع الـقر والفما ة  ورائمة العؾلؿ والحضلارة   حػظفلا الل ذ

 والل الؿقفؼ .. لإلس م والؿسؾؿقـ .
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َخلوٌة فِهرية...!/ 30

 

  َّـ الشقارِع الؿزدحؿة  والصناطات الصلادمة  وإكػلاق م فن

العاتؿة  والجًا مؽتبَتف  وجالسلًا طؾلك أر ؽلة مـزللف  متللم  

وقارئلللًا  ومستشلللنفًا قضلللا ا وأحلللماث   ٓ زاللللت شلللغُؾف 

للف الؿتصللاطم ..! وخ ؾللقُت لؾػؽللن الجؿقللؾ الشللاغؾ  وهؿ 

 ففاَلـل.... أكماؤُه يف لةة وَمسقِؾ...!

  ؾلللق بـػسلللؽ   وُتعؿلللَؾ العؼلللؾ يف مصلللقنك تخ أن وجؿقلللٌؾ

وطؿؾؽ  وتتلملؾ مؾؽلقَت السلؿقات وإرض  وُحسلـ ملا 

)وفِلللل إرض آ لللاٌت أودطلللف الل فقـلللا ويف خؾؼلللف ويف كقكلللف 

 لؾؿققـقـ . ويف أكػسؽؿ أف  تبصنون( سقرة الةار ات . 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 إن الؾحظللة الصللادقة تؽؿللـ يف الخؾللقة بللالـػ   ققللؾ:  وقللم

 والمخقل يف أسنارها ..!

 تعتللزل أن وطؼللً   طؿللًنا كضللجَت  وقللم.. الققللت حللان لؼللم 

 العؼللؾ  إلسللعاد وتتػللنغ قؾللق   تؿاطقللةآج الحقللاة ضللجقج

 مسلاراتف وفت  أكسامف  وض  مجآتف  بؿـحف الػؽن  وإكؿا 

 .وآطتبار  َالقط  ِذكن و ةكنك وخػا   هؿ  يف لقحمثؽ  

 م ذها  وبتـا يف شغؾ  وألفؿتـا مـاكبفا  إلك المكقا جّنتـا فؼم

وأشغال  وهؿ وإهؿال  حتلك إكـلا لـضلقع واجبلات شلنطقة  

 ئ  أساسقة ...!وفنا
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 أشلللغالـا يف واكحسلللن دكقاكلللا  يف فِؽَنكلللا أن الؿمسلللػ وملللـ 

 وقؾللت العؼللؾ  وضللاق الػؽللن  تعطللؾ حتللك واهتؿاماتـللا 

 الؽللن ؿ مقاهللب البشللني العؼللؾ  سللتثؿن ولللؿ الطؿقحللات 

  ..!طؾقف

 فّعؾـللا الػؽللن يف الؼللنآن ودرسللف   والللةكن وغا تللف   أكـللا ولللق

والتـز للؾ وتللمبنه  ٕدركـللا خقللنا كثقللنا  ولـبللت القؼللقـ يف 

الؼؾلللقب  وزاد اإل ؿلللان  وتصلللم ـا لؽثقلللن ملللـ الشلللبفات 

.) أف   تلمبنون الؼلنآن أم طؾلك قؾلقٍب أقػالفلا ( والتعثنات 

وقال إبناهقؿ بـ أدهؿ رحؿف الل:) الػؽنة مّ   سقرة محؿم .

 العؼؾ (.
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وملا إحاد لث وفؼلف السلــ يف آستـباصل الؿجال وكةلؽ 

 لعسلػ ولؽلـ..! مفؿلة وزبلم جؿة  فقائم مـ طؾقف اكطقت

 السللطحقة أذ للال كجللن وصللنكا فؽنكللا  وغللاب صللقاُبـا  صللار

 . والتخؾػ

 للللللللللللللل**للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 وحاسلب خؾقتلؽ  إللك ُطلم فؽلنك   سلتقؼ  حقـؿا ولةلؽ 

ـَ الل طؾقلؽ وطؾلك  واكظن شلكؽ  طاقبة يف وتػؽن كػسؽ  ملـ

) قللؾ اكظللنوا مللاذا يف السللؿقات وإرض ( سللقرة  الخ ئللؼ

   قك  .
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 الل جعؾللف   مػتللقح كتللاب الؽللقن إن ": بعضللفؿ قللال وكؿللا 

 بؽللؾ و للمرك لسللان  وبؽللؾ لغللة بؽللؾ لُقؼللَنأ وتعللالك تبللارك

 كلّؾ  أتؼـ الةي الل صـع طؾك لؾقققف وسقؾة وبلي الحقاس

  ."خؾؼة ثؿ همى  شل  كؾ أططك والةي شل  

 آ لات طؾلك  حضلؽ تلمُبنه  الؿطؾلقب الؼلنآن أن والعجقب 

للَؿاَواِت  َخْؾللِؼ  فِللل إِنَّ )  الؽللقن َْرضِ  السَّ ْٕ ْقللؾِ  َواْخللتَِ ِف  َوا  الؾَّ

َ للاٍت  َوالـََّفللارِ  ُولِللل َٔ َْلَبللاِب  ِٕ ْٕ ـَ ( ١٩1) ا  اللَ  َ للْةُكُنونَ  الَّللِة 

لَؿاَواِت ُجـُقبِ  َوَطَؾك َوُقُعقًدا قَِقاًما ُنوَن فِلل َخْؾلِؼ السَّ ِفْؿ َوَ َتَػؽَّ

َْرِض َربَّـَا َما َخَؾْؼَت َهَةا َباصًِ  ُسْبَحاكَ  ْٕ َؽ َفِؼـَا َطَةاَب الـَّاِر َوا

و للنوى أكللف قللال طـللمها طؾقللف  ( سللقرة آل طؿللنان .١٩١)
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)لؼم كزلت طؾل الؾقؾة آ ٌة   و ٌؾ لؿـ قنأهلا  الص ة والس م:

 ولؿ  تػؽن( .

 السلاطات  هلةه بؿثؾ  حظك أن لؾؿممـ  الـافع الؿػقم ومـ 

 الـجلللاة بحلللمائؼ و ظػلللن.  إ ؿاكلللف و جلللمد كػسلللف  و ناجلللع

 (. بقُتؽ ولقسعؽ: ) قال كؿا والعؾؿقة  اإل ؿاكقة

 يف وتلمؾللف(  حللنا  غللار)  يف بتػؽللنه الل رسللقل ذاك وطّؾؿـللا 

 الصلللػا  لحظلللات وطقشلللف وإرض  السلللؿقات مؾؽلللقت

  والتجللمد وآسللتعماد   لؿللا ُ للناد لللف مللـ كبللقة  الؿحاسللبةو

 مختارة  ورسالة مفم ة...!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وخشلقع  وتلللف وتلنو    وصل ة وتسبق   ذكن الخؾقة ويف 

 ..!والؿناكب الشغؾ أو والؿتاطب  الصخب مع ُٓ مرك قم

 ٚيف االخزء  اٌفىشي: 
 وتصلحق  لؿقاقلػ  ومناطلاة لؿشلؽ ت  وتنتقلب ٕفؽار  حؾ

..! ومـ الةي  حسـ الحؾلقل يف طؿلؼ إزملة  أو طـلم  ط ٕغ 

 اشتماد الجائحة ..؟!

 للؿ وفقللف  مللـ سللقؿا ٓ قؾللقً   وآكللزوا  الصللؿت معللاي تعؾ 

 فـلقن تعؾلؿَ  كؿلا كػقسلة  فػنصة لػظف  وصال كؼُمه  استشاط

 حؽؿلللةٌ  الصلللؿت ويف   الصلللؿت فـلللقن  لللتعؾؿ أن الؽللل م 

 . ومفارات وتمر ٌب  وففؿ  وفؼفٌ  وِحؽؿ 



 

 
316 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 لؽثقلن الؼلنا ة وإطلادة   الصلاخب الؿللقف طـ خنوج وفقف 

 . وآختقارات والعؾقم الؿقاقػ مـ

 دمللقا ضلل  يف والتنكقللز لؾعؼللؾ  جم للمة تعبئللة الخؾللقة ويف 

 . جم م مـ تثؼقػف وإطادة مختؾػة 

 بؿػفقمللات وإح لفللا مغؾقصللة  لؿػفقمللات معالجللة وفقفللا 

 ..!رشقم   أو تجنبة أكقمة فؽن أو مـقن  لـص تستـم جم مة 

 ٓ والخطا للا الحالؽللة  الللةكقب مللـ تخػػللًا فقفللا وأن سللقؿا 

 آختقلللار فقصلللمأ واللللنوح  العؼلللؾ تضلللن التلللل الؿاحؼلللة 

 أن و عتؼلمون..! الـاس مـ كثقن ٓ ػؼفف ما وهق والتصنف 

 تصنفاتفؿ فتخنج   والسؾقك الحقاة يف ممثنة لقست الةكقب
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

فلقى ..!) ف  تتبِع الة والسماد الجقد خ ف طؾك وسؾقكفؿ

 فُقِضؾَّؽ طـ سبقؾ الل ( سقرة ص.

 اإلبللماع الػؽللني آخللت   مؼصللقد إلللك  ـضللاف وحقـؿللا 

 الؿػللاهقؿ وتقلقللم   والػفللقم الؿؼللقٓت وسللبن   واإلكتللاج

 إللك تسلقق ملا الؿؼاصلم فغالبا لفا  الفؿ  تقلم   الؿستحمثة

ـتج وتثني وتتجاوز كؾ ت الؿتعؿؼة الحادة والؼنا ة   كتائجفا

 .التققعات 

 وروائللع كػللائ  معاكقفؿللا يف والغللقص الللقحققـ تللمبن ويف 

 ودقلؼ متللم   وطلاش بتلمبن  قلنأ لؿلـ سلقؿا ٓ   وطجائب



 

 
318 

 

 ةاعَيالَو ُنُذاال

 السللـة ويف...وكعؿللةٌ  روٌض  بللالؼنآن الػؽللن ويف...  متػؽللنا

 ...!ومخبنُ  درٌس  الغنا 

 ان اإلكسللل وجلللقد سلللن العؼلللؾ يف وضلللع أن الل حؽؿلللة وملللـ

فقؼقم و بلمع و تػاطلؾ  واستؿتاطف بؿسخنات الحقاة المكقا  

 و ـجز و بتؽن   وقم  ػقق إوائؾ .

 كلؾ يف القلم ـ مطؾلؼ ففلق طؼؾلف  إٓ  ؽبؾ قم فقف شل  وكؾ 

 أطتلك يف و نملك الجسم  ؽبؾ قم:)  بعضفؿ قال وقم   اتجاه

 (.آطتؼال أو لؾتؽبقؾ قابؾ غقن الحن العؼؾ ولؽـ السجقن 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وآبتؽلاري  اإلبلماطل واكط قلف حن تلف: مقاكحف أجؾ ومـ 

 الؿتللللع حللللمائؼ يف و سللللق  الجؿللللال  مناتللللع يف فقسللللب 

 .والؾةاذات

 وكؿلا  غلةا  ملـ فقلف  لقدع وملا تثؼقػف إلك راجع ذلؽ ولؽـ 

 . وضقا  وسـا 

 ٓفتلمي اللةي   الشنطل الغةا  طـ وفطـتف طبؼن ُتف ُتغـل و  

وُل ثؼافاتف الغةائقة والتعبق ة   والل الؿقفؼ أ ففق   و ستـقن بف

 والفادي إلك سقا  السبقؾ .

 هل١١/٥/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 باب ما جاء يف الوشاية...!/ 31
 

 تللٍم مع الخقللن مـللاعٍ    بـؿللقؿ مشللا ٍ  هّؿللاز)  :تعللالك الل وقللال

 الؼؾؿ .أثقؿ( سقرة 

  سللقى بللف  تؼللقت قللقت وٓ مؽاكللة  وٓ وضقػللةٌ  لللف لللق 

 بلقـ الؼاصعلة والـؿقؿلة   الؿؼؾؼلة والؼاللةِ  الؿػنقلة  القشا ةِ 

 وآجتؿلللاع الؿنصلللقص  والبـقلللان الؿقصلللقلة  إحُبلللؾ

 ..! إلقػ

 وحتلك متصلاٍف  وطؿلؾ متؿقلز  وإبلماعٌ  بلاهن  رقلٌ   ملؿف 

  أو ضللنهؿ ..! مللا دام لللؿ  طقؼللقا وجللقدهمتباطللم صللؿقت

 رأ ف  أو شؼ طؾقفؿ فؽُنه وطصامقتف...!!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 وقؾللقبفؿ لقصللالـا...  كؼؿللة ذو أكفللؿ أحسللب كـللُت  مللا 

 تجار للا  أو فؽن للا  أو ط ئؼقللا أو إدار للا فَقشللل...! تتؽللمرُ 

 ..!فساد كؾ  ػقق وفسادها لعاطةً   صقب حتك

 ػسلم الـؿلاُم : الل رحؿلف َكثقلن أبلل بلـ  حقلك اإلملامُ  قال ُ (

ٕن فعؾف  ساطة   ما ٓ  ػسم الساحن يف سـة (. والؽةاب يف

 فساد سن ع  ومؽنه طن    وتحن ضف وشقؽ...!

  أشلؼاك أثؿَت واللِ ما جئُتؿ بؿؼتمِر... سلقى الشلؼا  اللةي

وصنَت زامَؾ محتاٍل ومـػند... بةي الخطقب وما  بالشنرِ 

ٓ  عنُف الخقَن كؿاٌم أخق ُضؾلٍؿ... ووجفلف  تحؿقف مـ خطنِ 

إذ ووجُفلللف صلللنخُة إوجلللاع مظؾلللٌؿ كلللالػحؿ يف الؽلللمر ِ
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 مللللللـ ضللللللجنِ  كطؼللللللت... بالؿبؽقللللللات ومللللللا ُتبم للللللف

... سللقػعؾقن كظقللَن القشللل إّن القشللاَة وإْن أبللموا طـللا َتفؿ

غلما طؾقلؽ بلةاك  فؿـ  ـؿ  إلقلؽ القلقم قلالُتفؿ ... نرِ والض

. ومسلنفقن هؿ مجنمقَن وفعؾ مـفُؿ خطلٌؾ..الفادر الَغِمر ِ 

ٓ  ُ طاوطقن شقاصقـا ودطقُتفؿ... أن وما يف الؼؾب مـ طبن ِ 

 وشا ُة الؼلقِم أسلؼاٌم ملممنة... ُ سّقَد محظقُظ مـ البشنِ..!

 لقسلللللللللت بصلللللللللمٍق وٓ طلللللللللةٍب ملللللللللـ الخبلللللللللنِ 

فاضَؾ قم صاكقا مـلازَلفؿ... فؾلؿ  ؼقؿلقا لفلؿ وزًكلا لقت إ

 بؿعتبنِ..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 قن وّشلاً   أو كؿاملا  أو قتاتلا   ؽل أن  للبك إصقؾ والعاقؾ

ف وغؾقلللان الؼؾلللقب  وهتلللؽ  ؼتلللات طؾلللك شلللؼ الصلللػق

 .الع قات

 الـَّبِلل   َمنَّ  فؼم   والشعنا  والحؽؿا  العؾؿا  استفجـَفا وقم 

ـِ  َطَؾك وسؾؿ طؾقف اللُ  صؾك ُفَؿا": َفَؼاَل  َقْبَنْ  َبانِ  إِكَّ  َوَما َلُقَعةَّ

َبانِ  ـْ  ُ َعةَّ ا َأَحُمُهَؿا َفَؽاَن َ ْسلَعك "ؿَّ َقاَل: ثُ  "َكبِقنٍ  ِم َبَؾك  َأمَّ

َٓ َ ْسَتتُِن..ال  . ا َأَحُمُهَؿا َفَؽاَن   بِالـَِّؿقَؿِة  َوَأمَّ

 رجلؾ طؾقلف دخلؾ أكلف: الل رحؿلف العز لز طبلم بلـ طؿن قال 

 يف كظنكلا شلئت إن: طؿلن للف فؼلال شلقًئا  رجؾ طـ لف فةكن

َفلا هلؾ هلةه أ لة: أ مـ فلكت كاذًبا كـت فنن   أمنك ﴿ َ اَأ  
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـَ آَمـُللقا إِن َجلا ُكؿْ  َفاِسللٌؼ بِـََبللٍ َفَتَبقَّـُللقا ﴾ ]الحجللنات:  الَّلِة 

لاٍز وإن كـت صادًقا فلكلت ملـ أهلؾ هلةه أ لة:  [.٦ ﴿ َهؿَّ

ا  بِـَِؿقؿ ﴾  شَّ وإن شئت طػقكا طـؽ  فؼال: العػق  ا أمقلن  مَّ

 الؿممـقـ ٓ أطقد إلقف أبًما .

 مـ َكؿَّ إَِلقَؽ َكؿَّ َطَؾقَؽ(. سـ البصني رحؿف الل : الح وقال(

اجلللب تؽلللة ب القشلللاة  وخلللنس الـؿلللامقـ  وطلللمم والق

اإلصغا  لفؿ  ففؿ مشعؾقا الـقار  ومحنققا الِعشلاش كؿلا 

  ؼال...! 

 لبي ادلزٕجً: 
 صلللاَر ملللا َأوَضلللَع الُؿِخّبلللقَن فقلللفِ 

 

 ِملللـ ِطتلللاٍب ِز لللاَدًة يف اللللِقدادِ  **
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 َوَك ُم الُقشاِة َلقَ  َطؾك إَحللباِب 

 

 ُسلللللؾطاُكُف َطؾلللللك إَضلللللمادِ  **

 

 إِكَّؿللللا ُتللللـِجُ  الَؿؼاَلللللُة يف الَؿللللن ِ 

 

 إِذا صلللاَدَفت َهلللقًى يف الُػلللمادِ  **

 

 

  :ٌٚجعضُٙ
ـِ الـَِّؿقَؿللللِة َواْجَتـِْبَفللللا  َتللللـَ َّ َطلللل

 

 نَّ الللـَّؿَّ ُ ْحللبُِط ُكللؾَّ َأْجللنِ َفللنِ  **

  

 ِة ُكلللؾَّ َشلللنٍّ الـَِّؿقَؿللل َأُخلللق ُ ثِقلللنُ 

 

  َوَ ْؽِشُػ لِؾَخَ ئِِؼ ُكلؾَّ ِسلنِّ  **

 

 ُضْؾًؿللللا َوِسللللَقاهُ  َكْػَسللللفُ  َوَ ْؼُتللللُؾ 

 

 ..!حلنِّ  أفعال مـ الـَّؿ   َوَلْقَ   **

 

 

 : املنذي بن النعمجن م  الذبيجن   النجبػة

ـَ َأكََّؽ لِؿَتـلل.. َوتِؾلَؽ الَّتلل ُأهلَتؿ  ِمـفلا َوَأكَصلُب   َأتاي َأَبقَت الَؾع

 َوَأكَةُب  َلئِـ ُكـَت َقم ُبؾِّغَت َطـّل ِخقاَكًة.. َلُؿبِؾُغَؽ القاشل َأَغ   

ـَ إَرِض فقلللللِف  َوَلؽِـَّـلللللل ُكـلللللُت اِملللللَنًأ لِلللللَل جاكِلللللٌب.. ِمللللل

 ُمسَتناٌدَوَمةَهُب..!
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

ـُ  تللزال ٓ  القشللاة  ب  للا مللـ تشللتؽل والع ئللؼ الصللماقة أفللاكق

الؿقـ والؿؽن والتحن    الؼالة مع  جؿعقن   الـؿامقـ وفعائؾ

اإلفساد وإ غال الؼؾقب   فقا طجبا لؿـ ابتؾل بةلؽ   وبات هؿف 

) ٓ  للمخُؾ الجـللَة واإل للةا   والل الؿسللتعان  وتـاسللك حللم ث 

 قّتاٌت ( .

 الؼصة  حضن الةي الـؿام أن والـؿام الؼتات بقـ الػنق: وققؾ •

ثؿ  ـؼؾ ملا    بف ُ عؾؿ ٓ حقث مـ  تسؿع الةي والؼتات فقـؼؾفا 

 سؿعف  طافاكا الل وإ اكؿ .

 هل١١/٥/١٤٤١
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

 عة ...!الكلوب األرب/ 32
 

 وقلم اإلكسان  يف اإللفل الخؾؼ أسنار مـ طجقب سن الؼؾب 

 والتغة للة الؿللقاد حسللب لؾشللن  أو لؾخقللن معللمكا الل جعؾللف

 وبػسللاده الؿللن    حقللا واسللتـارتف فبصلل حف   فقللف الؿقدطللة

ؿلن   و ـتفلل بلف الؿطلاف إللك حقلاة بالقلة ال  ؿقت وضؾؿتف 

ر النوحقلة خقلن من نة  ..! ومـ هـا كاكت العبلادات وإذكلا

...!) أٓ بللةكن الل تطؿللئـ الؼؾللقب ( غللةا  تغقثللف وتحػظللف

سقرة النطم . ومـ طجائبف أكف  تلثن بؿا حقلف وما  حق ف ملـ 

الؿعللارف والعللادات والؽؾؿللات والؼنبللات  وقللم  حؿللؾ 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

صػات سقمه   فقؼقده بحسب حؾقهلا وحبقرهلا  أو سلقئفا 

  وقبحفا  والل الؿستعان .

 ملـ العجقلب التؼسلقؿ ذللؽ لؾؼؾلب  ػالسلؾ ففقملات ومـ 

 كؼؾلف كؿلا قال حقث طـف  الل رضل حة ػة الجؾقؾ الصحابل

 : الل رحؿف الؼقؿ ابـ الع مة

 قؾلب فلةلؽ  زهلن  سلناج فقلف أجلند  قؾب القلوب أيبعدة : 

وقؾب أغؾلػ  فلةلؽ قؾلب الؽلافن  وقؾلب مـؽلقس   الؿممـ 

قؾلب فةلؽ قؾب الؿـافؼ  طنف ثلؿ أكؽلن  وأبصلن ثلؿ طؿلل  و

تؿلمه مادتلان : ملادة إ ؿلان  ومللادة كػلاق  وهلق لؿلا غؾلب طؾقللف 

 .(١/١٢مـفؿا ( )إغاثة الؾفػان 
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

  فجلقل  األ رد :

 قؾللب وهللق وغلل   لقثللة كللؾ مللـ والـؼللل غللؾ  كللؾ مللـ الصللايف

حسللـا وسلل مة  وازدان خقللنا وإكابللة  مزهللن  صللاب قللم الؿللممـ 

 بؿعللاي اإل ؿللان  وسللناجف مللقرق كللقرا وهما للة  قللم سللطع يف

الخقنات  وتبادر إلك الؼنبات..! ففلق قؾلب صلاهن مـقلب  وفلماد 

قال تعالك )  قم ٓ  ـػع مال وٓ بـلقن إٓ ملـ أتلك الل ذاكن سؾقؿ  

 بؼؾب سؾقؿ ( سقرة الشعنا  .

   القل  األغلف :

ي الؼاسل الؿؼػؾ  وهق قؾب الؽافن  لق  للف كافلةة  وٓ مػتلت  أ

كؿللا قللال فلل  الـصللائ   لمخقلللف  لللةا ففللق طللم ؿ الؿللقاط   را
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 ةاعَيالَو ُنُذاال

تعالك ) وققلفؿ قؾقبـا ُغؾػ  بؾ صبع الل طؾقفا بؽػلنهؿ ( سلقرة 

  الـسا  .

  ٚاٌمٍت ادلٕىٛط:
 والـلقر فعنفلف  الحلؼ للف ضفلن  وبل   سلق  أخ ط كػاققة  صـعة

بصنه  ولؽـف آثن المكقا طؾك أخنة  واكغؿ  يف شفقاتف  فبلات فل

الحؼ طؾقف ثؼلق   والفلمى من لنا  فػضلؾ اللمكا ا طؾلك الؿعلالل  

واستبمل السق  بالطقب  والجؿقؾ بالؼبق    ولفةا إذا أصلن طؾلك 

ة  هللةا السللبقؾ  لللؿ تـػعللف الؿللقاط  الحقللة  وٓ أ للات الؿتؾللق

 لؿنوده طـ الطن ؼ السقي  والؿـفج الزكل النضل .
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  اٌمٍت ادلخزٍظ :
 والظؾؿات  إكقار وتغة ف   والباصؾ والحؼ والشن  الخقن  جؿع

 ملـ طـلمه غؾلب ملا بحسلب ففق وتحقنا  تـاقضات  عق  بحقث

 أو وصللؾ   صللاب الخقللنات غؾبللت فللنن   واإلغاثللة التغة للة مللقاد

 وجب كقتف صحت اذا ولةلؽ   وسؼط خاب فؼم السقئات سبؼت

الؿجاهلمة  وإٓ فنكلف طنضلة ل كتؽاسلة والتغقلن  ٕن الػلتـ  طؾقف

خطافة  والةكقب جناحات  واذا تؽقملت أرَدت وأهؾؽلت  والل 

  الؿستعان .

 هلل٣/٦/١٤٤1
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