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ُِ وعلى اهلل، زسول على والسالو والصالُة ، هلل احلنُد  وصحبُ آل

 بعد: أما...أمجعني

 وبـوا  الوذات، تطوقرر حوق  ، حافزات ومؼآٌت  متػرقات، كؾؿاٌت  لـا فـُشرت

 ، بفوا اللُ  وكػع كتبـا، ما فؽتبـا ، ققاها واستخراج ، إبداطفا واستـفاض الـػس،

 مسووؿك تحوو  واحوودة مـظقموو  يف جؿعفووا طـوودكا كاسوو  وتعووددت، زادت فؾؿووا

 ( الذاتل )الـفقض

 لـوا وبوقر  ، قؾؿوف وصواب ، مسوؾؽف صو  إن بوف، اللُ  رـػع ، واحًدا كتابًا لتؽقن

َُ ُمْؿِسوَؽ َلَفوا  ) الؿتػضؾ الؿـعؿ هق والل فقف، ْحَؿوٍ  َفو ا َرْػَتِ  اللُ لِؾـَّواِس ِموـ رَّ مَّ

َُ ُمْرِسَؾ َلُف ِمـ َبْعِدِه َوُهَق اْلَعِزرُز اْلَحؽِقُؿ( سقرة فاصر َوَما ُرْؿِسْؽ   .٢َف
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 يف هوذه، موع تسوفؿ ربؿوا  "الوذاتل البـوا  يف إربعقن " ذلؽ قبؾ الػؼقر ولؾعبد

 وإكوات مرتػعو ، والشوؽقى سوقؿا ٓ ، بـائفوا وصرائوؼ الذات مع التعامؾ ففؿ

 !؟..كـطؾؼ أرـ ومـ العؿؾ، وكقػق  البد ، طـ كثقرون ورتسا   متعددة،

 إشووؽآت طؾووك رجقوو  مووا الووداخؾل واإلقوودا  ، الذاتقوو  الـفضوو  هووذه يف ولعووؾ

 والتؾؿقوذ ، لؾتغققور البوايل الطالوُ   لفا رتفؿؿُ  ، متؽررة استػفامات أو مؽـقك ،

 ، واإلكتاجق  الجد رحاب إلك لؾـؼؾ  الطام 

 وٓ ، الطؿووقح ورـشوودون ، آرتؼووا  رووقدون أكفووؿ الشووباب يالوو  يف ضــووا وهووق

 .الشائع والػؽري الذاتل الفقان بحال  ررضقن

 : ٍننَه يف سابقا قلت وقد

 إروطووا البقووانَ  تشوودو لؽووؿ هؿووؿٌ 

 

 متضوووؾ عا بووودا قووود طوووز ٍ  وصوووؾقُؾ  **

 

ـُ  لـوووا أكوووتؿ  تبسوووؿ  الضوووقا  لحووو

  

 ُمربِعوووووا بفقًّوووووا فغووووودا أيصووووواُكف **

 

 بفؿوووو ٍ  الؽووووررؿُ  الؿووووقلك قووووّقاكؿُ 

  

 رتؼطعووووا وَلووووـ طزًمووووا وأموووودكؿ **

 

****** 
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 ُتقجعووووا أو حقوووواُتؽؿ ُتسووووتذ َّ  أن **   وجابفقا الطؿقح ساح إلك فامُضقا

  

 كطوائرٍ  العؾوق  ركو  طؾك وامُضقا

 

 إرفعوووا الؿحوووؾَّ  ربغوووك ُمتجوووـٍ   

 

****** 

 .. خطاكم وسدد اهلُل وفقكم

 ..الموفق واهلُل

 طسقر محارؾ

 هوو7/344٢//31
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 ...!بطموحاِتكم اِصَعدوا/ 1

 

 ـَ  ُتحو    وكؿوا الودَرَج، تصعُد  كؿا  الؿرتػعو  وإدوارَ  العالقو ، إمواك

 حدرؼوو ٍ  أو حقووقي، سووقٍ   أو جووار، كفوورٍ  طؾووك الُؿطؾوو  الشوورفاِت  ذاِت 

 . مخضرة

 العؿوووراي والبـوووا  الخصوووا ، ومحاسوووـ ، الخقووورات يف كوووـ فؽوووذا 

 ، لؾدوكقوو  تِؿووؾ وٓ الػتووات، تطعووؿِ  وٓ بووالفقان، توورَض  ٓ.. الؿـشووقد

 . واكحطاط وضعػ دونٌ  ففل

 العوالل فالطؿقح ، وردرئفا َسػساففا ورؽره ، إمقر معالل رح  فالل 

 . الؿقؿقك  والؿريقبات الشرطق ، الؿحبقبات مـ الخقرات يف

 ُوامتقواز بتػوق ، : قوؾ بوؾ الـجاح، رؽػقـا مثُ: الؿدارس يف تؼؾ ف ، 

 هؿوٌ ، لودي بوؾ ، بؾقوًدا وٓ مؼصورا فؾسوُ  ..!  العؾوك الدرجات وكقؾ

...  والـػوائس والؿغاكؿ الؿؽاس  لحازت التفب  لق ، طزرؿ ً  وأمؾُؽ 

 ...!الـجق ِ  دون بؿا تؼـع فُ..  مرو ٍ  شرف يف يامرَت  إذا
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 بلققروا ، لقسوقا! ؟..مـوؽ وهؿو ً  أكثورُ جؾودا والؽػوار إطودا  ولؿاذا 

 وسوعقا تحركوقا ولؽوـفؿ..!  جاهوؾ وأكو  بعؾؿوا  وٓ هزروؾ، وأك 

 ..!وثبتقا فلثؿروا ، وبادروا

 فطؾ ...  الجـ  يف مرافؼَتؽ أسللَؽ  الؼائؾ: الصحابل ذلؽ مـ وتعّؾؿ 

 . الؽبقر والظػر الدخق  مع آخر كـزٌ  وهق ، الـبقر  الؿرافؼ َ  الجـ ، مع

 الـبووقي بالفوودي صؿقحووؽ يووّذ  دائؿووًا ، ُّ  السووؾػل والتػاطووؾ الخوو

 الشووؿقس، وشووّع  إطووُ ، وفوواز ، إكووابر جووّد  وكقووػ التراجؿوول،

 . إرجا  كؾ يف إقؿار وشا ت

 سورورها، وسواطاِت  صوحتفا، وأروا َ  كشواصفا، أزمـ َ  ذاتؽ يف واستثؿر 

  . بإكالقؾ وتلتل ، إفاكقـ وتـتج إفاطقؾ، تػعُؾ  حقـئذ فنكفا

 ٓ وٓ ، الؿمقتوو  السووعادة وٓ القضقػوو ، وٓ الجامعوو ، مـتفووا  رؽووـ 

 وارتػوع، وتلموْؾ  واصوعد، زدْ  بوؾ الػارهو ، الـزهو  وٓ الشوفق ، القجب 

 كؿوقت، حتوك وكوتعؾؿ ، كرتؼول حتوك كتوزودُ  زلـوا فوُ..  وثوابر وجاهد
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 حؿوؾ طوـ سوئؾ وقود الل، رحؿوف أحؿد اإلما ُ  قا  كسعد، حتك وكـتج

 . ( الؿؼبرة إلك الؿحبرة مع :) الؿحبرة

  ُفقفووا والسووعل الؽسووؾ، وكبووذ والفؿوو  والعؿووؾ، الجوود ترراُقفووا فالحقوواة 

 . ورحؿتف فضؾف راجًقا الل، طؾك متقكُ
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 !...قساُز التدّلِف الراتي/ 2

 

  

 البفقؿول والعوقش والضقاع بالػـا  كػسف طؾك لقحؽؿ الػردُ  رتخذهُ  قرارٌ  هق 

 الووذي الووذات، وتغققوور والبـووا  اإلصووُح أو آسووتزادة يف رػؽوور ٓ الووذي ،

 . وأقاربف وحقف وبـقف أسرتف طؾك تؿاما سقـعؽس

 أثوراً  لجفوده وٓ رأروا، لعؼؾوف وٓ ، وزًكوا لـػسوف رؼوقؿ ٓ موـ إلقف ورؾتجئ ، 

 لؽوؾ والؼاصوؿ  فقوف، خقور كوؾ طؾوك الؼاضوق  السؾبق  مستـؼع إلك فقـدفع

 ..! وسؾق  تحر 

 قوقرؿ، ودروـ متوقـ، بنسوُ ٍ  ُمّتعـا وقد درُبف، ُرسؾؽ أو ذلؽ، ُرتخذ وكقػ 

 ضواق  تؼوؾ: ٓ ولوذلؽ! ؟.. والسورور والؿجود والـقر، الفدى فقف! ؟..

 أكوا قوؾ: ولؽوـ...!!  السبؾ طؾقـا ُسدت أو ذلؽ، دون هؿل أو الحقاة، بل

 صور  ورقجد ،،، الؿحاول  وسلطقُد  حؾق ، طـ وسلبحث الل، بعقن قادر

 ...! والؿتـقطات والبدائؾ، بالتجارب فسق  والعالؿ... ُتسؾؽ لؿ
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 ـَ  لقس التخؾَػ  أن الؿمسػ ومـ  بوؾ الوبُدة، أو التحصوقؾل الضوعػ قرر

 اإلبوداع خطقاِت  كؾَّ  وررفض ودراسقا، مـفجقا ولؽـفؿ متػقققن، هـالؽ

 ..! آبتؽارر  والـؼؾ  ،

 ٓقرآكووَؽ  فػوول التؼفؼوور، أو الرجووقع، أو بالػـووا ، كػسووؽ طؾووك تحؽووؿ و 

 وفِوووول تبووووارر ، العؾووووق  وفِوووول ، مصووووابق  السووووــ وفِوووول مػوووواتق ،

 ..! مسارر   التجارر 

 بآمقوو  والرضووا الؿطؾووؼ: التطووقرر رفووُض  : مووـ صووقر التخؾووػ الووذاتلو 

 ..! واحسان واكتاج ابداع كؾ طؾك الؿجفض ، والراح  والتؼؾقدر 

 والخصوق  والعجقو  ، والجدرد ، وإفؽار العؾق  مـ : آستزادة مـع ، 

 .. واحدة اضطرارر  فرص  أو معروف، دراسل مسار طؾك وآتؽا 

  القاقووع، وكراهقو  الوودكققي، آسوتؿتاع طؾووك الؼائؿو  : البائسوو  آكطقائقو 

 . وآكطُ  والـقر الخروج مـافذ كؾ ورفض

  ُطؼؾوف موـ رجعوؾ وٓ لدروف، الػؽوري اإلبوداع جـاح وكب  العؼؾ: تحجقؿ 

 . وآرتؼا  واإلدرا  لُستبصار مـارةً 
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 بسوقط ، ومعارُف  محدودة، معؾقمات رؽػقفا الدكقا وأن : الؿعريف التزهقد 

 اكؼضوك العؾؿُ  رردد: أو..!  الؿعريف الجفاد وٓ العؾؿل، العـَ   تتطؾ  وٓ

 ..! ورراد ورزاد رضاف ما لدرؽؿ ولقس شل ، كؾ وُدّون

  اسوتؿؾَ   بعضوفؿ، هوق كؿوا ، أخوررـ مقائود طؾك الؼائؿ : التبعل العقُش 

 طؾقفؿ وفرض  الؿطؾؼ، الخضقع لف فخضع ، وأحؽامف وصررؼتف الغرب

 فقسووتطعؿقن ، إفووراد إلووك الؿعـووك هووذا ورـتؼووؾ هـالووؽ، مووـ شوول  كووؾ

 ابتؽووار إٓ ابتؽووار، وٓ طؼووؾ لفووؿ رؽووقن فووُ ، اإلكتاجقوو  واكعوودا  التبعقوو ،

 . الؿستعان والل صقاتف، يف والخـقع التخؾػ

  والتطوقرات والؿسوتحدثات، آكتشوافات رؿفور فوُ طصره: طـ الغقبقب 

 التخؾػول، برجوف يف معوزوٓ روزا  ٓ وهوق وتتطوقر، وترجوع وتؿر ، التؼـق 

 ..! وآستػادة السما  شحق  آكطُ ، طـ هاجر
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 موعظُة الَفِطيلة.. واإلمناُء االجتماعي ...!/ 3

 

إذا أحسسوو  َبالؽسووؾ، وصقتووَؽ الفؿووقُ ، وخالطتووَؽ البُرووا مووـ كووؾ جفوو ، 

،  "بحوودرث الػسووقؾ "واسووتقلك الشووقطان طؾووك طزرؿتووؽ، فاسووتـِفْض العووزَ  

 ومقطظ  الجد، وحؽؿِ  التحر ، وتررا  العطا ...  

ـك  توووذكر حووودرثًا لؾػسوووقؾِ  ُمبفووورا ** إذا كـَ  مجفقًدا مـ الفّؿ والضَّ

 

 لجؿقوؾ مودارٌس فػقف مـ البعد ا

 

 وفقووف مزامقووٌر ومعـووك تبختوورا....! **

 

  حتووك لووق طووّؿ الػسوواد، وكُثوورت الجووراح، وتضووخَؿ التؽاسووؾ، واسووتحقَذ

اإلحباط ... فثؿو  كـوٌز رـتظور ، وحودائُؼ ذات بفجو  إلسوعاد  ... رؼوق  

صؾك الل طؾقف وسؾؿ كؿا يف الؿسـد طـ أكس رضل الل طـف بسوـد صوحق  

اَطُ ، َوبَِقِد َأَحِدُكْؿ َفِسقَؾ ٌ ) إْن َقاَمِ   َٓ  -صغار الـخؾ-السَّ َفنِِن اْسوَتَطاَع َأْن 

 َرُؼقَ  َحتَّك َرْغرَِسَفا َفْؾَقْػَعْؾ (.

  وإكؿاً  اجتؿاطًقوا بؼوقة الخقور، وتؾوذذ بصوقرة ، ًُ افعؾ وايرْس، وطش أم

 اإلسُ  الجؿالق ، يف صقرٍة طزرزِة الـظائر، قؾقؾ  إشباه..!



 
 
 

-12- 
 

 اليَوُض الراتي
 

) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  ّر مممـًووا كئقًبووا ، وهووق يف َيؿوورة الخطوور، وشوودِة الؽوورب، ومداهؿوو  وتووذك

الزلزل ، رشع الـقر، وربذر الغورس، ورصوـع إموؾ والـؿوا ، وأن الحركوَ  

 محؿقدٌة، والقلَس مذمق ، والثقاَب مذخقر ...!

  ،  وفِل هذه الؿقطظ  الـبقر  : حؽؿٌ  ذهبق  ، ومقطظ  حققر  ، حافزٌة باطثو

 التخؾُؼ بفا ، واستؾفاُمفا يف كؾ الخطقط والؿجآت .حريٌّ بؿـ وطاها 

  : الحض  طؾك العؿؾ يف أحؾِؽ الظروف، وأن اإلسَُ  دروـ ودكقوا،  ففيَاا

وهذا ضربٌ  قاصؿ  لؾػؽر الَعؾؿاي، الذي رؼّؾؾ مـ الشلن الودرـل يف البـوا  

الؿدي ، والتطقر الحضاري...! ورحاوُ  الػصؾ بقـ الدكقا وأخرة، ولوق 

ِؼفقا اإلسُ  ، وقرؤوه حؼ قرا تف لؿا فاُهقا بضُل  ، أو تخّرصقا ببدطوٍ  ف

 ويقار  ...!

  ،ولُقعؾؿ أن الغرَس الدكققي ُرحسـف كؾ  إكسان، ذكر وأكثك ، صوغقر وكبقور

طووالؿ وجاهووؾ..! فؾووقس ٕحووٍد طووذٌر يف هجووراِن الؿشووارك ، ولووق بغوورٍس 
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رُس بـووا ، وفقووف إرؿوواٌن صووغقر، أو كبتووٍ  هزرؾوو ، أو فسووقؾ  متفالؽوو ، فووالغ

 وتقكؾ، وطؿؾ وإكتاج ، وفعٌؾ واكتظار ..!

   ٌوهق مع مورور إوقوات رتطؾو  َسوؼقًا وَرّروا ، ومتابعوٌ  وحؿارو ، وترقو

واستصووُح ، وإٓ فوونّن الووزرَع سووقؿقت، والـبوواَت سووقذبؾ ، والغووراَس 

 سقضقع ورتفالؽ...!

 : اكؿ ، فالققَ  فسقؾ ، كافذٌة ٓستغُ  الػرص، واكتفاز الؿغ وِفي املوعظة

ويًدا بوُ حقؾو  ، وفِول هوذه السواط  صوح  والتول تؾقفوا سوؼٌؿ واخوتُف ، 

ـُ تغقر الدهقر، وصروَ  العقاصػ ..!  فالؿممـ ٓ رلم

  : تغؾقووُ  مصووؾح  العؿووؾ إخووروي طؾووك الووذهق  الوودكققي، وأن  وفيَاا

حسووـً  تػووق  الؿخوواصر، واكتسوواُب ثووقاب أطووُ وأجووؾ مووـ كووؾ خطوور ، 

 د ، واكشغا ...!واستعدا

  ، وكحؿووُد الل أن هووذا الؿعـووك حاضوور طـوود كسوو  يقوور قؾقؾوو  يف الؿسووؾؿقـ

ولؽـ رعّؽُر طؾقفا فْسٌؾ اجتؿاطل ردطق لؾراحو ، ورحبوذ الؽسوؾ، وروروج 
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لؾتػاه  والػفاه ..!! فقـتج جقؾ مفقـ ، يقر قادر طؾوك العطوا ، أو ربتودئ 

، قوا  الؿتـبول :  الطررؼ ورـؽص طوـ اسوتؽؿالف، وهؿوا آفتوان مشوفقرتان

فسوترى يف وَلؿ أَر يف طققب الـاس طقًبا...كـؼِص الؼادررـ طؾك التؿاِ ...!

الحقاِة قاطدرـ، ومثبطقـ ، ومـتؼصقـ ، وطازفقـ، رُؾؿفوؿ الػسوُؾ والػشوؾ 

 اجتؿاطقا وتػاطؾًقا ، والل الؿستعان .

  إكتاجقو  وهذه الػسقُ  آجتؿاطق  يالبا تؾؼاها معظ ؿو  لؾؽػوار، مزهودًة يف

 أهؾ اإلسُ ، وُتعرُف بالتؼاطس وضعِػ الرأي واإلفادة...!

أن العقاصَػ وآكفقوارات ٓ تحوقُ  دون التػواؤ  والعؿوؾ، وأثوار وفياُ :  * 

 اإلرجابق  ، فربَّ طؿٍؾ أحدَث خقرا، ورّب إكتاٍج صـع صرًحا وقُطا وبروجا .
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 املؤمُو .. الهدلُة والهخلة ...!/ 4

 

كالـخؾ  يف خقرِها وصؿقِدها ، وبركتِفا ، وططائفا وضؾفوا ، وطقشوفا  أواًل :ٍاو  

يف كؾ الظروف والػصق  ، قا  طؾقوف الصوُة والسوُ  :) حوّدثقي طوـ شوجرٍة 

 هل مَثُؾ الؿسؾؿ .. (.

  ُـ  حوّؾ  أرـؿا العطا ، كثقر الخصا ، طظقؿُ  ، التقحقد راسُخ  كذلؽ والؿمم

 وجسوودٍ  حوول، وقؾووٍ   وذكوور، إرؿووانٍ  مووـ رحؿووُؾ  مووا بػضووؾ بركتووف، حؾَّوو 

 . مخب 

 ُفووُ  والـظقووػ، الطَّقوو  طؾووك وققطفووا يف الطووائرة الـحؾوو  : ثاىيااا ويشااب

تلكؾ إٓ خقرا، وٓ تضُع إٓ خقرا ، كؿوا روي يف بعوض إحادروث . وهـوا 

رسال  تشجقعق  لؽؾ مممـ أرًضا ، وأكف يزرر الـػع ، وتشوع مـوف الطقبوات، 

 وكػعف طاٍ ، ٓ رضر وٓ رمذي .

  رصوقَ   أن ، الؼورآن موـ وحػوظَ  ، باإلسوُ  اللُ  أكرمف بؿممـ رؼبُ   ولذا 

 ػ بدرـف وسؾقكف .ُتِس  ، وقاذورات خطارا



 
 
 

-16- 
 

 اليَوُض الراتي
 

) أفكاز تطويسية، ومعامل 
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  إٓ تضووع وٓ خقوورا، تجؿووع ، وبركتفووا ططائفووا يف كالـخؾوو  الـحؾوو  ولووذا 

 ..!القصػ أبؾغَ  وما التشبقف، أجؿَؾ  فؿا..! خقرا

 تطقو  كقوػ كحؾو ، وسوؾق  كخؾو ، بصؿقد دهره رعقش مممـًا أن وتخقؾ 

ف بوو ورـتػوع مؽووان، كوؾ محاسووـف ورتودفؼ خقووره، ورعوؿ ، حقلووف موـ الحقواةُ 

 وخُكف وجقراكف ، كقٌر وّضا ، ويقٌث مدرار .جؾساؤه 

  طؾقوووؽ رحوووت ؿ بفوووا، العؿقوووؼ وإرؿاكوووُؽ  الؿعـقوووقـ، لفوووذرـ واستشوووعاُر 

ـَ  السووؾقكل، آكضووباطَ   رحوو  جؿقووٌؾ  فووالل ، الجؿقووؾ الخؾؼوول والتوودر

 .الجؿا 

  ووْؾ  وتغقوور الؿجتؿووع، جػووا ولووق حتووك شووؿائؾؽ، وحّسووـ صووػاتؽ، فجؿ 

 إحقا  .  وسا ت الـاس،

 الؿعطوا ة والـحؾو َ  ، الؿضقئ  الـخؾ َ  أك  لتؽـ ،  ًٓ ًُ  وطؿوُ، قوق  وتقاصو

ـُ  صاب فؿا ، وسؾقكا  ، ومعروفوف بشوقؿفِ  إٓ َسوؿا وٓ بلخُقوف، إٓ الؿومم

 ، إبصوار تخطُػ  جذاب ، وهاج  كُدرةٍ  حسـ ٍ  وكؾ صدق ، معروف وكؾ  

 . الؼؾقب وُتغري
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 شاٌب بعشسة شباب..!/ 5

 

  رؤرتووف تووبفج الؼؾوو ، ففووق شووعؾ  كشوواط، وأداة تغققوور، وسووػقـ  ٓ تؽووّدرها

العقاصػ. رؼق  ورػعؾ، ورعؿؾ ورحشد، وررسؿ وُرؿتع، ومثؾوف ُرؾوتؿس 

وُرعض طؾقف بالـقاجذ، فنكف كسخ  كادرة. فبريؿ تلكقدكا طؾك أهؿق  العؿوؾ 

ذاذ، الجؿاطل والحرا  الؿمسسل ، إٓ إكـا أحقاكا ، كحتاج إلوك طبواقرة أفو

رتحركووقن يف كووؾ اتجوواه، ورضووربقن كحووق كووؾ أفووؼ، ُروودطقن فقػعؾووقن ، 

ورلمـقن ورممـقن ، وُرـتوَدبقن فقتؼـوقن، وُتسوـد إلوقفؿ الؿفوا ، فُقبفروكوؽ 

 بالجقدة والطق  واإلتؼان!. والل رح  الؿحسـقـ . 

  ، لدرفؿ حز  وطز ، وطؾؿ وطؼؾ، وهؿ  واكطُ !.إذ ما تػور  يف يقورهؿ

ٓ وفعووُ وتحؿووُ!، وكؿووا ققووؾ يف بعووض هوومٓ : لووقٓ اجتؿووع فووقفؿ قووق

 الؿشؼ  ساد الـاس كؾفُؿ الجقد ُرػؼر وآقدا  قتاُ  .
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  تشّبففؿ أحقاكا بالػارو  طؿر، أو بعؾول الفؿوا ، أو بعؿورو الػوذ، أو بسوقد

إكصار سعد، رضل الل طوـفؿ،. وأسوتذكر هـوا ثـوا  رسوق  الل صوؾك الل 

لصوقُت أبول صؾحو  خقور موـ »كصواري: ) طؾقف وسؾؿ طؾك أبول صؾحو  إ

]كؿوا طـود « ( . خقور موـ ألوػ رجوؾ»كؿا طـد أحؿود، ويف روارو  ) «( فئ 

 الحاكؿ وصححف إلباي[ .

 :الػوراغ الؼقوادي.  -اإلجداب الجؿواطل .  - وتكنً فائدة ٍؤالء عيد

كؿقذج سوا  ٔخوررـ. وموع اتسواع  -كثرة الؿطال .  -أزمات القق .  -

ق ، وفؼرها العددي، فنكفا تحتاج لفوقٓ ، تـسوقؼا وتـظقؿوا الدطقة آسُم

وبـا  وإطدادا، وقد كان لػتق  الؽفػ أطظوؿ إثور طؾوك أهوؾ اإلرؿوان موـ 

إذ قووامقا فؼووالقا ربـووا رب السووؿقات }جوورا  ثبوواتفؿ وققووامفؿ بووالحؼ) 

 ]سقرة الؽفػ[ . {وإرض لـ كدطق مـ دوكف إلفا، لؼد قؾـا إذًا شططًا 

  وأرضووًا وجووقدهؿ الشووؽؾل والحضووقري يف كووؾ بركووامج ومـشووط، ررفووع

الؿعـقرووات، ورثقوور الفؿووؿ، ورؼووقي الؾحؿوو  والتوورابط!. ولووذلؽ ُرعووّقض 
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  ازتقائية (

الـؼص، وُررَد  التؼصقر، بػضؾ ما رؿؾؽقن موـ قودرات ومومهُت، وقود 

قا  أبق سػقان يف ُأحد، حقـؿا سل  طـ الؼادة الثُث ، فؾؿ رجبف أحود: )أموا 

د ُكػقتؿوقهؿ(. لعؾؿوف بػضووؾ أبول بؽور وطؿور بعود رسووق  الل، هومٓ  فؼو

 وأثرهؿ البؾقغ طؾك اإلسُ !. 

    ،والؿسارات الجؿعق ، ُرعتـوك بتربقو  العبواقرة  فنا  القاعادة املؤسساية

الػطـا ، والؿؼادرؿ البسوُ ، موـ التفبوقا حققرو ، وشوؿخقا كشواصا، وبوان 

لوذلؽ، وتتبـوك  أثرهؿ طؾك إخقاكفؿ وطؾك الـواس،!. فتمسوس الؿمسسو 

مقاهبفؿ، وتصؼؾ شخصقاتفؿ، وتزرودهؿ ِحوذقا ورطارو  واهتؿاموا، حتوك 

رصب  أحدهؿ لقس بؿائ  أو بللػ، بؾ كررود طشورة ابتودا ، رـػوع الل بفوؿ، 

ورحؿؾووقا هووؿ الوودطقة واإلصووُح بحووؼ وإخووُص!. وأن كووؿ ُتخوورج 

الؿحاضـ التربقر  والجامعات مـ شباب وصاقات، ولؽـفوا لقسو  طؾوك 

صـا، وتظفور فوقفؿ الغثائقو ، وقؾقوؾ موـ رؼوػ طـود  لحظو . ولوؿ أَر يف شر

 طققب الـاس طقبًا كـؼص الؼادررـ طؾك التؿاِ  .
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 َمِشسوُعَك احَلضازي...! /6

 

  َّطؾوؿ، صالو  وكوؾ ، إرجابل مممـ كؾ   رعقفا محددة، معالؿَ  مـ هـا ٓبد 

 التغققور، طؾوك وحرصوا لؾعؾوؿ، حبوا وتعبوا، وسوفرا وجودا، قورا ةً  تؽؾَػ 

 أو محوددة، يارو ٍ  بوُ تصوؾ  ٓ الحقواةَ  أن ، لؾػراغ وسًدا لؾسعادة، وصؾبا

 ) الُحؼو  وإجقوا  الوـػس تـػوع طؾقفا، متعقب وقضق  مبتؽر، مشروع

 . ( طبثا خؾؼـاكؿ أكؿا أفحسبتؿ

 ُـُ  فوو  والؿووا  والصووح ، الـشوواط لووف توودخرُ  مشووروع بووُ العووقُش  َرحسوو

 واإلتؼووان لؾزرووادات رطؿوو  الػاطووؾ، فووالؿقضػ.. والتػؽقوور والققوو 

 ، آجتؿوواطل العجووز وسوود الثووروة، ضووخام  وهووؿّ  والتوواجر ، اإلداري

 . مسمولقتف يف الجؿالل واإلبداع اإلكتاج وقضق  والؿسمو 

 بوؾ ، ُسودى والتؼؾو  ، طبًثا العقُش  لف رحؼ ٓ ، راشد مممـ كؾ وكذلؽ 

 كحػووظ والتوواررخل، الحضوواري ومشووروطف الؿشووروع، هدفووف لووف لووقؽـ
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ًُ  الؼرآن  الوقطظل، التولثقر بؾوقغ أو وتدررسوفا، الصحقحقـ حػظ أو ، مث

 رطاروو  أو الخقرروو ، الؿبوورات تلسووقس أو الػؽرروو ، الجبفوو  حراسوو  أو

  .  الؿحتاجقـ

 ـَ  مشروطفؿ رؽقنُ  قد  البسقط ، والعامق  الؿسؾؿ والعامل  الصوال ، آبو

ـَ  أو ، الؿبفج البق  أو  إصوُح أو ، وخدمتفؿ الجقران مع التقاصؾ حس

 .البقـ ذات

  وميالُ: ذلك حتقيق معامل ومً

 الدراسو ، صوق  مـ تقّلد وماذا ؟.ترو  ماذا ُتدر  بحقث : السؤياة  جالُء 

 واكتؼوووا  ، إموووقا  جؿوووع أو الووودورات، وتؽثقوووػ الحقووواة، ويوووقص

 . شابففا وما ، إسػار أو ، التُقل وكثرة إصدقا ،

 أوهوا ، أو إبفوا  فقفوا رؽوقن وٓ تتع ، ٓ التل الؿحددة : اخلطاة  زسُه 

 ..! أسؼا  أو
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 وفِول ، أجؾفوا مـ والؿشؼ  والـص  القق  ُرجؿع بحقث : هلا العيش 

 . تحؼقؼفا سبقؾ

  طؾووك وتؼوودرؿفا الصوواد ، البووذ  تستشووعر بوولن أجؾفووا: مووـ التضووحق 

 هوق والسوب ..! قاتؾو  ومعاكواة صوقرُ، سػرا وتتحؿؾ ومُذ، مريقباٍت 

 .إلقف الـاس وحاج  حاجتؽ واستشعارُ  ، بؿؼصقد  اإلرؿانُ 

 بووادروا ُسووبؾ) وتشووؼ   فوورٌص، تقلووُد  الحقوواةِ  فػوول : فسصااَا اساااللالل 

ـْ  ، طؼبووات وتووذلُؾ  أبووقاٌب، وتػووت  ، ( بإطؿووا   ، الؿبووادررـ أوَ   فؽوو

 سوقرة ( الؿتـافسوقن فؾقتـافس ذلؽ وفِل تعالك:) قا  ، السابؼقـ وأسرعَ 

 . الؿطػػقـ
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 مقوالٌت ُملهمٌة وُمخفِّصة ..! /7

 

  الققمق  الذكر ِوالتُوة يف وصاقُتؽ ، إرؿاكؽ يف َوققُد . 

 بالدطا  ربؽ إلك والفْج  الجادرـ، سقرَ  فطالع ، هؿُتؽ طثرْت  كؾؿا. 

 الساطات ووأد بالفقان ترضك ٓ أن العؾقا هؿتؽ . 

 الَفؿؾ مع كؽقنَ  أن رؿـع والحضاري الشرطل وطُقـا. 

 ومصابرة وطزرؿ  صاق ٌ  الل رسق  سقرةِ  يف . 

  مـف فاتخذ ، العبادة هق الدطا  ًُ  بعؿوؾٍ  وأتبعوف ، لُكطُ  وسؾؿا ، لؾؿعالل سبق

 . ضاهرة والخقرات كازل ، فالرحؿات متطؾع ، وكػسٍ  جاد،

 أذكاَر  واتُؾ  فراَشؽ، فرّت  استقؼظَ   إذا. 

 وصحتؽ لـشاصؽ مـاسب ً  أهداُفَؽ  لتؽـ. 

 سعادتؽ ومـبعُ  يارتؽ، وهؿُتؽ حقاتـا، ِهؿُؿـا . 

 رسقرات صػحات ولق ، قرا تؽ الزاد قبؾ صعاُمؽ . 

 آكتظار صقابقر يف حتك ، مؽان كؾ يف تؼرأ كػَسؽ طّقد . 

 محـ  أو جـ ٍ  يف سـقـ، طشر بعد أك  ماذا تػؽر !.. 



 
 
 

-42- 
 

 اليَوُض الراتي
 

) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 مباشرة الذات مـ اكطؾؼ ، أخررـ طؾك تعتؿُد  وأك ..  تـجَ   لـ . 

  ُالخؿق  تعطقؽ الػاشؾقـ وسقرُ  القققد، تؿـحؽ الـاجحقـ سقر . 

 لؾعزرؿ  ومضاِت  واجعؾفا ، الذاتق  لؾسعادة الؿقاقَػ  وّضػ . 

  وجعؾـول ) أخوررـ وكػوع ، وآسوتزادة والسرور لؾعؾؿ مادةً  جقالَؽ  مـ اجعْؾ 

 .( كـ  أرـؿا مباركًا

 ٓ  أن وسوارع ، أخوررـ لخودمات متؾؼًقوا أو ، طواجًزا أو صوػرا، أو طالوً ، تِعْش 

  .ومـتجا أوًٓ  تؽقن

 ٓ حؽؿ ً  كتابا، مصؾحً ، صـع ، ، فؽرةً  ، فائدة رق  كؾَّ  تتعؾؿ أن تترد ،  ًُ  ، فاضو

 .الػاتحقـ خقر وهق الؿستعان، والل ، الؿعتاد كسُؾؽ أو ، رقُمؽ رتؽررَ  ٓ وأن
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 مسايا ضلفية...! /8

 

 " الل رحؿف أحؿد اإلما ُ  " الؿؼبرة الك الؿحبرة مع . 

 "   َالل رحؿف وهق  " فافعؾ أحٌد  الل إلك رسبؼؽ ٓ أن استطع . 

 ٓ  ُالل رحؿف كثقر أبل بـ رحل " الجسد براح  العؾؿُ  ُرستطاع . 

 " ابووـ. " دكووئ بالوودون والراضوول الفؿوو ، طؾووق   العؼووؾ كؿووا  طُموو  مووـ 

 . الل رحؿف الجقزي

 "   ُدراهؿؽوؿ طؾوك حرصوًا موـؽؿ أشود أوقاتفؿ طؾك كاكقا أققامًا أدرك 

 . الل رحؿف الحسـ.  " ودكاكقركؿ

 " ٓ  َّالفؿوؿ صوغر موـ الؿؽرموات طـ أقعَد  أرَ  لؿ فني هؿتؽؿ؛ َتصُغرن " .

 . طـف الل رضل الػارو 
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 ضُت ضَهواٍت مبازكات..! /9

 

 والؿقشوح  لؾعزمات، الُؿؾفب  لؾروح، الجاذب  لؾػماد، الخاصػ  الّسقرِ  مـ 

 زلو  وٓ.  طـوف الل رضول معاذ بـ سعد إكصار سقد سقرة  ..!بالبركات

 يف وتػانٍ  ، كادرة شجاط ٍ  مـ رحؿؾ وما الؿتػردة، الزطام  تؾؽ مـ متعجبا

 .... !كبقر الدطقة

  ِالسوؿق يارو  يف ضوخؿ  اإلكجوازات ولؽوـ القسوقر، الودطقي طؿوره بوريؿ 

 ....! وأرضاه طـف الل فرضل والزخارة،

  طؾقووف الل صووؾك فقووف قووا   ومؼووّدمفؿ، سووقدهؿ بووؾ إكصووار، سووادات مووـ 

 . ( سقدكؿ إلك ققمقا ) قررظ : بـل حصاد رق  وسؾؿ

  ُفؼوط، سوـقات( )سو  اإلسُ  يف ُلبثف سقرتف يف والعجق  الؿبار : العؿر 

 وأتووك العجائوو ، فقفووا قووّد  ولؽـووف سووـ ، وثُثووقن إحوودى وطؿووره أسووؾؿ

 ..!والؿؽاس  بالـػائس
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 الل رضول مصوع  لؾؿدرـو ، اإلسوُ  سػقر رد طؾك أسؾؿ الؿمثرة: الؼقادة 

 يف اإلرؿان رَسخ كقػ تلمؾ ثؿ الل، رضل ُزرارة بـ أسعد صررؼ ومـ طـف،

  . والػُح والخقر بالـجاة ورلمرهؿ ققمف، رحذر داطق ٍ  إلك وتحق  ، قؾبف

 رأي معرفوو  يف الل رسووق  فقطؿووع بوودر، يووزوة تحضوورُ  السووررع: الؼوورار 

 طؾك تـّص  وبقعُتفؿ الؿدرـ ، خارج الؿعرك ُ  تعقـ  وقد إكصار، جؿاهقر

ـُ ..  ورؽررهوا ( الـواس أرفوا طؾولّ  أشوقروا ) فقوردد: داخؾفا، الـصرة  فوقػط

  ! (...الل رسق  را ترردكا لؽلكؽ ) لذلؽ: سعد

  ْموـ حبَؾ  ِصؾ ) محّبرة، مذهب  بؽؾؿاٍت  وجداكؽ وطّطر ذلؽ، بعد وترّكؿ 

  ..(.... شئ  مـ حبؾ واقطعْ  شئ ،

  ُوققمف، كػسف حّؿؾفا التزامات والتز  تؽالقػ، زاد فؼد اإلضافق : الشروط 

 .(...شئ  مـ حبؾ وِصؾ شئ ، حقث فاضعـ ) سابؼا: تذكر لؿ وأشقا 

 اإلسوُمل وشوؿؿف الضوقؿ إبواؤه رتجؾوك الخـد  وفِل : القؼقـل التحدي ، 

 صوؾك رعورُض  حقـؿا...! والـػائس إمقا  تؽّدره ٓ الذي العالل، ورؼقـف
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 الؿؽول الجوقَش  لُقضعضوعَ  )يطػوان( فقف رصال  مادرا حُ وسؾؿ طؾقف الل

 ...! مشفقرات طالقات كؾؿات يف فقرفضان السعدرـ، فقستشقر وأحزابف،

 فوالتؿس حقاتوف، بطوق  ولقس وطؿؾف، بنكتاجف رحس  الؿر  أن هـا فتلمؾ 

 . العؿؾ وُحسـ بالصد  البرك 
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 جَلُد الفاجِس، وعِجُص الثقة ...! /10

 

  حقووث والوودو ، إمووؿ توواررِخ  وفِوول العاموو ، الحقوواة يف رؤرُتفووا رمسووُػَؽ 

 أهوَؾ  تؾحوظ حوقـ يف ،  الؿتعوددة وآبتؽوارات ، اإلرادة وققة الصـاطات،

 ريوؿ آخوررـ، طؾوك معتؿودرـ وشوبف وتؽاسوؾ، وضوعػ طجزٍ  يف اإلسُ 

 .( راحؾ  فقفا تجد تؽادُ  ٓ الؿائ  كاإلبؾ ).! والعظؿ  الؽثرة

 يف لحظفووا وكلكفووا طـووف، الل رضوول طؿوور الػوواروُ   مـفووا اسووتعاذَ  ولووذلؽ 

 وقوورون التراجوع، بعصووقر فؽقوػ ، ضووقؼ شوؽؾ طؾووك الؿػضوؾ  الؼورون

 !؟.. والتذور  آستفُ 

  أن ترضوك فؽقوػ ، آراتوف يف والتػؽورِ  وكتابوف وبوذكره باإلسُ  اللُ  مّتعَؽ 

 يف وأك ! ؟ طؼؾؽ، وطؼقلفؿ هؿَتؽ، وهؿؿفؿ ، مبادئؽ مبادئُفؿ تغؾ 

ـٍ  ذات وصررؼ  ققرؿ، ودرـ يرا ، شررع   . ومعقـ وقرار حس

  ْـ  بالووذ  ترضووك وٓ ، قرآكووؽ وطظؿوو ِ  درـووؽ، كعووزة وطزرووزا طظقؿووا كوو

 ققلوف وصوّ   ( بؼوقة آتقـواكؿ موا خوذوا :) تعوالك قا  ، والفقان والضعػ
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

ـُ  :) وسؾؿ طؾقف الل صؾك  الؿوممـ موـ الل إلوك وأحو    خقرٌ  الؼقي الؿمم

 .( خقر كؾ وفِل الضعقػ،

 بتػفؿفوا أكوف إٓ السوؾق ، هوذا جورا  موـ آجتؿاطل الؿـظر سق ِ  ومع ، 

 والعزرؿوو ، القؼظوو  طؾووك الؿسووؾؿقـ طؼووُ  لتحؿووؾ آثارهووا مووـ والضووقؼ ِ 

 والدكقو  الودون وكراهو  والعؿؾ، الـشاط جذوة واشعا  الروح، وتجدرد

... 

 دوكوًا تؽـ فُ..! دوكا كان مـ بالدونِ  ورؼـعُ ...العُ را  الؿر ُ  طُ ما إذا 

 ومتاكوو َ  ، الؼوورآن طظؿوو  وطووْش  إهووداف، وتحؼقووؼ والعؿووؾ، الحقوواة يف

 آتقـواكؿ ما خذوا ) الشرطق  الؿبادئ ومؼتضقات ، السؾػ وحققر  السـ ،

 ..! وبؾسؿ ودوا  وطزم ، ققةٌ  الؼرآن وفِل ( بؼقة

 موـ وكوان ، ومسوابؼ  وابتودار ، ومشارك  وسعلٌ  وطؿؾ، جٌد  السـ ِ  وفِل 

 ققوٌد  ٕكوف. ( والؽسوؾ العجوز مـ بؽ أطقذ :) وسؾؿ طؾقف الل صؾك دطائف

 ..! صقرؾ وشؼا ٍ  ذ  ذاُت  ومؼامعُ  ، قاتؾ
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 اِنبالُج الَفجِس وانفتاُح الباب...! /11

 

  ُحقو  وكسوؿات بودرع، كفوارٍ  طوـ ومسوػرا الؾقؾ، ضؾؿ َ  شاقًا الػجرُ  رطؾع ، 

 وموا فقفوا، الوذكر أصقوَ   فؿا ، القجقد وتحل الـاضر، وُتبفر ، الػماد تشرح

 ..! وأكدا ها زهراتِفا ألذَّ 

  قدسوقتفا، وحضور بركتفوا، وكواَ   جؿاطو ، يف الػجور صوؾك مـ والؿقفُؼ 

 إنّ  ) محضوقرة مشوفقدة صوُةٌ  فنكفوا ومتعظوا، ومسبحا ذاكًرا بفا واكتػع

 .اإلسرا  سقرة ( مشفقدا كان الػجر قرآنَ 

 يف والسووعل ، إرزا  وصؾوو  ، إطؿووا  إلووك البؽووقر : ذلووؽ بعوود ثووؿ 

 . ( مـاكبفا يف فامشقا ) العقش ولؼؿ  السعادة ورا  والؾفث الحقاة،

 وبصوؿ  التقكوؾ، ولؿسو  الخوروج، دطا  الؿـز  باب فتَ   إذا السـ  ومـ 

 اللِ، باْسؿِ  ) : والسُ  الصُة طؾقف قا  كؿا ، آكشراح وترراق  ، اإلرؿان

ْؾووُ   َٓ  َحووْقَ   َٓ  اللِ، َطَؾووك َتَقكَّ ةَ  َو َّٓ  ُقووقَّ  ، واطتؿوواد تقكووؾ فػقووف. ( بِوواللِ  إِ

 . واستـاد وتػقرض
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 ك. َوُوِققَ   َوُكِػقَ   ُهِدرَ   " : ثؿراتفا ومـ ، َلفُ  َفَتَتـَحَّ ـُ َقاصِق  َلوفُ  َفَقُؼقُ   الشَّ

 ." ؟ َوُوِقلَ  َوُكِػلَ  ُهِديَ  َقْد  بَِرُجؾٍ  َلَؽ  َكْقَػ  : آَخرُ  َشْقَطانٌ 

    ِْرحؿو َ  واستشعر والػماد، الروح بف وامأل الدطا ، بذلؽ رقَمؽ فاستػت 

 اطتؿود موـ ز َّ  وٓ رجواه، موـ خواَب  فؿوا ، وهدارتوف وتقفقؼوف وطقَكف، الل

 . طؾقف

 أسوباَب  لوؽ وفواتٌ   حقائجؽ، وقاضٍ  ، ومعقـؽ حافُظؽ، اللَ  أن وتقؼـ 

 . (.. لفا مؿسَؽ  فُ رحؿ ٍ  مـ لؾـاس الل رػتِ   ما ) والتلرقد الرز 

  َ أو مفؿوو ، أو بعؿووؾ وارتووبط لؾـووق ، الخؾووقد أو لؾراحوو ، والركووقنَ  وإرووا 

 ، وإكجاز مطالع 

  ِارتضووقا الووذرـ إوقووات، وسوورق  التوواففقـ ومجالسوو  الػووراَغ، وحوواذر 

 والوورز  السووعل وتوور  والشووراب، الطعووا  هؿفووؿ وكووان ، طبًثووا حقوواَتفؿ

 .( ُترجعقن ٓ إلقـا وأكؽؿ طبًثا خؾؼـاكؿ أكؿا أفحسبُتؿ ).. واإلكجاز
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  ِيف إخوُ  مؽوار  واكشور ، تخسورهؿ وٓ وترفوؼ، ببسوؿ ٍ  الـاس وقابؾ 

 .وأخًُقا درـا الـاس وكػع والترفؼ لؾقسر ابُتعثؿ فنكؿا مؽان، كؾ

 أو تتووراكؿ، أو ، فتؽسووؾ لؾغوود، تمجووؾ وٓ رووق ، كووّؾ  طؿَؾووؽ وكّؿووؾ 

 . الؿستعان والل الُحؿقل ، فتثُؼؾ تتضارؼ،
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 كتاٌب غيَّسني...!/ 12

 

 ورسوالتف العؼودي، ومعـاه  الروحاي، وأثره الل، كتاب مثَؾ  شل ٌ  ُرغّقَر  لـ 

 وتوزود ، حؽؿَتوف واستؾفؿ درسف، مـ فاستؽثرْ ..اإلقـاطل وحقاره العالؿق ،

 .( الصدور يف لؿا وشػا ٌ  ، ربؽؿ مـ مقطظ ٌ  جا تؽؿ قد ). ومقرتِف زاده مـ

 بفووذا ررفووع اللَ  إن ) متووقج موومنٌ  وذاكووره مـصووقر، وقارئووف مرفووقع، فحامُؾووف 

 .(.. أققاًما الؽتاب

  َ كصووحق  الفؿووؿ وشووحذ ، والجوود الؿصووداقق  طؾووك احتووقت كتووٌ   وثؿوو 

 . الباهرة الحسـ  ومزاهره الؿقضقطل وتـقطف ، الـبقي ودرسف البخاري،

 الؿؽتبوو  وفِوول ، فائوودة مووـ تخؾووق ٓ مػقوودة، كتووٌ   : والسووـ  الؼوورآن وبعوود 

 وتػسوقر مسؾؿ وشرح والػت  والتذكرة والرراض والؿغـل الزاد اإلسُمق :

 قؾو  يف إثر تبؼل مؿا ، وأشباهفا والحؽؿ العؾق  وجامع ، العظقؿ الؼرآن

 . قارئقفا
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 أن والؿفووؿ ، وتزخوورف ، ،وتؿقووزت كالوو  وطالؿقوو  محؾقوو  كتووٌ   وهـالووؽ 

 ترراقو  أو الجود، إشوعا ِ  موـ صوـاطتف، فقؽ ورصـع ، الؽتاب إلقؽ رضقَػ 

 . الَؿفؿ  وإكجاز ، الفؿ  حػزِ  أو القهـ، دوا  أو السؼؿ،

  ٌموـ والعاقوؾ الػاكفو ، كتـوقع مقضوقطاُتفا، ومتـقطو  الؽت ، هل كثقرة ٓ 

 ورلخووذ روحووف، رـؼووؾ الووذي الـووقع ورػؼووف فؽووره، أو ، مالووف أو وقتووف، رضووقع

 اقورأ )..!مريقب وأصقُ   مؽسقب، أكػُس  فالؼرا ة ، معالقف ورصـع بعؼؾف،

 .( خؾؼ الذي ربؽ باسؿ

 ورجاُلفا مجُدها قق ٍ  مؼالقُد ... وزاكـا ِزّكا الؽتَ   قرأكا ولؿا !.. 

 وتسوتقلل الؼـاطوات، وتغرُس  الؿتغقرات، تحتقي التل الؽتُ   تغّقركا وإكؿا 

 . وساط  حقـ كؾ يف وحؿِؾفا ، إتؿامفا طؾك وُتجبر  الساطات، طؾك

  مـوؽ تجوري بؿعاكقوف وأحسسَ   طؾقؽ، استحقذ الذي ذا  كتاٍب، وأكػُس 

 . والبفا  الخقرر  مدارج يف بؽ وصار والفقا ، الد  مجرى
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  ازتقائية (

 فؿووا ، لؿسووتؼبؾؽ وتلهووْ   تػؽقوور ، وأشووعؾ طؼَؾووؽ، وأكِوورْ  ، كتَبووؽ فتخّقوور 

 سوورُج  الوودكا يف مؽووانٍ  أطووز  ... مسووتبقـ كووافع كتوواب يف إٓ والؿجوود السووعادةُ 

 ...!كتاُب  الزمان يف جؾقس وخقرُ ...سابٍ  
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 إمنا امَليُت مّيُت األحياء ..! /13

 

 !!...)  هؾ رقجُد حؼا ضاهرة بشرر  اسؿفا ) مّق  إحقا 

  حقـؿا تتلمؾ وجقدكا وحراكـا الدكققي ، فعُ تشاهد موـ روـغؿس يف ذلوؽ

فقعوقش بوُ هودف وٓ يارو ، ورسوقر الصـدو  الؿفترئ.. مق  إحقوا  ، 

سوووقرَة السووواطل ورا  الؿطعوووؿ والؿشووورب، وقووود بوووّدَد صوووحتف، وأيػوووؾ 

 مقاهبف...!

  : فؾؿ رؽـ ققُ  الشاطر مبالغا حقـؿا كبف طؾك ضقاع هؿؿ، واكتػوا  مؼاصود

 لقس َمـ مات فاستراَح بَؿْقٍ .. إكَّؿا الَؿْقُ .. َمق ُ  إحقاِ !

 ش العبثل ) أفحسبتؿ أكؿا خؾؼـاكؿ طبًثا( والسوقر وشبقٌف بفذا الؿعـك : العق

..) أرحسووُ  اإلكسوواُن ان ُرتوور  فقفووا ُسوودى وهووقى بووُ معـووك وٓ إكتوواج 

 ُسدى(..؟!
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  ازتقائية (

  ، ومووـ سووؿات هووذا الشووخص : تضووققُع الؿقاهوو  ، وتبدروود إوقووات

والسوووؽقن الؿسوووتدرؿ، وإصالووو  الراحووو  ، والـظووور يف إرِض استضوووعافا 

 وإخُدا.

  وأكوو  حوول، ودافووِع الووقهـ، واكبووذ التراخوول، واكطؾووؼ يف فحوواذر الؿووقات

ًُ وكادحا ، فؿتعُتفا يف العؿؾ، وطُجفا الحركو ، واسوتغراقفا  الحقاة طام

يف الذكر، ولوذتفا يف اإلكتواج ، وططرهوا يف الصوداق ، وسوعادتفا يف فؼففوا، 

 وأكفا دار مؿر ٓ مستؼر ...!

  رـطوؼ، وجسود رعبور.. فُ تؿ  وفقؽ قؾ  رـبض، وطؼؾ رضقع، ولسان

فؿووا ُخؾؼوو  إٓ لحؽووٍؿ سووامق ، فاسووُؿ بفووا لؿـووتٍج مبووار ، وشووجرة طالقوو ، 

 قطقففا داكق  ..!

  جؾ  الذي أثوروا يف الخقواة، وتركوقا بصوؿات، طركقهوا طركوا ، وجاهودوا

 فقفا جفادا كبقًرا.. وسارطقا طؾك بركات ربفؿ
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 ِمِو وزاِء ُجُدز..! /14

 

 سوقاجفا وتحطوؿ ، الؿصـقط  القهؿق  الُجدر طؾك تـتصرَ  أن حاو  دائؿًا 

 ..! ومشاركاتؽ هؿتؽ طؾك الؼائؿ

 جودر، ورا  موـ إٓ رؼواتؾقن ٓ وهؾعفؿ، جبـفؿ فرط مـ القفقدَ  أن وكؿا 

 وبووقـ بقـفووا تحووق  طازلوو  ُجوودرا صووـع  اجتؿاطقوو  شخصووقات كووذلؽ

 : ذلؽ ومـ وآكطُ  الخروج

 مووـ إمووقر وتقسوور ، الػائوودة بعوود  لفووؿ رووقمئ الووذي : الكساا  جااداُز 

  حقلؽ

 ٓمسو  او بقتـوا ، واكجوازه تػققوف رؿـعقن اطدا  لف وأن : الاوٍه  جداز 

 الذاتقوووو  والـفضوووو  لؾعؿووووؾ وثغوووورات فرصووووا لشوووواهد الحقوووواة قوووودماه

 .وآجتؿاطق 
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  روقحل الوذي الوداخؾل بالؿرض ورحس ، قادر يقر واكف : العجا   جاداز 

 رصوقر حتوك الػاطؾق ، وطد  التعؾؿ، وسق  العؿؾ، طؾك الؼدرة بعد  إلقف

 ..! الؽبقر كالشقخ  القافع الشاب

 أخوو  وهوول ، الؿفووا  وإرجووا  ، إطؿووا  وتوولخقرُ  : الالسااوي  جااداُز 

  والثقابات الؿرات  وفؼدان ، والحرمان التبطئ  مـ فقفا لؿا الشقطان

 أو محودد، شوخص أو ما، باب طؾك وآتؽالق  وآكتظار : الترق  جدار 

 ..!رحصؾ حدث
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 خطوزُة الطَّرِي مع الَقطيع...! /15

 

 ـَ رسقروَن بُ هدف، وَرغدون بُ رسال ، قد أيػؾقا فوؿ   الذر العؼوؾ ، هؿ 

صعا  رحصدوكف ، أو مشروٌب رحتسقكف، أو صابقر رقزع هدارا وتحػا بُ 

مؼابووؾ ، فؿووـ تووقرط فووقفؿ وقوود ُأكوور  بالعؼووؾ، وُأططوول الثؼافوو ، وتؾووذذ 

بالـباه  ، فعؾقف الحذر وآتعاظ ، وإن اضوطر فؾوقؽـ ممقتوا ، لفودف ثوؿ 

 رتراجع ورتقب، ٕن الـتائج وأثار كارثق  مـفا :

 ىعناِة العقا  :   ف ٌُ بحقث تـجرف لتفافو  فؽوري ، فوُ تػؽور ، ٓ  قادا

طؾؿًقا ، وٓ مـطؼقا ، وتعطؾ آل  هل أساس ففؿ الؼرآن وتودبره ) لقودبروا 

 آراتف ، ولقتذكر أولقا إلباب( سقرة ص .

  : ٕكفوؿ ٓ رحتؿؾوقن خطواب القطواة  ذٍاُب الللة واجل الة اللفظياة

عامق ، واإلسوػاف الؽُمول إٓ موـ رحوؿ الؿثؼػقـ ، ودردكفؿ الصقاي  ال

 الل .
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  : وهوول محووؾ مقضووعفؿ ولؼووا اتفؿ.. إمووقر  اسااالطعاُو الفويااوية

 مختؾط ، والػؽر مفجقر، والزمان مضّقع ، وآستؿتاع سقد الؿققػ .

  : ٕكووؽ يف الؿحصووؾ سووتجامؾفؿ ، وطؾووك حسوواب  اسااالحالء اللباااء

 ..!.طؼؾؽ وُحسـ تقجفؽ، فتػؼُد كباهً ، وستبقع وطقا 

  : بسوووب  إضوووعاف جوووذوتفا، ووأد معالؿفوووا ، ٕكفوووؿ  تساجااا  اهلناااة

 رضقؼقن بجاٍد رافع، ورحطؿقن مؼداًما متقثبا .

 : فبعوود أن كاكوو  متقـووً  طؼُكقوو ، باتوو  هزرؾووً  دكققروو ،  تلااُ  ادٍاادا

 تتؿحقر حق  مؽاس  ذاتق  ، ومعقشق  َمفقـ  .

 وتـتؼوؾ هوذه ) الؿورُ  طؾوك دروـ خؾقؾوف (  وٍه مً تياوهله احلديث

 الخُ  بُ شعقر مـ صق  الؿعاشرة، ودرؿ  الؿماكس ..!

 ، العيَش يف ظالل السلبية ٌَ وٓ   حقث ٓ أثر ، وٓ يوراس، وحيبو

.. ًُ  إكتاج وٓ فاطؾق  ..! مجسدرـ كظررو  العبثقو ، الؿذمقمو  شورًطا وطؼو

 )أفحسبتؿ أكؿا خؾؼـاكؿ طبًثا..( سقرة الؿممـقن .
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  أطووداٌد يػقوورة، وكثوورُتفؿ تووقهؿ الـوواس وتغوورهؿ، وهووؿ يف الؿجتؿعووات

 فقـجرفقن يف سقؾفؿ ومرافئفؿ ، دون مراقب  وٓ حسبان ..!

  ومـ الؼطقع مساٌر فؽري مقجف، رصادر العؼوؾ: طبور إشواط  متعؿودة، أو

خبوور الؽتووروي، أو حوودث مصووـقع، أو جفووات مشووبقه ، وُرسووتغؾ لووف 

ك واقوع مزروػ، أو سوطحق  الػضاُ  الؿػتقح والثوقرة التؼـقو  ، لــتفول إلو

 قاتؿ  ، والل الؿستعان .

   وحتووك تؽووقن مـتجووا ، يووادر الؼطقووع، واكػووض العؼووؾ ، وأشووعؾ زمووا

 الؿبادرات والتػاطُت ، والسُ  .
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 كلُّ يوٍم آية ، وكلُّ يوم ُمصطلح..! /16

 

 وتػسوقُرها الشوفر، يف آرو ً  ثُثوقـ سوققرثَؽ  رق ، كؾَّ  آر ً  حػَظؽ أنّ  تصقر 

 الػؼفقوات واسوتـباط ، الؼورآي والتودبر الوقطل موـ صوػحات حقوازة رعـل

 ، الجفود ضاطػَ   لق وكقػ! ؟.. ممصُ وطؾًؿا ، جّؿا فؼًفا رؿـحؽ مـفا

 !؟..الفؿ  أرؼقك  وضغطَ   ، الَؿفؿ  وزدت

  ُكوؾ حػظوَ   لوق ، والحدرث كالسـ  العؾق ، بؼق  مع ذلؽ فعؾ وتستطقع 

 إربعقـ كررَت  ولق الشفر، يف متـقط  أحادرث لدرؽ لصار ، حدرًثا رق 

 . سررعا وحػظ  لُضبط  شفر كصػ خضؿ يف الـقور 

  ُرحودث قؾتوف موع الؿتراكؿ ، الغقِث  كؼطراِت  والؿتعاهد الؿتؽرر فالعؾؿ 

... ُتؾتؼطْ  التل العؾؿ ُكخ  مـ... مثؾف ويدا شل ٌ  القق َ ...  حقـ بعد أثراً 

ُؾ   ...!الـؼطْ  اجتؿاع السقُؾ  وإكؿا...حؽؿ ً  بفا الؿر ُ  ُرحص 
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  تجوردَ  أو رقمقوا، وفقائودها ققاطدها تتحػظُ  ومتقكا، كتًبا ذلؽ طؾك وِقْس 

 ، وصوبرٌ  كْسورٌ  فقفوا وأك  الشفر سقحضر رق ، كؾ طشرر  صػحات مـفا

 .( بؼقة آتقـاكؿ ما خذوا )..! والَؼْػر الػؼر لحقاة ومتجاوزٌ 

 فوتعؾؿُ  ، مـؼطوع كثقر مـ خقرٌ  ، دائؿ قؾقٌؾ  : تقاول  الشسعية والقاعدُة 

 ثوؿ "الؿبسوقط" أو "الؿغـل" ختؿ مـ خقر باكتظا ، رق  كؾ فؼفق  مسلل ٍ 

 ...! صقرؾ  ُمدًدا هجرها

 ولؽـووف... ختؿوو  -أكجووزت -قوورأُت  : بقااوهله كااو وٌ تشااد  كااه 

 وصالفووا كابتوو ، لفووا كبتوو  وٓ قوورار، لفووا رؼوورَّ  لووؿ حقووث إكجوواز ٌمـؼووقص،

 ...! الؿراجع  وقؾ  الفجرانُ 

 بوُ كوا ٍ  ، رقمًقوا كابوٌ   طؾؿوف والوذي الياومي،  املالعَاد  لارلك  خالًفا 

 ....!رتعثر أو رؼػ رؽاد ٓ الجؿقؾ، الـفر جررانَ  جارٍ  اكؼطاع،
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  ْأكو  ُتخؾػوف ٓ بؿقطود، أو بقجبو ، أو بصوُة، الققمل القردَ  ذلؽ واربط 

 حقوث الؿثؿورة، الرائعو  والشوجرة الصوبر طاقبو  واستحضور هؿُتؽ، وٓ

 . والروح القجدان يف الػرح وسرران الـتاج

   العؿوؾ حو َّ  كػسوؽ يف سقؼذف ، مفـل أو فؽري أو طؾؿل ُمـتج رق  كؾ 

 . إيقار والؿثابررـ الجقاد، إطُ  مصاف   يف بؽ وسقطقرُ  واإلكجاز،

 وآكحصووار التراجووع ورفووَض  فقووف، والرسووقخ محبَتووف رعـوول واسووتدامُتف 

 طزمو َ  وٓ اسوتثؿروها، قوقةَ  فوُ الـواس، بعوض فقوف توقرط الوذي الذابؾ،

 ..!أشعؾقها
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 ..!  أنَت قادٌز وفاعٌل / 17

 

  ـِ  يف فاكو  ، وأططا  ومـحَؽ  اللُ  جّؿؾَؽ ..  صوقرة وأكؿوؾ تؼوقرؿ، أحسو

ـْ  فوُ ـِ  يف اإلكسووان خؾؼـووا لؼوود ) الرباكقوو  ومقاهبووؽ بؼوودراتؽ تسووتف  أحسوو

 .( تؼقرؿ

 واإلبداطقو  الذاتقو  بؼودراتؽ واستشوعار  بوالل، إرؿاُكؽ رؼقرؽ والذي ، 

 . وطجائ  ثرواٍت  مـ فقف بؿا الؽقن لـا سخر اللَ  وأن

  ُ ُسوُما أو رسوقرة،  صودق ً  كوان ولوق معوروف، أقوّؾ  إلك رـدبؽ واإلس 

 ..! تؿرة شؼ أو يرا ، بسؿ ً  أو سفُ،

  تخجؾ أو تتردد، أو تَخػ، فُ ، لؾعطا  وفاطؾ قادر أك!.. 

 وحػوز لؾخقور، تحرروٌؽ . ( تؿورة بِشوؼ   ولوق الـارَ  اتؼقا :) قا  الحدرِث  يف 

 . ومتؽاسؾ لعاجزٍ  وتـشقطٌ  لؾفّؿ،

  وآتؿوا  ، واإلحسان ، والجؿا  ، واإلكتاج العؿؾ طؾك قادرٌ  أرًضا وأك 

 ..!التؿا ِ  طؾك الؼادررـ كـؼصِ ...طقًبا الـاس طققب يف أر وَلؿ... 
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

  ْطؿوواٌ   فػووقفؿ العووقش، ورا  وركضووفؿ الـوواس، حركوو ِ  يف هـالووَؽ  اكظوور 

 ذلوووؽ يف تووورى وفئوووات لؾبؼوووا ، رؼووواتؾقن وطجوووزة، ومرضوووك وشوووققخ،

 . والتراخل العجز طؾك واكتصارهؿ سعادتفؿ،

 وإجوَؾ  مؽتوقٌب، الورزَ   أن وتوقؼـ رضوقاكف، وابتغوا  الل برك ِ  سرْ طؾك 

 .( مـاكبفا يف فامشقا ) مؿدوح والسعل واج ، والعؿَؾ  مرصقد،

 ٓ  وصوُتؽ مصوباُحؽ، فاإلرؿوانُ  حقاتوؽ، يف وأوهاموا سودوًدا تػترْض 

 وتووقكُ وذكوورا، رضووا بالحقوواة فاسووتؿتع ، كجاحووؽ وسووعقؽ سووعادتؽ،

  .( الل طؾك فتقكؾ طزمَ   فنذا ) ودَأبا

 ـِ  يف  وكوان..  وتواجر ، وطاموؾ وفؼقوف ، وطوالؿ وفوارس قائوٌد .. الـبوقة زم

 طؾقوف فوذه ... فؿاتو  الؿسوجد تؽوـُس  خادم  أو مسجد خاد  هـالؽ

 . لفا ودطا قبرها طؾك لؾصُة والسُ  الصُة

  ُ لووف لووقس واسووع ، الؿجتؿعووات وفِوول الووـػس وفِوول ، اإلسووُ  يف العطووا 

 مثؼوا  رظؾؿ ٓ الل إن ).. رسقرا شقًئا ولق ورـػع رطق  بؿا فتؼّد .. حدود

 .(..رضاطػفا حسـ ً  تُؽ  وإن ذرة



 
 
 

-49- 
 

 اليَوُض الراتي
 

) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 إدازُة الوقِت عهَد الَعباقسة ..! /18

 

 ( شوغؾؽ قبوؾ وفراَيوؽ.. خؿوس قبوؾ خؿًسا ايتـؿ ) : الليائه ابالداُز .

 . شررػ حدرث

  ُأحؿود بـ الخؾقؾ. ( فقفا آكُؾ  ساط ٌ  طؾل ساط  أثؼُؾ  ) : الوقيلاة  السااعة 

 . الل رحؿف

 الشووافعل. ( قطعووؽ تؼطعووف لووؿ إن كالسووقػ الققووُ   ) : القااا   الوقااُت 

 . الل رحؿف

 شؿسوف، يربو  روق  طؾك كدمل شل  طؾك كدمُ   ما ) : السااعا   ىدامُة 

 . طـف الل رضل مسعقد ابـ. ( طؿؾل فقف رزدْ  ولؿ أجؾل، فقف كؼَص 

 تضوعقنَ  موا فاكظروا ، خزاكتانِ  والـفار الؾقَؾ  هذا إن ) : اليومياة  اخل اىُة 

 . الل رحؿف درـار بـ مالؽ. ( فقفؿا
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) أفكاز تطويسية، ومعامل 

  ازتقائية (

 حتك طؿري، مـ ساط  أضقعَ  أن لل رحؾ   ٓ إي ) الوقات:  تبديد حسمُة 

 حالو  يف فؽوري أطؿؾ  مطالع ، طـ وبصري ، مذاكرة طـ لساي تعطؾ إذا

 . الل رحؿف الحـبؾل طؼقؾ ابـ. ( راحتل

  ُرؽتوو  إو  فثؾثووف : الؾقووؾ َجووزَّ  قوود الشووافعلّ  كووان ) : الوقات  تيظايه ، 

 . الل رحؿف سؾقؿان بـ الربقع.  ( رـا  والثالث ، رصؾل والثاي

 ( الغد إلك القق  طؿَؾ  تمخرَ  ٓ أن ، العؿؾ يف الؼقةُ  ) : الالأجيال  كساٍُة 

 . طـف الل رضل الػارو 

 وأقورأ ورؿشول طؾقوف، وأقورأ رلكؾ كان حاتؿ: أبق ) : اللحظاا   اسالوناُز 

 . الل رحؿف حالف واصًػا ولده. ( طؾقف وأقرأ الخُ  وردخؾ طؾقف،

 سوـ ، أربعوقـ مؽوث اللُ: رحؿوف جررور ابوـ طـ ُحؽل ) : العنس مشسوُع 

 . والتاررخ التػسقر وأكتج.  ( ورق  أربعقـ مـفا رق  كؾ يف رؽتُ  

 الؾقؾو  يف رسوتقؼظُ  الل: رحؿوف البخاري كان ) : والكسا   الياوو  مدافعُة 

 رطػوك  ثوؿ ، بخواصرة تؿر الػائدة ورؽتُ   السراج فقققد ، كقمف مـ القاحدة
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 موـ قرربوا ، ذلوؽ مـوف رتعودد كان حتك ،وأخرى أخرى مرة رؼق  ثؿ سراَجف

 . مترجؿقه. ( مرة طشررـ

  ُأطددُت  ثؿ ) الوقالء: م  الالعام  ًٓ  ٕوقوات الؿحادثو  موـ تؿـع أطؿا

 قطوع لؾؼوائفؿ: الؿسوتعد موـ فجعؾوُ   فارًيوا، الزموان رؿضول لوئُ لؼائفؿ،

 وٓ مـفوا، بود ٓ إشوقا  هوذه فونن الودفاتر، وحوز  إقوُ ، وبري الؽايد،

 ابووـ. ( زرووارتفؿ ٕوقووات فلرصوودتفا قؾوو ، وحضووقر فؽوور، إلووك تحتوواج

 . الل رحؿف الجقزي
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 إذا فَتسِت همُتك فَأحيها...! /19

 

  ٍالرماد وتحقل الؿشاطر، وتحر ُ  ، الػماد تشعُؾ  ، متدبرة قرآكق  بتُوة . 

  ِ الطؿوقح، ورؼوذفقن العؿوؾ، فقوؽ رحركقن الذرـ الجادرـ، سقر ومطالع 

 . والفزا  والفقان بالفقن الرضا وطد  الصعقد، ورعؾؿقكؽ

  ِوالؾفوق وحضقرها، والراح  وتعبفا، والروح ، وكسؾفا الـػس وبؿجاهدة 

 . وحُوتف والػراغ وأسره،

  والخؿق  الدط  حقاة مـ اكتشالؽ يف رساطد ، رقمًقا محدد طؿؾ وبالتزا ، 

 . واإلكتاج واإلثؿار العؿؾ ساحات الك بؽ ورؼذف

  ٍ الوثؼُ  صوحب  أو والضوقاع، الـوق  وتؿوج الؽسؾ، تؽره داخؾق ٍ  وبغضب ، 

 اكؿووا أفحسووبتؿ ).. اتعوواظ او طبوورة بووُ آجتؿوواطل العبووث اسووتحؾقا ومووـ

 .الؿممـقن سقرة طبًثا( خؾؼـاكؿ
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  ٍخاب فؿا والضراط ، آكؽسار لحظات أو الؾقؾ، ضؾؿ  يف صادق  وبدطقة 

 سقرة ( لؽؿ أستج  ادطقي ربؽؿ وَقاَ   ) متضرع ٓهٌج  وٓ مـؽسر، داعٍ 

 . فصؾ 

  ِومتعبوقن ومرضوك ، وتجوار طؿواٌ   وفقوف آجتؿاطل الحقاة واقع وبتلمؾ ، 

 العزموو ُ  مـووف ُتؼتووبُس .. وكووادحقن وسووعاة ، وشووباب وشووقٌ   ورائوو ، ويووادٍ 

 . الؿشؼ  ووط  والجد ، والحرك  والـشاط والفؿ ،

  ِوكفضو  وحز  وققة، وطؾؿ وسؾق ، ودراك ٌ  وطؿؾ، ققٌ   اإلسُ  أن وبػؼف 

 َتفـوقا وٓ ).. وآسوتؽاك  والضوعػ ، والؿفاك  الفقنَ  لؾؿسؾؿ ررضك ٓ ،

 . طؿران آ  سقرة ( مممـقـ ُكـُتؿ إن إطؾقن وأكتؿُ  تحزكقا وٓ

  أو كوافع يوذا  فالصوداق  صعامؽ، تـتؼل كؿا أصدقا   تـتؼل أن واحرْص 

 بوؽ وسوار ، وارتؼوا  طؾوق إلوك سوػا  موـ اكتشؾؽ جؾقس مـ وكؿ ، ضار

 . الؿستـقررـ الجادرـ سقرة
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 ..! الفتح مَع حصاَنك أضسِج/ 20

 

 وحطَّوؿ ، العقائوؼ ذّلوؾ الوذي ، الؿشوفقر والؿجود الؿـصوقر، الػوتُ   ذلؽ 

 . الؿؽدرات واجتاز العؼبات،

  وجوّد  ، وابتـوك وحؼوؼ ، وأوطوك فقوف فجؿع الصحق ، الجامعَ  بف اللُ  فػت 

 ووطواه، قورأه موـ فبوات الؿراقل، بف ووصَؾ  الؿعالل، بف بؾغ حتك ، وأولك

 . الؿتصدرة والؿشارخ العباقرة، السادة مـ

 لوق. مجؾدا طشر ثُث ( 31) ويف ،(  قرن ربع)  يف أكفاه حتك وحّرره جؿعف 

 معتور ٍ  كوؾ سقفشوؿ مـوف الؿؿتؾوئ وحافظوف لتفشؿ، تؾؿقذ رأس بف ُضرب

 . خُفق  يارة أو كؼاشق ، مققع  كؾ بف ورجتاز ، طؾؿل

 ـُ  ، الػتوقح فوتُ   ففق  مػواخر وموـ ، آكتصوارات وتواُج  الحصوقن، وحصو

 يف ورجعؾوؽ ، مسواحات بوؽ ورطقور درجات، ررفعؽ. اإلسُمق  الؿؽتب 

 . الجـات رراض
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  َـ  طؾقوف ودقوؼ ، وأربوك فقوف وزاد ، وأبودع الل رحؿوف الحوافظ مملػف فقف تػـ

 وفـوقن ، التحؼقوؼ ومؼالقود ، البحوث صرائوَؼ  لقعؾؿوَؽ  إكوف حتك ، ومّحص

 .طزرزة وفقائد مصادر طؾك ذهـؽ ورػت  ، الترجق 

  معفا طددا، تحصك ٓ وفقالؼ مؼاتؾ ، وجـقدا ، صارم  ققةً  الػت  مـ فخْذ 

 . طتقدة مـقط  وَمػرزة ، ومـع  مقرةٌ 

   ْالـجوق  ومستػصؾ الػفق ، ومستبفؿَ  العؾق ، مستغِؾَؼ  الباري بػت  وافت 

ؿا وفؼًفا ، لّؿا وففؿا ، جؿًا طؾؿا مـف وتزود ،  . متؿَّ

  َرَّوا  كػوائس فِقوفِ  ُصورف  َموا أولك َفنِن بعد أما :مؼدمتف يف قا ْٕ  َموا َوَأْطَؾوك ا

ْشتَِغا  آهتؿا  بؿزرد خص
ِ
ْرِطقَّ  بالعؾق  آ  اْلَبررَّو  خقور َطوـ الؿتؾؼواة الشَّ

 َٓ  كبقووف َوسووـ  الؿؼتػووك الل كتوواب طؾووك موودارها َأن فِوول َطاقووؾ ررتوواب َو

 ..! اْلُؿْصَطػك

 طؼوق ، وزمورة  طامرة، مؽتب ٍ  طؾك مطؾعٌ  فلك  ، طؾقف لُصُع ُوفؼَ   فنذا 

 الؽتوو  سووائر يف وٓ ، الظووروف كووؾ طؾووك تجتؿووع ٓ أففووا ، وخُصوو 

 . والؿصـػات
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 ..!املعاد شاد مو اكسِع/ 21

 

  ْالـبوقي الفودي يف مثُؾوف ُكتو  فؿوا هوقادة، وٓ توردد بوُ وارشػ مـف اكرع 

 .  الؿفاجر وِمقَرة السػر، وحؼقب  الؿـتفك، زاد ففق ، إخروي والزاد

  اإلتؼوان مـؼوقَص  وصار ، كضقر روٌض  وتجاوزه كثقر، خقرٌ  فاتف هَجره َمـ 

 .البقان شحق  ، البرهان قؾقَؾ  ،

  والؿحتوقى الشوؽؾ قوّقؿَ  فبوات ، الل رحؿوف الؼوقؿ ابـ العُم  أباكف فؾؼد ، 

 . والؿبتغك إلػاظ وققؿ ، والؿرتجك البقان وقّقؿ

 ـَ  بف بغك  دوا ً  فجوا  معؾؾو ، والبوراهقـ ، مبقـو  وإحادروَث  ، مػصوؾ  السـ

 . متع  لؽؾ ومتاطا كْبقة، لؽؾ وشػا ً  طؾ ، لؽؾ

  والتؽوورار والؿماكسوو  والضووبط، والؿجالسوو  والػفووؿ، الؼوورا ةُ  وحؼووف  .

 .مُصًؼا ولؾؼؾؿ ، كاجقا ولؾؼؾ  ، صاحًبا لؾقسادة فاجعؾف

 ياكقو ، حدرؼ  أو ، فارط  مائدة أو واسع ، بؿؽتب ٍ  رؽقن ما أشبف الؿعاد زاد 

 . يالق  جقاهر أو
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 يف مملػوف كتبوف كقوػ لتعجوُ   إكوؽ حتك يُوًة، وزك  كػاسً ، صاب  قد 

 .كػقًسا ودرا رضقا، ثؿرا جا  حتك الؼػار، مؽابدة فقف واحتؿؾ ، إسػارِ 

  كتوَ   فؿوا السوـابؾ، وكضقَج  ، السقائؾ وطققنَ  ، الؿسائؾ ِسؿانَ  مـف فاكفْؾ 

 ...!صررؼتف يف كظقره صـّػ وٓ بابف، يف مثؾف

  بالفودي وتربطوؽ السوــ، وتعؾؿوؽ ، أثوار تؼػقوؽ محضو ، سـق  صررؼ 

دت ولووق . الؿسووتؼقؿ والطررووؼ ، الؼووقرؿ  هووذا لؽووان إقووُ ، فووقاتُ   ُطوود 

 فقوف وجوا  فواخرة، درراً  وجَؿوع ، كوادرة بطررؼو ٍ  ُكتو  فؾؼد ، مـفا الؽتاُب 

ـِ  مووـ اطتبووره حتووك ، وصووقاب وتحؼقووؼ ، جووذاب بلسووؾقٍب   الووزاد، أحسوو

 . والؿـا  الخقر وأصق 
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 فَسس املويوعا 
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