
 كفييشكلييا كُييضكعلىييالنكانيي ك    ييض كُيي..أملتت ُ ت

،كفوجدتكأ ك لتأُ كهيوكاايضالعكاي (لنتأُ )لحظضتك

ةكعُالكُحض ،كتتلا كصوالهكودالواهكُ كحضلةك ف ع

ه،كلتقدحكااالك لخاال تك لتشكُضال هضكا ف اهضك لُتأُ 

ضالع،كأوكتيعحعضهيض لت ضقضضتك لتيشكاااللال العك لتأُ 

ضالككفعيهكالهم  كلأوك،تاحثكا كإجضاةاض تكت ضؤ تك

 كتضالعكأخالى،كفهوكُتو صٌ كُيعكايُعكأخعهك    ض 

حوله،كود ئالعكتجضذاهكُعكُي كحوليهكتت يعُ كُضكهوك

ثُييةكلتتخطيي ك    ييض كلتصيي ك حييوك لجُييضدكأعضييض ،كف

ثيهك   جضمكووئيضمكوتصيضلمكُيعكهيذ كانيه،كتصيضلمكُاى

تحعيييكك لعيييدك لتيييشكخنقتيييهكفأاداتيييه،كلتيييأتشك لتيييأُ تكل

و ،كالو عتهضكُؤادعكل   يجضمك ليذيكعُضيشكانعيهك لاي

.وتثاتكُ كأ كُوجدكهذ ك لاو كو حد

تأمل ُ 
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الخبــز
دكفييشك،كااييالكلييتضطكُ طقييةكتق ييعمك لاييضال( لخايي ).. أملتت ُ ت

الكإ يييط او ،كحيييع كعيييدفى شكصيييوتك لُيييؤذ كلصييي عك لفجييي

ىيييدكأللييياعكُىطفيييشكفيييومكُيييضكثقييي كُييي كثعيييض ،كفتجال يييشكا

 ك،كليتىن( لخا ك لتالايشekmek)  قضضطك لص عكال ئحة

ال ئحييييييةكتتجييييييو كلُييييييدىك ييييييضاة،كايييييي كعييييييومكجدعييييييد،ك

ااييالكأ قييةكُييضكاييع كُ حييدال تكوُالتفىييضتتضييضالععااييال

عايدأكع كحيلخاي ك ُج يضتكتضضالععكااالكلتقضانهضتضالعخعة،

 مكوُيذاال ئحيةاُنُ هك لخلي ،كوُىي    كذليكهُ هك لعك

 ،كعجالككلنوال طكا كأحد ثكوالو عضتكلمكت يطالكفيشك لاتي

 حييدالكاُييضكع ل يي ع ،ك فُيي ك يي لةكتضالعخعييةكتُتييدكآفهييو

 ضت،كوُعكتطوعالكفشك لجعاُ كقُمكلمكعنوثكاضلُاعد ت،كأوك

ُيييعكاييي كقضيييُه،كعتىيييضل ك  ح يييضعك لتقيييالُ صيييوتك

ُيعكاد عيةك،كتفىعٌ ككلنحيو عك،كعيوفنك ألحض يععض صضلةا

ُيضكاع يككفعاضلُليضاالكا كعوم،كاشكعالتقيشك لتو صي كاىيدهضك

 ضالكُيضكواع كُ كحولككُ ك لالال،كفذلككعومكعلتالككفشكُ

جض اييض ،كأولهُييضكالوحييشكااييالك لصيي ع،كو لثييض شه ييت ج 

كأخekmekُلضااليكااال كلعيوم  ك،كفأالالكاالحنيةكالُيال  ضيال 

.اىدكذلك
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الشــاي  كفييشكصييىعدكُصييالك العيي كأ(  للييضي)..أملتت ُ ت

تجُييييعكأقييييد حك للييييضيكتنييييك،كلييييضالاعهضك   لييييةك

دأكهُوُهمك لعوُعة،كعى  و كااالكاي كالليفةكُاي
،كعقييو ك(Take it easyخييذك لحعييضعكاأالعحعييةك) 

 حيييي كُتييييم الو كُهُييييضكاض ييييتكلهييييمك للييييضي،ك

ي  ُ  ك لظالوفك لحضلاةك لُحعطةكا ض،كوكلععكُهيمك

ض،كليييضيكعىييي  تايييو ،كفقيييدك صييياحتكجييي طكُ  ييي

هُييومكاييأو ،كفيي لفضفضييةكُييضكفييشك ف ييكك و  ك

ضيكتقفكحضئ  كأُضمك   جض ،كذلككُيضكعىي  هك للي

،كوذليييككانيييهكاايييالكُيييالحك لتىيييضالف(قيييعم)ُييي ك

وفاضهييضت،كللييى كالوحييهكُالحيية،كتحييالككفعييكك

 لفاضهييةكايي كاضيي تك لج ييد،كُىن يية،كأ ييككليي ك
،كFitnessلجن ضتك لُ ضج،كو ك يو ديكتحتضجك

ضكلييضيكاهييذ كافعيي كاييأ كعاييو كُدال ييةكحعييضع،كفعيي

لحعضعكلجُض كلو الا ضك لىالاعةكحع كع انك ُطك 
.ااالكلضيكأحُالفعهضكاضلقعم
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،كوت ض ُيييهكُيييعكاييي ( يييانك لتيييال  ).. أملتت ُ ت

ع كتقيو كت اعحةكهلل،كااالكُيضكعيتنفظكايهكل يض ككحي

نك،كذ تك ل ا(ان  احض كالاشك أل)فشك جودكك

آ عيية،كنك يطمك لُييضطكلييت وعكقالىييال كحييع ك لكعايو ك

كُ  ييجم، وُييعكلتتلييا كانييوال تك لُييضطكانيي ك حييو 

اييالاهييضكوهييشكتأق ييمك ك،كحييع ات ف ييهض لخعيي ك

يييييهضكصيييييوٌتكُييييي كليييييدعكل عكل  ف  و  ُ ضيييييهضكالاعلْ ييييي

ضم،كفُييعكايي ك فييفييش يياح  كض  عييضتو ،كأ ييتك﴿و  لىضدو ع 

كتجيضذ كُىيعُتو ص كُيعك لايو كُي كحوليك،كف

أُيييمك)ضلت ييياعمكو لتهنعييي ،كوُيييضكتنيييكك  كلظييي  كا

،كفييض كجضفييضككُيي كتظيي همكأصييحض ،كفيي (أُثييضلام

كانيي ك ل)عفوت ييكك لتجييضذ كُييعكُيي ك اويي   وجييد  كجل
(. حاهوصلكتو ص  ك

ضبحا ُ
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القــهوة  ك،كاييي ُطكلحعيييضعك لليييىو( لقهيييوعك لىالاعييية..)أملتتت ُ ت

ُي ك ك لىالاعة،كلتى  كُفهومكوقعُةك لضعضفة،كُعكاي 

شك ييٌُتكفييشكدعييو  ك لضييعضفة،كإ كاييض كفييهييوكتىالفييه،ك

الوتوايو كقصالكأوكخعُة،ك ٌُطكو حٌدك كعتغعال،كفىاالكا

ا ض ك لقهوع،كحع كعقدم،كلعظ كو ق فض كُ تصاض كعادأكُ كص 

جض ،كدو كحال ك،كلحع كه ك لف جض ،كفهوك كعُنئك لف 

ايييشكتىيييضودكُجيييدد  كاطنييي ك لُ عيييد،كوعفيييالنكانعيييهك

نضيعف،ك لاالوتواو كأ كعقيدُهضكاعيدهك لعُ ي ،كتقيدعال  كل

هيوعكفثُةك ظيضمكصيضالمكفيشك لتىضُي كُيعكاالوتوايو ك لق

 ،ك لىالاعييية،كلعت يييضكُيييعك لقيييعمك ييي ه كاالوتوايييو كُُضثييي

،كل ى  هييضكاييذ تك لتُ ييككو لصييال ُةكوذ تك لقييو  ع 

فكا يدكاص ضاةكواالوتواو ك،كلعقي( خ م  )لتالتقشك

فيشكحع كعلفالغكُيضأوكحدهكُ ك كعىطشك لطالعقكحقه،ك

ُي ك ينواهُالااتهكفشك للضالع،كأوكُي كعختي كُعي   ك

 و كخطيييوعكعخطوهيييضكخيييضالجك لُ يييجد،كظ يييض كُ يييهكأ ك

نككهشك،كتىُ كو ل نوكُُضال ةك    مكاضللا ك كاضل

ضك العيدكأ كإ كا ي لص ضاةك لتشكتفتقدهضك لقعمكلدع ض،كهذ ك

! .أُةك لقالآ  او 
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ايو ك،كاعيفكعُاي كأ كع( لايعن)قلالك..أمل ُ ت

صيال  كُحف   كل قتصيضد،كاعيفكعُاي كأ كعايو كا 

ضطكاند،كفشكقدحكقضعةكتواوعة،ك وك  هضُض كفشكإحع

ع كحيذليكك وكتىاعال كا كقضضعضك للىو كو  ُيم،ك

والكدلييي تكتنيييكك لدوليييةك لُتقدُيييةكُتحفيييض كُييي كقلييي

اض يييتكفاتىيييضاعالهم،كهيييض لايييعنك لتيييشكأايييدعكف ض و

اايييييييالكآ مك    يييييييض ،كوهُوُيييييييه،كتىيييييييضاعالهمك

وطُوحضته،كُضكجىي ك لاعضيةك لو حيدعكتىيضد كفيش

 ىالهضكحيض كاعىيتكآ فك ليدو ال ت،كوذليككانيهك

 كااييالكاييعنكدجييضجكو ىييضمكو يي حف،كفيي كتحقييال

 كليكك احض هكذلفُ ك لُىالوفك وك  اُض كلعئض ،ك

عيهكتىضُي كُىيهكلتضيفشكانفا كلشطكُي كحوليك،ك

ةكُييي كقيييدال تكك لىقنعيييةكُيييضكعجىنيييهكطضقيييةكتليييغعنع
.ُحالاةكلألُمو

البيــض
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احجييال،كااييالكُييضكعُض جييهكُيي كاييالومك(  لالخييضم...)أملتت ُ ت

كفييشكو ييطك لاعييضنك ليذيكعحييعطكاييه،كتليي ييالل خل الى،كُتيي كد ا يةكتُ 

وك ُييي كُييي ك لتيييضالع  ك عيييفكاتليييانتكتنيييكك لىيييالومكوفيييشكأي 

ضضياٌلكح! )أضح ك لتضالع كُتجُد  كُضث  كأُيضُشكوأ يضك لحضضيال

! اايالكحجيالُجتُىض كفشكُايض كو حيدكو ُي كو حيدك( وتضالع 

والعكوعُضعض كفشكلحظضتك ُ عةكهشكُي ك لُ يتقا ،كتنيككصي

 كع تىالضييهكل ييضك لقييالآ كااييالكُلييهدكفييشك ُييُا ييطة،كلُييضك

اَّك﴿ لُ تقا كفش ك تَّق يو كال  ك لَّذع   يو  عق   ُ ك ل يمكإول ي ك لج  َّيةو ،كال  كمهل

فىييي كُيييضن،كوايييذلككُيييضكد الكفيييشك(  يييعق)فيييشكحيييع كانُيييةك

كأ  كع ك ك لُ تقا كعصامكحضضال  كفشك﴿علالعيدو   ك ل  يضالو ي   ُو جيو ك خالل

قيييييعمٌك ُل يييييذ ٌ ك يييييمكا  ل هل ُو هيييييضكو  ك جع   ُيييييضكهليييييمكاوخيييييضالو م،كاأ يييييهكو 

أُضُ ضكو ح ك طضلعكُليهدكُحيضولتهمك لخيالوجكُ هيض،كحضضالك

فيشكالك لالخيضمكقيدك   يجم،كلعالليد ض،كوهيوك يضاٌقكل يضجيفذ ككح

 لطضاييية،كحيييع ك ُتثييي كوهيييوكفيييشكالحيييمك ألالنكقيييضئ  كُيييعك

م،كلعظ ك   عكو لج كحا ل ُضط ضعةكلمكت قضيشك﴿أ ت ع ضكطضئوىع  

شك  لفيضظكفصولهضكفشك لتَّحديكاىد،كتنككهشكُىج عك لقالآ كفي

ك  و ي ى تو  ُ ك جت  كا ني كأ  أاللد ضك لعهضكحجال،ك﴿قل كل ئو و ي   كو  لجو عل

ث ُو كاو ك كع ييأتو   كهييذ  ك لقلييالآ و ثيي و ُو ييهلمكع ييأتو كاو كا ىضل ل ييوكاييض   كو  ييهو نو

كظ هعال  م .لوا ىن 

الرخــام
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قعييةكُيي ك،كفييشكقدالتييهكانيي كت ععييفك لصييوالع،كلتظهييالك ( لُعاييأ ..)أملتت ُ ت

ف يو ،كاُيضك لُعاأ  للو ئ كا كالاُضكُ ك لالضاةك لتشكتىتالعهض،كوفشكص ضاةك

،كفهشكإ هضكدالجضتكو الف،كفإ كهشكادأتكلتح  كتضضالععك لالالعكفشك لوجه

 جيدك ضلتكلتص ك ل كاو صمك لُيد كو لُجيضلعك لااللُض عيةكو لالؤ يضط،كفحيع 

جي كصوالعكل د كو عوعوالككواضالععكُلالقةكفشكأذهيض كجُيضهعالك ألالن،كعتو

هكتحييتكانع ييضكأ ك تىييالفكانيي كحقعقييةكتضييضالععكتنييكك لىو صييمكااييالكُييضكدف ييو

شكأ كُ ضحعقهضكلتظهالكوفقكصوالعكُليالقة،كوايشكتتىيالفكاني كُيضكدف يوهكعافي

مكهيشكُي كتىنم،كأ ك لحالو ك لتشكعفتىنو هضكفيشكايددكليععكقنعي كُي كدو ك لىيضل

 ي ح،كأوك،كفاىدك لحال كتادأكاُنعضتكاععكُضكع تجو يهكُي  لُعاأ أج كتى ع ك

تك لاو غيوكاض يتكو   ليتو ىةك أل و مكأُضمكُيضكع تجو يهكُي ك ينع،كفهيضكهيش

ضتكوذهي كُ تىُالعكانجعاعةكفشكو طكإفالعقعض،كوتُتنيككهايضتك ل يُضطكُي ك ضاي

ُي كلضليضتكصي ضاة،تيدخ كفيشكاي ك،كتنككُو الدهمكوُضعكوُىضد كوثالو ت

 آ كهضتفكك لُحُو كإل كأ ي كك لطيضئال تكفيشك لقيو تك لجوعيةك لتيشكتضيال 

تنيي كفييشكايي كانييدكوُ هييضكا د ييضك لىالاعيية،كوهييمكُيي كوال طكُ عييع ك لُلييالدع كو لق

انهيمك ألخعيالع،ت ىةكُ عع كإ  ض كقتنو كفقطكفشك لاو غوكفشك ألالاىيع ك ي ةف

 كوُي كعُنيكك  اي مك لىيضلُشكهيوكُي كعقتي، لُعايأ ُ كأج كذليكك ُالوثع ت

 مكه ضك،كوُحالمكاني كدايضعك ل يه ضكأوكاُضكعحدثكة لالالكلصُتهكا كوتغطع

،كأوكحقيومك    يض كأ كتطييأكأقيد ُهمكفعُييضكدُيال،ك  كاىيدكإجييال طكاُنعيةكت ظعييف

حدع،كواُنعةك لت ظعفكُد هضك ل ُ شكُت كُضك  تهتكحو ال تكجن ضتك ألُمك لُت

ييا ضعكفييشكايي ك ضحعييةكعُييضالعكاأ ييضلع كف عيةكُتق يية،كثييمكتييأتشكُالحنييةُعايأ   لض و

العيدك ليذ ه كُئيضتك لجهيضتك لتيشكتلت ه كُُضكتاق كاىدكاُنعضتك لتدُعال،كفه ضك

ُ هيضكُ ك وعكجدعدكعظهالكاصوالكايدع،كاي ٌكُعاأ أوك لُضعكأوك لاتالو كل جدك

اي ككوتيضالعايضايضد اي كوتيضالعكايشكإ يمعُنككاصضاةكوُعنعلعض،كلعأخذكتيضالعك
(. لُعاأ )ووتال،كتنككهشك لحقعقةك لتشكعدف هكو قع

الميكُأب
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ُانغيض ك(شح يضاكك لا اي)حع كتلودعكفشك..أمل ُ ت

 يضُشك لفالحك لذيكعىتالعيك،كوُيعكتفشكُ ك لُض ،

  عيييد اضتكفيييشكاييي كُيييالع،كتلطيييضلعكفعيييهك جُيييضلشك

 لالصيييييعدك لُيييييضلش،كفعييييي د دكُىيييييد ك  اتهيييييضجك

التيهكفيشكقدلو   تقال الك ل ف شكو لثقيةكاُيضكليدك،ك

اي كتحقعقك ألُ عيضت،كذليكك  عيد عك لُ يتُالكليمكع

كأوكُىي    كلنُني كليدعكفيض كفُتأعجىنككقطك فيشكأي 

لحظييةكُيي ك لنحظييضت،كواييذلككُييعكُييضكتؤدعييهكُيي ك

،كااضد تكااالكصي ع،كو يىشكفيشكحيو ئ ك ل يضع

كك،كليعا كذلي(الصعد)وصدقضتكوصعضمكأ تكأُضمك

ُيييداضعكفيييشك عيييضدعكُىيييد ك  اتهيييضجكو   يييتقال الك

شكأُيالك ل ف يشكو لثقيةكاُيضكليدعك،كفحيع كتليالعكفي

ضمك،كاُييضكلييوك  ييكك ُيي( لالصييعد)تىاييديك  تحضييالك

ذهك لُيالعكلتودعكفعه،كلا كه( فتمكح ضاكك لا اش)
.لالفعك لدالجضت(إعد عكلنح  ضت)

ثروتـــك
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قكُيعكان ك عالكُثض ك ضا( ُذ قض ك.. )أمل ُ ت

اييي كقضيييُهك تىضطضهيييضكُيييعكُييي ع كُيييثن ك

يييييذ  كا آع ييييياالعمك ُل حايييييضتك لفال وليييييةكو

كليهك لجيذ  ك لاضايضو،كُييذ ملك حييو عكت ييتثضالل

ع كوت ييتى كفعييهكخ عييضك لييدُضغ،كواييذلككحيي

ضالد،كتنيي كفييشكفال لييكك لييد فئكفييشكلييتضطكايي

نييذذك،كوت( لييودود)لتخنييدكلن ييوم،ك  تحضييالك

و لحفييظ،كوتأُيي كاييمكهييوكد لييواُلييضاالك

 يهكقالع كُ يك،ك ذكجىنيككُحفوظيض كفيشكاو

 ل  هييضئشك لييذيكعييدوالكُيي كحولييككوأ ييتك

ضكُيضكفاُضك  ك لحو عكلهيتلىالكاضل او ،ك

ناييض كتتنييذذكاييه،كفاييذلكك لييدُضغكو لقنيي كعط

الاييككُُضثيي كفيي كتحالُهُييضكاقاجييذ  كتنييذذ  ك
.!قالع فعضكلهكُ ُ هك احض ه،ك

مذاقــــــا
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النهضــة تهيدو ك لُج) للدعدك ليذيكعتىيالنك لعيهك(  لضغطك..) أمل ُ ت

ف يشكُُ ك ختضالهمك كلن هونكاضألُة،كضغطك ( ُ كأا ضط ض

 كوادمك لقدالعكان،و الهضمكج ديكو وعكُ كأ و عك لتلتت

ُي ك لتالاع كإثيالكُيضكعتىالضيو ك لعيهكُي كإايد دكلحُي كثقعي 

 ك لخاييال تكو لُىنوُييضتكو لتوجعهييضت،كاُييضكلييوكاييض كقييدكطلنيي

و كفجوعك فيشك)ُع كاضمكُي كتخنيفك لُ ينلُئتشُ همكأ كعلجاالل

 كعقيوىك،كلع هضيو كايأُتهمكُجيدد  ،كحُيٌ كثقعي (اضعك  ع 

ُيٌ ك،كح( لفيضتم)انعهك  كُ ك ختضالهمك كفشكُثي كُيضك ختيضالك

لييغعنهكفييشكثقعييٌ كلع ييتوااو كهييذ كانييهكفييشك  ف ييهم،كلعىعييدو كت

ُييالكلييهدتكأطفييض  كفييشكاو ك  ييتاىدكذلييك،كإذكُجتُىييضتهم،ك

ىيهك لت عكأايو مكُُي ك  يتوا كهيذ كانيه،كفضصيامكعتىضُي كُ

تهكأوكاُضكلوكاض ك ُطكحعضع،كفُضكاضدكعتاادكا يضطكفيشكُُضال ي

ضاض كاني كتلغعنه،كوهوكُضكعهضاهك لىدوكحع كعايال كأطفيض  كوليا

جكالجييض  كاييضلال مكُيي  ك هيي كاهييذ ،كفُ هج ييضكقييضدالكأل كعلخييال 

ك) ،كإ ُييضكهييوكأطفييض اييو همك فهييضكهييوك (  لُيي ه كحييع كعلييدال 

 ي كع طالكل يضكأُثنيةكلنصيغضالكحيع كأدالايو ك لُي ه كاايالكاع

،كأُيييضك(ع)،كو  يييُضاع ك(ع)،كوعحعييي ك(ع)،كوكعو يييفك(ع)

ض ،كُيي ك عييالك   اعييضطك ُضذجييهييمكف(  لفييضتمكوأ ييضُةك ايي ك عييد)

عك ل ُ عيةكفاقدالك ت ضعكُد الكك ا ضط ض،ك او كقدكجاال يضك لفجيو

.وأصاحضك حوك ل هضةكأقال 
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فجييالكحييع كتتنقيي ك ذ عييككُييعك و كخييعطكلن..أملتت ُ ت

تهضك صو تكقطال تكُضطك لوضوط،كلتت يض مكفيشكصيو

،كُيييعك صيييو تك لىصيييضفعالكوصيييوتكصيييعضح كلنيييدعك

فيقكقاي ك  ته  كلنعومكاايالكتفىعي كحض يةك ل يُعكاال

هيو( ودود)  كع جكاككفشكدو ُةك لحعضعكوصخاهض،ك

خطيوعك احض ه،كحع كعالأفكاككلعأخيذكاعيدككخطيوعكا

 وفكلعىنُككوعالليدككايشكتهتيديكاايالكصي( عوُعض ك)

الايوطكُ كدالوعك لحعضع،كوتأتشك لصينو تكلعاقعيككُ

ضعاهكفشكطو  كعومكاض كلضمكانعككُ كدالوعك لحعي

ُي كُ كهوكفشكاهيدتك،أ تكاذلككعتىهدك،كفتىهدكل

 ا يييييضط،ك وكطنايييييةكانيييييم،ك وكأوك،أوك وج، وجييييية

 عيي كُييوظفع ،كاأ يينو كُُضثيي ،كفييشك لتوجعييهكو لتال

ذلكك،كفأ ييتك لُالاييشكُتخنقييض كايي( لييال )فييض كاييض كهييوك

الحُيةكاصفضتهك ياحض هكفيشك ليودكو لقيال كو لحنيمكو ل

.و لالأفةكوفشك لا ط

الفـــــجر

12



 ذكجالايضتك ليدو طكلنُيالعن،( جهض كت ظعم..)أمل ُ ت

انييي كوظيييضئفكج يييده،ك جيييدكأوُيييعكاييي كخنييي كعطيييال

عكُي كوالا كتنقيضئشكعىُي ك لجهيض كلُيدك لج يمكايأ و 

و ك،كفيي كع عييدكهييذ ك لقييدال(اوق ييد ال)جالاييضتك ألدوعييةك

ني كع قص،كذلكك  ك  دك وك قصكعى يشكاضلضيالوالعكخ

مكأااييالك ييعتىالنك لعييهك لُييالعن،كهاييذ ك جهيي عكقييدكتيي

ىالنك حاضمكص ضاتهضكاُضكع تحع كفعهضك لخطأكو  كت

ايذلكك ك لُ تلف كلنُ ضئ تكو لقضضطك لقيض و ش،كو

 لايو ك احض ه،كوهللك لُث ك ألان ،كحع كعدعالكلؤو 

شكو لالييال،ك ذكعييدالككتُضُييض ك لحضجييضت،كو لُخييضطالك لتيي

فييي كتحيييعطكاخنقيييه،كفييي كعصيييالفك لىطضعيييضك  كاقيييدال،

عالك  هكفعُوت،ك  عضدعكفعاطالكهذ ك    ض ،كأوكعقتالك

  يض ،كو  كفى ،كع تق كاني كضيوطكذليك،ك لتقيدعالكلإ

ضو كحع ك كعىيالفكفعلفت  ،كحع ك كعلح  ك لتقدعال،كف ع ك

لعايييو كصيييُضمك ألُيييض ك  ك لقيييضدمكُييي ك لظيييالوف،ك

ضليييه،كع ت ييينمكألقيييد الك كفيييشكتصيييالفهكاذ تيييه،كوُى

(. لقدال)وااو ه،كفذلككهوك

الجرعـا 
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العســل مك(  ض ك ل ُضط..)أمل ُ ت ،كفقنيتك(  لى ي)للهوعكفشكت ذو 

،(لييهوعكفييشكحيي  )فييشك ف ييشك  كاييض ك ضيي كاهييذ كإثييالك

ك وكليهوعكحي)فاعفك عاو ك ضاهك ياحض هكفيشك ،ك(ال مظنيم 

مكان ك ف هك اي ك لى ي  كلُيضكذلكك  كال و ك كاىدك  كحال 

ُييضكصييضدفهكُيي ك وجتعييهك لاييالعُتع كاضئلييةكوحفصييةكانيي 

ضطكوجهك كان كضوطكذليكك لعهُيضكُال يوُض كجيلقكانعه،ك

غ ك وكف ق دكص  إو كت ظضه ال كا كفعهك﴿إو كت تواضكإول  كَّللاَّ ن عهوكتكقلنوالالُضكو 

صيي كو  االعيي ل جو ييو هلكو   ُ ك كَّللاَّ كهلييو  ُ  ئوكف ييإو َّ كو  ل ُو ع   ييؤ ُل ك ل ييةلكضلومل ا 

كظ هعيياٌلم،ك  ك ل ييُضطكداُييض كُيي( ظ هعييال)و جييدكفييشكا ىييد كذلوييك 

فاعيييفكاُييي كصيييضالكظهعيييال  كلنُليييالاع كانييي وُيييؤ  الع،ك

هيييضك لُظنيييوُع ،كو لُغتصييياةك الضيييهم،كاعيييفك يييعاو كحع 

 كثيمكتأُي كذليكك لغضي!!!  ع ض ك كو لُ ئاةكو لُيؤُ 

كفيشك يعضمكآعيضتكحضدثيةك   لذيكجضطكفشكحقكُ  فيك،كذلاال 

ك لُيي ييالنكأم و ك لييذيكعىييودكفييشك لخييونكفييشكاو ؤُ ع كُيي كأ َّ

،ك ذكقيييض-الضيييشك كا هيييضك-اضئليييةك  أ َّيييهكليييععكاُيييؤُ  

ثْك﴿ ُو لكأ ْ كت ىلييودلو كلو ظلالييملكَّللاَّ ييع ىو ُل كأ ا ييد  كإوْ كالْ ييتلْمك ييهو مكايي كنو ُو وع   ْؤ

 مكاح كله،كفهذ ك  كاض كُيعحت ك  ك لال و كقدك ختصهض

 لُييؤُ ع ،كفُييضكا يي ك  كعاييو كلييا ك لغضيي كُييعكُيي ك 

 ضكوعاالهييه،كالحُييضككعييضكال ،كآُ ييضكاييك،ك  ت يينُعحاييهك ك

. و  نُ ض
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العلمــاء
اتكاهيضكاني كقيدكجضطتيككآعيضتشكفايذ)فشك.. تأمل ُ 

طايقكايمكهيشكت ( و  تااالتكوا تكُ ك لايضفالع 

انييييي كانُيييييضطك  لُيييييض كو لعضايييييض كو ألُالعايييييض ك

و عيييييالهمكُييييي كانُيييييضطكاصيييييال ضكهيييييذ ،كفتنيييييكك

 ك  اتلييضفضتك لتييشكعحصييدو كُيي كخ لهييضكجييو ئ

مك وايي كوأخييالىكاضلُعييةك ييتاو كانييعهمكلييضهد  ،كأ

كهذ ك لقالآ كداوتهكُتجددهك!همكا هضكاُو  ،كوإ  

ك ُييعكايي كاصييالكولييمكت حصييالكقييطكُييعكاصييوال 

( أاي ولقدكأالع ضهكآعضت يضكانهيضكفايذ كو)،كلذ كٓطوت

كُيي  ليي كعخييتصكاهييضكفالاييو كفح يي كوإ ُييضكايي ل

اي ك،كق(ع)عحعطكانُيض كاضآعيضت،كفهيضكهيوكإايال هعمك

 لتانعيييف،كعحيييعطكاهيييضكفيييأدالك،كفُيييضكُايييالالكايييدم

دو كاُختايال وو   تكإدال ككانُضطك لغال كوهمكُي ك ل
! لاتالو عهك
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فييييشكاج هييييضكايييي ك(  ل  قطيييية.. )أملتتتت ُ ت

هييييضك حييييد ثكتييييأثعال  كفييييشك لاحييييال،كوقضال ت

ل وكا   يط ك لك ليالو  اأ و عك لال مكفشك﴿و  كَّللاَّ م 

هوكل ا غ يييو كفويييشك أل ال ايييضدو ييي كعل  ييي و كلوىو لاو كو  كنو  ل

كإو َّيييييهلكاوك كُيييييضكع ليييييضطل اعييييياٌلكاوق يييييد ال  هوكخ  ايييييضدو ىو

  ىمكاهضك لتش(  ألال  م) ذ  كتنككا صعاٌلم

  ُضكهشكُجالدك قطةكُ كاحال،كوهي كُيضك

ضليييككليييوك،كفُيييضكا(علفت  يييو )جىنيييتك لاليييالك

  دتكلتتنوهييضك قطييةك خييالىكفت عييدكُيي 

امكهيوكتالاع كو ىةكُتعكولذ ئذك لحعضع كف

ضييئع كهييذ ك    ييض كحييع كعاييو ك القييه
.( قطة)ااالك

النقــطة
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اللّوحــة العلييةك لف ييض ،كحييع كتاتُيي كا(  لنَّوحييةك لف  وعيية.. )أملتت ُ ت

عكف ييو    ُل تلىا وييالكايي كفاييالعك وكُوضييوع،ك عهييضك أللييو  ،كلو

ع كُوضيييواضتهض،كفهيييشكُيييضكايييو لو  هييضكتتغعيييالكاتغعيييالك

اهجيييةكأوك لقضتُيييةكو لح ع ييية،كوايييذلككفييي ُل شك ل  هعيييةك ل

ضطك د العكلؤو ك لالال،كااالكتىددكُوضيواضتهم،كو  ُي

هكحعييييضتهم،كمك لُثيييي ك ألانيييي كحييييع ،كتال ييييمكالعلييييت

،كفُي ع ك(   يض ،ك وك  يالعك وكأُية) ألقد ال،ك حيوكاي ك

و  كُييعكايي كحضليية،ك عييالكأ ك ليي( اوق ييد ال) أللييو  كعاييو ك

اييييةك عييييالكجضُييييدعكوتتحييييالككاتحييييالك ت حال و ُل  قييييد الهك

كَّللاَّ ك كعلغ ك( إال د ت) مك﴿كإو َّ كح ك لالالكو ألُل كُضكاوق وم  ت  كعو الل

مم،كا ك قيد الهكت هو ُضيشكادقية،كعلال اي كعلغ عو الو كُضكاوأ  فل و

ىضقي كفعهضكحفظكهذ ك    ض كُ ك  كعي  ،كفُ ئاتيهكتت

 ليييهك،كوهيييمكعاتايييو كأقولعحفظو يييهاضلنعييي ،كواضل هيييضالك

دالككوأاُضله،كحع هضكتاو ك ليد ئالعكقيدك اتُنيتكحيع كعلي

تهكإ ُضكهذ ك    ض كُ ك  ك لُصعالك لذيكآل ْتك لعهكلوح

تكاعدعييه،كفضاييذ ك  ُ يي عييةكُاهجييةكاييألو  ك  ه(  لول ييع)الل و

( الت ظف يي)ااييالك ييىشكُيي ك أللفييضظكوك ألاُييض ك لصييضلحةك

عَّييةكال ييول ضكاايي ىو  ُ صييوالعكفييشكالكانوحييةكتصييعالكفعهييضكاو

ك والعكذاالكفعهضك﴿ كالَّ لو ل
ࣱ
د َُّ ح  وهكُ  ع  كٱللَّ ٱلَّذو ى كو  .مهلكُ 
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ضت،كوُضك  لتكتتىالنكعوُعي( أدُغت ض..)أمل ُ ت ض كلاالُجيةكحع كتىال 

مكفعهضك ألُ كاض التقضطكاضألُة،كو أل  الع،كو لذ ت،ك ناعة،كحعض كُضكعلحط و

دد تكاايالكُوجيضتكاتيالووُ ضالكاالُجةك لتحطعمكع اليكاايالكطاقيضت

فعُييضكاييع كتييضالعكاُييضكتت ضقنييهك ألخاييضالكاُىييضالكك عض ييعةكتييدوالفُتاضع يية،ك

 يتهدفكتيضالعكتو لدو ،كوهوكُضكع يتثعالك لضيغع ةكفعُيضكايع ك لليىو ،ك

عقيضال كوتضالعكت تهدفك للهو تكاأ و اهض،كوتضالعكاض يتىال ن، لىقعدع

و كفع يضكفعهكُضكلدىك لغال كوحو تهكُ كتقدمكاو قى يضك لُتخنيف،كلعىي  

 كليككحت ك لال اةكاض    خكُ كتضالعخ يض،كوحضضيال ض،كوهوعت يض،كواي

ل يو كد ك( لتيد فع) عضض كدع  ض،كو ح كُأُوالع كاتفىعي ك ك﴿كو  وك ل  يضع  كَّللاَّ فيعل

كم،ك ك أل النل كل ف   د تو مكاوا ىن  هل   يجمك عضيض كُيعكقيو  ع كوهوكُيضكعا ىض 

دعكفىي كلاي كفىي كال) لطاعىة،كوع  جمكأعضض كُعك حو  ك ل ضع،كفشك  ك

هييوكُيي كذ تكقييض و كو،ك(ت ييضويكلييهكاضلُقييد الكوُضييضدعكلييهكاض تجييضه

 لتحطعمكلدفعكُوجضت)،كُضكعلعالكألهُعةك لُاضدالعكفشك ل ىشك(  لتد فع)

ُيي ك،كوفييشك لجعيي ك لصييضاد(تنييككاُوجييضتكُقضانييةكلييدحنك ثالهييضكفع ييض

حييالفك ألطفييض كو لليياض ،كايي ك  جتهييضدكاتواعييةك لخصييومكلنُ ييضالك لُ 

 كإلعييه،كواُييضك ييعحطُهمكهييمكأعضييض كحييع كعتفضضيينو كوآلييو  لييذيكهييمك

 اياليكليهكعتاضُنو كُعك لثقضفضتك ألخالى،كدفعك لتحطعمكهذ كع اغيشك  كت

 يضكُي كضا يضكُي كأقي م،كوخطاضطت ك و اد ضكو  ظُت يض،كاايالكُيضكعحيو هكالك

حاُة،كوُىضهيد ضكُي ك احيضث،كوُصيض ى ضكُي ك  تيضج،كلتيأُع كُحضي ك

ضكاخعالكوعحفظكوجود قضدالكان ك  كعقشكأدُغت ضكُ ك لتلوع ك( لألُ )
.أُة

أدمغتنــا
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ـــةاللّبن إ ك" ملسو هيلع هللا ىلص،كفييشكحييدعثكال ييول ضك( لن او يية.. ) أُنييتلكت

 يي كُثنييشكوُثيي ك أل اعييضطكُيي كقانييش،كاُثيي كالجيي كا

عية،كاعتضكفأح  هكوأجُنيهكإ كُوضيعكلا يةكُي ك  و

فجىيييي ك ل ييييضعكعطوفييييو كاييييه،كوعىجاييييو كلييييه،ك

لنا ةكفأ ضك : ه كوضىتكهذهك لنا ة،كقض : وعقولو 
"وأ ضكخضتمك ل اعع 

ذيكجيضطكفقدكاض كثُةكا ضطكقضئمكليعدهك   اعيضط،كو لي

دكأ ك،كوإ كا يضك ىتقي(لا ية)اهكال ول ضكايض كُجيالدك

 لتلياعهكل او  تهكاض تكهشك ألاظم،كولا كعى  كهذ 

أل كوعا طكلُفهومك لا ضطكُ كجهة،كاُضكعحفي ك،

وكت ييهمكفييشكاُنعييةك لا ييضطكاُييضكلييدعككُيي كخاييالعكأ

ُوهاةكأوكُض كأوكانمكحتي كوإ كقي ،كلتايو كهيشك

صكلا تلا تك،كلتقتفشكفشكذلككأثالكال ولك،كف ك ككت ال 

جيي ك﴿كعىفييعىظمك لييذيكا ييضه،كاييشاجييو الكلا تييه،

) دكإذ،كفتحييو كاضلوايي( ليي ال عكلعغييعظكاهييمك لافييضال

واييدك ك لييذع كآُ ييو كواُنييو ك لصييضلحضتكُيي همك
.ُغفالعكوأجال كاظعُضم
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وعك،كااالكإليضال تكايدع،كفثُيةكداي( الا كُى ض) د ضمكفشك ..أمل ُ ت

 مك،كُضكجى كحالفك لاضطكعيد(  د ضم)اضطفعةكوُلضاالكفعضضةكااالك

لُفىُةكُعك لُعم،كفحالفك لاضطكفعهك نظةكولدعكُقضال ةكاحالفك لُعمك 

  كفُعك  كحالفك لاضطك قويكو ليدكُي كحيالفك لُيعماضلح وكو لنع ،

  ييهك  لييتكلييدتهكُييعكوجييودك لىضطفييةك لجعضلييةكوجىنييتكحييالفك لُييعمك

ُيةكفذه كحيالفك لايضطكُيعكصيفته،كاُيضكأجيدكث لنع كهوك عدك لُوقف

 ىع ك لضالعك اض ةك لطالفك لُىض دكان ك ف هك ألُضالعكاضل وطكاشك 

هك لتشك ثضق ك للعطض كانعهكحعثكالض ،كا ك قانهكاانعتهكان كصوالت

د ليهكاهضك حوك  النك  تلضله،كو لقاو كعى شكاُالحنةك ولي كايدمكج

فعُييضكاييض كعىتقييد،كواييدمكالفضييهكحتيي كو  كاييض كفض ييقض ك وكُُييضالع

اي كُيضكلنُ اال ت،كفضلظالفك كعحتُ كجد   كا كداوعكاح وكولطفكا

ُي كدُي ك(   د يضم)ُي كاايضال تكواي كُيضكعحُي ك( م)عحُ كحيالفك

الفكال مك لت ضقنكو لتىضالن،كفلدعكتقيضال ك لي  مكلحيهذ وُىعة،

ُطنيو كوهذ كهوك لتقضال ك لفا هُضكعخالجكُ ك للفتع  لاضطكو لُعم

فييشكُقييضمك لييداوع،كوهييوكاخطييوعك ييعقال كهييذ ك ل ضليي ك لعييك،كفحييع ك

و الكعالا كوع تقالكاني كذ تك  ليو ح،كعُا يكك  كتتىيضط كُىيهك لحي

هكلت طنييقكلعييدالك،كوذ تك  لييو حكتفييالنكقض ييٌمكُلييتالٌككتتفقييض كانعيي

ايهكُي كحضضيالعكفعُيضكتيتنفظ( م)اىدهضكفشكحو الاُضكُىض ،كوليتا ك  ك

( جوعد حاضمك لت)ااضال تك وكت تقعهكُ كانُضت،كذلكك انكُ كُجالدك

عكاي كحع كعداو ضكلنتأُ ،كاظيعٌمكليأ كقالآ  يضك لايالعمكحيع كعايو كُي
.حالفك وكحامكتجوعديكأوكتف عالكُنُمكوتوجعه

ةالسفيــن
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قك،كحييع كُ ييضحضتهضكتضييع( ييضحضتك لُ ايي ).. أملتت ُ ت

عقك لُ يضحةكوت االال،كفُعكُنى كُضال كالالعك لت عكتضي

اليالعكلُقد الكطضولة،كوع عدكُ ضحةك لُنى كحيع كتالاي ك ل

اايييييع ،ك عيييييالك  كثُيييييةكُ اييييي ك كتحيييييدهضك  قيييييد مك ل  

اايييو كفعهيييضكا ايييالك لُ يييضحضتك لُاض عيييةكحيييع كعايييو ك ل  

أ ُييييض كُتفضوتيييية،كفهييييضكهييييوك لخييييو ال ُشكحييييع كالايييي ك

تهيييمكفتنقضهيييضك يييتعفكجيييوا ك،كفاض يييتكالا (  لنو يييضالتم)

حي م،كإاي ضكح ضاعة،كوهذ ك لفيضال اشكعالاي كاوفوايالعكعتنقضهي

م،كلعوداهيضك ا كتعُعيةكفعتنقضهيضك اي ك لقيعلعحولهضكادوالهك

 تك ألخعالكفيشكُيد الجك ل يضلاع ،كوع يتُالكُ حي ك ليالا

عكفيييي كعتوقييييف،كففضييييضطك لييييالا تكهييييذ كعت ييييوعكات ييييو

ضك لىصييوال،كذلييكك  كلايي كفضييضطكالا تييه،كفايي كااييالكُيي

نيةكتتق هكُ كُوهاةك وكخاالعك وكاطضط،كُضكعى  كليككاالا

(.اُنى )ت ددكهدفكلككفعهضك

المالعـــب
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الفاكهــة  كع ت كلنفضاهةكحع لىصالكاُنعة.. أمل ُ ت

اييذ كجهييدكعتاىييهكُييذ موا هييضك اتييضال،كفهيي

فيشكطع ،كواذلككفشك لُجهودك لذيكعلاذ 

 ييىضتكتحصييع ك لى يي ،كفهييوكقييدكعلؤذعييككان

ةكُيضك ل ح ك عيالك  كاىيدكتنيكك لن يىضتكثُي

ع تحقكُ كُذ مكحنيو،كو جيدكذ تك ألُيالك

الكعتاالالكُعك لذه ،ك ذكليو كاُنعيةك لصيه

يييي  ثُ ييييهكفييييشو لفييييت كلييييهكاضل ييييضالكلُييييضكا 

 لُجهيود) أل و م،كوهوكُضكعلعالك ل ك  ك

ا يةكو   يتالخضط( ُع)و لادحك عهُيضكان(  لدو

غ شك يك،كف كع ت(ُتصضحاع )اُضكلوكاض ضك

ُ هُضكا ك آخال،كواذلككحيع ك تأُي كفيش

كعل ال  مكفض ك لىل الو ع   ُ ك لع الكل كعتيأت ك  ك﴿إو َّ

يييييةك)اايييييالك لى يييييال،ك عيييييالك  ك دال كك ا  دو

االك،كفضصي( لصياال)تاو كُيعك(    تالخضط
.لتىصال
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 يييهكاُىيييد ك ليييذه كحيييع كعيييتمكاايييالكفت(   التقيييضط.. )أملتتت ُ ت

( لُيضع أل)اضل ضال،كفشكحيع ك جيدك لفحيمكعتحيو كلحجيالكايالعمك

ضتك لضغطكآُضد،كوهايذ كُيعكاضفيةك لى ضصيالكو لُالاايااالك

ُيييضكإ(  لفيييت )اُنعيييضتك جيييدك  التقيييضطكاخو صيييهضكعيييتمكاايييالك

وايذلككحال العض كأوكاُىد تكاضلعيةكُي ك لضيغط،اعُعضئعض كأو

ُيضكعوجيهك    ض ،ك جدك  ك  التقضطكاطاىيهكعختنيفكوعت يوعكا

كاذامك ا يهك،كفهذ كإاال هعمكانعهك ل  مكعفت هك (فت ) لعهكُ ك

ك لا  طلك كهذ كل هلو  مك،كوهيذ ك  ُضاع كوعقو كفشكذلكك﴿إو َّ اع ل ُل ك ل

ك  ف  ك( ع)ُو  ك ق ت نت  ُو  كعفتهك ك ذكعقو ك﴿كو  ك ع ضك   لغ يمو كضكف   جَّ

يي ع  ك ك و كفلتو  ييضكف ن اوثييت  ف ت   ييضك  كم،كوهييذهكُييالعمكو  ييدع     ُ ك فييشكأ هيي و

أليي عك لييذع كجييضؤو كا لاتييو كعاييو كفت تهييضكاضلحُيي ،كواييذلك

 لاييذ ،كوهيييوك تهييضمكأمك لُيييؤُ ع كاضئلييةكالضيييشك كا هيييضك

كالكاضلفضحليية، فييكو كجييضطو كاوض و ك لَّييذع   يي المكم،كفهييوك﴿إو َّ ُو صييا ةٌك

فيت ك التقضطكتتىيالنك لعيهكتيضالعك ليذ تكوتيضالعك ألُية،كو يوعك ل

ذيكوقيعكعتلا كوفقكطاعىةك لىصالكوطاعىيةكهيذ ك    يض ك لي

فك وع  لفيت ك ليذيكتتىيالنكانعهكقدالك  ختعضالكلوعلفت ،كف ت ل و 

 ف يكك لعه،كفهوكا كلككع  جمكُعكطاىيككوُيضكجانيتكانعيه

ُفتييو ع كفه عئييض كلن)ُيي كضييىفكأوكلييغف،كلعالتقييشك كاييك،ك

.و كعث ضقنو كفع قطو ( حع كعالتقو 

الذهــــب
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حييع كتىُييدكُيي  العك(  ييُكك لقييال .. )أملتت ُ ت

 أل ييُضككفييشكوضييىهكفييشكُحضضيي هض،كلتجىيي ك

ُيضك ل ُككفشكحال ككوتد فعكد ئم،كوايذلككُيعك

ت وعكعصع كاضلُ ضك لىالاشكو    ُش،كحع كت

،ك  ييُضكك لقييال كفعييهكُييضكاييع كُىتييد،كوُت يينط

،كايشكأ ُضكك كتح اوهضكلال  كلامكا كهشكخعال

كت ث ضق يي ك كتهييداك للييىو ،كفتفعييق،كلتالتقييشكو 

فت يييتاع ،كفض يييُضكك لقيييال كهيييذهكلييي كتييي و 

اُد وُييييةك لييييداضطكانعهييييضكاييييضلُوتكو لهيييي كك

االككفح  ،كو  ُيضكاضلايذ كو  جتهيضد،كايذٌ كعيذ

ايدح،كوليمكُ ك  ككلمكتلخن قكلألالنكلته أكا كلت

مكلتُنككا كلتُ م،كو ت تُالكح عتيض ك لقيال كت قدو

اض ،كذلييككلتاض  يين ض،كتحييوم،كفهييشك  كجييضطتكللييال 
(.تلو ع  اوك)ل ك(   هم)وعومك  ف عقكفضانمك

القـــرش
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فكُي ك لاو اي ك ل يعضالعكأ كعقيي( اوايي )أ كليوكقيالالك.. أملت ُ ت

 كُصعالكاواا ضك ألالضش،كذلكك  كانُيتكأا ك لدوال  ،كفُضك

 تع ،كقيوعكاضفةك لاو ا كت تظمكفشكحالاةكدوال  هضكااالكقوتع ك ث

جييذ كأالضييعةكُالا عييةكوقييوعكطييالدكطييضالدعكلناوايي كخضالجعيية،ك

عيييد،كقوتيييض كتجىييي ك لاواييي كع يييعالكايييضت   كووفيييقكُ يييضالك كعح

عقيفكفشكُحيالكك لُالاايةكليدعككأ (  لتالع)واذلككحع كعقالالك

ليي كايي ك لييدوال  ،كفييا كلييكك ييتتىط ك لُالااييةكلييدعككأوكالاُييض

تؤديك ألد طك لذيك اتدتكانعيه،كذليكك ل يىشكُطنيو كُي كاي 

 يىش،ك لاضئ ضتكو لُخنوقضتكُ كحول ض،كواذلكك    ض كحعض ك ل

كُييضك  ييى م،كحيييثٌكوفييش كإو   كلوإو  يييض و أ  كل ييعع  كلإ  ييض كايييأ ك﴿و 

 كاضل ىشك،كلععكاد فعكقطفكثُالعكفح  ،كاحال كع تُالكفشك ل

شك،كايشكاضداكذيكادا،كفضدال ككثُالعك ألجالكا دك كتادأكاضل يى

ى ،كت تُالك لحعضعكفيشكحال اهيض،كوطضلُيضك لجُعيعكفيشكحيال ككع ي

اايالكُخ و ك ل يىشكوُتي ،هوكُ كعىالفكاعفك عضعكفضهلل

كتقييفكفتحييالككو )آلتييهك لااييالىكفييشك لاييو ك لييذيكعييدعالكوانعييهك

(.و ُنكو كتنتفت

كوكـــب
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 كاايالك،كفيشك  ت  ايهكلنليو ئ( لفنتال) جهض . .أمل ُ ت

ضطالكُدفقك ل و ئ ،كفحع ك كعقوىكان كصدهضك  

(  لقني )ذلككلنتخنصكُ هك  تاد لهكافنتالك نعمك،كواي

ةكفيييإ كايييض كُضيييطالاض ،كفهيييوكلييي كعيييتُا كُييي كوظعفييي

   تيي  عكتنييك،كوإ كاييض كُطُئ ييض ،كحييض ك  طُئ ييض 

حض هكدو كُضييشك للييو ئ كلنيي فعكأوكلن يينوك،كو ييا

نكقنوا يضكليال مك عيالكقنعنيهكُي ك  لليو ئ ،كعظ كعلىال و

ىك،ك ييتجدهكعتقييو(  ال دعكو لى عُيية)فُييعكلييشطكُيي ك

ك ينع مكقعي كلني فعكلعئض كفليعئض ،كفيإ ك  يتقالكاني كحيض  

ُيد ك،كو  ،كف(إل كالايككال ضيعةإالجىش)  لتشكتحُنهك

ض هكلعتىالنكُجدد كلنُ عدكُ ك ل فت ،كفتنكك لحعضعكح 

ليالو ،كهشك لهدعةك لتشكعُ حهضك كلىاضدهكقا كأ كعح

ىنيشكل( ) الجىيو  )اشك كعضطالك لىادكقيضئ  كحع هيضك

ةك،كإذ  ،كهُيضكا عُي(اي )،ك(أاُ كصضلحضكفعُضكتالات

ض الْكا)لت ىمكوإال دعك كأخ  (.د اْل ل

رالفلتــ
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وهييشكتحنييقكفييشك ل ييُضط،(  لطييضئالع.. ) أملتت ُ ت

احجييمكع ييضويكحجييمكاىوضييه،كفض دهلييتكاعييف

جيو ط،كلهذ ك لىُ م،كثقع ك لو  ،كعالتقشكفشك أل

 كانيومكفنو ك لتم الك لذيكتمكفعُضكاع ك لىنُضطكُي

ضئعيييةكليييت كاىنيييومك له د يييةك لُعاض عاعيييةكو لاهالا

ككُيي كو  لاتالو عييةكو لاعُعضئعيية،كُييضكتُا ييتكتنيي

اجيض ك  ق ع،كفقضال تهيضكاضلاىوضيةكفأدالايتك  

!  ةكفيشك لخنييقك ليذيكصييضالتكانعيهكتنييكك لاىوضيي

يي ك  دالع ييفىيي م ضك  دالعهييضكلصييغالكحجُهييض،كفه 

ُي ك﴿وفيشكخنقايمكوُيضكعايثاىوضت ضك لطيضئالع ك
.د اةكآعضتكلقومكعوق و م

الطائــرة
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تغعييياٌلكات( ُيييذ مك لطىيييضم).. أملتتت ُ ت ُل غعيييالكاعيييفكهيييوك

أحو ليييكك ل ف يييعة،كذليييككأ ك لُيييذ مك لنذعيييذكهيييوك تيييضجك

 ُتيييي  جكأُييييالع ،ك  و كفييييشك لُاو ييييضتكو لُقييييضدعال،ك

عكإفيال   تكو لثض شكفشك ُت  جكتنكك لُقضدعالكاعُعضئعض كُ

ج ييدككُيي كاصييضال تكوهالُو ييضت،كفييض كلييمكعييتمكفييال ك

م،كاي ك لىصضال تكاضللا ك لُ ض ي ،كتغعيالكليدعكك لُيذ 

 كتايييضدكت يييعغه،كوُييي ككتيييأُع كُيييذ مكُ ض ييي كهيييوك

فيذ كك    جضمك ل ف شكو  طُئ ض ك ليذيكتايو كانعيه،

نيييييي ك  النكاطييييييضطكعاييييييو كفعييييييهك  لُييييييذ مكُيييييي ك و

ألان كصوالهكإ كُض جهكاطضطكُيالتاطكاي فع لُذ مك

لذايييهك)ُطُئ ييية،كوُيييعك لنحظيييةك لتيييشكت يييتطىمكفعهيييضك

،كوحييض ك( لييودود)،كتاييو كقييدكأدالاييتكال ييضلةك( لطىييم

تكوحض كُضعتكأدالا(  لحُعد)فال تك تدالككال ضلةك

( ُذ قضتييييه)،كفتليييياالكلع عييييدككُيييي ك( لقعييييوم)ال ييييضلةك

(. للاوال)فهوكُجدد  ،ك

المذاق
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ءالكيميا ضكاييع ك لقاييو كو لييالفن،كفعُيي( اعُعييضط).. أملتت ُ ت

ضك،كفى يييدُضكتايييو كألُض عييي( لليييىو ) و(   فايييضال)

ُحضييي كلفايييالكُيييضالاوعك لليييعواشكوليييمكتاييي ك

الو يييعض،كوا يييدُضكتايييو كتالاعيييضكُحضييي كلفايييالك

 لليييضم،كوا يييدُضك لالوُيييشكوليييععكأفغض  يييتض كأو

ملسو هيلع هللا ىلصتاييو ك لُدع ييةكُحضيي كلال ييضلةك اع ييضكُحُييدك

،كفشك( لفاالعكو للىو )ولع تكُاة،كتنككاعُضطك

فيي ك لقاييو كو لييالفن،كفييشك لتجييضذ كو ل فييالع،ك﴿

ئيدع كتذه ك ف يككانيعهمكح يال تكمكإ كليمكتجيدكأف

طالحيتكُي كفايالكأوكُ كقوُككتهوىكإلعككاُضك

 ُييوذج،كو ُيينكفييشك  النكوأ ظييالكا يي كأ ك

ُي كتجدكُُي كعتخيذككُحضي ض كفعُيضكطالحيت،كوتأ

فعُضكاع كإ كلئتكاعفكتتلا ك لالو اطك  عو عةك

ذالعكاعفك حتض تكذالعك لصيودعومفشك لذال ت،ك

 لانييييوالكفييييضحتف كاُولييييودكجدعييييدكأ ييييُوهكُنييييمك
.  لطىضم
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مكُي ك،كاُ ت كحضيضاليكلنغيال ،كفهي( أللغضم)..أمل ُ ت

ضقشكعصيي ىهض،كثييمكعىُييدو كلتدلييع كُؤ  ييضتكلييدامكُىيي

تكا كعحلدو ك جتُضاضتكدولعةكلدامكحُ !  لحالو 

تحيييييالعمك العك  لغيييييضم،ك كأايييييالفكأليكُيييييدىكُييييي ك

لصيوالتهضكتىُدكإلعهكتنكك لدو كفشك لتح يع    تهاض 

حعييض كُييضكتدليي هكُيي كأ ُييضت،كوتاييو ك لصييوالعكأاثييالك

شكذليك،كظلنُه،كحع كتتياىهمك ليدو ك ل ضُعيةكو لُتخنفيةكفي

،ك  فجييضالك( ه  وعييةكح  يياوك)اض  ييتاضمكفييشكاضييوعةكلجض هييضك

لغييمكأالضييشكو قييت عكطييالفكُيي ك لج ييد،كأحييدكأدو تهييمك

 كاييهكفييشكتح ييع كصييوالعكالييىةكلطاييعكأ ييض ش،كعلييغنو

عقولييو ،ك لغعيال،كفعظهيالو كهيمكاضلح ي ة،كفعيأتشكأا ضؤ يضكل

ك كتقيومكأالأعتمكُاضدال تك لغال كاعفكهشكإ  يض عة،كف نوي م 

دول يييضكايييذ تك لُايييضدال ت،كفتتيييأج ك لقنيييو ،كوتخيييالج

عىي  ك لضغضئ كفشكهعئضتكُ ك ل ينواعضتك  الهضاعية،كل

هيمك لغال كُجدد  كُدىكتخنفكأُت ضكوُدىك لتألقك ليذي

.وصنو كإلعه،كهاذ كُاالك ك ح  هكأل  ضكأُةك لفطالع

االلغام
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ى،كوُيضكوجىن ضهمكأحضدعث،كأيكقوصٌصكتليالو...أمل ُ ت

كل ضك ألحضدعيثكُي كه يضكوه يضك،كف ُيضك   ك لتضالع كعقصل

د  ضكُ ك ألجيد دكوُيضكايع كُيضكاضعلي ضه، ال  فهيشكاع كُضكو 

ة،كوُيضكت ج كا كلفظ،كوحالاي،اُنعةكت جع كُ تُالع

تتُخنكا هكُ ك تضئ ،كوُضكآليةك  اي مكوأدو تهيضكإ 

هدكُتضحيض ك لُليهلالج لج تىاعال  كا كذلك،كلعجى كاىدكذليكك ك

ايال،كهيذ كفيشك ألالن، فيإ كلنجُععكُ كأج ك  ت  عك لىو

يييحفكوق يييو تكتنفض عيييةكاييي ك حيييضدتكأدو تهيييضكُييي كصل

ضئيييهكعيييومكلقلت تظيييال( أحضدعيييث)ايييالنك لحقعقيييةكفثُييية

،ك(تحيدثكأخاضالهيضكايأ كالايككأوحي كلهيض) احض هكحع ك

انعهيضكفشكذلكك لعومك لىظعمكتلخاالك ألالنكاُضكاُ إذ

يد ُل كأدو تك  اي مكو ن ايت   ُ ،كفيإ ك عالوهضكُ كخعالكولال 

مك﴿عيييومكهيييضكلهيييمت ععيييفك لحقيييضئقكانييي ك ألالن،كفأ  ييي

لُي ك)فع يأ ك( اضال و ك كعخف كاني ك كُي همكليشط

 لُنييكك لعييومكهللك لو حييدك لقهييضالم،كفُييضكأصيياالهمكانيي 

! ل ضال

أحاديث
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تمارين  لتييشكتنييك( تُييضالع ك لالعضضييعع .. )أملتت ُ ت

،كعُضال و هضكقا ك  ولهمك يضحضتك لُ اي 

فض اهييضجك لييذيكعجتييضحك لجُييضهعالكُييعكايي ك

الانيييةكُييي كذ كك ل اييي ،كأوكفيييشك لت يييدعدك

ئييةكلهييدف،كُييضكاييض كلعييتمكلييو كتُييضالع ك لتىا

 كت يى كو لت خع ك لقانعةكتنك،كوايذلككحيع

شكإ جيض كفشكطناككلنيال م،كفقيدك كتوف يقكفي

وفعق،كفض كصفقه،كف كتىنمك ااضكفشكادمك لت

انُييتكأ ييككُض لييتكفييشكُالحنييةك لتهعئييية،ك

 كوأ ييهك يياحض هكلييمكعلييدخنككفييشك ييضحةكُنىيي

ُييضك ألال  مكاىييد،ك ييتىنمكحع هييضك لحاُيية،كف

اٌقكاض كذلككحجٌ كلنال مكوإ ُيض،كالفيٌعكُ ي
.لنقلدال تكلعهعئككلُضكت تحق
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 لُيييو د( خصيييضئص)فعُيييضكع يييُو هك..أملتتت ُ ت

وصييييفضتهضك،كفثُييييةك لصيييي دعكوأخييييالىك لفن عييييةك

ضكهشكو عالهضكاثعال،كذلككأ كتنكك لُو صفضتكإ ُ

ُيضدعكفعهيضكآلعةك  ُتثض كو لتىادك لتشك ُتثنتكا )

اُييييضك(  كتطغيييي كو كت عيييي )فهييييشك( طضاييييةكهللك

نقييتكانعييهكوإلعييه،كفييضألالنكاُييضك لييتُنت انعييهكخل

ُييييييي كا ضصيييييييالكوجُيييييييضد تكوحعيييييييضعك اضتعيييييييهك

تىاييد،كفوُضئعيية،ك ُل طعييعكو ُل تنييككجُعىهييضكُُتثيي ك

 لخصضئصكو لُو صيفضتكإ ُيضكهيشكُ يتُدعكُي 

لتيضكفقض كلهضكولألالنك ئتعضكطواضكأوكاالهيضكقض.. ﴿

أتع يييضكطيييضئىع مكفهيييشكاايييضدعك لجُيييضد تكهللكال 
. لىضلُع 

خصائص
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كصيضلم كعقيومكايهك  اي ،كإثي..أمل ُ ت الك  ايهكفشكاُ  

لجيييوال كأاعيييهكدو كأ كع يييتأذ ه،كإذكالآهكوقيييدك التيييد هك

كأ ييهكت ييا  كفييش ييش  جىيي كأاعييه،كالييا كُقنييو ،كولييمكع ىو

نيععكااعالك ل ي ،كُضيطال كُجيدد كلتجدعيدكوضيوئه،كف

ض ييد  كاضلضييالوالعكايي كاُيي كتح يياهكفض ييد  كأ كعاييو كف

طنقييضك﴿فض و كُييضكتح يياهكصييضلحض كأ كعاييو كصييضلحض ،

ضكلتغيالمكحت كإذ كالااضكفشك ل فع ةكخالقهضكقض كأخالقته

أهنهييييييضكلقييييييدكجئييييييتكلييييييعئضكإُييييييال م،كوعقييييييو كلييييييشك

مكا دُضكت تهشكُ كطىضُككفيشكذ كك لُطىيصضحاش،ك

 ل يضعك كتاضدالكفشكالفعك لُخنفيضتكاي ُطكإاتيضدكانعيه

قض ،كإ كاُض كفشكأُعالاض،كفاضدالتهكُ تغالاض كاضل ا كف

 كفعيهكفشك لُطىمكل كعجدو كلهمكاُ  كعقوُيو ل ظضفةك

 هم،كحع ئذ،كُضكقدكعجىي كصيضح ك لُطىيمكُ يتغ عض كاي

ْ قض .،كفض طنقض!ف كتقطعكلهمكالو

جورب
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ضيُ تضك﴿كو  تاقضك لاض كم،كُجالدكانُتض ،كولاي كت.. أمل ُ ت

أُوال  كوا ضصالكادعك،كُ هضكُضكعلعالك لي كأ كُ يضحةك ليد ال

 تكضيعقةكاض تكالحاةكاُضكت ُمكلنالانكو لت ضاق،كفنوكاض

ث يع كلُضكتُا ضكُي ك لت يضاق،كوُ هيضكأ ك لايض كايض كهيدفض كل 

ُىييض ،كولايي كأحييدهُضكاييض كعفييالكُيي ك لُىصييعةكو آخييالكإليي ك

الفك لُىصييعة،كاُييضكولنحضلييةك ل ف ييعةك لتييشك  تضاييتكايي كطيي

خعنيةك صع كُ كهضتع ك لانُتيع ،كفضحيدهُضكاايالكصيوالعكُت

خيالك،كو آ(قُعصيه) ل ع كلغفكُحالمكدفىتكاإال دتهيضك حيو

،ك(االهييض كالاييه)و لخلييعةكُ ييهك ذكالأىكهلالج لج  حييوكصييوالعك ك

هكفاض ك لفال الك حوك لايض ،كوُ هيضك  ك حيدهُضكقيدكظفيالكلهدفي

لاي كلقُعصيه،كلناض كولمكعا ك(  لق د) عالك  ك( فق د ٓت)ااالك

نيككوفشكذليككإليضالعكإلي كأ يهكقيدك ياقهضك لعيهكقانهيض،كوآخيالكت

 لى ضصيييال،كأ ك يييدالككأهُعيييةك  حضطيييةكاضلحيييدثكاصيييوالتهك

 ةك لاضُنييةكقايي كأ ك وقييعك لحاييمكانيي كُييضك ييالى،ك﴿أُييضك ل ييفع

اهيضكوايض كفاض تكلُ ضاع كعىُنو كفشك لاحالكفأالدتكأ كأاع

تتليضاهكوال طهمكُنككعأخذكا ك فع ةك صياضم،كفقيدك ليتالككف

عضت يييضك لنهيييمكأصييينمك .. ييينواعضت ضك،كولاييي ك ل عيييضتكتختنيييفك

.وأال ضك لحقكحقض كو ال ق ضكإتاضاه..

الباب
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المعاول الخنتتتدقُحتتتولُمدينتتتةُ( المعتتتاول)صتتتو ُ.. أملتتت ُ ت حتتتاٌرةُل

قبائتتتل)،ُإثتتترُتتتتداعلُوتكالتتتبُالثالثتتتلُالخطتتترُملسو هيلع هللا ىلص الرستتتولُ

،ُستتماهمُه( واليهتتود،والمنتتاٌقونُمتتنُالمستتلمين،الكفتتار

،ُوالهتتداُانتتتزاسُا ستتالمُمتتنُاألرض،ٌُبتتالر مُ(األحتتزاب)

متنُعتددُوع تتددُاألحتزابُمقابتتلُضتعاُالمستتلمينٌُتلُالعتتدد

هلالج لج هُ،ُيصتاُ (حستنُالنتنُبتاه)والع دة،ُكانُالتوجيت ُنحتو

إذُالموقاُالعصتيبُعمتاُكتانُيجتولٌُتلُنفتولُالمستلمينُ 

جتتاءوكمُمتتنٌُتتوقكمُومتتنُأستتفلُمتتنكمُوإذُزا تت ُاألبصتتارُ

طرب ُوبلغ ُالقلتوبُالحنتاجرُوتننتونُبتاهُالننونتاض،ٌُاضت

 هنالتتكُابتلتتلُالمنمنتتونُوزلزلتتواُزلتتزاالنفتتولُالمتتنمنين

شتتتديداض،ٌُكانتتت ُعمليتتتةٌُتتترزُالمتتتنمنينٌُنهتتترُالمنتتتاٌقون

كطائفة،ٌُأمتامُجمتأُأممتلُكهتذاُيحتتارُاألمترُلتتدخلُإلهتل،ُ

ولىٌُبعتثُهُالمالئكتة،ٌُتكلُي هتزمُالجمتأُويولتونُالتدبر،ُ

الكفتتارُهتتاربينُالُيقتتدرونُعلتتىُشتتلء، ُإذُجتتاءتكمُجنتتودُ

صتددٌُأرسلناُعليهمُريحاُوجنوداُلمُتروهاُض،ُواليومُنحنُب

مماثتتلُبحاجتتةُإلتتىُأنُنقابلتت ُبثالثتتلُ حستتنُ)تكالتتبعُعتتالملُع

ُيجع(الننُبتاهُوبتذلُالستببُوالتدعاء لتكُ،ُواحتذرُمتنٌُترزع

مينُبتتادرُضتتعفاءُالمستتلٌتتلُصتتاُالمنتتاٌقين،ُوالحتتنٌُقتتدُ

ُللستتبب،ٌُأحستتنُالنتتنُبتتاهُوا ستمستتكُيومئتتذُبتتالحفرُكبتتذلع

(.بمعولُماُستحفر)بالدعاء،ُوباشرُ
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 لُ يينُع كُييع(  خييت ف)جُييض ك.. أملتت ُ ت

همكُيييي ك ُطنييييعك ألهنيييية،كجُييييضٌ كأل ييييهكعهيييي  

( أُةكا تمكخعال) ألاُضمكلعقو كلهمك ىمكلقدك

و آ كوقييييدكتفييييالقتمكأُصييييضال  كاىييييدكوحييييدع،ك

عهييييييي كحيييييييدودهمك لجغال فعييييييية،كإخيييييييت ف ك

مكلالؤعةكو ل عض عة،كفاىدكأ كاض ك لعُ كعصو

خنع ك له  كفشكإ ط او ،كأضح كل اض ك ل

هيي   كول يياض ك لج عييالعكهيي  ،كعييضكلجُييض ك

هك﴿إ كهذهاذ ك خت فكا دُضكتاو كال ضلتهك
.أُتامكأُةكو حدعكوأ ضكالاامكفضاادو م

االّهلة
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تطيييئُقوليييةكال ئيييدك لفضيييضطكوقدُيييهك.. أملتتت ُ ت

أالنك لقُيييالكوهيييوكعتأُييي كحجيييمك ألالنك لتيييشك

أعىقي كأ كعغطيشك)  طضهضكاإاهضُيه،كوهيوكعقيو ك

ا كُليضا كا يشك    يض كاني كاواي ك ألالن

،ك ىييمكتنييككتفضهييةكدُييضغك    ييض ( اهييضمكو حييدك 

 كعىقيييي ك ييييا كوجييييودهكانيييي كهييييذ ك( ا ييييدُض)

دكوعهتييككوعقتيي كألت فييهك أل يياض ك لاوايي ،كفعللييال و

دعةكُدُال  كوجوده،كفُ ككح كُليضان ضك  قتصيض

عك،كإ ك ح يي ك لقييال طو  جتُضاعييةكو ل عض ييعة،ك

ضكفييإ كاييض ك لغييال ك كعح يي ك لقييال طعكفُييضكا ييض 
(.نق قالأكا مكالاكك لذيكخ) تاالعالكُوقف ضكأُضمك

رائد

38



شك كاي كلقيدكالضي﴿،كثمكفش( ألاضاع )فشكطعال.. أمل ُ ت

نييواهمك لُييؤُ ع كإذكعاضعىو ييككتحييتك للييجالعكفىنييمكُييضكفييشكق

ذليكك لفيتمككاض ،كفأ   ك ل اع ةكانعهمكوأثضاهمكفتحضكقالعاضم

لُايية،كذلييككأ كأُييالك لفييتمكو لتغععييالكُ ضطييهكُييدىكطهييضالعك

ال تك لقنييو كو تصييضلهضكاييضهلل،ك كاُييضكاييض و كعُناييو كُيي كقييد

وإُاض ييضتكُضدعييةكأوكتا ولوجعييضكحالاعيية،كوانعييةك الجييعكإ 

أليييمكتيييالكاعيييفكفىييي كالايييككاأصيييحض ﴿ليييئتكُجيييدد  كإلييي 

ت تَّك لفعييي م،كوايييذلكك﴿ ييي كا نييي كإو كت صييياوالو كو  ُو ع يييأتوالمك قيييو كو 

يييةوك   ُ ا اليييمكاوخ  دالمكال  يييدو مكهيييذ كعُل هو كف يييوالو يييةو ُ  ئوا  ك ل ييي   ُو ك آ ف 

م،كلقدكاض يتكتنيكك  ُيد د تك لالاض عية ُع   ُالتاطيةكاُيضكُل  وو 

الكانعييهكُيي كقنييواهم،كفيي كتقيي كأ كأُييال كاطعييهلالج لج  طنييعك ك

و الجعك( الا كعتاال) ألاضاع كأوك لدامك لُ ئاشكل كعتاالال،ك

و  ع يييتحتييي كإذ كأخيييذتك ألالنك خالفهيييضك﴿إ كليييئت

وظ كأهنهضكأ هيمكقيضدالو كانعهيضكأتضهيضكأُال يضكليع كأوك هيضال ك

 آعيضتكفجىن ضهضكحصعد كاأ كلمكتغ كاضألُعكاذلكك فصي 

كُيضكفيشكق)لقومكعتفاالو م،كفُيد الك  ُيد دكهيوك نويم  ،ك(نيواهما 

وم،كتلالىكُضك لذيك  طيوتكانعيهكقنيو كاُيومك لُ ينُع ك لعي

ني كوقنو ك ض تهم،كوقنو كدايضتهم،كوقنيو كُليضعخهم،كا

ت وعكُذ هاهمكوطو ئفهمك 

لاالبابي
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ورالصُ  قيعكادعيدع،ك،ك لتشك لتقطتهيضكفيشكُو ( لص وال).. أمل ُ ت

حييدعكُيي ك حييوكث ثييع كاضُييض كُضييت،كفييشك لو عييضتك لُت

ألتقطه،ك ألُالعاعة،كفعُضكاض كعىاالكا ك  اهضالكلُضكال ت

العضضيعةكُضكاع كدعاوالكلُاتاةكلاععك لاتي كأوكُؤ  ية

كإليي كأُييالع ،ك ألو  ؛كأوكإا ُعييةكوصيي ضاعة،كفخنصييتل

 كُ يهكفشكأ كُاُ ك   اهيضالكعىيودكلنتليغع ك ليذيكتُاي

قضايٌ ك لقوم،كاُضكعجىنو كاضفيةكانيوُهمكوُايضدئهمكو قيعٌك

عكلنُييعكوُتييضحكلنجُعييع،كوافيي كاهييذهك لُعيي عكُيي كقييدال

م،كليييداوعك آخيييالكاض عُيييض كاُايييضدئهمكواُجُييي كثقيييضفته

و لثيييض ش،كأ كهيييذ ك   اهيييضالكُيييضكايييضدكُوجيييودكاىيييدكأ ك

 ضكأضييح كصييوال  كُ ت  ييخهكا ييهكُتضحييةكفييشك ييضحضت

ضكإ ك،كفهيشكأ  ي  خيالىوأ و ق ضك لىالاعية،كأُيضك لحقعقيةك

في كُ يضصكُي أالد ضكأ ك  ودكاأُةكإ  ُعةكُجدد  ،ك

ةكتليغع كأ ك التقشكاُجض تك لىنومكاضفة،كلتتنوهضكاُنع

ليغعٌ كقضدالعكلنتىاعالكا كُضضُع كال ضلةكهيذ ك ليدع ،كت

ظيضالكعحُ كوجهةكوثقضفةكُختنفة،كقضدالعكاني كأ يالك أل 

العيدعكو  اهضالكلنىاوالكاُضك يؤُ كايهكُي كُايضداكوقيعمكف

الو ) حوكد ئالعك لتلغع  ُ و . ( أتلل
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ُ ،ك لييذيكعُضييشكوفقييهك ليي (   عقييضع.. )أملتت ُ ت

و التاضط يييضك حييي ك لُ ييينُو ،كايييأاثالكأُيييةكامليييةك

عقيضع،كُى ٌشكاضلضيالوالعكايذ تك  إالتاضطٌك ل ُ ،ك

وُييضك  عقييضعك ل ُ ييشك ييوىكُىييضد تكالعضضييعةك

دالايهكاحتهكُ ثوالعكفشكاو يه،كفليالومك لليُعك 

 يينٌمكاضلثض عييةكفييشكصيينو ت ض،كوظهييوالكه ل ييضكُ ت

مكُييعكاهييذ كعى يشك    يجضإالتايضطٌكليذ تك  عقيضع،ك

 كفيشكاو يه،كليذ كإهلالج لج  ل يو ُععك لتيشكأوداهيضك ك

لحيٌ كليهكطىيٌمكُُجيوٌجكولذك  عقضعكوجيدتك ايذٌك

ُة،كتنييككُ اييوذٌكوُ ظيياٌلكت فييالكُ ييهك ل فييوعك ل يينع

 لُ  ييجُةكُىييهك،كوُيي كلييذكا هييضكهييشك لفطييالعك
.اض كفشك اد

االيقاس

𝒙 + 𝒂 𝒏 = 
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سيجارة ضلٌ ك لذيكتىالنكإلعهكط(  لطالدك) فشك.. أمل ُ ت

ُييي كُدال ييييتهك لثض وعيييةكإثييييالكُُضال يييتهكتييييدخع ك

 لُدال يية،كفأدالاييتكحجييمك لفجييوع ييعجضالهكفييشك

حييع ك لتيشك اتىيد ضكفعهييضكاي كفهيمك   يي مكايدع ،

كُ ك ك الفكُعكُ ك قتيهلالج لج  قضال كهذ ك لطالدكاىفو 

كت ييضالو)جالعُييةك ل  يي ك ع   ك لَّييذو كذ لوييك كإو َّ ييْ كا ْىييدو ُو  ك

كَّللاَّ ك  فلييي و كف يييإو َّ أ ْصييين حل يييعمٌكو  حو ،كفيييإ كا يييضك(واٌلكال 

في كفيإ كهيوكاهلالج لج ُيأُوالع كايضلتخنقكاصيفضتك ك

 كعأخيذكإثالكتواةك لىاد،كفحالٌيكا يضظالك لُدال يةكأ

ليضدك،كلعُيضالعكدوالهك لتالايويكفيشكإالاعدك لطضلي 

،ك كأ كعىيي ك للييعطض كانعييه لطضليي كوتوجعهييه،ك

جيضهالكعذاالكأ كذ تك لطضل كواىدكفصنهكأصامكع

ضتكااييالكو ييضئ ك لتو صيي كفييشكُىضقالتييهكلنُحالُيي

و ل  يييضط،كُُضال ييييضتكاهييييذهكتاىيييدكليييياضا ضكايييي ك

كتوجعيييهكعحتيييضجكإلعيييه  يييُضحةكهيييذ ك ليييدع ك،كفيييأيل
!ُدال و ضكواذ كُ كتقندك ُضمك لتوجعهك لدع ش
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نييةك،كا ييدُضكتاييو كه ع( لخطاييةك) فييشك.. أملتت ُ ت

تنيوكاض يفشك  اد دكُ كقاي كخطعي ك لجُىية،كف
،ك(TED) كت عدكفشكُدتهضكا كخط كُؤتُال تك

لاض يييتكدقعقيييه١٨ لتيييشك كتتجيييضو كُيييددهضكاييي ك

ليييوك جتهيييدتكو  ال تك ألوقيييضفكليييدع ض،كو،كأوقيييع

عيييهكو اتايييالتكُ يييضاالكُ يييضجد ضكُجيييض  كعت يييضفعكف

ُييضك لخطايضطكفعُييضكعىدو ييهكُيي كخطيي ،كفعاهالو ييضكا

الكفيييشكدع  يييضك لح عيييفكُييي كقيييعمك لت يييضُمكو لجاييي

ىاييد  كو  التقييضطكاض   ييض ،كإاهييضالكعت ييضاقكانعييهكت

ىيية،ك لخطاييضط،كاضحتال فعييةك  لقييضط،كو  تيي  عك لدُ

ضكُئضتكو لى مكان كتغععالك ل نوك،كألضح كلدع 
،كفيييشك لىيييضمك لو حيييدTED ألليييوفكُييي كخطييي ك

 تكُي كُيؤتُالفخط كاهذهكحع هضك يتج اكاي 
.  اللضدكو لتوجعهكو لصالفكا كاو ئد

الخطبة
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نكإلعهكهضتفيه.. أمل ُ ت  لجيو  ،كفشك لىط ك لذيكتىال 

 كفقنيييتكليييهكانعيييككاضلتوجيييهكلخاعيييالك لهو تيييفكصيييضح

النك لُتجالك لف  ش،كوأُضمك لىطي ك لُُضثي ك ليذيكتتىي

عضالع يإلعهكأج ضد ض،ك ىُيدكلنطاعي ،كوُيعكاطي كفيشك ل

 كه كلهيؤ طكجُعىيض كو حيذ ي ىُدكلوال ك لصيعض ة،كو

ُيييي كأ  ييييضك يييي خالجك( اييييضلتوقع)و ثقييييو كوُييييدفواو ك

تي   ك ضلُع ،كُصنحع كتنكك ألاطيض ،كو  يتغالاتك ه

ثقييهكاىيينك ل ييضعكاُيي كعنجييؤو كإلعييهكوهييوكُيي كأ ييُ 

و ثقع ك،كفأجدهمك عال( للضفشكو لجاضالكو لُىع ) ف هك

دالككعلييي  يييتغال اشكعُتيييدك حيييوكُييي ك ووُتليييااع ،

وع ييييتجع كوهييييوكجُييييضد،كوأ ظييييالكإ كفتجييييدهكعلطعييييع

لنيييوحك لالخيييضمكوهيييوكع يييتجع كل يييد طكحُييينكليييئت

عُييضئشك لهعييدالوانوالعككا ييدُضكعنتقعييض ،كااييالكتفضايي كا

 ك،كُييعكأ ك  ث ييض كجُييضد  ،كفىيي مك كع ييتجع!ُالعيي ك

 ك    يض كوعتجيضذ كاثقيهكوُي كدو كالعي كُيعكُي ك في

فعيييييييييييييييييييييييييييييييهكُييييييييييييييييييييييييييييييي كالوحيييييييييييييييييييييييييييييييهك 

الجوال
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بانوراما ىالنك   تىال نك لاض وال ُشك لذيكعت..أمل ُ ت

ةكإلعهك لدُضغكقاي كاي وغكليُعكاي كعيوم،كاالُجي

ُوقوتييهكااييالكآعييضتك لقييالآ ك لاييالعمكُييعكصيي عك

،كوتضالعك(ع) لفجال،كفتضالعك او كفشكُىع ةكُو  ك

ع ك وحك،كثمكعأتشك لُوجكلعحو كا(ع)ُعكعلو لفك

اييه،ك،كُيوٌجكاضلجاييض ،كفع يضديك يوٌحكالهإا يو( ع)

ى ضكالا ييضك ييخ ُو العةكوُييضكآُيي كُىييهك  كقنعيي ،كوعل يي

قوُييهكفتىنييوك ألصييو تكُيي كالاييدكواييالمكلحييع 

يودي،كهايذ ك حي ك اي دأكصُتك   تو طكان ك لجل

ليأ كعوُ ضكقا كا وغكلُعكا كعومكل او كفيش

فع،كعالعييييدهك كقايييي كأ كعلييييدالكك لصيييياضحكفعتيييي 

 ك ليدوالكاهذ كعتىالنك لعهك ليدُضغكلعىقي( ت فعٌك)

عك ك لذيكع تظالهك حيوك  اُيضالكو لت ُعيةكو ل جيد

 لييييدُضال،كوأ كعىيييي  كلنىاييييضدعكُفهوُييييض كُحييييوالهك
(. ل  م)
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الكابتن ا يمك)ئالعك لطيضقنيعكتلكااضالتهكوهوكعقو كقاي كأ ك.. أمل ُ ت

 captain crow be كتوان ييضكانيي ك كاييضات 

seated we are ready to take off )

ُتوا  كلهضكُ كانُضتكحع ُضكعاو كطعال  ككاض مك كوعض

تكانعه،كل كعايو ك  ُيالكاُيضكتتصيوالكُيعكذ تك لطيضئال 

 ك لفالمك ك لتشك كعذاالكفعهضك لاضات كتنكك لىاضالع،كذلكك 

عاُيي كفييشك لوصييو ك آُيي ،كوهييوكُييضكعحييدثكُييعكُىظييمك

ض ،ك لطضئال ت،كو  ُضكفشك لتوا ك لذيكليُ كجُعيعك لالاي

ُتىيديكفض تكوقدكتوانتكانعهك احض ه،كفض كتوانيككهيذ 

لايي كُييضك تقصييدهكفييشك ييفالك،كُيي كلقييضطك وك جتُييضعك و

ه،ك  جييض ك وكتجييضالهكأوكحتيي كإ كاييض كل  ييتالخضطكو لت يي 

ضكتنييككااييضالعك لاييضات كُتجييذالهكفييشكايي كحالاييةكولفييظكُيي

ْ كُ ك" ملسو هيلع هللا ىلصالجىتكُجدد ك ل كوط ك،كوعى  كذلككحدعثهك

ك ن ي: ق ض   كا  اَّْنيتل وك،كت و  كو  كقليوَّكاو مكَّللاَّ يْو   وك،ك كح  ع كإو ك كَّللاَّ

ك ع  ئوييذ  كل ييهلكحو وك،كف علق ييض ل ت   الك: اوييضللَّ ك،كو  قوعييت  ول ك،كو  يي كل ييهلكفوعييت  حَّ

. " للَّْعط ض لك
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النبا   ضطلتكفشكألاض كوالمك ل اضتكو للجال،كوت.. أمل ُ ت

كا يييدفيييشحعيييض ك لحاُيييةك ُضكت يييوعكألييياضلهض،كفىجايييتل

كأ كجُييض ك كواييدععكصيي ىهكوودهكانيي كُييض  أدالاييتل

وكعُايي كتصييوالهكحتيي كُييعك لحعييو  كو لحلييال ت،كفنيي

شكجىيي ك كلإ  ييض كايي كأ ييو عكوأصيي ضفك لفو اييهكفيي

جالكهعئةكُوحدعكتأخيذكليا كوطىيمك لتفيضحكُيث  ،كلضي

دكفعهض،ك عالكأ هك  وحَّ ُل كُ كُذ مك عكفشك    ض كوُ   و 

وألو  هيييضكوألييياضلهض،كفوجيييدتكذ تك  ُيييالكُيييذ قضتهض

 كع طاييقكحتيي كُييعك لحعييو  كو لحلييال ت،كاييذلككحييع

ظك وال مك ل اضتييضت،كألييمكتنحييوُييذ قضتتىييددتكأليياض ك

ُذ مكوالمك لى  كُقضال ةكاُذ مكُختنيفكآخيالكليوالم

 كوُييضذ كايي كال ئحييةكوالمك لالعحييض !  لاقييدو عكُييث  ك

اضلىاضدع،كإلهٌكعضعكلنت وعكا كهذ ك  اتاضالكلهوكجدعالٌك

 كوفييشك لُقضايي ك حييظ،ك لييدُضالك لييذيكع ييتهدفكاييهكهييذ

ليقضطكل    ض كلن ايضتكو لحعيو  كوحتي كلإ  يض ،كعيض

وظنييمكهييذ ك    ييض كل ف ييه،كهيي كأدالاييتك آ كحجييمك

 ك لواعييدكو لتهوعيي ك لييذيكجييضطكفييشك لقييالآ كلُيي كعاييو

!ُصعالهك ل ضال
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الكون ا عييالكلن.. أملتت ُ ت اييو كُيي كفييشك ييا ك لحجييمك لاو

 يض كحول ضك،كفيشك لوقيتك ليذيك كعليغ كفعيهك   

كضيييئع كُ يييهك ،كفأدالايييتكحاُتيييهك! يييوىك حيييو 

كلشكاايالكتنفظيشك احض ك ي) احض هكُعكا ك جود 

ك،كذلككإ كأطنقيتكخعضليككفيشكاي(ان الاشك أل و  

و عضهكوهوكف عمكاهذ ك،كف تجدك لىلنوكفشكجُععك 

حض هكهوكُضك لىا الكا هكاضل ُضط،ك عالكأ هكعظ ك ا

فح يييي ،كوُييييعكايييي كت يييياعحةكتىنييييوك(  ألانيييي )

ُواييةكاُخعنتييككفتصيي كفعهييضك حييوك لقُييالكفضلُج

وئعةك،ك للُ عةكفضلُجال تكفتقطعك ل ي و تك لضي

،ك( ألااييال)،كو( ألانيي )لعظيي كُييعكهييذ كانييهكهييوك

( ظ ماوك)لعُ حككُ كجهةكصفةكُ كصفضتهكحعض ك

،كحجُيييك( ضيييملة)ُيييضكأ يييتكت ىاليييد،كلتقضال يييهكُيييعك

ككا يدُضكتتاايالكأ وكتتىيضل كاني كف تصغلالكفشك ف و

ُيي كُييضط) عييالك،كفعييذاالككاو قييعكحجُييككاأ ييكك
(.ُهع 
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فيشكت ضاقهُض،كوهُضكطفنع ،كأحيدهُض.. أمل ُ ت

شكأد طك لثض عةكُ ك لىُالكو آخالكعان ك لال اىة،كف

كُ هُضكعالعدكأ كعاو ك  و  ،كاُيضك لص ع،كفا  

عهيضكأو   ،كفي كلوكاض يتكُ يضاقةكاع هُيضكأعهيمكعل هو

ت أ كا ك ياع ةكأوكخليوعكاي كُيعكليشطكُي 

 لُُض حييضت،ك ىييمكثُييةكُيي ك لُصيينع كُيي كاييض ك

ض ُتثض كاُضكانطف،كوت نط فوهْمكُحاومكاع هالهُض

ُييعكأحفييضده،كلييععملسو هيلع هللا ىلص والدكفييشكتىضُيي كال ييول ضك

كللطفيض كقا ك لص عكا كحت كأث يضطكأد ئهيض،كتأُنيتلك

اهييذ كُوجييهكُيي كخييضلقكهييذ ك    ييض ،كفاعييفك

فيي كعالضيي كوهييوك لخييضلقكاييأ كعلىاييدكُيي كقايي كط

فعلقوالكعُضالعك لص عكلىاض ،كلى ك اتهضجكوُالح،

ك  يف  ال،كوعقا ،كوهوكُ كوص  ف يهكاأ يهكف كع  جل

ضلق يض،كلجُض كخعض( !!  لجاضالكو لُ تقمكو لى ع )

اُييييضك  طييييوتكانعييييهكأ ييييُضؤهكُيييي ك(  يييياحوه)
.صفضت

تسابق
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االلمال ضعكُي كفشك  ختاضالك لذيكعتىيالنك لعيهكحجيالك  لُي.. أمل ُ ت

لحجيالكقا كُه د هض،كحعثكع د دكتقدعالهكلنحجال،كاقيدالكقيدالعك 

قكُيعكان ك  ُتثض كلضيالاضتكُطالقتيهكوُليالطه،كفثُيةكاالعي

 كا ك  وعةكع ض كفعهيضك لصيض عكُي كج يدكهيذ ك لحجيال،كلعحظي

شك ف يه،كاىدكطو ك ختاضالكو ُتحض كاضلُاض ةك لتيشكع يتحقهضكفي

قيو كُضكعىنوكان كإثالهضك ىالك لُض ةك لتيشكأضيحتكجضذايهكلى

ن ص) وقنو كوجعو ك لجُعيعكُي كُي ك لاليال،كفعت يضاقك (  لخل

،كأجيي ك خييت عك ظيياله،كأوكأ كعحظيي كاالفقييهكُىهييضكفييشك ييفاله

وتجييدالك  لييضالعكإليي كأ كاىيينكُيي كهييذهك  حجييضال،كحييض كتييمك

يهضكفيشكاضصيُةكدولعية،كعيتمكحجي كتيذاالتش  يفالكطلن كاالضل

قهيضك لدالجةك  ول كاضلطيضئال ت،كفعايو كلهيضكهيشكُقىيدكولُال ف

العكوت ييتقا كُتجييضو عكُفتلييشك لُطييضال ت،كضييُ كحييُقىييد،

مكاىيدكذليككأُ شكت االيكلهكلالاضتك لتأُع ،كلع يتقالكاهيضك لُقيض

فييشكصييضلةكلنىييالنكهعئييتكلييذلك،كوفييقك ظييمكصييضالُةكُيي ك

ت ط،ك لُال قاةكو لحال  ية،كوايذلككأ يت،كحع ُيضكتتىيالنكل اي

إ ُيييضكاُيييضكتىيييالنك أللُيييضعكلنضيييغطكوضيييالاضتك لصيييضئ ،ك

ُييي كع تخنصيييكك كُييي كدو كااعيييدهكلُيييضكعُاييي كأ كت يييتحق

عض كُض حيض كُاض ةكوح  ك  تقاض ،كفضجتهدك  كتاو كطعىض كال ض

ليعطض كاالعقك لالضي كُيعكاي كُصيعاةكتصياك،كفي كتجىي كلن

.ُدخ  كفع ض كاهكُ كوُعضككاالعقض ك
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للمزيد
،كوإثالكوالودك تصيض ك2012ادأتكااتضاتهضكفشكاضمك..أمل ُ ت

هيضكفيشكُ كُدعالك حدىك لجضُىضتك لدولعةكاجى كأ نو كاتضات

  ت  يضخكهعئةكقضانةكلنتدالع كانعهض،كلال  اشك  حتيال فكفيش

تغععيال،كذ تك أل نو ك،كذلككإ هكأ نو كتفاعال،كوالؤعةكفشك ل

ال،كواليفكتغعالكأ ضلع ك لتفاعالكوأ ضلع ك لتو ص كُعك آخي

وفيييشك لتوجعيييهكحعيييض كُيييضك“ وإ كُييي ك لاعيييض كل يييحال”أ يييال الك

ضُ كتتىضطيييضهك ألقييي مكاايييالكُقيييض كأوك يييع ضالعوكفيييعنمكأوكاال ييي

ُييضك كو لقنييمكو”تنف عييو شك،كوحقعقييةكُييضك  طييوتكانعييهكآعييةك

أل هييضكتىتُييدكأ ييضعكُيي ك“ ُو ييواة”،كثييمكإ هييضك“ع ييطالو 

،كفيييي كفو صيييي كفعُييييضكاييييع كاضفييييةك لىنييييوم،ك“ُيييي جك لىنييييوم”

عيييدعك لالعضضيييعضتكو لفييي كو ألد كو له د يييةكو لاعُعيييضطكو لىق

وُجييض تك لىنييومكانيي كت واهييض،كذلييككأ كهييذ ك لاييو ك لييذيك

مكُي كهيذهك لىنيو“ دقعيقكُحايم” ح كفعيه،كُا يشكاني كُي ع ك

ا كفيييشكهعئيييةكلتليييا ككا عتيييهك لتحتعييية،كوا عتيييهك لتحتعيييةكتتلييي

ُيضكفضلذيك طضلىهكُ كحول ضكاايالكحو  ي ضك لخُيع“ ُفضهعمك”

 ييضك،ككفتأُ ت“ لُفييضهعم”هييشكإ كأليياض كوصييوالكتىتُييدكانيي ك

“ ومُي ع ك لىني” ُوذجك ايع كُي كخ لهيضكآلعيةك   يتفضدعكُي ك

ُيييئ كاا عيييةكتحتعيييةكليييهكفتط“  لُفهيييوم”هيييذه،كايييشك  تاليييفك
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