
 كفييشكلييا كُييضكعلىييالنكانيي ك    ييض كُيي..أملتت ُ ت

،كفوجدتكأ ك لتأُ كهيوكاايضالعكاي (لنتأُ )لحظضتك

 كُحضيي ،كتتلييا ك ييوالبكودالواييل،كُيي كحضليي ك   ييع

 يهضكعُالكاهضك لُتأُ ،كوااالكد ئالعك لخاال تك لتشكُضال

عحعضهيضشكا   ل،كلتقدحكلال العك لتأُي ك لت ضضضيضتك لتي

قيي كتييضالع،كأوكت ييضت تكتاحييجكايي كلجضايي كعقناهييضك لى

كعتىيييييضع كفعيييييلكُييييي كأخعيييييلك و ل يييييت دكتيييييضالع،كأوكهيييييع 

كُي كاي كُيضكهيوك    ض  تيضالعكأخيال ،كفهيوكُتو  ي  

طيي كحوليل،كود ئييالعكتجض ايلكُيي كُي كحولييلكتت ي كلتتخ

نك،كف ُيي ك   يي جضعك    ييض كلت يي ك حييوك لجُييضدكأعضييض

 لتيشكووئضعكوت ضلحكُ كه  كانل،كت ضلحكُاى يلك لعيد

 عتهضكُتايدعكخنقتلكفأاداتل،كلتأتشك لتأُالتكلتحعككالو

أ كلال  يجضعك لي يكعُضييشكانعيلك لاييو ،كوت ايتكُيي 

.ُوجدكه  ك لاو كو حد

تأمل ُ 
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الخبــز
الدكفييشكلييتضمكُ طقيي كتق ييععك لاييض.،كااييالك( لخايي ).. أملتت ُ ت

الكل يييط او ،كحيييع كعيييدفى شك يييوتك لُيييت  كل يييالعك ل جييي

ىيييدكأللييياعكُىط يييشكفيييومكُيييضك قييي كُييي ك عيييض ،كفتجال يييشكا

 ك،كليتىن( لخا ك لتالايشekmek)  قضضمك ل العكال ئح 

ضي ك أل ال ئحي كتتجيو كلُيد ك يضا ،كايع كا كعوعكجدعد،ك

ُيضكايع كُ حيدال تكوُالت ىيضتتضيضالعع، لتضالعخعي ،كاايال

عايدأك كحيعلخاي ك ُج يضتكتضيضالععكاايالكلتقضانهيض   ض ك

شك لتيياضلال ئحيي اُنُ ييلك لخليي كُىيي   نك لييكهُ ييلك لعييك

الل كايأ شكُي ك يتجالككلنوال م،كعتحيدجك لعيككاايالكُ  ضيلك

 كضُيحك ل ي ع ،كوأُتيض كايأ شكأ حيدالكُيآتتضالعخع كتُتدكلُ

وتكلعكعنوجكاضلُاعد ت،كأوكتطيوعالكفيشك لجع يضت،كوُي ك ي

ش،كُيي كايي كضضييُل،كعتىييضل ك  ح ييضعكاأ ييضلت لتقييالُ 

ككلنحييو عك،كعييوفنك ألحض ييععكُيي كاد عيي كايي  كعييوع،كت ىعيي  

ككواع كُي كفعُضكاع اضألحض ععكاشكعالتقشك لتو   كاىدهضك

ت ج كحولككُ ك لالال،كف لككعيوعكعليتالككفيشكُ يضالكُيضك ي

جض اييض ،كأولهُييضكالوحييشكااييالك ل ييالع،كو ل ييض شكُلييضاالي

.ىدك لك،كفأالالكاالحن كالُاٍلكلعوٍعكأخضاٍلكاekmekااال
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الشــاي  كفييشك ييىعدكُ ييالك العيي كأ(  للييضي)..أملتت ُ ت

تجُيييي كأضييييد حك للييييضيكتنييييك،كلييييضالاعهضك   ليييي ك

دأكهُوُهعك لعوُع ،كعى  و كااالكاي كاللي  كُاي
،كعقييو ك(Take it easyخيي ك لحعييضعكاأالعحعيي ك) 

 حيييي كُتييييآ الو كُهُييييضكاض ييييتكلهييييعك للييييضي،ك

 ك لظالوفك لحضلا ك لُحعط كا ض،كوكلععكُهيعكُي

تايييو ،كفقيييدك  ييياحتكجييي مكُ يييض،كليييضيكعىييي  ك

ُييوعكل ض ضيي كُييضكفييشك   ييكك و كاييأو ،كفييالكه

ضيكتقفكحضئالنكأُضعك   جض ،ك لككُيضكعىي  بك للي

،كو ليييككانيييلكاايييالكُيييالحك لتىيييضالف(ضيييعع)ُييي ك

وفاضهييضت،كللييى كالوحييلكُالحيي ،كتحييالككفعييكك

 ل اضهيي كايي كاضييالتك لج ييد،كُىن يي ،كأ ييككليي ك
،كFitnessلجن ضتك لُ ضج،كو ك يو ديكتحتضجك

ضكلييضيكاهيي  كا عيي كاييأ كعاييو كُدال يي كحعييضع،كفعيي

لحعضعكلجُض كلو الا ضك لىالاع كحع كع انك ُطك 
.ااالكلضيكأحُالفعهضكاضلقعع
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،كوت ض ُيييلكُييي كاييي ( يييانك لتيييال  ).. أملتت ُ ت

ع كتقيو كت اعح كهلل،كااالكُيضكعيتن ظكايلكل يض ككحي

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

النك ىضع لكااالكاد  ك لُضعاالو او ،كحع ك ى

 تك لُيضمك طحك لُضمكلتالوعكضالآ ع ،كلتتلا كانوال

،كانيي ك حييٍوكُ  ييجع،كوُيي ك لخعيي كحييع كتتيي  ع

ُل كل للاهيييضكوهيييشكتايييالأض يييعك كحيييع   لِ يييهضكعلْ ييي

كُ كلدعك ض﴾،ك﴿ول لىضِدعضِتكضلكفشالاضهضك وت  احن

فُيي كايي ك  ييٍع،كأ ييتكُتو  يي كُيي ك لاييو كُيي ك

،كوُضكتنيككحولك،كفتتجض  كُىلك لت اعحكو لتهنع 

عك،كفيض كجضفيضككُي كتظي ه(أُعكأُ ضلاع)  كلظال ك

اِيي)أ ييحض ،كفييالكع وت ييكك لتجييض  كُيي كُيي ك كجل  ل
(. ان ك لوجد  كتو  النكو حال

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

ُي ك ك لىالاع ،كلتى  كُ هوعكوضعُ ك لضعضف ،كُ كاي 

كفييشكدعييو  ك لضييعضف ،كل كاييض كفييهييوكتىالفييل،ك شك ييُت 

الوتوايو كض الكأوكخعُ ،ك ُط كو حد ك كعتغعال،كفىاالكا

اّض ك لقهوع،كحع كعقدع،كلعظ كو ض نكعادأكُ ك ل نكُ ت اض  ض

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

ايييشكتىيييضودكُجيييدد نكاطنييي ك لُ عيييد،كوع يييالنكانعيييلك

نضيعف،ك لاالوتواو كأ كعقيدُهضكاعيدبك لعُ ي ،كتقيدعال نكل

هيوعكف ُ ك ظيضعك يضالعكفيشك لتىضُي كُي كاالوتوايو ك لق

 ،ك لىالاعييي ،كلعت يييضكُييي ك لقيييععك ييي ه كاالوتوايييو كُُض ييي

،كل ى  هييضكايي  تك لتُ ييككو ل ييال ُ كو  تك لقييو  ع 

فكا يدكا  ضا كواالوتواو ك،كلعقي( خالم  )لتالتقشك

ضكفشكحع كعل الغكُأوكحدب،كُ ك كعىطشك لطالعقكحقل،ك

ُي ك ينوالُالااتلكفشك للضالع،كأوكُي كعختي كُعي   ك

نكُ يييلكأ ك  و كخطيييوعكعخطوهيييضكخيييضالجك لُ يييجد،كظ يييض

نككهشك،كتىُ كو ل نوكُُضال  ك   العكاضللا ك كاضل

أُيي ك ل يي ضا ك لتييشكت تقييدهضك لقييععكلييدع ض،كهيي  كو حيي 

! . لقالآ 
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ايو ك،كاعيفكعُاي كأ كع( لايعن)ضلالك..أمل ُ ت

 يال نكُح   نكلالضت يضد،كاعيفكعُاي كأ كعايو كا 

نكفشكلحع ضمكاند،كفشكضدحكضضع كتواوع ،ك وك  هضُض

ع كحي ليكك وكتىاعال كا كضضضعضك للىو كو  ُيع،ك

نكُييي كضلييي والكدلييي تكتنيييكك لدولييي ك لُتقدُييي كُتح يييض

اايالكاض تكفاتىضاعالهع،كهض لاعنك لتشكأادعكف ض و

آ عك    يييض ،كوهُوُيييل،كوطُوحضتيييل،كُيييضكجىييي ك

تك لاعضيي ك لو حييدعكتىييضد كفييشك ييىالهضكحييض كاعىيي

آ فك لييدو ال ت،كو لييككانييلكااييالكاييعنكدجييضجك

و ىييضعكو ييالحف،كفييالكتحقييال كُيي ك لُىييالوفك وك

ن،ك يياحض لك ليي كلييككايي كلييشمكُيي    اُييض كلييعئض

حولييك،كتىضُيي كُىييلكلتضيي شكانعييلكُيي كضييدال تك
.ألُعُحالا كلو لىقنع كُضكعجىنلكطضض كتلغعنع ك

البيــض
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احجييال،كااييالكُييضكعُض جييلكُيي كاييالومك(  لالخييضع...)أملتت ُ ت

كفييشكو ييطك لاعييضنك لي يكعحييعطكاييل،كتليي ييالل خل ال ،كُتيي كد ا ي كتُل

عيييفكاتليييانتكتنيييكك لىيييالومكوفيييشكأّيِك ُييي كُييي ك لتيييضالع  ك

كح! )أضح ك لتضالع كُتجُد نكُض النكأُيضُشكوأ يضك لحضضيال ضضيال 

شكُجتُىض كفشكُاض كو حدكو ُ كو حدكوعُضعض كف( وتضالع 

لحظيييضتك ُ عييي كهيييشكُييي ك لُ يييتقا ،كتنيييكك يييوالعكُا يييط ،ك

قا كفيشع تىالضلكل ضك لقالآ كااالكُلهدكفيشك ُي ك لُ يتلُضك

اَّهلعكلِلل ك ل﴿ ك تَّقلو كالل ك لَّ ع ل الن ك﴾ول عقل ُل ُي ك،كفيشكحيع كانجل َِّ ك ل

حكفىييي كُيييضن،كواييي لككُيييضكد الكفيييشك لُ يييتقا كع يييا(  يييعق)

ك ل ّضالِك ُِ ل جو ك كأل كعلخالل كحضضال نكفشك﴿علالعدو ل ُضكهلعكاِخيضاِلجع ل كول

قييعع ﴾،كاأ ييلكحضضييالك ُل ك ييعكاليي     للهل حيي ك طييضل كأُضُ ييضكو ُِ هييضكول

،كالك لالخضعكضدك   جعجُلهدكُحضولتهعك لخالوجكُ هض،كف  ككح

كل ييضكفييشك لطضايي ،كحييع ك ُت يي كوهييو فييشكلعاللييد ض،كوهييوك ييضاق 

﴾،كلالحعك ألالنكضضئالنكُ ك ل يُضم عظي ك   يعك﴿ألتلع يضكطيضئِىع ل

د،كتنيككهيشكو لج كحاضع كلعكت قضشكف يولهضكفيشك لتَّحيديكاىي

ئِِ كُىجيي عك لقييالآ كفييشك  ل ييضظكأاللييد ضك لعهييضكحجييال،ك﴿ضليي كلليي

كالنيي كأل كعلييأتو كول لِجيي   ىلييِتك ِ  ييعل ُل ُِ ييِ كهيي ل ك لقلييالآِ ك ك جتل  كاِ

كالىضلهلعكِلالك للوكاض ل ُِ ِنِلكول كاِ .ىٍنكظلهعالن ﴾علأتو ل

الرخــام
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قعيي كُيي ك،كفييشكضدالتييلكانيي كت ععييفك ل ييوالع،كلتظهييالك ( لُعاييأ ..)أملتت ُ ت

ف يو ،كاُيضك لُعاأ  للو ئ كا كالاُضكُ ك لالضا ك لتشكتىتالعهض،كوفشك  ضا ك

،كفهشكل هضكدالجضتكو الف،كفإ كهشكادأتكلتح  كتضضالععك لالالعكفشك لوجل

 جيدك ضلتكلت  ك ل كاو  عك لُيد كو لُجيضلعك لااللُض عي كو لالت يضم،كفحيع 

جي ك والعكل د كو عوعوالككواضالععكُلالض كفشكأ هيض كجُيضهعالك ألالن،كعتو

بكتحييتكانع ييضكأ ك تىييالفكانيي كحقعقيي كتضييضالععكتنييكك لىو  ييعكااييالكُييضكدف ييو

شكأ كُ ضحعقهضكلتظهالكوفقك والعكُليالض ،كوايشكتتىيالفكاني كُيضكدف يوبكعا ي

عكهيشكُي كتىنع،كأ ك لحالو ك لتشكع تىنو هضكفيشكايددكليععكضنعي كُي كدو ك لىيضل

 يالح،كأوك،كفاىدك لحال كتادأكاُنعضتكاع كُضكع تجو يلكُي  لُعاأ أج كتى ع ك

تك لاو غيوكاض يتكو   ليتو ى ك أل و مكأُضعكُيضكع تجو يلكُي ك ين ،كفهيضكهيش

ضتكو هي كُ تىُالعكانجعاع كفشكو طكلفالعقعض،كوتُتنيككهايضتك ل يُضمكُي ك ضاي

وُضعكوُىضد كو الو تكتدخ كفشكا كلشمكُ كلضلضتكهضت يكك لُحُيو كللي 

 هضكاالد ضكأ الكك لطضئال تكفشك لقو تك لجوع ك لتشكتضال ك آل كفشكا كاندكوُ

ض كضتنيو كت يى كُالعيع كل  يف لىالاع ،كوهعكُ كوال مكُالعع ك لُليالدع كو لقتني ك

أجي ك ليككُي  ُالو ع يتانهيعكفقطكفشك لاو غوكفشك ألالاىيع ك ي  ك ألخعيالع،

 تغطعيوُ كعُنكك  االعك لىضلُشكهيوكُي كعقتي ك لاليالكل يُتلكاي كو، لُعاأ 

ه ضك،كوُحالعكان كداضعك ل العكأوكحقيومك    يض كأ كتطيأكه ضكأوكاُضكعحدجك

أضييد ُهعكفعُييضكدُييال،ك  كاىييدكلجييال مكاُنعيي كت ظعييف،كواُنعيي ك لت ظعييفكُييد هض

عي كفيشكاي ك ضحُعايأ  ل ُ شكُت كُضك  تهتكحو ال تكجن ضتك ألُيعك لُتحيدع،ك

ييالضعكلتيي ه  ُُييضكتاقيي كاىييدكعُييضالعكاأ ييضلع كف عيي كُتق يي ،ك ييعكتييأتشكُالحنيي ك لّضِ

لاتيالو كُئضتك لجهضتك لتشكتالعدك لي ّه كأوك لُيضعكأوك اُنعضتك لتدُعال،كفه ضك

كُ هييضكعُنييككا ييضا كُعاييأ ل جييدك ُيي ك ييوعكجدعييدكعظهييالكا ييوالكاييدع،كايي  

نيككهيشكوتيضالعكايالككووتيال،كتاضاضد ا كوتضالعكاشكل عوُعنعلعض،كلعأخ كتضالعك
(. لُعاأ ) لحقعق ك لتشكعدف هضكو ض 

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

 يضُشك ل الحك ل يكعىتالعيك،كوُي كتفشكُ ك لُض ،

  عيييد اضتكفيييشكاييي كُيييالع،كتلطيييضل كفعيييلك جُيييضلشك

 لال يييييعدك لُيييييضلش،كفعييييي د دكُىيييييد ك  اتهيييييضجك

التيلكفيشكقدلو   تقال الك ل   شكو ل قي كاُيضكليدك،ك

اي كتحقعقك ألُ عيضت،ك ليكك  عيد عك لُ يتُالكليعكع

نكفُتأعجىنككضطك فيشكأّيكأوكُىي   نكلنُني كليدعك يض

لحظيي كُيي ك لنحظييضت،كوايي لككُيي كُييضكتتدعييلكُيي ك

،كااضد تكااالك يالع،كو يىشكفيشكحيو ئ ك ل يضع

كك،كليعا ك لي(ال عد)و دضضتكو عضعكأ تكأُضعك

ُيييداضعكفيييشك عيييضدعكُىيييد ك  اتهيييضجكو   يييتقال الك

شكأُيالك ل   يشكو ل قي كاُيضكليدعك،كفحيع كتليالعكفي

ضعك،كاُييضكلييوك  ييكك ُيي( لال ييعد)تىاييديك  تحضييالك

 بك لُيالعكلتودعكفعل،كلا كه( فتحكح ضاكك لا اش)
.لالف ك لدالجضت(لعد عكلنح  ضت)

ثروتـــك
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نك.. )أمل ُ ت قكُي كان ك عالكُ ض ك ضا( ُ  ضض

اييي كضضيييُلك تىضطضهيييضكُييي كُييي ع كُييي ن ك

ييييي   كا آلع ييييياالععك ُل حايييييضتك ل ال ولييييي كو

كليلك لحييو  عك لاضايضو،كُيي  مكجي  كت ييت ضالل

ع كوت ييتى كفعييلكخالعييضك لييدُضغ،كوايي لككحيي

ضالد،كتنيي كفييشكفال لييكك لييد فئكفييشكلييتضمكايي

نيي  ك،كوت( لييودود)لتخنييدكلن ييوع،ك  تحضييالك

و لح ييظ،كوتأُيي كاييعكهييوكد لييواُلييضاالك

نكفيشكاو  يلكضالع كُ يك،ك  كجىنيككُح وظيض

 لال هييضئشك ليي يكعييدوالكُيي كحولييككوأ ييتك

ضكُيضكفاُضك  ك لحو عكلهيتلىالكاضل او ،ك

ناييض كتتنيي  كاييل،كفايي لكك لييدُضغكو لقنيي كعط

اييككُُض يي كفييالكتحالُهُييضكاقالاجيي  كتنيي   نك
.!ضالع فعضكللكُ ُ لك احض ل،ك

مذاقــــــا
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النهضــة تهيدو ك لُج) للدعدك لي يكعتىيالنك لعيلك(  لضغطك..) أمل ُ ت

  يشكُُ ك ختضالهعك كلن هونكاضألُ ،كضغطك ( ُ كأا ضم ض

 كوادعك لقدالعكان،و الهضمكج ديكو وعكُ كأ و عك لتلتت

ُي ك لتالاع كل يالكُيضكعتىالضيو ك لعيلكُي كلايد دكلحُي ك قعي 

 ك لخاييال تكو لُىنوُييضتكو لتوجعهييضت،كاُييضكلييوكاييض كضييدكطلنيي

و كفجوعك فيشك)ُع كاضعكُي كتخنيفك لُ ينلُئتشُ هعكأ كعلجاالل

ك قعي (اض ك  ع   كعقيو ك،كلع هضيو كايأُتهعكُجيدد ن،كحُي  

ك،كح( ل يضتح)انعلك  كُ ك ختضالهعك كفشكُ ي كُيضك ختيضالك ُي  

كلع ييتوااو كهيي  كانييلكفييشك    ييهع،كلعىعييدو كت لييغعنلكفييشك قعيي  

ُي كلهدتكأط ض نكفيشكاُيالك لت ي كأايو عكُوضدكُجتُىضتهع،ك

  ييتوا كهيي  كانييل،كفض يياحكعتىضُيي كُىييلكاُييضكلييوكاييض ك ُييط

وهيوكُيضكحعضع،كفُضكاضدكعتاادكا ضمكفشكُُضال يتلكأوكتليغعنل،

نكانيي ك هيي كا هيي  ،كعهضاييلك لىييدوكحييع كعاييال كأط ييض نكوليياضاض

غضال ن،كفُ هج ضكضضدالكأل كعلخاّلجكالجض نكاضلال عكُي كايو هعك ي

ك) ل ُضكهوك (  لُيد ك لىُيالي)ولي كأضيو ك(  لُ ه كحع كعليدالل

ه كفهييضكهييوك كع ييطالكل ييضكأُ نيي كلن ييغضالكحييع كأدالاييو ك لُيي 

 ك،كو  ييُضاع(ع)،كوعحعيي ك(ع)،كوكعو ييفك(ع)ااييالكاع يي ك

فُييي ك عيييالك   اعيييضمك(  ل يييضتحكوأ يييضُ ك اييي ك عيييد)،كأُيييضك(ع)

ن،كفاقدالك ت ضعكُد الكك ا ضم ض،ك او كضدكجاال ي ضك ل جيوعك ُض جض

. ل ُ ع كوأ احضك حوك ل هض كأضال 
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 جييالكحييع كتتنقيي ك   عييككُيي ك و كخييعطكلن..أملتت ُ ت

تهضك  و تكضطال تكُضمك لوضوم،كلتت يض عكفيشك يو

،كُييي ك  يييو تك لى يييضفعالكو يييوتك يييعضحٍكلنيييدعك

فيقكضاي ك  تهال كلنعوعكاايالكت ىعي كحض ي ك ل يُ كاال

هيو( ودود)  كع جكاككفشكدو ُ ك لحعضعكو خاهض،ك

خطيوعك احض ل،كحع كعالأفكاككلعأخي كاعيدككخطيوعكا

نك)  وفكلعىنُككوعاللدككاشكتهتدي،كاايالك ي( عوُعض

الايوطكُ كدالوعك لحعضع،كوتأتشك ل ينو تكلعاقعيككُ

ايييلكفيييشكطيييو  كعيييوعكايييض كليييضمكانعيييككُييي كدالوعك

 لحعيييضع،ك ليييككحيييع كعتىهيييدك،كفتىهيييدكُييي كهيييوكفيييشك

 ا يييضم،ك وكطناييي كاهيييدتك،كُييي ك وجييي كأوك وجكأوك

لكانيييع،ك وكُيييوظ ع ،كاأ ييينو كُُض ييي ،كفيييشك لتوجعييي

،كفأ ييتك لُالاييشك( لييال )و لتال عيي كفييض كاييض كهييوك

نكاييي لككا ييي ضتلك ييياحض لكفيييشك ليييودكو  لقيييال كُتخنقيييض

.و لحنعكو لالحُ كو لالأف كوفشك لا ط

الفـــــجر
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  كجالايضتك ليدو مكلنُيالعن،( جهض كت ظعع..)أمل ُ ت

انييي كوظيييضئفكج يييدب،ك جيييدكأوُييي كاييي كخنييي كعطيييال

عكُي كوالا كتنقيضئشكعىُي ك لجهيض كلُيدك لج يعكايأ و 

و ك،كفييالكع عييدكهيي  ك لقييدال(اِقلييدلال)جالاييضتك ألدوعيي ك

ني كع قص،ك لكك  ك  دك وك قصكعى يشكاضلضيالوالعكخ

عكأااييالك ييعتىالنك لعييلك لُييالعن،كهايي  ك جهيي عكضييدكتيي

ىالنك حاضعك  ضاتهضكاُضكع تحع كفعهضك لخطأكو  كت

اي لكك ك لُ تل  كلنُ ضئالتكو لقضضمك لقيض و ش،كو

 لايو ك احض ل،كوهللك لُ  ك ألان ،كحع كعدعالكلتو 

نك لحضجييضت،كو لُخييضطالك لتيي شكو لالييال،ك  كعييدالككتُضُييض

فيييالكتحيييعطكاخنقيييل،كفيييالكع يييالفك لىطضعيييضك  كاقيييدال،

عالك  لكفعُوت،ك  عضدعكفعاطالكه  ك    ض ،كأوكعقتالك

  يض ،كو  كفى ،كع تق كاني كضيومك ليك،ك لتقيدعالكلإ

ِض كحع ك كعىيالفكفعل تل ،كحع ك كعلح  ك لتقدعال،كفلعلك

لعايييو ك يييُضعك ألُيييض ك  ك لقيييضدعكُييي ك لظيييالوف،ك

ضليييل،كع ت ييينعكألضيييد الك كفيييشكت يييالفلكا  تيييل،كوُى

(. لقدال)وااو ل،كف لككهوك

الجرعـا 
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العســل مك(  ض ك ل ُضم..)أمل ُ ت ،كفقنيتك(  لى ي)للهوعكفشكتل و 

،(لييهوعكفييشكحييال )فييشك   ييشك  كاييض ك ضيي كاهيي  كل ييالك

،ك(ال عظنيٍعك وكليهوعكحي)فاعفك عاو ك ضالك ياحض لكفيشك

 كلُيضك لكك  كال و ك كاىدك  كحاّلعكان ك   لك اي ك لى ي

ُييضك ييضدفلكُيي ك وجتعييلك لاييالعُتع كاضئليي كوح  يي كانيي 

نكجيلقكانعل،ك ضمكوجلك كان كضومك ليكك لعهُيضكُال يوُض

غلك ِكفلقلدك ل لِ كتلظضهلال كالكفعلك﴿لِ كتلتواضكلِلل كَّللاَّ نلعِلكتكضلنوالالُضكول

كول يي ِجاالعيي ل ييو بلكول ُل ك لكهلييول كَّللاَّ الئِكفلييإِ َّ ُل كول ل ُِ ع ل ييت ُل ك ل يي لكضِلحل ال

﴾،ك كظلهعييال  نكُيي( ظلهعييال)و جييدكفييشكالىييدلك ِلييكل  ك ل ييُضمكداُييض

فاعيييفكاُييي ك يييضالكظهعيييال نكلنُليييالاع كانييي وُيييت  الع،ك

هيييضك لُظنيييوُع ،كو لُغت يييا ك الضيييهع،كاعيييفك يييعاو كحع 

 ك يعكتأُي ك ليكك لغضي!!!  ع ض ك كو لُالئا كو لُيتُ 

كفيشك يعضمكآعيضتكحضد ي ك   ل يكجضمكفشكحقكُ  فيك،ك لاالل

ك لُيي ك ليي يكعىييودكفييشك لخييونكفييشكِاييالنكأّعِ تُ ع كُيي كأ َّ

 أ َّيييلكليييععكاُيييتٍُ ،ك  كضيييض-الضيييشك كا هيييضك-اضئلييي ك

ُِ ْك﴿ لكألْ كتلىلييودلو كِل ييعلِىظلالييعلكَّللاَّ ُل ﴾كايي كِنييِلكألالييدن كلِْ كالْ ييتلْعك ُِ ِع ل ْت

 عكاح كلل،كفه  ك  كاض كُي حت ك  ك لال و كضدك خت هض

 لُييتُ ع ،كفُييضكا يي ك  كعاييو كلييا ك لغضيي كُيي كُيي ك 

 ضكوعاالهييل،كالحُييضككعييضكال ،كآُ ييضكاييك،ك  ت يينُعحاييلك ك

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

طايقكايعكهيشكت ( و  تااالتكوا تكُ ك لايضفالع 

انييييي كانُيييييضمك  لُيييييض كو لعضايييييض كو ألُالعايييييض ك

و عيييييالهعكُييييي كانُيييييضمكا يييييال ضكهييييي  ،كفتنيييييكك

 ك  اتلييضفضتك لتييشكعح ييدو كُيي كخاللهييضكجييو ئ

عك وايي كوأخييال كاضلُعيي ك ييتاو كانييعهعكلييضهد ن،كأ

،كولّ كه  ك لقالآ كداوتلكُتجددبك!هعكا هضكاُو 

ُيي كايي كا ييالكولييعكت ح ييالكضييطكُيي كا ييواٍلك

( أاي ولقدكأالع ضبكآعضت يضكانهيضكفاي  كو)،كل  كٓطوت

كُيي  ليي كعخييتصكاهييضكفالاييو كفح يي كول ُييضكايي ل

نكاضآلعيضت،كفهيضكهيوكلايال هععك اي ك،كض(ع)عحعطكانُيض

 لتانعيييف،كعحيييعطكاهيييضكفيييأدالك،كفُيييضكُايييالالكايييدع

دو كاُختايال ِوّ  تكلدال ككانُضمك لغال كوهعكُي ك ل
! لاتالو علك
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فييييشكاج هييييضكايييي ك(  ل  قطيييي .. )أملتتتت ُ ت

هييييضك حييييد جكتييييأ عال نكفييييشك لاحييييال،كوضضال ت

للوكال ليطلك لك لياِلّ اأ و عك لال مكفشك﴿ول كَّللاَّ مل

لِاييي كعل لييي ِّكِلِىايييضِدِبكللالغليييو كفِيييشك أللال كِنكول  ل

كلِ َّيييييللكاِك كاِقليييييدلاٍلكُيييييضكعلليييييضمل اعيييييال  ِىايييييضِدِبكخل

﴾   ىعكاهضك لتش(  ألال  م)   نكتنككال عال 

  ُضكهشكُجالدك قط كُ كاحال،كوهي كُيضك

ضليييككليييوك،كفُيييضكا(عل تل يييو )جىنيييتك لاليييالك

  دتكلتتنوهييضك قطيي ك خييال كفت عييدكُيي 

اعكهيوكتالاع كو ى كُت كول  ئ ك لحعضع كف

ضييئع كهيي  ك    ييض كحييع كعاييو ك الضييل
.ااالك قط 

النقــطة
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اللّوحــة العليي ك ل  ييض ،كحييع كتاتُيي كا(  لنَّوحيي ك ل  ِّعيي .. )أملتت ُ ت

ّ عكف ييول ُل عهييضك أللييو  ،كِلتلىاِّييالكايي كفاييالعك وكُوضييوع،ك

ع كُوضيييواضتهض،كفهيييشكُيييضكايييو لو  هييضكتتغعيييالكاتغعيييالك

اهجييي كأوك لقضتُييي كو لح ع ييي ،كواييي لككفييي ُل شك ل  هعييي ك ل

ضطك د العكلتو ك لالال،كااالكتىددكُوضيواضتهع،كو  ُي

لكحعييييضتهع،كمك لُ يييي ك ألانيييي كحييييع ،كتال ييييعكالعلييييت

،كفُي ع ك(   يض ،ك وك  يالعك وكأُي ) ألضد ال،ك حيوكاي ك

و  كُيي كايي كحضليي ،ك عييالكأ ك ليي( اِقلييدلال) أللييو  كعاييو ك

ايييي ك عييييالكجضُييييدعكوتتحييييالككاتحييييالك تلحاّلِ ُل  ضييييد البك

لك كعلغلك( لال د ت) كَّللاَّ عك﴿كلِ َّ كُضكاِقلوٍعكحلك لالالكو ألُل تّ كعاِّلل

ل  لِ ِهع﴾،كا ك ضيد البكت ُضيشكادضي ،كعلال اي كعلغلعاِّلو كُضكاِأ

ىضضي كفعهضكح ظكه  ك    ض كُ ك  كعي  ،كفُالئاتيلكتت

 ليييلك،كوهيييعكعاتايييو كأضولعح ظو يييلاضلنعييي ،كواضل هيييضالك

دالككوأاُضلل،كحع هضكتاو ك ليد ئالعكضيدك اتُنيتكحيع كعلي

تلكل ُضكه  ك    ض كُ ك  ك لُ عالك ل يكآللْتك لعلكلوح

تكاعدعييل،كفضايي  ك ُل ِ يي عيي كُاهجيي كاييألو  ك  ه(  لول يي )الل

( التلظ ليي)ااييالك ييىشكُيي ك ألل ييضظكوك ألاُييض ك ل ييضلح ك

ِىعَّيي كال ييول ضكاايي ُل  ييوالعكفييشكالكانوحيي كت ييعالكفعهييضكاِ

اّل علكِلعلك ك ل   .ك ﴾غعظلكاِِهعلك لال ّضاللك والعك االكفعهضك﴿علىِج ل
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نكلاالُج كحع كتىاّلضت،كوُضك  لتكتتىالنكعوُ( أدُغت ض..)أمل ُ ت عض

يييعكفعهيييضك ألُييي كاض التقيييضمكاضألُييي ،كو أل ييي الع،ك يييناع ،كحعيييض كُيييضكعلحّطِ

ضتكاايالكُوجيوو ل  ت،كوُ ضالكاالُج ك لتحطععكع اليكاايالكطاقيضت

ض ع كتدوالكفعُضكتضالعكاُضكتت ضضنلك ألخاضالكاُىضالكك عفاتالدد تكُتاضع  ،ك

ضالعكت تهدفكاع ك لدو ،كوهوكُضكع ت عالك لضغع  كفعُضكاع ك للىو ،كت

عقيضال ك لىقعدعكوتضالعكت تهدفك للهو تكاأ و اهض،كوتضالعكاض يتىال ن

 و كفع يضكفعلكُضكلد ك لغال كوحو تلكُ كتقدعكاو ضى ضك لُتخنف،كلعىي 

الكليككحت ك لال ا كاض   الخكُ كتضالعخ ض،كوحضضال ض،كوهوعت يض،كواي

نكدع  ض،كو ح كُأُوالع كات ىع ك لليو ( لتد ف ) عضض ِك ل ّيضعلك﴿كول كَّللاَّ دلفي ل

ك﴾،ك عكاِالىٍنكلل ل لدلِتك أللالنل هل نكُي كضيو  ع كوهوكُالىضل ضكع  جعك عضيض

نكُ ك حو  ك ل ضع،كفشك  ك الدعكفىي كلا كفى ) لطاعى ،كوع  جعكأعضض

،كفهييوكُيي ك  تكضييض و ك(ت ييضويكلييلكاضلُقييد الكوُضييضدعكلييلكاض تجييضب

لييدف كُوجييضت)،كُييضكعلييعالكألهُعيي ك لُاييضدالعكفييشك ل ييىشك(  لتييد ف )

 ك ل ضادك،كوفشك لجع( لتحطععكتنككاُوجضتكُقضان كلدحنك  الهضكفع ض

ُييي ك ألط يييض كو للييياض ،كاييي ك  جتهيييضدكاتواعييي ك لخ يييوعكلنُ يييضالك

نكحيييع كآليييو  لُ حيييالفك لييي يكهيييعك للعيييل،كواُيييضك يييعحطُهعكهيييعكأعضيييض

ععكهيي  كعت ضضيينو كو كعتاييضُنو كُيي ك ل قضفييضتك ألخييال ،كدفيي ك لتحطيي

 ييضكُيي كع اغيشك  كت ايياليكليلك ييو اد ضكو  ظُت ييض،كاايالكُييضكعحيو بكاتضا

أضيالع،كوخطاضم ييضكُيي كحاُيي ،كوُىضهييد ضكُيي ك احييضج،كوُ ييض ى ضكُيي ك

ضيييضدالكانييي ك  كعقيييشكأدُغت يييضكُييي ك( لألُييي )  تيييضج،كلتيييأُع كُحضييي ك
.وعح ظكوجود ضكاخعالكأُ  لتلوع ك

أدمغتنــا
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ـــةاللّبن ل ك" ملسو هيلع هللا ىلص،كفييشكحييدعجكال ييول ض( لنّاِ يي .. ) أُنييتلكت

ا ي كُ نشكوُ  ك أل اعيضمكُي كضانيش،كاُ ي كالجي 

وعي ،كاعتضكفأح  لكوأجُنلكل كُوض كلا ي كُي ك  

فجىيييي ك ل ييييضعكعطوفييييو كاييييل،كوعىجاييييو كلييييل،ك

فأ ييضك: هييالكوضييىتكهيي بك لنا يي ،كضييض : وعقولييو 
" لنا  كوأ ضكخضتعك ل اعع 

 يكجيضمكفقدكاض ك ُ كا ضمكضضئعكلعدبك   اعضم،كو لي

دكأ ك،كول كا يضك ىتقي(لا ي )الكال ول ضكاض كُجالدك

 ك لتلاعلكللاِ لتلكاض تكهشك ألاظع،كولا كعى  كه 

،كأل كوعا طكلُ هوعك لا ضمكُ كجه ،كاُضكعح  ك

أوكت ييهعكفييشكاُنعيي ك لا ييضمكاُييضكلييدعككُيي كخاييالع

ُوها كأوكُض كأوكانعكحت كول كض ،كلتايو كهيشك

صكلا تييك،كلتقت ييشكفييشك لييككأ ييالكال ييولك،كفلك تلييال 

﴿كاييشفييعىظعك ليي يكا ييضب،لا تييككاجييو الكلا تييل،

،كفتحيييو (عىجييي ك لييي ال عكلعغيييعظكاهيييعك لا يييضال

وايييييدك ك لييييي ع كآُ يييييو كواُنيييييو ك) اضلوايييييدكل 
. ل ضلحضتكُ هعكُغ العكوأجال كاظعُض﴾
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وعك،كااالكلليضال تكايدع،كف ُي كداي( الا كُى ض) د ضعكفشك ..أمل ُ ت

 عك،كُضكجى كحالفك لاضمكعيد(  د ضع)اضط ع كوُلضاالكفعضض كااالك

لُ ىُ كُ ك لُعع،كفحالفك لاضمكفعلك نظ كولدعكُقضال  كاحالفك لُععك 

  ك  كحالفك لايضمك ضيويكو ليدكُي كحيالفك لُيععو لنع ،فُ اضلح وك

وجىنييتكحييالفك لُييععك لجعضلييل لىضط ييل  ييلك  لييتكلييدتلكُيي كوجييودك

ُي كف ه كحيالفك لايضمكُي ك ي تل،كاُيضكأجيدك  لنع كهوك عدك لُوضف

 ىع ك لضالعك اض  ك لطالفك لُىض دكان ك   لك ألُضالعكاضل ومكاشك 

لك لتشك  ضض ك للعطض كانعلكحعجكالض ،كا ك قانلكاانعتلكان ك والت

د ليلكاهضك حوك  النك  تلضلل،كو لقاو كعى شكاُالحن ك ولي كايدعكج

نك وكُُييضالع فعُييضكاييض كعىتقييد،كواييدعكالفضييلكحتيي كو  كاييض كفض ييقض

اي كُيضكلنُ اال ت،كفضلظالفك كعحتُ كجد  نكا كداوعكاح وكولطفكا

ُي كدُي ك(   د يضع)ُي كاايضال تكواي كُيضكعحُي ك( ع)عحُ كحيالفك

الفكال عك لت ضضنكو لتىضالن،كفلدعكتقيضال ك ليال عكلحيه  وُىع ،

ُطنيو كوه  كهوك لتقضال ك لفاالهُضكعخالجكُ ك لل تع  لاضمكو لُعع

،كوهييوكاخطييوعك ييعقال كهيي  ك ل ضليي ك لعييك،كفحييع ك لييداوبفييشكُقييضعك

و الكعالا كوع تقالكاني ك  تك  ليو ح،كعُا يكك  كتتىيضط كُىيلك لحي

كتت قييض كانعيي لكلت طنييقكلعييدالك،كو  تك  لييو حكت ييالنكضض ييع كُلييتالك 

ن،كوليتا ك  ك ايلكُي كحضضيالعكفعُيضكتيتن ظ( ع)اىدهضكفشكحو الاُضكُىض

( جوعد حاضعك لت)ااضال تك وكت تقعلكُ كانُضت،ك لكك انكُ كُجالدك

 كاي كحع كعداو ضكلنتأُ ،كاظيعع كليأ كضالآ  يضك لايالععكحيع كعايو كُي
.حالفك وكحاعكتجوعديكأوكت  عالكُنُحكوتوجعل

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

عقك لُ يضح كوتلاالال،كفُ كُنى كُضال كالالعك لت عكتضي

اليالعكلُقد الكطضول ،كوع عدكُ ضح ك لُنى كحيع كتالاي ك ل

 ضيييييد عك لاّلاايييييع ،ك عيييييالك  ك ُييييي كُالاييييي ك كتحيييييدهضك

ايييالك لُ يييضحضتك لُاض عييي كحيييع كعايييو ك لاّلاايييو كفعهيييضكا

أ ُييييض كُت ضوتيييي ،كفهييييضكهييييوك لخييييو ال ُشكحييييع كالايييي ك

تهيييعكفتنقضهيييضك يييتعفكجيييوا ك،كفاض يييتكالاال(  لنو يييضالتع)

حي ع،كلاي ضكح ضاع ،كوه  ك ل يضال اشكعالاي كاِِ ايالعكعتنقضهي

ع،كلعوداهيضك ا كتعُعي كفعتنقضهيضك اي ك لقيعلعحولهضكادوالبك

التك ألخعالكفيشكُيد الجك ل يضلاع ،كوع يتُالكُ حي ك ليالا

عكفييييالكعتوضييييف،كف ضييييضمك لييييالاالتكهيييي  كعت ييييوعكات ييييو

ضك لى ييوال،ك لييكك  كلايي كفضييضمكالاالتييل،كفايي كااييالكُيي

ني كتتق لكُ كُوها ك وكخاالعك وكاطضم،كُضكعى  كليككاالا

(.اُنى )ت ددكهدفكلككفعهضك

المالعـــب
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الفاكهــة  كع ت كلن ضاه كحع لى الكاُنع .. أمل ُ ت

ايي  كجهييدكعتاىييلكُيي  موا هييضك اتييضال،كفهيي

فيشكطع ،كوا لككفشك لُجهودك ل يكعلا  

 ييىضتكتح ييع ك لى يي ،كفهييوكضييدكعلت عييككان

 كُيضك ل ح ك عيالك  كاىيدكتنيكك لن يىضتك ُي

ع تحقكُ كُ  مكحنيو،كو جيدك  تك ألُيالك

الكعتاالالكُ ك ل ه ،ك  كليو كاُنعي ك ل يه

ييييال  ُ ييييلكفييييشو ل ييييت كلييييلكاضل ييييضالكلُييييضكال

 لُجهيود) أل و م،كوهوكُضكعلعالك ل ك  ك

عهُيضكان(  لِدالي كو   يتالخضم( ُ )و لادحك

غ شك يك،كفالكع ت(ُت ضحاع )اُضكلوكاض ضك

ُ هُضكا ك آلخال،كوا لككحيع ك تأُي كفيش

ك لىل اِلكعل الن ﴾كفض ُل ل ك لع الكل كعتيأت ك  ك﴿لِ َّ

ييييي ك)اايييييالك لى يييييال،ك عيييييالك  ك دال كك ِدال

االك،كفض ي( ل ياال)تاو كُي ك(    تالخضم
.لتى ال
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 يييلكاُىيييد ك لييي ه كحيييع كعيييتعكاايييالكفت(   التقيييضم.. )أملتتت ُ ت

( لُيضع أل)اضل ضال،كفشكحيع ك جيدك ل حيعكعتحيو كلحجيالكايالععك

ضتك لضغطكآلُضد،كوهاي  كُي كاضفي ك لى ض يالكو لُالاايااالك

ُيييضكل(  ل يييت )اُنعيييضتك جيييدك  التقيييضمكاخو  يييهضكعيييتعكاايييالك

نكأو نكأوكاُىد تكاضلعي كُي ك لضيغط،اعُعضئعض واي لككحال العض

ُيضكعوجيلك    ض ،ك جدك  ك  التقضمكاطاىيلكعختنيفكوعت يوعكا

كا احك ا يلك،كفه  كلاال هععكانعلك ل العكع ت لك (فت ) لعلكُ ك

ك لالالملك كه  كللهلول ﴾ك،كوهي  ك  ُضاع كوعقو كفشك لكك﴿لِ َّ اع ل ُل ك ل

ك ل  نك( ع)ُو  ك ضلتلنتل ُِ لكع تلك ك  كعقو ك﴿كول ك ع ضكل  لغليِعّكضكفل لجَّ

كِ يي ع لك كفلتو نييضكفلنلاِ ييتل فلتل ّييضكل ك﴾،كوهيي بكُييالععكول ييدعل ل ُل فييشكألهييِ ك

أليي  ك ليي ع كجييضتو كا لاتييو كعاييو كفت تهييضكاضلحُيي ،كوايي لك

 لايي  ،كوهيييوك تهييضعكأعك لُيييتُ ع كاضئليي كالضيييشك كا هيييضك

كجييضمو كاِضِ فييِككالكاضل ضحليي ، ك لَّيي ع ل يي العك﴾،كفهييوك﴿لِ َّ ُِ  ييال  ك

 يت ك التقضمكتتىيالنك لعيلكتيضالعك لي  تكوتيضالعك ألُي ،كو يوعك ل

 يكوضي كعتلا كوفقكطاعى ك لى الكوطاعىي كهي  ك    يض ك لي

 ل يت ك لي يكتتىيالنكانعلكضدالك  ختعضالكِلعل ت ،كفلتلللّوفك وع

   يكك لعل،كفهوكاالكلككع  جعكُ كطاىيككوُيضكجانيتكانعيل

نكلن)ُيي كضييىفكأوكلييغف،كلعالتقييشك كاييك،ك ُ تييو ع كفه عئييض

.و كع ّضضنو كفع قطو ( حع كعالتقو 

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

 أل ييُضككفييشكوضييىهضكفييشكُحضضيي هض،كلتجىيي 

ُيضك ل ُككفشكحال ككوتد ف كد ئع،كواي لككُي ك

ت وعكع ع كاضلُ ضك لىالاشكو   الُش،كحع كت

،ك  ييُضكك لقييال كفعييلكُييضكاييع كُىتييد،كوُت يينط

،كايشكأ ُضكك كتح اوهضكلال نكلاعكا كهشكخعال

كتل ّضضليي ك كتهييداك للييىو ،كفت عييق،كلتالتقييشكو 

فت يييتاع ،كفض يييُضكك لقيييال كهييي بكلييي كتييي و 

اُد وُيييي ك لييييداضمكانعهييييضكاييييضلُوتكو لهييييالكك

كعي  االككفح  ،كو  ُيضكاضلاي  كو  جتهيضد،كاي   

ايدح،كوليعكُ ك  ككلعكتلخنلقكلألالنكلته أكا كلت

عتيض ك لقيال كتلقِدعكلتُنككا كلتُ ح،كو ت تُالكح

ن،ك لييككلتاض  يين ض،كتحييوع،كفهييشك  كجييضمتكلليياّلاض
(.تلو عل اِك)ل ك(   هع)وعوعك ل لعقكفضانعك

القـــرش

24



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

 كُ عالكاواا ضك ألالضش،ك لكك  كانُيتكأا ك لدوال  ،كفُضك

 تع ،كضيوعكاضف ك لاو ا كت تظعكفشكحالا كدوال  هضكااالكضوتع ك  

جيي  كأالضييع كُالا عيي كوضييوعكطييالدكطييضالدعكلناوايي كخضالجعيي ،ك

عيييد،كضوتيييض كتجىييي ك لاواييي كع يييعالكايييضت   كووفيييقكُ يييضالك كعح

عقيفكفشكُحيالكك لُالااي كليدعككأ (  لتالع)وا لككحع كعقالالك

ليي كايي ك لييدوال  ،كفيياالكلييكك ييتتىط ك لُالاايي كلييدعككأوكالاُييض

تتديك ألد مك ل يك اتدتكانعيل،ك ليكك ل يىشكُطنيو كُي كاي 

 يىش،ك لاضئ ضتكو لُخنوضضتكُ كحول ض،كوا لكك    ض كحعض ك ل

كِلِإ  يييضِ كلِّ كُييضك لييى ﴾،كحيييج كوفييش أل كللييععل كلإ  ييض كايييأ ك﴿ول

 كاضل ىشك،كلععكاد ف كضطفك ُالعكفح  ،كاحال كع تُالكفشك ل

شك،كايشكاضداك يكادا،كفضدال كك ُالعك ألجالكا دك كتادأكاضل يى

ى ،كت تُالك لحعضعكفيشكحال اهيض،كوطضلُيضك لجُعي كفيشكحيال ككع ي

اايالكُخ و ك ل يىشكوُتي ،هوكُ كعىالفكاعفك عض كفضهلل

كتقييفكفتحييالككو )آلتييلك لااييال كفييشك لاييو ك ليي يكعييدعالكوانعييلك

(.و ُنكو كتنت ت

كوكـــب
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 كاايالك،كفيشك  ت  ايلكلنليو ئ( ل نتال) جهض . .أمل ُ ت

ضطالكُدفقك ل و ئ ،كفحع ك كعقو كان ك دهضك  

(  لقني ) لككلنتخنصكُ لك  تاد للكا نتالك نععك،كواي

ن،كفهيييوكلييي كعيييتُا كُييي كوظع ييي  كفيييإ كايييض كُضيييطالاض

ن،كحييض ك  طُئ ييض     تيي  عكتنييك،كول كاييض كُطُئ ييض

حض لكدو كُضييشك للييو ئ كلنيي  عكأوكلن يينوك،كو ييا

نكضنوا يضكليال عك عيالكضنعنيلكُي ك  لليو ئ ،كعظ كعلىاّلِ

 ك،ك ييتجدبكعتقييو(  ال دعكو لى عُيي )فُيي كلييشمكُيي ك

ن،كفيإ ك  يتقالكاني كحيضٍ ك ينع نكفليعئض عكضعي كلني  عكلعئض

ُيد ك،كو  ،كف(لل كالايككال ضيع لالجىش)  لتشكتحُنلك

ض لكلعتىالنكُجدد كلنُ عدكُ ك ل  ت ،كفتنكك لحعضعكحل

ليالو ،كهشك لهدع ك لتشكعُ حهضك كلىاضدبكضا كأ كعح

ىنيشكل( ) الجىيو  )اشك كعضطالك لىادكضيضئالنكحع هيضك

 ك،كل  ن،كهُيضكا عُي(ايال)،ك(أاُ ك ضلحضكفعُضكتالات

ضلالْكا)لت ىعكولال دعك كأخل (.دلاْل ل

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

احجييعكع ييضويكحجييعكاىوضييل،كفض دهلييتكاعييف

جيو م،كله  ك لىُالم،ك قع ك لو  ،كعالتقشكفشك أل

 كانيوعكفنو ك لتآ الك ل يكتعكفعُضكاع ك لىنُضمكُي

ضئعييي كليييت كاىنيييوعك له د ييي ك لُعاض عاعييي كو لاهالا

ككُيي كو  لاتالو عيي كو لاعُعضئعيي ،كُييضكتُا ييتكتنيي

اجيض ك  ضالع،كفقضال تهيضكاضلاىوضي كفأدالايتك  

!   كفيشك لخنييقك لي يك ييضالتكانعيلكتنييكك لاىوضيي

ع ييضكال  ييضك  دالعهييضكل ييغالكحجُهييض،كفّهييالك  دال لكت

ُي ك﴿وفيشكخنقايعكوُيضكعايجاىوضت ضك لطيضئالع ك
.د ا كآعضتكلقوعكعوض و ﴾

الطائــرة
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كات( ُييي  مك لطىيييضع).. أملتتت ُ ت تغعيييال  ُل غعيييالكاعيييفكهيييوك

أحو ليييكك ل   يييع ،ك ليييككأ ك لُييي  مك لن عييي كهيييوك تيييضجك

 ُتيييي  جكأُييييالع ،ك  و كفييييشك لُاو ييييضتكو لُقييييضدعال،ك

نكُ  كلفيال   تكو ل ض شكفشك ُت  جكتنكك لُقضدعالكاعُعضئعض

ج ييدككُيي كا ييضال تكوهالُو ييضت،كفييض كلييعكعييتعكفييال ك

م،كاي ك لى ضال تكاضللا ك لُ ض ي ،كتغعيالكليدعكك لُي  

 كتايييضدكت يييعغل،كوُيييالككتيييأُع كُييي  مكُ ض ييي كهيييوك

في  كك    جضعك ل   شكو  طُئ ض ك لي يكتايو كانعيل،

 لُيييييي  مكُيييييي كِ نيييييي ك  النكاطييييييضمكعاييييييو كفعييييييلك

ألان ك والبكل كُض جلكاطضمكُيالتاطكاي  ع لُ  مك

ل ايييلك)ُطُئ ييي ،كوُييي ك لنحظييي ك لتيييشكت يييتطىعكفعهيييضك

،كوحييض ك( لييودود)،كتاييو كضييدكأدالاييتكال ييضل ك( لطىييع

تكوحض كُضعتكأدالا(  لحُعد)فال تك تدالككال ضل ك

( ُ  ضضتييييل)،كفتليييياالكلع عييييدككُيييي ك( لقعييييوع)ال ييييضل ك

(. للاوال)فهوكُجدد ن،ك

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

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

ُحضييي كل ايييالكُيييضالاوعك لليييعواشكوليييعكتاييي ك

الو يييعض،كوا يييدُضكتايييو كتالاعيييضكُحضييي كل ايييالك

 لليييضع،كوا يييدُضك لالوُيييشكوليييععكأفغض  يييتض كأو

ملسو هيلع هللا ىلصتاييو ك لُدع يي كُحضيي كلال ييضل ك اع ييضكُحُييدك

،كفشك( ل االعكو للىو )ولع تكُا ،كتنككاعُضمك

فييالك لقاييو كو لييالفن،كفييشك لتجييض  كو ل  ييالع،ك﴿

ئيدعٍكت ه ك   يككانيعهعكح يال تك﴾كل كليعكتجيدكأف

طالحيتكُي كفايالكأوكُ كضوُككتهو كللعككاُضك

 ُييو ج،كو ُيينكفييشك  النكوأ ظييالكا يي كأ ك

نكفعُيضكطالحيت،كوتأ ُي كتجدكُُي كعتخي ككُحضي ض

فعُضكاع كل كلئتكاعفكتتلا ك لالو اطك  عو ع ك

 العكاعفك حتض تك العك ل يودعوعفشك ل ال ت،ك

 لانييييوالكفييييضحت الكاُولييييودكجدعييييدكأ ييييُوبكُنييييحك
.  لطىضع
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عكُي ك،كاُ ت كحضيضاليكلنغيال ،كفهي( أللغضع)..أمل ُ ت

ضضشكع يي ىهض،ك ييعكعىُييدو كلتدلييع كُت  ييضتكلييداعكُىيي

تكا كعحلدو ك جتُضاضتكدولع كلداعكحُال!  لحالو 

تحيييييالععك العك  لغيييييضع،ك كأايييييالفكأليكُيييييد كُييييي ك

ل يوالتهضكتىُدكللعلكتنكك لدو كفشك لتح يع    تهاض 

حعييض كُييضكتدليي لكُيي كأ ُييضت،كوتاييو ك ل ييوالعكأا ييالك

شك ليك،كظلنُل،كحع كتتياىهعك ليدو ك ل ضُعي كو لُتخن ي كفي

،ك   جييضالك( ل ِّعيي كحل يياِك)اض  ييتاضمكفييشكاضييوع كلجض هييضك

لغييعكأالضييشكو ضييتالعكطييالفكُيي ك لج ييد،كأحييدكأدو تهييعك

 كاييلكفييشكتح ييع ك ييوالعكالييى كلطايي كأ ييض ش،كعلييغنو

عقولييو ،ك لغعيال،كفعظهيالو كهيعكاضلح ي  ،كفعيأتشكأا ضت يضكل

ك كتقيوعكأالأعتعكُاضدال تك لغال كاعفكهشكل  يض ع ،كفلِني عل

دول يييضكاييي  تك لُايييضدال ت،كفتتيييأج ك لقنيييو ،كوتخيييالج

عىي  ك لضغضئ كفشكهعئضتكُ ك ل ينواعضتك  الهضاعي ،كل

هيعك لغال كُجدد نكُد كتخنفكأُت ضكوُد ك لتألقك لي ي

.و نو كللعل،كها  كُاالك ك ح  لكأل  ضكأُ ك ل طالع

االلغام
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كتليالو...أمل ُ ت  ،كوُيضكوجىن ضهعكأحضدعج،كأيكضِ ص 

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

دل ضكُ ك ألجيد دكوُيضكايع كُيضكاضعلي ضب، الل فهيشكاع كُضكول

 ،كوُيضكت ج كا كل ظ،كوحالاي،اُنع كت جع كُ تُالع

تتُخنكا لكُ ك تضئ ،كوُضكآلي ك  ايالعكوأدو تهيضكل 

نك لُليهلالج لج تىاعال نكا ك لك،كلعجى كاىدك ليكك ك هدكُتضحيض

فيإ كلنجُع كُ كأج ك  ت  عك لِىايال،كهي  كفيشك ألالن،

يييحفكوض يييو تكتن ض عييي كاييي ك حيييضدتكأدو تهيييضكُييي ك ل

ضئيييلكعيييوعكلقلت تظيييال( أحضدعيييج)ايييالنك لحقعقييي كف ُييي 

،ك(تحيدجكأخاضالهيضكايأ كالايككأوحي كلهيض) احض لكحع ك

انعهيضكفشك لكك لعوعك لىظععكتلخاالك ألالنكاُضكاُ ل 

يد ُل كأدو تك  ايالعكو نلايتل ُل عالوهضكُ كخعالكولاّل،كفيإ ك

﴿عيييوعكهيييعكت ععيييفك لحقيييضئقكانييي ك ألالن،كفأ يييضكلهيييع

لُي ك)فع يأ ك( اضال و ك كعخ  كاني ك كُي هعكليشم

 لُنييكك لعييوعكهللك لو حييدك لقهييضال﴾،كفُييضكأ يياالهعكانيي 

! ل ضال

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

،كعُضال و هضكضا ك  ولهعك يضحضتك لُالاي 

فض اهييضجك ليي يكعجتييضحك لجُييضهعالكُيي كايي ك

الانييي كُييي ك  كك لالاييي ،كأوكفيييشك لت يييدعدك

ئيي كلهييدف،كُييضكاييض كلعييتعكلييو كتُييضالع ك لتىا

 كت يى كو لت خع ك لقانع كتنك،كواي لككحيع

شكل جيض كفشكطناككلنيال م،كفقيدك كتوفّيقكفي

وفعق،كفض ك  قل،كفالكتىنعك ااضكفشكادعك لت

انُييتكأ ييككُض لييتكفييشكُالحنيي ك لتهعئييي ،ك

 كوأ ييلك يياحض لكلييعكعلييدخنككفييشك ييضح كُنىيي

ُييضك ألال  مكاىييد،ك ييتىنعكحع هييضك لحاُيي ،كف

كُ ي كلنال مكول ُيض،كالفي   كاض ك لككحج   اق 
.لنقلدال تكلعهعئككلُضكت تحق
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 لُيييو د( خ يييضئص)فعُيييضكع يييُو لك..أملتتت ُ ت

و يييي ضتهضك،كف ُيييي ك ل ييييالدعكوأخييييال ك ل ن عيييي ك

ضكهشكو عالهضكا عال،ك لككأ كتنكك لُو   ضتكل ُ

ُيضدعكفعهيضكآلع ك  ُت ض كو لتىادك لتشك ُت نتكا )

اُييييضك(  كتطغيييي كو كت عيييي )فهييييشك( طضايييي كهللك

نقييتكانعييلكوللعييل،كفييضألالنكاُييضك لييتُنت انعييلكخل

ُييييييي كا ض يييييييالكوجُيييييييضد تكوحعيييييييضعك اضتعيييييييلك

تىاييد،كفوُضئعيي ،ك ُل طعيي كو ُل تنييككجُعىهييضكُُت يي ك

 لخ ضئصكو لُو  ي ضتكل ُيضكهيشكُ يتُدعكُي 

لتيضكفقض كلهضكولألالنك ئتعضكطواضكأوكاالهيضكضض.. ﴿

أتع يييضكطيييضئىع ﴾كفهيييشكاايييضدعك لجُيييضد تكهللكال 
. لىضلُع 

خصائص
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الك  ايلكفشكاٍُ ك يضلحٍكعقيوعكايلك  اي ،كل ي..أمل ُ ت

لجيييوال كأاعيييلكدو كأ كع يييتأ  ل،كل كالآبكوضيييدك التيييد بك

كأ ييلكت يياّ كفييش جىيي كأاعييل،كالييا كُقنييو ،كولييعكعلِىييشل

نيععكااعالك ل ي ،كُضيطال كُجيدد كلتجدعيدكوضيوئل،كف

ض ييد نكاضلضييالوالعكايي كاُيي كتح ييالكفض ييد نكأ كعاييو كف

ن، نكأ كعاييو ك ييضلحض طنقييضك﴿فض و كُييضكتح ييالك ييضلحض

ضكلتغيالمكحت كل  كالااضكفشك ل  ع  كخالضهضكضض كأخالضته

أهنهييييييضكلقييييييدكجئييييييتكلييييييعئضكلُييييييال ﴾،كوعقييييييو كلييييييشك

عكا دُضكت تهشكُ كطىضُككفيشك  كك لُطىي ضحاش،ك

 ل يضعك كتاضدالكفشكالف ك لُخن يضتكاي ُطكلاتيضدكانعيل

نكاضل ا كف قض ،كل كاُض كفشكأُعالاض،كفاضدالتلكُ تغالاض

 كفعيلكفشك لُطىعكل كعجدو كلهعكاُالنكعقوُيو ل ظضف ك

نكاي  هع،كحع ئ ،كُضكضدكعجىي ك يضح ك لُطىيعكُ يتغ عض

.،كفض طنقض!فالكتقط كلهعكاِلْ ضض

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

أُوال نكوا ض الكادعك،كُ هضكُضكعلعالك لي كأ كُ يضح ك ليد ال

 تكضيعق كاض تكالحا كاُضكت ُحكلنالانكو لت ضاق،كفنوكاض

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

ن،كولايي كأحييدهُضكاييض كع ييالكُيي ك لُى ييع كو آلخييالكلليي ك ُىييض

الفك لُى ييع ،كاُييضكولنحضليي ك ل   ييع ك لتييشك  تضاييتكايي كطيي

خعني ك  ع كُ كهضتع ك لانُتيع ،كفضحيدهُضكاايالك يوالعكُت

خيالك،كو آل(ضُع يل) ل ع كلغفكُحالعكدفىتكاإال دتهيضك حيو

،ك(االهييض كالاييل)و لخلييع كُ ييلك  كالأ كهلالج لج  حييوك ييوالعك ك

لكفاض ك ل ال الك حوك لايض ،كوُ هيضك  ك حيدهُضكضيدكظ يالكلهدفي

لاي كلقُع يل،كلناض كولعكعا ك(  لقّد) عالك  ك( فقّّدٓت)ااالك

نيككوفشك ليككلليضالعكللي كأ يلكضيدك ياقهضك لعيلكضانهيض،كوآخيالكت

 لى ض يييال،كأ ك يييدالككأهُعييي ك  حضطييي كاضلحيييدجكا يييوالتلك

  ك لاضُنيي كضايي كأ ك وضيي ك لحاييعكانيي كُييضك ييال ،ك﴿أُييضك ل يي ع

اهيضكوايض كفاض تكلُ ضاع كعىُنو كفشك لاحالكفأالدتكأ كأاع

تتليضالكوال مهعكُنككعأخ كا ك  ع  ك  ياض﴾،كفقيدك ليتالككف

عضت يييضك لنهيييعكأ ييينحك .. ييينواعضت ضك،كولاييي ك ل عيييضتكتختنيييفك

نكو ال ض ضكلتاضال.. .وأال ضك لحقكحقض

الباب
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المعاول حيييضفالع ك لخ يييدمكحيييو كُدع ييي ك(  لُىيييضو ) يييوتك.. أملتتت ُ ت

 كضاضئييي)،كل يييالكتيييد اشكوتاضلييي ك ل ال يييشك لخطيييالكملسو هيلع هللا ىلص  لال يييو ك

،ك ييييُضهعك (  لا ييييضالكو لُ ييييضفقو كُيييي ك لُ يييينُع كو لعهييييود

،كو لهييدفك  تيي  عك   ييالعكُيي ك ألالن،كفاييضلال عك( ألحيي   )

دكُيي كاييددكوالييددك ألحيي   كُقضايي كضييىفك لُ يينُع كفييشك لىييد

هلالج لج  ك،كع ييفلك(ح يي ك لظيي كاييضهلل)و لىلييدع،كاييض ك لتوجعييلك حييو

ل ك لُوضييفك لى ييع كاُييضكاييض كعجييو كفييشك  ييوعك لُ يينُع ك﴿

جييضمواعكُيي كفييوضاعكوُيي كأ يي  كُيي اعكول ك   ييتك ألا ييضالك

طالاتكوانغيتك لقنيو ك لح يضجالكوتظ ييو كايضهللك لظ و يض﴾،كفضضيي

 ك﴿ه ضليييكك اتنيييشك لُتُ يييو كو ل ليييو ك لييي    يييوعك لُيييتُ ع 

اطضئ  ،كلدعد ﴾،كفاض تكاُنع كفال ك لُتُ ع كفظهالك لُ ضفقو 

عكفأُضعكجُ كأُُيشكاهي  كعحتيضجك ألُيالكلتيدخ كللهيش،كايشكعلهي 

 يييضالكفاىيييجك ك لُالئاييي ،كفيييول ك لا لجُييي كوعوليييو ك ليييداال،ك

 ضكهييضالاع ك كعقييدالو كانيي كلييشم،﴿كل كجييضمتاعكج ييودكفأال يين

ليٍ كانعهعكالعحيضكوج يود كليعكتالوهيضك﴾،كو لعيوعك حي كا يددكتاض

 كايضهللكح ي ك لظي)اضلُشٍكُُض  كاحضج كللي كأ ك قضانيلكا ال يشك

فك،كو حيي الكُيي كفييالٍ كعجىنييككفييشك يي(وايي  ك ل ييا كو لييداضم

نُع كاييضدالكضييى ضمك لُ يي لُ ييضفقع كوأ ييتكُ يينع،كو حييظكفقييدك

  تُ ييككعوُئيي كاييضلح الكاايي ٍ كلن ييا ،كفأح يي ك لظيي كاييضهللكو

(.اُىو كُضك تح ال)اضلداضم،كواضلالك
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 لُ يينُع كُيي (  خييتالف)جُييض ك.. أملتت ُ ت

هعكُيييي ك كأل ييييلكعهيييي   ُطنيييي ك ألهنيييي ،كجُييييض  

( أُ كا تعكخعال) ألاُضمكلعقو كلهعك ىعكلقدك

و آل كوضييييدكت ييييالضتعكأُ ييييضال نكاىييييدكوحييييدع،ك

عهييييييي كحيييييييدودهعك لجغال فعييييييي ،كلخيييييييتالف ك

عكلالتع كو ل عض ع ،كفاىدكأ كاض ك لعُ كع و

خنع ك لهال كفشكل ط او ،كأضح كل اض ك ل

هييال نكول يياض ك لج عييالعكهييال ،كعييضكلجُييض ك

بك﴿ل كه ها  ك ختالفكا دُضكتاو كال ضلتلك
.أُتاعكأُ كو حدعكوأ ضكالااعكفضاادو ﴾

االّهلة
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تطيييئُقولييي كال ئيييدك ل ضيييضمكوضدُيييلك.. أملتتت ُ ت

أالنك لقُيييالكوهيييوكعتأُييي كحجيييعك ألالنك لتيييشك

أعىقي كأ كعغطيشك)  طضهضكاإاهضُيل،كوهيوكعقيو ك

ا كُليضا كا يشك    يض كاني كاواي ك ألالن

،ك ىييعكتنييككت ضهيي كدُييضغك    ييض ( اهييضعكو حييدك 

 كعىقيييي ك ييييا كوجييييودبكانيييي كهيييي  ك( ا ييييدُض)

دكوعهتييككوعقتيي كألت  ييلك أل يياض ك لاوايي ،كفعلليياّلِ

دع كُدُال نكوجودب،كفُالككح كُليضان ضك  ضت يض

عك،كل ك ح يي ك لقييال مو  جتُضاعيي كو ل عض ييع ،ك

ضكفييإ كاييض ك لغييال ك كعح يي ك لقييال معكفُييضكا ييض 
(.نق ضالأكا عكالاكك ل يكخ) تاالعالكُوض  ضكأُضعك

رائد
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شك كاي كلقيدكالضي﴿،ك عكفش( ألاضاع )فشكطعال.. أمل ُ ت

نييواهعك لُييتُ ع كل كعاضعىو ييككتحييتك للييجالعكفىنييعكُييضكفييشكض

 ليكك ل يتحككاض ،كفأ   ك ل اع  كانعهعكوأ ضاهعكفتحضكضالعاض﴾

لُايي ،ك لييككأ كأُييالك ل ييتحكو لتغععييالكُ ضطييلكُييد كطهييضالعك

ال تك لقنييو كو ت ييضلهضكاييضهلل،ك كاُييضكاييض و كعُناييو كُيي كضييد

ولُاض ييضتكُضدعيي كأوكتا ولوجعييضكحالاعيي ،كوانعيي ك الجيي كل 

أليييعكتيييالكاعيييفكفىييي كالايييككاأ يييحض ﴿ليييئتكُجيييدد نكللييي 

تلتَّك ل عييي ﴾،كواييي لكك﴿ ييي كالنييي كلِ كتل يييااِلو كول ُِ عليييأتوالعك قيييو كول

ييي ِك ُ ل ا اليييعكاِخل يييِددالعكالل يييِ كفليييواِلِهعكهييي  كعُل الئِال ُل ك ل ييي ل ُِ آ ٍفك

﴾،كلقدكاض يتكتنيكك  ُيد د تك لالاض عي  ُع ل ُالتاطي كاُيضكُل لِوّ

الكانعييلكُيي كضنييواهع،كفييالكتقيي كأ كأُييال كاطعييهلالج لج  طنيي ك ك

و الج ك( الا كعتاال) ألاضاع كأوك لداعك لُالئاشكل كعتاالال،ك

و  ع يييتحتييي كل  كأخييي تك ألالنك خالفهيييضك﴿ل كليييئت

وظ كأهنهضكأ هيعكضيضدالو كانعهيضكأتضهيضكأُال يضكليعالكأوك هيضال ك

 آلعيضتكفجىن ضهضكح عد كاأ كلعكتغ كاضألُعكا لكك   ي 

كُيضكفيشكض)لقوعكعت االو ﴾،كفُيد الك  ُيد دكهيوك ِنيعل ،ك(نيواهعال

وع،كتلال كُضك ل يك  طيوتكانعيلكضنيو كاُيوعك لُ ينُع ك لعي

ني كوضنو ك ض تهع،كوضنو كدايضتهع،كوضنيو كُليضعخهع،كا

ت وعكُ  هاهعكوطو ئ هعك 

لاالبابي
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ورالصُ  ضي كادعيدع،ك،ك لتشك لتقطتهيضكفيشكُو ( ل  وال).. أمل ُ ت

نكُضييت،كفييشك لو عييضتك لُت حييدعكُيي ك حييوك ال ييع كاضُييض

ألتقطل،ك ألُالعاع ،كفعُضكاض كعىاالكا ك  اهضالكلُضكال ت

العضضيع كُضكاع كدعاوالكلُاتا كلاع ك لاتي كأوكُت  ي 

كلليي كأُييالع ،ك ألو  ؛كأوكلاالُعيي كو يي ضاع ،كفخن ييتل

 كُ يلكفشكأ كُاُ ك   اهيضالكعىيودكلنتليغع ك لي يكتُاي

ك لقوع،كاُضكعجىنو كاضفي كانيوُهعكوُايضدئهعكو ضي  ك ضضاي  

عكلنُييعكوُتييضحكلنجُعيي ،كوا يي كاهيي بك لُعيي عكُيي كضييدال

ع،كليييداوعك آلخيييالكاض عُيييض كاُايييضدئهعكواُجُييي ك قيييضفته

و ل يييض ش،كأ كهييي  ك   اهيييضالكُيييضكايييضدكُوجيييودكاىيييدكأ ك

 ضكأضييح ك ييوال نكُ ت  ييخلكا ييلكُتضحيي كفييشك ييضحضت

ضكل ك،كفهيشكأ  ي  خيال وأ و ض ضك لىالاعي ،كأُيضك لحقعقي ك

فيالكُ يضصكُي أالد ضكأ ك  ودكاأُ كل الُع كُجدد ن،ك

 كتليغع كأ ك التقشكاُجض تك لىنوعكاضف ،كلتتنوهضكاُنع

كضضدالعكلنتىاعالكا كُضضُع كال ضل كهي  ك ليدع ،كت ليغع  

ظيضالكعحُ كوجه كو قضف كُختن  ،كضضدالعكاني كأ يالك أل 

العيدعكو  اهضالكلنىاوالكاُضك يتُ كايلكُي كُايضداكوضيععكف

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

و التاضط يييضك حييي ك لُ ييينُو ،كايييأا الكأُييي كاآلييي ك

كاضلضيالوالعكاي  تك  لالتاضط ك ل ُ ،ك عقيضع،كُى ش 

وُييضك  عقييضعك ل ُ ييشك ييو كُىييضد تكالعضضييع ك

دالايلكاحتلكُ  والعكفشكاو يل،كفليالومك لليُعك 

 يينع كاضل ض عيي كفييشك يينو ت ض،كوظهييوالكهالل ييضكُ ت

عكُيي كاهيي  كعى يشك    يجضلالتايضط كلي  تك  عقيضع،ك

 كفيشكاو يل،كلي  كلهلالج لج  ل يو ُععك لتيشكأوداهيضك ك

كول ك  عقضعكوجيدتك اي  ك كليلكطىيع كُُجيوج  لحي  

كت  ييالكُ ييلك ل  ييوعك ل يينع ُ ،كتنييككُ اييو  كوُ ظييال 

 لُ  ييجُ كُىييلك،كوُيي كليي كا هييضكهييشك ل طييالعك
.اض كفشك اد

االيقاع

𝒙 + 𝒂 𝒏 = 

𝒌=𝟎

𝒏
𝒏

𝒌
𝒙𝒌𝒂𝒏−𝒌
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سيجارة ك ل يكتىالنكللعلكط(  لطالدك) فشك.. أمل ُ ت ضل  

ُييي كُدال ييييتلك ل ض وعييي كل ييييالكُُضال يييتلكتييييدخع ك

 لُدال يي ،كفأدالاييتكحجييعك ل جييوع ييعجضالبكفييشك

حييع ك لتيشك اتىيد ضكفعهييضكاي كفهيعك   ييالعكايدع ،

الفكُ كُ ك ضتيهلالج لج  قضال كه  ك لطالدكاى ٍوكُ ك ك

كتلييضالو)جالعُيي ك ل  يي ك ك لَّييِ ع ل ييْ كالْىييِدك لِلييكلكلِ َّ ُِ  ك

لك ل لييي كَّللاَّ و كفليييإِ َّ ألْ ييينلحل ِحيييعع كول كالل ،كفيييإ كا يييضك(وال 

 ي كفيإ كهيوكاهلالج لج ُيأُوالع كايضلتخنقكا ي ضتك ك

كا يضظالك لُدال ي كأ  كعأخي كل الكتوا ك لىاد،كفحالي 

ليضدك،كلعُيضالعكدوالبك لتالايويكفيشكلالاعدك لطضلي 

،ك كأ كعىيي ك للييعطض كانعييل لطضليي كوتوجعهييل،ك

جيضهالكع االكأ ك  تك لطضل كواىدكف نلكأ احكع

ضتكااييالكو ييضئ ك لتو  يي كفييشكُىضضالتييلكلنُحالُيي

و ل  يييضم،كُُضال ييييضتكاهيييي بكتاىيييدكليييياضا ضكايييي ك

كتوجعيييلكعحتيييضجكللعيييل  يييُضح كهييي  ك ليييدع ك،كفيييأيل
!ُدال و ضكوا  كُ كتقندك ُضعك لتوجعلك لدع ش
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نيي ك،كا ييدُضكتاييو كه ع( لخطايي ك) فييشك.. أملتت ُ ت

تنيوكاض يفشك  اد دكُ كضاي كخطعي ك لجُىي ،كف
،ك(TED) كت عدكفشكُدتهضكا كخط كُتتُال تك

لاض يييتكدضعقيييل١٨ لتيييشك كتتجيييضو كُيييددهضكاييي ك

ليييوك جتهيييدتكو  ال تك ألوضيييضفكليييدع ض،كو،كأوضييي 

عيييلكو اتايييالتكُ يييضاالكُ يييضجد ضكُجيييض نكعت يييضفعكف

ُييضك لخطايضمكفعُييضكعىدو ييلكُيي كخطيي ،كفعاهالو ييضكا

الكفيييشكدع  يييضك لح عيييفكُييي كضيييععك لت يييضُحكو لجاييي

ىاييد نكو  التقييضمكاض   ييض ،كلاهييضالكعت ييضاقكانعييلكت

ىيي ،ك لخطاييضم،كاضحتال فعيي ك  لقييضم،كو  تيي  عك لدُ

ضكُئضتكو لى عكان كتغععالك ل نوك،كألضح كلدع 
،كفيييشك لىيييضعك لو حيييدTED ألليييوفكُييي كخطييي ك

 تكُي كُيتتُالفخط كاه بكحع هضك يتج اكاي 
.  اللضدكو لتوجعلكو ل الفكاالكاو ئد

الخطبة
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 لجيو  ،كفشك لىط ك ل يكتىاّلنكللعلكهضت يل.. أمل ُ ت

 كفقنيييتكليييلكانعيييككاضلتوجيييلكلخاعيييالك لهو تيييفك يييضح

النك لُتجالك ل ال ش،كوأُضعك لىطي ك لُُض ي ك لي يكتتىي

عضالع يللعلكأج ضد ض،ك ىُيدكلنطاعي ،كوُي كاطي كفيشك ل

نكو حي  ي ىُدكلوال ك ل يعض  ،كو  كه كلهيت مكجُعىيض

ُيييي كأ  ييييضك يييي خالجك( اييييضلتوض )و  قييييو كوُييييدفواو ك

تي   ك ضلُع ،كُ نحع كتنكك ألاطيض ،كو  يتغالاتك ه

 قييلكاىيينك ل ييضعكاُيي كعنجييتو كللعييلكوهييوكُيي كأ ييُ 

و  قع ك،كفأجدهعك عال( للضفشكو لجاضالكو لُىع )   لك

دالككعلييي  يييتغال اشكعُتيييدك حيييوكُييي ك ووُتليييااع ،

وع ييييتجع كوهييييوكجُييييضد،كوأ ظييييالكل كفتجييييدبكعلطعيييي 

لنيييوحك لالخيييضعكوهيييوكع يييتجع كل يييد مكحُييينكليييئت

عُييضئشك لهعييدالوانوالعككا ييدُضكعنتقعييض ،كااييالكت ضايي كا

 ك،كُيي كأ ك    ييض كجُييضد  ،كفىييالعك كع ييتجع!ُالعيي ك

 ك    يض كوعتجيض  كا قيلكوُي كدو كالعي كُي كُي ك  ي

فعيييييييييييييييييييييييييييييييلكُييييييييييييييييييييييييييييييي كالوحيييييييييييييييييييييييييييييييلك 

الجوال
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بانوراما ىالنك   تىال نك لاض وال ُشك ل يكعت..أمل ُ ت

 كللعلك لدُضغكضاي كاي وغكليُعكاي كعيوع،كاالُجي

ُوضوتييلكااييالكآعييضتك لقييالآ ك لاييالععكُيي ك ييالعك

،كوتضالعك(ع) ل جال،كفتضالعك او كفشكُىعّ كُو  ك

ع ك وحك،ك عكعأتشك لُوجكلعحو كا(ع)ُ كعلو لفك

كالللا يو( ع) كاضلجاييض ،كفع يضديك يوح  اييل،ك،كُيوج 

ى ضكالا ييضك ييخ ُِ الع كوُييضكآُيي كُىييلك  كضنعيي ،كوعل يي

ضوُييلكفتىنييوك أل ييو تكُيي كالاييدكواييالمكلحييع 

يودي،كهاي  ك حي ك اي دأك ُتك   تو مكان ك لجل

ليأ كعوُ ضكضا كا وغكلُعكا كعوعكل او كفيش

 ع،كعالعييييدبك كضايييي كأ كعلييييدالكك ل يييياضحكفعتيييي 

 ك ليدوالكاه  كعتىالنك لعلك ليدُضغكلعىقي( ت  ع ك)

عك ك ل يكع تظالبك حيوك  اُيضالكو لت ُعي كو ل جيد

نكُحييييوالبك  لييييدُضال،كوأ كعىيييي  كلنىاييييضدعكُ هوُييييض
(. ل الع)
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الكابتن ا يعك)ئالعك لطيضقني كتلكااضالتلكوهوكعقو كضاي كأ ك.. أمل ُ ت

 captain crow be كتوان ييضكانيي ك كاييضات 

seated we are ready to take off )

ُتواالنكلهضكُ كانُضتكحع ُضكعاو كطعال  ككاض عك كوعض

تكانعل،كل كعايو ك  ُيالكاُيضكتت يوالكُي ك  تك لطيضئال 

 ك ل المك ك لتشك كع االكفعهضك لاضات كتنكك لىاضالع،ك لكك 

عاُيي كفييشك لو ييو ك آلُيي ،كوهييوكُييضكعحييدجكُيي كُىظييعك

ض ،ك لطضئال ت،كو  ُضكفشك لتوا ك ل يكليُ كجُعي ك لالاي

ُتىيديكفض تكوضدكتوانتكانعلك احض ل،كفض كتوانيككهي  

لايي كُييضك تق ييدبكفييشك يي الك،كُيي كلقييضمك وك جتُييضعك و

ب،ك  جييض ك وكتجييضالبكأوكحتيي كل كاييض كلال ييتالخضمكو لت يي 

ضكتنييككااييضالعك لاييضات كُتجيي البكفييشكايي كحالايي كول ييظكُيي

ْ كُلك" ملسو هيلع هللا ىلصالجىتكُجدد ك ل كوط ك،كوعى  ك لككحدع لك

ك نلي: ضلض ل كال اَّْنيتل ِك،كتلول كول كضليوَّكاِ عكَّللاَّ يْو ل ِك،ك كحل علكلِ ك كَّللاَّ

كللييللكِحع لئِييٍ ك ِك،كفلعلقلييض ل َِّ تل لالك: اِييض ك،كول ضِعييتل ول ك،كول يي كللييللكِ عييتل حَّ

. " للَّْعطلض لك
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النبا   ضملتكفشكألاض كوالمك ل اضتكو للجال،كوت.. أمل ُ ت

كا يييدفيييشحعيييض ك لحاُييي ك ُضكت يييوعكألييياضلهض،كفىجايييتل

كأ كجُييض ك كواييدع ك يي ىلكوودبكانيي كُييض  أدالاييتل

وكعُايي كت ييوالبكحتيي كُيي ك لحعييو  كو لحلييال ت،كفنيي

شكجىيي ك كلإ  ييض كايي كأ ييو عكوأ يي ضفك ل و اييلكفيي

جالكهعئ كُوحدعكتأخي كليا كوطىيعك لت يضحكُي الن،كلضي

دكفعهض،ك عالكأ لك  وحَّ ُل ّوعكفشك    ض كوُّ كُ كُ  مك

وألو  هيييضكوألييياضلهض،كفوجيييدتك  تك  ُيييالكُييي  ضضتهض

 كع طاييقكحتيي كُيي ك لحعييو  كو لحلييال ت،كايي لككحييع

ظك وال مك ل اضتييضت،كألييعكتنحييوُيي  ضضتتىييددتكأليياض ك

ُ  مكوالمك لى  كُقضال  كاُ  مكُختنيفكآخيالكليوالم

 كوُييض  كايي كال ئحيي كوالمك لالعحييض !  لاقييدو عكُيي النك

اضلىاضدع،كللل كعض كلنت وعكا كه  ك  اتاضالكلهوكجدعال ك

 كوفييشك لُقضايي ك حييظ،ك لييدُضالك ليي يكع ييتهدفكاييلكهيي 

ليقضمكل    ض كلن ايضتكو لحعيو  كوحتي كلإ  يض ،كعيض

وظنييعكهيي  ك    ييض كل   ييل،كهيي كأدالاييتك آل كحجييعك

 ك لواعييدكو لتهوعيي ك ليي يكجييضمكفييشك لقييالآ كلُيي كعاييو

!ُ عالبك ل ضال
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الكون اييو كُيي كفييشك ييا ك لحجييعك لِاالعييالكلن.. أملتت ُ ت

 يض كحول ضك،كفيشك لوضيتك لي يك كعليغ كفعيلك   

،كفأدالايييتكحاُتيييلك! يييو ك حيييٍوكضيييئع كُ يييلك

احض ك ي) احض لكُ كا ك جوٍدكلشكاايالكتن ظيشك

وٍ ك،ك لككل كأطنقيتكخعضليككفيشكاي(ان الاشك أل

و عضبكوهوكف عحكاه  ك،كف تجدك لىلنوكفشكجُع ك 

حض لكهوكُضك لىااّلكا لكاضل ُضم،ك عالكأ لكعظ ك ا

فح يييي ،كوُيييي كايييي كت يييياعح كتىنييييوك(  ألانيييي )

ُوايي كاُخعنتييككفت يي كفعهييضك حييوك لقُييالكفضلُج

وئع ك،ك للُ ع كفضلُجال تكفتقط ك ل ي و تك لضي

،ك( ألااييال)،كو( ألانيي )لعظيي كُيي كهيي  كانييلكهييوك

( ظلعاِك)لعُ حككُ كجه ك   كُ ك  ضتلكحعض ك

،كحجُيييك( ضيييآل )ُيييضكأ يييتكتلىاليييد،كلتقضال يييلكُييي ك

وكتتىيضل كاني كفلت غلالكفشك  ِ ككا يدُضكتتاايالكأ

ُيي كُييضم) عييالك،كفعيي االككاو ضيي كحجُييككاأ ييكك
(.ُهع 
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فيشكت ضاقهُض،كوهُضكط نع ،كأحيدهُض.. أمل ُ ت

شكأد مك ل ض ع كُ ك لىُالكو آلخالكعان ك لال اى ،كف

كُ هُضكعالعدكأ كعاو ك  و  ،كاُيضك ل الع،كفا  

 ن،كفيالكلوكاض يتكُ يضاق كاع هُيضكأعهيعكعل ِهعهيضكأو

ت أ كا ك ياع  كأوكخليوعكاي كُي كليشمكُي 

 لُُض حييضت،ك ىييعك ُيي كُيي ك لُ يينع كُيي كاييض ك

ض ُت ض كاُضكانطف،كوتلنط ِ هْعكُحاوعكاع هالهُض

ُيي كأح ييضدب،كلييععملسو هيلع هللا ىلص والدكفييشكتىضُيي كال ييول ضك

نكضا ك ل العكا كحت كأ  يضمكأد ئهيض،كتأُنيتلك كللط يض

اهيي  كُوجييلكُيي كخييضلقكهيي  ك    ييض ،كفاعييفك

 يي كعالضيي كوهييوك لخييضلقكاييأ كعلىاييدكُيي كضايي كط

ن،كلى ك اتهضجكوُالح، فعلِقالكعُضالعك ل العكلىاض

ك  يفل ال،كوعقا ،كوهوكُ كو ل   يلكاأ يلكفالكعل جل

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

اُييييضك  طييييوتكانعييييلكأ ييييُضتبكُيييي ك(  يييياحوب)
.  ضت

تسابق
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االلماس ضعكُي كفشك  ختاضالك ل يكعتىيالنك لعيلكحجيالك  لُي.. أمل ُ ت

لحجيالكضا كُه د هض،كحعجكع د دكتقدعالبكلنحجال،كاقيدالكضيدالعك 

قكُي كان ك  ُت ض كلضيالاضتكُطالضتيلكوُليالطل،كف ُي كاالعي

 كا ك  وع كع ض كفعهيضك ل يض  كُي كج يدكهي  ك لحجيال،كلعحظي

شك   يل،كاىدكطو ك ختاضالكو ُتحض كاضلُاض  ك لتيشكع يتحقهضكفي

قيو كُضكعىنوكان كل الهضك ىالك لُض  ك لتيشكأضيحتكجض ايلكلى

نّص) وضنو كوجعو ك لجُعي كُي كُي ك لاليال،كفعت يضاقك (  لخل

،كأجيي ك خييتالعك ظييالب،كأوكأ كعحظيي كاالفقييلكُىهييضكفييشك يي الب

وتجييدالك  لييضالعكلليي كأ كاىيينكُيي كهيي بك  حجييضال،كحييض كتييعك

يهضكفيشكاض يُ كدولعي ،كعيتعكحجي كتي االتش  ي الكطلن كاالضل

قهيضك لدالج ك  ول كاضلطيضئال ت،كفعايو كلهيضكهيشكُقىيدكولُال ف

العكوت ييتقا كُتجييضو عكُ تلييشك لُطييضال ت،كضييُ كحييُقىييد،

عكاىيدك ليككأُ شكت االيكللكلالاضتك لتأُع ،كلع يتقالكاهيضك لُقيض

فييشك ييضل كلنىييالنكهعئييتكليي لك،كوفييقك ظييعك ييضالُ كُيي ك

تالم،ك لُال ضا كو لحال  ي ،كواي لككأ يت،كحع ُيضكتتىيالنكلالاي

ل ُيييضكاُيييضكتىيييالنك أللُيييضعكلنضيييغطكوضيييالاضتك ل يييضئ ،ك

ُييي كع تخن يييكك كُييي كدو كااعيييدبكلُيييضكعُاييي كأ كت يييتحق

نكال ض نكُاض  كوح  ك  تقاض ،كفضجتهدك  كتاو كطعىض نكُض حيض عض

ليعطض كاالعقك لالضي كُي كاي كُ يعا كت ياك،كفيالكتجىي كلن

نك .ُدخالنكفع ض كالكُ كوُعضككاالعقض

50



نزيل حعجك،(ُضالعوت)فشكحُن كلاال ع كل  دمك.. أمل ُ ت

ت تىالنكُضكتقدُلكُي كُعي  تكوهيوكُيضك كعقدُيل

نيي ك لُ ضف ييو ،كحعييجكتانيي كلييدعهعكدالجيي ك لخدُيي كُا

نكفي شكل جيضحك لتىالفكان كُضكعاو ك ل  دمكفعلك يااض

 ييوعك لُهُيي ك لتييشكأتيي ك ل اييو كلتحقعقهييض،كوانيي كت

 كأوكتنكك لُهيضع،ك يو مكتجضالعي كأوكتالفعهعيلك يعضحع

اضئنعيييي ،كلعى  هييييضكااييييالكُ هوُييييضكُت ييييالد نكحعييييض 

أ  ييضك)  لخييدُضتك ل  دضعيي ،كوُنخييصك لُ هييوعكهييوك

اُيييضالعوتك ك تىضُييي كُييي كاضفييي ك لىُيييالمكاييي  عك

الاتك،كو  ييتغ( لُىضُنيي ،كايي كلاييٍ كوُييضكعتطنيي ك لعييل

وط لكُُ كعظ كأ لكفشكظ ك ل وض ك لتشكعىعلهض

أ لكضيدكع يعالكُيضكع يع كضوُيل،كاُيضكليوكايض كهيو

ا  ييالكضييُ كضطعيي ،كوهيي  كلييععكا ييحعح،كفييض 

 كاض كُضالعوتكعتىضُ كُ كا ك  عي كاُيضكعُا يلكُي

تك  عي كتحقعقكُضكاأج دتل،كمك لُ  ك ألان ،كوأ 

ه  ك لاوا ،كفيضهللكحضفظيككوال ليدككوال حُيككل 
!   كأاعت
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فيييشك لقيييالآ ،(  لُ ييي )فيييشكضيييال ك..أملتتت ُ ت

لكعىايالكاُيضكتيدوالكانعي( ُخ و كُالاي )فضلُ  ك

يييِ ّ كفعييي(لعقضايييضت) لحعيييضعكُييي ك لك،كهيييوكضضلييي كخل

ُجُوا كُ ك ل ُض جك،كو ل ُض جكضدكتأخ كهعئضت

ادع،كفتضالعكتظهالكأُضُ يضكفيشكُليهد،كوتيضالبكفيش

الع كل يضكهعئ ك نى ،كوتضالبكفشكهعئ كُضكع قنيلك لتيض

ُ كض ص،كوعجتُ كفشكهي  ك لُخي و كُيضكهيوك

 يييينوككالييييال ،كأوك عييييالكالييييالي،ك لييييككهييييوك

ضجك،كُىضد تكحعضتعي كجيضه عك،كفقيطكتحتي( لُ  )

ُ كلليي كتلييغع ،كلُيي كاييض كلييلكضنيي كأوكألقيي ك ل يي

ىنهعكوتنكك ألُ ض ك ضالاهضكلن ضعكل)وهوكلهعد،ك
.(عت االو 

الَمثل
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،ك أل كاضا ييييلكفييييشك لاحييييال( دفيييي ك) فييييشك.. أملتتتت ُ ت

اهي  كع تقيدك  اي كلن ياضح كُهيضالب،كفهي ك ينوكحعجك

ك حوك لهيالك كأعك يتجدك أل  اجُعي كع عكا ك ا  كودف  

 ض كحو  لك لُ ت  العكوضو بك لُ تىدعكأليك ومكضدكع

اييلك  ايي ك كو حييظكُىييشكفييض ك  ايي كُييضكاييض كلييلكأ ك

 كاضلالاضعيي ك لاضُنيي كُيي ك أللييو كلييىوالبكع ييتجع ك

اييلكحتيي كول كتييالدد،كوهللك لُ يي ك ألانيي كفعُييضكعحعطييك

حجيعكُ كفت كوخطو كا ع يك لقضالا،كفيضهللكعليدالكك

ِ ي   ك)ُىض ضتك،كولا ك قكاأ لك كتأخ بكاُيضكأ يتكفعيلك

ضلحيضفظك،كف يقكا(فض ككاأاع  يض) ،كفهوكُ كضض ك(و ك وع

وليككلُيضكعيدوالكح(  لحقعقي ) لحشك لقعوع،كوأ ظالكاىع ك

(.و ض )ُ ك

الهالك
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اسفارا  عيالك،كُضكفضئدعكلهضد تكانُع كأوكأداعي ،(  لحُضالكعحُ ك   ضال .. )أمل ُ ت

ضكُييضك ليي يكحققتييلكل يي! ضييضدالع كأ ييضحاهضكانيي كتلييغع كُييضكحوتييلكُيي كانييوع

ُجضلعك ل يو  كُي كحُني ك لليهضد تكفيشك لىدعيدكُي كدو كاضلُ يضك لىالايش

لك ييو كأ ك ييدوالكفييشكد ئييالعكُ ال ييلك،ك كعىالفييو كاعييفكعلييغنو كُييضكحوتيي

 ييضك للييقضمك ليي يكوضييى ضكأ   يي ضكفعييلكل ييالكلتاضاُييض!لييهضد تهعكُيي كانييوع

ضاعو كُ كانُيضمك لغيال ك لي ع ك  ياّو كأ   يهعكتالاوعيو كو ي (  لجهن )

ك  كهييعكأ   ييهعكاييدوكُ  اجييو كُ ييل،كول كاييدوكعلخ ييووانُييضمك الب،كلييقضم 

نكلظييو هالكاييدأضييحوك ُتىضضييهعكُ ييل،ك عييالكأ كأا ييضئهعك تكعلييانو كتوجهييض

ىنععك ل ظيضُش،كتقنقهع،كفُضكاع ك عضدعكفشك  ا كاددكللغضمكضعودك  لت  عكاضلت

الك،كو ظيضعك ُتحض يضتكعىتُيدكأ ينو ك ختعيضلُتحض يضت لالوظضهالعكُد العك

  جضايي ك ل ييحعح ،كو اتُييضدك لُ يي  كاُاييض كُىتييالفكفعييلكااييدع كايي 

ال،كُنغييع ك ييعكوجييد ضكأ   يي ضك حيي ك لُ يينُع ك تيياىهعكليياال كالييا لُدال يي ،ك

 كُي ك لىُيالكلُضكاىيدك لخضُ ي كو لىليالواىقول ض،كفأ اح ضك ىنفكألا ضئ ضك

ُيي كأ هييعكانغييو كلييأ ك لالجييض كوهييعكفييشك ل ضد يي كالييال،كُييضكجىن ييضك  عييدك

اُىد تك لادح،كفضضيحتك لليهضدعكهيشك أل ي كوُي ك كعحُنهيضكأضيح ك

و لُىنيعكاضللكان كأهنلكوُجتُىل،كوأ احتكاُنع ك لتىنععكُقعتلكلنطضل 

عكوهيوكان ك و م،كع االكلشكأحدك لُلضع كأ لكاض ُاض كتخالع كطضل ك لىني

نكوفقك ه ك  الُشكفالكحضج كلتضعع  ك  و تكفشك  ك ل ضدعكالالكاضلُض

لكوهيوكلحع كح وللكان كلهضدعكجضُىع ك وكُضج تعالكعضىهضكاني كُاتاي

نكاُضكتىنُل،كها  كادحك كع تقععكوُضك  ح كفعلكُي ك كعىالفكتطاعقضكاُنعض

ضالكضعضعكلُض كال ك أل العكو لُجتُ كو  ُل،ك ح ك ك العدكأُ كتحُ كُنع

لييهضدعكدو كُىالفيي ك ييا كتلييغع كُييضكعحُنو ييلكُيي كانييوعكاُييضكلييوكاض ييتك

نكا ليهضد تكأ  ضال ن،كا ك العدكأُ كضيضدالعكاني ك   جيض كو لا يضمك،كفيالكُالحايض

نكاعيدكتيدالككُيو ط ك ل خني كتق عكظهالك لو لدع كو لُجتُ كو  ُ كوُالحايض
.فتجاالهضكحت كول كاض تكفشك العكا الب

54



 ليييالفنكو    ايييضجك لييي يكأادتيييلكو يييضئ ..أملتتت ُ ت

  اييالعك لغالاعيي كحعييض ك لتحطييععك ليي يكأ ييض كاىيين

تتيأ الك   ضالك آللوالع كفشك لىال م،كفشك لوضتك ل يكلع

دك ليي يكو ييضئنهعك  االُعيي كاييضلتحطععكو لقهييالكو لتلييالع

الضيلكأيٍكايض كدع يلكأوكا(     يض )ت ع كالكُىضولهعك

 كأوكج  ل،ك ضهعككل كاض و كأط ض ن،ك ليككأ كُىظيعكُي

ولي كعتىالنكلن حقكو لقتي كهيعك  ط يض كاضلدالجي ك  

 يضديكفضل  ضمك،ك عكُُضكع عدكحعالت ضكا دُضك  يُ كُي كع

،كوفيي كفييشكاضلُ ييضك لىالاييشكوعتغ يي كاضلىد ليي ك لغالاعيي 

شكتىضُنيلك  تعاعتك لغالاشك،كوالضشك    ض ك لغالايشكفي

،كفيإ كايض كهي  كليأ ك! ُ ك لُالأعكأوكحت كُ ك لحعيو  

يي كعلىجيي كا ُييو جهع،كفإ ييلكعاييو كاييال نيي كلييككضييدكاُل

.ُ  لتهع،كا كالاُضكأض 

اآلثار
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حُيدكفشكخطوعكأاو كفعهضكأضال كلنال يو كُ..أمل ُ ت

ايو ك،كفاىدك ل العكانعيل،كأضيو ك ىيعكعُا يككأ كتملسو هيلع هللا ىلص 

نكُ ل،كا دُضكتال ب،كفقيدكوالدكأ يلكضيض ك  يشآُي كال)ضالعاض

لليعطض كفشك لُ يضعكف يعال  شكفيشك لعقظي ،كو كعتُ ي ك 

شكلييعك ييتُا كُيي ك لييككفيي،كولايي كعقييو ك ليياىنك(اييش

نكُ يلكأا يالكضالايُ ضُ ضك،ك قو كلهيع،كتىيضلو كل  نكل ايو  ض

عُيعك،كا كولالاُضكُ َّتكأل  تاعكُضكاض ! ه بك لُالعك

عا كالعقييلك للييالعف،كوضييدكتت ييضملو كاعييف كأضييو ؛كليي

قطيع كاايالكت ىعي كحض ي كُي  ضككلنعملسو هيلع هللا ىلص ُدخنككانعلك

لك  تك،كل (ُ كطىعٍكت ت وضل)،كوتأُ كفشكُضك( لداضم)

ض كفعهيضك لطىعك ل يكاض كعأ البكا دُضكاض كعتتاىلكاُال

ك ل)(الن)دايضم،ك لييككأ يلكوالدكايي كأ يعك ألْعييتل كالل  َّاِييشَّ

كألك ينَّعل نلْعِلكول ل نَّ ك لنَّهعكال يضكدلك ل ضليٍ كفِعهل الل ُل كاِ ضلِدعيد كتِيشل كول , اَّيضم 

اَّك ك لد  ألْعتلللكعلتلتلاَّ ل ضفلالل كعلأْالنلهل نكضدكأ ياحتكضو آل كو(ضمل العايض

نكللعييلكااييالكحض يي  كُ ييلكااييالكُ ضُييك،كايي كأا ييالكضالاييض

ُضال يلكل ض ك،كفنتا كخطوتيكك لتضلعي كاايالكُيضكايض كع

نك . نواض

الدباء
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القمر االضييي كتيييأ عالك طضضيييكك لجغال فيييشكانييي كأ ييينو ..أملتتت ُ ت

تييأ عالكفاُييضكلجض اعيي ك لقُييالت اعييالك،كو تخييض ككلنقييال ال ت،ك

و كان كاُنعضتك لُيدكو لجي الكاني كاواا يض،كو حي كُالتاطي

 لحيي ،كأعُيضك التايضطكايضلقُال،كف ييشكأالايض ك   يالعكاضل يعضعكو

لكفاُجييالدكا و ييلكع ييوعكُنعييضالك   ييض ،كوضايي كُواييدك عضايي

 عيضمكم،كعتاضىو كُ كاضفي ك ي وفك   عىُدو ك ل ك   و

ض،كو لىطيييوالكو لحنوعيييضت،ك لتيييأ عالك لييي يكطيييض كأ ُيييضطكحعضت ييي

ل ك،ك ليك!وحالاتلكطضلتكفشكأ الهضك ىالكأ يهعك لاوال يضت

شكاييض ك لقُييالكوجض اعتييل،كوايي لككلنجض اعيي ك  الضييع كدوالكفيي

ليييا ك لتيييأ عالكانييي ك ُيييطكحعضت يييضكوضال ال ت يييضك لتيييشك تخييي هضكا

ن،كتيييأ عالكتتيييآ الكفعيييلك لجض  اييي كعيييوُش،كاييي كولحظيييشكأحعض يييض

،كوأ ُيضطك  الضع كُ ك لطقع،كفعىُد  كلتغععالكفيشكأُ جت يض

حعضت يييض،كفيييال كضالايييككُييي كُ يييضالكجييي ٍ كأالضيييشكعلحيييدلكُييي 

ك ُحتيضج،كلتتدع   لال حك دالككلوالدعكتهدعهضكلى ع ،كأوكااِل 

 كل  ك ح الكُ كضال الكتتخ ب،كفشكوط كك عضاي كاُي كهيوكعىيع

 يلكفشكُ يضالكجي  كأالضيشكُغيضعال،كفنىنيككل كا يتكفيشكُاض

لتغعيييالكا يييدكك ليييالأيكفيييضلقال ال،كحالاييي كد ئُييي كلايييو كد التك

ُقيييضدعالب،كو كاجييي ،كل كايييض كهيييوكُييي كأطنيييقكانييي ك  تيييلك

نكفُيضك حي كفعيلكل ك  ىا(! ا كعيوعكهيوكفيشكليأ )  لىنوع ك ض يض

.ل   كُ ك  ضتل،كفهوك لادع 
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اليال،ك،كاجُعي ك ل( يض  ك لاضايضو)فشكاالضي ك.... أمل ُ ت

نك حيييظكأ كضطىييي ك لاضايييضوكهييي ب،كعتىضطضهيييضك هييي  كٓفاِلحيييض

نك ُيي ك لط يي ،كوعتىضطييضبك ييضح كهيي  ك لهييعكلعخ ييفكلييعئض

أح   ل،كه كعدالككُي كعىُي كفيشك ي ضا ك لاضايضوكاُي 

كُي ك لقطي كتُيالكُي  كايع ك تق كضطىتلكه ب،كفتنيكك ليوف 

ُي كحاضعي )عدعلكعوُعض،كوُ كا كضطى ك ُ كضضضعكو ُي ك

كاني كتىيضطشكاي كتني(  لاضايضو)،كه  ك(ضضُ ا ك ككضيضدال 

 ك لحاضعضت،كاُضكتحُنلكُي كُليضاالك  فيال حٍكو لهُيوعكُي

كاهي  كلهيوكجيدعالكاضلتقيدعال،كاني  كأ يلكا ك لالال،كُخنيوم 

ُ كجُضد،كُقضال  كُ كضن كالاليكُ  وعك لُلضاالك كعح

ُي كضني كفعضكلهض  ك لجُيضد و ك لضغع  كو ل ا كلنالال،ك

ول كُ ك لحجضالعكلُضكعت جالكُ لك لُضمكول كُ هيضكلُيض! ) 

 ك،كولُييضكاض ييتكهيي بكحاضعيي كُالتايي(ع ييقطكُيي كخلييع ك 

(. لاضاضو)تنكك لُالتا كل تحق لحجال،ك

الكاكاو
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ۖككفلك)فشك.. أمل ُ ت ٍ كألجل   َُّ ل كأ ِلالِ ّ كعلكول ْعك ل نلهل كألجل ضمل كإِ ل كجل و ل ْ يتلأِْخالل

ك و ل ُل كعلْ تلْقِد ل  نكُيضك حي ك  كفيشكف ي كفت ضملت( لضال نۖككول ل

عييوع،كُي كف يو كاتييض كُي كاتيي ك لتيضالع ،كفيأع كهييشك ياأك ل

غعيي كوأعيي كهييشكاع  طيي ،كوأعيي كاالعطض عييضك لىظُيي ك لتييشك كت

و كا هضك للُع،كولككأ كت أ كا ع يك لقيضالا،كُتي ك يتا

اللك)دولتييككضييُ ك  ييعك لقضئُيي ،كوتأُيي كل كلييئتكفييشك كول ا ييكل

يأْكعلي ِ ۚككلِْ كعللل ُل ْح ك لوك لالَّ علْ يتلْخِنفْك ْلغل ِش  يضكْ ِهْاالْعكول ُل يْ كالْىيِدالْعك ُِ ك

عَّي ِك يْ ك لاِلّ ُِ لالْعك أ ضكألْ لل ُل كال كعلللضمل ياِلع ل ،ك   ك حي كُى عيع (ضليْوٍعكآخل

ن،كأوك اد ن،كوتأُي كل كليئتكفي ول ْلالنليدلك)شفشكجى كاند   ضكج ض ض

ك لالضتلييللكاِييإِْ ِ كاللك جل كعلْخييالل ك لك لطَّعِّيي ل الييجل كاِّييِلكۖكول لَّييِ يكخل كلِ َّ جل علْخييالل

ِلكلك لِاييدن ك يي لِ ك آْلعلييضِتكلِكال فل يياِلّ ك ل ل و ل  يي ك،كفُييالككج(قلييْوٍعكعلْلييالالل

،كولنلياالكدالجيضتكأاالهيضكأ كتحوليلك لي ( للاال)   النك

عيي ك اُنييو كآ كد ودكليياال كوضن) ل جييض كاُنييشكضضايي كلنُىضع يي ك

 كفضجتهييدكاضلىُيي كُ تحضييال نكليياال(ُيي كااييضديك لليياوال

ض ،كلتحو كاج  ك كاني كأالضيلكفنُي كخيضفكُقيضعكالايلكج تي

فيقكولتظ ك اال كاندككاىيدك ليككوحتي كل كطو هيضك لتيضالع ك

(.حنوعكخضالع) ُى ك
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أ جي كضجالبكحع ُضكضض ،كاعفكتالعد شكأ كأاُ كو.. أمل ُ ت

التييلكعنييفكاضلُ ييضك لىالاييشكاأ ييالب كفاضد( اييضفوال)فييشكظيي ك

ضيييضئالن،كايييضفوالكخعيييالكأال دكأ كعايييع كليييككجُيييض ك ل يييوالعك

ككاألو  هييضك لُتىييددع،ك  ككلييأ ككأ ييتكا ييدُضك تخيي تكل   يي

نكفنييعكتىييدكتييال ك ييو كلييو كو حييدكُيي ك لتىييضُالتكُيي ضكُوط ييض

الاعيي ك كفييشك لييدو ك لىعجىنييككتتُنُيي كوتلييىالكُيي كأ ك لاييضض

 لُحعطييي كعيييالو ك  تك لنيييو ،كوهييي  كُحييينك ليييوهعك لييي يك

ُ ضايي كا لىييضفوال ختالتييلكل   ييككلتىييع كاييل،كايي كل ييشكأال ك

،كُهالجض كُ كفالصك لا يضمك لتيشكت تظيالككُي كه يضكوه يضك

دتكايوُضكانعكك و كأ كتقالالكأل كتغعالك لىد ي ك لتيشكُيض

 كتال كااالهضك و كلو كو حد،كفضحُ كحقعاتيككوأخيالجكُي

ىنيقكاندكك ل كاندكآخال،ك يتجدكفيالصك لا يضمكو ايدعك،كو كت

صك لتيشكفيضل ال( فع  )  ألُ كان كاندكل كتح  كُ لكان ك

،كضييعكأا عهييضكلع ييتكاضلضييالوالعكُح ييوالعكفييشكانييدكخنعجييش

ضي كلهُيضك هنكُتيواالنكاني ك كواتقاعي كالأعكو ليدعككو و

.أداو كلشكفإ شكُلُال

عافور
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،كُييض(و ليي ك كتالجيي ك  ُييوال)فييشك.. أملتت ُ ت

عليييعالك لييي كأ كاييي كليييشمكحتييي كول كُضييي ك

 اييتالم،ل يياع كأوكُ ييضالكخييضطئك،كفييشكُ يي 

أوك،ُ   كدو كحيق،كأوك  يتحو  كاني كُيض 

فشكاد مكُي كايدوكأوكحتي كُي ك يدعق،كفهيوك

انعيلكل كع تقععكأُالب،كأل لك عالض كلُضكوط 

الفىيت) كه  ك لاو كُ ك يو ُععك،ك ليككأ ك

تعيي كتىيي  كلا عيي كتح(   ضييالعكوج ييتك ل ييحف

 ،كُتع يي كُيي ك لُاييضداكو لقييععكو  حاييضعك  لهعيي

وحتييي كل كتيييعكخالضهيييض،كلييي كعخالجيييو ك  كاُيييضك

اييو كفييضلعوعك  جعييككااييد ككلت)خييالجكفالاييو 

ضت يضكلُ كخن ككآع كول كا عال كُ ك ل ضعكاي كآع
(.لغضفنو 
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أُع ك،كو لُطضلاي كاتي(عيوعك لُيالأعك لىيضلُش)..أملت ُ ت

حقوضهيييض،كف ُييي كتوجهيييضتكُلييياوه كاايييالكُ ظُيييضتك

 كدولع ،كتحضو كأ كتطوعكه بك لُطضلي كاُيضكعحعيدكاي

الواع نييال لجييضدعكلت ييض كُيي كلييأ ك لُييالأع،كفهييضكهييوك

ضو عك لُنعييضالدعالك ألُالعاييش،كع ييتغنهضكااييالكُطنيي كُ يي

الك ألجوالكُ ك لالج ،كفاضلال عكُ كاد ل ك لُطن ،ك ع

نكأ لكاض كعقو كأل حضال،ك ح كفشكأُعالاض،ك  ق دك  وعض

٪ككُييي كأُيييو  ك لضيييال ئ ،ك تعجييي كلتيييد شك لال تييي ٥٠

 ف ك،كفنيييعكتاييي كُطضلاتيييلكايييد!  لييي يكتتقضضيييضبك لُيييالأعك

نكُت  العك لُالأعكاقدالكُضكاض كاد ف كتأُع كُ يضال نكُ ضلعيض

ُنيي كجدعييد نكلُع   عيي ك لدوليي ،كوأُالعاييشكآخييالكع لييالكح

تهضك اال عيي كفييشك ل ييحف،كعحييجكفعهييضك لُييالأعكاُ ييضو 

عضتكاضلالج ،كااالك ُيطكُُضال ي ك لتيدخع كفيشكخُ يع 

ضتك لقال ك لُضضيشكوُيضك   ،كو ليككاق يدكدفي كُاعىي

 ل جضئالكلألُضع،كُُضال ضتكاه ب،كهيوكُيضك خليضبكُي ك

نكاضلقو العال،ك ض ى ك لالجض  .هت م،كوالفقض

حقوق
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 فك  ييتجضا كج ييدبكالييا كال ضييصكل ييالكايي..أملتت ُ ت

ُو يييعقشكأطنيييقكُييي كُييي عضعك لُالااييي ك لقالعاييي كُ يييض،ك

ىييضودك،كف ييا كج ييدبكفالييا كُ ييضجئفتوضييفك لىيي فك

ي،ك لىييي فكفض يييتجض كج يييدبكاليييا كتنقيييضئشك كلال د

ت  ييجعكوهايي  كُيي كتىوعييدك ليي  عك،كف ُيي ك  ييعكتتييأ الكف

،كو ُ كفتتو فقكُ كُضكعحعطكاهضكُ كُت ال تكوال ضئ 

ُيييضكت  يييجعكوتتو فيييقكُييي كال يييضئ ك ك لُحعطييي كُييي 

لغنهض،كو لتو فقكعاو كُ كُضكتدالالك ل  عكوعحولهض،

 ،كفأليييغ ك   يييككاُيييضكعىع يييككانييي ك لتىيييالفكانييي 

نكوجيي ضاال نكف ييتجدك كُيي كحولييككفييشكايي كُاييض كحضفظييض

نك نكوهضدعض .   أ ُضئلكو  ضتلك لحااالوُىع ض

راقص
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نك(لط يييلك ييياحض ل) فيييشك..أملتتت ُ ت أ ك،كعحيييدجكأحعض يييض

ع ييياكك كاُ يييض كجنييي ،كفتيييدالككأ يييلكاييي ك  ييي 

ن كُيد كولا كُضكلأ ك للوا ك لتشكآلُتككا!  ضتالفتل

وُيضك ضا كأوكتنكك لادُي كفيشك لقيدعك لتيشكجىنتيككُهُ

انيي كُييد ك  ييفكعييوعكأوكضضييُلكظ ييالكلييعكتح يي ك

بك،كآ عكاهي !فض ت اتكُىهيضكليشمكُي ك لجنيدكضل  لته

ع،كلايض كأ الهيضكاظيعلوكضدالكلهضك  كتجتُ كفشكلحظ ك

عض كاىيدكولا كلط لك احض لكجىنهضكُج ئلكوضضانلكلن  

أُييدك ُ ييشكا ييعط،كوهييشكُا ييالعكالاُييضك  ييعكاظييععك

قك ضتالفتيييلكدو كانيييعكُييي كا يييدك،كو كاىنُيييلك لُ يييا

توف كاقدال تكا كل  ض كعىطعيلكوعختايالبكوفيقكُيضك  ي

 كُ كضدال تكوُضكعدالككُ كفهع،كفُضكاع كُ ض كجني

.طعفااعالك ل كلوالكتلضاهضكا ضتع كالحُ كُ ك لن

الّظــفر
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وجيلك،كفعقيض كفيشكُالُيح(   طُئ يض )فيشك.أمل ُ ت

ىييدهضكوت ييالفضتك  ككأوكتعييكك  طُئ ييض ،ك،كف قييو كا

وُييضك لنهييعكانغ ييضكُييضكانغييتهع،كهايي  كاايي كع ييالك قولهييض،

انُ يييضكأ ك يييضحا ضك  ككضيييدكاُيييدك لييي كتليييغع ك ليييفك

وكُحالككوُ ودكلنطضض كلع  ك ل كُضكو  ك لعل،كولي

  يييُىكك كأ يييو تكُحالاضتيييلك  اهيييالت،ك ليييككأ ك

لكُي ك كعتىضُ كفعيلكُي ك  يتو ك لعي( ُقضع)  طُئ ض ك

 ،ك أل اض ك ألالضع كفح  ،كول ُيضكُي كال ك أل ياض

لي ال ككااالكُضكأودالكفشكا ع كه  ك لاو كُ كُ ضهعع،كأت

فييشك لُ يي  ك ليي يكتىييع كفعييلكضييدكدخنتييلكهايي  كدو 

ععدكت ييُععكه د ييش،ك وكح ييالكو يي كلنقو اييد،ك ييعكتليي

عي  كفُقيضعكفا ع كُىقدبكُ ك لتُدعد تك لاهالاضئع كو لُضئ

اُ  لييككهيي  ك  ييتوج كايي كهيي  ك  اييد دكو لتلييععد،ك

 كوُقييضعك  طُئ ييض كايي لك،كعحتييضجك ليي كا ض ييالكولايي

. ُ ك وعكآخال
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،ك( ييض  ل اتيي كو   ) ل ييالمكفعُييضكاييع ك...أملتت ُ ت

اعكفعهييضك ك  ايتاعكُيي ك  النك اضتيضك ييعكعىعيد)ف

 لي يك(  لُ هيوع)،كوهوك  تك(وعخالجاعكلخال جض

،كو  ُيييالكاييي لككُييي ك(  لاييي الع)تتىيييالنك لعيييلك

شك لي يك اتُيدبك كفي( وعهي لُ )فشك( ع)اع  ك

كِاع ل كِاْ دلك( )خنقلك) ُل ل ل ك ُل لِ كآلكلِ َّ ِكال نلقلللككَّللاَّ كخل دلعل

كللييللكاليي ْك ييْ كتلييالل ٍ ك لييعَّكضلييض ل ،كفنييوكأدالك( كفلعلالييو لكُِ

عيد الك لتيش(  لُ ضهعع) لا ضالكو لُلالاو كُ أل ك

وفقهيييضكهييي  ك لايييو كلُيييضكأليييالاو كايييضهلل،كفتنيييكك

العككو حد ك كل(  لخضلق)تلعالكلل كأ ك لُ ضهععك
.لل

االنسان
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حيييع كعايييو كانييي ك لجنعيييد،(  لُليييش.. )أملتتت ُ ت

تكُقضال  كاضلُلشكاني ك لتيال  ،ك ليككأ كاضيال

اتك لج دكوُ كاىدك لىضعك ل ض شكُ ك لو دع،كأدال

   كُ كطاعى ك لتال  ،كفتاع تك لىضالتكوفق

،ك لقييوعكو للييدكو لالفيي كو لييدف كانيي كضييومك لييك

نك)وهشك شكاني ك كع تقععك اتُضدهضكفشك لُل(   اض

ضلجنعيدك لجنعد،كوا لك،كفشك لىُ ك ل عض ش،كهوكا

حيييع كاضل  يييا كلنتيييال  ،كلييي  كعا يييالك لُت يييضضطع 

عيييييدخنو كفيييييشك يييييضحتلكُييييي كدو كأ كعيييييدالاو ك

و ،كو ألُييييالك،كْفعل ييييقلطلو ،كأوكعل ييييقلطلك( ل  يييي )

ع طاييييقكُيييي كايييي ك يييي ضا ،كفض ييييتخد عكجهييييض ك

تك لحض ييو كاييضحتال ف،كلييععكاُيي كاييالُ كاُنعييض
(!فأدالك) لحض و 

المشي
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المقهى  ليييي يكأضييييحتكاىيييينك(  لجييييوك لىييييضع)فييييشك.. أملتتتت ُ ت

ل نى ،ك ل ك لىالُضتك لتجضالع كتاعىلكُتخطع كا لككاع ك 

الُي كاع ك ُطكحعضع،ك لككأ يلكعلخطيئكُي كعت يوالكأ كا

اضاع يتضالُ النكتاعي ك لهيضُاال الكأوكاالُي كُادو ضلد 

ُي كأ كتىن  تضالاضاعتاع ك لقهوع،ك لككأ كانُتكأ ك

 ك يعكاعئي ك،كجيوكاعئي ك لُ ي   ض لهضكفعُضكتاع كهُضكعُ ضف 

،ك حيظكهشك لاعئي ك ل ضل ي  تضالاضاعاالُ كاشك، لىُ 

قهوع،كُضكلعكتق كأ كُ ضف شك  و كاالُ كتجضالع كتاع ك ل

نك)عى ييشكأ هييضكتاعيي ك ليي يك (  لُجنييع)تاعيي ك( جييو نكاضُييض

 هيضكعتاضد كفعيلك لجُيضهعالك لحيو ال ت،ك حيظكه يضكاعيفك 

لع ياحك التقتكاد ف ك لاع كُ كأ كعاو كُضديكفع عضئش

عنك   ييدضضمكُىيي  ُيي كالوحييشكُىيي  كلنلحُيي ك لىضئنيي ك وك

لكاايالكلنتىضالف،كفهوك  جتهضدكفشكجى ك ل نى كُ  يجُ

هييدتكأ ُييضطك لحعييضعك لتييشكت الضييهضكايي ك قضفيي  ككفهييالك جت

ىيالفكفعُضكليدعككُي كفِايال،كأوكت يوال،كأوكُايدأ،كايشكتت

تكو ضيالأكل كليئ! كان كاع عي ك ليدخو كل  يوعكجُهيوال

أ كاعيف( وُضكتنككاعُع ككعضكُو  ،كضض كهشكا ضي)

طك كدخيي ك ليي ك  ييعك اع يييضكُو يي كااييالكا ييضبكاييي ُ

.لض  كللكفشك لحعضع
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فييييشكحييييدعجكد الكاع  ييييضكحعييييض كُ هييييوع.. أملتتتت ُ ت

كأ كفقنييتلك! ىيياليكجُييض نك لجُييض ،كل كاييض كفييشك لتّك

 ييعئ كاو هييضكت ييض كُيي كلييأ ك(  ل ييدأ)ظييضهالعك

نك لحدعيييدك يك لايييأعك لليييدعد،كوك  ا يييضالك يييعئ ض

ُيض كا يدُضكعاليفكُيضكفيشك لاعيوت،كفعضيح ك لج

ن،كوايي لككفييشكالييفك ل يياهايي   ال،كاليياليكُُقوتييض

أ يييتكتىُيييدلك لييي كلظهيييضالكُيييو ط كضيييىفكهييي  ك

ض ك    ييض كفعاييدوكفييشك ييوالعكه عنيي ،كاىييدكأ كايي

ن، نكفشكولغفك لاى(  ل ال) لككفشك ظالككضوعض

ُىالفيي كُييضكتييعكحجاييل،كأُييالكُُقييوت،كو يياحض لك

 ضييحك ييُ ك   ييلك ل ييتعال،كفهييوكعأُال ييضكاييأ ك كع

حكأ يال الك    ض كحت ك   ل،كفُضكاضلككاُ كا ض

فيشك  خالع ،كفضلجُض كفشك ل يتال،ك  وعي كجدعيدع
. لتىضطشكُ ك لجُض كاُ هوعكو والع

صــــدأ
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أ يكك العي !  لتشكعُضيشكاهيضك لي ُ (  ل الا )فشك.. أمل ُ ت

ُجييدد نكُييضكتناييجكأ كتاييدأكاطنيي ك هضعيي ك   يياوعك  كوتل ييضجئك

اعييييوعكجُىيييي كجدعييييد،ك ييييالا كاهيييي بكتقّييييال كلييييكك  حييييد جك

 ال هيضكأتيتكاهيضكضوُهيضكتحُنيل،ك( ع)و   ُض ،كفهضكهيشكُيالعع

( و ك ا ييشكلييككأُييال )   ييُىلكعقييو ك( ع)وهييضكهييوكُو يي ك

شكوهييضكهييوك  ييالكعحققييلك لُ يينُو كوعالع ييضكالا ييضكُييضكعييدوالكفيي

،ك(ل ل ىيضعكأُ ي كُ يعغعلياع  ك)  لُىالا كااالكلحظي ك ىيضعك

كاتييض ،ك الكفييشكاتييضٍ كوأيل ك لييكك لييّطِ خالعييفكوهييضكهييوك لايي ل

كُييضٍنك،كتاىتييلك  تاض يي كلالاعيي  كاالاييش،ك لىالاييشكأضييح كفىيي  

تُالك،ك يي(ع ييالحك لُتُ ييو كا  ييالك وعُوئيي )ولىيي كلحظيي ك

شكضالعاض،كت ضالعكلن ُ كعقيو كليككهي كُي ك يهٍعكُي كا يدككفي

هعكُيالععك،كوُو ي كانيع)ُ عالعكا ضمكت اياليكلهيضكُي كهيت م،ك

،( ل ييالعكوُحُييدكانعييلك ل ييالعكو ل ييالعكو ل ييضلحو كُىهييع

نك،كفنييييعا كُُييييضكوهاييييكك كُيييي ك فييييض كأالدتكل ييييهُككوضىييييض

 كاضلىنعكأوك لُيض كأوك لىالضيضتكأوك لحالفي كأوكأضنهيضكأاطضعضبك

دك،كا يهٍعكُي ك ُيت ُتكف ُتككا ك لهدعكا ضم،كو يضالعك

لاتيي ع ييجنلكلييكك كااييالكُييدكفييشك ليي ُ كتت ضضنييلك  ل يي كو 

.و  جعض 

الزمــن
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الحاسبة ،كاعييفكاييض كعىييدكُييضك عح يي كانعييلكُيي كتىضضييد ت..أملتت ُ ت

 كفعخالجكآل ك لحض ا كتضالعكوعال جي كُيضكح يدبكُي كُايضل كاي

 كتىضضييد تكفييشك  لييهالك ل ييضاق ،كلييعكعييداليك لُ يياع كأ ييلكليي

حتيضجكعتقضض كاىدكعوُيلكهي  كُنعُيضكو حيد ن،كليعكعيدالكأ يلكلي كع

 ك كليلك،كلعكعىنيعكاض يتجضا(  لُض )اىدك لعوعك لشكلشمك  ُلك

ض كايشكأل كعحععلكحعضعكطعال،ك ىع،ك ضدالكاندبكاني كل يالك ت ي

عكعىع كاُضكليوكايض كضيع ضكليد ك حيد ك لُت  يضتكه يضك،ك ي

 كتايي ك لييككأ كضييالالتك لُت  يي كأ كعُ نهييضكفييشكجوليي كدولعيي

 هنيلك تُضعكاىنك لتىضضد ت،كُالتكألهال،ك  دك ليتعضضلك لي 

شكانيدكو  دك لتعضمكأهنلكليل،كفعقيالال  ك لنقيضمكفيشكاي كفتيالعكفي

شكلحظي كاىدكحع كفوجدكأ لكضدك  تق كفي عالكاندب،كأخ كعتأُ ك

ُ كوجيودكللي كوجيودكآخيالكوُي كحعيضعكللي كحعيضع،كفيأع كانيدبك

طاي ،كُضالعكفعهيضكأج دتيلك لعوُعي ك لتيشكُض  ليتكالع لتشكاض ك

أضييح كاُييضكلييوكاييض كايي ك لالييالكعُضييو كفييشكحييض كوهييوك

 كف يدمكُيعُضشكفشكحض كآخال،كلعكعا كاحضللك لجدعدكعت قي ك

ت قي ك لشكف دمكو كُ كطضئالعك ل كطضئالعكاي كال اايضكو يضئ ك ل

نكل يييييالك  لىضُييييي ك لتيييييشكعقضيييييشكفعهيييييضك يييييضاضتكوهيييييوكو ض يييييض

لكأل يي لالاييض كو لُ ييضفالع ،ك عييالكأ ييلكض ييوعكوال ٍنك حييضعك

عييضعك لح)أدالككاأ ييلكفييشكهيي بك لُييالعكهييوكفييشكضييعضف ك كحعييجك

(. لطعا 
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آعييضتكفييشكل ييض شكا ييدُضكعتحييالككُتن ظييضكا..أملتت ُ ت

ُيّ ك،كاعكهوكضالع كُ شك ك ياحض ل،كاعيف(  لقالآ )

وك،لكهوانع ضكاأ ك  طقكاانُضتكُ كا دب،كتنككانُضت

 كضيال ،كاتن ظشكاهضك  احكُتن ظيضكاأل ضظيل،كعيضكليلكُي

عكتايو كتأُ كلوكأ ككتالعدكأ كتّ الك ل كحاعي ك يال نكاي

ايعك ل كأ  لكضالعي ،كتأُي كليوكأالدتكأ كتقاي كو ليدتك

ظكتاييو كُيي كج ييدهضكضالعيي ،كو   كتأُيي كا ييدُضكتييتن 

هي كاانُضتكُي كا يدبك ياحض لكايعكأ يتكُ يلكضالعي ،كف

ه يييضككأضيييال كُييي كأ كتايييو كانُضتيييلكل يييعقلكل يييض كك

 كُ يلكول تعككوحنقك ك يعكتيأتشكدالجيلكأخيصكايضلقال

ع كفتنيككا دُضكتىطشكا كل ظكحقلكُ ك لتجوعدكو لتالت

كُ  لل،كوتىنوهضكُ  ل كا دُضكعتجض  كُ كُضكتقالأ ا  

هييضك تنوهييشكُ ييض  كُيي ك لقييال كفُيي كضناييككواقنييكك،ك

انعكك،كفاأيكُ  ل كأ تك 

لسانـــي
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73

وكولىايدكُيتُ كخعيالكُي كُليالككولي)فيشك..تأمل ُ 

،كُضكعُ حك  وعي كُي ك و عيضكُىعيضالك لجُيض (أاجااع

ُدعييدبك ليي يكعحاييلك ك يياحض ل،كوض ييتكُتييأُالك يي ع 

نك ضلعو ييض كلُىييضععالك لجُييض ك لتييشكعحاهييضك ،كفُتلييوفض

و لالوُييض كضييدكح ييُو ك  ُييالكااييالكُقييضعععكفييشكايي 

جيي مكُيي كأجيي  مك لج ييد،كو ل ال يي  ك ض ييو كولييعك

الكعدالاو ،كفأدالاتكاىدكطو كاحيج،كُي كأ ك لُىيضعع

تكفشكانهضكتعك  تىال ضهضكفشكأو ك الجكانُضتك  ل

 لقييالآ ،ك لييككأ كايي كضييال معك كتاييو كااييالكأ ييُضئلك

،كهيشك لح   كفهشكضال مبكُ قو  ،كفضضالأكا عكالايك

ُىعضالك لجُض كفشك   الع،كوطضل كُهالجض ك لجُيض 

٩٩حع ئ كا دُضكتاو كلدعككُ كا كُلهدكأا الكُ 

ُلياضعك  وعلكفشك ل ظالكا دُضكت ظالكاىيع ك كاايال

عظيي كأ ييُضئلكو يي ضتلك لح يي  ،كاع ُييضك عييالك لُ يينع

.ُااالكا  وع ك لو ض ك ل يكع ظالك لعهضكاىع ل

المعيار



لييي يك لنطعيييفكلألج ييضدك فيييشك   ييتاد  ك.. أملتت ُ ت

  ض ،كعُضال لك ك احض لكُ كُخنوضضتلكواضألخصك  

 كاض كه ك حظتكاعفكأ لكأادلككاض ا ك ل غعالكحع

! طال  وك ل  تع كالض كعضف كدو كأ كتوليو كأوكتضي

وأ يييأ كل كليييئتكأعييي ك هييي ك ا يييكك  كك لييي يكا يييتك

 كتالاالكو جنتكُىيلك االعيضتكجُعنيلك كت  ي  كهي

  تكأ ييلكضييضعكانيي ك ل ييوالكوأاييد ك ا ييكك وك ل يي تع كايي

 ىيي كأ ييتكاضللُييض   ك!  للييض ك لعييضف كأتييال كك تالضيي 

انطيفكفقدتك ا ككو  تادللك كاليخصكآخيال،كولاي 

أل لكهوك لنطعفك احض ل،كه  كُجيالدك يوعكُي كأ يو عك

العكواييي  تك لقيييد،عقيييوعكاهيييضك ييياحض ل ي   يييتاد  ك لييي

نكوعقطيي ك  يي كضييوع،ك لييككأ كايي كليي شمكع ييتاد كضوُييض

.عجاليكأُضعكأاع  ضك عالكأ  ضك تغضف 

الاالستبد
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الييا كاعييفكتاييدأ( ع لٓىاييال) فييشكلحظيي ك..أملتت ُ ت

قلهيضكانُيلكلحظشكُي كُقنتعيك،كلحظي ك   ىضلعي كضيدكتلطنِك

تحييضو ك لخييالوجكلحظيي كأوك ييوالبكأوكلحيي كأوكآعيي ،

يكٓكفتلكُ هضكاح الكوهيشكتجتي اككا يُودكو ايضتك حاِلجل

ع كالاُضكادُىل،كو ل ت  كُيضك لي يكأال دتيلكتنيكك لىايال

ل هييعك كعييدالاو كلو!  كتقييو كلييككأ ييككتهييتعهيي كأل

آ ُييك،كأعكأ ييككُيي كاييضلعكآخييالكلييعكع يينو كهييعك لعييلك

هيي ب( ااالتييك)،كألييعكت اييالكضييطكعوُييضكُييضكُيي كأ ك!اىييد

ألفضجئيكك ىع،كتقيو كليككأ يضكأد عكضعيضع! تلىالفككا  تك

الكأعكاُ كتاو كوهي كأ يتكاحضجي كأل كتتقيدعكأعكتتغعي

!تحُدك كان كُضكأ تكانعل

العبرة
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نُييي كواضلتحدعيييدكفيييشك لا" ُ ييي وعك لد يييع"فيييشكاايييضالعك.. أملتتت ُ ت

نُي ك،كف شكاُنع ك ل  ع،كوهشكتختنيفكايالكليككاي كا"ُ  وع"

 كت ييوالكلييككجييو ك" خييض "ُيي ك لد ييع،ك لييككأ كانُيي ك" خييض "

عهييضكاضُييضكايي كتُ حييكك ل تعجيي ك،كفانُيي كُ يي وعكفعهييضك ييخ كوف

الكُال حي كوفعهييضك يين كو  ييتخال جكليشمك ييغعالكُيي كلييشمكأاايي

،ك يييعك"و  ا يييضكُيييضكفيييشك يييدوالهعكُييي ك ييي " ُ يييل،كفتييي االتك

ت ييوالتكلييوكأ  ييضكا ييددكاوُيي كُيي كاييال دعكحدعييدك ختنطييتكُيي 

لييشمكُيي ك لتييال  كولييشمكُيي كاييال دعك ل حييضع،كوطنيي كُ ييكك

ضليالعك  تخال جكاال دعك لحدعدكفقطكُ ك لاوُي كتنيك،كلتوجهيتكُا

ُاضليالكلل ك لُغ يضطععكايشكت تي عكايال دعك لحدعيدكاليا ك ايشكو

قنييتكفييشكتىجيي كأ ضُنييككُيي ك  ييتخال جهضكاضأل ييضلع ك لتقنعدعيي ك،كف

ضايي ك   ييش،كل كُييضكتتىييالنكللعييلك لُجتُىييضتكُيي كفييت كهييشكاُ 

ضكأحااتكلنلو ئ ،كولككأ كت ُشكتنكك للو ئ كُ"   ع"اُنع ك

أوكُ يييضفقع ك،كأوكُييي كُ يييُعضت،ك يييُهضك  حال فيييضكفيييشك لقيييععك،ك

"  ع ل يي"هييشك  د عك لتييشكاهييضكتييتعكاُنعيي ك" فييضل ت "ُتييآُالع ،ك

!  ك  فييكو لت ظعييف،كألييعكعييتعكت ظعييفكُجتُيي ك لُدع يي كلاييض كفت يي

.( ل  ع)فشكوعظ ك لُ هوعكو حد كوفقكلعقضعكعتاالالك

منزوع
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التحف دد كاييضلعك لُتييضحفكُجييفييش(  لالاضعيي كو لح ييظ) فييشكُ ييضللك..أملتت ُ ت

ُتحيفكو لككفشك ق ك لتحفك ل  ع ك ل ضدالعكُ كُتحفكفشكدوليلك ليش

لتقنعديكآخالكفشكدوللكأخال ،ك لككأ كاُنعلك ل ق ك كتتعكااالك ل ق ك 

 ييلكُخ حقضئيي  ليي يك ىالفييل،كفضلقطىيي ك أل العيي كعييتعكوضييىهضكفييشك

وعتىهيدكل لككوعحاعك  الضهضكااالكُ ضتعحك لاتالو علك يالعلك  الضيضعك،

لقطىي كا قنهضكُوظفكُختصكل لككاىدكلتُضعكاُنعيضتك لتيأُع كاني ك 

ىيالفكااالكلالاضتكلنتأُع ،كع االكلشك ضح ك لخايالك  يلك حعض يضك كع

 عكع ضفالكاعفكعقالأكُان ك لتأُع كلىددكُضكعلغنلكُ كخض ضتكوأ  ضال،

ضك لشكج  كه  ك لُوظفكوعلحجل كل  تك لحقعا كُقىد نكفشك لطضئالعكج ا

تييع ،كايي كُيي ك لُتىهييدكا قنهييض،كوفييشك لُطييضال،ك كتخضيي ك لحقعايي كلنت 

طىي ك أل العي كعلدا كُ تلوك لجُضالككلنُتحفك ل يك ت تالعحكفعيلك لق

تىهييدكلاالهيي كُيي ك  عييضع،كو كعحييقكلهييعكفييتحك لحقعايي كايي كع تحهييضك لُ

عييتعكاضأل يينو ك ل  ييشك لُ ض يي ،كوفييوالكو ييو ك لقطىيي ك لييشك لُطييضال

ليييشك  ت يييض كايييضلُوظفك لُى يييشكاض يييتقاض ك لقطىييي ،كايييشكعحضيييالك 

 ت يفك لُتحفكل تحكاض ك لُتحفكحت كول كو ينتك لقطىي كاىيدكُ

بك حييوك لنعيي ،كوليي كعيي ه ك لُتىهييدكاضلحقعايي ك لييشك ل  ييدمكايي كُاضلييال

عك لتييشكعتحنيي كُيي كُال  ييععك لىهييدل لُتحييفكلت يينععك لقطىيي ك أل العيي ك

شكُطيضالكاحو تل،كت االتكحع هضكاعفكتعك  تقاض كُوُعضمكفالايو كفي

 فك ل العكاضالععكو ل يكاض كفشك  تقاضللكالئععك لدول كوااوُاعدو

 لقطى ك لوط شك ل ال  شكحع هضكاُضكلوكاض كفالاو كحشكعال م،كتنك

اليا كوتنكك لُوُعضمكعتىالضض كلاالوتواو تكُ ك لالاضع كو لح يظ

 يظكاي ك،كا  تك لالاضعي كو لح لحشُاضل كاُضك كعتىالنك لعلك    ض 
!الاُضكتىالن،كالالط،كأ كتحالالكللكلهضدبكوفضع
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اييضدبكفييشك لاالوتواييو ك ليي يكعتىضُيي كاييلك كُيي كا..أملتت ُ ت

ُيي ك لُ يييجدك لحييال عك ليييشك)وعييداوهعكلالُت ييض ك لعيييل،كفُيي ك

عىيالجك ت ضم ،كتال كألعكعا كاض ُاض كأ (  لُ جدك  ض  

عيتك لال و ك ل ك كُاضلالبكدو ُضكحضجيلكلليشكل يال مك حيوكا

ُيييضك  غك)و كــــــــــيييـاالوتوا لُقيييدع كوهييي كتأُنيييتكفيييشك

أيكأخييالمكهيي بك لتييشكوال هييضك ل اييشكُيي ك(  لا ييالكوُييضكطغيي 

تن ظكالاييلكفضُت يي  كوهيي كتأُنييتكفييشك يي لك لتلييهدكحع ُييضك يي

لال يو كاضل العكانعككأعهضك ل اش،كا كالا ضكحع كأاالجك لعلك 

ايضدك ل يالعكانع يضكواني كا( ص)،كفعالدكانعيلك لال يو (ص)

ىليييالك ك ل يييضلحع ،كأليييعكعاييي كُقايييو نككأ كعييي اال ضك حييي كُ

ُييضدك لُ يينُو كُىييلك ،ك ك يياحض لكه ييضكعاييع كل ييضكأهُعييلك ات

 ييو كفييشك لتخضطيي كوفييشك لتىضُيي ،كف ُيي كألك(  لاالوتواييو )

يي ك   ييلكد اعييلكلالُت ييض ك هايي  اليي لك،كفُييضكأحييوجكاُيي ك  ل

الكاالوتواييو تكفييشكتىضُنييلكُيي كُيي كعييداوهعكفعتىهييدهعكاايي

لع يتك،كل هيض(أاو  كضنو ك لىاضد)االوتاو كطلالمك  او  ،ك

حُيي ك لييداوعك( ااييضدبكأُض ييل)ااييضدبكتاالئييلك ل ُيي كايي كل هييضك

تن ظكايلك لي يكتي( اُضكعُنعلكانعيككاالوتوايو ك لتليهد) ُت ض ك

.لع ك هضال،كفإل ك اتُضدكاالوتواو تكلحاُضمك لداوع

االقصى
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و  دهلييتكوأ ييضكأ ييتُ كلليي كحييدعجكُخييتصكفييشك..أملتت ُ ت

لكتحُيي ك لتىضُيي كُيي ك لُتييضحفك لىضلُعيي ،كفض ييتوض ت شكوظع يي

عقيو كليشكُخيتصك لُتيضحفكهي  ،كل ك(Art handler)  يعك

هييضكفييشكأ كوظع ي كاهيي بك كتتطنيي ك ييو كالفي ك لتح ييلكول   ل

  تك لُوض ك ل يك عخ صكلهضكفيشك لىيالن،كوأانغ يشكأ 

 كهيوكُالبكوفشكأ  ضمك لتحضيعالكلُىيالنكدوليشكلنتحيف،كايض

 كُ كأُضعكتنكك لتح ل،كواض كاضُي ك لُتحيفكع يضديكاني كُي

فىهيييضكعالفىهيييضكفاضدالتيييلكأ هيييضكلع يييتك قعنييي كواُقيييدواليكأ كأال

   يل،كا   ش،كفاض كُ ك ُضالكلُيضكضنيتكفىي ك ل لي   كفيش

كفيييشكا ع عييي كل كأ كالفىهيييضكُ يييتولعلكعتحُنهيييضكف ّيييشكُخيييتص 

و  دك  دهضلشكا يدُضكضيض كليشكأ ك  ت!  لتىضطشكُ ك لتحف

(! تيييضحتال) لتح يييلكعجييي كأ كتالفييي كاىيييدكاضييي كأ يييضاع كايييشك

هييضك ،كضييض كُيي ك  ضييضمعك لُ يينط كانعُُييض  فاضدالتييلكتالتييضحك

،ك!عانُ يشكاُيضكلييوكاض يتكايضئ كحييش! و   ايضجك لُحيعطكاهييض

لُيضكول كُي ك لحجيضالع)وهشكاضل ى كا لك،كألعكعقي ك ياحض لك

 يدُضك عيالكأ كضنيواهعكأضيحتكأضي كا( ع قطكُ كخلعلك 

.وجهو كا ضعتهعك حوك لحجالكو  ت او ك لنقُ كُ ك لالال

لترتاح
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ضانييي ك،كفيييضلُو دك لق( لتخييي ع )فيييشكاُنعييي ك..أملتتت ُ ت

دعكلنُعكا يوالعكأوكأخيال كهيشكضضاني كلنتخي ع كولايض

   ييييتخد ع،كحتيييي ك لطضضيييي ك للُ ييييع كأضييييح كأُييييالك

تخ ع هييييضك ييييه ،كولايييي ك ك يييياحض لكاييييع كل ييييضكاييييأ 

ن،ك لُلضاالكهشكضضان كلنتخي ع كولايضدعك  طيالمكأعضي ض

وأليعك( خضئفكعتالضي ) ألعكعلىالككاُلضاالك لقنقكااال

ايي كلعت ييشكُييتكضعييض)  لىيي ال مكااييالكاإاتييآ علييىالكك

دعككفهوكلعكعقفكا دكحدك  ت ضالعكحض  ك ل ُ كلي( ه  

يييِ   ُييي كاضلتالتعييي كو لتجوعيييدكول ُيييضكفيييتحكليييككُيييضكخل

نكلنُليضاالك  دكفيشك ُ يلكاي ك  ل  يشكُلضاال،كتخ ع يض

اضع،كوانعلك قو كفض كايض ك ألُيالكُي كُليضاالكطيو ك

 لككجضم يضك كاأخاضالهيض،كفايانعهضك لي ُ كأل يشكايضعك

كأخاضالهيض)   ُالكُ ك فيأدالككأ كع يدالكُ يك( تحدجل

ضُيي كأُييضعك كانعييككفتل ضييحكانعييلكعييوعك لقععلٓ ييج ُييضك

.و لالال

المخزن
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زحلقةُرمال يلكاني ك  اتايضالكفضلالعيضدع.. أمل ُ ت ُل ،كفقنيتكفيشكفشك ا كادعكضيدالت ضكاأ

نكفيشكُيض تايالو ،كهيعكعا   شك ادكأ كتاو ك لتا ولوجعيضكا  يال كحض يُض

 حنيقك عالكأ  شكوض تكحضئالن كأُضعكُضك اتاالوبكحيع كليضهدتكالعضضي ك لت

 ك،كفتاللي!ان ك لالُض كا دُضكوطئتك ضد ُهعكالُض ك حال ئ ضك لُحالض ك

لىقي ،كل ُيضكا  الك لتا ولوجعيض،كفقنيتك كلع يتك لتا ولوجعيض،كاُيضكو ك 

اضُييي ك لت) هيييشك لييي  ع،ك حظيييتكضيييدالتهعك ل ضئقييي كفيييشكت ىعييي كاُنعتيييشك

 لتاضُي ك،كفهت مكلدعهعكضدالعكان كجاالكضى هع،كااالكاُنع (و لت ضض 

تيضئ كُ ك لغعالكحت كلوكاض كه  ك لغعالكادو ،كفهعكلنُض كع جدو ،كوُ ك 

و عكُي ك،كوانعيلكت خيالكحعيضتهعكايأ فعيالودو  لتاضُ كه بكتلج ي ك ل ُيضال

 ضخك  تك   تضج،كوان كضومك لككتأتشكُجُواضتكتضلع كُ تهدف ك  ت 

ضالوع،ك لالعضدع،كااالك  تك لتاضُ ،كفتاو كُالحن ك لُ ضف  كفضلحال ك ل

 كتضلعي ،كاُالحني(  لت ضضي ) فتظهالك  اتاضال تكو  اد اضتكااالكاُنعي ك

ع كايي ك لييككفقييدكاض ييضكُتاييضُنوُييضكايي ك عييتكو ييتعفكجييوا ك  كُ ييض نك

( red bull) و(wood ward) فض احضكُت ضضنع ،كول ضكفشكاالُتشك

ضلُشك تعجي كخعالكُ ض كفشك لتل اّلع كلالعضضضتكتخن ك لن ،كاني ك طيضمكاي

ضيالكحتي كلت ىع ك لتاضُ ،كأُضك ح ،كفضلو حدكُ يضكع ليأكفيشك أل ي كُت ض

تك يا كاضلُت  يضت،كا يدهضكأدالايت ط ئكج وتل،كادأنكاضلداضعكو  تهيضمنك

 كاييدعكتُاييي كأهييي ك ل يييحال مك لىالاعيي كاضاتايييضالكالعضضييي ك لت حنيييقكانييي

حتييي كعغعيييالو كُيييضك)و ليييككُجيييالدكُى يييضكو حيييدكُليييتقكُييي .. لالُيييض ،ك

.( اأ   هع
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ضلُيي  مك،كحييع كعايو كاض ييتاض  كتالاعي ،كف( لليضي).. أملت ُ ت

نكاتالاعض،كااالكُى   تكلنىلق،كعأج كل هضكتضالععُدككالقض

ضيييالصك ل يييُعد،كوتيييضالعكحيييالوعك لحنقيييوع،كُييي  مكعجىنيييكك

الفي كتغوصكااالكاقنكك لاضط ،كاُيضك كع عيدكاي كُقيد الك 

هجي ،كُضم،كاُلهدك لا  وال،كوض يالكتيو كايضاش،كودولُيضكا

كعجىنييككُتييانالكايي االعضتكت تيي عكُيي كاقنييك ُجييدد نك ييوص 

طىييعكااييض كأضيي ل،كوال ئحيي كُقييضهشك ل ييضتح،كوت ييتىالن

نكتييضالعكفييشكتق ييعع،كوتييضالعكفييشكاوال يي ،كوُيي كال ليي  ك ضضضييض

 هييضك للييضيك لتييشكأعقظتييككُيي ك يياضتكخعضلييك،كلتقييو كلييككأ

  يتاض  كلحظضتكلعكت عدكا كاض ك و ٍ ،كفض كتُا تكااال

عاو ك للضيكُ ك لغوصكاض تالجضعكتنكك لنحظيضت،كفايعك ي

شكلحظ ك يجودككفي(  لُىطش)ُالدودك و ككفشك  عك ك

،ك( لودود) ل الع،كواعفك عاو كُ  مك و ككُ ك  ُلك

،كأطيي ك لغييوصكلحظيي ك ييجودك،كتأُيي ك( لغ ييضال) و  ييُلك

 يع كوتلضنّ كاأ يُضئلك لح ي  ،كو جىي كُي كاي ك يجودك 

.  عكُ ك  ُضئل،كت تقالكفته أ

ةاستكان
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نكحييع كعجُىييكك(show)للييوا.. أملتت ُ ت ،كوعظهييالك لييككجنعييض

لكلقييضمكُيي كأهيي ك للييأ ،كحعييجكايي كُيي هعكع ييتىالنكاضييالت

ااييالكُييضكعتُتيي كاييلكُيي كاالضييضت،كوُُتناييضت،ك ضهعييككاُيي 

و يييوعكفيييضخالكُييي ك،و يييضاضت،تيييدالعكاُنييياعكُييي كخيييو تع

،كفيتىنعكليو ك ليداالو  ضُل ،كفت طدعكحع كع تهشك لجُي كوع

 يالكُ ك دعقككأ كفال ،كليعكعيتُا كُي كدفي كلعجيضالكُ  ليلكل

داييوعكضضييضئع كانعييل،كُييضكجىيي ك ييضحاشكعييدف كا ييل،كوأ ك

دعكاييال ،ك كعُنييككتنييكك لُالاايي كايي ك  ييتىضالهضكلنعنيي كو حيي

عحييييضو كأ ييييحضاهضك( ُ ييييالحع )لحضييييوالك  جتُييييضعك  ك،ك

الص،كتى ع ك لىالضضتكُ كأه ك للأ ،كوكفيشك  تاليضفك ل ي

تُييدك  ييتىال نكاهيي  كعىتُييدكانيي ك ل ييوالعك ك لحقعقيي ،كعى

مكأ كان ك لت ععف،ك ك ل دم،كو ل يت  ،كلُيض  كعالعيدكهيت 

عكأض ىيي  كُيي عىعلييو كوفييقك ييوال،كلُييض  كعالعييدو كأ كعالتييدو

 كعخضفو ك كوُض  كعخلو  كليعكعظهيالو كخيالفكُيضكعاط يو 

 كلُض  كه  ك ل  ضمك لي يكعىتُيدك ل يوالع كأُي كأجي كُ ينح 

وهيي كتلالجيي ك لُ يينح كُيي كضييىعف ك ىييع،كُيي ك لُُايي كأ ك

عاو كُ هعكُُ كعُتنيككُ يد ضع ك ل يوالع،كوهيوكُيضكعجىي 

 كُي كحظيالك للوكأا الكلاهضال ن،كوفتتل،كولا كتظ كحقعقي كاضفي

! للوكُح ك ت  

show
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ض ك،كحع ك كعايو كُي كل  ي(حو الك لُلضاال)..أمل ُ ت

آخيييالكُ نيييك،كول ُيييضكُييي كحعيييو  كفيييشكُ ييي كضطييي ،كأوك

ح ييض ،كأوكُيي كجُيي ،كأوكحييع كعاييو كُيي كوالدع،كأوك

ُ ي ك اتلكتىلقهض،كأوكحع كعاو كحو الككُ كجُضدكفش

تهيضكلعيي كدلُعي ،كأليعكت يُ كتنيكك لط ني ك لتيشكتحيضوالكدُع

كعىتُييدك لُلييضاالك ا ييال،كوعاييضدكعلييتال كك هييضال كحييو ال 

كع ايو ك لن ض كااالكانُيلك وكانُيضتكليععك ا يال،كحيو ال 

كفعلك ل ُتكأااال،كو لتو   ك لوجيد  شكأع يال،كحي و ال 

ككهيوكول كعو  كل يال ٍمكأوكجيد ٍ كأوكلقطعىي ،ك ليلعك

د  كفعخ يال،ك لن ض كحع كعلتجااّل،كفعحدكُ كت ضا ك لوج

نكاييي ك) ليييككهيييوك لن يييض ك حيييع كعىتُيييدك لييي  تكاوضيييض

تجييض  كفلعلخيي ل ،كوتنييككهييشك لُلييضاالكحييع كت(  لحقعقيي 

عاو كتضالا ك لن ض كأد ع،كفتلاهال،ك لككهوك لحو الكحع 

.(فعظ ال)د فىلكتى ع كلنىالضضتك

حـــوار
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،كُييي ك لايييو كُييي كحيييولش،كحيييع كعالتقيييش(    يييجضع)..أملتتت ُ ت

 كُييضك    ييض كلع يي ك ليي ك لُ ييضح ك لتييشكعتقييضط كفعهييضكُيي كايي

تك،ك لككل ككحع كا ي(اضئ ضتكوجُضد ت)حوللكفشك لاو كُ ك

دالككت ييتُت كاُييضكحولييككُيي كُ ييضظالكخالايي كلنطاعىيي ،كا ييتكتيي

الك كلييشمكو حييد،كفنييعكعايي كا  يي( لييعئض كُختن ييض )أ اُييضك

اُييض،ك    ييجضعكُوجييود نكا ييا كاييدعكوجييودكضض ييعكُلييتالككاع 

خالكفأ تكُ تُت كاُضكتيال ب،كو لايو كُي كحوليككُجايوالكوُ ي

ُ كأج كلُتضاككوخدُتك،كولا كحع كتدالككأ كاي كُي كهيوك

 ك،كحتي كُي ك لجُيضد،كفحيع كعلِحي( هعكأُعكأُ يضلاع)حولككل ُضك

ىييككل ييالكُييالنكعُ فييالكتييتُا كُوضي ك ييجودككفييشك ل ييالعك

ك ،ك( كعدالالك يو ك لجُيضد)ُ ك لُلشكلُ الك،ك لككوجد   

ق ،كوفش،كُضكع ،كع عكا ك  تجضا كُ كعلىىطضئوفش،كضضلتضك تع ضك

ااييتكانييعهعك ل ييُضم،كُييضكعيي عكايي كح ييالعك ل ييُضمكل ييالكالفيين

شك يضالكايو وعيض لهد ع كُ كضا ك لالال،كوفيش،كهي كُي كُ عيد،ك

 ك،كحييع(ه ييض)اييالد نكو ييالُض،ك ييد مكلُيي كعىقيي كوعييدالكك ل ييد م،ك

و ك،كعايي(تتقييضط كُ ييضح ك  ت ييضمكفييشك لتوجييلكلخييضلقكو حييد)

،ك(هييي لتليييتالاضكحع هيييضكفيييشك لوج)    يييجضع،كوعيييتعك  التقيييضم،ك

ضكلييعكوهييوكُيي،ك(وتتجض اييضك  تك لُىاييودكفييشك لت يياعحكو ليي اال)

ككفييشكلحظييضتك  ييتُتضاككاجُييض كُييضكحولييككحييع كا  تُييضكعلييدالل

.لعئع ك كلشمكو حد

االنسجام
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 يكو ي كفيشكُيد هضك لي(  لتَّق عي .. )تأُنيتلك..أمل ُ ت

توا ك لعهييضك لغييال ،كتق عيي كتا ولوجعيي كلييغ هضكأ كت يي

و كضيضدالعك    ض ،ك ك    ض كأ كع توااهض،كتق ع كتا

انييي كُال ضاييي كتحالايييضتكاييي كل  يييض كانييي ك ألالن،ك

و لتىيييالفكانييي ك ييينواعضتل،كوُيييضكو يييضئ ك لتو  ييي 

نك لُجتُىييش،كأوكاالُجعييضتك لاييواع ،ك  كُ ييض كا يي عطض

  ي كا ك لك،كوالاُضكعخطالكااض ك لُ نع،كأ ّضكل يضكأ 

 ك،كل( ليككت يضت كفيشك عيالكُحنيل)لُضكو نو كللعل ،ك

 كانُتكأ ك لتُاع ك ل يكو ي ك لعيلك لغيال ،كُيضكايض

بكهيييي ( فضلتق عيييي )لع يييي ك لعييييلكلييييو ك    كُيييي ك ك،ك

هع،كل  كُل تجضتهضكتعكلطالضهضكاحو ك ك كاحولهعكوحد

 كايشكفضلتق ع كهي بكلهيضكوجهيض ،كوجيلك لتحيديكلناليالع

لكوظع تيلكت ت عقكوتتو   كاضلحقكل دك لُاال،كووج

( هيالو ع ا)فت  كضىضفك ل  وعكُي ك لُ ينُع كحيع ك

.الاُضكو  ك لعلك لغال ،كفعتخض لو كا ك لتلُع

التقنية
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الحرير ،كفُيي كايي كُييضكتنتقطييلكحض يي ك(ُ ييضال تك لجُييض )..أملتت ُ ت

أوك لا الكُ كُ ظالكخال ك يو مكل هيالكجيضاٍلكأوك اي ك   ،

عي كاحالكأوكُحعط،كوُي كاي كُيضكعنتقطيلكأ  يككُي كالو ئيحك ا

هييضكلخايي كُخاييو كاعييدكو لييدتك،كأوكااييالكاطييوالكفو حييلكتُ ح

أوك ليييوالود،كأوكُييي كاييي كُنُيييعك يييضاعكجييي وعك  ليييجضال،ك

الكاييضلحالعالكتتىييالنكللعييلكأ ضُنييك،ك ُيي كجُييض ،كو كع ح يي

نايك،ك لجُض كااالكُيضكتنتقطيلكحو  يك،كاي كعالتقيشكليعالُعكض

مكالحاي كفُ ك ل العكواضف ك لىايضد تك يُوكلنيالوحكلتاني كآفيض

شكأفيقكلنجُض ،كفننجُض كطاقضتكوآفضمك،كا ك لجُض كعايو كفي

،ك(ض ٍكحيع كعتحيو كاي ك يضلٍ ك عجي) كعدالالك عيالك لُ ينع،ك

هجيالك)الكاايهلالج لج فضلُ نعكأُالبكانلكخعال،كوضدكاع كل يضك ليكك ك

نكل(جُع كو االكجُع  نجُيض ،ك،كاُضكل ك  لعكُ دال نكوُ اىض

قضييضمكحييع كعلطلّهييالكج ييدككُيي ك ل ييعئضت،كأوكحييع كتالضيي كا

 عقي كلعاضفئككاىطضمكعاهالك،كوُضك لُىال جك  ك ُيو ج،كوُيضكو

ودك لحدعاعيي ك  ك ُييو جكآخييال،كحييع كتييألعك لُ يينو كااييالكا يي

كفشكجُي نكفشكفتحهعكلُا ،كجُض   ضٍ كُحيوالكُجح  كاض تك ااض

ُيضكخنييقكانعيلكهيي  ك لايو ،كفييضهللكجُعي كعحيي ك لجُيض ،ك عييال

 ع كلهيعكتنو يل،كحيع كعيهلالج لج عدك    يض ك لايضفالعكايأ ىعك ك  ك

يعلك للَّيعط كللهل عَّ ل يدَّهلك للعطض ك   حال فك﴿كول ل كألاُيضللهلعكفل ل عكض ل

﴾ .الِ ك ل َّاعِ كفلهلعك كعلهتلدو ل
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 ك حييوك،كحييع كتاييو كاُ ضايي ك ل ييدك لُ عيي( لخعايي .. . )أملتت ُ ت

جتهيدكوعأخي ك لتقدع،كفضلخعا كلىوالكع تض ك لاىنكحع ك جدبكع

نكلتحقعييقك لهييدفك ليي يكحييددكُىضلُييلكا دضيي ،كاضأل يياض ،كُتطنىييض

ن،ك ليككأ كتحق عيقكوحعجكأ لكلعكعحققك لهيدف،كتجيدبكُ يدوُض

 ،كُي ك لتالاعي( ايتالع) لهدفك ل يكطضلُضكحنيعكايل،كجىنيلكفيشك

اللييي ك لهيييدف،كت َّيييُالكدو تفُيييضكايييضدكعيييال ك يييو ب،كوحيييع ك

حيييال ك،كلحيييع كأ كع يييتوا ك لُوضيييف،كفتنيييككهيييشك لخعاييي ،

 كولُلضاالك لخعاي كدالوع،كُ هيضكأ هيضكُ حتيكك ل يوالعك لىضُي

ضلككلنخضالطيي ك لتييشك ييناتهض،كلتىنُييككُيي كأ ك لطالعييقكلييععك يي

الكاىييدكُيي كه ييض،كلتاللييدككلُ يينككجييض اشكآخييال،كأوكاييشكتلغعيي

ُوضىييكك لجغال فييش،كوُ هييضكأ هييضكتلييح كلييكك لالتعيي ،كفتييال 

ظهالكحقعق كُضكا تكتىتاالبكو ض كوُضكهوكاو ض ك،كوُ هضكأ هضكت

ضكفيشكلككحقعق ك ألليخضص،كفع اليفكليككُيد ك ع هيع،كوُ هي

دكُ حتيكك اتُضدك ه كادع كفشك لت اعالكو لتحالك،كوُ هضكأ هضكض

أ هيضكاهج كاُنع ك   تالضفكأ  ضمك لطالعق،كان ك لال عكُي 

نك عالكُو ن ،كفأا اتككخاالعكتت ضض نهضكت دال نكااالكاض تكطالعقض

 ،كُيضكُ تدعضتك،كوالاُضكااالك  جعض ،كتنيككهيشكُليضاالك لخعاي

(.ُتضت)أجُنهضكُ ك دعقك

الخيبة
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تُييدتك لجدعييدع،ك لتييشك ا( فعتييو حقعايي كلعييويك)ُودعيي ك.. أملتت ُ ت

شك،كلوحييضتك لُلييضهعالكت ييُعُضكلهييض،ك لُو ييضلع  كلد ف لييشك  عطييضل

الكوفض كاوخك لال ضعك لهول دي،كواالكُ هُضكضدكُضتكُ  كأجعض ،ك عي

 كان كأ ك عتهعكاىدك لُوتكُض   كُ تُال نكُضكجىنهعكُتقدُع كحت

نكُي ك لىالُيضتك لتجضالعي ،كحيع( لحعيضم) ألحعضم،ك  كاهي  ك جيدبكأعضيض

،ك عيالكتُالك لىالُ كاُالحن ك لو دعك عك لُ ضف  ك عك لاهول كفيضلُوت

ضتيتكاالُتهضكُجدد نكاىدكأ كُ( اىج)  ك لىدعدكُ ك للالاضتكتقالالك

كأ كعُدكليككفيشك لىُيال،كاايالكل نكجدعد ن،كجُع    جيض  ت،كلتنق كالو جض

دالعكُخطوطي ك يضفيشكتخندك اال ك،كأ االكأ  شك لتقعتكُ كُ كحقيقك

والبكلُتلٍفكُضتكفشك لقيال ك لهجياليك ل يضُ كفيشك   يدلع،كل يالكا ي

انيي ك لُخطوطيي كفييشكلحييد كُتييضحفكأوالاييض،كفييأ  ك كأ كعجىيي ك

نعو كُتل هضكُتو  النكُ كضال مبكُ كانُضمك ل ىودع كااالكطاضا كُ

  ييخ كُيي كاتضاييلكفييشك لقييال ك لو حييدكو لىلييالع ك لُييعالدي،كوأُييال

و  كاييييض كع ييييدمكُيييي ك يييين ك لىالُييييضتك لتجضالعيييي ك(   حعييييضم)

ضك ككو   جض  ت،كفض لك كع دمكُ ك لالال،كل كأ كا ك  عكأ  كله

 لي يكأ كتلخنقكفتولد،كفهشك لي ك لخنيودك كتُيوت،ك ليكك  ك لُيوت

د،كوضيضئفك لج يلتتىالنك لعلك ج ضد ضكل ُضكهوكُوتكلألاضيضمكو

 الع ك كلنييالوحكو  دال ك،كفاييضدالكلُييدكحعييضعك  ييُككلتحععهييضكفييشك لييدّك

ن،كوت االكأ ك،كلُ كخضفكُقضعكالايلك ،كج ي كفيشك ألالن(ج تيض )ُىض
.وأخال كفشك ل ُضم،كفأحعشكج تكك ألالضع كااالكل جض 
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الكان كاحيالكُالُيالع،كُ ظي( ألى ك للُع)  ىاضعك.. أمل ُ ت

ٍ ،كتيضالعكخال ،كتتغعالكفعلك والعك لاحيالكفيشكاي كاضي ك يو 

ج،كااالكألى كلنليُعكُختالضي كحجي ك لغعيوعكليتالُعك لُيو

ضنكاُيضكوتضالعكااالكتغععالكلو ك لاحال،كُ ك و دكل الضيلكفاعي

عجيييياليكتطاعقهييييضكانيييي ك  تك لُ ظييييال،كلييييوكاض ييييتكفالتييييالك

ىو كفت ضملتكتلال كاعكُي ك  ليخضصكُُي كهيعكحيولشكعتيضا

 كه  ك لىالن كواعكُالعكفشك لعوعكعيتعكتايال الك  تك لىيالن

وُييضكحجييعك لُجهييودك ليي يكعايي  ك  جييض كهايي  كاييالنكفييشك

 لوضيييتك لييي يك كأايييضدكأجيييدكُييي كحيييولشكأحيييد نكُييي ك لاليييال ك

ددكاه  كعايالالكعوُعيضكواني كُيد الك لىيضع،كاي كتتىي( ُهالجض  ك)

 ك لُهالجض ييضت،كُيي كأوال مك للييجالكحييع كت ييقط،كوفييشكتلييا

العكا اض ك ل حال مك لالُنع كُي كاي ك  خي كلنهيو م،كوُي كهجي

كعتاي الال،ك لطعوال،كو ل ال  ك،كو   ُضكك لُو ُع ،كُهالجض  

 بكو لىالنكُ تُالك كع قضش،كوُقضادكُ ضالحك  حد جكهي

ضيطك كح الكلهض،كأُضك لُلضهدو كفقن ،كوليعكع يج ك لتيضالع 

كال ضلتلكو حدع، لك﴿لِ َّك ُتالمكلتنكك لُقضاد،كُهالجض    يشكأل ليضكَّللاَّ

ألضِِعك ل َّال .علكِلِ االي﴾ كلِلللكلِّ كأل ضكفلضاالد شكول
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الواقع
جك،كف ُيييي ك ييييال( لو ضيييي كحييييع ك كعىايييعك لحقعقيييي .. )أملتتت ُ ت

 لو ضيي كد ئالتيش)ف ييشك لُ يتو ك  و ك جييدكُ يتوعضتكلي لك،ك

المكاوضيييوحكفيييشكخيييالمك ل ييي ع  ،كفقيييدكايييض ك لخييي( و لحقعقييي 

ن،كوفشك لالتعض،كوهشك لُ يتو ك ل يض   لتيشكش،كلنُ ضاع كحضفظض

تكتليعالكالآهضك لُنككااالك ا كاقال تك ُض ،كفقدكاض تك لاقال 

اهيضكد ئيالعكد ئالعك لو ض كت ت )لل ك ل  ع ك ل ا ك لىجضف،كه ضك

 كوفيييشك لُ يييتو،كفهيييشكُيييضكايييع ك لو ضييي كو لحقعقييي ،(  حيييالع

﴾،كو ُل ِاييالو ل هلييعكللييللك فلهلعكول   ييطد عك)هييوكضُيي ك ل ضلييج،﴿كفلىلييالل

العكلنو ضي ك،كُضكعلعالكفشك لتح عالك حيوك   ت ي( لو ض كاضلو ض 

كاي ل يك كعىاعكل ضكحقعق ك أللعضم،كلتأتش و شكاليالدن ك﴿كعضك يضالل

ضكالنيي كلِاييال هععل﴾،كلتحطييععكضييو  ع كد ئييالع ُن  لو ضيي ،كاُييضكول لييال

عَّيي  كتل ييى ﴾،كهييوكتحطيي كحل للقضهييضكفلييإِ  كِهييشل عع كايي لككلنو ضيي ،ك﴿فلأ

كاُضكاعيدك،ك (حقعق كُضكاعدك )،ك( لحقعق )لعاو ك لالهض كان ك

،ك كُيضك ىضع ييلكُي كو ضيي كحول ييض،كوانعيل،كعُا ييككأ كت ييتوا 

 لجييييييوعكجييييييوع،كو ك لحييييييال ك لُ ييييييتىالعكُيييييي كحول ييييييضك

ضكوا لك،كفشك لاال خكفهشكحعضعكأخيال ،كو لج ي ،كُُيحال ،

كك يي حض ع كاييع كالأتكو كخطييالكانيي كضنيي كالييال،كفضجىيي ك

.ته ئ(  لحقعق )ُ ضاط كوُتجه ك حوك
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،كايييض كهييي  ك(ل كهييي  ك  كُنيييككايييالعع)..أملتتت ُ ت

،ك(ع)جُييض كعو ييفالأو  طاييضعك ل  ييوعكحييع ك

طضييعوفك اع ييضكلييو  تك   طاييضعكوجييد ضبكُيي 

للكعلهُ ك لُالئا ،( ع) ُل بلكضلو جضمل كلِللعيِلك﴿ول ايو ل الل

ُيييضكعليييعالكألُيييالع ،ك ألو ؛كضيييالوالعك ييينك(

ض ،ك لا الك و مكُ كضا ك ل  ضمكأوكحتي ك لالجي

فنييوك يينك لا ييالكضييوعكلييوطكل ييالكُييضكحييضككفييش

ل،كضنواهعكُ كلغف،كلُضك ضالو كلُضك ضالو ك لع

ن؛كلإاجييييض كحييييدودكعجيييي ك  كعجتييييض بك و ض عييييض

(. لُجضهدع) لقن ،كوه ضكُاُ ك
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،ك ليييككأ هيييضكُتىيييددعك لطاقيييضت( لحاُييي .)..أملتتت ُ ت

نييشكو لُ ييضال ت،كفهييشكلع ييتكُح ييوالعكاضلجض يي ك لىق

اييلك لُ طقييش،كايي كتتىييد بك حييوك لحاُيي كفعُييضكتحاُييك

 لىو طيييف،كو لحاُييي كفعُيييضكتحاُيييككايييلك لُليييضاالكأوك

ُييضك ألهييو م،كأوكُييضكتتطنيي كللعييلك   ييككُيي كلييغف،كوفع

تييال ب،كوُييضكت ييُىل،كوُييضكت قنييل،كوُييضكتتىضطييضب،كوُييضك

تا لييل،كوُييضكت ييى ك لعييل،كايي ك لييككوأا ييال،كُلييُو  ك

يي كعلك ُل يي لك ُل كاضلحاُيي ،كفييضهللك﴿علييتتِشك لِحا يي كعلييتتل ُل كول لييضمل

عييالن كال عييالنك كخل يي لكفلقلييدكأوتِييشل ُل كلِّ كألو لِحا ُييضكعليي َّاَّالل للييوك كول

ا كفيشك ألللايضِ ﴾،كفي لككهيوك ل يد دكفيشك لقيو كو   يض

.تالفدب لىُ ،كولن ع كفعهضك هع،كحع كتوجلك ل نوككو

الحكمة
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الجذب  ليي يكتاييو كفعييل،كااييالك لُجييض ك ليي ي(  لجيي  )..أملتت ُ ت

ن،كفتييال كايي كُيي نكُىُضالعييض ضكهييوكتحتالفييل،ك ييو مكا ييتكُه د ييض

نكفتييال كايي كُييضكهيي نكاضلُىُييضال،كأوك االُعييض وكحولييككُ يياو ض

وكاي كُيضكهيفتيضجال نكا تكوأضالعكو فالع،كأوكاضُال تحولكك

نكتجضالعيي ،ك لييككأ كلايي كُجييض كجو  ايي ل،كحولييككتييال بكفال ييض

،ك لتييشك( لقييدال ت)ووتنييكك لجييو   كتجىيي كايي ك ألدو ت،ك

أوداهييضك كفعييككُ ييت  البكوُوجهييلك حييوكاييتالعكو حييدعك،ك

نيييككلتنايييشكليييغ كك لييي يك يييالتكللعيييل،كولىنيييككتليييىالكات

 يك،كتجدك   لجو   كفعُضكاع كا كُجض كوُجض كآخالكحع 

نكلت ييياتضيييطالكأو حكالاُيييضكلال تقيييض كُييي كاو يييككُه د يييض

نكفييشا ييتكتييضجال ن،كأوك نكوضييدكأ يياحتك ضلييطض  لىقييضال،كطاعاييض

تنييككولىيي كأضييال ك ييوالعكتىاعالعيي كليي لككحييع كو ييفك ك

ك كعلك خ  اِغعضِ ﴾،كفُي كاي ك ل جو تكاضلاال خكااالك﴿الع لهلُضكالال ل

(اييضل ت )جيي ٍ ك ُيي كالو فيي كوُ غ ييضت،كوهييوكُييضك ييداوبك

عيياِلكفِت ليي كول لخل  نك﴾،كواييشكع ييتقالكأُييالككفييشك﴿ول لانييوالعكاِضللَّيياِلّ

وُييد الك لجيي  كُجييض كجييو   كايي كحالفيي ،ك جىيي كُحييوالك

،كفييشكُ يي كحييع كع جيي  ك لقنيي ك حييوكُيي كتحيي كُيي ( )

العكُ كُي ك،كفالكاالض كُاضل(فشك ك) لالال،كفعاو ك لح ك

(    لجي)وهوك ،كايشكتوجيلك( و عط)أحاات،كول ُضكااالك

.حع هضك حوبك احض ل،كفتظ ال
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كحاييضبك ك( لغييال  )..أملتت ُ ت ،كايي كاضليي اضمهلالج لج ،كطييضئال 

لكل كأليييضالكلا يييشكآدعكأ كعقتيييديكايييهلالج لج أ  ييي كانعيييلك ك

يجلكفش لك لال انيضكعلاحل كَّللاَّ ككفِيشك أللالِنكِلعلاِلعليللك﴿فلالىليجل العيفل

ك علكألخعِل﴾،كوتأُنيتل ليالعكحاضهيضك،كح( ل ُني )علو اليك لومل

نعهيضك اع يضكاضلن حُ كو  هتُضعكاضآلخال،كا كأ  ي كاهلالج لج  ك

ضتك ينعُض كل يالكتا يُلكُي كضولهيض،كو لىدعيدكُي كحعو  يي

هي  ك ألالنك جدكفعهضكُي ك ل ينوككُيضكعاىيجك لتأُي ،كف

 وج كعخضل  أل دكعغضالكان كلات تلكوه  ك لاطالعقك ك

جييدكأخييال كاُييوتكحاعاتييل،كوحتيي كُيي ك ل اييضت،كحييع ك 

ال  عي ك حيوكتاّضعك للُعكلعكعتغعالك نوالكاحالاضتلك لدو

،كلييعكتتغعييالكليييدعهضك(أُيييعكأُ ييضلاع)ألييى ك للييُع،كهييعك

 ل ييييينواعضتكأوك لقيييييععكاتغعيييييالك أل ُيييييض كو لظيييييالوفك

الكتغعيالك لُحعط ،كاع ُضكتتغعالكأ ُيضطكحعيضعك    يض كااي

ل،ك لى والكو   ُض ،كا ك ضلتكحت كُ كضعُيلكوُاضدئي

 ،ك اييضتك يينواعضتك لحعييو  كو لحلييال تكااييالك   ُييض

د كلليييضالعكلالضتيييد مكلن ايييضتكانييي ك لقيييععكو لُايييضدا،كلييي

يييييييييييييييييدَِّاال  ُل     يييييييييييييييييض ،كفهييييييييييييييييي كُييييييييييييييييي ك

الغراب

95



دعك،ك لييي يكعتىيييالنك لعيييلك لُتقييي(  ختايييضال).. أملتتت ُ ت

ي حكلال خال طكفشك ي وفك لجيع ،كل ك كعلىتُيدكو  كعُل

ضييلكُييضكعلىلك،كل ييالك(ج ييدك يينعع)لييضالعك لج دعيي ك  ك وك اّلِ

 لج يدكفعتىيالن لعلك لقضئدكل ن ن كُي ك  ختايضال ت،ك

لنتحيييدعضتكو لُىوضيييضت،ك ضهعيييككاييي كظيييالوفك لحيييالك

دكهي  ك للدعدكوك لىط ،كلعقععك لقضئد،كُد كتحُ كج 

 لُتقيييدعكلعُ حيييلك  جيييض ع،كواييي لككو حييي كانييي كهييي  ك

ُ ح يضك لاوا ،كحع ك  تظالكلجض عكال ك لىيضلُع كل يضكلع

ض كتنيييوك ختايييضال،كوعجتهيييدكهييي  ك    يييلختايييضال ك لج ييي ،ك

 عيالكأ يلكايضلال عكاضلداضمكاأ كعلنل للك كاضلى وكو لىضفع ،

ت كُيي كللحضحييل،كعتىييالنكوعتىييالنكل يي وٍفكُيي ك ل يي

اييالبكو لُحيي ،كفع ييقطكتييضالعكوع ييومكتييضالعكأخييال ،كلعخت

تقييشكأعكعىييضودك لُجضهييدعكلعال! أعضييجال! أع تييال! أععييأع

ختاضال،كاقدال تلك لضىع   كلع د دكاىدكه  كانلكُىد ك  

ع قعيل،كفكه  ك    يض ،كلع تخن يلك كوضىفشك قضطك

.عل كلع كف( اقن ك نعع)فضلج  كلُ كعالج ك لعهضك

الجندية

96



التعايش   يييضك،كاقعُييي كُجتُىعييي ،كعيييداو ضك لعهيييضكدع( لتىيييضع ).. أملتتت ُ ت

 لح عيييف،كحيييع كليييالعكل يييضك لج عييي كُييي كأ يييحض ك ليييدعض تع ك

كُليالوط كاقايو ك آل خيالك لي يك لُ عحع كو لعهودع ،ك ليككتىيضع  

كُييي كعختنيييفكا يييككاضليييدع ،كو لىيييضد ت،كو لتقضلعيييد،كهيييوكتىيييضع  ك

كل كت ت عكُ لك  ك حي كُيضكاي( لتىضالفو )أ حض ك للالك،كتىضع  

كظييضهالبك   ييجضعكفعُييضكاييع كأط عييضفك ل ييضكُييدفواع كاهييض،كتىييضع  

كع جىنيكك لُجتُ ،كُىي  كلقيععك لتيال حعكو حتيال عك لجيضال،كتىيضع  

قييدعكاني ك يو مكُىيلكفييشكت  عي ك ألحايضع،كفيالكظنييع،كاي ك لىيد كُ

نكوهوكُلالك،كوتت  كضعُ ك  لتىيضع كانعككحت كول كا تكُ نُض

و كليككه بكاُ هوع،كلت  جعكُي ك  تيك،كحيع كتىتي كاُيالنكفعقي

ع هيض،ك لطاع كحع ك كعجدكلىنتككدو م،كتىضع كُ كهي  ك ألليع،كح

حييع كا ييتك ييتتغعالكاعُعضئعيي ك لج ييد،كاييشكتتقايي كهيي  ك لييدخع ،كف

 كُحيضو نكتلىالكاضلقنقكل  مك أللع،كأ احتك لعوعكُتأضنعكُىل،كا

لتىيضع كو لتنطفكُىل،كو ل طضمكعت  كُ ك  لتظضهالكاض   جضعك

أوكحييع كعاييو ك لُ ييض كأوك ليياالمكد ئالتييلكُجتُىعيي ،كاييضل قال

اني ك( اال ل ي) لتهجعالكأوك لظنع،كحعجك لان عكحع ئ كعايو كُي ك

 لييياالم،كحع هيييضكعيييوف ك ل يييضاالو كأجيييالهعكاغعيييالكح يييض كفيييش

 يض ك آلخالع،كفعيضكلىظيععكهيد عضكال ك لىيضلُع ،كحيع كع يونك   

نك كاايالكأُالبكهلل،كوُي ك لتىيضع كهي  كتيأتشكهيد عضبكفيشك ليد عضكأعضيض

عنيي كلنا ييضم،كلنخييالوجكاأ ييضلع كاد( لنىقيي )،كو لتح عيي ك( لتالاعيي )

!وه كُ كا ضمكأاظعك  كاىدكأ ُضتكوُىوضضتكاظعُ 
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القلــــم ﴿ لَّي يكنيع،   ك لىهلالج لج ،كحع كأودعكفعلك ك( لقنع.)..أمل ُ ت

كاِيييضلقلنلِع﴾،كفهييي  ك لقنيييعك لييي يكضيييض كليييلك  نَّيييعل كأاتييي ،كفاتييي كال

كعوجل ،ك وال  ُ ك  ال  م،كوُضكاض كوُضك عاو ،كفُد دبك وال 

ضمك لىيالن،ك  تقضمك لن ظ،كوتح يع ك ل ايالع،كو يعااالعات ك

لك كفهييوك كعقت ييالكدوالبكانيي كأ ييلكأد عكلناتضايي ،كايي كالفىيي

لُقييضعكهييوكأضييال ك حييوك لتوجعييلكو  اللييضد،كاُييضكل ييلكالُيي ك

طيضبك ل اضت،كوهوكُيضكعىي  كلالطُئ يض ،كفضل ايضتكاايالكُيضكأا

وع،كلنحدعيدكُي كضيلأللعضمكو لى ض الكُ كحول ضكُ كُع  ت،ك

الاتلكف ي، يطحك ألالنان فهشكُ تُالعكفعلكحع ُضكوجدك

دع،ك،كفا كأ و عك لحدعدكفشك ألالنكلهيضكُعي  تكو حيُ تُالع

أي( اييضلقنع)فانُيي كايي كأ ييو عك ل حييضعكلهييضكُعيي  تكو حييدع،

ايي كاييضئ كحييشكاييدم نكُيي كأ ييغالكخنعيي ،كأوك ليي العكو  تهييضمنك

ايييضلُجالع؛كت يييالفضتهضكوحالاضتهيييضكو يييا ضتهضكُييي كتىنيييععك 

 ييييييياحض لكوتىيييييييضل ،كفأخييييييي ك لتىنيييييييععكليييييييا ك لقيييييييو  ع ك

،كو لهيو مفضلاهالاضمكلهضكضو  ع ،كو لُضمكللكضو  ع  لُاتوا ،

،ك،كفيييضلقنعكآعييي كو  يييى كعيييدخ كايييلكخ يييضئصك ألليييعضماييي لك

وأ كايي كخنعيي كفعهييضكو لاييو كُتلييفكُيي كُئييضتك لى ض ييال،ك

ُح ظييي ،كوفعهيييضكتىنعُيييضتكت عيييدكاييي كخُ ييي كآ فكُنعيييو ك

نك قيضمكلالالتُىنوُ كوأُال،كه  كهوك لقنيع،كفهيالك تخ تيلك يضحاض

.   اُ كحولك
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تهييضك،كفهييشكت ييفك ج ح(و لطعييالك ييضفضت)..أملتت ُ ت

فشك لهو مكاُضكلوكاض يتكُىنقي كفيشكوضي كهيوكأضيال 

كايييضلالف ،ك ىلييي    ُل ك وفيييشكُيييضكعايييو كلن ييياو ،ك ييياو  

ك ل َُّضو تِك آلع  فل ل لك لَّ يكالل و ل﴿َّللاَّ يٍدكتلالل ُل كاِغلعياِلكال هيضك ليعَّ

ك للَّييي الل يييخَّ نلييي ك لىليييالِ كول ل كالييي  ك  يييتلو كال يييالل ُل كول لقل ُعل

ُ  ك﴾،ك ليككفيإ كا يت ي ُل ل يٍ ك عكتيالو ك لطعيالكعلجاليكأِللجل

ُىنقيي كفييشك ل ييُضم،كو ألجييال عكدو كأ كت ييقط،كايي لك

ُ هيييوع)فيييشكالفى يييضكلن يييُضو تكاغعيييالكاُيييد،كفييي لكك

( وعهييي لُ )تنيييككلليييضالع،كفيييشكأهُعييي كلدال كك،( لالفييي 

و ،كحتي كاُ ضالكفشك لتىالفكان ك لا عي ك لتحتعي كلناي

أ ك،كفجُعييي  ك( لتلييياعل)وليييوكايييض ك ليييككِاايييالكُحيييوالك

ُيي كااييالكُىييض شك لانُييضت،كأوكتييدالكك لُى يي كتييضالعك

تيضالعكو لُ ضهعع ل حوكو ل الفكتضالع،كو ل عضمكتضالع،

لنُى ي ،ك  حيضطشأخيال ،كوهيوكُيضكعُ حيكك لُغي  ك

ا يتكض حياهيضك(  ت يتُت )لجُيض كلغت يضك لىالاعي ،كفعض

!االاشك لن ض 

صافا 
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الســـــــنن
ضالع ك،كااالكُضك طالبك لقالآ كُ كت( ل   )..أمل ُ ت

 ألُع،كوُ كُضكجال كُي ك أل اعيضمكوأضيو ُهع،ك ليككل ك

نك)اض ييتك ُ ضايي كفهييشك اييدكُيي كأ كتتاييالال،كفهييشكا(  يي  ض

واا ييضك لقييو  ع ،كاُييضك  هييضكجيي مكُيي ك لا عيي ك لتحتعيي كلا

ن،كفهييوك عيي( لال ييتخالف)اُييضكأ ك ألالضييش،ك الك يي  ض

ن،كاييي كهيييوك ُح يييوالكاليييخص،كحتييي كول كايييض ك اعيييض

فكلإ  ض كأع ُضكاض كُوط لكُ ك ألالن،كفض  يتخال

ى يش،كُى شكاتأُع ك لىد كفعُيضكايع ك لاليال،كوهيوكُيضكع

أ كايي ك ألدو تك لتييشك اييالتكفييشك لقييالآ كااييالكهيي بك

نكلييك،كفهييش(  ل يي  ) ل كهييشكاضلضييالوالعكُتضحيي كأعضييض

حقيع ،كاض تكضدكوضىتكُ كضوعك يضاقع ،كف يتق كُي ك 

 كل كتاالالك  تك ل نوككأوك لي ه كُي هع،كفُيضكانعيكك 

نك)اييشك( اهيي ك ل خنيي ) نكج عييض ااييالك( ت ييضضطكانعييككالطاييض

فلنلي ك﴿  تكأ ضلع ك لُقضوُ كو لتى ع كلتيأُع ك لىيد 

كولك ِكتلادعالن ِكتلِجدلكِل ل َِّتكَّللاَّ ﴾لل كتلِجدلكِل ل َِّتكَّللاَّ .كتلحوعالن

100



للمزيد
،كول الكوالودك ت ض كُي ك2012ادأتكااتضاتهضكاضعك..أمل ُ ت

شكُييدعالك حييد ك لجضُىييضتك لدولعيي كاجىيي كأ يينو كاتضاتهييضكفيي

شك  ت  يضخكهعئ كضضان كلنتدالع كانعهضكلنال  اع ك  حتيال فكفي

 ك لت اعييالك،كتغعييالكأ يضلع“ ايضلتغععال”  تك أل ينو كلنييال  اع ك

ول كُيي ك”وأ ييضلع ك لتو  يي كُيي ك آلخييال،كوالييفكأ ييال الك

عكاايالكوفيشك لتوجعيلكحعيض كُيضكتتىضطيضبك ألضيال“  لاعض كل يحال

قييي كُيييضكُقيييض كأوك يييع ضالعوكفيييعنعكأوكاال يييضُ كتن  عيييو شك،كحقع

،ك يييعكل هيييضك“ كو لقنيييعكوُيييضكع يييطالو ”  طيييوتكانعيييلكآعييي ك

،كفييالك“ُيي جك لىنييوع”أل هييضكتىتُييدكأ ييضعكُيي ك“ ُو ييوا ”

و ألد كفو  يي كفعُييضكاييع كاضفيي ك لىنييوع،ك لالعضضييعضتكو ل يي 

 واهيض،كو له د  كو لاعُعضمكو لىقعدعكوُجض تك لىنوعكان كت

عيقكدض” لككأ كه  ك لاو ك ل يك ح كفعل،كُا يشكاني كُي ع ك

عتيلك لتحتعي كُ كه بك لىنوعكلتلا ككا عتلك لتحتعي ،كوا “ ُحاع

ااييالكفضليي يك طضلىييلكُيي كحول ييض“ ُ ييضهععك”تتلييا كفييشكهعئيي ك

حو  ييي ضك لخُيييعكُيييضكهيييشكل كألييياض كو يييوالكتىتُيييدكانييي ك

 يت ضدعك،ككفتأُالت ضك ُو جك ايع كُي كخاللهيضكآلعي ك  “ُ ضهعع”

 كاا عيي“  لُ هييوع”هيي ب،كاييشك  تالييفك“ ُيي ع ك لىنييوع”ُيي ك

.تحتع كللكفتطُئ ك    عكوت تقال
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