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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

أسممرير  رهيألمالضممي، و وبيح  سمميسممد    وافذهضمممن مب ت ريري ع يريت ردتت  

 سف ري ..االلوزو وأصوا  ردلو من بديت لصبي  يلدبون بكرة 

وبيحث م كب فع م ربره يررهت فع الرحضممير لمحيليو ومن حولع يسممرا  التوار  

 الزريري .  يبيبواأل

 

 

 



 منطق الطير                                                    د.زهير المزيدي                                                 3
 

 

 

 يحرير!!ف و يحي  بيب الم ربريسمع طرقي  بيبو غير أ هي لم ركن من 

مر أليرمت أحمتاو فيررعو وبكمذا اسمممممرمر مدمع ا الأ مع  الليفرحمع    ؛فيمذبمب  ميحيم  البميب 

 ..يلت متى أييم بو ربمي أسيبيع

وقرع  أترك أ يرا أن مصمتر رلك الطرقي  لم يكن بيب الم ربر الذ  ي،ضمع فيع رو   

 روراه..دي ي  يسر تمهي لرسيل  التكل رحضيرالوبو م كب فع 

الم ربر   ذلمك  ن  وافمذو  برر ميفمذة من  وافمذ الم  ل،مت كمين مصمممممتر رلمك الطرقمي    

مرآة ييكسمممم و وبع صممممف    كمي لو كي   اال دكيس لردمورمرع بصممممف   ر   يزرير ال

من  فيهي م،صممموتة للمحيفع  يلت م،ر يي  الم ربر من رسممملو أسمممد  غير مرغوب

 ع بيئ  من الحرارة والرطوب  مي قت يغير مواصممفي  الدي ي  الرع رصمممن السمممس 

 والضغط يلت متار اليوم والليل 
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الطيور الرع طيلمي ريء  لرسممرعو  بسممبب    ركون رلك  مصممتر رلك الطرقي   أترك أن

سم   دكررى سموى صموررهي الم  الهع ي تمي رطيلع الزريج  فالم ربرو    وافذفع سمرف  

 ..ا  ر سهيوطيئر من ذيلت الزريج فرأ ذ فع  ،ر صوررهي ع ي م هي أ هي أميم 

صمممو  رلك الطرقي  الرع  وقفكع ي   يفذة،رر يلت الفور فرح المي ردو صممميحب ي ي

  ..كي   فع كو مرة رسدره بسعء من ال،لت

من الطرقي  الرع كين يسممدهي أ  طرق  صميحب ي ووو ولم يسممع  ألسمبو  األمضمت ا

فع حع ريرا ي رتتا يرغبون  ابتأ يف   أسمممميبيع أ رىو و مضمممم   افيمي مضممممت

ولت طيئر الحميمو  م مي لبث أن غيترو  م ربدع ألكين فع المرة ا ..مسمممميركرع الريرة

 رو لم يكررث ك يرا بمي كين آلطيئر البلبو غير أ عو بدت أن  صمب يسمعو غيتر بو ا

 المهم لتيع أ ع مي ييت يسمع أصوا  رلك الطرقي .. ل،ت كين يزوره فع كو مرةو 

الطيور الرع ررت ل يفذة الم ربرو لحين ين بدت  حع ايهر والسمممهرانو وكين مر السممم

 !طيئر الهتبتأن فورئ ب

رلك ال عرا    دلع يلت ا رلو فالمركررةأن يزيج طيئر الهتبت ب عرارع  البيحث  لم يسأ  

 كيفو ولكن  يرحمو بو اآل رو ولك مع رغمب أن ي،وو للهمتبمت حيميك ربعو ال ررحمو

 البيحث! للطير أن يترك رسيل  صيحب ي 

ال  غع برسميلرع يبر سملوك يبدث فع قلب الهتبت االطمئ ينو فمي كين م ع  بل  ف،رر أن ي  

 قيتم. ألسبو  اهيسررمع قووأن قرر أ ذ  ريزة ليومين يسرريح فيهي من ي يء البحث 

ف،رر أن ير ذ    يومينوالين  متة زات   صميحب الم ربر   غييبالهتبت أمر   سمت ا ربيه 

و وبذا بيلفدو الذ   م زال  من أيسممميل الطيور سمممرف  ال يفذةفع أصمممتقيفه فع ممي  ل  

  ..رم
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زوارا رتتا بتأوا يفتون  ليع من  ييينسممممدر الهتبت أ ع فع مملك  بو سمممميتبيو كمي 

 ممو رميرة أ رىو غير أن  ملم  كمي م  رررتت  الد كبو  رميرة والم مو    وغرفم  الم ربر

 قيئا:بسكو مسرمر يلت غير سم  بيقع ال موو ف،رر الهتبت أن يسرفسر م هي 

  ..يبتو أ ك رتيتة ب يالهتبت: 

م يكن يسمممح ل ي بيلب،يء ال مل : بو ك   موروتة م ذ زمنو غير أن صمميحب الم ربر ل

فع م ربرهو فكي   يمليي  الر عيف اليومي  رحوو تون رمك  ي من ب يء مسمممميكن ل يو 

 يزاويأحت ورت ي أن الفرصم  سمي ح  لرسمييت م زو الدمر ب يومينن وبدت مضمع الأمي ا

يلت الم ربرو لكن قو أ رى   طو فيهي من ره  يلت الحتي،  ومن ره  الرع السممرف  

 بو أ   من يسمو ك الهتبت؟  -يليك  هللبي -لع 

 -يليع السام – بتبت سليمين سال أ ي من فالهتبت:  دم  

م قيو ل ي    ي يال مل : مد،وو!! يي لهي من صمتف  رائد و وأ ي أيضمي أذكر أن رت  الدع 

ل وا   ﴿ ال مل  الرع قيل  سال   رمع  لت  و  لتل   أَيهَهي لل ممل ن   يَممٰۤأ َمممٰۤ َم مك مل س لَيل ط  ك  َك مل اَل يَحل َمَسممٰۤ

وَن﴾ د ر   َور   وت هۥ  َوب مل اَل يَسل

 يسون ويسيبتون؟ يالهتبت: وبو وصلك مي وصل ع من أ بير السلف فيمي كي وا يد 

ال ملم : ر ،مو لع والمترع أ مع كمين مغوارا ومحميربميو قميئمتا فمذاو رحيممي يلت رييرمعو وممي  

ل وا  )فع سممميء السمميم بصممورع الرهور  صمميئحي ان   توي مالصممر   الرع اطل،هي   لتل  
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ك  َك مل  المسلمون  ردو حيث وفع كريبع الدزيز أ برهي هللا حيثردبير صيت و    ال (  َمَسممممٰۤ

 يوم ي بذا  لتفع صلوارهم يرلو هي 

  ..أ ذ  مسررسل  م سكر  ال مل  لبرب  

  ..بمي من  فر،تبمي فع يوم ي بذا اإلتارةوحسن   اصإلا ن قيم  

 ..حسين  ذاإلالهتبت: بو ا

  الالصميلحين من الملوكو فلم يكن لل مل  ان ررسمت ورورع رييييبي لو     ع سمأنال مل :   

 ..أمربيبمي ردو بيقع ال مو يلرزم وبو مر ألا هي كي   صيحب  ا

مو فلم يسمأ يالدعالمواط   والسمدور بيلمسمفولي  وبو مي قيم بع رت    نحسموالهتبت:   

و فأ بر  بي ي سممليمين فكي   هللاميم يبيتة قوم يسممرتون للسمممس من تون  أان يصممبر  

 ..حكمع يليع بيلد،يب صتورليحت من قيم  صت  ال بأ الذ  ريء بعو 

 م؟ يال مل : ولم يديقب رتك الدع 

يليمع   –الهمتبمت: لم يكن ملرزممي بميلحضمممممور مع بميقع الر متو ف،مت رف،مت  بي مي سمممممليممين   

 !فرات مملكرع كيف  ولم يد ر يلت الهتبتأ -السام

 ؟ ال مل : وميذا كين رت الهتبت 

بَ    الهتبت:    ن سمَ ر َك م 
ئل ۦ َور  طل ب ع  يࣲت فَ،َيَو أََحط   ب َمي لَمل ر ح  َر بَد  ال مو   ب  َبࣲَ  يَ، يٍن﴾  ﴿فََمَكَث َغيل

(22 ) 

وبو يررف اليوم أ  فرت فع الديلم ان يوارع رئيسممع بم و مي وارع رت  الملك ف،يو: 

 سليمين؟ 

 ؟ الرع أحيط بهي  حيطإلال مل : ومي  و  ا

ممي  لمر ميو القيميم الهمتبمت بمتوره فع ا  الالهمتبمت:  حميطم  مدلومميريم  لم ررمأ  لسمممممليممين لو 

 حتاوال هللبعو وبو الدبيتة  هللامر أ

 ..ال مل : مواره  رميل 
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ب،يم ا  حررامو غير الالهممتبممت:  دم موارهمم  رميلمم و لك هممي حكيممم  يمميقلمم و ملرزممم  

فرات المملك   أبحكم أ ع أحيط بمي لم يحط بع الملكو ولم يسمع بين   ومرهورة والمرديلي ال

 . يكن يحيط بمي يرر  ب ي وبأسرطي  الأ ع لو كين ملكي بحت 

ال مل : بذا الرزام مرزن من قبو الهتبتو و تارة حكيم  ضمن رديط رائع بين الرايع   

 ..ن  طيلدع اليومأوالريي  ي تر 

 !ال مل : ي،يو  ن رتك كين سببي فع زواج الملك  بل،يس 

لو حكي  لك الذ  سمدرع ين والترع لمي صتق و فلم يكن يرسي ر،ليتيي    هللاالهتبت: و 

 ..بهير إلبيلرحت  وا بو كين مليئي

سممموقر ع  ل،ت  –  يليك  هللبي  -بهير! قو لع إلن يررمع مع األلرحت    كيف يمكنال مل :   

 ..ر ع   يرةألمو

يميم يزفون الدروس من البيم  يبر مركبميرهمو ف بي مي  ألالهمتبمت:  ن كمين ال،وم فع بمذه ا 

زف يروسع بل،يس من يرسهي فع اليمن يبر من كين ي ته    -يليع السام    –سليمين  

 قو من ال ي ي  بع ويرسهي مدي أيلم بيلكريبو فريء  فع 

 رلب يرسهي؟  منال مل : ومي الحكم  

ردميمل مي مع    اويدزز في مي الردميممو مع الح،ي،م  من  االسمممممامالهمتبمت: ألم رمتركع أن  

و ومن أرو ذلك بيهللكع يفم وا   صمرهبب  مديي   المدرزا   يبرالواقع؟! فيلكيفر يفمن  

؛   -  الصمماة والسممام يليع   - ي محمت رسممولمع    السممري  المدرزا  للرسممو كيف  

الحواسو لمذا كمين   اوتراك المذ  يرم من   إلن اي التراك ال،لبع بمتإلحيمث رم ر،متيم ا

سمليمينو وبدت أن يزز بمي أورع من مدرزا و أن ريء بدرل بل،يس من   هللامن  بع  

وبو    الأالح،ي،  مي لم ركن رر يلعو   بمديي سمممبأو وقيو لهي ات لع الصمممررو فأترك  

اللب كمي   سمملبيمكن رلبعو وبو أمر محيو بو  ن ردزيزه كين بمي ي  اليرسممهي الذ   

  المحسمموسممي  أ و  ن تائرة الواقعلو كي   لر  من ميء فآم  و وركون بذلك ا ر،ل  م

 . لت تائرة الح،ي، و ح،ي،  وروت  يلت لهذا الكون واحت أحت

  سين م كبي فع م ربرارع يررهت فع بح ع ين الح،ي، ؟ إلال مل : ومي بيو بذا ا 

  ..الهتبت: يريت أن يدزز  يمي ع بيلمزيت ممي بو فع تائرة الواقع 
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 بر يحع سرتركين بدت حين ليهي  لم رفهم ال مل  مي ي يه الهتبت فأسير

مسمهت حسمت من البط الطيئر فع   لتك يرا بمي قيلع الهتبت الذ  ا ربع  ال مل  لم ركررث 

 ..السميء رر،تمع بط 

مسممهت رميو.. بو أ رم يي مدسممر الهتابت رطيرون بذا  الهيئ و أقصممت  :فدل،  ال مل  

  ير،تمكم طيئر والبيقون من ال لف؟ 

ع    :رديلت  هللاقوو    الهتبت: ألم رسمدع ير  ب َر َيَحيل ىࣲِٕر يَط  ض  َواَل َطمٰۤأ َرل بمࣲ  ف ی لألل ن َتاأ ﴿َوَمي م 

وَن﴾ َسر  مل ي حل ࣲءۚ   مم   لَتٰۤ َرب  ه  ن َسیل ب  م  رَممممٰۤ ك  طل َي ف ی للل ي فَرم أ أ َمٌم أَمل َيل ك ۚم مم حرت  (38اال ديم )   الم

ن ركون يضوا ضمن فريت أو أن ردمو تون  أمدسر ال موو بو رررف  مل  م كم    ا رم

أن ر رج  يرج طيي  ملكركم؟  ن بذا الكون رم ب يفه ب حكيم صمممميرمو وال عيم الذ   

ي   لَك م  )  عيمكممممممم  هللااررضمميه   َمر ی َوَرضمم  ك مل   دل َممل   َيلَيل ي َك مل َوأَرل َملل   لَك مل ت  َم أَكل يَول للل

يۚ لإلل  
 
ي  َم ت  لَمممممٰۤ سرار بذا الكونو ومفسر أو فهو بم يب  البر يمج الرسغيلع لكو  (3الميئتة )  (سل

  .لكو مي  سيبته من حول ي سواء أحتاث أو مسيبتا 

 ..صو  بيب قت ا فرحل مع احرتام الحوار   يناليسمع ا

الم ربر ييت ال مل : بسممممعء من الفز و   ع بيب الم ربر مرتتاو يبتو أن صمممميحب  

ف حن مدسمر ال مو   مرتتا!األرض يمحي ي من يلت   الليزاوو رريربعو يي  لهع أررو أ

أك ر من ممأوى بم  يزز ميقمت يمر مي بدض أرزاء بمذا الم ربر بم ميزن للحبوبو و

وسمفو  ي اليومي  بهتوء   وين المسمردمرا  الرع  زاوو فيهي أيميل ي للطوارئو فضما

 .ومن تون ص ب

الم ربرو فم ذا بدميممو ال عميفم  يمت مو الم ربرو فيرهيمأ    ميفمذةأممو من يلت  يرموبو  الهمتبمت  

فع سممطو ملعء بيلميءو  م يسممكب يلت الميء سممعء من الميتة  غيرسمميع يصممي بلفيئف 

 ..المطهرة

وبع ررردت من مصممير حرمعو يأرع وفز   بأسممي سممردراض  الرطيلع ال مل  كو بذا ا 

ال عيف  ييمو -يحطم كم ال أ  - مو فع  لمتبي أن رتو  بصممممميح  ر بع بهي مديسمممممر ال

رضو مسمردرضم  صميح  قيئت ال مو حي ذاكو غير أن المسمهت  ألمن يلت ا  فيمسمحكم

من  :لع قيئاالريمدع يت وو ويصمممرل يلت ييمو ال عيف    سمممريذألبييرغير فرأة ف ذا 
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هم ورمع يميممو ال عميفم و ف،ميو: بكمذا  رر   أذن لمك بميلمت وو من غير  ذن مسمممممبت م ع؟ 

 .ال عيف  مسفولع فعكي   أوامر 

غير الميتة المطهرة برضممييرهي أسممريذ: ألم ي،و لك  ن الم ربرا  يرب أن رغسممو الا 

 بذه؟ 

  رى فرغير من  صيئصهي؟ ألألم ي،و لك   هي قت ررفييو مع موات الم ربر ا 

 الديمو: حيضر سيت و بو رريت ع أن أ رج؟ 

 و بو بسعء من اللطف ومن غير موات مضيف السريذ: ألا 

 السبيك ف ذا بع يطيلع طير الهتبت  لت..  م  عر 

 : ورحيست أن ر يف زميلع ذاك الذ  بو فع السبيكلديمو ال عيف  ف،يو 

 أمرك سيت   : عر الديمو  حو السبيك فديين طير الهتبت ف،يو 

و  ء مملك  بفال  وليسم سمبحي ع   هللاب يو   هي مملك     هللاالهتبت لل مل : أرأي  كيف لطف 

بسمممعء قت كربع   الم  لو اررمد  يلت أن ي فدوك بسمممعء لم ي فدوك  الوايلمع "أن ا

يليك   هللابسمعء قت كربع   اليضمروك   نلك ولو اررمدوا يلت أن يضمروك بسمعء ل هللا

 حتيثال  "ورف  الصحف قامألارفد  

 !ال مل : أفهم من بذا أن مكين كهذا أضحت مملك  آم   لب ع ال مو

 حين  لتالهتبت: ربمي 

 !ال مل : لم أفهم 

 سريذ الريمدعو يرفدعأليرن بيرف ا 

سم يف  رتيتة بذه المرةو فيلمرة السميب،  أت لر ي   لتردوت    ال دم يي اب ع حيرمو أررو أ 

 الوأ   ردلم أن ربي ي كهذا   وئكاع مع زم لت مركز السممرط  بيلربين الذ  ت ل  ب

  لتن ر،وو لع   ك رريت بطيق  السمفر.. آلقوا ين التول و وافع   والفع التين   اليصمح  

 ؟ هللان سيء  أين 
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لم يسممرويبوا "السمميسممرم"   ب يء أسمم،ييء اذاأليطيلع الهتبت ال مل  في،وو: بكذا يصممبح ا 

 .فع كو ع هللاالذ  أوتيع 

ي َك مل )بو ر،صمت بيلسميسمرم أ  ال عيم؟ بو ر،صمت بذلك  ال مل :    َملل   لَك مل ت  َم أَكل يَول الميئتة   (للل

(3) 

ي ضمج  في ع سمو ا" حرت و ن كين طف عيمالهتبت: بيلضمبطو  ن الذ  يسمرويب بذا "ال

  ضوري ي،ليي سريدي 

 ؟ ذلك يلت ال مل : ومي بع سوابتك 

-الهتبت: أسمممألكو بو ردرفين من قيت الريل المررع  حو الروم بدت مو  الرسممموو   

 ؟ - يليع وسلم هللالت ص

 رضع هللا ي ع  – ال مل : وفت مدلوميرع أسيم  بن زيت 

 الهتبت: وبو ردرفين كم كين يمره حي ئذ؟  

 ر،ريبي  من الدمر يسر  و فلم يرريوز السيتسوير بذا الزمين طفال مل : كين وفت مديي

الهمتبمت: وكمين فع ذاك الريل كبمير الصمممممحميبم  من السممممميب،ينو م مو  ميلمت بن الوليمت  

 هللايدرف سيف    الوغيربم الك يرو ومن م ي    -رضع هللا ي هم    –ويمرو بن الديص 

" فأضمحت ررو  عيمل،ت اسمرويب أسميم  بذا "ال! المسملوو الذ  فرح الدرا  وفيرس

طفميو  أل" قلوب ا عميمبميقع الررميوو ولن أسمممممردرض مدمك كيف اذا ت مو بمذا "ال  الو

 !الذين بم تون بذا السن مي ي سأ ي ع

 تين؟ ال مل : من ر،ص 

ت  لَّللم  :   هالذ  قيو وبو فع مهت  -  مايليع الس  -الهتبت: أقصت  بي ي ييست   ﴿قَيَو      ی َيبل

ي
 
َب َوَردَلَ  ی  َب ي  رَممممٰۤ ك   -يحيت فع م و  بي ي  م ل  رطووو  البذا م يو وا  (30مريم )  (َءارَىٰۤ  َی للل

 ." وبم أطفيو عيموغيرهو رميدهم اسرويبو ذا  "ال -يليع السام 

فع الرحضممير  ابتا لل مل  أن رحيكع مي ي،وم بع الهتبتو فهع فع كو مرة رراه م سممغ 

 اللمسمممرو و مي بين أيوات وقل يرمدهي من ب ي وب يك يسمممركمو بهي يسمممعو محيو

ي،وم بذلك بتافع   أترك  أ عرسمممكيو رصمممميمهي التائر  ليسمممرويب قطرا  المطرو 

 ا تم  بيقع الطيورو  يصم  رلك الرع رأرع من مسميفي  بديتة ور،رر أن رسمرريح قلي
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كع رسممرأ ف مرتتا رحلرهي وبع مهيررة فع مي بين ال،يرا و فررسممف ممي يرم رمدع 

من قطرا  المطر من أوان اللوز و حيول  ال مل  الصمغيرة أن رر يوو قسمر لوزة كع 

رهي الوب الذى ييلج بهي الهتبتو غير أ هي ويلت الرغم من محيوسممملألرديلرهي بذا  ا

 ..التفوب و لم رفلحو مي ردلهي م زير   فسيي ومحبط 

 

 

 لرمع قطرا  الميء كس،يي ميء للطيور المهيررة  ن  اأو

 

  .: رائع بذا الذ  ردملي عقيئايي يهي فبيتربي  فعحبيط الرأ  الهتبت بذا ا 

 لوزةال   بعبذا  الرصممميم الذ  ك   أ   سممكل     عفسممل  فع رسممكيلال مل : غير أ ع 

لوزا  فع الممر روزا  ويومين أن رضممممع أربع  اوو فأ   اسممممرطد    ةزوالرو
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الديم للطيور المهيررةو وأ ي مي زل  محيول و وبذا بو يومع الرابع ولم أسرطع ال،ييم 

 ..بذلكو ل،ت فسل 

 "تاتب  " رك ين قص  الهتبت الهتبت:  ملرع الدزيزةو بو سبت أن حت 

 و ومي يسيه أن يكون "بتات " بذا؟ الال مل : بسغفو 

الهمتبمت: كمين بمتات يدممو فع ح،مو بديمت ين ممتي ر مي بمذه الرع  حن فيهميو وكمين مررهمتا  

وأر، عو كين فع فررة مض و وبذا    اليريت أن ي رزه    ايررك يم  الفع يملع محس يو  

بمذا الم ربرو ي،وم فع أوقمي  الفراب ب ،ر بدض ب،مييمي   ة ميفمذقبمو أن يفوو بع الم،ميم فع 

أ سمممميب كي   مر ي رة ب ي وب يك فع الح،وو ومي قم  بع من رسممممكيو للوزة ردلمرع 

 حع فرا ي ضمن ح،و كين يديل فيع الهتابتوالييم ألم عو وأذكر أ ع فع يوم من ا

 

 

رو مررفد و و وكي   ترر  حرارة البسممبب الرو  ضممورةوكي   الفرال رصمميح مر 

أن لو اسممرطي  أن يب ع لهي كو ي صممغيرا فلدو ذلك يسمميبم فع ربر مي بم فيع   فك رف

بدض أ سيب مر ي رة واسرطي  بسكو محررف أن   لتمن عرف قيسو فدمت مسريي  

يم ح رلك الفرال عو ي،لو من أ ر حرارة السمممس السمميطد  الرع كيت  ر،رلهمو يذكر 

 الريلعو وبدت أن ردو الفرال ر دم بم زو رتيت..بذا فع اليوم  "لع "الهتات
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 ذير لرطدم صممممغيربيو لم رسممممرطع أن رهرت  اليهمو كمي أ هي  ريء م الرع ألن ا  

م أن فرا هي الي تمي لم ردرف من الذ  أزاو يسممممهي وفرا هي من موقدعو لم رترك ا

بمو كمين بمتا مو    كمي م  تا مو الم زو الرمتيمت المذ  تسمممممن لهميو وأن الدل لم يرم  زالرمع

الم زو ال سممبعو مي ردو بدت طوو صمميير الفرال رسممرسمملم لل وم وي،ف صممرا هي 

بميلطبعو فهع لم رسممممممع صمممممورمي ي ميتيهمي من تا مو ذاك الم زوو وأمميم بمذا المسمممممهمت 

سمبيو بديت ين الح،و محيول   سميين مصميبهيو ولم يسمرطع    لتمو مضم   ألواررديب ا

 .رميع صغيربيمير  كي   قت   هيألتات   ،يذ الصغير ب  
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و كم كمين يمتت فرا همي؟ وممي المذ     -  الدلع الدعيم  بميهلل  ال قوة    الحوو وال    -ال ملم :   

 فدلع بدت ذلك؟ 

والسمفاو الذ  أطرحع ب ي يليك  ملرع الدزيزةو بو    الهتبت: كين يتت فرا هي أربد 

رلك م  التات" قت فسمممو فع مهمرع و  ريزه الذ  عن أ ع كين ي فف من آيكون بذلك "ب  

 الفرال؟ 

 ال مل : بيلطبع فسو وأ فتو بو زات يلت ذلك أ ع كين سببي فع مو  الفرال  

الم زو المذ  ب ميه   موقع  ريمكألاآلن  الهمتبمت: لدلع أطلمب م مك أن رركبع يلت ر ميحع  

 تاتب  

تاتو و ن كين ليس من ذ بع أن ن أييين مي قيم بع ب  ألال مل : بكو رأكيت أ ي مرحمسمممم   

 رمو  الفرال

أن حط بهمي يلت    لتركبم  ال ملم  يلت ر مير الهمتبمتو وطمير بهمي طيران المحررفين   

غصمن سمررةو ف ذا بع يفسمر يلت الم زو الذ  ب يه بتاتو ف ذا بيل مل  ر بهر بمي رأ ! 

ل،ت رأ  أيسممميسمممي بيلمئي  من ب ي وب يكو أقيم  لطيور الهتبتو أ ذ  فع سمممكلهي 

 "تاتسكو البي  ال سبع الذ   صبع "ب  

 ال مل  وبع م بهرة: مي بذا الذ  أسيبته؟  

بتأ  ر،صمممممت الم زو الذ  ب ميه بتات لوضممممع  الرع طيور الهمتبت   ال   رلمكالهمتبت: مي   

و مي ردو الدتيت من طيور الهتبت ر،صممت  يدززهكين الذ    مينألكمحضممن لبيضممهي  

ذا  الموقع كع رضمع بيضمهي بيل،رب م عو فأضمحت يسمكو مسردمرة من طيور الهتبت 

رسمرعو بهي ل الممي ل  سمبي   ال يسميللألتات مررهتا فع الرصم يع  كمي ررينو مي ردو ب  

 .من رحرع الطيور الراغب  فع ذلك

 ؟ سياليفبتات مسرويي  أ رزهمي رأيك بو كين مي   :فبيتر الهتبت يسأو ال مل  

ال مل : طبدي.. يدت الم زو ال سمبع أ موذري فع  حييء أم  أو مسمردمرة من يسمرا   

 .الفاآلف من الطيورو  دم مير  أربد  فرالو لكن أحيي  الآلا

تات مرة بيلفسمموو حع   ملرع الدزيزةو كيف أ ك وصممم  مي قيم بع ب  الالهتبت:  ذا  

  . م غير  رأيك فأصبح  ريحي مبهرا
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 ال مل : ميذا ر،صت أيهي الهتبت؟ 

بأ ك فسمل  فع رسمكيلهيو ايلمع  يبربي فسمك   وصمفرعالهتبت: أقصمت أن اللوزة الرع  

ررك فع الرديمو مع رلك اللوزةو فهع أ ك لم رفسمممملعو بو يليك أن رسممممرفيت  من  ب

ربد  أييمو بو بع سمم  ورسممدون سمميي  من أليمكن  غفيلهيو  برة  يبز  ا ال برة 

سممملوب الذ   ألالدموو فلرسمممركملع   ريزك مسمممرفيتة من  بررك بذه بأسممملوب غير ا

 .ليع ليع أ يو فلربمي رصلين  لت مي بو أفضو ممي وصل   يمت  

   !ا تبيل: بممممممممممممممميال مل  بكو  

و وفور وصممممموو ال ملم  بميتر  بميلمذبميب  لت الم ربر ميفمذة  فطف،مي راردين مرمتتا  حو 

أن   ذلمكحعم  سممممميئمي لم يكن فع الحسمممممبمين..  امرمأملم   يميبميو فالرع رركرهمي    روزةال

لديبو قت  مت يليهي سمعء من الطحيلب وال بيري  طراف الرع كي   قت ييلررهي بيل  اال

رةو وأصبح  رلرصت بهي ذرا  الغبير ورزيئي  من بدض الحبوب المرطييرة الصغي

الصمممممغيرة من ب مي وب ميكو ويزتات يمتت رلمك الحبيبمي   ميصممممم  ي متممي رهمب الريميرو 

وزة أضمممح  أسمممبع مي ركون بمحضمممن طبيدع ر يلبفرأمل  ويلت متى يومينو ف ذا 

فوبرهي كي    بتا ور   للحبوبو كمي أن الطحيلب وال بيري  الدسممممبي  ال فيف  الرع  ب

ي رج   الوزة  ر ردممو كممي لو كمي م  بم ميبم  محميم  طبيديم ؛ فكمو ممي يمت مو تا مو رلمك ال

 .يسيب الصغيرةألبو يصدب  رورع بفدو رلك ا

 

 وأ ذ  مسري  مرره   حو الهتبت لر بره بمي سيبترعو ف،يو لهي فرحيال مل  طير    
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ررربرك رلك يلت صمممويحبيرك فع الهتبت: وبدت بذا كلع ر،ولين   ك فسمممل ! يممع  

  مك بدمت ذلمك  ر،ولع أبمتا   والبدمت يوممك بمذاو للدممو  مملكم  ال مموو لدلهمي رردلمك وزيرة  

فسممممملم و بمو قولع يلت المتوامو كيف أسمممممرفيمت من ال برة الرمتيمتة للبمتء بحيمية طيبم ؟ 

وامسمممحع من قيموسمممك سممميئي اسممممع الفسمممو واسمممربتليع بكلمرع " برة رتيتة" أو 

 رتيت. ""اسركسيف

 ركون موروتة أصما  الال مل : لميذا يسمر تم الرميع  ذن كلم  "الفسمو" والرع يرب أ 

 فع قواميس ي؟ 

 ؟ سايفالهتبت: بو ردرفين مرع يكون الس ص م ي 

 ؟ تال مل : مر 

 من أرلع هللايح،ت الهتف الرئيسع الذ   ل، ي  ال يبيترو والالهتبت: ي تمي 

  ؟ تةال مل : ر،صت الدبي 

ت برضممم " لذا يصمممف رب الديلمين ال رير الح،ي،ع بأ ع "الفوز الدبيتةو الهتبت:  دم 

رب الديلمين وليس ال رير بمي  ح،،ع من مكرسممبي و يعن البدض أن مي يح،،ع أحيي ي 

أ ع   ريأو م صمب وغيربي ك  وأو سمهيتة ومكرسمبي  سمواء ريء  فع سمكو رريرةمن 

ورديمل ي مدع يلت  هللا،ط طوي يه لمي فيع مرضممممي  دت  ريحي اذا فيو غير أ ع ال رير

 هللاقم  بممي أمر  اكون فوزا اذا ارربطم  بممي لمع يي وبمعو فه هللالرح،يت ممي أمر مي    اةأ مع أت

 .بع

 حرت و نال ملم : ويليمع المذ  يدر،مت بمأ مع قمت وصممممموو فهو يكون قمت ضمممممو الطريتو   

حصممو يلت الرز   وأو هللابمي يح،ت مرضممية  يسممر مربيلم   ن حصممو يلت السممهيتة 

 .كذلك والميو غير أ ع لم يف  ح،ع

الهتبت م،يطدي: ويعو موضمو  الفسمو فع  عر  ليس لع موقدي فع أر تة من يفمن   

سممممركسمممميف" اليديتو مفهوم "ا "تي يو حيث  ن مفهوم" الفسممممو  ماسممممإلوبيربي  هللبي

يدلم أين موقع غرفم  ال ومو   المرة وبو  ألووول فررض أن سممممم صمممممي  زو بم زو 

يد ر يليهمي ويرمت بدمت ذلمك أ همي فع   الويدر،مت أ همي موروتة فع الطميبت الدلو  فم ذا بمع  

لت غرف  ال وم غير رضمعو وبو فع كو مرة يروقع أ ع سميصمو  الموقع فع الطيبت ا

أ مع يرمتبمي رميرة م ز مي ورميرة غرفم  طدميم ورميرة مطب ميو وبكمذا.. فهمو يمك  مي أن  ،وو 
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و ذلك أ ع أصممبح يرمرع  الرع السمميب،  ردت ضمممن مفهوم "الفسممو"؟ بيلطبع   ن محيوال

و أمي بو فيرب الح،ييرمرع بهي أ  سم ص آ ر سمرطأ قتميه بذا الم زو   البمدلومي  

أن يرديمو مع مي قيم بع يلت أ ع اسممممركسمممميفو أو ربمي يسممممرطيع أن يدته  زب و  ن 

 . تم الرغبو فليس من حسرة و

 .هللاق  ريتة مع اال مل :  ذن الفسو أن رفسو فع رأمين ي 

 سممريم المفدم  بيلرفيفو والراح  ال فسممي  وا رلك الليل  وبع مسممك هيردوت ال مل   لت  

مع  فسممممهي ومع مي يحيطهيو كي   فع لييو غير قليل  ر يم وبع قل،  حييو المصممممير 

 اوالمذ  قمت رفميرمأ بمع فع اليوم الرميلع من قبمو يميممو  عميفم  الم ربرو سمممممدر  من   

 هللاوأن   ورب،ت ل،ع هللا كين فيهي مع صمتي،هي الهتبت بأن كو سمعء   ، حل  رولرهي الرع 

حصمر لهي   الهي ضممن مملك  دكمي أ هي سمدر  بأ هي قيم  مضميف  لمررم  وكيف يبته

ونَ )ف من ال موو فر هت  وقيل  المن يسرا  اآل لَم  ی يَدل م  َ  قَول لَيل  .(26يس ) (يَمٰۤ

 ،ب    ومسممك هيفع  ومع  سممراق  صممبير رتيتو ير للع ضمموء السمممس من م فذ  ،بع

كع رسربين سيي  بزوب فرر رتيتو اسري،ع  وبع مفدم  بيل سيطو    ملر يليع  يمت   

غير أ هي ي تمي  رر  ا تبسمم  وفورئ  بصممتم  أن ال ور الذ  قت ر لو من م فذه 

الريمدع الذ  ييوت مرتتا  البيحث فع م ربرهلم يكن  يذا ي بفرر رتيت و  مي بو ذلك  

رم   لو ف !يرر  رريربع لدموو والغريب أ ع ريء فع سمممميي  مرأ رة من الليو كعل

تمع لرحيور  مدع قيصممتة فع ذلك  زال  مي آلكي   قيترة يلت الرحتث بلسممين بذا ا

ي يلرهي من ب،ييي ذير تفين حييو مميرسممممي  غير سمممموي  يميرسممممهي يموم البسممممر 

أن يسممممو  فيمي  هللاحيل و فررد  مهموم   لت رحربي وتي     الرريبهم.. غير أ ع 

و وأغمضمم  يي يهي واسممرسمملم  لل ومو وبدت لحعي  ليسمم  تمعآلبي هي وبين بذا ا

غطم  يي يهميو بمتأ  رسممممممع صمممممو   ،ر بميل،رب من رحربمي   لحعم بديمتة ين  ب

و ف ذا بع الهتبت مرتتا يسممممر،بو يومع ب ،ر فع قسممممرة روزة بذه المرةو فيسممممري،ع 

اسمرغرب  ال مل  كيف مر  سمييي  طواو فع لحع ؟ فلم ر ربع لذلك حيث   هي غط  

ب مي بمتأ  ال ملم  رفكر بمفهوم "الوقم "  .تقميئت    وم يميت سمممممدر  كممي لو كمي مفع  

يرحركو   الكيف يمضممممعو كيف أ ع فع أحيين يسممممدر الواحت م ي كمي لو كين الوق  

 .ركيت رسدر بع اوأحيي ي يسدر بأ ع يمر مرورا سريدي ف

 .. أ ذ  رسأو الهتبت ذلك
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  .: ليس مهميالهتبت قيئا  فأريبهي 

 ال مل : مي فهم ! مي الذ  ر،صته بأ ع ليس مهمي؟ 

َع سممم   يَن﴾)ي  لآلالهتبت: رأمل  فع ال،رآن الكريم    ن  ب ضمممل رل  (42يوسمممف ) فَلَب َث ف ی للسممم  

و وأن هللافي تبسمم  من السممهول  الرع يسممردرضممهي رب الديلمينو ومع  بع من أ بييء  

 !س ينلمر لم يكن لبضد  أسهر بو ألا

 ؟ ال مل : ومي يست أن يد ع بذا 

وحتهو يم حع من يسممميء ويسممملبع ممن  هللاالهتبت: أن موضمممو  وي صمممر الزمن بيت  

أ ع لم ي رز سميئيو وآ ر مي   فع يمرهو غير هللايسميءو فأحيي ي ررت سم صمي ميو أطيو 

 .مي أ رزه او فع يمره من  هللافع ريدين سبيبعو فيمت 

 .ال مل : بذا ر،رير مبت و  ذن يلي ي أن  ررهت فيمي يسكو   ريزاو غير آبهين بيلزمن 

و الازمبرميم  الالهتبت: ليس بيلضمبط بهذا السمكوو بو يرب أن   ربع للزمن و م حع ا 

رذبب أ فسممم ي حسمممرا  حيو لم  ح،ت مي  دربره   ريزاو المهم أن   اللكن يرب يلي ي أ

فهو من  سممدت و ررهت من أرو  هللامع الروكو يلت وكسمموو    بيتر و ررهت و بتأ فا

مرضممي   الأحت سممواهو فأ   يلت التوام يرب أن ررطلدع لمرضمميرع  ال رضمميئع و

 . فسك أو غيرك

 تمي أطيلع بدضممي من أصممحيبع وبم  ال مل : لك  ع أسممدر أحيي ي بسممعء من الغيرة ي 

  .فأسدر بأ  ع م ل  بو مر يذل  أميم يعم  مي ي رزو ع  ويررهتون فع الدمو التفوب

الهمتبمت: يزيزرع ال ملم  ممكن ر طري ع  ن كمي م   مم  مهمم  أ م  مكلفم  بهمي ضممممممن 

 المملك  الرع أ   ريبد  لهي؟ 

ال ملم :  دمو مهمرع البحمث يممي يسمممممكمو أممي مي لهمذه المملكم  وأرحين الفرص فع رمأمين 

  .مريرألكو مي بو من سأ ع رزقي حرت و ن كين يبدت ين مملكرع بمئي  ا

رت من الصمواب أن ر،ير ع  فسمك بيلبيقينو ال أتة فع ذلكو ويليع  الهتبت: أرتك مرره

رر و  ورربميين قمترارهم وطميقميرهمو فهمذا يميممو الم ربر المذ      لتمن    هللافم ن ممي  لت  

ررتي ع مررهتا وقت بتأ يومع سميي  أي،عك البيرح و فهو يرمرع ب،ترة ي،لي  ورههي فع 

ورمع طميقرمع الد،ليم  فع حفع المدلوممي  يورمع بركميرو وررمتين من الالبحمث والرحليمو وا
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وآ ر رري مع حكيممي وربممي فيلسممممموفميو بي ممي آ رون زوتبم رب الدميلمين بميلطميقم   

و وربمي ييضمممملي ايميو الرع ررطلب مرهوتالدضمممملي  فررتي هم مررهتون فع كو األ

رديي ين من بديت ومن وراء بذا السمبيك بدض السمبين الييفدين وبم يررهتون فع لدب 

  .ر،يطع ال مل  الحتيثو فر،وو:  دم بذا مي الحعع بيلفدو.. الكرةو

رفي  فررتي ع ميبرا فع حرف  الغزو بيلطيق  الح   عسممبحي  هللاالهتبت: وب يك من زوته 

وت بيلطيق  الديطفي  أو ال ريرة أو صم يي  السمييرا  والمراكب وبكذاو  م ب يك من ز  

كبر لم يصمممممبر يلت ممي رأى من األ  يممي يم و فهمي بو رمت الوب ميك من زوت بميلطميقم  ا

 .من فوره فأ ،ذ سدبي بأكملع -يليع السام  – فأ بر  بي ي سليمين وسرك قوم سبأ

 لت أ مع كمين يرمرع ب،مترا  فع رحمذير رمت  األكبر لل ممو ممي يسمممممير  ن   ال ملم : كممي   

 . تاري  وحكم  فع الرصرف

بمع   هللاقم  بممي زوتك  ا رميز لمع يإلن يمي  ملرع الدزيزةو من أن اآلالهمتبمت: أتركم  ا 

من قمترا  وطميقمي  من رهم و ومن رهم   مي يم  أن رردلع رلمك ال،مترة والطميقم  فيممي 

  "بع كع يصلح أن يسمع بدت ذلك "  ريزا هللاأمرك 

: أرأي  مي السمممممعء الذ  يحملمع بيمته ييمو احتيث الهمتبت قيئالي،طع اسمممممررسممممميو  

 الم ربر؟ 

  رى فأراالأر بي وفع يته ا ال مل :  دمو   ع يحمو فع يت

 الهتبت: وميذا رروقدين أ ع فييو بهمي؟  

 - بيهلل القوة ا الحوو و الو -ال مل : ي ضدهمي لبدض رريربع الم بري و  

أرت بأسممي فع ذلكو ال وف وكو ال وف من أن يرديمو  يفذيهمي فا  الالهتبت: طيلمي   

 !حيسيسواأل وي  المسييركمي لو كي   م زرميتا  المدهمي كمي لو كي ي م و 

 را ب والفئران؟ ألال مل : قو لع بو ردرف لغ  ا

 ! بارألو ولكن ردلم  م طت االالهتبت: 

بصمممممحبركو فأ   بحت مردتت المديرف   ف ورةال مل : بذا سمممممعء رميوو ويردل ع   

 .والموابب
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 يزيزرع.الهتبت: بذا من لطفك  

 !را بالن ردلم ع لغ  ابأو بو يسمح وقرك ؟ ال مل : بو لع أن أردلمهي 

 !ميمالوقت رغير  عم الريل الذ  يلت رأسع فسته  لت ا االهتبت مررتت 

 قرك مع بيقع ال مو فع مملكرك؟ ا: قولع لعو كيف بع يالهتبت

  !را ب القرع بلغ  اابذا السمممفاو؟ ومي ي اقيرع حسممم   ووطيتةو ولكن لميذاال مل : ي

 لكن حت ي ع كيف ررواصلين مدهي؟ وق و اي الأبتا  الالهتبت: 

قم  اقم  بميلرائحم  وم همي ممي لمع ياال ملم :  رواصمممممو يبر أسممممميليمب يمتة م همي ممي لمع ي

 ..بيلضوء وم هي

 قركم بيلضوء؟ االهتبت م،يطدي: يكفع يكفع.. بذا رائعو ومي ي 

  او من     وبر ربدم  من سممممممميو وألررميبمي  االال ملم : ل،مت ردلم مي أن  ردرف يلت ا

مصمتر أسمد  السممسو وكذلك حيو لم يكن  م  مصمتر لضموء السممس ف   ي  درمت يلت 

مصمتر الضموء كع  حتت مسمير مسمي ي وارريبير يو لذا ررا ي تومي  مسمع فع  ط موحت 

  .يسرة اليميو يم   و ال

الهتبت: بذا يعيمو  ذن أ رم مدسممممر ال مو لتيكم م ط،كم ال يص فع الرواصممممو فيمي 

والذ  رديرفرم يليعو وبذلك أصممبح بذا بم يب  ي صممر من ي يصممر اللغ  الرع   وبي كم

 .ررفيبمون بهي

 .ال مل : بذا صحيح 

أ ذ الهتبت   ..!نالالهتبت:  ذنو أسممدي ع صموري مسميبهي للصمو  الذ  سمأحت ع لك ا 

اسممممرغرب  ال مل  من فدو الهتبت    يفذةوث  ،را  يلت الايحتث صمممموري ييليي   ر  

 :يل بذا! ف،

  الأسممممرطيع أن أحتث ذا  الصممممو و فأ   لتيك م ،ير طويو ررمكن من ال ،ر و   ال 

يمكن لع أن أحتث مي رحت عو فأ ي و ن اسممرطد  أن أحتث ذا  الصممو    ر  ،را  

و  رذكر مي قيلع رت ي الدعم   المن يت  أو ررلع ف  ع حرمي سممأرحطمو أ أَيهَهي لل ممل ﴿ يَمممممممٰۤأ
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ل وا   وَن﴾لتل   د ر  ن  َور   وت هۥ  َوب مل اَل يَسل َممممٰۤ َم مك مل س لَيل ط  ك  َك مل اَل يَحل ف حن  ل، ي  (18ال مو )  َمَسمممٰۤ

 .من السليكون وميتة السيليكون ررحطم بيلطر  يييزيز  الهتبت

 .ض فع حتيث آ روذن ل    رأمو الهتبت بذه الح،ي،  ف،يو:  

 !ال مل : ولكن لم ررب ع ..

 ميذا؟ الهتبت: ين  

  !را بألال مل : لغ  ا

 .را بألكع رفهمع لغ  ا البحير   لت أن رغير  ق يييرك أو  كألالهتبت: ليس بدتو 

و فهع لم رروقع  !اسمممممرغرب  ال ملم  من رت الهمتبت الفعو فأ  ق مييي  بحمير  لرغييربي 

بيلضممبط أن يرديلت يليهي بهذا السممكو كع يبتو أ ع أيلم وأيرف م هيو  م بع لم رفهم  

 طبي  الذ  أ ذه الهتبت وقرر يلت ضممموئع يتم قتررهي الالذ  ررىو لم رفهم سمممر ا

 .ر بأليلت ردلم لغ  ا

وفع  وررد  ال مل  مطأطأة الرأس فع مسمممميربي  حو مملك  ال مو مسممممرأ ف  الدمو 

المسيء ييت  وبع م ،ل  بيلمرهوت الدضلع والهم مديو حيول  أن رديت سريط مي تار 

من  طمأ ين غير   بمتر م همي  ممي يكون قمت  للردرف يلتالهمتبمت من حوار    بي همي وبين

لم رهرت  لت سممعء محتت.. وعل  فع ذب هي يبيرة رررتت للهتبت "قولع لع يي فو قصممت

ق  رغبرع افسمأل   فسمهيو مي ي "قرك مع بيقع ال مو فع مملكرك؟ ا مل و كيف بع ي

يولم  أن ر ميم غير أن ذب همي  ئع من ال ممو! حماقرع بزمارا مب بدألفع ردلم لغم  ا

فع  لت ال مل  فع صمبير اليوم الريلع أن رذبب    تارو الهيتئالمسمغوو حيو تون ال وم  

فلدلهي رسممرطيع   وكع رراقبع ين ك ب محيول  الردرف يليع ويلت طبييع  األر ب لت 

ليع قبو أن رسمممرأ ف   أن رذبب   قرر و وأن رترك اللغ  الرع يرواصمممو بهي مع غيره

ليع بدت مسم،  وي يءو ف ذا بهي أميم قفص فع زاوي  من زوايي  يملهي المدريتو وصمل   

.. لم يكررث األر بحعهي  االم ربرو ت ل  ال مل  ال،فص وبع رررقب  يئف  من أن ي

 .بو لدلع لم يربي األر ب

مو فلم احيرع السممأحيوو أن أرحتث مدع بلغرع لدلع يفهم عو ف  الفرسمميءل  ال مل : لم  

حع طوو أذ يمعو ف،ميلم  بكمذا أذن..  ايرتو ف،ميلم  لدلمع لم يسممممممد عو فرمأملم  فم ذا بهمي ر
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سممك رسممرطيع أن رلر،ط أذ يه أ  صممو  حرت و ن كين  يفري.. حيول  أن رردرف   اب

فلم رهرمتو رمذكر  م،ولرهمي  األر مبيلت ممي يمكن أن يسمممممكمو  ويمي من الرواصمممممو مع  

ربدم  من ألررميبمي  االر،وو لمع:  حن ردلم مي أن  ردرف يلت اللهمتبمت بمذه المرة وبع  

مصمتر أسمد  السممسو وكذلك حيو لم يكن  اومن    ر وب وسمر  وغربسمميو و

ف،يل   واالرريه  حتتكع   وف   ي  درمت يلت مصمتر الضموء  و م  مصمتر لضموء السممس

ن ركون  أ يسمتولكن مي  ؟ يرواصمو بأسميليب مسمير مسمي ي وارريبير ي األر بأررى بذا  

  !سيليبألرلك ا

أن الوق  بتأ يتابمهيو فررد   لت سممبيو مي ايريت  يليع من ب  ال مل  وسممدر   مل  

من  لفهيو سمممممد   ،را  يلت السممممبيكو    األر بيموو وفع الطريت ردل  قفص 

ف،ميلم و مميذا يريمت بمذا الهمتبمت؟ لمميذا ي ،ر بهمذا السمممممكمو؟ أم رراه ي،صمممممت رمذكير  بمأن 

أملك م ،يرا كع   البذا محيوو فكو ميسر لمي  لت لعو وأ ي   الأحتث طرقي  مسيبه ؟ 

فع غير  األر مبحع  او فم ذا بهمي راألر مبأطر  كطرقميرمعو  عر   لت ال لف موتيم   

سردتاتو لكن حيل  اسردتات كهذه ر م ين الالهيئ  الرع كين يليهيو ل،ت أصبح فع كيمو ا

 .ميذا؟ لم رفهم ال مل 

فع حفر قسمور الروز واللوزو صميفي  ييبي فع   االصمبير م سمغعو الهتبت فع ذا    

أيرف  ال:  فرسممممميءلم ررقبم  ال ملم  فدمو الهمتبمت   .. رىألبيئم  واحمتةو الواحمتة ردلو ا

 .ليع بذا الطيئر الغريب  لت أ  يلو سيوصلهي 
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مو وبيتربي بيلسمفاو:  امر  ال مل  كديترهي يلت الهتبت مسملم  يليعو فرت يليهي السم 

 !أصبح  اليوم يي يزيزرع؟  كيف

 ئ البيرح  ال مل : لم أ دم ب وم بي 

الهتبت: أيرف ذلك اسممرغرب  ال مل  من  فيتة الهتبت ف،يل  فع  فسممهي: ومي أتراه؟!  

 .بذا الطيئر سير  ع

 بذا الصبير؟  األر بالهتبت: وكيف رأي   

 ؟ األر بفيقسدر سدر رست ال مل  بسفاو كهذاو كيف يرف الهتبت بأ  ع روره   لت  

ليمك رحيم و فهمو وصممممملرمك؟ ال ملم   الهمتبمت: ل،مت رأيرمك من بديمت فوتت  أن أبدمث   

 بيسرغراب: رحي ؟ 

 .بو من الر،ط رحيرع األر ببأسو لدو  الالهتبت: 

مسمير الحوارو ومي سمأن بذا ال و  من ال مل : لم ررتو فبيتر  بيلسمفاو محيول  رغيير  

 صطفيف الذ  ردل  يليع قسور الروز واللوز؟ الا

كمي ردرب ع رور البحث للردرف يلت مي يتور    االسمرطا الهتبت: يدرب ع فيك حب 

ل،ت وضمممدرهي فع بذا السمممكو كع أردرف يلت فيسمممرترك قيئا: حولك من رسممميئوو  

  .ةامواييت الص

 !ة! من الروز واللوزاالص ال مل : مسرغرب و مواييت

ولت أل  فأسممدرهي ررل،فهي الروزة ا وحعين السمممس ي تمي رسممر االهتبت:  دمو فكمي ر 

سمفوو  اليلت  م بدت كو سميي  سمرو  رضمعء الروزة الرع رليهي فع األالرع بع فع ا

 .ةاوبكذا أردرف يلت سييي  ال هير ومواييت الص

ي،مو حرمع ين حرم الروز  لت الذ   لوز؟ ال ملم : بذا بيل سمممممبم  للروز فممي سمممممأن ال 

 .ال صف ر،ريبي

ذا سم،ط  يلت اللوزة ف ن بذا   الهتبت: أحسم   ل،ت أترك  بيلفطرة أن أسمد  السممس  

 .يد ع أ صيف السييي 
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ردمو ممي رفمن بمع من قيم محمو رل،يم وامميرس  رال ملم : يمي لمك من بمتبمت ذكعو أ م    

مسمميريعو فأرتك م رري  وفع بيئ     فسممور الروز رطبيتو بو أرتك قت حول  بدض

مع قيم  احررام الوق  ردمت  لت رطبيت رميو مع قسممممور الروز لردلمك ين مواييت  

ورح ك ورذكرك بمميرسمرهيو ومع قيم  الرآزر والدطيء أرتك ردمت  لت موء  وةاالصم

السممممبيو من الطيور المهيررةو بذه   صممممحيبألبدض قسممممور اللوز ب،طرا  الميء 

 .يرسي  أحيوو أن أردلمهي م كمم

 

: رميو بذا الذ  ر،وم بع من مسميريعو فمي فكررهي؟ ررأمو مرتتا اإل ريز فر،وو ال مل  

 ومي الهتف الذ  يتفدك لفدو ذلك؟ 

بصمممممورة  عريم  كممي الحميو مع    ا ألوايرو  لع أن أردميممو مع ال،يم    الالهمتبمت:  

يم كع  رر،ع بميل،يمم  من أن ركون  ممال رينو أ مي ممن يحمب أن أر،متم  طوة  لت اآلا

 .بسكو يملع محصورة فع  طيربي ال عر   لت رسغيو ال،يم 

  و وبو ال،يم  ر سغ و؟ ل مل  بيسرغراب: رسغيوا

الهتبت: أقصممت ب ي بيلرسممغيو أن  ردلهي ملموسمم و قيبل  للر فيذ والمميرسمم و أن  رابي 

 .مررت أن  سمع ي هي الييي ي 

 .مرأليرح،ت ذلك؟ أررو أن ربسط لع اال مل : وكيف  

حصمر لهيو م و قيم الصمت   الالهتبت: ردرفين أيرهي ال مل  الدزيزة أن م عوم  ال،يم   

والدفو والرسميمح والردييل والرديون والرآزر والمحب و وبع رميدهي قيم ذاري و رميو 

غيوو  رواصمملع مع من حولعو وبع ردت ترر  فع الرسمم اوأن يميرسممهي كو م ي من   

 .يلت مسروى الفرتو غير أن ب يك مسروى أيلت م هي هيلك 

 !ال مل : أيلت ممي ذكر  

 الذا فيئتة مميرسممم  ال،يم  من أن ركون محصمممورة فع   يبر متالهتبت:  دمو وذلك  

  .كع رردتى الفيئتة فرصو  لت الغير

 !الغير؟  بفالءال مل : وكيف رصو  لت الغير؟ ومن بم 
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ليع من مميرسم  كين  الهتبت: كلمي زات يتت من رسمملهم رلك ال،يم  ضممن مي أقتم   

 .مسروى الرسغيو أفضو وأسمو وأيم

 !!لم أفهمال مل :  

الهتبت: ل أ ذ يلت سمبيو الم يوو قيم  ك،يم  الدطيءو فأ   ي تمي ردمتين  لت رسمغيو   

م حع  فسممك قسممطي من رميرسممين الدطيء فرفأ   الفرت و    ىمسممروالبذه ال،يم  يلت 

ة أو ركيفئين  فسممك او أو رم حين  فسممك وقري للصممسممي سممرر يء بدت يوم  الالراح  وا

ع وك   راضمممممي  ي عو وي تمي يردتى يطيفك ليصمممممو  لت يبهتي  يلت يمو أ رزر

م حهم الدون والميو والروريع والرربي  فهو يطيء ارسمع    فسميكون يبروالتيك وأب يئك  

سمرة  لت المررمع المحيط بك فرم حين الميو ألسمرةو  م  ذا  رج ين تائرة األليسممو ا

للف،ير وردي ين المحرميج أيي كي   حيررمعو فهو يطميء سمممممممو المررمع وربممي ردتاه كع 

ال يري و أمي الترر     يسمو مفسسي  المررمع فرم حين  بررك تون م،يبو للمفسسي 

من حيوان و بي   يلت أرضممع  هللاوسممع فهع فع أن يسمممو يطيفك رميع مي  لت ألا

 .رواءيبر المحيفع  يلت البيئ  واأل حرت كو عو

 !ال مل : مد،وو! وكيف 

رردميطع الموات الملو م    أن الالهمتبمت: ببمذو صمممممغير رمت؛ كمأن رزريع سمممممررة أو   

ررهيت الوزون المحيط  بكوكب يو أمي  ذا أرت  االفرحتين من روسمممد  طب،  ا رواءألل

ليع من ابركير يحت من  أن ربركر  مي يردو مي رصمممملين م و فع مسممممرو  أكبر فع 

الروصمممممو  لت مصمممممو يحمت من   الو فهمذا المذ  يررهمت ليمو  همير محميو لت هللامدمي مية  

السمممممرطمين يلت سمممممبيمو الم ميو أرره يعيم    وأيم  لمرض الكوليرا  اإل سمممممي ردرض 

يحت من  وو أو بذا الذ  يررهت فع م ربره ليطور مصملبسمرمس كو ب ع ايافه ويطي

مرض الطييون الذ  يرسبب فيع الفئران بو يطيء محو ر،تيرو أو ي تمي يرديون كو 

 .ذلك سين فع إلمن الحيوان وا

 ! سينإلال مل : يرديون الحيوان وا 

الحيوان كمأر ب مي بمذا من بدض     ليمعررين ممي يردرض    الالهمتبمت:  دم يردميو مينو أ 

 لت ابركير أسمملوب   رريربعو فر لص   ليع سممينو بهتف  زال  ي،م ردرض  إلرريرب ا

 .أن ي دم بذري  بدت أن كين محرومي م هي  لتن كو م همي يمك  
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أرضم ي رض وأضمح  ألر ي اال مل : بذا رسمغيو رميوو لو يرف ي وميرسم ي تروبع لدم   

 .م ضرة

 .الهتبت: وب يك رسغيو من  و  آ ر 

 !ال مل : رسغيو لل،يم غير الذ  ذكر  ومن  و  آ ر 

 .الهتبت:  دم 

 ال مل : وكيف؟  

الهتبت: أن ردمت   لت رحويو ال،يم لرديبير ومسميريعو فمي سمهترع من رسمكيو ل،سمور  

وا و  الروز واللوز كع رصمبح فع ال هيي  مكو   مي يسمكو أتاة لردريفع بأوقي  الصمل

ة أو االوق و أو قيم  مواييت الصم   ميربو رسمغيو ل،يم يتة سممهي  ن سمئ  قيم  اسمر

مر ي طبت يلت ألرديلت من مواببو وا  هللابتا  أو قيم  السممكر يلت مي م ح ي القيم  ا

 .السبيو من الطيور الممممهيررة ألبوقتور الميء 

يي ضموئي  ردمو بيلطيق  ا سمين من   إلال مل : بو  سمرطيع أن  ،وو حييو مي ابركره ا 

الضموئي  بذه رحت من اسمر تام    فيل ايي  ؟ ماالسممسمي  يدت  ويي وردبيرا ين قيم  السم

 بدمي مي  الت  م  رزيمت من األو وام ا  ت  م ألكميالطميقمي  الرع ي رج ي همي ملو مي  رويم   

البسممر  ورزيت من فرص ردرض   ووزون أيضمميالالحراري  ورزيت من روسممد  طب،  ا

رسممبب سممرطين الرئ و فيلحت من بذا كلع يم ح   هي أكمي   وزمي  الر فسممي ألل  والحيوان

 األرض.م لرميع الكيئ ي  الرع رردييل يلت بذه امين والسألا

حع مي رطرحع االهتبت: أحسمم  و ومع قيم  الرواصممو والرديرف فيمي بين البسممر   

ليمي  الحوار و ،مو سمممممركمي  الهوارف الروالم  من أرهزة ردين وريسمممممر للرميع يم

 .المدلومي  والبيي ي  بيسر وسري و فهو رطبيت آ ر

ن يكون  ألال مل : ميذا ين قيم  الصت و كيف يمك  ي أن  دبر ي هي بسكو يملع قيبو   

 ؟ ضمن مسيريع رريري  م ا

لم ي رسمر فع   سماماإل  المسملمينو وأ   ردرفين أن اورت  بذا فع رديمل،ت الهتبت:  

و بي مي  سماماإلولت ل سمر ألين الدصمور ار وب سمر  آسميي بيلفروحي  كيلرع رم   ب  

رهم اا رسممر فع   تو يسمميي وميليزيي يبر مميرسمم  ررير المسمملمين للصممت  فع مديم
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ن يطورون يو وبو ممي ردمو المسممممملمممي م ألابمو لم يمميرس  الررميريم و فميلغل وال متا  

ليسممرويب كو الصمم ييي و فيلم رج الغذائع الذ     سممامإلاوالحرام فع  اومفهوم الح 

لوان أ سممين أو مي يتيو ع من إليديلج بيلمسممرحضممرا  الكيمييئي  الضمميرة لصممح  ا

رفت مع قيم  الصمت و  ر  اليسمر تامهي فع رلوين أ وا  من الحلويي  رميدهي  بمسممور  

دي  لذلكو حصمر لهي ك رير  طبي  ال لت مهيلك صمحي  ض  ردر  ي سمين  إلا ردووبو مي 

مي ردو السمممركي  الغربي  المصممم د  ر فع بدض مكو ي  مي رحوي  م رريرهم وبو  

رميرس قيم  الصمممت  مع   الالغذائي   سمممي  ان يكرسمممف أمربي فرحيربو وبع بذلك  

 الولت أ هي  السمميترك من اللحع  ا مر يولهيف ن  اوزبيئ هيو أمي م رري  صمم يي  الح 

 .الرحضيرأسيليب  يبر رص يدهي من موات غير مضرة أو فع سيئيو سواء ممي رم ر  

 ال مل : رائع بذا الذ  بي ريع لع يبر مسير من الرطبي،ي  فع مريو ال،يم.

 ي تمي بيتررع بيلرحي ؟  األر بالهتبت: وميذا كين رت  

 .ال مل : مرلد م و لم يبيتل عو بو وكأ ع لم أكن موروتة أصا 

سمردتات لدمو البيلربب  وال وف ي تمي رأبب واقفي وبو بكيمو االهتبت: ولم سمدر    

 سعء مي؟ 

 حعرع؟ الحع مي اال مل : ومي أتراك بهذه الرفيصيو؟ بو ك   مد ي كع ر

لم رسمممممألي ع ين رغبرمك فع الردرف يلت لغم  ألم أكن مدكممي ولكنو    الالهمتبمت:   

 را ب؟ ألا

 .ال مل  بسغف:  دم

 .زاو بحير   لت سعء من الررو و سأ برك فيمي بدتمر مي ألالهتبت: أرى أن ا 

ال مل  بسمعء من الغضمب: لميذا رديمل ع بهذا السمكو وكأ ع أقو م ك م زل  فع الدلمو  

يد ع بأن ررديمو مدع بسمعء من   ال دم أ   بم زل  أيعم فع بسمط  الرسممو لكن بذا  

 .ء والركبراال ي

أ  ع كميئن قيمع من   بربم وي قلرمع من يمي  ملم و كمأ مك  سممممميم  مم هللاالهمتبمت: أسمممممرغفر   

 !مدرب  بمي أقوم بع من رطبي،ي  ورديبير بمي أفمن بع من قيمك     و

 ال مل :  ذن لم بذا الر يقض؟  
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 .من ر يقضو ولكن مميرس  ل،يم  الصبر ليس أك ر الالهتبت: 

سمممدر  ال مل  ب ي بيلحسمممرة   ر رتة فدلهي غير ال يضمممر و وسمممدر  بأ هي ررغب  

 روج ممي بع فيع من موقف..بيل  

 سرر يءاللر،يك غتاو يبتو أ  ع بحير   لت سعء من الراح  واأ :ف،يل  للهتبت

 .م  يزيزرعاالهتبت: راف،رك الس 

  

 

وصمممل  ال مل   لت رحربيو واسمممرسممملم  لل ومو ف ذا بديمو الم ربر يفرح  ضممميءة 

و كمي مسممك هي لت مرتتا  ضمميءة إلالم ربر فرسممدر بي زييج   ر ر لو بدض من رلك ا

أصمممبح  رسممممع فع ذا  الوق   ،را  طير الهتبتو فر،وو فع  فسمممهي: بذه ليل  لن 

ر ،ضمممممع يلت  يرو بمتبمت من طرف يدممت  لت ررميرب وابركميرا و ويميممو م ربر 

ومي سمممأ ع أ ي بهذا كلعو أررا ع أ طأ  فع ا ريير   رع من طرف آ روايرر  ا ربير

 !.الموقع الم يسب للرحر

فع  فسممهيو لم أفهم مي سممر الحرك   ف،يل ال مل  مبكراو   سممري،ضمماالريلعو فع اليوم  

ي تمي طف،  رارد و أرراه كين يرغب فع الرواصمو    األر بي  ليهالفريئي  الرع امر و  

 مدع وأ ي برررع؟ 

أزوره مرة  ي ي  اليوم أيضمي لدلع أصمو  لت مي يسمكو أتاة للرواصمو بي ع وبي ع    اللم   

 .يكون بيلضرورة لغ  الغير مي ك   أع عو ف،ت 

حع  ال ..مرتتاو فلم ررته فع قفصم  في زير و ررد  أترارهي األر بذبب   لت  

م رفهم ال مل  فع اليوم الريلع أن صمممو  الطرقي  قت زات بسمممكو يكيت يكون ر و ييو ل

حمت يليهيو وبو  ي الالذ  ررىو ذبب  مفزوي   حو صممتي،هي الهتبت فرأرع فع حيو 

ةو فيذا اي ،ر بسمكو ي يف حبي  الروز وحبي  اللوز الرع صمفهي لربلغع بمواييت الصم

 رىو حيل  ال مل  بين رسمممميقط المزيت من الحبي  ألبيلحبي  ررسمممميقط الواحتة رلو ا

يعيم يفر ر بع كو من يطيلدعو   ريزإلبي تريي وبين م ،ير الهتبت واضممممد  رسممممت

رض واضدي ر يحيع يلت ورهع مسرسلمي أل هير يلت ا وي تمي رأى الهتبت صيحبرع  
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صممميئح : وبو ردت    ليعللبكيءو لم رفهم ال مل  مي يحتث بصمممتي،هي الهتبتو فأسمممري  

 !صيلحي ومرسمي بيل،يم؟  افدلرك بذه يم

ل و اليوم أوو أييم الربيع ويصمميتف يوم ف،تان طيئر رلومي ع يزيزرع ال م الالهتبت:   

  األربد .الهتبت لفرا ع 

ال مل : حسمم ي ومي سممأ ك أ  ؟! رلك قصمم  مضممت يليهي ييمو وأم الفرال ذبب   لت 

  .يدلمع هللاسأن آ ر 

مو وأيرف رميمي الحسممرة الرع ردرلج فع صممتربي  ألالهتبت: ولك  ع أيلم أين ذبب  ا

 .رتيتو ومع كو سيي  رمر يلت حبي  الروز بذهمع كو صبير 

 !!مي يت  أفهم سيئي ممي ر،وو هللاال مل : و 

و وحبمي  الروز كبمتبميم الرع ف،مت  فلمذا   الالهمتبمت: أيرهمي ال ملم  الدزيزةو أ مي رلمك ا 

ربد  مع عهور أوو سمدي  للسممسو  دم بع ألربد  بذه ردلرهي لرذكر ع بفرا ع األا

ة غير أ هي رذكر ع فع كو سممميي  كيف أ  ع ف،ت  مع كو االصممم  وقي ألررسمممت ع  

سممميي  فر ي من فرا عو مي يت  أطيت حيل   فسمممي  كهذهو لذا ررتي  ع يلت التوام  

ي سمي ع بذا بمع   يسمتآل رين لمسمغول  فع مسميريع أقتم فيهي المسمييتا  والدون 

رأفو ربع وبع رسر  مع كو صبيرو وألومصيبعو مي يت  أحرمو مسيبتة روزارع ا

 .مع كو مسيء

ب ميء  ألال ملم : أ م  أيهمي الطميئر المميز ردل،م  ك يرا بفرا مكو و ن كمي م  محبم  ا 

مسمروي و ومحب  الزوج مسمروي و غير أن المحب   ن رسمربهي ال،لب فع غير محب  

وحته حيت   لت مي يسممكو موري للذا و   ع حب لك ع حب غير محموتو يرب أيهي  هللا

الدزيز   قلبممك غير    ال  أالطمميئر  رحممب  هللايكون فع  أن  أحببمم   و ذا  لممذا    الو  هللاو 

قي  يرب أن يكون  االسمم صو متار مي  ،وم بع من أيميو أو مي يرمد ي مع الغير بد

َو ٰۤ  :ردميلت  هللالم رسممممممدع قوو  أب ميءو  ألو حرت مع اهللاوفت ممي سمممممريمع     ل ك مل ﴿   ممَميأ أَمل

ت ك مل  لَمممممٰۤ    َوأَول
ۚ 
يم  ي  تَ  َولَّللم    ف رل َ  ٌر َيع  أ أَرل سيس فحيفعع يليهيو ألفذارك بع ا   (15الرغيبن )  (هۥ 

قمي  يرمب أن ا رينو ومسمممممير رلمك الدآلقم  مع اا ع الديوحممييرهمي رب   الهميومن  

  .وحته هللايكون وفت مي أسير بع 
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  ريل صممتره بر يحيعو و عر مرتتا ر فس الهتبت الصممدتاء ومسممح التمو  الرع بل  

 .صحيبألصتقيء واألو بكذا يكون ا ريير انآل لت ال مل  بف ر لي،وو:  دم ا

 ميذا؟  نآلال مل : ا 

ي الطرقي  الرع ك م  أحت همي فيممي مضمممممت مع زريج ال ميفذةو ف،مت كي   رلمك الهمتبت: أمم  

 ..األر باللغ  الرع أرواصو بهي مع صيحبع 

 را ب؟ ألردرف لغ  ا الال مل  بكو ا تبيل: ميذا؟!  ذن أ    

ين بدمت؛ فمع  األر مببم  را مبو ف،مت تر  ألأيرفهمي ولكن يرفم  م طت ا الو الالهمتبمت:  

يلت أ مع  األر مبكمو فرح لبميب غرفم  الم ربر ك م  أحمتث طرقمع واحمتةو فمأبرمج ي،مو  

ق  فيمي بين فرح  البيب امع كو فرح  بيب يسممع صمو  طرق  واحتة فيدلم أن  م  ي

من حولع سممواء من م يطر   يمي يتور  األر بوطرق  زريج ال يفذةو ف،رر  أن أبلغ  

قت أترك   األر بي،ي  من  عم  ،را  م ،ير و وسممدر  مع الزمن أن   م يبر لأو سمم

و وبكذا ك   أرواصمممو مدعو لذلك أ   أيرهي  ليعبدث بهي أم،صمممت كو رسممميل  ك   

م لال مل  ي تمي ك   ي ته فع أوو مرةو ومع سممممي   ،را  ب ي،ي  يبث رسممميل  السممم

ت  هض كع يبيتلك الرحي و وبو فع وضمع ي م ين احررامك ق األر بورت    ر بألل

 .كبزييرر ه لكور،تير

ال ملم : يميااهو كم أ م  يعيم يمي بمتبمتو بمو أ م  بمألف بمتبمت فيممي ر،وم بمع ورسمممممدر بمع   

ردرف لغرعو ل،ت ردلم  م ك الدطيء والحلم   الوررواصممممو بع مع الغيرو حرت مع من 

 ..والرحم  رين والردييل مدهم آلوالسهيم  و تم  ا

 ية والصمبر يلت مي يصميب  الالهتبت: أمي أ ي ف،ت ردلم  م كو حب الردلم والم يبرة وا 

ردميلت وحمته سمممممبحمي مع بو من يرمب أن يكون فع  هللاوأحزانو وأن   المالم لو  من آ

 ..ال،لب وبو متار سدي ي اليومع.. تم  لع صتي،  أيرهي ال مل 

 

 

 انتهى 
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 صالحة كُهداد، ورزقهم هللا فرخان،  مّن هللا على الهدهد بعد حين رفقة 

 وحياة كلها هناء في ظل نافذة صاحب المختبر 
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https://wp.me/p3WskZ-bpU
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-https://wp.me/p3WskZ

99N 

https://wp.me/p3Wsk

99V-Z 

https://wp.me/p3Wsk

9ad-Z 

9sV-https://wp.me/p3WskZ 

  

  برمر  ال،يم يبر م يبج الردليم  رفديو ال،يم لرييض األطفيو

https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
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https://www.muslim-  و ن من سعء  ال يسبح بحمته

/%d8%blibrary.com/arabic

7%d8%a8%d9%82%d8%

-7%d8%aaa

d8%a7%d9%84%d8%a%

%d8%b1%d9%85%d8%8

-c%d8%a9a

d9%84%d9%84%d9%8%

-2%d9%8a%d9%85

-d9%81%d9%8a%

d8%a7%d9%84%d9%8%

2%d8%b1%d8%a2%d9%

6/8 

  

  ال،صص ال،رآ ع فتحرك  الكيمرة 

الرفكير االسرراريرع فع اسرهتاف سرائح   يض  وال،يم رومي  الري  يط ب يء ال،يم فع الحيية ميذج من أ م

 المررمع

https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
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99J-https://wp.me/p3WskZ الدامي  الرريري  فع الرأ ير يلت ال،يم  -https://wp.me/p3WskZ

99Q 

.ly/sinaeatalmaswuwliahttp://bit http://bit.ly/sinaeat_altakamul https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-99J
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
https://bit.ly/2E95kfp
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brE-https://wp.me/p3WskZ bop-https://wp.me/p3WskZ bol-https://wp.me/p3WskZ 

https://bit.ly/2GsAvT

g 

 

https://bit.ly/2L1s

RF5 

 

https://bit.ly/2Vl0gh

P 

آلي  ورسكيو وص يي  الدام  

  ييلم الرسويتالرريري  فع 

https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bol
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
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  فع ب يء صورة وسمد  المتن اياميي aTV-https://wp.me/p3WskZ  رسويت الحاو

https://bit.ly/30oJArI 9sN-https://wp.me/p3WskZ 9am-https://wp.me/p3WskZ 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9am
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bj0-https://wp.me/p3WskZ c1j-https://wp.me/p3WskZ 

-https://www.muslim

ibrary.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%dl

85%d9%84%d8%aa/9% 

  

-https://wp.me/p3WskZ

bpP 

-https://wp.me/p3WskZ

ca8 

https://wp.me/p3WskZ-bj0
https://wp.me/p3WskZ-c1j
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-ca8
https://wp.me/p3WskZ-ca8
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https://bit.ly/3pi

gQuo 

https://wp.me/p3

boI-WskZ 

قييتة فع برمر  المدلوم  فع  100

 الرزء ال ي ع –التميب 

brX-https://wp.me/p3WskZ byH-https://wp.me/p3WskZ byr-https://wp.me/p3WskZ 

-https://wp.me/p3WskZ

afc 

-https://wp.me/p3WskZ

acc 

 (2الجزء )

https://bit.ly/3pigQuo
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-caf
https://wp.me/p3WskZ-caf
https://wp.me/p3WskZ-cac
https://wp.me/p3WskZ-cac
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-https://wp.me/p3WskZ

bUp 

https://bit.ly/2MkLV

2z 

 المسيير فع برمر  ال،يم
library.com)-(muslim 

-https://wp.me/p3WskZ

bWh 

-https://wp.me/p3WskZ

bWA 

bQ2-https://wp.me/p3WskZ 

https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://bit.ly/2MkLV2z
https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWh
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bWA
https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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https://wp.me/p3WskZ

bV8- 

bWM-https://wp.me/p3WskZ -https://wp.me/p3WskZ

bWQ 

-https://wp.me/p3WskZ

bYn 

-https://wp.me/p3WskZ

c1A 

-https://wp.me/p3WskZ

c0n 

https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bV8
https://wp.me/p3WskZ-bWM
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bWQ
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-bYn
https://wp.me/p3WskZ-c1A
https://wp.me/p3WskZ-c1A
https://wp.me/p3WskZ-c0n
https://wp.me/p3WskZ-c0n
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https://bit.ly/3EbXDm

M 

https://wp.me/p3 ي تمي ررحتث الصور

bpM-WskZ 

https://bit.ly/3pTG1W0 c92-https://wp.me/p3WskZ 

c99-https://wp.me/p3WskZ https://bit.ly/3TZ5SZG 

https://bit.ly/3EbXDmM
https://bit.ly/3EbXDmM
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://bit.ly/3pTG1W0
https://wp.me/p3WskZ-c92
https://wp.me/p3WskZ-c99
https://bit.ly/3TZ5SZG
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https://bit.ly/3FBcZUm 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCLtkUbpzNCeF5NEbd
-https://wp.me/p3WskZ

c9Y 

cb6-https://wp.me/p3WskZ caY-https://wp.me/p3WskZ 

https://bit.ly/3FBcZUm
https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLtkUbpzNCeF5NEbduVYuiA/videos
https://wp.me/p3WskZ-c9Y
https://wp.me/p3WskZ-c9Y
https://wp.me/p3WskZ-cb6
https://wp.me/p3WskZ-caY
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 ما يلي مكتبة قصص األطفال

https://wp.me/p3WskZ-bRE 

https://wp.me/p3WskZ-bRH 

https://wp.me/p3WskZ-bRK 

https://wp.me/p3WskZ-bRO 

https://wp.me/p3WskZ-bRR 

 

 رابط رميع كرب ت.زبير المزيت   

  library.com)-(muslimزبير م صور المزيت  | المكرب  اإلسامي  اإللكررو ي  السيمل  

 الدورات التدريبية 

 الرابط اسم الدورة  رسلسو

 
 
1 

 
 كيف  تورا  

تفعيل القيم  " 
 " وممارستها
 

)شهادات دولية  
 معتمدة( 

https://www.anardes.net/new/teacherdetials.php?id=62

47 

 

 

تورا  يبر   2
م ص   

Tadarab 
 

 
 

https://www.tadarab.com/trainer/zumord123 
 
 
 

 

 

 

https://wp.me/p3WskZ-bRE
https://wp.me/p3WskZ-bRH
https://wp.me/p3WskZ-bRK
https://wp.me/p3WskZ-bRO
https://wp.me/p3WskZ-bRR
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
https://www.anardes.net/new/teacherdetials.php?id=6247
https://www.anardes.net/new/teacherdetials.php?id=6247
https://www.tadarab.com/trainer/zumord123


 منطق الطير                                                    د.زهير المزيدي                                                 46
 

 المحاضرات  

 الرابط الد وان  

 

1 

 

محيضرة من الرحفيع  
  لت الرسغيو  

 
 
 

رلفزيو ع مع  ل،يء  2
 ت.زبير المزيت  

  - 2016YouTube -  06  -  10الدربي    TRTقهوة رركي  | ت. زبير المزيت  ق ية

ردريف االيام   3
 وااليان 

azeedi on Alrai TV Zuhair ALM زبير المزيت  فع رلفزيون الرا -Part 1  
YouTube 

  Partفع رلفزيون الرا  زبير المزيت   Zuhair ALMazeedi on Alrai TV اإليا ي  الرريري   4
YouTube -Part2  

  - YouTubeال، ية الرركي  ول،يء قروب رأمل  م ص  الرأما   5

محيضرة رحويو ال،يم   6
 لم رري  

https://youtu.be/jGi8w4IDEuw 
 

 

 

    المؤلف في سطور
 

 

 

 

 

 

 زبير م صور المز يت  ت. 

 

 المواقع االلكررو ي :

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 almazeedizuhair@gmail.comللرراسو:  

 

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=FsrjeHHp9iw
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=mWKccoSYzik
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=88caoW6R-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Rrj-VPuH8JY&list=PL2Hx7CQHDB0ZITIGQEctpbc19hwmiamnL
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw
http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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 ال برة:س وا  

االيا ي  الرريري  وال،يمي  الرويوي  والرسويت لهي يلت  طي   ييم فع مريو ر طيط ورصميم ور فيذ الحما  35أك ر من 

 تولع. 

 الدملي : ال برا  

 2008-2019الدربي  لل،يم المررمدي   مبرة المفسس مرلس  تارة  رئيس .1
 2019المسرف يلت )تبلوم ال،يم( لتى ريمد  تار الحكم و المملك  الدربي  السدوتي   .2
 T.C (1985 .)مفسس ورئيس مرلس  تارة سرك   .3
 . 1986مفسس  تارة اإليام فع بي  الرمويو الكويرع  .4
 1991.اإل ريج ال،يمع لألفام الرلفزيو ي مفسس لسرك  الرفي  والكلم  المر صص  فع   .5
 2000لاسرسيرا  الدرب "  ييم مفسس  “اإلياميونمفسس ومتير  .6
 . 2001 بير  يامع مدرمت لتى غرف  رريرة وص يي  الكوي  .9

 تولع لروائز اإليان ال،يمع لروائز تولي  فع بريطي يي وأميركي والكوي  . محكم 10

 2022. متير سرك  ال،يم اإل سي ي  لاسرسيرا  االررمييي  11

 

 : Social innovationsفع مريو  بتا  المسيريع االررمييي  

مديي  المررمع مسمممرو  "غراس" للوقيي  من آف  الم ترا و يبر رسمممكيو مرلس بدضممموي  وزارا  التول  ور -1
و أسميت  ملك  السمويت ب ريئج المسمرو  ضممن 2005-1999المت ع ومفسمسمي  ال،طي  ال يص فع تول  الكوي و

 رولرهي فع مدرض تولع بمي ح،،ع المسرو  من  ريئجو ولم رح،،ع مسيريع ممي ل  يلت  طي  أوروبي.
الديلمي  فع السمموتانو ل ،و  برار ي فع رتسممين و تارة  مسممرو  " وقف األرسمميف اإليا ع" للريمد  االفري،ي    -2

 2017روائز اإليان التولي  يبر طلب  كلي  اإلتارة والرسويت.
مسممممرو  "سمممممي" سممممو  م رري  االيريمو لردزيز مفهوم اإل ريج فع مراكز االيريم وردلهي مراكز لموارت ميليع  -3

 2016يوضي أن ركون مراكز لإل في  ف،ط.
م رري  ال،رآنو مع مرموي  من ال،رى اليم ي و يبر حل،ي  رحفيع ال،رآنو لارر،يء  مسمممرو  "سممممر" سمممو   -4

بميلحميفع كع يكون مسمممممغا ل،يم ال،رآن ومفميبيممعو ال حميفعمي ف،طو يبر بر ميمج أتر ميه توليمي بد وان "رحويمو ال،يم 
 2017لم رري " مي رم ض ين  واة لسو  للم رري و ويوائت ميليع يسرفيت م هي سكين ال،رى.

يبر وسممميئو الرواصمممو االررمييع بسمممكو  اإل سمممي ي   رزءو لردزيز مفيبيم ال،يم   100مسمممرو  )رأمل (و يبر   -5
 أسبويعو والرع رم ض  ين أربد  كرب الكررو ي .

مفسممسمم  الكوي  للر،تم الدلمعو ك موذج فع مريو مسمميريع رمكين    1986مسممرو  الريمد  ال ليري  المفروح و  -6
 فع الردليم الريمدع ين بدت.ال،وى الديمل  لا  راط 

روقيع يسمرا  مذكرا  الرفيبم فع مريو الرديون المسمررك مع ريمدي  ومفسمسمي  المررمع المت ع ومفسمسمي    -7
ردليمي  يلت  طي  تولعو بهتف رفديو يمليي  الرسممممبيك لردزيز ال،يم وايرميت برامج المفسممممسمممم  الدربي  لل،يم 

 المررمدي .
 

 ال،يمي : االررمييي  االسرسيرا  فع مريو 

 الكوي   1999لمسرو  "غراس"و لمكيفح  الم ترا  مسرسير  .1
 2003مسرسير مسرو  " فيئس" لردزيز الدبيتا   .2

 2004مسرسير مسرو  "ركيز" التيو   .3
 2009 اإليمينمسرسير مبرة طريت  .4
 2016مسرسير السبك  التولي  لرييي  االيريم  .5
 2018حمل  رويوي  لصيلح االيريم فع رركيي   ة الرتريب وال،ييتةو  سري بوو لإلتارمسرسير اكيتيمي   .6
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 2020مسرسير السبك  التولي  لل،يم   .7

 

 : التولي الروائز فع  الدضوي  

 1996ييم    I.A.Aالتولي  االمريكي  اإليان  ريئزةيضو لر   الرحكيم  .1
 ل تن.   – 1999يضو لر   الرحكيم لريئزة ل تن التولي  لإليان ييم  .2
 ريمد  الكوي . اإليا عويضو لر   الرحكيم لريئزة االبتا   .3
 اللب ي ي   Arab ADيضو لر   رحكيم ريئزة )كريي( االيا ي  لمرل  أراب آت   .4
 2010يضو لر   رحكيم ريئز )سوبر برا ت( البريطي ي   .5
رمدي   -رمدي  الرسو  ال ليري   -اإليان التولي    التولي : رمدي يرمرع بيلدضوي  فع يتت من الرمديي  اإليامي   .6

 الرسو  األمريكي .
 

 حييزة الروائز والم يصب التولي :

السر   أبرزبي الريئزة الديلمي  لإليان ين ال،يمع( اإليان )من الروائز التولي  فع مريو  يلت يتتحيئز  .1
 . 1992برسلو    -األوسط وأوروبي 

  يا ي م عم   ألكبرالريبد   التولي و الرمدي رسح لم صب  يئب رئيس مرلس  تارة فر  الكوي  لرمدي  اإليان  .2
   1996-امريكي 

 1999 و ورئيس لر   االيام المررمدعيضو مفسس لارحيت الكويرع لإليان  .3
 2000يضو م كم لريئزة ل تن التولي    .4
 2003يضو محكم لريئزة "كريي" اللب ي ي   .5
 2013قلت ريئزة م رتى االيام الدربعو للريمد  الدربي و كمفسس للص يي  االيا ي  فع الكوي   .6
 2015يضو محكم لريئزة سوبر برا ت البريطي ي   .7
 2019محكم ريئزة السبك  التولي  لل،يم  .8

 

 المفلفي :

   2007الرسويت بيلمسفولي  االررمييي   .1
 مدرمت فع )الدتيت من الريمدي  والمفسسي  الردليمي  توليي(. 2010يو ال،يم ومميرسرهي رفد  .2
 2010اسركسيف ال،يم صيي رهي ومديلررهي  .3
 )بيللغ  الرركي ( 2010حرك  الكيمرة فع ال،صص ال،رآ ع  .4
 2012م،تم  فع رفديو الحواس  .5
 2013رحويو ال،يم  لت م رري   .6
 2013وال،يم  اإلتراكمفسر  .7
 2013الرسويت المررمدع  .8
 2014رحويو المسيير  لت م رري   .9
 2014فع اسر سيل فكر الدعميء  .10
 2018رفديو ال،يم لرييض األطفيو  .11
 2018برمر  ال،يم يبر م يبج الردليم  .12
 2018مفهوم المسفولي  المررمدي  ومميرسرهي  .13
 2018الرفكير االسرراريرع فع اسرهتاف سرائح المررمع .14
 2018سعء اال يسبح بحمتهو و ن كو  .15
ايرميت الكريب كم هج رتريسع فع الهيئ    و تار ذا  الساسو لل سرو رم1984الكوي   -م،تم  فع م هج اإلبتا   .16

 اآلسيوي .و وايرمت كم،رر رتريسع فع  حتى الريمدي  1985الديم  للردليم الرطبي،ع والرتريب 
مفسس  الكوي     -ال ليرع ا سيء ريمد  مفروح  لتوو مرلس الرديون   وأضواء يلتالديلم  فعالريمدي  المفروح   .17

   1985الدلمعو  للر،تم 
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 . 1994 -ب ك ال صوص  .18
 . 1995-المكرب اإليامع للر مي   .19
 . 1994ال،وا ين االحررازي  فع مريال  اإليام واإليان فع الديلم  .20
 2006الرسويت بيلديطف   .21
 2006 يو(االطفالرسويت بيلسريح  المسرهتف  )سريح   .22
 2006رسويت أ ميط الحيية  .23
   2006الرسويت بيلحواس ال مس  .24
 و تار   ريز لل سرو ومكرب  ررير 2010قوة الدامي  الرريري   .25
 2013الدامي  الرريري  فع الرأ ير يلت ال،يم  .26
 2017رسويت الحاو  .27
 2017طب،ي  البرمر  لل،يم فع ال،رآن   .28
 2018رحويو الكريب الم،روء لم رري    .29
 2018ل،يم لرييض األطفيو رفديو ا .30
 2018برمر  ال،يم يبر م يبج الردليم  .31
 2018المسغوال  اليتوي  وغرس ال،يم  .32
 2018 ميذج من أ ميط ب يء ال،يم فع الحيية  .33
 2018 رومي  الرييض  وال،يم  .34
 2019فع ب يء صورة وسمد  المتن  ياميي  .35
 2019وان من سعء اال يسبح بحمته  .36
 2019المسرل  الوسم فع الدامي   .37
 و المفسس  الدربي  لل،يم المررمدي و الكوي 2019ص يي  الركيمو  .38
 و المفسس  الدربي  لل،يم المررمدي و الكوي  2019الررسير ص يي . للردييل  .39
 و المفسس  الدربي  لل،يم المررمدي و الكوي  2019ص يي  المسفولي   .40
 2019االبتا  فع الرسيل  االيا ي    .41
 2019االسرراريري  االيا ي  ايان واحت اسروفت  .42
 2019ايان واحت اسروفت مدييير اإليان  .43
 2019رحل  زمرت   .44
 2020حراك السذوذ  .45
 2020بتايي المصيئب و ذربي  .46
 2020رأما  فيمن احصيبي  .47
 2020االبركيرا  المررمدي   .48
 2022كيف ر سئ تليا لل،يم الردليمي   .49
 2022-2021رئيس فريت رأليف تليو قيم السفيع  .50
 2021الس ن الكو ي  وال،يم اإل سي ي   .51
 2021صرا  ال،يم اإل سي ي  مع األسبيب الكو ي   .52
 2021مراكز رحفيع ال،رآن من الرحفيع  لت الرسغيو  .53
 2021ميزان ال،يم  .54
 2021م،يم السكر يبر  هض  أم    .55
 2022ورس  رسغيو مفيبيم قرآ ي   .56
 2023كيفي  رسكو العوابر االررمييي    .57

 
 

 البرامج االذايي  والرلفزيو ي :

  سيي   ذايي  مع  ذاي  تول  الكوي و سلسل  رو ت ص ييي  اإليان والرسويت والداقي  الديم  600رسريو  -1
 .وال،يم االررمييي 

 TRTقطرو تبعو ورركيي   -  اسرضيفي  يبر محطي   ذايي  ورلفزيو ي -2
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 : الرريري  االسرسيرا فع مريو 

 . 1993 الكوي  – أحت مكيرب التيوان االمير   –مكرب السهيت   يامع “مسرسير  .1
 2000مسرسير السرك  الكويري  للحيسبي    .2
 2000مصر  –مسرسير سرك  "حرف"  حتى سركي  "ص ر" الكوي   .3
 2003-1986 الكويرع.بي  الرمويو  فعمفسس االيام والرسويت  .4
 1987و الرركع الكويرعلبي  الرمويو   يامعمسرسير  .5
 فع قطرو وق ية الرسيل  فع السدوتي .   1997قتم االسرسيرا  ل، وا  رلفزيو ي  تولي  ك، ية الرزيرة  .6
 2004-2002ال،يبض    ةالمواسيمسرسير سرك  مسرسفت  .7
 و  حتى سركي  مفسس  الكوي  للر،تم الدلمع. 2003"  الدلمعمسرسير "المركز  .8
 2005لسرك  السرقي  لاسر مير   الررير الرواج  اسممسرسير  .9
 2005)يربي  وأر بي  و  يئي  اللغ (   IPEمسرسير مرموي  متارس  .10
 2006لسرك  االمرييز لاسر مير   الررير الرواج  اسممسرسير  .11
 2009و 2007الدلمي   لألبحيثالكوي   لتى مدهتمسرسير الرسويت  .12
   2007 الكوي و  رريرة وص يي  الررير و غرف  الكوي  للرحكيم مسرسير مركز .13
 2009مسرسير وزارة الصح و المملك  الدربي  السدوتي و مركز الطب الطبيدع  .14
 2012مسرسير بلتي   ميرة يرمينو االميرا  الدربي  المرحتة  .15
 الرمهوري  الرركي   (World forum)لمفرمر  2012مسرسير  .16
 وال ليج.الكوي   فعمسرسيرا للدتيت من السركي  االيامي  والوكيال  االيا ي   .17
 2011مسرسير بر يمج رحويو ال،يم لم رري  لمركز صبير االحمت للموبب  واالبتا   .18
 2015مسرسير الداقي  التولي  لمركز صبير االحمت للموبب  واالبتا    .19
 2019مسرسير السرك  الكويري  لاسر مير  .20

 

 

 

 

 

 

 


