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 ..  إليِك أيتها
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ايفتا٠ سني ػًظ فًطّا أٚ ؼضس َٓاضب١ نِ  …تأًَٞ  …أخيت ايفاض١ً 
فرتؾد ؼٌُ ْفطّا هلا سطاض١ٝ غفاف١ تس٣ ايٓعسات تسَكٗا عٔ قسب ٚبعد 
نٔ أعني بٓات دٓطٗا َا ٜكٛيٕٛ يف ٬َبطٗا ٚشٜٓتٗا اضتذاب١ يدع٠ٛ : ) 

نٌ َا ٜعذبو ٚايبظ َا ٜعذب ( ٚاملكٛي١ ايػا٥ع١ )  مج٬ّٝ تس٣ ايٛدٛد مج٬ّٝ
( ٚهلرا ْ٪َٔ عاد١ ايفتا٠ يًص١ٜٓ َٓر ؾػسٖا فٗٛ إزضا٤ ٭ْٛثتٗا  ايٓاع

 ايرٟ تساٙ أفدس ايصٜا٤ ٚأسدثٗا . 
( غعاز ْسفع٘ بٌ ْػًف٘ بتُٜٛٗات ٚتؿسفات   طخئ٧ أبدّاحنٔ قّٛ ٫) 

ملاذا ايطهٛت ع٢ً َػاٖد خاط١٦ يف  …ٚادعا٤ات ٫ سكٝك١ هلا 
 ش١ٜٓ ايفتا٠ ضٌٗ سبٗا يًتذٌُ ايتُادٟ يف اْتػازٖا . 

( مجاٍ شا٥ف ٜفسض سٝا٠ قطس١ٜ ٚأمثاّْا باٖع١ دعت  أؾٍٛ اإلتٝهٝت) 
ٚزد١ٜ ٚغفاٙ ٜاقٛت١ٝ ٚثػٛز ي٪ي٪١ٜ ايفتا٠ ٭ٕ ؽسز بعٕٝٛ نش١ًٝ ٚخدٚد 

 ٚيباع قػٝب قد ذعت سٝا٤ٖا ٚأْٛثتٗا . 
( فكاعات ناذب١ ٚغسازات ْاز١ٜ ؼسم  أؾٍٛ اإلتٝهٝت)  …قاز١٥ أٚزاقٞ 

َػاعس ايفتا٠ ٚفئستٗا ٚتعايُٝٗا املض١٦ٝ . قد خطست أنرب بٓد يف فاتٛز٠ 
ايفتا٠ بأض١ً٦ مجاهلا اؿكٝكٞ . ٚئ ْٓتعس ذيو ايّٝٛ ايرٟ تؿفعٓا ب٘ 

 سص١ٜٓ َٔ دسا٤ ايطهٛت ع٢ً ا٭خئا٤ . 

 ايً٪ي٪٠ اـاَط١ عػس
 شٜٓتو !!
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ْعِ .. مل ؽًل ايفتا٠ ع٢ً ٖاَؼ اؿٝا٠ ٚيهٔ نريو مل ؽًل ملداطب١ 
 ايسداٍ ٚايعٌُ َعِٗ بأمجٌ ش١ٜٓ . 

( .. عازض١ ا٭شٜا٤ ايفسْط١ٝ ايػاب١ ايبايػ١ َٔ ايعُس مثا١ْٝ ٚعػسٜٔ ض١ٓ  فابٝإ) 
مل ا٭شٜا٤ ٚايفسا٤ ٚدْٝا املٛضات قايت : بعد إض٬َٗا ٚفسازٖا َٔ دشِٝ عا

إٕ بٝٛت ا٭شٜا٤ دعًت َين فسد ) ؾِٓ َتشسى ( َُٗت٘ ايعبح بايكًٛب 
ٚايعكٍٛ ، عػت أػٍٛ يف ايعامل عازض١ ٭سدخ خئٛط املٛض١ مل 

اٍ ا٭شٜا٤ ٫َتٗإ ايٓعسات يٞ ٚاسرتاَٗا ملا أزتدٜ٘ نِ نٓت ُأغعس ظ
 ضاف١ً قس١َٚ . 

هسمي١ .. سدٜجٗا ٚاعرتافٗا ٖٚٞ َٔ ٖٞ يف عامل ا٭شٜا٤ تأًَٞ أخيت اي
ٚاملٛضات َا َُٖٛٗا ؟ ٚفِٝ أسصاْٗا ؟ ٚدَٛعٗا ايػاي١ٝ َٔ أدٌ َاذا 

ذزفتٗا ؟ أضًُت فهاْت ذات أدٓش١ سًكت بٗا إىل أدٛا٤ ايطعاد٠ 
 ٚاؿٝا٠ اهل١٦ٝٓ . بعد إٔ عاغت سبٝط١ اهلُّٛ ٚايػُّٛ . 

تٗا عٓد ا٭داْب عرب ا٭ضٛام ٚاملٓتصٖات بعد ٖرا .. ساٍ ايفتا٠ يف شٜٓ
جيعٌ أثس ايدَع ع٢ً ٚزقٞ ظاٖسّا أبهاْا ٚنطس قًٛبٓا َػاٖد كٝف١ مل 

( أسدٖا . نٝف ٫  فابٝإتبل دازس١ إ٫ ٚعربت عٔ سصْٗا نإ اعرتاف ) 
.. ٚاملجٌ ا٭ع٢ً يًفتا٠ عرب اجمل٬ت ٚايفضا٥ٝات ٖٔ َا بني ا٭عُد٠ 

ئٛي١ اي٬تٞ بعٔ أعساضٗٔ بجُٔ غظ املدؿؿ١ ٚاملكاب٬ت امل
( قد محًٔ دعاٜات فا١ْٝ يبٝٛت ا٭شٜا٤ ايعامل١ٝ  بايٓذّٜٛٚؿفْٛٗٔ ) 

 ٚنتايٛداتٗا ؼت اضِ ا٭ْاق١ ٚايػٝان١ . 
مناذز عذ٢ً يتُادٟ ايفتا٠ يف شٜٓتٗا ست٢ خسز عٔ  …إيٝو ٜا زعاى اهلل 

 املئًب ايػسعٞ : 
اق١ ٚمجاٍ ا٭ْٛث١ ٚاـٝاٍ ْتٝذ١ تأدٝر : اـئ٠ٛ ع٢ً طسٜل ا٭ْ ايعئٛزات* 

 ايػ٠ٛٗ ٚبح ايفت١ٓ عٓد ا٭داْب . 
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 : محاق١ أعٝت َٔ ٜداٜٚٗا .  ايهٛافريات* 
: دع٠ٛ يكتٌ أغد املٓاطل زق١ ٚسطاض١ٝ يف عامل مجاٍ  املهٝادات* 

 ايفتا٠ . 
 : يًعني ٚزَٛغٗا تًٗح خًف املٛض١ . يًػعس زمبا ضببت املطدس٠ !!  املطهس٠* 
 : ايسٚز .. ش١ٜٓ يهٔ يف ْعام ايتذٌُ املػسٚع .  أمحس ايػفاٙ* 
 : ظاٖس٠ أٚددتٗا اؿٝا٠ ايصا٥ف١ .  ؽفٝف ايٛشٕ* 
: ؿفغ ايبػس٠ ٚتسطٝبٗا ٚتػرٜتٗا ٚتبٝضٗا ٜهٕٛ ظاٖسّا  ايهسميات* 

 يهٔ َا ساٍ ايبػس٠ باطّٓا . 
اب حيتاز : أؾبح أسد أْٛاع ايص١ٜٓ فٗٛ سذ سذاب املٛض١ ٚايٓكاب ايٛاضع* 

 إىل سذاب . 
 : ٚؾٌ يًػعس ُْٗٞ عٓ٘ ٚتكًٝد يًهفاز .  ايبازٚن١* 
 : عني خا١ٓ٥ تدعٛ عّٝٓا َطعٛز٠ ـئفٗا .  ايعدضات امل١ًْٛ* 
 : ضسٚز٠ هلا ضٛابط غسع١ٝ .  ازتٝاد َػاغٌ اـٝاط١* 
 : أَاّ ايباع١ َا ايػا١ٜ َٓ٘ بًػ١ ايعكٌ ٚاؿٛاز اهلاد٨ ؟! .  إظٗاز اؿًٞ* 
: تعين ْفطّا ْاقؿ١  شٌٝ ايعٝٓني ٚإظٗازُٖا َع دص٤ َٔ اـدٜٔته* 

 تعٛض٘ ظُاٍ زا٥ع فاتٔ يهٔ يف اؿكٝك١ شا٥ف . 
: طٛفإ دازف إىل املٛض١ ٚايتكًٝد ايصا٥ف ، ا٭ٚىل تسن٘  املٓانري* 

 ٚجيب إشايت٘ عٓد ايٛض٤ٛ . 
: ظاٖس٠ َ٪ضف١ غػًت ايهجريات نِ ٜدعٛ غهًٗا  إطاي١ ا٭ظافس* 

 ايتكصش ٚا٫ضتٗذإ . إىل 
إذا نإ يًتدفٝف ٚايتذٌُ ع٢ً طسٜك١  ؟؟؟: ع١َ٬ اضتفٗاّ  قـ ايػعس* 

( ٚإذا نإ قـ ايطعس تكًٝد يًهافسات فشهُ٘ )  فاؾٛاشسط١ٓ ) 
 ايتشسِٜ ( . 
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 : َٛض١ ممٝص٠ يف عامل ايفتا٠ أقٌ أسٛاي٘ ايهسا١ٖ .  يبظ ايهعب* 
ضُٝا ايسداٍ ٚغعازِٖ فٗٛ  : إٕ نإ يف بًد َٔ * يبظ ايجٛب ا٭بٝض

 قسّ. 
 : ضسٚز٠ تكدز بكدزٖا .  اضتدداّ اؾٛاٍ* 
  

ٌّ ٚع٬ .. ) ضبعّا ( يف ايص١ٜٓ :   يعٔ اهلل د
: ٖٚٞ َٔ تػسش اإلبس يف اؾًد ٚتٓجس َا ٜػب٘ ايٌٓٝ أٚ ايهشٌ  ايٛامش١( 1

 يٌُٝٝ يْٛ٘ إىل ايصزق١ . 
يًعٝٓني ٚايػفا٠ ٚايٝد : ٖٚٞ ايئايب١ ملا ضبل َٔ ايٛغِ  املطتٛمش١( 2

 ايٛاسد٠ . 
: ٖٚٞ ٖٚٞ اييت تفعٌ ايُٓـ ٖٚٛ إشاي١ غعس ايٛد٘ ٚاؿادبني  ايٓاَؿ١( 3

 يػريٖا تسقٝكّا أٚ نًّٝا . 
: ٖٚٞ َٔ تٓتف ايػعس يف ٚدٗٗا بٓفطٗا أٚ تئًب َٔ غريٖا  املتُٓؿ١( 4

) يعٔ اهلل ايٛامشات ٚاملطتٛمشات ٚاملتُٓؿات ، إٔ تفعٌ هلا ذيو . 
 ( َتفل عًٝ٘ .  املتفًذات يًشطٔ ، املػريات خًل اهللٚ
 : ٖٚٞ اييت تباعد بني أضٓاْٗا يٝذًُٗا .  املتفًذ١( 5
 : ٖٚٞ اييت تؿٌ غعس زأضٗا بػعس آخس َطتعاز .  ايٛاؾ١ً( 6
: ٖٚٞ َٔ تئًب َا ضبل َٔ ايٛؾٌ . قاٍ زضٍٛ اهلل  املطتٛؾ١ً( 7

 ( َتفل عًٝ٘ .  ٚاملطتٛؾ١ً يعٔ اهلل ايٛاؾ١ًؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ) 
ؾٓفإ َٔ أٌٖ فعٔ أبٞ ٖسٜس٠ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : ) 

ايٓاز مل أزُٖا قّٛ َعِٗ ضٝاط نأذْاب ايبكس ٜضسبٕٛ بٗا ايٓاع ْٚطا٤ 
ناضٝات عازٜات مم٬ٝت َا٬٥ت ز٩ضٗٔ نأض١ُٓ ايبدت املا١ً٥ ٫ ٜدخ١ً ٫ٚ 
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 .. ( زٚاٙ َطًِ .  َٔ َطري٠ نرا ٚنرا جيدٕ زحيٗا ٚإٕ زحيٗا يٝٛدد
 

ٚبعد ٖرٙ املػاٖد .. أخيت ايهسمي١ .. مبا تتفاخسٜٔ عٔ بك١ٝ بٓات 
مبايو ؟!! فٗٓاى أغ٢ٓ .. عطبو ؟!!  …دٓطو ؟ ظُايو ؟!! فٗٓاى أمجٌ 

 فٗٓاى أغسف . 
إذٕ مباذا .. باضتكاَتو ٚطٗسى ٚنساَتو ٚعفافو يف شَإ فكدٙ 

ٚنِ ٜطع٢ دعا٠ ايتربز إىل َا ٜجري َػاعسى ٜٚػػٌ ْطا٤ ايػسب ٚايػسم ، 
فهسى بػساى خبٝج١ َٚؿا٥د َط١َٛ تفتو بعفتو ٚؽدؽ سٝا٤ى 

 ٚتدْظ عسضو . 
ٜا زعاى اهلل .. ساٚيٞ تكسٜب اـئٛط ايئبٝع١ٝ يٛدٗو يٝت٤٬ّ َع َعٗس 

 مجايو ٚأْٛثتو يف ظٌ إمياْو ٚمسٛ أدبو ٚأخ٬قو .. 
شاي١ املطاسٝل قد بدا ٚدٗٗا نٛد٘ َسٜض ف٬ ٜعذبٓا َٓعس ايفتا٠ بعد إ

 غاسب َػٛب باؿُس٠ ٚاإلزٖام . 
 ايً٪ي٪٠ امله١ْٛٓ : 

ق١ٜٛ بإض٬َٗا ، أَري٠ ع٢ً شٜٓتٗا ، ؽتاز َا أداشٙ ايػسع مل ٜكف ا٫يتصاّ َاْعّا أَاّ 
ا٭ْاق١ ٚايػٝان١ ٚايتٓاضل يف ظٌ ممًه١ تتكًب يف أزدا٥ٗا ؼت احملازّ ، 

يف ظًٗا ف٬ تكبٌ إٔ تهٕٛ عازض١ ايفنت ٗا ٚٚقازٖا تعٝؼ مجاهلا ٚأدب
يٮعني اـا١ٓ٥ نايئعاّ املهػٛف ٜتٗا٣ٚ عًٝ٘ ذباب ايبػس يف ا٭ضٛام 

 ٚاملٓتصٖات . فٗٞ متًو قًبّا خيفل زقاب١ اهلل ٚاـٛف َٓ٘ فأؾبشت جملتُعٗا قس٠
ايعني ٚبًطِ ايسٚح تساٖا .. يف أٟ َٓاضب١ أٚ فًظ ْطا٥ٞ أٚ عا٥ًٞ يف 

ٌ ش١ٜٓ قد ايتصَت با٭ٚاَس ٚتسنت ايٓٛاٖٞ فُا إٔ ؽسز َٔ فًطٗا أٚ أمج
َٓاضبتٗا إ٫ ٚاؿذاب قد غئ٢ شٜٓتٗا ٚمجاهلا نايؿدف١ ٫ حيذب 

 ايً٪ي٪٠ بٌ حيُٝٗا . 
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 ايً٪ي٪٠ امله١ْٛٓ : 
ؼب إٔ تهٕٛ سٝاتٗا مج١ًٝ قد َصدت بني املعسف١ ٚايجك١ ٚاملٛضٛع١ٝ يف 

ايساق١ٝ ٚتفاُٖٗا ا٭نٝد سني تتشدخ  يػاتٗاٌ شٜٓتٗا ٚػًُٗا ؛ فُا أمج
ٚتتعاٌَ َع ايص١ٜٓ ٚايتذٌُ سدٜح ٚتعاٌَ جيعٌ ْفطٗا ْفطّا عاي١ٝ زا٥ع١ قد 

  …افتكست إىل ايػسف أغد افتكاز َٓٗا إىل اؿٝا٠ 
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قًب خافل زٕ اهلاتف يًُس٠ ا٭ٚىل .. زفعت ايفتا٠ ايطُاع١ بٝد َستعػ١ ٚدبني َتعسم ٚ
خا٥ف إْ٘ ؾٛت زدٌ غسٜب حياٚزٖا به٬ّ مجٌٝ ؼت أَاْٞ ٚزد١ٜ ٚٚعٛد ْسدط١ٝ 

أضفت ع٬ق١ مح١ُٝ بُٝٓٗا قد اضتٛىل نرب٘ ع٢ً عكًٗا ٚقًبٗا . أغًل ٚأغًكت 
 ايطُاع١ بعد إٔ مت ايتعازف يتعٝؼ غازق١ يف أس٬ّ ايٝكع١ . 

 مسع ؾٛتٗا زٕ اهلاتف َسات عدٜد٠ ػسأت َٔ خ٬هلا إٔ ؼادث٘ ٚسني
بسا٠٤  تٚأْٗا املتؿ١ً أٜكٔ أْٗا ٚقعت يف ايفذ فئايبٗا بايس١ٜ٩ فسدت ٚبه

.. نٝف ؟ ٚأخاف ؟ ٚميهٔ ؟ ٚأًٖٞ إدابات ضاذد١ ٚنأْ٘ ا٭ٌَ 
ايٛسٝد يف سٝاتٗا ، أغًكت ايطُاع١ ٖٚٞ يف غا١ٜ ا٫زتباى هلرا ايئًب 

٘ يكا٤ ز١ٜ٩ ٌٖ ؼكك٘ أّ متاْع َٚا شاٍ ؾٛت٘ ٜدٟٚ يف آذاْٗا بٛعدٙ إْ
ٚفكط . فهست نجريّا .. ٚاضتػازات ؾدٜكتٗا ايط١٦ٝ نإ ْتادٗا 

ايتٓاشٍ ي٘ بؿٛز٠ َع زضاي١ مج١ًٝ ٚؾًت إيٝ٘ فبادز با٫تؿاٍ غانسّا 
 ٖدٜتٗا .. 

زٕ اهلاتف فدم قًبٗا يسْٝٓ٘ .. َٔ ؟ فت٢ أس٬َٗا قد تػري ؾٛت٘ ْٚرب٠ 
 …١ بٗرٙ ايؿٛز٠ سدٜج٘ َعٗا .. ٜٗددٖا بإٔ ؽسز َع٘ إ٫ فايفضٝش

آٖات َٔ ؾدزٖا نٝف أعئت٘ ايئعِ ايرٟ اؾئادٖا ب٘ 
طايبٗا باـسٚز ؼت ضػط فٛافكت املطه١ٓٝ فكتٌ عفتٗا ٚدْظ 

عسضٗا ٚيئذ مسعتٗا ٚٚقازٖا ٚبعد ذيو أعادٖا إىل َٓصهلا ٫ 
 تؿدم َا سؿٌ !!!! . 

 ايً٪ي٪٠ ايطادض١ عػس
 مساع١ اهلاتف
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زفعت مساع١ اهلاتف يتهًُ٘ فُٝا سؿٌ فأخر ٜتًٌُُ َٔ سدٜجٗا ْعس 
تبازٖا ٚزد٠ غِ عبريٖا ٚتسنٗا ذاب١ً سني أغٗس خٓذس ايرٍ ٚايعاز باع

ٚغسض٘ يف قًبٗا َٚػاعسٖا ، طاٍ اؿدٜح َع٘ بعبازات سص١ٜٓ ترنسٙ 
بٛعٛدٙ اهلاتف١ٝ ٚأْ٘ فت٢ أس٬َٗا ٖٚٞ غسٜه١ سٝات٘ ٚأّ أ٫ٚدٙ ايكاد١َ 

 فأدابٗا ضاسهّا .. َٔ تهًُين تهًِ غريٟ ٚؽسز َع٘ َٚٔ ايعاز ا٫قرتإ
 –بو عرب ٖرا ايٛض١ًٝ ٚبعد إ سؿٌ َا سؿٌ .. أغًل ايطُاع١ ٚيٮبد 

تسنٗا .. بعد إٔ أخر أعص َا متًو بان١ٝ سطري٠ ٜضشو َٓٗا بعد إٔ 
ضشو عًٝٗا قد ْدَت أغد ايٓدّ ّٜٛ إٔ نًُت٘ ٚمسعت َٓ٘ ٚمتٓت 

أْٗا مل تسفع ٜدٖا مساع١ اهلاتف يٝبك٢ ايعاز ؼًُ٘ ٚسدٖا بعد إٔ 
٠ ايجٛاْٞ يٝٓط٢ ٖٛ ٚتعٌ ٖٞ تتذسع أمل ايًر٠ احملس١َ اغرتنا يف ير

فدئ٠ٛ ا٭يف ٌَٝ تبدا غئ٠ٛ ٚاسد٠ ٚبعدٖا خئٛات ٚخئٛات 
 ٜؿعب ايرتادع عٓٗا . 

 :  ايً٪ي٪٠ امله١ْٛٓ
تعسف َا ٚزا٤ مساع١ اهلاتف ٚزا٤ٖا دع٠ٛ يًدٝا١ْ ٚايطكٛط يف املطتٓكعات 

( ٜؿفٗا مبًه١  ض١٦ٝ ايٛب١٦ٝ ، تعسف أْ٘ ميدح مجاهلا فإذا ْاٍ َٓٗا قاٍ : ) 
اؾُاٍ فػرا ساٍ اؿٍٛ قاٍ : ) قبٝش١ ( نِ َٔ فتا٠ عرب مساع١ اهلاتف بكٝت 

 سبٝط١ ايداز سا١ًَ ايعاز ٫ تكبٌ خاطبّا . 
اع١ اهلاتف : ؼٌُ قا١ُ٥ َٔ اـطا٥س يف ظٌ ايٓدّ ٚايدَٛع ٚايضٝاع مس

٭دٌ غاب تتط٢ً َع٘ نإ ايجُٔ غسفٗا فطُاع١ اهلاتف بدا١ٜ عابج١ ْٚٗا١ٜ 
 َ٪مل١ . 

ِٔ َٜتَِّبِع قاٍ تعاىل :  )  ََ َٚ  ِٕ َِٝئا َٛاِت ايػَّ ُٓٛا ٫ َتتَِّبُعٛا ُخُئ ََ َٔ آ َٗا ايَِّرٜ َٜا َأُّٜ
َٛاِت ايػَّ َِٓهِسُخُئ ُُ َٚاِي َُُس ِباِيَفِشَػا٤ِ  ُ٘ َِٜأ ِٕ َفِإَّْ  (   21( )ايٓٛز: َِٝئا
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أخيت ايهسمي١ .. ملاذا ازتٝاد املئاعِ ؟ ع١َ٬ اضتفٗاّ ْكتئع بٗا 
اإلداب١ ْعب٧ َطاسات ايٛزم مبا ٖٛ مجٌٝ ٚعُٝل .. تأًَٞ ساٍ ايفتٝات يف 

ايرٟ زمبا ٖرٙ املئاعِ َٔ ازتفاع أؾٛاتٗٔ بايضشو ٚاؿدٜح 
(  دٚا١َ ا٭ض١ً٦ ايتشرٜس١ٜضبب ايتهػف يًعُاٍ ٚاـدّ ٚسٝٓٗا تعٛد ) 

عٔ سذابٗٔ ٚشٜٓتٗٔ .. نٝف ؟ َٚٔ املطتفٝد َٔ خسٚز ايفتا٠ َع 
ؾدٜكاتٗا ؟ ٚإىل أٜٔ ؟ َٚت٢ ايعٛد٠ ؟ ٌٖٚ ضتتأخس ؟ ٚاملؿٝب١ إٕ 

 ( ..  ) اؿب ٚايتعسف عٔ قسبخسدت َع َٔ ٜكتٌ عفتٗا باضِ 
املئاعِ عاد٠ أخرت َٔ ايهفاز هلا ضٛابط غسع١ٝ َت٢ ازتٝاد 

تٛفست نإ دا٥صّا ٚقد نسٖت عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا يًفتا٠ اـسٚز 
( بٌ ست٢ ايؿ٠٬ يف بٝتٗا  ٚبٝٛتٗٔ خري هلٔيًُطادد ٚيف اؿدٜح ) 

أفضٌ َٔ املطذد ... مل٘ ؟ محا١ٜ هلا َٔ ايتبرٍ ٚايفت١ٓ ٚاملتأٌَ يعرز َٔ 
. ٖٛ املًٌ ٚايطآ١َ ٚايفساغ ايكتٌ ... فإىل َٔ استذت تستاد املئاعِ ..

 بريو ٖرا املجاٍ : 
ايعامل١ ايعابد٠ . سفعت ايكسإٓ  –سفؿ١ بني ضرئٜ ايفك١ٗٝ ا٭ْؿاز١ٜ 

ض١ٓ . قاٍ َٗدٟ بٔ َُٕٝٛ : )  70ض١ٓ ٚعاغت  12ايهسِٜ ٖٚٞ بٓت 
قس٠ ض١ٓ ٫ ؽسز إ٫ ؿاد١ . قد ٚددت ضعاد٠ قًبٗا ٚ 30َهجت يف بٝتٗا 

عٝٓٗا .. ٚطُأ١ْٓٝ ف٪ادٖا يف بٝتٗا املتٛاضع ف٬ ٜتطسب إيٝٗا املًٌ أٚ 
 تئسقٗا ايطآ١َ ٚغريٖا نجري َٔ فتٝاتٓا املطًُات . ايٮي٧ امله١ْٛٓ . 

 ايً٪ي٪٠ ايطابع١ عػس
 ازتٝاد املئاعِ
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أختاٙ .. نِ َس٠ ؽسدني َٔ بٝتو غٗسّٜا أٚ ضّٜٓٛا ؟ عفّٛا ) َّٜٛٝا ( ٚإىل أٜٔ ؟ 
ثايج١ َٚسات بعد َسات بدٕٚ َٓاضب١ فٌٗ إىل ايتطٛم َس٠ ٚيًصٜاز٠ ٚايتٓصٙ ثا١ْٝ ٚ

 ٖرا ًٜٝل ؟ 
 َٔ فضًو ... 

ازتٝاد املئاعِ ٖٛع يف ايطعس ٚايتهايٝف فهِ ا٭مثإ ايباٖع١ 
 تدفع ٭دٌ ٚدب١ زمبا أغبعت أنجس َٔ دا٥ع . 

 قاٍ تعاىل :  
١َِّ اُ٭َٚي٢)  ًِِٖ َٔ َتَبسَُّز اِيَذا ٫َٚ َتَبسَِّد  َّ ُِٝٛتُه َٕ ِفٞ ُب  ( 33)ا٭سصاب: (ََٚقِس
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( فتا٠ ؽسز يًطٛم َػُس٠ عبا٤تٗا عٔ ضاعدٜٗا َٔ فٛم بٓئًٕٛ  أز٣ٚ) 
ٜعٗس ٚاضشّا عٓد َػٝتٗا قد يبطت ع٢ً ٚدٗٗا غئا٤ غفافّا ٜفٛح 

ايعئس ٜٚتشسى َعٗا تدخٌ أنجس احمل٬ت ٚتتشدخ َع ايباع١ بؿٛت 
 َتهطس ملٓاضب١ ٚبدٕٚ َٓاضب١ . 

  ايهسمي١ ... يتأخ
عٛزى ػاٙ ٖرا املجاٍ ايرٟ ٜتهسز يف أضٛاقٓا ؟! َا زأٜو يف َا غ

ُٖط١ أُٖظ بٗا يف أذْو عٛاز ٖاد٨ َٓئكٞ بعٝد عٔ اجملا١ًَ 
قسٜب َٔ املؿازس١ ْطتعسض َٔ خ٬ي٘ ايدزَاتٝه١ٝ يف ايؿ١ سني ٜكع 

( ذٟ اـُطني ض١ٓ سادخ أيِٝ ٜطبب غ٬ًّ زباعّٝا ٜكعد  أز٣ٚايٛايد ) 
طتػف٢ . ذٖبت يصٜاز٠ ٚايدٖا يًُس٠ ا٭ٚىل ٚايدَٛع ملد٠ ط١ًٜٛ يف امل

٫ ػف عٔ سربٗا ، دخًت عًٝ٘ فابؿست أباٖا يف ساي١ ض١٦ٝ آملت ْفطٗا 
ٚايدٖا ايهسِٜ ، ٚسصْت يػهٛاٙ ، ٚدَعت عٝٓٗا ٯٖات٘ ٚأْات٘ ٖٚٛ َٔ ) 

( َع  أز٣ٚ( قبًت زأض٘ ٚدعت ي٘ بايؿش١ ٚايعاف١ٝ ... ٚقفت )  اؿٕٓٛ ٚنف٢
هس يف ساٍ إخٛاْٗا ايؿب١ٝ ايؿػاز ٜٓتعسٕٚ عٛد٠ أبِٝٗ ْفطٗا تف

يٝكضٞ سٛا٥ذِٗ ، ٚخيفف يٛعتِٗ ، ٜٚػبع دٛعتِٗ ، قد تعًكت قًٛبِٗ ٚقًبٗا 
ب٘ ، فُّٗٛ ٚأسصإ ، ٚذٍ ٚخضٛع يًٓاع تترنس شٜاز٠ ٚايدٖا .. فتًُح 

 ( نِ تعر باملسض٢ َٔ نٌ ْٛع ٚساي١ ..  املطتػفٝاتيف ا٭فل ) 
اب١ يف أعُاز ايصٖٛز َٚكتبٌ اؿٝا٠ أؾبشٛا َعاقني ََُٗٛني فهِ َٔ غاب ٚغ

 . 

 عشرةاللؤلؤة الثامنة 
 همسة يف أذنك
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( نِ  قبٌ ٚبعد( تكازٕ بني سٝاتني )  أز٣ٜٚا َٔ عافاى اهلل .. ٚقفت ) 
 ناْت غازق١ يف املادٜات ٚآخس املٛضات . 

( أعادٖا إىل إٔ تعٝؼ اؿٝا٠ ايطعٝد٠ يف ظٌ  سادخ ٚايدٖا) 
ز بعد ايّٝٛ بٌ سذاب ٚسػ١ُ ٚإقباٍ ع٢ً ايؿ١ً باهلل عص ٚدٌ ف٬ ضفٛز ٫ٚ ترب

 اهلل تعاىل .. 
 أخيت املتطٛق١ : 

ٜا َٔ ابتعدت عٔ طاع١ اهلل عص ٚدٌ .. ٖرٙ ايدْٝا نِ فٝٗا َٔ عني 
بان١ٝ ٚقًب سصٜٔ ، نِ فٝٗا َٔ ايضعفا٤ ٚاملطانني ٚاملعدٜٔ قًٛبِٗ 

 تػتػٌ ٚدَٛعِٗ تطٌٝ فٗرٙ تػهٛ ع١ً ٚضكُّا ٚأخس٣ ُّٖا ٚقًكّا .. 
عصٜص٠ ذيت ، ٚؾشٝش١ َسضت ، ٚمج١ًٝ َطشٛز٠ ، ٚقد٠ َع١ْٛٝ . تًو ٖٞ 
 ايدْٝا .. تضشو ٚتبهٞ ، ٚػُع ٚتػتت ، غد٠ ٚزخا٤ ٚضسا٤ ٚضسا٤ . 

 فامحدٟ اهلل ع٢ً ْع١ُ ايؿش١ ٚايعاف١ٝ .. 
 ايً٪ي٪٠ امله١ْٛٓ : 

َا أمجًٗا يف تطٛقٗا تستدٟ عبا٤تٗا قد ع٬ قٝا ٚدٗٗا مخازٖا ايطاتس ، 
ْت َع أخٛاتٗا املطًُات ٜدّا ٚاسدّا ٜٛؾٞ بعضٗٔ بعضّا نا

بايه١ًُ ايؿادق١ ، ٚايٓؿٝش١ امل٪ثس٠ ، ٚايػسٜط املفٝد ، ٚايهتٝب 
 اهلادف ، ٚاهلد١ٜ املػًك١ .. 

 قاٍ تعاىل : 
 (َٗ ِٓ ََٜٚ َُِعُسِٚف  َٕ ِباِي َُُسٚ َٝا٤ُ َبِعٍض َِٜأ ِِٚي ِِ َأ ُٗ َٓاُت َبِعُض َِ ٪ُُِ َٚاِي  َٕ ُٛٓ َِ ٪ُُِ ِٔ َٚاِي َٕ َع ِٛ

َِٓهِس ُُ  ( . 71()ايتٛب١:  اِي
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ايطا٥ل ضسٚز٠ فسضت ْفطٗا يضعف ايسدٌ يف ؼٌُ املط٦ٛي١ٝ ف٬ فاٍ 
 ملعا١ًَ خاؾ١ َع٘ َٔ طٍٛ اؿدٜح سّٝٓا ٚايضشو َع٘ أسٝاّْا أخس٣ . 

 اجمل٬ت املاد١ٓ دع٠ٛ يًطفٛز ؼت ) اؿب ايعؿسٟ ( . 
 تر نتايٛداتٗا ) ايٝٗٛد ( . أغٗس َٔ ميًو بٝٛت ا٭شٜا٤ ٜٚٓ

ا٫خت٬ط ٜٗرب ايػسٜص٠ ٜٚهبح مجاح ايػ٠ٛٗ ٖرٙ دع٣ٛ ناذب١ 
 ٚايعامل ايػسبٞ غسب َٔ اـئ١٦ٝ بطببٗا ست٢ ايجُاي١ . 

سذاب املط١ًُ : ٜطتٛزد َٔ ) فسْطا ( فُت٢ عسفت اؿذاب ٖٚٞ َٓبع ايسٚا٥ح 
 ايٓت١ٓ ٚاـ٬ع١ . 

 و أ٫ّٚ . قبٌ إٔ تهطيب قًٛب ايٓاع انطيب قًب
يهٌ فتا٠ ) ٖٛا١ٜ ( نايسضِ ٚمجع ايئٛابع ف٦ّٝٓٗا ملٔ ناْت ٖٛاٜتٗا مجع 

 اؿطٓات ٚاؿرز َٔ ايط٦ٝات . 
تأًَٞ تػسٜد ايعؿافري ٜبػ٪ بعضٗا بإط٬ي١ ايؿباح املػسم .. تئري .. 
ٚؼط .. ٚتػسد .. تبتعد .. ٚتكرتب نْٛٞ َجًٗا ٚاعجٞ عٔ َٛاطٔ 

 ١ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚزضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ . ايطعاد٠ اؿكٝك١ٝ يف طاع
اـاد١َ .. قدَت َٔ ب٬د بعٝد٠ تازن١ شٚدٗا ٚأبٓا٤ٖا فًرات 

أنبادٖا نٞ ؽدَو أْت ٚأًٖو تٓعف ٚتػطٌ ٚتئبذ ٚتتعب 
فًٝٛح يف ذانستٗا أ٫ٚدٖا فتفسح ٚؼصٕ ٚقد تٓشدز دَٛعٗا غٛقّا 

دٌ دازِٖ َعدٚد٠ هلِ متضٞ قساب١ ايطٓتني بعٝد٠ عٔ أًٖٗا ٭
تأخرٖا ْٗا١ٜ نٌ غٗس فتدفعٗا ٭٫ٚدٖا ٖٓاى يٝفسسٛا َكابٌ سصْٗا 

 اللؤلؤة التاسعة عشر
 أسطر متناثرة
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ٜٚطعدٚا َكابٌ تعبٗا ٜٚٓعُٛا َكابٌ أملٗا ٜٚؿشٛا َكابٌ َسضٗا 
 ٜٚضشهٛا َكابٌ دَٛعٗا ُٖط١ يف أذْو .. 

امحدٟ اهلل إذا مل تهٕٛ َجًٗا ٚنْٛٞ بٗا زس١ُٝ ٚعًٝٗا َػفك١ 
 ١ هلا يف دٜٓٗا . ٚقدَٞ هلا ايهتب ايٓافع

ٌٖ غا١ٜ طُٛسات ايفتا٠ ْٚٗا١ٜ اٖتُاَاتٗا ) ايسٜاض١ ( َٚتابع١ أخبازٖا بهٌ 
 محاع ٚفاع١ًٝ !!! 

أنرب عٝب ٜٛد٘ يًسدٌ إٔ ٜكاٍ ي٘ : ) اَسأ٠ ( فُا باٍ ايفتا٠ املطرتد١ً تدعٛا 
 اٯخسٜٔ إىل عٝبٗا . 

 ٤ ٚايعف١ .. ميتدح ايفت٢ بايػذاع١ ٚايهسّ بُٝٓا متتدح ايفتا٠ باؿٝا
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ايدْٝا بطُاتٗا اؾ١ًُٝ ، ٚأزضٗا ايػاضع١ ، ضُت املٛت٢ نُا محًت 
 ا٭سٝا٤ . 

تأًَٞ .. أغذازٖا نٝف تٓكـ أٚزاقٗا خسٜفّا يتعٛد زبٝعّا تؿُد أَاّ 
ايربد ٚايؿٝف ٖرٙ ايػذس٠ ) أْت ( متضٞ عًٝو ا٭ش١َٓ ٚايطٓٛات َٓر 

 يهًُات .. ٫ٚدتو ٚست٢ قسا٠٤ ٖرٙ ا
أَا تأًَت .. ٖرٙ املسأ٠ اييت اسدٚدب ظٗسٖا ، ٚابٝض غعسٖا ، 

ًت خئاٖا ، ٚخازت قٛاٖا .. ٚضكط سادباٖا ، ٚتٓاثست أضٓاْٗا تكّٛ قٚتجا
 ٚتكعد ٚتؿًٞ ٚتؿّٛ ٚتأنٌ ٚتػسب ٚتكضٞ سادتٗا ) بؿعٛب١ ( .. 

اٖس٠ ٚملا ٖرٙ املسأ٠ .. أمل تهٔ غاب١ َجًو عاغت سٝا٠ ايػباب ٚأْٗا ط١ًٜٛ ق
نربت ضٓٗا ٚضعت بٓٝتٗا ٚتٓٛعت أضكاَٗا تبهٞ ع٢ً أٚزام َٔ سٝاتٗا 

ضكئت ٜصداد بها٩ٖا أنجس إذا َا داُٖٗا املسض ٚتهاثست 
 عًٝٗا ا٭ٚداع . 

نٝف بو .. إذا ضكئت آخس ٚزق١ ٚأْت ع٢ً فساؽ املٛت َع١ًٓ ْٗاٜتو 
إ ٚاْكضا٤ أٜاَو َٔ ٖرٙ ايدْٝا . قد أخرت إىل ) احمل١ُ ( َه

تػطٌٝ املٛت٢ ؽًع املػط١ً ثٛبٗا أٚ تكؿ٘ يتػطًو بعد إٔ نٓت تػطًني 
ْفطو بٓفطو تكبًني مي١ٓ ٜٚطس٠ ٚأْت دطد ب٬ زٚح فتهفٓني ٚؼًُني 

يًؿ٠٬ قِ إىل ايكرب أٍٚ َٓاشٍ اٯخس٠ فإَا زٚض١ َٔ زٜاض اؾ١ٓ ٚإَا سفس٠ َٔ 
 سفس ايٓاز . 

 اللؤلؤة العشرون
 النواية
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 أختاٙ .. 
ٚدو يٮضٛام ؟ أٜٔ ايفاضكني ؟ أٜٔ أٜٔ أًٖو ؟ أٜٔ ؾدٜكو ؟ أٜٔ خس

املطاسٝل ؟ أٜٔ ايطٗسات ؟ أٜٔ ايعهٛف ع٢ً ايفضا٥ٝات ؟ أٜٔ اجمل٬ت ؟ 
 أٜٔ آخس املٛضات ٚاملٛد٬ٜت ؟ أٜٔ ايدْٝا بأضسٖا ؟ أٜٔ ايدْٝا ٚأًٖٗا ؟ 

 قاٍ تعاىل :  
 (ِٛ َٜ ِِ َٕ ُأُدَٛزُن ِٛ َٛفَّ َُا ُت َِٚإَّْ ِِٛت  َُ ُّ َِْفٍظ َذا٥َِك١ُ اِي ِٔ ُن ِٔ ُشِسِصَح َع َُ ١ََِ َف َٝا َّ اِيِك

َََتاُع اِيُػُسِٚز َٝا ِإ٫  َٝا٠ُ ايدُِّْ ََا اِيَش َٚ ١ََّ َفَكِد َفاَش  ٌَ اِيَذ َُٚأِدِخ َّاِز  ( )آٍ اي
 ( . 185عُسإ:
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 ايً٪ي٪٠ امله١ْٛٓ : 
ٖٓا انتٌُ ايعكد بٓا فأغهس يو ايدقا٥ل ايج١ُٓٝ َٔ ٚقتو يكسا٠٤ 

 دعٌ اهلل ذيو يف َٛاشٜٔ سطٓات اؾُٝع .  –يهتاب ٚتؿفش٘ ا
 أخيت ايعصٜص٠ .. 

ايفتا٠ .. قئس٠ َٔ قئسات دَا٥ٓا ، ايفتا٠ .. ْبض١ َٔ ْبضات قًٛبٓا .. ايفتا٠ 
ؾفش١ َٔ ؾفشات سٝاتٓا .. نتب هلٔ ايهتاب ٚضئست ؾفشاتٗا 

ٖادف ٚأٚزاق٘ .. دعٝٓا ْتػازى ضّٜٛا بفهس٠ ددٜد٠ أٚ تعكٝب أٚ ْكد 
 سٍٛ قتٜٛات ايهتٝب . 

 سفاظّا ع٢ً تًو ايكًٛب اؾ١ًُٝ َٔ ٭ي٦ٓا امله١ْٛٓ ... 
 

 ــــــــــــــــــــ
 

 امل٪يف / عادٍ ايعبداؾباز
 "سفع٘ اهلل "

 
 عف أدسٜٓفع ب٘ ٜٚضا أضأٍ اهلل إٔ 

 اكتمال العقد


