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 إليِك أيتها .. 
 اللؤلؤة المكنونة
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  …احملب١ 
 اغِ ممٝع يف عامل ايفتٝات غببٗا ضق١ املعا١ًَ ٚغعاض٠ ايعاطف١ . 

  …فايفتا٠ 
ٚيف ايجا١ْٜٛ اجملس٠ أٚ  #ٚيف املتٛغط١ املجاي١ٝ  #يف االبتسا٥ٞ املتفٛق١ 

اسبٝا٠ ٚيف ازباَع١ املعجب١ احملب١ . َا يٓا ْطاٖا حع١ٜٓ زاُٖتٗا  #املؿاغب١ 
بَُٗٛٗا ؟ قس خبًت بايبػ١ُ عٔ ْفػٗا فضاّل عٔ غريٖا . سبب ظا٥ف 

َؤقت ) اسبب ( َا أقسغٗا ن١ًُ ، َٚا أعصبٗا ْػُّا ، َٚا أضٚعٗا عاملّا تطتع 
يف أضجا٥٘ قًٛب احملبني . إْ٘ ؾعٛض فٝاض َٔ فتا٠ ألخط٣ تعًكت بٗا فأْػت 

سبضٛضٖا ، ٚذبعٕ  يػُاع قٛتٗا ٚازبًٛؽ إيٝٗا ٚإٕ طاٍ ايٛقت ، تفطح
يػٝابٗا فتػاض عًٝٗا َٔ نٌ ؾ٤ٞ حت٢ َٔ ْفػٗا فًٗا تكسّ اهلس١ٜ ٚتهتب 

ايطغاي١ ٚتٓعِ ايككٝس٠ . ٚتطغًٗا عرب ايٛغٝط١ اييت ضمبا غببت ايٓسّ فُٝا 
بعس فاإلعجاب بع١ًَٝ أٚ َع١ًُ ال ٜعين املطاضز٠ هلا ٚايتكفات اشباط١٦ ٚيٛ 

 ناْت غري َككٛز٠ ألجًٗا . 
  …ب اإلعجا

 المؤلؤة احلادية عشر
 اإلعجاب !!!
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ٖٛ تعبري عٔ حكٝك١ ؾدك١ٝ ايفتا٠ ٚاٖتُاَٗا فٗٞ تبخح عُٔ جياْػٗا 
ٜٚؿاضنٗا ضمبا ناْت َالح١ ايعاٖط ٚخف١ ايسّ ٚحػٔ املعا١ًَ ٚغعاض٠ 

  …ايعاطف١ ٚايفطاغ غبب َباؾط يصيو 
) فاألضٚاح جٓٛز صبٓس٠ َا تعاضف َٓٗا ا٥تًف َٚا تٓانط َٓٗا اختًف ( قاٍ ابٔ 

يف ايعامل ايعًٟٛ ٚايػفًٞ فأقًٗا احملب١ ( فاسبب ْبع ال ايكِٝ : ) ٚنٌ حطن١ 
جيف َس٣ اسبٝا٠ ٜعٜس قفا٤ ٚعصٚب١ َا نإ هلل ٚيف اهلل أَا اسبعٕ بفطام اسببٝب 
َٔ ايبؿط فٗٛ ايفت١ٓ ٚايعؿل ايصٟ قاٍ عٓ٘ ابٔ ايكِٝ ) ٖصا زا٤ أع٢ٝ األطبا٤ 

 . زٚاؤٙ ٚعع عًِٝٗ ؾفاؤٙ ٖٚٛ ايسا٤ ايعضاٍ ٚايػِ ايكتاٍ ( 
ِِ( )اسبسٜس: ِِ َأُِْفَػُه ُِٓت ِِ َفَت ََٚيِهَُّه  ( . 41قاٍ تعاىل : ) 

إشٕ مبعاٖس٠ ايٓفؼ ٚاالْؿػاٍ بطاع١ اهلل غتتالؾ٢ احملب١ فٗٞ عطض١ٝ 
 َٚؤقت١ فطابط١ اسبب تبك٢ فرت٠ ٚغتٓتٗٞ عاجاّل أّ آجاّل . 

ُٓٛا َأَؾسُّ  ََ َٔ آ َٚايَِّصٜ ِ٘ ( )ايبكط٠:ٜٚبك٢ اسبب اسبكٝكٞ يف قٛي٘ تعاىل : )  َّ ( 461ُحّبّا ِي
 . 
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 خبطٛتني أغٛزت اسبٝا٠  …بهًُتني ضاعت ايفتا٠ 
ربطج يًػٛم  …تعٝـ َع أًٖٗا يف بٝت أبٝٗا  …فتا٠ يف ضٜعإ ؾبابٗا 

ٚحسٖا .. ٚتسخٌ ع٢ً ايباع١ مبفطزٖا .. بإُٖاٍ َٔ أغطتٗا فُع ايرتزز عٌ 
ساق١ فأخصت ضقِ ٖاتف٘ ٚمل ايػٛم ْؿأت بٝٓٗا ٚبني أحس ايباع١ عالق١ ٚق

تًبح حت٢ قٜٛت ايكساق١ ٚقاضا ٜٓتعطإ ايفطق١ املٓاغب١ ، يتتػٝب األغط٠ يف 
ظٜاض٠ األقاضب ٚتتدًف ايفتا٠ يٛحسٖا يتتكٌ ع٢ً ٚج٘ ايػطع١ بكسٜكٗا يٝأتٞ 

 فتكع ازبطمي١ . 
ٚفجأ٠ : ذبٌُ ايفتا٠ غفاحّا فتدفٝ٘ عٔ أًٖٗا بططم ٚأغايٝب ؾٝطا١ْٝ يٝتفكا 

إجٗاض٘ ٚقتً٘ فتدطجا ذبت جٓاح ايعالّ يتضع٘ يف ايعطا٤ ٜٚكّٛ  ع٢ً
اجملطّ بكتً٘ يتدتًط زَاؤٙ بسَا٤ أَ٘ َٔ جطا٤ إجٗاض٘ ٜٚهؿف اهلل 

ازبطمي١ ع٢ً ٜس ضجاٍ األَٔ يٝدطج ايكباح ٚتبعغ ايؿُؼ ٚتػتٝكغ األغط٠ ع٢ً 
ٍ َكٝب١ ذبتاض هلا ايعكٍٛ ، ٚتؿٝب هلٛهلا ايطؤٚؽ ، ٚت٤ٛٓ حبًُٗا ازببا

 ايطاغٝات . 
 

  …أخيت ايهطمي١ : تأًَٞ عٝٓٝو يف ٖصٙ ايكك١ َٔ ْعطات مخؼ 

 المؤلؤة الثانية عشرة
 تقول عيناك !!!
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عط٠ اسبا١ْٝ : إىل األّ اسبٕٓٛ ٖٚٞ تبخح عٔ بٓتٗا يف نٌ ٓاي ايٓعط٠ األٚىل :
ْاح١ٝ َٔ بٝتٗا فال دبسٖا يتبخح األغط٠ نًٗا يف نٌ َهإ يتجسٖا يس٣ 

 ضجاٍ األَٔ غاضق١ يف شٍ عاضٖا . 
ايٓعط٠ ايؿاضز٠ : هلٍٛ اسبازث١ ْٚٗاٜتٗا فبأٟ ٚج٘ تكابٌ ايفتا٠  :ايٓعط٠ ايجا١ْٝ 

أغطتٗا ٚبأٟ عصض تتٛج٘ ب٘ إىل أبٝٗا ٖٚٛ َطأط٧ ايطأؽ، َػٛز ايٛج٘ ، 
 ٜت٢ُٓ املٛت فال جيسٙ ٚقس شحبت٘ بػري غهني.

ايٓعط٠ اسباز٠ : يف بؿاع١ ازبطمي١ يٝكسَا إىل احملان١ُ فٝكتٌ  جايج١ :يايٓعط٠ ا
جٔ ايفتا٠ إىل حني فُا حكٌ َُٓٗا ٜػتخكإ عًٝ٘ ايعكاب نٝف اجملطّ ٚتػ

 ال !! ٚاجملتُع نً٘ ميكت جطَُٗا . 
ايٓعط٠ ايكازق١ : يهْٛٗا بهطّا مل تتعٚج فٝا هلٍٛ ايكس١َ ٜٚا  ايٓعط٠ ايطابع١ :

 يععِ املكٝب١ َاشا فعًت بٗا ايططم احملط١َ ٚايػبٌ املُٓٛع١ ؟! . 
ا٥ب١ : يف غًل أبٛاب ايؿط عٓو يتخفعٞ ؾطفو ايٓعط٠ ايت ايٓعط٠ اشباَػ١ :

 ٚؾطف أًٖو فهِ َٔ فتا٠ تٛضطت فػًبت َٓٗا عفتٗا ٚأٖسضت نطاَتٗا ! . 
فايصْٛب جطاحات ٚضب جطح أقاب َكتٌ ٚايػعٝس٠ َٔ ٚععت بػريٖا ٚايؿك١ٝ 

ُٛٓ َِ ُُِؤ َٗا اِي ُِٝعّا َأُّٜ ِ٘ َج َّ َُٚتُٛبٛا ِإَي٢ اي َٕ َٔ ٚععت بٓفػٗا . قاٍ تعاىل : ) 
َٕ( )ايٓٛض: ًُِخٛ ِِ ُتِف َُّه  ( . 14َيَع

 ِِ ُٗ ِٚ ُِٜكَٝب ١َْٓ َأ ِِ ِفِت ُٗ ِٕ ُتِكَٝب ِٙ َأ َِِط ِٔ َأ َٕ َع َٔ َُٜداِيُفٛ َِٝخَصِض ايَِّصٜ ًِ ٚقاٍ تعاىل: ) َف
ٌِ( )ايٓٛض:  ( . 61َعَصاٌب َأِيٝ
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َا أَاْٝو ؟ َا أٖسافو ؟ َا َؿاعطى ؟ َا غاٜاتو ؟ َا  …أخٞ املباضن١ 
ُٛحاتو ؟ َا آَاْٝو ؟ ٌٖ يو ٖسف يف حٝاتو ؟ يرتفعٞ بٓفػو ٚتػُٞ ط

بأخالقو ٚتعٖٞ بإمياْو ٚتؿطيف بعفافو أّ أْت َٔ ايالتٞ ال ٖسف هلٔ إال 
 قتٌ ايٛقت ؟! . 

ٖٛ ايسا٤ ايكتاٍ يًفهط ٚايعكٌ . فهِ َٔ ايطاقات ٜٗسضٖا َٚٔ  …) ايفطاغ ( 
 األفهاض ٜبًسٖا . 
: ) ْعُتإ َػبٕٛ فُٝٗا نجري َٔ  عًٝ٘ ٚغًِ ق٢ً اهللٚيف اسبسٜح قاٍ 

( نِ َٔ فتا٠ طٝب١ اْكًبت غ١٦ٝ نإ ايػبب يف شيو  …ايٓاؽ ايكخ١ ٚايفطاغ 
ايفطاغ ايصٟ حطى ايؿٗٛات َٔ َهاْٗا ٚزفع اشبططات إىل خطٛات ٚعٌُ 

 فعًت ايفتا٠ أغري٠ يف ٜس عسٖٚا ٜػٛقٗا إىل اهلعمي١ ٚاشبػاض٠ نٝفُا ؾا٤ . 
ٚضاقٞ : إىل َت٢ ايفتا٠ ، ايؿ٠ٛٗ تػٛقٗا ، ٚايؿٝطإ ٜكٛزٖا ، أخيت قاض١٥ أ

ٚاألغ١ٝٓ تٓػٝٗا ٚايكٛض٠ تؤجج ؾٗٛتٗا ، ٚتؿػٌ غطا٥عٖا ، قس قبًت يٓفػٗا 
  …األب١ٝ إٔ تفهط يف تفاقٌٝ 

أخص َٔ ٚقتٗا ٚتفهريٖا األَط ايهجري غٌٗ شيو  …فًِٝ خًٝع ضقٝع ال ًٜٝل 
 عٓفٛإ ايؿباب ٚق٠ٛ اسب١ٜٛٝ . 

 ايًؤيؤ٠ امله١ْٛٓ : 

 المؤلؤة الثالثة عشرة
 هكذا يصنع الفراغ !!!
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َجاٍ ٚاضح مل٤ٌ ايفطاغ ) باشبري ( َٔ زع٠ٛ ٚعٌُ قاحل ٜكطبٗا َٔ اهلل ، فؿتإ 
 بني فتاتني : 

 فتا٠ قسٚتٗا ايكخابٝات 
 ٚ فتا٠ قسٚتٗا األٚضبٝات 

  

 فتا٠ حجابٗا غرت ٚحؿ١ُ 
 ٚ فتا٠ حجابٗا ظ١ٜٓ ٚق١ٓ 

 

 فتا٠ تبهٞ ألحٛاٍ املػًُات 
 فًِٝ َات ٚ فتا٠ تبهٞ ألٕ بطٌ اي

 

 فتا٠ تٛظع املطٜٛات ايٓافع١ يف تػٛقٗا 
 ٚ فتا٠ تٛظع ع٢ً ايؿباب ضقِ ٖاتفٗا 

 

 فتا٠ تكتين ايهتاب ٚاألؾطط١ ايٓافع١ 
 ٚ فتا٠ تكتين ايفًِٝ ٚاجملالت اشبايع١ 

 

 فتا٠ ذبٝٞ ايًٌٝ بايكًٛات 
 ٚ فتا٠ ذبٝٞ ايًٌٝ باملعانػات 

 

َٚآَث ِٔ َطَػ٢.  ََ َّا  َّا قاٍ تعاىل : ) َفَأ ََٚأ  . ٣َٚ َُِأ َٞ اِي ِٖ  َِ َّ اِيَجِخٝ َٝا . َفِإ َط اِيَخَٝا٠َ ايسُِّْ
 َٞ ِٖ َّ اِيَج١ََّ  ٣َٛ . َفِإ َٗ ِٔ اِي َِّفَؼ َع ٢َٗ اي ََْٚ  ِ٘ َّ َضبِّ َََكا ِٔ َخاَف  ََ )٣َٚ َُِأ اِي

 .( 14-13)ايٓاظعـات:
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شيو ؟ حكٌ عفّٛا .. ) جطٚح يف جبني اسبجاب اإلغالَٞ ( َت٢ ؟ ٚنٝف نإ 
  …شيو ّٜٛ إٔ 

تٗاْٚت ايفتا٠ ٚمحًت عبا٤تٗا ع٢ً غاعسٜٗا أٚ نتفٗا ألْٗا تعٝل اسبطن١  •
 . 
 ّٜٛ إٔ يبػت ايفتا٠ غطا٤ ؾفافّا أٚ ْكابّا يعسّ ضؤ١ٜ ايططٜل .  •
 ّٜٛ إٔ اضتست ايفتا٠ آخط َٛزٜالت ايعبا٠٤ زبُاٍ املٓعط ٚأقٍٛ ايؿٝان١.  •
ض ايضٝك١ بفتخ١ ع٢ً أحس ازباْبني ٜتكٝس عٛضتٗا ّٜٛ إٔ ٚضعت ايفتا٠ ايتٓٛ •

 ؾباب فاضغٕٛ . 
ّٜٛ إٔ ططظت عبا٤تٗا ايككري٠ خبٝٛط غٛزا٤ يف أططافٗا ذبٌُ أٍٚ حطف  •

 ( ٚبايًػ١ اإلجنًٝع١ٜ بًٕٛ شٖيب حبّا يف نٌ جسٜس .  Mَٔ امسٗا ) 
 ّٜٛ إٔ تفٓٓت ايفتا٠ يف ْكابٗا ع٢ً أؾهاٍ خمتًف١ .  •
 ايفتا٠ يف يبؼ ) ايرتٜهٛ ( تكًٝسّا يًفضا٥ٝات . ّٜٛ إٔ ؾاضنت  •
ّٜٛ إٔ قًست ايفتا٠ بًبؼ ) ايبٓطًٕٛ ( ٚ ) ازبٝٓع ( ٚ ) االغرتتـ (ٚ ) املٝين  •

 جٝب ٚاملٝهطٚجٝب ( قس حسز جػُٗا جٗاّل باسبالٍ ٚاسبطاّ . 
ّٜٛ إٔ خطجت ايفتا٠ بجٛب قكري أظٗط قسَٝٗا ع٢ً نعب ي٘ قٛت  •

 ايػ١٦ٝ .  َػُٛع تػاٜط ضفكتٗا
 ّٜٛ إٔ أسبت ايفتا٠ يف يبؼ ) ايهاب ( حبج١ ضق١ ايعبا٠٤ ٚؾفافٝتٗا .  •

 المؤلؤة الرابعة عشر
 حجابك !
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 ّٜٛ إٔ أظٗطت ايفتا٠ ٜسٜٗا زٕٚ يبؼ ايكفاظٜٔ فت١ٓ يًباع١ ٖٚٞ اشباغط٠ .  •
جطٚح يف جبني اسبجاب ذبانٞ ضجاّل ْعع أغفٌ حصا٥٘ ٚانتف٢  …اضن١ بأخيت امل

 بأعالٙ نٝف ٜتكٞ األؾٛاى ٚاألٚغار ؟ 
جطٚح ضمبا حككت اهلسف ايػطبٞ يف خمططات٘ َٚؤَطات٘ يتدطج ايفتا٠ املػ١ًُ 

.. غافط٠ ايٛج٘ .. ْاؾط٠ ايؿعط .. ناؾف١ ايػام .. َتُا١ًٜ املؿ١ٝ .. َتع١ْ 
َتعطط٠ .. تًفت األْعاض ٚتجري ايفت١ٓ قس اغتجابت ٚبهٌ غٗٛي١ يتكػٝط 

 .. اسبجاب يتعٝـ ايتبصٍ املُكٛت ٚتكٝس األعني اشبا١ٓ٥ 
قاض٥يت ايهطمي١ .. نِ ٖٛ مجٌٝ .. ٖصٙ املػتك١ُٝ ٚقس أحػٓت يبؼ 

حجابٗا إٔ ٜهٕٛ فضفاضّا قس ظٜٓت٘ بًبؼ ازبٛاضب ٚايكفاظٜٔ فأنٔ هلا ازبُٝع 
االحرتاّ ٚايتكسٜط ٚاإلنباض ٚاإلجالٍ . قس قُست أَاّ اهلجُات ايؿطغ١ يٓعع 

ٚاإلحنطاف ال تكبٌ  ْٗٝاضإلاسبجاب نايطٛز ايؿاَذ ذبفغ نٝإ اجملتُع َٔ ا
 ايٓكاف أٚ املػا١َٚ ع٢ً ) اسبجاب ( فدط ايفتا٠ ٚعٓٛإ ايطٗط ٚايٓكا٤ . 

 َجايني ثِ احهُٞ:  …تأًَٞ ٜا ضعاى اهلل 
) فتا٠ ( ربطج يًػٛم ٚاضع١ عبا٤تٗا ع٢ً نتفٗا قس يفت ططحتٗا املططظ٠ 

شات  ع٢ً ضأغٗا ، قس ؾهتٗا بايسبابٝؼ فبسا ؾهٌ جػُٗا بٓكاب تعًٛٙ ْعاض٠
يٕٛ ظاٖٞ ٚغطاض فطٜس تفاخط َٔ حٛهلا يف أمجٌ َٛزٌٜ تكع فطٜػ١ غ١ًٗ ) 
يؿاب َانط ( أحل عًٝٗا إٔ ٜطاٖا بعس َكسَات ٖٚساٜا ، فهإ شيو يٝصحبٗا يف 

عفتٗا بػهني ايػسض ٚاشبٝا١ْ يتعٝـ شات ايجُا١ْٝ عؿط ضبٝعّا شٍ اسبٝا٠ بػبب 
 حجاب املٛزٌٜ . 

 حجاب املٛض١ ، فتُاْع ٚتعاضض بؿس٠ ) فتا٠ ( تسعٖٛا قسٜكتٗا إىل
فتكفٗا بايطجع١ٝ فال تبايٞ فٝهٕٛ اسبٛاض بٝٓٗا ٚقسٜكتٗا ملاشا ؟ ٚألٟ ؾ٤ٞ ؟ 
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َٚا ايػبب ؟ َٚا ايسافع . تػاؤالت تسٚض يف شٖٔ قسٜكتٗا . فأجابتٗا ايًؤيؤ٠ 
ٔ امله١ْٛٓ : يف ايبداضٟ إٔ ابٔ عباؽ قاٍ يعطا٤ بٔ أبٞ ضباح : ) أال أضٜو اَطأ٠ َ

ق٢ً اهلل أٌٖ ازب١ٓ ؟ فكًت ب٢ً ، قاٍ : ٖصٙ املطأ٠ ايػٛزا٤ . أتت ضغٍٛ اهلل 
فكايت : إْٞ أقطع ، ٚإْٞ أتهؿف ، فازع اهلل تعاىل يٞ . قاٍ : ) إٕ  عًٝ٘ ٚغًِ

ؾ٦ت قربت ٚيو ازب١ٓ ٚإٕ ؾ٦ت زعٛت اهلل إٔ ٜعافٝو ( . فكايت : بٌ أقرب 
 فازع اهلل يٞ إٔ ال أتهؿف فسعا هلا . 

ٖصٙ اَطأ٠ غٛزا٤ يهٔ بٝضا٤ املبسأ ، بٝضا٤  …ت املًتع١َ يكسٜكتٗا قاي
ايكًب تجرب ع٢ً املطض ٚإٕ نإ قطعّا ٜتدبطٗا يهٓٗا ال تػتطٝع ايكرب ع٢ً 

 خسف اسبٝا٤ ٚجطح ايعفاف ٚإٕ نإ شيو خاضج عٔ إضازتٗا ٖٚٛ ايتهؿف . 
ٕ نا –َجاالٕ  –تػتخل ٚبهٌ جساض٠ إٔ تهٕٛ َٔ أٌٖ ازب١ٓ  …غٛزا٤ 

اسبجاب اإلغالَٞ ع٢ً ْفٛؽ ايكاسبات أبطز َٔ ايجًج ٚأيص َٔ ايعػٌ فاسبجاب 
 نايكسف١ ال حيجب ايًؤيؤ٠ امله١ْٛٓ فٛضا٤ اسبجاب ايػُٛ ٚاالغتكطاض . 

ايًؤيؤ٠ امله١ْٛٓ : حبجابٗا قفعت زعا٠ ايتخطض ، بتُػهٗا ٚايتعاَٗا قس 
أَاّ طٛفإ عضت ع٢ً حٝا٥ٗا ٚعفافٗا بايٓٛاجص فٗٞ ايكًع١ ايؿاخم١ 

 ايتربج ٚبٗطجت٘ . 
 حجابٞ   عبٝس ايعفاف أقٕٛ ع

 ٚبعكُيت أعًٛ ع٢ً أتطابٞ .. 
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