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١َِؾٟ، ِؾَجُزه ١ٌٌ 

و١ف أؽ١ب . «!ٌٙب ؽلٚك

ئظبفخ ئٌٝ . ئّٔٙب أػغٛثخ

َٟ، ا٤ِواض اٌّزفِّش١خ  ف

ٌَ صبه ٠ىجُو . فٟ اٌلِبؽ ٍوطبْ فٟ اٌغّلح إٌُقب١ِخ  َْٛ ٚه ِٓ عّوائٗ رى

ٌىَٕٕٟ . أرأٌُّ رأًٌُّب شل٠لًا. ٌِنا فمْلُد ثصوٞ ا٢ْ. ٠ٚعغط ػٍٝ ػصت إٌظو

أهأ٠زُ و١ف ٘ٛ ٌَبٟٔ؟ لل وُجو، ٌُ ٠ُؼْل . أصٍّٟ ؽبِاًل ثصجٍو ص١ٍَت ا١ٌَّؼ

 .وّب وبْ

ّٓ رَُٛء . اٌّٛعٛك فٟ هأٍٟٚ٘نا ِٓ عّواء اٌَوطبْ  ٚوٍَّب رمَلُِذ فٟ اٌَ

َٟ اٌىالَ. ؽبٌزٟ َٓ . ١ٍىَجُو ٌَبٟٔ أوضو، ١ٍصُؼُت ػٍ أرأٌَُ وض١وًا،أػبٟٔ ، ٌى



ًٌ عّلًا ٘نا اٌّوض . أرقَّشُغ ٚأشىُو اهلل. أشؼو ثٗ وّؾَجِخ ا١ٌَّؼ. ِوظٟ ع١ّ

 .ئَٕٟٔ فبطٌئ ٚاهلل ٠ؾبُٚي َعؼٍٟ ٔم١ًّب. ٌقطب٠بٞ

  

 :اْ ا٤ة اٌجبه ٠ؼبٟٔ ِٓ ا٤ِواض اٌزب١ٌخ ن* 

لوؽخ اٌّؼٟ  -ٖلصٛه ِيِٓ فٟ اٌىٍٟ، -ٍٕلاك فٟ ػعٍخ اٌمٍت، -ٔ 

اٌيهلبء فٟ اٌؼ١ٓ  ئعواء ػ١ٍّخ ا١ٌّبٖ  -ٗ،(ِغ ٔي٠ف ِزمّطغ)ا٦صٕٟ ػّشو 

 -ٙفٟ اٌٛعٗ،( اٌمٛثبء إٌّطِم١ّخ) zoster herpes -٘، (ِغ فملاْ اٌجصو)

 -9ئٌزٙبة شؼجٟ ِيِٓ، -8،(فزبق)فزك  -7فٟ ٠لٖ،( ػٕمٛكٞ)ئٌزٙبة عٍلٞ 

 *.ٚهَ فج١ش فٟ اٌغّلح إٌُقب١ِخ فٟ اٌلِبؽ 

ػٕلِب وٕذ فٟ اٌَبكٍخ ػّشوح ِٓ ػّوٞ، وٕذ أهعٛ اهلل أْ ٠ُِٕيَي ثٟ  

ٌٛلٍذ . ِوظًب َِزؼص١ًب، ٍوطبًٔب، وٟ أرأٌَُ ٌّؾَجزٗ ٚأِِغلٖ ِٓ فالي ا٤ٌُ

َُ ثٙنٖ ًٍ وٕذ ألٛ ٌٟ ٚثٗ . اٌَصالح ط٠ٛ َْ طٍجٟ أٔبٔ َٓ أثٟ اٌوٚؽٟ لبي ٌٟ ئ ٌى

ٌىٓ، أظوٚا، . ػٕل٘ب ٌُ أُػْل ُأوًّ صالرٟ. ٠ؼوف اهلل ِبما ١ٍفؼً. أْعِجُو اهلل

ٌَ طٍجٟ ٚأػطبٟٔ ٘نٖ إٌؼَّخ ثؼل ػّلح ٍٕٛاد ّْ اهلل ٌُ ٠ٕ  !.ئ

 .ال أهعٛ اهلل ا٢ْ، أْ ٠أفن ِّٕٟ ِب طٍجزٗ ِٕٗ 

ًُ اٌّوَض، ٤ص١َو أٔب أ٠عًبأفوػ ٤َٕٟٔ   شو٠ىًب  –ِٓ ِؾَجزٟ اٌؼظ١ِّخ ٌٗ–أؽّ

 .رأك٠ُت اهلل ِؼٟ. ثا٢ِٗ

ّْ اٌنٞ ٠ؾُجٗ اٌوُة ٠إِكثٗ»   (.ٕٔ:ٙػجوا١١ٔٓ. )«ئ



ًَ فٟ ٍِو ِؾَجزٗ،   َْ ِوظٟ ٌَزمل٠ٌو ١ٌِّّي ٌٟ ِٓ اهلل، ٠لػٟٛٔ ثٗ أْ أكُف ئ

. ٌىَٕٕٟ ٌَُذ َِزؾّمبً (. ِؾَجزِٗغ )ٚأْ أؽبَٚي ثٕؼّزٗ اٌقبّصخ أْ أرغبٚة 

ُٗ اهلل ٌه ال ٠غؼٍَُه َِزؾّمًب؟»: ٍزمٌْٛٛ ٌٟ ًّ ِب ٠ىّشُف ٘نٖ ُرل٠ُٕٕٟ ٟٚ٘ . «و

َِٔؼًّب وض١وًح، ٌىَٕٕٟ ٌُ أرغبَٚة ِؼٙب. ال شَٟء ِّٕٟ. ِٓ ٔؼّخ اهلل . أػطبٟٔ اهلل 

أػطبٟٔ  ٚهَثّب  . ٌىَٕٕٟ ٌٚٛ ٌٍؾظٍخ ٌُ أرون اٌّؾبٌٚخ. ظٙوُد غ١َو َِزؾٍك

َُ ٌّؾَجِزٗ  .اهلل َِبػلَرُٗ ٤ٍزٍَ

َْ اهلل . ١ٌغؼٍٕٟ صبٌؾًب ثً . ٌِنا ال أصٍّٟ ١ٌغؼٍٕٟ اهلل ثق١و  ٍٓ ثأ أٔب ػٍٝ ٠م١

ال أرٕبٚي أك٠ًٚخ، ِٚب . ٌٚىَٕٕٟ أصٍّٟ ٌٕفَٟ ١ٌِغِفَو ٌٟ آصبِٟ. ٠ُلهن أٚعبػٟ

ًَ ثؼ١ٍّّخ عواؽ١ّخ . ٍأرون اٌزلث١َو هلل. م٘جُذ ٌغواؽٍخ، ٚال ٌفؾٛصبٍد ٌٚٓ أْلَج

َُ ثٗ ٘ٛ ِؾبٌٚزٟ فمط أْ أص١َو صبٌؾًب، ٘نا ُأطٍجٖٛ أٔزُ ٌٟ ونٌه . ِٚب ألٛ

أؽبٚي أْ ُأػطٟ مارٟ ١ٌٍَّؼ، أْ ألزوة ِٓ ا١ٌَّؼ، أْ . ٔؼُّخ اهلل ُرَّىٕٟ

َُٛق ٌٙنا، ٌىَٕٕٟ ِب ٔغؾُذ ثٗ ثؼل . أَرِؾَل ثب١ٌَّؼ  –ال ألٛي ٘نا رٛاظؼًب–أرّش

َِو لل ٍّؼُذ ِٓ . أصٍّٟ ١ٌِغِفَو اهلل فطب٠بٞ. أصجو. د شغبػزٌٟىَٕٕٟ ِب ف

ُُٙ  .«ال أٍزط١ُغ أْ أصٍّٟ»: وض١و٠ٓ لٌَٛ

ِْ ِٓ مٌه  ِّب أٔب فٍُ ُأػب ًَ ثٟ ٘نا فٟ « ٌِؼلَ طبػزٟ»ِّوًح ٚاؽلًح فمط . أ ؽ

 .اٌغجً اٌّمَلً

ُٗ ٌّؾَجِخ اهلل  ًُ  .ال ٠ُّشِغٍُٕٟ وُ ٍأػ١ش ٚئما وٕذ ٍأػ١ش، ٘نا لل رووُز ٠ؾُص

ِغ ثؼعُٙ ِّواٍد وض١وح، أْ ال ٠و٠ل أْ ٠زنَوو اٌّٛد، ٚ٘نا ٤َٔٗ ٠وغت 

َُ ِِٛرٙب)٘نٖ ٚعُٙخ ٔظو ٚػالِخ فٍٛك إٌفٌ . اٌؾ١بح ئْ ُؽ١ْ١ٕب، »ٌىٓ، (. ػل

ُِْزٕب فٍٍوِة ّٔٛد اٌّٛد عٌَو ٍٛف (. 8:ٗٔه١ِٚخ. )«فٍٍوِة ٔؾ١ب، ٚئْ 



. غُّط ػ١ُٕٛٔب ٍُزفَزؼ فٟ ا٤ثل٠ّخٚفٟ اٌٍّؾظخ اٌزٟ ُد. ٠أفنٔب ئٌٝ ا١ٌَّؼ

ََ ا١ٌَّؼ  .ٍٕؼ١ُش فٟ اٌؾ١بح ا٤فوٜ ٔؼُّخ اهلل ثّشّلح أوجو. ٍٕٚؾُعُو أِب

 وُٕذ أشؼُو ثفوٍػ ػظ١ُ ثبٌفىوح إَٟٔٔ ٍٛف أٌزمٟ ِغ اٌوة    ٗ

لل *. 98ٖٔ ٘نا اٌؾلس ؽصً ٍٕخ .*لل ٚصٍُذ ِّوًح ِٓ اٌّّواد ئٌٝ اٌّٛد 

ٍٞ شل٠ٍل ِٓ اٌىٛهر١يْٚ اٌنٞ ٚظؼٖٛ ٌٟ فٟ  ػب١ُٔذ ِٓ ٔي٠ٍف ِؼٛ

َِوُرٙب فٟ إٌٙب٠خ َِٙب . اٌَّزّشفٝ ػٕلِب أعو٠ُْذ ػ١ًٍَّخ فٟ اٌؼ١ٓ اٌزٟ ف ٛ٠

ُٓ لاّل٠ًخ صغ١وًح، ٌُ ٠ىٓ اٌَل٠و لل ُش١ِل ثؼل ٍٞ . وُٕذ أٍى ِٚٓ عّواء ئٔؾالٍي لٛ

ًَ ثٟ صوُد ال أ١ِِي ث١ٓ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبه . ػّشُذ–اٌّٛد ٌٚىَٕٕٟ ٚصٍُذ ئٌٝ . ؽ

ًِ ِِٕٟ. َظُؼفُذ وض١وًا ٌَّلِح صالصخ أشٙو وٕذ أؽ١ب ثضالس . أمطؼذ ش١َُٙخ ا٤و

ُْٛد ِٓ ػٕيٍح. ِالػك ِٓ اٌؾ١ٍِت فٟ ا١ٌَٛ  !!.َٔغ

وٕذ أشؼو ثفوٍػ ػظ١ُ ثبٌفىوح، إَٟٔٔ ٍٛف . وٕذ أػ١ش ِغ فىوح اٌوؽ١ً 

ًٌ ثؾعٛه . أاللٟ اٌوَة  . اهللوبْ فٟ أػّبلٟ ئؽَب

٠ِٕٟٛ ٠ٚؼِي٠ٕٟ ثجووخ وج١وح وٍّّب وٕذ أشؼو ثإَٟٔٔ أٌُفُظ . ؽ١ٕٙب أهاك اهلل أْ ٠م

أٔفبٍٟ، وٕذ أهٜ ٔغًّخ فٟ اٌَّبء َرْجُوُق، وبٔذ روِٟ ؽٌَٛٙب ئشؼبػبٍد 

وبْ ٌِٕٛه٘ب ٍؾٌو ! وبٔذ هائؼَخ اٌٍّّؼبْ، وبٔذ ٔغًّخ ع١ًٍّخ عّلاً . ُؽٍٍٛح ٌن٠نٍح

ّٞ وبٔذ . ثل٠ٌغ ال ٠ٛصف ٍْ أىهق ٍّبٚ فبرؼ، وبٔذ وبٌّبً، وؾغٍو غبٌٟ  ثٍٛ

وبٔذ ر٥ُّٟٔ رؼي٠ًخ ٚفوؽًب وٍّّب وٕذ أها٘ب، ٤َٕٟٔ وٕذ أشؼو فٟ . اٌضّٓ

 . كافٍٙب ثأَٔٙب اٌى١َٕخ وٍّٙب، اهلل اٌضبٌٛس، اٌى١ٍُِخ اٌملاٍخ، اٌّالئىخ، اٌمّل٠َْٛ

َْ ألوثبئٟ وبٔٛا ٕ٘بن، ٔفًٛ أػّي ًٌ ثأ ائٟ وٍُّٙ، آثبئٟ وبْ ػٕلٞ ئؽَب

ًُ ِٓ ٘نٖ اٌؾ١بح ئٌٝ رٍه . ا٤عاّلء وٕذ أصِلق إَٟٔٔ ػٕلِب وٕذ ٍأهؽ



وٕذ أه٠ل . إٌغّخ، وٕذ ٍأم٘ت أٔب ئ١ٌٙب ِٓ ِؾَجخ اهلل، ١ٌٌٚ ِٓ فعبئٍٟ

َْ اهلل، اٌنٞ ٠ؾُجٕٟ، ٠ُظٙو٘ب ٌٟ، ١ٌمَٛي ٌٟ  .«!أٔزظون»: أْ أصِلق أ

وٕذ ال أرنَوو فطب٠بٞ فٟ . ثب٤هٚاػ اٌّشّو٠وحوٕذ ال أه٠ل أْ أفِىو ثغَُٕٙ، ٚ 

وٕذ أرنَوو فمط ِؾَجَخ اهلل ٚوٕذ . رووُزٙب. اٌٛلذ اٌنٞ وبْ ػٕلٞ اٌىض١و ِٕٙب

َْ أٔب ٕ٘بن، »: ٚوٕذ أهعٛ. أفوػ ، ٌِّؾَجِزه، ٠ب «فٟ رٍه إٌغّخ»أْ أوٛ

َفٍزعؼٕٟ . ٌىٓ ئْ وبْ ثَجت فطب٠بٞ، ٠غت أْ أم٘ت ئٌٝ اٌغؾ١ُ!. ئٌٟٙ

 .«!٠ىفٟ أْ أوْٛ ِؼه. ُره أ٠ّٕب رو٠لِؾَت

. إٌَٛاد اٌط٠ٍٛخ اٌزٟ ػّشزٙب فٟ اٌصؾواء وبٔذ ِؾّجًخ ػظ١ًّخ ١ٌٍَّؼ 

٠ب صبؽجٟ، ”: ئْ م٘جَذ ئٌٝ فٛق ئٌٝ اٌَّبء ٍٚأٌَه اهلل»: وٕذ ألٛي ٌنارٟ

ٌُ صٛة اٌؼوً؟  ِبما رو٠ل (. ٕٕ:ِٕٔزٝ)و١ف كفٍَذ ئٌٝ ٕ٘ب ٚأٔذ ال رٍِج

وّب رو٠ل ٠ب ١ٍّلٞ، وّب رو٠ل ِؾَجُزه، ٌِزعْؼٕٟ ِؾَجُزه »: ٍُٖأع١ُت، “أٔذ ٕ٘ب؟

ئْ شئَذ ٚظؼٟ فٟ عَُٕٙ، فعؼٕٟ، . أٍٍُِ مارٟ ئٌٝ ِؾَجِزه. أ٠ّٕب َروَغت

َََو ِؾَجَزَه  .«!٠ىف١ٕٟ أْ ال أف

اٌمِل٠ٌ وبْ ٌٟ ئؽَبً ثبٌقط١ئخ، ٌِنا وٕذ ألٛي ظًّٕب ٚكْٚ أمطبع صالَح  

ْْ ال أَؽَل غ١وٞ أفطأ »: اٌؾل٠شٍّؼبْ اٌال٘ٛرٟ  ُُ أ٠ّٙب اٌّقٍّص أ ئّٕٟٔ أػٍ

ًَ ِب فؼٍُذ أٔب. ئ١ٌه وّب فطئُذ أٔب َُ ا١ٌم١ٓ، . ٚال فؼ ٌٚىَٕٕٟ أػٍُ ٠ب ئٌٟٙ ػٍ

َُ اٌياّلد ٚال وضوح اٌقطب٠ب، رفٛق طَٛي أٔبِرَه اٌىض١وح ِٚؾَجزَه  أْ ال ِػَظ

(. َ فٟ صالح اٌّطبٌجَٟا٦فّش١ٓ اٌضبِٓ ٌَّؼبْ اٌّزوط. )«اٌُمصٜٛ ٌٍجّشو

ٔؾٓ ال َٔزط١غ أْ ٔفِىَو ٚال أْ ٔؼِجَو . وٍّبُد اٌصالح ٘نٖ ١ٌَذ ِٓ ألٛإٌب

ٚ٘نٖ اٌىٍّبد اٌزٟ وزَجٙب اٌمّل٠َْٛ، ػ١ٍٕب . ثألٛاي وٙنٖ اٌزٟ وزَجٙب لّل٠َْٛ

 .٠ُٚؼِغُجٕٟ ِب ٠ٍٟ ٘نٖ اٌطٍجخ. أْ ٔزجّٕب٘ب، أْ ّٔشؼَو ثٙب ٚأْ ٔؼ١َّشٙب



ٔه، ٠ب ئٌٟٙ، ٠ب صبٔؼٟ ٚ ِٕمنٞ، ال لطوٌح ِٓ اٌلِِٛع، ٚال ١ٌٌ فبف١ًب ع» 

ٌْ ِب ٌُ أفؼٍْٗ . ٚلل ػَوفذ ػ١ٕبن ػلَ ػٍّٟ. عيٌء ِٓ اٌمطوح َٚ ُِل ٚفٟ وزبثه 

ُٖ. ثؼل أ٠عًب َٞ !! فبٔظو ئٌٝ رٛاظؼٟ، ٚرؼجٟ ِب أوضو ِملاَه ٚاغفو فطب٠ب

ًّ  «.....ع١َّؼٙب ٠ب ئٌٗ اٌى

ًَ ثأفىبه٘ب٘نٖ اٌصالح وٕذ أهِكُك٘ب كائُ   ٚثّملاه ِب وٕذ . ًا ٚثغجطٍخ، ٤هَؽ

َُّخ ِؼِي٠زٟ، ٕ٘بن ثؼ١لًا فٛق فٟ  َٕغ َُٙو اٌ أهِكُك٘ب، ثّملاه ِب وبٔذ رظ

ُُ ثٙب ٚػٕل . اٌّالٔٙب٠خ َٟ رٍه إٌغّخ طٛاي ا٠٤بَ اٌزٟ وٕذ أرأٌَ ًُ ػٍ وبٔذ رِط

. «!!رذ ٔغّزٟأ»: ئطالٌِزٙب، وبٔذ رط١ُو ٔفَٟ فوؽًب ٚوٕذ أهِكك فٟ أػّبلٟ

ٍُ . وٕذ أشؼو ثأَٔٙب رغُنثٕٟ ئ١ٌٙب ِورِؾاًل ػٓ ا٤هض ٌُ ثفوٍػ ػظ١ وٕذ أؽ

َْ . ػٕلِب وٕذ أها٘ب وٕذ ال أه٠ل أْ أفِىو ثقطب٠بٞ، وّب ٍجَك ٚلٍذ ٌىُ، ٤

 . فطب٠بٞ وبٔذ ٍُزقِوعٕٟ ِٓ ٘نا اٌَّو

َْ ف١ٙب ٚال ِّوًح ٚاؽلًح فمط، فمط ِّوًح ٚاؽلًح، شؼود ثبٌٕغِّخ فبهغًخ،ال ي ِؼب

َْ ٘نا وبْ ِٓ اٌّشّو٠و.ف١ٙب أؽل ٍْ آفو، . فّٙذ أ رغبٍ٘ذ ٘نا، ُكهُد ئٌٝ ِىب

ًٍ أثصوُد إٌغَّخ ِّوًح أفوٜ رز٤ُ٥  ٚرىٍَُّذ ِغ أفزٟ ػٓ أػّبٍي، ٚثؼل ل١ٍ

 .ػبٚكٟٔ اٌفوُػ ِٓ عل٠ل ثؾ٠ّٛ١ٍخ أوضو. ثجٙبٍء

ًّ عَّٟ َطٛاَي ٘نا   وبْ ٠وأٟ ا٢فوْٚ . اٌٛلذوبٔذ ا٤ٚعبُع ه١٘جًخ فٟ و

ِّب أٔب فىٕذ لل ٍٍَُّذ مارٟ ئٌٝ ِؾَجخ اهلل.إَٟٔٔ أٌفُظ أٔفبٍٟ ا٤ف١وح ِب وٕذ . أ

وٕذ لل . شٛلٟ وبْ أْ ٠وؽّٕٟ فمط. أصٍِٟ ١ٌؾِوهٟٔ اهلل ِٓ ٘نٖ ا٤ٚعبع

ُٗ ِفؼٍَزٙب ًَ ٔؼُّز وٕذ . وٕذ ال أفبف اٌّٛد. اَرىْأُد ػ١ٍٗ، أزظود أْ رفؼ

وّب لٍُذ ٌىُ، وٕذ أرٍٛ كًِٚب صالَح اٌمّل٠ٌ ٍّؼبْ . ٌٝ ا١ٌَّؼٍأم٘ت ئ



٘نٖ . اٌّال٘ٛرٟ اٌؾل٠ش، ٌٚىٓ كْٚ ِصٍؾٍخ مار١ّخ ؽزٝ ٚال ١ٌُِؼِط١َٕٟ صَؾزٟ

 .اٌَصالح، وٕذ أشؼو ثٙب وًٍّخ وٍّخ

َََت ٔؼّخ اهلل   ٘   اٌَّو فٟ اٌّوض ٘ٛ أْ رغب٘ل ٌَِزْى

ٍُِو ٚأْ ِّٔغل ئفبكًح وج١وًح ٔغٕٟ ِٓ   ا٤ِواض، ٠ىفٟ أْ ٔصُجَو ػ١ٍٙب كْٚ رن

اٌّٛظٛع، ؽ١ٓ َّٔوض ال ٠ؼٕٟ أْ ال ٔأُفَن ا٤ك٠ٚخ أٚ . اهلل، طبٌج١ٓ هؽّزٗ

، ثً ػ١ٍٕب أْ ٔؼِوَف اٌَّو ا٢فو اٌمِل٠ٌ ٔىزبه٠ًٛأْ ٔنَ٘ت ٌِٕصٍِٟ ئٌٝ 

َََت ٔؼّخ اهلل هٜ ٍزؼٍِّٕب اٌَّبئً ا٤ؿ. ٘نا ٘ٛ اٌَّو. ٚ٘ٛ أْ ٔغب٘ل ٌِْٕى

ََٕب ١ٌٍَّؼ أٞ أْ ٔيكهٞ . ئ٠ّب٘ب إٌؼّخ، ٠ؼٕٟ و١ف ٠غت أْ ٍَُُِٔ أٔف

ثبٌّوض، أْ ال ٔفِىَو ثٗ، ثً ٔفِىو ثجَبطٍخ، ثغ١و أفؼبي ٚثغ١و ِصٍؾخ، ٚاهلل 

ٍِٕب ِٖ ٠ؼًّ أػغٛثزٗ ٌفبئلِح ٔفٛ اٌمّلاً )وّب ٔمٛي فٟ طٍجخ ا١ٌٍزٛهع١خ . ثلِٚه

 .«ّي ؽ١برٕب ١ٌٍَّؼ ا٦ٌٌِٕٗٛكع أٔفَٕب ٚن»( ا٦ٌٟٙ

ٚئْ ٌُ ٔوك، صبه ِٓ اٌَصؼِت أْ ٔمٛي . ٌىٓ ٠غت ػ١ٍٕب ا٦ىكهاء ثبٌّوض

َٕٔب ال . «ئَٕٟٔ أىكهٞ ثٗ» َٕٔب ٔيكهٞ ثٗ، ٚأ ٚفٟ اٌٍّؾظخ اٌزٟ ٔؼزمُل ف١ٙب أ

١ِّخ، ٔىْٛ فٟ اٌٛالغ لل أػط١ٕب اٌّوض شأًٔب ٚ٘ٛ كائًّب ِٛعٌٛك  ٔؼط١ٗ ا٤٘

. ػمٍٕب ٚال َٔزط١غ ػٕل٘ب اٌؾصٛي ػٍٝ ؽبٌِخ ٘لٍٚء ٍال١َِخ فٟ أػّبلٕبفٟ 

ُٓ ٌىُ ٘نا َْ اهلل ١ٍّشف١ٕٟ»: ٔمٛي. ٍٚٛف أث١ِ . ال أرٕبُٚي أك٠ًٚخ. أؤِٓ ثأ

َّب أػبٟٔ،  ًِ ٍب٘وًا هاع١ًب ِٕٗ اٌّشفبء ِ ٍأفؼً ٘ىنا، ٍأثمٝ طٛاَي ا١ٌٍ

ًَ ا١ًٌٍ، ٔوعٛ، ٔزعَوع. «١ٍَّؼٕٟ اهلل ، ٔطٍُت، ٔصوُؿ، ٔغصت اهلل ٔصٍِٟ و

ًّ اٌمِل١َ٠ٓ أْ ٠غؼٍٛٔب ثصَؾخ ع١ِلح  . ٚو

ئ٠ٗ، أال ّٔش١و ثزصوفبرٕب . ٔووط ِٓ ٕ٘ب ِٚٓ ٕ٘بن. ٔغصجُٙ ٔٙبهًا ١ٌٚاًل

َٕٔب ٌُ ٔيكِه ثبٌّوض؟؟ ثمله ِب ِٔصُو ٚٔغصت اهلل ٚاٌمِل١َ٠ٓ ػٍٝ أْ  ٘نٖ أ



ُّ ثطوكٖ، ثمله ِب ٚثمله ِب ْ . ٔص١َو ِؼبف١ٓ، ثمله ِب ٔؼ١ش اٌّوض ٘ز

ُٗ أ٠عًب ٚػٕلٔب ا٦ٔطجبع أَٔٗ ٍزؾَصً أػغٛثخ كْٚ . ٌٙنا، ال ٔزؼبفٝ. ٔؼ١ّش

 .ٌٚىٓ فٟ اٌؾم١مخ ال ٔضك ثنٌه، ٚثٙنٖ اٌطو٠مخ ال ٔزؼبفٝ. –شّه

ًْ. ٔصٍِٟ وض١وًا، ال ٔأفن ا٤ك٠ٚخ  ٌىٓ . ٚثٙنا ال ٔٙلأ ٚا٤ػغٛثخ ال رؾَص

 : ٚفٟ أػّبلٕب شٌه ٚفٛف ٚٔفِىو« ْ؟ٌُ آفن اٌلٚاء، و١ف ال أؤَ»:ٍزمٛي

ًّ ٘نٖ ا٤ػغٛثخ؟؟ ٕٚ٘ب ٠صٍُُؼ اٌمٛي ٌْ ٚال »: ُروٜ ٍزِؾ ئْ وبْ ٌىُ ا٠ّب

ٍُْذ ثبٌز١ٕخ ٚؽَت، ثً ئْ وٕزُ رمٌْٛٛ  ِّ رّشّىْٛ، فأَىُ رؼٍّْٛ ال ِضً ِب َػ

ُْ مٌه: ٌٙنا اٌغجً ػٕلِب ( ٕٔ:ِٕٔزٝ. )«أمٍغ ٚأطوػ فٟ اٌجؾو، ٠ىٛ

ُْ ُْ ا٠٦ّب ُٖ ٠ىٛ ًُ ِب ١ٍؾصً ئْ أفنَد اٌلٚاء أٚ ٌُ رأفن . ؽم١م١ًب، ١ٍؾَص

أِك ٌٍطج١ِت وواِزٗ ٤عً »: رمٛي ؽىّخ ١ٍواؿ. ٚاهلل ٠فؼً ثب٤طّجبء ٚثب٤ك٠ٚخ

َْ اٌوَة فٍمٗ ٘ٛ أ٠عًب اٌوُة أفوَط ا٤ك٠ٚخ ِٓ ا٤هض ٚاٌوعً . فلِبرٗ فا

َْ اٌوَة . اٌفطٓ ال ٠َزقُف ثٙب َُ هاعغ اٌطج١ت فا فٍمٗ ٘ٛ أ٠عًب ٚال ٠فبهله ص

 ( ٕٔ،  ٗ، ٔ: 8ٖؽىّخ ١ٍواؿ .)«فأَه رؾزبط ئ١ٌٗ

ُٗ ٘ٛ ا٠٦ّبْ؛ أْ ٠ىْٛ ػف٠ّٛبً ، ث١َطًب، ِطٛاػًب ٚصبف١ًب  ثجَبطخ ». اٌَّو وٍُ

. ِٛظٛع ا٠٦ّبْ ال ٠ُفوض فوظًب(. ٔ:ٔؽىّخ ١ٍٍّبْ . )«ٚصفبء اٌمٍت

َْ ٘نا اٌفوُض ػٕل َِى١ٓ  ٚٚلُغ ٘نٖ اٌىٍّخ ( ػٛمِش)ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىٛ

ًَ ِؾَجخ، ٚئَٔٗ ٠و٠ل . ١ٌٌ َِزؾَجبً  َْ ِؾَجَخ اهلل ٌٕب رفٛق و ٌْ أ ١ٌِىٓ ػٕلٔب ئ٠ّب

 .ٌِنا ٠َّؼ ثب٤ِواض، ؽّزٝ ٍَُِٔ مٚاِرٕب ثضمٍخ ئ١ٌٗ. أْ ٔص١َو فبَصزٗ

ًّ ِب فٟ ؽ١برٕب ١ٍزجَلي  ُْ ِؾَجُزٕب ١ٌٍَّؼ وٟ ْ. ٌِٕؾَت ا١ٌََّؼ، ٚو أُفَن ال رىٛ

ِٗ، كْٚ أْ ٔفِىو . ِمبثاًل، ِضاًل، اٌصَؾخ ُٗ ثٍٙفٍخ، ِٓ ػوفبْ ع١ٍّ ٌىٓ، أْ ٔؾَج

ئعؼً »: ٚال أْ ٔصٍِٟ ٌِّٕفؼخ ٚال أْ ٔمَٛي هلل. ثّشٟء ئاّل ثبٌّؾَجخ ا١ٌَٙ٦خ



و١ف ٔمٛي . ئلزواُؽٕب ٌٗ طولًب، ١ٌٌ صؾ١ؾًب. «فالًٔب ثصَؾٍخ ع١ِلٍح ١ٌِأرٟ ئ١ٌه

ُٗ؟ « ٠و؟ئعؼٍٕٟ ثـ»: هلل ُّ َُ ٍُْٕؼٍِ ًَ شٟء، ِث و١ف ٔمُٛي ٌٗ، ٚ٘ٛ اٌنٞ ٠ؼوُف و

َٓ اهلل ٠َزط١غ أْ ال ٠وَغَت ا٦ٍزّبع ئ١ٌٕب  .ٔؾٓ ٍٕصٍِٟ، ٌى

 :ٍإٌٟٔ ِو٠ٌط ِٕن ىِٓ ط٠ًٛ 

 ِزٝ ٍأصِجُؼ ثصَؾٍخ ع١ِلح؟   -

ًْ . آٖ، لٍذ ٌٗ  - . أثلًا، ثٙنا ٌٓ رصِجَؼ «ِزٝ ٍأصِجُؼ ثصَؾٍخ ع١ِلح؟»ئْ رم

روعٛ اهلل ثمٍٍك أْ ٠أفَن ِٕه . ١ٌٌ صؾ١ؾًب أْ روعٛ اهلل طٍجبٍد وٙنٖ

ُُّوَن اٌّوُض ٠ٚع١ُِك ػ١ٍَه أوضو ثىض١و ٠غت أاّل ٔوعٛ اهلل . اٌّوض، ػٕل٘ب ٠غ

َُ ٌٙنا صالًح. ٌٙنا  .ٚال أْ رم١

 :فبف ٚلبي 

َُ صالح  -  ؟!أْ ال أل١

وض١وًا، ٌٚىٓ ١ٌِغِفَو اهلل فطب٠بن ٚأْ ٔؼُ، أْ رصٍِٟ . لٍذ ٌٗ! ٚاػزجبٖ  -

ُٗ ٌُِٚزٍَُِ مارَه ٌٗ ًَ اٌّوُض . ٠ُؼِط١ََه اٌمٛح ٌِزِؾَج ٤ْ ثمله ِب روعٛ أْ ٠وَؽ

. ػَٕه، ثمله ِب ٠ٍزصُك ثه، ٠غُّوَن، ٠ع١ِك ػ١ٍه، ال ٠َي٠ُؼ ٚال ٠ٕفصً ػٕه

ظٍغ أْ ئما شؼوَد ؽم١مًخ ثصؼٛثخ كاف١ٍَخ ٚظؼٍف، ػٕل٘ب ُأْهُط اٌوَة ثزٛا

 .٠طوَػ ػٕه اٌّوض

 ٌٍَُِِٕ أٔفَٕب ثضمٍخ ٌِّؾَجخ اهلل         ٙ 

١َُْٕزٕب اٌوٚؽ١َخ، ٚ٘نا اٌَالَ ٠ُِٕزُظ ػّاًل   ُُ ُث ُُ أٔفَٕب ١ٌٍَّؼ، رٍَ ػٕلِب ٍَِٔ

ًّ. طج١ؼ١ّبً  ٌىبَفِخ أػعبء اٌغَُ ِٚغلكٖ ٔص١ُو ثصَؾٍخ ع١ِلح، ٚٔزَٛلف . ٠زأَصُو اٌى



َُٕب، فجٙنا اٌٙلٚء، . احػٓ اٌّؼبْ ٚاٌَوطبْ ئما ؽصً ٚرووٕبٖ هلل ٚ٘لأد ْٔف

ًَ ٘نا اٌَوطبْ ٚرن٘ت ثَبئو ا٤ِواض  .رَزط١غ إٌؼّخ ا١ٌَٙ٦خ أْ ُروِؽ

َْٛ ِٓ اٌزؼص١ت  ٠ُعَغُط ػٍٝ . ٚئْ أهكُرُ أْ رؼٍّٛا، فموؽُخ اٌّؼلح رزى

َْٛ اٌَموػ َِوح، َِور١ٓ، . حاٌغٙبى اٌؼصجٟ، ٠ُع١َك ػ١ٍٗ ٠ٚؼبٟٔ ٚ٘ىنا رزى

« Pop»صالس، رع١١ك، رع١١ك، رع١١ك، ىػً، ىػً، ىػً، لٍك، لٍك، لٍك

ََْت اٌؾبٌخ: ٚرأرٟ اٌموؽُخ  ٌْ، ؽ ػٕلِب ٠ٛعُل فٟ ٔفَٕب . لوؽٌخ أٚ ٍوطب

ًُ، ٚرَُٛء اٌصَؾخ  .رؼم١لاد، رإِصو ٘نٖ اٌزؼم١لاد ػٍٝ اٌغَُ ف١ؼز

ال أْ ٔطٍت ٌِٕص١َو ثق١و، ثً ٚ. اٌىّبي ٘ٛ أْ ال ٔصٍِٟ ِٓ أعً صَؾِزٕب 

ُٕصِجَؼ صبٌؾ١ٓ أٍّؼزُ؟ ال أْ رىٛٔٛا . ٚأٔب ٌنارٟ أكػٛ ٘نا، ألُٛي ٌىُ. ٌِ

ثً أْ « .....أْ ٔص١َو ٘نا، ٚ٘نا، ٚ٘نا»صبٌؾ١ٓ، ٠ؼٕٟ أصؾبة فعبئً، 

أْ ٔصٍِٟ أوضو ثىض١و . أْ ٍَُِٔ أٔفَٕب ثضمٍخ ٌّؾَجزٗ. ٔوَثَؼ اٌغ١وح ا١ٌَٙ٦خ

ٌُ. ٌِٕفَٕب ٍُٙب ا١ٌَّؼ–ٔب ٔؼٕٟ ثٙب ٔفًَب َِزؾلًح ثبٌى١َٕخ ٚٔف ِغ  –اٌزٟ هأ

ًّ ِٓ ٠ؼ١ُش ِؼٕب ِٚغ ع١ّغ ا٦فٛح ثب١ٌَّؼ  .و

  

ًّ ّٞ ٚأصٍِٟ ٌٍى َِب أٔب فأفزؼ ٠ل ٚأِبَ اٌىأً اٌّمَلٍخ، ػٕلِب أرٕبُٚي، أفزُؼ . أ

ٍخ ٔفَٟ ٦ٍزمجبِي اٌوِة، ؽب١ًٔب هأٍٟ، كاػ١ًب طبٌجًب ئ١ٌىُ، ٣ٌٚفو، ٌٍٚىٕٟ

: ال أْ رمٌٛٛا. أفّٙزُ؟ ال أْ ُرصٍّٛا ِٓ أعً صَؾزىُ. ٘ىنا ئفؼٍٛا أٔزُ. وٍِٙب

، «٠ب هّة ٠َٛع ا١ٌَّؼ، ئهؽّٕٟ»: ثً، لٌٛٛا!! ال. «٠ب هة، ئعؼٍٕٟ ثق١و»

 .ئطٍجٛا ٘نا ثلْٚ ِصٍؾخ، ثّؾَجخ، غ١َو ِٕزظو٠ٓ ش١ئًب



ا٢ْ فصبػلًا، ٘ىنا ٍزؼٍّْٛ فمط ِٓ . «.....٠ب هّة، وّب رو٠ل ِؾَجزه» 

ئهِٛا مٚارىُ فمط . ص١وٚا لِل١َ٠ٓ. أؽّجٛا ا١ٌَّؼ. ِؾِج١ٓ ١ٌٍَّؼ ٦ٚفٛرٕب

 .ثبٌصلالخ ِغ ا١ٌَّؼ، فمط فٟ ِؾَجزٗ، فمط فٟ اٌؼّشك ا٦ٌٟٙ

ٌُ ثٙنا   ًُ ٌٟ أْ ال ُأَمَي ٌٍّوض ٚال ٌٍَوطبْ، ٚأٔب اٌنٞ أُؽ ُروٜ أال ٠ؾُص

ٌٚٛ أشُؼُو ثب٘زواِء عَّٟ؟ ٠غت  اٌؾّبً ا٦ٌٟٙ اٌّشغٛف، ٚثٙنٖ اٌؼجبكح،

ًّ اٌؼبٌُ ال ُرغ١ُي ٌٟ اٌصّذ َْ ِؾَجزٟ ٌىُ ٌٚى ٚأٔب أرؾَلُس . أاّل أرىٍَُ، غ١َو أ

َْ اٌمٍَت ٠صبة  َٞ كْٚ أٚوَغ١ٓ، ٚ٘نا ٌٍٟء ٌٍغب٠خ، ٤ ئ١ٌىُ، رجمٝ هئزب

ُأصجُذ ثّشٟء أٍٛأ ِٓ ٘نا ثىض١و ِٓ عّواء عٍطخ ك٠ِّٛخ ٌىَٕٕٟ . ثٙىنا ؽبٌٍخ

. أ١ٌٌ ٘نا ٘ٛ اٌزلّفً ا٦ٌٟٙ؟ ٔؼُ، ٚأٔب ِط١ٌغ فٟ اٌّوض ٦هاكح اهلل. ٠بأػ

ِّو ٚ . «ال أؽل فبٍي ِٓ إٌغٌ»ِغ روّرٟ ػٍٝ مارٟ، ٤ْ .....أصُجُو كْٚ رن

 .أٔب ِموٌف ٚهٚؽٟ رؼبٟٔ ِٓ اٌّوض(. ٗ:ٗٔأ٠ّٛة )

 :لٍذ ٌٍّٕبٍِه اٌنٞ أَرصً ثٗ 

ًِ ٤عٍٟ  - ًِ ِٓ أعٍٟ ٚأٔذ ! أٔب أؽُجه. ص َٟ، ٚهلل ص أؽِججٕٟ ٚاشفك ػٍ

 .١ٌوؽّٕٟ

ًِ، لبي ٌٟ  -  .ئ٠ٗ، أٔذ ص

ًّ ِب وٕذ أفؼٍٗ طٛاي ٘نٖ ا١ٌَٕٓ  - ِبما . أٔب، لٍذ ٌٗ، أثلأ ا٢ْ ثبٌّزواعغ ثى

 رمٛي اٌطوٚثبه٠خ؟

َُ لل ظٕٟ»  ًَ لل رغّوػ ٚاٌغَ ّْ اٌؼم  ئ

ًّ ٚإٌطَك لل ظؼف   ٚاٌوَٚػ لل اػز



 ُأ١ِذ ٚإٌغبى ػٍٝ ا٤ثٛاةٚاٌؼّو لل  

ٌُ اٌّشم١ُّخ ئما ِب   فّبما رصٕؼ١ٓ أ٠زٙب إٌف

 .«عبء اٌمبظٟ ١ٌَِزفؾص أَِٛهن؟ 

، اٌطوٚثبه٠خ ا٤ٌٚٝ ا٤ٚك٠خ ٌٍمِل٠ٌ ألهاًٚ اٌىو٠زٟاٌمبْٔٛ اٌىج١و ) 

 (.اٌزبٍؼخ

أفِىو ثإَٟٔٔ ٌٛ ِب فؼٍذ ٘نا . رصٍُُؼ ٌٟ ٘نٖ اٌطوٚثبه٠خ، ثٙنا أهٜ مارٟ 

ألٛي ٘نا ٌٟ أٔب . مان، ٌّب وٕذ رَٛعْؼُذ ا٢ْ، ٚوٕذ أوضَو لوثًب ١ٌٍَّؼٚ

 . ....اٌّطبئش

ئْ أهكرُ أْ ٠ىْٛ ٌىُ صَؾٌخ ٚ أْ رؼ١ّشٛا ١ٍٕٓ وض١وح، ئٍّؼٛا ِبما رمٛي  

 :ؽىّخ ١ٍٍّبْ

 «ٌُ ٤َٔٗ ثٟ رىضو أ٠ّبِه، . َثلُء اٌؾىّخ ِقبفخ اٌوة ِٚؼوفخ اٌمّلًٚ فٙ

 (.ٔٔ،ٓٔ:  9أِضبي . )«حٚريكاك ٌه ٍٕٛ ؽ١ب

ًّ ثق١و،   َِت ٘نٖ اٌؾىّخ،٘نٖ اٌّؼوفخ، ٚػٕل٘ب ١ٍؼًّ اٌى ٘نا ٘ٛ اٌَّو، ٌِٕى

ًّ، ٍٕٚؼ١ش ثفوٍػ ٚصَؾخ ََك ٠ٚزٕبغُ اٌى  ١ٍٚزٕ

 


