
 

 

 سٛاطغ
 وغ٠ُ اٌشبطٌٟ

 
 

ٚاطٕغ ِٕٗ ِمبؿب وج١غا ..ٌٛٔٗ..اعؿُ دٍّه

ٚٔـشخ طغ١غح ٌّىزجه اوزجٗ ..ٌجضاع غغفزه

ٚأػٍٟ فغاشه وٟ ..ػٍٟ اٌّغآح وٟ رغاٖ طجبدب

 ...٠ٍمٟ ػ١ٍه رذ١خ اٌّـبء لجً اْ رٕبَ

 

إٌجبح ٚاٌزفٛق فٟ اٌذ١بح ١ٌؾ ِـزذ١ال ألٞ 

ششض، ٌىٕٗ فٟ اٌّمبثً ١ٌؾ ؿٙال لغ٠جب، ٚال 

٠مزٕظٗ ئال ِٓ صفغ ثّٕٗ، ٚثّٓ إٌجبح ٘ٛ 

ُِّغ اٌشىٜٛ  ػغق اٌجج١ٓ ال 

اٌش١طبْ ال ٠ذًّ شٛوخ، ١ٌٚؾ ٌٗ ط٠ً أٚ 

لغ١ٔٓ، ٚئال ٌّب طضلٗ ادض ٚ٘ٛ ثزٍه ا١ٌٙئخ 



 

 

اٌّضذىخ، اٌش١طبْ ٠أر١ٕب ثأثٙٝ دٍخ، ٚثٛجٗ 

دـٓ ٚضبء، ٠ـذجٕب ئٌٝ ِمظضٖ ثؼظة 

 . اٌىٍّبد، ٚثّٕطك ٠ش١ً ػٍٝ اٌىث١غ٠ٓ

لض ٠أر١ٕب فٟ طٛعحطض٠ك أٚ دج١ت، ٚاٌىبعثخ 

أْ ٔىزشف ثؼض فٛاد األٚاْ أٔٗ ٠غرضٞ آسغ 

لٕبع وٕب ٔزٛلغ أٔٗ ٠ـىٓ سٍفٗ 

 

ئْ اٌظه اٌظٞ ٠جت أْ ٠ُٛلغ ػ١ٍٗ وً طّٛح ، 

٘ٛ اٌزؼاَ ثبٌظّٛص ٚاٌشّٛر أِبَ ِشىالد 

اٌذ١بح ِٚظبئجٙب ، ٚاالؿزئـبص أِبَ ِب رٛجٙٗ 

ٌٗ ِٓ ثال٠ب ٚػٛائك 

 

ئْ اٌؼظّبء ٠ٌٛضْٚ ِٓ أعدبَ أِٙبرُٙ ، 

ٚاٌذ١بح رزغثض ثُٙ ، رٛجٗ ٌُٙ وً ٠َٛ ط١ذخ 

دغة ، أٚ ٔظ٠غ ِؼغوخ 

 



 

 

ئْ اٌذ١بح ُرؼطٟ ٌىً ٚادض ِٓ عٚاص٘ب ِب ٠ط١ك 

ػٍٝ دٍّٗ ، ٚاٌم١بَ ثٗ ، ٚوٍّب ػٍٝ اٌّغء 

ٚاعرفغ وٍّب ٚجٙذ ٌٗ اٌذ١بح ألٜٛ ٚأػٕف ِب 

ٌض٠ٙب 

ئْ اٌظٛاػك ال رضغة ؿٜٛ لُّ اٌججبي 

اٌشبِشخ، ٚأِب إٌّذضعاد فال رظ٘ت ئ١ٌٙب ئال 

ا١ٌّبٖ اٌغاوضح اٌّذٍّخ ثبألٚؿبر، ٚاٌّغء ٠جزٍٝ 

ػٍٝ لضع ص٠ٕٗ 

 

فىُ ِٓ ٔبثغخ ..! ال ١ٌؾ اٌظوبء ٘ٛ وً شٟء 

ضبع ٔجٛغٗ أِبَ ضؼف ّ٘زٗ، ٚوُ ِٓ ػجمغٞ 

ٚأصد ػجمغ٠زٗ سـخ اٌطّٛح 

 

اٌذك ٚدٍّزٗ فمط ُ٘ ِٓ ٠ٕؼّْٛ ػٍٝ طٛي 

طغ٠ك ، ثغغُ آالُِٙ ٚأدؼأُٙ ِٚظبئجُٙ ، 

فاْ ا١ٌم١ٓ اٌذٟ اٌظٞ ٠ٙجُٙ اهلل ئ٠بٖ ٠ؼًّ ػٍّٗ 

فٟ ػعع ثغص اٌطّأ١ٕٔخ ٚصفء اٌـؼبصح ثضاسٍُٙ 



 

 

 

ٔؼُ ئْ ِٓ ٠ج١ؼْٛ ضّبئغُ٘ ٠فغدْٛ عصدًب ِٓ 

اٌٛلذ ػٕضِب ٠مجضْٛ اٌثّٓ ، ٌىُٕٙ ٠جىْٛ صًِب 

ػٕضِب رٍفظُٙ اٌذ١بح ، ١ٙ٠ّْٚٛ ػٍٝ ٚجُٛ٘ٙ 

فٟ صعٚة األٌُ ٚاٌؼظاة 

 

ئْ إٌمض اٌجٕبء ٘ٛ اٌظٞ ٠غفؼٕب ٠ٚمغثٕب ِٓ 

ئٔـب١ٔزٕب، ٘ٛ ٚدضٖ اٌمبصع ػٍٝ شذظٔب وٟ 

ٔطٛع ِٓ أٔفـٕب ٚٔـزضعن أسطبئٕب، ٘ٛ اٌظٞ 

٠ٕم١ٕب ٠ٚضفؼٕب ئٌٝ اٌىّبي ٚاٌّثب١ٌخ 

 

أٞ ثٙجخ ٌٍذ١بح ئْ سٍذ ِٓ أطضلبء ٠شبعوٕٛٔب 

ئ٠ب٘ب ، ٔأٔؾ ثُٙ ٚٔإٔـُٙ ، ٔؼط١ُٙ ٚٔأسظ 

ُِٕٙ ، ٔٙت ئ١ٌُٙ ٌٕشىٛ لـٛح األ٠بَ ٚرمٍجبد 

 . اٌض٘غ

 

 



 

 

ألْ ! ٔؼُ ثؼض إٌبؽ ٠شبف ِٓ إٌجبح ؟

ٌٍٕجبح ِزطٍجبد ٚضغائت ٚرىب١ٌف، ١ٌٚؾ وً 

اٌجشغ لبصع٠ٓ ػٍٝ رذًّ رٍه اٌضغائت أٚصفغ 

اٌزىب١ٌف 

 

وُ أشضػٕب فٟ أششبص وٕب ٔظٓ أُٔٙ ؿؼضاء 

ِٕجٙغ٠ٓ ثبثزـبِخ ِغؿِٛخ ػٍٝ شفبُ٘ٙ، دزٝ 

ئطا ؿجغٔب أغٛاعُ٘ ٚجٍـٕب ٚاؿزّؼٕب ئ١ٌُٙ 

 .! ٚجضٔب د١برُٙ أرؼؾ ثىث١غ ِّب ٔظٓ

 

 

ٍُِه، ٌىٕه أثضأ  ٠ّىٕه ئع٘بة إٌبؽ ثـطٛح أٚ 

ٌٓ رـزط١غ أْ رـىٓ فٟ لٍٛثُٙ ئال ثضفء 

ِشبػغن، ٚطفبء لٍجه، ٚٔمبء عٚده 

 

اٌذىّبء ِٓ ٠ٍزمطْٛ اٌذىّخ ٠ٚذبوٛا اٌؼظّبء 

ثضْٚ أْ ٠ٕغّـٛا فٟ ششظ١برُٙ أغّبؿب 



 

 

٠ُظ٘ت ٠ٛ٘زُٙ، أٚ ٠زؼضٜ ِٓ لغ٠ت أٚ ثؼ١ض ػٍٝ 

اؿزمالٌُٙ 

 

صعٚؽ اٌذ١بح ١ٌـذ ثبٌّجبْ، فال رزأفف 

ٚرذؼْ د١ّٕب رضفغ رىب١ٌف رٍه اٌضعٚؽ، ثً وٓ 

ٚاػ١ًب ٔج١ًٙب، ٚرمجً ػٓ ط١ت ٔفؾ أْ رضفغ 

 . اٌضغائت ٔظ١غ ِب أسظد ٚرؼٍّذ

 

 

ئطا ِب اعرضٝ اٌّغء ِٕب ٌٕفـٗ أْ ٠ىْٛ وج١غًا 

فـ١ٙت اهلل ٌٗ ػؼ٠ّخ األثطبي، ٚلٛح اٌجٛاؿً، 

ٚؿُزـذك اٌّظبػت اٌزبفٙخ ِٓ رٍمبء ٔفـٙب 

رذذ لضَ ّ٘زٗ اٌؼب١ٌخ 

 

ئْ إٌـ١بْ ٔؼّخ رـزذك اٌشىغ، ٚصفٓ اٌـٟء 

ِٓ اٌظوغ٠بد ٘ٛ أفضً ِب ٠ؼ١ٕٕب ػٍٝ اٌؼ١ش 

ثـالَ 



 

 

 

فٟ ػمً اٌٛادض ِٕب رىّٓ األفىبع اٌّزفبئٍخ 

اٌذّبؿ١خ، ٚاألسغٜ اٌزشبؤ١ِخ اٌـٛصاء، ِٚٓ 

ػمٌٕٛب رزٌٛض ِؼزمضارٕب، ٠ٕٚشأ ؿٍٛوٕب 

 . ٚرظغفبرٕب

 

 

أطذبة ا١ٌض اٌؼ١ٍب ُ٘ عٚاص وً ػِٓ، ٚعِٛػ وً 

ػظغ، ٠جٛصْٚ ثبٌّبي ئْ رطٍت األِغ، 

٠ٚضذْٛ ثبٌٕفؾ ثٕفٛؽ عاض١خ ، ٠ٚمضِْٛ 

 . عادخ غ١غُ٘ ػٍٝ عادزُٙ ٕٚ٘بئُٙ

 

 

ُٚ٘ت اٌذىّخ ،  ئْ اٌؼمً اإلٔـبٟٔ ِزٝ ِب 

ؿ١ضعن ج١ضًا أْ اٌض١ٔب ثطٌٛٙب ٚػغضٙب ظً 

ػائف ، ٚأْ اٌزؼبًِ األِثً ِؼٙب ال ٠ىْٛ ئال فٟ 

 . رـش١غ٘ب ِٓ أجً األػّبي اٌؼظ١ّخ

 



 

 

 

اٌمجٛع ١ٍِئخ ثأششبص س١ً ٌُٙ اٌغغٚع ٚاٌىجغ 

أْ اٌذ١بح ٌٓ رّضٟ ثضُٚٔٙ ، ٚ٘ب ٟ٘ اٌذ١بح 

رـ١غ ثغٚر١ٕٙب اٌّؼٙٛص ، ُٚ٘ ِجغص ربع٠ز 

ؿبثك ، ٠ضًٌ ػ١ٍٗ شب٘ض عسبِٟ ِىزٛة ػ١ٍٗ 

 . اؿُ ٌٚمت ٚربع٠ز ٚفبح

 

 

وٍّب وبْ اٌّغء شض٠ض اٌثمخ فٟ اهلل، ِطّئٕب ئٌٝ 

أْ عػلٗ ٌٓ ٠ظ٘ت ٌغ١غٖ، ِضعوب ٌفٍـفخ اٌغػق، 

ِز١مٕب ثأْ ٔؼُ اهلل ال ٠ّىٓ إٌظغ ئ١ٌٙب ِٓ 

اٌؼا٠ٚخ اٌّبص٠خ فذـت، وٍّب وبْ ٔظ١جٗ ِٓ 

 .وؼىخ اٌـؼبصح أٚفغ

 

 

فٟ اٌذ١بح ؿزمف وث١غا فٟ د١غح، ٚلض ٚضؼذ 

ِجبصئه فٟ وفخ، ِٚىبؿت ٠ـ١ً ٌٙب ٌؼبة أٞ 

 .وبئٓ ثشغٞ فٟ وفخ، ٚوٕذ أٔذ طبدت اٌمغاع



 

 

فىغ ١ٍِب لجً أْ رشزبع، ٚطضلٕٟ ؿزذزبج ئٌٝ 

لٕطبع رٛف١ك، ٚلٕطبع ِٓ اٌضػٛاد اٌظبصلخ، 

ٚأٌف أٌف لٕطبع ِٓ اٌثجبد ٚا١ٌم١ٓ 

 

 

ٚأزجٗ ٌٙب .. ضغ اٌج١ض وٍٗ فٟ ؿٍخ ٚادضح 

صػه ِٓ ٔظغ٠خ ٚضغ اٌج١ض فٟ ؿالي .. ج١ضا 

وّب أسجغرٕٟ أِٟ " ثب١ٌٓ" ِشزٍفخ، فظبدت 

 ١ٌؾ ثظبصق

 

لض ٠ٕمضن إٌبؽ ٌؼضَ فُّٙٙ ٌّب رمٛي ١ٌٚؾ 

أزمبطب ِٕه ِٚٓ ششظه، فبِأل لٍجه 

ثبٌـّبدخ ٚاٌٙضٚء، ٚاؿىت ِبء ِثٍجب ػٍٝ 

عٚده وٟ رجغص ٚال رشزؼً، ٚٚضخ عأ٠ه ِغح 

 ثب١ٔخ ٚثبٌثخ ٚػبشغح، ٚال رزىجغ ػٍٝ أدض

 

 



 

 

وً اٌجشغ طبٌذ١ٓ إِٔبء شغفبء ِبٌُ ٠ُشزجغٚا 

، فاطا ِب ٚضؼٛ فٟ االِزذبْ ثبْ اٌظبٌخ !

ألٛي وً .. ٚاٌطبٌخ، ٚظٙغ اٌظبصق ٚاٌّضػٟ 

اٌجشغ ثّب ف١ُٙ أٔب ٚأٔذ، ٚ٘ٛ ٟٚ٘، فبصػٛا 

اهلل ِؼٟ أْ ٠غػلٕب اٌثجبد ٚلذ االِزذبْ 

 


