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 اإلهداء
 

 
 .. الركريات جنباِت على الساهريَن أولئَك لكّل

 
 يتمّسكوا كي مجيٍل ُحلٍم عن حثوَنيب مّمن وغريهم

 فيى .. األمِل مبسّبباِت 
 

 ،قلوبوم مالمِح ِمن قريٍب حبُلٍم تعّلقوا مّمن وآخريَن
 .. شيء كل يف وُيشبوُوم بل 

 

 

  لكم .. أهدي هرا الكتاب
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 شكر خاص
 
 

 الكاتب والصديق/ حممد عواد

 
  مي بنات/ الكاتبة واألستاذة
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 ــــةاملقدم

 
 

 اختاسٚا َكذ١َ تًٝل بهِ ..

 ..َظتُشٷ بذعُهِ  ًَههِ ٚناتبٗاايظطٛس ؾ

 
 

َٔ  طٓٛات 3 َذاس خٛاطشٟ ٚططٛسٟ ع٢ً ايهتاب مجعتٴٖزا يف 

 سؿعّا يًشكٛم ايهتاب١ عرب ايظٛػٝاٍ َٝذٜا

  ايٓـٛق  ..ًـٛق ٚسدعّا يٹ

 

 

 

 بٞ إٔ أنٕٛ عٓذ سظٔ ظٓهِ َٔ اهلل ايتٛؾٝل ٚ آ٬َّ
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(1) 

 

                   اٱْعاؾ_يف_سب #                

 

٘ٴ اْتــ ًُ  .. اٯٕ يٝ

 ي٬ّٝ، عؼش ايجا١ْٝ ايظاع١ إْٗا

 ايتًؿاص أَاّ هًع ٖٛ إ٫ ْٝاّ ايبٝت يف َٔ مجٝع

 .. بٝذٙ اهلاتـ ٚميظو

 ْاَت، ثِ ايعؼا٤ طعاّ ي٘ سلٸشت قذ صٚدت٘ ناْت

 نجريّا، ايظٗش وب صٚدٗا بإٔ دٝذّا تعًِ ؾٗٞ

 ٚٚيذُٜٗا ٖٛ اطتٝكاظ٘، قبٌ تـشٛ نٞ َبهشّا ٚتٓاّ

ٌٻ هلِ ػٗض نٞ  .. ايعٌُ إىل رٖابٗا قبٌ وتادْٛ٘ َا ن

 

 !؟" تؿعٌ َارا" -

 ا٭سض، ع٢ً ٚطكط ايـٛت ريو مساع٘ عٓذ دظذٙ اْتؿض

 ؟ ٖٓاى َٔ: ٚقاٍ ػذٜذ بؿضع سٛي٘ ْٚعش َهاْ٘ َٔ قاّ ثِ

 !؟ أْت َٔ
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 :ْؿظ٘ ايـٛت ؾكاٍ

 َعٞ آخزى يهٞ ؾكط أتٝت تعشف، ٭ٕ داعٞ ٫ -

 :بعٓـ ٜشػـ ٖٚٛ عًٝ٘ ؾشد

 !؟ أٜٔ إىل -

 :ايـٛت ؾكاٍ

 ٖهزا، دًٛطو َٔ أؾلٌ ٖٛ إيٝ٘ طآخزى َهإ أٟ -

 .. ؾعً٘ يف تؿهش مما بهجري ٚأؾلٌ

 

ُٸ٘ نٌ نإ  ايًشع١ تًو يف ٖ

 ٜشاٙ، ٫ٚ ٜهًُ٘ ػخفٷ!  سٛي٘ َٔ هشٟ َا َعشؾ١

٘ٴ ٍٕ ؿٛت  ! طٛاٙ أسذ ٜظُع٘ ٫ٚ عا

ٌٸ ٚقاٍ دًظت٘ يف اعتذٍ  :ايذْٝا خٛفٹ به

 ؟ ؾٝ٘ أؾهش ايزٟ َٚا -

 :ايـٛت عًٝ٘ ؾشد

 ايعٌُ يف يضًَٝتو سطاي١ تشطٌ إٔ يف تؿهش -

 ! ايعؼا٤ ع٢ً غذّا ملشاؾكتو تذعٖٛا

 :َرتدٸدّا قاٍ ثِ ق٬ًّٝ قٛاٙ اطتذُع

 !ؿشٝح غري ٖزا -
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 :ايـٛت ؾكاٍ

 ػ٤ٞ، نٌ يٝع ٖٚزا ؿشٝح، بٌ -

 ايتًؿاص، ع٢ً تؼاٖذٖا اَشأ٠ٺ نٌ بٓعشاتو تتابع ؾأْت

 ظاْبو، متشٸ ؾتا٠ٺ نٌ

 سٛيو! َٔ ايٓظا٤ تؿاؿٌٝ نٌ تتابع بٌ

ٌٴ ملٳ أٜلّا تعًِ ٫ أْت  نزيو يظت ؾأْت ريو، تؿع

 ا٭طاغ، َٔ

 ع٢ً تظتٴش مٓما أنجشٳ تٴعٗش ؾتا٠ٺ َع اـشٚز تٴؿلٌ ملارا

 صٚدتو َع اـشٚز

 نجريّا صٚدتو تكذٸس أْو َٔ ايشغِ ع٢ً ٚريو

 َؼاعشٖا! ع٢ً ٚؽاف

 

 ؟ نزيو أيٝع..  إداب١ يذٜو يٝظت

 املهإ، أسدا٤ ايـُت َٔ ؿعاتٷ عُت

 ريو! عشؾت نٝـ: ؾكاٍ املتًعج١ُ أْؿاط٘ ؿٛت قطعتٗا

 :ايـٛت ؾكاٍ

 ُٜٗو! َا ٖٛ ٖزا ٌٖ -

 َعٞ، آخزى يهٞ أتٝت قذ نٓتٴ..  أتعًِ
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 .. عٓو بذ٫ّ صٚدتو آخز إٔ قشست اٯٕ يهين

 سٝاتو! يف يٛدٛدٖا َع٢ٓ ٫ إٔ ايٛاكح ؾُٔ

 :بًٗؿ١ عًٝ٘ ؾشد

 طأدٝبو، ؿشٝح، ن٬َو نارب، أْا أسدٛى، ن٬ -

 تشٜذٙ َا نٌ طأؾعٌ

 

 يٛ ْؿظٞ أطاَح ئ أستادٗا، أْا ٚػأْٗا، صٚديت دع ٚيهٔ

 ! َهشٚٙ أٟ هلا سـٌ

 تزٖب ٫..  امسعين أسدٛى! ؟ أْت أٜٔ

 ايـٛت ريو ٜٚظتذذٟ ٜـشخٴ ساي٘ ع٢ً ٖٛ ٚبُٝٓا

 اطرتخ٢ دظذٙ، أطشاف ناؾ١ يف ػذٜذ٠ٺ بربٚد٠ٺ ػعش

 ْؿظ٘ ؾٛدذ عٝٓٝ٘ ؾتح ٚاسذٙ، َش٠ّ َهاْ٘ َٔ اْتؿض ثِ

 َظتًكّٝا

 أسذّا ! هذ ؾًِ سٛي٘ ْٚعش ايتًؿاص أَاّ ايهٓب١ٹ ع٢ً

 سٝاتٓا َشاسٌ يف

 نظشٙ إٔ بعذ إ٫ منتًه٘ َا ق١ُٝ ْعشف ٫ َا غايبّا

 .. بؿكذاْ٘ ْؼعش أٚ 
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 .. بزيو ػعش قذ ٖٛ ٖٚا

 ايّٓٛ غشؾ١ باػاٙ َظشعّا رٖب

 .. َْٛٗا يف َظتػشق١ّ صٚدت٘ ؾٛدذ

ُٸٗا  بؼذ٠ٺ ست٢ ػعش بأْؿاطٗا متشٸ ع٢ً ٚدٗ٘، سلٓ٘ إىل ك

 داٖذّا واٍٚ ٖٚٛ دبٝٓٗا ع٢ً قبٸًٗا

 عٝٓٝ٘ َٔ تؿشٸ إٔ إ٫ أبت دَع١ّ وبع إٔ

 دَٛع٘ ؾتظاقطت هلا; اطتظًِ عًٝ٘، نإ مبا تزٓنشٙ نٞ

 ٚدٗ٘، ع٢ً بػضاس٠ٺ

ٌٳ..  عٝٓاٙ اغتظًتٵ..  ؾكط ٚسٝٓٗا  يٮبذ قًبٴ٘ ٚاغتظ

 

 

 

 ايٓٗا١ٜ
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 (2) 

 اـ٬ؿ١#

 

 "اؿبٸ أػخاق"

ٍٷ ٚأؾ٦ذ ٌٕ  قٛاعذ٫  ٠;عكٛ ٓٸا ؾٝ٘ ٚيُه  ،سٹهاٜتٴَ٘

 ،تذشبيت ؽتًـ عٔ ػشبتوَؾ

ـٴ  ٚػشبتو ؽتً

 .عٔ ػاسبِٗ . 

 

 

(3) 

 باختـاس#

 

 

 يٮبذ; بعلٓا َع بكا٩ْا ٜعين ٫ ايّٝٛ يكا٩ْا

 نًٝٓا أٚ.. أسذْا يشسٌٝ َٴكذ١َ ٜهٕٛ َؾشمبا
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(4) 

#٣ٖٛ 

 

ٖٞ .. 

 بعؿٜٛتٗا املعتاد٠ ظاْب٘ تٳتٳشذخٴ َع٘ دايظ١ْ

ٖٛ .. 

َٹتٷ  ٜٴُعٔ ايٓعش يف عٝٓٝٗا ؿا

 .. ُٔ امُلشاٍ إْـاُؾٗا َُٗا تهًِٓؾ; ٫ٚ ن٬ّ ٬ تعبريب

 

(5) 

ـٸ٘#  غ

 

 خًٝيتَٴرٹنشاَى تا ُٴ ػسني 

ٓٸٞ،٭ْٞ ُأدسى بـ أْو  ;أبهُٞعشق١ٺ ُأعاْٞ، ٚ  بعٝذٷ دذّا ع

ٜٴخربْٞ يهـــٔ  طتعٛد يف طاع١ٺ َابأْو  ػ٦ّٝا َا 

 ...سٴمبا   

 هُا ٜكٛيَٕٛؾ 

ٌٸ   ػ٤ٞٷ َٔ ايظعاد٠و يْتعاس ٖٓاابعذ ُن
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(6) 

 خذع١#

 

.. ٖٛ 

ّٷ ع٢ً َا ؾعًت  ،أسدٛىٹ طاقٝين، أْا ْاد

ٟٸ ػ٤ٞٺتهًُٓٞ، ق ٓٸّّٛا يؾكذ أؿبشتٴ ٫ أعشفٴ طعُ ٛيٞ أ ً! 

.. ٖٞ 

 ُأطاقو ؟!

ٓٸّٛ ؟!  ٫ٚ تعشفٴ طعِ اي

ٚٳ  ٌٵأ  عٓذَا نٓت تهزبٴ ٚتٴُاسغ دٚسّٓٛ اي ىصاس ٖ

 امُلشبِّ املخًٔف بإتكإ ! 

 أتعشفٴ َارا ؾعًت بكًبٺ أسبٸو ٚٚثلٳ بو ؟!

ٞٳ يو ؟!  أتعشف َكذاس ُنشٖٞ يٓؿظٞ اٯٕ ُٚنشٖ

ٓٸٞا  ،رٖب ٚعٹؽ سٝاتٳَو بعٝذّا ع

 ،عٓوػ٦ّٝا ٫ ُأسٜذٴ إٔ أساى ٫ٚ إٔ أمسع 

ـٸؿش١ ٕٸ ػ٦ّٝا مل ٜهٔ ،طٜٛتٴ اي  ،ٚنأ

ٕٳ يًشٝا٠ ا٭َٛات ٫ َٳ; ٜٚعٛدٚ ٖٴَٔ أ  ِ تٓا

 ٫ سدع١ هلِ.. ،بكًٛبٓا
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 (7) 

 ْذّ#

 

 َٛاقـ تظتشلشٴٖا ايزٸانش٠;

ٕٴ سايَو ٜكٍٛ: نِ نٓتٴ طخٝؿّا، تاؾّٗا،  ٚيظا

َٴخط٦ّا   !نِ نٓتٴ.. 

 

 (8) 

 طعاد٠#

 

ٖٞ .. 

 ; دذّا ُأسبو

 ؾٝ٘، أساى ٫ أٚ ؿٛتو أمسعٴ ٫ ايزٟ ايّٝٛ ٚأنشٙٴ

ٝٸٌ مل  ! نزيو طأنٕٛ أْين َّٜٛا أؽ

ٖٛ .. 

 ٚدٗ٘ ٬ََٔح ع٢ً تٴشبټٗا ٚبابتظا١َ

 ؟ بايظعاد٠ تؼعشٜٔ ؾٌٗ اٯٕ، ظاْبٹو را أْا ٖا -

ٖٞ .. 

ٍٴ ايظعاد٠ُ َٸا ايظٻعٝذ، سا ٞٳ أْا; أ  .. أْت ؾشاي
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(9) 

 

 تعًٓل#

 

 ٜاّا٭َع َشٚس 

 ادٴ ايػُٛض يف طشٸ تعًُٸكٗادٜض

 ،املٖٛٛب زيوب

ٝٸ  ،ضــــــامُلتُ

 .. ضــــــــٚايػاَ

ْٸ٘ ؿذٜكٗاَؾتاس٠ّ   ، ٚتاس٠ّ أخش٣تؼعشٴ بأ

ٕٸ سٝاتٗا َٔ  ٕٳ سٝا دْٚ٘تؼعشٴ بأ  ٠ ..ئ تهٛ

 

ِٴ  ٖٞ تعً

ٕٸ ايعؼٛا١ٝ٥ ٫ َهإ هلا يف ٖزا ايهٕٛ  ،أ

٘ٴ أطباب٘  ،تعشفٴ إٔ يكا٤ٖا ب٘ قذسٷ َهتٛبٷ ي

 طتتٸلٹحٴ ا٭طباب.. َٚع ايٛقت 
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(11) 

 ٚدع#

 

٘ٹ سهاٜات..  ١َٴٛدع يف أعُل أعُاق

ٌٻ وهٞ ٜٚشٟٚ، طٝبك٢ ٖٛ ؾكط َٔ ٜؼعشٴ بٗا  َُٗا ظ

 

 

(11) 

 اْتعاس#

 

ٛٻدتٵ  .. دا٥ُّا تع

 َٔ ايّٓٛ، إٔ متظو بٗاتؿٗا ٚتتؿكذٙ اطتٝكاظٗابعذ 

٘ٴ ايـباس١ٝ املعتاد٠ َشاسّا ٚتهشاسّا   .نٞ تكشأ سطايت

ٝٸ١ املعتاد٠ا ٌٴ ايـباس  ،ْكطعت ايشطا٥

 ٫ صايتيهٓٗا ٚستٸ٢ امُلهاملات .. اْكطعت ايًكا٤ات، 

 !ْتعاسؼت سمح١ٹ ا٫ 

 



 شغة الخواطر

13  

 

(12) 

 ؿُت#

 

 نٌ ػ٤ٞ ٜٓكـ٘ بؼهٌ غري عادٟ;

ـٺ يًخشٚز،  ٫ ٜٛدذ يذٜ٘ أٟ ػػ

 ٫ٚ ٖٛ قادسٷ  ع٢ً ؼٌُ ايٛسذ٠،

 ُنشٖ٘ بؼعٷ يًظهٛت ٚاْعذَت طاقت٘ يًه٬ّ ..

 

(13) 

 ْلاٍ#

 

ٔٳ اؿكٝك١ ؟  ٖٛ: أتٴشٜذٜ

ْٳعٳِ  ٖٞ )باْهظاس(: 

  ٖٛ: ٫ صيتٴ أسبوٹ بشغِ نٌ َا ؾعًت،

ٌٸ َا تظببتٹ يٞ ب٘ َٔ آٯّ ٚؿذَات،  ٚبشغِ ن

ٞٻ إٔ أَٛت يف ايّٝٛ آٯفٳ املشات، ٚيهٔ ..  يٛ نتب عً

ٌٴ .. ُٚأْاكٌ، ٚيٛ نٓتٹ آخش اَشأ٠ٺ يف ٖزا ايهٕٛ، ٌټ ُأْاك  طأظ

 ئ أنٕٛ إ٫ يٹػريى 

 



 شغة الخواطر

14  

 

(14) 

 نشٙ#

 

 ،يًؼؿك١ٹ أْتٹ ٠َْجري

 ممٔ أساِٖ ٫ٚ أنرتخ يٛدٛدِٖ، نشاٍ غريىٹ

 َهاّْا ؾٝٗا .. نييف َذاؾٔ ايزانش٠ اييت ٫ تظتشك أؿبشتٹ

 

 

 (15) 

 ػٛم#

 

ٌٸ ايتؿهري، ،قًبٗا ؿاَتممت١٦ً،  تٗارانش  ٚعكًٗا َ

ٖٴ   ظاْب طشٜشٖا،، ُا دٓبّا إىل دٓب يف غشؾتٗاؿٛس

 ٚع٢ً ٖاتؿٗا،

 أؿابٗا ا٭سم ٚايـُت ايذا٥ِ.. ٫ٚ َؿش

ًُ  اٯٕ; ٗااْتــ يٝ

 ،تػري ايّٝٛ ٚايتاسٜخ

ٝٸش ..  يهٔ َعادٖا َع ايؼٛم مل ٜتػ
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 (16) 

 عٛد٠#

 

ٞٳ ٖ .. 

ـٵ  ناْت ع٢ً أٌَ كعٝ

 بعذ إٔ تظبٸبت ي٘ بـ دٴش ُ عُٝل مل ٜٗذأ

ٛٳ  ٖ.. 

 ٚبعذ نٌ َا سـٌ

ٜٴظاَح ٛٸس ٚيٛ يًشع١ٺ ٚاسذ٠ بأْ٘ طـٳ   مل ٜتـ

ٔٻ   قاٍ نًُت٘ (اُؿبٻ)يه

ٞٳ أمجٌ ،ايؿشامَٔ بهجرٕي ٚنإ أق٣ٛ  ٛٳ .. ٚعادتٵ ٖ ٖٴ  ؾـعادٳ 

 

 

(17) 

 ٚدٛٙ#

 

ٖٴِ سَٛيو، ٌٻ َٔ   وذخ إٔ تش٣ ن

ٗٴِ كٝك١يهٓو يف اؿ  .. طٛاٙ ٫ تش٣ أسذّا َٓ
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(18) 

 عتاب#

 

 ا٭ػٛام تأطشْا،نِ َٔ 

 ٚداع تـذَٓا، ٚنِ َٔ أػٝا٤ا٭نِ َٔ 

 ناْت َٔ ْـٝبٓا.. يهٓٗا يٝظت َٔ اختٝاسْا!

ٌٵ أخربتٴو بأْو صسعت بكًيب ػ٦ّٝا أعُل بهجرٕي  ٖٳ ٚٳ   أ

ٜٴشَه٢ !!  َٔ إٔ 

 

(19) 

 ٚعذ#

 

 طتزٖب بعٝذّا; ٚطأرٖب

ٓٸ   أعذٴى بأْو طرتاْٞ دا٥ُّا يف أعُام محاقتو،ينيه

 ٚسٝٓٗا; طتؼتاُقين،

 طتكتؿٞ أثشٟ،

 طتبشح عين نجريّا..

 ٚئ ػذْٞ
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 (21) 

 أقذاس#

 

 َٴظتؿضٸ٠ باسد٠ّبعذ َا خاكٛا كذٸٙ سشبّا 

ٓٸٛا ٖذَّٛا كاسّٜا ع٢ً نشاَت٘،  إٔ  داغٳ ع٢ً َباد٥٘ ٚقشسٚػ

ٓٸني ايػاكب َٔ ريو  خشزٳٜٴ  ;٘أعُاقايت

 ٜؿعٌ َا ٫ وًٛ هلِ،إٔ ٚ

 ٚدذٚا أْؿظِٗ عشا٠ّ بعذ ريو

 .ست٢ َٔ عكٛهلِ أَاَ٘

ٜٴشبِٗ َّٜٛا !  ػا٤ت ا٭قذاس إٔ تلع٘ خـُّا ملٔ نإ 

 

(21) 

 نَٛباسغ#

 

ٌٳ  .. سٝات٘ يظٓني قادَ٘ اختاس تؿاؿٝ

ِٴ بأْ٘ ٜعٝؽ ػب٘ متج١ًٝٝ، ٖٛ  ؾٝٗا،" ايهَٛباسغ" مل ٜهٔ ٜعً

ٍٷ يًشٚا١ٜ، ٖٴِ سٛي٘ أبطا  ٚنٌ َٔ 

ٔٳ يًذْٝا بجك١ٺ ٚػػـ;  آَ

 يهٓٗا مل تٳأَٔ ي٘..
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 (22) 

 خز٫ٕ#

 

 دٓقت طاع١ ايشسٌٝإٔ َٓز 

 ٛداعـــــــــــــــــــــَع١ًّٓ بذ٤ َشاطِ اي

 تذعٛ بإٔ تٴـاب بؿكذإ رانش٠ٺ دا٥ِ ..ٖٚٞ ع٢ً ساهلا، 

 ؾٗٞ اٯٕ ٫ تك٣ٛ ع٢ً اُؿبٸ،

ـُز٫ٕ،  عزٸبٗا ايؿشام ٚقتًٗا ا

 ٚاـز٫ٕ أؿعب، أؿعب بهجري َٔ ايؿشام ..

 

 ؾؿٞ كًٝتو قذ ٜأتٝو إْزاسٷ يًشع١ خٛف

 يهٔ ؿع١ اـز٫ٕ تٗابٴ ايؿشام ؾٝٗا،

 تأتٞ دٕٚ طابل إْزاس

٘ٴ ٚٚثكت   تأتٞ ثك١ًّٝ دذّا، ٘،بيؼخف أسببت

 ق١ًُّ بايٝأغ ٚايعزاب،

 تذٖعٴ ا٭ٌَ َش٠ّ ٚاسذ٠ّ

 ؾتطشس٘ أطريّا يًؿشاؾ وتلش إىل إٔ وني َٛعذٷ آخشٷ ; 

 ..٫ ٜأتٞ  سمبا
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(23) 

 اعرتاف#

 

 َا ؼتبع نًُاتو ٚؽتب٧عٓذ

ٜٴؿرتض ؾٝ٘ إٔ تٴكاٍ ٭سذِٖ،  يف ايٛقت ايزٟ 

 ،٠عٔ إسظاطو عٓذَا سأٜت٘ ٭ٍٚ َش

 عٔ ابتظاَت٘ اييت تٗبٴ ايبٗذ١ يشٚسو ٚػعًو 

 يف أسظٔ سا٫تو،

 ٚعٔ سذٜح قًبو

 ٚدٓقات٘ سُٝٓا ايتكت عٝٓو بظشش عٝٓٝ٘،

 نِ أْت َتعًلٷ ب٘

 ٖٛ غري َٛدٛد ؾٝٗا َعو، ١ٺيذسد١ أْو تشاٙ يف نٌ ؿع

 ايٓٝاّعٔ سًُو ب٘ أس٬ّ 

 ايٝكع١ٚأس٬ّ 

 

 ٫ ًٜٝل بو ا٫ْتعاس ..

 ٠، َٚظاس سٝاّاٚاقعشٴبٸ ن١ًُ غريت َؾ
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(24) 

 استباط#

 

ٔٳ  ٚا٫ستباط ايعاطؿ١ٹ أطاغٴ ٜٓشـشٳ إٔ ايٗعًِ َ

ٔٵ بني ٍٳ ميًو َ ٔٵ املا  ميًه٘، ٫ َٚ

ٍٔ ٜٴظش٠ُ ٌٷ اؿا ِٸ) عاَ َٗ); 

ٓٻ٘  سٝا٠، يبٓا٤ٹ أطاطّا يٝعٳ يه

 "سب"ٚ عاطؿ١ٺ ب٬ اؿٝا٠ٹ يتًو ق١ُٝ ٫

 .ػ٤ٞ نٌ ا٭طاغ يف ٖٚٛ

 

 قلٝتٗا طٓنيٳ إىل طتٓعش ثِ املاٍ، ظُٔع ػبابَو طتكلٞ

ٍٔ ق١ُٝ َا! عًٝٗا َؾتٓذّ ٜٳذب، نُا تعٹؼٵٗا ٚملٵ  تًو يف املا

 ؟ ايًشع١

ٕٸ سٝٓٗا طتذسى  بأ

ٍٳ  تت٬ق٢; إٔ املُهٔ َٔ ايعكٛ

ٔٻ ٞٳ ايكًٛبٳ يه  .. تتآيـ اييت ٖ
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(25) 

 تعاسف#

 

 ؟ دعٛتٞ ع٢ً ايػذا٤ ايّٝٛ نيأتكبًٖٛ: 

 ّ ؟ايف َٛكٛع ٖ أسٜذ إٔ ُأسذثوٹ

 ٖٞ: تٓٗذت، ٚظٗش ع٢ً ٚدٗٗا َعامل ايتؿهري،

ُٳثِ   : سظّٓا .. قبًتٴ دعٛتوتٚقاي تابتظ

 "اتؿكٓا":اْؿشدت أطاسٜشٴٙ ٚقاٍٖٛ: 

 )ٚيف املطعِ(

ِٸ ٖٞ  تؿلٸٌ بايه٬ّ ؟: َا ٖٛ املٛكٛع امُلٗ

 ٞ،ن٬َ ٫ أعشفٴ َٔ أٜٔ أبذأيف اؿكٝك١  :ٖٛ

 يهين أسٜذى يف ايبذا١ٜ إٔ تعشيف

اٍٚ إٔ أطتذُع ػذاعيت َٓز ػٗش تكشٜبّا نٞ أقٍٛ بأْين أس

أعشف َا ايزٟ وـٌ يٞ  ٫ َعٓا ايعٌُ يو بأْٞ َٚٓزٴ بذأتٹ

أسب إٔ أساى دا٥ُّا نٞ ، ٚد٠اظعباي ُأسعٸ ،مبذشٸد س٩ٜتو

 نيتظتُتع دا٥ُّا ٚأْتٹ أساقبوٹ ،تهتٌُ ٬ََح ٖزٙ ايظعاد٠

ٞ َعٞ قطع ايؼٛن٫ٛ ن ٚأسٝاّْا أسلش يوٹ قٗٛتو مبزام

 .أعطٝو إٜاٖا.
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 اطتذُع قٛاٙ ٚتابع ايه٬ّ( ،) ؿُت ق٬ًّٝ

 ،ظًِٓ عًٝوٜأٚ  ،هًُٓوسني ٜأغاس َٔ غريٟ 

ِٴ َا  ،ٚمجٝع تؿاؿًٝو ،ٚأطًٛبو ،أسبٸ ػخـٝتو ٫ أعً

٫ٚ أعًِ نٝـ أتتين اؾشأ٠ يكٍٛ  ،ريو نيت٬سع إرا نٓتٹ

 يهينٳ اٯٕ اسؼت بعذ َا قًتٴ٘ يو. ،ٖزا

ٗٴٗا اؾٌُٝا  .. محشٸ ٚد

ِٸ ايـُتٴ أسدا٤ املهإ  ا،ٚبذت ٬ََحٴ ايذٸٖؼ١ تعًٛ ٚدٗٗ ،ع

 !ٛإ٫ َٓ٘ ٖ، أٟ أسذٺ َٔ أٟ أسذ ٖزا ايه٬ّ تٛٓقعٴت تؾكذ ناْ

 ؾكاٍ: ا،٫سغ ؿذَتٗ

 ٌٖ أصعذو َا قًت٘ يو ؟!

 :تٚقاي، ؿُتت بش١ٖ، بايٓؿٞا سأطٗ تٖضٸ

 ٫ٚ أعشف َارا طأقٍٛ.. ٫ أق٣ٛ ع٢ً ايه٬ّ !

 ٬ََحٴ ابتظا١َٺ سقٝك١ ٚقاٍ: ٘ع٢ً ٚدٗ تظٗش

ٌٷٸ َٓا يبٝت٘ اٯٕ  ساى غذّاٚطأ ،إرٕ .. ؾًٝعٴذ ن

ـٸٛابتؾكاي  .: عنيٴ اي

ٞٸ سٝحٴ ناْ تأصاس َٳ ،ًعت ػايهشط  ،َٔ عًٝ٘ تٚقا

ٍٷ ٚاسذٷ  اٚيف رٖٓٗ  :اٜٴًحٴٸ عًٝٗؾكط ط٪ا

 َا ايزٟ سـٌ يٞ ؟!
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(26) 

 إٜ٘_سب#

 ا٭طؿاٍ ع٢ً ؿٴشاخٗا ؿٛت مسع 

ِټ نإ بُٝٓا ٌٴ ايذسز، بـعٛد ٜٗ  ناْت َٜٛ٘ تؿاؿٝ

 .. ايتعب ػذٸ٠ َٔ ػاسب١ّ تبذٚ ٚدٗ٘ ٬ََٚحٴ دذّا، َٴتعب١ّ

 .. ايبٝت دخٌ

 ! ايذْٝا آخش ٚاؿٌ ؿٛتٹو ؟ يف ػٛ عًٝهِ، ايظ٬ّ -

 ! دٓٸـْٓٛٞ ٫ٚدٳى -

 ا٭طاغ، َٔ ايه٬ّ ع٢ً ٜك٣ٛ ٜهٔ ٚمل ػ٦ّٝا، ٜكٌ مل

ٝٸش ِٸ دخٌ ثِ ٬َبظ٘، غ  .. ٚخشز يٝظتش

 أَاَ٘; ا٭نٌ ٚٴكٹع املا٥ذ٠، ٚع٢ً

 :ٚقايت ي٘، املكابٌ ايهشطٞ ع٢ً صٚدت٘ دًظت ثِ

 ؟ عًٝ٘ ٚؿٝتو ايًٞ دبت -

 دبت٘ آٙ -

 اٜاِٖ بذْا نُإ ػػً٘ نِ ْظٝت -

 ػاهلل إٕ ظٝبِٗ -

 :اطتأْؿت ثِ ق٬ًّٝ طهتت

 أٚاعٞ ْؼرتٟ عايظٛم أخيت َع أسٚ ُ بذٟ بهشا -
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 :ٚقاٍ اطتػشاب يف إيٝٗا ْعش -

 ! يٮٚاعٞ َؽ ٚا٭٫ٚد يًبٝت ٚاستٝادات أٚيٜٛات يف املؿشٚض

 :ؾكايت

 ّٜٛ نٌ ٚؿاسباتٞ ٚأخيت سست َا صَإ َٔ أْا َا -

 بتخًٝين، َا َعٓا اطًعٞ تعايٞ ٚعهٛيٞ ٚبؼرتٚا بشٚسٛا

 ! ٜعين ت٢مل

 ؾُ٘، يف ٚاسذ٠ٺ طعاّ يك١ُ ٜلع مل ايًشع١، ست٢

 َش٠; ٭ٍٚ سآٖا عٓذَا ،ايٛسا٤ إىل بزانشت٘ ٚعاد ق٬ًّٝ طش ُ بٌ

ُٸٔ دّْٚا اختاسٖا ٚنٝـ بٗا، ُأعذب نِ  طٛاٖا ع

 َٔ ريو بعذ َٚا( ايهتاب نتب) ؿع١ طعادتُٗا عٔ

 يعشطُٗا ػٗٝضاتٺ

 ناْت عٓذَا تٴٓظ٢، ٫ اييت ا٭ٜاّ ٚتًَو ايعظٌ ػٗش عٔ

 ،ايعٌُ َٔ عٛدت٘ يذ٣ ايبٝت باب ع٢ً بُكب١ًٺ تظتكبً٘

٘ٴ صٓؾت عٓذَا عٝٓٝ٘ يف ايؿشس١ دَٛع ٚعٔ ْبأ  ايذنتٛس٠ ي

 .. محًٗا

 اٯٕ عًٝ٘ ٖٴُا َٚا ؿايٹُٗا ٚؿٌ ٚعٓذَا

٘ٴ  :قا١ًّ٥ قاطعت

 !! ٭ ٫ٚ أسٚ ُ ػٛ -



 شغة الخواطر

25  

 

 

(27) 

 أسبَو_قٛيٞ#

 

 ثِ عٝٓٝ٘ ؾتح ؿباسّا، ايظابع١ ايظاع١ إْٗا املٓب٘ دشغ دم

ُٗٔا متظو صٚدت٘ ؾٛدذ سٛي٘ َٹٔ ْعش  بطؿًٹ

 .. ٜٓاّ نٞ عًٝ٘ ٚتشبت

 ؟ منتٹ َا ػٛ اـري، ؿبا ُ -

 َا ٚبذٍ ٜٓاّ عؼإ ايًٌٝ طٍٛ عًٝ٘ بطبطب أْاّ، عشؾت َا -

 ؿاس١ٝ! غًٝين ٜٓاّ

ُٸٌ َا ؿػري يظات٘ سبٝبيت َعًؽ -  ايظ١ٓ ن

 ؾُٗا ؾتشت أْٗا َٔ ايشغِ ع٢ً ػ٦ّٝا تكٌ ٚمل ق٬ًّٝ تٓٗذت

 ايظشٜش ع٢ً َٔ قاّ ثِ ٚدٗٗا يف ابتظِ يًشذٜح،

 .. ٜػتظٌ نٞ

 عٝذ ؾٗٛ ٜـادف ايظ١ٓ; أٜاّ باقٞ عٔ ايّٝٛ ىتًـ

 .. ايجايح صٚادُٗا

 

ٝٵ٘ عٔ كتًؿّا ايعٝذ ٖزا نإ  .. نًّٝا طابَك
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 َٔ باق١ٺ سا٥ش١ٹ ع٢ً صٚدت٘ أٜكغ ا٭ٍٚ صٚادُٗا عٝذ ؾؿٞ

 .. ظاْبٗا ٚكعٗا اييت ايٛسٚد

 

 بعذ َٔ دقٝك١ أٍٚ َع ؾادأٖا ايجاْٞ صٚادُٗا عٝذ ٚيف

 .. ايـػري يف بٝتُٗا مجٌٝ عؿٌ ايًٌٝ َٓتــ

 بزيو ٖٞ تبادسٙ إٔ أٌَ ع٢ً ػ٦ّٝا ٜؿعٌ أ٫ ايعاّ ٖزا قشس

 دذّا ٜٚظعذإ نجريّا بعلُٗا وبإ نُْٛٗا

 .. املٓاطب١ بتًو

 

 ق٬ًّٝ ظاْب٘ دًظت ٜتٓاٚي٘، دًع ايؿطٛس، طعاّ ي٘ أعذت

 تؿًح عًٓٗا ابٓٗا َع ؼاٍٚ نٞ قاَت ثِ ػ٦ّٝا، تكٌ ٚمل

 .. إطهات٘ يف

 

 أْٗا سمبا" ْؿظ٘ يف قاٍ يهٓ٘ ريو دشا٤ ق٬ًّٝ بايلٝل ػعش

 ايّٝٛ" ٖزا َٔ آخش ٚقتٺ يف َؿادأ٠ يٞ تعذ

 يًخشٚز، ػٗض
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 .. بايٓؿٞ ؾأدابت ػ٦ّٝا تشٜذ ناْت إرا َا ٚطأهلا

 ؾأدابت ػ٦ّٝا ي٘ تكٍٛ إٔ تٛد ناْت َا إرا أخش٣ َش٠ طأهلا

 .. أٜلّا بايٓؿٞ

 .. عًٝ٘ ْادت يًخشٚز، ايباب باػاٙ طشٜك٘ يف ٖٛ ٚبُٝٓا

 َتأنذّا نٓت" ْؿظ٘ يف ٜكٍٛ ٚنأْ٘ ٚاطع١ ابتظا١َّ ابتظِ

 أٚ بؼ٤ٞ ؾادأتين ٚقذ إ٫ ايباب ٖزا َٔ أخشز ئ بأْين

 قًبٝٓا.. " ع٢ً ايػاي١ٝ املٓاطب١ بتًو ٦ٖٓتين

 :ٚقاٍ إيٝٗا ايتؿت

 سبٝبيت ْعِ -

 ! َباس ُ عِٓٗ سهٝتًو ايًٞ ا٭غشاض ػٝب تٓظ٢ ٫: ؾكايت

 

 

 اهلل_ػا٤_إٕ_طعٝذ_صٚاز_عٝذ#
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 اهلشٚب#

 

 .. املذ١ْٝ ا٭سٛاٍ َب٢ٓ يف

ٓٸعاغ ٚغاؾً٘ عٝٓاٙ ربًتٵ  ا٫ْتعاس طاعات يطٍٛ اي

 ايؼخـ١ٝ( اهل١ٜٛ) بطاق١ ؿذٚس باْتعاس دًٛط٘ أثٓا٤

 :ٜكٍٛ خًؿ٘ َٔ ؿٛتّا مسع

 ؟ اسؼتٹ خًف اْتششت، ٖٝين -

 اؾ١ًُ تًو مساع٘ ساٍ ايؿٛس ع٢ً طبات٘ َٔ اطتٝكغ

 أسذّا ! هذ ؾًِ اـًـ إىل ْٚعش

 

 ! متاَّا خايّٝا املهإ ؾٛدذ أخش٣ َش٠ّ ْٚعش َهاْ٘ َٔ اْتؿض

 ! إػٞ َلٝع ؟ َايو -

 ٜكـ ٖٚٛ ايطٌٜٛ ايٛد٘ رٚ ايٓشٌٝ ايٓعاؾ١ عاٌَ قاهلا

 .. استبان٘ ٫سغ ظاْب٘ عٓذَا

 

 ! باملٛباٌٜ بتشهٞ بٓت ؿٛت مسعت بع ٫: ؾكاٍ
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 خًف...  ايـٛت قـذى آآآآآٙ: ٚقاٍ ايٓعاؾ٘ عاٌَ ابتظِ

 ٖٓاى اقعذ سٚ ُ امسع

 بٓت ٖاٟ ثا١ْٝ، َش٠ ايـٛت تظُع س ُ َٚؽ

 باملهإ َعٓا تؼتػٌ ناْت

 ! املهإ يف َعٓا َٛدٛد٠ سٚسٗا بع ؾرت٠ َٔ تٛؾت

 !! ْعِ !! سٚسٗا -

 

 عشٚق٘ يف ايذّ ػُذ نًُات٘، تًعجُت

 ايكاع١.. أٍٚ إىل طشٜع١ غطٛاتٺ َٚؼ٢

 

 ميؼٞ; ٖٛ ٚبُٝٓا

٘ٺ رٚ مسنٕي ْعاؾ١ٺ بعاٌَ دظذٙ استطِ  .. َظتذٜش ٚد

 .. عؿّٛا: ٚقاٍ بظشع١ إيٝ٘ ايتؿت

 ؟ َظتعذٌ َايو ُٜٗو، ٫ٚ: ايٓعاؾ١ عاٌَ ؾكاٍ

 ؾضًَٝو غشٜب١ أؿٛات ٚبظُع ٖٓاى قاعذ نٓت: ؾكاٍ

 ٖٕٛ أقعذ آدٞ سهايٞ

  إػٞ أمسع س ُ َٚا
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 صًَٝٞ!! -

 :أسدف ثِ َتعذبّا ايٓعاؾ١ عاٌَ قاهلا

 قبًٞ، ايًٞ ايؼب قـذى آااااااٙ....  باملهاا ؿايٞ أْا بع

 ٖاملظهني

 يف َعٓا َٛدٛدٙ سٚس٘ يظا ٚبكٛيٛا ايذٚاّ خ٬ٍ ٖٕٛ تٛؾ٢

 املهإ..

 

 ٜٛطـ منش أمحذ  - 

 ٜٛطـ منش أمحذ  -

 ..بطاقتو اطتًِ تؿلٌ  -

 

 

 ػهشّا#

 داعٞ_يف_َا#

 اٖشسسسسب#
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(29) 

 متت_َا_ؾشس٘_ٜا#

 

 .. إداص٠ ايّٝٛ

 .. ا٭طبٛع ْٗا١ٜ عط١ً إْٗا

 أسذ ٭ٟ تظُح ٫ ٚإٔ ٖاد٥ّا، َٜٛٗا ٜهٕٛ إٔ( ٖٓذ) قشست

 اؿاٍ، بطبٝع١ اهلذ٤ٚ ؼب ٖٞ. َضادٗا بتعهري ػ٤ٞ أٟ أٚ

 يهٓٗا

 بايكشٜب١ يٝظت ؾرت٠ َٓز ٚايشاس١ اهلذ٤ٚ طعِ تتزٚم مل

 .. ايظشٜع ٚإٜكاعٗا اؿٝا٠ كػٛط بظبب

 ايؼُع أػع١ ك٤ٛ ع٢ً ايـبا ُ يف بانشّا اطتٝكعت

 ايعـاؾري، ٚؿٛت

ّٷ "إْ٘  يًخشٚز" َٓاطب مجٌٝ ٜٛ

 ْؿظٗا قشاس٠ يف ريو قايت

ٗٸضت ثِ  .يذٜٗا س١ًٺ أب٢ٗ ٚيبظت اغتظًت إٔ بعذ يًخشٚز ػ

 

 .. بٝتٗا َٔ ايكشٜب املطعِ ريو باػاٙ ايبٝت َٔ خشدت
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 املطعِ، أَاّ طٳٝاستٗا سنٓت املهإ، إىل ٚؿًت

 ٚطُّٝا ػابٸّا سأت ايظٝاس٠ َٔ بايٓضٍٚ ُٖت ٚبُٝٓا

  ٖاد١ّ٥ ْعش٠ّ إيٝٗا ْعش ظاْبٗا، ٜكـ

 ! اـري ؿبا ُ: قاٍ ثِ

 تعشؾ٘ ٫ أْٗا مبا ايذٖؼ١ ٬ََح ٚدٗٗا ع٢ً ظٗشت

 ! ايٓٛس ؿبا ُ: املظتػشب بابتظا١َٹ قايت ثِ

 

 عًٝٗا، ٚدًظت طاٚي١ اختاست املطعِ، إىل دخًت

 بزيو طعذت ايٓاغ، َٔ ايهجري ػذ ؾًِ سٛهلا ْعشت

 .. ٚكذٝذٗا اؿٝا٠ ؿخب َٔ يًٗشٚب تظع٢ نْٛٗا

 هلا أسلشٚٙ ايؼاٟ، َٔ نٛب َع خؿٝؿّا إؾطاسّا طًبت

ٌٕ ع٢ً ؾبذأت  .. تتٓاٚي٘ َٗ

 

٘ٴ ايؼاب ريو دخٌ ساهلا; ع٢ً ٖٞ ٚبُٝٓا  املطعِ، إىل ْؿظ

 عٓٗا، نجريّا تبعذ ٫ طاٚي١ ع٢ً دًع

 .. بٗذ٤ٚ ؾٝ٘ ٜتٓاٍٚ اٯخش ٖٛ بذأ ثِ ي٘ سلٸشٚٙ ؾطٛسٙ، طًب

 إيٝ٘، ايٓعش ؽتًع ٖٚٞ ريو نٌ سذخ

ِٸ ط٬ّٜٛ، ٖاتؿ٘ يف ؼذٸخ ٘ٴ ؼذخ ايٓادٍ، ع٢ً ْاد٣ ث  ق٬ًّٝ َع
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 ظاْبٗا، َشٸ ايطشٜل يف ٖٛ ٚبُٝٓا باـشٚز، ِٖٚ كشها ثِ

 

 .. املهإ غادس ثِ هلا ابتظِ

  مجٌٝ" يّٝٛ إْ٘ سكّا مج١ًٝ، ابتظا١َٺ َٔ هلا "ٜا

ُٸت ثِ اؿذٜح بزيو ْؿظٗا سذثت  املهإ، َٔ باـشٚز ٖ

 ٖٓاى، أٚ ٖٴٓا تشاٙ ؾًشمبا سٛهلا تٓعش بذأت

 ايباب، عٓذ

 .. ا٭ٚىل املش٠ يف سأت٘ نُا طٝاستٗا ظاْب ٜكـ سمبا أٚ

 ! .. ػذٙ مل يهٓٗا سٛهلا ؾُٝٔ نجريّا تأًَت

 

 يظٝاستٗا ٚؿًت ٚعٓذَا

 ا٭َاَٞ، ايضداز ع٢ً بعٓا١ٜٺ َجبت١ّ ٚسق١ ٚدذت

 يًشعات ؾشست

 .. ريو ػاب٘ َا أٚ َٓ٘ سطاي١ْ ٖٞ ؾًشمبا

 

ـٺ تٓاٚيتٗا  :ؾٝٗا َهتٛبّا ؾٛدذتٵ ؾتشتٗا، ثِ بؼػ

 َضدٚز( ! )اؿطؿاف طري كايؿ١ كبط
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 (31) 

 طهٝتظٛؾشٜٓٝا#

 

 -أ   -

ٕٕ َٚهإ ٚٚقتٺ َا  .. يف صَا

 ٚقؿت أَاّ املـعذ باْتعاس ْضٚي٘

 .. ٚعٝٓاٖا َعًٓكتإ بشقِ ايطابل ايزٟ ٚؿٌ إيٝ٘

 ايظاع١ُ اٯٕ اؿاد١ٜ عؼش٠ ي٬ّٝ بتٛقٝت طاعتٗا ٖٚاتؿٗا،

ـٷ ٖٓاى; ٚيف عامٕل َٛإص سٝحٴ اي٬تٛقٝت  ! يهٔ ايتٛقٝت كتً

ٓٳَؿع أسذِٖ َتظاسعّا ظاْبٗا، ايتؿت  إيٝ٘ تأسظت ب

ايزٟ سسٌ ؾٓعش إيٝٗا بابتظا١َٺ ػاسب١ تؼب٘ ابتظا١َ صٚدٗا 

يهٓٗا ٫ صايت تتزنش ناؾ١ ٬ََح ٚتؿاؿٌٝ  عٔ عاملٗا

اطتػشبت ايؼب٘ ايذقٝل يف تؿاؿٌٝ ابتظاَتُٝٗا يهٓٗا  ٚدٗ٘،

ٍٔ أٚ تعاٖشت بزيو َع إسظاطٗا ايؼذٜذ بايتعب  مل تٴبا

 .. ١عًُٗا يف اٱراع ٚاٱسٖام يطٍٛ طاعات

 تح ايباب ع٢ً َـشاعٝ٘ٚؿٌ املـعذ إىل ايطابل ا٭سكٞ ُٚؾ

 ؾذخًت إيٝ٘ ٚاْتعشت دخٍٛ ايؼخف ايزٟ ظاْبٗا، 
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 ; ٚمل ٜذخٌ!يهٓ٘ أطاٍ ايٓعش إيٝٗا

  بتظا١َُ ٚايٛقؿ١ُ راتٗا ب٬ سشاىا٫

 طٝذٟ، أتشٜذ إٔ تـعذ ؟  -

 ،١ٺقايتٗا ع٢ً عذٌ يهٓ٘ مل ٜشدٸ ٚمل ٜٓبع ببٓت ػؿ

 .ؾكط ؼشى باػاٙ ايباب ٚدخٌ إىل املـعذ

 ا٭خري ٖٚٛ ْؿع ايطابلٚكع ٜذٙ ع٢ً صس ايطابل ايعاػش ٚ

ايزٟ تظهٔ ؾٝ٘ ! اطتػشبت ريو مبا إٔ ايطابل ٫ ٜٛدذ ؾٝ٘ 

 ٖٚٞ ػكتٗا ! بكٞ ٚاقؿّا ٜتأًَٗا بـُت، ٠ط٣ٛ ػك١ ٚاسذ

 بُٝٓا بذأت ٬ََح ايكًل تتظًٌ إىل أعُاقٗا،

 ٠سبظت أْؿاطٗا بُٝٓا بذأ املـعذ سسًت٘ ايكـري

 .. عرب ايطٛابل 

 ــ ايذقٝك١،ٜؿرتض إٔ ٫ تتذاٚص ايشس١ً ْ

 يهٓٗا َشت ثك١ًّٝ ع٢ً قًبٗا ٚنأْٗا

  ،ْــ طاع١

 ٖا قذ ٚؿٌ املـعذ إىل ايطابل ايتاطع قبٌ ا٭خري

 ..  ٚؾذأٙ

 ٚتٛقـ يف َهاْ٘، ،اْطؿأ ْٛسٴٙ

ٟٸ ؿشختٗا يف نٌ أسنإ اي  ،١بٓاٜتضأَ ريو َع دٚ
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 دًظت يف َهاْٗا تبهٞ َٔ ػذ٠ اهلًع ٖٚٞ ٫ تك٣ٛ

 سشاىايٛقٛف ع٢ً قذَٝٗا، ب٬ 

 .. َٚلت دقٝكتإ ع٢ً تًو اؿاي١

 

 مسعت ؿٛت طشقع١ خؿٝؿ١

 أسظت بعذٖا بايكؼعشٜش٠ يف نٌ رس٠ٺ يف دظُٗا،

 َٚٔ ثِ بذأ املـعذ ٜتششى ببط٧ سغِ ايعت١ُ يف داخً٘،

 إىل إٔ أعًٔ ؿٛت دشط٘ ايذاخًٞ

 عٔ ايٛؿٍٛ إىل ايطابل ايعاػش ٚا٭خري، 

 يهٓٗا ٫ تش٣ ػ٦ّٝا بعذ

 إ٫ أْٗا ٚسغِ ريو قشست إٔ تتششى غطٛات طشٜع١ 

 .. إىل ا٭َاّ

ُٸت باـشٚز َٔ املـعذ، عاد ايل٤ٛ ؾذأ٠ إىل   ٚبُٝٓا ٖ

 ناؾ١ أسناْ٘

 يهٓٗا مل تتششى َٔ َهاْٗا بٌ ع٢ً ايعهع،

 ٚقؿت َـعٛق١ّ بايهاٌَ ؼذم سٛهلا عزس،

 ؾايؼخف ايزٟ نإ ظاْبٗا يف املـعذ، 

٘ٴ أد٢ْ أثش  ! مل ٜهٔ ي
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 -ب   -

 

ِٕ َؿتٛ ُ ًَ٪ٙ ايذٖؼ١  سذٸقت يف املـعذ بعنٕي ؾاسـ١ ٚبؿ

 ! ٚمل ػذ أسذّا ؾٝ٘

 .يكذ نإ ٖٓا، أقٍٛ يو نإ ٖٓا أْا َتأنذ٠ْ َٔ ريو  -

قايتٗا ؿاسغ ايبٓا١ٜ ايزٟ دا٤ َٗش٫ّٚ بعذ مساع٘ ؿٛتٳ 

 .. ؿشاخٗا

 .....أتكـذٜٔ ايؼخف اٍ  -

 ٜشتذٟ بٓطا٫ّ أطٛد ٚقُٝـّا أبٝض ٜٚبتظِ طٛاٍ ايٛقت  -

ْعِ ْعِ ٖٛ ايزٟ تتشذثني عٓ٘، يكذ ػاٖذت٘ ٜٓضٍ ايذسز   -

 َٓز قًٌٝ

 قاهلا; ٖٚٛ ٜعًِ دٝذّا

 بأ٫ ٚدٛد يزيو ايؼخف ع٢ً اٱط٬م،

 ! ٫ يف املـعذ، ٫ٚ يف ايبٓا١ٜ، ٫ٚ يف ايهٕٛ أؿ٬ّ

 ٖٛ ٜعًِ ريو،

 ٕ ريو، أقاسبٗا َٚعاسؾٗا أٜلّا،نٌ طهإ ايبٓا١ٜٹ ٜعًُٛ

 أٚ ايؿـاّ( ايظهٝتظٛؾشٜٓٝا) ٜعًُٕٛ بإٔ
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٘ٴ َٛعذ َعٗا،   مل ٜعذ ي

 .. ٜضٚسٖا َا بني اؿني ٚاٯخش

 طٓٛات تٛيف صٚدٗا ث٬خ ؾكبٌ

َٴخًـّا، أْٝكّا بأخ٬ق٘، ٚناْت  نإ سد٬ّ 

 تٴشب٘ يذسد١ اؾٕٓٛ، 

 .. ٖٛ نإ ٜعؼكٗا نزيو

 تعٝؽ ع٢ً رنشاٙ،َٓز ريو اؿني أكشتٵ 

 َُٗا نإ ٖٓايو بؼشٷ َٔ سٛهلا ؾإْٗا تؼعش بايٛسذ٠،

 ٚا٭د٢ٖ َٔ ريو;

َٴشعب١..  أْٗا أؿبشت ؽاف َٔ نٌ ػ٤ٞ  يذسد١ٺ 

 

 

 ايٓٗا١ٜ
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(31) 

 اْبٗاس#

 

 أنجش َٔ أٟ ٚقت َل٢;

 ُأسبو ..

 سا٥عّا ٫ٚ صيتٳ نٓتٳقذ 

 و،٥يف ٖذٚ

 يف ؿُتو،

 يف ؿٛتو،

 ،ٚيف تٓاطٴل سذٜجو ٚأدبو

 .سىاؾهأٚٚكٛ ُ 

 

 ؾٝا َٔ تػٓٸت ٭دً٘ ايهًُات ..

 ُأسبَو دذّا ٚدذّا ٚدذّا
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 (32) 

 غشاّ#

 

ٌٴ ي١ًٝٺ قلٝتٴٗا ع٢ً اٱط٬مٖٞ -  : ٖزٙ أمج

 : سكّا ؟ٖٛ -

ٌٴ َا يف سٝاتٞ ،: ْعِٖٞ -  ٚأْت أمج

 ٚأعذٴىٹ با٭مجٌ .. ;: ُأسبٴٸوٹ دذّاٖٛ -

 

(33) 

 ٚٳَيع#

 

ٖٞ: 

 ! نِ أمت٢ٓ إٔ أؾكذ ايزانش٠

:ٖٛ 

ٓٸنيٳ ريو ؟ أتٴشٜذٜٔ   َٔ رانشتو !ٟ قٛملارا تتُ

ٖٞ: 

ْٳؼٳأت  ،بٌ أمت٢ٓ إٔ أؾكذ رانشتٞ َٓزٴ 

 .. ٚتبك٢ أْت ;ٚأْظ٢ ايهٕٛ
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 (34) 

 ػػـ#

 

ِٕ َٔ ٜظتٝكغ ًُ  بعذ ٜهتٌُ مل سٴ

 إيٝو طشٜك٘ يف ايـبا ُ عت١ُ َٔ يٝخشز

 .ػ٤ٞ نٌ ٚسا٤ٙ تاسنّا

 

 َعّا ٚاؿش١ٜ اؾُاٍ ؿٔ بظعاد٠ٺ تٴٓؼٹذ قًب٘ دٓقاتٴ

 .. تٛقــــ ب٬

 َٓو; اقرتاب٘ ؿعات َٚع

 يؼٕٛم ا٭ٌَ بذ٤ٳ َع١ًّٓ ايؼُع تٴؼشم

 ي٘ ْٗا١ٜ ٫

 َٓ٘ ػؿا٤ ٫ٚ

 

 ب٘ .. سؾكّا اُؿب; أٜٗا َؾٝا
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(35) 

 عؼل#

 

 يف عشىٹ صٜذٜين غشقّا،

 صٜذٜين غشقّا طٝـــــــــذتٞ

ٕٷ  إْٞ يف سٴبو َعذٛ

ٕٷ  إْٞ يف ُطٗشى َؿتٛ

ٕٷ إْٞ  يف عؼكو فٓٛ

 .. ٚيػري عْٝٛو مل أمسح يعْٝٛٞ بايٓعش إيٝٗا

 َٓزٴ دخًتٹ تًو ايذْٝا، دٴْٝا قًيب

 قذ صدتٹ عٴًّٛا َٓضييت

 مشظٞ أْتٹ

 أْتٹ قُـــشٟ

 أْتٹ إؿباسٞ يف ؾذشٟ..

 أْتٹ أًَٞ، ْبعٳ طشٚسٟ

 َؼٛاس سٝاتٞ

 ..َٚـريٟ
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(1) 

ا٭بـاس_تع٢ُ_٫_ؾإْٗا #

 

 !ٖشا٤ نً٘ ؾٝ٘; وذخ َٚا ايعاَيِ ٖزا -

ِٸ قاطع  ميشټ ٖٚٛ سٛاسُٖا تًَو ظًُت٘( ايلشٜش) قُذ ايع

 .. اؿذٜح أطشاف ٜتباد٫ٕ ناْا بُٝٓا املك٢ٗ أَاّ َٔ

ُٸت  املهإ أسدا٤ٳ ايـُت َٔ ؿعات ع

 :طاخشّا أسذُٖا قاٍ ثِ

ِٸ ٜا بايتشذٜذ اهلشا٤ ٖٛ َا  ؟ قُذ ع

 هلا ق١ُٝ ٫ أَٛس عٔ يتتشذثا ٖٓا دًٛطهُا: ؾكاٍ

 ٖشا٤، َٓٗا ؾا٥ذ٠ ٫ٚ

 ٖشا٤، سٛيهُا َٔ وذخ َا

 ٖشا٤، مجٝعّا سٛيٓا َٔ وذخ َٚا

ِٷ ٖٚٓاى نزب ٖٓا ٌٷ ٚاؾرتا٤، ظً ّٷ ٚسشٚبٷ قت  ٚيٮق٣ٛ ٚد

 ٖشا٤ .. نً٘ ايبكا٤ !

 اـايل، ْظٝٓا أْٓا ٖٞ ايٛسٝذ٠ُ اؿكٝك١

٘ٴ اْؼػًٓا  باملخًٛم، عٓ

٘ٴ ٚطٓكـ  .. دذّا قشٜبّا بٌ قشٜبّا; أَاَ
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(2) 

 

ّٵ أٜٗا ٜا  .. ايُعـ٬ٓ

 

ٕٸ ؼظٳبٛا ٫  تٴطٝعُهِ اؿٝا٠َ أ

 عبٝذٹُنِ .. َنــ

 

ٕٸ ؼظٳبٛا ٫ ٓٸذا٠َ أ ًٹُهِ اي  بَكت

 يؼٴعٴٛبُهِ ..

 

ِٴ ؾاهلل ِٵ َغٝبٳُهِ، ٜٳعً َٳـريُن ٚ .. 

 

ٛٳ  ٬َٚرٴْا سظبٴٓا ٖ

٘ٴ  .. يُهِ َأ٣ٚ ٫ َٚٓ

 

ًَُهِ .. ٜا ٜٚ 
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 (3) 

 

 أػتامٴ ايهتاب١َ عٔ ٚطين ايهبري،

 ُأَظو بكًُٞ،َؾ

 أتٛدعٴ ٜٚتٛدع،

 أبهٞ ٜٚبهٞ َعٞ،

ٛٸٍ قًيب إىل ٚسق١ٺ  ٜتش

ٛٸ  ٍ سربٴٙ إىل دَٛع ..٫ ؼتٌُ ا٭طُطش، ٜٚتش

 ٞـــــــيٓا ٚيو اهلل ٜا ٚطٓ

 

 

 (4) 

 

 ;أؿعب قشاس ٜتخزٙ أٟ إْظإ يف ايذْٝا

 ! ٠نٞ ٫ ميٛت رٴ٫ّ ٚقٗشّا ٚسظش إٔ ٜؿشٻ َٔ ٚطٓ٘
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(5) 

    غٝبٛب١ # 

 

 ؟ طٛسٜا أٌٖ ٜا سايُهِ نٝـ

 ؟ أَظٝتٴِ َارا ٚع٢ً ؟ أؿبشتِ نٝـ

ٌٴ ناْتٹ ٌٖ  ؟ بٴٝٛتُهِ ٖٳـذٸَت أّ ؟ بهِ سس١ُّٝ ايكٓاب

 

ٌٳ ٜا سايهِ نٝـ  ؟ ايعشامٵ أٖ

 ؟ دشٚسٴُهِ ٖٞ نٝـ

 ؟ تٳٗضٸنِ ا٫ْؿذاسات صايت أ٫

 ؟ أطؿايهِ ٖٴِ نٝـ

 

 ؟ َـش أٌٖ ٜا سايهِ نٝـ

 ؟ أسٛايُهِ تبذٻيت ٌٖ

 ؟ أٖذاُؾُهِ ؼٓككت ٬ٖٓ
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 ؟ ٚيٝبٝا ايُٝٔ أٌٖ ٜا سايهِ نٝـ

 ؟ َٳلٳادعهِ ٚتكضټ ت٪سٸقهِ ايٓضاعات صايت أ٫

 ؟ بهِ ايشؿاقٴ ؾعٌ َارا

 

 

ٍٴ نٝـ  ؟ ايهبري ٚطين سا

 ؟ ايعٴشب ب٬دٳ ٜا سايهِ نٝـ

ٍٴ نٝـ  ؟( ا٭قـ٢) سا

ٛٳ نٝـ ٝٸهِ َٳظش٣ ٖ  ؟ ْب

 ؟ بهِ عٗذٟ ع٢ً صيتٴِ أ٫

 

 .. بشبٸُهِ قٛيٛا

 !!!؟ بأسكهِ ايٝٗٛدٴ صاٍ أ٫
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(6) 

 .. ٚؿًٛات٘ دعٛات٘ يف استاسٳ

ٛٸد ٓٸـش يًُظًُني ٜذعٛ إٔ دا٥ُّا تع  .ٚايتُهني باي

ِٴ ٜعذ مل ٔٵ ع٢ً ْـشٷ وذٴخ، مٓما ػ٦ّٝا ٜؿٗ ٔٵ ٚملـًش١ َ  !؟ َ

 بٓه١ٗ ٚطاٖش٠ٺ تاس٠ّ ْت١ٓ دَا٤ٺ سا٥ش١ ا٭ؾل يف ٖٓاى تًٛ ُٴ

 بني ايتُٝٝض ٚهٝذٴ دٝذّا، ريو ٜعًِ ٖٛ. أخش٣ تاس٠ّ ايؼٗاد٠ٹ

 ٚتًو، ٖٚزٙ ٚراى ٖزا

ٓٸـش ٜعشفٴ يهٓ٘ ٘ٴ ع٢ً اي ٍٷ أْ ٕٚ صٚا  ؾكط، ٚاسذٺ يـٹعذ

 يف ٚعاخٳ ػعبّا، ػشٸد أسكّا، اغتـب ػ٤ٞ، نٌ بذأ َٔ ٖٛ

٘ٹ خشابا، ايذْٝا  ٫ دشا٥ِ طًظ١ًُ ٚبذأت ايظ٬ّ، اْت٢ٗ بكذَٚ

ٚٷ. املظتٜٛات نآؾ١ ع٢ً هلا سـش ٛٸٕ عشبٞ بٝت يف دعٌ عذ  َه

 !ؾشسٕٛ يذِٜٗ مبا سضب ٚنٌ أسضاب، 5 أعذا٤، 5 ;أؾشاد 5 َٔ

 طٛا٥ـ(،) ٚ أػهاٍ عذٸ٠ يًٗضمي١ٹ دعٌ

ّٳ ٚا٭دٝاٍ، بايعكٍٛ ت٬عب   !امُلهشَني ٚدشٸّ امُلذشَني، نشٸ

ٌٸ عَٓو دعٵ  ٫ اييت ايػ١ُٝ تًَو تش٣كٞ، أؿذٜ ٜا ريو ن

ـٸ ٫ اييت ايذَٛع ٚتًَو ؟ تضٍٚ  ؟ اهلطٍٛ عٔ تُه

ـټ..  طتضٍٚ  ايذَعٵ ٜٚه
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(7) 

 

 ايعٴشب; ب٬د يف: ٚأقٍٛ! ؟ ايٛطٔ ٖٛ َا ٜظأيْٛين

 ٚنؿٔ..  دش ُٷ..  بط٤ٞ استلاس ٖٛ

 

 

(8) 

 

 ايؿٹًظط١ٝٓٝ; ا٭ّ َنشاٍ ايعشب١ٝ ا٭ّ ساٍ أؿبح

 ا٭خري، ايٛداع ٚنأْ٘ ابٓٗا تٛدع

 .. اي٬ٓعٛد٠ ٚداع تٛدع٘

 املٛت ػاسع ٖٴٓا

 اؾشِٝ، ػاسع ٖٚٓاى

 املظاس، يو ٜل٤ٞٴ ْٛسّا ػذ ئ ٖٓا

 ..ٜل٤ٞ أؾلٷ ٖٚٓاى

 ْاس ٚيهٓ٘
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(9) 

 

 اؾٌٗ; ٜظٛدٴ سُٝٓا

 عٳٓٗا اعحٵ بٌ باؿكا٥ل، ٜٴخربى َنٞ أسٳذّا تٓتعش ٫

 .. بٓؿظٹو

 

(11) 

 

 ٚاملظًُني ايعشب أسٛاٍ َٔ ٚٚدعّا إ٬َّٜا ٚا٭ػذٸ ا٭نجش

َٔٚ ٍٔ  ريو تعتذٵ مل قًٛبٓا إٔ ٖٛ ٚايذٸَاس; ٚايكتٌ املؼاٖذٹ ٖٛ

ـٸف ٫ أْٓا يذسد١ٹ قظتٵ بٌ ؾكط،  َٔ ٫ٚ أٚقاتٓا َٔ ن

 .. هلِ يًذټعا٤ بظٝطّا دض٤ّا ٚيٛ ؿًٛاتٓا

 ايظطٛس; ٖزٙٹ ع٢ً َشستٳ يٛ

ٔٔ يف أخ٠ْٛ يو بإٔ تزٓنش  عاد١ٹ ٚايعكٝذ٠ٹ ٚايذّ ايذٜ

 .. ٚايؿشز بايجباتٹ هلِ دعٛاتو
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(11) 

 

 ;ٚطين ايهبرييف 

 ايظٝاط١ َنايشٜاك١، ؿبشتأ

ٜٴخايؿ٘، ٌٷ ٜتعـب يؿ١٦ ٚىتًـ َع َٔ   ن

َٴشكّا ٚع٢ً ؿٛاب، َٴٓطًعّا ؾاُّٖا  ٌٷ ٜش٣ ْؿظ٘   ن

 َٚا أطٌٗ ايؿشق١ ٚايٓضاع !

 

 ..َٴختًؿٕٛ دا٥ُّا 

 ْتُا٤ات، بايٛاقع;باٯسا٤، با٫

 أطًٛبٺ ٫ٚ َٓٗر،عرتاضٴ ب٬ ٚا٫

  ؾٝٓانيتعـبٷ ٚدٌٗ، أناد أدضّ بأْو ئ ػذ اثٓ

 ! ٜتؿكإ ع٢ً ػ٤ٞ

 

َٴشضٕ دذّا.. دذّا ٓاٚاقع  َٴخذٌ ٚ
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(12) 

 

ٌٸ تـذٸم نٓت إرا  ٚاٱع٬َٝني، اٱع٬ّ ٚطا٥ٌ دٴ

 ا٫دتُاعٞ، ايتٛاؿٌ َٛاقع

 تش٣ تظُع أٚ َا ٚنٌ ايـشـ،

 َـٝب١، ؾتًو

 عكًو قٝط يف اْتؼش قذ" اؾٌٗ" بإٔ ٚاعًِ

 ! ٚتشاٙ تظُع٘ إٔ ٜشٜذْٚو َا ٚتظُع تش٣ ؾأؿبشت

 

 اْت٢ٗ، ٚايلُري امل١ٝٓٗ صَٔ

 املـًش١ ٜ٪ثشٕٚ

 اؿل ع٢ً ايباطٌ ٚن١ًُ

 ايٛطٔ، ملـًش١ ٜٚٓظبْٛٗا

 

 ..  ق١ًٓ ِٖٚ سبٞ; سسِ َٔ إ٫
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(13) 

 

 ايؼاػات، ٚسا٤ َٔ تٴـٓع ٫ ٚايٓذاسات ا٭فادٴ

ٍٴ ٔٳ أٚي٦و ٖٴِ اؿكٝكٕٛ ا٭بطا  ايٓذا٤، يبٸٛا ايزٜ

 َهاْــّا ٜرتنٛا مل ايزٜٔ ٖٴِ

 أسكــّا طاســ١ّ ٫ٚ ٫ٚ

 ميًهٕٛ َا بهٌ ؾٝٗا ٚساسبٛا إ٫

 .. غاٜاتِٗ أدٌ َٔ

 سٴـشٸٜتِٗ .. أدٌ َٚٔ

 

 

(14) 

 

 ;إخٛتوعٓذَا ٜـٌ بو اؿاٍ يًشقف ع٢ً دشا ُ 

 ..١يعكًو بايشمح ٚادعٴ ،١اؼـــــــــــــــقشأ ع٢ً كُريى ايؿَؾا
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(15) 

 

 ٚايعٓربٵ ايعطش َنشٜٔح

 طربٜا َٝاٙ َنعزب

 تظشٳش اييت اهلل ٚساّ

 ثا٥ش يف ايكذغ نـٛتٹ

 تضأس ػٗٝذْا ٚسٚ ُٴ

 ا٭سشاس ٖاػِ نػضٸ٠ٹ

 امَلٗذش يف ايؼِّعش ٚطٳطشٴ

 ٚأسوا ايهشّ َنطٍٛ

ٕٕ  .. أمثشٵ ٖٴٓا ٚبٴظتا

 ا٭س٢ً ٖٞ

 ا٭ٚىل ٖٞ

 اُ٭خش٣ ٖٞ

 .. امَلؿخشٵ ٖٞ

 أٚسدتٞ دذسإ ع٢ً

 :أدذادٟ ػعاس نتبتٴ

 ”ُأقٗش ٚئ. أٚطاْٞ . ؾذا٤ٳ أَٛتٴ “
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(16) 

 

 ، ٜا ػعب ؾًظطني ..ػعبٴ اؾباسٜٔ

َٴكاّٚ ٌٷ ؾٝٓا   ايطبٝب يف عٝادت٘، ;ن

ٕٴ  ايهاتب بكًُ٘، املضاسع يف أسك٘، ٓٸ٘، ايعاٌَ يف ٚسػت٘، بايؿٓا ؿ

 ٚا٭طري بعضميت٘ خًـ ايكلبإ ايشطاّ بشٜؼت٘،

  .. ٜٓاٍ سشٜت٘ست٢ 

 

 

 (17) 

 

 ٜا ْهظ١َ ايٛدع ايعُٝل بكًبٓا

ٓٳ٪ٚا" ٜا ُقبٵ١ً ا٭سض أقظٳُٓا;  "ئ ٜٗ

ٓٳ٪ٚا يٛ ساؿشٚىٹ بأسكٓا  ئ ٜٗ

 َُٗا بػٛا بعتادِٖ ٚقذ اعتذٚا

ٖٴٓا  َظش٣ ايٓيبٸ ٚنٌ ػبــٕش ٖا 

 ْؿذٟ ي٘ أسٚاسٓا ٚدَا٥ٳٓا،

ٝٳعًُــــٛا ..  ٚطٳ
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(18) 

 اٱْتعاس_٥٫ش١_ع٢ً#

 

 املظاؾشٜٔ ايظاد٠ ع٢ً"

 "1 سقِ بٛاب٘ 111 سقِ سسً٘ ايش٥ٝظ١، ايـاي١ إىل ايتٛد٘

ِٸ يًُطاس ايذاخًٞ املزٜع قاهلا  املظاؾشٜٔ ؿٛت املهإ ٚع

 .. اْتعاس طٍٛ بعذ ُُٖٚٗاتِٗ

 .. ٖٛ أَا

ٌٸ ؾكذ  َهاْ٘ يف دايظّا ظ

ٕٸ  .طانّٓا ٜٴششى ٫ ؿاَتّا ػاسبّا!  ُٜهٔ مل ػ٦ّٝا ٚنأ

 !؟" تٓتعش َارا"-

 ا٫طتػشاب َٔ نجري ٜؼٛبٗا بٓعش٠ٺ ؿذٜك٘ قاهلا

 َظشعّا طتٗشٍٚ أْو ظٓٓتٴ: "قا٬ّ٥ ٚأسدف

 ! املزٜع ؿٛت مساع ساٍ ايطا٥ش٠ تـعذ نٞ

 "؟ سًُو اهلذش٠ُ تهٔ أمل

 ٜٴشذث٘ ايزٟ اؿاملٳ بإٔ ٜعًِ ٜهٔ ٚمل قاهلا;

ٕٕ إىل..  بشٚس٘ ٚاستك٢ ؿعذ قذ  َٓ٘ عٛد٠ ٫ َها

 ! يًػشب١ ٍٛ اْتعاسطبعذ 
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 (19) 

 

 نُا ٚاْطكٗا سشٚؾو ستٸب ػ٦ت، َا ُقٌ اؿبِّ قاَٛغ يف

 ٜٚبك٢ ريو نٌ طٝؿ٢ٓ ، دعذاعّا نٓت يٛ ست٢ تؼا٤،

 ايؼعٛس ٚعٓذ احملبٛب، يًكا٤ ايؼٛم عٓذ ٚثٛسات٘ ايكًب غًٝإ

 .. ؾكذاْ٘ َٔ باـٛف

 

 ػ٦ّٝا أطًب مل ايٛدٛد، نٌ ٜا ٚبٗذتٗا، اؿٝا٠ٹ سٚ ُ ٜا إيٝوٹ

 ؾٹذا٤ٶ ايذٚاّ، ع٢ً ظاْبو أنٕٛ إٔ ٘تدعٛ َا بكذس اهلل َٔ

ٕٕ نٌ يف يوٹ  .َٚهإ صَا

 

 ٚأػٛاقٞ، ٚأسضاْٞ عاطؿيت ُنٌ ٖادٳتٵ ايكًب يف

ـٸشت إٕ..  ُأعزسٜين  ريو، نٌ عٔ بايتعبري َّٜٛا ق

 بعؼكٞ يوٹ أبٛ ُ إٔ أطتطع ٚمل ّٜٛ َشٸ إٕ أعزسٜين

 .. املٮ ع٢ً

 

 امسو، سشٚف عًٝ٘ ْٴكؼت قذ ايكًب ٖزا بإٔ يو ُأقظِ

 بـٛستوٹ استبط قذ أْ٘ ط٣ٛ َع٢ٓ يًشبٸ ٜعشف ٫ ؾٗٛ

 .. َبظُو ٚمجاٍ
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 .. اؾ١ًُٝ سبٝبيت ايهٕٛ، عشٚغٳ ٜا إيٝو

 

 نُا ػٴٓهٌ ايزٟ ا٭ْٝل املتشذٸخٳ ُجٌ ايباسع أٚامل ريو يظتٴ

 .. يزيو ٚايٓفٸ ايظٝٓاسٜٛ استاز نُا أٚ ٜهٕٛ، إٔ ي٘ ػا٩ٚا

 

ٞٸ ايؼاب ريو أْا  ايٓذا٠َ ؾٝهٞ ٜش٣ ايزٟ ايبظٝط ايعشب

ـټُٛد، يًهشا١َ َشآ٠ّ ؾٝهٞ ٜش٣ ٚا٭ٌَ،  عٝٓٝوٹ يف ٜٚش٣ ٚاي

 .. هلا َجٌٝ ٫ ق٠ّٛ ٜذٜوٹ ٚبني

 

 

ٕٴ ْعٝؽ، إٔ ْظٝٓا ست٢ بَُٗٛٓا ُأػػًٓا  ٫ ايذٸاخٌ ْريا

 َٚٔ أنجش، ا٭عذا٤ٴ نجش، اـٛاسزٴ. تتٛقـ ٫ ٚسشٚبٴٗا تٓطؿ٧

ـٹ ٜت٬عبٴ اـاسٔز يف ٍٔ بايعٛاط  .ٜؼا٤ نُا ٚايعكٛ

 

 .. َٳشبٛبيت                                        

 ػاٖو، بتكـريٟ يٞ عٴزس ٫ٚ بتكـريٙ، حملبٺ عٴزس ٫
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 عٔ أسذثِٗ نٞ سٛيٞ ٖٴِ َٔ ؿذٔس يف طٳعٳ١ّ أدذ مل يهٓين

 يف ٚتٴشاؾكٝٓين عًين، ٚيف طٹشٸٟ يف دا٥ُّا ؼتٜٛين َٔ ٜا ريَو

ًٞٓ  .. ٚتشسايٞ سٹ

 

 تًو، املؼاعش ُنت١ً ع٢ً ٜك٣ٛ ٫ ايكًبٴ

 ب٘، ْؿظٗا سبَطتٵ ع٬ق١ٺ نٌ َٔ أمس٢ سٴبو

ٌٴ ٚعْٝٛٞ اؿشَإ، ع٢ً ٜك٣ٛ ٫ قًيب  .ّٜٛ نٌ إيٝوٹ تشس

 

َٴشادٟ غاٜيت ٜا..  ٬َرٟ ٜا..  ٚطين ٜا قذغٴ ٜا  طأعٝؽ..  ٚ

 .. سٝٝت َا يوٹ ؾذا٤ٶ

 

 

 بعذ_تهتٌُ_مل_قبٺ_سطاي١ُ#
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 (21) 

 

َٴـٝبتٓا ؟  أتذسٟ َا 

 َٴـٝبتٓا يف ايؿشق١ ايعُٝا٤ٵ،

ـټبٓا  .. يف تع

ٕٸ ايشا١ٜ ايبٝلا٤  َٴـٝبتٓا بأ

 .. قذ سٴؾعت بأٜذٜٓا

 ب٬دٴ ايعشب قذ كاعت ٬َقٗا

 قذ اغتـبت أساكٝٗا،

 تؼشٸد نٌ َٔ ؾٝٗا،

 ٚكاعت ن٠ْٛ َضع١َْٛ ؾٝٓا ..

 

 

(21) 

 

 أقبح نًُات ايًػ١ ايعشب١ٝ;

ْٴذٜــــــْؼذٴ  هش ..ــــــــــٔ، ْٚظتٓــــــــب، 
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 (22) 

 

 يف َؼٗذ َا بعذ ايؿشام

 ػًع ٚايذت٘ ع٢ً سآؾ١ٹ املٛت تبهٞ دَّا ع٢ً ٚداع٘،

 تتخز أخت٘ َٔ صا١ٜٚ غشؾت٘ احملٓط١ُ َكشّا هلا،

 تظرتدع ؾٝٗا ؿعاتُٗا، كشهاتُٗا، ٚرنشٜاتُٗا َعّا،

 ميؼٞ أخٛٙ يف ايؼٛاسع احملار١ٜ يًبٝت

 ٚيف قشاس٠ ْؿظ٘ اؾشو١ ط٪اٍ:

 ٌٖ سكّا طأقـذ تًو ا٭َانٔ ٚطأسدع دٕٚ إٔ أساٙ ؟!

ٓٸ٘ غري َٛدٛدٺ ٖٴٓاى، يه ٔٴ ٫د٦ٕٛ  ٖٴٓا، ٚاٯٕ م  نٓا 

ٖٴٓا. ٖٴٓاى ٫ٚ   ٫. 

 ٚايذٙ ػٝخٴ ايشداٍ، يهٔ دَعت٘ أبت إ٫ إٔ تشتظِ

 امُلل٤ٞ بزنش اهلل ٚمحذٙ. َعامل ٚدٗ٘ ع٢ً 

 َعٓاٙ إ٫ َٔ راق٘.ٖٛ َؼٗذٷ ٫ ٜعشف 

ٚأقٍٛ: أْتٳ ايػا٥ب اؿاكش; غا٥بٷ عٔ أعٝٓٓا ؼت ايرتاب 

 ٚساكشٷ يف قًٛبٓا

ٝٸايو ٜا ػٗٝذ"  .. ٚيف ايؿشدٚغ ا٭ع٢ً، "ْ

 قِس_َؽ_ايؼٗٝذ#
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(23) 

 

 

 أرنش دٝذّا سها١ٜ ايشدٌ ٚأ٫ٚدٙ ٚسض١َ اؿطب

 سُٝٓا أعط٢ يهٌ َِٓٗ عٛدّا َٔ اؿض١َ

 نظشٙ بظٗٛي١

 أعطاِٖ اؿض١َ فتُع١ٚسُٝٓا 

 ..مل ٜظتطٝعٛا نظشٖا

 

 ٖٞ اؿها١ٜ

 .ا٭ػذ استباطّا بايٛاقع َٚا ْعٝؼ٘ اٯٕ

 طتشاي٘،ٚسذ٠ ايــ ايعشبٞ ناْت سًُّا ُٚأسًٝت إىل ا٫

 أؿبشت آخش ططش ل١ٝ ايعشب ٚاملظًُني ا٭ٚىل ٚق

ٟٸ،  يف ػشٜطٺ إخباس

 ٚآخش خرٕب يف ايٓؼش٠ )يٛ تزنشٖا امُلعذٸ( .. !
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َٴػًل ..     ا٭قـ٢ 

 قذ ُقًٓا َّٜٛا "أقـاْا ٫ ٖٝهًِٗ"

 َٚع ا٭ٜاّ ْظٝٓـــــــاٖا، ملٳ ُقًٓاٖا !

َٴػًل" َٴزٜع ايٓؼش٠ٹ نشٸسٖا: "ا٭قـ٢  ٚ 

 ٚقٝٛد ايزٍ تٴظاَٚٓا، يف َظذذْا

ٍٷ أمحل ..  َؾُضاعُِٗ يف ٖٝهًِٗ قٛ

 

 ا٭قـ٢ ٜظتـشخٴ ؾٝٓا، ٚبين ؿٕٗٝٛ تٴعادٜٓا ٚتٴؿشقٓا

َٴُضٻمٛع ايعٴشبٹ ممضٻٚمج ٌٳٸ   ق١ْ ن

 ٜا سب ايهٕٛ ٚخايكٓا، أخشدٓا َٔ ٖزا املأصم

ْٸا ْتٓؿع ؼت املا٤،  إ

ْٸا ْػــــــشم !  إ
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 اؾٌٝ_ٖزا#

 

 ٖزا اؾٌٝ .. ٖٛ دٌٝ ايػٴشب١  عجّا عٔ ايشصم

ٖزا اؾٌٝ ..  ٜعشف اـرب ع٢ً سكٝكت٘ ٫ٚ ٜـذم َا ٜظُع 

 )بايشادٜٛ( ؾكط

 .. دٌٝ  استؿاع ا٭طعاس ٚغ٤٬ املٗٛسٖزا اؾٌٝ 

ٌٔ يًذاَع١  ٖزا اؾٌٝ .. َٔ اؾاَع١ٹ يًعٌُ َٚٔ ايعُ

 ٖزا اؾٌٝ .. دٌٝ املٛاٖب

 ٖزا اؾٌٝ .. دٌٝ ا٫خرتاعات ٚايتطٛس

 ٖزا اؾٌٝ .. دٌٝ اْتؿاك١ اؿذاس٠ ا٭ٚىل ٚايجٸا١ْٝ

 ٖزا اؾٌٝ ايزٟ أصعذت٘ ؾٛك٢ ايظٝاط١

 نجش٠ َؼاٖذ ايكتٌ ٚايذَاسٖزا اؾٌٝ ايزٟ تعب َٔ 

 ٖزا اؾٌٝ ايزٟ أسٖكت٘ ايؿت١ٓ

 ٖٚزا اؾٌٝ .. ٖٛ دٌٝ ايتششٜش بإرٕ اهلل ٚإٕ مل ٜهٔ

ٜٳًٝ٘. ُٳٔ   َؾ
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 تش٣ يٛ نإ أدشأ ػعشا٤ ايعـش اؿذٜح َنأمحذ ػٛقٞ

 ْٚضاس قباْٞ ٚأبٞ ايكاطِ ايؼابٸٞ ٚقُٛد دسٜٚؽ

 ٚبذس ػانش ايظٝاب 

 ٖٚيب ايتٌ ٜعٝؼٕٛ إىل َٜٛٓا ٖزا; ٚإًٜٝا أبٛ َاكٞ َٚـطؿ٢

 !عٔ َارا طٝهتبٕٛ ؟

 تش٣ يٛ عاد قُذ عبذايٖٛاب بٝٓٓا ٌٖ طريدد

 ؟ ٚيٛ سددٖا َش٠ أخش٣" أخٞ داٚص ايعاملٕٛ املذ٣"

 ؟( ايعاملٕٛ) ؾُٔ طٝكـذ بـٹ

ٌٕ ٚأٟ تٝإس طٝكـذ بكٛي٘ ؟!  أٟ ؾـٝ

ٝٸ١  ٌٖ طٝهتبٕٛ عٔ قل١ٝ ايعشب ٚاملظًُني ا٭طاط

 ،(ؾًظطني)

ٞٸ ٚا٭ٚسذ ٚٸْا ا٭ٍٚ ٚا٭صي  ؟( إطشا٥ٌٝ) ٚإٔ عذ

 !ٌٖ طٝزٓنشْٚٓا بزيو؟

ٚٳٌٖ طريدع ؾخشٟ ايباسٚدٟ يٝهتب  :أ

ّٔ يبػذإ ٔٳ ايؼٸـا  ب٬دٴ ايعٴشبٹ أٚطاْٞ َ

ٕٔ ؟ َٹــشٳ ؾتطٛا ٕٔ إىل  ُٳـ ٜٳ  َٚٔ لذٺ إىل 

 سمبا ..
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 ايعشٚب١_ؾٛك٢#

 

 

 أعذٸٟ يٞ ق٠ٛٗ ايـبا ُ

 "خٝب١ ا٭خباس" !ؾٗا قذ اقرتب َٛعذ 

 قاهلا; ٚايتؿت إىل َٛكع ايتًؿاص ٜٓتعش ظٗٛس املزٜع،

 ٖٛ ٜعًِ بإٔ نٌ سػؿ١ َٔ ؾٓذإ قٗٛت٘

 َٴشتبط غرب َ٪مل،

 مل تأتٹ بعذ، ٠ٜٚعًِ دٝذّا بإٔ ا٭خباس ايظاسٸ

 ؾٛك٢ ايظٝاط١ بٌ ٚسمبا مل ٜؿِٗ

 اييت تعٝؼٗا عشٚبت٘،

 صَٔ بعٝذ دذّا زيهٓ٘ َٚٓ

 .. اعتاد ق٠ٛٗ ايـبا ُ

 ٚاعتاد ا٭مل
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 اؿكٝك١#

 

 ٠، َٚٔ صا١ٜٚٺ ٚاسذ٠بعني ٚاسذ ذخعٓذَا تش٣ اؿ

 ، ٚتتخز َٛقؿّا ٚاسذّا َٔ اؾُٝع٠ٚاسذ تش٣ ؾهش٠ّ

 أٚ َٔ ْؿظو

ٟٸأٚ َٔ      أسذ .. أ

 َتني َٔ ؿٴٓعِٗ، ؽتب٧ خًـ غؼا٤ٺ اؿكٝك١ُ

 ايؼو ٚايباطٌ ٜعٗشإ طٛادّا ع٢ً ٖزا ايػؼا٤

ٙٴ ا٭عني   قٛغ قض ُ،تشا

 ،أَا اؿكٝك١ ؾظتذذٖا ٖٓاى خًؿ٘

 تػشټى ٬ تذع ايعٛاٖشؾ

 ١ٺٚاعح دا٥ُّا يف أعُاقو عٔ إداب

 

 ١ ..ٚعٔ اؿكٝك
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(1) 

 َ٪َٔ_ٚاسذ_َش٠ #

      

ٕٕ ٚيف ايٛاطع١ٹ اهلل أسض يف  .. َا َها

 أؾشاد، مخظ١ َٔ َه١ْٛ ؿػري٠ْ عا١ًْ٥ تعٝؽٴ

 .ٚٚايذتِٗ ٚٚايذِٖ أ٫ٚد ث٬ث١ 

 ايؼشنات إسذ٣ يف بٛؾٝ٘" عاٌَ" ايٛايذ ٜعٌُ

 بايبعٝذ٠، يٝظت ؾرت٠ َٓز اـٝاط١ فاٍ يف صٚدت٘ ٚتعٌُ

 ٗاؾٝ ٜعٌُ اييت ايؼشن١ َٔ صٚدٗا اطتًـ ;َذٸ٠ ؾُٓز

 هلا ٜؼرتٟ نٞ َبًػّا

ٖٴُا بٗا تعٌُ خٝاط١ آي١  ايبٝت َـاسٜـ يف يتٴظاعٹذ

 ..اتِٗٚاستٝاد ٚا٭٫ٚد

 طاقاتُٗا; بهٌ َعّا ع٬ُ

 ،َظا٤ٶ ايعاػش٠ ست٢ٚ ايـبا ُ َٔ ٜعٌُنإ  ؾأسٝاّْا

 ٌَٝتأخش َٔ ايًٓ ست٢ ٚقتٺ ا٭سٝإ َععِ يف تظٗش ٖٚٞ

 ،ي٘ احملذد ايٛقت يف َٓٗا ٜطًب َا ت٪دٟ نٞ

 .. باملٛاعٝذ يتضاّٚا٫ اٱتكإ ع٢ً اؿشق نٌ سشٜـ١ْ ؾٗٞ

  

 ;اؾآؾ١ ايـٝـ يٝايٞ إسذ٣ ٚيف
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 تكشٜبّا، ايجا١َٓ ايظاع١ متاّ يف بٝت٘ إىل ايشدٌ عاد

٘ٴ ٗٴ  ايتعب، ػذ٠ َٔ ػاسبٷ ٚد

ٚبذا  ،ايعٌُ يف َُٓٗه١ّ ا٭خش٣ ٖٞ صٚدت٘ ؾٛدذ ايبٝت دخٌ

ٍٳ َٓٗا ٖٞ ا٭خش٣  .. ٚنإٔ ايتعب قذ ْا

 ساهلا ع٢ً املؼؿل ْعش٠ إيٝٗا ْعش

٘ٴ  ؾٛدذٖا خشزٚ ،ٜٚتٛكأ يٝػتظٌ دخٌ ثِ  .. تبتظِأَاَ

 باْتعاسٖا، ناْت دبٝٓٗا ع٢ً ُقب١ًّ أٖذاٖا

 .ايعؼا٤ طعاّ ي٘ ؼلش نٞ دخًت ثِ

 ايتعب، ػذٸ٠ َٔ ْاَا ثِ َعّا ايطعاّ تٓا٫ٚ

ٕٳ  .. ِٗتنعاد َبهشّا ْاَٛا قذ ا٭٫ٚد ٚنا

 خشز، ثِ يٝتٛكأ دخٌ ايؿذش، أرإ ؿٛت ع٢ً ايشدٌ اطتٝكغ

 املظذذ إىل ٜزٖبٚ يٝؿتح ايباب طشٜك٘ يف نإ ٚبُٝٓا

ٞٵ  نعادت٘، ساكشّا ٜٴـًٞ ن

 ٖٚٓاى، ٖٓا ا٭غشاض ٚبعض ا٭سض ع٢ً بعجش٠ّ ًُٜح ب٘ إراؾ

 ! هذٖا ؾًِ اـٝاط١ٹ آي١ تٛدذ سٝحٴ ْعش ثِ ،ريو اطتػشب

 ٫ٖجّا صٚدت٘ ٜكغأ

 ! اـٝاط١ عٔ آي١ ٚطأهلا

 ! بايطبع َهاْٗا يف: ابطتػشبا ؾكايت
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 .. يٝظت ٖٓاى ن٬;: ؾكاٍ

 ! أثش أٟ هلا اهذ ؾًِ عٓٗا، يٝؿتٸؼا ٚرٖبا ٗاَهاْ َٔ تقاَ

 يًظشق١، تعشض قذ ايبٝت بإٔ ؿعتٗا أٜكٔ

 ي١َاٯ ؾظشم مثّٝٓا ػ٦ّٝا هذ ٚمل يٝظشمٵ، يفٷ دخٌ

 ! يٮطش٠ خٌايذٸ أطاغ ٖٞ اييت

 َع٘ سـٌ َا ع٢ً سضْ٘ ػذ٠ َٔ ايشدٌ ِٜٓ مل

ٌٸ إٔ إىل ساي٘ ع٢ً ٚظٌ  عًُ٘. إىل َتذّٗا ٚخشز ايـبا ُ س

 ٚدٗ٘، ع٢ً ٚاكش١ّ ايلٝل ٬ََح ظٗشت ايعٌُ يف

 !يذٜ٘ اييت ٚاملـاسٜـ ايذٜٕٛ بهٌ طٝؿعٌ َارا ٜعًِ ٜهٔ مل

٘ٴ ٢ْٗأ  ػذٜذ٠ ٚبـعٛب١ َتجاق٬ّ َٜٛ

 .. يًعٌُ يذٜ٘ طاق١ ؾ٬

 

 .. ا٭ٜاّ َشٸت

 اؿاٍ، ريو ع٢ً ػٗشٷ َشٸ بٌ

ـٴ  .. بظذادٖا ٜطايبْٛ٘ ايذٜٕٛ ٚأؿشاب اصدٜاد يف املـاسٜ

  ا٭سٛاٍ تًو ٚيف

 بِو يٝت٬عب عكًو إىل ايؼٝطإ ٜتظًٌٓ إٔ أطٌٗ َا

ٖٴٓا ٚ .. 
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 املظهني، ؿاسبٓا بعكٌ ٜت٬عبٴ ايؼٝطإ بذأ

 ٜؿعٌ إٔ ط٣ٛ ٚاٱْؿام يًظذاد أَاَ٘ فاٍ ٚأٓيا طٴشم قذ بأْ٘

 ! ايظاسم َع٘ ؾعٌ َا َجٌ

 ي٘، اطتذاب قذ بأْ٘ ٚايٓعاٖش

 ! ٜظشم نٞ اي١ًًٝٹ تًو يف ىشز إٔ ؾكشس

 ٚأ٫ٚدٙ، صٚدت٘ ْاَت

 ايؼاسع، إىل ايبٝت َٔ ؾخشز

ّٔ إىل طشٜك٘ يف َؼ٢  ايٓٝاّ أ٫ٚدٙ ؿٛس٠ُ عكً٘ ٚيف اؿشا

 ،ايـابش٠ ايهت١َٛ ايطٝب١ ٚصٚدت٘

 مل ٚأْ٘ ٚإمياْ٘ ٚؿ٬ت٘ ساي٘ يف تؿٓهش

 سٝات٘، يف سشاَّا َا٫ّ ٜكشب

 أسذ أٟ َٔ ايـذق١ َّٜٛا ٜكبٌ مل ٚأْ٘

 .. َٓ٘ أنجش وتادٴٗا غريٙ ٭ٕ

 ٜٚؿهش ٜٚؿهش ٜؿهش ظٌ

 َٴظتػؿشّا، ايبٝت إىل أدساد٘ عاد ست٢

 .. ي٘ ٜػؿش إٔ َتٛط٬ّ كاسعّا بانّٝا، هلل سنعتني ٚؿ٢ً تٛكأ

 ايؿذش يٝـًٓٞ اطتٝكغ ثِ ،َٴشتاسّا ْاّ

 .. ايعٌُ إىل طشٜك٘ يف ٚخشز
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 يعًُ٘، تأدٜت٘ ٚأثٓا٤

 سا٫ّ ٜٙشٜذ املذٜش بإٔ ٚأخربٙ إيٝ٘ صًَٝ٘ دا٤

 ! ايظشع٘ ٚد٘ ع٢ً

 َتٛتشّا طشٜك٘ يف ٢َٚل ،بؼذٸٙ استبو

 .. ظشٚؾ٘ بظببدٝذّا  عًُ٘ ٜ٪دٟ ٜهٔ مل املاك١ٝ ايؿرت٠ ٭ٕ

 املذٜش َهتب إىل دخٌ

٘ٴ ؾابتظِ ٙٴ ي  .. يًذًٛغ ٚدعا

 يًظشق١ تعشكت قذ بأْو صًَٝو أخبٳشٳْٞ: ي٘ قاٍ ثِ

 ؾرت٠، َٓز

 !؟ بزيو َٓا أسذّا ؽرب مل ملارا

ٝٸذٟ ٜا: ايشدٌ ؾكاٍ  َُٖٛ٘ ي٘ َٓا نٌ.. ط

ٍٷ  اٯخشٜٔ، عٔ بٗا َٚؼػٛ

 .. َُٖٚٛٞ بأسٛايٞ ايٓاغ صعرأ إٔ أسب ٫ ٚأْا

ِٳ: املذٜش ؾكاٍ ٌٴ ْٹع  .. ٚاهلل أْت ايشد

 املاٍ َٔ مببًٕؼ يو أَشتٴ ؾكذ احملاطب١ قظِ إىل اٯٕ رٖبا

 عًُو، ؾرت٠ طٹٛاٍ دٗٛدى ع٢ً نُهاؾأ٠

 يضٚدتو، سذٜج١ خٝاط١ آي١ ظًب أَشتٴ نُا

ـٹ إىل َشتٸبو طٝضدادٴ ايكادّ ايؼٗش َٔ ٚاعتباسّا  ايلع
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 .. اهلل بإرٕ

 إداصٙ، يف ايّٝٛ ْؿظو ٚاعترب

 بزيو.. ٚبؼٸشٖا صٚدتو إىل رٖبا

 مسع٘ َا ايشدٌ وتٌُ مل

 ٚبأ٫ٚدى، ٚبشصقو بو اهلل باسى: ٚقاٍ عٝٓاٙ ؾأدَعت

 .. يو دض٬ّٜ ػهشّا

 طعادت٘ ؾشط َٔ ٜطري ٜهاد ايؼشن١ َٔ َظشعّا خشز ثِ

 .َع٘ سـٌ مبا

 .. ايطشٜل ٚيف

ْٴ٘ نإ بٝت٘، َٔ اقرتب قذ ٖٛ ٚبُٝٓا  ٯٜات ٜظتُعٕٛ دريا

ٍٕ، بـٛتٺ ايتًؿاص عرب اهللٹ  عا

ٖٳت  :تكٍٛ اييت اٯ١ٜ َظاَع٘ إىل ؾتٓا

ُٵظٳظٵَو ٚٳٔإٕ{ ٘ٴ ٜٳ ًٓ ـٳ َؾ٬َ بٹلٴشٕٸ اي ٘ٴ َناػٹ ٛٳ ٔإ٫َٸ َي ُٵظٳظٵَو ٚٳٔإٕ ٖٴ  ٜٳ

ٝٵٕش ٛٳ بٹخٳ ٗٴ ٢ًَ َؾ ٌٔٸ عٳ ٞٵ٤ٺ ُن  } َقذٴٜشٷ ػٳ

 .. ايععِٝ اهلل ؿذم

 

 ايٓٗا١ٜ
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(2) 

 

 

ٌٔ عٓذٳ يًؿشس١ٹ ٜذعَٛى طببٷ ٖٓايو  َعَو أسذِٖ تٛاؿ

 ،املـًش١ ٭دٌ

 ايؼخف; ريو َع ع٬قتو طبٝع١ٹ عٔ ايٓعش ؾبػضٸ

ٕٸ ;ؾش ُا  َؾلٵً٘ َٹٔ آتاَى اهلل ٭

 ايٓاغ، سادات يكلا٤ٹ ِْؿعّا ٚصادَى

٘ٴ ػ٤ٞٷ َؾًذٜو  ..غريٴى ميتًه٘ ٫ قذٵ يٰخشٜٔ تكذَ

ٗٴِ ٚاؾش ُ ٗٴِ غ٢ٓ يف ٚأْتٳ عادتَو ٭ْ  ..سادٳتِٗ ٚعٔ عٓ

ِٸ  نً٘; ريو َٔ ٚا٭ٖ

٘ٹ خايـّا دَّٚا عًَُو دعٌا  اهلل يٛد

ٌٵ َٵٗا ايًِٗ" طشٸى يف ٚق  "ايضٚاٍ َٔ ٚاسؿعٗا ْٹع١ُٺ َٔ أد

 

 يًٓؿع_ٚسكا_يًٓاغ_َٓؿع١ْ#
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(3) 

 

 َٗاس٠ْ تشتبط باـرب٠،طشٜك١ ايتؿهري ايظًِٝ ٚؾِٗ ايٛاقع 

َٳٔ سٛيو بعني عكًو،   قذ متتًهٗا عٓذَا تش٣ ٚاقعو ٚ

ؾاؿه١ُ ٖٞ أْت; عٓذَا تهٕٛ قادسّا ع٢ً قشا٠٤ املٛاقـ 

 ٚؾُٗٗا ..

 

 

(4) 

 ،٫ ٜؿٝذ امُلذشٸد ٚايه٬ّ ايؿًظؿٞ ١ؾرتاكٝاؿهِ ا٫

ٚإسظاغ ايكًب  املٓطلايزٟ ٜظتٓذ إىل َا ٜؿٝذ ٖٛ ايه٬ّ 

ٟٸ ٚايٛاقع، ٝٸ١ ;ٖٛ ايه٬ّ ايٓعش  .. بـبػ١ٺ عًُ
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 (5) 

 ضـٸـــــايتُٝ

َٴختًؿّا ؾكط;  ٫ ٜعين إٔ تهٕٛ 

 .. خت٬ؾو٫بٌ إٔ ٜهٕٛ اختٝاسَى أْٝكّا 

 

 

(6) 

 ٗا،نٌ عٌُ تكّٛ ب٘، نٌ ن١ًُ تًؿُع

نٌ ريو  نٌ ػخف تتعاٌَ َع٘، نٌ ططش تهتب٘،

 طٝشذد  اطًٛب، ؾأطًٛبو ٖٛ َٜعتُذ ع٢ً اُ٭ٚأنجش; 

 سد٠ ايؿعٌ املكاب١ً اػاٖو ..
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 (7) 

 

٘ٴ غريىتَا متًه٘ أْت قذ ٫ مي  ،ًه

٘ٴ أْتتَٚا ميًه٘ غريى قذ ٫ مت  ،ًه

  ،٫ٚ منًو ؾهًٓٓا منًُو

ٕٳ ٝٸشٚ  ..ٚأسٝاّْا تعتٳشٜٓا َٛد١ُ ايؼشٸ  خ

 

(8) 

 أْٛاع ا٭ػخاق ايزٜٔ قذ تٛادِٗٗ ِٖ ايؿاسغٕٛ; أطٛأ

  ؾشاؽ ايعٌُ ٚؾشاؽ ايعكٌ، ٖ٪٤٫ ايزٜٔ ٫ ٜؿعًٕٛ ػ٦ّٝا،

 ٫ ٖذف هلِ، 

َٴكؿش٠نٚٚقتٴِٗ   ـششا٤ قاس١ً 

 ٗا ػ٤ٞ ..ب٫ ٜٛدذ 
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(9) 

 ٚاـطاٜا، باهلٛادع ايؼٝطإ ميً٪ٙ ايؿشاؽ ٚقت

٘ٹ سأطو ع٢ً ٚظًُاتٗا اؿٝا٠ٹ َظاسات تذٚس  ؾٝ

ٚٸا١َ) نايذټسدٚس ًَٸُا( ايبشش د ٘ٴ تظًِ َق  ؾٝ٘، ٚقعت طؿ١ْٓٝ َٓ

 ٚايؼٻػـ..  ايعٌُ بايتٸشذٟ، عًٝو َٓ٘; اـشٚزٳ أسدت ؾإرا

 

(11) 

ٗٴ أخطش  ;ِٗأْٛاع ا٭ػخاق ايزٜٔ قذ تٛاد

 ، ؾاقذٴ عكًٹ٘ ٚ تادش ايذِّٜٔ

 ؾا٭ٍٚ ٫ ٜٛدذ يذٜ٘ ػ٤ٞٷ يٝخظشٙ،

 ٚايجاْٞ; ٫ َبذأ ي٘ ٫ٚ سدا٤ٳ َٓ٘..
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 (11) 

 َُٗا بًػت دسد١ إسظاطو

 ا٭مل، اؿضٕ، َٚؼاعش اٯخشٜٔ ؾش ُٕ أؿابِٗبتكذٜش 

 سًت بِٗ; ٫ ميهٓو إٔ تؼعش مبا ٜؼعشٕٚ، أٚ ملـٝب١ٺ

 مبارا ٜؿهشٕٚ، ٚنٝـ متشټ أٚقاتِٗ ايعـٝب١ ع٢ً ٚقع 

 ْبلات قًٛبِٗ ..

 

 

 (12) 

 ايؿطش٠ُ اٱْظا١ْٝ يف ايبذاٜات إىل  ْاتكٛدٴ

 إظٗاس ا٭ؾلٌ ٚا٭مجٌ،

ٝٸ  ١ يًُعاسف َٔ سٛيو، ؾ٬ ؽذعو ْعشتو ا٭ٚي

 خٴز ٚقتو.. ٚخٴز سٹزسى
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(13) 

َٴتعذد ا٭طباب;  ايٓذا ُ َتذسٸز ٚ

 املش٤ بهاٌَ طاقات٘ وتاز أٜلّا إىل عٛاٌَ تشتكٞ ب٘ يزيو،

ٌٷ أطاطٞ، ايؿشؿ١ أٜلّا ع٢ً  ا٭ؾشاد قٝط ٚ امُلذتُع عاَ

 طبٌٝ املجاٍ،

ٞٸ إٔ ٖٓايو ايهجري َٔ ايعٛاٌَ نزيو،  ؾُٔ غري املٓطك

 ايٓذا ُ أعبا٤ٳلذ ايػايب١ٝ مما قٌٝ ُٚنتب ٜلع 

 ! ع٢ً ناٌٖ ايؿشد ٚسذٙ

 

 

 (14) 

 

 شٜذ نُا تٴشب، بعك١ْٝ٬ٺاؾعٌ َا تٴ

ٖٴِ سٛيو ،ٚبايطشٜك١ٹ اييت تٴشٜذٖا أْت  ٫ٚ تٗتِ يلذٝر َٔ 
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(15) 

 

ِٴ دا٥ش٠ املعاسف ٚا٭ػخاق َٔ سٛيٓا  تكظ

 :ْٛاعإىل ث٬ث١ أ

 عُشّا بأنًُ٘،مبذشد َعشؾت٘ تت٢ُٓ إٔ تكلٞ َع٘ ا٭ٍٚ; 

 ايجاْٞ; َٔ ٜعتُذ تكُٝٝو ملعشؾت٘ ع٢ً َشٚس ايٛقت،

ٝٸتٳٚايجايح;  ٘ٴ ٚمل تشٙ َٔ عشؾت٘ ٚمتٓ  .. يٛ أْو مل تعشؾ

 

 

 

(16) 

 

 ريو ٜعين، إٔ تعٝؽ سٝاتو بايؼهٌ ايـشٝح

 إٔ تظتػٌ ا٭ٚقات اؾ١ًُٝ مبا ؾٝٗا;

 ٚبهاٌَ تؿاؿًٝٗا ..
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(17) 

 

 عني_غُل١_يف#

 

 علٸ، كٝؿ١ْ" بظشع٘ ػشٟ ا٭ٜاّ" إٔ ؾهش٠ِ َٴذشٸد

 بشبٝع ايًشام َٔ يٓا بذٸ ٫ٚ طشٜعّا، أؿبحٳ اؿٝا٠ٹ ؾإٜكاع

 ٜؿٛتٓا ٫ نٞ أعُاسْا

 .. ْٚشٜذٙ ي٘ ْظع٢ مبا عٓ٘ َؼػٛيٕٛ ٚمٔ

ٌٷ يذَٜو صاٍ ٫ٚ أدًو طٝٓتٗٞ َا غايبّا ٍٷ أْت عُ  ب٘، َؼػٛ

 ػ٦ّٝا، ب٘ يتؼرتٟ املاٍ ػُع نٓتٳ سمبا

 عًٝو، َٴظتشٕل قظطٺ يظذاد أٚ

 بؼ٤ٞ، أسذٺ ع٢ً تأخشت قذ أْو أٚ

 َعو يٝشـٌ َا سذخٺ باْتعاس نٓت سمبا بٌ

ٔٳ نٞ   ١..ايشٸاس تٴعً

 

 هلا، ايظعٞ ع٢ً فربٕٚ ٚمٔ عًٝٗا اعتذْا أَٛسٷ نًٗا ٖزٙ
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 أمجٌ سٝا٠ّ ْٓظ٢ قذ ٚسا٤ٖا ْٳذشٟ مٔ بُٝٓا ٚيهٔ

 ..باْتعاسْا ناْت

 

 بايظؿش، ٖزا سـاسَى نظشا

ٌٸ ٚع٢ً تؿعٌ، مبا با٫طتُتاع  ًَٗو َٔ أق

 أؿذقا٥و، َع سس١ًٺ يف شزأخ ٚأًٖو، أ٫ٚدى َع إدًع

 تٴشب، َا ؾعٌا غشٜبّا، ػ٦ّٝا ؾعٌا فّْٓٛا، ػ٦ّٝا ٚاؾعٌ

 َٛاٖبٗا َٔ ْؿظو ؼشّ ٫

 .. َاٍـ ب ٫ٚ بٛقتٺ ْؿظو ع٢ً تبخٌ ٫ٚ

 

 ي٘ تظع٢ نٓت ػ٦ّٝا ت٪دٌ ٚأْت متٛت ؾإٔ

 .. تٳعٹؼٵٗا ملٵ سٝا٠ّ ت٪دٌ ٚأْت متٛتٳ إٔ َٔ بهجري أؾلٌ
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 (18) 

 

 ؾٛاؿٌ َٔ ايكٓٛات ع٢ً ْشاٙ ملا َٴطابلٷ منٛرزٷ إ٫ اؿٝا٠ َا

ٌٷ إع١ْٝ٬، ٌٷ قـري، ٚآخش طٌٜٛ ؾاؿ  ٚآخش، بشْاَر بني َا ؾاؿ

ٌٴ  .. ْٚٗا١ٜ بذا١ٜٺ ٚؾاؿ

 

 

 

 (19) 

 

 ايؼخف ريو ٜٴعذبٓا نِ

٘ٴ ايزٟ  َش ُ، أْ٘ إ٫ سٝات٘ يف املؼانٌ َٔ ايهجري ٜٛاد

 .. بظعاد٠ َٜٛ٘ تؿاؿٌٝ ٜعٝؽٴ
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(21) 

 

ٌٴ ؾإْ٘ ايؿلٍٛ; َٔ دعَو  .. ٖٝبتو ٜكت

 

 

 

  

(21) 

 

 عذٜذ َٔ ْكـّا ٜٴعاْٞ سمبا بايلشٚس٠، ناربّا يٝع ْؿظ٘ َاد ُ

ـٹ٘; يف اؾٛاْب ٓٸ٘ ػخ  ػخـّا أٚ َٴشبٸّٝا، ٜهٕٛ سٴمبا أٜلّا يه

 .. غشٚس ٚب٬ بـذم رات٘ ٜٴكذٸس َٴظتكُّٝا
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(22) 

 

 إٕ مل تًتُع ايعزس ملٔ أخطأ;

 ٚقبٌ إٔ تـٛب طٗاّ ْكذى اؿاد٠ إيٝ٘،

 ؾهش ٚيٛ يًشع١ٺ ٚاسذ٠ إٔ تلع ْؿظو َهاْ٘،

ٝٸِ َٛقؿو َٚا نٓت طتؿعٌ سٝٓٗا ..  ٚق

 

 

 

(23) 

 

 َٔ أع٢ً َشاتب اٱْـاف;

 ٚتعزسِٖ ع٢ً ػ٤ٞٺإٔ تلع ْؿظو َهإ اٯخشٜٔ، 

 .. َِهاَْٗٔ املُهٔ إٔ تؿعً٘ يٛ نٓت يف 
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(24) 

 

ّٔ  ايٓاغ باؿذاس٠(، قايٛا: )إرا نإ بٝتو َٔ صداز، ٫ تش

ّٔست٢ ٚأقٍٛ:  أسذّا بؼ٤ٞ  يٛ نإ بٝتو َٔ اؿذاس٠ ٫ تش

ٖتِ بؼ٪ْٚو اؾكط تابع سٝاتو،  َُٗا ناْت ظشٚؾو،

 .. ٚدع املكادٜش ٚاـًل يًخايل ;أْت

 

 

 

(25) 

 

ٜٴخط٤٢، ٌټ قذ   ٫ تتعاٌَ َع ايٓاغ ع٢ً أِْٗ ب٬ عٝٛب، ايه

 َٔ أٟ أسذٺ ايٛاقع; تٛقع أٟ ػ٤َٞع ذّ طٚنٞ ٫ تـ

 .. يف أٟ ٚقتٚ
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(26) 

 

 ٜتو أْتٳ ؾكط،ا٫ٚ تٴطايع ا٭َٛس َٔ ص

 إٔ يٰخشٜٔ قٓاعاتِٗ، ٚ صٚاٜا ُأخش٣ ٜٓعشٕٚ  ٫ تٓعٳ

 .. َٔ خ٬هلا

 

 

 

 (27) 

 

 ؾكط جملشد املعشؾ١ بايؼ٤ٞ; ايكشا٠٤

ئ ػعًو ٚاعّٝا ست٢ يٛ أَلٝت  ،أقشب َا تهٕٛ إىل اؾٌٗ

ٖٛ  ايظطٛس َٚا بٝٓٗاؾِٗ  بني ايهتب، أٜاَو نًٗا َتٓك٬ّ

 ٜضٜذى ٚعّٝا  ايزٟ

 .. ع٢ً ايتطٛس ٚقذس٠ّ ٚثكاؾ١ّ
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(28) 

 

 نٔ ؿادقّا َع ْؿظو;

 ساقب عٝٛبو ٫ٚ تػض ايطشف عٓٗا،

 َشآتو ٚ ثل ْعش يفان٬َّا ًٜٝلٴ بو ٚمبٔ ٜظتُع يو، قٌ 

 ػخفٷ ي٘ سلٷ عًٝو..ُٔ طرتاٙ يف اٱطاس، ؾٗٛ ؾٝ

 ٚأْت َكـشٷ َع٘

 

 

 

 (29) 

 

 أسٝاّْا..

 ٜهٕٛ اختؿا٤ ػخف ٚاسذ َٔ سٝاتو

 طببّا يش١ٜ٩ آخشٜٔ، ِٖ سٛيو يهٓو مل تهٔ تشاِٖ
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(31) 

 

 يف ؿشاع ايكًب ٚايعكٌ

 بذ َٔ سذٚث٘ يف َشس١ًٺ َا،ٖٚٛ ايـشاع ايزٟ ٫ 

 ٜٓبػٞ عًٝو إٔ تهٕٛ ٖاد٥ّا،

ٝٸِ ايٛكع بٓعش٠ٺ   َا َل٢ َٚا ٖٛ آت،ٴ تؼٌُإٔ تك

 إٔ ٫ تٴعطٞ أسذّا ؾشؿ١ أخش٣ إ٫ إرا نإ ٜظتشكٗا،

 ..طتظ٬ّع ْؿظو عشك١ّ يًعاطؿ١ ٚا٫إٔ ٫ تذ

 

 ٚتزنش دا٥ُّا;

َٴذاب١ٗ ايـعاب،   نٞ تظتطٝع 

 ٚٚاعّٝا هب عًٝو إٔ تهٕٛ قّٜٛا..
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(31) 

 

 ايكذ٠ٚ#

 

إٕ املش٤ َٓا ست٢ ٚإٕ ناْت عاطؿت٘ تظٝطش عًٝ٘ ؾٗٛ عاد١ 

َاط١ يًتٛاصٕ، ايتٛاصٕ بني َا ٜشٜذ َٚا وتاز، َا بني عكً٘ 

ٚقًب٘، ايتٛاصٕ ايزٟ هعً٘ ْادشّا بهاؾ١ املكاٜٝع، سمبا تش٣ 

يهٓو  ،ا ٜشٜذٕٚٚؿًٛا ٭بعذ مٓم قذ ;َّٗٓٝا نيدشاْ أػخاؿّا

َا ٜعشؾْٛ٘ ٚهلِ يٛ عشؾت طشٜك١ عٝؼِٗ ْٚعش٠ َٔ سٛهلِ 

 اييت تعشؾٗا تًو عِٓٗ طرتاِٖ بـٛس٠ طًب١ٝ غري 

 .عِٓٗ ٚعٔ لاساتِٗ

 

ايٓادح اؿكٝكٞ ٖٛ ايؼخف ايزٟ اطتطاع إٔ ٜتؿٛم يف 

ناؾ١ دٛاْب سٝات٘ ٫ يف داْب ٚاسذ ؾكط، ٖٚٛ ايؼخف 

تضداد  ;ٚلاس٘ايزٟ عٓذَا تكشأ قـ١ سٝات٘، طشٜك١ عٝؼ٘ 

  .. يذٜو ايشغب١ بايٓذا ُ
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 (32) 

 

 ;إٔ تٴعطٞ أسذّا أنجش مما ٜظتشلٸٜاى إ

ٞٳ س يهٓٗا ػشٚش َٔ سذُ٘، يٝظت دع٠ٛ يًجأسذّا أن أٚ إٔ تٴعط

ٌٕ يف َهاْ٘  ،ْـٝش١ْ يٛكع ن

ٝٵٓ٘ؾ  .. عهعٴ ريو ٖٛ املأصمٴ بع

 

 

 (33) 

 

 إرا أخطأت يف سلٸ أسذِٖ;

ُٸٌعًٝو إٔ  ، َُٗا ناْت سد٠َ ؾعً٘ ع٢ً َا بذس َٓو تتش

 ;َُٚٗا ناْت ايٓتا٥ر

 اـطأ..ب بادسأْو أْت َٔ بتزٓنش 
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(34) 

 

 ;ايبظطا٤ا٭ػخاق َٔ اؿٝا٠ دسٚغ  ْتعًِ .. أسٝاّْا

 يهِٓٗ أػذټ تأثريّا  ،ايعًِاملعشؾ١ ٚقذ ٫ ميتًهٕٛ 

 يف أْؿظٴٓا ٚعكٛيٓا

٘ٴمٓما   .. يف َذاسغ اؿٝا٠ املختًؿ١ قذ ْتعًُ

 

 

 

(35) 

 

ٗٴ ُٸٝتو ٚبؿخٕش ٫ ٜؼب  ػ٤ٞ ٘طتؼعٴش بأٖ

ٗٴِ يٮؾلٌ ٝٸشت سٝاتٴ  ;عٓذَا تش٣ أػخاؿّا قذ تػ

 .. ويف ري ٚنٓتٳ طببّا

 

 



 شغة الخواطر

000  

 

 

 (36) 

 

 ،خذ١َ اٯخشٜٔ عٓذ إٕ َا ُلذٙٴ يف أُْؿظٓا َٔ طعاد٠ٺ

ـٴ َع ظٗٛس ٬ََح ايؿشس١ٹ ع٢ً ٚدِٖٛٗ  .. ٜتلاع

 

 

(37) 

 َتٓٛع١، هلا عذ٠ ٬ََح َٚٓٗا: اؾُاٍَكاٜٝع 

َٴذسنّا -   ٕٳ   َٔ ايـؿات ايظ١٦ٝ متًُو  بأْوإٔ تهٛ

 ٖٚزا طٝٓعُهع ع٢ً َعاًَتَو ،نُا اؿظ١ٓ

 ْٚعشتو يػريى. 

ٛٳٸ٠ٺ ٚإميإ - ٌٸ َا أٚتٝتٳ َٔ ق  إٔ تٴذاؾع بُه

 ، عٔ َا متًو َٔ ؿؿاتٺ سظ١ٓ

 ست٢ تشدحٳ نٓؿتٗا أَاّ ايظ١٦ٝ.

عكًو .. يًُشاؾع١ ع٢ً سػاق١ٹ  ّاٖذاد ظع٢إٔ تٚ -

 سٚسوٚ
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 (38) 

 

 املع٢ٓ اؿكٝكٞ يٮْاق١

 ،ؾا٭ْاق١ُ أْٛاع ،ٜتذاٚص بهجري أْاق١ املعٗش

ُټٗا : أْاق١ُ ايؿهش  .. ٚايًظإ ،أٖ

 

 

 

 (39) 

 

 ٫ تؿشض خٴ٬ؿ١ ػاسبو ع٢ً اٯخشٜٔ

ْـٻٗا قٛاعذ هب ا٫  ،يتضاّ بٗا أٚ اؿزس َٓٗاٚنأ

ٌٕ سها١ٜ  َٔ باب املعشؾ١ بايؼ٤ٞ، َا تٴشٜذعًِٝٗ طشٴد ا ؾًُه

 .. ١ٚطشٜك ;ٚسٚا١ٜ
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(41) 

 

ٝٵؽإرا أسدت   هبنُا  ايع

 تٴشبٸ إٔ تهٕٛٚنُا 

 .." ـــــــّا َٔ أســـــــــــــــذ"٫ تٓتعـــــــش ػ٦ٝـ

 

 

 

 

(41) 

 

 سا٥عٷ ٖٛ ريو ايؼخف

 ، واٍٚ إؿ٬سٗا،ٙ ٚعٝٛب٤٘ايزٟ ٜعشف أخطا

  بٗاٜعرتف 

ٙٴ ريو .٫ٚ     .ٜٴلريٴ
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 نٔ ؿادقّا َع ْؿظو

عرتاف قبٌ ايتؿهري يف ا٫ذر ٚا٭عزاس يف إهاد اؿ ٫ٚ تٴؿهش

 عتزاس ..باـطأ ٚا٫

 

 

 

(43) 

 

 إرا أسدت إٔ تهٕٛ ػخـّا َتُٝضّا وٌُ ؿؿ١ اٱْظا١ْٝ

 ٚدب عًٝو إٔ ؼرتّ ْؿظو،

 إٕ اسرتاّ املش٤ يذٚاخً٘

 اْتٗا٤ٶ بكًب٘ ٚدٛاسس٘ ٖٛ ا٭ؿعبَشٚسّا بعكً٘ ٚ

 ..ع٢ً اٱط٬م 
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 (44) 

 

 غايبّا َا ؼهُٓا ايعاطؿ١،

 ػاٙ اـاط٧، ْٚهتؼـ ريو َتأخشّا .. دذّايف ا٫ْظري 

 

 

(45) 

 

 تشتبُط ايظٸعاد٠ُ استباطّا ٚثٝكّا بايكٓاع١

٘ٴ اهلل ي٘ ٓٴٛع مبا ميًو َٚا قظُ  .. ؾـايظعٝذٴ سكّا ؾٝٓا; ٖٛ ايَك

 

 

(46) 

 

  َتاعبٴ اؿٝا٠ٹ

 ،ػعًُٓا لذٴ ايشاس١ يف نْٛٓا إىل داْبِٗ

ٌٳ  ٕٳ فا٫ّ يًٝأغ نٞ ٜتظًٓ إىل  أٚي٦و ايزٜٔ ٫ ٜذعٛ

 ..قًٛبِٗ 
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 (47) 

 

ٛٸ٠ يف  ٔٴ ايك ُٴ ٓٸا باطٔته َ ٌٕ  ُن

٘ٴ إيٝٗا ٖٓاَى ٜٴشاٍٚ ٖٚٓاَى ،َٔ عشف طشٜك  َٔ، 

َٸ ؾ٬ ٜظتشلټ إٔ ْهتٴبٳ ططشّا  ا َٔ مل ٜعشف أٚ مل واٍٚ،أ

 .دً٘ .ٚاسذّا ٭

 

 

 (48) 

 

 ٚاٯخشٜٔ ْؿظو تٴكٓع بإٔ قا٫ٚتو

 اؿٝا٠، َؼٓك١ َٔ يًخ٬ٔق ايٛسٝذ ايظبٌٝ ٖٛ اؿشاّ بإٔ

 َعٝؼتو، ٚأسٛاٍ ظشٚؾو ع٢ً َٴظتٓذّا

ٕٸ تعين  اٱميإ كعـ بأ

ٓٸؿع ٚؾظاد ٌٸ يف اْتؼش قذ اي  .. سٝاتو أما٤ َٔ ػرٕب ُن
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 سٛيو، ٖٴِ َٚٔ و٭ؿذقا٥ َشدعّا تهٕٛ إٔ مجٌٝ ٖٛ نِ

َٴشػذّا ْاؿشّا تهٕٛ إٔ  .َُِٖٚٛٗ َؼانًِٗ يف هلِ ٚ

 يو، ْٚاؿشّا َٴشػذّا ػذ ٫ إٔ َ٪مل ٖٛ ٚنِ

 بِٗ يَو ساد١ ٫ بإٔ َِٓٗ ظّٓا

 .اؿاد١ أَعٸ يف أْو َع

 ٚا٭ؿعب

 ٚػذٙ..  إيٝ٘ تشدع ػخـّا سٝاتو يف تٴـادف ٫أ

 

 

(51) 

 

ٝٸض بـُت;  ٚبعك١ْٝ٬ .. أعؼل امُلتُ

 ايـُت ايزٟ هعٌ أؾعاي٘ تتشذٸخٴ ْٝاب١ّ عٓ٘

ـٹ٘ػ يتاي عك١ْٝ٬ٚاي َٴٓبٗشّا بؼخ  .. عًو 
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(51) 

 

 ٠عًُتين اؿٝا

ٞٳب ٍٷ عٔ نٌ َا أقٍٛ ٚأؾعٌ، أْ  َظ٪ٚ

 ٫ أؽز قشاسّا أٚ أقٍٛ ن٬َّاأمتٌٗ; ٚأإٔ 

 قذ أْذّ عًٝ٘ ٫سكّا..

 

(52) 

 

 ٚاقعٞ_َٔ#

 

 يف ايؼاسع أَؼٞ ٚسٝذّا

 نُٔ ميؼٞ يف طشٜٕل ٫ ْٗا١ٜ ي٘،

 َا بعذ )ايذٚاس ايظابع(إىل تكٛدْٞ قذَاٟ ٖٓاى 

 ٭ؿعذ ٚأػاٖذ املذ١ٜٓ ٚايٓاغ َٔ ؾٛم اؾظش 

ٞٸٚأطتٓؼل اهلٛا٤ اي  ايزٟ أستاد٘ ٚبؼذٸٙ .. ٓك

 

 دْاْري ؾكط 3يف دٝيب 



 شغة الخواطر

009  

 

 ٫ تهؿٞ يكلا٤ ساد١ ٚاسذ٠ َٔ سٛا٥ذٞ،

 َؿـٍٛ ٜٚظتـشخٴ ايشؿٝذ،املٛباٌٜ خٓط ؾ

 ٫ أعشف َهاْٗا بعذ ، تٛظٝـيذٟ غذّا َكاب١ً 

 نِ طأستاز يًٛؿٍٛ إىل ٖٓاى ٫ًِٚ أع

ٌٕ بإٔ أتعني يف أٟ ٚظٝؿ١، ٌٕ ك٦ٝ  ع٢ً أَ

 دٜٓاس طأٚاؾل، 111ست٢ يٛ مل ٜتذاٚص ايشاتب 

 ؾ٬ ساد١ يًعذ١ً يف تأَني املظتكبٌ

 دً٘٭أطابل ايضَٔ ٜظتشل )سٝٓٗا( إٔ  ٫ٚ أسذ

 ػٗادتٞ اؾاَع١ٝ مل ُأسلشٖا بعذ،

 باْتعاس ايزٖاب َع أسذ أؿذقا٥ٞ بظٝاست٘،

 ،زٖاب ٚايعٛد٠دْاْري ٫ تهؿٞ يً 3 ــؾ

 أستاز تـؿح اٱْرتْت، املك٢ٗ غري بعٝذ ٚيهٔ ..

 ًِبعٝذ َٔ ٖٓا، ٫ٚ أع أٜلّا غريطشٜل ايبٝت 

 ع٢ً أٟ ساي١ٺ طأؿٌ ! 

 ٗزٙ اؿاي١بٚبايتأنٝذ عٓذَا تهٕٛ 

َٹ  ٔ سٛيو أسذِٖ ٜظُعو ؾُٔ ايٓادس دذّا إٔ ػذ 

 أٚ ٜذعُو،

 ٫ صاٍ"ٚ"َعٞ ؾكط ( ٠يف ساييت; نإ ؿذٜكٞ )محض
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ٜٴشانٞ ٚاقعٞ، بٌ   أطٛأ.سمبا ٚيٮطـ.. َؾٛاقع٘ 

 

 اْتعشتٴ ق٬ًّٝ أتأٌَ ايٓاغ باْتعاّ،

أس٣ املٛظؿني ممٔ خشدٛا َٔ أَانٔ عًُِٗ ؾشسني باْتٗا٤ 

ٌٕ ػامٸ، أس٣ َٔ ِٖ راٖبٕٛ يكلا٤ سٛا٥ذِٗ،   ّٜٛ عُ

ٚ )عظذٺ بش٤ٟ( أساقب َٔ ِٖ يف طٝاساتِٗ راٖبٕٛ سٝح 

 رتؾ١ ٚاملشو١،ا٭َانٔ امُل

 ! ٚغريِٖ ايهجري .. ٫ٚ أس٣ َجًٞ أسذّا

 

ّٕ تهشسينإ ٖزا سذثّا   قبٌ بلع١ٹ أعٛاّأسذاث٘ نجريّا  تٝٛ

 أَا اٯٕ ..

 ؾ٬ ساد١ يٞ بايـعٛد ٭ع٢ً اؾظش،

  -ٚهلل اؿُذ-ايـٓع سذٜج١ املٓؼأ نٛس١ٜ ؾظٝاستٞ 

 تتهؿٌ بأخزٟ

 إىل سٝح َٚع َٔ أسٜذ،

 ،أنجش أسٝاّْا ٚأ دٝيب ؾٝ٘ َبًؼ َهٕٛ َٔ ث٬خ خاْات

 ٚيف سظابٞ َا ٜضٜذ ع٢ً ريو،
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 ُٚعبٸٗا قًيب است٣ٛؼكٞ ؾٗٞ ع )سٴب٢( صٚديتعٔ أَا 

 ٚعًٝ٘ تشبٸ٢،

  لنا،عشؾت َعٗا بإٔ اـري٠ ؾُٝا اختاسٙ اهلل 

ٌٴ نٌ ػ٤ٞٺ َٔ تٴ ٕٳ ايظعاد٠ظاْذْٞ ٚػع  ،سٛيٞ ٜشتذٟ يٛ

 ٚبايطبع ؾأؿذقا٥ٞ َٚعاسيف ٚأسبا٥ٞ يف اصدٜاد!

 

 طشٜكٞ إىل ايعٌُ ٚايعٛد٠ َٔ ٖٓاى

 َٔ ؼت ريو اؾظش، شٚسامل تٸِ عًٞؼ

ُٸإ اـاْك١ أسٝاّْا بايكشب َٓ٘،تظتٛقؿين أص١َ   ع

ٜٳظٵشٳ ُ،٘ ٭س٣ ٜاؾعّا ٖٓايو ؾٛق  ٜٓعش إىل ا٭طؿٌ باػاٖٞ; ٚ

 ؾأبتظِ، ٚيظإ سايٞ ٜكٍٛ ي٘:

 )٫ تكًل ٜا ؿذٜكٞ، غذّا أمجٌ بإرٕ اهلل(،

 ،ٚأْا أس٣ ْؿظٞ ؾٝ٘; ٖٛ ٜشاْٞ

 

 .. ٚمتلٞ ا٭ٜاّ
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(53) 

 

ٕٻ عًُتين اؿٝا٠  ايهجرئٜ َٔ سٛيٞ; أ

 بؼ٤ٞ أٚ بهٌ ػ٤ٞ، ؾٛدٛدِٖ سطاي١ْ قذس١ٜ،أؾلٌ َين ِٖ 

ٞٻ احملاٚي١ قذس اطتطاعيت بإٔ أتعًِٓ َٓٗ  ِ ..ٚعً

 

 

 

 

 (54) 

 

ْٸٓا مجٝعّا منتًُو اي  ،يف أعُاقٓا ٚايك٠ٛ عضمي١أ٩َٔ دا٥ُّا بأ

 إىل ؾ٦تني: ؾُٝا ٜتعًل بزيو يهٓٓا ْٓكظِ

ٝٸ١ْ يف إظٗاسٖا َٴظٓاد٠ٹ ،ؾ١ْ٦ عـاَ  أسذِٖ ٚؾ١ْ٦ ؼتاز إىل 

 .. ؿعٌ ريوي
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 ايشٜاك١مل أتشى ػ٦ّٝا َٔ سٛيٞ إ٫ ٚتعًُت َٓ٘، ست٢ 

ٚػػؿٞ بٗا، تعشؾت َٔ خ٬هلا ع٢ً ثكاؾات ايؼعٛب ٚايًػات 

كاسات اييت ٜتشذثْٛٗا، َٛاقع ايذٍٚ ع٢ً خاسط١ ايعامل ٚاي

 .ايظبع ... ٚغري ريو ايهجري

 

ت ٫ تأتٞ )إْرت ٬َْٝٛ( بإٔ ايٓذاسا ـسا٠ يٹتعًُت َع نٌ َبا

ُٸ١ ٚعضّ ايشداٍ،با٫ اصددت ٜكّٝٓا َع نٌ  ستٝاٍ ٚإمنا بٗ

)يٝؿشبٍٛ( بإٔ ايـرب سنٝض٠ْ أطاط١ٝ يتشكٝل  ـَباسا٠ يٹ

أَا )ْاداٍ( َٚع نٌ ْكط١ ٜكاتٌ عًٝٗا، أس٣ يف عٝٓٝ٘  ايٓذا ُ،

 ، ٚقذس٠ّ ع٢ً ايتشذٟ ٜذٜ٘ ايك٠ٛايطُٛ ُ، ٚيف

 ٫ َجٌٝ هلا.

 

 ْتعًِٓ َٓٗا; ؼكٗا،ٖٞ ٖٛا١ْٜ ْع

 ..ْٚظتُتعٴ بٗا 
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 ٚاقعٞ_َٔ#

 

ٕٕ يف عُٝك١ ؿعب١ْ ،َٴُتٹع١ ط١ًْٗ ايهتاب١  .. َعّا آ

 ؾكط، ططشٜٔ َٔ َ٪يؿّا نإ ٚيٛ ست٢ ْـّا تهتب عٓذَا

٘ٴ تٴشادع٘ ؾإْو  ،ٚؾهـش٠ّ ٚب٬غ١ّ يػ١ّ َش٠، َٔ ٭نجش ٚتذٓقك

٘ٹ ساٍ ايكاس٨ ع٢ً طٝٓعهع َٚارا  .. ي٘ قشا٤تٹ

 ،سطاي١ عٔ عباس٠ْ ؾايهتاب١ُ

ِٸ إٔ دذّا املِٗ َٚٔ  تهتب، َٚا ٚأؾهاسى بظطٛسى تٗت

 تهٕٛ ٚإٔ َٚظببات٘، با٭ٌَ تتعًٓل إٔ دٗذى قذس ؼاٍٚ إٔ

 .. طشدى يف ٚاقعّٝا
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(57) 

 

 

 ايظذا٥ش، َجٌ إصعادّا ٫ٚ خطشّا ٫ٚ ٚبا٤ٶ أعشف مل

 ٜذخٸٓٗا، ملٔ َكٓعّا تربٜشّا ٫ٚ طببّا أدذ مل ؾع٬ّ

 ايتذخني ٜٴعشف

 ايـش١، ع٢ً نبري ٚخطش يٮَشاض، س٥ٝع طبب أْ٘ ع٢ً

 املذخٔ ٬ََح ٚست٢ دذّا، نش١ْٜٗ سا٥شت٘

 ،َبهــــــش٠ ػٝخٛخت٘ غريٙ، عٔ نًّٝا ؽتًـ

ٝٸ١ يف بتٛادذٙ َشغٛب غري ػخفٷ ٖٚٛ  ا٭َانٔ غايب

 ٚاـاؿ١، ايعا١َ

 (ايبذا١ٜ َٔ) ريو نٌ ٜٳعٔشفٴ

ّٴ ريو َٚع  ايظذا٥ش عؼشات تذخني ٚع٢ً عًٝ٘ ٜذاٚ

 ! ايٛاسذ ايّٝٛ يف

 

ٓٸا، َٚلاسٙ ايتذخني ػشٸ أبعذ ايًِٗ  .. ؾٝ٘ املذخٓني ٚنشٸٙ ع
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 يف ايبذاٜات

 ،عًُت يف إسذ٣ ايؼشنات (ٞ َٔ اؾاَع١َا بعذ ؽشٸد)

 ..َظتؿضٸ٠  داٌٖ َٚذٜش٠ٺ مبايوٺابتًٝتٴ ؾٝٗا 

٘ٴ  ـٸرب)ٚيٝع َٓ٘( تعًُٓت َع  )ٚيٝع َٓٗا(ٚتعًُٓت َعٗا  ،اي

ٟٳ عًُٞ ؾكط  ،إٔ آتٞ يهٞ أ٩دٸ

ِٸ مبا ٜكٛيٛ  ت ايعشٚف.َُٗا ناْ ،َٕٚا ٜؿعًٛ ٕٚأ٫ أٖت

 ؼهشّا يهَِؾ

 تٴظاُٖٕٛ .. يف ؾِٗ ايٛاقع بػري قـذٺ فا١ْٝٺ ٜا َٔ بذٚساتٺ

 

 

(59) 

 

 اؿٝا٠ يف ايظخٝؿ١ املظًُٓات َٔ

ٝٸذّا املاٍ ؿاسبٴ ٜهٕٛ إٔ  املاٍ، ميًُو ٫ ملٔ ط

٘ٴ ناْت َُٗا ٘ٴ ثكاؾتٴ ٕٳ َُٚٗا َٚعشؾتٴ ٔٳ تـُٓٝؿ٘ نا   ايبؼـٳـــش َ
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(61) 

 

 أمجٌ ١َْٛ;

ٌٕ نٓت تكّٛ ب٘،َباػش٠ ٖٞ تًو اييت تأتٞ   بعذ إلاصى يٹعُ

َٴشادى،  ًْتٖذف ٚؿًت ي٘، أٚ طشٜل لا ُٕ طشت عًٝ٘ ٚ

 سٝٓٗا;

 طتلع سأطو ع٢ً ايٛطاد٠

َٴط٦ُّٓا،  َشتاسّا، 

 ٚطتٓاّ ١َْٛ قشٜش ايعني .. 

 

 

 (61) 

 

ٓٸا مل ٜظتؿٹل َٔ   َْٛتَ٘ٚٔ َ

 سًِ مجٌٝ ٔعع٢ً ٚق

 .. ايّٓٛ يتهًُت٘ َٛاؿ١ًٹٚعاٚدت٘ ايشغب١ يف 
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(62) 

 

 َظاسات سٝاتٓا اي١َٝٛٝ; عباس٠ عٔ قشاساتٺ ْتخزٴٖا،

عذ ٖٛ قشاسى، رٖابو ٚيف أٟ َٛ ،نإٔ تـشٛ َٔ َْٛو

سذٜجو َع غريى قشاس، َٛعذ بتظاَتو قشاس، ايًعٌُ قشاس، 

 ؾطٛسى ٚغذا٥و قشاس،

 دساطتو، ٚقتو ٚقلا٩ٙ، نًُاتو،ؿ٬تو، 

 نًٗا قشاسات; ْتخزٖا، َٚظ٪ٚيٕٛ عٓٗا.

  ٖٛ قشاس است٢ قشا٤تو هلزٙ ايظطٛس َٔ عذَٗ

 

 

 (63) 

 

 َؿّٗٛ غري تهٕٛ إٔ يَو ا٭ؾلٌ َٔ

 .. ٭سذِٖ ْؿظَو ػش ُ يف سٝاتو تكلٞ إٔ ع٢ً
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(64) 

 

ُٴشاؾع١ ع٢ً سػاق١ عكًو، ٚسٚسو;  يً

 قتٌ ايؿشاؽ، ٚساسب املًٌ،اػٓب ايهظٌ، 

َٴتؿا٬ّ٥ ْٚاؿشّا َٴشبطّانٞ تتعً ;ساؾل   ،ِ َٓ٘، ٫ٚ تشاؾل 

 .. ٌؾتؿؼ

 

 

 

(65) 

 

 ،ْذؾاعٳ مٛ ايطُٛ ُ ٜتطًٓب َٓو ايعك١ْٝ٬إٕ ا٫

إٔ تهٕٛ سشٜـّا ع٢ً َؼٛس٠ عكًو َع نٌ خط٠ٛ، ٖزا ٚإ٫ 

ُٸا تـبٛ إيٝ٘طتذذٴ ْؿظو   .. بعٝذّا دذّا ع
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(66) 

 

 ٜٛدذ يف ٖزا ايعامل أػخاق َجريٕٚ يًؼؿك١

 ٚايػجٝإ َعّا، عٝح أْو تؼؿل ع٢ً نٝؿ١ٝ ؾُِٗٗ

 ٚنٝـ ٜعربٕٚ عٓ٘، ،سٛهلِ ٜذٚس ملا

 يهٓو يف املكابٌ

 تؼعش بشغب١ نبري٠ يف ػٓبِٗ;

ٓٸب اؿذٜح إيِٝٗ،  بٌ ست٢ ػ

 ٚمج١ًٝ" طٝكٛيِٕٛ "ايظُا٤ صسقا٤ ؾًٛ قًت هل

 بٌ يْٛٗا أصسم ؾاتح ٚيٝظت مج١ًٝ

 ٫ مب ايًٕٛ ا٭صسم َٔ ا٭طاغ !ٚ

َٴتعب  ٚأغًبِٗ ؾاسغٕٛ، ١عكٛهلِ 

 .. عٓا٤ تعذادٖاتـٓٝؿاتِٗ نجري٠ْ ٫ٚ تظتشل 

 

 ٚست٢ يٛ مل ُٜهٔ نزيو ؾاؿٝا٠ أقـش بهجرٕي ،مثني ٚقتو

 َٔ إٔ تذخٌ َعِٗ يف تًو ايتؿاؿٌٝ،
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ٗٴِ أػخاق قتً ٝٸ١ُ يف ْعشتِٗ يًٓاغ ٚا٭ػٝا٤،ؾ  تِٗ ايظًب

ٜٴؿيت بهٌ ػ٤ٞ ،َٔ ٜؼتِ ؾُِٓٗ  َٔ َِٗٓٚ 

 ٜٚٗشف مبا ٫ ٜعشف

 َِٚٓٗ َٔ ٜٓتكذ أبظط ا٭ػٝا٤ ٚايهًُات ..

 

إرا ٚدذت يف ْؿظو َٔ ايشاس١ ٚايظهٕٛ َا هعًٗا عاد١ 

 ٚسؾع كػطو دشع١ٺ يؼذٸ أعـابوإىل 

 

 ٚطتهتؼـ يف ايٓٗا١ٜ ،قؼِٗ ٚساٚسِْٖا

 بأْو أْت َٔ تلٝع ٚقتو.

 

ٌٸ ا٫  ٖتُاّ،ؾؿٞ سٝاتٓا َا ٜظتشلٸ َٓا ن

ٔٸ أغًب ا٭ػٝا٤ ٙٴ َٔ سٛيٓا يه ٘ٴ َٚا ْشا  َٚا ْعٝؼ

  أؿػش بهجرٕي مما ْعٔ ..
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(67) 

 

 ق١ًْ ؾكط; َٔ ميًهٕٛ ايكذس٠ ع٢ً ؼؿٝضْا

ٖٴِ; َٔ ميًهٕٛ ايُكذس٠ ع٢ً   ! إسباطٓاٚنجريٕٚ دذّا 

٫ تظُح يٓؿظو باْتعاس سدٚدِٖ ٚآسآ٥ِٗ، ٫ تٓتعشِٖ، 

 ٚاْتعش َٔ ْؿظو ايهجري ..

 

 

 

 (68) 

 

 أُٜٓا سًًتٳ ٚاسؼًتٳ يف اـاسز;

ٕٳ ع٢ً أْو نزيو، طتهٕٛ َشآ٠ّ  يبًذى، طرياى امُللٝؿٛ

 .. ٚإهاب١ّٝ، يطٝؿ١ّأْٝك١ّ ؿٛس٠ّؾاسشق ع٢ً إٔ تهٕٛ 
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(69) 

 

 ايعٓـش١ٜىتًـ َؿّٗٛ 

ُٸ  ا ٜعٓٝ٘ يٮداْب،يف ب٬دْا ايعشب١ٝ ع

 ،بٌ ع٢ً اؾٓظ١ٝ ،٫ تشتهض ع٢ً ايًٕٛ غايبّا ؾايعٓـش١ٜ

ٖا إىل ٛبعض ايب٬د ايعشب١ٝ، ٜٓعشٴ َٛاطٓع٢ً طبٌٝ املجاٍ يف 

ٝٸ١ ْعش٠امُلكُٝني يف ب٬دِٖ   دْٚ

 ِٖع٢ً أطاغ أِْٗ أؿشاب ايؿلٌ عًِٝٗ، ٚأْ٘ ي٫ٛ

ٕٕ أٚ ق١ُٝ! ٟملا أؿبشٛا رٚ  ػأ

َٴظت٣ٛ املعا١ًَ، ٚنأِْٗ قذَٛا َٔ نٛنب  ٚست٢ ع٢ً 

َٴتٓاطني بإٔ ٖ٪٤٫ املكُٝني ِٖ أؿ  ،٬ّ عشب ٚأخ٠ْٛ هلِآخش! 

َٔ دٍٚ هلا ثشٚاتٷ ٚتاسٜخ، ٚأْ٘ ي٫ٛ عًُِٗ ايؼام  ِٖٚ أٜلّا

ملا تكذٻَت تًو ايذٍٚ بايؼهٌ  ;طٓني إقاَتِٗ ٚتعبِٗ طٛاٍ

 شؾكّا بِٗ. َؾايزٟ ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ.
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(71) 

 ايٓاغ أسصام قطع يف طع٢ َٔ

٘ٹ  .. عاد٬ّ أٚ آد٬ّ إٕ ٚسصق٘ ٚٚيذٙ َاي٘ يف اهلل طٝبتًٝ

 اهلل_ع٢ً_ا٭سصام#

 دٚاس٠_دْٝا#

 

  

(71) 

 

ٓٸؿظٞ  إٕ  اٱهابٞ َِٗ دذّا;ايعاٌَ اي

 ؾٗٛ طشٜلٴ ايشاس٘،

 ،ع٢ً مجٝع املظتٜٛاتٖٚٛ َا متاد٘ 

ّٴ ب٘ عٌُيف نٌ ٚ   ْكٛ
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(72) 

 

ُٴئَ سٛيٓا  هٌوتاز اي  ،ذا١ًًَ

 ،يهًُات املذ ُ ٚايتؼذٝع

 ،ايٓؿعبٚإظٗاس اٱعذاب ايزٟ هذد ايجك١ 

 ، ايبؼٛؾ ع٢ً ابتظاَت٘،٠ٚسا٥شت٘ ايعطش ،ا٭ْٝل ع٢ً أْاقت٘

 ٚغريِٖ ايهجري، ،املٛظـ ع٢ً سظٔ أدا٥٘ يعًُ٘

طتُشاس١ٜ ع٢ً َا ِٖ ؾايه٬ّ ايطٝب ستُّا طُٝٓشِٗ ا٫

َٹ ُِٗٝٓشٚط عًٝ٘، ٔ ٜكذٸس َٳ ِٔ سٛهلايؼعٛس بإٔ ٖٓايو 

ِٸ .. ٘ٹ به١ًُٺ َا أمجٌ  ٜٚٗت إٔ ٜعٗش ٖزا اٱعذاب يف قًٓ

 ! ٚايطشٜك١ املٓاطب١ يف ايٛقت املٓاطب ١ؿادق

  

(73) 

 

 ٙ أَاَو بايظ٤٤ٛؿذٜكو ايزٟ ٜزنش َعاسؾ٘ ٚأؿذقا

 طٝزنشى غذّا أَاَِٗ ٚأَاّ غريِٖ بايظ٤ٛ،

ٔٵ ي٘; بٌ ابلٳ ٚسٝذّا ب٬ سؾٝل خريٷ يو َٔ إٔ تٴـادم  ؾ٬ تأَ

 أَجاٍ ٖ٪٤٫ ..
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 (74) 

 

 ٫ تظتُع ملٔ ٜطًكٕٛ ا٭سهاّ ع٢ً غريِٖ َُٗا ناْٛا،

ٖٴِ،  خز ٚقتو ملعشؾ١ ا٭ػخاق ع٢ً سكٝكتِٗ ٚنُا 

 أ٫قذس دٗذى َا ٫ تشكاٙ ع٢ً ْؿظو، ساٍٚ ٚ

 ػريى ..ي تشكاٙ 

 

 (75) 

 

ٌٸ  ،ّاَٴتعًِ َجكؿ يٝع ن

َٴجكـ ؿاسب   رٚم،ٚيٝع نٌ 

 ايعًِ ػ٤ٞ، ٚايجكاؾ١ ػ٤ٞ، ٚايزٚمٴ أػٝا٤،

 َؾايبعض ٜتذٌُ بعًُ٘، ٚثكاؾت٘ سمبا،

 يهٔ غريِٖ; ٜتذٌُ ايزٚمٴ ب٘ ٜٚضٖٛ، ٚايؿشم ػاطعٷ

 بني ٖزا ٚراى .. 
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(76) 

 اٱْظإ_َٔ_اُؿًِ#

 

 أسناْٗا، ايلباب َٮ َٴُطشٙ، باسد٠ٺ ي١ًٝٺ يف

 ٖا،مسا٤ ايربمٴ أكا٤

 بأسكٗا، ٜؿتو ناد ايشعذ ٚؿٛت

 َؿضع، نابٛغ ٚقع ع٢ً ايظشٜش يف َهاْ٘ َٔ قُذ اْتؿض

 امل٪رٕ قٍٛ عٓذ ٚبايتشذٜذ ،ايؿذش أرإ َع ريو تضأَ

 ايّٓٛ " َٔ خري ايـ٠٬" 

 يًُظذذ، ٚرٖب ٬َبظ٘ غري تٛكأ، عذٌ، ع٢ً َهاْ٘ َٔ قاّ

 :ٚقاٍ اٱَاّ هًعٴ سٝحٴ احملشاب إىل اػ٘ ثِ ،ؿ٢ًٓ

 ؟ ٫َْٛا ٜا سايو نٝـ عًٝهِ، ايظ٬ّ -

 ؟ أْت سايو نٝـ اؿُذ، ٚهلل غري أْا: ايؼٝخ سد

 ؾٝ٘، ؼذثين إٔ تشٜذ ن٬َّا ٚأس٣ ،ٗؿ١ايًٓ عٝٓٝو يف أس٣

 ٭دً٘، ايؿذش ؿًٝت قذ أْو بٌ

 أساى أعذ مل اهلل، سمح٘ ٚايذى تٛيف إٔ َٚٓز بأْو ايعًِ َع

 ْادسّا ! إ٫ املظذذ يف تـًٞ
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 ٜا ا٭خري٠ ايؿرت٠ يف اٱط٬م ع٢ً بايشاس١ أػعش ٫: قُذ سد

 أْين ىربْٞ بؼخف سًُت بايتشذٜذ اي١ًًٝ ٖٚزٙ ٫َْٛا،

 َين تشٜذ َٚارا ؟ ملارا طأيت٘!  أقشأ مل يٛ أطبٛع خ٬ٍ طأَٛت

 اختؿ٢ ! ثِ بزيو أخربٳْٞ ٜشد، مل يهٓ٘ أقشأ، إٔ

 :قاٍ ثِ ق٬ًّٝ طهت ايؼ٤ٞ، بعض ن٬َ٘ َٔ ايؼٝخ اطتػشب

 ؟ ا٭خري٠ أٜاَو تعٝؽ بأْو تعتكذ ؾأْت إرّا

 ريو ٜـبح إٔ أخاف يهٓين أدسٟ، ٫: قُذ عًٝ٘ سد

 !ٚاقعّا اؿًِ

 تػُض إٔ َٓو أسٜذ يٓذًع، تعاٍ، سظّٓا: ايؼٝخ قاٍ

 رْٛب َٔ ايباسس١ ؾعًت٘ أْو تعتكذ مبا ٚؼذثين عٝٓٝو

 .. أطاعذى إٔ أطتطٝع نٞ ؿذم; بهٌ

 :سشز ع٢ً قاٍ ثِ ق٬ًّٝ بتؿهريٙ طش ُ عٝٓٝ٘، قُذ أغُض

 أْٞ َع يًعٌُ راٖبٷ بأْين هلا قًتٴ صٚديت، ع٢ً نزبت -

 نزيو ،إداص٠ يف ايّٝٛ

 ْظٝت ايعـش، َع ايعٗش ٚؿًٝت َتأخشّا، ايؿذش ؿًٝتٴ

 ! ايعؼا٤ ٞأؿًٓ ٚمل املػشب

 ! دٝذّا تزنش ؟ أٜلّا َٚارا: ايؼٝخ سد

 :قُذ أنٌُ
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َٸ٘ أسذِٖ ػتُت -  إٔ ٜشٜذ ايؼاسع يف َظشعّا نإ ٭ْ٘ ;بأ

 !طٝاستٞ ٜتذاٚص

 ؟ يزيو ايعزس ميتًو نإ سمبا: ايؼٝخ ؾكاٍ

 ! بتاتّا ريو يف أؾهش مل يهٓين سمبا،: قُذ سد

 .. رْٛبو أنٌُ: ايؼٝخ ؾكاٍ

 أسذِٖ َظا٨ٚ عٔ ؿذٜكٞ َع ؼذثت: قا٬ّ٥ قُذ أسدف

 أٜلّا ٚػتُٓاٙ

 ! دا٥ُّا بزْٛبو ًَتـك١ ايؼت١ُٝ إٔ أس٣: ايؼٝخ ؾكاٍ

 مج١ً أرنش أناد ٫ أبؼعٗا، ًٜؿغ يظاْٞ: قُذ ؾشد

َٔ ٕٔ  ػت١ُٝ دٚ

 ؟ أٜلّا َٚارا: ايؼٝخ ؾكاٍ

 ٚأْ٘ ٚايذٟ َرياخ يف سكٞ أثبت نٞ ٚسق١ّ صٚست: قُذ ؾكاٍ

 .. ؾٝ٘ ٱخٛتٞ سل ٫

 دٖشّا ٜهؿٝو اٯٕ يػا١ٜ رنشت٘ قذ َا..  نؿ٢: ايؼٝخ ؾكاٍ

 ؿ٬تو َع ٚقطٝع١ْ ٚػت١ُٝ، ،ٚغؽ ،نزبٷ!  ساس١ دٕٚ َٔ

 ؟ ايّٝٛ اهلل رنشت ٌٖ: إرّا يٞ قٌ ٚظًُِٗ، ٚإخٛتو

 ؟ إيٝ٘ ٜكشبو عٌُ يف ؾهشت أٚ ؟ ٜٴت٢ً قشآّْا مسعت

 ٫: قُذ ؾكاٍ
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 تؼعش اييت ايكًل ؿاي١ اْعهاغ ٖٛ اؿًِ إٕ: ايؼٝخ ؾكاٍ

 مل اييت) رْٛبو طشد يف بٓؿظو رنشتٗا قذ َظبباتٗا بٗا،

 ٚأسٝاّْا إْظإ، ١٦ٖٝ ع٢ً ايؼٝطإ ٜعٗش أسٝاّْا ،(تهًُٗا

 .ٜذسٟ إٔ دٕٚ سمبا ػٝطإ، ١٦ٖٝ ع٢ً اٱْظإ ٜعٗش أخش٣

 اقشأ: "تعاىل اهلل ؾكاٍ اؿًِ، يف مسعتٗا اييت قشأا عٔ أَا

ٕٕ تًو ٚي١ٰٜٹ" خًل ايزٟ سبو باطِ  أَا ،نجري٠ ٚد٥٫ٌ َعا

 ٖزا خ٬ٍ ايتايٞ تؿعٌ إٔ َٓو ؾأسٜذ أطبٛع خ٬ٍ َٛتو

 .. بك١ٝ ايعُش يف يٓا نإ إٕ بعذٙ ٭ساى تأتٞ ثِ ،ا٭طبٛع

 

ٗٸؿّا ٚسدٸ عٝٓٝ٘ قُذ ؾتح  :يظُاع٘ َتً

 ؟ أؾعٌ َارا يٞ قٌ ٫َْٛا ٜا سظّٓا

 :ايؼٝخ ؾكاٍ

 طتػؿاس،با٫ عًٝو: أ٫ّٚ -

 .ايشمحٔ ٚسك٢ ايؼٝطإ طشد ؾٛا٥ذٙ ؾُٔ عًٝ٘ يظاْو عٛد

 َٔ ؾأنجش ٚايكلا٤، ايكذس ٜشد ايذعا٤ بإٔ عًِا: ثاّْٝا -

ٔٷ ٚأْت ،ايذعا٤  .ب٘ َٛق

 اـطاٜا متشٛ ؾايـذق١ عًٝ٘، تكذس مبا متـذٸ: ثايجّا -

 .ٚايزْٛب
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 ٚقتٗا، يف ايـ٠٬ ع٢ً ساؾغ: سابعّا -

 .املظذذ إىل خطاى َٔ ٚأنجش

 اَش٨، عٛس٠َ ب٘ تزنش ٫ يظاْو: ٚأخريّا خاَظّا -

 ايٓاغ أر٣ عٔ ٚتشٓؾع

 بٝتو، إىل ؾارٖب اٯٕ أَا

 بؿعً٘، ايتضّ دٝذّا، يو قًت٘ َا تزنش

 .. اهلل بإرٕ قشٜبّا ٚطأساى

 

 .. ؾرت٠ ٚبعذ

 

 .. ايؿذش ؿ٠٬ بعذ ٚبايتشذٜذ ٚايضَإ، املهإ ْؿع يف

 :َبتظُّا ا٭خريٴ ؾكاٍ ايؼٝخ، ع٢ً قُذ طًِ

ٞٷ أْو أس٣  تشؾشف اييت سٚسو ٖزٙ إٔ أّ اؿُذ، ٚهلل تشصم س

 !؟ املهإ يف

 ا٭سذ ايٛاسذ هلل إ٫ ايشٚ ُ ٖٞ َٚا: كاسهّا قُذ ؾكاٍ

 .. ٫َْٛا ٜا

 .. ػا٤ٵ َت٢ ْعٛد ٚإيٝ٘ خٴًكٓا َٓ٘ ًَُه٘، ٖٞ

 .أْا ٖزا بٌ: قا٬ّ٥ أسدف ثِ
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 فٳ اٯٕ أَا ،ٚقتٗا طأيتو سني املٛت أخاف نٓت أتذسٟ;

 اهلل عبٸ تعًكت يٞ، قًت٘ مبا متظهتٴ أخاؾ٘، أعذ مل ؿذقين

 .. ايعٗذ ريو ع٢ً دا٥ُّا أبك٢ إٔ ٚأمت٢ٓ

 

 باهلذا١ٜ يو طأدعٛ ريو، مساع دذّا ٜظعذْٞ: ايؼٝخ ؾكاٍ

 دا٥ُّا; تتزنش إٔ َٓو ٚأسٜذ ا٭بذ إىل

 ٯخشتو ٚاعٌُ أبذا، تعٝؽ نأْو يذْٝاى تعٌُ بإٔ

 .. غذا متٛت نأْو

 

 ذٸخٴو ٚنأْ٘ ٚبذا ،طشٜك٘ يف َٚل٢ ايؼٝخ ع٢ً قُذ طًِ

 :ٜشدد ٖٚٛ ْؿظ٘

 

 أبذا، تعٝؽ نأْو يذْٝاى اعٌُ

 ..... غذا متٛت نأْو ٯخشتو ٚاعٌُ

 أبذا، تعٝؽ نأْو يذْٝاى اعٌُ

 غذا ..... متٛت نأْو ٯخشتو ٚاعٌُ

 

 ايٓٗا١ٜ
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 ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚأطًٛب ايتعاٌَ ٚايتٛاؿٌ َع اٯخشٜٔ،

 ْعهاغٷ يًب١٦ٝ، ملا تشبٝٓا عًٝ٘، ملا منًه٘ َٔ ثكاؾ١ٺ أٜلّا،ا

 ْعهاغ ؿذِ تعًكٓا بذٜٓٓا، اِٖ َٔ ريو نً٘ٚا٭

 ٚعُل إميآْا .. 

 

 

 (78) 

 

ٕٸ ٞٸ طًٛنو إ ٌٴ اٱهاب  تٴشٜذ، سٝحٴ ،بعٝذّا بو طٝـ

ٓٴٓا  ٚفتُعاتٓا أٜلّا، املٓطلٴ نزيو، ٜكٍٛ دٜ

 .. يزيو َاطٸ١ عاد١ٺ 

  

 

 



 شغة الخواطر

033  

 

 

(79) 

 

َٴظتؼؿ٢  املشٚس بكظِ ايطٛاس٨ ٚع٢ً باب أٟ 

ٌٷ ٭ٕ ْؼهش اهلل نجريّا ع٢ً ْعُ٘ ٚع٢ً َا منًو،  نؿٝ

 بؼهٌ أؿػش مما تبذٚ عًٝ٘ .. ٚإٔ ْش٣ اؿٝا٠

 

 (81) 

 

 نزيو; ٚاهُلُّٛ تٓتٗٞ ٫ املؼانٌ

 هلا، أَشٙ ٜظًِٓ ٚبعلٓا ٜٛادٗٗا، قذ بعلٓا

 .اعتادٖا اٯخش ٚايبعض َعٗا، ٜتعاٜؽ َٓا بعضٷ

 ٚأػخاق، ظشٚفٷ هلا َؼه١ً نٌ

 ريو َٔ ٚا٭ِٖ َعٗا، ايتعاٌَ يف يٹًعك١ْٝ٬ َٓا ٚؼتاز

 ٚتتعاٌَ تـرب إٔ ؾإَا بذٌٜ، يذٜو يٝع ،(ايـرب) ٖٛ

 َٓو، ٚتٓاٍ ؽظش إٔ ٚإَا بعك٬ْٝـ١

 ساستو ع٢ً ٚطتأتٞ ٚؿشتو، ٚٚقتو تؿهريى َٔ طتٓاٍ
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 ظًظ١ ٚاسذ٠ ؿادق١ َع ْؿظو

 طتعشفٴ َٔ أْت..

 طتعشفٴ َارا تٴشٜذ..

 َٔ ٜٛدټ ايبكا٤ ظاْبو..عشف طت

ٓٸاغ يف عٝٓو..  طتعشف َكادٜش اي

 ٚايكًٛب أٜلّا، قشا٠٤ ايعكٍٛطتذذٴ ْؿظو تٴذٝذ ٚ

 ٚؾعً٘ ;طتعشفٴ َا هبٴ عًٝو َعشؾتٴ٘; ؾكط ًظ١ ٚاسذ٠ٺظ

 

(82) 

 

ٌٳ هُلِ  .. ٖٴٓايو أػخاقٷ ٫ َجٝ

ٝٸضٕٚتَ ٝٸبوًُٕٛ ؿؿ١ اي ،َٖٛٛبٕٛ ،ُ  قًٓ٘، ِٖٚ ١،ط

 أسظٔ اطتػ٬هلاَؾ ;يكا٩َى بِٗ ُؾشؿ١ُ عٴُٕش قذ ٫ تتهشٸس
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 يف َظاسات سٝاتٓا ْٛادٗٗااملؼه١ً ا٭بشص اييت 

ٗٴِ  ْٻ ٕٳ اـري يٓا بـذميف أ ٓٸٛ  ،ق١ًٖ َٔ ٜتُ

ٌٕ َٔ اُؾٗذ املبزٍٚ !  ٜٚظعذٕٚ بٓذاساتٓا ب٬ سظذٺ ٚتكًٝ
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ِٴ إىل ػخـني،  تؼعش أسٝاّْا ٚنأْو َٔ ايذاخٌ تٓكظ

 ،ٚايجاْٞ وٌُ نٌ َا ٖٛ مجٌٝ ٚقإغ،ا٭ٍٚ ظاملٷ 

ٔٴ  ;ا٭ٍٚ  ،َٚا ْؿعٌ يف سلٸ أُْؿظٓا ايٛاقع يفٖٛ م

ْٴشعټ ب٘ . ،ي٘ سلٷ عًٝٓا ;ٚايجاْٞ  .ْٚادسّا َا 
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 ا٭قٛاٍ_َٔ_أؿذم_ا٭ؾعاٍ#

 

 

 ٚا٭طاطري ا٭بشاز عامل يف

٘ٴ تٛدٸ َا دا٥ُّا ػذٴ قذٵ  ٚمساع٘، قشا٤ت

ٕٵ يو ٜشٚمٴ َٚا  تتخًٝ٘، أ

ٞٵ ٚاقعّا ػذ ئ يهٓو ٍٴ. )عًٝ٘ تظتٓذٳ ن  ا٭ططٛس٠ُ( تكٛ

ٓٸٗا ؾكط، ق٫ّٛ ٔٵ يه  عًَٝو هبٴ َا ع٢ً تذيو ي

 .ؾعًُ٘ عًَٝو هبٴ َٚا ٭دً٘ تتششٸى إٔ

 ;ا٭ططٛس٠ تًَو يَو تكُٛي٘ َٚا( ايّٝٛ سٓعو) تكشأ إٔ ؾكبٌ

٘ٹ مبا ْؿظو سذٸخ ٙٴ َٚا ايٛاقع عًَٝو ٜٴًُٝ   ..أْت تشٜذٴ
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سمبا مب  ،عاد٠ َا تذؾعٓا ظشٚف اؿٝا٠ يًتكٝذ بشٚتني َعني

يتضاّ ب٘ ٚسمبا ٫، سمبا ٜشٚم يٓا ٚسمبا ٫، يهٔ ٖزا ايشٚتني ا٫

ا٭ػٝا٤ اييت مبٗا  أٚ ،ٜٓبػٞ إٔ ٫ ميٓعٓا َٔ ايكٝاّ با٭عُاٍ

 ٚاييت طتٓعهع ع٢ً سٝاتٓا َٚظاسٖا

 بؼهٌ إهابٞ ..

 

ٝٴظاعذٴَى نجريّا َٜٛٝاتو تػٝريى يشٚتني يف تٛدٸ٘ َظاس  ط

 سٝاتو مٛ ا٭ؾلٌ;

قًٌٝ ٚ َع ْؿظو، وتازٴ ََٓو ٖزا ايتػٝري إىل دًظ١ٺ ٖاد١٥

 )َع ايعٌُ(  ٌََٔ ا٭

َٴختًؿّا ..  ؾكط ساٍٚ  ساٍٚإٔ تؿعٌ ػ٦ّٝا 
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َٴشذٻد ـٴش إبذاعو ٚؾهشى يف اػاٙ ٚاسذٺ ٚ  ،٫ ؼ

هِ َٔ ػخف أبذع يف فا٫تٺ َتعذدٙ، أٚ يف فاٍ مل ٜهٔ ؾ

 .٣ ْؿظ٘ ؾٝ٘ ٚيٛ يًشع١ٺ ٚاسذ٠يري

 ِٖ ٚكعٛا ٭ْؿظِٗ َهاّْا .. ٚٚؿًٛٙ
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 ايجكاؾ١ُ يٝظت ػٗاد٠

ٞٷ ؾهشٟ، ؾط١ٓإمنا ٖٞ  ٌٷ َٔ املعشؾ، سق َٴتهاَ  .. ١ٚمنْط 
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 ايهجري َٔ قذ ػذٴ

ٝٸضٚا يف فا٫تِٗ  ا٭ػخاق ايزٜٔ مت

ٕٳ ػ٦ّٝا يف اجملا٫ت اُ٭خش٣ يهِٓٗ  ! َٚع ريو ٫ ٜؿكٗٛ

ٜٴتكٔ ايًػ١  ،اٱلًٝض١ٜ َٗٓذغٷ ٫ 

 ،عامل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات عٔطبٝبٷ ٫ ٜعشف ػ٦ّٝا 

ٕٷ غري َجٓكـ ٕٳ سذٸخ ٫ٚ سشز ،ؾٓا ٝٸٛ  .ٚايشٜاك

ُٸ َٴً ٌٷ إٔ تهٕٛ  ، إٔ تهٕٛ ٚاعّٝا َٚٛانبّا ّا باملعشؾ١ـمجٝ

 يتؿاؿٌٝ عـشى،

ٚتؼاسى  ؼاسنِٗتٴٚ إٔ ػًع َع ايعا١ً٥ ٚا٭ؿذقا٤ أقًٓٗا;

 .. ٔ سٛيو عاملَِٗٳ

 

 (91) 

 

ـٷ ٚغٹريٙ،ا٫  ْتكادٴ ايظًيب باطٓ٘ كع

٘ٴ )أطًٛب( ٖٚذؾ٘ ٚاكح ..أَا ا٫  ْتكاد اٱهابٞ ؾً
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ٜٴتكٔ  طتُاع ٭سادٜح اٯخشٜٔا٫ ايؼخف ايزٟ 

طتُاع يٰخشٜٔ َٚؼاسنتِٗ ٜهٕٛ قبٛبّا َِٓٗ، ؾا٫

 .. اؾارب١ٝ ٜٴهظبَو

 

 

 

(92) 

 

 قبٌ إٔ تشٟٚ تؿاؿٌٝ سٚاٜتو َع ايذْٝا ٭سذِٖ،

 ؾهش دٝذّا; ٌٖ ٖزا ٖٛ ايؼخف ٚاملظتُع املٓاطب

ٟٳ ي٘ ؟   نٞ أسٚ

 ٚسزاسٟ.. إٜاى إٔ تٴخط٧
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ٚايكٟٛ  ؾٝٗا ايكٟٛ ؾكط"ٜٓتـش ٜكاٍ بإٔ "اؿٝا٠ َعشن١ 

ملٔ  وعاد٠ّ وتاز يٮطًش١ نٞ ٜكاّٚ، أِٖ ط٬ ُ ٖٛ سادت

 و، يف ؾشسوٚكعؿ ىٚقت اْهظاس وٜٚكـ ظاْب ىٜظاْذ

ٖتُاّ ا٫و ، ٚيزيو هب عًٝوٚمجٝع أسٛاي وٚسضْ

  ، ٥وٚأؿذقا و، عا٥ًتوسٛي مبٔ

 . واـري ي ت٢ُٜٓٚ ؤَ وبٚ

ؿعٌ تشٜذ ٚإٔ تهٕٛ أْاّْٝا يف َا تنزيو إٔ ٫  وعًٝ

 .ى .ع٢ً غري ٖاٗتِ بهاؾ١ دٛاْبٗا ٚتأثريتا٭ػٝا٤ ٚ

 

 

 (94) 

 

ٚتهٕٛ  سغُّا عٓو; ٫ خٝاس أَاَو ، وذخٴ أسٝاّْا إٔ تٴخط٤٢

 .. ـطأ آخش ٚقعٳ يف املاكٞ ّاؿ٬سإٓتٝذ١ اي
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َُٗا ناْت آسا٤ َٔ ِٖ سٛيو ؾٝو بأْو طًيب أٚ ع٢ً 

فشد ػٓهو بزيو ٚتـذٜكِٗ دشمي١ْ عل راتو  خطأ;

 ٚساستو ٚقذساتو،

 ؾؿٞ أٜآَا اييت ْعٝؼٗا ٖزٙ ..

تكِٝٝ ايٓاغ َبينٷ يف ايػايب ع٢ً ْعشتِٗ َٔ اػاٙ ٚاسذ 

ٚ ايتُاغ ا٭عزاس،  ،ٚايٓعش٠ ايؼُٛي١ٝ ،عذٍ ايتكِٝٝ ؾكط،

 نً٘ غري ٚاسد يذِٜٗ.

 

 طتُاع٫ َاْع َٔ ا٫ يف ْعشتو ملا تكّٛ ب٘،عاق٬ّ نٔ 

ٝٸ ٯسآ٥ِٗ، ٚيهٔ; )أخطا٤ى(  ِ أْت أؾعايو ٚ سد٠ ؾعًو ٚق

 ،٠َٔ اػاٖاتٺ ٚعٛاٌَ عذ

 ؾأْت ٚسذى قادسٷ ع٢ً ريو ..

 بعشٚؾو .. أْت ٚسذى أدس٣

 و; ْزيَِٛٓٗ إَا طٝخ ٚنجريٷ

ٝٴكٓعْٛو مبا يٝع ؾٝو  ..أٚ ط
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 َٔ اؾٌُٝ إٔ تـٓع ػ٦ّٝا َٔ ٫ ػ٤ٞ،

 ٚيهٔ ا٭مجٌ إٔ تـٓع )نٌ ػ٤ٞ( َٔ ٫ ػ٤ٞ ..

 

(97) 

 

ٕٔ ٝٻ َٴع  نجش٠ ايتؿهري يف َٛكٕٛع 

 .أنرب َٔ سذُ٘ . ٘ٹ٥ٹكٛدٴْا غايبّا إىل إعطات

 

 

(98) 

 

 مج١ًٝقذ تٓظـ نٌ َا ؾعًتٳ َٔ أػٝا٤ 

ٗٴِ  ٌٕ ٚاسذٺ قبٝح، ٚٚقتٗا; ٫ تٓتعش ُغؿشاّْا مٖمٔ أدَٝتٳ بؿع

 بؿعًتو..
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ٝٸ١ّ دا٥ُّا  ;ظشٚؾو ئ تهٕٛ َجاي

َٴؿشط١ ،ٚاؿاٍ اييت طتعٝؽٴ سٝٓٗا َٔ ؾشاؽ ٝٸ١   ،سظاط

َٳ  ٔ سٛيو ٚاْتعاس املظاْذ٠دٓق١ يف اطتهؼاف أخطا٤ 

ٗٴِ  ِٖٚ يف ايػايب أػخاقٷ ،َٓ

 ، ناييت ؼًُٗا وًُٕٛ َُّٖٛا

 ٚسمبا أنجش

 َع تهشاس ٖزٙ ايعشٚف )امُلعٓكذ٠(طتذعًُو َع ايٛقت ٚ

 تٓتعش ػ٦ّٝا َٔ أسذ. ٫

ٛٸتَو، ساٍٚ ايتػٝري دا٥ُّا ٝٸّا يبٓا٤ دظش ق  ُٚنٔ عـاَ

 ،ٚساٍٚ ،ساٍٚ ،ؾكط ساٍٚ، َٔ ايعذّ

َٴذربّا ع٢ً ريو .. ;ٚعَُّٛا  طتذذٴ ْؿظَو 
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 !"ايٓظا٤ نزيو""ايشداٍ َتؼابٕٗٛ"، 

 ػشب١ أسذِٖ ٫ تعٓٝو، ! دعا٤اتا٫ تًومساع  ٓاط٦ُ

ٌٷ ٞٳ ٚعٓذى َٓطلٷ ،يو عك نزيو، يو منط سٝا٠ ٚهلا  ٖٚ

 .. ٚاسذٺ أٜلّا، أْت ٖٚٞ اثٓإ تٓتُٝإ إىل قًبٺ ٚؾهٕش

 ! ٚيهِ ػشب١ْ كتًؿ١ْ

 

 (111) 

 

 عا٤ٶنؿاى ادٸ

 بأْو ؿشٜح ٫ تهزب ٫ٚ ػاٌَ !

 خط٧ ٚمبا يٝع ؾٝو،بأْو ٫ تٴ نؿاى ادعا٤ٶ

ٚٳيظت بؼشّا َجًٓا ؟!  أ

 ًُّا يٓؿظو ٚملٔ ِٖ سٛيو بكٛيو ٖزا،نؿاى ُظ

ؾإٕ ؿذقٛى خذعتِٗ ٚظًُتِٗ، ٚإٕ مل ٜـذقٛى ؾكذ 

 ظًُت ْؿظو،

 ا اؿايتني .. أْت خاطشتٚيف نً
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ٓٸبت   اٯخشَٜٔشاقب١ نًُا ػ

 ايٓاغ يو،اصداد اسرتاّ  أقٛاهلِ ٚأؾعاهلِ،َتابع١ ٚ

  ٚايظهٕٛ ايـُتٹؿٞ ٚنًُا اصداد اسرتاَو يٓؿظو، ؾ

ٔٴ  ُٴ  اؾُاٍ، ٜه

 ٚمجاٍ ايٓؿع ٚايعكٌ، ،مجاٍ ايشٚ ُ

 ٚعذّ ايتذخٌ يف ػ٪ٕٚ اٯخشٜٔ َٚا ٫ ٜعٓٝو

ٞٸ، طرياى ايٓاغ أْٝكّا يف   ميٓشو ا٭ْاق١ ٚايشق

 طًٛنو ٚؾهشى،

 ٚايكاٍ،ٚطرتتكٞ بٓؿظو بعٝذّا عٔ املؼانٌ ٚاهلُّٛ ٚايكٌٝ 

 َٔ مٔ يف غ٢ٓ عٔ َعشؾتِٗ .. ;أٚي٦و ٔٚع
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(113) 

 

بٌ َٚٔ املظتشٌٝ إٔ تشكٞ مجٝع َٔ ِٖ  ،َٔ ايـعب

ٚاملجكـ ٚاؾاٌٖ ٚاحملبٸ  ،ؾٗٓايو ايٛاعٞ ٚاؿاقذ سٛيو،

 ٚاملٗتِ ٚاي٬َبايٞ،  ،ٚايؼشٜش ،ايطٝب ٚاؿاطذ

 َٚا أنجش أْٛاعِٗ .. 

 يهٔ بعلٓا; َٚٔ طٝب أؿً٘

 ع٢ً ْؿظ٘ ٫ٚ ع٢ً دٚاخٌ كُريٙ )امُلتعب(٫ ٜكبٌ 

 إٔ ٫ ٜهٕٛ نزيو !  

 ِٖ غا١ْٜ ٫ تٴذسى،٤ب عًٝٓا إٔ ْهٕٛ َذسنني بإٔ إسكاٚد

ٜٴشكٝو أ٫ّٚ، ٚثاّْٝا ٚثايجّا،اٚيزيو;   ؾعٌ َا تشاٙ 

ٌٸ ػ٤ٞ; ؾكط ٫ تٓعٳ  ٚقبٌ ن

 سك٢ اهلل .. 
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(114) 

 

 اي٬َٓبايني، ا٭ػخاق أسظذ أسٝاّْا;

 بؼ٤ٞ اي٬َٓٗتُني

 ٫ٚ ٚاملٛاقـ ا٭ػخاق ٜلريِٖ ٫ٚ كًكِٜٗٴ ٫ٚ

 .سٛهلِ َٔ وذخ َا

 يٹػريى، ْك١ُ تهٕٛ قذ يذٜو ايٓع١ُُ

 َا، سذ إىل ؿشٝحٷ ايعهع

ٔٳ َٹ ٔٵ ايٓاغ ٚ  ؼظذِٖ أْت بُٝٓا متًو، َا ع٢ً وظذى َٳ

 ! ميًهٕٛ َا ع٢ً

 

)115( 

 

 أسظٔ اطتػ٬ٍ َٜٛو ٚغذى

 بأْ٘ أمجٌ، ٚبإٔ رنشٜات٘ أؾلٌقبٌ إٔ تــ املاكٞ 

 دا٥ُّا; بإٔ ايّٝٛ ٖٛ رنش٣ ايػذ، تزنشٚ

  ٚايػذ رنش٣ ملا بعذٙ
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(116) 

 

 

 يف مجٝع اختٝاساتو دا٥ُّا َا ٜهٕٛ ٖٓايو خٝاسٷ آخش،

َٴظتبعذ، أٚ خٝاسٷ َـريٟ ٚساطِ،  سمبا خٝاسٷ 

سمبا نإ خٝاسّا ئ ٜكًب ايطاٚي١، أٚ سمبا طٝكًبٗا سأطّا ع٢ً 

ٚوطُٗا متاَّا، بٌ ٚسمبا طتتشطِ ع٢ً س٩ٕٚغ نجري٠  عكب

 أٚ سأغ أسذِٖ.

  تزنش; يف مجٝع اختٝاساتو

 بني ٖزا اـٝاس ٚراى، َٴخريٷؾكط أْت 

ٍٷ عٓٗا، امُلِٗ;   أْت ٚسذى َظ٪ٚ

  ؾؿٞ ايػايب طٝختاس أٓيا تٓتعش َٔ أسذِٖ إٔ ىتاس يو،

 يو َا نٓت طتختاسٴ ا٭ؾلٌ َٓ٘ .. ٚا٭ْظب
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(117) 

 

 ;٫ تٴعًٓل قًبو بُهٌ ػ٤ٞ

 ُنٔ ٚططاّْٝا ;ستٸ٢ عٓذَا تٴشبٸ

 دسٸب ْؿظو ع٢ً خظاس٠ بعض ايٓاغ يف سٝاتو

ُٸٌ قًبو  ،أّٜا نإ ، ....بايٓـٝب ، باملٛت،بايعشٚف ٫ٚ تٴش

 ،ؾٛمٳ طاقت٘

ٌٸ دٴٗذى إٔ تٴعِّل قًبو بشبو ٫ بعبادٙ ،ؾكط  ساٍٚ ٚبه

 .. ٌؾـ سٴبټ اهلل بإم ٚغريٴ ريو ستُّا صا٥

 

 

(118) 

 

 ٫ دذ٣ٚ َٔ ا٭ٌَ إرا اْعذّ ايعٌُ،

ِٸ،نإ ٫ دذ٣ٚ مٓمٔ   قًب٘ أع٢ُ ٚكُريٙ أؿ

 ٫ٚ دذ٣ٚ َٔ ايؼه٣ٛ يػري اهلل ..
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(119) 

 

 أنجش ايٓاغ اْتكادّا يػريِٖ;

 ٖٴِ أنجشِٖ ْكـــــــّا ..

 

 

(111) 

 

 يًُٛاقـ( أنجشِٖ َٚا) ايبعض قبٌ َٔ" ايذا٥ِ" ْتكادا٫

 ٚا٭ػٝا٤ ٚا٭ػخاق

ٍټ ٔٔ يف ْكٕف ع٢ً; ٜذ  ،ايؿهش٠ تهٜٛ

 ،بايشٸاس١ ايؼټعٛس جملشٸد ٚسذٜح اكطشابٺ أٚ

 .ايتؿهري يف ْشدظ١ٝٺ أٚ

ٞٳ ايعكٍٛ، ْشدظ١ٝٹ عٔ أَا  اٱط٬ٔم ع٢ً ا٭خطش ؾٗ

ِټ نْٛٗا ٓٸاقذ ػعٛٔس عٔ تٓ ٟٷ ػخفٷ بأْ٘ اي ٞٸ طـٛ  َجايـ

 .. ! ؾ٬ ايبك١ُٝ أَا ايؿِٗ، ع٢ً ايكادس ايٛسٝذ ٚبأْ٘
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(111) 

 

 

ٝٸشت  ا٭ص١َٓ تػ

ـٸػري إٔ يذسد١ٹ  ايهبري، َها١ْٹ يف ْؿظ٘ ٚكع اي

ٌٔ يف ستٸ٢ املشأ٠ عٔ ْابٳ ٚايشٸدٌ  ايتٸاؾ١ٗ، ٚا٭سادٜح ايه٬ّ ْك

ٌٸ ثكٌٝ ٚايظٸُر ُٸً٘ ع٢ً ايٓاغ هرب إٔ ٜشٜذٴ ايع  ؼ

 طاقاتِٗ، ناْت َُٗا

ٕٸ ست٢  بذٚسِٖ ِٖٚ ايٓاغ ٜٴٓاؾل ايؼٝخٳ أ

ٕٳ ٘ٴ ٜـٓعٛ  َٴبذ٬ّ، َٓ

 بأْ٘ ؾري٣ ؾلً٘ َٔ اهلل أعطاٙ َٔ أَا

 ! ي٘ ٚأقشبِٗ سٛي٘ ٖٴِ مٓمٔ أؾلٌ
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 (112) 

 

ـٴ  شو َٔ ٚقت ٯخشايزٜٔ ٜكَٕٛٛ بٓ

ٝٸ ٓٸِٗ تعًُٛا َٔ أخطا٥ٹ٫ٛ ٜعين ريو أِْٗ َجاي  ِٗ،ٕ، يه

أٚ سمبا عشؾٛا ايـٛاب ٫ٚ صايٛا يف قاٚي١ ؾعً٘.. ٜٚتُْٓٛ٘ 

 يو

 

(113) 

 

 َٔ أطٛأ ا٭ػٝا٤ اييت قذ تٴـاب بٗا;

ؿذٚخ إَٔش تاؾ٘ أٚ بظبب  إٔ تؿكذ ابتظاَتو اؾ١ًُٝ

 ػخف ٫ ٜظتشل

ٖتُاّ ٭َشٙ، طتؼعش بايػبا٤ سٝٓٗا ع٢ً ب٘ أٚ ا٫ ست٢ ايتؿهري

شطت ب٘ َٔ ٚقت ست٢ بهٌ ايتؿاؿٌٝ، ٚع٢ً َا ؾ اٖتُاَو

 .. ٚيٛ ناْت ثا١ْٝ

 سادع ْؿظو ٚابتظِ َُٗا ناْت ايعــــــــشٚف، 

 ! بتظا١َ ؿذق١ؾظبشإ َٔ دعٌ ا٫ 
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(114) 

 

 ؾُٝا بٝٓٓا اتٕ ايٛاقع ٜذعْٛا إىل ْبز اـ٬ؾإ

 ٔ يف أَع اؿاد١ ي٘ اٯٕ،ٖٚٛ َا م

بعٝذّا عٔ نٌ املٛاْع ٚاؿٛادض غريى عٓذَا تٓعش إىل ؾهش٠ ؾ

ٚد١ٗ ْعشى، بذاخًو سمبا طتتػري ٚكعتٗا أْت اييت 

 ذ طتعٗش ٬ََح ا٭دب يف ا٫خت٬فٚبايتأنٝ

 يذٜو َع ْؿع ايؼخف،

 تكتٓع بؿهشت٘ ٖزٙ ٚسمبا طتظاعذى سمبا مل

ٚطتكٓعو ؾهش٠ أخش٣ ي٘ غري تًو، طتختًؿإ يف ْكط١ 

نٌ َا عًٝو ؾعً٘ ؾكط إٔ ا،ٚػتُعإ يف نجري غريٖ

 تشؾض ايؿهش٠ بأدب; 

 ٚإٔ ٫ تشؾض ؿاسبٗا ..
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 (115) 

 

 عٔ راتو; يف سس١ً ايبشح

َٴلطشّا يًخلٛع يشغباتو،  طتذذٴ ْؿظو 

 أسٝاّْا،طتذذٴ ْؿظو َتٓاقلّا 

 ٚظاملّا أسٝاّْا أخش٣،

 طتهزب ع٢ً ْؿظو، تٴكٓعٗا مبا يٝع ؾٝو

َٴخط٧ !  تعٔ بأْو ع٢ً ؿٛاب ٚأْت يف اؿكٝك١ 

 ا بني امللطش ٚاملتٓاقض ٚايعامل،َٚ

 ايهارب ٚاملخط٧،

  ٚسمبا ٫سمبا ػذ ْؿظو .. 
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(1) 

 

 اٱخـــــــــــــــــــ٬ق""

ٌٸ ايهٕٛ يف َٔ تٴشبٸ ;إٔ ؽتـشٳ ايهٕٛ  ،ُن

ٖٴِ ٌٻ َٔ سٛيو ٫ٚ تشا  ،إٔ تش٣ ايُه

َٴكابٌاإٔ تٴعطٞ دٕٚ  ٟٸ   ،ْتعإس ٭

 ،إٔ تـٌ ايجك١ إىل أع٢ً َشاتبٗـا

ـٴ ؾٝ٘ ق٠ٛ ،إٔ ٜهٕٛ اؿب عُٝكّا  ،ٚايلٸع

 تٴشبٸ .. ٚتٴشبٸٚٚإٔ تٴشبٸ ..  ،بٛاب١ّ يٮٌَؿتح إٔ تٳ

 ٖٛ أمس٢ ٚأسؾع َا ميهٔ إٔ ْـٌ إيٝ٘

 ٚأنربٴ بهجرٕي َٔ إٔ نتـشٙٴ ببلع نًُات
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(2) 

 ؾشم نبري َا بني اؿب ٚاٱعذاب،

 اؿب ٚا٫ْبٗاس،

 اؿب ٚايعؼل، 

 ..ٖٚزا ٖٛ َا ٜـٓع اخت٬ف اؿهاٜات

 ٚايٓٗاٜات

 

(3) 

ٞٸ،  َٴٓتٗٞايعؼل اؿكٝك  ٚاي٬

ّٸ ٭بٓا٥ٗا; ٚعؼلٴ ايٛسق١ٹ يًكًِ ايـادم  ٖٛ  .. عؼلٴ ا٭
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(4) 

ٍٷ ٚأدٓاغ،  ا٭ػخاق عكٛ

ٌٴ أٟ خذٕؾ يهشاَت٘;  َِٓٗ َٔ ٫ ٜكب

 ست٢ ٚيٛ نإ مثٔ ريو خظاس٠ عع١ُٝ..

 

(5) 

 إىل تـشټفٺ اطؿ١ُ يف نجري َٔ ا٭سٝإايع ىتكٛد

ّٴ عًٝ٘قذ ت  ٫سكّا، ٓذ

 إىل ت٘قذَو يهٓ; أْت مل تٴخط٧

 .٫ ٜظتشل . َٔ
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(6) 

 ٜظتشكٕٛ اؿب، عٔ أْاغ ٫ ِطأسذثه

 ْعِ ٫ ٜظتشكْٛ٘،

 ٚيٝع هلِ سل ؾٝ٘،

 َِٓٗ َٔ ٫ ميًو قشاسٙ،

 َِٓٗ َٔ ٖٛ كعٝـ َظتظًِ َتخارٍ،

 ،َٔ ٫ ٜعشف ايتلش١َِٝٚٓٗ 

 .٫ٚ ٜكذس تلشٝاتو ٚاٖتُاَو

 

 ع ع٢ً ريو َا ػ٦ت َٔ أْٛاعِٗ.. ِٖٚ نجشقٹ
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(7) 

 نجري َٔ ا٭سٝإ;يف 

 ،ٚايِٖٛ سكٝك١ ،تبذٚ اؿكٝك١ُ ُّٖٚا

نإٔ تش٣ ٚاس١ّ يف ايـششا٤ ٫ ٚدٛد هلا إ٫ يف كًٝتو أْت 

 ؾكط ..

 

(8) 

 اـٝباتغايبّا َا ػعًُٓا 

ْٴلذّا ٛٸأنجش   ٠ مما نٓا عًٝ٘ ..، أنجش ٚعّٝا، ٚأنجش ق
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(9) 

ـٴ  عٔ إسظاطو عٓذَا تهتؼ

ٞٸ ٟٸ، بأْو تظتطٝع ايعٝؽ بؼهٌ طبٝع  ٚاعتٝاد

ُٸٔ نٓتٳ تعتكذٴ َّٜٛا أْو ئ تٴطٝل اؿٝا٠ بذِْٚٗ   !بعٝذّا ع

 

(11) 

ـٹ اؿكا٥ل  َا بعذ ؾؼٌ ايع٬قاتٹ ٚتهؼټ

ٕٸ اـريٳ يف ريو; غايبّا ـٴ بأ  َا ْهتؼ

ٕٸ َٔ ٜظتشلٸ  ٚأ

 .مل ٜأتٹ بعذ.
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(11) 

 تٛقـ عٓذ أسذِٖاؿٝا٠ُ ٫ ت

َٴظتُش٠ْ ع٢ً َشٸ ايضَإ،   ػشٕٚم يًؼُععٓذ نٌ َؾ٭ْٗا 

 ا٭ٌَ، ٜٛيذٴ

 اؿب ، ٚنًٗا دٚا٤ٷ يًٓؿعاؾُاٍ، 

 

(12) 

 ; ٚسٝـــــذّا ٜبك٢ عٓذَا اٱْظإ ميٛت

 ٜٴـذٸق٘، ؿذٜلٷ ظاْب٘ ٜبك٢ ٫

ٕٴ ٫ٚ ٜٳظٓذٙ ٜذٙٴ ي٘ ٜٴُذٸ أسذ َع٘ ٜهٛ ٚ .. 
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(13) 

 كٝكٞ;ايتؿا٩ٍ اؿ

 ٖٛ ريو ايتؿا٩ٍ ايزٟ ٜٛيذ

 .. َٔ سسِ ا٭مل ٚايهشب

 

 

(14) 

 إٔ تلشو تاس٠،ٖٛ امُللشو امُلبهٞ; 

 تبهٞ ٚتبهٞ، ثِ تلشوٚثِ تبهٞ باْذٖإؾ ٚسشق١، تبهٞ 

 .. تاس٠ّ ُأخش٣
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(15) 

 بؼش، ١٦ٖٝ ع٢ً اـز٫ٕ ٜأتٝو سٴمبا

 يو، َنإٔخ اعتربت٘ أٚ ؾٝ٘ ٚٚثكت أسببت٘ ػخف ١٦ٖٝ ع٢ً

 اٱط٬م ع٢ً..  ا٭ؿعب ٖٛ اـز٫ٕ َٔ ايٓٛع ٖٚزا

 

 

(16) 

 ٖٛ اُؿضٕ;

ٌټ ا٭ػٝا٤ َٔ سٛيو ْهٗتٗا ، إٔ تؿكذ اؿٝا٠ إٔ تؿكذٳ ن

 بشٜكٗا، ٚإٔ تؿتكذ سٚسو يشاس١ أْؿاطٗا ..
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(17) 

 أطٝاف#

 

َٴظرتدعّا ػشٜط سٝات٘  يف َهإ اْتعاس اؿاؾ١ً ٚقـ 

ايزٟ مل ٜهتٌُ بعذ، ملعت عٝٓاٙ بربا٠٤ٺ عٓذَا سآ٣ ْؿظ٘ 

َٴتزنشّا تظشو١ ػعشٙ أٜاّ ايذساط١  طؿ٬ّ، ْٴهات ابتظِ  ٚ

أسع بػ١ُٝٺ طٛدا٤ متطش سٴضّْا َٔ ؾٛق٘ عٓذَا  ٘،٥أؿذقا

ٝٸبِٗ املٛت َٚٔ ناْٛا ٜعٝؼٕٛ َِٜٛٗ َع٘  تزنش َٔ غ

ٖٴِ. ٙٴ ٚخظش ٖٴِ، َٔ خظشٚ  ٚؾَكذٳ

 ٚعٓذَا ٚؿٌ ؿاي٘ َٚا ٖٛ عًٝ٘ اٯٕ،

ُٸذ ايذّ يف عشٚق٘،  ػ

أغُض بؼذٸ٠ٺ عٝٓٝ٘، ؾتشُٗا، ْٚعش إىل َهإ اؿاؾ١ً; 

 ..ؾٛدذٖا تبتعذ 
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(18) 

 ; غايبّا َا ٜ٪دَٟٔ طشفٺ ٚاسذٺ اؿشق ايضا٥ذ

 ..٠إىل ايؿكذ أٚ اـظاس

 

(19) 

 ٜٗتِ، ٫ بأْ٘ ٜكٍٛ َٔ

 .. ٚبؼذٸ٠ َٴٗتُّا; ٜهٕٛ َا غايبّا

 

(21) 

 ; ٚباطٓٗا أملٷ ٚدش ُ،١نِ َٔ ابتظا١َٺ ظاٖشٖا ؾشس

 ٚنِ َٔ أمٕل ظاٖشٙٴ قضٕ، ٚباطٓ٘ ؾشزٷ يًهشب ٚؾش ُٷ يًكًب.
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(21) 

 ْعذاّ املؼاعشاإٔ متش عاي١ٺ َٔ 

 أَشٷ طبٝعٞ، ٤َٞنإٔ ٫ وضْو ٫ٚ ٜؿشسو ػ

 ٌ اٱسظاغ ..اي٬طبٝعٞ; إٔ تٴُجٸ

 

(22) 

 .. ؿع١ ايػٳلٳبٴ

 .. ؿع١ ٚٳعٵَٝو ٚٳ٫ ٚٳعٵَٝو بني َا

 .. ؿع١ ٚدٴَْٓٛو عٳك٬ْٝتو بني َٚا

 ..ؿع١ ٚاملٛتٴ ؿعات; ؾاؿٝا٠ُ
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(23) 

 طتؼتاق٘ بهٌ تأنٝذ،عٓذَا تؿاسم أسذِٖ 

ٔٸ  ؾٝٗا يهٌ أٜاَو َع٘، طتُشٸ عًٝو ؿعات ؼ

 َٔ امُلُهٔ إٔ تٓذّ ٭ْو بعٝذٷ عٓ٘،ٚبٌ 

 قذ تؼعش بأْو قذ تظشٸعت يف قشاسى ٚخظشت٘،

 ٚأسٝاّْا عٓذَا تؿهش بعكًو

 يهٔ; طتػلب ٚتًّٛ ْؿظو ع٢ً ٖزا ايٓذّ،

 ايكشاس، زمبا أْو اطتطعت إٔ تٴٓشٸٞ نٌ ػ٤ٞ داْبّا ٚتتخٚ

ُٸ  ٌؾعًٝو إٔ تتش

 تًو .. ١نٌ املؼاعش املتٓاقل
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(24) 

 ط٬ّٜٛ; عٓذٖا ايٛقٛف تظتشل اـظاسات بعض

 ٚبؼذ٠، عًٝٗا ايٓذّ ٚتظتشل دٝذّا، ؾٝٗا ايتأٌَ تظتشل

 بذٌٜ ٫ٚ..  هلِ َجٌٝ ٫ ا٭ػخاق ؾبعضٴ

 

 

(25) 

 ؾكذتٳ أَْو ط٣ٛ ٜعين ٫ با٭ػٝا٤ يًكٝاّ( ايؼػـ) ُؾكذإ

 ٜأتٞ ٭ْ٘ ايؿكذ; أْٛاع أقظ٢ ٖٚٛ اؿٝا٠، بطعِ اٱسظاغ يزٸ٠

 .. ا٭مل َعاٜؼ١ بعذ َا َشس١ً يف
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(26) 

 َا أؿعب ايًٌٝ سني ٜشتبط با٭مل;

 ٚقع ؿعات٘، قذ تٴظُعٴ ؾٝ٘ ؿشختو أَا أبط

 َٔ ايذاخٌ ٚيظإ سايو ٜكٍٛ "أَض بظشع١ٺ سٴبّا باهلل".

 املٛتٴ أْٛاع;

٫  ت ع٢ً قٝذ اؿٝا٠،ا٭ؿعب ؾٝ٘ إٔ تؿكذ سٚسو ٚأْت ٫ صي

تظُح يعكًو بإٔ ٜتخٌٝ ريو، ٫ أْـشو بزيو، َٔ 

 دشٸب٘ ؾكط طٝؿُٗ٘.

َٔ اَتشٓ٘ املٛت، ؿٗش اُؾش ُ َعامل إسظاط٘، خًٓـ سشٜكّا 

 قذ ٫ ٜظتطٝع ايظٝطش٠ عًٝ٘، ٚإْ٘ سني ورتم; ٖا٬ّ٥،

طٝشرتم نٌ ايعامل َٔ سٛي٘، ٚنٌ ػ٤ٞٺ َٔ سٛي٘ 

 نزيو.

٘ٴ ٜٓبض قذ اسرتقت َؼاعشٙ عً ٢ ػٛاط٧ قًب٘، ؾأؿبح قًب

 ٚيهٔ .. ب٬ سٚ ُ
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(27) 

 

 املؼاعش، ػتات ٖٛ ايذْٝا يف ػتاتٺ ؿعبأ

 بٗا، تذسٟ ٫ٚ بٓؿظو تذسٟ

 ..يشٚسو خٝاٍ نأْو ٚتعٝؽ َلض، ع٢ً بايه٬ّ تٓطل

 أقظاٖا:ٚ يًؼتاتٹ أػهاٍ نجري٠;

 .. املٓاطب غري ايٛقت يف املٓاطب، ايؼخف ػذ إٔ
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(28) 

 تظتػشب مٓمٔ تشتبط طعادت٘ بؼ٤ٞ مل تعتٳذٵ أْت عًٝ٘،٫ 

 ٜبذٚ طخٝؿّا بايٓظب١ يو،قذ مل تٴذشب٘، أٚ 

 إٕ ػػب اؿٝا٠ ٚتٓاثش َُٖٛٗا هعًٓا ْتعًٓل

 مبظبٸبات ايظعاد٠

ٌٕ قذ تبذٚ عًٝ٘،  َُٗا ناْت ٚع٢ً أٟ ػه

ٓٸا طٴعذا٤ ..ؾشت٢ ايتؿاؿٌٝ ا ٌٴ َ  يـػري٠; قذ ػع

 

(29) 

 ،اُؿبٸٖتُاّ أطاغٴ ا٫

ٛٳ ايزٟ هًبٴ ا٫  ،سرتاّؾٗ

 .إ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚا٭َ ،ايظٻعاد٠
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(31) 

 

ِٸ) َٔ ٖٛ ٜٴشبو َٔ  ٚورتَو،( بو ٜٗت

ٞٸ) اؿب َعاْٞ أمس٢ ٜعشف َٔ ٖٛ ٌٴ( اؿكٝك  بٗا، ٜٚعُ

ّٷ ٖٛ  نإ، عا٥ل أٟ َٔ قًب٘ ؼشٜش طبٌٝ يف َكاٚ

 ايجُٔ، نإ َُٗا

ُټٌ نزيو َٴظتعذٷ ٖٚٛ  أدًو، َٔ ٜطام ٫ َا يتش

 ب٘ تؿشٸط ٫..  ٚدذت٘ ؾإرا
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(31) 

 يف ي١ًٝ باسد٠ٺ ؿاَت١،

ْٴٗا َطبلٷ عُٝل،  طهٛ

 تشدټ ا٭ٌَ يف ايشٚ ُ

َٴتؼٓه٬ّ  ٚتٴشدٜ٘ نآب١، ٚقـ ايؼٝطإ 

 يف إسذ٣ أسنإ ايػشؾ١ ع٢ً ١٦ٖٝ بؼش!

 ْعش إىل ْؿظ٘ يف املشآ٠،

 كشو نجريّا سذٸ ايبها٤،

 ثِ ؼٛيت كشٹهات٘ إىل سؼشد١ َ٪مل١،

ٜٴش٣ ؾكط،  ؾُا قذ ػاٖذٙٴ 

ٜٴشه٢، ٫ٚ ٜعًُ٘ يف ايهٕٛ  ٫ 

 أسذٷ طٛاٙ ٖٛ..  ٚاؾبٸاس املٓتكِ
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(32) 

 قـري٠_سس١ً#

 

 .. طادتٞ آْظاتٞ طٝذاتٞ

ٝٸ١ سسًتٓا َنت ع٢ً بهِ َشسبّا  .. اـٝاي

ٝٸ٬تهِ ايعٓإ تٴطًكٛا ٭ٕ مجٝعّا اٯٕ أدعٛنِ  .. ملخ

 .. داْبّا ٚأَاْٝهِ ٚعٛاطؿهِ، أس٬َهِ، ترتنٛا ٭ٕ أدعٛنِ

 .. ايًشع١ ٖزٙ يف ب٘ تؿٓهشٕٚ َا نٌ دعٛا

٘ٴ ٜعذٸٍ إٔ َٓهِ اطتطاع َٔ  دًظت

ٝٸٌ ٚيٝكشأ ؾًٝؿعٌ ٔٴ دٝذّا، ٚيٝتخ  ايشغِ ع٢ً اٯٕ ؾٓش

 املظاؾات، بعذ َٔ
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 .. َعّا نبري٠ ساؾ١ً َنت ع٢ً ايطشم، ٚاخت٬ف

 أسذ ٖٓاى ع٢ً اؿاؾ١ًٹ تًو يف ػًع بأْو اٯٕ ؽٌٝ

 ايهشاطٞ،

ـٴ ٌٴ ٱصعادهِ، ْأط  .. ٭دًهِ ْعُ

 ..أٜٗا ايظاد٠  اعزسْٚا

 .. ايكـري٠ ايشس١ًٹ تًو يف َعٓا ْأخزنِ ؾظٛف

 ..تظًو طشٜٕل ٚأميا نٓت، أّٜا ايظطٛس ٖزٙ ٚتكشأ تش٣ َٔ ٜا

ٛٷ اٯٕ أْت  .. ايشس١ً يتًو َذع

 .. ايظؿش دعا٤ٳ َعّا يٓكشأ..  ايتٓاصيٞ ايعذ اْت٢ٗ

 .. ْٓطًل اٯٕ مٔ ؾٗا

 ميظُو ايشس١ًٹ قا٥ذ ٖٓايَو اؿاؾ١ً َكذ١َ يف

 ايكٝاد٠، بعذ١ًٹ
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ِټ  .. ايطشٜل ريو يف خًؿ٘ َٔ اٯٕ ٚمٔ ايطشٜل، بؼ٪ٕٚ ٜٗت

 ،طٓزٖب أٜٔ إىل ْعشف ٫ دعْٛا

ٟٸ ْعشف ٫ دعْٛا  ْظًِٓ دعْٛا بٌ; ايطشٜل ريو عٔ ػ٤ٞٺ أ

 .. ايظا٥ل يزيو أَشْا

 ب٘ ْؼعش َا يٛؿـ ايه٬ّ ٜتظع ٫..  دذّا نبريٷ عذدْا

 .. اٯٕ ؾٝ٘ ْؿهش َٚا مجٝعّا،

ٌٷ ايظا٥ل، خًـ ايجاْٞ ايهشطٞ يف اؿٛاس يزيو ؾًٓظتُع  سد

 :ؾٝكٍٛ صٚدت٘ وذخ

ٛٸ ْػري س ُ ْٛؿٌ َا أٍٚ ػاهلل إٕ -  آخش إْٞ بٛعذٹى ْٚٓبظط، د

 تهٕٛ س ُ ػاهلل إٕ أٜآَا نٌ ٚإْ٘ ؾٝٗا أصعًو س ُ َشٸ٠

 ..ٚأٌَ طعاد٠

 

 ٜتشذخ ػابٷ املكابٌ ايطشف ع٢ً ايهشطٞ ريو ٚيف
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 :ٜٚكٍٛ ٖاتؿ٘ يف

..  اؿُذهلل متاّ أْا..  ؟ سايو نٝـ..  ميا أ٬ّٖ..  آيٛ -

 َا أٍٚ بشًْو..  بٓتأخش َا ػاهلل إٕ..  بايطشٜل َشٚسني ٖٝٓا

 .. ٚاؾُٝع أبٟٛ ع٢ً طًُٞ..  ميٸا ط٬ّ..  ْٛؿٌ

ِٴ اـًؿٞ، ايهشطٞ يف ٚآخشٷ ٗٸ ٘ٴ ٜٴشذٸخ ايٛد٘ َتذ  ايزٟ ؿذٜك

 :ؾٝكٍٛ بلٕٝل ظاْب٘ هًعٴ

 ؿذا، أسهٞ َا بذٕٚ َظاؾش ٱْٞ بايزْب ساطع .بتعشف.. -

 َا عؼإ ايّٝٛ ٚطاؾشت بهشا، َظاؾش إْٞ ٚعًٝيت ٭ًٖٞ سهٝت

ٞٸ ؿعب١ نجري ايٛداع ؿعات أٚدعِٗ، بكذس  ٚعًِٝٗ! عً

َٸا  :ٜكٍٛ َشتؿع ٚبـٛتٺ ايؼاب ريو ؾٝذًع ا٭َاّ يف أ

 َعًؽ ٚاهلل، بإٜذٟ َؽ بع عًٝو تأخشت إْٞ بعشف -

 ..أتأخش نُإ َا سب ٜا عًٞ، سكو

 بعلٗا، إىل تتشذخٴ أؿٛاتٷ ٖٓا
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 اـاق، عامل٘ يف يٝعٝؽ أرْٝ٘ ع٢ً ايظُاعات ٜلع َٔ ٖٓاَى

 .. ْا٥ُٕٛ نجريٷ َٚٓا

 ..... ؿعات ٚيف

 ػ٤ٞ.. نٌ اْت٢ٗ

 

 .. طادتٞ طٝذاتٞ

 سمبا..  ْا٥ِ أٚ َتٕٗٛس طا٥ل بظبب..  اٯخش عاملٓا يف اٯٕ مٔ

 سؿش٠ٺ بظبب سمبا أٚ..  اؿاؾ١ً تًو يف َا خًٌ ٖٓايو سذخ

 اْت٢ٗ اؿؿش٠ٹ تًو ٚبظبب..  ايطشٜل ريو ع٢ً َطبٺ أٚ

 ! ػ٤ٞ نٌ

 .. ايكاس٨ عضٜضٟ ريو نٌ تتخٌٝ إٔ يو

٘ٴ سمبا ّٕ يف عًٝو عضٜٕض أٚ يو قشٜبٺ َع ٚاقعّا عؼت  َا، ٜٛ

 ! ٜذسٟ َٔ..  ايشس١ً تًو يف ؾع٬ّ اٯٕ مٔ سمبا بٌ
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ٝٸًت َٔ ٜا  .. ايظطٛس ٖزٙ َعٓا ؽ

 .. َٓٗا ػؿا٤ ٫ٚ ، هلا دٚا٤ ٫ اييت ايؿادع١ُ ٖٞ تًو

 .. ّٜٛ نٌ يف ايعا٬٥ت َٔ نجري تعٝؼ٘ َا ٖٚزا

 .. ٚاحملبني ا٭ٌٖ ع٢ً اؿذخ ريو ٚقع يتتخٌٝ َعٞ أدعٛى

 يف املتشذخ ريو يٝكٍٛ اهلاتـ، دشغ عًِٝٗ طٝذمٸ َٔ ع٢ً

 : اٯخش ايطشف

 ! سٝاتهِ يف هلل.. ايبكٝ٘ ايبكا٤ -

 

 :هلِ ْكٍٛ ايؿكذٵ، بعذ اؿٝا٠ٹ دٚاؾع دٚاخًِٗ يف َاتت َٔ أَا

ٛٸٕ..  ؾكذمت َٔ اهلل سسِ ِٴ ٫ٚ..  عًٝهِ اهلل ٖ  ٫ٚ اهلل أساُن

 .. مبٸ ؾُٝٔ َهشّٖٚا أساْا
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(33) 

 

 ؿشام;َٔ أؿعب أْٛاع اي

 ،عذاد َٛتاىسقُّا يف تإٔ تعترب َٔ أسببت 

٘ٴ سّٝا يف قًبو .. ٖٛ ع٢ً قٝذ اؿٝا٠  ،إٔ تذؾٓ

٘ٴ ػخفٷ آخش ٓٻ  ،يه

ٝٸشت ٬ََحٴ كُريٙ ٚؿؿات٘  .٫ تعشف َٔ ٖٛ ! تػ

٘ٴ ايذسغ  إٔ تهٕٛ قذ أسببتٳ ػخـّا تعًُٖتٳ َٓ

 .. ا٭قظ٢ يف سٝاتو
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(34) 

 باؿٓإ سني متتضزَا أمجٌ ايشدٛي١ 

 بايربا٠٤ سني متتضزٴا٭ْٛث١  سٚعأ َٚا

 

(35) 

 "١ املؼاعش امل٪قت"

ٝٸش ايعؼام،تٴؾٝٗا إداب١ْ ٭غًب ا٭ط١ً٦ اييت   ش

 .إداب١ْ ع٢ً ايتٓاقض ايزٟ تشاٙ مٓمٔ تٴشب بأقٛاي٘ ٚتـشؾات٘

ٜٸؿ٘ تعٝؽ يؿرت٠ قـري٠ دذّا، ّٜٛ، طاع  ١ّٖٞ َؼاعش َض

 ،١ّأٚ سمبا ؿع

 ٚٚقتٗا; ٫ تٓتعش َعشؾ١ ايظبب،يعذٸ٠ أطباب ٜعًُٗا ٖٛ ؾكط، 

ٜٵـ تًو املؼاعش .. ٚاْظٳشبُنٔ ع٢ً ٜكنٕي بٹ  ضٳ

 



 شغة الخواطر

095  

 

 

 

 

(36) 

ٛٳاقٹـ، ٚٳتػٵٝري ايتٸٓاُقض بني نبري ؾشمٷ ٖٓايو  امَل

ّٵ، ايتٸٓاُقض ِّؿام ٚايتٸٓاُقض ٚا٫ْؿٹـا  .. ٚاي

 عكًو_سٓهِ#
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(37) 

ٓٸا املش٤ ٜعٔ أسٝاّْا َ 

 بزيو، ٜٚكتٓع دٝذّا ْؿظ٘ ٜعشف بأْ٘

 ... ٚقٓاعات٘ ٚطًبٝات٘، ٚممٝضات٘، ؿؿات٘، ٜعشفٴ

 ػ٤ٞ، نٌ ٜتػري قذ ٚاسذ٠ٺ ؿع١ٺ يف ٚيهٔ;

 ؾٝو َا أؾلٌ يٝخشز سٝاتو أسذِٖ ٜذخٌ

 ؾٝو، َا أطٛأ أٚ

 يٮؾلٌ، َع٘ ٚتتػري ْؿظو ػذ قذ

 ايعهع، سمبا أٚ

 تعشؾ٘ .. ٫ سمبا آخش; ػخـّا تـبحٴ ٚقذ

 



 شغة الخواطر

098  

 

(38) 

 امُلظاٜش٠"" بايع٬قات ىتًـ متاَّا عٔ" ايتؿاِٖ" َؿّٗٛ

 إٔ تٴظاٜش أٖٛا٤ٳ ايؼخف ايزٟ تشتبط َع٘ بع٬ق١ٺ

 ٫ ٜعين ريو أْو تؿُٗ٘،

٘ٹ  أْت بزيو تعشف َارا ٜشٜذ ٚتٴذاسٜ٘، أَا ايتؿاِٖ َؾؿٝ

 طشؾني قذ ٚؿ٬ إىل َشس١ًٺ

 ٚاُؿبٸ..  عاي١ٝٺ َٔ ايٛعٞ ٚاملظ٪ٚي١ٝ

 

(39) 

ٞٳ  عذٜذ٠ْ ٖ

ٌٴ ايتعبري   عٔ املؼاعش ٚا٭ساطٝعٚطا٥

ٚٸهلا يػ١ُ ايعٕٝٛ  َٚا بُٝٓٗا يػ١ُ ايكًٛب .. ،آخشٖا يػ١ُ ايه٬ّ ،أ
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(41) 

     أَٞ # 

ٝٵشىٹ سٴلٴٛسٳ ٫ سٴلٴٛسىٹ يف  يػ

ٌټ غٹٝابوٹ ٚيف ٌٵ، ايتٸٝ٘ ن ٌټ ب  .. ايػٹٝابٵ ن

ٛٳقتٵ ق١َُٝ ٫ سٴلٴٛسىٹ يف  يً

ّٵ َٳع٢ٓ ٫  يًه٬

 يًـٛتٵ ؿٛتٳ ٫

ٔٳ ٫  ايعـاؾري يتػشٜذ ؿ

ٔٵ ٫ٚ  .. أْٝــــ

ٌٻ تٴؼشمٴ ايؼُعٴ ّٕ ن  َش٠ّ ٜٳٛ

ٌٸ يف، تٴؼشقني أسانٹـ ٚأْا  .. سنيٵ ُن

ًٹٞ َٳ ٕٵ أ  .. اؿٓني أسلإ بني ق٬ًّٝ أغُؿٛ بأ

 ؟ تظُشني ٌٖ
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(41) 

 ا٫بتظا١َ اؿكٝك١

 ٖٞ تًو اييت تٓبع َٔ أعُل أعُام قًبو،

 ٫ تًو اييت تشتظِ ع٢ً ٬ََح ٚدٗو

 ٚتٴعٗش

 و..يف داخً عهع َا

 

(42) 

 ؿعب١ْ ٖٞ ايزنشٜــــــات،

 قاط١ْٝ سذٸ ايتعب أسٝاّْا،

 ٚمج١ًْٝ سذٸ ا٫ػتٝام أسٝاّْا أخش٣،

 ٚيف نًتا اؿايتني; طتأخزى املتا١ُٖ ؾٝٗا إىل عامل آخش

 ٫ٚ تشاٙ..  تٴشعٸ ب٘ ؾكط
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(43) 

 َا أؿعبٳ إٔ ػذ ٚؿؿّا يعع١ُٹ ٚايذتو،

ٞٸ;  ؾٗٞ اؿب ايٓك

ٞٸ،  اؿب اؿكٝك

 ٖٞ ايبذا١ُٜ ٚايٓٗا١ٜ،

 .. َٚٔ ايـعب إٔ تٴٓـؿٗا َُٗا ؾعًتٳ ٚقًت

 

(44) 

 ايظطٛس، ٖزٙ إىل تـٌ عٓذَا

ٌٳ قشا٤تٗا  ٚقبٌ إٔ تٴهُ

 نإ غا٥بّا; ؾإرا ٚايذى، ٜذٳ ٚقبٸٌ ارٖب

٘ٴ ادعٴ  بكًبٺ خاػع، ي

 ..ُنٔ ع٢ً ٜكنٕي بأْ٘ ٜشاَى ٜٚؼعشٴ بو  اؿايتني; نًتا ٚيف
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(45) 

 تهتب ػ٦ّٝا ملٔ ؼب;عٓذَا تشٜذ إٔ 

 ؼتاس َٔ أٜٔ تبذأ،

 إٔ ٜــ سٚع١ َا تؼعش ب٘ بإَهاَْ٘ٚا ٖٛ ايه٬ّ ايزٟ 

ٓٴ٘ إٔ ٜــ مجاي٘، ؿؿا٤ سٚس٘،  َا ٖٛ ايه٬ّ ايزٟ ميه

َٴذٖؼ١ٺ خذٛي٘ !  بٝاض قًب٘، ٚنًُات٘ اييت متتضز بابتظا١َٺ 

 َارا طتهتب يؼخف ٜؿعٌ نٌ ػ٤ٞ َٔ أدًو،

 قًبو بعذ إٔ دشٸدٙ ٚقذ أعطٝت٘ سٝاتو، ٖٚٚبت٘

 َٔ أد٢ْ رس٠ َؼاعش قذ ؼشف طشٜكٗا عٔ سبٸ٘ !

 َٚارا طتهتب ملٔ ٖٛ َـذس إهلاَو

 !ٚطعادتو، ٚساستو ؟
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 عٓذَا تشٜذ إٔ تهتب ػ٦ّٝا ملٔ ؼب;

 ٫ ػذ ايٛؿـ،

 ات،٫ٚ ايهًُ

 ٚنأْو مل تهتب ػ٦ّٝا َٔ قبٌ،

 أٚ نأْو َبتذ٨ تتعًِ اؿشٚف ا٭ظذ١ٜ!

 

 أسشف، 4ٚايهاف يف ن١ًُ َه١ْٛ َٔ َٚا بني ا٭يـ 

 ػذ ْؿظو ٚقذ تٴٗت ؾٝٗا نكطش٠ َا٤

 يف عش ٫ ْٗا١ٜ ي٘
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     (1) 

 دذٜذ٠_ط١ٓ#      

 

ٌٸ عٓو دع   بو تًٝل أناْت طٛا٤ اـٝبات تًَو ن

 .. تًٝل ٫ أٚ

ِٕ نٌ عٓو دع ٘ٴ ظامل أٚ ظً  .. ايظ١ٓ تًو يف ٚادٗت

 .. يػريى أٚ يٓؿظو طبٸبت٘ قذ ٚدش ُٕ أر٣ٶ نٌ عٓو دع

ٍٕ عٓو دع  ٚؾهش٠ ؿٛتٺ أيـ خٝايو ٚيف بٗا ْا٥ُّا نٓت يٝا

 .. َا ػ٤ٞٺ َٔ ٚخا٥ؿّا َؿضٚعّا ٱٜكاظو تهؿٞ

ٌٳ عٓو دع ٌٴ اؾتعًتٗا َؼان  ٜؼلٸ مل َشاٖلٷ َٓٗا ىذ

 .. بعذ يًشٝا٠ طشٜكّا

 

٘ٴ ايزٟ اجملذ عٓو ٚدع ٝٸُ٘ بٌ يٓؿظو، ؿٓعت  ٌٖ بـذم; ق

 بزيو ْؿظٞ خذعتٴ أْين أّ ؟ سكٝكّٝا فذّا ريو نإ

 ؟ قبٌ َٔ عؼتٗا اييت ايكِٝ تًو نٌ ٚخٓتٴ

 

ٌٸ عٓو دع  .. ػ٤ٞ ن
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ٜٸ١ ط١ْٓ سسًت قذ ؾٗا  .. تؿاؿًٝٗا بهٌ ٬َٝد

 

ٍٷ أْت ٚبُٝٓا سسًت;  ايعُش بإٔ ُأرٓنشَى بزنشٜاتٗا، َؼػٛ

 يًهظب ايظٸعٞ طبامٳ ٜٴشانٞ َنظبإم متلٞ ٚا٭ٜاّ ميلٞ

 .. سٝاتو يف تعٝؼ٘ ايزٟ

 

 َل٢، ؾُٝا خًؿو ُأْعش

 ..ٜٴشـ٢ ٫ٚ ٜٴعذ ٫ َا عًٝو اهلل ْعِ َٔ طتذذٴ

 ..عًٝو سلٷ ؾًٗا بٓؿظو ٚاْٗض دٝذّا، أْعش

ُٹَو إْٗض ٝٳ  ..عًٝٗا تشبٸٝت اييت بك

 ..ٚبايؿٕٓٛ بايظټهٕٛ سـاسى ساؿش

ٛٸدٖا اـظاسات ع٢ً ْؿظو دسٸب  ؾُٓٗا اـٝبات ع٢ً ٚع

 ..املعذضات تٴـٓعٴ

 

ّٷ دذٜذ٠ْ ط١ْٓ َٴشٸٖا عًٖٛا خًت ٚأٜا ٚ 

ٌټ ُٚأخش٣  .. يٓا طتهتب َا ْذسٟ ٫ٚ ؼ
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 دٴذد، بأْإغ طتتعشٸف

ٛٸٕ ٙٴ تهٔ مل َا ٚطرت٣ أَاَو أػهاهلِ طتتً  .. قبٌ َٔ تشا

ٌٴ  ..أْت ٚطتبك٢ آخشٕٚ طريس

 

 .. ٚسذى أْت

 .. ٭دًو ايعٝؽ ٜظتشلٸ َٔ ٚسذَى أْت ْعِ;

 

 اٯٕ، ٚيذت قذ ٚنأْو ٚعؽٵ بٓؿظو اْٗض

 .. دذٜذ٠ ُأخش٣ ٚسٝا٠ٺ دذد أْاغ َع دذٜذٺ بعُٕش ٚيذتٳ

 

 مما أؾلٌ َهاّْا تظتشل ٚ٭ْو ريو ع٢ً قادسٷ ٭ْو اْٗض

 .. ؾٝ٘ أْت

 

ٓٸ٢  طعٝذ٠، ط١ٓ سٛيو َٔ يًذُٝع مت

ٕٳ دعِٗ ٚٵ  ٚأؾعايو، سشٚؾَو بني ايظعاد٠ ٜٳشٳ

ٕٳ ٚدعِٗ  ٚقًبو..  عَْٝٛو يف ا٭ٌَ بربٜٔل ٜؼعشٚ
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(2) 

 

 فُٛع١ْ َٔ اؿهاٜا،

 تتؿاٚتٴ يف ٚدعٗا،

 ؾشستٗا،

 طشٜك١ُ ٚقعٹٗا،

 ا..ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚتٓاقلاتٗ

 ٖٞ سٝاتٓا

 

 

 

(3) 

 

 ٖٓايو ؿعات; ْت٢ُٓ إٔ تبك٢،

ٕٵ ٫  تٓتٗٞ، أ

ٝٸ  ٝٓٗا ٚبني عٴُٕش َٔ ٚاقٕع ستٝب..شْا بٚيٛ خٴ

 يؿلٸًٓاٖا عًٝ٘
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(4) 

 

ٜٴعادٍ   ،اسرتاَٞ ٫َشأ٠ٺ تٴشاؾغ ع٢ً بٝتٗا ٚصٚدٗا٫ ػ٤ٞ 

ٌٕ  ،ٕٛايظٓ َشٸتنًُا  ;ٚيشد

٘ٹسأٜت اؿبٸ ٚا٫  سرتاّ يضٚدت

 ..يف عٝٓٝ٘  

 

 

 

(5) 

 

 ٚعاؾ١ٝ بـش١ٺ َْٛو َٔ تـشٛ عٓذَا

 َؼانـــٌ ٚب٬

 ،ؾٝ٘ أْت َا ع٢ً اهلل ؼُذ إٔ دا٥ُّا تزٓنش

ِٴ  دذّا، نبري٠ قُٝتٗا عًٝٓا اهلل أْعُٗا اييت َؾايٓع

 اؿٝا٠ٹ يف ٚاَتشآْا

 .. ؾُٗٗا طشٜك١ُ ٖٛ
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(6) 

 

 "اؿُذهلل" يٝظت ن١ًُ تٴكاٍ،

 ٓبع َٔ أعُام قًبو،ٜبٌ ٖٞ إسظاغٷ 

 .أعُام إمياْوأعُل ٚ

ٕٴ   إسظاغ;نًٓ٘ اٱميا

 أَٛسٷ دٖٛش١ْٜ بذاخًو،

 ٚديًَُٝو ايزٟ تش٣ ب٘ ا٭ػٝا٤..

 

 

 

 (7) 

 

 يف أسلإ ايطبٝع١

َٸٌ طششّا ٚمجا٫ّ ٚأيٛاّْا قذ تٴٓظٝو   طتذذ ْؿظو تتأ

 طٴبشإ املبذع ! طٛادٳ قًٛبِٗ ..
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 (8) 

 ْاساعُأ_سبٝع#

 

 

 ٫ ُأسب ايـٝـ ٫ٚ ايؼتا٤;

ٜٴعذبين،  ٫ ػ٤ٞٳ يف ايؿـًني 

ٜٴعذبين ؾـٌ ايشبٝع،  بٌ 

 ٫ بشدٷ قاسغٷ ٫ٚ هلٝبٷ ساسم،

أٚ أػعٸ١  ٫ نآب١َ ؾٝ٘، يظت َلطشّا ي٬ختبا٤ َٔ املطش

٘ٹ تشاٙ ع٢ً ػهٌ ٚسٚدٺ تتؿتٸح ايؼُع،  ٚا٭ٌَ ؾٝ

ٖٴٓا ٖٚٓاى،  ٚعـاؾري تضقضمٴ ٚؾشاػاتٺ متُٮ املهإ َٔ سٛيَو 

 .ؾاؾُاٍ; ُنٌ اؾُاٍ يف ايشبٝع

 

٘ٴ خشٜؿّا ..  تأٌَ يف سبٝع عٴُشى،مٓجٌ ؿعات٘ ٫ٚ ػعً

 ؾٝؿٛتو
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(9) 

 

 

ٍٴ إىل َشس١ً  ٌٴ بَو اؿا  ،"اي٬تعبري"عٓذَا ٜـ

َٸا إٔ تهٕٛ   ،طعٝذّا ٚبؼذٸ٠ؾإ

 أٚ َـذَّٚا; ٚبعٓـ ..

 

 

 (11) 

 

         بايكًل تٴؿظذٖا ٫ٚ طاعاتو مٓجٌ بٛقتو، اطتُتع 

 ،َؿتٛ ُ ٤ؼؿااي باب آت، ٖٛ مٓما

  .يو اـري وبټ ٚاهلل

 أتشٜذٴ ايذٚا٤ ؟

 سؾع ٜذَٜو ٚاْعش إىل ايظُا٤ا

َٴتٝٓكّٓا بـ "اهلل"ا  ٚطتذذٴ ايشاس١ ٚايؼٸؿا٤ .. ،بذأ دعٛاَى 
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(11) 

 

 ٚاٱطعادٹ اؾٛدٹ را ٜا .. ايهٕٛ سب ٜا .. اهلل ٜا

 ادٟــــــــــــــــــــاهل ايًطٝـ املًوٹ َايو ٜا

 َػؿش٠ّ َٓو ٚأسدٛ سكاى أسدٛ

 ايٛؿاٍ أٜٔ ٜذيين طٛاى يٞ َا

 ــــــــــادٟسػـ دسب ٚأٜٔ ايظبٌٝ أٜٔ

 

 

(12) 

 

 املتعـب ٚامُلشب

 َـابٷ بايع٢ُ اؾض٥ٞ; ن٬ُٖا

ِٴ ؾ٬ ٜش٣ إ٫ َا ٜشٜذٙٴ ٖٛ ؾكط، ٗٸ  احملب، قذ ْتؿ

 تكبٌ املتعـب،يهٓٓا أبذّا ئ ْ

 ؾٗٛ ػخفٷ ٜؿتكذ ٭د٢ْ َشاتب اؿعٸ.. ٚاٱْـاف
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(13) 

 

31 

ٌٸ ط١ٓ َٔ ّٜٛ  ُن

ٌٕؾٝٗا سٚا١ْٜ يؼٗش   ..ْٓتعشٙ بؼٛم  ؾلٝ

 ،ْعؼل ناٌَ تؿاؿًٝ٘ٙ، مبٸ أدٛا٤

ٗٸـ يٓؿشاتْ٘، ؼتام يكذَْٚ٘  ،تً

 ،ْظتُتع بأدا٤ ايعباد٠ ؾٝ٘

 .َٚؼٓك١ ؿَٛ٘ تٓتٗٞ بؿشس١ .

 َا أمجًو "سَلإ" ..

 

 

 

(14) 

 

ٍٷ ٥٬َهٞ، ٓٹو مجا ٚٳٖ  ٫بتظاَتو ؿع١ 

 ؾ٬ تذعٗا ٚأْت ؿا٥ِ
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(15) 

 

ِٸ ٭َشى;يف ايعٝذ   تعشف َٔ ٜٗت

 َٔ ٜتزنشى،

 َٚٔ ٜٓتعش س٩ٜتو

  نٞ ٜؿش ُٳ بعٝذٙ َعو

 

 

 

(16) 

 

 .. ايؿشام أعٝاٖا ُقًٛبّا اهلل أطعذٳ

 .. اـٝبات عزٸبتٗا ُقًٛبّا اهلل أطعذٳ

ٕٳ بـُت; تتأمل ُقًٛبّا اهلل ٚأطعذٳ  .. ٭سذ تؼتهٞ إٔ دٚ
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(17) 

 
   سبو_ٚقل٢ # 

 

 .. نربْا

ٌٻ ٚٳَؾُٗٓا ٛٳؿٳاٜا ن ٓٸـا٥ح اي  ٚاي

ٜٵـٓا نإ اييت  .يٓا ٜٛدٸٗاْٗا ٚايذٳ

 نربْا ..

 ايتؿاؿٌٝ، نٌ ٚؿذٸقٓا

ًُٛنُٗا يف ريَو ْش٣ نٓا  هبٴ ملٳ ٚقتٗا ْٴذسى ُْهٔ ٚمل طٴ

 بزيو، يتضاّا٫ عًٝٓا

ٓٸا  طاردنيٳ سٝٓٗا ن

ْٸٓا يذسد١ٹ ٓٸا أ ٌٳ بإٔ ْعتكذ ن  ْٚـا٥شِٗ; ن٬َِٗ يف اـً

ٔٴ  ! عٴك٤٬ ٚم
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 (18) 

ُٸ  "١مل أدذ ػ٦ّٝا أمجٌ َٔ "ايً

 ،ٓاا٭ٌٖ َٔ سٛي مل١

 ا٭ؿذقا٤،

 ايعا١ً٥،

 ٚا٭سباب،

 اسؿعِٗ يٓا; ؾٝا سبٸ

 َٔ ٫ ٜطٝب ايعٝؽٴ إ٫ بٛدٛدِٖ بٝٓٓا 

 

 

(19) 

 ٚأسبا٥و أؿذقا٥و ؿٛت مساع عٔ ٜػين ػ٤ٞ ٫

 س٩ٜتِٗ، عٔ أٚ

 قشٜب; أٚ عضٜٕض يؿكذٹ تعضٜتِٗ عٔ أٚ َا، مبٴٓاطب١ٺ ت٦ٓٗتِٗ عٔ

 ُقشبو عٔ يًتعبري تهؿٞ ٫ ٚسذٖا" َٝذٜا ايظٛػٝاٍ"

َٴَٓو  .. تٴشبٸ َٔ َع ٚتلا
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(21) 

 

  ;( نُا املٖٛب١ايهاسٜضَا)

تعتُذ يف ا٭طاغ ع٢ً ايزنا٤ يف ايتعاٌَ َع اٯخشٜٔ، 

 ٚاختٝاسى يٮْظب َٔ نٌ ػ٤ٞ .. نٝؿ١ٝ دزبِٗ،

 

 

 

(21) 

 

 ايطبٝعٞ..

 إٔ تكّٛ )أسٝاّْا( بأػٝا٤ ٫ تؿِٗ ملارا قُت بٗا،

 طبٝعٞ..٬اي

 ٖٛ إٔ ٫ تؿِٗ ػ٦ّٝا مما تكّٛ ب٘
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(22) 

 

 َع نٌ َؼٗذٺ تشاٙ،

 يف نٌ ْٕف تكشُأٙ،

ٌٸ ٌٸ ٚ تعٝؼٗا، سٚا١ٜٺ ٚبعذ ن  ٚاقٕع تًُظٴ٘;بعذ ن

َٸ١ٺ تبشحٴ عٔ ْؿظو ٖٓاَى يف  ػذ بأْو ٚبتًكا١ٝ٥ تا

 املؼٗذ، ايٓف، ايشٚا١ٜ.. ٚايٛاقع

 

 

(23) 

 

 وذخ إٔ تت٢ُٓ َا بني نبري ؾشمٷ ٖٓايو

 .. سذٚث٘ تتٛقع َٚا
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(24) 

 

 تػٝرٕي قٓط دا٥ُّا طتبك٢ ايبؼش َع ع٬قتو

 ٚعتاب، قبٸ١ٺ بني َا ٚؾشام، ٚؾام بني َا

 ٚأتشا ُ، أؾشا ُٕ بني َٚا

َٸا ِٕ ٚؾام ع٢ً طتبكٝو اييت ايٛسٝذ٠ ايع٬ق١ أ  ايبؼش َع دا٥

 .. اهلل# َع ع٬قتو ٖٞ; ْؿظو َٚع

 َٓ٘، قشٜب١ٺ َظاؾ١ ع٢ً نٓت نًُا

 خريّا اطتبؼشتٳ

 ..اؾُٝع قًٛبٳ ٫َٚظتٳ

 
 عًٝو_ؾُٔ_َعو_اهلل_نإ_إرا#
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(25) 

 

ٞٸ، ٚيف عامل آخشٳ َٛإص يعاملٓا،يف ٚاقٕع ا  ؾرتاك

 دتُاعٞ ..تٛدذ َٛاقع ايتٛاؿٌ ا٫

 تٳعشفٴ سذِ ايعكٍٛ ؾٝٗــــا

ٜٸ١ ٚتأثريٖاشتع ،تؿهريٖاٚطشٜك١ َٚذ٣   .. فٴ َع٢ٓ اؿش

 ;"ممًهتو" اـاؿ١سظابٴو ؾٝٗا َى 

 ،أسهاَٗاػعٌ هلا  ،هلا دطتٛسٖا لعت

ٌٴ َٔ تش٣ أْ٘  ،تتشهِ يف َٛاطٓٝٗا ٜٸّا نإ ٚتكب تشؾضٴ أ

َٴٛاطّٓا ؿاؿّا ؾٝٗا  .. طٝهٕٛ 

 مبٔ تعشف َوُعٴه

 !بايعامل  يف أٟ بٴكع١ٺَٚٔ ٫ تعشف ؼبٸ َٚٔ 

 

ٞٷ ِٷٖٛ عاَي  ;ٜٴش٣ ؿػريّا اطتجٓا٥

 .. يهٓ٘ أبذّا يٝع نزيو
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 (26) 

 

 ؾرتاكٞ ..يف ايعامل ا٫

ٌٷ ي٘ ٚد١ٗ ْعش قذ تعذبو،   ن

 ٚقذ ٫ تعذبو أٚ ٫ تتؿل َعٗا،

ٌٷ ي٘ طشٜك١ سٛاس،  ن

 سأٟ طٝاطٞ، دٜين، أٚ سٜاكٞ،

َٴشبٸٞ ؾـٌقذ ٜهٕٛ   ايؼتا٤ ٚأْت تٴؿلٌ ايـٝـ َج٬ّ .. َٔ 

 ري عٔ ْؿظ٘ايهٌ ي٘ سل ايتعب

 َجًُا متًو أْت ٖزا اؿل متاَّا،

 آسا٤ غريى، سرتّاعّٝا ٚعاد٫ّ، نٔ َٛكٛ ;ؾإرا اْتكذت

 ٫ تٓاقؽ ؿػاس ايعكٍٛ، ٌ تعًٝكاتو،مٓج

َٴشؿضّا َٚؼذعّا  يًعضا٥ِ، طّا٫ٚ تهٔ َجبٸ ،نٔ 

ٝٸ  ض بأطًٛبو،مت

 تٓاٍ اسرتاَِٗ .. نٞٚاسرتّ اؾُٝع 
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 (27) 

 

 ؾرتاكٞ ..ايعامل ا٫يف ٚ

ٕٳمٓمٔ  طتذذ ايهجري املجاي١ٝ َٔ خ٬ٍ نتاباتِٗ،  ٜذٸعٛ

 اعتكاداتِٗ ٚتعًٝكاتِٗ،

 يهٔ ٚاقعِٗ كتًـ،

 ٚيٛ ناْٛا نزيو ٫ستكٝٓا 

 

 

 

 (28) 

 

تعطٝو اْطباعني بؼخـٝتني غايبّا َا ايعـش١ٜ  سٝاتٓا

ٙٴ ،إيهرت١ْٝٚ أخش٣ػخـ١ٝ ٚاقع١ٝ ٚ يًُش٤ ْؿظ٘; يف  طرتا

َٴخت  ًؿّاايٛاقع ػخـّا 

 ؾرتاكٞ ..عُا تشاٙ عًٝ٘ يف ايعامل ا٫
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(29) 

 

 ع٬قات; ٖٓايَو

 (إيهرت١ْٝٚ ع٬قاتٺ) تبك٢ إٔ ٜٴظتشظٔ

ٗٴِ ٙٴ قذ مٓما أمجٌ ٜهٕٛ ايؼاػ١ٹ ٚسا٤ َٔ ؾبعلٴ ٘ٹ ْشا  عًٝ

 .. ايٛاقع يف

 

 

(31) 

 

 َٔ سٝاتو ايػاَضأطًل اؾض٤ 

َٴتابعٝو،  ـٝا٫ت َٔ ِٖ سٛيو ٚ

 ايػُٛض ٜضٜذٴ ايتعًٓل با٭ػٝا٤

 ؾ٬ داعٞ ٭ٕ تٴكشِ ايٓاغ غـٛؿٝات سٝاتو

 اؾرتاكٞ،طٛا٤ٶ أنإ ريو يف ٚاقع ٚتؿاؿًٝٗا، 

 ..َٚش٥ٞ أٚ ٚاقٕع ًَُٛغ 
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 ايجًر_بٝاض#

 

 " ؟ يًجًر اؿكٝكٞ املع٢ٓ ٖٛ َا ًِأتع"

 ايػشؾ١ أسنإ أسذ يف هًظإ ُٖٚا ٫بٓ٘ ا٭ب قاهلا

 ايتًؿاص، ٜٴتابع نإ بُٝٓا

 ايٓكاٍ ٖاتؿ٘ بٝذٙ سا٬َّ ظاْب٘ هًع ٚابٓ٘

 آخٳش إىل تطبٕٝل َٔ ؾٝ٘ ٜٓتكٌ

 .ايطكع أسٛاٍ عٔ دذٜذ ٖٛ َا ٚنٌ ُنتب َا نٌ ٜٚتابع

 كٝؿّا عًٝٓا وٌ ايزٟ ا٭بٝض ايضا٥ش ريو ٖٛ " -

 "ػتا٤ نٌ

 ! ايظ٪اٍ يػشاب١ دٖؼ١ٺ ْعش٠ُ عٝٓٝ٘ ٚيف بابتظا١َ بٔا٫ قاهلا

 نزيو; ٖٛ..  ْعِ: ا٭ب ؾكاٍ

٘ٴ  ايزنشٜات سذٜح إىل مبعٓاٙ ريو ٜتذاٚص يهٓ

 ايكًٛب، ٚبٝأض

 ا٭ٌٖ، ٚمٓل١
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 ايٓؿع، يف ايظعاد٠ ؾٝبعحٴ َٓعشٙ عٔ أَا

 َٔ ٜشاؾكٗا َٚا ايطؿٛي١ أٖاصٜر إيٝو ٜٚعٝذٴ

 .َٳٔشس١ ٚبشا٠٤ٺ بٗذ١ٺ

 

 ؟ أتعًِ

 ايظابل يف ْـشٛ نٓا

 ايبٝاض، س١ًٓ انتظت ٚقذ ا٭سض ؾٓذذٴ

 تأنٝذ، بهٌ ٖزٙٹ أٜآَا يف تهتظٝٗا اييت اؿ١ًٓ عٔ ؽتًـ ٫

 أمجٌ، نإ سٝٓٗا ْتعــــــاسا٫ يهٔ

 ٫ٚ د١ٜٛ بتشذٜجاتٺ ٫ٚ بتطبٝل َشتبطّا ُٜهٔ مل

 استؿإع أٟ ٚع٢ً َٛعذٙ عٔ يٲع٬ٕ( ايظٻبل) مبٓاؾظ١ٹ

 ريو.. إىل َٚا ٚمسانت٘

 

ٍٴ  قًٛب بشن١ٹ ع٢ً ا٭طاغ يف تعتُذٴ اٱهل١ٝ اهلباتٹ ؾذُا

 .. دعٛاتِٗ قذٔس ٚع٢ً َٴظتذذٜٗا،
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(32) 

 ٚأسب_أنشٙ#

 

 أنشٙ ايظٸاط١َ ٚايٓاقذٜٔ

ٝـٸـــأنشٙ   ١ا٭سضاب ايظٝاط

 أنشٙ ْؼش٠ ا٭خباس اييت ؽتـش َؼاٖذ املٛت ظ١ًُ ٚاسذ٠

ٗٳ١ًأنشٙ اٱع٬َٝني املتؼذٸقني باملعشؾ١ ِٖٚ   دٳ

 أؾلٌ َتابع١ َباسا٠ يًتٓع َٔ طت طاعات ع٢ً إٔ أتابع 

 َع َظ٪ٍٚيكا٤ٶ  

 أنشٙ ايعؼٛا١ٝ٥، أسب ايٓعاّ ٚايرتتٝب 

ٟٸ َٔ سا٥ش١ ايتذخنيأطٛأ سا٥ش١ٺ يف ايهٕٛ; أمجٌ   .. يذ

 ْتعــــــــــاسأنشٙ ا٫

 أسب ا٭ػخاق امُلؿعُني باؿ١ٜٛٝ ٚخـٛؿّا  

ٔٸ َِٓٗ  نباس ايظ

 ٤أسب إٔ أس٣ ابتظا١َ أسذِٖ ست٢ يٛ ناْت ؿؿشا

ـٸف ٚايتط  ٓؿٌأنشٙ ايؿلٍٛ ٚايتً

 أنشٙ عٝٛبّا نجري٠ يف ْؿظٞ ٚأساٍٚ ايتػًب عًٝٗا
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 نإ ايجُٔ املذؾٛع َٔ أدًٗاَُٗا ( ايػٴشب١) ٫ تظتٜٗٛين

 ١ملتشذخ بًػ١ٺ أدٓب١ٝ يػري اؿادأنشٙ ا

 .. أنشٙ املجاي١ٝ يف نٌ ػ٤ٞ

 

 ( ٚأنشٙ ايـخب ٚايلذٝر١أسب ايؿٛك٢ )اهلاد٥

 دتُاعٞ سغِ سادتٓا هلاأنشٙ َٛاقع ايتــٛاؿٌ ا٫

 .. أسب امُلبذعني َُٗا نإ فاهلِ َُٚٗا ناْت طشٜكتِٗ

 

ٝٸض يف نٌ ػ٤ٞ  أسب ايتُ

 أسب إٔ أس٣ ُنٌ َٔ ِٖ سٛيٞ طعذا٤

 أنشٙ ايشٚتني، أسب ايتػٝري ٚايتذذٜذ

 ٚايظا٥كني امُلظشعني ١أنشٙ ايؼٛاسع املضدمح

ٗٴُِأسب ا٭طؿاٍ  ، بٌ أعؼك

ٙٴ ايؼابٸ ايؿاسؽ; ٚايؿتا٠َ امُلٓشًٓٚ  .. ١أنش
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 املًه١ٝ_املشس١ً#

 

 ;يف اؿٝا٠ تذع٢ املشس١ً املًه١ٝ ٖٓايو َشس١ًْ

 تـٌ هلزٙ املشس١ً عٓذَا

 ئ ػذ ْؿظو َلطشّا يًخٛض يف أٟ ْكاؾ أٚ دذاٍ

َٴخط٢ٚيٛ خلت ؾٝ٘ ئ تٴشاٚ ٜٴذاديو بأْ٘   ٤،ٍ إٔ تجبت ملٔ 

ٕٴ سايو نأمنا ٜكٍٛ ي٘:  ؾًظا

 .. رٖب إىل اؾشِٝ أْت ٚأؾهاسىا

 

 يٛ نزب عًٝو أسذِٖ طترتن٘ ٜهزب عًٝو

 ٜهزبٚبذٍ إٔ تٴؼعشٙ بأْو نؼؿت٘; طتظتُتع بؼهً٘ ٖٚٛ 

 ! ١َع أْو تعشف اؿكٝك

 طتذسى بأْو ئ تظتطٝع إؿ٬ ُ ايهٕٛ،

 إٔ اؾاٌٖ طٝعٌ ع٢ً ساي٘ َُٗا نإ َجكؿّا،

 .. ٚإٔ ايػيب طٝعٌ غبّٝا

ٌٻ َؼانًو َُٖٚٛو  طرتَٞ ن



 شغة الخواطر

121  

 

 ٚا٭ػٝا٤ اييت تلاٜكو ٚسا٤ ظٗـــــــشى

 ٚطتهٌُ سٝاتو.

 أٟ ْعِ طتؿٓهش يف أػٝا٤ تٴلاٜكو َٔ ٚقت ٯخش

 راتٗا َش٠ أخش٣.. ًل; طرتدع يًُشس١ًٚيهٔ ٫ تك

ِٴطتُؼٞ يف ايؼاسع ًَهّا  ; تبتظ

ٛٸٕ ٚتتـاسع ابتظا١َّ طاخش٠ّ  ٚأْت تش٣ ايٓاغ تتً

 ٚؽذع بعلٗا

 .. َٔ أدٌ أػٝا٤ ٫ يضّٚ ٫ٚ ق١ُٝ هلا

 

 طتعشف دٝذّا إٔ ؾش ُ ايّٝٛ ٖٛ َكذٸ١َْ ؿضٕ ايػذ ٚايعهع،

 طٝضداد إمياْوٚأْ٘ ٫ ػ٤ٞ ٜذّٚ ٫ٚ سادٸ يكلا٤ اهلل، 

 بايكلا٤ ٚايكذس

 .. ٚطتضداد ٜكّٝٓا بإٔ اـري٠ ؾُٝا اختاسٙ اهلل يو

 

 إرا ٚؿًت َّٜٛا يتًو املشس١ً

 ٫ تٴشاٍٚ إٔ تٴػري َٔ ْؿظو; ؾأْت بزيو قذ أؿبشت

 ًَهّا ع٢ً ْؿظو،

َٴط٦ُّٓا َٔ داخًو ..  ٚاعّٝا دذّا; ٚ
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(34) 

 ! ٜٚتذاٌٖ ٜعًِ سمبا أٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شغة الخواطر

123  

 

 محتويات الكتاب

 
 5...................................................اإلهداء

 7شكر خاص..............................................

 9..................................................المقدمة

 11...........................هو و هيالفصل األول: 

 55.............وطني الكثير ......الفصل الثاني: 

 33..............الفصل الثالث: من الواقع...........

 183..............................مشاعرالفصل الراتع: 

 205........................همساتالفصل الخامس: 




