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ِ
أجد ِ
ولؿ ِ
بالؿجد أجدر ًا
ابـ سعقِف ** فؿـ كان أس َعك كان
اإل َ
كسان إِٓ َ

ِ
ِ
العؾقاء ير َقك إِلك ال ُعال ** فؿـ كاان أر َقاك ِم ًؿا ًة كاان أضفارا
وبالفؿة

ابـ ماكئ إكدلسل

ُ
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هلل رب العاملني  ،والصالة والصال ُو على خامت اليبًني وعلى
احلندُ ِ
آله وصحبه أمجعني…
أما بعد :
كرااار طؾؿقاا ٌة ت رااـ رلػرقااات العؾااقو ورـفجقلفااا وصرا ؼفااا
ففـااا ٌ
وآفاتفات كاسب لـا مـا جؿ ُعفا وترتق ُبفات لقسفؾ آكلػاع بفاا وتلباع
رؼاصاادما و وكـااا ساااب ًؼا كقااركا رؼااآت رلػرقااة ت اات رسااؿك
كراارا رلػرقاة ت وكباث اراساا رلـقطاة ت
(ساللؿ العؾاؿ وأن كـرار ً
رصبقب يف اإلصار العؾؿلت ويف الساقا الؿعاريف الؿـف الت
جؾفا
ٌ
وكرجق أن ٓ تخؾق رـ فا دةت وأن تػقض بعا دة ت وٓ ت ِ
َضـ بـاادرة
أو شاردة وو!
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رفؿقرااا بؼضااايا العؾااؿ وتػفؿفااات ورقااؽالت
ولؿااا كااان الػؽا ُار
ً
الطاااالب والؼاااراءةت اكصااارفت القراطااا ُة بعااازو وقاااقة ت ل فاااادة
والؿعالجاااةت وتؼاااديؿ ال ؾاااقش والؿقااااركة ت ٕن العؾاااؿ قضاااقة
كبرىت وصاطة فضؾكت وبؾقافا لقس بالسفؾ الفقـت وي لااح إلاك
اؾؿ الزلااؾ ت
رؼاادرات وتقصتاااتت وأسااس وتؼعقاادات ت حلااك كسا َ
ويلخطاكا الع َطب…!
ِ
ورـلخَ باا
جقامر قاد َ
بااداخؾفا **
رـرااقر
كرااار ذا العؾاا ِؿ
حاقت َزيـام ُ
ٌ
ٌ
ُ
صاب رعدكُفا
مل الػفق ُو اللل قد َ

حؾقا وقاد َط ُاذبا
** وزُخرِفت بعدما ً

اب
اب وأكسااارفا ت والقااققخَ
ومؿقرااف ت والؽلا َ
اس الطالا َ
اار تالرا ُ
َ
كرا ٌ
والؿـفج وآفاتاف
وجفا َدمؿت والؼراءة وفـقكفا ت وال ػظ وصرا ؼف ت
َ
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َ
َ
وتلـاسؼ طقا دما ت وتػقض اراسافا ت
تلؽارؾ فقا دما ت
ت كلرؾ أن
طا ّاؾ ات تعااالك يـػا ُاع بفااات ويؽلااب لـااا أجرمااا وثقابفااات إكااف خقاار
رسموش ت وأكر ُو رلرقش ت ورا تقفقؼل إٓ باات طؾقاف تقكؾات وإلقاف
أكقب ت وال ؿد ت رب العالؿقـ و
ر ايؾ طسقر
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 /1مشكلةُ ٍجراٌِ املكتبة!...
ُ

ِٚىزجزبد
 شبعذ اٌىزت ٚارَعذ ؽىت طبهد فزيانٓ
،

ِ
ِ
وجؿفاارة
ٕساااتذة الجارعاااتت
يلػاااخر بفااا الؿاارءت ٓ سااقؿا
ُ
ااقخة الدطقياااة ت وزرا ِ
ااادة العؾؿااااءت والؿقا ِ
الؿرؼػاااقـ ت والسا ِ
اارة

أكررمؿ ذوي رؽلبات ولق ق ّؾاتت
الؽلاب والص ػققـووو صار ُ
لؽـفا ٓ تَؼؾ يف الغالب طـ خؿسقـ كلابا رلـقطا وو!
ُ

دوٓب الزيـاة"
كازيـ "
ٚ أموو رلبٌٌ اٌضز١بـخ ٍزبثمب كـّاا
َ
ُ
اار باااالؿعـك الرؼاااايف
ااعر الزا ا َ
بؽلاااب القالاااد أو بعضااافا ت للُقا َ
وال ضاري البفاقجووو! وكعلؼاد أن ذلاؽ راـ رفاار الجؿااش
والبفاء و
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ٚ اِ ْ٢زز ارَززب اٌىزززت ٚضززقبِخ األشززؽبي وكراارة
الفجر ت ُ
ريااح
وأصبـا بالبعااد ت وح ّؾات فقـاا
آرتباصات ت صاش
ُ
ُ
البااقنت فبِـّااا طااـ كلبـااا وصقلفااا ت وأسااػاركا وكػاساالفات ورالذكااا
وروطلفا وو حلك ُم ِ
جرتت وصغك فقفا الغبارت وخالطلفا ال َؼلار ُة
رـ كؾ رؽانوو!!
ُ

ُ

 ـى١ؿ ٚادلظبة عًٍ ٚطبه كأثٕب يف اٌلهٚ ًٚحتضري٘ب

ِ
والؽؾؿات الؿعفقدة ت والؽلب الؿقفقرة وو!

ُ

ٚ عٍ ٝادلَز ٜٛاٌشقظ ٟثبرذ أِزبِ ٟوززت اٌزلهًٚ

ِ
ُ
الجدياد الؿلاداوش ت
وبعاض
ورراجع ب رقة أن ر ددةت
ـمظ
ُ
اات الجارعااة الؿعروفااة ووو! ِ
وا ْبـااا طااـ رراجا َاع لطقػااةت
ورلطؾبا ُ
وأسػار ُرـقػةت و ُط ٍ
باب رلدفؼت ورـفاش سقاش وو!
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ُ

 ـجلأٔب ٔفىو يف احلٍٛي ٚإجيزبك ادلٕبـزن ٌٍوعز ٛإىل "ثٙزٛ

ادلىزجخ" وطؿؼ إسػار ت وحدا ؼ إكقار ت فؾاقس لؾؿ اب
ٍ
ِ
العاشاؼ راـ وساقؾة و إذ ٓباد راـ ازوماا اازو ًة
حقؾاةت وٓ
رـ
شديدةًت تلتل طؾقفا فلجدّ د الصؾةت وتَطرب ِ
الؿؼةت وتزيدُ الساع ُة
ُ
ُ
والدطةوو!
 إم دلززب عبٌعٙززب هأ ٜاٌعغبعززخ أٔشززجذ ـٙ١ززب أظفبه٘ززب

ودب فقاف إلاؿوو
وطضت طؾقفا بـقاجاذما ت فخالطاف ال
ّ
ُ
ازنت ً
جربااف وذا َ
وٓ أشاادً رااـ ألااؿ الؽلااب وو! ويعاار ُ ذلااؽ رااـ ّ
رعاكاتفوو!
ُ

 ـفٙ١ب آالَ اٌجعزل ٚاٌؽزء وآٓو الغباار وال َعجاجاة ت وآٓو
ورب ألااؿ فقفااا
اللاار والفجااران ت وآٓو إَرضااة وآملااراء ت ً
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الااـػس
يؼضاال طؾااك صؿااقحٍ داخؾاالت وطاازو كػساالت فللؽبااد
ُ
الخقر والػالحوو!
إتراح ت وتعقش وقد ُحررت
َ
 إْ اٌعغبعززخ يف وزجزز ٟرززقهلٕٟووورااـ ذلااؽ العفااد حلااك
صرت حزكاكاوو! فارلألت طجاج ًة وتعبات وتغقر شاؽ ُؾفا وصااش
ُ
اقابفات وك ُِّسقـا طـاويـفا ت حلك إن بعضـا لقؽارر شارا َء الؽلااب
ومق ٓ يقعروو!!
ٍ
طاقد وإياال ِ ووو وفِال
يؽؿاـ يف
 ـّب احلً ؽٕ١ئن وو وال اؾ
ُ
رلابا ِاة كا ٍ
ادران وإكصااا ِ وو! يااق ّق ُر فقفااا الؽلاابت ويصااقن العؾااؿت
ويعؾل الؿعرفةت ويـسا ُ لؾعؼؾت ويلخذ بال ؽؿةت وٓ يـجر
رع إشغاش والغػالت ت والعال ؼ الؿدلفؿاتوو!
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ِ
وتابت
ٌٚ نٌه إْ عبي ثه اٌعٙل وصغت الفجار ُة ت
فاارجع ْ
وتؿالااؽ وأقبااؾ ت واجعااؾ لااؽ ساااط ًة يقرقاا ًة تؼ ِّؾااب وتاادقؼت
وتـظػ وتؿسا ت وتساطر وتفاذبت فؾاـ يبؼاك لاؽ إٓ ذلاؽت
ُ
العؿاؾ الخاالصت والل صاقؾ الؿ ؼاؼ
ولـ يسالديؿ رعاؽ إٓ
ٍ
َ
تباطاااد كبقااار ت وات
ؼقاااؼ راااع مجاااران صقياااؾت أو
وو! وٓ ت
الؿسلعان و
اقان العؾااؿت وكؼصااان الؿعؾقرااةت
ِٚ ززٓ َِززب ٚاذلغززو  :كسا ُ
إرضاااة ت وتاااقحش الؿؽاااان ت
وفؼااادان آكلؿااااء ت وتساااؾط َ
ٍ
ِ
بصديؼ تعقس ت فقف را فقاف راـ صاروء وخؾاؾ
إكقس
واسلبداش
وتعراارت وات الؿساالعان وو! أطااز رؽا ٍ
ارج ساااب ٍ ووو
اان يف الاادكا سا ُ
ٍ
كلاب وو!
جؾقس يف الزران
وخقر
ُ
ُ
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ِ
ٍ
ِ
روض
وكلبت يف
ُ
وإشااجان
الؿؽاتب قص ًة ** رؿؾااقء ًة بال ااب
ِ
ُ
سابان
رقغقٓ باال ُح
وادوت
الجؿااش مجرتُفااا **
حلاك إذا ُبـال
ً
ُ
ِ
ِ
اإلحساان
الزراان وططار ِ ** وجؿق ِع را ذقـاا راـ
لفػل طؾاك ذا
اإلكساان ومااق رباطاادٌ ** لرياضا ِ
اااف وربااااامجِ الري ا ِ
اااان
ُ
لاـ ُيػؾا َ
2441/5/8ماا
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 /2صيعةُ اخلُب ِس وصيعةُ العل ِه !...
 أذكا ُار يف زرا ِ
اـ الصاابات ُ
وأوش راارة كقااامد "الخباااز" ت الااذي
عجـ ويػردت ثؿ يضعف يف رؼبض لفت ثؿ ُيؾؼؿف
يصـع الخبزت َي ُ
الػرن الساخـ القمااجوو وكاان يريـاا فاقران الـاارت وحقـؿاا
إشعآ رخقػاووو! وكـا كلعجب رـ إجادتاف ووزكقلاف
يقعؾفا
ً
ت ثؿ يلـاولف ويخرجف بلساقاخ حدياد يف ياد ت ٓ تؽااد تساؼط
رـفووو!
ُ

 صُ وجؤب ٚمل رن٘ت طٛهح اخلجبى ِٓ مٕ٘ز ٟوقاس
ُ
للـادمش راـ
طؾقفا رفـًا أخرى أتؼـفا أص ابفا ت حلك إكاؽ
ذلؽ الصـعووو!
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اازارع زرط َلااافت
ٔٚ مزززٛي  :كؿاااا أتؼاااـ الخباااا ُز خبزتااافت والا
ُ
تؾاقـ لاف العؾاقو إٓ
والؿفـدس آللفت كذلؽ صالب العؾؿت ٓ ُ
بعجااـ دا ااؿت وطؽااق ثاباات ت فلُضاابط الؼقاطاادت وتُعاار
إدلة ت فلُػؼف العقا ؼ ت راـ جاراء ت اقش العؾاؿ إلاك صاـعة
وتعجـ فقفا كؾ يقوت وكؾ ساطةوو!
تعقش لفات وتؾت
ُ
اؿ فلكاات يف خقاار وافاارت ورز بااامرت
 رااا داو ُح ِّبااب لااؽ العؾا ُ
وثبقتاااؽ يف رـاحقاااف قاااراء ًة ودراساااةت وت ػظاااا وتفؿؿاااات
سفال رقسقرا ت وكلسا رقرو ًبا ت فنكف يالتل
سقجعؾف بعد ردة ً
رااع راارور إياااو وووقاااش ابااـ شاافاب الزمااري رحؿااف ت
العؾؿ أوديةت إن كزلات أو قطعات وادياا
للؾؿقذ  :يا يقكس (:
ُ
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أو دخؾاات واديااات قطعاات أو قطعااؽ دون أن ِ
تصااؾف ت ولؽااـ
فؿـ را َو العؾؿ جؿؾةت فاتف جؿؾة و
خذ رع الؾقالل وإياو ت َ
 وكااذلؽ الخباااز والؿفـاادس والؽفربااا ل رؽرااقا رااد ًة حلااك
أتؼـااقا وذاع صااقلفؿ ت و ُقطعاات الؿسااافات إلااقفؿ ت وبااات
شاااغ ُؾفؿ صبقع ًقاااا ت راااـ صاااقش الؿؿارساااةت وديؿاااة الصااابر
وآكؼطاع وو
وكاار الاادمقر
ٚ أفززنٚا ِٙززِٕ ُٙزز ِززوٚه األ٠ززبَ
ّ
وإطصار ت راقاضبقـ ورسالديؿقـ ت حلاك أضا ت لصاقؼ ًة
بفااؿ ت وارلزجاات باادرفؿ ِ
وطصاابفؿت ٓ تخااقكفؿ أسااالق ُبفا ت
وٓ تُقغؾفؿ شقااؾفا و
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ُ

ٚ وٍّززب وززبْ اخلجززبى شزز١مب ِٕٚشززوؽب ٌظززٕعزٗ كااان
َخراجااف بااامرا ولذيااذا ت تمرااف الاارؤوس ت وتؼصااد إكاااو ت
وحسااـ اإلكلاااج رااـ جااراء
اب العؾااؿ ررؾااف يف اإلقباااش ُ
وصالا ُ
القق العؾؿلت والقرح الصدريو
ٚ ؽززن اجلززر اٌمَززو ٞعٍزز ٝادلٕٙززخ تاالػفؿ رااع راارور
إوقات ت وماق كظقار الؿعققاات ال اصاؾة يف أوش الطؾابت
ثؿ باإلصرار والؿلابعة والؿساطدة تزوش وتـؼقع بػضاؾ ات
وتقفقؼف و
العؾؿ كصـاطة الخباز صـعلفت وأقبؾ طؾقف بؿصداققة
 فاصـ ِع
َ
الؿؼلات بذلؽ العؿؾ ت أو الجا ع الالمث
واكقراح ت ك اش ُ
وراء الطعاو والقراب ووو!
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ُ

العؾؿ والؽلب صاـع ٌة كاالخبز ت إن أخؾصات
ٚ احملظٍخ  :أن
َ
ات باقلاادارت ُفاال طؾقااؽ فقفااات وأثؿاارت رااا لااذ
لفااا ورارسا َ
وكػارت
وصابت وإن أتقلفا كالؿلراقؾت
َ
خسارت و َلاؿ ترتاؼت َ
طـؽ الؿ اسـ كـػقر الـاست طـ الخبز اللالػ و
 لً ٌغبٌت اٌعٍُ ادلىله  :رـ صقش العؾؿت أو كسقان أدللف ت
أو فؼدان ققاطد ت واخلالط أساؿا فت كاـ خباازًا يف العؾاؿ ت
تعجـ وتروح وتعقد طؾقف كؾ ياقوت وتاققـ أكاؽ لاـ تعاقش
إٓ رااااـ خاللاااافت ولااااـ تؿفاااار الصااااـعة إٓ بآساااالدارة
واللدريبووو!
 وحقـفاا سا ُقؾ ّقـف اتُ لاؽت ويعؾااؿ صادقؽ وإقبالاؽت فقؼااذ
فقؽ ر بلَف وشققف ت فلعقش فقف لذ َة إوا ؾت ورلعا َة إفاذاذ
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ررال :لؿا ققاؾ لاف رارة:
إقادو ت كؿا قاش القافعل رحؿف ات ً
كقااػ شاافقتُؽ لؾعؾااؿ؟ فلجاااب  :أسااؿع رااـ العؾااؿ شااقتم
تلاـعؿ بافت رراؾ راا
جديد ًا ت فلق ّد أطضا ل لق أن لفا أسؿاطم
ُ
حرصاؽ طؾقاف؟ قااش:
تـعؿت بف إُذكاانت فؼقاؾ لاف :فقؽاػ
ُ
الؿـقع (أي البخقاؾ يف بؾاقغ ّلذتاف لؾؿااشت
حرص َ
ُ
الجؿقع َ
ارأة الؿضا ِ
فؼقااؾ لااف :فؽقااػ صؾبااؽ لااف؟ قاااش :صؾااب الؿا ِ
اقعة
ُ
ولدَ ما ت لقس لفا اقر و
 ولااؿ يصااؾ إ ؿ ا ُة رحؿفااؿ ات ورااـفؿ القااافعل إلااك مااذ
الؿرتبة إٓ طؾك جسقر الؿعاكاة واللعابت اللال أثبلات أكفاؿ
وأرباب الصـعة وآحلارا ت وماق الؼا اؾٓ ":
أمؾ الدارت
ُ
يطؾب أحدٌ مذا العؾؿ بالؿؾؽ وطز الـػس ف ُقػؾ ت ولؽـ رـ
ُ
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ِ
صؾبف ِّ
وخدرة العؾؿااء أفؾا "و
بذش الـػس ت وضقؼ العقش ت
بصرت بالراحة الؽبرى فؾؿ ترما… ُ
تـاش إٓ طؾك جسارٍ راـ
َ
ِ
اللعب…
ُ

ٚ ـ ٗ١لبي اإلِزبَ أمحزل همحزٗ اهلل  ":لاقٓ القاافعل راا
قػال طؾك أمؾف ت حلك ف َل اف
طرفـا فؼ َف ال ديثت وكان الػؼ ُف ً
ات بالقافعل "و
ُ

ٚ وً ألفبي اٌعٍُ ٍزفزؼ ٌه ِب رعٍٍذ ثظر األٌٚن

ورؾفؿاا
وسرت رسقرة الجاديـت رسلعقـًا باات ر ًباا ورازقاا ت
ً
ٍ
رحؿاة فاال رؿساؽ لفااوو
ورعقـًا (راا يػال ِ اتُ لؾـااس راـ
سقرة فاصر و
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ٚ اععً عٍجه طٕعخ رزعت ذلزب وساقر َ رفـا ًة تلؽؾاػ
َ
ُ
فلسافؾ طؾقاؽ
تخالؾط بادرؽ وطصابؽ ت
رـ أجؾفا ت حلك
ساافقلة رقؿقكااةت وتطقااب صق ًبااا زاكقاام ( ولؼااد يسااركا الؼاارآن
لؾذكر ففؾ رـ ردكر سقرة الؼؿر و
ُ

ّ
صاؾت
الػفاؿت تاقؼـ أن الػال
وصقاب
ِٚ ىت ِب ٌن اٌعٍُ
َ
ُ
والخقر مطؾت والرب وفؼ وأطان…( وط ًؾؿؽ راا لاؿ تؽاـ
تعؾؿ وكان ُ
فضؾ ات طؾقؽ طظقؿا سقرة الـساء و
2442/3/9ما
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 /3أعلهُ الياسِ ...فيتبعه !
ُ

 وضريا ِب ٠زَب ي إٌبً ال ٍّ١ب عءة اٌعٍُ :إذا الالؿس
وأكرارمؿ تؿؽـاا ت
أطؾاؿ الـااس ووو
طؾؿات أو ارتجك فلقاووو رـ
ُ
ُ
وأصق ُبفؿ قبقٓ وذكرا ووو
ُ
ٍ
ٚ ختزٍؿ اإلعبثبد ِٓ ىِزٓ ٢فزو وراـ فتاة ٕخارى ووو!

وأذكر لؿا كـت يف بعض البؾدان العربقةت كاكقا ٓ يرؼقن بعؾؿاء
بؾدمؿ رع شفرتفؿ ت وٓ يصغقن لؾػلاوى الرساؿقةت ويـظارون
إلااك بااالد ال ااررقـ كظاارة إجااالشت ومااذ ثؼااة طالقااة يػاااخر بفااا
أمؾقماووو!
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ٚ ـ ٟرٍىُ ادلوؽٍخ كاكت أسارل العالرة ابـ باز وابـ طرقؿقـ
وابااـ جبااريـ والباارا تاادوي يف أكراار إراااكـووو وكلااب ات
لبعضفؿ قبقٓ ت وصقلا رقؿقكاووو!
ٚ لل ٠ىٍ ْٛجت اٌنِ ٛ٠غجٛعبد ِٕزشزوح أو وساا ؾ
لاقس لاف وساقؾ ٌة اقار
إطالرقة زاخرةت أو قبقٓ يقاع يف أفاا ت َ
الصد الرفرا رـ خالش الدروست أو رريدون صقاارون ت أو
رمسسات رسؿقة ر ددة ورقجفةت ووو!
ٚ إٌبً ِرتككٕ٘ ْٚب ...كؾ يعؿؾ طؾك وساقؾة رـلقارةت أو
إلشااادة جفااة رعقـااة ت وٓ يبااالل بآساالقرا وإراكااة ووو! وات
أمؾ الذكر فؿاـ ماؿ ُ
يؼقش  (:فاسللقا َ
أماؾ الاذكرت وراا مال
صػاتفؿ ومقتلفؿ الجذابةووو
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 ـّززِٕ ُٙززٓ ٠عزّززل اٌظٙززٛه اإلعءِزز ٟأو اللقجااف
الؿمسسلت أو إثر الادطقي ووو! والؿفاؿ أن يؽاقن الؿؼقااس
سااؾقؿا ت يؾؼاال بااؽ يف آتجااا الصاا ق ت والؽـااز الرؿااقـ ت
والصقد الػاخر ووو!
ُ
تسلقثؼ
طؾؿؽ رؿـ
ٌٚ نٌه ال رؽرت ثبٌٍٛبنً ادلي٠فخ وخذ َ
ديـَف وطؾؿفت وتلرـف طؾك ال ُ ررات والقعا ر ( ذلؽ ورـ يعظؿ
شعا ر ات فنكفا رـ تؼقى الؼؾقب سقرة ال ج و
ٚ وٕززب يف اٌَززبثك :كـظاار ٕحسااـِفؿ كالرااا وبقاكااات وأوسااعفؿ
أشرص ًة ودطق ًةوووو! ثؿ رأيـا أفض َؾفؿ كلبا وتللقػم وووثؿ اسالؼر
العؾؿ العؿاؾت وإكؿاا
إرر إلك أحسـفؿ طؿال واسلؼارة ت فنكؿا
ُ
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الساااـ ُة آتبااااع ت والااادروس آرلرااااشت والااادطقات اللطبقاااؼ
ٍ
رغػرة رـ ربؽؿ سقرة آش طؿرانو
والؿبادرة ( وسارطقا إلك
 ـبٌعبٍِ ْٛثبٌعٍُ ورـ رؤي يف كالرفؿ وكلبفؿ مؿ إطؾؿ
ت وإتؼااك وإرؽااـ ت حلااك ولااق ق ّؾاات كلاابفؿت أو لااؿ يعاارففؿ
ِ
ااالص فاااقفؿت ورعاااالؿ الصاااد يف
ااقر اإلخا
اإلطاااالوت فااانن كا َ
صروحاتفؿ و
ُ

 ُ٘ٚ أٍعل إٌبً وأحظ الؼاقو باالعؾؿ ال ؼقؼال ت أزمارت
َ
وردارج
رـازش الضقاءت
كػقسفؿت وبقأمؿ ات
َ
قؾقبفؿت وأيـعت ُ
ابـ الؼقؿ رحؿف ات يف رػلاح دار الساعادة:
السـاء ت قاش العالرة ُ
( السعادة ال ؼقؼقة سعادة كػساكقة روحقة قؾبقاة ت ومال ساعادة
العؾااؿ الـااافع وثؿرتااف ت فنكفاااا الباققااة طؾااك تؼؾااب إحاااقاش
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والؿصاحبة لؾعبد يف جؿقاع أساػار ت ويف دور الرالثاة  :أطـال
دار الدكقا ت ودار البرزخ ت ودار الؼرار و
ٚ مثوح اٌعٍُ يف اٌعًّ ثٗ ٚاٌجلاه يف رغج١مزٗ وأن تارى
ويعر يف خؾؼف وديـف ت وقد صا
صقرتف طؾك جسد العارؾ ت ُ
قاؾ  :راـ َأم ُاؾ ات ِ
ِ
يف ال ديث( :إِ ًن لِ ًؾ ِف َأم ِؾ ِ
اـ الـ ِ
ًااس "و َفؼ َ َ ْ ْ
قـ ر َ
ْ َ
آن مااؿ َأم ُ ِ
ِر اـ ُْف ْؿ ؟ َق َ
اااش َ " :أ ْم ُ
اصاا ُل ُف و قاااش
ااؾ ات َو َخ ً
ااؾ ا ْل ُؼ ْاار ِ ُ ْ ْ
الؿـاوي رحؿف ات  " :أي حػظة الؼرآن العارؾقن بف مؿ أولقااء
ات الؿخلصقن باف اخلصااص أماؾ اإلكساان باف ت ساؿقا باذلؽ
تعظقؿا لفؿ كؿاا يؼااش " :بقات ات" و قااش ال ؽاقؿ اللرراذي :
وإكؿا يؽقن مذا يف قارئ اكلػاك طـاف جاقر قؾباف وذمبات جـاياة
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كػسف ت ولقس رـ أمؾف إٓ رـ تطفر رـ الذكقب ضامرا وباصـا ت
وتزيـ بالطاطة ت فعـدما يؽقن رـ أمؾ ات "و
 ـبٌعٍّب اٌعبٍِ ُ٘ ْٛىٕ٠خ احل١بح ٚـقبه٘ب والجديرون
بال ب والؿلابعة ت واإلصغاء وآملؿاو وو! فاال تغلار بػصاق
اقر خؾق ت وٓ ِ
دون سؿت ت وٓ بصارخٍ رل ادث اقار
بؾسـ َ
لطقااػ رر ِّقااؼ ت فااالعبر ُة العؾااؿت ورسااقخف يف الؼؾاابت رـعؽسااا
والعؾؿ العؿؾ ت
فالديـ الؿعارؾة ت
طؾك سؾق الؿرء وشموكف ت
ُ
ُ
والقرع آتباع ت والساــ آقلاداء ت وفاؼ ات
والػؼ ُف الؿبادرة ت
ُ
الجؿقع وو!
2441/2/9ما
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 /4الكِربُ اخلَفٌ!...
ثؿ ا َة يف ال قا ِ
ااة العؾؿقااة وآجلؿاطقااة "شا ٌ
اؽؾ خػاال رااـ الؽِباار" ت
ّ
والغااارور الؿسااااللر بقاااالء رااااـ رؽقاااااج اللقاضااااع واللؿسااااؽ
الؿغققشت ورـ ذلؽ :
ُ

 /1اٌض١مخ ِٓ رزثصري األلٍزن يف ٔظزوٖ  :لؿؽااكلفؿ أو لاقكفؿ
ورعادكفؿت أو راممالتفؿ و ويف الساـة الصا ق ة  ( :إن ات أوحاك
إلل أن تقاضعقا … ت ولؿاا ساخر داود الظاامري رحؿاف ات راـ
ذا الرجؾ الذي كان رث الفقتة وتضايؼ راـ تصادر ت فساالف :راا
تؼقش يف ال جارةوو؟! فلجاب كؾ را ققؾ يف ال جاراة أثار ًا وصباات
حلك قاش  " :وأوش را خرجت ال جاراة راـ أصابفانت بؾاد داود ت
حؼرت بعد أحد ًا أبد ًا" و
فؼؾت لف :وات ٓ
ُ
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ُ

 /2علَ األفن ٚاالٍزفبكح ِزٓ رءِ١زنٖ ادلجزلعن :واطلؼااد
يلعؾؿ رؿـ درسافؿ قباؾ
أكفؿ ٓ يزالقن صغارا وو فؽقػ يص أن
َ
طؼاااااقدت وقاااااد بااااا ّز كجؿفاااااؿت وطاااااال كعااااابفؿ ت وقاااااد قااااااش
الؿ دثقن رحؿفؿ اتُ ٓ (:
العؾاؿ رؿاـ
يـبؾ الرجؾ حلاك يلخاذ
َ
مق فق َقف ت ورؿـ مق دوكَف ت ورؿـ مق رعف و
ُ
ِ
ِ
 /3زلجخ اٌزمزلٚ ُ٠اٌظزلاهح :يف الؿجاالس وفال العؾاقو وفال

إحاديث وال قارات ت وٓ ي اب أن يالؽؾؿ أراراف او قبؾاف أحادت
كرقراطؾك إلؼاب كؾػظة  :فضقؾة الققخت أو الادكلقر ت
وب رص ً
والبرو ت ب قث لق تجقمؾتت للؽدّ ر ر قا ت واسلاء خؾؼفوو!
ُ

 /4أزظززبه ا٢فززو١ٌ ٓ٠جززبكهٚا ثبٌَززءَ :ويعلؼااد أن لااف فضااال
طؾااقفؿت فلجااب ربااادرتفؿت ويلعااقـ آحلػاااء رااـ قاابؾفؿت ولااذا
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ويطر جقالاف أو يراساؾ فاال يباادر
يلعاركت ويقاؾ يف اللجامؾوو ُ
بالرد ارتػاطا وشؿقخا طؾقفؿ و
ُ

ارور بفااؿ أو
 /5االذيئززياى ِززٓ اززبػ ا٢فززو : ٓ٠وطاادو السا ُ
رقاركلفؿ يف أفراحفؿت وتؼؾ رعف طبارات اللفاين واللبريؽات و
ُ

 /6علَ اٌمٕبعخ ثبحلك اٌعٍّ ِٓ ٟأعواؾ ك١ٔٚزخ :كطالباف
أو تالرقذ جددت وأصغر رـف سـًا ت وكؼد رصـػاتفؿ الؿلؼـاة ت باراؿ
ذيقطفا وثـاء إطالو طؾقفا و
ُ

 /7هـض اٌزغل٠ل إما ٔبك ٜثٗ ٍٛاٖ :ويازطؿ تؿساؽَف بااللراث
وإجاللف لفت وأن ذلؽ تخريػ طصري ت وإذا كان رـ جفلاف ادطاك
اللطاااقر وآرتؼااااء ت وتجدياااد الخطااااب الااادطقيت واخلااارا
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أخريـت وأن ذلاؽ راـ ر اساـ اإلساالو وتطابؼاف راع آحلقااج
البقري …!
ُ

 /8جتبً٘ عٛٙك ادل١لاْ إال عٙلٖ ٔٚشبعٗ اٌنار : ٟب قاث
يغض الطر كرقرا ت لقس لقفرٍ بؾ لساـقاتت وٓ يقاقد لادروس
وحسااـ
أخااريـ ت أو يقجااف اللالرقااذ لفااات بااراؿ رسااقو أمؾقفااا ت ُ
إتؼاكفؿ و
ُ

 /9اىكها إٔزبعبد ا٢فو : ٓ٠وطدو احلراو رقاطرمؿ وقدراتفؿ
ٍ
بؽلااب رجقاادة ت وٓ تاايلقػ رلقـااةت وٓ ت ؼقؼااات
ت فااال يعلاار ُ
رػقاادةت وقااد يسااق ُء رعااف ذا ت حلااك يؼا َاع يف كلااب إكااابر ت رؿااـ
يخالػ رذمبف وصريؼلف …!
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ُ

 /11جتبً٘ اإلٔزبط اٌعٍّ ٟادلعبطو :راـ كلاب ققؿاة ورساا ؾ
ب رقة رلقـةت ودراسات ثرية اضطؾعت بفا جارعات حقة ت ورراكاز
فاطؾةت جؿعاتت أو اسلؼصاتت أو رتبات وماذبتت فؿارال يارفض
رؽلقبااات الؿعاصااريـت ويعااقش طؾااك تااراث السااالػقـ فؼااط وو!
ٍ
بلدلاة رـخقلااةت ويعؾاال راـ رؼقلااة  ":رااا تاار
ويبارمـ طؾااك ذلااؽ
ُ
الباب ُسادت وآجلفااد اكلفاك ت والعبؼرياة
إوش لمخر "… وأن
َ
قد راتت رـذ أزران ت وٓ يزاش ي ِّطاؿ ويرا ِّبطت حلاك يجادَ لاف أذاكًاا
صااقة ت أو قؾق ًبا آتقة… وات الؿسلعان و
ُ

ربارزًا ت
 /11ارٙبَ ا٢فوٚ ٓ٠رٕي ٗ٠إٌفٌ  ٓ :ساقؿا لؿاـ رآ ِّ
أو ضؾق ًعا يف العؾق ِو ت ب قث تزش بف الؼدو فقؼع يف كقات أخاريـ ت
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وقد يلفؿ بدون أدكك برمان ت ومذ بؾق ٌة تـلقار باقـ صاالب العؾاؿت
تـافساا راذرقرا ت راـ شالكف إفسااد الـػاقس ت ورؾتفاا
والؿلـافسقـ ً
بالضغا ـ وإحؼاد ت وٓ حقش وٓ ققة إٓ بات العؾل العظقؿ ..

- 29 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

 /5املِحربةُ الفاىًة!...
ُ

ضار
ٙ٠ ت َِوعب ربهوب أشزؽبٌٗ وربلعادا طاـ أبـا اف ت لق
َ
العؾااؿت ويؼقااد الؿسااا ؾت وي ػااظ إحاديااث وو! ومااق يف طااز
إرارلفت وجقمرِ طؾق ت ولؿقع شفرتفت ف ُقسلش طـ ذلؽ ومق ٓ
يؾؼل لف بآووو فقجقب :رع الؿ برة إلك الؿؼبرةووو!
ٌٚ نٌه ٘ ٟكانّب يف اٍزعّبي ٚأّٙبن أفـاما الطؾبت
وكفاارا ت
لاقال
وفرافا العؾؿت وأضـلفا الؽلابةت ٓ يازاش يؽلاب ً
ً
ّ
ِسرا وجفارات وحضرا وسػرا ت حلك صار إلقاؼ بفاا الؿ بارة
الػاكقةووو!
ٚ وٍّب ـٕ١ذ عجث٘ب ـزعٛك عوٍٚزب مجٍ١زخ فقساؽبفا يف
العؾقوت وي رز بفا صقب الػفقو ت ومل يف ااية القفاء والعطاء
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رباامج العؾاؿ وطؾقراف
لؿـ اسلعؿؾفا يف صاطة اتت وكلب بفاا
َ
وكـقز ووو!
 ٟ٘ٚ إؽل ٜأكٚارٗ يف اٌعٍُ ٚاجلّ ٚاٌزؾظ ٓ ً١يؽاد
يـػااؽ طـفااا ت وتؿاات العالقاا ُة بقـفؿااا ت ب قااث ٓ يؿؾفااا وٓ
تفجر ت أو تلضايؼ رـ ب رف وإصرار وو!
ُ

ُ

ُ

 إٔٗ اإلِبَ أمحل همحٗ اهلل ٚاٌؽزواَ اٌعٍّز ٟادلؾزرٞ

الذي حؿؾف طؾك الركقن لؾعؾؿ والغقص يف رسا ؾف وأب اثاف ت
وطدو اسلرؼاش أدواتفت وال رص طؾاك ترساقخ العؾاؿ وتربقات
الؿسا ؾو
 ـثكاح َِزعٍّخ  :كالؿ برة ت والؽلاابت والؼاراصقس كؾفاا
بؿراباااة القساااا ؾ وأٓت الؿسااالخدرة يف الطؾاااب ت واللااال
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ارص طؾقفااا ال ػاااظ رااـ قاادو اللاااريخ العؾؿاالت وقااد قاااش
حا ُ
تعالك ( :نت والؼؾؿ ورا يسطرونوو سقرة الؼؾؿ و قاش القاقخ
ابـ سعدي رحؿف ات  ":يؼسؿ تعالك بالؼؾؿت ومق اساؿ جاـس
شااارؾ لألقااالوت اللاال تؽلااب بفااا أكااقاع العؾااقوت ويسااطر بفااا
الؿـرقر والؿـظقوت وذلؽ أن الؼؾؿ ورا يسطرون باف راـ أكاقاع
يؼساؿ اتُ بفاات
الؽالوت رـ آيات ات العظقؿةت اللل تسال ؼ أن
َ
طؾك باراءة كبقاف ر ؿاد صاؾك ات طؾقاف وساؾؿت رؿاا كسابف إلقاف
أطداؤ رـ الجـقن فـػك طـف الجـقن بـعؿة ربف طؾقف وإحساكفت
حقااث رااـ طؾقااف بالعؼااؾ الؽارااؾت والاارأي الجاازشت والؽااالو
الػصؾت الذي مق أحسـ را جرت بف إقاالوت وسا ّطر إكااوت
ومذا مق السعادة يف الدكقات ثؿ ذكر سعادتف يف أخرة "و
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ٚ يف اٍزززلاِزٗ ذلززب كٌ١ززً عٍزز ٝأّ٘١زٙززب يف اٌغٍززت

واحلقاج الطالاب إلاك تساامقؾ العؾاؿ ورسابباتفت واسالؿرارما
اان أن ٓ حقاااء يف العؾااؿت وحؿااالن كااؾ
رعااف طؾااك الؽِباار ت بقا ٌ
القسا ؾ وأراو الؿاأل راـ الـااس ت وأن الؿارء ٓ يازاش يالعؾؿ ت
وياالعؾؿ حلااك يؿااقتت ويغااادر مااذ ال قاااة وو! وكظقاار ذلااؽ
ي ؽك طـ ابـ الؿبار رحؿف اتُ و
ٚ ألمحل أ٠ضب  ":أكا أصؾب العؾؿ إلك أن أدخؾ الؼبر "و
ٌٍّٚ ؾبثو ٚعً أكٚاد اٌغٍت موو٠بد ِ أطزؾبثٙب ٓ
تضاقع رـفاا راـ فقا اد
حؾقماا وصقبفاا ت وراا
َ
يؽادون يـساقن َ
وكِؽاتت ورا ُق ِّقد بفا رـ ص ا َ
ػ ولطا ػ ت وفؼـاا اتُ جؿقعاا
لؿ ِبة العؾؿ واإلخالص لف ت إكف جقاد كريؿ و
- 33 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

ِّ

ٚ جتَل رٍه اٌنوو٠بد ِىزجخ ادلو اخلبطخ ورا فقفاا راـ
شاااجقن وشااامون ت أو الؿؽلباااات العاراااة يف بالدكاااا الطقباااةت
ورؽلبات الجارعات الؿركزية الػسق ة ت واللل تـبئ طـ طؿؼ
البااذش ال ؽااقرل لاالؾؽؿ الؿمسسااات ت واللساافقالت العؾؿقااة
الؿبذولة ت فجزامؿ ات خقرا ت وكػع بجفقدمؿ و
2438/4/9ماا
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 /6احلصَّالةُ املَعِرفًة!...
 لبٌززذ ٌززٗ ٠ززب أثزز :ٟأرياادُ حصااالةًت أجؿااع فقفااا الـؼااقد
والريااآت الققرقااة ت فاساالجاب لفااات وباادأت تجؿااع وماال
أحب رلعة لفاووو
ٚ ثعززل ِززلح  ..وإب جااار يف ت صااقؾ العؾااؿ وجؿعاافت
وإلؼا ف طؾك صالبف ودرسفت فاكؼادح يف ذمـاف حصاالة ابـلافوو
وتذكر ال صالة وفقا ادمات وأن العؾاؿ ي لااج إلاك حصاالة
تصقكف وترطا وو وتلعامد رـ وقت ٔخر ووو
ٚ ثبٌفعززً أٍززٌ ٚاشززرت ٜوصااـع حصااالةًت فقفااا كػااا س
الؿاشت وروا ع الـؼقدت ورؾذات الؿلاعووو ولؽـف أكػس رلا ٍع
وراش وثروةووو
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 ـٙزز( ٟؽظززبٌخ ِعوـ١ززخ تخاالص بعؾااقو ت وفقا ااد ت
وققاطد تراجع رـ حقـ ٔخارت وتلعاماد باال ػظت وتادخر
لؾصااقاكة والؿلابعااةت ب قااث ٓ تُؼلا ُاؾ بالـسااقانت وٓ يعلريفااا
اإلمؿاش و
 ـثٚال٘ب  :الؼارآن وضابطف وففؿاف وتادبر ت وقبساات ت ؾال
رعاكقفت وتعقـ طؾك تعؾؿف و
اقن ثابل ا ٌة كالص ا ق قـ والبؾااقغ أو العؿاادةت
ٚ صبٔٙ١ززب :رلا ٌ
والقاسطقة وأشبامفا رـ رلقن ياكعةت وكصقص فاقعة و
ٚ صبٌضٙب :فقا د رجؿقطةت أو فرا د رساطقرة ت اللُؼطات راـ
وحصاؾت بعاد طـااء وتعابت
وجؿعات راـ أساػارت ُ
كلابت ُ
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ف ؼفا اإليداع يف ال صالةت وتعامدما طؾاك الادواوت وأن ٓ
تغقب طـفا إطقـت أو تفؿؾفا أذانوووو
َ
ٚ هاثعٙززب :رلااقن ُحػظااتت أو كصااقص ضاابطتت وققاطااد
جااردتت فقجااب طؾااك سااقدما رراجعلفااا وتؽرارمااات لااتال
يعلريفا الذبقشت أو يخالطفا الفجرانت فلـادثر راـ الاذاكرةت
وتغقب أدراج الرياح و
ٍ
جقآت
ٚ فبَِٙب  :آصطػاء اإللؽلروين  :الؿجؿقع رـ
قرباات العؾااؿت وساافؾت
حديرااةت وأجفاازة ذكقااة طجقبااةت ً
الػقا اادت وأدكاات الؿعؾقراااتت وماال كعؿ ا ٌة رااـ ات جؾقؾااة
(وأسبغ طؾقؽؿ كعؿف ضامر ًة وباصـة سقرة لؼؿان و
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ُ

ٚ اٌٛاعززت اؼزٕبِٙززب ٚا٘زجبذلززب وترتقااب اصااطػا فات
ب قاااث يااالؿ آسااالػادة رـفاااا ورراجعلفاااا وقااات الضااابط
وآسلذكار و
ُ

 اٌىزت اجلٛاِز  :اللال تؾؼقات باالؼبقشت وحاقت جاقامر
العؾاااقوت وفـاااقن القاااريعةت وكاكااات كاااالؿغـؿ الساااؿقـت
والؿطعؿ الؿلقـت ك ق الػل والازاد والؿغـال والؿجؿاقع ت
والؿقافؼات ت والسقر والبداية والـفاية وشبففا وو
ُ

ِ زبثعززخ إٌززٛاىي اٌعظززو٠خ :ورؼااآت العؾؿاااء فقفااات
وأشفر الؿصـػات ورـ تصدى لفا و
 االعء عٍ ٝاجلل٠ل اٌعٍّ ٓ :ٟسقؿا يف اللخصص ت أو
را كان رـ الؽلب الؿـرقرة الؿجؿقطةت واللال تجؿاع وتؾاؿ
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كرقرا رـ الؿسا ؾ الؿراقبة طـاد الـااس ت وكاان لفاا طظاقؿ
ً
الققع يف إذمان و
ُ

ٚ اٌم١بَ عٍز ٝمٌزه رلهَ٠زب ٚثءؼزب وكػ ًعاا لؾخال اؼ ت
ب قااث إذا صااد َ الللمااؾ ت اكعؼاادت الاادروست ُ
وشاارحت
الؿلقنت و ُط ِّؾؼت الػرا د والػقا د ت وات الؿقفؼ و
ُ

ٚ رٍه ٘ز ٟاحلظزبٌخ احلم١م١زخ اٌزز ٟال ؼزى ٌغبٌزت

طؾؿاف ت وت ػاظ رؼروءاتافت
اٌعٍُ عٕٙزب واللال
ُ
سلصاقن َ
الطالااب الؿلجاادد ت
وتجعؾااف
َ
َ
والقااقخ الااقؼظت وو ثبلـااا اتُ
وإياكؿ طؾك العؾؿ وصؾبف ت وإيرار طؾك سا ر الؿؾذات ت إكاف
ٍ
شلء قدير و
الؿـ والػضؾ ت ومق طؾك كؾ
واسع ّ
2436/4/27ما
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 /7تغريدات علنًة
ال ؿدُ ت رب العالؿقـت ارلـ طؾقـا بلفضالف ت وأكررـا بـقالف ت
ورـ ـا رـ خقر وخصالفت وأصؾل وأسؾؿ طؾك خقر العدوشت
وأشر كبل ررسقشت كبقـا ر ؿد وطؾك الف وص ِبف أجؿعقـوو
أما بعد:
فؼد فاضت طؾقـا ال قاة ال دير ُة فققضفات وضخت طؾقـا يـابقعفات
اللاال ساافؾت العؾااؿت واذاطاات الػؽاارت وقرباات البعقاادت ومقكاات
العسقرت طبر را يسؿك بالسقشؾ رقديات فؽان ب را جارفات ورـطؼا
رقراقات وفؽرا سقآ ت واسلرؿر كؾ شاخص طبار إرؽاكاتافت وراـ
ذلااؽ حؽااؿ العؾااؿ وتغريداتاافت ولؿساااتف وورضاااتف ت اللاال رابفااا
الـااس مااذ إياااو لخػلفااا وسافقللفات وكـااا ب ؿااد ات قااد كقااركا
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سااابؼات ك ااق ( ألااػ ورضااة لؾخطقااب والخطبااة ت ورااـ خااالش
القاتس الصباحل يف بعض رجؿقطات صالب العؾؿ و
واسلؽؿؾـاما مذ إياو ت ورأيـا حسـ جدواما يف الـص واللـبقفت
وإثار العؼؾ واللـقيفت فؼقدكا تغريدات يف العؾؿت وحؽؿاا يف فـاقن
صؾب العؾؿت رخلؾػة إلقان ورقؽالت و حاوية الؽلب والقققخ
والقسا ؾ وأداب والؿـفجقة وووو
ِ
ارزات
اب الخَ ا
فجاءت كلِبرٍ فا َؼ القاؽؾ والـادى ** جؿا ً
اقال لعؿااري ص ّقا َ
ِ
السـقات
اؿ رااا يرجااك وكااؾ لطقػااة ** رـ الققخة إولك بذي
بفااا ففا ُ

 العؾؿ أجؾ رـ كؾ ٍ
رلعة ولذة وت ػة و
ُ
 إن العؾق َو يف الصدر كالجقامر واللقجان طؾك الرؤوس و
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تلؼاش الػا دة رـ أي ٍ
ّ ٓ
جفة كاكتوو
 ال ُ
يرسؿ الؿعؾقرة يف الذمـ ت واللؼققدُ يربلفا و
ػظ
ُ
إدران الؽلب رـ سقؿا الجاد والؿرؼػ و

ُ
القفادات ال ديرة رػاتق ُ العؾقو ٓ مل العؾقو وٓ جقامرماو

ُ
اقر الؿعؾقرااة يف كااؾ
 حؿا ُاؾ الؽلااب يف كااؾ رؽااان يعـاال حضا َ
الظرو و
ْ
اجعؾ رـ الؽلاب القاحدت كلبا طدة بالؿزامر القاكعة و

 الجااقآت ال ديرااة رجاااش لؾؼااراءة ولؽـفااا لقساات رجااآ
لؾ ػظ واللركقز و
 الؼراء ُة تداوي الجفؾت وتداوي اللخؾػت وتصـع اإلبداع و
ِ
العؾؿ وآسلـارة و
رؼدرات أج ّؾفا
ضارة الؿجلؿعقة
 لؾ
ٌ
ُ
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 ارلال ُ الؽلب زيـ ٌة وتعؾؿ ووطل و
ُعالج بقلء َ
ررؾ الؼراءة و
 العؼقش الؿـغؾؼة ٓ ت ُ
 آصالع يؼرأ الؿعؾقرة ت وال قاة وإشخاصت والؿقاقػ و
 كؾؿا تػاكك الؿر ُء يف ر بة العؾؿت ش ّعت طؾقف الرؿار و
تػفاؿت والرالراة وطال
تعار ت والراكقاة ّ
 الؼراء ًة إولك لؾؽلااب ّ
وإتؼان و
ِ
الؽلاب طد َة ررات خقر رـ تبديؾف بيخر و
 تؽرار
 إلوأ اٌىزبة ورا فق ورا ت تت ورا بقـ السطقر و
 الل قق ُة طؾك الؽلاب أولك تؼـقات الؼراءة الـؼدية و
الؽلب رـابع الػقا دت وٓ تخؾق رـ أوابد و

ُ
 إٌ ُٙاٌموان ٛ٘ ٟاٌموا ح يف كؾ را ُش ـ بالػقا د و
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 اٌموا ح رٍ ٛاٌموا ح زطارة ٓ يػؼففا إٓ قال ؾ رـ الـاسو
 طؾجخ اٌىزت فري أٌؿ ِوح رـ ص بة الرؼالء والؿربطقـ و
 مثخ طلالبد رش وبٌىزت وصداقات تتد الؿعؾقرات و
 اٌؽٛص يف أعّبق اٌىزبة يقلد أفؽاارا تللقػقاة أو كؼدياة ت أو
تلصقؾقة و
 بعااض الؽلااب الؿطقلااة ٓ تُؼاارأ طؾااك كااؾ حاااشت بااؾ تُساالؾ
اسلالٓوو!
 آصالع الؿلؼـ اسلقعاب لؽؾ رـاحل الؿجلؿع وثرواتف و
 يف اٌموا ح ثٙغخ هٚؽ١خ ٚربط فبهع ٟيؾؿع يف كؾ رؽان و
 رمٍ ً١ادلمزو ٚكانّزب يـلفال إلاك تؼؾقاؾ ال ضاقر وماقان
الللثقر و
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 الوأ ٌش١قه ٚخلظِٕٚ ِٗٛبـَز ٗ١للسالقطب الخاال ت
وتدفع العصؿة و
تؿلزج الؼراءة بالطعاو والقراب و
تؽقن قار ا حلك
 لـ
َ
َ
ُ

 إما طبهد اٌموا ح لٛرب ١ِٛ٠ب أصب ت ررؼػا راققا و
 لؽؾ كلاب رادة ُت ػظت تؽؿـ يف خالصاتف وكػا سف و
 لق تلرؾـا رداء َة الجفؾت لسارطـا يف العؾؿ ور بلف و
 تسؼط بعض الرؤوس إذا تؽؾؿت وباكت جفاللفا و
 اٌعٍُ :رلقن فقققخت فقروحت فبالغت ثؿ رملػات و
ُ

ُ

 ادلنت ٠ؾفظ أٚال ٠ٚموأ عٍ ٝش١ـ صبٔ١ب وي ّقك طؾقف ثالراو
 مثخ وزت ٌٍفبنلح وأخرى لؾؿلعةت وثالرة لزيادة العؼؾ و
 اٌموا ح يف وً ٌِ ْٛعويف تقسع العؼؾت وتزيد يف القطل و
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 آرتفان الؿذمبل الػؼفل أولك لبِـات اللعصب و
 تدريس العؾؿ تعؾؿ وزكاةت وترسقخ وردافعة لؾباصؾ و
 يف الطؾب ٓ تـلؼص العؾؿاءت وٓ تجالس الجفالءت وٓ تلرفاع
كالؽبراءو
وحرو
 را اكلؼص أحدٌ العؾؿاء إٓ كؼص رـف بؼدر وققعلف فقفؿت ُ
البركة و
 اٌعًّ ثبٌعٍُ ٠وٍـ اٌفبنلح ويـقر الؼؾبت ويقع آقلداءو
َ٠ م ظ اٌعبمل ثبٌزٕبـٌ اٌلٔ ٞٛ١واللعزز الذاتلو
 عٍُ ثء أفءق كبساتقـ ذابؾةت وزخار َ رلسخةو
 األكة لجزً اٌغٍززت وال ؽؿااة قباؾ الاادطقةت وال ػاظ قبااؾ
الظفقر و
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 حي١ززب اٌعٍززُ ثزلهَ٠ززٗ أِٚناوورززٗ أو تبؾقغاافت أو تللقػااف
وتفذيبف و
ُ

 ال رؾل اٌعٍُ شٙبكاد ٚال ِوارت أو وجامات ورـاصب و
 اٌمٍُ ٚاٌموعبً ٌٍعٍ َٛكالعؿاد وإساس و
ُ

 عٍُ اجلّٚ ٛفض إٌٛاثػ واصـ ِع الؿقامب و
ُ

الـظر يف الؿؽلبة و
 أمجً ؽلانك احل١بح
ُ
 اؽفظ ٚأٌٍ ثؿ ط ّؾؿ ودرست تـؾ وترأسو
ٌ زز ٌ١ع١جززب االعزززناه يف اٌعٍززُ ولؽااـ العقااب آخاالال ُ
واللجـل و
 اٌعٍُ ثوا٘ن والبرامقـ أصقش ورصادر و
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 ادلَززبنً ادلعمززلح ٠فىٙززب اٌشزز١ـ أو ال ػااظت أو اللؽاارار
الؿسلديؿ و
رشاػت رااـفؿت وإن بعاادوا
 العؾؿااء رياااحقـ الادكقا إن قااابؾلَفؿ
َ
شؿؿت ري َ فؿ و
َ
 الجا شر والؿرتبة شر ت والعؾؿ شر القرفقـ و
 رجالسة العؾؿاء طؾؿ وفؼف وثبات و
 احلسبقا تدريس العؾؿ لقخرج الـقابغت وتُدفع الرزايا و
 لق كؾ إراو رسجدت ارالفـ اللادريس لبارز لـاا يف إحقااء كاؾ
كػقس و
وكرقر إكؾ وكرقر الراحة و
كرقر الـقو
ُ ٓ ي رز
ُ
العؾؿ ُ
َ
ظات سريعةت وخطط رـقعةت ودروس ضؾقعةو
العؾؿ ل

ٌ
ُ
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 اٌعٍُ وبٌجؾو اخلضُ تُجؿع درر ت وتُؾلؿس يقاققلُفو
ُ

ُ

ارور ت أو آسلطال ُة بفو
٠ فٕ ٟاٌعٍُ ٘غوأٗ أو
ُ
 الؿغلبط بالعؾؿ يجد حالوتف حلك حاش الؿرض و
أحؽؿف ت ورـ الؿقطظة أر ًقفاو
أمؿفت ورـ الػؼف
َ
 خذ رـ العؾؿ ّ
 العؾؿ ساللؿ تُصعد باللدريجت ولقس باللفريج واللػقيج و
حؿاسؽ العؾؿل رـضبطا رلرشد ًات رجدوٓ و
 لقؽـ
ُ
شالو
 لق ُجؿعت كػا س الدكقا وثرواتفا كؾفات لؿا بؾغت
العؾاؿ َ
َ
وجؿآً و
الققطان كالعؾؿ وتدريسفت ورذاكرتفو
 لقس شل ٌء َيؼرع
َ
 العؾؿ ُيعز ويعؾقؽت فال تذلف ف ُقرديؽو
 إذا لؿ ّ
خقر فقـاو
يفذبـا العؾؿت فال َ
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تعب ورعاكاةت وكفايلف صرب ورـاجاة و
 العؾؿ أولف ٌ
 آفة العؾؿ كسقاكفت وآفة الدطقة تركفات وآفة الؽلب تضققعفا و
 لق تجؿعت فضا ُؾ الدكقا وجقامرما لؿا فاقت فضقؾة العؾؿو
ِ
أسرار العؾؿ أكف يرفع الػؼراءت ويضع القجفاء و
 رـ
 طالج َ
رؾؾ الؼراءة بؼراءة رخلؾػة و
 طجبم لؿـ يريد ضبط العؾؿ بال تؽرار و!
 إكؿا يؼع كسقان العؾؿ رـ طدو اللؽرارت وطدو اللادريس وطادو
الؿقاركة و
 ثؿة فقا د طؾؿقة ٓ تُسلخرج إٓ بؿزيد اللؽرار و
 اٌموا اد ادلزٕمٍخ رشززذ اٌغبٌزت وتبادد وقلاف ت وتػؼاد
الؿـفجقة و
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 رٍق١ض اٌفٛانل وتؼققد الققارد مل كـقز الؽلب و
 رـ قؾة الصبر وضعػ الفؿة يف العؾؿت آكلؼاش رـ كلاب إلاك
آخر و
 الـقة الصافقة تؾ ّقـ العؾؿت وتـعش الؼؾبت وتبار الرؿار و
 س َبؼ السؾػ بالـقات وبالعزَراتت وبالـػقس إبقات و
 مااؾ فؽاار صالااب أن يؽاارر رخلصاار البخاااري طقااريـ راارةت
ويعايـ ثؿرتفوو
ُ
ػاظ بالؿتات فرسخقات وتراخك رـ بعدمؿ فـسقا و
كرر ال
ّ 
 ٓ أقب رؿـ حػظ طؾؿمت ورا طؿؾ بف أو بؾغف يف الـاسو
اللزرت العؾؿاء كلصدقاء ٕحرزت فقا د جؿةو
 أرا إكؽ لق
َ
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 رااا حصااؾف السااؾػ يف سااـقات حصااؾـا يف ل ظااات ت ولؽااـ
الفؿؿ يف سباتو
 اإلصرار العؾؿل ي ّطؿ طؼبات الطريؼ و
 اللؿس رـ العؾقو أكػعفات ورـ الؿلقن أشافرمات وراـ الؽلاب
أص فات ورـ القققخ أصدقفؿ و
 لق اسلداو صاالب العؾاؿ كلباا ر اددةت ٕاـالفؿ طاـ رؽلباات
وسقعة و
 اٌزشزذ اٌعٍِّ ٟظلهٖ ؼ١زبة ادلٕٙغ١زخ وال ؿااس
الؿلفقرو
ُ

ُ

 اٌعٍُ ٠يٕ٠ه ـء رمجؾزٗ ويرفعاؽ فاال تُفـْافت وياققر فاال
تس ّػففو
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 اقرأ قاطدا وقا ؿات وفِل كؾ رؽانت حلك ٓ تسؾق بسقاما و
 الؽلااب والـاات ٓ تغـقااؽ طااـ حضااقر الاادروست وسااؿت
القققخ و
َ
وريث العؾؿاء خقر رـ أن تؽقن وريث إدطقاء و
تؽقن
ٕ ن
َ
 إذا وقاار العؾااؿ يف الؼؾاابت ضفاار طؾااك الجااقارح ت وحاااش دون
الؼقادح و
 لقس رـ ال ؽؿة اإلصالة يف كلاب صاغقرت أو اللعرار يف كلااب
صقيؾوو
َ ثؿ َة رؼدرة رـفجقة سؾقكقةت تلؿرؾ يف كلب أدب الطؾب و
كلاااب كإصاااادقاء ُت ؿاااؾ وتُخالاااؾت كالصااااديؼ
 مـالاااؽ
ٌ
والجؾقس حلك تؾلصؼ بؽ و
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 لؽؾ ٍ
رلـ ردةت ولؽؾ شرحٍ رحؾةت فلطط كؾ ذي حؼ وقلف و
 إذا بزات الفؿة لؾعؾؿت فاطؾؿ أكف فضؾ ات خصؽ بف و
 الؼراءة الجؿاطقة كقاط لؾؼؾب والعؼؾ والجقارح و
 جؿع الؽلب خقر رـ الؿسلؾزرات الدكققية و
ورسؿف و
اقلـقت كلابات فاطر طـقاكف
 كؾؿا
َ
َ
 إكؿا العؾؿ باللعؾؿ طؿؾقة رسلؿرة لؿ تؼقد بزرـ وو
 وراثة العؾؿ أطظؿ ال ظقظت وأتؿ إرزا و
 اسلقعار حالوة العؾؿت تؿ ق رعاكاة الجؿع وآسلذكار و
ّ 
حصؾقا العؾؿ وجؿعق ت طاكقا فقف وكابدو و
جؾ الذيـ ّ
 للؽـ رعؾقراتُؽ بإدلةت ولقس باللفريج واإلكقا قاتو
َ
فلفؿؾ جقامر وأصقلف و
 ٓ تُغر يف ُرؾ العؾؿت
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تقققر العؾؿ أراو الصغار رسالة أولقة لؾفؿ وآسلعداد و

ُ
 ٓ يزدا ُد العؼؾ بقلء كالعؾؿ ورـا ر و ورزامر و
صؾب العؾؿ مدى وكدىت وتؼك ورجاو

ُ
ُ

 اٌعٍّب طٕفبْ :طؾؿا ُء َجـانت وطؾؿاء لسان و
 إكؿا تؽرر أخطاؤكا ت لؼؾة طؾؿـا وفؼفـا و
ُ

 اجل ٍٛ٠ ًٙادلقبٌفبد والعؾؿ يطؿسفا و
 ققا ُو الؾقؾ صبغ ُة العؾؿ الروحقة و
َ
حػظ ووطك وصـّػ و
فرس الؽلبت
َ رـ َف َ
ٌ
حػظت وتسامؾف كسقان و
ورع العالؿ
ُ 
أصؿ ُر ٍ
ضـ و

ُ
صالب طؾ ٍؿ بال أدب كصخر ً
 تراخل العالؿ يف الســت تُفؿ ٌة طـد الخال ؼ و
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ْ
يعؿؾ بعؾؿفت تفاوت مقبلُف يف الـاس و
 رـ لؿ
ُ

 عٕبطززو اذلّززخ اٌعٍّ١ززخ :الصاابر والطؿااقح ت واساالرؿار
إوقاتو
ُ

 إمنب ٠عزنه ثبألشؽبي عٓ اٌعٍُ رـ لؿ ُيعطف مؿلفت أو يجاد
حالوتف و
ُ
القغؾ لق تدبرت و
 ال رمً :رقغقش طـ العؾؿت فالعؾؿ مق
 الؿاالعؾؿ الجاااد ٓ يػااقت فا اادةت أو يسا ّاق فضااقؾةت أو يلاار
فريدة!
 كؾ رلعؾؿ سا ٍع إلك الجـة ت وكػك بذلؽ شرفا وسمددا و
 اإليقاء العؾؿل إيقا ٌء إلك ات وفضؾف ورحؿلف و
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َ
وتعؿؾ بف إلك
تؽقن رـ أمؾ الؼرآن حلك تؼرأ حؼ قراءتفت
 لـ
َ
كفايلف و
يمت العؾؿاء شالء كالخقاقة ( إكؿاا يخقاك اتَ راـ طبااد
 لؿ َ
العؾؿاء و
 إكؿا ُ
يرؼؾ العؿؾ بالعؾؿت راـ ذكاب داماؿت أو خطقتاة قاتؾاةت أو
شفقة فاكقة و
اؿ طؾااك أمؾااف بالقاار والدياكااةت وبعااد رؿاااتفؿ
 يجااري العؾا ُ
بإجر والؿؽاكة و
الؽبر والقمؿ وحب الراحة و
 يؿـع رـ العؾؿ
ُ
 تقسعؽ العؾؿل ٓ يؿـعؽ رـ قبقش ال ؼ ت بؾ الػرح بف و
 آسلؽبار بالعؾؿ يـايف رؼصقد ت ويفؾؽ أص ابف و
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ِ
فؾقسلغـ طـ الـاست للعؿ بف البركة و
 إذا تعؾؿ الطالب
 ال قار العؾؿل إذا صار جدًٓت أفسد العؾؿ و
الطالب رـ قؾة العؾاؿت وضاعػ ال جاةت وحاب
 إكؿا يلصؾب
ُ
اللؼؾقد و
الػفؿ رـ الؿعصقة واللبعقةت والؿ دودية و
 يـغؾؼ
ُ
 الؿااااراءة يف العؾااااؿ واسااااعةت وٓ ياااادفعفا شاااالء كآفلؼااااار
والؿجامدة و
 الطالب جـاحا يف العؾؿ الخطاة والقاقخت والؼاراءة والؽلاباةت
ثؿ البالغ والدطقة و
طؾؿ ي ؿؾ طؾك الخققةت ويـبت اإلخالص و
 يف العؾؿ ٌ
فالظؾؿات تؽلـػؽو
أكقار العؾؿت وإٓ
ُ
 ل ُق َر طؾقؽ َ
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خلؿت كلابا فؾخّ صت وحؼؼت واسلػفؿ!
 إذا
َ
ِ
فلـس را صالعلفو
تجعؾ
ٓ
الؽلاب أبقضت َ
َ
 طؾقو السؾػ تعظؿ يف ففؿفا وقؾة ألػاضفات وبركة رعاكقفا و
 تدار الراسخقـ قبؾ رقتفؿت فلبؽل طؾقفؿ حسرات و
فارفر ت وطش يف دواخؾف وشقارد و
 اكظر رق َؾؽ العؾؿل ْ
 العؾاااؿ يجعؾاااؽ راااـ رعؾؿااال الـااااس الخقااارت فلسااالغػر لاااؽ
الؽا ـات و
 حقـؿا يلؼاطس حؿؾة العؾؿ طـ رساللفؿ يـلصب جفاش للؾاؽ
الرسالة ( رؤوسا جفآً و
 فريضة ٓرعة كالصالة تجعؾؽ يقرقا تسلقعر حاجلاؽ لؾعؾاؿ
(فريضة طؾك كؾ رسؾؿ و
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 تطاوش اللؾؿقذ طؾك أساتذتف أولك درجات اإلفالس و
 راجع أسلا َذ بؾطػ وأدبت لل قز البركة والرتب و
ُ ب ً
ث أفاكقـ إخال ت كبرؽ العؾؿ وإورا و
 العؾقو تُقلج بالؿلقنت فال قاشلت ثؿ القروح والؿطقٓت و
 اللعؾقؼاااات طؾاااك الؿلاااقن الصاااغقرةت تجعاااؾ رـفاااا حقاشااال
را عاتو
 كرر العؾؿ حلك يرسخت فؿـ قبؾؽ كرروا حلك رسخقا و
 العؾؿ أولف رلعبةت ووسطف رجامدةت وكفايلف حقاة سعقدة و
 يـؼص العؼؾت ويزش الؾسانت إذا تؽؾؿت يف اقر اللخصص و
 رـ وجد لذ َة العؾؿت لؿ يقبع رـ رقا د و
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 اٌشززٛ١ؿ ِززوآح ٌٍغبٌززت وفااقفؿ طباااقرة تؾخااص الؽلااب ت
وتخلصر الؿسا ؾ و
ُ

طؾؿ وففؿت وديـ وتربقة و
 مثواد األش١بؿٌ :
 مثخ عٍ ٓ َٛتُسلخرج إٓ بؿالزرة القققخ و
فـ ي سـف بعض الطالب الؽَلبةت فجادّ يف
 اخلصار الؿطقٓت ّ
تعؾؿف و
 اٌىزبثخ ٔ ِٓ ٛاٌغٍت فاكلب وحررت واطرض و
 إٌفٌ اٌعٍّ١خ عٍِ ٝب اعزبكد فنن طقدتفا اللخريجات
وإسارل والـؼقٓتت اطلادت ووطلفاو
 االعء عٍ ٝاٌفمٗ ادلن٘ج ٟادلمبهْ يقرث السعةت ويقعؾ
اإلدرا وآطلذار و
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 ٌ١ٌ اٌعرح ثىضوح اٌىزت ٚال لٍزٙب وإكؿا العبارة بؽقػقاة
آكلػاع بفا و
 ادلىزجخ اٌ١ٍٛعخ ؼٕب ٌظبؽجٙب وثرا ٌء لؿرتاديفا و
 ادلىزجخ اٌظؽريح تلسع بفؿة صاحبفا و
 ادلز ْٛاٌظؽريح ت ّقك بؼال د الذمب و
 محٍخ اٌموآْ ا َٛاألؽ١ب وإٓ اكطػلت سريعا و
 اؽفظ اٌموآْ ٚلُ ثٗ اٌٍ ً١واطؿؾ بف يف الـفار و
 ٌ١ٌ أعظُ حلٍّخ اٌموآْ رـ الصالة بفت أو تعؾقؿف الـاس و
ُ

٠ وٍـ اٌموآْ ثبإلِبِخ أو باللفجدت أو بلػسقر لؾـاس و
ُ

 ـزؼ اٌجبه ٞرفزؼ ثٗ احلظ ْٛوت ؾ رقؽالتت وتلسع بف
الؿدار و
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 يف زاد الؿعاد زاد سـلت وفؼف رصقـت وطؾؿ ازير و
الؿـقػةت وال دا ؼ إلقػة و
 رياض الصال قـ كالرياض ُ
 الص ق ان ســ ثابلةت ورعان كابلةت وأصقش راسخة و
تؼاقو رـفجاؽ
 الؼراءة ٓبـ تقؿقة ٓ تزيد طؾؿا ف سابت باؾ ّ
وتػؽقر و
 رغـل ابـ قدارة رقسقطةت وطؿؼ وتلصقؾ و
 كلب الػؼف الؿجارد فؼاف وتـبقافت وكلاب فؼاف ال اديث ت ؾقاؾ
وتدلقؾو
 جعؾ كلب ألةت أصقٓ وااياتت يـسل الؿعالؿ الؿفؿات و
ُجؿااعت وإصااقش تُقاالرى ت والؿعااار
 كلااب اللخصااص ت َ
تُـلؼكو
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 اإلفراط يف كلب ألةت أضاع الزران والبرمان والقجدان و
ارأت الؽلاااب ثالثااا فلكاات جااادت وخؿسااا فلكاات صاابقرت
 إذا قا َ
وطقرات فلكت جسقر و
 ٓ تغـاال الرؼافا ُة اإللؽلروكقااة طااـ حضااقر الاادروست وحاادا ؼ
الؿ اضرات و
 دطااقى أن ً
ااقض
كااؾ العؾاااقو يف الـااتت أضاااعػ الفؿااؿت وقا ّ
العزا ؿو
 لقس لضعػ الفؿؿ طالج كالادطاء ورطالعاة الساقرت والضاقؼ
بالفقانو
ٕ ن تؿقت فؼقرا ر با لؾؽلبت خقر رـ رقتة اـكت طؾك جفاؾ
وططب
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ُ
رضضت رجامدة لؾجفؾ والفقى

حؿؾ الؽلاب طؾك َ
 رله ٌ٠إٌَٓ كقر لفات وترسقخ لؿعاكقفات وتعظقؿ لرسقش
ات و
ُ

وردع لؾجفالاةت وحارب
 اٌله ًٚاٌعٍّ١زخ إؽ١زب ٌٍقزري
ٌ
طؾك الخرافة و
 رعٍ ُ١ـضبنً اٌعٍُ ورؽاكة العؾؿاء يسلفقي الراابقـ و
فؾـدرس رعف أدبف وفضا ؾف و
العؾؿ
درسـا
ْ
َ
 إذا ْ
شلن العؾؿ يف صبا ت و ّقر يف ك َبر وفِل رؤا و
طر
َ
َ رـ َ
 خالط طؾؿاء أخرة والققار ت وتق ً طؾؿاء الدكقا والديـار و
 كااؿ رااـ طااالؿ فضااا قاتت اكؽقااػ طـااد إزرااات ت وطاااش
لبعض الدريفؿات و
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 العؾؿ ٌ
ققش وطؿؾت وجد وجفادت وكص وبقان و
 لقؽـ لؽ رع اللالوة تػسقرت وقؾؿ وت رير و
 اسلعـ طؾك ال ػظ بالؽلابةت وطؾك الصبر بالرفؼة والؿعاودة و
 لقؽـ طؿؾؽ أكرر رـ كؼد ت وخقر فق شر و
 مجران الؽلبت أولك خطقات تبديد الققت و
 اإلرار ُة والخطابة رعقـات طؾك العؾؿ وحػظف ور بلف و
قرأت فاطلد الؼراءة الساريعة ت والطار الؿـقعاةت والؿعااين
 إذا
َ
البديعة و
الؽلاب العؿقؼاةت ولؾؿاللاة كلاب الؼصاصت ولؾضاقؼة
 لؾـبامة
ُ
كلب الطرا ػ و
 لؾطالب رػاتق ٌ ٓ ي سـفا إٓ الققخ الؿربل و
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 ٓ يؿر طؾقؽ يقو بال قراءةت وٓ ساطة بال اسلػادة ت وٓ ل ظاة
بال اطلبار و
اقر أن فقفا كـقزا ودرر ًات تب اث طاـ
 الؿطقٓت وإن أثؼؾتت َ
اقاص و
 رااـ الؽلااب رااا مااق كلاااب القسااادةت وكلاااب السااػرت وكلاااب
العؿرو
 لؽؾ طالؿ أسؾقبفت فؽلابات ابـ الؼقؿ ُت ػظت وكلابات شقخف
ابـ تقؿقة تػفؿ و
 إطااالو العباااقرة يزياادوكؽ رااع الػرا ااد صرا ااؼ يف اللػؽقاار
وآسلـباط و

- 67 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

صالااب بااال حػااظت وٓ شااقخ بااال ففااؿت وٓ رجلفااد بااال
ٓ
َ
اسلـباصات و
 الب ث العؾؿل يعقد ٕصقش الؿصاادرت ولاقس رخلصاراتفا
ورخالػقفا و
 ٓ تـسب لعالؿ ققًٓت حلك تؼػ طؾك كالرف و
 كؿ رـ طالؿ تؼقلقا طؾقف ت وكلبف خالقة رـ ذلؽوو!
الطالب َ
بقنت وطارة و
حقش العالِؿ ُخ ّؾصت ور

َ
ُ
 حاذر كؼد العؾؿااءت ورضااماة الػضاالءت حلاك تؿلؾاؽ كاصاقة
العؾؿ وإدب و
ُ 
طؿؾ العالؿ بعؾؿفت وصدقف يف سؾقكفت يؾبسف الفقبة والؼبقش و
 إذا تـاقض العالؿ بال رسقغت تساقطت كؾؿاتف يف الـاسو!
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 ي لاج العالؿ رع حػظف وففؿف كقرة رـ القطل الؿسلـقر و
 ٓ اكلػاع بالعالؿ ودروسفت إٓ إذا احلُضـ رمسسقا و
 اصـع طالؿم تصـع أرةت واخذش طالؿا تخذش أرةوو!
 يف إجفااااااازة ال ديراااااااة كقافاااااااذ لؾ ػاااااااظ والؼاااااااراءة
وآكضباط العؾؿل و
 أطٛي اٌعٍُ :تعظقؿفت وصقن الققتت واللػاين يف جؿعف و
 ٓ طؾؿ بال طؿؾت وٓ فؼف بال طؼؾت وٓ طؼؾ بال كؿاء و
 إذا لؿ ُير العؾؿ يف أخالقؽت فال تعؾؿت وٓ قرأتو
 يؼاارأ أكاااس لؾلساااللتوآخرون لؾلعاااللت فاااقرأ أكاات لؾؿعااالل
والغقالل و
ِ 
أطط العؾؿ بال ابلذاشت وبؾغف بال اطلالشت واكقر بآسلدٓش و
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 ٓ تـؼد كلابم حلك تؼرأ ت وٓ رسالة حلك تػ َ صفات وٓ كصم
حلك تدقؼفو
 رزززلثو اٌمزززوآْ عٍزززُ آفزززو يػاااقض باإليؿاااان والؿعااااين
وآسلـباصات و
 اٌَقاي ِفززبػ اٌعٍزَٛت والللراؾ كافاذة الػفاقوت واللؽارار
ررتؼك الـجقوو
 وً عٍُ ال ٕ٠فعه فال تقغؾ كػسؽ بف و
القفقات والؿباحاتت حلك يدع رسؾؽفو
العالؿ
ُ يضعػ
ُ
َ
يمرقن أبقابف ت ويلراخقن طـ رحابفو
 يدّ طقن ر بة العؾؿت وٓ ّ
 زيـة الطالب رع شققخف الصؿت حلك يلذكقا لفو
 ر ب ُة العالؿ ٓ تعـل تؼديسف وإصابلف يف كؾ اخلقار و
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 ٓ يـلفل الطالب رـ العؾؿ حلك يسلقعر جفؾف وحاجلف و
 ـوق ِب ثن عبٌت اإلٔشبن١بد وصالب الللصقالت و
ٌٍ عٍُ ؽءٚح ِشعخ إذا تراجعت فص ّ كقلؽت واسل ضر
أوراد و
ِ يٌخ اٌغبٌت ِٓ ٚل١عزٗ يف شٛ١فٗ وساقر طؾاك ماقا
وشروخف و
ه

 عب٘ززل ٘ززٛان ٌٍعٍززُ وجامااد طؼؾااؽ لؾصااقابت وجامااد
كػسؽ ل كلاج و
َ
 اٌعٍُ رٍٕ١زٗ اٌعجزبكح وتعؾقاف الخ َؾاقاتت وتساققف إوراد
الروحقةو
 اسلدارة الؿطالعة طـقان الجدت وطالج الـسقان و
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 صؿااقح العااالؿ الاادكققي يخرجااف طااـ رياااض العؾااؿ وحاادا ؼ
الؿؾذات و
 تُدفع شفر ُة العالؿ باإلخالصت وشفقتف باللقاضع والزمد و
كلاب ُقرئ طقرات الؿرات و
 را اسلعسر
ٌ
 اش ِذ الفؿ َة باللصبرت واللجؾد واللػرد و
 كؾ رفلؿ رـجزت وكؾ مؿاو ققاوت وكؾ ررابر رؼداو و
واللراجؿ الذمب و
 إذا تؼاطست يف الطؾبت فاقرأ السقرت
َ
 لااقؽـ حرصااؽ لؾعؾااؿ ٓ الاادكقات وجؿعااؽ لؾؽلااب ٓ لؾؿاااشت
وسعقؽ يف البالغت ٓ إسقا و
 يرتؼل العالؿ بصدقف وبدطقتف وتػاكقف البالال و
 إذا اكزوى العالؿت اكزوت خقراتفت و َلؿ تؽقػف رملػاتف و
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 لق طؿؾـا بؽؾ سـةت لعرفـا الســ والعؾؿ والبركة و
 ٓ راحة لطالب إٓ يف الطؾبت قراءة وحػظم وتدويـاو
 يف العؾؿ اسلعذ بات رـ الؽسؾ والعجزت وسقء الرفقؼ و
 يف حااادا ؼ العؾاااؿ يقاااؿ الطالاااب الؿ اساااـ بؼااادر إخالصاااف
وإقبالفو
 لقؽـ العالؿ بقـ العزلة والخؾطةت ٓ يؽلؿ العؾؿت وٓ يذلف لغقر
أمؾف و
ِ سـان العالؿ لساكفت وحجلف وصدطف بال ؼ و
 اٌعٍزززُ هأً اٌفضزززبنً ورسااالقدع الجاااقامرت ورـلفاااك
الؿ اسـو
 ال ٠مَ ٛلٍت اٌعبمل إال ِٓ كٔ١ب مٌٍ١خ أو رققػ مزيؾ و
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اللعؾااقؿ ِم ّجقاار ت واإلخااالص أسااقر ت وكػااع الـاااس
 لااقؽـ
ُ
أرقر و
العالؿ إٓ رـ رقا د طؾؿقةت أو رجالس فؼفقة و
يقبع
ُ ٓ
ُ
 اسل ضر اإلخالص طـد كؾ درس تؾؼقفت أو طؾؿ تػلقف و
جفؾق وو!
 الجفاش إرا فلـق ت أو خذلق ت أو ّ
 رلسس ُة العالؿ الضؾقعت ت ؿقف وتُعؾقفت وتغـقف
رفرةت ورفؼاء خ َقرة و
كص ةت وجؾساء َ
 لقؽـ لؾعالؿ خقاص َ
 بال ُغ العؾؿ تربقلُفت وحػظ الؼرآن يف اإلرارة والصالة بف و
رزج العؾؿ بالؾطا ػت يققعف وي ببف الـاس و
ُ 
 بركة العؾؿ يف العؿؾ بفت وتعؾقؿف الخال ؼ و
 إذا لؿ يعؿؾ العالؿ ببقاكفت لؿ يعد لف رؽان وٓ رؽاكةوو!
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 اسلرؿر شبابؽ يف العؾؿت وتـؿقة العؼؾت وزيادة الؿقامب و
 ٓ طؾؿ بال ورعت وٓ فؼف وٓ تؼقى و
 لقجعؾ العالؿ ررآة إكبقاء أرارفت ورارآة إاـقااء وراء ضفار ت
وررآة السػفاء ت ت قدرقف و
 رزاح العالؿ الدا ؿت يذمب مقبلفت ويـؼص طؾؿقلف و
 لقـ كؾؿة العالؿ ت لقي الـاست وتسلقلل طؾك أفتدتفؿ و
 اٌوٍٛؿ اٌعٍّ ٟؽفظ وففؿ واسلدارةت ورؿارسة صقيؾة و
ه

 اؽفظ ادلز ْٛرًٕ احلٛاش ٟواضبط إصقش تلذلؾ الػروعو

 اِزياط اٌعٍُ جبٛاحنه يجعؾؽ ٓ تغقب ساطةت وٓ تعقش
اإلضاطةو
 فن اٌعٍّب ثثكٌز ُٙولقس بسؿعلفؿ ورؽاكلفؿ و
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 يف العؾؿ طصؿة رـ الضاللةت ومداية رـ الفقى والغقاية و
 الؿعاصل تُـسل العؾؿت وتذمب حالوتفت وتطؿس بركلف و
 يف تػسااقر ابااـ كرقاار رحؿااف ات خالصااة الؿطااقٓتت وزُبااد
الؿخلصرات و
ٌ
ػقظت ورػفقوت ورؼروءت ورسلـبطت ورجؿقع و
 يف اٌعٍُ :ر
َ يؼ ُب بطالب العؾؿ ضب ُطف الػؼفقاتت وطدو حػظف أيات و!
 اكظر إلك َسعة العؾقوت وخذ أقر َبفا إلك كػسؽ وطؼؾؽ و
 لقؽـ دلق ُؾؽ العؾؿل صا ق مت ولسااكؽ فصاق ات واخلقاار
رجق ا و
ُ

 ال رٍيَ يف االعزٙبك باجلفاد إٓ إذا ُقرن بدلقؾ و!
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 لقس كؾ الـاس يصؾ لؾعؾؿت ولؽاـ راـ رالات كػسافت وزكاا
طؼؾفت وطؾت مؿلف و
صالب بؿـفجقة خقار راـ صالاب باال رـفجقاةت إوش رمصاؾت

ٌ
وأخر ربعرر و
 الؿـفجقة العؾؿقة تـ ّظؿ الطؾبت وتؼل الػقضك والعطب
 إذا اابرت رؽلبلُؽت ففق طالرة مجران و
 اللزارؽ شقخم رلؼـات لؾؼراءةت يخػػ أرزا ًء رـ العؾؿ و
وترسااخ رسااا ؾت وتؾغاال
 الؼااراء ُة طؾااك العااالؿ تػااؽ رسااا ؾت ّ
رسا ؾو
 ٓ يؿـا ُاع رااـ العؾااؿ شاال ٌء كاساالعجاش الرؿااارت والؼػااز طؾااك
الؿؼدرات و
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يرسخف ف سبت بؾ ويساطد طؾك ففؿف و
ك ُ
َلب العؾؿ ٓ ّ
ُ
اإليغاش يف ُر َؾ العؾؿ وارا بف يػؼد الجقمرت ويبدد أصقلف و

 ٓ تـقلء الدروس قبؾ رأي الرؤوست وققة اللاروست وزكااة
الـػقس و
الؼرآن رػلاح العؾقوت وسقد العؾقوت فاحػظف بال رويةت وافؼفاف

ُ
ب سـ كقة و
الساـَـ إبا َقـ وتقاصالت

العؾؿ را طرفلاف إطاقـت وكاان طؾاك ً
ُ
طؾقف إلسـ و
شقخ ثؼة ت خقر رـ كلب رجؿقطةت ورعؾقرات رـرقرة و
ٌ 
 يػاااال ُ القااااققخ قبااااؾ الؽلاااابت ويؾخصااااقن قبااااؾ الااااقر ت
ويص

قن طـد الؾغط و
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 فقضك العؾؿ أن تؽقن بال رـفجت وٓ شقخ ت وٓ رـارة رضقتةو
 الطالب الػقضقي يف ضؾؿات اللقفت وإن بدا لف اللؾذذو!
ُ يدار الققت باللـظقؿ وآسلغرا واللعظقؿ
ِ
ظات العؾؿ ص ٌة وفا دة و
 كؾ ل
 العؾؿ كقر إكقارت ورػلاح إرزا ت وتقجان إخال و
 بعض القققخ أشد إضاء ًة رـ الؽلبت وأبؾغ إفادة رـ الرتب و
 إن لؿ تؾلؼ بالعالؿ يف درست أو زيارة ر ددةت لؼقلف يف ال جو
ُ
العؿؾ بالعؾؿ الؼؾقؾت خقر رـ آسلرؽار بال طؾؿ وٓ سؾق و

 إدران الؿطالعة يعالج الفزاش والؿؾؾ والؿـاكػة و
ويدين ويبـل و
 آجلؿاع العؾؿل ي ّبب العؾؿت ُ
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 ٓ تغر ْ يف طؾؿ أٓتت فل ُِضع إصقش الؿؼدراتت والؼقاطد
الؿؿفدات و!
الؼصص والعبر و
ٌٍّ ءٌخ اٌعٍّ١خ تؾذ ْذ بالقعرت واسلؾف ِؿ
َ
 تع ُظ ُؿ الخققة يف الؼؾب بؿؼدار العؾؿ والعؿؾ بف و
 كرر ال اافظقن يف حقاتـاات وقاؾ العاارؾقنت وكرار الؿفرجاقنت
وقؾ ال ؽؿاء الـابفقن و
 العؾؿ ُيؾبسؽ تاجات فال تُسؼطفت ويؿـ ؽ وقار ًات فال تؾقثفوو!
 إذا ت قش العالؿ إلك ِ
ررتز ت جػا الـاست واكعدو تلثقر و
 رـ أمان العؾاؿ أماكاف اتت وراـ رفعافت رفعاف اتت وكؿاا تاديـ
تدانو

- 81 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

 أكرر تغقرات العؾؿاء رـ زخار الؿااشت فػار رـاف فارار راـ
إسدو
 تخقااؾ وأكاات يف رحاااب العؾااؿت ر ؿااقد الااذكرت ورااذرقو رااا
سقا و
 بؾقغ لذة العؾؿ تُـسل تعبف وشدتف وفؼر وو
زرـ القبابت ت ِ
زمر الؾباب و
 اتعب لؾعؾؿ َ
َجـ يف الققخقخة َ
 لذاذ ُة العؾؿ تغؾب اللعبت والؿرضت والؿـاو و
 الؿػؾس رـ يلصدر ربؽرات أو يـلؼد العؾؿاء رؽررات أو يلقد
رلػاخرا و
 ٓ تبؾع لذة العؾؿ حلك تسقر طؾك شق الؿلاطب و
 يف العؾؿ لذةت تجعؾؽ تمثر طؾك كؾ لذة و
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 إذا شااااؼ ال ػااااظ ابلاااادا ًءت فعالجااااف بالؽلابااااةت وآساااالؿاعت
والؿذاكرة و
 للؽـ سريع الؼراءةَت سريع إكؾت سريع اإلكجاز و
إن يف العؾؿ دوا ًء لؾقؽ والقر والقؼاءت فخذ رـف بسخاءو
ّ 
 يف اٌعٍُ فضٚ ٛور٠ب فخذ رـ خضقطف لقأد كبريا ف و
 ال رزعبمل إما عٍّذ وٓ تلػاخر إذا ِ
فؼفتت فال تازاش يف أوش
الطريؼ و
 اٌعٍّب ٍبكح ثعٍّ ُٙأخقار بصالحفؿ يف الـاس و
ّ
وجػ حؿاسف و
خقر ت
ِ ب رون عبمل اٌلعٛح إٓ ك َؼص ُ
ِ
َ
تصريػ طبؼريلف و
صالب طؾؿ طبؼريت لؿ ُي سـ
رب
ً 
ْ ٓ
تطؾ يف ألقات وٓ الؿطقٓتت وٓ اللػصقالت و
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 إذا جعؾت القسا ؾ رؼاصدت ضاع الزرانت واسلػرغ القلفان و
الؿؾا ت وأثاار قباؾ إشاعارت والؿؼاصاد
 خذ إصقش قباؾ ُ
قبؾ الققارد و
الطالب إذا ترؼػ و َلؿ يللصؾ ت وتبعرر و َلؿ يلـظؿ و
ضقع
ُ
َ ي ُ
تاادربت الااـػست واسلُساافؾت
 إذا ُقركاات
ُ
الصااؾقات بؽلااابت ّ
الؿجؾدات و
ِ ززٓ اخلززنالْ كٔزز ٛاٌعٍززُ ِٕززه وٓ تجاريااف أو ت دثااف
وتالصػفو
 رؽبىهد ٍٚبنً اٌعٍُ فلتؾػفا اللر ت وأفسدتفا الـعؿو
 اٌجل ثبدلغٛالد يعـل آكؼطاع السريعت والعزو العؾؿلو
 إكِبْ وزبة عبِ سقجؿع لؽ القطل واإلتؼان واللرسقخو
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٠ زى ْٛإٌجٛغ اٌعٍّ ِٓ ٟاإلكاِخ اٌموان١خ واإلصارارت
واللؽرار اللاوو
ُ

 ال رَزعغً اٌعٍُ ـزؾوِٗ وٓ تمخر فلـادو طؾقافت ولؽاـ
بادر باطلداش و
ه

 ال رىرتس ثثٍئٍخ اٌغبٌت اٌزٛاع ٟفنكاف َي ػاز ويعؾقاؽت
ويدكقؽو
وسقا ُيضعػؽ ُ
ُ

ِٕ بلشززخ اٌغززءة إثااراء وفلقحااات طؾؿقااة واساالـباصقةت فااال
تغؾؼفاو
ُ

 وزززبة اٌعّززو جااارعل ثااريت تلصااقؾلت ياامتك طؾقااف جقت ا ًة
وذمابا و
وقـصفا يف الزران و
كلب جقارعت ح ّؼفا اللؽرارت
ُ
 يف كؾ طؾ ٍؿ ٌ
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ورؾ ِف وطذوبلف و
 تُعا َلج صعقب ُة العؾؿ بؾطا ػف ُ
ُ 
بعض الؽلب ي ؾفا كلاب آخرت كـظقر أو شرح أو حاشقة و
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ب العله!...
 /8قًَ ٌه يف صد ِر طال ِ
وأداب وإخالققات يف "ال قااة العؾؿقاة " لطاالب
الؼقؿ
ُ
تلؽا َث َر ُ
ولؽـ ققؿا أصقؾةت وآدابا ركقزةت كعلؼد أكاف ٓ اكػؽاا طـفاا
العؾؿت
ً
لؾطالب الذكلت والؼارئ القيفت الذي يساعك لخدراة ديـاف وأرلاف ت
وي اارص طؾااك آساالعادة واإلحقاااء وآرتؼاااء ت ورااـ أمااؿ مااذ
الؼقؿت واللل تعلبر خالصة حقاة الطالاب العؾؿقاةت ورـلفاك إبداطاف
وتقمجف :
ُ

 -1اٌعٍُ اخلش١خ:

ِ
خقاقة اتت واللؼارب
لقؽـ طؾؿؽت وتؾؽ الؿؼاروءات ساببا لـقاؾ
إلقااف ت فلزيااد اللؼااقىت ويعظااؿ العؿااؾت وتاازداد الؿراقبااةت ويـباات
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اإلخالص ت ويرؿر القرع ت قاش تعالك  (:إكؿا يخقك اتَ رـ طبااد
العؾؿاء سقرة فاصر و
 -2اٌزغ٠ٛل  ٌ١ٌٚاٌزىضري :

للؼؾ فـقكؽت ولؽـ الطالب الؿجقد الؿلؼـت الذي يضبط الؿلقنت
ويػؼف القروحت ويػؼف الؼقاطدت ولقس ذلؽ الؿسالؽرر باال وطال ت
والؿسلزيد بال زيادةت فقؽرار آصاالع والجؿاع باال رجؿاقع قؾبال
اإلحساان طؾاك كاؾ
رـلج وو!ويف الخديث الص ق ( :إن اتَ كلب
َ
ٍ
شلء و
ُ

 -3اٌعغب  ٌ١ٌٚاجلفب :

ب قث إذا بؾغت الؿبؾغت واحلاج الـاس إلقؽ فؾلؽـ ذلؽ الؿعطاء
بال جػاءت ( بؾغقا طـل ولق آية وو والسخل بال اسلبخاش ت والؿـػؼ
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بال ش ت وذلؽ راـ طالراة الؼباقش وآتؼاان وو! وز ْد راع ططا اؽ
ططا ًء اجلؿاطقا واد ًا ر سـا و
ِ -4شوٚعه احلضبه: ٞ

ِ
طؾؿاؽ بعؼؾااؽت فققاعؾ طـاد بركااارج الػؽارة ال ضااارية
لقرتاؼ ُ
والؿقروع القخصل الذي تؼاتؾ رـ أجؾفت وتسلرخص الؿلاطب
بـقؾاافت وتؼاادو لااف اللضا قات ت كااذا الجـاادي الؿؼاتااؾ يف ساااحة
العدو ووو!
ُ

ٚ -5لزه لجً ععبِه :

فؼااد ياامخر الطعاااوت وتمجااؾ الؿلعااة ت ولؽااـ العؾااؿ ٓ ياامخر ت
وآصااالع ٓ يفؿااؾ ت واللاادريس أساساال لؾعؾااؿ والبـاااء الػااردي
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ِ
(كعؿلااان رغبااقن فقفؿااا كرقاار رااـ
وآجلؿاااطلت ويف الصاا ق :
الـاسوو و
ُ

 -6اٍزضّبه اٌفوص :

ٍ
أزرـاة
فؽؿ رـ فرص طؾؿقةت وأخارى فؽرياة واجلؿاطقاة تؾاقح يف
ر ااددةت وتجامؾفااا رػااض لؾـاادوت والبؽاااء بعااد راادةووو! فبااادرت
وحساـ إداء واللعااصل (فاسالبؼقا
ولقؽـ رـ رـفاجؽ اإلساراع ُ
الخقرات سقرة البؼرة والؿا دةو
ُ

 -7اٌيوبح ال ادلٍٙبح :

العؾؿ لف زكاة مل البالغ والـقرت والدطقة واحلؿاش الـصاب ت
ٕن
َ
ولقس الؼعقد بف تؾفقا ت أو الخـاقس باف تخؾ ًقااووكالوو! ( قاد أفؾا
ٌ
طؿاؾ وتبؾقاغت وباث وتربقاةت
رـ زكاما سقرة القؿس و باؾ ماق
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ات ذلااؽ رفعااؽ
واصااالح وبـاااءت وتػاطااؾ وطااالءوو! وإذا رااا فعؾا َ
وزكا ت وزاد تؼقى وربا و
ُ

 -8طٕبعخ اٌٛه٠ش ٚاخلو٠ظ :

ٍ
رـ ت َ
صاالب َرفارةت ي لرقاقن لؾعؾاؿت ويجادون يف
باررةت أو
الرقذ َ
صؾبفت ويسلؿقلقن يف حبف وجؿعف ت ٓ ساقؿا وبعاض إشاقاخِ رعاف
دررت ويؿؾاؽ ت ًػاا ذمبقاة رااـ كػاا س العؾا ِؿ وكاقادر ت ورغادرتااف
ال قاة بال ورويث رلساة طؾقف وطؾك بالد وأرلف ت وات الؿسلعان و
ُ

 /9اجلٛٙك ال اٌوكٚك :

طؾؿااا وفضااال ودطااق ًة وأخال ًقااا ت ولااقس ديؿاا َة الااردود الؿقرثااة
رأيات بعاض العؾؿااء
لؾلقاحـ والبغضاء وتؼطقع الصػق ت فؼد
ُ
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َ
تؽؾػت فققاع يف القاططت
رقلعا بالرد واللعؼب حؼا وباصالت حلك
أكبر رـ كػعف وو!
وكزع بركة العؾؿ ت كان ضرر
َ
ُ

 /11اإلطءػ ال االعز١بػ :

والسااؿاح ٓ ال ُجـاااح ت فلؽااقن مؿلااف العؾؿقااة رصااروف ًة إلصااالح
الـاس وقؾقبفؿ وكػعفؿت ولقس اجلقااح الصاػ الؿساؾؿ وتؿزياؼ
رأيف ووحدتف ت كؿاا تؾ اظ يف بعاض الطاالب ِ
الغاالظ ت والقاققخ
ِ
مؿ لفاؿ إٓ وكؼاد الـااس وكبازمؿ راـ "بقاباة
ال جاجت والذيـ ٓ ً
اار القاارطلت وت ؿؾااقا
الـصااق ة " الؿزطقرااة … فلفساادوا الؿسا َ
أوزارا وتبعاتت وات الؿسلعان و
ً
ولعااؾ رااـ أبؾااغ إررؾااة يف ذلااؽ ررااالقـ را عااقـ مؿااا القااقخان
الػاضالن ابـ بااز واباـ طرقؿاقـ رحؿفؿاا اتُ ت فؼاد اؾباا جاكاب
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العؾااؿ واللسااار ت ولااقس الـؼااد واللقاااحـ ت فاكلقاار خقاارمؿ ت
وكُلب لفؿ الؼبقش ت حلك طـد الخصقو يف الجؿؾة ت وات الؿقفؼ و
2437/5/17ماا
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 /9قىى طالبِ العله!..
وسؾطان يمتقف ات رـ يقاء رـ أولقا ف ت ولقٓ
لؾعؾؿ قق ٌة ومقب ٌة ت
ٌ
اكؽسار بعضفؿ رـ ذاتف ت را اكؽسرت كؾؿلُفؿت وٓ ذمبت
ُ
خط ُبفؿت أو ماكت دروسفؿووو!
ولذلؽ تجدُ الضعقػ رـفؿ والػؼقارت قاد ّتقجاف اتُ بلااجِ الؿفاباةت
جؾباب العزةت فقـصر ال ؼت ويذش الباصاؾ ت ويظفار العؾاؿ
وكسا
َ
ِ
دياـ ات
وأحساـ رـااضر وو!
يف أبفك صقر ت
وقاديؿا قاالقا  :طاز َ
ً
ُيع ًز اتُ و
لطااالب العؾااؿ بػضااؾ رااا يف قؾااقبفؿ رااـ الااذكرِ
ِ
ومـالا َ
اؽ قااقى
ال سااـت واإليؿااان العؿقااؼت والعؾااؿ الؿبااار ت والؾفااج الطقااب ت
والبالغ الؿـرقر ت ورـفا :
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ُ
ٍ
 /1اٌمٛح اٌر٘بٔ١خ :الؿلؿرؾة يف حججٍ رطروحاةت وأدلاة رؼـعاةت

رأس كااؾ جامااؾت وكااؾ رلعا ٍادت وكااؾ
وباارامقـ ساااصعة ت تؼطا ُاع َ
رلػقفؼووو ومذا يلسؿ بف اال ًبا الؿفلؿاقن بالـصاقص كالؿ ادثقـ
وأشاابامفؿت ورااـ ٓ يلػؼااف أو ي االج إٓ باادلقؾ وار ت أو برمااان
صار و
ُ

أكاقار العؾاؿت ورعاالؿ اإليؿاان ت
 /2اٌمٛح اٌمٍج١زخ :اللال تقاعفا
ُ
فقؼقش رعلؼدات ويخطب رسلقؼـات ويػلل خاشاعا ت ٓ تعلرياف ريباةٌت
وٓ يطالف شؽ ورخافة و
ُ

تقسااع لااف الؿضااقؼت وتباارز يف
 /3اٌمززٛح االعزّبع١ززخ :اللاال
ُ
الؿـاسبات وإزرات ت وتصدِّ ر يف الخالفات والـزاطات ت بسبب
بقب الطؾعة و
رسؿقع الؽؾؿةت ر
صدقف رع ات ت فقؽقن
َ
َ
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ُ
ِ
ُ
تجعااؾ لؿـطؼااف الصاادارةَت ولؼقلااف
 /4اٌمززٛح اٌعٍّ١ززخ  :اللاال

الجزالةت ولـصا ف الؿؽاكاةت كإ ؿاة إربعاةت ور ؼؼال اإلساال ِو
كالـقوي والعراقل والعقـل وابـ تقؿقة وابـ حجر وابـ الؼقؿ وابـ
كرقر … وأررالفؿ رحؿ ات الجؿقع و
ُ

ُ
وتؽقاػ
تجقد اخلقار ت و ُت ِّس ُـ رؼالافت
 /5اٌمٛح اٌعمٍ١خ :اللل ِّ
وطقف ودرايلفت وتؿـعف رـ الزلؾت وت قلف طـ السط قة ت وتصاقكف
رـ اللخؾػ والبالماة ت ك اذا الػؼفااء وإصاقلققـ كالقاافعل
والغزالاال والجااقيـل وال َؼاارايف وأراادي والؽرخاال والزركقاال
والطقيف رحؿفؿ ات و
ُ

ارس
يرس ُ
اخ الؼااقؿت ويغا ُ
 /6اٌمززٛح ادلجلن١ززخ  :واللال رااـ خاللفااا ّ
إخال ت ويؼ ّعدُ الؼقاطدت فقـلقر اإلسالو ت ويسقد اللاديـ ت كؿاا
- 95 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

فسار سااقرة
قاالقا يف ال بار اباـ طباااس رضال ات طـاف  ":ققااؾ إكاف ّ
والديؾؿ ٕسؾؿقاو"و
تػسقرا ت لق سؿعلف الرو ُو واللر
الـقر
ُ
ً
ُ

 /7اٌمزززٛح اٌج١بٔ١زززخ  :الساااحر ُة بإدلاااةت وأسااار ُة بالجؿااااشت
والؿدمقة باإلقـاعت والؿخلرقة بالؾطافاةت قاد تزخرفات تزخرفامت
وتـااثرت درر ًات وصابات كالراات وزمات صق ًباا وحاالو ًة وو! وتؾؼاك
ررآ لفات االب كلب العالرة ابـ الؼقؿ رحؿف اتت برماكام وقاقة ت
ويؼقـًا ت وبقاكم رـاسبا ورـسابم و
ُ

وإبااان الـِّظااارت
وقاات الصااراعت
ضاار
 /8اٌمززٛح اٌلـبع١ززخ  :ت
َ
َ
ُ
وساااطات الـاازاعت وأوقااات آحلقاااج والضاارورة رااع الؿااذامب
الؿـ رفة ذوات العـاد واإلصرارت ومذا جؾل يف طادد راـ العؾؿااء
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رـ أشفرمؿ ابـ تقؿقة وابـ حزو واباـ الؼاقؿ والغزالال واقارمؿ ت
رحؿ ات الجؿقع و
والؿ ِّصؾة أن صالب العؾؿ لـ يـػاؽ راـ شالء راـ ماذ الؼاقىت
يراما أو يدركفا أخرون ت وات الؿقفؼ و
2437/4/9ما

- 97 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

 /10عباقر ُة بال دكتىراه !...
ه

ُ

ُ

َ
وأكباؾ
 أضؾذ شٙبكح اٌلوزٛهاٖ ٍٙ١ٔٚب أمس ٝادلمبطل
ِ
صالب العؾاؿت وطقاا الؿعرفاةت وفلقاان
الؿطالب طـدَ بعض
كرقااريـت وبغقااة صااار قـ
مااؿ
َ
الدراسااات العؾقااات وصااارت ً
وآخارون مؿفاؿ "الاداش
وصارعقـ ت مؿفؿ العؾؿ وآسلزادة ت
َ
يؽااقن ُساا ّؾؿم
وصقااب بريؼاافت والااذي قااد
وشاارفف" ت ولقكُااف
ُ
ُ
لؿـاصب إدارية را دة وو!
ُ

ٚ حنّل اهلل أْ عبِعبد ادلٍّىخٚ -ثزٛـ١زك ِزٓ اهلل ثاؿ
الجؿ الغػقر رـ أسااتذة
بذش الؼقادة حػظفا ات -باتت تؿؾؽ
ً
الجارعااات برتبااة طؾؿااا ُء ورباادطقـ ت والااذيـ تلعااقـ طؾااقفؿ
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اقس أقؾفااا العؾااؿ وكقاار ت وكػااع الـاااس
رساامولقات طدياادةت لا َ
اجلؿاط ًقا وو
أن بعضاافؿ يعااز ُ طااـ العؾااقو بعااد الااداشت
ِٚ ززٓ ادلقٍززؿ ّ :
وتعؾقؼ شارتفت ويخؾد يف أطؿاش إدارية تفادد العؾاؿ وآتسااع
العؼؾلت فال اصالعت وٓ ب قثت وٓ جد ت وٓ ٓسلؼراءت حلك
يقافقف الؽِ َبر أو إجؾ ت ولؽؾ أجؾ كلابت ولؽؾ ج َؾ ٍاد اكلفااء
ُ
والعؾؿ يف دوٓب…
الـبقؾ ومال ُف… كػ اتف
الققخ
وتدكلر
ُ
ُ
َ
 ِٚ ـضً اٌلهعخ اٌعٍ١ب اٌزلوزٛهاٖ ولؽـفاا لقسات ً
كاؾ
َ
اللعؿؼ الؿعريفت وٓ حقاز َة الؽـقز والخاروج
العؾؿت وٓ تعـل
وااقص
وتخصاص ربادعت
ت بؾ مل يف الـفاية اكطالق ٌة جقادةت
ٌ
ٌ
يف إطؿا الؿعرفقة ت وٓ تعـل اإلكؿاء وٓ آكلفاء ووو
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َ١ٌٚ ذ ِٓ عءِبد إٌجٛغ ٚاٌعجمو٠خ ادلغٍمزخ ولؽـفاا
رمشر جد وطـايةت كؿا قاش دو الؼصقبل (كـات وٓ أزاشت أرى
ُ
أن شفادة الدكلقراة ٓتعـل أن حارؾفا يؿلاز طـ اقر بالاذكاء
أو الػطـة أو الـبامة ت فضالً طـ الـبقغ أو العبؼريةت كؾ راتعـقف
القافادة أن ال اصاؾ طؾقفاا يلؿلاع بؼادر راـ الج َؾادت وبنلؿاااو
بؿبادئ الب ث العؾؿل و
ٚ رٛاق ٌٍعٍُ ورااب يف الؿعرفة ت ولديف قدر ٓ بلس باف راـ
الطؿااقح… والا ُ
ارار
اداش لقساات كػ ا ًة ذكقي ا ًة…لؽـفااا اإلصا ُ
وإصؿاع…
ُ
ُ

ٚ اخلغث يف اٌجؾش اٌعٍّزٚ ٟاٌزّٕظ االعزّزبع ٟتجاا
مااذ القاافادة الؿػخؿااة :اطلؼاااد أكفااا كافقااةت ودٓل ا ُة تػخااق ٍؿ
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واحلؼاار
وطـقان طبؼرية فذةت واسلعظا ٌو طؾاك الـااست
رطؾؼةت
ُ
ٌ
لمراء إخرى وو
 يف ؽززن أْ ؽ١برٕززب اٌعبِززخ رىززبك رززيكؽُ ثبٌعجززبلوح

تؾؿااس رااـفؿ جاادا
اجلززبك ٓ٠والقااققخ الراسااخقـت الااذيـ
ُ
وذكاءت وب را واصالطمت وفؽر ًا وت ؾقالووو
ٚ لل رثفنُ٘ عٕب ثعض األشؽبي ٚاٌظوٚؾ ولؽـفؿ أفاذاذ
رباادطقنت ويقجااد يف صالبـااا كااذلؽ طباااقرة يؽلبااقن كلابااات
ااقال فاااذا
فااااخرةت ويلؽؾؿاااقن كال ًراااا جااازٓت وي ؾؾاااقن ت ؾا ً
والقاجب اكلقاالفؿ واخلقاارمؿ لؾدراساات العؾقاات وتلساقس
الدروس العؾؿقةت وسؾق فـقن الؽلابة واللللقػاتوو!
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ُ

٠ٚ ؾئه أْ اٌزعٍ ُ١اٌعبَ ت يؽاد يخؾق رـ لؿسات الب ث
العؾؿل وجقاكبف آبلؽارية ت ورا إن تطال أقاداو بعاض رعؾؿقـاا
فقفت إٓ ويـالفؿ اللغقرت وتلراجع الفؿاؿت وتؿسال العزراات يف
أشااقاء أخاار اقاار رجديااة ت ولعؾااف بعااد درااج الااقزارتقـ يصااب
مـاااا أفاااؼ لؾلؽاراااؾ واللطاااابؼت وت ااار الفؿاااؿت وتقا ُ
ااعؾ
العزراتوو
ٚ ؼبٌت ٘١ئخ وجبه اٌعٍّب ؽفظٙزُ اهلل طـادكا لقساقا راـ
ُ
أفضؾ بؽرقر رـ
حؿؾة مذ الداش الؿعظؿةت وآثارمؿ يف الـاس
ٌ
وفضااؾ
درس
بعااض أساااتذة الجارعااات الؿـعاازلقـت ولفااؿ ٌ
وارس وو
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واكرر الؿ ؼؼقـ يف القصـ العربالت والاذيـ اللصاؼقا بالؽلاب

ُ
ويػقااد الـاااس رااـفؿ لقسااقا رااـ حؿؾلفااا ت و َلااؿ يبلؾااقا بػلـلفااات
واكلػع بفؿ الـاست بد ًءا رـ الؿعؾؿل وأحؿاد شااكرت ورارورا
بإلباااين ور اال الااديـ طبااد ال ؿقاادت واكلفاااء بإركاااؤوصقـ
وحسقـ أسد واقرمؿوو
ِٚ ززٓ أصززو ِززٓ اٌززلوبروح الؿقاافقريـ يف رقاااديـ الل ؼقااؼ
واإلكلاااج العؾؿاالت تؾػقااف تجاااوز الجارعااة وبريؼفااا ت واكؼطااع
اكؼطاع الؿققخة إوا ؾ ت والعبااقرة إقاادو ت وكػاع ات بفاؿت
َ
أرراااش إساااتذة ر ؿااقد شاااكر وبقااار طااقادت ورااامر الػ ااؾ
وطبد الرحؿـ العرقؿقـ وأشبامفؿ و
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ُ

ٚ ادلمظززل أْ ِززٓ ٍززٍج١بد ٘ززنٖ اٌززلاي الركااقن لفااا ت
وآتجااار بـسااا ؿفا ت دون إكلاجقااة أو ابلؽااار ت أو الل ااقش بفااا
إداريا ت بال طؾؿ وأثرٍ وإبداع…
 كعااؿ صريااؼ لؾؿقاصااؾة واإلكلاااج والطؿااقح ت ولؽـفااا لقساات
العؾاؿ والاذكاء أو
عؾؿ ك ًؾفت وٓ الصاقابقة الرابلاة ت وٓ تـػال
َ
ال َ
ارب لؾلؼااقى سااقرة
اإلتؼااان طااـ أخااريـ( اطاادلقا مااق أقا ُ
الؿا اادة و وفؼـااا اتُ وإياااكؿ لؽااؾ خقاارت وجعؾـااا رااـ طباااد
الصااال قـ العااارؾقـت وحػااظ ات بالدكااات وبااار يف اراساافا
وآثارما و
2436/4/8ما
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 /11تضحًاتُ الطالبِ العلنًة!!..
بعضفؿ ُ
وأوذيت حلك كُؼؾ
سافر
إقدرقن وطاكقا وافلؼروات وتا ُ
َ
َ
الذي كُؼؾ لـا رـ ِ
طؾؿفؿ العجقبت وتراثِفؿ الرصقـت وجدِّ مؿ
الؿلقـوووو!
لزيـة وتؿددِ
واحد ** ورحؾـا ك ـ ٍ
ٍ
ٍ
حديث
رحؾقا لعؾ ٍؿ يف
ولؽااؾ طصاارٍ
ِ
الطؾااب
مؿقرااف وتضاا قاتُفت ورااع تقساار وسااا ؾ
ُ
جؿااةت إٓ أن
الؿعاصاارةت واكػلاااح اللؼـقااة بااـع ٍؿ رذمؾااةت وخقاارات ً
اللضاا قة  -ولااق ماكاات  -باققااةت واإلصاارار رلـااقعت ويساالطقع
ِ
وإصارارمؿت راع
اللالرذة رقابفة الؼقو إقدرقـ كسابقا يف جادمؿ
الػار طؾك كؾ حاشووو!
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ٚوّب وبْ ٠وكك اإلِبَ عجلاهلل ثٓ ادلجبهن همحٗ اهلل:

ِ
كالؿؼعد
تقـ بذكرِكا رع ذكرِمؿوو لقس الص ق ُ إذا رقك
ٓ تل ً
فذكرمؿ طجقبت وذكركا خػقػ ت وجدمؿ حازوت وجدّ كا كااطؿ ت
خقار ولاق ً
قاؾت
ومؿؿفؿ كادرةت ومؿؿـا طابرةوو! ولؽـ يبؼاك ثؿاة ٌ
ومؿؿ ولق تراجعت …!
ٌ
ومل تض ق ٌة طزيزة ت اكلقؾت فخرما وذاتفا رـ تر ٍ صاغت أو لغق
بارزت أو ٍ
سػف بالغوو!
اار طؾااك الااـػس وشاافقاتفا ت والاادمرِ
وإكفااا بفااذا الؿعـااك ت اكلصا ٌ
فلـ طصركا صارف ٌة طـ العؾؿ وفـف وصؾباف
وراج َرياتفت ٓ سقؿا وأن َ
َ
والفقاو بفت وات الؿسلعان و
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 ِٓٚمٌه :
ُ
 /1إ٠ضبه اٌعٍُ ٚاٌىزت عٍ ٝاحملبة ٚاٌٍنانن فنن فقف لاذ ًة راـ

اسلطعؿفا آ َثر طؾك كؾ شلء و
ُ

 /2ؽضٛه اٌله ًٚيف أشل اٌٍؾظبد.
ُ
وحؿك اللربقطات و
 /3عٍجٗ أ٠بَ اٌرك ٚاحلو وضعػ الفؿؿت ّ

أخػ… رـ ٍ
شدة وت ارؾ إص ِ
ْ
اب…
وجؿعلُف حر ًا وبر ًدا لؿ
ُ

 /4اٌَٙو عٍ ٗ١حػ ًظا وففؿا ورذاكرة وكلابة… وألاذ سافرات
ٍ
ِ
كلاب…
وتسفد…يف حػظ طؾ ٍؿ أو كققء
لـا
ُ

 /5علَ رف٠ٛذ اٌزلٚهاد اٌعٍّ١زخ والؿجاالس الؿلجاددة ت
وال دا ؼ الؿخلصرة ٕصقش العؾقو وروا ع الؿلقن و
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ُ

حضرا وسػر ًات وص ًة وسؼؿات وشغال
 /6اٌموا ح يف وً ِىبْ
ً
وفرااا و
ُ

 /7رىواهٖ ؽن اٌزىبًٍ وشققع الضعػ واإلحباط و
ُ

والساػر ٕجؾافت واللارد ُد طؾاك الؿؽلباات
 /8مجعٗ ِز اٌفمزو
ُ
العارةت وقد اقلارن صاابع زراـ إساال باالػؼر وشادة ال َعاقزت
ُ
طالؿاا ت
يصقر
حلك قاش الـضر بـ ُشؿقؾ رحؿف اتُ ٓ( :
الرجؾ ً
ُ
حلك يجقع ويـسك جقطف و
ُ

 /9اٍزؽواق اٌَبعبد اٌ١ِٛ١خت بالؿطالعة الجادةت واللصاـقػ
الدققؼ طؾك حساب الطعاوت والؾؼاء بإحبة وإصدقاء و
ُ

 /11كديخ رلهٔٚ َٗ٠ف إٌبً بال رؾؾ أو تضايؼت كالعالرة
ابـ طرقؿقـ رحؿف ات والعطاء العؾؿل الذي شقمد طؾقف ساقاء
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ِ
حقاتف أو يف ال رو والج َؾد الذي ي ؿؾف ت وقد
يف الؼصقؿ رسلؼر
تعؾؿـا طؾقف وشامدكا ذلؽ ب ؿد ات و
اـ العرقؿا ِ
ِ
االـؼش يف
اقـ يف جااد ويف ج َؾا ٍاد… يعطاال ططااا ًء لااف كا
وابا ُ
الص َؾ ِدوو!
ورااـ رقااايخـا البااامريـ يف مااذا ت القااقخ الؿ اادث أحؿااد رعبااد
حػظااف اتت رااع رااا فقااف رااـ كؽلااة وتبسااطت ولؽـااف سااخل بذاتااف
وطؿؾفوو!
ُ

 /11اٌؽوثخ يف مجعٗ واللباطد طـ إمؾ والعقاشت كؿا ي صاؾ
رع صالب الجارعة اإلسالرقة وإزمر ت فنن االبفؿ رـ اإلخقة
القافااديـ ت لؽااـفؿ ي لؿؾااقن ح ًبااا لؾعؾااؿت وايرااار ًا لؾخقاارت ثااؿ
يعقدون دطا ًة إلك أوصاكفؿ ت وتقاؽر ماذ الجارعاات وأررالفاا
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طؾك را تؼدرف رـ خدرات وتسفقالت لطالب العؾؿ يف رقار
إرض ورغاربفات فجزامؿ ات خقرا و
ُ

 /12ثني ادلبي إٌف ٌ١طؾك اقلـااء الؽلاب وجؿعفاا وآكلػااع
سعرمات وط ًز جؾ ُبفا و
بؿا فقفا ت ولق اال ُ
ُ

 /13االٔؽّززبً يف اٌعّززً اٌزؾم١مزز ٟوكسااخ الؿخطقصااات
وفرزما والؿؼاركة بقـفا ت كؿا اشلفر باف ر ؿاقد وأحؿاد شااكر
وإلباين وابـ طرقؿقـ وبقار رعارو وساقد صاؼر وأشابامفؿ
رـ الجاديـ و
 /14رملديُٗ عٍزٔ ٝزِ َٛزبر وراحاة ر لااج إلقفاا ت وخؾاقدٍ
،
ورلع ت ت قش دون ذلؽ كؾافت
جؿقؾت ولؽـ را فقفا رـ رؾذات ُ
كؿا قاش إلبقري إكدلسل رحؿف اتُ  :فؾق قد َ
ذقت رـ حؾاقا ُ
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ماقى
اللعؾؿ واجلفدتا … ولؿ يقاغؾؽ طـاف
ٔثرت
صعؿا …
َ
ً
َ
رطاع… وٓ دكقا بزخرففا ُفلـلا …!
ٌ
ُ

وادخار أفذا ٍذ
 /15اٌزعت يف رٛه٠ضٗ عٍ ٝاألثٕب ٚاٌزءِ١ن
ُ
يقرااا رااـ الاادمر ت بااراؿ الؿالماال واللسااالل
لااف يؼقرااقن بااف ً
والغقاللت وات الؿسلعان و
الؾفؿ زد يف مؿؿـا ت وأخؾص أطؿالـا ت إكؽ جقاد كريؿ و
2434/5/19ما
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 /12قرأ الكتاب مخصني مرة!...
ُ

ُ

ُ
بعااض الؽلااب
تسلصااعب
 رَزعَززو ثعززض اٌعٍزز َٛأو
ُ
عضـَا ويلار آصاالعت وقاد يعلؼاد صاعقب َة
والؿسا ؾت فقؿؾ َب ُ
تصقر خاصئووو!
العؾؿت أو أكف لقس رجالف…و! ومذا
ٌ
ُ

ِّ

ٚ ال ٠و٠ل أْ حيًّ ٔفَٗ اٌجؾزش عزٓ ؽٍزٛي تػاؽ تؾاؽ
العؼدةت وترفع ِ
ُ
وتزيؾ البؾقةت ٕن اسلغال َ الػفؿ بؾقةت
الؿ ـةت
ُ
تساااببفا الاااذكقبت أو ضاااعػ الل صاااقؾت وقؾاااة الؿاااذاكرةت
وآسلعجاش العؾؿلووو
١ٍ ً٘ٚ فىو اٌغبٌزت يف رىزواهٖ عشزواد ادلزواد حلاك
ياازوش الؾاابست وتـ ااؾ العؼاادةت كؿااا صااـعت إ ؿااة إوا ااؾ
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رحؿفؿ ات ت وبعضفؿ كرر الؿتاتت وٓ يازاش يؽارر ويراجاع
حلك يسلقطب ت وات الؿقفؼ و
 لبي اإلِزبَ ادلئز ٟهمحزٗ اهلل رٍّ١زن اٌشزبـع ٟهمحزٗ

ِ
ٍ
ارأت ( الرسااال َة خؿا ِ
اـ َرا ًار ٍة إٓ
اهلل َ :قا ُ
اس را ااة َرا ًارةت َرااا را ْ
َ
ِّ َ
َػدت ِرـ َْفااا َفا ِاادَ ًة َجدياادَ ةًو و َق َ
اار يف
واساال ُ
اااش أيضاامَ :أكَااا َأ ْك ُظ ُ
ْ
(الرس ِ
ارت فِ َقفاا َر ًار ًة إٓ
الة رـ
ؾؿ أكِّل َك َظ ُ
َ
خؿسقـ َسـَة ت َرا أ ْط ُ
ِّ َ
اسلػدت ِرـ َْفا َشقتم لؿ أك ُْـ َط َر ْف ُل ُفووو
ُ
 وربؿااا اكاادمش كرقاارون رااـ مااذا الاارقؿت وكقااػ طاادمات ورااا
البرمان طؾك ذلؽووو؟!
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ُ

ٚ اٌر٘بْ ؽ١برٍٚ ُٙريُ٘ ورا خ ّؾػق راـ كلاب طجقباةت
ودرر ذمبقةت وقال اد رسابقكةت يعجاب الؿارء كقاػ كلبات؟ت
ورلك؟ والققت الؿسلغر لفاوو؟!
٘ٚ زز ٟأعظززُ ثو٘ززبْ عٍزز ٝمسززٚ ُ٘ٛإرمززبٔ ُٙوأكفااؿ
ففؿاااا وتللقػااااتتت جؿا َ
اااش ذي
طؿالؼااا ٌة ديـاااا وطؾؿاااات
ٌ
ورؤوس ً
ُ
جؿاش ال ُؽلْب والسقرِوو!
إرض كاكقا ومؿوو بعد الؿؿات
ِ
إس ا َ ِّ
اار ٍة ! ولاق لاؿ

َ
الققرازي ُيعقدُ الدً ْر َس راتَاا َة َر ً
وكان َأ ُبق ْ
يلؿ ذلؽ ٓسلعسرت أشقاء كرقرةت وفاتلف رعار ُ سؿقـةوو!
 ِٓٚ عٛ١ثٕب يف اٌموا ح ٚاٌزؾظ :ً١آسلعجاش يف الؽلاب
وال رص طؾك اكلفا ف يف أي حاش كانت وتؽؾػ اإلكجاز حقث
ٓ إكجاز طؾك ال ؼقؼةوو!
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 ألٔه ٌٓ ختوط إال ثعٕزٛاْ اٌىززبة ـمزظ وسالغقب طـاؽ
أصقلف وجقامر ودرر وو
ُ

ٌٚ نان وبْ اٌزىواه عءعب ٔبععب وحال كاج ا طـد جؿاطاة
رـ إ ؿة وال ػاظ رـفؿ :
 أبق بؽر إبفري الػؼقفو قرأ رخلصر اباـ طبادال ؽؿ خؿاس
خؿس اا
خؿسااا وساابعقـ را ًارةت والؿقصاال
را ااة را ًارةت وإساادية
ً
ً
ررةت ورخلصر البرين سبعقـ ررة و
وأربعقـ ً
 أث ٛثىو ثٓ عغ١خ ٚاٌزل ادلفَزو ادلشزٛٙه  :ياذكر أكاف كارر
سبع را ة ررةوو
البخاري َ
ٚ ـ ٟرىواه اٌىززت ـٙزُ ٌعَزري٘ب واتؼاان لؿضاؿقكفات
وحؾ لؿقؽالتفات وتربقة طؾك الغقص ت وفؼف راابقـ إطؿاا
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والسااطقرت والاادكق رااـ طؼؾقااة الؿملااػت وت بقااب لؾؼااراءةت
وصرح لؾؽسؾ واكلصار لؾصبر والؿجامدة و
ُ

 ـثٌ ٓ٠غءثٕب ِضً ٘زنا اجلٍزل وشابف ماذا الصابرت ب قاث
يـؼطعااقن لؾعؾااؿت ويمثروكاااف طؾااك كاااؾ الؿ اااب والؿاااالذت
وصبرا و
ويجامدون يف ات حؼ جفاد بذًٓ وططا ًء
ً
 ٟ٘ٚ رثر ٟثع ْٛاهلل ثعزل اِزغزب طزٛٙح اإلفزءص

والظػااارِ بالفؿاااةت وشااا ذ العزيؿاااةت وإطاااالء شااالن العؾاااؿ ت
وآكلؼاش بف رـ فس ة الؿباح إلك حلؿقة اللؾؼل وآضاطرار ت
وأكـااا ر لاااجقن إلقااف ك اجااة السااؿؽ إلااك الؿاااءت وحاجااة
الؽا ـات إلك الفقاء …!
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ٍ
 ففؾ ُ
كسا ِؿ…باال لاذاذات أففاا ٍو ورغلَاـ ِؿ…
يعاش بال راء باال َ
وفؼـاااا اتُ وإيااااكؿ لؽاااؾ خقااارٍ وارتؼااااء ت إكاااف واساااع الؿاااـ
والعطاء…!
2438/5/16ما
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 /13صىرُ اليعًه العلنٌ!...
ُ

ُ

ُ

ثظٛه ِزٓ إٌعزُ١
 ريفو ؽ١برٕب اٌعٍّ١خ ٚاالعزّبع١خ
،

َ
ُسالعؿؾ يف صاطاة
ـبفوح وألقان رـ الرخاء زامقةت حؼفاا أن ت
اتت وأن يسارع بفا قبؾ الذبقش والزواشت فؼاد قااش تعاالك (ثاؿ
للسللـ يقرتذ طـ الـعقؿ سقرة اللؽاثر و
ُ

ٚ إما وبْ إٌع ُ١ادلَزقٚي عٕزٗت كؿاا قااش العالراة شاقخ
الؿػسريـ رجامد رحؿف ات ( :طـ كؾ لذة رـ لذات الدكقا ت
فلخقااؾ كااؿ ماال الؾااذات العؾؿقااةت والؿغاااكؿ الؿعرفقااةت اللاال
بسطفا ات لعباد ووو!
َ
ٔعٔ ُ١زّز ثٗ يف اٌعٍ َٛوجؿعفا ورطالعة حدا ؼفا
 ـثٞ
،
وأفاكقـفاووو! إكف شلء طجقبت ورلعة ٓ حد لفا ت ورـ ذلؽ :
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 اٌىزت ادلغجٛعخ ٚأزشبه٘ب اٌَو : ٠ف قـ كان إسال
يلـاسااخقن الؽلاابت وتعااز الـسااخ الؿطبقطااةت ُأساابغت طؾقـااا
الـعؿت رع ضفقر الؿطابع ت وباتت كػا س الؽلب يف كاؾ رـازش
ورسجدت وإذا لؿ ت لقما البققت ت طراروا طؾقفاا يف الؿؽلباات
ت ً
جؾ العؾا ِؿ يف
العارةت الؿلاحة لؾب ث والؿطالعة … ولؿ ُ
ِ
ؿقشوو
جـباتِـا …فؾؿ الرقا ُد وجؾس ُة الؿ
 اٌغجعبد اٌفبفوح اجلٍّ١خ :طالوة طؾك الؿطباقع الؿـلقارت
ففـالاااؽ رطباااقع رؾاااقنت وطؾقاااف الزخاااار ت والؿجؾااادات
الػاخرةت والقر العذب الؿـعش لؾؼراءةووو ولؽـ رـ يـلقؾف
ٍ
طزيؿة وبادارت وجاد واقلادارت وٓ يضاقع
اكلقآت ويفب بؽؾ
وقلات أو يبدد كعؿةووو
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 االرَب اٌزمٕ ٟاحلب :ٞٚلؽؾ الؽلب اإلسالرقة ماذ إيااوت
إذ رااـ ضااا رااـ الؽلااب وكررتفااا وضااخارلفات حؾاات طؾقااف
اللؼـقااااة ب اوياتفااااا الؿذمؾااااةت ورقاقعفااااا العجقبااااةت وثؿااااة
رقسقطات طؾؿقة ُ
يـفؾ رـفا الباحرقنت وطؾك اللؾغاراو "جفاد
الؽلااب الؿصااقرة" ت والااذي يرطااا إساالاذ رقاار القااعري
وأضرابف رـ الجاديـ الؿباركقـ و
ُ

 وضوح اجلبِعبد ٚادلعب٘ل  :وفرصة تؾؼل العؾؿ وجؿعاف راـ
خالش رػاتق اف ووساا ؾف ت فاال تقجادُ دولا ٌة أو بؼعا ٌة إٓ وفقفاا
"كؾقااات شاارطقة" ت تقساار ساابؾ العؾااؿ ورػاتق ااف ت يلعؾؿفااا
ُ
يـطؾؼ بعد ذلؽ وو!
اللؾؿقذ ثؿ
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ُ

 ظززب٘وح اجلززٛاالد اٌنو١ززخ :واللاال باتاات رساالقدطم طؾؿقااات
ويلؾاااذذ بؼراءتااافت
ورخزوكاااا ذمبقاااات ُي ؿاااؾ يف كاااؾ رؽاااانت ُ
وأضاااا ك الصااااقر َة الؿصااااغرة الؿعرفقااااة العالؿقااااةت لؽااااؾ
رسااالقدطات العاااالؿ اإللؽلاااروين القمااااجت والزماااار بالااادفؼ
ال كال ُعبا ِ
الؿعؾقراااتل العجقاابوو! وجا ٌ
ااب…بااف ساار
اقاش بؽ ّػا َ
ِ
والؾبابوو
الخزا ِـ
ُ

 اٌىزززت اٌظززٛر١خ ادلَززغٍخ :يف الققتقااقب واقاار ت واللاال
تُعقض طـ الؼراءة ورلاطبفا طـد آخريـت فؿاـ يؿاؾ الؼاراءة ت
اساالبدلفا بالسااؿاع القااديدت واإلصااغاء الااـفؿ ومااق ي لساال
القاااايت وتـلرااار طؾقاااف الػرا اااد والػقا ااادت وكاااذلؽ العؿقاااان
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ور دودو البصرت طقضفؿ ات بؿراؾ ماد الاـعؿ اللال تعقاـفؿ
صؾبا تتوجدا ت واصالطا و
ُ

يـاابقع العؾاؿ
تـػجر رـ خاللفاا
 اٌعٛامل اإلٌىرت١ٔٚخ  :واللل
ُ
ُ
وال ؽؿةت وطبر "أزرار س رية" ت ورػاتق درية تـفاش طؾقؽ
اإلجابات والطؾباتو
ُ

ٌٍٛٙ خ اٌزٛاطً اٌعٍّ ٟثبٌشٛ١ؿ ٚإٌقت :والقصاقش
السريع لؽؾ رعالقؿ الػؼف والػا دة ورراكزمات وشافقد دورات
رـ الؿـزشت ورراسؾة كؾ القسا ط العؾؿقة يف العالؿ و
ُ

يسالطقع أفؼار صالاب حقازتفاا
ٍ عخ اٌٛهق ٚاأللءَ  :ب قث
ُ
وت ريؽ الفؿ بالؽلابة وتػعقاؾ الب اث العؾؿالت والؿؼقادات
الؿسل سـة ت وحقـؿا كاكت بقتات تللساػ ٓكعادارفات كاكات
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أخرى ترفؾ يف جـات الؽؿبققترت وتػاجل أن فت ًة ثالر ًة يف أدااش
أفريؼقا وآسقات تلؿـك إورا والؿجؾادات ف سابت وتساؿع
بالؽؿبققتر كلحاديث الخقاش وإحالوت وقد تقسر أكرار ذلاؽ
وت ال ؿااد والؿـااةوو ( وأساابغَ طؾااقؽؿ كِعؿااف ضااامر ًة وباصـااة
سقرة لؼؿان و
ُ

 اٍزغءة اٌىزت ٚادلقغٛط  :رـ كؾ باالد الادكقات باال طـااء
سااػرت وٓ وطراااء صريااؼت وتلجاااوب االااب الاادور العالؿقااة
والعؾؿ رحؿ بقـ أمؾفو
وجارعاتفا لؾخدرات الب رقة ت
ُ
" ِٚ أىِخ وٛهٔٚب " اٌعبدل١زخ ت ركات اللؼـقا ُة ت ركاات
وباات السااق آلؽلاروين ماق الؿعااقش طؾقاف ت فباازت
لؿاطامت
َ
طؾقو ورقاقع وبررجقات ت اكلػاع الـااس رـفاا اكلؼاطاا زامارا ت
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واطلؿدت ال ؽقرات طؾاك ذلاؽ خادرات وتسافقالت ت راـ
تػاطال حضااريا رـلجاا
جراء الجا ةت وتػاطؾت بالدكا الطقبة
ً
طؾك رسلقى العؾقو والدراسة ت والؿسلقى الخدرل الرسؿلت
وتااذلؾت الؿصاااطب ت وال ؿااد ت طؾااك كااؾ حاااش و وشااؽرا
لؼقادتـا الؽريؿةت ولجـقد الص ة وإرـ وكؾ العارؾقـ …!
ااػ ورعاااال ٍؿ ورضا ِ
الصرح الؿلاقـ تؼادً رت ** بؿقاقا ٍ
وبال ُدكا
اااء
ُ
َ
ِ
ِ
د ّقت لف ً
أفقااااء
والـااااس يف
الجفاقد وكُظؿات ** أحقا ُلـاااا
كؾ
ُ
ِ
الرحباء
رلخصص وجـق ُد يف
ٌ
وفقؾاؼ **
طا ٌو رـ الجفاد الؽبقار
ٌ
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ِ
وكق َط طؾؿا ُء وباحرقن الؽلروكقا ت وكػاع ات بفاؿت وأدركاقا راا لاؿ
اقؿ يف ضااؾ
ياادركق ساااب ًؼا رااـ جااراء اللالقاال الؿباشاار ت وذلااؽ كعا ٌ
ر ـةت واكػراج يف صقات كربةت وال ؿد ت أوًٓ وآخر ًا و
2442/21/5ما
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 /14اجملدُ والعله!...
لقس ثؿ َة رجدٌ يقازي العؾؿ وفؼفف وإتؼاكف وإجادتف واللصـقػ
َ 
فقفت والؽاالو بافوو! وكاؾ راـ تؼ ًؾاد شاقتا ت ولاق تساـؿ رـصابات
و ًد لاااق كاااان حارا َ
ااب
ااؾ طؾاااؿت أو صا
اااحب حاااديثت أو كاتا َ
َ
الـاس لؾعؾؿ والػا دة والقػاطة…(يرف ِع
رصـػاتت وو يؼصد
ُ
اتُ الذيـ آرـقا رـؽؿ والذيـ أوتقا العؾاؿ درجاات ساقرة آش
طؿرانو
ُ

إكفاؿ
راالػخر إٓ ٕماؾ العؾاؿ
 ٌُٚ رىٓ احلىّزخ اٌَز١بهح:
ُ
ُ
طؾك الفدى لؿـ اسلفدى أدٓ ُء ..ضر ًبا رـ الؼقش ت أو طبرا رـ
الؿػااااخرة ت باااؾ مااال حؼقؼاااة رصااادقة باااالؼرآن واللااااريخ
والقاقع…
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ُ

ٚ امس ِب ٠مٛي اخلٍ١فخ اٌعجبٍز ٟأثز ٛععفزو ادلٕظزٛه
ُ
همحٗ اهلل لؿا ققؾ لف  ( :مؾ بؼل رـ لاذات الادكقا شال ٌء لاؿ

تـؾف وو قاش :بؼقت خصؾة أن أقعاد يف ِرصاطبة-رؽاان ررتػاع-
ارت
الؿساالؿؾل :رااـ ذكا َ
وحااقلل أص ا اب ال ااديث ت يؼااقش ُ
رحؿؽ اتوو قاش فغدا طؾقف الـادراء وأبـااء الاقزراء بالؿ اابر
والدفاترت فؼاش :لسلؿ بفؿوو إكؿا مؿ الدكس ُة ثقاا ُبفؿت الؿقاؼؼة
أرج ُؾفؿت الطقيؾ ُة شعقرمؿت ُب ُرد أفا ت وك َؼؾة ال ديث و
 ورأى بعضاافؿ راار ًة وجقفاام يل اادث ورااا يؿؾؽااف رااـ رجااد
أن رجاادَ العؾؿاال
ورؽاكااةت فؾااؿ يلبااف للؾااؽ العظؿااةت فااليؼـ ً
واللللقػل يػققف بؿراحؾووو حؼا العؾؿ حاكؿ طؾك كاؾ رجاد ت
والؽلب درر الذمب الؿسبق وو
والػؼف قالدة الجقامرت
ُ
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 ألااؿ تسااؿع بؼااقش ابااـ طباااس رضاال ات طـفؿااا يف أباال العالقااة
الريااااحل ت لؿاااا أدكاااا راااـ سااارير وأجؾسااافت كقاااػ ضاااا
شر ًفات
الفاشؿققن رـف فؼاش (:كذلؽ مذا العؾؿت يزيدُ القريػ َ
إسرة و
جؾس الؿؿؾق طؾك
وي ُ
ّ
ُ
ِ
إرجااد تاموش إلاك العؾؿااء وفضاؾفؿت ورفعاة ات لفاؿت
 فؽؾ
ففااؿ أكااقار إرض ت ورصااابق ُ الاادجك ت ورقاااطؾ الفدايااة
واإلصالح وو!وفضؾفؿ ٍ
طاش طؾك كاؾ فضاؾت ورجادمؿ ساا ٍو
طؾك ر د وفخار …( قؾ مؾ يسلقي الذيـ يعؾؿاقن والاذيـ
ٓ يعؾؿقن ت إكؿا يلذكر أولقا إلباب سقرة الزرر و
 ِٓٚ طزٛه رلزلٖ اٌعزب  :تقفقاؼ ات لؾعباد ورفعلاف إياا ت
والرااقاب الجزيااؾت وثـاااء الـاااست وقصااد لؾؿـػعااة وقضاااء
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ال اااقا ج ت والاااذكر ال ساااـت ودطااااء الؿ باااقـ ت وتاااقققر
الؿجلؿااع ت وال ضااقر العؾؿاالت والاابالغ الاادطقيت والـص ا
لعارة الؿسااكقـ ت وحاؾ الؿقاؽالت ت ودرء إزراات ت ولاؿ
القااؿؾت واللصاادي لؾجفاااش والؿـ اارفقـ ت وإشااعاش جااذوة
الـقرت وصرح الظؾؿات وأشبامفا و
٘ٚ ىنا ُ٘ اٌعٍّب زلً رمل٠و مجبع١زب إٌزبً يف كاؾ
زران ورؽانوو ورفؿا حاوش بعض الـاس اللؼؾقؾ رـ شلكفؿ ت
ففؿ ر بقبقنت رؼبقلقن ت وبالدكاا الؿباركاة الؿؿؾؽاة تاقلقفؿ
كؾ تؼدير واحلراو ت حػظفا اتت وأداو أرـفا واسلؼرارما و
 حػاااظ اتُ بالدكاااا وطؾؿاءكاااا وباااار يف جفاااقدمؿت وجعؾفاااؿ
َ
رقاطؾ خقرت وأكقار مدىت إكف جقاد كريؿ و
2437/4/9ما
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 /15ال مصتحًل مع اهلنه!...
أرقر ت وتخطك
َرـ رز َقف اتُ مؿ ًة طؾق ًة ت تاليـت حقاتفت وتقسرت ُ
ردارج الصعابت وحؼؼ أراكقف…! ورـ يسلطعؿفا سقدر رع
الققت أن ٓ رسل قؾ رع الفؿ ِؿ ت واتؼاد العزا ؿ وو!
وأن العؾاقو
 ِٓ ادلقٍؿ ٕ٘بٌه ِٓ ىٕ٠زٛا ٌزٗ اٌزىبٍزً ً
سبؼ بفا الغربت وأراحقكا آكلقا واللجريب ت فباع طؼؾفت
وبدد وقلفت وأوماك تػققافت وصاار بعادما يؾفاث وراء الؼطااع
الخاص ب را طـ طؿؾووو وكاان يسالطقع أن يػعاؾ شاقتًا قباؾ
ذلؽوو
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ٚ ثّٕ١ب ٘٠ ٛغبٌ إٌذ وو تجؾك لف شاب ٌطربل ت ورـ بالد
إساااالرقةت وقاااد تساااـؿ  -وماااق أماااؾ -الؿـاصاااب مـالاااؽت
و ُطرضت طؾقف الجـسقة واإلقارة الب رقةووو
ُ

ً
فااخلط صريؼافت وأشاعؾ
 ع١و آفو ثبٌضعؿ ٚأٔٗ ٌٓ ٠فٍزؼ
طزيؿلفت حلك بؾغ الؿبالغت وأحر َز الـػا سووو
ُ

الؿدير بعد
 ِٓٚ وبْ ٠ؽًَ األعجبق يف ـٕلق زللك بات
ُ
ردةت وارتؼك ٕطال آرلقازات ووو
بؿ سبؼـا الغربووو ٓ ألقان تؿقازمؿت وٓ
ٚ ؽلس ٔفَٗ آفوَ :
أطرا تارفعفؿت وٓ أراقاش ت ػازمؿ… ت فالدر أن الجاقمر
(الفؿة ت والؿعـك إشعاش العزرة ت وكبذ الؽسؾ والراحة ت قاش
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الـعاقؿ ٓ
(أجؿع طؼال ُء كؾ أرة أن
العالرة ابـ الؼقؿ رحؿف ات
َ
َ
يدر بالـعقؿ وو و
ُ
ُ
وتزوش العقا ؼ ت
 ـّٙزه اٌعبٌ١خ ٍ١زؾغُ عٍٙ١ب اٌظقو

ُ
ويسالؼؾ الطرياؼت
و ُت َػؾ الل ديات ت ورعفاا ُي
سلسافؾ العؾاؿت ُ
وتفااقن الؿصاااطب ت وإذا اشاالؼت لؾؼؿااةت فاب ااث لااؽ طااـ
مؿةوو
ُ

الؿـقاػت وصافق ُة العا ِّز
 ـِ ٟٙووجزه اٌظبحلخ
والؿرتَؼك ُ
ُ
ُ
تلذلؾ طؾقفا الؿقا ت وتـفد القدا د و
القارخة ت اللل
ُ

ُ

ُ
ؼااؼ رؼصااق َد ت
ٚ ثبذلّززخ ٠جٍززػ اٌغبٌززت ّٔٙزززٗ وي
ويسلساافؾ العؾااؿت و ُت ػااظ رلقكاافت وتجاارد رطقٓتااف ت فااال
ُ
رسل قؾ رع الفؿة واشلعالفا و
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ٚ مثخ عٍّب عٍجٛا اٌعٍزُ وجزبها فجؿعاقا واحلقادوا لافت
يقار إلقفؿ بالبـان ت وصاـّػقا رصاـػات فريادة ت ووقعاقا
حلك َ
تقاققع طؾؿقة بارزة و
ُ

ٚ وُ ِٓ عبٌت ع١و ثبٌجءكح ثؿ اسالقؼظ طؼ ُؾاف ت واكلبفات
روحفت وأحست بضقاطفا ت فجدً ت واجلفدت ت وت قلت رـ
الؽسؾ إلك العؿؾ واللػاين ت حلك اكلؿؾات ساعادتفا ت وكالات
ررارفااا ورؼصااقدما ت وبؼاادر رااا تلعـااك تـاااش رااا تلؿـااك وو وات
الؿقفؼ و
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ٍ /16نىوٌ علنًة!...
َ
اكفؿؽ الطالب يف الؿجآت العؾؿقة ت وااص يف ب ار العؾاؿت
إذا
واسلـقا َاؼ كسااا َؿفت وارتقااػ لذا ااذ ت تباارز أرارااف رساالل ُة اإلكجاااز
وآبلؽار الػؽاريت الاذي يضاقػ لاف شاقتات ويـػاع أرلافت
العؾؿلت
ُ
ويجعؾااف يعااقش لااذة اإلبااداع واإلكلاااج الرؿااريت ب قااث يسلقااعر
الػا دة والؿسامولقةت وي ؿقاف راـ القالات ت وأكاف إذا رحاؾت فؼاد
ٍ
َ
وقربة اسلبؼاماوووو
ورثفت
رحؾ طؾك خقرٍ خ ّؾػفت وطؾؿ ّ
ْ
ْ
وأيؼظ لف طزرا
وأشعؾ لف ذمـات
مؿا **
فنن كـت ذا طؾ ٍؿ فرتِّب لف ً
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ٌٚنٌه ضوٚة ٚطٕٛؾ ِٕٙب :
ُ
وزبة زلزلك :وجعؾاف صاديؼ ال قااةت ورفقاؼ الرحؾاة
 /1لوا ح
،

ورجؾدات رلؽاثرةت
كلب رخلؾػةت
ٌ
وال ركة ت إذ يف ال قاة العؾؿقة ٌ
وطؾااق ٌو رلـافسااةت ورااـ خااالش الؿقااؾ العؾؿاال تظفاار كلااب رلؼـااة
يقصاال بفااا الـاااست ويؿاادحفا العؾؿاااءت فقلؿـااك صالااب العؾااؿ أن
يساالخرج كـقزَماااا وجقامرمااا ت ورااـ ذا رااارال:
يؾلفؿفااات وأن
َ
شاااروحات الساااـة  :كاااالػل والؿـفااااجت والؿػفاااؿ والاااذخقرةت
وشبففات يف الػؼف كالؿغـل والؿجؿقعت أو الؿبسقط وآسلذكارت
كرقارا ت حلاك
أو الؿ ؾك والزادت وجعؾف كلاب العؿرت الذي يؽارر ً
يصااقر رفق ًؼااا ر ػق ًضااات وقااد كؼااؾ طااـ الؿاازين أكااف كاارر الرسااالة
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لؾقااافعل ( 5٥راار ًة ت وققااؾ ( 5٥٥راارةوو! وررااؾ ذلااؽ يااقرث
حػظفع واللفارفا و
ُ

وصـِّػت
ذاع صقلُفات وط ُظؿ ُرقؽؾفا ت ُ
 /2ـَِ ُٙبنً ع٠ٛظخ َ :
أيارا أو
فقفا
ٌ
رجؾدات ورسا ُؾ رخصقصة ت فال بلس أن يخؾدَ لفا ً
شفقراو
ً
ُ

 /3اإلدلززبَ لغٍززلاد ضززقّخ :ك ااق كلااب الؼااقارقس الؿطقلااةت
واللقاريخ الؿؿلادة ت واللاراجؿ الػساق ةت والقاروحات الغزيارةت
واللل تسلغر إوقاتت وتؾلفؿ الساطاتت وٓ تؽػقفا الؾ ظاات
والؿسلؼطعات… ففذ يؽػقفا سقاسة اإلحاصة واإللؿاوت ووضع
خطة يف جردما واسلـقا رعالؿفا ورضارقـفا و
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ُ

َ
تصـقػ
 /4حتو٠و َِثٌخ ِشىٍخ :بلن يضقػ طؾك رجرد الؼراءة
جزء فقفات وكلابة رسالة صغرى تجؾقفات وتؽقػ ررارقفا و
ُ

وزززبة ضززقُ :اكلػااع الـاااس بااف ت وكراارت فرا ااد ت
 /5رمو٠ززت
،
واصت بف الؿؽلبات العارةت وٓ تجد طالؿاا إٓ رؾؽافت وٓ باحراا
ً
إٓ أرشد إلقف ت لؽـف لطقلف بات ر صقرا رؼصقرا ت َف َؾق اكبارى لاف
كاتب ّ
فذت أو ب اث ٌة ك ريرت فؼد تؼؾد تاجفت وارتدى جؿالفت وكػاع
الـاس بجفد وررابرتف ت ٕكف ٓ يؾقؼ إٓ بفؿ وتض قاتفؿ و
ُ

حبش رثطز : ٍٟ١يلـااوش قضاق ًة ُي لااج إلقفاات أو كازلاة
 /6وزبثخ
،
ربفؿاا
طجقبةت أو شا عة يلؽؾؿ فقفات أو يجؿع رلػر ًقاا ت أو يقضا
ً
ي لاج إلقف الـاسو
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ُ

ٚهلخ ِزٕ١زخ  :كالؿقااركة يف الؿامتؿرات والـادواتت
 /7إٌمب
،
َ
كاقازش رطؾقباة ت وماذا
وروطة را يؼدو فقفا رـ طـاويـ جذاباةت أو
ربؿا خص الادكاترة وصاالب الدراساات العؾقاات وإذا اجلفادوا يف
ذلؽت باتت تؾؽ القرق ُة كقا ًة لؽلاب فريدت أو رصـػ طزياز و وراع
اكلقااار الؿاامتؿرات يف العااالؿ طؿقرااات ف ضااقرما رر ارٍ لؾباحااث
والعالؿ وصالب العؾؿت لعظؿلفاا وطظؿاة راـ ي ضارما وتـاقطفؿ
الؿعريف والؿؽاين ت رؿا ماق سابب يف تقلاد إفؽاار الب رقاة ت وات
الؿقفؼ و
ُ

زلبضوح ٔبكهح  :ك اق الؿقااركات الدطقياةت ولؽـفاا
 /8إعلاك
،
رؽارور
تلؿقز بالجدة والللصقؾت والدقة وحسـ اللؼريار ت تلجااوز
َ
العؾؿت وربلذش العـاويـت ورا ُقلؾ ب رات أو ذبؾ كؼاشا وصرحاوووو
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وماال رااع راارور الققاات تل ااقش إلااك كسا ٍ
اخة رطبقطااةت أو كلا ٍ
ااب
فسق ت يبار ات فقفت ويغزو أفا و
ُ

 /9اٌعىززٛؾ اٌزؾم١مزز : ٟلؾؿخطقصااات وكقاارما ت أو جؿعفااا
واساالخالص فقا اادمات وتؼريبفااا لؾباااحرقـ ت كؿااا صااـع إساااتذة
الؿعؾؿل وإلباين ور ل الديـ ت وشققل ضقػ ت وبقار رعرو
وأحؿد ور ؿقد شاكر ت وآركاؤوصان ت وشبففؿ رـ الؿ ؼؼاقـ
الؿقامقر ت جزامؿ ات خقرا و
ُ

ِٕ /11زقززت اٌىزززت ادلغٌٛززخ :شااريطة جعؾفااا يف طـاااويـ
رخصقصااة ت وطاادو تؽاارار جفااد أخااريـ ت كؿااا يف القااروحات
ور َؾ ا ت ورقسااقطات الػؼااف
الؿطقلااة ورااا فقفااا رااـ رصااطؾ ات ُ
الؿؼارن ودررما الػؼفقاة ت ورراجاع اللااريخ وطظاتفاات وقاقارقس
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الؾغااة وكرارمااا الؾغااقيت وكلااب الجاارح واللعااديؾت وققاطاادما
َ
ذلاؽت
ال ديرقة ت ورطقٓت إصقش ولؿ اتفاا الـاقادر و وأشابا
رؿا مق ٌ
ورـلج رعريف ذو ققؿة ت
شغؾ طؾؿل رعلبرت
ٌ
اقال ت ولقـبعااث إلااك
ورااـ ط ازّت طؾقااف الؽلااب ت لقفجاار جقالااف قؾا ً
الؿؽلبات الؿركزية يف الؿادن ويف جارعاات الؿؿؾؽاة رقاؽقرة ت
لقجد بغقلافت وللػال لاف آفاقاا راـ اإلباداع واسالرؿار الزراانت فؼاد
تااقفرت فقفااا ساابؾ الراحااة العؾؿقااةت والـسااؿات الب رقااة ت وات
الؿقفؼ والفادي إلك سقاء السبقؾ و
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 /17كتبُ املَخدّات!...
ِ
يلكس باف يف كاؾ رؽاانت
بالعؾؿت
الؿرء
تعؾ ُؼ
وإيرار لػقا د تجعؾف ُ
ُ
وأقالرف رراحفت وترتقبفا
ودفاتر ر رابفت
وتصب رؽلبلُف حديؼلَفت
ُ
ُ
راحلف وسعادتفوو فدا ًؿا لغلاف العؾاؿت وأحاديراف الػقا ادت وصرا ؼاف
الؼراصقس ورـلقجاتفاوو فق ُ
ؿؾ الؽلااب يف كاؾ رؽاانت حلاك إكاف
لقجعؾفا طـد رأسف وحقش (رخدتف ت أي وساادة الارأس ت ب قاث
إذا اػؾ الـقوت صالع الػا دةت واسلخرج العا دةت وو
ٍ
وج ِ
ِ
ؿان
خقر
رؽان ** حق ّصلُفا بؼال د ُ
ورخدّ تل يف العؾؿ ُ
وإذا تاالر تؾػاات يف الؿسااا ؾ ت واساالـبط رـفااا طقااريـ فا اادةت
فقذمب الؿـاو ت ويلسارر طؾك الؽلاب وإساػار ووو! وتؾاؽ رلعا ٌة
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باذخة ٓ يعرففا إٓ العؾؿااء وراـ دار يف فؾؽفاؿ راـ ر بال العؾاؿ
والرؼافة ت والسبب حب لؼراءةت وطدو اسلؼرار الؿارء طؾاك حااشت
ورب حؽؿاة قباؾ الـاقو
وطؿارة الازرـ بؾذا اذ إساػار والساــت ً
رسخت رسقخ الجباشت وبؾغ العبد بفا الؿـااشت وصاارت حاديث
ال اضر واللرحاش وووو
ِ
ولرب فا ٍ
ِ
العؾقاء
لؽقاكب
وسؿت بِـَا
تؼاصر ُحسـُفا **
دة
ً
َ
َ
ُ
 ِٓٚاٌىزت اٌزٕ٠ ٟظؼ ثٙب عٕل ادلقلاد ال ٍّ١ب حلٍّخ
اٌعٍُ اٌشوع: ٟ
ُ
 /1رفَري اثٓ وضري همحٗ اهلل  :وماق اللػساقر إثاري الؿااتع ت

الؿق قن بالػقا د والػرا د ت ويعد خالص ًة يف اللػساقر بالؿالثقر ت
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ورعلؿدا حديرقا كادرا ت ووثقؼ ًة طؾؿقاة ر اررةت ورجؿقطاا رعرف ًقاا
رباركًاو
ُ

كلااب الػـاقن القارطقةت
 /2ىاك ادلعبك الثٓ اٌم ُ١همحزٗ اهلل :
ُ
والؿؽلبة الؿلـؼؾةت وإلؿعقة الؿلػردةت والعؼؾ ال صاقػ ت الاذي
كلبف رمل ُػف ِ
بدرف وطصبفت ِ
وكؼؾف وطؼؾفت وحسف وكبضفت حلك أكبات
لـا الادرت وأفااض الرؿارت وجااء فقاف بالعجاب العجاابت والسا ر
الرضابت وصقب إصقاب و
 / 3ـزؼ اٌجبهٌٍ ٞؾبـظ همحٗ اهلل  :رػخر ُة الؿؽلباة اإلساالرقةت
طؾاؿ وفؽارت
وديقاكفا الـادرت وحجلفا الػا ؼةت ودرتفا الرا ؼة ت فقف ٌ
ورواياات رؽـاقزة ت ودٓ اؾ
وكص وت ؾقؾت وخاال وتػصاقؾ ت
ٌ
ٌ
رػروزةت وفاكفة ُر ًبرةت ٓ رـؼقصةت وٓ رؽدرة و
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 /4اٌظؾ١ؾبْ ٌٍجقبه ٍَُِٚ ٞهمحّٙب اهلل  :جـاحا الؿمرـ
اارج ال قاااةت وربلغااك العاقااؾت وحؾقاا ُة الرااااب
وس ُ
بعااد الؼاارآنت ُ
الجؿااع بااقـ الصاا ق قـ ل شاابقؾل أو
الػاضااؾ ت يجؿعفؿااا (
ُ
(الؾملم والؿرجان لعبد البااقل ت وتؽارار بعضافا ساقجعؾؽ راـ
وطاة أخبار الص ق قـ و
ُ

ُ
كعاؽ الؿـااوت
 /5اٌوؽ١ك ادلقزٌٍّ َٛجبهوفٛه ٞهمحزٗ اهلل :
و ُصرفاااة إحاااالوت وساااؾقة الؿسااالفاو ت يػاااقض فقاااقض الساااقرةت
ويؾفؿااؽ شااؿا ؾ القخصااقة العطاارة ت فلػؼااف ال قااا َة ودروساافا ت
واللاريخ وطبر ت والرسالة ورؼاصدما و
ُ

ُ

 /6طؾ١ؼ اجلبِ اٌظؽري ٚى٠بكرزٗ ٌٍَزٛ١ع ٟهمحزٗ اهلل :

ورخزون سـّل رص
رجؿقع فذت
ٌ
ٌ
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رحؿف اتت فؼربف وسفؾفت ويؿـ ؽ إحاديث الصا اح يف سارطة
لؾؿـااوي رحؿاف
وسفقلةت وإذا
َ
ضؿؿت لف شرحف ( فقض الؼادير ُ
اتُ ت ف سـت لققرح را مق ر ؾ السماش واإلشؽاشو
ُ

رعجاؿ لغاقي
 /7اٌمبِ ًٛاحملز١ظ ٌٍفريٚىثزبك :ٞرحؿاف اتُ ت
ٌ
لقصااا

الؾساااانت ويعااادش الؿعاااقجت ويبساااط الؾػاااظ ت ويؿاااـ

الػصاااحة ت ويجعااؾ رااـ الطالااب فصااق ً ا بؾقغًااا ت ٓ ل ّ اكااا وٓ
رخؾطاو
ُ

ُ

 /8اٌج١بْ ٚاٌزج١ن ٌٍغبؽظ  :ت ػ ٌة أدبقة ت وجقمرة ثؼافقة ت رـ
اللزرااف صاباات روحااف ت وارتؼاات ثؼافلاافت يقسااع العؼااؾ والؾػااظ
والبقانو
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ُ

 /9ؽبش١خ اثٓ لبٍُ همحٗ اهلل عٍز ٝوززبة اٌزٛؽ١زل  :راـ
أحسـ شروحات اللقحقد ت ورع اخلصارما ضؿت فقا د حساكا ت
وتؼريرات سؿاكًا ت ويػرغ رـفا يف ٍ
وقت وجقز و
ُ
ُ

 /11سلزظو ِلاهط اٌَبٌىن الثٓ اٌم ُ١همحزٗ اهلل  :يزكّال
ويفااذب السااؾق ت ويااقرث الصااػاء
الااروحت ويصااؾ الطريااؼت
ُ
والـؿاء ت ورـ أحسـ الؿخلصرات مـا  :رخلصار صاال العازيت
أو "آكسقر" الصادر رمخر ًا رـ بعض صؾبة العؾؿ و
كلب رخدات الـقوت تقضاع طؾاك "ر ّ قرياب" ت
ففذ وأشبامفا ُ
رؼلرحت وقاد
اخلقرت لسفقللفا ورـاسبلفات ولقست رؾزر ًة ولؽـفا
ٌ
ياذمب وقات الـاقو
أكسب لفؿت والؿفؿ أن ٓ
يرى آخرون سقاما
َ
َ
يف رساررة الجقاش وإفؽار السؾبقة ت وات الؿقفؼ و
244٥/3/15ماا
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 /18طالبُ ما بعد التحصًل!..
ُ

ُ
تلمال حسـا ت ويؼطاع
٠ فزؼ اهلل عٍ ٝثعض اٌغءة
فقللمؾ ً
شق ًصا رباركم ت يؿؽّـف رـ الؿقاركة العؾؿقةت والـػع الادطقي
ارج رااـ رقاااركلف بعااد رقاااورة أشااقاخفت كؿااا مااق
… وٓ حا َ
وتعقـ ال اجاة إلقاف يف بقتاات رعروفاة …
صـقع إ ؿة قبؾـا ت
ُ
ُ
ِ
بؾغاااات رااااـ العؾااااقو رـااااآ…
وإذا
فاساااالـفض اللبؾقاااااغَ
َ
واإليصآ…!
ُ

ٚ ادلمظل ثعل اٌجٕزب اٌزؾظز ٍٟ١وضابط الؿلاقن إولقاةت
يؿؽـ لف اللػاطؾت والللسقس الللصاقؾل الؿباد ل ت فؼاد حػاظ
وقرأت وجرد وسردت وحرر وكااقش وكااضر…! فؿاا يـبغال لاف
آكقااغاش بعاادما بصااقار تصاارففت وٓ طقا ااؼ تعقؼاافت وٓ
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سدود تسد طـ العؿؾ والبالغ وأداء الزكاة العؾؿقاة والابالغ
وأحس رـ كػسف الؿؼدرة
الدطقي ت ٓ سقؿا إذا زكا شققخفت
ً
وإمؾقةت واحلاج إلقف الـاست و َلؿ يقجد سقا ت ووطك را ياراد
ققلاااافت و َلااااؿ يلاااادخؾ يف تخصصااااات ٓ ي سااااـفات فقبااااادر
لؾؿقاركةت ورـ ذلؽ:
أٚال  :رجٕزز ٟكهً عٍّزز : ٟيقاارح رخلصاارات ويؼا ّارب طؾؿااات
ويقض حؽؿةت أو يـقر خقرات وي ؿل طؼقدةًت ويػؼف يف العباادة ت
ويساالػقد مااق الؿراجعااة واللربقاات وديؿااة آصااالع والل رياار ت
ويصقن الـاس والطاالب راـ الجفالاة والخرافاة والؿبلادطاتوو!
شااريطة ضاابطف لؾعؾااؿ الؿقااروحت رلـااا وتعؾقؼااا وتػؼقفااات وشاارحا
وتذلقال… ! ب قث يؽقن تخصصف ورقؾاف ت ٕن راـ تصادر شاقتا
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قبؾ أواكف ت فؼد تصدى لفقاكافت وراـ تؽؾاؿ فقؿاا ٓ ُي ساـ ت جااء
بالعجا ب والخرافات ووو!
ُ

صبٔ١ززب :ادلشززبهوخ اٌلع٠ٛززخ  :وطظاام وتبؾقغاامت إن تؿؽااـ رـفااا
وسـ ت لفت فال يزمد وٓ يلارددت ٓ ساقؿا يف البقتاات الؿ لاجاةت
والؿـاااصؼ الؿجدبااةت ففاال ت قااا بؽؾؿااات طؼقااب الصااؾقات ت
وبرقا ؼ إيؿاكقة تُزكل وتَفدي وتُرري و
ُ
ٍ
صبٌضب :اٌزثٌ١ؿ اٌوطن  :راـ كلاباة كافعاةت وقؾاؿ ساقاشت وياراع

رمصؾت يـػع ويـؼاد ت وي ارر ويارد ت ويادفع ويـقار ت قااش تعاالك
(نت والؼؾؿ وراا يساطرون ساقرة الؼؾاؿو فاساطرِ
َ
الجؿقاؾ رعـاكت
َ
َ
والدلقؾ وإصقؾ فؽرا وفؼفا و
والجؾقؾ رقضقطات
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ُ

هاثعب :ادلشو ٚاٌعّو ٞاحلضبه : ٞومل الؿطقلة العؿقؼةت اللل
تسااالغر وقلاااات وتلخاااذ مؿاااات وقاااد تؽؾاااػ تؽاااالقػت وتؾ اااؼ
رصاااريػت ك ااق رقسااقطات طؾؿقااةت ودروس تربقيااة تقجقفقااة
ررتبطة بؽلاب ُياراد خلؿفاا وإتؿارفاات أو رققاع الؽلاروين زخاار ت
ضرب يف رقار إرض ورغاربفا وو
ي
ُ
ُ

فبَِززب :اإلِبِززخ ادلجبهوززخ  :ديـااا وصااقتات وحباام واكضااباصات
وصدقا وأراكةت ورا يلػرع طـفا رـ ِحؾاؼ قارآن وكؾؿاات وطظقاةت
واسلضااافات رقااقخقة ت ورؾلؼقااات اجلؿاطقااةت ت ؼااؼ رؼاصاادت
وتملػ قؾقبات وتبث وطقا ومداية و
ُ

ٍبكٍب :ادلٕر األفزبم  :الؿلؿراؾ يف خطقاب جااد قاراءت رالراس
لقمون الـاس وحاجقاتفؿت فق ػظ طؼا دمؿت ويصقن أخالقفاؿت
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إن قااش صاد ت وإن خطاب
ويمسس لؾخقر واإليؿان يف كػقسفؿت ْ
مؿ الؿـبرت ويراطل جقمر الخطباةت
أسؿعت ْ
وإن كص كػعت ي ؿؾ ً
ويؼدر رعـك الؽؾؿةووو!
ولؿاذا ُ
العؾؿ باللر ُيؿ ك ويؼؾت وٓ تربقت
كؼقش ررؾ ذلؽوو ٕن
َ
ُ
وأشاغاش ال قااة
لف ت بؿرؾ اللدريس والابالغت واسالدارة آصاالعت
واسااعة ت وفقفااا رااـ الصااقار رااا ٓ يخػااكت ولااذا وجااب اللـب ا ُف
وآسلقؼاظ ت لؿقاريع جادة ورسلدارةت وات ولل اللقفقؼو
2433/5/21ما
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 /19زمًلُ العله والتحصًل والكتابة !...
ُ

ُ

ِ ب أه ٚأْ ٕ٠عُ اهلل عٍ١ه ثيِ ً١هل١ك ورفقاؼ وفقاؼت
يطاوطااؽ يف العؾااؿ ويقاااركؽ الل صااقؾت ويلعاااون رعااؽ يف
السطر والؽلابة وو! وقد كان لؾـبل صؾك ات طؾقف وساؾؿ أراقـ
القحلت صديؼ طؾ ٍؿ وذكر ورراجعةت يذاكر الؼرآن يف ررضان
كؾ لقؾة وو
ٚ وبٔززذ رلبٌَززٗ ِزز طززؾبثزٗ طاااررة بالااذكر والعؾااؿ
والؿساااءلة ت تقااع رـفااا السااــت وتقعقااع إفؽااار ت وتقااقع
وطؿر خصقصق ٌة بصا بلف وطؾؿافت وإن
الػضا ؾ ت وٕبل بؽر
َ
كاكا لقسا رؽرريـ يف الروايةت إٓ أكفؿا أبرز الؼدوات بعد طؾقف
الصالة والسالو و
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 وفِل اللااريخ صاداقات العؾؿااء وزرالؤماؿ أو صالبفاؿت اللال
فاحاات خقاارات أو أفاضاات طؾؿااات وكقاارت كلبااا ت وفصااقٓ
رعروفة ت قاش اإلراو الذمبل – رحؿف ات  " : -قاش طبد ات باـ
أحؿد  :قاش لل أبق زرطاة  :أباق ي ػاظ ألاػ ألاػ حاديث ت
فؼقؾ لف  :ورا يدريؽ ؟ قاش  :ذاكرتُف فلخذت طؾقف إبقاب وو
 ولااذلؽ رااـ دوافااع دفااع الؿؾااؾ يف أوش الطريااؼ اتخاااذ زرقااؾت
وصااـاطة صااديؼ ت رقااار لااؽ يف الفااؿ والرابااةت تطالعااان
وت ػظانت وتراجعان وتضبطان ووو
ٚ وُ يف مٌه ِٓ روٍ١ـ ٌٍعٍُ وتقساقع لؾػؽارت وتربقات
طؾااك الطريااؼت واساالؾذاذ لؾؿعؾقرااةت واساالدارة الؿقاصااؾة ت
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وال ػااز لؾجديااد و ومااق الجؾااقس الصااال ت حارااؾ الؿسااؽ
والـقر والبذش و
ه

 ِٓٚ ادلقٍؿ أْ ٠جلأ ثعضزِ ُٙعزه ثاؿ يغار فتاات أو
يضعػ بال رساقااتت فقخاذش صااحبفت وياـؽص يف بادايات
الؿرحؾاااةت فقبقااات كالخااااذشووو ٓ اطلاااذار وٓ اتصااااشت باااؾ
ﻥ صاحبٍووو ﻭقد
إطراض وتغقرووو ﻭيجرﺡُ قؾبَ ﺍل ُرِّ خُذٓ ُ
ضـ كؾ ﺍلظـِّ  :ﺃﻥ لقس خاذٓوو
ُ
ضروري لؾعاقن واللربقات والؿصاابرة ت
الزرقؾ يف أوش الطؾب

ٌ
يقد رـ إزرت ويمكس الؿرحؾةت ويذمب وطراء الطريؼوو!
ٚ عٕززل ؽظززٛي اخلززنالْ يلعااقـ الصاابر واللؿاااس العااذرت
والؿضل رسلعقـًا باتت ورسلعصؿا ب بؾاف وققتاف ت كؿاا صاـع
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اااحب
ااق الصا
ُ
اباااـ طبااااس راااع جاااار إكصااااري … فسا ً
الؿقاااغقش يف مز ٍُءووووماااؾ ِ
لؿرؾاااؽ يرجاااق صاااالبق الا ِ
اادرر وو
ُ
الطرض الػااذ طـااف وارلطااك ِ
َ
جؾااد ًاووو طؾااك الص ا ابة ي ااقي
فا
ٍ
طاصر الخبرِوو وي ُ
كساؾوووكلكف البار ُ يف
ؿؾ العؾؿ و ّقاا ًدا باال
َ
شق ويف َش ِ
رروو!
ُ
اللرفؼ بنخقاكف ت واخلقاار أجاقدمؿت
ٚ عٍ ٝاٌغبٌت اٌغّبػ
" فات ٌ
رفقؼ ي ب الرفؼ يف إرر كؾف " والصبر طؾك را يؽاقن
راااـفؿ راااـ جػا ٍ
اااء أو تؼصاااقر ت فالـااااس يخلؾػاااقن ت والفؿاااؿ
رلػاوتة ت واللقجفات قاصرة و
ُ

ٚ عٍّٙ١ب أ ٚعٍٚ ُٙ١ضز فغزخ أٍزجٛع١خ لؾلساؿقع أو
الؿراجعااةت أو خاالؿ كلاااب ر ااددت ثااؿ اساالخالص فقا ااد
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ولطا ػاافوو! فقساالطقعان حػااظ الؼاارآن رعاامت أو رراجعااة راالـ
حديرلت أو حرد كلاب رلقسط ال جاؿت أو تؾخاقص رخلصار
رعؿؼ الػا دةو
ُ

ُ

ٚ اٌيِ١ززً ٕ٠ف ز ىِززٓ اٌٛؽشززخ وأياااو الؼؾااة ت وساااطات
آسلضااااعا ت وأوقااااات اللسااااامؾت ول ظااااات اللجامااااؾ
والعزو ت يبعرف ات فقعقـ ويساطد ويعضد ت والؿرء طؾك ديـ
وفؽرا وأخال ًقا و
خؾقؾف جدً ا
ً
2436/1/22ما

- 156 -

ُ
ٔضبهعٍّ١خ

 /20رحهَ اهلل امرءاً عرف ىفصَه علنًا!...
 عوؾ ٔفَٗ ـثكهن للهارٗ وأكف لاؿ ْ
يازش يف تعؾاؿ ت وجفااد
ورقاصاااؾةت وحؿؾاااف ذلا َ
ااؽ طؾاااك اللرياااث وإكااااة ت وطااادو
اسلـؼاص الـاست أو تـزيؾ الـػس فق رـزللفا و
 ٛ٘ٚ شزىً ِٚعٍزُ رٛاضزع ٟمج١زً يـبائ طاـ أخاال
أصقؾة وتربقة كبقؾة ( ورـ تقاضع ت رفعف و
صاؿت ب ؾاؿت وكالراف
ٚ إما رىٍُ ٔغك ثعٍُ وإذا صاؿت
َ
وس َ
تؾ أطرابل
كػسف ويللرؾ طرراتفوو " ُ
أقؾ رـ فعالفت ي اسب َ
وأسؽت ت فلسؾؿ و!"
أسؿع فلطؾؿت
طـ صقش صؿلف فؼاش:
ُ
ُ
ُ

 حيوص عٍ ٝاٌجٕب اٌعٍّزٚ ٟاٌزثطز ً١اٌفمٙز ٟقباؾ
القااروع يف اللاادريس واإلفلاااء ت وكػااع الـاااس الؿزطااقو…
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(ولؽـ كقكقا رباكققـ بؿاا كُـالُؿ تع ّؾؿاقن الؽلااب وبؿاا كُـالُؿ
تدرسقن سقرة آش طؿران و
 لبٌٛا " :رـ تصدر قباؾ أواكاف فؼاد تصادى لفقاكاف… "! وراا
أبقع مقان رـ يـؽقػ جفؾفت ويبقـ تخؾػفت وتلعاضؿ طرراتاف
وزٓتفوو
ُ

ُ

ٚ اٌَززجت ؽلاصززخ عّززوٖ أو حداثااة طؾؿااف وخبرتااف ت وماال
تـؽقػ رع فجقات الؽؾؿاتت ورـافاذ الؾػظااتو وقاد صا
ؾالؿس
إن رـ أشراط السااطة أن ُي
ققلف صؾك ات طؾقف وسؾؿ ( ً
َ
العؾااؿ طـااد إصاااار و ُفساارت بؼؾااة الؼاادر والسااـ طـاااد
ُ
بعضفؿوو
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ُ

العؾؿ قبااؾ الاابالغت وال ػا ُ
اظ قبااؾ
 اٌعٍززُ لجززً اٌززلعٛح والا ُ
والللسقس قبؾ الصدع والللكقسو (فاطؾؿ أكف ٓ إلاف
آكطال ت
ُ
إٓ ات … سقرة ر ؿد و
ُ

وتخصصفت فاال
ٚ ادلعرتؾ ثملهارٗ اٌعٍّ١خ يراطل رـزللف
َ
يلؽؾؿ فقؿا ٓ ي سـت وٓ يبادر إكابرت أو يسابؼ إشقاخ وو
وقرروا" :رـ تؽؾؿ يف اقر فـف أتك بالعجا ب وو "و
 وإذا ُستؾ طؿا ٓ يعؾؿ قاش :ات أطؾؿ… ٓ أدريووو سالراجع
أرفر رـلوووو!!
الؿسللةوو سؾ فالكا وو كلب فقفا أو َ
ِ
 لبي احلىّب ( :احلػظ َبق ِ
رذاكرتؽ
يف
:
رقاصـ
أربعة
قار َ يف
َ
طؾااؿ َ
أكباار رـااؽت
رـااؽت وتعؾقؿااؽ لؿااـ مااق
ُ
رااع َرااـ مااق َأ ُ
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اصؿلِؽ رع َرـ مق أققى رـؽت ورـاققالِ َ
ؽ راع َراـ ماق
ورخَ َ
َأ ْس َػ ُف رـؽ و
 والؿعلر طؾؿقات ٓ ت قش شفادتُف أو رـصبف طاـ اللازود راـ
العؾؿ ت وسماش إفذاذ واللعؾؿ ررات أخريااتووو (وقاؾ رب
زدين طؾؿا لؿ يمرر رسقلـا بسماش اللزود لقلء اقر العؾؿوو
ُ

 لبي اإلِبَ اٌفن اثٓ ادلجبهن همحزٗ اهلل ُ ٓ( :
ُ
الرجاؾ
يازاش
طالؿا را صؾب العؾؿت فنذا ضـ أكف قد طؾؿ فؼد َج ِفؾ و
ُ

٠ جزٍ ٝثعض" ُٙبالعؼؾقة القبرية" أو أبل إشبار ت فقعلؼاد
أكف أطؾؿ الـاسوو أففؿ الـاسووو أتؼـ الـاسوووو ويجعاؾ راـ
يـابقع وقببامت وقصاقرا وصاروحاووو قاؾ لؿاـ
قطرات طؾؿقة
َ
طرفت شقتا واابت طـؽ أشقا ُء وو
يدّ طل يف العؾؿ فؾسػ ًةوو
َ
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(العؾؿ ثالث ُة أشبار:
 لبي اٌعءِخ عبِو اٌشعج ٟهمحٗ اهلل:
ُ
َ
دخااؾ القاابر الراااين
ورااـ
َرااـ دخااؾ يف القاابرِ إوش تؽباارت َ
تقاضعت ورـ َ
دخؾ القبر الرالثت طؾؿ أكف ٓ يعؾؿ شقتا وو
 والؿعلر ُ تااو العؼاؾ ت أدر حالافت ووطاك سا َعة العؾاؿت وأن
اإلحاصة رـ ُة ات لابعض طبااد ت وذلاؽ فضاؾ ات يمتقاف راـ
يقاء وات ذو الػضؾ العظقؿ (( قاؾ الاروح راـ أرار ربال وراا
أوتقلؿ رـ العؾؿ إٓ قؾقال سقرة اإلسراء و
٠ ززلهً ثعززل اٌزث٘ززً وياادطق بعااد الاالؿؽـت ويعؾااـ بعااد
البؾااقغت ويػقااد إذا تؿؾااؽ الػا اادة ت وبصااقرة أخالققااة راققااة
ي لرو الجفقد وٓ يـبز القققخ وإقرانووو
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ُ
العجؾ اللصااـقػ واللااللقػت والؽلابااةت وال قاشاالتووو
 ٓ يسا
ِ
باساؿفووويف الـااس أقاال ٌو زمات
ويف الـاس رـ تعؾاق الؽلابا ُة
ُ
وطؼقشوو
ه

 مل خيوط اإلِبَ ِبٌه همحٗ اهلل ٠ٚشزٙو ويـقار رقصال
الجؿقااؾ الساافؾت حلااك راجااع "ساابعقـ طالؿااا رااـ أشااقاخفت
فلقروا لف" وو
 أٔذ عمزً ٚاؽزل وجفادٌ ر ادود فاال تسلرساؾ يف رادا
تجرب ت وتجالس ت وتلعؾؿووو
ذاتقةت حلك ّ
ُ

 اٌزعٍُ فري ِٓ اٌزعبمل وراا ُأتال بعاض الؿسالعجؾقـ إٓ
راااـ جفاااة طجؾااالفؿت أو تعاااالؿفؿت أو صؾااابفؿ الظفاااقري
اإلطالرلت أو تز ّببفؿ قبؾ أن يل صررقاووو
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ب قبؾ أن يل صرو قالفا ُ
بعض الػؼفاء للالرقذ الاذيـ
َ رـ تز ًب َ
صرت زبقبمت قبؾ أن تصقر
ضفروا قبؾ آسلعداد اللاووووت أي
َ
ُحصررات ومل ررحؾة العـب قبؾ صقرورتف زبقباووو كـاي ٌة طاـ
اللؼاادو قبااؾ اللػفؿووواساالعجاش حاار الؿراحااؾ قبااؾ الـفايااة
الؿ ددة و
١ٍ ِٓٚ ئبد مٌه اٌزشلق ثىٍّزبد اٌعٍّزب  :قؾاتووو
لاالوو طـااديوأخلار وأرج وووبااان لـااا بعااد الل ااريوو ويف
ممٓء قاش اإلرا ُو ابـ دققؼ العقد رحؿف ات :يؼقلقن مذا طـدكا
أكلؿ حلك يؽقن لؽؿ طـدُ ووو
اقر جا ِزوو ورـ ُ
ُ

ُ

ٚ ادلَزززعغً إْ مل ٠رتاع ز َ٠ٚززز١مظ لٍجززٗ ويساال ل
َ
َ
الطرياؼ طؾاك ِطالتاف حلاك تؼاع القاقعاةت وتـازش
أكؿؾ
وجففت
ُ
َ
أجؿاؾ قاقش
الؼارطةوو فقؼع ويـلفل لؾاذبقش وإفاقشوو! وراا
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بعضاافؿ َ :رااـ ت ًؾااك بغقاار رااا مااق فقا ِافوو فض ا لف كقاشا ُ
اػ
آرل ِ
انووو
ُ

ٚ ؼبٌت ِٓ رظله لجً اٌزثً٘ اكلفاك بفاؿ الؿطاا إلاك
اكؽقااا ٍ ت أو اكلفا ٍ
ااء وذبااقش ت وات الؿساالعان… واااادرتفؿ
ااحات ت ورحؾاات بفااؿ الضااقؼات … ف اااذرت ثااؿ حاااذرت
السا
ُ
أوٓ…
وأتؼـ رؼدرات العؾؿ ً
كاؾ ت ضاقرِ
ٍ
درس وتصااديرِ ** حلك تُب ًؾغَ رـف ً
اـ إلااك
ٓ تعجؾا ً
وتغدو يف الـاس و ّقاد ًا أخا فِ َط ٍـ ** ويقفدون طؾك ٍ
قدر وتـقيرِ
وات ولل اللقفقؼ…
2434/1/13ماا
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املؤلف يف سطور!..
د .محسة بً فايع إبراًٍه آل فتحٌ
 أسااالاذ ال اااديث الؿسااااطد بؼساااؿ الدراساااات اإلساااالرقة ت
ور قس قسؿ القريعة بلفارة و
 شغؾ رـصب وكقاؾ الؼباقشوو وشامون الطاالب لؿادة ثاالث
سـقات رـ سـة 2435مات إلك سـة 2437ماو
 طضق الؾجـة الرؼافقة وجؿعقة إيلاو بؿ ايؾ و
 لف ثالث ب قث طؾؿقة ر ؽًؿة يف السـة رـققرة و
 وصـػ أكرر رـ ( 2٥٥رصـػا يف ال ديث والدطقة رـفا :
 صال ُع السؾقان يف رقاطظ ررضان و
كسؿات رـ أو الؼرى و

ٌ
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شج ُـ الؿـابر وملـ الؿ ابر
َ 
 أزرة الػفؿ و
 رقاقػ طؾؿقة لأل ؿة إسال و
ساللؿ العؾؿ وردارج الػفؿ.

ُ
 را يعقش لف الجفابذةو
 رخاصر الػؽر اللؽػقريو
 أدوي ُة القلات العؾؿلو
 سؾسؾة أربعقـقات رلـقطة رـفا :الـصار ت والبركاةت والؿعااللو
والرباتقةو والبؾسؿقةت والســ اإللفقةو
 ومق كاتب وكاضؿ.
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ومن الدواوين الشعرية :
 - طاصااػ ُة ال اازو  -تقمجااات الـقااؾ  -وصااـ ورااــ-رقاااطر
ورػاخر -ر ايؾقات -ففزرقمؿ بنذن ات-
 ورـ الؿـظقرات  :الؽقكب الساري طؾك تاراجؿ البخااري-
وسؾساش الـفر كظؿ كخبة الػؽر  -ورـاا ر اإلساعاد كظاؿ لؿعاة
َ
آطلؼاد واقرما و وات الؿقفؼ و
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