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  دأ ــاملبت 

 

حؿًدا هلل طؾك فضِؾف ورحؿاتف ، وشؽًرا لف طؾك جقده وهباتِف، 

وأصؾل وأسؾؿ طؾك خقر رسؾف ودطاتِف ، كبقـا محؿد وطؾك آلِف 

 …وصحبف وسؾؿ تسؾقًؿا مزيدا 

 أما بعد:

قصاادد ففا هـا ماا ارُتِساَؿ ماـ مؼاآت إطقااد ، وماا اكاُنؼَش ماـ 

البفجااة العقديااة ، رأت الؿـاساابة جؿَعفااا ، وفااّؿ مااا تػاار  مـفااا، 

) العقاُد صاؾ …ورص غاياتفا يف رسالة واحدة، اخنقاَر لفاا طـاقان

 فزاكنـا إغاريُد (.

وتبؼك أطقادكا اإلسالمقة ذاُت صعؿ خااص، ولاذٍة منـاهقاة، كحاس 

ان باحنقاجـا الـػسل إلقفا، وحـقــاا الاداخؾل لفاا، لؽالن الػارح كا

 !…طديؿًا، أو الضحَؽ كان مجدبا 
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 "يؼقل العالمة إديب الطـطاوي رحؿف اهلل يف مؼالة لف طـ العقد :

أرأياااُنؿ الجاااقَش ياااقم العااارض  حقاااُث َيؿااار  الجـاااقد منناااابعقـ 

منشابِفقـ، مشقُنفؿ واحدة، ولبسُنفؿ واحادة، ٓ َيؿنااز فاْرٌد ماـفؿ 

طااـ فااْرٍد، ُ ااؿي ياالتِل فااابٌط أو ردااقس، َيخنااال يف مشااقنف، وُيْزهاال 

ـنبف الـياس إلقف، وتـصب إكظار طؾقاف  كاذلؽ إياام بلْوِسَؿنف، فق

يا إخقانA إكيفا َتُؿر  مننابعة منشابِفة، ٓ يؽاُد َيخنِؾػ يقم مـفاا طاـ 

يقم، ُ ؿي يلتل العقُد فنراه يقًما لاقس كإياام، وتارى كفااَره أجؿاؾ، 

وتحس الؿنعة بف أصقل، وتبصر شؿَساف أفاَقأ، وَتِجاُد لقَؾاف أهـال، 

ؾػْت يف الحؼقؼة إييام يف ذاتِفا، ولؽـ اخنؾػ كَظُركا إلقفا، وما اخن

كسااقـا يف العقااد مناِطَبـااا فاسااَنَرْحـا، وأبعاادكا طـيااا آَٓمـااا ففـِْ ـااا، 

وابنسااْؿـا لؾـياااس ولؾحقاااة فابنسااؿْت لـااا الحقاااة والـياااس... كـيااا 
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ور والؿساكـ، و كؾي ما كالؿسافر َيجناز بالدكقا مسرًطا، فُقْبِصر الد 

ْؾـَااا، رَأْيـااا َجؿالفااا،  طؾااك الطريااؼ، لؽااـ ٓ يساانقِطُبف... فاانذا َتَؿفي

واساانْؿَنْعـا بُِحْسااـِفا. ومااا الحقاااة إٓ سااػٌر، ومااا كحااـ إٓ ركااُب 

ْوِض، وَبفاا  القـباقع،  ا كغِؿُض طققَكـا طـ َجؿال الري الحقاة، ولؽــي

ـُ أباًدا وفنـة القادي، وٓ كـُظر إٓ إلك الغاية.. والغاية  الؿال، فاـَْح

 . ".…كرُكض ورا  الؿال،

طّقدكؿ اهللُ بطاطنف ، وأدام أفراحؽؿ ، وحػظ بالدكا وسادر بالد 

 الؿسؾؿقـ ، إكف كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر .

 

 

 



 

-5- 
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 من حلويات العيد...! /1

 

  درج الـاُس مع كؾؿات العقد الساارة، طؾاك تؼاديؿ الحؾقياات

والؽعؽ ، تعبقرا طـ الػرح والسعادة. 

  ارتبطت الحؾقى ببقار  الػرح والبسؿات، فال تمكؾ إٓ وقت

آكشراح، ولعؾفا اسنػقدت مـ الحالة النؿرية صابقحة العقاد، 

ٓ يغاادو يااقم  -صااؾك اهلل طؾقااف وسااؾؿ-))و كااان رسااقل اهلل 

 الػطر، حنك يلكَؾ تؿرات (( أخرجف البخاري . 

  كان يف السابؼ الُبر مخضقبًا بالعسؾ والسؿـ وهق شاؽؾ ماـ

الحؾقى والزاد العقدي الؿاتع، وٓ زالت بققتات تحافظ طؾقاف 

 إلك أن . 
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  لنؽـ أفقاهـا سعقدًة كالحؾقى، وقؾقبـا صافقًة صػا  الحؾقى

 وجؿالفا. 

  ٓتجااادي حؾاااقى ماااع خصاااقمة، وٓ كعاااؽ ماااع كااازاع، و ٓ

 شقكقٓتف مع شحـا . 

ـِ  ** ؼ الشحـ واسؽْب خقبَة الضغـقؿ صؾّ   ٓ يسنطاب لـا طقٌد مع القه

 

  ،ابدأ طقدك بالصالة والذكر،  ؿ معايدة القالديـ وإقاربقـ

 ) تؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ (.  اهلل الؼبقل ولنسللِ  ؿ الجقران ، 

  ، ساابؼ مؽااارم  وَكااْؾ هاااتػ البعقااد، واحاارز أجاار الؿعاياادة

 إخال )) إكؿا ُبعثت ٕتؿؿ مؽارم آخال  ((. 

  اسنحِؾ الػرح والبفجة، وأسعِد إصػال، وسّؾؿ طؾك الضاعػة

 والؿساكقـ والغربا  . 
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   لّطػ كؾؿاتؽ كالحؾقى، وٓ تػنح هؿقما ومحازن، وتقكاؾ

.)) قؾ بػضؾ اهلل وبرحؿنف فبذلؽ طؾك اهلل يف حؾفا وتخػقػفا 

 يقكس .  فؾقػرحقا(( سقرة

  كـ مشر  القجف، برا  الثـايا، وصقٓ، مػشاقا لؾساالم، طؾاك

..!)) وتبسااؿؽ يف وجااف أخقااؽ مااـ طرفاات ومااـ لااؿ تعاار 

 صدقة (( 

  طش صعؿ الحؾقيات يف كاؾ أفعالاؽ وساؾقكؽ ، واحؿاد اهلل

)) فلصابحنؿ بـعؿناف طؾك كعؿاة العقاد والنقاصاؾ وآجنؿااع 

 إخقاكا (( سقرة آل طؿران . 
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 ؽفااات الحؾااقى لؼؾبااؽ واساانؼبؾ طقاادا بااال حاااول إدخااال ك

 فااغادـ وٓ شااحـا ، واساانؾفؿ الااذكر والؿااقاطظ الؿرقؼااة .

 ))وٓ تجعؾ يف قؾقبـا غالً لؾذيـ آمـقا (( سقرة الحشر . 

  كْؾ مـ الحؾقى واهِد مـفا وتصد ، واجعؾ الػؼرا  والصغار

 )) تفاَدوا تحابقا ((. يػرحقن بعطاياك ويف الحديث الحسـ 

  !..تمكؾ الحؾقى بضقؼ وطبقس، أو غضب وصراخ ٓ 

  ،اذا اجنؿع لؽ حؾقى الُطعؿ مع حؾق الُخؾاؼ، مؾؽات الَخؾاؼ

كؽ لعؾاك خؾاؼ طظاقؿ (( )) وإوضػرت بالصدارة آجنؿاطقة 

 سقرة الؼؾؿ.

  لؾصغار حؾقى مطعقماة وحؾاقى محاروزة تؽؿاـ يف رياآت

 كؼدية، فلطد لفا طدتفا . 
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  آجنؿاااع إسااري يق ااؼ الصااالت، وآجنؿاااع الؿسااجدي

.)) مثاؾ يضاقؼ الخالفاات، فاال يصاح ذهااب العقاد بغقرهؿاا 

 الؿممـقـ يف تقادهؿ...(( 

  العقااد بحؾااقاه ومالبسااف وإشااراقاتف وتؽبقراتااف يزيااؾ غشاااوة

)) ولنؽؿؾقا العدة ولنؽبروا اهلل طؾاك ماهاداكؿ الحزن وأٓم 

 بؼرة . ولعؾؽؿ تشؽرون (( سقرة ال

 حالوة العقد تحؾق بالػؿ الصايف

 

 ما كان يقر  طـ حاٍب وألطااِ   **

 

  .،، ؾة  العقد مقسؿ لؾنسامح والؿراجعة والنقافع وحسـ الصِّ

 وٓ أحؿُؾ الحؼد الؼديؿ طؾاقفؿُ 

 

 ولقس ردقُس الؼقم ماـ يحؿاؾ الحؼادا **
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  حؾقى العقد مع بفجة داخؾقة وبسؿات طااصرة، تاذهب ُحازن

فرا  رمضان، ولؾنؽبقرات أ ار جاؿ يف شعشاعة إفاراح كػساا 

 وخؾؼا ومجنؿعا . 

الؾفؿ جّؿؾ أطقادكا، واكصر إخقاكـا ، وارفع ما بفؿ مـ الغؿ 

 وإحزان)) سقجعؾ اهلل بعد طسر يسرا (( سقرة الطال  .

 ها?:;8/@/@9
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 ..!صداُح والتكبرُي العيد روعَة يا/2

 

  الـػااقس يف لذيااٌذ  ساارورٌ … ففاااَلـل الجؿااالِ  طقااَد  يااا وكباارُت 

 ، الصاداحة النؽبقارات العقاد لقالل يؿقزُ  ما أجؿُؾ ! …طجقُب 

 …الؿممـااة والبفجااة العااالل، والنقحقااد ، الؿجؾجااؾ والااذكرُ 

 ولعؾؽاااؿ هاااداكؿ ماااا طؾاااك اهلل ولنؽباااروا العااادةَ  ولنؽؿؾاااقا)

 . البؼرة سقرة( تشؽرون

  *العقاد مـاازل وباقأكؿ ، رمضاانَ  فلتؿؿنؿ تعالك الباري امنـ 

 النؽبقاارات فصااَدحت والؾااذة، السااعد ومساااكـ ، والبفجااة

 هاق باؾ الحجاة، ذي طقاد يف وكاذلؽ! …النفؾاقالت وتعالت

 !…إولك العشر مـ يبندئ حقث ، وأطؿؼ أصقل
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  ُإفااراح خالطنااف وقااد الااذكر، ولااذة ، العبااادة بطعااؿ فنشااعر ، 

 !… الؿباهُج  وزاكنف

   وصاغقرهؿ وكبقارهؿ ، وكسااؤهؿ رجاالفؿ.. يؽبُرون فالؽؾ ، 

 كعؾؿفااؿ أن ، إخاارى بفجاانفؿ مااع لـااا ٓبااد صااغاركا وحنااك

 معااي فاقفؿ َس ركغ وان ، الـعؿة طؾك الؿقلك وشؽران النؽبقر

 ٓ اهلل كعؿاة تعادوا وإن)  إحاد القاحاد هلل والعبقدياة اإليؿان

 . الـحؾ سقرة( تحصقها

 واطناارا  ، وشااؽران وتااذلٌؾ  ، وتقحقااد خضااقعٌ  النؽبقاار ويف 

 ، لذيااذة وفرحاتـااا ، منؿقاازة أطقادكااا يجعااؾ مؿااا ، واساانذكار

 الحؿااُد  فؾؾااف..!  صعقمااة ذاَت  ومقاداادكا ، فريااًدا واجنؿاطـااا

 . وآٓدف فضؾف طؾك والشؽر
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 إقااارُب، ويجنؿااع ، إهااالل ينالقااك النؽبقاارات غضااقن ويف 

ـُ  ، بقاـفؿ الؿحباة أواصر وتشند ، الجقران وينصُؾ   العقاد فقادي

 ويؼادم ، والبغضاا  اإلحاـ وتخنػل إخقي، والرباط بالصؾة

 والعاافقـ) … ولق اتفاا الادكقا تبريارات طؾك اهلل رفا العؼال 

 .طؿران آل سقرة(  الؿحسـقـ يحب واهلل الـاس طـ

 والؼؿصاان الؿالبس قبؾ وآبنفاج النفاي الجؿقعُ  لبَس  وقد ، 

 ، مؽااان كااؾ يف النسااؾقؿات وُبثاات لخؾؼااف،  ااؿ ، هلل وتقافااعقا

 تؽاادُ  ٓ ، كاادرة الاـػس يف أفراٌح  وتقلدت النفـ اُت، واكسابت

 ..! الزاهرة الؿقاسؿ هاتقؽ يف إٓ ُتعر 
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 وزياارات وتاالٍ   ، وابنسامات وسرورٌ  ، وتؽبقرات صؾقات ، 

 ٓ والعاقااؾ.. وبفااا ً  حسااـًا آجااقا  تزيااد وملدبااات، وهاادايا

 . الؿقفؼ واهلل.. أمـقاتفا ينجاهؾ أو زهراتفا، يػقت
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 أعياد وأنكاد...!/3

 

 قااالقا النعايااُد منعااٌة وفضااقؾةٌ 

 

 قؾااات النعاياااد ساااـُة إبااارارِ  **

 

 قااالقا النعايااد طااادة مؽاارورةٌ 

 

 قؾت النعايد كالربقع الجاري **

 

 تفاكقـاااا لؽاااؿ شاااع الؿعقاااُد 

 

 لؼاؤكا وسرى الـشاقُد وصاب  **

 

******* 
 

 وتؼبؾ اهلل مـ الجؿقع كفـ ؽؿ بالعقد السعقد. 

  ِصااااؾقا وزورا وتساااااَمحقا، ولُنـشاااار البَسااااؿات الصااااادقات

 الؿنقافعات..

  باارغؿ كااؾ مشاااكؾؽ وهؿقمااؽ، ابنسااؿ، وافااحؽ، وأدخااؾ

 .)) وتبسؿؽ يف وجف أخقؽ صدقة ((.السرور طؾك أخريـ 

 الؿنـبل :ٓ ُتصِغ لنشاؤم  -
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 وقؾ : طاد بخقار وكاقر باْاذن اهلل ** طقد بلية حال طدت يا طقُد 

 

 هااذي الؿباااهُج ٓ هااؿ وتـؽقااُد  ** العقد صّؾ فطؾت مـف تغريُد 

 

  ِببسااؿة، هديااة ، شااعقر جؿقااؾ، وٓ تااـس  الػؼاارا َ  تعاهااد

)) مااـ أحااب إطؿااال إلااك اهلل إدخااال الساارور طؿالااؽ .. 

ج طـف غًؿا، أو يؼضل طـف ديـًاا،  طؾك قؾب الؿممـ، وأن يػرِّ

 أخرجف البقفؼل وهق حسـ .أو يطعؿف مـ جقع (( 

 .. اجنؿع بلهؾ الحل وسؾؿ، واكسب إجر 

  فقر أن تلكس وتمكس أوٓدك، ولؽـ أكس باال ساػف، َوَلْفاق ٓ

 )لنعؾؿ يفقد أن يف ديــا فسحة(. ان.بال مبالغة، ومنعة بال صغق

  ،اجعؾقا مـ ياقم العقاد جؾساة غقادا  لبقاارب أو أهاؾ الحال

 ..)) وتعاوكقا طؾك البر والنؼقى((وحاربقا النػؽؽ والؼطقعة 
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 ،،البس الجديد واجعؾ فققف جديد إخاال  ولطقػفاا وبفقفاا 

 حديث صحقح .))إكؿا ُبعثت ٕتؿؿ مؽارم إخال  (( 

 بقـ ُحرمقا لذة العقد وبفجنف، .،ٓ تـس مـؽق 

  فالعرا  جرح، وسقريا ملساة، وبقرما إبادة، فخصفؿ بصادقة

 ...)) مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ...((ودطا  وتضامـ

   ،يف إحقااا  فؼاارا  وطؿااال ووافاادون، ألبساافؿ مباااهج العقااد

 وطقففؿ طـ شؼاوة الغربة ..!

   النر  الزادد والسر  وكسر قؾقب الػؼرا  لقس مـ العقاد يف

 .)) إكفؿ كاكقا قبؾ ذلؽ منرفقـ (( سقرة القاقعة .شل  

  كرد طؾك الؿنطارفقـ بػرحاة العقاد واجنؿاطـاا والحػااظ طؾاك

 ققادتـا ووحدتـا وأماكـا.
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  تخؾااق الحقاااة مااـ أكؽاااد وسااـة العقااد تخػااػ بؾقاهااا أو ٓ

 تزيؾفا..!

  العقااد بااالنؽبقر إلااك اكؼضااا  الصااالة وخطبااة  اساانغر  لقؾااة

 ...)) ولنؽؿؾقا العدة ولنؽبروا اهلل طؾك ما هداكؿ ((الػطر

  العقد مصدر طزة وشؽران وهداية، وإغاضة لبطادا ، واضفاار

 .)) إذا كان يقم طقد خالػ الطريؼ ((الشعادر 

  تنضاااطػ إخااال  يف العقااد بساابب صااػا  قؾااقب خشااعت

.)) والعافقـ طـ الـاس واهلل يحب  ووطت، وتـاست إحزان

 الؿحسـقـ (( سقرة آل طؿران .

 حػظ اهلل بالدكا وبالد الؿسؾؿقـ، وطّقدهؿ بالسرور والنؿؽقـ...!

 جؿعُة الحل يف العقد مقصؾة مبفجة ممكسة..!ومضة/ 

 ها<:;8لقؾة الػطر
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 عيديُة األطفال..!/ 4 

 

 

 الققم لؾغدِ  وكجؿعفا مـ أول ** إذا كان طقٌد فالـؼقد كُؾػفا

 وٓ صاب جؿع يف جػاٍ  ومـؽدِ  ** فؿا صاب طقٌد دون مال ولعبةٍ 

 جريُت لؽؾ الحل بالرجؾ والقد ** ولؿا رأيت العقد جقدًا ومـحةً 

******* 

 

  إفافة لؾؿالبس والحؾقى ٓبد مـ A)تنؿثؾ يف )طقدية صػقلقة

الحـقن، بضعة ريآت، يدفعفا القالد أو إخ إكبر أو الجار 

وكـا كنساابؼ إلقفاا وكحاـ صاغار، ولفاا تال قر كبقار يف اكنؿاال 

الػرحااة، أو تقلاادها مااـ جديااد . وكاكاات إجقااال السااابؼة 

تلخذها يف قروش وهؾالت، وأدركـا كحـ القرقات، مـ رياال 

ولااؿ يؽااـ يعجبـااا أن يؼبؾـااا الؽبقاار دون ورقااة فؾااقس  فاالكثر
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كارياة تفاز إرض ٓمعة، كباذلفا يف حؾاقى غالقاة، أو صراققاع 

هاازا، وتااقزع إفااراح يف كااؾ مؽااان .... وكنػاااخر بجؿعفااا 

وطاااّدها. وأتققاااع أن أكفاااا تسااافؿ بشاااؽؾ كبقااار يف الااادطؿ 

والشاااارا ، وقضااااا  أحااااالم الطػااااؾ مااااـ جاااارا  اكنشااااارها 

كعؿ العقد يؽنؿؾ ويزيـ بلفراح إصػال، والحـاق  وارتػاطفا.

ـد البخاري طؾقفؿ، وإسعادهؿ، وجعؾفؿ يف أبفك صقرة...وط

)تفاادوا تحاابقا(. يف إدب الؿػرد قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ : 

ففاال شااؽؾ إهاادادل رادااع، وصااؾة اجنؿاطقااة خالبااة، وجساار 

وُيااذكر أن العقديااة سااؾقك قااديؿ وطااادة  اساانؾطايف رفقااع .

مسنحساااـة، ُطرفااات ماااـ العفاااد الؿؿؾاااقكل، وكاااان بعاااض 

لعفااد السااالصقـ يفاادي العساااكر بؿـاساابة العقااد، وفعؾاات يف ا
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الػاااصؿل والعثؿاااي، وتطااقرت يف العصاار الحااديث، وبااات 

إصػااال يسااللقن طـفااا، ويعاياادون مااـ أجؾفااا، ولاا ـ كاكاات 

حؾقى يف السابؼ، إٓ أكفاؿ أن يركازون طؾاك الـؼاقد كؿاا يف 

بعض الدول، ويسلل طـفا العؿال الؿحادودون كاذلؽ... ويف 

 طقدية إصػال ٓ تـس :

  بفجة وزيـات ./ تعققدهؿ مآ وفؾقسا و8

/ طدم تعؽقرهؿ أو تـغقص بسؿاتفؿ . وبعضفؿ يؼنارح وفاع 9

الؿااال يف طؾبااة حؾااقى، أو تعؾقؼفااا طؾااك جاادار أو مزهريااة أو 

  كنابA لنعظؿ الؿػاجلة، ويزداد النشقيؼ .
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/ تعققد الػؼرا ، مـ طؿال ومحناجقـ، مـ صغرت أرواحفؿ، :

مؿا آتااك اهللA واسنفان بفؿ الخؾؼ...، أفرحفؿ بريآت، وابذل 

 فنكؽ بنسعادهؿ ، تزداد فضال، وتؽبر سعادة واكشراحا.

 بؼؾبل ولؿ ألَؼ شؼاً  وٓ غؿا ** ولؿا سعدُتؿ كان أفضَؾ لحظةٍ 

 

/ جّفااز أمقالااؽ الؿعروفااة، باالورا  منعااددةA لنقزطفااا طؾااك ;

إصػال، ومـ يف صريؼؽ طـد مادخؾ العقاد ومخرجاف، واساؽب 

 معفا ابنسامة الرفا والؾطػ.

/ داطب أصػالؽ وأبـا  الحل، وخصفؿ بؿزيد بسط واكشاراح، >

 واكشر الحؾقيات بقـ ضفراكقفؿ .

/ النقسط يف اإلهدا  فاال إسارا  وتادلقؾ، وٓ إمسااك وتؼنقار، =

  وُيعطك كؾ صػؾ ما يـاسبف وسـف.
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/ إمفات ٓ يحرمـ أكػسفـ ماـ إجار، ٓ ساقؿا الؿقضػاات <

 الصغقرات. "إمقرات"الؿؼندراتA فقفديـ لؿـ يعايدهـ مـ 

 كؾ الذكقر ورّقت طـد مـ حَضـا ** هل درة الُحسـ فاقت يف تدلؾفا

 

 / تؼؾؾ مـ العناب والؿحاسبة، وتحؾ بالروح الؿرحاة البساامة?

  ((.)) وتبسؿؽ يف وجف أخقؽ صدقة 

/ كؾؿات الؿعايدة الؿسنطابة ، سنرسخ معفاؿ، ويؾؼقكفاا طؾاك @

غقرهؿ مع صاقل العؿار، فنخقار أصقاب الؽؾؿاات، وارساؿ أحؾاك 

               وتفاكقـا لؾجؿقع، وتؼبؾ اهلل صالح إطؿال. العبارات.
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 !…عيُد كورونا/ 5

 

  كاكاات سااـًة ك قبااة ، ُحاارم العااالؿ اإلسااالمل أجؿااع لااذة العقااد

 وحالوة اجنؿاطف وسروره ، ومعاي صالتف ومقاطظف ..!

  محػقفااا بالؿخاااصر ، فؼااد حؾاات  "هااا 8;;8طقااد "وأفااحك

الجادحة ، واكنشَر البال ، وافطرت غالبقة الدول إلك اإلغال  

العام، وكاكت جفقد بالدكا الؿباركة يف غاياة الجاقدة واإلتؼاان 

، وكعؿااة ..! ولؽااـ مااا بالقااد حقؾااة..! ُحرمـااا رمضااان والعقااد

 النقاصؾ والنعايد، وطقدكا يف البققت ..!

  ،واقُنرحت الديقاكقاة آلؽنروكقاة وكشارت طؾاك كطاا  واساع

ولؽااـ الـاااس لااؿ يػؼفقهااا، وكااان رمضاااَن قبؾفااا أول وٓدة 
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! الناال …حؼقؼقاة لبركااامج الاازوم والباارامج الصااقتقة إخاارى

 !…ففؿت بعد ذلؽ

  لؿ تػؼف القالدة سبب ، و "باإليؿق"وأذكر أكف طايد طؾك والدتف

هجرهؿ لفا وترك الزيارة، ولؽاـ إذا كؾؿات باآيؿق، هادأت 

ويؼقل: وبا  مـنشر، وكقروكاا   …فقـؽؿوتؼقل :  …وسؽـت

 …ولؽـفا غقر مسنقطبة لؾفجر الطقيؾ …فناكة 

   لؿ تصؾِّ الـاُس ذلَؽ العقاد ، وباتات كازلاًة طالؿقاة ، واخنؾاػ

ؾ تصاؾك يف البقاقت طؾاك فؼفاؤكا يف الؿسالة إلاك أقاقال ، فؼقا

صػنفا كالرجؾ وأهؾ بقنف بادون خطباة ، وققاؾ غقار مشاروطة 

ٕن سببفا آجنؿاع ، وقبؾ يصؾل ركعنقـ تطقع ، وهق الاذي 
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طؿؾـا بف وأفنقـا ماـ ساللـا ، وققاؾ تساؼُط بسابب الابال  ، وقاد 

 …صؾقت يف مـاصؼ مـ باكسنان والقؿـ 

 غرباة ، لؽالن الؼقاماة وخقَؿ الحزُن طؾقـا جؿقًعا ، وأحسساـا بال

أوشااؽت طؾااك الق ااقب، ٓ تااراويح وٓ طقااد، وٓ اساانطعام 

 …لبجقا  اإليؿاكقة الؿعفقدة

  ، واشنغؾت مقاقع النقاصؾ بالؿعايدات ، وكذلؽ الاقاتس

وربؿا كاكات فاطؾقناف أكثار لسافقلة آسانخدام ، فبنـاا ماـ 

وفع إلؽنروي مخنؾػ، وتباطادت  العالدؼ الؿباشرة ، الك

  .، والـاس مغؿقمقن مؽروبقن ، واهلل الؿسنعاندإجسا

  ولق سللت الـاس طـ أشد الؾحظات غبـًا وألؿًا لؼاالقا : ساـة

الؽقروكا وطقدها، ورمضاكفا ، وآفنرا  الذي أوجاب تباطاد 
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والحؿُد هللِ طؾاك كاؾ ! …إجساد ، وحرمة السالم والنالقل 

هااذا القبااا  ، واحػااظ  بالدكااا وسااادَر بااالد  ارفااعحااال. الؾفااؿ 

 الؿسؾؿقـ ، إكؽ جقاد كريؿ .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-28- 
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 خطيُب كورونا يف العيد..!/6

 

   تخقؾ لق اكؼشعت الُغؿة. وُساؿح بالصاالة والخطاباة.. كقاػ

يؽقن مقفقطفا، وطـاصرها ، وصريؼة ساردها ، بعاد شافريـ 

ماااـ آكؼطااااع تؼريباااا ، وبعاااد جؿاااع مفجاااقرة، وجقاماااع 

مصااؽقكة. أي مقفااقع كساانؼبؾ بااف الؿساااجد، وكحااض بااف 

 وكصدع بف إلك السؿقات العؾك... الـاس،

   ،لؼد كان الققع شديدا، وحزيـا طؾك الـػقس، جادحة طالؿقاة

يف أفاااا ، وهااازت العاااالؿ ووباااا  طاااام، ومحـاااة جؾجؾااات 

 .وامند فررها إلك طقد الػطر...! والضؿادر

 مـ شافر شاعبان حناك العقاد لاؿ كؼاؿِ 
 

 ققمااااا يؽؾااااؾ بااااإفراح والااااـغؿِ  **
 

 الخااااالن والؼااااقؿِ ويف بعاااااد طااااـ  ** فؼد ُحبسـا وسركا الققم يف كؿدٍ 
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  تخقؾاات خطقًبااا محنرقااا ، يضااج  بااالؾقم والؿعاتبااة وفاارورة

 النقبة وآسنغػار، وجـل دروس إزمة...!

  وآخر كان إمر صبعقاا، دخاؾ يف مقفاقطف آطنقاادي، وأكفاا

 ا... واهلل تقاٌب واسع الؿغػرة..بال  كؽؾ بال ات الدكق

   و الااث: رّغااب ورّهااب، وحااذر وأكااذر، وصااـع مااـ إزمااة

مػناحااا لؾنغققاار، وبركامجااا لالسنشاارا  إخطاار ...! وهااذا 

خطقبـااا الااقاطل، ومؾؼقـااا الؿؼاادم، وَطااك وطّؾااؿ غقااره الااقطل، 

وجعؾ مـ الؿحـاة درًساا لؾنخطاقط، وأيؼقكاًة لحساـ العؿاؾ، 

 ومادة لإلصالح الذاتل وآجنؿاطل ...!

 ؿع بنقجعات دولقة، واكفقاارات اقنصاادية ، ٓ سقؿا وكحـ كس

حؼفاااا أن كعاااد لفاااا العااادة، وكجؿاااع لفاااا الؿقااارة الػؽرياااة 
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وآسنراتقجقة، وأن ٓ كؽقن ردود أفعال، أو أدوات مسنفؾؽة 

. وواجب طؾك القزارات الؿعـقة آفاطالع بالادور الرياادي 

والحضاااري يف إزمااة وتؼااديؿ الحؾااقل وآسنشااارافات يف 

 ذلؽ. 

  ومع وطقـا اإلداري هـا، ٓ بد لـا مـ وطل شرطل  اقب، يف فـ

  إدارة إزماااات والؽاااقارث ، وآسنعصاااام بااااهلل طؾاااك كاااال 

 واسنـػار الجفقد والطاقات .(. كؾ حال طؾل)

   ويف الاابالد لااديـا الجفااقد مؽثػااة، والخاادمات منااقاترة، لاادر

الؿسمولقـ لؽؾ وفؼ اهلل مخاصر الجادحة ، وتؼؾقص فرادفا، 

 خقر ، وسدد خطاهؿ ، واهلل الؿسنعان .

 ها8;;8/@/?9
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 !…ُأغرودات العيد /7

 

العقُد سالٌم وتصااٍ ، وتازاور وتاقاٌد، واكنصااٌر طؾاك النجاايف  -8

 )وخقرهؿا الذي يبدأ بالسالم (.

ـِ العقاااُد محاااّؾ بساااؿاتـا وساااروركا ، ٓ محاااؾي كؽااادكا  -9 لاااقؽ

 وأحزاكـا..!

ـَ والػؼرا  ..!سّؾؿ طؾك  -:  الجؿقع بال اسنثـا ، وخصي الؿساكق

وتبساؿؽ  )…قابِؾ الـاَس بنبسٍؿ واكشراح ، وتسابؼ وساؿاح -;

 يف وجف أخقؽ صدقة(.

قااِؾ الؽااالَم الجؿقااؾ، واكشاار الؾػااظ الـبقااؾ، واتاارك الؾااقم  ->

 .) والؽؾؿة الطقبة صدقة (.والنثريب.

 )تفادوا تحابقا (. ..طايِد إصػاَل بُؼبالت ، مصبقغة بريآت -=
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ؽ بحالوة آجنؿاع..! -<  اقفر حزكَؽ ببسؿِة العقد، وتجاوز هؿي

 تبسْؿ ، وتاليـ، وتقافع وتصاكع..) ومـ ينصبر يصّبره اهلل (. -?

أولااك الـاااس بالعقااد والااداك وأقارُبااؽ،  ااؿ جقراكااؽ ومااـ لااف  -@

 ) وصؾقا إرحام(.فضؾ طؾقؽ..

 فرادى وتباطدات..!العقُد مجامُع ولؼا ات ، ٓ  -8١

لق كؾ  حل تجّؿعقا صبقحَة العقد، لنعارفقا ، وخػػقا كثقارا  -88

 ..) وجبت محبنل لؾؿنجالسقـ يفّ(.مـ الؿموكة

ولبقارب جؿعنفؿ العقدية ، النل ٓ اكػؽااَك طـفاا طـاَد ماـ  -89

 ..) وأولقا إرحام بعضفؿ أولك ببعض (.دقؼ وتلمؾ

ـْ أطقادكاا معبارًة طاـ ق -:8 قؿـاا الؿنؿساؽة باديــا، وٓ تؽاـ لنؽ

 !…مشمومة طؾقـا
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) دطفاؿ فنكاف ياقم …إطقاد فرٌح وتبساط، ٓ تشادٌد وتؽادر -;8

 طقد (.

 !…أفراحـا تـبع مـ اسنؼامنـا ، فال كعصل اهلل فقفا ->8

إطقاُد مساارح لؾشاؽر والؾفاق البارئ، ٓ النعاساة والعؿاؾ  -=8

 !…الشـقع 

..) ولنؽؿؾقا العدَة ولنؽباروا وشؽرهطّقدوا باسؿ اهلل وذكره  -<8

 اهلل طؾك ما هداكؿ ولعؾؽؿ تشؽرون (.

8?- !.. ًٓ  البفجُة يف العقد ُتطػئ إحزان، وتزيد العقَد جؿا

 ..مرفاُكؿ ٓ تـسقهؿ مـ سالم واتصال، أو زياارٍة وسامال -@8

 ) طقدوا الؿريض (.
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وتذكْر  ٓ تخرج يف العقد مسنؽبرًا وٓ منرفعا، وٓ منػاخرا، -9١

ـَ يؿشقن طؾك إرض هقًكا..!  طباد الرحؿـ الذي

ٓ تـسااقـا إفااراُح أن العقااَد مظفاار إيؿاااي، وشااعقرٌة ديـقااة،  -98

 تؾنؼل فقف الدكقا بأخرة ..!

العقااد دياكااة قبااؾ أن يؽااقن طااادًة ، وشااؽراكا قبااؾ أن يؽااقن  -99

 حؾقاكًا..!

اجقـ يف العقاااد كناااذكر مـؽاااقبقـ بالااادطا ، وكنعاهاااد محنااا -:9

 !…بالعطا 

يف العقاااد تنجااادُد الصاااالُت، وتؼاااقى الاااروابط ، وتؼاااقى  -;9

 الجقرات..!
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لقؽـ مع طقدك أمقاٌل مبذوٓت، وصدقات مقؿقكات ، تؼع  ->9

 !…يف مظاكفا

إفطاُر العقد مع الجقاران ماـ أجؿاؾ العقاداد آجنؿاطقاة يف  -=9

 بالدكا الطقبة .

 ، وتعاهادوا إيناام ، يف مقاددكؿ العقدياة ادطاقا لفاا الػؼارا -<9

 (.…) مثُؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ وابعثقا لبرامؾ 

يف إطقاااد َكْساارى وَمرفااك وحزاكااك ، اساانؾطػفؿ بؿالفااظ  -?9

 وصالت ..!

 لؿ كـَس ريآت ُبذلت لـا وكحـ صغار، فلسعِد إصػال..! -@9

حاذِر الؿشاؽالت، وصاـاطة النؽادير يف إطقااد، فاإجقاُ   -١:

 مبفجة ..!كؾفا 
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يف أطقادكااا الشاارطقة ُغـقااٌة طااـ أطقاااد الجاهؾقااة ، ومـاساابات  -8:

ـَ مـ كان قبؾؽؿ(.إمؿ الغربقة ـي َسـ  ..) لننبع

 العقااُد تؽبقااٌر وتفؾقااؾ، وذكاار وتقحقااد، وشااؽٌر وتؿجقااد -9:

 )ولنؽبروا اهلل طؾك ما هداكؿ( .

ااطَؽ يف العقااد ٓ يعـاال معاااقرَة الحاارام، أو فعااَؾ سااػف -:: ا  تبس 

 ) وأطرض طـ الجاهؾقـ (. …إحالم

يصح  العقاُد بؽاؾ طباارات النفااي الؿسانطابات ، والؿال قر  -;:

 )تؼبؾ اهلل مـا ومـؽؿ (.

ارتاادا  النبسااؿ والنفـ ااات بؿصااداققة ، يعااالج كثقااًرا مااـ  ->:

 الدواخؾ الـػسقة .
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) ولاق أن العقُد لػاٌظ جؿقاؾ ، ووجاف صؾقاؼ، وخؾاؼ رصقاب  -=:

 ٍف صؾقؼ (.تؾؼك أخاك بقج

كقػ كنعايُد والؼؾقُب مؿنؾ ة ، والـػقُس مؽادرة.. فاصاػح  -<:

 ..) والعافقـ طـ الـاس (.مـ الققم 

 يا ماـ تـّظػاقن بقاقَتؽؿ لؾعقاد، كظػاقا كػقَساؽؿ باإخال . -?:

 )وإكؽ لعؾك خؾؼ طظقؿ (.

 !…لنؽـ زيـُة العقد خارجقًة بالػرح ، وداخؾقًة بالصػح -@:

 لبصػال ، ٕكفؿ يػرحقن بدون اكدار..!كؽّرُر العقَد  -١;

 كـ صػال يف إطقاد ، واكَس جؿقَع هؿقمؽ.! -8;

..) وماا زاد اهللُ تعايدوا وتساامحقا، فربؿاا ٓ يـعااد طقادكؿ  -9;

 طبدا بعػق إٓ طزًا (.
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;:-  ًٓ  ..بااارغؿ كاااؾِّ الؿّسااال طّقاااد، وتجّؾاااد اكشاااراًحا وتػااااؤ

 )ويعجبـل الػلل(.

مصااادَب أمنااؽ ، فافااحؽ وتعايااد ، لااـ تضاااهل هؿقُمااؽ  -;;

 ) وأصؾح لـا دكقاكا(.…وتجاهؾ وتاليـ ، وادع بالػرج

 العقُد ببسؿاتف وشؿادؾف صاقٌة روحقة تحناجفا الـػقس ..! ->;

ربي معايااٍد تبسااؿ وتقافااع ، وبااادر وتقاصااؾ، فاالحرز كااؾ  -=;

 ) فاسنبؼقا الخقرات (.إمـقات 

 !…تجاهْؾ يف إطقاد كثقرا ، وطش فرحَنفا وتراكقَؿفا  -<;

لؿ تعد إلبسُة الجديدُة لؾؽبار، صارت لبصػاال ، ولاذلؽ  -?;

 العقد فرحنفؿ غالًبا.
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شاااركقا إصػاااَل فاارحَنفؿ، وأمنعااقهؿ ، وآكسااقهؿ، ولااق  -@;

 صرُتؿ كباًرا..!

 !…إقارُب الؽبار والَعجزة، تػؼدهؿ وطايدهؿ -١>

 النزاور والـدى والجقِد..! يقم…قس يف الدكقا كققِم اْلِعقدِ ل -8>

 وتـاصر وتزاور ووفقدِ  …العقُد ترياُ  الجؿقع لؿجؾسٍ  -9>

حنك اكنفضاُت بانخقٍة  …وضؾؾُت يف العقد الجؿقؾ كخامؾٍ  -:>

 !…وحشقدِ 

طاياادوا الؼريااَب والبعقااَد، والجااايف والغؾااقَظ، وطّؾؿااقهؿ  -;>

 مؽارَم إخال  ..!

لعاااؾ يف العقاااد مػصااااًل لؽثقااار ماااـ الـزاطاااات إذا صاااحت  ->>

ُُمقِر (.الـقايا ْٕ ـْ َطْزِم ا لَِؽ َلِؿ  ..!) َوَلَؿـ َصَبَر َوَغَػَر إِني َذَٰ
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 !…لـ تطقَب أطقادكا ، والخالفات قادؿة، والؼؾقب مغؾقةٌ  -=>

..) وتعااوكقا اجنؿاطـا يف إطقاد صريٌؼ لقحدتـا وتساامحـا  -<>

 ى (.طؾك البر والنؼق

كااؾ  إمااِؿ لفااا أطقاااٌد تػخاار بفااا، فااافخر بااديـؽ وتؿسااؽ  -?>

 ) طؾقؽؿ بسـنل(.…بفديف

سـُّة العقد الصالُة وآجنؿاع، والنؽبقر والنزاور، والنساامح  -@>

 والنالقل..!

العقااُد قطااراُت فاارٍح ورحؿااة ، تزيااُؾ إحاازان ، وتؿسااُح  -١=

 !…الغؿقم ، وتجدُد الحقاة 
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اْلِعقااااِد مخنؾػااااة، تشااااعرك بساااار ديـاااال قااااد فَرحاااااُت  -8=

 )ولعؾؽؿ تشؽرون (.…خالطفا

يف الػطاار قبااؾ الخااروج تؿاارات، ويف إفااحك يطعااؿ مااـ  -9=

 ذبقحنف إذا طاد..!

ترتّج أياُم العقد بالنؽبقرات، وهال طالماُة الشاؽر وآبنفااج  -:=

 )ولنؽبروا اهلل طؾك ما هداكؿ (.

ـُ  -;= ..) وإن كعؿاَة اهلل طؾقاؽٓ تخجْؾ مـ النؽبقار وأكات تعااي

 تعدوا كعؿَة اهلل ٓ تحصقها (.

كّبروا ابنفاًجا ، وكّباروا شاؽراكا، وكباروا إغاضاًة لؾؿـاافؼقـ  ->=

 ..) ولنؽبروا اهلل طؾك ما هداكؿ (.
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اْؾ بَِفاا  "النجؿُؾ يف العقديـ سـة معروفة غقار مـؽارة .. -== َتَجؿي

 الؿبالغة واإلسرا  ..!. وإكؿا الؿـؽُر "لِْؾِعقِد َواْلُقُفقدِ 

ويف العقد يعاياُد فضاال  وجؿعقاات الؿسااجقـ ، وهاذا ماـ  -<=

 أصقب الخصال..!

 يف العقد جّفز البسؿات منبقطًة بالدريفؿات..! -?=

الجااقآُت قّرباات رحَؿااؽ البعقااد، فااال طااذَر لااؽ يف ردِم  -@=

 الجػا  الطاغل..!

 !…قـ النعايُد لؾؽبار ، والعقديُة لؾصغار والؿساك -١<

طايااِد الـاااس بااال طناااب، وطايااد بااال محاساابة ، وطايااد بااال  -8<

 ..) واهلل ُيحب الؿحسـقـ (. تػضؾ ، وأحرِز الحسـات 
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ـِ برمضااان والحااج مؿااا ُيصااؾُح الـػااقس ،  -9< اتصاااُل العقاادي

) كؿثاِؾ الجساد ولذلؽ كاكا كافدًة لؾنسامح وبـا  العالقات ..

 إذا اشنؽك(.

 ..وقاااقؿ مرطقاااة، تقحاااُد وٓ تػااار  العقاااُد آداب إساااالمقة -:<

 )وكقكقا طباد اهلل إخقاكا(.

يف العقاااااد صاااااؾٌة ومحباااااة، وفضاااااؾ وكؿاااااا  ، وصاااااـاطة  -;<

 ) الؿممـ لؾؿممـ كالبـقان(.…لؾؿجنؿع

ٓ تجعااؾ مااـ العقااد مرتًعااا لؾؿقبؼااات، واجعؾااف مـااارًة يف  -><

 ..) يعرفقن كعؿَة اهلل  ؿ يـؽروكفا (.الخقرات

 الاذي وكساقاوكساقا إلًفاا  …طاام الؿقباِؼ ينعايدوَن طؾك ُح  -=<

 .!…تغؾِؼ  لؿ آياتفُ 
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وٓ يؿاؾ  ماـ اإلحسااان  …وطاادَك العقاُد ياا معناااَد صاحبنِـا -<<

 والخؾِؼ..!

يـؼُش العقُد زهرات ترسخ ، ولاق صالات إزمـاة ، وكبارت  -?<

 !…إجقال

 إطقاد مشاريع لؾقحدة والنعاون، ومعالؿ النعافد..! -@<

 إطقاااُد مااا يااُبَس مااـ غصااقن العالدااؼ والؿااراحؿ ..تااقرُ   -١?

 )وجبت محبنل لؾؿنحابقـ يف (.

لقنـاااا كسااانثؿُر غاااراَس إطقااااد الصاااادقة، فنحاااقل لبااارامج  -8?

 ) مثُؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ(.اجنؿاطقة كافعة 

وبااف خزامااك تحنؿاال …يف اْلِعقااِد ألااقاُن الزهااقِر جؿقِعفااا  -9?

 بـداكا!
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يف اجنؿاطااااِت العقاااد تؽثقاااٌر لؾحاااب والصاااؾة، والطعاااام ،  -:?

 …والنعار  

 إطقااد ، وهال مـافاُذ إْن تجافقـا صقؾَة السـة ، فال كنجاَ  يف -;?

 لؾبفجة..

لاانؽـ أطقاُدكااا تعبقاارا طااـ ديــااا وأخالقـااا ، بااال جػاااٍ  وٓ  ->?

 ) لنعؾؿ يفقُد أن يف ديــا فسحًة (. …مغآة

 !…ؿؾل ، يؽشػ حؼقؼَة النزامـا وتديــاالعقد سؾقك ط -=?

) يحسبفؿ  ؿَة معّقدون تـؼصفؿ فرحُة العقد ، فػّنش طـفؿ.. -<?

 الجاهُؾ أغـقا  مـ النعػػ (.

تنسع فرحاُت العقد حنك تبؾغ آفاَ  العالؿ اإلسالمل، وتعاؿ  -??

   …الؿسرات
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ًٓ وكساااً  ، وشااققخا  -@? ُيساانحب خااروُج الجؿقااع لؾعقااد رجااا

 يشفدوَن الخقر ودطقة الؿسؾؿقـ ..! وأصػآ ،

أفضاااُؾ الـااااس طقااادا أكثااارهؿ ذكااارًا، وأبؾُغفاااؿ ساااالما  -١@

 …وتقاصال

يف العقااد ُترسااُؿ الضااحؽات ، وترفااُع الحاازازات، وتنسااع  -8@

 !…الؼربات

 !…لقس العقُد اكعناًقا مـ رمضان، ولؽـف شؽٌر وطرفان -9@

وابعثفااا يف َبااقٍن بنؾااَؽ  …اخااِػ الحاازازَة طـااد يااقم اْلِعقاادِ  -:@

 ) والعافقـ طـ الـاس(. …البقدِ 

أفرحقا الػؼرا ، وسّدوا خاّلتفؿ ، وأغـقهؿ طـ السمال يقم  -;@

 .…العقد
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آجنؿاطاااُت إساارية يف إطقاااد كقافااذ إلطااداد الؿقاهااب  ->@

 …والطاقات

ا سرَ  إطقاد ، وتذكروا أحقال رسقل اهلل والسؾػ وحاذر -=@

 …الؽرام

 العقُد تسؾقٌؿ صاد ، وفرحاُة يناقؿ، وجباُر خااصر مساؽقـ .. -<@

 )ارحؿقا مـ يف إرض(.

..) ولق كـت فًظاا غؾاقظ لقس ُمعّقًدا ذلؽ العابُس يقَم العقد  -?@

 الؼؾب(.

إذا تباطدت إسرُة الؿؿندة، فاال يجؿعفاا إٓ العقاُد بُحساـف  -@@

 …وأططاره

عرفااقا فضااؾفؿ اجؿااع أبـااا ك طـااد والااديؽ يف إطقاااد لق -8١١

 …وأصقلفؿ
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 العيُد للطفولة..! /8

 

فرحقا بالعقد صغاًرا وكبارا ، ولؽـ فرحَة الطػقلة منـاهقة لذياذة، 

فليؼـااا أن العقااد  تؾاانؿس يف الؽباار ومااع صااقل إطؿااار.ٓ تؽاااد 

 لؾطػقلة ، حؾقها وكؿقرها ، وأسرارها العجقبة:

 فْرحاااُة العقااااِد لؾصااااغاِر ُروا ُ 

 

 ومنعاااااٌة وهـاااااا ُ  وافنخاااااارٌ  **

 

 يرفُؾ الجؿُع يف السارور ويغادو

 

 كااؾ  صػاااٍؾ كلكاااف الخضااارا ُ  **

 

 بسااااؿٌة َزورٌة وحؾااااُق لباااااسٍ 

 

 مشنرًى ٓجِؾفاا وضاٌؾ وماا ُ  **

 

******* 

 والحؽاياااااُت زورٌة ومضااااا ٌ 

 

عااات وَساااـا ُ  وفؾاااقس **  تجؿي

 

 والطراققاااااُع زيـاااااٌة وابنفااااااٌج 

 

ااااف اساااانثـا ُ  كااااؾ   **  طقااااٍد دوي 

 

 ُيرَفااُع السااعُد يف البؼاااع وتعؾااق

 

 صقحُة الُحبِّ ٓ وكًك وارتخا ُ  **

******* 
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ااقا  يـشااُط الحاال  والؽبااار تؾؼي

 

 فرحااَة العقااِد فااالؽالم فااقا ُ  **

 

 كاااؾ  أطقادكاااا قاااديًؿا تزيااات

 

 فؾقُؾفااااااا أكاااااادا ُ  باكنشااااااا ٍ  **

 

 يصبُغ البقُت بالادهاِن وتساؿق

 

هااا ُ  ** ـُ طـاادكا والز   لغااُة الحساا

 

******* 

 فابااذلقا العقااَد لؾصااغار وغـ ااقا

 

 اخنصااااٌم وشااادة وجػاااا ُ  ٓ **

 

 إن طقاااًدا باااف الصاااغار تااادّلك

 

 كاااؾ  ططااارٍ يػاااقُح وإفقاااا ُ  **

 

******* 
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 عيٌد بال تنغيص...!/ 9

 

يطااؾ  العقااُد طؾااك بعااض الـاااس ، فقساانذكر آًٓمااا وأحزاًكااا تفااد 

وتاالخقر الؿعاياادة الؽاهااؾ، بزطؿااف ، ربؿااا تحؿؾااف طؾااك الفجاار 

والؿبااادرة  السااريعة ، ٕهؾااف وأقاربااف وجقراكااف... وكؼااقل: غّؾااب 

 أخالَ  اإلسالم طؾك إوهام والقساوس ، واسبؼ بإجر:

 طّقااااْد طؾااااقفؿ دوَن أّي ِطناااااِب 

 

 منااد رًا بسااؿاحٍة وُرفاااِب  **

 

 مخضقبًة بالعطرِ والنيحباِب  ** واحِؿْؾ مـ الؼؾِب الػسقح مزاهراً 

 فالعقاُد ُمبنَسااُؿ الؾؼااِ  أباال ** لفؿ َطرَ  الُخزامك وابنِسؿْ واكشْر 

 

******* 

 دْع طـاااؽ آَٓم الؼاااديِؿ وَخؾِّفاااا

 

 مغػاااقرًة لؾقاحاااد الناااقاِب  **

 

ـْ   واسبْؼ إلك إجارِ الاقفقر وٓ تؽا

 

 مـ حامؾل إفغاِن واإلغضاِب  **
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 أكااَت الؽااريُؿ بطقبااٍة وشااؿادؾٍ 

 

 إصاراِب وكبقُر يف وصٍؾ ويف  **

 

******* 

 حّطؿَت شقطاَن الخاال  ببساؿةٍ 

 

 ومشقَت فقَ  الِعـِد وإتعاِب  **

 وسَطرَت طـقاَن القصااِل كالكؽؿ

 

 بحٌر مـ الريحاِن وإصقاِب  **

 هااذا هااق الخؾااُؼ الـبقااُؾ لؿسااؾؿٍ 

 

 حااااٍو لاااذا الؼااارآِن وأداِب  **

 

******* 

 أخالُقـااا كاابُض الحقاااِة وَمساارٌح 

 

ـَ  **  مـااااازَل إواِب لؾااااراغبق

 

 كؿ يف القصاِل ويف تاراكقِؿ الـاَدى

 

 مااـ صااحٍة وتااقدٍد وشااراِب  **

 

 فارُشْػ مـ الـفارِ القفال  وٓ َتُعاد

 

 لسااخادٍؿ وتؼاااصٍع وِسااباِب  **

 

ـِ الُفااَدى  إني الرجقلااَة يف بساااتق

 

 وحدادِؼ الؿرسقِل بالنيرحاِب  **

******* 

 ها9;;8/9/8١
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 عريكُة العيد..!/10

 

شعبل، مـ إكالت الشعبقة الؿشفقرة يف جـقب الؿؿؾؽة وهل صبٌؼ 

بر مغؿقر  أطاله بالعسؾ والساؿـ ، ومحبباة طـاَد صبؼاات كثقارة، باؾ 

 صارت رسؿا يف العقد هل وأخقاتفا ، والحؿُد هلل كعؿف...

 وقّؾااااادتـا رياحقـاااااا وتركقـاااااا ** )طريؽُة( العقِد أهدْت طقَدكا الَزيـا

 

ـُ مـ   كلكف الُحاب  فاّخ أن َيساؿقـا ** صاّلِت مـظرِهايفقُلَؽ الُحس

 

 وجؾسٍة حقَلفا لبهؾ قد ُصبِعات

 

 ببقرِ  القصِؾ كاد القصُؾ ُيحققـا **

******* 

 ولل صحاٌب لـا ما كاان خااصُرهؿ

 

 إٓ النقاصاااَؾ ماااـ ُبااارٍ لَقبريـاااا **

 

 فطاااَب مجؾااُس قااقٍم كُؾااف َزَهاارٌ 

 

 ٓ زاَل ُيااقرُ  ُأترجااًا وَتحـقـااا **

 

 فاسنـؽرِ العقَد لقس العقُد تحزيـا ** إْن جا َك العقُد مـؼقصًا بُطعؿنِـا

******* 
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 ما أجؿَؾ الحـطَة الساؿراَ  ُتغاِذيـا ** طقُد إحبِة )معصقٌد( بحـطنِـا
 

ـٌ ُمعّساااؾةٌ   وفاااقَ  هامنِفاااا ُدهااا
 

 ما أصقَب الشفَد فق  الُبرِّ ُيغريـاا **
 

 كذا هاق العقاُد أفاراٌح وَمطعؿاةٌ 
 

 مـ لؿ يذ  ُحؾَقها قاد صااَر مغبقكاا **
 

******* 

 فعّقدوا ُصحبنل بالبر واغنـؿاقا

 

ـَ النقاصااؾ إرواً  وتلمقـااا  **  لحاا

 

 بفااا رَبقـااا وطشااـا دهَركااا فَرحااًا

 

 ُٓتفؿؾقا الـؽفَة الغراَ  ِطقاَديـا **

 

 قالقا )كـافُة( أو )َبسبقسٌة( َساَحرت
 

 الحقـااقؾُت الؿذاُ  يـادي تؾؽُؿ  **

 

******* 

 فااال ُمؼاااَم لحؾااٍق طـااد روكِؼفااا

 

 هل الحالوُة يا مـ َتعَشاُؼ الَعقـاا **

 

 حّبل لفاا ولعاابل بااَت مـفؿارا

 

 مااـ ذا يػااارُ  ُجؾـااارا وكِسااريـا **

 

 هّقا تباهقا وكاُدوا طقَدكؿ صرباًا

 

 ما أصقَب العقَد َتعريؽًا وتحسقـا **

 

******* 

 ها;:;88/89/8
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 يف العيد..!مغلٌق / 11

 

يُحؾ  العقُد فنشرُ  وجقُه الؿسؾؿقـ ، وتـنشاُر بساؿاتفؿ كاالطققر 

يف أفا  ، إٓ أكؽ قد تؾحظ أكاسا مغاالقؼ، وشخصاقات مؼػؾاة، 

وٓ تصااؾح يف أطقاااد وٓ ٓ تـػاانح ببسااؿة، وٓ يغقرهااا معاارو  ، 

 :أزواد 

ْت َلااُف َأْكااقاُر َأْو َزَهاارُ  ** جْاٍ  َحنيْك فِْل الِعْقِد َلْؿ ُيْشرِْ  َلُف َقَؿرُ  ْ َتَباادي َٓ  َو

 

ااُف اليؾْقااُؾ َمْشااُغْقٌل بُِظْؾَؿنِاافِ   َكَلكي

 

 َأْو َذلَِؽ اْلَغؿ  َماْدُحْقٌر وَيْحَنِضارُ  **

 

ـ  بالطقِب ما صابت لف ُرسٌؾ   وٓ تباَهك لف صاقٌت وٓ َخبارُ  ** َيِض

 

******* 

َج مـااف القجااُف والبَصاارُ وٓ  ** ويم ُر الَعْبَس ما ٓكت َمطالُعف  تبااري

 

ـٌ وٓ ُخؾااٌؼ   واحساارتاُه وٓ دياا

 

 كلكـا مفؿاٌف ماـ حقلِاف الخطارُ  **
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

ـُ بالعطرِ وإخالُ  زكبؼةٌ   تقزُع الحبي ٓ فقٌؼ وٓ كَدرُ  ** الدي

******* 

 لااَؿ النعايااُد إن كـااا بااال قَِطااعٍ 

 

 مـ الزهقِر وكؿ يغَشااكا ذا الضاجرُ  **

 

 ماااـ الصاااػا  وورٌد آِساااٌر ُدررُ  ** بْسؿاٌت وَمروحةٌ العقُد يف الـاس 

 

 وجٌف مؾقٌح وألعاٌب لفاا طَباروا ** والعقُد يؽؿُؾ بالحؾقى وزيـُنفا

 

******* 

 فاكعْؿ ببقنَؽ فقف السنُر والظػرُ  ** إْن كـَت يف العقِد ٓ بِشٌر وٓ ُمُزنٌ 

اؿرُ مقاطدا  قد دَحاها  ** وخؾِّ ذا العقَد لؾجذٓن إني لف ـُ والسي  الُحس

 

******* 

 ها9;;8/8/8١
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 !…دالية املتنيب نقُض /12

 

أسا  أبق الطقب الؿنـبل بدالقنف الؿشفقرة: طقد بلية حال طدت ياا 

ـي لفااؿ سااـة النشاااؤم  طقااد ! إلااك الـػسااقة العربقااة الؿسااؾؿة ، وساا

بإطقاد، وتذكر الغؿقم فقفا، حنك أفحت قصقدتف تسنذكر كاؾ 

 :وجف الؿزاحطقد، ولق طؾك 

 العقااُد صااؾي فطؾياات مـااف تغريااد

 

 هذي الؿبااِهُج َٓغاٌؿ وَتـؽقاُد  **

 

 لِقسَؿِح العقُد أن أهدياف بارقاةً 

 

 مـ الضقاِ  وتغشااكا إكاشاقُد  **

 

َ  الغؿ  مـ قؾبل مصارَفف ـّ ذا العقَد إساعاٌد وتجدياُد  ** قد صري  لؽ

 

******* 

 تلتل إحباُة ماـ َبقاداَ  قاحؾاةٍ 

 

 فققرقااقَن ومااا جّػاات طـاققااُد  **

 

 يزداُن ذا القصُؾ بؾ يحؾق لـاا ساَؿرٌ 

 

 كلكااف الصااػُق واَفنااف إغاريااُد  **
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

ـَ النعايااِد ٓ ُحاازٌن وتشااريُد  ** ياصاحبلي تعآ إّكل يف َسَعدٍ   ماا

 

******* 

 أجاااحٌؿ أكااا مااالل ٓ تفقجـاال

 

 تؾؽ الجؿاقُع وٓ هاذي إماجقاُد  **

 

 صرُت أصُردهاوديطُت كؾي هؿقمل 

 

 العقِد ٓفقٌؼ وتجعقُد  لػرحةِ  **

 فؾقػرِح الخؾاُؼ أني اهللَ طقيادهؿ

 

 بزيـااِة الصااػِق فؾَنفـاال مـَاكقااُد  **

 

******* 

 ٓ يَسؾُؿ الؿر  مفؿا صاَلف الجقدُ  ** هذي الحقاُة تباشقٌر ومـغضةٌ 

 

 بـااقِر ربااَؽ ٓزيااٌػ وتعؼقااُد  ** العقُد طقُد كػقٍس أشرَقت وكَؿت

 

 ٓ تؿـَِح الروَح آٓمًا فنقبَؼفا

 

ـَ مساعقدُ  ** ـَ إني الحسا  بؾ ّجدِد الُحْسا

 

 

******* 

 مـ القداِد وقؾ ياكػُس ذا العقُد  ** وخالِط الـَاَس طـ وصٍؾ وصافقةٍ 

 

ـْ  ـْ دكقاَك واكنِفَج  درَب النػاؤِل ٓ فقٌؼ وتؼؾقُد  ** اكِسْر طصا الشمِم م
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 

 زمـاًا قد جاَ  ذا العقُد فؾـحقا بف

 

 إّن الزماااااَن ٕتااااراٌح وتعققااااُد  **

 

******* 

 ها9:;8شقال  @آربعا  
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 فلسفة العيد،،،!/ 13

 

 آ جػافًا يف ربقع مشااطري ** يؼقلقن ما العقُد السعقُد فؾؿ أر

 

 وسااعادتل كاادٌر كاالّن  ؿاَرهااا

 

 مـ حـظٍؾ قد َأورقت ومـااكرِ  **

 

 فاجبُنفؿ والعقُد طزُ  شػادٍػ 

 

 بنبساااٍؿ وتقاصاااٍؾ وتخاااابرِ  **

 

******* 

 وكفااقُض أرواٍح الااك أحبابِفااا

 

 بنسااااابٍؼ وتّكااااٍؾ وتاااازاورِ  **

 

ـٍ   تصااُؾ الؽبقااَر ببسااؿٍة وتالياا

 

 وإلاك فؼقارِ الحال لاؿ َتنعاا رِ  **

 

 فاطِز  لحقَن القصؾ يف أطقاِدكا

 

ـْ كُؿسااامٍح ومبااادرِ  **  وتؼاادم

 

******* 

 ك قُبـااآ يػؼااف العقااَد الجؿقااَؾ 

 

 قؿ وارتِؼ مـ ُغؿٍة وساقاحرِ  **

 

 فالعقااُد يف ساااِح الحقاااة كطااادرٍ 

 

 منق باااًا دوماااا بؽاااؾ تػااااخرِ  **
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 ومغااردًا بالحااب أجؿااَؾ غـااقةٍ 

 

 ٓ يـحـل مـ فاقؼٍة ومعااذرِ  **

 

******* 

 إٓ كظقؿا قاد هاَقى بحػاادر ** ٓ تحؿِؾ الغؿي الشديد فؾـ ُترى

 

 بـؽفاةٍ فالَبس لف  قَب الَضحقِك 

 

 تؾااَؼ الغقااقث بدفؼااٍة وتااقاترِ  **

 

 ينااقاتر الصااػُق البفااقُج لؽااادٍح 

 

 ويخقااب أغـاكااا بؾاابِس مقااا رِ  **

 

 فالعقُد ترياُ  الجروح وإْن بادا

 

 يف شؽِؾفا مـ حاجٍة وَمؽاسارِ  **

 

******* 

 ها;:;89/8/>8
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 : املؤلف إصدارات

 : منها كتاب (100) من أكثر له صدر

 

  ُالػفؿ ومدارُج  العؾؿِ  ساللؿ . 

  الحديثقة الخطُب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآي الندبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محادؾقات 
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

  ُالرمضاكقة الَقراطة  

 ( تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسال  لبدؿة طؾؿقة مقاقػ. 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالدع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

  ( شعر ) الؿرو ة مقاُت 

 ( شعر ) ومــ وصـ. 

 شعر( ) إطظؿ الطِّالب 

 شعر( ) اهلل بنذن ففزمقهؿ 

 ( شعر الـقؾ) تقهجات 

 شعر( ولقؿقكا كقروكا( 
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

 ( شعر ).إلباي مدادـ 

 ( شعر ) الحزم طاصػة 

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 منـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

 الروفة أزاهقر  

 الؿـابر شجـ 

 الدطقة لػفؿ قرآكقة ققاطد . 

 الـبقي النغققر مؼدمات . 

 السقرة جؿالقات مـ . 

  الطقال بالسبع آحنػاُل . 

 الؿ قـ بؿعاي النزيقـ محاسـ  
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 العيد طلَّ فزانتنا األغاريُد

  ُـ  . الؿثاي لّب  مـ النداي حس

  ُـ ـُ  الؿـابر شج  .الؿحابر وهن

  ُكقراكقة( ســ ) الشؿس صؾعة. 

 الؿنـبل أكغام طؾك أدبقة مسامرات. 

 

  : للتواصل

hamzah10000@outlook.com 

 

  

 


