
 

 

 

 

 

 

 بغِ اهلل ايضمحٔ ايضحِٝ
 : أٜٗا اإلخ٠ٛ ٚاألخٛات

ِٔ ََ َّا َٔ ايظَّ َٗا َصِر َََع  ٌُ َٛاَص ََْت ُٙ  َنِجرَي٠  ُُٚدٛ َٝا٠ِ ايَط١ًَِٜٛ امُلَتَؾعَِّب١  ََِغرَي٠ِ احَل َٓا ِفٞ  ََ ََا ُُضُّ َأ   َت

َٝا٠ِـ  ََٚتَكَُّباِت احَل  ِٔ ََ َّاِت ايظَّ َِٓكِطَع َتخَت َط ِٚ َت ِٕ َتِدُبٛ َأ ًَِبُح ِتًَو ايَعاَلق١ُ َأ َِ اَل َت َِٜكُضُض ُث  ِٚ ٍُ َأ َُٜطٛ

َٔ ايشِّنضٜاِت َٓٗا ايؾِّكٞ َٚٓٗا ايغِّعٝز َِ  !َحت٢َّ ُتِضِبَح ُدِظّءا 

َٚاحِلٓه١َ،  ِِ، ٚايتَّذضَب١َ،  َِٖب ايِعً َٛا ََ  ،ِ٘ ِٔ َفِغًِ َِ ُٙ اهلل  ٍِ، َأِعَطا َُّطا َفِضّٜزا َٔ ايضَِّدا َْ  َٕ َغرَي َأ

ُ٘ َِْفَغ َِٜفِضُض   ُٙ ََٓضا َٔ اخُلًُل، ٚاِيإِخاَلَظ، َف َٔ ايتَّزِبرِي، ُٚحغ ُ٘ ُٚحغ َٜرُتُى َطابَع ٚ ِ٘   ع٢ً ع٢ً َبَٝئِت

 .َٔ حٛي٘

َْ٘، يف اجتاٖاٍت عز٠ حت٢ ٚيٛ عِّرب بعض ٖؤالء عٔ  َٝا٠، َعاِصف٘ ِٚإخٛا َّاَصاُت احَل ََٚقز َتِزفُع َت

ّٝا فٛم املَغاَفاِت ٚاأَلبَعاِر،  ٌُ َطاِف َٜعَّ ١َُ ، يّهٔ سيو ايضِّدٌ،  َُتًََعِج تكزٜضِٖ ي٘ ٚيهٔ بأيغ١ٍٓ 

َُاسِج   َٓ َٛ َأَحُز اي ُٖ َْا،  َٜؾُُّز إيٝ٘ امُلِخبنَي، ٚاَلَؽَو إٔ َفِكَٝز

َٓا، بكٛيٓا َّ َصُداّل َٔ صدااَلِت َُْكزِّ َْا يف ٖت٘ املٓاعبات إٔ  َِٛر ٖٚٛ َغٌّٓٞ عٔ ايَتعِضِٜف، :" يكز َتعَّ

َٖب اجملا١ًَِ، َتضفُع َٔ َقزِص ايَؾدِط، ُٚتَدِفُف َٔ ُدِٗز امُلتخِزِخ عٓ٘،  ََش فشٖبت ٖشٙ ايعباص٠، 

ٌِ َٚأفهاَصٙ ْٚغاي٘ ٍَ ايضَُّد ٍُ َأعُا  .َفُتِٛدُظ ايَتعضٜف، َٚتِدَتِظ

ِِ ايٓكاب١ٝ،   َُ ِٗ ًِ َٗاّعا ِي َٕ ِإعتٓ َّ، يتُهٛ ِِٓع ّٝا َفَكط، ٚإمنا تتذاُٚط امَل َٕ ٖشٙ ايه١ًُ َيَٝغت َتأِبٝٓ ِإ

َٕ ٚامُلخبات، َٔ َفكِٝز ايٓكاب١ ايٛط١ٝٓ  َٕ ٚامُلٓاعاَلت، ٚامُلخبٛ َٓاِعًٛ َٜتِدَش امُل ِِ ٚاألخالِم، ٚ ٚايكٝ

 ، عغٛ االَا١ْ ايٛالئ١ٝ يٛال١ٜ ظا١ٜ عابكا  َٝالٕ طٖرييعُاٍ ايرتب١ٝ أخٝٓا ٚطًَٝٓا املضحّٛ 

ِٕ ِِ، ٚايَغُاح١ِ، ٚايَتعفِف،ٚايَتغرِي،ٚايٛط١ٝٓٚاإلميا  .ُقز٠ّٚ يف ايعٌُ ايٓكابٞ، ٚايعً

 
َفَكَزِت االعٓتٝٛ، َأَحَز أبٓائٗا املدًضني ايزٜٔ مل ٜبٝعٛا َبارئِٗ َجٌ ايهجري ايزٜٔ باعٛا 



اْفغِٗ باخبػ االمثإ باعٛا حت٢ صدٛيتِٗ ٚيهٔ يألعف مل ٜكبغٛا حت٢  ايجُٔ ، عهػ 

 ظا١ٜ فكٝزْا ايشٟ ّنَضؼ حٝات٘ يًٓغاٍ، ٚايعٌُ، ٚايعطاء خلز١َ عُاٍ ايكطاع بٛال١ٜ 

 .نإ َعضٚفا بٓؾاط٘ عغٛا يف االحتار ايٛطين يعُاٍ ايرتب١ٝ ٚايتهَٜٛٔٓز إٔ نإ 

، ٚيهٔ املبارئ ٚايكِٝ اييت ْاعٌ َٔ أدًٗا مل متت بٌ ٖٞ عتُٓٛ، ٚتتطٛص، ا طٖريََاَت  اخني

َْكضُأٖا يف ِحضِظ املٓاعًني، يف ُطُِٛح  ِٛدزإ راخٌ تٓعُٝٓا، َٜٛا بعز ّٜٛ، ألْٓا  ٚتتعُل يف اي

املٓدضطني، ايشٜٔ ُفتَخٓا هلِ طضٜل االخنضاط ٚايٓغاٍ َعٓا رٕٚ قٝٛر اٚؽضٚط، إْٓا ْضاٖا يف 

ٚدٛٙ اأَلحب١ِّ ٚاألصزقاء يف رٚص٠ دلًغٓا ٖزا، ايشٜٔ داءٚا َٔ نٌ د١ٗ، َٚفِظُعٛا َٔ نٌ 

َُٗزٚا أٍٚ رٚص٠ ال حيغض فٝٗا اخٝٓا ٚطًَٝٓا   َٝؾ  . طٖريَحزٍب َٚصٍٛب، ي

َٔ ايٓكابٝني ٚاملدًضني هلشا  َِ َٚاحٍز  َِٜعُظ عًٝٗا ِفَضاُم  ََٛر٠ِ، ٚ َٖا اأَلمل، ُٚتِدِفُل بامل َٜعِضض َفبكًٍُٛب 

َْكُف ايّٝٛ  ايتٓعِٝ، ٚ يًكٝار٠ ايؾضع١ٝ بضئاع١ عبز ايهضِٜ بٛدٓاح االَني ايعاّ ايٛطين، 

َُغرّيا،  ّٝا، ٚ َُضب ٌٍ َقَغ٢ دظءا َٔ حٝات٘ َٓاعال ، ْكابٝا، اعتارا، ٚ ٍِ ِٚعضَفإ، ِيضد َٚقَف١ َتضح

َٕ ايٓكاب١، سائبا عٔ  َُٛطّزا َأصنا ٍِ ايٓكابٞ ٚاجلُعٟٛ ٚايرتبٟٛ  َٚقائّزا، بني عاحاِت ايِٓغا

َُعبِّّئا يًطاقاِت  ِّ، َداَّعا يًه١ًُِ،  َُعًٛ َُٓتضّضا يً محاٖا يف ْؾاط٘ هلا ، َثاِبّتا ع٢ً احَلِل، 

ّٝا يف حتكِٝل خلرِي  .َٚتفاْ

، طٖرياصحِ : ، ٚاجلظاء َٔ دٓػ ايعٌُ، ٚأتٛد٘ إىل صبٞ قائاّل ي٘طٖريقز نَٓت صحُّٝا ٜا 

ٚأرخً٘ دٓتو، ٚادعً٘ َع ايضمحاء يف ايفضرٚؼ األع٢ً، يف د١ٍٓ عضعٗا ايغُٛات ٚاألصض، 

 . أنرب َٔ نٌ يكبطٖري فُٔ أدٌ حشف األيكاب، ألٕ طٖريإٕ أقٌ . أعزت يًضمحاء

 
ِِٓعٞ  َْ ٍٍ، ال َتغَتِٛفٝ٘ ايِعباَصات، ٚنٝف  ََاَت، َٝالٕ طٖريَْكُف يف ِإدال ٌُ ايشٟ  ، ٖٚٛ ايَضُد

٠َٚ، َصعَِّذ فٝٓا ايجبات ع٢ً احللِّ،  ََزصَع١، ألْ٘ ُقز ٌِ، ألْ٘ بغٝط بؾٛش، ٚألْ٘  َٜضَح َٓ٘ مل  َٚيه

ََضََّر  ٚاحِلضَظ ٚايزفاع عٔ حكٛم َٛظفٞ ايكطاع ، َّ٘ َقغَاُء اهلِل امَلخُتّٛ، ٚال  ُٙ َٚيِه َْا َفكِز

 .ِيكَغاِء اهلل

"َٕ َُٛ َٜغتكِز َٚاَل  َٕ عاع١ّ  َٜغتأِخُضٚ ُِٗ، اَل   ،"فإسا َداَء َأدًُ

 فال حٍٛ ٚال ق٠ٛ إال باهلل ايعًٞ ايععِٝ ٚإْٓا بكغاء صبٓا صاعٕٛ،

 إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ صادعٕٛ

َٕ َٜضَحًُٛ ُُُٛت ايِهَباُص ٚاَل  َٜ. 

 .ٚ ع٢ً ايعًِ عاخطٕٛ.. يًخل َٓاصضٕٚ ..صب ادعٌ يف أَتٓا ٖشٙ قَّٛا ي٘ خايفٕٛ

. اهلل إصار٠ اإلصار٠ ٚ.. اهلل حهِ احلهِ أنرب اهلل ..أنرب اهلل

 

 .ٚايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘


