
 

 

 

 ( دبفظ عٍطبْ) ا// ـــــ  أخٟ اٌؼض٠ض ػذٔبْ 

طٍجزُ ِٕىُ أ٠ضب فٟ سعبئً عبثمخ اٌّغبسػخ ثىزبثخ سعبئً إٌٝ وشِٟٚ ٚأثٟ ػّش ٚٔبعُٙ ؛ سعبئً رٛج١ٙ١خ 

دبصِخ، فئٕٟٔ أخبف ػٍٝ اإلخٛح ِٓ األخطبء اٌغ١بع١خ، فمذ عّؼزُ ٚالثذ خطجخ أثٟ ػّش األخ١شح، ٚفٟ ٔظشٞ أْ 

ف١ٙب أؽ١بء ِب وبْ ٠ٕجغٟ أْ رزوش فٟ خطجخ لبئذ وٙزا، ٠ٚذي روش٘ب فٟ خطبثٗ ٚال ع١ّب فٟ : ٚاضذخ ف١ٙب أخطبء 

ّّمْٛ ِغزؼجٍْٛ  .ٚف١ٙب رٕف١ش ٚلٍخ دىّخ..!! ع١بق اٌثٛاة ٚاٌّجبدا ػٍٝ أُٔٙ ِزؾذدْٚ، ٚرؼطٟ إ٠ذبء ثأُٔٙ ِزؼ

 .ٚأٔب ػٓ ٔفغٟ وزجذ ٌُٙ ٚػبرجزُٙ ، ٚؽذدد ػ١ٍُٙ ثؼض اٌزؾذ٠ذ

أُٔٙ إْ اعزّشٚا فٟ ِثً ٘زا األعٍٛة ٚاٌطش٠مخ ٠فغذْٚ ٠ٕٚفشْٚ إٌبط ٠ٚفمذُٚٔٙ ٠ٚىغجْٛ األػذاء رٍٛ  ٚأخبف

األػذاء ٠ٚؼطْٛ ٌألػذاء ٚاٌخصَٛ اٌفشصخ ١ًٌٍٕ ُِٕٙ،  ٚاٌذٍّخ ػ١ٍُٙ ؽشعخ جذا رؾ٠ٛٙب ٚرٕف١شًا ٚوزثب ٚافزشاء، 

ػذاء،  فى١ف ثئخٛإٔب ٠ض٠ذْٚ اٌط١ٓ ثٍخ ٠ٚفزذْٛ ٚ٘زا ٠غزذػٟ غٍك ِب أِىٕٕب ِٓ أثٛاة، ٚلطغ اٌطش٠ك ػٍٝ األ

 ..!ػٍٝ أٔفغُٙ أثٛاثًب ِٓ اٌؾش

ٚدذٖ، أس٠ذ ِٕىُ اعزصذاس سعبئً خبصخ ٚػبِخ ػ١ٍٕخ ٚعش٠خ ، ِٓ ػجذ  (ػط١خ )  ال رزشوٛا ِذّٛد: ٚاٌّمصٛد 

ِجبؽشح ِٚذذدح إرا أِىٓ ف١ٙب ٔصبئخ ٚرٛج١ٙبد ِجبؽشح ٚؽجٗ  ( صِشاٞ)  ٚدزٝ ِٓ اٌصبدق ( و١ٍُ)  اٌؾبفٟ

ٚاضذخ ٌٍىشِٟٚ ٚاثٟ ػّش ٚإخٛأُٙ، فٟ ِغبئً ع١بعخ إٌبط، ٚاٌزؼبًِ ِؼُٙ ِٚغ اٌفصبئً األخشٜ، ٚػذَ 

إال ثّؾٛسح ٚأْ ٠غؼٛا جب٘ذ٠ٓ العز١ؼبة إٌبط، ٚأْ ال ٠صفٛا أدذا ( وج١شا ًِّٙب)االعزؼجبي، ٚأْ ال ٠ذذثٛا أِشا 

... ، فئْ ٘زا عبثك ألٚأٗ ٌٍٕٚبط أفٙبَ ِخزٍفخ ٚرأ٠ٚالد ٚٔظشادِٓ اٌّجب٘ذ٠ٓ ا٢خش٠ٓ ثؼذَ ِؾشٚػ١خ أٚ ٔذٛ٘ب

 .ٚٔذٛ رٌه ِّب ٠ٕبعت

 ..ٚاٌشجبء اإلعشاع فٟ رٌه

 .ٚاوزت أٔذ ٔفغه أخٟ اٌىش٠ُ ، فبٌىشِٟٚ ٠ؼشفه ٚدائّب ٠غإٌٟٔ ػٕه، ٠ٚمٛي خبٌٟ فالْ

 ..ٚخٍٟ ػجذ اٌذف١ظ ٠ىزت ٠ٚىزت ٚال ٠ًّ ِٓ اٌّشاعٍخ ٚاٌضغط ػٍٝ اإلخٛح

 ..ب أدّذ ػجذ اٌؼظ١ُ فٙٛ ِؤثش ف١ُٙ جذا، ٠ٚذزشِٛٔٗ وث١شاٚأ٠ض

َِٓ ٌٗ رأث١ش  .ٚوً 

 

 

ٚأ٠ضب ِغأٌخ أخشٜ ِّٙخ جذا،  الثذ أْ رىزجٛا إلخٛإٔب أٔصبس اٌغٕخ، فئُٔٙ ٠ٕزظشْٚ ِٕىُ ِشاعالد ٚأجٛثخ ػٍٝ 

ٌُٙ سعبٌخ ِٓ ػجذ اٌؾبفٟ،  ؽىبٚاُ٘ ٚسعبئٍُٙ، اوزجٛا ٌُٙ ، ٚاعزؼٓ ثؼجذ اٌذف١ظ ٚثأدّذ، ٚدبٚي ا٠ضب أْ رغزصذس

اوزجٛا ٌُٙ والِب ٌط١فب ػبد٠ب ال ٠خغشْٚ ِٕٙب ؽ١ئب، ٘زا فٟ اٌذذ األدٔٝ،  ٌٚٛ وٍّبد ثغ١طخ ط١جخ رؼذْٚ ف١ٙب ثبٌخ١ش 

، ٚأ٠ضب رذػُٛٔٙ ُ٘ عزشاعٍْٛ اإلخٛح ساعٍزُ ٚٚثبٌزذمك ِٓ األِٛس، ٚثأٔىُ رزبثؼْٛ ٚرٕصذْٛ ٚرٛجْٙٛ، ٚأٔىُ 

ِغ إخٛأُٙ وّب فؼً ػجذ اٌذف١ظ فٟ اٌؾش٠ط ، ٚرشْٚ أْ اٌٛاجت ٠مزضٟ رٌه ، سغُ ِب  إٌٝ اٌىْٛ( األٔصبس)

ًَ إصالح : ٕ٘بٌه ِٓ ٔمص ٚخًٍ، ٌٚىٓ اٌفشلخ ٟ٘ أؽش ِٓ وً رٌه، ٚأٔىُ ثبٌؼىظ  ِِـ عزىْٛٔٛ ِغ إخٛأىُ ػب

 إٌخ.......ٚرغذ٠ذ ثئرْ اهلل

 

ً، آخش٘ب ِٓ ١ِٛ٠ٓ، ٚأٔب ػٍٝ رٛاصً ِؼُٙ ٚٔصخ طجؼب ٠ب أخٟ اٌؼض٠ض، أٔب وزجُذ إلخٛح األٔصبس، ػذح سعبئ

ٚرٛج١ٗ، ٚرط١١ت ٌخٛاطشُ٘ ِٚذبٌٚخ إصالح ٚرمش٠ت ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌىشَٚ ، ٌٚىٓ دائّب أؽىٛ إٌٝ اهلل ِٓ ٚدذرٟ 

ًّ ِٕٟ ٚأص١ش ػٕذُ٘ ِجززال   ..!!ٚأفشادٞ، ٚال دٛي ٚال لٛح إال ثبهلل ، دزٝ أخبف إٌبط رّ

 .أؽىٛ إٌٝ اهلل ٚدذٖ

 .هلل ٚٔؼُ اٌٛو١ًٚدغجٟ ا

 

و١ف أدٛاي اٌصِٛبي؟ ًٚ٘ ػٕذوُ رٛاصً ِؼُٙ، ً٘ ٠ٛعف ِبصاي د١ًب ِٚٛجٛدا ٕ٘بن؟ أٚ دذ ِٓ // أخٟ اٌؼض٠ض

إخٛإٔب ِٛجٛد ٕ٘بن؟ أٔب وُٛٔذ ثؼض اٌؼاللبد اٌجغ١طخ ِغ إخٛح ػجش ِؼبسف إٌذ طجؼب، ٟٚ٘ ثغ١طخ ٚثصذد 

ػٕذوُ ِّب ٠غّخ اٌذبُي ثزوشٖ، ٚلذ عّؼُذ وٍّخ أثٟ ٠ذ١ٝ  اٌزّٛثك ٌٚىٓ ٌؼٍٙب رزطٛس، فأسجٛ أْ رخجشٟٚٔ ثّب

 .اٌجذ٠ذح اٌّٛجٙخ إ١ٌُٙ ٟٚ٘ ط١جخ ثبسن اهلل ف١ٗ ٚف١ىُ
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فمذ ل١ً إْ اإلخٛح فٟ اٌؼشاق اعزخذِٛ٘ب، ( غبص اٌىٍٛس)ٔش٠ذ ِٕىُ رٛج١ًٙب فٟ ِغأٌخ اعزخذاَ رم١ٕخ //  أخٟ اٌؼض٠ض

 .إلعال١ِخ ٔف١ًب ض١ّٕبٌٚىُٕٙ ٔفٛا فٟ ث١بْ صبدس ػٓ دٌٚخ اٌؼشاق ا

، (جالي طبٌجبٟٔ ِٚغؼٛد ثشصأٟ)ٚوزٌه اإلخٛح فٟ جٙخ ِذّٛد ػٕذُ٘ إِىب١ٔخ العزخذاِٙب ػٍٝ لٛاد اٌّشرذ٠ٓ 

ٚفىشٚا ثبٌفؼً فٟ اعزخذاِٙب ، ٌىٕٟ أثذ٠ُذ ٌُٙ سأ٠ٟ ثأْ ِثً ٘زٖ األِٛس خط١شح ٚرذزبج إٌٝ ِشوض٠خ ٚاعزئزاْ 

طٙب ٚلذ رضش إٌبط، ٚلذ ٠ذصً ثٙب رؾ٠ٛٗ ٌصٛسرٕب ٚرٕف١ٌش ِٕب، ٚغ١ش رٌه، اٌم١بدح اٌىج١شح، ألٔٙب لذ ٠صؼت ضج

 .ٚاهلل اٌّغزؼبْ" ِؼ ٔبلصٕب ِؾبوً " ٠ؼٕٟ " ِب ٠خّصٕبػ" ٚٔذٓ وّب ٔمٛي 

رزذاسط ٘زٖ اٌّغأٌخ ِغ اٌخجشاء ػٕذن ٚرؼطٛٔب ف١ٙب  -أخٟ ػذٔبْ–فُٙ ا٢ْ ِزٛلفْٛ ػٕٙب، ٌىٓ األدغٓ أٔزُ 

 .!ٌإلخٛحدعزٛسا ٚاضذب ٔمٌٛٗ 

 .ثبسن اهلل ف١ىُ ٚأػبٔىُ اهلل

 

ٌىُ ٌُ ٠أرٕٟ ُِٕٙ أٞ ؽٟء، ٚأٔب أٔزظش ٘زٖ اٌّذح ُِٕٙ سعبئً، ٌىٓ ٌُ  ٔمٍزٙبــــ  أخجبس وشِٟٚ ، ِٕز آخش سعبٌخ 

ٚثبٌجٍّخ أخجبسُ٘ ػٍٝ ا١ٌّذاْ ِٚٓ ٔبد١خ اٌزجبسح ط١جخ جذا ٚفٟ رمذَ ٚهلل اٌذّذ، ٌٚىٓ اٌذشة ػ١ٍُٙ .. رصً ثؼذ

ج١ّؼُٙ ِّٙب وبٔٛا ؽذ٠ذح جذا ِٓ وً ٔبد١خ، ٚدائّب أٔب أخؾٝ ِٓ ثؼض األخطبء فمط، فٛاهلل ال ٠ُخ١فٕٟ األػذاء 

ِّٚٙب أزفؾٛا، ثً ُ٘ ٚاهلل أدمش ٚأْ٘ٛ ِٓ رٌه،  إّٔب اٌخٛف ػٍٝ أٔفغٕب ٚإخٛإٔب ٘ٛ ِٓ أخطبئٕب ٚعٛء رصشفٕب 

ّٙذ ٌؼً اهلل  ٚٔجبٔجزٕب ٌٍذىّخ أد١بٔب، ٌٚٙزا أٌّخ ػ١ٍىُ جذا ٠ب أخٟ دائّب فٟ اٌزؼبْٚ ٚاٌّزبثؼخ ٚوثشح اٌزٛج١ٗ ٚاٌزؼ

 .ٕب٠غذدٔب ٠ٚفزخ ػٍٝ إخٛأ

ٚاٌّمصٛد ، إخٛإٔب ثخ١ش ٚػبف١خ ٚأخجبسُ٘ ا١ٌّذا١ٔخ ط١جخ، ٚوث١ش ِّب ٠ُزّْٙٛ ثٗ وزة ٚصٚس ِذٌض، ٚاٌذٍّخ 

 .آ١ِٓ..ػ١ٍُٙ ل٠ٛخ جذا، ٠ذزبجْٛ ٌٍّؼبٚٔخ، ٔغأي اهلل أْ ٠م٠ُٛٙ ٠ٚغذدُ٘ ٠ٕٚصشُ٘ ػٍٝ اٌمَٛ اٌىبفش٠ٓ ٚاٌظب١ٌّٓ

 

 

 .رج١ّؼبد ِخزبسح ِٓ ِمبالد ٚث١بٔبد ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌذ ٌٍفبئذح ــــ ٌؼٍٟ أسفك ٌه ِغ ٘زٖ اٌشعبٌخ ٍِفــًب ف١ٗ

 ــــ عٕذبٚي ٔشرت ِغ إخٛح ٌجٕبْ، ٌىٟ ٠ضٚسٔب ِٕٙب ِٕذٚةٌ  فٟ اٌفزشح اٌمبدِخ، ٚاهلل اٌّٛفك

ــــ إٌغب٠ت ثخ١ش ٚػبف١خ ، ٚعأضغ ٌه فٟ االعفً آخش سعبٌخ ُِٕٙ ، ٚف١ٙب ثؼض اٌطٍجبد ٠طٍجٛٔٙب ِٕىُ ، ُٚ٘ 

 .اٌغالَ اٌىث١ش٠جٍغٛٔىُ 

ٌألعف )ــــ فٟ األخ١ش عالِٟ ٌىُ ِىشسًا ٌٍٚذج١ت، ٌّٕٚصٛس ٚألثٟ خ١ًٍ ٌّٚٓ د١ٌٛىُ ِٓ األدجبة ِّٓ ٠ؼشفٕب 

َِٓ ٔؼشف فمط ٠ٚب دٚثه  !!(.ا٢ْ ٔذٓ فٟ دبٌخ اٌغالَ ػٍٝ 

 ٚاهلل ٠ذفظىُ ٠ٚشػبوُ ٠ٚجبسن ف١ىُ

 ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسدّخ اهلل ٚثشوبرٗ

 ِذجىُ

 ِبسط82ٌّٛافك ا/ سث١غ األٚي9

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( إخٛح اٌجضائش) [: ٘زٖ سعبٌخ إٌغب٠ت ]
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