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ِافد احلتي  ب!ةني يدي ال
52/8/9341َ 

 :اخلطتث األوىل
 ..أٌا ةػدي 
ًّ  ِا ضًل اللي كمرسل ُبي   األُبياءً  أرًض  ..امللدشث يف األرًض   غيي

ٌي  ،كشيً ًى  رً ٓاجى ك ـي  غييّ الطالةي  اخلييوً  أةيِا إةراْي  ٍج خيٌ  كالصال
ٌن  عئـان  املالئكثي  ـً  ،الهريً ىلع انلب   انرا ًً  كاإلٌا هل  خاميثن  اىػظي

ا إىل أْيً  ٔ األُبياءً أةي  ـراغى ، اىبرشل ا ـرخن  ةػجوو  ـجاءى ّ مصخبرشن
ػوى ؤى لي ، شٍني ـى أعياـى ًكٌ ٍى  ّ الهرا  جض مص خص حص ُّٱ ٌاهًل  ًٓ أؼيبى ـأؼػ

ـي  أىىق األعياؼي  ًٌ ثي ،  َّ مض خض حض غييّ  ٌَ املالئكثً  الهرا
 
ي
 الزيارةً  قكيف ْذ َّ جن  مم خم حم ُّٱٓا ٔا ةً يي شً رٍ اىبرشل اىيت أ

ٍي  الهريٍث، اإلةراْيٍيثً  كالغياـثً  اخلادلةً   غييّ الطالةي  ِا اخلييوي يػي
ـي  ـى  الغياـثى  أفٌ  كالصال  اىفؽرةً ٌَ  ةّ كاىفرًح  الغيًؿ  ةٔاجًب  كاىليا
ًي  ذً جاءى  الصٔيث، اىبرشيثً  ًّ  ضًل اللي  الهري ًى  غيي ّ ق كجػيى رى ـلرٌ  كشي
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ـً  ٍَ  اإليٍافً  ٌَ ماكر ـً  ةاللً  َي ًٌ ؤٍ يي  اكفى  )ٌ ـٍ  اآلخرً  كالٔ  ّ(عيفى  ـييهر
.كاحلديدي يف الطديدني  

َى  ـً  كٌ ًي  ليغيًؿ  املدتثً  ةلدرً أُّ  املػئ ًي ّ كعياـخي  حػظ  يػظ
ًى  ْذا الغيؿي  إذا اكفى  خاضثن  ؛هل االشخػدادي   انلفع. اىلدر، نتيى  غظي

ًِ  مرةن  حأخرى  ًى  ضًل اللي  ا حمٍدى ىلع ُبي ًّ  لاؿى ـ جربيوى  غييّ كشي  هل غيي
ـي  الطالةي  ٍم  ٌا جئٍجى خىت اٍشخىٍلجي " :ٌِّ يخلاؼري  كالشٔؽي  كالصال إلى

 َّمث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه ٱُّٱٱيو:ـلاؿ هل جرب

هذا دأبى  ،ركاق اىؽربم".  ًٓ ٌَ أْوً أعياـً  الطاحلٔف يف اشخلتاؿً  ْك
ًً  اخليً  .اخلي  كمٔاش  

 الل:  غتادى 
 رشٔؿً  ٌديِثً  أةٔابى  يؽرؽي  رمغافى  شٓري  احلتيبي  غِدٌا اكف الٔاـدي 

ًى  ضًل اللي  اللً  ًٌ ـرخن  حكتسٍ  اىؽيتثى  ؼيتثي  اكٍُج  غييّ كشي ّ، ا ةلدك
ًَ  ـػِدى  : كىاؿى  ضددّ األبلاني  ةإشِادو  أيب شيتثى  اة ةى كىاؿى يٍرى رى ْي يًب 

ى
ٍَ أ خى

 : ّي اةى ٍضدى
ى
ي أ ٔى ييبىرش  ْي ًى كى يه ًّ كىشى يىيٍ ًله اللي غى ً ضى ًٍ »ُىًبي اَّلله اءىكي كىٍد جى

ره  ٍٓ ، شى افي غى مى ّ رى ٌي ًٍ ًضيىا يىيٍكي ًضى غى تىارىؾ، اٍفُتي ٔىابي ، تيفٍ ٌي ةٍ
ى
ًّ أ خىحي ًفي
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ِهث يىاًؼنيي  ك، اٍْلى ًّ الشه وي ًفي تيؾى ، كى ًً ٔىابي اٍْلىًدي ةٍ
ى
ًّ أ ٍيىثي تيٍؾيىقي ًفي ًّ لى ، ًفي

ـى  ًر ٍد خي لى ا فى ْى ٍيى ـى خى ًر ٍَ خي ٌى رو 
ٍٓ ىًٍؿ شى

ى
ٍَ أ ًٌ ٍيه  ٍدًر خى  .«اىٍلى
 انلاًس  يف حِٓئثً  أضوه  ْذا احلديدى  ىلع أفه  اىػيٍاءً  كىلد ُصه ةػظي 

َي  ال يبرشي  هيؿى ـ ،رمغاف ا بشٓرً ػغن ةًٓ ةػًغ   أةٔاًب  ةفخًح  املؤٌ
 ال يبرشي  نيؿى  ؟أةٔاب انلياف ةؾيًق  املذُبي  ال يبرشي  نيؿى  ؟اْلِاف
 !؟ـيّ الشياؼني ؾوي يي  ةٔكجو  اىػاكوي 

 ىلٔهًل  انلتٔيثي  هلٔ اىُتمجثي  احلتيًب  الٔاـدً اىفرحى انلتٔمه ةٓذا إف ْذا 
  َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱٱحػاىل 

،  :"م يف األذر اذلم أخرجّ اىؽربانكً كري  ثو كى ري ةىرى ٍٓ افي شى غى مى ًٍ رى حىاكي
ى
أ

 ًّ ايىا، ًفي ىػي اخٍلىؽى ، كىُتي ؿي الرهٍْحىثى خىٍْنً ًّ ، فى ي ًفي ًي اَّلله يكي ؾىش  ٍيه حي خى
 ًٍ ييتىاًِه ةًكي ، كى ًٍ ي إىًلى تىِىاـيًصكي ري اَّلله يىٍِظي ، فى ءي َعى ًّ ادلي ابي ًفي يٍصخىجى ي كى

 ٍَ ًٌ ًِقه  ا، ـىإًفه الشه ٍين ًٍ خى ًصكي ٍجفي
ى
ٍَ أ ًٌ ى  ريكا اَّلله

ى
، ـىأ ّي خى ئًكى الى ًّ مى ـى ًفي ًر خي

وه  زه كىجى ً غى  "رىٍْحىثى اَّلله
ًٍ  ،لرمغاف ّ يخأْبي كى  الهٔفى أن فأًج حرى   الصٍاءً  ٓذق أةٔابي ـ ُػ

 شياؼنيالكمردةي  ؾيقي حي  انلارً  كأةٔابي  حي فخى حي  اْلِثً  كأةٔابي ، حفخى حي 
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ٌفدي  ّ لِتيش كى  الهٔفى  ّ لٔ نِا ُػلو، إفى كً  الهٔفً  ، إُّ ـرخثي حيطى
ٔشًؿ  الشٓٔرً  بصيدً  ةٓجثن   .رمغاف الزٌافً  كي

 اءالِضّ  وجُِم  رؤيثِ  وي كتلِ     ** نشـِةٍ   َىامهُ يف كنِب  رمضانُ 
 اخلرضاء اجلٌثِ  حنَم  ع هِ  ويْ      **ةأًـٍ    أحس   هٌ ــ ع وىلع فِم 

ِا ةأًم كادمٌ  ُُ  ةامبشِ     **   ننْج ـــــفخُ كال  الءـــٌا وباخليأوج
 رجاء ٍ وحسيُ مللدوِ  شٌِق    **ويف انلىه   حُفِ إيلٍ ويف املنِِب 

 
 :املؤوٌِنأيُا 

 كحطدرًت  األركاحي  ككد جفًج  نيؿ ال تشخاكٔف إىل رمغافى 
ـي  ؟ ـؾدا رمغافي الصاىًؿ  رمغافى  ـراؽً  ةػدى  اىلئبي   ليلئًب  اىلاد

 ٌَ زادً  ـيّ انلفٔسي  اذلم حزتكدي  كاملِتعي  ،ٓا ةاىلرآفي  يف ر األموى 
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ اتللٔل

َّ ُّ َّ  

 و ارش املسنىني: 
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ًً ّ ةً إٌُ   ِا  اذلم شيدوي كإف عيفى  ،الشخلتاهًل  اتلأْبي ً ػظي يى  الزائرً  ػظ
ـو  غييِا ةػد ةغعً   خثي دكالصالهني ك كبٓجثي  املخلنئْ نْني  أيا

 كحمػي  الرًب  ُظرً  حموي  كً خيدي كئبً  ـزتئِا هل ةخػٓدً ، املخػتديَ
م ـإُّ راخيخي  م حفلدقي م كيتى حػاىل، ـليتى  رْحًٓ اللي  الصيًؿ  اغخِاءً 

 ةٓا نلفداًت  اىيت حخػرضي  كٌؽيخمي  ،الرباُيث ةٓا اهلتاتي  اىيت حتيؼي 
 .حتارؾ كحػاىل الرًب 

ًي  إف رمغافى  ٔش  مع جع مظ ُّٱىَ حتٔر  اذليَ يرجٔف جتارةن  اتلجارً  م

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

ًي  َّ ٔش ًً ادليِاًر  كىيس جتاري  إُّ امل ًٓخرضن  ةأشده  كادلْر ًٍ  ا ىلع مٔاش
ًٍ ربً  ىلع ُفداًت  اآلخرةً  ٌَ جتارً  ٔش  ًٓ كضيثى ًٓ  مصخدرضيَ يف م

 يف األذر اذلم أخرجّ اىؽرباني  ريكًمى  ـلدُبيًٓ ضًل الل غييّ كشيً 
ـً لربً  إف»غِّ  ـخػرعٔا هل، ىػيّ أف  كً ُفداته دْرً  كً يف أيا
."ْا أةدأف ةػدى ٌِٓا ـال تشلي  كً ُفدثه يطيتى   

شيةه ، كخصِث أشٔةه أًُٓ  لجدي  ٌع رمغافى  الصيًؿ  يف خاؿً  املخأموي ك
، كاؿ   ،أشٓر ًٓ ٌَ شخثً ل عيفً رى كف كً دي ػي حى  اكُٔا رْحًٓ اللي ـ غييثه

ًَ ًٌل ػى ٌي  ًٓ أف يتيؾى  أشٓرو  حػاىل شخثى  اىفغو: اكُٔا يدغٔف اللى   ة
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ككاؿ حيىي ةَ أيب نري  "ًٌِٓ أف يخلتوى  أشٓرو  يدغُّٔ شخثى ك ،رمغاف
ٍّ كتصيٌ  ،يل رمغاف ًٍ كشيٌ  ،ين إىل رمغافٍٍ اكف ٌَ دَعئًٓ: امهلل شيٌ 

 ."الين ٌخلتٌ ًٌ 
 املصاجدً  إُارةى  غِّ اللي  رضى  غٍرى  اىفاركؽً  ٌَ اشخػدادً  كاكفى 

ـً  ألجوً  ةاىلِاديوً   اإلُارةى  ٌَ أدخوى  غِّ أكؿى  اللي  رضى  ـاكفى  ،اىليا
ًٍ  إىل املصاجدً  ًَ هل أةي  اينصاْ ـي  خرجى  غِّ ـلدٍ  رض اللي  لعي  ٔ احلص

ري  كاىلِاديوي  ٌَ رمغافى  ليثو  يف أكؿً غِّ  اللي  رضى   يف املصاجدً  حْز
ٌٔ »يِادم:  خًل ـجػوى يي  اللً  ككخابي  َى  اللي  رى ُ ؾ يف كربً  اخلؽاًب  لم يا اة

 .«ةاىلرآف اللً  مصاجدى  نٍا ُٔرتى 
ٌٍ  ةوً  ـه  ةاعى  ًٓ ـلدى جٔاريٍ  ْذا غِدى  خدى ا ـيٍا  جاريثن  ٌَ الصيًؿ  كٔ

ْا كؽيً  كيصخػدكف ةاألؼػٍثً  ،ًٓ يخأْتٔف هلرأحٍ  رمغافى  شٓري  بى ري كى 
  :ًٓ ـلالٔاـصأتلٍ 

ي
ـً  ُخٓيأ ـلاىج: كأُخً ال حطٔمٔف إال  رمغافى  لطيا

ـو  غِدى  ىلد نِجي  ،رمغافى   للفً ، ردكين غييًٓ ًٓ رمغافي زٌاًُ  كى  كٔ
ٓى  ـو  غِدى  نِجي  ىلدٍ ": ٓاٌا أـل  :رمغاف .ًٓزٌاًُ  كى  كٔ

 ةامللامِ  نَسْخَج ش امَر الضيفان، ملا ... كٌ َج وي الضيافثِ 
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ِاِد رشاعً ... وي اإلحسانِ   انلظام ُعنِي   ورُحج تَُسي  لألج
َِد حرَوانٌ  دٌ  ةأن اجل َْ  أو امطَ ام!! ... أعز  وَي الشاِب  وُز

 ؟الشُاِب  عيُفُا وثَل  ... حأمَق  أًَج أم ُرْؤيا َوخاٍب  أشُرٌ 
ِذ ةاهلل وي الشيطان الرجيه   يل  ُّٱٱ :*بسه اهلل الرمحي الرحيهأع

 ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام
 هت متخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ  جئ يي
 خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث

  َّ خض حض جض مص 
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 :اثلاًيثُ  اخلطتثُ 
 :أوا ة د

ًً يفًِ ع اشخلتاؿً  كبني يدمٍ  ّى  ا الهري ٔغظثى  خرم ةِا أف ُفل ـً  م  إٌا
ًَ اتلاةػني  الٔاغظني كشيدً  : خني كاؿ رْحّ الل حػاىل ابلرصًم  احلص

" ًّ ٔفى ًفي ىٍصتىتلي اف مغٍارا خليلّ ي غى اىلى كد جػو شٓر رىمى إًف الل تىػى
كٔاـ ـفازكا

ى
ًّ ـىصتق أ ًخ اغى كٔاـ ،ةًؽى

ى
ٌَ  ـاىػجبي  ،ـخاةٔا كختيؿ أ

ـً  الغاخًم  الالغًب  ـيّ  ـيّ املدصِٔف كخيرسي  اذلم يفٔزي  يف الٔ
غَ ؟ أحراًْ اليػئٍف ملاذا ختيؿى ٌَ ختيؿ ذً ُتصاءؿي  "املتؽئف
املصيٍني، أحراًْ  ـًٓ مصئٍف نشؤكا يف ديارً  !رمغاف؟ الك ُفداًت 

ِٔف يف ديارً  !األٌَ؟ الك خائفٔف ـلدكا ُػٍثى  ًْ، أحراًْ ـًٓ ٌآ
  ىكًَٓ ضديدث، ةو أةداُي  !الكمرىض؟ 

ى
ًٓ بً ٔيف كي اىلِديوي  اُؽفأ

ًَ ركاخيي  ـربكٍج   املصي. ًٓ كختيفٔا غ
 أيخ احلتيب: 
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ٌٓ  ةم يف رمغافى  م ىَ تصيى إف راخيخى  نٍا  ْا ٌَ اآلفً دى ٌالً حخػ
هذا راخيخي  ٌجى م إف ري شيارحى  حخػاْدي   اآلخرةً  م يف شفرً شفرا، ْك

ـً ىَ حؽيػى  ـاْلٔارحي  ـٍ كيتً  ضياُثى  إف نصيجى  م إىل اىليا ىلع  م ـاغز
ًٍ  َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ ُّٱٌع الل  الطدؽً   أف رأسى  كاغي

ٔى  اللً  ٌعى  اتلاجرً  ٌاؿً   مي خي حي جي يه  ىه  ٱُّٱ الطدؽي  ْ

  . َّمم خم حم  جم هل مل خل ُّٱ  َّ ٰذ يي ىي

  

 أيخ احلتيب: 
 شأٍؿ م، اً ٌِم رمغاُى  م ملَ يرسؽي ةاةى  أراؾ ترشعي  يف ك رمغافو 

ـو  يف ًك  ٌِم رمغافى  م ٌَ يرسؽي ُفصى  ـأُج أدرل كأغيً..  َع
ـً  ؟!ؽراىفً  ةػدى  ؾ ٌَ اتلخٍثً أةالؤي   يف ؽيً  الشٓرً يف لايل  الصٓرى  أ

ـً  ؾ لصػيً ؾ ٌَ اُليادً ؼاغث ؟ أـ ةالؤي  َعـ؟ أـ  َعٌا ةػدى  اإلغال
 ؟!كاىلاؿ اىليوً  كدلالًس كامللاِه  ؾ ٌَ االشُتاخاًت ةالؤي 

  اىؽريًق  غَ ؽتارً  يا ٌَ تصأؿي 
ى
ـى  وي ؽً تٍ حى أ غَ  ٌَ حيُتزي  أـ ال، يا الطيا

 غييم ةاالخُتازً  خركجا ٌَ اخلالًؼ  رمغافى  يف ُٓارً  اىػنيً  كؽرةً 
 ًً  كشائرً  كانلٍيٍثً  ةّ كاىؾيتثً  كاىػٍوً  الزكرً  ٌَ كٔؿً  ٌَ اىػظائ
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ِا شيطحي  ،ٌَ اذلُٔب الهتائرً  م ـاتلخييثي كتوى لم رمغاُى  ْك
 ييث.اتلد

 : أيُا الصيف
ـً  ةرمغافى  ىلع اىفٔزً  َعزٌان  إف نِجى  ٌَ  ـػييم أف ُتذرى  ْذا اىػا

ٓا، ٓا ضاختي ٌا لً خيركٍ  ثه ٌِ الطياـ جي : "الصيؿ كاؿ أخدي  مضٔمً  خرؽً 
 ."ٓا اىؾيتثكخركي 

 ،مضيامى  اخفٍؾ   ٌَ املخاؼرً ٌاهًل  ّ رأسى يف جتارحً  ككٍا حيفؾ اتلاجري 
 أيب ْريرةى  هلدًم  م ـاُظرٍ ضيامى  نيؿ ُتفؾي  ال حػرؼي  ـإف نِجى 

ٍصًجًد رض الل غِّ كأضداةّ ـاكُٔا إذا  ٍى ٍ ٔا يًف ال يىصي ٔا جى امي إًذىا ضى
ا:  ٔي ِىا»كىال ٌى ري ًضيىا  ٓ  .«جيؽى

 أيخ احلتيب: 
ًٓ  أكتئا غييم يف رمغافى  اإلنًس  إف اكف مردةي  ًٓ ً كرجيً خبيي

اىيت رصـٔا ـيٓا  ًٓ اإلغالٌيثً م ةربادلً ضٔمً  كخؽؽٔا إلـصادً 
ةرمغاف؟ كً ٌَ  ليفٔزً  ـإىل ٌىت أُج الختؽػي  ،الرياالت مالينيى 

ٌن  دُيا كلً جترٍب  ٓا ألجوً دخيخى  يف اتلخؽيًػ  دكرةو   ا أف ختؽػى ئ



 11من  11الصفحة    
 

دلُياؾ  م نٍا ختؽٍػ آلخرحً  أيخ ـخؽٍػ  انلجاحى  م؟ إف أردتى آلخرحً 
 ًَ ًٍ  ادلُيا أكربى  كالحك ًٍ  م كال ٌتيؼى ْ  م.غي

 يَ  انُ ــضَ مَ رَ 
َ
  اءِ ىَ الس   َل مَ ا أ

ُ
ِ  ثٍ و  أل َ  َم ... ة َ دَ ـــالىَ  ْبَ عَ  ْل زَ حَ  هْ ل  ِشُ بْ خَ ْس ى ت

  َِب نُ ى كُ َِ لْ  اتّ ىلَعَ  ْج ت  ثَ 
َ
ِ  اكَ دَ َُ  حْ ٌَ اوْ  ... وَ ِت ت  حِ أ َ ــــــــ َ م  رُ َِ َّ دَ خَ يَ  هٍ ال

َْ وَ  ُُ  دِ ا ِ  اةَ دَ ال َُ َط خُ  ْظ فُ احْ ... وَ  هْ ُِ يٌِ دِ  ءِ ايِف رَ  مَ َل إ  واُبُ  ْ يِلَ  يقِ رِ  امّط يِف  هْ ا
ِ  ْل ــامْحِ وَ  ِ  مَ َل إ   يْ ... وِ  ثً يّ َتِ ءِ اىَ الس   أل

ُ
ِ  ثٍ و  أ  رُ ــَُ ـــــّط خَ ا تَ َُ امِ ــــيَ ِص ة

  انُ ضَ مْ ا رَ يَ  َج مْ ا زِ وَ 
َ
ِ زَ  مَ رَ كْ أ ِ  رٍ ام ِ  يْ ي وِ دِ ــــــُْ ، تَ ِض ألرْ ... ل  ّثُ  َ خَ ا يَ َُ ة

َ وَ    ثً حَ رْ  فَ َق تْ تَ  ُف ِْ ـــَس ل
َ
ِ ، وَ ّل ُتىَ  ْج ــــَس يْ ... مَ  ثً ي  دَ ةْ أ  رُ ر  كَ خَ تَ  يْ كُ حَ  نْ إ

 


