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 الكاتب

د. ليلى حمدان: كاتبة فلسطططططينيةأ نشططططعت وترعرعر فل ديار الهجرة  ين   د 
الطب لكن هذا لم يمنعها من  العرب والغربأ حاصططلة على درجة الماجسططتير فل

االنشطططغاط  طلب العلم الشطططرعل والدعوة واألدب واإلع ت والكتا ة فل ق طططايا 
 األمة المسلمة.

عملر فل مجاط الدعوة فل الغرب وكان لها نشطططاي فل إلقال المحاتطططرات فل 
المسطططاجد وتعليم ا نال الجالية المسطططلمة اصطططوط دينهم وعقيدتهم وكذا لغتهم 

 العر ية.

ر فل مجاط الدعوة على اإلنترنر لإلشطرا  والع وية فل منتديات لطلب عمل
العلم والدعوة. وحاصطططلة على دورات فل التسطططويح والتحرير الصطططحفل وكذا 

 .تبيانالتصميم الدعائل... حالًيا كاتبة فل موقع 

  

https://www.facebook.com/layla.hamdan.526
https://twitter.com/DrlaylaH
https://ommahpost.com/author/lila-hamdan/
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 متهيد

 ...حين يشدو الوجدان  حنين والم

 ...حين تنسج الحرو  المفاهيم من شجن

 ...يفكر ال مير  صوت مرتفعحين 

 ...حينها يطرق القلب نوع من قبس

فاإلنسططان قصططة والدة  يلخص قصططة اإلنسططان والحياة والموت  قبس من خاطر
هكطذا هل القاعدة المتوارثة التل  ...وحيطاةأ ثم  قطال وصططططراع ثم رحيط  وموت
 تحكم ك  فرد وك  امة منذ خلح هللا البشر.

يا تتواصطط   ا األرواف فينسططاب شططعور قرب وسططبحان الذج جع  من الكلم وح
تتقاسما النفوس البشريةأ ويكون هذا القرب اكثر روعة كلما كان الكلم مستنبطا 
من معين واحد ومن تجر ة واحدة ومن شطططعور واحد ومن مصطططير واحد. وهذا 

 حاط ا نال األمة الواحدة.

تل وخاطرتل هنا فل هذه الصططفحاتأ و دون قيد وال ال طأ اطلقر العنان لفكر
نا فل ك  حين ونتمناه ونهواهأ  وشططططعورجأ ألعبر عمطا نعيشططططا فل ك  يوت ويهم 
لعلل وعسططططى اشططططاطر احزانكم واتراحم وارواحكم  ما نسططططموا  ا فوق مادية 

 األرض.
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 النفس البشرية

اثبتل " ...الطذج اسططططتعلى على ك  منح  ...هو الجبط  األشططططم  و ..."اثبطر احطد"
 الجسطططد قد اسطططتعلر على ك  شطططياطين الجن انر نفخة الروف فلو "نفسطططل

 اإلنس. و

قد تثور النفس وت طططرت وتسططتعلل على الولم والعسططص لكن صططدرها لن يعبح  
   الحرية وروحها لن تنتشل  النصر حتى تسمو فوق مادية األرض 

immmj 

 ولكن المحووظ فق  من وجدها فل نفسا  ...ك  منا يبحث عن ذاتا فل قريب

immmj 

 قد ادركنا مالنا وما ...نا فل مسططيرة القدرأ قد اعلنا إيماننا وإخباتنانخطو خطوات
نا  ...علينا ةأ تهز  فنكتشص عند المنعطفات الخطرة اننا فل امتحانات الصدق الجاد 

اللحوات القاسططية وتشططتر نمالنا المواقص العاصططية ويجمع شططملنا فرار إلى هللا 
ة تجرا على  وخ ططوع وتذل   تتشططرب فيا القلوب ينا يع اإليمان الهادرة  فذج لذ 

 المنافسة؟ 

immmj 
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جديرا  عن يحفظ ف ططط  ان يذكرأ ق  إن صططط تل  إن حبا ال يقر نا من هللا ليس
ف  نحب إال  ونسطكل ومحياج ومماتل   رب العالمين خالصطا وكذلم مشاعرنا

 من يص  ذاتنا  ا .

immmj 

إلى األرواف التل علر وجهها مسططحة حزن وكة ةأ او خالجها حزن شططديد يعصططر 
 ول ظ ت األسى ليشطح شطعاع من ال لاسطجدج   ورددج نياتا واقتر  ...مقلها

 في حى القلب ر يعا مزهرا.

immmj 

تصبو ألساطين الشائعات ومطايا  ...كالقوة المندفعة الهادرة ...جيبة هل رلباتناع
 واألل ط تقودنا ألوتار االنحرا . تحولر كاآلصار فذن طاوعناها ...األوهات

immmj 

والحاجات إذا طرق فؤادك األلم والحزنأ وتططططاقطر  طم األرض  تتطا ع الملمات 
 ...والططدعططال الخططالص الهططاتص ...والتفجع الوالططاأ فليفا القلططب  ططالكلم الطيططب

 ادقأ ولتبشر يا مخلوق  اإلجا ة وليرافقا الدمع البرجل الص

immmj 

انها . ال تلج نذ...تلم النفوس السططاجدةأ تحييها األفةدة وتشططيعها األرواف الباذلة
خصططالها ريان  ...قلو ها معمورة  الذكر ...جوانحها مملولة  الرتططا ...كلمات نا ية
 سططخاوة الطبع وكرت السططجايا  ...جدها وقور وخفة روحها واثقة ... االسططتقامة

 تسا ح  اهرةأ اال س مل لتلم النفوس المتوثبة المشرقة. ونداوة الخاطر
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immmj 

دع الدنيا  غرورها وصطلفهاأ ترفع عن ك  لوت قارع وسطباب قاذع وشتم وعتابأ 
نفس تدخ  مع عناصططر حزنها فل هدنة واسططتكانة وإيمانأ هناك ينحسططر وامر ال

  ...األلمأ وتشيح الهموت مغر  ة

immmj 

إنل تعملر ...إلى اولةم الذج لرقوا فل  حور األسطططى والحزن لما انكتب وقد عد  
فل كلم العق ل ممن سططبحأ فما وقر فل القلب مث  قوط ا ن مسططعود رتططل هللا 

من ان اقوط  تبرد احططب إلل   عليهططا حتىألن اعا على جمرة او اقبا ):عنططا
 أ فاعتبروا يا اولل النهى والل ب.(ق اه هللا ليتا لم يكن  شلل

immmj 

  ما هم ك ...البسطططال هم الذين ال يتكلفون تعقيدات الحياة والع قات والكلمات
 ال ُيبارى.صدر من القلب ليص  إلى القلب    حاجة لترجمان ولكن وقعا 

immmj 

 عا الوواهر تعكس تطططدها حين تبلر ذروتهاأ كما يعكس البكال قمة السطططعادة 
 حين يبكل السعيد.

immmj 

م ططرب األلم القلب فذن كان مؤمنا كان االسططترجاع واإلنا ة وإن كان كافرا كان 
 الطغيان والشر وإن كان منافقا كانر المداهنة والسياسة.

immmj 
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هامش النسطططيان إلى قلب الحركة واألحداس تسطططتشطططر  حين تقفز النفس من 
من حمعة الجاهلية إلى قمة اإلسطططط ت  ...قلبا وقالبا ...تنتق   كليتها ...الخير والبر

 حينها يشع كوكب اسمها فل ف ال الصادقين. ...وذروتا

immmj 

 النفس  كط  ثقلهطا وكللها إلى ميدان العطال فل لير افتةات او اخت ق إن إقبطاط
خاتمتا األمن والهنالة واسططتقباط الم ئكة  البشططر  ...لرور او سطفا او تطط لةوال 

 والحبور.

immmj 

يدفع  ذيمانياتها ويقينهاأ يرفع من ...ال زاط المؤمن فل جهطاد واجتهاد مع النفس
اخ قيطاتها وشططططفافيتهاأ يخ  على صططططفحة فؤادها اخدودا عميقا من الصططططبر 

شائكة تصعد  ا اله اب والجباط وتسف  والجلدة. يم طل  ها فل دروب صعبة 
 ا الوهاد والوديان فيدرك مع ك  عسططر ومشططقة ان النسططائم الندية ال تحملها إال 

  ...رياف اإليمان واإلس ت  شرى  ين يدج رحمتا

immmj 

 ...إن ا شططططع النفوس تلطم التل دا ها التسططططلح واالفتةات على همم المسططططا قين
ة.توهمهم الصدق والمحبة وت مر له  م الحسد والم ر 

immmj 

ال تعوط على نفس تخرج من طورها وتسططتيقظ فل اعماق ثورة عزتها ول ططبها 
ط على نفس صطادقة المشاعر دموعها كلمات وعبراتها حرو  واحزانها  ولكن عو 

  ونالمها قصائد من عيون الشعر
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immmj 

أليات اإذا راير الرج  وكعن إ ليس تلبس فل ك  كيانا ف  تعسطص عليا ستعلما 
 ان القوة فل التقوى وليس الشديد  السرعة 

immmj 

نططر  ن قلبططا وتزي  ن المرل فل موهره فلن يشططططع  نور الجمططاط إال إذا تزي  مهمطا تزي 
 جواره وتزينر افعالا  توحيد هللا واتباع رسولا. صلى هللا عليا وسلم.

immmj 

ولكن العبططاد يقولون األلم انواعأ  طط  كططذ وا هو واحططد يفتططم  ططالحشططططى فتكططاأ 
  ين هذا يشعر اكثر وذاك ال يشعر ا دا.  ...يختلفون

immmj 

 ال سكن من دون  اب القناعة ومفتاف الصدق.

immmj 

المرونة هل ان تتجاوز الصطعاب  حجم قدرتم وحجم التحدجأ فبعا الصعاب 
تحتطاج لقفزة واخرى النعططافة واخرى لتحطيم ومنها من يحتاج ألن تدوسططططها 

  قدميم.

immmj 

 ال ي رك لم  من لمطم فذنما جبلة الجحود عند الغولال.

immmj 
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وجوههم ). هذا خير من ...(تعطيا الذج انر سائلا متهل  كعنمتراه إذا ما جةتا )
. ليسططوا كقوت إذا القيتهم ...من سططواد الكبر عا سططة كعنما اوردوا ل ططبا إلى النار

 (.... مث  النجوت التل يسرج  ها السارج...عرتا

immmj 

كما ال يفرف  ما اوتل ولو  ...من عبسططططر نفسططططا ال يرى جمطاال مهما تجلى وظهر
 ....كثيرا وال ينعم  ما ناط ولو عويما

immmj 

شططططتطان  ين الثقطة  طالنفس والغرور فطعمطا األولى فطاعتمطاد النفس على مقدرتها 
 دماالثانية فاعتواما  ...وتطوير ملكاتها ومواهبها المسؤوليةالحقيقية فل تحم  

 النفس على الكبر الزائص والخياط واألوهات.

immmj 

إن ا دع الكلم هو ذاك الذج يسطططي   ا قلب مؤمن لذعتا األزمات وكوتا الملمات 
رسطططمتها عيون ذرفر دموع الحرقة وروف تجرعر  ...تنسطططجا اآلالت لوحة فنية

 الوان الغصص. خرج من الوجدان ال اللسان. عاشا  ك  جوارحا.

immmj 

 وهو شغص قد يستغلا ...لعة  معرفة الجديد واسطتكشطا  المسطتطر النفس مو
 المحتالون 

immmj 
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 واليرون الكون فل داخلهم ال يفكرون فل ليرهم  (اهمتهم انفسططططهم) يننا قوت 
 لآلخرين انانيتهم طالية وتررهم اكيد. وال يهتمونلسواهم  يعيشون

immmj 

 التكلص والصلص هو االعدات للكيان وللذات.

immmj 

قوك  جيش من السخ  والحسد ...إذا رموك  منجنيح الحقد ف  خير من  ...وطو 
واالستو ط تحر العافية الوارفة وكن ذلم الذكل  األريب ال الجاه   ...التغاتل

 الرعديد وتوك  على الحل  الذج ال يموت.

immmj 

 وسفرا مطويا. ...امسا دا را...يصبح ك  حقد او عتب العفوان

immmj 

كطان داوود حطدادا وزكريطا نجارا وإدريس خياطا واللب األنبيال رعاةأ ثم يقا   
هذا الصططنص المبارك م ل يزدرج الناس العاملة؟  فق  لل  ر م كيص تعيش دون 

  س  هذه األيدج الباذلة؟  

immmj 

ر ريح الشططططحنططال والبغ ططططال  ين اثنين ف  خير من خليطط  يرفر   إذا مططا هبطط 
  جناحيا الوليلين 

immmj 
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تم"إذا دخلطر فل نقطا أ فطذن اوط مطا عليم تططططبطا  أ فذن "سططططاعتم"ثم  "ني 
فسططدت األولى فسططد اجتهادكأ وإن صططلحر خرجر  عجر مهما خذلتم حجتم. 
وإن طالر الثانيةأ فهناك خل  ما تحسطسطا  صدقأ وإن قصرت فقد افحمر من 

 تناظر 

immmj 

ة التل تنور من خ لها إلى ليسططر المشططكلة دائما منم انرأ    احيانا من النوار
م  ائع   العالم  فاحرص على نوارة الحقيقة والواقعية وال يخدعن 

immmj 

م وال ظنين وال ذج لمر على ) صطططظ الغمر اج الحاقد  وذج (اخياال تقب  شطططهادة خم
وقد راير اظلم األحكات التل تصططططدر عن حاقدأ  ...الطذج يحمط  الغط ا والكراهية

 ال عنا فقب  ان تسمعوا منا اسمعوا او

immmj 

ليس كط  اخت   الخت   فل المفطاهيم  ط  قد يكون فل الفهم ذاتاأ اقوط لا: 
. ويكتبا حمدا وينطقا زيدا  وكمن عائب قوال صطططحيحا ...عمرا فيسطططمعا سطططعدا

. إذا احتاج النهار إلى ...ونفتا من الفهم السططقيم  فليس يصططح فل األفهات شططلل
 دلي  

immmj 
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 ولةلرجولة واألنوثة والطفا

وإنا فل زمن وددت لو ان فيا سططوقا  ...تاج الرجولة المرولة وتاج األنوثة الوفال
 ليتم النقصططان  فتشططترى وتهدى كما تهدى تططروريات الحياة ...للمرولة والوفال

 ...وتزهر اآلماط فرحا جذال وجماال

immmj 

 افاستعيذو ...قهر الرجاط سطم  زعا أ قت     رافة وشطنح على مسطارف الشماتة
  ...منا فل دقائح اإليجاب

immmj 

 ىولكن اال ادلكم عل ...يتعوذ المؤمن من قهر الرجطاط لكبير مصططططا ا وعويم اذاه
ذاك ان األوط قهر لذات الرج   ...اظلم منا. إنا قهر النسططال حين يخذلهن الرجاط

 على تعص اما الثانل فقهر ألمانة الرج  ولرجولتا على قوة.

immmj 

ة همتان ة إال فل المعدن ...همة صادقة وهمة مغشوشة ...الهم   ...ال فرق  ينهما البت 
فتتقشططططر طبقة الخداع فل هللا وتوهر األنانية فل  ...الذج تعريا رياف االمتحان

 اقبح اوجهها.

immmj 

 مغنى الطفولة ومرتع الشباب ومهوى الفؤاد إذا استوحش. :قالوا ما السكن؟ قلر
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 راز من السلص.قالوا ما الرجولة؟ قلر: نم  وط

 قالوا وما اماراتها؟ قلر: يقوة عاملة ناصبة.

قالوا وما وظيفتها؟ قلر: تعخذ الطريح إلى الريادة ليكون النشطططور فل المم كما 
 اراد هللا تعالى لهذه األمة ان تكون خير امة.

immmj 

ال يكتم  عطال الرج  إال  رفيقة فل جهاده وِج ده تلوف مخاي  الذكال والفطنة 
 على قسمات وجهها 

immmj 

 ال زاط اج ل الرجاط إلى اآلفاق مسا قينأ  ين دعاة ولزاة ومجاهدين.

immmj 

وكانر  ...قي  اج الرجاط انفعأ قلر من كانر روحا وثا ة راف ططططة لك  انحرا 
 جريةة فل الحح.

 قي  اج الرجاط اسولأ قلر اعناق مشرئبة تتطف  

 ل جاهليتا ولروره قي  اج الرجاط اتعسأ قلر المستغرق ف

ن الوقعأ ساهما ...ىرأ قلر من كان فل سيره متةد الخطقي  اج الرجاط ا ص  ...هي 
ة ولر ...يتهيب الموقص واللقال ...سططططا حطا فل اجوال التطلعطات إلى المسططططتقب 

 اإلس ت  ين عينيا 

immmj 
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عيون وان يوهروا فل  ...عزة الرجاط ان يرفعوا الهامات امات األعدال تيها وفخرا
 المسلمين كموئ  للدعوة وجند للدين الحنيص.

immmj 

خير الرجاط خيركم ألهلا فمن احسن وصبر وعاشر  المعرو  ال شم حاز شر  
 المرولة األسمى  ومحووظة معا تلم األنثى 

immmj 

نم ال طعص  ة مكرمة لتجزي  احسطن اهتمامم  ها فل وقر حاجتها فذن كانر وفي 
ذلططم انهن  ططاذالت جوادات إن احسططططنططر فل وقططر حططاجتططم ولير حططاجتططم. 

 االستيعاب.

immmj 

احذر ان تسطططق  من عينيهاأ فذن فعلر ف  تشطططتكين جفال وجفوة  إنما ذلم  ما 
قدمر يداك وإن اقواما سططططبقوا كانوا يعرفون الذنب من تبدط المراة وتصططططدع 

 سكون البير 

immmj 

المؤمنات  ال إن الذج يحسططططن الحب والوفالأ ال يمكن ان يخشططططى من  نات حو
 من دا ا التلون واالتطراب يتجرع من كعس الم اتة والتعسفات  ولكن

immmj 
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ات كانر هل المقات  وصدق من  كلما كنر رج  كانر هل األنثى  وكلما كنر القو 
قاطأ انعكاس ارواحنا على صفحات ازواجنا إنما هو ف   من هللا عويم فاسعلوا 

 هللا تمات نعمة االنسجات 

immmj 

 الوا ما األنوثة؟ قلر: طيب العشرة وانس الك ت وصفال القلب وروال الذات ق

 قالوا وما امارتها؟ قلر: وتالة حسن و هال طلعة.

 قالوا وما وظيفتها؟ قلر: مهوى النفس ومح  األم .

immmj 

إال  ...وصططبرت على الرزل ...ما نهلر امراة من نمير اإليمان ووردت اعذب ينا يعا
 واطلر على سج  الخالدات.

immmj 

 قي  إن كيدهن عويمأ قلر: هل المراة تترجم حقدها إلى ثعر عملل.

immmj 

 اخو  ما اخا  على المراة عنجهية فارلة وكبريال اجو  

immmj 

فاستشص الغواما  عسلوب  ...إذا اقب  عليم هائجا يكاد ل طبا يسبح خطواتا
حتى توصططلل  ...االسططترشططاد واالطمةنان  صططوت حنون هادر يشططح عنان اإل ال

ما يزلزط الجباط الشططططم  ...النفس وذاتهطا  طا أ ثم كحلل عينيا  طلتم وإه لم
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فتزهر نفسا الوانا واشكاال تبعث العطر نديا شذيا عبقاأ يبعث النشوة  ...الرواسل
 ويمم الصدر فيطيب  ا ويتبدد معا ك   ؤس  ...فل النفس وتستروحا

immmj 

 كونل لا الثمرة  ح وتها وط وتها ولذائها الشهل وسريان خ صتها فل كيانا 

immmj 

 قلر: اذن مرهفة وصدر رحب   السكن؟قي  ما 

قي  ما الزواج؟ قلر: سفينة العمر تم ل فل عباب يم الحياة تمشل متهادية  ا 
 و م 

immmj 

يواجا من قسططططوة الحياة ما تنول  حملا العصططططبة من الرجاط اولل  حين ترينطا
حين تبصطططريا وقد لبسطططتا الهموت والخطوب فعتطططحى سطططاهما واجما  ...القوة

انِر ليف ططططل  مكنون فؤاده من جزع وحيرةأ إياك ان  حين يقب  إليِم  ...متطعلما
ةا  ططي   اجعلل الجواب ا تسططامة يشططرق فيها إيمانم م ...تلجعج للتيا والوج 

عنوانا لن يخذلم هللا ا دا   ...مشططعا فوق الثغرأ وادفعل  سطططي  رقراق من الكلم
 خديجة رتل هللا عنها.  هذا سبقر

immmj 

حياة زوجية    تجديد كقارب يسططير فل عباب اليم    تجديص  اف  القير عن 
كططاهلططم ثوب الملطط  وايقوططر فل قلبططا روف األمطط أ ونثرت من عبير عطططائططم 
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اأ كونل مبتكرة مبدعة سططططعيدة مبتهجة مجددة مثيرة  ومحبتطم مطا يسططططلبا لب 
 مبهرة  تلم همة مسلمة متزوجة 

immmj 

الطفولة: هل عنوان البرالة والجماط هل موطن اإلنسان األوط هل ك  ما نحم  
 من حب  فطرج نقل  لم تخالطا نجاسات الشر او خبائث النفس 

immmj 

ل كبيرةأ ا تسططططامتهطا البريةة عنوان تلطم العيون الصططططغيرة تحمط  خلفهطا معطان
ة الطرية فذن لها مستقب  مشرق  هذا إن  السعادة والفرفأ فارفقوا  عرواحها الغ  

 احسنا رعايتها وتر يتها.

immmj 

فل تلم الطفولة ارتسطططمر م مح مسطططتقبلناأ هناك فل تلم البداية قد تحددت 
رين فاتحين يدخلون مكبالنهايةأ كنا  األمس القريب نحلم  فريح من الشجعان ال

فل  احات األقصططى رلم قصططر قاماتنا ذلم لما ا صططرتا اعيننا من  شططاعة الخلح 
وما ثارت  ا نفوسطططنا من ثورة على الولمأ كبرنا وكبرت معنا اح منا ولكننا إلى 

ولم يتحقح  عد  فه  حاتططططرنا ال زاط إال طفولتنا  زلنطا نكرر ذات الحلم اليوت ال
  ؟  قولوا يا رب حقح لنا امانينا تمتد إلى ف ال األم

immmj 

 ...دع الطفولة تشطرق فل مسكن اتواله اإليمان وانواره التصديح  ا  ورسولا
 ين اب راكع سططاجد ...فل مسططكن تنتشططر فل جنباتا روحانية اإلسطط ت السططامقة

 صادق وات عا دة متبتلة مخلصة 
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immmj 

شططاعرية او كذ ة تاريخية الحفظ فل الصططغر كالنقش على الحجر ليسططر مقولة 
   حقيقة ملموسةأ فاجعلوا اوط نقش فل تلم القلوب المرهفة المقبلة  حماسة 
وشطططجاعة حفظ كتاب هللاأ فوهللا لهو خير ما تهديا فلذة كبدك فل هذا الزمانأ 

 ان يحوز شر  حفظ القرنن فيتحصن من قادت خطير نت 

immmj 

أل يا وتتوتطع لص ة الفجر  ك  هل جدتل كنر ارمقها من ورال جدارأ تلبس ا
وقارأ كانر عا دة متبتلةأ تزدان  صطط  ة اإليمانأ الزلر اتذكر كلماتها الصططارمة 

أ ثم رحلر قب  ان تودعنل او تعر  ما اكنا لها من حب  (ال نك  مع تارك صطط ة)
وود  واحتراتأ فهالنل مسا قتها على شيب شعرها عندما شاهدت ما تركر خلفها 

ا يطذكره عنهطا األوفيالأ فشططططعرت  عميح االمتنانأ ايتها الجدات إن من نثطار ومط
 نثاركن لتمتد إلينا ألعماقنا فعحسن  الختمات.

immmj 

ة ذلم انها تشطططع  النجا ة  أال اقوى على تجاه  تلم الشطططخصطططية الصطططغيرة الفذ 
ةأ تراودنل فل انشططططغالل فعنسططططى الفكرةأ وتشططططعرنل  عمومتل فعهوى  والمحب 

فل اعماقل  نوراتها الشطططجاعة واراها ترسطططم فل ذهنل كلمات  الطفلة  تغوص
ة  فاللهم احفظ ألمتنا تلم  أشططططتى  لقطد اصططططبحر اليوت اما وهل لدا مداد الهم 

ة. ة المهم   الدر 

immmj 
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ا وما يزعجنا  اطفالنا انعكاس افكارناأ فما يعجبنا فيهم ال شططم انا مسططتوحى من 
انا مقتبس مناأ إنهم مرنة حقيقتناأ ف  تلوموهم    لوموا انفسكم  ال شطمفيهم 

ا. وإن لم تكن قاعدة  ولو سعلتم من عرفكم صغارا لقاط ما ظلم من شا ا ا اه وام 
 دوما.

immmj 

ال تقسططططون فتكسططططرن وال تتركن فتندمنأ وخير األمور اوسطططططهاأ ذاك مبدا فل 
ة.  التر ية الممتد 

immmj 

جر وه مع الزوج او الزوجطة او الطفط  ولن تنطدموا    إنها  عا التغطافط  نعمطة 
ة   سعادة جم 

immmj 

احببتطم اوط مطا فتحطر عيانل وانا اراك المثاط القدوة  ولما كبرت وادركر  ا ل
تصطاريص الزمان كيص تحفر فل قلب اإلنسان وتصقلا صق أ علمر انل احببتم 

 اكثر عندما رايتم إنسانا  

immmj* 

 يا ات إال  عد ان اصبحر اما  لم اقدر مكانتم

immmj 
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يقولون شططططقطاوتطا عنوان ذكطالأ تخريبطا دلي  دهالأ تلم حقيقة ولكنأ ال د من 
اسططططتقطامطة للنبطات حتى ال يمتطد طولا معوجاأ فقوميا  رفح وقوةأ إنما الذكور 

ة. اصنعيا أرجاط هذه األمة  إذن لينصرها  هم 

immmj 
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 مسرية الزمن

 تا تعداد المواقص النا  ةأ ال تعداد السنين الزائلة فوجد ...تعملر فل العمر

immmj 

 م ى "ليرها"أ فذن كان "ليرها"المحروت هو الذج يشطغ  سطاعتا  التفكير فل 
 ... ينما ليس لإلنسططططان إال ما ملم ...قادت فهو األم  "ليرها"فهو فوت وإن كان 

ن ما دا تططيا سططعيفانشططغ   لحوتم التل تملكها اآلن وا ذط فيها واحسططن فتزي 
ج مستقب  فريدا.  وتتو 

immmj 

قلبر فل صطططحص التاريح وحياة البشطططرأ فراير مشطططهدا واحدا متكررا فل ك  
وران على الجميع السططططكون  ...خيم الصططططمططر المطبح على المكططان)عجلطة زمن 

ن حي ...إنها صور الوداع األخير ...(وانخري الجميع فل البكال والنحيب ...الشام 
 كون المصاب عويماأ وما جعلنا من قبلم لبشر الخلد يموت الحبيب وي

*********** 

 والمث  والعبرة. الومعقي  ما انفع تجر ة؟ قلر التل فيها الرج  عد 

immmj 

 اجع  من ماتيم المؤلم درسا  ليغا وامثولة طيبة ننتفع  ها ونتعظ.

immmj 
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التاريح  عشطقر صفحاتا  سوادها و ياتهاأ قد اد رت فيا سنين البشر  حلوها 
من لم ف ال تحا ل احد  اإللاومرهاأ تتنافس فيا الحقائح لتثبر لمن قرا ان سنن 

 يقرا التاريح لم يقرا 

immmj 

 قرالة التططاريح مي د نفس وتجطديططد حس وميثططاق وصطططط  يثوب معططا الرشططططد
 يستقر اليقين.و

immmj 

تبطا لها من فانيةأ جاهمة المحيا داهيةأ مزجر  الكدر واألسططططى ال زلر منها فل 
 كبد ساريا  

immmj 

ال تخصططططيص  ... جوامع الكلمفلم ار خيرا من الدعال  ...تطعملر فل انواع الدعال
ف  خير من توكي   ...ان العبطد جطاهط  لما ينفعا او ي ططططره تنصططططيص  ذلطموال 

رواف جمر األ واطفع ...ا رد العج القلب  ثلج اليقينفاللهم  ...العويم الشططططعن كلا
ورد كيد الشطططيطان  مدد  ... اط  ال طططمائر  فيلح من الحح وازهح ... مال اإليمان

 من جنود عونم مسومين.

immmj 

 مرحلة اال ت ل إلى مرحلة الفوز. إن تتخطىقي  ما النجافأ قلر 

immmj 
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 احلياة عقيدة وجهاد

شططططع فل رحم العطال ثم نفتح اعيننا على عالم  شططططع  نولطد من رحم الحنطان لنن
 ينما يقص الحح فل القلب صامدا يدفع  الميمنة  ...تجاذ تا قوى الشر والطغيان

 فل معركة البقال....والميسرة والمقدمة والمؤخرة

immmj 

إن مطا نحملطا من افكطار وتجارب وخبرات ومكارت واخ ق ال د لنا ان نبذره فل 
قيا  مال الهمم ونرعاه  الدعالأ    عجلة وال سطططعتأ ليخرج لنا تر ة الجهاد ونسططط

فيعكلون من ثمار البذط  ...حطدائح ذات  هجة يسططططتو  تحر ظ لها المسططططلمون
 وينعمون  عبير الصدق ويحلقون مع روف الت حية 

immmj 

جميلطة هل تلطم األرواف التل تحطا طر فل هللا وتعاونر فل هللا واقبلر للموت 
ال  د ان نورا واحدا ينير قلو هاأ ونب ططططا واحد يوحد همومهاأ  ...فل سططططبي  هللا

 ...لم يزط الحب  فل هللا اسطططمى وثاق  شطططرج ...و لسطططما واحدا يداوج جروحها
 فطو ى لمن وطع ثريتا 

immmj 

لوها اقهروا  ...واشطنقوا األرواف خل صوها ...واقطعوا اآلماط  ددوها ...األجسطاد كب 
 لن يكن للباط  حصن فل   د المؤمنين. ...مهما  رعتم فل القبح والبشاعة
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immmj 

 اكثر ما ي عص اليقينأ حب التر  واستشرا  الرخال وطلب الجاه 

immmj 

نوا عريكة الدنيا واسلسوا قيادتها  روحانية شفافة علوية  ...الفائزون هم الذين لي 
صانة   قد ظهرت على محياهم ع مات الجد  والر 

immmj 

 ...ناها. ا ي...ر ينا عليها ...نجح الغرب فل تسططميم اذهاننا  فبركات إع مية كاذ ة
. وحين حان وقر المواجهةأ قاط ذلم البعا ...لكن  ع طنا تشر ها حتى نمن  ها

ا هللا كم من فةة فقاط الذين يونون انهم م قو ...ال ططاقطة لنطا  طالغرب و جنوده
 قليلة للبر فةة كثيرة  ذذن هللا وهللا مع الصا رين.

immmj 

ة العبادة إال إذا خ ططططر لمارها  ...اعددت لها واقبلر إليها ...ال يمكن ان تدرك لذ 
تحططدوك نيططات الوعططد الححأ ثم هنططاك وفق  حين تسططططتقر النفس فل ح ططططن 

 الت حية تتر ع على عر  الل ذة ف  يسبقم احد.

immmj 

ليس الجهاد مجرد فرض    هو علم قائم  حد ذاتاأ فيا األ واب والفصوطأ فيا 
 الفنون واألصوط. 

immmj 
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إلى تلططم األرواف التل تمططاوجططر  هططا احططداس العقود من السططططنين حططاملططة لوال 
التوحيطد فل إ ال وشططططممأ قد نذن زمن الغر ة والوحشططططة إلى األفوطأ واقتر ر 

 فقرج عينا واستبشرج.  ...حاب هللا الكريمالمراكب للش  األمينأ إلى ر

immmj 

تطعملر فل قلوب وصططططدور األعدال على اخت   مللهم والوانهم فلم ار فيها إال 
 لصص الحقد والحسد 

immmj 

 يكفل من الجهاد نفوذ واسع وراج مطاع وسطوة  الغة 

immmj 

إلى  يمانفل صدر نفذ فيا شعاع اإل ...خ صة المخاض الوجدانل ليس النفير إال
فاسططتنار ك  ذلم  عد  ...وسططرت اتططوال اليقين إلى اعماق القلب ...صططميم الفؤاد

ليرى العبد نفسا يسير على المحجة البي ال دون  ...ظلمة دامسطة وسطواد حالم
 فل لير تلجلج او خو   ...مقب  على ميادين القتاط والموت ...زير او اتطراب

immmj 

. ولتتجاذ ا جميع اصططططنا  ...الوان المشططططال فليعمر القلطب كط  انواع الحطب و
. فمطا ان يحط  النزاط وتفتح ا واب السططططمطال وتميطد األرض  كتائب ...المشططططاعر

فيعلو على ك  ما فل القلب  ...حتى يشططططع حطب القتط  فل سططططبي  هللا ...العطدى
 قتاال أ ويندفع اإلقدات محبة دوناويهيمن علياأ وتصغر ك  

immmj 
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الفرف والبهجة والسططرور فلن تبلغوا معشططار وصططص فرحة حدثونل  ك  احاديث 
 الشهيد 

immmj 

  فع ما يجزع البشر ...ك  األ واب توصد إال  ا او ك  الحباط تتصرت إال حبلا

immmj 

 ...همم مغشططططوشططططة  تنادج  ما ال تعتقد ...إن اخو  ما اخافا ع  اه  اإلسطططط ت
م . تحب ان تحمد  ما ل... تفلوتعد  ما ال ...وتنصطططح  ما تهم  ...وتنهى عما تفع 

 ...تعشططح األتططوال فتطرب لذكرها ...تتعنح فل التسططلح وتهون من الذنب ...تفع 
ال  ...و اطنها الغش والجشططططع ...ظطاهرهطا الجطد والبطذط ...وتلهطث خلص مجطدهطا

 ... وجعلنا  ع كم لبعا فتنة ...تعرفونها ولكن هللا يعرفها

immmj 

 الهامش كن فل الصميم وال تكن فل 

immmj 

إذا تسطططل  اإليمان إلى اعماق اعماقمأ ومشطططاشطططة عواممأ وعروق دمائمأ فلن 
ة الفدال وإن جلدت  السياي ال هبة تب ع  دنم   ...يحرمم مخلوق من لذ 

immmj 

 ...  ولرسولا صلوات ر ل عليا وس ما ...الهجرة هجرة واحدة

immmj 
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رعونية لحمتها الخياط وسططداها ليسططر الهجرة اسطططورة إلريقية او هندية او ف
 ...الوهمأ إنمططا هل الخلود إلى الططذات تعبططدا وتهجططدا وتقر ططا    ططالنفس والمططاط

ة  لحمتها الحقيقة وسداها الصدق. ...تطرق  ا الروف سقص الجن 

immmj 

قلر: ان يسطططدط السطططتار على فصططط  من امجد فصطططوط العبد  الشطططهادة؟قي  ما 
 سج  الخالدين  ...وتطوى صفحة من سجلا العويم

immmj 

 ...نذنر فيا الحياة  تحوط كبير وخطير ومفصطططط  تاريخل عويم ...يوت الهجرة
إنا االعتزاز  ما اودعا هللا فل اإلنسططان من عق  وقلب وهدا إليا من خير وحح. 

 إنا  اختصار عزة النفس وشموخ الذات.

immmj 

تات تشططح عنان والشططهادة انشططودة الخ ...الهجرة شططهادة تدخر فل تططمير الزمن
 السمال لتطوى صفحة من صفحات سفر الخالدين 

immmj 

لك  امة ا طاط واع تأ وامتنا لم تعدت الخيرأ ولكن التمايز  ين العصططططور يكونأ 
فهذا عصططر يعج  النجوت وذاك يفتقر لطلة نجم  كلا من حجم اإلقباط والصططدق. 

 فعين الدعاة المصلحون؟ 

immmj 
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 وانبثقرإن امطة تطعصططططلطر جذورها فل تر ة المجد والخلود ثم اشططططتد جذعها 
 فروعها فل السمال لتنشر الصانها فينانة ظليلةأ حرج   ها ان تنتصر 

immmj 

 ك  اآلالت سه  نسيانها إال الم المعصية.

immmj 

ة الشططططعوب وقد كذ وا    فرتططططوها إلذالط  يقولون ارسططططينا الديمقراطية لحري 
ال زاط هطذا العطالم مذ اعلنوا الديمقراطية دينا جديداأ ال زاط تعلوه و...الشططططعوب

األمواج العاتية التل تتعرجح معها الحقوق يمنة ويسططرة ويكثر مع ذلم العسططص 
والولمأ  ينما التاريح شططاهد على ان اإلسططط ت اكبر حافز للنفس البشطططرية لبلو  

ووص  الذات  خالقها عز  األمانل وتذلي  الصعاب واالرتقال فوق ماديات األرض 
أ و هذا سبح اه  اإليمان اه  الكفر.  وج  

immmj 

وتتلجلج دقات  ...تنتاب القشعريرة األطرا  ...عند حشطرجة الموت واالحت طار
ذاك مشطططهد لرحي   ...ف  تغدو الحياة إال قبرا ورمسطططا ...القلب ونب طططات الفؤاد

 (حرثكم وحل على الجهادان الدوا على )من ام ى حياتا فل  ...المسلم  ولكن
 إنا يوت الخلود الدائم األ دج السرمدج. ...فعنده اليوت األلر

immmj 

لم ار اكثر روعطة من حياة مجاهد حم  هم  دينا وامتاأ تمر عليا األيات والليالل 
يبطذط فل عططال ووج أ يحدوه يقين ال ينقطعأ تكسططططو روحا سططططكينة اإليمان 

عميقةأ نعم إن الحياة ال تكون ذات جدوى إال المنهمرأ فترسطططم مشطططهد المعانل ال



 

 24 

إذا عشططناها ألج  هد  اسططمىأ تلم حياة المؤمنأ عقيدة وجهادأ وك  ما عداها 
 يفنى 

immmj 

 عطد كط  محنطة منحطةأ وكلمطا اشططططتد مخاض المحنة كلما زاد جماط المنحةأ ف  
 ى يحزنن مؤمن لطوط اال ت لأ إنمططا الجوائز تؤتى عنططد نهططايططة االمتحططان وطو

 ألصحاب المراتب األولى.

immmj 

منا المسطا ح للخيرات ومنا المقتصطد ومنا الوالم لنفسطا وال زالر اصطنا  البشر 
تتراوف  ين المراتب الث سأ فاحرص اال تنزط عن األولى وإياك الرتطططى  الثانية 

 والوي  لم الركون للثالثة.

immmj 

 متطوعا للعم   و حر اإلحسانال يمكننل تصور مسلم عاط   فذما طالبا للعلم او 
 ال ساح  لا فع حر فيا يا مسا ح.

immmj 

يق طططل البشطططر اللب حياتهم فل تعداد اخطال ليرهم ولو انهم تفرلوا لتقويم 
اعوجاجهم لكنا شطهدنا جي  اقرب للصحا ة الكرات ولكن الشياطين لنا  المرصاد 

ر.. تارة يذ...والغفلة صارت معنا كاألل ط ورب  مصلح مدرك  كر وتارة ينذ 

immmj 
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يؤلمنا تنازعنا وتخاصطططمنا واخت فنا الذج ال تخمد ثورتا إال لحينأ ال شطططم اننا 
ندفع ثمن خذالننا ألمتنا وتفريطنا فل ديننا منذ زمن  عيدأ وحتى يستقيم جي  
ال د من صطق  وترب وتقويمأ فاصبروا على تريبة الوالدة من جديد وتحملوا 

سططيغبطنا عليا األولون واآلخرون  اف  يسططتحح  ن اآلت  نالت المخاض العسططيرأ أل
 منا االنتوار والت حية والكثير 

immmj 
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 اجلنة والنار

الحنين لوعة الشطططوق وخنجر التوق ومغناطيس األمانل الذائبة فل ثنايا  الجنة:
 إنما تشفيا اللقالات الخالدة  ...ذكرى وال ام  ُتطِفةظاال  ...الجسد

immmj 

اسططططكنطا ارواحنطا فل تلم الجنةأ لما نلمنا حرمان او اذىأ ولولر تحدونا لو اننطا 
فتك   اق منا وتعجز قرائحنا وافهامنا عن رسم مشهد  (األجر على قدر المشطقة)

 ذاك حين نقب   كل نا ال  ع نا. ...الخلود الذج ينتورنا لكمالا وروعتا

immmj 

ار فل ر ال ينجيم منها إال صب ...يوت عسير النار: كلما نذاك األلمأ تذكر لفحة من الن 
   فل دنيا م ر.

immmj 

لم يزط كتا ها منذ النشعة إلى ان وراها رمسها  ...تلم الروف التل ا ر إال العصيان
فرب عم  ادخ  ...وانوروا فل اعمالكم ...فقلبوا فل كتبكم ...حجطة عليهطا دامغة

ار وهو جاهلا ار. ...صاحبا الن   وما ادراك ما الن 

immmj 
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إن اخو  ما اخافا سطططيرة عطرة مبهرة وخاتمة سطططول مهلكةأ ذاك واقع يجهلا 
 . الكثيرأ ف  تكثروا من إحسططططان الون  ط  اكثروا من إحسططططان اإلخ ص والجططد 
 وإياكم واالطمةنان والرتا فذن الخواتيم من دسيسة فل القلب ال يعلمها إال هللا.

immmj 

ر فل نفسططاأ إنا ور ل لعنوان سططفر من سططبقنا ا و  كر رتططل هللا عناأ  شططلل وق
 العطال والبذط والمسا قةأ فانشغلوا  عنفسكم ووص  ذاتكم  خالقكم لتسبقوا 

immmj 

لوال الجنطة والنطار لمطا شططططعرنا  لذة النجاف والعدالة ولما اسططططتطعنا المكوس فل 
 األرض 

immmj 
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 األمة وقلبها فلسطني

ة الك  ينادج  األمة وقلي  من يفديها    هم 

immmj 

وا ألجلها  عثمن قدراتهمأ ونحن نراقب  اجتمع اهط  الكفر لنصططططرة امتهم وتططططح 
عنا امتنا وانشطططغلنا عنها  بنال  هممهم ون طططرب المث   وفائهم ونسطططينا اننا تطططي 
امجادهم  نعم ذلم حين جعلنا  ذلنا فل سططبي  رتططا سططاسططاتهم وحفرنا مجرى 

 اح منا لتصب  فل  حر اح ت امتهم  

immmj 

مطا يفطر القلطب مث  اعت ل منا ر األمة دعاة العزة  الذل ةأ فكم زعم األقواُت عزا  
ر كل يعتل  حح   لباط    ... ذل هم نا يستطيُبُا  يبر  ا رب  يون    ....... كنافح كير دخظ

 العباِد ُيثيُبُا 

 .immmj 

 فلسطين: تاريح امة ونبا العزة وامتحان العودة لدين هللا الحح 

immmj 

 فلسطين: هل عنوان  دايتل وعنوان نهايتل وقبلة المجاهدين 

immmj 

 سيبقى التاريح يذكر إ ال  ير المقدسأ  طعنة سكين ا يا تقتص ممن دن س.
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immmj 

 العبر تجوط فل عينل ثم تطفر كلما راير خذالن امتل يوهر 

immmj 

 ...وانين ثاك  أجر ر ك  انواع األلم ولم ار اقسططى من الم الشططوق  لليان خاطر
ة ؟ إنا القت  فل ...ه  عرفتم اج شوق اعنل ...كعن م طجعل خ   عطرا  األسن 

 هللا" .... وصططرخةدمال تتفجر ...جسططد يتمزق ...سططبي  هللا على عتبات األقصططى
صطمر الغفلةأ لتشطهد الخ ئح صطدق المحبةأ فتموج األشواق  جيد  تشطح"اكبر 

 قلب الشوق. ... القبوطوتشدوا الطيور ب: يا رب جد  ...السما

immmj 
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 اجلرية والصداقة

حين تطعخذ الهموت األنفاس والت  يب ف  خير من صططططديح حميمأ يغدو ويروف 
 يةنس الروف 

immmj 

إلى ان تنبس  الكلمة حتى يوافيم  المعنى  إنا روحم   عا األصدقال ال تحتاج
 التوات فل جسد تراه.

immmj 

 هللا خير معموط واكرت مسةوط. وتذكر ان ...احسن للجار واكرما  ذمعان

immmj 

فهما اولى  ذحسانم هذا إن  ...اوط ما تبسط  يدك  الخير تذكر صطديقم او جارك
 كنر ادير فرتم.

immmj 

 فة الو طأ سقاها الصدق ونورها الوفال.راالصداقة شجرة و

immmj 

اكرمر اللةيم  وإن انر ......إذا انر اكرمر الكريم ملكتا)تدور الصداقة فل فلم 
 فما راير امتحان صدق للصداقة مثلها. (تمردا
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immmj 

لو لم يكن من األدب إال حفظ خ  رجعططة لكفى  ططا خيرا عويمططا. ومططا حفظ 
 الع قات مث  األدب 

immmj 

  س  اليد  الخير إنما هو لمقرب فاألقرب واألولى فاألولى.

immmj 

ر اجوالهم لهجة التهديد ونبرة الوعيد  وحمى الغ ب تتوقد فل عيونهم إذا عم 
يراب الصطططدع  هذا  ...الجمر الملتهب. فاجع  تواتطططعم وتنازلم مال زالال قراحا

 مجرد حح من حقوق األصدقال.

immmj 

لكط  منا كبوة ولحوة تططططعص قصططططوىأ ولكن المحووظ من وجد ذاك الذج يلم 
 شطتاتا حين ي طيع ويشطد ازره حين يتعرجح ويسطند ظهره حين يتعبأ فانتقوا

ةأ فذن من خير متاع الحياة رفقة  صطططداقاتكم ورفقال در كم  عناية و صطططيرة فذ 
 صالحة صلبة.

immmj 

 اال تسامة مفتاف القلوبأ ف  تبخ   ها صدقة جارية فل عالم القيم.

immmj 
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 القيادة واإلمامة

ال يحح لمن طلب اإلمارة ان يحص  عليهاأ هذه قاعدة نقشر فل كتب العارفين  
دأ ذلطم ان المططالبطة  هطا دليط  على الجهط  الكبير  مكطانتها وعوم منطذ زمن  عيط

 مسؤوليتهاأ ولوال االستهانة لما كان التجرا.

immmj 

ف طططط  هللا  ع ططططنططا على  عاأ فمن الرجططاط من خلح للقيططادة ومنهم من خلح  
 ل نقياد 

immmj 

يجمع القائد صطططفات منسطططجمة وقد تكون متعاكسطططةأ فهو يحم  معانل الحزت  
حمةأ والتفهم والتغاف أ والصبر والمعاقبةأ والجد  والمرفأ إنا نموذج لروعة والر

 العطال اإلالهل واإلعجاز اإلنسانل. 

immmj 

على النسططططيان وفقدان  عا مزايا  جبلر نفسططططامهما ثا ر واجتهد قد  أالمنقطاد
 السيطرة فعن ى لا ان يكون يوما قائدا للناس.

immmj 

دأ ذلم  حين يكثر الذت وتطعنم سطهات القدفأ وتثق  عليم الكلمات فتسططتكثر الر 
يعنل ان األلم فل حشطططاك قد  لر ذروتا وان خير لم من تبديد قواك فل رد هذا 
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أ وستكفيم النهايات  ب إن كنر صاح حسم االخت فاتالولم االنشغاط فل الجد 
 حح.

immmj 

دة. ليسر القيادة إال القدرة العالية على  اخذ القرارات فل المواقص الشائكة المعق 
 وال توهر البراعة إال عند الفواعة.

immmj 

بر فبالصطططط {وجعلنطا منهم ائمة يهدون  عمرنا لما صططططبروا وكانوا  ةياتنا يوقنون}
 واليقين تناط اإلمامة فل الدين.

immmj 

 لسطر مجبرا ان تجادط ك  مخاصم او ترتل ك  منتقد او ترد على ك  مهاجمأ
 عا الصمر احيانا  لسم لروف مثقلة  المشال أ مشال  نخرة ال دنيا  ها تفاخر 

 فع ت التعلم يا مثا ر 

immmj 

النطاس امطامطم ث ثطة اصططططنا أ صططططنص يؤمن  ما تؤمن  ا فهو معم على طوط 
المسطيرةأ وصطنص متذ ذب ال يقوى على اخذ القرار لوحده فهذا  حاجة لدعوتم 

الذج فيا تسططتفتيان قد خالص طريقم وكفر وتحري ططمأ وصططنص ق ططل األمر 
 عقيطدتمأ فع ت التعسططططص علياأ إنما الخير كلا فل األوليان وال ي ططططيرك لم  

 وجحود الثالث 

immmj 
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يسططططتلهم القطائطد الرشططططيد وسططططائ  القيادة من ك  ما يحي   ا ويعايشططططاأ من 
األشطخاص واألحداس تراه يسطتشطص الغواما ويسطتخلص الفوائد ليطور مزايا 

 ادتا.قي

immmj 

  ...الرائد مهما رمتا الخطوب فذنا ال يكذب اهلا

immmj 

خارطة  أعنطدمطا تريطد الحكم على امر ماأ ال د ان تبسطططط  امامم خارطة المعالم
العقيدة والمبادئأ ثم تقيس على التجارب ووصطططايا الحكمال واألفاتططط أ  عدها 

ذن اقية والحح فعاين  نفسطم البينات والقرائن وزن معطياتم فل ميزان المصد
ج اجتهادك  أ وال تنس ان تتو  رجحطر اخطذت  هطا وإال ف  تبنل على ريبة او لش 
ج فراسططتمأ وسططيتبين لم  سططهولة  عد   دعال خالص   ان ينير  صططيرتم ويقو 

 ذلم الحكم. 

immmj 

اكثر مطا يهدد خ  سططططير القائد هو تذ ذب الرجاط او تغيرهمأ فالرجاط الثا تون 
 لمتغيرون فوقر تائع واستناد على ه ميات.سند وعزوة اما ا

immmj 

 توهر  راعة القائد فل قدرتا الفائقة فل جمع المختلفين فل صص واحد 

immmj 

 األمة  قاداتها وائمتها فذن هم قل وا او لفلواأ ف  عزة وال مجد يرتجى.
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immmj 

وال إمامة أ ف  إمامة    كونا قدوة (إذا كنر تريد ان تكون إمامل فكن امامل) 
    كونا سبح 

immmj 

ال   فل زمننا هذا لسنا  حاجة لجنود اوفيال  قدر ما نحن  حاجة لقادة اكف 

immmj 

ة واسططططند  إن التخطي  النطاجح هو ذاك الطذج  نى  نيانا على معالم الدين القوي 
ظهره لدراسطات السطنن التاريخية والحقائح العلمية السليمة وا صر فل محيطا 

السطياسة الخفية والقى  ثقلا الستقرال نبولات النبل  الثا تة والصحيحة اسطرار 
ولم يركن لعدو او ظالم مهما كان جبارا فل األرض او عتيداأ ولم يصحب إال ذو 

 حكمة و صيرة وشكيمة قويمة.

immmj 

ليسطططر ك  قيادة مثلىأ فهناك من يقود قطعانا  ولذا يقاط: انِعح  ما شطططةر تجد 
 فارًا تجد حمارا.انصارا وزت  اس

immmj 

ا  قب  ان نطلب األمث أ فلنسعى لكل نستحح ذاك األمث أ فمن كان يرجو ان يؤم 
ر. ر فليجع  من نفسا اه  إلمامة ذاك الخي   خي 

immmj 
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هاأ ومن اتاع صدقا فلم يزط يسج   ال تسطتشطر من اتاع ص تا فلم يؤتها حق 
 عليا الكذبأ ومن اتاع مرولتا فل موقص يتطلبها 

immmj 

لسطنا إال حلقة من سطلسلة امم تمتحن  فذما ثبات على الدين وجنل لثمار اليقين 
وخسططططارة فل الدنيا والدين ونهاية فل  وتخليطد مع الخطالطدينأ وإما عبث وتيا
 مزا   التاريح  فلنكن قب  اال نكن ا دا.

immmj 
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 اخلامتة

فل هذه الدنيا  إنما هل كلمات اقتطفتها من وحل االنسان من قلب وجودنا نحن
اتركا ألنثره من  أالعطا رةأ ومطا هو إال ليا من فيا وال زاط فل الخاطر الكثير

ر عما يجوط فل قلب قارئ او يؤلم روف مبتلى  حين إلى حينأ لعلل وعسططى اعب 
او يحيطم فل صططططدر مهموت او يخطالج وجطدان عطار  او يعكس مهوى نفس او 

ذر من خطر محططدق  مسططططلمأ لنلتقل فل  حر  الكلم ونسططططبح فل رحمططة هللا يحط 
ا  مبحرين فل سطططفينة النجاة حتى نطع  عقدامنا شطططاط  ثريا الخلودأ إن احسطططن 

 العم  وفزنا  رحمة اإللا.

كثيرة هل تلم الخواطر التل تجمعنا ولكن ما اجم  ان نتقاسمها  محبة فل هللا 
   دونسطططتعين  ها لبلو  مراقل السطططعدال  فالحم ...ونقدمها عر ون فدال لدينا

 على نعمة اإلحساس والص ة والس ت على سيد الخلح محمد.

 كتبتا فل شتات الغر ة

 ليلى محدان

 


