أَذ أخً
 52سُخ "أَذ أخً" ٔ 71سُخ يشزٔع "اإلػبقخ ٔانذٍبح فً انكٍُسخ" نًُٕ اإلَسبٌ ٔإثٍ هللا
"أَذ أخٔ "ٙيششٔع اإلػبلخ ٔانذٛبح ف ٙانكُٛغخ ْٕ يششٔع فٙ
خذيخ انكُٛغخ ٔانًجزًغَ ْٕ ،ظشح جذٚذح يٍ أجم ساػّٕٚخ "انؼٛش
٘ ح انؼٛش يؼُب ٔثُُٛب ،كهُّب أثُبء هلل ٔأػضبء ف ٙجغذ
يؼبً" ،ساػٕ ّ
ً
ٚغٕع انذ ،ٙعٕاء كُّب يؼبف ٍٛأو أشخبطب دذّد اإلػبلخ يٍ
إعزمالنّٛزٓى يُز انٕالدح أٔ انطفٕنخ.
ْٕ يششٔع ثبنكُٛغخ ٔنهكُٛغخ ،ثبنًجزًغ ٔنهًجزًغٚ ،غؼٗ نٕضغ
رظشف يُغجًخ يغ رؼبنٛى
اٞعظ نضمبفخ ًَٔظ ػٛش َٔظشح ٔطشٚمخ
ّ
انكُٛغخٔ ،يغ يُطك دٛبح ٔلٛى ٚغٕع انذ ،ٙانز٘ ٚؼجّش ػُٓب ف ٙكهًزّ.
رنك نٛزً ّكٍ اٞشخبص انًؼبفٔ ٍٛانًظبث ٍٛثئػبلخ أٌ ٚؼٛشٕا يؼب ً
كشايخ اإلَغبٌ ،كأثُبء هللأ ،أٌ ٚؼٛشٕا ٔسعبنزٓى كأػضبء ف ٙجغذ
ٚغٕع انذ - ٙانكُٛغخ ،ف ٙػبئالرٓىٔ ،ساػبٚبْى .
كهُب يؼُ ،ٍّٛٛكُٓخ ٔػهًبَ ،ٍٛٛثًُٕ إثٍ هللا ثكم إَغبٌ َهزم ٙثّ ًَٔش ٙيؼّ ف ٙيشادم دٛبرُب .كهُب يؼُ ٍٛٛف ٙأٌ َأخز ثؼ ٍٛاإلػزجبس
دبجبد انشخض انًظبة ثئػبلخ انٕٛيٛخ ،انطجٛخ انزأْٛهٛخ ٔانزشثٕٚخ ،كم شخض ثذغت ػًشِ َٕٔع ٔشذّح إػبلزّٔ .نكٍ !!! ٚكًٍ
انخطش ف ٙدجظ انشخض انًظبة ثئػبلخ ثغجٍ إػبلزّ ،فُخزظش دٛبرّ كهٓب ثؼبنى انًزخظظَُٔ ٍٛغٗ يب ْٕ يٓى ٔجْٕشْٕ٘ٔ ،
ًَِٕ كئثٍ هللا.
يشافمخ ّ
ٔٚذٕل انظؼٕثبد
انشخض انًظبة ثذبجخ يبعّخ ٚ ٌٞفٓى يؼُٗ دٛبرّ ٔجْٕش إَغبَّٛزّ ٔيظذس لًٛزّ ٔكشايزّ دزٗ ٚمجمُٚٔ ،جخ،
ّ
انزٚ ٙؼٛشٓب نجغش ػجٕس ،نشعبنخْٔ ،كزا ٚزغهّت ػهٗ طؼٕثبد اإلػبلخ انزٚ ٙذًهٓب يُز طفٕنزّ :
-

طؼٕثبد َبرجخ ػٍ انذذٔد انز ٙفشضزٓب اإلػبلخ ػهٗ لذسارّ،
طؼٕثبد َبرجخ ػٍ غٛبة انجُٛخ اإلجزًبػٛخ انًذَٛخ ٔانكُغٛخ.
ٔطؼٕثبد رغجّت انجشح اٞكجش ٔان ِذًم اٞصمم ف ٙدٛبرّ أال َْٔ ٙظشح انًؼبف ٍٛانز ٙرٓ ًّشّ ٔرؼضنّ ٔرذكى ػه.ّٛ

"أَذ أخً" ٔاإلػبقخ ٔانذٍبح فً انكٍُسخ ،نٍس يشزٔػب "نهًؼبقٍٍ"! ْٕ يشزٔع فً انكٍُسخ ٔنهكٍُسخ فً انًجزًغ ٔنهًجزًغ،
داخم نجُبٌ ٔخبرجّْ .ذا انًشزٔع ٌشكّم فً َظزَب يٍذاٌ إخزجبر ثزٍْ يُذ انجذاٌخ أٌ ثبسزطبػخ كم إَسبٌ ،رغى كم صؼٕثبد
دٍبرّ ،أكبٌ يصبثب ثئػبقخ أو يؼبفى :
 أٌ ٌؼٍش انفزح ،دٍٍ ٌؼطً ْذا انفزح. أٌ ٌزؼهّى فٍّ انؼٍش يؼب ،ثبخزالف ٔركبيم ،ثفزح ٔسالؤ ،يذجخ كبإلخٕح.ثًُٕ إثٍ هللا ثكم اَسبٌ ٌهزقً فٍّ.
 أٌ ٌسبْىّ
ثًُٕ كٍُسزّ ٔيجزًؼّ.
 أٌ ٌسبْىّ

 52سُخ يٍ انزذذٌبد ،يٍ انفزح ٔانزجبء ،رغى انصؼٕثبد...
ْم ْذا ْٔى ؟ يب ًْ األسس ؟ ٔيب ًْ انقٍَى ؟
"أَذ أخً" ...طزٌق انقهت
"يغ ػبنى اإلػبلخَ ،ز ّخز طشٚك انمهت ! َؼى ،إرّخبر ْزا انطشٚك
أعٓم ثبنُغجخ نٓى ي ًّب ْٕ نُب .إَّ أعشع ثبنُغجخ نٓى ي ًّب ْٕ نُب.
ٔيٍ خالنٓىٚ ،ظجخ ْزا انطشٚك أعٓم ثبنُغجخ نُبْ .ى طشٚمُب
نهزذشسَُٞ .ب أغُٛبء جذا َٔشاٍْ ػهٗ يب ْٕ غٛش يٓىْ .ى ،نٛظ
نذٓٚى يب ٚخغشَّٔ .نمذ فمذٔا انكضٛش يٍ اٞشٛبء ،نكُٓى ٚؼٛذٌٔ
اكزشبف يؼُٗ انذٛبح ".إٌفٌٕ شبيً

َزؼشف فْ ٙزِ انظٕسح ػهٗ ػبٚذح ،إٚه ،ٙإٚفٌٕ ،ثشثبسا،
ّ
عبيٕ ٔأيٓب ٔطَٕٙ

"أَذ أخً"  52سُخ َقٕل فٍٓب "َؼى نهذٍبح" !
"يًٓب كبٌ رأصٛش اإلػبلخ ػهٗ انجغذ ،انزكبء ،انمذسح ػهٗ
انزٕاطم ،انؼاللخ يغ انزاد ،يغ اٜخشٔ ٍٚيغ انًٕجٕداد،
ٔيًٓب كبَذ انذذٔد انز ٙرفشضٓب ْزِ اإلػبلخ ػهٗ انشخض
انًظبة ،فٓ ٙرطبل لذسرّ ٔطبلزّ ،نكُٓب نٍ رُبل أثذًا يٍ كٛبَّ
كئَغبٌ ٔيٍ فشادح شخظّٛزّ ".يٍ أسس ٔيسهًّبد "أَذ أخً"
ْزا ال "َؼى نهذٛبح" انز٘ رمٕنّ اٞعشح فٔ ٙجٕد طفم يظبة
ثئػبلخَ" ْٕ ،ؼى" ال ٚزؼهك فمظ ثهذظبد انٕالدح انظؼجخ ،أٔ ػُذ
اإلػالٌ ػٍ اإلػبلخٔ ،نكٍ ٚأخز ف ٙػ ٍٛاإلػزجبس سدهخ انذٛبح
انطٕٚهخ  :يٍ انطفٕنخ انًجكشح ،إنٗ ػًش انشجبة ،إنٗ عٍ انجهٕؽ،
دزّٗ اإلَزمبل انكجٛش إنٗ دضٍ اٜة.

إٚفٌٕ ثجبَت كبسٔل ْٔ ٙرذًم طفالً

ٚخض اٞعشح ٔدذْب ،ثم ٚجت أٌ ٚكٌٕ
ْزا "َؼى" ال ًٚكٍ أٌ
ّ
"َؼى" ٚشًم  :انًجزًغ ٔانكُٛغخ ٔانجًبػبد ٔانجًؼّٛبد،
نُغزطٛغ أٌ َٕاجّ يؼب ً ٔالغ دٛبح انشخض انًظبة ثئػبلخ
ٔيزطهّجبرّ ف ٙيجًم يكَٕبرٓب.

"أَذ أخً"  52سُخ يٍ انزذذٌبد نُؼٍش أسس كزايخ انشخص انًصبة ثئػبقخ
ثفزح رغى انصؼٕثبد .كٍف ؟
"أَذ إثًُ انذجٍت ،أَذ فزدً" ف" ٙأَذ أخَ ،"ٙذبٔل أٌ
َؼٛش دٛبرُب انٕٛيٛخ ٕٚيب ً ثؼذ ٕٚو يغ َمطخ اإلَطالق ْزِ.
"أَب يٓى ،نٛظ إرا كُذ جًٛالً أو ال ،نٛظ إرا كبٌ ثبعزطبػزٙ
انغٛش أٔ  َُٙٞرك .ٙأَب يٓ ّى  َُٙٞإثٍ هللأ ،ثبنزبن ٙأَب شخض
يزغبٔ ثبنمًٛخ ٔانكشايخ » .إٌفٌٕ شبيً

أَب يٓى  َُٙٞأعزطٛغ أٌ أعبػذ اٜخش دزٗ  ًُٕٚكئَغبٌ ٔإثٍ
هللا .يًٓب كبَذ إػبلز ٙصمٛهخ ،أعزطٛغ أٌ أثُ ٙفَ ٙفغٔ ٙفٙ
اٜخش اإلَغبٌ ٔإثٍ هللا  ٌٞنذ٘ انمذسح ػهٗ انذتٔ ،ػهٗ َشش
انذت .دُٓٛب ،ال ٚؼٕد نإلػبلخ لًٛخ" ْٕ .انكٛبٌ" انز٘ نّ لًٛخ،
كَٕ ٙإثٍ هللا ،كَٕ ٙأر نٝخشٔ .ثٓزِ انطشٚمخ َذٍ َجُ" ٙأَذ
أخ "ٙكم ٕٚو.

َٔفزحْ ...م ْذا يًكٍ ؟
"أَذ أخً"  52سُخ يٍ انزذذٌبد نُفزح
ّ

فٛهٛت ،ثٛبس ٔطَٕٙ

جٕسط ٔإٚفٌٕ

ػُذيب َزجذّس ػٍ اٞشخبص انجبنغٍٛ
انًظبث ٍٛثئػبلخ ،رجذأ اٞعئهخ رهمبئٛب ً  :يب
ْ ٙانًُٓخ انزٚ ٙزؼهًَّٕٓب ؟ يبرا ُٚزجٌٕ؟
يب ْ ٙإَٔاع انُشبطبد انزٚ ٙمٕيٌٕ ثٓب؟
لهخ يٍ انُبط رغأنُب ػ ًّب َؼطٓٛى نكٙ
ٚكَٕٕا عؼذاء ف ٙانذٛبحٔ ،ثبٞخض
نٛجؼهٕا يٍ دٕنٓى عؼذاء.

صمم اإلػبلخ ٔرشاجؼٓبَ .غجخ أخشٖ ًٚكٍ
أٌ رمٕو ثُشبطبد كبنشعى ٔيب شبثّ رنك.
ٔنكٍ انؼذد اٞكجشٔ ،انز٘  ًُٕٚيغ يشٔس
انٕلذُٚ ،زً ٙإنٗ انجضء اٞكجش يٍ
اٞشخبص انز ٙال رغزطٛغ "اإلَزبط" .يب
انؼًم ؟ كٛف عزًض ٙدٛبرٓى ؟ ْم
صانذ لًٛزٓى ثُظش انًجزًغ ؟

إرا كُب دمب ً َشٚذ أٌ َجؼم اٞشخبص
انًظبثخ ثئػبلخ رؼٛش ثغؼبدح ،ػهُٛب أٌ
َجذش فؼهّٛب ً ػ ًّب ْ ٙإدزٛبجبرٓى ثًجًهٓب
أكبَذ دبضشح ،أو يغزمجهخ ،فُشٖ يغبس
يش انضئٍ .إرا
دٛبرٓى ٔيزطهّجبرٓى ػهٗ ّ
َظشَب إنٗ انؼذد انكجٛش يٍ اٞشخبص
انزٚ ٍٚؼبٌَٕ يٍ اإلػبلخ ،فئَُب َالد أٌ
ػذدا ً طغٛشا ً ًٚكٍ أٌ ٚذظم ػهٗ دٛبح
يُٓٛخ نفزشح يٍ دٛبرّْٔ ،زا ٚزٕلف ػهٗ

انطشٚك انزَ ٙغهكٓب ف" ٙأَذ أخ "ٙيغ
شجٛجزُب انًظبثخ ثئػبلخٔ ،يغ كم فشد يٍ
أفشاد ػبئهزُب انكجٛشح ،رً ّكُُب يٍ اكزشبف
طشلبد خفّٛخ رؼطُٛب فشح انؼٛشْ .زِ
انطشلبد ال رؼزًذ ػهٗ انظذخ ،أٔ
اٞدذاس أٔ يضاج ٙأٔ يضاجك ،إًَب
رؼزًذ ػهٗ ػهٗ ْزا انٛم ٍٛثأَُ ٙشخض

يذجٕةٔ ،أٌ دٛبر ٙرغزذك انؼٛش،
 َُٙٞشخض ٔنغذ "شٛئب ً"ٔ ،أٌ دٛبرٙ
نٓب يؼُٗٔ ،أَٓب رغزطٛغ أٌ رً ّكٍ
انشخض اٜخش يٍ اكزشبف يؼُٗ
نذٛبرّ.
إرٌ يب ٚجؼم أًْٛخ دٛبر ٙنٛظ "أٌ
ٚكٌٕ ن ٙإيكبَٛبد" ،دزٗ ٔنٕ كبَذ ْزِ
اٞخٛشح يًٓخ ! ٔنكٍ اْٞى ْٕ أٌ أضغ
إيكبَٛبر ٙف ٙخذيخ ْزا "انؼٛش يؼب ً،
ثئخزالف ٔركبيم ،ثغالؤ ،فشحٔ ،دت،
كبإلخٕح" .فٍ انؼٛش ثفشح ْٕ جٓبدَب
انٕٛي : ٙأٌ َزؼهّى كٛف َمٕد يؼشكخ
دٛبرُب َٔزغهّت ػهٗ انًذٍ ْٕ ،رذذُّٚب
انٕٛي. ٙ

"أَذ أخً"  52سُخ يٍ انزذذٌّبد نُجًُ يشزٔػُب
دٕل "انؼٍش يؼب
ف ٙاٞعشح َفغٓب ،ف ٙانًجزًغ ،ف ٙانًذسعخ ٔف ٙانجًبػبدَ ،جذ أَبعب ً يٍ جًٛغ
اٞػًبس ،سجبالً َٔغب ًء ٔكجبسا ً ٔطغبساً ،يف ّكشٌٔ ٔفُّبٌَٕ ْ ...زا انزُٕع ف ٙانؼاللبد ْٕ
ػبيم إصدْبس  :فئَّ ٚغًخ نٝخش أٌ  ،ًُٕٚأٌ ٚؼط ٙرارّ ،أٌ ٚضغ ْجبرّ ف ٙخذيخ أٔنئك
انز ٍٚرُمظٓى ْزِ انٓجبد.
ْزا انزكبيم ثذٛش ٚؼط ٙانًشء رارّٚٔ ،كٌٕ يفٛذا ً نٝخشٚ ،شٖ َفغّ يخزهفب ً إًَب يمجٕالً،
يذجٕثب ًٔ ،نّ لًٛخْ ،زا "انؼٛش يؼب ً ثئخزالف ٔركبيم" ْٕ ،يؼشكزُب ف" ٙأَذ أخ ."ٙال
أدذ أْى يٍ اٜخش ،عٕاء كبٌ يظبثب ً ثئػبلخ أو يؼبفٗ .يٍ أػط ٙانكضٛش عٕف ٚضغ َفغّ
ف ٙخذيخ ْزا "انؼٛش يؼب" ٔٚزذ ًّم انًغؤٔنٛخ انًزؼهمخ ثبنٓجبد انز ٙأػطبِ إٚبْب انشة.
"انًسؤٔنٍخ نٍسذ ٔسبو يجذ ٔقًٍخ يضبفخَ .ذٍ كهُّب يزسبٌٔٔ! أٌ َزؼهّى كٍف َؼٍش
ْذِ انًسبٔاح ْٕ ،انؼبيم انذي سٍسًخ نهجًٍغ أٌ ٌكَٕٕا أدزارا ،ثغط انُظز ػٍ
يكبَزٓى فً انجٍذ ،ػٍ خذيزٓى ،إػبقزٓى ،صذزٓى ،يب ًٌكُٓى انقٍبو ثّ .كم ٔادذ يُّب ْٕ
إَسبٌ إثٍ هللا ٌٔجت أٌ ٌكٌٕ كم ٔادذ يُّب يذجٕة ،يذززو ،ػبرف قًٍزّ".
إٌفٌٕ شبيً

عبيٕ ٔيبسٚبٌ

 52سُخ يٍ انزذذٌّبد
انًسزًز
ٔانزذٕل
"أَذ أخً" يزافقخ شبيهخ نهزُشئخ
ّ
ّ
نهؼٍش ثذست يُطق دٍبح ٌسٕع انذً.
يزافقخ انشخض انًظبة ثئػبلخ ٔأعشرّ رؼُ ٙانٕجٕد ثبنمشة نًٕاجٓخ انًذٍ عٕٚب ْٙ ،رمذٚى َظشح انذت ،ثجبَت كم انخذيبد انزٙ
لذ رزطهجٓب أػبلزّ.
انًزافقخ ،رؼُ ٙانذضٕس ْٙ .كٛفٛخ رؼجٛش ْزا انذضٕس ثطشٚمخ يهًٕعخ ،يغ إػطبء اًْٛٞخ نإلدزٛبجبد انشٔدٛخ ٔانٕجٕدٚخ
ٔانزشفٛٓٛخ .أًْٛخ ْزِ انًشافمخ انشٔدٛخ ْٔزِ انهذظبد انزشفّٛٓٛخ ،ركًٍ ف ٙإػطبء فغذخ سادخ إلػبدح انشذٍٔ ،رغهٛخ نكم فشد يٍ
أفشاد انؼبئهخ ثبنشجبػخٔ ،يُذٓى انطبلخ انزْ ٙى ثذبجخ إنٓٛب ،نًٕاجٓخ انذٛبح ثكم طؼٕثبرٓب.
يزافقخ انًجزًغ انكُغٔ ،ٙيٍ خالنّ انًجزًغ انًذَ ْٙ ،ٙرغٛٛش انُظشحٔ ،جؼم انُبط ػهٗ ثُّٛخ يٍ أٌ انجًٛغ يؼُ ٙثذٛبح اٞشخبص
انًظبثخ ثئػبلخ ٔأعشْىَٔ .ذٍ َشٖ كٛف ًٚكٍ نهًجزًؼبد انكُغّٛخ ٔانًذَٛخ ،يٍ خالل يٕلفٓىٔ ،عهٕكٓىٔ ،رؼبنًٓٛىٔ ،لًٓٛى،
ٔانزٕجّ انز٘ ٚؼطَّٕ ،رضمٛم أٔ رخفٛف يٍ يشبكم انذٛبح انٕٛيٛخ نهشخض انًظبة ثئػبلخ ٔػبئهزّ.

يشادم ثُبء "ثٛذ انذُٛخ"ػجش انغُ ٍٛيُز عُخ  3991دزٗ انٕٛو

أي إَسبٌ َزٌذ أٌ َجًُ ؟ أي يجزًغ ؟ أٌخ دضبرح ؟
"أَذ أخ "ٙرشٚذ أٌ ركٌٕ ْزا انًكبٌ انز٘ ٓٚزى ثبنزُشئخٔ ،انًشافمخٔ ،انزذٕل ،نهؼٛش ٔثُبء يؼب ً كشايزُب كأَبط أثُبء هللا نُغزطٛغ أٌ
َؼٛش إخزالفبرُب يٍ دٌٔ خالف ،فٔ ٙئبؤ ،عالؤ ،فشح ،ف ٙيُطك دضبسح انذت.
فٍ انؼٛش يؼب ً ًٚكٍ أٌ ٚجؼم يٍ دٛبر ،ٙيغ اٜخش ،يغ أخ ،ٙيغ ػبئهز ،ٙيغ انًجزًغ ،ف ٙانكُٛغخٚ ،جؼم يُٓب إدزفبالً يزٕاطالً.
"كهًّب صادد انذٛبح طؼٕثخً ،كهًب ر ّى رظمٛهُب يٍ خالل رظمٛم فٍ انؼٛش ْزا .انظؼٕثخ نٛغذ ْ ٙانؼمجخ انز ٙال ًٚكٍ انزغهت ػهٓٛب،
ثم انظؼٕثخ ركًٍ ف ٙطشٚمخ انزكّٛفٔ ،ارخبر انًٕلفٔ ،انغًبح نهٝخش ثأٌ ثمٕد دٛبر ٙأٔ أٌ َمٕدْب يؼب ً ،ثكم ٔالؼّٛخٔ ،إًٚبٌ،
ٔطفبء ٔدت ٔسجبء .أنٛغذ دٛبرُب يغبيشح كجٛشح ؟ عش ػظٛى ؟ » إٌفٌٕ شبيً
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َزًُّٗ نؼبئهزُب أٌ ركجش رذذ َظش أيُب يشٚى "عذ انجٛذ" ٔدًبٚزٓب ،فزشٓذ أَّ يٍ انًًكٍ أٌ َؼٛش كهُّب يؼب ً ثفشح سغى انظؼٕثبد.
َؼى ...إٌ األرض ًْ يُزنً ٔكم إَسبٌ أخًَ .ؼى ...كهُب إخٕحَ ...ؼى ...أَذ أخًٔ ...أَب أدجّك !
شكر خاص

