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 بسم اهللا الرحمن الرحيم  

  محفوظ   نجيب
  محفوظ   نجيب   كلثوم   أم

  محفوظ   يبنج   فاطمة
  طيب   الصبر
  نور   العلم
  :)كلمات غير مقروءة( الحياة

  :أقرب التقريب 
  الحياة هبة اهللا الواسعة

  )الحياة تهون بالواسطة: (أو
  العالمين   رب   هللا   الحمد

  محفوظ   نجيب
  5/5/1995  

  :القراءة
فها، بدءا من اسم ال أعرف ماذا جرى لخط شيخى اليوم، كثير من الكلمات أضغمت وتداخلت حرو

: غالبا، وكذلك السطر قبله" الحياة"حتى السطر قبل قبل األخير البادئ بكلمة ) راجع الصورة(كريمته فاطمة 
  لست متأكدا، أشعر أننى عاجز عن فك شفرة الخط اليوم" العلم"ربما كانت أول كلمة هى 

  مرة أخرى، ربما يعدنى شيخى للتوقف عند الصفحة مائة،
سامحونى اليوم فى التقريب واالستنتاج الذى اضطررت إليه، مع اعترافى بعجزى بالنسبة ليكن ولت 

  .ال أعرف" الحياة تحفة اهللا الواسعة"أم " الحياة تهون بواسطته"للسطر قبل األخير هل هو 
ل يا فال واسطة عند شيخى إلى اهللا سبحانه وتعالى، إال رب العالمين، فه" الحياة تهون بواسطته"إذا كانت 

  35سورة المائدة، آية " وابتَغُوا ِإلَيه الْوسيلَةَ"يقصد الوسيلة إليه   ترى
، فهى دعوة منه لنا أن نأخذ الحياة نعمة من اهللا، فيكون فيها حمل "الحياة هبة اهللا الواسعة" أما إن كانت

  .ج ونبدعاألمانة فضل بقدر ما هو مسئولية، وتتسع الحياة بنا بقدر ما نعمل فيها وننت
   

  :أما ما ورد من قبل فهو كما يلى
  الصبر طيب* 
  15/9/2011  نشرة ،1995-3- 5: بتاريخ) 37(ورد هذا النص فى صفحة التدريب رقم  -
لتوضيح مالمح   2011-9-22نشرة  )مرة ثانية   37(وأيضا ورد مرة أخرى فى صفحة التدريب رقم  -

   الدراسة الشاملة
استلهامات حول  باسم) مازلنا فى الصفحة  37(فحة التدريب رقم وأيضا ورد مرة أخرى فى ص -

، والتى أنصح بالرجوع إليها لما بها من استلهامات وتجليات ما جاء 29/9/2001نشرة  "الصبر"تشكيالت 
  .بالقرآن الكريم عن الصبر والصابرين
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  العلم نور* 
  2012 – 6 - 28شرة ن ،1995-4-23: بتاريخ) 82(ورد هذا النص فى صفحة التدريب رقم 

  :العالمين   رب   هللا   الحمد
  :وقد سبق أن وردت وتناولتها فى عدة صفحات تدريب سابقة هى كالتالى

  ، 2011-9- 8 :، نشرة1995-3- 4: بتاريخ) 36(ورد هذا النص صفحة التدريب رقم         ••••
  ،2011- 11-17 :، نشرة1995-3-13:بتاريخ) 44(وفى صفحة التدريب رقم         ••••
  ،2011-12-15   :، نشرة1995- 3-16: بتاريخ) 49(وفى صفحة التدريب رقم         ••••
  ،2012-1-26 :، نشرة1995- 3-25: بتاريخ) 55(وفى صفحة التدريب رقم         ••••
  ،2012 -  2 - 16  :، نشرة1995- 4-1: بتاريخ) 61(قم وفى صفحة التدريب ر        ••••
    2012-3-29: ، نشرة  1995- 4- 8: بتاريخ ) 67(وفى صفحة التدريب رقم         ••••
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