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  ُالتتتكاُ تتت فُنتتتتاُكنمتقتتت ُال لمتتتالقلتتت ُ.. أملتتت ُ ت

وااللفتت ثُ تت ُاشاطُاتت اا ُلفثتت ُتتت شرُو تتاشاُتتت شر

رُاتتتش وُوالتوهنتتمُاممتت ُمتتفُمُاكُالفممتت ُاتت لف ش

 شُكم ُافُاتك ُالقل ُاالُووهد ُالقل ُمتحش  ُلم 

فتد ُالا ت افمُك ُحنمتموُلقتدُ ت فُالقلت ُمتدش  ُ

عتدُاالُاالكاُنصنشُالنموُغنتشُامت ُالُادشاُاحن مت ُ

 شرُافُن تملُالمعمىوُوحدثُ  نشاُاكُ م ُاصددُك

 ُكتت كاُافتت ُتتاتت لُرلتتىُغنتتشُالمقصتتدُالتتكاُامالقتت

 ُالقلتن تهدحتنفُوهوُمت ُنحتدثُكت ُالب لت رمموُ

ت اتت ُلن تتت ُكتتدُاهتتدطُنشكتت ُاالُاعتتدُافُنفتتش ُمتتفُ 

ونحتتتدثُافُالتأمتتتلُك القتتتمُما اتتتشرُدوفُتتتتشددوُ

و ُلنتتمكأتب كلتتن تت وشم ُرتتد ُاشتنتت كُرمتت ُ تاتت ُ

وشامتت ُا تت ان وُدتأ تتدُمتتفُصتتدحن ُمتت ُ أح  تت 

.ك ُادهواءمعلم ُرفُك شرُرلنمُحنفُنمالقُ
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ابهُفيمةاُذلكُإنُادركتُعالقة ُالت ةو(تعثن ُاإلمه زُوتحقنشط).. تأملتُ 

نُمةنُالموةرليُ ةي ا ُ)ملسو هيلع هللا ىلص بينُحديثُرسةللااُ  ُ﴿َلمةاُ،ُلاآلية(الُتحقةرن

ََُرمةةيُ ُليتبةةين ُمر ةةنر لةةكُالسةةرُفةةاُعةةدرُالتحقيةةرَُرَميةةَتُإ ذَُرَميةةَتَُللك 

اباةةاُالتوظةةيرُاداتةةهُالحةةلار ،ُحيةةثُيللضةة ي ،ُلذلةةكُحةةينُتةةدركُانُ

قةداُالحكرُعليُماُتواياهُعيااكُلسةا رُحلارحةك،ُل ةلُمةاُيحولةكُموت

قُاات ةارُلإلاحاز،ُفلو ُسببُالتوظيرُيكلنُلسو ُاطاالوظم ُكمسارُ

ةةا،ُالُالحتلا ةةهُمتنةةذتُقةةرارُمةةنُا عيةةانُا لُ ةةذاُالةةذتُتوتبةةرًُعظيم 

لةي ُلل ةفيُالةذتُتحةدًُفةاُقلبةك،ُفالممللينُالتحار،ُل ةلُمةاُيوةززُ

يكةلنُلإلاحازاتُامارُمنُقدبالضرلرةُتكلنُك ُتلكُا سبابُدافو ُ

هُالمسةب ُمازلياُفاُقري ُالُمافياُفاُسحن،ُذلكُانُهللاُبحكمتهُلعلم

لبركة ُممةاُالض ي ،ُالقلي ُالماسةا،ُلياتةزاُاقدُيحو ُالبرك ُفاُ ذاُ

كمةةانُمااةةديالُمةةكالُمكةةثُفةةاُسةةحاهفةةالراي تحةةدًُفةةاُعياةةكُكبيةةرا،ُ

ترح ُبضة ُسةاين،ُلاسةبيفةلفيت لع رلنُسا ،ُلمكثُعليُعةزتُ

وهُالقدرُانُ  تُعظيرُماُاستحلذُعليهُ تلرُمنُسال ُلحيل ُكرُابتل

يوززُ،ُليظ ُالمفهلرُمبدئ(ماُاستدار)م ُماُااحز،،ُفاإلاحازُيوتدُبهُ

لان)،ُلعليهُحاءتُ(احبُاالعما ُاليُهللاُادلمهاُلانُق )لهُالحديثُ

إامةةاُاالعمةةا ُ)،ُلصةةارُكلةةثُاإلسةةالرُمحةةلرًُ(لكةة ُامةةرئُمةةاُسةةوي

ماُااتُ( قارنيحولكُت)،ُفالُتحو ُلل يطانُمساراُلقلبكُحينُ(بالايات

اذُ. زبصددًُمنُعم ُض ي ُامارُمةنُبلةاُالقمة ُفيمةاُتتصةلرُااةهُياحة
. لإنُق ُلدمت( االستدام )محلرًُمفهلرُالتوظيرُلالتحقيرُ

االمه ز
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لتسةلي ُفةاُاحينُتحتهدُ ركاتُالم رلباتُالفازية .. تأملتُ 

ا ُغنتشُتاتش)لم رلباتهاُفاُمك ُالكلال،ُمستورض ُفاُذلكُ

نو ُللمةذاقُعبةرُنبةوُ(م اوق  رةُتواطيهةاُلتبينُلكُمساح ُالس 

مةةة ُاآليسةةةكريرُتةةةارة،ُالُمةةة ُلحبةةة ُ ةةةامبر رُتةةةارة،ُالُمةةة ُ

هةا،ُالكاكالُتارةُانةر،،ُفتلةكُمسةاح ُعريضة ُااةتُ افة ُعا

 ُهللاُلتواياهاُلللُلمرةُلاحدة،ُلكذلكُالنبراتُم ُكاف ُماُنل

 ُا لةرُعليُا رض،ُفانُكانُفاُالارويرُادراكُلنبرة،ُفةانُمة

ولاةاُلالمصا بُعليُتالعهاُنبةرات،ُتلةكُمسةاحاتُلقفةاقُيح

اكُهللاُاةةذلقهاُفةةاُالةةداياُ اهةةاُمححلبةة ُعاةةاُفةةاُالحاةة ،ُلإدر

لوظمة ُرب  ُ طبيويةا الوةالمينُتالاُالنبراتُ ذاُيوتبةرُامتةداداُ 

وةةةارضُفيمةةةاُنلةةة ،ُفالوظمةةة ُلاالبةةةدااُت ةةةدركانُبةةةالتالاُلالتنُ

َكةر،ُل اةهُ دُحوة ُفقة( اللطيةي)لعم ُماُتاطلتُعليهُمةنُالح 

بُل كُم هدُالاوةيرُمنُالاويرُماُي دركُبوضهُفاُالداياُكاُي قرن 

ُ ُبةةالرفةةاُاآلنةةرة،ُلإالُلمةةاُحةةاءتُ َُحميةة ج  رُمةةنُ﴿فََصةةبرج

اَُحمة ةر  رَُ حةر  يال  ،ُلحلدُا لر،ُلكذلكُمة ُالةرُالهحةرُ﴿َلا ح 

احاتُفتلكُنبةراتُمةنُالحمةا ُت ةدركُفقةطُإنُ ة تُعبةرُمسة

ةةةاك رُإ ُ( اإليةةةراد)مةةةنُا لةةةر،ُلتكةةةلنُقنر ةةةاُنبةةةرةُ ُ﴿َلإ نُم  الن

ةةي ا  ةةاَُمقض  د  ةةاُكةةاَنَُعلةةيَُرب نةةَكَُحتم  لتكتمةة ُلةةديكُصةةلرةُلار 

(.فتدركُعظم ُالموبلد)النبراتُ

تــــاشا 
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امة ،ُالذتُيكلنُماُبينُاالذانُلاالق(الدر ء).. أملتُ ت

نُفقلت،ُ ةذاُقةدُي ةيرُالةيُمةاُينة ُبةهُهللاُزمةرةُمة

،ُفحةين(زمنُدلنُزمنُلمكانُدلنُمكان)الب رُفاُ

يحةةينُاالذانُفةةاُبقوةة ُحفرافيةة ُمةةاُلفةة ُنةةطُطةةل 

ثُلعرضُمنُالكرةُاالرضي ،ُيصةدقُلياطبة ُحةدي

كُرسةةللااُالكةةريرُ ةةذاُحيةةا ُدعةةاءُالمسةةلمينُفةةاُتلةة

 ُالةذينُالبقو ُالحفرافي ُفقط،ُحياهاُيكلنُهللاُقدُنة

ينُدلنُباقاُالبق ُفاُلحظ ُزماي ُمةدا اُمةاُبةدعلًُ

نُاالذانُلاالقامة ،ُلبةداُلةاُااةهُسةبحااهُقةدُقسةرُالةةزم

لحوةةةة ُلفةةةة ُذلةةةةكُالب ةةةةرُزمةةةةرا،ُفكمةةةة ُلاالمةةةةاكن

لمةةنُيقةةلرُالليةة ُلانةةر،ُلليلةة ُالقةةدر،ُلكمةة زمةةرةُ

ا،ُاللقليُبورف ُلمنُموهرُمنُالصا مين،ُل كذم ُ

،ُ(زمةةةةرا)،ُلموهةةةةرُ(فةةةةردا)فسةةةةبحااهُمةةةة ُاالاسةةةةانُ

.تكلنُلكُفيهُموهُحظ( موي )فاحر ُعليُ

الدر ء
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بُالقلةةبُحيةةا ُمةةاُيصةةيبهُمةةنُمصةةا ( اامئمتت ف)..تأملةةتُ 

اةةةاُلاقةةدار،ُفاالطم اةةةانُيواةةةاُبالضةةةرلرةُعةةةدرُالقلةةة ،ُليو

رُالسةةكلنُدلنُاضةةطراب،ُليواةةاُالكقةة ُبالمةة  ،ُل ةةلُمةةاُيةةت

فوتُا قالرُلحفةتُالصةحي)حينُتدركُ ابكُمةاُاصة)،ُل(ر 

مسةارُ،ُ(يكةنُليصةيبكانطةأُلةرُلينط ك،ُلمةاُكةانُلرُيكنُ

ر،ُإذُبحةةذ( القةةدر)فةةاُاللحظةة ُالتةةاُفيهةةاُتلاحةةهُ( التصةةري)

تلحيةهُ اُلحظ ُانتبةارُ،ُينتبةرُفيهةاُهللاُمةاُاسةتلعبتهُمةن

هةةاُلكةةاُتسةةلكُعلةةيُضةةلءُذلةةك،ُإاهةةاُلحظةة ُيك ةةيُلةةكُفي

( اتةةدقي ُمحاسةةب)مةةلاطنُضةةوفكُمةةنُقلتةةك،ُفهةةاُبمكابةة ُ

يتحةل ُطُلترتقةاُبأدا ةك،ُحياهةاُفقةلفلترةُمستمرةُلذاتك،ُ

ليسةر،ُالهرُلديكُلبهح ،ُلتت ليُم ُعسرُالمصيب ُمسةاراُل
لفتكةةلنُالمصةةيب ُمسةةاراُ  لفةةر ،ُللسةةوادة،ُلالحةةزنُمصةةدراُ 

مةاُيقسةمهُتكلنُحياهةاُاقتربةتُمةنُالقلةبُالسةلير،ُفالرضةيُب

اب،ُعبةرُلإامةاُاسةتقبا ُحسةنُللمصةتتلفظههللاُ لُلي ُلفظُ

يفهُمةنُاستضاف ُتلي ُبمنُلحةهُإليةكُرسةالته،ُفاكرامةكُلضة

: اإليمةةان،ُامةةاُمبةةررُالفةةر ،ُفهةةلُالوا ةةدُالماتظةةرُحةةينُقةةا 

اب رلَنُاَحَر  رُب فَُ) ساب﴾ إ ارماُي َلفريُالصن ُح  .ير 

فاامئم 
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طالةةبُتلحيةةهُرسةةللااُالكةةريرُلولةةاُابةةنُابةةا.. أملةةتُ ت

حةةلاذبالذلةكُانُ،ُ(امضتت ُوالُتلتفت ) حةينُقةا ُلةهُ

الظةةةةةالر،ُدعلاتُالةةةةةدايا،ُفةةةةةمةةةةةنتتوةةةةةدد،ُفااطالقةةةةةا

دُحةينُلااللتفاتُيحولةكُتحيةلالمصا ب،ُلالمولقات،ُ

ُ﴿َلدنلاُلَةةةلُت ةةةتاحةةةذبُللةةةلُبمقةةةدارُ ةةةورً،ُلفةةةاُ ن  د  

الَن ُبيانُلمقدارُاالافراجُحةينُيكة لن،ُلالمضةاُفَي د  

لالطم اةةةةةةانُسةةةةةةيحتاجُللهةةةةةةديُكةةةةةةاُيكةةةةةةلنُقماةةةةةةاُ

كُفيةةهُاحةةلُالطريةة ُلاللسةةا  ُالتةةاُتلصةةل( لحةةافظل)

مةنُرُللهدي،ُلبمقدارُاطم اااكُعماُفاُيدُهللاُبةالر 

،ُبقدرُماُالمولقاتُلالفتنُلالمصا بُالتاُستاا ُماك

يحوةةة ُلصةةةللكُقماةةةا،ُفااللتفةةةاتُإنفةةةاق،ُل ةةةلُمةةةنُ

امحلهةدرحتين،ُدرح ُتبداُبةالحلار ،ُلدرحة ُاعظةرُ

رُفقةدُالقلبُبأنُالُيهفلاُلماُتدعلاُاليه،ُاماُعظةرُاالكة

اك رُاَُ ُا ارُاليهُالقرقنُ﴿َلالُيَلتَف تُم  َحةدجَُلامضةلاَُحيةث 

. ت ؤَمرلنَُ

الهواك 
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متُلصةة،لاذُاسةةتلفيتُاركةةانُاالسةةالرُبةة ُلزدتُفتصةةدقت.. تأملةةتُ 

ا ،ُكةرُالالاف ،ُلسويتُفاُحلا جُاآلنةرين،ُلاسةتلفيتُصةال ُاالعمة

لحةةةدتُلقةةةدُحةةةادُعةةةنُالطريةةة ُممةةةنُيوةةةزُعليةةةك،ُلصةةةارتُالفاقةةة ُ

وةدُكة ُبتتسةاء ُتضاحوك،ُلاالتُالمصا بُمنُبوضُممتلكاتةك،ُكةاُ

إامةاُ ةلُ( اإلطم اةان)ذلكُت ر،ُايةنُمةلطنُالنلة لُذلةكُإنُعلمةتُانُ

تلفيت،ُالمقصد،ُفحينُالُيتبادرُلذ اكُماُبدرُمنُتساؤ ،ُتكلنُقةدُاسة

ذلةةكُإنُمةةرادُهللاُسةةبحااهُانُتطمةة نُمةة ُكافةة ُاحةةلا ُهللاُ،ُفبمحةةرد

ن ُال ةكُلم ُ ذاُااللتفاتُيةداالطم اان،ُبالتساؤ ُيوااُعدرُااللتفاتُ

إنُ( لتفتفامضُلالُت)م ُال يطانُليزين نُليوززُلملاطنُاحلُالهالك،ُ

ر،ُلاعلةرُكانُالذتُلحأتُاليهُ لُالصنمدُسبحااهُلصفتهُالحبارُلالحكي

ملسو هيلع هللا ىلص ااةةةهُلةةةنُينةةةذلك،ُلتةةةذكرُقةةةل ُنديحةةة ُرضةةةاُهللاُعاهةةةاُللرسةةةل ُ
ُعلةيُافسةالقةدُ)لقةا فأنبََر اُالنبرُإليهاُرح ُحين فقالةتُ،!ن ةيت 

ُالحةديَث،ُلهللاُماُينزيكُهللاُابد ا؛ُإاكُلتص ُالرحر،ُلتص! كالرُ" :له د ق 

ُالموةدلَر،ُلتَقةرتُالضةيي، ةب  ،ُلتَكس  لتوةينُعلةيُالا ةبُلتَحم  ُالَكة ر
سةأَلََكُمةاُلَةيَ ُالُحينُقا ُال ُعليهُالسالرُ﴿إ اناُاَعلذ ُب َكُاَنُاَُ،(الح 

لةرجُ ،ُفاالطم اةانُدرحةات،ُلاعال ةاُحةينُيكةلنُمة ُ ُع  ( نةرقال)لاُب ه 

اتُسفياهُالفقراءُمنُقبة ُالنضةرُاالُدرحة ،ُلتتلل ةاُدرحةلماُنرقُ

بةرا يرُهللاُالتص ُاليُالقت ُحينُقت ُالنضرُالفالر،ُلاعال ةاُاذُامةرُ

لألمةةرُاالستسةةالر)عليةةهُالسةةالرُبةةذب،ُاالبةةن،ُليظةة ُالمقصةةدُلالمويةةارُ

نُالُ،ُل لُماُيدعلاُلالمتكا ُمنُحه ُلُللصبرُحي(لاالطم اانُللفاع 

ةاَُتدركُرسا لهُاليةك،ُلتةذكرُإذُ﴿قةاَ ُاَلَةرُاَق ة ُلَةَكُإ ارة َكُلَةنُتَسةتَطيَ َُمو 
ا . َصبر 

الش  ئل
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تع )..أملتُ ت يُحمية ُحةينُصةدرُحكةرُالقةدرُبالسةحنُعلة( ال  ِّ

ةةو ُتكمةةنُفةةاُمفهةةلرُالسةةح نُالةةذتُالب ةةر،ُعبةةرُكلرلاةةا،ُلالسن 

 ُسةةوتهُمازلةةك،ُلحراكةةهُرد اتةةه،ُسةةو( قفةة ُج)صةةرتُفيةةه،ُ
بالافةةذُالُ ةةرف ُلتطةة ُماهةةاُعلةةيُمةةاُيةةدلرُمةةنُحللةةك،ُسةةحنُج

تصةةلكُمةةةنُم ةةاربُ ةةتيُمةةةنُدلنُطلةةب،ُادنلةةةكُندماتةةهُ

آلنةةر،ُفيةهُلتةةدركُالتركيةةزُحةةينُقطة ُعاةةكُاللصةةا ُمةة ُاهللاُ

ُ ةذاُسةوتهُتذكرُ﴿فَا ذاُفََر َتُفَااَصةفلولكُاذُاسيتهُ ب ،ُسةحنج

يلنُالوةةلدةُرسةالتهُتكمةةنُفةاُعقلةةك،ُفحةةينُالُيةتمكنُالفلسةةطيا

الاُاحةةةةراراُفةةةةاُنارحةةةةه،ُبيامةةةةاُ لةةةةلطاهرُيكلاةةةةلنُقةةةةدُس ةةةةح 

الاُفةةاُدانلةةه،ُلعليةةهُادركُيلسةةي حةةينُالفزاليةةلنُفقةةدُس ةةح 

ُ ،ُلادرك ُإ لَةةار ُاََحةةبي نةةحن  ُالس  االمةةارُابةةنُتيميةة ُحةةينُ﴿قةةاَ َُرب ن

ُعقلاُللاطةاق(لسحااُنللة)قا ُ الةذتُ،ُفماُالسحنُاالُادراكج

محلةةهُتحيةةاً،ُفااةةتُمةةنُتسةةحنُذاتةةكُالُتطلقهةةا،ُفالسةةحنُلةةي 

ا رضُلإامةةاُالقلةةب،ُفةةاُانُتسةةحنُالةةاف ُعةةنُالهةةل،ُفةةال

لالقةدرُيدن ُفاُقلبةكُ يةرُهللا،ُلانُتسةحنُاليةدُعةنُالةبط ،

ميمةة ،ُبالسةةواُاالُبمةةلاطنُالحاحةةات،ُلاللنسةةانُعةةنُالفيبةة ُلالا

مةة لالوةةينُعةةنُمطالوةة ُالمسةةتلر،ُفيةةاُلسةةو ُمةةاُصةةرااُاليةةهُ

.عبرُكلرلاا(اللاس )

ع ــ ال  ِّ
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مهةةرُ،ُفةةاُالةةذينُسةةبقلااُرح( متتدُالحنتت ر).. تأملةةتُ 

يةاة،ُمةاُزالةتُعطةرة،ُاابضة ُبالحهللاُ،ُفسيرتهرُ

كمةةةاُلةةةلُكةةةاالاُيوي ةةةةلنُفيمةةةاُبيااةةةا،ُلاضةةةةحت

ُبهاُحامواتاا،ُلاحاح ُمست  فياتاا،ُاسماء رُت وَالن 

اهاُلم ةةاريوااُعلةةيُتالعهةةا،ُحيةةاةُاضةةحلُيوي ةةل

ةةةيتُالةةةذتُكةةةاا(ميتةةةلن)ل ةةةرُ لاُ،ُفلةةةلُقاراةةةاُالصن 

ةةيتهرُفةةاُزما اةةاُيحضةةلنُبةةهُزمةةنُحيةةاتهرُمةة ُص 

هةةرُاااةةال ةةذا،ُلفةة ُموادلةة ُالاسةةب ُلالتااسةةب،ُلق

،ُفم ُكة ُعصةرُ﴾(املاتُبا م )ل( احياءُاليلر)

انفةارُكم ُمنُي مديُلهُفاُالحيةاة،ُفكمة ُامة ُكبية

ذاتُاالمتةدادُالومةرتُ ةذا،ُف  ُ هةالُتتبلاُااةتُايضةا
.نُعطرا ُفاُاآلذاتقدمتُنطلة،ُل ت َنلن دُذكراكُ

رمد ُالحن 
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تتد ُالماتكُوال)ماُقدُيتبادرُللةذ نُمةنُتسةاؤ ُحيةا ُصةلرُ.. تأملتُ 

المسةيحي ُفيماُبينُاتبااُاالديانُالسمالي ُالكالث،ُاإلسةالرُل(والصشاع

مك ُ ةذاُلاليهلدي ،ُذلكُااهُي نطئُمنُيظنُانُهللاُالذتُاوبدًُير بُب

كانُد  ُ ياه،ُالصراا،ُاماُحقيق ُصلرُالصراا،ُفهلُانُ ذاُاإلاسان،ُايا

حةينُفقدُطفي،ُلصلرُطفيااهُحاءتُلف ُصلرتين،ُالصلرةُا للي

ناهُمةنُإحكةارُالسةيطرةُعلةيُالب ةر، ل ةلُمةاُلحدُماُللدينُمنُقلةُت مك 

م ربهُالُيحيدُمحققااهُاستف ُالدينُكأداةُالستوباد ر،ُماُحولهُيوااُ  ُ ا

نُهللا،ُمرادُهللا،ُفتلكُقلةُتمكاهُحينُيكلنُمتظا راُبصلرةُالممك ُعة

ُلَيَُ َُلالري بان  َنُا َحبار  اُم  َُككير  ُب البلقدُحاءُ﴿إ نر ُأك للَنُاَملاَ ُالانا   ة   اط 

ُمر ُ ،ُ ةةةدنلَنَُعةةةنَُسةةةبي   سةةةميُبالكيةةةانُل ةةةلُمةةةاُعمةةةدُإليةةةهُمةةةاُيَليَص 

قةةدُاالسةةرا يلاُحةةينُعمةةدُباسةةرُالةةدينُاليهةةلدتُالحةةتال ُفلسةةطين،ُل

دينُذلةكُفومةدتُإلةيُتفةريكُحركةاتُمتطرفة ُباسةرُالةادركتُاميركةاُ

يةرُااةهُاإلسالما،ُلالصلرةُالكااية ،ُتكمةنُفةاُالصةرااُالةذتُيبةدلُللف

كمنُفاُ،ُذلكُانُحقيق ُالتداف ُت(التداف )صرااُلماُ لُبصرااُإذُااهُ

إنةةال ُإحةةد،ُالطلا ةةيُالمدفلعةة ُلتبيةةانُالحةة ُامةةارُعاةةادُلحةةةلرُ

فيماُلضال ُالطلا يُا نر،،ُفحقيق ُماُيدلرُفاُالساحاتُمحصلر

( االر ةةدُمةةنُالفةة)،ُفحةةينُبةةانُ( المصةةال،ُالدايليةة ،ُلحةة ُهللا)بةةينُ

َقُالرذي،ُإذُ(الفرق ُلالتداف )برزتُظلا رُ ُ﴿َلماُتَفَرر تاَبُإ الن َنُالت لاُالك 
ُالبَي ناَ    ر  ُماُحاَءته  نُبَود  .م 

التد 
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 ةةةذًُلتفسةةةير،ُ(اإلمتكةةةا = الت ةةةريوات+ المحضةةةنُ)موادلةةة ..أملةةةتُ ت

الوالمي ُالموادل ُيبداُبمالحظ ُالظلا رُالمحتموي ُالمستحدةُفاُالساح 

قيميةة ُعبةةرُلسةةللكياتُالب ةةرُعلةةيُتاةةلاُم ةةاربهرُالكقافيةة ُلالديايةة ُلال

لاةةاُكلرلاةةا،ُليتوةةززُلاةةاُالمفهةةلرُالنةةا ُبهةةذًُالموادلةة ُالتةةاُانتزلةةت

يةة ،ُالولةةلرُللتطةةلتُلاةةاُا زمةةان،ُحةةينُتالعةةتُالظةةلا رُفيمةةاُبةةينُفا

ذُا بايةة ُلتلاصةلي ُمحتموية ُالُلمطالبةةاتُف لية ،ُعبةرُبلكلاةةاتُلالافة

ر ُايضاُلالوما رُفاُموظرُدل ُالوالر،ُالتوابيرُالتاُطالتُفالنُالمس

ُمةنُحينُترُبي ُتذاكرُالورلضُالمسرحي ُليقدرُللورلضُالممكل ينُك ﴾

لامهاُنمسلنُمححرُبيته،ُب ُحتيُع زفتُسيمفلاياتُلفرقُملسيقي ُق

تك ةةيُلاةةاُعازفةةا،ُكةة ُلاحةةدُفةةيهرُكةةانُيوةةزيُمةةنُمححةةرً،ُظةةلا رُ

لةلالُحقيق ُمفاد ةاُانُكمة ُصةالفاُمةنُالتوةابيرُمةاُكةانُلهةاُانُت ك ةي

ممكاةةة (سةةةللكياتُالمحتمةةة تفييةةةرُ)الحا حةةة ،ُلبياةةةتُانُمسةةةاراتُ

بيناةتُتحتاجُسل،ُإعما ُالوق ُللك ةيُعاهةا،ُللملحلدةُبالفو ُللنُ

ُ الُتلحةهُفةاُانُ ذاُاالاسانُيتمت ُبقلةُحبارةُتحتاجُللتلحيهُفحسةبُ  

رُالب ةرُلومةل( السةللكااإلمتكةا )مسارُتدميرُالب ر،ُلانيةراُبياةتُان

قيرُكةةاُيسةةت( محضةةنُموةةززُبةةبوضُالت ةةريوات)ممكةةنُعبةةرُتد ةةينُ

ينُيدركلنُللاابهينُح( الموادل )سللكُالب رُلللحهُالتاُاا د ا،ُلتلكُ
.اسرارُتطليوهاُلتوزيزُالقير

المحضف
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رسةةةرُكولةةةرُي واَةةةيُبالقيةةةا ُلتقةةةديرُا بوةةةاد،ُل( الفمد تتت ).. تأملةةةتُ 

اُبةينُعلةلرُالمساحات،ُلتد ينُالم اري ،ُفهلُعلةرجُيحتةاجُلتظةافرُفيمة

بحةتُعدةُ،ُلنبةراتُعديةدة،ُلتتسة ُمسةاح ُالولةلرُلتتحةالزُالولمةاُال

سةتفادإماها،ُاحلُالرسرُلالتصمير،ُلعلرُالاف ،ُلعلرُاالحتمةاا،ُلقةدُ

هةةاُبهادسةة ،ُ يةةرُاامةةنُذاتُالولةةلرُتلةةك،ُللنةةرلجُ( اتبةةااُال ةةيطان)

،ُ(قلط ادسة ُالسة)ليستُللتوميرُلالبااء،ُلإاماُ اُللهةدر،ُفظهةرُعلةرُ

بريةرُذلكُعبرُبرمحة ُا ذ ةانُبمةاُي ةبهُالةل ر،ُلتزييةيُالحقةا  ،ُلت

ُفةاُلحظاتُضويُاالاسان،ُحينُيسقطُفاُال هلاتُالمحرم ،ُ ادس جُ

،ُالسةةةةةقلط،ُتوتمةةةةةدُتةةةةةزيينُالباطةةةةة ُمسةةةةةارا ،ُلتقبةةةةةي،ُالحةةةةة ُاصةةةةةال ُ

ُجلظفتُلهاُعلماءُمنُكافة ُالولةلر،ُبمةاُفةيهرُ ةرا ،ُمةنُعل مةاءُ ادس 

ُعلةي ُقمنُالُي حدثُضلضةاء،ُقةادرج حوة ُالدين،ُمنُاح ُتأمينُسقلط﴾

فةةزُاإلاسةةانُملتصةة ُبةةا رض،ُعبةةرُتفويةة ُمسةةتمرُلمسةةتدارُلمةةاُيح

اُ ةةهلاتهُالحيلاايةة ،ُموةةززُفةةاُالطمةة ُلكافةة ُسةةب ُالاحةةاة،ُبةة ُلزر

ُقة ا رُصلرُاليأ ُم ُك ُزالي ُمنُزلاياُالحياة،ُ ادس ُالسةقلط،ُعلةرج

لير ةدااُملسو هيلع هللا ىلصبذاته،ُيحصدُفاُك ُكااي ُماليةينُالب ةر،ُلقةدُحةاءُحبيباةاُ

حيةةا ُملقةةيُكهةةذا،ُحةةينُعةةززُلقاعةةدةُاضةةحتُكالةةدراُالةةلاقاُمةةنُ

الةذتُ،ُحيثُحاءُالفر ُفاُقمة ُالةدمار(فليفرسها)السقلط،ُحينُقا ُ

قلتةهُالُلهلالج لج مسةتويااُبحةل ُهللاُ( للفر إعمد)ت هدًُالب ري ،ُلعليه،ُ

رُاإلعمةارُالسقلطُمنُق يَُإحتكهماُاليقايبحللك،ُلعليُقدرُإمكاااتك،
.عبرُ ادسته

الفمد  
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،ُحةينُ ثدالًُهدندرُلآلنت كلرلااُحينُتماحااُ.. تأملتُ 

ةنُاَطراف هةااقراُ﴿اَفاَلُيََرلَنُاَاناُاَةأت اُا َرضَُ ةهاُم  اَاق ص 

ةةر ُالفةةال بلَن ُ،ُالُاقةةراُ﴿َلضةةاقَتُعَُ ُب مةةاُاَفَه  لَةةيك ر ُا َرض 

بَتُ ُاذُحولتااُحبيسينُالبيةلت،ُبة ُز ادتُبالضةي َُرح 

اُإذُحولةةتُكافةة ُمةةاُتابةةتُا رضُمةةنُالفلةة ُحبيسةة ُفةة

الطااهةةاُبةةالر رُمةةنُرحابةة ُالبسةةطُفةةاُاطرافهةةا،ُتلةةك

صةةلرةُمةةنُصةةلرُالمةةدُفةةاُظةةال ُموةةاااُالقةةرقنُحةةينُ

لا زمةةةان،ُكمةةةاُتر ةةةدااُكلرلاةةةاُتسةةةتلعبُا حةةةداثُ

رقاية ُلالاطالق ُاحةلُالتحديةدُفيمةاُلرداةاُمةنُاآلفةاقُالق

قَةبُتا رينيةة ،ُكةاُالُتاحصةرُلتقةيُفيمةةاُلرداةاُعةنُح 

للو المينُإليُلاؤكدُللوالمينُمنُااهُقرقنُم ر دجُلرحم ُج

.نيالديلرُ

 آن ثدل
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وربيةة ُاالمتحةةانُالةةذتُتورضةةتُاليةةهُقبا لاةةاُال.. تأملةةتُ 

مةةاُإنتبةةار)إبةةانُظهةةلرُديةةنُاإلسةةالر،ُإذُكةةانُمحةةلرًُ

اةاُعبةرُ،ُفقةدُدابةلاُعلةيُالتفةانرُلالتف(يدنعلاهُمنُقير

انُا وار رُبقيرُالكررُلالاصرةُل ير اُمةنُقةير،ُاذُكة

( ا التك)اتُمةاُيوةلدُعلةيُ،بةالقيردافة ُااللتةزارُ( ا اا)

لزاةاُالُإكةرُااللتةزارُبوةدرُالال ريُللقبيل ُ،سمو منُ

ُ نيه،ُلقدُحاءُاإلسالرُليرتقاُب هرُدرح ُباصرةُا خ 

رُ،ُفةاُانُيكةلنُمةاُيدنعلاةهُمةنُقةي( داف ُرلحةا)احلُ

يحةةةبُانُيكةةةلنُاحةةةلُهللاُالُاحةةةلُالةةةذات،ُفسةةةقطُمةةةنُ

يرُل لُماُحو ُاالمتكا ُالذتُقدمهُرسللااُالكةرسقط،ُ

ُنُ لَوَلَيُ َلإ ارَكُ)املذحا،ُإذُقا ُسبحااه،ُ ةيرُ ل ة ﴾ ،ُفمةا(َعظ 

.مففرةالرباحلب عادُاالدعاءُاحلُالذاتُمفنرة

المفتشر
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ماةةهُحةةينُيولةةلُكوُ(الممهتتوش).. تأملةةتُ 

ضُاليةةةهُمةةةنُدقةةة ُفةةةا بقةةةدرُمةةةاُيتوةةةرن

الاحةةةةةتُمةةةةةنُقبةةةةة ُااامةةةةة ُالاحةةةةةار،ُ

الماا ةةةةةرُلالمطةةةةةارقُلاحةةةةةتُعبةةةةةرُ

اذُ،ُلكةذلكُاالمةرُمة ُالب ةر،الصاافر

الةةذتيولةةلُقةةدرُاللاحةةدُمةةاهرُبالقةةدرُ

لصةةةاافريتوةةةرضُاليةةةهُمةةةنُمطةةةارقُ

الحيةةةاة،ُفةةةانُلحةةةدتُمةةةنُيتقلةةةبُفةةةاُ

بةةرُمصةةا بُالةةد رُفةةاعلرُااةةهُيتقلةةبُع
. أاهادلاتُهللاُلاقدارًُليوللُ

الممهوش
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رُمحةةدد،ُالكلةةبُالقطيةة ُلمسةةارُحب ةةي ُحةةينُ..تأملةةتُ 

لياةةةتظرُالقطيةةة ُعلةةةيُاحةةةلً،ُلكةةةذلكُالب ةةةرُمةةة 

الُانت احلُكلرلاا،ُحينُحولتااُماتظمينُحبراُ  ياراُ 

لتلحيةةهُااللتةةزارُبماازلاةةا،ُفحةةينُيفيةةبُالوقةة ُاحةةدُا

مةة ُيةأتاُب ةةك ُتلقةةا اُمةةنُصةةاحبُال ةةأن،ُل كةةذا

اللالةةدينُحةةينُيةةرلنُاقتةةرابُابةةاهرُمةةنُالمنةةاطرُ

يةةرُفيزحرلاةةه،ُلانُلةةرُيسةةتحب،ُفلوةة ُالضةةربُ 

المبةةةةةر ،ُالُالوقةةةةةابُالمؤقةةةةةتُليةةةةةدركُالرسةةةةةال ،ُ

هُلسبحااهُصاحبُ ةأنُالسةمالاتُلاالرض،ُبلطفة

 ُالب ةةري ُعةةنُالطريةةللدًُلرحمتةةه،ُحةةينُتحيةةدُ

لُيحبةةر،ُللطةةيُاذُلةةرُيبوةةثُلاةةاُافنةة ُمةةنُعاةةدً،ُا

رُقةةةةدُنصةةةةاعق ُتقتلةةةة ُالب ةةةةرُمةةةةنُلحةةةةلد ر،ُبةةةة ُ

ةةةةلالةةةةلدُالرحمةةةة ُ ه،ُاالاتقةةةةارُليبلفاةةةةاُرسةةةةالترُلانن

.فسبحانُالر يدُلالهادتُلاللدلد

الهاــــــش
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اَاَلإ ذُ ﴿..تأملتُ  ىَِٕك ُ ق ل  ـ ٰۤ َملَ ل  د لاُ ل  ح  ـَٔاَدرَُٱس  اُ فََسةحَُل  ُٰۤد لٰۤ ل ةي َُإ الر إ ب 

دُ قَةةاَ ُ ةةح  ةةتَُل َمةةنُ َءاَس  ةةاَنلَق 
ࣰ
يا الحةةظُكيةةيُحةةاءُاالمةةرُ ط 

نُبةأاهرُبالسحلدُففولةلا،ُسةحلدُالتحية ،ُلمةنُكةاالاُيولمةل

ُمكااةة ُحضةةاُبهةةاُ ةةذ! سيوصةةلنُهللاُفةةاُارضةةهُ اُ،ُات 

ينُاالاسانُفةاُ ةذاُالكةلنلُكةرُالحةظُكيةيُانُكةالُالطةرف

مةةنُ ةةذاُالمنلةةلقُالحديةةد،ُ( اال تتتبشا )كةةانُلةةهُملقةةيُ

ةحُ )مةدفلاُبةالكبرُاسةتفرابهُفابلي ُكةانُ ةتَُل َمةنُ دُ َءاَس  َنلَق 

ةةا
ࣰ
يا ،ُعبةةرُق ُبال ةةفمةةدفلاُاسةةتفرابهرُلالمال كةة ُكةةانُ،ُ(ط 

درُعنُالحكمة ُمةنُحوة ُباةاُق-سؤا ُاستر ادُلاستفهارُ

ةا،ُنلفاءُفاُا رض،ُل رُسيفسدلنُليريقلنُالةدماءُظ لم 

،ُملقةيُمهيةبُلبةدءُملحمة ( يرُإاهرُفلقُذلةكُسةحدلا)

باةةةاُب( لحهةةة ُاظةةةر)طليلةةة ُكةةةانُفيهةةةاُلكةةةالُالطةةةرفينُ

اُاالاسةةان،ُللةةرُتاتهةةاُفصةةل ُالملحمةة ُبوةةد،ُلمةةاُزلاةةاُفةة

ظةرُمة ُ﴿ُمةنُيفسةدُفيهةاُليسةفكُالةدماء ،ُلابقةيُااتم هد

إاةاُ: المال ك ُالفص ُا نيرُحينُاحةابهرُهللاُعةنُسةؤالهر

ُالبةةةةا رةُفةةةةاُنلقهةةةةر،ُ َكةةةةر  اعلةةةةرُمةةةةاُالُتولمةةةةلنُمةةةةنُالح 

.  الفهرناستلالمقاصدُالوظيم ُمنُ

اال تبشا 
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الرحةا ُلالاسةاء،ُل ةلُمةاُيوةززُ( و ت م ُوهمت ل).. تأملتُ 

مية ُك ُماهماُلآلنر،ُاذُمةنُالماطقةاُانُالُيكةلنُح( لفتا )

فهةل( الفتاة )ا  ُا رضُبذاتُاللسام ُلذاتُالحمةا ،ُامةاُ

يةهُعمةاُيكةلنُعل( لمحة )مسارُمطللب،ُكاُيماحكُسبحااهُ

فةالُراُحما ُرحا ُلاساءُا  ُالحا ،ُليصبرُكليهماُليتصب

بتوةددُالفتا ُيتوةدديازلقاُل ماُمازاالُعليُا رض،ُلملم،ُ
فةةاُالزياةة ُعلةةيُا رضُل ةةلُمةةاُيكفةةاُلتقريةةبُم ةةهدُمةةاُنُ 

،ُحينُيكلنُمماُالُعينُراتُلالُنطةرُعلةي(فهلُا عظر)

عةةةنُمةةةد،ُضةةةويُ ةةةذاُ  ُ قلةةةبُب ةةةر،ُلإاهةةةاُإل ةةةارةُايضةةةا

مةاُ،ُف(ملمة،)حينُتازل ُقدمةهُفيفةرقُعبةرُمحةردُاإلاسانُ

لمةةةالكُا مةةةرُ(!! ا عظةةةر)عسةةةاًُانُيكةةةلنُإذاُ  ةةةك ُ ةةةذاُ

وةةد ُلقلةة ُالبصةةرُحةةينُحةةاءتُ﴿َُلالُتَُ(  ةةفيُالقلةةب)تهةةذيبُ

ياُ ،ُادركُرسةللااُالكةريرَُعيااَكَُعاه رُت ريد ُزياَ َُالَحياة ُالةديا

ذلةةةةةكُفةةةةةزادُحةةةةةينُصةةةةةارُبةةةةةا ف ُاالعلةةةةةيُفةةةةةأكايُعليةةةةةهُ

َُلماَُطفي مادحا ُهللاُ .﴿ماُزاَغُالبََصر 

الو  م 
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ل هُالت ةةلي ُالةةةذتُيتوةةرضُاليةةةهُالةةدماغُفتاقلةةةبُعلةةيُضةةة..تأملةةتُ 

اُالمفا ير،ُليصيرُمدركُالحال ُحراماُلمدركُالحةرارُحةالال ،ُل ةلُمة

بةهُلبكتُادلاتُالفربُللسةا لهرُانُتوةززُلةهُكمسةارُالاقةالبُيهةلت

لهاُفاُاالاسانُليصب،ُدلنُالحيلانُفاُسللكه،ُلكم ُ لا دُالُحصر

وُ(حفتتثُالحقتتو )ذلةةك،ُللوةة ُمةةنُدقيقهةةاُفةةاُمحةةا ُصةةااع ُالولةةلرُ

لُفالفربُالضةا ،ُير ةبُفةاُتحلية ُكة ُ ةاءُمةنُحللةهُالةيُاقةلدُا

لالفاةلنُربماُللذ ب،ُفتوام ُم ُالولةلرُلالكقافة ُلاالبتكةاراتُلالكتةب

هةةلرُفحللهةةاُلمصةةادرُياتةةزاُعبر ةةاُاالمةةلا ُالطا لةة ،ُفأنةةذُيةةرلجُلمف

مااوةاُمةنُ،ُفحدُمنُاات ارُالولرُليصب،ُحكةراُعليةه،(السرق ُالولمي )

ر ةةاُاات ةةارًُاالُبةةاذنُمةةنُعاةةدً،ُم ةةرعاُلقةةلااينُلعقلبةةاتُيحفةةظُعب

نةزا نُحقلقُالكتةابُلالفاةااينُلالمبتكةرين،ُحةاعالُكة ُمةاُياتحلاةهُك

قةةارلنُالُيابفةةاُ حةةدُانُياةةا ُماهةةا،ُمةةاُحوةة ُاالمةةرُاالنةةر،،ُعبةةرُ

ت ةةةةريواتهُيملحةةةةلنُفةةةةاُالحهةةةة ُلالفقةةةةر،ُللولةةةةهُالُيكتةةةةرثُلهةةةةر،ُ

ُ ةةلُالسنةةيد،ُلاحةةنُاذُاقةةطالمةةاُ ل ُالُاعتبةةر رُفرصةةاُتسةةليقي ،ُلظةة ن

نُإ)قةا ُبأ ُإنُاردتُانُتحفظُحقلقك،ُبداف ُانُالُيأتاُمنُبوةدكُلي

ظُ،ُلكةنُاطلة ُمةاُتلصةلتُاليةهُمةنُعلةرُبوةدُانُتحفة(انلكرُقدُسةرق

رتقةةاءُحقلقةةك،ُفا ةةرُالمورفةة ُزكةةاةُلاةةلرُللب ةةري ُليوياهةةاُعلةةيُاال

حفكُبب ةريتهرُلتوميةرُاالرض،ُلسةةبحااهُفهةلُالولةيرُاذُحةةررُفةاُصةة

رُذلكُالذتُااحزتُفالُتبالا،ُامةاُمةنُير ةيُمةنُعلمةك،ُحتةيُلانُلة

فكركُل( لي ُبسارقُلااماُ لُاا رُ)يدرجُاسمكُفيماُاقلهُعاك،ُفهلُ

بة ُلراف ُدرحتكُاذُاذنُهللاُانُيا رُعلمةكُبأدلاتةهُفصةارُلةكُاداةُ،

احةةد رُلولاةةاُاكةةاف هرُاذُكةةاالاُسةةبباُفةةاُا ةةرُالمورفةة ،ُحتةةيُلانُكةةان
.كسبالتنُبمدفلعاُ

شالتاون
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صةاتُاصابُاسهرُال ةركاتُفةاُالبلرالذتُ(الالل).. تأملتُ 

ينُالوالمي ،ُلاال تةزازُالةذتُاصةابُاقتصةادياتُالةدل ُكالصة

ل ير ةةاُإكةةرُفيةةرل ُكلرلاةةا،ُ ةةل ُكهةةذاُممكةةنُانُيصةةيبُ

ُ  بك ُاالاتراتُعبرُفيرل ُمماك ،ُتتوط ُع لةيُضةل هُايضا

حركةة ُحركةة ُااتقةةا ُا مةةلا ُفيمةةاُبةةينُالباةةلك،ُلتتوطةة ُفيةةه

ا قمةةةةارُالصةةةةااعي ،ُفةةةةالُيصةةةةب،ُلحةةةةلازاتُالسةةةةفرُحياهةةةةاُ

الرضُلالُلألسلح ُالملحهة ُإلكترلايةاُقيمة ،ُلترتةا ُاقيم ،ُ

ب ةرُفيمةاُبةينُلمنُعليهاُعبرُماُك بن لتُبهُمنُ باك،ُفياتقة ُال

 يسةاُالدل ُدلنُتأ يرات،ُلتوللُبود اُقيم ُالدنلابُكااقة ُر

تُفةةاُال ةةلارا،ُليولةةلُصةةلتُالمبةةداُالحةة ُعلةةيُالباطةة ُالةةذ

لاةاُ،ُذلةكُإنُكلر(الُظلرُاليلر)مولااُ( صااع المكرُ)اعتمدُ

حةةاتهرُمةةاُ ةةاُاالُإ ةةارةُللاةةابهينُليتهيةةؤلاُلحقبةة ُحديةةدةُبمات

وةةدُالتةةدميرُلم ةةاريوهرُالبايليةة ُلالتامليةة ُلالرتقةةاءُبةةالتوميرُب

الةةةذتُاز ةةة ُالمةةةلاردُلاالرلا ُلالطاقةةةات،ُلليتةةةذكرلاُحةةةينُ

بهةةاُمةةنُيقةةذفلنُبماتحةةاتهرُلم ةةاريوهرُالباا يةة ُعلةةيُمةةاُياتا

َُاق  ُمر نر .َُرميُ ﴿َلماَُرَميَتُإ ذَُرَميَتَُللك 

الاــــــلل
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متتتشُورالصتتتاشُ)الوالقةةة ُفيمةةةاُبةةةينُ..تأملةةةتُ 

،ُفانُادركةتُمةنُانُمحدلدية ُعمةرُ(اإلم  ف

اإلاسةةانُتحةةدنًُمةةنُانُيطةةال ُاحةةداثُمةةاُبوةةدُ

الم ةةةةةة ُعةةةةةةار،ُل ةةةةةةلُمةةةةةةاُيحولةةةةةةهُمهملمةةةةةةاُ

ورُليحولةةهُي ةة( مسةةأل ُتةةأنيرُالاصةةر)حيةةا 

نُيوةي ُبتأنيرُمدادُهللاُبالاصر،ُفللُقدرُلهُا
الةةرُيقةة ُسةةبحااهُ﴿َلكةةانَُ،ُ) درك(لم تةةاُعةةارُ

َُعحةةةلال   اسةةةان  داةُا( الصةةةبر)لةةةذاُصةةةارُ! اإل 

ة ةالة ُاستواا ،ُإذُقةا ُ﴿َلاسةتَويالاُب الصر َُلالصر بر 
َُعلَيُا إ الن ويَن َلإ ارهاُلََكبيَرةُج .لنا  

العمـــــش
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حةةينُيتوةةد،( ماتت  ُال تتع ُوالاتتمول) ..تأملتت ُ 

سةنُااةاُعاةدُح) اطاقهُالنيا ،ُفاُالحديثُالقدسةاُ

حةينُ،ُف(ظنُعبدتُبا،ُفلةيظنُبةاُعبةدتُمةاُي ةاء

لبُهللاُيطلةةبُالوبةةدُمةةنُربةةهُالمففةةرةُلالتلبةة ،ُفيتةة

بةدُ ةذاُعليه،ُب ُيزيةدُاذُيحةل ُسةي اتهُحسةاات،ُفو

لرُالففةة)يةةرا نُعلةةيُاسةةماءُلصةةفاتُهللاُفةةاُمكةة ُ

مةةةاتُ،ُلعبةةةدُيحتهةةةدُ نُيبلةةةاُبقلبةةةهُمقا(لالتةةةلاب

ناصةة ُمةةنُالتلاصةة ُمةة ُهللا،ُفيكةةلنُر ااةةهُعلةةي

 ُالقةدل ،ُالرافة) اسةماءُلصةفاتُانةر،ُفةاُمكة ُ

يهمةاُ،ُفذاكُفاُمازل ُل ذاُفاُمازلة ُلكل(النافض

ولاُمةةار ُالوبلديةة ُليسةةتحقاُالحاةة ُلفةة ُايةة ُمةةاُسةة

القلةةةب( سةةةالم )اليةةةه،ُليظةةة ُالتفاضةةة ُفةةةاُمةةةد،ُ

،ُليولةلُحةينُا ةدُكليهمةاُصةفاتهُسةبحااهلطمأاياتهُ

.بسو ُربهُدرحات

ح فُالثف
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يتنطةةةةةيُحةةةةةينُ( التن تتتتت ل)..تأملةةةةةتُ 

ادرُالحلاحز،ُفم ُك ُحاحزُيتنطاًُيب

 ،ُبالتصةةةةةةفي ُلالت ةةةةةةحيالحضةةةةةةلرُ

الحمهةةةلرُلت ةةةحيوهرُإابهةةةارليةةةزدادُ

ا ،ُبقةةدرُالولا ةة ُالتةةاُيتنطا ةةاُالنينةة

لكذلكُااتُمة ُالولا ة ،ُفأمةارُعقةلق

ابةةةةةةنُالُا ةةةةةةلزُزلحةةةةةةهُالُزلجُالُ

نُف رسكُتد لرُفاُتحارةُالُفتا ،ُمرن

هةةاُالولا ةة ُليمكاةةكُمةةنُتنطيإلمتطةةاء
.لتفلز

ـــــ ل التنـ 
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،ُفهةلُ(ا)فاُ نصي ُابيااُملسةيُ( التوازف)..تأملتُ 

 ُعبةرُإذُيذكرُلااُالقرقنُمالم،ُمنُ نصةيتهُاالافوالية

ارُالُيةاُابةن) الُكماُفاُ( فلكزًُملسيُفقضيُعليه) 

وةةةرُ،ُفهةةةلُكةةةذلكُلطيةةةيُمف(تأنةةةذُبلحيتةةةاُلالُبراسةةةا

اُفسةةق) بم ةةاعرُالةةلدُللةةينُالحااةةبُل ةةلُمةةاُاحةةدًُفةةاُ

فمةةنُيبةةادرُفةةاُندمةةهُالضةةوفاءُيكةةلنُر يةةيُ( لهمةةا

كةةلالتُالقلةب،ُليتمتة ُبةةادراكُ يةرُمسةةبلقُفةاُبرلتل

التوامةة ُمةة ُالاسةةاء،ُلملمةة،ُذلةةكُحةةينُقةةا ُالمراتةةه،ُ

ندمة ُلمتمةكال ُبالرافة ُموةززاُ( اااُااستُاةاراامككلاُ)

لطةةيلولةةهُيأتيهةةاُبقةةب ُمةةنُاةةار،ُ( سةةب ُاحةةلر)مةةنُ

بيةاهرُرحماء)ملسيُ ذاُيذكرااُبتلحيهُربااُللمسلمينُ

حوةة ُ،ُتلةةكُموةةاييرُالتةةلازنُالتةةاُت(ا ةةداءُعلةةيُالكفةةار

هاُاافوةةةاالتُاالاسةةةانُلسةةةللكياتهُتصةةةبُفةةةاُمسةةةارات

.الصحيح ُدلاماُتطريُالُتقصير

التوازف
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اُابهةةاُحةةينُتقةةدرُلمسةةتحقيهاُفتكةةلنُفةة( الم  كتتأر)..تأملةةتُ 

امةاُاالبهةارُ( مفلةي،ُلمضةملن)صلرة،ُفهاُمةنُحةز ينُ

ينُتطةال ُفهلُحينُيفاح كُالمرس ُبماُلرُتتلقوه،ُللولةكُحة

تتسةةاء ُعمةةاُيمكةةنُانُيحملةةهُلةةكُمةةنُرسةةال ،ُ( المفلةةي)

ر،ُللمضةملنُاكبةالم ةاعرتلالتفليةيُ ةلُمةاُيحوة ُاللقة ُ

مةةة ُ يةةرُإنُمكافةة تُهللاُتتاةةلاُلتأنةةةذُمسةةاراتُانةةر،،ُفك

ليةهُفيحزيكُهللاُعليُمةاُاقةدمتُع( الحزاءُمنُحا ُالوم )

الحةزاءُالحسةنُبفةالي)منُعم ُإنُصال،ُالُسةيئ،ُلكمة ُ

( يب بفةاليُمصةيب ُلمضةملنُمصة)،ُلكم ُمكاف ة ُ(مصيب 

عليةةهُموةةززاُبةةذلكُللصةةبرُفيكةةلنُالحةةزاءُبمقةةارُالرضةةي،ُل

حلاُتةذكرتُالصةالحينُحةينُارتقةةلاُبالمقامةاتُمةدارجُفاضةة

لمةاُ( يب المصيب ُلمضملنُالمصة)يترقبلنُالمكاف  ُبفاليُ

فيهةةةاُمةةةنُعطةةةاءات،ُفةةةذلكُممةةةاُالُيدركةةةهُاالُالانبةةة ،ُلالُ

قةربُ)يستلعبهُاللاقويلن،ُلمنُ ااُكةانُالتنوةريُعلةيُهللا

قةةلااينُحةةينُيةدركُ ةةؤالءُموةادالتُالب اةةاُالتحتية ُل(لارتقةاء

.االرضُلمنُعليُا رض

الم  كأر



26

يقدرُعليُحمة ُحينُتحتم ُلت ك ُلااُحبال ،ُحب ُج( الفت ئل)..تأملتُ 

لعليُحم ُاطاانُمنُالمةلادُعبةرُالرافوةات،ُذلةكُمفهةلرالحسلرُ

ينُتتظةافرُلالتوةالن،ُلكةذلكُحةالمة زرةيبياهُهللاُلاةاُفةاُتفوية ُقةيرُ

و(التنلحةةةهُاحةةلُ ةةةدي)الحهةةلدُفةةةاُ هةةةاُ،ُفتلةةةكُالقةةل،ُلالهمةةةرُبتحمن

ههةةاُاحةةلُلحهةة ُلاحةةدةُيكسةةبهاُالقةةلةُلالمتااةة ،ُلحةةينُتكةةلن لتلحن

ديُالما ةلد،ُلبالتلكة ُعلةيُهللا،ُيتحقة ُالهة( باين ُالتفييةر)مدفلع ُ

دَُلامارُ لاح  ُلَُ﴿َللَلُ اَءُمر ُلََحوَلَك رُا مر ُ  َُمنُيَ اء  نُي ض  ي َللك  يَهدتُةُ 

ُ ،ُلاقةيُلبر ة ُعاةدُ هدتُمةنُ،ُفةا ُسةي(يهةدتُمةنُي ةاء)َمنُيَ اء 

ا  مة ُر بُبالهداي ُلعلةرُماةهُإيكةارُالحة ،ُفيلفقةهُفضةالُماةه،ُاذا ُ

م ةةةةي   ُ لتتلل ةةةةاُتباعةةةةا ُبم ةةةةي تهاُالالُ  ُممكةةةةنج  ُهللا،ُاللاحةةةةدةُامةةةةرج

دةُقادرةُعليُدحضُالظلر،ُلانُتكلنُدرعاُلاقياُكأم ُلاحةلتكلنُ

لنُامارُمكرُالماكرين،ُل لُماُيؤكدًُالتلحيهُاإللهاُفاُحمية ُ ةؤ

مةاعا،ُالحياةُالقا رُعليُمسلكينُإكاين،ُا ل ُمسلكُفردتُلقنةرُح

َُال ُمر ُمةاُب قَةلرُ﴾لالحماعاُالُيةترُاالُبوةدُالفةردتُفةاُمكة ُ﴿إ نر ُي فَي نةر 

رُ ُفمسةةارُالتفييةة ةةه  ( الفتيةة )رُيمةةرُعبةةرُذاكَُحتنةةيُي فَي نةةرلاُمةةاُب أَاف س 

لي ُمماُتقلرُبهُليتظافرُم ُفتا  ُاآلنرينُبحل ُهللا،ُلذاُالُت حقنرُالق

قدُ أاكُتكلنمنُار ادُالباك،ُالُلذليك،ُالُ صحابك،ُلإذُذاكُ
(.علن ُلاص )رميتُبيدُهللا،ُلعليُذلكُ

الفت ئل
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انُلةةي ُبالضةةرلرةُكةة ُمةةنُيتحةةدث.. تأملةةتُ 

فةة ُاللفةة ُالوربيةة ُانُيحسةةنُال ةةور،ُذلةةكُإنُالل

لةةةرُلال ةةةورُصةةةااع ،ُللةةةي ُكةةة ُمةةةنُتولةةةرُ ع 

ياتُالرياضياتُيحسنُالهادس ،ُذلكُإنُالرياض

لرُلالهادس ُصااع ،ُللي ُك ُمنُتولةر القةيرُع 

ل ُوتاتب)ادركُالدعلةُلها،ُذلكُإنُ نلف ُالقن ُرِّ

اُ ( صم ر  مسةارُلفاُ﴿اعَملةلاُقَ ُداللَدُ  ةكر 

ُفةةاُت ةةفي ُقيمةة ُال ةةكر،ُلفةةاُ﴿ك اةةت رُنَُ ةة ﴾ يةةَرُا مر

رلَنُب المَُ ُتَأم  َحتُل لانا   َُلتَاَهلَنَُعةنُ ا نر  ورلي 

ُ ُحثُفاُتفوي ُالقيرُ اَكر  انُبحكةراع كصاالم 
.(ا مر )صارُمحلر اُ

الصم ر 
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لنكهةاُالوحةزُحينُاصف ُللحدةُالتاُتَمَُ.. تأملتُ 

 ،ُبرف ُملوق ُاليُفمهاُمنُدلنُمسةاعدةُلتأكة

لاصةةيُذلةةكُباإلاحةةاز،ُلحةةينُينطةةلُالموةةاق

،ُنطةلتينُالةةيُاالمةةارُبوةدُسةةكلنُدارُلسةةالات

مةةةاُلاحتفةةة ُباإلاحةةةاز،ُفلةةةكُانُتتصةةةلرُححةةةر

تاحةةزًُااةةتُمةة ُكةة ُنطةةلةُتنطل ةةاُمةةنُدلنُ

في ُمساعدةُعبرُسوا،ُفهةلُمةاُيسةتح ُالتصة

السةةوا،ُفةةالُاعمةةا ُفةةاُكةة ُمةةاُتقةةلرُبةةهُمةةنُ

و لاحتحقرُمماُتؤديهُمنُعم ُلانَُصف ر،ُ

إامةةةةاُ)دافوةةةةكُفةةةةاُاإلاحةةةةازُ،ُذلةةةةكُ( المن تتتت )
.(االعما ُبالايات،ُلانُلك ُامرئُماُال،

االمه ز
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نُاالُبوةةدُحةةينُا( االلبتت ز)مةةاُالُيك ةةيُمةةنُ.. تأملةةتُ 

زيةزُحةاءُيحكرُهللا،ُفلفزُتقطي ُاصاب ُاسلةُامراةُالو

اليةهُتفسيرًُبودُساينُمنُسحنُيلسةي،ُلمةاُتوةرض

رُملسيُمنُملاقيُم ُالنضرُحاءتُبودُافةاذُالصةب

بوةدُالذ بُالذتُادنَعةلًُانةلةُيلسةيُااك ةي،ُللفزُ

هاُانُطلتةةةهُالوقةةةلد،ُفمسةةةارُااللفةةةازُالتةةةاُيستورضةةة

يمةاُبوةدُكةاُيك ةيُلةكُف( للصةبر)القرقنُإاماُلتمتكة ُ

فةاُيلطةيُبةكُبةانُالُتولةر( اللطيي)اسرار ا،ُل اهُ

في ُالتلحيةةةهُلاالر ةةةادُلحةةةينُانُتسةةةتحياهةةةا،ُبقصةةةدُ

فةاُللرسا  ُالملح ُإليكُلتدركُالحقةا  ،ُل ةلُمةاُتةر

 ُاالنُحصةة)مكةة ُاسةةتفاق ُامةةراةُالوزيةةزُحةةينُقالةةتُ

فَك(الحةة  ةةاُالسرةةفياَ ُ  ااَةةتُل َمسةةاكيَنُ ،ُ،ُالُحةةينُقةةا ُ﴿اَمر

،ُالُفةةالُتوحةة ُانُلةةرُيتسةةايُلةةكُك ةةيُلفةةزُمةة ُاباةةك

 ُصديقك،ُالُحتيُم ُامتةك،ُل ةلُمةاُيحولاةاُفةاُحالة

اُاواياهُ .(فاصبر)تفسيرا ُمنُالقل ،ُحينُالُادركُعمن

االلبـــــ ز
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يلسةةيُالُالححةةبُفيمةةاُبةةينُالابيةةينُيوقةةلبُل( االمفصتت ل) ..تأملةةتُ 

صةا ُااف) كةانُاافصةا ُمةنُطبقتةين،ُطبقة ُمادية ُلقةدُعليهماُالسةالر،ُ

صةا ُحيثُكةانُاالاف( بححبُلألنبار)لانر،ُطبق ُإنباري ُ( حسدت

برية ،ُعليُا دً،ُفكانُمنُالممكن،ُاذُكاااُابيين،ُانُيتلاصالُعبةرُح

هُمةة ُلكةنُاقتضةةتُم ةةي  ُهللاُانُيكةةلنُاالافصةةا ُلالححةةبُعلةةيُالحةة

ديةةدة،ُتةةلفرُكافةة ُاركةةانُالتلاصةة ُلالتفاعةة ُبياهمةةا،ُلفةةاُذلةةكُحكةةرُع

فقةةدُحةةررُكليهمةةاُاللالديةة ،ُحةةررُاالبةةنُاالب،ُلحةةررُ( الحرمةةان)ماهةةاُ

اةهُابحرمانُيةذكرااُبمةاُاقةدرُعليةهُابةرا يرُمةنُفوة ُحيةا ُاباه،ُاالبُ

بيةهُكمةاُالرعاية ،ُفلةرُيتضةل ُيلسةيُمةنُا،ُلماهاُ(تلهُللحبين) حينُ

تضةةل ُانلتةةهُمةةنُابةةيهرُالرعايةة ُلاالر ةةادُلالواطفةة ،ُلماهةةاُرسةةلخ

رُااليمةةان،ُفلةةلالُرسةةلخُايمةةانُكةةالُالطةةرفينُلمةةاُتمكاةةاُمةةنُالتصةةب

يةانُمةنُلاالحتساب،ُفهماُلرُيقلماُبوم ُاستحقاُعليةهُعقابةا،ُلماهةاُتب

لن،ُانُهللاُ لُالل اب،ُل ةلُالةربُالمتكفة ُبار ةادُالوبةادُحةينُيؤلبة

 ُبةذلكُلماُربُا سرةُاالُسبباُفاُالهداي ُلالتلحيهُلاالر اد،ُلتتحقة

،ُعليُالضةا ُالةذتُرفةضُاالسةتحاب ( ال هلد)مسأل ُانر،ُاالُل اُ

ُ ،ُلماهاُانُهللاُقدُبي نُلإلاسانُحةينُنلقةهُ﴿ل تَكلالاُ  َهداَءَُعلَيُالانا  

الارحةةَدين  ُفةةالُمبةةررُلسةة للكُطريةة ُالصةةلابُمةةنُالنطةةأ،ُ﴿َلَ ةةَديااًُ 

يةادةُالضال ُحا ُلرُيهيئُلكُهللاُاسرةُحاضا ،ُلماهةاُانُالفةال ُلالر

اإلنةةال ُمةةاهجُ)ممكاةة ُحتةةيُمةة ُعةةدرُتةةلفرُا سةةبابُحةةا ُيكةةلنُ
(.حياة

االمفص ل
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امةة ُارتسةةمتُعلةةيُ( تناتت )مالمةة،ُ..تأملةةتُ 

لحههُإكرُرحلعهُمنُمهم ُفاقتُالوار،ُحةينُ

اتمكةنُمةنُانُاحقة ُ ةدفاُلالُحتةيلرُ)قا ُ

بة ُلالُيولرُااهُقدُحقة ُالككيةر،( ماُدلنُذلك

لولةةهُاصةةابُعةةينُالهةةدي،ُفةةذاكُالةةذتُلضةة ُ

دًُبذرةُالزيتلنُفاُالتراب،ُلرُيةدركُمةاُحصة

ا حفةةةادُمةةةنُزيةةةتُلفيةةةرُ ةةةيدُاالحفةةةادُعلةةةيُ

 ُضةةةل هُمصةةةا ،ُفمصةةةاا ،ُفوالمةةةاتُتحاريةةة

،ُاالُمةاُسةويلإلاسةانُعالمي ،ُذلةكُلانُلةي ُ

واياةةهُفتحقيةة ُا  ةةدايُيكةةلنُبالسةةواُالُبمةةاُت
. منُاتا ج

التناــــــ 
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تبريةرُم(ا)الفةالرُعلةيُيةدُالنضةرُ( قتتل)فةاُمسةأل ُ..تأملتُ  كة ُ ةذاُ،ُمحةالالُ 

رُقتلةةه،ُالسةةللكُفةةاُ ةةأنُطفةة ُلةةرُيبلةةاُالحلةةرُبوةةد،ُللةةرُيصةةدرُعاةةهُبوةةدُمةةاُيبةةر

ا( ا)فتذكرتُماُقالهُهللاُفاُ أنُعيسيُ َُمكََ ُعيسيُع  ُقَدَرُنَُ﴿إ نر لَقَهُ َدُمر َُكَمكَ  

ك نُفَيَكلن  ،ُإ ارةُإليُانُفاُمك ُقاَ ُلَهُ  نُت راب﴾ُك رر  ُنل ُقدرُحاءُعيسةيُدلنُم 

كالُاب،ُفسبحااهُكذلكُكانُمنُالممكنُانُيحو ُملتُالفالرُعلةيُيةدُحركلمة ُمة

ُمنُانُي قت ُعليُيدُإاسان،ُللكاهاُم ةي  ُهللا،ُحيةثُانُتحقة ُا ل ةلُلاتيحة ُبدال 

ااتُيدُهللاُسيكلنُلاحدا ،ُصارُالقت ُادعيُل حَكرُعديدة،ُماها؛ُانُتلكُك( الملت)

دُانُيحقة ُإذُقتلتُللرُتكنُيدُالنضر،ُفقدُكانُالنضرُممةكالُعةنُهللاُفيمةاُيرية

َعنُاَمةرتُ  ،ُفقةدُكااةتُحمية ُبم ي  ُهللا،ُليؤكدُذلكُالنضرُإذُقا ُ﴿َلماُفَوَلت هُ 

تة ُتلكُا حةداثُبةأمرُمةنُهللا،ُمةنُنةرقُالسةفيا ُ،ُلرفة ُالحةدارُ،لكةذلكُفةاُق

نُا مةرُب ةك ُالفالر،ُفسبحااهُ لُالم  نةراُلاحةنُملتزمةلنُبت ةريواته،ُللاسةتبي

ر،ُفةاُالض،ُ،ُاالحظُكييُانُالنضرُلرُيطلبُالمففةرةُمةنُهللاُعةنُقتلةهُللفةال

نُبةأمرُمنُهللاُانُيففرُلهُعماُقت ،ُبحكرُانُالقت ُلةرُيكة( ا)طلبُملسيُحينُ

ُقا َُمنُهللاُمك ُماُظهرُفاُ ملسيُفَقَضيَُعلَيه  ُ﴿فََلَكَزًُ  ةيطان  ُال ر ةنَُعَمة    ذاُم 
ُإ اناَُظلَمتُ  ُقاَ َُرب ن بينج ُم  ُم ض  ٌّ َعد لٌّ إ ارُإ ارهُ  ُاَفساُفَا ف رُلاُفَفَفََرُلَهُ  هُ   ةَلُالفَفةلر 

حير  ُلعليةةهُ فةةرُهللاُذابةةهُلتوديةةهُعلةةيُالت ةةري ُ،ُامةةاُالحكمةة ُا  نةةر،ُفهةةاُالةةرر

،ُل ةذاُلف ُماُيقررًُهللاُمنُت ري ُالُمةاُاقةررًُاحةنُالب ةر( لالطاع اإللتزار)

ُإ ارك رَُظلَُ ُياُقَلر  ه  كُ ماُتؤكدًُاآلي ُ،ُ﴿َلإ ذُقاَ ُملسيُل قَلم  نناذ  حةَ ُمت رُاَاف َسك رُب ات  ر ُالو 

اَدُبار   ك رُفَتةاَبَُعلَةذل ك رَُني( فَاقت للاُاَاف َسك ر)فَتلبلاُإ ليُبار   ك رُ ُلَك رُع  يك رُإ ارةهُ   ةَلُرج

حير   ُالرر اب  ةا،ُلتكتمة ُالصةلرةُحاءُبقت ُالاف ُبأنُيَْقت ُبوضفاالمرالترلن كرُبوض 
.بر اا،ُحيا ُمسارين،ُاالل ُاالمتكا ُ لامرُهللا،ُلالكاااُادراكُالدرل ُلالو

التاشن 
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ُعبةرُ﴿َللَة( دقنتقُرلت ُالتم ف )محدداُفةاُ.. .تأملتُ  يَ ُالةذرَكر 

،ُ(الواطفةة )َكةةا  اكيُ ُحةةينُيك ةةيُلاةةاُالقةةرقنُالفةةارق،ُففةةاُ

ان،ُ يةةرُلبالتحديةةدُاحةةلُفقةةدانُالللةةد،ُيبةةينُلاةةاُااهمةةاُمتسةةالي

لاةاُم ةاعرُااهماُيتباياةانُفةاُردةُالفوة ،ُفمة ُالةذركرُيك ةي

َسةةفيَُعلةةيُيلس ةةَيُ﴿َلتَةةَللنيَُعةةاه رَُلقةةاَ ُيةةاُاَُ( ا)ابياةةاُيوقةةلبُ

ةةَلُكَُ ُفَه  ةةزن  ةةَنُالح  م  ةةتَُعياةةاًُ  ظةةيرج ،ُلاالحةةظُكيةةيُااةةهَُلابيَضر

ضُعاطفة ُارُيلسةي،ُفةاُحةينُاسةتورإسةتوراض ف ُعةنُ

إ ليُا م ُن َُعيا ُلواطف ُارُملسيُاحلُاباها،ُ﴿فََرَددااًُ  َُكةاُتَقَةرر هةاُه 

بُالرحةة َُلالُتَحةةَزَنُ ،ُمةةاُي ةةيرُلأللةةرُالوةةاطفاُالةةذتُيصةةي

دانُاحلُابااءًُفةاُمكة ُمةاُيصةيبُالمةراةُمةنُعاطفة ُإكةرُفقة

الرحة ُالللد،ُلبيانُدقية ُللفةارقُفةاُردةُالفوة ُحيةا ُقةدرة

ذاُفةةاُالترحمةة ُامةةارُعةةدرُقةةدرةُالمةةراةُفةةاُتحملهةةاُالفقةةدانُلةة

كُإ ةارةُإلةيُللمةراة،ُلكةذل( َلالُتَحةَزنَُ)،ُلُ(فََرَددااً ُ)حاءتُ

قةدانُانُمد،ُالتحمة ُلةد،ُالرحة ُيكةلنُاكبةرُفلولةهُيصة ُلف

تةلرُك)بوضُلظةا يُحسةدًُاتيحة ُتحرعةهُا لةرُلطبوةهُفهةلُ

 ُفهلُالُيولنُعةنُقالمةه،ُل ةلُمةاُيةدعلُاالباةاءُللرافة( كظير

.فاُتوامالتهرُم ُقبا هر

ال تــــو 
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قةرقنُفةاُالذتُتورضُاليةهُال( اال تعشاضُالمف  .)..تأملتُ 

َُلَ ةرُر ةتُب ةه  ةاُملاض ُعدة،ُفماُبين،﴿َللَقَةدَُ مر ُب هةاُ ،ُلبةينُ﴿فَلَمر

ي اُ َنلَصلاُاَح  اهُ  أَذَنُنُاَبَرَ ُا َرَضَُحتنةيُيَةفَلَُ)الُ( استَيأَسلاُم 

لةاُ ُبمةاُيوبةرُعةنُاف  ُ سةي ُمفومة ُبالاةدر،ُلاُاَباُاَلُيَحك ةَرُمر

َُللَةةرُي ُ ةةه  ُفةةاُاَفس  ةةرُ ُمةةاُي ةةيرُلكةةذاُ﴿فَأََسةةرر اُيلس ةةي  بةةد  اُلَه 

ةنَُلكتمانُالفضب،ُالُ﴿ياُاََسفيَُعليُيلس َيَُلاب م  يَضرتَُعياةاًُ 

ةةَلَُكظةةيرج ُمةةاُي ةةيرُللحةةاالتُلالتقل ُفَه  ةةزن  بةةاتُالافسةةي ُالتةةاُالح 

رُيكةنُتتورضُاليهاُاف ُاالاسان،ُ يرُانُاالستوراضُ ةذاُلة

لةاف ُلحلي ُاسللبُبقدرُماُااهُليبينُا مية ُسةبرُاسةرارُ ةذًُا

يرُامةرُاالاسةانُلدلاف ُالسللكُلديهاُكاُتضبطُلتسةتقيرُفيسةتق

لةتحكرُعليُاالرض،ُفهلُكنليف ُانُتمكةنُمةنُتلحيةهُافسةهُلا

بم ةةاعرًُاانفةةضُموةةد ُالحةةرلبُلالحةةرا رُلتمكةةنُمةةنُانُ

الرُيمار ُالتواي ُم ُاآلنرُلتمكةنُمةنُانُيتةذلقُقيمة ُالسة

.التاُلرُيسح ُلااُالتاريكُفيهاُحقب 

رل ُالمف 
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ُ فاُالوللرُلالمواري،ُل لُماُحو ُالفربُم( التابنل).. تأملتُ  تقدما

نُفةةاُعلياةةاُاحةةنُالمسةةلمين،ُففةةاُاللقةةتُالةةذتُيحتهةةدُفيةةهُالمسةةلمل

رُالتسةةاب ُمةة ُالفةةربُفةةاُحصةةدُال ةةهاداتُالولميةة ُالوليةةا،ُاحةةد رُلةة

 ُطبيوي ُيتمكالاُحتيُاالنُمنُتحريكُالساكنُالذتُ رُفيه،ُل لُاتيح

ت ةفي ُ،ُبيامةاُاابةر،ُالفةربُب( سةب ُت ةفي ُالولةلر)عنُعدرُمورف ُ

فةةةابهرلاُبهةةةاُالحضةةةارات،ُمةةةاُحولةةةتُعلةةةلمهرُفحللل ةةةاُلتطبيقةةةاتُ

تحةتُلقةيمهرُف)الب ري ُتحكلاُماحاي ُتقديراُلاعترافاُبريادتهر،ُريادةُ

فاُمحتمواتاا  ُ ماُاؤمنُبهُبالر رُمنُتوارضهاُم ( لت ريواتهرُابلابا

لاةاُفةاُلت في ُالولةلرُقةدُحةثُعليةهُديااةاُالحايةي،ُلمنُدينُلقير،ُ

فاقُليص ُالقرقنُ لا دُ،ُبماُفاقُالت في ُللوللرُالبحت ُفاُالفرب،

ُبةهُيطةلاُمةاُل بةهُهللا( ا)فهاُ لُابيااُسةليمانُاحلُالقيرُلالرؤ،،ُ

بم ةةاري ُاحتماعيةة ُعبةةرُحفةةانُلمحاريةةب،ُعبةةرُمةةنُعلةةرُلقةةدراتُ

مةة( قيمةة ُال ةةكر)تحليةة ُ ةةنُلماتحةةاتُلم ةةاري ُ﴿يَوَملةةلَنُلَةةهُ  ُم  اُيَ ةةاء 

ُر َُلق ةدلر﴾ َُكةالَحلاب  فةان﴾ ُاعَملةلاُقَ ُداللَدَُمحاريَبَُلتَماكيَ َُلح  ةيات﴾ اس 

اُ صةبُفبالر رُمماُحضةاُبةهُمةنُما( ا)ل اُ لُابيااُيلسيُ(   كر 

إنلتهُبحلبُانيهُبةنُيةامينُبة ُعمة دُعبةرُلزارتُفهلُلرُيأمرُقسراُ 

ةو ُ ُعلةيُماُل بهُهللاُمنُعلرُتفسيرُا حالرُكاهجُبحياكة ُاححية ُص  ب 

تراي،ُإنلتهُادراكهاُفاحتضنُانيهُبذكاء،ُفت في ُالوللرُمهارةُلاح

بةادُ )ب ُمرتب ُتسلدُمنُناللهاُا مرُللكنُ ةنُع  ُم  َتُال رةكلر  ،َُلقَلي ج

الت ةفي ُفاحتهةدُبفالقرقنُملاءُبالوللرُل ةلُمةاُيحتةاجُالةيُالت ةفي ُ
لتظفرُفتسلدُمحدداُامتك .مساراُ 

التابنل
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لتنةرج،ُالحاالتُالتاُيتوةرضُاليهةاُالطبيةبُحةديثُا..تأملتُ 

مقارا ُم ُذاكُالذتُصارُمنُالنبةرةُلاالحتةرايُفةاُمةدالاة

لةكُامةراضُالقلةبُالُالسةرطان،ُذحاالتُمستوصي ُفاُمك ُ

اسا ُفةاُاالاتقةا ُمةنُمحةردُت ةني ُامةراض( النبرة)انُ

حةينُامراضُمستوصي ،ُلا مرُالُينتليُكةذلك ا و ُاحلُ

قدرتةهُيطلوكُهللاُعليُقالرُالب ةرُبةدرحاتهاُمةنُحللةك،ُفهةلُب

نةر،ُيححبهاُعنُالبوضُليحولهاُفةاُمةرا،ُاعةينُالةبوضُاآل

( سةتوملكلاامةاُلي( )لةي ُليؤذيةكُفتتةألر)فهلُاذُيريةكُم سةيهرُ

لُاذُلرفة ُمسةتل،ُاالدراكُلةديهر،ُل ةفاُاالر ادُلالتلحيه،ُ

ال ،ُكةرُلميةزاتُكةالث،ُميةزةُالنبةرةُالالسةتيفا كُانتاركُاامةاُ
سةةةبحااهُالُف( الو  تتت )السةةةتيفا كُلتنلقةةةكُبصةةةفاته،ُلانيةةةراُ 

اَف  ُ ُمر نةةةي  سةةةوَها ،ُذلةةةكُيسةةةتوملكُبمةةةاُالُتولةةةرُ﴿الُي َكل  ُل  س ةةةاُإ الن

لااصةح( لتستقرُافسك) ا ،ُلقةدُحةاءُباسةتوما ُهللاُلةك،ُمر ةداُ 

م ُبةهُفةاذاُاحببتةهُكاةتُسةموهُالةذتُيسة)فاُالحديثُالقدسةاُ

تةةاُلبصةةرًُالةةذتُيبصةةرُبةةهُليةةدًُالتةةاُيةةبط ُبهةةاُلقدمةةهُال

رلرةُلذاُلي ُك ُمةاُتتوةرضُاليةهُمةنُقالرُبالضة(يم اُبها

تُاسةتحلذُيكلنُعنُإكرُارتكبته،ُفلولكُتكلنُذاكُالطبيبُالةذ

(.فأدرك)عليُالنبرةُ

الو ــــ 
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كيةةيُانُادراكُعظمةة ُ ةةذاُالموبةةلدُ..تأملةةتُ 

الةةةةةذتُاوبةةةةةدً،ُالُتةةةةةترُاالُبةةةةةاالقترابُماةةةةةه،ُ

هةلُاذُلاالقترابُماةهُيواةاُالتنلة ُبصةفاته،ُف

يواةاُبالضةة( الحبةار)انتةارُلافسةهُ  ُ رلرةُاسةما

انُكمةةةة ُمكسةةةةلرُيحتةةةةاجُلحبةةةةر،ُلاذُانتةةةةارُ

يه،ُيوااُبالضرلرةُانُكم ُمنُيوص( التلاب)

انُكم ُ اةاكُمةن( الراف ُالنافض)لاذُانتارُ

الةذتُياتظرُماهُانُيرف ُعاهرُالواةاءُلالةبالء

بُل لُماُيستلحبُمنُاح ُانُتتقر،ُراصابه

ماةةةةهُانُتمةةةةار ُذاتُالصةةةةفاتُعبةةةةرُحبةةةةرُ

فة ُالمكسلر،ُلالسواُفاُحلا جُمنُحللكُلر

الواةةةاءُعةةةاهرُلمةةةدالاةُقالمهةةةر،ُفمةةة ُالتنلةةة ُ

اتُالصبرُفاُممارس ُالصةف)قرب،ُلاعلرُانُ
.موهُلإليه( بابُاللصا 

الوص ل
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مةةة ُ(ااإلدشا)التنَ ةةةكن ُالةةةذتُيمضةةةاُبةةةهُ..تأملةةةتُ 

لالةةلاقوا،المتةةل ر،ُاربوةة ُصةةاليُمةةنُالب ةةر،ُ

اُل ةةةديدُالحساسةةةةي ،ُل ةةةديدُالتنيةةةة ،ُفهةةةرُحميوةةةة

مةنُإ ةةارات،ُلعليةةهُ( حلاسةةهر)قاسةمهرُمةةاُتدركةهُ

صةةة ُتت ةةةك ُسةةةللكياتُكةةة ُمةةةاهر،ُفةةةالمتلن رُلةةةنُي

ضُلةه،ُلاتيح ُصةحيحهُاتيحة ُالت ةلي ُالةذتُتوةر

لالةةةلاقواُاعتمةةةدُا سةةةبابُفمةةةاُعةةةادُيةةةر،ُنةةةال ُ

ي ُتحركةهُا سبابُفيحيدُبتحليالته،ُل ةديدُالحساسة

لةةلزنُالموللمةةات ،ُعلاطفةةهُفمةةاُعةةادُلوقلةةهُمسةةاراُ 

حتمةة ُل ةةديدُالتننيةة ُيضةةفاُعلةةيُالموللمةة ُمةةاُالُت

قيقةة ،ُفيفةةل ُبتنيالتةةهُفيوتمةةد اُكمةةاُلةةلُكااةةتُح

علةيُ يةرُمكة  ُ ا ُسةاب ُليأتاُالقرقنُليقدرُلاةاُك ةفا

ادراكُالموللمة ُبم ةكاةحوة لصايُنةام ُحةينُ

ُرَُ ب نةَكُالرةذتمنُصفاتُهللاُلاسماءًُفقا ُ﴿اقَراُب اسةر 

. ارةَنلََ  ُكاُيستقيرُاالدراكُحينُتصلهُاال

االدشاا
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اإلاسةةةانُفةةةاُت ةةةوبهُعبةةةر(  تتتدك)..تأملةةةتُ 

ُإ لي اَُرب نةَكَُكةدحُ مساراتُعدة،ُذلكُ﴿إ ارَكُكاد  ج

ها،ُلكد ُفَم القيه  ُ لُكد ُم ُالاف ُلترليض

م ُابااءكُلا لكُإلر اد ر،ُلكد ُفةاُكسةب

الرزقُمةنُاحة ُالحةال ،ُلكةد ُفةاُاالسةتباق

ولةر،ُفاُفو ُالنيرات،ُلكد ُمنُاح ُتلقةاُال

كةةد ُلكةد ُفةاُاتقةةاءُهللاُباحتاةابُمواصةيه،ُل

(اللنطيةةةي)مةةةنُاحةةة ُتافيةةةذُالامةةةرً،ُ يةةةرُانُ

نُعليةكُذلةكُالكةد ُكلةهُ اليةهُحةينُتلحةئيهلن 
لمتضةةةةرعا ُمسةةةةتويااُمتةةةةلكالُ  اليةةةةه،ُمفتقةةةةراُ 

لهُبيسةرُاحلًُيقليكُلتتنطيُذلكُكفااكسارك
.فيقلبُلكُالحزنُإذاُ اءُسهال

ال دكُال فل
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رُحةةينُيكةةلنُالةةوُ(المتتشضُالمف تت )الحكمةة ُمةةنُ..تأملةةتُ 

المصةاب،ُصاحبهُافساُللي ُحسدت،ُفبهُتنت ُتصةرفات

لمةة ُااةةهُمةةريضُ يةةرُانُالب ةةرُمةةنُحللةةهُالُيةةدركلنُمةةاُ

ليظلمةلنُعلته،ُفيتوامللنُموهُكماُللُكانُسلي ا،ُفيظلملاه

هةذًُك يرُانُالحكم ُمنُحاالتُالمرضُالافسةي ُاافسهر،ُ

وحا ُفةاُعظيم ،ُفماها؛ُباعتبارًُإر اد اُمنُهللاُبودرُاالسةت

اُالُكةة( فتبياةةلا)الحكةةرُعلةةيُسةةللكياتُالب ةةر،ُلةةذاُحةةاءتُ

اُسةريو اُعلةيُفوة ُ ةلُبا صة ُنطةأُ يةر ااةكُاصدرُحكم 

يومةدُتدركُمبرراُفيماُبودُله،ُكماُااهُيوززُلحسنُالظةن،ُف

طانُالدماغُلتفقدُالمبررات،ُكماُإاةهُيحةدُمةنُلسةال ُال ةي

حيةةا ُمةةاُاطالوةةهُمةةنُحللاةةاُالُاسةةموه،ُفهةةلُكمةةاُلةةلُكةةانُ

يومةة ُعلةةيُفلتةةرةُالةةدماغُمةةنُاحةة ُت  ُ ميةةداايا  ُ هةةذيبُتةةدريبا

 ةةادُفكةةركُلسةةللككُاحةةلُسةةللكياتُالفيةةر،ُللوةة ُفةةاُاالر

ك رُالُالاَُعلَيك رُاَاف سَُالتالاُسو ُحينُقا ُهللاُ﴿ياُاَييَهاُالرذيَنُقمَُ

ُإ َذاُا تََديت رُإ لَُ ك رَُمنَُض ر و ك رَُحميو ةيَض ري اُفَي اَب نة  ك رُيُمر َُمرح 

.ب ماُك ات رُتَوَمللَن 

االتتدل
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 ة ،ُالُا ،حينُيدركُاالبنُمنُااهُمسالدُمةنُقبة ُلالديةه..تأملتُ 

سةويه،ُلكةذاُالُالوصب ُالتاُياتماُاليها،ُفهلُياطل ُ يرُقبهُباتا ج

فةةاُسةةادُالمةةا ُلالو القةةاتُالم ةةاري ُالتةةاُيقةةتحرُإلدارتهةةا،ُموتقةةداُ 

ل مة ُعليُتحقي ُذلك،ُلبماُيتمت ُبهُمةنُطاقة اعااهُااهاُلالسلط ُ

لسةتينُلاليلرُلقدُتحالزُ ذاُاالبنُالحما ُلمستقب ُيتطل ُاحلً،ُ

احةازُلاصب،ُفاُعقدُالسةبوينُمةنُالومةر،ُيوحةبُكيةيُتمكةنُمةنُا

( الل نةاب) ذاُكله،ُلرُيولرُمنُانُالذتُمكاهُمةنُذلةكُكلةهُإامةاُ ةلُ

ك ُمةاُفا( اللكي )سبحااه،ُإذُ يئُلهُك ُاسبابُاإلاحاز،ُفقدُكانُ

لاليةلرُلإذُحققهُلبااًُلادارً،ُاماُ ةلُفمةاُكةانُماةهُسةل،ُالسةوا،ُ

افالُ نارتُقلاًُلتكاق ُحسدً،ُظنُااهُلنُيقل،ُعليُفو ُمماكة ،ُ ة

كاُيحق ُماُتلقة ُااة( اللكي )عنُااهُلنُيحتاجُسل،ُ هُكةانُمحدداُ 

فيمةةاُااحةةز،ُلولةةهُفةةاُذلةةكُيسةةتورضُسةةيرُابةة  ُ اُايةةلبُسةةبباُر يسةةا

ديا ُمكاال ،ُا اصارتُالذتُحو ُمنُبيتهُسكااُلرسللااُالكريرُفاُالم

 ُعلاُعزتُإذُتلفاًُهللاُل لُفاُعقدًُالسبوينُفاُالقسطاطياي ،ُلم

لفاُ اادتُفاُبلدًُالبلسا ُفاُالسبوين،رقس حينُتقلدُفيت ُلفيب

اءًُالهادُلمااديالُفةاُحاةلبُافريقيةا،ُذلةكُانُالل ةابُلاللكية ُعطة

ُا ُ ُ يرُمححلبُعنُالحمي ،ُالي ُ لُالماانُلالكرير،ُ﴿ك ال  الء  ديُ ؤ  م 
َُرب نُ َُرب نَكَُلماُكاَنَُعطاء  نَُعطاء  ُم  الء  ا َل ؤ  .َكَُمحظلر 

الفاــــــ  
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تحةةال ُحةةينُيتوةةرضُل ةةرخُفياةةتك ،ُفوُ(المتتزا )..تأملةةتُ 

كمةنُحا داُحبرُماُااكسرُفالُتفلة،،ُللوة ُحمةا ُالحلاسةيبُي

همةالت،ُفاُقدرتهاُعليُالتنل ُمنُاتُمليُبتلقيمةهُسةل ُالم

ارُمة ُا حداثُلا فكةاسترحااُ يرُانُقدراتُالمكُالفذنةُفاُ

 ةةر،ُعةةدرُلحةةلدُتلةةكُالسنةةل ُيحوةة ُالمةةزاجُفةةاُحالةة ُااتكةةا ُدا

جُالةةذتُاحةةاطُبةةكُبحاحةة ُلةةاهذلةةكُإنُااتزاعةةكُعةةنُالتفكيةةرُ

حااُمنتلةةةي،ُفلولنةةةهُيةةةترُعبةةةرُدفةةة ُمةةةاُعكنةةةرُمزاحةةةكُباسةةةتر

 ،ُالُذكريةةاتُإيحابيةة ،ُالُعبةةرُالتةةأكيرُعليةةهُبرا حةة ُعطريةة

بمةةةةةذاقُمةةةةةنُطوةةةةةارُي فينةةةةةرُعليةةةةةكُمسةةةةةارُالتفكيةةةةةرُلتحبةةةةةرً

كاةتُامةارُفودرُقدرةُالةتحكرُبةالمزاجُتحولةكُكمةاُلةلب َرلين ،ُ

كقةبُاسةلدُتلحهةتُاليةةهُسةا رُاعضةاءُالحسةةدُفمةاُعةادُامامةةه

ضُلهُفااتزعك،ُللو ُمسةارُ ( الف ةرار)سل،ُال رخُالذتُتَورن

لاُإ لَةةةةةيُمر  ُعبةةةةةرُالتركيةةةةةزُبتلحيةةةةةهُ ةةةةةرن رزمةةةةة ُمةةةةةنُ)﴿فَف 

لُاحةلُبةؤرةُمضةادةُفةاُمسةارُالمةزاجُلتصةيرُاحة( الم اعر

(.ليستقر)هللاُبدعاءُالُصالةُادعيُ

المــــزا 
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نُاكاةين،ُحينُتكلنُعبرُعاصري( حم الل ُ)..تأملتُ 

ل ةةةلُمةةةاُافتقةةةدًُالمسةةةلملنُ( ا نةةةلةُلاالصةةةال ) 

،ُفقدُلدللتهراليلر،ُلم ُماُافتقدلًُزالتُصللتهرُ

 ُفيمةةاُادركُاالعةةداءُ ةةذينُالواصةةرينُفقااةةلاُللفرقةة

بةةةةةةينُالمسةةةةةةلمين،ُفةةةةةةاُحةةةةةةينُ ةةةةةةراُالفةةةةةةربُ

فيمةاُبةينُانتالفاتهرُفتنطةلُباحةا ُالتاةاقضلحبرُ

لفةةةاتهرُلاعةةةراقهرُلتةةةارينهرُالمفوةةةرُبالةةةدماءُالتةةةا

ينُعةةنُسةةالتُفيمةةاُبيةةاهر،ُت ةةريواتُكبلةةتُالمسةةلم

اامةةةةةاُ)فتااسةةةةةلاُ( االنةةةةةلةُلاالصةةةةةال )ممارسةةةةة ُ

اُلاصلحل)ب ُزادلاُاذُنالفلاُامرُ( المؤمالنُانلة

الُالت ةةري ُالةذتُحةةاءُلهةرُنةةفصةارُ،ُ(ذاتُبيةاكر

يمةاُبةينُمنُالمصداقي ُحينُفكلاُاالرتبةاطُاللكية ُف

.(االيمانُلالوم )

الل حمــــ 
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 ُذلكُإنُادركتُملقةوُ(كقمُادزم ف).. تأملتُ 

نُلسببُلحلدكُالمكاااُلالزمااا،ُتمكاتُمة

ليمضةةةةاُعبر ةةةةاُ( صةةةةيا  ُموادلةةةة ُزمايةةةة )

فتحظيُلمةدُفةاُالومةر،ُذلةكُانُلمةدعمرك،ُ

الومةةرُمسةةارين،ُمسةةةارُملحةةلظُي ةةدركُبوةةةددُ

للودد،ُل ةالساين،ُلقنرُ  ُ متوديا مةديُ)لُمساراُ 

ر،ُالُ،ُحينُيكلنُفةاُمكة ُصةدق ُالولة(البرك 

المةةا ُالُالللةةدُالصةةال،،ُتلةةكُصةةلرُفةةاُمةةدُ

قةةهُالومةةرُالُتقةةا ُبوةةددُالسةةاينُلاامةةاُعبةةرُف
.االزمان

ادزمــــ ف
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،ُفال ةةةولرُبلةةةذةُمةةةذاقُطوةةةاروُ(ماتتت رشُالل تتتكر)فةةةاُ..تأملةةةتُ 

هلةُفةرجُينتليُعنُاللنذةُالمتحصل ُإكرُ فيُقلباُُالُلذةُ 

الُتلةةكُالتةةاُتةةدركُعبةةرُإبةةدااُفكةةرت،ُلحةةا ُحةةادتُم ةةاعر

ذُاللةةذةُعمةةاُنلقةةتُمةةنُاحلةةه،ُاحةةدُالقلةةبُ ةةلُاللحيةةدُالةةذتُي ةة

زُف ةةربُعاهةةاُفةةاُالت ةةري ،ُفسةةبحااهُيوفةةلُليففةةرُلمةةنُتحةةال

الُحتيُللُزاةيُحةينُيتةلب،ُبة ُيزيةدُاذُيحةل ُسة ي اتهُنمراُ 

هُالُحسةةاات،ُاالُمةة ُمةةنُي ةةركُالُيكفةةرُبوةةدُايمةةان،ُفسةةبحاا

تةهُمة ُيففر،ُذلكُانُملضلاُالقلبُمنتليُلنصلصةي ُعالق

لُهللا،ُاحةهللا،ُفهلُفاُذلكُلمسارين،ُمسارُاحلُالب رُلقنةرُ

اُامةةاُالةةذتُمةة ُهللا،ُفةةألنُهللاُيفةةارُلالُيرضةةيُانُيتربةة ُفةة

لحاة ،ُالقلبُإلهُسلاً،ُلذاُكانُحزاءُالقلبُالسليرُمنُال ةركُا

لكةةانُحةةزاءُال ةةركُالاةةار،ُلفةةاُكةةلنُاللنةةذةُالمتحصةةل ُمةةن

احةةةدُكيةةةيُانُقةةةا ر،ُ( القلةةةبُالُ ير ةةةا)كليهمةةةاُسةةةلاءُعبةةةرُ

يااًُل ةةد)حةةاءتُصةةااع ُاللةةذةُفيمةةاُبياهمةةاُيتبةةاين،ُلللحسةةرُ

ام ُمقارا ُبلةذةُلذة﴾ُمستد)،ُليقارنُالوبدُلينتارُل اَحلُ(الاحدين

،ُامةةةاُالمحةةةلرُالةةةذتُتةةةدلرُعليةةةهُكةةةالُاللنةةةذتينُفهةةةلُ(لحظيةةة 

كةاُ( اللنحظية )،ُتقريبُالمستدارُالقلباُمقارا ُبتلكُ(التقريب)

.كاُتاور( تذلقُلتدركُفتلزر)

ــــــكر اللـ 
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ا،ُالُالةةذتُياتابةةكُاكةةرُحالةة ُفاقةة ُتتوةةرضُلهةة(االضتتاشا ).. تأملةةتُ 

عقلقُمنُابااء،ُالُمنُا لزُزلجُالُزلحه،ُالُظ لرُظةالر،ُالُإعاقة ُ

مةاُيحولةكُتوةي ُفةاُحالة ُلمرض،ُاضطرابُيوززُلكُمةنُالهمةلرُ

نُممكاة ُللةنُتكةل( االتزانُلالفر )حال ُمنُالحزنُلالكدر،ُذلكُانُ

لحةةدك،ُاالُحةينُتتةذكرُمةنُااةكُالال ؛ُلةةرُتكةلنُ ةي  اُمةذكلرا،ُفحةينُا

للذتُل بلكُاللحلد،ُلكا ايا ؛ُمنُانُفتلكُلحظ ُتستح ُالسحلدُ اكراُ 

محددا ،ُلكالكا ؛ُفة  ُ فأاتُلنُتصب،ُعدما اُانُ ةذاُلحلدكُاضحيُنالداُ 

بُمةنُالل ابُقدُاسد،ُإليكُمهم ُتمكي ُحينُحولكُنليف ُلهُفاُكلكة

اةكُبمكابة ُكلاكبُكلاةهُالوظةيرُبمحراتةهُلسةوتهُبسةالاتهُالفلكية ،ُفكل

،ُفهة ُالمادلبُالممك ُلهُلالمستنليُ ةلُمةاُيوتبةرُمازلة ُالتكةريرُلةك

ماُيكلنُبمنُينتار رُالمللكُلا مراءُمنُلزراءُلمساعدينُاالُتكري

اُتوهدُلرابوا ؛ُحينُبينُلكُانُمهمتكُمحصلرةُف! عبرُتلكُالمقامات

تلحيةةهُلتتوهةةد رُبال( كذ رينةة )ذاتةةكُلمةةنُسةةيحولهُفةةاُقةةدرًُتةةاب ُلةةكُ

رُلإاماُلاإلر اد،ُلبالمحافظ ُعليُالكلكبُالذتُصرتُاليه،ُفالُتدمي

الهبةة ُ)التوميةةرُلفةة ُمسةةارُتبةةينُلةةهُفيةةهُإاةةكُ ةةاكراُ اومةةه،ُتلةةكُ ةةاُ

بكُالُموا ،ُلكفيُبهتينُماُيحولكُمتزااُامارُك ُنطبُيصةي( لالمهم 

َلب َرحَمت هُ   ُ ُمر اُُفَب ذل َكُفَليَفَرحلاُ  لَُيحاصرك،ُلعليهُ﴿ق  ُب فَض   من ُم  َُنيرج
.يَحَمولَن 

االضاشا 
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،ُإذُزادت(مالمةة،ُتلطةةيُهللاُمةة ُالمةةراة.. )تأملةةتُ 

إاتقاءاُعنُالرح ،ُفاُالقرقنُلفاُالت ريوات،ُفف

َُعيا هةةاَُلالُتَُ حةةَزَن ُ،ُلفةةاُالكلمةةاتُاحةةدُ﴿َُكةةاُتَقَةةرر

تُعَُ يا ةاُ ،ُلفةاُالتوهةدُالتلحيهُ﴿فَك لاَُلا َرباَُلقَرن

ُحَُ َُلاَابَتَهاُاَبات اُحَُ﴿فَتَقَبرلَهاَُربيهاُب قَبل ﴾ َسةا اَُلَكفرلَهةاَُسن﴾

ينةةةاُ ُلعةةةززُاذُا ةةةتملتُنطبةةة ُلدااُرسةةة للااَُزَكر 

 ُاصيبُالكريرُللمسلمينُالرف ُبالقلارير،ُكماُحو

مقاب ُلاحدةُلة  ُ ألب،ُا رُمنُالرعاي ُلالحقلقُكالكا

تسةةةة ُ)ل ةةةةراُفةةةةاُاإلرثُلتحظةةةةيُالمةةةةراةُعبةةةةرُ

الُاككرُمةنُاصةيبُالرحة ،ُلعليةهلترثُ( حاالت

ينُتللمةةلاُالةةدينُبوةةدرُإاصةةايُالمةةراةُلإامةةاُالمسةةلم

حتةيُالذينُلرُي حسالاُفهرُاإلسالرُلالُممارسةتهُال

.الدفااُعاه

ـــا  التلـ 
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ب ُال ةةةيطانُحةةةينُيةةةلحاُللةةةبوضُمةةةنُانُاسةةة( تتتتزننف)..تأملةةةتُ 

نُالمحافظة ُعلةةيُالقةةيرُلممارسةةتهاُفةاُعالماةةاُاالسةةالماُااتحةةهُعةة

فةةةاُالفةةةربضةةةفطُالمحتموةةةاتُلالن ةةةي ُمةةةنُالفضةةةيح ،ُبيامةةةاُ

اُممارساتهرُظا رةُلوةدرُلحةلدُضةفلطُلالُين ةلنُالفضةا ،،ُلةذ

م ُمك ُمحتموااُلمحتمواتُالفربُبهذاُاالعتبارُتكلنُمتسالي ،ُف

ي نُ)ليكلنُاالمرُكماُذكرترُلف ُماُ:  ذاُالطر ُماهرُاقل  لكر،ُ( نز 

نُرَُاماُاحنُفاوتقدُبقللهُتواليُ ُم  ُالَح ي نُب نك رُفََمنُ اَءُفَلي ُ﴿َلق    ؤم 

قةا ُ﴿َلَ ةَديااًُ َلَمنُ اَءُفَليَكف ةرُ ،ُلحيةثُانُهللاُقةدُبةينُل ةد،ُاذ

رُعةنُدياةهُالارحَدين  ،ُيصةب،ُكة ُإاسةانُعلةيُا رضُبفةضُالاظة

ا،ُلباعتبارُالسللكُالذتُسيتنذًُطبو اُالُنلق ُ( ينتار)مسؤل ُحينُ

ُانُك ُماُحللااُسلاءُمنُنيرُالُ رُيوتبرُفتا ،ُ﴿َلاَبلة ن لك رُب ال رةر 

ُف تاَةةة  ُ  ةةةذاُالطةةةر ُليصةةةب،ُبةةةذلكُحياهةةةاُالحميةةة ُلفةةة ( َلالَنيةةةر 

ك،ُحينُمتساللن،ُللكنُاقل ُايضاُاسيُ ؤالءُالُيتااسلنُالتاري

اُكةة ُااقلبةةتُ ةةولبُالوةةالرُالفربةةاُإلةةيُمحتموةةاتُمةةنُالةةذ ابُلبةةد

اُمةنُلاحدُماهرُيسرقُليةاه ُليأكة ُبةاآلنرُبسةببُالفقةرُلالحةل

بوةد،ُحارً،ُللرُيسح ُالتاريكُبودُ لا دُمماكل ُلوالمااُاإلسةالما

بةالر رُممةاُسةرقهُالفةربُماةاُمةةنُكةرلاتُبة ُحوة ُ ةولبااُعلةةي

فةةانُكااةةتُممارسةةاتُالقةةيرُلةةد،ُالفةةرببسةةاطُالفقةةرُلالحةةلا،ُ

م ُتلكُالتاُتضبطهاُالقلااينُف تانُماُبينُانُتاب ُالقيرُمنُالذات
.تلحهُلتضبطُبقلااين

التزننف
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 ُلالومةةةة ُبةةةةداف( المتتتتت ئ )الومةةةة ُبةةةةداف ُ..تأملةةةةتُ 

،ُفمةةةةنُيومةةةة ُبةةةةداف ُالاتةةةةا جُسيصةةةةاب(السةةةةوا)

باإلحبةةاطُانُلةةرُيتحقةة ُمةةاُرسةةرُلةةهُمةةنُا ةةداي،ُ

لسويُلهاُللةرُي واياهةا،ُفرسللااُالكريرُرسرُا دافاُ 

لماهةةةةاُعلةةةةيُسةةةةبي ُالمكةةةةا ُفةةةةت،ُفةةةةار ُلالةةةةرلرُ

سةواُلالقسطاطياي ،ُ يرُانُسويهُاكمةر،ُلةذاُمة ُال

الاتةا جُتستطي ُانُتحق ُالككير،ُاماُانُكانُدافوةك

،ُفلولةةةةكُالُتحقةةةة ُ يةةةةرُالقليةةةة ُمقاراةةةة ُبالسةةةةوا

إمضةةا)،(رض)لولةةاُبةةنُابةةاُطالةةبملسو هيلع هللا ىلص لعبارتةةهُ

،ُفيهةةةاُمةةةاُيةةةارُعةةةنُاالاطةةةالقُدلنُان(لالُتلتفةةةت

 ُهللاُيا ةةةف ُبمواياةةة ُالاتةةةا ج،ُفامضةةةاُعلةةةيُبركةةة

لاعتمةةةدُ  ُ ( تتلكلةةة)سةةةبحااهُالةةةذتُ( الحكةةةير)سةةةاعيا

لم)عليهُليضاعيُلكُا حةرُبانتيةارًُ  ُ ( كااةا ُزمااةا

.الُبانتيارك

المت ئ 



للمزند

قُمع م ُلاُمُك ُكف ُرمنقُلدق ئ( نفتح)حنفُ..تأمل ُ 

نعم ُافُقالُكلاوُوالفتحلاُالقشآفوُكتٌحُل ُن فُمن شُ

أوُاتامُمفتوحتموُوُمقتداش( موصتدط)اداوا ُقتدُ  مت ُ

دشاوُمت ُنتنتبنشُم ُ لُمفُنقشأوُونتا لُاقتدشُالفتحُ

ه ُوهتتوُمتت ُالحثمتت طُمتت ُالمف تتشنفُحتتنفُتتعتتددُتف  تتنش

ا ُالُنتتلت ُكنمت ُنمتشُرلنتاُمتفُقتشاءللقشآفوُوادمشُ

شُاحتداثوُلن توفُالمحتوراشُ ت ُاوُراشُم ُتع نفُمفُ

ًُ)وُكفم اُم ُن توقفاُ( الفتحُأوُالوصد) و م ُمت ُ(كتح 

هتدُوُوهمت ُم(موصتد)الُتق ُرمدطُته هدًُاح  ُاممُ  فُ

روُ تتاح ممُلنشاتتداُونأتتتكُانتتداُمحتتوُالهتت د( الشاتتند)

ب نت  ُكنفتحُلاُونوصدُلحنفُافُتصلوُوللمت  ُأمت  ُال

صدطُدشو وُكتهدُمفُنصلُمحقق ًُغ نتمُراشُأاوا ُمو

 ُ ممف ُوهم اُمفُنصلُراشُأاوا ُمفتوح ُلن وفُم ُ ل 
.وح  ن ُت شو تهشاتمُ
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