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د لحظي  عيشهي ا ن، ت عىيكم مي  لي  نللي نفي  ..تأملتتُ 

  ليي  ح ليير شتييكر عحلييشكفا لييرت فميي    يي     ليي

ح يا   ي  سنابل شع  حصدفا لر في  نلصيش  لععنيا ل  ل

ه إفطاك صيبا  بييد هي ك  لي  ن، ت   سيل شيع  حصيد

 يييد لييي  لنحيييل  فكششييي  سعكهيييف كحششييي  فييي  سيييمك لب

  ك ب ت   بذ ك خلك نت شتكر ن كفيا في  ليعنك 

لي  ليق   ي   ف لندش  لعأم  يا  بشياك شىح يل ح شب يات فععنا 

ش  ت 452بيد 7:38صبا   ل ر نلش ل  ف  نلسا   

منيدر  عي شل سلر  اكر شتكر  عحلشكه ف  لصينق

اء لشم   لل  لأدب  سعد   نلش ا خالل  ا ت  ليا  نللي

ليا نلذر سشك ر  طهر بيد  هك د ائق ل  ن،  ف  

ليت  طكنع  ل  لآت لا عت ل ب  نلسلاء لي  يشي    تى

ييكت  يي  لحشطييات  بحيياك  نن  يياك إذ عهييم ت حييش  عبخع

ك  بك  الث  ياكنتت   لي  ليا شتيكر نلعحليشك لي   بي

نت  تندنت لنح  سيبي  ل شياكنت إنسيا  يشيكرت  ل شياك

للييا فىيي  ليي  ح لنييا ليي   حشيياءت فع يير لتييكد للحيي   لييا 

.م ن سبحان  ف  ( نلح  نلشش  )شش   ب  



  نألسيي    يي   شنيي  حييش  ليي  شييعلم  ليي( لهييا ك..)تأملتتتُ 

بده نل عحيا  بالطيائك  إ يك نحعدحيا  نلليك كرت  نليذر سيشم

 يد نلطيائك  دفق  تيك  لش عيش  عيالشعش  في  نلمنيد  لحيش  ل 

يي ف فيي  لش ع ييا ليي     نلطييا ئك   بييك نلعالشيي ت  لميي  حييش   ف  

 طيييل فنييي   ليييدت ل  بييي ط نحليييطكنكر فييي  نللحيييشط 

  فيي  نحط نطيي ت حلييد    هييمكهت فلييا  شليي  لب يي  لش عييش

سي  فند   لا   شل  نلحشيا  بمال  ياي شيذمك في  لهيا ك  نأل

 نيييدلا ععخطييي  :)نللعألييل تيييالل نليييدش  نلك لييي  إذ ششييي ل

لكح ييي  صييييب  لييي  حشاعيييرت  مليييل نلحشيييا  منيييا    ليييش  

ت فأنييت   يي  نلييد ن   لييا شيعكشيير ليي  ليششييات(ملييحش 

ل ليا  لسيت بليحش ت    شي  نشي ( نا )نلحشا      نلد ن  

لي  لي ي  نبي  نبي  طاليل  في  شلملسو هيلع هللا ىلص  ال  كس لنا نلمكش  

ِ   ح ع عميت)ف  ليكمعي   كآ  في  ت مليا نسيعذمك نلشي(نلي

ح شف عفم ي يد، ت د  عي  لنبشنيا لي ط   شي  نلسيال      ف ينمى   فحف ت ل 

ت  في  ندفا نإلفلا نحلعمات إح عأخشكنً  ع بشطاً     لساك 

لييا شتي يير   يي  نلييد ن  فيي   ل شيي  نتعييكنك ألحييدنث  ييد 

للتت لذن  ملل نلحشا   ح عم  ملحش 



 ت نذ ف  صيشف  صي ت نلحيكنك  فشي  لنحي  خلسيش  دكتي  لئ شي.. تأملتُ 

شيد مانيت نلع  ب غيت لي  نلسي  ليا شعشيد  ي  نلعسييش ت ف  نلدعمىنتى  لا  

حياكت  بالشكل لي  بيال لمعي   شملي  إلي  باحي  ش يله لن يا في نء مميك 

ت  دكمييت حشن ييا ليي     لششييا ( فييل دخييل   شنييا ل سيي  نلهييعاءي)فشالييت 

 ليا شلمي     ععحل ي  نتسيادنا ( لتياعر)حكنك  نلت  لش  س م لؤهيك 

ش  حش  نمي   في  صيح    افشي ت فلششيا  حيكنك  نألتي نء لي  شصي   حي

نلتسيد نهيك ببك د  نألتساد نذن ليمت  ل   نلش ل ف  لخ ليا شتييل

ش  ليا دنفئات  ف  لا شنطبق     مل مائ  ح  ل  ح لنات فشحس    ح نشي

  ل  نهيك ب  لنيلل      ن،خكش ت  ف  لا شد  نا لعمشد  حاسش  ل  ف

 لنات  لعدنخ   عد ك ل  ح( بكنعخ)ح لنا ل  ت  ت  ملا شهشك إل    ع  ل  

نتعنء نألتسا  نللغل ك  ف  نللاء إذ( ننمساك) ف  لا شنست  لق ظافك  

ق ميل    نلتس   صب  لا بيش  بيكعخش  لخع ميش ت  لييل نألليك شصيد  لي

تياء في  بكعخ نؤ ل إلش ت ف  ل ل لا سنهيك ب  في  بيكعخ نلشبي كت فشيد

شًّ  ن  ف فه  ل  ف  ف فش ا يىدى ًّ شف  ف عفش  ى نلسعا ف ى  ف فك        نلنعاكى شىيكف دخ  ي ن ا  ف

ييدع نليفييذنل   يي  ف  فهف للسييافاتت فكح يي  ت  نأللييك شنطبييق مييذلر   يي  ن(آلف ف ك ف

علادفيا ح نذ  صيكت ف ي  ( ص       ش   سي  )ليكن  كس لنا نلمكش  

  يي  بييكعخ شخع ييف  يي  بكعخنييا نلييذر نحيي  فشيي ت فلييا عهيييك بيي  فيي  

عنيي   نلحشششيي   لييش  لييا نياشنيي   ن ييياً  بييك نللشيياشش    يي ( نللششييا )

 د نع ييات لييذن نتييد فيي  كصييد دكتييات حييكنك  نألتيي نء مشييف    كنصييد ن 

ت فالهيي ك في ( نلهي ك بيالحكنك )نحح نل نلت ش  شدكت   لي ا دكت  

ل   ش   لش  لا عب غنا ب  نللشاشش ت فلا ظ ك ل تد  م ا     بكعخ لا شىي ع

ا  لي  ل  يشك بكعخنا إذ هيكت بالبك د  ف  فصل صشف حياكت  سيبح
سفالًلا  ف   إ بكنفش ف   ال   ى نا شا ناكى م ن  بفكًدن  ف



حتل  الدستيل، ستديووااتإاألصوات في (مازج)..تأملتُ 

فتتص صتتو ا وُولّتتا الّيّتتي متتل  متتألوو متت  األصتتوات  فدتت ا  و 

مشك، مدتيجج  تاجو خوضّتن مت  صتوت ارت   تاجو ارت   

كتلل  فما متل  مستو خضتفن فتي ال فتص خالضّتن خالمتألج  خ

لهيتتا رفتت  نحتت  فتتي   ملديتتا لفميتتان فتتي وحستت     وكتتو   و 

لعليتا خ ل و خاحيو  م، متل  مستو خضتفن  خجفتص خرّتن  خ

اسفة للعلو   الّ صة الميحلا  دخ  ما  و له ليدحلّ  نقا في 

الدو لتته ميتتيدا  خاتتلا متتا نيجكتته كتتلل  رفتت   تتواا  المتتي 

ا فتي خاليألج في الفحاج  خ ما مل  اللل، خاليهتاج   لتلا  لّ ت

 عهتتتتتير الد متتتتتول  خ حمتتتتت، اليفتتتتت، حتتتتتل  ج تتتتت  لمتتتتتان 

م  َتَ  إللتى ﴿ َلَت:فديشى فضضص  خ حمت، فتي ضولته  علتىالم   

ّ،َّ َخلَو شاَن لَ  ي ا مُتمَّ َ عَ َجملَّ  َكلَا َميَّ الظل ليَتا الشَّتمَ  َيعَلَتهُ ستاكل

ا َرلَلهل دَللي    مُمَّ ضَفَضيا ُ إللَليا ضَ  ا وَستل   ستة فالد ملتة مماج. فض 

متتا متتل   قتتيوم خ تتحرل   خلكتت   تتم  دخااتت  متت   خامتت  ه

الدتتي ح حلتتاد ريهتتا  خ نتتد إت   شتتي خ و تته كتتي  كتتو هلالج لج 

جشتاد  ض ب رما  مت  مته ه   فعتّول رلتى  حتلّ  لحظتات اإ

ز مستاجر   متم رتألحليهتالدكو  ضي ملّغد خفّو د األمت  ه

.(ماز د)ضي حليها دكو  لممياخمة اليران  



لعيي   سييبحان  شخعيياك ليي  نلبهييك ليي  شميي   شييده ن.. تأملتتتُ 

شم   ش ت  ل  خالل ا  شكهدت فسبحان  شخعاك ل   باده ل

ت لح كنً فشلا شيد ك لي  ح لي  لي  تب يات فاليذر عيكلي

  نلش   ائه     ليكش  كلي     ن ليا لي  نفعيكنءت نلياذ

  فش ييا بهيكش  ش د  ييا   في  تب ييات نلليياكر نلعيي  شحعيد

لتب يات  سي نء ننلتدنل بلا ح شسعشش  لق نلشيش   نليشائيدت 

نلنلياذ  مانت  بك ف ل  فمكش     س  مش  ت عمي   ع ير

ل هافد  شي   نلششالي    ي  نللعتياذبش  ليق ميل تب ي ت  ليي

ليي  نلييبيِ شبييكك لييا ععيييكِ نلشيي  بيييِ ع يير نلنليياذ 

خطيي ل إنلييا فيي   يي  لياصيي  ن عكف فييات لنشيي ل  فييل 

نلكسيل ل ن ق تب ات نلشعال نليدشد  نلع  خال ا نألنبشاء  

ق مانييت تب عيي  ليي(  )مانييت  يي  لياصيي يت فنبشنييا ليي ط 

مانييييت تب عيييي  لييييق ليييي  ند يييي  (  )نلل  شييييش ت  ل سيييي  

شيد ف(  )نلعي  عييكِ نلش يا شيشي ل نحل فش ت  لا نلتب   

ع ذشل مانت لق نبنائ  نألحد  هكت فاخعشاك   شم   إلا ل

لكعبي  ف ي    لعي ش  لكعب ت   رع  مانيت  ت ي  نحخعشياك 

حييدم ح شسييعحش ا نح ليي   حبيي    أل  شميي   تنييدشًا فيي  إ

.تب اع 



  نلهيييشطا  حيييش  شييي ح  ل يييبيِ لييي     نسيييب( عيييعشش .).أملتتتتُ ت

  نللحافظيي    يي  نلشييش   للاكسييع ا فيي   اللنييا نإلسييالل  ناعتيي   يي

فييي  نلغيييكلليييغط نللتعلييييات  نلخهيييش  لييي  نلمليييشح ت بشنليييا 

ن للاكساع   ظيافك  لييد   تي د ليغ ط  ح شخهي   نلمليائ ت ليذ

ليق ل يل لتعلينا  لتعليات نلغكل ب ذن نح عباك عم   لعسا ش ت ف

ش عيي)ليين   نشيي ل لشميي   نأللييك ملييا ذمييكع   فييق لييا فييذن نلطييك   (  عى

يلم ت  لا نح  فنيعشد بش لي  عييال   يقه ل  ي  هياءف   ف ىيل  نلحف ب عمىي  ففلف   كف

يي  هيياءف فف شفممىييك  ت  حشييث ن     يي لف د بييش   فييدم نذ  ييال فف شىييؤل    ف

ييدفشناهى نلنعتييدفش   ت شصييب  مييل إنسييا    يي  نألكِ فف بغييِ نلنظييك   ف

ا    خ شًيات نلس  ر نلذر سشعخذه طبيً ( شخعاك)   دشن  لسؤ ل حش  

 ت  با عبيياك    مييل لييا ح لنييا سيي نء ليي  خشييك    هييك شيعبييك فعنيي

شك  ف عنف ً  نلخف ع  ف نفب  مى  ب الهعك  ب  بيذلر حشن يا نلتلشيق  فيق فيذن لشص(   ف

نلطيييك  لعسيييا   ت  لمييي  نشييي ل  شليييا نسييي  فيييؤحء    شعناسييي   

ليي  نلعيياكشخت حييش  ننش بييت هييي ل نليييال  نلغكبيي  إليي  لتعليييات

ل نلييذئال  بييدن مييل  نحييد ليين   شسييك   شيين ب لشأمييل بييا،خك بسييب

  نلمشييك  نلتيي   ليي  تيياكهت  ليي  شسييتل نلعيياكشخ بيييد هيي نفد للا  يي

 تيل لياللنا نإلسالل  بيدت بالكي  للا سك   نلغكل ل   ك نعنات

  ليدم فإ  مانيت للاكسيات نلشيشنلليظ      بساط نلمشك  نلت  ت 

ل  نلذنت ليق نلغكل علبط ا نلش ننش ت فهعا  لا بش     عنبق نلشش 

.ع ر نلع  ع ت   علبط بش ننش 

.



و المحدتتت فل  متتت  حرفتتتي كتتت .. تأملتتتتُ 

يجا هم الّتتتلو فتتتي صتتتيال اخلتتتة فتتتي ضُتتت

الضتتتت مات المو هتتتتة إلتتتتلهم متتتتاحد ا   

  خاو ما ويب    نحد فه متص القلتب حتل

متتتتة فمياخ عد  تتتته ُمضتتتتّيت الّتتتتد   

 مات المياايو القلفلة وكتو  كدتيّنا لضت

فح كتتت و ال اخلتتتة  للفتتتلّن القلتتتب خودتتت

متتت  األرلتتتاج  فتتتي وحلتتتي رتتت  ( ستتتللما)

َستتللم   ال  وتت   فتتل  الدتتأل﴿ فتتاز ﴿ملقَلتتب  

ُ  الُم مَ  ئليَّتتتتتةُ  خاستتتتتدح  مقتتتتتا﴿ ﴿ التتتتتيَّّ

.ماحد ا 



ابل َ، َجمُّتَ  ملحَصتحفي اآلوة ﴿ َلَتم  َتَ  َكلتَا فَعَت.. تأملتُ 

لتم ملسو هيلع هللا ىلص وم الّل،ل    خفي حل  إنيا نعلتم    جستوليا الكت 

متتان   حلتتي وتتلك  رل!وكتت  مولتتودا  رتتا﴿ الّلتت، للتت ا  

ا القلتب الدّسل  م     الدو له إنما اتو للقلتب  ف  وت

عليتا  خضص م  ج وا العتل  إت القاات، اتو ه  عتالى  خل

يلت  إ   جدنا    نقي﴿ إوضاحا  خ  فسل ا فتارمن رل

 مكيتد خحاخل     وص، إصفص سفامد  ألنّ   فتل 

لدستتتحل حليئتتتلك خاتتت، كتتتا ! خ نتتتد مغمتتتن العليتتتل 

؟ خكتلل  للسفامة رل  لد   الو هة لدد، مهل  اليضة

مت، األم  مص القلب  فهو و    م، لع، ج وتا   خضتص 

متال رم نيي  سفحانه وألوي إت ولغي خ لّتة اإمدتاج 

اُام ﴿ َخ َتتت :خ تتتود العليتتتل  حتتتل  وقتتتول  عتتتالىمتتت  

.  وَيُظ خَ  إللَلَ  َخُام ح وُفدل خ َ 



َخح حُرل ملللحلَدتيحل  ﴿ضاَل وَفيَُؤ﴿َّ ح  َ .. تأملتُ 

ملَ  ستتتي  خاتتتو متتتا ويتتتب  ح نضشتتتا  حتتتل  

او  نضدلتتتتا  خحتتتتل   دفتتتتاو  التتتت     خ دفتتتت

حتتتياو  خ  الدحاللتتت، حلتتتال متتتا ن العتتته متتت  

 حويتتبفتتي التت  ل ردي ستتلوكلات  فتتاإ

  (ُد  َ   َقتولَ إلنّي َرشل)ّسي للود ضضلة  خ وُ 

فتل  كتا  مقولة وف ج فلها اليفتي فعلته ليفتي 

  فكلتتا نحتت  خضتتي انق تتصنفلتتاناتتلا متتص اإ

التتتوحي خ ّتتتد األجو فتتتي  واصتتتلها متتتص 

!السمان



سيل  لحل  الدي  ظ، في ُسفات ل( الفلجو) ل  .. تأملتُ 

دعت و     دهلح لها   خ  الحلتاو  فدُستقى مالمتان  خ 

ألات  الشتم   خمتص   متة صتالحة  يفتد خ شتعةفله أل

ميتتيدا  إت متتا كتتا  ه ( الكهتتا)خ ثمتت   خمتتص ستتوجو 

  مظلتم لستيل   إح رت( كهتا  )للُتود  مت  امت  مته فتي 

مث، ما اسدودره خ حاط مته الفتلجو مت  حّتر خ ت    

ومكتت خ  )خكتتلل  متتص التتيروو فهتتي محّو تتة  فحتتل  

ي متتتح  ويعتتت، جستتتالده كالفتتتلخج ميثتتتوجو فتتت( ومكتتت  ه

زميلتتتة )المعمتتتوجو  للقتتت ج مورتتتي إفاضدهتتتا فتتتي لحظتتتة 

ظتت، مياستتفل  للُحلتتي األجو معتتي مو هتتا  لل( خ تت  

متت  ه  ( اإت )محدتتوجا فتتي لحظتتة ( التتيراو)دخج 

مف نامو في الكهامقااةفهيلئا حليها لم  اسدثم  ميو 

. خ نموتج و  حه معألزا لحلاو معي ُسفات



واتل َ ف.. تأملتُ  ا  لوحة فيلة اللّوحة العظلمة في ﴿َخالعادل ح 

ل،  لوحة مانوجاملة وقسم ه فلها محدق ما حو ه مه م   ّاص

سيم فله لمّهو﴿ وي- في  لديدهي ميّ  ما مي ت مه م  نظم

ختل  ر  صوج ل  اما األض ب-الفيان رف  ك، ما رل 

زق   خ لإلنسا  حل  وسعى  اجما  في األجو  مدحافا لل 

لض ب لما وحق  له إنياز  رف  كّ  خفّ   وسدع و ه ا

عي  فّلما ُمّعّي  حواس القاجئ رف  دضاا  ما وحل ه في الس

ئ احريان سف  إ  كا  صوت نََّ  الضل، حل   يف  لدّا 

خاتحلمكوجا   خ ما ولمحه مفد   م    او  الش ج رف  

  الضلول في معاجكه  فما رسى    وكو  السعي اللو﴿ م

ة للضدألل لوحصوج مص ما ارد   الحلاو م   عقليات؟ 

للدفح الكو ! الحلاو خ الكو  خك، ما رل  مالفيا 

في رلى سعده خميا  اإنسا  رلى  ل  نظمهمحفيكه 

حم   ل  صوجو الينلا رلى ما فلها م  ميضيجو ه خاحيو  

خ صوحت خ وحت  ح  عيخ ا   كو  لمي د ضدة في 

!مساج  نملة إنسا 

.



واتل َ ف.. تأملتُ  ا  لوحة فيلة اللّوحة العظلمة في ﴿َخالعادل ح 

ل،  لوحة مانوجاملة وقسم ه فلها محدق ما حو ه مه م   ّاص

سيم فله لمّهو﴿ وي- في  لديدهي ميّ  ما مي ت مه م  نظم

ختل  ر  صوج ل  اما األض ب-الفيان رف  ك، ما رل 

زق   خ لإلنسا  حل  وسعى  اجما  في األجو  مدحافا لل 

لض ب لما وحق  له إنياز  رف  كّ  خفّ   وسدع و ه ا

عي  فّلما ُمّعّي  حواس القاجئ رف  دضاا  ما وحل ه في الس

ئ احريان سف  إ  كا  صوت نََّ  الضل، حل   يف  لدّا 

خاتحلمكوجا   خ ما ولمحه مفد   م    او  الش ج رف  

  الضلول في معاجكه  فما رسى    وكو  السعي اللو﴿ م

ة للضدألل لوحصوج مص ما ارد   الحلاو م   عقليات؟ 

للدفح الكو ! الحلاو خ الكو  خك، ما رل  مالفيا 

في رلى سعده خميا  اإنسا  رلى  ل  نظمهمحفيكه 

حم   ل  صوجو الينلا رلى ما فلها م  ميضيجو ه خاحيو  

خ صوحت خ وحت  ح  عيخ ا   كو  لمي د ضدة في 

!مساج  نملة إنسا 

.



الستتتتتتتعي )الّتتتتتتت ق فلمتتتتتتتا متتتتتتتل  ..تأملتتتتتتتتُ 

لَتو خححر معي اآلوتة الداللتة ﴿خَ   (خاإنياز

لع تا جول ُكلُُّهم َ مشاَن َجمَُّ  آَلَمَ  َم  فلي األَ 

يلَ   مت َفَحَنَد  ُك ل ُ اليّاَس َحدّ  ا ى وَكونتوا ُمتؤمل

متتا وشتتل  إلتتى    اإنيتتاز لتتل  مالضتت خجو م

  (ياإنيتتاز مالستتع) حققتته متت  ندتتااو خإنمتتا 

دتى ح( المو ه رف  نلّة خاتي ) ل ماليشاط 

نسا ل إلّح خإ  لم  حق  اليدااو  ﴿َخ َ  لَل َ  للإلل

متص ميحظتة    اوتة [ ٣٩: التييم]ما َسعى  

  السعي  انت فتي ستوجو التييم  فهت، وكتو

لو؟لعُ سعلا  كهلا ميقوصا  حل  وكو  مهلا ا

.



     خضتتانو  نلتتو(الدتتيافص)احنستتيا﴿ فتتي  تتاا و .. تأملتتتُ 

ُ للقوو  خفي ضولته ستفحانه ﴿ َخوَمُكت خَ  َخوَمُكت ُ َخَّللاَّ َرلتُ  ُ  َّللاَّ

رتت  إح صتتوجالمتتاكل وَ   فمتتا الدتتيافص  خالقتتوو  خالمكتت   

  مّهتو﴿ خاحتتي  خ دعتيد  شتتكال المّهتو﴿  فهتتا اتي ضتتوو الفشتت

حتتل  و ورتتو  األمتتوج خاألحتتياو ستتوان احضددتتادوة   خ 

فهتتتتم السلاستتتتلة   خ اح دمارلتتتتة  لمدتتتتالحهم الضاصتتتتة  

ونته ودتيافعو  متص ضتوو مضتادو ضوانليهتا متا  خدرته ه فتي ك

لت  م  سي   فهم خإ  وحققو  إنيازا رف  ما وحدتيخ   ر

اد  نهم وغّلو  ر     ما ويفعو  مه إنمتا اتم  متا﴿ دفتص مضت

  مته م  ضف، رال  الا الكو   للديق فتلهم رفت  متا وفتيدخ

 ُ ُ َخَّللاَّ لتت   َرلتتُ  المتتاكل وَ   ختحلتا هم ﴿ َخوَمُكتت خَ  َخوَمُكتتُ  َّللاَّ

متتا ويستتيم خصتتّات رتتال  اتتلا الكتتو  خمتتيو   فهتتو العتتيل 

خاتتو القتتول  خاتتو المدتتل   خاتتو القهتتاج   انستتيا﴿  ج تتي 

ستتماخل معتتألز رتت  رتتال  خاحتتي  حتتي ح شتت و  لتته حتتل  

.االعلَ  اسديامد له السماخات خاحجو إت ﴿ ضالَدا  َ َليا ط



حلتتتي  نتتته مدتتت لح رلتتت  ( احستتتديامة)مدتتت لح .. تأملتتتتُ 

رفتت نيتتازاتخاضعتتي  محكتتم متتا وعدتت ل المدتتيورات خاإ

الألم  مت   لتا  خرتوج  خ تعا  فهتو مدت لح ميتازل 

حردفتتتاج ريدتتتت  التتتألم   خ قلفتتتتات الظتتت خ  المحل تتتتة  

و  كظتت   سلاستتي   خ ملئتتي ضهتت ل متتثي  خلكتت  حتتل  وكتت

القتت ا  صتتالح لكتت، زمتتا  خمكتتا   فهتتو وعيتتي مالضتت خجو

يتان    خاو متا وستدو ب    وكتو  م(فعله خمّعوله)اسديامة 

ولمغلت رلى رل  مثال  دجكيا   خإح لما ضال فله الوللي امت  ا

  خإنه خه  إ  لقوله اللل وقوله لحيخو  خإ  رلله ل يخو"

ه لمثمتت   رتتي   مغتتيق  ستتّله  خإنتته للعلتتو خح وعلتتى  خإنتت

فهو معيتأل  خلعت،  حتي رياصت  إريتاز   "للح م ما  حده

لتة مت   هتة  كو  ميلده الدحدلة مسدوفلة  س اج السي  الكون

   رت  خإدجار المسدقف، م   هة  خ ألس اج فتي رلتم ه 

متا  ففيان  لم وكت  رت  حالتة معليهتا   خ  ت   معليته   خ ز

خمكتتتا   متتت، متتتيم زمتتتاني خمكتتتاني إلتتتى وتتتو﴿ التتتيو   فهتتتو 

.احسديامة معليها فحسب

.



فحستب  ( والدوّست)إ  كا  وعيتي إردَ،ّ اللل ( الوس لة)في مد لح .. تأملتُ 

  مت   وضا  فما الّ ق مل  الوس لة خالملتألا ؟ تلت  إ( الملألا )إت نح   مة 

الشتين رّ   الوس لة محنها الدوّسو في ك،  م   لعله لم ويجر مت     خستو

ي وعيتتي مالضتتت خجو     كتتتو  فتتتي الميددتتتا حلتتي وكتتتو  امدعتتتادر رتتت  كتتت

مت  مشتك، ال  فل  رلى مسافة موحيو في زوادو خح نقدا   مليما وضدلتا األ

  لتيو  كفل  مص الملألا   إت    الملتألا  ح وّت و الدوستو مت، وعيتي    وكتو

هفو الكّة كّدل  حل   وز   ل  م   خ  ل شين  ما وعيي  نه ضي وكو   مق، فد

زَ  ملالقلستول  خ  را فد  ّص الكّة  خاتلا مغتاو  للوست لة  مامتا  ﴿َخ َضلُمتوا التوَ 

ُ خا الملألاَ    فالقلسو وعيي مالض خجو العيل  ف لل  مت  العتيل متثي َخح  ُضسل

اردمتاد     ساخل مل  ال  ، خالم  و  في وحست  اردمتاد الوست لة ايتا  مت، م

َكتلللَ  َ عَليتاُكم الملألا  اللل وميح ك،م حقه خف  الفيلّة الدي ُرل  رللها   متا ﴿خَ 

ة  َخَس  ا ليداج   خمل  م    فوس ا ايا في األنفلان  مل  م  ري فلهم  كا( ُمَّ

ح  ّتتاام  كتتاللهود  خخستت ا فتتي الشتت وعة  ح  شتتيويات اللهتتود خاصتتاجام  خ

ح لهتم خفي ماب ال هاجو خالم ارم  ح كاللهود اللو  ح  د.  هاخ  اليداج 

متد صيو إح في ملعهم خكيااسهم  خح و ه ام المان م  اليياسات  خضتي ح 

رلتتلهم ال لفتتات  فلهتتل  األمتتة متت  التتيو   كملتته  خمتت  األرتتيق   لهتتا  خمتت  

ة  َخَس  ا  للكونوا ﴿ُشَهيَ  اَن َرلَى اليَّاسل  مسفباألرمال  فضلها  فللل  كانوا ﴿ ُمَّ

الّدلتا  ريالدهم خحكمهم مالقسو حلي اشد اط العيالتة فتي الحكتم  خالشتهادو  خ

 متتتتتتتة خنحتتتتتتتو تلتتتتتتت   خرللتتتتتتتهك لعتتتتتتت، فتتتتتتتاألخلى    وكتتتتتتتو  المدتتتتتتت لح 

(.خالملألا الوس لة )

.



ل  فتّ ق نفليا ووسا رلله السي﴿ ح.. تأملتُ 

فلمتتتا متتتل  مّهتتتومل   مّهتتتو﴿ مهمتتتة اليفتتتوو

  مّهو﴿ مهمة القااي  فحليمتا طلتب متمقام، 

ّتتتتيُ   ََحتتتت ّمتتتتا ه إت ﴿ضتتتتاَل َجبلّ السل بُّ إللَتتتتيَّ مل

مّهتتتو﴿ وَتتتيرونَيي إللَلتتتهل  وكتتتو  ضتتتي رتتتألز ل

إت اليفوو  خحليما طلب الوزاجو مت  العألوتأل

جول إلنّتتتي ﴿ضتتتاَل ا عَليتتتي َرلتتتى َرتتتألاال ل األَ 

هتو﴿ القااتي  َحّلرم َرلتلمم  وكتو  ضتي رتألز لمّ

يلتتو  فتتحموج التتينلا مد خكتتة للفشتت  فهتتم المع

خمتتا احنفلتتان اح م شتتيخ   خضتتي  تتان رتت  

.(مْ محَْم ل دُْنلَاكُ  َْندُْم  َْرلَمُ ) جسوليا الك وم 



يتتتا متتتا  وييفهلالج لج خنحتتت  إت نتتتيرو ه .. تأملتتتتُ 

دتتيل الّتتد   إنمتتا ال لتتب متت     وعّيتتا فتتي الد

 صتت،م خمقدتتيم متت  هلهتتا   تلتت  إ  الّتتد  

هم خضلتومهم كي وُقّول رألاامللفش  في الحلاو 

يت مضت)كي ح  ض،  للا نقتول اللهتم  يفيتا 

متتت  فهتتتي رلتتت  ل  ملويامهتتتا خستتتلفها  (الّتتتد 

، وتتتيجر جستتتاالها فلمدثتتت،   خشتتت  لمتتت  وغّتتت

ناإج قتامقاصياا فلييح   تلت  إ  محوجاتا 

ُحستت  الدعامتت،رفتت متتاإدجار  خاتتي م شتتيو 

.مص احضياج

.



فتي يوإت ملغ  م     الشلاطل  مدّّ .. تأملتُ 

ح خاتتو فتتي شتته    شتته  متت  شتتهوج الستتية

ا جمضتتا   فمتتا متتال متتا وعد وتت  إتا  اميتتان اتتل

ل  الشه  م  خساخس؟ فلعل   دحم، إ  كا  ت

لُ  فلغُ  ه رما وضالو نّس   خفك ر  خضلف   لل

رف  الا الشته  الكت وم مت   نهتا رت   تعا 

متتا فتتي ضلفتت   خاتتو متتا وحدتتاج إلتتى  قتتووم  ف

فتتتادجر التتتيّ  مالميااتتتيو  مشتتتل ا   اتتتو 

.خحّي القلب مالم اجدو

.



ه المحتلو   في اليافلو الدي و ، مها القلب رلى رالم..تأملتُ 

ستفحانه ودقي﴿ رلى متاضي الحتواس  فحتل  خ تهفاتا مالفد  

ت ضتال إب ح رمتا وتؤم  ستلفا رلتى القلتإنفليا لوط لم وك  تل  

يُكم  ََحيم ) ّلد مل ل  ضتال نفليتا الكت وم م  ودك ج حألا  خ(َخح وَلدَ

متن  )ريتههج تيفي المع كة لعلي ام  امي طالتب ملسو هيلع هللا ىلص 

  ب القلتب فاحلدّا  وحي م  ضوو احنيفا  فلض( خح  لدّد

م  ُ وتيُ زويَتةَ َخح  َعتيُ َرليتاَر َرتيهُ )فلضي   خم  ايتا  تانت 

الو هتة  خمت  فمتا العَتيُخ إح حلتاد الفدت  رت ( الَحلاول اليُّنلا

ا ضلتت، وتت)رتت  القلتتب المضمتتو﴿  ملسو هيلع هللا ىلص ايتتا  تتان فتتي حتتيوي نفليتتا 

 مضمتتوُ﴿ كتت،ُّ متتؤم   : متت  رلتتُ  اليتتاسل ؟ فقتتال : جستتوَل هل 

 اليقتيُّ التلل اتو الدقتيُّ : القلبل فقل، خما مضموُ﴿ القلبل ؟ فقال 

ت،َّ خح حست   فالفدت  (يح رشَّ فله خح مغتَي خح رتيَج خح رل

رلتتى هلالج لجه ميتتان وحدتتاج لضتتفو كتتي ح وألوتتس   خاتتو ستتفب 

ََ الفََدتُ  َخمتا َطغتى  إمدث،نفله حل   فليتم الفدت  ﴿متا زا

م نتا ل  ُ جفعة خاج قان للقلب  خما الدغاف، خرن الفد  التل

ا﴿ مه إح مساجا لد خون ال  الحاسة ر  مساحة مّدوحتة  مت

.العل  للدُضفو لل مئ  القلب  فلهيئ



 ته رلتى في القلب الستللم فو ي.. تأملتُ 

خلتتتى حتتتل  وُعّ  تتت  هدج تتتات  األ

ي حتتتل  للّتتتد  فتتتي  لدّتتتد  خالثانلتتتة فتتت

ا متتت ل وُعّ  تتت  لهتتتا فتتتي  ضتتت  ب  

 ع، خ وداا م  ري﴿ خ وداتا خاحتي  

فلهتا ؤم  خالثالثة حل  ح  دحم  مها م،  

لدكتتتتَا رمتتتتا اتتتتي رللتتتته متتتت  ستتتتمو﴿ 

. لحدفد



تْ  ُكت،لّ .. تأملتُ  و ُ   َمتا َستحَْلدُمُ ات ضتال ﴿َخا َتاُكْم مل

 ر تتاكم متت  كتت، متتا  علقتتد متته  متتانلكم :  ل

 خ خحتتا دكم ممتتا  ستتحلونه إوتتا  ملستتا  الحتتال 

ملسا  المقال  مت   نعتا﴿  خاحت  خصتيارات

فا دهتتتي فتتتي طلتتتب متتتا ويفتتت  . خرلتتت  تلتتت 

    تتعّ   خوغيلتت  رتت  اليتتاس  خومحتتي تنفتت

خاطلتب ا  وعّتو ريت  كت، مت  لته حت  رللت 

متت  الضلتت   رفتت  متتال  اخ رلفتتة  اخ مظلمتتة  

.(للح ل … مادج)



فديي   الواليو  حل  وكونا ح ودل  رلى  ميانام.. تأملتُ 

انتا مص ك، ر وو وض ونها ممة  و له خإجشاد  خالدو له  حل

كت  نيحر فله شتين مت  المفالغتة  ممتا وعكت  احادمتا﴿ خوع

مثتت، رشتتلة األمتتوو  متت  زلتت، ودعتت و إللتته األميتتان  خه ال

: ثت،ستا  فتي  دق احمتوج فتي مناإاألرلى حتل  نيتي  ودتامص 

خاتتو ناصتت  خنيحتتر كلتتا! ﴿َخمتتا  للتتَ  مللَمليلتتَ  وتتا موستتى  

لتتتيضاا  متتتا وحدتتتاطو  إللتتته  فّتتتي موا هتتتة العتتتيخ درو تتته 

ت  َخجاالُكتم َخلدَت﴿َخللَحُرلخا  َسللَحدَُهم فَللتا َستَييخا فَ  حتل للَكونتوا مل

َتتةم  ُرتت   لَتتم وَُدتتلّوا فَللَُدتتلّوا مَ  تتلَجُام طااّل عَتتَ  َخللَحُرتتلخا حل

والتة  و ست، َخ َسللَحدَُهم    خوألداد إت حدى مص م  إدّرتى األل

ل تا م ستولل   مؤكتيا مض تاب الدّ إلله ح م سول خاحي م، 

 َخ وَضشتى   ا لَعَلَّهُ وَدَلَكَّ ُ لّ رو  اللل  حله ﴿فَقوح لَهُ ضَوح  لَللّي  

ُ لَُكتتتتم اوا لتتتتهل لَ  فستتتتفحا . عَلَُّكتتتتم  َشتتتتُك خَ  ﴿ َكتتتتلللَ  وُفَتتتتللُّ  َّللاَّ

.(الودخد)خسفحا  ( الشكوج)   خسفحا  (الل لا)



و﴿  اللتالمشكلة الدتي ووا هتا درتاو احستي﴿ .. تأملتُ 

إت لتتم   تتياا  يحدتت  فتتي  متت  التتيروو  خانمتتا فتتي 

ج احج قتتتان ممضتتتمو  التتتيروو   فتتتالغ ب لتتتم وددتتتي

لعلتتم العتتالم متتالعلم فحستتب خانمتتا مدشتتغل، مضتتمو  ا

ن اضتتتته للدتتتت،مدتتتتيإرفتتتت  ستتتتف  دجخمتتتته   شتتتتغلي 

ا خالّيتتو    متتا نحتت  فمتت خالديتتاجو الدتتيارةنحتتو 

   زليا ميفه و  ماإرياز اللل  ان مه الق ا  دخ 

فتتي نحتت ر خلتتو شتتف ا خاحتتيا  فتتي  شتتغل، مضتتامليه 

حتو متا ريب حل  ويفهت   فدييت    ضلتوب  مياننتا ن

َ : خ لّك  ات ضال  عالىو  حو     لَتلخ فَضت،  ﴿ إل َّ َّللاَّ

تتت َّ  َكثَتتتَ ُام ح وَ  فتتتحدجر . شتتتُك خَ  َرلَتتتى اليّتتتاسل َخلكل

.شاك ا مدشغل،  وكو  ل  فله فض،

.



جستتتتالده إلتتتتّي إت  نهتتتتا معتتتتي مقتتتتال مشتتتتوب .. تأملتتتتتُ 

لة  مالمضاخ  ر  ح ار رالمي مسدهي  القلم اإنسان

م سالة مدساا،م رما وكو  موضعي م  الا كله  فحم ضده

متتتتا زليتتتتا ملدتتتتألمل  متتتتحم  نفليتتتتا محمتتتتي : )ضلتتتتد فلهتتتتا

ميدهتيو  متال مي مت  رلتى  فت، ال متاو  متتؤميل ملسو هيلع هللا ىلص 

  (ىخما جملد ات جملد خلك  ه جم)سفحانه ماجشاد

ي حتتل  فتتفتتلل  الحتت ار الشتتات ح متتي    وقامتت، مدتتيافص  

ة ويافسيا ويب    نيجر رل  رافلل  م   نيا ندقاسم مقع

ع نا خلو فلها الشل ا  خزمانلده  م، لعلي  ريب إ  ش

   للحظة مالسي﴿ معهم  لتلا  تانت  حلديتا مت  ريتي  

الستتتي﴿ خاألمتتتا  محكتتتم )  إت صتتتاج (الستتتي﴿ رلتتتلكم)

إح   فتالأل﴿ مغ ست  خإ  ضتت،  فمتا  نتد خستتعل (اليتادج

إلتتى فلهتتا  فتتل  كتتانوا اتتممتتاه خحولتته  خاليلّتتة محتتوجم 

.األجو مدشفثو  فلنا إلى جميا جارفو 



فاَل  َحَسفُها  .. تأملتُ  تَي  َُمت ُّ ﴿َخ ََ   اليل يَو  َخال َمت َّ امل

لكت  ح السَّحابل   فاليفال اتا  اتي فتي حت ار دااتم  خ

عيتي نّقه ح اكها  خ شفله ح اكها محت ار الستحاب و

اتي ( ح ار خايار ستفل،) نها  مضي لسفل،  فهيار 

لل  إللتته  مضتتي كالهتتي    متتا  شتتفلهها مالستتحاب  فتت

ح  ثفد للدغل ات الدي و    رلى شك، السحب  فهي

مص رلى صوجو خالئة خاحيو في ح اكها  م،  دشك،

 ضتتتتتاجو  حتتتتت ار الهتتتتتوان  خدج تتتتتات الحتتتتت اجو  

ة خالضتتغو اليتتول  لكيهتتا  مضتتي نحتتو ستتفل، محملتت

ار ممتتان الحلتتاو  خلعليتتا نستتدّلي متت  حتت ار كهتتلا لحتت 

   ممامتت، ندعهتتي  متتص   لاليتتا   لتت، معتتي  لتت،  لحتتل 

  خاتت،  ملتتس(وفلتس ميمتتو   هتود المشتتّم و  الهتي )

﴿َخ َ متت  التتييم جفعتتة خاتتي   خاتتو متتا وستتدقلم متتص 

نستتا ل إلّح متتا َستتعى  فتتي ستتوج ُ عتت، استتمها و لَتتلَ  للإلل

.حلي الهي ( الييم)



خمتا خح إت ا ضل ه م  اليألو و الع ملة موطيا ل ستالده  خلتم ودضتلاا فتي متي  ج.. تأملتُ 

:يو ميهاالمدحض  ل    ات ساكيي اليألو و  مة مياخو خُجّح،  خفي تل  جساا، رفاجس 

.(ح  دلح ل سالة رالملة) ل  احمف اطوجوات رلى  حض اا خ ميّنها -١

فيستّة   ل  احمف اطوجوات رلى ما دشيده م  رماجو  خ لّّده م  كدب  خفّ رده مت -٢

.(ح ودلحو  ل سالة رالملة) 

.إلى األجو(  ح وثّاضلو)  ممعيى (ُجّح،)ال سالة العالملة  حداج لفش  نمو حلا هم -٣

 خلتل  محتوجا  ( المّتاالم)ال سالة العالملة  حداج لم  ودعام، مص كوكب احجو رفت  -٤

.فحسب( الشك، خالمظه ) رف  

ف   عملت   عمل  لآلر و ر)ال سالة العالملة   اا  رلى م  ويجر العفادو  شغلي فهي -٥

.(األجو

ي استدمياد   م، حدى للح   فلهتا متا وُعتّول رللته فت(محضيها الكلمة)ال سالة العالملة -٦

ص مت  مضدلتا انمتاط حلتاو الشتعوب  خاتو متا ح وستدقلم اح متمتص  يفقهتلحكم  ش وص   خ 

.اردمي الشع  لسانا  

قلب حدى لو لم ال سالة العالملة  اج قد ماإرياز للدسص ن اضه للد، إلى    وُيجر مال-٧

لتلا فمت  رمتي لغت س  كمتا لتو كتا  مضلتيا مدضتلا مت  احجو موطيتا  لت .  عاويه حواست 

.وسدوفي معاول  ال سالة خح وسدح  الدكللا

َ وَ َخح  َيَ  نَد ُ اليّاَج اآلرل َ  اليُّنلا َخ َحسل    ما في ﴿َخامدَسل فلما ا اَر َّللاَّ ما ّ مح   يلفََ  مل

  خح في خ تو  الضلت   خح  تي  ندتلف  مت  التيعم  فتي رلت  إست اخاف  ه م  افات

ينلا إت ضتال ﴿ َخح َمضلَلة  م،  كيت ال سالة العالملة رلى ما او  ملس ميفتل احلدّتات لألويتة الت

ا  ات وو ب  علت  القلتب مالتينلا  فت َعيُ َرلياَر َريُهم  ُ ويُ زويَةَ الَحلاول اليُّنلا  فل  الا احلدّ

ل  زويتة  دل  األفكاج خالهتوا   فلهتا  خ تألخل مت  القلتب ال رفتة فتي اآلرت و  فتالدّد 

خ ضتلص )خضده  رلى الللات خالشهوات  فلضلصفلقف، الينلا   خق لليا    خ سح  العق،  

.(ال سالة

.



حتتتل  حتتتال مليهمتتتا المتتتوج  ﴿ضتتتالَ .. تأملتتتتُ 

ت تُميي مل َ  المتانل ضتاَل ح َسآخل إللى َ فَت،  وَعدل

ل إل  َم اللَوَ﴿ مل   َم ل َّللاَّ َم َخحتراصل اَل ّح َم  َجحل

تتَ  ا لُمغتَ ضلَ    فاحتتلج مَليَُهَمتا الَمتتوُج فَكتاَ  مل

  وحتتول مليتت  خمتتل      هدتتيل متتوجم  متت  

  خضتتي رتتوانإوبرفتت  فكتت   تتال   خ محستتل

متتال   خ ستتل ا    خ رتتوانوكتتو  متتوج اإ

ج تتال  فهتتل   ملعهتتا  متتواج  خمتتا خ نستتان 

الدلّازوتتتة  خخستتتاا،خالمو تتتات اإتارلتتتة  

  إح متتت  تات جحتتتم  دمتتتاريالدواصتتت، اإ

.(فاحلج)الموج 



المعلومتتتتتات فتتتتتي (  حملتتتتت،) ستتتتتلوب  .. تأملتتتتتتُ 

   للت  ت مالمقاجنة فقي كا  فلما سف  رإ  ند نداإ

لملتتتا   وُستتتدكم، الدحملتتت، كتتتامي ل  يدظتتت  لحتتتل  

ان للدتت، اللتت  الملتتا معتتي حتتل   خلعتت، متتص ان ّتت

اضتتيا  كتت، الدلتتاج الكه متتااي اميتتان الدحملتت، ويعلتت  ف

ي ضتي الألم  اللل اسدغ ضده رمللتات الدحملت،  خالدت

ليقتت، ستتلوب ا اردمتتيت   تتول  مليمتتا  قيلتتة اللتتو﴿ 

 ألان المعلومتة لددتل  اللحظي ر  ك،  ألن م  

لل    لم وسدكم،  حمل، الملتا كتامي  خكتإحدى خ

م،    لتتم  ستتدكإفلمتا  قتتو﴿ متته متت  مشتتاجوص  فهتتي خ

  فكتاج  خمشتاجوص ميَ ما لتيو  مت  إمساج ردميإ

يج صتتيضان خالمقتت مل  متت  حولتت   فلعتت، القتتمتتص األ

 !(فدي ّئ)ووضا الألم  المقيج ل   



ديران دُر راط  مت  دخ  استحل  وَ ل .. تأملتُ 

 فتتص فددتتلك  تار التتلل نتتال ميتت  ممظلمتتة   فد

و    راط  كهتلا لعلته وكت خ عّو ريه  فارلم 

  وهتتتتتيو   رتتتتت  درتتتتتان تار التتتتتلل  لمتتتتت  

   عّتتتو ريتتته  فاستتتدياب لتتته هخو شتتتير أل

خحقتتتت  لتتتته متتتت اد   فقتتتتم انتتتتد كتتتتلل  متتتت  

لعفتاد  دارلا ه ما  وغّ  ل  زح  ط ف   

و ضتتتي نلتتتدهم مظلتتتم  خ مغلفتتتة خ تتتوج  التتتل  اتتت

.دجرح  ف(الميلب )



ي ميتان حل   حيد ن تاق  ج ت  لدي لت   فثمتة مستاجات فت.. تأملتُ 

:ضواري األجو الدي سدي ل  ميها خاي

ح ر   ألج إفثمة  ألج في المحل ات ح  ظه : تََحي ْنُالتوقيت-١

.معي مي

     رم ت الملا   ألو  تإحدى خ: تعرفُعلىُمواطنُاليابسة-٢

.للعلو الفيان معي ك،  ألج

اردمي مساج الدشفل  متص ضوارتي  رت  : حالُعدمُوجودُقواعد-٣

.ضاامة  فما الدشفل  اح ضاريو لين يق

(:  خطمق ات صتّ ان مستدوفلة الشت)  خح ممة الُعالقاتُدائمة-٤

.مص ك، ميها( نسب مئووة)م،  عام، مص  ملص م  حول  خف  

 كتتو  رفتت  الدعتت   رلتتى كتت، متتا اتتو مستتدحيو : االستتتدامة-٥

ألز خ يوتتي  فدشتتّو  متتا وحقتت  مدتتلحة مشتتد كة متتص اآلرتت  ممتتا وعتت

.حسديامد 

ؤازجا فلع، ما  عدف   ريخا اللتو﴿ وكتو  مت: تحاشىُخسرانُأحد-٦

.في  حقل  ر وو مسدقفي

.(لتظفر)ليرمما رمالدوك، رلله ح امضيُبماُفيُيدُهللاُ-٧



ةوياملتتتإحتتتل   كتتتو  ( المعوضتتتات.. )تأملتتتتُ 

خم شتتتيو فتتتي مستتتاج ومهتتتي لإلنيتتتاز   فتتتل  

 دجكتتد متت     العتتاا  إنمتتا اتتو لل شتتير ه 

م ادر رف   نحو سكة ميولة  فلعل  ل   يجر

  رفتت  تات ال  وتت  التتلل ا ضل تته   خ للفلغتت

  م     الوصول للهي  الم  و له مد لفتات

خاتو  فلعل  لم  سدو  معي  جكا  الوصتول

ي لمألوي م  المهاجات خاح دهاد فتاما ود لب 

 ت،  ا مت  لدكو  اكث   حدتيالدّعلم خالسعي 

خصتتول امتت   خرللتته وحستت   متتا﴿ كتت، رتتاا  

لهمتتت  إت ا( ال شتتتلي)وستتتدوضّ      شتتتك  ه 

.(لدد،)خ رل ملير  



هتا اَ، ضَ وَة  اسدَ عَما  َالَ رف  ﴿فَانَ لَقا َحدّى إلتا  َ َلا  َ اإجادو .. تأملتُ 

ا ياج  هُ ضتاَل لَتو وُ ويُ  َ  وَتيقَنَّ فَحَضاَمتفَحَمَوا  َ  وَُضللّّوُاما فََوَ يا فلها  ل

ا  فهيتتا  تتئَد َح ََّضتتلَت َرلَلتتهل  َ تت   ، مضتتاج  ومتتيح معيتتى فعتت( و وتتي)شل

ا  وتتتتتتيقن  يتتتتتتأللن  لكتتتتتت  ( اجاد)احستتتتتتدم اج   خلعتتتتتت، كلمتتتتتتة 

 متتيح إشتتاجو حستتدم اجوة احتتياو مماملتتة رفتت  متتا ن العتته( و وتتي)

كة ر  احياو  حو﴿ م  حوليتا   حتياوم ضاصتيو اليلت، مت  شتوووملا 

شتتووه ن العتته ووملتتا  تتاجو رفتت   احستتي﴿   فثمتتة انقضتتاو للُيتتيج 

فتتاس كشتتعل و حيتتاب المتت  و   خ فتتي الصتوجو   خ  شتتكل  للشتتعاا  

خ يج ضتتي  كتتو  ألنظمديتتا احضددتتادوة  االيهتتاد صتتوجو احجاتتاب  ُ تت

محت، خ سمها متا شتئد  حلتي درو ت  إضامدهتا ضتي  كتو  الدعللملة  

(اليمتتاد)ميحتتد اليتتياج ( و وتتي)اندقتتاد متت  ضفتت، اآلرتت و   كمتتا إ  

ل  فتي حت( اإجادو) م، زاد جب العتالمل  إت ميحته ( ردلاجاإ)ملألو 

لت  لليت  خاإنت  فحستب  خلعت، تاُحدت ا جادو  مت خاإردلاجاإ

لضامتة متا   ف(  ليتا طتااعل )امدياد طفلعي في ال ارة المشتمولة رفت  

دو  رفتاو اد له    ويقن م  شتعاا  خ شت وعات خ جكتا   إنمتا اتو 

اج  حن يضة راجفة  خميجكة ألساللب مهييسي التيمخاو ما وحداج 

   فتل  لتم فدل  الق   خالمي  خاحمتم الظالمتة  لت   سدضتلّ  لدتدمك

ا  فتي  ّع،  خل   ّع،  في  لتحس مت  إضامتة متا وعتوج  حدتى خإ  كت

.رق  داجاا  كي ويجكوا م   نيا ﴿ َجحَمة  لللعالَملَ  



 ا في ح كة الييو﴿  خالكواكب م  حولها  إت  شتاجت متؤر.. تأملتُ 

نتي خفت  الدلسكومات األج تلة  مت     األجو  مضتي مليحتو  حلألخ

ج   ح ار داا ل  خ حلألخني وعيي مالض خجو    األجو حل   تيخ

فدحملتُد فل  دخج ها الداللة ل   كو  في نّ  موضتص متياجاا الستام  

تتُم ملَمواضلتتصل اليُّيتتو﴿ل    يتتو﴿ إ  كتتا  لكتت، ميهتتا فدلتت  اليفتتي ﴿فَتتي  ُضسل

كتلل   مواضص  فلل  وعيي    للكواكب الدي  يخج م  حولهتا مواضتص 

ضتتص خ لتت  المواضتتص  دغلتت  مدغلتت  حتت ار الميتت ات متت  موضتتص إلتتى مو

 وضا  فقلد لع، تل  وشل  لعيضة ما مص اوة

ُّو  َرفاَجاا   فلع، ك، مقعة فتي األجو خطح هتا اضتياميا  ﴿وَوَمئلل   َُحيل

 خ نالتتتد ميتتتا مكلمتتتة   خ حتتت ار رفتتت   واصتتت،  سدشتتتهي رلليتتتا وتتتو﴿

ي   لتت  ويحدتت  فتت( رفتتاج)القلامتتة  فمتتا  ستتيله رلليتتا األجو متت  

ثت، فتي م( المواضتص)محوج زميي فقتو  خإنمتا رفت  محتوج  دعتيد فلته 

 عيد مواضص الييو﴿  خحل  نعلم مت     ست رة دخجا  األجو حتول

سييجر حليها    لو ا دهينا فتي( سارة/ كم 1670)نّسها وفلس 

 مضتتي إللتته األجو( موضتتص مكتتاني خزمتتاني)   وكتتو  ليتتا فتتي كتت، 

ك ا  ه للشهي رلليا وو﴿ القلمة  فددوج حليها رمت  حت يوي جستوليا تل

.  فحدجر(ح وألاُل لسانُ  جطف ا م  تك ل هل )ملسو هيلع هللا ىلصالك وم 



  مواضا ستلينا موستى نحتو متا كتا.. تأملتُ 

وُّا ئتتته متتت  ستتتلوكلات رلتتت  مفتتت جو متتت  

يتتا الضضتت  رللهمتتا الستتي﴿  فهتتي تات مواضّ

  اللو﴿ مما ويخج حوليا م   حتياو  فلتوح إ

ل ّتته للُ ويتتا ه متتح﴿  رلييتتا متتي ( صتتف نا)

، ما لم نست ص ميا  خوُيفئيا ه معي حل  مدحخو

،  رللته صتف ا  خاتتب إنت  لتتم  تيجر الدحخوتت

فدكو  حليها ضي  دجكد ما او  رظتم  خاتو 

.(ما لم  ُحو مه ُرف ا)    



رلتتتى فلعلتتت   شتتتّ ( اإشتتتّاق)فتتتي .. تأملتتتتُ 

ضشتتى نّستت  متت     ودتتلف  ه ممدتتاب  فد

 خ رلتتتى نّستتت  معتتتي﴿ ضتتتيج   لعيتتتأل نّستتتي 

إ هتتتاد  ستتتيل  فتتتارلم  نتتت  إنمتتتا  نتتتد متتته 

و متت  ح ميّستت   فهتتو إ   صتتام  فهتتستتفحانه 

ولتت  ستتلميح  ضتتيجو الدضّ تتي  ففحولتته ح مح

  ستدقيج  خمتتا رللتت  إت ستتاخجر إشتتّاق  شتتغل

حتول ح)سو  الد دوي ملومتا  الشل ا  مه  

.(خح ضوو اح ماه العلي العظلم



  ته ال ّت، تخ العتامل  حتل  وشتكو مت   لتم إمت   ع.. تأملتُ 

ّته  مته كتي  دلق(! دخدخخ)لكيمه  شاكلا ألمته مدلّظتا مكلمتة 

مت  ماحدضا  مدلمسته موضتص األلتم  اححدضتا  التلل وهتيّئ

ف﴿ لتجخ  ال ّ، م   هة خوميح ك،م م  ال ّ، ال محنلية  خ

ح إ(اححدضتتا )اح تتألا  العتتاطّي نحتتو طّلهتتا  فمتتا رمللتتة 

  (المعّلتة)ستافلحن فادل للمشتار  فلمتا متل  اإميتل  لليستيما 

ون إللته ميا الليتحل  و لب ه -خه المث، األرلى-خكلل 

التلل  صتاب ( التيخدخخ)ديو  فهتو مت   تي  مميران   خ 

ص حدتتى متتتال ّتت،  كتتي  يستتيم متتص جمتتت  حتتل   ملغتت     ّ 

علت  الشوكة  ُشاكها وميح  رللهتا   ت ا  احدضتا  كهتلا وي

اتت   تلتتت  خوحّستت  متت   دا فتتي معلّدتته للد ضتتى مانّعاح تت 

نّتتا جادّخ ُ اححدضتتا  متت   تتي  ﴿ َخح  َضتتافي َخح  َحأَلنتتي إل 

تَ  الُم َستللَ    خمت   تي لو ُ مل يتوا َخح إللَل ل َخ تارل   ﴿َخح  َهل

يلَ     خمت   تي  ﴿ضتاَل  َحأَلنوا َخ َندُُم األَرلَوَ  إل  ُكيدُم مُ  ؤمل

ي  غّ، فديشتغ، محلمت  ح  َضافا إلنَّيي َمعَُكما  َسَمُص َخ َج    ف

.خ يسى جم 



و    حتتتل  ح وكتتت(مستتتدووات ال غلتتتا )فتتتي .. تأملتتتتُ 

ملت   ماحرديان رلى ممدلكات الغل   خإنما رفت  متا  

ضدتة ففمي د حيب ما  مل  وعدف  طغلانا  خليتا متص

يتا إلنّتا ُكيّتا  صحاب الييدل  رل  مثال إت ﴿ضتالوا وتا َخولَ 

    كتو  طارلَ   فللّق ان ح  فلما  مل   فما رسى

لت   دج ة ال غلا  حتل  وكتو   عتيّو  رلتى متا ح  م

خما دج ده حتل   متيعهم مت  مماجستة حقتوضهم  خمتا 

هتتم  دج دتته حتتل   دتتادج ممدلكتتا هم  خ ممدلكتتات تخو

ال غلتتتا  خدج ا هتتتا  خ ملغهتتتا خ دضهتتتا  لتتت  دخااتتت  

صتتوجو حتتل  خصتتا ستتفحانه جستتوليا الكتت وم حتتل 

ََ الفََدُ  َخما َطغى ﴿ ر ج إلله ب .ما زا



صتفح  ه   حل  وشتع  الّت د محنت(الدساخل)في .. تأملتُ 

لّد حتل  شت( فكوجخنا)مدساخ  مص م  حوله م  الفش   

ااح  خكلل  متص الّضتح اكيا  علديا  ملعا مدساخخ  

حتتتل  وتتتيجر الّتتت د متتت      ملتتتص اليتتتاس متتت  حولتتته 

عوج   صفحوا مدهمل   فمص زوادو ريد السُّ اق وقت، شت

اللنب  ماللنب  خمص زوادو ريد الم  شل  وق، شعوج  م

وقت، خمص  كله ال مى  خرلفده  خرو ه مما وضو و 

ام ا ضَ وف ا ﴿إلنّا  َنلَجناُكم َرلمعيل لومه اليّ   رافي ر 

دَيتي َخوَقتوُل الكتافلُ  وتا لَلوَوَ﴿ وَيُظُ  الَم ُن ما ضَيََّمد وَتيا ُ 

لدَيتتي ضَتتيَّمُد ُكيتتُد  ُ ام تتا   نادمتتا   خحليهتتا ﴿وَقتتوُل وتتا لَ 

ستام  فتي للَحلا ي  فاحتلج مت  الدستاخل خانشتو فتي الد

.( حم  فديعم)فع، الضل ات  



ات الفشتتت   للمدتتتحلّمل  متتت  اآلمتتتان خاألمهتتت.. تأملتتتتُ 

تتا امتت  رتتاق اخ اميتتة راضتتة  فلعتت، فتتي اآلوتتة ﴿خَ إمتت    َمَّ

يَل ل فَ  قَُهما طُ الغُيُ﴿ فَكاَ   َمَوا ُ ُمؤمل غلان ا َضشليا  َ  وُ ال

ا     رشتلة     فل  م     ضد، الغي﴿ كا  رت َخُكّ  

ف ج  فداج ضيج القد، ر  مو اقهما طغلانا خكّ ا  

خلتيكم العتاق طالمتا كتا  معكمتا   حدتى ما وعيي    

نتته لتت  و اقكمتتا  خا  كتتا  رتتاق  وعيتتي مالضتت خجو 

طغلانتتا  خايتتا  كمتت  الفشتتاجو  متت، الألكتتاو خال حمتتة

سالدها  كو  حل  وهديل معي حل    ما رقوضه فلع، ج

  إارلتم لفموو  لليجكا فلدهلب طفعهما  متمم  ه 

   اب كا  جب العالمل  ضي رّ  لداحب الكفل و حل

ستليف  ففيّل كت، ستلئا ه حستيات  فهتو اليفتاج التلل

.(ش فحم)ك، سلئات رقوق الولي للُفيلها حسيات 



قتان نفليتا اليهو اللل اسدع  ه ه ليتا رفت  ل.. تأملتُ 

موستتى مالضضتت  رللهمتتا الستتي﴿  فو تتيت    التتيهو

 يا  مازال مسدم ا  معيا في ك، لحظة م  لحظات حلا

ستى فا  كا  الضض  م شيا مدكللتا مت  ه نحتو مو

التت وحللتتيجر حقلقتتة احشتتلان خاألحتتياو   تلتت     

مت  ا كتلل   خكت، متا اتومكلّ كلل   خالفح  ّةمكلّ 

دجار  لتت  وحدتتاج رقلتت  إا  خمتتص اكتتلا حوليتتا مكلّتت

للتته األحتتياو متت  حولتت   كتتي ح إمتت فن متتا  تتؤخل 

ستتفب متتا التتد اللتته األحتتياو   ضتت  ب  متت، نحتتو 

 خستتاا  متتا رلتت  ه خالفحتت    التت وح لدتتيجر متت  

.سلقول ﴿َخما فَعَلدُهُ َر   َم ل  
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