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مــــذاق
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كوــــــــيدعمنهلعقةكلمعإذالعسل،(مذاق..)تأملتُ 

مذاقــلـــكــــمعينطبقواألمرالمزيد،للعقدماغك

األذنفمذاقالخمس،حواسكعبردماغكلهيستجيب

ــس،ـــــاللّمـــاليدومذاقالشم،األنفومذاقالسمع،

تعالدماغاستجاباتوهكذا، لطلباةــمدعالمذاقاتبم 

الــاــــــعمــالبصرمذاقكانإنأدركوعليهالمزيد،

نيـــــحأوالمزيد،الدماغيطلبالكيمطالعته،يجوز

اللمووووووووووووووووااليوووووووووووووووودموووووووووووووووودعوووووووووووووووونيكووووووووووووووووون

اموكشفأوالمزيد،الدماغيطلبالكيمال،منتملكه

سـنوجمنفتلكالمزيد،الدماغيطلبالكيهللا،ستره

العسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،ُموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذاقات

عرـــــــــشفيهكتبالذيالقلمأدبمذاقتتأملأنولك

،ـــجاءـالهـــشعرفيهكتبالذيالقلمذاتهوالمديح،

يظوووووووووووووووووووووووووووووولاألدبوووووووووووووووووووووووووووووويفمووووووووووووووووووووووووووووووذاقهم

دماغوووكيطلبوووهمووواكووولعووونتسوووتجبوال(فوووأدرك)واحووودا ُ

(.فتتكدر)



ـانالفنّـــ
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مالـــــــــــــــكعنمعبرا ُفنية،ل وحمنيرسمفيما(الفنّان..)تأملتُ 

رعباالستشعارأدواتمعاألمركذلكومشاعره،حواسهعبرأدركه

كـــــــــــــــــــذلالضغط،ومجساتالحراريةوالمجّساتالكاميرات،

يــــــــهفأدركته،عمالتبلغناوالرسائلاإلشاراتدقيقتلتقطإنها

تماـــــــمعالتعبيرعمليةليليهاحولنا،منللرسائلالتقاطعمليات

فيماواجتهد،دعوتكعبرعنهلتعبّرتلتقطهفيمافنانافكنالتقاطه،

يــــــــــفلتحذفه،عنهتفصحأوتبرزهأنيصحالمافثمةتلتقطه،

وــــــــهالمهمالت،بسلةالحواسيبشاشةعلىمني حذفمامثل

نــــــــــــــحيملسو هيلع هللا ىلصنبينااليهاأشارالتياإلشارةعنيختلفالمسار

،وائبـــــــــــــــــالشمنمخمومفهو(مخموما)قائالالقلبوصف

(اطااللتق)ليةــــعمانها،(سليما)عنهقالإذالعالمينربووصفه

الــــــاإلغفأووالشكربالتقديرإماعنهاوالتعبيرالواردةلإلشارات

والكفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر،

يفــــــكةغفلبعدأدركإذعاليةلديهااللتقاطمجّساتكانتقابيلُف

عليرررهسرررليمانونبينررراولكرررنالغرررراب،عبررررأخيرررهسرررو ةيررروار 

دركــــــيالمنفهناكفشكر،النملةندا سماعللحظةسجدالسالم

يرررردركممررررنوهنرررراكبأدواترررره،لالرتقررررا يجتهرررردفلعلررررهاإلشرررارات

آمنرراُليصررلوالشرريطانالفاسرردُيرردفعُفلعلررهوالفاسرردمنهرراالصررالح

.شاكرا ُو



القيــادة
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مرررنُاألرض،لىـــــــــــــــرررـعالخالئرررقإليرررهامتثلرررتسرررمتُ (القيرررادة..)تأملرررتُ 

النَّملُ اأَيُّهَُيا﴿قالتإذلةـــــــــــــــــــفالنمالحشرات،وحتىوحيوان،نسان،إ

لوا نود ه ُس لَيمانُ يَحِطَمنَّك مالَمساِكنَك مادخ  نـــــعهيإنمايَشع روَن﴾الَوه مَوج 

قائرررررررده،إثررررررررعلرررررررىيــــــــــــــــرررررررـيمضفرررررررالقطيعالقائرررررررد،مسررررررر ولية

رىـــــــــننـــــــــــــــــــحياألسماكومجاميع،الطيورأسرابشأنماولكن

الفرررررررا أنعلمنرررررراإنذلرررررركقائررررررد دونمررررررنبررررررأفوا يمضرررررريحراكهررررررا

ةــــــــــــــــررررـوالجنوبيالشررررماليةأميركرررراقررررارتيبررررينفيمرررراحراكررررهالملكرررري

لطيورالــــــــــــلعحينهانقوللألرض،المغنطيسيةالموجاتتأثيرعبريوجه

الالسربار ـــــخمنيكونالقائدحينهااألمر،ذاتعليهمينطبقواألسماك

عررررنعقولنررررازتــــــــــــــــــــــــررررـعجالترررريالصررررورةتغيّرررررإنداخلرررره،مررررن

اللـــــــاالختوهذا،(اختلت)قائد،لهيكونأنبدالفو لكلأنمناستيعابها،

األقمررررررررررارُجميررررررررررعكانررررررررررتفرررررررررر نالطفرررررررررررات،مررررررررررعكررررررررررذلكنجررررررررررده

راكهـــــحداــــواحقمراغيرالشمسيةالكواكبحولالساعةعقاربمعتدور

فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريُ

ةزوجرحمرلهوفهايخلق،فيما(هللسمةالقواعدكسر)الساعة،عقاربعكس

وكررذلك،للقواعرردكسرررمررريموحمررلللقواعررد،كسرررعجرروزوهرريزكريررانبينررا

جمةمنسرمجموعرةكرلمعالقاعدةفكسرللقواعد،كسرالكثرةالقلةتغلبحين

إشرررررررررررررراراتهمررررررررررررررناشررررررررررررررارةهرررررررررررررريإنمرررررررررررررراالمشرررررررررررررراهدمررررررررررررررن

(لبالق)مــــلتقديتوجيهإنهاكماواحد،الكونهذاخالقأنمنللعقلسبحانه

(.األسبابتنجزه)أو(الجوارحتدركه)ماعلىكلهلهذاالمحركباهللباإليمان



المقادير
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عبرمقاديرعنهيإذ،(الجرعات)مفهوم..تأملتُ 

عاتجرعبرالجسديحتاجهلحظيفالتنفس،أزمان

تحترررررررررررررررررررررررا والمركبرررررررررررررررررررررررةمتتاليرررررررررررررررررررررررة،

ثررررررررررررررررال كررررررررررررررررلالبتروليررررررررررررررررةجرعاتهررررررررررررررررا

وديترزمرراتخمسليحتا فهوالقلبأمامثال،يامأ

نررزلحررينغريرربوغيرررهللا،مررعهتواصررلفرريُفيهررا

ومــــــــــــــمفهلوتأملجرعات،عبرمامنجُّالقرآن

غيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالجرعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات

ذكرنررا،مرراكررلعلررىصررعبامررراألسرريكونكررممترراح،

فررررررررررررررررررررررررررررررريمرررررررررررررررررررررررررررررررراألوكرررررررررررررررررررررررررررررررذلك

ابــــــــواستيعلجرعات،ستحتا والتوجيهالتربية

يـــــوفجرعات،عبرلتبسيطيحتا للدرسالطالب

نـــــــــررررـالبيذاتصررررالحإوفرررري،العالقرررراتتعزيررررز

يهفــــــكيالقيمهدمعمليةتتصورنأولك،كذلك

.جرعاتعبرللهدمولحظيايومياتتعرض



كبارُالسن
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اتفههرــــــــعبرسالةيحرروهوالسبعينيكبيرنا..تأملتُ 

بصرديقليتصلآخرلتطبيقيعمدثملصديق،مرسلهاالجوال

تبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعمُ 

بــــتحسفائقةقدرةتلكله،ألتقطهاصورةبارسالمكالمته

جعررررررررلمررررررررنتمكنررررررررواحررررررررينالحواسرررررررريبلمبرمجرررررررري

مرررررررررررررررررنكرررررررررررررررررلوجعرررررررررررررررررلميسررررررررررررررررررا،المعقّرررررررررررررررررد

حينفيالبرمجة،علىقادرينالبرمجةلوغاريتماتيعرفال

الرحبررررةوآفاقررررهالرررردينفهررررمتيسرررريرمررررنالرررردعاة،عجررررز

المبرررررررمجينقبررررررلمررررررناالجتهررررررادذلرررررركالنرررررراس،لعمرررررروم

لبالدعو ،بالخطاباالرتقا حينهاليّدعواالدعاةطوعه

نصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفهملعلنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

فيبههللمرهمأمابمقاميليقبمااالجتهادوعدمبالتكاسل

ضرــــــــــتف(للعالمينرحمة)إنُّللعالمين،رحمةدينأنه

تنادعامعرفةقدرفماالغير،ثقافاتمع(التعارف)ممارسة

،نوالفنرررراني،والسياسرررريين،المفكرررررينمررررنالغيرررررللغيررررر،

جميعررررررررررررررررررررررررررررافهرررررررررررررررررررررررررررر ال والمحترررررررررررررررررررررررررررررفين،

.الرحمةهتفرضالذ (الغير)هو



األلعاب
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المغربيعباللُّلقطةعلىاأللمانالمذيعينأحدعلّقحين..تأملتُ 

األخووور اللقطووواتوكوووذلكوالووودهيعوووانقوهووووالنصووويرييوسوووف

همـــــــــأمهاتمع...زياشحكيموبوفالسفيانوحكيميألشرف

نعوودلوومالعاتلووةمووعالحميميووةالمشوواهدهووذه:)بووالقول...وعوواتلتهم

الجنسيةةوالمثلي،األنانيةتسودهاالتيالغربيةمجتمعاتنافينراها

فوويورميهموواالوالوودينوعقوووق،ودفأهووااألسوورةمفهوووموانوودثار

قـــــــــــالفريإنتصاراتوراءالمعنويوتحفيزهاالعاتلةالملجئ،

ىــــــــــــــعلأكفناونضعالمثليينلنساندفجتنانحنأما.المغربي

منارةالكتعلمواهمالوفاض،خالييفخرجنامخجل،بشكلأفواهنا

منهماألخلقنتعلمأنيجبونحنوتجاوزونا،يتقنونهاوأصبحوا

،(المدرجاتفيمايوماتعانقنناأمهاتنايومانر أنوعسىىعل

صووارواهوومالووذياالنحوورافموود األلمووانيهووذادركأكيووفتأموول

ارمسالــــــــــغفإعدمأهميةيبيّنماوهوللكرة،ةامبارعبرإليه

هللاإليوهأشارماوهوووساتل،أدواتمنيدركونماعبرالدعوة

ب يَميلكَُت ُ﴿َوماقالاذالسلمعليهموسىنبينامعحوارعبرتعالى

وويَُقووالَُموسووى،يووان ووكَُ َعلووىب هوواَوأَه ووشُ هوواَعلَيأَتََوكَّووأ َُعصووايَُه 

بُ فيهاَول يََُغنَمي عصاهعبرءجاالدعوةفيخطابأ خر ﴾،َمآر 

يُرتيسووجووزءضووحتأالتوويالكوورةوكووذلكحياتووه،نمووطشووكلتالتووي

.أجمعالعالمشعوبحياةنمطمن



التفّرد
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فياذف،الحنيديننابهتبو الذ (التفّرد..)تأملتُ 

ة ُ﴿تِلكَُ الوََُكَسربت ممراَولَك رمتَكَسربَُمالَهاَخلَتقَدأ مَّ

كرررررررررررررررررررررررررررررانواَعّمرررررررررررررررررررررررررررررات سرررررررررررررررررررررررررررررأَلونَُ

أسبابنــــــــــعن سأللنأنناإلىإشارة،يَعَملوَن﴾

ضررررررررررو هاعلررررررررررىالترررررررررريالفقهيررررررررررةاألحكررررررررررام

مسررررررائلمررررررنيسررررررتحد بمرررررراوحكمررررررواشررررررّرعوا

عبرهــــــالفقلتغيريشيرماباإلسالم،سبقوناعمن

وكلقيتفبمااألحكامتتبعهاوبالتالياألحوالتحول

امكلفيالَحَكمهويظل(فاالجتهاد)ومكان،زمان

صالحالحنيفدينناكانماوإالمسائل،مني ستحد 

.ومكانزمانلكل



العاشقان
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أنهــــــمنبفضلهللامّكنهامسلمةعربيةفتاة،(العاشقان..)تأملتُ 

قالعاشووفتقوودمفأسوولم،أوروبيووة،دولووةموونفتووا ُيوودهاعلووىيهتوود 

،كرهللافشالخطبة،فح سمتالبحار،عابراوالدهامنالفتاةيدطالبا

تعرقلووووتالقوووورانإجووووراءاتلكوووونالقووووران،لعقوووودموعووووداوحووووددا

مقوويم،وغيوورأجنبووي،فهوووحكوميووة،جهووةموونأكثوورطلبوواتإثوور

نحوووخطوووةكوولمووعالتعقيووداتجعوولموواسووياحية،قدومووهوتأشوويرة

عاـــــــــجميكانواخطوة،كلتذليلمعولكنأكبر،المنشودالهدف

يجتازونهوواخطوووةكوولبعوودسووجودوهكووذاشوواكرين،هلليسووجدون

(العاشوووقان)كوووانإنحينهووواتأملوووتُ القوووران،عقووودتووومأنلحوووين

وندمونقرانهمواعقودتملووالحرارةالتكراربذاتهللاسيشكرون

عليوهسوليماننبيناكانإذبارقة،خلديفيحينهاتوقدت!معوقات

مووووعحتووووىوالمووونن،الوووونعم،موووونالووودقيقفوووويهللايشووووكرالسووولم

ك ا﴿فَتَبَسَّمَُسمعهاحينالنمل نضاح  عنيَرّبُ َوقالَُقَول هام  أَنأَوز 

﴾،أَنعَمووتَُالَّتووين عَمتَووكَُأَشووك رَُ َرآه ُفَلَّمووا)بلقوويسصوور ومووعَعلَوويَّ

ا سووتَق ر  نووَده ُم  وونهووذاقووالَُع  ،(أَكف وورُ أَمأَأَشووك رُ بل ووَونيل يََُربّوويفَضوولُ م 

سوومتوالمووننالوونعمموونيحيطنوواموواعلووىالشووكرنجعوولأنفحوور ُ 

لكن،ـــــــــذّكاريلك،شّكارينلكاجعلناربنااللهمويومي،لحظي

.آمينلهمالمنيبين،أّواهينمخبتينإليكمطواعين،لك،رّهاببين
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ةـــــــبسرعنفسهاحولاألرضتدورحين..تأملتُ 

مةــلبكتتلفظحينإنكيعنيما(ساعة/كم1670) 

عــلتقطسيمتدالزمنيالكلمةهذهمد فإنواحدة،

نأكـــــولالثانية،فيكيلومترنصفنحواألرض

والهللا،وسوبحانهلل،الحمد"بنطقتأنكلوتتأمل

األرضسوووووتكونكوووووم،"اكبوووووروهللاهلل،االهــــوووووـإل

عــــــمهذامترات،الكيلومنقطعتقدتذــــــــحين

األمووووووووووووووووووووووورُورـوووووووووووووووووووووووـفتصالتسوووووووووووووووووووووووبيح،

والصوووووووووووولةالخمووووووووووووس،الصوووووووووووولواتعــــووووووووووووـم

ر،ـكوذُ نــــموقبلهابعدهاوما،ملسو هيلع هللا ىلصالكريمنبيناعلى

الشمسحوللألرضآخردورانلذلكأضفتوإذا

دـــممتذكرُ يعنيما(ساعة/كمالف110)بسرعة

شوأنمونتقللفلالواسع،هللافلكفيومكانا ُزمانا ُ

ذُ ﴿يَوَمت ووووإذيومهووووااألرضعليووووكفيووووهتشووووهدذكوووور

ثُ  .أَخباَرها﴾ت َحّد 
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.. تأملوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتُ 

المونوديعبوراإلسولملصوورةإنجازهيجريالذي(التّحول)

حووولنسوومةمليووار٥٠يتووابعحووينقطوور،فوويالعووالمكووأس

نــــــمآيةعبرسلسبشكلاإلسلمدينقيمارتباطالعالم

مونرؤيوةمونأو،توارةاألذانسوما مونأوتارة،القرآن

هاــوـيهتشوتومالتويلألدمغةغسيلتارة،الملعبفييصلي

والمسوووولمين،اإلسوووولمعوووونمظلمووووةلصووووورةعقووووودعبوووور

عبووربوولالموورةهووذهمضووللإعوولمعبوورالعمليووةوبرمجووة

ليسووألالجوووار ،تخطتهوواالتووارةوحووواراتتووارة،معاينووة

عسوووووووىموووووووااألرض،أقاصووووووويمووووووونالقوووووووادمونحينهوووووووا

أمنعاينوهماأحقا،!نعهدهلمالذيهذاالحياةنمطيكونأن

نجووودأزمووواتالعوووالمشوووعوبفيوووهتشوووهدوقوووتفووويأكذوبوووة،

اطمتنووووووووووووانهم سوووووووووووورفمووووووووووووامطمتنووووووووووووون،هووووووووووووؤالء

مباريواتوليسوتااللتفاتتستحقالتيالتحولنقطةهيتلك

عووووووووووووونونيابوووووووووووووةقطووووووووووووورفحسوووووووووووووب،المونوووووووووووووديال

أنكهوذاإنجوازويكفويمشوكورة،تنجزهااإلسلميالعالم

وبوورك(تحوّولنقطة)قطرعلىفسلممحفوظة،آمنةي بقيها

.رشيدةبحكومةلشعبها



جـــــرأة
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رأة..)تأملتُ  نَُجاَءناماىَعلن ؤث َركَُلَن﴿قالواحينالّسحرة(ج  م 

ُفََطَرنوواَوالَّووذيالبَيّ نوواتُ  ُأَنووتَُمووافَوواقض  فرعووونأمووامجوورأة﴾قوواض 

ُاألَُف يَعلف رَعونَُ﴿إ نَُّ:تعالىهللاعنهقالالذي أَهلَهاَوَجعَلَُرض 

ووووويَع ا فُ ش  ووووونه مطات فَوووووة ُيَستَضوووووع  َويَسوووووتَحييأَبنووووواَءه مي وووووَذبّ حُ م 

علوىُوانُ ثوفيانقلبهمسببوماالجرأة تلكسببفمان ساَءه م﴾،

نعوويكشووفتأملنووالعوول!معووهوالتمكووينالق ووربصووفقةواعقوودموون

ا ،ــثانيارالقراتخاذوحريةأوال ،العلميالتمّكن)التالي؛(الثلثي)

ةمعجوووزرأواحوووينفالسوووحرة،(ثالثوووا ُبوووالنفسوالثقوووةواالعتوووداد

لذياأنمنالكيمياء،علمخبراءوهمإذأيقنواالسلمعليهموسى

ولموواعلمووا،بووهأحوواطوامووارحوومذاتموونيكوونلوومالنبوويبووهجوواء

موورأصووارففرعووون،قبوولموونالمسووتعبدالشووعبكعموووميكونوووالووم

إنثووومديَن﴾،سووواجُ السَّوووَحَرة ُ﴿فَوووأ لق يَُعلووويهم،سوووهلالقوووراراتخووواذ

مجعلهماهوحقوأصحاباأحرارأنهممنوالثقةبالنفساالعتداد

ةحرـووـس(ثلثووي)يمتلووكجيوولعلووىالرهووانهوولونسووألممتثلووين،

!محال أمرُ فرعون
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اـمارنةقـــــــفبمبحاكمهم،الّرعيةيربطالذي(الوالءحبل..)تأملتُ 

سووبأوملكووةرعيتووه،مووعمصوورفرعووونبووينفيموواحوووارموونجوور 

السحر،لق بَُمنفرعونإليهتعّرضالذياالبتزازنلحظورعيتها،

جاءَُ﴿وَُ:الىــــتعيذكرإذالقومخاصةمنيعتبرونكانواممنوهم

الَناإ نَُّقالواف رَعونَُالسََّحَرة ُ انواكفقدالغال بيَن﴾نَحنُ ك نّاإ نأَلَجر 

وووووَوضينشووووودون بلقووووويسقوووووومحوووووينفوووووينصوووووروه،حوووووالالع 

ةُ أ ولونَحنُ ﴿قالوا َُوأ ولوق وَّ اذاــــمفَانظ ريإ لَيكُ ألَمرُ َواَشديدُ بَأس 

رينَُ وَُدوننـــــموالدعمبالمؤازرةوالءهم﴾،مترجمينتَأم  ض،ع 

ومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع

رـوـصوينيوفوقتعلوىهللاأنإالالكفوار،مونكانواالنمووذجينكلأن

فرا،كواكوانوإنحتىالحقيقةعنيبحثممنالمتواضعينويهدي

سوليمانينوانبلرسالةبسردهابلقيسالملكةتواضعنستبينولعلنا

وووووون﴿إ نَّووووووه ُقالووووووتإذالسوووووولمعليووووووه وووووولَيمانَُم  ُ ب سوووووومُ َوإ نَّووووووه ُس  ّللاَّ

حمنُ  ﴾،الرَّ حيم  الرحمنهللاسمبالنطقترفضولمتتعلىلمفهيالرَّ

ذلووكالحديبيووةوقووتعمووروبوونسووهيلرفووضحووينفوويالوورحيم،

اكتبنـــــــــولكهو،ماندريمافوهللاالرحيمالرحمنأما:قالإذ

فمونهدهود،عبورالهدايوةسوبألملكوةيّسورمواوهواللهم،باسمك

ه،ــــبعوضجنا عبرذلككانلوحتىهللاإشارةيدركمنالناس

توىوحوالضوفاد ،والق ّمول،الجراد،عبرحتىيدركالمنومنهم

برهووذلكالبحر،التهمهلو مونءوالحبوالحينهواينفعوهولنالك 

.حوله

الـــــوالء
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ةـــووــمقارنالواقووععبوورتشووكلهفووياإلدراك..تأملووتُ 

بَُ(بأحس)لفظعبرينبّ هنافسبحانهبالحقيقة، ﴿أََحس 

يَقولوووووووووووووووووووووواأَني تَركوووووووووووووووووووووواأَنالنّووووووووووووووووووووواسُ 

عنالناتجلظنا)إلىيشيرماي فتَنوَن﴾،الَوه مآَمنّا

ب ه م﴿َوتَحسَُ:مثلفي(تحسب)،و(المشهدوضو عدم

قود ﴾،وحيالَوه مأَيقاظ ا تَحَسب ه م﴿داءـــاالعمكرر 

ذينَُالَّوتَحَسبَنََُّوال﴿القتلومعَشتّى﴾،َوق لوب ه مَجميع ا

ُ َسوووووبيلُ فووووويق ت لووووووا نووووودَُأَحيووووواءُ بَووووولأَموات ووووواّللاَّ ع 

م جاءواالَّذينَُنَُّ﴿إ ُالفتنمضلتومعي رَزقوَن﴾،َربّ ه 

فكُ  نك مع صبَة ُب اإل  اه ُتَحَسبوالم  َخيرُ ه وَُبَللَك مَشر 

لوووووووووووووووووووووهعوووووووووووووووووووووززتفموووووووووووووووووووووالَك وووووووووووووووووووووم﴾،

،قوديراالتفتخطئيحيدقدالقناعاتفشكلتالحواس

فلاألدوات،منرزمةالقناعاتلتشكلأنلتعلمذلك

الحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواستعتموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

لحقيقوةاإلدراكالقلببلالقناعات،تشكيلفيفقط

.هللاارشاداتوفق
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ميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزانُ.. )تأملووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتُ 

مواكَُذل و﴿قوالَُنجودبالمكانالزمانارتباطففي(االرتباطات

موواَعلووىفَارتَووّدانَبوو  ُك نّووا ه  ووآثار  األسووبابوارتبوواط،ا﴾قََصص 

جدــوـنيقةبالحقالواقعوفي،(سببافأتبع)نجدبالمسببات

الكويدماغيوةبرمجوةتلوك(لمسواكينفكانوتالسوفينةأما)

السووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولوكيحيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

أجهزةعبر(location)الكانلوكمافهوالطريق،عن

هذهـــووـكارتباطوواتتضوول،الكوويالوجهووةيمنحووكالجوووال،

قـــوفيمضيلكونمتعهدُ قيوملحّي ُدقيقةإلدارةمؤكدة

واكاناـــــــمبأحسنجرهمأولنجزينهم)تأتيثممعادالت،

هوذهفيولكنالمعادالتالعتماديدعوناماوهو(يعملون

وذلوكالوودودفهووالمنتقمكانإنفهوميزان،عبرالحالة

انووووووووووهكموووووووووواالرافووووووووووعوهوووووووووووالميووووووووووزان،باعتبووووووووووار

يوزان،الممحورهالصفاتفتضادالميزان،باعتبارالخافض

انكوإنفهووللكون،إدارتهفيصفاتهمعينسجمميزان

الحسووناتعبوورحسوواباتهلدقووةيعووززموواوهووو(الحسوويب)

التويبالوذنوويمحييغفر،والعفوالغفورفهووالسيتات،

.ارتكبت
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(غمةابمر)هــــــــللاتعبّدفمن"أوردإذالقيمإبن..تأملتُ 

ةــــــــوالمراغ،"فراوبسهملصّدّيقيةامنأخذفقد،هعدو

العوووووووووووووووووووووووووووووودو،إغاظووووووووووووووووووووووووووووووةيـــــووووووووووووووووووووووووووووووـتعن

موووونالشوووويطانأوليوووواءأوالشوووويطان،يكووووونقوووودوالعوووودو

أوُلعلهوووووووووواُالوووووووووونفسُاألمووووووووووارةُبالسوووووووووووء،ُس،نوووووووووواإل

ادة،عبعـــــــموضفهوإغاظتهمنفيهتتمكنموضعفأيُّ

أبسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطولعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

كــــــــــــــتصلأداءفيفت حسنت صليحينذلكفيسبيل

فهووه،وساوسوإلىملتفتايجعلكماكلمعالشيطانفتدفع

مراغموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووةموضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع

أننــــــــــــميدركالحينالشيطانلغباءفياعبادة،وهي

يـــــفليــــــــالمصأجرتعظيمفيسبباستكونوساوسه

تكووووووووونُكووووووووذلكُوالماغمووووووووةيراغمووووووووه،حووووووووينصوووووووولته

لديناأعداءاــــــــــــبهتغيظصناعةفيالمسلميتقنحين

نـــمبعضلمــــــــــالمسحينهاليدركمراغمة،عبادةفهي

.لألرضالشيطانبهاأ نزلالتيةـــالحكم
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فمعسه،بفرالحواجزىيتخطُّحين(الخيّال..)تأملتُ 

يقفــــــــــوـبالتصالحضووريبادريتخطاهحاجزكل

إنبهوووووووووووووووووووووووارويوووووووووووووووووووووووزدادوالتشوووووووووووووووووووووووجيع،

اـــــوـيتخطاهالتيالعواتقبقدروتشجيعهمالجمهور

بن،اوقــعقفأمامالعواتق،معنتأوكذلكالخيّال،

خوووووووووووووووووووووذالنأوزوجوووووووووووووووووووووه،نشووووووووووووووووووووووزأو

ن،ـــــفتمضلتأوتجارة،فيتدهورأوزوج،من

.لتفوزعواتقكمتطاءإلفرسكمّرن

الخيّــــال
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جر يحولكمنالموادمنكمت رىاآلن،تعيشها(لحظة)في..تأملتُ 

فريكلرحصردهايرتمسرنابلثمرةهللاعلرمففري،اآلن لركلهاُتحضيرال

،ناآلنــــــــــــــمشهربعدصباحإفطارعلىقمحهالتتناولالصين

سرررفرفررريرحيقرررهسترشرررفأفريقررريمنحرررلمرررنحصررردهيرررتموعسرررل

ةــــــــهولنديمزارعفينثرهايجر خضرواتوبذورأوروبي،لبلد

عملرررركصررررباحقهرررروةمررررعفتتناولررررهحليبهررررا،ي حلرررربأبقررررارلتأكلهررررا

سررررررمكوتعليرررررربيرررررروم،452بعررررررد7:38السرررررراعةفررررررياليررررررومي

تدعىسرمأدبرةضرمنليكروند نَركَُمصرنعفريتحضريرهيجرر قار 

مندقائقعشربعدعطشكسيرو الذ الما أماعام،خاللاليها

معررررتمررررافهررررواآلن السررررما بررررهتجرررروبمررررامرررر تمررررنقطراتررررهج 

ثال عبرنهارأووبحارمحيطاتعنتبّخرتحينتشكلتإذغيوممن

لنحررررروأجنرررررداتعبررررررلرررررهالتحضررررريريجرررررر مررررراوثمرررررةقرررررارات،

أحيرا مرنحولنرامرنهرمممراومليراراتغيررك،إنسانملياراتسبعة

.كونهفي(القيومالحي)بهيقومعمالمحةمجردفتلك،وكائنات
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م،ـــــهحولمنالناساليهينظرفيماالتباين..تأملتُ 

ر،وــــالمنظالشكلسوىيدركفاليطالعممنفهناك

ورا اـــــــــــــــــــــــــــــــــــعميدركممنوهناك

:  الـــــقوقّدر،فّكرثمنظرحينوالروميالمنظور،

بأَنَُّْنسانلإلهللاِمنربَّانيةإشارةُ أجَمله والعْجز)

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل،(َحانقَدالدُّعا وقتَُ

لــانتقدرجةالنظر،مرحلةتعدتبصاراإلفيدرجة

،ةقالحقيتحكمهالدائرةالواقعيحكمهادائرةمنفيها

دركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجعلهماوهو

دة ُـــــــواح،الرمانُِحبّاتتَضعالتيالقوة)أنمن

فال،ضعكتَُقلبأ ُّفيتعلمُ ،قِشرتهاداخلَُواحدة ُ

(.تقلق
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ك نتُ اذمئوية،ةـــــدرجينــــــــــــــــــخمسلنحوفيهالحرارةوصلتصيففي..تأملتُ 

عررررررررررررنيزيرررررررررررردمرررررررررررراالسررررررررررررنمررررررررررررنبلغررررررررررررتالترررررررررررريوالرررررررررررردتيأمررررررررررررام

هوا منهايهبُُّباحةإلىيفضيمفتوحبابنــــــمبالقربتـــــــــكانفقدعين،ـــــــالتس

موسررررررررررررررررمعلينررررررررررررررررادخررررررررررررررررلوهررررررررررررررررل)فقالررررررررررررررررتحررررررررررررررررار،كفرررررررررررررررررن

اــــــعم(مجاز )م شرسوىليسالجوحرارةمقياسأنمنحينهاأدركت،(الشتا  

فررررررررررررررررررررينكررررررررررررررررررررونحرررررررررررررررررررريناجسررررررررررررررررررررادناتتحملررررررررررررررررررررهأنيمكررررررررررررررررررررن

ببرررررررودةنشررررررعرحررررررينيصررررررلحلررررررناألجرررررروا حرررررررارةفمقيرررررراسوعافيررررررة،صررررررحة

الجسرررررررررديجعرررررررررلمررررررررراضررررررررر فررررررررريالقلررررررررربعضرررررررررلةضرررررررررعفتاذااألجسررررررررراد

مررررانقرررريسأالفيحسررررنحولنررررا،مررررنحرررريكررررائنكررررلعلررررىينطبررررقمرررراوهررررودافئررررا،

لتفقررررررررررديرررررررررردعونامرررررررررراوهررررررررررواآلخرررررررررررين،علررررررررررىلنعممررررررررررهبررررررررررهنشررررررررررعر

منتدورمتداخلة(برازخ)ثمةأنُّإلىيشيركماجهة،منحولنامنهممنأحاسيس

أنإذا ــــــالمفيالمغمورةاألجساماجزا (انكسار)ظاهرةمعينسجمماوهوحولنا،

برررررزخكررررلمررررعيصررررد األمرررررولعررررلمختلفررررين،برررررزخينبررررينمرررراأصرررربحالجسررررم

﴿النّارُ نأونـــــــــــفرعفيجا فقدالقبور،برزخفيبهسنشعرمامثلفيإليه،ن ول

اَعلَيهررررررررررررررراي عَرضرررررررررررررررونَُ رررررررررررررررد و  الّسررررررررررررررراَعة ُتَقرررررررررررررررومُ َويَرررررررررررررررومََُوَعِشررررررررررررررري اغ 

را ـــــــــمعفرحلةت،المسافاعلىكذلكينطبقواألمر،(العَذابُِأََشدَُّفِرَعونَُآلَُأَدِخلوا

اذ(وسررررررررررررررررررررررررلمعليررررررررررررررررررررررررههللاصررررررررررررررررررررررررلى)الكررررررررررررررررررررررررريمرسررررررررررررررررررررررررولنا

هوهــــبتشعرفمافيه،نحنالذ برزخناعنيختلفبرزخعلىإلعتمادهافهيقصرت

نعاينررررررررررررررررررررررررررهمرررررررررررررررررررررررررراولرررررررررررررررررررررررررريسالحقيقرررررررررررررررررررررررررري(المقيرررررررررررررررررررررررررراس)

أنيرفكاألجوا حرارةدرجاترصدفينجدلذاأدواتها،تنوععلىالمقاييسعبرواقعا ُ

معرررررررررررررررررررررررررهيررررررررررررررررررررررررردرجونالجويرررررررررررررررررررررررررةاالحررررررررررررررررررررررررروالراصررررررررررررررررررررررررردوا

فمرااييس،المقبهتبلغناماوليسعليهي عّولماهوفالشعور،(بالحرارةالشعور)درجة

حار،يفصلــفصفيبالبرودةرتعَُشَُحينبرزخناغيرمنبرزخعنكانوالدةللظهر

ابَرد اكونينارُ يا﴿ق لناقالمنوسبحان .مُهللاُوالدتي،ُورحإِبراهيَم﴾َعلىَوَسالم 
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ىـــــــحتالكفارمعفهويكونكيفهللاعندوميزانهالقبولمسار..تأملتُ 

لرررررنُيقبرررررلُفذهبرررررااالرضكمرررررل بتقديمرررررهيرغبرررررونمررررراعظرررررمنإو

﴿إِنَُّ:سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربحانهيقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررولاذ

لَوُِوَُذََهب ااألَرِضُِمل ُ أََحِدِهمنمُِي قبَلَُفَلَنك فّارُ َوه مَوماتواَكفَرواالَّذينَُ

:يقولاذبه،آمنممنالقليليقبلحينفيبِِه﴾،افتَدى

َُيَنالَُ﴿لَن هاّللاَّ هاَوالل حوم  رََُكذِلكَُِمنك متَّقوىاليَنال ه َُولِكنِدماؤ  لَك رمهاَسخَّ

وا َُِلت َكبِّر  رَُِهداكُ ماَعلىّللاَّ فهمــــــــــــــــــيصاذيزيدبلنيَن﴾الم حسَُِوبَّشِ

رضاأللبـــيقولنله،فديةذبحتاذاالشاةيقبلفسبحانه،(نبالمحسني)

(ورـــــــــــمح)هو(بــــــــــالقل)نإكـــــذلالذهب،مل هاكاننإوفدية

حومـّـــلالفالالقبول،ليعطيكالقلبهللاتعطيالقبول،ُأنومحورالعطا 

ه،حانــــــسبموازينهنالحظوهكذا،(صغروإنالقلب)ولكنرض،األوال

مرنالـــــــرـمنقر مرا)و،(قرلَُّوإنأدومرهوجلعزهللاإلىالعملفأحبُُّ)

مــــــــــظيعالمقابلفييقابلهرغَُالِصُأوالقليلمنالحجمهذابل،(صدقة

َمررررررن﴿إِالُّ:تعررررررالىيقررررررولذإعبررررررده،يترررررروبحررررررينهللامررررررنعطررررررا 

اَعَمال َُوَعِملََُوآَمنَُتابَُ لُ ي بَُفَأ ولئِكَُصاِلح  ّللاَّ ُانَُـــَوكناتُ َحسََُسيِّئَاتِِهمّللاَّ ُّدِ

ا رررررا﴾،َغفرررررور  برررررهيشرررررركالأنفررررريعطرررررا ُ دقترررررهفررررريلغـرررررـلتبَرحيم 

َُ﴿إِنَُّ ُِكي شرَُِوَمنيَشا ُ ِلَمنذِلكَُدونَُامَويَغِفرُ بِهُِي شَركَُأَنيَغِفرُ الّللاَّ بِاّللَّ

الكرريممرنااليكرونالالرذ هرذابعردميرزانفرأ ُُّبَعيرد ا﴾،َضرالالُ َضرلَُّفَقَد

.سبحانه
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دراكإوالميـــــاالسالدينفهمانذلككدين،االسالمفي..تأملتُ 

الحياةومراحلمجرياتعبرعملياتمارسهوماشي ،مفاهيمه

الياةــــــحنمطانهاالسالميالدينتفرديكمنحيثآخر،شي 

منفاالديان،منكسابقهليسكدينوهوتعبدية،طقوسمجرد

أنرـــغي،(مثالي)أنهمتينقو يجعلهماوهوتفرده،سرارأ

دونمنهجزا أفييكونلعلهوالتطبيقللتطبيق،قابلةمثاليته

انــــــــوالزمالظرفيةالحالةعلىيعتمدفالتطبيق،خرىأجزا أ

يـــــــــفالخطيّةيعتمدالأنهُهوتفردهأسرارومنوالمكان،

بحانهفسباهلل،الشركسوىيحدهاالبمرونةيتمتعبل،هحكامأ

ىلـــــعفالعالقةالحدودتجاوزتوانفأنتذلك،دونلمايغفر

دـــــــوتزيوسيط،الحيثمباشرةهللاوبينبينكتكونالدوام

لكوت،(تشركلمما)لحدودهتجاوزكلمعاالستغفارمعالعالقة

قدرلىــفعباهلل،الظنح سنمحاورهااحداذمسبوقةغيرعالقة

االتزانيكونوعليهظنك،حيثتكونبصفاتهواطمئنانكيمانكإ

ماــــــــعحيرةوأمركأمنحيرةفييجعلكالالذ نسجامواإل

ائعاطاستسلمالذ الكونمعتكونحينهاألنكحولك،منيدور

(.طائعينأتينا)قالحين
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جزــــــــــفيعحولنا،منتدورالتي(التناقضات..)تأملتُ 

أشاردها،ــــــتواجومبرراترسائلها،ادراكفيالعقل

القاذيـــالرومالدينجاللعصرهفيلسوفذلكإلى

،(مفهوميرــــغانسجامهوإنمامتناقضايبدوماإن)

اعدةقوفقتمضيالتيالتشابهدوائرادركتإنولكن

وما(ومالمفه)ستدركمتناقضتعتبرهماكلبينفيما

،اقضاتــــــالمتنحولهتدورالذ المحوراالالمفهوم

هـــــيترتدالذ القمي تجمعالتيالتشابهدائرةفما

كلدرــــمص)إالعملكعليهاتزاولالتيالطاولةمع

العالقةتدركحينها(ي زرع)كانمماأنهماوهو(منهما

رحـــــلفابينفيماالتشابهدائرةوماالتناقض،لينزاح

عرررنوالتعبيررررالقاسرررمفهررري(المشررراعر)إالوالحرررزن

ركتادالتشابه،دوائرأدركتفانالنفس،فيماخوالج

(.االنسجام)وأدركتالقاعدة،
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قـــلصيمعيارهماإنذلك،(واألحسناألفضل..)تأملتُ 

يســـلباألفضلأنتعليهتحكمفماتدركه،بماالعلقة

تضيلــالتفومعيارغيرك،معكذلكيكونبالضرورة

آخرمساروثمةلديك،اإلدراكوسعةالخبرةمساحةهو

اركــــــمعيعبرليسيمنحكحينالشأن،فيهتعالىهلل

هوفمطلبك،إليكيسوقحينفهو،(حكمته)عبروإنما

(لالمستقب)ورهـــــــمحدقيق،توازنعبرإليكيسوقه

دهتقــــتعكنتالذيالنقصهذافيكونتعلمه،الالذي

نقصووووووووووووووووووووووووووووووووووواُنفسوووووووووووووووووووووووووووووووووووكفوووووووووووووووووووووووووووووووووووي

قودهتعتكنوتومااألحسن،هونقصكفكانزيادة،أضحى

إذفقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا ُ

محجحينهالتدركضل،ـــاألفهوفقركفكانغنا ُهو

أمامفقركومقدارالضيقة،سعتكوحجمالناقص،إدراكك

(.والواسعالغني)



الجسر

25

هامنعدة،رساتلثمةسقوطهمعإذلندن،جسرسقوط..تأملتُ 

عــــــــــــم(التكاملدونالتفاضل)فيبرساتلتبعثالملكةأن

وشريحة،أوال ُالبريطانيالشعبشريحةمستهدفتين،شريحتين

قطـــــــسإذفالجسرالبريطانيالشعبفمعثانيا ،العالمزعماء

ومعلوالها،قاتمةلهتقومأنكانماالبريطانيالشعبأنيعني

يـــــــــكيتفاضلونأنيجبكيفلهمبينتفقدُُالعالمزعماء

الملكةبحبامأخوذا ُالبريطانيالشار يكنلمشعوبهم،يسودوا

قارونقومشغفذاتمنطقوسايطالعأنيريدكانمابقدر

ثلَُلَنالَيتَُيا﴿قالواإذ ﴾َحّظُ لَذوه ُإ نَُّقارونُ أوت يَُمام  فيَعظيم 

ادةـــــوزياألعمالندرةإثرفقرايتضورشعبهاأصبحمرحلة

.األسعار

ليا،ـــــــــــــــعمتمارسهومابهتؤمنفيماالتناقضفي:وثالثا ُ

وـــــتدعوالتيالبروتستانتيةللكنيسةالرمزيالرتيسكونها

نحيعملياالعدلتمارسلمفهيوالصدق،والعدلللتسامح

حينامحالتسقيمتمارسولملإلسراتيليين،فلسطينمتسلُّ

يةاألفريقالدولمنالعديدعنناهيكالهند،ثرواتكلامتصت

الجسرسيرفعمنونتساءلسقط،جسرمنلهفياواآلسيوية،

سقط حقاوهلمجددا ،



عنــــــاق

26

فيهايلتصقلحظةبطفلها،االمعنا لحظة…تأملتُ 

ةــــحرائمناألمفيهاعتتضلُّلحظةبالجسد،الجسد

اتسررررررررررررررررررر ،قررررررررررررررررررردالرررررررررررررررررررذ طفلهرررررررررررررررررررا

ها ،ـــــوابتوانجذاببحبالشروط،منزوعةلحظة

: يقررررررررولاذللرومرررررررريمقولررررررررةحينهرررررررراتررررررررذكرت

فيونــــكتأنهللاإلىالسيرشروطمنأبدا ُيَك نلَم)

وـــــــفه،طينكبأثقالُِإليهِسر،مالئكيةط هرُ حالة

يـــفهللاعنجا وقد(َحبوا ُولوعليهقدومكيحبُ 

عرررررررررررررررنُهللاُالكرررررررررررررررريملرسرررررررررررررررولناحرررررررررررررررديث

سه،نففيذكرنيف نذكرني،إذامعهوأنا...):تعالى

مألفيذكرتهمأل،فيذكرنيوإننفسي،فيذكرته

إليررررهتقربررررتشرررربرا،إلرررريتقررررربوإنمررررنهم،خيررررر

وإنباعرا،إليهتقربتذراعا،إليتقربوإنذراعا،

(.هرولةأتيتهيمشي،أتاني



مازج

27

ولّفي ُحينالتسجيل،أستوديوهاتفياألصواتمازج..تأملتُ 

متدرجلبشكصوتايرفعفتراهاألصوات،منمزيجبينالفنّي

ضوقببسطبينفمااخر ،تارةآخرصوتمنويخفضتارة

فلناءلألبتربيتنافينحنوكذلكوالمزج،والخفضالرفعفي

طــــــــبسبينبلواحدة،وتيرةعبرتوجيهنايكونأنيحسن

يهــتوجمادوناحيانفينقفولعلناوخفض،ورفعوقبض،

دركهنماوهذامجددا،التوجيهليعلوالمناسبةالفرصةلنتحين

ليـــــــــاللبينماوالبحار،فيوالجزرالمدظواهرعبركذلك

ينـــحالجبلوتأملالتربوي،تعهدكفياتلّطفلذ،والنهار

:ىـــــــلاتعقولهفيوتأملفخضع،فتلشىالمطرلماءرضخ

ن اـــــــسلََجعَلَه ُشاءََُولَوالظلمدَكيفََُربّ كَُإ لىتَرَُ﴿أَلَم ث مَُّاك 

اإ لَيناضناه ُقَبَُث مَُّ،َدليلُ َعلَيهُ الشَّمسََُجعَلنَا ايـــــــيَسقَبض  .﴾ر 

رـــــدواتضمنولكنوتأخير،تقديمبينماممارسةفالتربية

كيوتوجهترشدإذوأنتعنها،حيادالالتيهلالج لجهللاأوامرمن

شاداإلرلحظاتتحيّنعلىفعّول،هللابهأمرعماأقربتكون

الدومةبمدامساركعززثمهلل،األمروفّوضتبلّغتقدلتكون

(.مازجت)قدتكونوحينهاعاء،



المحترفين
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فياولةــــــالطكرةالعبيمنالمحترفين..تأملتُ 

مهـــــإليالموجهةالضرباتصدفيالفذةقدراتهم

حينالقلبمعنحترفهأنيجبماوهوباحتراف،

اهدةالمجفمداومةالفتن،ّلتــــــــــم ضتعترضه

ليبيّضالطاولة،كرةلضرباتكصّدنايكونالقلبية

عنيحيدار،ُفلـاألغيمن(سليما)ويصبحالقلب

﴾ــــــــــَسل﴿ب قَلبُ ازـــــــــفالتزمفإنالطريق، يم 

طَمت نَّة ﴾النَّفسُ ﴿مقامواستحق .باحترافالم 



االختلف

29

مَُّ﴿قالَُحين..تأملتُ  واليَبنَؤ  َرأب وَوالب ل حيَتويذتَأخ 

ينونختلف،حيننخشاهأاليجبماوهوسي﴾

التحاليوووووووووولوتتبوووووووووواينالوووووووووورؤ ،تتبوووووووووواين

حوووووووووووداثأموووووووووووننطالعوووووووووووهمووووووووووواحيوووووووووووال

للودديفسالالرأيفيفاالختلفسلوكيات،أو

يبوررمقولة،(تَقولَُأَنَخشيتُ إ نّي)وقضية،

فيهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

اء،االنبيمعهذاكانفإن،لنبيفعلهالنبي

فكيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف

فياألرضتوجفُّالوحيانقطعوقدنحن

!السماءمعتواصلها



البذرة

30

أنلحويننلسنيس باتفيتظلالتي(البذرة)تلك..تأملتُ 

رضـــــــــوتتعبالماء،فت سقىالحياة،ظروفلهاتتهيأ

،ُالشوووووووووووووووووووووووووووومسشووووووووووووووووووووووووووووعةألهـــــووووووووووووووووووووووووووووـفي

سورةومعمر،ـــوتثوتزهرتنبتصالحةتربةومع

فوووويبووووهآموووونموووونلي ووووود هللاكووووانموووواإذ،(الكهووووف)

هبوأحاطاستودعهمامثلعنإاللسنين،مظلم(كهفُ )

محفوظةفهيالدعوةمعوكذلكوظرف،حفظمنالبذرة

يجعوووووووووولبووووووووووأن(هللايمكوووووووووور،يمكوووووووووورون)فحووووووووووين،

ذورــــوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـكالبرسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالته

ةــــــلحظفيإفاقتهاموعدليقررالمعمورة،فيمنثورة

ليظولموتها،بعداألرضلي حييمناسبين(وظرفزمنية)

افهنيتهللا،من(اإلذن)لحظةفيمحصورا(الدعاة)دور

أوجامـــــــببرنالكهففيبقاتهمدةاستثمرلمنحينها

.س باتبعدلحياةمعززايطرحهنموذج



العجز

31

مررةبابكيطر أنعلىيصرحين،(العجز)…تأملتُ 

مالعنومرةالجسد،فيعلةعبرفمرةمرة،تلو

ببارقرررررررةأوفكررررررررةعبررررررررومررررررررةيرررررررد،بضررررررريق

يظللتكتب،أنتودحينقلمجفافعبرومرةابداع،

محنررررررررررررررررة( )العجررررررررررررررررز)هررررررررررررررررلالسرررررررررررررررر ال

:فقالفيه(الرومي)تأمللقد،(منحةأم

أَنَُّــبإلْنسانلهللاِمنربَّانيةإشارةُ أجَمله والعْجز)

إلرىالجأفمنحة،فهووعليه،،(َحانقَدالدُّعا وقتَُ

.بدعا التصا عبر(تعجزفلن)هللا



اللوحة

32

ياتُ فيالعظيمةاللّوحة..تأملتُ  ةــّـــفنيلوحةا﴾َضبحُ ﴿َوالعاد 

يل،ـــــــــتفاصمنبهحوتهمابأدقفيهاهللايقسمبانورامية

هومــــــــلمف-نظممنبهبدأتمابنفسلتنتهيتبدألوحة

نــــــصورتيعنوذلك-خلقماكلعبرالبناءفيهينسجم

تأهباماألرض،فيضاربا ُيسعىحينلإلنساناألقربهما

هللاضعرـيستوفّر،كرُّعبرإنجاز،لهيحققلماأوللرزق،

فعّل ُالضرب يـــــــــفيحيطهمادقاتقعبرالقارئحواسم 

رـــــتدفنحيالخيلنَفَسصوتكانإنسبقففيماالسعي،

شررالتطايرتمببصرهيلمحهماأوبكورا،االعداءلتفاجئ

يالسعيكونأنعسىفمامعاركه،فيالخيولحذواتعبر

زلليختتعقيدات منالحياةاعتر مامعصورمناليوم

ونـــالكليصبح!بالبنانخلقماوكلالكونوالحياةلوحة

يـــــفنظمهضيقعلىاإلنسانوبنانسعتهعلىبأفلكه

اهــــــــــــــــفيماعلىالدنياصورةتلكواحدة،هللاقدرة

جردــــلمتكونانتعدوالوجوالت،صوالتوملحم،من

!إنسانأنملةمسارفيقصة



المفاهيم

33

فيمواّرقفوحينالسلمعليهيوسفنبينا..تأملتُ 

ومفهومالنبوةمهمةمفهوم،مفهومينبين

إذهللامووووووونطلوووووووبفحينمووووووواالقاتووووووود،مهموووووووة

جنُ َرّبُ ﴿قالَُ ﴾إ لَُيَدعونَنيّمايَُّإ لَُبُ ـــــأَحَُالّس  يه 

لبطوحينما،وةـــــــالنبلمفهومعززقديكونف

ىـَعلوووواجعَلنووووي﴿قووووالَُإذالعزيووووزموووونالوووووزارة

ُنُ ــَخزات ُ ززــعقديكونم ﴾َعليَحفيظُ إ نّياألَرض 

فهمللبشرمتروكةالدنيافأمورالقاتد،لمفهوم

مرشووووووووودون،االاالنبيووووووووواءومووووووووواالمعنيوووووووووون

الكوووووووووووريمرسوووووووووووولناعووووووووووونجووووووووووواءوقووووووووووود

ْنيَاكُ بأَْمرُ أَْعلَمُ أَْنت مُْ) .(.مُْد 



الفتن
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لفتن،ايجنبنابانهلالج لجهللاندعوإذونحن..تأملتُ 

لكذ،لهاالتصديفييعّناأنمنالطلبماــإن

هللاموووووووووونومقصوووووووووودُ أصوووووووووولُ نــــووووووووووـالفتإن

ي قوووووووووّوييــــوووووووووـكالحيووووووووواة،فووووووووويللبشووووووووور

ماللهنقوللذاتضل،الكيوقلوبهمعزاتمهم

فهيوسلبها،بإيجابها،(الفتنمضلت)اـجنبن

فيمتثوووووووول،رسوووووووواتلهايوووووووودركمنــووووووووـلخيوووووووور

دهاـــــــووووووووووووـمقاصيغفووووووووووووللموووووووووووونوشوووووووووووور

باإلدراك،االرتقاءمحورهاإنذلكفيندحر،

.االقدارمعالتعاملح سنفيمرشدةيـــــوه



35

ناطيــــــــــالشيأنمنبلغكإذ..تأملتُ 

الأةــــالسنشهورمنشهرفيمصفدة

اـمالـــــــبفمارمضان،شهرفيوهو

نــــــــــــــمالشهرهذااثناءإذا ُيعتريك

اعمُّذلككانإنتتأملفلعلكوساوس 

غ كـــبلل ي ُوقلبك،وفكرك،نفسك،يخالج

هاــــــأنمنالكريمالشهرهذاعبرهللا

ىإليحتاجماوهوقلبك،فيضعفعن

فسالنفادركبشيطان،هوفماتقويم،

.بالمطاردةالقلبوحثُّبالمجاهدة،



36

وجدتهفالسليمالقلبفي..تأملتُ 

كي عّرضحينولىاألدرجات،على

يـــفنيةوالثاتلتفت،فلللفتنهللا

فووووووووووللهوووووووووواي عّرضووووووووووكحووووووووووين

وجودهالــــــــــــجعماتضطرب،

والثالثوةواحود،وجودهواعدممن

هاـــــفيتؤثربلبهاتتأثرالحين

سوومومموونعليووههوويعمووالتكووفَُّ

.طلحصفت



37

،محويطالعالموهعلىالقلببهايطلالتيالنافذةفي..تأملتُ 

بحانهسووجهفحينالحواس،باقيعلىيتقدمبالبصرفاذا

ذإالقلبعلىاــــــــــسلبيؤثرعمااالذلكيكنلملوطنبينا

نك ميَلتَف تَوال)قال بيناــــــنقالحينيتكررواالمر،(أََحدُ م 

والضــــــــأم)طالبابيابنالمعركةُلعليفيملسو هيلع هللا ىلصالكريم

القلبربـــفيضطاالندفا قوةمنيحدفااللتفاف(تلتفت

زينَةَُت ريدُ مَعنهُ َعيناكَُتَعدُ َوال)جاءتهناخنس،ُومنـــفي

نــوموجهة،العنالبصرحيادإالالعَدوُ فما(الد نياالَحياةُ 

القلوووووووووبعووووووووونملسو هيلع هللا ىلصنبينووووووووواحوووووووووديثفووووووووويجووووووووواءهنوووووووووا

ُخيرُ نـم:هللاُ رسولَُياقيل)المخموم، :قالف الناس 

 بُ القلمخمومُ اــــــــومفقيلالقلبُ مخمومُ مؤمنُ كلُ 

النقوووووووووووووووووووووووويُ التقوووووووووووووووووووووووويُ هووووووووووووووووووووووووو:فقووووووووووووووووووووووووال

لَُّوالغدرَُوالبغيَُواليهــــفغشَُّالالذي فوال،(حسدوالغ 

هلالج لجهللاثناءسببوهو،يزي الكيطــضبلـيحتاجبصر

نــــــــــوووووووووووووووووووووووووووووووووـحينبيوووووووووووووووووووووووووووووووووهعلوووووووووووووووووووووووووووووووووى

وارتقواءرفعةالبصرفلجمَطغى﴾،َوماالبََصرُ زاغَُ﴿ماامتثل

اراســـمإالبهأمرناالذيالبصروغضالتغافلوماللقلب،

عينـــــــــالأماممفتوحةمساحةعنالحاسةهذهلترويض

.فيهنئالقلب،ليطمتنل ت ضبط



وآتاكم
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َماك ّلُ نُْمُ ﴿َوآتَاك مُْالــــــــــقاذ..تأملتُ 

وه ﴾ تعلقوتامكلمنأعطاكم:أيَسأَْلت م 

اهـــــإيتسألونهمماوحاجتكمأمانيكمبه

الحوووووووووووووووووووووووووووووووووووالُبلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووان

وآالت،ام،ــــــــأنعمنالمقال،بلسانأو

طلبفيفاجتهد.ذلكوغيروصناعات

،الناسعنويغنيكضعفك،يجبرما

ذنبوووووووووووووووووووووووووووووووووووكُويمحوووووووووووووووووووووووووووووووووووي

حقلهمنكلعنكيعفونأواطلب

ةــــوـغيبوأموال،عبرالخلق،منعليك

(.ليأتيك…بادر)،مظلمةوأ،
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م،ـــــاءهأبنعلىحريصينيكوناحينالوالدين..أملتُ ت

اد،ـــــــرشإوتوجيهثمةيخطونهاخطوةكلمعفتجد

ة،ـــــــــــالمبالغمنشيءفيهنلحظأحياناوالتوجيه

لـــزلمناألبوينخشيةويعكساالهتماميعكسبما

جدهـــــنحيناألعلىالمثلوهللاألبناء،إليهيتعرض

:لــــــــــــــــــــمثفياالمورأدقفيسانناإليتابع

وـــــوهيفكونلحظ!موسى﴾ياب يَمين كَُت لكَُ﴿َوما

يــــــــــففإليه،يحتاطونمالدقاتقدعوتهناصر

ذواالعدوةــــــــمواجه َسَجدواإ ذافَُأَسل َحتَه م﴿َوليَأخ 

نفَليَكونوا ي َصلّوالَمأ خر ة ُطات فََُولتَأتُ َورات ك مم 

ذواَمعَكَُفَلي َصلّوا ذَره مَوليَأخ  م﴾،ــــــــــــَوأَسل َحتَهُ ح 

الإليهيرسلاأللوهية،إّدعىمنمعحتىإذويزداد

طفلــــالتُّبخطابمؤكدابرسولين،بلواحدبرسول

أَورُ يَتََذكَُّلَعَلَّه ُالَيّ ن ُقَوالُ لَه ُ﴿فَقوالتألهالذيلفرعون

.روَن﴾تَشكُ لَعَلَّك مآيات هُ ملَكُ ّللاَّ ُي بَيّ نُ َكذل كَُ﴿يَخشى﴾،

.(ودودال)،وسبحان(اللطيف)فسبحان
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وبشــــــــــــممقالبعدأنهاهاإذإليُّرسالته..تأملتُ 

يةُاإلنسانالقيممستهدفعالميحراكعنبالمخاوف

له،ـــــــــــــــــــــكهذامنموقعييكونعمامتساتل

رــــأمبملتزميناــزلنما:)فيهاقلتبرسالةفأبرقته

اة،الرمجبلعلىمنبالرميمجتهدينملسو هيلع هللا ىلصمحمدنبينا

نولكرميتاذرميتوما)سبحانههبإرشادنينـمؤم

دافع،بتيقابلأنبدالالشاذالحراكفذلك،(رمىهللا

قاسمنتأننامنغافلينغيرندركأنيجبينــــحفي

يـــلعللبوزبانيته،الشيطانفيهاينافسناةـــــــــبقع

لذاهم،ـــــمعبالسلمللحظةولوشعرناإنجبـــــأع

ارص،ُإذ(عليكمالسلم)أنعنده،منتحيتناجاءت

ل،قوإنبغرسكفالزم،(النادربحكمواألمانالسلم)

،يهاـفمحورُ والنيّةوحوله،باهللإالوسعيكأنتفما

اــــــــربنإلىفإنامتشبثوناألرضإلىهمكانوافإن

.راغبون
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إ لىويَسآ﴿قالَُالموج،بينهماحالحين..تأملتُ 

نيَجبَلُ  م  نَُيَعص  مَُالقالَُالماءُ م  وناليَومَُعاص  م 

ُ أَمووووووووووووووورُ  ووووووووووووووومََُمووووووووووووووونإ الُّّللاَّ َوحوووووووووووووووالََُرح 

َما نَُفَكانَُالَموجُ بَينَه  غرَُم  ذرـــــــــفاحقيَن﴾،الم 

رــــــعبموجُ تهتديأنوبينبينكيحولنأمن

وقوووداإلغوووواء،مووونبأسووواليبأوال،ــوووـضفكووور

اءــــنسأوسلطان،أومال،غواءاإلموجيكون

اتـــــالموجوماأمواج،جميعهافهذهورجال،

لالتواصووووسوواتل،التلفازيووةو،يةـــــــــــووـذاعاإل

(.فاحذر)الموجرحمذاتمنإالالجتماعي،ا



التحميل
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ذإت،االنترنفيالمعلومات(تحميل)سلوبأ..تأملتُ 

نأحينلتنتظرنأعليكسبقفيماكانفقدبالمقارنة

التحميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولي سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتكمل

عـــــمولعلحين،بعدالملفليكإليصلللملفكامل

كلفاقدا ُيجعلكالتحميلثناءأالكهرباتيالتيارانطفاء

اسوووووووووووووووووووووووووووتغرقتهالوووووووووووووووووووووووووووذيالوووووووووووووووووووووووووووزمن

ومـــاليتقنيةبينماتطول،قدوالتيالتحميل،عمليات

نـــــــوـمجزءكلعناللحظيالنقلسلوبأاعتمدت

حتوووووووووووووووووىلتصووووووووووووووووولكالمعلوموووووووووووووووووةجووووووووووووووووزاءأ

تقومفيماوكذلككامل،الملفتحميليستكمللمنإو

ارــــمساعتمدتستكمل،لمنإوفهيمشاريع،منبه

مووووووووووووووووووووووونلوووووووووووووووووووووووديكموووووووووووووووووووووووابووووووووووووووووووووووولغإ

ك،حولمنوالمقربينصدقاءاألمعومشاريع،فكار،أ

(!فتنطفئ)لك،المقدرالزمنيوقفالقدرفلعل

.لكليستكملهافيتلقفهاُعقلُآخرُ
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اءــــــاستدعدونمنخاطريَرد كحين..تأملتُ 

عــــفترف،بمظلمةمنكنالالذيذاكتذكرــــفت

لعلوووووهكهوووووذاخووووواطرُ نأفووووواعلمعنوووووه،وتعفوووووو

كـــــــــيهدينأظلمكالذيذاكدعاءعنيكون

هللاهـــــــــلفاستجابعنه،تعفونألدكـــويرش

فقووووووووووووووووووممووووووووووووووووووراده،لووووووووووووووووووهوحقووووووووووووووووووق

كـوووـزالتلوووكيغفوووربوووانهللاداعيوووا،كوووذلكنوووتأ

يســـــــــالوجور،بغيبةأوبظلمنلتهمقد،لعباد

.فادرك،(المجيب)وـــــــــه
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يفمساراتفثمةلتنطلق،أرضكنطاقتحددحين..تأملتُ 

:وهوووووووويمنهوووووووواسووووووووتنطلقالتووووووووياألرضقواعوووووووودبنوووووووواء

عناالهرـــــــــتظالالمحيطاتفيرزُ جُ فثمة:التوقيتتََحي نُْ

.دَمووووووووووووووووووووووووووبعوووووووووووووووووووووووووودزرَجوووووووووووووووووووووووووو

،جزيرتوكالميواهغمرتنإوحتى:اليابسةمواطنعلىتعرف

.جزركلبعدالبناءليعلو

أخر قواعدمعالتشبيكمسارعتمدا:قواعدوجودعدمحال

.نطلقللقاعدةالإالتشبيكفماقاتمة،

(:وطالشورمستوفيةصفراءبقرات)ثمةوالداتمة،علقاتال

.امنهكلمع(متويةنسب)وفقحولكمنجميعمعتعاملبل

حدثـــــــــمستهوماكلعلىالتعرفعبرتكون:االستدامة

يعوززُبموااآلخرمعمشتركةمصلحةيحققمافتشّوفوجديد،

.الستدامتك

ازراموؤيكوناليومعدواتعتبرهمافلعل:أحدخسرانتحاشى

.مستقبلخطوةتحقيقفي

(.فرلتظ)يدكفيبماالعليهبالتوكلهللايدفيبماامضي
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يـفدةـــومرشايجابيةتكونحين(المعوقات..)تأملتُ 

اــإنمالعاتقأنمنأدركتفإن،لإلنجازيمهدمسار

عبوووووووووووووووووووووووووووورههللاليرشوووووووووووووووووووووووووووودكهووووووووووووووووووووووووووووو

اتذرــــــــعبمرادكتدركلنفلعلكبديلة،سكةنحو

ولــــــــالوصأنمنليبلغكأواتخذته،الذيالطريق

بعدوفـــــتستلم،ُفلعلكمتطلباتلهالمرجوللهدف

نـــــــــــــملمزيداستوجبيماوهوالوصولأركان

كثرأتكونكيوالسعي،التّعلمفيواالجتهادالمهارات

تحصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونا

اتقــــــعكلأماميحسنوعليهآمن،وصولجلأمن

بيدك،وأخذالهمكإذ(الرشيد)هللاتشكرأنيستوقفك

(.لتصل)
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هاــــأَهلَُاستَطعَماريَةُ قَُأَهلَُأَتَياإ ذاَحتّى﴿فَانَطلَقاعبراإلرادة..تأملتُ 

افيهووووووافََوَجووووووداي َضوووووويّ فوه ماأَنفَووووووأَبَوا وووووودار  يَوووووونقَضَُّأَنريوووووودُ ي ُج 

تتَُلَوقالَُفَأَقاَمه ُ يمنحمضار فعل(يريد)فهناا﴾أَجرُ َعلَيهُ اَلتََّخذتَُش 

تجووووووزيء،يوووووونقضان(اراد)كلمووووووةولعوووووول،االسووووووتمرارمعنووووووى

عهــــــنطالماعبرمماثلةاحداثالستمراريةإشارةتمنح(يريد)لكن

مووونالنيووولقاصووودةأحوووداثُ حولنوووا،مووونتحووووماحوووداثعووونيوميوووا

درنقضاضافثمة،سلماإلشوكة رــــــــــــعبتارةيوميانطالعهللج 

فوويأوالموورأة،حجووابكشووعيرةللشووعاترتشووكيكأوصووورة،ويهـووـتش

وأ،قتصاديةاالألنظمتناتكونقدجدررهاب،اإلصورةالجهادالباس

قوووووودقامتهووووواإلدعوتوووووكحيوووووثشوووووتت،مووووواسووووومهاوأالتعليميوووووة،

دارجــــــــالمنحت(يريد)إنُّكمااآلخرين،قبلمنانتقادمحلتكون

فوي(اإلرادة)منحهإذالعالمينربزادبل(االختيار)ميزة(الجماد)

ذلكعلــــــولفحسب،واإلنسللجنح صرأمررادةواإلاالختيارحين

أتينوووووووووا)عبووووووووورالمشووووووووومولةالطاعوووووووووةفووووووووويطبيعووووووووويامتوووووووووداد

ان،ــأركووتشريعاتشعاترمنينقضُّأنلهيرادمافإقامة،(طاتعين

ومدركووووةعارفووووة،النطلقووووةيحتوووواجموووواوهوووووعبووووادة،هوووووإنمووووا

نــــــــلالظالمة،واالمموالمدنالقر فتلكالدمار،مهندسيألساليب

نموووتيوووأسفووولتفعووول،ولووونتفعووول،لووومفوووإنلتوووتمكن،تستضووويفك

اــــــأننمنيدركواكيدارها،عقرفيكانوإنحتىيعوج،ماإقامة

.ل لعالَميَن﴾َرحَمة ُ﴿
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اؤخرـــــمأشارتإذحولها،منوالكواكبالنجوم،حركةفي..تأملتُ 

حلزونووووويب نحووووووُ تمضوووووياألرضأنموووووناألرضوووووية،التلسوووووكوبات

ور،تدحيناألرضأنبالضرورةيعنيحلزونيوداتري،حراكوفق

موووووودارهموقووووووعنفووووووسفوووووويتكووووووونلوووووونالتاليووووووةدورتهووووووافووووووإن

مُ ﴿فَلفيفتأملتُ السابق، ﴾،الن جوب َمواق ع ُأ قس  كوانإنالنجوومفتلكم 

مووووونتووووودورالتووووويللكواكوووووبأنيعنووووويفوووووذلكمواقوووووع،منهوووووالكووووول

نـــــمالمجراتحراكبتغيرتتغيرالمواقعوتلككذلك،مواقعحولها

آيوووةمووعموووالعلقووةيشووويرذلووكلعووولفقلووتأيضوووا،موقووعإلوووىموقووع

ثُ ﴿يَوَمت ذُ  ،ناــــــاقداموطأتهاضاألرفيبقعةكلفلعلأَخباَرها﴾،ت َحّد 

يوووومعلينووواستشوووهدتواصووول،عبووورحوووراكأوبكلموووة،منوووانالوووتأو

ينحصوووورلوووون،(أخبووووار)مووووناألرضعلينوووواتسووووجلهفموووواالقيامووووة،

مثولفوي(المواقوع)فيوهتتعوددمحورعبروإنمافقط،زمنيمحورفي

ولـــــحاألرضدورانسرعةأنمننعلموحينالنجوم،مواقعتعدد

لوووووووأنحينهوووووواسووووووندرك(سوووووواعة/كووووووم1670)يبلوووووو نفسووووووها

هــــيإلتمضي(وزمانيمكانيموقع)كلفيلنايكونأنفيجتهدناا

كووووورا ُاألرض حينهوووووافتصوووووورالقيموووووة،يوووووومعلينووووواليشوووووهدهللذ 

،(هللاُ رُ ذكمنرطب السان كزالُ ـــــــــيال)ملسو هيلع هللا ىلصالكريمرسولناحديثعمق

.أدركـــــــف
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فاجتوهي ُكانمانحوموسىسيدنامواقف..تأملتُ 

اـــــعليهمالخضرمنمبررةغيرسلوكياتمن

اليووووووووووووممواقفنووووووووووواذاتفهووووووووووويالسووووووووووولم،

(رناـــصب)إنفلوالأحداث،منحولنايدورمما

لي رينوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

حوينبعدهللاوي نبتنابنا،لطفهمد أعيننابأمهللا

عليووووووووووووهنسووووووووووووطعلووووووووووووممووووووووووووابتأويوووووووووووول

نهواحيفتكوونالتأويل،تدركلمإنكوهبصبرا،

بهت حطلمما)أجروهوأعظم،هوماأدركتقد

برا (.خ 
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شاكيا،لكدمهتعرضهإثرألممنيشكوحينالعامينذوالطفل..تأملتُ 

سهــــــــــمتلمباحتضانأمهتتلقفهكي(!دودوو)بكلمةمتلفظاألمه

حـــويمنجهةمنالطفلرو منيهّدئالذياإلحتضاناأللم،موقع

نحووووووووالعووووووواطفياإلتوووووووزانواألم،الطمتنينوووووووهالطفووووووولمووووووونكووووووولُ 

نــــــنياإلثبينفيماللمشاعرتبادلاال(اإلحتضان)عمليةفماطفلها،

حوووويناألعلووووى،المثوووولوهللوكووووذلك،،(المعّيووووة)أنووووسفوووويلينسووووجما

(الدودوو)ســــجنمنفهوصلة،أوبدعاء،إليهاللجوءمنايطلب

عــــــــمحتىأنأبلغك،حينربكمعتنسجمكيالطفل،أصابالذي

يـــفكيجعلكهذاإحتضانأجرا،عليهاليمنحكت شاكهاالتيالشوكة

أداتووووووووووووكمووووووووووونويحّسووووووووووونبانفعاالتووووووووووووكليترقوووووووووووىمعيّتوووووووووووه

راّدوه ُإ نّانيتَحزََُوالتَخافيَوال﴿جنسمناإلحتضانذلكالسلوكي،

لوه ُإ لَيكُ  نََُوجاع  رَسليَن﴾،م  نواتَُ﴿َوالجنسومنالم  َوالتَحَزنواه 

نيَن﴾ك نت مإ ناألَعلَونََُوأَنت مُ  ؤم  ماَمعَكُ إ نَّنيتَخافاال﴿قالَُجنسومن،م 

.ربكوتنسىبألمكفتنشغلتغفلفلَوأَر ﴾،أَسَمعُ 
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كونــــــــــيالحين،(الطغيانمستويات)في..تأملتُ 

ك،ملـــــتماعبروإنماالغير،ممتلكاتعلىباالعتداء

تملوووووووووووووووووووووكمووووووووووووووووووووواحجوووووووووووووووووووووبفبمجوووووووووووووووووووورد

مثاليرخالجنتينأصحابقصةمعولناطغيانا،يعتبر

اـــفيمحققراءفللفطاغيَن﴾ك نّاإ نّاَويلَنايا﴿قالواإذ

نـــــحيالطغيانةـــــــدرجتكونأنعسىفماتملك،

نعهمتمحيندرجتهوماتملك،الماعلىتعّديكيكون

تصوووادرينـوووـحدرجتوووهومووواحقووووقهم،ممارسوووةمووون

رـــــــــدواتتلكهم،ــــــــــذويممتلكاتأوممتلكاتهم

وصوفحينصورةوأدقهاوأبلغهاودرجاتها،الطغيان

زاغَُ﴿مابإليهأعرجحينالكريمرسولناسبحانه

كيوفُهووُ،ُذلوكُإنُكوانُموعُالبصورُفَطغوى﴾َومواالبََصرُ 

.عبرُالسلوك 
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بأنهالفرديشعرحين،(التساوي)في..أملتُ ت

حـــووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـاصب

لّتشحين(فكورونا)البشر،منحولهمنمعمتساوُ 

متسووووووووووووووواوون،جميعووووووووووووووواجعلتنووووووووووووووواحراكنوووووووووووووووا

عــــجميأنمنالفرديدركحينالفضاتح،معوكذلك

ددـــعزيادةفمعمتهمين،أصبحواحولهمنالناس

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراق الس 

لـــــيقالمرتشينعددزيادةومعبالذنب،شعورهيقل

هــوخوضوغيبته،الربى،أكلهومعبالذنب،شعوره

نــــــعغافلالنفس،لومهمعدليقليخوضونبما

يَداه ُقَدََّمتماالَمرءُ نظ رُ يَُيَومَُقَريب اَعذاب اأَنَذرناك م﴿إ نّا

اـــــوحينهنادما ،اب ا﴾،ت رك نتُ لَيتَنيياالكاف رُ َويَقولُ 

قَووووووووووووووووووووودَّمتُ لَيتَنوووووووووووووووووووووييوووووووووووووووووووووا﴿يَقوووووووووووووووووووووولُ 

فويابقالتسوفويوانشوطالتسواويمنفاحذرل َحياتي﴾
(.فتنعمتأمن)الخيرات،فعل
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إثرتاــــــواألمهاآلباءمنللمتألّمينالبشر ..تأملتُ 

واآليوةفويفلعلعاقة،ابنةاوعاقبنا الغ ولمُ ا﴿َوأَمَّ

نَينُ أَبَووووووووووووووووووواه ُفَكووووووووووووووووووانَُ ووووووووووووووووووؤم  فََخشووووووووووووووووووينام 

قَه ماأَن ا﴾ط غيان اي ره  غلمــالقتلأنمنتبين،َوك فر 

درقفصاروكفرا،طغيانايرهقهماأنخشيةعنكان

مووووووووووووووووووووووا،مبووووووووووووووووووووووررعوووووووووووووووووووووونالقتوووووووووووووووووووووول

نإوىــــــحتمعكما،كانطالماالعاقولدكمأنيعني

انا،غيـــــطيرهقكمالننهأبالضرورةيعنيعاق،كان

نحيكونــــتوالرحمةالزكاةبلالبشارة،تكمنوهنا

هللانــــمرسالتهافلعلعقوقهأماحين،بعديهتدي

كووواننإاعلووومثووومطبعهموووا،فيتهوووذبليووودركالألبووووين

ّدلـــبفتابحينالكبيرةلصاحبغفرقدالعالمينرب

كلربـــــــسيجالذيالجبارفهوحسنات،سيتاتهكل

(.فأبشر)حسناتلي بدلهاالولدعقوقسيتات
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لقواءعبورلنواهللااستعرضهالذيالنهج..تأملتُ 

أنتفوجودالسلم،عليهمابالخضرموسىنبينا

فوووووووووويمعنووووووووووامسووووووووووتمرا ُمووووووووووازالالوووووووووونهج

رـــالخضكانفان،حياتنالحظاتمنلحظةكل

يقةحقليدركموسىنحوهللامنبتكليفمرشدا

كـــكذلمكلفةالريحأنذلك،واألحداثاالشياء

اـــحولنمنهوماوكلكذلك،مكلفوالبحر،

برفضعقلكيحتارلنادراك،هكذاومعمكلف،

ليووووووووووووووووووووووووووووووهإتووووووووووووووووووووووووووووووؤولمووووووووووووووووووووووووووووووا

وـــــنحبلتضطرب،الكي،ناحولمناألحداث

الريحنأمنلتدركاألحداث،اليهآلتماسبب

سوووووووويقولهللاخلووووووووقموووووووواوسوووووووواتروالبحوووووووور

.﴾أَمريَعنفَعَلت ه ُ﴿َوما
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