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 زبىا عسفىه بالعلل
 

ذ الخ١  ه٥صا ٓٛط

 

 

 أحمد ألاطيىطي
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 دهدء ؤلا 

 

ت  اٞ الصًً ؿاض٤ىوي في ئزاضة مجمٓى  ئلى الٛط

 "حىاض مٕ كس٠ًي اإلالخس بال٠ٔل والٔلم وؤلاًمان"

ٕ الِٜؽ بى٢ وهم:  ٓلى مٟى

مىا٨  –حىت  -باب٥ط ػلُمان –ٓبحر دمحم  -دمحم ٓبس الىاحس –ٓلىؾ ػلىم 

م– ً –ز.ػامي  -٣ٍط  أمُىت ..وآدٍط

 ؿ٥طا ل٥م

 

 بىتي.. ضهاا ئلىو 

١  لٔل هصا ال٥خاب ًىًما ًىحر ل٧ِ الٌٍط
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 ملدمت

 

 دهى زبىا عسفىه باًه..؟! -

 عسفىه بالعلل -

البسيهُاث, ال ٦ًاز ًذلى ه٠اؾ بحن ػإا٨ وحىاب مخالظمان ٣بسيهت مً 

ىت  ت هللا" ٍٟط ازىحن ئال وبسأ بهما, و٤أنهما ًخذصان مً ٟسضة ال٠ٔل ٓلى "مٔٛط

ٓلى ٟسضتهما ٓلى الاجٜاٞ في اإلاىهْى الصي ػٚى ًدىاٟـان ُٛه.. ول٥ً ٓىسما 

..؟! ىا هللا, بال٠ٔل أم بالـْط  ًخم ًطحه للى٠اؾ ٓلى هُئت : ٣ُٝ ٓٛط

ىا هللا بالـْط ومً الىلىق ججس البٔى  ىن ئلى ال٠ى٨: ل٠س ٓٛط ٌؼآض

السًيُت أي )ألازلت الؼمُٔت(, ولِؽ ألازلت ال٠ٔلُت, وهصا حىاب ٟلس به 

امتهان ال٠سضاث ال٠ٔلُت, حىاب جىاضزىه مً جل٧ الٔساوة ال٠سًمت بحن 

لماء ال٥الم" الصًً أٓلىا  ٞط ال٥المُت "ٛالػٜت اإلاؼلمحن ٓو ِٜ الىلُحن وبحن ال

 مً ؿأن ال٠ٔل وحٔلىه ح٥ًما ٓلى ٤ل ش يء..

ا,  ًٔ ىاه بالـْط وال٠ٔل م ١ُ بحن الطأًحن ٠ٛا٨, ٓٛط س حاو٨ البٔى الخٛى ٟو

 زم ال٠ٔل..!, ول٥ىىا_ بًُٔسا ًٓ هصه ألاحىبت الخ٠لُسًت_ ؤخ٠س 
ً

أو بالـْط أوال

ضها بها ٤لمخىا, والتي ًخساولها ا ا في جل٧ البسيهُت التي كسَّ
ً
لٔامت آخ٠اًزا ضاسخ

وطب بها في ٤ل مثل..   ٤ىاحسة مً البسيهُاث واإلاؼلماث ٍو

خه زون وػٍُ, ٛمهما ٤ان  ا ٓاحًعا ًٓ مٔٛط
ً
ؤخ٠س أن هللا لً ًذل١ مذلٟى

ت دال٠ه  ؛ ول٥ىه لً ٦ًىن أبًسا ٓاحًعا ًٓ مٔٛط ال٠ٔل هاًٟلا ٣مذلٞى

 الـْط لً ًُٜس.. وئال..ٛحتى

 ا٨ : أش٣ط شاث مطة ح٦ى لي أحسهم هصه الخ٦اًت ٠ٛ
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"الُىم حلؽ أمام ز٤اوي ٛالن "الٔبٍُ" وأدص ٠ًى٨ "هى ضبىا زه مف وضاه 

ٌٔي ٨ زه "  زم ملمم الطحل ؿٜخُه  ؿ٘الهه ٟآس بؽ ًادس مً زه َو

 ٟاةال : ؿٚى ػبحان هللا حتى "الٔبٍُ" ٓاٚض ح٥مت ضبىا".

 ٛأهِط ئلى هصا الطحل "مٔخل" ال٠ٔل ٣ُٝ جطاه ٟس ٓٚط هللا؟! 

, ٛالىاضر أهه ٓٚط هللا مً مطاٟبت ٓىاٟب  وال ج٠ل لي أهه ٓٚط هللا بالـْط

 ً ٕ أٟىاًما وجوٕ آدٍط  ألامىض, و٣ُٝ أن حىازر العمان جٛط

 صخُح..كسٞ ال٠اةل "دصوا الخ٥مت مً أٛىاه املجاهحن" 

وإلااشا هصهب بًُٔسا وهصا هى ٣خاب هللا بحن أًسًىا, وهى في ضأًىا ًحؼم هصا 

 ألامط بخل٧ آلاًت :

هللا لىجدوء فيه ئخخالفا  ن ولى وان من عىد غير آخدبسون ءللس أفال ً﴿

 88اليؼاء  ﴾هثيرء

 حٔل اػخٔما٨ ال٠ٔل بالخسبط في آلاًاث هى الؼبُل ئلى - ػبحاهه -ٛاهلل 

خه, وبالخالي ٛلً جُٜس الىلىق ؿِئا في حالت ٓسم اػخٔما٨ ال٠ٔل..  مٔٛط

ىه بال٠ٔل.!  ئشن ٛاهلل ٟس ٓٛط

ولسًىا في شل٧ ججطبت ٓملُت, هي ججطبت الخىٜاء مً لسن ػُسها ئبطاهُم 

 ٓلُه الؼالم, حتى ػُسها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, والصي ٤ان حىُُٜا ٟبل بسء البٔثت

ٛؼُسها ئبطاهُم ٓلُه الؼالم, اػخٔمل ٠ٓله ُٛما حىله مً آًاث ٤ىهُت, 

خوىض الساةم لإلله لم حؼخٌٕ اللمىز أمام جحسي ال٠ٔل, ومى١ٌ وحىب ال

خه  الخ١..ٛلما أُٓاه البحث ٟا٨ " لئن لم يهسوي ضبي..",ٓٚط أن له ضب مً مٔٛط

ٔخه ومٌلىبه )أي ما ًللخه(, ٥ٛما  أهه مطبىب,زم ػأله أن يهسًه ئلى ؿَط



9 
 

ٌٔٚط الْٜط أن له أكل, ٌٔٚط املخلٞى أن له دال١..و٣ما ٌٔٚط أهه حاهط, 

 وه٥صا..  .ٓٚط أن ؤلاله ال ًيبغي له أن ٌُ٘ب.

 ئنها بسيهاث ٠ٓلُت 

ٜىا بمٌلىب ؤلاله  ذ هٜؼه ال نهمل زوض الىم أو الىحي في حٍٔط وفي الٟى

ٜىا بما ًلىن ؤلاوؼان ل٦ىن هصا الىحي هى جىحُه أٓلى كازض مً  مىا, وحٍٔط

ضب ئلى مطبىب, وهي وال ؿ٧ جىححهاث ًجب أن ٦ًىن ٛحها كالح اإلاطبىب ال 

ثبذ ٣ُٝ أن ال٠ٔل ٌؼخٌُٕ أن ًخىكل ئلى ٛؼازه. وفي هصا ال٥خاب ػٚى ه

ت الخال١ والخمُحز بحن الىحي الخ١ والىحي ال٦اشب.  مٔٛط

ػٚى هىٌل١ في ٣خابىا أو بحثىا ًٓ ؤلاله مً ه٠ٌت مجطزة, لً ه٦ىن ٛحها 

ُا ال ٓاًُٜا, بحث ئوؼان ًٓ دال٠ه  س بحثا مىهٓى  مىخمحن ئلى أي زًً, هٍط

 الخسًً!!ال بحث مخسًً بسًً ًٓ مبرضاث لهصا 

 في الطحْى 
ً
ا مً الاٟخباػاث, م٠ال ًُ ً ٟلس_ دال لصا حاء هصا ال٥خاب _ٓو

 ئلى الىلىق.. ٓامسا ئلى البرهان ال٠ٔلي أكال ومطحٔا في بحثه وج٥ٜحره.

 ٌ  :بلي أن أكى

٤اكساض ئل٥ترووي جحذ  8102أن هصا ال٥خاب كسض في هُئخه ألاولى في ٓام 

١ ئلى ؤلاًمان", ًوم دالكت ججطبتي في مىاُطة اإلالخسًً, زم  ٓىىان "الٌٍط

ت   وئهاٛت لُىاػب حمُٕ الٜئاث الٔمٍط
ً
جىاولخه بالخى٠ُح والخٔسًل حصٛا

حاله  داكت ألاك٘ط ػًىا, ٛذٜٜذ مىه مؼاةل وحصٛذ آدطي,وأب٠ُخه ٓلى

التي هى ٓلحها ألان, وضأًذ وـطه مطة أدطي لِني حاحت الىاغ ئلُه,الػُما 

الـباب الُإٛ,وألهني أحب أن ٦ًىن في صخُٜت أٓمالي ًىم ال٠ُامت.. ٛان ٤ان 
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كىاًبا ٛمً هللا, وئن أدٌأث ُٛه.. ٛٔصضي أوي ٣ىذ له ػبحاهه محًبا واملخب 

الم! ًُ  ال 

 

 أحمد ألاطيىطي 

 9109دٌظمبر 
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اب٧ ما ؿئذ مً الب٦اء ٛال ش يء ٌؼخح١ أن جب٥ُه.. ال ٠ٛط٢ و ال ٛـل٧ "

 و ال جذل٧ٜ و ال مطه٧.. 

٦ٛل هصا ًم٥ً جساض٣ه,أما الخٌُئت التي حؼخح١ أن جب٥حها ٛهي دٌُئت 

 البٔس ًٓ ئله٧.. 

ٛان هُٔذ ئله٧.. ٛال ش يء ػٚى ٌٔىه٧.. و ٤ل أحالم الـٔطاء لً 

 ؿِئا.."ح٘ى٧ُ 

 د. مططفى محمىد

 ؤلاطالم ما دهى؟ -
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ذ ه٥صا  اللــه ٓٛط
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 ءلبدءًت -0

 

",الصي ال ٌٔٚط ئن ٤ان ءلالأدزي زٓىها هبسأ ضحلخىا ٓىس شل٧ الطحل "

 ال؟!!لل٦ىن ئلـــــه أم ال؟!  أو.. هل ًىحس زًً أو زمت ُضػل بح١ أم 

ت الٌٜطي,ٓىسما ٤ان شاث ًىم في  ولىٜترن,أهه وـٍ لسًه حب اإلأٛط

مٔطن لىحاث ٛىُت,٠ًٝ أمام لىحت مطػىمت حمُلت,جحا٤ي شجطة في 

ىضة ألاوضاٞ,م٥خِت الثماض .. البراضي ممخسة الِال٨,  مٛى

 ٛطاح ٌؼأ٨ َمً حىله: 

 أًن ضاحب دهره ءللىحت ءلجميلت؟!..  -

 لُح : وححن لم ًطز ٓلُه أحس,أدص ً

مال٥م ال جى٠ٌىن!, البس أن ٦ًىن لهصه اللىحت كاحب ٟام بطػمها؛  -

 ٛهي أبًسا لم ج٥ً لترػم هٜؼها..ٛمً هى الطػام.. أال ججُبىن؟!!..

س ُل هصا الؼإا٨ في شهىه حتى بٔس أن دطج مً هصا اإلأطن,زم ضاح  ٟو

 ٥ٛطه ًيؼاب,وألاػئلت جترًي ٓلى شهىه : 

حت الٜىُت ضػمذ هٜؼها,ئش ٌؼخحُل ٓلى ئشا ٤ان ٌؼخحُل أن ج٦ىن اللى 

الٜطؿاة أن جخحط٢ مً جل٠اء شاتها, زم جى٘مؽ في ألالىان التي ججمٔذ في 

 سزة,زم جطػم هصه اللىحت الجمُلت!ػُىلت مُٔىت,وبم٠ازًط مح

ٌؼخحُل أن جٜٔل الٜطؿاة شل٧ مً جل٠اء شاتها حتى لى جط٣ىا ٤ل هصه 

( مالًحن الؼىحن ٛانها لً جٜٔل شل٧ اللىحت  –ألالىان  –ألازواث ) الٜطؿاة 

. وبالخالي لها كاحب ٟام مً جل٠اء هٜؼها أبًسا,  ئنها أزواث ال ٠ٓل لها.

 !..بطػمها
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ٛمً ئشن ٦ًىن كاحب الصجطة الخ٠ُ٠ُت التي جحا٣حها اللىحت؟؟,َمً 

حر البصضة و٣ُٝ أوـأها؟ وإلااشا جذطج زماضها  أوحس هصه الصجطة؟ َمً ٟام بخٛى

لان ش دطي ٣حباث المً ألٗا
ُ
بٌاًا جذطج مً البصضة زون لُلت بِىما زماض أ

 ٗلً!!.

مً أًً حاءث بصوض ٤ل ش يء؟.. مً أًً حاءث "بصضة" ؤلاوؼان ألاو٨؟.. أو٨ 

دلُت َمً أوحسها؟ َمً هٜر ٛحها وػىاها حتى جحىلذ مً دلُت جاٛهت ئلى شل٧ 

 ب٦ل ما لسًه مً ٟسضاث ومل٦اث..  ال٦اةً العجُب "ؤلاوؼان"

مً أًً حاءث الخلُت بال٠ٔل للخ٥ٜط, بالُٔىحن للىِط, باالشهحن للؼمٕ, 

 م, وبالـٜخحن جٜخحان للٌٔام...؟باللؼان لل٥ال 

 َمً كاحب ٤ل شل٧؟ َمً هى "الطػام" أو الٜآل؟!!

*** 
 
 
طسح دءئما ودهى : وكبل أن همط ي ك  ً  دما هسد على طإءٌ ءعترءض ي 

ت الخٌىض ٠ًىلىن أن ؤلاوؼان جٌىض مً ٤اةً آدط..  ئن أجباْ زاضوًٍ وهٍِط

 ٓملُت جحىض شاجُت, ٛما صخت شل٧؟!وبالخالي لِؽ هىا٢ دال١,ئنها 

عي.. أنها دسٓت ػاشحت وسخط ضدُم.. أهذ ضأًذ ألاضهب ًذطج مً  ًا ٍٓع

س جذجع لي جص٣طة ووحبت ٓـاء في ٛىسٞ أو مؼطح ٣بحر  ٟبٔت الؼاحط ٟو

لني أضي بُٔني هصا السخط اإلاسهف أًًوا..ول٥ني أدخلٝ ٓى٧.. ٛأهذ لخجٔ

, أو ضأًخه ًمس ًسًه في الهىاء ُٛأحي بىضٟت أزهبضأًذ الؼاحط ًحى٨ ال٠بٔت ئلى 

٤ىحـِىت, ؤم ضأًذ مثل٧ الىضٟت وهي جأحي مً ال ش يء.. ول٥ني ال اػأ٨ ًٓ 

" التي حىلذ ٟبٔت ئلى أضهب, ءليدالىضٟت وال ًٓ ألاضهب..ئن ػإالي هى ًٓ جل٧ "

 وأجذ بىضٟت مً الهىاء!! 
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؟", من بدأ ءلخلمٛان زاضوًٍ وأهلاضه ال ٠ًسمىن ئحابت لؼإا٨ " :وبالخالي

تهم" ٓلى أحؼً ج٠سًط ٟس جللر ئحابت ٓلى ػإا٨ "٣ُٝ  وأن حىابهم "هٍِط

جٌىض الخل١؟", ولِؽ الؼإا٨ "مً أوـأ هصه الصجطة؟" ٤الؼإا٨ "٣ُٝ 

 كاضث ٣طػُا؟"
ً

,وأن ٓملُاث الخحىض أو الخ٘حر "الٌٜطة" ال جللر ٛآال

مىِحًسا, ألن "الٌٜطة" جطز ٓلى "مىحىز" وال جطز ٓلى "ٓسم", ٣ما ًجب أن 

 دطوج ًٓ ٟىآس الىِام والترجِب!!ٌؼب٠ها هِام وجطجِب, ألن الٌٜطاث هي 

ت الخٌىض جىٜي الخال١ هى سخط ضدُم.. بل  ٛالخسًث ًٓ أن هٍِط

 ُم.. ئهه مثل أن أػأل٧ :" ضدهباٌءطت"

 مً دل١ هصه السحاحت؟

 هاه.. ل٠س ٤اهذ بُوت زم جٌىضث وأكبحذ زحاحت.. : هاهٛخطخ٧ ػادًطا

ت مً ج٥ٜحري  - ًٜٓىا.. ٟٝ.. هل جًِ أن ضخ٧٥ واكٌىا٧ٓ السخٍط

ط حىاب ال ٓالٟت له بالؼإا٨!!؟..   ًجٔل٧ ٟازضا ٓلى دساعي, وجمٍط

 ولِؽ : ٣ُٝ جٌىض هصا الص يء؟ : َمً هى مىِحس هصا الص يء؟ٛؼإالي ًٓ

*** 
م حطكهم ٓلى البحث ًٓ شا٢ ألاكل "ال٦اةً املجهى٨" الصي ًثبذ  وبٗط

 أن ؤلاوؼان والخُىان ٌـتر٤ان في أكل واحس "حس مـتر٢"

ػُِل الؼإا٨ ٟاةًما : هل أوحس هٜؼه؟ و٣ُٝ اه٠طن ئن ٤ان ٟس أوحس 

بصاجه ٦ًىن له هٜؼه؟.. وهل لص يء وحس بصاجه أن ًى٠طن؟ ألِؽ ما ًىحس 

ت؟!!..كٜت "ال  ب٠اء بصاجه" أي الاػخمطاٍض

ِل الؼإا٨ مٌطوًحا بال  ٛان اه٠طن,ز٨ ٓلى أهه لم ًىحس بصاجه.. ٍو

 حىاب: مً هى الٜآل "الخال١"؟ 

*** 
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وه٥صا.. ٠ًىزها مٔه شل٧ الطحل بأػئلخه حى٨ دال١ الصجطة التي ضأها في 

 إلابسْ ألاو٨.اللىحت الٜىُت ئلى البحث ًٓ شل٧ "الخال١", ا

 

*** 
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 ما هي ضفاجه؟ -9

 

 ًٓ ماشا هبحث؟

ىس البحث ٓىه  هبحث ًٓ "الٜآل" لهصا الىحىز, اإلايص ئ له مً ٓسم.. ٓو

ًجب أن ٦ًىن في شهىىا جلىض إلاا هبحث ٓىه, هصا الخلىض مىبث١ مً ٓلمىا 

 له ًٓ ٛآل أو "دال١" أو كاوٕ ..الصي هبحث  بالص يء

ٛان الخلىض الصي ًطز في  ٣ىا هبحث ًٓ دال١ "كاوٕ" للؼآت,ٛمثال ئن 

ومىِم.. هصه  شهىىا ٓىه هى "كاوٕ" شو ٟسضة ٓلى الٔمل, وأهه ٓلُم, ومبسْ,

اللٜاث ألاولُت التي في جلىضها ئهما حاءث مً ًبُٔت الص يء شاجه "الؼآت", 

ت م٠سضة, هصا ؤلاًجاز زون أن ج٦ىن م ٛان ئًجازها ًحخاج ئلى ًاٟت أو ؼبٟى

بمثُل ٌٔني أنها ئبساْ مبسْ, وبما أنها بٌبُٔتها وحسث ل٘اًت جُٜس جىُِم 

ذ, ٛال ؿ٧ أن مىحس   مىِم ال مهمل و٣ؼى٨! ها ومبسٓهاالٟى

 مثاٌ آخس :

الصي  –اللاوٕ–ئن وحىز ػُاضة ًىِحس في شهىىا كىضة ًٓ أن الٜآل 

الث٠ُلت وكىآتها هبحث ٓىه مً كٜاجه أهه شو ٟىة ومهاضة في حـ٥ُل اإلأازن 

 ٔحن.. وأهه أًًوا شو ٓلم وئضازة.بـ٦ل م

وبالخالي ٓىس البحث ًٓ كاوٕ أو دال١ هصا ال٦ىن ٛهىا ًجب أن جدـ٦ل 

 الصهىُت إلاا ًجب أن ٦ًىن ٓلُه.. لسًىا بٔى الخلىضاث

ٛهصا ال٦ىن مً هجىم وػماواث وأٟماض و٤ىا٣ب ومساضاث و..و..و.. ئلخ.. 

 ى بلٜاث ٛما هي؟زلُل ٓلى وحىز كاوٕ ًخحل
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لُذل١؛ ًجب أن ٦ًىن لسًه ٓلم بما ػُذل١  –أي دال١  –ئن الخال١ 

 جه ئشن : الٔلم.. أي هى "ٓلُم". ٛمً كٜا

س كىٔه أووأن لسًه ال٠سضة ٓ  "دل٠ه"  لى ئًجاز ما ًٍط

 كٜاجه : ال٠سضة, أي هى "ٟسًط".  ئشن مً

هط لل س وحس الص يء ٛٔال ُو اإلاا لسًه الٔلم وال٠سضة, ٟو ىحىز,ئشن هى : ًو

س". شو ئضاز س", "ٛٔا٨ إلاا ًٍط  ة, أي "مٍط

 , ألن اإلاُذ ال حى٨ له وال ٟىة "يح"وال٠ازض 

 ئشن هى "حي". 

١ جطجِب وهِام)ٟىاهحن( مح٥مت  وال٦ىن ٌٔمل  ٛو

 ئشن هى "ح٥ُم", "دبحر". 

اث لسيها ٟسضة ٓلى الؼمٕ, ئشن هى أًًوا ػمُٕ؛ ألهه ال  وبٔى املخلٟى

ا.. ٛمً ًىلس أًم٥ً أن ٦ًىن أك ًٔ ذل١ ػم كم؛ أوى له أن ٌٔٚط أن زمت ما ٍو

 ػمٕ!؟

اث بلحرة ئشن هى بلحر؛ ألهه ال ًم٥ً أن ٦ًىن أٓمى  وبٔى املخلٟى

ذل١ بلط.. ٛمً ًىلس أ  أوى له أن ٌٔٚط أن زمت بلط!؟ ٓمى,ٍو

وللِاهط  وفي ال٦ىن ما هى ُاهط وما هى باًً؛ ئشن هى للباًً باًً,

 ً هى أبٌىه, وال ُاهط هى أُهطه. ٓىه باًُاهط.. ألهه لً ٌُ٘ب 

 

دطي ٣ثحرة ًم٥ىىا الاػخسال٨ ٓلحها.. 
ُ
 وكٜاث أ

ٛال٦ىن ُٛه ضحمت, ٛهى ئشن ضحمً ضحُم, و٤ل ش يء في ال٦ىن له م٠ساض 

ؼحر بحؼاب؛ ُب, وال٦ىن ُٛه أضن  ئشن هى حؼِب, ووظن َو والخؼِب ٟض
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ت, ت,ٛهى ئشن الخاٛى,الطإٛ,اإلأع,ا مىهٓى ٓى إلاص٨, وهى مبخسأ وػماء مٛط

٤ل ش يء؛ ألن الٜآل ٌؼب١ الٜٔل والخال١ أٟسم مً املخلٞى ٛهى ألاو٨ 

أما هى ٛال ,1ٓطهت للٜىاء  ٦ُىن ٛوال٠سًم, و٤ل ما ػىاه ٌؼخمس ب٠اؤه مىه 

 " ٣ما ٤ان هى ألاو٨. آلاخسٛهى " ٌؼخمس ب٠اؤه مً ش يء, ٛال ٦ًىن ٓطهت للٜىاء

تها اػخسالوه٥صا..ٛجمُٕ كٜاث اللاوٕ "الخال١" ًم  مً دال٨ ٥ً مٔٛط
ً

ال

 اللىٔت التي كىٔها.

 ٛأزط الؼحر ًس٨ ٓلى اإلاؼحر ٣ما جس٨ البٔطة ٓلى البٔحر. 

*** 
 " مً كٜاجه أهه :ءلىىن ئشن هحً آلان هبحث ًٓ دال١  لهصا "

د، حي،كىي،حىيم،خبير، طميع،بطير ، حظيب، عليم، كدًس، مٍس

 ، زكيب. زحمن، زحيم، خافؼ، زءفع، معص، مرٌ، ظادهس، باطن، بدٌع، أٌو

 آخس ... ئلخ 

*** 
 "ضفاث هماٌل هصه كٜاث ئًجابُت "و٤

شاجه  " في ضفاث هلظول٥ً.. هل ًم٥ً لىا جلىض وحىز كٜاث ػلبُت "

ا" مثال؟!! ًٜ  ٤أن ٦ًىن "هُٔ

 لى هصا الدؼاؤ٨ بأهه مؼخحُل!!.. ئن ال٠ٔل ًجُب ٓ

 ٌ  أهه مظخحيل؟!! ما حجخً وبسدهاهً؟ هيف أيها ءلعلل جلى

 الجىاب : 

لعم مً وحىز  ئن اللٜاث الؼلبُت "ُٓب", والُٔب ٌٔني "الى٠م" ٍو

 احت والاحخُاج ًحخاج ئلى ئؿباْ, الى٠م وحىز "الاحخُاج",والخ
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دفعاٌ إلاا ًوبما أن مً كٜاجه " ٛالؤُٝ  " ٛهى لً ٦ًىن محخاًحا أبًسا,ٍس

ا متى ؿاء, ال الصي ًم٥ىه ذ. أن ٦ًىن ٟىًٍ  ًم٥ً أن ًىكٝ بالؤٝ في أي ٟو

 وبالخالي لً ٦ًىن هىا٢ ه٠م أو "ُٓب".

  

*** 
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 ما هي طبيعخه ودهيئخه؟ -3

 

بٔس أن أكبح ٓىسها جلىض ٠ٓلي أو شهني إلاا ًيبغي أن ٦ًىن ٓلُه مً 

كٜاث ػلبُت كٜاث ٣ما٨, وهي كٜاث ئًجابُت, وئهه ٌؼخحُل أن ٦ًىن ُٛه 

 حٔخبر ه٠م أو ؿط ..

 لـ٦ل الصي ججخمٕ ُٛه هصه اللٜاث؟هبحث ألان ًٓ جلىض للهُئت وا

ل ٌـبه أي هل هى ئوؼان أو ٤اإلوؼان؟, هل هى حماز أو ٤الجماز؟, ه

 ٤اةً مٔطوٚ؟!

"ٛال ًىحس ءلىجىد ءإلااديي "٤ل ال٦اةىاث ًجمٕ بُجها كٜت مـتر٣ت ه

" أو جظملِؽ له : "أو حماز أو حُىان أو هباث, أو أي ٤اةً ٤ان,  ئوؼان

 مازي..  وحىز

ا مً هصه ال٦اةىاث وبالخالي ئشا اهخٜى ٠ٓال أن ٦ًىن له حؼم؛ ٛهى لِ ًً ؽ أ

 اإلاازًت 

 ًمىن أن ًىىن للخالم جظم؟ فهل أيها ءلعلل

 :ٟس ٌؼاْض أحسهم بالجىاب

 ه وحىز مازي "حؼم"  صا ٌٔني أن لال٠ٔل ٠ًى٨ ئشا ٤ان مىحىًزا ٛه

 ٛهل هصا الجىاب م٠ٔى٨ ٛٔال؟!! 

 ال.. بل أن هصا مؼخحُل ٠ٓال.. 

 إلااشا؟

ألهه ًلعم مً وحىز اإلاازًت أو الجؼمُت  وحىز الخاحت ئلى الخحز "ٛاإلاازة 

 حـ٘ل ححًزا مً الٜطاٖ"
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 ودهرء ًترجب عليه عدة ئفترءغاث هي هلائظ ومنها:

ْٛط إلاا  الح١, وهصا باًل ألن ٤ل مؼبٞى هىأن ٦ًىن الخحز ػاب١ والخال١  -

ٞ , ػب٠ه  أي ٤ل مؼبٞى مذلى

أن ٦ًىن هى الصي أوحس الخحز, وهصا ٌٔني أهه ٤ان ػاب٠ا له في الىحىز, ئشن  -

لم ٥ًً ًحخاج ئلُه, وبالخالي ًاإلاا ال ًحخاج ئلُه ٛهى لِؽ "مازة مً اإلاىاز وال 

 حؼم مً ألاحؼام" .

لىا أن الخال١ مً كٜاجه أهه ال ٣صل٧ ًترجب ٓلُه أن ٦ًىن  - محخاًحا, ٟو

ًحخاج, ألن الاحخُاج كٜت ُٓب وه٠م, ٥ُٛٝ ًحخاج وهى الصي ٌـبٕ 

 حاحت ٤ل ش يء!!؟

*** 
٣ما أن الخُاة "الطوح" لِؼذ مً كٜاث اإلاازة, ٛلى أن الخُاة كٜت شاجُت 

 في اإلاىاز وألاحؼام, إلاا ماث حؼم أو هل٥ذ مازة!

٦ٛل حؼم حي هى مط٣ب, هى مجمْى مازة )حؼم( وضوح )حُاة(, و٤ل 

, ئشن مجمْى مؼبٞى بجامٕ "ٛآل" شو ئضازة حمٔتهما,  و٤ل مؼبٞى مذلٞى

 مذلٞى ولِؽ بذال١!. ٤ل حؼم حي

*** 
وبالخالي ه٦ىن في هصا اإلابحث ٟس وكلىا ئلى أن اللٜاث التي في شهىىا ًٓ 

ه هحً البـط  الخال١, مىحىزة في دال١ لِؽ له مازة أو حؼم مثل الصي ؤٛط

ا أو 
ً
ه له ٟىاهحن ئشا ًب٠ىاها ٓلُه كاض الخال١ مذلٟى في السهُا, ألن ما ؤٛط

ا وال مُٔىًبا!.
ً
 مُٔىبا وؤلاله الخ١ ال ٦ًىن مذلٟى

ا ال ؤٚط ٣جهه ٌِٔف بسادلىا وهى  وال ًيبغي أن هيس ى أن هىا٢ مذلٟى

 الطوح ٛما بال٥م بذال١ الطوح!!.
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 دهى؟أًن  -4

 

٠ُىا, اللاوٕ باةً مً كىٔخه.. هصه ح٠ُ٠ت   ٠ٓال, ومى٠ٌا, ٍو

أًىه", . وبالخالي ٛالص يء اإلالىْى لِؽ "ٛهى مىحىز ٟبل أن ًلىٕ الص يء.

٨ أًً أي لِؽ اإلا٦ان الصي ًىحس ُٛه, وبٔباضة أدطي, لِؽ هى الجىاب لؼإا

 هى؟!

 مجها.., وكاوٕ الؼآت لِؽ حعًءا مجها ٛلاوٕ الؼُاضة لِؽ حعًءا

كىٔخه..  ً ال٦ىن, ٛصاجه مىٜللت وباةىت م٣ًصل٧ ٛالخال١ لِؽ حعًءا م

 ألهه ٤ان ٟبل دل١ ال٦ىن..

 دل١ اإلا٦ان "ال٦ىن" زم زدل ُٛه؟ ول٥ً.. هل الخال١

مجزه ًٓ  –٣ما ش٣طها ػاب٠ا –وهى  اػخحالت.. ألهه ٤ان ٟبل دل١ اإلا٦ان,

ٛاإلوؼان لىال الخط الاحخُاج, ٛلً ًسدل ُٛما دل١ لٔسم حاحخه ئلُه.. 

ساء مً ؤلاوؽ والىحف أو الٌحر.. لِل ٌِٔف في  والبرز, لىال الخٚى مً ألٓا

 الٔطاء زون الخاحت ئلى أن ًخذص بًِخا للؼ٥ً. 

*** 
هللا دل١ الخل١ وهى ٗحر محخاج لهم, ٛهل ًجىظ له أن ٌؼ٥ىه أو ًحل ُٛه 

 ل٘حر حاحت؟ أي زون أن ٦ًىن محخاًحا لصل٧؟

 ءلجىءب: 

ه , ححن دل١ لم جلخ٠ه ه٠ُلت بؼبب شل٧هللا  ول٥ً ححن ًحل في مذلٟى

كاض داهٔا أو ًخجؼم ُٛه ٛخل٧ ه٠ُلت, ألن الص يء ئشا حل في ش يء آدط 

 أي كاض م٘لىًبا ال ٗالًبا, م٠سوًضا ٓلُه ال ٟازًضا.. ,  لل٠ىاهحن التي جح٥مه
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ٛاشا ػمٔذ بٔس شل٧ أن حمآت مً الىاغ ٟخلىا هللا أو كلبىه ٛلسٞ 

٧ ٧, ألن ٤ل مخجؼم بجؼم حاظ أن ًلخ٠ه مً الوطض هٜؽ ما ًلخ١ شلشل

 الجؼم الصي ججؼم ُٛه أو حل به,

وئشا ٣ىذ ال ج٠بل بذبر م٠خل ؤلاله, ٥ُٛٝ ج٠بل بال٠ى٨ بجىاظ حلى٨ 

ٞ ال٠اهط ألاظلي الخال١   ؟!!.اإلا٠هىض  الٜاوي في املخلى

*** 
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 دهل ًمىن زؤٍخه؟ -5

 

مٌلب بـطي ٛوىلي ٟسًم, ول٥ً ما مسي ٟابلُت جح٠ُ٠ه ئن ضؤٍت الخال١ 

 في ال٠ٔل؟

ل٠س جىكلىا في ضحلت البحث مىص اهٌل٠ىا مً مٔطن اللىحاث في اإلابحث 

ؼم مما ؤٚط مً اإلاىاز ألاو٨, ئلى أن هللا ػبحاهه؛ لِؽ بمازة وال ح

 وألاحؼام!

ت, ألن  طي ئال البلط ال ًألامط الصي ٌٔني, أهه داضج ٟسضة الخاػت البلٍط

 هى مازي.  ٤ل ما

وال ًطي أًًوا ئال ما ٠ًٕ في مجا٨ الطؤٍت, ٛالٔحن ال ًم٥جها أن جطي الص يء 

اإلاخىاهي في الل٘ط, وال أن جحٍُ بالص يء اإلاخىاهي في ال٥بر, وال الص يء الـسًس 

 وال الص يء الـسًس في  البٔس.  طب,في ال٠

 أن الخلى٨ باًل.  ل,وأزبدىا مً ٟب

ًسعي ضؤٍت ؤلاله الخال١, ٛهى ئما ٣صاب, أو مٍطى  وبالخالي, ٦ٛل مً

 مخىهم!

*** 
طي ول٥ً  ًُ ٟس ًٌٞط شهىىا ػإا٨ ًٓ ئم٦اهُت الخجلي, ٛان ٤ان ؤلاله ال 

م ,ول٥ً بام٦اهه أن ًخجلى للطاتي وهصا حسر  ٣خاب ؤلاػالم  –في ال٠طآن ال٥ٍط

مىس ى أن ًطاه؟, مما  الىبيه٠طأ ًٓ وأٟت ججلي هللا للجبل, ححن ًلب حُث  –

ت , ألِؽ ٣صل٧؟! ٌٔني أن الطؤٍت مم٥ىه  ٓلى ألاٟل ٓىس أهل السًاهاث الؼماٍو
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هى حؼب الطواًت السًيُت  والجىاب ٓلى شل٧ ػهل وبؼٍُ, ٛالصي حسر

 , ٛالٜٔل ٛٔل هللا ال ٛٔل الجبل " للجبلججلىأن هللا "

ا٨ ضأًذ هللا , ما كسٟىاه ألهه داضج  ٟسضة الجبل  ٛلى أن الجبل ه١ٌ ٟو

وئشا ٟا٨ هللا أهه ججلى للجبل , كسٟىاه , ألن شل٧ في م٠سوضه ,وبالخالي ٛالخبر 

 صخُح .

 , وهىا ًح١ لىا أن ه٥صب٧ أن ج٠ى٨ ضأًخه بحن ٛٞط ٛهىا٢ 

عجعه : ججلُذ له  هى وبحن أن ٠ًى٨  ٌُ  , وهىا ال همل٧ ج٥صًبه ألن هصا ش يء ال 

*** 
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 إلااذء خلم؟ -6

 

 ٟسًط, دبحر.. ئلخ  ح٥ُم, ٓلُم, أن ازبدىا أن لل٦ىن كاوٕ أو دال١,بٔس 

 ض ئلى ٠ٓلىا ألان  : إلااشا دل١؟!ٛان الؼإا٨ الصي ًدباز

 هه ال ًىحس ؿآط لم ٠ًطن الـٔط..ئهىا هسض٢ بال٠ٔل أ

 وال ضػام لم ًطػم لىحت. 

  ٌٔٚط الؼباحت. وال ػباح ال

ت مىػ٠ُُت واحس وال مىػ٠ُاض  ة. لم ٌٔٚع م٠ٌٓى

 ٥ُٛٝ ًىحس دال١ لم ًذل١؟!

ا, أو حساًزا, ٣ُٝ حؼمي ٛالًها هجاًضا, ًٓ ئال ئشا وحسث مً ٤ل مجهم   أو مذتر

 زالت ٓلى وحىز هصه ألاوك
ً

 اٚ ٛحهم واػخح٠اٟهم إلاؼمُاتها؟! أٛٔاال

 ئذن :

 ألهه دال١!!  الخال١ دل١..

 ال١ باللسٛت أم دال١ مٌل١؟ٛهل هى د

ا.. ًاله مً هجاٍض ماهط : ئن ٛالها كًحسر مثال ححن ه٠ى٨ ألحسهم  ًُ ىٕ ٣طػ

وهى لِؽ هجاًضا وال ًٜهم في الىجاضة! وضبما  ُٛٔل١ ػادًطا : هه.. ئنها كسٛت.., 

 كىٕ آدط أو ال ًخ٠ً كىآت ٗحره..ٌعجع ًٓ 

و٣صل٧ مثال ال ٠ًا٨ أن ٛالها ضػام ألهه ضػم لىحت واحسة, ٛطبما حاءث 

 ها..مٔه كسٛت أو ضبما ال ًجُس ضػم ٗحر 
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, ئن ؤلاوؼان ال ًلسٞ ٓلُه وكٝ اللاوٕ ئال اشا ٤ان مخ٠ىا للىٔخه

ال دبرة زون ٛٔل شل٧ ٛال ئج٠ان زون دبرة, و , وؤلاج٠ان ال ًأحي مً أو٨ مطة

 . مطاث ومطاث

هى كاوٕ م٠ُس ولِؽ  واللاوٕ الصي ال ًجُس ػىي كىٕ الؼآاث ٠ٍٛ,

 ث الادطي..كىٕ ٗحرها مً اللىآا مٌل١ اللىٔت, ئش هى ال ًجُس

هى ال وضبما ج٦ىن أو٨ ػآت حاءث مٔه كسٛت زم ٣طضها ج٠لًُسا.. ٛ

 ٌؼخٌُٕ حتى أن ًٌىض ٛحها. 

 هصا هى اللاوٕ اإلا٠ُس. 

ول٥ً ئن ٤ان ًلىٕ الؼآاث واإلاا٣ُىاث والؼُاضاث والسضاحاث و.. و.. و... 

 س وزون ُٟس.. هى اللاوٕ اإلاٌل١..ٛهى ئشن اللاوٕ زون جحسً

 ل١ مٌل١؛ ألهه دل١ أهىاْ مخٔسزة دا الخال١ الُِٔم..ه٥صا هللا 

اجه؟وهصا حىاب الؼإا٨ إلا ذ مذلٟى  اشا دل١؟ وإلااشا جىٓى

 ل١.. ٤الطػام هى ضػام ألهه ًطػم دل١ ألهه دا

اجه ألهه دال١ مٌل١, ذ مذلٟى اجه  وجىٓى ولِؽ دال٠ا باللسٛت, ومذلٟى

 حسوز.. بال 

*** 
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 ما ءلغاًت من جىىع ءلخلم؟ - 7

 

 للجىاب ٓلى هصا الؼإا٨ ؤىز ئلى الطػام الصي بسأها ضحلخىا ٓىس لىحخه..

 ل١ُ مً ٤ل ُٟس بلىن أو ًٛ محسز..وزٓىها ه٠ى٨ أهه ضػام حط, ً

الُت, ولىحت ج٥ُٔبُت, ولىحت وأُٟت ًحا٤ي  ٛهىا ػخجسه ًطػم لىحت ػٍط

طػم "بىضجىضيهاث" أو لىحاث ألشخاق.. وه٥صا جسٛٔه ح اػت ٛحها الىاٟٕ, ٍو

 ..  ؤلابساْ الخطة ئلى الخىْى

طا للىىم, الىجاض مثال, ومىوسة للٌٔام  للجلىغ,و٣طػُا  ػُلىٕ ػٍط

 و.... ئلخ 

 ٣طػُا بأضبٕ زٓاةم "أضحل", وزان وال٥طس ي هٜؼه مثال؛ ػخجسه ًلىٕ

 أو مثلثت.. ئلخ.  بسٓامخحن ٍٓطوخحن, وزالث بسٓامت واحسة مطبٔت أو مسوضة

 في ئبسآه وكىٔخه. امخىٓى٦ًىن  ل ُٟس٤ الٌل١ُ مً ٛاإلابسْ الخط

ٕ الخل١ئشن ال٠ٔل ًثبذ أن الخال١ الىاحس ٟازض ٓلى  , وأن ال٘اًت جىَى

 ضاء شل٧ هي زبىث اللٜت اإلاٌل٠ت..و 

ٛمً حُث اإلاىاز  ىن جىْى ئبساعي في اللىٔت عجُب:لصل٧ هجس في ال٦

اظ ا٣دـٜىا حتى آلان   مجها ما هى : كلب وػاةل ٗو

اث اللماء ٓسًمت الخؽ, وهىا٢  ومً حُث الخؽ: هىا٢ املخلٟى

اث بحىاغ دمؽ, أو أٟل أو أ٣ثر!مذل  ٟى

اث ٓاٟلت, وأدطي ٗحر ٓاٟلت.   ومً حُث ال٥ٜط : هىا٢ مذلٟى

ٛالخال١ دل١ الص يء, ودل١ الص يء الصي هسه, ودل١ الص يء بحن الـِئحن  

 وؤلاعجاظ.. وهصا مً ٟمت ؤلابساْ
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 ٓلى حب الٜوى٨.ب١ ال٠ٔل اإلاٌٜىض ٛالخال١ هىا ػ

؟ ٤ان الجىاب هل ٌؼخٌُٕ الخال١ أن ًذل١ ٤اةىا أكم الخىاغ ٛاشا ٟلذ,

 ؤم, الجماز مثال. 

اب ؤم, ؤلاوؼان هل ٌؼخٌُٕ أن ًذل١ ٤اةىا له حىاغ؟ ٤ان الجى 

 والخُىان مثال. 

 ؤم, الخُىان مثال. هل ٌؼخٌُٕ أن ًذل١ ٤اةىا زون ٠ٓل؟ ٤ان الجىاب 

 ىا ٓاٟال؟ ٤ان الجىاب  ؤم, ؤلاوؼان مثال.هل ٌؼخٌُٕ أن ًذل١ ٤اة

*** 
 : وآلان ءلظإءٌ ألاخطس

اث جٌُٕ أمطه ٟهًطا  م  –ألاكل أن الخال١ أو اللاوٕ ًذل١ مذلٟى أي ٗض

ا ٦ًىن حًطا  -أهٜها  في ادخُاضه, أن ًٌُٕ أو ال ٛهل ٌؼخٌُٕ أن ًذل١ مذلٟى

 ًٌُٕ؟

 ءلجىءب وعم، أهذ وأها مثال.

*** 
وسجل هصا اإلاالحِت اإلاى٠ٌُت هىا في هصا اإلاىهٕ مً حسًط بالص٣ط أن 

أي أن الخال١ ػُس دل٠ه  ضحلخىا؛ وهي مالحِت: أن اللاوٕ ػُس كىٔخه,

 )ئله(, ألهه ٛٞى أهه دل٠هم, ٛهى الصي وهٕ لهم ٟىاهحن الخط٣ت والادخُاض,

ٛهى كاحب ألامط والىهي في ال٦ىن, ٦ٛل ش يء داهٕ له ولِؽ حًطا ًل٠ًُا بٔس 

 دل٠ه..

ً في الاػخجابت و  ال ٌ٘حر مً ٤ىهه ػُسا "ئلها" ٓلى دل٠ه, أن ٦ًىهىا مذخاٍض

 للٌآت أو ٓسم الاػخجابت, ألن هصا الادخُاض هٜؼه مً كىٕ الخال١.

*** 
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 دهل ًجىش مىه ءلخىءضل مع خلله؟ -8

 

 وآلان ػإا٨ ًٌطح هٜؼه :

 للاوٕ" الخىاكل مٕ دل٠ه "كىٔخه"؟هل ًم٥ً للخال١ "ا

 

٠ت بالٌبٕ ًم٥ً  لللاوٕ أن ًخىاكل مٕ كىٔخه ٛهى الصي ٌٔٚط ًٍط

ؼخٌُٕ جىححهها ٓىس حسور دل  ل.. وهى الصي ًلىنها ٓىس الٌٔب.ٓملها, َو

 وهصا هى الخىاكل, ٛاشا وحسث مً ًسعي أهه كىٕ ؿِئا ٠ٛل له :

 ٟم بدـُ٘له.  -

 ٛان ضز : ال أٟسض! -

 ٠ٛل له حؼىا, ل٠س أكابه الٌٔب أًوا ٠ٛم بلُاهخه! -

 ال أٟسض!ٛان ضز :  -

ز٨ شل٧ ٓلى أهه ال جىحس كلت وال جىاكل بحن مسعي كىآت الص يء وبحن 

, ألامط الصي ًجٔلىا وـ٧٥ في أهه هى "كاوٕ شل٧ الص يء".  الص يء اإلالىْى

*** 
ِم لِؽ أٟل مً اإلالاوٕ أو الـط٤اث ال٥بري, التي أوحسث  والخال١ ألٓا

ُحن اإلاؼخ ٠لحن أو هىاة جللُح ٛطوٓا للُاهت مىخجاتها, ولم جتر٢ شل٧ للخٛط

 ألاؿُاء .. ل٦ُىهىا بصل٧ ٓلى جىاكل زاةم مٕ مىخجهم, ومٕ ٓمالئهم أًًوا.

*** 
ُٜخه, أو ٟابل لإلهحطاٚ ًٓ أزاء مهمخه,  ئن ٤ل ش يء ٟابل للخلل في ُو

أو ئٓازة جىححهه ئلى حالخه الصخُحت ٓلى ئٓازجه ئلى هُئخه,٦ًىن كاؤه ٟازض 

 إلزاء مهمخه..
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ٛاشا ٤ان جىاكل اللاوٕ مٕ كىٔخه ح٠ُ٠ت, ٛخىاكل الخال١ مٕ دل٠ه 

حر مؼخحُل..   ح٠ُ٠ت, أو ٓلى ألاٟل هى مم٥ً ٠ٓال ٗو

*** 
؟   ٛهل حسر الخىاكل ٛٔال بحن الخال١ واملخلٞى

 ىاكل؟وما هي ٗاًت الخ

 وهل ًىحس زلُل ٓلى حلىله؟!

٠ت التي ًخىاكل بها مٕ كىٔخه, ٛمً  زٓىها هخ١ٜ أن ٤ل كاوٕ ًذخاض الٌٍط

س أن ًوٕ ًسه ٓلُه, الؿ٧ أهه ػُذخاض  ٍط ًلىٕ جمثاال مثال مً اللللا٨, ٍو

٠ت وال٥ُُٜت واإلاىهٕ مً الخمثا٨ بحُث جىاػب إلاؼت ًسه ًبُٔت  الٌٍط

جحمله ومىاهٕ هٜٔه الخمثا٨, وال جلِبه بوطض, ألهه أٓلم بمىاهٕ ٟىجه و 

سم جحمله..   ٓو

٠ت اإلاال  ٠ت ال  ةمت لخمل ابجها بحن شضآحها,٣صل٧ مثال ٤ل أم لسيها الٌٍط ًٍط

بحُث أنها ئشا  جالةم وهٔها ٤أم ب٠سض ما جالةم الٌبُٔت الؤُٜت للٌٜل شاجه,

٠ت أدطي..حملذ   ًٜال آدط ٟس جحمله بٌٍط

ؼخٌُٕ ٛذال١ "ؤلاوؼان" ًخىاكل مٕ ؤلاوؼان بالٌٍط ٠ت التي جالةمه َو

 جحملها.. 

اث, و٤ٌل ح خىاكل مٕ ٗحره مً املخلٟى  ؼب ًبُٔخه ..ٍو

*** 
 الخىاكل مم٥ً ٠ٓال, ٛما هي ٗاًخه؟ٛان ٤ان 

هى الخسدل الىإٛ ٠ٓال.. ئشا ٤اهذ ٗاًت اللاوٕ مً الخىاكل مٕ كىٔخه 

 للالر كىٔخه.. 
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ٞ ىٜٕ لصل٧ املئشن ٦ًىن جىاكل الخال١ مٕ املخلٞى ٗاًخه ال ال  خلى

 ؤلاهطاض به 

اللُاهت السوضٍت ٛاشا ًٞط باب٧ ضحا٨ ًذبروه٧ أنهم حوطوا مً أحل 

خه, وبٔسما ٟامىا بالٔمل ُٛه وحسث الجهاظ أكبح  لجهاظ ٣صا الصي اؿتًر

لُح به لؼاه٧:  أػىء مً شي ٟبل, الؿ٧ أن أو٨ ش يء ػُذٌط  ئلى بال٧ ٍو

هإالء ال ًم٥ً أن ٦ًىهىا جابٔحن للـط٣ت ألام, ئنهم هلابىن ًطجسون "ألاٛطو٨" 

 الخاق بالـط٣ت.

*** 
 حطٌى ءلخىءضل بين ءلخالم وءملخلىق؟دهل ًىجد دليل على 

حر مؼخحُل الخسور..ش٣طها أن الخىاكل مم٥ً  :ءلجىءب  في ال٠ٔل ٗو

ر,  وبالخالي لىٔلم ئن ٤ان حسر ح٠ا أم ال ٛٔلُىا أن وؼخ٠طب الىاٟٕ والخاٍض

 جىاكل مٜهىم, أو ًم٥ً ٛهمه..  بحثا ًٓ

م ئن حجطا ٌؼ٠ٍ مً الؼماء ٟس ٦ًىن هى الخىاكل ئن اػخٌٔىا ٛه

اث  ٔىِىا هىا داكت: ؤلاوؼان.  –م٘عاه والىٜٕ الصي ًباؿطه في حُاة املخلٟى  َو

*** 
ئن ؿٜاء ئوؼان مٍطى بسون جسدل ًبِب, ٌؼمىهه معجعة, ول٥ً أال 

 ًم٥ً أن ٦ًىن شل٧ حسر بىاػٌت دال١ ؤلاوؼان؟!

 بالٌبٕ هى ٣صل٧. 

طي ئه٧ مثال ئشا ضأًذ ٌٟت مطػىمت في لىحت بسون شًل, زم في مطة أد

 ًال, ما أو٨ ش يء ػُذٌط ٓلى بال٧؟هِطث ئلى اللىحت ٛىحسث لها ش

 أم أن الطػام ٟام بجٔل شًل لها؟ أن معجعة حسزذ؟

 بالخأ٣ُس ػخ٥ٜط في أهه الطػام, ألن جل٧ لىحت مطػىمت ولها ضػام 
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, ٛاشا ؿٜي مً مطهه ٛجأة, ٛهصا ألن له دال٠ًا  ٣صل٧ ؤلاوؼان, ئهه مذلٞى

*** 
 ئشن الخىاكل باكالح وكُاهت الصاث ًحلل ٛٔال 

 ءلخىجيه عىد فظاد أفعاٌ ؤلاوظان؟فهل حطل ضياهت في 

 هلٌى :

ئن ؿأن كىضة هصا الخسدل في كُاهت أٛٔا٨ ؤلاوؼان بالخىحُه أما ًحسر 

ط٣ه وجسٛٔه للٜٔل زون ٟهطا, بأن ًجس ؤلاوؼان أن هىا٢ ٟىة ما هي التي جح

 ئضازة مىه!

لُه هى وال ج أوامط  بالخىحُه الؼلُم )أٛٔل,وئما أن ًخل٠ى  ٜٔل( ٓو

 جىُٜصها باضازجه. 

ً أو اللىضجحن حاةعحي الخسور, ألهىا هطي شل٧ في  وفي ال٠ٔل.. ئن ٣ال ألامٍط

ت مم٥ىا ووأٟا.   ألاؿُاء اإلالىٓى

ول٥ً باليؼبت لإلوؼان, ٛلً وؼخٌُٕ ج٠سًم زلُل مازي ٓلى جل٧ ال٠ىة 

 ه مً السادل ٟهًطا زون ئضازجه.. التي حط٣خ

ت أن  م أهىا ضأًىا ٣ُٝ ٌؼخٌُٕ ئوؼان ب٠ىاه ال٠ٔلُت الخاٟض ٓلى  ٌؼٌُط)ٗض

م  سٛٔه لٜٔل ما زون ئضازجه مثل ما ًخم ٓبر )الخىٍى ئوؼان أدط ٍو

 اإلا٘ىاًِس ي(, ول٥ً ًبٔا ال ًم٥ىىا ج٠سًم زلُل مازي ملمىغ ٓلى جل٧ ال٠ىة

 م(التي اػخذسمها ؤلاوؼان اإلاىى 

ول٥ً وؼخٌُٕ ج٠سًم زلُل مازي ٓلى حسور اللىضة ألادطي وهي جل٠ُه 

ا(. حها مً الخال١ )أمًطا,جىح ًُ  أو نه

 بحاػت مً حىاػه ٤الؼمٕ أو البلط ألن شل٧ الخىحُه ًخل٠اه ؤلاوؼان

 وادخلاضا لطحلت البحث: 
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ٛان ال٠ٔل ٠ًى٨ أن أبلٙ الؼبل للخىاكل مٕ ؤلاوؼان الؼمُٕ البلحر أن 

(  جخىاكل  أو اإلاـاهسة )اإلاعجعاث اإلاطةُت(.مٔه بل٘ت ال٥الم )الىحي اإلاؼمْى

لمىا أن بـطا ازٓىا حلى٨ شل٧, وأن الخال١ جىاكل مٔهم  ول٠س ضأًىا ٓو

 جم ئزاض٣ه بحاػت مً الخىاغ. جىاك
ً

 ال

وإلاا ٤ان الخىاكل حاةع ٠ٓال, ٛال ػبُل لخ٥صًب مً ًسعي لىا حسور شل٧ 

 ال٠ٔلي.  ً حُث اإلابسأ أي ال٠بى٨ له م

ت ئن ٤ان هصا الخىاكل ح٠ُ٠ي أم أوهام مطهُت , ه٠ى٨ له ول٥ً إلأٛط

 حؼىا هصا حاةع ول٥ً.. 

ً مهمحن :   ازبذ لىا ٟبل شل٧ أمٍط

 ٌ لخ مً ئ بلحر.. أن الصي جىاكل م٧ٔ حي, ٓلُم, ٟسًط, ػمُٕ, :ألاو

مطتي اللٜاث التي ٓلمىا أنها ًجب أن ج٦ىن في الخال١, باإلهاٛت ئلى ٤ىهه ٗحر 

 ًجىظ له الخلى٨ في مازة أو حؼم. ألهه لِؽ بمازة وال حؼم وال

حوط له ٤ىب ماء ٤ي 
ُ
ٛال ٠ًى٨ لىا أحسهم ل٠س ػمٔذ هللا ًىازًني أن أ

 ٌـطب!! 

٠ى٨ لي ٣صا!!أو ٠ًى٨ ضأًذ   هللا واٟٜا أمامي ٍو

 و٣الهما وحلى٨, ج,ألنها حٔبر ًٓ احخُا ألن هصه أٛٔا٨ ال ججىظ في الخال١,

  ًجىظ..باًل ال

١ لً ًأمط ألن الخال, الخىاكل "هإٛ" وكالر لإلوؼان أن ٦ًىن هصا :ءلثاوي

ه بٜؼاز أو هطض.   مذلٟى

 : مثاٌ

ٝ أحسهم وكاح :   ٟو
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ل,  ًٌلب مى٥م ٓمل الىاحب اإلاسضس ي.. مٔلم الٜلل ألاػخاش دمحم الٌٍى

 ٛٔل١ ٓلُه أحس الخالمُص ٟاةال  : 

ل! : دمحم وكٜخهمٔلم ٛلل اػمه لِؽ ٓىسها - ئه٧ مٍطى مخىهم  ًٍى

 ػىاء ٣ىذ ما جٌلبه لىا هإٛ أو ٗحر هإٛ. 

 كاح أحس زان ٟاةال :  :مثا٨ زان

١ ٣خب٥م  - ألاػخاش دمحم ال٠لحر مٔلم الٜلل, ًٌلب مى٥م جمٍع

 اإلاسضػُت 

 ٛطز أحس الخالمُص : 

 صخُح أن مٔلم الٜلل اػمه دمحم وأن كٜخه ٟلحر ٣ما ش٣طث....  -

١ ال٥خب اإلاسضػُت, ئهه لً ًٌلب مىا ول٥ً ٌؼخحُل أن ًٌلب  مىا جمٍع

اػس مثل هصا الٜٔل!!  ٛٔل هاض ٛو

 مثا٨ أدحر : 

ا٨ :   كاح آدط هصه اإلاطة ٟو

ألاػخاش دمحم ال٠لحر مٔلم الٜلل, ًٌلب مى٥م اػخص٤اض زضوػ٥م  -

ذ.  سم ئهآت الٟى  حُسا ٓو

 هىا ٦ًىن الخبر ٟس كازٚ الخ٠ُ٠ت, وال مجا٨ لالتهام. 

*** 
 ٔه, ه٠ى٨ ؤم هصا حاةع في ال٠ٔل,أن الخال١ "هللا" جىاكل مٛمً ًسعي 

 حلل في الىاٟٕ أدبرها ًٓ ؿِئحن :ول٥ً حتى هلسٞ أن هصا 

 
ا
 ما هي كٜت ئله٧؟! :أول

لبه مى٧ هل هى هإٛ أم ٛاػس؟! الصي أدبر٢ به :ثاهيا  ًو

 ًما, ٛهى لِؽ هللا ٓلى أًت حا٨. ئن ٤ان ئله٧ مخجؼ
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 وئن ٤ان الصي ًٌلبه ٛاػًسا, ٛاهلل ال ًأمط بالٜؼاز  ٓلى أًت حا٨. 

*** 
 :خالضت زحلخىا حتى ألان

, ال ًسض٢ بالىِط,  ًىحس دال١, لِؽ مً ًبُٔت مازًت, داضج املخلٞى

ًيبغي أن ج٦ىن ُٛه مً اللٜاث ال٠سضة والٔلم وؤلاضازة والؼمٕ والبلط وأهه 

س٨...ئلخ هى ألاو٨ وهى آلادط, وأهه ضحمً  وضحُم وضُٟب وحؼِب ودبحر ٓو

طة", وأهه الؼُس  مً اللٜاث ؤلاًجابُت, وأهه ًذلى مً ٤ل كٜت ػلبُت "ؿٍط

, وأن جىاكله  ٠ت مالةمت لٌبُٔت املخلٞى "ؤلاله", وأهه ًخىاكل مٕ دل٠ه بٌٍط

 جىاكال اكالحُا شا هٜٕ  ولِؽ بٜاػس.

 

*** 
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 ءلسطالت عسفذ دهىرء
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 ما هي ءلسطالت؟ -0

 

جىكلىا في ضحلخىا زادل أضوٟت هصا ال٥خاب ئلى أن جسدل الخال١ ػبحاهه 

 وحٔالى في حُاة الخل١ جسدال ئكالحُا هاٛٔا.

ضػالت ئكالحُت؛ ألن هللا ال ًخسدل  مً هىا ًجب أن ج٦ىن الطػالت ؤلالهُت

 بالٜؼاز.الٜؼاز وال ًأمط ب

جب أن ج٦ىن مىاةمت لخا٨ املجخمٕ, وحا٨ ألاشخاق املخاًبحن بهصه  ٍو

س في هصه الُٔىب.. الطػالت, ٛخٔالج ُٓىبهم وجطزهم ٓج  ها, ال أن جٍع

ٛاشا ضأًىا ضػالت ميؼىبت ئلى الخال١؛ جأمط بالٜحـاء, ُٛجب أن هطزها ٓلى 

 أمط بالٜحـاء..كاحبها, وه٥صبه وه٥صب بها, ٛاهلل ال ً

ٟبل ٤ل هصا ًجب أن ج٦ىن كازضة ًٓ ئله بح١, وؤلاله ال ٦ًىن ئلها بح١ و 

ئال ئشا ٤ان مخجزًها ًٓ ٤ل ُٓب وه٠ُلت, أو وكٝ أو ٛٔل ٗحر م٠بى٨ وال 

 ٠ل هى الدجت ٓلى ػالمت ؤلاًمان. حاةع في ال٠ٔل, ألن الٔ

 ه زًً ؤلاػالم مثال ححن حاء ُٛه:وهصا ش يء حطق ٓلُ

ُطوَن ﴿ َخَسبَّ ًَ ال 
َ
ٛ
َ
َىَحُس أ

َ
ِ ل

َّ
ْحِر اَّلل

َ
ْىِس ٗ ِٓ  

ًْ أن ِم
َ
ْى ٤

َ
٠ُْطأن َول

ْ
ا ال

ً
ِخالٛ

ْ
ُِه اد ِٛ وا 

ِثحًرا﴾
َ
 ػىضة اليؼاء  88 آلاًت ٣

ولم ٥ًً هىا٢ ٟطآن ػاب١ أو ٣خاب ػاب١ لسي الٔطب ٠ًِؼىن ٓلُه, 

 ول٥ً لسيهم ٠ٓل ًسض٢ الىىاٟم والُٔىب. 

*** 
ت  ٠لس به أن ٦ًىن مىػٓى ًُ لألزًان, ٛؼٚى أٟخلط وألن هصا ال٥خاب لم 

ت حؼب ازٓائها لىٌب١ ٓلحها ما جىكلىا  ُٛه ٓلى هِطة ٓلى ألازًان الؼماٍو
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ئلُه مً بسيهُاث ٠ٓلُت جىكلىا ئلحها في ضحلخىا البحثُت ًٓ الخال١ وكٜاجه 

 و٣المه. 

*** 
ً جادهدث )من ألان ل ًدعى ءطمً فيما بعد ٌعلىب بل ئطسءئيل، أله

ً  (مع هللا ومع ءلىاض وكدزث   88: 28ػٜط الخ٦ٍى

ت الىم الؼاب١ مً الٔهس ال٠سًم للسًاهت الحهىزًت, وهي زًاهت  ػماٍو

 ألاكل ٣ما ٌٔلم الجمُٕ.. 

ول٥ً هحً ال هحخاج ئلى وحي مً الؼماء لُذبرها أن هصا الىم ٌؼخحُل أن 

٘لب  ه!!٦ًىن كازضا مً الؼماء, ألهه ًلىض ؤلاوؼان "ئػطاةُل" ًلاْض هللا َو

 :ءلخاليأًػا ءلىظ 

ً ال ، وجأطف في كلبه()فحصن ءلسب أهه عمل ؤلاوظان في الازع  6:6خ٦ٍى

ٜني  أن ٦ًىن ؤلاله له ؿٔىض, ًحعن,  –شخلُا –في هصا الىم لم ٌؼخٟى

ٜني أهه "جأػٝ" أي هسم, والىسم ال  ًٜطح, ٌ٘وب, ًطض ى, ب٠سض ما اػخٟى

 ؟!!ًذٌئح٠ُ٠ُا ٛهل جِىىن أن ئلها  ٦ًىن ئال ٓلى ألادٌاء..

زالزت آالٚ  ئهني لؼذ في حاحت الهخِاض وحي آدط ًأحي بٔس ألٝ أو ألٜحن أو

ً أن شل٧ الىم لِؽ كازضا ًٓ ئله ح٠ُ٠ي! أو حتى ال ًأحي.. ٓام,  ٤ي أٟو

***  
)ءإلاظيح هظس ئلى شجسة جين من بعيد عليها وزق وجا  لعله ًجد فيها شيئا 

م فلما جا  ئليها لم ًجد شيئا ألهه لم ًىن وكذ ءلخين(   08:02ئهجُل مٟط

ذ الخحن؟  ٛهل هللا ًجهل ٟو

 هل هللا ًخجؼس؟!

 ًى٠ؼم أو ًخ٦ازط ٦ُٛىن له ولس؟! هل هللا
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أمىض ال جحخاج ئلى اهخِاض وحي ٤ي ال ٠ًبلها ال٠ٔل, وئشا ٤اهذ ضػالت ما, 

ٛـلذ في ئزباث ملسضها "أنها مً ٓىس هللا" ٛال حىاح ٓلَي ئن ئلخُٜذ ًٓ 

 ا, ب٘ى الىِط ًٓ هٜٔها أو هطضها!حهمومىنها, أوامطها وهىاه

ىهاث, ألهه ال ًىدؼب  ى هلاةح ٛني ئكالح جلٍٜع الم ؤلاوؼان ئن ٛض ًُ وهل 

 ت ألام التي ٟامذ بخليُٕ حهاظه؟!ئلى الـط٣

 ٣صل٧ أها..

*** 
ت مٔىا ٗحر..  :ؤلاطالم وال ًدب٠ى مً الطػاالث الؼماٍو

 ﴾٥ًً له ٣ًٜىا أحس ولم م ًىلس,لم ًلس ول هللا اللمس, ٟل هى هللا أحس,﴿

 ػىضة ؤلادالق 

ال٠ُٔسة ؤلاػالمُت في الخال١ ػبحاهه ٣ما ؤلم, ججزه هللا ًٓ الـبُه 

م ٣ما ؤٚط مً واإلاثُل, وهصا ًلازٚ بسيهُت أن هللا لِؽ بمازة وال حؼ

 اإلاىاز وألاحؼام. 

٣ما أهه ٟىي ال ٌ٘لبه أحس, ٟازض, ٓلُم, ح٥ُم, دبحر, أو٨, آدط, حي 

 جسض٣ه ألابلاض وهى ًسض٢ ألابلاض.ث, ال بصاجه ال ًمى 

ت كٜاجه بال٠ٔل هجسه هى شاجه في  ئهه هللا الخال١ الصي جىكلىا إلأٛط

ا ٤ان ٌؼخٌُٕ الدـ٧ُ٥ في شل٧!ؤلاػالم, وال أًُ أحًسا  ًً  أ

 هى الخال١ ئشن, هى ؤلاله الخ٠ُ٠ي ئشن.. زون حٔاًٝ أو اهحُاظ.

*** 
٠ى٨ : ول٥ً.. ٜىا أحس الىاغ ٍو  ٟس ٌؼخٟى
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ٟبل أن ج٠ى٨ اهتهُىا مً الخح١٠ مً جىاٛط ألامط ألاو٨ وهى كٜاث ؤلاله, 

ٜاث ؤلاله في ؤلاػالم ومً زم جيخ٠ل ئلى مومىن الطػالت, ٛاهىا هجس مً ك

 "!ءإلاىخلم"

", ٛان مً أػماةه الخؼنى ءلىافعمً أػماةه الخؼنى " أهىا وئن وحسها٣ما 

لذ أن ؤلاله ءلػاز"هجس في ؤلاػالم أًوا    ًأمط بالٜؼاز أو بما ًوط؟ال", ٟو

٘وب ٣ما أهه أًوً  سخٍ َو ٥طه, ًطض ى, َو  ا ًحب,ٍو

 ه ضفاث جىءفم ءلعلل عىدن أم ل؟!فهل دهر

 :ءلجىءب

, ومً أػماةه حؼىا.. في ؤلاػالم ٠ًىلىن هللا مىخ٠م, ًحب, ٥ًطه, ٌ٘وب

 "الواض" ٣ما ش٣طث..

 ٛهُا هٜدف ًٓ مٔنى شل٧ ٓىس أهل ؤلاػالم..

*** 
 ماشا ٌٔني ٓىس٣م أن هللا مىخ٠م؟ ؤلاػالم,ًا أهل 

٠ًى٨ أهل ؤلاػالم : ئن هللا ًيخ٠م مً الِالم للالر اإلاِلىم. ٤اهخ٠ام 

 ملجطمحن للالر املجني ٓلحهم مثالالسولت مً ا

 ً أهل ؤلاحطام ٌٔني ئٟامت الٔس٨ وال٠ٔل ٠ًى٨ : ئن الاهخ٠ام م

 ئشن الاهخ٠ام هىا = جح١ُ٠ الٔس٨.

 : مىخ٠م = ٓاز٨, وال٠ٔل ًإمً أن ؤلاله ٓاز٨. بالخالي ٦ًىن 

 خ٠ام هىا لِؽ ُٓبا وال ه٠ُلت..  الاه مً زم ٦ًىن و 

أهه ال ًيخ٠م لىٜؼه ألهه ال أحس ًم٥ىه أن ًىا٨ مً هللا بوطض , ٛهى هىا 

اء , ػبحاهه مىخ٠م لل٘حر   .مً شوي ؤلاحطام مً ال٘حر آلادطوهم ألابٍط

*** 
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٘وب؟!!ًا أهل ؤلاػالم, ماشا ٌٔني ٓ ٥طه َو  ىس٣م أن هللا ًحب ٍو

٥طه ٛٔل٠ًى٨ أهل ؤلاػالم: ئن هللا ًح طهاه, ٍو  ب ٛٔل الخحراث ٍو

٘وب ئش سخٌه, َو   ا اهُته٥ذ الخ٠ٞى وؤٟذ اإلاِالم.الٜىاحف َو

 ن ٛٔل الٌآت وحلى٨ الطها , وبحنوال٠ٔل ٠ًى٨ : ئن هصا ؤلاٟتران بح

ٛالطها  الٜٔل بالجعاء ى مً ٟبُل ئٟترانٛٔل اإلألُت وحلى٨ ال٘وب , ه

٠اب وال٘وب , زى   اب ٓو

٠اب   والخب وال٥طه , زىاب ٓو

ت  والثىاب وال٠ٔاب مً م٠خوُاث كٜت الٔس٨ , التي ج٠خط ي ٓسم الدؼٍى

 بحن مخوازًً 

م وهى  ول٥ً ج٠ٕ الـبهت في ٠ٓى٨ اإلاؼخمٔحن ٓىس ػماْ ٣الم ال٠طآن ال٥ٍط

ًِ أهه ئله شو معاج ,وبالخالي ًذوٕ إلاإزط  ًخحسر ًٓ محبت هللا و٣طاهُخه ٍو

 , وهصا دٌأ , في هِطها ..الٔاًٜت 

ٕ في الخٔبحر ًٓ الثىاب وال٠ٔاب بألٜاَ مذخلٜت إلاىاػبت  واهما حاء الخىَى

٢ مً ًطي في ال٘وب ٓصاًبا أٟىي مً ٓصاب الىاض  , حا٨ اإلاؼخمٕ , ٛهىا

 وهىا٢ مً ًطي في الطها ؤًُما ًٜٞى ؤُم حىت الخلس 

*** 
 ًا أهل ؤلاػالم, ماشا ٌٔني ٓىس٣م أن هللا هى "الواض"؟

٠ًى٨ أهل ؤلاػالم : أي الصي ًمل٧ مىٕ الُوط, إلاً أضاز له هٜٔا, ٛاشا مىٕ 

 طا, لم ٠ًسض أن ٌ٘لبه ٓلُه أحس. هُ 

 ٕ ش يء, كاض هصا الص يء داهٔا له. وال٠ٔل ٠ًى٨ : مً ًمل٧ مى

ٛاشا ٤ان حتى الوطض داهٔا هلل, ٛال ٟىة ألحس ئشن ٛٞى ٟىة هللا, ولِؽ 

٤ل أمط في  شل٧ ُٓبا وال ه٠ُلت أن ح٘لب ٟىجه ٟىة أهل الُوط, ٦ُٛىن م٠الُس
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٠ًسض ٓلى السهُا بُسه وداهٔا له..وهصا هى ؤلاله الخ١ ال ٠ًسض ٓلُه أحس وهى 

 ٤ل أحس.

*** 
 ئشن لِؽ في "ؤلاله" الصي ٠ًسمه لىا ؤلاػالم أي ُٓب أو ه٠ُلت.

وهصا ًى٠لىا ئلى اإلابحث الخالي وهى مومىن الطػالت , والتي هجسها اؿخملذ 

 ٓلى :

آخه. - ت هللا وجىحُسه ًو  السٓىة ئلى مٔٛط

خباض ب٠لم ألامم الؼاب٠ت. -  الٓا

به مً أوامط, واحخىاب الخى ٓلى م٦اضم ألادالٞ وما ًخٔل١  -

الٜىاحف والازم ما ُهط مىه وما بًٌ, وما ًخٔل١ به مً هىاهي 

 وظواحط.

اث هاٛٔت وكالخت في مجملها. ً إلاىهٓى  وهي ٓىاٍو

سا مً الوىء ٓلى جل٧ الطػالت في اللٜحاث  وآلان هحاو٨ أن هل٠ي مٍع

 ..الخالُت

*** 
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 ما دهى ؤلاطالم؟ -9

 

م٦اضم ألادالٞ, وئلى الؼمى الطوحي وألادالقي, ئن ؤلاػالم زٓىة ئلى 

 والاحخماعي..

حاءث إلكالح الخلل والٌٔب في حُاة ؤلاوؼان  ٛهى زٓىة ئكالحُت..

 اضا ل٠ُِؽ ٓلُه ؤلاوؼان  أٛٔاله:ومؼل٥ه,  لخوٕ مً الوابٍ ألادالقي مُٔ

ألادالقي,  ٤ل ما هى أدالقي, وأن ججخيب ٗحر ٛهى ببؼاًت ًسٓى٢ ئلى أن جٜٔل

ً. أن ججخيب ٣صل٧ ٤لو   ما ًوط بأٛطاز املجخمٕ آلادٍط

ٝ "ئهما بٔثذ  ألجمم م٦اضم ألادالٞ" حسًث ؿٍط

س ضاعى ؤلاػالم في شل٧ أهه  وزٓىة ألادالٞ, ت, احخمآُت, ٟو زٓىة جطبٍى

ا آخاز الاهحطاٚ, وحُ٘حر الؼلى٢ الصي أكبح ٓازة, ال  حاء لُ٘حر ػلى٤ا بـٍط

ا حسًسا مىتِزٓا الؼلى٢ ٌٔخاز الٜطز ػلى٤ًخم ٟؼطا, بل بالخسضج, حتى 

 ال٠سًم, 

لصل٧ اجبٕ ؤلاػالم مىهجُت الخسضج في ه٠ل الٜطز و املجخمٕ, مً ػلى٢ ئلى 

 ومً حا٨ ئلى حا٨..  ػلى٢,

*** 
ئهما ٓل٧ُ  ٥ٛما ؤلم أهه ال ًم٥ى٧ جٌب١ُ زٓىة مثالُت زٛٔت واحسة..

مه ٣م ثا٨.. حٔني ئل٘اء ٤ل ما بالخسضج. ٛسٓىة احترام ال٠ٔل ؤلاوؼاوي وج٥ٍط

ٌـ٦ل ٓسواها ٓلُه وبـ٦ل ٛىضي وحاػم.. ول٥ً الهعا٨ هصه السٓىة ئلى 

 جسضج.. الىاٟٕ ًحخاج ألامط ئلى..
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م الخمط مثال.. حاء بٔس جسضج في ألاح٦ام ألهه هىا ٌؼخأكل ٓازة  ٛخحٍط

 مخم٥ىت في الىٜىغ. 

ىامل طوٛه ٓو س ٠ًلط حؼب املجخمٕ ُو س ًٌى٨ ظمً الخسضج ٟو ه ٟو

ت اػخجابتها للخ٘حر والخٌىض..الاٟخلازًت والاحخمآُت, ومسي   ػٓط

؛  ٛال٠واء ٓلى ٓازة الخمط أدص ٛترة ظمىُت ٟلحرة.. ُٟاًػا ئلى ٓازة الٞط

لها وحـٔبها واضجباًها بٔىامل أدطي..  هِطا لخٗى

*** 
الٞط واػخٔباز ؤلاوؼان في هصا الٔلط لم ٥ًً مجطز ٥ٛطة, بل هى ٓلب 

 الاٟخلازي والاحخماعي والؼُاس ي في شل٧ الخحن.الىِام 

١ُ هى الٔىلط ؤلاًجابي في الاٟخلاز في شل٧ العمً )ألاًسي الٔاملت(,  والٟط

١ُ اإلاجز٨(, وهى ٣مالُاث الدؼطي )مل٧ الُمحن(..  اه الاحخماعي )ٟض وهى الٛط

١ُ ألاػط(.. ئلخ. وهى ضمع الث  ٠ل الؼُاس ي )ٟض

م ؤلاوؼان, وأن الىاغ  ٛالسٓىة ؤلاػالمُت التي ج٠ىم ٓلى ٥ٛطة ج٥ٍط

١ُ مً أػط الاػخٔباز اهتزآا  ػىاػُت حتى جخم, ٤ان ٓلحها أن جىتْز الٟط

مخسضحا, ضحُما بالؼُس والٔبس, ؤم ألامط مثل الخسدحن, ٥ٛما ال حؼخٌُٕ مىٕ 

ه مً ا لٞط ٛىضا زون اإلاسدً مً الخسدحن ٛىضا, ٣صل٧ الٔبس ال ًم٥ى٧ اهخآظ

 .. حتى جومً اػخجابت الىاغ ئلُه.جمهُس الِطوٚ لصل٧

ط الٔبُس ٛىضا,  "ػباضجا٤ىغ"٠ٛس حاو٨  ٠ُت جحٍط ٍط ت ؤلٗا في زولت اػبًر

ط هاضبا و٤ىن حِـا ملجابهت املجخمٕ بال٠ىة, ٦ٛاهذ الىدُجت أن حٔطن  ٛو

ل الٞط ػاةسا آلالٚ الؼىحن مً بٔسه!! مت ُو  للهٍع
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الىبي دمحم ٣ما حسر بٔس بٔثت الىبي دمحم بمئاث حسر شل٧ ٟبل بٔثت 

٥ُت ٤ان مً أهم  أػباب ال٠طون, ٛالخطب ألاهلُت في الىالًاث اإلاخحسة ألامٍط

.١ُ ها هى ئل٘اء الٟط  اهسآل

وضٗم هجاحها في ئل٘اء الٞط بٔس هصه الخطب, ل٥ً ُل الخمُحز الٔىلطي 

٦ٛان الؼىز ًىا٨  ٟاةما إلااةت ٓام أدطي و٤ان جمُحزا ًخم بمىحب ال٠اهىن,

١ُ للىِام بأ٣مله, ٛمً بحن ال٠ىاهحن مثال ٟاهىن ًىم أهه ٓلى  هصه اإلاسة ٤الٟط

 الطحل ألاػىز أن ًتر٢ م٠ٔسه في اإلاىاكالث للطحل ألابُى!!

*** 
ٛالخسضج ئشن هى الخل لل٠واء ٓلى هصه الٔازة, ألهىا وؼخأكل ٓازة 

ًسا, ٛىحب أن ٦ًىن احخمآُت, وو٘حر هِاما اٟخلازًا وهيص ئ مجخمٔا حس

 م ؤلاػالم في ػبُل شل٧ باآلحي : الخل هازةا مخسضحا, ٠ٛا

 جمليىهم أدهم ءلخلىق ؤلاوظاهيت   :أول

, وػماهم باإلدىان في السًً, وػاوي بُجهم في ءلىسءمت ؤلاوظاهيت -0

ٚى بحن ًسي هللا, ٦ٛان الٔبس ألاػىز ًإم الؼازة ألاحطاض  في  الٟى

 اللالة!!

ً ججٔل للؼىز  ٦ا حتى الىلٝ الثاوي مً ال٠طن الٔـٍط في ححن ٤اهذ أمٍط

 ٣ىاتؽ مىٜللت ًٓ البُى 

بت مً  ئثباث وظب ألابىا  -9 ا ٍٟط َمت, ومىحها ح٠ٟى
َ
الصًً ًىلسون مً ألا

 ح٠ٞى العوحت الخطة.

١ُ ح١ في ما٨ ػُسه, مً ٣ؼىة حظن ءإلاعاملت -3 , ٤أن ٛطن للٟط

صاء وػ٥ً ٓلى أن ٦ًىن مً هٜؽ ما ًحلل ٓلُه الطحل الخط,ال  ٗو

 أن ًلبؼه مً زُابه البالُت. 
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 ..!مماضػت الب٘اءٓلى ئهسءه ؤلاما  ءلىهي عن  -4

*** 
إلااذء ًبيح ؤلاطالم للسجل أن ًطأ ملً وهىا ٟس ٌؼأ٨ أحسهم ػإا٨ : 

 ًميىه؟

: ل٠س حاء ؤلاػالم وهصا الىهٕ ٟاةم, ومباح, ومـطوْ, وبال الجىاب

.... ومىٕ اإلاباح   ما ش٣طها ال ٦ًىن ئال بالخسضج.. اإلاخأكل في الىٜىغ ٣ح٠ٞى

ٕ ؿأن ا حؼاهم في ٛض
ً
, وجمهس هصا الخسضج حاء مً دال٨ مىحهم ح٠ٟى

ً
هً أوال

ا.. ًُ  لٔخ٠هً زاه

 ٣ُٝ شل٧؟

ت.   مل٧ الُمحن ال جباْ, ٛلاضث بصل٧ أضقى مً الجاٍض

 ٤اإلاا٨ ٛخحطم ٓلى أبىاء العوج.  مل٧ الُمحن ال جىضر

التي جلس ولسا, ٦ًىن له ٤امل الخ٠ٞى التي ألبىاء ػُسها مً مل٧ الُمحن 

 ه الخطة ,وهصا مهس أًًوا لٔخ٠ها.ظوحخ

اة ػُسها. مل  ٧ الُمحن جلبح حطة بٛى

هصه الخ٠ٞى ػمحذ ألبىاء مل٧ الُمحن أن ًلبحىا دلٜاء ٓلى اإلاؼلمحن, 

مل٧ ٛالخلُٜت اإلاأمىن أمه مل٧ ًمحن ٛاضػُت, والخلُٜت اإلأخلم باهلل أمه 

 ًمحن ضومُت.

*** 
 ثاهيا : جمليً ءلسكيم أهفظهم "مياجبت ألازكا ":

خه مً ػُسه  وهى هِام ابخسٓه ؤلاػالم, حُث ػمح للٔبس أن ٌـتري حٍط

 بما٨ ًسٛٔه ٓلى آحا٨ "أٟؼاي" وبصل٧ ًلبح حطا.

*** 
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س زكبت علىبت ثالثا  وضدكت: : جحٍس

, ٣سلُل ٓلى ضها ؤلاػالم  ًثحر البٔى ؿبهت ٓسم وحىز هم محطم للٞط

٠تمٔالجت ؤلاػالم  به, وهصا اػخيخاج ًجاهبه اللىاب ألهه بالىِط ئلى ًٍط

لجت مً ؿأنها , ولِؽ مٔاجسها مٔالجت ٣ُٜلت بال٠واء ٓلحهالِاهطة الٞط ه

 ..الٔمل ٓلى ئظزهاضه

ى  ١ُ ٟطبت هلل, و٣ٜاضة مً الصهب, وهى حٍٔى ط الٟط ل٠س حٔل مً جحٍط

س  الخ٠طب ئلى دال٠ه أو محى شهبه ! أ٣ثر مً ٓاز٨ إلاً ًٍط

ٛمً مىِىض ٟاهىوي أن ئل٘اء الٞط ٌؼاوي في ال٠اهىن هْع مل٥ُت ألاٛطاز , 

١ُ هى في ح٠ُ٠خه ما٨ )مً اإلامخل٦اث( وهْع أحس اإلامخل٦اث ًجب أن  ألن الٟط

ى ٣ما جٜٔل الخ٦ىماث , ٟو , س حٔل الاػالم الخ٠طب ئلى هللاًلاحبه حٍٔى

ى  خ٥ٜحر ًٓ الصهىب هىوال  شل٧ الخٍٔى

ومً زم ..ًم٥ً ال٠ى٨ وبح١ .. أن اإلأالجت التي اجبٔها ؤلاػالم مٕ الٞط هي 

هٜؼها التي جدبٔها ال٠ىاهحن الخسًثت في هْع اإلال٥ُت الٜطزًت ول٥ً بمٔالجت 

  .ًيُت مخسضحت مالةمت لىاٟٕ الخا٨ز

*** 
ًالذ ألن الٔبُس ُل هى الٔىلط  لألػٝول٥ً ٛترة ال٠واء ٓلى الٞط 

  م, ولِؽ في السولت الاػالمُت ٠ٍٟٛخلازي ألاو٨ في الٔالالا

وال لبالز اإلاؼلمحن ٛخأدط اهتهاء الٞط حاء ألػباب ٓاإلاُت ال زدل لإلػالم 

 داكت ٛحها.. 

 :مما طبم
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جبحن لىا أن ؤلاػالم زٓىة أدالُٟت ئكالحُت, اجذصث مً مىهج الخسضج 

أهٜٕ للمجخمٕ في حُجها مً وػُلت لإلحال٨ والخجسًس ألادالقي, بحُث لم ٥ًً 

 شل٧ ألاػلىب, والصي أكبح مىهجا ٓاإلاُا في التربُت الؼلى٣ُت "مىهج الخسضج".

 

*** 
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 ؤلاطالم وءلىفع ءلخاص وءلعام -3

 

ئن ؤلاػالم مىِىمت مخ٦املت جحطق ٓلى الىٜٕ الخاق للٜطز ٣ما جحطق 

 ٓلى الىٜٕ الٔام وشل٧ مً دال٨ ئًجاز جىاظن بُجهما. 

 ءلىفع ءلخاص 

ت, واحترام ٤ل ٛطز لل خلىكُت, وح٠ه حُث ٌٔلي ؤلاػالم مً ُٟم الخٍط

 في ألامً وألامان. 

طهه وماله" حسًث ه٤ل اإلاؼلم "  بىي ٓلى اإلاؼلم حطام زمه ٓو

سم الخو١ُِ وضٕٛ  وجمخاظ أح٦امه )مً حُث الخال٨ والخطام ( باإلاطوهت ٓو

الخطج ًٓ ؤلاوؼان مٕ همان ٓسم ئهطاض الٜطز بىٜؼه, وئن ٤ان لً ًوط 

م الاهخحاض, وؿطب الخمط, والعها.  ٗحره, ٣خحٍط

*** 
 ءلىفع ءلعام

التي ًحطق ٓلحها لخح١ُ٠ الخىاظن بحن الىٜٕ الخاق  اإلابازبومً أهم 

 والىٜٕ الٔام هى مبسأ :  " ال هطض وال هطاض " حسًث هبىي 

١ُ بحن هٜٔه الخاق  ٛاإلوؼان بىكٜه ٛطز في حمآت ًحخاج ئلى الخٛى

ه التي  خه املخترمت, وبحن هٜٕ املجخمٕ وح٠ٟى لى ٟىة  جحاّٛوحٍط ٓلُه ٓو

 وؼُجه وجماػ٥ه.
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اضة ال٠بىض ٤ان مىهي ٓىه في أو٨ ؤلاػالم دـُت مً ٛمثال ح١ ؤلا وؼان في ٍظ

ب٠اء الٔازاث الىزيُت في املجخمٕ, زم أبُح هصا الخ١ بٔسما جم٥ىذ ال٠ُٔسة 

 الجسًسة في الىٜىغ. 

 ٣صل٧ ح١ ئزداض اللخىم 

 حُث ههى ضػى٨ هللا ًٓ ازداض اللخىم في ظمً الجسب, حٜاُا ٓلى ٠ٛطاء

 زداض.املجخمٕ, زم ٓاز وأباح الا 

٣صل٧ حِط ح١ الؼٜط ٓلى اإلاطأة زون محطم الصي اهخ٠ل مً الخِط  ئلى 

ت  –ؤلاباحت  ١ ٛخاوي زاض الاٛخاء اإلالٍط ً ُٚط  -ٛو ألن الخِط ٤ان ٍٟط

 احخماعي مخٔل١ بـ "جىاٛط ألامً" .

 

*** 
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 !!..لى لم أهن مظلما.. لىىذ مظلما دون أن أدزي  -4

 

حمله ٓلى ٓاج٠ه, ٣مً ًحمل ٓبئا  ؤلاػالم لِؽ زًىا ًواٚ الى ؤلاوؼان ٍو

 ز٠ُال. 

خ٧, ٛخجسها مطجبت وميؼ٠ت, ٛخسض٢ ٓلى الٜىض أن  ئهه مثل أن جسدل ٗٛط

الل٘طي  أم٧ الٔاٟلت "الخ٥ُمت" هي التي ٟامذ بترجُبها, ولِؼذ أدخ٧

 اإلاـاٗبت "الٔـىاةُت".. 

٠ٓل٧ أي ٓبء أو مـ٠ت في محاولت  ه٥صا هي ٠ُٓسة ؤلاػالم .. ال جحمل

ٟبى٨ ما ال ٠ًبله ال٠ٔل, ئله ًيؼل, أو ًتزوج, أو ًلاْض ؤلالهت ألادطي ٛٞى 

 ب!حبا٨ ألاوإلا

لما, وأضزث أن جلُٙ لىٜؼ٧  ئهه ٌـبه أًًوا, ٣ما لى أمؼ٥ذ وضٟت ٟو

 ٟىآس حُاجُت, ٛجاءث ٤الخالي : 

طىف أبس  -ءلدي طأطيع و  -لن أخىن  -لن أهرب  -لن أطسق  -لن أشوي )

 ...الخ(أطاعد ءلفلير -هد في عمليطىف أجت -وءلدحي 

 حأة!!.. أنها هي هٜؼها ؤلاػالم..ًا للمٜا

٠ى٨ ال ًا ػُسي, أها ػأ٣خب أمىضا مذخلٜت , وضبما ًذطج لي شخم ٍو

 :  -جالةم معاجي, ػأ٣خب مثال

ػأ٤ىن ,  صا الٔالم ال ًللر مٔه ؤلاحترامهٛ)لً أ٤ىن محترًما بٔس الُىم 

ا أٓمل ألحل اؿباْ حاحتي ٠ٍٛ ولُصهب الجمُٕ ئلى الجخُم, وأدحرا  ًُ أهاه

 الاػخمخاْ وملاحبت الجيؽ الادط  (  ٛأًً ؤلاػالم في شل٧؟!!

عي ال جذٝ أو ج٠ل١!!  مىحىز ًا ٍٓع
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 ػالم حٔلمان أن هصا ػلى٢ داًيء.٣ال٣ما, أهذ وؤلا 

 أهِط ٣ُٝ أه٥ما مخ٠ٜان!!

ن والخطام بحِّ وال جحاو٨ أن ج٥صب ٓلى ه ن " ه٥صا ٟا٨ ٜؼ٧ "الخال٨ بّحِ

 ؤلاػالم... ٣ُٝ؟!!

 أو بالطوح هى حطام في ؤلاػالم.  ئن ٤ل موط بالجؼس

 وحطام ٓىس ٤ل ئوؼان ػىي, ٓاٟل, ٗحر ػُٜه. 

*** 
س أن جخحى٨ ئلى ؤلالخاز.   شاث مطة أدبرجني ٛخاة مؼُحُت أنها جٍط

هطاه  ٛٔل ٛآل.. ػىاء أ٣ىابسأ أن ل٦ل ٠ٛلذ لها : هل لس٧ًِ مـ٦لت مٕ م

 أم لم هطه. 

 ٟالذ : ال 

 لس٧ًِ مـ٦لت مٕ التزام ألادالٞ؟ ٟلذ لها : هل

 ٟالذ : ال 

ً شل٧ِ ٟلذ لها حؼ  ىا أهِذ مؼلمت وال جسٍض

 ٟالذ : ما السلُل؟

ا٨ له : ٟل لي في ؤلاػالم ٟىال ال اػأ٨ ٓىه  ٟلذ : حاء أٓطابي ئلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٟو

 "..كل آمىذ باهلل ثم ءطخلمبي : "أحس!, ٠ٛا٨ الى بٔس٢

 ه٥صا هى ألامط ب٦ل بؼاًت.. 

 لتزام ألادالٞ. ئ٦ًلٝ ال٠ٔل مـ٠ت في ٠ُٓسة أو في أن ؤلاػالم ال 

أن ؤلاػالم هى زًً ٤ل ٓاٟل ػىاء ٓلم شل٧ أو لم ٌٔلم, لصل٧ ٠ًبل ٓلُه 

ؼط ما أن ًخٔٚط ٓلُه بى ٟبا٨  الٔطب في ٜؽ ئاملجخمٕ ألاوضبي ب٦ل ػهىلت َو

 بسء السٓىة!!
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 ٝ أػلم هإالء؟ ٟطأث هصه ال٠لت : في ئحسي ٣خب ػلؼلت ٣ُ

ٓـذ ًىا٨ حُاحي ال أٛهم  –أإلااهُت الجيؼُت  –ج٠ى٨ ئحسي ألامهاث 

لذ لىٜس ي ئن ٤ان زمت ضب ٛهى ضب  ٠لي ال ًلسٞ شل٧, ٟو مٔنى الخثلُث, ٓو

 هصا أب وهصا أخ..ثل أن هصه أم, و واحس زون ٤ل هصه الخ٠ُٔساث, ٠ٍٛ ضب م

 ئهه ٠ٍٛ ضب "اػم لىاحس"

وج٠ى٨ : زم ٣ىذ أٟٝ في اإلاٌبر ححن زدل ٓلَي ابني وهى ًٜل في الٔاؿطة 

ا٨ ل – س أن أكبح مؼلما..ٟو  ي : ماما.. أٍض

ؿٔطث بسهـت, لِؽ إلاٌلبه ٛأها آلم أن مسضػت ًٜلي بها اًٜا٨ 

ال آٚط ما ول٥ً السهـت هي أوي  –مؼلمىن مً ٓاةالث شاث أكى٨ جط٣ُت 

 ػالم.. ٛلم أٓٚط ماشا أٟى٨ له؟هى ؤلا 

لم ما هصا السًً؟, حتى أػخٌُٕ  ذ ٣خبا ًٓ السًً ؤلاػالمي, أٓل زم اؿتًر

 ن أحُب ابني حىابا صخُحا.. أ

ً ٠ُٓسة ؤلاػالم أوي ٣ىذ مؼلمت زون  وا٣دـٜذ وأها اٟطأ ًٓ ؤلاػالم ٓو

ذ وأها مؼلمت أؤمً باله واحس ول٥ني ال أٓٚط ماشا  أن أزضي.. ًىا٨ هصا الٟى

ذ أهه : ؤلاػالم. خ٠از حتى ٓٛط  أػمي شل٧ الٓا

 

*** 
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ٌ  عسفذ دهىرء  ءلسطى
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 معلىليت ؤلازطاٌ -0
 

ىا ئم٦اهُت  ٛط ىا ما هي اللٜاث التي جيبغي في ؤلاله "الخال١", ٓو ٓٛط

لمىا ٣ُٝ ٦ًىن هصا الخىاكل جىاكال الخىاكل بحن الخال١  , ٓو واملخلٞى

 هاٛٔا.

 ن هٜؼه ٓلى بؼاي بحثىا آلان هى :والؼإا٨ الصي ًٜط 

 ٌ  ؟ دهل وان لبد من زطى

 هللا مٕ البـط مباؿطة؟!إلااشا لم ًخىاكل 

 الجىاب : 

لعمه ش يء, وال ٌٔىظه ش يء, ٛححن ًذخاض ػبحاهه  ًُ ئن هللا ػبحاهه ال 

بـط, وأهه ال ًللر لهم ٛالبس أن ؤلم أهه في كالر الادخُاضا مىحها للبـط, 

 ئال هصا..

ٛهصا هى اإلألم زادل الٜلل, ئهه ال ٠ًى٨ لخالمُصه ٟلسووي, بل ٠ًٝ 

 ممخسحا أؿس جالمُصه احتهازا, ًالبا مً ب٠ُت الخالمُص أن ٦ًىهىا مثله 

*** 
ًمثل له وؤلاوؼان ٌؼهل ٓلُه اجباْ مً ٌـابهه في حيؼه, ألن هصا الـبُه 

الىمىشج الصي ًحخصي أٛٔاله, ٣ما أهه ٦ًىن حجت ٓلُه, وأهه ٌؼخٌُٕ 

 الامخثا٨ لألمط والىهي..

 هللا وءليىم آلاخس  للد وان لىم في زطٌى هللا أطىة حظىت إلان وان ًسجى ﴿

 80ألاحعاب آًت  ﴾وذهس هللا هثيرء

 ٠ٔٛال ومى٠ٌا, ًجب أن ٦ًىن الطػى٨ مً حيؽ ال٠ىم, بني آزم مثلهم
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ضػل لهم, حتى ًٜهمىن وأن ٦ًىن بلؼانهم, أي لِؽ أحىبُا ًٓ ال٠ىم الصًً أ

, وئال ٤ان ٛخىت لهم , حُث ٌـ١ ٓلحهم ئجبآه وؤلاٟخساء به ,  ٓىه ما ٠ًى٨ 

 وحُجها ًجس اإلابٌلىن مسدال للدـ٧ُ٥ في م٠ٔىلُت ؤلاضػا٨ 

 9ألاؤام آًت ػىضة  ﴾ولى جعلىاه مليا لجعلىاه زجال وللبظىا عليهم ما ًلبظىن ﴿

 

*** 
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 شخلُت الطػى٨  -8
 

ئن هللا ال ًذخاض ٓـىاةُا, ئش البس في ٤ل ضػى٨ أن جخىاٛط ُٛه مً اللٜاث 

ما جإهله الدخُاضه للطػالت مً اللٜاث الخل٠ُت, بل واللٜاث الجؼماهُت ئشا 

 ما اٟخوذ الطػالت شل٧. 

 ا ألحس ألاٛطاز ألزاء مهمت ما.. ئن ألامط ٌـبه  ادخُاض أحسه

 م لخبلُٙ دبر ٛلً جذخاض ال٥صوب. ٛان أضزث ادخُاض شخ

 خىكُل هسًت ما, ٛؼخذخاض  ألامحن.وئن أضزث ادخُاض شخم ل

 وئن أضزث  ادخُاض شخم لىجسة أحسهم, ٛؼخذخاض ال٠ىي. 

*** 
ت  ٠ٛس ٤ان مىس ى ٓلُه الؼالم هبُا ٟىي البِىان الجؼسي, واإلاهمت اإلاىًى

ُازتهم في زضوب الصخطاء حتى ٓىزتهم ب ه هي ئدطاج بني ئػطاةُل مً ملط ٟو

جهم ألاكلي...   ئلى مًى

ىن وحاؿِخه, ٌٛلب الىبي  ول٥ً الؼبُل ئلى شل٧ هي محاولت ئٟىاْ ٛٓط

مىس ى ٓلُه الؼالم مً هللا ػبحاهه أن ٌـط٢ مٔه أداه هاضون في الطػالت, 

 جذخاض لىٜؼها مً ًإزيها.. ٛهى أٛصر مىه لؼاها.. وه٥صا ٛان ٤ل مهمت 

*** 
س ٟؼذ ٟلىبهم ٓلى ٛلما ؿاء هللا ػبحاهه الخذُٜٝ ًٓ بني اػط  اةُل, ٟو

هٜٔاء بحاحت الىاغ ٤ل ادخاض لهم ضػىال ػمحا, هُىا, لُىا, ًطي , أهٜؼهم

  ١  "..  من وان مىىم بال خطيئت فليرمها بذجس"ئلى الٛط
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 وجا  ؤلاطالم 

ٛخحخاج ئلى مبلٙ ٦ًىن كازٟا, " زطالت شفهيه" ًجز٨ مً الؼماء حاء بالٗا

ذ في هٜي الاتهاماث  ٦ىن كسٟه مـهىضا بحن الىاغ, حتى ال هوُٕ الٟى ٍو

 هِطا للـبهاث التي أحاًذ بملساُٟخه ػاب٠ابال٥صب 

*** 
وؤلاػالم ضػالت ) لِٜا ومٔنى( مً ٓىس هللا, ٛىحب أن ٦ًىن أمُىا 

 ومـهىضا باألماهت, وه٥صا ٤ان الىبي دمحم مـهىضا باألمحن 

 مً ٠ًىم بها.شخم ٛالطػالت هي مً جذخاض ضػىلها, ٣ما جذخاض اإلاهمت 

 

*** 
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 ملسو هيلع هللا ىلص ءلسطٌى "دمحم" -3

 

فيت هى دمحم بً ٓبس هللا بً ٓبس اإلاٌلب بً هاؿم بً ٓبس  :بطاكت حعٍس

مىاٚ بً ٟص ي بً ٣الب بً مطة بً ٌٔطب بً ٓسهان بً ئػمآُل بً ئبطاهُم 

 ٓلُه الؼالم. 

بي هللا ٛهى مً أػطة شاث ؿٚط ووؼب, ًيخهي بىبي هللا ئػمآُل بً ه

 ئبطاهُم ٓلحهما الؼالم.

 ٛلِؽ في وؼبه مجهى٨ وال وهُٕ. 

 : هضفخه في كىم

اؿتهط الطػى٨ دمحم ٟبل ضػالخه بىكٝ اللازٞ ألامحن, ٛاشا ٓلمىا أهه ٤ان 

 وألاماهت أمط ال ًخأحى بؼهىلت.  ٌٔمل بالخجاضة, ٛان اؿتهاض جاحط باللسٞ

ا  زة أو ه٠لان.وهى ما ًجٔله مإجمً ٓلى ه٠ل ألادباض زون ٍظ

م, الصي حاءث ُٛه س ُهط  أزط شل٧ حلُا واضخا في ال٠طآن ال٥ٍط ٓسة  )ٟو

آًاث جلىم الىبي وحٔاجبه, بل وجبحن ما ًذُٜه في كسضه ٛلى ٤ان دمحم ٗحر كازٞ 

 ا وحسها هصه الاًاث في اإلاصخٝ ( وال أمحن إلا

 : حياجه

 ُُ خم مب٥طا, ٓاؾ الطػى٨ دمحم بً ٓبس هللا في م٥ت, ٓٚط مٔنى ال٠ٜس وال

ت ال مما حٔله أ٣ثر ئحؼاػا بالؤٜاء, وماضغ الخجاضة في جل٧ البِئت صخطاٍو

التي ٌٟٔها شهابا وئًابا في ججاضجه مً م٥ت ئلى الـام وال٥ٔؽ, ٟاز ال٠ىاٛل 

 .. داللها ػاإلات آمىت.. ٛهى ئشن ضحل حلس, ٟىي الخحمل, ح٥ُم في الخلٚط

ذطج مجه  ا آمىا ػلُما.ٌٔٚط ٣ُٝ ٌؼحر في زضوب املخاًط ٍو



68 
 

ججٔله وهي كٜاث جالةم "اإلاهمت" التي ػ٦ُلٝ بها ُٛما بٔس, مهمت ػٚى 

ؼبىهه, مما ًحخاج ئلى ضحل  كبىض شي ٟىة موٌهسا مً ٟىمه, ًحاضبىهه َو

 ٓلى الجلس والخحمل. 

 : طلىهه ءلشخص ي

لم ًحسر أبسا أن ٤ان في ماض ي الطػى٨ دمحم ٟبل البٔثت ما ٌـحن ػلى٣ه 

 أمطا ُٟل أهه ٛٔله في اإلااض ي..  وأدالٟه, ولم ًِهط بٔس البٔثت

ت, بٔس أن ٤ان ًماضغ حُاجه ضمىه به بٔس البٔث بل ٤ل ما ًطمُه به آساؤه,

 ٣ىبي.

 لى ش يء, ز٨ ٓلى الخ٠س والٔساوة. وال ؿ٧ أن ز٨ هصا ٓ

اتهمىه بحب الل٘حراث, وئشا جعوج ال٥بحرة  ػخجسهم ئن جعوج الل٘حرة,

وئشا  اتهمىه بالٌمٕ في مالها, وئشا  زعى الىاغ لؼماْ ال٠طآن, ٟالىا ٤اهً,

سخطه دمحم, وئشا ٟاز الجِف واهخلط ٟالىا دمحم  أػلم مٔه أحس, ٟالىا ل٠س

 , وئشا ُهعم ٟالىا, هبي ويهعم؟! ٟاجل

ٜا في ح٥مه, صخُح أهه لِؽ لسًىا  ه أن ٦ًىن ؿٍط ئشن ٓلى الباحث الجًز

مطاحٕ حى٨ حُاجه ٟبل البٔثت, ول٥ً لسًىا بٔس البٔثت ٛطاٖ جام مً أي 

٠ىلىن  ٤ان ًٜٔل مٔىا ٣صا حوىض للماض ي, بصخىق مً اإلااض ي, ًأجىن ٍو

  و٣صا..

*** 

 

غي "ٓاهطة" وجسعي ولى ٣صبا أهه ٤ان ًأجحها, زم ًأحي مً ًتهمىهه أهه لم جأث بَ 

س ُل ًىا٨ أضبٔىن ٓاما ٟبل البٔثت ال ٌٔٚط ػىي  ٤ان ؿهىاهُا!!, ٣ُٝ ٟو

 امطأة واحسة في حُاجه هي ظوحخه دسًجت!
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ه  بحن الٔطب, وال ولم ٥ًً الادخالٚ ئلى الباُٗاث ٌٔس دُاهت, لـُٓى

لم  م ولسا مً جل٧ الٔالٟت اإلااحىت!!ًجسون حطحا في أن جيؼب باُٗت ئلى أحسه

ًحسر ال ٟبل البٔثت وال بٔسها ؿِئا مً شل٧, بل ٤ل الاتهاماث حاءجه بٔس 

 والخ٠س.  الىبىة, ألامط الصي ًإ٣س أنها بسإٛ الٔساوة

س أن أن الىبىة جٜطن ٓلى الصخم ُٟىزا وال جمىحه معاًا, ٛم - ً ًٍط

ًخ٥ؼب ماال أو ؿهطة أو وؼاء.. ٛلِؽ الؼبُل ئلى شل٧ ئزٓاء الىبىة 

 بما جٜطهه ٓلى كاحبها مً بص٨ اإلاا٨ لل٠ٜطاء والعهس في مخٕ السهُا. 

لِؽ مذالٜت الىاغ في زًجها وػب ٠ٓاةسهم وحلب ٓساوة املجخمٕ, 

 وػٔحهم ئلى ٟخله واٗخُاله.

دمحم أٌٓى أ٣ثر مما أدص, وال  ػخجٔلىا هطي أن الىبي ئن هِطة ئهلاٚ,

 ٠سض أن ًحلل ٓلحها لىال الىبىة. ؤلم ماشا أٛازجه الىبىة مً ؿهىة ما ٤ان ً

وها وادخاض أن  حتى ضةاػت الٔطب ٓطهىها ٓلُه م٠ابل جط٢ زٓىجه, ٛٛط

 ًبلٙ ضػالت هللا ػبحاهه ولى ٤لٜه شل٧ حُاجه!

 

*** 
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م بٔى مً ألاػئلت التي ٤اهذ جطز في  أهٕ آلان بحن ًسي ال٠اضب ال٥ٍط

ٕ  الِٜؽ بى٢ " تي ٓلى مٟى " مجمىعت طإءٌ وجىءب في أمىز ءلدًنمجمٓى

تي الطةِؼُت " ت جابٔت ملجمٓى حىءز مع ضدًلي ءإلالخد بالعلل وهي مجمٓى

 "..وءلعلم وؤلاًمان

س ادترث بٔى مً هصه ألاػئلت أو الـبهاث شاث الللت بمىهْى هصا  ٟو

 أحمٕ ُٛه ٤ل 
ً

 ئن ؿاء هللا أحٔل ٣خابا مؼخ٠ال
ً

ال٥خاب, ولٔلي مؼخ٠بال

ا  ًُ ا ؿاٛ ًٔ ت. لل٠اضب الـبهاث.. ٦ًىن حام  الـ٘ٚى باإلأٛط

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 
 

 بدون ءلدًن؟ما أدهميت ءلدًن ودهل وظخطيع أن هحيا -ض

 :ءلجىءب

 أوال ٟبل أن أحُب٧ البس أن ؤٚط ما هى السًً أوال زم وؼأ٨ ًٓ أهمُخه,

ئن السًً هى ٓالٟخ٧ بالخال١, وهى ًلٝ ؿٔىض٢ هحى الخال١, ألن هصا 

الـٔىض هى ال٠ُٔسة التي ٠ًلسها السًً زم ًآخ٧ له وهي حٔبحر ًٓ جطحمت 

 مـآط٢ هصه ئلى ًآت.

وضٗبخ٧ هحى الخال١.. وبالخالي ٛان أهمُخه جيبٕ  ٛالسًً ئشن هى ؿٔىض٢

أهذ مً ًحخاج ئلى الـٔىض بأهه ًخلل بذال١ ال٦ىن ٛ مً حاحخ٧ أهذ له,

ذ الخاحت وحـ٥طه )جخٔبس له(  وأهه لِؽ مىحىز ٓبث وأن ل٧ ضبا جسٓىه ٟو

 ٓلى اػخجابخه وئؤامه ٓل٧ُ.

أهه ٌٔلم بحاحخىا ٛالسًً جأحي أهمُخه مً حاحخىا ئلُه, ومً ؤم هللا ٓلُىا 

لىا  ٍع ٛأؤم ٓلُىا باضػا٨ الطػل الصًً ٌٔلمىهىا ٣ُٝ وـ٥ط هللا وهخٔبسه, ٍو

ذُت وأًماْ ًب٠ُت,  الـبهاث الـط٣ُت والىزيُت التي جطا٣مذ بٜٔل ٓىامل جاٍض

ٛحتى ال٥هان وبٔى ضحا٨ السًً وأجباْ الطػل مؼئىلىن ًٓ جولُل الىاغ 

ُل ًٓ ٓبازة هللا بخ٠سٌؼهم إلاا ػىي هللا  مثل ج٠سٌؽ الىلاضي للمؼُح, ٟو

 أن بىشا هبي ول٥ً ٟسػه جالمصجه وهللا آلم.

لصل٧ ُل هللا ًىٔم ٓلى ٓبازه بالطػل؛ لُحاّٛ ٓلى ؤمت وحىز زًً 

صخُح ٓلى ألاضن ٦ًىن حجت ٓلى الىاغ, حتى ٤اهذ الطػالت املخمسًت 

ل حاِٛا لىٔمت السًً,  م الصي لم ًىاله جحٍطٝ, ُو ط وال٠طآن ال٥ٍط ٛهى ًٛى

ذبر٢ ٣ُٝ جسٓى هللا و٣ُٝ حـ٥طه؟!  ل٧ الـٔىض هحى الخال١ ألاوحس ٍو
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٣ما أن السًً هى الىحُس ال٠ازض ٓلى ئهٜاء كٜت ؤلالعام ٓلى ألادالٞ.. 

وضبما لً ٌٔاٟب٧  ٛال٠اهىن ٟس ال ٌٔاٟب٧ ئن ؿطبذ دمطا ػىاء ٟلُال أو ٣ثحرا..

ال٥صب ئال اشا ػبب هطًضا ٓلى العها.. وحتى ال٥صب ٛال٠اهىن ال ٌٔاٟب٧ ٓلى 

لل٘حر.. أما في السًً ٛهى ًلعم٧ بأال ج٥صب ػىاء ػبب هطًضا لل٘حر أم ال؟ 

لعم٧ أال جعوي أو حـطب الخمط, حتى لى ٣ىذ في زولت ال حٔاٟب ٟىاهُجها ٓلى  ٍو

 شل٧, أو حتى حؼمح به, وهصه هي أهمُت السًً للىٜؽ والـٔىض ولألدالٞ.

*** 
ءلسطل ئلى ءلبشس لهدءًتهم وإلعالمهم بمن ض: دهل هجخذ فىسة ئزطاٌ 

 دهى ءلخالم وما دهى ءلدًن ءلري ًجب أن ًدبعىه؟

 ءلجىءب:

ئضػا٨ الطػل لِؼذ ٥ٛطة أو ججطبت ٣ما ج٠لس.. ٛححن ًٜٔل ؤلاله ؿِئا 

ٛهى ال ًجطب ألهه ح٥ُم ٓلُم.. وهللا ػبحاهه أحاب ًٓ الخ٥مت مً الطػل 

ًَ لِ  ًَ َوُمْىِصِضٍ ِطٍ
ّ
ـِ  ُمَب

ً
ُ )ُضُػال

َّ
ان اَّلل

َ
ُػِل ۚ َو٤ َس الطُّ ْٔ  َب

ٌ
ت ِ ُحجَّ

َّ
ى اَّلل

َ
ل َٓ اِغ  ىَن ِللىَّ

ُ
٦ ًَ  

َّ
ال
َ
ئ

ً".. ل٠ُُمىا الدجت ٓلى  ً ومىصٍض ِعًٍعا َح٥ًُِما(.. أضأًذ ماشا ٟا٨؟ "مبـٍط َٓ

الىاغ, ٛال ٦ًىن لهم مٜط ًىم ال٠ُامت أو مبرض للـط٢ أو ال٥ٜط, أما أن ٦ًىن 

ؼ ًطا ٛهصا لِؽ مً ٗاًاث هللا ػبحاهه الصي ٟا٨ ال٠لس لهساًت الىاغ حبًرا ٟو

 في ٣خابه )مً ؿاء ٛلُإمً ومً ؿاء ٛل٥ُٜط( 

حمُٕ الىاغ بجمُٕ ئلى وحٍٔطٝ الخال١  هى جبلُٙ الطػالت, ٛالهسٚ

ُت, زم هم أحطاض بٔس شل٧.  اتهم ال٠ٔلُت وزضحاتهم اإلأٛط  مؼخٍى

س اػخٔمل هللا ضػله مً أحل شل٧ وأًسهم  حؼآسهم ٓلى أزاء  بأزلتٟو

 مهمتهم وجلس١ً الىاغ لهم. 
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ل اإلاازة مً ؿ٦ل ئلى ؿ٦ل  ٛمىس ى ٓلُه الؼالم اػخذسم معجعة جحٍى

ل ح٠ُ٠ي ألن املخى٨ هى هللا, لصل٧ أزض٢ السخطة أهه  )٤السخط( ول٥ىه جحٍى

 لِؽ بؼاحط ٦ٛاهىا أو٨ مً كسٟه وآمً به. 

ال٠ٔل هٜؼه,  وفي ؤلاػالم هجس أن معجعة ضػىله وزلُل جلس٠ًه هى

ولى ٤ان مً ٓىس ٗحر هللا لىحسوا ُٛه ادخالٛا ﴿ٛححن ٠ًى٨ ال٠طآن للمـط٣حن 

 .﴾٣ثحرا

ئنهم لم ًطوا ٣الم هللا ٟبل شل٧, ول٥ً مٔىاها أن ال٠ٔل ٌٔٚط ٣ُٝ ج٦ىن 

 كٜت ٣الم هللا؟ ٣الم ال ًأجُه الباًل مً بحن ًسًه وال مً دلٜه 

 ٣ما أهه ػ٦ُىن زٓىة إلا٦اضم ألادالٞ..

 وحجت ٓلى الىاغ؟ الطػى٨ بـحر وهصًط وبالخالي 

ػىضة ئبطاهُم آًه  ﴾هصا باٖل للىاغ ولُىصضوا به ولُٔلمىا أهما هى ئله واحس﴿

ْحِهْم ﴿ولِؽ مـطوْ أو ججطبت لهساًت الىاغ ,  28
َ
ل َٓ  َػَىاٌء 

ْ
ُطوا

َ
ٜ
َ
٣ ًَ ِصً

َّ
ئن ال

ْإِمُىىَن  ًُ  
َ
ىِصْضُهْم ال

ُ
ْم ج

َ
ْم ل

َ
ْضَتُهْم أ

َ
أهص

َ
ٛاهلل ػبحاهه ٓلُم بأن ,  6الب٠طة آًت ػىضة  ﴾أ

م ئهصاضه.  هىا٢ مً ال ًإمً ٗض

ألن  ,ػىاء آمىىا أو لم ًإمىىا..﴾وما ٓل٧ُ ئال الباٖل ﴿ٛالباٖل هى ال٘اًت  

ا مإمىحن  هللا ًٔ سها حمُ ًبل٘ىا ل٦ان أحبرها ٓلى ؤلاًمان, ول٥ىه لى ٤ان ًٍط

ىصضها زم الىاغ بٔس شل٧..  بـطها ٍو  !مان في ؤلاً أحطاضٍو

 ا عن ءلدًن ءلري ًجب أن ًدبعىه..أم

ِصي ﴿ححن جىِط ئلى ٟىله حٔالى 
َّ
ىًحا َوال

ُ
ٰى ِبِه ه ًِ َما َوص َّ ً

ًَ الِسّ ْم ِم
ُ
٥
َ
َْ ل َط

َ
ؿ

ٰى  ِس َ ِٓ ٰى َو
َىا ِبِه ِئْبَطاِهَُم َوُمىس َ ِْ ٧َ َوَما َوكَّ ُْ َىا ِئلَ ُْ   ۖأوَح

َ
ًَ َوال ً ُُمىا الِسّ ِٟ

َ
 أن أ

ِه  ُْ ىُهْم ِئلَ ُٓ ْس
َ
ِط٣ِحَن َما ج

ْ
ـ
ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٓ ُبَر 

َ
ُِه ۚ ٣ ِٛ ىا 

ُ
ٟ طَّ

َ
َخٜ

َ
ئشن السًً ,  02الـىضي آًت  ﴾ج



08 
 

الىاحب ؤلاجباْ هى السًً الصي ٤ان ًسٓىا ئلُه أولئ٧ ألاهبُاء, والصي هى 

الخىحُس  م, وهىهٜؼه السًً الصي ًسٓى ئلُه الىبي دمحم ٓلُه اللالة والؼال 

سم الـط٢ به.. أي حؼلم هٜؼ٧ هلل.. وهى أن جحّٜ هٜؼ٧ وأدال٧ٟ  هلل ٓو

ٜها,  في أي مجخمٕ.. ٛاشا ٤اهذ زٓىاث ألاهبُاء الؼاب٠حن اهسزطث أو جم جحٍط

حٚط وهي ؤلاػالم والصي لخله الىب
ُ
ي كلى ٛهىا٢ وسخت صخُحت باُٟت ولم ج

 (.زم أػخ٠مٟل آمىذ باهلل )هللا ٓلُه وػلم في ٟىله : 

*** 
ض: ما حىم من لم جطلهم دعىة ؤلاطالم ولم ٌظمعىء عن ءلىبي دمحم مثل 

 زجل ٌعيش في ؤلاطىيمى؟

 :ءلجىءب

ٌؼخحُل أن ًحاػب هللا شخلا ٓلى الجهل بص يء ئال اشا ٤ان أٌٓى  :أول

ت  لصل٧ الصخم وػُلت للٔلم به.. وهللا أٌٓاها ال٠ٔل, وبال٠ٔل جىكلىا إلأٛط

 ٤ل ش يء مً ٓلىم ومى١ٌ وضٍاهُاث..... و "الخال١" 

ت الخال١  :ثاهيا تر٣ه حاهال بمٔٛط  هللا ال ًذل١ دل٠ا ٍو

ت هللا مم٥ىت ٠ٓال و  ال ًىحس ئوؼان لم ًٌطح ٓلى هٜؼه اػئلت ئشن مٔٛط

 وحىزًت.. :

مً أها؟ و٣ُٝ حئذ ئلى هصا الٔالم؟.. ومً أوحس ٤ل هصا ال٦ىن مً 

 حىلي.؟؟؟

 ٛال٠ٔل هى أو٨ هبي ) حٔبحر مجاظي ( يهسي ؤلاوؼان ئلى الخال١....

م الىاغ م٘ىاًِؼُا  أما الىبي الخ٠ُ٠ي ٛهى لِؽ ػاحطا.. ال ٠ًىم بدىٍى

لُجٔلهم مإمىحن ولى ٤اهذ اإلاعجعة ٠ٍٛ هي وػُلخه في حٔل الىاغ جإمً 

باهلل.. ٛهىا٢ أًًوا مً ضأي اإلاعجعة ولم ًإمً.. ئشن ال٠ٔل هى الصي ٤ان 
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ت هللا  وبالىِط ئلى ضػالت الىبي دمحم هجس أنها جسٓى ئلى الُٜلل هىا.. مٔٛط

ت  ١ ال٠ٔل لصل٧ جيخهي حمُٕ آلاًاث التي جخحسر ًٓ مٔٛط بازجه ًٓ ًٍط ٓو

لصل٧ وحسها  ﴾لٔل٥م ج٥ٜطون﴿, ﴾أٛال ًخسبطون﴿, ﴾أٛال ٠ٌٔلىن ﴿  بهللا

اة دمحم بأضبٔت ٓـط ٟطها في بالز أوضبا وفي مـٞط  مً ًسدل ؤلاػالم بٔس ٛو

 ألاضن وم٘طبها.

ى أن ٌٔبس ؤلاوؼان ك ىما.. لصل٧ ال ًجس ؤلاوؼان الؼىي ئن ال٠ٔل ًٛط

أي ٓصض إلاً ٌٔبس ألاكىام.. حتى الجهل لِؽ ٓصضا م٠بىال مجهم.. وال حتى ٓبازة 

 الب٠طة ولى آٌىا لصل٧ ألٝ ػبب وال حتى ل٦ىنها جمىحىا الخلُب..

ها ضحل الاػ٥ُمى.. اشن هى لسًه جلىض في دُاله ًٓ  هصه ح٠ُ٠ت ٌٔٛط

 الخال١ ٣ُٝ ٦ًىن؟

: هللا هى : لِؽ الدجط لِؽ اإلاٌط لِؽ الصجط لِؽ ٝ الؼلبيوبهصا الخٍٔط

ت هللا بىٜي اللٜاث الؼلبُت هى في هٜؽ  الـمؽ لِؽ ال٠مط... ئشن مٔٛط

ذ ئزباث لللٜاث ؤلاًجابُت "هٜي الىٜي ئزباث"  الٟى

ت أن هىا٢ دال٠ا .. أمط ًم٥ً ئزضا٣ه.. والخ٠آؽ ًٓ  وبصل٧ ج٦ىن مٔٛط

صي ًخ٠آؽ ًٓ البحث ًٓ اإلااء ٛأهه ٌؼخىحب الجعاء مثل ال ئزاض٣ه

 ٌؼخىحب ٓلى هٜؼه أن ًمىث ٌٓـا.

وإلاا ٤اهذ ٗاًت الٔبازة هي ؿ٥ط هللا اإلاىٔم الخال١ ٛالـ٥ط ٓبازة والاحال٨ 

والخ٠سًط والخُِٔم للخال١ ٓبازة.. وبالخالي لِؽ لسي ضحل الاػ٥ُمى حجت 

طز ؿٔىضه ل٠ُى٨ لم أ٣ً أٓبس الخال١ ألوي ال أٓٚط ٣ُٝ أٓبسه.. ئن مج

باالمخىان ججاه دال٠ه ودال١ ٤ل الىٔم التي حىله هي ٓبازة, جط٣ه الٜىاحف 

 ٓبازة.

***  
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 ض: دهل ؤلاوظان مخير أم مظير؟

 ءلجىءب:

.. ٛالصي ادخاض ؤلاوؼان ٓلى هصا  ؤلاوؼان مؼحر مً هاحُت أهه مذلٞى

الـ٦ل أو جل٧ الهُئت وفي هصه البلسة وفي شل٧ العمان هى هللا الخال١... ٛلىٕ 

ؤلاوؼان مً ح١ اللاوٕ وبالخالي ؤلاوؼان لِؽ مذحرا في دل٠ه وال في دل١ أي 

 مذلٞى ٗحره وال في ٟىاهحن الٌبُٔت. 

اإلاا أهه محاػب ول٥ً ؤلاوؼان مذح ر في ٛٔله.. ألن ؤلاوؼان محاػب ًو

ُٛجب أن ج٦ىن أٛٔاله مً ٣ؼبه وكازضة ًٓ ئضازجه الخاكت, وئال ٤ان 

الخؼاب مؼطحُت ٓبثُت وهللا ػبحاهه مجزه ًٓ الٔبث.. ٛالـمؽ حـٞط 

ط وجأدط٢ ًٓ ٓمل٧ هى ٛٔل٧ وادخُاض٢ م أه٧ٜ ول٥ً جط٧٣ للؼٍط  كباحا ٗض

*** 
ان هللا هخب ألاعماٌ ولها في ءللىح ءملخفىظ كبل أن ض: أًن ءلعدٌ ئذء و

 أًن ءلعدٌ في ذلً؟ هىلد فلماذء ًدخل دهرء ءلجىت ودهرء ءلىاز..

 ءلجىءب:

ما٨ بٔلمه ال ب٠واةه ٛهى لم ٠ًط ي ٓلُىا أن ٛالن ًجب  ئن هللا ٣خب ألٓا

أن ًٜٔل ٣صا.. ٛان ٤ان هللا ٣خب بمٔنى ٛطن وأوحب ٓلى ؤلاوؼان ال٥ٜط, 

ٛلماشا ًسٓىه ئلى الاًمان؟ وئال ٤اهذ هصه السٓىة ٓبثا... وئضػا٨ ألاهبُاء ٓبث 

 وؤلاله ال ٌٔبث.. 

ء هللا ٓلى ؤلاوؼان, ٛال مٜط مً ٟواء وهىا٢ ٛٞط بحن ٓلم هللا وبحن ٟوا

هللا, أما ٓلم هللا ٛالٔلم بحا٨ ئوؼان ال ًجبره ٓلى أن ًٜٔل ما هى مٔلىم 

ُه مثا٨ ٣ىذ زاةما أٟىله وهى هل ٓلم  ٓىه, ٤ل ألامط أن ٓلم هللا ُِٓم.. ٛو



81 
 

ت بؼ٠ىي أمٌاض ٗسا ًجبر الؼماء أن جمٌط؟ بالٌبٕ ال ول٥ً  ألاضكاز الجٍى

ت..  ئن حسر وأمٌطث  هىا ه٠ى٨ كسٞ ٓلم هُئت ألاضكاز الجٍى

ٛأيهم أكسٞ؛ هللا أم هُئت ألاضكاز؟ ألِؽ هللا أٓلم مً هُئت ألاضكاز ألهه 

هى دال١ الص يء ) الؼماء واإلاٌط (.. ٣صل٧ ألام الٔاملت التي جتر٢ ًٜلها مٕ 

.زم بٔس  حاضتها وج٠ى٨ لها بٔس ػآت ػٚى ًجْى أٌُٓه مً هصا الٌٔام.

؟ ٣صل٧  الٌٜل ٛٔال..ػآت ًجْى  ٛهل ٓلم ألام أحبر الٌٜل ٓلى أن ًجْى

 هللا أٓلم مً ألام بما ػُحسر مً ؤلاوؼان..

*** 
ػل من ٌشا  "؟  ً  ض: ما معنى كىله حعالى " 

 ءلجىءب : 

وال ج٠ىلً لص يء ﴿ مـِئت ؤلاوؼان ال جىٜص ئال ئشا حللذ ٓلى مـِئت هللا

 82اًت  ال٥هٝ ﴾أوي ٛآل شل٧ ٗسا ئال أن ٌـاء هللا

ٛاشا ؿاء ؤلاوؼان أمطا ٛان هصا الامط ال ًحلل ئال ئشا أشن هللا له أن 

ما ًٓ ئضازة  ًحلل ػىاء أ٤ان دحرا أم ؿطا ألهه ال ش يء ٠ًٕ في دل١ هللا ٗض

 هللا.. 

ه ول٥ً هللا لم ٌـأ شل٧ ٛلم  ٠ٛىم ئبطاهُم ٓلُه الؼالم ؿاؤوا حٟط

 ..!!  ًحتٞر

  وؿاء هللا إلاـِئتهم أن ج٠ٕ.. ٛصبحىها.وؿاء ٟىم الىبي كالر شبح زابت هللا

ول٥ً هل مٔنى شل٧ أن هللا أحبرهم ٓلى الصبح؟!! أم أهه ٠ٍٛ ؿاء وػمح 

 الدخُاضهم أن ًخح١٠؟!!

ي ٌؼمح أ ,٣صل٧ الوال٨ وؤلاًمان.. ٛاهلل ًول مً ٌـاء ويهسي مً ٌـاء

أشن إلاـِئتهم أن جخح١٠.  ٍو
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ْى الٜٔل  ن وػماح بٟى
ْ
املخخاض, الن هللا ال ًذحر ٛمـِئت هللا مـِئت ئش

 ئوؼان زم ًحى٨ بِىه وبحن  ادخُاضه.

 وال ًىحس ضحل ادخاض الهساًت وأهله هللا ألن هللا لِؽ بِالم للٔبُس.

*** 
م جأليف ءلىبي دمحم؟ض  : ما ءلسد على من ًلٌى أن ءللسآن ءلىٍس

 ءلجىءب :

م وئلى ٣خب الخسًث ػخٔلم حُجها أن  عي ئلى ال٠طآن ال٥ٍط أهِط ًا ٍٓع

م لِؽ مً جألُٝ الىبي دمحم   ال٠طآن ال٥ٍط

٥ُٛٝ ًلسض ًٓ ضحل واحس ٣المحن مذخلٜحن في ألاػلىب وفي الخلاةم 

لحهم بمحى وإلااشا ٠ًى٨ لهم ا٣خبىا ٓني ال٠طآن وال ج٥خبىا ٓني ٗحره؟ وأؿاض ٓ

 حسًثه الصي هى ٣المه. 

ت بحن ال٥المحن؟ وما الس اعي لها وما الصي ًجبره ٓلى ٛلماشا هصه الخٜٟط

 شل٧؟

وإلااشا هجس في ال٠طآن آًاث حٔاجب الىبي وجلىمه وآًاث أدطي ج٥ـٝ ٓما في 

بل  كسوض اإلاىا٠ٛحن الصي آشن ضػى٨ هللا لهم في ٗعوة جبى٢ بٔسم الخطوج ٟو

 م هع٨ ال٠طآن وبحن أنهم ٤اشبىن. أٓصاضهم ز

 ػخيخلط في بوٕ ػىحن ٓلى الٜطغ؟!!ٓلم دمحم أن الطوم  ومً أًً

 هبُاء الؼاب٠حن وماشا حطي لهم؟ومً أًً ٓلم دمحم ب٠لم ألا 

 ما حاء الحهىز لُمخحىىهه ٛحها؟!!ومً أًً ٓلم ب٠لت شي ال٠طهحن ٓىس

م ٤ان ًأحي مً ملسض آدط ٌٔلم الُ٘ب  ٤ل هصه أمىض جإ٣س أن ال٠طآن ال٥ٍط

ٔلم ماشا حطي في ألا  ٔٚط ماشا ًجطي زادلَو ٔلم  مم الؼاب٠ت َو الىٜىغ َو

 ماشا ػُجطي الح٠ا؟
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ٓام أن ال هجس زلُال واحسا ٓلى أن  0011بل ٣ُٝ ٌؼخٌُٕ بٔس مطوض 

م مً جألُٜه!!  ال٠طآن ال٥ٍط

*** 
: ءلبعؼ ًدعي أن ءلىبي دمحم ءكخبع حعاليم دًىه من أدًان فازطيت ض

زمػان وءلدج وؤلاطسء  وءإلاعسءج كدًمت والطابئت، وأهه أخر ءلطالة وضىم 

 من أدًان ءلفسض؟

 ءلجىءب :

ل٠س زدل الٜطغ في ؤلاػالم أٛىاحا مىص ظمً ٓمط بً الخٌاب ومً ٟبل 

أػلم ػلمان الٜاضس ي في حُاة الطػى٨.. إلااشا لم ٌٔس ػلمان الٜاضس ي ئلى زًاضه 

 ضبا؟ٓىسما وحس حٔالُم دمحم هي هٜؼها أزًان بالزه ال٠سًمت التي ٛط مجها ها

إلااشا والٜطغ زدلىا في زًً هللا أٛىاحا وهم الصًً اٟامىا السولت الٔباػُت 

ألاولى و٤اهىا حِف الٔباػُحن وأو٨ الىظضاء في زولتهم, إلااشا لم ٠ًل الٜطغ 

س ٤ان الٜطغ ؿسًسي  للٔطب أن زًى٥م مىحى٨ مً أزًاهىا ال٠سًمت, ٟو

تزاظ بأزًانهم ال٠سًمت, وحاولىا بالٜٔل بٔثها  هطث الٓا واحُائها مً حسًس ُو

ت ٓىس ُهىضهم أن ؤلاػالم مىحى٨ مً  ت في ؤلاػالم ولم ًسعي اإلااهٍى اإلااهٍى

 زًاهتهم..

ألٝ واضبٔماةت ٓام ولم ًذطج كىجا ٛاضػُا واحسا ل٠ُى٨ أن حٔالُم 

ؤلاػالم هي هٜؽ حٔالُم ماوي أو ظضازؿذ أو ٤ىهٜىؿُىغ.. زم مً بؤت 

٠ى٨ أن ؤلاػال  ُت ٟسًمت!!ػىىاث ًأحي شخم ٍو ئشا  م مىحى٨ مً زًاهاث ؿٟط

 ى ابً دازم مٔبس الىاض في ٛاضغ. ٤ان ػلمان الٜاضس ي لم ٥ًدـٝ شل٧ وه
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والٜطغ ألاواةل لم ٥ًدـٜىا شل٧ بل والٜطغ الخالُحن. ٛأصخاب زٓاوي 

ًً!! وال أن ؤلاػالم مىحى٨ مً زًاهاث أدطي ػخجسهم ئما هلاضي, أو ملخس

 ًىحس ٛحهم ٛاضس ي واحس!!

 

*** 
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 خاجمت

 

عي ال٠اضب بالـ٥ط ٓلى  في داجمت هصا ال٥خاب, ًٌُب لي أن أجىحه ئل٧ُ ٍٓع

 جحمل٧ لهصه الطحلت ال٠ٔلُت, التي دوىاها مٔا بحن كٜحاجه..

١ُ هللا ػبحاهه  –جل٧ الطحلت التي اػخٌٔىا ٛحها  أن هبرهً ٛحها ٓلى  –بخٛى

ا ًى٥ط 
ً
:  ٛهى ه, أو ال ٌؼخٌُٕ الاهخساء ئلُه, أن هللا ػبحاهه لً ًذل١ مذلٟى

 ﴾ الصي أٌٓى ٤ل ش يء دل٠ه زم هسيهللا﴿

٧ ٓلُه ػبحاهه, وؤلاًمان ال ًحخاج  ٔٛط ٌُ وألاولى بالهساًت أن يهس٧ً ئلُه, 

ت هللا  في م٠سوض ٤ل مذلٞى ٌٔلم أهه لم ئلى ٓملُاث حؼابُت م٠ٔسة, ومٔٛط

 ٥ًً ػببا في ئًجاز هٜؼه

 الصي ًسض٢ أن لل٦ىن ئلًها ٔاٟل هىال اإلوؼانٛ

 الٜىاحف.  ٍجهاها ًٓالخحراث, و ب ًأمطها, وأن هصا ؤلاله لِؽ ٣مثله ش يء

ولم  مؼلم, ػىاء ٤ان ٌٔلم أو ال ٌٔلم,وأن ؤلاوؼان الصي ٌٔخ٠س بصل٧ هى 

  "الٔبازاث". ػىي جأزًه ٠ًىػه الخاكتًدب١ له مً ؤلاػالم 

 :لاضبادخؤم .. في نهاًت ضحلخىا وؼخٌُٕ ال٠ى٨ و 

 , وأن الٔاٟل ال ٌؼٔه ئال أن ٦ًىن مؼلما..ؤلاػالم زًً ال٠ٔالء 

*** 
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 ءإلاإلف في ططىز 

 

ع  أحمس ؿىقي ٓبس الٍٔع

ي  ه:وؿهطج  أحمس ألاػًُى

 محام باالػخئىاٚ الٔالي ومجلؽ السولت -

  لسضاػاث ؤلاػالمُتاإلأهس الٔالي لزبلىم  -

 الجىت بالجحزة ٓوى مإػؽ حمُٔت ؿباب -

مإػؽ حطوب حىاض مٕ كس٠ًي اإلالخس بال٠ٔل والٔلم وؤلاًمان, وحطوب  -

ٕ الِٜؼبى٢,  له الٔسًس مً وهاؿٍ زٓىي ػإا٨ في السًً, ٓلى مٟى

 واإلا٠االث السًيُت .اإلاىاُطاث, 

س   Ahmed.pm21@gmail.comؤلال٥ترووي :البًر

*** 
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 الٜهطغ
 

 2...... ق ...................................................................ؤلاهساء...................

 7....... ق ................................................................اإلا٠سمت ...................

ذ هللا  ه٥صا ٓٛط

 02............... ق .................................................البساًت................... – 0

 09............. ق ............................................ما هي كٜاجه؟.............. – 8

 82............ ق ..........................................ماهي ًبُٔخه وهُئخه؟..... – 2

 82............. ق ..................................................أًً هى؟ ................. – 0

 87...... ق ..................................................هل ًم٥ً ضؤٍخه؟.......... – 2

 89....... ق ..................................................إلااشا دل١؟.................... – 6

 20.... ق ......................................ما ال٘اًت مً جىْى الخل١؟......... – 7

 22.... ق ...........................هل ًجىظ مىه الخىاكل مٕ دل٠ه؟...... – 8

ذ الطػالت   ه٥صا ٓٛط

 02....... ق ...............................................ما هي الطػالت؟............... – 0

 09....... ق ................................................ما هى الاػالم؟............. – 8

 22...... ق ...........................الاػالم والىٜٕ الخاق والٔام........... – 2

0 –  
ً
 27....... ق ........................................................ لى لم أ٣ً مؼلما

ذ الطػى٨   ه٥صا ٓٛط

 62....... ق .............................................م٠ٔىلُت ؤلاضػا٨.............. – 0

 62...... ق .............................................شخلُت الطػى٨............. – 8

 67....... ق ...............................................الطػى٨ دمحم )ق(......... – 2

 70.... ق ...................................................ؿبهاث وضزوز......................
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