
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الظالم غلُىم وزخمت هللا وبسواجه

 

 ولماث مخخـسة 

 ولمت  3500

 ؤزحىا ؤن جيخفعي  بها 

 

 

  ابساهيم الشمالن



 

في ؿؿسي هىذ  ؤهظس إلى هره الصهسة الـفساء  ففي 

, وهإنها الؼمع جخجه هدى وغىد الؿسوب الـباح 

 
ً
فإعجبجي هرا هثحرا  حػؼم الؼمعجمخلً زوخا

 وظللُذ ؤجابؼ هرا ألامس ًىما بػد ًىم ..

الىثحر مً الىاض ٌػؼم لفذ ألاهظاز ولىال هره السؾبت 

ػؼم الىاض  ىدؼس الابداع َو ملا وان للفً ؤن ًخوىز ٍو

 املىافظت ..

مت اللُمت وملا وان للؿحرة ؤهمُت , وواهذ ألالىان غدً

وؤهىاع اللباض التي هساها الُىم ال فائدة منها , وإلاؾىاء 

الري جمازطه اليظاء ؤبسد مً الثلج غلى كلب السحل , 

 لىنها الخُاة ..

فهره جدب ؤن جيىن مدل ؤهظاز السحاٌ ؤو اليظاء مً 

خىلها  مهما ؤهىسث وهى ًدب ؤن جلخف خىله اليظاء 

 هه ..ؤو الىاض فِظخمػىن إلُه ؤو ًلّدزو 



 

ه بػلهم واّدعى ؤهه إلاله  واشداد ؾسوز 
ّ
ومً ذلً جإل

 بػلهم وؿػب الىُل مً بػلهً ..

والاهخمام بالىفع والجظد ولد مىر شمً بػُد وكد 

ىدىا غىد املظاحد , فىخوُب  ؤمسها هللا ؤن هإخر ٍش

خوىز الفً الجمالي  وهسجدي ؤهظف الثُاب وؤخالها  ٍو

 ًىما بػد ًىم ..

ألاًام وان زوىب الخمحر والبؿاٌ  مً ففي ًىم مً 

ىت والػظمت هما هى الخاٌ في شماهىا غىد زوىب  الٍص

 ؤفخم الظُازاث ..

وهللا حػالى حمُل ًدب الجماٌ لهرا البد ؤن نهخم 

 بإهفظىا دون مبالؿت واطساف ختى ال هلؼ في املدظىز ..

د كىله ..  هره اليلماث هي ملدمت ملا  ؤٍز



 

اهماٌ السحل , وزبما واهذ  املسؤة حػاوي هثحرا مً

هباغهم مخخلفت لىنهم ٌؼتروىن بـفت امللل إال الللُل 

د , فحري امسؤجه دًدائم الخج هى  منهم ممً ال ًمل بل

خػلم بدبها ؤهثر فإهثر ..   في ول ًىم جصداد حماال ٍو

ىن الرًً سحاٌ اللىً الؿالبُت الػظمى هم 
ّ
ًمل

بخػدون غً الاهخمام ًىما بػد ًىم ..  ٍو

الظبب ؤن املسؤة ال جخجدد وهى غدًم الخجدًد ؤًلا و 

 مما  ًىزر الىأبت والظأمت وامللل ..

ملاذا ٌظابم الىبي ؿلى هللا غلُه وطلم غائؼت 

الـدًلت وملاذا ٌظمذ لها ؤن جىظس إلى زكف ألاخباغ 

 في ؤغُادهم ..

 واهىا الخبؼت مهاحسي  بػم ؤن ففي الصحيحين  :

ٌ  مسجد فىاء في ًلػبىن   ؿلى)  الىبي فدغا , السطى



 

 , ألاخباغ لدؼهد غائؼت شوحخه(  وآله وطلم غلُه هللا

 اهخهى حظإٌ .. التي هي غائؼت واهذ وجازة

ػخىف   وهرا ًلُفوجازة ًبخػد غً ؤشواحه فُخػبد َو

سي ؤن ليل ش يء مً هره إلى هىهت  الخُاة الصوحُت ٍو

ألاػُاء دوز في زباث الػالكت الصوحُت ولهرا طإخبرهم 

 بمؼيلخىا :

املسؤة جدب الخجدًد مً كبل السحل ولىنها هادزا ما 

جخجدد وهرلً السحل ًدب املسؤة الخبحرة التي جبخىس 

ػخلد في كسازة  الىثحر مً ألاػُاء بِىما  ًيس ى هفظه َو

 هفظه ؤنها هي املخوئت وال ًمىً ؤن ٌػترف برهبه ..

ولهرا ًيخظس ول و اخد منهما الاغخراز لـاخبه 

خالت مً الـمذ , ويهمل بػم السحاٌ آزاء  فُدخالن

ىىسها شغما بإنها ال جفهم ػِئا , فئذا   شوحخه بل ٍو



 

واهذ ال جفهم هما جسي ؤهذ فلماذا ال ججلع مػها 

 وجىّضح لها السؤي الـىاب إن وان خلا ؿىابا 

د مً  املسؤة لديها زؾباث لىنها جىخفي بالخرمس وجٍس

السحل ؤن ًفهمها  فهل حػخلدًً ؤًتها املسؤة ؤن السحل 

ٌظخوُؼ كساءة ؤفيازن ؤو ٌػلم الؿُب ؟ ملاذا  ال 

 جىضخحن له ذلً دون جرمس ؟ 

جلٌى بػم اليظاء إن شوجي ال ٌظمذ لي ؤن ؤخيي له 

ظخمػىن ػِئا , وهرا هبُعي فىثحر مً السحاٌ  ال ٌ

ه برلً هخابت ؟  ألشواحهم لىىًِ  حظخوُػحن ؤن جخبًر

اهخبي له زطالت  مخخـسة غً زؾباجً وؤزطليها له مؼ 

 هرا الخوىز الخىىىلىجي الػلمي طخـله دون غىاء ..

فئذا ؤهىس ؤو ؾلب لسطالخً فال جسدي وال جخرمسي بل 

ًِ حػلخُه ًلسؤ ولماجً  , وطُدظب  مسؾماابدظمي أله



 

اب وول ما ًجب غلًُ ؤن جفػلُه هى ) لً هرا الخظ

 ؤن ال جخرمسي ( 

ومً ألاطساز ألاخسي ؤن السحاٌ والظساب ولما ؤظهسث 

اكترابً الؼدًد مىه ابخػد غىً وجبدد وإذا ؤزدِث ؤن 

حػِص ي مػه بظالم ًجب ؤن جخىكفي غً  مالخلخه لىً 

إذا ازدث ؤن ججػلُه ًدبػً غلًُ ؤن جيخللي والؼمع 

ساق , فخازة ؤظهسي ؾحرجً وجازة بحن الؿسوب وإلاػ

ؤخسي ؤظهسي غدم اهخمامً وجازة اكتربي مىه ومسة 

ابخػدي غىه , ختى ًلؼ في  مـُدجً , وؤؾبى اليظاء ) 

جي غلى كٌى هرا ( هي املسؤة التي جبرٌ ول خبها  واغرٍز

لسحل ختى ًىكً ؤنها جدبه خبا غظُما  فُترهها ؤو 

السحل خلف   ًدخلسها , ؤلم حظإلي هفظً ملاذا ًسهم

 املسؤة خحن ًساها  ألٌو مسة ؟



 

فلى ألن لدًه زؾبت ؤن ٌظخدىذ غلى فؤادها فئذا 

ؤغوخه ذلً ابخػد غنها زوٍدا زوٍدا , بِىما ًداٌو 

لت مؼ املسؤة التي ال حػوُه إال الللُل مما ال  طىىاث هٍى

 ًسوي الظمإ لُبلى جابػا لها ؾحر مخبىع ..

مً خلً ؤن لِظذ مفاهُما حدًدة ؤو مدظىزة ف

جمازس ي هرا فمىر اللدًم كاٌ ابً الجىشي زخمه هللا  

في هخابه ؿُد الخاهس   بما مػىاه  : ال ًجب غلُىا ؤن 

 هبرٌ ول الخب لصخف  ختى ال ٌؿتر ..

 مً وكلُذ طابلا في ؿفدتي غلى الفِع بىن  : كلُل

 حلباب جدذ هثحره مً ؤفلل الػلل هىف في الخب

 .الجهل

 

 



 

 على قلىب السحال  ..الثقت للسيطسة 

ولمت زلت لها هسق غدًدة وال حػجي الثلت بحن الصوححن 

.. ً  فلى بل ختى الثلت بالىفع ؤو الثلت باآلخٍس

ال غً الثلت بحن الصوححن ألهه مً  لً ؤجددر هٍى

املفترق ان ًيىن هىان زلت بُنهما وإال ملا وان هىان 

 به .. داعي للصواج مً امسؤة ال جثم بها ؤو زحل ال جثلحن

 لىً الثلت التي ؤود الخددر غنها هي الثلت  بالىفع ..

ٌػاوي الىثحر مً السحاٌ مً اوػدام الثلت بإهفظهم ؤو 

الصغصغت الىفظُت في الثلت , وهرا ما ًجػل الىثحر مً 

السحاٌ ًخػامل مؼ شوحخه بؿمىق فال  ًخددر إليها  

وال حػسف غىه ػِئا , ختى في ؤزىاء املمازطت الػاهفُت 

مه بػم ألاػُاء 
ّ
هي مً جولب مىه ذلً ؤو زبما حػل

ها , وال ؤغجي ألامىز الجيظُت بل ألامىز التي التي ال ٌػسف



 

تهم املسؤة هؼػىزها بالخاحت إلى ذزاغُه بػد الاهتهاء 

 مً الػالكت الخمُمت ..

ألن املسؤة بػد املمازطت جيىن في كمت الخاحت إلى 

الخىان والػوف ختى ال حؼػس بالرٌ  ؤو حؼػس  وهإنها 

ت , وكد ذهس  ٍص ُث لىم مجسد  امسؤة لللاء الخاحت الؿٍس

في بػم هخبي ؤن إلاوظان اللدًم في بػم اللبائل 

ؤن  ال ًىامىا بجىاز وظائهم فهم  تهموان مً غاد

ٌػخلدون  ؤن ؤهفاض املسؤة جىزر اللػف  للسحل 

تهدم الػالكت بحن فُخظس كىجه وما هرا إال وطىطت 

 السحل واملسؤة وججػل مً املسؤة طلػت زخُـت ..

 خاص بي :أعىد إلى الثقت وهرا البحث 

السحل الري ًفلد زلخه بىفظه ًصغصع اطخلساز بِخه 

ولهرا حؼيى اليظاء مً زحالهً وال ًدزهً  ؤهمُت 

الثلت غىد السحاٌ , وفي ألامثاٌ ) وزاء ول زحل غظُم 



 

خه  امسؤة ( واملػجى ؤن السحل املؼهىز الػظُم  في جاٍز

لت مباػسة ؤو  امسؤة واهذ طببا  في هجاخه طىاء بوٍس

 .. ؾحر ذلً

وؤغجي باملباػسة هي املسؤة التي جيىن بجاهب السحل 

 فخػُىه بمالها ؤو بيلماتها وؤفيازها ) غللها (

هي املساة التي حظبب ؤملا للسحل  وؤغجي بالؿحر مباػسة

ـاب بالخرالن بظببها زم ًىخئب زم ًلسز ؤن ًخددي  ٍو

هرا الاهخئاب بخدلُم هجاخاث في خُاجه لُيس ى جلً 

 املسؤة ..

واملهم في هره اليلماث ؤن الثلت مهمت ليل إوظان 

ًِ ؤن حظعي لخدلُم فُيبغي غوخـىؿا السحاٌ  لُ

هره الثلت ال ؤن ججزعي غىه الثلت والؼػىز الري 

حؼػسه املسؤة لخظت خرالن السحل لها هى بظُى 

باليظبت للخرالن الري ٌؼػسه السحل مً املسؤة ألهه 



 

فئذا بيى بظبب  هادز  وألن هبُػت السحل ؤهثر ؿالبت

 امسؤة فهرا ٌػجي الىثحر ..

ولماث بظُوت مً الدصجُؼ دون  ػياًت جسفؼ مً 

 كدزن ؤمام شوحً .

ه دائما ؤهً ال حػسفحن هُف  طخلىمحن  هإن جخبًر

ىه بإهمُخه في البِذ وإذا ؤخوإ  بإمىزن لىاله , وحؼػٍس

ؤخد ؤوالدن مؼ والدهم جؤدبيهم ؤمامه لِؼػس بإهمُخه 

 ن  ؤن ًخوئ ؤخد في خم شوحً ..وؤهً ال جسكح

غىدما ًجد  السحل ؤن شوحخه جدافؼ غىه وجدفظ له 

هسامخه وجلىم بىاحباجه فلً ًىىس هرا  الفلل إال لئُم 

وإذا ؤهىسه ووان لئُما فلظِذ بداحت إلى الظعي 

إلزكائه ألهه لم  ًدفظ لً خلىكً واللئُم لِع له 

 ؤي دواء ..



 

 الحسج في جقدًم املشاعس 

إذا لم ٌػخد جلدًم املؼاغس  والخػبحر غنها في ؤٌو السحل 

شواحه لً ًيىن بملدوزه ؤن ٌػّبر بػد ذلً ,  وال ٌػجي  

ذلً ٌػجي هسهه  ؤن شوحً إن لم ٌػبر غً خبه لً ؤن

ال  ًوُلً بل كد ًيىن مدسحا مً ذلً ؤهه او  لً 

والدلُل : ؤهً زبما جخػمدًً فػل بػم ألاػُاء التي 

بل فُـِبه  إلاخساج ؤو كد ًلٌى لم ًسها مىً مً  ك

 او هدى ذلً  لً بلهجخه البظُوت  ) ال جـحري خفُفت

, لهرا  (  وهرا الخػبحر ًىحي بالدهؼت مما جفػلُىه  

ًيبغي  ؤن جفهمي ان الخػبحر غً املؼاغس ًىمً في 

ٌٍ جماما مً ) الخرمس  ,  الخىاز  لهرا احػلي خىازن خا

هىزخً مؼ بػم  وؤظهسي ؤ  الولباث , الؼيىي  ..(

ػخاد غلى ذلً ,  خسواث الوفىلت لُخرهس  ؤهً  ؤهثاه َو

ولخػلمي ان الىثحر مً اليظاء  بػد شواحهً ًفلدن 

 جلً ألاهىزت ..



 

 السد على أحىبتك  :

لدًً شوج ولما طإلخُه  طؤالا ؤو  هلبتي مىه هلبا  ال 

ًسد غلًُ ؤو ًىخفي بلٌى ) وػم  ( هرا هبُعي فهي 

سحاٌ غمىما فال حػخلدي  اهه ؿفت مً ؿفاث  ال

اهماٌ ؤو غدم مباالة فإهثر ا لسحاٌ ٌػبر غً اهـاجه 

 لىالم شوحخه بيلمت  ) وػم ( وبػلهم ًـمذ وال ًسد ..

كد ًيىن الظس  في  ذلً اهمئىاهه ججاهً فهىي ًسد  

اث غدا شوحخه  غلى ؤؿدكائه ؤو ختى غلى اليظاء ألاخٍس

لى ؤهه  ًىسهها لهرا ألهه ٌػخلد جماما ؤنها جفهم ألامس غ

ال ًخػامل مػها  بامللىلت )  ودازهم  إذا هىذ في دازهم 

( ؤي ال ًدخاج إلى املدازاة مؼ شوحخه هما ال ًدخاج إلى 

 الخجل مً حؿُحر مالبظه ؤمامها ..

 هىرا هي اللاغدة التي  ًفهمها السحل ..



 

 السحل  ًقلد مً  ؟

بُه وكلُل مً السحاٌ مً ؤالدؼابه هبحر بحن السحل و 

ٌؼر غً اللاغده فىما ًخػامل الاب مؼ ألام ًيؼإ 

 ألاهفاٌ غلى  هره اللاغده ..

إذا وان الصوج هادئا مؼ شوحخه ًيؼإ ؤهفاٌ  ًمخاشون 

 بالهدوء مؼ ؤشواحهم ..

ومىه ًإخر ؤهثر الـفاث ...  حؼؼ .. خب ... هسم .. 

 والللُل منهم مً ٌؼر غً اللاغده  ..

 ئدة هره الكلماث ؟وما فا

لت بظُوت لفهم الصوج ألن مؼيلخً ألاطاطُت  هي هٍس

دًه غلى ؿفاجه  جىمً في فهمً له وال ؤغجي ؤن جٍؤ

دًه غلى الجُدة منها فلى وجخالفُه  فُىفًُ ؤن جٍؤ

 دون ذلً ..



 

 …فػىدما جدؼابه الوباع ًخىافم البؼس  

 استغلي  خسوحه في زحالجه الخاصت :

ً غىد خسوحه مؼ اؿدكائه في زخالث خاؿت  جخرمٍس

ًِ ؤن جمىػُه مً  نوهرا الخرمس ال ًفُد فال ًجدز ب

خه  دب ؤن ًىاٌ خٍس هرا فاإلوظان بوبػه ًمل ٍو

خً  الخاؿت فلماذا ال حظخؿلي هرا الاوؼؿاٌ لخٍس

ً ؤو هإن ججلس ي بمفسدن في البِذ ؤًلا الخاؿت  جصوٍز

خفلت ؿؿحرة لـدًلاجً في بِخً  غمل ؿدًلاجً ؤو 

جخرهسن بها ؤًام الوفىلت وجيؼدن بػم ألاهاػُد 

وجخسحً مً كُىد الخُاة اململت وجـىػً بػم 

ألاهػمت اللرًرة وجدظابلً في مىافظاث واخخبازاث , 

وجىدظبن بػم املهازاث , هي فسؿت إلخساج السوح 

 املُخت مً  بحن غظامىا .. 



 

ػُاء ختى ٌؼػس اطخإذوي شوحً لفػل هره ألا 

ظػد بخسوحه وطفسه فلِع مً  باالهمئىان َو

اللسوزة ؤن حظافسي مػه ؤو حؿلبي إذا مىػً مً هرا 

.. 

ؤما غً اليظاء  الالحي ال ًدظحن باهخمام ؤشواحهً 

ظهسون مؼ  هبلُت اليظاء وزحالهً ًخسحىن دائما َو

ؤصخابهم وال ًبالىن بهً  فهره  هلمت كد جيىن في 

ً لبػم اليظاء هى ووحى هُاتها وػمت  د زحاٌ ممحًز

كاٌ هللا حػالى )   بمثابت زشق يهبه هللا ملً ٌؼاء هما

 ذلً فلل هللا ًؤجُه مً ٌؼاء ( ..

ليل إوظان مىا غلل  وول غلل لدًه افيازه الخاؿت و 

وكد ًدبؼ غلل غلال  آخس لىً ال ٌػجي الدؼابه لىً 

وحىد بػم ألافياز املدؼابه هى ما ًجػلهم ؤهثر كسبا 

لبػلهم ؤما غً الخحر والؼس فوبُعي  ؤن ًيىن 



 

الخبِث بسفلت الخبِث والوُب بسفلت الوُب لىً 

املسؤة للىهلت ألاولى وغىد ؤٌو ؤًام الخوبت ال جدزن 

خلُلت هرا السحل وال اطسازه لىً طسغان ما جلترن به 

حظدًا وزوخُا فتراه هثحرا فخخسج مىه هبائػه دون 

ؼف غُىبه ومداطىه  ػػىز فخخػسف غلُه ؤهثر وجىد

وكد ال جخدمل هره الػُىب مما ًىزر خظاطُت كد 

جـل إلى الوالق , وكد جـبر ألنها جسي فُه ؤػُاء 

حمُلت ؤخسي فخؿم الوسف غً اللبُذ وكد زؤًىا 

جمُالث جصوحً مً زحاٌ هم اليظاء بػم ال هثحرا ؤن

ؤكبذ السحاٌ ػىال وال ؤغُبهم لىنهم هىرا في هظس 

!! ا حػل الىثحر مً الىاض ًخعجبىن الىاض الػامت مم

هُف حػؼم جلً املسؤة الجمُلت هرا السحل اللبُذ ؟ 

 والجىاب :



 

كد وحدث فُه ػِئا لم ججده غىد بلُت السحاٌ ؤو 

جلازبذ ؤزواخهما مما حػلها جدبه ؤو زبما وحدث فُه 

 ؿفاث ؤعجبتها بػُدا غً حماله ..

امسؤة وهرلً باليظبت لليظاء كد ًتزوج السحل الىطُم 

خبا  ػدًدا  اجفخلس إلى الىطامت والجماٌ لىىه ًدبه

ألهه وحدفيها إلاخالؾ ؤو وحد الىثحر مً ؿفاث ًدبها 

 في املسؤة ..

وجظً الىثحر مً اليظاء ؤن السحل ٌظعى إلى املسؤة  

الجمُلت وبػلهً جسي ؤن السحل ٌظعى إلى املسؤة 

ؿاخب الخلم وهرا وله خاهئ  فليل زحل هظسة 

ممً ٌظػىن إلى الجمُالث  هدفهم جدلُم والىثحر 

ت وطسغان ما ًبدثىن غً  ٍص زؾباتهم الجيظُت الؿٍس

ؤخسي وؤخسي  وال ؤغجي الجمُؼ فاملسؤة الجمُلت الخظىت 



 

الىحه مولىبت ؤًلا والىثحر مً الجمُالث ممً لديهً 

 ؤخالكا غالُت ..

لىً ألاهثر حربا للسحاٌ هي املسؤة ؿاخبت الصخـُت 

ال  ًدبها السحاٌ ,   ؤو الخملاء  ة الؿبُتالرهُت فاملسؤ

ألن مصاًا الرهُت ؤهثر حربا للسحل فهي جفهمه وهي التي 

جبخىس ؤطالُبا حدًدة في خُاجه وهي التي جدفػه للثلت 

بىفظه وهي التي ال ًدخاج لخيبيهها ؤهثر مً مسة وجفهم 

ت إهما الللُل مً  باإلػازة وال ؤغجي بالرواء الػبلٍس

 .. تالثلافت لىظب شخـُت زائػ

 

 

 

 



 

قت الحب عىد الجيسين :  طٍس

خُت التي كسؤتها جخبرها ؤن  في اهثر الىخب وخاؿت الخاٍز

السحل ًبدي خبه للمسؤة فُبدؤ بالجيع بِىما تهبه 

املسؤة الجيع غىدما جدبه فلى ألحل ؤن ال ًخسج إلى 

ت غً  ؾحرها ؤو ًخخلى غً خبها وهرا  بمػجى  ؤن ألاولٍى

ت غىد  املسؤة  الخب والهُام السحل الجيع وألاولٍى

امللسون باالهخمام فئذا وهبها هرا الخب والاهخمام 

دها إذ ؤنها كد حػوُه  وهبخه الخُاة الجيظُت التي ًٍس

ختى إذا لم جىً  زاؾبت في ذلً وول هرا ٌػجي ؤنها تهخم  

 بالخب ؤهثر مً ول ش يء ..

والاخخلان في الخلُلت لِع مً الجيع هما ًظىه 

الث هى ش يء مً بػم الىاض فاالخخلان واللب

الؼىق والخىحن ولِع له غالكت بالجيع وإال الخخاج 

 السحل غىد جلبُل شوحخه إلى الاؾدظاٌ .



 

ولظُذ هىا ألهخب غً الجيع فهى ال ٌػجي الىثحر ألنها 

 لرة مىتهُت وكد  ال ًدخاحها الصوحان دائما .

 هل ٌعني أن اهتمام السحل ًكافح جرمس املسأة ؟

هثحرا ختى زؤًذ  بإم غُجي خاالث  هرا الظؤاٌ زاودوي 

هثحرة ازبدذ ؤن املسؤة املخرمسة ال ًخىكف  جرمسها ختى 

 لى جصوحذ بىبي مً ألاهبُاء ..

وؤغجي ؤن ؿفت الخرمس لِع لها غالج إال ما ػاء هللا 

وإوي ؤغسف  بػم السحاٌ ممً ال ًىفىن غً اهداء 

ؤشواحهم في ول مىاطبت وبػلهم  اطخػان بي في 

م البواكاث لىً  مؼ  هرا البرٌ لم  جيخج  جـمُم بػ

 ؤي زمسة مً شجسة الاهخمام  ..

بل ال شالذ امسؤة مخرمسة ال جىف غً الخرمس وبػلهً 

ممً ؤوػم هللا غلى  ؤشواحهً الرًً لم ًىفىا غً 



 

اهدائهً وبرلىا لهً الظُازاث والثُاب والسخالث لىً 

مؼ هرا الشالذ حؼيى مً شوحها وبػلهً  كد ؤزطلذ 

لي فخعجبذ مً هرا هثحرا ولى  ؤنها غملذ بىؿُت الىبي 

ؿلى  هللا غلُه وطلم  ملا خدر مػها هرا فهي إن 

 هسهذ مىه خللا زكِذ مىه آخس وهرلً هى ..

وهرا ؾحر صخُذ فال وكد جلٌى امسؤة ؤن املادة ال تهمها 

ججزغجي فال  ًمىً ؤن حػِص ي بػد الؿجى والسفاهُت في 

فلس ؤو في بِذ  مظخإحس  ؤو  ؾسفت واخدة   بػد ؤ وان 

لدًً بِذ هبحر  ؤكُفي إلى ذلً  ؤهً ال ًمىً ؤن 

حػىدي إلى بِذ ؤهل شوحً بػد ؤن خسحتي مىه ,  

وبػم اليظاء جلٌى شوحها في ؤًام الخب ؤغِؽ مػً  

مت  فال يهمجي وهرا ال ًدىاطب مؼ غـسها لهرا ال في خُ

ًِ  كادزة غلى  الػِؽ هىرا فال جخدعي هفظً ,   و ؤظى

 وىوي واضخت  في ول ش يء ..



 

والخالؿت ؤن املسؤة  إذا لم حػؽ  ول  دكُلت في خُاتها 

بظػادة وجبخػد غً اللىً فلً حػِؽ الظػادة 

 بالخرمس ..

مت :  أعىد إلى شخصيتِك أًتها الكٍس

ن  الصخـُت الرهُت املخجددة هي الصخـُت إ

د  املسؾىب  فيها دائما وهي ؤهثر الصخـُاث التي جٍص

 زؾبت السحل بالىكىف  غىد ول خسف جىولُىه ..

 .... وكيف جكىهين متجددة هرا سؤال ذكي

 وحىابه بسيط : 

في البداًت ابخػدي غً الخىساز ومً بحن ؤهىاع الخىساز 

الخرمس والؼيىي فالؼيىي ال ًمىً ؤن جسجدي زىبا آخس 

وول ا لؼياوي مدؼابهت حػبر غً الخرمس ختى لى 

اخخلفذ ؤهىاغها فهي في النهاًت  ػيىي , وال ؤخد ًدب 



 

ن هللا ٌظخمؼ إلى ؤالؼيىي ال السحاٌ وال اليظاء ؾحر 

فسج   همً إن هلبِذ هرا مىه ..ػيىاِن ٍو

) ججدًد الثلافت زم جيخللي  إلى الخوىة  ألاخسي 

وألاداء ( ابخياز ألاػُاء الجمُلت وحؼؿلي هفظً بها  

وكد واهذ إخدي اليظاء تهخم هثحرا بالفىىن في بُتها 

وولما ؿىػذ ػِئا ؤزطلذ إلى شوحها املؿترب وال شالذ 

بب  في هظسه ؤفلل اليظاء وإذا ما طإلىه غً ط

إعجابه بها ذهس لهم هرا الفً وؤنها وؼُوت وهره ؿفت 

مً الـفاث الجُدة التي ًدبها السحاٌ ) املسؤة 

اليؼُوت ( وال جؤاخرًجي لم ًدب املسؤة الىظىلت 

لُت فلد  البدًىت حدا إال زحاٌ إخدي اللبائل ألافٍس

واهىا  ًسون ؤن حماٌ املسؤة في ان جيىن بدًىت هظىلت 

 حظدىد غليهما لخلف .. جدخاج إلى زحلحن 



 

وال ؤغجي ؤن  ؤغُب غلى  املسؤة  طمىتها ؤو هدافتها لىً 

مً ا لىاحب ؤن  تهخم المسؤة بجظدها ألنها  فلى ؤهثى 

وهرا لِع بػُب إهما هي هـُدت  فإهِذ  ؤهثى وهرا 

الجظد  هى ما ًمحز ألاهثى فئذا حؼابه حظدها مؼ 

فلً حظد السحل ؤو اشداد حجمها غلى حجم السحل  

 ًلترب منها السحل  بل طُجدها غبئا زلُال ..

ًِ  مً هؤالء السحاٌ الرًً ٌػؼلىن البدًىاث  ودغ

وألامس حدا فهؤالء إهما ٌظػىن إلى ؾسائصهم الجيظُت 

واضح ال ًدخاج إلى ػسح وال جيظحن ؤن زلل الجظد 

ًىزر الىظل و الىظل ال ًدبه غاكل وهى ًلػفً 

 غً  ؤداء مهامً ..

ن اليؼان غىد املسؤة هى ؤمس زائؼ باليظبت  وهىا هفهم ؤ

للسحاٌ فال جخرمسي إن هىِذ ممً حظخػحن بالخدم 

 لللاء خىائجها  .. اخمدي هللا فلى ..



 

 أشياء جحط مً قدزك وقيمتك :

ذهسث في هخابي هرا وهى هخاب بظُى ال حػلُد فُه 

بػم الاػُاء التي جخدى مً كدز املسؤة ومنها الخرمس 

والىظل والخمم والؿحرة في ؾحر مدلها وغدم املبااله 

ت الصخـُت التي جسطمها  والخدكُم الفازؽ وكُىد الخٍس

 لصوحها ..

ومً ألاػُاء التي جدى مً كدزها ؤًلا الؼيىي 

الدائمت وهي جابػت للخرمس وهره الؼيىي جإول 

شخـُت املسؤة لخجػلها امسؤة مصعجت كػُفت  كد 

 ججاوشث خدود اللػف ..

ومنها الخظاطُت الػاهفُت وكد ذهسث غالحها في هخاب 

الػُىن وؾحرها مً الىخب التي وؼستها مً كبل وهره 

الخظاطُت الػاهفُت حظبب جىجس للصوج خُث ًخص ى 

مً اؿداز اي ولمت ؤو فػل ألن شوحخه الخظاطت 



 

لت خاهئت مما ًجػله ؤحػع  طخفظس هرا ألامس بوٍس

 زحل وطُداٌو الابخػاد ..

افؼاء ؤطساز الصوحُت خُث جفص ي حمُؼ  ؤنومنها 

ؤطساز الصوحُت ألهلها ؤو ؿدًلاتها مما ٌظبب اخساحا 

 لصوحها ..

ل الري ٌعجص السحل غً جفظحره  ومنها الـمذ الوٍى

فبػم اليظاء جإجيها خاالث جىثر الـمذ وجىخفي به 

 وجسد بيلمت ؤو ؤهثر ختى ٌؼػس الصوج بػخابها الدائم ..

في االخُاة ومؼ ؤن السحاٌ كلما ومنها غدم وحىد هدف 

جيىن لديهم ؤهداف واضخت إال ؤنهم ًدبىن املسؤة 

 ؿاخبت الهدف ؿاخبت ألافياز هما ذهسث لىم ..

 

 



 

 كيف جحتال املسأة لتغيير بعضا مً صفاث شوحها ؟

هىان بػم الوسق حظخوُؼ املسؤة مً خاللها حؿُحر 

السحل ختى ًـبذ لدًه همىح وهدف في خُاجه 

في خسوج السحل والظهس مؼ ؤصخابه وجلُِػه والظبب 

لىكخه وغائلخه هى غدم وحىد هدف مسطىم في خُاجه 

ىام  وؤغخرز غً كٌى هرا  دظلى ٍو إول ٍو فهى ٌػمل ٍو

لىً خُاة البهائم هىرا فهي ال جفىس طىي بالبدث غً 

 هػامها والىىم والاطترخاء وكد كُل :

 البهائم ..نهازن هائم ولُلً هائم هران في الدهُا حػِؽ 

د ؤن هيىن والبهائم دوهما ؤهداف لهرا وحب  وال هٍس

 غلًُ ان حؿحري هرا السحل وهُف ًددر ذلً ؟

ًِ ؤن جفهمي ؤهً إن فػلِذ هرا مؼ  كبل ؤن ؤخبرن غلُ

زحل فازؽ ال هدف لدًه طُػُب غلًُ وزبما طِسخس 



 

ًِ ؤو  كد ًلف لت إال هره  مى لً لىً ال هٍس في هٍس

ء مؼ الىاض فلى ألحل ؤن ًسطمىا وغىدما ٌػاوي ألاهبُا

لهم ؤهدافا وؤٌو هره ألاهداف ان ٌػسفىا ؤن هىان زبا 

 واخدا غلى الػسغ اطخىي ..

هرلً ٌػاوي ول املـلخحن مؼ الػامت الرًً ال هدف 

 لهم في الخُاة ..

وطخػاهحن مً السحل الري ًمض ي ؾالب ؤوكاجه مؼ 

عجص غً برٌ بػم الىكذ لً ..  ؤؿدكائه والىاض َو

مىىً ؤن جلعي بػم الػبازاث وجلـلُنها غلى ً

الجدزان في مجزلً ؤو غلى حداز واضح في بِخً 

جخــِىه للميؼىزاث املجزلُت فخىخبي بػم الػبازاث 

املدفصة وججدًً الىثحر منها في الاهترهذ , ؤو جلػحن 

بػم اللـف غً الىجاح والاهداف وجلىهيها 

 وجصخسفيها زم جلـلُنها غلى الجداز  ..



 

ى لى سخس شوحً مىً زبما طُإحي ًىم لُلسؤ فُه خت

هره الػبازاث واغلمي ان السحل ال ًظهس  زدة فػله 

ؾالبا لىىه ًخإزس , فػىدما جلٌى املسؤة له ؤن ال هدف 

لً في الخُاة زبما طُؿلب ؤو ًـمذ لىىه بػد ذلً 

طُفىس لىخده وطُلٌى في هفظه زبما وان هالمها 

 صخُدا ..

ؤة الفلس غىد شوحها بظبب اهماله ختى غىدما ججد املس 

وغدم طػُه فخلٌى له :  ؤهذ في الخلُلت لظذ 

مؼؤوما في خظً لىىً مهمل وال حظعى ولى طػُذ 

 لىحدث الؿجى ..

كد ًلسبها ؤو ٌؿلب ؤو ٌػاجب ؤو ًـُذ لىنها غبازة 

ت طخؤزس فُه خخما ..  كٍى



 

باملخخـس السحل ٌظخمؼ إلى ألاهثى لىنها ال ًظهس زؾبخه 

طخماع ؤو ًـمذ دوهما زد ؤو ًسد بػـبُت لىىه في الا 

 في النهاًت كد خفظ ولماتها وزاحػها في غلله ..

لدظخؿلي هرا الظس وال جلىلي شوجي ؾامم وال ًفىس وال 

يهخم بل هى يهخم ليل ولمت جلىلُنها لىً ال ٌػبر غً 

 زؤًه في ذلً ..

ً بها شوحً  لألفلل حصجُػه  ومً الوسق التي حؿحًر

لت فُه وكد ذهستها لً طابلا فػىدما ًجد وشزع الث

الدصجُؼ الري لم ًسه مً ؤخد كبل ذلً فظِظعى 

إلًُ ولما ػػس باللُم وهىا طخيىهحن ألاولى في خُاجه 

.. 

لت هي مً ؤفلل الوسق وهي  ه بوٍس مىىً ؤن حؿحًر ٍو

حصجُػه غلى ذهس هللا  وطإخبرن بظس غظُم , إن هللا 

ؤهفظهم ( والسحل إذا وس ي  ًلٌى ) وظىا هللا فإوظاهم



 

ذهس هللا واوؼؿل بالدهُا فئن هللا طُيظُه هفظه ختى 

 ال ٌػسف ؤًً ًخجه وبهرا جخىلد لدًىا فىسة حمُلت :

اؿىعي ؿىدوكا ؿؿحرا واهخبي غلُه ؿىدوق الرهس 

ت مً الىزق الـؿحر  وكعي فُه كـاؿاث موٍى

واهخبي فيها ؤذوازا مخفسكت ) طبدان هللا , طبدان هللا 

بدمد , ال إله إال هللا , ؤطخؿفس هللا ....( وألاذواز هثحرة  و 

وؤهثري مً اللـاؿاث , وكػيها غىد باب البِذ مً 

الداخل وؤخبري شوحً إذا ما خسج في ول ًىم ًإخر 

دافظ غلى الرهس خالٌ خسوحه مً البِذ  كـاؿت ٍو

 خظبما هى مىخىب في الىزكت ..

 السحل املتحجس البليد :

لسحاٌ الرًً جبؿلهم املسؤة , فال مؼاغس  هرا مً ؤهثر ا

مخاش بالبرود في ول ؤمىزه  وال ؤخاطِع وال غىاهف , ٍو

ـػب غلى املسؤة ؤن جىصخه ؤو جولب مىه ػِئا , وال  ٍو



 

غلى املاء الري ٌؼسبه فاللسآن   ن جلسؤيؤخل له إال 

ؿحر الىفىض وفُه ػفاء مً ول مسق  ًلحن الللىب َو

ً , فئذا ما خسج مً  ختى مً ؤمساق السحاٌ املخحجٍس

بِخً كعي املاء ؤمامً زم اكسؤي غلُه اللسان واهفخي 

فُه زم كػُه في ميان الؼسب ؤو البراد فئذا غوؽ 

ه ؤهه ماء ملسوء غلُه , فهرا  ػسب مىه وال جخبًر

 الخحجس هى مسق وال ًفً ؤشماث ألامساق إال اللسآن ..

  

  



 

وحظػدوي طإكؼ في ؿفدتي الصخـُت ول ما ًفُد 

 فلى جابػىوي :مخابػخىم لي 

 ابساهيم الشمالن

 وهى حساب حدًد حساب الاوستغسام

@i_89sh 

 صفحتي  في الفيس بىك :

www.facebook.com/ibrahimshamlan 

 اًميلي :وملً لدًه أي استفساز 

ibrahimalshamlan@gmail.com 
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 اللهم اغفس لي خطأي

 وسامحني

 واغفس لكل مً ًدعى لي بظهس الغيب ..

 

 

 


