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احلٍس هلل اغـص اذلُب وكاةو اتلٔب ػسيس اىػلاب ذي  و. 0440ربيع اآلخر 92
ملصري، وأػٓس أن ال هلإ إال اهلل، وأػٓس أن حمًٍسا غتسه اىطٔل ال هلإ إال ْٔ إيلّ ا

 ـاحلٔا ربكً واػهصوه. ، أٌا ةػس:اكخىف أذصهوٌَ صىل اهلل وظيً غييّ، ، ورظٔهل
 
ُ
ٌخدجتث  امصأةٌ غِس الصجال،  املعجسَ  اىيت دريِج  املصأةِ  ْو ةيؾكً ُتأ

: إِِّني كَْس ةكو وطٔح وجصأة . ـلاىج هلٌام املعجسإلحٍيش ُرويًسا خىت وصيج 
ْصِِن.  ٓي َُاَزَنيُْج َفَط ََ الضي ٌِ ا ُختىَْل  َٓ املعجس؟! إُّ إٌام  أحسري ٌَ يكٔن إٌامُ . إَِن
؛ غييٓا؟! ْو ـصح تضكُ ؟ ْو كال م ُبيّ ـٍاذا ـػو ، اهلل  األٌث.. إُّ رظُٔل 

َل و ةو حكسرَ ألُٓا ظيٍّج ُفعٓا؟! ال،  ّٔ َٓ  خ  .ٓانأُّ لً يعٍػْ  ، وظهَج ّوج
 ٓو اكُج حػيً أن اتلطٓريَ ـ، الصوايس رظٔخَ  اإليٍان يف كيتٓا ذَ ظَ إُٓا امصأة رَ 

ُ خ رأظَ تؼسَ  خجارةٌ  لٔل يـػيً. إُٓا تلَ  واهللِ إي ؟! ُػً جعسْا ٌَ ادلٌاءَ  عيُو ٓا وت
َ َوحُيِِب إََِلحهِ  رخيً: اذلي ْٔ ةاملؤٌِني رؤوٌف هلا  ِفرِى اَّلله َخغح َِك ارحِجِِع فَاسح . َوْيح
ٌُ  ـرتدّ  ًٍث  ٍي صةً مص ا رََدْدَت  :ليجِث ةٍؤٌَ صادق ظتَلٓا شني ٍَ َدِِن َن ْن حَُصدي

َ
َراَك حُِصيُس أ

َ
أ

الٍِم.  ٌَ  ََ اِغَض ْب اٌَ َٓ َ ًُ  َفَلاَل ل نِِك  َما ِف  َّته حََضِع حَ  :الصخيً احلهي   .َبطح
ُّ ةِالَصيِِبي يِف ،   ىل رٔـٓا وشػفاكٓاأػٓص حٍّص ويه وتعػثُ  َتخْ

َ
ْت أ ا َودَلَ ٍَ ـَيَ

َشا كَْس وَ  َْ ..ِرْصكٍَث، كَاىَْج:  ُّ حُ ََ  دَلْ َ  لَك  اىيت وظػْج اهلل  رمحثَ  وىك جِحًِا  عُ عَ يشء ت
تعػث أػٓص ٌَ يلٔل هلا ةػس  م ةجتيي  ةٓيٍيث، وشذْ  هل، يف حلظث ُضوةٍ  ال ذَُب 

ِطِميِه. :ُيب الظٍرياىػِاء وحأ ِضِعيِه َحَّته َتفح رح
َ
َوِِب فَأ  هلل!! ظجخان اُخظار؟!أيا  اذح

 الصادكني والصادكات. كيب ظيدخٍو إال كئُب  أّي 
 ٍُ ُّ  !!وخصارة اذلُب حيعػٓارطاع، ٌَ اإلةطيئخان ظجخان  صَ وح َتخْ

َ
ُّ أ خْ ٍَ ا َفَط ٍَ ـَيَ

 ، ُة ُرْْبٍ ُّ،غالًٌث  ىل اىِفطام، ةِالَصيِِبي يِف يَِسِه ِنْْسَ خُ ٍْ َِ كَْس َفَط َشا يَا ُيَِِبَ اهلل َْ  َفَلاىَْج: 
َكَو 

َ
ا اىَطَػاَم. َوكَْس أ يَا رَُظَٔل كتو ظجخني وتعػث أػٓص: اذلي كاتلّ ويخهصر ُساْؤ
َِ إِ  ْصِِن اهلل ٓي رتك اىفطيً ةال اكـو وىكَ الصمحث العاةؾث حأىب أن يُ  .ِني كَْس َزَنيُْج َفَط
صًخا ويه حؾادر ادلُيا، يِال  ّـ  َ ٌأ ّ أجًصا، وٌ ًٍ ـََسَفَع الَصيِِبَ إََِل ة صارٍي ػٓ ّ.يَ  ُأ  كُفيُ
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ا،  َمَص اّنَلاَس  َظرتيف  وخفصوا هلا خفصة زيادةً ذْتٔا ةاملصأة ـدّجتْٔ
َ
جعٍٓا، َوأ

 ، ِّ َرادِلٍ ا، َفَخََِظَح ادَلُم  ىَلَ وَْج َٓ َظ
ْ
يِلِس ِِبََجٍص ـََصََم َرأ َٔ ْ َُ ال ا، َفيُْلِتُو َرادِلُ ْب َْ ـَصَََجُٔ

َع ُيَِِبّ اهللَِ  ٍِ ا، ـََع َٓ ا، ـََعَت َْ ُّ إِيَا ِي : ٌساـًػا غِٓا َفَلاَل  َظَت ! فَيَاَّله الً يَا َخاِِلُ َمىح
ٍس مَُغِفَر ََلُ. َبًث لَيح حَاَبَىا َصاِحُب َمكح ِِس بَِيِدهِ! مََقدح حَاةَجح حَيح ُص:  َجفح ٍَ )َفَلاَل هَلُ ُع

َِ وكَْس َزَُْج؟ ا يَا ُيَِِبَ اهلل َٓ َقدح مَ : راًدا  ىل غٍص ومؤكًسا صسكٓا ـَلاَل  (!حَُصِّلي َغيَيْ
حَمِديَنِث لَيَِسَعخحُىمح  ِل ال وح

َ
َ َستحِعَْي ِمنح أ َبًث لَيح قُِّسَمجح َبْيح ظتػني يا اهلل .. حَاةَجح حَيح

نح َجاَدتح  ذً يبني رـػث حٔبخٓا ـيلٔل: حكفيًٓ حٔبخٓا؟!
َ
فحَضل مِنح أ

َ
بًَث أ َت حَيح وََولح وََجدح

ِ َتَعاََل؟ ِّسَىا َّلله   ةِنَفح
 جخدصُ حَ  صى اإليٍانِ لٔال غُ  حكادُ  *  ٓا ِخِ حِم  أيامُ  خىت إذا ٌا اُلظْج 

ٔديغ وكفهفْج   فٓا صٔرُ يْ ولألىس صٔرٌة ٌَ رَ  *          ـثً دٌػًث خّصى م
 املطصُ  الصزصةِ  الدَ ـِ  صِّقي نٍا يُ  *   واؽتعيْج  واظخبرشت ةػتري اتلِٔب 

 صُ ٍَ اىػُ و ـيًٓ أةٔ ةكٍص الصّسيُق  *  يف أذٍص  َب دْ الَص  وصَؿ  كام اّنليِبّ 
ٌُ  ودغٔةُ  *  ٔا ةادلاعء هلا ـصىل وصئّا وطجّ   صُ رَ سَ ـاملصطىف ليػتس 

ٌَ  يف ذٌثِ   رُ واملسَ  اىلبُ  ِج وطاَب تْ ا، وطِ طصً غِ  *  ا ـُْسـمصكَ  َ ـاحَ اهلل يا 
يف  ٓاّ ٌا ةيؼ ٌزنتلَ خىت يِهْس صيتُ  ُاواذلي ال هلإ إال ْٔ لٔ ظجس أخسُ 

 ريض اهلل غِٓا وأرطاْا. هلا، ِا ُبيي  وداعءِ  وصالةِ  واتلٔبثِ  الصدتثِ 
 .ِاٌَ غٍيِ  ُا، ورمحخُم أرََج غِسَ ِاامهلل ٌؾفصحُم أوظُع ٌَ ذُٔبِ ـ

َِ اذلي يسغٔ ويصجٔ املجصمُ  ٍَ ٌَ ... ـ  إْن اكَن ال يصجَٔك إال حمع
ًَ  أرأيَج ادلٌع:  ة ىؾضيصِ رَ املعخسِ  وبػس ْشه اىلصثِ ___2___ ًَ  أرخ  وأخك

ًَ  خيد ؟!م يف رشغٌَّ ربي    .اجلِني، ـال يُلخو ٌػٓا ةؾري ذُبْشا  غص
 ًصا  ىل أخس.هْ ىحعج خِ  واهلسايثُ  ،اهلل إٍُا ْٔ حثتيُج  أرأيج أن اتلثتيَج 

ٔذيَ ٌَ ال أن جيػيَ ليػصاة،  الصمحثَ  يػحُغ  م ُبيّ  اكن أرأيج نيؿ ًٓ ٌِت
 احلاكصة. احلاركثُ  ًٓ اّنلظصاُت املجخٍع، وال أن حالخلَ 
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 حٍدٔ اذلُب، وحٔبثٌ  ُاكصث، وحٔبثٌ  ٌخفاوحات، ـخٔبثٌ  اتلٔباِت أن أرأيج نيؿ 
 .جضء ٌَ ظتػني جضًءالصىض الصب يكيف ٌِٓا  فصح الصب، وحٔبثٌ حُ 

 ـٓشه الصداةيثُ ؟! واّنلساٌث ةصؽً احلصكثِ  ،خالوةً  يخٔبثأن لأرأيج نيؿ 
 .غييٓا احلس لامَ ال أن يُ إال أُٓا أةج ، إَل اهلل دون غيً أخسإ يكفيٓا أن حخَٔب  اتلائتثُ 

ظػؿ كس يَ  ُّأ:واجلٔاب !؟الصداةيث املؤٌِث ويه ْج َُ زَ نيؿ وظؤال كس يُؼِِك:
يق ٌَ طػؿ، ىكَ ةشرة ألُّ رُ  ؛يلع يف املدظٔرولٔ اكن اكماًل، وكس  صءامل

ٔدَ اإليٍان  َٔ ـ ال حيتد أن حػ  حٔبخّ ال يضال ذُتّ الصادق يفو .اىيح ليباىيف  خٍِ
  غسوّ  ، خىت يلَٔل غيجيّ ُصَب 

ُ
 ّ يف ذلم اذلُب.ػْ وكِ اهلل إةيحط: يلتين حصكخُّ ـيً أ

وشن  ،َج ـيّوكػْ  ا بعتب ذٍُب م طصيلً إَل كيتِ  لييأِس  عْ ال حسَ  :اهلل ـيا غتسَ 
اٌر لَِمنح حَاَب َوآَمَن وَ :  مربي  كَٔل  وحشنصْ  .َعُظً َخَدىَوإِِِّن مََغفه  .َعِمَل َصاِِلًا ُثمه اوح

ٌُ اجَلآ، ُتَطاُع َفَتِشُنز، َوُتِؼَصً َفَتِغِفز، ِإهَلْا َوِجُهَل  ًُ اىُىُجىٓ َوَجاُهَل َأِػَظ َأْمز

 .َوُتِجيُة املضطز، َوَتْنِشُف اىُضز، َتِشِفي اىَسِقيٌ َوَتِغِفُز اىَذّة َوَتْقَثُو اىَتىِب

ِِ َػَصآاىَيُهٌ  َّا ػيً ٍ ِِ َدَػآ، يا َحِيِي ََ ٍِ َْاك : يا َقِزِيّثا  َجِهاًل ٍا َػَصِي

 ٌِ ٌِ ِػَثاّدا َغَزُه َْا، فاِرَح َّا َسِتُزَك َػيِي ِِ َغَز تُؼُقِىَتِتَل، وال َتَؼُزّضا ِىَؼَذاِتل، وَىِن

ٍَِهاِىل، وأ ٌِ َمْثَزُج ِإْفَضاِىلُطىُه ِإ َََؼُه  .ْط

ِِ َأْظَه ٍَ ِِ اىَتَجاوس َيا  َِيو َوَسَتَز اىَقِثيِحَيا َحَس امَلِغِفَزج َيا َتاِسَط َيا َواِسُغ ، َز اجَل

َِْتَهً ُم ٍُ ِِ ِتاىَزمَحح، َيا َصاِحَة ُمِو َِّجَىي َوَيا   .ِو َشْنَىي َيا َمِزمَي اىَصْفحاىَيدي

ًَ ُوُجىَهْا  ُْ ُتَحِز َْا، ِّسأُىَل َيا اهلل َأ ٍَىاَلَّا َوَيا َغايَح َرْغَثِت َْا َوَسيَدّا َو َيا َرت

َْار، َوأَّت اىَزءوُف اىَزِح ٍَا ِػْدّا.َػَيً اى ٍَا ِػَْدَك ِتُسىِء  ٍِْا َخرَي  ٌَ ال َتِحِز  يٌ اىَيُه


