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 اإلهداء
لتي املرأة التي مل أشاهد يف حيايت مثلها وا امي, اهدي هذا الكتاب اىل

, واىل أيب ذلك الرجل الذي مل خيلق اهلل مثله أكرمني اهلل بأن جعلني ابنها

ذلك املالك الذي أرسله اهلل ايل فأهلمني الكتابة وكان واىل  آخر,جاًل ر

معي يف كل يشء وساندين ووقف معي وشجعني حتى أكمل هذا 

واىل كل من وقف معي وشجعني  عائلتي واصدقائيواىل  ,الكتاب

 .....شكرًا لكم مجيعاً  لعمل البسيط,وساهم يف انجاح هذا ا
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 املقدمة

, فهنالك  الكثري من األمور التي لن خيربك هبا أحد وعليك ان إقرأ

تعرفها بنفسك, إقرأ لتزداد وعيًا وثقافًة وحكمه , إقرأ حتى تعرف  

إقرأ  حتى تعرف نفسك جيدًا  س واملواقف,التعامل مع النا  كيفية

وتتحرر من عبودية  قلبك لتعيش مطمئنًا مع عقلك, إقرأ فبالقراءة 

ترتقي األمم وتزدهر احلضارات واملدن, إقرأ فالقراءة هي تعويٌض 

 كاٍف عن كل أولئك  الذين مل نقابلهم يف حياتنا....

اخليالية واخلواطر التي من القصص  جمموعةٌ  هذا الكتاب هو 

وأحببت أن أشاركها معكم فأرجوا أن تنال جرت عىل لساين 

 إعجابكم.... 
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 دعوة أم ....

يف الطابق األخري من ذلك الربج السكني ويف الغرفةة التةي لمةل الةرقم 

مل يةر  فيهةا أي يةوٍم مةن  [ جلس فهد يفكر متذكرًا أيام حياته التةي150]

 كةألن مةدير ال ة ر كيف أنه طرد من عمله قبةل شةهرين,تذك السعادة,

فاختلق له ملفات وزورها حتى تبةني  أخيه بدالً عنه, كان يريد تعيني ابن

أن فهد يرسق من ال كة مما جعل فهةد يتةتم املةدير ويتصةاره معةه يف 

ثم تذكر كيف أنه انفصل عن زوجته   كتبه وبالتايل تم طرده من ال كة,م

قريبًا ألهنا كانت تدخل عائلتها يف كل شؤوهنم اخلاصةة األمةر قبل شهٍر ت

ثةم تةذكر كيةف أن   ه فهد فطلقها وأعادها لبيت أهلهةا,الذي مل يستحمل

الديون بدأت ترتاكم عليه فهو مل جيد عماًل آخر مما جعله يبيع بيته ليسةكن 

ه مل يكن هنالك أي يشء يدفعة  لتقة التي كان أجارها مناسبًا له,يف تلك ا

األمر الوحيد   !!ن كل يشء يقول له عليك باالنتحارليكمل احلياة لقد كا

فهةي   مةن احليةاة هةي أمةه,الذي كان حيزنه وجيعله يتمسك بخيٍط رفيع 

لكنةه تةذكر أن   ي تبتسم يف وجهه يف كل وقٍت وحةني,كانت الوحيدة الت

 ثم فكةر يف نفسةه لةن يفتقةدين لديه إخوًة وأخوات ولن حيزهنا فراقه أبداً 
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أخريًا قرر أن يصعد عىل ذلك الكريس الذي كان أمامةه ثةم أدخةل  ,أحد

 عىل ذلك احلبل يف رأسه الذي كان قد ربطه باملروحة السقفية وشده قليالً 

مل   أحس بأنةه يصةاره مةن أجةل احليةاة  !!عنقه ثم قفز من عىل الكريس

نةزول أو بقدميةه اةاوالً اليتوقع أن املةوت هبةذه الصةعوبة يةل يةرفس 

ارختةت يةداه وتصةلبت قةدماه وحةل   السقوط ولكن من غةري جةدو ,

ًة مةن يف اجلانب اآلخر تلقت أم فهد قبل دقيقتةني رسةال ,السكون أخرياً 

أمي أعذريني ولكن كان جيب عةَّ  أن أفعةل }ولدها فهد كان يقول فيها 

أحست برعتٍة ترسي يف جسمها وهي تقرأ   }هذا اليشء منذ وقٍت طويل

تلك الرسالة سألت اهلل أن حيفظه هلا من كل رش ومكروه وقالةت االلهةم 

به ولكنه  االتصالثم حاولت   فال ترين فيه مكروهًا ( ابنيإين استودعتك 

 ر من ع ين مرة ولكن مةن دون جةدو ,مل جيبها عاودت االتصال ألكث

فندق اتصلت رسيعًا به فأجاهبا مويةف ثم بحثت يف هاتفها لتجد رقم ال

أخربته أهنا تعتقد أن ولدها يقدم عىل أذية نفسةه وأعطتةه رقةم  االستقبال

 االحتياطيةةأخذ املويف النسخة   وطلبت منه ان يذهب ويتفقده, غرفته

للطابق األخري عندما وصل للغرفة طةرق   من مفاتيح تلك الغرفة وصعد

فةتح البةاب ي جيةب أحةد عنةدها قةرر أنالباب مرًة ومرتني وثالثة فلةم 
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كان فهد ممدًا عىل األرض وقةد انقطةع احلبةل  وعندما فتحه وجده هناك!

تقةدم املويةف  ,الذي كان مربوطًا باملروحةة وسةقط فهةد عةىل األرض

باإلسعاف برسعه ثةم  اتصل جس  نبضه فوجد فيه نبضًا خفيفًا,مذعورًا و

ت اإلسعاف وأخةذوا فهةد اتصل بوالدة فهد وأخربها بام حدث ثم وصل

بعد  أربِع ساعاٍت من احلادث فتح فهد عينيه ليجد نفسه يف , إىل املستتفى

ين  يف بداية األمر أنه يف  يض عىل فراٍش أبيض وبمالبس بيضاء!مكاٍن أب

فسه متعمةدًا فكيةف ومن يقتل ن االنتحاراجلنة ولكنه تذكر بأنه أقدم  عىل 

من الغرفةة فوجةد أمامةه اجلانب اآلخر  !! أدار وجهه إىليذهب إىل اجلنة

 عند رأسه والدموه تسةيل مةن عينيهةا,؟؟ لقد كانت أمه تقف جنة الدنيا

, يدهيا بقوة وأخذ يقبلهام معتذرًا منها ملا فعله وسأل اهلل أن يسااه احتضن

دة والفضل يف ذلك يعود لدعوة عندها علم  بأن  اهلل قد كتب له حياًة جدي

 ……أمه

 

****************** 
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 وفاء رجل ...

 غريب جيةذهبا  يف أول يوٍم يف اجلامعة وحينام التقت نظراهتام
ٍ
أحست بيشء

أقةرب إىل أن يكةون  شيئاً   و أن هناك رسًا غريبًا يف عينيها!وأحس ه اليه,

وأحس هةو أهنةا هةي   أحست هي أنه فارس أحالمها,  تعويذًة سحريه؟

ًا بعالقةٍة أشةبه بةأن تكةون ارتبطةا معة, األجدر بأن تكون نصفه اآلخةر

جتاوزا معًا كل املتاكل وكانا حقًا روحًا واحده ولكن بجسةدين   خياليه,

 بحلوهةا ومرهةا  هام ومهةا معةًا,يلربع سنواٍت مرت عوبعد أ, منفصلني

وسوف خيربها   !وقبل يوم عن عيد ميالدها أخربها أنه قد أعد  هلا مفاجأة

وعنةدما التقيةا يف  ! ستكون هي هديته لعيد ميالدهاو  هبا غدًا يف الكلية؟

أتى اليها وقد   ,اليوم التايل وقد كانت متتوقًة لتعرف ما هي تلك املفاجأة

  !!كانت ترتسم عىل وجهه نرضاٌت ومالمح مل تعرف أن متيزها أو تفرسها

تعةرفني أين أحببتةك كثةريًا طةوال هةذه , وقف أمامها وجهًا لوجه وقال

ولكن حدث يشء   طر عىل بايل أن أفكر بغريك أبدًا,وإين مل خيالسنوات ,, 

, صةار صةوته أكثةر سبان ولن تفهميه حتى ولو رشحت لةكمل يكن باحل

خلطبة فتاة ولقةد  علينا أن نفرتق ألين الليلة سوف أتقدمحِدًة االن وقال, 
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حقةًا  هةل هل هي مزحةة؟ مل تصدق ما تسمعه, ! أخربت أمي باملوضوه

؟ مل ومن يا تر  تلك التي يريد خطبتهةا سوف يرتكها هكذا بكل سهوله!

أرادت أن تسقط  ه تفيض من عينيها من دون أن تتعر, تتعر إال والدمو

 من غري وعٍي منها, مل تةتكلم وال بكلمةٍة واحةدة, ارضًا ولكنها متاسكت

وصلت إىل البيةت ودخلةت  ,دارت وجهها وخرجت مرسعًة من الكلية

تها وأغلقت عىل نفسها الباب وارمتت عىل الرسير وأخذت جتهش يف غرف

 مها عليها الباب ولكنهةا مل جتبهةا,طرقت أ البكاء بكل ما أوتيت من قوه,

يف السةاعة  سةبب هةذا البكةاء ولكةن مةن دون جةدو ؟أرادت معرفة 

ومل تنتبةه عةىل نفسةها ,, اءًا وبعد أن نامت من شدة البكةاء, السادسة مس

نغمة الرسائل تلك كانةت  ىل صوت هاتفها يرن بنغمٍة مميزة,عاستيقظت 

 أخذت اهلاتف وقرأت تلك الرسالة وكان اتواهةا كةاآليت ! تعرفها جيداً 

ريق وعىل بعد أنا اآلن يف الط  حبيبتي أردهتا أن تكون مفاجأًة مميزة,عذراً )

قومي والبيس ثيابًا مجيلةة فةأمي معةي وقةد أتةت  ع  دقائق عن بيتكم,

 ( خلطبتك إيل

  !!عن الرجال ألدث وليس عن الذكور هكذا يفي الرجال بوعودهم,
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 بني العبقرية واجلنون

ولت   مدينٍة من أكثر مدن العامل شهرًة,ويف   ,يف إحد  التواره املزدمحة

جلةس ذلةك الرجةل املتسةول ذو   ,إحد  أكرب البنايات يف تلك املدينةة

  بانت عىل مالاةه آثةار تعةب السةنني,التعر املجعد والثياب الباليه وقد 

كان   وكان يفرتش األرض ويتلحف السامء, وقد اختذ هذا املكان منزالً له

هةو ذلةك اجلميع يمر عليه من دون أن يعريوا له أي اهتامم أو يعرفوا من 

  !! ٍد متسولفمن سيهتم ألمر رجٍل مت !!رجللا

كونيةة ويف أحد األيام مرت جمموعٌة من طالب كلية العلةوم الفيزيائيةة ال

وكةانوا يتناقتةون يف مسةألٍة معقةدة قةد   من أمام هذا الرجةل املتسةول,

أخربهم هبا الربوفيسور امل ف عليهم وقد قال يف تلك املحةاةة التةي 

ألقاها عىل مسامعهم بأن تلك هي مةن أعقةد املسةائل الفيزيائيةة التةي مل 

  !!يسةةةةةةةةةتطع حلهةةةةةةةةةا إال شةةةةةةةةةخٌص واحةةةةةةةةةد

  ديثهم حةول تلةك املسةألة,وصادف أن سمع هذا املتسول بعضًا مةن حة

  "كةةم سةةتعطونني إن حللةةت لكةةم هةةذه املسةةألة ؟؟ "م هلةة فقةةال

 التفتوا مجيعًا إىل مصدر الصوت متوقعني أن املةتكلم هةو مةن املثقفةني أو
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األساتذة ولكةنهم اسةتغربوا كثةريًا عنةدما شةاهدوا ذلةك املتسةول هةو 

 واكتفةى بالصةمت البقيةة,  واستهزأ آخر,  ضحك أحدهم,  !!املتحدث

 (مةةةن أنةةةت حتةةةى لةةةل  هةةةذه املسةةةألة ؟ ا, بيةةةنام قةةةال أحةةةدهم

صمت املتسول قلياًل ثم عاد ليأكّد هلم أنةه قةادٌر عةىل حةل هةذه املسةألة 

  !!بغضةةةةةةةةةةون بضةةةةةةةةةةع دقةةةةةةةةةةائق فقةةةةةةةةةةط

 وا الةذهاب بعيةدًا عةن ذلةك املجنةون,مل يصدق أحٌد منهم كالمه وأراد

دعونا نعطيه هذه املسألة ولنر  ماذا سيفعل فنحن  ا, ولكن قال أحدهم

 أعط وه تلك الورقة التةي كتبةت فيهةا املسةألة وأعطةوه , )"شيئاً لن نخرس 

حك  ذلك املتسول رأسه قلياًل ثم بارش  بحةل   ورقًة وقلاًم وجلسوا حوله,

 أهنى حل املسألة وأعطاهم الورقةة, مل متر سو  ع  دقائق حتى  املسألة,

عندما شاهدوا النتيجة األخرية التي كانت تطابق متامًا نفس النتيجة التةي 

كيةف   ندهتوا مجيعًا ومل يصدقوا أعيةنهم,أخربهم هبا ذلك الربوفيسور ا

 ؟فعلها ذلةك املتسةول !! كيةف اسةتطاه أن حيلهةا بكةل تلةك السةهولة

ذهبوا بعد ذلك إىل الكلية وأعطوا احلةل ألسةتاذهم وتفاجةأ هةو اآلخةر 

فصةديقه العةامل الوحيةد الةذي   م عن الذي حل  هلم تلك املسةألة!سأهلو

حتى إن  بعض الناس قةالوا إنةه , استطاه حلها قد اختفى منذ فرتٍة طويلة
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  !!صةةةةار جمنونةةةةاً  قةةةةد مةةةةات وقةةةةال آخةةةةرون إنةةةةه قةةةةد

م بحل املسألة بوقٍت قصرٍي أخربوه بقصتهم مع ذلك املتسول وكيف أنه قا

أخةذوه إىل املكةان الةذي   الربوفيسور خذوين إليةه,ا قال هلم , عندهجداً 

شاهدوا فيه ذلك املتسول وعندما نظةر الربوفيسةور إىل الرجةل اجلةالس 

لقةد كةان  ,هناك دمعت عيناه فقد عرفه برسعة رغم التغري الذي بدا عليه

ن ذلك الرجل هو صديقه العامل الذي كان يعمل عىل نظرياٍت ومسائل كا

ولكنةه وصةل يف ابحاثةه إىل مرحلةٍة     الب ةية,من شأهنا أن تغري جمةر

 , ا حدود املعقول فكام يقال دائامً خطريٍة جدًا جتاوز فيه

 (إن  بةةةةةةني العبقريةةةةةةِة واجلنةةةةةةون خةةةةةةيٌط رفيةةةةةةٌع جةةةةةةداً ) 

وقد ختطى هذا الرجل حدود العبقرية وانقطع ذلك اخليط الرفيع وأصبح  

 …ما هو عليه اآلن

 

***************** 
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 اخلامتةحسن 

 ,شةةةةةةةةاٌب يف الثالثةةةةةةةةني مةةةةةةةةن عمةةةةةةةةره,  أمحةةةةةةةةد

بل كان   مل يكن يستمع لنصيحة أحد,  ولعب,قىض أمحد فرتة شبابه يف هلٍو 

ل كةان ي ةب اخلمةر ويفعة  يش عىل وفةق مةا يمليةه عليةه شةيطانه,يم

لون أن ت ِعب  ابواه كثريًا وهم حياو  ومل يركع يف حياته هلل ركعه,  الفواحش,

ولكةن عبثةًا فهةو كةان يعةيش يف عاملةه   الطريةق الصةحيح,يرشدوه إىل 

 زادوه سوءًا وعلموه عىل اإلدمان عةىل , اخلاص
ٍ
تعرف  أمحد عىل أصدقاء

ويف يوٍم من األيام دخةل أمحةد إىل البيةت فوجةد أبةاه أمامةه , املخدرات

 ...وحليته تقطر من ماء الوضةوء ,, ابتسةم األب يف وجةه ابنةه وقةال لةه

نه قةادٌر عةىل أن بني عليك أن تدرك بأن  اهلل مطلٌع عليك وبأنه سبحا يا {

لعله سبحانه أن يغفر لةك مةا إىل اهلل واستغفره  فتب, يأخذك برمتة عني

ولكةن أمحةد كةان يتةعر  }من حياتةك وحيسن إليك يف ما بقيىض قد م

وهنا قرر أن خيرج  وهذا الكالم الكثري, بامللل من هذه النصائح املتواصلة

خرج أمحد من البيت وركةب سةيارته , من البيت وهذه املرة لن يعود أبداً 



 
17 

وهناك يف املنزل رفع والده يديه مبةتهاًل  وانطلق مرسعًا مبتعدًا عن املنزل,

 ... )العاملنيرب  اللهم رده إليك ردًا مجياًل يا, )إىل اهلل يف الدعاء وقال

بسيارته وأغمةض عينيةه وأخةذ يلةتقط  عىل الطريق الرسيع توقف أمحد 

مل يصدق ما حةدث قبةل حلظةات   نفاسه وكان قلبه ينبض بتكٍل رسيع,أ

ولكنه نجةا بأعجوبةة !! فقةد  ,يفصله عن املوت خيٌط رفيٌع جداً  لقد كان

 ....أمامه ثم انحرفت عنه بلمح البرص مرت تلك التاحنة من

أدار أمحةد مقةود السةيارة , أدرك اآلن باهنا رسالٌة من اهلل لكي يعود إليةه

, وعنةدما وصةل دخةل إىل هنةاك وقب ةل توجهًا من غري إدراٍك إىل البيتم

مل تكد أمةه  إليها لكي تسااه ثم سأل عن أبوه,رأس أمه وقدميها وتوسل 

أن تنطق بحرف حتى سمعا معًا ذلك الصوت الةذي كةان يسةمعه أمحةد 

 ولكنة  ,سنني ولكنةه مل يكةن يةؤثر فيةهطوال تلك ال
ٍ
ه اآلن أحةس بيشةء

اهلل أكةرب اهلل  "  لقد كان ذلك الصوت هو صوت أبيه يرفع النداء  غريب,

وتوضأ وخرج متوجهةًا إىل  ذهب أمحد إىل احلامم ,من مسجد احلي  "أكرب

أمحةد إىل املسةجد  , كانت هذه هةي املةرة األوىل التةي يةدخل هبةااملسجد

  !!واألخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية
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األخرية وبعد أن سلم  اإلمةام التفةت فبعد أن أقيمت الصالة ويف الركعة 

املصلني إىل ذلك التخص الغريب الذي كان يف آخةر الصةف والةذي مل 

 قةام املةؤذن , قةاموا ليحركةوه فسةقط ميتةًا!يقم من السجود حتةى اآلن

لقد كان ذلك التخص هو ابنه    عىل امليت فخر عىل ركبتيه باكيًا,ليتعرف 

 ...دأمح

 إنةةةةةام العةةةةةربة بةةةةةاخلواتيم ليسةةةةةت العةةةةةربة بالبةةةةةدايات, 

  "اللهم إن ا نسألك حسن اخلامتة يا أرحم الرامحني "

 

 

******************** 
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 إميان ملحد

جلس الربوفيسور روبرت   ,يف أحد املطارات الدولية ويف صالة االنتظار

ينيةة ملختلةف املةذاهب اخلبري والباحث يف جمال األديان والدراسةات الد

منتظرًا طائرته التي من املفرتض أن تصل يف الساعة التاسعة   والديانات ,

 , عات التي كانةت لديةه اةاةة فيهةاصباحًا حتى تنقله إىل إحد  اجلام

  !!كان قد وصل بدارساته وبحوثه إىل مرحلٍة صار ينكر فيهةا وجةود اهلل

بفكةرة  فقد درس املسيحية واإلسالم واألديان األخةر  ولكنةه مل يقتنةع

عله يةؤمن بةاهلل كان ينتظر إشارًة أو عالمًة جت  وجود إلٍه يدير هذا الكون,

التي قةد أعةدها قرر أخريًا أن يلقي تلك املحاةة   ولكن مل حيدث يشء,

 بعناية  منذ أسبوه تقريبًا,
ٍ
كانت الساعة  كان قد مجع أوراقه وأعد  كل يشء

كان موعد   !!طائرة حتى اآلندقائق ومل تصل ال تتري إىل التاسعة إال ع 

وكانةت الرحلةة تسةتغرق    متام الساعة الثانية ع ة يهةرًا,املحاةة يف

حتى يصةل إىل   الث ساعاٍت عىل األقل يف السيارة,ساعتني يف الطائرة وث

مةن ا دقت الساعة يف املطار متةريًة إىل إهنةا التاسةعة متامةاّ  تلك اجلامعة,

قال ذلةك اةدثًا نفسةه وقةام ليجمةع  )مالواضح أن الطائرة لن تأيت اليو
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, توجه إىل مويف االستقبال خمربًا إيةاه أنةه يريةد إلغةاء حاجياته وأوراقه

أخذ نفسًا طةوياًل ثةم شةغل   ه إىل سيارته املركونِة خارجًا,رحلته ثم توج

ة قبةل وصل الربوفيسور إىل اجلامع, سيارته وانطلق سالكًا طريقًا خمترصاً 

 اسةةتقبله أحةةد األسةةاتذة صةةارخاً   املحةةاةة,ربةةع سةةاعة عةةن موعةةد 

ابتسم الربوفيسور ابتسامة ( بروفيسور روبرت محدًا للرب عىل سالمتك)

عن أيِّ رٍب يتحدث هذا وهةل هنةاك رٌب يف هةذا ا جماملة وقال يف نفسه

تكلةم  ( , ؟؟خريًا أهيا األسةتاذ مةاذا هنةاكا ,ثم أجابه بعد ذلك( , العامل

لقد تم اختطاف الطائرة التي كةان مةن ا ,ومتوتراألستاذ بصوٍت مرتبك 

املفرتض أن تكون فيها لتجلبك إىل هنا من قبل عصابة وقد سةألوا عنةك 

جتمةد روبةرت يف مكانةه ومل يعةرف (   !!باالسم ثم قاموا بتفجري الطائرة

, مةرت أمةام ا الذي حدث يشٌء أشةبه باملسةتحيلماذا يقول لقد كان هذ

ي وتذكر ما قد أتى اليةوم تبها عن فكره اإلحلادعينيه كل الكتابات التي ك

لقد أتى إىل هنا ليلقي ااةًة ينكر فيها وجود اهلل ثةم هةا هةو  من أجله,

بالتأكيد فمن غةري اهلل  تدخاًل ربانيًا  ينجوا بأعجوبة من املوت !! لقد كان

يمكنه أن ينجيه من كل ذلك ؟؟ انتبه أخريًا إىل ساعته التي تتري إىل أنه قد 

, رمى أوراقه أرضةًا وأخةذ نفسةًا عميقةًا حان اآلن موعد إلقاء املحاةة
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ثةم وقةف عةىل  احلضور الغفري بالتصفيق احلةار, استقبله ودخل القاعة,

لقد أتيت إىل هنا اليةوم وكنةت عازمةًا ا املنصة وقال بعد أن حي ا احلضور 

 عىل أن أتكلم لكم عن موضوٍه كنت قد أجريت عنه الكثري من البحةوث

والدراسات وتوصلت إىل مرحلٍة أخرية ونقطٍة مهمه أنكرت فيها وجةود 

, عدل سةرتته قلةياًل ثةم أغمةض ولكن وبعد الذي حدث يل  اليوم  !!اهلل

 ...عينيه وأخذ نفسًا عميقًا وقال

خرج من القاعة  ثم )أنا أشهُد أْن ال إله إال اهلل وأن  امدًا رسول اهلل (

 !!تامتاركًا اجلميع يف ذهوٍل 

 

 

 

****************** 
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 )وإذا مرضت فهو يشفني(

, استيقظ امةد بعةد أن شةعر بةأملٍ ساعِة الواحدِة بعد منتصف الليليف ال

استعاذ باهلل   وكأن  نواقيس احلرب تدق يف رأسه,فضيٍع يف رأسه ,, أحس  

أخذ كبسةولًة مهدئةًة للصةداه   التيطان الرجيم وقام ليغسل وجهه, من

 ....وأخر  منومه وعاد ليكمل نومه

 دًا أنه صداٌه عادي سببه اإلرهاقيف اليوم التايل نيس  امٌد ذلك األمل معتق 

ولكن اعتقاده كان خاطئًا فقةد عةاد   العمل وضغوطات احلياِة الكثرية,يف

حلبةوب التةي أخذ ا  ,األمل ليرضب مرًة أخر  وكان أشد  من املرة السابقة

  …يأخذها كل مرة فخف  عليه األمل وأكمل يومه بتكٍل طبيعي

بمرور األيام أصبح األمل يزداد بتكٍل غري اعتيادي فقةرر امةد أن يةزور 

دخل إىل عيادة الطبيب بعد أن أخةذ كةل  ,الطبيب ليعرف سبب هذا األمل

أخذ الطبيةب   وجلس ليستمع إىل ما يقوله الطبيب,الفحوصات املطلوبة 

األوراق ونظر فيها ثم تغريت تعابري وجهه أخذ نفسًا عميقًا وقال بصوٍت 

عليك أن تؤمن بقضاء اهلل وقدره وأن اهلل إذا أحةب  عبةدًا ا ,يتوبه احلزن

أنت يا امد مصاٌب بمرِض الرسطان ويف مراحل متقدمة من هذا   ابتاله,
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هو سبب ذلك الصداه الةذي حيةدث املرض وقد وصل إىل الدماغ وهذا 

  تتجاوز التهرين عىل أكثر تقةدير,يف احلقيقة أنت ستعيش لفرتٍة ال  ,لك 

إن أردت أن تبقى هنا يف املستتةفى وتأخةذ جةره الكيميةاوي أو ختةرج 

 (لتكمةةل مةةا تبقةةى مةةن حياتةةك بتةةكٍل طبيعةةي فةةاألمر عائةةٌد إليةةك

احلةزن ولكنةه وجةد سكت  الطبيب معتقدًا أن امدًا سيصاب بةاهللع أو 

  …نظةةرة  لةةدٍي وإيفار يف عينيةةه مل يرمهةةا يف عينةةي أي مةةريٍض أبةةداً 

احلمد هلل عةىل كةل حةال ثةم شةكره   امد يف وجه الطبيب وقال, ابتسم

 ,وخرج من املستتفى وهو عةىل يقةنٍي تةام بةان اهلل قةادٌر عةىل أن يتةفيه

تةار الوقةت أخ عىل هةذا املةرض, امد إىل البيت وقد قرر أن ينترص عاد

الذي أحس  به باألمل ألول مرة ليقةوم فيةه ويصةَّ هلل ركعتةني ثةم يبتهةل 

ويدعوا اهلل وحيمده ويتكره عىل كل نعمه الظاهرة والباطنة وخيةتم ذلةك 

بالصالة عىل النبي امد إىل أن يأذن املؤذن لصالة الفجر ثم يذهب ليصَّ 

  ....الفجةةةةةر مجاعةةةةةة يف املسةةةةةجد القريةةةةةب مةةةةةن بيتةةةةةه

ومل يعةد يتةعر  أن نيس املرض متامًا,عىل هذه احلال فرتًة طويلة إىل  استمر

املدة التي قد حةددها لةه الطبيةب قةام بة جراء  انقضتوبعد أن   بأيِّ أمل,

عنةدما   أجراها أول مرة وذهب للطبيب نفسةه,الفحوصات نفسها التي 
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دخل عىل الطبيب وأعطاه الفحوصات وقةف الطبيةب عةىل قدميةه غةري 

  !!تةةةةةةةةةةةةراه عينةةةةةةةةةةةةاه مصةةةةةةةةةةةةدق ملةةةةةةةةةةةةا

 هةل أجريةت؟ مستحيل؟ هل ذهبت إىل طبيٍب آخةر ؟علت؟ ماذا فكيف

 ؟عمليةةةةةةًة مةةةةةةا؟ هةةةةةةل أخةةةةةةذت عالجةةةةةةًا خاصةةةةةةاً 

لقد كانت التحاليل والفحوصات التي أمامه تتري إىل أن امد ليس به أي 

  !!أثةةةةةةةةةٍر للرسةةةةةةةةةطان وال أي أثةةةةةةةةةٍر للمةةةةةةةةةرض

 ...هبذه الكلةامتالنرص ومل ينطق إال  ابتسامةامد يف وجه الطبيب  ابتسم

ْتةةةةةةةةةةةةةةةةِفنيِ ا ِرْضةةةةةةةةةةةةةةةةُت ف ُهةةةةةةةةةةةةةةةةو  ي  ا م  إِذ   (و 

يقينًا بأن األمةور كلهةا بيةد إلةه الكةون  ازدادثم خرج ليكمل حياته وقد 

    ....الذي إذا أراد شيئًا ف نام يقول له كن فيكون

 

********************* 
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 حياة بعد موت
األبيض املحاط بالكثرِي [ وعىل ذلك الرسير 4يف الغرفة التي لمل الرقم ]

, من األجهزة كان ممدًا هناك بال حراك وغائبًا عن الوعي منذ مخسة أشةهر

وراحةت   التعب والضةيق واحلةزن, وقفت هي تنظر إليه بعينني يملؤمها

تتذكر تفاصيل ذلك احلادث املؤمل الذي حدث هلام قبل مخسة أشهر حيةنام 

يف  كةم( 100ا برسةعة تسري نت السيارةكانا يف طريق العودة للمنزل وكا

الغريةب الةذي اعةرتض  ويف منتصف الطريق خرج ذلك اليشء ,الساعة

 ذا اليشء ف ن الظةالم حةال دون ذلةك,مل يميزوا ما هو ه  طريق السيارة,

أراد هو أن يضغط عىل املكابح ولكنه ادرك أن األوان قد فات وحتةى لةو 

خةريًا ان قةرر أ, ضغط عىل املكابح ف نه حتاًم سوف يصطدم بذلك اليشء

ولكنه فقد السيطرة عىل السيارة وأخذت تتقلب  يدير املقود لينحرف عنه,

 ....اكثةةةر مةةةن مةةةرة إىل أن اسةةةتقرت أخةةةريًا رأسةةةًا عةةةىل عقةةةب

 روح تعافت منهةا متامةًا بعةد شةهرين,سوٍر وكدماٍت وجأصيبت هي بك

وأصيب هو يف ةبٍة وحيدٍة يف رأسه أدخلته غيبوبةًة مل ُيفةق منهةا حتةى 

 …اآلن
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قال األطباء بأنه حيتاج إىل معجزٍة حتى يعود إىل احلياة الطبيعية وخيرج من 

و لكنها مل تعرتف يف كالم األطباء فهةي تةؤمن بةأن اهلل هة !!تلك الغيبوبة

 ....التةةةايف واملعةةةايف وأن كالمهةةةم مةةةا هةةةو إال حةةةرٌب عةةةىل ورق

فبعد أن لبثت شهرين يف الفراش وتتافت أخذت تةزوره بتةكٍل يةومي 

ويف ذلك اليوم  يات ثم تترضه هلل بالدعاء ليتفيه,وتقرأ عليه بعضًا من اآل

 .....قةةةةةةرأت مةةةةةةن سةةةةةةورة ا يةةةةةةس( قولةةةةةةه تعةةةةةةاىل

ِهي   ( ن حُيِْيي اْلِعظ ام  و  ِميم  ق ال  م  ا ُقْل  •ر  ِييه  ةِذي حُيْ ا ال  ةأ ه  ل   أ نت  ة أ و  ٍة م   ۖ  ر 

ُهةةةةةةةةةةةةةو   ْلةةةةةةةةةةةةةٍق  بُِكةةةةةةةةةةةةةلِّ  و  لِةةةةةةةةةةةةةيمٌ  خ   (ع 

  ....قوله تعاىل ( ا احل  ومن سورة

ْتةي ِة اهلل ِ ا ةْن خ  ًعا مِّ ةدِّ ت ص  اِشًعا مُّ ْيت ُه خ  أ  ر  ب ٍل ل  ْلن ا هذا اْلُقْرآن  عىل ج  ْو أ نز   ۖ  ل 

تِْلةةةةةك   ةةةةةهُب ا اأْل ْمث ةةةةةاُل  و  ل ُهةةةةةمْ  لِلن ةةةةةاسِ  ن رْضِ ع  ةةةةةُرون   ل  ك  ت ف   (ي 

 …ا غةةةةةةةةةافر( قولةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةاىل ومةةةةةةةةن سةةةةةةةةةورة

ُيِميُت  ا ۖ  اُهو  ال ِذي حُيِْيي و  ي ُكةونُ  ف  ِذ  ةُه ُكةن ف  ُقةوُل ل  ة ِن ام  ي    )قىض أ ْمةًرا ف 

مل تصدق ما تراه عيناها يف أول األمةر   وإذا به حيرك إحد  يديه, ثم فجأة

سةقطت مةن عينيهةا   إليه وهو يفتح عينيه وحيةرك شةفتيه,لكنها انتبهت 
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 ديه ومسح الدموه عن وجهها وابتسم,فرفع ي  الدموه من دون أن تتعر,

 ٍة طويلة وهنةاك كنةت يف حلةٍم غريةب,أشعر وكأين نمت لفرتا ,ثم قال

أيفخ لفةرتٍة مل أعةرف  حلمُت بأين سقطت يف حفرٍة مظلمه وبقيت هناك

أن غلبني التعب ونمت ومل أشعر إال بصوٍت يناديني ويٍد متتد  مقدارها إىل

يل لتخرجني من ذلةك الظةالم الغريةب, ففتحةت عينةي وإذا هبةا أنةِت إ

 (فتةةةةةةةةةةةكرًا هلل ألنةةةةةةةةةةةِك معةةةةةةةةةةةي أمةةةةةةةةةةةامي,

احلمد هلل الذي مل خييةب ينةي  فبادلته هي االبتسامة أيضًا وقالت يف قلبها

طبيعةي مةرًة أخةر  تةاركني ثم خرجا معًا ليامرسا حيةاهتام بتةكٍل   فيه,

 …األطبةةةةاء يف حةةةةريٍة مةةةةن أمةةةةرهم ولسةةةةان حةةةةاهلم يقةةةةول

 }ةكيف أفاق هذا الرجل!! حقًا إهنا معجز{

 

****************** 
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 تنبيه عجيب
دخل بيته وقةد كةان  ,يف الساعة اخلامسة عرصًا وبينام كان عائدًا من عمله

 مرهقةةةةةةًا مةةةةةةن العمةةةةةةل فقةةةةةةد كةةةةةةان يومةةةةةةًا طةةةةةةوياًل 

  ل عنه وذهب لي ب قدحًا من املاء,فتغاف  يرن, وإذا هباتف املنزلوشاقًا 

   ....فعاد اهلاتف لرين مرًة أخر  فذهب متثاقاًل ورفع سامعة اهلاتف

 ؟؟نعم من هناك

 ؟؟هةةةةةةةةةل هةةةةةةةةةذا منةةةةةةةةةزل السةةةةةةةةةيد فةةةةةةةةةالن 

  ...لدث الذي كان عىل الطرف اآلخر من اهلاتف

   ؟؟نعم هذا أنا تفضل من أنت

أنا من قسةم الطةوارل لقةد وقةع حةادُث ا ارتبك التخص اآلخر وقال 

 نرجةوا  ا عىل رقم اهلةاتف يف افظةة امليةت,مروه وهناك جثة ولقد عثرن

 ....منةةةك احلضةةةور لتتعةةةرف عةةةىل اجلثةةةة ونقةةةوم بةةةاإلجراءات

 ؟؟ومةةن هةةو صةةاحب اجلثةةة  ؟؟كيةةف ومتةةى حةةدث  ؟؟حةةادث 

 .....ال نعرف شيئًا فقط تعال إىل هنا برسعة
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  ...دقائق ضون ع حسنًا سوف أكون هناك يف غ 

وكيةف  أغلق سامعة اهلاتف والتفكري يتغل باله تر  من يكون هذا امليت

 ؟؟لكثري من األسئلة تتصةادم يف عقلةه!! واوصل رقم اهلاتف اىل افظته

دخةل قسةم الطةوارل وعنةدما رآه   ع  دقائق ووصةل إىل املستتةفى,

 ؟؟ومل يصةةةدق مةةةا تةةةراه عينةةةاهام فزعةةةًا الطبيةةةب املسةةةؤول قةةة

  )!!اجلثةةة يف ثالجةةة األمةةوات تفضةةل مةةن هنةةا,اقةةال الطبيةةب 

وصلوا إىل الثالجة ودخل هذا التخص لري  اجلثة وعندما رفةع الغطةاء 

  !!األبةةةةةيض سةةةةةقط أرضةةةةةًا مةةةةةن هةةةةةول الصةةةةةدمة

 ؟اكيةةةةةةةف؟ مةةةةةةةن؟ هةةةةةةةل أنةةةةةةةا يف حلةةةةةةةم أم مةةةةةةةاذ

ه كان واضحًا لقد وجد نفسه ممددًا هناك والدماء متلئ جسمه ولكن وجه

 ....لقةةةةد فهةةةةم اآلن فةةةةزه الطبيةةةةب عنةةةةدما رآه !ومعروفةةةةًا!

 ....راحةةةةت الةةةةدنيا تةةةةدور بةةةةه والرعةةةةب بةةةةاٍد عةةةةىل وجهةةةةه

 ويف حلضةةه صةةمت وضةةع شةةخٌص مةةا يةةده عةةىل كتفةةه وقةةال لةةه 

 )انتبةةةةه فأنةةةةت تسةةةةري يف االجتةةةةاه اخلةةةةاطئ ورسعتةةةةك عاليةةةةة(

التفت لري  من املتكلم ولكنه مل جيةد نفسةه يف املستتةفى ومل يةر  ذلةك 
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بل وجد نفسه يف سيارته وهو حقًا كةام قةال الرجةل  !!التخص املجهول

ضةغط عةىل املكةابح بكةل قوتةه  ة,ن يتجه نحو اهلاوية وبرسعة جنونيكا

  !!فتوقفةةت السةةيارة وعنةةدها محةةد اهلل كثةةريًا ألنةةه نجةةاه مةةن املةةوت

 .....املسألةوفهم اآلن 

لقد كانت تلك الرؤيا رسالًة مستقبليه ملا سيحدث لةه لةو مل حيصةل عةىل 

 ....ذلك التنبيه العجيب

 

 

********************** 
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 االستيقاظ االخري
 …قال الطبيب الذي كةان يراقةب جهةاز دقةات القلةب  !!!لقد فقدناه

م فا عىل قال الطبيب الذي كان  ؟؟؟ أحرضوا جهاز الصعق الكهربائي

  ...املريض

 ...يفخ آخر أعطوه جهاز التنفس االصطناعي

مة دلةت قطعةًا الكل ينظر إىل ذاك اجلهاز الذي كان يرسم خطوطًا مستقي 

ولكنةةه كةةان مسةةتيقظا ويسةةمع كةةل يشء   ؟؟؟عةةىل مةةوت ذاك املةةريض

  !!!بوضوح ولكن كان هناك يشء ما يعيق حركتةه ويمنعةه مةن الكةالم

خًة قوية وأخذ ينظر عن يمينةه وشةامله مسةتغربًا وفجأة انتبه ويفخ يف

وصار يفرك عينيه بقوة وأخذ يتنفس بتكٍل رسيييع وأخذ يتحسس نبض 

 ....قلبه

   !!!عندها فقط أدرك أنه كان يف كابوس

ولكنه مل يسةتيقظ  ,ثم استعاذ باهلل من التيطان الرجيم وعاد ليكمل نومه

 ؟؟؟ بعدها أبداً 
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  حبوب االنتحار
  !!لالنتحةةاردخةةل أحةةدهم صةةيدليًة قاصةةدًا أن يتةةرتي حبوبةةًا 

 فقةةد سةةئم مةةن احليةةاة ومل يعةةد يطيةةق البقةةاء أكثةةر مةةن ذلةةك ؟؟

جرعٌة زائدٌة من هذه   رشيطًا من حبوٍب عاديه وقال له,فأعطاه الصيدالين

 ...احلبةةةةةةةةةوب وسةةةةةةةةةتكون يف عةةةةةةةةةداد األمةةةةةةةةةوات

 ....وسأل الصيدالين البدايةشك الرجل قلياًل يف 

 هةةةةةل أنةةةةةت متأكةةةةةٌد مةةةةةن مفعةةةةةول هةةةةةذه احلبةةةةةوب ؟؟ 

 ...أجاب الصيدالين

ولكن مجيع من أخذوا من هذه احلبوب مل يعودوا  أنا ال أعرف, يف احلقيقة

 ؟؟؟ إىل هنا أبداً 

أخذ تلك احلبوب وخرج, ويف اليوم التايل كةان إسةمه معلنةًا يف صةفحة 

 الوفيات....

****************** 
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 اىل أمي
 ويةةةةةةا نبويةةةةةةًة يف اخلُُلةةةةةةق يف اجلةةةةةةامل,يةةةةةةا مالئكيةةةةةةًة 

 يةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةاحبة  القلةةةةةةةةةِب احلنةةةةةةةةةون والةةةةةةةةةدافئ 

 ...أكتُب إليك

  !!ال تصدقي التاريخ والقوانني يا أمي فبعض من وضعوا ذلةك أغبيةاء 

أغبياٌء هم كيف إهنم مل يعرفوا أنةِك  اخربونا أن عجائب الدنيا سبعه,لقد 

 ؟؟أعجوبة الدنيا الثامنة

فكيةف  !! ت ال يمكن أن تقع يف أيامنةا هةذهاملستحيالولقد أخربونا أن 

  !!كيةف ملةالٍك أن يولةد  مةن رحةِم إنسةان ؟؟يفرسون إذًا وجودك معنا

  !!فكيةةةةةةف وقةةةةةةع إذن؟؟ ألةةةةةةيس هةةةةةةذا مسةةةةةةتحيال

  ل اإلنسان ينحدر من سةاللة القةرود,قال أن أص دارون عندمالقد أخطأ 

فلو كان قد رآك لتغريت لديه كل املفاهيم ولغري اعتقاده ليعتقد أن أصةل 

 ....اإلنسان من املالئكة

فلو كان قد رآك ملا استطاه أن   أخطأ من قال أن لكل فعل ردة فعل, ولقد 

  ...يةةةةأيت بةةةةرد فعةةةةٍل بةةةةل لكةةةةان اكتفةةةةى بالصةةةةمت فقةةةةط
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فأنت املعجزة التي  إنك اليشء الذي مل ولن يفهمه العلامء أبدًا مهام حاولوا

 ...حةةةةةةةةدثت يف زمةةةةةةةةٍن خةةةةةةةةال مةةةةةةةةن املعجةةةةةةةةزات

 ...وأنةةةةةةِت كةةةةةةائٌن ولكةةةةةةن لةةةةةةيس كبةةةةةةاقي الكائنةةةةةةات

 …فسبحان الذي سواِك رب األرض والساموات

 

 

 

 

************************ 
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 اليك أنت ...
ةةةةةةك  اهل ةةةةةةمْ   ؟؟ هةةةةةةل ت ْتةةةةةةُعُر بةةةةةةاحلُزْن؟؟ هةةةةةةل دامه  

ْ هل  ك  األمل  ْعت رِصُ  بالِضيْق ؟؟ ؟؟ هل ت ْتُعرُ ي 

وُجةةةةةةةةةةةةةةةود  ...ال ت قل ةةةةةةةةةةةةةةةْق   ؟؟؟فاحل ةةةةةةةةةةةةةةةلُّ م 

ْين يك, ْك قلياًل, احبس ,ُخذ ن فسًا عميقا أغِمض ع  س  أخِرْج اهل ةواء  ِمةن   ن ف 

, ةةةةةةةةةةةةةةةةةةْدِرك  ِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ص  ِدد م    .........ور 

ان ك  إيِنِّ ُكنْةةةةةُت ِمةةةةةن  الظ ةةةةةاملنِيْ (  )ال إلةةةةةه إال  أ ْنةةةةةت  ُسةةةةةبح 

ك  عىل قلبِك  وُقْل  د  ْع ي    :ض 

نةُه اهل ةم  ) لُه عاِمرًا بِِذكِرك  وُحبِك  وابِعد ع  اللُهم  إين أْست وِدُعك  ق لبي فاجع 

  (واحلُزن  والِضيق

 وابت ِسةةةةةةةةةةةةم   ثِةةةةةةةةةةةةْق بةةةةةةةةةةةةأن  اهلل  حُيِبةةةةةةةةةةةةك,

  ...فاهللُ خْيتاُر لك  األمجل  داِئامً 
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 رحلة حبث
بةدأُت برحلةِة  ؟؟؟؟ وجةدُتك فأضةعُت نفيسةبحثُت عنك فلْم أ ِجدْك 

 حيةةث توجةةُد هنةةاك كةةُل األحةةالم,  ,البحةةِث عنةةي يف عةةاملِ الالمكةةان

 ....وأنا يف ذروِة انتغايل يف البحث عني مل ولن تتحقق؟؟واألمنيات التي 

 ؟؟إىل الوراء  سنينيأعادين  يشٌء   ؟؟وجدُت هناك شيئًا غريباً 

وحات دافنيش روعًة أمام لوحٍة فنية قد فاقت ل  وقفُت جامدًا بال حراك, 

وجدُت نفيسة وقةد كانةت متالصةقًة بةك وكةأنام قةد   ودقًة وغموضًا,

  ؟؟فعلمُت حينها كم كنُت مغفالً   ؟ا جسدًا واحداً أصبحن

 فقد كانت هذه هي أمنيتي املستحيلة التي مل ولن ُيكتب  هلا التحقق.... 

 

******************* 
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 عليك أن تدرك
ةةةةك أألف درك يقينةةةةاً تةةةة نأعليةةةةك    ل  دائةةةةامً ضةةةةأن أهلل   خيتةةةةار ل 

  ....عجبةةةك اختيةةةاره أو مل  يكةةةن حسةةةب أمنياتةةةكي ن مل  إى وتةةةح

ةةةاهلل فل ةةةو كتةةةف    ك ِيةةةن ألطافةةةه فمةةة ك الغطةةةاء وأراك بعضةةةاً  ل 

بكيةةت خ    عةةىل  أمةةره  ريك بِحِقةةه واعرتاضةةك  تقصةةىل  عةة وحزنةةاً  جةةالً ل 

 عىل  حلِو هلل  احلمد "  دائامً فرِدِد وقل 
ِ
 "  هومر القضاء

 

 

 

************************* 
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 ال تبحث عن الشهرة
ِة سةواًء  مواِقةع  عةىلال يُكْن مُهْك يف هذِه الُدنيا هو  البحةُث عةِن الُتةهر 

 ِ   ويذيع  صْيُتك  بني  الناْس,التواُصل االجتامعي أو أن ينت  

ةذُكرك  ألعةىل ولكْن اعمل واجت ِهد حتى يتت ِهر  اسمك بني  أهُل امل ة  ا وي 

ِت الِعربُة بمقداِر اإِلعجاباِت التي ِحةزت  عليهةا يْف   مالِئكُة الرمحن, فليس 

بنْي, ةيذُكُرك  بعةد  موتِةك ؟؟؟  الُدنيا وعدِد املُعج  ةن س   بةْل الِعةربة هةي  م 

ل يك  لو ملْ يْذُكرك  أهل األرِض أو يفتِقدوك  بعد   املوْت وقد افتقةدك  فامذا ع 

ل  مةن   !!ِئكُة الةرمحنمحلُة العرْش؟؟ ومال ومةا ُيةدريك  لعةل  اهلل أْن ُين ةزِّ

تِك وحيِمُلها ؟؟   مالِئكتِِه من ي ميِش يف جناز 

ا,ال تْست صغِ  هن  ت ِقر    !!!فرب ام تُكوُن ِعند  اهلل نفسةًا عظيمةةْ   رن  ن فسْك وال ل 

لةةةةةةُه خالِصةةةةةةًا هلل,وعظِّةةةةةةم ُكةةةةةةل  ع   مةةةةةةٍل تعمُلةةةةةةه واجع 

رُضةها فال تدرْي بأيِّ  ْد يكوُن اهللُ بِِه عنْك  راْض وُيدِخُلك  جنةًة ع  عمٍل ق 

امواِت واألرض عرِض الس    .......ك 
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 صغري
ٌ
 سر

 ....دعنةةةةةةةةةةةي أخةةةةةةةةةةةربك رسًا يةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةديقي

ب  ب ًا من طني
  !!!احلُب, ليس بأن ُلِ

ةةةةةةةةةةةةةب  رب  العةةةةةةةةةةةةةاملني
  ....بةةةةةةةةةةةةةل أن ُلِ

 ؟؟ صدقني يا صديقي , إذا بادلك اخلالق بنفس التعور

  .......بل سُيحُبك  حتى اهل الساموات فلن حُيب ك  أهُل األرض فقط ؟؟

 ....ولن تسأله شيئًا إال أعطاك وستحيا مالكًا ولكن هبيئة ب ,,

 اللهم إنا نسألك  ُحبك , وُحب  من حُيب ك , وحب  عمٍل ُيقِربنا  اليك....

 

************************* 
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 رحلة اىل يوم القيامة

 اجلزء االول
ِعةةةةةْي  ةةةةةةل م  قةةةةةاِئق وتأ م  ْقتِةةةةةةك  د  نةةةةةي ِمةةةةةْن و 

  ....أ ْعطِ

 

ْين يةةةةةةةةةك, سةةةةةةةةةًا عميقةةةةةةةةةا,ُخةةةةةةةةة  اغِمةةةةةةةةةض ع    ْذ ن ف 

ك, ن نت ِقُل إىل الي ْوِم اآلِخر  احبس أ نفاس  اِهِده  ,ف ِن نا س  ت  ًا ِمْن م   ..لنر  ب ْعض 

ٍة ُمْست ويْة,  الن اُس ُاْت ِتدْة, اِسع  ِجيبْة,  عىل أ رٍض و  ريب ٍة ع  ْ   أ رٍض غ  أ رٍض مل 

ةةةةةةةةةةةةةةةطْ  ل يهةةةةةةةةةةةةةةةا ق    ..ُيْعةةةةةةةةةةةةةةةص  اهلل ع 

ثِةةةةة ي ةةةةةل  تِلةةةةةك  احلُُتةةةةةوْد,لةةةةةك    ريْة,أ عةةةةةداُدُهم ك   أ ْن ت تخ 

ْم ُوبِعْث إىل و   وِم أ ْن ُخلِق  آد  ِة األوىل يْف الُأناٌس ِمن ي   صورقِت الن فخ 

ةةةةةةةةةةةةةةةي كوُن ُهنةةةةةةةةةةةةةةةا كْ    ...الُكةةةةةةةةةةةةةةةُل س 

ل ةةةةةةف   ت خ  ةةةةةةْن ي  نةةةةةةْي,ل  ِقةةةةةةري  والغ    أ حةةةةةةْد, سةةةةةةرت  الف 

اتِةةةةةةةةةل  وامل قُتةةةةةةةةةول الظ ةةةةةةةةةامِل  وامل ْظلةةةةةةةةةوْم,   ....الق 

اِشعْة, والرؤوُس ُمقنِعْة, والُقُلةوُب واِجفةْة,  النُّفوُس خائفة, واأل بصاُر خ 

ِحةةةةةةةةم  اهلل؟؟ واأل فِئةةةةةةةةدْة هةةةةةةةةواء ةةةةةةةةْن ر    .......إاِل  م 
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اُت خا فِتْه, ْة, واأل صو  اِري  اُد ع  ا,ف    األجس  س  ْ ُع إاِل  مه  تةُغوٌل  ال ت سم  الُكةُل م 

ةةْن طِفلِهةةا, بِحالِةةه ؟؟ ةةِده, ف ةةال ُأٌم ت سةةأ ُل ع  ل   وال أ ٌب ي سةةأ ُل عةةْن و 

وِجهةةةةةا, ةةةةةْن ز  ةةةةةٌة ع  وج  لِيلةةةةةْه؟  والز  ةةةةةْن خ  ليةةةةةٌل ع   وال خ 

ُقةةةوُل * ن ْفيِسةةة ,, ن ْفيِسةةة يبْ  , *الُكةةةُل ي  ِحةةةم  ر  ةةةْن ر    ......إاِل  م 

 

ِعي و  خت    بعون  أ لف  ِزماْم ي ل م  ا س  ن م هل  ه  ْد ِجيء  بِج  ةْبُعون   عىلق  ُكلِّ ِزمةاٍم س 

ا ُبوهن  ْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍك ي   ..أ لةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  م 

يييييةةةةةةةةْف  نظ ةةةةةةةةٌر خُمِ ةةةةةةةةْم ُهةةةةةةةةو  م  ةةةةةةةةا اهللْ ك    ؟؟؟ي 

اْن,م   ه األ بد  ِعُر ل  ٌر ت ْقت  م    نظ  ةالمْ "حتى أ ن  عيسى ابن  مري  ْيِه الس  ل  ْثةوا  "ع  جي 

ي قوْل ا الل هُم ن فيْس ن فيْس  ري مْ عىل ُركب ت يِه ي وم  إٍذ و    ال أ سأ ُلك  الي وم  م 

 )ولكِني أ سأ ُلك  ن فيْس 

اهللْ ؟؟ف كْيةةةةةةةةف  بِحةةةةةةةة بةةةةةةةةد  حالةةةةةةةةك  يةةةةةةةةا ع   ايْل و 

ُهو  أ حدُّ مِ  يْف وأ  يؤتى بِالرِصاْط و  ُق ِمن  التعرة,ن  الس  دُّ ب ني   يهراين  د  وُيم 

ل   ن ْم ويناد  للِن اِس للُعُبوِر ع  ه  ْق,ج  ةاْلرب  ُه الةب ْعُض ك  واْلةب عُض  يةْه, في عةرُبُ

الط ْرْف, والب ْعُض كالِريْح, حفةًا,وا ك  بوًا, واآلخةُر ز  ْسةُقُط يِف  لب عُض ح  وي 
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ثةةةرِيُ ِمةةةن الن ةةةاس, هةةةن م  الك  ةةةول  وال ُقةةةوة  إاِل  بِةةةاهللْ ج    ....وال ح 

ةةةةةةةة ةةةةةةةةت كوْن؟اسةةةةةةةةأل ن ْفس   ك  ِمةةةةةةةةْن أيِّ الن ةةةةةةةةاِس س 

ةةةةةةةةت   كْيةةةةةةةةف  س  ِهيةةةةةةةةْب؟و  ةةةةةةةةء الر    جتاُز ذلِةةةةةةةةك  اليش 

ةةةةةْد نةةةةةاد  املُ  ق  ي ةةةةةْل و   ن ةةةةةاِدْي ا ُفةةةةةالٌن ابةةةةةُن ُفةةةةةالْن (؟خت  

ْد أتى د وُرْك, ا ق  ْم ه  ْد ذِ  ن ع  ق  دد  يِف  ْيع  باسمك عىل رؤوس اخل الِئْق,و  ْن ت رت   ل 

ةراِر يف ة  اخِتاِذ الق  ي  ْلِك  ُحرِّ ل ْن مت  لِةك  الي ةوْم,الِقياْم ف  ةْد   ذ  ق  ل ةْن ت ْتةُعر  إاِل و  ف 

ان ُه وتعةاىل ْي اهللِ ُسةبح  ةد  نْةك  لِت ِقةف  ب ةني  ي  اْك ُرغاًم ع  ْتك  ق دم  اد    .......ق 

ك  بِ  ْسأ ْل ن ْفس  ْ ت  ت ست لُِم كِ أ مل  ٍد س  ةِذْي ال  تاب ْك؟أ يِّ ي  ِعِجيْب ال  لِك  الكِتاُب ال  ذ 

ًة  ةةِغري  ةاِدُر ص  ا!ُيغ  ةةاه  بِةةريًة إاِل أ حص  ال ك  ُمُه بِي ِمينِةةك لِت قةةول  و 
ت ْسةةت لِ ةل س   ه 

ءوا كتابيه(,( نْ  هآؤُم اقر  ورًا,وت  رْسُ ب  إىل أ ْهلِك  م 
لِ ت   ق  نة  اهللِ العالية و   ْدُخل  ج 

لِ  ُمُه بِِتةةةةةةةةةةةةام 
ت سةةةةةةةةةةةةت لِ   ....ْك لِت قةةةةةةةةةةةةول  أ م س 

ة( ْ ُأوت  كتابيه (,ي  ْيت نِي مل  ِعريًا يِفْ  وت دُعوا ُثبورًا, ةٰل  ةِة  وتصىل س  ن م  األ بدي  ه  ج 

  الباقية؟

اهلل  بد  الُعمُر ق ِصةري,ع  ُمْر, و  ْقُت ي  ةِديًا  .... اتق اهللْ فالو  ةِيْع ن عةِياًم أ ب  ف ةال ُتض 

الِد ه,خ  ابِر  انِي ٍة ع  ٍة ف  هو  ُفوت  األوان ًا بِت  ْبل  أ ن ي  ِرْر ِمن  اآلْن ق     ....ق 
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 رحلة اىل يوم القيامة

 اجلزء الثاني
 
ْ
رِق

ْ
ش

ُ
 امل

ُ
انِب

َ
 اجل

انٌِب ُمْ ِ  ْم ُهناك  ج  ِصيْب,ن ع  لِك  الي وِم الع  ت ُص بِِه أ هُل  ٌق يِف ذ  ْ انٌِب خي  ج 

ْن, ُه  اإِليام  ان  ن ُهم اهللُ ُسْبح  ِذين  أ م  لِةك  الي ةوْم, وتعاىلال  ِه ذ  لِةك   ِمْن ف ز  ذ  و 

ةةةةةة ةةةةةةالِْح ال  لِِهةةةةةةُم الص  م  ع  ِمُلةةةةةةوُه يِف الةةةةةةُدنيا ...ل   ِذْي ع 

ِذين  ُيظِلُهم اهللُ يِف يِ  ِمنُْهم ال  عْون   لِه ي وم  ال يِل  إاِل يِلُُّه,ف  ف  رون  ُيت  وآخ 

بِعني  ِمْن أ هلِِهمْ  يِف  ْدُخلون  س  ْبِعني  الفًا ي  هم س  رْيُ ريِ , وغ   ِحسةاٍب اجل نة  بِغ 

ذا ْب, ابِِق ع  ُم اجل ن ةْ  وال س  ْتت اُق هل  ون  ت  ثِييييييييةرْي!!!, وآخر  هْم ك  ةرْيُ  وغ 

ةْد  ةابِعيِهم ق  ت  ِة والت ةابِِعني  و  اب  ةح  ِدثك  ن فُسك  بأ ن  األ ولنْي  ِمن  الص  ف ال ُل 

ب قْونا واْحت لوا امل راتِب   لوا  األوىلس  ص  نةا  تِلك   عىلوح  بق  ل  ْ ي  ْم!! ومل  النِّع 

ٌء ِمنهةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةاطِئ .....يش  ةةةةةةةةةالٌم خ  ةةةةةةةةةذا ك   ؟؟ ه 

ةةةةةةةْن  لِةةةةةةةك  ف ضةةةةةةةُل اهللِ ُيؤتِيةةةةةةةِه م   (  يتةةةةةةةاءفا ذ 

نْي  ْ ُيع  انه مل  إِن  اهلل  ُسبح  اْص بِ  هؤالءو  ْء,األ ْشخ  اٍت   األ سام  د  ِصةف  د  ب ْل ح 

ل يهةةةا  نةةةاُلوا ِمثةةةل  تِلةةةك  النِّعمةةةْة ... حتةةةىلِي سةةةرْي  الن ةةةاُس ع   ي 
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لِك  ا ِه ذ  أل  اهلل  أ ْن ُيأ ِمن ُه ِمن ف ز  س  يِش  اهلل  يِف الُدنيا و  ْن خ  هيْب ف م  لي وْم الر 

اِدٍق, لٍب ص  نِزلًة ِمةن تِلةك   بِق  عُلُه أهاًل لِينال  م  ِمل  ِمن األ عامِل ما جي  وع 

ظِيمْة ف  ِن  اهلل  أ كر   ِمنْي وإِذا امل ناِزل الع  طةاْء, أعطةىُم األ كةر  ةش  بِالع   أ ده 

رُيِضةةيِه يِف الةةُدنيا واآلِخةةرْة  س  ةةُه ُسةةبحان ه ...... اقةةرأو  ِعةةي ق ول   م 

ًا  ُبوسًا ق مط ِرير  ًا ع  بِنا ي وم  اُف ِمْن ر  ةُٰهمُ  •اإِن ا ن خ  ق  لِةك   رش    اهللُ ف و   الي ةومِ  ذ 

قةُٰهمْ  ل  ةً  و  رُسُ  ن رْض  اُهمْ  • وراً و  ز  ج  وا باِم   و  ُ رب  ن ةً  ص  اً  ج  ِرير  ح   ( • و 

فُتةوْح  ف الباُب  اِئنُ  م  ةز  ةد, والعطةاء اخل ةريِ  ِمةن   اهللِ وخ  نف  ةاب ْق  ال ت  فلن ت س 

مح ةْة, عىللِن ْحُصل    ِمْن تِلةك  الر 
ٍ
ء كرْ  يش  ت ةذ  ةات ....و  ةِذِه اآلي  ً ه    داِئةام 

ةةةةةةةةةةةاِملون ةةةةةةةةةةةِل الع  لي ْعم  ةةةةةةةةةةةذا ف   (•املِِثةةةةةةةةةةةِل ه 

يِف ا لِةةةةةةةةةةةةةك   و  ْلي ت نةةةةةةةةةةةةةاف سِ  ذ   (•املُت ن افُِسةةةةةةةةةةةةةون ف 

ةةةةةةةاِرعواا س  ن ةةةةةةةة( إىل و  ج  بُِكةةةةةةةْم و  ٍة ِمةةةةةةةْن ر  غِفةةةةةةةر   م 

ةةةةةةةةابِقوا  ن ةةةةةةةةة( إىلاس  ج  بُِكةةةةةةةةْم و  ٍة ِمةةةةةةةةْن ر  ْغِفةةةةةةةةر    م 

ةةةةةةةةبُّ 
ةةةةةةةةاُكم ملِةةةةةةةةا حُيِ نِةةةةةةةةي اهللُ وإِي  ق  ف    ,ويةةةةةةةةرىو 

ِه األ كةةةةةةرب   ةةةةةةز  ةةةةةةوِم الف  عل نةةةةةةا ِمةةةةةةن  اآلِمنِةةةةةةني  يِف ي  ج   و 

ل   ع  نااجل ن ة  ِهي  د   وج  ر  ُمْست ق  نا و  ق رار  نا و   ....ار 
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 وقفة مع النفس
  ....إنةةةةةةةةةةا هللِ وإنةةةةةةةةةةةا إليةةةةةةةةةةِه راِجُعةةةةةةةةةةةونْ 

ةةةةةةةةةةةةةُة امل ةةةةةةةةةةةةةوْت »  «ُكةةةةةةةةةةةةةلُّ ن ْفةةةةةةةةةةةةةٍس ذاِئق 

مح ةةةةةةةةِة اهللِ تعةةةةةةةةاىل ..................... ؟؟؟  انتقةةةةةةةةل إىل ر 

ةةراْغ, ةةع اسةةمك يف الف  عةةي وخت  يةةل؟؟؟أغِمةة ض  ةةل م  ْين يةةك وتأم   ْض ع 

ْد أتى هذا الي وم, ق  ْم ل  ةك هةل أنةت    ن ع  لةُك إسئل ن ْفس  ُمسةت ِعد إذا أتةاك م 

ل أنت  ُمست ِعٌد لت موْت أو باأل  ؟؟امل وْت  ي ل ن فْ حر  ه  قْد مُحِلت  ؟؟ خت  سك  و 

ةةةةةةْد جةةةةةةاءوا بِةةةةةةك  إىل امل ْسةةةةةةِجدِ  عةةةةةةىل األكتةةةةةةاف,  وق 

ليةةةةةةةةةةةْك  ةةةةةةةةةةةن  ويصةةةةةةةةةةةىل ع  ف  ُتك  ةةةةةةةةةةةل  و  س   !!!لُتغ 

ك   ي ْل ن فس  ْ خت   ملي ِة الت غسةيِل تِلةك؟وأنت  ل  ةك   رُضُ يف ع  وأنةت  تةر  ن فس 

ُبك  ي منًة 
لِ خٍص ُربام ال ت عِرُفه ؟؟ وهو ُيق  ريانًا بني   ي دْي ش  وي رسًة دون  أيِّ ع 

ُيلبُِسك  ثيابًا بيضاء ن قيًة وُينةادْي للنةاِس عناء طُِرك  و  ها سْوف  ُيع  ؟؟ و ب عد 

م  لي ةةةةةةةد  ةةةةةةةل  وُتق  ةةةةةةةْي ُلم  ْيةةةةةةةكك  ل    ........صةةةةةةةىل ع 

, اهللُ أْكةةةةةةةةةةرب   , اهللُ أْكةةةةةةةةةةرب   اهللُ أْكةةةةةةةةةةرب   ,اهللُ أْكةةةةةةةةةةرب 

رضت   ُع ت كبرياْت هكذا ُكنت  ُتصليها عىل اجل ناِئز ولكنك اآلن ق د ح   أْرب 
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 للصةةةةةةةةةةةةةةةةةةالة  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةىل ن فِسةةةةةةةةةةةةةةةةةةك؟؟

ةِل ُجث تِةك, مح  لةوك  عةىل انت هِت الصالة تواف د  الناُس  لينالوا األجةر  يف مح 

بكِةي,  يُفاٌخ ِمن ُهناْك,  ُدموٌه ِمن ُهنا, أكتافِِهم, ةْش,   أُخوك  ي  ه  أ بةوك  جي 

ِديُقك  مصدوم؟؟   ص 

صلت  أ خرياً  من!! ل  ها ق د و  !! هكذا است قب ل ك  ب يُتك  قد ُكنُت أنت ظُِرك  ُمنُذ ز 

ةةت مُكُث فيةةِه مةةن  الِسةةننيِ  هتا إال اهلل؟اجل ديةةْد الةةذي س   ؟  مةةا ال ي علةةٍم ُمةةد 

لوك  يْف ُحفر   ِيقة  بالكاِد تت ِسُع لةْك,أنز  نبِةك  وأنةت   ٍة ض   ُمضةط ِجٌع عةىل ج 

ةةن, ةةفوا فوقةةك  اللبِنةةات األيم  ل يةةك, ص  ةةدوا اللِحةةد  ع  صةةار  النةةاُس  وس 

ت ساب   ل يةك,ي  مةيِّ الةرُتاِب ع  ة, اسةتقبل قون  يف ر   أهُلةك  الت عةاِزي يف امل  قةرب 

فوا  ......وانرص  

قت  الِفراش   فرْي, واللِحةاف  الةدافئ, ف ار  يةِه لِت سةُكن  مكانةًا الةرُتاُب ف  الو 

ُتك وحِلاُفك  ؟؟فِراُشك وِوساد 

ِملةةةةةت  لةةةةةك الةةةةةذي ع  م    !!!ولةةةةةْن ُيرافُِقةةةةةك أحةةةةةٌد إال ع 

مت ةةةةةةةةةد  ملِةةةةةةةةةك  الةةةةةةةةةذي ق    ....فةةةةةةةةةانُظر إىل ع 
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ينْيك  اآلن, ف ةال ريه قةالُدنيا واهللِ إهنةا ت افِهةٌة ح وانُظْر إىل حاِل هذهِ  افتح ع 

  !!ُتضةةةةةةةةةةةةةةةيِّْع ن ْفسةةةةةةةةةةةةةةةك  فيهةةةةةةةةةةةةةةةا

  .....عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداهلل اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق اهلل

ال   ه,ف ن ك  ال ِزلت  يف الُدنيا وما ز  بةل  أن   أمام ك  ُفرص  ةك  ق  فحاِسةب ن فس 

ةةةب, لِةةةُك األجِوبةةةةفاألسةةةئلُة معرو ُلاس  ةةةْل مت  ةةةن ه 
 ؟؟؟فةةةْة ولكِ

 

ةةةت مُكُث ُهنةةةاك  وقتةةةًا طةةةويال, اُد الكةةةايف ؟؟؟ف   س  يك  الةةةز  ةةةد    هةةةْل ل 

  ......لُهم  إن ا ن سأُلك  ُحسن  اخلامتةال

 

******************** 

 

 

 

 



 
48 

 مباذا أنعم اهلل عليك ...
التي  لن أتكلم هنا عن نعم اهلل !!رسالة إىل كل من يقول بامذا أنعم اهلل عَّّ 

فأنةت  ,وبرص وغريها فهي ال تعد وال لىصة,يف جسمك من نعمة سمع 

ملك اال واحدة او ومتلك يدين وغريك ال ي متلك عينني وغريك ال يملك,

وغريها من تلك النعم الظاهريةة التةي لةو جلسةت يومةًا  ربام من دوهنام,

 … كاماًل لن لصيها ألن اهلل يقول

ولكني سأتكلم قلياًل عن نعمٍة ربةام ال   )اوإن تعدوا نعمة اهلل ال لصوها

ْت معك م نعم اهلل عليك بل إن من أعظ !!تتعر هبا ألنك ُولِدت  وقد ُولِد 

وأخرجةك مةن أٍب وأٍم  , أعظمها عىل اإلطالق هةي أن جعلةك مسةلامً 

  ...مسلمني وجعلك تتهد أن ال إله إال اهلل وأن امدًا رسول اهلل

فتخيل نفسك لو كنت متلك املاليني ومتلك العقارات والسيارات ولكنك 

إله فةبامذا  ملحد وال تؤمن بوجود ألنكال تؤمن باهلل الواحد القهار فقط 

!! أو ختيل نفسك وأنةت تعبةد بقةرًة أو صةناًم أو ستنفعك أموالك حينها

أو ختيل نفسك وأنت متتلةك  !!جرذًا أو غري ذلك إهنا واهلل حلرسٌة وندامة

عقاًل بارعًا وأنت من أهم العلامء عىل وجه األرض ولكن عقلةك هةذا مل 
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!! لةيس عبد من ال يرضة وال ينفةعيح ويفت تيدلك عىل الطريق الصح

هذا وحسب بل بالرغم من كل ذلك العلم الذي لملةه أنةت تغتسةل يف 

 بالنجاسات واجلراثيم واألمراض وأنت مؤ
ٍ
مٌن بةأن  هةذا النهةر هنٍر مملوء

 !!كام يفعل البعض من أهل الديانات البوذية وغريها يغسل خطاياك,

يف احلقيقةة إن مةن  ,يا خلسارتك وتفاهة عقلةك وذهةاب علمةك سةداً  

واجبك أن تتكر اهلل يف كل سجود عىل أن هداك هلةذا الطريةق وجعلةك 

وتسةأله الثبةات عةىل  والسةالم,من أمة خري األنام امةد عليةه الصةالة 

اإلسالم وأن ال يزيغ قلبك فتموت عةىل الضةاللة ف نةك إن مةت  مسةلاًم 

و مةرٍض أو ضةيٍق أموحدًا فغمسه واحدة يف اجلنة ستنسيك كل تعٍب أو 

, وإن مت  عةىل غةري ذلةك فغمسةه واحةدة يف نةار جهةنم حزٍن يف الدنيا

وال تنسى أن تستغفر  !!ستنسيك كل ذرٍة من الراحة التي عتتها يف دنياك

وال تةركض وراء الةدنيا  من كل تقصرٍي يف حقةه ويف عبادتةه, اهلل سبحانه

 ...فهي مل تنفع من كان قبلك حتى تنفعك انت

 ؟؟بدًا فأنت ال تدري بامذا خيتم لكسك أوال تغرت بنف 
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 ألصحاب القلوب القوية...
 مالحظة

  !!إن كنت  ذا قلٍب ضعيٍف فال تكمل القراءة

 املرتين وعرضه ال يتجاوز املةرت,طوله ال يتجاوز   يف مكاٍن مظلٍم وضيق, 

!! نك لةن تسةتطيع فيةه النةوم عةىل يهةركمكاٌن بالكاد يتسع لك حتى إ

دًا عةىل جنبةك األيمةن مكتةوف مم هناك يف يوٍم من األيام,ون ممدًا ستك

 راشةك ووسةادتك,الرتاب يلفُّك  من كل مكان هةو غطائةك وف الوجه,

وتتتةابك مةن شةدِة  ستتعر بالضيق حتاًم حتى إن  أضالعك سةتختلف

سةتكون وحيةدًا مةن  ضيق ذلك املكان!! لن يكون معك هناك أي أحد,

أهلةك وأصةحابك وكةل  ال أحباب, وال أصحاب وال زوجٍة وغري أهلٍ 

من سيأيت لتتييعك يف ذلك اليوم سيرتكونك بعد دقائق ولن يبقى معةك 

؟؟ سوف يتقاسةموهنا هل تذكر تلك األموال التي مجعتها !!سو  عملك

ليست هذه هي املتكلة !! املتكلة هي أنك ستسأل عن كةل  !!من بعدك

!! مةن ءمنهةا أي يشدرهم أو ديناٍر من تلك األموال التي مل جتلب معك 

؟؟ هل تذكر البيت الذي كنت تسكنه؟؟ أين اكتسبتها؟؟ وعىل من أنفقتها
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 ؟؟مالبسك األنيقةة التةي كنةت تلبسةها هل تذكر !!سوف يسكنه غريك

أو إهنا ستبقى حتةى تةبىل مةع مةرور  سوف يتصدقون هبا ويلبسها غريك,

  زوجتةك,  أبةوك,  هةل تةذكر أحةب  النةاس إليةك؟؟ أمةك, !!الوقت

؟؟ سةوف ينسةونك مجةيعهم أوالدك, من منهم كةان األقةرب إىل قلبةك

وأقىص من سيحزن منهم عليك لن يدوم حزنه سو  بضعة أسةابيع وإن 

هنةاك وبعةد أن !! طال كثريًا فلن يتجاوز األشهر ثم ستكون جمرد ذكر 

بحفنةاٍت مةن الةرتاب  هييلون عليك الرتاب ويتسابقون لنيل األجر ولةو

لكان وينهرانةك وجيلسةانك ليسةألوك؟؟ ف يأتيك املسو يرموهنا عليك,

؟؟ مةن نبيةك  ؟؟مةا دينةك ؟؟ األسئلة معروفةة ومكتةوفة, مةن ربةك

ولكن هل ستجيب عنها يف ذلك األجوبة بسيطة وأنت تعرفها جيدًا اآلن 

؟؟ ال تقلق ف ن كنت مؤمنًا حقةًا وإن كةان عملةك صةاحلًا ف نةك الوقت

عدها سوف يفسح لك يف قربك ستجيب عن تلك األسئلة بكل سهولة وب

مد  البرص وسرت  مقعدك من اجلنة ويةدخل عليةك مةن رحيهةا وطيبهةا 

ونورها ولن يبقى قربك مظلاًم وال موحتًا وستتمنى أن تقوم الساعة حتى 

 ....تلحق بأهلك وأحبابك لتتنعمون سوياً 
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 ال تصَّ الصةالة وال تةؤدي وإن كنت يف دنياك الهيًا وعن ربك منتغالً 

فيا ويلك ثم يا ويلةك فعنةدها   وال تفتح القرآن,ال تصوم رمضان  ,زكاة

عليةك مةن , وسيفتح عليك باب من النار يدخل ن تعرف بامذا ستجيبل

وسرت  مقعدك من النار وسةاعتها سةتتمنى  سمومها وعذاهبا وحرارهتا,

لو أن لبثت يف قربك فهو أهون عليك من العذاب الذي ينتظرك وستتمنى 

سةتمكث هنةاك  !!لساعة أبدًا حتى ال تالقي مصريك املحتومأن ال تقوم ا

السنني أو  ال اهلل إهنا رحلة لربام تستغرق آالفمن السنني فرتًة ال يعلم هبا إ

 أكثر فسأل نفسك من اآلن ماذا أعددت لتلك الرحلةة وهةل لةديك مةن

 العمل ما يكفيك حتى تقوم الساعة؟؟

 

******************** 
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 القلب...نصيحة من 

, افتح لب ك  لِك,وأ ْعِط احلُب  لُِكِل  ق  ْست ِحقُّ ذ  ْخٍص ت راُه ي  ةاك  أ ْن  ش  ولِكِن إي 

ُعور,ت ْطُلب  ِمنُه بِأ   ا ل  يامْ  ْن ُيباِدُلك بِن فِس التُّ ْه هذ  ت ها وال  د  ةنع  لت صن ع  ص 

ْت م؟ ةْخٍص  ُحبِْك, عىلطيُع إْجبار  أ حٍد فأْنت  ال ت ست   هت  ل ةب  ش  ْن ت ْدُخل  ق  ول 

لِك, ح  لةةةك  ُهةةةو بِةةةذ  ةةةم  ةةةاِعر إاِل إذا س  كر قةةةول  الت  ت ةةةذ    ......و 

اك  قلبةةةةةةةةُه  ْةةةةةةةةو  اُه هي  ْةةةةةةةةو  ةةةةةةةةْن هت   ف ةةةةةةةةام  ُكةةةةةةةةلُّ م 

ا  ةةةةةةةةف  ةةةةةةةةْد ص  ةةةةةةةةك  ق  ْيت ه ل  ةةةةةةةةاف  ةةةةةةةةْن ص  ال كةةةةةةةةلُّ م   و 

اِد طبيعةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةْفُو الةةةةةةةةةةةةِود  ُكةةةةةةةةةةةةن ص   إذا مل ي 

 فةةةةةةةةةةةةال خةةةةةةةةةةةةري  يف وٍد جيةةةةةةةةةةةةيُء تكلُّفةةةةةةةةةةةةا 

 وال خةةةةةةةةةةةةري  يف خةةةةةةةةةةةةل  خيةةةةةةةةةةةةوُن خليلةةةةةةةةةةةةُه 

ة ِ باجلفةةةةةةةةةةا   ويلقةةةةةةةةةةاُه مةةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةةِد املةةةةةةةةةةود 

ْهةةةةةةةةةةُدُه  م  ع  ةةةةةةةةةةاد  ةةةةةةةةةةْد ت ق  ْيتةةةةةةةةةةًا ق  ةةةةةةةةةةُر ع 
ُينْكِ  و 

ةةةةةةةةةا  ف  ةةةةةةةةةْد خ  ا كةةةةةةةةةان بِةةةةةةةةةاأل ْمِس ق  ُيْظِهةةةةةةةةةُر رِسا  و 

ُكةةةةةةةةةْن هِب ةةةةةةةةةا  ْ ي  ْني ا إذا مل  ةةةةةةةةةىل  الةةةةةةةةةدُّ ةةةةةةةةةالٌم ع   س 

عةةةةةةةةِد ُمنًْصةةةةةةةةفا ةةةةةةةةاِدُق الو  ةةةةةةةةُدوٌق ص  ةةةةةةةةِديٌق ص   ص 
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ن أ ح وأخرياً  اك  أ ن ت سأ ل  م  اِر ُحبِِه ل ك,إي  ن ِمقد  أو أ ن ت سأ لُه إِْن ُكنْت    ب بت ُه ع 

ةةْد ِحةة لبِةةِه أ م ال؟ق  كانةةًا يِف ق  ةةْد ت كةةوُن   ْزت  م  ةةب ْعُض الةةُردوِد ق   صةةادمةف 

  ....وقاسية

 

 

********************* 
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 ....هــــاـل

ويفةرح الفقةري  , تضحكني يزهر احلنةنيهل تعلمني يا سيديت أنك عندما 

ويكةف املةريض  , السةنني وتتضاءل , ويطلق رساح السجني  ,واملسكني

 ...عن األنني

 ,ومس مةن التةياطني , هل تعلمني يا سيديت أن يف عينيك لعنة الفراعنة 

وأن فيهام جاذبية تفوق جاذبية  , ونفحة من املالئكة , وةب من اجلنون

 ,وأعقد من نسةبية آينتةتاين  ,وأوضح من جاذبية نيوتن  ,الثقب األسود

ال تسأليني كيف جتتمع كةل تلةك الصةفات يف يشء واحةد فأنةا حقةا ال 

 ...أعرف إلين تأثرت هبا مجيعا
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 ويغرد الطري واصفاً  , وهل تعلمني يا سيديت أن النحل يرتوي من خديك 

لعاقةل يف وحيتةار ا , وأن النبات يزهر عند ملمس كفيةك , مجال وجنتيك

 ....رسم حاجبيك

ويرتفع  , وهل تعلمني أين عند احلديث معك يزداد لدي افراز االدرنالني 

 وتعمةل بأقىصة جهةدمها , باهلواء الةرئتني  ومتتلئ  ,تركيز اهليموغلوبني

 ....وال ترمش عندي العينني , الكليتني

 لدي أسئلة لريين وياليتك جتيبني؟؟  

 هل أنت خملوقة من طني؟؟ 

 وهل للب  تنتمني؟؟ 

 أم أنتي من احلور العني؟؟

 ……فهال جتيبني فهال جتيبني 
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 أخرى....
ً
 لــها مرة

أو أقلع عةن الكتابةة عةن مجةال , من قال إين سأتوب عن التغزل بعينيك

 ,أو اسكت عن النطق يف وصف ملمس كفيك ,وجنتيك

ويقةال أن مةن  , يقال أن من أحسن العبةادات هةي التفكةر يف خلةق اهلل 

قةال اهلل عةز وجةل يف كتابةه  , افضل التفكر هو التفكر يف خلق االنسةان

اتريدين منعي مةن التفكةر كيةف , ) ويف أنفسكم أفال تبرصون, )الكريم

 ؟أم تريدين منعي من العبادة ؟ خلق اهلل كل هذا اجلامل

سةبحان الةذي اذا صةور رسقةت العقةول   ,سبحان الذي اذا خلق ابده 

وحسةن املالمةح  , لقةد اعطةاك اهلل وصةفات اجلةامل اليوسةفي , خلقته

فكيف يل ان اصرب عىل عدم الكالم وكل ما فيةك جيةربين عةىل  , املحمدية

 ؟؟احلديث

ام عن حنني  ؟ ايسكت عن مجال عينيك سيديت ام عن السحر الذي فيهام 

كل يشء فيك خلق بعناية ربانية دقيقة جدا فةال يسةعني  ؟ قلبك املالئكي

 …ان اقول جل االله الذي خلقك فسواك فعدلك اال
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 نصيحة أختم بها
يف حياتك  الكالم الذي ال يعجبكو  ستتعرض للكثري من االنتقادات

خصوصًا إن كنت صاحب موهبة أو كنت يف ال قدوة, ستجد اجلميع 

يبحث عن أقل زلة لك حتى يتكلم هبا عليك أو حياول االنتقاص من 

قدرك, وسوف تصدم عندما جتد ان من بني هؤالء الناس هم من أقرب 

الناس اليك, نصيحتي اليك هي االتةهتةم( فقط امض يف طريقك 

ؤثر فيك واقرأ عن كل من حقق أهدافًا عالية ووصل جتعل كالمهم يوال

إىل القمم ونال اجلوائز والتهادات, ستجدهم كثريًا ما تعرضوا للنقد 

والكالم ولبيط اهلمم ولكنهم مل يعريوا أي اهتامم لكالم الناس فحققوا 

ما رغبوا يف الوصول اليه , رس يف طريقك وده كالم الناس يف ذلك املكان 

 االرسائل املهملة( فأنت حقًا تعرف من تكون...الذي يسمى بة
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