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  : رواية نوع العمل األدبي  
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 الخضري  عمر:: تصميم الغالف  

  سفانة العبيديداخلي:  وتصميم تنسيق 

  أسالم حسني&مي الشيخلغوي:تدقيق 

 : أغسطس إصدار   

  : أسامة الوحشإشراف عام 

  : دار مشاعر غالية للنشر اإلليكترونيالناشر 

لنشر أعمالكم إليكترونيا يمكنكم التواصل معنا عن طريق إرسال أعمالكم 

 لحساب الفيسبوك اآلتي :

 مشاعر غالية للنشر اإلليكتروني

شاعر غالية للنشر اإلليكتروني تقدم خدمات النشر اإلليكتروني مجانا وإلى األبد بهدف نشر الثقافة والمعرفة ، وتشجيع دار م

 المواهب الشابة عن طريق اإلنتشار الواسع على صفحات اإلنترنت .

لمه هو ، والدار غير ملكية العمل األدبي الوارد بهذا اإلصدار على مسئولية المؤلف بإقراره أنه من نتاج فكره وبق

 .مسئولة عن أي إقتباس أو نسخ أو تعديل قام به المؤلف على المادة المنشورة 
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 أحببته في اهلل 
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 مقدمة
 

 
مل أكتب هذه الرواية بطرًا وال أشرًا وال مسعًة وال  شهدك أينأ  اللهم إين 

قرأها  إبتغاء مرضاتك وإتقاء غضبك فاللهم حبق من رايًء ولكين كتبتها
لك اإلخالص والقبول وأن تدخلين اجلنة أأس وحبق السائلني عليك

 وتنجيين من النار .

 

 

 

 أمحد عطا

 راجي احلور العني
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 الفصل األول 
 )عائلة هادئة( 

يف أحد األحياء اهلادئة وعلي ضوء الشمس اخلافت الذي يدخل من 
 انفذة غرفته نبدأ روايتنا :

 أويس : قوم اي أويس هاتتأخر علي كليتك مش كل يومأم 

 ماما مخسة بس هاحضر نفسي وهاقوم أويس : حاضر اي

 أم أويس : حتضر نفسك إليه أان بقولك قوم

أويس : اي ماما هو القوم من النوم ده سهل ده موضوع كبري ابلظبط كدا 
 عامل زي العربية ماينفعش أطلع بيها

 تالتم أسخنها وبعدين األول والتاين والالز  ةواحد ةعلي اخلامس مر 
 وكدا

 أم أويس : طب قوم اي غالابوي بدل ما تتأخر علي اجلامعة
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أويس: حاضر اي ست الكل أان فوقت خالص بس ممكن الشاي بلنب 
 عليا  ةبتاع أحن وأطيب واحد

 كدا اتكل بعقلي حالوة    أم أويس : حاضر اي بكاش دامياً 

ة من عائلة حمرتمة  حمبوب جدًا من أهله ) أويس طالب يف كلية هندس
البيت وساعات بيصلي  كلهم ، حيب املزاح عالقته بربنا صالة يف  هوقرايب

 يف املسجد (

 أويس : صباح اخلري واليامسني علي أحلي اباب ف الدنيا

 ) ويقوم أويس بتقبيل يده (

 عبداحلميد والد أويس : صباح النور اي بين ربنا يبارك فيك

 صباح النور اي حفصةأويس : 

 حفصة : صباح النور اي أوسو
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أويس مبزاح : أوسو اتين اي بنيت أان كربت علي أوسو ، أوسو مني بس 
لو حد مسعك دلوقيت  هاتوقفي حايل مافيش واحدة هاترضي جوزها 

 وسوأيتقاله اي 

 ) وتعلوا الضحكات علي اإلفطار بسبب مزاح أويس(

 د يتكلم كدا علي أوسو حبييبحفصة: مني مني مني طب أان نفسي ح
 هو يف أحن وأطيب من أخواي حبييب

) حفصة األخت الصغري ألويس بتحبه جدًا وداميًا سنده وواقفه جنبه 
ومشاكلهم داميًا بينهم ما يستحملوش كلمة  لبعض داميًا انقر ونقري بس 

 طبعاً حبب (

  انيت ايابي عليكي ةد ةأويس : دامياً كدا اتكلي بعقلي حالو 

 حفصة : طالعة الخواي البكاش

 حسن  هاأتخر علي حماضرايتأويس: طب أان هاقوم ال

 هللا اي بين ربنا حيفظك من كل شر رعايةحنان والدة أويس : يف 
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 أويس : ربنا خيليكي ليا اي ماما و يبارك فيكي 

 اجلامعة يقابل أويس صديقه ( إىل) يف الطريق 

 حممد : أوسو حبييب أخبارك إيه

 : احلمد هلل حيت إنت أويس 

 حممد : أان إيه ؟

 أويس : ال مااتخدش يف ابلك

 حممد : طب ايال بينا 

عليها   حمافظاً  الصباح فهو دائماً  أذكار ة) ويف الطريق يقوم أويس بقراء
 رغم تقصريه جتاه ربه (

 حممد : إنت بتقول إيه

 من الشيطان وكدا حفاظأويس : بقول أذكار الصباح فيها 

 طب أان عاوز أقوهلاحممد : 

 من شنطيت ةأجبلك واحد أويس : إستىن



 

 

10 

 يف اجلامعة

) من رمحة ربنا علي أويس كرمه بصحبه حمرتمه يف اجلامعة ماهلاش يف 
كدا مقتنع متاما  شغل الصحوبية وكدا و أويس من صغره مش بيحب  

 كما تدين تدان (

 أويس : السالم عليكم ورمحة هللا و بركاته

  أوسو أخبارك إيه علي : حبييب اي

 أويس : احلمد هلل كويس بس اي بين رد السالم اتخد حسنات كدا ع
 الصبح

 علي : حاضر وعليكم السالم ورمحة هللا و بركاته

بعد  ةأويس : أحبك وإنت شطور كدا هاجبلك حاجه حلو 
 خر والدكتور ماأما نت احملاضرات بدل احملاضرات...... بس يال  بينا ع

 يدخلناش

 وهو بيخرج من املدرج (.. أويس يومه يف اجلامعة  ) يقضي
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 ة: أويس أويس ممكن حلظ ةهب

 ؟ ةيف حاج ةأويس : حتت أمرك اي هب

عندي يف امليكانيكا ومش فامهاها ممكن  ةيف مشكل بصراحة آه:  ةهب
 تقعد تشرحهايل

 أسف بس مشغول حاليا أانأويس : 

 بكسوف : ال ال وال يهمك ربنا معاك ةهب

 بنا خيليكي أويس : ر 

 ) وهبه هتم ابلرحيل (

سارة األويل يف مادة امليكانيكا وشرحها أفضل  ة،أويس : صحيح اي هب
 مين 

ن أويس إ ة..... فهمت هب صح أان نسيت معلش آهبصدمة :  ةهب
 هنا كانت بتحبه و مغرمه بيه إرغم ة، وال صحوبي ةمالوش يف الكالم د

 ) يرن هاتف أويس (
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 رمخة هرتمخي عليا زي كل يوم حاضر هاجبلك اي ةيو أأويس مبرح : 
 ةحاجه حلو 

 حفصة ( أخته) ويقطع كالم أويس بكاء و صراخ 

 ..؟ اي تري حفصة بتبكي ليه

 اجلاية احللقةاللي هانعرفه  ةد
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 الثاين الفصل 

 (ى)فــــي املشـــفـــ

 ) يرن هاتف أويس (

يوم حاضر هاجبلك  اي رمخة هاترمخي عليا زي كل ةيو أأويس مبرح : 
 ةحاجه حلو 

 حفصة ( أخته) ويقطع كالم أويس بكاء و صراخ 

 .............. اي حفصة الو الو إيهأويس : يف 

) لكن انقطع االتصال يتصل أويس بوالده ووالدته ولكن ال يوجد رد 
ولكن يسمع صوت  البيت كاجملنون ولكن ال يوجد أحد إىليصل أويس 

 جارهتم ( أمريةأم 

 اي بين مها خبري ىهدإ:  مريةأ أم

 أويس جبنون : مها فني اي طنط
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عبداحلميد تعب شوية وطلبوا  األستاذ: مها خبري اي بين  أمرية أم
 اإلسعاف وجت وأخدوه عاملستشفي

أويس بقلق و تعجب : اباب!!!! دان كنت هبزر معاه الصبح كان  
 كويس .... فني املستشفي اي طنط

 العنايةنه يف أل عن والده و خيربوه أو يس املستشفي إىل) يذهب أويس 
 ( املركزة

 حفصة : أويس أويس إحنا هنا

 ) جيري أويس عليهم كاجملنون (

 اي ماما اباب ماله  إيهأويس : يف 

أم أويس ببكاء : وهللا اي بين كان كويس هو جه فجأة من الشغل وتعب 
سك قلبه مسعته بيصرخ وما ةواحد ةشوية وقايل سبيين أراتح شوية ومر 

 وجينا علي هنا

سي : أويس هو اباب هاخيف صح.... و هايرجع البيت أحفصة ببكاء و 
 معاان
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 إدعيله بس إنيتأويس حبنان و حيتضنها : إبذن هللا اي حبيبيت 

 ) متر ساعات قليلة وخيرج الدكتور(

 أويس بلهفة : ها اي دكتور طمين اباب أخباره إيه

 ألول وأملنا يف ربنا كبري..الدكتور : هو احلمد هلل أحسن من ا

 أويس أستاذممكن تيجي معااي املكتب عشان اإلجراءات اي 

 أويس : حاضر اي دكتور

 (يف غرفة الدكتور)

 مهمة ةسف قولت كدا عشان عاوز أقول حلضرتك حاجآالدكتور : أان 

 أويس : خري اي دكتور قلقتين

أملنا يف ربنا  عبداحلميد حالته صعبة جدًا و  األستاذالدكتور : بصراحة 
 كبري إحنا عملنا اللي نقدر عليه والباقي علي ربنا 

 أويس حبزن : طب ممكن أشوفه 

 الدكتور : بس مش كتري عشان حالته
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بعد ارتداء الزي املناسب  هلا و يكتم  ةالعناية املركز  إىل) يدخل أويس 
التعب اليت تظهر عليه و  ةوالده وحال أىدموعه خلف عينيه عندما ر 

 ظ عبد احلميد... (يستيق

 عبد احلميد : أويس اي بين ؟؟؟

أويس حبنان : أان جنبك اي حبييب.... كدا بردو اي اباب ختضنا عليك كل 
 ما اجنحأده عشان انت مواعدين هبدية 

 خالص اي اباب مش عاوزها بس قوم انت ابلسالمة

مل : ربنا ينجحك اي بين وجيعلك من أعبداحلميد اببتسامة تصاحبها 
 فوقني .... بص اي حبييب هاقولك كلمتنياملت

 إالاي أويس ملومهش حد بعد ربنا  وأختك أمك أويواحفظهم كويس 
حفصة  ىوعإمنك  وأختك أمكتزعل  ىوعإنت الراجل دلوقيت إ ،نتإ

 نت بعد ربنا إ إالبسببك هي ماهلاش سند  ةتنام زعالن

 عيناه ابلدموع ( امتألت أن) يقاطعه أويس بعد 



 

 

17 

انت الربكة  والعافيةقولش كدا اي اباب ربنا يديك الصحة أويس : مات
 بتاعتنا

 بيد هللا األعمارعبداحلميد : اي بين 

عبد  إجهاداجلهاز صفارة تدل علي  أطلق أن) تدخل املمرضة بعد 
 احلميد (

حالة املريض ماتسمحش أكرت  ةاخرج بر  أستاذاملمرضة : من فضللك اي 
 من كدا 

 أمهمسح دموعه لكي ال تالحظ  أنبعد  ) خيرج أويس  من الغرفة
 ( وأخته

نقعد  إنناأويس : ايال اي ماما عشان نروح الدكتور قايل مالوش الزمة 
 وهانبقي نيجي بكرا

 آذاناملنزل ويف الطريق يرفع  إىلسواي  وأخته) يذهب أويس مع والدته 
 ةمر  آخر أاناحلق لصالة العشاء حيدث أويس نفسه قائال ايااااااااه 

براتح دخل أويس لصالة العشاء وكان  إينمع  إمىتيت يف املسجد صل
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يبكي يف سجوده بكاًء شديداً ويدعو ربه أبن يشفي والده وبعد االنتهاء 
مة هللا ظوع اك كلمة بسيطة لشيخ عن قدرة هللامن الصالة كان هن

أويس أن هذا الكالم له جلس  أحسواالبتالءات وفضل الصرب وهكذا 
 أن انتهي  يسلم عليه يستمع وبعد 

 و رمحة هللا و بركاته أويس حبييبشاب ويقول : السالم عليكم 

بكل  أتىل نفسه من أين أأويس من منظر هذا الشاب ويس أ) يتفاج
هذا النور الذي ميأل وجهه وتلك اللحية السوداء اليت تزيد من مجاله وما 

 (هذه املالبس الذي يرتديها
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 الثالثالفصل 

 )بدايــتــي مــع حذيــفــة( 

 

 آذاناملنزل ويف الطريق يرفع  إىلسواي  وأخته) يذهب أويس مع والدته 
ة مر  آخر أاناحلق لصالة العشاء حيدث أويس نفسه قائال ايااااااااه 

براتح دخل أويس لصالة العشاء وكان  إينمع  إمىتصليت يف املسجد 
يبكي يف سجوده بكاًء شديداً ويدعو ربه أبن يشفي والده وبعد االنتهاء 

مة هللا ظمن الصالة كان هناك كلمة بسيطة لشيخ عن قدرة هللا وع
أويس أن هذا الكالم له جلس  أحسواالبتالءات وفضل الصرب وهكذا 
 ه يستمع و بعد أن انتهي  يسلم علي

 شاب ويقول : السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته أويس حبييب

بكل  أتى) يتفاجئ أويس من منظر هذا الشاب ويسال نفسه من أين 
هذا النور الذي ميأل وجهه وتلك اللحية السوداء اليت تزيد من مجاله وما 

 هذه املالبس الذي يرتديها (
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 حذيفة أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته مني

 خبارك أيه إنت إيوة اي عم حذيفة أحذيفة : 

اللي  وإيه إيهومن  ةيه التغري دإاحلمد هلل انت طمين عنك و  أان:  أويس
 ة؟انت البسه د

: هذا فضل هللا يؤتيه من يشاء ... ورتل احلمد هلل  ةنينأحذيفة بطم
 هداان هللا أنالذي هداان هلذا و ماكنا لنهتدي لوال 

يدي ده لبس النيب القميص )يعين اجلالبية بس امسها واللبس ده اي س
الصحيح القميص احفظوا بقي عشان مش هاكررها اتين ( ودي عمامة 

 النيب صلي هللا عليه وسلم 

 التغري ده ؟ إيهأويس : يعين من 

  ةالطاعة بنعمل كل فرت  ربنا كرمين بصحبة صاحلة تعين ع أانحذيفة : 
 كدا رحالت دعوية من مسجد ملسجد
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وساعات بنسافر بلدان اتنية ونقعد يف املسجد نعتكف فيه وخنرج نكلم 
خرة واجلنة والنار ومسئولية الناس عن ربنا والنيب صلي هللا عليه وسلم واآل

 الدين 

  جداً  ةأويس بدهشة : ربنا يزيدك حاجة حلو 

ملا  إالتش ابلسعادة احلقيقية يماحس أانوهللا اي أويس  طبعاً  آهحذيفة : 
 ن ربناقربت م

 أويس : عقبالنا اي حذيفة

 حذيفة : ايرب اي حبييب

 البيت خرت عذن عشان اأتأهاسـت أانأويس : طب 

 كمان ماشي  وأانحذيفة : اتفضل 

 منزله ( إىل) يذهب كل منهما 

 أميحذيفة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ازيك اي 

 خرت ليه كدا حذيفة : وعليكم السالم اي بين اأت أم
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 بس قابلت أويس فاكراه  أميفة : معلش اي حذي

اي بين وهي الصحبة الطيبة دي تتنسي ده ابن  طبعاً  آهحذيفة :  أم
 ويأحالل وطيب 

اي حاجة هانفضل  إيهوهللا فعال ربنا يرضي عنه..... طب  آهحذيفة : 
 كل يف الشارعآنزل أكليين كدا ومش هاأت  نتكلم

 كل جاهزي األم حذيفة : طب غري هدومك كدا و هاتالقأ

 ()عائلة حذيفة عائلة عاديه جداً 

 ) وقبل الفجر تستيقظ أم أويس وتصلي وتناجي رهبا (

احلميد من كل داء هو  أم أويس : ايرب مالناش غريك اشفي جوزي عبد
 وتصلي الفجر وعند الصباح.. مرضي املسلمني و 

 أم أويس : قوم اي أويس اي بين عشان حماضراتك 

 ما قامي اهو أويس : حاضر اي ما

 )حالة حزن تعم املنزل(
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 أم أويس : ايال اي بين عشان حماضراتك

 اباب ىهاروح أطمن عل أانأويس : ال اي ماما 

 نت امتحاانتك قربت روح احضر وابقي تعاىلأأم أويس : ال اي حبييب 
  معااننيوبعدين خالتك وجوزها جاي

 أويس ابستسالم : حاضر اي ماما

 إىله وتذهب والدته وخالته وزوجها وحفصة جامعت إىل)يذهب أويس 
 **يف اجلامعة** (ىاملشف

 حممد : مالك اي أويس شكلك متغري ليه كدا

  إيهعمل أأويس : اباب حمجوز يف املستشفي ومش عارف 

 حممد : ليه كدا بس

 فجأةأويس : تعب 

 حممد : خري إبذن هللا ربنا يشفيه

 ايرب آمنيأويس : 
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اضرات ويف طريق أويس للخروج يرن هاتفه من احمل االنتهاء) وبعد 
 واملتصل والدته (

 اي ماما اباب خبري  إيهأويس برعب : 

 اي بين حمتاجني ليه دم ضروري  أبوكأم أويس ببكاء : 

 جاي  أانأويس : طب 

 (ىاملشف إىل)ويسرع أويس 

 دم  وا: ها القيت ةأويس بلهف

 اب اندرةحفصة ببكاء : ماما جوه بيحللوهلا عشان فصيلة اب

  ةهادخل جو  أانأويس : طب 

 ر خد مين دماي دكتو جاهز  أانأويس : 

 األول..... بس هاحنلل حلضرتك أسرتيح الدكتور : طب اتفضل 

ر النتيجة و )يقوم الدكتور بعمل التحاليل السريعة ألويس وتظه
 لكن...............
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 الرابع الفصل 

 )الصديق وقت الضيق( 

 دم  وا: ها القيت ةأويس بلهف

 بيحللوهلا عشان فصيلة اباب اندرة ةحفصة ببكاء : ماما جو 

 هادخل جوه  أانأويس : طب 

 ر خد مين دماي دكتو جاهز  أانأويس : 

 األولهاحنلل حلضرتك ..... بس أسرتيحالدكتور : طب اتفضل 

)يقوم الدكتور بعمل التحاليل السريعة ألويس وتظهر النتيجة و 
 لكن................(

 أويس : ها اي دكتور طمين 

انخد من  إننااي فندم صحتك ماتستحملش  لألسفالدكتور : 
 حضرتك نقطة دم
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هاكتب  وأان.. طب كدا اباب يف خطر خد مين  ؟!أويس بصدمة : ليه
 متحمل املسئولية إين رإقرا

ما بني انرين زوجها  اآلن) تقف والدة أويس وتبكي بكاًء شديدًا فهي 
 شريك حياهتا ورفيق درهبا وبني أويس ابنها فلذة  كبدها (

 أم أويس : خالص اي ابين ربك هاحيلها من عنده 

 وأثناء ىساعات يرحلون مجيعا بناًء علي تعليمات املشف 4) وبعد مرور
 ويدخل أويس املسجد اآلذانيرفع  عودهتم

ويصلي الفريضة ويبكي ويناجي ربه فدائمًا كان يراتح لبكائه هلل وبعد 
أويس  إىلن هللا يرسل رسائل أاالنتهاء من الصالة يقابل حذيفة وك

 دعاه ويكشف السوء( إذامن جييب املضطر أ) نه جبانبهأيطمئنه 

 حذيفة ( إىلودائما أويس كان يشعر ابلراحة كلما نظر 

 حذيفة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ازيك اي أويس

أويس حبزن : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته احلمد هلل اي حذيفة انت 
 إيه؟ أخبارك
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 ضايقتنك مإحذيفة : احلمد هلل خبري مالك حاسس 

أويس ينفجر يف البكاء : اباب اي حذيفة تعبان وحمتاج نقل دم ضروري 
 إيهعمل أطر ومش عارف وحالته خ

هللا قائال : ماتضايقش نفسك اي  إىلو يوجه قلبه  إليهحذيفة يضمه 
ربنا  إميانكقدر  ىوعل حبييب كل ده اختبار من ربنا سبحانه وتعاىل

 خذ حذيفة يكلمه عن هللاأاملؤمن مبتلي....... و  بيختربك ودامياً 

وبعد مرور  ..ينن السعادة احلقيقية يف الدأوعظمة هللا واالختبارات و 
 ساعة

 خرتكأبيض املسجد فضي علينا معلش أحذيفة : اي هنار 

 وهللا براتح بكالمك ده ربنا يزيدك دا أانأويس : ال وال يهمك 

 زور ابابكأهاجي معاك  ةهللا بكر  وإبذن حذيفة : جزاك هللا خرياً 

 أويس : ال اي حذيفة هتعبك معااي
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ايرة ده النيب قال صلي هللا جر الز أحذيفة : ال اي أويس عشان انخد 
ن طبت وطاب ممشاك له يف هللا انداه مناد أب أخاً عليه وسلم من زار 

 .كما قال النيب صلي هللا عليه وسلم  أووتبوأت من اجلنة منزلة 

ويف النهاية  ،عموماً  الزايرةجر أجر زايرة املريض و أخذ حذيفة يذكر له أو  
 وافق

 (ىاملشف إىلحذيفة ) ويف الصباح يذهب كاًل من أويس و 

 تعبك معااي اي حذيفة  أانأويس : 

 أخوات إحناحذيفة : ماتقولش كدا اي أويس 

يتم التحليل له ومت ابلفعل ووافقت  أن) ويطلب حذيفة من الدكتور 
 فصيلة دمه فصيلة دم والد أويس (

 ازاي اي حذيفة ربنا يبارك فيك أشكركمش عارف  أانأويس : جبد 

 خوااااااااتإحنا إتقولش كدا حذيفة : اي بين ما

 أم أويس : ربنا يعزك اي بين وهللا انت ربنا بعتك لينا من السما
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  أميحذيفة خبجل : جزاكي هللا خرياً اي 

 بيوهتم ( إىل) انتهى اليوم ورجعوا مجيعا 

 أويجدا وحبيته   ينظر  اي ماما حذيفة كرب يف يأويس : تصدق

من يومه وربنا هداه ووشه منور كده  وهللا اي بىن ابن حالل آهأم أويس : 
  هيبةخمليه ليه  النيبولبس 

 يجيي أصر الليهو  إن تصدقيوهللا اي ماما ربنا يباركله   آهأويس : 
 ةصحب فعالً  ،ن ربنا بيكون عند املريضإو  ةجر الزاير أعلى  يزور اباب قايل

  ةصاحل

 وهللا صديق صاحل  ةد ةاي بىن قرب منه كد آهأم أويس : 

 س : حاضر اي ماما ربنا يسهل أوي

 حماضراته ( إىل) وىف الصباح يستيقظ أويس ليذهب 

  إيه؟حممد : أويس ابابك عامل 
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امسه حذيفة طلع فصيلة دمه زى  صاحيبأويس : احلمد هلل امبارح واحد 
 اباب واتربع لبااب وربنا يكرم

القصص طيب  يفغري  موجودةحاجه مش  دةبس وهللا اي حممد حذيفة 
  أويوكالمه حلو  جداً 

 حممد : ربنا يكرمه 

مه ليطمئن على والده يتصل أويس أب ي) وبعد االنتهاء من اليوم الدراس
 و لكن ........(

 اللي حصل توقعاتكم إيه ىايتر 
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 اخلامسالفصل 

 (ةحب)فراق األ  
امسه حذيفة طلع فصيلة دمه زى  صاحيبأويس : احلمد هلل امبارح واحد 

 اب واتربع لبااب وربنا يكرماب

القصص طيب  يفغري  موجودةمش  ةحاج دةبس وهللا اي حممد حذيفة 
  أويوكالمه حلو  جداً 

 حممد : ربنا يكرمه 

مه ليطمئن على والده يتصل أويس أب الدراسي) وبعد االنتهاء من اليوم 
 و لكن ........(

 اي ماما !!!!!! إيه يفأويس بصدمة : 

 بوك مات اي أويس  مات أر : أم أويس ابهنيا

 أويس : مات ) وينقطع االتصال (!!!!!!!!
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خيرب  أنول ما جاء خباطره أاملستشفى كاجملنون  و  إىل) يذهب أويس 
 حذيفة (

 أويس ابهنيار : حذيفة اباب مات خالص مات 

على املستشفى  يجا أان ..البقاء هلل ..راجعون إليه وإانهلل  إانحذيفة : 
 دلوقىت 

.. اهنيار  ةحال يف وأمهاملستشفى ويرى أويس حفصة  إىلل أويس ) يص
 ن حتمله (أن قدمه ال تقدر يشعر أويس أب

 صح  اتينحفصة ابهنيار : اباب مات اي أويس ومش هنشوفه 

 والدته ( إىلأويس وال يدري كيف يرد عليها ويلتفت  إليها) ينظر 

  بينبل ما يغسلوه اي ق أبوكأم أويس ببكاء : ادخل شوف 

ويرى والده على السرير وهو مغطى  الغرفة) حلظة صمت يدخل أويس 
 أبيهويبكى أويس بكاًء شديداً ويكشف وجه  

 تعلو وجهه ( واالبتسامةينبعث منه نور  أبيهبوجه  وإذا
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ليه كده اي اباب ليه اي  يلوحد بينيأويس ابهنيار : ينفع كده اي اباب تس
دلوقىت قوم اي اباب اي اباب حفصة  نك هتصحىإعارف  أان ةاباب تعمل كد

كان قلبك حاسس   أنتقولتلي متزعلهاش  أنتتعيط مش  ةعمال ةبر 
 تىن عليها قوم اي اباب ..... قوميوص ةعشان كد

 ......(فإذاوينظر  إليهبيديه ويضمه  أيخذ) ويشعر أويس مبن 

 حذيفة : البقاء هلل اي أويس

 أويس : ال اي حذيفة اباب هيقوم دلوقىت 

خذ أأحسن مىن ومنك .... و  الليذيفة : ال اي أويس هو دلوقىت عند ح
 حذيفة يكلم أويس عن رمحة ربنا وعفوه 

 حذيفة : يال بينا نشوف إجراءات الغسل والدفن 

 أنالغسل يطلب حذيفة من أويس  وأثناءهللا  حبمد اإلجراءات) متت 
له  أخاً حذيفة  أن أحس ألنهيشهد غسل والده فوافق أويس على الفور 

خذ أمره يرى هذه املشاهد و  أول ألنهالغسل يبكى أويس ملا يراه  وأثناء
 مواساته ( يفحذيفة 
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شوف ابتسامته  أويشاء هللا منور  اي أويس ابابك ما ىهدإحذيفة : 
  إزايزاي شوف بيتحرك بسهوله إعامله 

خري وال  ىحسبه علأشاء هللا عليه  املغسل : اي أويس اي بين والدك ما
  ةابين ىواهو البشر  األخيارحد كان من أكي علي هللا ز أ

يشعر  ةمر  أوليف شئ واحد فقط وهو *املوت*  إال) أويس ال يفكر 
جاهز طب  أانمت دلوقيت هل  أانأويس هبذا اخلوف يسأل نفسه لو 

 ( إيهمصريي 

هائلة  األعداداملقابر وكانت إىل ) ينتهي املغ سل ويتم تشيع اجلنازة 
 املقابر......( إىلا وعندما وصلو 

 أبوكاي أويس عشان تنزل  عم أويس : تعاىل

 أويس خبوف : حاضر اي عمي 

ربطة الكفن من أقرب والده ويقوم حبل  إىل)ينزل أويس واخلوف ميأل قلبه 
 ثناء الرحيل ......(أو  ،والدفن علي والده ومت االنتهاء

 اي عمي  إذنكقعد لوحدي بعد أعاوز  أانأويس : 
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 سيبك لوحدكأ: مش هينفع اي بين  عم أويس

هاقعد معاه وهنرجع سوا ابلعربية مش  أاناي عمي  إذنكحذيفة : بعد 
 وجيلس أويس علي ركبتيه ويبكي بكاًء شديداً  ..خرأهنت

اي اباب  أويأويس : خالص اي اباب سيبتين لوحدي ومشيت هتوحشين 
 اي اباب أويحببك  أانماختافش حفصة وماما يف عينيا 

  أحسنن  آببكاء : خالص اي أويس ممكن نقعد ندعيله ونقرأ قر  حذيفة

 براحة عجيبة( وأحس) وافق أويس 

خذ حذيفة يكلمه علي نعم هللا وموعود هللا وجنة هللا أعودته  وأثناء) 
 واخذ أويس يتأثر بكالم حذيفة (

 كدا نطلع رحلة دعوية.....  ةرأيك تيجي معااي مر  إيهحذيفة : 

 إيه ..؟؟ ىي حذيفة هيبقرد أويس عل ايترى

تذكرت  بس وهللا صدقاً  احللقة كانت صعبة وحزينة جداً  إن عتذر جداً اب
 لى عاملسلمني الفردوس األ ىهللا له وجلميع موت أسأل وفاة والدي
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 لسادساالفصل 

 ) بداية التغري(
اي اباب  أويأويس : خالص اي اباب سيبتين لوحدي ومشيت هتوحشين 

 اي اباب أويحببك  أانفش حفصة وماما يف عينيا ماختا

  أحسنن  آحذيفة ببكاء : خالص اي أويس ممكن نقعد ندعيله ونقرأ قر 

 براحة عجيبة( وأحس) وافق أويس 

عودته اخذ حذيفة يكلمه علي نعم هللا وموعود هللا وجنة هللا  وأثناء) 
 واخذ أويس يتأثر بكالم حذيفة (

 ..؟ ااي مره كدا نطلع رحلة دعويةرأيك تيجي مع إيهحذيفة : 

 أويس : موافق بس مش دلوقىت 

  حبييبحذيفة : براحتك اي 



 

 

37 

شهر أويس أو  أايمبيته ويتم أخذ العزاء وبعد مرور  إىل) يرجع أويس 
 وعلى مائدة الغداء (..  يرجع من اجلامعة وهو يشعر ابحلزن واهلم

 إيه؟فيك  أم أويس : مالك اي بين

 ةمفيش حاج أويس : ال اي ماما

 ابلك  ابيل يحفصة مبكر : علينا بردو تالقيك مشغول ابلل

وبني  بيين يدخلتزاي تإ نيتإ ةابلك د ابيل اللي إيهأويس بغضب : 
 !ماما

  ةماحصلش حاج إهدى أم أويس : خالص اي بين

 ربيها اه وأان األدبأويس : ال حصل اي ماما حفصة  قليلة 

كويس  .......   اباب وماما مربيين انأأويس  أستاذ ببكاء : ال اي حفصة
  ةبشد يتبك يغرفتها وه إىلوتذهب مسرعة 

  !!وعيك يف أنتقولته ده  اللي إيه أجتننتشكلك  أنتأم أويس : 

  إذنكانزل بعد  أانسف اي ماما آ أانسف : أويس أب
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العصر ويتذكر أويس حذيفة وكالمه ويدخل  آذاننزوله يسمع  وأثناء) 
 ( الصالةنتهاء من املسجد وبعد اال

 قعد معاك أأويس : حذيفة ممكن 

 اخوات  إحناتؤمر ده  أنتطبعاً طبعاً  حبييبحذيفة : أويس 

 معاك  أفضفضأويس : عشان كده حمتاج 

 هللا بني أويس وحذيفة ( يف) وكانت بداية احلب 

بقيت  مايلاي حذيفة اتغريت لألوحش مش عارف  أانأويس ببكاء : 
اجلامعة  يف يومي ،من حدة ايق حد وال امسع كلممش ط ةختنق بسرعاب

 يفضيع كالم اباب اب ينإقعد معاهم حاسس مش اب زهق حىت مع صحايب
 وأان وعى تزعلها ..إحفصة   ابيناي  وأمك أختك ةمسعه كل حلظاب ودين

 ينفس يسايبهم زعالنني وحفصة بتبك ةفظت عليها بصراحة لساح
  ةبقى زيك كدأ نفسيتغري ايحذيفة أ

 شاء هللا  إن مين أحسنهتبقى  أنت حبييبحذيفة : اي 

 ؟! إزايأويس : 
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 ...... يمسع اي سيدإحذيفة : 

هللا وحب العبد لربه وحب  يفخذ حذيفة يتكلم مع أويس عن احلب أ) 
 ..يقبل عبده التائب جالله ن  هللا جل  أالرب لعبده و 

انه و ن هللا سبحأنفس و  100قتل  الذيخذ يقص عليه قصة الرجل أو 
حياتنا وحياة كل  جله ومسئولية الدين يفأمن  تعاىل غري نواميس الكون

 هللا عليه و سلم ىصل للنيبمسلم واتباعنا 

 القرب كيف سنجيب عليها( وأسئلةعددان له أواملوت حقيقة ماذا 

تغري الزم أان جبد الزم أزاي إ اتيه عين ةأويس : ايااااااااااااااه كل الكالم د
 نفذ وصية اباب ليا أا الزم قرب من ربنأ

عرفه كلنا بنقول عايزين نعيش صح أان أ يوسو اللأ ةد ةكد  ةيو أحذيفة : 
 موت صح أيقول لنفسه عايز  يالل يبس الذك

 حفصة تناديه هبذا االسم ( أن) ابتسم أويس وتذكر 

 ؟ ةكد  حدش ندايلاكتري م  بقايل أانتعرف  أنتأويس : 
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 ش  مش قدام حد بينا يعىن هناديك بس ماتقلق أانحذيفة : 

 هقولك اي زوزا وأانأويس مبرح : 

 حذيفة : زوزا !!!!!....طب حببحها شوية خليها زيزو 

 فش بينا بردو ازوزا  وماخت هيأويس بضحك : ال 

  أوسوحذيفة : موافق اي 

 زايإ يأويس : ها اي زوزا هنبتد

  األول وأختكطنط  يالزم ترض أوالً حذيفة : 

 يأويس : طب إزا

راجع  وأنتبهاهلم يوج إيهحذيفة : شوف احلاجة اللي بيحبوها 
 واأتسفلهم 

 أويس : حاضر 

 وأثناءحىت اشرتى هلما ما حيبون  وأخته أمه) اخذ أويس يفكر فيما حتبه 
 البيت ............  إىلالبيت وعندما دخل  إىلرجوعه 
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 السابع الفصل 

 )العتاب(
 زايإ يأويس : ها اي زوزا هنبتد

  األول وأختكطنط  يالزم ترض أوالً حذيفة : 

 أويس : طب إزاي

راجع  وأنتبهاهلم يوج إيهحذيفة : شوف احلاجة اللي بيحبوها 
 واأتسفلهم 

 أويس : حاضر 

 وأثناءحىت اشرتى هلما ما حيبون  وأخته أمه) اخذ أويس يفكر فيما حتبه 
 البيت ............ ( إىلالبيت وعندما دخل  إىلرجوعه 

راتح اي ماما أوضيت أداخلة  أانأويس :  إىلحفصة بغضب وهي تنظر 
 مش مرتبية أانألحسن 
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 أويس ( إىل) أم أويس تنظر بعتاب 

 زيك اي ماماإأويس: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

 ةأم أويس : وعليكم السالم ورمحه هللا وبركاته كويس

 إيهويس : شوفيت جبتلك أ

  أم أويس بعدم اهتمام : ربنا خيليك شكراً 

 ) يبكي أويس وميسك يد والدته ويقبلها (

بس  لألحسنهاتغري  أانوهللا  آسف أانأويس : ماتزعليش مين اي ماما 
 ماتزعليش مين 

 ومتسح دموعه ( رأسه* وترفع ىبق األمأويس *قلب  ة) يرق قلب والد

 ادي ماهلاش غريك انتو  أختكاي بين بس ارضي حماك اأم أويس : مس
 بتحبك إهناعارف  وأنتمالكوش غري بعض 

 أويحببها  أانوهللا اي ماما  خفيفة : حاضر اي ماما.. ةأويس بتنهيد
وبس حبسها بنيت اللي خباف عليها من  أخيتاي ماما حبسها مش  ةعارف
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 أان م بيه..فيها بس جوااي حب ليها ربنا اللي يعل أانقرحبب  ةحاج أي
 هادخلها بس تقبلي مين هدييت ليكي 

بلنا وهي اي بين بتعتربك كل يأم أويس بفرحة : ربنا خيليك لينا وتعيش وجت
 ابلنسباهلا ةحاج

 غرفة حفصة ويطرق الباب( إىل) يذهب أويس 

 حفصة : اتفضل

 ) يدخل أويس الغرفة وتراه حفصة (

سريرها وتغطي  إىلهب وهنام ......... وتذ ةتعبان إذنكحفصة : بعد 
 نفسها

 سريرها ( أول) جيلس أويس علي 

عارف  أاناي حفصة ساحميين طب امسعيين  آسف أان:  ىسأأويس بندم و 
ماليش غريك ساحميين اي حبيبيت  أانمش هاهون عليكي  اي حفصة  إين

بعتربك بنيت مش  أانشوفك كدا اي حفصة أحببك ومش قادر  أانوهللا 
  أخيت
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مامسعتش كالم اباب هللا يرمحه  إينعارف  أانيس ويقول : خذ يبكي أو أو 
اي حفصة إبذن هللا  لألحسنهاتغري  أانزعالن مين   أكيدوزعلتك وهو 

 أتوبملحقش  أموتمش عارف ميكن 

 أن) كانت تلك الكلمات كالرصاصة يف قلب حفصة فكانت تكره 
 ىخذت تبكي بصمت ودموعها تنهار علأيذكر أويس نفسه ابملوت و 

بدًا كانت حتب أويس حبًا شديداً أدائمًا و .. سادهتا ورق قلبها له و 
 ة (أوفج

 وأانحفصة ببكاء : ماتقولش علي نفسك كدا اي رخم بعد الشر عنك 
 ةبلي حاجة حلو يمني ومني جي ىعل وأرخم إزاي أعيش

ربنا زعالن مين  وأكيدزعلتك واباب زعالن   أانأويس ينهار ابلبكاء : ال 
 دلوقيت 

 وتقول له .....( األختحبنان  أخاهاوم حفصة وحتتضن ) تق

وبالش سرية  أختكعشان خاطر  أوسوكدا اي   إهدىحفصة : طب 
 اللي سند لينا بعد ربنا واباب أنتاملوت.... 
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 ؟حماين خالصامس إنيتأويس بصوت متقطع من شدة البكاء : يعين 

بس عشان خاطري بالش  أخوهحد بيزعل من  مفيشحفصة حبنان : 
 عيط بفتكر اباب وحنانه علياأتزعلين وختليين 

 أبداً زعلكيش ا ما إيناي حفصيت  أوعدكأويس بفرحة عارمة : 
 إيهجايبلك  أانبداً .....  شويف أ

ت ابلبندق يورد وشوكل أوسواي   ىحفصة بسعادة ابلغة : هللا جبد بق
زعلين كل شوية عشان  إبقى^_^  ىبق ىاللي بعشقها .... هللا بق

 ين كدا ^^تصاحل

حفصة وهي يف قمة سعادهتا ويفرح فرحًا شديداً  إىل) ينظر أويس 
 وميسك يدها ويضع قبلة علي يدها (

 اي أويس!!!! ةد إيهحفصة بصدمة : 

أويس حبنان : ده أقل حاجة تقدر تعرب لك عن حيب ألخيت واعتذاري 
 ليها

 يف الدنيا أخحفصة حبنان : ربنا خيليك ليا اي أحن 
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 عشان تعبان وعاوز اراتح شوية ىال بقل: طب يأويس مبكر 

 ) حفصة من شدة سعادهتا وهتم ابلرحيل ولكن تقف...(

ال اطلع من لي أنتاي اباب  أانوضيت أدي  .. ةد إيهحفصة بتعجب : 
 غري مطرود

يدك طب إت يف يلسه الورد والشوكل ةاي انكرة اجلميل د آهأويس : 
 تكسفي شوية إ

 ^^ ةبر  حفصة : ال اي اباب اطلع

كدا عشان انزل دلوقيت وبعد  أويس : ماشي.. بقولك حضري نفسك
 فيهم أغلبكعبك ماتشني كدا جي من حتت هاالآما 

 لعب ابريبأ ةعاوز  أانحفصة : ال 

 أويس : ابريب!!! طب مفيش لعب

  ىحفصة : ال هالعب ^^ بق

 ماشي ىأويس : طب نلعب ماتش واحد واللي يكسب التاين مبزاجه بق
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 ماشي حفصة :

) تري أم أويس املناكشات بينهما وهي يف قمة سعادهتا وفرحتها 
 والدها... وبعد رجوع أويس من اخلارج (أب

بيض اي بين أحفصة بضحك وفرحة : وعاملي نفسك فيها لعيب اي هنار 
 متلعبهاش اتين وكسبتك كسبتك أختكنصيحة من 

 ) وتطري حفصة من الفرحة(

ه اي حبيبيت بقي عشان سيبتك تكسبيين أويس حيدث نفسه قائال : ايااا
 !كدا  أوي ةفرحان

حظ  بقي ... شغلي  ةاي سيت د ىأويس جبدية مصطنعة : خالص بق
 ابريب وخلصينا 

 ) وبعد االنتهاء من اللعب (

 هاروح اعتكف مع حذيفة  أانأويس : ماما 

 ( إيهرد والدة أويس  ى)ايتر 
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 الثامنالفصل 

 ريقي()بداية ط

 ماشي ىأويس : طب نلعب ماتش واحد واللي يكسب التاين مبزاجه بق

 حفصة : ماشي

) تري أم أويس املناكشات بينهما وهي يف قمة سعادهتا وفرحتها 
 والدها... وبعد رجوع أويس من اخلارج (أب

بيض اي بين أحفصة بضحك وفرحة : وعاملي نفسك فيها لعيب اي هنار 
 اش اتين وكسبتك كسبتكمتلعبه أختكنصيحة من 

 ) وتطري حفصة من الفرحة(

أويس حيدث نفسه قائال : اياااه اي حبيبيت بقي عشان سيبتك تكسبيين 
 !كدا  أوي ةفرحان

حظ  بقي ... شغلي  ةاي سيت د ىأويس جبدية مصطنعة : خالص بق
 ابريب وخلصينا 
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 ) وبعد االنتهاء من اللعب (

 فة هاروح اعتكف مع حذي أانأويس : ماما 

 !يف رمضان ةاي بين مش د إيهأم أويس : اعتكاف 

 طالعني كدا رحلة دعوية زي ما حذيفة  قايل إحناأويس : ال اي ماما 

 اي بين  إيهأم أويس : وده قد 

 كدا   تالتةأويس : يومني  

 طمين عنك  ىبقإأم أويس : طيب اي بين ربنا معاك 

ة وكان متحمس ) يستعد أويس هلذه الرحلة الدعوية مبساعدة حذيف
 جدا (

 ىبق إيههو اي عم زوزا ها هنعمل أاستعديت  أديينأويس : 

هنعتكف هنا يف مسجدان حلد ما ابقي   األول إحناحذيفة : اي بين اصرب 
 املسجد اللي هنروحه بعد صالة الفجر  جوا ونروحياملشايخ ي

 أويس : ماشي اي زوزا ^_^
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لصحابة ونشوف الناس دي سيادان اأنقرأ شوية عن  ىبق حذيفة : تعاىل
 للدين   إيهضحت قد 

 ألنه) يسمع أويس من حذيفة عن الصحابة ويراه يبكي  ويبكي أويس 
املسجد املقصود ومت عمل  إىلبعد الفجر مت االنتقال  ..شعر بشئ داخله

 .....(اإلفطاروبعد  اإلفطار

 عملك شاي وال نسكافيه أحذيفة : 

  حاجة اي حذيفة أيأويس ابستغراب : 

 ؟!؟!!؟ إيهحذيفة : مالك يف 

كدا   أانبيخدمين   ةبس الشيخ د مفيشأويس بتنهيدة خفيفة : 
 و بيبتسملي األكلوبيحضريل 

والشرب عشان يوفر لنا  األكلحذيفة : اي حبييب هو متعني خلدمتنا يف 
جي علينا الدور ماتقلقش ^_^ بس ده بياخد يوقت لعمل الدعوة وبي

 جر الناس دية كلهاأ
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العظيمة وذكر  وأجورهاخذ حذيفة يذكر فضل اخلدمة يف سبيل هللا أ) و 
له قوم وقال هلم كم عددكم قالو عشرة اي رسول هللا قال  أتىالنيب  إنله  
تسع قالوا واحد منا  جيلب لنا متاعنا يريح خيولنا قال واحد  إالراكم أما 

 بعشر (

  ديةحابب اطلع يف اخلدمة  أانأويس : طب 

 نستعد فيها وهللا املستعان وأنت أانبكرا  حذيفة : حاضر

 أنتاللي  إيهيوم  وحيدثه قائال  أول) جيتهد الشيطان علي أويس يف 
 ( وفجأةصحابك وحياتك .... شوف أحسنجاي فيه ده روح 

 ؟ إيهحذيفة : مالك اي أويس سرحان يف 

 مشي أأويس : مش عارف بس عاوز 

 إنناوبعدين مش اتفقنا حذيفة ابحتواء : طب هو حد زعلك يف حاجة 
 ^_^ أوسونقعد سوا صح اي 

محد والشيخ سيد أان حبيتكم جدا وهللا الشيخ ة اأويس : ال وهللا د
 انس طيبة جداً  إهنموالشيخ عبده حاسس 
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 وبيخدمين  إيهوشوف راجل كبري قد 

 حذيفة : ربنا يبارك فيك ومها وهللا حبوك جداً 

اجلنة ورمحة وعفو  وأهلاجلنة  ) جيلس حذيفة مع أويس وحيدثه عن نعيم
ربنا جل جالله وحب النيب صلي هللا عليه وسلم ومسئولية الدين وكان 

..... أةحذيفة حيث أويس علي مسئولية الدين وهم وفكر النيب وفج
 يبكي أويس(

 بتبكي ليه اي أويس؟ أنتحذيفة : 

ان ماكنتش عايش اي أمن ربنا  أويأويس : مش عارف بس خايف 
طلع املوضوع مش   ةان كدا بصلي وخالص دأ إينكنت فاكر   انأحذيفة 

 كدا..... هو ربنا بيحبين ايحذيفة؟

 أجيلكاي حبييب بيحبك عشان دخلك بيته هو اان ينفع  أكيدحذيفة : 
 ؟ذن منكأستأمن غري ما 

 أويس : ال ماينفعش
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نقعد يف بيته ومش بس كدا ده  إننا أذنربنا  ىحذيفة : شوفت بق
 نه مع الناس خالان نتكلم ع

 عنه أتكلم...... بس اان مش بعرف  أويأويس : ربنا كرمي 

مين وربنا  أحسن ىهتتعلم وهتبق أنتحذيفة : صدقين اي أويس 
 سبب يف هداية الناس  هيجعلك

 أويس : دان نفسي وهللا ايرب استجيب ايرب

جر أنطلع زايرة كدا هلل انخد  تعاىل إيهحذيفة : إبذن هللا.. بقولك 
 ملك يستغفرولنا ونكلمهم عن ربنا شوية ألف سبعني

 أويس بقلق : ال اي عم اان لسه مش بعرف ماليش دعوة

امسعين بس اذكر ربنا كتري قول سبحان  وأنتحذيفة : طب اان هتكلم 
ة كرب عشان ربنا حيفظنا وتنزل معي  أهللا وهللا  إالله إهللا واحلمد هلل وال 

 ونصرة ربنا

 خ زوزا أويس مبرح : حاضر اي شي
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) يضحك حذيفة علي كلمة حذيفة شيخ زوزا وخرجوا من املسجد 
ووجدوا جمموعة شباب وعندما تقربوا منهم استغرب الشباب كثريا من 

 مالبس حذيفة (

 حذيفة مبرح : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته شبابنا املنور

 الشباب : وعليكم السالم ورمحة هللا و بركاته

 من املسجد بنسلم علي الناس هلل عشان كلنا خارجني إحناحذيفة: 
ثروا جدا بكالمه و خذ حذيفة يكلم الشباب و أتأحمتاجني لربنا.....و 
 عند االنتهاء.......

 حذيفة : تنوروان يف املسجد يف كالم طيب جدا

 هللا  إبذنالشباب : حاضر 

كلمة   إىلاملسجد ويستمعون  إىل) حيضر الشباب مع حذيفة وأويس 
 بعد الصالة وأويس مذهول جداً وقلبه وصدره منشرح جدا جدا(الشيخ 

 ( أربع أو أايم) وبعد انتهاء تلك الرحلة القصرية اليت استغرقت ثالث 
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 كدا اي أويس  حذيفة : تعاىل

 ) أويس جيلس وسط املشايخ ويقول الشيخ ليه(

يه حاسس إب وأنت إيهأويس استفدت  أستاذاي  ىالشيخ عبده : قولنا بق
 زعلك  وإيهفرحك  وإيه

ابلظبط كدا شطار ده اللي هانعرفه احللقة   ؟أويس إيههيقول  ىايتر 
 النيب ىبس تصلوا عل ..اجلاية
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 التاسعالفصل 

 )البوح مبا يف قليب(

 

 ( أربع أو أايم) وبعد انتهاء تلك الرحلة القصرية اليت استغرقت ثالث 

 كدا اي أويس  حذيفة : تعاىل

 س جيلس وسط املشايخ ويقول الشيخ ليه() أوي

يه حاسس إب وأنت إيهأويس استفدت  أستاذاي  ىالشيخ عبده : قولنا بق
 زعلك  وإيهفرحك  وإيه

اللي اان حاسس بيه وهللا كل اللي  أوصفأويس ببكاء : مش عارف 
انس كدا زيكم  أشوفمسلم جبد يعين  إين أحس ةمر  أول إينقوله أاقدر 

عن ربنا وعاوزينهم يدخلوا املسجد  ةاللي بعيد الناس ىبتخاف عل
ثرت جدا ابلشيخ اللي ويسمعوا كالم ربنا والناس تيجي .....واأت

واالبتسامة اللي مش بتفارقكم كل ده مش  األكلبيخدمين وبيحضرلنا 
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 إنكمكرت أواللي فرحين  أوي نيانس كويس انتو أجبد  أبداً  أنساههاقدر 
 حبب كدا.....ربنا يبارك فيكم  وأان مش بتتكلموا يف السياسة خالص

بكالمه  أتثروا) حلظة صمت.... يبكي اجلميع من كالم أويس ولقد 
 جداً وزادت حمبتهم جدا له (

ترجع عاوزين نشوفك يف  أماشيخ عبده : ربنا يعزك اي أويس اي بين بس 
 املسجد ماحترمناش من شوفتك

 اي شيخ عبده أكيدأويس : 

هدية بسيطة  أيهات ألهلك  ىبقإح البيت مرو  وأنتالشيخ عبده : 
 هيفرحوا بيها جدا 

 هللا إبذنأويس : حاضر 

اهلدااي هلم  وأختهالبيت وقد اشرتي لوالدته  إىل) يرحل أويس ويذهب 
 ويفتح أويس الباب.....(

 أويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
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النور  إيهاي بين  إزيكأم أويس بلهفة : وعليكم السالم ورمحة هلل وبركاته 
 ما شاء هللا هكل  ةد

وجه أويس فيه نور  وأصبح) لقد غريت هذه الرحلة الدعوية أويس 
 ببيئة الطاعة ( أتثرهالطاعة وهذا سبب 

 ؟حفصة فني أمال أميأويس : ربنا خيليكي ليا اي 

 أم أويس : جوا اي بين بتذاكر

 ... (أةوفج مل تشعر به أهنا حىتغرفة حفصة هبدوء  إىل) يدخل أويس 

طبعا شغالة دح من ورااي عشان  ةاي خلبوص إيهأويس : بتعملي 
 االمتيازات هللا يسهلك اي سيت

) حفصة ومشاعرها املختلطة ما بني الفزع والفرح لرؤية أويس فهو ال 
 مرة ( أوليغيب عنهم وهذه  أنيعتاد 

نك إعرف أكنتش ا م أويحبييب وحشتين  أوسوحفصة بسعادة ومكر : 
 كدا   أويعليا غايل 
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ان أحد.... تعايل بس شويف  أيأويس بثقة ومرح : طبعا اي بنيت هو اان 
  إيهجبتلك 

 املرادي  إيهجايبلي  ىحفصة : اي تر 

أويس حبنان : اتفضلي اي حفصيت الدبدوب ده .... اان عارف انك 
 بتحبيه

 وأوسربنا خيليك لينا اي  أويان حببه ة احفصة بسعادة ابلغة : هللا جبد د
 وماحيرمناش منك....وال حيرمنا طبعا من جمايبك

 حتبه جدا ( أهنا) يضحك أويس علي مكر حفصة ولكن يعلم 

 إيهحكيلكم حصل أأويس : طب تعايل نطلع ملاما عشان 

 واإلحساسبه يف هذه الرحلة القصرية  أتثر) يقص أويس عليهم كل ما 
يس يذكر هلم بنعمة الدين وبكت أم أويس وحفصة لبكاء أويس وبدا أو 

 وهكذا ( األمةحمبة هللا هلذه 

 إبذن هللا كل فرتة كدا هاروح مع حذيفة  أميان اي أأويس : 
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 أم أويس : ماشي اي بين بس مالكش دعوة ابلسياسة

 عشان مش بيتكلموا ابدا يف السياسة أميأويس : دان حبتهم اي 

زداد ) متر االايم واالايم ويذهب أويس ايل رحلة اخري مع حذيفة وا
حبه وشغفه ابلدعوة وبدا يف الكالم عن هللا ولقد ازدادت حمبته يف هللا 

 حلذيفة حمبة ال يعلمها اال هللا (

 أويس : حذيفة اان حببك جداً يف هلل

حذيفة : احبك الذي احببتين من اجلة واان وهللا اي اوسو....... اان 
 عندي ليك مفاجاه

 أويس : مفاجاه ايه .... خري 

يوم واحنا كدا كدا يف  15 رحلة دعوية بس املره دى حذيفة : يف
 االجازه بس هانطلع بره

 أويس : بره فني؟؟؟؟

 حذيفة : هانروح االرايف يف انس نفسها حد يكلمها عن ربنا
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 أويس بقلق : مش عارف ممكن امي ماتوافقش

حذيفة ابطمئنان : ال إبذن هللا هتوافق انت بس ادعي ربنا .... وبعدين 
 حيني مصيفاكننا را

أويس : صح عندك حق دان كنت لسه هاقوهلا علي املصيف وكانت 
 هاتوافق

)يفاتح أويس والدته يف موضوع السفر وخيربها اهنا رحلة مع جمموعة 
 شباب ...فوافقت والدته(

)يذهب أويس وحذيفة ايل املسجد الذي يتم فيه التجمع للشباب 
االعداد اهلائلة  ليخرجوا يف جمموعات دعوية ....أويس مصدوم من

 للشباب اليت جتمعت هلذا الدين(

)أويس يطلب طلب من حذيفة و يتفاجئ حذيفة من هذا 
 الطلب......(

 قة اجلاية ابذن هللاكدا ده احلل  ايتري ايه الطلب ده ... شطااار ابلظبط
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 العاشرالفصل 

 ة(أ)املفاج

احنا كدا كدا يف يوم و  15حذيفة : يف رحلة دعوية بس املره دى 
 االجازه بس هانطلع بره

 أويس : بره فني؟؟؟؟

 حذيفة : هانروح االرايف يف انس نفسها حد يكلمها عن ربنا

 أويس بقلق : مش عارف ممكن امي ماتوافقش

حذيفة ابطمئنان : ال إبذن هللا هتوافق انت بس ادعي ربنا .... وبعدين 
 اكننا راحيني مصيف

نت لسه هاقوهلا علي املصيف وكانت أويس : صح عندك حق دان ك
 هاتوافق

)يفاتح أويس والدته يف موضوع السفر وخيربها اهنا رحلة مع جمموعة 
 شباب ...فوافقت والدته(
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)يذهب أويس وحذيفة ايل املسجد الذي يتم فيه التجمع للشباب 
ليخرجوا يف جمموعات دعوية ....أويس مصدوم من االعداد اهلائلة 

 ت هلذا الدين(للشباب اليت جتمع

)أويس يطلب طلب من حذيفة و يتفاجئ حذيفة من هذا 
 الطلب......(

 أويس : اان عاوز البس لبس النيب زيك؟

 حذيفة بدموع خمتلطة : انت بتتكلم جد اي أويس؟

أويس : اه وهللا بتكلم جد...... نفسي اشوف نفسي فيه وبصراحة 
به بس ابقي شبهه نفسي ابقي شبه النيب اان عارف اين عمري ما هاجي

 يف لبسه ومش ربنا قال )وان تطيعوه هتتدوا(

حذيفة ابعجاب : ماشاء هللا كالمك بقي حلو وبقيت تعرف تتكلم 
 عن ربنا .... ربنا يزيدك ايرب

 ) يستعد أويس الرتداء زي النيب وهو القميص والعمامة (
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) يرتدي أويس القميص االبيض فقد كان اشرتاه قبل ان يسافر ويقوم 
 حذيفة بربط العمامة له الن أويس كان ال يعرف كيف يرتديها (

حذيفة : بسم هللا ما شاء هللا هللا اكرب وهللا اي بين لبس النيب بيحلي اي 
 حد شكلك قمر.... حاسب حلد يعكسك بقي

أويس خبفة دم و كسوف مصطنع : بس بقي اي حذيفة بتكسف اان 
 بقي هللا

 موقف أويس () وتعلوا ضحكات حذيفة وأويس من 

أويس : وهللا اي حذيفة اان مش عارف اقولك ايه انت جبد ونعم الصديق 
 الصاحل ربنا يبارك فيك و يزيدك

حذيفة : ربنا يعزك اي اوسو ....دان اللي ربنا رزقين بيك عشان نعني 
 بعض للطاعة وانخد إبيد بعض للجنة إبذن هللا

 ) يقطع حديثهما عبدهللا (

 اي شباب عشان اجتمعنا والعربية هاتتحركعبدهللا : يال بينا 
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 ) تتحرك السيارة حنو قرية يف ريف مصر واثناء السري يقول الشيخ.....(

الشيخ : بسم هللا اي شباب دعاء الركوب وبعدين دعاء السفر وكل واحد 
 يتكلم عن ربنا مع اخوه اللي جنبه

 بس ) وابلفعل اخذ الشباب يقولون االدعية الواردة عن حضرة النيب
 تصلوا عليه واستعد أويس للكالم عن رب العباد (

 حذيفة : ابداأ انت اي أويس

أويس خبشوع : ربنا صاحب كل النعم اللي فينا و اللي حوالينا يعين  
 ايدي ورجلي وعيين وعقلي وقليب وكلييت كل

مره يف  36ده من نعم ربنا تعرف اي حذيفة كلييت بتغسل دمي اكرت من 
مة ديه ختيل كدا لو احنا مسئولني اننا نشغل جهاز اليوم شوفت النع

واحد شوف عجزان هيبقي ازاي....  واخذ أويس يتكلم عن قدرة هللا 
 وحذيفة متاثر جدا بكالمه

 حذيفة مبرح : فتح هللا لك اي شيخ اوسو

 أويس مبرح : جزاك هللا خريا اي شيخ زوزا 
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يفة سبب ) وضحك أويس وحذيفة يف السيارة وكان منظر أويس وحذ
يف حمبة بقية الشباب هلم ملا شاهدوا فيهم املعين احلقيقي للحب يف هللا 
فطاملا كانور يروهنم سواي وميرحون معًا ومت التعرف علي بقية اجملموعة مما 

 زادت حمبتهم مجيعا لبعضهم البعض يف هللا وهلل ومن اجل هللا (

عمك احلج  الشيخ : أويس خد حممد معاك وروح زايرة لواحد مريض مع
 جنب املسجد

 أويس : حاضر ايشيخ

أويس حيدث نفسه : ايااااه بقي الشيخ مطلع معااي حممد عشان ادربه 
للدرجه دي ربنا كرمك اي أويس و بقيت تتكلم عنه دان فاكر اما قولت 
حلذيفة اان مش هاتكلم و خايف......ويسرتجع أويس كل ذكرايته 

علي هذه النعمة الكبرية وهي  القدمية مما جعله يشكر هللا جل جالله
 احلديث عن هللا او الدعوة ايل هللا

) واثناء سريمها معًا يذكر أويس حملمد فضل  واجر زايرة املريض وفضل 
واجر الزايرة عموما وذكر أويس حملمد احاديث عن النيب صلي هللا عليه 
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وسلم من زار اخا له يف هللا انداه مناد ابن طبت وطاب ممشاك وتبوئت 
من اجلنة منزلة واحلديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعايل وجبت حمبيت 
للمتزاورين فيا واملتحابني فيا واملتجالسني فيا واملتباذلني فيا..... و كانت 
استجاابت أويس لتلقي املعلومة وللطاعة وحبه للدعوة متقدمة وتزيد يوما 

 بعد يوم (

ه ازيك اي راجل اي طيب اي أويس مبرح : السالم عليكم ورمحة هللا وبركات
 منور انت

احلج : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اتفضلوا تعالوا........ اان 
 احلمد هلل اي بين احلمد هلل علي كل حال

 )وبعد التعارف(

أويس : جزاك هللا خريا...بس ايه ده اي عم عويس بسم هللا ما شاء هللا 
 رابءايه النور ده اوعي تقويل شغال يف الكه

عم عويس اببتسامة : ربنا يبارك فيك انت اللي منور مش شايف 
 نفسك وال ايه ....شرفتوان وهللا بزايرتكم ديه
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 وهللا بفرح اما حد جيي يزورين زيكم كدا

) اخذ أويس يتحدث مع عم عويس عن االبتالءات واجر من صرب 
ون عند عليها وان هللا يرفع بتلك االبتالءات درجات العبد وان هللا يك

املريض اثناء مرضه ويذكر له احلديث القدسي:{عبدي مرضت فلم 
تعودين....قال ايرب كيف اعودك و انت رب العزة...قال اما علمت 
ان عبدي فالن مرض ولو عودته لوجدتين عنده} وفتح هللا علي أويس 
ماشاء من عطاء وكالم عن رب العباد.....والحظ أويس ان ابن عم 

 سأله أويس(عويس يبكي بشدة و 

 أويس : انت  ليه بتبكي......وكان الرد صدمة ابلنسبة ألويس

عم عويس : ال اي أويس اي بين كرم ابين مش بيسمع كلمه ابالشارة 
 وهايفهمك

) أويس يف نفسه اي هللا..... وتنتهي الزايرة ويرجع أويس ابكيا ايل 
 املسجد (

 رةحذيفة بقلق : مالك اي أويس يف حاجة زعلتك يف الزاي
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أويس ببكاء : هو اان اي حذيفة استاهل كل ده... استاهل عطاء ربنا ليا  
كدا...ابن الراجل اللي روحتله الزايرة مش بيسمع بس بكي ملا شافين 
بتكلم عن قدرة وعظمة ربنا.....مني اللي فهمه كالمي وخاله يبكي  

 كدا... اان مني اي حذيفة عشان ربنا يديين كل ده ويكرمين الكرم ده

حذيفة وهو ميسح دموعه ويصاحبها ابتسامة خفيفة : ربك اللي فهمه  
كل كلمة.... قوم اي أويس  صلي واشكر ربنا علي النعمة اللي انت 
فيها...ربنا يزيدك من كرمه وهللا اي أويس اان حاسس ان ربنا هايكرمك 

 من فضله ويعلمك

د ربنا أويس : ربنا يبارك فيك اي حذيفة... ده فعال كرم وفضل من عن
% من ربنا 100وربنا جعلك سبب يف اللي اان فيه وانت بتاخد االجر 

 وذكر احلديث)من دل علي اخلري كفاعله(

حذيفة مبرح : انت هاتبصلي كمان يف رزقي قوم اي عم قوم صلي وادعي 
 ربنا
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) ويضحك حذيفة وأويس وحيتضنان بعضهما ...وكان ارتباط أويس 
 هلم(حبذيفة سبب يف حب مجيع الشباب 

) يتوضا أويس ويهيئ نفسه لصالة ركعتني شكر ويقوم ايل الصالة وقد 
تعمد ان يصلي يف اخر املسجد حيت ال يراه احد ويبكي أويس بكاًء 

 شديدا ويف سجوده.....(

أويس: ايرب من اان ايرب ....وما اان لتعطيين كل هذا العطاء....وهللا 
اغفريل كل ذنويب  امنا كل هذا بفضلك وجودك وكرمك عليا...ايرب

وارزقين حسن اخللق وارزقين حب الدعوة اليك وارزقين احلكمة...انتهي 
 أويس من صالته..(

) وتنتهي الرحلة الدعوية ويعود كال من أويس وحذيفة ايل 
 بيتهما....يطرق أويس الباب وتقوم حفصة بفتح الباب ولكن..(

 ةايتري ايه اللي حصل...ده اللي هانعرفه احللقة اجلاي
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 احلادي عشرالفصل 

 )الصدمة(

) يتوضا أويس ويهيئ نفسه لصالة ركعتني شكر ويقوم ايل الصالة وقد  
تعمد ان يصلي يف اخر املسجد حيت ال يراه احد ويبكي أويس بكاًء 

 شديدا ويف سجوده.....(

أويس : ايرب من اان ايرب ....وما اان لتعطيين كل هذا العطاء....وهللا 
ا كل هذا بفضلك وجودك وكرمك عليا...ايرب اغفريل كل ذنويب امن

وارزقين حسن اخللق وارزقين حب الدعوة اليك وارزقين احلكمة...انتهي 
 أويس من صالته..(

) وتنتهي الرحلة الدعوية ويعود كال من أويس وحذيفة ايل 
 بيتهما....يطرق أويس الباب وتقوم حفصة بفتح الباب ولكن..(

 راب : أويس!!! احلقي اي ماما أويس جهحفصة ابستغ

 أم أويس : اي حبييب اي بين ولكن......
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) يصدمهم منظر أويس فلقد من  هللا عليه وارتدي زي السنة كامال وكان 
أويس يشعر ابلسعادة وهو يرتدي زي احلبيب حممد صلي هللا عليه 

 وسلم (

بيها  ) اخذ أويس يقص علي والدته واخته مدي السعادة اليت يشعر
 واملواقف اليت اتثرهبا وعن حب اجملموعة له وحلذيفة(

أويس مبرح  : بصي اي ست الكل اان عمري ما حسيت براحة وال 
 سعادة اال دلوقيت واان وهللا مراتح جدا فيه..دان حيت بتعاكس بيه

 ) تضحك أم أويس وحفصة من حديث أويس (

 أم أويس : وهللا اي بين اان خايفة عليك بس

ماتقلقيش اي امي احنا شغالني عند ربنا بنتكلم عنه وهو اللي  أويس :
 متكفل حبمايتنا 

 أم أويس ابطمئنان : كالمك طمن قليب اي بين ربنا يزيدك ايرب

 ) تقطع حفصة حديثهما (
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 حفصة : ها جبتلنا ايه املرادي اي اوسو....قصدي اي شيخ أويس

ان مش شيخ ده لقب  أويس مبرح : طبعا الرخامة ليها حبايبها وبعدين ا
كبري عليا جدا واصال اصال اان جبت المي حبيبيت وبس ماجبتلكيش 

 حاجة

حفصة بثقة : ال اي حبييب جبتلي عارفة اين مش هاهون  عليك عشان 
 انت  حونني عليا

أويس : اتريقي اتريقي ماهي حونييت اللي موادايين يف 
 .....داهية .....اتفضلي اي ملضة ديه شنطتك بس ايرب تعجبك

 وانيت اي امي اقبلي مين احلاجة البسيطة ديه ويقبل يدها وراسها

) احست والدة أويس وحفصة ابلتغري الذي ظهر علي أويس فقد اصبح 
 هادئ ذو حكمة يف التعامل معهم يساعدهم 

يف اعمال املنزل وزادت حمبتهم له اكثر من االول وكانت تدعو له 
 ابلثبات واالستقامة (

 التايل وبعد صالة الفجر () ويف اليوم 
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 حذيفة : طمين اي أويس طنط عملت معاك ايه

 أويس بضحك : انت قلبك حاسس وال ايه

حذيفة: ال اي بين اصل ده طبيعي جدا كلنا مرينا بكدا طبعا مصدومني 
 من لبسك و كدا

أويس : ابلظبط كدا بس ربنا كرمين واقتنعوا خالص وامي واخيت  
 فرحانني أبويس اجلديد

 يفة : طب احلمد هلل ربنا يكرمك ايرب حذ

 أويس : امجعني اي حيب

 )ويف نفس اليوم ولكن عند اذان العصر(

 أويس : اان انزل اي امي اصلي العصر حمتاجة حاجة اجبهالك

 أم أويس : ال اي بين ربنا خيليك

 ) ويف الطريق للمسجد اصدقاء أويس يقفون علي اول الشارع (

 س شوف مني دهامحد : احلق ايض اي شيتو 
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 شيتوس : اوابااااااا ده الواد أويس وايه اللي البسه ده

 امحد : اي عم ربنا يهدينا زيه كدا 

 ) واثناء رجوع أويس ايل البيت بعد ان انتهي من صالته(

 شيتوس : أويس ......أويس

أويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ازيك اي شيتوس ازيك اي امحد 
 تش ابيل ساحموين ما اخد

 شيتوس  وامحد : وعليكم السالم 

 شيتوس : ايه اي بىن اللى انت عامله ىف نفسك ده 

 أويس : ايه اللى اان عامله ده 

 شيتوس : بص للقرف اللى انت البسه وانت  تعرف 

أويس اببتسامه : بقى بتسمى لبس النىب قرف  ...... وتذكر أويس 
 ليكم (قول احلق ) كذلك كنتم من قبل فمن هللا ع
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واخذ أويس حيدثهم عن قدرة هللا و نعمه علينا وحبنا واتبعنا للنىب صل 
 هللا عليه وسلم 

 امحد : ربنا يهدينا زيك كده اي أويس 

 أويس : ربنا يهدينا مجيعا  ابقوا شرفوان ىف املسجد الكالم  ابلتفصيل 

  ) وكان هذا اول اختبار ل أويس ىف بداية التزامه من االصدقاء .. و ىف
كل صاله يرى اصدقائه يسخرون منه ومن مالبسه ويتصل أويس ب 

 حذيفة ..........(

 حذيقه : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اوسو حبيىب 

 أويس بنربة اختناق : عليكم السالم ورمحة هللا وبركاته حذيفة انت فني 

 حذيفة : مالك اي بىن اان ىف البيت  

 أويس : طب اان جايلك دلوقىت 

 ) يصل أويس اىل بيت حذيفة (

 ام حذيفة : ازيك اي أويس اي بىن وحشتنا بقالك كتري جمتش عندان 
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 أويس : معلش اي امى اان اسف اخبار عائشة و هنا و اروى 

 ) عائشة اخت حذيفة ولديها هنا واروى (

 ام حذيفة : احلمد هلل كويسني بيسلموا عليك

دقائه من مضايقات هلم ) اخذ أويس يقص على حذيفة ما فعلوه اص
 وضحك أويس وقال له.... (

 حذيفة : امال انت فاكر ايه مش فيه اختبارات اي بىن 

 أويس : ازاي؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 

) اخذ حذيفة يوضح املوضوع ل أويس  واعطاه املصحف وقال له افتح 
------سوره العنكبوت واقرا اوهلا ...... و قال له اقرا عليا اخر ايه 

قليال وهدا وعاد اىل املنزل وصلى ركعتني قبل نومه ودعا اراتح أويس  -
 ربه ان يطمئن قلبه ويستيقظ أويس على رؤيه تسر قلبه ............(
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 الثاين عشرالفصل 

 )عطاء من هللا(

ذيفة ما فعلوه اصدقائه من مضايقات هلم ) اخذ أويس يقص على ح 
 وضحك أويس وقال له.... (

 حذيفة : امال انت فاكر ايه مش فيه اختبارات اي بىن 

 أويس : ازاي؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 

) اخذ حذيفة يوضح املوضوع ل أويس  واعطاه املصحف وقال له افتح 
------سوره العنكبوت واقرا اوهلا ...... و قال له اقرا عليا اخر ايه 

اراتح أويس قليال وهدا وعاد اىل املنزل وصلى ركعتني قبل نومه ودعا  -
 ربه ان يطمئن قلبه ويستيقظ أويس على رؤيه تسر قلبه ............(

اي ترى أويس شاف ايه ............. شطار ده اللى هنعرفه احللقه 
 اللى جايه
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يف الطريق الصح  أويس : ايااااااه ايرب رسالة منك ليا افهم اين اان ماشي
 احلمد هلل ايرب اان حببك اوي ايريب

) يذهب أويس لقضاء صالة الفجر مع حذيفة فدائما وابدا اليفارقون 
بعضهم البعض اال علي النوم وكثريا مايبيتون يف املسجد سواي فلقد 
مجعهم احلب يف هللا وهو اقوي انواع احلب والرتابط حب ليس له اي 

 ك مكاسب اخراوية (مصلحة دنياوية ولكن هنا

) وبعد عدة اشهر اصبح أويس وحذيفة مثال للشاب الذي نشأ يف 
طاعة هللا وعندما تري أويس تري حذيفة وعندما تري حذيفة تري أويس 
فدائما كانوا سواي واصبح كال منهما مثاال للشباب الصاحل واصبح اهل 

م الدعوة حيهم حيبوهنم بشدة وحيبون ان يراوهنم سواي واطلق عليهم توا
ويف احد الليايل اثناء عودة أويس للمنزل استوقفته ام امحد وهي امراة 

 علي الفطرة......(

 ام امحد : السالم عليكم اي أويس اي بين
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أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اي امي اتفضلي حتت امر 
 حضرتك

واد بعيد عن ام امحد ببكاء : اي أويس اي بين عاوزاك هتديلي امحد ابين ال
 ربنا وملموم علي شلة ابيظة نفسي اشوفو زيك كدا

أويس : ال اي امي إبذن هللا هايبقي أحسن مين هاايخد قدوته النيب 
صلي هللا عليه وسلم واان ربنا بيقدرين وبتكلم معاه بس انيت عارفه 
الشباب وحضرتك ادعي ربنا انه يهديه وهايستجيب ابذن هللا .....ويف 

اااارب اغفريل ماال يعلمون واجعلين افضل مما يظنون وال نفسه يقول اي
 تؤاخذين مبا يقولون

ام امحد ببكاء : عارف اي بين نفسي ربنا يهديه وهللا دان اي بين شوفت 
 سيدك النيب اللهم صلي عليه وهللا اي بين شوفته

ولقاين بعيط وطبطب عليا وقايل ماتعيطيش .....واخذت ام امحد تقص 
 قي الرؤيةعلي أويس اب
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وأويس ميسك دموعه خشية ان تسقط امام احد اتثرا مبا مسعه...... 
 وبعد االنتهاء

 أويس : اياااااه اي امي ده انيت اللي تدعلنا بقي ده انيت بركة

 ام امحد : ربنا ايركلك ايبين وحيبب فيك خلقه

) يغادر أويس واثناء سرييه يبكي علي نفسه وعلي تلك الذنوب 
فعلها فيما سبق وان هللا اعطاه كل هذا العطاء والقي علي  واملعاصي اليت

 الناس حمبة له .......حذيفة يتصل أبويس(

 أويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 حذيفة : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اوسو اان مستنيك يف البيت

 أويس : اي بين يف ايه بس

 حذيفة : تعايل بس بسرعة 

 س ايل بيت حذيفة وكانت عائشة ابوالدها هناك () يصل أوي

 هنا واروي : خالو اوثو جه خالو اوثو جه 
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) حيمل أويس هنا واروي ويقبلهما فدائمًا كانوا يعتربون أويس خاالً 
 هلم (

 اروي : خالو اوثو جبتيلي حاجة حلوه ايه

 هنا : ال خالو جابلي اان

تييييريه حلوه بس اللي  أويس حبنان : اان جبت للقطط بتاعيت حاجات ك
 هايبوس خالو االول

 ) تتسارع كال من هنا واروي لتقبيل أويس ويقدم هلم ما حيبوهنم (

 هنا واروي : هللا بونبوين اان حببك اوي اي خالو

 حذيفة : عيال بتوع مصلحتهم

أويس مبكر : هههههههههه تعايل يال ادي خالو اوثو بوسه عشان 
 يديك بونبوين 

يفة علي ماقاله أويس له..... واتيت عائشة اخت ) ويضحك  حذ
 حذيفة (
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 عائشة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ازيك اي أويس

أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ازيك اي عائشة واخبار استاذ 
 عمر ايه ابقي بلغي سالمي ليه

 عائشة : احنا احلمد هلل خبري .... حاضر إبذن هللا

اهل حذيفة كانوا يعتربون أويس من العائلة كانوا ال يفرقون بينه ) دائما 
 وبني حذيفة (

 حذيفة : طب تعايل معااي كدا 

 أويس : يف ايه اي بين 

حذيفة : تعايل نلعب ماتشني كدا عقبال ما العشاء جيهز  اظبطك فيهم 
 عشان بقايل كتري اوي ماغلبتكش

اغك قوم بس كدا اعملنا  أويس بثقه : تغلبين!!!! انت يف حاجة يف دم
 كوبيتني شاي ابلنعناع عشان اغلبك مبزاج كدا

 حذيفة يضحك : ال ماجارليش حاجة بس استين بعد مانتعشي
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 ) وبعد االنتهاء من اللعب (

 أويس بفرح : مش قولتلك اي بين ماتلعبهاش اتين  انت مش قدي

 حذيفة : اي عم ده حظوظ بس ده انت اجوانك كلها حظ

 يف اجلدال....وتقطع جداهلم ام حذيفة () ويستمرون 

 ام حذيفة : طب يال قوموا قبل ما االكل ما يربد

)يتناولون مجيعا العشاء فدائما كانت ام حذيفة تقول ان هللا رزقها ابخ 
حلذيفة و كانت تطلب من حذيفة ان يتصل به ليتناول معهم 

 الطعام.....وبعد االنتهاء من تناول الطعام (

هلل الذي اطعمنا هذا من غري حول منا وال قوة...احلمد  أويس : احلمد
هلل الذي اطعم فاشبع وانعم فافضل.... اللهم اطعم من اطعمنا واسقي 

 من سقاان ....تسلم ايدك اي امي ربنا يبارك فيكي

 ام حذيفة : ربنا خيليك اي بين بس انت ما اكلتش حاجة

 كل دراعيحذيفة مبرح : ما اكلش فني اي امي ده انقص كان اي
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أويس مبكر : ال جبد ما انت حلو اهو وبتعرف تتكلم......قوم بس 
 اعملنا الشاي اللي انت اجلته بنعناع سكر خفيف

 حذيفة : ماشي اي سيدي  

 ) واثناء شرهبم للشاي (

 حذيفة : انت عارف مني اتصل بيا امبارح اي أويس

 أويس : مني اي زوزييت

 شطار ده احللقة اجلاية ابذن هللا ايتري مني اللي اتصل حبذيفة.....
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 الثالث عشرالفصل 

 )بداية العفاف(

أويس : احلمد هلل الذي اطعمنا هذا من غري حول منا وال قوة...احلمد 
هلل الذي اطعم فاشبع وانعم فافضل.... اللهم اطعم من اطعمنا واسقي 

 يمن سقاان ....تسلم ايدك اي امي ربنا يبارك فيك

 ام حذيفة : ربنا خيليك اي بين بس انت ما اكلتش حاجة

 حذيفة مبرح : ما اكلش فني اي امي ده انقص كان ايكل دراعي

أويس مبكر : ال جبد ما انت حلو اهو وبتعرف تتكلم......قوم بس 
 اعملنا الشاي اللي انت اجلته بنعناع سكر خفيف

 حذيفة : ماشي اي سيدي  

 ) واثناء شرهبم للشاي (

 حذيفة : انت عارف مني اتصل بيا امبارح اي أويس

 أويس : مني اي زوزييت 
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 حذيفة : عبدهللا اللي طلع معاان يف رحلة الدعوة 

 أويس: اه فاكره...... وهو عاوز ايه

 حذيفة بكسوف مصطنع : طالب ايدي

أويس وينفجر ضاحكا : ههههههههه طالب ايدك مربوك اي قط كربت 
 وبيطلب ايدك

ح : شوفت بقي اي بين...... بس مش كدا يعين هو قايل اان حذيفة مبر 
 هاجوزك بنت الشيخ اللي هناك ده 

 وكان بيشاور علي والده

 أويس : ااااااااه.... طبعا اي بين ده انت زوزا بردو

 حذيفة : اتريق اتريق

 أويس : غص بعين وهللا اصل اول مره اشوف املوقف ده

عشان سواد عيوين وال حاجه   حذيفة : اان هفهمك مها معملوش كدا
 كل احلكاية اهنم ماشني ورا سنة
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النيب يعين النيب صلي هللا عليه وسلم قال من جاء منكم ترضونه دينه 
 وخلقه فزوجوه او كما قال

أويس : ااااه عشان كدا ... علي العموم ربنا يكرمك ايرب بس انت 
 رديت قولت ايه 

 حذيفة : اتكسفت وماردتش

ن مايقولوش انك ميت الزم تتكسف عشاأويس : صح كدا 
) واخذ أويس ميرح مع حذيفةوتعلوا ضحكاهتم وسط عاجلواز ....

 املنزل (

) متر االايم ويفاتح حذيفة عبدهللا وذلك بعد تشجيع أويس له ومت 
 حتديد موعد الرؤية الشرعية (

 املوعد احملدد

اداء ) عندما وصل حذيفة رفع اذان املغرب وصلي يف املسجد وبعد 
الفريضة صلي حذيفة ركعتني استخارة مرة اخري ودعا يف سجوده 

 قائال.......(
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 حذيفة : ايرب لو هي دينها كويس حليها يف عنيا

 ) يصعد حذيفة ايل املنزل وجلس هو وامه وعائشة اخته ببناهتا (

 والد عبدهللا : منوران اي مجاعة

 حذيفة بكسوف : ده نور حضرتك

 ر اخته واتيت العروس.....() يذهب عبدهللا إلحضا

اميان علي استحياء شديد : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته......وتضع 
 العصري علي الطاولة بسرعة من شدة كسوفها وجتلس جبوار ابيها

ام حذيفة : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته...... بسم هللا ما شاء هللا 
 بدر منور

نه مل يري مثل هذا اجلمال من قبل وهذه ) ينظر حذيفة ايل اميان وكا
بشري من هللا عز وجل .... انتهت الزايرة واثناء الرجوع تسال عائشة 

 حذيفة....(

 عائشة : ها مراتح كدا وال ىف حاجه 
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حذيفة بكسوف : اقولك على حاجه اي عائشة اان شوفتها ملكة مجال 
 واول مره ابص لواحده كده 

 لد عبدهللا ابنته () ومن انحية اخري...يسال وا

 والد عبدهللا : ها اي اميان اي بنيت حاسة بقبول ومراتحة وال يف حاجة

اميان : خري اي اباب ان شاء هللا......... وتدخل اميان غرفتها من شدة  
 كسوفها وتتبعها خدجية اختها

 خدجية بلهفة : ها طمنيين اي اميي ايه االخبار

 اميان مبكر : احلمد هلل اان كويسة

خدجية بغضب مصطنع : ال وهللا اي اميو دمك شرابت انيت فامهة اان 
 اقصد ايه

 اميان : لسه اي بنيت هستخري االول 

 خدجية : طب انيت حاسة بقبول؟؟؟؟



 

 

91 

اميان : بصراحة اه مراتحة اوي كمان بس معرفتش اشوف شكله اوي  
بس عارفه حبيت مامته و  ا اجي ابص عليه االقيه بيبص علياكل م

 عائشة اخته اوي و بناهتا لذاذ اوي

 خدجية حبنان : ربنا يسعدك اي حبيبيت ويرزقك ابللي فيه اخلري 

 ) من انحية اخري أويس يتصل حبذيفة (

 أويس مبرح : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اي عريسنااااااااا

حذيفة : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته عريسنا مرة واحدة كدا .... 
 انت فني اي بين 

 أويس : اان كنت بزور صحايب وراجع يف الطريق

 حذيفة : طب عدي عليا يف البيت عاوزك

 أويس : ماشي  حاضر... بس حضر الشاي ابلنعناع

) يصل أويس عند حذيفة ولكن جيده  حذيفة : ماشي ايللي اتعبين داميا
 متغري أويس : مالك اي بين فيه ايه شكلك  ليس علي حالته الطبيعية (
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 الرابع عشر الفصل 

 ()اخِلطَبة

 أويس مبرح : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته اي عريسنااااااااا

حذيفة : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته عريسنا مرة واحدة كدا .... 
 بين  انت فني اي

 أويس : اان كنت بزور صحايب وراجع يف الطريق

 حذيفة : طب عدي عليا يف البيت عاوزك

 أويس : ماشي  حاضر... بس حضر الشاي ابلنعناع

 حذيفة : ماشي ايللي اتعبين داميا

 ) يصل أويس عند حذيفة ولكن جيده ليس علي حالته الطبيعية (

 أويس : مالك اي بين فيه ايه شكلك متغري 

 فة : مش عارف مايل اي أويسحذي
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 أويس : قلقتين عليك اي بين فيه ايه بس

 حذيفة برومانسية : شوفتها ملكة مجال

أويس : اي زيدي اي زيدي..... وده بقي اللي خمليك كدا مش علي 
 بعضك

 حذيفة : مسريك هاجترب وتعرف 

 ) متر االايم القليلة ويتم االتفاق علي موعد اخِلطَبة (

 سم هللا ما شاء هللا وهللا  وكربت ايزوزييت وهاختطبأويس مبرح : ب

حذيفة بضحك : ههههههههه شوفت بقي.... وبعدين بس بقي 
 عشان بتكسف بقي

 ) وتعلوا الضحكات وسط املزاح بني أويس وحذيفة (

 ام حذيفة : يال بينا ايوالد هانتاخر علي الناس عيب مايصحش

 ه ودمعت عيناها () خيرج حذيفة ايل والدته وكان يرتدي بدلت
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ام حذيفة والدموع ختتلط بفرحها : مربوك ايحبييب عشت وشوفتك 
 عريس ... كان نفسيابوك يشوفك كدا عقبال

 ما اشيل والدك 

حذيفة ويقبل يد والدته : ربنا يباركلي فيكي ويديكي الصحة والعافية اي 
 امي

 أويس : شوفيت بقي اي امي مني اللي هياخران عالناس

 نان : عقبال ما افرح بيك اي بين انت كمان ام حذيفة حب

 أويس و يقبل راسها : يف حياتك اي ست الكل

 ) يذهبون مجيعاً ايل بيت العروس وقد حلقت هبم عائشة وزوجها (

 أويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته استاذ عمر حبييب أخبارك

واحشين جدا عمر : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته... أويس وهللا 
 جدا ...وبعدين مش قولنا بالش استاذ
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أويس : وانت اكرت .... ال بردو ميصحش الزم  ننزل الناس منازهلم ده 
 النيب علمنا كدا صلي هللا عليه وسلم

عمر حبنان : عليه افضل الصالة والسالم ربنا يبارك فيك ايرب ويزيدك 
 من علمه وعقبالك كدا اما نفرح بيك

 ( ) من انحية اخري

 اميان بقلق : ربنا يسرت قلقانه اوي 

خدجية ابطمئنان : اي بنيت قلقانه من ايه بس ده اي دوب دقايق هيخلي 
 والدته تلبسك الشبكة وهو قاعد جنبك بعدين هينزل

 عند الرجالة اتين 

 اميان : ربنا يسرت

) ينقضي هذا اليوم علي خري وكان اجلميع يف قمة سعادهتم...... وبعد 
 م قليلة (مرور ااي
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حذيفة : اعمل حسابك اي أويس عندان زايرات لشباب كتري احنا 
مقصرين جدا الفرتة ديه وبعدين قربنا علي املعاد بتاع رحلتنا الشهرية 

 مش عاوزين نطلع لوحدان او نكتم اخلري ده لنفسنا

أويس : مستعد بفضل هللا اان عندي كام زايرة كدا لشباب إبذن هللا ربنا 
 اهنم جيوا معاانجيعلنا سبب 

 حذيفة : هللا املستعان

) وىف صالة الصبح وبعد االنتهاء جلس أويس وحذيفة مع جمموعه من 
املشايخ حىت يتفكروا ىف احياء جهد النىب صل هللا عليه و سلم و ىف 

 رحلتهم الدعوية القادمة (

الشيخ سعيد مبزاح : ما شاء هللا عليكم ده اان حاسس انكم هتكلموا 
 لصاله طول الوقت مش سيبني بعضبعض ىف ا

 ) واخذ يضحكون على كالم الشيخ ( 

الشخ عبده : ربنا حيفظهم دول إن شاء هللا مها اللى هيبلغوا دين ربنا ىف 
 العامل كله و إبذن هللا ربنا يكرمكم
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 وتتجوزا اتنني اخوات

 ) نظر كل من حذيفة و أويس اىل االخر و ابتسموا (

 سابك انك ها تقول الكلمه االسبوعيه الشيخ عبده : أويس اعمل ح

 أويس بقلق داخلى : هللا املستعان اي شيخ عبده

) يرفع اذان العشاء و اثناء اداء ركعتني السنه اخذ أويس يتضرع و 
يتوسل اىل هللا لكى يلهمه الكالم الذى ينفعه و ينفع به الناس و اخذ 

 يدعى ربه قائال ..... (

كلم مكاىن اللهم اىن ابرا اليك من أويس : اللهم اسكت لساىن و ت
 حوىل و قوتى و استعني حبولك و قوتك

اللهم اشرح ىل صدر و يسر ىل امرى و احل العقدة من لساىن يفقهو 
 قوىل 

أويس : و يبدا أويس ىف كلمته بسم هللا و احلمد هلل و الصال ة والسالم 
ا علمتنا على رسول هللا صل هللا عيله و سلم سبحانك ال علم لنا اال م

انك انت العليم احلكيم وال فهم لنا اال ما فهمتنا انك انت اجلواد الكرمي  
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و اخذ أويس يتحدث عن نعم هللا و قدرة هللا و وحدانية هللا و رمحة هللا 
و لقد فتح هللا عليه و قبل ان ينتهى من كلمته اخذ حيث الناس على 

 .........الرحلة الدعوية و البيئة املعقمه بيئة املساجد .

أويس : و هللا اي احباب النىب الواحد ما ذاق طعم السعاده غري ملا مكث 
 ىف املسجد عشان كده حبيبنا صل هللا عيه و سلم

وصاان حنب لبعضنا اخلري  و احنا طالعني االسبوع اللى جاى مني عنده 
استعداد يغري من نفسه و من و جهة حياته من الدنيا اىل االخره ومن 

املادية الدنيوية اىل االسباب الغيبية الرابنية ومن التعلق االسباب 
 ابملخلوق اىل التعلق ابخلالق ها مني مستعد .

 ها اي ترى ايه اللى حصل ده اللى هنعرفه احللقه اللى جايه
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 اخلامس عشرالفصل 

 )سر التوفيق(

الصال ة والسالم  أويس : و يبدا أويس ىف كلمته بسم هللا و احلمد هلل و
على رسول هللا صل هللا عيله و سلم سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا 

انك انت العليم احلكيم وال فهم لنا اال ما فهمتنا انك انت اجلواد الكرمي  
و اخذ أويس يتحدث عن نعم هللا و قدرة هللا و وحدانية هللا و رمحة هللا 

من كلمته اخذ حيث الناس على و لقد فتح هللا عليه و قبل ان ينتهى 
 الرحلة الدعوية و البيئة املعقمه بيئة املساجد ..........

أويس : و هللا اي احباب النىب الواحد ما ذاق طعم السعاده غري ملا مكث 
 ىف املسجد عشان كده حبيبنا صل هللا عيه و سلم

ه وصاان حنب لبعضنا اخلري  و احنا طالعني االسبوع اللى جاى مني عند
استعداد يغري من نفسه و من و جهة حياته من الدنيا اىل االخره ومن 
االسباب املادية الدنيوية اىل االسباب الغيبية الرابنية ومن التعلق 

 ابملخلوق اىل التعلق ابخلالق ها مني مستعد .
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) وكانت املفاجاه ان كثريًا من الناس ابدو استعدادهم وخاصة الشباب  
ن الدعاء اخذ يصلي ركعتني شكر ومحدهلل ويف وبعد ان فرغ أويس م

سجوده بكي أويس بكاًء شديدًا يكاد ان ينخلع قلبه ودعا ربه 
 قائال.....(

أويس : ايااارب اي اهلي اي حنان اي منان اي ذا اجلالل واالكرام اي بديع 
السموات واالرض اي رمحن اي رحيم اي حي اي قيوم اي حبييب من اان اي 

اان لتجود عليا بكل هذا اجلود والعطاء وهللا امنا كل هذا  ريب من اان وما
فضل منك وحدك امنا جودت عليا بفضلك وكرمك ....... اي ريب اعلم 
ان ذنويب كثرية واعمايل قليلة ولكن رمحتك وكرمك ومغفرتك اوسع من 

 اي شئ

 ) وبعد ان فرغ من دعائه كان هناك شاابً يدعي امحد يف انتظار أويس (

 ازيك اي شيخ أويس ممكن اقعد معاك شويةامحد : 

أويس مبزاح : احلمد هلل...... بس بصراحة مش فاضي هشوف جدول 
 اعمايل
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 ) ويضحك امحد علي مزاح أويس (

 أويس : اان هبزر معاك ساحمين هلل

 امحد : ال وهللا عادي دان فرحت انك بتهزر

هبزر وابكل  أويس : ليه اي عم امحد كدا.....  ال اان عادي وهللا يعين
 وبلعب بالي ستيشن كمان 

) كان أويس وحذيفة قد رزقهم هللا ابحلكمة يف دعوهتم للشباب فقد  
كانوا ينزلون منازهلم وميزحون مزاحهم من ابب اتليف القلوب ولكن 

 بدون ان يغضبوا هللا (

امحد بفرحة : وهللا اي شيخ أويس انت زي العسل واخوك  
 كانوا سواي (  كمان....) يقصد حذيفة فدائما

 أويس : ربنا يعزك ايرب....... اتفضل اان حتت امرك

) واخذ امحد يقص علي أويس ما كان به من معاصي وعن كم الذنوب 
والبعد عن هللا وعن ذكر هللا والصالة وبكي امحد علي حاله وبكي 
أويس اتثرا به وكان حذيفة جيلس اخر املسجد وبكي ايضا علي بكائهم 
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د ألويس مدي حزنه واسفه علي بعده عن هللا قال وبعد ان ذكر امح
 له...... (

 امحد حبزن : هو اان اي شيخ أويس لو رجعت لربنا هيقبلين 

أويس حبنان وميسح دموعه : وهللا هيقبلك اي امحد انت اصال متعرفش 
فرحتوا بيك انك هاتوب ليه تعرف انه اصال اذن لينا اننا نقعد يف 

رحيم اوي ختيل كدا ربك قال*اي بن ادم انك ما بيته..... اي امحد ربنا 
دعوتين ورجوتين علي ما كان منك غفرت لك ال اابيل .... اي بن ادم 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك وال اابيل ....اي 
بن ادم لو اتيتين بقراب االرض خطااي مث لقيتين مل تشرك يب شيئا للقيتك 

* وتلي عليه قول احلق....*قل اي عبادي الذين اسرفوا بقراهبا مغفرة ورمحة
علي انفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا ان هللا يغفر الذنوب مجيعا انه هو 
الغفور الرحيم* وربك كمان قال يف حديث قدسي.....*اي عبادي انكم 

 تذنبون ابليل والنهار واان اغفر الذنوب مجيعا فاستغفروين اغفر لكم * 

: شوفت اي امحد رمحة ربنا وصلت انه يسمي العصاة ويبكي أويس 
واملذنبني اللي زي اان عباد ....اي امحد الشيطان هدفه اننا نقنط ونيأس 
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من رمحة هللا .....صدقين اي امحد ربنا غفور وبيسامح ده من رمحته انو 
مش بيغفرالذنب بس ال ده بيبدله حسنات..... ربك بيقول لسيدان 

و يعلم املدبرون عين مدي شوقي لرتك معاصيهم داوود : *اي داود ل
لتقطعت اوصاهلم من شوقي لرتك معاصيهم ) اوصاهلم اي 

 مفاصلهم (.... شوفت هو رحيم ازاي

) يبكي امحد من كالم أويس...وقد احس إبنشراح الصدر وقال 
 له.....(

 امحد : وهللا اان نويت اتوب لربنا ومش هرجع لذنيب اتين

له شروط التوبة وهي االقالع عن الذنب الندم علي ) واخذ أويس يقول 
 فعل الذنب والدعاء والتوبة ايل هللا (

أويس : طب ايه رأيك تطلع معاان الرحلة الدعوية اللي بنعملها كل شهر 
هي االسبوع اجلاي  هنروح مسجد جنبنا هانسمع الكالم ده بقي طول 

 ما احنا قاعدين بس طبعا مشايخ افضل مين 
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ص ماشي متام اان جاهز إبذن هللا....... تعرف اي شيخ امحد : خال
 أويس اان حبيتك يف هللا وهللا

 أويس مبرح : احبك الذي احببتين من اجله واان بقي بعشقك يف هللا

 ) ابتسم امحد ألويس وودعا بعضهما (

 حذيفة : هللا يفتح عليك اي موالان ربنا يزيدك

ردو ...... وبعدين مني أويس : ربنا يبارك فيك بس انت االصل  ب
 قدك كله يف ميزان حسناتك

حذيفة بضحك : فهمين انت اي اوسو.... ربنا يعلمنا ويفهمنا ويقبلنا 
 عنده ويرزقنا االخالص 

) يذهبا سواي من املسجد واثناء سريمها سواي وعن تلك احملبة يف هللا اليت 
م البعض تظهر عليهما من اشكاهلما سواء لباسهما او حيت قرهبم لبعضه

 من اجل هللا... وقابلهم جمموعة شباب ويسلموا عليهم ويذهبون (

احد الشباب : ايااه اي جدعان بصو علي حذيفة و أويس بصو الفرق 
 اللي بينا و بينهم دول جبد الصحاب اللي جبد وهللا
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اي مجاعة مكسوف من نفسي جدا اما بشو فهم دان حيت اما بشرب 
 ليا برميهاسيجارة وحد فيهم جاي يسلم ع

من كسويف ربنا يهدينا زيهم اي رب حتس اهنم توام روح واحدة يف 
 جسدين

) وبعد مرور اايم يذهب امحد معهم يف رحلتهم الدعوية ويرى حياة 
احلبيب حممد صلي هللا عليه وسلم علي الطبيعة فقد كانوا يعيشون حياة 

شرهبم حيت النيب صلي هللا عليه وسلم طوال اليوم يف نومهم ومأكلهم وم
يف معامالهتم ومعاشراهتم وكان أويس حريصا علي ان يعلم امحد سنة 
املصطفي صلي هللا عليه وسلم واعطاه كتاب حصن املسلم جمموعة من 
االدعية الواردة عن الرسول صلي هللا عليه وسلم واخذ أويس يذاكر معه 

الة سنن النيب و االدعية الواردة قبل االكل وبعده و اذكار النوم وص
السنن و النوافل .... وكان أويس وحذيفة جيلسون مع امحد و يكلموه 
عن رمحة وعفو ربنا جل جالله وعن حمبة الرسول صلي هللا عليه وسلم 
المته وعن بر الوالدين..... ويف هناية تلك الرحلة القصرية جلسوامع 

 امحد وقال له....... (
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 حذيفة : ها اي امحد قولنا احساسك ايه

 ترى ايه اللى حصل ده اللى هنعرفه احللقه اللى جايهها اي 

 

 

********************** 
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 السادس عشرالفصل 

 )البكاء علي املاضي(

) وبعد مرور اايم يذهب امحد معهم يف رحلتهم الدعوية ويرى حياة  
احلبيب حممد صلي هللا عليه وسلم علي الطبيعة فقد كانوا يعيشون حياة 

م طوال اليوم يف نومهم ومأكلهم ومشرهبم حيت النيب صلي هللا عليه وسل
يف معامالهتم ومعاشراهتم وكان أويس حريصا علي ان يعلم امحد سنة 
املصطفي صلي هللا عليه وسلم واعطاه كتاب حصن املسلم جمموعة من 
االدعية الواردة عن الرسول صلي هللا عليه وسلم واخذ أويس يذاكر معه 

قبل االكل وبعده و اذكار النوم وصالة سنن النيب و االدعية الواردة 
السنن و النوافل .... وكان أويس وحذيفة جيلسون مع امحد و يكلموه 
عن رمحة وعفو ربنا جل جالله وعن حمبة الرسول صلي هللا عليه وسلم 
المته وعن بر الوالدين..... ويف هناية تلك الرحلة القصرية جلسوامع 

 امحد وقال له....... (

 ذيفة : ها اي امحد قولنا احساسك ايهح
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) ينفجر امحد من البكاء فقد تذكر كل ماضيه وعدم قربه من هللا 
 حيدثهم امحد قائال (

امحد ببكاء : اان مكنتش اعرف ان ربنا كرمي اوي كدا جبد اان ملقتش 
السعادة اال واان هنا يف بيئة املسجد معاكم اول مره اعرف سنن عن النيب 

الشرب حيت النوم وهللا اان اول مره اراتح كدا واان يف االكل و 
انمي.....استفدت منكم جدا علمتوين حاجات اان كنت مشغول عنها 
وخلتوين ارجع لربنا اتين بعد ماعصيته وعهدت نفسي اين ابطل اي 
حاجه وحشه وهقرب من ربنا وكل شهر ان شاء هللا هطلع معاكم الرحلة 

ك اي شيخ حذيفة اين استفدت جدا ديه ابذن هللا...... احب اقول
منك ومن كالمك وحبيتك جدا يف هللا وانت كمان اي شيخ أويس 

 استفدت جدا منك وكالمك عن ربنا وقدرته ورمحته وعفوه علينا .....

) ينتهي امحد من حديثه بعد ان ابكي اجلميع...واثناء الرجوع يرن 
 هاتف أويس (

 ته مني معاايأويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركا
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 شيتوس : وعليكم السالم اان شيتوس اي أويس 

 أويس : حبيب قليب واحشين جدا اخبارك ايه

شيتوس : احلمد هلل خبري...... أويس هو انت ممكن تيجي تقعد معااي 
 شوية

 أويس : اوي اوي ده شرف ليا اي حيب

 حذيفة : مني ده؟؟

يرتيقوا عليا وعلي أويس : ده شيتوس..... فاكر اي حذيفة اما كانوا ب
 لبسي دلوقيت بيتصلوا بيا عشان اقعد معاهم... اي هللا هذا فضل ريب

حذيفة : اي بين انت شغال داعي ايل هللا يعين جهد النيب وربنا من 
 عليك بده

 أويس : صحيح وهللا
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) جيلس أويس مع شيتوس وبدا أويس يف احلديث عن نعم ربنا وكيفية 
ة ويرجع أويس ابهلدااي كالعادة ولكن... يف القرب منه.... انتهت الزاير 

 هذه املرة يقول لوالدته......(

 أويس : ايه رايك اي امي خنرج كدا بقالنا كتري خمرجناش سوا

 أم أويس : وهللا اي بين اان رجلي تعباين مش قادرة امشي عليها 

 حفصة بدالل : ابهلل عليكي اي ماما عشان خاطري اان 

 للصبح لو قدرت هاجي أم أويس : طيب من هنا

) يف الصباح... خترب والدة أويس اوالدها اهنا مريضة وال تستطيع 
 الذهاب معهم (

) يذهب أويس وحفصة  يف نزهه وكان غرض أويس ادخال السرور علي 
قلب اخته وان يعلق قلبها ابهلل...اخذها يف رحلة ايل املساجد القدمية 

 مثل احلاكم والسلطان واالقمر وهكذا (

 ويس : مبسوطة اي حفصيتأ
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حفصة بسعادة ابلغة : مبسوطه دي كلمة قليلة اوي علي اللي اان حاسه 
بيه اي أويس ربنا خيليك ليا مكنتش اعرف ان االلتزام حلو كدا ربنا 

 يرزقين بواحد زيك كدا يفسحين..... و يضحك أويس علي كالم اخته

ه ان تسرت ) واخذ أويس حيدث اخته علي العفة وان البد من املرا
جسدها...وذكر هلا النقاب واحكامه و فضله و جزاء كل من تشبهت 

 ابمهات املؤمنني (

 حفصة : جبد اي أويس.... يعين فضل النقاب كبري اوي كدا

أويس : طبعا اي بنيت ربنا خلق املراه عشان العفاف واهنا حاجة غالية 
اوي مش اي حد يبص عليها.... طب اقولك علي سر بس ما 

 يش اخوكيتشرد

 حفصة : قول سرك يف بري

أويس بعد تنهيدة : اان بعشق حاجة امسها نقاب معرفش بيين وبينه  
كيميا وعماااار غريب. عارفه اما بشوف اي بنوته منتقبة بغض بصري 
بسرعة جدا عشان ما اتفتنش بيها.....تعريف اي حفصة بدعلهم ان ربنا 



 

 

112 

ا وكمان عشان حيفظم من انر جهنم كما حفظت جسدها يف الدني
بتتشبه ابمهات املؤمنات..... ربنا يثبتهم ايرب... وطال أويس حديثه 

 عن النقاب وكانت حفصة تستمع ابهتمام

 حفصة : جبد اي أويس.... كل ده عالنقاب.... هللا كالمك حلو اوي 

) تنتهي تلك النزهه واثناء الرجوع تفكر حفصة بكالم أويس وعندما 
سورة النور كما اخربها أويس وعندما مسعت  دخلت غرفتها استمعت ايل

قول هللا تعايل ) وقل للمؤمنات يغضضنن من ابصارهن ( بكت بكاء 
شديدا عندما مسعت اايت احلجاب للمؤمنات...وبعد االنتهاء من 
صالهتا تنام حفصة واستيقظت وهي منشرحة الصدر وبعد تناول 

 االفطار (

 معة عشان هشرتي حاجةحفصة : ماما اان هااتخر شوية بعد اجلا

 أم أويس : طيب اي بنيت بس ابقي طمنيين عنك

أويس : اذكار الصباح اي حبييب ودعاء اخلروج متنسيش وابقي اتصلي 
 طمنيين
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 حفصة : ال اي حبييب مش هنسي... حاضر

) تودعهم حفصة ..... وترجع حفصة ايل البيت ومعها حقيبة يف يدها 
فتها... وبعد قليل خترج حفصة من وتلقي السالم عليهم وتدخل ايل غر 

 غرفتها وكانت املفاجاه (

 ايتري ايه  اللي حصل ..... 
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 السابع عشر الفصل 

 (بداية مع هللا)

أويس بعد تنهيدة : اان بعشق حاجة امسها نقاب معرفش بيين وبينه  
ي كيميا وعماااار غريب. عارفه اما بشوف اي بنوته منتقبة بغض بصر 

بسرعة جدا عشان ما اتفتنش بيها.....تعريف اي حفصة بدعلهم ان ربنا 
حيفظم من انر جهنم كما حفظت جسدها يف الدنيا وكمان عشان 
بتتشبه ابمهات املؤمنات..... ربنا يثبتهم ايرب... وطال أويس حديثه 

 عن النقاب وكانت حفصة تستمع ابهتمام

 .. هللا كالمك حلو اوي حفصة : جبد اي أويس.... كل ده عالنقاب..

) تنتهي تلك النزهه واثناء الرجوع تفكر حفصة بكالم أويس وعندما 
دخلت غرفتها استمعت ايل سورة النور كما اخربها أويس وعندما مسعت 
قول هللا تعايل ) وقل للمؤمنات يغضضنن من ابصارهن ( بكت بكاء 

اء من شديدا عندما مسعت اايت احلجاب للمؤمنات...وبعد االنته
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صالهتا تنام حفصة واستيقظت وهي منشرحة الصدر وبعد تناول 
 االفطار (

 حفصة : ماما اان هااتخر شوية بعد اجلامعة عشان هشرتي حاجة

 أم أويس : طيب اي بنيت بس ابقي طمنيين عنك

أويس : اذكار الصباح اي حبييب ودعاء اخلروج متنسيش وابقي اتصلي 
 طمنيين

 هنسي... حاضر حفصة : ال اي حبييب مش

) تودعهم حفصة ..... وترجع حفصة ايل البيت ومعها حقيبة يف يدها 
 وتلقي السالم عليهم وتدخل ايل غرفتها...

 وبعد قليل خترج حفصة من غرفتها وكانت املفأجاه (

 حفصة : تريارا... ايه رايكم يف املفاجأة ديه
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عارف أويس بصدمة تغمرها سعادة ابلغة : اي اي ايه ده ... مش 
اتكلم جبد مش مصدق مربوك عليكي اتج العفة اي حبيبيت .... ويقبل 

 راسها

 حفصة بفرحة : طب شكلي فيه حلو

أويس مبعاكسة لطيفه : املاليزي هياخد من عيونك حته... بس نداري 
عيوان كدا اي ماما عشان منبقاش سبب فتنة يف حد واكيد اي حبيبيت قمر 

 ملؤمنني فهي احسن وافضل واحده...وهللا كل واحده تشبهت ابمهات ا

أم أويس : مربوك اي حبيبيت ولو اين خايفة عليكي عشان الظروف اللي 
 احنا فيها

حفصة : ما ختافيش اي ست الكل طول ما احنا بنرضي ربنا هو اللي 
 حافظنا

 أويس بفرحة : ايه العسل ده وكمان بقينا نعرف نتكلم عن ربنا

فضلك جبد اي أويس كالمك عن ربنا حفصة حبنان : ده فضل ربنا مث 
امبارح والعفة والنقاب ده حببين فيه اوي وكمان اما قولتلي انك بتدعلهم  
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ابلثبات اما تشوفهم ده حببين فيه عشان حسيت من كالمك اهنم 
حاجة غالية اوي حبيت ابقي غالية زيهم كدا  واحس اين برضي ربنا 

ااه اي أويس تعرف اين منت وكمان نصيحتك ليا اين امسع سورة النور ايا
عليها امبارح وطول الطريق للجامعة بسمعها واايت العفاف فيها مجيلة 
اوي دان بقيت اقلدك وبقيت امسعها علي طول عارف حسيت ساعتها 
ان ربنا كاتبلي اين ابقي غالية اوي بكالمه واان كنت يف دوامة .... 

..ربنا خيليك ليا نفسي ربنا يساحمين علي كل حاجه عملتها مرتضهوش..
اي أويس.... ) وختتلط الدموع بعني حفصة وتكمل ( انت عوضتين عن 
حنان اباب اللي افتكرت اين احترمت منه بس ربنا عوضين بيك اان حببك 

 اوي اي واد اي اوسو انت ) وتقبل حفصة اخاها حبنان (

أويس حبب : ربنا خيليكي ليا وايااارب قدرين واسعدك اي حفصيت اي 
ة ... ده لقب غايل اوي وانيت تستحقيه.....عارفه اي حفصة سورة عفيف

النور ديه ابلنسبايل حاجة كبريه ليا مواقف معاها كتري جدًا واحلمد 
 هلل.....ربنا يثبتك ويثبتنا ايااارب
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) ينتهي احلديث بينهما ويدخل أويس ايل غرفته ويصلي شاكرا هلل علي 
زق حفصة حب النقاب ... يستيقظ استجابه لدعائه يف قيامه أبن هللا ير 

أويس من نومه لصالة الفجر فيجد حفصة تبكي لرهبا وهي علي 
 سجادة صالهتا وتشكر هللا

علي انه هداها هلذا....يذهب أويس ايل املسجد وبعد االنتهاء من 
 الصالة.....(

 حذيفة : مالك اي بين مبسوط اوي كدا ليه ؟

 العفاف أويس : اصل اخيت ربنا كرمها ولبست اتج

 حذيفة : مبارك عليها وعقبال بنات املسلمني

 أويس يتنهيده : اااااااامني ايرب

 ) وبعد مرور اايم أييت اتصال حلذيفة من عبد الرمحن صديقه (

 حذيفة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 عبدالرمحن : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .... ازيك اي حذيفة
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 هلل.... وهللا اي بين انت واحشين جداحذيفة : احلمد 

 عبدالرمحن : حبييب وهللا انت اكرت..... بقولك اي حذيفة ؟

 حذيفة : اتفضل اي حبييب

 عبدالرمحن : ينفع نيجي اان وصحايب  نيجي معاكم يف الرحلة الدعوية 

 حذيفة بفرحة : اكيد اي حبييب هستناك

يفة ابلشباب فقد كانوا ) واييت موعد الرحلة الشهرية واختلط أويس وحذ
 ثالثة اشخاص عبدالرمحن ومصطفي وحازم (

 أويس : ها اي شباب حتبوا نتكلم يف ايه

 مصطفي : عن الرجوع ايل هللا والتوبة

) اخذ حذيفة يكلم الشباب وقد أتلفت قلوهبم مجيعا وتنتهي الرحلة 
 وبعد الرجوع (
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ي العسل حازم : علي فكره اي مجاعة الشيخ حذيفة والشيخ أويس ز 
وهللا اي بين اان اول مره احب الشيوخ كدا....شباب زينا عادين جدا 

 بيهزروا ويضحكوا بس مقربني من ربنا

مصطفي : اه وهللا عندك حق اان كنت خباف من الشيوخ جدا بس مها 
حببوين فيهم اوي اي ريت اي عم نبقا زيهم... بس بصراحة الشيخ أويس 

عد اهلزار تالقيه بيكلمك عن ربنا دمه زي العسل مش بيبطل هزار وب
 والنيب واجلنة والنار حتس انك الزم تسمعله من حبك فيه

عبد الرمحن : انتو اخدتوا ابلكم  ازاي بيهزرو مع بعض ده اللي حببين 
فيهم ابين عليهم بيحبوا بعض اوي ده بيفهموا بعض من نظراهتم لبعض 

ه ربنا خيليهم بس..... حيت بيقفشوا علي بعض بس هبظار هههههههه
 لبعض

 )يقطع حديثهم اتصال حذيفة(

 عبدالرمحن : حبييب كنا لسه يف سريتك انت و الشيخ أويس

 حذيفة مبرح : عشان كدا أويس كان هيموت دلوقيت 
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 عبدالرمحن : اي راجل مش اوي كدا ههههههههههههه

حذيفة : املهم هات الشباب وتعايل عندي  البيت عشان عاوزين 
 تيشن كدا ...... بس ماتعيطوش مننانقطعكم بالي س

 عبدالرمحن مبرح : حاضر اي شيخ حذيفة هاجبهم عشان تقطعوان

 )وبعد انتهاء املكاملة(

عبدالرمحن : شوفتوا الشيخ حذيفة وأويس عازمنا علي بالي ستيشن 
 تعالوا نروح عشان مستنينا بدل منروح نقعد

 علي القهوة وقرف وكدا 

 .. وهللا شباب بن حالل مصطفي : ماشي يال بينا ..

 حازم : اه وهللا اي بين احلمد هلل ان ربنا كرمنا بشباب ايخد ابيدينا 

 عبدالرمحن : طب يال بينا

)يذهبون مجيعا ايل بيت حذيفة وعندما وصلوا وجدوا أويس يف انتظارهم 
 وكانت املفاجاه.......(
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 التنسوان من دعائكم

 احللقة الثامنة عشر

 بعنوان )فضفضة(

دالرمحن : شوفتوا الشيخ حذيفة وأويس عازمنا علي بالي ستيشن عب
 تعالوا نروح عشان مستنينا بدل منروح نقعد علي القهوة وقرف وكدا 

 مصطفي : ماشي يال بينا .... وهللا شباب بن حالل 

 حازم : اه وهللا اي بين احلمد هلل ان ربنا كرمنا بشباب ايخد ابيدينا 

 عبدالرمحن : طب يال بينا

)يذهبون مجيعا ايل بيت حذيفة وعندما وصلوا وجدوا أويس يف انتظارهم 
 وكانت املفاجاه.......(

 أويس : تعالوا تعالوا انتو جيتوا برجليكوا 

) و تتعاىل الضحاكات فقد احبوا أويس و حذيفة بسبب خفة دمهم 
 ولفت انتباه الشباب استقبال أويس وحذيفة هلما
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 من حتضريات للجلسة (

 رمحن : انتو كلفتوا نفسكوا كده ليه عبدال

 أويس : اي حىب وال اى حاجه 

) اخذوا مجيعا يتبادلوا احلديت عن مشاعرهم للطاعة وبدء حذيفة يقص 
عليهم قصة من حياة الصحابة وبدات اجللسة ابلكالم عن ملك امللوك 

 و امهية و مسئولية الدين و بعد االنتهاء ..............(

 ى هيتقطع االولحذيفة : مني الل

) ضحك اجلميع و بدا اللعب وبعد االنتهاء سعدوا اجلميع ابجللسه 
 والفرح الذى ادخلوه على قلوهبم وتعاهدوا 

 على لقاء اخر .......... وبعد مرور اايم (

أويس : بقولك ايه اي حذيفة االمتحاانت قربت وعايزين نشد جبد 
 عايزين امتيازات  
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احنا كل يوم نعتكف ىف املسجد ونذاكر    حذيفة  : عندك حق اي أويس
 حتت اجنحة املالئكة 

أويس : متام اي زوزا  و اان هعمل حساىب ىف الكابتشينو والكيك بس 
 انت اللى هتعمل 

 حذيفة : داميا كسالن انت اي عم اوسو  واان مستعد اخدمك بعنيا 

 أويس مبرح : ال اي عم اان عايز الكابيتشينو مش عايز عينيك 

متر االايم واتتى االمتحاانت وميتحن كل من أويس وحذيفة وبعد ) و 
 االمتحاانت ........... (

أويس : بص اي حذيفة احنا بقى عايزيني نطلع رحلة دعوية مع الشباب 
 الىن اان حاسس اىن بضيع 

 حذيفة : حاضر إبذن هللا 

ده الواحد  أويس حبزن : اياااااه اي حذيفة كل ملا افتكر ذنوىب اياااااااااااه
لو مات على احلالة ديه هيضيع ......... و شوف ربنا كرمىن ازاي 
وخالىن اتكلم عنه عارف اي حذيفة ملا بشوف حب الناس ليا واحرتمهم   
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كل ده عشان الواحد متمسك ابلدين اي ااه اي رىب اان مني عشان 
 تكرمىن كل الكرم ده والشباب تتجمع عليا ..........

 كاء شديد () و يبكى أويس ب

 حذيفة : اهدا اي اوسو ان هللا حيب التوابيني 

أويس : عارف اي حذيفة اان اتعرضت لفنت قد ايه  وازاي اان بغبائي 
 وقعت فيها بس ربنا كان بينجيين

 حذيفة : مقولتليش يعين .... طب فضفضلي

أويس بندم : اان اي حذيفة اتعرضت ملواقف من اول صحايب اللي اتريقوا 
جلامعة مكنتش معروف قبل االلتزام بقيت معروف دلوقيت واشوف عليا وا

البنات شغاله تبص وطبعا اان كنت يف اول االلتزام و دخل اعجاب يف 
قليب وعاجلته احلمد هلل وبعدين بقي اتعرضت لفنت الفيس بوك و من كرت 

 اختالط اجلروابت بالقي بنات متابعة اخباري
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االول بس تصدق ربنا كان بيبعتلي وحتركايت وطبعا اان فرحت بكدا يف 
رسايل رابنيه كدا كنت بفوق يف ساعتها حسيت بقرب ربنا مين وانه 

 مش عاوزين اعصيه.... عارف كنت بشكيله ابليل واقوله اان بشر

و ضعيف جدا ونفسي امارة ابلسوء غصب عين بعصيك اي حبييب فيا 
او بقع شد   رب قويين بيك واجعلين داميا قريب ليك ولو شوفتين ببعد

 ازري اي رب

حذيفة ببكاء : ربك كرمي اي أويس وهو شاف ف قلبك بذرة طيبة جدا 
 عشان كدا ربنا كرمك وخالك حتس بلذة الطاعة

أويس ببكاء : احلمد هلل الذي هداان هلذا وماكنا لنهتدي لوال ان هداان 
 هللا 

حذيفة : خالص بقي ابهلل عليك......... تعايل بس اغلبك ماتشني  
 كدا عشان تفوق

 أويس ميسح دموعه و بكل ثقه : اي بين انت مش من مستوااي

 حذيفة : طب اي أويس اخرت يل الفريق اللي هغلبك بيه اي عم
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 أويس : كمان ده انت شكلك نسيت مضيك معااي

حذيفة بضحك : اي بين احنا بننسي القدمي... هعمل الشاي بتاعك 
 واجي 

زاج بس بنعناع هللا يبارك فيك أويس: اه كدا متام عشان اغلبك مب
 واشوف نتيجيت اي عم بيقوله طلعت بعدين هظبط املاتش

)يدخل أويس علي جروب اجلامعة ويبحث عن النتيجة وابلفعل لقد 
ظهرت نتيجة دفعة التخرج لكلية هندسة وجيد امسه.....ويسمع حذيفة 

 صراخ أويس و اييت مسرعا(

 يه حاجهحذيفة بلهفة : يف ايه اي بين خضتين ف

 ايتري أويس كان بيصرخ ليييييييييييه
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 التاسع عشر الفصل 

 )الفرحة(

 حذيفة : طب اي أويس اخرت يل الفريق اللي هغلبك بيه اي عم

 أويس : كمان ده انت شكلك نسيت مضيك معااي

حذيفة بضحك : اي بين احنا بننسي القدمي... هعمل الشاي بتاعك 
 واجي 

ام عشان اغلبك مبزاج بس بنعناع هللا يبارك فيك أويس: اه كدا مت
 واشوف نتيجيت اي عم بيقوله طلعت بعدين هظبط املاتش

)يدخل أويس علي جروب اجلامعة ويبحث عن النتيجة وابلفعل لقد 
ظهرت نتيجة دفعة التخرج لكلية هندسة وجيد امسه.....ويسمع حذيفة 

 صراخ أويس و اييت مسرعا(

 ه اي بين خضتين فيه حاجهحذيفة بلهفة : يف اي
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أويس بفرح : بفضل هللا وحده اان جنحت.... ال وكمان تقدير عام 
 امتياز  اي هلل علي كرمك وجودك عليا 

حذيفة بسعادة : مربوك اي حبيب قليب وهللا فرحانلك اوي عقبال بنت 
 احلالل اي رب

 أويس : اي رب اي خواي الحسن الواحد نفسه يعف نفسه

 ب يال خدجية اهي فيها شروطك اللي انت حاطتها حذيفة مبكر : ط

 أويس مبكر : خدجية..... خدجية مني؟!؟!؟!

 حذيفة : عليا اان.... خدجية اخت اميان خطيبيت

 أويس مبزاح : ااااه افتكرت معلش اصل معجبيين كتييري

) تتعايل الضحكات ويذهب أويس ليخرب والدته بعد ان احضر هلم  
 ه (اهلدااي مبناسبة  جناح

 أويس : امي اان بفضل هللا جنحت وجبت امتياز
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أم أويس ببكاء : جبد اي بين وهللا اان الفرحة مش سيعاين احلمد هلل اي 
 رب زمان ابوك فرحان يف قربه دلوقيت احلمد هلل اي رب احلمد هلل ايرب

حفصة بفرحة : جبد اي اوسو ..... اي بن االيه امتياز من وراان ..ده 
 انت دحيح  بقي

أويس مبرح ويسمك اذنيها : عقبال مانشوف اخللبوصة اللي مبوت فيها 
 االويل عالدفعة ايرب

 حفصة : اي رب اي وسو اي رب

أويس : يال حنتفل  بقي.... اتفضلي اي ماما جبتلك ديه وانيت اي 
 حفصيت خدي النقاب ده

 حفصة : هللا نقاب بقي وكدا .... استين هاقيسه..... ها ايه رايكم

عتاب : اي حفصة اي حبيبيت نزيل البيشة ديه لتحت وهللا العيون أويس ب
 ديه سبب يف الفتنة واحنا عاوزين نعف نفسنا

اي شاب حيت لو مش ملتزم اكرت حاجة تشدو يف املنتقبة عيوهنا الن 
 النقاب بريمسها اي ماما
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 حفصة حبزن : وهللا اي أويس  بنزهلا  بس عيين بتوجعين اوي

احة اان مش حبب حد يشوف عينك اجلميلة وعاوز أويس هبزار : وبصر 
 احافظ عليكي حلد ما اوديكي لبيتك

أم أويس : يسمع منك ربنا  اي بين .....بقولك ايه اي حفصة اي بنيت  
 لبسيين كدا النقاب اشوفه 

) وكانت تلك صدمة ألويس فقد كان يتمين ان ترتدي والدته اتج العفة 
 وكان يدعي ربه هبذا (

 لبسهولك اان اي امي اي حبيبيت أويس : ها

) واثناء  ارتدائها النقاب مبساعدة أويس تلمع دموع أويس وتتساقط 
 الدموع من عينيه...فلقد فهمت  والدته انه حيب ذلك وفرح بذلك (

حفصة : مربوك اي ماما اتج العفة اي حبيبيت وهللا قمر ده اباب لو كان 
 هنا كان زمانه عكسك

  اان هعكسك اي توتة انيت أويس : واان روحت فني
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أم أويس : بطلوا بكش بقي ايوالد....خالص بقي ابقي هات واحد 
 اتين الختك اان هالبس ده

)ويقضي أويس وقت مع اسرته وقلبه يرقص فرحا من ارتداء والدته 
النقاب....يدخل أويس ايل غرفته ويفرش سجادة الصالة ويصلي لربه 

 ويف سجوده يدعوا ربه قائال....(

أويس : اياااه اي رب معقولة .... من اان اي ريب وما اان عشان تستجيب 
دعائي اي ااه  اي رب معقولة توفقين يف دراسيت وامي واخيت يلبسوا 

 النقاب... احلمد هلل هذا منك واليك اي حبييب 

 )وبعد صالة الصبح(

 أويس : تصور اي حذيفة فكرتنا جنحت

 احلمد هللحذيفة : اان مش قولتلك اي بين.....

) كان قد اتفق أويس وحذيفة علي ان يشرتي أويس النقاب بنية ان 
 والدته حتبه وترتديه ولكن بشكل غري مباشر

 عن طريق حفصة جنحت الفكرة بتوفيق هللا (
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 حذيفة : صح اي أويس اان جنحت وجبت امتياز بردو بفضل هللا

خرت أويس بفرحة : احلمدهلل وهللا اان كنت بدعيلك.... بس اات
 نتيجتك

  حذيفة : اه فعال

أويس : مربوك اي حيب عاوزين بقي خنلص ورق اجليش كدا احنا كدا كدا  
كبار عيلة ومالناش جيش عشان خنلص من حاجة كدا........صح هو 

 انت فرحك اميت 

 حذيفة :خالص قريب ابذن هللا .... وانت مش انوي ختطب

 اسيبها أويس : اخطب مني اي عم لسه حفصة اخيت... وامي

حذيفة : هو اان بقولك ارميهم ابلعكس شوف فرحة امك واختك 
وبعدين اختك لسه صغريه ويف جامعتها اما  ربنا يرزقها اببن احلالل خري 

 يعين

 أويس : طب ربنا يسهل ..... شكلك حاطط حد يف دماغك



 

 

134 

 حذيفة : بصراحة اااه... خدجية

ذيفة موضوع ارتباط ) كانت تلك ليست املرة االويل اليت يذكر فيها ح
 أويس هبا رمسيا.....يذهب أويس ايل البيت شارد الفكر.... (

 اي تري بيفكر يف ايه أويس
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 العشرونالفصل 

 )القلب يدق(

 

أويس : مربوك اي حيب عاوزين بقي خنلص ورق اجليش كدا احنا كدا كدا  
 كبار عيلة ومالناش جيش عشان خنلص

 .....صح هو انت فرحك اميت من حاجة كدا...

 حذيفة :خالص قريب ابذن هللا .... وانت مش انوي ختطب

 أويس : اخطب مني اي عم لسه حفصة اخيت... وامي اسيبها

حذيفة : هو اان بقولك ارميهم ابلعكس شوف فرحة امك واختك 
وبعدين اختك لسه صغريه ويف جامعتها اما  ربنا يرزقها اببن احلالل خري 

 يعين

 س : طب ربنا يسهل ..... شكلك حاطط حد يف دماغكأوي

 حذيفة : بصراحة اااه... خدجية
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) كانت تلك ليست املرة االويل اليت يذكر فيها حذيفة موضوع ارتباط 
 أويس هبا رمسيا.....يذهب أويس ايل البيت شارد الفكر.... (

) دخل أويس ايل غرفته بعد تناول العشاء مع اسرته وفرش سجادة 
ة وبدا يصلي صالة االستخارة لقد وكل امره هلل وبعد التسليم قال الصال

دعاء االستخارة  وبدأ أويس يف كتابة ما بداخله من مشاعر يف دفرت 
مذكراته ...وكتب قائال: اليكي اكتب هذه الكلمات وال اعلم  سوف 

نكون سواي ام ال ولكن ال ادري دق قليب لكي دون ان اراكي حيت  
 يف افكاري اااااااه واااااه  تري من انيت اليت سكنت اصبحيت تراوديين

 فكري وفؤادي.... بعد االنتهاء جلس أويس علي سريره يفكر...

أويس حيدث نفسه قائال : ايه اي أويس انت قلبك دق وال ايه ده انت 
حيت متعرفهاش وال شوفتها ... اي رب ال تعلق قليب ابي احد اي رب 

دعتك اي حبييب قليب فاقسمت بك علي علق قليب بك انت وحدك استو 
نفسك ان حتفظه من اي فتنة....واخذ أويس يستمع ايل سورة النور 
واخذ يردد قول هللا تعايل....) وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حيت 

 يغنيهم هللا من فضله(
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 أويس : بس هو ده احلل

نه يف شركة ) وبعد مرور اشهر قليلة اكرم هللا تبارك وتعايل أويس ومت تعي
هندسية وفرح أويس  وشكر ومحد ربه تبارك وتعايل....وبعد انتهاء اول 

 يوم عمل (

 حذيفة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ....اخبارك اي هندسة

أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ....حبييب اي استاذان اخبارك 
 شغلك

 حذيفة : احلمد هلل ... انت طمين عنك

 س : ال اما اشوفك يف املسجد احسنأوي

 حذيفة : طيب ....هللا املستعان

 )وبعد االنتهاء من الصالة(

أويس : تعايل جنيب ايس كرمي يف واحد فتح جديد علي اول الشارع 
 بيقولوا عليه جامد......متخافش هاحاسب اان
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 حذيفة مبرح : لو مكنتش حتلف بس

كرمي كانوا ميرون مبجموعة   )ويضحكون سواي.... وبعد ان اشرتاي االيس
 من الشباب(

احد الشباب بندم : شايفني الناس اللي عايشة جبد... شابني زيهم زينا 
 بس مها مقربني من ربنا 

 رد االخر : اي عم دول مرتاقبني وبيتكلموا يف السياسة اوعي متشي معاهم

اي  يقاطعهم امحد حبده قائال )ده اللي طلع معاهم يف الرحلة الدعوية( : 
مجاعة حرااااام عليكم وهللا بالش افرتي وبالش كذب...الناس ديه 
ماهلاش يف اي حاجة من اللي انت بتقوهلا  ديه اتقي هللا .....ويذهب 

 امحد ليسلم علي أويس وحذيفة

 امحد : شيخ أويس ...شيخ حذيفة

أويس مبرح : حبيب هاريت.... اخبارك اوااد انت .. واحشين وهللا... 
 اي بين كدا  خمتفي فني

 امحد : اهو الدراسة بقي اي شيخ
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حذيفة : طب اعمل حسابك  معاد رحلتنا قرب عاوزين نشحن بطارية 
 الطاعة

 امحد بضحك : جاهز اي شيخنا...... ويودع كل منهما االخر

 ) اخذ  أويس يقص علي حذيفة ما دار يف عمله وطبيعة العمل (

 حذيفة : ربنا يكرمك اي رب اي حيب

 امجعني ... انت انوي اي بين علي اميت كداأويس : 

 حذيفة : اهو ابلظبط كام حاجة يف الشقة كدا

 أويس مبرح : دان مفروض اقعد يف الشقة ديه سنة علي تعيب فيها

 حذيفة بضحك : ال ماان عاملك اوضة جنيب

) وتتعايل ضحكات أويس وحذيفة... وبعد االنتهاء ينظر أويس ايل 
 حذيفة ويقول..(

حذيفة ابهلل عليك لو عاوز اي حاجة احنا اكرت من اخوات...  أويس :
 قول ابهلل عليك ماتتكسفش
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حذيفة حبنان : ربنا خيليك ليا اي أويس... وهللا اي بين احنا اكرت من 
اخوات انت ربنا بعتك ليا دان لو كان ليا اخوات مكانوش هيعملوا معااي  

لت معااي يف تشطيب كدا.... انت وقفت معااي واقفة جبد .... واتبهد
 الشقة

 أويس : متقوليش كدا اي حذيفة احنا واحد

 حذيفة : اه وهللا عندك  حق

) ويف الصباح يذهب أويس ايل عمله... فلقد انل أويس حب وتقدير 
واحرتام مجيع زمالئه... النه كان يطبق سنة احلبيب صلي هللا عليه 

ت ويف احد وسلم  ..فعندما يشرب كان جيلس ويشرب علي ثالث مرا
 املرات يسأله زميله..(

 ايهاب : انت بتشرب  وانت قاعد ليه اي أويس

 أويس : ده عشان اقتدي ابلنيب صلي هللا عليه وسلم ديه سنة احلبيب يف
الشرب و لو سنة النيب كانت يف حياتنا حياتنا هتبقي  علي طاعة ربنا 

ة بسيطة وربنا يهدينا.... تعرف اي ايهاب حياة النيب سهلة اوي حيا



 

 

141 

يعيشها الغين والفقري تعرف من كرت حب ربنا للنيب ربط حمبته مبحبة النيب 
وقرأ قوله تعايل)قل ان كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم 
ذنوبكم( شوفت ده حيت مغفرة الذنب يف اتبعنا للحبيب حممد صلي هللا 

نيب وقرا عليه وسلم ده كمان ربنا يهديك لو مشيت علي هنج ال
عليه) وان تطيعوه هتتدوا ( بص بقي ربنا ربط اهلداية ابتبعنا لسنة النيب 
عشان ديه احلياة الوحيدة اللي ربنا رضي عنها ده حيت كرم و جود من 
ربنا اسم النيب جنب امسه يف الشهادة وهللا اي ايهاب احنا لو دخلنا سنة 

 النيب يف حياتنا هنفلح وننجح دنيا واخره

يهاب ايل أويس متعجبا من كالمه عن النيب صلي هللا عليه ) ينظر ا
وسلم ولقد اتثر ايهاب بكالم أويس ومعاملة أويس هلم يف الشغل فالكل 

 يشهد له ابالحرتام والتقدير... ويف احد املرات....(

 ايهاب : أويس  ممكن اتكلم معاك ينفع

 أويس : اكيد اي حيب حتت امرك
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شاكله وانه مغرم ابحلديث ايل الفتيات ) اخذ ايهاب يقص علي أويس م
عرب اهلاتف وهكذا ولقد نصحه أويس ابلتوبة والرجوع ايل هللا .... ومع 
مرور الوقت  اصبح أويس  سبب يف جعل زمالئه يصلون او علي 
االغلب معظمهم وتزداد حمبتهم ألويس يوما بعد يوم..... واثناء رجوع 

 أويس ايل بيته يتصل به حذيفة..(

 : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.... فينك اي اوسو  حذيفة

أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.... اان جاي يف الطريق اي 
 زوزييت 

 حذيفة : طب عدي عليا يف البيت عاوزك يف حاجة مهمة

أويس : ماشي اي اخرة صربي..... بس حضر يل كوابية شاي ابلنعناع 
 عشان مصدع

 : حاضر .... دان هظبطك بس تعايلحذيفة بفرحة 
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 الواحد والعشرونالفصل 

 )الفرح(

 حذيفة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.... فينك اي اوسو 

اي  أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.... اان جاي يف الطريق
 زوزييت 

 حذيفة : طب عدي عليا يف البيت عاوزك يف حاجة مهمة

أويس : ماشي اي اخرة صربي..... بس حضر يل كوابية شاي ابلنعناع 
 عشان مصدع

 حذيفة بفرحة : حاضر .... دان هظبطك بس تعايل

 أويس : ايه اي بين قلقتين عليك يف ايه

 شهر حددان خالصحذيفة :  خري اي حبييب .... بس اان هاجتوز كمان 

 أويس بفرحة : جبد مربك اي حبييب ربنا يسعدك
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حذيفة : عقبالك اي حبييب اما افرح  بيك .... فكر اي بين ..... فاكر  
 كلمة الشيخ اما قالنا هاتتجوزا اتنني اخوات ابذن هللا

أويس بضحك : اي بين دان امي مش ملهوفه اجتوز كدا.... حاضر 
 ف نفسيهخلص منك االول  وبعدين اشو 

حذيفة : ربنا يكرمك اي رب  ابللي تريح ابلك  وتالقي 
 شروطك....ههههههههه فكرين بيهم سيادتك كدا

 أويس : هترتيق مش هاقول 

 حذيفة : وهللا ابدا مش هرتيق بس حبب امسعهم منك

أويس : طيب هقولك بس من غري تريقة.. ولو اتريقت هاوريك جبد.... 
 ابمهات املؤمنني اول حاجة طبعا منتقبة وتتشبه

تكون قدوهتا امي خدجية وعائشة ويف حياء فاطمة ويف عفة وطهر البتول 
 مرمي وتكون فكرها كله

رضا ربنا االول واالخرة هناخد ابيد بعض للجنة نريب والدان اهنم حيبوا 
 اوامر ربنا والنيب اكرت مننا
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خرة قبل نربيهم علي هم وفكر النيب والدعوة ايل هللا ونربيهم علي حب اال
 الدنياحب هللا ورسوله قبل حبهم لينا

حب سنة احلبيب صلي هللا عليه وسلم وعلي مسئولية الدين بتمناها 
 تكون عوانً يل عالطاعة اتخذ أبزري ومتحو خطأي

وتسرتعييب بتمناها رفيقة دريب بتمناها معااي يف االخرة قبل الدنيا بتمناها 
 اهنا تكون زي الصحابيات

راحلبيب ومسئولية الدين.....اممممم ببساطة كدا اي بين وعندها هم وفك
 عاوزوها حورية من اجلنة....

ولو حصل بينا مشكلة نناقشها مش تشتكي الهلها ونتخانق اكرت واان 
 ابذن هللا عمري ما هاخليها تنام زعالنه واالهم

من ده كله ما تكونش بتتكلم يف السياسة هنائي عشان ديه امراض 
 اسئلة 3سياستنا مع ربنا ومعروفة دنياويه احنا 

يف القرب هاجاوب ازاي وأما  ربنا يسئلين هأقوله ايه هي ديه سياسيت 
 اللي عايش عشان احلها.... واخر حاجة طبعا
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الزم تكون بتعرف تلعب بالي ستيشن عشان اعرف اغلبها ولو مش 
 بتعرف تلعب هعلمها وهخليها تكسبين

 لسرور علي قلبها يعين......عشان افرحها بس.. من ابب ادخال ا

) وتعلو ضحكات حذيفة حيت كادت ان يغشي عليه من كثرة 
 الضحك (

حذيفة : اي هناااار ابيض دان  لو هقدم يف شركة كبرية مش هيطلبوا مين  
 كل ده

 أويس بضحك : هههههههههه ربنا يكرمك وتعدي شروط الشركة

ز مني يعين حذيفة مبرح : وبعدين ايه كل ده ليه يعين هي هتتجو 
 وهتالقيها فني حمدش كامل اي بين اال امللك سبحانه وتعايل 

أويس بثقه ومرح : اان مش حبب اتكلم عن نفسي كتريهههههه...... 
بس هي تيجي واان هعيشها يف اجلنة.....وبعدين اي بين خزاين ربنا 
مليانه بس احنا نطلب والزم يكون عندك حسن ظن ابهلل وطبعا مفيش 

 س ربك كرمي وجوادحد كامل ب
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حذيفة : عارف اان لو كان عندي اخت كنت جوزهتالك وخلصت 
 منك

 أويس : ربنا يعزك اي حبييب

 ) يغادر أويس منزل  حذيفة بعد ان حتدثوا ولعبوا سواي (

 ) وبعد عدة اسابيع ها هو اييت يوم الفرح...(

أويس : اخيييريا اي حذيفة خالص هاتتجوز  ومتشي و تسيبين لوحدي 
  املسجديف

حذيفة حبزن : وهللا اي أويس صعبان عليا فراقك احنا طبعا اكيد هنتقابل 
 اي بين دان ادحبك

 أويس : اكيد طبعا كمل لبسك انت واان هاروح البس

 حذيفة : صح هتلبس ايه اي اوسو

 أويس : ما انت عارف اي حيب
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حذيفة مبرح : ماشي اي حيب.... ابقي غض بصرك عشان هيبقي يف 
 تمنتقبا

أويس بضحك : هههههههه علي اساس ان الفرح خمتلط وهنقعد 
سوا ..... هللا يهديك قبل ميوديك...... دان هادعي كتري اوي 

 اهنارده....... وتتعايل ضحكات أويس وحذيفة

) يذهب أويس الرتداء افضل ما لديه وهو لباس النيب صلي هللا عليه 
 ابلراحة عند ارتدائه وسلم فطاملا عشق أويس ذلك اللباس الذي يشعره

) ارتدي أويس ذلك القميص االبيض الذي يبلغ طوله  منتصف الساق 
طاملا عشق أويس القصري من الثياب اقتداء بسنة حبيبه وكان ذو فتحتني 
من االطراف والبنطال االبيض واحلذاء االبيض والعمامة ذات الطرفني 

عد ان انتهي من املتدليتني وعطره املميز.... خيرج أويس من غرفته ب
 ارتداء مالبسه (

 أم أويس : بسم هللا ماشاء هللا زي القمر اي بين ربنا يرزقك ببنت احلالل

 حفصة : ايه ده اي عم حمدش قدك
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أويس بسكوف : جزاكم هللا خريا هذا فضل هللا.... وبعدين انتو وهللا 
ة اللي قمرات ماشي معااي حوريتني من اجلنة ده كفايه النقاب عليه هيب

 ابن حالل وهلل بيوقعين ههههه

) تفهم حفصة ان أويس يعشق النقاب ويدعي لكل من ارتدته ابلثبات 
 واالستقامة (

حفصة مبكر : طب يال عشان ما نتاخرش... ده انت شكلك هاتدعي 
 كتيييييري اوي اهناره..... بس ابقي افتكران اان وماما

اتكسي أويس بضحك : طب بطلي رخامة اي حفصيت وامشي خدي 
 لوحدك واان هاخد امي حبيبيت

) تتعايل الضحكات... وايخذ والدته وحفصة يف سيارته ويذهبون وراء 
عربة حذيفة....وصل اجلميع ايل القاعة فالنساء يف قاعة منفصلة عن 
الرجال دخل حذيفة وأويس سواي ايل قاعة الرجال وكانت عيون 

 احلاضرون ال تري سوامها
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 قد ظهر عليهم وهو اقوي انواع الرتابط اليت يف القاعة فاحلب ف هللا
 عرفها االنسان ... وبعد انتهاء عقد النكاح

اخذ حذيفة زوجته وذهبوا سواي....واثناء رجوع أويس ووالدته 
 وحفصة .... (

 أم أويس : بسم هللا ماشاء هللا كانت ليلة حلوه عقبالك اي بين

 تك اي حبيبيت ايربأويس : اه وهللا اي امي ربنا حيفظه.... يف حيا

 حفصة : شكلها قربت اوي اي ماما

 ) يتفاجئ أويس من كالم حفصة..... (
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 الثاين والعشرونالفصل 

 )الُبشري(

 أم أويس : بسم هللا ماشاء هللا كانت ليلة حلوه عقبالك اي بين

 وهللا اي امي ربنا حيفظه.... يف حياتك اي حبيبيت ايرب أويس : اه

 حفصة : شكلها قربت اوي اي ماما

 ) يتفاجئ أويس من كالم حفصة..... (

 أويس : قصدك ايه ايملضة

 حفصة : اي بين اان خطبتلك

 أويس : خطبتيلي مرة واحدة

 حفصة مبرح : ال علي مرتني

... طب يال انزيل اي  أويس مبزاحه املرح يقف ابلسيارة : مرتني!!!
 حفصة  روحي علي رجلك بالش الش ابوس ايدك
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 ) تضحك حفصة ووالدهتا علي مزاح أويس (

 حفصة : بصراحة اان وماما شفنالك عروسة زي العسل

 أويس : كمان... ده انتو متفقني عليا بقي ... ومني ديه اي سييت

 حفصة : خدجية اخت اميان مرات حذيفة

اخرتقت قلب أويس .. ها قد ايت هللا له  ) وكانت تلك الكلمات
 برسالة (

أويس : طيب ربنا ييسر اخلري ابذن هللا.....قفلي بقي عالسرية ديه 
 وتعالو نتعشي سوا بره  بقالنا كتري ما خرجناش

أم أويس : ليه اي بين كدا دان نفسي افرح بيك اي بين وهللا خدجية بنت 
 حالل واخذت توصفها

 فجاه...( ) ولكن يقاطعها أويس

 أويس : مينفعش اي امي توصفهايل ...الجيوز اي حبيبيت

 أم أويس : ربنا يزيدك اي بين ويرزقك ابللي تريح ابلك
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 ) تقاطعهما حفصة (

حفصة بدالل : طب يال عشان جعانة  اوووي... اوسو حبييب اان عاوزه 
 اكل بيتزا 

 أويس حبنان : حاضر اي حبيبيت من عنيا

لعشاء خارج املنزل... يدخل أويس غرفته واحلرية متأل ) وبعد ان تناولو ا
 راسه وحيدث نفسه قائال....(

أويس  : طب  ده ايه ده... ده انت حيت مشوفتهاش وال مها يعرفوها 
وحبوها اوي كدا معقولة هي بكل الصفات ديه معقولة رسالة من 

ا ربنا... ولكن فجاة.... و يف نفسه ايضا... ايه اي أويس فوق كدا رض
 ربك االول مينفعش تفكر فيها .. اان هاقوم استخري احسن....

) ويقوم أويس ايل صالة االستخارة وبعد ان سلم قال دعاء 
 االستخارة....وبعد ان انتهي من صالته اخذ يكتب ما بداخله

يف دفرت مذكراته وكتب قائال ال: ادري ميت تعلقت بك ايل كل هذه 
 يف دعائي لريبالدرجة  فانيت اتخذي اكرب نصيب 
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يف سجودي وقيامي ..... وبعد ان انتهي  جلس يستمع ايل سورة النور 
وهو يرددها وعند  االية.. *الطيبون للطيبات* مل يشعر أويس ابي شئ 

 فلقد غلبه النوم....  ويستيقظ أويس علي اذان الفجر وهو يقول....(

ااه ايريب أويس بصدمة : معقولة.....ال كدا كتري عليا اوي .... اياا
 اشوفها كدا يف رؤاي

) قأم أويس ايل صالته و بعد ان فرغ منها يالحظ  اجلميع عليه 
 السعادة..(

)أويس ويف نفسه يتذكر تلك الرؤاي  اليت التسطيع ان تذهب  من امام 
 عينيه(

)فلقد راي أويس ان خدجية تزف اليه بذلك الفستان االبيض وهي تضع 
سواي ايل بيت الزوجية كشف عن نقاهبا و اتج العفة ...وبعد اان وصال 

استمر يف النظر اليها وقدم اليها ابقة من الورد والزهور العطرة وقال هلا 
تلك الكلمات..... انيت تلك احلورية اليت  ذكرهتا يف دعائي عند ريب 
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انيت اليت ملكيت قليب وفكري ووجداين انيت رفيقة دريب ايل جنة املاوي... 
 ي االذان(و استيقظ أويس عل

 *مش شرط تيجي رؤية يف صالة االستخارة*

 )وبعد مرور  عدة اسابيع قليلة أويس يتصل حبذيفة(

 أويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ازيك ايحذيفة

حذيفة:وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ... اخريا ايعم اوسو افتكرت 
 زوزا حبيبك

... بس قولت اسيبك عشان يعين أويس:ايبين وهللا اان ماقدرش انساك
 عريس جديد وكدا... وعشان مابقاش رخم  ^_^

حذيفة: هو حد اشتكالك..... املهم بكرا جتيب طنط وحفصة وتيجوا 
 تتغدوا معاان.... ده لسه اميان بتقويل اان نفسي اشوفهم

 أويس:حاضر.... وابملرة اان كنت عاوزك يف موضوع

 ابذن هللاحذيفة: حتت امرك اياوسو هاستناك 
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 أويس: ابذن هللا

) وبعد ان تناول أويس وحذيفة  الغداء مبفردهم وحفصة ووالدهتا واميان 
 يف الغرفة اجملاورة قام حذيفة

 بنقل االطباق ايل املطبخ (

 أويس مبزاح : هللا هللا وكمان ست بيت شاطرة

حذيفة : اه شوفت .....وبعدين اان بطبق سنة النيب صلي هللا عليه 
 الزم يكون عندك رمحة عليهموسلم و 

 أويس : اي عم اان هبزر وهللا.... دان هقوم اغسلهم دلوقيت 

) وتتعايل الضحكات بني توأم الدعوة فهذا اللقب اطلق عليهم من 
 بعض املشايخ واعجبهم كثريا (

أويس مبشاعر فياضة : عارف اي حذيفة  اان إبذن هللا مش هخلي زوجيت 
ربنا فيها جدا جدا جدا واعاملها مبا يرضي تندم ابدا علي حاجة هتقي 

 هللا ورسوله



 

 

157 

 حذيفة : اميت بس... دان نفسي  افرح بيك وهللا

 أويس : ما هو اان جايلك عشان كدا

 حذيفة بتعجب : انت بتتكلم جد

أويس : اه اي زوزييت شوفتين بقي واان بتكلم جدا..... اان قررت اخطب 
 خالص

 تكلم جد .. طيب مني ديهحذيفة بصدمة : جبد.....  انت بت

 أويس حبنان : اللي ربنا بشرين بيها .... *خدجية*

 حذيفة وهو غري مستوعب : انت بتتكلم جبد؟؟؟

أويس : يعين هي احلاجات ديه فيها هزار.... ده ربنا ورهايل يف 
 رؤية.... اان عاوز اروح اشوفها رؤية شرعية

ابذن هللا ... اي رب حذيفة بسعادة : واخريا كلمة الشيخ عبده هتتحقق 
 تكون من نصيبك ان كنتم خريا لبعض

 )من انحية اخري(



 

 

158 

 أم أويس : تسلم ايدك اي بنيت علي االكل ربنا يبارك فيكي

 اميان ابستحياء : جزاكي هللا خريا اي طنط ربنا يعزك

 حفصة : اه وهللا جبد نفسك حلو ماشاء هللا عليكي

 اميان : ربنا خيليكي اي حبيبيت .... 

ويف هذه االثناء تتصل خدجية ابميان لتطمئن عليها وبعد ان انتهت ) 
رح واصبحوا حتدثت ايل حفصة ووالدهتا فقد تعرفوا علي بعض اثناء الف

  يعرفون بعضهم البعض (

 ) ويف السيارة اثناء الرجوع أويس.... (

 أويس : امي.... اان قررت اخطب اي حبيبيت

 .. ربنا يسعدك ايربأم أويس بفرحة عارمة : جبد اي بين .

حفصة بسعادة ابلغة : مربوك اي اوسو اي حبييب ربنا يتمملك علي 
 خري .... بس مني اللي امها دعياهلا ديه

  أويس والسعادة داخل قلبه : خدجية اخت اميان مرات حذيفة
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حفصة مبزاح : ايوه كدا داميا اقول عليك عاقل حمدش مصدقين عرفت 
 ختتار اي اوسو

 و تعرفوها للدرجة ديهأويس : هو انت

أم أويس : ابين عليها بنت حالل اي بين واختها اميان طيبة اوي ده 
 اهناردة كلمتنا اما كلمت اختها تطمن علينا

حفصة : اه وهللا اي اوسو ده لذيذه اوي وعسولة كدا وهتم حفصة 
 لوصفها..... يقاطعها أويس

 أويس : خالص بقي اي حفصيت مينفعش توصفهايل اي ماما

) وبعد ان وصلوا ايل البيت دخل أويس ايل غرفته يدون يف مذكراته ما 
 يف قلبه من مشاعر جتاهها فقد اقسم

انه لن يبوح بكلمة واحدة اال وهي  حالله فدون كل ما يشعر بيه يف 
 مذكراته وعندما ايذن هللا جبمعهما
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ورده سوف يعطيها هذا الدفرت لتقرأه... وبعد االنتهاء من الكتابة بدا يف 
 من الصالة مث قراة سورة النور

 د ان استيقظ اتصل حبذيفة ......(مث انم وبع
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 الثالث والعشرونالفصل 

 )الرؤية الشرعية( 

 أويس : خالص بقي اي حفصيت مينفعش توصفهايل اي ماما

وبعد ان وصلوا ايل البيت دخل أويس ايل غرفته يدون يف مذكراته ما  )
 يف قلبه من مشاعر جتاهها فقد اقسم

انه لن يبوح بكلمة واحدة اال وهي  حالله فدون كل ما يشعر بيه يف 
 مذكراته وعندما ايذن هللا جبمعهما

رده سوف يعطيها هذا الدفرت لتقرأه... وبعد االنتهاء من الكتابة بدا يف و 
 من الصالة مث قراة سورة النور

 مث انم وبعد ان استيقظ اتصل حبذيفة ......(

أويس : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..قوم اي بين الفجر خالص علي 
 وشك

 حذيفة : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته.. حاضر اي حبييب قامي اهو
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 أويس : اما تفوق كدا كلمين 

 حذيفة : حاضر

 : إميان قومي يال  قومي الفجر قرب حذيفة

 اميان بنعاس : حاضر قامية اهو

حذيفة وهو ذاهب للوضوء : احلمد هلل ايرب انك رزقتين ابلصحبة 
الصاحلة ايرب ارضي عن أويس وحبه ايرب ارزقه حبك وحب طاعتك 

 ايرب ارزقه ابلزورجة الصاحلة  ان كانت خدجية خريا له فيسرها

 له ايرب...

فة يدعو ألويس بظهر الغيب  النه حيبه حب ال يعلمه اال ) واخذ حذي
 هللا ومن انحية اخري أويس يف سجوده...

ايرب  اشهدك اين احب حذيفة فيك والجلك فيارب اجعلنا متحابني 
 فيك والجلك التفتنا يف بعضنا ايرب
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ارزقه من حيث ال حيتسب ارزقه الذرية الصاحلة وارزقه الثبات و القبول و 
 واالستقامة...االخالص 

 وبعد صالة الصبح.... يتصل حذيفة أبويس (

 حذيفة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 أويس : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اي حبيب... 

 حذيفة  مبرح : خري اي طيب اان فايق اهو

أويس : اان قررت خالص اي زوزييت... عاوز اروح اشوف خدجية رؤية 
 هديل املوضوع الحسنشرعية  ممكن مت

 اان مكسوف

 حذيفة بفرحة: اكيد ايحبييب

 ) مت االتفاق علي موعد الرؤية الشرعية (

 خدجية بقلق : خايفة اوي اي اميان
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اميان وهي تضحك : دلوقيت خايفة  فاكره كالمك ده هي قاعدة 
 وكدا... وعاملة نفسك فيها البنت الشجاعة

 لقانه  اوي عمري ماشوفتهخدجية بتوتر : اسكيت بقي الحسن اان ق

اميان تطمئن قلبها : ال وهللا هو حمرتم جدا حذيفة  علي طول بيشكر 
فيه وبيحبه جدا بيقويل اكرت من اخواي وكدا وبعدين هو قايل ان الشيخ 
من كرت ماشافهم بيحبوا بعض يف هللا ومقربني من بعض دعاهلم اهنو 

 يتجوزا

 اتنني اخوات

 خدجية: ربنا يسرت

ذلك كان أويس قد استخار ربه ويف سجوده دعا قائال...ايرب ) وقبل 
لو انت مقدرها ليا اهنا تبقي حاليل عاوز اشوفها حورية من اجلنة ايرب 
ابعتلي رسالة تطمن بيها قليب اقسمت بك اي حبييب علي نفسك... 

 وبعد ان سلم أويس قال دعاء االستخارة وانتهي (

 # اليوم_املنتظر
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 وعبدهللا غرفة الصالون ( ) دخل أويس وحذيفة

 عبدهللا : عاش من شافك ايعم أويس كدا بردو كل ده

أويس : ساحمين بقي ايعبدهللا انت عارف الواحد وقته بني املسجد 
 والشغل والبيت

 عبدهللا: ربنا يعينيك

 ) اييت والد عبدهللا ويرحب هبم (

اي راجل  والد عبد هللا : ازيك اي أويس اي بين وحشين جدا... كدا بردو
 من ساعة الفرح حمدش يشوفك

أويس : معلش اي شيخنا اان اسف جدًا ... وقت الواحد  بني مسجده 
 وشغله والبيت

 والد عبد هللا : ربنا يعينك وال يهمك اي بين
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) اراتح أويس هلذه الكلمة اليت خرجت من الشيخ... خيرج عبدهللا 
...ومن انحية  وحذيفة من الغرفة حيت أتيت خدجية للرؤية الشرعية

 اخري(

 أم أويس : ايرب قرب اخلري ايرب

 ام عبدهللا حبنان : امني ايرب

 اميان : ايرب يسرهلم كل ما هو خري

 حفصة : اللهم امني

) تدخل خدجية علي استحياء وتلقي السالم علي والدها و أويس 
 وتضع العصري علي الطاولة (

 االوضة وانتو اتكلموا والد عبدهللا : اان اي بين هاقعد جنبكم يف اول

 أويس : جزاك هللا خريا اي عمي

) ال يدري أويس كيف خرجت تلك الكلمة منه ... ولكنه مطمئن 
 هلذا.... هذا قدر هللا (
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 أويس : ازيك اي انسة خدجية

 خدجية ابستحياء شديد : احلمد هلل خبري... وحضرتك

 أويس مبزاح : حضريت كويس بفضل هللا

ا بداخلها ولكنها احست براحة عجيبة... مث ) تكتم خدجية ضحكاهت
 بدأ أويس يعرف نفسه وطبيعة عملة  ويقول....(

أويس : اان اهم حاجة عندي اي انسة خدجية ان بييت يكون بيئة صاحلة 
 ومعقمة الوالدي الين بصراحة بدعي ربنا

اهنم  يكونوا دعاة ايل هللا وخيدموا دين هللا تبارك وتعايل وده معتمد علي 
 بيت اواًل والبيت يعين زوجة صاحلة تتقي هللا يف اوالدها.....ال

 ) واثناء حديثه يالحظ أويس بشرود خدجية..(

 أويس : حضرتك معااي

 خدجية بكسوف : اه مع حضرتك بس كنت بفكر يف كالم حضرتك
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) وكانت خدجية شاردة يف كالم أويس طاملا كانت تدعو رهبا بزوج أيخد 
 كون هدفه رضا هللابيدها ايل اجلنة وان ي

وان يريب اوالدها علي حب هللا ورسوله و ان يكونوا دعاة ايل هللا جل 
 جالله.... تداري خدجية كسوفها وتبدا تسال

أويس علي اوقاته يف الصالة ووقته يف املسجد وهكذا وهو جييب عليها 
 بثبات من هللا (

تخارة برغم ان ) انتهت الرؤية الشرعية ومت االتفاق مت االتفاق علي االس
 أويس وخدجية كانوا يشعرون براحة عجيبة

اال اهنم اصروا علي االستخارة.... أويس يف منزله ويدخل غرفته ويصلي 
 هلل ركعتني شكر له و يف سجوده...(

أويس : احلمد هلل ايرب علي عطاءك وكرمك ليا ايرب اكرمين بيها ايرب 
به يف دفرت مذكراته مث لو خري لبعض ... وبدأ أويس يف كتابة ما يشعر 

 استمع ايل سورة النور و غفل يف نومه....

 ) و من انحية اخري(
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خدجية وهي ساجدة : احلمد هلل ايرب انك استجبت لدعائي ... اياااه 
 ايريب انت كرمي اوي ايرب اجعله زوجا صاحلا يل

) وبعد االنتهاء جتلس خدجية علي سريرها وتتذكر تلك املقابلة اليت  
  هلم وتشرد يف كالم أويسكتبها هللا

عن اهدافه وكيف يتمين ان تكون زوجته واوالده وتتذكر ثباته يف االجابة 
 علي اسالتها... مث تذكرت مزاحه الذي

 اضحكها وابتسمت ابتسامتها احلنونة (

) وبعد اسبوع  يتصل والد عبدهللا أبويس ليعلن له قبول خدجية... ومت 
رحة عارمة ابلنسبة حلذيفة فقد كان يدعو حتديد معاد اخلطبة وكانت الف

ربه ابلتوفيق ألويس... وبعد اخلطبة اصبحت حفصة وخدجية اكثر من 
اختني حتااب يف هللا سواي وكانتا يوميا علي اتصال ببعضهما البعض 

 لالطمئنان و يف احد املرات تساهلا خدجية سؤال.....(
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 الرابع والعشرونالفصل 

 )القلب يهوي( 

) وبعد االنتهاء جتلس خدجية علي سريرها وتتذكر تلك املقابلة اليت   
 كتبها هللا هلم وتشرد يف كالم أويس

عن اهدافه وكيف يتمين ان تكون زوجته واوالده وتتذكر ثباته يف االجابة 
 مث تذكرت مزاحه الذيعلي اسالتها... 

 اضحكها وابتسمت ابتسامتها احلنونة (

) وبعد اسبوع  يتصل والد عبدهللا أبويس ليعلن له قبول خدجية... ومت 
حتديد معاد اخلطبة وكانت الفرحة عارمة ابلنسبة حلذيفة فقد كان يدعو 
ربه ابلتوفيق ألويس... وبعد اخلطبة اصبحت حفصة وخدجية اكثر من 

يف هللا سواي وكانتا يوميا علي اتصال ببعضهما البعض  اختني حتااب
 لالطمئنان و يف احد املرات تساهلا خدجية سؤال.....(



 

 

171 

خدجية: صح ايحفصة ما قولتليش حكـيتك ايه مع النقاب يعين لبستيه 
 ازي

 حفصة حبنان : ربنا خيليه ليا حبيب قليب

 خدجية: مني ده؟!؟!؟!

 حفصة: اوسو حبيب طبعا

!؟!؟!خدجية ابستغ  راب : اوسو مني؟ 

 حفصة مبزاح : اواباااا ده لو عرف هيقطعين اسرتي عليا اان اختك بردو

 خدجية بضحك : ههههههه اي بنيت فهميين مني اوسو ده ؟

حفصة : ده أويس اي سييت بقوله كدا من بدري واايم اباب هللا يرمحه قايل 
 لو حد مسعك بتقوليلي كدا هاتوقفي حايل ...

 هلا  املوقف واخذت تذكر

 خدجية تضحك بشدة : طيب قويل ايخيت قويل
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) اخذت حفصة تقص علي  خدجية كالم أويس عن النقاب وشغفه 
 وحبه لتاج العفة وفضله وعن العفاف

وانه كان يدعي لكل من يراها منتقبة ونصيحته هلا وذكرت هلا املوقف 
 أبكمله (

 هللاخدجية بغرية : ال وهللا بيدعلهم ابيه بقي ان شاء 

 حفصة بضحك : اي بنيت ماختفيش ده بيدعلهم ابلثبات واالستقامة  

) وبعد انتهاء املكاملة تشرد خدجية يف كالم حفصة عن اخيها ومدي 
 حبه هلا وحنيته عليها وعلي والدهتا

وتذكرت قول حفصة... اوسو مما جعلها ابتسمت وقالت اسم حلو وهللا 
 اوسو.... (

والد عبدهللا ليسمح له بزايرهتم ورؤية ) متر اشهر  ويتصل أويس ب
خدجية... متت املوافقة فهذا اول لقاء هلم بعد اخلطبة.... يرحب والد 
عبدهللا أبويس وجيلسون سواي واتيت خدجية وتلقي السالم وتضع الشاي 

 والكيك (
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 أويس :ازيك اي انسة خدجية

 خدجية ابستحياء : احلمد هلل وحضرتك

 اتين اي خدجية ...... اان جاي احدد أويس يضحك : هههههه حضريت
 معاد الفرح مع عمي وتقوليلي حضرتك

) وقعت تلك الكلمات كالصاعقة علي خدجية مما زاد ارتباكها وخجلها 
 وقالت...(

 خدجية : طيب اتفضل الكيك والشاي قبل ما يربد

 أويس : حاضر.. ...يتناول أويس الكيك و الشاي ويقول....

 يد اللي عمل الكيك والشاي بردوأويس مبزاح : تسلم ا

 ) يف تلك اللحظة يرقص قلب خدجية فرحا من كالم أويس(

 ) ينادي أويس علي والد عبدهللا (

 أويس : اان اي عمي جاي احدد مع حضرتك معاد الفرح

 والد عبدهللا : ليه اي بين مستعجل كدا
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أويس: ال وهلل ايعمي مش استعجال.... بس اان بفضل هللا حاسس 
 حة جدا وربنا كرمين وخري الرب عاجلهبرا

 والد عبدهللا: علي بركة هللا

) وابلفعل مت االتفاق علي موعد الفرح... وكانت تلك مفاجاة خلدجية 
 مما جعل قلبها يهوي أويس من حنانه

 فلقد شعرت حببه هلا.... يتصل أويس حبذيفة(

 يبأويس بسعادة : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته زوزييت حبي

 حذيفة : وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته اوسو ... أخبارك إيه

أويس مبزاح : احلمد هلل.... بص اي بين حضر نفسك من دلوقيت  بعد 
 شهر ابذن هللا هيكون ليك الشرف وحتضر فرحي 

حذيفة بسعادة : جبد اي أويس  الف مربوك اي حبييب.... ورحت اتفقت 
 مع عمي
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اتفقت مع نفسي ...... طبعا اي بين اان لسه انزل أويس مبزاح : ال اان 
 من عندهم وانت اول واحد يعرف

 حذيفة : مربوك اي حيب 

)يذهب أويس ايل البيت وخيرب والدته وحفصة.... وتعم السعادة  يف 
 ارجاء البيت... وتتصل والدة أويس

 بوالدة عبدهللا لتبارك هلا و تكلم خدجية..(

 بنيت الف مربوك ربنا يتمملك علي خريأم أويس حبنان : مربوك اي 

 خدجية بفرحة :  هللا يبارك فيكي اي ماما ربنا خيليكي لينا

) واقرتب موعد الفرح وكل واحد مشغول بتحضرياته... وكان كل منهما 
يقرا ورده ويدعو لالخر بظهر الغيب وكان أويس يتصدق يوميا خلدجية 

 ويدعي هلل ان يتم هلم علي خري.....(

 اجلاية الفرح بقي احللقة

 بس تصلوا علي النيب
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 اخلامس والعشرونالفصل 

 اللقاء املنتظر()

)يذهب أويس ايل البيت وخيرب والدته وحفصة.... وتعم السعادة  يف 
 ارجاء البيت... وتتصل والدة أويس

 ا و تكلم خدجية..(بوالدة عبدهللا لتبارك هل

 أم أويس حبنان : مربوك اي بنيت الف مربوك ربنا يتمملك علي خري

 خدجية بفرحة :  هللا يبارك فيكي اي ماما ربنا خيليكي لينا

) واقرتب موعد الفرح وكل واحد مشغول بتحضرياته... وكان كل منهما 
ة يقرا ورده ويدعو لالخر بظهر الغيب وكان أويس يتصدق يوميا خلدجي

 ويدعي هلل ان يتم هلم علي خري.....(

) وجاء اليوم املشهود اللقاء املنتظر بني قلبني كتم كال منهما مشاعره  
 لالخر ابتغاء رضا هللا ليجمع هللا بينهما
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يف احلالل  فرح حذيفة ألويس كثريا و قد كان الزفاف علي سنة احلبيب 
 صلي هللا عليه وسلم ..... أويس يرتدي

 يعشقها وهي زي احلبيب صلي هللا عليه وسلم فلقد اخذ مالبسه اليت
 براي خدجية اذا كانت حتب ان تزف جبانبه

وهو يرتديها وكان ردها ابملوافقة القطعية فهي حتب سنة احلبيب 
 ايضا......*الطيبون للطيبات*

 وبعد ان دخل أويس قاعة الرجال وخدجية قاعة النساء....(

 عليك اي حبييب وهللا اان خايف احسدك حذيفة : بسم هللا ماشاء هللا

أويس مبزاح: علي ايه اي حيب هتحسدين ربنا يسرت احنا واثقني يف ربنا 
 اوي.... وبعدين متقلقش اان مظبط نفسي

 اذكاري قولتها و وردي والدعاء طبعا 

 حذيفة بضحك : ههههههه داميا مش بتفوتك حاجة
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كات......ومن انحية ) واخذ اجلميع يبارك ألويس ويتبادلون املبار 
 اخري (

أم أويس : بسم هللا ماشاء هللا ... هللا اكرب عليكي اي بنيت  ربنا حيفظك 
 من كل شر ايرب

 ) وتقوم خدجية بتقبيل يدها وتقول (

 خدجية : ربنا خيليكي اي امي 

حفصة وهي تبارك خلدجية وتضمها اليها : مربووووووك اي خوخة ربنا 
 عملك بس اي حاجةيتمملك علي خري .... لو 

 قوليلي واان هتصرف

خدجية مبزاح : هللا يبارك فيكي  اي قليب..... ال اطمين هو هيتقي ربنا 
 فيا

ام عبدهللا : ربنا حيفظك اي بنيت ايرب من كل شر.... مث تقوم خدجية 
 بتقبيل يدها وتقول
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 خدجية : ربنا ميحرمنيش منك اي امي  

وك اي قليب وهللا فرحنالك اوي ربنا اميان حبنان وتضم اختها اليها : مرب 
 يتمملك علي خري 

 خدجية بسعادة: هللا يبارك فيكي ... ايرب اي اميان

) مث تقوم صديقات خدجية ابلتهنئة هلا.....وبعد ان مت عقد النكاح 
 وكان أويس يقود سيارته وجبواره

املا حوريته *خدجية* بفستاهنا االبيض ونقاهبا مما جيعلها تزداد  مجااًل لط
 كان أويس يعشق اتج العفاف

وها هواليوم اصبح  حالله ... واثتاء صعودمها  علي درجات سلم 
 بيتهما جذهبا أويس برفق اليه قائال..(

 أويس حبنان : قبل منطلع  بيتنا اللي ربنا كتبهولنا عاوز اعهدك اي خدجية

 خدجية خبجل شديد : تعهدين ابيه

 لم سواي () واخذ أويس بيدها ويصعدا علي الس
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 الدرجة االويل : اعهدك أبن ارعي  واتقي هللا فيكي

 الدرجة الثانية : اعهدك أبن اخذ بيدك ايل اجلنة

 الدرجة الثالثة : اعهدك ان احفظك من شر نفسي قبل شرور االخرين

 الدرجة الرابعة : اعهدك أبن اكتفي بك عن غريي

 ردد شاركيينالدرجة اخلامسة: اعهدك أبن ال اقول لك دعيين بل سا

الدرجة السادسة : اعهدك أبن اكون وطنك النابض يف حزنك قبل 
 سعادتك واملك قبل املك

الدرجة السابعة : ساكون ابيك واخيكي وطفلك ساكون لكي كما 
 تتمين فاين امحد هللا تبارك وتعايل النه استجاب لدعائي

 ورزقين مبا هي افضل من احلور العني

ة ال تعرف مباذا جتيب بعد ما قيل هلا متنت ) وقفت خدجية مكاهنا صامت
 لو اهنا تسمعه آالف املرات ولن تكفيها .....

 مث ابتسمت ابتسامة من خلف صمتها وامحرت وجنتيها وقالت......(
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خدجية : ساكون لك ما تتمين واان حبمد ربنا انه رزقين ابللي ايخد 
 ابيدي للجنة

ء  دخول املنزل ملا ورد عن ) دخل أويس وخدجية بيتهما وذكرا سواي دعا
 احلبيب صلي هللا عليه وسلم واول مافعلوه

اهنم صلوا سواي ...وصلي هبا اماما وقرا عليها  بعض االايت من سورة 
 النور *الطيبون للطيبات* وبكي أويس

يف سجوده مث بكت خدجية ايضا وبعد ان انتهيا من صالهتما اخذ 
 ..أويس يسبح علي يديها لتاخذ معه االجر.

 وتساله خدجية؟؟؟؟(

 خدجية : انت بكيت ليه اي أويس؟؟

أويس حبنان : بكيت هلل عز وجل النه جواد عطاءه كبيييري جدا... 
 قولتله احلمد هلل اي حبييب انك استجبت لدعائي

 ورزقين بيكي..... و انيت بكييت ليه طيب؟؟
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 خدجية : هتصدقين لو قولتلك بكيت لنفس السبب

لي ما يف قلبه من مشاعر جتاه خدجية طاملا ) واخذ أويس يبوح ع
 حفظها بداخله وحان وقت البوح هبا ....

 مث ذهب أويس ليحضر دفرت مذكراته ليعطيها ايل خدجية(

 أويس: اتفضلي ديه حاجاتك اان شايلهالك من بدري 

) اتخذ خدجية الدفرت وتقوم بفتحه وتبدأ بقراءة اول صفحة ومكتوب 
 عندك فاحفظها يل.....عليها : ريب استودعتها 

ايرب اكتبها يل ايرب.....و اخذت دموعها تتساقط وهي تقرا بصوت 
 عايل..... لكي انيت اكتب تلك الكلمات ال اعرف

ميت احببتك وال ميت سكنيت يف فؤادي ولكن امتناكي دنيا ودين.. حياة 
 وجنة...فالدنيا ماهي اال بضعة اايم ال تكفينا ولكن جنتنا هي دار البقاء

لنفوس عاشقيها... وكان أويس حيرك شفتيه هبذا الكالم فهو حيفظه النه 
 انبع من قلبه هلا....

 واخذ أويس منها الدفرت وقال...(
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أويس : خالص بقي مش هينفع تقرائه كله مره واحده .. كل يوم 
 صفحة

 خدجية بصوت منخفض : حاضر

 أويس : خدجية

 سخدجية حبنان وتنظر ايل عينيه : نعم اي أوي

أويس واحلب انبع من قلبه وينطر ايل عينيها : اتقبليين رفيقا لدربك.. 
بطل لكل تفاصيل حياتك... امريا بكل احالمك... اتقبليين ملتقي 
النفاسك ...بسمة لكل احزانك...شريك بكل افراحك.... اتقبليين ااب 
الوالدك ....معني لك علي طاعتك... ملجم لكل نزواتك... اتقبليين 

 ...تشدي ازري... وتسرتي عييب... وتصحيحي عييب.... خبطائي

) بكت خدجية لكل  هذا احلنان الذي كان حبسه أويس الجلها وترد 
 خدجية والدموع يف عينيها.... (

خدجية ببكاء : يوم ان رأيتك  ونبض قليب لك وحدك يوم أن قلت هذا 
 الكالم واان يف قمة سعاديت.... اتقبلين اي أويس
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ه الدنيا يعني كل مننا االخر لنصل معا ايل اجلمع وامللتقي زوجة لك هبذ
 احلقيقي .... اجلنة ودار اخللد 

 ) وعندما رائ أويس دموع خدجية فكر يف تغري مزاجها.....(

أويس مبزاح : الوهللا.... بتتلكمي جد حضرتك... بعد كتب الكتاب 
....الحول وال تقوليلي اتقبلين زوجة... اي بنيت اهناردة كان فرحنا وهللا

 قوة اال ابهلل البنت اجتننت اجدعان .... اقول الهلها ايه بس..

) تضحك خدجية من قلبها لدرجة اهنا كادت ان يغشي عليها من مزاح 
 أويس.... فكان أويس متعمد ان يضحكها 

 وبعد ان هدات...(

خدجية : فاكر اما قولتك وحضرتك عامل ايه وانت قولت حضريت  
 ..... دان بعدها  قعدت اضحك كتري اوي كويس بفضل هللا

أويس : اان بقي واان انزل من عندك عمال اضحك وعبدهللا بيقويل 
 مالك اقوله ال اان افتكرت حاجة بس
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) متر اايم قليلة ويذهب أويس وخدجية لقضاء شهر العسل بعيدًا عن 
 اعني الناس... سافرا سواًي ايل احد املدن السياحية اهلادئة وكان أويس

اراد ان يبني خلدجية ان امللتزم ليس ابملتشدد وال املتزمد ولكن  انسان 
 حيب هللا ورسوله

ويريد ان يرضي هللا ورسوله..... فقد وجدت خدجية أويس مثاال هلذا  
 كان ال حيرمها من اي شئ ابدا ولكن

يف طاعة هللا .... ازدات حمبة خدجية ألويس و يف احد املرات وهم 
 يل منظر الغروب....(جيلسون ينظرون ا

 خدجية حبنان: أويس

 أويس: عيون أويس

خدجية: ربنا خيليك ليا وميحرمنيش منك ابدا انت احن حد اان شوفته 
 يف حيايت

 أويس مبزاح وجدية مصطنعة: و انيت شوفيت حد غريي فني بقي
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خدجية بضحك: هههههه قصدي من  اللي اعرفهم..... حبب فيك 
 ك مهك بس هو رضا ربناغريتك علي دينك وعليا وان

 وانك بتحب تفرحين

أويس بتنهيدة خفيفة: نفسي ارضي ربنا اوي ايخدجية..... عارفة هو لو 
 رضيي كل حاجة هاتنقضي و لو مرضيش

 يبقي مافيش

 خدجية: ايه احلكم ديه بس

أويس: ده فضل هللا وفضل الدعوة ايل هللا طول ما انت ماشي يف الطريق 
 ك هايعلمك.... صحده وبتطلب من ربنا يعلم

احنا هانرجع بكرا عشان رمضان قرب عاوزين حنضر نفسنا ده اول 
 رمضان لينا 

 خدجية: حاضر
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) يرجعون ايل بيتهم ايل جنتهم اليت انعم هللا هبا عليهم.... وبعد مرور 
اايم قليلة  شهر الكرمات شهر الرمحات شهر الربكات شهر رمضان علي 

 وشك ان يطل عليهم بربكاته..(

 أويس: عاوزين نستعد بقي وحنضر نفسنا جبد اي خدجية

 خدجية: اه طبعا شوف اميت  عشان ننزل نشرتي احلاجة

أويس حبنان وميسك يديها ويقبلها : مش ده قصدي ايحبيبيت كدا كدا 
 احلاجة هاتيحي ... اان قصدي ايحيايت اننا نزود

اما مثال يف الطاعة ده موسم و اي حد عنده موسم بيستعد ليه صح اي م
 اجلزار

املوسم بتاعه يف العيد والطالب املوسم بتاعه يف  املدرسة واحنا بقي ده 
 اكرب

موسم لينا نزود وجنتهد عشان خنلي ربنا يشوف اجتهادان عشان اهلداية 
 تنزل 
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ده ربنا قال )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان هللا ملع احملسنني( 
علي اهلداية من هللا وان ربنا هايكون مع  شوفيت الالم ديه الم التوكيد

 احملسنني

 خدجية حبنان: حبمد ربنا انه رزقين ابللي يذكرين بيه داميا

 )اييت شهر رمضان علي أويس وخدجية(...
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 العشرون و ادس السالفصل 

 )رمضان شهر الطاعة(

 أويس: عاوزين نستعد بقي وحنضر نفسنا جبد اي خدجية

 خدجية: اه طبعا شوف اميت  عشان ننزل نشرتي احلاجة

أويس حبنان وميسك يديها ويقبلها : مش ده قصدي ايحبيبيت كدا كدا 
 احلاجة هاتيحي ... اان قصدي ايحيايت اننا نزود

د عنده موسم بيستعد ليه صح اي ماما مثال يف الطاعة ده موسم و اي ح
 اجلزار

املوسم بتاعه يف العيد والطالب املوسم بتاعه يف  املدرسة واحنا بقي ده 
 اكرب

موسم لينا نزود وجنتهد عشان خنلي ربنا يشوف اجتهادان عشان اهلداية 
 تنزل 



 

 

190 

( ده ربنا قال )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان هللا ملع احملسنني
شوفيت الالم ديه الم التوكيد علي اهلداية من هللا وان ربنا هايكون مع 

 احملسنني

 خدجية حبنان: حبمد ربنا انه رزقين ابللي يذكرين بيه داميا

 )و يف اول  ليلة  يف رمضان( 

 أويس: يال اي خدجية اصحي ايحبيبيت  اان جهزت السحور

 خدجية: ليه اي اباب تتعب نفسك كنت صحيتين

س: ايحبيبيت اان وانيت واحد ... وال مش عاوزاين اساعدك زي ما أوي
 النيب كان بيساعد امي عائشة

) يتناوالن سواي السحور وبعد ذلك شراب الشاي ... والتقتط خدجية 
بسواكلها لتتسوك امتثال لسنة النيب صلي هللا عليه وسلم و النه يرضي 

 هللا سبحانه وتعايل وفجأه..(

 ده وبتعملي ايهأويس مبزاح: ايه 
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 خدجية بصدمة: عادي اي أويس بتسوك

أويس مبزاح وانفعال مصطنع: حظيت ايعود االرًك بثغرٍها .... ماخفت 
مين اي اراَك.. اراَك..... لو كان غريك ايسواك  لقتلته..... ماانل منها 

 ايسواك  سواكَ 

 )ضحكت خدجية علي مزاح وخفة ظل أويس(

  علي  ده انت مشكلةخدجية مبرح: وكمان بتقلد سيدان

أويس: طبعا اي بنيت الناس ديه بناخد منها كل حاجة حيت الرومانسية يف 
 الدين احلي احلي حاجة انك تعلق قلبك بربنا

يف كل حاجة ربنا يهدي شباب والبنات فامهني مسمي احلب غلط 
 خالص.... عارفة اي خدجية لو قربنا لربنا

يتكلم معها عن قدرة هللا  وهللا ربنا هيدينا كل حاجة واخذ أويس
 وعطاءه وحمبة النيب صلي هللا عليه وسلم

 خدجية حبنان: كالمك حلو اوي اي اوسو
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 أويس متعجب: اوسو !!!! مني اللي قالك علي االسم ده

خدجية: ده حفصة غصب عنها كنت سالتها مني سبب يف نقابك... 
 واخذت تقص عليه ماحدث

 أويس: طب بكرا اما اشوفها 

ابهلل عليك متزعلهاش....  هازعل منك... وبعدين ايه حكاية خدجية: 
 انك بتدعي للمنتقبات وكدا اان بغري علي فكرة

 وخالص بقي النقاب بقي قدامك اهو

أويس بضحك:هههههههه... غص بعين فقليب متيم به.... وبعدين 
 ازعل مني بس.. اطمين اي حبيبيت حفصة مش اخيت وبس

يف قليب كفاية ان اباب موصيين عليها  حفصة ابلنسبايل حاجة كبرية
 ماهلاش بعد ربنا غريي اان بعتربها بنيت مش اخيت كفايه حنيتها وحبها ليا

 خدجية بغرية: طيب خالص عشان تلحق تشرب

 أويس مبرح: ايه ده اجلميل بيغري وال ايه
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 خدجية ابنفعال: طبعا الزم اغري وال مش من حقي

 أويس: ال طبعا من حقك ايسطا

 ة حبنان: اان بغري عليك حيت من نفسي.... ربنا خيليك ليا ايربخدجي

)تعمد أويس تغري مزاج خدجية من هلجته وقد جنح..... تبتسم خدجية 
 لكالم أويس(

 )ذهب أويس وخدجية ايل منزل عائلة أويس(

 أويس: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ازيك اي امي ويقبل يدها وراسها

الم ورمحة هللا وبركاته ايبين احلمد هلل كويسة ربنا أم أويس:وعليكم الس
 يرضي عنك

 خدجية حبب : ابعد بقي اي أويس عاوزه اسلم علي ماما وحشاين

 )وحتتضن خدجية والدة أويس حبب وتقبل يدها وراسها وتقول...(

خدجية: وحشتيين اوي اوي وهللا اي ماما ربنا خيليكي ايرب وكل سنة 
 وانيت طيبة
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: ربنا  خيليكي ليا اي بنيت وانيت طيبة اي حبيبيت والسنة اللى أم أويس حبب
 جاية يكون معاكي الذرية الصاحلة...

وتنظر خدجية ايل أويس حبنلن و كاهنا تقول له امتين ولد يشبهك يف 
 حبك لربك ورسوله وحنانك

 علي اهلك

 حفصة: حباييب حباييب حباييب وحشتوين رمضان كرمي 

 طيبة اي حبيبيت ... هللا اكرمخدجية حتتضنها: وانيت 

أويس: وانيت طيبة اي حبيبيت .. اخبار النتيجة ايه عاوز حاجة تشرف 
 عشان حنتفل بتخرجك

 حفصة: لسه شوية مش عارفة

) تدخل حفصة وخدجية ملساعدة والدة أويس يف احضار االفطار بينما 
يذهب أويس ايل املسجد الذي له ذكرايت فيه الينساها هو وحذيفة 

ذا املسجد هو املكان الذي قدر هللا سبحانه وتعايل علي مجعهم فيه  فه
 فقد كان  هو البيت االول هلم
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من اعتكاف واعمال  وطاعة هلل.... يذهب أويس وحذيفة لعمل 
زايرات للشباب وحثهم علي زايدة الطاعة خالل شهر رمضان .... 

..... وبعد يرفع اذان املغرب ويصعد كل منها لتناول االفطار مع اهله.
انتهاء االفطار اخذت  خدجية وحفصة يف تنظيف مائدة الطعام  وغسل 

 االطباق و والدة أويس هتم ابملساعدة (

خدجية: ابهلل عليكي اي ماما ما تعملي حاجة احنا هانعمل كل 
 حاجة ... هحضرلكم الشاي واجيبوا دلوقيت

 ) تذهب أم أويس للجلوس مع أويس (

خدجية بنت حالل  مصفي ....وهللا اي بين انت أم أويس: ايااه ايبين 
 ربنا كرمك بيها 

أويس: وهللا اي امي اان كل سجدة حبمد ربنا  انه رزقين بيها .... فاكره 
اي امي اما كنت بقولك شروط زوجيت املستقبلية فاكرة وانيت تقوليلي مش 

اد هاتالقي حد كدا .... اان ربنا كرمين ابكرت ما كنت بدعي بيه النه جو 
 اي امي
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 أم أويس: ربنا يكرمك اي بين وحيفظك وخيليهالك ايرب

) وبعد االنتهاء  اخذ أويس خدجية ليصلوا سواي العشاء والرتاويح معا... 
وكان الشيخ يسال يف جلسة االسرتاحة بني االربع ركعات وسأل الشيخ 
سؤاال ورفع أويس يده جليب  فاجاب علي السؤال واعطاه جائزة مث 

 وقال هذا الخواتنا وكانت زوجة الشيخ حاضرة مع االخوات سأل سؤاال
يف مصلي السيدات واعطت االخت اليت جاوبت اجلائزة... وبعد 
االنتهاء  ينتظر أويس خدجية يف املكان الذي اتفقا عليه.... واتيت 

 خدجية من خلفه... (

 خدجية: يال بينا اي أويس

 ةأويس: ايه ده انيت جاوبيت صح واخديت اجلايز 

 خدجية مبرح: اه ده كرم ربنا عليا... وبعدين احنا مش صغريين بردو

أويس بضحك:ههههه ماشي اي معلم... طب اان بقي هتصدق جبايزيت 
 احسن
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) تشعر خدجية جتاه أويس أبن هللا اعطاها اكثر مما كانت تطلب النه 
 جواد سبحانه وتعايل. وبعد ان وصال ايل البيت يهم  أويس ابلرحيل...(

 جية: انت سايبين ورايح فنيخد

 أويس : هاشوف حذيفة عشان كان عاوزين بس

 خدجية: هاتتاخر طيب

 أويس: اه اي حبيبيت... انمي انيت عشان تقومي فايقة علي القيام

 خدجية: طيب

) تشعر خدجية  حبزن الهنا حتب ان جتلس مع أويس.... و بعد مرور 
 نصف ساعة اييت أويس ومعه صندوق...(
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 والعشرون  السابع الفصل 

 )اخلامتة السعيدة( 

) تشعر خدجية جتاه أويس أبن هللا اعطاها اكثر مما كانت تطلب النه  
 .(جواد سبحانه وتعايل. وبعد ان وصال ايل البيت يهم  أويس ابلرحيل..

 خدجية: انت سايبين ورايح فني

 أويس : هاشوف حذيفة عشان كان عاوزين بس

 خدجية: هاتتاخر طيب

 أويس: اه اي حبيبيت... انمي انيت عشان تقومي فايقة علي القيام

 خدجية: طيب

) تشعر خدجية  حبزن الهنا حتب ان جتلس مع أويس.... و بعد مرور 
 نصف ساعة اييت أويس ومعه صندوق...(

ة: ايه اي أويس يف حاجة رجعت علي طول ... وايه اللي يف العلبة خدجي
 ده
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أويس مبرح:  ده البالي ستيشن بتاع حذيفة اخدته منه عشان نلعب 
 سوا 

خدجية وتغمرها السعادة: ربنا خيليك ليا ايرب... وهللا اي حبييب كنت 
 لسه زعالنه اين هقعد لوحدي

 خيت أويس حبنان: واان مقدرش علي زعلك اي خو 

خدجية بدالل االطفال : طب يال اي اوسو بسرعة .... عندك لعبة ازاي 
 ختنق جارك

أويس مبزاح : ال عندي ازاي ختنق مراتك... انيت داخلة سوبر ماركت 
 عندك وعندك وبعدين  احنا هنلعب ماتش

خدجية: ماتش!!! بس اان مش بعرف العب ماتش.... اقولك هتلي  
 لعبة ابريب احسن

: اان هرجع البالي ستيشن احسن ده لو عيل صغري مش أويس مبرح
 هايعمل كدا

 ) تضحك  خدجية علي مزاح أويس (
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أويس: بصي اان هعلمك و لو كسبتيين نلعب ابريب طاملا هتفرحي.... 
 بدأ أويس بتعيلم خدجية كيفية اللعب وبعدما انتهوا من اللعب

ايحبييب  خدجية بفرحة: بصراحة شكلك مش حلو خاااااالص بقي  كدا
 3/1او مره العب واكسبك 

أويس بضيق مصطنع: ده قدر بس... واان مكنتش يف الفورما  بتاعيت 
 عشان الصيام وكدا...... وحيدث أويس نفسه

 ربنا خيليكي ليا و اقدر افرحك

) كان أويس متعمد ان خيسر امامها حيت يدخل السرور علي قلبها 
 ا املفضلةولكي تلعب مبا طلبت... تلعب خدجية لعبته

وأويس ينظر اليها بفرح احس اهنا ابنته الصغرية اليت فرحت ابحللوي اليت 
 اخذهتا من ابيها ... وبعد االنتهاء تفاجئ خدجية أويس بسؤال....(

 خدجية: أويس انت ليه اتعمدت ختسر قصادي

 أويس إبرتباك: اان... ال اي بنيت انيت كسبتيين 



 

 

201 

رحين عشان اان شوفت كدا يف خدجية: ال انت خلتين اكسب عشان تف
الدفرت بتاعك من ابب ادخال السرور علي قليب...... وتبكي خدجية مما 

 فعله أويس من اجلها

أويس يقبل يد خدجية ويقول هلا حبنان: ومستعد  اعمل اي حاجة 
عشان افرحك وابسطك واشوف ضحكتك اللي بتنور 

 حيايت ....دموعك ديه غالية عليا اوي مش حابب اشوفها

 خدجية بدالل: حاضر اي اوسو

 أويس: طيب ايال حنضر السحور سوا

) ومتر االايم وبعد مرور  نصف رمضان االول كانت والدة أويس 
وحفصة يف بيته ...يدخل أويس عليهم ووجهه  مستبشر وعلي وجهه 

 نور(

 أويس: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته... عندي ليكم مفاجأة

 سالم ورمحة هللا وبركاته..... مفاجأة ايهالكل بلهفة: وعليكم ال
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أويس: اوال حابب اقولكم انتو كل حاجة ابلنسبايل اان عاوز اخش اجلنة 
 معاكم  

 امي  اان حببك اوي انيت اغلي حاجة يف قليب 

حفصة انيت اللمضة اللي مقدرش استغين عنها انيت بنيت ايحفصيت ربنا 
 ميحرمين منك

مبا يف قليب ولكن انيت احلورية اليت يتمناها خدجية يعجز لساين عن البوح 
 فؤاد نفسي انيت السر الذي الزلت

اجهل تفاصيله انيت رفيقة روحي وعقلي ووجداين انيت اان واجلنة وطن 
 لنا...امحرت وجنتيها خجال من كالم أويس هلا

وبعد اان قال هلم أويس علي ما يف قلبه واسقط دموع اهله حبنان قلبه 
 المهفهو صادق يف ك

 10أويس: اان ربنا كرمين وحجزت وهنطلع نعمل عمرة كلنا وحنضر اخر 
 اايم من رمضان والعيد هناك
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) بكي اجلميع من هذه املفاجاة وكادوا ان يطريوا فرحا ... وابلفعل مت 
حبمد هللا سفرهم علي خري واثناء الطواف ميسك أويس بيد خدجية 

 ويقول هلا..(

 دتكأويس: واخريا جئت بك كما وع

 خدجية: ربنا ميحرمنيش منك ايرب

) انتهت رحلة العمرة ورجعوا مجيعا ايل ارض الوطن وبعد مرور اايم مت 
خطبة حفصة علي احد امللتزمني من اصدقاء أويس... ومبرور اشهر 

 قليلة واييت موعد زفاف حفصة .. أويس يودع حفصة ويقول....(

و اجتوزتى ... ربنا أويس والدموع يف عينيه: خالص كدا بنيت كربتى 
 ميحرمنيش منك ايحبيبيت

خدجية ببكاء: ربنا خيليك ليا ايرب انت عوضتين عن اباب انت كنت اباب 
 و اخواي وكل حاجة .... اان حببك اوي اي أويس

 ) مت الوداع بينهما و تطلب أم أويس طلب من خدجية.. (
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و أم أويس حبنان : بصي ايبنيت  اان طالبة منك طلب ومش هزعل ل
 موفقتيش ديه حياتك اي حبيبيت ...حفصة بنيت مشيت

واان لوحدي اان بقولك كدا والقرار ليكي ... تعالوا عيشوا معااي هنا 
 الشقة كبرية  عليا ومتخافيش عمري

 ما هعاملك مرات ابين ... ربنا يعلم اان حببك ازاي

لتانيه خدجية ببكاء وتقبل راسها: اوعي تقويل كدا ايماما اان بعتربك امي ا
 اان حببك وهللا وهفضل اخدمك طول عمري.....

) فرح أويس بطلب والدته فطاملا عشق البيت الذي نشأ فيه وقصة 
التزامه فيه...... وقام حذيفة بشراء شقة جبانب والدته حيت يكون قريبا 
منها واجتمعوا االحباب سواي مجعهم هللا تبارك وتعايل ومجعهم احلب يف 

 ن قدر هللاهللا اثنية فقد كا

ان جيتمعوا سواي لطاملا كانوا عوان عالطاعة وطاملا احبوا بعضهم هلل ويف 
 هللا وابهلل و من اجل هللا...(
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) وبعد سنوات قليلة ليست ابلبعيدة... يرجع كال من أويس وحذيفة ايل 
 بيته بعد عمل بعض الزايرات للشباب جبانب املسجد(

 اتهحذيفة: السالم عليكم ورمحة هللا وبرك

اميان: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ....محزة تعايل  اباب جابلك 
 حاجة حلوة 

 محزة بفرحة: هيه هيه هيه اباب اباب هات بقي

 حذيقة بضحك: ههههههه واد بتاع مصلحته 

 ) ومن انحية اخري (

 أويس: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته  فني حورييت الصغرية

م السالم ورمحة هللا وبركاته ....وهي حوريتك خدجية بدالل: وعليك
 الكبرية متنفعش وال راحت عليها

 أويس مبزاح: ده انت االصل والباقي تقليد اي حبيبيت

 خدجية حبنان: ربنا خيليك ليا اي حيايت
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 سدرة بدالل:  اباب اوثو جه  اباب اوثو جه 

 أويس مبرح: اوثو....مني اي حبيبيت اللي قالك كدا

 ل:عمتو حفثة قالتلي ابابكي امثو اوثوسدرة بدال

 أويس: اي بنت االيه ايحفصيت

 ) ويضحك أويس وخدجية من كالم سدرة ابنتهم (

 ) ويف هناية اليوم جيلس أويس مع خدجية ويبدأ يف الشرود (

 خدجية : مالك؟!؟!؟!

أويس برومتنسية وحنان: تعريف اين حبيتك من قبل ما اشوفك  طلبتك 
 يفة قال ان اميان ليها اختمن ربنا اول ماحذ

وامسها خدجية استخرت فيكي علي طول وطلبتك من ربنا.... الكالم 
 ده اان اول مرة اقوله

 علي فكرة
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خدجية: دان اللي ربنا رزقين بيك اي احن واطيب قلب عليا.... حببك 
 اوي اي اوثو

 أويس مبرح: اوثو حيت انيت مش كفاية سدرة

 ) واتيت سدرة اليهم مسرعة(

 رة: اوثو اوثو اان  عاوثه العبسد

أويس: ايقلب اوثو انيت حاضر يال بينا نلعب وماما هتلعب معاان..... 
 استخبوا كلكم واان هادور عليكم....

) وابلفعل قامت خدجية وسدرة ابالختباء وأويس يبحث عنهم ويري 
 تلك االقدام الصغرية اليت تظهر من خلف الستار....(

ة اي قلب اباب.... اطلعي وهاديكي شوكالتة أويس: انيت فني اي سدر 
 سدرة اللي بتحبها... وتطلق سدرة تلك الضحكات

اليت طاملا احبها  أويس منها تلك ضحكات االطفال و يقول هلا... 
 تعايل ندور علي ماما سوا ......
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) انتهي هذا اليوم بني تلك االسرة اليت يغمرها احلب واحلنان فهذا كله 
نه يرضي هللا تبارك وتعايل فاعطاه هللا كل مايتمناه من هللا وحده ال

واكثر ....نعم اي سادة انه العطاء من هللا انه حب هللا لعبده  نسال  هللا 
 ان يعطينا ما يرضي به عنا..(

) وذات يوم جلس أويس وحذيفة يف املسجد الذي اعتادوا ان يصلوا 
كن نساينها  فيه واالعتكاف فيه سواي ففي هذا املسجد ذكرايت المي

نعم انه احلب يف هللا انه اجلمع وامللتقي لدار اخللد طاملا كاان يفكرون 
 سواي يف اجلنة وما اعد هللا هلم فيها..وحيدثه أويس قائال...(

 أويس:  اياااااه فاكر اي حذيفة احنا اتعرفنا ازاي

حذيفة : طبعا اياوسو.... وديه  حاجة تتنسي  اان حبمد ربنا جبد انه 
 ين اخ زيك.... نعم انت االخ الذي مل تلده امي....ادا

أويس : وهللا ده رزقي من الدنيا احلمد هلل علي نعمة الصحبة الصاحلة 
 وعلي نعمة اهلداية واخذ أويس يتلو قول هللا...
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)احلمد هلل الذي هداان هلذا وماكنا لنهتدي لوال ان هداان هللا...( وقام  
 بعضكال من أويس ابحتضان بعضهما ال

 ويف  وقت واحد قاال سواي

 احبك يف هللا

كدا قصتنا خلصت استنوا بقي املفاجاة اللي هاتنزل قريب ابذن هللا 
 دعواتكم كدا

 اسال هللا ان يرزقنا االخالص يف القول و الفعل و الكتابة

 ريب رضاك وجنتك

 ولكم مىن سالم من فؤادي

 أنتظروان ىف الرواية اجلديدة قريبا 

 الل لقاء () ولنا ىف احل

 ) لراجى احلور العني لـ أمحد عطا (
  

 


