
 
اَلُص " يُن ألخا َ

 ّلَِله ألد 
ا
 " َأَل

 

أغبدمآمدؾقاغهمومتعاظبمومأثينمسؾقهممبامػومأػؾهم,موأصؾيمومأدؾممسؾىمعنمالمغيبمبعدهم

 روحيمومأبيمومأعيمومغػليمظهماظػداءمسؾقهماظصالةموماظلالمم..

عاظبمٌاموجدغامأعامبعدم..مغشؽرمآمدؾقاغهمومتعاظبماظذيمؼلرمػذاماظؾؼاءمومظوالمآمدؾقاغهمومت

 ػـامصأدألمآمدؾقاغهمومتعاظبماظذيمؼلرمػذاماظؾؼاءمأنمؼؿؼؾؾهم..

اظؼضقةمظقلتمضضقةمأنمتعؿلم,ماظؼضقةمضضقةمػلمُضؾلمسؿؾكمأممالم؟مطلماظـاسمتعؿلمظؽنم

 ؼوجدمضضقةمضدمذطرػاماظشقخمخاظدمػيمضضقةم"ماإلخالصم"

وطلمعنمحضرموضؾلمطلمػؤالءموآمإغيممرؾعـبامباخؿصارمومأغامأضولمظؽلمعنمؼلؿعينموراءماظشاذة

أطؾممغػليم,ماظشكصماظذيمالمؼػؽرمأصالموالمضبؿلمػمماإلخالصمػومأطـرمذكصمالمودم

 سـدهمإخالصم.

دأسقدماظؽالممأطـرمذكصمظدؼهماظؼضقةمػذهموملمؼػؽرمصقفاموالمضبؿلمػؿفامؼبمطلمصالةموؼبمطلم

صاسؾممأغكمأطـرمذكصمالمتعرفمحرطةمومدؽـةم,مضضقةماإلخالصمإذامعامضؾبربتمؼبمضؾؾكم

 اإلخالصمومأبعدمواحدمسنماإلخالصم.

حلــبام,معاذامؼعينماإلخالصم؟مآمدؾقاغهمومتعاظبمؼؼولمؼبمربؽمماظؿـزؼلمؼبمصدرمدورةماظزعرم

(موآمطلمطؾؿةماظؾقَبهكب عكبنؽب تؽبـِزؼلؾبماْظؽكبؿؽبابكب(ماغظرماظؽالمماظـؼقلم)تؽبـِزؼلؾبماْظؽكبؿؽبابكب,مضالمآمسزموجلم)

 (معاذامضالمبعدػام؟اظؾقَبهكبماْظعؽبِزؼِزماْظقؽبؽكبقِم عكبنؽبوجعم,مطلمطؾؿةمهلامرعمم)ت



(ماظؽؿابمػذامطؾهمبؼصصهموموسدهموموسقدهمطؾهم,ماظؼرآنمعنمأوظهمإظبماْظؽكبؿؽبابؽب ِإغؽبقبامَأغزؽبْظؽبامِإَظقؿبَك)

 آخرهم,معامػوماٌػفومم؟!

 عاذامأصعلمععماظؼرآنم؟

مسعتماظؼرآنمطؾهمومضرأتماظؼرآنمطؾهموخؿؿتمؼبمرعضانم,معامػيماظرداظةماظيتمضبؿؾفامػذام

(معاذامضالمبعدػام؟مععمأنمعؾبكؿبؾكبصـبامظقَبهؾبماظدكبقبؼنؽب اظؾقَبهؽب َصاسؿبؾؾبدكب(مأسؾدهمبأيمررؼؼه؟م)اظؾقَبهؽب َصاسؿبؾؾبدكباظؼرآنم)

 ػذهمتؽػيمظؿعؾممأغهموآمأنمأيمسؾادةمالمتؽونمخاظصةمالمتؾبؼؾلم..

(م,ماآلنمظومأضولمأالمطلماظعاملمدؿـؿؾهم,مصؽقفمإذامضاهلامآموظهماٌـلمَأالعاذامضالمبعدػام؟م)

(مأيمدؼنم؟معبقعـامغعؿلمومدؼــاماإلدالمم اظدكبقبؼنؾب (معامػوماظذيمٓم؟م)ظكبؾقَبهكب َأالاألسؾى؟م.مضالم)

 صمػومظقسمٓم.(مؼعينمأيمسؿلمالمهؿلمصقهمػمماإلخالاظدكبقبؼنؾبماْظكؽباظكبصؾب ظكبؾقَبهكب َأال)

غعقدػام..مأيمسؿلمتعؿؾهموأغتمملمتفؿممٌنمسؿؾؿهم,موالمصؽرتمصقهم,مظقسمخاظصمواظذيمظقسم

 (مؼعينماظذيمظقسمٓمظقسمبدؼنم.اظدكبقبؼنؾبماْظكؽباظكبصؾب ظكبؾقَبهكب َأال) خاظصم

اظشاػدمعامأػؿقةماظؽالمماظذيمغؼوظهماآلنم؟مبعضماظـاسمؼػاجئمؼؼولمسنمعاذامؼؿؽؾؿونم؟مػـام

ظقسمعشؽؾةم,مظقسمعشؽؾةمأغكمتؼولماآلنمسنمعاذامؼؿؽؾممسـهمإذامأغتمحيمصوقماألرضموم

 صػقؿكمعػؿوحةمومغلؿطقعمأنمغؾبعدلم,مظؽنماٌشؽؾةمأغـاممنوتمومأغـامملمغعؾمم..

(مطانمعؿوضعمأنمطلمعؽبامَظمؿبمؼؽبُؽوغؾبوامؼؽبقؿبؿؽبلكبؾؾبونؽب عكبقبنؽبماظؾقَبهكب وؽببؽبدؽبامَظفؾبماظؼرآنم)مألجلمػذامآمؼؼولمؼب

 األسؿالمػذهمؼبماظقؿنيمُصوجئمأغهمؼوجدمأسؿالمسؿؾفاموضؾؾهمؼذػبممينيموؼلارم.

ؼعينماظؽالمماظذيمغؼوظهمطالممخطريم,موآماظذيمالمإظهمشريهموالمربمدواهمأضلممبآمالمأغطقم

دألمآمجلمجالظهمأنمؼرزضينمبصدقمعامأضولم,موآمالمأتؽؾممبؽؾؿةمإالمومأخاربمحبرفموأ

 بفامغػليموأحبمظؽممعامأحبمظـػليمصكذوػامأومدسوػام.

 عامععـىمػذاماظؽالمم؟ماظؽالممػذامعنمأحلنمذكصمسؿلمؼبماظدغقام؟



آدممإظبمآخرمواحدمربؿدمسؾقهماظصالةموماظلالممػومأتؼىماظـاسماظذيمخؾؼفممربماظعاٌنيمعنمظدنم

ميوتم,مالمؼوجدمضؾبمخافمربماظعاٌنيمعـلمضؾبمربؿدمسؾقهماظصالةموماظلالمم,موالمؼوجدم

ضؾبمطبشىمآمطؿامضالمػومسؾقهماظصالةموماظلالممطؿامضال:م"أغاماتؼاطممٓموأخشاطممظه"م,م

حدمسؿلمؼبمؼعينمالمؼوجدمأحدمطبافمآموطبشاهمعـلمربؿدمسؾقهماظصالةموماظلالممأبداموالمأ

 اظشؽرمعـلمربؿدمسؾقهماظصالةموماظلالممروحيمظهماظػداءم..

وؽبَظَؼدؿبموععمذظكمؼردلمآمظهمرداظةمؼبمصورةماظزعرماظيتمػذهمعؼدعؿفامؼبمدقاقماآلؼاتمضالم:م)

ؼنؽبموؽبِإَظىماظقَبذكب وؽبَظَؼدؿبمُأوحكبيؽبمِإَظقؿبك(مؼعينمغزلمجربؼلمظكمؼامردولمآموضالمظكمطؾؿاتم)ُأوحكبيؽبمِإَظقؿبك

َظؽكبنؿبم(مؼعينمطلماظردلماظذؼنمضؾلماظـيبمسؾقهماظلالمم,مػذهمرداظةموصؾؿفممعبقعفمم)عكبنؿبمَضؾؿبؾك

(ماظشركمظقسمذرطمأغيمأغامأجؾسمأعاممصـممومأسؾدهم,ماظشركمضدمؼؽونموأغامأتؽؾممضؾيبمَأذؿبرؽبْطتؽب

؟مضالممذاػبمظؾشقخمغاصرمأومأوم...م,مػذامامسهمذركمؼلؿىماظشركماًػيمظؽنمآمعاذامضال

 (معاذامضبدثمؼبمأسؿاظكماظيتمعـلماىؾالم؟َظؽكبنؿبمَأذؿبرؽبْطتؽب وؽبِإَظىماظقَبذكبؼنؽبمعكبنمَضؾؿبؾكبَك وؽبَظَؼدؿبمُأوحكبيؽبمِإَظقؿبَك)

َظؽكبنؿبمَأذؿبرؽبْطتؽبمعاذامضبدثمباظؿؼوىماظيتمعامدخؾتمؼبمضؾبمأحدمعـؾكمؼامردولمآم,مضالم)

كمطؾفاموتعذؼؾكمؼامردولمآمومػفرتكمؼامردولمآم(موآمرداظؿكمطؾفامومدسوتَظقؽبقؿبؾؽبَطنؽبقبمسؽبؿؽبُؾَك

واظدمماظذيمغزفمومأغتمعطرودمعنماظطائفمواهلمموذجماظرأسمواظـواجذماظيتمطلرتمواظرباسقةم

بؽبلؿبماظؾقَبهمَصاسؿبؾؾبدؿبم َظؽكبنؿبمَأذؿبرؽبْطتؽبمَظقؽبقؿبؾؽبَطنؽبقبمسؽبؿؽبُؾَكموؽبَظؿؽبُؽوغؽبنؽبقبمعكبنؽبماْظكؽبادكبِرؼنؽبدؿؽونمطؾفامبالشم,م)

(مٌاذام؟مٌاذامملمؼؼلمبلمآمصاسؾدموطنمعنماٌلؿغػرؼنم,مأومبلمآمصاسؾدماظشؽبقباطكبِرؼنؽب نؿبعكب وؽبُطنؿب

 وطنمعنماظصائؿنيم,مٌاذامعنماظشاطرؼنم؟مٌاذاماظربطمؼبمػذهماظؼضقةم.

دـةمبـمالمإظهمإالمآم,مؼفقئماظؼؾوبمم31ػذاماظذيمجعلماظـيبمصؾىمآمسؾقهمودؾممؼدسوم

ممأغفامتؿفقأمٌنمتصؾيم,مآمدؾقاغهموتعاظبمؼبماظؼرآنمػلمضالمآمضلمالمضؾلمالمتصؾيمومتصو

(مأسؾمم؟مضلمالمإظهمإالمآم,مآمؼؼولمَصاسؿبَؾمؿبإظهمإالمآمؼبمدورةمربؿدم؟معاذامضالمآم؟مضالم)

,مضؾلمأنمتعؿلمم-اظعؾممضؾلماظؼولموماظعؿلمم-اسؾمم,مألجلمػذامؼؼولماظؾكاريمرغبهمآمبابم

تصؾيمصببمهؿلمػؽبمماإلخالصموأغتمؼبماظصالةمهؿلمػؽبمماإلخالصموإذاماغؿفقتمعنموم



(مَصاسؿبَؾمؿبمَأغؽبقبهؾبمَظامِإَظهؽبمِإظقَباماظؾقَبهؾباظصالةمهؿلمػؽبمماإلخالصم,مألجلمػذامتلؿغػرمبعدمطلمسؾادةمضالم)

 إذامسؾؿتمادؿغػرم..

 ٌاذامأدؿغػرمومأغامسؿؾتمسؿلمصاحلم؟!

صاحلموالمسؿلمصاددم؟مأتعؾممالمإظهمإالمآمسؿلمصاحلم.مإذامتعؾؿتمعامػذامسؿلم أغاماآلنمسؾؿت

ععـىمالمإظهمإالمآمالمميقلمضؾيبمألحدم,مإذامتعؾؿتمدؿؽؿشفمؼوجدمأسؿالمطـريةمطاغتمتذػبم

 مينيموممشالمصؿقؿاجمتلؿغػرمسؾقفام..

ظؽلماعرئمعامغوى"معامألجلمػذاماظـيبمسؾقهماظصالةموماظلالممضالم"إمناماألسؿالمباظـقاتم,موإمنام

 ععـىمايدؼثمػلماألوظبمعـلماظـاغقةم؟مالم.

عامػوماظػرقم؟معـالمبلقطمأغفامظقلتمعـلمبعضم,ماظشقخمابنمسـقؿنيمرغبةمآمسؾقهمؼؼولم:م

اظراجحمأغفامظقلتمواحدة,معامععـىمػذاماظؽالمم؟مذػؾتمأغامومذكصمومتصدضـامأغامبرؼالمومػوم

ععهمرؼالمزائدموخارجماحملػظةمصؿصدقمبهمألغهمزائدمسـدهمبرؼالم,مذظكماظشكصمعؿصدقمألنم

صذػبم,مأغامتصدضتمبرؼالمومأغامؼبمضرارةمغػليمأولمعامأسطقؿهماظرؼالمأضولمؼامربمظكمايؿدم

أغهمملمؼؼقؿينمعنمعؽاغيمسؾىمرجؾيمإالمأغتم,موالمأجرىماظدعاءمؼبمسروضيمإالمأغتم,موالمجعلم

أغامأعشيمومأذػبمإالمأغتم,موالمجعؾينمعلؾممإالمأسصابيمتؿواصقمععمسضالتيمالمأغؿػضموم

أغتم,موالمػداغيمظؾلـةمإالمأغتموالمأسطاغيمػذاماٌالموظومذؽتمؼامربمجعؾؿينمأغاماظذيمهتم

 ظؽنمجعؾؿينمصوقم.

(مصأغامأسطقؿهماظرؼالماظشؽبقباطكبِرؼنؽب عكبنؿب بؽبلؿبماظؾقَبهمَصاسؿبؾؾبدؿبموؽبُطنؿبومأرؼدمأنمأذؽرمآمععمأغهمسؿلمصاحلم)

حاعلمأنمعاظيمذيءماظرؼالمعنمأؼنم؟مجاءمعنمسـديمأغام؟مػومعنمسـدمربيم,مصأغامأتقتمموأغا

بـقةمأنمآمدؾقاغهموتعاظبمأسطاغيماٌالمومضالمأسطهموأسطقكمزؼادةم,مطلمذظكمغعؿةمعنمربيموم

 ظقسمعينم..



وبعدمذظكمأغامومػوموخرجـامعنماٌلفدم,مػومخرجمومضالمضبؿدمربهمأسطقـاهمرؼالم,موأغام

رجتمضؾتمؼامربموآمؼامربيمأغيمأغامأصؼرمإظقكمعنمػذامإظيم,مػومصؼريمؼرؼدمعينمرؼالموأغامخ

 صؼريمأرؼدمعـكمجـةم..

 أرأؼتمطقفماظـواؼام؟!

طقفمأنمسؿلمواحدمأغامومػوماتػؼـامؼبمإمناماألسؿالمباظـقاتمتصدضـام,مطؾـامتصدضـامصدضةم,م

وىم,مأغامغوؼتمأذقاءمطـريمػذهماظـواؼامتؾبفعلمؼبموطؾـامؼبمغقؿـامرغبةم,مظؽنمإمنامظؽلماعرٍئمعامغ

 اٌقزانم..

ألجلمػذاماظـقةمػذهمالمأحدمؼراػامعـلمعامضالماظشقخمخاظدم,مالمأحدمؼراػامومضبادؾكمسؾقفامإالم

آم,ماظؼؾبمػذامؼامعباسةمأخطرمسضومؼبماظعاملمومسؾقهماٌدارمطؾهم,مسؾقهمؼامإعامتدخلمجـةمأوم

 .. غار

اآلنمأأعرمظلاغيمؼؿقركمومؼؼولماظذيمأرؼدهمأغامومدـمؼؼوظهم,موأضولمىلؿيمٌاذام؟مأدؿطقعم

ارطعم!مؼرطعم,موأضولمظهمالمؼؿأخرموأضولمظهمؼرصعمصـمؼرصعم,مأدفدمصـمؼلفدم,مظؽنمالمأضدرم

 أنمأضولمظؼؾيبماخشعمصقكشعم..

 ,مالمميؾؽهمإالمآم.. سضومالممتؾؽهمأغت

 ؼدكمحؿىمضؾبمربؿدمسؾقهماظصالةمواظلالمم؟مألجلمػذامجعلمآمػذاماظعضومظقسمؼب

 (وؽبَظوؿبَظامَأنؿبمثؽبؾؽبقبؿؿبؽباكحؿىمضؾبمربؿدمسؾقهماظصالةمواظلالمم)

عامضالموظوالمأغكمأغتمثؾتموػومردولمآمسؾقهماظصالةمواظلالممبؽلماألسؿالمػذهمعامثؾتم

 (وؽبَظوؿبَظامَأنؿبمثؽبؾؽبقبؿؿبؽباكمَظَؼدؿبمطكبدؿبتمتؽبرؿبَطنمِإَظقؿبِفمؿبمذؽبقؿبؽـبامَضؾكبقًؾابـػلهمضالم)

صفمماظـيبمصلمآمسؾقهمودؾممظؾرداظةمصصارمأطـرمدساءمؼامعؼؾبماظؼؾوبمواألبصارمثؾتمضؾيبم

 ألغهمالمؼـؾتمظوحدهم,موالمأدؿطقعمأثؾؿهمأغامصأدألمآمأنمؼـؾتمضؾوبـامسؾىماإلخالصم..



اظشقخمربؿدمحلنيمؼعؼوبمباركمآمصقهمؼؼولمطالممعبقلماجؿؿعتمأغامومإؼاهمؼبمغدوةمؼبم

اظؽوؼتم,مصؼالمأغتمظومدأظتماعرأتكمأغتكبمعامعؼدارمحؾكمظيم؟!مضاظتمظكمأحؾكمدؾعموتلعنيم

أغتمدـمتؼولماظـالثةمػذهمأؼنمذػؾتم؟!مظومضاظتم ؼبماٌؽةم,مأغتمالمبؿػؽرمؼبمدؾعموتلعنيم,

 عـفامظوظدماىريانموواحدموغصمعـفامظوظدمسؿيم,معاذامدؿػعلم!؟ باٌؽةمواحدموغصظكماظـالثةم

اظشاػدمؼبمػذامؼؼولماإلغلانمزبؾوقمضعقفمعاذامأسطقتمزوجؿكمػلمأسطقؿفامسنيمأومضؾبمأوم

طؾىماومرجؾنيمػذامأغتمعؿزوجفاموأغتماظؽلؾانم,ماظشاػدمػومملمؼؼؾلمععهمذرؼكم,مصؽقفم

 ! بآمسزموجلم

المحظمعامضالمشينم ذامآمدؾقاغهموتعاظبمؼؼولمؼبمايدؼثماظؼدديم)أغامأشـىماظشرطاء(ألجلمػ

ػومشينمدؾقاغهمظؽنمٌامجاءتمضضقةماإلخالصموضضقةماظعؿلمضالم)أغامأشـىماظشرطاءمسنم

اظشرك(مبعدمذظكمصصلمعاذامؼعينماظشركم,مصلرمظكماظؼضقةم,مظقلتمضضقةمسؾادةمأصـاممضالم

لمصؾقـاماظرتاوؼحموماآلنمجاظلنيمؼبمذبؾسمذطرمغلؿعمذطرمآمدؾقاغهم)عنمسؿلمسؿًؾا(مأيمسؿ

وتعاظبمػذامصقهمغقةمضالم)عنمسؿلمسؿالمأذركمصقهمععيمشريي(مؼعينمآمؼـؾتمأنماظعؿلمٓم!م

غعمماظعؿلمٓم,مضالم)أذركمصقهمععي(معامضالمأذرطينمأغامععمشرييمضالم)أذركمصقهمععيم

تؼولمػبلةموتلعونمؼبماٌؽةمٓموػبلةمصؼطمظغريمآم,مضالممشريي(مؼعينماألصلمٓمميؽنمأن

 ترطؿهمؼعينمظومآمدؾقاغهمؼرتطهمأؼنمدؿذػبمإذامترطكمآم!

ضالم)ترطؿهموذرطه(مؼعينمأيمضضقةمتعؿؾفامظغريمآمسزموجلمأومععمآمعـلمعامجاءماظصقابيم

ميدحهماظـاسمضالمإنمآمالمؼؼؾلمضالمظـيبمصلمآمسؾقهمودؾممإغامأحدغامظقؿصدقمظريضيمآمو

 سؿلمذوركمؼبمععهمشريهمجلمجالظه..

رمبامبعضماظـاسمضدمؼػفممػذاماظؽالممبطرؼؼةمخارؽةم,موؼؼولمإذؽبامظنمأسؿلمسؿلمصاحلم,م

صـؿكقلمظومجاءمأحدػممؼصؾيمرطعؿنيمدؾبـةم,مثممضالموآماظـاسمعوجودؼنمومؼـظرونمإّظيم,مإذـبام

ومترطهمظؾعؿلم)رؼاء(م,مترطكماظعؿلمألجلماظـاسمزباصةماظرؼاءمػوممظنمأصؾيماظلـةمصإنمصعؾهمػذا

 )مرؼاءم(



أغامطـتمجاظسمأغامواظشقخمسصامماظعوؼدمآمضبػظهم,مععماظشقخمسؾدآمجربؼنمسؾقهمرغبةم

آمواٌلؾؿنيمأعبعنيمجاءمذابمدألمغػسماظلؤالم,مضالمؼامذقخمأغاماألنمإذامأردتمأصؾيم

لتمأصؾيماظلـةمأمتـىمأرقلمصالتيم,مظؽنمؼأتقينمابؾقسمؼؼولموػـاكمغاسمؼبماٌلفدموجؾ

 اآلنمأرؾتمصالتكمومؼبماظؾقتمتصؾقفامبلرسةم,مصقامذقخمأترطفام؟!

اظشقخمساملمرغبهمآمضالمطالممعبقلم,مطالممضويم,مطالممؼؾبدقبرسم,مضالمظهمؼاموظديمإذامطـتم

ظـاسموجاءكموضاظكمأرؾتمؼبماظؾقتموتصؾيمظوحدكمأرلمؼبمصالتكم,مألجلمإذامأرؾتمأعامما

تؼولمظهماخلأمأغامػذهمصالتيمدواءمطـتمظوحديموظقسمسـديمأحدمأومطانمسـديمسشرؼنم

 ذكصم,مصرتتاحم..

 اظغريمزبؾصمػوماظذيمؼؿعبموؼػؽرموػومداجدمؼؼولمأرؾتموعامأرؾتمواظـاسمرأوغيم,

 اجعلمسؿؾكمٓمؼبمخؾواتكمومباظؿاظيمظنمؼفؿكمعامضاظواماظـاسم..

 

المعفممٌاذاماظواحدمؼرائيمبعؿؾهم,مومطؾـامبشرم!,مػلمغلؿطقعمغضؾطمضؾوبـام,مػلمػـاكمدؤ

 غؼدرمأغـامغضؾطمضؾوبـام؟

المأحدمؼؼدرمؼضؾطمػذهماظؼؾوبمإالمربيم,مػـاكمأدؾابمتوصؾـامهلام,مظؽنمضؾلماإلجابةمسؾىم

 دؤالمٌاذامغرائيم؟!

اٌشؽؾةمإغيمالمأسؾمم,مظومسؾؿتممػلماظذيمؼرائيمؼعؾممأغهمعرائيم؟مالم..مػذهمػيماٌشؽؾةم!!

أغيمدرضتمصؿفدغيمأدؿغػرم,مغظرتمحراممصؿفدغيمأدؿغػرم,مظؽنمأغيمأسؿلمصاحلموالمأسؾمم

 أغيمراءؼتمأممالم,مػذهمػيماٌشؽؾةم!

ػذاماظذيمدأظهمأبومبؽرمرضيمآمسـهم,ماظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالممجاظسمػومومأبومبؽرمرضيم

أسؿاظهمطؾفامخاظصةمٓمسزموجلم,مملمؼرجومأحدمعنماظؾشرم,ممآمسـهمصلقعطيماظصدؼقماظذي

 بؿزطقةمعنمآمسزموجلمودـذطرماظؿزطقةمبإذنمآم..



صقؼولماظـيبمصلمآمسؾقهمودؾممؼامأبامبؽرماظشركمؼبمأعيتم,مالحظمعامضالمأعةماظقفودمواظـصارىم

ؼؼصدمأعةماإلجابةم,مألنممالم,مضالمأعيتموأعيتمػـامعؼصودمصقفامأعةماظدسوةمأممأعةماإلجابةم,

 (مظؽنمؼؼصدمأتؾاسهوؽبعؽبامَأرؿبدؽبْؾؽـباَكمِإظقَبامرؽبحؿبؿؽبًةمظكبْؾعؽباَظؿكبنيؽبأعةماظدسوةمطلماظعاملمأعةمدسوةم)

عامععـىمػذاماظؽالمم؟!مدبقلمأنمػـاكممنؾةم ؼؼولماظشركمؼبمأعيتمأخػىمعنمدبقبماظـؿلم,

اسةم,مػومطذظكماظشركمالمغدريمعرتمبقـامورؾعتموسبنمالمغدريمسـفام,مػذهماٌشؽؾةمؼامعب

 سـهم.

أبوبؽرمرضيمآمسـهمبطلم,ماغظرمإظبمأدؽؾؿهم,معامدألمدؤالمظقسمصقهمصائدةم,مومعامضالمؼام

 ردولمآمصؾىمآمسؾقهمودؾمممنؾةمطؾريةمأممصغريةم,مدوداءمأممغبراءم!!

 رجم!معاذامغػعلم؟بلمػومرجلمؼرؼدمأنمؼـفومرضيمآمسـهموأرضاهم,مضالمؼامردولمآمعاماٌك

اظؽالممعاداممخرجمعـكمؼامردولمآمصفومحقم,ماٌوضوعمخػيم,مأغاماآلنمعاذامأصعلمألجلمأصؾحم

أسطاهمحلم,مأغامدأدألماآلنمغػليمومأدأظؽمم األعورمػذهمطؾفام,ماظـيبمصؾىمآمسؾقهمودؾمم

ؾقهماظصالةمعبقعـباموطلمعنمؼلؿعينمػلمػذامايلماظـؾويماظذيمغطقمبهمربؿدمبنمسؾدآمس

واظلالممروحيمظهماظػداءم,مػلمسبنماعؿـؾـاهمأومعاماعؿـؾـاهم,مػلمغػعلمػذاماظدساءماظذيمضالم

 اظـيبمصلمآمسؾقهمودؾمم!ومإذامطـامغؼوظهم,مطممعرةمغؼولمػذاماظدساءم!

ضالماظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالمم:مؼامأبومبؽرمضلم)اظؾفممإغيمأسوذمبك(معامتعوذمبأيمأحدم,مػوم

ارمبآمسزموجلماٌوضوعمخطريمؼعينمأغتماينيمٌامتأتقكمغارمؼبموجفكمتلؿفريمبهم,مادؿف

ؼأتقكماآلنمحادثمؼبموجفكمدقارةمترؼدمتصدعكم,مضالمضلم)اظؾفممإغيمأسوذمبك(مؼعينمأدؿفريم

بكمؼامربمالمأحدمصبريغيمعنمػذهماظؾالؼامطؾفامإالمأغتم)أسوذمبكمأنمأذركمبكمذقؽـبامأسؾؿه(م

دم,مصرضمواحدم,محرطةمواحدةمؼبماظصالةم,موالمثاغقةمؼبماظصالةمأذركمبكمذقؽامؼعينمذيءمواح

أسؾؿهم,مؼعينمأغامأسؾممأغكمتـظرمظيمصعؿؾتمغػليمخاذعم)ومأدؿغػركمممامالمأسؾم(مؼعينمػـاكم

 ذيءمعامأسؾممسـهمصقامربمإغكمتغػرػامظي.



 ؼلألمغػلهم..مؼامعباسةمطممعرةمدسقـامبفامؼبمدفودغامؼبمصالتـامضؾلمضؾقل؟مطلمذكص

ؼامعباسةماظؽالممغرؼدمأنمغؼوظهمعنمضؾوبـام,ماظؼؾبمػذامالمميؾؽهمإالمآمبلؾبمػذامغرؼدم

سؾقهماظصالةمواظلالممحيمالمؼلؿطقعمحؿىمظوماظردولم غلؿعني,مالمؼلؿطقعمؼعقـكمسؾقهمأحدم,

اظؾفممإغيمأسوذمبكمأنمأذركمبكممصبريكمصقه,مالمؼوجدمإالمآمسزموجلمبلؾبمػذامؼامعباسةم)

 ذقؽـبامأسؾؿهمومأدؿغػركمممامالمأسؾؿه(.

,ماظذيمالم صببمأنمغرطزمسؾىمػذهماظؼضقةم,مصـماظذيمالمؼفؿهماإلخالصمػوموآمظقسمزبؾص

 . مبكؾصضبؿلمػمماإلخالصمظقسم

ؼؼولمذربتمبوظيمم-دػقانمإعاممايدؼث-صقامعباسةمطممعقبامطؿامضالمدػقانماظـوريمرغبهمآ:م

ثالثةمعراتمؼبمرؾبمايدؼث.معامععـىمػذاماظؽالم؟!مؼعينمؼلاصرمظقأخذمحدؼثمعنماظـيبمسؾقهم

ٓماظصالةمواظلالم,موػومذاػبماٌاءماظذيمععهماغؼطعماغؿفىمصؾممصبدمعاءمدقؿوت,مصأجّؾؽمما

ؼؿؾولموؼشربمإظبمأنمؼصلم,موؼؼولمظقسمسـدهمعشؽؾةمػذهمضدرمسؾقفام,مؼؼولمعامساىتمذقؽـبام

ؼبمحقاتيمعـلمغقيتم,مأرصعفامٓمصؿؼؾبمظػالنموظػالنم,مثممأجاػدمغػليموأرصعفامٓمثممتؼؾبم

,مؼعينمبؽالعهمأغهمجاػدمغػلهمؼبمػذهماظلػراتموظومأغيمملمأجدمعاءمظؽنمملمأدؿطعمسؾىمغقيتم

 وأغامأجاػدػا.مصقامعباسةماظؼضقةمهؿاجمإظبمبعضماجملاػدة.

اظلؤالمعامزالمعطروح:معاماظذيمصبعلماإلغلانمؼرائيم,مُأعّبلمطالعيمظؽيمؼلؿعينماظشقخم

غاصرمأوماظشقخمسؾدماظؽرؼم,معاماظذيمصبعؾينمأصعلمػؽذا؟مأرؾتمؼبمصالتي!معاماظذيمصبعؾينم

 جعؾينمأصعلمػؽذا؟مأصعلمػؽذا؟متصدضتموأرؼدكمتراغي!معاماظذي

رمبامؼؼولمأحدػممأغهمؼرؼدمأنماظـاسمميدحوغهم!مضعفماإلميانم!مهلنيماظصورةم!مؼرؼدم

 وزقػةمأومشريػام!مطؾفامرؾبمظؾدغقام.

 رقبمؼامعباسةمأغتمإذامطلؾتمثـاءماظـاسمضاظواموآمصالنمرائعم,مثممعاذامبعدمذظكم؟

ذظكم؟ضاظوامظكمأغتمبطلموأصضلماظصاينيم,مثممعاذامبعدم  



الزممؼامعباسةمغلألمأغػلـامٌاذام؟,معاذامبعدمذظكم؟معامأطـرمذيءمدقعطقكمإؼاهم,مدقؼوظكم

 طؾؿؿنيمصؼطم!مػذامأطـرمذيءمدقعطقكمإؼاهم..

 أضلمذيءمدقعطقكمإؼاهمآمسزموجلمأنمؼؽونمظكمعؾبؾكمعـلمسشرةمعنمعؾوكماظدغقا..

 األعرماآلخرم:مػلماظــاءموػذهماظؽؾؿؿنيمػلمػيمبقدماظؾشرم؟مأممبقدمربماظعاٌنيم!

ألجلمػذامبعضماألحقانمتػعلمذيءموتؿػاجأمملمميدحكمأحدمرشممأغفممرأوكمألنمآمسزموجلم

 أزالمػذاماألعرم..

(م ؽكبؿؽبتؿبمآؼؽباتؾبهؾبطكبؿؽبابفبمُأحؿب ۚ   اظر عامرأؼؽممغـظرمايالمػذامباظؼرآنم,ماظؼرآنمعامتركمذيءمضالمآ)

َصصمبْؾؽـباهؾبم(عامضالمذطرغاهم) وؽبُطلمبمذؽبيؿبءلبمَصصمبْؾؽـباهؾب (م) ثؾبممبمُصصَِّؾتؿبمعكبنمظَّدؾبنؿبمحؽبؽكبقٍممخؽبؾكبرٍي طلمآؼةمربؽؿةم)ؾب

(تؽبْػصكبقًؾا  

ابنماظؼقممسؾقهمرغبةمآمضالمطالممعبقلمؼؼولم"مضؾبمعنمترائقهمبقدمعنمأسرضتمسـهم"مؼعينم

ضؾؾهموػومطؾهمبقدماظذيمأغتمععرضمسـهم,مضالم"صأغتمالمطلؾتماظذيماظذيمأغتمترؼدهمميدحكم

 رائقؿهموالمطلؾتمربماظعاٌني"

 ؼبماظؼرآنمػذامواضحمجؽبؾيقبم..

(مػومسـدهمضؾبمظؽنمشريمصاػممظؾؼضقةم ُضُؾوبفبمظَّامؼؽبْػَؼفؾبونؽبمبكبفؽبا ؼبماظؼرآنمآمسزموجلمٌاذامؼؼولم)

, 

(مػذاماظذيمطـتمأػؿممظهم اظؾَّهكبمِإنمُطمبامَظػكبيمضؽبَؾاٍلمعنبؾكبنٍيتؽب ومؼبمؼومماظؼقاعةمضالمآمسزموجلم)

وأصعلمأعاعهمدقأتيمؼومماظؼقاعةمساريم,ماظشقخماظعالعةماظذيمطـتمترائيمأعاعهمساريمظقسمسؾقهم

 ظؾاسم,موترىمربماظعاٌنيماظذيمأغتمأسرضت
 
 

 ضالمآمسزموجل

م(ِإذؿبمغؾبلؽبوِّؼُؽممبكبرؽببِّماْظعؽباَظؿكبنيؽب تؽباظؾَّهكبمِإنمُطمبامَظػكبيمضؽبَؾاٍلمعنبؾكبنٍي )  

ؼؼولمأغامضاسدمأصؽرمؼبمعدحكمأغتموغلقتمعدحمربماظعاٌنيموثـائهمؼبماٌألماألسؾىمسـدمجربؼلم

 وعقؽائقلموإدراصقلمإذامرضيمسـاموأدألمآمأنمؼرضىمسـام..



ؿعاعلمععمآم,متصوراتمخارؽةمسـهمألجلمػذامضالمآمسزمعشؽؾؿـام,,مسبنمالمغعؾممطقفمغ

(مؼعينمصاػممخطأمميشيمؼبماظدغقامصاػممخطأم,موصباعلماظـاسموؽبَظـؽكبنمبمَأطؽبرؽبػؾبمماَلمؼؽبعَؾؿؾبونؽبوجلم)

 وصاػممخطأم,موؼرائيماظـاسموصاػممخطأم..
 

اظؼضقةمؼبمؼدؼهم,ضالمآمسزموجلمسنمػؤالءماظلؾعةمألجلمؼعؾؿكمآمدؾقاغهموتعاظبمأنم  

 ػلمحبماظـاسمبـمؼدػمم؟مؼعينمأغتمألجلمأنمهؾينمػلمأغتممتؾكمضؾؾكم؟مالمتلؿطقعم..

اظقوممؼامغاسمجائؿينمرداظةمعنماعرأةمتؼول:مجؾلتمععمزوجيمطممدـةمذبؾورًةمسؾقهموآمؼام

ذقخمعامادؿطعتمأنمأحؾهم,مباظرشممعنمأغهمذكصمرقبمععيموطرؼممبسمعامادؿطعتمأنمأحؾهم

! 

صببمأنمغػفممأرجوطمم,موآمظومعامشبرجمعنمػذاماظؾؼاءمطؾهمأومعنمػذهماظدغقامطؾفامإالمبػفمم

 اظؼضقةمظؽػتم,موتلؿققمإغامشبرجمبفام..

 صببمأنمغػفممأولمذيءمبطرؼؼةمصقققةمألجلمغعؿلمبطرؼؼةمصقققة

هماظؼضقةمإذامسـدكمتصورمصققحم,مإذامسرصتمعنمػومآم,موعنمػمماًؾقم,متؾدأمتؿقركمؼبمػذ

.. 
 

ألجلمضبؾينماظشقخمػلمأغتممتؾكمضؾؾكمألجلمهؾينم؟!موآمعامتؼدرمألجلمػذامآمسزم

(مؼعينمظلتمأغتماظذيموؾبدهبا ِإنمبماظَّذكبؼنؽبمآعؽبؾبواموؽبسؽبؿكبُؾواماظصمباظكبقؽباتكبمدؽبقؽبفؿبعؽبلؾبمَظفؾبمؾبماظرمبحؿبؿؽبنؾبوجلمضالم)

صؼريمإظبمصؼريم,مبلمػيماألسؿالمموعلماظـاسمهؾكم,مػيمالمتؽونمعنمبشرمإظبمبشرم,معن

 اظصايةمتذػبمٓمثممآمؼـزلمايبمواظؼؾولمؼبمضؾوبماظعؾادم..

ابنمبازمسؾقهمرغبةمآمػلمأسطاغامرزقم!؟موآمإغـامسببمابنمبازمومآمسبؾهم,مومابنمسـقؿنيم

 سؾقهمرغبةمآم,مابنماظؼقمم,مابنمتقؿقةمودمأغكمهؾفمم..

سؿرةمطلمدـةمؼبمرعضانمسنمابنماظؼقمموآمؼامعباسةمؼأخذػامسنمابنممأغامأسرفمذكصمؼأخذ

 اظؼقممملمؼراهموالمذيءمظؽنمآمدؾقاغهمدكرمضؾوبماظـاسم..



ؼامعباسةمالزممغػفمماظؼضقةمػذهم,مثـاءماظـاسموحبماظـاسمالمؼأتيمػؽذام,مإذامصفؿـامػذهم

ألجلمأسؿلمأعاعكم,مألنمذظكمماظؼضقةمبشؽلمجقدم,مإذامأغتمتعرفمؼؼقـبامإغيمعامأطلبمضؾؾك

 بقينموبنيمربيم..

دؾعةمذطرػممآمؼبماظؼرآنمدؾعمأذكاصمؼبمايدؼثماظصققحمجاءوامسـدماظـيبمسؾقهماظصالةم

واظلالممعامرآػممإالمآمدؾقاغهمؼبمخؾواتفمم,مودسوامأػؾفممودسوامأبـائفممودسوامأعفاتفمموم

ارةمومدـريجع!مضاظوامألػؾفممظنمتروغامبعدمأباءػمم,مأؼنمذػؾوام؟مظربغاعجمدـمؼشاركمصقه!مو

أؼنمذػؾوام؟م ػذاماظقوممإالمأنمؼشاءمآ  

ذػؾوامسـدماظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالممضاظوامؼامردولمآمزادمومراحؾةم,مجعؾوامرضابفممؼبمدؾقلم

م,مآمالمغرؼدمأنمغرجعمألبـائـامظؽنمصؼطمغرؼدمبعريموأطلمؼوصؾـامإظبمأنمغؼاتلمؼبمدؾقلمآ

(ظكبؿؽبقؿبؿكبَؾفؾبمؿب وؽبالمسؽبَؾىماظقَبذكبؼنؽبمِإذؽبامعؽبامَأتؽبوؿبَكؼؼولمآم)  

 ػاظروحمؼبمدؾقلمآؼ صؼطمؼرؼدوغكمتوصؾفممؼبمعؽانمؼؼدعونمصقهمأشؾىمعامصقفمم

 (مػممععذورونم,مواظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالممالمؼرىمأسقـفمتؽبوؽبظقَبوؿبا سؽبَؾقؿبهكب ُضْؾتؽبمالمَأجكبدؾبمعؽبامَأحؿبؿكبُؾُؽمؿب)

(مظقلتمدععةموالمدععؿني!مظؽنماظـيبمالمؼرىمدعوسفممألغفممالمتؽبوؽبظقَبوؿباموؽبَأسؿبقؾبؾبفؾبمؿبمتؽبػكبقضؾبمعكبنؽبماظدؽبقبعؿبِع)

 ؼرؼدونمأنمؼراػام,معامبؽوامأعامماظردولمظؽنمتوظواموأسقـفممتػقضمعنماظدعع

 (مػذهماظدعوعمصادضةم..حؽبزؽبغًاوآمدؾقاغهمؼؼولمأغفام)

 جلمأزفرمأعرمأخػوهم..ػممملمؼؼوظواموظؽنمآمسزمو

سؿرمبنماًطابمٌامرجعوامظؾؿدؼـةمأولمعامدخؾوامضالماظـيبم)إنمؼبماٌدؼـةمألضواعـبامعامورؽؿممعورأم

والمدرمتمعلريًاموالمضطعؿفمموادؼًامإالمطاغوامععؽمم,حؾلفمماظعذر(مضالمسؿرمبنماًطابمؼام

شمصـموآمإغامشبافمأنمردولمآموأحدغامؼـزلمعنمغاضؿهمصقـقرػامظقشربمعاؤػامعنماظعط

,مضال:مغعممػؤالءماظلؾعةمضالمآمم-عنمطـرمعامأنمرؼؼهمضدمجف-ؼؾؿػتمأحدغامصقـؼطعمسـؼهم

 إالمُطؿبمهلممبهمسؿلفبمصاحلموػممعامذػؾوام,ماخػوامسؿؾفممصأزفرهمآم..



ممأغظرمظؾففةماٌؼابؾةمأتوامذبؿوسةمإظبمردولمآمضاظوامغشفدمإغكمظردولمآمؼامربؿدمصف

(مػمموؽباظؾقَبهؾبمؼؽبشؿبفؽبدؾبمِإنؽبقبماْظؿؾبؽـباصكبؼكبنيؽبمَظَؽاذكببؾبونؽب وؽباظؾقَبهؾبمؼؽبعؿبَؾمؾبمِإغؽبقبَكمَظرؽبدؾبوُظهؾبأزفرواماًريم,معاذامضالمآم)

 ..م ضاظوامطالممصدقموػومأنمربؿدمردولمآم,مظؽنمآمصضقفممؼبماظؼرآنمبلؾبمدوءمغقؿفم

 (بكبؿؾبؤؿبعكبكـبنيؽب وؽبعؽبامػؾبم(مصؼالم)آعؽبؽبقبامبكباظؾقَبهكبموؽببكباْظقؽبوؿبِمماآلخكبِرؼؽبُؼولؾبم عؽبن وؽبعكبنؽبماظؽبقباِسؼبمدورةماظؾؼرةم)

 (َأالمِإغؽبقبفؾبمؿبمػؾبمؾبماْظؿؾبْػلكبدؾبونؽب(م)َضاُظوْامِإغؽبقبؿؽبامغؽبقؿبنؾبمعؾبصؿبؾكبقؾبونؽب اأَلرؿبِض صكبي اَلمتؾبْػلكبدؾبوْا وؽبِإذؽبامضكبقلؽبمَظفؾبمؿب)

ػذاماألعرمصبعؾكمومأغتمتؼرأماظؼرآنمإنمطـتمممنمؼؿدبرماظؼرآنم,مأغكمظلتماظذيموعلماظـاسم

 ؼؿقدثونمسـكم,مأغتمصؼطمأصؾحماظعالضةمععمآمومآمؼصؾقفامظكم..

ؼبماظلابقمطانماظؼرآنمؼؾنيمأنماظلؾعةمصادضنيم,مومذظكماظشكصمعـاصقم,مظؽنماآلنمالمؼوجدم

 وحيمؼـزلم..

مسـهمطانمؼعؿقماظعؾقدماظضعافم,مؼؾقثمسنمأضعفماظـاسمومؼعؿؼفمم,معاذامأبومبؽرمرضيمآ

 ضالمظهمواظدهم؟؟!

 ضالم:معاظكمتعؿقماظضعػاءم؟!مأالمتعؿقمأغاسمأضوؼاءمؼـػعوغكمإذاماغؼؾؾتمسؾقكمضرؼشم؟!

ضالمأبومبؽرم:مؼامابيتمإمنامأردتمعامأردتم,مؼعينمأغكمأغتمترؼدمأغاسمؼداصعونمسينم,مومأغام

 ؼداصعمسينم..مأرؼدمربي

 أغتمترؼدماظدغقامومترؼدمػؤالءماألضوؼاءماظذؼنمػممأدادـبامضعافم,مومأغامأرؼدماظؼويماظعزؼزم..

بدأمؼعؿقماظـاسم,مومعرمبـمباللمومػومؼعذبمرضيمآمسـهم,موماظردولمظقسمععهمعالمظقعؿؼهم,م

صؼالمؼامأبامبؽرمإنمباللمؼعذبمأالمتلؿعم؟!مؼؼولمأحدفبمأحدفبم,مصػفممأبومبؽرمرضيمآمسـهم,م

صأخذمعاظهمومذػبمأٌلعقةمبنمخؾفم,مصؼالمظهمأرؼدمانماذرتيمعـكمباللم,مصؼالمُأعقةم:مظومذؽتم

,مصؼالمأبومبؽرمرضيمآمسـهم:مظومم-ؼرؼدمأنمؼؼفرمأبومبؽرمأنمباللمالمؼلاويمذقؽـبام–بدرػمم!م

 ذؽتمبعشرةمآالفم..

ٌاماسؿقمباللمضفتمضرؼشم,مومبدأوامؼؿؽؾؿونم,ماغظرمطقفمآمطبؿربكم,مرمبامتعؿلمسؿلم

لمسـدهم,مؼعينمسؿؾهمصاحلمومؼؾؿؾقكمآمباظـاسم,مضاظوام:معامأسؿقمأبومبؽرمباللمإالمظقدلبمظؾال

ػذامظقسمظوجهمآم,مبلمألنمباللمضدممظهمخدعةمؼبماٌاضيموػوماآلنمؼردمظهمذظكماىؿقلم,مصؾمم



ؼردمأبومبؽرمسؾقفمم,مصأغزلمآمجربؼلمعنمصوقمدؾعممساواتم)مومعامألحدمسـدهمعنمغعؿةم

وظلوفمؼرضىم(مآموزىم(مالمباللمومالمشريهم,م)ماالمابؿغاءموجهمربهماألسؾىم(مصقؼلممآم)م

 ظومملمؼؾبؼلممطالعهمحقم,مصؽقفموػومؼؾبؼلمم..

أبومبؽرمرضيمآمسـهموماظلؾعةمملمؼظفروامأسؿاهلممظؽنمأزفرػامآم,موماٌـاصؼنيمأزفرواماًريم

 ومأثؾتمآمسزمومجلمسؽلهم..

 نم؟!ذظكمسـدعامطانمػـاكمضرآنمؼـزلم,مظؽنماآلنمظقسمػـاكمضرآنمؼـزلم,مصؿاماظذيمضبدثماآل

 وآمإغكمودػامؼبمضؾوبماظعاٌنيم,متؿصدقممبؾقونمومالمودمأحدمؼذطركم!

أتذطرونمذظكماظشكصماظذيماغؿشرتمصورتهمؼبمايرممومرجؾهمضدمبرتتمومواضفمؼصؾيماظرتاوؼحم

ععماظـاسمومسـدعاماغؿفواماظـاسمعنماظصالةم,مملمؼؿوضفمبلمأطؿلمصالتهمومبدأمؼؿففدمإظبم

 اظػفر..

ػذاماظرجلمعنمؼعرصهم,مػلمخرجمؼبمبرغاعجم؟!م,مبلمػوماخػىمسؿؾهمظؽنمأبىمآمإالمأنمؼظفرم

 سؿؾهم.

 صقامحؾقيبماسؿلمٓموماظـاسمظنمؼلؿطقعوامأنمؼؼدعوامظكمذيءم..

صقؾقيبماظغاظيم,,مأيمطؾؿةمتؼوهلام,مطلمغظرةم,مطلمحرطةم,مطلمدؽـةم,مدقأتيمؼوممومتظفرم

ممنمسؿؾتمم م,مومعامطانمظغريمآمصلقؼولمآماذػبمومخذمأجركأسؿاظكم,مصؿامطانمٓمػومٓ

 ألجؾهم..

صايلم..مأنمتعؿصممبآمبعدمأنمتػفممأنماظؼضقةمظقلتمبأؼديماظـاسم,ماسؿصممبآمومأدالم

آمؼبمطلمدفدةمأنمصبعلمسؿؾكمخاظصـبامظوجهمآم,مصاظذيمالمضبؿلمػذاماهلممظقسممبكؾصم

 ومإؼاطممعنمضبؿلماهلممصقؾبوصقم..,مأدالمآمأمصبعؾـام

دؤالم:ماظشكصماظذيمؼرؼدمأنمؼؿلـنمبعدمصالةماظػرؼضةمصأؼفممأصضلمصالتهمظؾلـةمؼبماٌلفدم

 أومؼبمبقؿهم؟!



اظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالممؼؼولمخريمصالةمأحدطممعنمشريماظػرؼضةمؼبمبقؿهم,مػيمأصضلمؼبم

ظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالممأنمصالتكمؼبماظؾقتمطيمالموعؾوامبقوتؽممعؼابرم,مصـمبـصمطالمما

 ومآمأسؾمم.. اظؾقتمأصضل

 دؤالم:مػلمطلمصالةمأغويمهلامغقةم,مومخاصةمملمطانمؼصؾيموػومصغريم؟!

عامطانمضؾلماظؾؾوغمصؿأخذمأجرماظعؿلم,مضؾلماظؾؾوغمظكمايلـاتمومظقسمسؾقكماظلقؽاتمألغكم

ؼؽونمخاظصمظوجهمآمسزموجلمػذهمشريمعؽؾفم,مأعامضضقةمأنمؼؽونمظكمغقةمؼبماظعؿلمأنم

أتعؾتماظصاينيماظصادضنيم,مؼبمطلمصرضمؼبمطلمثاغقةم,موأغتمتؼرأمؼبمطلمثاغقةم,مظومملمؼؽنم

صقفامإخالصمصؾقسمصقفامروحم,مجلدمبدونمروحمالمؼـػعمصققحم؟!مألجلمػذامظومتالحظمػذام

طلمصالةمبلمؼبمطلمماظذيمؼؼولمظكمأغامغوؼتموماغؿفتماظؼضقةمودهمؼشؿؽيمؼؼولمالمأخشعمؼب

ُضلؿبمِإنمبمصؽبَؾاتكبيموؽبغؾبلؾبؽكبيموؽبعؽبقؿبقؽبايؽبموؽبعؽبؿؽباتكبيمظكبؾَّهكبمرؽببِّم ثاغقةمؼبماظصالةمومأصالمػيمحقاتكمطؾفام)

 (َظامذؽبِرؼَكمَظهؾبم-اْظعؽباَظؿكبنيؽبم

ضؾـامباألولماظذيمؼشعرمأغهمشريمعرطزمؼبمضضقةماإلخالصم,مومأنماظعؿلمظقسمعفممصقهماإلخالصم

طونمغاويمٓموماغؿفتماظؼضقةم,مألجلمػذامضؾـام)مإمنامظؽلماعرئمعامغوىم(مأغامأػممذيءمأ

ذكصمغوىمأنمؼصؾيمومغقؿهمأنمػذامصرضمسؾيموأتقتمأصؾيمٓم,ماظـاغيمغقؿهمأوًظام:مأتىم

ؼصؾيمأنمآمسزموجلمدقفازؼينمسؾىمػذاموؼعاضؾينمسؾىماظرتكم,موثاغقـبام:مألنمآمدؾقاغهم

ققحمؼبماظؾكاريم,مضالم:موعنمسادىمظيموظقـبامصؼدمأذغؿهمبايربم,موتعاظبمضببماظصالةمؼبماظص

صأغامأتقتمأصؾيموآمضبؾفام,مأتقتمٌؽانمضببمم-وعامتؼربمسؾديمإظيمبشيءمأحبمإظيم,

 أرأؼتماظـقةمطقفمتػرقم؟! ربيمأغيمأصعؾهمػـام,

عاممربيم,مثاظــبام:مإنمػذهماظصالةماظيتمأصؾقفامأولمعامتػؿحمسؾيمصقائػيموأغامساريمواضفمأ

صؽقفمدؿؽونمصالتيمػذهمخبشوعمأممبدونمخشوعم؟!م,مإذامُصؿقتمضالم:مإذامطاغتمخريـبامصؼدم

صازمومأصؾحم,مدبقلمأولمعامؼػؿحماظصالةمضؾلماظصقامموضؾلماظزطاةموضؾلماظصدضاتمومإنمرأىم

صالتكمػلمتلؿققمأنمأولمعامؼرىمآمومؼطؾعمسؾقهمأممال,مألجلمػذامآمدؾقاغهمضالمسنم



(مؼعينمؼؿأخرمإظبماإلضاعةموػؽذامُطلؽباَظى َضاعؾبوا(مػومضائممػومعصؾيم)َضاعؾبوامِإَظىماظصؽبقبَؾاةكب وؽبِإذؽباـاصؼنيم)اٌ

 ؟!م ,مصإذنماظـقةمؼبمطلمسؿلم,مألجلمػذامبعدماظصالةمعاذامغػعلم؟!مغلؿغػرم,مٌاذا

يمسـفامعصؾيمأغامملمأزغيموملمأطذبم,مأغامعصؾيمظؽنمتلؿغػرم,مدؤالم:مصالتكمػلمأغتمراض

؟!م,مدبقلمأغتمظوماظصالةمظكمسقاذـبامبآم,مؼعينمظومصالتكماظيتمصؾقؿفامدؿعرضمسؾقكمأغتم

ؼػؽرموسؼؾهمذاػبممينيموممشالم,مػذامؼامعباسةم عنمذكصمآخرمعـلمعامضالمأبومسؾداظؽرؼمم

 عنمعظاػرمسدمماإلخالصمأغكمعؿشؿتم..

م..محلـبامعاذامغػعلم؟!مسؾقكمأنمػذهماظؼضقةمؼامعباسةم..مػلمغرتكماظعؿلم؟!مال خؿاعـبامسؾى

تدسومآمسزموجلمومتؽـرماظـواؼام,مؼعينمأزؼدماظـقةمومأغامأسؿلمألنمربيمؼؾبقؾفام,محؿىموأغام

أتلـنمضالمومعامتؼربمسؾديمإظيمبشيءمأحبمإظيممماماصرتضؿهمسؾقهم,مومالمؼزالمسؾديمؼؿؼربم

 ين..أعامػذهمضبؾ إظيمباظـواصلمحؿىمأحؾهم,ماألوظبمؼؾبقبماظعؿلم,

صفلمؼامعباسةمغؿلـنمغدسوموغؼولم:مؼامآمؼامربمأنموعلمػذهمدؾبمؼبمحؾكمظيماظذيمإذام

 أحؾؾؿهمطـتممسعهماظذيمأمسعهم,موأعوركمطؾفامتؿدبر..

 صقامعباسةماظؼضقةمالغرتكماظعؿلمبلمغعؿلمومغؾدأمغؾبكؾصم..

 المدبشعم؟!مضدمؼؼولمذكصمؼؼولمظكم:مأغامالمأخشعم..محلـبامعاذامصعؾتمسـدعامذعرتمأغك

 طممؼبمدفودكماحؿؾتماظؼضقةمومأصؾقتمتدسومؼامربمأغامالمأخشعمطؾؼقةماظـاسم..

ؼعينمهؿاجمذباػدةمؼامعباسةمالزممناػدمأغػلـامسؾىماًشوعم,م (وؽباظقَبذكبؼنؽبمجؽباػؽبدؾبوامصكبقؽـبا)

وناػدمأغػلـامسؾىماإلخالصم,موناػدموغلألمآمدؾقاغهموتعاظبمأنمؼشػيمعرضاغاموعرضىم

اٌلؾؿنيموأنمؼػرجمػؿوعـاموػؿومماٌلؾؿنيم,موأدألمآمدؾقاغهموتعاظبمأنمؼوصؼـاموإؼاطممهلداهم

 وصبعلمسؿؾـامؼبمرضاهم..

ةمبلقطةمدرؼعةمخػقػةمظؾقضورموأوهلممأغام,موػيماحرصمأنمتؼولمعامؼـػعكم,مؼلؿعوغكمرداظ

اٌالؼنيمصاجعلمػذهماظؽؾؿةماظيتمتؼوهلامميؽنمآمدؾقاغهمأنمؼـػعمبكم,مظوماحؿلبماألجرمطلم

المؼؽونمظكمأعـقةمؼبمرواتبمصؼطم,مظؽنمطمم ػؤالءماٌالؼنيماظذؼنمؼشاػدوغكمطممؼبمعقزاغهم؟م,م

دمآم,مػذاماظراتبمدؿـػؼهمصوقماألرضمصؽممظكمسـدمآمؼبماظلؿاءم,مادألمآمسزمسـديمسـ



وجلمأنمؼوصؼـاموإؼاطممظـفداهموصبعلمسؿؾـامؼبمرضاهموادألمآماظعظقممأنمؼعطقؽممأعبعنيم

 حؿىمؼرضقؽمموعنمؼلؿعموعنمؼرىمػذاماظؾؼاء.

 

 


