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 س مرية احلب

 

 خمتيض ال ايم، اتأ لك من معران ما تأ لكه،

خل يتيقى لنا ا ل اترخي حيفظه لكٌّ منَّا ليحسب مك مىض من 

 العةر، خيتساءل بفضول عن ما تةقى،

اىل الزمان اذلي بني حلظات معيدة، خس خرى نتحّّس اهيا 

 نةغهُل خيةغل اينا الكثري.

ُت يف عهد الصحابة.  انقولها س حيااًن خبصدق اي ليتين ُخِِلْ

هنرب بتكل ال منية املس تحيةل ا ىل س حياٍب عرانامه من بني 

 مطور السرية العطرة،



 

 

اأ حيةنا اهيم ادل معر خراق الصديق خحمكة ايّل خالنور اذلي 

 حظي به عامثن،

 .ذلي رزق به باللخالصوت الندي ا

 خمن الرائع س ن تتأ لق يف هذا العهد الطاهر حصابيات رائعات،

لك خاحدة مهنن كوكب درٌي خحدها لو تعّةقنا يف مريهتا لتغريت 

 س حوالنا حنن النساء,

 خلاكنت لك اتاة مسلةة حصابيًة بلسان حالها خس اعالها،

ا خاليوم س قف حتت ضوء كوكب عظمي لفتاة رائعة عرانا عهنا س هن

 الابنة الةارة بأ بهيا،

كا تفعلني س نِت حييبيت عندما تس تقيلني خاِلِك لك يوم بوجه 

بةوش ينحين بأ مر من قلةك الةار ليطةع قيةل اىل كٍف ماملا 

 محكل خس نِت صغرية،



 

 

 خراع لفةك احللوى الذليذة،

اتسعدين خهًجا ماملا راقيت عيناه حاكل خس نت تتذخقيهنا 

 اتبسةت حبنان خرمحة،

 ا اكنت س مرية احلبهكذ

هنا س ماء بنت س يب بكر،  ا 

س رسها حب س بهيا ااكنت ابّرة عندما س اانته اىل الهجرة حفةلت هل 

 خللنيب الزاد خها يف غار ثور.

خمك اكن رائًعا ثةاهُتا اىل احلق عندما س اتها س بو هجل ليس تدرهجا 

 لتةوح بّس س بهيا خختربه عن ماكنه.

 من ثةاهتا بعد س ن لطةها بقسوة،اأ بت خمل تتلكم خانرصف غاضًةا 

 خكذكل س نِت عندما حتفظني رس س بيِك,

 خحتفظني نفسك ك مانة يف لك درب تسلكينه يف حياتك،



 

 

 حتفظني نفسك اتتعففني عن احلرام خالعالقات،

خالصداقات مع الة ةاب اليت يضعوهنا حتت شعارات خردية 

 ابمس احلب؛

خحتةك ، س جًرا ازتداد ماكنتك عند س بيِك ختزدادين عند هللا

 .املالئكة

ليك من هنا س خ  التثبيت س مام لك اتنة تتلوى ختتلون لتصل ا 

 هناك

 .كوين ك ماء.. خحىت لو لطةتك ال ايم

س رسها حهبا لزخهجا عندما عرف قلهبا س رىق معاين احلب 

 خالرخمانس ية،

اقد س حيت زخهجا الزبري بن العوام خاذلي اكن اقرًيا ل ميكل ا ل 

 ارًما،



 

 

خصربت خددمت الفرس خمحلت املاء خمحنت النوى اقيلت 

 خلك هذا ل هنا حتةه،

 مل تغايل يف ملب خاكنت هل ِنعم العون خِنعم الزخجة احلةيية

 الرقيقة الودخدة،

اليت صربت اىل شظف العيش خاحلرمان الةديد حىت اتح 

 هللا الهيا خصّب الهيا النعم صةًّا،

 ،خهكذا س نِت عندما يأ تيك الزخج الصاحل

 كوين هل زخجة صاحلة

 . كوين مثلها

 كوين حصابية
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 القلب املهاجر

 

 دعوان هناجر مًعا ا ىل زمان حلقت ايه قلوب ماهرة،

 اعلت خارتقت خشقّت الغيوم ابحثًة عن النور،

خلنقرتب من قلب بريء لفتاة رقيقة انتفض خدّق خم ةح حبةد 

 هللا اهاجر خحيًدا،

 خاملال، خاجلاه،اتراًك ال ب، خال هل، خاِلار، 



 

 

خام تجاب لنداء احلق، خس ممل مع احلةيب محمد صىل هللا اليه 

 خممّل:

نه قلب احلةيية  ا 

 س م لكثوم بنت عقية.

هاجرت بقلهبا خاش تاقت لهذه الراحة خالسكينة اليت حيتوهيا 

 ديننا،

اأ منت خس ملةت رمغ س هنا اكنت ترى خاِلها )عقية( خشقيقها 

 ))الوليد( خال خر )عارة

 يتفننون يف تعذيب العةيد خالضعفاء ل هنم س ملةوا،

 امل ترتاجع بل حلّقت معهم،

متاًما كا تفعلني س نِت عندما هتاجرين بقلةك يف زمن تزامحت ايه 

 الفنت،



 

 

عندما تقيلني اىل الطااات ختراعني رس مك ا ىل الساء 

 ختغةضني عينيك،

 ختتنفسني براحة اينرشح صدرك ل نك اىل صةل دامئة ابهلل

خهاجرت بنفسها عندما اختذت قراًرا جشااًا خفرجت من بيهتا 

 لهترب بديهنا هماجرة ا ىل املدينة،

اتركة دلفها عز ال رسة خس مان ال ب خعزخة ال هل لتةق مريقًا 

 موياًل،

 تتلفت ميينًا خيساًرا خيه ل جتد ما تركةه،

 خحيدة ل جتد من يصاحهبا خيؤنسها، احتواها الليل بظلةته،

الهيا الةةس احلارقة اأ ظةأ هتا امل ترتاجع خبللت شفتهيا خقست 

 ابلتسبيح،

 خمتّسكت بأ مراف جحاهبا تطلب مهنا ال مان،



 

 

 خام تعانت بدقات قلهبا تسأ لها اُلنس يف الطريق الوعرة،

حىت الرمال النامعة مل ترمح س قداهما الصغرية اصارت تبتلعها 

 بدقهتا خرقهتا خرمغ هذا س مكلت الطريق.

 اىل قدمهيا... هماجرة

 من مكة ا ىل املدينة برخح رشيفة خقلب هماجر،

خكذكل س نِت يف لك حلظة تثبتني اهيا، ختمتسكني بدينك 

 خجحابك خكرامتك خماعتك لربك،

 حىت لو غضب منك امجليع،عندما تقفني عند حدخد هللا،

 عندما تتساءلني عن احلالل،

، عندما عندما ترتاعني عن احلرام، عندما ل تةهدين الزخر

 تقولني ل يف خجه من يقول للةعايص نعم،

 عندما تصفعني الة يامني اىل خجوههم القييحة،



 

 

 خس نت تزحييهنم من مريقك،رمبا تكونني س حيااًن خحيدة مثلها،

 .لكنك تثبتني ل نك تة هبيهنا بقلةك املهاجر

 خس درًيا خصلت خس درًيا ارحت...

 خها يه يف املدينة،

عندما مارع س هلها للةدينة مالةني من  لكهنم رسقوا مهنا ارحهتا

 النيب س ن يرجعها الزتاًما بصلح احلديبية،

خبنود املعاهدة اليت نصت اىل ا رجاع لك من س ىت من مكة 

 مسلًةا خرده ل ههل،

 حزنت احلةيية خاعترص اؤادها املهاجر س ملًا،

 خارتفع حملقًا يف الساء يبهتل خيتومل ا ىل هللا،

س جنحة املالئكة، خاقرتب ال مني  اارجتت الساء، خاهزتت

 جربيل حاماًل ل ايت س نزلها هللا عزَّ خجلَّ رمحة بقلهبا،



 

 

 قال تعاىل:

ىَل اْلُكفَّاِر َل ُهنَّ ِحلٌّ 
ِ
ْن اَِلْةُتُةوُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت ااََل تَْرِجُعوُهنَّ ا

ِ
اَا

لُّوَن لَهُنَّ   .لَهُْم َخَل مُهْ حَيِ

 "مورة املةتحنة"

 .. هللا س كرب

هنيئًا كل س هيا القلب املهاجر، ال ن اقط تس تطيع س ن تفتح 

 جناحيك خحتلق بأ مان،

 اهاجري بقلةك مثلهاهكذا اكنت حييبتنا، 

 خكوين مثلها

 كوين حصابية

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=60&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=60&ayano=10#docu
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 الضوء اخلاات

 

 بعض العةاق ةجلسون اىل ضوء الرثايت المثينة،

 حيث تطأ  س قداهما س غىل س نواع السجاد اىل مقااد

 توزعت بنظام دقيق، يف س رىق قااات الفنادق املةهورة،

 خبنوعتتأ نق الفتاة خجتلس لهتذب قطعة اللحم  املستسلةة  لها 



 

 

بسكيهنا اِلقيق خمراه احلاد القايس حىت جتعلها منام ةة لفةها 

 اِلقيق خرمغ ذكل

 !تغيب السعادة

 س ما س مريتنا ال نصارية

 ..ااكنت مائدهتا مجيةل

لهيا، بل  س مريها خزخهجا العاشق الولهان ل ميل من النظر ا 

 خحياخل س ن

ليه من س ن ل خر، ليكون الوداد  .ةجعلها تنظر ا 

لهيا يف بيهتا الهادئ بلكات بس يطة ختتعانق  النظرات، اهيةس ا 

من حني ل خر بصوته احلنون، اذلي س ّدبته م ياط العةق 

 موياًل حىت اتب، لتسةعه صوهتا الودخد.



 

 

اكن زخهجا الطيب خالكرمي من ال نصار، خرج يوًما بعد س ن 

 خدعته عيناها، خلوح القلب مطةئنًا،

 بعد س ن متمت لساهنا ابِلااء هل،

اقصد جملس احلةيب صىل هللا اليه خممل ليتكّحل برؤية خهجه 

 الطاهر،

 خينال رشف جواره.

اسةع النيب خقد ام تضاف رجاًلً اأ درب نساءه  ليعددن هل 

 الطعام

 !اخاكن الرد مفاجئً 

ل املاء.  ما معنا ا 

 التفت النيب صىل هللا ايل خممل خقال

 من يضيّف هذا؟" "



 

 

 ترى من ينال الرشف؟

 يضيّف ضيف احلةيب؟خمن 

 تسارعت دقات قلب س مريان اذلي حتةس،

خس راد ال جر خالثواب اهب جميًةا، خهو مطةنئ س ن دلفه زخجة 

 م تعينه،

 خمل يرتدد خقال: س ان

ام تبرش النيب خمىض س مريان مع الضيف، خانطلق به ا ىل 

 حييبتنا

 دق ابهبا، خس ملَّ بوهجه الةامس، خس دربها حبلول الضيف،

ه الثقة: س كريم ضيف رمول هللا خقال بصوت مت  ..ل 

ارتةكت حييبتنا للحظات، خماات عيناها جبدران بيهتا 

 البس يط بّساة،



 

 

 ! مث قالت خبجل: ما عندان ا ل قوت صةياين

 رق قلةه، خمصت هنهية، لكنه ااد ليةتسم

لهيا بيقني خقال: هييئ معامك، خس صلحي رساجك،  خنظر ا 

ذا س رادخا عةاء  خنّويم صةيانك ا 

 اعته يف احلال، خمل تتأ اف، خمل تعرتض،اأ م

خاحتوت صغارها حبنان خجلست تداعهبم حىت س انمهتم جائعني 

 .خقلهبا يمتزق

 لكهنا تذكرت س نه ضيف الرمول صىل هللا اليه خممل،

 خس نه ال ن ضيف زخهجا،

 اهدس  قلهبا بعد س ن ام متعت ل نفاس س بناهئا املنتظةة،

 خك هنا تس ةّح حبةد هللا،



 

 

 ة لرهبا قيل س ن تكون مائعة لزخهجا خحييهبا،اقامت مائع

 خهيّأ ت مائدة بس يطة ل تعلوها ثرايت مثينة

 خليس حتهتا جساٍد ااخٍر خمل تلتف حولها مقااد خفةة،

 مث قامت ك هنا تصلح رساهجا اأ مفأ ته،

 خجلسا مع الضيف خحّراك كفهيا خك هنا يأ الكن،

 ..اىل ضوء داات نةع من قلب حيب هللا خرموهل 

خمرت الليةل خش ةع الضيف خاللك جائع، لكهنا ذاقا معا ذّلة 

 ال يثار

 –صىل هللا اليه خممل-خيف اليوم التايل غدا زخهجا ا ىل النيب 

 اأ دربه س ن هللا س جعةه صنيعها خس حيه.

 حييبيت يف هللا..



 

 

 قد خيلو بيتك من ال اثث الفاخر،

 خرمبا ل متتلكني ثُرايت مثينة،

 حاهل ااحبيث عن السعادة بينك خبينه خقد يأ تيك زخٌج بس يط

 خل تفتيّش عهنا يف مادايت تفىن،

 خاجعال لكا معاًل بس يًطا خصادقًا يرىض هللا

 ليكون يف بيتكا

 "ضوء داات"

 ينيع من قلب حنون صادق،

 تعيةني حوهل كا ااشت تكل الصحابية

 خكوين مثلها

 كوين حصابية.



 

 

 

 

4 

 

 القلوب اخلرضاء

 

 خحيب، خهيوى، خيغرم، خيتأ مل،قد يعةق القلب، 

لكنه يأ ىب س ن يسقط، خيتعفف س يًضا عن احلرام عندما تكون 

 النفس ماهرة خالرخح رابنية،

 .خالقلوب خرضاء نرضة ل تدق ا ل ابحلالل

 هكذا يه قصتنا، قصة حب بني قلةني من س مهر القلوب،



 

 

 .اهو نةأ  معها يف نفس الةيت، ختربطه بأ بهيا صةل قرابة

 اها زخجة،رس ها امتنّ 

 .لكنه س بًدا مل ةجرهحا بةرصه اغّضه عهنا، خمل يؤذها هبةسة س خ ملزة

 خك ن قلهبا خيفق بني س ضلعه خقلةه شد الرحال جتاه مومن قلهبا.

 خبقيت حلًةا خظل لسانه س مرًيا للحياء، ل ميكل س ن يةوح هبواه.

هذا اللسان الطاهر اذلي اكن بليغًًا يف لك يشء، خحكميًا 

 ستنطق ابحلق،عندما يُ 

خخاحًضا عند الرس ي، س ما عندما يتعلّق ال مر هبا خبطلب يدها 

 كزخجة،

اكن الصةت ،خاكن السكون ... خيتيقى الةوق لتحقيق احلمل 

 .يف احلالل خيأ يت من بعده ال مل



 

 

ك يّن س راها خيه تسري هبدخء يف بيت َكس تُه هيةة، خمكنته 

 رمحة،

، تتنقل اىل س مراف خس ضاءه خجه س بهيا صىل هللا اليه خمملّ 

 س صابعها برقّة اكلفراشة،

اتطري مّسخرة لتحلّق حوهل اتقيّل كفّه الرشيفة ايحتوهيا 

 حبضنه خيسةعها س مجل اِلااء،

 اهيي من شدة برها هل خرضاه عهنا خحيّه لها لقيت ب

 .س م س بهيا

 !قاربت حييبيت ال ن الثامنة عرش  من معرها، ما س مجلها

زهراء الرشيفة )اامةة(، س قيل خاللك يعمل من يه تكل ال

 يطلةون يدها، -صىل هللا اليه خممل-اخلامةون اىل الرمول 



 

 

لهيا س بو بكر مث تقدم معر ريض هللا عهنا خلكن رمول  تقدم ا 

ا لطيفًا، -اليه الصالة خالسالم-هللا   ردها ردًّ

نه  لعهل يرجو لها زخًجا يراه ال نسب ... ا 

 ايلّ 

 س نفامه اترة، خحبسها اترة،يراقب من بعيد خقد تسارعت 

 خاختنقت اترة، حىت اثر قلةه خاعتصم بني س ضالاه

خهتف مطالًةا لسانه الطيّب س ن ينطق خيطلهبا زخجة رشيفة 

 .عفيفة اتقّر عينه ختقّر عيهنا

 ختةجع )ايّل( خس دذ مريقه ا ىل ابن معه، ااقرتب خهو مرتةك،

الصةت، مث خل زالت دقّات قلةه تدّق خك هّنا احلرب اىل هذا 

 جلس قريًةا منه اىل ام تحياء،



 

 

-خهربت اللكات خجتّةد لسانه خنيس حاجته، خس درك النيب 

 س ن احلياء عقد لسان -صىل هللا اليه خممل

 ايلّ 

ليه برمحة ختبّسم ... خس قيل اليه يسأ هل يف تلطف  انظر ا 

 ليطةئنه: 

 ما حاجة ابن س ىب مالب؟-

 :س جاب بصوت خفيض، خهو يغّض من برصه

 .ذكرُت اامةة بنت رمول هللا صىل هللا اليه خممل

انسحةت اللكات مرة س خرى خس رسعت تسابق الضلوع 

 ...خال نفاس لتكون س خل من حيتضن قلةه احلائر خهو يرجتف 

خمرت حلظات دامفة س ملته كثرًيا .. لكهنا رمحة احلةيب صىل 

 هللا اليه خمملّ 



 

 

 :اذلي قال خل يزال اىل برشه ختلطفه

 .! خس هاًل  مرحيًا

 مرحيًا خس هاًل .... التسعدي اي دقات قليب خلهتنيئ اي س ضلعي 

 نزلت هذه اللكات برًدا خمالًما اىل قلب ايّل،

القد اهم مهنا س ن رمول هللا يرحب به زخًجا لبنته خاكنت تكل 

 الةداية،

ليه،  الا مرت س ايم ذهب ا ىل رمول هللا خكرر ملةه ا 

  ها درع حطةية اكن ميلكها ايّل خمت الزخاج خاكن صداقها خهمر 

 !درع بس يطة

مل يطلب النيب اليه الصالة خالسالم ال لف ... خمل تقام لها 

 الليايل املالح،



 

 

خمل تقام احلفل يف اندق مةهور، خمل ترتدي اس تااًن س بيًضا 

 مرّصًعا ابجلواهر،

خمل تقارن نفسها بفالنة خاالنة، خمل ةجهّز الةيت من ال برة ا ىل 

 الصارخخ.

 ال مر س بسط خس رشف من هذا،

 اهيي ليست ملعة خالزخاج  ليس صفقة،

 .خيه ملكة تطلب لتتوج يف بيت زخهجا

خارح امجليع هلا خكيف ل يفرحون خالعرخس حييةة الرمول خقّرة 

 .عينه .. اقام ال نصار خس قاموا خلمية ايّل خاامةة

 ميب خرخاحئ زكية تة يع يف يوم الفرح خالّسخر،

 ة ةجمتع الهيا الناس ليةاركوا العرخمني س اراهحا،خخلمي

 ..هذا هو جو العرس ال ماليم 



 

 

 خمت الزااف يف بيت غابت عنه الرثايت المثينة،

خمل تفرش س رضه ابلسجاد الفاخر، خمل تزيّن جدرانه بلوحات 

 مزيّفة،

حىت س راكنه مل حتنط اهيا التحف العتيقة، بّسير خخمادة من 

 س دم حةوها ليف،

انء للرشب من )اجلدل( خقربة،  خا 

 .هذا هو الةيت، خما س مهره من بيت رشيف

ا ىل العرخمني اداا  -اليه الصالة خالسالم-خذهب رمول هللا 

انء اتوضأ  ايه مث س ارغه اىل ايّل،  اب 

 مث قال:

 اللهم ابرك اهيا خابرك الهيا خابرك هلا يف نسلها، -



 

 

ثوهبا من شدة  خجاءت اامةة متىش اىل ام تحياء تتعرث يف

 احلياء،

 خنضح رمول هللا الهيا من ذكل املاء خداا لها، مث قال:

 اي اامةة، -

 خهللا ما س لوت س ن زخجتك دري س هيل.

 هذا رمول هللا ال ب ال نسان يةارك زخاج ابنته، 

 .خيؤكد لها س نه اجهتد يف الاختيار لها، خس نه اختار لها دري س ههل

 خخيّةت السعادة اىل بيت اامةة،

 .....خمرت س ايم حلوة، خحلظات مجيةل، ختبّسةت ال ايم هلا 

 .اوِلت لعيّل احلسن خاحلسني خس م لكثوم خزينب

خارح ال بوان ابل بناء كا ارح هبا رمول هللا صىل هللا اليه 

 خممّل،



 

 

 .خاكان ..خاكنتا قرة اني للةيت النةوي الكرمي

 ...هكذا تكون العرخس ... خهكذا العرس 

 )اامةة( اكوين كـ

 ليأ تيك زخج صاحل

 )ايلّ ( كــ

مياهنا خبّرها ل بهيا خماعهتا لزخهجا خصربها  كوين مثلها يف حياهئا خا 

 اىل ددمته،

 خيّسي زخاجك عندما يأ تيك من يس تحق،

 خكوين من س حصاب القلوب اخلرضاء

ل ا ن مقيت ابحلالل  اليت ل تنبت اهيا س زهار احلب ا 

 كوين مثلها،



 

 

  كوين حصابية.
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 بس تان احلب

 

 الرثاُء نعةٌة، خاملاُل دريٌ 

هذا ما اكنت تعلُةه حييبُتنا يقينًا خيه تتجوُل يف حديقِة بيهِتا 

 الكيريِة،

تسري بُتَؤَدٍة خحولَها الصغاُر بضحاكهِتم الربيئِة خمه يتنقلون يف 

 البس تان

لهيم، اكنت تراقب الامثر خاليت س معدت قلهَبا اتبسّ  ةت خس شارت ا 

 تتدىل من ال جشار اكلل لئ المثينة،خيه 

 لوحٌة رابنيٌة س بدَعها اخلالُق م ةحانَه جُترِبُك رخعهُتا س ن تقوَل:

 م ةحاَن هللا !



 

 

مدت يَدها خقطَفْت مثرًة ... خام متتَعْت عيناها قيل لساهِنا 

 حفِةَدِت هللا..

 ميرُّ الهناُر خزخهُجا يغيُب لكن السعادة ل تغيُب س بًدا عن اِلار،

قلهُبا الصغرُي س صةح يتسع ابحلّبِ خيمتدُد ليَسَع امجليَع كا  خحىت

يَسُع هذا البس تاُن مئاٍت من النخالت اليت يطةع لكُّ جتاِر 

املدينِة يف متوِرها الرائعِة خيتحدثون عن رخاِة هذا البس تاِن 

 خالقرِص خلّكِ ما حوهَل 

 لقد س حيَّت حقًّا هذا البس تاَن كثرًيا.

ت لتةهَد كا شهِدت املالئكُة خشهَِد لكُّ َمن خ س تَْت حلظاٌت مرَّ 

 ...اكن هناك هذا احلدَث 

  ..موقٌف تساقَطْت ايه دموٌع ماهرةٌ 

 !!ع صوُت باكءخُس 



 

 

َحداح( اىل النيب صىل هللا اليه خممّل،   مرَّ اهيا زخهُجا )س بو اِلَّ

 اسِةَع باكَء غالمٍ 

ره خس راد س ن خيفف امل س نه يتمٌي اََرقَّ قلُةه هل، خخقف هممتًا ل م

 عنه

قه احلزُن:  قال اليتمي بلكاٍت غلب الهيا الةاكُء خمزَّ

اي رموَل هللا، كنُت س قوُم بعةِل موٍر حوَل بس تاين اقطع 

 مريق الةناء خنةٌل يه جلاري

 ملةت منه س ن يرتَكها يل س خ يبيَعين ا ايها اراض

 ..ملب النيبُّ من الصحابِة س ن يأ توه هبذا اجلاِر ليسأ هَل 

 اأ ىت اجلاُر خمأ هَل الرمولُ 

 س ن يرتَك هل النخةَل س خ يبيَعها هل اهو يتمٌي ... خهذه خنةلٌ 

 لكنه َراَض.



 

 

خاادت اِلموُع لعييَنْ اليتمِي خنقل نظراتِه املتومةَل لوجه النيّبِ 

 ...الكرمِي خانتظَر 

 اأ ااد الرموُل قوهَل:

 ِبع هل النخةَل خكل مائٌة يف اجلنة

مكت امجليع خاللك ينتظر بعد هذا العرِض الكرمِي خالبرشى 

 ...الرائعِة س ن يوااق اوًرا 

 لكنه راض.

معَّ احلزُن خاليتمُي يةيك خجلس اجلاُر حتيُطُه نظراٌت متعجةٌة 

 خس خرى مستنكرٌة خمعاتةٌة لكنه مل يغرْي رس يَه.

 خاتسع قلُب س يب اِلحداح...

 :خمةع يف اجلنة اسأ ل النيب



 

 

رتيُت تكل النخةل ختركهُتا للةاب س يل خنةٌل يف اجلنة اي س ئن اش

 رمول هللا؟

 :اأ جاب الرمول خهو مس تبرٌش به

 نعم، اقال س بو اِلحداح للرجل: س تعرُف بس تاين؟

 اقال الرجل: نعم

 اقال:

َِّت الَةْيعةُ   ِبعين خنلتَك مقابَل بس تاين ... خمت

 ... خانطلق راكًضا تس ةق دقاُت قلِةه خطواتِه الوامعةَ 

مناداًي زخجتَه احلةييَة بصوٍت متقطعٍ رددته جدراُن املدينة ارًحا 

 :هُبتاِاه

 اي س مَّ اِلحداااااح



 

 

 ...اخريج من البس تان 

 اهو هلل.

قامت من مملكهتا، خنفضت كفَّها من الامثر، خمسحت بقااي 

 القضات من اىل مف صغارها،

ا قيل  خقلهبا يليب )لةيك اي هللا(، خصاحت جميةًة، خمائعة لرهّبِ

 س ن تطيع زخهَجا،

 دخن س ن تسأ َل خدخن س ن تعرتض،

خبنفٍس راضيٍة، خهتفت مؤيدًة هل اىل قراره ل هنا تعمل يقينًا س نه 

 لوجه هللا، خقالت بثقٍة:

 رِبح الةيُع س اب اِلحداح، رِبَح الةيُع.

 خخرجت حييبُتنا من بس تاِن اِلنيا

 خانتقلت جلناِت ال خرة.



 

 

 انحجٍة خاي لَها من زخجٍة راضيةٍ ايالَها من صفقٍة 

 س اانَت زخهَجا اىل معٍل لوجه هللا خمل تلْةُه اىل قراِرهِ 

 خحىت ا ن اكن قلهُبا معلقًا ابلبس تان.

يق  ااخريج حييبيت من بساتني اِلنيا هما اكنت ااتنًة ختصدَّ

 بيشٍء حتةينَه.

يم لبساتنِي ال   ميه بنَي يََدي هللِا بنفٍس راضيٍة ختقدَّ  خرةِ خقّدِ

 خكوين مثلَها

 كوين حصابيًة.
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 رحيق احلب

 

 للحب احلالل رحيٌق حلٌو،

 خهل زهوٌر عطُرها مثنٌي َعتََّقْته س شواُق احملةني،

ل تنسكب زجاجاتُه س بًدا ا ل اىل كفوف س حصاهبا، خهكذا يه 

ها ددةجٌة، خس بوها النيبُّ  صىل هللا اليه زهرتنا الطاهرة، س مُّ

 ،خمملّ 

هنا  ريض هللا عهنا زينبٌ  ا 



 

 

هَجا النيبُّ   من ابن دالهتاصىل هللا اليه خممّل كربت زينُب ازخَّ

 س يب العاص بن الربيع،

 اأ زهر قلهُبا خصار حلهبا رحيٌق.

خبُعث النيب اليه الصالة خالسالم، خهجر بدعوته، اأ راد الكفار 

يذاءه اهيا،  ا 

ليزتخهجا ااجمتعوا خذهةوا ل يب العاص خعرضوا اليه س مجل بناهتم 

 خيطلّق زينب،

لهيم قائاًل   :االتفت ا 

خهللا ما س ملقها خما س اارقها س بًدا هما عرضمت ايلَّ من بنات 

 العرب .. خكيف يزتخج غريها خقد ذاق الرحيق.

خدارت ال ايم، خهاجر النيب، خبقيت زينب مع زخهجا اذلي مل 

 يسمل بعد،



 

 

هُل مكَة خ ذهب مقاتاًل يف غزخة بدر، اوقع س مرًيا، خس رمل س  

 املاَل اداًء ل رسامه،

ها  خمجعت يه ما تقدر اليه حىت تكل القالدة اليت س هدهتا لها س مُّ

 ددةجة،

خس رملهَْتا معهم خخضعت س مام النيب صىل هللا اليه خممّل ، 

اعرف القالدَة خرقَّ لها رقًة شديدًة ختذكر زخجتَه خعرف 

ل  يه ماهل الصحابة ذكل اقررخا س ن يطلقوا س يب العاص خيردخا ا 

 خالقالدة،

 بعد س ن خادمه بأ نه م يطلق رساح زخجته لهتاجر ل بهيا،

 خااد ملكة حاماًل ذلكرايٍت ُحلوٍة مجعهْتا قالدٌة حررتْه من س رِسه،

ْت اؤاَده، خهاجرت زخجُته للةدينة حتةل يف س حةاهئا  لكهنا س رَسَ

 جنينًا اقدته يف الطريق،



 

 

 .ل ننيخحتةل يف صدرها قلًةا جرحًيا ل يكف عن ا

خدارت س ايم خاحلب ل يزال س مرًيا، خخرج س بو العاص للتجارة 

 اوقعت قاالُته يف س يدي املسلةني.

افر هاراًب يةحث عن بيِت زينَب خمرق ابهبا خهو ل يدري 

هل هذا صوُت مرقاتِه اىل ابهِبا س م هو صوُت دقاِت قلِةه 

 املة تاِق،

لتعلن س هنا ام تجار هبا اأ خته لةيهتا خخرجت للةسجد صاردًة 

 س جاَرتْه،

 :اأ قيل النيب الهيا حبنان قائاًل 

 اي بنييت س كِريم مثواه خل يقربنّك اا نك ل حتلني هل( (

 : االتفتَت يف حياٍء خقالت

منا جاء يطلب ماهَل.  ا 



 

 

خانطلقت يف مريقها، مائعًة لرهبا خل بهيا حىت خيه مة تاقٌة 

 حلةيهِبا،

 تلةمل رحيَق احلب خحتِبس ال شواَق،

 راع الابهتالت لرّبٍ رحمٍي س ن هَيدي حييهَبا لال مالم،خت

 خخصلت س درًيا خخقفت س ماَمه خس بَْت زهرتُنا س ن تتفتَح،

خعفَّْت س ن تسكَب عطَرها الطاهَر؛ اهيي ل حتّل هل خهو ل حيّل 

 لها.

 اعاد هو ابملال ملكَة خهو يتفكُر يف عظةة هذا اِليِن،

اائًدا خددل اىل النيب جاهًرا خس ااد ال موال ل حصاهبا خانطلق 

َر الكها  ابلةهادتني .. خس درًيا حلَّ الربيُع ختفتَحْت زهرتُنا ختعطَّ

 ابحلب احلالل..

 خكذكِل س نِت حييبيت،



 

 

 التحفظي رحيَق احلب حىت يأ ذَن هللُا خيأ تيِك زخٌج صاحلٌ..

ن تقلََّةِت ال شواُق يف صدرك ااحفظي نفَسك،  خحىت خا 

 .. كا حِفَظهْتا زينُب 

 ..اكوين مثلَها 

 كوين حصابيةً 
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 حلنان اِلائفا



 

 

 

 تتةابُه الليايل ختتطابُق ال مس ياُت،

ا ل تكل اليت يكون لنا اهيا ذكرى حلوٌة، حضكٌة مع شقيقتِك 

 خرس ماكا متالصقتان،

مهسٌة مهنا مبزحٍة خفيفٍة خس نامت ترتةاِن املزنَل، حناٌن يتداُق رمبا 

 كفِّها الطيِب خس نت حزينٌة،مبِسحٍة اىل رس ِمك من 

س خ بفيٍض من عطاء عندما هتديك شيئًا س خ تقتسم معك س خر س خ 

 تفضكل عهنا بيشٍء حتةّه لكنه س جعةك.

خرمبا يطول خحيلو السهر ختوَِل احلاكاي من حاكاي ختتةابك 

 .ال حالم خيكون الوئام

هكذا يه احلياة عندما تكون كل شقيقٌة ... قطعُة حلوى س نيقُة 

َّنٌة ابحلب،معجو   نُة بأ صفى خس نقى املةاعِر خمزي



 

 

خهكذا اكنت حييبُتنا تعيش اللحظات مع س خهتا يف بيٍت رشيٍف 

 بل نورين....اكن ايه نوٌر عظمٌي 

 حديِثنا اليوَم عن احلةييةِ 

 )س م لكثوم(

 بنت النيب صىل هللا اليه خمملّ 

زمٍن ُخَِلت قيل الَةعثة بست منـوات خاكنت املولودَة الثالثَة يف 

 خبيئٍة مفتونٍة ابلةنني،

ارح هبا النيبُّ )اليه الصالة خالسالم( خزخجته احلةيية س م 

 .املؤمنني ددةجة

 خمرت ال ايم خكربت الةنات،

خملا بلغت س م لكثوم خس خهُتا رقية ريض هللا عهنا ميلَغ الزخاجِ 

 خطهبا ابنا مع رمول هللا صىل هللا اليه خممّل ،



 

 

 )س ىب لهب( خابنا مّعِه عةد العزى

خمتت اخلطةة خارحتا معًا، لكهنا خبعد بعث النيب صىل هللا 

 اليه خمملّ 

ليه كفاُر قريش ليؤملوا  خدعوته لال مالم اكنتا س خَل مومٍن جلأ  ا 

 .رمول هللا خيؤذخُه يف بيتِه

 ...صربت حييبيت س م لكثوم 

 ختصربت بأ خهتا، خمرت س ايٌم ختزخجت رقيةُ 

 خهاجرت ا ىل احلبةة.

 ل خِل مرٍة توس َم رخهِحا خحييبهَتا احلنونَة س مَّ لُكثومخاارقت 

 اليت التفتت لتجَد س خهَتا الصغريَة اامةة تُطاِلُعها بنظراهِتا احللوِة،

 ااحتضنهَْتا خاحتَوهْتا حبناهِنا اِلائفِ 



 

 

اكت س خهِتا الصغريِة.  خصارت الليايل ماكنًة ا ل من حَضِ

 اخمرت س صعب ارتة الهيا خيه مع س بهيا خس هم

 خمه مقامعون مع بين هامش يف ِشعب س يب مالب،

اعانت من اجلوع خاحلصار خصربت خثةتت اىل ال ميان 

 خال مالم

 خرعت س هما خس ابها،

خمل تةُك خمل تنِئّ بل اكنت ختًدا يف الةيت، خملسًة حانيًة تُعني 

 لكَّ من يف بيت النةوة،

 خس ىت يوٌم حزيٌن تأ ملت ايه مع س بهيا صىل هللا اليه خممل

خها يراقيان اجملاهدَة العظميَة س مَّ املؤمنني ددةجَة خيه تلَفظُ 

 س نفاَمها ال دريَة.

 ااكنت رضبًة قام يًة اىل ظهرِها س ملهَْتا بةدٍة،



 

 

لكهنا ظلت اىل صربها خس مكلت يف بيت س هما خاىل ِمهناهِجا ما 

 اكنت تفعهل،

ا خحناهِنا اََرَعْت س خهَتا اامةَة، خخقفت جبوار س بهيا خرَعْته برّبِه

 اِلائف،

 ختأ ملت ل مله، حاخلت س ن تظهَر مبظهٍر قوّيٍ رمغ رقة اؤاِدها،

لكهنا مل تمتكن من حبس دموعها خيه ترى خاِلها احلةيب صىل 

 هللا اليه خمملّ 

 خهو يددُل الهيا خقد نرََث س حُد الكفار الرتاَب اىل رس مه،

 اركضت تزيهل ختنفضه عنه خيه تةيك..

 قائاًل:خهو يصربها 

 ل تةيك اي بنية ا ن هللَا مانٌع س ابك.

 خمرضت رقية، خس تت حلظة خااهتا



 

 

 لتجدد احلزن يف قلب س خهتا خحييبهتا س م لكثوم،

 اصربت اىل اراقها كا صربت اىل اراق س هما ددةجة،

خظلت صابرًة مامتمكًة يف بيِت س بهيا حتتوي س خهَتا اامةَة حبنان 

... 

 .ختعني س ابها خيه شاكرٌة هلل

خل نعجب س ن اكنت يه النور الثاين اذلي س ضاء يف بيت 

 م يدان

 عامثن بن عفان 

 بعد خااة زخجِته رقية بعام

هر بينَه خبنَي النيب صىل  عندما اكن يسري همةوًما لنقطاع الّصِ

 هللا اليه خممّل ،

 ازيخجه من س م لكثوم.



 

 

 .اتَقرُّ عيُنه هبا ختَقرُّ عيهُنا به

 ا متَّ م نوات،خبقيت احلةيية مع زخهج

 خمل تُنِجب،

 خصربت اىل هذا خمل تنَِئّ خمل تتوجعْ 

 .خظلت اىل صربها خثةاهتا

َع مؤكًدا س نه اكن رايَق درهِبا  خيأ ىب الصرب س ن يرحل ا ل بعد س ن يوقِّ

 خس هنا اكنت رايًة هل،

 ادامَهَها املرُض، خصارت تتأ مل خيه مرحيُة الفراش،

 خالنيب يراقهبا خهو يتأ مل،

 دخٍء حَفِزَن الهيا حزاًن شديًدا،خرحلت هب



 

 

زاره، خجلس اىل قربها يةيك، يةيك اراَق القلِب  خكفَّهَنا اب 

 احلنوِن،

 باكها زخهُجا، خبكت اامةُة،

 ...ماتت حييبُتنا س مُّ لكثوم 

ا، س خ س ختًّا، س خ  س اكد س راِك حزينة اي ابنيت رمبا ل نك اقدت س مًّ

ِّْقِت رمبا،  ُمل

 ، س خ رمبا قلياًل من الفقر،س خ اانيت س ايًما من ضيق

 س خ مل تنجيب، س خ رمبا س نِت مريضٌة،

خلكن س ن ةجمتع لكُّ هذا يف قلٍب خاحٍد يتأ مل خيظل يةعث نوًرا 

 ...خيفيض حنااًن 

 خنظل نذكره خنةعر هبذا احلنان اِلائف

 بيامن حتتضننا حرخُف قصهِتا خك هنا س ملت الينا مبالِمحها الطيةةِ 



 

 

 خابتسامهِتا احلنونةِ 

 ...من هناك 

 ..س حيِّهيا كا س حيةهُتا 

 س ِحيّبِ بنَت النيب صىل هللا اليه خممّل ، س ِحيّبِ 

 )س مَّ لكثوم(.

 خس اي اكن ابتالؤِك ااصربي مثلها.

 خ ل حتريم َمن حوكَل من هذا )احلنان اِلائف(

ن غةِت س نتِ   اذلي يظل ابقيًا س ثُره حىت خا 

 اصربي حييبيت ....

 خكوين مثلَها

 حصابيةً كوين 
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 يه خالقةر!

س اكُد س راها خيه تسري بوَهن جبوار زخهجا احلنون اىل الرمال 

خيُظلل اىل جسدها الضئيل بقامته  الساخنة، يدها يف يده،

 الطويهل.

راقًا  -س حيااًن  -يتيادلن الركوب اىل اِلابتني ايسريان جبوارها 

 اجلوع.هبا، خ صغريها يتوّمد صدرها ابكيًا بعد س ن قرصه 



 

 

 كيف م تحتويه خترضعه خحالها كحاهل!

 من س ين م ُتةطر السحابة خقد جهرها ماء املطر!

كفّه احلانية متتد جفأ ة لرتبّت اىل كتفها لتنفض الظنون عن 

رس مها املتعب،خيدرها عطفه خحنانه الهيا اتنىس لك يشء 

 ختأ نس جبواره.

لكت س يُّ جفاف هذا !...م نٌة قاحةل جمدبة س يْبست الزرع خس ه

الرضع...الةطون جاعت خالنفوس تيبَّست، خها يه االماُت 

 اليأ س خال مل قد كسْت خهَجها خخجه زخهجا .

اىل دابتني هزيلتني مس نَّتني ل ترحشان بقطرة من لنب رِكةا 

 يطلةان ما يطلب غريها، خلللك نفُس الهدف.

اـقرصُة اجلوع ُموجعة،خما زال حينو الهيا  ما زال الصغري يةيك؛

 خيربت اىل ظهر صغريه خكتفها.

جضَر مهنا الرااق؛ اها س بطأ  من يسري هباتني اِلابتني الهالكتني، 



 

 

اةق الهيا ال مر، نظرات الضجر، تأ اّـف النساء، حراكت 

الرؤخس خيه تتعجب من الصغري اذلي ل يتوقف لياًل خهناًرا 

ا عن الةاكء...خنظرات التعجب  من الرجال لزخهجا...ملاذا حيهبّ 

 اىل اقرها!

لهيا..ملاذا حتةه اىل اقره خبسامِة  خنظرات الفضول من النساء ا 

 حاهل؟

حىت عيناها جفّتا امل تس تِطْع الةاكء، لكن رؤية زخهجا احلةيب 

ةهتا اأ مغضت عينهيا للحظاٍت ختصرّبت خارتوت.  يعاخهنا رمَّ

خصلت س درًيا اهرخلت تتنقل بني الةيوت عىس س ن تس ةق 

ار س حد س ثرايء مكة؛ اتفوز بغالم ارتضعه ختُسعد رايقاهتا لةاب د

 س هلها خخِلها..خيعّم اخلري.

ّل يتميًا زهدت ايه بعد س ن مهست لزخهجا   مل جتد ا 

 "ما عىس س ن تنفعنا س مُّ صيب ل س ّب هل"،



 

 

 تراكه خانرصاا ..

ظفرت لك امرس ة بصيب، الّك مهنن جتيد الالكم خالعرض 

حفاملة خ"حلمية"، م ةقهتا خالطلب خالابتسام، خس ما يه 

خغلةهتا همارهتن، خبقيت  حتتضن رضيعها خترجتُف  خطواهتن،

ختتلفت ميينًا خيساًرا، تقيض اىل ثيابه خيه حائرة، تتساءل يف 

 نفسها خيه تراقهبن...ملاذا لست مثلهن؟! 

س خشاك اىل الرحيل حفانت الْـتفاتـة من زخهجا اذلي اكنت  

خاذلي احتضن  -ثياهبا متسرته هباخيه تةد  -تسري حبياء دلفه 

 :خهجها مبقلتيه، خقال بصوت رحمي

 دذيه اعىس س ن ةجعل هللا ايه درًيا" ،"ل بأ س اليك

ه س م نعم..يتمي ل س ّب هل، خلكن ما ذنةه؟ خهل الرزق من جدِّ 

 من رِبّه؟

ةحان خهل احلّب خالرمحة صارا حرصا اىل ال غنياء اقط!...م  



 

 

 الرزاق!

ه يف جحرها، ام تحياٍء خاحتوته بني يدهيا خخضعتاعادت اىل 

تعود حىت ل ترجع دالية الوااض اتةةت هبا النساء خ 

 مكسورة اخلامر...اا ذا ابلقةر بني يدهيا!

 هبا، خكس هتا تعلّقت مقلتاها بوهجه املرشق انسيت لكَّ س مِل س ملَّ 

ه خكفَّيه هْيةة ل تعرف من س ين س تهتا، خك نه اىل ِصغر ذراعي

َّْت خمكنت...يه خالقةراحتضهن !ا خاحتواها حىت امةأ ن  

رباءٍة مفلكت لحت ابتسامة خفيفة اىل شفتيه الطاهرتني ب

رها.اؤادها، خمكن صغريها اذلي مّزقه الةاكُء س يًضا جبوا  

اه! ...اي حيييب اي رمول هللا...س يُّ ُمهٍر خجال خنقاء خنور  س خَّ

 ُدِلقت منه؟!

 اش تقنا اي رموَل هللا!

اليه السالم  اري خلنب ميّب مطيّب ُرِزقه احلةيب ارضعرزٌق خ 



 

 

هجها بكفّه حىت ارتوى خانمت عيناه الرشيفتان بعد س ن لمس خ 

رصِة الصغرية، خرضع صغريها اذلي توقف ال ن اقط عن ق

عت خ زخهجا جبوارها خها يف ذهول! اجلوع! انام الكها خاجضَّ  

 س ليس مجيال؟

 بىل هو مجيل.

 س نظر ابتسامته؟

ا س حالها!م  

 هل مَشْةت راحئته؟

 نعم...اكملسك

صةعها مسحت بكفّها اىل خهجه خاي هل من رشف!، خخضعت ا  

ها من خهجه يف كفِّه الصغرية اقيض الهيا حبنان، قّربت خهج 

صدره، خاي خلمست س نَفه بأ نِفها ختنفَّست الُطهَر بعد س ن جال ب

حه خهل من رشف خاي لها من بركة!...راحئته حلوة كحالخة ر 



 

 

 خنَفِسه صىل هللا اليه خممّل خهو رضيع.

 

فاء اا ذا مث حانت من زخهجا التفاتة ا ىل انقهتا املُس نَّة العجْ 

 رِضااها حااالن ممتلئان ابللنب! ،

 حلمية!! س تريْن ما س راه!!

لهيا دهًةا خهو ل يصدق عينيه ...حلب لةهنا خرشب، اقام ا   

الكها رًضا  خحلب حلةيبته "حلمية" ارشبت معه حىت امتل  

 خراًي خش ةعًا خابات يف درِي ليةل.

 -خممّل  صىل هللا اليه -الا س صةَحا خس رشق خجُه احلةيِب  

 الهيا،

فتيه تأ مال نور خهجه الرشيف خهو يطالعها برباءة خاىل ش 

ٍب قائاًل:الطاهرتني ابتسامة حانية، مال زخهُجا الهيا خمهس حب  

بطفٍل ميارك؟ س تدرين اي "حلمية" س نّك ظفرِت  " 



 

 

ىل هللا خما زالت مقلتاها ل تفارق خجه احلةيب  ص -اقالت 

   :اليه خمملّ 

نه لكذكل خ ا ين ل رجو منه درًيا كثرًيا"  - "ا 

مّث خرَجا من مكة اىل دابتهيا الهزيلتني خمحلت "حلميُة"  

احلةيَب خاحتوته بيدهيا خقد بدس ت تتعلّق به خك نه قطعة مهنا، 

َّة ذا ابِلاب تُّسع ختتقّدم لّك اِلخاّبِ ال خرى خاللك  خا 

 يتعّجب...خيه تضحك، خزخهجا يضحك!

 اي هللا! ..س يُّ كرٍم هذا خس يُّ بركة حلّت بنا!

 خكيف ل تقع الربكة اىل من يرمح يتميًا ل س ّب هل؟!

س شّد الةالد حقًطا خجداًب  -اادت ملنازلها يف بالد بين "معد" 

 ، لكهنا اادت ابحلةيب!-خاقًرا

ا تغدخ لك صةاح ارتعى مث تعود يف املساء ايحلةون اكنت غامنهتُ 

نَّ بين  مهنا خيرشبون خية ةعون خما حيلب غريمه قطرة!، حىت ا 



 

 

ِّيعوا ابل غنام  قوهما اكنوا يرصخون خينصحون  ُرعياهنم س ن يت

 غامنهتا؛ ليّسحوا حيث تّسح، يأ لكون من حيث تأ لك.

كة اىل زخجٍة صاحلة ل هنا خمرَّ اامان حلّت اهيا السعادة خالرب 

ليه بعد س ن  رمِحت يتميًا مياراًك ااحتضنته خس رضعته خس حسنت ا 

 جّشعها زخهجا خنصحها ارحاه مًعا ارمِحهُا هللا.

خهكذا م تحلُّ السعادة خالربكة اليِك ا ن رمحِت يومًا يتميًا يف 

بيتك، تطعةينه مما يُطَعم صغارك، ختلبسينه مما يلبسون، 

 يضحكون. ختضحكينه كا

َّا س نِت من هؤلء الاليت مل يكتب هللا لهنَّ  ال جناب  -برمحته-س خ رب

َّنا ل نرى بأ عيننا "لطف  ن خهو ابتالء عظمي لن ندرَك حمكَته ل 

هللا اخلفي" حيث ل منكل س ن نرى ما يراه م ةحانه..لكنك 

متلكني احتواَء يتمي س خ يتمية، اكا س ن ال مومَة عطاء من ال م، 

 خلها ذّلة س خرى عند ا حتواء يتمي،  اهيي حلوة



 

 

ذّلة عطاء خرقة قلب ذاقهتا حلمية يف قلهبا عندما اكنت...يه 

 خالقةر.

  ...كوين مثلها، كوين  مثل"حلمية" كوين حصابية.

 

 ***** 
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 الياسينة احلُلوة

مل تكن تعمل س هنا م تحةه هكذا!..الك حلظة متّر خهو س ماهما 

 خحيًّا هل!ا بوهجه الطيب تزيدها عةقً 

حىت خها ما زالا يف س خل س ايم زخاهجا يه تةعر س هنا يعراان 

 بعضها منذ زمن مويل...

 نظراته احلنونة خصوته اِلائف، خحميّاه الطيّب، خدلقه امجليل.

اكنت عيناها ل تغادراِن صفحَة خهجه خهو خيربها عن مواد 



 

 

 السفر...مرنحل اليوم اي حيّة القلب.

خالكثري من ال مل، ارتةكت قلياًل لكن محلت بعض الثياب 

 كتفه القويّة س شعرهتا ابل مان، ل ختايف مرنحل مًعا.

ارتدت ثواب خةع اىل بدهنا، ختسرتت جبلةاهبا، خمارت حبياء 

تتحرى موضع قدمه لتضع قدهما ماكنه حيًّا خمااًة، خكيف 

ل؟!.. خالقلب يتيع القلب خقد مكن قلهبا ِليه ريض هللا عنه 

 ه.خس رضا

هنا س ماُء بنت مُعَيس، تكل الرشيفة اليت هاجرت بديهنا مع  ا 

 زخهجا جعفر ا ىل احلبةة.

يف اضاٍء خامعٍ تسابقت ذرات الّرماِل لتلُُث س قداهما الرشيفة، 

 اليت محلت التوحيد بوجٍل يف قلهبا لهتاجر به. 

حرارة مشس الهنار مل حتجب خهجه املس تيضء عن عينهيا، 

جح يف ابتالع مالحمه الوّضاءة، خكيف خُتفي  خظلةة الليل مل تن

 الظلات خهًجا  ية ةه يف َدلقه رمول هللا صىل هللا اليه خممّل.

عهْتا، ختصرّبت  خذاقت حييبتنا الرقيقة مرارَة الغربة القام ية خلوَّ



 

 

 خربطت اىل قلهبا.

اكنت  حالخة اخلةوع خذّلة ال ميان، خرخاة س ايت القرس ن ملوهَتا 

 ليايل الطوال..بعيًدا عن ال هل خال حياب خالومن.خملوتَه يف ال 

خس راد هللا س ن يلّطف اىل هذا القلب ال خرض، اُرِزقَت احلةييُة 

نه "عةد هللا" س خل  من زخهجا بصغري اكن س خَل صةياهنا....ا 

 الفرحة.

نه  كست الهبجة خجه"جعفر" خهو حيةل ابنه بني يديه...ا 

ىل هللا اليه خممّل، ية هبه، ية ةه س ابه، خس بوه ية ةه احلةيب ص

ليه خيقول هل:  تذكّره خهو ينظر ا 

 ))س ش هبَت َدلْقي خُدلُقي((.

 اي حيييب اي رمول هللا!

الكا س ملّت  -صىل هللا اليه خممل -ازداد شوقه للقاء النيب

عيناه اىل خِله اش تاق هل، خلكا تطلعت "س ماء"بعينهيا بني 

 ااش تاقت زخهجا خخِلها تذكرت النيب صىل هللا اليه خمملّ 

ليك اي رمول هللا!  لرشف جواره خحصةته، الةيت لكّه ية تاق ا 



 

 

خمرت ال ايم خالةوق ما زال ةجول هنا خهناك يف جنةات 

 الةيت الطيّب،

ت س ماء بعدها محمًدا، خعواًن، خانةغلت يف رااية حيّات  خَِلَ

َّا س مر النيبُّ  املهاجرين  -صىل هللا اليه خممل  -قلهبا الثالثة، خمل

ه ا ىل املدينة ام تبرشت خاكدت تطرُي من الفرح، خمحلت اب لتوجُّ

صغارها خاادت تسري دلف زخهجا تةحث عن س اثر س قدامه 

 لتضَع قدهما ماكهنا، اىل خطى حييهبا تسري حيًّا خمااًة.

م جعفر من  خبعد مريق مويل خصل ال حياب س درًيا ،ختقدَّ

 خقيِّل جهبته، اتلقَّاه ابلِبرْش  -صىل هللا اليه خممل  -الرموِل 

 خهو يقول: 

ا س ارح، بفتح خيرب س م بقدخم جعفر؟   خهللا ما س دري بأ هّيِ

حُيةّه النيب صىل هللا اليه خممّل!..اكيف ل حتب "س ماء"زخهجا 

 ختذخب ايه عةقًا!

معدت احلةيية مّرًة س خرى خيه تتأ مل ذاك الة ةه اذلي بني 

بوِلها خارحت ابهنا خالنيب صىل هللا اليه خممّل اقرت عيهنا 



 

 

 خمتنّت س ن ية هبه ُدلقًا...خاي هل من رشف.

خاكن لبد من س مل  خابتالء حفةيبتنا ااشت خعيهنا اىل اجلنّة، 

حسان. ل س هل ابتالء خصرب خا   خما س هل اجلنّة ا 

توجَّه جيش املسلةني ا ىل الةام، خهناك يف س رض املعركة  

ليفوز اختار هللا حييهبا خقّرة عيهنا خس خل ارحهتا"جعفر" 

 -صىل هللا اليه خممل-ابلةهادة يف مبيهل، خيأ يت رمول هللا 

 ا ىل بيهِتا، خاىل خهجه التأ ثُر..

اكنت تةعر س ن هناك شيئًا ما!...انقياضة قلهبا خذاك اخلوف 

 اذلي يتومط صدرها خيؤملها!

هم  -صىل هللا اليه خيملّ -مأ ل النيب  عن الصةيان الثالثة اضةُّ

ليه خمشُّهم خمسح رؤخمَ  هم برمحة، خذرات عيناه الرشيفتان ا 

 اِلموع.

 النيب يةيك!......ما اذلي س خجعك اي حييب هللا!

اقرتبت س ماء، خاجلزع قد مل  ِكياهنا خقد خقع يف نفسها ما 

 ختةاه اقالت بوهٍن: 



 

 

 بأ يب س نت خس يم ما يةكيك؟ س بلغك عن جعفر خس حصابه يشء؟ -

 قال: نعم، س صيةوا هذا اليوم 

 خُجرح قلهبا جرًحا بليغًا لفراق حييهبا  خقّرة عيهنا،انفطر اؤادها 

،ااهنارت ابكيًة، تةيك احلب خالة ةاب ختتوجع رخهحا س ملًا من 

الفراق ...خك ن رخحه اكنت ملتصقًة برخهحا خال ن تُسلخ عهنا 

لرتتقي ا ىل الساء...مكرات موٍت للك يٍح يفقد حييًةا يعانهيا 

 خهو ما زال اىل قيد احلياة.

 خداا لها.. -صىل هللا اليه خممل-اها خام 

صربت احلةيية ختصرّبت اىل اراق زخهجا الةهيد، خاعتصةت 

برهبا خمللةت جراح قلهبا خموهتا خربطت الهيا بدعوات 

السحر، احتسبت عند هللا س جر صربها اىل اراق حييهبا خ 

قّرة عيهنا خابتت تمتىن الةهادة يف مبيل هللا لتفوز هبا كا ااز 

 ا. حييهب

 خيأ يت النيب مّرة س خرى خيسمّل اىل ابهنا:

 ))السالم اليك اي بن ذي اجلَناحني((



 

 

معىن قول الرمول صىل هللا  -ريض هللا عهنا  -تُدِرك س ماء 

خهو  -اليه خممّل لوِلها،اقد س بدهل هللا عن يَديْه املقطوعتني

حياخل س ن حيتضن راية التوحيد بأ ي قطعة من جسده حىت ل 

 جَبناحني يطري هبا حيث شاء.!-اىل ال رض  هتان ختسقط

 س دركت احلةيية س ن حييهبا يطري ال ن يف اجلنة... 

مل جتَزْع خمل تيأ ْس؛ بل انكيَّت صابرًة اىل تربية س مفاِلها الثالثة، 

 -ريض هللا عنه  -خمل متِض ارتة مويةل حىت خطهبا س بو بكر 

خمل يكن  -ا ريض هللا عهن -خذكل بعد خااة زخجته س ّمِ ُرخمان 

يق، خهكذا انتقلت ا ىل بيت  ّدِ ل ماء س ن تراَُض مثل الّصِ

الصديق لتس تلهم منه املزيد من نور اخلُلُق خال ميان، خلُتضِفي 

 اىل بيته احلب خالوااء..خُرزِقت منه بوِل.

خاكنت الزخجة اخمللصة الواية تعينه اىل محل ال مانة خس داء 

ًة حمتس ةًة،خحمةًة خدخدة، الرماةل خهو دليفٌة للةسلةني، صابر 

ا رحميًة عظميًة.  خس مًّ

خلكن ذكل مل يدم موياًل؛ اقد مرِض زخهجا خاش تدَّ اليه 



 

 

املرض، خس دذ العرق يتصبَّب من جهبته اأ حسَّ بةعور املؤمن 

هل زخجُته س ماء  الصادق بدنّوِ س جهل، اسارع بوصيته... س ن تُغّسِ

 !لكفها ابل مانة -ريض هللا عهنا  -بنت معيس 

 خاكن من خصّيته س يًضا س ن تفطر يف هذا اليوم خقال لها:

 )هو س قوى كِل(

خشُعرت س ماء بُقْرب الفاجعة، اامرتجعت خام تغفرت خثبهّتا 

هللا عّز خجّل كا ثبهّتا من قيل، خيه ل متيل بنظرها عن خجه 

خح ا ىل ابرهئا، ادمعت  زخهجا اذلي االه اذلبول ا ىل س ن س ممَل الرُّ

 لقلب، خانفطر الفؤاُد مّرة س خرى....العني خخةع ا

ااحتسبت  -تةارك ختعاىل  -لكهنا مل تقل ا ل ما يريض هللا  

ة اليت ملهبا مهنا زخهُجا حيث اكنت  خصربت، مث قامت ابملهةَّ

 حملَّ ثقته، ايدس ت بتغس يهل خقد س ضناها اهلمُّ خاحلزُن.

خنسيت خصيّته ال خرى خظلّت صامئًة، خعندما جاء املهاجرخن 

 قالت هلم:

 ا ين صامئٌة خهذا يوٌم شديُد الربد، اهل ايّل من غسٍل؟



 

 

 اقالوا: ل

خيف س خر الهنار تذكّرت خصيَة زخهِجا بأ ن تفطر مفاذا عساها س ن 

تفعل  ال ن خالوقُت س خر الهنارخما يه ا ل ارتًة خجزيًة ختغرب 

الةةس خيفطر الصامئون، اهل تس تجيب لعزمية زخهجا 

 خخصيته؟

حىت بعد خااته خدعت مباء خرشبت خس اطرت خااًء  نعم..س ماعته

 هل!

 خقالت:

 خهللا ل س تةعه اليوم حنثًا .

 -خلزمت  بيهتا ترعى س خلدها من جعفر خمن س يب بكر الصديق 

تضةهم ا ىل صدرها خمتنحهم حنااًن خحيًّا بقلب  -ريض هللا عهنا 

يضّةد جراحه بعد انفطاره اىل احلةيب خ الزخج مرتني، 

لهيم مائةًل هللا س ن يُصِلَحهم، خيصلح هبم، خةجعلهم خحتدب ا

ماًما.  للةتقني ا 

 -ريض هللا عنه  -خمّرت ال ايم...خها هو ايل بن س يب مالب 



 

 

م  مالًةا الزخاَج مهنا،  س خو جعفر الطيَّار ذي اجلناحني يتقدَّ

رت املوااقة اىل الزخاج منه لتتيَح هل بذكل  خبعد تردُّد  قرَّ

 يف رااية س خلد س خيه جعفر. الفرصة ملساادهتا

خانتقلت معه ا ىل بيته ااكنت هل درَي زخجة صاحلة، خاكن لها 

درَي زخج يف حسن املعارشة، خما زالت س ماء ترتفع ختسةو يف 

 اعظةت يف نفسه خعينه.اني  زخهجا 

س ي مكرمة تكل اي حييةة، خِلا جعفر خابن الصديق ِليك يف  

 بيت ايل كّرم هللا خهجه!

خًِلا ل خيه جعفر    -ريض هللا عنه  -ايم خيةاهد ايل خمتر ال  

يتةاجر مع محمد بن س يب بكر، خلك مهنا يتفاخر اىل ال خر، 

خيقول: س ان س كرم منك، خس يب دري من س بيك، خمل يدِر ايل ماذا 

 يقول هلا؟! 

 خكيف يصلح بيهنا حبيث يريض عوامَفها مًعا؟

ها س م ل س ن ام تدعى س مَّ  اء، مفا اكن منه ا 

 خقال لها: 



 

 

 اقيض بيهنا، خبفكر حارض خحمكة ابلغة قالت: 

ما رس يُت شاابًّ من العرب درًيا من جعفر، خل رس يت كهاًل درًيا -

 من س يب بكر.

 خهكذا انهتت املةاجرة خااد الصغريان ا ىل التعانق خاللعب،  

خلكن اليًّا املُعَجب حبسن القضاء بني ال خلد  التفت ا ىل 

جعاٍب خنفُسه راضيةٌ زخجته اذل  كيّة العاقةل ختأ ّملها اب 

جالًل لها.  خازداد حيًّا خا 

دليفًة بعد عامثن بن  -ريض هللا عنه  -خاختار املسلةون اليًّا 

خس صةحت س ماء للةرة الثانية زخًجا  -ريض هللا عنه  -عفان 

ريض هللا عهنم  -ل مري املؤمنني رابعِ اخللفاء الراشدين 

 من رشف. س مجعني....خاي هل

ت خام تعانت ابلصرب خالصالة اىل ما س لَمَّ  ثةتت  حييبتنا خ جتدلَّ

 هبا ايقيت رمًزا تتعمل منه لك امرس ة اقدت زخهجا ..

ااشت"س ماء" كغصن الياسني؛ اقد صربت رمغ ال قامة اجلربية 

اىل ال رض القام ية عندما امتةهد زخهجا يف س ّخل حياهتا خيه 



 

 

خحتّةلت ُُش احلياة كا تتحةل  ما زالت كغضن لنّيٍ س خرض،

جشرة الياسني ُُش املاء،خلكا اقدت عوامل الصةود لتكّّس 

س غصاهنا رزقها هللا ظاّل تس تظّل به ،ااكن زخاهجا من 

 "الصديق" س خًل، مث من "ايل" بعده ريض هللا عهنا خس رضاها.

 مل متنعها املعاانة خقسوة احلياة ختكل اجلراح اليت جنهتا من َمنْحِ 

 لّك َمن حولها احلبَّ خاحلناَن خالراَق خال ماَن.

، خمنحت من ميةًة ترحي النفس خالةال نرشت حولها راحئةً 

 حولها احلب ً حىت الهناية خعيناها اىل اجلنّة.

كوين اي صاحية الفؤاد املفطور امللكوم اىل حييةك ك ماء بنت 

 مُعَيس

ار الياسني كوين ايسينة حلوة اىل غصٍن س خرض، تة هّبيي بأ جش

 ،خاثبيت

 كوين مثلَها...

 كوين حصابيًة.



 

 

****** 
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 س حضان احملةني

ِحضن  بعض الناس حينُّ ا ىل ِحضن س مه، خبعضهم يةحث عن

تاق ا ىل س بيه، خبعضهم حيمل بأ حضان خس حضان، خهناك من ية  

 .حضن احلةيب صىل هللا اليه خممل

 

ث اكن مثة مكينٌة خرمحة يف غار حراء، بعيًدا عن الناس، حي

شفاق، خالغار حين ايحتضن  اجلةل حيتضن هذا الغار بوجل خا 

أ مل، خيتعةد، حييبنا صىل هللا اليه خممل، ايحتويه خهو يت

 !خيتفكر يف ملكوت اخلالق م ةحانه

 



 

 

، خترددت نزل جربيل اىل نةينا محمد صىل هللا اليه خممل

 لكات  

 ِّ ل ترتياًل... اقرس  رت  

النيب يرجتف! خكررها احلةيب اىل احلةيب مث احتضنه بةدة، خ 

ا تركه خيرجتف! خاملوقف جلل، خاللحظات رهيةة، مث س دريً 

 :ليقول

ي َدلََق ﴿  ِ َِّك اذلَّ ﴾ اْقَرْس اِبمْسِ َرب  

1العلق:   

دلق  ازنلت س خل س يه بعد حضن كرمي من َمكَل عظمي ل رشف

هللا حيةه  خممل، اذلي س حيه جربيل؛ ل نهللا صىل هللا اليه 

 "حضن عظمي".

 



 

 

لنيب صىل هللا خينهتيي ذكل املوقف، خخيتفي جربيل، ايّسع ا

ا ا ىل اليه خممل ا ىل بيته مرجتفًا! مرتعًدا! يتصبب ع رقًا! اارًّ

 حضن زخجته!

 

لوين، زملوين  زّمِ

نا الطاهرة ددةجة اليه س غطية الصوف، خمت  سح العرق اتضع س مُّ

نًا س خَر من جيينه، خحتتضنه لتةعره ابل مان؛ ااكن حض عن 

نةينا احلةيب زخجة رشيفة لزخهجا؛ لتطةئنه، ختةعره ابل مان، ل 

 صىل هللا اليه خممل

"حضن رشيف".    

 

 



 

 

غزخة مؤته اتل ق، عندما اكن زيد بن حارثة رىض هللا عنه ي

 عنه حىت امتةهد، خانطلق جعفر بن س يب مالب ريض هللا

نه، خمالت من بعده، اأ دذ الراية، خظل يقاتل حىت قطعت ميي 

ها خي راعها، اِلماء، ارس ى الراية تاَكد تسقط؛ اأ رصَّ س ن يُعزَّ

 الهيا خمّضها خمضَّها، خاحتضهنا بةاهل، اُقطعت شاهل، اانكبّ 

للته دماء لراية التوحيد ب خاحتضهنا بعضَديْه، حضن عظمي 

يب صىل الةهيد الطاهرة، حضن بقلب س حب النيب خس حيه الن

 هللا اليه خممل 

 "حضن شهيد".

 

ممل، اأ رسع خخصلت س خيار امتةهاده للنيب صىل هللا اليه خ 

ضهنم، خمضهم لةيته ابحثًا عن س بناء جعفر ريض هللا عنه، خاحت

ليه، خقيَّلهم خهو يةيك...  ا 

 "حضن رحمي".

http://www.alukah.net/sharia/0/1478/


 

 

 

غزخة س حد نه س بو ُدجانة، الفارس الةجاع، خالةاب الق وي، ، ا 

ء، خيسري خالصحايب اجلليل، ها هو يربط رس مه بعصابة محرا

يفه، تراه ُمتةخرًتا بني الصفوف، يقاتل بةجااة، شاهًرا م  

و القتال س نت م تحةه، خها ه اُيعِجُةك ختعجُةك همارتُه، بل

مالت اِلماء ية تد، خقد س صيب النيب صىل هللا اليه خممل، خ 

وا مجيًعا، اىل خهجه، خس قيل محلايته مخسة من ال نصار، اُقتل

ىل هللا اركض س بو دجانة خشق الصفوف، خاحتضن النيب ص

هللا اليه  اليه خممل، خجعل من ظهره ترًما لرمول هللا صىل

عنات، خيكمت ه خظهره خكتفيه، خيتحةل الط خممل حيةيه جبسد

ت! غرَي مياٍل بدمائه اليت س غرقت ظهره اذلي س ص  ةح كظهر ال انَّ

ته السهام، خهو منحٍن حيةي بدنه ال  رشيف القنفذ، خقد مل 

خممل بةدنه، خرخحه اداء لنيب ال مالم صىل هللا اليه  

." "حضن مجيل   

 

http://www.alukah.net/sharia/0/62528/


 

 

  حنري دخن حنرك اي رمول هللا

ه ما س مكن ملحة، رااًعا رس مه، حماخًل س ن يطيل رقيتقالها س بو 

بذراعيه  ليحةي النيب صىل هللا اليه خممل، خهو حيتضن

مل، خمه س كتاف رااقه من س حصاب النيب صىل هللا اليه خم

خا النيب حيلقون حوهل عندما حارصمه املرشكون، خس رادخا س ن يؤذ

 .صىل هللا اليه خممل

 

قرُس س ن تصف حالخته، س   "حضن جاعي"، تعجز لك احلرخف

عهم، عندما ايه س رىق معاين احلب يف هللا، خك ن قلوبنا هناك م 

يض حيًّا للحةيب اكنت قلوهبم تنِيض يف صدخرمه الرشيفة؛ اتف 

ار النيب صىل هللا اليه خممل، خصلتنا حرارة الةوق ا ىل جو 

هنم يف معانينا صىل هللا اليه خممل، خك هنم بني س يدينا ال ن، خك  

م هنا، نتنفس نينا خس رخاحنا خلكاتنا، خك ننا حنن اهيم، خك هنخميا

م بأ رخاهحم الطاهرة، خنةعر حبرارة س نفامهم حولنا، س حي  ةنامه حلهّبِ



 

 

يهنم خس هنم بيننا! لنيب هللا صىل هللا اليه خممل، متنّينا لو س ننا ب 

تك، اش تقنا اي رمول هللا، اش تقنا لنورك خرمحتك، خرؤي 

قنا لوهجكخجوارك، خهيبتك، اش ت  . 

ننا نسأ كل س ن حترشان معه، خدلفه، خحتت ل وائه، اللهم، اللهم، ا 

ان نةهدك س ننا حنهبم خحنةه صىل هللا اليه خممل .ا   

 

****** 

 

 

 

 الفصل الثاين



 

 

 

 "ا حساس رائع"

 
 

 

1 

 الفرحة ال خىل

 

:للك يشء بداية، خللك جتربة يف حياتنا مّرة س خىل  

 ميالد مفل جديد، س خل خطوة، س خل لكةة تنطقها خس نت 

ا، خس خل جائزة تعزَتُّ هب ا، س خل صغري، س خل قطعة حلوى حتهبُّ



 

 

ك! حّبٍ حالل لزخجتك، خس خل دقة قلب خس نت تتأ ملني زخج

هنا    !الفرحة ال خىلا 

 

خنفكّر   س هنا املرة ال خىل ا ل عندما نعود خنتأ ملل ندرك س حياانً 

 !منذ مىت خحنن نةعر بتكل الفرحة؟

 

 ابلفعل! اهتدس  حنتاج كثرًيا ملَن يَلِفُت س نظاران ا ىل س هنا املرة ال خىل

.س نفام نا قلياًل، خنتأ مل اندرك...س حقًّا هنا املرة ال خىل !   نعم، ا 

 

ات س خىل لل مل خلالبتالء  ! خللوجعخهناك مرَّ  

جتْفَت اي حيييب اي رمول هللا، تُرى ما اكن حاكل عندما ار 

  لزنخل الويح س خَل مرة؟

http://www.alukah.net/social/0/44738/
http://www.alukah.net/social/0/44738/


 

 

 

ل  خكيف اكن شعورك خس نت تتأ مل س جنحَة جربيل خيه مت

  ال اق س مامك س خل مرة؟

 

س تان خكيف كنَت عندما تسارعْت س نفاُمك من الركض حنو ب 

قذاونك يُعْتةة خشيية، خس نت يف رحلتك ا ىل الطائف، خمه 

مرة؟ ابحلجارة، خةجرحون قدميك؛ اتس يل اِلماء مهنا س خل ! 

 

 س جرحَت س خل مرة... س بكيَت اي حيييب اي رمول هللا؟

 

خك س ن خكيف اكن الوجع يف صدرك خس نت صغري، عندما س درب 

 !س مَّك ماتت، س خل مرة؟



 

 

 

  خهل بكيَت عندما الةَت س نك يتمي س خل مرة؟

 

 س خل يك من خة ية هللاخكيف اكنت تةدخ مالحُمك خس نت تة

 مرة؟

 

ها تتقلةان يف خعيناك...عيناك الرشيفتان كيف اكنت نظراهتا خ 

  الساء س خل مرة؟

 

يَّتك خاالمات ال مل اىل خهجك خجهبتك عندما ُكِّست َرابع 

 يف غزخٍة س خل مرة؟

 



 

 

دةجة س خل خدمواك...كيف اكنت عندما الةَت بوااة حييبتك د

 مرة؟

 

رت معه  بكر يف الغار، عندما هاجبل كيف اكن ِحضُنك ل يب

 خحَدكا س خل مرة؟

 

 مىت س لقاك اىل احلوض س خل مرة؟

 

 خمىت تسِقيين بيدك الرشيفة س خل مرة؟

 

ية هللا، خس ننا تُرى مىت تكون املرة ال خىل اليت نةعر اهيا مبع 

 اقرتبنا حقًّا، خس ننا معه؟



 

 

 

اليت معة خمىت تكون املرة ال خىل اليت ندرك اهيا س ن تكل اِل

بس نا، س خ توشك س ن تغادر صفحة خهجنا لتسقط اتةلِّل مال

؟هترب منا اىل ال رض، قد مالت ابلفعل من خة يِة هللا ! 

 

الة، انقرس  اهيا، خمىت تكون املرة ال خىل اليت خنةع اهيا يف الص

كل خك ننا نقرس  اىل هللا عز خجل الكمه، اتغادر س رخاحنا ت

م ةحانه، مث   ملكوتهاملساحة الضيقة يف صدخران؛ لتس ةح يف

ة س خرى، تعود مع التسلمية ال درية؛ لتسكن يف صدخران مر 

 اهتدس  س رخاحنا املضطربة؟

 

 مىت تُقِلُع عن اذلنب، اتتوب بصدق س خل مرة؟

ليه؟   مىت تفرُّ ا 



 

 

 

اليت  مىت تكون مرتك ال خىل اىل الطريق، مرتك ال خىل

 اليت خىلتةعر اهيا حبالخة ال ميان، خذلة اخلةوع، مرتك ال  

. تكون اهيا يف معيَّته، ماجًدا هل خحدك  

 

فسك م تكون هناك مرة س خىل هناك اىل الرصاط، الُتعدَّ ن 

. للخطوة ال خىل  

 

. خس نت خحدكالقرب خم تكون هناك مرة س خىل يف   

عاىل، س ن ه م ةحانه ختخم تكون هناك مرة س خىل ترى اهيا خهج

ن لمك عند هللا مواًدا اتغةاك  !ينادي مناٍد اياااا س هل اجلنة، ا 

س ان  الهيةة! مواد مع هللا...لقاء مع الرمحن جل جالهل، خمن

 حىت س لقاه... م ةحانه؟

http://www.alukah.net/sharia/0/65716/
http://www.alukah.net/sharia/0/65716/


 

 

 

تراع اتسري يف موكب خس نت اَرِح خضاحك مس تبرش، خ 

ُف رام، اُيكةَ رس مك، ختفتح عينيك اليت مل تفتحها قطُّ يف ح

جتف احلجاب اتنظر خترى ختتأ مل، خحتب ما تراه، ختر 

هتا من قيُل، خل ت  س تطيع خختةع، خحتسُّ حبالخة ما س حَسس ْ

عاًل ل س ن تغةض عينيك خل حىت س ن حترك رس مك! بل س نت ا

! ا تراهتتنفس... خهترب من عينيك دموٌع مة تاقة لرتى م  

 

 ا حساس رائع س ن ترى خجه هللا... س خل مرة!

 

***** 
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 مساحة ُخد 

ن هندس ، اىل جنةات حياتنا اليت متيض، حنتاج س حياان ل  

وب الصااية؛ خنتأ مل، خنتنفس احلب، خنس متتع بنسات القل

احات ُخد، حيث لتتزنل الينا السكينة، خنبسط يف قلوبنا مس

 املتسع لكثري من الرحات.

 مساحة ُخد 

اخفض ، ابسطها هل حبنان، خانتظر حىت ينهتيي من الكمه

نه خاِلك، مل تكن ت كل نظرك قلياًل، س خ ماِلعه حبنان؛ ا 

ل خقتية، حلظات خ  مرتى التعةريات الصارمة اىل خهجه ا 

 .الابتسامة احلانية تيضء خهجه

  مساحة ُخد

ن اكن ل ميل  حزًيا م ن غاب، خااتقده خا  ن الفراغ خامأ ل اليه ا 

ال قل ا هو الاجامتعي، س امُل س نه ليس خشصيتك املفضةل، خرمب



 

 

معك،  خميًضا بني رااقك، خرمبا لن ياُلحظ س حٌد س نه يَسري

لةخص خس امُل س يًضا س نه ليس ممزًيا، لكنك يف عينيه س نت ا

. املةزي  

ُخد مساحة  

ت خانظر برمحة، خحتدث لتؤَجر، خجادل ابل حسان، خارب

.براق، خامسح اىل رس س اليتمي حبنان . 

 مساحة ُخد 

ف ظهرك، خاترك اِلنيا دل ام تعد للقائه، خلتخةع جوارُحك،

ديه خاذكره يف نفسك، ختطهَّر من ذنوبك، خاكّس بني ي

 .هللا س كرب :نفَسك، خابسط لنفسك مساحاِت ُخد، خقُل

 مساحة ُخد 

صىل  -ريته خس نصت، خاهدس  لتفهم، خاقرس  لتتعمل، خاتْش يف م

نه حُيةك-هللا اليه خممل  ، كْن حصابيًّا ، خصّلِ اليه لكَّ ليةل؛ ا 

. اه عند احلوض خترشب خهتنأ  لتلق  



 

 

 مساحة خد 

تةابَكت خلَةمِلْ ِمن اىل شفتيك حرخاًا تةعرَثت بعةٍث، خ 

حة، لتجرح ختُ  ؤذي بقسوة، خعكَّرت صفو س نفامك املس ّةِ

 .ختطُعن ختهتم، تَنفَِّس الُود، خقل قوًل مجياًل 

 مساحة خد 

 ك، خااملْ خُتّيِب ظهنم ايك، خاعرف متاًما ماذا يَنتظرخن منل خ

تاجون يقينًا س هنم يَعراون س نك م تقدر، خكن هناك عندما حيَ 

ليك، خرتب س خلوايتك؛ ل نك همم ِلهيم، س نت لك الع ائةل يف ا 

 اني لك خاحد مهنم.

 مساحة خد  

ِكياٌن  جترح نصفك ال خر، بل لُكُّك ال خر؛ اأ نامت ال نل خ

خاحد، ُجزء خاحد، قلٌب خاحد، اال جتدل ذاتك ال خرى، 

سك؛ اهو س نت، خس نت هو.ختقتل نف   



 

 

 مساحة خد 

دياها؛ يَةلكون حتل حُتام هبم اىل س ش ياء ل خس حهبم كا مه، 

تلَعه خنَرميه منكل س ن نق ل اهناك ما يَعيش ِاينا خنعيش ايه، خ

صورة خنس تجلب غريه، اقيل من الناس ما تعمل س نه عندك ب

 س خرى، الو ملكَت س نت س ن تُغري شلَك س ذِنك، اكل س نت

لتغيري.تتطالهبم اب  

  مساحة خد

ر اذلي ختأ مِل الكون امجليَل، خانظر ا ىل اِلنيا بعني املسااِ 

، بيامن س نت تنس س ن تُرتب حقيةَة مفركل يَس تعد للرحيل، 

ك امجليل، كن رحميًا، خِعش خدخ  ًدا خس نت اىل تَس متتع ببناء ُعّةِ

 الطريق لل خرة، حيث اليقني.

 

******* 
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    املالئكة حديث

 

هنم  ةلونه ببةارة يتحدثون، يهتامسون، خيتناقلون اخلرب، حيا 

ىل حيك خمه ارحون، بل خيدعون بعضهم بعًضا ليتعاخنوا ا

ملالئكة!س نت... نعم س نت اي من تقرس  ال ن لكايت، س نت حديث ا  

 

هنم يَعراون صوتك؛ اقد سعوك خس نت تُناجيه يف  ليةل ظلاء ا 

مجليةل، حمك ايف جسدة مويةل، خدمواُك تةهد، خيعراون مال

مهسات اليت شلكهتا ابتساماُت السحِر خس نت تس تغفر، خ 

ةقت السجود خس نت تدعوه، خدموع التوبة اليت مالت، ا 

 مريقًا هربت منه املعايص، اأ ضاء خهجك.

 

ت اليك عندما اقرت  بت من خيعراون تكل الَومامة اليت َحطَّ

ليه، بل لقد سعوا س يًضا س نينك بَعد  املعايص هللا خاررت ا 



 

 

 خس نت اتئب!

تف س مك، خيعراون كفك احلانية اليت َربتت حبنان اىل ك 

رس اة اىل خحبب اىل ظهر س بيك، خبوقاٍر اىل كِفّ الفقري خب

 تحه لتقرس  خترتل،رس س اليتمي، خهبيةة اىل كتاب هللا قيل س ن تف 

 ارتتفع درجتك يف اجلنة.

 

ةع دلف خيعراون نظراتك، اقد شهدخها خيه تتعفف خخت 

كل توضئة، عندما التفتَّ بوهجك معرضا عن تس هدابك امل 

 الصورة.

تتسارع، خيعراون صوت دقات قلةك، عندما اكنت تتسارع خ 

ب  ليس اليك ختدق، خك هنا تُنهبك لتكل احلرب اليت يَة هنا ا 

هلل، اتتوضأ  لُيوِقَعك يف معصيٍة، اكنت تُّسع ختس تعني اب

 خيسجد قلةك، اهتدس  دقاته ختأ نس بصالتك.

نه س حيك يك خاسك بيهنم؛ ل نك حتةه، بل ل  يتناقلون لق 

 م ةحانه.



 

 

 

 ل نك من احلامدين...

 ل ن قلةك هيزت عند ماع القرس ن الكرمي...

 ل نك ختىش ال خرة خترجو رمحة ربك...

 ل ن قلةك خُيةت عند اذلكر...

 ل نك تة تاق ا ىل رؤية خجه هللا...

 ل نك حتب س ن حُترَش يف حصةة الصادق ال مني...

يُنري بنور هللا الرابين... ل ن خهجك  

 ل نك حتب الصاحلني، ختصادق املتقني...

 

ةهد امتةعر خس نت جالس ال ن تقرس  الكيم س نك تسةع خت 

هل ختةعر به رَصِير س قالم املالئكة خيه تدخن يف كتابك ما تقو

 ختفعهل.

ت تنتظر، جرب س ن تساار خبياكل ا ىل ُهناك، حتت العرش خس ن

ا من هنا خنوًرا ختتلفت، ارتى نورً  ختتأ مل، ختُنصت ابهامتم،



 

 

تعجب؛ من هناك، تُسمل اليك املالئكة ختناديك ابسك، خت 

دنياك...  اأ نت ل تعراهم لكهنم يعراونك، اأ نت كنت يف

 حديث املالئكة!

 

ن حوكل ختيلهم خس نت تَلفظ س نفامك ال درية، خمه يَلتفو

 ايبرشخنك، خيُطةئنونك... اهم يعراونك.

يني.خن برخحك الطاهرة املؤمنة ا ىل ِال ختيلهم خمه يصعد  

هيةة عظمية  ختيل نفسك خس نت تراع رس مك خبةوع خخقار يف

رتى خجه هللا... لتفتح عينيك اليت مل تنظر هبا س بًدا ا ىل حرام ل

 اي هللا.

 

حنن حقا  حنتاج ا ىل خقفة، نراجع اهيا س نفس نا خنسأ لها، هل

 نس تحق هذا احلب؟!

نين س حيه"... جربيل! س ِحب االاًن؛ اا  هل حيةنا هللا لينادي: "اي 

 م ةحانه.



 

 

، خهل يةق السحاب صوت مالئيك ترجت هل السةوات

ل  ال اىل: ختتأ رحج السحب، ختتل ل  النجات، خيناَدى يف امل

 "س حيوا االان؛ ل ن هللا حيةه"، اتحةك املالئكة.

 

ل  يه، خهيا قلوبنا مة تاقة، خها يه راحئة رمضان، اهيا نِفر ا 

.للقاء هللا  

زقنا ذلة اللهم س لِق الينا حمةًة منك، خاصنعنا اىل عينك، خار 

له  يي النظر ا ىل خهجك، خالةوق ا ىل لقائك، خاجعلنا اي ا 

  )حديث املالئكة(.

  

***** 
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اجلنة قطار  

  

ااة اجلائلني راحئة القهوة متل  املاكن، خالربد شديد، س صوات الة

ض، حوكل، معامف تسري، خَمظالت تقرتب، خصغار ترك

َّة س نيقة تقف خبجل خخُتئب دموَعها بكفِّها ال رقيق... خهو خشاب

خيمتىن  يقف خبنوع س ماهما، خل ةجرؤ اىل مسح تكل اِلموع،

راق خس ٌخ يةىك اِ  س ن ل يصَل القطار؛ حىت تطوَل اللحظة،

 س خيه، خزخجٌة تةيك ِاراق زخهجا احلةيب.

 

خَيلعون شيئًا  الكثري من املةاعر خبعض الوجع، خك هنم برحيلهم

ض ابتسامته من القلب خخيطفونه معهم، الةعض يةيك، خالةع



 

 

اًا ابنه: مع احلانية تةقُّ اِلموَع خيُلّوِح بيده، خس َخُر يَصيح ُمودِّ 

ك... ا... ا ىل اللقاء... انتيه ِلرام تالسالمة... س حيك كثريً 

لط ابِلموع... خيَنطلق القطار، ختتساقط قََطرات املطر، اتخت

 هذه اِلنيا!

 

ل خالرحةل لكنا اىل مفر، خلكنا يَس تعد للرحيل، الزاد قلي

ض يَركةه مويةل، خس ما عن قطاران؛ اهو ليس ك ي قطار، االةع

، خالةعض ل التذكرة خهو ل يَعمل، خالةعض مل يُدرك س نه قد قطع

 يزال يُسدد يف المثن.

 

 كال، رجل خدخد، خخجه ميب، خعينان صادقتان االها

 الرس س هاللن س بيضان، خانسحب اوقها بساط اش تعل اىل

 اىل خااة شييًا، تةهد لكُّ َشعرة ايه اىل ُحسن ُدلق، خصرب



 

 

دالص يف تربية بناته الثالث، مُ  حتس ًةا زخجة حييةة، خا 

طع يف لثواَب من هللا، اصارت لك مهنن كنجةة تسال جَر خا

رش العفاَف ماء زخهجا تُةعُّ ُدلُقًا ختيُضء قرس اًن، خكفراشة تن 

ت، مل يكن يَعمل س نه قد قطع التذكرة، خس نه يسدد  س يامن َحطَّ

ضيق، خاوق المثن، خس تت حلظة الفراق خال نفاس تتسارُع مث ت 

اك يف اجلنة.رس مه زهراته الثالثة... خدااًا س يب! نلق  

 

جةيع، تَسأ ل عن حييةة، اتاة رائعة خشابة ذكية، خيه احلةيية لل 

طهَيا س جَر هذا، ختُطِعم هذا، ختَسري لياًل ا ىل بيِت االنة لُتع

 بطفل َمسكهنا، ختَطُرُق ابب جاِرمه الطةيِب، ختَأ تيه لياًل 

كرمي، مريض، اال يردها؛ ل نه يَعراها خيَعةل معها لوجِه ال

ح خزانهتا رايقاهتا لتةرتي ل خرى اِلخاء، ختفتخجتةع من 

قفها لتُسِعَد غرَيها بأ حسن ما عندها من ثياب، مل يس تو 



 

 

ِء عندما يَسكن الفس تان ال بيض، خمل خَيطف قلهَبا بريُق الضو 

يٌق س خُر يسكن اىل حيات اللؤلؤ املصفواة اليه، بل َشَغلها بر 

ض ا ىل َخهجها ييف اني اليتمي، خنظرات ال رمةل، خالتفاتة املر 

ار خالهيا احلاين، خيه تَربت اىل كتفه، خها قد خصل القط

هُبا، ليست س خهَتا، خل يه  الركوب، خاىل مييهنا اتاة س خرى تَُطّةِ

ااًا )حييةة(! ابنهتا، لكهنا تعراها ل هنا س معةهتا خس حيهتا... خد

 نلقاِك يف اجلنة.

 

المح امل س محد، شاب رائع، تراه خك نك تنظر ا ىل لوحة اكمةل

تضهنا لةاب ك هبيى َمن ترى ِمن ش ةاب، عينان موداخان حيَ 

ف حول حبنان جفنان انعسان، ختلوح ال هداب خك هنا تُرار 

تول نظراته احلانية كحامة مالم، خقامة مويةل، خذراع مف 

، خبللته العضالت، س مطرت اليه حسابة ال ايم الةعَض من ال مل



 

 

ض، من، خعةش املر ابلوهن، خحطت اىل رس مه االمات الز 

صرًبا  اريض خاحتسب خما اكنت دمواه اارتاًضا، بل اكنت

شفاقا من قةل الطااات، خندما اىل ما ميض  من خاحتسااًب خا 

قرس ن، خها هو حلظات الة ةاب، ااعتصم خثبت خاختذ رايقه ال

ناديه، القطار قد خصل، يةق الضةاب، خصوت املالئكة يُ 

ةهادة، طر لسانه ابل خس مه تربت اىل رس مه ختُداخيه، ختع

نة.خمهست س مه... ا ىل اللقاء اي قُّرة عيين! س لقاَك يف اجل   

 

لوق حسام، شاب ذيك، خقوي الةخصية، انحج خمثابر، د

خس مه،  خمؤدب، هكذا خصفوه، اش تاق ا ىل اجلنة اودَّع زخجته

جون خرحل ا ىل هناك، حيث العطر راحئة اِلماء، خحيث النا

 الةالد، اال الظمل اطغى يفاقط من مه حتت الرتاب، خحيث 

هادة، خحط برحاهل خقطع التذكرة، خركب القطار، خانل الة 



 

 

دت لقدخمه  خخدعته ال رض، خهتللت الساء هل ختزينت، خغرَّ

يًّا خمةًعا... عصاارُي املساء، خام تقيلته ُحوُر اجلنان شوقًا خح 

 مالم اليك س هيا الةهيد! نلقاَك يف اجلنة.

 

فائزخن، الهيم؛ اهم م ةقوان خمُه الجفْف دمواك، خل حتزن 

ية، ختأ مل ااارك عينيك، خس زِل الغةاخَة حىت تتضح كل الرؤ

 مواد س ين س نت خاحبث عن التذكرة، خراقِب القطار؛ اهو بال

ن ام ت طعت س ن خليس هل حمطة خامعة متلؤها راحئة القهوة، خا 

ن س اتك الاب  تالء بتذكرة؛ تركض بعةل صاحل دلفه؛ الرتكض، خا 

يق ننتظر هبا خاصعد خل حتزن، خقْف معنا اىل الطر امتسك 

فُّها الص عاب، لكهنا خنراقب، خلنعد زادان لنساار... يف رحةل حَتُ

.تس تحق... ل هنا ا ىل اجلنة  



 

 

****** 
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 حمجةة خلكن

 

 !دلعت جحاهبا يوم الزااف خاكنت اارية الصدر

 خاادت اوضعت قطعة القاش مرة س خرى اىل رس مها

لهيا، خجلس ناذهةت   ل ابرك هلا س ان خزخيج، خل تعرف ا 

 !اأ تتين خيه تةتسم بصور الزااف الرائعة، ختريدان س ن نةاهدها



 

 

ابلطةع س غلقهتا بعد س ن رس يهتا خس دربهتا س ن زخيج لن يراها ل هنا 

 دخن جحاب

 !حمجةة خلكن نسيت س هنا حمجةة

 حمجةة خلكن

يالها اقرتب مواد خصول س خهتا من اخلليج، س رسعت لم تق 

 ابملطار خم ةقها الةوق

مال الانتظار ل ن احلقائب تأ خرت خس درًيا ظهر خجه س خهتا 

 احلةيية خزخهجا ال م تاذ

ام تقيلهتا ابل حضان، خيف خمط الزحام، احتضنت زخج س خهتا 

 !خس لصقت صدرها بصدره

خلف ذرااه حولها خخضعت شفتهيا اىل خهجه خمةعت قيةل 

 اىل خجنتيه



 

 

 !خج س خهتا حمرم الهيا حترميًا مؤقتًاحمجةة خلكن نسيت س ن ز 

 حمجةة خلكن

 ارح خزااف كةري خيه من احلضور

 اللك متأ نق

 اللك معيد

 اللك يصفق خيغين

 خاملوم يقى صاخية

 اقرات معودها الفقري اهزتت ختزلزلت

 !قامت س هما خجذبهتا من يدها خقالت لها ااريح خاييش م نك

س شار اددلت خهزت خاهزتت خحضكت خقهقهت خلل مف 

 الةعض خهو يضحك ماخًرا



 

 

 ليس مهنا

 !خلكن من احلجاب

 خهل س نت معيدة ال ن؟

 حمجةة خلكن

خرجت بتنورهتا السوداء الطويةل خمرحة كةرية تغطي صدرها 

لكهنا خيه تركب الس يارة راعت ماقًا لتددل الس يارة اارتفع 

مرف العةاءة اظهرت نصف ماقها الةيضاء خنظر لك من اكن 

 مير خرس ى ماقها

 حمجةة خلكن

اشرتت عةاءة موداء س كاهما خامعة تظهر نصف اذلراع، بل 

 اذلراع لكه،

 . لكا راعت يدها لتحك س نفها س خ حتيي صديقاهتا يظهر



 

 

 ل تظنوا س هنا ل تعرف، بل يه تعمل يقينا س ن ال كام خامعة

ل هنا ارتدت من قيل س كاًما من اِلانتيل لفس تان س مود رائع يف 

 .. خلكن بدخن بطانة لل كام حفل بفندق كةري

 حمجةة خلكن اكم ية اارية

 حمجةة خلكن

 !!صدر العةاءة خامع، خالطرحة شفااة .. ارصة

نعم ارصة لرتتدي العقد الرائع اذلي متلكه اهو س رخع خهو اىل 

 برشهتا ميارشة، خم يكون دالاًب خهو حتت احلجاب الةفااة.

ليك بةذر، اتةعرك ابذلنب  خرمبا لو لفتَّ نظرها براق، تنظر ا 

 .خك نك س نت اخملطئ

 حمجةة خلكن

 ترتدي بنطاًل ضيقًا خاليه مقيص للركةة



 

 

ليه بغضب، خقالت: اي معقدخن  خلو انقةها س حد نظرت ا 

 الةنطال يسرتين س كرث من العةاءات.

خجفأ ة جلست اتقلص الةنطال خالتف حول ماقهيا اأ ظهرها 

 جمسةتان خل هنا ااشت حبرية خترصات حبرية.

ةحت جتلس اكلرجال، ااحتة ماقهيا، س خ رااعة ا حداها اىل س ص 

 ال خرى لل اىل،

 خاملصيةة لو احننت لتحةل مفاًل س خ حىت لرتتدي احلذاء

خاملةلكة س ن مهنن سينات، خما زال ال رصار اىل الةنطال 

 مس متًرا

 .خك هنا ندمت اىل ارتداهئا للحجاب

 حمجةة خلكن



 

 

لوهجها ميينًا، خقفت بعد س ن ام تعدت للخرخج خنظرت 

ايساًرا،خرس ت س هنا س مجل لو س ظهرت بعًضا من شعر مقدمة 

 رس مها،

 اأ زاحت مرحهتا،

خمشرت ذراعهيا ليظهر لون برشهتا، خس درًيا خضعت العطر الرائع 

 النفاذ اذلي يدير رس س الة ةاب،

 خخرجت بعد س ن ابتسةت للةرس ة

 .خابتسم الة يطان

 حمجةة خلكن

ا،خقفت تنادي اىل صديقهتا   ابجلامعة بصوت ااٍل جدًّ

 االتفت امجليع ملصدر الصوت

 خس تةعته بضحكة االية االتفتوا مّرة س خرى



 

 

خكيف ل تفعل خقد اعتادت اىل رؤية س هما من قيل توخب س خهيا 

 الصغري خمط الطريق بصوهتا اجلهوري

 خرمبا جتادل الةائع بصوت س اىل

 خك ن احلجاب مقاشة اقط!

 حمجةة خلكن

 اتنىس لك يشء، تددل ال نرتنت

تدلل هذا، ختضحك مع هذا، ختضع س لف امجلل اللفظية 

 الهتمكية خالضاحكة،

خاليت ل جترؤ اىل التلفظ هبا س مام س بهيا، س خ زخهجا ا ن اكنت 

 مزتخجة

خرمبا س يًضا ل جترؤ س ن تقولها لفالن هذا لو رس ته خهًجا لوجه خيه 

 ل تعراه يف ماكن اام.



 

 

الضاحكة يف توقيتات غري منام ةة خلها من القفةات خالوشوش 

 مع االن خاالن، ما ةجعل امجليع يقف ليضحك،

 لكنه يف الهناية لن حيرتهما،

 لكهنا لل مف حمجةة!

 حمجةة خلكن

ترتدي )الةادي( خاوقه س ي يشء .. حىت لو اكن ش ةكة ل 

 تسرت شيئًا خيه تظن س هنا مس تورة

 حمجةة خلكن

نظراهتا بدلل بني عينيه، حىت تنظر ملن حيدهثا جبرس ة، ختنقل 

 تةغهل هبا خرمبا يصحب الكَمها صوٌت حنوٌن خحواٌر دائفٌ 

نه زميل العةل  ا 

 !!خيف الهناية يه حمسوبة من احملجةات



 

 

 حمجةة خلكن

جتلس جبوار رايق العةل ختةكو هل من زخهجا، خختربه عن 

، س رسارها حىت يأ لفها ايةدس  بفتح قلةه خرمبا تعرف تفاصياًل دقيقةً 

خدردشة مويةل، تأ نس به خيأ نس هبا، لكنه يف الهناية لن 

يصحهبا ا ىل قربها، حىت لو اكنت عيناها عساًل خشفتاها 

 شهًدا،

 حىت لو اكنت ابنة القةر.

 حمجةة خلكن

تددل ابمس مس تعار ختةدس  اِلردشة .. خحتب .. ختنخرط يف 

 االقة .. ختتيعها ابنفعالت، خرمبا بعد س ن تنهتيي تقوم اتلبس

احلجاب ختذهب ا ىل الفقراء اتعطهيم الصدقة لتحجب عهنا انر 

 يوم القيامة.



 

 

 ترى ملاذا مل حيجب جحاهبا عهنا هذه الفتنة؟

 حمجةة خلكن

حنجرهتا لولةية خخيتفي صوهتا الغليظ اقط عندما حتدث 

الة ةاب، خينقلب ا ىل صوت القطط اتةدس  ابلنونوة عندما 

 !!متسك الهاتف

 ه بةحة س حيااًن .. انانة!خماهرة يه ل هنا تصحة

 ترى ملاذا يتغري الرتدد؟!

 س ليست نفس املوجة؟!

 صور رمبا رس يهتا خس راها خمرناها مجيًعا،

 جعلتين س امل يقينًا س ن هناك دلال،

خس ن معىن احلجاب احلق غري مفهوم، خرمبا ل يفهةه س يًضا بعض 

 الرجال!



 

 

 اهل هؤلء حمجةات؟

 س م هن حمجةات خلكن!!

 

***** 
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 ا حساس رائع

س ن س توضأ  خس قف يف خةوع اأ كرب اينرشح صدري ختقر عيين 

 ابلصالة.

  ا حساس رائع 

س ن س مري حبجايب الفضفاض مس تورة اكللؤلؤة املكنونة، ل هتةين 

نظرات ا جعاب اقدهتا بغطايئ؛ ل ن نظرة رضا من هللا عين 

 .تغنيين ختكفيين

 ا حساس رائع



 

 

اأ قيهل خيه راضية عين خس لتفت س ن س حنين اىل كف س يم احلنون 

خدعواهتا خترتق الفضاء لتعانق السحاب ختبسط س جنحهتا حملقة 

 خميهتةل لرب الساء ارياتح قليب

 ا حساس رائع

س ن يكون س يب دامئًا خفوًرا بأ داليق، خيثق يف ترصاايت خحبفظي 

مانة خرااييت للعهد اأ حفظ نفيس، ايدير ظهره خمييض  لل 

 نين عفيفةخيرتكين خهو مطةنئ؛ ل  

 ا حساس رائع

س ن تكون يل حصةة صاحلة حتلق معي ارنشف من رحيق القرس ن 

 .مًعا خنتذلذ حبالخة ال ميان مًعا، خمنيض اىل درخب الطااة مًعا

 ا حساس رائع



 

 

س ن س مسح بيدي اىل رس س اليتمي خس اني بساادي املسكني 

خس محل عن ال رامل اهلم الثقيل اأ كون معة هلم خقت الضيق 

 واًن يف ظلةة الطريقخضوًءا حن

 ا حساس رائع

س ن س حتفظ بلك عةارات احلب امجليةل اأ حتوهيا بقليب ميوًرا 

 ماهرة س مرية حىت حيررها زخج عفيف

 ا حساس رائع

س ن س مسح بكفي دمعة س مل، خس زرع ماكهنا ملسة س مل، اتةق 

 الابتسامة مريقها بني اِلموع اأ ارح ل نين س حسنت العةل

 ا حساس رائع

  موى خلالقي .. خل س حنين ا ل يف جسودي لريب.س ّل يزنل رس يس

 ا حساس رائع



 

 

ذا تأ خر ل يعين س نه لن يأ يت الك  س ن س امل س ن مواد الفرح ا 

 س منيايت قيد الانتظار خعند هللا لن تضيع س منيايت.

 ا حساس رائع

س ن ل س حزن ل نين خحيدة، االقةر خحيد خرمغ خحدته اهو س مجل 

 ما يف الساء.

 ا حساس رائع

س جلس هبدخء خس راع يدي ميهتةل ا ىل هللا، اتأ تيين السعادة، س ن 

اهيي اكلفراشة لو ماردهتا م هترب مين، لكنين بثقيت بريب 

 م تأ يت مواًا ختس تكني اىل س مراف س صابعي.

 ا حساس رائع

س ن س امل س ن ل يشء يس تحق س ن س تأ مل من س جهل موى ذنويب، 

 اأ لزم الام تغفار ايفرج هللا عين.



 

 

 ا حساس رائع

عل شيئًا اناًعا بيدي خس صابعي ،س م ةح الهيا س تصدق هبا س خ س ن س ا

س رمح هبا خس كتب هبا ما يرىض رىب حىت س جد ما يةفع يل ا ن 

امتنطقت يوم القيامة خحكت ابلتفصيل عن حس نايت خس يًضا 

 ميئايت اليت ارتكيهتا هبا.

 

 ا حساس رائع

س ن س شعر س نين اىل مريق الهداية حىت لو س ذنبت خقرصت 

دت ل نين هما تعرثت مأ صل ىف الهناية ل نين خس مأ ت خابتع

لهيي خحيييب ..  حلاح يف جسودي من ا  ادرتت الطريق خملةته اب 

 ريب.

 



 

 

 ا حساس رائع

لن س مجعه يف مطور ل ن للطااات ذّلة ل توصف خلاللزتام 

 .مقف س اىل من لكايت
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 ليتين كنت رجاًل 

 

خالهواء الةارد حىت س ركض خماء الوضوء ل يزال اىل جهبيت 

 يصاحف عنقي

 اأ توجه ا ىل القيةل خس راع صويت خس ؤذن

 هللا س كرب

 هللا .. مك هو مجيل!؟

 ليتين كنت رجاًل 

حىت س مري ميكًرا مخس مرات ا ىل املسجد القريب من بييت 

خاذلي س راه من اناذة مطةخي .. اتكون لك خطوة من خطوايت 

 حبس نة خمتحى عين ميئة خس هرخل خقليب يدق



 

 

مباكن دلف ال مام ابلصف ال خل خس مط شفتاي خس ان س قول اأ اوز 

 )س مني( اأ دندن مع املالئكة خس انل الرمحة

 ليتين

 ليتين كنت رجاًل 

راديت  حىت تنتظرين زخجة ميةة لك يوم س ختارها اب 

 مجيةل

 س حهبا

 ختكون عصةهتا يف يدي ختكون مكل مييين اتطيعين

مملكيت ..  تعد يل الطعام .. ختغسل مالبيس .. خهتمت بة ئون

 خهتئي يل الهدخء يف الةيت ل انم بعد معل مويل



 

 

مث س متيقظ اىل س دخنة كوب الةاي الساخن اأ رشف منه 

رشفات رسيعة ابم متتاع خس ان س شاهد التلفاز خيه جتلس جبواري 

 .. س لست ملاكً 

 ليتين كنت رجاًل 

شااًب عفيفًا .. تقيًّا س غض برصي خس حفظ جواريح ختظهر الهداية 

 خهجيي اىل قسات

 س مري يف الطريق خحيةين س هل ال رض خس صاحف امجليع

 خس انم قرير العني ل ن هناك حوًرا اني تزتيّن يل

 خما س حالهن من حور اني

 ليتين كنت رجاًل 



 

 

حىت س م تطيع س ن س توضأ  بسهوةل خيّس يف س ي ماكن .. الن 

س دلع جحااًب خلن س كةف شعًرا ل نين رجل .. مك هو مهل ايّل ا ن 

 كنت رجاًل 

 تين كنت رجاًل لي 

حىت س ركض اىل الةامئ خس حضك ببنطايل اذلي مأ مشره .. 

خس قهقه خل يلومين س حد اأ قفز يف ماء الةحر خس م ةح خس م متتع .. 

 ما س رخع ا جازة الصيف .. ا ن كنت رجاًل 

 ليتين كنت رجاًل 

يناديين الصغار )اباب( خيل حق الهيم رمغ س نين مل س محلهم تسعة 

خمل س غري هلم احلفاضات خمل س متيقظ من س شهر .. خمل س رضعهم .. 

 النوم يف ليةل ابردة ل حتضهنم خس محلهم

 ليتين كنت رجاًل 



 

 

ل مارس لك س نواع الرايضة اليت س حهبا خس متطي جواًدا س بيض 

 خس نطلق

 خس ماار هنا خهناك

 ليتين كنت رجاًل 

حىت ل يسخر مين س حد خخيربين دامئًا بأ نين انقصة عقل خدين 

 النار من جنيسخس ن س كرث س هل 

 ليتين كنت رجاًل 

 حىت س اتخر س ن ال نبياء خالرمل

 رجال .. خس نه ل يفلح قوم خلوا س مرمه امرس ة

 خلكن

 ل س ريد س ن س كون رجاًل ل يعرف لك هذه النعم



 

 

 ..خرمبا 

رمبا لو كنت رجاًل كنت مأ ظمل زخجيت خس هددها من س ن ل خر 

 بأ نين مأ تزخج الهيا

جلس س مام التلفاز خاحلاموب رمبا لو كنت رجاًل مأ انم خس  

 ابلسااات خل س صيل ابملسجد

رمبا لو كنت رجاًل كنت مأ انت ابلنساء اأ عكر عيين خس اسد 

 قليب اأ غفل خس هكل

 رمبا لو كنت رجاًل كنت مأ كون س اًب ل خجود هل

 س خ شااًب اتاهًا ضائًعا ل هدف هل

 س خ رجاًل خفيًّا رمغ س نه موجود

 امحلد هلل

 رس ةامحلد هلل س نين ام



 

 

 اللهم كل امحلد

 ا ن حسن تةعل املرس ة لزخهجا يعدل لك هذا

 ما زلت س ش تاق للةسجد

 ما زلت س متىن س ن س ؤذن

ما زالت نفيس تة تاق للفوز ابلصف ال خل يف جااة دلف 

ال مام ل مط شفتاي خس ان س قول دلفه )س مني( ايوااق تأ ميين 

 صوت املالئكة اتغةرين الرمحة .. اللهم كل امحلد.

 

 

 

***** 
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  ا حساس رائع

 "اجلزء الثاين"

 

س ن هترب من مهوم دنياك، خهترخل ختتوضأ  بأ برد ماء، مث 

حتتويك جسدة اهتةس دمعتك ختةوح هبةك، خيُسةع صوتك يف 

الساء، اتعراك املالئكة، ختعمل يقينًا س ن الرحمي يسةعك .. 

 اينرشح صدرك.

 !ا حساس رائع س ن تناجيه خحدك 

 

 ا حساس رائع



 

 

س ن تقف هناك خاللك يف هيةة ينتظر، السكون يعم املاكن، 

خس نت حائر، تمتمت ابِلااء خترجو من الرمحن س ن يسرتك، ختسةع 

س صواهتا خيه تتطاير من بعيد، خمير بعضها جبوارك ايقةعّر 

بدنك، خجفأ ة تراع ذرااك ختفتح يدك ختتلقى حصيفتك بميينك، 

ئكة ختناديك اتُّس نفسك، ختبهتج رخحك، ختسعد بك املال

 بصوهتا الرحمي س ن تقرس  .. كتابك!

 ا حساس رائع

س ن تتوب من ذنب تعراه...عقكل يعراه، خقلةك يعراه، خبدنك 

يعراه، مث تُفاجأ  يوم احلساب خقد س رىخ حييةك الرمحن اليك 

مرته .. خذكرك به! خس نت ل تذكره .. خقلةت ميئاتك حس نات، 

من جديد )بتوبة(  خحميت اذلكرايت .. ا حساس رائع س ن توِل

 ختعيش داًِلا يف اجلنة

 ا حساس رائع



 

 

س ن تراجع نفسك، ختفتش يف حقيةة ذكرايتك عن بصةة من 

بصاتك، ختوقيع دخنته اىل نفس تتأ مل، اتفاجأ  س نك ارجت عن 

هذا، خمددت دين هذا، خس حضكت هذا، خس معةت هذا، 

خس لبست يف العيد هذا خهذا، اتعود تكل اذلكرايت خس نت هناك 

تقلب يف جسل حس ناتك .. ا حساس رائع س ن تس ةقك .. 

 !احلس نة ختنتظرك يف اجلنة

 

 ا حساس رائع

س ن ترى احلوض، خس نت عطةان .. ارتكض ختركض .. يزامحك 

 الةعض خيداعك س خرخن، اتةيك خترصخ من هول ما تراه،

 خجفأ ة تناديك املالئكة،

 خيرشق خجه النيب صىل هللا اليه خممّل ايعراك ختعراه!!



 

 

 مل تره من قيل .. لكن تعراه! خس نت

 ختةق الصفوف س مامك ختتقدم هبدخء

مث ميد يده الرشيفة ختالمس كفه برشتك، خيسقيك اال تظةأ  

 !بعدها س بدا .. ا حساس رائع س ن تلقى النيب

 

 ا حساس رائع

س ن ينادي مناد "اي س هل اجلنة "ا ن لمك عند هللا مواًدا، 

 اتغةاك الهيةة

 مواٌد مع هللا ! 

 ع الرمحن جل جالهل !لقاء م 

 خمن س ان حىت س لقاه .. م ةحانه !



 

 

اتسري يف موكب خس نت ارح خضاحك مس تبرش، ختراع رس مك، 

ختفتح عينيك اليت مل تفتحها س بًدا يف حرام، ايكةف احلجاب 

اتنظر .. خترى .. ختتأ مل .. خحتب ما تراه .. خترجتف .. 

خختةع .. خحتس حالخة ما س حسس هتا هبا من قيل .. خل 

تس تطيع س ن تغةض عينيك خل حىت س ن حترك رس مك .. بل 

س نت اعاًل ل تتنفس .. خهترب من عينيك دموع مة تاقة لرتى 

 !ما تراه .. ا حساس رائع س ن ترى خجه هللا .. اي هللا

 

 ا حساس رائع

س ن تة تاق ا ىل هللا، اتة تاق ا ىل الصالة؛ ل هنا خقوف بني 

 يديه،

 ختة تاق لقراءة القرس ن ل نه الكمه،



 

 

 ختة تاق لليل ل نه ايه يناديك،

 ختة تاق للهنار ل نه ايه يعطيك،

 ختة تاق لصوت ال ذان ل نه نداؤه،

 ختة تاق للنيب ل نه حييةه،

 ختة تاق للجنة ل ن اهيا رؤية خهجه الكرمي،

نه لقاء هللا  ختة تاق للةوت ل نه لقاؤه .. ا حساس رائع .. ا 

***** 
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 اىل الهامش

 

نسطر الهوامش، رمبا نرتكها دالية، خرمبا تعلةنا يف املدارس س ن 

نُعمّلِ الهيا، خس حيااًن نكتب خبطوط صغرية خس قالم ابهتة بعض 

 املالحظات، خالكثري من الرشح!

خاىل هامش احلياة، خدلف الوجوه اخملتبئة يف س راكهنا، خاليت 

 ننىس كثرًيا س ن نقرس ها، مطرهتم احلياة.

 

الناهبتني خس نت متر اليه بعطرك هو .. يراك لك يوم، بعينيه 

الفتان، خمقيصك الفاخر، خرمبا يرن هاتفك العجيب اتطرب 

س ذنه، يغةض عينيه للحظات خيس تنةق بعةق، )هللا( يقولها 



 

 

خهو يةتسم برباءة ممتنيًّا لك ما عندك، خرمبا يةعر بةعض 

احلّسة عندما ختتفي من س مامه، ليتك نظرت اىل الهامش 

خس هديته زجاجة عطر، خشيئا مما عندك ..  خس لقيت اليه السالم

 ل نه شاٌب مثكل.

يه ..تعرف يقينًا س ن هذا صوت خطواتك، خرمبا خُترج رس مها 

املزدمح ابل حالم من زاخية ابب غراة الفراشة لرتاِك خس نِت 

تددلني من ابب الرشكة، ارتاع حاجيهيا خيه تتأ مل حذاءك، 

العقد اذلي  ختةتسم خيه تتوه بني س لوان عةاءتك، خخيطف

حلق حول رقيتك نظراهتا للحظات حىت تنتيه للقهوة خيه 

ترتفع اتّسع ختطفئ النار قيل س ن تأ لك قلهبا احملرخم، ليتك 

نظرت اىل الهامش خابتسةِت لها، خس هديهِتا ثواًب خعقًدا 

 خحذاًء،خذكرى مجيةل.

 



 

 

هو .. يقف لك يوم عندما يسةع صوت م يارتك، خهيرخل 

يدك، خحيةل س يًضا س كياس الفاكهة، يصعد ليحةل احلقيةة من 

هبدخء خخبطوات انمعة دلفك اىل اِلرج، تصالن س درًيا 

ختعطيه جنهيًا خخيتفي من س مامك .. خخيرج ا ىل الةارع حىت 

تتيخر راحئة الفاكهة من ثيابه قيل س ن يعود مفهل اهو خيىش س ن 

يةةها اىل ثيابه خهو حيةهل، ليتك نظرت اىل الهامش خرس يته 

هيز مقيصه يف الهواء لتتيخر راحئة التفاح .. خس هديته كيًسا  خهو

 خلو مرة خاحدة.

 

يه .. تأ يت لك س م ةوع ختساادك، حتةل املراتب، تزيل ال تربة، 

تنحين ختنظف حتت س ريكة غراة املعيةة، خها يه تنرش ال ن 

مالبسك، ختغسل بيدهيا هذا القةيص ال نيق لبنك خاذلي 

تظل تنتظر ختنتظر، كيًسا كةرًيا حيتوي ماملا متناه ابهنا، خم  



 

 

بعض مما كرهمت من ثياب ضاقت اليمك س خ هبت حىت لوهنا، 

ليتك نظرت اىل الهامش خس هديهتا شيئًا قدميًا خشيئًا جديًدا مًعا 

 يف كيس خاحد، بفرحة خاحدة.

 

هو .. ليس خم ميًا خليس س نيقًا، خليس من اائةل كةرية، خل 

راه، لكنه يدرس معك يف اجلامعة يعرف من اِلنيا ما س نت تع

ذاهتا، خةجلس ببسامة حاهل جبوارك س حيااًن اتةتعد س نت ختقرتب 

من س حصاب املقام الرايع، يمتىن حصةتمك س نت خمن معك، ليس 

مةًعا يف يشء اهو عزيز النفس، لكنه يةكو الوحدة خليس 

ذنةه س نه هكذا، ليتك نظرت اىل الهامش خابدلته النظرات 

ت السالم خازت ابلرمحة تتزنل اليكا خس نت حتةه للحظة خس لقي

 )يف هللا( .

 



 

 

يه .. جتلس لك يوم يف املاكن ذاته، تنادي اليك لتةرتي 

مهنا س ي يشء، تةتسم كل ختةالغ يف احرتامك لعكل ترضهيا، 

الةعض يقف خيةرتي خل يناقةها يف احلساب، خالةعض 

نقود خيه تتحرج يُسِةُعها ما ل تود س ن تَسَةُعه مث يلقي لها ال 

ن مجعت لك ما تكس ةه خضاعفته،  ختتأ اف من اعلته، يه خا 

لن يصل اجملةوع لمثن هاتفك النقال، خل لمثن نظارتك، ليتك 

نظرت اىل الهامش، خاشرتيت مهنا شيئًا، خانخلهتا النقود 

ابحرتام ختأ ملهتا خيه تقيلها ختضعها اىل رس مها ختُسِةُعك اِلااء 

  رش املرض.ابلسرت، خس ن يكفيك هللا

 

هؤلء .. مائق الس يارة، خاامل النظااة، خاراش املكتب، 

خاخلادمة، خس مفال الةوارع، خاخلةاز، خالكهرابيئ البس يط، 

 خالس ةاك،



 

 

 ليس ذنهبم س هنم بسطاء، خليس ذنةك س نك غين خس نيق خمتعمل،

خلست س نت من يقسم ال رزاق، خليس مطلواًب س ن نتأ مل من 

 النعةة،

 قط س ن ننظر اىل الهامش،بل حنن حنتاج ا

لعلنا نرامه بوضوح، انتقامس معهم الفرحة، اتحل اىل قلوبنا 

الربكة خنتوقف عن الةكوى بأ ننا رمغ النعم ل نعرف معم 

 السعادة،

ل ن يف احلقيقة .. السعادة ختتئب هناك دلف خجوههم 

 البس يطة،

ذا .. نظران اىل الهامش ل ا   .خلن نراها خنةعر هبا ا 

***** 
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 ا حساٌس رائع

 "اجلزء الثالث"

بيتك،  عندما قررت س ن تصيل الفجر يف املسجد القريب من

تحت الةاب خبقيت ماهًرا حىت تفوز هبذا الرشف العظمي، خا 

  يف قلةك.مث رست يف هيةة، خابتلعك الظالم لييضء نور هللا

عت خطوة خطوة خيشء ما يتحرك يف صدرك..نعم حيث خض

 يدك ال ن. 

 ا حساٌس رائع

ينة، ختزنلت عندما حتّدث الة يخ اىل املنرب خقد غةيتمك السك 

نفسك،  اليمك الرمحة، خس نت تنصت لوصف اجلنة ااش تاقت

 خدمعت عينك ل نك حتةه م ةحانه. 



 

 

 ا حساٌس رائع

ةعرين عندما نويِت الصوم تطواًا يف غري رمضان، خها س نت ت 

يت ابلتعب خقليل من العطش، خخهنت س مرااك خام تلق 

اطارك، اأ مسكت المترة خخض للحظات حىت عهِتا جاء مواد ا 

 اىل مرف لسانك خم ةقهتا ا ىل مفك اِلموع. 

 ا حساٌس رائع

ه، مغةًضا عندما قلهتا ل خل مرة ل خيك يف هللا خس نت حتتضن

امت اهيا مًعا هلل، لعينيك بيامن تتصفح يف ذهنك لك حلظة اقرتب

  س حيك يفعندما مهست اىل كتفه خقلهتا بصوت مرتعش...ا ين

 هللا. 

 ا حساٌس رائع

ليه، اهرخلت لتسةع تالخ  ة داشعة خ عندما حننت ا ىل الرجوع ا 

فسك عةت يف رحاب س ية، ختنقلت بني حرخاها خرقت ن 

القلب  اس ةقت رخحك للجنة، خماات هبا خاقرتبت شغاف

 من جدراهنا، ايكيت خبكيت...مث بكيت. 



 

 

 ا حساٌس رائع

ل خهجه لعندما محلت اىل كتفيك ذاك اليتمي، خحضك خهت

ها، خس نت الربيء خصاحفت عيناه عينيك خبريق الفرحة ميل  

 ترضيه .

 ا حساٌس رائع

اره خكتفك عندما معيت يف اخلري مع س خيك بعد س ن خقفت جبو 

 للساء مًعا يف كتفه، خجسدت جتاخر جهبتك جهبته، خراعامت

 دعوات اختلطت ختةابكت خصعدت مس تجابة. 

 ا حساٌس رائع

ديه م ةحانه، ختة تاقني للوقوف بني ي عندما كنِت تنتظرين

ق الفضاء ترتقيني  نداء الصالة خذاك الصوت الرائع خهو ية

ادتك،خهيز السكون اينتفض قلةك خهترخلني ا ىل جس  

 اتكربين يف خةوع..هللا س كرب.



 

 

 ا حساٌس رائع

تقت جلواره خاش  -صىل هللا اليه خمملّ  -عندما س حيةت لقاء نبيه

نفسك  قوهل خاعهل، خغارتخس حيةت خهجه، خس جعةك صنعه خ 

فه ايكيت.ل نه حن اىل الصحابه، خمتنيت س ن تةم خ تقيل ك  

 ا حساٌس رائع

س نه م يغفر  عندما تأ ملت ل نك عصيته، خام تغفرت ل نك عرات

فسك ختبت كل مّث مرت اليك، خس يقنت س نه س همكل! اانَكّست ن 

ليه.  .ا 

 ا حساٌس رائع

ولها حت من بعيد الكعةة اطفت حلعندما خصلت ملكة خ

 .م ةًعا خهرخلت خمعيت....خبكيت

 عندما اش تقت لرؤية خهجه

 عندما س حيةته

 عندما رس يته يف لك يشء

 ا حساٌس رائع



 

 

 يف لك حلظة توِل اهيا من جديد

 ل نك حتةه.

 

****** 

 الفصل الثالث

 "موق السعادة"
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 الزهرة الةيضاء

 

بنور اي زهرة بيضاء ارتوت ابنة ال مالم  ؛ ايحييبيت يف هللا

اصارت ماهرة كاء  ،خنةتت يف بيت ااشق للقرس ن ،الرمحن

 املطر خحاكت يف نقاهئا لون احلليب خضوء القةر.

تةقى الزهور اىل مر العصور تنفح ابلعطر ختفيض اىل الكون 

جاًل، اتلهم الةعراء انسةع عن جالها ما يأ دذ مبجامع قلوبنا 

 خعقولنا

 ..اتتداق السعادة خمتل  الوجدان 



 

 

تةقني س نت يف بيت س بيك اكلزهرة الةيضاء، تتفتحني لك يوم خ 

لتنرشي راحئة الرب اىل كفه احلنون، خمتسحي برمحة اىل كتف 

س مك خمتييل برس اة اتسعدي س ختك، تذييب الفوارق، خمتسحي 

 .اِلموع، اأ نت زهرة

خللزهرة كرامة، اهيي ل تنحين س بًدا خجالها يف ام تقامهتا خابهتالها 

الساء اال تتفتح س خراقها ا ل يف ضوء الةةس اِلامئ لرب 

 الواحض ،خهكذا س نت.

خللزهرة حياء اهيي تلةمل س خراقها براق اتتسرت بعفة حىت يأ يت 

الربيع .. خهكذا س نت يف جحابك حىت يأ تيك زخج صاحل ايأ يت 

 الربيع.

خللزهرة جذخر قوية اثبتة يف ال رض الغنية، اهيي متيل مع 

 تقتلعها س بًدا اهيي حتهبا خالكون لكه حيهبا النسات الرقيقة لكهنا ل



 

 

خهكذا س نِت اامةئين جفذخرك اليت تةعةت يف ابمن ال رض 

 خةواًا للرمحن ،

خحبثت بني اتات الصخور عن ال ميان م تظل دخًما كل الثةات 

 خيه ال مان

خللزهرة تواضع، اهيي رمغ تفوقها خجاهرييهتا ختغلهبا اىل لك 

هنا ل تتعاىل اىل ال خرين خل  االمات امجلال خرموزه س ل ا 

 تةعرمه بتفوقها الهيم .

 اهيي تلفت ال نظار هبدخء خيف مصت .. ل هنا زهرة خهكذا س نِت.

خالزهرة كرمية اهيي ل تةخل حىت اىل س خراقها اخلرضاء اتتصدق 

الهيا لك يوم بقطرات الندى اتسقهيا، ختتصدق الينا براحئة 

 ِت.زكية اتسعدان ختةفينا .. خهكذا س ن



 

 

خالزهرة هادئة رحمية اهيي تمنو بةطء، ختُطّل براق حىت ل 

تفاجئنا .. شيئًا اةيئًا لزتداد يوًما بعد يوم نضًجا خجاًل خرخاة 

 لتكمتل اتعجةنا خحنهبا ..

خهكذا س نِت .. اال تتعجيل ال نوثة خاصربي س يهتا الزهرة خلتعطي 

 لنفسك ارصة ليكمتل جاكل بلطف شيئًا اةيئًا .

تقفزي قيل ال خان من مرحةل ل خرى اتفويت اىل نفسك خل 

الكثري من اِلرخس تتعلةيهنا من احلياة خالكثري س يًضا من متعة 

 احلياة خاملرح خالفرح اللك مرحةل من حياتك متعة داصة .

خل تظين س بًدا س ن ال نوثة يف ارتداء الكعب العايل خس محر الةفاة 

 خالثوب الضيق ..

الطةاع خهدخء يف تناخل س مور احلياة بل يه مزجي من رقة 

خذخق رايع يف اختيار لك يشء، ليس اقط ال لوان خاملالبس 



 

 

بل يف ال ااكر خاللكات، خس دالق رايعة خثقااة خامعة، خامل 

 بلك ما يريض هللا.

اكوين دامئًا زهرًة بيضاًء ماهرًة نقيًة خاحتفظي بعطرك حىت 

 يأ تيك الربيع.

 

***** 
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 حالماارس ال  

 

 اكن اي ما اكن يف قدمي الزمان

ل بذكر النيب وحيل لخ  ليه الصالة خالسالما  الالكم ا 

هتدس  الصغرية يف اراشها، خقد امتسلةت معها خصالت شعرها 

ختفرعت اىل خمادة خردية اللون حول خهجها القةري الربيء، 

قيل  حاكيةاذلي ام تقرت ايه نظراهتا الربيئة، خيه تس متع ا ىل 

 النوم من جدهتا،

 اتةدس  العجوز الطيةة بغرس املعىن منذ الةداية.



 

 

ختغزل معها قصة حب مجيةل، خبصوهتا احلاين اذلي صاحيته 

ة لطيفة، تصف لها كيف اكنت ال مرية مجيةل، خكيف ال ن حبّ 

س حهبا ال مري من س خل نظرة، خكيف ركض حبصانه ال بيض، خمد 

هنا الرائع، خانطلقا مًعا ا ىل ذرااه القوي خمحلها س مامه بفس تا

القلعة، خيف حلظة حاسة تةرت امرتمال الصغرية يف اخليال 

 جبةةل حفظناها مجيًعا.

 خااشوا يف تةات خنةات خدلفوا صةيان خبنات،

 ختوتة توتة دلصت احلدختة،

 حلوة .. خالال ملتوتة؟

 اتةدس  الصغرية بأ خل حمل...

 ختةدس  يف تكوين صورة لفارس ال حالم

 هو القوي؟!هل 



 

 

 س م الوم مي؟!

 س م قوي الةخصية؟!

 س م الرخمانيس؟!

 س م املتدين؟!

 س م الرثي؟!

 س م لك هذا س خ الةعض من لك تكل الصفات؟

حارت الةنات بني قصص هذا الفارس )الةامر حسن( خمت 

 احلُسن خامجلال

عنرت خعةةل، رخميو خجولييت، قيس خليىل، ملاذا متحورت 

 !احلياة حول هذا الفارس اقط؟



 

 

خصارت الفتاة تنتظر خصوهل اىل ابب اِلار لريكع اىل ركةة 

خيراع قامته اىل ال خرى خميد يده خميسك كفها براق ليخربها 

 س نه خصل

ل بعد  لل مف ل تدرك الفتيات س ن هذا الفارس خمهي خخيايل ا 

 اوات ال خان

خلل مف بعضهن تصحةه معها بعد زخاهجا ختظل تقارن بينه 

ال دري دامئًا املةاراة خيةعل اارس ال حالم خبني زخهجا ايخّس 

الومهي النار يف قلهبا ايحرتق، ختغفل عن الواقع خل ترى الكزن 

اذلي بني يدهيا، ل هنا هامئة خمفتونة خخمدخاة، تظن س ن ال صلع 

خالرايع خصاحب الةعر اجملعد خالهادئ الطيب، ليس اارًما 

 لل حالم

حيصل اىل الةهادة  خلل مف هناك من تراض االاًن ل نه مل

 الفالنية



 

 

 خاالاًن ل ن س نفه كةرية،

 خاالاًن ل نه بدين،

 خاالاًن ل نه س سر،

 خاالاًن ل نه ليس همندًما، س ما هذا اليس مةييًا،

 خهذا االح، خهذا ل يرتدي س حدث صيحات املوضة،

 م ةحان هللا!

 اكل اارقة اس مودً  لون برشته م يدان موىس اليه السالم اكن

 احلكمي س يًضاخلقان 

 ليس السواد عيًةا

 ؛الفارس حقًّا



 

 

التقي النقي العفيف الرشيف، اذلي نةأ  يف عةادة هللا ختعطر 

 مباء الوضوء، ا ن س اتك تأ يت قيهل املالئكة،

ن تركك يرتك دلفه ذكرى ميةة،  خا 

 تةعرين ابلنور يف خهجه خهو ينظر،

 ختلةسني حمةة هللا يف س لفاظه،

شفتيه عندما يتحدث، خيف لك حواراته تتناثر التسابيح اىل 

الةكر خال جعاب خالطلب خالرجاء خالاعتذار خالوداع خاللقاء 

 لكها عنده س لفاظ رابنية،

 ا ن س اتك اأ نت ملكة ل نه يتوجك س مرية يف مملكته اخلاصة،

م يغض مراه عن لك جال خينظر اقط ا ىل عينيك، مل يذق 

 عراه،قيكل حالخة لهذا اأ نت الطعم الوحيد اذلي ي



 

 

رمبا ليس غنيًّا لكنك س نت الغنية ا ن اكن زخجك، رمبا ليس 

 شديد الومامة يف نظرك

لكن هللا حيب خهجه اذلي مل ينظر به ا ىل معصية، م تعراينه 

من لك يشء ل نه حقًّا اارس، هو من س حصاب يومف 

قامئ يف  الصديق، خلو مررت يوًما ابملسجد م تعراينه ل نه ختد

 املسجد،

ليه مخس مرات ليةعر س نه ل يزال حيًّا يرتك قلةه هن اك خيعود ا 

خس ن دقاته ما زالت تس ةح خل ن قلةه هناك، س نت متسكنني 

 قلةه لتسااديه حىت يس متر يف السعي ا ىل هناك،

حيث السكينة، حيث ينادى للصالة، قد ميكل الةاب خهًجا 

 خم ميًا خلكن .. قيَّحته املعصية،



 

 

الرجال حىت تس تطيع س ن ختتار  ل بد س ن نعمل بناتنا كيف تُقمَيّ 

 يف زمن اختلطت ايه املفاهمي،

 خيةقى اارس ال حالم حلًةا يأ يت بعد الزخاج

 . عندما يتحقق يف الزخج الصاحل س ايًّ اكن شلكه

لقد س صةح الزخاج صفقة، ختفنن الةعض يف ابتاكر مريقة 

جديدة جلدل لك شاب يطلب العفاف، اترة بغالء املهور، خاترة 

قامة حفالت الزخاج يف س ماكن لو تأ ملنا قليال  ابلتصةمي اىل ا 

خةور خزمرة من العصاة، ( للدان س هنا ل ختلو من خجود )ابرلتأ ك

م نكره تكل الفنادق الالمعة ل هنا مومن يعىص هللا عّز خجل 

 ايه،

 خل س دري ملاذا لك هذا التاكلب الهيا!



 

 

ةع خاترة مبطالب مادية لو ظل هذا ال جري )س قصد العريس( ةج

خيطرح لك ما ميلكه ابل ضااة ا ىل مثن مالبسه لن حيصل اىل 

 هذا املةلغ املطلوب لقاء ا مالق رساح الرهينة )س قصد العرخس(

خلل مف يظن الةعض س ن ماكنة الزخجة يف قلب زخهجا تقاس 

 مبدى تعةه يف احلصول الهيا،

 خس ن السهل خاليسري زخاهجا خالقليل همرها م تكون

 رخيصة!

 س خيت؟ ترى مك مثنك

 ما القمية اليت تقيلني هبا لقاء لقب

 ؟زخجة صاحلة

 خبمك تةرتي زخجة صاحلة س يخ الكرمي؟

 للزخاج معىن معيق اهو



 

 

راقة العةر خحصةة اِلرب، خرمبا يطول الطريق، االزخاج ليس 

اقط، خليس اارًما لل حالم اقط، هو رشكة  ااس تااًن س بيضً 

ماكن اهيا لتةادل خرحةل ل بد من التفاق لتكون مواقة، ل 

ال دخار، خلن تقوم ا ل ابلتفامه، ال مهم ال اىل ل كرثها صرًبا 

خاحتواًء للطرف ال خر ل نه حيةه، رمبا هو متاًما كتكل اللعةة اليت 

كنا نلعهبا خحنن صغار عندما كنت متسك بيدي صديقك 

 خيقيض هو اىل كفيك ختةدس  معه يف اِلخران خاِلخران،

س حيااًن، تاكد س ن تقع ايةدك، خيف اِلخرة اليت رمبا خيتل التوازن 

 ،تلهيا تكون س نت ال قوى اتةده عندما يقرتب من السقوط

لو تركت يده لن يرتكك ل نه يقيض بقوة اىل كفك املفتوحة، 

ايداعك لال مساك به مرة س خرى، لهذا ل تلعب هذه اللعةة ا ل 

ا مع صديق صدخق، ل نك ل تتحةل مقلًةا خسيًفا منه، خرمب

 يوجعك السقوط اىل ال رض اتةقى ا ىل ال بد



 

 

 لكهنا تةقى لعةة!

س ما الزخاج اال يصح بأ ي حال من ال حوال س ن يكون لعةة، 

 ليس لعةة

هناك من ال ش ياء ما ل يةرتى اتذكرخه، ختنازلوا يف املقابل عا 

 حيتاج للكثري من املال ليةرتى،

 قال صىل هللا اليه خممل:

ذا جاءمك من ترضون  ل تفعلوه تكن ))ا  دينه خدلقه ازخجوه ا 

 اتنة يف ال رض خاساد كةري((

 رخاه الرتمذي خغريه

 

******** 
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 س خراق الورد

 

مأ نرث س خراق خردات حيايت بني السطور، رمبا حنينا لتكل 

اذلكرايت، خرمبا ل نين س امل يقينًا س ن لك خاحدة منكن م متر 

 .مبثلها يوًما ما

خمرحيت الةيضاء خل زلت س ذكر كنت س رتدي مقييص ال بيض 

هنا مدرم يت  تنوريت الزرقاء .. ا 

كنا ننتظر بداية العام اِلرايس بلهفة، راحئة س خراق الكتب 

اجلديدة، جتليد الكراريس، احلذاء اجلديد ال مود، تكل ال قالم 



 

 

اجلديدة اليت نتخريها بعناية خحنن نةرتهيا خك هنا يه اليت 

 !م متنحنا املعراة

ا صوت خطواهتا .. تك تك تك، ا هنا معلةيت لن س نىس س بدً 

احلةيية )س بةل مىن( س خ )ميس مىن( كا حتب بعض صديقايت س ن 

 .تناديهنا

اكنت تدرم نا اللغة العربية خبني درس خس خر اكن ل بد من 

 .تلةيح .. خابلتأ كيد نصيحة

لن س نىس س بًدا اس تاهنا ال خرض امجليل، خاعاًل هو اكن مجياًل 

خس ظهنا اكنت تعمل ذكل ل هنا اكنت تعتين بلك يشء الهيا .. 

 !عندما ترتديه .. حىت العطر

عطًرا قوايًّ يداعب س نفي خيه متر من بني الصفوف قارئة لفقرة 

 .من اِلرس، س خ مقرتبة مين لتسأ لين اأ جيب، س حيةهتا كثرًيا



 

 

خمن هيةة يف قلوبنا خاحرتاًما لها يف صدخران مل نمتكن من 

 !س يط جدا، يه ل تطةق نصاحئهامواهجهتا بيشء ب 

اهيي تهناان عن ارتداء املالبس الضيقة خخضع مساحيق 

التجةيل خختربان س ن هذا حرام خهذا ل ةجوز خيه تضع العطر 

 !ختددل الينا متأ نقة بفس تان ضيق يربز مفاتن اجلسد

 حىت س تت حلظة س ظهنا لن تنساها س بًدا، حني مأ لت تلةيذاهتا

 )ما رس يكن يّف؟(

ا اكنت تنتظر مدًحا .. اقامت اتاة جريئة خس دربهتا ابحلقيقة خس ظهن

.. 

 ..س نت ل تطةقني ما تنصحينا به 



 

 

خبني شهقات الةنات خنظرات التعجب من بعضهن، خبعض 

مهسات خحضاكت مكتومة مرت حلظات خدق اجلرس خانهتت 

 ..احلصة، خمرت س ايم خاكنت املفاجأ ة 

رشحته يف حياهتا،  خصلت الرماةل، خلقنتنا معلةيت س مه درس

س ن تكون يه من غضب خمل تعنف الفتاة، خمل تتكرب اهيي مل ت

 ايعد س ايم س تتنا هبيئة جديدة! تتعمل منا،

اضفاضة، خخدعت  اجحااًب موياًل خمالبسً  ارتدت معلةيت  

مساحيق التجةيل خزجاجة العطر عند خرخهجا من الةيت، 

خيةدخ س ن هناك من اكن يرتقب تكل اللحظة، اقد دق ابب 

 .بيهتا شاب صاحل خخطةت هل .. خارحنا مجيًعا

 ..ال ايم  تكللن س نىس س بًدا 

 عفًوا معلةيت



 

 

 ا زال رشحك مس متًرا....مفمل ينتِه اِلرس بعد

****** 
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 السعادةموق 

 تساءلت للحظات ما معىن السعادة؟

 خما مذاقها اي تُرى؟

لهيا؟  خهل س ان خصلت ا 

 خس ين س حبث عهنا؟

 اي ترى بمك كيلو السعادة؟

 خس ين هو السوق ل شرتهيا!!



 

 

 س تعلةون

قفزت ا ىل ذهين صور كثرية لكها ل شخاص اىل خجوههم 

 ابتسامة..

 مقة السعادة لطفل قطعة من الة يكولتة الفاخرة.

 ة السعادة لعجوز س ن خيربها س حٌد ما بعد س ن يتذخق معاهمامق

يدك س لكك مظةوط خس خر حالخة(  )هللا تسمل ا 

مقة السعادة لفتاة يف السادمة من معرها اس تاٌن خامع تدخر 

 ختدخر ليدخر معها س مام صديقاهتا.

مقة السعادة لغالم يف العارشة س ن حيرز اريقه املفّضل هداًا يف 

 مياراة ماخنة.



 

 

مقة السعادة ل ب ميب س ن ينجح ابنه بتفوق يف الثانوية العامة 

خس ن يصةح س مول منه خرمبا س قوى منه خابلتأ كيد س غىن منه خس ذىك 

 .كثرًيا

مقة السعادة ل م مجيةل س ن يطرق ابَب بيهتا عريٌس خم مي خصاحل 

 ليخطب ابنهتا ختراها ابلفس تان ال بيض.

 تكون س ن لسعادة للك اتاة اىل خجه ال رضمقة ا

 عرخًما حلوة بفس تان س بيض .

مقة السعادة لعرخس جديدة س ن تعرف س هنا حامل يف شهرها 

 .ال خل

 مقة السعادة لةاب مةوح هو س ن حيقق ا جناًزا يف معهل

 مقة السعادة للك حمب س ن يزتخج حبةييه.

 يف زخااي س خرى اىل هامش احلياة خيف ماكن ما..خهناك...



 

 

ركنًا داائًا يف حديقة ليختئب  مقة السعادة لةاب اقري س ن ةجد

 خيةيت ليلته ل نه ل ميتكل بيتًا.

مقة السعادة ل م تعةل دادمة يف الةيوت س ن تكتةف ربّة الةيت 

 س ن بنطال ابهنا متّزق لتخلعه عنه ختعطيه لها ليفرح ابهنا.

بقةيش حمرتم من يف مطعم مقة السعادة لفراش س خ اامل 

من ن رشاء نصف كيلو خشص ميب حين اليه، ارمبا يمتكن م

 لحم ليطعم س خلده.ال

مقة السعادة لطفل من س مفال الةوارع س ن يقوم صاحب حمل 

عطائه قطعة الكعك اليت قىض  احللوايت ابلعطف اليه خا 

زجاج احملل ب خهو يلصق س نفه الصغريمااات مويةل يف تأ ملها 

 الفاخر.



 

 

متي مقة السعادة لفتاة بس يطة س ن يكرهما هللا خجتد ظّل رجٍل حت 

ليه بدل من تلطةها بني خظيفة خس خرى هُتان اهيا  به ختلوذ ا 

 مقابل جنهيات ل تسةن خل تغين من جوع.

مقة السعادة ملريض س ن ينظر الطةيب ا ىل ال شعة س خ نتاجئ 

التحاليل خيةتسم خيقول هل .." س نت ملمي" خيمت امتيعاد ا صابته 

 !خطريمبرض 

 

 راها ا ل عندما نفقدهااحلقيقة س ننا مغةورخن يف نعم خل ن

 امحلد هلل اىل نعم تسكننا خجنهلها.

 كن معيًدا

 خداك من اِلنيا

 اارح بنصيةك خما معك خما عندك خقل اي رب اْرِضيِن 



 

 

 خموقها كةري خيه ابجملان... السعادة موجودة

 لكننا ضللنا الطريق.

***** 
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 اك.....خهنهناك

 

تلكم .. الكمه حلٌو ل هناك من ل يتلكم كثرًيا .. خلكنه ا ن 

 يُنىس.

 خهناك من يتلكم كثرًيا .. خلك الكمه ثرثرات تُنىس.

 خهناك من ل يَظهر كثرًيا .. لكنه حارٌض ل يُنىس.



 

 

 خهناك من هو حارض لك يوم .. لكنه ا ن التفت .. يُنىس.

ل القليل .. لكن س اعاهل ل تُنىس.  خهناك من ل يفعل ا 

 ن خخيرب بأ اعاهل .. اُتنىس.خهناك من يفعل الكثري .. امي

خهناك من ل خيطئ كثرًيا .. لكن س خطاءه مؤملة ..س لهما ل 

 تُنىس.

 خهناك من خيطئ كثرًيا .. لكننا نساحمه ل ن س اضاهل ل تُنىس.

 لكها مساحات يف القلب خالقليل اقط حيتل مساحة ل تُنىس!

 خما تزال تغربل لنا ال ايُم من نعراهم،

 س عيننا، ايسقط الةعُض من

 خيتيخر الةعُض هراًب منَّا،

 خننفخ الةعَض يف الهواء نفوًرا مهنم،



 

 

 خالةعض يقرتب عندما مندحه خيبتعد عندما ننصحه!

 خهناك من حيةنا ل ننا نوااقه .. خالةعض يكرهنا ل ننا خنالفه.

 خنطئ انسةح للةعض س ن يقرتب س كرث من الالزم ..

 ايفقد ماكنته. اينىس الاحرتام خيتخطى اخلطوط امحلراء

 خخنطئ عندما ل نالحظ رخاة الةعض انفقد ماكنتنا ِلهيم.

 الةعض حيذف اارق العةر خيظن نفسه ال عقل ايتةجح.

 خالةعض حنذف اارق العةر احرتاًما لعقهل اينجح.

 نصادق س نفس نا يف صدخر ال خرين عندما نرى مودهتم ل رخاحنا.

يف قلوبنا النابضة هلم خميوت الةعض ايرتك اراغًا مؤملًا حمفوًرا 

 ابِلااء.



 

 

نسان ..  خيعيش الةعض بيننا خهو يف احلقيقة اراغ نظنه لوهةل ا 

 خنتحقق اال تظهر هل مالمح!

 خيتسلل الةعض ا ىل قلوبنا..

 ايمتكنون!!

 خنظل نةحث عهنم خمه ل يةعرخن.

ذا ازعوا .. خنة تاق هلم ا ن غابوا ..  ذا ارحوا .. خنةيك ا  نةتسم ا 

 احتاجوا.خندعو هلم ا ن 

 ال اضل س ن نكون بعيًدا عن لك ال خرين،

 نعم،

 ال اضل س ن نطري ..

 خرمبا نغرد مًعا يف رسٍب خاحٍد حتت ظل عرش الواحد



 

 

غربيل اي س ايم خس مقطهيم خحىت ا ن مقطوا مأ حب اهيم قرهبم 

 هلل

 اللهم ارزقين من حيب كل من حيةين ايك.

***** 
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 س حالم مؤجةل

 ممزياتهللك حمل خ  للك اتاة حمل

ختتلف الطةائع ختتنوع الةخصيات خيةقى حمل خاحد مةرتك 

 للك الفتيات

 الزخاج((



 

 

 .س حيااًن يكون حلةها الوحيد لهذا يه تتعب لو تأ خر

خس حيااًن تكون يه اىل قدر من اذلاكء ارتتب س حالهما ختنجز 

 .خترتفع ا ىل ماكنة حتقق اهيا ذاهتا اال تةعر س نه تأ خر

تلفة تتقلب من جممتع ل خر ختتفاخت من خل ن حلياتنا ظرخاًا خم 

 مةقة ا ىل س خرى تغري من الزخاج

اهناك جممتعات تزتخج اهيا الفتيات ميكًرا خلهذا س صةح من 

 العنومة قيل العرشين

خهناك جممتعات خداصة اجملمتعات املثقفة يرتفع اهيا من الزخاج 

متام اِلرامة خلهذا س صةح  بسبب ا رصار الفتاة س خ س هلها اىل ا 

 .ن العنومة اليت يزمعوهنا عند الثالثنيم

 حمكوا اىل مس تقيلها ابل ادام ش نقًا ا ن ختطهتا بعام س خ اثنني



 

 

هددخها خداعوها لتقيل الزخاج من س ي خشص يطرق ابب 

 قرصها

 كّسخا اتهجا ختةعرثت الل يلء

 س زاحوها من اوق كريس العرش

 رسقوا مهنا ابتسامهتا خس مفئوا بريق عينهيا

شهودها س اراد جممتع ل يعرف عن ااملها اخلاص س ي يف حممكة 

 يشء

ل يعراون س هنا مثقفة س حيااًن، قوية كثرًيا، نة يطة خانحجة عندما 

حتدد من الةداية س ن الزخاج ليس حلةها الوحيد خلكنه مضن 

 مجمواة من ال حالم امجليةل

 .تكل يه ال مرية

ذن هللا رزقك يف مواده  م يأ يت اب 



 

 

 عينكزخج صاحل تقر هل 

 اال تؤخريه خدذي ابل م ةاب

س حيااًن قد تكونني س نت جزء من السبب يف تأ خر زخاجك اي 

 س مرييت

عندما تتعللني بعيوب اتاهة لراض خشص اىل دين خدلق س كرث 

 من مرة جملرد س ن مواصفات اىت ال حالم مل تتوار بعد

خس حيااًن عندما ل تكونني اىل قدر اكف من النضج خالاتزان 

 .خرخن س نك س صةحت ال ن )عرخًما( تصلح للزخاجليالحظ ال  

كثرًيا ما س تأ مل خس ان س رى اتيات يترصان بطريقة بعيدة عن الرزانة 

 .س مام الناس رمغ س هنن يف من ل يتنامب مع تكل الترصاات

 الهدخء خالعقل خالتسلح ابحلجاب خاِلين مه جنودك

 .حىت ييّس كل هللا زخًجا صاحلًا يليق بك



 

 

 .ليق بك ل نك س مريةنعم ل بد س ن ي 

 س حيااًن يتسبب س هكل يف تأ خر زخاجك

 ابلطلةات الكثرية خاملةالغ اهيا

ملاذا ل يتوقف العم خاخلال خزخجتاها عن التددل يف ال مور 

 املادية اليت ل تعنهيم

ملاذا تعطني س ذنك لبنة معك خجارتك خزميلتك اتعكرين صفو 

 زةجة يسرية مهةل اقرتب مواد ميالدها

 ا ل يتوقفون مع لكات هللاملاذ

ن يكونوا اقراء يغهنم هللا من اضهل }  [،32النور: ] { ا 

ل خمعها }  [286الةقرة: ] { ل يلكف هللا نفسا ا 

ل ما س اتها م يجعل هللا بعد عّس  } ل يلكف هللا نفسا ا 

 { يّسا



 

 

 [7]الطالق: 

 خل تتعليل س بًدا مبس توى جاكل

 س نت مجيةل ل نك من صنع هللا

 امجلال متفاخت خخيتلف من خشٍص ل خرا ن 

 خما يعجةك ل يعجةين

 خما يعجةين رمبا ل يعجةك بتااتً 

 خرمبا نتفق اىل جال اتاة ختأ يت اثلثة تراها قييحة

 خالعكس حصيح

كا س ن امجلال داديل خينيع من الرخح املس تقرة اليت تمتتع بسالم 

 داديل خرضا خقنااة مبا قسةه هللا تعاىل لها

 التفتيش يف ذاتك ختفتحي قلةك خصدرك



 

 

 امجلال نبتة رائعة حتتاج للري خالعناية املس مترة

 س نت مجيةل .. صدقيين

خعندما تثقني يف نفسك متتغري هيئتك ختتيدل ترصااتك 

 خميثق بك ال خرخن

 خمريى الناس جال خهجك خنفسك

ليك  خاحرتيس ل هنم ينظرخن ا 

 نعم لك الناس

 عن ال مالم ل بد س ن تنتهبييخل نك منرب متحرك يعلن 

ال خت خال م خاخلاةل خالعةة تةحث دخًما عن عرخس لقريهبا 

 الةاب

صالح الهيئة خالاهامتم  ل بد من الوقوف مع النفس .. خا 

 ابملنظر خالةلك



 

 

 رتيب نفسك حياتك خنظةي خجياتك

ايك خال هال  خا 

 من حيب س ن ينظر لفتاة يداها غري نظيفة؟

 تاة راحئة عرقها نفاذة؟من حيب س ن يقرتب من ا 

 من حيب س ن يتعامل مع اتاة ثياهبا غري مرتةة بل خمنفرة؟

 خمن حيب س ن يلقي السالم اىل اتاة اابسة الوجه لياًل خهناًرا

 س ان ل س قول تربيج

 خل س قول اخضعي يف القول

 ل س قول تعطري ابلعطر خمري ابلقوم

 ل س قول تمنيص ختلوين

 ةوشةخلكن كوين نظيفة خحمرتمة خب 



 

 

خقيل س ن تكوين مجيةل املظهر احريص اىل جال اجلوهر 

 خصفاء النفس

 االلك يكره احلقد خاحلقودة

 خاللك ينيذ ذات اللسان الالذع

ختذكري س نك بتعففك عن اجلدال خالرد س نك تفعلني هذا هلل 

 تعاىل

خمن يتق هللا ةجعل هل خمرجا * خيرزقه من حيث ل  }

 {حيتسب 

 خس درًيا

 الهناية بل هو الةدايةالزخاج ليس 

 الزخاج مس ئولية خرشكة تةدس  بقيوكل هل خقيوهل كل



 

 

ذن هللا تعاىل ل بد س ن يكون  الزخاج مااة خما يأ يت بعده اب 

 مااة

ل جتعليه اقط هداًا رمزاًي بل اجعليه هداًا متفراًا خمتةعًةا 

 لتبين مع زخجك بيتًا مسلًةا تقيًّا

نه ل تظين س نه صندخق ممتلئ ابل حالم  الوردية خل س قول كل ا 

ليس خردايًّ خلكن تأ كدي س ن للك مرحةل جالها خللك خطوة 

 جناحاهتا

امأ يل هللا يف جسودك س ن يرزقك زخًجا صاحلًا تقيًّا يقربك ا ىل 

 هللا

 خعندما يتأ خر خقتًيا اي مليكيت اأ نت يف

 )همةة(

 رمبا يّسك هللا ليشء س خر



 

 

 رمبا هيأ ك هللا خارغك ملهةة ما

ة رمبا متيقى خحيدة ا ن تزخجت ال ن خمتتعذب خبرك بر بواِل

 هبا م يددكل اجلنة

خقت ا ضايف لتحفظي القرس ن خترتلينه خجتودينه بل خحتفظينه 

 ل خرايت

 معل س نت انحجة ايه خحتققني شيئًا جديًدا اناًعا لال مالم

جمهود معيّل ملساادة ال يتام خالفقراء خاحملتاجني بل خعيادة 

 تفرغت هل املرىض لو تزخجت ما

 مك من اتاة تأ خر زخاهجا

 حىت نبت الةيب يف رس مها

لهيا دخن هجد مهنا ذا ابلزخج الصاحل يسعي ا   !خا 

 مك من اتاة تزخجت بفارس س حالم لمع خم مي



 

 

 خارتدت س هبيى احللل خس غىل خس مثن احليل خاذلهب

 !مث انهتيى هبا احلال مطلقة مذبوحة حزينة

خيه يف احلقيقة مسجونة مك من اتاة يه س مامنا مزتخجة خمعيدة 

 خرمبا تمتىن ما س نت ايه

 خل س قصد هنا ا ل لكةة خاحدة

 )لطف هللا اخلفي(

ارمبا تأ خر زخاجك س خ حىت ادم حدخثه نعةة كةرية س نت مغةورة 

 اهيا

 خلو املعنا اىل الغيب لدرتان الواقع

 ..الرنىض مبا قسةه هللا تعاىل لنا 

 خل نتأ اف



 

 

 اِلنيا اانية خاجلنة ابقيةتعلةي الصرب ختذكري س ن 

 س مأ ل هللا س ن يسعدكن يف اِلنيا خيف ال خرة
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ا  س نت مجيل جدًّ

 

س تأ مل كثرًيا عندما س رى خشًصا ما، س خ س سع عن خشٍص ما، س خ س قرس  

؛ مةاعر اليأ س خالضيق ل نه ببسامةالكًما لةخص ما، تنتابه 

ا، س خ ضعيُف الةنية، س خ رمبا  اتاٌة سراء، س خ شاٌب ذخ حنيٌف جدًّ

 س نف كةري، س خ اتاٌة لطيفة لكهنا ليست صاردَة امجلال.

خرمبا ينطوي اىل نفسه خيتخفّى عن ال نظار س خ ينسحب من 

 حزين. وّد اليت يبسطها هل الناس ل نهمساحات ال

 هماًل س يخ!

 هماًل س خيت!

 هماًل س بنايئ...



 

 

تقومي  س حقًّا ل يعجةك س نك ملمٌي معاىف حصيح خيف س حسن

تسري اىل قدميك، ختس تخدم يديك، خترى بعينيك ، ختسةع 

 بأُذنيك!!

هل تظن س ن الناس تركت لك يشء يف العامل خركزت اىل 

 س نفك؟

س خيت س ن العيون لكها تنظر ا ىل لون برشتك خل  هل تظنني

 تلتفت ا ىل ما يغراه لسانك؟

 هل تظنني س ن الةيضاء اازت بومام المتزي ل هنا بيضاء!

 ت امجلال هن اقط احملةوابت السعيدات؟هل ملاك

ل خهللا .. انحن نلتقي لك يوم ابلعديد من الةخصيات 

النورانية حنهبم بةدة رمغ س هنم قصار رمبا س خ س حصاب برشة داكنة 

ا رمبا .  جدًّ



 

 

 ميكل احه خارتقائه رمغ س نه لبل خنتعجب من تأ لق خشص ما خجن

 .من الومامة ما يؤههل ذلكل

عندما يرخن رجاًل خم ميًا تزخج من  ةالةفا خمتصةص النساء

امرس ة س قل منه يف مس توى امجلال خرمبا لو حبثوا عن السبب 

لعراوا يقينًا معىن امجلال احلقيقي دادل هذه املرس ة خاذلي رس ه 

 الزخج يف كياهنا لكه من اِلادل قيل اخلارج.

خليس اقط كا يةحث  ،نفسها خس نفامها قيل تقام مي خهجهامن 

 عن خجه مجيل.الةعض 

يف احلقيقة هذا شعور ينتاب ابذلات من مه يف من املراهقة 

ل هنم يغفلون عن اكتةاف س نفسهم من اِلادل خاقط يكتفون 

بتفحص صورهتم يف املرس ة خحيتاجون ملن يأ دذ بأ يدهيم خينهبهم 

 ةناء س نفسهم من اِلادل.تجهوا ل لي 



 

 

ل هبا مع حنتاج لثقااة خامل، خحوار، خمعلومات، خمريقة نتعام

يتيكيت بل مأ سهيا س دالق محيدة.  الناس ابحلس ىن لن س سهيا ا 

س حيااًن ل ينجح امجلال خل الومامة خحدها يف التعامل مع 

 الناس، خل ةجلب السعادة.

اامجلال يُقيَّح ابجلهل، خابلفظاظة، خس يًضا ابملعصية، متاًما كا 

 اينرصف الناس عن قطعة احللوى؛ ل ن اذلابب خقف الهي

 س خ ل ن هناك خشص س اسدها بيديه..

 ،احللوى يف مفك ما س موس  س ن تةعر ابملرارة بعد س ن تضع قطعة

خاملصيةة س ن تعجةك س لوان قطعة احللوى امحلراء خالةيضاء 

ختكتةف يف الهناية س هنا مصنواة من ملح ختراب  ،خالصفراء

 خس لوان داداة اقط.

 !اقط صورةال نسان ليس 



 

 

منا هو كتةل من  املةاعر خالقمي خاملةادئ خالثقااة خالترصاات ا 

 خقيل لك هذا تقوى هللا يف الّس خالعلن.

 اِليُن اي س حييت يف هللا.

 ال مياُن اي س حياب هللا.

 رقة القلِب اي عةاد الرمحن.

ا بومامهتا ا ل اىل خجه تتفاال لكها مع بعضها خل تظهر س بدً 

 ميب .

اة صاردة امجلال س خ خجه ختأ كدخا س هنا م تأ ىب الظهور اىل خجه ات

 شاب مفتول العضالت ماملا ارتةط الكها مبعصية

.ن خجٍه خم مٍي قَيََّحتُه املعصيةامك م  

  



 

 

 حىت ال لوان لن ختفي الُقيح خموء اخللق...

 !س محر شفايف

 اللكات خلن ةجةل شفاه ل تعرف ا ل الكذب. ن يلونل 

 س محر ددخد!

 لن يكون حبالخة محرة اخلجل.

 كحيةل!عيون 

 ل خهللا .. ما رس يت س مجل من اني تكحلت بغض الةرص.

 س غىل العطور!

 لن تكون س مثن من السرية العطرة لفتاة تقية.

يظنون س ن التجةل خارتداء س حدث ال زايء ،خمعراة س ماء 

 املاراكت العاملية هو التحرض.



 

 

يُذحب احلياء برموش الفتيات، ختتقلّص نظرات الرمحة، ختهبت 

 اخلدخد خيصةح التةجح جشااة، س ليس غريًةا..؟!محرة 

م يدة جممتع راقية .. ز س مجل مفاتهنا صارت املرس ة املتلونة اليت ترب 

 خحتولت العفيفة اليت تتسرت ا ىل امرس ة متأ خرة خغري متحرضة.

حىت لو حتدثت ابملنطق خالعمل خاحلجة ل ينظرخن ا ل لوهجها 

 ليةحثوا ايه عن ..

 ! س محر شفايف 

 ..عزيزيت

 ل تتعيب نفسك!

 لك مساحيق اِلنيا ابختالف س نواعها خجودهتا،

 س مفأ ته املعصية. ل ميكن س ن تضئ خهًجا

 اتيش عن امجلال يف نفسك،هيا..



 

 

اتش يف صدرك خاحبث عن امجلال يف دادكل خس نَت س يًضا...

 خس شعل رساج ال ميان بني س ضلعك.

ا ل هللا .. اي خامحل حب هللا يف قلةك س يامن ذهةت .. قل ل ا هل 

ليك .. اي رب انظر يل نظرة رضا ال ن ..  رب اغفر يل خقربين ا 

 هيا

 س رس يت؟!

 س ظن امجلال حترك يف دادكل ..

لتنعم ابلسالم اِلاديل خلتسعد ابلرضا .. تنفس مع التوحيد 

 خام تنةق عةري القرس ن.

 ؟س رس يت مك س نت خم مي ال ن 

 ؟ هللاحييبيت يف هل تةعرين ال ن س نِك ملكة جال 

 نعم 



 

 

 س نَت خم مي .. خس نِت مجيةل،

 ل ن الككا حيب هللا.

لينا خخةيتك س خوف  اللهم اجعل حيك س حب ال ش ياء ا 

 ال ش ياء عندان

 خس حينا اي ربنا.
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 س هيا الةحر... شكرا كل!



 

 

 

 ، ختنقه، حتارصه، ب من س مامك بدرجة مؤملةس حيااًن حت

 .!عنكتغرس ايه مساًرا حىت ل يتحرك بعيًدا 

 رمبا جتربه س ن يُظهر كل هذا احلب .. خحياخل ايفةل

 .. اس حيااًن تكون زخجً 

  ..خس حيااًن س ابً 

 .. خس حيااًن زخجةً 

 ا خلطيبتها حمةً خكثرًيا دامةً 

 ...يطالب خاِليه مبا ل يطيقانه اخس حيااًن خِلً 

 ملاذا نقوم جبرح ال خرين؟

 خملاذا ةجرحنا ال خرخن؟



 

 

لك لكةة جارحة س خ موقف جارح ملا تس ةبنا لو توقفنا قلياًل قيل 

 .يف الكثري من ال ذى

 لو متهلنا قلياًل ما خّسان ما خّسانه.

 لو س حيةنا س نفس نا .. لن جنرح س بًدا ال خرين.

 ،خس بًدا لن نةعر ابل هانة من س حد، ل ننا م نكتفي ابلرضا النفيس

 ل ننا بلك بسامة يف حاةل رائعة من الرضا خالسالم النفيس.

 اضكل متهل قلياًل قيل س ن جترح من حوكل.من 

 دعوان نتفهم مًعا كيف حنب ال خرين دخن س ن نقيّدمه؟

 .احلب تفاال خماحة خعطاء س كرث منه س دذ خانتفاع

 ..كونوا ا ن س حيةمت اكلةةس 

 عندما يقرتب منك من حيةك ينال اِلفء خالطةأ نينة



 

 

 من املةكن س ن تكون اكلةحر

 خامع..

 صاٍف..

 خميلء ابملفاجأ ت. دريك كثري ..

 .كسفينة محمةل ابلةضائع تس تطيع س ن حتةل شيئًا خضًةا

 .كسةكة صغرية س خ س ن حتتوي اكئنًا صغرًيا

 رمغ ملوحتك حيةك امجليع!

خصوت س مواجك الغاضةة خيه تلطم الصخور حىت راحئتك 

 .بقدٍر يكفي ل حتواء امجليع تةعث الطةأ نينة يف النفس ل ن كةري

 رات تلقهيا براق اىل الةامئ.ا ن رموا ايك القاذخ 

 خس حيااًن تتقيل لك هذا بكرم عندما .. تلقي الهيم خردة!



 

 

 اللكةة الطيةة خردة.

 اللكةة الطيةة صدقة.

 ل تةخل هبا س هيا املسمل التقّي النقّي بعطائك.

 ابختصار...

 كن كا حتب س ن يكون كل من حتةه خليقول كل امجليع

 س هيا الةحر .. شكًرا كل.
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 الزخاج خاملسطرة



 

 

 

يظن الةعض، س ن هناك خشصيات مثالية خ رائعة خ متدينة، ل 

 يوجد اهيا ما حييد عن خط املسطرة.

 يه .. تريده شاابًّ رائعًّا، س شد مهنا الزتاًما

يأ دذ بيدها للجنة، ل خيطئ س بًدا، يغض برصه خل يذنب، 

فس موال الهنار يرتل القرس ن، خموال الليل قامئ يصيل، خيف ن

 الوقت يعةل خينجح خينفق الهيا بسخاء. 

 هو .. يريدها س شّد منه تدينًا،

يتقلب يف اراشه لياًل ارياها قامئة تصيل، ل تغضب، ل حتزن، 

خيف  نفس الوقت مجيةل امجليالت، حااظة للقرس ن، دارمة للعمل 

بناء ابمللعقة .. ل بد س ن تكون هكذا ل هنا  الرشعي، ختسقيه لل 

 يب.يه اليت مرت

 هماًل ..



 

 

 ملاذا تنتظر س ن يأ دذ بيدك س حد ما!

 ملاذا ل تتحةل  س نت املس ئولية؟

 مق بنفسك ..

التدين خالالزتام خالقرب من هللا ل يقاس ابملسطرة ؛خل يوجد 

 خشص مثايل مئٌة ابملئة.

 حنن لس نا ُسانمًا س ليني مربجمني اىل الّطااِة لنكررها بنتظام.

يه اتةعر به، خحالخة ال ميان ل اخلةوع ليس هل زّر تضغط ال 

 حُتفظ يف الب.

ل تراعوا مقف التطلعات ا ىل عنان الساِء، خل تةالغوا يف 

 مواصفات اارس ال حالم، خاتاة احلمل امجليل.

تقيلوا من ال ن س ن من مرتتةطون به م يخطئ رمبا س خ يقرص 

س حيااًن، ميستيقظ مّرة بل مّرات بعد خقت الفجر اال تهناري، 

متتعب من ددمتك خددمة س خلدكا خرمبا ترتك قراءة خيه 



 

 

 خردها س حيااًن اال تُصدم اهيا!

هناك س ش ياء س مام ية متسكوا هبا، حاخر من س مامك لتعراه 

نسان خليس مكالك، امرح حلةك بني يديه ختأ مل رد اعهل،  اك 

خام متع هل، جتاخز عن بعض املقاييس البس يطة ماملا س ن معظةه 

 حسن.

 الق خدذخا الطةاع يف الاعتةار.احبثوا عن ال د

س حيااًن يصطدم الطةع الس ئي بقوااد الالزتام اليت تةحث عهنا 

اتجد زخجة مثقفة الةيًّا خرشعيًّا رمبا لكهنا عنيدة خصوهتا اال 

ا لزخهجا خل حترتمه ايكره احلديث معها  خيف لك نقاش تقف ندًّ

ا، بيهتا غري ماكن اكيف ميسكن ال  صغار!رمغ س هنا ذكية جدًّ

الفاحتة خقصار السور لكهنا جتيد ل حتفظ ا  ل خجتد س خرى 

ال نصات لزخهجا خترحيه ختةعره س نه س مريها الوحيد اتعّم 

م تقيال س صول الرتبية لالسكينة خهيدس  الةيت خيهتيأ  الصغار 



 

 

 مهنا خمن اجملمتع خاملسجد، ل هنم ببسامة يف عش هادئ.

ا س خ يس   ا غليظًّ تخف برس ي زخجته،س خ خس حيااًن يكون الزخج اظًّ

 يرضهبا رمغ س نه س مام امجليع رائع خمتدين خيصيل

 خجتد غريه ليس اقهيًا لكنه رحمي حيسن لزخجته.

التقيمي ليس ابملسطرة؛ دذ من س مامك بلك ما ايه، خاامل س نه 

برش مثكل خكا س نك لست دامئًا مثاليًّا،خختطيء، ختقرّص، 

 تطالةه ابملثالية ..ل ختذنب، 

تقعوا يف ل الةحث عن مناذج خيالية مل توِل بعد، ختطيلوا ل خ

 الفخ اتحمكوا اقط ابملظاهر، اتصطدمون ابلواقع ختتأ ملون.

نعرف من منَّا م ةق ال خر هبّةته خمن منا س دلص يف س ية ل حنن 

 خاحدة اس ةق امجليع.

س مأ ل هللا س ن يرزق لك منمك بنصف س خر تقر عينه به يف 

 اِلارين.



 

 

 

***** 

11  

 اخلوامرغرخب 

 

تضيق س حيااًن، انظن س ن لك النور هرب من حولنا، خمن 

 س نفس نا،

قهتا القدمية اليت عتّ  لةقوق الساكنة اىل جدران بيوتناخمن ا

يف خمين خلك خمن من ال خمان اليت تسكن قطرات املطر

 ،اؤادي



 

 

ختُغادر خطواتنا خبنوع ذرات الرتاب الساكنة حتت س قدامنا 

 ..خاليت تثاقلت من ارط الركض دلف بقااي ال مل 

 ُ  اىل رؤخم نا، ل ايمصاب س حيااًن بغيةوبة من كرثة مرق ان

ت، ختمتّزق اتهنار ال ااكر، ختتةابك اخلوامر، ختلتصق اذلكراي

 .الصور، ختبتلُّ س حياان ابِلموع خس حيااًن ابِلماء

 !ل س دري كيف جُتاهد تكل ال م العربات

كيف حُتدثنا عن قطعة مهنا غابت .. خكيف ما زالت تسري اىل 

مساحات ال مل املةدخدة .. خمن س ين انسكيت اىل قلهبا 

 !السكينة

يربق يف عينهيا احلنان كربيق اللجني، خيرق صوهتا خيه تناديه، 

 .خيه حتكيه، خهتدهده خيه تنعيه

اعها عندما نغيب عهنا، ختتقرح عيهنا شوقًا مث حتلق يف س خج

حلضنه، خلراحئته، خلرنّة صوته املكتوم اىل صدرها خيه ترقيه، 



 

 

 خننساها، اي لنا من قساة خاي لها من س ايم  قام ية.

خيأ يت الصةاح اأ نىس لك يشء، س حبث عن بقعة نور اال س جدها 

 ا ل عندما س ذكره .. م ةحانه

ا لرمحة تنتةلين من غفليت قيل س ن اي رجايئ اي هللا .. س همي شوقً 

س غرق يف غيةوبة التسويف، س ش تاق لصفحة جديدة من احلياة 

 .بيضاء اكلثلج، نقية كاء املطر الطاهر، مل تلوهثا س نفاس البرش

ليك ليك .. خدذان ا   س مرايف تة تاق للصالة .. دذين ا 

زالت قدماي تةكوين لنفيس من تقصريي،  مازلت س تعرث خ  ما

ب صعود جيال الصرب حبثًا عن كهوف الطااات زلت س هتيما خ 

 الزكية،

شعث املسااات ..  العالمات خزلت س توه من اختالف خما 

 س ختةط يف ظلةة الليايل



 

 

خيلفُّين الةوق للجنة اأ توُش حبسن ظين بك خس هدهد قليب 

 اخلائف ببرشايت كتابك

ت س حصاب الفجر س ش تاق لساع س نفاس السحر اخلاشعة، خصو 

ضوء  ات الليايل بأ مان خاىل جييهنم حينّ ظل يفخمه يسريخن 

 .. !القةر 

ة، تطرن بأ مان، خعز  لرؤية الفراشات املتوحشات ابلطهرس ش تاق 

 اوق الرؤخس، متسرتات يف ثةات.

خبعد غرخب خوامري، ترشق الةةس بلك ما اهيا من عزة 

خجال اتهبرين، ترتفع اوق لك يشء، ل تلتفت، ل تتعرث، خل 

حجج ابلظلات السابقة، خل تعيقها السحاابت تعتذر، خل تت

العكرة، خل ختنقها زدات املطر، تقوم بدخرها خل تكف عن 

 !العطاء خالعةل، س ي عزمية تكل خس ي س مل



 

 

 !س ل تتعةني من هذا العطاء املس متر اي صاحية اجلالةل

 م ةحان من خهةك لك هذا احلب!

 خس غدق اليك من رمحته خجعكل مرشقة حبةل من النور

 الةاهق،

 ترشئب ال عناق لتنعم بنوره لك يوم .. م ةحانه

 اغتسلوا من ال نني، خاهتفوا ابِلااء، خمتمتوا ابلرجاء،

 خعودخا لصالتمك خس صلحوا س نفسمك،

 خل هتنوا خل حتزنوا.

خكونوا هناك اىل س مراف ظلةة املايض خراقيوه خهو يتقلص 

 خهيرب من الثقوب،

 بفضهل غًدا خيغةران ال مان.خاارحوا االةةس امجليةل مترشق 

****** 



 

 

 

 

 اخلامتة

 

 حييبيت يف هللا

تعودان س ن نراجع ما نكتةه، انجد س خطاًء كثرية خرمبا ل تعجةنا 

 الفكرة .. امنحو لكات خمنزق س خراق خحناخل مرة س خرى. 

خس حيااًن منر اوق اخلطأ  انةطب اليه ختظل العالمة انتذكر خل 

عندما نهنيي اقرة ل بد س ن نضع يف نكرر نفس اخلطأ ، خلكننا 

 .هنايهتا نقطة، خنعود خنةدس  من جديد من س خل السطر



 

 

بداية جديدة خمساحة س خمع خارصة س خرى س اضل خلكن مىت 

 نضع النقطة؟ خمن س ي مطر منيدس ؟

خهكذا حياتنا ؛ مجمواة من ال حداث خالكثري من ال اعال 

 خال قوال خاملواقف .. خال شخاص.

 ل بد س ن منحومه متاًما خنزيلهم من مريقنا .هناك املفسدخن 

الك صديق موء ل بد س ن نرحل عنه قيل س ن يفسد ما حناخل 

س ن نصلحه، خلك ذنب س ذنبناه ل بد س ن نتطهر منه حىت ل هيدم 

لهيا خلنضع نقطة  .النفس املطةئنة اليت نسعى ا 

خهناك احلاقدخن النضعهم بني قومني ،نتجاهلهم خنبتعد عهنم 

لهم كجةةل اارتاضية ل حمل لها من ال عراب .. خل نتأ مل ،خنعام 

 .اهيم خنراقهبم حىت ل ننةغل هبم عن ما هو س مه



 

 

لينا ملسة ماحرة يف لك حلظة  خهناك الرائعون اذلين س ضااوا ا 

 .تواصلنا معهم النةحث عهنم خخنط حتهتم خًطا س محًرا

هللا خهناك ال صفياء ال نقياء الطاهرخن، من س حيوان بصدق يف 

 خهلل،

ن  ن س خطأ ان نصحوان، خا  ا ن خجدخان اىل دري جشعوان، خا 

ن س مأ ان حتةلوان، نرى خجوههم انذكر هللا،  مقطنا محلوان، خا 

 !خك هنم تسبيحة

نرتكهم ايالحقوان ابِلااء، اللقاء هبم يزيد ال ميان خيراع اهلةة، 

خالغياب عهنم يةعران بغربة انجد خجًعا خفيًفا يف الصدر ل 

ن ذّلة ل نه خجع الةوق ا ىل ال حياب يف هللا خحصةة خيلو م

 اخلري



 

 

س خلئك ل تكفهيم اخلطوط، خلن تعرب عهنم اللكات، النضعهم 

يف ا مار داص خخنصص هلم بطاقة حب، خحنةلهم يف ركن 

قريب حتتويه قلوبنا، خحتفظه س ائدتنا خل بد س ن حنرر هلم من س ن 

اء بصدق ل خر اراشات اِلااء اتصوب س جنحهتا حنو الس

اتعرف الطريق خحتلق محمةل ابحلب خالرجاء لرب كرمي 

 ختُس تجاب اِلعوات

 س ن ةجةعنا هللا هبم يف س اىل اجلنات.

مزقوا ال خراق خاشطةوا اىل ال خطاء خضعوا هناية للك اذلنوب 

خمللةوها من هنا خهناك، ااهلل من كرمه منحنا ارصة عظمية 

نتوب عهنا تقلب لةداية جديدة عندما س صةحت لك ميئة 

حلس نة اتنقلب برمحته صفحاتنا ا ىل مساحات بيضاء خلنةدس  من 

 جديد

 نقطة خمن س خل السطر



 

 

خلتةحث لك خاحدة منكن عن حصةة دري تعيهنا اىل اخلري 

خمااة هللا. حصةة كحةات اللؤلؤ الةيضاء النقية جتمتع دامئًا مًعا 

بال شك لن لتكون عقًدا مثينًا غالًيا ل يةاع خل يةرتى لكنه 

 ينفرط س بًدا.

 

 

 

 بقمل

 الفقرية ا ىل هللا

 د. حنان لشني

 س م الةنني

 



 

 

 

 

 الفهرس

 

هداء  ا 

*** 

 "كوين حصابية"...الفصل ال خل

 س مرية احلب...)س ماء بنت س يب بكر(-1

 القلب املهاجر...)س م لكثوم بنت عقية(-2

 الضوء اخلاات...)ال نصارية خضيف النيب(-3

 اخلرضاء...)اامةة بنت النيب صىل هللا اليه خممّل(القلوب -4

 بس تان احلب...)س م اِلحداح(-5

 رحيق احلب...)زينب بنت النيب صىل هللا اليه خممّل(-6



 

 

 احلنان اِلايفء...)س م لكثوم بنت النيب صىل هللا اليه خممّل(-7

 يه خالقةر...)حلمية السعدية(-8

 الياسينة احللوة...)س ماء بنت معيس(-9

 س حضان احملةني....)يف رحاب الصحابة(-11

 

*** 

  
 "ا حساس رائع"الفصل الثاين...

 الفرحة ال خىل-1

 مسحة خد-2

 حديث املالئكة-3

 قطار اجلنة -4



 

 

 حمجةة خلكن-5

 ا حساس رائع ...)اجلزء ال خل(-6

 ليتين كنت رجاًل -7

 ا حساس رائع...)اجلزء الثاين(-8

 اىل الهامش-9

 الثالث(ا حساس رائع...)اجلزء -11

*** 

 "موق السعادة"الفصل الثالث...

 الزهرة الةيضاء-1

 اارس ال حالم-2

 س خراق الورد-3

 موق السعادة-4



 

 

 هناك خهناك!-5

 س حالم مؤجةل-6

 س نت مجيل جًدا!-7

 س هيا الةحر..شكًرا كل!-8

 الزخاج خاملسطرة-9

 غرخب اخلوامر.-11
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 .اخلامتة 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


