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 (1) 
 ول يوم يف حياته، فقد ولد وهو مصاب مبرض السّكر.ضاقت به الدنيا ... إنه يعاين منذ أ

كان يعاين أم ال، فهو ال يعلم رضيع، يف احلقيقة ال يعرف إذا  ه وهو ال يتذكر معاانت
وخز  ن، وإ ى أي حد، لكنه يعرف ابلتككيد أملعر حديث الوالدة ابأليشكيف   ابلضبط 

. كيف كان يتكمل اإلبر بسبب حقنة األنسولني تؤمله اآلن مرتني أو ثالث مرات يف اليوم
ها وعمره يوم انسولني تلقّ ؟ كيف استقبل الوخزة األو ى من أّول حقنة أ كان رضيعا  عندما  
 واحد؟

نسولني واألمل، بَّ مع األبر الواخزة، وشخز، وكرب مع اإلال لقد نشك مع الو على كل ح
وقتا  لكي حيقن نفسه  -خالفا  لزمالئه يف املدرسة وأصدقائه يف املالعب -ّصّص وخ

اليومية لتناول وجبة  راجمهعلى قطع ب أحياان  وهو جمرب مرات، و ثالث ابألنسولني مرتني أ
الباقون لعبهم أو دراستهم ال يعكـّر  ذا شعر ابخنفاض السكر بينما يواصلإاستثنائية 

 .مر مقرف عالوة على كونه مؤملا  صفاءهم شيء...إنه أ
 

(2) 
 

الم وختتفي د على الوخز، ومع التّعود ختف اآلنه اعتاكرب معه األمل. الناس يتصورون أكبُـَر و 
عانيه ؛ ال يعلمون ما أعاين. كم متنيت أن يصابوا ابلسكر ليعرفوا ما أاملعاانة....خمطئون

من أملها  يزيدُ و  الوخز، ا عن نصائحهم يل ابلصرب والتحمل...نصائح يفوق ألـَُمها أملَ فيكفـّو 
عقله هضمها...اي للقرف؛ يقولون إنه ابتالء من  جرعُة الدين العالية اليت ال تطيق معدة

 هللا، عليه أن يتحمله، ال بل عليه أن يشكر هللا أيضا  ألنه أصابه ابلسكر وهو يف بطن
 ...  ى اللحدنينا  مبرض حيمله معه من املهد إرحيم يبتلي ج رمحن   مه... هراء...رب  أ

كاءه حني كانت أمه حتّل قماطه لكي خيزوه إببرة األنسولني ميزق ن بهه...أية رمحة هذه؟ إ
 ؟ ال حيّن عليه، بل يواصل ابتالءه له الرحيمقلَب األم .....فما لقلب هذا اإل
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يقدر على شفائه لكنه ميتنع عن ذلك؟ إذن على كل شيء قدير، فهل  نهويقولون أيضا  إ
 ين الرمحة؟أ

لكي  –من دون سائر أقرانه  –احلكمة يف اختياره  ينويقولون إنه أحكم احلاكمني، ترى أ
 ال ابملوت؟املرض اللعني الذي ال شفاء منه إ به هبذايص

محن الرحيم ... حياول أن يربّئه من هتمة ع عن هللا الر بوه يدافيتذكر مواعظ أبيه وتربيراته... أ
ن املرض ليس من هللا، املرض ينتج عن عوامل القسوة على األطفال فيقول له: اي بيّن إ

 خرى.ها فريوسات ومنها مواد ضارة وأشياء أمتعددة من
: وهذه الفريوسات واملواد تجمع شجاعته وأدبه معا  ليقول لهمث يسمضطرا  ليه يصغي إ

 ة عن سيطرته سبحانه وتعا ى؟الضارة خارج
قّر يضطرب األب...ال يدري كيف يدافع عن هللا أمام هذا السؤال. إن قال نعم، فقد أ

 ن قال ال فقد طعن يف رمحته.وإبضعفه، 
هنا جك له املقاتل حني تنفد ذخريته: إبيض الذي يليلوذ األب ابجلواب األخري، السالح األ

العقل  راد هللا منها...حنن بشر حمدودوماذا أ نعرف احلكمة...حكمة هللا ...حنن ال
 ...هو سبحانه يعلم كل شيء.نعلم شيئا   حمدودو املعرفة ...ال

يفّر أبوه من ساحة املعركة اتركا  على األرض حىت سالحه األبيض الذي مل يسعفه؛ ن وقبل أ
 لرب  الحق الشاب أابه فضربه ابلسوط على ظهره بسؤال هازئ: ومىت يتفضل علينا هذا ا

املاليني من البشر من مئات ص ّـ يخلللسكر اعالج بفيخربان  – الذي يعلم كل شيء –
 رحم الرامحني، وما دام على كل شيء قدير؟ه، ما دام يعلم كل شيء، وما دام أشرّه وآالم
هرب منه...لقد سقط منه سالحه األبيض،  ب بعيدا  عن ميدان القتال الذييقف األ

سنانه تدير حنو ميدان املعركة ليستخدم أري يف الدفاع عن هللا. يسخلكنه يتذكر سالحه األ
سنانه كر. ينتزع أبن املصاب ابلسع عن مسعة ربه اليت شوهها هذا اإلظفاره يف الدفا وأ

 ابتالء : ابتالء...السؤال األخري فيقولليصنع منها ما تصّوره قنبلة يدوية يلقي هبا يف وجه 
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يعوضك عن   عظيما   عد هللا لك ثوااب  ة هي دار اجلزاء، وقد أ...الدنيا دار ابتالء. واآلخر 
 كل معاانتك يف الدنيا ويدخلك.....

. أعلم ذلك، لكن ما رأيك أن يكف اجلنةين يدخلن يكمل يقاطعه الشاب قائال : قبل أ
 تنازل له عن التعويض؟عن ابتالئي وأ

، بل شفقة على ربّه الذي ا  ب ويف حلقه غصة؛ ال شفقة  على ابنه الذي حيبه كثري يهرب األ
 كثر...كيف فشل يف الدفاع عن ربه؟حيبه أ

 
(3) 

 
اجلميع بدأت العائلة كلها ابلصوم. حىت هذه العبادة اليت حيبها ..دخل شهر رمضان..

ن الرحيم منع عليه هذه العبادة ألنه مريض. أبوه يقول ن هللا الرمحأصبحت ممنوعة عليه. إ
 شهر نه يصبح يفرمحة هللا به، أما هو فرياها نقمة؛ ألالصوم من عالمات  ن منعه منإ

 -ما عداه  -ل وحده، بينا جتتمع العائلة كلهاكرمضان كاحليوان الذي يلقى إليه الطعام ليك
 كل ومتارس عبادة هللا اليت ُحرم منها.أوقات أخرى لتكيف 

هللا يف شهر  ن، ومن قرأ آية  من كتابيقول له أبوه : اي بين إن رمضان هو ربيع القرآ
ى يف هذا على أي ير ...رمضان فككمنا قرأ القرآن كله فيما سواه من الشهور. يهدأ قليال ..

 من ربه، لكن ملاذا ال يكمل ربه نعمه فيشفيه من السكر؟ هلية  حال رمحة  ومنحة  إ
بواب السماء تفتح يف هذا الشهر تصله الوجبة الثانية من نصائح أبيه الرمضانية: بين، إن أ

 الشريف، فادع هللا يستجب لك.
عشر مرات  نسان يطلب شيئا  يسكت. لقد دعا هللا آالف املرات فلم يستجب له.. أي إ

 حلاح السخيف على طلب ال يتحقق؟فال حيصل عليه فيواصل آالف املرات؟ ملاذا اإل
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األم عن مشاله لتحيط به  رتبت ليلة القدر، وجاءت نصائح األب عن ميينه، ونصائح و اق
 بين، ليلة القدر نزل فيها القرآن، فيها حُتّدد األرزاق واآلجال، فيها تفتح : ايلكماشةكا
 ى املسجد ء وال يرّد هللا سائال  يف حاجة إال أن يسكل هللا املعصية. تعال معنا إبواب السماأ

 ك فيعطيك ما حتب.ئدعالحنيي الليل ابلعبادة والدعاء لعل هللا يستجيب 
فقد لو حيا هذه الليلة؟ ماذا يبه قبل أن ترّن يف أذنه. ماذا خيسر لو أدخلت الكلمات يف قل
حيققها يف مدة طويلة  مّث ن يؤخر هللا االستجابة أليس من املمكن دعا هللا يف ليلة القدر؟ أ

 امللوكو كما يعفو اجلديدة ألطفاهلم يف العيد؟ أ مناسبة احتفالية كما يشرتي الناس املالبس
 ؟التتويجعن املساجني يوم 

سيجّرب....سيتوّضك ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو هذا الرب الذي يالحق . ..لن خيسر شيئا  
ال على حافة القرب. ذ مولدهم، وال يكف عنهم ابتالءه إعباده بسّكني االبتالء من

ده يف الدنيا ليحدد مكاهنم ها....جاءت الفكرة.... االبتالء هو االختبار، وهللا خيترب عبا
ا ال ن االبتالء هو احملور الذي تدور عليه عالقة هللا بعباده، فلماذرة... وطاملا أيف اآلخ

، واخترب   ابراهيَم رب ه بكلمات فكمتّهنلقد اخترببربه؟  يف عالقته احملوريستخدم نفس 
لماذا ال يبتلي هو  " ربِّّ أرين كيف حتيي املوتى"، ف ابراهيُم ربَّه بكلمات أيضا  حني قال له:

ابة الدعاء...يدعو جٍد وعده هللاُ عباَده...وعد إه؟ ملاذا ال خيترب هللَا ليتحقق من وعٍد واحربَـّ 
 الوعد.  جابة الدعاء ليخترب صدقهللا يف ليلة إ

 "وجدهتا".... -
..لقد وجد جسام يف السوائل.صرخ كما صرخ أرمخيدس حني اكتشف قانون طفو األ

 طريقة  الختبار ربّه!
بسرور  ن ونظرات والديه تتابعهيده إ ى الرف وتناول القرآ ك بنشاط. مدّ من فوره وتوضّـ  قام

ر، لكن الفرحة مل حياء ليلة القدعيوهنما بفرحة مرافقته هلما إ ى املسجد إلشرقت وقد أ
حياء ليلة القدر يف غرفته وحيدا  ال يف تدم. لقد توجه إ ى غرفته وأقفل الباب مفضال  إ

 املسجد مع الناس.
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(4) 
 

 ن أطفك الضياء وشرع ابلصالة.   من القرآ ن قرأ شيئا  رفته وبعد أيف غ
 بعد الصالة بدأ ابلدعاء ساجدا  مناجيا  ربه بلغٍة أشبه حبوار مع صديق.

 قال يف دعائه:
.... ال أدري هل حبك، لكين عاتب عليك....عاتب عليك بشدةإهلي صدقين إنين أ

حكمك حرام، لكين لست راضيا  عن  على ن االعرتاضعتايب هذا حرام أم ال؟ أان أعلم أ
هذا ..صابيت ابلسكر..إحكامك؛ أأعرتض فقط على حكم واحد من صابيت ابلسكر، إ

نه ابتالء منك...ملاذا اخرتتين من عي منذ خلقتين...يقولون إاملرض اللعني الذي خلقته م
؟ هل لتعاقبين عليهذنبا   -وأان ابن نفاس  - دون ابقي املواليد لتبتليين ابلسكر؟ هل أذنبتُ 

االبتالء، ما هي نتيجة  من معىن البتالء طفل حديث الوالدة؟ حسنا ، لنقل مبعقولية
بل مىت تظهر النتيجة؟ م وجدتين جزعا  فتعاقبين؟ عين؟ أ ؟ هل وجدتين صابرا  فرتفعهاالبتالء

 جزعا .. فما هو قرارك التايلبقى طيب، دعين أقل لك منذ اآلن إنين جزعت...وسوف أ
 ؟ ل مسؤوليتهابعد أن عرفت النتيجة، وبعد إقراري شخصيا  هبا، وحتمّ 

يد ر إهلي صدقين ال أريد إساءة األدب معك، لكن صربي نفد...ال أريد املرض، أ
فلماذا  ،حب يلأقول عافيتك أ يضا  العافية....أمل يقل رسولك إن عافيتك أحّب يل؟ أان أ

دعوين أستجب لكم، وقلت إنك على كل ال تعافيين من مرض السكر؟ إهلي أنت قلت ا
شيء قدير وأنت أرحم الرامحني...تريد أن تبتليين؟ ختتربين؟ حسنا  أان أريد أن 

ملضطر، وأخترب قدرتك على شفائي، وأخترب رمحتك جابة اأختربك...أخترب وعدك إب
على   ذا كنت فعال  يب....إذا كنت فعال  جتيب الدعاء، وإذا كنت  فعال  أرحم الرامحني، وإ

شافين من مرض السكر. واعذرين اي إهلي على هذه الوقاحة.. أعلم أهنا كل شيء قدير، ف
مرض  هلي شافين من.إن تتحمل وقاحيت وتعذرين...وقاحة، لكين أرجوك... أرجوك أ
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رحم الرامحني...اي من هو على كل شيء قدير....اي السكر اي جميب الدعاء...اي أ
 رب.... اي رب....اي رب ...اي رب...

 
(5) 

 
 تعد ن الغرفة ملأ -وهو مغمض العينني  -رب وهو ساجد شعر  رب اي ايوبينما كان يردد 

جفانه املغلقة، كمن يوقظه نور الشمس من نوم الصباح. مظلمة، بل عمها نور اخرتق أ
تها اليمىن ...حّدق يف الزاوية فتح عينيه فرأى نورا  يضيء الغرفة كلها.. نورا  يشع من زاوي

ابخلوف. ممزوجة  دهشة   أصابتهذا به يرى طائرا  مجيال  يصدر منه النور الذي عمَّ الغرفة...إف
 خل الغرفة املغلقة؟ وما الـ....هذا الطائر؟ كيف د ما

 .ولست طائرا   ك  لَ ان مَ ائر قائال : ال ختف، أخاطبه الط يذهب أكثرن وقبل أ
ه امللك: جكة، فقال لاهلول املف كثر حني مسع حديث امللك وتسارعت دقات قلبهارتعب أ

ليك جناحك من اذكر هللا يطمئن قلبك، أال بذكر هللا تطمئن القلوب. وإن شئت فاضمم إ
 الرهب.

وضع يده اليمىن على قلبه فهدأت و وابستجابة سريعة رّدد آية بسم هللا الرمحن الرحيم 
 ه ورفع رأسه معرتضا  مامه فمد امللك يدابالطمئنان وتقدم من امللك وسجد أضرابته وشعر 

 ن يسجد لغري هللا.على السجود قائال : ال ينبغي لإلنسان الذي كّرمه هللا أ
 امللك الذي واصل: ه ى ما يقولجلس متكّداب  ليستمع إ

  .جئتك ألجيبك على أسئلتك حول عالقتك بربك 
  م جربائيل؟أّوال  قل يل هل أنت عزرائيل؟ أم ميكائيل؟ أ 
  منهم مجيعا   عظملست أحدهم، أان أ 
  عظم منهم؟أ 
  نعم 
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  عظم من جربائيل؟يعين أ 
   نعم، فجربائيل أحيل إ ى التقاعد منذ أكثر من أربعة عشر قران ، أما أان فمشغول

 حصل على دقيقة اسرتاحةد أكاجدا  ال أ
  نت؟ ما امسك؟ قل يل من أ 
  ان عقالئيلأ 
  مسع هبذا االسمعقالئيل؟ هذه أول مرة أ 
  ابلرغم من دوري الكبري يف كل شؤون البشر ان جمهولنعم، أ  
  شؤوهنم؟كل ن جيهل البشر من له دور كبري يف  وهل ميكن أ 
  ن جيهلوا ملكا  خملوقا  من قبله سبحانه؟لوا هللا الذي خلقهم فهل تستكثر ألقد جه 
  طيب ما هي واجباتك؟ 
  إ ى  ي كل طلبات العباد الصاعدةجلس يف السماء السادسة متر عن طريقأان أ

 قوم ابلتنفيذالسماء السابعة، وكل األوامر النازلة من تلك السماء إ ى األرض ...أان أ
  شبه ابلـ...يعين أنت أ 
  شبه ابلسكرتريأ 
  ؟ أم أن هذا كفر؟ يعين ميكن أن نسميك سكرتري هللا 
  كثر من اهتمامنا أئت، حنن هنتم ابجلواهر والنّيات ميكنك ذلك، مسين ما ش

و طريقة  فنية للتعبري عن تكفرييني نرتصد زلَــَّة لسان أ اكليات. لسنوالشابملظاهر 
أمل يقل بل يداه  احلقائق الدينية. أمل يقل هللا: من أاتين مشيا  أتيته هرولة؟

نزل معجزة الذي أ ساليب يف التعبري يستعملها حىت رّب العزةمبسوطتان؟ هذه أ
 نسان.البيان على أكمل إ

  تشرفنا اي سيدي 
  يف صلب املوضوع وال نضيع وقتا . أنت لديك أسئلة وأان مكلف ا ندخل دعن

 ابإلجابة عنها.
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  سئلة؟أية أ 
  نت ساجدكنت تقوهلا يف دعائك قبل قليل وأ  تلك اليت 
  ها....مرحبا  بك...اي هلا من فرصة سعيدةأ 
  هلية.ابلطريقة اإلجيب عليها ، لكين سكسعدك هللاأ 
   ؟الطريقة اإلهليةما هي  كيف؟ 
  ن تتعرف عليها من امسيتستطيع أ 
  من امسك؟ كيف؟ 
  هلية تعتمد على تفعيل دور العقلامسي عقالئيل، وهذا يعين أن الطريقة اإل 
  هذا شيء جيد 
  كنه متعب عند غريهم، لذلك جتد أكثر جيد عند الذين يستخدمون العقل، ل

علومات، امل . عندهم الكثري من الذكاء، وعندهم الكثري منالناس اليوم متعبني
 كثرهم ال يعقلون.والكثري من العلوم، لكن أ

  ال يعقلون مع أن عندهم الكثري من الذكاء، والكثري من املعلومات، والكثري من
 العلوم، كيف أفهم هذا؟

 نت ختلط بني العقل والذكاء، وبني العقل واملعلوماتأ 
 طيب اشرح يل الفرق 
  ت. قد جتد عاقال  قليل الذكاء، وقد جتد دواواملعلومات أالعقل هو السائق، والذكاء

 العاقل احلقيقي هو املؤمن احلقيقي.  ذكيا  قليل املعلومات
   معقول؟ اي رجل، عفوا  اي ملك، هؤالء العلماء واملخرتعون ورّواد احلضارة احلديثة

 كلهم ال يعقلون؟
 ن كان وإ  هلل فليس بعاقل ى االميان ابمل أقل ذلك، إمنا قلت من مل تقده معلوماته إ

 عامل ذرة. انولين هذه الساعة اليت يف معصمك
 تفضل، خذها 
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 م تكونت من خالل تراكم عشوائي غري مقصود هل من صانع ماهر صنعها؟ أ
 ألجزائها؟

 ن هذا النظام سرب أغوار الكون بعلومه مث يقول إن من يفهمت قصدك، تعين أ
 عاقال  الكوين املذهل ُوجد عن طريقة الصدفة العمياء ال يُعترب 

 ن العقل هو نفعه، وعامل لكن علمه مل ينفعه. إنه ذكي، لكن ذكاءه مل يابلضبط، إ
ليس عاقال ، واحلكام  الذي يستفيد من املعلومات ومن الذكاء. اللص ذكي لكنه

 صلي. دعنا نعد إ ى موضوعنا األذكياء لكنهم ليسوا عقالءالطواغيت وأتباعهم أ
 دور العقل، طيب وماذا تفعلون مع العقول هلية تعتمد على تفعيل الطريقة اإل

  النائمة؟
  ّرك عقله للعمل حتمعاانة  نسان لإلنلجك إ ى إيقاظ العقل بتجارب وأحداث ختلق

 .املطلوبة حصل على النتائجنف
 ذا عجز؟وإ 
 يضاحنستخدم معه وسائل إ. 
 طيب قل يل ماذا سوف تستخدم معي؟ 
 وسائل اإليضاح معك، وقد م عقلك فقد لزم استخدام نك فشلت يف استخداأل

الوقت،  عطائك فرصة استثنائية...ال تضّيعذن من السماء السابعة إبحصلُت على إ
 . ى مكتيب وهناك نكمل احلديثتقدم واجلس بني جناحّي ألمحلك معي إ

 
(6) 

 
فطار به امللك ويف حلظات بسرور ونشوة مل خيالطها خوف، جلس بني اجلناحني  مَ تقدّ 

رض اليت يتقاتل الناس الكرة األرضية ورأى الناس يصغرون، ورأى األمعدودة أصبح فوق 
لتصبح حبجم برتقالة مث حبجم حبة مّحص، مث  متار منها تتضاءلالك بضعة أعلى امت
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. وخرج بسرعة من اجملموعة ختتفي.. وخفت ضوء الشمس تدرجييا  حىت اختفى وعمَّ الظالم
على بعد خطوات من مكتب السادسة، امللك يف السماء به  حطَّ  مدةالشمسية وبعد 

 عقالئيل.سكرتري هللا 
ميتد من السماء السابعة نزوال  إ ى   ى  املكتب الحظ الشاب عمودا  ضخما  يف الطريق إ

  ى عقالئيل متسائال :األسفل. أاثر العمود فضوله فالتفت إ
   ما هذا العمود؟ 
 نه كابل الطاقةإ 
 أية طاقة؟ 
  د ابلقدرة على احلركةالطاقة اليت تزّود كل الوجو 
 فالك والنجوم والكواكب؟كل الوجود؟ األ 
 شيء من  حيدثوال شيء حياء وكل شيء..... ال يتحرك واخلالاي والذرات واأل

دون طاقة، وهذا كابل الطاقة الرئيسي الذي يزّود الوجود. ال تشغل نفسك به، 
 خرى .. عندان اليوم مهمة أعنه سنتحدث يوما  

ملك ضخم  زرّ يقف أمام كل  ،زرار ال هناية هلاأب املليءمكتبه الفخم إ ى عقالئيل قاده 
ما إن دخل عقالئيل حىت وقفوا له مجيعا  احرتاما   ،يعمل حتت إمرته مالئكة أقل منه رتبة

 وتبجيال .
 

(7) 
 

ن يف مكتب سكرتري هللا حيث متر كل شؤون العباد الصاعدة شعر ابلقدسية ألنه اآل
 .من كابل الطاقة الرئيسي للوجود على بُعد خطواتهليبة ألنه جيلس ، كما شعر ابوالنازلة

 قّدم عقالئيل للشاب كرسّيا  ليجلس عليه مث قال له:
   عطائك صالحيايت إعندي موافقة على 
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  مكاين أن.....يعين إب 
  لعباد عمال....هنا تصل دعوات اإبمكانك أن متارس نفس ما أمارسه من أ

هنا وفقا  للصالحيات املخولة يل من السماء القرارات بشكوطلباهتم، ومن هنا تصدر 
 السابعة

 ول طلب هو....إذن أ 
  شفاؤك من مرض السّكر 
  نعم 
    ابلسكر هذا حصل، مل تعد مصااب 
  بد؟، احلمد  هلل، احلمد  هلل...ول ما شاء هللا 
  القرار بيدك، تريده ل بد؟ 
  كيدنعم، ابلتك 
  صدارأغلب القرارات أتخذ وقتا  قبل اإل  نصدر قرارات مستعجلة،حنن هنا ال 
  ملاذا؟ 
  ستعرف بعد قليل من ممارسة صالحيايت هنا 
  ن؟وال ميكن أن تقول يل اآل 
  ذا فهمت سوف لن تتحملإذا قلت لك سوف لن تفهم وإ 
  جيازأرجوك قل يل، ولو إب 
  جياز. البد من مراعاة عنصر الزمنإب 
  فهممل أ 
  العباد، فال حدود لقدرتنا، لكن  ات اليت يقدمهان نليب كل الطلبحنن نستطيع أ

ياتية   ى اهنيار املنظومة احلتلبية الفورية لكل الطلبات يؤدي إغفال عنصر الزمن والإ
 .ساسي من احلياةكلها، ويتعارض مع اهلدف األ

  فهممل أ 
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 ننا حققنا مجيع رغبات العباد فورا  ول لك ابختصار وبتبسيط شديد. لو أحسنا  سكق
 .أتخري، فستخلو الشوارع متاما  من املارة وبدون

 ملاذا؟ 
 ته، عطيناه ما يطلب فورا  وهو يف بيناس من البيوت؟ الذي يطلب املال أملاذا خيرج ال

 فلم جيد ضرورة للعمل والكسب 
 .لكنه سيخرج لكي يشرتي به ما يريد 
  الذي مِّن َمن يشرتي؟ ال يوجد ابئع. الباعة كانوا يطلبون املال فجاءهم املال

 يطلبونه وهم يف بيوهتم، فلماذا يفتحون دكاكينهم ومتاجرهم؟ 
 لكنه حباجة للطعام 
 يضا  صار يصلهم مبجرد الدعاء..الطعام أ 
 هلي...واصل حديثكاي إ 
 ي اجلد واجلهد.من عنصر الزمن وعنصر املعاانة، أ البد 
 ن عنصر الزمن وعنصر املعاانة ضروراين للحياةأي إ 
 ابلضبط 
 رجوك زدين أ 
 نصر الزمن، واستجبنا دعوة كل داٍع وحققنا رجاء كل ة وعلو حذفنا عنصر املعاان

ن راٍج، فسيطلب كل إنسان أن يكون أعلم الناس وأغناهم وأعالهم منزلة...أي أ
عب الذي ميارسون عليه ساء مجهورايت، فمن سيكون الشو يصبح كل الناس رؤ 

عطينا كل ال األخرى؟ ولو أرائستهم؟ وإذا أصبح اجلميع وزراء فمن يقوم ابألعم
 فقري منجم ذهب، فسيصبح سعر الذهب بسعر الرتاب لوفرته

   لك اي سيد عقالئيل، كيف عرفتها؟ ....هذه حكمة عظيمة، شكرا 
 عندما نلغي عنصر الزمن نه ابلعقل تعرف أ. ن امسي عقالئيلابلعقل، ال تنَس أ

جابة بد من أن متّر اإلعلى احلياة. ال وحنقق الرغبات البشرية فورا  فإننا نقضي
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وانني، سواء كانت قوانني جراءات نسميها السنن ويسميها البشر القبسلسلة إ
، فبدون الزمن ينعدم وعنصر الزمن ضروري هلذه السنن و قوانني اجتماعية.طبيعية أ

 القانون، وبدون السنن تنعدم احلياة
 كل حيصد منها ما هناك سنن نتبعها و  ذن ملاذا ندعو ونطلب من هللا ما نريد؟إ

 تعطي.
 خرى تنفيذية. تربواي  نعّرف الداعي مبصدر للدعاء وظيفتان: أحدامها تربوية، واأل

ال ينساه يف غمرة مشاكل و   ى املصدر دائما  ليتوجه إ القرار يف الكون ويف حياته
فهو حيقق للداعي طلبه لكن عن طريق السنن ال عن طريق  ما تنفيذاي  احلياة، أ

 ا أييت عنصر الزمن الذي نعرّب عنه ابلصرب.املعاجز، وهن
 فهمها.هناك أمور كثرية يف مسكلة إجابة الدعاء ال أ 
  جلس خلف لوحة املفاتيح هذه واستلم افهم بعد حني، ال تعجل. تعال هنا ست

 .الطلبات ورد عليها مبا تراه مناسبا  
  مارسه من قبلأان ال أعرف هذا العمل، مل أ 
  مرسلين إذا التبس عليك أجبنبك، ان عليك، أ ال 
  يب وأحققهاأحب أوال  أن أرى طلبات أمي وأ 
  مك وأبوك؟أ 
  نعم 
  ن يف عامل الربزخ ا اآلهنماي رجل إ 
  ؟ماات!! 
  لف سنةمنذ قرابة أ 
  ؟لف سنةأ 
   ،احدا  فقط، لكن  ى السماء السادسة تستغرق يوما  و إن الرحلة من األرض إنعم

 رضأايم األ هذا اليوم ـ يعادل ألف سنة من
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  يل تلقيت اخلرب بكل  ؟ ومااشعر ابحلزن لفراقهما هللا....لكن ما يل ال أرمحهم
 برود؟

   بدأ عاالت أهل األرض...ال تضيع الوقت، ايتسامى عن انف يف السماءمن جيلس
 .بتلبية الطلبات العاجلة للعباد الداعني

 
(8) 

 
 ؟ـ وكيف أعرف أهنا عاجلة 
 ادخل عليه وانظر ماذا يريد  اشة....انظر هذا مثال ..محر على الشـ من الضوء األ

 وحقق له طلبه
 ذا كان مؤمنا  طبعا  ـ إ 
  هو االضطرار، فنحن جنيب  لكافر...امليزان هنالال، حنن هنا نعطي للمؤمن و ـ

 كفره.  النظر عن اميانه أو غضّ ذا دعا، باملضطر إ
  ن يزّوجه أمجل أ دعاء شاب يطلب من هللادخل الشاب على الطلب األمحر فسمع

 فتاة خلقها هللا
 رّد على طلبه 
 ....أعطيه هذه الفتاة؟ أم 
 قل ،  ال تستحِّ
 ممممممممممم 
 ليس كذلك؟تريدها لنفسك؟ أ 
 بصراحة؟ نعم 
 أمجل فتاة فهي واحدة  هناوحدك، ماليني الشباب يريدوهنا ألنفسهم، وأل لست

 نت ملن نعطيها؟فقط.. قّرر أ
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 عرفال أ 
 ليس كذلك؟سنحرم املاليني، أطيناه ألي شاب فعلو أ 
 صحيح 
 ذن مهما عملنا فسنحرم ماليني من الشباب من حتقيق رغبتهم، والبد من ختييب إ

 أمل املاليني
 ذن ماذا نفعل؟صحيح. إ 
 ة ليست ابجلمال فقط، ودعه ن احلياة الزوجياترك هذا الطلب. دع صاحبه يتعلم أ

له دون أن يكون هلا رأي أو يطلبها من يشاء فتعطى  ن املرأة ليست سلعةيتعلم أ
 رادة.إ
  ُ؟مهلهإذن أ 
 .نعم، وانظر يف الطلب العاجل اآلخر 
  هل نرسل له ملكا  ينتشله من   .استغاثة صياد غرق مركبه يف عرض البحرهذه

 البحر يف احلال؟
  ن يلتفت ميينا  فيجد خشبة كبرية انفصلت من هو أن نلقي يف ذهنه أعادة  ما نفعله

 تعلق هبا لبعض الوقت...قاربه املكسور، ي
 هذا كل ما تفعلونه؟ 
  جراءات....وُخلَق اإلنسان عجوال...لو انتظرت قليال  لسمعت ابقي اإل 
 جد قريبا  منه، مث نلقي يف ن خيتفي من منطقة صياد آخر يتوامث نوحي للسمك أ

ول حيث يعثر املنطقة اليت غرق فيها الصياد األن يبحث عن السمك يف ذهنه أ
 لقا  ابخلشبة وينقذه.عليه متع

  ى الرب؟ينتشله من البحر ويوصله إن نرسل فورا  ملكا  أليس من األفضل أ  
  تظرك، وسكخربك ملاذا وامر اليت قلت لك عنها وال ترتك الصياد الغريق يناعط األ

 جراءاتنتبع هذه اإل
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عقالئيل   ىره مبوجب الربوتوكول املرتبط ابإلنذار األمحر مث التفت إوامأعطى الشاب أ

 يسكله:
 طيب قل يل ملاذا ال نرسل ملكا  ينتشله من البحر ويضعه على الساحل؟ 
  يف بيته  ن يضع امللك الصيادسكسرتسل مع طريقة تفكريك....أليس من األفضل أ

لساحل متعبا  متام؟ ملاذا يلقيه على اوال يلقيه على الساحل؟ أليس اإلحسان ابإل
معاانته ومعاانة أهله؟ دعنا  وا عليه؟ ملاذا نزيد يفهله وقد قلقجائعا  قد أتخر عن أ

 ما رأيك؟...ن يضعه يف بيته..نقل للملك أ
  وهللا ممتاز 
   قبل غرق قاربه ليكخذه كمال املعروف لنجمع له السمك الذي اصطاده طيب. إل

 هله لتتم الفرحةامللك معه إ ى البيت يسلمه إ ى أ
    ممتاز جدا 
  ينفقون منه ويغنيهم عن هذه املهنة الشاقة؟ هله كنزا  ما رأيك أن نسلم أ 
  شفق على هؤالء املساكنيأحسن وأحسن، وهللا أان أ 
  رحم ن؛ فلدينا القدرة على ذلك، وحنن أن نفعل هذا مع كل الصياديواألفضل أ

 منك حباهلم
  أي وهللا صحيح 
  حسنا  اكبس على هذا الزر لرتى النتيجة لو فعلنا ذلك 
 

(10) 
 

فانفتحت صفحة فيها صورة حية عن الدنيا دله عليه امللك، ى الزر الذي كبس الشاب عل
لة؛ تعطـّل قطاع صناعة القوارب وأغلقت الكثري بدون صيادي مسك...كانت الصورة مهو 
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ا مبواهبا وتسكع العاملون فيها يف الشوارع يستجدون الناس، بينمن األسواق واملطاعم أ
اض الغدة الدرقية الذين كانوا جيدون يف السمك مر مت ت املستشفيات مبرضى مصابني أبا

مدن العامل الساحلية تزايدت حاالت سوء التغذية يف كل الضرورية لعملها، و  مادة اليود
 ساسي للربوتينات.حيث تشكل األمساك املصدر األ

الصفحة، لكن عقالئيل طلب منه أال يستعجل ابإلغالق بل يواصل  غالقمد يديه فورا  إل
 .النتائج التفرج على

لصيادين الذين ورثوا ثروة آابئهم قد والد اأ ذا به جيدواصل التفرج وسرّع األحداث فإ
نفاق من ثروهتم املوروثة، وملا نفدت بقوا حائرين بال مال ينفقونه اعتادوا الكسل بسبب اإل

 وال عمل حيسنونه.
 راض و...و....مأوانتشار طراابت سياسية وتفشي جرائم وواصل متابعة النتائج فوجد اض

 :ليه قائال  لكن عقالئيل نظر إ
ى ل له خشبة وزميال  له لكي تتقوّ م نرسينتشله؟ أ ن نرسل له ملكا  ـ واآلن أيهما أفضل أ

لم الصياد كيف يؤّمن رحلته من يتع ، ولكيأواصر الصداقة بني أصحاب املهنة الواحدة
خرين فتنمو املعرفة البشرية اآلويكتسب جتربة يضيفها لتجارب يف املرات القادمة، ر خطااأل

 ابخلطك والتجربة؟
 جاب الشاب: أ

 صحيح 
 فرّد عليه عقالئيل: 

 هم، وال يوفر هلم عيشا  هلوي على معاانة مستمرة للصيادين وألكن هذا اخليار ينط
 رابحا  طائلة....ما رأيك؟مرحيا  وال أ

  لعمل ى سوق ااآلن فهمت...لو أعطينا كل عامل كنزا  فلن ينزل أحد إ 
  وماذا حيدث؟ 
  عمالستتوقف كل األ 
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  ذا توقفت؟وإ 
    ستتوقف احلياة...سيموت الناس جوعا 
   ا ...ثالث نطعمهم...حنن قادرون على ذلك...نرسل لكل عائلة طعاما  جاهز

،  ى ابب البيت...حنن قادرون على ذلك...ال خنسر شيئا  وجبات يف اليوم تصلهم إ
 هلية تقتضي ذلك؟لرمحة اإل....أال ترى أن ا وال نبذل جهدا  

    شكرك جدا  على هذا الدرس.....أستفقد احلياة معناها وتفقد طعمها متاما 
  ضاءت هناك...انظر إ ى اإلشارة ا حلمراء اليت أطيب، واصل عملك 

 
(11) 

 
بذورهم فلم متطر  رض وبذروافاستمع إ ى شكوى من فالحني حرثوا األشارة كبس زر اإل

 ن يرمحهم هللا بغيث يسقي زرعهم.إ ى السماء طالبني أ ميديهالسماء فرفعوا أ
 سكله عقالئيل:

  ماذا تقرتح؟ 
  نرسل هلم فورا  ملك السحاب ينزل املطر 
  خرى وانظر ماذا يريد عمال البناء يف اكبس اإلشارة األ ن ترسل هلم املطرقبل أ

 املنطقة اجملاورة حلقول الفالحني.
 تكفي لتجفيف م السكين وينتظرون شروق مشس جنزوا مرحلة شاقة يف مشروعهإهنم أ

 مطر خيّرب ما بنوه لكي ال ينزل أسبوع صحوٍ ن يرزقهم املالط ويدعون هللا أ
  م ال نرسله؟طيب.. ماذا نفعل اآلن؟ نرسل املطر؟ أ 
  علمها؟ .....حرية وهللا....ال أ 
  ماذا فهمت من التعامل مع طلبات العباد يف هذه املفردات البسيطة؟ 
  خرهم اآلبعضهم يضر ببعضت أن طلبات العباد خمتلفة، وأن تلبية طلبات فهم 
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   كثر من ذلك؟أفهمت وماذا 
  فئة ساخطة على التدبري الرابين كون هناك دائما  ن تالبد أ 
  ال ميكن حتقيق رغبات اجلميع؟ حنن قادرون على ذلك؟ ملاذا ال نفعله؟طيب أ 
  و تفقد معناها وطعمهاتتوقف احلياة أ 
  املتعارضة للعباد؟ات بلالطاحلل مع هذه الدعوات املتنوعة و  وما 
   اآلخر هابعضنستجيب لبعضها ونرفض 
  على عدم استجابة نيهلي، انقم على التدبري اإلنيساخط ن هناك دائما  أي أ 

 دعائهم
  نعم، البد من ذلك 
  وفوقجابة وهو قادر عليهاة هلؤالء.. هم يدعون راب  وعد ابإللكن هذه معاان ، 

 جابة الدعاء؟ا ال يفّعل رمحته وقدرته ووعده إبنه أرحم الرامحني، فلماذذلك فإ
 نت تعّرض يبـ هههههه...... أ 
  ؟عل للساخطني على التدبري الرابينمرا  جّداي ...ماذا نفال.. أان أانقش معك أ 
  ن يصربوا عليهضاء هللا...البد أن يرضوا بقالبد أ 
   َ؟ وملاذا مل تصرب عليه؟نت مبرض السكرأ وملاذا مل ترض 
  ن ميحق هللا الشر ويعّمم اخلرينا، املرض شر، وهللا خري، والبد أمر خيتلف هاأل 
  ية اليمىنو حسنا  افتح صفحة طلبات املرضى...هي هناك يف الزا 
 

(12) 
 

 فتح الشاب صفحة املرضى فاهنالت الطلبات من ماليني املرضى ... مشلولون ....
 الوعي ....متخلفون عقليون...مشوهون خـَلقيا   عضاء...فاقدومعّوقون...مبتورو األ

مهم....بدينون حتجب ....صم....بكم....حناف التصقت جلودهم بعظاان....عمي
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قزام بسبب ....مبطونون ....مسلوسون.....أقدامهم....حممومون يتقدون انرا  بطوهنم رؤية أ
 ى السماء هم يرفعون أيديهم إزايدة اهلرموانت....كلنقص اهلرموانت....عمالقة بسبب 

ل شيء...ووجد فئة منهم تصطف طالبني الشفاء العاجل من الرمحن الرحيم القادر على ك
ن يشفيهم هللا من مرض أصغى له فسمعه يدعو هلم أ مام يدعو هلم ابلشفاء..خلف إ
 السكر!.

 
 تدّخل عقالئيل وسكل الشاب:

  حنقق جلميع املرضى طلباهتم؟ماذا تقول؟ أ 
  حققهأرجعت األمر يل فكان أ لو 
  حسنا  اكبس زر املستقبل وانظر للنتائج 
 

املستشفيات والصيدليات ومعامل غالق كافة إتباعا ... كبس زر املستقبل فظهرت النتائج
ليت تنتج بعض موادها دوية وخمتربات البحوث والصناعات الكيميائية املرتبطة هبا واملزارع ااأل
 ولية.األ

 ه قائال : شاب كتفيهّز ال
 صبحوا بطالني...ليبحثوا عن عمل آخر...ميكن أتهيلهم أالف ....بضعة آن  ُـ كَـ ـ لي

 خرى.لالخنراط يف اختصاصات أ
  :قال له عقالئيل 
 ى املستقبل.ـ ال تستعجل...واصل النظر إ  
 ."نسان عجوالوخلق اإل"ية: عن العجلة وردد هو هذه املرة اآل اعتذر

 رضية مملوءة ابلشيوخاث يف زر املستقبل فرأى الكرة األحدألاتبع التفرّج على سلسلة ا
طفال...ازدمحت املدن والشوارع....تنامت الكتلة واملسنـني....اختفى الشباب واأل

السكانية وزحفت على املساحات الزراعية ....اخنفضت نسبة الطبقة العاملة وارتفعت 
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 والتعليم....الزراعة واخلدمات نسبة املتقاعدين بسبب الشيخوخة....تعطلت الصناعة و 
مة كثري والكتل البشرية اليت قليل واحملتاجون للخد احلياة جحيما  ال يطاق، فالعمل صبحتأ

 الشوارع  والبيوت بسبب االنفجار السكاين عطّلت احلياة مت 
  ما سبب هذا االنفجار السكاين؟ 
  القضاء على املرض 
  معقول؟ 
   السكاين بسبب استمرار املواليد وعدم حدوث  تصاعد النموفقضينا على املرض

 وفيات
  فكر هبذا من قبلأها....مل أ 
  واحلل؟ 
  رفع نسبة الوفيات 
    كيف؟ 
 ى احلياة البشريةنعيد املرض إ  
   مراض، ما عدا مرض السكر !كل األ 
 ............... 
  ما لك ساكت؟ـ 
 ............ 
    أي شيءقل شيئا.... 
  التاليةيك ابلفكرة حسنا  ما رأ 
  وهي؟ 
  ن يكون هناك مرض، ولكن بدون أملأ 
  حسنا  اكبس على زر مستقبل مرض بدون أمل 
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(12) 
 

مل وظهر له ذا كان املرض جمّردا  من األاملستقبل لريى كيف تصبح احلياة إ وكبس على زر
عظام...خدش صغري ال يلتفت صاحبه ت شريط طويل طويل فيه أحداث جسام ومفاجآ

فتنتشر يف كل الدم  السموم ا ىب األمل فإذا به يلتهب ويتعفن وتصل إليه بسبب غيا
وال مستشفى حىت تقضي السموم  س حياته الطبيعة وال يراجع طبيبا  ر واملصاب ميااجلسم، 
 عليه.

ع فجكة ...تضيقت شرايني قلوهبم عمار يسقطون موتى يف الشار آالف الناس من خمتلف األ
...تطورت إ ى جلطة قلبية ا  فلم يلتمسوا هلا عالجا  صابتهم ذحبة صدرية مل تسبب أملفك

 العناية املركزة يف قسم اإلنعاش... ن يتلقواا ...واصلوا نشاطهم الطبيعي بدل أيضوبدون أمل أ
 نذار.ضلة القلب وسقطوا موتى دون سابق إن متّزقت عوكانت النتيجة أ

 
  مل؟رأيك؟ هل نقضي على األ اآلن ما 
  ال...ال جيوز ذلك 
  ل نقضي على املرض؟ه 
  ال ...ليس من احلكمة 
  ملأو على األقل أن نقضي على األن نقضي على املرض لكن من الرمحة أ 
  ال يصح هذا، ال، ..أرجوكال... 
  مل واملرض رمحة؟أليس القضاء على األ 
  نعم، لكنه ليس من احلكمة 
   تعطيل الرمحة لصاحل احلكمةإذن ميكن 
  نعم نعم ابلضبط 
 ا قلتهأعد علّي م 
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 هم من الرمحة....الرمحة وحدها تفسد كّل شيء، البد من حكمٍة تقننهااحلكمة أ 
 كيف تقنن احلكمُة الرمحة؟ 
 ين؟ وكيف؟ وكم نستخدم الرمحة؟احلكمة البد أن حتدد مىت؟ وأ 
 عقلك يعمل ابلشكل الصحيح بدأ 
 زيدكفعال ...وأ 
 تفضل 
 استخدام الرمحة بدون حكمة سلك يومي لكل البشر 
 كيف؟  
  طاء الدواء املر لطفلها، ولرفضت عنقّيد الرمحة ابحلكمة المتنعت األم عن إلو مل

ولة سراح كافة اجملرمني، ولتوقفت  مراض، وألطلقت الدإعطاءه حقنة اللقاح ضد األ
ولتعطلت كل  عمال، بلب املدين والعسكري على املهن واألكل عمليات التدري
 نعهم عن فعل ما يرغبونن تقّيد الناس ومتالقوانني اليت البد أ

   ن ختتصر يل هذا بكلمة؟، هل لك أممتاز جدا 
 نعم، احلكمة أهم من الرمحة، وهي اليت متنع االستجابة احلرفية والفورية للدعاء ،

 رادة الرابنية والصرب عليهاسليم لإلوالبد من الت
  صابتك ابلسكر؟فما اعرتاضك على إ 
  ..صابيت ابلسكر دون غرييكمة على إ.. يعين ملاذا توقفت احل.....أ.....أ 
  سؤال وجيه 
  ان ابلذات؟نعم أجبين ملاذا أ 
 ؟نت ابلذاتاذا أمل 
  ؟الف من املواليدنعم، قل يل ملاذا أان ابلذات من بني اآل 
  يب ابلسكر منذ الوالدة، فهناك اآلالف مثلك لكنك ال صأوال  لست وحدك من أ

 و مدينتكموعني يف حملتك أالدنيا وليسوا جمهنم منتشرون يف تعرفهم أل
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  صحيح 
  ليس هذا ما تقصده؟اثنيا  ملاذا أنت ابلذات من بني من تعرفهم، أ 
  نعم، صحيح 
  نت الوحيد الذي ربك هللا، واآلخرون هلم رب آخر؟حسنا ...هل أ 
  طبعا  ال 
   مل يكتب  ن  السكرفرتض أناب على سؤالك ملاذا أنت ابلذات لإذن ألجل اجلو

 "ان ابلذات؟ملاذا أ:"ى غريك، أال يقول غريك عليك بل كتب عل
  حتما  سيقول 
  هو سؤال عبثي وعلينا إمهاله واالنتقال إ ى ذن هذا السؤال يف الصورة الكلية إ

 صابة ابلسكر؟: ملاذا اإلصلياألالسؤال 
  صابة ابلسكر؟نعم، ملاذا اإل 
  ان فهو: عند مرضى السرط ماالسؤال عندك هبذه الصورة ألنك مصاب ابلسكر، أ

 صابة ابلسرطان؟ملاذا اإل
  صحيح 
   ملاذا املرض؟الكبري واألساسوابلتفكري البسيط نرى أن السؤال الوجيه هو السؤال : 
 خطار القضاء على املرض وحذفه من نا على السؤال حول املرض وعرفنا أجبوقد أ

 احلياة البشرية
 خطار حذفه من احلاالت املرضيةضرورة األمل وأ يضا  وعرفنا أ 
  خدمة اي سيد عقالئيل ال يقدرها إال هللا. اآلن فهمت أن  سديت يلوهللا لقد أ

 صابين، لكين قد شفيت على ما أشكر هللاعلي أن أرضى مبرضي، بل وأ
  مام امتحان صعبأنت اآلن أ 
  ما هو؟ 
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  ن تعيش بدون ابتالء...البد من معاانة، أقد شفيت من السكر، لكنك ال ميكن ل
 انة تعين اجلمود  والسكون  املطلقفاحلياة بدون معا

   كيف؟ 
  ن الفقر هي ن املعاانة من اجلوع هي اليت حتفز على العمل للكسب، واملعاانة مإ

ن الظلم هي اليت تدفع بداع للحصول على املال، واملعاانة ماليت تدفع للنشاط واإل
 جل العدلللكفاح من أ

   ،البد من معاانةأفهم ذلك 
  بدون التعب  كثر من ذلك. بل أتفقد احلياة معناها وطعمهاعاانة صال  بدون املأ

هل تعرف معىن الراحة؟ بدون املرض هل تعرف معىن الصحة؟ بدون اجلوع 
 والعطش هل تعرف معىن الشبع واالرتواء؟ بدون القبح هل تعرف معىن اجلمال؟

  شياء؟وبضدها تعرف األ 
  .نعم 
  ذن البد من ابتالء...البد من معاانةإ 
  ،هو: أن ختتار أنت ابتالءك بنفسك بعد أن عرفت  ن نعطيك امتيازا  واآل صحيح

 نه البد من ابتالء...ماذا ختتار من ابتالء؟أ
  سكفاجئك كما فاجكتين أبشياء كثرية 
   كيف؟ 
  ختار السكرأان أ 
  والسبب؟ 
  أعرف كيف أنّظمه، وأعرف اجلرعة الالزمة من تعامل معهألين عرفت كيف أ ،

دت على تنظيم حيايت بوجوده فلم حتاجه عنه، وقد تعوّ رف كل ما أاألنسولني، وأع
اجتماعي أو متعة أو  حرم نفسي من نشاطأختلف عن دراسة وال عن عمل ومل أ

 و غريهاسفر أو عالقات عائلية أ



27 

 

  ؟ن نعيد لك السكريعين تريد أ 
  يم ني وكليتني سليمتني ودماغ سلنعم، سكر مع قلب سليم وكبد سليم ورئتني سليمت

  مان ووطن وعلم ونشاط....وأعصاب بال شلل وعقل بال خطل وأهل وعشرية وأ
 بدهلا ابلشفاء من السكرمة ال أكل هذه نعم عظي

  رضيت ابلقضاء؟ 
  شكر هللا عليه ما حييتوأ 
   هذا من بركات ليلة القدر 
 فعل؟واآلن ماذا أ 
 رض وتستخدم عقلكتعود إ ى األ 
 وترتكين؟ 
 تدري ملاذا؟ال أتركك حلظة واحدة...أ 
 ملاذا؟ 
 عظم رمحة وهبها هللا لعبادهألنين أعظم نعمة وأ 
 راك؟طيب مىت أ 
 مىت شئت 
 ين أراك؟أ 
 ان موجود معكأ 
 أين؟ 
 ان هناأ 
 نأين؟ أان ال أراك اآل 
 ان العقلأان يف رأسك.. أ 


