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بسم اهللا الرحمن الرحيم
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 صورة الغالف

 
 

ةيالرئيس خلفية الغالف  
 

 

View of the crescent moon through the top of the earth's 
atmosphere. Photographed above 21.5°N, 113.3°E 
by International Space Station crewExpedition 13 over 
the South China Sea, just south of Macau  (NASA image ID: 
ISS013-E-54329). 
http://eol.jsc.nasa.gov/SearchPhotos/photo.pl?mission=ISS01
3&roll=E&frame=54329 
 
 

 
عنوان الروايةخلفية   

 
 
Swift's UV portrait of the Andromeda Galaxy 
High resolution layered Photoshop TIFF containing both UV 
and Optical image Layers 
http://svs.gsfc.nasa.gov/cgibin/details.cgi?aid=10485 
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  ..إىل

  ..ذكرى َجدي اللذْين رحال إلى دار الحق
أحمد مختـار محمـد / األسـتاذ.. جدي الذي لم تره عيناي 

صـاحب اإللهـام فـي .. م 1968المتـوفى سـنة  .. عثمـان
  ..هذا الِسفر المتواضع

علــــي   /الســــيد..علــــّى  جــــدي الــــذي كــــان دومــــا عطوفــــا
  ..رابط الجأش حازم القرار.. بهلول

.. الســــيد اليمــــاني/ الــــدكتور.. إلــــى ذكــــرى والــــد زوجتــــي
  ..صاحب النفس الرقيقة الشفافة التي لها مع اهللا حال

عبـــدالرحمن / فضـــيلة الشـــيخ.. وٕالـــى ذكـــرى العـــالم الجليـــل
  ..صاحب العلم والخلق والحداثة والفكر والتفاؤل.. جبريل

كــابن الــذي أحبنــي .. فهمــي حجــاب/ وٕالــى فضــيلة اإلمــام 
 وكــان مــن أفضــل األصــدقاء رغــم أكثــر مــن ســتة عقــود لــه

  .. بيننا تفصل
..ليرحمهم اهللا العظيم وليجمعنا بهم في جنته 
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  اـــــــــــــــــماهللا لم يكتب له اإلدراك  والعقل ليس بمدرك شيئا اذا 
ـــا هو ما إليـــــــــأقله  لـــــــــــــــي اآلفاق آيات لعهللا ف ــه هداكـــــــ   اـــــــ

  عجب عجاب لو ترى عيناكا  ولعل ما في النفس من آياته 
  اـــــــــــــــــــحاولت تفسيرًا لها أعياك  رار إذا ـــــــوالكون مشحون بأس

  
  

  إبراهيم علي بديوي. د
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  :م1968يو ما –ه 1388صفر شهر 
  .. تستطيعون أن تخرجوا به اليوم

ات الطبيـــب وهـــو يحـــدث مـــن حـــولي فـــي كانـــت هـــذه كلمـــ
  ..بعد مكوثي بها شهراً  مستشفى القصر العيني بالقاهرة

 قائال بابتسامة مغتصبة ثم التفت إلى ..  
أال تشــعر بــذلك ..أصــبحت بخيــر حــال.. مــا شــاء اهللا  -
  !؟

  ..اهللا على كل حال الحمد: فأجبته مبتسما  وأنا أقول 
ثــم التفــت إلــى مــن حــولى ثانيــة ليســتئذنهم وهــو مضــطرب 

  .بصورة ملحوظة 
لــم يعــد هنــاك مــا يســتطيعون تقديمــه لــى هنــا ، .. فهمــت 

والطبيــب يــرى أنــه مــن األفضــل أن أكــون وســط أهلــى فــي 
  …والحمد اهللا .. اللحظات األخيرة 

  
* * ***  

 ألخـــيفالتفـــت  يـــتالبإلـــى  يونِ لـــقِ يُ لِ فـــي الســـيارة  وضـــعوني
  :بعد صمت مهيب سائال
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  ماذا قال الطبيب ؟ -
 ثم أشاح بوجهه وقال فنظر إلى:  

  ..ن أصبحت أحسن كثيراً أنت اآل.. كل خير  -
  .. ؟ إني أعرف كل شيء لَم ال تنظر إلى ..  أخييا  -

 بحدة قائالً  فالتفت إلى:  
  ماذا تعرف ؟ -

  ..فنظرت إليه 
  ..انتهى كل شيء -

واحتضـــننى وهـــو .. رقرقـــت عينـــاه بالـــدموع امتقـــع لونـــه وت
  :يقول 

  ..ستصبح بخير إن شاء اهللا .. ال تقل ذلك  -
  :فأجبته 

  ..إن شاء اهللا -
***  

للبيــــت بعــــودتي الشــــابة بالــــدموع فرحــــًا  زوجتــــي اســــتقبلتني
 حــــوليوالتــــف ..  صــــحتيقت مــــا قيــــَل لهــــا بصــــدد وصــــد 
 الخمســـة الـــذي كـــان أكبـــرهم فـــي العاشـــرة الصـــغار أبنـــائي
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م هُ لُ ب َقــورحــت أُ  ..لــم يــتم الثالثــة بعــد محمــد نمــا أصــغرهمبي
أشـــعر بـــه إلـــى أن أفلـــتهم عمهـــم مـــن  الـــذيرغـــم اإلجهـــاد 

  ..ألستريح رقبتي
*****  

ـــــاء   مـــــايو 28 –ه 1388مـــــن ربيـــــع األول  1الثالث
  :م1968

متورمتين  وكانت رجالي بة ثالثة أياممكثت في البيت قرا
ت قـد خضـعت قصور وظائف عضـلة القلـب وكنـ أثر من

عشـــــر  مـــــا يزيـــــد علـــــىمنـــــذ  الصـــــمام الميترالـــــيب لجراحـــــة
لم أعد قادرًا على الذهاب ..مفصل الركبة متورمٌ .. سنوات

ت اآلن تولـــــــ.. لقضـــــــاء الحاجـــــــة إال بمســـــــاعدة  أحـــــــدهم 
رغــم  تطعمنــي التــي هــيكانــت .. هــذه المســئولية  زوجتــي

ل إرضــاًء لهــا وهــى فــي غمــرة فآُكــ.. للطعــام  اشــتهائيقلــة 
  ..إلى البيت سالما كما ظنت بعودتيرح الف

كانــت رجــالي ال يــزال عليهــا بعــض أوراق الخــروع الــذي 
ـــد منهـــا ـــى إخـــراج المـــاء الزائ .. وضـــعها أخـــي ليســـاعد عل

ة المغليــــة والشــــاي الحمضــــي ّلــــوكانــــت فنــــاجين بــــذور الخِ 
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الفطــر الــذي أزرعــه فــي إنــاء عنــدي  المســتخرج مــن حــول
   ..لة بجانبيال تزال على الطاو وأرويه بالشاي؛ 

*****  
وكانت .. فرغ البيت من الضيوف والزوار في المساء

طه فناديت ابني األكبر .. الزوجة مشغولة في المطبخ
 باب الغرفة على استحياء مخافة أنوالذي كان يمر ب

أنظر في  ..أقبل علّي واحتضنته.. ناديته.. يزعجني
ك بار .. أريدك أن تكون رجالً .. قلت له ..عينيه مباشرة

أن ممكن ياحبيبي هل من ال.. أحبتياهللا فيكم ونفع بكم يا
تأتيني بكتاب مجلد على الرف العلوي و لمكتبة إلى اتروح 

ناحية اليمين لونه بني غامق اسمه التذكرة لكن ممكن 
اسمه  بعض الشييءيكون العنوان مكتوب بخط غريب 

 إلى ..حسناً .. أومأ برأسه موافقاً .. ؟ل تستطيعه.. الثلث
هل .. منه اسمه الروح دقمجلد أزرق أ ارهسي

فانطلق من فوره ولم .. االثنين باستطاعتك أن ُتحضر
شكرته بابتسامة وربّت  ..يلبث إال أن أتي بهما تماماً 

استأذن .. على رأسه ثم رحت أنظر في عينيه مطوالً 
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.. لكم اهللا.. تمتمت.. مني للذهاب إلى الفراش وانصرف
مسحت دمعة انسابت على و .. اهللا يحفظكم ويرعاكم

  ..خدي
*****  

رحت أتصفح كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
اآلخرة لإلمام القرطبي والذي طالما قلبت في صفحاته 

أقرأ عن االستعداد للموت والتوبة والموت والقبر أخذت و 
كما  ..ما أجمل وأروع الجنة.. يااهللا.. والبعث والجنة

رأت وال أذن سمعت وال ماال عين " وصفها أعظم بشري
َفال َتْعَلُم َنْفٌس " ووصفها خالقها .."خطر على قلب بشر

" ما ُأْخِفَي َلُهم من ُقرِة َأْعُيٍن َجَزاء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
  ]..17السجدة [

استوقفني تذكر مستقر األرواح بعد الموت وما دون 
.. وحديثاً أمر لطالما شغل أذهان العلماء قديمًا .. البعث

تركت التذكرة ثم رحت أقلب بين جنبات كتاب الروح 
وقرأت اآلراء المختلفة التي استعرضها  البن قّيم الجوزية
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َيا َأيُتَها النْفُس "ابن القيم والنفس المطمئنة باإليمان 
َفاْدُخِلي ِفي * اْرِجِعي ِإَلى َربِك َراِضَيًة مْرِضيةً * اْلُمْطَمِئنةُ 

 والشهداء].. 30-27الفجر " [َواْدُخِلي َجنِتي* ِديِعَبا
التي أرواحهم في حواصل طير خضر تطير بهم في 

وهل أرواح المؤمنين في الجنة أم على  ..الجنة إلى آخره
وعالقة األرواح .. وما عالقة األرواح باألحياء.. أفنيتها

  ..باألرواح

عن الفضل بن الموفق "حتى وصلت إلى قصة ُملفتة   
كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة، فأكثر من ذلك، : قال

فشهدت يومًا جنازة في المقبرة التي ُدفن فيها فتعجلت 
لحاجتي، ولم آته فلما كان الليل رأيته في المنام فقال 

يأبت وٕانك لتعلم بي : يابنّي لم ال تأتيني؟ فقلت له: لي
حين إي واهللا يابني ما أزال أطلع عليك : إذا أتيتك قال

تطلع من القنطرة حتى تصل إلّي، وتقعد عندي، ثم تقوم 
  "..فال أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة
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اهللا هو األعلم بحال .. رحت أتفكر في هذه القصة
.. نكون في رضا من اهللالمهم أن .. األرواح بعد الموت

عما  أحد ليحكي لنا منها يعدلم  الموت تجربةألن 
متوافر هو اآليات واألحاديث كل ما هو .. يحدث هناك

وهللا في إخفاء اآلخرة  ..والقليل من رؤى الصالحين
ِلَيِميَز اللُه .. "وأخبارها وأحوالها عن عالمنا حكمة بالغة

.. صدق اهللا ]..37األنفال " [اْلَخِبيَث ِمَن الطيبِ 
وحِ " ي َومَ  َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الروُح ِمْن َأْمِر َرب ا ُأوِتيُتم ُقِل الر

  ]..85اإلسراء " [مَن اْلِعْلِم ِإال َقِليًال 

سرت  ..ليختبر ذلكالبد أن يجرب بنفسه كل إنسان و 
في المطمئن لكني تذكرت حينها الحديث  ..بجسدي رعدة

أن رسول  أبي هريرة رضي اهللا عنه صحيح البخاري عن
إذا أحب : قال اهللا " : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
بدي لقائي أحببت لقاءه ، وٕاذا كره لقائي كرهت ع

   ..وتنهدت.. اطمأنت نفسي.. 1"لقاءه

                                                           
 http://drahmedyahia.wix.com/booksميلها عرب النصوص الكاملة وختريج األحاديث النبوية، ميكن حت  1
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أتفكر في .. القبر كبداية الرحلة إلى اهللارحت أتذكر 
.. صلى عليك اهللا.. سؤال الملكين للميت عن الرسول

الروح .. أمين الوحي جبريلمات رسول اهللا وانقطع 
صلة اهللا  ..اً منذ أربعة عشر قرنعن األرض .. ميناأل

اللهم إال في ليلة واحدة  ..إلى البشرية عن طريق الرسل
ُل اْلَمالِئَكُة .. " ليلة القدر في رمضان.. كل عام تََنز

وُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِهم أما في اليوم  ..]4القدر " [َوالر
وُح َواْلَمالِئَكُة َصفا ّال َيَتَكلمُ " ..العظيم َيْوَم َيُقوُم الر وَن ِإال

ثم تذكرت  ..]28النبأ " [َمْن َأِذَن َلُه الرْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا
َيا َحْسَرًة َعَلى "الرسول وٕاخوانه من رسل اهللا إلى البشرية 

يس " [اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئونَ 
30..[  

فاتة إلى القرآن بتذكر هذه اآليات حانت مني الت
.. أمسكت بالكتاب ..الموضوع بجانبي على الفراش

ياليت .. هذا هو منهج االمتحان في اآلخرة.. أنظر إليه
فتحته أنظر في .. قّبلته.. اعلم واعمل.. الناس يعلمون

لطالما أحببت .. نهاية سورة الفرقان.. اقهور أقلب أ.. آياته
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تالوة فأقرأ أقدر على ال ال.. عباد الرحمنآيات صفات 
َوالِذيَن َال َيْدُعوَن َمَع .. "بعيني حينًا وأتمتم بشفتّي حيناً 

 ِباْلَحق ُه ِإالَم الل ِتي َحرْفَس الِه ِإلًَٰها آَخَر وََال َيْقُتُلوَن النالل
ِلَك َيْلَق َأثَاًماَوَال َيْزُنو  ُيَضاَعْف َلُه  * َن َوَمن َيْفَعْل ذَٰ

ِإال َمن تَاَب َوآَمَن *  اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًنا
َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأولَِٰئَك ُيَبدُل اللُه َسيَئاِتِهْم َحَسَناٍت 

ِإنُه َوَمن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَ  * َوَكاَن اللُه َغُفوًرا رِحيًما
سبحانك تبدل ].. 71-68الفرقان " [َيُتوُب ِإَلى اللِه َمَتاًبا

من أكرم .. وليس فقط محوها.. السيئة للتائب بالحسنة
َوالِذيَن َيُقوُلوَن َربَنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا .. "كملأُ .. منك

ياِتَنا ُقرَة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتِقي الفرقان " [َن ِإَماًماَوُذر
دعوت حينها ألبنائي وذرياتهم وزوجتي بأن  ]..74

  .. يرعاهم اهللا ويجمعنا جميعًا في أعالي الجنان

كنت في هذا الوقت الذي ال يشعر بآالمك وال بأفكارك 
.. وال أحبابك.. وال أوالدك.. ال زوجتك.. فيه أحد إال اهللا

  ..حتى نفسكوال .. بل وأحياناً .. وال أقرب األقربين
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وسط لينتشر ما استطاع أخذت نفسًا عميقًا بضعف 
بينما وقع بصري على مجلد .. أنسجة رئتّي المحتقنتين

أسود صغير قرأته منذ حين ويبدو على ما أذكر أنه من 
وهو عبارة عن جزئين  -رحمه اهللا -مقتنيات مكتبة أبي

في مجلد واحد صغير للكاتب االنجليزي صمويل سميلز 
مت ترجمته إلى العربية وطبع بالقاهرة عام والذي ت
.. بعنوان األخالق.. كتاب قديم جيد.. آها.. 1910

أن األخالق .. هززت رأسي وأنا أسترجع فكرته الرئيسية
رجع ذلك إلى دافع هامة ألي شخص وألي مجتمع ويُ 

وٕالى أن يشير إليك الناس  الشهامة واالحترام والنخوة
كاتب وأنا ّأفكر في مقوالت أشفقت على هذا ال ..بالبنان

إنما "و".. الدين المعاملة"من مثل .. محمدية عظيمة
 أما الجائزة الخالدة فهي".. ُبعثت ألتمم مكارم األخالق

َأَحبُكْم ِإَلي َوَأْقَرُبُكْم ِمني َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم "
ُدُكْم ِمني َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْخالًقا ، َوَأْبَغُضُكْم ِإَلي َوَأْبعَ 

يس ذلك أفضل بكثير من مجرد أن لأ.. " َأَساِوُئُكْم َأْخالًقا
أن أزرع بأخالقي ورود حديقة !! يدعوني الناس شهما
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بيتي في الجنة وأكون قريبًا من أعظم بشري عرفه 
  !!العالم

بجانبه كتاب مكتوب بلغة رصينة وأدب بليغ واستقراء 
لكن يبدو أنه لم يتسم بالحيادية ويحتاج  يخي عميقتار 

واسم الكاتب اللبناني  ..إلى كثير من التدقيق التاريخي
الشهير يزين الكتاب الذي اختلط فيه السم 

 ..المملوك الشارد.. والكتاب.. جورجي زيدان..بالعسل
  ..شوبه سهام قاتلةت.. عمل رائع

لة في أجول بناظري بين بعض الكتب على نفس الطاو 
زاوية الغرفة حيث لم أكن ألنام قرير العين إال وبين يدي 

.. لم أخطأ كعب الكتاب الذي ال أنساه أبداً .. كتاب جيد
وحتى إن لم يكن يعدو على مجرد اقتباسات وخواطر 

و يكر في الجحيم بين مكيافيللي ومونتسعن كتاب حوا
 اختالقلموريس جولي أو مجرد تعاليم التلمود أو مجرد 

أو وثائق  نيكوال الثاني مخابرات القيصر الروسي من
سرية بالفعل تم التصديق عليها في مؤتمر بازل 
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فإن هذه البروتوكوالت  السويسرية أو أدبيات أوجين سو
األربعة والعشرين يبدو أنها تطبق بجدية في العالم من 
حولنا وتحديدا في منطقتنا وليس من دليل أسبغ مما 

النكسة مع أخواتها فلسطين  تعانيه مصر اآلن منذ
وٕان كنا نود أن ننتصر ونسترد بالدنا . .واألردن وسورية

ونحترز للمستقبل فينبغي للنابهين أن يتدارسوا هذه 
   ..الوثائق الخطيرة

.. الذي ما برح يديّ  أقّلب في صفحات المصحفعدت 
.. ياهللا ما أروع وصف الجنة في هذه السورة.. الرحمن

* َفِبَأي آالء َربُكَما ُتَكذَبانِ * َقاَم َربِه َجنتَانِ َوِلَمْن َخاَف مَ "
ِفيِهَما َعْيَناِن * َفِبَأي آالء َربُكَما ُتَكذَبانِ * َذَواتَا َأْفَنانٍ 

ِفيِهَما ِمن ُكل َفاِكَهٍة * َفِبَأي آالء َربُكَما ُتَكذَبانِ * َتْجِرَيانِ 
ُمتِكِئيَن َعَلى ُفُرٍش * بُكَما ُتَكذَبانِ َفِبَأي آالء رَ * َزْوَجانِ 

َفِبَأي آالء * َبَطاِئُنَها ِمْن ِإْستَْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنتَْيِن َدانٍ 
ِفيِهن َقاِصَراُت الطْرِف َلْم َيْطِمْثُهن ِإنٌس * َربُكَما ُتَكذَبانِ 
 ُكَما تُ * َقْبَلُهْم َوال َجانآالء َرب َبانِ َفِبَأياْلَياُقوُت * َكذ ُهنَكَأن

َهْل َجَزاء اِإلْحَساِن * َفِبَأي آالء َربُكَما ُتَكذَبانِ * َواْلَمْرَجانُ 
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.. أطرق رأسي متأثراً ].. 60-46الرحمن " [ِإال اِإلْحَسانُ 
.. مهما قدمنا فلن نقدم ما هو أهل لهذا الجزاء.. ال يارب

  ..ئلكنها رحمتك التي وسعت كل شي

تمثلت بمقولة العابدة الزاهدة أم الخير العراقية رابعة 
محب اهللا ال يسكن أنينه وحنينه  "العدوية وهي تقول 

.. خفق قلبي واعتبرت عيناي "حتى يسكن مع محبوبه
 العظيم أنِت من تغنيت بحب اإلله.. صدقتي يارابعة

  :فقلتِ 

َرْفُت الَهوى ُمذ َعَرْفُت هواكع  
َعلٰى َمْن َعاداكْ وأْغَلْقُت َقْلبي   

 وُقْمُت ُاناِجيـَك يا َمن تـَرىٰ 
 َخفايا الُقُلوِب وَلْسنا نراك
 أِحُبَك ُحَبْيِن ُحَب الهَـوىٰ 
 وُحْبــًا ألَنَك أْهـلٌ  لـَِذاك

 فأما الذي ُهَو ُحُب الَهوىٰ 
 َفُشْغِلي بِذْكِرَك َعَمْن سـِواكْ 
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 واّمـا الذي أْنَت أهٌل َلهُ 
ِن َحتٰى أراكْ َفَلْسُت أرٰى الَكوْ   

 فال الَحْمُد في ذا وال ذاَك لي
 ولكْن لَك الَحْمُد ِفي ذا وذاك

  

رضي اهللا  –ثم ما لبثت أبيات علي بن أبي طالب 
تتغلغل خاليا جسدي التي لطالما تضرعت إلى  -عنه

  :اهللا بأبياتها

  لك الحمد يا ذا الجود و المجد والعال
  اء و تمنعتباركت تعطي من تش                   

  إلهي وخالقي وحرزي و موئلي
  إليك لدى اإلعسار و اليسر أفزع                   

  ت وجمت خطيئتيإلهي لئن جلّ 
  فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع                   

  إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها
  فها أنا في أرض الندامة أرتع                   
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  و فاقتيإلهي ترى حالي وفقري 
  وأنت مناجاتي الخفية تسمع                   

  إلهي أجرني من عذابك إنني
  أسيٌر ذليٌل خائٌف لك أخضع                   

  إلهي لئن عذبتني ألف حجة
  فحبل رجائي منك ال يتقّطع                   

  إلهي أذقني طعم عفوك يوم ال
  هنالك ينفعبنون وال مال                    

  إلهي لئن فرطت في طلب التقي
  فها أنا إثر العفو أقفو و أتبع                   

  إلهي لئن أخطأت جهال فطالما
  رجوتك حتى قيل ها هو يجزع                   

  إلهي ذنوبي َجاَزِت الَطْوَد واْعَتَلتْ 
  َأْرَفعُ َوَصْفُحَك َعْن َذِنبي َأَجل و                    

  إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي
  وذكر الخطايا العين مني تدمع                   

  حا َوَرْحَمةوْ إلهي َأِنْلِني ِمْنَك رَ 
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   َفَلْسُت سوى َأْبَواِب َفْضِلَك َأْقَرعُ  ً                   
  إلهي لئن أقصيتني أو طردتني

  أصنع فما حيلتي يا رب أم كيف                   
  إلهي حليف الحب بالليل ساهر

  ينادي ويدعو والمغفل يهجع                   
  وكلهم يرجو نوالك راجيا

  لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع                   
  إلهي يمنيني رجائي سالمة

  وقبح خطيئاتي علي يشّيع                   
  إلهي فإن تعف فعفوك منقذي

  وٕاال فبالذنب المدمر أصرع                   

بدأ النعاس والتعب و .. باالسترخاءشعرت .. هاهنا
  ..وجفناي يثقالن.. يغلبانني

*****  
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مايو  29ه 1388من ربيع األول  2فجر األربعاء 
  :م1968

كالعـادة لصـالة  أيقظتنـي..  فجر اليوم التالي إلى أن كان
ســــحت وضــــأتني فــــي مكــــاني بــــبعض المــــاء وم.. الصــــبح

أصــــلي جالســــًا بســــبب .. رجلـــّي المتــــورمتين بفوطــــة مبللــــة
كـــــم اشـــــتقت للســـــجود بجبهتـــــي علـــــى .. جســـــمي المتـــــورم

حينمـــا كنـــت .. الطعـــم مختلـــف والطاقـــة مختلفـــة.. األرض
أقــف وأركــع وأخــّر ســاجدًا بينمــا .. أصــلي بصــورة طبيعيــة

 أتخيــل فــي هــدوء خيطــًا مــن نــور أبــيض يمتــد بينــي وبــين
ثم يمتد هذا الخيط النـوراني .. ام بمكةالبيت الحر  ..كعبةال

صـــاعدًا ومخترقـــًا الســـماوات ليصـــل فـــي الســـماء الســـابعة 
التي يدخلها كل يوم .. كعبة السماء.. إلى البيت المعمور

وأتخيل إبراهيم .. سبعون ألف مَلك ال يدخلونها مرة أخرى
الخليل الذي أمره اهللا فكان أول من دعا الناس إلـى الحـج 

أتخيله وقد أسند ظهره إلى .. لى البيت الحرامإ في التاريخ
كمـــا رآه النبـــي فـــي رحلـــة المعـــراج إلـــى .. المعمـــور البيـــت
  ..السماء
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أنـي أقـف علـى األرض .. وأحيانًا أتخيل وأنا واقف أصـلي
والتـي تـدور مائلـة بسـرعة .. بفعل جاذبيـة األرض الكرويـة

ــــة حــــول محورهــــا وحــــول مركــــز .. وحــــول الشــــمس.. هائل
فأتخيـل نفسـي وأنـا أكـاد ال .. ول مركز الكونوح.. المجرة

فأتــذكر عظمــة .. أمثــل الكترونــًا فــي مــدار ذرة فــي الكــون
ـــه بنـــا حينمـــا .. وعظمـــة الخـــالق.. الخلـــق ـــم أتـــذكر رحمت ث

الــذي يــدور  نقــف بــين يديــه فــي الصــالة وســط هــذا الكــون
 الـــذيو  بســـرعة هائلـــة نحـــو مـــا هـــو مجهـــول بالنســـبة إلينـــا

.. ونناجيــــه.. ونناديــــه.. شــــئياً  ال نمثــــل فيــــه بــــنفس الوقــــت
.. ونحن ال نساوي شيئًا فـي ملكـه.. فيلتفت إلينا.. وندعوه

َوَلَقـْد "ويعّظـم شـأننا ويقـول .. ويغشانا بعفوه.. ويستمع إلينا
ــر َواْلَبْحــِر َوَرَزْقَنــاُهْم ِمــَن  ْمَنــا َبِنــي آَدَم َوَحَمْلَنــاُهْم ِفــي اْلَب َكر

ـــــْلَناهُ  ـــــاِت َوَفض ـــــْن َخَلْقَنـــــا تَْفِضـــــيًال الطيَب ْم َعَلـــــٰى َكِثيـــــٍر ِمم "
  !! أي رحمة هذه مع عظمة كتلك].. 70اإلسراء [

ناديــــت .. ر اذكــــاألبعــــض بعــــد أن فرغــــت مــــن الصــــالة و 
نظـرت .. طلـب أطلبـه  أليأتت مسرعة متلهفـة .. عليها 

  :وقلت  إلى وجهها قليًال ثم ابتسمتُ 
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  .. بجانبياجلسي  -
أخرجــت لهــا ورقــة مطويــة مــن جيــب .. وأنــا راقــد   تْ َســلَ جَ 

فقلــت .. نظــرت إلــّى مســتفهمة .. وأعطيتهــا إياهــا  ســترتي
  :لها
  .ي ما بالورقة اقرأ -

ورفعـت .. ا ثانيـة هَـي طَ بِ  أسرعتْ .. فتحتها ونظرت ما بها 
.. عيناهــا رقراقــة بالــدمع .. وصــمتت  وجهــيبصــرها إلــى 

  :قالت 
  ما مناسبة هذا الكالم اآلن؟ -
ثــم أن .. فاألعمــار بيــد اهللا وحــده .. وقــت  أليتحســبًا  -
  ..الـ 

  :بحدة قاطعتني
  َم ذلك؟لِ فَ .. ن والحمد اهللا بخير حال أنت اآل -
  .ما بها في حينه وافعليبها  احتفظي -
  ينِ فْ خِ تُ ال  -
بهـذه  احتفظـيفقـط .. ال تخافي ! ر اآلن ؟ألم أعد بخي -

  ..كتبت كما وافعليالورقة 
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  :ثم استطردتُ 
  ببعض الطعام ؟ ليهل ..  واآلن -

أن جئـت إلـى منـذ  لـم تعهـده فـي  فهـذا مـا.. أشرق وجهها 
  :وأسرعت تقول.. البيت

  .. وقطعة من الدجاج و .. هناك طبق من -
  ..ة اءَ فأجابتني بابتسامة وض .. موافقا  برأسيأومأت 

  ..حاًال يكون الطعام جاهزاً  -
 مـــن اهللارحمـــة ربمـــا  ..رددت عليهـــا بابتســـامة ذات مغـــزى

  ..منها مقصداللم تفهم  أنها
  ..وانطلقت من فورها مسرعة في منتهى السعادة

كتبتهـــا ووقعتهـــا هنـــاك  وصـــيتيمـــا كانـــت هـــذه الورقـــة إال 
  ..بالمشفي

***  
حانت مني التفاتة ناحية النافذة التي بدأ ضوء الصبح 

لطالما بعث هذا الضوء .. الجميل الهادىء يتسلل منها
ربما ألنه .. في نفسي السعادة ما قبل شروق الشمس
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مقتبس من نور الجنة حيث ال شمس حارة وال زمهرير 
  ..هناك

حينما يتعرض المؤمن .. بدأت أفكر في لحظات حياتي
للذنب يندم ندمًا شديدًا استشعارًا من نفسه الطاهرة أنه لم 

ثم .. ورحمة اهللا أن الندم توبة.. ُيخلق ُمكّرمًا لمثل ذلك
بينما المجرم حينما يذنب .. نا حسناتيبدل اهللا سيئات

لربما ال يندم لكنه يشعر بكآبة تعتري نفسه مهما استطاع 
  ..فطرة.. إظهار غير ذلك من السيطرة والالمباالة

ة مع أبي وأمي قريام الأي.. رحت أستذكر شريط حياتي
األشقاء ثم أخوتي من زوجة أبي بعد  وأختي وأخواي

التي مرضت وماتت الكرم و  أمي الغالية بنت العز.. أمي
بعد والدة  41في نهاية عام  الخمسين من عمرها في 

ودفنت بمسقط رأسها  أختي الصغرى بأشهر قليلة
التي لم يسألها .. أمي.. بالنكارية التي كان أبوها عمدتها

حتى إن لم يكن في جعبتها أي .. أحد مسألة ولم ُتجبه
ض شيئ تسد به حاجة السائل ارتقت حمارها األبي

الجميل ومن خلفها حمار آخر يحمل الخادم الطيب 
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لتتوجه إلى أبيها العمدة رغم المسافة وترجع للسائل بما 
  ..يرضيه

.. وأيام الُكتّاب والزراعة حقلأيام ال.. ويمر الشريط
إتمامي لحفظ القرآن وأنا ال أزال يافعًا مع مبادىء 
العربية والحساب ثم التحاقي مباشرة باإلعدادية حتى 

في اللغة  الشهادة العالية األزهريةحصولي على 
ورثت التدريس بذلك عن أبي الحاصل على .. العربية

كان ال  ..البكالوريا األزهرية وعمل بها مدرسًا لالبتدائية
حينما قررت أن أبني هذا .. يتحمل أن يغضب عليّ 

 ..ةقرية مسقط رأس زوجتي بعيدًا عن الالبيت بالمدين
فقامت أختي الصغيرة .. منيغضب  ..عزبة عثمان
ثارت رّقته علّي بإيهامه أني مريض استو .. الشقيقة أسما

واستنكرت .. لذلك بنيت بالمدينةجدًا وعلى شفا الموت و 
د على الفور من يغضب مني في هذه الظروف فارتع نأ

قم .. منه ال يمكن أن أغضبأنا "هول ما سمع وقال
على أخيك خذ الحمار واذهب لتطمئن .. عبدالجواديا

مات عني قريبًا .. رحمك اهللا ياأبي ..أهز رأسي .."حاالً 
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ه لن يمر وعلى ما يبدو أن.. 65في منتصف مايو 
اثنان مّر من عمري .. الشهر ذاته حتى ألحق بك

بينما مات أبي عن عمر يناهز الثالثة .. عاماً  وأربعون
  ..لكن لكل أجل كتاب.. والسبعين

لممزوجة بالدم وأنا أعمل بداية مرضي والكحة ا.. أتذكر
جراح مصري  جراحة القلب المفتوح على يد.. بالحقل

م ضمن تجربة عالية 1955عام  صر العينيبالق
المخاطر لهذا النوع من الجراحات وسمعت أنها كانت 

الجنوب أفريقي األبيض الذي كان ضد سياسات  بإشراف
الذي أجرى أول  كريستيان برنارد األبارتاهايد في بلده

.. زرع قلب بالعالم في ديسمبر العام الماضيراحة ج
بعدها بوقت  معي مات معظم من ُأجريت لهم الجراحة

قصير لكني عشت بعدها كل هذه السنوات بضلع ناقص 
أمام القلب كان يمنعني من وضع القلم في جيب 

مع .. قميصي منذ كنت في الفرقة الثانية بالكلية
ستمرت معي طوال احتياطات في نمط المعيشة وأدوية ا

وملح كلوريد البوتاسيوم سيىء الطعم  ..طيلة هذا العمر
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ب الذي أتي مؤخرًا يحمل تذكرت الخطا .. مرتفع الثمن
على إرسالي للخارج إلجراء جراحة قلب  الموافقة الوزارية

غير أنه كان األوان قد فات كعادة البيروقراطية .. أخرى
أتذكر مقولة تنهدت وأنا .. والروتين الفاسد المفسد

مدافعًا عن قرار زراعة القلب المثير كريستيان برنارد 
بالنسبة إلى رجل : " التي قرأتها ذات مرةو  مؤخراً للجدل 

محتضر، زرع األعضاء ليس بالقرار الصعب؛ إن كان 
هناك أسد يطاردك إلى نهر مليئ بالتماسيح فستقفز في 

الضفة  يًا نفسك بأن هناك فرصة للوصول إلىن مَ الماء مُ 
إن لم يكن هناك تقبل هذه المخاطرة لن  كاألخرى، لكن

في حالتي ربما .. على أية حال.. أهز رأسي".. أسد
لو تعلم دينيس .. ثم فكرت ..ليس هناك نهر أصالً 

دارفيل كيف تغير العالم من بعد زراعة قلبها لذلك 
الخمسيني الذي مات بعد الجراحة بثمانية عشرة يومًا 

  ..يالها من امرأة غيرت وفاتها وجه األرض ..بذات الرئة
*****  
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معرفتي بها بعد أن اتفق أبي  ..تذكرت ..فجأة ابتسمت
مع أبيها أنها لي قبل زواجنا بعشر سنين وكنت أكبرها 

ال تزال حينها طفلة في  تحية كانت.. بعدد سنين عمرها
حوالي العاشرة وضفائرها الجميلة المنسدلة ال تغيب عن 

الشهادة العالية من  امتحاناتوجنا بعد تز .. ذاكرتي
رحت أبحث عن .. 57عام في صيف  األزهر الشريف

غير أنه لم تكن  بعد ظهور النتيجة عمل في التدريس
علمت أنه من .. هناك وظائف متاحة في ذلك الوقت لي

 تحت الحمايةالتي تقبع الممكن أن أعمل في غّزة 
الثالثي في حتى العدوان  1948منذ  المصرية العسكرية
تعود بعدها للمدة خمسة أشهر ثم في يد اليهود  ..1956

للحكم العسكري المصري حتى العام  1957في مارس 
بالنكسة العام الفائت الماضي حينما ابتليت المنطقة 

ألن  ..في غضون أسبوعين تقدمت وُقبلت.. المخزية
اإلقبال على العمل هناك ليس كبيرًا بسبب المسافة 

وكان الراتب الشهري  ..ضع المضطرب هناكالو األهم و 
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أوهموني أن هناك سكن .. قدره خمسة وعشرون جنيهاً 
  ..غير أن الواقع لم يكن كذلك أخرىوبدالت 

إلى جريدة األهرام بتاريخ اليوم ذات  ساعتها التفت
الملقاة بجانبي و الخمسة عشر مليمًا بالصفحات العشر 

المانشيت نفسه  على الفراش ورأيت للمرة الثانية اليوم
نهاية ".. اشتعال حركة المقاومة في األرض المحتلة"

السطر الثالث من المانشيت الفرعي وكان مكتوبًا بخط 
 ازدياد"......  ومريحًا أكثر لناظري أثخن من سابقيه

.. "عمليات المقاومة وانفجار المظاهرات في القدس وغزة
خيرة كان استبشرت خيرًا مشوبًا بقلق غير أن الكلمة األ

   ..وهيجت استرسال الذكريات لها وقع السحر على نفسي
هبت نسمات ربيعية لطاف من النافذة المفتوحة ..بالتزامن

فالتفت مغمضًا عينّي تاركًا الفرصة للهواء العليل أن 
أستنشق بالعمق الذي تسمح به رئتاي .. يداعب وجهي

ه غير أني أستمتع بهذ.. الضيقتان باحتقان قصور القلب
  ..  اللحظات التي تذكرني بعبق الذكريات التي ال تُنسى



 

  سر الخلود

 

37 
 

أو – زقازيقمن ال القادم من القاهرة بمفردي قطارالركبت 
مصر قديمًا دينيًا و  الدلتا عاصمة) تل بسطة(س يبوباست

قبل الميالد وحتى العصر الروماني  3200وٕاداريًا منذ 
 لثالثوأيضًا في فترة الملوك الليبيين في عصر االنتقال ا

ووردت في سفر حزقيال من العهد القديم تحت اسم 
وكانت تمر بها السفن القادمة من  Pibesethفيبستة 

البحر المتوسط عبر الفرع البيلوزي للنيل ثم إلى أبو 
صوير ومن ثّم إلى البحيرات المرة ومنها إلى خليج 

 - السويس إلى البحر األحمر في عهد سنوسرت الثالث
 جسريعبر القطار ل باإلسماعيلية مروراً إذن من الزقازيق 

ينتهي في يعبر سيناء لثم  شرق إلى القنطرةالفردان 
لم يعد هناك مجال إلكمال طريقه  حيثغزة محطة 

بسبب االحتالل اإلسرائيلي ألرض  حيفاالعريق نحو 
وقطعهم السكك الحديدية بين فلسطين ودول  فلسطين

الحرب العالمية الجوار سوريا ولبنان ومصر واألردن بعد 
قام  67ثم العام الماضي خالل نكسة يونيو .. الثانية

اليهود بتخريب خط السكة الحديدية داخل غزة كما تناهى 
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إضافة إلى امتداده  وقراءاتي في األخبار إلى مسامعي
أيضًا داخل سيناء والذي استخدموا قضبانه في إنشاء 

  ..نقاطهم الحصينة في سيناء المحتلة حالياً 
النكسة التي .. وأتبسم بتهكم.. أتذكر بمرارة.. كسةالن

بلي فيها بالء حسنًا غير أوهمتنا وسائل اإلعالم بأننا نُ 
بينما على أرض الواقع  !!وأننا المنتصرون.. مسبوق

وجنودنا ُيدفنون .. كانت آلياتنا تحترق.. كانت المأساة
 ..عالم مليئ بالطغيان والخداع.. أحياء في أرض سيناء

أتذكر من  ..]26يس " [َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُمونَ " ..لكن
عالمه التي دّمرت العالم بما فيها إقراءاتي هتلر وأبواق 

كتابه  ..على حد تعبيره الجنس اآلري العظيم.. شعبه
الذي فرضه  Mein Kampfالعنصري السمج كفاحي 

وكّون من  -بعد أن ظّل كتابًا فاشًال لسنوات–على شعبه 
لم أستطع يومًا إتمام هذا الكتاب من .. طائلة وةخالله ثر 

غّر شعبه وأمعن في خداعهم .. عنفوان أفكاره المسمومة
وصديقه .. كان فرعون ألمانيا.. ثم أوردهم المهالك

وفرعون المكسيك الماسوني  ..موسوليني فرعون إيطاليا
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كاليس أو كاييس باألسبانية والذي أعلن الحرب على 
فيما يعرف بحرب  ا وكنائسهاهر النصرانية وشعائ

ما يقدر بخمسائة قائد من وقتل وشنق  كريستيرو
الكريستيرو غير خمسة آالف من أتباعها إضافة إلى 
الكثير من أبناء شعبه األبرياء رجاًال وشيوخًا ونساًء 

سفاح القرن .. الهالك السوفييتي الفرعونأما .. وأطفاالً 
يساريونوفيتش جوزيف ف ..العشرين والتاريخ بال منازع

فأخزاه  أي الرجل الحديدي ستالين الذي أطلق على نفسه
اهللا وأظهر ضعفه أمام ضيوفه على العشاء في األزمة 

سّطر ذلك في التي أودت بحياته بعدها بأيام قليلة ليُ 
حفاظًا على  بعد أن قتل الماليين من أبناء شعبه التاريخ
ذي قتل وفرعون الصين ماو تسي تونج ال ..بائدملكه ال

والفرعون  ..على األقل مئات اآلالف من الشعب الصيني
 ..وساالزار في البرتغال .. الحالي تيتو في يوغوسالفيا

وتشاوشيسكو فرعون .. وفرانكو فرعون إسبانيا لعقود اآلن
الذين رسموا  وفراعنة سايكس بيكو.. رومانيا الجديد

 الدول العربية ومزقوها كل ممزق ال نزال نحدودًا بي



 

  سر الخلود

 

40 
 

نعاني وطأته إلى اآلن إضافة إلى تسببه في تعزيز 
  ..االحتالل الصهيوني ألرض فلسطين واآلن نحن

الح في خاطري أحد الزمالء من أساتذة االنجليزية 
كبيرة وهامة باللغة االنجليزية  المتميزين والذي قرأ رواية

كان دومًا يحدثني عنها أليام أثناء قراءته لها واستمر 
للبريطاني ايريك آرثر بلير الذي كان  يضاً بعدها بأيام أ

كانت الرواية .. يستخدم للكتابة اسم جورج أورويل
وتتحدث عن .. وتقع في ثالثة أجزاء ..1984..بعنوان

التاريخ وكيف دكتاتورية االفتراضية الُمطعّمة بالواقع و ال
تقوم مثل هذه األنظمة الفاشستية بالتحكم في أنفاس 

وتزور الحقائق .. جهموزوا فكارهمالناس وابتساماتهم وأ
وتمعن .. وتستعبد الشعب.. والتاريخ والصحف والكتب

أو .. ومن يعترض يذهب بغير رجعة.. في إذالله وٕافقاره
يرجع بعد أن يسوموه من أصناف الهوان والعذاب المتسم 

  ..بالسادية ما يكون كفيًال برده عن فكره
  ..الفرعون.. هكذا يفكر الطاغية.. نعم
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الذين تمادوا .. وزبانيتهموسى كر من القرآن فرعون أتذ
ثم أهلك جنده معه في انفالق  !!معه حتى ظّن أنه إله

 جميعًا مع أبواقهم الكاذبة أين هؤالء ..خليج السويس
َوِبْئَس اْلِوْرُد  اَمِة َفَأْوَرَدُهُم النارَ َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقيَ " !اآلن؟

أما عذابه هو ومن اتبعوه ].. 98هود " [اْلَمْوُرودُ 
الناُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوا َوَعِشيا  "وناصروه إلى القيامة 

غافر " [َوَيْوَم َتُقوُم الساَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشد اْلَعَذابِ 
حكام المسلمين الخونة من أمثال  ذهب أين ]..46

 -فقيهالغير -  ر الفقيهالمعتمد بن عباد ومحمد بن األحم
ال يزالون من و –الذين باعوا  وغيرهم من باألندلس
أو يستعبدون شعوبهم أو  بالدهم لألعداء -يبيعون

إن  !؟مقابل كرسي يدوم بعض السنينينهبون ُمقدراتهم 
أو  أساس الظلم في هذا العالم هو تناسي اآلخرة

الذي سيطال  أقرأ عن آيات العذاب ..االستهانة بها
ٍم ِلْلَعِبيدِ "لكن .. مثال هؤالءأ َك ِبَظالَلت " [َوَما َرب ُفص

46[..   
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ال زلت أخشى على شعوبنا بعد هذه النكسة المريرة العام 
الماضي أن يخرج طغاة مع صحفهم وٕاذاعاتهم 

من أن  -التي بدأت تنتشر في البالد–وتليفزيوناتهم 
إلى من عدو  -ولو بعد حين–يحولوا اليهود المحتلين 

كما فعلت .. ما محبة إال بعد عداوة.. ويقلبوها.. حبيب
 1883سبتمبر  15األهرام قديمًا في قصاصة بتاريخ 

ال زلت أحتفظ بها من أرشيف والتي  1446في عددها 
حيث رحبت األهرام .. الداعية األزهري والد زوجتي

تحت عنوان  باالحتالل االنجليزي لمصر أّيما ترحيب
وأسموه  وخونوا المناضل أحمد عرابي "البشرى العظمى"
عتقاله هو ورفاقه المجاهدين اواحتفلوا ب" العاصي"

واتهموهم  المناضلين عن مصر وشعبها ومقدراتها
 ال أنسى مرارة كذبهاأكاد كلمات مقيتة  ..بتخريب البالد

بعض آيات في طّيات الخبر بل ودّسوا  ..وتزييفها
ْدُخُلوَها ِبَسَالٍم ا"فقالوا عن المحتل الغاصب .. القرآن
 بينما قالوا عن أحمد عرابي].. 46الحجر " [آِمِنينَ 

ويبدو !! ]58األعراف " [َوالِذي َخُبَث َال َيْخُرُج ِإال َنِكًدا"
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فعل الفراعنة  كماأن الشعوب من السهل خداعها 
.. الفراعنة فراعنة.. الهالكون وال يزال الفراعنة الباقون

يوسف " [ِإال َما َرِحَم َربي.. "ةوالشعوب النائمة نائم
53..[  

فهم الشعوب وفقه سلوكها .. بن خلدونارحمك اهللا يا
فالمغلوب .. وأجمل ذلك في مقدمته الشهيرة والخطيرة

 لوبًا أو مخدوعًا مولع بالغالبسواء كان فردًا أو شعبًا مغ
بالطبع حينما .. في شعاراته وأزيائه وربما سائر أحواله

االتباع على أغلب سيفرض هذا .. ب فرعوناً يكون الغال
إال القلة  ..ألن الناس في مجموعهم ضعفاء.. الناس

ورحم اهللا ابن  ..المؤمنة.. الواعية.. المثقفة.. الراسخة
  ..الناس على دين مليكهم.. كثير حين يقول

واهللا أيضًا توعد بأال يرحم .. ال يرحمغالبًا لكن التاريخ  
  ..أمثال هؤالء

***** 
تم لي االستقرار الهنيىء مع .. أعود للذكريات الحلوة

أنسى  ال.. أكرمونا وأنزلونا خير منزلالذين أهل غزة 
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في  الصعبة المدينة أحوالذلك الفضل لهم أبدًا رغم 
وا أهل حفاوة وكرم إال أنهم كان هناك بداية عهدي

   ..وأخالق متينة ودين راسخ وثقافة ثرية
كانوا يخبئون  ..رة استثنائيةكانوا يحبون المصريين بصو 

من اليهود في بيوتهم رغم أن عقوبة  56المصريين في 
كانوا يحكون ذلك متفاخرين وشاكرين .. ذلك هو القتل

  ..للجميل
يغيرون على المدينة وينهبون  1956 فيكان اليهود 

ويقصفون ويخربون البنية  متاجرها ومحالت الذهب
 ويحولون المسجد ..اءالتحتية من إمدادات للمياه والكهرب

إلى  ة القديمةبوسط البلد الدرج يحفي  الكبيرالعمري 
 حينما دخلوا غزة كنيس لكن أرجعته القوات المصرية

عريق  كان موضع المسجد.. إلى سابق عهده ثانية
يتخذونه  كان الوثنيون.. عبر ثالثة آالف سنة القداسة
إلى  ةجليّ ال زالت عمارتها  -نيت فوقه كنيسةثم بُ  ..معبداً 
من عمرو بن العاص  غزة إلى أن طلب أهل  - اآلن

وجرى ترميمه وتوسيعه مرات  ..إلى مسجد اتحويله
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عديدة وأعيد بناؤه بعد هدمه جراء قصف أسطول الحلفاء 
  .. له في الحرب العالمية األولى

كان الحصول على البضائع صعبة حينما ذهبت إليها 
وعمرت المدينة غير أن الحال تبدل خالل بضعة أشهر 

   ..بصورة لم أكن أتوقعها وتوافر فيها الخير الكثير
راقين في .. كان أهل غزة أهل مدينة تاريخية فعالً 

لم يكن هناك  ..وجودة أطعمتهم تعامالتهم ومالبسهم
لم يكن هناك سرقة وال أي .. معاكسات للفتيات أو النساء

ولم  ..حقاً كانت مدينة آمنة وأمينة .. نةنوع من الخيا
إقامتنا سواء ماكن في أ يعترينا هناك الشعور بالغربة أبداً 

  ..أو في شارع التالتيني في حارة الدرج
كان الغزاوي الصغير حينما يحصل على اإلعدادية ال 
يقاوم أحيانًا هو وأهله العمل مقابل خمسة وعشرين 

ان اليهود ك.. بسبب الظروف الصعبةغزة جنيهًا داخل 
غير أن .. حتى ال يكملوا تعليمهم تباتيغرونهم بهذه المر 

.. الغزاويين فطنوا إلى ذلك فأصروا أن يتعلم أبناؤهم
وفتحت مصر حينها ذراعيها بمدارسها وجامعاتها 
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وأنشأت مصر هناك  ..الستقبال أهل غزة وفلسطين
  ..المدارس

مكثت أنا وزوجتي وأبنائي نحوًا من خمس سنين هناك 
هناك فلم يكن الوقت  رناص ُولد خاللها ابني الثاني

حيث فاجئها المخاض  متاحًا لرجوع أمه لتلده في مصر
ووقفة  ..مبكرًا بعض الشيىء في ليلة امتحانات بالمدرسة

منهم تركي اهللا  طالبي الرجال معي في هذا الموقف
  .. الخير كل يجزيه

حيث العيش أطيب  كان بيتنا في مدينة غزة نفسها
يل والفاتح علبحر غزة القريبًا من نسيم  والسكن أفضل

الذي  وجلسات العائالت على شاطئها الجميل للشهية
طريق تقاطع شارع خالد بن الوليد مع نصل إليه عبر 

حي الرمال الحديث األنيق بفيالته  في عمر المختار
شارع التالتيني في بقريبًا منه  حيث كنا نسكن الجميلة

مري لكن قبله كنا بجوار المسجد الع.. حي الصبرة 
  ..وسط البلدة القديمة العابقة بالتاريخ والحضارةبالكبير 
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التي كنت أدرس بها  خالد بن الوليد الثانوية مدرسةبينما 
دير البلح أستقل لها ب النصيرات في تقع كانت في البداية

كان برد .. النصفو الباص كل صباح في السابعة 
ر من يالشتاء هناك يجهد قلبي الضعيف في كث

دير البلح الجميلة الممتلئة بالزراعة والنخيل ثم  ..األحيان
وقف الخضر الذي كان دير هيالريوس ومن هاتين 

كانت دير البلح تعج بكنوز .. النقطتين جاءت التسمية
 أخيراً  ثم ..العصر البرونزي واآلثار المصرية القديمة

الشجاعية بشرق  حيناصر في جمال عبد المدرسة 
 أيضاً  إيمان كانت ابنتيًا و أقمنا حين حيث غزةمدينة 

  ..الحي مستشفىتحصل على تطعيماتها في 
كانت الفواكه من كل صنف وشكل موفورة جدًا ورخيصة 

لكن  ..وبأصناف لم أسمع بها أو أراها من قبل للغاية
 ..تقريبًا الضعف.. اللحم كان غاليًا مقارنة بمصر

غير أن أهل غزة كانوا يزنون  ..أربعون قرشًا للكيلو
  ..دون ورق التغليف وميزانهم كريم للحم منا
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لم يكن يعكر صفو األجواء إال مرور الطيران الصهيوني 
  ..عصر كل يوم فوق رؤؤسنا إلرهاب الناس المسالمين

تنهدت بنفس ضيق من وطأة قصور عضلة القلب 
وعلى ناسك  ..وعلى أيامك الحلوة.. ياغزة اهللا.. العليلة

  ..رونني بين الحين واآلخرالطيبين الذين ال يزالون يزو 
 اإلعدادي أبوكبير معهد عدت بعدها إلى مصر بين

وٕايجار المساكن الشعبية الجديدة في بداية البلد  األزهري
أشعر حيث .. القناياتب استقراري ثم بجنيهين ونصف

  ..النهايةاقتراب ب
*****  

في سفري المتكرر وخاصة بمفردي تعلمت أن الدنيا كلها 
ثم تسافر .. رحلة تطول أو تقصر.. ما هي إال سفر

.. حشر.. بعث.. قبر.. عبر مراحل.. لرحلة الخلود
  ..جنة أو نار.. صراط.. ميزان وحساب

وبالتأكيد سأغادر يومًا .. أني أغادر دوماً  الترحالعلمني 
المختلفة والمتتالية  محطة الحياة إلى محطات اآلخرةمن 

نتهي آمل أن يوالتي .. الذي اعتدته تمامًا كما القطار
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كن في الدنيا " صدق النبي العظيم  ..بالجنةترحاله 
  "..كأنك غريب أو عابر سبيل

َوَيْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َوَلْن ُيْخِلَف اللُه  "أتبسم وأنا أتذكر 
الحج [ "َوْعَدُه َوإِن َيْوًما ِعْنَد َربَك َكَأْلِف َسَنٍة ِمما َتُعدونَ 

ُر اَألْمَر ِمْن السَماِء ِإَلى اَألْرِض ثُم َيْعُرُج ِإَلْيِه َدب يُ "  ]47
.. ]7السجدة " [ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َأْلَف َسَنٍة ِمما َتُعدونَ 
السالم تقريبًا يوم كل هذه القرون منذ ميالد المسيح عليه 

وأقل من يوم ونصف منذ ميالد محمد  ونصف عنداهللا
 ما بالك بِقصر أعمارنا نحن في !!وسلم صلى اهللا عليه

واحد على عشرة أو .. هذا الزمان كما تنبأ النبي
يا أطول األنبياء : نوح عليه والسالم قيل له !!عشرين

: وجدتها كدار لها بابان: عمرًا كيف وجدت الدنيا؟ قال
عاش أكثر من .. دخلت من أحدهما وخرجت من اآلخر

  !!ينألف عام والحياة عنده مجرد باب
يقولون في األبحاث الحديثة أن هناك تيارات تغوص في 
أعماق وأخاديد المحيطات ببطء شديد وتطفو في بعض 

المحيطات على السطح وفق دورة  األخرى من األماكن
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درجة حرارة  تضبطدقيقة للغاية حول العالم من شأنها أن 
-Thermo الدورة الحرارية المالحةفيما ُيعرف بـ األرض

haline circulation .. تستغرق دورة هذه التيارات ألف
ما أعظم .. سبحانك.. مجرد يوم واحد من أيام اهللا.. عام

  ..خلقك وتدبيرك وعلمك
كم  ..كم كنت أعشق القراءة في كل شيىء نافع.. يااهللا
ولكم  ..رائحة الكتب وعبق األيام والتجارب فيها بأح

 يترجم إليهاأو  تمنيت أن أتقن االنجليزية التي يكتب بها
أكثر األبحاث العلمية المتقدمة في العالم حتى أتمكن من 

  ..متابعة هذه المعجزات الربانية الفائقة
* َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقعٍ ".. أخرى آياتتنتعش ذاكرتي ب

َتْعُرُج * ِمَن اللِه ِذي اْلَمَعاِرجِ * ِلْلَكاِفِريَن َلْيَس َلُه َداِفعٌ 
وُح ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن َأْلَف اْلَمَالِئَكُة  َوالر

َوَنَراُه  *ِإنُهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا *َفاْصِبْر َصْبًرا َجِميًال * َسَنةٍ 
َوَتُكوُن اْلِجَباُل * َيْوَم َتُكوُن السَماُء َكاْلُمْهلِ * َقِريًبا

هذه ].. 10-1المعارج " [اَوَال َيْسَأُل َحِميٌم َحِميمً * َكاْلِعْهنِ 
  ..يوم القيامة.. المرة خمسون ألف سنة
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.. ال عجب في هذه التوقيتات الضخمة.. أهّز رأسي
 أقمارهمب والروس V-2و  A-4خهم اريو بص فاأللمان
واألمريكان  2وسبوتنك  R-7عبر صاروخ  1سبوتنك 

 ويوري جاجارين ..غزوا الفضاء 1-اكسبلوررواسطة ب
 1- فوستيكانطلق في مركبة  1961في  السوفيتي

بعد ذباب الفاكهة والكلبة  فضائية إلى الفضاء بالفعلال
إضافة إلى .. اليكا التي ماتت من اإلجهاد والحرارة

ثم  ..بعض الكالب األخرى والسالحف وقرود الشمبانزي
األمريكيان آلن شيبارد وجون جلين ثم السوفيتية فالنتينا 

ي كان أول من خرج في ثم الكسي ليونوف الذ تيريشكوفا
فكرة بذلك أخذوا .. الفضاء من كبسولته وكاد أال يعود
والسنين الضوئية .. عن مدى اتساع الكون المهيب

 ..الشهير اإلشعاعي واستكشاف حزام فان آلن ..الطوال
وخط كارمان الذي يفصل بين الغالف الجوي والفضاء 

معلومات أعمق عن طبقات رفنا على عتو .. الخارجي
   ..المختلفة الف الجويالغ



 

  سر الخلود

 

52 
 

طبقة بخار الماء والسحب واألمطار والتي  ..بوسفيرو تر 
وطبقة .. ل قطرة ماء على الكوكبتحافظ على ك

وتحوي طبقة  ستراتوسفير التي تحلق فيها الطائرات
األوزون التي تحمي األرض من األشعة الكونية الضارة 
ومن زيادات أشعة الشمس واألشعة فوق البنفسجية فوق 
النسب المرغوبة حتى اليموت الناس من الجفاف 

 ميزوسفيروطبقة .. واالحتباس الحراراي وسرطان الجلد
التي تحمي األرض من األجرام السماوية المتساقطة 
بحرقها وتفتيتها وتتكون فيها أعلى السحب في الغالف 

  .. الجوي
 والتي تمتد أيونوسفير أساساً  وتحوي ثرموسفير وطبقة
 لميزوسفير والثرموسفير وبعض االكسوسفيرعبر ا بدورها

والتي .. -ولذلك يعتبرها البعض طبقة متميزة بمفردها–
التصاالت من دونها لما كان إرسال الراديو والتليفزيون وا

الصناعية وتكون  األقمار عبرالالسلكية على األرض و 
  .. مسئولة أيضًا عن ظاهرة الشفق القطبي المذهلة
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.. تي تتداخل مع فراغ الفضاءوالاكسوسفير ثم طبقة 
هل حقًا الفضاء تسمية صحيحة رغم .. لطالما تساءلت

كل هذه األفالك واألجرام والمجرات الهائلة فيه والتي ال 
   !!تعدو فيه األرض شئيًا؟؟

ت غالفًا جويًا كالطبقات ليس أما الطبقة الخطيرة والتي
المغلفة لكوكب  المجال المغناطيسي طبقة ..السابقة

ماجنيتوسفير  ..رض أمام مجاالت األفالك حولهااأل
 ..اتحت حمايته والتي تطورت الحياة على وجه المعمورة

  ].. 8النحل " [ويخلق ماال تعلمون.. "اً وال يزال الكثير خفيّ 
وفتحت أيضًا استكشافات الفضاء آفاقًا جديدة في 

  ..االتصاالت وفهم الكون من حولنا وحماية الكوكب
ع النيوترينو وهي جسيمات ما تحت شف موضو ثم اكتُ 

ذرية تنتج عن تحلل بعض الذرات اإلشعاعية وتشبه 
لكترونات غير أنه تنقصها الشحنات الكهربية االتقريبًا 

األشعة الكونية الشمس و وتشتهر بها .. فهي متعادلة
ولها قيمة هامة للغاية لعل أبرزها .. المفاعالت النوويةو 

لتي يتشكل منها الكون ا من الجسيمات األساسية أنها
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 وهامة تأتي بمعلومات عجيبةثم أنها  ه المظلمةومادت
الذي ال يستطيع  أطراف الكونو  االنفجارات النجميةمن 

ويفكرون .. الوصول إليها -على األقل حالياً -اإلنسان
في عمل مراصد خاصة لها في أماكن خاصة وعميقة 

  ..تحت األرض وخصوصًا تحت الجليد
مون والمؤمنون أولى باستكشاف الفضاء ألم يكن المسل

يبدو أن االحتالل المتكرر .. كجزء هام من عبادتهم هللا
تخلفنا الحضاري بعد أن للمنطقة لم يكن السبب الوحيد ل

بل هناك من هم  ..تنا الرائعة قرونًا طويلةسادت ثقاف
وال يرجون .. لكنهم ليسوا منا.. محسوبون على شعوبنا

   ..ادةوال السي.. لنا الخير
وأنا الذي لم يركب الطائرة يومًا لكن يبدو أن صعود روح 

  ..المؤمن إلى عليين تخرق حاجز الزمان والمكان
األخرى  هل من الممكن أن يكون هناك ماليين المجرات

في هذا الكون الذي يعترف العلماء  ُتكتشف بعد مالتي ل
أنهم لم يسبروا أغواره وليس لهم إال اليسير من 

هل من الممكن أن يكون هناك حياة .. ت عنهالمعلوما
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 على كواكب أو في مجرات أخرى وسُيحاسبون أيضاً 
هل هناك رسل .. اإلنس والجان.. على غرار الثقلين

وكتب سماوية وحضارات أخرى في أماكن أخرى من 
هل بعد القيامة .. بل هل هناك أكوان أخرى ..الكون

خرى من دروة أ.. ستكون هناك حيوات أخرى كحياتنا
هل سيأتي على الناس زمان لن تسعهم  ..االختبارات

مثل .. المحيطات.. األرض وسيعودون لموطنهم األول
والبندقية التي يكاد .. م الجميلةابعض الناس في فييتن

فمن المتعارف عليه علميًا بدراسة .. البحر أن يلتهمها
ثم .. غازات ومواد ساخنة جداً بدايات األرض أنها كانت 

ثم انبثقت .. ثم كانت مغمورة تمامًا بالمياه.. بردت
من  Pangaeaالقارات كلها ككتلة واحدة ُتسمى بانجيا 

.. ثم انفصلت تدريجيًا ببطء شديد.. قلب المحيط الواحد
لكن ال تزال الفواصل البركانية بين الصفائح التكتونية 
للقارات في أعماق المحيطات خير شاهد على هذا 

أليست جزر  ..بر مليارات السنينالتاريخ المعجز ع
هاواي ال تزال شاهدة على انبثاقها بسبب االنفجارات 
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أليست أحدث أرض انبثقت .. البركانية من قلب المحيط
ببركان من قلب المحيط في عالمنا المعاصر هي جزيرة 

الشهيرة جنوب أيسلندا منذ سنوات  Surtseyسورتسي 
  ..بعدوالتي لم تبرد أرضها  1963قليلة عام 

أسرح بخيالي كما سرح الفرنسي جول فيرن الذي أسس 
أدب الخيال العلمي فكتب ألول مرة وهو في ال يزال في 
القرن التاسع عشر عن الغواصة والصعود إلى القمر 

ثم .. وسبر أغوار مركز األرض وربما القنبلة الذرية
أعتقد أن .. تحول الكثير من ذلك إلى حقائق علمية

م إال بعد أن يصل اإلنسان إلى تقدم علمي القيامة لن تقو 
ربما يستعمر .. أكاد أجن.. أحاول تخيله أحياناً .. مذهل

ربما يصل .. قاع المحيطات والكواكب والمجرات البعيدة
إلى الثقب األسود الدودي الذي تحدث عنه البرت 

نحن ال ..  اينشتاين ليمرق عبر مجرتنا في وقت قياسي
هو  الخالق هللاسيظل  ..اومهما وصلن.. نعلم شيئا

  ]..85اإلسراء " [َوَما ُأوِتيُتم مَن اْلِعْلِم ِإال َقِليًال .. "األعلم
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تمر في ذهني بعض أفكار اإللحاد التي قرأتها أحيانًا في 
ليس عندي تفسير لمثل هذه األكاذيب .. بعض الكتابات

الخالقة والصدفة البحتة إال أن الذين يدعون أن الفوضى 
ألم يروا إلى .. بدعت كل هذه اإلتقان البالغأتي هي ال

كل هذه القوانين الطبيعية وعلوم الطبيعة من فيزياء 
وجيولوجيا وأنثروبولوجيا وكيمياء وبيولوجيا ونبات وعلوم 
الفلك والفضاء وعلوم البحار والمحيطات والعلوم 

  !!طبية؟ال

َأَأْنُتْم .. "منذ أربعة عشر قرناً .. يخبر القرآن.. أتعجب
َوَأْغَطَش  *َرَفَع َسْمَكَها َفَسواَها *َأَشد َخْلًقا َأِم السَماُء َبَناَها

ِلَك َدَحاَها  *َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها َأْخَرَج  *َواْألَْرَض َبْعَد ذَٰ
َمتَاًعا َلُكْم  *َواْلِجَباَل َأْرَساَها  *ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها

خرج العلماء مؤخرًا إلى ].. 33- 27النازعات " [َوِألَْنَعاِمُكمْ 
الفضاء بمركباتهم وأقمارهم ومراصدهم الفلكية عالية 

لم يكن الناس في زمن .. التقنية وعرفوا عظمة السماء
ثر من مجرد االهتداء بالنجوم في محمد يعلمون أك

والنيل من دفء  الصحراء واألنس بأطوار القمر
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لكن يبدو اآلن الموضوع أعمق من ذلك .. الشمس
بصورة تثير العجب في استعراض قوى ال يمكن ألحد 
في التاريخ حتى ممن أعلنوا أو نّصبوا أنفسهم آلهة أن 

ك أو يباريه أو يّدعي مجرد االدعاء أنه خلق هذا الفل
   ..ذلك النجم

ثم اكتشفوا أن الظالم يعم الكون وأننا محظوظون على 
كوكب األرض بسبب الغالف الجوي الذي يحلل األشعة 

ثم وجد أهل .. المنبعثة من الشمس فتضاء األرض
العلوم الطبية أن لإلبصار مستقبالت خاصة معقدة 
للغاية ضمن الطبقات العشر لشبكية العين بعضها 

النهار أو الضوء وأخرى في الظالم أو للرؤية في 
قوم الدماغ ثم ي.. ولوالها ما استفدنا من الضوء.. العتمة

 180المتلقاة من الشبكية بدرجة الصورة المرئية  تدويرب
في مركز اإلبصار بالفص الخلفى لنرى الصورة معتدلة 

  ].21الذاريات " [َوِفي َأْنُفِسُكْم َأَفَال تُْبِصُرونَ "
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ذن الداخلية المعقدة والموجات الصوتية التي ثم قوقعة األ
.. تنتقل إليها عبر الهواء الذي نتنفسه في محيط اإلنسان

ومركز السمع في الدماغ عبر العصب السمعي الذي 
كل .. يستطيع أن يحلل هذه األصوات واللغات والنغمات

  ..شيئ منسق ومتكامل

كم من  ..آه ياقلبي العليل.. وما أدراك ما القلب.. والقلب
  .. معجزات كهربية وعصبية وميكانيكية فيك

ه بروا أغوار مادتفأنا أعتقد أنهم مهما س.. أما الدماغ
البيضاء والرمادية فلن يتمكنوا أبدًا من حل معضلة 

ثم .. الدماغ بتراكيبه البالغة وعظمته التي ال ينكرها أحد
أي .. والفوضى.. والصدفة.. بعد ذلك يقولون الطبيعة

ربما لم يقرأوا كتبًا نافعة كالفيزياء المسلية  ..حمق هذا
لى بعض قوانين ليتعرفوا ع للروسي ياكوف بيريلمان

   ..ةمتعالطبيعة بصورة م
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َوَجَعَل   َواللُه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَهاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشْيئاً "
 النحل[ "ُكْم َتْشُكُرونَ َلَعل   َلُكُم السْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ 

78[ 

َقِليًال َما   ُهَو الِذي َأْنَشَأ َلُكُم السْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ " 
  ]78 المؤمنون[ "َتْشُكُرونَ 

َوَجَعَل َلُكُم السْمَع   ثُم َسواُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحهِ " 
  ]9 السجدة[ "َتْشُكُرونَ َقِليًال َما  َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدةَ 

َأْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السْمَع َواْألَْبَصاَر  ُقْل ُهَو الِذي"
  ]23 الملك[ "َقِليًال َما َتْشُكُرونَ   َواْألَْفِئَدةَ 

َوَجَعْلَنا َلُهْم َسْمعًا   َوَلَقْد َمكناُهْم ِفيَما ِإْن َمكناُكْم ِفيهِ "
ًة َفَما َأْغَنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َوال َأْبَصاُرُهْم َوال َوَأْبَصارًا َوَأْفِئدَ 

ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكاُنوا َيْجَحُدوَن ِبآياِت اللِه َوَحاَق ِبِهْم  َأْفِئَدُتُهمْ 
  ..]26 االحقاف[ "َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئونَ 

.. عن كروية األرض في زمانه ثم من كان ليخبر محمداً 
 " ْيَل َعَلى َخَلَق السُر الل ُيَكو  َماَواِت َواْألَْرَض ِباْلَحق
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َر الشْمَس َواْلَقَمَر  ْيِل َوَسخَهاَر َعَلى اللُر الن َهاِر َوُيَكوالن
الزمر " [ُكل َيْجِري ِألََجٍل ُمَسمى َأَال ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفارُ 

مان البعيد في مثل هذا الز  في صورة مائلة للبيضية ]..5
هو الذي صنع تأكيدًا إال الذي عنده العلم بذلك ألنه 

ِلَك َدَحاَها"وأبدع  دحاها ].. 30النازعات " [َواْألَْرَض َبْعَد ذَٰ
ة أو فليس لها بداي ..كما في لسان العرب أي بسطها

وفيها سبال فجاجا ليسهل وصول الناس إلى  نهاية
وجبال لتمسك بطبقات األرض ضد .. مسافات شاسعة

َوَجَعْلَنا ِفي اْألَْرِض َرَواِسَي َأْن "كثرة الحركة واالنزالقات 
األنبياء " [َتِميَد ِبِهْم َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبًال َلَعلُهْم َيْهَتُدونَ 

شكل هندسي من دون تعقيد يوفي ذلك وأسهل  ..]31
كما في مختار  ..ومدحى النعامة.. المعني هو الكرة

تبسطه ثم تجعل بيضها .. أي موضع بيضها ..الصحاح
.. أو لربما كان أحد المعاني األخرى وهو النزع ..فيه

.. Big Bangربما ذلك بسبب نظرية االنفجار الكبير 
َكَفُروا َأن السَماَواِت َواْألَْرَض  َأَوَلْم َيَر الِذينَ "واهللا يقول 

َكاَنتَا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكل َشْيٍء َحي َأَفَال 
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.. أو لربما كان المعنى الرمي].. 30األنبياء " [ُيْؤِمُنونَ 
في مدار كما هو حال الشمس والقمر واألفالك من  ربما

َخَلَق اللْيَل َوالنَهاَر َوالشْمَس َواْلَقَمَر ُكل  َوُهَو الِذي"حولها 
ويبدو أن الكثير من ].. 33األنبياء " [ِفي َفَلٍك َيْسَبُحونَ 

.. األمور ال تزال تخفى على العلماء رغم ما توصلوا إليه
كالم اهللا الذي تعهد بحفظه كما هو منذ أربعة .. والقرآن

لبشر بأبحاثهم العلمية مليئ بإعجاز سيظل ا.. عشر قرناً 
العميقة واكتشافاتهم العمالقة يسبحون في القليل جدًا من 

   .. علم اهللا

ْدعِ * َوالسَماِء َذاِت الرْجعِ " الطارق " [َواْألَْرِض َذاِت الص
.. لنأخذ جزء قريبا وبسيطا من السماء].. 12- 11

فهو يحافظ على بخار الماء الصاعد .. الغالف الجوي
.. وُيرجع األشعة تحت الحمراء.. في هيئة أمطارويعيده 

ويعكس الموجات من األيونوسفير ليتواصل العالم مع 
  ..بعضه عن طريق الراديو والتلفاز واألقمار الصناعية
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أما األرض ذات الصدع فهي الفوالق التاريخية الموجودة 
في قعر المحيطات والبحار والتي تدلل إلى اآلن على 

لت القارات بعدها كل بصفيحتها البانجيا ثم انفص
  ..التكتونية

َرتْ ".. وبراكينها َواْلَبْحِر ].. "6التكوير " [َوإَِذا اْلِبَحاُر ُسج
بالطبع البراكين الهائلة التي تقبع ].. 6الطور " [اْلَمْسُجورِ 

في أعماق المحيطات وفي فوالق الصفائح األرضية ولم 
يات الحديثة في تكتشف هذه األعماق إال بالسونار والتقن

  ..السفن االستكشافية واألقمار الصناعية

" َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ َال َيْبِغَيانِ * َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَيانِ "أما عن 
اِجًزا َأِإلٌَٰه َمَع َوَجَعَل َبْيَن اْلَبْحَرْيِن حَ " ]..20-19الرحمن [

ألم يقرأوا عن  ]61 النمل" [َبْل َأْكَثُرُهْم َال َيْعَلُمونَ  اللهِ 
البيئات المائية الخاصة عند ملتقى البحار واألنهار التي 

عند مصب النيل فرع دمياط في البحر .. تم اكتشافها
ألم يعرفوا عن .. األبيض المتوسط عند جزيرة رأس البر

بيئة قناة السويس الخاصة بين البحرين األحمر 
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اة بنما ألم يروا الثراء البيئي في مياه قن.. واألبيض
وٕالى .. التي تربط األطلسي بالمحيط الهادئ.. الهائلة

جبل .. البيئات المائية المتباينة عن طرفيها في المضايق
  ..طارق وباب المندب وهرمز وغيرها

* ِإنَها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ " وصف الخالق للجحيم وفي
المرسالت " [َكذِبينَ َوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلمُ * َكَأنُه ِجَماَلٌت ُصْفرٌ 

تقذف بكتل ضخمة كاإلبل السود أو كقطع ].. 34- 32
كنجم ذو حجم ألم يسمعوا عن الشمس .. النحاس الهائلة

هذا الجحيم الهيدروجيني الهائل .. واضع في الكونمت
أحيانًا الذي يقول الفلكيون في المراصد أنها تقذف حممًا 

 ًا أمامهابحيث يكون حجم األرض مسكين عمالقةتكون 
تأثيراتها وسريعة للغاية لدرجة التأثير على األرض مثل 

 من رغم وهذا بال والبث التليفزيوني موجات الراديو على
الحماية واألغلفة لكوكبنا آخذين في االعتبار أن الشمس 

 !!ألف كيلومتر عن األرض 785مليون و 149تبعد 
 ..بينما الشمس ال تعدو شيئًا في حسابات جحيم اآلخرة

  ..جهنم
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ثُم اْسَتَوٰى ِإَلى السَماِء " والقرآن تحدث عن سديم الكون 
َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْألَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا 

  ]..11فصلت " [َأَتْيَنا َطاِئِعينَ 

كل تلك المعلومات المتقدمة يعلم  كان الذي ذا من 
 قرآن على محمد إال خالقهافي زمن نزول الوالخفية 

كل ذلك بوضوح إال في القرن  نحن لم نعلمف.. وحده
  .. العشرين

الذي  -لطالما كان كل أملي في هذه الحياة أن أرى اهللا
.. يوم القيامة -صنع كل هذا الكون في تناغم ُمبهر

  ..كما وعدنا النبي الخاتم.. كالقمر ليلة البدر

َفَال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع "أتفكر في األفالك وتمّر علّي 
ِإنُه َلُقْرآٌن   *َوإِنُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظيمٌ   *النُجومِ 
َتْنِزيٌل  *َال َيَمسُه ِإال اْلُمَطهُرونَ  *ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ  *َكِريمٌ 

َأَفِبهََٰذا اْلَحِديِث َأْنُتْم  *ِمْن َرب اْلَعاَلِمينَ 
َفَلْوَال ِإَذا َبَلَغِت   *َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم َأنُكْم ُتَكذُبونَ   *ُمْدِهُنونَ 
َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْنُكْم   *َوَأْنُتْم ِحيَنِئٍذ تَْنُظُرونَ   *اْلُحْلُقومَ 
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َفَلْوَال ِإْن ُكْنُتْم َغْيَر   *َولَِٰكْن َال تُْبِصُرونَ 
َفَأما ِإْن َكاَن ِمَن  *َتْرِجُعوَنَها ِإْن ُكْنتُْم َصاِدِقينَ  *َمِديِنينَ 

ِبينَ  ُت َنِعيمٍ  *اْلُمَقرا ِإْن َكاَن ِمْن  *َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَوَأم
َوَأما  *َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمينِ  *َيِمينِ َأْصَحاِب الْ 

الينَ ِإْن َكاَن ِمَن اْلمُ  ِبيَن الضَفُنُزٌل ِمْن   *َكذ
َذا َلُهَو َحق اْلَيِقينِ   *َوَتْصِلَيُة َجِحيمٍ  *َحِميمٍ  َفَسبْح  *ِإن هَٰ

أمد يدّي وأرفع ].. 96-75الواقعة " [ِباْسِم َربَك اْلَعِظيمِ 
الطف بي عند .. يااااااااااااارب.. ناظري إلى السماء

   ..من المقربين اجعلناالموت و 
لم .. يارب كم كنت أشتاق لزيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك

 صاحب يا كلعل.. بسبب مرضي.. عمرة أو حّجاً  أؤد
.. للقيام بهذا عني أو ذريتي وفق أحدًا من أبنائيت المنّ 

  ..يارب منى ذلك من كل قلبيأت
في  فالحجاج يدورون.. وما أدراك ما الحج.. الحج

من  حول الكعبة منذ عهد إبراهيم عليه السالم طوافهم
واألرض .. أو عكس عقارب الساعة الشرق إلى الغرب

درجة ليتعاقب   23.5بزاوية حول محورها تدور مائلة 
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رض واأل.. الليل والنهار أيضًا عكس عقارب الساعة
تدور حول الشمس لتتعاقب الفصول األربعة عكس 

والشمس تدور بنظامها الشمسي من .. عقارب الساعة
كواكب وأقمار وأجسام أخرى حول مركز مجرتنا درب 

والمجرة .. التبانة أو الطريق اللبني عكس عقارب الساعة
وسط مجموعة المجرات المحلية التي تدور بكل ما فيها 

.. عكس عقارب الساعةة تحوي حول العشرين مجر 
تدور حول مركز الكون  يبدو أنها المجراتعناقيد و 

الكون كله يطوف في ناموس .. عكس عقارب الساعة
ويخبر بأن .. يسبح بعظمة خالقه ونسق متالزم واحد

َذا اْلَبْيتِ "  ..المبدع واحد  ]..3قريش " [َفْلَيْعُبُدوا َرب هَٰ
تي ال تزال مذكورة في ال.. بّكة.. في مّكة.. البيت الحرام

طبعة .. المزمور الرابع والثمانون.. بقايا الكتاب المقدس
 Who passing through.. الملك جيمس االنجليزية

the valley of Baca make it a well .. وادي
والذي ُأخذ نطقه ولم ُيبقوا عليه كاسم مكان فكتبوه .. بّكة

عابرين في وادي البكاء "!! "وادي البكاء"بالعربية 
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خطأ كبير ضّيع كل المعنى ".. يصيرونه ينبوعا
غير أن ينبوع الماء ظلت شاهدة على بئر .. المطلوب

زمزم التي تدفقت من تحت قدمي إسماعيل عليه 
من بعض قراءاتي  كن بالتزامن تسعفني الذاكرةل.. السالم

َفَسِمَع اُهللا   .. "بآيات من سفر التكوين في العهد القديم
َصْوَت اْلُغَالِم، َوَناَدى َمَالُك اِهللا َهاَجَر ِمَن السَماِء َوَقاَل 

َما َلِك َيا َهاَجُر؟ َال َتَخاِفي، َألن اَهللا َقْد َسِمَع «: َلَها
ُقوِمي اْحِمِلي اْلُغَالَم َوُشدي  .َالِم َحْيُث ُهوَ ِلَصْوِت اْلغُ 

َوَفَتَح اُهللا َعْيَنْيَها .َيَدِك ِبِه، ألَني َسَأْجَعُلُه ُأمًة َعِظيَمةً 
َفَأْبَصَرْت ِبْئَر َماٍء، َفَذَهَبْت َوَمَألِت اْلِقْرَبَة َماًء َوَسَقِت 

ثم اختفت أمة ".. رَ َوَكاَن اُهللا َمَع اْلُغَالِم َفَكبِ  .اْلُغَالمَ 
إسماعيل العظيمة من العهد القديم وتم التركيز على نسل 

ألن إسماعيل .. أخيه األصغر إسحاق عليهما السالم
محمد .. سله النبي الخاتمنسكن مع العرب وانحدر من 

تّم  ..مما تّم فعله مع بّكةوقريبًا  ..صلى اهللا عليه وسلم
قديم خاصة في فعله مع اسم النبي محمد في العهد ال

ألن اليهود ال  ..العبرانية التي ُترجمت عنالطبعات 
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يزالون يقرأون اسمه في كتابهم عند حائط البراق في 
والذي يطلقون عليه  القدس المحتلةباألقصى المبارك 

َوإِْذ "واهللا يقول .. وأيضًا في العهد الجديد ..حائط المبكى
ْسَراِئيَل ِإني َرُسوُل اللِه ِإَلْيُكْم َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني إِ 

ُمَصدًقا ِلَما َبْيَن َيَدي ِمَن التْوَراِة َوُمَبشًرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن 
َذا ِسْحٌر  َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلما َجاَءُهْم ِباْلَبيَناِت َقاُلوا هَٰ

الِذيَن "عة ويقول سبحانه في آية جام ]..6الصف " [ُمِبينٌ 
َيتِبُعوَن الرُسوَل النِبي اْألُمي الِذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم 
ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن  ِفي التْوَراِة َواْإلِ

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَبا َباِت َوُيَحريَلُهُم الط ِئَث َوَيَضُع اْلُمْنَكِر َوُيِحل
َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الِتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالِذيَن آَمُنوا ِبِه 
ُروُه َوَنَصُروُه َواتَبُعوا النوَر الِذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأولَِٰئَك ُهُم  َوَعز

ة واألبحاث ر والمواضع كثي ]..157األعراف " [اْلُمْفِلُحونَ 
ُفوَن الَكِلَم َعن مَواِضِعِه َوَنُسوا " ال اهللاق لكنمثبتة و  ُيَحر

 ْنُهْم ِإال ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة مُروا ِبِه َوَال َتَزاُل َتطا ُذكمم َحظا
ْنُهمْ  13المائدة " [َقِليًال م..[  
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ومن الثابت حتى من خالل بعض المنصفين من علماء 
بقضية عدم الجزم  الكتاب المقدس في العالم االعتراف

بأن الكتاب المقدس كالم اهللا آخذين في االعتبار تاريخ 
جمعه الذي امتد لمئات السنين وخالطه الكثير من أسفار 
التاريخ وأسفار الحكمة في العهد القديم إضافة إلى 

هذا غير . لعهد الجديدرسائل بولس وغيرها في ا
اهللا مع المنطقية أحيانًا مثل صراع يعقوب غير السياقات 

ومواضع أحيانًا تثير  - تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبيراً  –
الخجل من الكلمات والمواقف الرذيلة بما ال يتسق أبدًا 

  .مع عظمة اهللا وعظمة كلمته
حيث أن بولس اليهودي .. أمام أمر بولس يهونهذا كله 

الذي جاء بعد المسيح بعشرات السنين وساهم في وأد 
أسلم بها هللا أتباع المسيح عليه  المسيحية السمحة التي

السالم ثم أراد أن يقّوض الدين الجديد من داخله فادّعى 
كتابة وتحريف ما يبدو له  شرع فييرة فرؤياه الشه

وسارت الحكاية من .. ه بعض المغبونين نبياً واعتبر 
لذلك أنا دومًا أقول أن الديانة الموجودة في .. يومها
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سية وليس للمسيح نة البوللم اآلن ما هي إال الدياالعا
تم خداع البشرية وتستمر .. عليه السالم منها نصيب

  ..بعد تحريف الكتابين على يد اليهود ..الخديعة لألسف
م ومن بعده 325ثم جاء مجمع نيقية المسكوني عام 

م ليبدأ عهد عجيب 379مجمع القسطنطينية األول عام 
ين على مؤمني ذلك الزمان بضالل من أساقفة متسلط

تالقت مصالحهم مع الحكام فبطشوا بدين المسيح 
 وضاع وجعلوه ألول مرة ابن اهللا والروح القدس أقنوماً 

ديد بكل من يخالف هذه البطش الشإنزال بقية اإليمان ب
َوإِْذ َقاَل اللُه  "واهللا تعالى يقول  ..منطقيةالغير التوجهات 

ناِس اتِخُذوِني َوُأمَي َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت ُقْلَت ِلل
َهْيِن ِمْن ُدوِن اللهِ  َأُقوَل َما َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي َأْن  ِإلَٰ

 َتْعَلُم َما ِفي َنْفِسي  ُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتهُ ِإْن ُكنْ  َلْيَس ِلي ِبَحق
ُم اْلغُ  َال َأْعَلُم َما ِفي َنْفِسكَ وَ  َك َأْنَت َعالَما ُقْلُت * ُيوبِ ِإن

َوُكْنُت  وا اللَه َربي َوَربُكمْ َلُهْم ِإال َما َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبدُ 
َت َفَلما َتَوفْيتَِني ُكْنَت َأنْ  ْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهمْ َعَلْيهِ 

ِقيَب َعَلْيِهمْ  َشْيٍء َشِهيدٌ  الر َوَأْنَت َعَلٰى ُكل * ْم ْبهُ ِإْن ُتَعذ
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* َوإِْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنَك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  َفِإنُهْم ِعَباُدكَ 
َذا َيْوُم َينْ  اِدِقيَن ِصْدُقُهمْ َقاَل اللُه هَٰ اٌت  َفُع الصَلُهْم َجن

لُه َرِضَي ال اُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًداَتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنهَ 
ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ُضوا َعْنهُ َعْنُهْم َورَ  -116المائدة " [ذَٰ

119..[   
ة التاريخ بالمدرسة أذكر حينما كنت في غزة رأتني أستاذ

القرآن بعد صالة الظهر في فترة االستراحة  بينما أقرأ
بجانب السور القصير المتاخم للفناء والمطل على حديقة 

ها تنظر إلّي حانت مني التفاتة إليها فوجدت.... غّناء
تحترم .. في الخمسين من عمرها ..بابتسامة مبهوتة

جاءت من مصر تعمل هنا .. الجميع ويحترمها الجميع
.. بعد وفاة زوجها الذي لم تنجب منه لتبتعد عن األلم

كانت .. كانت حاسرة الرأس تلبس دومًا األسود
ابتسمت .. قليلة الكالم مع الزمالء.. مهذبة.. نصرانية
ثم عدت للنظر في القرآن أقرأ بصوت خفيض  لها برفق

رفعت .. ماذا تقرأ.. بادرتني سائلة.. لكي ال أزعجها
لكن .. أعرف.. ضحكت وقالت.. القرآن.. بصري إليها
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قلت .. أي آية.. أي قصة.. عن أي شيىء تقرأ اآلن
المائدة التي .. استدركتُ .. أقرأ في سورة المائدة.. لها

.. الم من السماء ألتباعهعليه الس نزلت على المسيح
ممكن ألقي .. بثقة وقالت ثم نظرت إليّ .. هزت رأسها

 راحت.. مددت لها بالمصحفثم .. ترددت قليالً .. نظرة
بعد .. التي كنت أقرأهاتقرأ الصفحة األخيرة من السورة 

.. قليل بدا عليها التأثر واالنفعال التي تحاول أن تخفيه
قمت .. ء أم المسيحالحديث عن العذرا أين.. سألتني

وأخذت منها المصحف ورحت أقلب األوراق متقدمٌا نحو 
راحت تنظر باهتمام .. ثم ناولتها إياه.. منتصف الكتاب

سأغادر قليًال .. قلت لها.. وتقرأ بعينيها بلهفة واضحة
.. من دون أن ترفع رأسها أومأت بالموافقة.. من فضلك

يبتي ودفاتر ذهبت للخزانة في حجرة األساتذة ألحضر حق
التالميذ ألسهر عليها الليلة إذ قارب اليوم المدرسي على 

مررت باألستاذة نيفين جانب سور الفناء حيث .. االنتهاء
فهالني أن وجدتها قد .. تركتها آلخذ المصحف منها

دفنت وجهها في كفيها وتجهش بالبكاء محاولة إخفاء 
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هل  ..اقتربت منها برفق.. صوتها الذي خانها أحياناً 
أشاحت بوجهها الذي ظهر .. أنت على ما يرام؟ سألت

هزت رأسها دون أن .. عليه االحمرار وبقايا الدموع
قلت لها هل أستطيع أن آخذ المصحف بعد  ..تتكلم
انحنيت آلخذ .. طبعا.. قالت مخفضة رأسها.. إذنك

الكتاب المفتوح من جانبها فالتفتت إلي بقوة فظهرت 
أنا أؤمن بما .. قالت.. معتانتان الدااو عيناها الحمر 

ثم انفجرت بالبكاء ودفنت وجهها بين كفيها .. قرأته
لم .. ترقرقت الدموع في عيني متأثرًا بما حدث.. ثانية

أصادفها طيلة األسبوعين التاليين إال قليًال من بعيد ومن 
وتم .. بعدها عدت لمصر مع أسرتي.. دون أي حوار

ولم أعد ثانية إلى  األزهري أبوكبيرمعهد تعييني في 
  ..ولم أعلم عن األستاذة نيفين شيئًا بعدها.. غزة

 َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيا"
َفاتَخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجاًبا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَل َلَها 

  َبَشًرا َسِويا
  َقاَلْت ِإني َأُعوُذ ِبالرْحَمن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيا
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  َقاَل ِإنَما َأَنا َرُسوُل َربِك ِألََهَب َلِك ُغالًما َزِكيا
  َقاَلْت َأنى َيُكوُن ِلي ُغالٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغيا

 َهي ِك ُهَو َعَلياِس َقاَل َكَذِلِك َقاَل َربٌن َوِلَنْجَعَلُه آَيًة ِللن
  َوَرْحَمًة منا َوَكاَن َأْمًرا مْقِضيا

  َفَحَمَلْتُه َفانتََبَذْت ِبِه َمَكاًنا َقِصيا
 ْخَلِة َقاَلْت َيا َلْيتَِني ِمتَفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع الن

  َقْبَل َهَذا َوُكنُت َنْسًيا منِسيا
  َها ِمن َتْحِتَها َأال َتْحَزِني َقْد َجَعَل َربِك َتْحَتِك َسِرياَفَناَدا

  َوُهزي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيا
َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقري َعْيًنا َفِإما َتَرِين ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي 

 ي َنَذْرُت ِللراِإنَم اْلَيْوَم ِإنِسيْحَمِن َصْوًما َفَلْن ُأَكل  
  َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوا َيا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِريا

َيا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن َأُبوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمِك 
  َبِغيا

  َف ُنَكلُم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبياَفَأَشاَرْت ِإَلْيِه َقاُلوا َكيْ 
  َقاَل ِإني َعْبُد اللِه آتَاِنَي اْلِكتَاَب َوَجَعَلِني َنِبيا
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َكاِة َما  الِة َوالزَوَجَعَلِني ُمَباَرًكا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالص
  ُدْمُت َحيا

 ا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني َجباَوَبراًرا َشِقي  
  َوالسالُم َعَلي َيْوَم ُوِلدت َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحيا
  َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْلَحق الِذي ِفيِه َيْمَتُرونَ 

َما َكاَن ِللِه َأن َيتِخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحاَنُه ِإَذا َقَضى َأْمًرا َفِإنَما 
  ُل َلُه ُكن َفَيُكونُ َيُقو 

  َوإِن اللَه َربي َوَربُكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مْسَتِقيمٌ 
َفاْخَتَلَف اَألْحَزاُب ِمن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل للِذيَن َكَفُروا ِمن مْشَهِد 

  َيْوٍم َعِظيمٍ 
ُموَن اْلَيْوَم ِفي َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْبِصْر َيْوَم َيْأُتوَنَنا َلِكِن الظالِ 

   َضالٍل مِبينٍ 
َوَأنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اَألْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم ال 

  ُيْؤِمُنونَ 
مريم " [ِإنا َنْحُن َنِرُث اَألْرَض َوَمْن َعَلْيَها َوإَِلْيَنا ُيْرَجُعونَ 

16 -40..[  
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هو الخالق .. دين اهللا على مر العصور بسيط للغاية
كتبه  معرسله  موأرسل إليه مخلق البشر وكرمه.. الواحد

براهيم وٕاسحاق ويعقوب بداود وسليمان وإ من آدم مرورًا 
موسى وعيسى ختامًا بمحمد عليهم السالم وٕاسماعيل و 

األربعة وصحائفه من  وأنزل على الرسل كتبه ..أجمعين
 التوراة واإلنجيل ثمالزبور و يث وٕابراهيم و صحف ش

  ..خاتمًا رسله ورساالته إلى البشرية.. القرآن
نصراني ألنه ُولد ألبوين طالما أن النصراني لكن 

نصرانيين فهو يفّوت على نفسه إعمال هذه العشرات 
البليوينية من خاليا عقله وال يستغلها للتعرف على 

تمامًا كالمسلم الذي .. معاني الحياة والحقيقة الضائعة
من اإلسالم إال اسمه دون دراسة  ُولد مسلمًا وليس له

لتعاليم دينه ودون ومقارنة مع العقائد المختلفة 
فقد يكون ُمضرًا لإلسالم بقلة فهمه سواء .. الموجودة

ان ولربما ك ..بالتعصب المريض أو باالستهتار الُمهلك
إال أنه بمجرد أي خالف  ال يصلي أو ربما يسب الدين

والتهجم عليه وظلمه تافه مع نصراني يبدأ في سب دينه 
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بعصبية جاهلية حمقاء تاريخها مشهور في كل األديان 
واأليدلوجيات على مر العصور لمن ال يفهم معتقده جيدًا 

  ..أو لمن يفهم جيدًا لكنه يتكبر على الحق
حينما تكبر إبليس .. أول معصية في التاريخ.. الكبر

ية مًا لبداعلى أن يمتثل ألمر اهللا بالسجود آلدم احترا
َخَلْقتَِني ِمْن َناٍر  َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنهُ  " ..خلق اهللا للبشر

َيْحُزُنَك َقْد َنْعَلُم ِإنُه لَ " ].12األعراف " [َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ 
َفِإنُهْم َال ُيَكذُبوَنَك َولَِٰكن الظاِلِميَن ِبآَياِت اللِه  الِذي َيُقوُلونَ 

  ..]33عام األن" [َيْجَحُدونَ 
تتكرر الخديعة مع الماسونية خصوصًا بعد سيطرة 
اليهود عليها ومحاولة إخبار العالم بأن الديانات كلها 

ون فتيل ومقبولة بينما يشعلون الفتن وينزعجميلة 
عون أنهم أهل تنمية وخير ظاهريًا وأهدافهم الحروب ويدّ 

بل ويخدعون فئات المجتمع .. الخبيثة عكس ذلك تماماً 
اقية من مشاهير ورجال أعمال لالنضمام إليهم تحت الر 

شعارات التنمية والحداثة واألخوة بين الجميع وينضم 
حتى من أبناء اإلسالم ويدعمون  إليهم المغبونون
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رصاصًا وغدرًا في صدور  تصيرالماسون بأموالهم التي 
وليونز وغيرها من انظر إلى نوادي الروتاري .. شعوبهم
  ..محافلهم

 على أن ُولدت مسلمًا غير أن هذا لم يمنعني أحمد اهللا
من مدارسة اإلسالم للتأكد أني أفهم بعمق حقيقة ما 

 ..يجري في الحياة وما بعد الحياة من محطات اآلخرة
إضافة إلى كونه أسلوب الحياة األنسب للبشرية لتنظيمه 
أمور الحياة المختلفة في كل زمان ومكان بخصائصه 

  ..الفريدة
زمالئي بالعمل والذي كان دائم الجدال مدعّيًا أذكر أحد 

ونسي .. اإللحاد والعلمانية والثورة على األديان الخ
المسكين أن العلمانية بزغت في العصور الوسطى 
بأوروبا بعدما تدخلت الكنيسة في شئون الحياة والسياسة 

مت الزواج واعتبرته دنسًا والحكم بصورة بغيضة فحرّ 
والقراءة حتى تستمر الخديعة وحرمت تعاطي العلوم 

ال تقع في حرج تفسير نصوص دخيلة غريبة في لكيو 
الكتاب المقدس ناهيك عن شرح طبيعة األقانيم 
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بل وصل بها األمر لحرق الناس أحياء .. والثالوث
للتعاطي بالعلم أو االعتراض على الحكام المدعومين 

   ..من الكنيسة في تناغم مصالح بغيض
مجادل والذي ال يقتنع بشيىء مهما بنا النعود  لصاح

كانت قوة الحجج والبراهين وأن اإلسالم والقرآن ال 
أحيانًا بعض يصتدمان أبدًا بالعلم وال البرهان وٕانما 

 ممارسات جهلة المسلمين لألسف سواء من العامة أو
الحكام وهذه الممارسات ال تعبر عن اإلسالم  النخبة أو
ولكن  -بالتكفير دون أن ننال أي أحد –الحقيقي 

 مثل القرآن والسنة المقصد أن لإلسالم مصادر موثوقة
  ..وال يؤخذ من ممارسات جاهلة أو مخالفة

دينًا أو معتقدًا أو  أنتواهللا لو عرفت .. أخبرت صاحبنا
هت فبُ .. أفضل لي من اإلسالم لتركته وتبعتكأيديولوجية 

يستغرق في ترهاته مرة أخرى ولم يرد من يومها ولم 
  ..عيم

األعجب أن كل هذا الكون يتحرك دومًا بعيدًا عن مكانه 
ما هذه المساحات .. وغير مستقر في موضع واحد
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َفَال " !!وٕالى أين؟؟.. العجيبة من ماليين السنين الضوئية
" َوإِنُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظيمٌ * ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُجومِ 

َر الشْمَس َواْلَقَمَر ُكل َيْجِري َوَسخ "  ]..76- 75الواقعة [
 ُس َتْجِري ِلُمْسَتَقر َلَهاَوالشمْ "  ]..5الزمر " [ِألََجٍل ُمَسمى

ِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليمِ  َال الشْمُس َيْنَبِغي "  ]..38يس " [ذَٰ
َوُكل ِفي َفَلٍك   اللْيُل َساِبُق النَهارِ َلَها َأْن تُْدِرَك اْلَقَمَر َوَال 

  ]..40يس " [َيْسَبُحونَ 
ورغم كل هذه الحركة الدائبة والسرعات الهائلة إال أننا ال 

  ..إتقان ُمعجز !!نشعر بها
فاهللا يبشر .. لكن تطمئن نفسي مهما اتسع الكون

َوَساِرُعوا " المؤمنين بجنة عرضها السماوات واألرض 
 ُكْم َوَجنَماَواُت َواْألَْرُض ِإَلٰى َمْغِفَرٍة ِمْن َربٍة َعْرُضَها الس

َساِبُقوا ِإَلٰى َمْغِفَرٍة ].. " 133آل عمران " [ُأِعدْت ِلْلُمتِقينَ 
ِمْن َربُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السَماِء َواْألَْرِض ُأِعدْت 

ِلَك َفْضُل اللِه ُيؤْ  ِتيِه َمْن َيَشاُء ِللِذيَن آَمُنوا ِباللِه َوُرُسِلِه ذَٰ
  ]..21الحديد " [َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 



 

  سر الخلود

 

82 
 

فهو مكون من .. غير أن اإلنسان نفسه مثير للدهشة
.. فجزيئات.. فخاليا.. فأنسجة.. فأعضاء.. أجهزة
والذرات تحوي في نواتها البروتونات .. فذرات

ويدور حول النواة االلكترونات في .. والنيوترونات
ذرات فالحجيج .. أيضًا عكس عقارب الساعة.. هامدارات

صدق .. أجسادهم في األصل تطوف وَتسَبح وُتسّبح
ُتَسبُح َلُه السَمَواُت "العظيم اللطيف العالم بخفايا األمور 

السْبُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفيِهن َوإِْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُح ِبَحْمِدِه 
اإلسراء " [وَن َتْسِبيَحُهْم ِإنُه َكاَن َحِليًما َغُفوًراَوَلِكْن َال َتْفَقهُ 

44..[  
هذا غير معجزات الرقم سبعة ولفتاته بين القرآن 

فاألرض سبع طبقات .. واإلنسان والمادة والطاقة والكون
.. علم الجيولوجيا الحديثفي لقرآن ثم كما ورد في ا

وال زالت  ..]3الملك " [َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا"أيضًا و 
بقات الغالف األبحاث جارية غير أن بعض نظريات ط

.. تقول بأنها سبعة الجوي لألرض ومجالها المغناطيسي
لكن أنا غير المتخصص أعتقد أن األمر أعظم من 
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الرسول في رحلة المعراج مّر ف.. مجرد الغالف الجوي
بسبع سماوات بأهلها من األنبياء والمالئكة واألرواح 

ثم أن نظرة في علوم الفلك تبين أن  ..الشهداءالمؤمنة و 
وال يقتصر أبدًا على طبقات الغالف  األمر جد جليل

عدد مدارات االلكترونات حول الذرات ثم أن  ..الجوي
الذي يكتمل بالكترونين اثنين وانتهاء  Kسبعة بداية من 

.. من االلكترونات 32والذي ربما يتشبع بعدد  Qبـ 
ومراحل خلق .. من سبعة ألوان والضوء األبيض يتكون

ْنَساَن "في سورة المؤمنون سبعة  اإلنسان َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ثُم * ثُم َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكينٍ * ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطينٍ 

َة َخَلْقَنا النْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضغَ 
ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ثُم َأْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفتََباَرَك 

وهذا الخلق ].. 14- 12المؤمنون " [اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 
وبويضة إعجاز قاهر في حد  مجهري من حيوان منوي

والسعي بين .. وأشواط الطواف حول الكعبة سبعة.. ذاته
روة يكون سبعة أشواط اقتداء بالسيدة هاجر أم الصفا والم

وجمرات الحج سبعة .. الذبيح إسماعيل عليهما السالم
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وما خفي علينا .. النسق واضح.. سبحانه.. لكل موضع
َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي .. "صدقت سبحانك ..فبالتأكيد أعظم

َيْكِف  ُه اْلَحق َأَوَلمْ َيَتَبيَن َلُهْم َأن  َفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتىاْآل 
أضف  ]..53فصلت " [ُكل َشْيٍء َشِهيدٌ  ِبَربَك َأنُه َعَلى

والرومان كانوا يستخدمون الرقم  إلى ذلك أن اليونان
    ..بعة كتعبير عن التعداد غير المحددس

وأتعجب أكثر  ..أتعجب من كل هذا الجمال بالكون
ل بالظلم ماحينما يصر اإلنسان بأن يعبث بهذا الج

َظَهَر "صدق منك يامن قلت أومن .. والقتل والتدمير
اْلَفَساُد ِفي اْلَبر َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي الناِس ِلُيِذيَقُهْم 

  ].. 41الروم " [َبْعَض الِذي َعِمُلوا َلَعلُهْم َيْرِجُعونَ 
  ..وأنا غارق في التفكير.. أخذت تنهيدة عميقة

*****  
بدخولها وهي والخواطر فقت من شريط الذكريات است

كانت تنظر .. تكاد تطير من الفرح حاملة صينية الطعام
 ..بذلك مني ألتهم الطعام على غير عهدإلّى بسعادة وأنا 

من الطعام  فراغيبعد  ..راحت تحمد اهللا على ذلك كثيراً 
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 بيديأن تأخذ  تْ م هَ  ..حةابيت الر إلى الذهاب  أردت
  .. بكفيلكنى أشرت إليها  ..كالمعتاد

  ..ال -
وسـط ..إلـى األرض  قـدمي  واقفـًا بعـد أن أنزلـتُ  وانتصبتُ 

  .. من الفرح تْ لَ ل هَ ..  وتحركتُ .. دهشة وفرح منها 
  .. هللالحمد ..  هللالحمد  -

رجعـت  ..د ذلك فجسدي منهك للغايـةعبالطبع ساعدتني ب
  :الحال على الفراش فقلت لها  بيواستقر 

 أيأنــا اآلن أشــعر أنــى أحســن حــاًال مــن .. هللا مــد الح -
  ..وقت مضى

ابتســمت واســتقرت إلــى .. أشــرت إليهــا أن تجلــس بجــانبي
منكفئـــة بوجههـــا  األيمـــن نبهـــاابينمـــا كانـــت علـــى ج يســـاري
  ..بعد أن استقرت راحتها على جبيني ناحيتي

أنــدم علــى أوقــات فــي حيــاتي .. قلــت.. نظــرت فــي عينيهــا
 ..ها بصـــورة أفضـــل وأكثـــر فاعليـــةكنـــت أســـتطيع اســـتغالل

وتعـيش وتنبسـط .. لفـلا مثـل غدًا تصبح.. باغتتني بقولها
فبـــدأت .. اتســـعت ابتســـامتي.. وتعمـــل كـــل مـــا فـــي نفســـك
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لكـــن هـــذا ال يعنـــي .. بادرتهـــا.. بـــةابتســـامتها تختفـــي مرتع
خمســة مــن  ربنــا رزقنــا.. معــك حيــاة جميلــة أنــي لــم أعــش

عشـنا  ..سـافرنا غـزة.. اً بيتـبنينـا .. األوالد والبنات الـرائعين
.. الزوجــةصــراحة كنــت ونعــم وأنــت .. ةرّ علــى الحلــوة والُمــ

.. ةا متــــاع وخيــــر متاعهــــا الزوجــــة الصــــالحالــــدني ..فعــــالً 
.. ئمة الواســــعة ترتســــم علــــى وجههــــا البــــر عــــادت االبتســــا

ربنــا .. معــك أحلــى أيــام عمــريوأنــا عشــت .. قالــت بحنــان
رحــت .. مقلتيهــافــي  وراحــت الــدموع تترقــرق.. نــال يحفظــك

 يبــــدو أنــــك.. وأقــــول لهــــا مــــداعباً .. يأزيــــح دمعهــــا بيمنــــا
أال .. اســــي فـــــي الجنـــــة أيضـــــاً نفأمصــــممة تكبســـــي علـــــى 

  ..وضممتها إلى كتفي برفق.. ضحكت.. الدنيا تكفيك
  ..  واتسعت ابتسامتي مشوبة بدمعة صغيرة

  ..لم تكن تعلم
  .. أن النهاية قد اقتربت  

  
������� 
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  يالفصل الثان
  
  

  بداية الرحلة
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ِإن الــــذين قـــــالوا َربَنـــــا اهللا ثُــــم اْســـــَتَقاُموا تَتََنـــــزُل علـــــيهم  �

المالئكــُة َأال َتَخــاُفوا َوال َتْحَزُنــوا َوَأْبِشــُروا بالَجنــِة التــي ُكنــتم 
َنْحـــُن َأْوِلَيـــاؤُكْم ِفـــي الحيـــاِة الـــدنيا وفـــي اآلخـــرِة  �ُتوَعـــُدون
ُنـُزًال  �ا َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم فيها َما تَـدُعون َوَلُكْم ِفيهَ 

    � �ِمْن غفوٍر رحيمٍ 
  
  القرآن الكريم

 32 -30ت لَ صّ فُ 
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 29 -ه 1388مــــن ربيــــع األول  2عصــــر األربعــــاء 
  :ُقبيل المغرب.. م1968مايو 

  
مكثـــت بقيـــة اليـــوم راقـــدًا فـــي الفـــراش أداعـــب األوالد وفـــي 

تـــارة وأذكـــر اهللا وَأْتُلـــَو القـــرآن بعينـــي  حجـــري آخـــر العنقـــود
.. صــــليت الظهــــر والعصــــر راقــــداً ..مــــن المصــــحف تــــارة 

امتأل البيت كالعـادة علـى آخـر النهـار بأقربـائي و أحبـائي 
  ..يعودونني

تي لما رأت حال.. جاءت أختي الحنون لتطمئن علي
ي في عمرك ال يزال ذال.. تأثرت واستعبرت وهي تقول

فقلت لها !.. ياحبيبي على هذه الحال؟شديدًا بينما أنت 
أوالدي ربنا .. الغالية اأسماي.. وقد أدركت ما وراء كالمها

انظري إلى أوالد .. هو الذي سيربيهم ويتولى أمورهم
ماتوا وتركوا أوالدهم إال أن اهللا لم .. فالن وفالن وفالن

اآلن وقد تعلموا  أبنائهمانظري إلى .. يتخل عنهم أبداً 
 أذكرهانظرت إليها بحنو وأنا .. أناسًا نافعينوأصبحوا 

َوْلَيْخَش الِذيَن َلْو " وعد اهللا تعالى في القرآن العظيم 
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يًة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيتُقوا اللَه  َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذر
ت ثم ابتسمت وأنا أرب].. 9النساء " [َوْلَيُقوُلوا َقْوًال َسِديًدا 

َوْعَد اللِه ال ُيْخِلُف اللُه َوْعَدُه َوَلِكن َأْكَثَر : "على يدها
خلقهم ولن .. لنثق باهللا].. 6الروم "[الناِس ال َيْعَلُمونَ 

  ..يضيعهم

كانت فوجئت بشهقة أم العيال على باب الغرفة بينما 
تستمع لحديثي مطرقة رأسها إلى األرض والدموع تسيل 

 إياك: فنظرت إلّي وقالت.. هت إليهاانتب.. على خديها
أّثرت فّي كلمات الشابة اليافعة التي .. تركنيتموت وت أن

.. يبدو أنها ستتحمل الهم مبكرًا مع خمسة من األوالد
أترك لكم ربنا يربي .. لكني تبسمت وهززت رأسي واثقاً 

 ثم.. اتسعت ابتسامتي.. أوالدي ويحفظكم ويبارك فيكم
.. لرسول على باب الجنةأنت بذلك ستزاحمين ا

  ..فزاد نشيجها.. هنيئًا لك.. كلحظيا

*****  
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حينما يحسن اإليمان ويحيا اإلنسان .. أتفكرأطرقت 
.. بتعليمات خالقه يأتمر بما أمر وينتهي عما نهى

تتوق إلى .. وتتغلب النفس على شهواتها ونزواتها النزقة
إلى .. ألوليان للبشريةإلى مكان األب واألم ا.. لقاء ربها

  ..أحّب اهللا لقاءه.. لقاء اهللا من أحبّ و .. الجنة

وأشعر أن الذهاب إلى اهللا هو إكرام لي بعد معاناتي 
  ..المرض هذا الطويلة في حياتي مع

*****  

حانت .. بينما نحن على ذلك بعد العصر وقرب المغيب 
لنافــــــذة عــــــن يمينــــــي أرقــــــب غــــــروب منــــــي التفاتــــــة إلــــــى ا

مس يـــاتي تغـــرب مـــع الشـــأن ح وقـــع فـــي قلبـــي.. الشـــمس
رحت في غفوة ثم انتبهـت .. التي بدأت تميل نحو مغربها

فالتفـــــت إلـــــى َمـــــْن حـــــولي ..منهـــــا وجســـــدي يتفصـــــد عرقـــــا
ُأِحـــس .. ألجـــدهم واجمـــين ووجـــدت أخـــي بجـــانبي يبكـــى 

  ..ِبِرْجَلي تثقالن بتورمهما
  : سألته
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  ما ُيبكيك ؟ -
وجهــــه بــــاألخرى وهــــو فــــي نحيــــب  فأمســــك بيــــدي وغطــــى

  ..زدادي
  : قلت 

صوته معـي فـي ..قرأت الفاتحة .. اقرأ معي .. ال تبِك -
.. جسـدي يثقـل .. عرقي يتزايـد .. القراءة مختنق بالبكاء 

ـــــرُأ  ـــــوم .. أق ـــــه إال هـــــو الحـــــي لقي ـــــى .. اهللا ال إل أنظـــــر إل
.. ذاهلــة ممــا تــرى .. واقعــة فــي حيــرة عجيبــة .. زوجتــي 

.. ن ال تسـكنان أغتصُب ابتسامة لها مـن بـين شـفتي اللتـي
.. أنظـر فـي عيـون أبنـائي األبريـاء.. أقرُأ قل هو اهللا أحد 

.. أقـــــــرُأ .. وقـــــــد احتشـــــــدت الغرفـــــــة باألهـــــــل و األحبـــــــاب
 ..ة وأنــا أرقــبهم بنــاظري خرجــون أبنــائي مــن الغرفــيُ ..وأقــرأُ 

 ىال أقــو  ..اذهبــوا بهــم إلــى القريــة.. يتنــاهى إلــى مســامعي
  ..على القراءة  إال

ــــرُأ  ــــى مســــامعي .. عينــــاي وتهيمــــان تزيــــغ.. أق يتنــــاهى إل
  .. صوت زوجة أبى

  ..إنها هلوسة الموت.. انتهى -
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  :ترد.. أسمع استنكار زوجتي عليها 
  ..ال تقولي ذلك .. حرام عليك -

  ..لكن هل سيغير االستنكار شيئاً 
قلبـي يحمـد .. لسـاني ال يخفـت .. مستمٌر أنـا فـي القـراءة 

  ..اهللا على هذه النعمة
رأيــت أبــى الــذي قــد مــات .. نظــرت عــن يمينــي ..تَوَغَفــوْ 
هـل تعـرف مـا حـل .. أناديـه .. أبى .. تهللت أساريري.. 

ابتســم لــي .. حيــران .. أنــا متعــب .. بــي اآلن؟خــذ بيــدي 
  :وقال

-  جئتـك مـن دار الحـق.. مرحبا ُبَنى جئتـك مـن ..يا ُبَنى
يـــا ُبَنـــى إنـــي رأيـــت أهـــل الصـــليب والتلمـــود ..دار الحســـاب

ووجــــدت أهــــل القــــرآن فــــي النــــار .. فــــي الجنــــة ينعمــــون 
  ..يتغاوون

  ..تشتد حيرتي
  :يستطرد
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إنــي .. هــل كــذبت عليــك مــن قبــل .. أنــا أبــوك  يــا بنــىّ  -
مـــت .. يـــا بنـــى..يبتســـم فـــي خبـــث ..أصـــدقك القـــول اآلن

  ..صدقني..يهوديا أو نصرانيا
.. متســائًال مـع نفســي!..مـا هـذا ؟.. أصـرف بصـري عنــه 

  :اقيأنادى من أعم
مـــــا هـــــذه الحيـــــرة التـــــي أنـــــا فيهـــــا ؟ أهـــــذا أبـــــى ..يـــــارب -

  !الصالح؟
ألجد مـن تنـاديني مـن ..أجول بناظري ..ووسط تساؤالتي 

  ..على يساري 
  ..أمي -

وكأنهــا التــي ..أنظــر إليهــا وكأنهــا تريــاقي فــي مصــابي هــذا
  ستنقذني من هذه الحيرة 

ــــَم ذهبــــت وتركتنــــي فــــي هــــذه الــــدنيا المنهكــــة .. أمــــي  - ِل
َأســمعِت مــا قالــه أبــى ؟ .. ًا ؟ أحمــد اهللا أن جئــِت وحيــد

  !َأسمعِت ؟
  :تنظر إلى في حنانها المعهود وتبتسم قائلة 
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-  ق أبــــاك .. ُبَنــــىلقــــد جئنــــاك مــــن دار الحــــق .. َصــــد ..
أنــا .. صــدقني يــا بنــى .. لــيس هنــاك إال مــا قــال أبــوك

  ..أمك التي طالما أحبتك 
 ..حلقـي وقـد َجـف أحـس ب..سـعت عينـاي َفُغَر فاهي وات

تخــــتلط أمــــامي مشــــاهد مــــن الفصــــول الــــثالث الجحــــيم 
.. والُمطهّـر والنعــيم بالكوميــديا اإللهيـة لــدانتي اليغييــري 

لوحة جحيم دانتي التي صورها ساندرو بوتيتشيللي مـن 
تسع دركات فـي بـاطن األرض ألصـحاب الخطايـا قبـل 

 !!أن يمروا بالمطهر ثم إلى الجنة على سطح األرض
أمـــامي مقتطفـــات عـــابرة مـــن قراءاتـــي فـــي الكتـــاب تمـــر 

المقــدس بعهديــه القــديم والجديــد واللــذين ربمــا ال يــزاالن 
ختـام .. وقعـت علـى اسـمه.. يحويان بقايا مـن كـالم اهللا

امتــداد النــاموس مــن آدم .. رســائل الســماء إلــى األرض
وعبـــــــر داود وســـــــليمان وٕابـــــــراهيم وٕاســـــــماعيل وٕاســـــــحاق 

.. ابــن مــريم العــذراء ويعقــوب ويوســف وموســى وعيســى
نهايــــة األصــــحاح .. نشــــيد اإلنشــــاد.. فــــي العهــــد القــــديم

يقرأهــــا الحاخامــــات بالعبرانيــــة .. ַמֲחַמִּדים.. الخــــامس
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في .. السيد محمد أو محمد العظيم".. محمديم"القديمة 
طبعـــــة الملـــــك جـــــيمس اإلنجليزيـــــة تُـــــرجم المعنـــــى مـــــن 

 He is altogether“عبرانيــة العهــد القــديم إلــى 
lovely” ثـم إلـى العربيـة ترجمـه .. ولم ُيـدرج كاسـم علـم

الطبيـــب األمريكـــي المبشـــر فـــان دايـــك بالكليـــة الســـورية 
هـــــذا !! وكلـــــه مشــــتهيات.. "البروتســــتانتية بـــــإقليم لبنــــان

  ".. حبيبي وهذا خليلي يابنات أورشليم
فـي ذهنـي  عبـرتمرق كل هذه األفكار في صورة برقيـة 

  ..سرعة وتوتر متزايد
ــــم أجــــد فــــي ــــق  ل ــــي فيمــــا يتعل العهــــدين مــــا يشــــفي غليل

  .. بمراحل اآلخرة والعذاب والنعيم
أشــعر بــأن هلعــي قــد ازداد مــع تشــتت افكــاري فــي هــذه 

 .. اللحظات الحرجة
أصــرخ .. أرفعــه إلــى الســماء.. أصــرف نظــري..هاهنــا 

من أعماق قلب أضناه تعـب الـدنيا ولـم يعـد يقـوى علـى 
  ..أصرخ .. االحتمال 
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.. أيـن صـالتي ؟ أيـن صـيامي ؟ أيـن ..يـااهللا .. يارب  -
  !أين؟

لطالمــــــا كنــــــت معــــــي فــــــي الشــــــدة ..كــــــن معــــــي يــــــا اهللا -
رفعــت كالمــك .. عبــدتك ولـم أشــرك بــك شـيئاً  ..والرخـاء

طبقت ما أمرتني به قـدر ..نصب عيني منهاجا لحياتي
قــــــرأت .. أمرتنــــــي أن أحســــــن الظــــــن بــــــك..اســــــتطاعتي

 أوصــاف النــار فــي القــرآن الــذي هــو كلمتــك الحــق وفــي
فاســتعذت بــك منهــا ومــن .. أحاديــث نبيــك الخــاتم محمــد
تمعنـــت فـــي فهـــم وصـــف .. حرهـــا وزمهريرهـــا وظلمتهـــا

جنتـك التـي عرضـها كعـرض السـماء واألرض فأقســمت 
عليــك علــى اســتحياء مــن تقصــيري وذنــوبي أن تجعلنــي 

 ..  من أهلها من دون سابقة عذاب في جهنم
مر علـى ينه حارامتألت عيناي بدمعهما اآلن وراح سيل 

ـــــذي أنـــــا فيـــــه..واآلن.. خـــــديّ  ـــــدموع ..مـــــا هـــــذا ال تشـــــتد ال
 ..أنتحب وأنتحب..َفَرَقاً 

ــاُلوا ُكوُنــوا .. "أبــدأ رويــدًا فــي التــذكر وســط إنهــاك شــديد َوَق
ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى َتْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملَة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكـاَن 
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ُقوُلــوا آَمنــا ِباللــِه َوَمــا ُأنــِزَل ِإَلْيَنــا َوَمــا ُأنــِزَل * ِمــَن اْلُمْشــِرِكينَ 
ـــوَب َواْألَْســـَباِط َوَمـــا  ـــَراِهيَم َوإِْســـَماِعيَل َوإِْســـَحاَق َوَيْعُق ـــٰى ِإْب ِإَل

ُق  ُأوِتَي ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما ُأوِتـَي النِبيـونَ  ِهـْم َال ُنَفـربِمـن ر
ــْنُهْم َوَنْحـُن َلــُه ُمْســِلُمونَ  136-135البقــرة " [َبـْيَن َأَحــٍد م ..[

ـــــــوَب " ـــــــَحاَق َوَيْعُق ـــــــَراِهيَم َوإِْســـــــَماِعيَل َوإِْس ـــــــوَن ِإن ِإْب َأْم َتُقوُل
ـــُم َأِم اللـــُه َواْألَْســـ ـــْل َأَأنـــُتْم َأْعَل َباَط َكـــاُنوا ُهـــوًدا َأْو َنَصـــاَرٰى ُق

َوَمْن َأْظَلُم ِممن َكَتَم َشـَهاَدًة ِعنـَدُه ِمـَن اللـِه َوَمـا اللـُه ِبَغاِفـٍل 
ـــونَ  ـــا َتْعَمُل أحـــس بـــالعرق يشـــتد فـــوق ].. 140البقـــرة " [َعم

ــــا .. "تمــــر أمــــامي آيــــات أخــــرى.. الجبــــين ــــاَل اللــــُه َي َوإِْذ َق
َهــْيِن  ــَي ِإلَٰ ِخــُذوِني َوُأمــاِس اتِعيَســى اْبــَن َمــْرَيَم َأَأنــَت ُقْلــَت ِللن
ِمن ُدوِن اللِه َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكـوُن ِلـي َأْن َأقُـوَل َمـا َلـْيَس 

ق ِإن ُكنــُت ُقْلتُــُه َفَقــْد َعِلْمتَــُه َتْعَلــُم َمــا ِفــي َنْفِســي َوَال ِلــي ِبَحــ
ُم اْلُغُيـوبِ  ـَك َأنـَت َعـالَمـا ُقْلـُت َلهُـْم * َأْعَلُم َما ِفـي َنْفِسـَك ِإن

اْعُبُدوا اللـَه َربـي َوَربُكـْم َوُكنـُت َعَلـْيِهْم  ِإال َما َأَمْرتَِني ِبِه َأنِ 
ِقيــــَب  ْيتَِني ُكنــــَت َأنــــَت الرــــا تَــــَوف ــــا ُدْمــــُت ِفــــيِهْم َفَلم َشــــِهيًدا م

ن ُتَعـــذْبُهْم َفـــِإنُهْم إِ * َعَلـــْيِهْم َوَأنـــَت َعَلـــٰى ُكـــل َشـــْيٍء َشـــِهيدٌ 
َقـاَل اللـُه * ِعَباُدَك َوإِن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنَك َأنـَت اْلَعِزيـُز اْلَحِكـيمُ 
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ـــاِدِقيَن ِصـــْدُقُهْم َلهُـــْم َجنـــاٌت َتْجـــِري ـــَذا َيـــْوُم َينَفـــُع الص ِمـــن  هَٰ
َتْحِتَها اْألَْنهَـاُر َخاِلـِديَن ِفيهَـا َأَبـًدا رِضـَي اللـُه َعـْنُهْم َوَرُضـوا 

ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ِللِه ُمْلـُك السـَماَواِت َواْألَْرِض َوَمـا * َعْنُه ذَٰ
 ]..120-116المائدة " [ُهَو َعَلٰى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ ِفيِهن وَ 
أشـــخص ببصـــري أمـــامي فأجـــد ..انقشـــعت الظلمـــة.. فجـــأة

 ..تمــــــأل اآلفــــــاق..تهطــــــل مــــــن الســــــماء..يــــــةقناديــــــل نوران
 ..أنظـــر عـــن يمينـــي أتفقـــد..يتحـــدثون وأنـــا َأْنُظـــُرُهْم حـــائرًا 

أجــد أمــي ..أنظــر عــن يســاري .. أجــد أبــى يبتعــد مســرعاً 
تخبرنـي ..ى اآلفـاق ثانيـةما هـذا ؟ أنظـر إلـ..سرعةتبتعد م

تتنــزل علــي مــن ..بــأنهم مالئكــة الرحمــة الكائنــات النورانيــة
وأن أبى هذا وأمي هذه ليسـا بـأبي وال بـأمي ..عند الرحمن

وٕانمـــــا شـــــيطانان جـــــاءا يصـــــدانني عـــــن مـــــا َحِييـــــُت عليـــــه 
  ..ويريدون فتنتي 

  
أتنهــــد ..أحمــــد اهللا مــــن كــــل قلبــــي ..يمتلــــئ وجهــــي بشــــراً 

ينيـر أفقـي بعـد ..يطمـئن هـذا القلـب المرتجـف .. مسـتريحاً 
  ..ما أظلم
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  ..ثم أفقت من غفوتي

أنــاس كثيــرون يملــؤون جنبــات .. أجــد نفســي بــين غوغــاء 
أرى زوجتـي اآلن ..عيناي ذاهلـة ..أخي يناديني..المكان 

اقتربـــت ..ناديتهـــا ..وقـــد اغـــرورق خمارهـــا مـــن أثـــر الـــدمع
  ..مسرعة باكية 

  ..نستودعكم اهللا ..باألبناء خيراً  استوصِ  -
  .. تصرخ 

  ال  -
افعلـــي مـــا  ..يحفظـــك ويرعـــاك.. اهللا معـــك : أقـــول لهـــا -

  ..أمرتك 
أنظـر ..أشـعر بيـد أخـى تضـغط علـى يـدى ..يزداد نحيبهـا

  .. ُيشِربني شربة ماء ..إليه
  ..الحمد اهللا ِلَنُعْد للقراءة  -

  ..وقد هدأ نحيبه ينظر إلىّ 
  ..ِلَنْقَرأ كما تحب -
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أشعر .. تزداد الفوضى من حولي  ..قرأُت وقرأتُ    
                               يقظتي أرى اآلن في ..بذلك

تجول عيناي بين يمنة .. فاقهذه األنوار  التي  تمأل اآل
.. تؤذن بالرحيل الشمس ..وأنظر إلى النافذة.. ويسرة

إلى  وضعيتيي قد َعدَل كان أخ ..تغوص في مغيبها
ما .. يهتز الجسد الذابل ..يشتد العرق تفصداً  ..القبلة

يتأهب  ..شيء ما يتحرك من داخلي.. ت أقرأ زل
عرقي ! أهذه الروح ؟.. أهذه هي.. هللايا  ..للمغادرة

أنفاسي بدأت تتقطع ودموع .. يتزايد وينساب على جبيني
  .. عيني بدأت تنساب على جانب خديّ 

ــــٌك عظــــيم يقتــــرب اآلن  ضــــخم مــــن  ينــــزل فــــي حشــــد..َمَل
.. يبتســم .. يبــدو ذلــك َجِليــًا مــن مظهــره..القناديــل النورانيــة

ينســاب ذلــك الشــيء .. يــزداد العــرق .. يقــف عنــد الــرأس 
ـــــالخير ويبشـــــرني ..فـــــي داخلـــــي بلطـــــف ـــــك يحـــــدثني ب المل

.. إلــــى أعلــــى ..أنظــــر إليــــه عنــــد رأســــي .. برضــــوان اهللا 
وتتعـالى .. ويزداد النحيب من حولي ..وتنساب ..تنساب 
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وأنــــا أنظــــر إلــــى الزوجــــة .. األصــــوات بالــــذكر والتهليــــل 
  .. إلى األفق المنير ..
  .. ال إله إال اهللا  -

إال خـــالق هـــذا ال إلـــه .. تخـــرج مـــن أعمـــاق جـــوارح مؤمنـــة
ربمـــا ..  أخـــي يضـــغط علـــى يـــديّ ..ُمـــذهلالكـــون الرائـــع ال
لكــن يكتمــل الغــروب وتخفــت الشــمس .. يريــدني أن أبقــى

  .. وينتهي األمر .. بشفقها 
  .....الرحلة بدأت ..و

  
������� 
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  الفصل الثالث

  
  
  
  

  موكب الرمحة
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  : �قال رسول اهللا 
  
إن الميــت تحضــره المالئكــة ، فــإذا كــان الرجــل صــالحا " 

ــــنفس الطيبــــة كانــــت فــــي الجســــد : قــــال  أخرجــــي أيتهــــا ال
الطيــب أخرجــي حميــدة وأبشــري بــروح وريحــان ورب غيــر 

ه ذلــك حتــى تخــرج ثــم يعــرج بهــا غضــبان فــال يــزال يقــال لــ
مــن هــذا ؟ فيقــول فــالن : إلــى الســماء فيســتفتح لهــا فيقــال 

مرحبــا بــالنفس الطيبــة كانــت فــي الجســد الطيــب : فيقــال  
أدخلــي حميــدة وأبشــري بــروح وريحــان ورب غيــر غضــبان 
فال يـزال يقـال لهـا حتـى ينتهـى بهـا إلـى السـماء التـي فيهـا 

  " ………اهللا تبارك وتعالى 
  حمد في المسندأخرجه أ
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ة روحـــي ســـخره اهللا لخدمـــ الـــذيمـــن هـــذا الجســـد  خرجـــتُ 
ي برفـــق نن مـــن المالئكـــة يلبســـانيْ َكـــلَ مَ  دَ ِجـــِألَ  حيـــاتيطـــوال 
قــط أو أســمع بمثــل جمالــه  رَ مــن حريــر أبــيض لــم أَ  رداءاً 

مـن  طيبـاً  لـيولم أحس من قبل بمـا فـي نعومتـه ووضـعوا 
وال   عَ وَ ْضــــالمســــك مــــا هــــو مــــن مســــك الــــدنيا  لــــم أشــــتم أَ 

أنطلـــــق عبـــــر الســـــماء فـــــي موكـــــب .. منـــــه  اً َقـــــبَ أطيـــــب عَ 
كأنــه البــرق أو لمــح .. ســبحان الخــالق .. مهيــب مالئكــي

لطالمـا  ..البصر أو هو أقرب ألقترب مـن أبـواب السـماء 
ال تسـري علـى الحيـاة  عرفت أن قوانين الطبيعة في الـدنيا

.. اب األبـو  حُ ت َفـتُ  .. دخوليتستأذن المالئكة في  ..اآلخرة
عـــن  ويســـألونني بـــيكثيـــرين ومالئـــك يرحبـــون  أجـــد أناســـاً 

أصــــوات مالئكــــة ..أبتســــم مــــن االحتفــــاء.. أحــــوال الــــدنيا 
يـدعون .. السماء مصلصلة مجلجلـة  بالتسـبيح والتقـديس 

  :ألهل السماء حوليتعتذر المالئكة من ..  لي
  .."دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا" -

ــــــر كــــــل ســــــماء  ــــــق عب بأبوابهــــــا وأهليهــــــا ومالئكهــــــا وننطل
ــــد فخامــــة وخشــــوعا ــــر .. وأصــــوات المالئكــــة تزي عــــالم غي
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بقشـعريرة  قلبـييمتلـئ .. وملكوت غير الملكوت .. العالم 
الــذي  ..أبــدع كــل شــيء الــذيالخشــوع لــذلك اإللــه العظــيم 

عــالم .. ثــم اآلن.. ت مــذهوًال مــن إتقــان خلقــه فــي الــدنيانـك
  ..نه شيئاً عي مكنا في الدنيا ال ن.. تماماً  آخر
ــــى وأصــــبح .. أن أصــــبح صــــوت المالئكــــة أكثــــر رهبــــة إل

.. نعـــــم.. إيـــــذانًا بـــــاالقتراب.. هـــــم أعظـــــم جمـــــاًال وقـــــوةقُ لْ خَ 
.. مثلـه وأنـا فـي ارتقــائي أبصـرت سـقفًا لهـذه السـماء لـم أرَ 

ــــة مــــ ــــة المالئــــك فيهــــا فــــي حال ــــم أعهــــده طيل ن الخشــــوع ل
بلـغ بكثيـر صـمتًا مهيبـًا أ.. إلى أن صمتوا فجـأة.. االرتقاء

يــــل كانــــت تجلجــــل بالتقــــديس منــــذ قل التــــيمــــن أصــــواتهم 
  ..رهبة  قلبيامتأل .. فقط

*****  
يحمـد اهللا ويثنـى عليـه بضـمير .. يتحدث  يصوت مالئك

ـــأنيخبـــر .. ب خاَطـــالمُ  ت َضـــبِ عبـــده فـــالن ابـــن فـــالن قُ  ب
إنـه ..إنـه يكلـم الــ .. وهو اآلن فـي السـماء روحه منذ قليل

الـرب  َلـكالمَ  يخبـر.. هـذه الـروح ثه عنويحد.. يكلم اللـــه 
سكت الملك عن الكالم .. إلى أن  ..تحدث إليهويالجليل 
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الســماء بنــور  أشــرقت حتــى..  وصــار الصــمت ُمطبقــاً .. 
  .. ربها 

 .. "في عليين عبدياكتبوا كتاب " -
  "..أعيدوه إلى األرض" -

تنظـــــــر إلـــــــى الـــــــروح المؤمنـــــــة التـــــــي  ..تتبســـــــم المالئكـــــــة
  .. تظرهانت

*****  
َوَمـا َأْدَراَك َمـا  ﴾ 18 ﴿ َكال ِإن ِكتَاَب اْألَْبَراِر َلِفي ِعليينَ "

ــــــــــــاٌب َمْرُقــــــــــــومٌ  ﴾ 19 ﴿ ِعليــــــــــــونَ  َيْشــــــــــــَهُدُه  ﴾ 20 ﴿ ِكَت
 ]..21-18المطففين [" ﴾ 21 ﴿ اْلُمَقرُبونَ 

*****  
  

سـجد .. سجد  الذيهو  قلبيلكن .. ساجدًا  ر خِ أريد أن أَ 
فـي لـوال كرمـه مـا كنـت  الـذي.. إجالًال لهذا الرب الجليل 

أشـــعر أن المالئكـــة ..  نفســـيأتمالـــك .. هـــذه الحـــال اآلن
بنظــرة رضــاء جميلــة وابتســامات تبعــث فــي الــنفس  ترمقنــي

  ..اآلن ي المسيطر علويهدأ االنقباض ..الطمأنينة
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رحــت أحمــده وأقدســه وأشــكره علــى نعمائــه بمــا أملــك مــن 
فقـط مــن أجــل وقــوفي .. حــة واإلجــاللصـوت مختنــق بالفر 

فـــي  كتـــابي بِ ْتـــوكَ .. حانه بســـ لـــي مالئكتـــه وٕاكـــرام هاهنـــا
   ؟وما أدراك ما عليون.. عليين 

شــاخص  وبصــري اصــطحبونيذهبــت مــع المالئكــة الــذين 
بـــه مـــن اإلجـــالل مـــا أعجـــز عـــن  يوقلبـــ..  األعلـــىإلـــى 

ــــك المحامــــد كلهــــا كمــــا ينبغــــي لجــــالل .. تعبيــــره  يــــارب ل
  ..وجهك وعظيم سلطانك

*****  
أتصــل بـــه اتصـــاال ال .. تركتـــه  الـــذي جســديأهــيم حـــول 

أتعجـب مـن قـدرة .. ليس كاتصال الـدنيا .. يعلمه إال اهللا 
كنــــت  الــــذي اإلعجــــازلقــــد أحسســــت أن .. اهللا فــــي ذلــــك 
في بالـدنيا تضـاءل اآلن تمامـًا بـل تالشـى  مأخوذًا بروعته

 بـــــــيتحـــــــيط .. عظــــــيمأمــــــام ذلـــــــك اإلعجــــــاز األخـــــــروي ال
ــــــحِ تَ نْ ُيخــــــرج النســــــاء المُ  أخــــــيأجــــــد .. المالئكــــــة مــــــن  اتِ َب

يـــدعو ..  عينـــي بـــين  ُيَقِبلِنـــي..  بجـــانبييجلـــس .. المكـــان
ـــم مـــا .. بالرحمـــة  لـــياهللا  .. كنـــت فيـــه  الـــذيوهـــو ال يعل
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 ثــم أمســك كتابــاً .. فــي خشــوع حــوليمــن  نُ م ؤَ المالئكــة تُــ
 اإللهـــيهـــذا الكـــالم  بجـــانبيوجلـــس يقـــرأ .. لطالمـــا أحببتـــه

بــدوره أعــاد الســكينة والراحــة إلــى قلــب كــان  والــذيالعظــيم 
ــــــــل  انتهــــــــت آالم ..نعــــــــم .. فــــــــي أمــــــــر عظــــــــيم منــــــــذ قلي

تركــــت  التــــيأهــــذه كانــــت الــــدنيا ..  بفكــــريأســــرح ..الــــدنيا
ضـها واهللا إنها على بع.. يتكالبون على أمرها الناس فيها 

وقيـــــــام اهللا بانتهائهـــــــا  يـــــــأذنمنـــــــذ خلـــــــق اهللا آدم إلـــــــى أن 
مــن اهللا العظــيم  هــذه رضــوانال لمحــةال تســاوى .. الســاعة

يســـرق فيهـــا األخ  التـــيأهـــذه الـــدنيا .. مـــع عبـــده اإلنســـان 
أهــذه ..  متاعهــا الزهيــد بــل وربمــا يقتلــه مــن أجــل!! أخــاه
ــدنيا  هــي .. يحلــم بهــا كــل مــن ملكــت عليــه عقلــه  لتــياال

.. ُيطـــاع فـــال ُيعصـــى .. يريـــد أن يصـــبح ملكـــًا وســـلطانا ً 
ألجل ذلك كل شيء يحـول بينـه  يقاتلو .. ويأمر وال ُينهى

ـــم مـــاذا بعـــد ذلـــك ؟.. وبينهـــا  ُيحـــرم مـــن هـــذه الوقفـــة !! ث
ال إلــه غيــره لــو كانــت هــذه الوقفــة  الــذيواهللا .. العظيمــة 
ـــكَ اآلخـــرة لَ  نعـــيم هـــيالجليلـــة  ي أن قـــدرًا يكفـــ ..وزادت تْ َف

لكــن .. تغلغــل جنبــات الــروح خاللهــاكبيــرًا مــن االطمئنــان ي
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نـوره علـيهم  م تِ كرم اهللا الرحيم الرفيـق بعبـاده يـأبى إال أن ُيـ
الـــبعض  ورحمـــة كيـــف ال ونحـــن كنـــا نعجـــب مـــن جـــود.. 

خــالق أهــل الــدنيا  ورحمــة لنــا بجــودبامــن أهــل الــدنيا فمــا 
 قلبـــي ْجـــدُ اشـــتد وَ ..بهـــم ورب آبـــائهم أجمعـــين ر .. جميعـــا 

يحيونهـــا تـــاركين وراءهـــم  التـــيوأنـــا أذكـــر النـــاس والغفلـــة 
.. كـــل ذلـــك مـــن أجـــل زخـــارف باليـــة.. مجـــد  وأيمجـــدًا 

  ..لم ُيدركوا ُكنه العالم.. ومظاهر فارغة
صــــوت .. خــــواطريوســــط أشــــجان  مســــامعيانتهــــى إلــــى 

ـــ أخـــيينـــادى  ـــ شـــيءأن كـــل ب ودخـــل ..تتنهـــد..اآلن د ُمَع
ون ذلـــك الجســـد دُ ر َجـــيُ الـــذين أوصـــيت بهـــم لِ  أحبتـــيبعـــض 

علـى  ويضـعوني يحملـوني ..ئـزراً من ثيابـه آخـذين عليـه مِ 
لــم  التــيأذكــر هــذه الكعبــة .. طاولــة فــي اســتقبال الكعبــة 

لـذكرها  قلبـيولكم كان يخفق ..في الدنيا زيارتها ليكتب يُ 
ه بعـد نـور بعشـت  الـذي ..هنـاكوذكر قبر الرسول العظيم 

ــــرون مديــــدة  ــــه بق ذاك درب ..ســــبحان اهللا العظــــيم .. موت
أمــــــا  ..لهــــــذا برحمتــــــه  هــــــدانيوالحمــــــد هللا أن ..العظمــــــاء
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فلم أتمكـن .. ثالث ما ُتشّد إليه الرحال.. المسجد األقصى
   ..من زيارته حتى وأنا أدّرس على أرض فلسطين

وأدعــــو اهللا أن يزورهــــا أحــــد ..  عبــــةإلــــى الكبقلبــــي أعــــود 
 ..أحفـاديمن أجلى بعد أن تشتد أعوادهم أو ربمـا أبنائي 
ـــــيفمـــــا  ـــــوم ..عنهـــــا إال المـــــرض  منعن ـــــى اهللا ي ألصـــــل إل

برحمـة منـه سـبحانه  دينيالعرض األكبر وقد تمت أركان 
ذلــك األجــر  رمســيســأنتظر هنــاك فــي .. نعــم .. وفضــل 

  ..حين يشاء اهللا 
بعـــــد أن  رأســـــيوالمـــــاء ينهـــــال علـــــى  األفكـــــارمـــــن  تُ ْقـــــفَ أَ 

ـــُلوَنِني ..بـــارك اللهـــم فـــيهم ..  رفـــقب يوضـــؤون بمـــاء  ُيَغس
إن .. حقــاً .. بــيويرفقــون .. يحنــون علــّى ..يــب طَ دافــئ مُ 

من المـؤمنين ألناسـًا كـادوا أن يكونـوا مالئكـة تمشـى علـى 
 ..لــــــيأســــــمع أصــــــواتهم الشــــــاجية ودعــــــواتهم .. األرض 
 لبسـوننييُ قبـل أن ..خـر اآل وَ ْلـواحـدًا تِ  عينـي بـين  ُيَقبُلوَنِني
ـــــونني..األكفـــــان ـــــت أحبـــــه فـــــي مواضـــــع  ويطيب بطيـــــب كن
طالمــــا ســــكنت بــــذكر اهللا وهــــى بــــين يديــــه  التــــي ســــجودي

بينمــا أكــون مستشــعرًا ضــآلتي أمــام  ..ســاكنة علــى األرض
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.. فـــــي نعشـــــي يضـــــعونني ..يحملـــــونني.. الكـــــون الفســـــيح
يعلـو  امـرأةال أريـد ..أخـييعلو صوت .. تتعالى األصوات

ــــييــــذهبون  ..صــــوته مختنــــق ..صــــوتها إلــــى بيــــت اهللا  ب
بالبيــــت  رقــــوديكنــــت أصــــلى فيــــه قبــــل  الــــذي.. المبــــارك
تعرفـت فيـه علـى خيـرة الخلـق مـن عبـاد  الذي..  ىوالمشف

فيه كتـاب اهللا إلـى محرابـه  رفعني والذي.. اهللا الصالحين 
الحمــــــد اهللا علــــــى أن ُأدخلــــــت .. إمامــــــًا لجمــــــوع المتقــــــين 

 يإلهــــــــــبــــــــــذكر  صــــــــــوتيعــــــــــال فيــــــــــه  الــــــــــذيالمســــــــــجد 
إلـى  بٌ بـحَ مُ .. تضرعت إليـه فيـه .. ابتهلت إليه ..الرحمن

كانــت بينــي وبــين هــذا المســجد  ..ي لــيس غريبــًا علــ قلبــي
ولطالما تمنيـت أن يقـوم هـو وكـل مسـاجد .. عالقة وطيدة

ـــم ومنـــارات للهـــدى والفكـــر  األرض بـــدورها كجامعـــات للعل
كمــــا كــــان مســــجد رســــول اهللا بالمدينــــة واألزهــــر بالقــــاهرة 

   ..موي بدمشق والبصرة بالعراقواأل
ـــــة  يضـــــعونني ـــــي القبل ـــــف اإلمـــــام ..ف ـــــى ..يق يصـــــلون عل

ســُأحمل  الــذيكنــت أتخيــل ذلــك اليــوم ..الصــالة األخيــرة 
فيـــه إلـــى المســـجد لُيصـــلى علـــى بعـــد أن كنـــت أفـــرغ مـــن 
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.. الصالة على من حضر مـن أمواتنـا يـرحمهم اهللا جميعـاً 
كــل هــذه .. شــاء اهللا  امــ..  ر َفــوال مَ ..وهــا قــد جــاء اليــوم 

وليجمعنــا فــي ..ليبــارك اهللا فــيهم ..الجمــوع هنــا مــن أجلــى 
يفرغــون مــن ..رحمتــه يــوم لقــاه تحــت ظــل عرشــه العظــيم ب

ــــييهرعــــون .. الصــــالة  ــــادم مثــــوايإلــــى  ب المحطــــة  ..الق
.. وأصـــــيح فـــــيهم.. بينمـــــا أهتـــــز فـــــوق أكتـــــافهم. .التاليـــــة
ر للمقـابر ني في المسجد المجاو أنزلو .. قدموني.. قدموني

حتـــى يتســـنى للـــبعض أن يصـــلي علـــّي مـــن القـــادمين مـــن 
   ..أماكن أخرى كأخي األكبر القادم من القاهرة

يهـرع بـي  أن أصـبح إكـرام أقـرب النـاس إلـى .. سبحان اهللا
ـــحْ يَ و  إلـــى القبـــر ال  الـــذي الحـــيســـبحان ..التـــراب و علـــى ُث

مـــن القبـــر وســـط صـــمت أدب مـــع  بـــييقتربـــون ..يمـــوت 
..  األيـــــــدي تتنـــــــاولني.. مـــــــن الـــــــنعش  ننييخرجـــــــو .. اهللا

  .. وحدي..هناك  ويودعونني
  

������� 
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  : �قال رسول اهللا 
  

ـــِزٍع وال [.......  فـــيجلس الرجـــل الصـــالح فـــي قبـــره غيـــر َف
كنـــت فـــي : ِفـــيَم كنـــت ؟ فيقـــول : مشـــعوف ثـــم يقـــال لـــه 
ـــه  محمـــد : ا الرجـــل ؟ فيقـــول مـــا هـــذ: اإلســـالم ، فيقـــال ل

رســول اهللا جاءنــا بالبينــات مــن عنــد اهللا فصــدقناه ، فيقــال 
ما ينبغي ألحد أن يرى اهللا ، : هل رأيت اهللا ؟ فيقول: له 

َفُيْفـــَرُج لـــه ُفْرَجـــة ِقَبـــَل النـــار فينظـــر إليهـــا َيْحِطـــُم بعضـــها 
انظــر إلــى مــا وقــاك اهللا تعــالى ، ثــم : بعضــا ، فيقــال لــه 

ُفْرَجــة ِقَبــَل الجنــة فينظــر إلــى زهرتهــا ومــا فيهــا ، ُيْفــَرُج لــه 
علــى اليقــين كنــت : هــذا مقعــدك ، ويقــال لــه : فيقــال لــه 

  ..........]وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اهللا 
  أخرجه أحمد في المسند
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ه أصوات بكاء ونحيـب ودعـاء إلخـوان لُ ل خَ تَ يَ وسط صمت 
راحــوا .. بيننــا  دون رحــم هلنــا أحبونــا فــي اهللا وأحببنــاهم فيــ

بعـد أن أودعـوني علـى  الترابيحثون  يقرعون األحجار و
معلنــين انغــالق آخــر مشــهد  شــقي األيمــن مســتقبًال القبلــة

  ..معهم في الدنيا لي
..  علـى  ةٌ َقـل غَ حفـرة مُ ..أصـبحت فـي غرفـة مظلمـة..وحدي
نهم يـوب بينـي..فـي الـدنيا لكنـى اآلن فـي اآلخـرة  هيهكذا 

ســبحان .. ي دار وأنــا فــي دار أخــرى أمــد بســيط لكــنهم فــ
  ..ديفصل العوالم عن بعضها في مكان واح الذي

 شـــجي صـــوت أحـــد أحبتنـــا بصـــوت  مســـامعيتنـــاهى إلـــى 
بالتثبيـــــت  لـــــيعلـــــيهم موعظـــــة ويـــــدعو اهللا  يلقـــــحـــــزين يُ 

ــ ــ..نعــم ..من مــن خلفــه ؤَ والجمــوع ُت ُن كلكــم .. وا بصــدق أم
 يســتطيع أحــد ال.. ولمثــل هــذا فليعمــل العــاملون .. لهــذا 

ــــيَ  ال أحــــدَ ..الهــــرب مــــن هــــذه األقــــدار المحتومــــة  مــــن  ر ِف
أســمع قــرع نعــالهم وهــم .. هــذا الترحــال الحتمــي.. المــوت

أســـمعه  ..ال يـــزال هنـــاك أخـــي.. يودعـــون المقبـــرة راحلـــين
  ..بالثبات لييدعو اهللا 
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ــلَ وجــدت مَ .. وفجــأة  مــن  ا هيئــة تبــث مــله..ن عظيمــين يْ َك

رغـــم  آمنــاً  لكنـــى كنــت ثابتــاً .. لــوب هولهــا الرعــب فــي الق
ـــى اهللا ..لتســـأال مـــا بـــدا لكمـــا .. نعـــم ..ذلـــك فأنـــا جئـــت إل

  ..وسعت رحمته كل شيء الذي..العظيم
  

وال ببابــــه حاجــــب ..ى َجــــُيرْ لــــيس لــــه وزيــــر فَ  للــــذيجئــــت 
راحـا .. أتمعن فيهما في صمت ..وقفا عن جنبي ..ىشَ ُيرْ فَ 

يئة كهذه لهمـا على غير المنتظر من ه..يجلسانني برفق 
  .. سأالني بقوة ..أنظر إليهما منتظرًا ما يريدانه ..
   "من ربك؟" -

دون أن  لسـانيفسـرعان مـا انطلـق .. لم أفكر في الجـواب
  :انطلق بيسر وثبات.. آمره 

  "اهللا يرب" -
  "هل رأيت اهللا ؟" -

  :أجيب  مسرعاً 
  "ألحد أن يرى اهللا ينبغيما " -
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  "ما دينك؟" -
  "اإلسالم ديني" -
  "ُبعث فيكم؟ الذيما هذا الرجل " -
  "هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" -
  "وما عملك؟" -
  .. "قتقرأت كتاب اهللا فآمنت به وصدّ " -

كـأنهم  ..ولكـن ..هيهمابير على وجاال تع..ثم أنتظر قليالً 
ثـم يقـوالن بصـوت .. فاصـل لٍ ِضـعْ يتأهبون إللقاء سـؤال مُ 

  ..أقوى وانتهاٍر أشد
  "؟ وما دينك؟ من نبيك؟من ربك" -

وبقـوة أجيـب ..ينطلق اللسـان فصـيحا..أنظر إليهما بثبات 
  .. كدؤ وأ
ونبيـــي محمـــد صـــلى اهللا ..اإلســـالم  ودينـــي..ربـــى اهللا " -

  "عليه وسلم
 ..هينبير علــى الـــوجاال تعــ..مازلــت نــاظرًا إليهمــا بثبـــات 

وهمـــا كأنهمـــا  ..االختبـــار نتيجـــةأنتظـــر  ..تهـــدأ النظـــرات
  ..يقفان دون حراك ..يخفضان أنظارهما ..اً ينتظران أمر 
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*****  
  ..الجليلصوت لل ينصت الملكان

  ..  "صدق عبدي" -
وافتحــوا لــه  ..وألبســوه مــن الجنــة  ..فافرشــوه مــن الجنــة" -

 .."بابًا إلى الجنة
*****  

في لمح البصر أجد وجها جمـيًال يتطلـع فـي مبتسـمًا وهـو 
   ..يقترب

  .."كنت توعد الذيذا يومك ه.. كر سُ يَ  بالذي ْر شِ بْ أَ " -
  :أسأله مستفهما.. أتعجب 

  .. "بالخير يجيءمن أنت ؟ فوجهك الوجه " -
  : يجيبني

  .. "أنا عملك الصالح" -
  ..ًا في راحةحَ رِ أتنهد فَ 
ينفـــتح عـــن نـــار ســـوداء  بابـــاً  يســـاريأجـــد عـــن .. وفجـــأة 

  ..ها بعضاً بعضُ  مُ طِ حْ يَ ..كئيبة تشهق وتزفر 
  ..ؤل المالئكة للتسا يتمهلن ال
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  " أنظر ماذا وقاك اهللا عز وجل" -
  ..ينغلق هذا الباب 

ــاً  يمينــيويشــيرون إلــى  .. مــن بــاب  هويــا لروعتــ ألجــد باب
 ..والطيـــــر.. بالشـــــذامملـــــوءة .. عـــــن جنـــــة فســـــيحة  حُ تَ ُيْفـــــ

.. الكثيـــــر والكثيـــــر ..و.. ئوالآللـــــ..والقصـــــور..والشـــــجر 
  :أسمع

 .."هذا مقعدك حتى يبعثك اهللا يوم القيامة" -
ـــى " - ـــه تبعـــث إن شـــاء عل ـــه مـــت وعلي اليقـــين كنـــت وعلي

  "..اهللا
هـذه  دَ ِجـِألَ  اآلنأنظـر ..حمدًا كثيـراً  أحمد اهللا..  نفسيفي 

ـــــم تعـــــد كـــــذلكال وقـــــت أصـــــبحت باتســـــاع فـــــالة .. حفـــــرة ل
.. ما هو من نور الدنيا بمثـل  القبر نوراً  ىءيمتل ..البكور
هذا األمر عـن  يشغلني.. ليس لهذا الفراغ حدًا  أنأعتقد 

فــــي خشــــوع  ال يــــزاالنواللــــذين  بجــــانبيالــــواقفين  نِ يْ َكــــلَ المَ 
يمتلـــئ المكـــان بـــأنوار فـــوق .. فرحـــاً  قلبـــييمتلـــئ  ..عظـــيم

فــي .. المالئكــة تتنــزل مــن كــل حــدب وصــوب.. األنــوار 
ـــاب مفتوحـــاً .. مرمـــى البصـــر   مكـــان لـــم أرَ .. ال يـــزال الب
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آللـئ وذهـب ..ىارَ َبـنعـيم ال يُ .. مـاء وخضـرة .. جماله قط
طيـــب لـــم .. نســـمات لطـــاف .. وأنهـــار تجـــرى .. ة وفضـــ
 اً فــــــاغر .. وأنــــــا مـــــأخوذ بالجمــــــال الســـــاحر ..مثلـــــه  م تأشـــــ
.. نحــوه ال ألـــوى علــى شـــيء  ببصـــري  اً شاخصــ.. يفــاه

  :يهتف قلبي
لجــــالل وجهــــك وعظــــيم  ينبغــــييــــارب لــــك الحمــــد كمــــا  -

  ..سلطانك
نعــم أحــس بهــذه الكلمــة العظيمــة اآلن إحساســًا لــم أعهــده  

كانت كلمة محببة إلى نفسـي .. وأنا أرددها   تيحياطيلة 
وكمـا ترضـى ..رب لـك الحمـد حتـى ترضـى  يـا.. نعم .. 
ق ال ألتفــت عمــا تعّلــ..تحــدثني المالئكــة بلطــف جميــل .. 
أسمعهم يخبرونني عن هذا النعيم ويصـفونه ..  ناظريبه 

ــــي  بصــــري فــــي األفــــق أرفــــع .. انشــــراحاً  قلبــــييــــزداد .. ل
  .. ورالممتد الممتلئ بالن

  .. "أقم الساعة.. رب  يا" -
 وأعيشـــه فــي تمامــهحتــى أرى هــذا النعـــيم الطيــب .. نعــم 
أعمارنـا  عُ ي َضـدنيـا هـذه كانـت تسـتحق لحظـة نُ  أي..كـامالً 
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 ..يــا لغفلــة النــاس..النعــيم المقــيم  ونتــرك هــذا..مــن أجلهــا 
 ..وجـــدت.. كلمـــا أمعنـــت النظـــر ..قلـــيالً  تعـــود األشـــجان

أال  بـــيوكأنـــه ُيـــراد ..لنعـــيم يـــزداد وجـــدت ا..ســـبحان اهللا 
جمالهـــا ولـــم  قصـــور لـــم أرَ .. مـــرة ثانيـــة  ألشـــجانيأعـــود 

ـــام مـــن الــــ .. أســـمع بمثلهـــا  ـــاقوت مـــن ..خي أزواج ..  الي
ولــدان ..فــي الــدنيا مثــل جمــالهن  عينــي لــم تــرَ .. حســان 

يطوفــــون و بأيــــديهم .. علــــيهم نضــــرة النعــــيم ..مخلــــدون 
ال و !! أهـذا حلــم ؟..هللا يـا ا..أكـواب مـن الـذهب والفضــة 

 ..إنمــا وعــد اهللا ال يخلــف اهللا وعــده..مـا هــو بــالحلم ..اهللا 
ال أزال فـي أذكـر أننـي ..لم أسـعد يومـا كهـذا  بأننيأشعر 

أول منــــازل اآلخــــرة  أن أحمــــد اهللا علــــى  ..محطــــة البــــرزخ
ـــده ســـبحانه كانـــت  ـــيعن ـــه لعبـــده  ل بهـــذا الكـــرم العظـــيم من

تطــّوق فراشــًا  أمــاميالمالئكــة أرى ..أتنهــد راحــة ..الفقيــر 
تسـتريح العـين بـالنظر .. من الحرير لـه اتسـاع عظـيم  لي

أن أتجــه إال ال أملــك ..تظم مــن حولــه المالئــك نــي..  إليــه
ال .. أفترشــه ..أنظــر جمــال بياضــه  .. ألمســه .. صــوبه
 ي المثقل على زراب رأسيو  المتعبة نفسيأريح  .. أصدق
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المالئكـة بــأن  تخبرنــي.. يعينـأغمــض ..الفـراش المبثوثـة 
  ..أنام قرير العين 

أحــب النــاس  إالال يوقظــه  الــذي..العــروس  ةِ َمــوْ نَ كَ  مْ َنــ" -
  "..إليه

 ..ممتلــئ بــاألحالم عــن الجنــة ..يقظــةتمــام الكأنــه  منــامي
  ..الحقيقي المنتظر عن النعيم

فرحــون بمــا آتــاهم .. وأرواح المــؤمنين مــن حــولي تؤنســني
  ..ين لم يلحقوا بهم بعدويستبشرون بالذ.. ربهم

مـن  أو يـأتيني زائـر سـالم يصـلني ..بين الفينـة و األخـرى
أحفـادي المخلصـون .. أبنائي الـذين يكبـرون.. أحبتيأحد 

   ..لذكراي
دعـــوة مـــن ولـــد  ..ثـــواب مـــن صـــدقة جاريـــة يقـــدمني وتـــارة

  ..علم ُينتفع به ..لي
أتمنــى لــو .. زيــارة زوجتــي التــي انكبــت علــى تربيــة أبنائنــا

مقـدوري أن أمسـح عنهـا دمـوع عيونهـا الحـارة فـي كـل في 
أتمنــى لــو .. مــع كــل دعــوة مــن أي مكــان هــي فيــه.. زيــارة

فرحمـة اهللا بـي .. ال تحزنـي.. أستطيع إخبارها بما أنـا فيـه
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أعظـــــم مـــــن حبـــــك لـــــي وٕاخالصـــــك لـــــي الـــــذي امتـــــد بعـــــد 
مزاحمة النبـي محمـد علـى  و أنها ُمصّرة علىيبد.. مماتي

  ..غدًا ستعلمين. .أبتسم.. باب الجنة
 فـي حلـم جميـل متـنعم..لسـت يقظانـاً ..وأنا نائم  عيني تقر

ثـواب  جـاءنيإلى أن كانـت مـرة ..في جنة الخلد  بمقعدي
علـى !!أحقـا ؟ ..كانـت لحظـة رائعـة..ت اهللا الحرام حج بي
  ..أتساءل يد من؟

  :الجواب  يأتي
  ..فأهداك ذلك.. سمع عنك وأحبك ..ك فالنتابنزوج  -

ــــا اهللا  ــــي.. الحمــــد هللا  رب العــــالمين..ي بــــه ســــعادة ال  قلب
اهللا برحمــة  ييزيــدن ..قريرتــان بمــا أرى  يعينــا..توصــف 

 ..إلــه الكــون العظــيم.. نعــم ..بعــد اطمئنــان منــه اطمئنانــاً 
  .. إلى أن ..هذا الجميل مناميوأظل في 

  .. حانت اللحظة
  

�������  
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وُنِفخ في الصور َفَصِعق َمن فـي السـماوات وَمـن فـي  �

األرض إال َمـــن شـــاء اهللا ثـــم ُنِفـــخ فيـــه أخـــرى فـــإذاهم قيـــام 
وأشــرقت األرض بنــور ربهــا وُوِضــع الكتــاب  �ينظــرون 

َوِجــــيَء بــــالنبيين والشــــهداء وُقِضــــَي بيــــنهم بــــالحق وهــــم ال 
  �ُيْظَلُمون 

  
  

  القرآن الكريم
 69 - 68زمر ال
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ــــــي تُ ْعــــــرَ هَ  ..ذانبعــــــد صــــــيحة عظيمــــــة تصــــــم اآل  ِبُروِح
ينبـــت مـــن األرض  جســـدي ..المطـــر يهطـــل بشـــدة..قائمـــاً 

 يتــزاوج اآلن الــروح والجســد مــرة أخــرى..كمــا ينبــت البقــل 
  .. ]7التكوير " [وٕاذا النفوس ُزوجت" في كيان واحد

األرض مـــــألى ..  ذهـــــولي مـــــن المشـــــهدزداد يـــــ ..أنظـــــر
ــــَن  " عــــن أصــــحابها ق َشــــنْ القبــــور تَ ..بــــالخلق  َيْخُرُجــــوَن ِم

َيـْوَم َيْخُرُجـوَن  " ..]7القمـر " [اْألَْجَداِث َكَأنُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشـرٌ 
المعـارج " [ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراًعا َكَأنُهْم ِإَلٰى ُنُصٍب ُيوِفُضـونَ 

أيحســـــب اإلنســـــان ألـــــن نجمـــــع ".. األجســـــاد تنبـــــت ]..43
-3القيامــة " [قــادرين علــى أن نســوي بنانــهبلــى * عظامــه

ــــَماَواِت " ..واألرواح تتــــزاوج مــــع أجســــادها].. 4 ــــُق الس َلَخْل
َواْألَْرِض َأْكَبـــــُر ِمـــــْن َخْلـــــِق النـــــاِس َوَلِكـــــن َأْكثَـــــَر النـــــاِس َال 

ــــاَعَة َآلِتَيــــٌة ال َرْيــــَب ِفيَهــــا َوَلِكــــن  ....** َيْعَلُمــــوَن  الس ِإن
كمــا بــدأنا  ].. "59-57غــافر " [نــاِس َال ُيْؤِمُنــونَ َأْكثَــَر ال

األنبيــــاء " [أول خلــــق نعيــــده وعــــدا علينــــا إنــــا كنــــا فــــاعلين
كـل ..الخوف  الناس يصرخون من..كرب وهلع ].. 104

كـــــل الخلـــــق ..وحـــــش وطيـــــر ..إنـــــس وجـــــن..المخلوقـــــات 
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ـــدة  صـــراخ ..األصـــوات تتعـــالى..يهرعـــون إلـــى أرض جدي
كأننـــــا  ..حــــوليأنظــــر مـــــن  ..ونظــــرات ســـــكارى..وبكــــاء 

ــ  اً أرضــ ..إلــى أن وصــلنا ..فــي كــل مكــان اش قــد ُبــث رَ الَف
بهــا وال  دَ ْهــال وَ  ..اتســاعها ال يعلمــه أحــد ..بيضــاء عفــراء

مـــن  تســـتويغيـــر أنهـــا اتســـعت لكـــل الخالئـــق أن  ..دَ ْجـــنَ 
   ..فوقها

ُقُلوٌب   ﴾  7  ﴿  َتْتَبُعَها الراِدَفةُ   ﴾  6  ﴿  َيْوَم َتْرُجُف الراِجَفةُ "
َيُقوُلوَن  ﴾  9 ﴿  َأْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ   ﴾ 8 ﴿  َيْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ 

َأِإَذا ُكنا ِعَظاًما  ﴾  10 ﴿  َأِإنا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرةِ 
َفِإنَما   ﴾  12  ﴿ َقاُلوا ِتْلَك ِإًذا َكرٌة َخاِسَرةٌ   ﴾ 11  ﴿ َنِخَرةً 

 النازعات" [َفِإَذا ُهْم ِبالساِهَرةِ  ﴾  13  ﴿ ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدةٌ 
6-14..[  

َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن اْلِجَبــاِل !! "أتســاءل فــي نفســي أيــن الجبــال؟
ال تَـَرٰى ِفيهَـا * َفَيَذُرَها َقاًعـا َصْفَصـًفا َينِسُفَها َربي َنْسًفاَفُقْل 

َيــْوَم تَُبــدُل اْألَْرُض  "].. 107-105طــه [" ِعَوًجــا َوَال َأْمتًــا
ــــــَماَواتُ غَ  ــــــَر اْألَْرِض َوالس ــــــِد اْلَقهــــــارِ  ْي ــــــِه اْلَواِح ــــــَرُزوا ِلل " َوَب
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رت وٕاذا"أيــــــن البحــــــار؟؟   ]..48إبــــــراهيم [ البحــــــار ُســــــج" 
ــــــرت].. "6التكــــــوير [ 3االنفطــــــار " [وٕاذا البحــــــار ُفج[ " ..

ال  ..ينخلـع قلبـيكأن .. في ترقب ورهبة ..وأنظرُ  ..أنظرُ 
تنبهــت إلــى .. تائــه حيــران ..أقــوى علــى التفكيــر فــي شــئ

غيــر أن  ..نفســيفــأنظر إلــى .. ةحفــاة عـرا حــوليكـل مــن 
.. الهول أعظم من أن ينشغل أحدنا بعورته أو عورة غيـره

أدركــت أخيــرا  ..غل أحــد بغيــر نفســهال ينشــ.. الكــل مــأخوذ
  ..أنها
  

  ..القيامة
  

َوَال ُأْقِسُم ِبالنْفِس    ﴾ 1 ﴿   اْلِقَياَمةِ  َال ُأْقِسُم ِبَيْومِ "
ْنَساُن َألْن َنْجَمَع   ﴾  2  ﴿  اللواَمةِ  َأَيْحَسُب اْإلِ
َبَلٰى َقاِدِريَن َعَلٰى َأْن ُنَسوَي   ﴾ 3  ﴿ ِعَظاَمهُ 

ْنَساُن ِلَيْفُجَر   ﴾ 4  ﴿ َبَناَنهُ  َبْل ُيِريُد اْإلِ
َفِإَذا َبِرَق   ﴾  6  ﴿  َيْسَأُل َأياَن َيْوُم اْلِقَياَمةِ  ﴾  5 ﴿  َأَماَمهُ 
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َوُجِمَع الشْمُس   ﴾  8  ﴿ َوَخَسَف اْلَقَمرُ   ﴾  7  ﴿  اْلَبَصرُ 
ْنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن  ﴾ 9 ﴿ َواْلَقَمرُ  َيُقوُل اْإلِ
 َال َوَزرَ  ﴾ 10 ﴿  اْلَمَفر َك َيْوَمِئٍذ   ﴾ 11  ﴿  َكالِإَلٰى َرب

 َم   ﴾ 12 ﴿  اْلُمْسَتَقرْنَساُن َيْوَمِئٍذ ِبَما َقد ُيَنبُأ اْإلِ
رَ  ْنَساُن َعَلٰى َنْفِسِه   ﴾ 13  ﴿ َوَأخ َبِل اْإلِ

  ].. 15-1القيامة " [َوَلْو َأْلَقٰى َمَعاِذيَرهُ   ﴾ 14  ﴿ َبِصيَرةٌ 

*****  

الِذي ُهْم  ﴾  2 ﴿  َعِن النَبِإ اْلَعِظيمِ   ﴾  1  ﴿  َعم َيَتَساَءُلونَ "
ثُم َكال   ﴾ 4  ﴿ َكال َسَيْعَلُمونَ   ﴾ 3 ﴿  ِفيِه ُمْخَتِلُفونَ 

َأَلْم َنْجَعِل اْألَْرَض   ﴾ 5  ﴿ َسَيْعَلُمونَ 
َوَخَلْقَناُكْم   ﴾ 7  ﴿ َواْلِجَباَل َأْوَتاًدا  ﴾ 6  ﴿ ِمَهاًدا
َوَجَعْلَنا اللْيَل  ﴾  9 ﴿  َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا ﴾ 8 ﴿ َأْزَواًجا
َوَبَنْيَنا  ﴾ 11 ﴿  َوَجَعْلَنا النَهاَر َمَعاًشا  ﴾ 10  ﴿ ِلَباًسا

َوَجَعْلَنا ِسَراًجا   ﴾  12  ﴿ َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا
َوَأْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء   ﴾ 13 ﴿  َوهاًجا
اًجا ا َوَنَباًتا  ﴾  14  ﴿  َثجاٍت   ﴾ 15  ﴿ ِلُنْخِرَج ِبِه َحبَوَجن
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َيْوَم   ﴾  17  ﴿ ِإن َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاًتا ﴾  16  ﴿  َأْلَفاًفا
وِر َفتَْأُتوَن َأْفَواًجا َماُء  ﴾  18  ﴿  ُيْنَفُخ ِفي الصَوُفِتَحِت الس

َوُسيَرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت   ﴾ 19 ﴿  َفَكاَنْت َأْبَواًبا
ِإن َجَهنَم َكاَنْت   ﴾ 20  ﴿ َسَراًبا

َالِبِثيَن ِفيَها   ﴾ 22 ﴿  ِللطاِغيَن َمآًبا  ﴾ 21 ﴿  ِمْرَصاًدا
َال َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوَال   ﴾  23  ﴿  َأْحَقاًبا
َجَزاًء   ﴾ 25 ﴿  ِإال َحِميًما َوَغساًقا  ﴾ 24  ﴿ َشَراًبا
ِإنُهْم َكاُنوا َال َيْرُجوَن   ﴾ 26 ﴿ ِوَفاًقا

َوُكل َشْيٍء  ﴾  28  ﴿  َوَكذُبوا ِبآَياِتَنا ِكذاًبا  ﴾  27 ﴿  ِحَساًبا
َفُذوُقوا َفَلْن َنِزيَدُكْم ِإال  ﴾  29  ﴿ َأْحَصْيَناُه ِكتَاًبا

َحَداِئَق  ﴾  31  ﴿ ِإن ِلْلُمتِقيَن َمَفاًزا ﴾  30 ﴿  َعَذاًبا
َوَكْأًسا  ﴾  33  ﴿  َوَكَواِعَب َأْتَراًبا  ﴾ 32  ﴿ َوَأْعَناًبا
َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال  ﴾ 34 ﴿  ِدَهاًقا
َجَزاًء ِمْن َربَك َعَطاًء   ﴾  35  ﴿ ِكذاًبا

َوَما َبْيَنُهَما َرب السَماَواِت َواْألَْرِض   ﴾  36 ﴿  ِحَساًبا
نِ  وُح ْوَم َيُقوُم اليَ  ﴾  37  ﴿  َال َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخَطاًبا الرْحمَٰ ر

ُن َوَقاَل  َواْلَمَالِئَكُة َصفا َال َيَتَكلُموَن ِإال َمْن َأِذَن َلُه الرْحمَٰ
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ِلَك اْلَيْوُم اْلَحق   ﴾  38  ﴿  َصَواًبا َخَذ ِإَلٰى َربِه َفَمْن َشاَء ات  ذَٰ
ِإنا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا َيْوَم َيْنُظُر اْلَمْرُء َما   ﴾  39  ﴿ َمآًبا

" ﴾ 40 ﴿  َراًباَقدَمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكاِفُر َيا َلْيَتِني ُكْنُت تُ 
  ]..40-1النبأ [

*****  
 ..أســمع أزيــزاً ..قــد تشــققت  التــيكلنــا يتطلــع إلــى الســماء 

إنـــــــه تســـــــبيح .. شـــــــيئا فشـــــــيئا  يقـــــــوى ..أســـــــتطيع تمييـــــــزه
خلع قلـوب الجمـع الهائـل مـن نت..الئكة إنها الم ..وتقديس

ـــــديس  ـــــزداد األصـــــوات ..هـــــول الصـــــوت المجلجـــــل بالتق ت
  ..ينفطر قلبيأشعر بأن  ..اً و لُ عُ 

 ..يتنـزل عظـام الخلـق مالئكـةمـن يسـد اآلفـاق فوج عظـيم 
البشـــر والجــــن يســـتقر علـــى أرض المحشـــر محيطـــا بكـــل 

ــــق اهللا األرض أول مــــرة  ..والحيوانــــات والوحــــوش منــــذ خل
لكنـــي ال أنشـــغل .. أرى الجـــن والمالئـــك ووحـــوش عجـــاب

تتجلجــــــل أصــــــواتهم ..فــــــي خشــــــوع مهيــــــب  الكــــــل ..بهــــــم
يصـــــيح النـــــاس ..وســـــهم منكســـــة رؤ ..بالتســـــبيح والتقـــــديس

تتعــــالى  هــــل فــــيكم ربنــــا ؟..هــــل..بأصــــوات قــــد تقطعــــت 
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فـي  يجيبـونهم غيـر أنهـمأصوات المالئكة بآيـات اإلجـالل 
في هلع مـن  قلبي ..تبلغ القلوب الحناجر..بالنفي  النهاية
 اتِ َبـنَ أزيز يدوى في جَ ..أشد وأبلغ  نسمع أصواتاً ..الرهبة 

يحيطــون ..ن المالئكــة فــوج أعظــم مــ..األرض و الســماء 
تتخلــع القلــوب مــن المشــهد .. بالــذين مــن قــبلهم ويزيــدون 

يتكـرر السـؤال ..تتعالى األصوات المتقطعة..األكثر رهبة 
ال أدرى مــــــــــــاذا .. اإلجابــــــــــــةو فــــــــــــي ترقــــــــــــب تتكــــــــــــرر ..

 يعينــا.. أن ُيوصــفاألمــر فــوق ..وكيــف أصــف ..أفعــل
 التـية المالئكـ هـيأهـذه .. اً َقـرَ تترقرقان بـدمعها خشـوعا وفَ 

أتفكــر ..بهــذا الخشــوع الجليــل ..اهللا طرفــة عــين  لــم تعــصِ 
كمـــا لـــم تنهمـــر مـــن  دمـــوعيوتنهمـــر ..وأبكـــى  نفســـيفـــي 
.. يبـــدأ عرقـــي فـــي التفصـــد مـــن كـــل خاليـــا جلـــدي.. قبـــل

وس قريبـــة فـــأدرك أن الشـــمس عمالقـــة فـــوق الـــرؤ  ..أنظـــر
  .. للغاية ربما بمقدار ميل واحد

 ..األصــــوات بالســــؤالوتتعــــالى ..الفــــوج يتنــــزل الفــــوج بعــــد
حتــــى الوحــــوش نفســــها  راحــــت ..بــــالنفي  اإلجابــــة وتــــدوي
ترهــــــــب  -مــــــــن شــــــــدة فرقهــــــــا– بأصــــــــوات خــــــــوف تــــــــدوي
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ال أقـدر ..بأحـد أحـد ال يأبـه..لكـن كـٌل فـي كربـه ..النفوس
  ..أنا فيه الذيخارج هذا النطاق  يءعلى تخيل ش

ضـخامة ال ..مثلـه قبلـه شـهدلـم ن مالئكـيإلى أن نزل فوج 
أصـوات ..ظلل من الغمام والمالئكة..وار تتألألأن..حد لها

مــــــــن حولنـــــــا بقــــــــوة تزلـــــــزل األرض مــــــــن  تـــــــدويتقـــــــديس 
ــــا ــــا خشــــوعا..تحتن ــــد قــــوة ..تــــزداد المالئكــــة مــــن حولن وتزي

ورؤوســـــهم تـــــزداد ..األصـــــوات بآيـــــات اإلجـــــالل والتعظـــــيم
ــــه الســــجود  ــــون شاخصــــة.. انتكاســــا وكأن  األبصــــار..العي

شـــدود لـــذلك القـــدوم م بصـــري.. لجمـــع القـــادما ُمثّبتـــة علـــى
وكأنـــه  قلبـــي..تتباعـــدان شـــفتاي..تتســـعان يعينـــا..الجليـــل

.. أيضــــًا قـــــد توقـــــف َنَفِســـــيوكـــــأن ..توقــــف عـــــن الخفقــــان
 ..األصـــــوات تـــــزداد جلجلـــــة.. أصـــــوات شـــــهقات تتعـــــالى 

شـهد عـن ينقشـع الم.... األصـوات المختنقـة تسكن ..اآلن
 ..م وال قــــوتهم ِهــــمِ ظَ فــــي عِ  ثمانيــــة مــــن المالئكــــة لــــم نــــرَ 

اإللــه العظــيم ..  إنــه العــرش ..إنــه..يحملــون شــيئًا عظيمــاً 
 ..مقلتــي الــدموع تختنــق فــي .. أشــهق.. قــادم علــى عرشــه

ــــــي ُظلــــــل مــــــن الغمــــــام .. وتشــــــرق األرض بنــــــور ربهــــــا ف
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ـــــور عظـــــيم ..والمالئكـــــة ـــــزال خضـــــوعها المالئكـــــة ..ن ال ي
ويسـتقر العـرش ....وخشوعها وانحنـاء رؤوسـها إلـى ازديـاد

.. اهللا أكبــر  .. المحشــر يحملــه ثمانيــةالجليــل فــوق أرض 
ال تقويــان  يقــدما ..تعــود األصــوات لتعلــو.. يشــتد الكــرب

 وقلبـي..هنـاك معلـق  بصـري..يجـف حلقـي..حملـي على 
 شــفتاي ..بــين الخشــية والرجــاء ..انتعــب مــن شــدة الخفقــ

وال أقــوى .. ال أقــوى علــى ضــمهما والــدموع تســيل..تهتــزان
ـــى ردهـــا ـــووا ..والعـــرق يـــزداد.. عل  ..ألصـــوات تعلـــو وتعل

  ..  والحساب قد أوشك ..روالوحوش تزأ
  
  

�������  
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َأِبــي ُهَرْيــَرَة َرِضــَي اللـــُه َعْنــُه َأن َرُســوَل اللــِه َصـــلى  َعــنْ [ 
َوَكاَنـْت ُتْعِجُبـُه  اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُأِتـَي ِبَلْحـٍم َفُرِفـَع ِإَلْيـِه الـذَراعُ 

َفَنَهَش ِمْنَها َنْهَشًة ثُم َقاَل َأَنـا َسـيُد النـاِس َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َوَهـْل 
ــيَن َواْآلِخــِريَن ِفــي  ِل ــاَس اْألَو ــُه النــَك َيْجَمــُع الل ــْدُروَن ِمــم َذِل َت

تَـــــْدُنو َصـــــِعيٍد َواِحـــــٍد ُيْســـــِمُعُهْم الـــــداِعي َوَيْنفُـــــُذُهْم اْلَبَصـــــُر وَ 
ــْمُس َفَيْبُلــُغ النــاَس ِمــْن اْلَغــم َواْلَكــْرِب َمــا َال ُيِطيُقــوَن َوَال  الش
َيْحَتِمُلوَن َفَيُقوُل الناُس َأَال تَـَرْوَن َمـا َقـْد َبَلَغُكـْم َأَال تَْنظُـُروَن 

ْم َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإَلى َربُكْم َفَيُقوُل َبْعُض الناِس ِلَبْعٍض َعَلْيكُ 
ـــــهِ  ـــــْأُتوَن آَدَم َعَلْي ـــــآَدَم َفَي ـــــَالم ِب ـــــًدا  ........الس ـــــْأُتوَن ُمَحم َفَي

َفَيُقوُلوَن َيا ُمَحمُد َأْنَت َرُسوُل اللِه َوَخاِتُم اْألَْنِبَياِء َوَقـْد َغَفـَر 
َر اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَك َأَال  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخُه َلَك َما َتَقدالل 

تَــَرى ِإَلــى َمــا َنْحــُن ِفيــِه َفــَأْنَطِلُق َفــآِتي َتْحــَت اْلَعــْرِش َفــَأَقُع 
َســـاِجًدا ِلَربـــي َعـــز َوَجـــل ثُـــم َيْفـــَتُح اللـــُه َعَلـــي ِمـــْن َمَحاِمـــِدِه 
َوُحْسِن الثَناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْم َيْفَتْحُه َعَلـى َأَحـٍد َقْبِلـي ثُـم ُيَقـاُل 

 ْع َفـَأْرَفُع َرْأِسـي َيا ُمَحمُد اْرَفْع َرْأَسـَك َسـْل ُتْعَطـْه َواْشـَفْع ُتَشـف
 ِتي َيا َربُأم ِتي َيا َربُأم ِتي َيا َربَفَأُقوُل ُأم........ [  

 صحيح البخاري
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في الوحـوش مـن  ُنوِديًا إلى أن هَ نْ وقت ال أدرى له كُ  ر مَ 
حتــى .. ان اهللا ســبح.. حولنــا فراحــت تهــرع إلــى الحســاب

رحت أبصر قصاصاً بـين الوحـوش ..  بُ اسَ حَ الحيوانات تُ 
وطال الوقت وأنا مأخوذ بهذا األمر وهـذا العـدل وكـٌل فـي 

   :يدِ و إلى نُ  ..ههمّ 
  .. "كوني تراباً " -

ــًا  فمــا مــن وحــش وال طيــر وال هامــة إال وقــد أصــبحت تراب
وهنـــــا شـــــهق لفيـــــف كبيـــــر مـــــن الجمـــــع وراح الكثيـــــر مـــــن 

  :بعرقهم يصيحون بأصوات فزعة الملجمين
  ..]40النبأ [ "يا ليتني كنت تراباً " -
ِنيَن ِفــي اْألَْصــَفادِ " َقــرَســَراِبيُلُهم  * َوَتــَرى اْلُمْجــِرِميَن َيْوَمِئــٍذ م

ِلَيْجِزَي اللـُه ُكـل َنْفـٍس  * من َقِطَراٍن َوَتْغَشٰى ُوُجوَهُهُم النارُ 
ـــا َكَســـَبْت  ِإن اللـــَه َســـِريُع اْلِحَســـابِ  ـــاِس * ملنـــَذا َبـــَالٌغ ل هَٰ

ــــو  ــــذكَر ُأوُل ــــٌه َواِحــــٌد َوِلَي ــــا ُهــــَو ِإلَٰ ــــِه َوِلَيْعَلُمــــوا َأنَم َوِلُينــــَذُروا ِب
  ].ِ.52-49إبراهيم " [اْألَْلَباب

ــــةً " ــــٍة َجاِثَي ُأم ــــَرٰى ُكــــل ال هــــي لنــــاس اف].. 28الجاثيــــة [´َوَت
أرجلهـــم تقـــوى علـــى حملهـــم وال هـــم يســـتطيعون مـــن هـــول 
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فــي انتظــار النــداء للمثــول .. الموقــف النــزول علــى ركــبهم
  .. بين يدي الرب العظيم

اهللا  غيـــر أنـــي أحمـــد.. مع عينـــايديخفـــق قلبـــي بشـــدة وتـــ 
حمدته على أنه أنعم علـى بعلـم مـا يحـدث لنـا اآلن ..كثيراً 

لم يتعبوا أنفسهم فقط ولـو فـي  بينما هؤالء المساكين الذين
واهللا تعـالى خاطـب نبيـه محمـد .. التفكير فيمـا بعـد المـوت

بهـذه الحقـائق  رآن مسليًا أسـفه علـى مـن ال يؤمنـونفي الق
ــَذا "فقــال  َفَلَعلــَك َبــاِخٌع َنْفَســَك َعَلــٰى آثَــاِرِهْم ِإْن َلــْم ُيْؤِمُنــوا ِبهَٰ

َعَلى اْألَْرِض ِزيَنًة َلَها ِلَنْبلُـَوُهْم  ِإنا َجَعْلَنا َما* اْلَحِديِث َأَسًفا
" َوإِنا َلَجـاِعُلوَن َمـا َعَلْيهَـا َصـِعيًدا ُجـُرًزا* َأيُهْم َأْحَسُن َعَمًال 

أخبـــره بـــأن .. أخبـــره ســـبحانه بكـــل هـــذا].. 8-6الكهـــف [
أخبـــــره بـــــأن األرض تصـــــير خرابـــــًا .. الـــــدنيا دار اختبـــــار

  ..رودمارًا يوم القيامة بعد زينة وعما
يقـــول اهللا لنبيـــه الحـــريص علـــى النـــاس حتـــى يكـــاد يهلـــك  

َفَال َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت ِإن اللَه َعِليٌم ِبَما .. "نفسه
  ]..8فاطر " [َيْصَنُعونَ 
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بعضــهم ظنــوا أنهــم مــن أهــل النعــيم .. أمــا طاّمــة الخســران
ــُئُكْم ِباْألَْخَســرِ .. "فــي اآلخــرة ــْل َهــْل ُنَنب الــِذيَن * يَن َأْعَمــاًال ُق

َضل َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الـدْنَيا َوُهـْم َيْحَسـُبوَن َأنهُـْم ُيْحِسـُنوَن 
ُأولَِٰئـــَك الـــِذيَن َكَفـــُروا ِبآَيـــاِت َربِهـــْم َوِلَقاِئـــِه َفَحِبَطـــْت * ُصـــْنًعا

ِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنُم * َأْعَماُلُهْم َفَال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا ذَٰ
-103الكهـــف " [ِبَمـــا َكَفـــُروا َواتَخـــُذوا آَيـــاِتي َوُرُســـِلي ُهـــُزًوا

106..[  
  

 "وٕاذا الوحـوش حشـرت"وا فـي كتـاب ربهـم العظـيم ؤ ألم يقـر 
النبـــأ " [كنـــت ترابــا ليتنــي ويقــول الكـــافر يــا"،  ]5التكــوير [

حرمـــوا أنفســـهم مـــن التمتـــع بحكمـــة كتـــاب خـــالقهم  ..]40
 عاشوا حيـاتهم هبـاءً .. العظيم وقرأوا الكثير مما هو دونه 

.. يـــأكلون ويشـــربون وينـــامون كاألنعـــام بـــل هـــم أضـــل  ..
مـــن ِحلـــه  ..يجمعـــون المـــال مـــن هنـــا وهنـــاك بأيـــة وســـيلة

  ..ين دِ ل خَ يهتمون بدنياهم كما لو كانوا مُ .. وحرامه
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بعـد كـل هـذا .. بعضهم ظنـوا أنـه لـيس بعـد المـوت شـيىء
هـــالك .. المعجـــز واآليـــات المحكمـــات فـــي الكـــون الخلـــق
  ..فحسب

بعضـهم عبـد .. بعضهم عبد عزيراً . .المسيح دَ بَ بعضهم عَ 
الحجـر والشـمس والقمـر  بعضـهم عبـد.. بوذا وكونفشـيوس

  ..والنجوم والبقر والقردة بل والفئران
.. قـد ظهـرت الحقيقـة األعظـم جهـاراً .. لكن يبـدو أنـه اآلن

  ..ية فيهاال مر .. عيانًا بياناً 
ورغــم كرامتــي عنــد مــوتي وفــي .. ورغــم معرفتــي بالحقيقــة

ـــاً .. برزخـــي ـــالهول عظـــيم والكـــرب .. إال أنـــي ال أزال قلق ف
  ..  وكلنا ذنوب وتقصير في دنيانا.. جسيم

أفقــــت مــــن خــــواطري ألجــــد الموقــــف وقــــد احتــــدم والخلــــق 
 ..لى رجل عظيم الخلق به هيبة جليلـةيتجهون مسرعين إ

  :ورحنا نستصرخه.. ليه السالم عرفنا أنه آدم ع
  !      أما ترى ما نحن فيه؟.. اشفع لنا عند ربك  -

  :وقال م رفع بصره إلينا وقد اعتاله هَ 
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إن ربــى قــد غضــب اليــوم غضــبا لــم يغضــب قبلــه مثلــه  -
  ..اذهبوا إلى نوح..نفسي نفسي..ولن يغضب بعده مثله

ـــــــى نـــــــوح عليـــــــه الســـــــالم نكـــــــرر ..مـــــــن فورنـــــــا أســـــــرعنا إل
ــــب ــــد ..الطل ــــه آدم وق يكــــرر هــــو اإلجابــــة مثــــل جــــواب أبي

ــــــاعــــــتاله هَ  ـــــــفَ تَ أَ ..ه م مــــــا هـــــــذا ؟ إنهــــــم أنبيـــــــاء اهللا  .. رُ ك
مـــا بهـــم اليـــوم وهـــم ..صـــفوته مـــن خلقـــه ســـبحانه ..ورســـله

إذا ..أكثـر فـأكثريتسلل إلى نفسي  م راح الهَ ..المعصومون
 ..نبياء في هذا اليوم قد انتابت قلوبهم هذه الهمومكان األ

ـــا ســـبحانهوهـــ ـــة مـــن الجليـــل ربن فمـــا بالنـــا نحـــن  ..ذه الرهب
  :أفيق على صوت نوح عليه السالم! عموم البشر؟

   ..إبراهيماذهبوا إلى  -
ليــه فــإذا بــه الخليــل ع..ذهبنــا إلــى نبــي ذو شــيبة و وقــار 

 ..فإذا بـه الجـواب نفسـه ..رننتظ ..استصرخناه.. السالم 
  :يختم قوله 

  ..اذهبوا إلى موسى  -
  ..وجدنا  موسـى عليـه السـالم.. آخر  هذا األمر منأما ل

يـــزداد .. وجـــدناه مهمومـــا هـــو اآلخـــر ..كلـــيم اهللا ورســـوله
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طــــــــــويال قــــــــــوى  اً َمــــــــــرأيتــــــــــه آدَ ..همــــــــــي ورهبــــــــــة نفســــــــــي 
ــــا بِ .. رجونــــاه..الجســــم ــــهَ أجابن بلغــــت هاهنــــا القلــــوب ..ه م

  ..الحناجر
  ..اذهبوا إلى عيسى -

 بٌ ِطـه شـعر أجعـد رَ بحمرة ل بٌ ر شَ ذهبنا إلى رجل وجهه مُ 
  ..نظر إلينا ونحن أمامه بعد استجدائه بنفس المقال

  ..نفسي .. نفسي -
 لمــن نــذهب إذن ؟! مــا هــذا ؟..  يــا اهللا.. أحــدث نفســي 

نفسي بما هـي  ةٌ عَ رَ تْ مُ  .. ًال بالهمومقَ ثْ أنظر إلى األرض مُ 
يختطفنـي جـواب .. أتحسر علـى حـالي .. فيه من الرهبة 

  ..كربيمن وسط عيسى عليه السالم 
  ..محمد .. اذهبوا إلى -

أنطلـــق مـــن .. امـــتأل قلبـــي نـــورًا وانفرجـــت أســـارير الـــنفس
  ..رأيتـه.. ة إلى لقاء النبـي الخـاتمفوري وسط جموع حاشد

يبادلنـــــا  ..إلـــــى وجهـــــه المشـــــرق أنظـــــر..إنـــــه هـــــو.. عـــــم ن
هـاهو اآلن أمـامي .. قناه ولـم نـرها بـه وصـد آمن  ..نظراتال

.. لكـن .. مـن فرحتـي بلقيـاه د ُحـي يَ مـن هَ لكـ.. أنظر إليـه 
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ناديتـه بكـل ..صلى عليك اهللا يا علم الهدى .. إنه محمد 
أصـوات قـد اختنقـت بـدمع مـن  المليـارات حماسة وأمل مع

  :األمل
اشــفع لنــا .. أنــت رســول اهللا وخــاتم األنبيــاء..يــا محمــد  -

  !أما ترى ما نحن فيه؟..عند ربك
  ..ظرة شفقة ومحبة عميقةنينظر إلينا وقد علت وجهه 

  ..أنا لها.. لها  أنا -
طلقنــــــا خلفــــــه وهــــــو يمخــــــر عبــــــاب تنفســــــنا الصــــــعداء وان

يدعو ويبتهل ويرجـو ..ليسجد عند ساق العرش ..المحشر
  ..التأثرعيناى تدمعان من .. أنظر إليه وهو ساجد.. ربه

تعبــت مــن أجلنــا فــي الــدنيا يــا رســول اهللا وحتــى اآلن فــي 
ال يعـرف فيـه أحـٌد أحـدًا تفعـل هـذا مـن هذا الموطن الـذي 

يمتلئ قلبي امتنانًا لصاحب الكرامة العظيم محمـد ..أجلنا 
 ويبقـى هكـذا إلـى مـا شـاء اهللا ..الكريم ذلك النبي األمي ..

  :ويبرق النداء
  ..عْ ف شَ واشفع تُ .. هطَ عْ تُ  لْ وسَ ..ارفع رأسك.. يا محمد  -

  :و يرجو ربهفيرفع رأسه الكريم صلى اهللا عليه وسلم وه
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  ..أمتي يا رب    .. أمتي يا رب.. أمتي يا رب   -
أنظــر ..تُنــور مواضــع الوضــوء منــى.. وفــي لمــح البصــر 

 نو إنهــــم المســــلم.. فأجــــد أناســــًا كثيــــرين منــــورة أجســــادهم 
وُيضــرب ..وهــذه هــي الســمة فــي وجــوههم..  المتوضــئون

ــــرحمن  ل ِظــــ ــــ..عــــرش ال ــــ.. عظــــيم ل ِظ ــــا َح يحجــــب عن ر 
ـــرؤوس القريبـــة مـــنالقاســـية  الشـــمس إنـــه ظـــل ..يـــااهللا ..ال

لســاني يتــردد بقــوة بكــل آيــات الحمــد ..عــرش اإللــه المجيــد
ــــخْ اهللا ال يُ  دُ ْعــــوَ ..حقــــاً .. والتقــــديس التــــي أعلمهــــا  اهللا  فُ ِل

ليمثــل أمــام ربــه .. ى الرســول العظــيم محمــدوُينــادَ .. وعــده
وم ذهب الكثير من اآلالم لذلك الي..الحمد اهللا.. للحساب 
لحظــــة  بســــببغيــــر أن القلــــق ال يــــزال يســــاورني  العظــــيم
  .. والعفو ورحت أدعو اهللا التخفيف.. المرتقبة الحساب

ألمح اآلن بعض أهلي وٕاخواني وأحبابي تحت ظل عرش 
ـــــرحمن ـــــُدو ِإال  " ..ال ـــــَبْعٍض َع ـــــٍذ َبْعُضـــــُهْم ِل ُء َيْوَمِئ اْألَِخـــــال
  ..]67الزخرف " [اْلُمتِقينَ 
ـــألنبيـــاء للحســـاب ويشـــهدون أمـــام اهللا واحـــدًا تِ ى اوُينـــادَ   وَ ْل

ـــاآلخـــر  ى فـــي ى المنـــادِ فينـــادِ ..غـــوا رســـاالتهم أنهم قـــد بلّ ب
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 بوا وعصـــوا الرســـل يستشـــهدهم أقـــوام األنبيـــاء الـــذين كـــذ ..
أن .. محمـد العظـيم أمـةِ .. ا نـمِ  بُ َلـطْ فيُ ..ر كِ نْ فمنهم من يُ 

 شــعرنوهنــا .. فنشــهد لهــم ..نشـهد لألنبيــاء الكــرام بــالتبليغ 
ـــــا قرأنـــــا القـــــرآن .. بكرامـــــة عظيمـــــة  جميعـــــاً  الحمـــــد اهللا أن

وصــدقنا ربنــا الجليــل وهــاهو اليــوم الموعــود قــد جــاء لنقــف 
األعــــداء وموقــــف الراحــــة بعــــد  تســــلطموضــــع العــــزة بعــــد 

ونودينـا لنـذهب إلــى مكـان طيـب طالمـا انتظرتــه .. العنـاء 
لـــــى نتجـــــه اآلن مـــــن فورنـــــا إ..نعـــــم ..ودعـــــوت اهللا خيـــــره

   ..هناك
  ..إلى الحوض
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ـــُم نفـــٌس � ـــْوِم الِقَياَمـــِة َفـــال ُتْظَل َوَنَضـــُع الَمـــَواِزيَن الِقْســـَط ِلَي
شــيئًا وٕان كــان ِمْثٌقــاَل َحبــٍة ِمــْن َخــْرَدٍل َأتَْيَنــا ِبَهــا َوَكَفــى ِبَنــا 

  � �َحاِسِبين
  القرآن الكريم

 47األنبياء 
  

َسـِمْعَت َرُسـوَل :أنـه قـال اْبِن ُعَمـَر َرِضـَي اللـُه َعْنُهَمـا َعْن 
  : اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيُقوُل 

ــوُل [  ــُتُرُه َفَيُق ــُه َوَيْس ــِه َكَنَف ــْؤِمَن َفَيَضــُع َعَلْي ــْدِني اْلُم ِإن اللــَه ُي
ـــِرفُ  ـــَذا َأَتْع ـــَب َك ـــِرُف َذْن ـــْم َأْي َرب  َأَتْع ـــوُل َنَع ـــَذا َفَيُق ـــَب َك َذْن

َرُه ِبُذُنوِبِه َوَرَأى ِفي َنْفِسِه َأنُه َهَلـَك َقـاَل َسـَتْرُتَها  ى ِإَذا َقرَحت
ــــاَب  ــــْوَم َفُيْعَطــــى ِكَت ــــَك اْلَي َعَلْيــــَك ِفــــي الــــدْنَيا َوَأَنــــا َأْغِفُرَهــــا َل

َفَيُقوُل اْألَْشَهاُد َهؤَُالِء الـِذيَن  َحَسَناِتِه َوَأما اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُقونَ 
  ]َكَذُبوا َعَلى َربِهْم َأَال َلْعَنُة اللِه َعَلى الظاِلِميَن 

  
 صحيح البخاري
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بإقصـــاء الكثيـــر مـــن  وحـــزم فـــي شـــدة هنـــا تقـــوم المالئكـــة
الجمــــع المحشــــود خلــــف الرســــول األعظــــم فيســــأل عــــنهم 

  :فيقول .. هيجيبونه بأنه ال يعلم ما أحدثوا بعد..
  .. "بعدى لَ د بَ  نْ مَ لِ  ..سحقاً " -

لكـن مـا مـن ..تهم تتعـالى أصـوا..الحمد اهللا لم أكـن مـنهم 
  ..جدوى

محفــوف بالمالئكــة وعلـــى رأســه نبينـــا وقفــت أمــام حـــوض 
  .. -صلى اهللا عليه وسلم –الخاتم 

ُأِخــْذُت بــذلك المشــهد الرائــع وأنــا فــي ظمــأ شــديد مــن هــول 
مــــاء ..الطيــــب ى ذلــــك الحــــوض أنظــــر إلــــ.. ذلــــك اليــــوم 

وتبعث في الـنفس  ..رائحته تُذهب الهم..يض من اللبن بأ
ـــة  أرىال .. األمـــل ـــة وال نهاي ـــه بداي ـــاريق كنجـــوم ..ل ـــه أب ب

أحــدهما .. لــه ميزابــان مــن الجنــة يمدانــه بالمــاء ..الســماء 
فرحت كثيرًا أنـى سأشـرب مـن  ..من ذهب وآخر من وِرق
الكـريم أمتـه بيديـه  النبـيى يسـق.. هذا الماء الطيب البارد 

إلــــى أن أمســــك بــــإبريق .. وأنــــا أنظــــر إليــــه .. الشــــريفتين 
 خــذه مــن بــين آانطلقــت مــن فرحــى .. مبتســماً  وأشــار إلــى
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ـــــ.. وأشـــــربُ  أشـــــربُ .. يديـــــه الطـــــاهرتين  ى مـــــن مـــــاء أحل
وأنــا أخــتلس النظــر .. يشــربت حتــى ارتــوى ظمــأ ..العســل

أن فرغـت  بعـد..إلى وجهـه الطيـب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
لـــن أظمـــأ  أننـــيأحسســـت .. حمـــدت اهللا علـــى هـــذا الكـــرم 

عـــدت أنظـــر إلـــى أرض المحشـــر ..أبـــدًا بعـــد هـــذه الشـــربة
يتضــاغون  النــاس حفــاة عــراة ُغــرًال كيــوم ولــدتهم أمهــاتهمو 

بلـغ بهـم الكـرب ..  ال ينظرون إلـى بعضـهم ويستصرخون
ــــــــغ ــــــــه كــــــــل مبل ــــــــوبلغــــــــت الق.. وكــــــــل منشــــــــغل بحال وب ل

وجــوههم  ىوتغشــ.. ان رَ ِطــابيل مــن قَ علــيهم ســر ..الحنــاجر
فـي  أننـيولـوال .. رهـب القلـوب لها زفير وشـهيق يُ .. النار

 كُ تِ فْ تَ أنهــا َســـ تُ ْنــنَ ظَ لَ  - جــل جاللــه –حمنر ظــل عــرش الــ
أقـدامهم كـانوا بهم النـاس ؤ يط ر أمثال الذ  أرى أناساً ..  بي

 أيأحقــر عنــد اهللا مــن  اآلنوهــاهم .. يتكبــرون فــي الــدنيا 
وعلـــــى هـــــذه  ى أنـــــه حشـــــرهم فـــــي هـــــذا الحجـــــمحتـــــ شـــــيء
خـــرى نـــة واأليبـــين الف.. أنظـــر وأتنهـــد بحمـــد اهللا  ..الحـــال

ــــنادِ أســــمع مُ  الكــــرام أو أحــــد  األنبيــــاءى باســــم أحــــد نــــادِ يُ  اً َي
 اســميخشــية أن يكــون  قلبــيالصــحابة األطهــار فينقــبض 
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ـ.. أنظـر .. اآلنى نـادَ هو المُ  هـاهو الص والفـاروق..يقد ..
ال ..ابـــن عبـــاس..ابـــن مســـعود..بـــن الوليـــدوا..وابـــن عـــوف

بهم  رُ عبَ يُ  سرعان ماو بهم الغيبة هناك عند الميزان  لتطو 
أفيــق ..ل اهللا جــوارهمأأســ.. فــوق الصــراط كــالبرق أو الــريح

زفيرهـــا وشـــهيقها  ..مـــن كـــل خـــاطرة علـــى صـــوت  جهـــنم 
 ..وأصــواتها تبعــث فــي النفــوس كــل معــاني الرعــب والفــزع

علـى .. الناس منهـا فـي هلـع وكـرب و .. العافية وأسأل اهللا
لــت مــنهم ف تال ئَ ا مالئكــة غــالظ شــداد يمســكون بهــا ِلــهَــتِ م زِ أَ 

يـــوم يشـــيب مـــن هولـــه .. يـــا اهللا.. تصـــيب أهـــل المحشـــر 
نـادى وراح يُ .. أسماء العظمـاء الكـرام اآلنذهبت ..الولدان

 قلبـــييخفـــق ..فـــي ظـــل العـــرش العظـــيم جـــانبيأنـــاس مـــن 
نظــــر إلــــى أ.. كريمــــة  لٌ َلــــم حُ أنــــاس كــــرام علــــيه.. بشــــدة 
  ..طيبة  ةٍ ل حُ متحليًا بِ  ..نفسي

*****  
أتفكــر فيمــا حــدث بــين .. حانــت منــي التفاتــة إلــى الــذاكرة

رجـــع .. ولـــم يكـــن فيهـــا إال اهللا.. أربعـــون ســـنة.. النفختـــين
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ولـم يبـَق إال .. وانتهـى الكـون.. الزمان مثل ما قبل الخلـق
  ..اهللا

*****  
المنثــور يســقون أناســًا مــن أبــاريق ولــدان مخلــدون كــاللؤلؤ 

 ..فاطمـــة ابـــن ابنتـــي ..طـــارق يخطـــر فـــي بـــالي.. فارهـــة
ربمــا .. الــذي مــات فــي حــادث ســيارة بعــد وفــاتي أنــا بعقــود

ــــذي .. هــــو يســــقيها اآلن مــــن يــــده يهنئهــــا ببيــــت الحمــــد ال
  ..ينتظرها في الجنة جزاء صبرها على فقده

ِإن اْألَْبــــــــــــَراَر َيْشــــــــــــَرُبوَن ِمــــــــــــْن َكــــــــــــْأٍس َكــــــــــــاَن ِمَزاُجَهــــــــــــا "
ُرو  ﴾ 5 ﴿ َكـــــاُفوًرا ـــــِه ُيَفجـــــاُد الل ـــــا َيْشـــــَرُب ِبَهـــــا ِعَب َنَهـــــا َعْيًن
ُيوُفــــوَن ِبالنــــْذِر َوَيَخــــاُفوَن َيْوًمــــا َكــــاَن َشــــرُه  ﴾ 6 ﴿ َتْفِجيــــًرا

َوُيْطِعُمــــوَن الطَعــــاَم َعَلــــٰى ُحبــــِه ِمْســــِكيًنا  ﴾ 7 ﴿ ُمْســــَتِطيًرا
ِإنَمــــا ُنْطِعُمُكــــْم ِلَوْجــــِه اللــــِه َال ُنِريــــُد  ﴾ 8 ﴿ َوَيِتيًمــــا َوَأِســــيًرا

ِإنـــا َنَخـــاُف ِمـــْن َربَنـــا َيْوًمـــا  ﴾ 9 ﴿ ُشـــُكوًراِمـــْنُكْم َجـــَزاًء َوَال 
ــــَك اْلَيــــْوِم  ﴾ 10 ﴿ َعُبوًســــا َقْمَطِريــــًرا ِل َفَوَقــــاُهُم اللــــُه َشــــر ذَٰ

َوَجــَزاُهْم ِبَمــا َصــَبُروا َجنــًة  ﴾ 11 ﴿ َوَلقــاُهْم َنْضــَرًة َوُســُروًرا
َال َيـَرْوَن ِفيهَـا  يَن ِفيَها َعَلـى اْألََراِئـكِ ُمتِكئِ  ﴾ 12 ﴿ َوَحِريًرا
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ِهْم ِظَالُلهَـا َوُذلَلــْت َوَداِنَيــًة َعَلـيْ  ﴾ 13 ﴿ َشْمًسـا َوَال َزْمَهِريـًرا
ــْذِليًال  ــا َت ــٍة  ﴾ 14 ﴿ ُقُطوُفَه ــٍة ِمــْن ِفض ــْيِهْم ِبآِنَي َوُيَطــاُف َعَل

ــٍة َقــدُروَها  ﴾ 15 ﴿ َوَأْكــَواٍب َكاَنــْت َقــَواِريَرا َقــَواِريَر ِمــْن ِفض
َوُيْســــــــَقْوَن ِفيَهــــــــا َكْأًســــــــا َكــــــــاَن ِمَزاُجَهــــــــا  ﴾ 16 ﴿ َتْقــــــــِديًرا

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــمٰى  ﴾ 17 ﴿ يًال َزْنَجِب ـــــــــــــــــــــــــا ُتَس ـــــــــــــــــــــــــا ِفيَه َعْيًن
ْلـــــَداٌن ُمَخلـــــُدوَن ِإَذا َوَيُطـــــوُف َعَلـــــْيِهْم وِ  ﴾ 18 ﴿ َسْلَســـــِبيًال 

َوإَِذا َرَأْيــَت ثَــم َرَأْيــَت  ﴾ 19 ﴿ َرَأْيــَتُهْم َحِســْبَتُهْم ُلْؤُلــًؤا َمْنثُــوًرا
ُســْنُدٍس ُخْضــٌر َعــاِلَيُهْم ِثَيــاُب  ﴾ 20 ﴿ َنِعيًمــا َوُمْلًكــا َكِبيــًرا

ــــْم َشــــَراًبا  َوإِْســــتَْبَرقٌ  ــــٍة َوَســــَقاُهْم َربُه ــــْن ِفض َوُحلــــوا َأَســــاِوَر ِم
ــــَذا َكــــاَن َلُكــــْم َجــــَزاًء َوَكــــاَن َســــْعُيُكْم  ﴾ 21 ﴿ َطهُــــوًرا ِإن هَٰ
  ]..22-5اإلنسان " [َمْشُكوًرا

ى نـــــادِ ولكـــــن كلمـــــا نـــــادى المُ .. الحمـــــد اهللا رب العـــــالمين 
 ينســــونيأتمنــــى لــــو .. وتغمــــض العــــين .. يخفــــق القلــــب 

يــوم  يــهِ تِ آم هُــل كُ وَ * اد م َعــهُ د َعــلقــد أحصــاهم وَ "ولكــن ..اليــوم
ــ القيامــةِ  ســبحانه لــن تخفــي عليــه .. ]95-94مــريم " [اً دَ رْ َف
 ..فــــالن ابــــن فــــالن.. ى نــــادِ إلــــى أن نــــادى المُ .. خافيــــة 

إنــــه ..  األمــــرأحسســــت أنــــى ســــأموت مجــــددًا مــــن هــــول 
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ـــــــاديني  يـــــــدعوني.. رب الســـــــماء  رحمـــــــاك يـــــــا.. أنـــــــا  ين
 أذهـــب فـــي.. للمثـــول بـــين يـــدي اإللـــه الجليـــل.. للحســـاب

مــًا اَ ظَ أجــد مالئكــة عِ .. قــد انخلــع  وقلبــيصــحبة المالئكــة 
تــــــّم لــــــي  ..قــــــد اصــــــطفوا وخشــــــعت األصــــــوات للــــــرحمن

ـــثـــم .. االســـتقرار بمكـــان أنظـــر ..كتـــاب عظـــيم أمـــاميتح ُف
لــــم أفعــــل ولــــو  أننــــيأحــــس أمامهــــا .. ثــــامآذنــــوب و .. فيــــه

تترقـــرق الـــدموع ..ينفطـــر القلـــب..حيـــاتيحســـنة واحـــدة فـــي 
تحــــين منــــى ..عــــن الكتــــاب يعينــــأغمــــض .. فــــي عينــــيّ 

 .. رب يـا..يبتهـل  قلبـي.. لل من الغمـامالتفاتة ناحية الظُ 
 ولكنــي..ن الوقــتِمـ ر ال أدرى كــم َمــ..رحـم ضــعف عبـدكا

  .. يتزلزل الجسد .. ويتكلم اإلله الجليل..بالفعل منكسر
  ؟"أتعرف ذنب كذا" -

يعلـم خائنـة ..صـدق ربـى ..وأعتـرف  ر ِقـأُ .. في ندم شـديد
بعـــد كـــل ســـؤال  ر ِقـــأُ  تُ ْحـــرُ ..ى الصـــدورفـــومـــا تخ األعـــين

ال  ..يـزداد إعتامـاً  حـولي نْ والقلب يزداد انكسارًا واألمـر ِمـ
أســـــتطيع إال تـــــذكر كـــــل أفعـــــالي القبيحـــــة وتقصـــــيري فـــــي 

ـــــدنيا ـــــذكر أي فعـــــل .. ال ـــــي المجهـــــدة بت ال تســـــعفني ذاكرت
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.. الظلمـات آخـر أنهـاولـم أكـن أدرى ..أهلك أكاد ..صالح
  ..العظيم خاتمًا الحساب تكلم اإللهي
  .."أغفرها لك اليوم وٕانيسترتها عليك في الدنيا  فإني" -
 أنظـــر بحبـــور ..كـــربنحيـــب الفـــرح بعـــد ال.. نحيبـــياد داز 

ـــان نحـــو ـــالظُ  وامتن أحمـــد اهللا .. مـــن الغمـــام والمالئكـــة  لِ َل
ـــه ال أدرى كيـــف  ..لســـانييتلعـــثم ..وأثنـــى عليـــه الخيـــر كل

أبكــى وأبكــى بــدمع .. العظــيمبالشــكر الجزيــل إللهنــا  أتقــدم
 ..نُ وزَ األعمـال تُـ..الحمـد اهللا.. الحمد اهللا..  األبديالفرح 
وأثقـل األعمـال .. ن وذكرآقر  ..صوم وحج ..ة وزكاةصال

 لآالبقـــرة و .. لــين يشــفعان آالصــيام والقـــر  ..حســن الخلــق
ــ رأســيعمــران غمامتــان مــن فــوق  والميــزان ..ان عنــىيحاج

ــ ــيثُق تيني مــن ذريتــي وأحبتــي الــذين وحســنات تــأ ..لل ويثُق
فــأزداد  المالئكــة فرحــا لــيوتتبســم .. أخــذوا عنــي ولــو آيــة

ـــاب  مُ ل َســـتَ وأَ ..غبطـــة وســـروراً   نفســـيأغـــبط ..  بيمينـــيالكت
 نْ أَ  ينــادِ المُ  يادِ َنــويُ .. الواســع  اإللهــيعلــى هــذا الفضــل 

 اســميينــادى ..فــالن ســعادة ال يشــقى بعــدها أبــداً  دَ عِ قــد َســ
ألنطلـــق إلـــى  باالنصـــراف لـــي نُ ذَ ؤْ وُيـــ.. الحمـــد اهللا.. أنـــا 
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ــــــِنيال ..أعبــــــر مــــــن فــــــوق جهــــــنم كــــــالبرق..الصــــــراط َيَمس 
 .. الحمـــــد اهللا..شـــــهيقها وال زفيرهـــــا ُيفزعنـــــيوال .. اَهـــــحُ يْ فَ 

تحـــين منـــى التفاتـــة أخيـــرة إلـــى الموكـــب الهائـــل فـــي أرض 
وأنظـر إلـى ..أتنهد في راحة بحمـد ربـى العظـيم..المحشر 

  ..أبواب الجنة ليوتلوح ..  أمامياألفق 
�������  
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َوِســــيَق الــــذين اتَقــــْوا َربهــــم إلــــى الَجنــــِة ُزَمــــَرًا حتــــى إذا �

ـــيكم  جاءوهـــا وُفِتَحـــْت أبواُبهـــا وقـــال لهـــم َخَزَنُتهَـــا ســـالٌم عل
َصــــَدَقَنا ِطْبــــُتْم فادخلوهــــا خالــــدين  وقــــالوا الحمــــد هللا الــــذي 

ـــِنْعَم  ـــِة حيـــُث نشـــاُء َف ُأ ِمـــَن الَجنـــو ـــا األرَض َنتََب َوْعـــَدُه َوَأْوَرثََن
وتـــــرى المالئكـــــَة َحـــــافيَن ِمـــــْن حـــــوِل   �أجـــــُر العـــــاِمِليَن 

العـــرِش ُيســـبُحون ِبَحْمـــِد ربهـــم َوُقِضـــَي بيـــنهم بـــالحِق َوِقيـــَل 
  � �الحمُد ِهللا رب العالمين 

  
  
  القرآن الكريم

 75 - 73ر مَ الز 
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نســــــمات الهــــــواء العليــــــل  اآلنأصــــــبح .. الموقــــــف  لَ د َبــــــتَ 
وطيـب مـا هـو مـن طيـب الـدنيا يفـوح ..وجهيمنعشة تلفح 

  ..ونحُ رِ في األرجاء وكل الناس فَ 

ال .. كبيــرة عظيمــة بهيــة .. تلــوح فــي اآلفــاق أبــواب بعيــدة
فــــي عظمتهــــا  ..تكــــاد تــــرى مــــا بــــين دفتيهــــا مــــن عرضــــها

وهـذا بـاب .. هذا باب الصالة ..ىلم أر و وبهائها لم أسمع 
ن مـن وْ ادَ َنـأناس يُ .. ان للصائمينوهذا باب الريّ .. الصدقة

هــذا أبــوبكر .. بــاب أو أكثــر وأنــاس ينــادون مــن كــل بــاب
ى مـن كـل أبـواب الجنـة الثمانيـة كمـا وعـده رسـول اهللا ُينادَ 

  ..ُينادى أمام كل الخلق.. في الدنيا
عليــه وســلم وٕاخوانــه مــن  ألمــح هنــاك رســول اهللا صــلى اهللا

األنبيـــــاء وصـــــحابتهم أجمعـــــين وتـــــابعيهم كـــــل علـــــى قـــــدر 
  ..درجته يدخلون الجنة أنوارهم كالقمر

أعتقــد .. أتبســم.. ألمــح نســاء يــزاحمن الرســول علــى البــاب
 أحســــنت تــــربيتهمأن زوجتــــي التــــي ترملــــت علــــى أبنائهــــا و 

   ..تتسع ابتسامتي.. بعد قليل سأقابلكِ .. واحدة منهم
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علــى صــورة ..لــم يعــد هنــاك بــؤس ..حــوليثيــرون أنــاس ك
.. الشــبابوفــي ريعــان .. دم عليــه الســالم  وطولــه آأبينــا 

فـــي عمـــر المســـيح عيســـى عليـــه الســـالم حينمـــا ُرفـــع إلـــى 
َوَقــْوِلِهْم ِإنــا َقَتْلَنــا اْلَمِســيَح ِعيَســى اْبــَن َمــْرَيَم َرُســوَل " الســماء

ــــوُه َوَمــــا َصــــَلُبوُه وَ  َلِكــــْن ُشــــبَه َلُهــــْم َوإِن الــــِذيَن اللــــِه َوَمــــا َقَتُل
ــْن ِعْلــٍم ِإال اتَبــاَع  ــِه ِم ــْم ِب ــا َلُه ــُه َم ــوا ِفيــِه َلِفــي َشــك ِمْن اْخَتَلُف

للـُه َعِزيـًزا َبْل َرَفَعُه اللـُه ِإَلْيـِه َوَكـاَن ا* الظن َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا
ــــــحُ جميعنــــــا يرتــــــدى .. ]158-157 النســــــاء[ "َحِكيًمــــــا ًال َل
وتقتــــرب األبــــواب .. فيهــــا نضــــرة النعــــيم وجــــوه.. كريمــــة 

العظيمة التى تفتح فـي أسـوار شـاهقة مـن الـذهب والفضـة 
أزواج حســان وولــدان .. واللؤلــؤ لكــن مــا بــداخلها يبــين لنــا 

.. أتشوق للدخول.. وقصور وخيام من ياقوت.. مخلدون 
فهــذا .. فــي حبــور تقــف المالئكــة علــى األبــواب ينادوننــا 

وهــذا بــاب الصــدقة .. بــاب الصــالة ُينــادى منــه المصــلون 
ـــاس ُينـــاَدْوَن .. وهـــذا بـــاب صـــلة األرحـــام ..  مـــن بـــاب أن

يــدخلون مــن حيــث .. مــن أكثــر مــن بــاب  وآخــرونواحــد 
.. نـــه هنـــاكإ.. لكنـــى أبحـــث عـــن بـــاب أحبـــه ..  يشـــاءون
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 بــاب.. ان يــنــه الر إ.. منــه تنــادينيوالمالئكــة تبتســم نحــوى 
اهللا ال يخلــف  دُ ْعــوَ ..كنــت أحبــه مــن الــدنيا  الــذيالصــوم 

 األخيــرةواتســع مجــال النعــيم وبقيــت الخطــوة .. اهللا وعــده 
المالئكــة فــي ســرور مــن  خزنــة الجنــة مــن إلــى أنظــر وأنــا

.. العظمـــةِ  بـــالغَ  لٍ ُجـــرَ بالـــدخول كَ  ي يشـــيرون إلـــ..  حـــولي
  ..أجتاز اآلن األبواب.. يرحبون بنا ويلقون علينا السالم

  
 
ُ
ة ودخلت

َّ
ن
َ
  ..  اجل

  
.. نظـــــرت إليهـــــا نظـــــرة شـــــاملة .. فيهـــــا  قـــــدمي وضـــــعتُ 

الخـوف  أوخر معـالم األلـم آوتنهدت تنهيدة ارتياح حملت 
.. وتحقــق الوعــد المبــارك مــن اهللا .. نعــم ..  داخلــيمــن 

أريـــــد أن .. فـــــي الجنـــــة  اهاأنـــــذ.. إنهـــــا الراحـــــة الحقيقيـــــة 
الباطنــــــة أوســــــع مــــــن أن  ســــــعادتيح فرحــــــًا  لكــــــن يأصــــــ

ت أحـدهم علـى ربـ.. وبينما أنا في تلـك النشـوة .. صفتو 
ارتميــت إليــه ..ابنــي البكــرإنــه .. إنــه ..كتفــي فالتفــت إليــه

.. وأنا أصيح من شـدة الفـرح .. أحتضنه في لهفة وشوق 
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كرمـــه علينـــا بالعظـــيم  إلهنـــا مـــنّ .. الحمـــد هللا ..الحمـــد هللا 
لـى وأنظـر إ عناقيولم أكد أفلته من .. في الجنة  وتالقينا

 أبنـــــــائي.. ابنتـــــــيّ ر فـــــــي فـــــــرح إذ وجـــــــدت ِضـــــــوجهـــــــه الن 
  أحبتـــي..  أمـــي.. أبـــى .. أخـــي.. خـــر العنقـــود آ..جميعـــاً 

أردت أن .. كــــان لقــــاءًا رائعــــاً ..  حــــوليكلهــــم كلهــــم مــــن 
أسـجد هللا شـكرًا إال أن العمــل انتهـى وهــانحن فـي نعــيم اهللا 

ــــا ..  ــــى  نســــبح بحمــــدكلنــــا .. نتســــاءل عــــن أحوالن اهللا عل
مـن جديـد  بالتالقيى من الدنيا ونفرح نِ ال أالقى خِ ..نعمائه

فــــي  بيتــــيوانطلقــــت إلــــى .. فــــي رضــــوان اهللا أشــــد الفــــرح 
ــْدِخُلُهُم  " الجنــة ألول مــرة ال أخطئــه وســط نضــرة ونعــيم َوُي

َفَهـــا َلُهـــمْ  ـــَة َعرمـــن  ةٌ َنـــبِ لَ .. ســـبحان اهللا .. ]6محمـــد [ "اْلَجن
الط مــن وِمــ..ؤ رضــاخ مــن اللؤلــ..مــن فضــة  ةٌ َنــبِ ذهــب ولَ 

تبـــارك اهللا .. هـــذه الروعـــة  مـــا..هللا ا يـــا..ر زفـــالمســـك األ
فـــي  يســـتقبلونني خـــدمتيمالئكـــة فـــي .. أحســـن الخـــالقين 

بجانــب البيــت خيمــة  ..ون اُفــو وولــدان مخلــدون طَ .. ر ْشــبِ 
الحــور العــين  مــن رأيــت فيهــا.. مجوفــة عظيمــة  ةلؤلــؤ مـن 

 ..عدَ ْبـــل مُ جمـــا..هلـــون فـــي ثناياهـــا أ..رأيـــت وجمـــالهن مـــا
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ــ كــل واحــدة لهــا جمــال .. نال أفتــأ نــاظرًا إلــيه..ن قَ تْ وفــن ُم
ــملكهــم المُ  كــأني..ورونــق غيــر أختهــا   يســتقبلونني..  جُ و َت

.. مـــن زمـــان ســـحيق  َمْقـــِدِميفـــي شـــوق كـــأنهم ينتظـــرون 
ـــــرُ عُ .. فجعلهـــــن أبكـــــاراً .. أنشـــــأهن اهللا إنشـــــاءً  ..  أترابـــــاً  اً َب
عــام وشــراب مــن خمــر بط لــي يَ ِعــودُ ..ألصــحاب اليمــين 

.. أكلـت وشـربت وحمـدت اهللا ..ي ومـن لـبن ف َصـوعسل مُ 
عنـدهم  لـي بهـي ملـك  وكـأنيوفي سعادة غـامرة أجالسـهن 

وبينمـا .. لـم نعهـده فـي األرض  من الحب فـي القلـوب مـا
التفاتــة فــإذ أنــا بــامرأة يزيــد  يحانــت منــ ..نحــن علــى ذلــك 

أســألها عــن . .وتبتســم  يتنظرنــ.. بهاؤهــا وجمالهــا الكثيــر 
وقـــد انحســـرت  وتجيبنـــي ةً اءَ فيـــزداد وجههـــا وَضـــ.. نفســـها 

 اءٍ شفتاها عن بريق وض ..  
  ..من الدنيا أنا زوجتك -

نحمـــد  ..جميـــلأنطلـــق نحـــو لقــاء أحبـــة ..رب الســـماء  يــا 
 داهللا علـى مــا نحــن فيــه مــن لقـاء طيــب فــي جنــة الخلــد عنــ

  ..بعد كل معاناة الدنيا ..أرحم الراحمين
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كيف أصف جنة قـال  ..ال أستطيع الوصف  ..عد ذلك ب
  .. على لسان نبيه الخاتم غرس كرامتها بيده الذيعنها 

علـــى  رَ َطـــوال خَ .. وال أذن ســـمعت .. مـــاال عـــين رأت " -
  .."قلب بشر

هــــــواء ونســــــمات ..  اســــــتطاعتيإال أنــــــى سأصــــــف قــــــدر 
 ..ةرَ ضِ خضرة وزروع نَ .. األرجاءفي  احٌ و يب فَ طِ .. افٌ طَ لِ 

خريرهــــــا تطــــــرب لــــــه ..  يصــــــافية تجــــــر  أنهــــــار عظيمــــــة
مبثوثــــة والحريــــر مــــن  يّ اِبــــرَ وزَ .. ش رُ أرائــــك وفُــــ.. األفئــــدة

وفاكهـة ..وماء مسكوب..ممدود  لٍ وظِ .."سندس وٕاستبرق 
الواقعـة " [مرفوعة شٍ رُ وفُ ..ال مقطوعة وال ممنوعة ..كثيرة 

30-34[  
فيهــــا عــــين .. ال تســــمع فيهــــا الغيــــة ..فــــي جنــــة عاليــــة "

.. موضــــوعة  وأكــــواب.. ا ســــرر مرفوعــــة فيهــــ.. جاريــــة 
-10الغاشـــــية [ "مبثوثـــــة  ي وزرابـــــ.. ق مصـــــفوفة ارِ َمـــــونَ 

16[..  

ما تريد على  متى وكيف تتمنى وتشتهى تجد بين يديك
خدمة ..  نحو أطيب مما يهديك إليه تفكيرك مهما بلغ
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ليس هناك ملل .. وخلود عظيم.. ونعيم مقيم .. فائقة 
سالم .. شمسا وال زمهريرا ال نجد فيها .. وال ندم 

إال أن هناك باب من النار ننظر فيه فنشكر اهللا ..دائم
لينا إوهم ينظرون  نحن فيه من النعيم سبحانه على ما

وال نأسى .. ا ال نبأس لهم إال أنن..بؤسا نفيزدادو 
.. حكام ظلمة خدعوا شعوبهم واستعبدوهم.. عليهم

وء ُفضحوا على رؤؤوس األشهاد واآلن يسومون س
فجار ومتجبرون .. العذاب في نار سوداء معتمة

أناس حاربوا رسل اهللا .. ومتكبرون على الخلق
السجدة " [إنا من المجرمين منتقمون"ولكن .. ورساالته

22..[   

ِإن الِذيَن َأْجَرُموا َكاُنوا ِمَن الِذيَن آَمُنوا "
وا ِبِهْم   ﴾ 29  ﴿ َيْضَحُكونَ  َوإَِذا َمر
َوإَِذا اْنَقَلُبوا ِإَلٰى َأْهِلِهُم اْنَقَلُبوا  ﴾  30 ﴿  َيَتَغاَمُزونَ 

ؤَُالِء   ﴾ 31 ﴿ َفِكِهينَ  َوإَِذا َرَأْوُهْم َقاُلوا ِإن هَٰ
ْيِهْم َوَما ُأْرِسُلوا َعلَ   ﴾  32  ﴿ َلَضالونَ 
َفاْلَيْوَم الِذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفاِر   ﴾  33 ﴿  َحاِفِظينَ 
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ل ه ﴾ 35 َعَلى اْألََراِئِك َيْنُظُرون﴿  ﴾ 34  ﴿ َيْضَحُكونَ 
َب اْلُكفاُر َما َكاُنوا َيفْ  36-29المطففين [ "َعُلونَ ُثو..[ 

ـــْدَنا ِلْلَكـــاِفِريَن َسَالِســـ" اإلنســـان " [َل َوَأْغـــَالًال َوَســـِعيًراِإنـــا َأْعَت
4..[   

ُكْم ثُم ِإَلٰى َربُكْم ُقْل َيَتَوفاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الِذي ُوكَل بِ "
َوَلْو َتَرٰى ِإِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِهْم   ﴾  11 ﴿  ُتْرَجُعونَ 

ْعَمْل َصاِلًحا ِإنا ِعْنَد َربِهْم َربَنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا نَ 
َوَلْو ِشْئَنا َآلَتْيَنا ُكل َنْفٍس ُهَداَها َولَِٰكْن   ﴾ 12 ﴿  ُموِقُنونَ 

 ِة َوالنَم ِمَن اْلِجنَجَهن ي َألَْمَألَناْلَقْوُل ِمن اِس َحق
َذا ِإنا َفُذوُقوا ِبَما َنِسيُتْم ِلَقاَء َيْوِمكُ   ﴾ 13 ﴿ َأْجَمِعينَ  ْم هَٰ
السجدة " [َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلِد ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ  َنِسيَناُكمْ 

11 -14.[.    

  ]46فصلت " [وما ربك بظالم للعبيد".. وفي النهاية

*****  
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نــزع اهللا مــا فــي القلــوب .. هــذا وعــد اهللا وهــذا محــل رحمتــه
نتـــزاور بكـــرة .. هنـــا إال الحـــب والـــود  قَ ْبـــلـــم يَ ..  ل مــن ِغـــ

ونضــحك .. فيمــا بيننــا  رُ د َنــتَ ا ونحكــى عــن الــدنيا ونَ ي ِشــوعَ 
ذ وأزواج مطهـــــرة وشـــــراب لذيـــــ طعـــــام شـــــهى .. وال نبـــــأس 

ال ..ال عمل .. كرام  ةحسان وقرة عين ال تنقطع مع أحب
انتهـــــى العمـــــل وبقـــــى ..تحـــــب  تقـــــع عينـــــاك إال علـــــى مـــــا

والمــرض  األلــمانتهــى ..الفضــل والرحمــة مــن رب الســماء 
أبــواب الجنــة  حُ ت َفــبــين الفينــة واألخــرى تُ ..والفقــر والخــوف 

ي أرض فيــــدخل طائفــــة مــــن المــــؤمنين كــــانوا ال يزالــــون فــــ
ـــنَ .. المحشـــر  ـــة بأهلهـــا .. للقـــائهم  ب ُه .. ال تضـــيق الجن

 التــيكــل الوجــوه المؤمنــة و  امَ َظــنــرى األنبيــاء والمالئــك العِ 
نحـــب وال .. كأننـــا نعـــرف بعضـــنا مـــن زمـــن و ا بهـــســـمعنا 

جعـل  الـذيوتبـارك اهللا العظـيم .. وال نشـقى  مُ عَ نْ َنـ.. نكره 
   .ه تِ ن رحمته في جَ 

ْيَمَنِة َما َأْصَحاُب َفَأْصَحاُب اْلمَ "
َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب  ﴾ 8 ﴿ اْلَمْيَمَنةِ 
ُأولَِٰئَك   ﴾ 10 ﴿  َوالساِبُقوَن الساِبُقونَ   ﴾  9  ﴿  اْلَمْشَأَمةِ 
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ثُلٌة ِمَن   ﴾ 12  ﴿ ِفي َجناِت النِعيمِ   ﴾  11  ﴿  اْلُمَقرُبونَ 
ِلينَ  َعَلٰى   ﴾ 14 ﴿ َقِليٌل ِمَن اْآلِخِرينَ وَ   ﴾ 13 ﴿  اْألَو

َلْيَها ُمتِكِئيَن عَ  ﴾  15  ﴿ ُسُرٍر َمْوُضوَنةٍ 
َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن   ﴾  16  ﴿ ُمتََقاِبِلينَ 
َأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن بِ   ﴾ 17 ﴿ ُمَخلُدونَ 

َال ُيَصدُعوَن َعْنَها َوَال  ﴾  18  ﴿  َمِعينٍ 
َوَلْحِم   ﴾  20  ﴿ َوَفاِكَهٍة ِمما َيَتَخيُرونَ   ﴾  19 ﴿  ُيْنِزُفونَ 

َوُحوٌر   ﴾ 21  ﴿ َطْيٍر ِمما َيْشَتُهونَ 
َجَزاًء   ﴾ 23 ﴿ َكَأْمثَاِل اللْؤُلِؤ اْلَمْكُنونِ   ﴾ 22  ﴿ ِعينٌ 

َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال   ﴾ 24 ﴿  ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
ِإال ِقيًال َسَالًما   ﴾ 25 ﴿ َتْأِثيًما
َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب   ﴾ 26 ﴿  َسَالًما
َوَطْلٍح  ﴾  28 ﴿  ِفي ِسْدٍر َمْخُضودٍ   ﴾  27  ﴿ اْلَيِمينِ 

َوَماٍء  ﴾  30  ﴿  َوِظل َمْمُدودٍ   ﴾  29  ﴿  َمْنُضودٍ 
َال َمْقُطوَعٍة  ﴾  32  ﴿  َوَفاِكَهٍة َكِثيَرةٍ   ﴾  31 ﴿  َمْسُكوبٍ 

ِإنا   ﴾ 34  ﴿ َوُفُرٍش َمْرُفوَعةٍ   ﴾ 33  ﴿  َوَال َمْمُنوَعةٍ 
َفَجَعْلَناُهن  ﴾  35  ﴿  َأْنَشْأَناُهن ِإْنَشاءً 
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ِألَْصَحاِب   ﴾ 37 ﴿  ُرًبا َأْتَراًباعُ   ﴾ 36  ﴿ َأْبَكاًرا
ِلينَ   ﴾  38  ﴿ اْلَيِمينِ  ٌة ِمَن اْألَوٌة ِمَن  ﴾  39  ﴿  ثُلَوثُل

  ]..40-8الواقعة " [اْآلِخِرينَ 

*****  

َفِبَأي آَالِء َربُكَما   ﴾ 46 ﴿ اَم َربِه َجنتَانِ َوِلَمْن َخاَف َمقَ "
َفِبَأي آَالِء َربُكَما   ﴾ 48  ﴿  َواَتا َأْفَنانٍ ذَ   ﴾ 47 ﴿ ُتَكذَبانِ 
َفِبَأي  ﴾ 50 ﴿  َعْيَناِن َتْجِرَيانِ  ِفيِهَما  ﴾ 49 ﴿ ُتَكذَبانِ 

يِهَما ِمْن ُكل َفاِكَهٍة فِ   ﴾ 51  ﴿ آَالِء َربُكَما ُتَكذَبانِ 
َفِبَأي آَالِء َربُكَما   ﴾ 52  ﴿ َزْوَجانِ 
ُمتِكِئيَن َعَلٰى ُفُرٍش َبَطاِئُنَها ِمْن ِإْسَتْبَرٍق    ﴾ 53 ﴿ ُتَكذَبانِ 

 ُكَما   ﴾ 54  ﴿ َتْيِن َدانٍ َوَجَنى اْلَجنآَالِء َرب َفِبَأي
ِصَراُت الطْرِف َلْم َيْطِمْثُهن ِإْنٌس ِفيِهن َقا  ﴾ 55 ﴿ ُتَكذَبانِ 

 ُكَما  ﴾  56  ﴿  َقْبَلُهْم َوَال َجانآَالِء َرب َفِبَأي
َكَأنُهن اْلَياُقوُت   ﴾ 57 ﴿ ُتَكذَبانِ 

َفِبَأي آَالِء َربُكَما  ﴾  58  ﴿  َواْلَمْرَجانُ 
ْحَساِن ِإال   ﴾ 59 ﴿ ُتَكذَبانِ  َهْل َجَزاُء اْإلِ
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ْحَسانُ  َفِبَأي آَالِء َربُكَما  ﴾  60  ﴿ اْإلِ
َفِبَأي  ﴾ 62 ﴿  َوِمْن ُدوِنِهَما َجنتَانِ   ﴾ 61 ﴿ ُتَكذَبانِ 

َفِبَأي   ﴾  64  ﴿  ُمْدَهامَتانِ   ﴾ 63  ﴿ آَالِء َربُكَما ُتَكذَبانِ 
ِفيِهَما َعْيَناِن   ﴾ 65  ﴿ آَالِء َربُكَما ُتَكذَبانِ 

اَخَتانِ  ُكَما  ﴾  66 ﴿  َنضآَالِء َرب َفِبَأي
ِفيِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل   ﴾ 67 ﴿ ُتَكذَبانِ 
ِفيِهن   ﴾  69  ﴿ َفِبَأي آَالِء َربُكَما ُتَكذَبانِ   ﴾ 68 ﴿  َوُرمانٌ 

َفِبَأي آَالِء َربُكَما  ﴾  70  ﴿  َخْيَراٌت ِحَسانٌ 
ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي   ﴾ 71 ﴿ نِ ُتَكذَبا
َلْم   ﴾  73  ﴿ َكذَبانِ َفِبَأي آَالِء َربُكَما تُ   ﴾ 72 ﴿ اْلِخَيامِ 

 ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوَال َجان ُكَما َفبِ   ﴾ 74 ﴿  َيْطِمْثُهنآَالِء َرب َأي
ُمتِكِئيَن َعَلٰى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِري   ﴾ 75 ﴿ ُتَكذَبانِ 
َفِبَأي آَالِء َربُكَما   ﴾ 76  ﴿ ِحَسانٍ 
َتَباَرَك اْسُم َربَك ِذي اْلَجَالِل   ﴾ 77 ﴿ ُتَكذَبانِ 
ْكَرامِ     ].78-46الرحمن " [﴾ 78 ﴿ َواْإلِ

�������  
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ُه َعـْن النِبـي َصـلى َعْن َأِبي َسـِعيٍد اْلُخـْدِري َرِضـَي اللـُه َعْنـ
  : اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقالَ 

َيــْدُخُل َأْهــُل اْلَجنــِة اْلَجنــَة َوَأْهــُل النــاِر النــاَر ثُــم َيُقــوُل اللــُه  [
َتَعاَلى َأْخِرُجوا ِمْن الناِر َمْن َكاَن ِفـي َقْلِبـِه ِمْثَقـاُل َحبـٍة ِمـْن 

ُيْخَرُجــوَن ِمْنهَـــا َقــْد اْســَودوا َفُيْلَقــْوَن ِفـــي َخــْرَدٍل ِمــْن ِإيَمــاٍن فَ 
َفَيْنُبتُـــوَن َكَمـــا تَْنُبــــُت  -َشــــك َماِلـــكٌ -َنهَـــِر اْلَحَيـــا َأْو اْلَحَيـــاِة 

ــْيِل َأَلــْم تَـَر َأنَهــا َتْخــُرُج َصــْفَراَء ُمْلَتِوَيــًة  ـُة ِفــي َجاِنــِب الساْلِحب
  ]اِة َوَقاَل َخْرَدٍل ِمْن َخْيٍر َقاَل ُوَهْيٌب َحدثََنا َعْمٌرو اْلَحيَ 

  البخاريصحيح 

  
َعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك َأن َرُســوَل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم 

  : َقالَ 
]  َوَجـــل ـــِه َعـــزـــاِر َأْرَبَعـــٌة ُيْعَرُضـــوَن َعَلـــى اللَيْخـــُرُج ِمـــْن الن

ـــاِر َفَيْلتَ  ـــى الن ـــْم ِإَل ـــْأُمُر ِبِه ـــْد َفَي ـــوُل َأْي َرب َق ـــُت َأَحـــُدُهْم َفَيُق ِف
ــَدِني ِفيهَــا َفَيقُــوُل  ــي ِمْنهَــا َأْن َال ُتِعي ــُت َأْرُجــو ِإْن َأْخَرْجتَِن ُكْن

  ] َفَال ُنِعيُدَك ِفيَها
 مسند اإلمام أحمد
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ال أول لـه .. في نعيم مقيم أنا .. الحمد اهللا رب العالمين 
..  لَ َلــــوال مَ  لَ َلــــال كَ .. قــــرة عــــين ال تنقطــــع .. خــــر آوال 

وبينمـــا أنـــا فـــي هـــذه الحـــال .. وســـبحان اهللا رب العـــالمين 
مـــن الـــدنيا فســـألت  لـــي تـــذكرت أخـــاً .. مـــن النعـــيم الخالـــد 

المالئكـــــــة بأنـــــــه ال يـــــــزال فـــــــي أرض  فـــــــأخبرتني.. عنـــــــه 
  .. وال حول وال قوة إال باهللا ..المحشر 

اهللا علــيهم  ةِ نــبعــد مِ  األعــرافتــدخل وفــود أصــحاب  اآلن
ــــد اســــتوت حســــناتهم وســــيئاتهم ..بــــدخول الجنــــة  ــــت ق كان

 اراحـــو .. بـــين الجنـــة والنـــار  األعـــراف جبـــل فوقفـــوا علـــى
عـــــن شـــــهيقها ..هـــــا ولهيبهـــــا ر يحكـــــون لنـــــا عـــــن النـــــار وحَ 

ـــة.. وزفيرهـــا  ـــ.. وأنهـــا ســـوداء مظلمـــة كئيب هـــا نُ اخَ دُ  بُ هَ ذْ َي
فنحمــد اهللا علــى مــا نحــن .. باألجســاد مــن علــى عظامهــا 

وأنــه شــفا ..منــه ســبحانه ةا مــن النــار برحمــَنــوْ جَ فيــه وأن نَ 
صدور قوم مؤمنين بعذاب طغاة الـدنيا فـي الجحـيم الـذين 

ومـــــا ربـــــك .. ظلمـــــوا عبـــــاد اهللا وعثـــــوا فـــــي األرض فســـــاداً 
  ..بظالم للعبيد
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لبثوا فـي  ينذال.. من أبواب الجنة الجهنميون اآلنويدخل 
كــانوا  كانــت حســناتهم دون ســيئاتهم إال أنهــم ..جهــنم حينــاً 

ـوَ يُ  ـ.. ون اهللا تعـالى دُ ح وهـذا .. ر فـي الصـالة هـذا قـد قص
ــوهــذا أكــل مــن حــرام أو رِ .. فــي الزكــاة  يحكــون عــن ..ا َب

النـــار أقاصـــيص عجيبـــة كأنهـــا مـــن وحـــى خيـــال الرعـــب 
 لٍ ْيـوَ  نْ فهذا يحكى عـن أوديـة النـار ِمـ.. وصرخات  ألمه 

ل النــار يســتعيذ منــه أهــ الــذيالزنــاة  واديوهــذا عــن  ى َغــوَ 
  ..نجانا الذيسبحان  ..من شدة نتنه

فـي الـدنيا  هـدانيبـأن  برحمة اهللا ومنته علـى  غبطتيتزيد 
ــي لجهنميــون ا كــان.. خــرة آلاولقيتــه علــى خيــر فــي  وثَبتَِن

كثيــرًا وفــي درجــاتهم إال أن  ةِ رَ ْضــا فــي البهــاء والنَ نــعَ  ونَ لـقِ يَ 
ات يــوم فلقــد جــاء رجــل ذ.. أقــل نعــيم الجنــة أمــر عجيــب 

  ..علينا قصته ص قُ يَ 
كان في جهنم يقاسى حرها ولهيبها ليس له طعـام إال مـن 

يأكـــــــل مـــــــن شـــــــجر .. ال الخـــــــاطئون إين ال يأكلـــــــه لِ ْســـــــغِ 
 ـــــالزال يشـــــرب إال .. كـــــرؤوس الشـــــياطين  عٌ ْلـــــلـــــه طَ .. ومق

ــحميمــًا وغَ  ثــم كتــب اهللا .. ال يحيــا فيهــا وال يمــوت .. اً اقَ س
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برحمتـــه  ســـبحانهعليـــه  ن وأن يُمـــ..لـــه أن يخـــرج مـــن النـــار
.. عاش عليه في الـدنيا الذيللتوحيد  ويدخله الجنة إكراماً 

لجنـــــــة اخـــــــر أهـــــــل آخـــــــر أهـــــــل النـــــــار خروجـــــــًا و آفكـــــــان 
صلى اهللا عليه  –بحديث رسول اهللا  وكأنييحكى ..دخوالً 
  :عجبأتوأنا أقرؤه في الدنيا و  –وسلم 

وجــــل لــــه فيقــــول اهللا عــــز  ًا،وَ ْبــــرجــــل يخــــرج مــــن النــــار حَ "
ليــه أنهــا مــألى إ لُ يــخَ يُ فَ . .فيأتيهــا ..اذهــب فادخــل الجنــة :

يقــــول اهللا عــــز ..ها مــــألى ترب وجــــد يــــا: فيرجــــع فيقــــول 
نهــا أ هليــإ لُ يــخَ يُ فيأتيهــا فَ .. ذهــب فادخــل الجنــةا - :ل َجــو 

فيقـول اهللا ..رب وجـدتها مـألى يـا: مألى ، فيرجـع فيقـول 
  :عز وجل

وعشـــــرة مثـــــل الـــــدنيا ن لـــــك إاذهـــــب فادخـــــل الجنـــــة فـــــ -
  ..أو إن لك عشرة أمثال الدنيا.. أمثالها
  : فيقول

  ..وأنت الملك بيأو تضحك  بيأتسخر  -
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ــــذي – عنــــه اهللا رضــــيويقــــول ابــــن مســــعود  روى هــــذا  ال
صــــلى اهللا عليــــه  – األعظــــم النبــــيالحــــديث الطيــــب عــــن 

  :  وسلم
 - صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم - فلقــــــد رأيــــــت رســــــول اهللا -

  :فكان يقول .. جذه ضحك حتى بدت نوا
  ."ذلك أدنى أهل الجنة منزلة -

أذكـــر هــذا الحـــديث والرجـــل .. فســبحان اهللا رب العـــالمين 
يضــحك رســول  ا كــانمــوأضــحك مــع أهــل الجنــة ك ص ُقــيَ 

نعــم هــذا أدنــى أهــل ..  -صــلى اهللا عليــه وســلم – اهللا 
  ..الجنة منزلة 

 سمعت من أخ في اهللا.. وفي يوم من أيام الجنة المباركة
عن نفسه أنه خرج بأمر اهللا من النـار ومعـه ثالثـة  ثُ د حَ يُ 
على اهللا عـز وجـل ثـم أمـر بهـم إلـى النـار  َض رِ عُ فَ ..  رٍ فَ نَ 

  :فالتفت ذلك الرجل وقال لرب العزة سبحانه.. 
منهــــا أن ال  أخرجتنــــيقــــد كنــــت أرجــــو إن ..  ب رَ  َأيْ " -

  ."فيها تعيدني
  :فيتجلى الرب الرحيم ويقول 
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  .."نعيدك فيهافال " -
خر يحكى عن رحمة ربه به فيقول أنـه نـادى نحـو ألـف آو 

  سنة في النار
  .."انُ ن يا مَ .. انُ ن حَ  يا" -

ألهمـه ..علـى وجهـه فـي جهـنم لكثـرة ذنبـه اً ب كَ نْ مُ  يوهو يبك
فبعــث اهللا إليــه جبريــل عليــه .. اهللا هــذا النــداء فنــادى بــه 

  .. ربه  يديفأوقفه بين .. السالم 
  : ه الرب العظيموقال ل

  ؟"كيلَ قِ مَ  كيف وجدت مكانك و عبدييا " - 
  :فقال لربه سبحانه

  .."يلٍ قِ مَ  ر مكان وشّ  ر شَ  ..ب رَ  َأيْ " -
  :فقال اهللا تعالى 

  .. "عبديوا د رُ " -
  :ففزع العبد وصرخ

 َتُردِنـيمنهـا أن  أخرجتنـيكنـت أرجـو إذا  ما.. رب  يا" -
  .."فيها

  :فيقول أرحم الراحمين
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  .. "عبديدعوا " -
أوجبــت شــدة عذابــه  التــيويتعجــب الرجــل مــن كثــرة ذنوبــه 
ـفَ تَ  الذيثم يتعجب أكثر من رحمة اهللا  عليـه بعـد كـل  لَ ض

  ..هذا ليدخله الجنة برحمته
  ..اً بَ جَ وفي ذات يوم من أيام الجنة الرائعة حدث عَ 

.. رجل استأذن ربه في الزرع رغم مـا هـو فيـه مـن النعـيم 
مـــــاذا .. لهفـــــة  فـــــي األمـــــر بُ ُقـــــرْ رًا ورحـــــت أَ فعجبـــــت كثيـــــ

  ..سيصنع اهللا سبحانه معه
  :يناديه ويقول  تعالى فوجئت أن اهللا

  ؟"ألست فيما شئت" -
  :فرد الرجل 

  .."أحب الزرع ولكني.. بلى " -
ه فكــــان أمثــــال ه واســــتواؤه واستحصــــادُ نباتُــــ فَ رْ الطــــ رَ دَ اَبــــفَ 

  ..فيقول اهللا العظيم.. الجبال
  ..:ءيىشك عُ بِ شْ دم فإنه ال يُ آ ناب يادونك " -

  .. الجنةفضحكت وضحك أهل 
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كـانوا فـي – ونحمـد اهللا علـى عافيتـه  - إال أن أهـل النـار
غير ذلك فكانوا دومـا يستسـقون المـاء أو ممـا أفـاء اهللا بـه 

  ..علينا من خيرات حسان
  :فنخبرهم

 " اهللا حَ  إن ا علـــى الكــافرين َمــهُ مَ ر�  م هُ وا ديـــنَ ذُ َخــالـــذين ات
وا ُســا نَ َمــم كَ اهُ َســنْ نَ  الــدنيا فــاليومَ  الحيــاةُ  مُ هُ تْ ر وَغــ اً َبــعِ ولَ  اً وَ ْهــلَ 
األعــــراف [ "وندُ َحــــجْ يَ  بآياِتنــــاا كــــانوا َمــــهــــذا وَ  مْ هِ مِ وْ َيــــ اءَ َقــــلِ 

50-51.[  
فـي قلـب أحـد مثقـال ذرة مـن  دْ ُعـوكان في هـذا الحـين لـم يَ 

فيهــا  قَ ْبــإيمــان وال تعظــيم هللا ســبحانه فــي نــار جهــنم ولــم يَ 
إال أهل الكفر والفجور والخائنين من المسلمين ألمانة اهللا 

  :ا ينَ ادِ نَ يُ  ادٍ نَ بمُ  ذْ وإِ ..وحرمات المسلمين 
  .."يا أهل الجنة" -

 كُ  َفَيْشَرِئب اً َشـبْ إال كَ  دُ ِجـفمـا نَ .. في الجنـة وينظـرون نْ مَ  ل 
  ..أملحاً 
  ..لهم وينظرونك ون أيضاً ب ئِ رَ شْ يَ فَ .. النار  ى أهلَ ادِ نَ ثم يُ 

  : يادِ نَ فيقول المُ 
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  ؟؟"هل تعرفون هذا" -
  :فيقول الجميع 

  "هذا الموت.. نعم " -
  :يادِ نَ المُ  يداِ نَ يُ  ثم .. أمامنا  حُ بَ ذْ يُ فَ 
هـــل النـــار أويـــا .. بـــال مـــوت  خلـــودٌ .. يـــا أهـــل الجنـــة " -

  ."بال موت خلودٌ 
ـــوَ وتُ .. الجنـــة فمـــا عـــادت تســـتقبل أحـــداً  أبـــوابُ  قُ لـــغَ وتُ  دُ ص 

  ..النيران على أهلها فما عادت تستقبل أحداً  أبوابُ 
م هُ نُ زْ ُحـــعلـــى أهــل النـــار  د تَ ْشــيَ وَ .. الجنـــة  أهــلِ  حُ رَ َفـــ د تَ ْشــيَ 

بيننـــا  وباعـــدَ .. أورثنـــا جنتـــه الـــذياهللا  ونحمـــد.. وبكـــاؤهم 
  ..وبين النار

 سـبحانه الجنة بـال سـابقة عـذاب برحمـة منـه أدخلنيوبأن 
  ..رب العالمين هللا والحمد.. وفضل 

   ..ًال لم يحدث بعد لَ جَ  اً ثَ دَ كنت أنتظر حَ  يلكن
  

�������  
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  الفصل العاشر

  
  

  اهللا.. إنه
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  : ْن ُصَهْيٍب َعْن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َقاَل ع
َبـاَرَك َوَتَعـاَلى ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنـَة َقـاَل َيقُـوُل اللـُه تَ [ 

ُتِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْم َفَيُقوُلوَن َأَلْم تَُبـيْض ُوُجوَهَنـا َأَلـْم تُـْدِخْلَنا 
َنــا ِمــْن النــاِر َقــاَل َفَيْكِشــُف اْلِحَجــاَب َفَمــا ُأْعُطــوا  ــَة َوتَُنجاْلَجن

 ِهْم َعزَظِر ِإَلى َربِإَلْيِهْم ِمْن الن َشْيًئا َأَحب َوَجل [   
  
  

 صحيح مسلم 
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ال بيــع فيهــا وال .. ســوق الجنــة  نــأتيفــي كــل يــوم جمعــة 
ــلكــن مــا تَ .. شــراء تهــب علينــا ..وتشــتهى الــنفس..العــين ذ َل

و وجوهنــا وثيابنــا فنعــود إلــى أهلينــا وقــد ثُــحْ تَ ..ريــح الشــمال
فضــل مــن اهللا .. ســنا وجمــاًال وازدادوا هــم كــذلك ازددنــا حُ 

  ..ةن مِ وَ 
  :نادى منادٍ وذات يوم 

- " و ..أبـداً  اا فـال تموتـو وْ َيـحْ لكم أن تَ  إن ِصـلكـم أن تَ  ٕان و ح
 وٕان ..وا أبــداً ُمــرَ هْ وا فــال تَ ب ُشــلكــم أن تَ  وٕان ..فــال تســقموا أبــداً 

  .."أبداً  أسوابلكم أن تنعموا فال ت
 فكـل لحظـة هنـاك الجديـد دومـاً .. فنحمد اهللا على نعمائـه 

  ..في الجنة 
  :وم من األيام نادانا اهللا العظيم إلى أن كان ي

  .."يا أهل الجنة" -
  ..الفخيم اإللهيمن هيبة الصوت  جسدي ر عَ شَ اقْ 
ــــــديك" - ــــــر فــــــي ي ــــــا وســــــعديك والخي ــــــك ربن ــــــه  .."لبي نجيب

   ..سبحانه
  :فيقول
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  ؟"هل رضيتم" -
 أحـداً  طِ ْعـلـم تُ  ربنا وقـد أعطيتنـا مـا ومالنا ال نرضى يا" -

  ."من خلقك
  :فيقول سبحانه

  ؟"أال أعطيكم أفضل من ذلك" -
  ..د رُ نَ !!  ؟"أفضل من ذلك شيء وأي" -

  :ا الجليل نَ هُ لَ فيقول إِ 
  .. "فال أسخط عليكم بعده أبداً  رضوانيعليكم  ل حِ أُ " -

كثيــرًا بهــذه البشــارة العظيمــة مــن الرضــوان  نفســيارتاحــت 
.. طمأنينة أن قد زال غضـب ربنـا لنزدادمع الخلود الدائم 

  .. رب العالمين والحمد هللا
تزداد كلمـا جالسـنا رسـولنا القائـد وصـحابته  سعادتيكانت 

 التـــيمـــن األنبيـــاء وصـــحابتهم والحشـــود المؤمنـــة  وٕاخوانـــه
 نْ وكـــل َمـــ –صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  –منـــت بـــه ولـــم تـــره آ
كانــــت ..التــــاريخ والعصــــور ر مــــن بــــاهللا ورســــله علــــى َمــــآ

ى أحظـــــ وكنـــــت مـــــن فضـــــل اهللا علـــــى  اتلقـــــاءات عظيمـــــ
.. ن العظـيم آبمرتبة فريدة مع بعض المؤمنين بفضل القـر 
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مجـالس .. ومقام أسـمى فـي المجـالس  الدرجات عُ ..نعم 
حفظنــاه وعملنــا  الــذيلكــالم اهللا تعــالى  تعظيمــا. .األنبيــاء

  ..به في الدنيا ما استطعنا 
  ..وهللا الحمد والمنة على عظيم نعمائه

علـم وتـاريخ  ..فـي نفسـي حاجـة لطالمـا شـغلتني فـي الـدنيا
وأنــا اآلن فــي الجنــة يكفينــي .. قرأتــه ولطالمــا أشــغل ذهنــي

إنهـــا .. فقـــط أن أتمنـــى فـــي نفســـي فيكـــون الفعـــل فـــي اآلن
تمنيــت أن .. حــّدث وال حــرج أبــدًا علــى فضــل اهللا.. الجنــة

أرى بدايــة الكــون وبدايــة الخلــق وأحــداث هامــة مثــل خلــق 
اهللا داود  وحيـوات أنبيـاء.. أبي البشر آدم وأم البشـر حـواء

وســـليمان وٕابـــراهيم وٕاســـماعيل وٕاســـحاق ويعقـــوب ويوســـف 
.. وموســـــــى وعيســـــــى ومحمـــــــد علـــــــيهم الســـــــالم أجمعـــــــين

بــدأ العــرض الجميــل الهائــل الــذي .. وكالمعتــاد فــي الجنــة
وعصــمة أنبيائــه الــذي اصــطفاهم مــن .. ينطــق بعظمــة اهللا

تّم لي ما كنت أحلـم .. عباده ليحملوا رساالته إلى البشرية
  ..أيت الملكوتر .. به
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أرقــب لحظــة أنتظرهــا  أننــيإال .. فــي شــغل بــالنعيم دومــا 
  ..بفارغ الصبر

ونــداء الــرب العظــيم يجلجــل ..إلــى أن حــان الوقــت العظــيم
  :الجنة اتِ بَ نَ في جَ 

  .."أزيدكم تريدون شيئا" -
أجيــــب مــــع ..فرحــــًا لنــــداء الــــرب ســــبحانه صــــيترتعــــد فرائ
  ..المؤمنين

ــــألــــم تُ " - ــــا ؟أوجوهَ  ْض ي َب ــــة وتُ نَ لْ خِ دْ لــــم تُــــن ــــجِ نْ ا الجن ا مــــن َن
  ؟"النار

ـــــغ مـــــن الكـــــالم الحـــــدث  بُ قـــــرَ تَ أَ .. برهـــــة مـــــن صـــــمت أبل
ـــــدا.. ـــــا ي ـــــا..  يأقـــــبض كلت ـــــان  يعين ـــــان ..ال تطرف معلقت

العظـــيم ونـــور الـــرب الجليـــل فـــي  اإللهـــيباتجـــاه الصـــوت 
  ..يخفق القلب ويقشعر البدن.. ترقب 

  
   .. الحجابُ  فُ شَ كْ يُ ..  اآلن
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ـــا..أراه  إننـــي..  ناآلأراه  ـــدمع يعين وجســـدي  تترقـــرق بال
العظـــيم عـــن  النـــورانينقشـــع الحجـــاب يو ..  يرتعـــد إجـــالالً 
ال .. كالقمر ليلة البـدر.. كما وعد النبي ..وجه اهللا الكريم

  ..ُنضام في رؤيته
  ..الفرح لِ وْ هَ  رغم نفسيأتمالك .. ترتجفان شفتاي

  ..قوى  ى لِ وأصيح بصوت جَ 
-  

َّ
 .. ه إن

َّ
  .. هالل

�������  
  

تمت بحمد اهللا وِمنِته في وقت السحر من فجر الثالث 
عشر من شهر رمضان الُمَعظِم لعام ثالثة وعشرين 

  وأربعمائة وألف
 مصر -الشرقية 

  
من جمادى  الخامس عشرفي  المراجعةالتحديث و  تم

  2015 الرابع من أبريل 1436اآلخرة عام 
  السعودية -  جدة
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  ..للسفر كن دومًا مستعداً 
  

تحســـين نفســـي مـــن عيوبهـــا وذنوبهـــا !...مـــدمن تحســـين "
ســــــعي مســــــتمر نحــــــو ..وتحســــــين دائــــــرة تــــــأثيري..الكثيــــــرة

ولكــــــن يســــــتمر ..اإلحســــــان يتخللــــــه اخفاقــــــات وٕاحباطــــــات
والمســـتمدة مـــن  – كلمـــات أحمـــد الشـــقيري هـــذه".. الســـعي

تعجبني كثيـرًا  -ثقافة كايزن اليابانية أو التحسين المستمر
أمــــــر االســــــتعداد للســــــفر .. األمــــــر برمتــــــه ألنهــــــا تلخــــــص

  ..للرحلة الحتمية اآلتية.. القادم
  

يــروى اإلمـــام البخـــاري فـــي صـــحيحه عـــن أنـــس بـــن مالـــك 
عليـــــه رضـــــي اهللا عنـــــه أن رجـــــًال ســـــأل النبـــــي صـــــلى اهللا 

ومـاذا : متـى السـاعة ؟ قـال : فقـال. عـن السـاعة .. وسلم
 –ه ال شيء إال أنى أحب اهللا ورسـول: أعددت لها ؟ قال 

قـال ..أنت مع مـن أحببـت: فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 
ـــا بقـــول النبـــي  ـــا بشـــيء َفَرُحَن صـــلى اهللا  –أنـــس فمـــا َفِرْحَن

فأنـا أحـب : قـال أنـس . أنت مع من أحببت– عليه وسلم 
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وأبــا بكــر وعمــر وأرجــو  -صــلى اهللا عليــه وســلم  –النبــي 
  ". أن أكون معهم بحبي إياهم وٕان لم أعمل بمثل أعمالهم

  
وفيما رواه اإلمام مسلم عـن جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري 

قبــل  –صــلى اهللا عليــه وســلم  –ســمعت رســول اهللا : قــال 
ال َيُموَتن أحـُدكم  إال وهـو يحسـن :"موته بثالثة أيام يقول 

  " .الظن باهللا عز وجل
  

ألم .. ولماذا ميعاد السفر ال يمكن معرفته سيقول قائل
.. اإلنسان متى تحديدًا ُيقلعيكن من األفضل أن يعرف 

أقول لو أنا نظرنا للمؤسسات العمالقة والدول 
والحضارات الرائدة واألشخاص الناجحين فسنجد أحد 
العوامل المشتركة  بينهم هي ثقافة االستعداد الدائم 
للطوارئ والكوارث الطبيعية واالقتصادية والعسكرية 

حة ودومًا يكون في خططهم مرونة وبحبو .. وغيرها
وهكذا المؤمن .. تمكنهم من استيعاب األوقات الحرجة
وفي البخاري .. يحاول جهده دومًا االستعداد للرحلة
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أخذ رسول  رضي اهللا عنهما قال عبد اهللا بن عمر نع
 كن في اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمنكبي فقال

يقول  ابن عمر وكان كأنك غريب أو عابر سبيل دنيالا
الصباح وٕاذا أصبحت فال تنتظر إذا أمسيت فال تنتظر 

  .. المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك
  

  ..في الجنةجميعًا أتمنى أن يجمعنا اهللا 
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  ..وال نزال يف الدنيا
  

طريق النهر  -مدرسة العرقوب: م1986فبراير 
  :جنوب ليبيا -البريقة - الصناعي

يقف مدرس مادة التاريخ المصري الشاب الذي قدم 
إلى المدرسة للعمل مع زميل يدرس اللغة العربية  حديثاً 

أطراف  نويتجاذبا نيبدو من هيئته أنه أربعيني يتعارفا
ف األربعيني نفسه على أنه فلسطيني من عرّ يُ .. الحديث

يخبره المصري .. بالقليوبية غزة متزوج بمصرية من بنها
الوافد حديثًا أن أباه كان يعمل منذ فترة طويلة في غزة 

راح األستاذ جرير الغزاوي يتفحصه مبتسمًا .. اً مدرس
كان هناك مدرس للغة العربية يشبهك غير أنه .. وقال له

أطول وأنحف يدرسنا اللغة العربية اسمه األستاذ أحمد 
ابتسم االبن البكر الذي عاش .. مختار من الزقازيق

هذا .. بدوره ردحًا من طفولته باألرض المباركة وقال
  .. رحمه اهللا.. أبي
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الشرقية  - مستشفى القنايات المركزي -م2005فبراير 
  :مصر -

كان والد زوجتي التي عقدت عليها منذ أيام فقط قد توفي 
بعدها بأربعة أيام متأثرًا بحادث سيارة بعد أن شرد عن 
من حوله ليقول مع محمد وصحبه ثم لينطق بالشهادتين 
 على طاولة األشعة السينية بالمستشفى الجامعي

كان استشاريًا في .. ويسلم روحه لبارئها الزقازيقب
 ولطالما تمنى أن أمتهن هذا.. أمراض النساء والتوليد

وقتها إلى طب  التخصص وأساعده غير أني كنت أميل
  .. القلب

.. وفي ليلة باردة من ليالي فبرايربأيام قالئل بعد وفاته 
كنت جالسًا مع أحد أخصائيي النساء والتوليد الدكتور 
محمود جهاد في نفس المستشفى الذي كان يعمل بها 

وٕاذ به يسألني عن سبب  -رحمه اهللا -والد زوجتي
فأخبرته أن جدي ألمي رحمه .. اختيار طب القلب حينها

ثم .. اهللا مات بالقلب وجدي ألبي أيضًا مات بالقلب
رحت أسترسل عن ذكريات جدي ألمي وعن عمله بغزة 



 

  سر الخلود

 

199 
 

أمام صدره منصتًا باهتمام وهو مطرق رأسه عاقد ذراعيه 
بدأ يبتسم وظلت ابتسامته مرسومة على وجهه .. بالغ

وكان مما .. مثبتًا نظراته نحوي دون أن ينبت ببنت شفة
  .م1967مه اهللا عام قلته أن جدي توفي رح
ال يزال .. نظرت إليه.. الحكاية بعد أن انتهيت من

ثم .. بعد برهة زادت ابتسامته اتساعاً .. مبتسمًا وصامتاً 
فّرج أخيرًا بين شفتيه وهو ال يزال عاقدًا ذراعيه أمام 

َفُغر فاهي .. "67جدك لم يمت في ".. صدره ليفجعني
.. ني بقولهبادر .. تمكن من الردوقبل أن أ.. من الدهشة
رفعت حاجبّي مندهشًا وتبسمت .. م68سنة بل مات 

وكانت المفاجئة .. لكن كيف لك أن تعرف.. مستفهماً 
والد زوجتي كان طالبًا عند ".. أتوقعها أبداً التي لم 

مدرس مصري في غزة وجاء لزيارته تقريبا في منتصف 
ورجع حزينًا حيث أنه رأى أن وضع معلمه  68عام 

الصحي يزداد سوءا وأن أستاذه الحبيب سيغادر الدنيا 
هذا األستاذ كان اسمه أحمد مختار من .. قريبا

محمود قدورة هذه  وحكى لي حماي األستاذ.. القنايات
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وهو مستقر منذ النكسة تقريبًا .. القصة وال زلت أذكرها
  .."في الحامول نواحي بلبيس

والذكر الطيب لإلنسان عمر .. كم أن الدنيا صغيرة
  ..ثان

*****  
لم ترتضي جدتي األرملة حينما مات عنها زوجها وهي 
ال تزال في الثامنة والعشرين؛ مجرد التفكير في الزواج 

ظلت تبكيه كلما جاء ذكره أمامها دون أن .. جديبعد 
إلى أن أقنعتها بأنه أقدم على أرحم .. تملك نفسها

الراحمين والذي ال يضيع عنده مقدار ذرة من عمل 
فهدأت .. وأن اهللا سيجمعكما في جنة الخلود.. صالح
لكنها لم تنقطع عن ذكره وكأنه أعظم شخص .. نفسها

  ..وحتى اليوم.. في هذا العالم
رحمك اهللا ياجدي وجعل مثواك الجنة وألحقنا بك 

  ..وذرياتك أجمعين
  ماذا سيكتب عنا أحفادنا؟؟.. ُترى
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د مختار محمد عثمان يؤدي الصالة بمدرسة خالد الجد أحم
  غزة -دير البلح  - بن الوليد الثانوية بالنصيرات 
  م1959الرابع من ديسمبر 
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  ..ملاذا كانت هذه األوراق
  

عشر  خمسةترددت في نشر هذه األوراق على مدى 
فأنت أيها القارئ المتأمل ستستشعر .. عامًا ألسباب عدة

يتها على عاتق نفسي وطأة ما أنا فيه واألمانة التي ألق
غير أني . بكتابة هذه األوراق ثم الشروع في نشرها

قررت أن أسعى في طباعتها أخيرًا لترى النور وينتفع بها 
جمهور القارئين عسى أن يكون لنا نفعًا وزادًا في سفرنا 

  .القادم
أتذكر أنه كانت هناك بعض العالمات لطالما أوقدت 

  ..من ينظر فيهاألمل بأن مثل هذا العمل سينفع 

علمتني الحياة من خالل سفري وخبراتي في بلدان عدة 
أن الناس في غفلة كبيرة ويرزحون تحت ضغوط هائلة 

وعصر التفاخر .. عصر السرعة.. في هذا العصر
ويحتاجون باستمرار إلى مثل هذا النوع من .. والتكابر

اْقَتَرَب ".. الممزوج بمعاني الحياة العميقة المدد الروحاني
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َما َيْأِتيِهْم  ﴾  1 ﴿  ِللناِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ 
ٍر ِمْن َربِهْم ُمْحَدٍث ِإال اْسَتَمُعوُه َوُهْم ِمْن ِذكْ 

 ].3-1األنبياء .." [َالِهَيًة ُقُلوُبُهمْ   ﴾ 2  ﴿ َيْلَعُبونَ 

أتمنى أن تضيف ولو القليل إلى البعض من .. ولذا
لظامئة في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق األرواح ا

أدعياء الحق  بعض بالكثير من الباطل حتى بين
في هذا الزمان الذي تعب فيه الكثيرون من .. أنفسهم

جراء اللهاث وراء الدنيا غافلين عن ميعاد قريب 
يحتاجون فيه إلى التسلح بالكثير خالل أيامهم المعدودة 

َأنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنُكْم ِإَلْيَنا َال َأَفَحِسْبتُْم .. "في هذا العالم
َفَتَعاَلى اللُه اْلَمِلُك اْلَحق َال ِإَلَه ِإال ُهَو َرب * ُتْرَجُعوَن 

  ]..116-115المؤمنون " [اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 
بل هي دعوة .. هذه األوراق ليست دعوة للتشاؤم أبداً 

آت عسى أن يكون خالصة للنظر والتفحص في غد 
  ..ومختلفة تماماً .. محطة نجاح أخيرة لكن خالدة
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اء كتابته وتحديثه هذا الكتاب غّير الكثير في حياتي أثن
عسى أن يكون له نفس .. عقد ونصف تقريباً  على مدار

  ..األثر على حياتك
ضمّنت التحديث األخير الكثير من تجارب الحياة 

وبعض .. ونظرات عميقة خالل األزمان المختلفة
الحقائق العلمية والتاريخية واألدبية واالجتماعية 

.. أحاديث نبوية.. القرآنية الكثير من اآليات.. والتراثية
تطلب ذلك استغراقًا .. ومقتطفات من الكتاب المقدس

بعض األحيان في أبحاث عميقة عن المعلومات 
وتضمن ذلك القراءة في مصادر معلومات كثيرة ومتباينة 

منها العربية بالطبع واالنجليزية .. ختلفةوبلغات م
  ..والعبرانية وحتى الباليوعبرانية الفينيقية القديمة

هذا باإلضافة إلى ملحق للصور وملحق لألحاديث 
النبوية الشريفة كاملة النصوص مع التخريج تستطيعون 

  :تحميلها عبر موقعنا
://drahmedyahia.wix.com/bookshttp  
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 -أو قصرطال – من العشرة كما ضمنت كل فصل
  ..مرحلة مستقلة خالل الرحلة إلى الخلود

بــال منــافس  �ويظــل القــرآن الكــريم وحــديث النبــي محمــد 
علــى  مصــدرينأفضــل وأدق وأوضــح  اريخعلــى مــدى التــ
 التـي نحياهــا اآلن معــاني الحيـاةفـي مناقشـة  وجـه األرض

لكــن بــالرغم مــن ذلــك  ..اآلخــرة الحيــاةإضــافة إلــى قضــية 
هذا الشأن إلى أن ما ظهر لنا في القرآن والسـنة وُأَنوُه في 

النبويــــة مــــا هــــي إال قناديــــل نــــور أو منــــارات فــــي محــــيط 
لكــن المؤكــد .. شاســع بليــل ال يعلــم ُكْنَهــه إال اهللا مــتالطم 

التــي نأمــل  بنفســه ســيختبر هــذه التجربــةفينــا أن كــل أحــد 
  ..السعداء مسافرينفيها أن نكون من ال

َيُمـــن اهللا ســـبحانه بهـــا علـــى  مـــن أعظـــم المـــنن التـــيل وٕانـــه
عبـــاده هـــي معرفـــة الطريـــق لـــذا كـــان لزامـــا علينـــا فـــي كـــل 

وال " .. اهــــدنا الصــــراط المســــتقيم" ركعــــة نركعهــــا أن نقــــرأ 
يستكين لعاقل أن يحيا في هذه الدنيا وهو يـرى المـوت ثـم 

أو ربمـــا يســـمع لكنـــه ال يعـــد ! ال يتســـاءل مـــا الـــذي بعـــده؟
أو كأنـه .. نة الزمـان األبـدي العدة لإلبحار على متن سفي
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ِبِحيـــَرِة الشـــاعر إيليـــا أبـــى ماضـــي وهـــو يقـــول فـــي قصـــيدة 
  :الطالسم من ديوان الجداول

  أوراَء القبر بعد الموت بعٌث ونشور

  أم فناٌء َفُدُثور.. فحياُة خلــودٍ 
  أم كالم الناس ُزور.. أكالم الناس صدق

  ..أصحيٌح أن بعض الناس يدرى 
  لست أدرى

  ُكْن ُأبعث بعد الموت ُجثمانا وعقالإن أَ 
  أم ُترى ُأبعث ُكال.. أُترى ُأبعث بعضاً 
  أم ُترى ُأبعث كهال.. أُترى ُأبعث طفال 

  .. ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي 
  ..لست أدرى

  
لكنى أرى هذه الحيرة تتبدد وأنا أقرأ كلمات الدكتور  

حات نف" من ديوان" اإليمان"اوى في قصيدة يوسف القرض
  " :و لفحات
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  أن تعيش لفكرة الحق التليد: إن السعادة 

  لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد
  وتجيب عما يسأل الحيران في وعى رشيد

  من أين جئت؟ وأين أذهب؟ ِلَما خلقت ؟ وهل أعود؟

  فُتشيع في النفس اليقين وتطرد الشك العنيد
  
ل إنســان مـا فسـدت الــدنيا إال بنسـيان اآلخـرة، فلــو علـم كـو 

أنه محاسب يومًا أمام اهللا العظيم مـا ظلـم حـاكم شـعبًا وال 
لكــن النــاس اآلن فــي غفلــة تــارة .. تعــدى أحــد علــى أحــد 
ال يــدركون ِلــَم حقــًا يعيشــون فــي .. وفــي حيــرة تــارة أخــرى

  .. جنبات هذا الكون 
  

وآخرون راجعوا .. مدين لكرام شجعوا ..النهايةوفي 
ذكرهم فردًا يضيق المقام ب.. ونقحوا مسودة هذا العمل

لكن اهللا تعالى يعلم عظيم صنعهم وسيجازيهم .. فرداً 
  ..عليه خير الجزاء
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أنه سنحت لي الفرصة لالستفادة من موقع ب أنّوه كما
الروح وموقع القرآن بجامعة الملك سعود للبحث ونسخ 
اآليات القرآنية وأشيد بجهود موقع إسالم ويب ومكتبته 

ل فيها جهد استثنائي لحفظ أنه قد ُبذ والمتميزة والتي يبد
  ..تراث أمتنا التليد

قارئها  هذه الوريقات كلي أمل مزاجه الخجل أن تنفع
مبدع الكون جّل .. وتكون حجة لنا ال علينا أمام اهللا

  ..شأنه
  

  علي بهلول أحمد يحيى
  السعودية –الرياض 

  2015أبريل  10
  1436من جمادى اآلخرة  21
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  ..ويف اخلتام
  

  :أختى القارئة.. القارئ أخي
  

الفـــردوس فـــي  أن يجمعنـــا جميعـــاً أســـأل اهللا العلـــى القـــدير 
ن يجمعنـــا ســـبحانه تحـــت ظلـــه يـــوم ال ظـــل إال أو  األعلـــى
ون القـــــول فيتبعـــــون معن يجعلنـــــا مـــــن الـــــذين يســـــتأظلـــــه و 

ـــتَ ب ثَ ن يُ أأحســـنه و  ا اهللا ســـبحانه بـــالقول الثابـــت فـــي الحيـــاة َن
ن نكــون مــن الــذين يتخــذون مــن هــذه أو  اآلخــرةالــدنيا وفــي 

األبدية المحتومة وأن يصـدق  الرحلةالدنيا زادًا يكفي لهذه 
  :فينا قول الشاعر 

  أو يعيد ءه فلم يعد في الشك يبدىـرف اإللـع
  )1(عرف المراد من الحياة فلم يعش عيش الشريد

  :تي الفاضلةأخ.. أخي المكرم
إن كان من توفيق في هذا العمل فمن اهللا وحده وٕان كـان 

  ..لشيطانمن تقصير فمنى ومن ا
                                                           

 ] .قلب [ قصيدة  –ديوان نفحات ولفحات  –يوسف القرضاوي . د  )1(
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رائـــــك واقتراحاتـــــك بصـــــدد هـــــذه آال تبخـــــل علينـــــا ب .. لـــــذا
وتواصـــــوا بـــــالحق " :األطروحـــــة عمـــــًال بقـــــول اهللا تعـــــالى

  )1("وتواصوا بالصبر
ُيروى عن القاضي عبدالرحيم البيساني العسقالني أنه 

إني رأيُت أنه ال يكتب " حّدث العماد األصفهاني فقال 
لُوُ غيَر هذا لكان : ِدهِ أحد كتابًا في يومِه إال قال في غَ 

أحسن ولو زيد هذا لكان ُيستَحسن ولو ُقدم هذا لكان 
وهذا أعظم العبر وهو . أفضل ولو ُتِرك هذا لكان أجمل

فعسى أن ". دليل على استيالء النقص على جملة البشر
تتواصلوا وتمدونا بعلمكم وخبراتكم واقتراحاتكم لتطوير 

  .هذا العمل
  لشر الناس إن لم تعف عنى ..وٕاني خيرا  بيرباه يظن الناس 

  ظنيإن عفوت وحسن  ..      وعفوك رجائيحيلة إال  لي وما
 

 

  أمحد حييى
ahmedyahia@hotmail.com  

http://drahmedyahia.wix.com/books 

                                                           
 . 3سورة العصر  )2(
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  :خرةادة من املعرفة حول الدار اآلمواد ننصح بها لالستز
  
  
  

  :الكتب : أوًال � 
  

 . اإلمام القرطبي .. التذكرة في أحوال الموتى واآلخرة 

  .ابن القّيم.. الروح
 .فضيلة الشيخ حسن أيوب .. رحلة الخلود 

 .مجدي الشهاوي .. رحلة إلى الدار اآلخرة 
  

  :األشرطة المسموعة : ثانيًا � 
  

  .عمر عبد الكافي . د.. مجموعة الدار اآلخرة 
 .طارق السويدان .د.. دار اآلخرة ال

 .طارق السويدان . د.. قصة النهاية 
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