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من كال� �إلما� �لمهد�١٠

&هللا $نه ُ#ّ�! يتيمة. ظاهر� نو�، باطنه نو�، فوقه نو�، حتته نو�، � كل لفظه كلمته نو�. جّنة "
حانية، ُ<لِّلْت ُقطوفها تذليال، جتر5 من حتته &أل1ا�. كل 0ر! &لسعا#! توجد فيه، كل قبس ُيقتبس �
منه، ِمن #نه َخْرLُ &لَقتا#. مو&�# فيضه سائغة، فطوF للشا�بني. قد ُقذC � قلA Bنو&� منه ما كا@ 

A @A Sستحصلها بطريق Oخر.
&هللا، لو ال &لقرO@ ما كا@ S لطف حياA� .Wيُت حسنه VْAََيَد من مائة Aلف يوسف، فملُت $ليه Aشد 
ميلي، Aُْشِرaَ هو � قلB. هو �باZ كما يربَّى &جلنُني. له � قلA Bثر عجيب، حسنه ير&#Z عن 
هو fر مو&e من ماd &حليا!، من  .@Oلقر& dتسقى مبا hلقد& !iحظ @A كت بالكشف�#A Z$نفسي. 

شرa منه فهو lيا بل يكو@ من &ملحيني. 
 .mُلبس من &حلسن حّلَة &لكماA ،mقالب &جلما � nَُفِرA جٌه .dحسن من كل شيA جهه p�A Z$ هللا&
Aُسبغت  ،dعطَي لـه نصيب كامل من تناسب &ألعضاAُ ،سيِل &خلدA ،جد� كجميل �شيق &لقدA Z$
ضيٌئ.. Aعطي له حظ تاs من كل ما ينبغي  .dلضيا& wكل نوكل نو�  ،dعليه كل مالحـة باالستيفا
� &ملحبوبني من &العتد&ال} &ملرضية، &ملالحا} &ملتخطفة، كمثل َحَوِ� &لعيو@، َبَلِج &حلو&جب، َلَهِب 
َسَقِم &جلفو@، َتَرCِ &لبنا@،  ،Cِم &ألنو}َهَيِف &خلصو�، َشَنِب &لثغو�، َفَلِج &ملباسم،  ،#&خلد

يسّر &ألعني ُيستملح � &حلسني.... aَلقلو& Bكل ما ُيصر� &ملزينة،  &لطُّ
فاحلمد هللا � &حلمد هللا Aنه Aنال� حًظا &فًر& من Aنو&��، m&VA $مالقي من ُ#���، Aشبع بط� من 0Aا��، 
منح � من &لنعم &لظاهر! &لباطنة، جعل� من &ملجذبني. كنت شاًبا قد شخُت، ما &ستفتحت 
باًبا $ال فتحت، ما سألت من نعمة $ال Aعطيت، ما &ستكشفت من Aمٍر $ال كشفت، ما &بتهلت � 
حّب سيد5 $مامي سيد &ملرسلني، &للهم صل سلم  ،@Oبالقر Bكل <لك من ح#عاdٍ $ال Aجيبت، 

<�&} &أل�ضني."  {&عليه بعد# جنوs &لسما
(٥ �٥٤٥-٥٤٧ e حانية(مرO! كماال} &إلسالs، &خلز&ئن &لر

وواهللا، لو ال القرآن ما كان لي لطف حياتي


