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  كان املسيح املوعود  الدورة يقيم حفاًل كلما أكمل أحد أوالده
لقرآن الكرمي، وكان يقرض هبذه املناسبة السارة شعرًا حيمد هللا األوىل لقراءة ا
 (املرتجم". )آمني"مسَّى هذا احلفل د قفيه ويشكره، و 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  اتين إايهعطااي اليت أعطيإهلي، اي إهلي احلبيب، ما هذه ال
 قد أريتين هذا اليوم مرة أخرى حيث أكمل ابين الثاين أيضا قراءةل

 القرآن
  بصرياعينه وجعلته  وشفيت  بتعليمه  قمت   بشري أمحد، الذي 
مته الفرقان عل  شريف أمحد أيضا هذه الثمرة، حيث  وأطعمت   

  بنفسك
 بطالقة كالم احلق  قرأيف سنه الصغري اختباره مت ملا 
 اتج القرآنن على رأسه زي  ع الساب هعامدخل يف ملا 

 اثنية أيضا مبارك إبحياءقمت  إذننك اي ر  الارااي، إهنا مل 
  إبعطائي أربعةً  عاجالً  بعد أضحكتين ت ابًنا يلتوفيملا  
 فسبحان الذي أخزى األعادي فرحةلل ةوأربع حزنلل واحد يومف
 
مخس عمرها  سعيدة احلظ، وهذه البنت ابنتً آتيين معهم كما  

 إال قليال سنوات
 إهنا تقرأ كالم هللا بطالقة، وهذا حمض فضل هللا ورمحته

انكشف عليَّ يف إحدى الرؤى أهنا أيًضا ستكون حسنة  الطالع  وقد
 جًدا،

 ، وهذا هو املقدر منذ األزلالعز   لقب وأهنا ستنال 



 

 

إحسان من  ه، وهذا كلوهذه البنت لقد وهبين هللا تعاىل أربعة أبناء 
 هللا تعاىل

ليس عندي لسان و ، ك هذاما أعظم مننك أيها املنعم على عبد
 اي خالقي شكركيؤدي حق 

لو أن كل شعرة يل بدأت تتكلم، فأيضا يستحيل أن أشكرك حق 
 الشكر
 معمَّرينو ، ادفع عنهم كل شر، واي رحيم اجعلهم صاحلني اي كرمي

 خري اجلزاء اْجزِه يف الدين والدنياوتفضل أيضا على من عل مهم، و 
 فسبحان الذين أخزى األعادي،  تعليملل اخرتع طريقةلقد 

 
 عالقة إال بك يل مل تكنلقد وهبت يل أربعة أبناء، و 

  ، وأغلق عليهم سبيل السيئة بفضلكذكاءصالح و  ذويهم فاجعلْ 
 بدون التوفيق منك شيئا ال تنفعالنصيحة  ألناي إهلي، وآِِتم اهلدى 

 مي، إهنم لك أنت، أما حنن إالم  بنفسك اي معل   برتبيتهموقْم 
 سنعيش

                                                           

، وليس مثة حتما مفيد لألطفال" قاعدة يس ْران القرآن"إن كتيب    
 .طريقة للتعليم أفضل منه

 



 

 

 فسبحان الذي أخزى األعاديإن كل هذا من كرمك وفضلك، 
 
 مبنتهى التواضع يف حضرتك بكاء، ويل موالي، إن يل دعاء 
 وخجال فلساين ال ينطلق حياءً قليب،  يف ما هو ينآتِ 
هم كل واحد من أرى أن د  و أ ،ي الذين هم عطاء منكأوالد إن

 قبل رحيليصاحلا تقيا 
 عائق أمام قدرتك، فآِتم كل ما آتيتين أان فأي  

فسبحان الذي أخزى ، األايديالفضل و اي حبر  أنت حمسن عجيب
  األعادي

 
 ، وأعِطهم حظا وافرا من عبوديتكقذارةن ِ هم من كل 

  السيئةالعيشة هم اي ر  من يف رخاء وسعادة، ون    نيعيشو اجعلهم و 
  فسبحان الذي أخزى األعاديللدين مثلي،  واجعلهم داعني

 رعب   عْ واجعل أمارات العز واإلقبال ظاهرة على جباههم، وال تد  
 الدجال يصل إىل بيوِتم

هم يُداس ون حتت وطأة عْ يف كل حال، وال تد   هم وغمهم من كل ن  ِ 
 ناآلالم واحمل



 

 

فسبحان الذي أخزى وقد أخارك به قليب،  كاملرجو منا هو هذ 
 األعادي

 
 حبييب الوحيد الفريد أبال أييت عليهم زمن اآلالماي  كأدعو  

 مواليهم كل حني اي ن ِ و ، وأال يرتكوا عتبتك هذه
فسبحان الذي أخزى ، ريب  اهلاديهذا هو املرجو منك اي  

 األعادي
 

 عجزواملصيبة واألمل وال يلةقلة احلال جتعْلهم يرون زمن 
 هم قبل أن حيني أجليتقواهم كل ِ واجعلين أرى 

  فسبحان الذي أخزى األعاديت  يل البشارة سلًفا، قْ لقد سُ 
 

  احلبيب ذلك نمِ  التقوى ناأُعطي لقد
 علينا هللا منة هي إمنا جهدان من ليست إهنا

 شرط ألهناابلصدق والصفاء،  ونتتحل كنتم إن هبا للفوز فاسعوا 
 هللا لقاء



 

 

 الدعاء سيف جوهر هو اهذو  ،اخلالق وجه ريناتُ  اليت رآةاملِ  هيهذه  
 خري كل أصل هي التقوى إن
 "  شيء كل بقي األصل هذا بقي ولو"

 سوى ماذا مييزهم عن اآلخرينف، وميزِتم ألولياءا مفخرة هي هذه
 التقوى

 بصري ر  ألنه أحبائياي  هللا اتقوا 
 اجلزاء دار نفسها الدنيا هذه أنتم عرفلتدبرمت  لو
 أخزى الذي فسبحان التقوى نتيجة زاءاجل هذا هللا آاتين لقد 

 األعادي
 
 عجيب جلوهر   التقوى يسمَّى ما إن 

 التقوى هدأبُ  الذي ومبارك  
 التقوى هي المخالصة اإلس إن أال 

 التقوى وكأسها مخر هللا عشق إن
 كاملةً   اتم ةً  تقواكم اجعلوا املسلمون، أيها 

 ؟انقصةً  التقوى تظل   نإ اإلميان فأين
                                                           

 منه. هذا الشطر من وحي هللا تعاىل   
 



 

 

 أخزى الذي فسبحان الثروة هذه وهبت ين لقدإهلي  اي أنت 
 األعادي

 
 مث رزقت ين هؤالء األوالد، ُر أفضالك، بشر ت ين أوالً أذكُ  ر  ِ  
السرو يف  يزدهرون ازدهار  بل ، إهنم لن يضيعوا أبًدا"وقلت   

   "البساتني
فسبحان الذي أخزى هذا اخلار مرة بعد أخرى،  سقت  يل لقد

 األعادي
 
ك، وكل واحد منهم قد ُولد حبسب ء منإن أوالدي كلهم عطا 

 كة منبشار 
هؤالء اخلمسة الذين هم من نسل سيدة من السادات، وعلى إن 

 أنفِسهم األساسُ  هؤالء اخلمسة
  فسبحان الذي أخزى األعادي، ريب  اهلاديلك اي ضهذا فإن  
 

                                                           

 منه. هذا الشطر من البيت وحي من هللا تعاىل   



 

 

ا يل اي  يل هؤالء الشموس واألقمار وهبت   ، إهنم كلهم أسبا  هيأِت 
  حبييب

 األحالمما قلما يراه املرء يف لقد أريت ين اي ر  األراب  
  فسبحان الذي أخزى األعادي، اي ريب  اهلاديهذا كله فضلك اي 

 
 لكافضأ تسجيلهذه، ومىت ميكن نعمك  أَّنَّ يل أن أعد  

  كل عدو خائبا خاسرا  كأسي من كل نعمة، وجعلت    قد مألت    
 أخزى األعاديفسبحان الذي ، ريب  اهلاديهذا كله فضلك اي 

 
 حمبواب يل يف يوما من األايما سيكون ابنً ن لك أ قائال تينلقد بش ر  
  امً عال   ك أين قد صرفت إليكريالبدر، وسأُ  ذلكالظلمة ب دبد  أسو  
  األعادي فسبحان الذي أخزىالبشارة إال غذاء للقلب،  هذه ما 
 

 لقد ابركت يف كل قول من أقوايل، ورفعت كل عائق من طريقي
ت رى نسال : "نبوءةِ  وحققت كل نبوءة من نبوءايت، وأريتين حتق ق  

  "بعيدا
                                                           

 منه. هذا الشطر وحي من هللا تعاىل   
 



 

 

  فسبحان الذي أخزى األعادي، عطاءأبي عمٍل مين آتيت ين هذا ال
 

 اخلريف هذايف حديقيت يف موسم  الربيع جاءلقد 
 يف بستاين زهارتفتحت األو 
تعرضنا للت هم يف  قدوبسببه ، يف ذلك احلبيب يبةعجمالحة هناك  

 العامل
  حبيبنا املستوريف  صران مستورينملا ازداد العدو صراخا وضجيجا 

 فسبحان الذي أخزى األعادي، اي ريب  اهلاديلقد ظهر علي  
 
 يف سبيلهحيايت كلها ى فدً  ،بشكر البارئ تعاىل قومكيف أ 

 بيده قد جرت سفينتناإذ ، إن منته علي  كبرية
  فسبحان الذي أخزى األعادي يل ما فسد من أموري، لقد أصلح

 
 ابحلمد والثناء اي حبييب، إذ أصلحت أموري كلهاأنت احلري 

 ؤ  النجوممننك علي كبرية، وهي كلها تتألأل تأللُ إن 
 أوقعت األعداء كلهم يف احلفرة، ورفعت مناراتنا عاليةً  لقد

 أهلكتهم ولكنك أنت ليهلكواما كانوا اهنزم هؤالء إزائي، لقد 
 ط مراميناإحبا تمكنوا منلقد وقعت على األشرار شراراُِتم، ومل ي



 

 

  الذي أخزى األعاديفسبحان يف بيوِتم مأمت ويف بيوتنا فرحة، 
 

  مبالذ أفضالك الئذةعمود لسقف بييت، وإن روحي إن رمحتك 
وقعوا يف األسر  و ، وصو أصابت سهامك األعداء من كل طرف 

 الصيدكما يقع 
 مىت ينفع التدبري إزاء قدرك؟و إال قدُرك، مل حيصل يف هناية املطاف و 
فسبحان الذي أخزى  ،م هنائياهعلى عظمت هللا قضىلقد  

 األعادي
 
 كل ما كان العدو يتباهى به  ودم ر لقد آاتين كل نوع من العز، 

 من سعادة وحمبة ووفاء ،آاتين كل نوع من العطاءلقد 
  زال املرض ابستمرار وكلما داواين سقم، مرض و  وشفاين من كل

 فعل بقليب وأخرج من قليب حمبة غريه، وال أدري ماذا
فسبحان الذي أخزى ، أي اللباس باءالدواء والغذاء والق  آاتين 

  األعادي
 علي   دائمهذا الفضل ال نزولب ما كنت ألحلم يف املنام أيضا

أن  حدال ينبغي ألف، سجنِمن غري ولكن  يوسف   ةلت عز  لقد ن
 يقنط من كرمك



 

 

 فسبحان الذي أخزى األعادي، كله   الفشلحتقق املراُد ووىل  
 

  أصبح بييت بستاان نتيجة أفضالك اي حبييب، فقدإن رمحتك عجيبة 
ملح البصر، وم ْن أ ِيس  من رمحتك توصل الغرقى إىل بر األمان يف 

 من األمواتفهو 
 فسبحان الذي أخزى األعادي، وغا ٍ  يف كل وادٍ  يظل اتئهاو  
 
 بابك وآمن ا بكوجئنا ل لقد أصبحنا لك،اي أيها القادر القوي  
كل املصائب يف كل   مننا ال نريد إال الوصول إىل عتبتك، فنج ِ  

 حني
  فسبحان الذي أخزى األعادي الغف ار واهلادي، امسكفإن  
 

 مث رجع خائبا خاسرا يف الدنيا من ذا الذي انداك
 لهاألحبة  فكم يثق بك ذلك الذي أنت أحب  

 فسبحان الذي أخزى األعاديفضالك، أللقد أصبحُت مناداًي 
 

 أبفضالك فإن ليلي وهناري عامرانِ ألطافك،  أَّن يل أن أعد  
 ترمحًا علي   سؤايلاآلايت، واستجبت لكل من أجلي لقد أريت  



 

 

 ما أردتكل أعطيتين  اهنزم األعداء، و ك فضلب
يف هناية  فاتُ على أولئك املؤذين اآل نزلتْ ين مجوع األوغاد، ملا هامجت
 املطاف

 فسبحان الذي أخزى األعادي، خسرًايعا فكانت عاقبتهم مج
 
 لقد أصلحت أموري كلها اي حبييب، وأريتين أايديك ليال وهنارا 

 الذين كانوا يسيئون يبت  مهز وكتبت يل الفتوحات يف كل موطن، و 
 الظنون  

فسبحان الذي أخزى ما فسد من أمري، لقد أصلحت كل 
 األعادي

 
مالذي يف كل أنت فمن اهلالكني،  اآلن  بنصرتك أصبح العدو 

 مكان

                                                           

احلاسدون الذين يؤذونين بكل طريقة، ويدفعون املراد من العدو هنا   
شكاوى  ة اإلنليزية العاليةدولالقوم لسوء الظن يب، ويرفعون إىل ال

  منه. ويكتمون عن احلكومة احملسنة مشاعري املخلصة جتاههاابطلة، 
 



 

 

، وصار الوجه مسودَّ  اآلن أصبح كيفكل  م ن أساء يب الظن  
 مكسوفا مثل خسوف الشمس والقمر

  فسبحان الذي أخزى األعادي، القمر هم سواد  هُ لقد أرت وجو 
 

صارت روحي مثل البستان، وأبنوارك صار قليب كشمس أبفضالك 
 الضحى

ابء، فأَّن هلم أن يعرفوا ما واإلإذا كان العميان مصرين على اإلنكار 
 بداخل هذا الصدر

مث يف األخري هناك يوم فليقولوا ما حيلو هلم فإن هللا بصري ابلعباد، 
 اجلزاء

فسبحان الذي أخزى ، اخلسرانلسيئة إال السوء و مثرة اليست 
 األعادي

 
  بكل مطلب بك فزان فزان إذا والقدرة كل ها اي إهلي، ةُ لك القو  " 

هذا  فقد متك ن  منه قليبأما ا، صنمً لنفسه قد اختذ كل  عاشق 
 احلبيب

، ذلك الذي مشغوفا به يبقل الذي صار، وهو هو راحة نفسي 
  الارااي ى ر َّ سمَّ يُ 



 

 

  األعادي فسبحان الذي أخزى ،عليَّ ابألايديقد جتلى ل
 

الروح، فهو اجلنة وهو دار و اجلسم ما بني  ذلك احلبيب بيين وبني إن
 األمان

 تدفق يف قليب م هنرا من احلبفإن  ،حيب له صفال أقدر على و  
 فسبحان الذي أخزى ريب اهلادي، هذه املنن منك اي ماف 

 األعادي
 

 واحدة ساعة   مل ختُل منها، إذ يف نعمك قل ة  ليس مثة 
وال أقدر على  عن حد العد واإلحصاء، خارج ك ورمحتكفضلإن  

 ك حق الشكرشكر 
 أخزىفسبحان الذي  ،ك اي ريب اهلادياملنن من ذهه فما 

 األعادي
 
 ، وأبي خدمة أفوز بكآيت إىل زقاقك ُسبلِمن أي  

اليت ميكن أن  تكميكن أن ُأجذ   هبا إليك، وإمنا ألوهياليت  بةاحملإمنا 
 أحرق هبا أاننييت



 

 

هذا  أخاره أي  ِسر ٍ ومن ذا الذي  ؟كيف أخار الناس ؟ما هي احملبة
 الوفاءالذي امسه 

 فاألفضل يل أن أذر  غباري؟ اهلوجاءريح كيف أخفي اآلن هذه ال
  فسبحان الذي أخزى األعاديفشتان بيننا وبني الدنيا املادية، 

 
ر نفسه أوال لكي حيظى إذا أراد أحد أن حيب ذلك املقدس، فليطه

  به
حيرتق هو  مندخل يف األحياء، و يملوت هو الذي اب من يرضى

  مواتالذي حييي األ
ال  افاذهبوا إىل فوق ألهن، اللغري أن يناهلَّن مثرة بعيدة املنال فأ اإهن
  يت إىل األسفلأت
 يف غوصإمنا يقتين تلك اللؤلؤة من ي؟ اابطن الباطن فمن أييت هب اإهن

   حبر العشق
مىت تعجبه إذ  لرمحة،ابله  يتجلى العبد الفناء  من حني يرى إنه 

  حرراألانينة والت
  فسبحان الذي أخزى األعاديلقد آتيتين هذه الثروة اي إهلي، 

 



 

 

وا واحبثوا عن املتاع ب  هُ  أال يف اجلشع وحب املال الفاين،تتمادون إالم  
  السماوي

اخلفية  ثقو هذه هي ال طول اآلمال واألماين،لإالم  هذا احلماس 
  الكثرية يف أنفسكم

  مىت يبقى املاء يف الغرابل؟ف، وصال ذلك احلبيب تيسر لكمي كيفف
لك الذي ال يبلى، 

ُ
  إناهتم وا ابمل

ُ
  زائالن فانيانلك واملال هذا امل

 قلو ال، وصممتم على ذلك يف يف غفلةقضون الشبا  ت
   ؟هل هذه هي احلياة مليًّا روامل تطيعوا هللا يف شيء أبدا، فك ِ 

  فسبحان الذي أخزى األعادي لقد هداين هللا إىل سبيله،
 
  الرمحة عليكم لتنزل لصدق واإلانبة سريعااب واحتل  توبوا و "

 القيامةيوم تذك ركم بس ق على رؤوسكم ساعة  حتل ِ إذ 
 األعادي فسبحان الذي أخزىهذا ما أخارين ريب،  
 
  م القرآنلقد أصا  املسلمني االحنطاط ملا نسوا تعالي 

  املسيح إىل السماء وا، ورفعرتا أانموا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف اللقد 
هذه  أرِتم قدو ، حبسب ذلك ِتامثر  نالواف هذه اإلساءةلقد ارتكبوا 

 رتْ ما أاإلساءة 



 

 

  لقد انداكم الر  مرة أخرى اآلن، لكي تفكروا يف عزة خري الارااي
فسبحان الذي أخزى  لقد هداان هللا تعاىل بنفسه إىل هذا السبيل،

  األعادي
 

 ذهب إىل أحد إذا مات ، نعمْ املوتى جيد السبيل إىلأَّن ألحد أن 
   املوتى حتما

  هللا بعيسى من األموات، وملاذا يكسر بنفسه ختم النبوة كمملاذا أيتي
اسم نا أحد ل رْ ذكُ يلأييت عيسى، ف مىت أتى أحد من األموات حىت

 هذاكواحد   ميت
 فسبحان الذي أخزى األعادين عل مكم هذا التعليم اخلاطئ، م  
 
احنلت املعماة وانكشف و د جاء الذي كانوا ينتظرونه ليال وهنارا، لق 

  األمر
  وأظهرت السماء كل العالمات، وأتت األرض بشكل الشهادات

  املعاداةذا الذي سيأتيكم بعد ذلك هيهات، اتقوا هللا واتركوا فمن 
  فسبحان الذي أخزى األعاديلقد أمسع هللا العامل   هذا اخلار ، 

 
  ، وقد أرى هللا تعاىل يوم العهداآلن لقد جاء مسيح العصر إىل الدنيا



 

 

 وجدين   حنيابلصحابة  ق  ، وحلاآلن مبارك  الذي آمن  ف
فسبحان  ،الساقي اخلمر نفسها اليت سقاها الصحابة مقد سقاه 

 األعادي الذي أخزى
 
 تنقصكم نعمة أي  فننه وألطافه، مبهللا  غمركملقد  

أرض احلرم بسبب ازدحام كة اآلن، وهي  عظَّمإن أرض قاداين م
 الناس

 ابستمرار، وقد احدود  ظهر األعداء تظهرإن عون هللا ونصرته 
 حسًدا

راحل إىل دار  هذا هو وقت التوحيد األمت ، والظلمُ  إن امسعوا،أال  
 عدمال
 األعادي فسبحان الذي أخزى، مقد رفع هللا تعاىل عرقلة الظالل
 

 (م 01 -  -1 جريدة احلكم ) 
  


