 -1مب ٌُ الخٕش؟
كلىب وؤمه ثبلخٕشَ ،وشٔذ أن وعمل الخٕش.
ٌٚىٕٕب ٔخزٍف فّ١ب ثٕٕ١ب فِ ٟؼٕ ٝاٌخ١س ٚف ٟطس٠مزٗ.
ِٚب ٠ظٕٗ أحدٔب خ١سًا ،لد ٠ساٖ غ١سٖ شسًا!!
فّب ٘ ٛاٌخ١س إ ًذا؟ ِٚب ِ٘ ٟمب١٠عٗ؟
لكٓ وحكم علىّ أْ عمىل ثؤوىً ٕ،ىشٔ ،ىجنىٓ أن ٔكىُن ٌىزا العمىل ٕ،ىشا ىٓ راتىًٕ،َ ،ىشا ىٓ
َسٕلتًٕ،َ ..شا ٓ ٌذ ًَ ،ثقذس اإلمكبن ٔكُن أٔضب ٕ،شا ٓ وتٕجتً.
ٚظننٕوبٚي أْ ٔزٕننبٚي ٘ننرٖ إٌمننبط ٚاحنندح فٛاحنندحٔٚ ،وٍٍٙننبٚ .ظنناإٌب اأٚي ٘ننِ ٛننب ِؼٕنن ٝأْ
٠ى ْٛاٌؼًّ خ١سًا ٓ ذارٗ!
َ ّ الُاقع أن كثٕشٔه -ثىًٕ طٕجخ -قذ ٔعملُن أعمبًل ٔظىُوٍب ٕ،شا ٌَّ .علّ عكى
سثمب تكُن ششا ،بلصب..

رلى

ً
ردًٌ١ل شائدًا ٠زٍفٗ٠ ٛ٘ٚ ،ظٓ ذٌنه خ١نسًا!! ِٚثنبي ذٌنه
ِثبي ذٌه اأة اٌر٠ ٞدًٌ اثٕٗ
أ٠ضًب اأة اٌر٠ ٞمع ٛػٍ ٝاثٕٗ لعٛح رجؼٍنٗ ٠لٍنت اٌوٕنبْ ِنٓ ِظندز بخنس زثّنب ٠من ٖ ٛإٌنٝ
االٔوسافٚ .لد ٠ظٓ ذٌه اأة أْ لعٛرٗ ٔٛع ِٓ اٌوصَ ٚاٌزسث١خ اٌظبٌوخِٚ .نٓ أِثٍنخ اٌنرٓ٠
٠ظٕ ْٛػٍّ ُٙخ١سًا  ٛ٘ٚشس ف ٟذارٗ ،أٌٚئه اٌر ٓ٠ػٕبُ٘ اٌع١د اٌّع١ح ثمٌ ٌٗٛزًلِ١نرٖ "رنىرٝ
ظبػخ ٠ظٓ فٙ١ب وً ِٓ ٠مزٍىُ أٔٗ ٠مدَ خدِخ هلل".
إن الىىىبي ٔختلنىىُن ٕمىىب ثٕىىىٍم ىىٓ معىىىّ الخٕىىشَٔ .ختلنىىُن ىىٓ كمٍىىم علىىّ ا عمىىب .
ً
ػّنًل ،ف١ؼجنت ثنٗ إٌنبض ّ٠ٚزدحٔٛنٗ،
َٔتىبقشُن ُ رل َٔتصبسعُنٚ .لند ٠ؼّنً أحندُ٘
٠ٚعننسف ْٛفننِ ٟدحننٗ ،ثّٕ١ننب ٠زضننب٠ك اٌننجؼ ِننٓ ٔفننط ٘ننرا اٌؼّننً اٌننرّ٠ ٞدحننٗ شًِل ٘ننُ.
٠ٚزٕبظس اٌفس٠مبْٚ ،وً ِّٕٙب ٠ا٠د ٚجٙنخ ٔظنسٖ ثى ٌنخ ٚثنسا٘٠ٚ ،ٓ١زن ٌٝٛاٌفس٠نك ا٢خنس اٌنس
ػٍٙ١ب ثى ٌخ ػىع١خ٠ٚ .جم ٝاٌوك حبئسًا ث٘ ٓ١االء ٘ٚاالء.
مه أجل ٌزا كبن علّ اإلوسبن أن ٔتمٍل َٔتشًََِ ،ل ٔتعجل ٓ كمً علّ ا مُس.
ػًّل٠ٚ ،وبٚي أْ ٠زىود ً
ثً ػٍ ٝاٌؼىط أ٠ضًب أْ ٠ؼًّ ً
أٚال ِٓ خ١س٠خ رظسفٗ ِٓٚ .أجً ٘را
أ٠ضب أٚجد هللا اٌّشن١سٚ ٓ٠ذ ٜٚاٌخجنسح ٚاٌفٙنُ ون الء فن ٟطس٠نك اٌو١نبح٘ٚ .ىنرا لنبي اٌىزنبة
اٌّمنندض "الىىزٔه ثىىش مششىىذ ٔسىىقأُن مثىىل أَسا الشىىجش"ٚ .أٚجنند هللا اٌّننسثٚ ٓ١اٌوىّننبء.

ٚجؼً ٘را أ٠ضًب فِ ٟعا١ٌٚخ اٌٛاٌدٚ ٓ٠اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌمب ح ٚبثبء االػزسافٚ ،ونً ِنٓ ٠ارّٕنْٛ
ػٍ ٝأػّبي اٌزٛػ١خ ٚاإلزشب .
َلكه ٔشتشط ٓ المششذ الزْ ٔذ الىىبي علىّ طشٔىل الخٕىش ،أن ٔكىُن ٌىُ ونسىً كٕمىب،
َصب ٕب ٓ سَ ً..
ٕ٠ٚجغ ٟأْ ٠ى٘ ْٛرا اٌّسشد ػّ١مًب ف ٟفٌ ،ّٗٙئًل ٠ضً غ١سٖ ِنٓ ح١ن ال ٠ندزٚ ٜال ٠مظند.
ٌٙٚرا اٌعجت ال ٠ظح أْ ٠عسع أحد ث لبِخ ٔفعٗ ػٍ٘ ٝدا٠نخ غ١نسٖ ،فمند لنبي ٠ؼمنٛة اٌسظنٛي
"ال رىٛٔٛا ِؼٍّ ٓ١وث١س٠ ٓ٠ب أخنٛر ،ٟإٔٔنب فن ٟأشن١بء وث١نسح ٔؼثنس جّ١ؼٕنب" ..حمًنب ِنب أطنؼت
اٌعملخ اٌز ٟرىرٔ ٝز١جخ أْ ٠زجٛأ أ ٞإٔعبْ ِعئ١ٌٛخ اإلزشب ف١ضن١غ غ١نسٌٖٙٚ ..نرا لنبي اٌعن١د
اٌّع١ح "أعمّ ٔقُد أعمّ ،كشٌمب ٔسقأبن ٓ نشح".
ٌرٌه وبْ وث١س ِٓ ا٢ثبء اٌّزٛاضؼ ٓ١ثمٍٛثٙ٠ ُٙسثِ ِٓ ْٛساوص اٌم١نب ح اٌسٚح١نخ ،شنبػسٓ٠
أٔ١ٌ ُٙعٛا ً
أً٘ل ٌٙبٚ ،خبئفٔ ِٓ ٓ١زبئجٙبٚ .ػبزف ٓ١أْ اٌشنخض اٌنر٠ ٞمن ٛغ١نسٖ فن ٟطس٠نك
ِنننب ،إٔ٠ ٚظنننح غ١نننسٖ ٔظننن١وخ ِؼٕ١نننٗ ،إّٔنننب ٔتحمىىىل أمىىىبئ ل مسىىىئُلٕخ وتىىىب تُجٍٕبتىىىً
َوصب حً٠ٚ ،ؼل ٝحعبثًب ػٓ ٔفنط ٘نرا اٌشنخض اٌنر ٞظنّغ ٔظن١وزٗٚ .لند ل١نً فن ٟذٌنه إْ
ٔفعًب راخر ػٛضًب ػٓ ٔفط.
فؼٍ ٝاإلٔعبْ حّٕ١ب ٠عزسشد أْ ٠دلك فن ٟاخز١نبز ِسشندٚ ،ٗ٠ال ٠عنّغ ٌىنً لنٛيٚ ،ال ٠جنسٜ
ٚزاء وً ٔظ١وخ ِّٙب وبْ لبئٍٙبٚ .أْ ٠زجغ اٌونك ٌٚن١ط إٌنبضٚ .وّنب لنبي ثلنسض اٌسظنٛي
"ٕ٠جغ ٟأْ ٠لبع هللا أوثس ِٓ إٌبض" .إذْ اٌخ١س ِسرجظ ثنبٌوكِٚ ،نسرجظ ثىنًلَ هللا إْ أحعنٓ
إٌبض فٚ ،ّٗٙإْ أحعٕٛا رفع١سٖٚ ،إْ ظبزٚا ٚزاء زٚحٗ ال حسفٗ.
إن كشئ ل ٌُ الحىل الخىبل
شٕئب آ،ش.

َ ،الخٕىش الخىبل

َ ،لكىه تنسىٕش الىىبي لكىشئ ل قىذ ٔكىُن

إْ وًلَ هللا ٠وزبج إٌ ٝضّ١س ح٠ ٟفٚ ،ّٗٙإٌ ٝلٍت ٔم٠ ٝدزونِٗٚ .نب أخلنس أْ ٔوند ونًلَ هللا
ثفّٕٙب اٌخبص!! ِٚنب أخلنس أْ ٔغزنس ثفّٕٙنب اٌخنبصٔٚ ،ظنٓ أٔنٗ اٌونك ٚال حنك غ١نسٖٚ ،أٔنٗ
اٌف ُٙاٌعٍٚ ُ١ال ف ُٙغ١سٖ!..
إن الزْ ٔشٔذ أن ٔعشف الخٕش ،علًٕ أن ٔتُاضع..
ً
ِوبٚال أْ ٠ظً ٚأْ ٠فٚ ..ُٙحّٕ١ب ٠عىي ،ػٍ١نٗ
٠زٛاضغ ف١عىي غ١سٖ٠ٚ ،مسأ ٠ٚجو ٠ٚزىًِ،
أْ ٠عننىي اٌننسٚح ٓ١١اٌّزٛاضننؼ ٓ١اٌننر٠ ٓ٠ىشننف ٌٙننُ هللا أظننسازٖٚ .ػٍ١ننٗ أْ ٠عننىي اٌوىّننبء
اٌفبّ٘ ٓ١ذ ٜٚاٌّؼسفخ اٌوم١م١خ ٚاإل زان اٌؼّ١كٚ .وّب لبي اٌشبػس
فخرٚا اٌؼٍُ ػٍ ٝأزثبثٗ

ٚاطٍجٛا اٌوىّخ ػٕد اٌوىّبء

ٌ ٛوٕب جّ١ؼًب ٔؼسف اٌخ١سِ ،ب وٕب ٔزخبطُ ِٚب وٕب ٔخزٍف ..ػٍٕ١ب إذْ  -فن ٟرٛاضنغ اٌمٍنت -
أْ ٔظٍ ٝوّب طٍ ٝا ٚإٌج ِٓ ٟلجً "علمىٓ ٔب سة طشق ٍ ،مىٓ سجل ".
إْ اٌظننًلح ثننًل شننه ٘ننٚ ٟظننٍ١خ أظبظنن١خ ٌّؼسفنخ اٌوننك ٚاٌخ١ننس ،فٙ١ننب ٚثٙننب ٠ىشننف هللا ٌٍٕننبض
اٌلس٠ك اٌعٍ ُ١اٌظو١ح.
ً
ظااال ٘ب ًِب
ٕ٘ٚب ٔعىي
ٌل الضمٕش ٌُ الحكم ٓ معش خ الخٕش؟ ٌَل وتجعً ثش وقبش؟
أج١ننت ٚألننٛي ٠جننت ػٍنن ٝاإلٔعننبْ أْ ٠ل١ننغ ضننّ١سٌٖٚ ،ىننٓ ٠جننت أ٠ضننب أْ ٠ىنن ْٛضننّ١سٖ
طبٌوًب .فٕٙبن ضّبئس روزبج إٌ٘ ٝدا٠خ .إْ اأخ اٌر ٞلزنً أخزنٗ فبػًنب ػنٓ اٌشنسف ،أ ٚاأخ
اٌر ٞلزً أخزٗ أٔٙب أزا د اٌصٚاج ثؼند شٚجٙنب اأٚي ..أٌنُ ٠ىنٓ ونً ِّٕٙنب ِعنزس٠ح اٌضنّ١س
ف ٟلزٍٗ أخزٗ (السأ ً
ِمبال بخس ػٓ ٘را اٌّٛضنٛع ٕ٘نب فنِٛ ٟلنغ اأٔجنب رىنًل فن ٟلعنُ اأظنئٍخ
ٚاٌّمبالد)؟! أٌُ ٠عس وً ِّٕٙب ػٍ٘ ٝد ِٓ ٜضّ١سٖٚ ،وبْ ضّ١سٖ ِس٠ضًب؟!
إْ اٌضّ١س ٠عزٕ١س ثبٌّؼسفخ ثبٌٛػظ ٚاٌزؼٍ ،ُ١ثبالظزسشب  ،ثبٌٕظح ،ثبٌمساءح ..فٍٕدا َٚػٍنٝ
وً ٘راٌ ،ى٠ ٟىٌٕ ْٛب ضّ١س طبٌح أِبَ هللا..
وىب كثٕشا مب وعمل عمش ثضمٕش مستشٔحَ ،اثقٕه أوً ٕ،ش!!..
ثم ٔتضح لىب ثعذ ٕه أوً كبن عمش ،بطئب!
ىىذئ علّ ٌزا العمل ،الزْ كبن ٔشٔحىب َٔنش ىب مه قجل.
ٚأِثبي ٘را اٌؼًّ لد ٠عّ ٝف ٟاٌسٚح١بد أح١بًٔب" خل١ئخ ج.."ًٙ
إن اإلوسبن الصبلح ٔىمىُ ُٔمىب ثعىذ ٔىُئ ىٓ معش تىً الشَ ٕىخٚ .ثٙنرا إٌّن٠ ٛعنزٕ١س ضنّ١سٖ
أوثس ،ف١ؼسف ِب ٌُ ٠ىٓ ٠ؼسفٗ٠ٚ ،دزن أػّبلًب ِٓ اٌخ١س ٌُ ٠ىٓ ٠دزوٙب ً
لجًل..
ٚزثّب ثؼ فضبئٍٗ اٌعبثمخ رزضح ٌٗ وىٔٙب ال شٟء ،ثً لند ٠عزظنغس ٔفعنٗ حّٕ١نب ونبْ ٠ز١نٗ
ثٙب فِ َٛ٠ ٟب!..
مه ٌىب كبن القذٔسُن متُاضعٕه ..وٍم كل ُٔئ ٔكشنُن ضآلخ النضب ل التىٓ جبٌىذَا مىه
أجلٍب صمىب طُٔش!..
َرل ثسجت ومُ ضمٕشٌم َشذح استىبستً ٓ معش خ الخٕش..
ٚاٌخ١س ٠سرجظ ثٕع١بٔٗ..

إر وىسّ الخٕش الزْ ونعلً ،مه شط اوشنبلىب ثبلسعٓ َساء ٕ،ش آ،ىش أعظىم مىىًٔ ،نس ٜإٔٔنب
ال ٔؼٍّٗ ٔوٓٚ ،إّٔب ٠ؼٍّٗ هللا ثٛاظلزٕبٚ .وبْ ّ٠ىٓ أْ ٠ؼٍّٗ ثٛاظلخ غ١سٔنبٌٚ ،نٛال أٔنٗ ِنٓ
رٛاضؼٗ ِٚوجزٗ شبء أْ ٠زُ ٘را اٌخ١س ػٍ ٝأ٠دٕ٠ب ،ػٍ ٝغ١س اظزومبق ِٕب ٌرٌه..
ٌٚىٓ ِب ٘ ٛاٌخ١س؟ ٚو١ف ٠ى ْٛخ١سًا ف ٟذارٗ؟ ٚفٚ ٟظٍ١زٗ؟ ٚف٘ ٟدفٗ؟ ٚفٔ ٟز١جزٗ؟
أسْ أوىىٓ قىذ طنىع معى ىىُ إطىبس ٌىزي الصىُسح ..التىٓ ٌ١زٕننب ٔعنزل١غ أْ ٔزىٍِٙنب فنِ ٟمننبي
بخس إْ أحجذ ٔؼّخ هللا ٚػشٕب..

