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 محفؾعة لكل مدمؼ ومدمسة والشذخ الظبع ق حقؾ
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 إىجاء

 إلى َمْغ أُغمقْت في وجِيِو األبػاب

ْت مشافح  هوكمَّسا أراد أْن يفتَح بابًا ُسجَّ

 وكمَّسا سار في شخيٍق أُغمقْت معابخه

 .ال تيأس؛ فالفتاح بيِجِه مفاتيح كل شيء

 أسِخْع وقْف عمى بابِو وسيشيسخ عميظ الخيخ.
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 إطاللة

حقق لو أمشياتو، ويُ  ،يحل لو مذكالتو خي بسرباح سح في شفػلتو بعزشا كان يحمعُ 

ا كبخنا واجيشا سَّ ، فمحيشحاك اشفػلتش شفػلية ساذجة وبخيئة كبخاءةِ  اولكشيا كانت أحالم

مكان في  ، والمرباح سحخي  في الحياة و ال يػججسشا أنَّ الػاقع برعابو وتحجياتو، وعمِ 

 المشالشحقق أح فدعيشا وىخولشا واجتيجنا ؛الكفاحالتعب و مجج واالجتياد و الػاقع سػى ل

ع حشا فما في رحمة كفاسقط مشَّ  اآلخخوالبعس  ،بعس ما نربػ إليو بالفعل حققشاف

 .رغع عطيع محاوالتشاالػصػل إليو ندتصع 

فمسا وصمشا إلى محصة القصار  األمشيات،بعس  أرىقتشا محاوالت المحاق بقصار  

كل مشافح يا فُدجَّت بإحكام انغالقُصجمشا وحاولشا فتح أبػابو أمام بعس أحالمشا 

 ادنا.أمل لمحرػل عمى ُمخ لع يعج ىشاك بارقة و  ما نربػ إليو،الػصػل إلى 

خنا أنَّ االجتياد والجج وحجىسا ال يكفيان    وحيغ وقفشا مع أنفدشا وقفة صادقة تحكَّ
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عغ أعطع ا غفمشقج نكػن  تحكخنا أنشا في رحمة كفاحشا تمظ تحقيق أحالمشا،ل    

غفمشا عغ المجػء الحقيقي قج نكػن و  -مفتاح الجعاء -ػصػل لؤلىجاف مفاتيح ال

 ل شيء.والرادق لسغ بيجه مفاتيح ك

ركشَّا إلى أنفدشا، واعتسجنا عمى األسباب وحجىا، ونديشا أنَّ نتعمق ِبخبِّ األسباب.  

 .نديشا أْن نميج بالجعاء، ونديشا أنَّ أصعب األقفال انغالقا مفاتيحيا بيج الفتَّاح

 أيزا معظ؟ فيل حجث نفذ الذيء، مع كثيخ مسغ أعخفيعو حجث ذلظ معي   

 كل األبػاب ولكشَّظ وججتيا  ِمغ أىجافظ، وشخقت ىل حاولت أْن ترل إلى ىجف

 مغمقة في وجيظ؟

اللتحاق بػضيفة تخجػىا، ثع سخعان ما ُصجمَت ببعس لغ قػة مِ  بكل ما أوتيتَ  سعيتَ 

 ؟االلتحاق بيا ِمغ العػائق التي تسشعظ

 يا ثقيمة عميظ؟ مازلت تذعخ أنَّ  ظُتفتح لظ أبػاب الصاعة ولكش أنْ تػد  

 ؟وال تجري كيف الثبات عمى شخيق اليجايةالتػبة ثع تشتكذ تديخ في شخيق  
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 ما استصعت؟ ظحاولت أْن تحفَظ كتاب هللا وسخَت في شخيق الحفظ ثع تػقفت ألنَّ  

 ظ مازلت تحبػ في الصخيق نحػتػد أْن ُتفتَح لظ أبػاب العمع وحدغ الفيع ولكشَّ 

 ىحه األبػاب وال تعخف كيف الػصػل؟ 

 ؟لظح ُفتتغمقة في وجيظ وتػد لػ س إليظ مُ أبػاب قمب أقخب الشا

وتخجػ لػ تحوقػا حالوة اإليسان  ،أبشاءك مشغسديغ في السعاصي رأيت تحدن كمسا

 ؟مثمسا حجث معظ

 ؟أبػاَب الذفاء في وجيظ وأغمق األشباءُ  السخُض  عميظ اشتجَّ مخضت و  

عس لظ ب تتحققَ  أنْ تخجػ أو  ،أو غيخىا ىحه السحغغ بعس إذا كشت تعاني مِ 

  -احاسع هللا الفتَّ إشاللة عمى  –فيا ىي ىجيتى إليظ التي شال غيابيا األمشيات 

 أنياِر خيخاِت ىحا االسع.في  فييا لشبحخ معا ؛رعابمغاليق ال ُتفتح عخف كيفلت

 في الجنيا واآلخخة. الخيخ  الدعادة  و  لي ولكؼ أبؾاب   يفتح   أسأل هللا الفتاح أن  
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 قتمتشى كمساتيا

 .معو فخحة عسخى  عشجما أحتزشو أحتزغُ  ، وبيجة نفدي،يخ قخة عيشيشفمي الرغ

 ،األحالم السقبمة تتخاءى أمام عيشيَّ  عيشيو، في قمبي كمسا نطخت فييتججد األمل 

 ل.يػمًا بعج يػم تكبخ األحالم وتشسػ بحور اآلما لسدتقبمو، أندج خيػط األمل

ت وأجسميا، ولكغ فجأة الذيػر األولى ِمغ عسخه ونحغ نعير أروع المحطاتسخ 

 تتحػل المحطات اليادئة إلى صخاخ صاخب يرجر مشو.

 ال أدري لساذا يرخخ ىكحا، ولساذا يتأوه وكأنَّو يحسل أوجاع الكػن كميا داخمو! 

 نيخول أنا وزوجي إلى الصبيب مدخعيغ ونحغ يمتيسشا الخػف.  

ء التحاليل يبجأ الصبيب في فحرو ثع سخعان ما نجور في دائخة مغمقة إلجخا

ثع  أحج بذيء وال يخبخني ،وأنا وشفمي في السدتذفى مخت أيام والفحػصات الصبية.

 برػت يتمػن  يخفس الصبيب رأسو ويقػل ليحالة شفمي لؤلسػأ؛ ف تتجىػر سخعان ما
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شفمظ مراب بتزخع في الكميتيغ، وفذل كمػي حاد،  :بمػن األسى واإلشفاق    

ال مجال س البػل وىػ عمى وشظ السػت، احتباوتدسع سخى في الجدج بدبب 

 عميظ بتدميع أمخك هلل. ..لعالجو

يخددىا قمبي ولدانى، أما عيشاي فخغسا عشى تحرفان  "إنا هلل وإنا إليو راجعػن "   

 .الجمػع، ويشفصخ القمب حدنا، وال أدري ماذا أفعل

الساء ، ويتسدق قمبي كمسا رأيت صغيخي وىػ محخوم ِمغ الخضاعة و يعترخني األلع

والصعام، أمػت حدنا كمسا رأيتو وىػ يجتسع عميو ألع الجػع وألع العصر وألع السخض 

 وىػ الحي لع يكسل عامو األول بعج!

 يأتي زوجي إلى السدتذفى ويدألشى بقمق بالغ: ماذا قال الصبيب اليػم؟                                

أقػل لو بابتدامو باىتة وأنا أشفق ساسظ، و لو، يميسشى هللا القػة فأت ال أدري ماذا أقػل

هللا أْن دع فقط اُ  ،بإذن هللا سيكػن كل شيء عمى ما يخامعميو مغ ىػل الرجمة: 

 يفتح لو أبػاب الذفاء.
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الجمػع أرى و  ،يشيار زوجييأتي الصبيب فيعخف زوجي ما حاولت مجارتو عشو،    

 .غ أجموأحاول التساسظ مِ فتشيسخ مغ عيشيو 

وأنا التي أحخقتشي نار الجمػع لداعات شػيمة قبل  يف ُحِبَدْت دمػع عيشىال أدري ك

 !يأتي زوجي لديارتي أنْ 

غ أجل العالج الحى لع أتخك زوجي وأحسل صغيخي وأعػد إلى بمجى في رحمة يائدة مِ 

أرضى  شاء أنْ ثنرحػني جسيعا بال استلقج  في الغخبة.يشرحشي بو جسيع األشباء 

قمبي  ولكغَّ  ،مػتونتطخ ْن أوأ ،في دوامة تجخيب األشباء شفميدخل أُ  بقزاء هللا وأالَّ 

 كان يتعمق بقػة الخجاء في هللا. فقج  لكمساتيع؛ لشرائحيع، ولع ُيشرت يدتجب لع

، الحابمة رضيعي أصصجم بشطخات عيشيِّ ، الخػفالحيخة و مسمػءة ب دوامةأبجأ في 

 بيتشايسؤل  الصفػلي الحي كان ضحكاتو وصػتيا أتحكخُ  ،صخخاتو الستػاصمةتقتمشى 

ِمغ ججيج بكل  دخمت بو السدتذفى في بمجي، وعادت رحمة الفحػصات الصبية .مخحاً 

  .وعحابيا متاعبيا وصجماتيا
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 شابة ُقجر لي أن تتابع حالة صغيخي فإذا بيا تقتمشى بكمساتيا حيغ قالت شبيبةجاءت 

الكميتيغ وفذل كمػي  و مراب بتزخع فيإنَّ قخيبا،  سيسػت بكل قدػة: شفمظ لي

 ، وضمَّت ُتعجد ما يعاني مشو دون رحسة أو رفق، ثع أكسمت بال مباالة:حاد

 لغ يسكشظِ  وبالصبعبالخارج، شفمظ ليذ لو عالج إال  ،شيئا لظِ  نفعلَ  لغ ندتصيع أنْ 

 انتطخي مػتو فميذ أمامظ سػى ذلظ.لحلظ بديػلة  ذلظ

 تذعخ بعسق عحابي!  يا إليي! كع ىي قاسية تمظ الصبيبة التي ال 

 مؤكج أنيا لع تعخف معشى اإلندانية ِمغ قبل! القمب.. كع ىي فطة

تذتج حالة  خيراتيع.، واختالف تذكمساتيعفي دوامة األشباء وقدػة  ِمغ ججيج درتُ 

يترمب  غ الحقغتعصي لو نػعًا مِ  ، ثعلتتابع حالتو أخخى  تأتي شبيبةابشى سػًء حيغ 

يشفصخ القمب ف يذيق شيقة مػت اه، ثع سخعان ماجدجه عمى أثخىا، وتجحظ عيش

 "ا إليو راجعػن ا هلل وإنِّ إنِّ " عسيق: حدن بأردد فأمخ هللا قج أتى  أنَّ وأضغُّ 

 .تخضى بقزاء هللا أشمب مشيا أنْ ف ،ترخخ أمي
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وماذا عداي أْن أفعل سػى أتساسظ ِمغ أجميا؛ ولكشى  ،يتسدق قمبي ويعترخه األلع 

ى وأنا أمػت ِمغ الجاخل؛ كي ال أزيج ألسيع ألسا وعحابيع أْن أتساسظ أمام أحبت

 عحابا؟!

ييخول األشباء ليقػمػا  ك أنَّو لع يدل عمى قيج الحياة.تتحخك عيشا رضيعي ونجر  جأةف

لشجاة صغيخي ِمغ السػت  دمػع الفخح ىي ال أعخف ىلو أبكي  بعسل إنعاش قمب لو.

 أم دمػع الحدن واأللع لسا يحجث لو.

 تتػالى الجعػات والتػسالتو  ،تشدكب الجمػع الخاجية ،إليو أتحللُ و  أدعػه ،هللالجأ إلى ا

 .فقط ال تجعو يتألع حكسظ عغ شيب خاشخ يا إليى قبمتُ  أردد بخجاء:.الخاشعة

 غ عيشي وتقػلانحجرت مِ  يائدة وتسدح دمعة ،تخبت عمى كتفيفتأتي عاممة الشطافة  

غ حالة ىشا كانت عمى وشظ السػت واآلن مِ كع وال تحدني؛ ف ال تخافي :لي بكل حشان

 سبحانو! ثع قالت برػت كمو يقيغ: ،أراىع يمعبػن وكأن شيئًا لع يكغ

ي ي ال ع غ ام  "                 يؼ   ُيح  م   =>" يذ و ى ي  ر 
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فانتبيت  ؛بعجما بجأ اليأس يتدمل خفية إلىَّ  غ األملمِ  السديجكمساتيا الحشػن  مشحتشى 

وأنَّ األمل في هللا ِمغ  ،أنَّ اليأس ليذ ِمغ سسات السؤمشيغ تُ تحكخ لحال قمبي و 

 مخاتب اليقيغ.

 أتعمق بحدغ الطغ باهلل أكثخ وأكثخ ثع أتعسق في األخح باألسباب. أصبحت

بجأت أتدمل خفية ِمغ السدتذفى كل مداء وشفمي عمى ذراعي؛ ألعخضو عمى كبار 

ُتغمق في األبػاب  ىيا ىي ولكغ حاولة يائدة لمتذبث بخيػط األمل،األشباء في م

 فكل مغ ذىبت إلييع يكخرون نفذ الكمسات السحبصة.وجيي مغ ججيج؛ 

في غزػن أيام قميمة شفت عمى العجيج ِمغ األشباء في أماكغ مختمفة في كبخى 

 العيادات وصغارىا ولكغ دون ججوى فكل األبػاب أحكست إغالقيا في وجيي.

وأتدمل خفية لكي ال يعخف أحجىع أنشي خخجت  أعػد في ضالم الميل إلى السدتذفى

رحمة يػمية يكتشفيا الخػف والححر والتعخض  بصفمي خارج حجود السدتذفى.

 سدتذفى في جػف الميل.وحجي إلى اللمسزايقات الميمية وأنا عائجة 
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في جػف الميل ووسط ىحا األلع وىحا العحاب أرى بذائخ الخضا واليقيغ في هللا و   

وىشاك في  ،فأكثخ ِمغ اإللحاح في دعائي ؛قمبي أكثخ داخل تتػغلوحدغ الطغ بو 

ليرعجا  وػاتتتعانق دعػاتي ودعف ؛تبتيل دعػات زوجي إلى هللا البمجة األخخى كانت

 بخزػع وذل وخذػع وكمشا يقيغ في هللا وحدغ رجاء. نجعػ هللا معا إلى الدساء،

جخى يُ ، و إلى غخفة األشعة يأخحهثع  ،شاب حجيث التخخج يخى حالة ابشي يأتي شبيب

 .ذفى باذن هللا: ال تقمقي سيُ شجيج بعصف يبتدع ويقػلثع لو بعس الفحػصات 

  !أنطخ إليو بخيبة وشظ

 ُيصسئغ قمبي بكمسات شيبة، ويتابع حالة شفمي باىتسام وضسيخ يقظ وقمب حي.

 .في غزػن أيام تعػد إليو ابتدامة الحياة بأمخ هللا، ثع تتحدغ حالة شفمي

ومع الػقت  ،كان نػعًا ما كسا يعػدىػ شفمي يا ف ؛أسجج هلل شكخا، و فخحا قمبي فقيخ

 حيغ قال:صجق هللا  ..غ ىحا الجاء العزالذفى مِ يُ 

ي ع ش ِّي ب اد  أ ل ػ  ع  " "و إ ذ ا س  ع ان  اع  إ ذ ا د  ؾ ة  الجَّ ع  يُب د   ;=6 -البقخة ف إ ن ِّي ق خ يب  ۖ ُأج 



 
 
 

 

15 

ػا أمام قمبي أبػاب األمل في الذفاء ولكشيع لع يغمقػا    قتمػني بكمساتيع، وأغمق لقج  

 أبػاب الخجاء وأبػاب اليقيغ في هللا .

حيغ تعمَّق قمبي باألشباء أُغمقت جسيع األبػاب، وحيغ الذ القمب بالفتاح فتح لشا 

ُفتحت أبػاب الذفاء عمى يج شبيب صغيخ مازال في فتخة التجريب أمَّا  أبػاب الذفاء.

يع أبػاب فيع حالة شفمي رغع أنشا باء واالستذارييغ فقج أُغمقت أمام عقػلكبار األش

 عمسشا فيسا بعج أنَّ الحالة كان عالجيا في البجاية أيدخ ما يكػن! 

سبحانو الفتاح حيغ ُتغمق أبػاب الذفاء في وجػىشا، وُيدرع اليأس في قمػبشا ال يتخكشا 

 !ولصفل يفتح لشا األبػاب بكل رحسة وحجنا ب

، ويتعمق القمب بو دون غيخه تتغيخ ُمجخيات اليقيغ فيو ، ويذتجالطغيغ نحدغ بو ح

 األمػر، وُتفتح السغاليق، وتتدع دائخة الفخج حتى يبجو الكخب وكأنَّو ال شيء!

افتح أبؾاب الذفاء لكل  ذات يؾم الميؼ يا فتاح كسا فتحت أبؾاب الذفاء لظفمي

ارزقشا حدؽ الغؽ بػ ، و قات األلؼحؾلو حم لسخض، واستحكستمخيض نال مشو ا

 وحدؽ اليقيؽ فيػ وحدؽ المجؾء إليػ.
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 إشخاقة                                    

 

 ميسا أخبخك األشباء أنَّو ال أمل لظ في الذفاء

 ميسا أخبخوك أنَّ حالتظ مدتعرية وليذ ليا دواء

 يحخكو هللا كيف يذاء.ال تمتفت لكمساتيع؛ فإنسا ىع مجخد سبب  ميسا أغمقػا األبػاب

 ال تعمق قمبظ بغيخ هللا.

 دع بقمب مبتيل وخاشع وقل لو بتزخع وخزػع:بالفتاح وقف عمى بابو واُ  ُلحْ  

 يا فتاح، مخيض وقف عمى بابػ وقج ُأغمقت جسيع األبؾاب في وجيو

 .بابػ دونو فال تغمق

 يا فتاح افتح لي أبؾاب الذفاء إنَّػ عمى كل شيء قجيخ.
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 أبؾاب الذفاء سُتفتح قخيبا فانتغخ                     

 

شخح ثقتيا في نفديا وفي و ِمغ مخض أرَّقيا نفديا،  لدشػات شػال صجيقة عانتلي  

أنػثتيا أرضا. حاولت بذتى الصخق أْن تجج لسخضيا عالجا ولكغ دون ججوى؛ فكمسا 

 !جخَّبت دواء ازداد الجاء داءً 

 فقج باتت عمى يقيغ أنَّو ما ِمغ أمل لمذفاء.انتابيا اليأس، وتػقفت عغ العالج؛ 

اشتجَّ عمييا األمخ فصخقت باب الفتاح بعج أْن تعخفت عمى معاني ىحا االسع العطيع 

 فبجأت تجعػ وتجعػ وتمح في الجعاء.

استثسخت السػاسع الجيشية فيا ىػ رمزان يأتي ليكػن الجعاء بالذفاء ِمغ ىحا السخض 

ػم عخفة يأتي لتكثف فيو الجعاء وتديج ِمغ التزخع في أوائل أدعيتيا، وىا ىػ ي

 واالبتيال إلى ربيا.
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 عمى باليا، فإذا بيا تدتخد عافيتيا.الفتاح بابا لمعالج لع يخصخ  فجأة يفتح ليا   

ل ضالم اليأس داخل قمبيا إلى شاقة نػر تشذخ الدعادة في حياتيا وكيف ال وقج   تحػَّ

 تأتييا فتحرل عمى ما شمبت وفػق ما شمبت! دعت الفتاح برجق فإذا بفتػحاتو 

 فيل نصخق باب الفتاح بقمب صادق حتى تأتيشا الفتػحات الخبانية؟

 ىل ُنمقي باليأس جانبا ونتعمق باألمل في هللا وحدغ الطغ بو؟

 

 اح ال ُيعجده شيء.فالفتَّ  ؛ميسا بجا مخضػ بال أمل لمذفاء مشو ال تفقج األمل

 ؾانيؽ الكؾن فكؽ معو ُتفتح لػ أبؾاب الخيخ.غيخ قاح بإرادتو تتالفتَّ 
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 بارقة أمل

 

 شتج السخض وبمغ األلع مجاه، وانتذخ الػىغ في الجدج حتى حػاه؟ا

فكل لحطة ألع وكل تشييجة مخض حدشات ُتكتب، وسيئات ُتسحى، ودرجات  ؛ال تحدن 

 .ُتخفع

 ظ ُمحيتغ كتابفكل دمعة ُذرفت، وكل شكػى ُحبدت أماميا خصايا مِ  ؛ال تجدع

فيشيئا لظ ُشيخ ُرِزقَتو، وأجخ اكتدبتو، ودعاء دعػتو وقخيبا تخى ثسختو؛ فسغ ُألِيع 

 .الجعاء نال بخكة إجابتو

غ تغمغل السخض ال تيأس مغ الذفاء ففي دعاء أيػب عميو الدالم شاقة أمل لكل مَ 

 ذاه.. فقط ردد بيقيغ ورجاء: أفي جدجه واشتج 

خُّ  ش ي  الزُّ س يؽ  و   "أ ن ِّي م دَّ ُؼ الخَّاح  ح   "أ نت  أ ر 

 

 



 
 
 

 

20 

 مفاتيح الذفاء

داووا مخضاكع بالرجقة وصية الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص لشا، رسالة حب ورحسة أرسميا لشا، ىجية 

 ،لة ما فيياميسا كان ضآخدائشظ  حيغ تسخض افتحلحلظ  ؛تقخبشا ِمغ شفاء أمخاضشا

فتح أبػاب الرجقات فتح هللا لو ، فسغ أخخج مشيا بشية الذفاء وانتطخ ثسخة العصاء

 .باب الذفاء مغ أصعب األمخاض

 .ساىع في سقيا الساء؛ فدقيا الساء مغ أفزل الرجقات كسا أخبخنا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

أشعع الصعام لعطيع فزمو وعطع أجخه، وشجة احتياج الفقيخ إليو، أشعع الصعام 

ى ذلظ ِمغ حال أىل الشار فيا ىع فالجػع يشغز عمى اإلندان حياتو، وليذ أدل عم

رغع كل ما فييع ِمغ عشاء وما يحاوشيع مغ أىػال إالَّ أنيع لع يشديع العحاب أمخ 

عصذيع وجػعيع فإذا بيع يشادون أىل الجشة بحال ذليل أْن يفيزػا عمييع ِمغ الساء 

 أو مسا رزقيع هللا.

شَّة  أ ن  " اب  ال ج  ح  اُب الشَّار  أ ص  ح  ٰى أ ص  ن اد  ُ ۚ  و  ز ق ُكُؼ َّللاَّ ش ا م ؽ  ال س اء  أ و  م سَّا ر  م ي  أ ف يُزؾا ع 

م ى ال ك اف خ يؽ   م ُيس ا ع  خَّ  5:-األعخاف "ق اُلؾا إ نَّ َّللاَّ  ح 
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الخيخ  الجعاء باسع هللا الفتاح، وأخخج الرجقات بشية الذفاء، وانتطخِمغ  أكثخ  

يغ بالعصاء، ووقف قمبو عمى باب القادم؛ فمغ يخحل هللا إندانا فاض عمى السحتاج

 الفتاح متعمقا بحدغ الخجاء. 

لغ يخحل هللا َمغ عصف عمى السداكيغ، وخفف ما بيع ِمغ أنيغ، وجبخ كدخ قمػبيع، 

وفخج عشيع كخباتيع، فسغ فتح باب الخيخ لعباد هللا فتح لو الفتاح أروع األبػاب فإنَّسا 

 الجداء ِمغ جشذ العسل.

 

تاجيؽ، وافتح لشا أبؾاب عؾنػ لسج يج العؾن لمسح األبؾابلشا  الميؼ يا فتاح افتح

 فشحؽ في فيؾضات فتحػ راغبيؽ.
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 مفتاح الُكخبات

 

 مثل ىع الزياع وسط ضمسات البحار؟ ىل ىشاك ىع  

 ك السفتخسة بذخاستيا.لع تبتمعظ األمػاج بقدػتيا ستبتمعظ األسسا إنْ 

قا في ضمسات بصغ الحػت، تدبح في بالفعل لتجج نفدظ غار  حجث ذلظإذا ماذا لػ  

وكيف ذلظ وأنت في ىحا الحال  ،وال مجال لظ لمتعمق بحبال األمل تكػيشو الجاخمي

 !السخوع

 وضمسات؟! تحيصيا ضمساتكيف ذلظ وأنت في ضمسات 

 ؟ُتخى كيف حال قمبظتخيل اآلن نفدظ في بصغ الحػت، 

 ىل يستمكظ الخػف والفدع والخعب؟

 تمػن الكػن كمو بمػن الطالم؟ي ىل تذعخ بإحداس أنْ 

 تفكخ؟ أنْ  ىل تدتصيع تخى أو تدسع أو تتشفذ، بل ىل تدتصيع حقا أنْ 
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 تحاوشظ؟بقبحيا  الساضي ، وأخحت أخصاء تياجسظ الحكخيات ىل بجأت 

 ؟كل ذلظ صار ماثال أمام ذاكختظ حق هللا تقريخك فيو  ومعاصيظذنػبظ 

 ؟مدار أفعالظ  في الحياة خلتغيَّ  تػد لػ عاد بظ الدمغ إلى الػراء 

خى بأي مفتاح تُ  ،معظ بالفعل السػقف قج حجثلػ كان ىحا ، وسل نفدظ قميالفكخ 

 سُتفتح لظ أبػاب ىحه األزمة لتخخج مشيا سالسا؟

حيغ  –عميو الدالم  –و نفذ السفتاح الحي استخجمو يػنذ أعمع جيجا أنظ تعخف أنَّ 

  :ة واإلنابة والخجاءالتقسو الحػت فطل يخدد وقمبو يسمؤه التػب

 "ال إلو إال أنت سبحانػ إنى كشت مؽ الغالسيؽ"

  .تذعخ أريجك أنْ  يلكشظ تعخف و أعمع أنَّ 

مت مغ التقسو الحػت، ومغ عاش في بخاثغ ىحه األزمة التي حُ ىل تذعخ بإحداس 

 ببخكة ىحا الجعاء العطيع رغع خصػرتيا وصعػبتيا؟

فدعة عميظ بيحا الجعاء الحي لكخبات السُ يا صاحب األزمات الُسجيجة، ويا صاحب ا

 دعاءه، ولع يخيب فيو رجاءه. استجاب هللا مؤمغ قط إال وقجما دعا بو 
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 أنت حائخ ىكحا؟! عَ لِ يا صاحب األزمات السدتعرية   

 ؟!لساذا تتخبط في ضمسات أزمتظ 

 ا لؤلزمات السفجعة؟!ألع يسشحظ هللا مفتاحا عطيس 

 يغ:ىيا ردد اآلن بكل إيسان ويق

 "ال إلو إال أنت سبحانػ إني كشت مؽ الغالسيؽ"

غ مَ  ؛ فيحا وعجتجج الفخج بإذن هللاوسعشيا ال تفتخ .. رددىا بيقغ وحدغ ضغ في هللا

 ال يشصق عغ اليػى 

قال? " دعؾة ذي الشؾن إذ ىؾ  ملسو هيلع هللا ىلصعؽ سعج بؽ أبي وقاص رضي هللا عشو عؽ الشبي 

ت سبحانػ إني كشت مؽ الغالسيؽ لؼ يجع بيا مدمؼ في بظؽ الحؾت ال إلو إال أن

 ح رواه احسج والتخمحي وصححو األلبانيحجيث صحيربو في شيء قط اال استجاب لو " 

 تميج ألدشتشا بيحا الجعاء هللا عد وجل عمَّسشا أنْ فقج عمسشا  ؛ستجج الفخج بإذن هللانعع  

 :اءت اإلجابة الخبانية سخيعايػنذ دعا بو فج حيغ أخبخنا أنَّ  وقت الكخبات واألزمات
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ٰى ف ي الغُُّمس ات  أ ن الَّ إ لٰ و  إ الَّ  "    و  ف ش اد  م ي  ر  ع  ج  ًبا ف غ ؽَّ أ ن لَّؽ نَّق  ذ ا الشُّؾن  إ ذ ذَّى ب  ُمغ اض  و 

ان ػ  إ نِّ ي  يؽ  أ نت  ُسب ح  ي  ُكشُت م ؽ  الغَّال س  ل ػ  ُنشج  حٰ  ك  ش اُه م ؽ  ال غ ؼِّ  ۚ و  ي  ن جَّ ش ا ل ُو و  ب  ت ج  ف اس 

ش يؽ   م   >=األنبياء  "ال ُسؤ 

 انطخ كيف جاءت اإلجابة سخيعة بفزل ىحا الجعاء العجيب!

وستجج ِمغ ثساره اجعل ىحا الجعاء صجيقظ في الكخبات، وأنيدظ في السمسات، 

 غ فيكػن.يات أمػرك بأمخ َمغ يقػل لمذيء كب، ستتغيخ مجخ العجب العجا

بجأ في االشسئشان، وثػرات الحدن واليع  قج وستجج قمبظ ؛أكثخ مشوو  عشو،ال تفتخ 

 ستجج مرفاة قمبظ قج تفمتت مشيا اليسػم والغسػم.دكػن، بجأت في ال

ت والسمسات امشح قمبظ فخصة الخاحة واألمان، والدكيشة واالشسئشان مع مفتاح الكخبا

 غ الطمسات.ومخخج السؤمشيغ مِ 

 ال إلو إال أنت سبحانػ إني كشت مؽ الغالسيؽ""

 

 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya87.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya87.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya87.html
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 حجث معي بالفعل

قػتي  انيياربأزمة عاصفة في حياتي، شعخت معيا ب مخرتُ  فتخة مغ الفتخاتفي 

شال زمغ ىحه  حصع قمبي،وعسق السعاناة تُ  دية، شعخت بألع الطمع يعترخ نفدي،الشف

وُقرع الطيخ، وُخحلت الشفذ، وأغمقت كل فاض بي، وشفح الكيل،  األزمة حتى

 بل ما عاد في الشفذ رمق يخيج محاولة فتح ىحه األبػاب. األبػاب،

ماذا أفعل تجاه ىحه  وتخبصت مذاعخي وأفكاري وخصػاتي، ولع أدرِ بمغ الكخب مجاه، 

شعاع نػر يختخق ثع فجأة رأيت ُسحصسة لكل معاني اليجوء الشفدي واألمان، األزمة ال

 غ اسع هللا الفتاح؟!: أيغ أنت مِ بتعجب شجيج يدألشىوقمبي بخفق، و  عقمي

 ؟!"أنت سبحانظ إني كشت ِمغ الطالسيغ ال إلو إال"غ دعػة نبي هللا يػنذ أيغ أنت مِ 

 يفتح لي بابا لفظ ىحا الكخب. سججت هلل، وبكيت، ودعػتو باسسو الفتاح أنْ 

ذعخت ف كثيخا، الرالة عمى الشبيىػ و ىحا الحكخ  وجمدت أردد ،التيأنتييت مغ ص

 ججيج بساء الحياة.مغ خت وكأن القمب ارتػى بخاحة عجيبة، وىجوء نفدي وسكيشة، شع
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بجأت قج بذائخ األمل  ىي ، ثع ىازارتشي قػة في الشفذ اعتختشي، وحكسة في العقل   

وقج تحػلت  اليػم إالوهللا ما انتيى ىحا عمى صحخاء أزمتى، ف الخقيقة تدقط أمصارىا

سا يخجػ ويتسشى قج زال، والقمب لِ في دقائق  والكخب  ،الرحخاء إلى بداتيغ خزخاء

 سا أعطع فتحظ يا فتاح!ف ،قج نال

سكاكيغ و مدقت إذا كان قمبظ قج فييا يا صاحب اليع الكبيخ، وصاحب الجخح العطيع

و إال أنت سبحانظ إني األحدان قع بحياكتو بحبال االستعانة بالخحسغ، وردد:" ال إل

ومالذ  و لغ يتخكظ وحجك؛ فيػ نريخ السكخوبيغ،وثق أنَّ  كشت مغ الطالسيغ"،

 "وما كان ربظ ندياقػلو عد وجل: " وضع نرب عيشيظ دوما، الحائخيغ

تحكخ أنَّ َمغ أخخج يػنذ مغ ضمسات بصغ الحػت  قادر عمى أْن يخخجظ ِمغ  

 ضمسات حدنظ وىسظ وغسظ.

يأتيظ الفخج  ؛وكثخة ذكخه بيحا الجعاء ، يػنذ في شجة تعمقو باهللكغ كشبي هللافقط  

 ِمغ حيث ال تحتدب بإذن هللا.
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 مفتاح األمان واالطسئشان

 

يتعامل مع  ا أنْ اإلندان فإمَّ  اُيراب بيمغ االبتالءات العطيسة التي  الخػف ابتالء

شو فتزيع حياتو ع في بخاثا أن يدتدمع لو ويقوإمَّ  ،السدمع وذكاءِ  بفصشةِ  ىحا االبتالء

 وىػ تائو في صحخاء القمق والتػجذ والتخقب.

تأكل  قج يبػب عاصفةحيغ يزيع األمان وتتدارع دقات القمب معمشة حالة الصػارئ ل

 .هللا ونعع الػكيل ظ بحدبشا، تسدَّ ظ بسفتاح األمانواليابذ تسدَّ  األخزخ

 !الذفاء كل فيو ذكخ ،ءولكشيا دوا هللا ونعع الػكيل كمسة حدبشا

 .دواء لمسيسػميغ، وعجل لمسطمػميغ حدبشا هللا ونعع الػكيل

غ سيام غ جخيح مِ كع مغ لجيغ لمحدن والطمع ذاق تخياقيا فكانت لو خيخ دواء، وكع مِ 

 !هللا عميو بالذفاء لدانو وقمبو فسغَّ  اقدػة البذخ ليج بي

    حانية تخبت عمى قمػب  دكب في القمب نيخا مغ أنيار اليقيغ، ولسداتيا كمسات تَ إنَّ 

 .أنيكتيا جخاح الدشيغ
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 ي األزمات، والحافطة في السمسات.إنيا الُسشجية ف  

غ الغخق في بحخ ا نجا مِ يفسغ كان حديشا أو مطمػما وركب في ؛دفيشة نػحكىي  

غ أعخض عشيا ونأى فقج كتب عمى نفدو البقاء في ضمسات اليسػم، ومَ الخػف و 

 .الغسػم

ليجايا، وأجدل لشا أفزل ىجايا الخحسغ؛ فالحسج هلل الحي مشحشا أعطع ا غإنيا ىجية مِ 

سشا خيخ ما نقػل إذا ضافت بشا الجروب، وإذا ألست بشا غ عمَّ سبحان مَ  ،العصايا

 .الخصػب

 ،وقاليا الخائفػن فرارت ليع حرشا وأمانا، قاليا إبخاىيع فرارت الشار بخدا وسالما

فيا كل قمب استحكست عميو حمقات ؛  وحشاناوقاليا السطمػمػن فرارت ليع عجال

 ،ظ بيا فيي حرغ حريغ، وصجيق أميغاألحدان، وىخبت مشو ندسات األمان، عمي

 .وحقػق قائميا عشج هللا مرػنة نتيجتيا مزسػنة ،مفعػليا ال يخيب

 .يا قارب نجاة فاجعميا لظ أسمػب حياةإنَّ 

 .عبق نديع الشيار وح تتشفذقمب باألنػار، وتجعل الخ يا كمسات تذخق عمى الإنَّ 
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ولييجأ قمبظ، فحتسا حيغ تقػليا برجق فأرح نفدظ، وأىجخ يأسظ، ولتقخ عيشظ،    

سيتالشى ىسظ، ويحوب غسظ؛ ألن الحي يعجك بالشرخ ىػ هللا فثق في وعج  ويقيغ

 :ربظ؛ فيػ الحق، وقػلو الحق، ووعجه الحق، وسبحانو ىػ القائل

 

يؽ  ق ال  ل ُيُؼ الشَّ " ُبش ا الَّح  د  ق اُلؾا  ح  ُىؼ  إ يس انًا و  ُىؼ  ف د اد  ؾ  ذ  س ُعؾا  ل ُكؼ  ف اخ  اُس إ نَّ الشَّاس  ق ج  ج 

ؾ ان  َّللاِّ   ُيؼ  ُسؾء  و اتَّب ُعؾا  ر ض  د  د  ٍل لَّؼ  ي س  ف ز  م ُبؾا  ب ش ع س ٍة مِّ ؽ  َّللاِّ  و  ك يُل ف انق  ن ع ؼ  ال ؾ  ُ و   َّللاِّ

يؼٍ  ٍل ع غ  ُ ُذو ف ز  َّللاِّ  8>6ال عسخان  "و 

غ كأس األمان؛ تخبت عمى قمػبيع وتدقييع مِ  ..حدبشا هللا ونعع الػكيل مالذ الخائفيغ

الشاس قج  ف وتحكخ "الحيغ قال ليع الشاس إنَّ غ حاوشتظ أمػاج الخػ فتسدظ بيا يا مَ 

 لكع فاخذػىع"جسعػا 

 "يلحدبشا هللا  ونعع الػك"تحكخ أنيع تعمقت قمػبيع باهلل فخددوا بإيسان: 

ت عمييع نعع هللا حمَّ  ؛وتيقغ بيا العقلبرجق، رددىا المدان آمغ بيا القمب، و  افمسَّ 

 يسديع بدػء،  بدػر حريغ فسا استصاع أحج أنْ اىع وحس ،عد وجل وفزمو
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ىاربا، مشكدا الخأس خائبا يختخق أسػار أمشيع بل فخ  استصاع الخػف أنْ  وما   

 حدبشا هللا ونعع الػكيل.ليذ لي مكان في بدتان امتؤل ب :ومخددا

كل عػامل الخػف لت وحػَّ ، لت الشار بخدا وسالماخت قػانيغ الكػن فحػَّ حدبشا هللا غيَّ 

 عشػانا.تسدظ بيا واجعميا لظ في وقت الخػف .تشل فخجا وسالما.فتسدظ بيا  ؛أمانا
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 أزل ىسػ في لحغات

 

يا أنيا دار كبج وعشاء، يقة الجنالحياة يدخ وعدخ، رخاء وججب، سعادة وىشاء وحق

 9-"لقج خمقشا اإلندان في كبج"  البمج يقػل هللا عد وجل: 

فيل فارقتظ  ا ليا مفارقػن أو ىي لشا مفارقة،ا كان حجع الشعع التي نتشعع فييا فإنشأيَّ 

 إحجى الشعع فذعخت بالحدن واليأس؟

 غع؟ ن الكػن في عيشيظ بمػن الطالم ِمغ شجة ما يعتخيظ ِمغ ىع و ىل تمػَّ 

 !، ولساذا كل ىحا اليأس؟لساذا كل ىحا الجدع

 لجيظ رب فتاح بيجه مفاتيح كل شيء؟!عتقج أنَّ مغاليق أمخك لغ تُفتح بيشسا لساذا ت 

ألنيا تثق في  ؛ت حمقات الذجةبشا في فتح الفتاح لدعجت كمسا ضاقوهللا لػ وثقت قمػ 

 أنَّ أشج لحطات الميل سػادا قػل هللا عد وجل: "إنَّ مع العدخ يدخا " وألنَّيا تعمع 
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 ىي المحطة التي يػلج مغ رحسيا فجخ األمل.   

 ال تجدع فكمسا اشتج الزيق اقتخب االتداع، وكمسا زاد اليع اقتخب الفخج

 يقػل الذافعي:

شج  َّللا   م شيا الس خخ جُ                ل ُخبَّ ناز ل ٍة ي زيُق ل يا الف تى  ذ رعًا و ع   
م قاُتياضاق ت ف م سِّا  س ت ح  ُكشُت أ ُعشُّيا ال ُتفخ جُ             ا ست حك  ت و  ُفخ ج   

 
 

وتديصخ عميظ الغسػم وتذعخ أنظ ضممت الصخيق وتيت في  ،حيغ تعتخيظ اليسػم

 متاىات الحنػب تعمَّع كيف تدتسصخ رحسات هللا بالرالة عمى حبيبو السرصفى.

ع ٍب رضي هللا عشو ق ال ?  ع ؽ  ُأب ي ِّ  م ي ػ  ُقم تُ ب ؽ  ك  ة  ع  ال  ث ُخ الرَّ ُسؾل  َّللاَّ  إ ن ِّي ُأك  ? ي ا ر 

ع   ال  ف ك ؼ  أ ج  ت ي؟ ف ق  ال  ت  ُل ل ػ  م ؽ  ص  ئ  ت  ُخُبع ؟ ق ال  . ق ال  ُقم ُت ال? م ا ش  ت  ف إ ن  ز د  ئ  ? م ا ش 

ي خ   ؟ ق ال  ل ػ  ف ُيؾ  خ  ف  ت  ف  . ُقم ُت الش ِّر  ئ  ي  ? م ا ش  ت  ف ُيؾ  خ  ُقم ُت  . ق ال  خ  ل ػ  إ ن  ز د 

؟ ق ال   ت  ف  ف الثُُّمث ي ؽ  ئ  ي خ  ل ػ  ? م ا ش  ت  ف ُيؾ  خ  ا. ُقم ُت إ ن  ز د  ت ي ُكمَّي  ال  ع ُل ل ػ  ص   ؟أ ج 

ف ى ق ال       ُبػ? إ ًذا ُتك  ُخ ل ػ  ذ ن  ُيغ ف  يح  قال التخمحي"  .ى سَّػ  و  ح  ؽ  ص  د  يث  ح  ج    . ?ح 
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يو باإلكثار مغ الرالة عميو تػجيو لعامة السدمسيغ لحا تػجيو الشبي صمى هللا عم   

 يتظ لحخب اليسػم الذخسة التي تدتقػي عميظ بيجساتيا.تسدظ بيحا الجرع في مػاج

 تسدظ بيحا الجرع القػى في التخمز مغ آثار الحنػب التي ُتمصخ القمب بجنديا.

 عمَّياوإليظ ىحه القرة ظ مغ أمخ دنياك وآخختظ، تسدظ بيحا الجرع ليكفيظ هللا ما أىسَّ 

تكػن شاقة دافعة لظ عمى مرادقة الرالة عمى الشبي، وعجم التخمي عشيا في وقت 

 اشتجاد اليسػم واألحدان.

نَّو أجخى عسمية قمب مفتػح، أ صالح السغامدي في تدجيل صػتي لو:  يقػل الذيخ

نَّ ىشاك دما ػا أوفي اليػم التالي لمعسميمة وأثشاء تفقج األشباء ألحػال السخضى اكتذف

غخفة العسميات وفتح القمب  و، وأنَّو البج ِمغ دخػلالذيخ  قمبمتجسجا متجسعا عمى 

ولكشو نصق الذيادة، وأومأ  -كسا يقػل- مخة أخخى. ندل الخبخ عمى الذيخ كالراعقة

لؤلشباء بخأسو بالسػافقة عمى إجخاء العسمية ِمغ ججيج، وبجأ االستعجاد لمجخػل لغخفة 

 اليع يحاوشو إذا بإحجى السسخضات تقػل لو: كان ت، وبيشسا العسميا
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فخدد الذيخ الرالة عمى الشبي بذكل تمقائي؛ فإذا  صل عمى الشبي وىي ُتفخج""    

إذ باألشباء باألجيدة تتغيخ، وإذا بالجم الستجسع حػل القمب يعػد إلى حالو الصبيعي، و 

يج أن نشجده لظ ونخمرظ مشو، ما كشا نخ يتعجبػن ويقػلػن لمذيخ:" يا شيخ صالح 

 أنجده هللا لظ."

 سبحان هللا!

بالرالة عمى الشبي غيَّخ هللا الحال الرعب إلى خيخ حال، فميت كل ميسػم  

ومكخوب يتسدظ بحبال الرالة عمى الشبي ومؤكج أنَّو سيخى في أمخه العجب العجاب 

 بإذن هللا.

ت  عمى إبخاىيؼ وعمى آل إبخاىيؼ؛ الميؼَّ صل ِّ عمى محسَّج وعمى آل محسَّج، كسا صمي

إنَّػ حسيج  مجيج. الميؼَّ بار ك عمى محسَّج وعمى آل محسَّج، كسا باركت  عمى إبخاىيؼ 

 .وعمى آل إبخاىيؼ
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 مفتاح الخزق 

شمتقط السفاتيح العطيسة التي نفتح بيا ، لمع اسع هللا الفتاح نصػف في بداتيغ الفخج

فتح بيا أبػاب األفخاح لشمقي جانبا األحدان أبػاب اليدخ لشخخج ِمغ كل عدخ، ون

 واألتخاح. 

ونحغ نصػف في بداتيغ الفخج البج وأْن نخصػ بأقجامشا في بدتان الخزق، نحاول معا 

معخفة أسخار فتح أبػابو لشمتقط مفتاحو ونحتفظ بو في خدائغ القمب والعقل ونمػذ بو 

 كمسا ضاقت أرزاقشا.

ق حتى كمت قجماه، ونال مشو الجيج، وبمغ مشو فإذا كشت مسغ بحث عغ أبػاب الخز 

التعب مجاه، وما زال الخزق كفافا، ومازال الحال في ضيق، إْن كشَت أخحَت بكل 

األسباب ولكغ دون ججوى فال تغفل عغ الػقػف عمى باب الفتاح سائال إياه أْن يفتح 

الحي  لخزق وال تشذ مفتاح أبػاب ا خزق وأْن يخزقظ ِمغ حيث ال تحتدب،لظ أبػاب ال

 .ويفتح لظ أبػاب الخزق ليال ونيارا يجر عميظ الخيخ إدرارا، 
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 :قال هللا عشو عمى لدان نػح عميو الدالم ال تشذ االستغفار الحي   

بَُّكؼ  " ت غ ف ُخوا ر  ُكؼ  ب أ م   ف ُقم ُت اس  د  ج  ُيس  ر اًرا  و  ُكؼ  م ج  م ي  س اء  ع  ل  الدَّ س  اًرا  ُيخ  ان  غ فَّ ؾ اٍل إ نَُّو ك 

اًرا ي  ع ل  ل ُكؼ  أ ن  ي ج  شَّاٍت و  ع ل  ل ُكؼ  ج  ي ج  ب ش يؽ  و   )نؾح(. 67 "و 

 .ال تشذ االستغفار الحي بذخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ُمالزمو بالفخج والخزق 

"مؽ لدم االستغفار جعل هللا لو مؽ كل ىؼ فخًجا، ومؽ كل ضيق   ملسو هيلع هللا ىلص? رسؾل هللا قال

 أبؾ داود رواه حجيث صحيح ورزقو مؽ حيث ال يحتدب" مخخًجا،

غمقت في وجيو أبػاب الخزق ىيا اخمع عغ قمبظ ثػب اليأس، وانيل ِمغ فييا يا َمغ أُ 

فسا طخ الخيخ القادم إليظ ِمغ الدساء؛ نيخ االستغفار، انيل مشو حتى االرتػاء وانت

 .بإذن هللا لخيخ الكثيخواورد ىحا الشيخ وارد إال وعاد مشو بكشػز الخزق الػفيخ 

جعمشا مسؽ يفيزؾن بخزقػ عمى الفقخاء بؾاب رزقػ واالميؼ يا فتاح افتح لشا أ

 والسداكيؽ.
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 الفرل بيؽ العباد

وعمسشا أن الفتاح ىػ مغ يفتح تان األول لسعشى اسع هللا الفتاح، تجػلشا معا في البد

، وأبػاب السغاليق ميسا ػبوأبػاب القم ،وأبػاب الذفاء ،وأبػاب العمع ،أبػاب الخزق 

 كان استحكام غمقيا.

 ججيج مغ بداتيغ معاني اسع هللا الفتاحنتجػل في بدتان اآلن دعػنا 

ويقزي  و ىػ الحي يحكع بيغ عباده فيسا يختمفػن فيومغ معاني اسع هللا الفتاح أنَّ 

 بيشيع بالحق.

  :يقػل هللا عد وجل

ب ي ؽ  ق ؾ   ش ش ا و  بَّش ا اف ت ح  ب ي  يؽ  ر  ات ح  ُخ ال ف  ي  قِّ  و أ نت  خ  ش ا ب ال ح   األعخاف - <=م 

 أي احكع واقِس بيششا وبيغ قػمشا بحكسظ العجل الحي ال ضمع فيو وال جػر.

 .ملسطمػ حق ا غ الطالع ورداحكع بيششا يا فتاح، واقتز مِ 
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خ فيا كل مطمػم اصب ،يػم الفتحتاح بيغ عباده بالحق يػم القيامة الحي ىػ يفتح الف 

 .ع حقظالفتاح لغ يزيَّ  وانتطخ جداء صبخك وثق أنَّ 

 ، ودع لدانظ وقمبظ يميجان بالجعاء.إذا كشت تعخضت لمطمع فقع واشخق باب الفتاح

مطمػم شخق باب فتحظ  ،يا فتاحبتزخع وخزػع وقل بخجاء وخذػع:  عمى بابوقف 

 إليَّ حقي. فخدَّ  ظوباب عجل

 .ره هللا لووقتو الحي قجَّ  ال تيأس ميسا شال زمغ مطمستظ فمكل أمخ

فعشج هللا كل صغيخ وكبيخ  حقظ ضاع أدراج الخياح تطغ أنَّ ال تجدع حيغ ُتطمع و 

 مكتػب، وعشج هللا ال ضمع والجػر ميسا مخت األيام والذيػر.

 .خ أمظ الصاىخة عائذة رضي هللا عشياوتحكَّ  ثق أنَّ حقظ سيعػد إليظ ذات يػم،

خ عطيع ُضمست واُتيست زورا، تحكَّ  حيغ حادثة اإلفظ توقدن وانفصار قمبيا خ حتحكَّ 

    السشافقيغ يخػضػن  وأنَّ  ،بعس السدمسيغ يتحجثػن عشيا بالدػء ست أنَّ عمِ  ألسيا حيغ

 .في عخضيا
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مذاعخ أبي بكخ ، و ملسو هيلع هللا ىلص وىػ في ىحا السػقف العريب ظ وحبيبظنبيخ مذاعخ تحكَّ   

يخى حبيبو وصجيقو ألليع، وحالو وىػ في ىحا الحال ارضي هللا عشو وىػ يخى ابشتو 

 ورسػلو وأىل الشفاق يخػضػن في أىل بيتو.

 يقيغ في نرخ هللا ليا:ميب وجشتييا بيشسا تخدد ىي بحخارة دمع أمظ وىي تتذعخ با

س يل  " خ  ج  ب  ت ع انُ  ف ر  ُ ال ُسد  َّللاَّ ُفؾن   و  م ٰى م ا ت ر   =6" يؾسف ع 

 يا كانت تفػضولكشَّ وانفصخ قمبيا،  ،حتى ضعف جدجىا -رضي هللا عشيا - حدنت

ىي ىا و  ،مسياالفتاح سيفتح بيشيا وبيغ مغ ض وىي عمى يقيغ بأنَّ  إلى هللا أمخىا،

 :بخاءتيا لتعمغتشدل في سػرة الشػر  آيات هللا 

خًّا لَُّكؼ ۖ إ" ُبؾُه ش  د  ب ة  م ِّشُكؼ  ال  ت ح  ف ػ  ُعر  اُءوا ب اإل   يؽ  ج  ي خ  لَُّكؼ  ۚ ل ُكل ِّ نَّ الَّح  ب ل  ُىؾ  خ 

ُيؼ  ل ُو ع ح اب   ش  خ ُه م  لَّٰى ك ب  ي ت ؾ  ث ؼ  ۚ و الَّح  ب  م ؽ  اإل   ت د  ُيؼ مَّا اك  خ ٍئ م ِّش  يؼ  لَّؾ ال  إ ذ  ام  ع غ 

اُءوا  ق اُلؾا ىٰ ح ا إ ف ػ  مُّب يؽ   لَّؾ ال  ج  ًخا و  ي  ؼ  خ  ي  ش اُت ب أ نُفد  م  ُشؾن  و ال ُسؤ  م  ع ُتُسؾُه ع ؽَّ ال ُسؤ  س  س 

شج  َّللاَّ  ُىُؼ ال ك اذ   اء  ف ُأولٰ ئ ػ  ع  ج  ي  اء  ۚ ف إ ذ  ل ؼ  ي أ ُتؾا ب الذُّ ج  ب ع ة  ُشي  و  ب أ ر  م ي   "ُبؾن  ع 

 68-66الشؾر 
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ليظ ذات يػم، ويا كل ضالع انتبو لشفدظ وال حقظ سيعػد إ فيا كل مطمػم ثق أنَّ    

 تزع نفدظ في مػضع تشجم عميو.

ذات يػم إلى  ستريخ تظفال تدتيغ بسا تفعمو فقػَّ  ؛الطمع ضمسات يػم القيامة خ أنَّ تحكَّ 

يا حيغ تغيب عشظ القػة ويتحػل إلى ذل فساذا ستفعل وقت عدَّكضعف، وقج يدول 

 !والعدة والسال والجاة؟

تي ِلَع استيشت بقجر و  ،ِلَع ضمست عبادي الزعفاء :ماذا ستقػل لخبظ حيغ يقػل لظ

 !ونديت عطستي وتغافمت عغ قجرتي؟

 ماذا ستقػل لخبظ حيشحاك؟!
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 لساذا يتشعؼ الغالسؾن؟!

 ليع أبػاب الخيخ؟! لساذا يتشعع الطالسػن ويفتح هللا :قج يدأل سائل بتعجب شجيج

 ؟!رسيع الشػازل وال تدورىع الشػائبال تق ونعيع.. لساذا يعيذػن في رغج

 ن بيحا الفتح؟!لساذا يتشعسػ 

غ فتػحاتو، وأنَّو أحيانا يفتح أبػاب الخيخ اح حكسة مِ أنَّ لمفتَّ  الكخيع أتجري أييا الدائل

 لمطالع استجراجا لو ونقسة عميو وليذ نعسة لو؟

رون الحي استكبخ حيغ أنعع هللا عميو بالخزق الػفيخ حتى إنَّ مفاتيح خدائغ أتحكخ قا

و نَّ أ بكل ذلظ إالَّ  حسميا، ورغع أنَّ هللا رزقو  أمػالو وكشػزه يرعب عمى أصحاب القػة

 استكبخ وقال: "إنسا أوتيتو عمى عمع" 

سال والخزق ففتح هللا عميو بال -عد وجل-لع يحسج هللا ولع يشدب الفزل إلى الفتاح 

 أكثخ وأكثخ وأخح يدتجرجو حتى خدف بو وبجاره األرض.

أتحكخ فخعػن الحي جعل هللا ممظ مرخ في يجه وأنعع عميو بالخيخات ولكشو بغى  

 وشغى وعاث في األرض فدادا فأغخقو هللا في لسح البرخ؟ 



 
 
 

 

43 

يا مجخد سا ىي في عسخ الجنالطالسػن فإنَّ  يتشعع بياظ تمظ الشعع التي نَّ ال يغخَّ    

  .معجودة، ونعع محجودة لحطات

ال تسجن عيشيظ طالسيغ لخالقيع يفعل بيع ما يذاء، و كغ مع ربظ والجأ إليو ودع ال

متعيع هللا بو مغ زىخة الحياة الجنيا، فممو في خمقو شؤون، فانذغل بحالظ،  ما إلى

 وال تطغ ميسا شال بيع الدمغ ،يؤالءل يحجثوانذغل بتدكية نفدظ، ودعظ مسا 

ذرىع في ليػىع غافل عسا يعسمػن، دعيع لخالقيع و بربظ  وميسا كثخت عمييع الشعع أنَّ 

 فحيغ يأتي أمخ هللا فال ناصخ ليع حيشحاك.  يتستعػن؛

ؼ   ف ي ف ح ر ُىؼ  " ت ي  خ  يؽٍ  غ س  تَّى ح  ُبؾن  أ نَّس ا ُنس جُّ  ح  د  ب ش يؽ  أ ي ح  ار ُع ل ُيؼ   ُىؼ  ب و  م ؽ  م اٍل و  ُند 

ُعُخون  ف ي ال   ي خ ات  ب ل ال  ي ذ   "خ 

 ;:-9:سؾرة السؤمشؾن اآلية?
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 كيف نحيا باسؼ هللا الفتاح؟

 

كذجخة بال عمع بال عسل كسا قيل: "ف بسا نعمع؛ عسلولكغ األجسل أْن ن ،عمعجسيل أْن ن

 "ثسخ.

ىحه  السعخفة ولكغ األجسل أْن نعير حياتشا بسا تسميو عميشاحق  ربشاعخف جسيل أْن ن

معا في رحاب بعس معاني اسع هللا الفتاح نديخ في  ا بعج أن عذشا؛ لحا فييَّ خفةالسع

حتى تتحػل حياتشا إلى جشة في  تصبيق معاني ىحا االسع في حياتشا؛ل خصػات عسمية

جشة باستذعار معية هللا لشا في كل خصػاتشا، باستذعار روعة الفتح حيغ  ،األرض

 ار روعة الصَّخِق عمى باب الفتاح.عبل باستذ ،ُتفتح لشا األبػاب السغمقة

في الدصػر القادمة بعس التصبيقات العسمية فمشحخص عمى التسدظ بيا ونذخىا 

وتعميسيا لسغ حػلشا عدى هللا أن يشفع بشا وبكمساتشا، ويجعمشا سببا لخبط قمػب العباد 

 بخب العباد.
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 أطفالشا والفتاح

اشخح ليع اسع هللا الفتاح في جػ و  غ أقاربظأو شالبظ أو األشفال مِ اجسع أشفالظ 

 مسمػء بالحب والحشان والسخح والتخفيو، وقجم ليع بعس اليجايا واربصيا بفتح هللا عد

مشح نعػمة أضفارىع،  -عد وجل-قمػب أشفالشا باهلل سا أجسل أْن تتعمق ف وجل ليع؛

 يمسدػا آثار ىحا التعمق بأنفديع! وما أجسل أنْ 

 :ع شفل مغ أشفالي الحيغ أقػم بالتجريذ ليعقج حجث معي وموىحا مثال  

 اسساء هللا الحدشى. بعس دمحم شفل في نياية السخحمة االبتجائية، درس معشا

كان يتسشى أْن يذتخي لو والجاه دراجة بسػاصفات خاصة، ولكغ األب رفس بذجة  

ػع عمى شفمو ِمغ ركػب مثل ىحا الش ألسباب عجيجة مشيا كسا قال لي دمحم أنَّو يخذى

 ؟لي أبي الجراجة ألشى دمحم: ماذا أفعل كي يذتخي س ِمغ الجراجات في ىحا الدغ.

اسع هللا الفتاح: ادع هللا الفتاح أْن يفتح لظ أبػاب الخزق، وأْن قمُت لو بعج أن شخحت 

 يفتح لظ قمب والجاك وعقمو لذخاء ىحه الجراجة إْن كان فييا الخيخ لظ.
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مشقػشة عمى معالع وجيو  والدعادة الججيجة، جراجتوثع جاءني دمحم ب قريخة مخت فتخة

أبي أشتخى لي الجراجة، تشبس بيا حخوف كمساتو:  يقػل لي بفخحة عارمةلوقدساتو، 

 ، سأدعػ دوما بيحا االسع. لقج دعػت هللا الفتاح فاستجاب لي

كع تكػن فخحتي كبيخة عشجما أرى األشفال وىع يتعمسػن اسساء هللا الحدشى ثع يجعػن 

  عد وجل بيا، ويدتجيب هللا ليع وتسؤل الفخحة قمػبيع!هللا

ذخ يتػغل داخل قمػبيع ويشت اجعمػا حب هللا  -عد وجل- اربصػا قمػب أشفالكع باهلل

عمسػىع اسساء هللا الحدشى وعمِّسػىع كيف يجعػن  في كل خمية مغ خاليا أجدادىع،

ا أكثخىا في عرخنا الحالي، قخبػىع مغ هللا فسمييات الحياة التي تبعجىع عشو م يا.ب

 تحيط بيع ِمغ كل صػب وحجب.التي صارت  الفتغما أكثخ و 

 سيحبػنو برجق ووقتيا سُتفتح ليع أبػاب الخيخ. بحقحيغ يعخف أشفالشا هللا 

ؽ أبؾاب الذخ والفتؽ الميؼ يا فتاح افتح قمؾب أبشائشا لمتعمق بػ، واحفغيؼ م  

 .ج عمييؼ مشافح الذيؾات والذبياتالسفتؾحة أماميؼ واغمقيا في وجؾىيؼ وس
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 ىل لػ مع هللا سخ؟

لمسحبة الرادقة أسخار، إن أمدكشا خيصا واحجا ليحه األسخار واحتفطشا بو، وعذشا بو 

 صار لجيشا رصيج يشفعشا ويشقحنا حيغ ُتغمق في وجػىشا كل أبػاب الفخج.

عمسيا عشظ أحج ِمغ وىل يفتح األبػاب السغمقة مثل مفتاح األسخار السخبأة والتي ال ي

 البذخ وال يعخف خباياىا سػى رب البذخ؟!

ما أوتيت ِمغ قػة أْن تخفيو عغ أقخب وأحب الشاس إلى  الدخ الحي حخصَت بكل

  .قمبظ

 خبيئتظ الدخية التي ال يجري عشيا أحج شيئا  ظ الرالح الحي ال يعمسو غيخ ربظ.عسم

 غيخ هللا عد وجل. ب وال قخيب، وال صجيق وال رفيق، ال يعمسياال حبي

فيل جعمت بيشػ وبيؽ هللا سخا تمجأ إلى هللا وتتزخع وتتؾسل إليو بو حيؽ يختجي 

 الكؾن لؾن الدؾاد، وتغمق في وجيػ كل األبؾاب؟
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أعسال الدخ ىي األعسال الخالرة التي ال يذػبيا عجب وال رياء، ال يخالصيا      

 الثشاء. ، وال يستدج بيا حبفي الطيػر حب شيخة وال رغبة

خى ما ىػ عسمظ الحي فتُ  هللا، وجو أعسال الدخ أعسال شاىخة ال ُيبتغى بيا سػى 

 ؟فحدب ربظتقخبت إلى هللا بو وال يعمسو غيخ 

كان يرمي الفجخ ثع يخخج في ضمع الميل يتخفى  -رضي هللا عشو-أبػ بكخ الرجيق 

يصيي ليا و ، يشطف ليا بيتيال ويحىب إلى عجػز عسياء في الرحخاء ،مسغ حػلو

 تمظ العجػز مغ ىػ. ال أحج يجري عغ عسمو شيئا وال تعخفثع يعػد متخفيا  شعاميا،

 يػم السيعاد.في  خيخ زاد  خ لتكػن لوخبيئة عسل صالح خبأىا أبػ بك

فعمسشا ما كان مغ أبي بكخ  ؛ضل أبػ بكخ ىكحا حتى اكتذف عسخ بغ الخصاب أمخه

 رضي هللا عشو.

 تخفييا؟ الجنيا وما فييا فيل لػ أعسال خيخ تحخص أن  خبيئة عسل صالح قج تعادل 
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 :يقػل لبالل بغ رباح رضي هللا عشو ىا ىػ الشبي ملسو هيلع هللا ىلصو   

ث ش ي ،يا باللُ " ى حجِّ  ج  م ت ُو في اإلسالم   عسلٍ  بأ ر  ي ػ  بيؽ  يجيَّ ، فإنِّ ي سسعُت ُدفَّ نعمع س 

 في الجشة .

ى ? ما عسمُت عساًل قال  ج  خ  ط  عشجي أ ر  ، ، في ساعة  ليٍل أو نيارٍ يؾًرا? أنِّ ي لؼ أ ت ظ يَّ

 أخخجو البخاري  ي."لظَّيؾر  ما ُكت ب  لي أن ُأصمِّ  إال صمَّيُت بحلػ  ا

خبيئة عسل صالح قام بيا بالل فكانت سبب في سساع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص لجف نعميو في 

 الجشة.

أنَّ أعسال الدخ ال يقػم بيا إال األتقياء  رضي هللا عشيسا عمَّسشا أبػ بكخ وبالل

األنقياء األخفياء الحيغ ال يزخىع أن ُتخفى حدشاتيع بل يديجىع سعادة أن ال تطيخ 

 لمبذخ وأن تكػن سخا بيشيع وبيغ رب البذخ. 

خوعة ىؤالء الحيغ ويال ويا لخوعة أثخىا،أعسال الدخ، العسل الرالح و  خبيئةفيا لخوعة 

 !أعساليع كذف لمشػرأنطار البذخ كي ال تُ  عغيعسمػن فيتخفػن 
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حيغ تغمق في وجيظ األبػاب و  ،بيشظ وبيغ هللا تجعمو سخا لظ عسال صالحا اجعل    

يفخج عميظ ما أنت  وأنْ  ،يفتح لظ األبػاب السغمقة الجأ إلى هللا وادعو بيحا العسل أنْ 

 .وانتطخ ثسخات دعػتظ وانتطخ ثسخات خبيئتظ ،بو ِمغ كخب

 غ عبق أريجيا في الجنيا واآلخخة.بداتيغ األعسال الرالحة السخبأة لتشل مِ  تجػل في

 ضع نرب عيشيظ دوما حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلصو 

 صححو األلباني ."مؽ استظاع مشكؼ أن يكؾن لو خبء مؽ عسل صالح فميفعل"
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 مفاتيح الخيخ مغاليق الذخ

الزياء، كالفجخ يأتي حامال معو التفاؤل باألمل و  ػن ذخقكالذسذ يهلل في خمقو عباد 

 وماحيا ضالم السداء.

 جون بابا لمخيخ إال وحاولػا فتحوجهلل في خمقو عباد مفاتيح لمخيخ مغاليق لمذخ، ال ي

أبػاب الطالم في عيػن  ػن كالميل يفتح وفي البذخ عبادلآلخخيغ قجر استصاعتيع، 

 أن تكػن مفتاحا لمذخ مغالقا لمخيخفاححر  ؛اآلخخيغ، ال يججون بابا لمذخ إال فتحػه

 فتعس أصابع الشجم وتتسشى لػ تفتجي نفدظ بسالظ وبشيظ يػم ال يشفع مال وال بشػن.

 

إنَّ مؽ الشاس  " قال ?-ملسو هيلع هللا ىلص-رسؾل هللا أن  -رضي هللا عشو -ؽ أنذ بؽ مالػ ع

لمذخ مغاليق لمخيخ، ناسًا مفاتيح لمخيخ مغاليق لمذخ، وإنَّ مؽ الشاس ناسًا مفاتيح 

فظؾبى لسؽ جعل هللا مفاتيح الخيخ عمى يجيو، وويل لسؽ جعل هللا مفاتيح الذخ 

 حجيث صحيح "عمى يجيو
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  ْتؤصل الكخاىية والزغيشة بيغ زوجيغ فتفتح ليسا بابا لذخ  اححر أن

تبث سسػم السقارنات في قمب زوجة أو زوج  الخرام واالختالف، واححر أنْ 

  .عشاءغ قمػبيع عغ شخيظ حياتيع فيعيذػا في فتشدع الخضا مِ 

 

  اححري أيتيا الدوجة أْن تػغخي قمب زوجظ عمى أمو وأخػاتو وتغمقي باب بخه

فيريخ مفتاحظ مفتاح شخ يقصع األرحام ويشذخ  ؛بأمو، وباب صمتو لخحسو

 بيغ القمػب الكخاىية والخرام.

 
  ال تجريغ شيئا  أنتِ ، فتػغخي صجر أخيظ عمى زوجتواححري يا أخت الدوج أْن

، وال تجريغ شيئا عغ أدق تفاصيل داخل بيتيسا مع زوجتوعغ شباع أخيظ 

غ ال تخيغ إال الرػرة الجسيمة التي يتجسل بيا اآلخخون أمام مَ  أنتِ  حياتيسا،

 فاحخصي عمى أنْ تؤرق حياتيع حػليع، وال تعخفيغ شيئا عغ الخبايا التي 

حب وخيخ وإْن لع تدتصع نفدظ فعل في  يسابيشكػني مفتاحا لمخيخ يجسع ت
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أخيظ بدػء تجمخي بيت  القاتمة، والوال ُتدجي الشريحة ذلظ فاكتفي بالرست، 

 تطشيغ أنظ تحدشيغ صشعا. صشيعظ وسػء حكستظ وأنت

 
  تخحل عغ الجنيا وعجاد سيئاتظ مدتسخ في الديادة بدبب  أنْ  أييا السدمع اححر

أو  عارية لغيخك أرسمتيا، ا، أو صػرةأو قزية باشمة تبشيتي سشة سيئة سششتيا،

انتبو فالجنيا بػضعيا، أغشية ماجشة عمى حدابات التػاصل االجتساعي قست 

وسششجم عمى كل باب شخ فتحشاه بعشادنا أو قدػة  عشيا ذات يػم، أيام وسشخحل

 قمبشا أو غفمتشا وجيمشا.

 ت ونذخ ال تشقل كمسة سيئة سسعتيا في حق أحجىع فتفتح بابا لقصع العالقا

الخرام والزغيشة بيغ قمػب السدمسيغ، قل خيخا أو اصست فشقل الكمسات 

 يفعل في الشفػس أصعب مسا تفعمو الخصاصات في األجداد.
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 مفاتيح الخيخ

قجر  ىحه األبػاب افتحقج ُفتح، بل  مخيخ فال تغمق باب خيخكغ أييا السدمع مفتاحا ل

تشيسخ عميظ فبقجر نذخك لمخيخ  غ ال تعخف؛غ تعخف ومَ أمام كل مَ استصاعتظ 

 الخيخ. أمصار

  ِمى الصخيق غ عمع لسغ يحتاج إليو أو دليع عافتح أبػاب العمع وانذخ ما تعخفو م

سا يخوييا وال تعخف إلى ذلظ سبيال فكغ غ عقػل متعصذة لِ فكع مِ  ؛لمػصػل إليو

 أنت دليميا ومخشجىا.

  َرقيق بيا، وبثشاء يع غ حػلظ بكمسة شيبة تسجحافتح أبػاب األمل في قمػب م

فخبسا كانت الشػر  ماذا ستفعل بيع ىحه الكمسات؛ فال تجري عمى جسيل فعميع

 مخارة يأسيع. الحي يزيء عتسو أحدانيع، ويديل

  َو عمى غ وججت فيو ميدة شيبو دلَّ افتح أبػاب االنصالق لسغ حػلظ فكل م

ك برستو وكغ كحامل السرابيح يزيء الطالم ويتخ  ،الصخيق إلخخاجيا لمشػر

 في كل مكان.
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 كؽ فتحا ليحه األمة

 

غ ثغػر اإلسالم فاححر ثع اححر ثع اححر أن يؤتى اإلسالم كل مشا يقف عمى ثغخة مِ 

 .بمظمغ قِ 

ليحه فتح سبب اعتظ قجر استصكغ اححر أن تكػن فتحا لباب شخ عمى اإلسالم، و 

 عغ السعاصي والحنػب وباستقامتظ.وببعجك  بصاعتظ األمة

 ،تحيا بتدخيخ قجراتظ ومػاىبظ لخجمة ديشظ وإخػتظ في اإلسالمكغ سببا لف

فحاول  ؛ما ق في مجالأو مػىبة أو تألُ  فتح هللا لو باب ىػايةقج  اشَّ كل مِ واعمع أنَّ  

إن كانت مػىبتظ في قمسظ ف ونفع أمتظ؛ ف نقاط قػتظ وسخخىا لخجمة ديشظااكتذ

 اصيل الخيخ والدعادة والشفع.فاجعمو يشصمق في سساء اإلبجاع ليخسع لسغ حػلظ تف

بمغتظ ُتطيخ لغيخ العخب حقيقة  إن كانت قػتظ في المغات فحاول أن تكػن داعياو  

 حاول السغخضػن أنْ اإلسالم، وتديل تمظ األكاذيب التي شػىت صػرتو والتي 

 يصسدػا بيا حقيقة روعة وعطسة ديششا.
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غ يغ القمػب فكع مِ ؤلف بت كانت مػىبتظ في إصالح ذات البيغ فحاول أنْ  إنْ و     

قمػب كانت متحابة وصافية فخقتيا صغائخ األمػر فكغ كبيخا وعطيسا بإصالحظ 

 ورأب الرجع الحي حجث بيغ إخػتظ.

كانت مػىبتظ في الترسيع ومجال الكسبيػتخ فمساذا ال تدتغميا في الجعػة إلى هللا  إنْ 

 ػجيا الحجيثة.غ خالل وسائل التكشػلوحث السدمسيغ عمى فزائل األعسال مِ 

غ شأن مػىبتظ، واصشعي فال تحقخي مِ في الصبخ  أيتيا السدمسة كانت مػىبتظِ  إنْ و 

غ خالل ىحه السػىبة، كتعميع الفتيات الرغيخات لشفدظ عالسا جسيال يدىخ بالعصاء مِ 

معخفة غ ما أنعع هللا بو عميظ مِ  ىحه السيارة، وتعميع السقبالت عمى الدواج كيف يتقغَّ 

 مذاريع اإلشعام الخيخية.لظ يسكشظ تدخيخ ىحه السيارة في ، كحوخبخة

 .عوعمى مغ حػلك عسببا لفتػحات الخيخ عميك ػا عغ مػاىبكع واجعمػىاابحث

 دفع األذى عشو.ع و ىا سببا لشرخة ديشكػ واجعم عنقاط قػتكع و عغ مػىبتك ػاابحث
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 مفتاح القمؾب
 

 شظ؟أحببتيع برجق ولكشيع تخمػا ع

 اشتجت قدػتيع عميظ؟ الجفء ولكغمشحتيع العصاء و 

 الحدن يخيع عمى قمبظ؟صار 

 تذعخ بالزعف أمام مغ تحب وال يقجر قيستظ وال يعبأ بسذاعخك ونبس قمبظ؟

 شخيظ حياتظ صار قمبو مغمقا في وجيظ؟

تفعل كل ما في وسعظ وما زال الرجود أسمػبو معظ، ومازالت أبػاب قمبو مغمقة أمام 

 حبظ وعصاء قمبظ؟

 يفتح هللا قمب أقخب الشاس إليظ؟ تخيج أن

 .ال تيأس؛ فبإمكانظ استخداد سعادتظ حيغ تعيج السمظ لسالكو

فالقمب الحي عمقتو يػما بغيخ هللا فرار ذليال لسحبػبو لغ يعخف الدالم واليجوء 

 .عشجما تعيجه صافيا لخالقو ومالكو والصسأنيشة إالَّ 
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 .َيدمعلِ  صافيا هلل ، اجعموغ قيػده يشععحخر قمبظ مِ 

ثع ادع هللا  ،ورضاه قبل رضا مغ تحب ،هللا في قمبظ فػق كل حب اجعل حب 

 .يفتح لظ قمػب أحبتظ باسسو الفتاح أنْ 

حال قمبظ الحي كان  بَّ انتطخ وال تتعجل فخُ غ الجعاء، ثع ادعو بتزخع وال تسل مِ 

 .غ التخميةيحتاج إلى مديج مِ و  غ التصييخ والتشقية،اج إلى مديج مِ عميو يحت

انتطخ حتى يصيخ هللا قمبظ ويعيجه صافيا إليو ثع انتطخ بخكات فتػحات قمػب أحبتظ 

زوجظ أو سػاء كان  يفتح هللا لظ قمب أحبتظ إذا أردت أنْ وتحكخ دوما أنظ  لظ.

غ شخيق أيا مسغ تعمقت بيع مذاعخك، فميذ لظ مِ أو  و ابشتظ،زوجتظ، ابشظ أ

 ،غ كل شيء إال هللا، وتسؤل قمبظ بحبو ىػيػصمظ إلى ُمخادك غيخ أن ُتفخِّغ قمبظ م

ورغبتظ في رضاه مقجمة عمى رضا أي  ،قمبظ أكبخ مغ أي حب وتجعل حبو في

 ،مخمػق في ىحا الكػن وقتيا ستكػن سائخا في الصخيق الرحيح وإال فدشفعل ما نفعل

مذاعخنا وشاقتشا ما نبحل لشجج أنفدشا في الشياية في مػقف الحليل الحي  ونبحل مغ

 خارايدسع كمسة شيبة مسغ يحب دون ججوى، ويييغ نفدو مِ  غ أجل أنْ حل مِ يُ 

 



 
 
 

 

59 

 يذعخ محبػبو بسذاعخه ولكغ دون فائجة. أجل أنْ  مغ 

فقج  غ أي حبفي قمبظ أكبخ وأقػى مِ  حب هللاصار فييا إذا وصمت لمسخحمة التي  

 صارت فخصتظ أعطع لكي ُتفتح لظ األبػاب حيغ تصخق باب الفتاح.

 وخزػع: قل لو بكل ذل ،مى بابو راجيا وادعو وأنت واجال مخبتاقف عاآلن 

 بيع.ػ ف بيغ قمبي وقم، يا فتاح ألِّ يا فتاح افتح لي قمػب أحبتى 

القمػب بيغ أصابع الخحسغ يقمبيا  خ أنَّ دع بيحا الجعاء وأحدغ ضشظ في هللا وتحكَّ اُ  

القمػب التي ما  أبػابيفتح لظ  الفتاح قادر عمى أنْ  بأنَّ  كغ عمى يقيغو كيف يذاء، 

 وكبيخ حبظ ليا. ظ رغع عطيعحشت يػما عمي

 قمؾبشا فؾق كل حب.اجعل حبػ في ؼ يا فتاح ال تعمق قمؾبشا سؾى بػ، و المي

 أبؾاب والسؾدة والخحسة بيششا. وافتح بيؽ قمؾبشا،ف وألِّ   لشا الميؼ افتح قمؾب أحبتشا
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 دعاء بالفتح

لظ أبػاب رحستو يفتح  أنْ  هللا  عشج دخػل السدجج فتجعػتقتجي بالشبي ملسو هيلع هللا ىلص تحكخ أنْ 

 قائال:

س ت ػ  ا" ح   "لمُيؼَّ اف ت ح  ل ي أ ب ؾ اب  ر 

 

 و عطيع في ولكش في كمساتو بديط ، فيػ بالفعل دعاءجعاءتكدل عغ تخديج ىحا الال  

عميو التي تخدد فييا ىحا الجعاء بقمبظ وتجسع  المحطة بخكاتو فتخيل معي أن تكػن 

غ عطيع البخكات، وتتشعع لحطة استجابة فُتفتح لظ أبػاب الخحسات لتشيل مِ  نفدظ

 بأجسل الخيخات، فيل مثل ىحا الجعاء ُيتخك مغ أولي األلباب؟
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 لمفتح أنؾاع فسا نؾع فتحػ؟

والقمػب أنػاع، وكسا أن البذخ يختمفػن في تصمعاتيع وأىجافيع، وكسا أن   البذخ أنػاع

إقباليا عمى أىجاف دون أخخى فالقمػب كحلظ تتفاوت في فاوت في ىسة البذخ تت

 افتح ليب مغ يُ ػ فسغ القم إقباليا عمى عبادات دون أخخى، وتتفاوت في فتػحاتيا؛

باب حب الريام أو  افتح لي، ومشيا ما يُ غ نػافمياواإلكثار مِ  باب حب الرالة

فظ باب  اغ يفتح ليومشيا مَ نذخ العمع،  باب اغ ُيفتح ليالحكخ، ومشيا مَ الرجقة أو 

غ مِ  عسل عغ أكثخ قمبظفي  فابحث؛ اباب األعسال الخيخية بذتى أنػاعي أو الكخبات

وانصمق في  وتجج نفدظ عميو مقبمةاألعسال التي تخضي ربظ تخى قمبظ بو متعمقا، 

ال تحج عشيا وال و  عبادة فتح هللا لظ فييا، والدميا أكثخابحث عغ  رحاب سسائيا،

 إلى الجشة بإذن هللا.مشو يا تكػن الباب الحي تمج عمَّ تتخكيا 

 ،ستعجيالفتح عخف بالومشيا ما يُ  حاتي،الفتح عخف بالما يُ  مغ الفتػحات واعمع أنَّ 

 .الريام وقخاءة القخآنعميظ كالرالة و  يعػد نفعوالفتح الحاتي ىػ ما و 
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وفظ الكخبات، ، اآلخخيغ كالرجقاتنفعو عميظ وعمى  يعػدوالفتح الستعجي ىػ ما  

أو  شخعية امف أنػاعيا سػاء كانت عمػمآلخخيغ العمػم بسختا وتعميع القخآن، وتعميع

ع، أو تكػن سببا دنيػية مفيجة تدتقيع بيا أمػر الحياة، وتيدخ عمى الشاس أمػرى اعمػم

 ال، و فابحث عغ مػشغ قػتظ في كال الفتحيغ وانصمق فيو بعدمفي إصالح حياتيع؛ 

فكل قمب تعيج إليو  ؛تقرخ خيخك عمى نفدظ الشفع الحاتي، وال تتػقف عشج حجود

إلى هللا، وكل نفذ تخفف عشيا ىسػميا، وكل روح تفظ عشيا كخبيا  الحياة بجعػتو

عطيسة تػضع في ميدان حدشاتظ بإذن هللا فال تزيعيا عمى جسيمة و  ىي أثقال

 نفدظ.

كدىخة لشفع الحاتي فالقمب وكحلظ ال تجعل انذغالظ بالفتح الستعجي يأتي عمى حداب ا

حتاج إلى غحاء يسشحو يالحي بجونو ال تدتقيع الحياة، و  اليػاءنديع  يحتاج إلىنجية 

أجسل وال أقػى مغ عبادات الشفع الحاتي القجرة عمى السديخ ولغ تجج ىػاء وال غحاء 

 .لقخآن والحكخ واإلكثار مغ الشػافلكقخاءة ا
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 ال تغمق األبؾاب

، الجيشية أو الجنيػية باب خيخ في أي مجال مغ مجاالت الحياةحيغ يفتح هللا لظ 

 .فخبسا تغمقيا فال ُتفتح لظ ثانيةصغ ىحا الفتح وال تدعى لغمق ىحه األبػاب 

عمى أيجي معمسات  الكخيع فتح هللا ليا بابا لتعمع كتابوأعخف بعس الذخريات التي 

مة بحجج واىية وكمسا فتح رائعات ثع إذا بيحه الذخريات تتشقل بيغ السعمسات متعم

ثع سخعان ما تسل  افتح ليفيُ  أغمقتو ثع بحثت عغ باب آخخهللا ليا بابا لتعمع العمع 

جييا وصارت ال مقت األبػاب في و وضمت ىكحا لدشػات وسشػات حتى أُغ فتغمقو،

ليع قمبا محبا وزوجات كان شخيظ الحياة  اوأعخف أزواج .تعخف لباب العمع سبيال

حبيع راغبا، ولخضاىع ساعيا، ولكشيع أغمقػا األبػاب أمام محاوالتو ُمزحيا، في 

فسا استصاع بعج ذلظ أن يجحب  قت أبػاب قمػبيع في وجيوإلسعادىع، فُأغِمقت مع الػ 

 ، فمشرغ نعع هللا ونحخص عمييا حتى ال ُتغمق أبػابيا في وجػىشا.إليو قمػبيع

 أبؾاب الخيخ التي قج ُفتحت ليؼ.الميؼ اجعمشا مسؽ يرؾنؾن فتحػ ليؼ، وال يغمقؾن 
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 فتح الكمسة

ىل ىي  ..فكيف حال كمساتظ  "س الكمسات نػر، وبعس الكمسات قبػر.قيل " بع

 نػر ونبخاس لسغ حػلظ، أم ىي قبػر ُتحفخ لدعادتيع؟

ثبت القمػب عشج اشتجاد الحي يجسع الذتات، وي كمساتظ مسمػءة بالزياءاجعل 

 الكخبات.

زلدل  ا كان أبػ بكخ رضي هللا عشو عشجما وقف ثابتا في مػقفكغ فارسا بكمستظ كس 

حيغ انتقل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى الخفيق األعمى ودوى  قمػب السدمسيغ وشتت تفكيخ بعزيع

د يخد قػيا ثابتافػقف أبػ بكخ  ؛صػت الشحيب في أرجاء السجيشة وتدلدل ثبات البعس

هللا حي ال  دمحما قج مات، ومغ كان يعبج هللا فإنَّ  : " مغ كان يعبج دمحما فإنَّ بقػة إيسان

أنقاض الحدن  ىجأت الشفػس، وعاد الثبات الحي اختبأ تحت"  بعج كمستو تمظ .يسػت

فارسا بكمستظ تثبت  كغ ..كحلظ في مػاقف السحغ والرعػباتلجى البعس، فكغ 

 األحدان السفجعة.العقػل الحائخة، وتخشج الشفػس التائية، وتشيخ الطالم الحي نذختو 
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 دع وال تسلدع ثؼ اُ اُ 

افتحيا برادق الجعاء فسا فتح ُمغمق مثل دعاء األبػاب في وجيظ  كمسا أُغمقت 

لتي قج تطغ أنيا لحطة فالمحطة ا ؛د األزماتوال تيأس ميسا شال ليل اشتجا ،صادق

 حميا فتذبتث باألمل حتى آخخ لحطة،األزمة قج تكػن ىي لحطة بدوغ فجخ انفجار 

 وثق أن الفخج أقخب ما يكػن بإذن هللا إليظ.

رضيعيا يرخخ ويبكي مغ  ورأتنزب معيشيا مغ الساء،  حيغ ىاجخ التيتحكخ أمظ 

، كانت الساء جخعة بديصة مغ فطمت تيخول بيغ الرفا والسخوة باحثة عغ العصر

حيغ  وكيف ال وىي التي قالت لدوجيا قيغ في جسيل فتػحات الفتاحتبحث وكميا ي

 ؟!"لغ يزيعشا هللا كيا في الرحخاء  "تخ 

غ تحت أقجام مِ  جاءىاغ حيث ال تحتدب، مِ يأتييا  إذا بالخزق فامتؤل قمبيا باليقيغ 

كانت تخجػ وتتسشى فيحا فػق ما  ووىبيابابا لمفخج فتح ليا هللا عدو جل ، و رضيعيا

 .بو تدعجقمبظ  ق ، فعمِّ ويجىذشا بعطيع فتحوىػ الفتاح حيغ يفتح األبػاب 
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 أنؾار األمل

 :تقػل إحجى القارئات الستابعات لي في رسالة ليا تعقيبا عمى شخح اسع هللا الفتاح

ججا، في نفذ الػقت تعخض  بجمصو في الجماغ وكانت حالتيا حخجةأصيبت أمي 

 اسع هللا الفتاح ضمتتُ  ابشى الكبيخ لجخػل الدجغ بدبب ال دخل لو بو، وحيغ قخأتُ 

ودعػت البشى وضممت أردد: فتاح افتح ألمي أبػاب الذفاء،  يا :أدعػ بإصخار وأقػل

 .بػاب الفخجأيافتاح افتح لو 

ُشفيت أمي ولع تتخك الجمصة الجماغية أعخاضا في جدجىا،  والحسجهلل رب العالسيغ

 فالحسج هلل الفتاح عمى فتػحاتو. وخخج ابشى بفزل هللا مغ سجشو

التي  نتياء قرتيا بجاية ألنػار األملانتيى كالم القارئة وانتيت قرتيا ولكغ مع ا

و ال يأس مع الجعاء، وال يأس مع اسع أن ُتذخق في قمػبشا جسيعا لتخبخنا أنَّ البج ليا 

، فقط هللا الفتاح فكل ُمشغمق سُيفتح بإذن هللا، وكل عديخ سيربح يديخا بعػن هللا

 لجعاء.نعػد ألدشتشا أن تميج با عميشا أن تستمئ قمػبشا يقيشا باهلل، وأن

 



 
 
 

 

67 

 لفتح الجسيلا

جونيا ولكششا بال ندتصيع العير ئعة، وكميا نحتاج إلييا، نخجػىا و كل فتػحات الفتاح را

 ا بأعطع فتحيغ وكالىسا ميالد ججيج وعطيع لشا.في حياتشا نحي

عػدة السدمع اإلسالم، أو روضات فتح اليجاية ودخػل الكافخ في  السيالد األول لحطة

دظ والسيالد الثاني لحطة فتح مِ  ،والعير في ضالل اإليسانالعاصي إلى رحاب ربو 

لخاتسة قبل الخحيل عغ ا وحدغلمعسل الرالح م حيغ يفتح هللا عمى العبج بابا الختا

 ىحه الحياة.

ال يتخمميا ، و حياة أبجية ال يتخمميا عسل وال ممل مختمفة،ميالد لحياة ىي حياة ججيجة و 

 .وال وصب ال يتخمميا نربو ، يأس وال ضيق نفذ

واجعمشا نتقمب في نعسيسا  ،الديؽيالميؼ اجعمشا مسؽ تشعؼ عمييؼ بفيؾضات ىحيؽ الس

 .يا فتاح 
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يأخح مشيع فعمى الُحجاج،  قصع الصخق ي كان الفزيل بغ عياض رجال قػيا فتيا،   

 أمػاليع، وكل ما معيع، حتى مالبديع أحيانا ال تدمع مشو.

 الع يجر في خمجه وقتيو  ارية تعمق قمبو بيا،أسػار بيت ج الفزيلتدمل  ذات يػم 

ذنو يختخقيا فإذا بأأنو سيشعع بمحطات ىانئة مع محبػبتو، ضغَّ  فقج ،خ السعريةغي

، في لحطة خكة، ويتػقف قمبو عغ عذق السعريةنجاء الخحسغ فتتػقف قجماه عغ الح

تمظ ويػلج قمبو مغ ججيج، ويشعع بأجسل لحطة مخت عميو مشح خخج إلى الحياة، 

 لقػل هللا عد وجل:المحطة التي استسع فييا 

الَّح   قِّ  و ال  ي ُكؾُنؾا ك  ل  م ؽ  ال ح  م ا ن د  خ  َّللاَّ  و  ك  ع  ُقُمؾُبُيؼ  ل ح  ذ  ُشؾا أ ن ت خ  يؽ  آم  يؽ  أ ل ؼ  ي أ ن  ل مَّح 

ت  ُقُمؾُبُيؼ  ۖ د  ُؼ األ  م ُج ف ق  ي  م ي  ُل ف ظ ال  ع  ُقؾن   ُأوُتؾا ال ك ت اب  م ؽ ق ب  ُيؼ  ف اس  ش  ث يخ  مِّ  ك    "و 

 الحجيج( ;6)

أشخقت شسذ و  ،في قمبو نبس نبس اليجايةو ارتبكت خالياه، و ارتجف قمب الفزيل، 

 "آن يارب آن يارب"خدد خجال وجال: ف اإليسان في نفدو؛
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ولقمبو بابا لمتػبة لتخده  ،مجخى لمجمػع لتغدمو مغ خصاياه فتح الفتاح لعيغ الفزيل  

ه، فتاب وانرمح امخه، وأقبل عمى تمقي العمع حتى صار فيسا بعج عالسا يؤخج إلى مػال

 مشو العمع، وُيػتى كي ُتدتقى الحكسة مغ نبعو.

فسا أروع أن يكػن  ،ل، وكان فتحا ليذ مثمو فتحيكان ميالدا ليذ مثمو ميالد لمفز

السحخمات، و لقمب انغسذ في الذيػات والسمحات يخ بجاية ججيجة مغمفة بالصُ فتح هللا 

ة إلى هللا عد فيػضات لفتح أبػاب الخجػع واإلنابما أعطع أن تكػن فيػضات الفتاح و 

 وجل!

 ؾع إليػ، وأنعؼ عميشا بفتح ييجيشا ويخدنا إليػ.افتح لقمؾبشا بابا لمخج يا فتاح الميؼ

فخح بأيجيشا إليػ ذل السعرية  أغمق أبؾاب قمؾبشا تجاه نؾر شخعػالميؼ يافتاح لقج 

 لكخام عميػ، وافتح قمؾبشا لمظاعة، وردىا بحب إليػ.أخج ا
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 ميالد في عمسات الدجؽ

غ ويالتيا، ولمدجغ آثار نفدية غ ذاق مِ لمدجغ ضمسات ال يعمع صعػبة أثخىا سػى مَ  

غ السدجػنيغ، ولكغ ال يدتصيع مخمػق تأتي عمى األخزخ واليابذ في قمػب كثيخ مِ 

لحخية وانصالق السذاعخ اإليجابية قمب عبج مؤمغ اح في فتحو الفتَّ  قج يغمق بابا أنْ 

 .وإن أُغمقت في وجيو أبػاب حخية الجدج حتىداخل الخوح 

كدار والسخار في قمب تعمق بخالقو، ووثق في ال يدتصيع مخمػق أن يدرع االن

 حكستو.

غ بحب هللا واليقيغ فيو رغع ما تعخض لو مِ  القج كان قمب اإلمام بغ تيسية معمق 

  كان يخدد بكل ثبات ويقيغ:ف ،دجغضمسات ال

سجشى خمػة ونفيى سياحة  إنَّ  ري،جشتي وبدتاني في صج أنا !ما يفعل أعجائي بي؟"

 شيادة." وقتمى
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فقج آياتو،  مرادقة ولع يتخل عغ -لعد وج-الدجغ لع يتخك كتاب هللا  غياباتفي 

زمان، وال  بيشو وبيغ كتاب هللا عالقة حب ال يفتت أوصاليا سجان، وال شػلكان 

 ل:سات وىػ يخدد قػل هللا عد وجوحرار ذلظ البشيان؛ فأسػار 

خٍ  إ نَّ ال ُستَّق يؽ   " ن ي  شَّاٍت و   (9:-القسخ( " ف ي ج 

حياتو ُغمفت وألنَّ لسغ عاش عمى الصاعة،  -عد وجل-وىكحا يكػن فتح هللا 

بجأت بالبذخى جة سيالد لحياة ججيباب ال ففتح الفتاح لو بالحخص عمى تقػى هللا فقج

 بالجشة وأنيارىا.

 بسفقج قُ ميتة ىشية  كحلظ وىا ىػ شيخ شاعغ في الدغ في أيامشا ىحه قج مات 

اليج األخخى بيشسا  السرحفب يجيو تتذبثإحجى و  -عد وجل-أثشاء قخاءة كتاب هللا 

 يختفع فييا أصبع الدبابة بعالمة التػحيج.

 أي ختام أروع مغ ىحا الختام؟!

 !عمى ىحا الخجل في نياية حياتو؟ -عد وجل بو-لحي أنعع هللا وأي فزل ذاك ا
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 ُتخى ما الدخ الحي كان بيشو وبيغ ربو والحي أوصمو إلى ىحا السيالد الخائع.

فحيغ عاش  ىػ العير مع آيات هللا ليل نيار ىل ىشاك سخ لعسل صالح مخبأ، أم

 عمى شي مات عميو؟

الذيخ األنجونيدي جعفخ عبج مخ مع تكخر نفذ األ اإلسالمية اتتجسعإحجى الفي و 

سػرة السمظ  الذيخ في قخاءة بجأفقج  برػت شجي،يتمػ آيات هللا  حيغ كان الخحسغ

 وىػ يقخأ قػل هللا عد وجل: ويمفظ أنفاسو األخيخة إذا بو يحتزخثع 

ت  " م ق  ال س ؾ  ي خ  اًل ۚ الَّح  ُؽ ع س  د  ُكؼ  أ يُُّكؼ  أ ح  ُمؾ  ي اة  ل ي ب  يُد ال غ ُفؾرُ  ؾ  و ىُ  و ال ح    "ال ع د 

ِلَيْبُمَػُكْع َأيُُّكْع عد وجل "ى أي عسل حدغ كان يقػم بو لتشتيي حياتة عشج قػل هللا ُتخ 

 ؟"َأْحَدُغ َعَساًل 

دقات قمػبشا أن ُتذخق شسذ حدغ الخاتسة عميشا في الػقت الحي تغخب فيو ما أروع  

 عغ الحياة!
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 تجخمشاتحدغ بيا خاتستشا و  ا أبػابا لخحسة مشظوافتح لشفي الرالحيغ  عالميع تقبمي  

 عبادك الرالحيغ.في  بيا

الميع إن في نفػسشا ضعفا ال يقػيو إال أنت، وميال وإعػجاجا ال يرمحو وال يقيسو إال 

غ عشجك أنت فافتح لشا بابا لتقػية ضعفشا، وإقامة إعػجاج نفػسشا، وافتح لشا بابا مِ 

 يدعجنا بحدغ خاتستشا.

أنعست عمى عبادك ىؤالء بيحا الفتح الجسيل، أنعع عميشا بفتح العير مع  الميع كسا

 كتابظ، وارزقشا حدغ الخاتسة واجعل لشا في نياية أعسارنا أعساال تدخنا عشج لقاءك.
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 الخيخ في تعديمشا

 

مَّؼ   س  و  و  م ي  ُ ع  مَّى َّللاَّ ُسؾُل َّللاَّ  ص  ُ ع دَّ و  " ?ق ال  ر  م وُ إ ذ ا أ ر اد  َّللاَّ ًخا ع د  ي  ٍج خ  لَّ ب ع ب   .ج 

ُموُ   م ا ع د   ؟ق يل  و 

ُ  ?ق ال    ت ُح َّللاَّ لَّ -ي ف  ج  ل  م ؾ   -ع دَّ و  ال ًحا ق ب  و  ل ُو ع س اًل ص  م ي  ب ُزُو ع   " رواه أحسج ت و  ُثؼَّ ي ق 

 صححو األلباني و 

وقتيا اتو، في أواخخ حيلو بابا لمعسل الصيب  يفتح بأن ُيعدل هللا عبجا أجسل أنما 

أروع  بجاية لحياة اقتخاب أجمو ليذ نياية لمحياة ولكشو يذعخ صاحب ىحا الخزق أنَّ 

 .ال يزاىيو ميالد ج، وميالد ججياألبجي زاخخة بالشعيع وأعطع، حياة

 !بعسل صالح لشقابل ربشا ونحغ نستمئ بالدعادة واالشسئشانلشا أن ُيختع  ما أروع

 حالوة الفتح قبل الخحيل؟!تحوق  وقجب يدعج القمو الشفذ  ال تصسئغوكيف 
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قخاءة  تشتيي حياتشا ونحغ في حال الريام أو القيام، أو الحكخ أوأن ما أروع    

 نذخ العمع، أو بحل الخيخ. قخآن، أوال

لشفخج  في حػائج الشاس، ونديخ عمى األرممة والسدكيغندعى  ونحغ أن ُنقبس 

 لشا.فتح هللا خفف أحدانيع فيحا كمو مغ عطيع كخباتيع، ون

التي عاشت حياتيا شائعة  بسفيػم القمػبميالد حقيقي لكشو ىػ مػت بسفيػم البذخ و 

 لخب البذخ.

الميؼ ارزق قمؾبشا حياة كيحه عشج السؾت، وافتح لشا بابا لشكؾن مؽ الحيؽ شسميؼ 

خً " قؾل نبيػ ملسو هيلع هللا ىلص? ي  ٍج خ  لَّ ب ع ب  ج  ُ ع دَّ و  م وُ إ ذ ا أ ر اد  َّللاَّ  ."ا ع د 
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 قف عمى بابو تدعج

فيػ الحي يفتح  تدعج؛ في وجيظ األبػاب ىخول وادع ربظ باسسو الفتاح إذا أُغمقت

كل السغاليق.. يفتح مغاليق أبػاب الخزق، وأبػاب الذفاء، وأبػاب الفيع، وأبػاب 

و إلى غمقة في وجيظ، بل يفتح مغاليق أبػاب العجو ليحػلاليجاية، وأبػاب القمػب السُ 

  غ األبػاب ليحػل بفتحو حالشا إلى خيخ حال!غ يفتح السغمق مِ ولي حسيع فدبحانو مَ 

و ال أمل تطغ أنَّ و  الشكباتتذتج عميظ الكخبات وتحيط بظ السمسات وتحاصخك حيغ 

تح، وتخى تجج بإذن هللا باب اليدخ قج فُ  ؛بو وادعخ اسع هللا الفتاح في الفخج تحكَّ 

نجاء خفيا، وتمح  بو ربظ تشاديكيف  عمقبمة؛ فتعمَّ إليظ  ألفخاحاأمامظ راحمة و  أحدانظ

بإذن هللا يفتح هللا لظ حيغ يخى مشظ و قف عمى باب الفتاح وال تسل  عميو إلحاحا قػيا.

 صجقا في المجػء وإخالصا في الجعاء.

مت عمييؼ بجسيل وعغيؼ فتحػ، واجعمشا مسؽ ُتفتح سؽ تكخَّ الميؼ يا فتاح اجعمشا م

 ييؼ أبؾاب الخيخ لآلخخيؽ.عمى أيج
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 خاتسة                        

الرالحات، الميع لظ الحسج كسا يشبغي لجالل وجيظ  تتع بشعستو يالحسج هلل الح

وعطيع سمصانظ، لظ الحسج يارب في األوليغ واآلخخيغ وفي السؤل األعمى إلى يػم 

 الجيغ.

غ غ نفدي ومِ غيخ ذلظ فيػ مِ كان  كان خيخا فيػ مشظ، وإنْ  الميع ىحا جيج مقل فإنْ 

 الذيصان فاغفخ لي وارحسشى.

 رضا الجنيدي 

27/6/2018 
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 لمتؾاصل مع الكاتبة  

 

 البخيج االلكتخوني
redagenedy@yahoo.com 

 

 قشاة الكاتبة عمى التمجخام

https://telegram.me/redaalgeneedy 

 

 صفحة الفيذ بؾك
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy 

 

 

 

tg://resolve/?domain=redaalgeneedy
tg://resolve/?domain=redaalgeneedy
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
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