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استهالل:

الحمد هلل على كل حال .. وال�سالة وال�سالم على من 

قال:

)كن في �لدنيا كاأنك غريب �أو عابر �سبيل(.. وبعد:

هذه الر�سائل خال�سة اأوراق عفا عليها الزمن ..

 لكن كلماتها ال تزال تنب�ض بالحياة .. 

كانت لي في غربتي اأيام البعثة زادًا في الم�سير.. 

وت�سرية للهمِّ ... وتثبيتًا على الطريق .. 

رفاق  اإل��ى  اأر�سلتها  اأو  اأخ��الء...  اإخ��وة  من  و�سلتني 

اأوفياء ..

اأولئك  اإلى  الأقدمها  الوريقات؛  هذه  في  ا�ستخل�ستها   
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الذين بدوؤوا م�سيرة الغربة .. 

اأو ما فتئوا يكابدون عناءها .. 

ى من اأيامهم ..  لعلها تكون عونًا لهم فيما تبقَّ

حتى ال يجمعوا بين غربتين .. 

ين .. وغربة �لوطن. غربة �لدِّ
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منازل الغربــة

�أخي �لمغترب!

اال�ستفهام  وعالمات  الطريق..  اأول  في  قدمك  ت�سع  واأنت 

تهز  الغربة  من  الخوف  وم�ساعر  مخيلتك..  في  تتزاحم 

درجات..  فيها  والنا�ض  منازل..  الغربة  اأن  ر  تذكَّ فوؤادك.. 

في  زادًا  تكون   ب��اق��ة..  ال�سالحين  ك��الم  من  لك  اأقطف 

وت�سلية  للهّم..  تفريجًا  ال��ط��ري��ق..  ف��ي  وع��ون��ًا  الم�سير.. 

للفوؤاد.

:
(1(

اعلم – يا رعاك اهلل – اأن الغربة منازل

فالأولى: غربة اأهل اهلل.. واأهل �سنة ر�سول اهلل � بين هذا 

الدين  عن  واأخبر   ..� مدحها  التي  الغربة  وهي  الخلق.. 

الذي جاء به اأنه )بد�أ غريباً(.. واأنه )�سيعود غريباً(.. واأن: 

)�أهله �سي�سيرون غرباء(.

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان.. وفي وقت دون 

)1)  ابن القيم، ) مدارج ال�سالكين (، 203/3، وما بعدها.
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وقت.. وبين قوم دون قوم.. ولكن اأهل هذه الغربة هم اأهل 

اإلى  ين�سبوا  ولم  اإلى غير اهلل..  ياأووا  لم  فاإنهم  اهلل حقًا.. 

غير ر�سوله �. وهذه الغربة ال وح�سة على �ساحبها.. بل هو 

اآن�ض ما يكون اإذا ا�ستوح�ض النا�ض.. واأ�سّد ما تكون وح�سته 

واإن  اآمنوا..  والذين  ور�سوله..  اهلل..  فوليُّه  ا�ستاأن�سوا..  اإذا 

عاداه النا�ض وجفوه.

)خرج مو�سى � هاربًا من قوم فرعون.. ولما انتهى اإلى 

مدين وهو وحيد، غريب، جائع، خائف، قال: يارب! وحيٌد 

مري�ٌض  غريب؟

 فقيل له: يا مو�سى! الوحيد من لي�ض له مثلي اأني�ض، والمري�ض 

وبينه  بيني  لي�ض  من  والغريب  طبيب..  مثلي  له  لي�ض  من 

معاملة(.

وقال الح�سن: الموؤمن في الدنيا كالغريب، ال يجزع من ذلها، 

وال يناف�ض في عّزها.. للنا�ض حاٌل وله حال، النا�ض منه في 

راحة، وهو من نف�سه في تعب.

الباطل..  اأه���ل  و�ل��ث��ان��ي��ة: غ��رب��ة م��ذم��وم��ة، وه���ي غ��رب��ة 

اهلل  حزب  بين  غربة  فهي  الحّق..  اأه��ل  بين  الفجور  واأه��ل 
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كثرة  على  غ��رب��اء..  فهم  اأه��ل��ه��ا..  كُثر  واإن  المفلحين.. 

اأ�سحابهم، واأ�سياعهم.. ُيعَرفون في اأهل االأر�ض.. ويْخ�َفون 

على اأهل ال�سماء.

والنا�ض في هذه  الوطن..  الغربة عن  �لأخ��ي��رة: فهي  و�أم��ا 

التي  الدار  وال هي  مقام..  بدار  لهم  لي�ست  الدنيا غرباء.. 

ُخِلقوا لها.. 

)كن في �لدنيا كاأنك غريٌب �أو عابر �سبيل(.
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طبقـات المغتـربيـن

�أخي �لمغترب!

اعلم – يا رعاك اهلل – واأنت تبداأ رحلة الغربة اأنَّ النا�ض 

فيها على ثالثة:

وتثبيتًا..  اإيمانًا  اإال  الغربة  تزده  لم  �سادق..  موؤمن  فمنهم 

فحمل  الطاعة..  بنور  وجهه  اأ�سرق  قد  وت�سديقًا..  ويقينًا 

التربة..  فيه  ر  توؤثِّ ولم  الغربة..  ه  َت��سرُّ لم  الهداية..  م�سعل 

الأنه يم�سي على االأر�ض وقلبه ُمَعلَّ�ق بال�سماء.

ومنهم من هاجر.. ال يعرف من االإ�سالم اإال ا�سمه.. وال من 

تقّلب  بالفطرة..  وتابع  بالهوّية..  م�سلٌم  ر�سمه..  اإال  االإيمان 

في المع�سية في وطنه.. وهاجر بها معه في غربته.. فاْطَماأنَّ 

اإليها.. وا�ستكان لطعمها.. وَخِبَر حال النا�ض فيها..

حتى اإذا ملَّ التقلُّب في لذائذها.. وانتهى اإلى نهايتها.. انتبه 

في  الحياة  فتحركت عروق  غفلته..  من  واأف��اق  حاله..  اإلى 

النجاة..  بحبل  وتعلَّق  الفطرة..  لداعي  وا�ستجاب  ف��وؤاده.. 
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ال�سعادة..  مرافئ  اإل��ى  فقاده  التائبين..  بقوافل  والتحق 

واأ�سفر وجهه بنور الطاعة.. واأِن�َض في وح�سته وغربته بقربه 

من خالقه.. فك�ساه ذلك �سعادًة وحبورًا.. ثم عاد اإلى اأهله.. 

واإلى دياره.. )حديثاً طيباً لمن وعى(.

ومنهم من اغترب موؤمنًا.. وهاجر �سادقًا.. فما لبث اأن خلط 

عماًل �سالحًا باآخر �سيئًا.. وتعلَّق بقرين بئي�ض.. لجَّ واإياه في 

ظلمة المع�سية.. فقُرب منها.. وركن اإليها.. اأو َخَطَف ب�سره 

اإذا  ه.. حتى  ُلبَّ واأ�سر  للح�سارة زائف.. فخرم عقله..  بريق 

في  التاأنيب  بواعث  تحركت  ع��ددًا..  �سنين  الدنّية  في  تقلَّب 

رٌّ وم�ستكبر. �سميره.. فمنهم تائب وم�ستغفر.. ومنهم ُم�سِ

ل – يا رعاك �هلل – كيف �نتهى كلٌّ �إلى نهايته:  فتاأمَّ

}ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم لَِّنْفِسِه 
ْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل  ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَ َوِمْنُهم مُّ
اْلَكِبيُر }32{ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن 

َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر{..
ر:  فانظر من اأيِّ هوؤالء اأنت.. وتذكَّ

 �أن كثير�ً من �لنا�ش من يعي�ش.. وقلياًل منهم من يدرك.
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كـن حديثـًا طيــبًا

�أخي �لمبتعث!

              و�إنَّما �لمرء حديث بعده

       فكن حديثاً طيباً لمن وعى

 

عر.. لما يتميز به من  كان ال بد اأن اأبداأ بهذا البيت من ال�سِّ

�سدق العبارة.. و�سدق الداللة.. وعمق ال�سعور.

ماتعة..  ذك��ري��ات  يبقى  ب���ع���ده(..  ح��دي��ث  �ل��م��رء  )و�إن���م���ا 

يبقى  ال�سعور..  وتهرم  الحْيل..  تهدُّ  منغ�سة..  ذكريات  اأو 

بالدوار..  تاأتي  قاتمة..  �سوداء  اأو  نقية..  بي�ساء  �سفحة 

وت�سيب بالغثيان.

)فكن حديثاً طي�باً(.. كن حديثًا.. ولكن اأيُّ حديث؟ حديثًا 

ْمت..  طيبًا.. طيبًا في القول.. طيبًا في الُخُلق.. طيبًا في ال�سَّ

طيبًا في البدن.. طيبًا في القلب.. طيبًا في المعاملة.

)لمن وعى(.. الأنه قد يكون لك اأعداء.. فينكرون طيبتك.. 
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البد  والأن��ه  وتهاون..  وَك�َسل..  َعْجٍز..  اإلى  تقواك  ويحولون 

نف�سك.. ومن  االأع��داء  ه��وؤالء  ف��اأول  اأع��داء..  لالإن�سان من 

.. فاجعل الدين والعقل َحَكمًا عليها.. وبذلك  �سان نف�سه َعزَّ

ت�سون نف�سك.. وتحفظ ِفعلك.. وتحر�ض مروءتك.

لعلي  الَكِلم..  قوامي�ض  في  بت  ونقَّ القراطي�ض..  في  فتَّ�ست 

النبيلة..  االأفئدة  يرزقون  اإنما  والنا�ض  ف��وؤادك..  اإلى  ل  اأ�سِ

قلبًا  لالآخر:  اأحدهما  يكون  عندما  المرهفة..  والم�ساعر 

واحدًا.. ونب�سًا م�ستركًا.. ي�سري فيهم الَهّم جميعًا..

والأنني ال اأبحث في ال�سراب.. وال اأحرث الوهم.. وال اأنق�ض 

ق -: على �سفحة الماء. فاإني اأقول لك – وع�سى اأن اأُوفَّ

اإنَّ حملة االأقالم.. و�سداة الحرف.. ور�سل البيان يخاطبونك 

د عناء الغربة.. يخاطبونك  يا من اختار دروب العلم.. وتكبَّ

حملوا  ثم  ب��االأدب..  وائتزروا  المعرفة  بو�ساح  ت�سربلوا  وقد 

القلم.. وخا�سوا بحور الكلمة ليقولوا لك: 

�إن �لت�سارع �لح�ساري.. عماًل.. و�إنجاز�ً.. و�إبد�عاً.. يريد 

عقيدة.

وهل هناك خير في غير عقيدتنا؟
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على  فاحر�ض  معًا..  والرمز  الكنز  والغاية..  الفعل  اإنها 

التم�سك بها.

والخلود  للك�سل..  مكان  هناك  لي�ض  الح�سارة..  هذه  في 

كال والعبور ال�سالب للعالم.. دون تغيير  اإلى الراحة، اأو االتِّ

اأو اإعمار.

اأنت – اإذن – مطاَلب باأن تكون داعية:

..  داعية بالحق.. وداعية اإلى الحقِّ

 تحمل القراآن.. فهو نور في القلب.. ونور في البدن..

العوالم..  في  �سابحًا  َيُمرَّ  اأن  االإن�سان  �سفة  من  لي�ض  الأنه   

بل لي�ض من �سفة الم�سلم اأن يعي�ض دون اإحداث تغيير.. اأو 

اإحالل قيم جديدة.. تربط ال�سماء باالأر�ض..

 وال تكن كميِّت �لأحياء.. �لذي ل يعرف معروفاً.. ول ُينكر 

منكر�ً.. 

وقوة  العقل..  روؤي��ة  بين  ت�سّد  ة..  ف��ذَّ اإرادة  من  لك  بد  وال 

البيان.

وال يغب عن بالك:

ارت�سامات  وه��ي  ت��ق��دي��ره��ا..  بواكير  ت�سهد  ثقافتنا  اأن   

ماتعة.. 
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وطالئع منجزاتها.. وهي نجوم زاهية.. 

ومواقع عطائها.. وهي رايات م�سرعة.. 

ا�سها االأمناء. فكن من ُحرَّ

* * *
�أخي �لمبتعث!

يحطم  ال  وال��َوَه��ج  ال�سعاع  اأن   - اهلل  رع���اك  – ي��ا  اع��ل��م 

ر االأفكار.. وياأ�سر  الزجاج.. ولكنه َيْخِرم عقول الب�سر.. ويغيِّ

القلوب.. كما ياأ�سر الَفَرا�ض نور ال�سراج.. واأَ�ْسُر العقول اأ�سدُّ 

واأنكى..

 الأن اأ�سر العقل هو اأ�سٌر للفكر.. وتحقيل للثقافة.. وتفتيت 

لل�سعور.

فانظر اإلى المادة بعقلك.. ال بنظرك.. 

الأنها ت�سغر بالعقل.. وتكبر بالب�سر. 

وانظر اإلى الكون بب�سيرة.. تنظُر اأو�سع مما ترى العين.

الدنيا  ك��ُب��رت  فقط  العين  على  ال��روؤي��ا  ق�سرت  اإن  اإن��ك   

بطال�سمها في عينيك..
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 واإن راأيتها بب�سيرة ثاقبة.. ِخلتها �سغيرة واحتقرتها.. 

وجعلَت الروح اأغلى من المادة واأثمن.

* * *

�أخي �لمغترب!

خوفي عليك.. 

هل تجيد فنَّ التحليق في االأجواء ال�سائكة ؟ 

وقلقي عليك..

 اأن تكون بم�ستوى اآمالنا فيك ؟

االأمل  بين  وال��رج��اء..  الخوف  بين  معلقة  االإجابة  وتبقى   

والياأ�ض.. وبين االرتعا�ض وال�سمود.

الُبعد من اهلل ديدنك.. فكلما اقتربت في غربتك  ال تجعل 

من اهلل زدت علمًا..

 واجعل البعد عن محارم اهلل نهجك ومبتغاك..

ر اأن العين تزني وزناها النظر..   وتذكَّ

فاحفظ ب�سرك وعينك من النظر اإلى محارم اهلل..

 ومن اأر�سل نظرة فعل بيده وقدمه.. اأو يو�سك.. وحا�ساك.
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�شوف تذكرنا

�أخي �لمبتعث!

�سوف تذكرنا كثيرًا..

ولكن متى ؟ 

اإذا رجعت اإلينا.. تقراأ التاريخ.. وت�ستلهم ذكريات م�ست..

وتفرح باالإنجاز.. وتذوق حالوة ال�سبر.. ولذة النجاح.

�أيها �لمغترب!

له..  وال طعم  فيه..  رائحة  ال  �سمجًا  الكالم  يكون  ال   حتى 

��ى ع��ب��رة.. وم���ن كالم  ��فَّ اأق��ت��ط��ف ل��ك م��ن ال��ك��الم ال��ُم�����سَ

الم�سطفى � ِعظة.

فانتهو�  معالم  لكم  �إنَّ  �لنا�ش..  �أيها   ( فقال:    � خطب  

�إن  نهايتكم..  �إلى  فانتهو�  نهاية  لكم  و�إن  معالمكم..  �إلى 

�لموؤمن بين مخافتين.. بين �أجل قد م�سى ل يدري ما 

�هلل �سانع به.. وبين �أجل قد بقي ل يدري ما �هلل قا�ٍش 



17

حصـاد الغـربة

فيه.. فلياأخذ �لعبد من نف�سه لنف�سه.. ومن حياته لموته.. 

�لدنيا من  �لموت من م�ستعتب.. وما بعد  فو�هلل ما بعد 

د�ر.. �إل �لجنة �أو �لنار (.

فلتطلب العلم عّزًا لالإ�سالم.. ورفعة للم�سلمين.. 

واإال فال خير في علم يجمع بين غربتين:

ين.. وغربة �لوطن. غربة �لدِّ

ين  الدِّ غربة  وم��ن  ريا�سًا..  الغربة  �سحراء  من  ولت�سنع 

جنانًا.. واإالَّ َتُكْن:

م�ا    كالعي�ش في �لبيد�ء َيْقُتُلها �لظَّ

و�لماُء فوق ظهورها محم��وُل    
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احـذر فلتات ال�شـباب

�أيها �لمهاجر!

فتذبل  ال��ج��ف��اف..  ال��رق��ي��ق  ال��وج��دان  ي�سيب  اأن  اأخ�����س��ى 

ر القلوب.. وتِجفُّ التحايا.. والغربة اأ�سّد  االأ�سواق.. وتت�سحَّ

واأنكى من الجفاف:

�إنَّ قلباً ين�سى �لرف�اق لقلٌب  

بود�د �لرفاق غير زع�يم    

ر تجاهك..  لكن اأ�سواقنا لن تذبل نحوك.. وقلوبنا لن تت�سحَّ

وتحايانا لن تنقطع عنك.. ما بقي �سوق يع�سف بنا.. وب�سمة 

رقيقة في نواظرنا.. 

واهلل اإن اأحدنا ليتذكر فيحّن.. وي�ستاق فيئّن.. 

ولن يحّن اأكثر من االإبل اإلى مرابعها اإال االإن�سان.. 

عن  الغريب  اإال  حبيب  ف��ي  المفجوع  م��ن  اأك��ث��ر  ي��ئ��ّن  ول��ن 
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االأوطان..

الكلمة ذاته�ا – مهما تكن مخل��سة – لن تفعل �سيئًا.. قبل 

والنا�ض هم  اإن�سان�ًا..  تتقم��ض  واأن  اإلى حركة..  تتح�ول  اأن 

�ة الت�ي توؤدي معانيها اأبلغ اأداء. الكلمات الحيَّ

* * *
�أيها �لمبتعث!

 احذر فلتات ال�سباب.. كلما خدعك ال�س�راب.. 

فاإنه اإن يعظ�م بعدها �ساأن�ك.. ي�ست�ّد على ذلك ن�دمك.. 

ولن اأو�سيك ب�سيء اأنت اأهله.

فاأنت في الغرب�ة وحي�دًا.. ومثلك ال يعي��ض وحيدًا..

النخوة  واأنت من  ر�سال�ة.. و�ساحب عقيدة..  اأنت �ساحب   

االإن�سان  عماد  والتقوى  ومرتقاها..  �سامقها  في  وال�س��رف 

ُتثلم  اأو  �سفحته..  ُت��خ��د���ض  اأن  لمثلك  ����ى  واأنَّ و���س��رف��ه.. 

مروءته.. 

والغربة نار ال يدافعها اإال رجل ذو تقوى.. ورع.. يخ�سى اهلل 

ويرعاه.

قبل اأن تفعل �سيئًا تتردد فيه.. ا�ساأل نف�سك:
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ما عاقبته؟

ما االأثر المترتب عليه؟

ما موقف الخلق منك؟

ما مردوده على نف�سك؟

وقبل ذلك كله:

كيف تتوارى من خالقك؟

ة وندمًا.. فال تفعل.. و)�لإثم  اأح�س�ست في نف�سك حرَّ فاإن 

�ِلع عليه �لنا�ش(. ما حاك في نف�سك وكرهت �أن يطَّ

اإن وجدت خيرًا فالزمه.. واإن لم تجد فاحمد اهلل على نعمة 

من  ي�ساء  لمن   – �سبحانه   – يهبها  منحة  فاإنها  العقل.. 

عباده.

ر اأن ال�سقور ال تطمئن اإلى اأع�سا�ض الع�سافير! وتذكَّ

في  �سبابه  �سنيَّ  ق���سى  من  الرذي�لة  حماأة  في  يرتك�ض  وال 

معاقل الطهر والف�سيلة؟!

ا القيم التي تربينا عليها.. قيٌم  ر اأن الدنيا قد ت�سلب منَّ وتذكَّ

ُتذكر.. ومبادُئ ال تفارق..  اأالَّ  واليوم تكاد  كانت ال تغيب.. 

واإذا بها اليوم مجهولة الن�سب.
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ر.. ويح االإن�سان عندما يتنكَّ

 قبيح بالمرء اأن يعي�ض من �سقط المتاع..

 اإنها معادلة موؤلمة ومحزنة.
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حتى ال تكون الُخلَُّة َح�ْشرة

�أخي �لمبتعث!

قرين..  عن  يبحث  فيها  والمرء  الخلطة..  توجب  الغربة 

ه.. وي�ساركه حزنه.. وي�ساطره  يقا�سمه �سكواه.. ويبوح له ب�سرِّ

فرحه..

 فا�ستاأجر لقلبك القوي االأمين.. التقي النا�سح.. الذي يقيل 

.. العثرة.. وي�ستر الزلَّة.. ويجبر الهفوة.. ويعين على الحقِّ

 فاإنك اإن لم تفعل تكون ال�سحبة ح�سرة وندامة..

 وتكون الخلَّة بغ�سًا وعداوة.. 

وتكون الع�سرة ُبْعدًا وفرقة. 

اأعظم  م��ن  ال�����س��وء  �سحبة  – اأن  اهلل  رع���اك  – ي��ا  اع��ل��م 

يع�ّض على  تكون ممن  اأن  بنف�سك  وارباأ  القلوب..  مف�سدات 

َسِبيًل }27{  ُسوِل  الرَّ َمَع  اتََّخْذُت  َلْيَتِني  َيا  }َيُقوُل  يديه: 

َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفَلًنا َخِليًل }28{ َلَقْد َأَضلَِّني َعِن 
ْكِر َبْعَد ِإْذ َجاءِني...{. الذِّ
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مع�سومًا،  ًا  نبيَّ اأو  اأً..  مبرَّ َمَلكًا  لي�ض  االإن�سان  اأن  اعلم  ثم   

الذنب  في  والوقوع  ال��دم..  مجرى  منك  يجري  وال�سيطان 

بها عباده.. وحتى  �ض  ليمحِّ َخلِقه..  اأجراها اهلل على  ة  �ُسنَّ

يتوبوا اإليه وي�ستغفروه فيغفر لهم.

 لكن االإح�سا�ض بالخطيئة.. وال�سعور بالذنب.. والندم على 

العثرة.. والح�سرة على الزلَّة.. والعزم على مفارقة ال�سيئة.. 

الذات..  محا�سبة  مفتاح  وهي  الهداية..  مراتب  اأول��ى  هي 

وتاأنيبها..  بال�سوء..  ���ارة  االأمَّ النف�ض  على  العقوبة  واإيقاع 

وتقريعها. ومعناها بداية ُلزوم عتبة العبادة.. 

ودوام تذكرك لعثرتك هو طارٌق لقلبك.. يحرك فيه م�ساعر 

بذور  فيه  ويغر�ض  ال��رج��اء..  معاني  فيه  ويوقظ  ال��خ��وف.. 

الخ�سية.. فيكون بذلك معلقًا بين الخوف والرجاء.
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الطريق طويل.. والغاية وا�شحة 

�أخي �لمبتعث!

اأخالك تقول: 

اإنَّ �ساحب الغاية يدفعها من هنا.. ويردعها من هناك.. 

مها حين تميل..  ويقوِّ

لكنه ال يك�سرها اأو يحطمها.. 

واأنا اأقول: اإنه ي�سبر عليها �سبر العارف.. الب�سير الواثق.. 

ة االأولى..  لتحقيق الغاية المر�سومة.. والذي ال يتم في المرَّ

يتم في المرة الثانية.. اأو المائة اأو االألف..

الهدف  اإل��ى  والطريق  وا�سحة..  والغاية  ممتد..  فالزمن   

الكبير طويل و�ساق.

والمرء يطوف في زورق الحياة يرى العالم الكبير.. وقد غدا 

قرية �سغيرة.. يعرف اأحوالها.. وبع�ض اآالمها.. 

ٍن  ُم�سْ جهد  من  بدَّ  ال  اأن��ه  اإال  كذلك  بدا  واإن  العالم  لكن   

في  والمغرقة  باالأمل..  المفعمة  النظرة  تلك  تتحقق  حتى 
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التفاوؤل..

االأ�سياء..  ظواهر  حيث  من  �سحيحة  النظرة  تبدو  فقد   

وطبيعة تفاعلها.. ولكن اأ�سباب ذلك مختلفة.. ودواعي ذلك 

ة اأهلها كذلك.. واالإن�سان  متنوعة.. وظروفها متغيرة.. و�سجيَّ

بفطرته ال يزال يبحث..

الذي يغذي روح��ه.. ويزيد في عقله.. ويجذبه   يبحث عن 

اإلى الطماأنينة الكاملة.. والراحة التامة..

على  ويحث  ال�سدق..  يحمل  بدين  اإال  ذل��ك  يتحقق  ول��ن   

االإيمان.. ويبعث عليه.. ولن يكون ذلك اإال في )االإ�سالم(.
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قبـل الــوداع

�أخي �لمغترب!

 تحية لك من كل �سعفة نخل.. ومن كل �سهوة جواد.. ومن 

كل �سذى وردة.. ومن كل تغريدة طير.. 

حب يدفعه تقدير.. ي�سابقه اإعزاز.. يحمله �سوق.

 لئن �سطَّ المزار وَبُعد.. فاإن الر�سائل نعم ال�سمائل.. 

.. وت�سرية للبيب..  فهي تفريج للهمِّ

نحن بخير اإن �سمعنا اأخبارك..

 نحن بخير اإن تم�سكت بعقيدتك.. 

ط في قيمك..  نحن بخير اإن لم ُتفرِّ

نحن بخير اإذا فرحنا باإنجازك.. 

اأنت غائب �ساهد.. 

غائب بالج�سم.. �ساهد بالقلب.. 

محلك القلب.. لن تنزل عنه.. ولن ترحل..

 فاأنت مقيم ما بقيت على عقيدتك.. 
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ل..  ل عنها نتحوَّ ويوم تتحوَّ

لكن االأمل يبقى ووعد اهلل ينفذ..

 و�سيحمل النَّ�سر قوم.. يم�سون على االأر�ض وقلوبهم معلَّقة 

بال�سماء. 




