
ثوبك  !  اخلع

إسرائيل   : أبو قال
بعضإخوانه                   إلى َفَت َت ْل ا وقد حذائه خيط ّد يش وهو جلسته وهيئة العراقي الرحمن عبد أبي موقف أذكر زلت ل

الله     :            شاء إن تخلعونه سوف وأنتم ، ّده وأش ألبسحذائي أنا يقول وهو الواثق ابتسامة ًا جلل    مبتسم في ذلك وكان
الله       َقه َد فَص الله صدق أنه وأحسب انتهى     –   –  . أباد كذلك أحسبه وآواه الله فوّفاه لله ّفى وو

؟           بغيرها لتستبدلها ثيابك خلعت اليوم في مرة كم تذكرت فهل
؟      أيضا أنِت ذلك تذكرِت وهل

؟       خلعناها ثم أحذيتنا لبسنا مرة كم
؟        والليلة اليوم في ونخلعها نلبسها مرة وكم

؟                     عنه ُخلع بل يخلعه فلم الثوب لبسهذا ربما أنه ّنـا ِم أحد ببال خطر أو خواطرنا في دار هل ولكن
؟           الخيرة اللبسة هي هذه فكانت الحذاء لبسهذا أنه أو

ثيابنا                    لبس من ّكننا م يوم ًا ِكبار و ًا صغار وحديثا قديما علينا بها أنعم التي ونعمته علينا الله فضل جميعا تذكرنا وهل
؟    ُمساِعد دون وأحذيتنا

أشهر                 :    ستة بعد فقال ، ِحراك بل أشهر ستة المستشفى حبيسسرير بقي شنيع سير حادث له وقع رجل ّدثني ح
بنفسي                 ! لبسحذائي من ّكنت تم بأنني زائر أول وبّشرت أحد من مساعدة دون ألبسحذائي أن استطعت

عفوك :    رب يا فقلت
؟       الشكر تستوجب نعمة وحدها أليستهذه

جنيناه      =       قد ًا ذنب رب أيا واغفر ّلتنا بز تأخذ ل عفوك رب يا
أحد                 من ُمساعدة دون ثيابنا نرتدي ونحن ُمعين إلى الحاجة دون نلبسأحذيتنا والليلة اليوم في ونحن

؟      ّله ك ذلك في ّنـة الِمـ لمن
المتفّضل   بالعصيان    . للمنعم ُيبارز هذا بالجحود  ، ومع َبل ُيقا و

ُيقال        كما ، الحساس ُتذهب المساس كثرة إن
يوم           كل مساء وتغرب ، يوم كل صبيحة في ! فالشمستطلع ؟     ذلك في الجديد جديد  ! فما ل

دقيق              بديع رباني نظام وفق يسير العامر الكون وهذا ، الدائر ُفلك ال هذا ل      ولكن والنهار الليل تعاقب مع ولكن
ّيان         الد الواحد قدرة في ّكر يتف ول النسان مشاعر يبهر           تتحّرك بما النظام هذا يختلف سوف اليام من يوم في ولكن
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الناس      اعتاده ما ّير يتغ عندما ِلفوه      هكذا أ الذي النظام هذا يختلف ل     و . وعندما عليه ّودت وتع نفوسنا ِلفته أ ُيحّرك ما
شيئا       . فيها ّير ُيغ ول ، ساكنا فيها

الخرة        ّكرون يتذ المة هذه سلف كان المطلع ولقد حياتهم      وهول في المواقف من كثير بنار   . في مّروا فإن
الخرة   نار القبر       . تذكروا ظلمة ّكروا تذ ظلمة في جلسوا قد        .وأن التي اليومية المشاهد مع قلوبهم تتحّرك وهكذا

مألوفة    . مشاهد لدينا تكون

؟    ّكر ونتذ نعتبر السحيم      كتبه فهل الله عبد بن الرحمن عبد


