
وخواطر قطوف
الخواطر الرابعة: أرقام الصفحة

.40  إلى31 من
 الرحيم الرحمن الله بسم

ًا سأموت كأنني لكم - أكتب31 ..!  غد
كأنني لكم أكتب .. أنني صارحتكم لو إخواني معذرة

ًا سأموت ..!   غد
.. أتممذكر الممموت .. أتذكر للراحة أخلد أن أردت كلما

اليسممير القليممل علممى .. فأخمماف السمماعة أقبض قد أنني
..! لكم لكتب .. فأنهض الضياع من الجعبة في المتبقي

مخمممالب .. أتمممذكر للراحمممة أخلمممد أن أردت كلمممما
تممألوا ل التي وصوب حدب كل من بنا المحيطة الظالمين

ًا المموقت هذا .. وأن العاملين المصلحين اغتيال في جهد
ًا لي يتاح ل .. قد المتاح القليممل هممذا علممى .. فأخمماف غد
المسمملمين عن ُيمنع أن .. أو الضياع من المتبقي اليسير

الحممق مممن القليممل هممذا بيان في التقصير إثم .. فيطالنا
..!  لكم لكتب .. فأنهض المتبقي

ًا سممأموت كأنني لكم أكتب نفسممي أزكممي .. ول غممد
..  لنا تقرؤون أنتم .. فهل الله على

ًا ستموتون .. كأنكم ولعلمائنا ..؟!  غد
.. .. الممدعاء رجائي .. ثم رجائي .. ثم منكم فرجائي

ًا أريد .. ول .. الدعاء الدعاء ..!  الدعاء غير شيئ
.   وعنكم عني .. وعفا ولكم لي الله غفر

 * * *
..!  الشريط في الشيخ قال - كما32
لممم شخص صحبتنا وفي سفر في نخرج أن الله قدر

..!  فيه من م إخوانه آذان ول م أذنيه ينصف
.. يزبممد مرتفممع بصمموت المموقت طيلممة يتكلممم فكممان

أو عبممارة كممل نهايممة .. وفي ورقبته وجهه عروق وتنتفخ
ً .. يقول جملة .. كممما كلمه من تقدم ما صحة على مدلل
الشريط!   في الشيخ قال

ُيغُرب ُيشّرق يقول: كما .. ثم علم وبغُير .. بعلم .. و
..!  الشريط في الشيخ قال
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الكبار المسائل في صاحبنا .. فخاض الحديث توسع
الجملة .. وبين وآخر نَفٍس بين يقول أن ينسى ل .. وهو

..!  الشريط في الشيخ قال وأختها: كما
.. وأقمواله أفكمماره سلسمملة عليه يقطع لمن والويل

.. الحممديث لمه ليرشمد يفعمل أن الخموان أحمد حاول وقد
ّنع؛ المسممتنكر نظممرة إليه فنظر لممه: يقممول وكممأنه المشمم
ًا الكلم أسرد وأنا وحديثي كلمي تقاطع كيف كممما سممرد
..!  الشريط في الشيخ قال

قممد الرجممل .. هذا الله سبحان نفسي: يا في فقلت
ًا سمع أنه كله ماله ورأس معه، آذاننا وأتعب أتعبنا شريط
ًا قممرأ .. أو أشرطة إلى سمع لو .. فكيف لشيخ .. أو كتابمم

ًا طممول .. ومممن فيه من الخلق آذان ينصف لن .. فإنه كتب
..!!  لسانه

ًا الجهممل أن لكممم أقممل ألم للمممرء نعمممة يكممون أحيانمم
..؟!! 

 * * *
. أحب من مع ُيحشر - المرء33

مممن أحممدكم .. فليعممرف أحممب مممن مممع ُيحشر المرء
ًا إل يحب ل أن على .. وليحرص ُيحب ًا صالح .. يحممب تقيمم

الموحدين من نهجهم على سار ومن والمرسلين النبياء
.. أو القيامممة يمموم معهممم ُيحشممر أن .. عسى المجاهدين

بسببهم!  ُيرحم
طلب .. بعممض الممدعاة بعممض أرى أن يحزننممي كممم

ّللين الخوان .. بعض العلم الطلممب في المجتهدين المض
حبهممم عممن عممدة مناسبات في يعلنون هم .. ثم والعبادة
 للطواغيت وولئم

..!!  الظالمين
..؟!  القيامة يوم معهم ُيحشروا أن هؤلء يخاف أل

ًا نحب قالوا: نحن فإن ..!!   محمد
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