
أبي أنت حیاتي التي ال طعم لھا بدونك، أنت الھواء الذي أتنفسھ. أبي أریدك لجانبي، تقف معي وتشعرني باألمان،    
كن قریبا منّي عاطفیا حتى لو كنت بعیدا مكانیًا. أبي انا في بدایة الشباب وطریقي ملیئة بالمغریات المدمرة، أرید یدك 

بیدي حتى ال أتیھ في بحر الضیاع.
أبي أنا عندي كم كبیر من األخطاء وأرید حكمتك وخبرتك أتسلح بھا، فال تدفعني بكثرة لومك لي إلى أن ألجأ إلى من    
یدمرني. كن معي یا أبي، كن لطیفا معي، كلمة حانیة منك تجعلني األقوى. احترامك لشخصي یجعلني واثقا من نفسي.
كلمة تأنیب منك تجعلني أكره نفسي، وأكره الحیاة، فأنا في مرحلة الشباب؛ والشباب یا أبي عالي الحساسیة، تحّمل    
اندفاعي وتحمل جھلي، فمن یُعلّمني غیرك؟! یا أبي مصائد شیاطین اإلنس كثیرة جدا ومغریة جدا، فال تدفعني للسقوط 

بھا بتجاھلك لقیمتي.
أبي قّدر حاجاتي فلن أكلفك فوق طاقتك ألني أحبك، فاألبوة في مرحلة الطفولة دالل، وفي مرحلة الشباب صداقة،    

ودعم ومساندة، فھال كنت لي یا أبي ألكون لك؟، حفظك هللا یا أبي!

   دخلت امرأة من األنصار على عائشة "رضي هللا عنھا" في حادثة اإلفك، وبَكْت معھا كثیًرا دون أن تنطق كلمة، 

قالت عائشة: ال أنساھا لھا.
    عندما تاب هللا على كعب بن مالك بعدما تخلّف عن تبوك؛ دخل المسجد مستبشًرا، فقام إلیھ طلحة یھرول واحتضنھ، 

قال: ال أنساھا لطلحة. مواقف الجبر في لحظات االنكسار ال تنسى.!
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رسالة من ابن بارِ إىل أبيه!

يف حلظات االنكسار

    یقول یحیى بن معاذ رحمھ هللا :مسكین ابن آدم؛ لو خاف من النار كما خاف من الفقر لنجا منھما، ولو رغب فى 
الجنة كما رغب فى الغنى لوصل الیھما، ولو خاف هللا سًرا كما یخاف الخلق جھًرا لسعد فى الدارین. اللھم اجعلنا وإیاكم 

ممن یخافون هللا سرا ویتمنون الجنة.

مسكني ابن آدم

یقول الدكتور النابلسي في موسوعتھ أنھ ورد في األثر: بئس العبد عبد تكبر واختال، ونسي الكبیر المتعال. بئس    
العبد عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار األعلى. بئس العبد عبد سھا ولھا، ونسي المقابر والبلى. بئس العبد عبد عتا 

وطغى، ونسي المبتدأ والمنتھى.

موسوعة أمساء اهللا احلسىن

  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 


