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 زوجة الفقيدكلنة 
 السيدة غانية السباعي

 

 امصالم عنيكه ورخىث اهلل وةركاته

 أيها امدفل امكريه...

٣ٲ٪ ة ٧٦ ة إو٬ ٮ أٝ ؿب  ا٥٠ ٩ع٨ ٰٚ ٤ٛٗح ٔ٪ ؽ٦ة ٩عك ت ا٧٣ ٮت ثٕٲ ؽً 

.. ة... إ٫٩ ا٣عٞٲٞح ا٧٣ؿٔجح ا٣ٞةقٲح ا٣ذ ٰ ٩٭ ؿب ٦٪٭ ة و٩ذضة٤٬٭ ة ٔجسً .٩ذىٮر

.. و١٩  ةد ال .وص  ٢ وذ٬  ٮلٚٲ  ؽر٠٪ة وٱٛةصب٪  ة وٱؼُ  ٙ أظجذ٪  ة و٩ع  ٨ ٚ  ٰ 

ًٞ   ،٩ى  ؽق ًٞ  ؟٦  ةت ٦  ٨ ٠  ةن ٦  ٢  ٔٲٮ٩٪  ة و٤ٝٮث٪  ة ةأظ ٣  ٨ ٩  ؿاه أو  ة؟. أ ظ

ًٞ ؟. أ؟٩ك٫ٕ٧ ًٞ أ؟. ؟رظ٢ وػ٤ّٙ ورا ه ٢٠ مٰ  ةظ ًٞ ؟... أة؟ظ  ...؟ة؟ظ

.. ١ٚ ٥ ٠ة٩ خ .إ٩٭ة ا٣عٞٲٞح ا٣ذٰ ٱىٕٛ٪ة ث٭ة ا٧٣ٮت ٣ٲٮْٝ٪ة ٦ ٨ ٤ٛٗذ٪ ة

٣ٛٞٲ ؽي ورٚٲ ٜ  ةوا٣ ٮداّ ٝةق ٲً .. ة... وا٣ؿظٲ ٢ ٦ٛةصبً .٬ؾه ا٣ىٕٛح ٦ؤ٧٣ ح

.. إ٫٩ ا٣ك ٪ؽ وا٧٣ الذ وا٣ع٪ ةن وم ٞٲٜ ا٣ ؿوح ... و٣ٲف ٧٠س٫٤ رٚٲٜ.٧ٔؿي

 ...وص٤ٲف ا٥٤ٕ٣ واأل٩ف

أن أ٠ذت ٦ؿزٲ ح ٔ٪ ٟ وأٝ ٙ أ٦ ةم ٬ ؾا ا٣ض٧٭ ٮر  ة٦ة ٠٪خ أظكت ٱٮ٦ً 

ا١٣ؿٱ٥ ٨٦ أوؽٝةاٟ وأظجةث ٟ وَالث ٟ ألدع ؽث ٧ّٔ ٨ ٠ ةن ٦ ٢  ٔٲ ٮن 

 ...ا٣٪ةس و٤ٝٮث٭٥



- 17 - 

.. ٚ ة٧٣ٕؿوف ال .دعؽث ٨ٔ ظٲةة ا٣ٛٞٲؽ ا٣ٕة٦ ح و٧٤ٔ ٫ و٦ هزؿهأ٩ة ٨٣ أ

.. وا٣ض٧ٓ ا١٣ؿٱ٥ ٬٪ة ٱٕؿف ٨٦ ٬ٮ ا٣ ؽ٠ذٮر ٔج ؽ اإل٣ ٫ ٩ج٭ ةن و٦ ٨ .ٱُٕؿَّف

.. وٝ ؽ أٔض ـ وال أوٚٲ ٫ ظٞ ٫ ٚ ٰ ٬ ؾا ا٣ضة٩ ت ا٣ ؾي .ٱ١ٮن ظٜ ا٧٣ٕؿٚ ح

٢٠  ا.. صـى اهلل ػٲؿً .قذٛةض ث٫ ز٦الؤه وأوؽٝةؤه وَالث٫ ٰٚ ٧٤٠ةد٭٥ ٔ٪٫ا

.. و٢٠ ٨٦ دٕؿض ٤٣ضٮا٩ت ا٧٣ٌٲبح ٚ ٰ ظٲ ةة ... ودعؽث ٚأَؿى.أز٪ٯ٨٦ 

.. ؤؿٚذ٥ ٚٲ ٫ ... ٚٞؽ ٔؿٚذ٧ٮه رص٢ ٥٤ٔ و١ٚؿ وأدب.و٦كٲؿة ٚٞٲؽ٩ة ا٣٘ة٣ٰ

وا٣ٕةم ٜ ا٧٣ٮ٣ ٓ ث٤٘ذ ٫  ،وا٧٣ؿثٰ ا٣ٛة٢ً ،٦سةل األقذةذ ا٣ضة٦ٰٕ ا٧٣ض٧ٰٕ

 ...و٤ٔٮ٦٭ة ودؿاز٭ة

ّٰ أن أدعؽث ٨ٔ صٮا٩ت ٦ٌٲبح أػؿ .. ٝؽ .ى ٰٚ ظٲةد٨١٣٫ ٨٦ ظ٫ٞ ٤ٔ

وٛة  ا٣كؿٱؿة و٤ٔ ٮ ا٣٭٧ ح ٧ٔة دٕؿٚٮن ٔ٪٫ ٨٦ د٦ةزح ا٣ؼ٤ٜ و اال ٩جذٕؽ ٠سٲؿً 

٧ٔ ة أظجج ذ٥ ٚٲ ٫ ٦ ٨  ا.. وٝؽ ال دؼذ٤ ٙ ٠سٲ ؿً .وروح ا٣ؽٔةثح ةؿنْ ِٕ وَٲت ا٣

 ...ا٣ىؽق وظك٨ ا٣ذٕة٢٦ واظذؿام اٳػؿٱ٨ ودٞؽٱف ا٣ٮٝخ وا٧٣ٮأٲؽ

و٦سةل األب ا٣ع٪ٮن ا٣٪ةو ط .. .٠ةن ٥ٕ٩ ا٣ـوج ا٧٣عت ا٣ىة٣ط ا١٣ؿٱ٥

إ٣ ٯ ا٣ؿٝ ٰ ثأث٪ةا ٫ إ٣ ٯ أ٤ٔ ٯ ا٣ ؽرصةت  ة.. ا٧٣ذ٤ُٓ داا٧ً .ا٣ع١ٲ٥ ا٧٣ُٕة 

.. ٧ّ٤ٔ٭ ٥ دع٧ّ ٢ ... ودـوٱؽ٥٬ ثأَٲ ت ا٣ؼى ةل وأ٩ٞة٬ ة.ا٧٤ٕ٣ٲح وا٣سٞةٚٲح

ٰٚ ٦عج ح ا٤٣٘ ح  ة.. ٣ٞ٪٭٥ دروقً .ا٧٣كؤو٣ٲح ودضةوز ا٣ىٕةب ثسجةت وظ٧١ح

.. و٠ ةن ا٣ٞ ؽوة ٣٭ ٥ ٚ ٰ دٞ ؽٱؿه ووٚةا ٫ .ةا٣ٕؿثٲح وظِٛ دؿاز٭ة وا٣ؾود ٔ٪٭

.. و٣ُة٧٣ة ذ٠ّؿ٥٬ ثأن ا٥٤ٕ٣ ا٣ؿٚٲٓ ال ٱـٱ٪٫ إال ا٣ؼ٤ٜ .ألقةدؾد٫ و٧٤ٔة  ا٤٣٘ح

 ...ا٣ٞٮٱ٥ وا٣ذٮآً

 ًٌ .. (.ٰٚ ا٣٘ؿث ح)٨ٔ ٔالٝذ٫ ثأظٛةده ا٣ى٘ةر  ةوٱُٲت ٣ٰ أن أدعؽث أٱ

 ًٕ ًٞ .ث٭٥ ة٠ةن ٦ٮ٣ ٲ٧ُب٨ ٔ ٪٭٥ .. ٚ.ٮقةا٢ االدىةلث.. ٱعةدز٭٥ .٣٭٥ ة.. وؽٱ

وٱ٧ذع٨ ٝؽراد٭٥ ودعىٲ٤٭٥ ٰٚ ا٤٣٘ح واإلٔ ؿاب وا٤ٕ٣ ٥ ثأق ٤ٮب ٦عج ت 
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دً.٦ؿح ص٤ك ةت ا٧٣ذٕ ح وا٣ٛةا ؽة  ا.. وٱ٪ذْؿ إصةزة ا٣ىٲٙ ٣ٲ٤ذٰٞ ث٭ ٥ ٦ُض ؽِّ

وا٧٣ؽأج  ح وا٣ع  ٮارات ا٣ض٧ٲ٤  ح ا٣ذ  ٰ دن  ٢٘ أظجذ  ٰ ا٣ى  ٘ةر ٔ  ٨ ٣٭  ٮ٥٬ 

ٝحا.. ٧ٚذٕذ٭٥ ٰٚ ٦ضة٣كح صؽ٥٬ واالق ذ٧ةّ ألظةدٱس ٫ .وَٛٮ٣ذ٭٥ ال  ٧ُ٣َن ٮِّ

.. و٣ألق ٙ ق ٲٛذٞؽو٩٭ة ٔ٪ ؽ ... إذ إ٩٭٥ ٱٛذٞؽو٩٭ة ٰٚ ٗؿثذ٭٥.دٕةد٣٭ة ٦ذٕح

 ًٛ  ...إ٣ٯ ا٣ٮ٨َ ةٔٮدد٭٥ وٲ

.. وأال د٪ذْ ؿ .٥٠ ٱعـ٩٪ٰ أٱ٭ة ا٣ؿاظ٢ ا٣٘ ة٣ٰ أال أراك ٦ٕ٭ ٥ ثٕ ؽ اٳن

.. وأ٩ خ ... وأال ٩ذنةرك ٦ؿاق ٥ ا٣ذ٭ٲب ح ٣ٮو ٮ٣٭٦.٥ٰٕ ٝؽو٦٭٥ ٨٦ ا٣كٛؿ

ـّ ٤ٔ ٰ أال .وَةب ٨٦ ػٲؿات ا٣ٮ٨َ ا٣ذٰ ٱعجٮ٩٭ةدع٢٧ ٣٭٥ ٦ة ٣ؾ  .. ٥٠ ٱٕ 

 ...أراك ٰٚ ١٦ذجٟ وٰٚ ر٠٪ٟ ا٣ؼةص ٦ٓ ٚ٪ضةن ٝ٭ٮدٟ

واهلل إن ا٣ٕٲ٨ ٣ذؽ٦ٓ وإن ا٤ٞ٣ت ٣ٲعـن وإ٩ة ٤ٔٯ ٚؿاٟٝ ٱ ة أث ة ٦ى ٕت 

 ...ا٣عجٲت ٧٣عـو٩ٮن

.. ص٤ٕٟ اهلل ٰٚ ص٪ةت ا٣٪ٕٲ٥ ٦ ٓ .٤ٚذؿاٟٚٞ رظ٧ح رثٰ وواقٓ ٦٘ٛؿد٫

 ...ة٣عٲ٨ا٣ن٭ؽا  وا٣ى

أٱ٭ة ا٣كةدة األٚة٢ً، راٲف وأٌٔة  ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ ٮٝؿ... أو ؽٝة  

ا٣ٛٞٲؽ وَالث٫ و٢٠ ٦عجٲ٫... أدٞ ؽم إ٣ ٲ٥١ ث٧ٕٲ ٜ ا٣ن ١ؿ واال٦ذ٪ ةن ٧٣ن ةر٠ذ٥١ 

ا٣ُٲجح و٦نةٔؿ٥٠ ا٣ىةدٝح... راصٲح ٨٦ اهلل دٕة٣ٯ أن ٱؿٚٓ ٦ٞة٫٦ ٚ ٰ اٳػ ؿة ٧٠ ة 

 ةن ا٣ذٰ ؤؽ ٔجةده ا٣ىة٣عٲ٨...ر٫ٕٚ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة... وأن ٱضـٱ٫ ا٣ض٪

 ...وا٣ع٧ؽ هلل رب ا٣ٕة٧٣ٲ٨

 ...٥١٣ اوم١ؿً 

*   *   * 

  


