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وال  ماٌل  ینقصھُ  یكن  لم  ھولیوود،  في  السینما  عرش  على  تربَع  ھدسن"  الشھیر"روك  الممثل     

جنسیا. شاذٌ  ألنّھ  الثمانات  بدایة  في  بھ  أُصیَب  الذي  األیدز  فضحھُ  شھرةٌ،  
روك  بأن  قال:  اإلیدز  فیروس  اكتشف  الذي  مونتنیھ"  "لوك  الفرنسي  البرفسور  لنا  ذكر  حیث     

فرنسي. فرنك  ملیون  بثالثین  وتبرَع  سراً،  باریس  في  باستور  معھد  إلى  جاءهُ  ھدسن 
ساعدتھ  األبحاث  ال  ولكن  أمره،  یُفتضح  ال  حتى  بسرعٍة  إلنقاذِه  الدؤوِب عن عالجٍ  البحِث  شریطةَ     

اإلیدز. آالم  ھّدتھ  أن  بعد   ، بكلماٍت  نطق  لكنھ  مات،  وأن  لبَث  فما  أمھلھ،  المرض  وال 
في  إلى صوتِھ  أستمُع  بابي،  یدُق  إنّھ  القدِر،  بانتظاِر  : "…أنا  قاَل  األخیرِة  أنفاسھُ  یلفَظ  أن  وقبَل     

اإلیدز – سرطان   – اللعین  المرض  ھذا  أتعذب ھكذا… ومن خالل  أن  أوُد  أكن  لم  أعماقي، 
مع  موعٍد  على  أننّي  إالّ  للشفاء…  بالتماثل  وتھنئتي  الكثیرین…  ابتسامات  ورغم  العصر… 

األخیرة".   اللحظاُت  بابي…  یدُق  إنّھ  القدر… 

فقلت  دخلت،  قد  جنازٍة  على صوِت  فاستیقظُت  المسجد،  فى  نائماً  یوماً  كنُت  الجوزي  ابن  یقول     

قط،  وجھھُ  أرى  ولم  المیت،  أعرف  ال  وأنا  معھم،  ألدفنھ  سأذھب  قلت:  ثم  فصلیُت،  علیھا،  سأصلي 
القبِر،  عند  فجلست  وحدي،  وبقیُت  فتعجبُت،  جمیعا   انصرفوا  الدفن  من  الناس  انتھى  فلما  یقول: 

. األكرمین  أكرم  وأنت  أنت،  بك  فكیف  جائني ألكرمتھ،  لو  أعرفھ،  ال  أنا  و  ھذا ضیفَك  یارب  قلُت:  ثم 
فقال  بیضاء،  بحلٍة  رجالً  منامي  فى  فرأیُت  سفٍر،  على  وكنت  ونمت،  المسجِد  إلى  عدُت  ثم  یقول:     

لقد  القبر، وهللاِ  لھ عند  الذي دعوَت  قال "أنا  ؟  أنت  لھ: من  فقلت   ، الذى دعوت هللا لي؟  أأنت  لى: 
فتجیَب  وإخالص  بصدق  لنا  یدعو  من  المخلصین  عبادك  من  لنا  سخر  اللّھم  بدعوتك"،  لى  هللاُ  غفر 

 . خیُرمجیب  وأنت  دعاءه 

ارتقاٌء  ام  كفارةٌ  ام  البالء ھل ھو عقاٌب من هللا  : كیف أعرُف  الجنید رضي هللا عنھ  االمام  ُسئل    
ارتقاٌء  فھو  وإذا رضیت  كفارةٌ،  فھو  وإذا صبرَت  فھو غضٌب من هللا،  اذا غضبَت  فأجاب:  ؟،  ورفعة 

َصْوتَھُ". ِلیَْسَمَع  اْبتََالهُ  َعْبًدا  أََحبَّ  ذَا  إِ َوَجلَّ  َعزَّ  "إِنَّ هللاَ  األثر  في  ورفعة، وجاء 

روك هدسون واإليدز

الدعاء ملن ال تعرف

كيف أعرف البالء


