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ـّرى(وقال له    ):لموالنا النف

  :وقال لى

  وادخل على بغير إذن فإنك إن استأذنت حجبتك

  .وإذا دخلت إلى فاخرج بغير إذن فإنك إن استأذنت حبستك

  فرحانوافرح فإنى ال أحب إال ال

  

  :فقلت له

أنت أذنت لى حين خلقتنى فكيف أستأذنك بعد ذلك إال أن أكون قد نسيت أن إذنى معى بمجرد 

  .أنك أوجدتني

  .حين اشترطوا الشروط، ونصبوا الحجاب دونك، حجبوا الناس عنك 

  راح الناس يستأذنونهم هم ال يستأذنوك

  .تاجوا إذنا منهم، وال منكلو تذكّروا أنك إذ خلقتهم أذنت لهم حتى يلقْوك لما اح

  تنبهنى أال يكون اإلذن إال منك، ومع ذلك ال تُحوِجنى إليه

  بل تحجبنى إن فعلت

  وهل يستأذن األشعث األغبر وهو يستظل برحمتك ويمضى بفضلك

  أقسم عليك فتستجيب كما وعدتنى، فما حاجتى لإلذن

  أنا أستحق الحبسأجدنى عندك فأخرج وال أخرج، فلماذا اإلذن بالخروج، وإال ف

  أتجاوز اإلذن إلى العشم فيك

  وأتجاوز العشم إلى القسم عليك

  حتى لو تأخرت االستجابة فهى استجابة أخرى

  إن استأذنت بعد ذلك فأنا لم أصدق سماحك فأستحق أن تحبسنى فى أفكارهم دونك
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  ....أفرح 

  وكيف ال أفرح وقد وضعتنتى حيث خلقتنى كما خلقتنى 

  تحب إال الفرحان، فيصلنى كيف أنك ال تحب الفرحين الفرح اآلخرتطمئننى أنك ال 

  يطنون بها فال تمألهم  مسخوا الفرح واستبدلوا به بهجة زائطة مزيفة، وراحوا

  أفرح بما أوتيتُ

  وال أفرح بما حققتُ

  أفرح بالسعى

  وال أفرح بالوصول ألنى أواصل

  تعلمنى فرحة الجسارة، فرحة تجاوز العبارة

  ول إليك،فرحة الدخ

  فرحة اليقين برحمتك 

  وفرحة الشك فى قدرتى وحدى،

  وفرحة الوجود عندك بال استئذان

  وفرحة الفرح بقدرتى بك 

  وفرحة حبك للفرحان هكذا دون غيره

  أدعو له أن يعرف الفرح ليصله حبك

  فيفرح ليعرف

  ويعرف فيفرح

  وال يكف عن السعى كدحا

  وال عن اليقين فرحا
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