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زبِّ ٌعِّس وأػه ٌا كسمي

إيقاظ القلب أوالً
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافهالة وافسالم ظذ ادبًقث رمحٜ
فًِٚدغ ،شٔدٕ ٚحمّد وظذ آخف وصحبف أمجًغ ،وبًد:
ؾِق أن ضٚف ًب ٚذم افسْ ٜافْٓٚئٔ ٜمـ دراشتف اجلٚمًّٔ ٜ
طؾ مستَٔ ًيٚ
ضِٔ ٜفِٔ ٜاختبٚره إخر فٔستذـر ويراجع ادْٓ ٟادَرر ظِٔف ،ثؿ
أراد أن يْٚم شقيًٚت ؿِِٔ ٜبًد صالة افٍجر وحتك مقظد ذهٚبف
ٕداء آختبٚر ،وأوص وافدتف برضورة إيَٚطف ذم افقؿ ٝادحدد،
وطِ ٝوافدتف مستَٔي ٜحتك حٚن ذفؽ افقؿ ،ٝؾذهب ٝإفٔف
ؾقجدتف ي ٌُط ذم ُشبٚت ظّٔؼ ،ؾْٚدت ظِٔف فتقؿيف ؾِؿ يستَٔظ،
وتقؾف مـ افرشقبِ ،
ؾٖخذت ُتذ ّـره بٖمهٔ ٜذهٚبف فالختبٚر ُ
ومـ َثؿ
افتخِػ ً
ؾهال دراشٔ ٚآخر ،وم ٚيست ٛظذ ذفؽ مـ تٖخر افتخرج
وتٖجٔؾ فُِثر مـ ادنٚريع احلٔٚتٔ ٜافتل تْتير إهنٚءه فدراشتف ..ـؾ
ذفؽ وصٚحبْ ٓ ٚيسّع ـالمٓ ،ٚبؾ طؾ مستٌر ًؿ ٚذم ٕقمف ،ؾٕٚتَِٝ
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ذم حديثٓ ٚظـ ادستَبؾ ادؼق افذي يْتيره بًد ترجف ،وـٔػ أهنٚ
ُترت ٛفف مع وافده أمر افزواج ،و. ...
ؾٓؾ تيـ – أخل افَٚرئ  -أن هذه افىريَ ٜافتل تْتٓجٓ ٚتِؽ
إم شتجدي ًٍٕ ٚذم إيَٚظ وفدهِ ٚ
ومـ َثؿ ذهٚبف ذم ادقظد ادحدد
ً
فالختبٚر؟!
أتخِٔؽ  -أخل افَٚرئ  -وأن ٝدمٔبْل ً
ؿٚئال :وـٔػ شٔسًّٓٚ
وهق ٕٚئؿ؟!
ـٔػ شٔٗثر ؾٔف هذا افُالم مٓام مجع مـ افسؽٔ ٛوافسهٔٛ
وهق ؽٚرق ذم افْقم؟
إن احلؾ إمثؾ إليَٚطف هق افَٔٚم هبزه مرات ومرات حتك
ُي ِد اهلز ٍٕ ًً ٚؾًذ إم أن تْتَؾ إػ اشتخدام
يستَٔظ ،ؾ٘ن مل ُ ْ
وشٚئؾ أصد وأصد حتك يستَٔظ ويدرك حََٔ ٜافقضع اخلىر..
حْٔٓ ٚشْجده يسٚبؼ افزمـ فتجٓٔز ٍٕسف وافِحٚق بٓٚختبٚر.
هذا ادثٚل افبدهل يْىبؼ إػ حد بًٔد ظذ حٚفْ ٚوضريَٜ
تًٚمِْ ٚمع اختبٚر افدٕٔ ،ٚبًّْك أنْ ٚمجٔ ًً ٚمل ٕقجد ذم هذه احلٔٚة
فْٖـؾ أو ٕؼب أو ٕتزوج أو ِٕٓق ،بؾ ٕمر ظئؿ ،أٓ وهق :ظبٚدة
اهلل ظز وجؾ﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
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ﭿﮀﮁﮂ﴾ [افذاريٚت..]57 ،56 :
ؾٚهلل جؾ صٖنف مل خيَِْ ٚإٓ فذفؽ ،وشقاء صئْ ٚأم أبْٔٚ
ؾٓٚختبٚر ُيري ـؾ يقم ،وهنٚيتف تَسب بَدر مرور إجٚم وافِٔٚيل،
وبِقؽٓ ٚإجؾ ادحدد فُؾ ؾرد ،وبًد ذفؽ شًْقد إػ اهلل رضْٔٚ
أم أبْٔ﴿ :ٚﮮﮯﮰﮱ﮲ ﮳﮴﮵﮶﮷

﮸﮹﮺﮻﴾ [ادٗمْقن..]006 ،005 :
إن افِٔؾ وافْٓٚر ٓ يتقؿٍٚن ظـ افتًٚؿ ،ٛوافْٓٚي ٜادحددة
فُؾ ظبد ذم افدٕٔ ٚتَسب ومع ذفؽ ٓ ٕرى مـ أحقافْ ٚم ٚيدل ظذ
ذفؽ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [إنبٔٚء..]0 :
أتدري أخل حٚذا؟! ٕن ؿِقبْ ٚت ٌُط ذم ُشبٚت ظّٔؼ﴿ :ﭙ ﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾
[إنبٔٚء..]3 ،2 :
فما انؼمم يف ٌري ادلصٍبت؟
فق ظدٕ ٚدثٚل إم وحمٚوفتٓ ٚإليَٚظ ابْٓ ٚوأشَىْٚه ظذ
واؿًْ ٚفقجدٕ ٚأن احلؾ يْبٌل أن يبدأ هبز افَِ ٛمرات ومرات
حتك يستَٔظ مـ رؿدة افٌٚؾِغ ،وئٍؼ مـ شُرة افالهغ ،وبدون
هذه افىريَ ٜؾِـ تُٚد ُدمدي افقشٚئؾ إخرى ٍٕ ًً..ٚ
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ومـ أهؿ افقشٚئؾ افتل يُّْٓ ٚأن هتز افَِ ٛوتقؿيف مـ

ُشبٚتِف :اإلـثٚر ادتقايل مـ تذـر ادقت ،وافتْقع ذم اشتخدام
إشٚفٔ ٛافتل حتَؼ ذفؽ ،وئٍُؽ ذم تٖـٔد هذا ادًْك ؿقفف ﷺ:
«أـثروا ذـر هٚذم افِذات :ادقت ،ؾٕ٘ف مل يذـره أحد ذم ضٔؼ مـ
افًٔش إٓ وشًف ظِٔف ،وٓ ذـره ذم شً ٜإٓ ضَٔٓ ٚظِٔف.)0(»..
وظـ صٍٔ ▲ ٜأن امرأة أت ٝظٚئن ▲ ٜفتنُق
إفٔٓ ٚافَسقة ،ؾَٚف :ٝأـثري ذـر ادقت يرق ؿِبؽ ،وتَدريـ ظذ
حٚجتؽ ،ؿٚف :ٝؾًٍِ :ٝؾآنس ٝمـ ؿِبٓ ٚرصدً ا ،ؾجٚءت تنُر
فًٚئن.)2( ▲ٜ

وؿٚل ظّر بـ ظبد افًزيز فرجؾ :أـثر ذـر ادقت :ؾٕ٘ؽ ٓ
تذـره ظْد واشع مـ إمر إٓ ضَٔف ظِٔؽ ،وٓ ظْد ضٔؼ مـ
إمر إٓ وشًف ظِٔؽ.
وـت ٛإػ بًض أهؾ بٔتف :أم ٚبًد :ؾٕ٘ؽ إذا اشتنًرت ذـر
ادقت ذم فِٔؽ وهنٚرك بٌض إفٔؽ ـؾ ٍ
ؾٚن ،وحب ٛإفٔؽ ـؾ بٚق،
َ
وافسالم.
( )0حسـ :أخرج ف افبَٔٓل ذم افنً ،ٛوابـ حبٚن ذم صحٔحف ظـ أيب هريرة ،وحسْف
إفبٚين ذم صحٔح اجلٚمع حدي.)0200( ٞ
( )2رواه ابـ أيب افدٕٔ ٚب٘شْٚده ظـ مْهقر بـ ظبد افرمحـ.
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وؿٚل صّٔط بـ ظجالن :مـ جًؾ ادقت ُٕه ٛظْٔٔف مل ُيبٚل
بؤؼ افدٕٔ ٚوٓ بسًتٓ.)0(ٚ
وـام أشٍِْ ٚؾٕ٘ف فُل يتحَؼ ادستٓدف مـ ذـر ادقت ذم
إٓتَٚل مـ حٚف ٜافٌٍِ ٜإػ افَٔي ٜؾ٘ن ذفؽ حيتٚج إػ اإلـثٚر
وافتتٚبع وافتْقع ذم افقشٚئؾ وبخٚص ٜذم افبداي ،ٜويٗـد ظذ هذا
ادًْك أبق حٚمد افٌزايل ؾَٔقل:
إظِؿ أن خىر ادقت ظئؿ ،وإٕام ؽٍؾ افْٚس ظْف فَِ ٜؾُرهؿ
ؾٔف ،وذـرهؿ فف ،ومـ تذـره مْٓؿ ؾٕ٘ام يذـره بَِ ٛؽٚؾؾ منٌقل
بنٓقات افدٕٔ ٓ ٚبَِ ٛؾٚرغ ،ؾِٓذا ٓ يْجح ذـر ادقت ؾٔف.
وافىريؼ ذم ذفؽ :أن يٍرغ افًبد ؿِبف ظـ ـؾ رء إٓ ظـ ذـر
ادقت افذي هق بغ يديف ،ؾ٘ذا بٚذ ذـر ادقت ؿِبف ؾٔقصؽ أن
يٗثر ؾٔف ،وظْد ذفؽ يَؾ ؾرحف ورسوره بٚفدٕٔ ،ٚويُْرس ؿِبف(.)2
وافهٍحٚت افَٚدم ٜتىرح – ب٘ذن اهلل – وشِٔ ٜإضٚؾٔ ٜمـ
وشٚئؾ تذـر ادقت( )3وهل تٔؾ إحداث وادنٚهدات افتل ؿد
( )0مْٓٚج افَٚصديـ ٓبـ اجلقزي  ،0431 -0429 /3دار افتقؾٔؼ فِْؼ -دمنؼ.
( )2ادهدر افسٚبؼ .0431 /3
( )3وش ٚئؾ تذـر ادقت ـثرة مْٓ :ٚزيٚرة ادَٚبر وبخٚص ٜمَٚبر إؿٚرب وإصدؿٚء=،
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متر بٚفقاحد مْ ٚبًد مقتف ،وإمْٔٚت افتل يتّْك حتََٔٓ ٚفق ُأجٔٛ
ضِبف بٚفرجقع إػ افدٕٔ ٚمرة أخرى ﴿ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﴾ [ادٗمْقن.]011 ،99 :
***

= وزيٚرة أؿسٚم افىقارئ واحلقادث وافرظٚي ٜادرـزة بٚدستنٍٔٚت ،وـتٚب ٜافقصٜٔ
افتٍهِٔٔ ،ٜوذاء افٍُـ ،وآشتامع إػ ادقاظظ ،وافَراءة ذم ـت ٛافرؿٚئؼ مثؾ
«افتقهؿ» فِّحٚشبل ،و«افتبكة» ٓبـ اجلقزي ،و«افتذـرة» فَِرضبل.
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ليلة يف القرب
مْذ افِحيٚت إوػ افتل يقفد ؾٔٓ ٚاإلٕسٚن ويىٖ ؾٔٓ ٚافقجقد:
يبدأ افًد افتْٚزيل حلٔٚتف ،ويقم ٚبًد يقم يَسب مـ أجِف ،إػ أن
يالؿل ادقت مع آخر ورؿ ٜذم ظّره ...وٓ يستىٔع اإلٕسٚن -أي
إٕسٚن– مٓام بٌِ ٝؿدراتف وإمُٕٚٚتف وشِىٕٚف أن يٍر مـ ادقت:
﴿ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ﴾ [اجلًّ .]8 :ٜؾٚدقت
آي ٜمـ آيٚت اهلل ؿٓر هب ٚظبٚده﴿ :ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ﴾
[افقاؿً ..]61 :ٜبؾ وحتداهؿ شبحٕٚف وتًٚػ هب ٚؾَٚل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ﴾ [افقاؿً..]87 - 83 :ٜ
مستّرا جلّٔع افبؼ ،ؾِق مل ُٕـ ظبٔدً ا
وٓ يزال افتحدي
ً
مَٓقريـ ب٘رادة اهلل ظز وجؾ افُقٕٔٓ ٜشتىًْ ٚأن ًٕٔد افروح إػ
اجلسد ودًْْ ٚمِؽ ادقت مـ أخذه..ٚ
إن ظجِ ٜافزمـ تتحرك بْ ٚمجًٕٔ ٚحق أجِْ ٚوشٖٔيت ظِْٔٓ- ٚ
حمٚف -ٜيقم ًٕٚيـ ؾٔف شُرات ادقت.

01

رب ارجعـــون

حلظت ػصٍبت:
إهن ٚحليٚت ظهٔب ٜتِؽ افتل يرى افقاحد مْ ٚؾٔٓ ٚمِؽ ادقت،
وؿد جٚء فَبض روحف ،ومـ خٍِف إم ٚمالئُ ٜافرمح ٜوإم ٚمالئُٜ
افًذاب ...ظْده ٚشٔتٖـد أن إمر جدٌ ٓ هزل ؾٔف﴿ :ﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ [افىٚرق .. ]04 ،03 :وشتهبح أمْٔتف افقحٔدة افًقدة مرة
أخرى إػ افدٕٔ ٓ ٚفقء إٓ فِتقب ٜوافًّؾ افهٚفح﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺ ﮻

﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂﴾ [ادٗمْقن.]011 ،99 :
بني انىىو وانٍمظت:
فٔتخٔؾ ـؾ مٍْٕ ٚسف ذم هذا ادقؿػ افرهٔ ٛوهق يتّْك أن
ُيّْح مِٓ ٜفًِقدة إػ افدٕٔ - ٚوفق فِحيٚت  -فٔهِح ؾٔٓ ٚمٚ
أؾسده ،وئًد ؾٔٓ ٚـؾ حسٚبٚتفُ ..ؾرؾض ضِبف ،وتَُبض روحف،
ويٖيت ادٌسؾ ؾٌٔسِف ويٍُْف ،ثؿ حيِّف إهؾ وإصحٚب إػ
ادسجد ؾٔهِقن ظِٔف ،وبًده ٚيذهبقن بف إػ ؿزه ؾٔوًقٕف ذم
حٍرة ضَٔ ،ٜثؿ يٌَِقهن ٚظِٔف بٚفساب ويْكؾقن ظْف ؾٔهبح
وحٔدً ا ذم بٔتف اجلديد افذي ـٚن يْٚدي ظِٔف ـؾ يقم ً
ؿٚئال :أن ٚبٔٝ
افدود ،أن ٚبٔ ٝافقحدة ،أن ٚبٔ ٝافقحن ...ٜهذا م ٚأظددت فؽ
ؾامذا أظددت يل؟!
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وـٖن فسٚن حٚفف يَقل :هذا ادُٚن ادقحش شُٔقن بٔتل؟!
وشٖطؾ ؾٔف إػ ؿٔٚم افسٚظٜ؟! ـٔػ شٖظٔش ؾٔف هذه اددة أم ـٔػ
شٖضَٔف؟!
ظْده ٚيتذـر م ٚـٚن يسًّف ذم افدٕٔ ٚمـ أن دمٓٔز افَز
وتًّره ٓ يُقن إٓ بٕٚظامل افهٚحل ،ٜوبَدر رصٔد افًبد مْٓٚ
يُقن مستقى افتجٓٔز وافتًّر ـام ؿٚل تًٚػ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [افروم..]44 :
شسٌط انركسٌاث:
فٔتخٔؾ ـؾ مٍْٕ ٚسف بًد أن ؾقجئ بٚفيِّ ٜوافقحن ٜوافؤؼ،
وهق يستًرض ذيط ذـريٚتف ذم افدٕٔ ٚوحجؿ إظامل افهٚحلٜ
واضح ٚذم حٔٚتف افززخٜٔ؟
أثرا
ً
افتل ؿٚم هب ٚوحٚذا مل ُيد هلً ٚ
يبدأ بٚفهالة ؾَٔقل :أجـ أثر صاليت؟!
أثرا فذفؽ؟! ؾٔتذـر أنف ـٚن
ـثرا ؾِامذا ٓ أـٚد أجد ً
فَد صًِٔ ٝ
ٓ حيٚؾظ ظِٔٓ ٚذم أول وؿتٓ ،ٚبؾ ـٚن يهع أؽِبٓ ٚوشط ضجٟٔ
إضٍٚل وصقت ادذيٚع وافتٍِٚز ،وذم حٚف ٜأدائٓ ٚبٚدسجد يُقن
ً
منٌقٓ بّقضقظٚت صتك ،وـؿ مـ ادرات ـٚن ُيٍٚجٖ
افذهـ
بٚإلمٚم وهق يسِؿ تسِّٔ ٜاخلتٚم؟
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ؾ٘ذا بف خيٚضٍٕ ٛسف:
صحٔح ٚمـ أنف :فٔس فِّرء
إذن ؾام شًّتف ظـ افهالة ـٚن
ً
مـ صالتف إٓ م ٚظَؾ مْٓ..)0(ٚ
ؾٚهلل ظز وجؾ ٓ يريد حرـٚت اجلقارح مـ ؿٔٚم وؿًقد دون
حوقر افَِ ٛوخنقظف ؾٔٓ ،ٚوـذفؽ ذم ـؾ افًبٚدات ﴿ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾ [احل.]37 :ٟ
ؾٚفَِ ٛهق حمؾ ٕيره شبحٕٚف وتًٚػ ـام ؿٚل ﷺ « :إن اهلل ٓ
يْير إػ أجسٚدـؿ وٓ إػ صقرـؿ ،وفُـ يْير إػ ؿِقبُؿ
وأظامفُؿ»(.)2
أٌه أثس انصٍاو؟
ؾ٘ذا ـٚن هذا هق حٚل افهالة ،ؾامذا ظـ افهٔٚم؟ أجـ أثره ذم
ؿزي؟
ؾٔتذـر افقاحد مْ ٚـٔػ ـٚن يّر ظِٔف صٓر رموٚن وـٔػ
( )0ظـ ظامر بـ يٚرس ؓ ؿٚل :شًّ ٝرشقل اهلل ﷺ يَقل« :إن افرجؾ فْٔكف
وم ٚـُت ٛفف إٓ ظُؼ صالتف ،تسًٓ ،ٚثّْٓ ،ٚشبًٓ ،ٚمخسٓ ،ٚربًٓ ،ٚثِثٕٓ ،ٚهٍٓ»ٚ
صحٔح :رواه أبق داود وافْسٚئل وابـ حبٚن ذم صحٔحف ،وأورده إفبٚين ذم صحٔح
افسؽٔ ٛوافسهٔ ٛح(.)535
( )2أخرجف اإلمٚم مسِؿ ظـ أيب هريرة.
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ـٚن مٍٓقمف فِهٔٚم ؾَٔقل :فَد ـٚن مهل وؾُري ذم ـٍٔٔ ٜإَوٚء
ظع،
شٚظٚت افٔقم ،ؾٓٚمتْٚع ظـ افىًٚم وافؼاب ـٚن ً
أمرا صٚؿّ ٚ
فذفؽ ـْ ٝأظّؾ جٚهدً ا ظذ صٌؾ وؿتل بام يِْٓٔل ظـ افتٍُر
ؾٔٓام ،ؾٖنٚم أؽِ ٛافْٓٚر ،وأؿيض افقؿ ٝادتبَل ذم منٚهدة افتٍِٚز
وم ٚؾٔف مـ أظامل تٌُو ٛاهلل ظز وجؾ.
ـثرا وأن ٚذم افدٕٔ ٚأحٚدي ٞفِرشقلﷺ مـ أنف
فَد شًًّ ٝ
« ُرب صٚئؿ حيف مـ صٔٚمف اجلقع وافًىش»(.)0
و«مـ مل يدع ؿقل افزور وافًّؾ بف ؾِٔس هلل حٚج ٜذم أن يدع
ضًٚمف وذابف»(.)2
وـٖين تْٚشٔ ٝهذا ـِف ،ؾِؿ أترك افٌٔب ٜوافّّْٔ ٜذم رموٚن،
ومل أؽض بكي ظام حرم اهلل.
انمسآن ٌى األمم:
إذا ـٚن هذا هق حٚل افهالة وافهٔٚم ؾُِٔـ أمع ذم افَرآن..
أجـ هق؟!! فَد ؿرأتف وختّتف مرات ومرات ..ؾِامذا ٓ أجد
أثره؟!
( )0صحٔح افسؽٔ ٛوافسهٔ.)0176( ٛ
( )2رواه افبخٚري.
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ًٕؿ تذـرت ،فَد ـْ ٝأؿرأه وأن ٚمنٌقل افبٚل ،صٚرد افذهـ،
ؾِؿ أتدبر مًٕٔٚف ،ومل أؿػ ظْد أحُٚمف وحدوده ،ومل أتخذه
مهدرا فِٓداي ٜوافنٍٚء.
ً
أخام وحرسة :أنْل ـْ ٝأشّع وأن ٚذم افدٕٔ ٚافُثر مـ
ومم ٚيزيدين ً
أيٚت وإحٚدي ٞافتل حتثْل ظذ تدبر افَرآن وافتٖثر بف فتحهٔؾ
اهلدى وافنٍٚءُ ،
وتذم مـ يَرؤه وهق ؽٚؾؾ ،ـَقفف تًٚػ﴿ :ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [ص ،]29 :وؿقفف﴿ :ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﴾ [حمّد ،]24 :وؿقفف ﷺ « :إذا ؿٚم أحدـؿ
مـ افِٔؾ ؾٚشتًجؿ افَرآن ظذ فسٕٚف ؾِؿ يدر م ٚيَقل ؾِْٔكف
ؾِٔوىجع»( ،)0وؿقفف فًبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ¶ وهق
يقضح فف شب ٛهنٔف ظـ ؿراءة افَرآن ذم أؿؾ مـ ثالث ٜأجٚم ٓ« :يٍَٓف
مـ يَرؤه ذم أؿؾ مـ ثالث»(.)2
فَد ـْ ٝأشّع وأؿرأ هذه أيٚت وإحٚدي ٞوؽره ٚوٓ
أتٍٚظؾ مًٓ ،ٚوـْ ٝدوم ٚاجتٓد ذم إؿْٚع ٍٕز بٖن ؿراءة افَرآن مٚ
هل إٓ وشِٔ ٜفتحهٔؾ إجر وافثقاب ؾَطِ ،
ومـ َثؿ ؾال بٖس مـ
( )0صحٔح اجلٚمع افهٌر (.)707
( )2صحٔح اجلٚمع افهٌر (.)0057
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تالوتف دون ؾٓؿ وٓ تًَؾ .وفُْل افٔقم ُأشٖل :حٚذا مل ُير فَراءتؽ
أثرا ذم ؿقفؽ وٓ شِقـؽ..
زصٍد احلعىاث:
ثؿ فٔتخٔؾ ـؾ مٍْٕ ٚسف وهق حيٚول أن يتذـر أي ظّؾ صٚفح
ؿٚم بف ؾال ُيد إٓ افٔسر ،وذم ادَٚبؾُ :يد أن رصٔده مـ افسٔئٚت
ـبرا ،ؾٔتذـر حٚفف مع وافديف ،ـٔػ ـٚن يًٚمِٓام ،وبخٚص ٜظْد
ً
ـز شْٓام ،وازديٚد حٚجتٓام إفٔف...
فَد ٕسْٔ ٚم ٚؾًِقه مـ أجِْ ٚوٕحـ صٌٚر حتك أصبحْٚ
ً
رج ٓٚوٕسٚء ٕحّؾ افنٓٚدات و ُينٚر إفْٔ ٚبٚفبْٚن ،وفقٓمه – ٚبًد
ً
وبدٓ مـ برمه ،ٚوافًّؾ
ؾوؾ اهلل ظز وجؾ – فُْ ٚؽر م ٚـْ..ٚ
ظذ رد بًض مجِٔٓام ـٚن جزاؤمه ٚؽِي ٜذم افُالم ورسظ ٜافوجر
وافؤؼ مـ أؾًٚهلام ،وظدم تِبٔ ٜضِبٚهتام ..فْتذـر ذفؽ وفَٔؾ ـؾ
واحد مْ ٚفٍْسف :أن ٚمل أؾُر يق ًم ٚذم إدخٚل افرسور ظِٔٓام ،بؾ
أشَىٓام مـ حسٚبٚيت ،وتْٚشٔ ٝحَقؿٓام ظع ...فَد أؽَِ ٝبٔدي
بٚب ٚظئام مـ أبقاب اخلر(.)0
ً
رؽؿ أنػ ،ثؿ ِ
رؽؿ أنػِ ،
( )0ظـ أيب هريرة ؓ ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ﷺِ « :
رؽؿ أنػ
افُز أحدمه ٚأو ـالمه ٚؾِؿ يدخؾ اجلْ »ٜرواه مسِؿِ ،
مـ أدرك أبقيف ظْد ِ
ورؽؿ أنػ:
ُأ ِ
خهؼ بٚفساب.
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ثؿ فْتذـر إؿٚرب مـ أصَٚء وأخقال وأظامم وؾروظٓؿ ،وٕتذـر
ـٔػ ـ ٕٝٚصِتْ ٚهبؿ حمدودة ،إن مل تُـ مَىقظ ،ٜؾَٔقل افقاحد مْٚ
ـثرا ظـ أمهٔ ٜصِ ٜافرحؿ ،وأهنُ ٚتبٚرك افًّر
فٍْسف :فَد ـْ ٝأشّع ً
و ُتّْل افرزق ،وفُْل تٌٚؾِ ٝظـ ذفؽ اخلر افًّٔؿ ،خق ًؾ ٚمم ٚؿد
يٍُِْل مـ مٚل ووؿ ،ٝويٚفٔتْل م ٚؾًِ ٝذفؽ ..فَد ـ ٕٝٚمَٚئس
افسًٚدة خمتِ ٜظْدي ..ـْ ٝأطْٓ ٚذم مجع احٚل وآشتّتٚع بٚحلٔٚة دون
افْير فِقطٍٔ ٜافًئّ ٜافتل خَِْ ٚاهلل ظز وجؾ مـ أجِٓ.ٚ
فَد هلث ٝوراء افدٕٔ ٚأمجع احٚل ..مل أؾُر يق ًم ٚذم اإلٍٕٚق ظذ
افٍَراء وادسٚـغ وادجٚهديـ خق ًؾ ٚمـ افٍَر.
ـ ٕٝٚخقا ضري تدور حقل ـٍٔٔ ٜآشتّتٚع بٚحلٔٚة ،وـْٝ
دائؿ افسٓر مع زوجتل وأوٓدي أمٚم افٍوٚئٔٚت وم ٚتبثف مـ
منٚهد تٌو ٛاهلل جؾ صٖنف ،وٓ ٕسـف إٓ ذم شٚظ ٜمتٖخرة مـ
افِٔؾ ..فَد ـْ ٝأطـ أنْل بذفؽ ُأشًد ٍٕز وأهع وفُْْل
تٖـدت أن بٖين ؿد طِّتٓؿ أجام طِؿ.
ومل يَتك إمر ظذ هذا وؾَط ،بؾ ـُْ ٝأنٍؼ افُثر مـ احٚل
ذم آحتٍٚل بٚدْٚشبٚت افتل ٓ مت ٝفإلشالم بهِ ٜـرأس افسْٜ
وصؿ وافْسٔؿ وؽره..ٚ
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ذكسٌاث مسٌسة:
 ..مل أتزوج مـ تًْْٔل ظذ أمر ديْل ،بؾ بحث ٝظذ مـ هل
ظذ صٚـِتل ؾٖظٕٚتْل ظذ أمر دٕٔٚي ،وؿٚم ٝبسبٔ ٜأوٓدي ظذ
أمر افدٕٔ ،ٚواحلرص ظذ مهٚحلٓؿ افنخهٔ ٜؾَط ،ؾال بٖس مـ
افُذب إن ـٚن يٗدي إػ حتَٔؼ مًٍْ ٜأو دؾع مرضة ،وٓ مٕٚع مـ
وضع احٚل افزائد ظـ حٚجتْ ٚذم بْؽ ربقي ضٚح ٚأن ذفؽ يهٛ
ذم مهِحتْ ٚويزيد مـ رأس مٚفْ..ٚ
 ..مل أؾُر يق ًم ٚذم أمر زوجتل بٚفزي افؼظل افسٚبغ افٍوٍٚض
وـثرا
افذي ٓ يهػ وٓ ينػ ..مل أمًْٓ ٚمـ آختالط بٚفرجٚل،
ً
م ٚـ ٕٝٚتستَبؾ مًل إؿٚرب وإصدؿٚء.
 ..حبل افنديد فِدٕٔ ٚوحريص ظذ حتهٔؾ أـز ؿدر مْٓٚ
جًِْل أحسد أخريـ ظذ م ٚأوتقه مْٓ ،ٚؾُِام ذهب ٝإػ افٍراش
ً
منٌقٓ بٖحقال ؽري ،وأجد ذم ٍٕز ِضٔ ًَ ٚوؽام ـِام
أجد ذهْل
أصٚب اخلر أحدً ا حقيل ،و ُأ َرس وأؾرح إذا ؾَدوا هذا اخلر أو
أصٚهبؿ مُروه.
 ..يرست ٕوٓدي افُثر مـ أشبٚب افراح ٜوافًْٔؿ طْ ٚمْل
أين بذفؽ أشًدهؿ ..أدخِتٓؿ مدارس افٌِٚت إجْبٔ ٜافتل هتّؾ
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تًِٔؿ افٌِ ٜافًربٔ ٜـٌِ ٜأشٚشٔ ..ٜأخحَتٓؿ بٚفْقادي وـُْ ٝأؿٚتؾ
مـ أجؾ إذاـٓؿ ذم أـز ؿدر مـ أننىتٓ ٚادٍٔدة وؽر ادٍٔدة،
ـثرا بٚفذهٚب هبؿ إػ ادسٚجد ،وربىٓؿ هب ،ٚوحتبٔبٓؿ
ومل أهتؿ ً
ؾٔٓ..ٚ
 ..ـْ ٝأنٚم حزيًْ ٚمُتئ ًب ٚظْدم ٚيْٓزم افٍريؼ افذي أصجًف،
ومل هتتز يل صًرة أو تسَط مْل دمً ٜظْدم ٚتبٌِْل مهٔب ٜمـ
ادهٚئ ٛافتل حِ ٝبٚدسِّغ ذم ؾِسىغ أو ـنّر أو بقرم ٚأو
ترـستٚن أو . ...
جمِس ٚإٓ وحتدثٝ
ـْ ٝمًج ًب ٚبٍْز وؿدرايت وٓ أـٚد أترك ً
ؾٔف ظـ أجمٚدي وتٚرخيل وؿدرايت وظٚئِتل وٕسبل..
 ..مل أؾُر يق ًم ٚذم أحقال ادسِّغ ،وم ٚيًٕٚقن مـ طِؿ
واضىٓٚد وؿتؾ وتؼيد ،مع أن إبقاب ـ ٕٝٚأمٚمل مٍتقح ٜدد
يد افًقن إفٔٓؿ..
مل أضع يدي ذم يد افًٚمِغ فإلشالم ،ؾخقذم مـ افتبًٚت –
وـثرا م ٚـْ ٝأشتٓزئ
بُؾ أصُٚهل - ٚجًِْل أنكف ظْٓؿ ،بؾ
ً
هبؿ مع ادستٓزئغ وأرمٔٓؿ بٚفتٓؿ ـل أبرر فٍْز افًَقد ظـ
ٕكة اإلشالم..
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أي ؽٍِ ٜـْ ٝؽٚر ًؿ ٚؾٔٓٚ؟ وادُِٚن ادقـالن يب يسقدان
افهٍحٚت ،وحيهٔٚن ظع ـؾ رء حلي ٜبِحي ،ٜويقم ٚبٔقم ،وإذا
م ٚذـرين أحد بذفؽ ؽرؿ ٝذم بحر إمٚين بٖن اهلل ؽٍقر رحٔؿ،
وئٍُْل أن أح ٟافبٔ ٝاحلرام بًد بِقؽل شـ افتَٚظد ؾٖظقد مـ
ذٕقيب ـٔقم وفدتْل أمل ....ويٚهل ٚمـ شذاج.ٜ
***
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حســـــــرات
فٔتخٔؾ ـؾ واحد مٍْٕ ٚسف بًد أن مر بف ذيط افذـريٚت وهق
يَقل :ي ٚحرستك ظذ افٍرص ٜافتل ضٚظ ٝمْل ،وظذ افسْغ افتل
ؿؤتٓ ٚبًٔدً ا ظـ اهلل..
فَد طِّتؽ يٍٕ ٚس أجام طِؿ ظْدم ٚآثرت رضٚك واتبًٝ
هقاك ،ؾسـ ٝافُثر وافُثر مـ إظامل افهٚحلٕ ٜهن ٚـٕٝٚ
تتًبؽ ،وهلث ٝوراء افدٕٔ ٚمـ أجؾ حتهٔؾ م ٚيرضٔؽ..
 ..مل أرؾض فؽ ضِ ًب ٚطْ ٚمْل أنْل بذفؽ أشًدك ،وي ٚفٔتْل مٚ
أثرا
ؾًِ ٝذفؽ ،ؾٚفٔقم ٓ أجد إٓ ٕتٚج أظاميل افسٔئ ،ٜوٓ أرى ً
ُيذـر ٕظاميل افهٚحل..ٜ
ٌا وفط:
ؾٍٕٔ ٚس أهيام ـٚن أحسـ فؽ :افهز ظذ ضٚظ ٜاهلل ذم إجٚم
افَِِٔ ٜافتل ؿؤْٚه ٚذم افدٕٔ ٚثؿ يًَ ٛذفؽ راح ٜؤًٕؿ ٓ هنٚيٜ
هلام ،أم افًُس؟!
فَد بخِ ٝظِٔؽ بٚفًْٔؿ ادَٔؿ ظْدم ٚآثرت رضٚك وتبًٝ
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هقاك ،وفق أين جٚهدتؽ وؾىّتؽ ظـ افنٓقات وأخزمتؽ ضٚظٜ
تيرا
اهلل فُْ ٝأن أتًْؿ بروض ٜمـ ريٚض اجلْ ،ٜوفُْ ٝمْ ً
بنقق وهلٍ ٜؿٔٚم افسٚظ ٜفدخقل جْٚت افرمحـ وم ٚؾٔٓ ٚمـ ًٕٔؿ،
وفُـ هؾ يٍْع افٔقم افْدم؟!
فَد أؿٚم اهلل ظِْٔ ٚاحلُج ٜـٚمِ :ٜؾٚفَرآن افذي ـٚن بغ أجديْٚ
حدثْ ٚظـ ـؾ رء شٔحدث فْ ،ٚوحذرٕ ٚمـ خىقرة إٌٓامس ذم
افدٕٔ ،ٚوافتًِؼ هب ،ٚوأخزٕ ٚبْبٖ مـ شبَْ ٚفًْتز هبؿ ،وفألشػ مل
تًٍْْ ٚافًزة ،بؾ أصبحْ ٚممـ ُيًتز هبؿ.
أجـ ـٚن ظَع ظْدم ٚإنٌِ ٝبتحهٔؾ متٚع افدٕٔ ٚافزائؾ،
وترـ ٝادّٓ ٜافتل مـ أجُِٓ ٚخَِٝ؟!
أي صٔىٚن رجٔؿ هذا افذي زيـ يل ح ٛافدٕٔ ٚوافتّتع
بزخٚرؾٓ ٚواحلرص ظِٔٓٚ؟!..
أي ظداوة تِؽ افتل ـٚن ُيُّْٓ ٚيل ؾجًِتف ٓ يٍٚرؿْل ً
فٔال أو
هنٚرا ؾٔزيـ يل ؾًؾ ادحرمٚت وترك افقاجبٚت ،ومل يسـْل إٓ ظْد
ً
مرارا مـ
ٕزع افروح فتٖـده مـ ٕجٚحف ذم مّٓتف ..فَد حذرٕ ٚربًْ ٚ
هذا افًِغ ؾَٚل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹﭺﭻﭼ﴾ [ؾٚضر..]6 :
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ِ
ِ
ظع ،ؾَِد اشتٌؾ
 ..وأن ٝيٍٕ ٚس :فَد ـْ ٝظقٕ ٚفِنٔىٚن ّ
جِٓؽ وحبؽ فِامل ووفًؽ بٚفنٓقات وضِبؽ فًِِق وافرؾًٜ
ظّـ حقفؽ ؾجًِؽ شالحف افذي شٔىر بف ظذ ؿِبل وإراديت..
ؾب٘حلٚحؽ ادستّر دؾًتْٔل فًٍؾ م ٚتريديـ ،ؾحَؼ ـؾ مآربف مْل
ظـ ضريَؽ أن..ٝ
 ..أتذـريـ ـؿ مـ ادرات ظزم ٝؾٔٓ ٚظذ افهٔٚم تىق ًظ ٚهلل
ؾًّْتْٔل بدظقى اخلقف مـ افهداع واإلظٔٚء؟! وـؿ مـ افِٔٚيل
حٚوف ٝؾٔٓ ٚافَٔٚم هلل ؾزيْ ٝيل ضٔ ٛادْٚم ،ؾَْٔيض افِٔؾ دون أن
أؾقز بٚفٌّْٔ ٜافتل يّْحٓ ٚاهلل فًبٚده ادتٓجديـ ذم ـؾ فِٜٔ؟!
أتذـريـ مٚذا ـْ ٝتًٍِغ يب ظْدم ٚأشّع صقت ادٗذن فهالة
افٍجر وضّري يٕٗبْل ظْدم ٚيردد :افهالة خر مـ افْقم  ..أٓ
تذـريـ إحلٚحؽ دقاصِ ٜافْقم ،وتزئْؽ يل ضٔ ٛافٍراش وحالوة
ِ
ؾْٚدرا م ٚصِٔتٓ ٚؿبؾ
ظع هذه افهالة ذم وؿتًٓ ٚ
افراحٜ؟ فَد ضًّٔ ٝ
ذوق افنّس ،وؿِام صُِٔ ٝشْتٓ ٚافتل ؿٚل ظْٓ ٚرشقل اهلل ﷺ:
«رـًت ٚافٍجر خر مـ افدٕٔ ٚوم ٚؾٔٓ ...)0(»ٚخر مـ احٚل وافقطٍٜٔ
وافىًٚم وافؼاب وافزوج ٜوإوٓد ،وافذه ٛوافٍو..ٜ
( )0رواه مسِؿ.
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مل أدرك ؿّٔ ٜهذا افُالم إٓ أن بًد أن رأج ٝاحلٚل هْ،ٚ
وإُنػ افٌىٚء أمٚمل ؾقجدت افدٕٔ ٚبٖرسه ٓ ٚتسٚوي صٔ ًئٚ
يْبٌل احلرص ظِٔف إٓ ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ ..فَد صٌِتْٔل يٍٕ ٚس
بٚفِٓق وافًِ ٛوجمٚفس افٌِق وافٌٔب ٜوافّّْٔ ٜوافُذب وافتٍٚخر،
وـِام ذـرتؽ بٚدقت وأنْ ٚصٚئرون إفٔف ٓ حمٚف ٜضَ ٝذر ًظ،ٚ
وظِّ ٝجٚهدة ظذ سف افذهـ إػ أمقر أخرى ـل ٓ يٌْص
هذا إمر ظِٔؽ متتًؽ بٚفِذائذ وافنٓقات..
ضاع كم شًء:
فَد ضٚع ـؾ رء ،ضٚع تًبل وهلثل وراء احٚل ،فَد
إنٌِ ٝبتٖمغ مستَبؾ أوٓدي ذم افدٕٔ ٚوٕسٔ ٝتٖمغ مستَبع
ومستَبِٓؿ احلََٔل هْ ٚذم افَز ،وهْٚك ذم دار اخلِد..
فَد اتوح فدي أن بًد أن إُنٍ ٝافٌنٚوة ظـ ظْٔل،
ورأج ٝافدٕٔ ٚظذ حََٔتٓ ،ٚأن مٍٓقمل فِّستَبؾ مل يُـ
صحٔح ..ٚؾٚدستَبؾ احلََٔل فإلٕسٚن يبدأ بًد ادقت ،ؾّٓام مجع
ً
مـ مٚل ذم افدٕٔ ٚؾسٔسـف ،ومٓام أح ٛمـ رء ؾٔٓ ٚؾسٍٔٚرؿف...
أم ٚافذي يبَك ؾٓق افىٚظٚت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ﴾ [افُٓػ.]46 :
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ؾقامهٔبتٚه ظذ م ٚضٚع مْل مـ ؾرص فتٖمغ مستَبع
احلََٔل ،وواحرستٚه ظذ ثقاب صالة اجلامظ ٜافذي ؾٚتْل(.)0
وي ٚخٔب ٜأمع ظْدم ٚضٚظ ٝمْل ؾرص ٜبْٚء بٔ ٝذم اجلْٜ
بهالة اثْتك ظؼة رـً ٜـسْـ روات ٛفِهِقات اخلّس(.)2
وي ٚظئؿ خسٚريت ظْدم ٚؾٚتتْل ؾرص ٜافتبُر فهالة اجلًّ.)3(ٜ
مل أشتٍد بتحهٔؾ ثقاب حج ٜوظّرة تٚمتغ حغ مل أجِس ذم
ادسجد أذـر اهلل تًٚػ بًد صالة افهبح إػ أن تىِع افنّس ثؿ
أصع رـًتغ بًده.)4(ٚ
ضٚظ ٝمْل ؾرص ٜصٔٚم افتىقع ،ؾُؾ يقم يهقمف افًبد
( )0ظـ ابـ ظّر ¶ أن رشقل اهلل ﷺ ؿٚل« :صالة اجلامظ ٜأؾوؾ مـ صالة افٍذ بسبع
وظؼيـ درج »ٜمتٍؼ ظِٔف.
( )2ظـ أم ادٗمْغ أم حبٔب ٜل ؿٚف :ٝشًّ ٝرشقل اهلل ﷺ يَقل« :م ٚمـ مسِؿ يهع
هلل تًٚػ اثْتل ظؼة رـً ٜؽر افٍريو ٜإٓ بْك اهلل فف بٔت ٚذم اجلْ »ٜرواه مسِؿ.
( )3ظـ أوس بـ أوس ؓ ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ﷺ« :مـ ؽسؾ يقم اجلًّ ٜواؽتسؾ،
ثؿ بُر وابتُر ،ومنك ومل يرـ ،ٛودٕ ٚمـ اإلمٚم ،واشتّع وأنه ٝومل يٌِق ـٚن فف
بُؾ خىقة خيىقه ٚمـ بٔتف إػ ادسجد ظّؾ شْ ٜأجر صٔٚمٓ ٚوؿٔٚمٓ »ٚصحٔح اجلٚمع
ح (.)6415
( )4ظـ أنس ؓ

ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ﷺ« :مـ صذ افٍجر ذم مجٚظ ٜثؿ ؿًد يذـر اهلل

حتك تىِع افنّس ثؿ صذ رـًتغ ـ ٕٝٚفف ـٖجر حج ٜوظّرة تٚم ٜتٚم ٜتٚم»ٜ
صحٔح اجلٚمع ح (.)6346
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يبٚظد بْٔف وبغ افْٚر شبًغ خريٍ.)0(ٚ
أثرا
ي ٚخٔب ٜأمع ذم أوٓدي ،فَد ترـقين وحٔدً ا ،وح ٚأجد ً
فدظٚئٓؿ يل ـٖهنؿ ٕسقا أين أبقهؿ وأحتٚج إػ دظٚئٓؿ.
االظتثماز انىافغ:
فٔتْل أنٍَ ٝافُثر مم ٚـٚن يزيد ظـ حٚجتل مـ احٚل ذم شبٔؾ
اهلل ،ؾٓذا هق افرصٔد احلََٔل افذي يٍْع افًبد ...فَد ضٚظ ٝمْل
ؾرص ٜاشتثامر مٚيل ظْد اهلل ...فَد ـٚن ادَٚبؾ شبًامئ ٜضًػ ،واهلل
يوٚظػ دـ ينٚء ..ـٔػ ـًْ ٝ
ؽٚؾال ظـ هذا اخلر افًّٔؿ؟!
أي ؽنٚوة تِؽ افتل ـ ٕٝٚظذ ظْٔل؟! وأي صدأ ـٚن ظذ
ؿِبل؟!
افَرآن معء بٔٚيٚت افتل حتثْ ٚظذ اإلٍٕٚق ذم شبٔؾ اهلل رمحٜ
بْ ٚوتٖمًْٔ ٚدستَبِْ ،ٚفَد اشتَرضْل اهلل ظز وجؾ فٔىٍئ بٍٕ٘ٚؿل
خىٚيٚي ،ويْقر ؿزي ،وييِْل بيؾ هذا اإلٍٕٚق يقم افَٔٚم،ٜ
وفُْل أبٔ ٝإٓ إمسٚك احٚل ،ؾٍْز ـ ٕٝٚتقؾْل دائ ًام مـ افٍَر
وادجٓقل ...ؾٖي تًٚش ٜوأي ـرب ،وأي ٕدام ٜأصًر هب ٚوأنٚ
( )0ؿٚل ﷺ« :م ٚمـ ظبد يهقم يقم ٚذم شبٔؾ اهلل تًٚػ إٓ بٚظد اهلل بذفؽ افٔقم وجٓف ظـ
افْٚر شبًغ خريٍ »ٚمتٍؼ ظِٔف.
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أتذـر ؿقل اهلل ظز وجؾ ﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚﰛﰜ ﴾ [احلديد.]00 :
ي ٚمهٔبتٚه ظذ تؤًٔل فقؿتل دون ذـر اهلل ،ؾٚفذـر ظبٚدة
خٍٍٔ ٓ ٜحتتٚج إػ ـثر مًٕٚٚة.
مٓجقرا ،ؾِؿ أداوم ظذ
ي ٚحرستٚه ظذ افَرآن افذي ترـتف
ً
ؿراءتف ومل أتدبر مًٕٔٚف أو أتخِؼ هب ،ٚوضًٔ ٝظذ ٍٕز ؾرصٜ
ظئّ ٜفِتٌٔر احلََٔل افذي ُيريض اهلل ظز وجؾ ..فَد شٓرت
فٔٚل ـثرة مـ أجؾ احلهقل ظذ صٓٚدات تًٍْْل ذم افدٕٔ ٚفتخدم
شريت افذاتٔ ،ٜومل أصٖ أن أتًٍٕ ٛز فْٔؾ صٓٚدة افَرآن ،وافتل
يّتد ًٍٕٓ ٚإيل هْ ٚذم ؿزي ،بؾ وهْٚك ذم دار اخلِد حٔ ٞيٖيت
افَرآن صٍٔ ًً ٚفهٚحبف افذي ـٚن يًّؾ بف.
ٌا نٍتين لدمج حلٍايت:
حريه ٚظذ مداوم ٜافتْزه
فٔتْل اشتبدف ٝادهٚيػ افتل ـْٝ
ً
ؾٔٓ ٚبٚفسٍر إػ بٔ ٝاهلل احلرام ٕداء احل ٟوافًّرة ؾٖـٍر ظـ
شٔئٚيت ،وأجِق افهدأ ظـ ؿِبل ،وأزوده بٚفتَقى واإليامن(.)0
( )0ظـ جٚبر ؓ ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ﷺ « :أديّقا بغ احل ٟوافًّرة ؾ٘هنام ئٍْٚن
افٍَر وافذٕقب ـام يٍْل افُر خب ٞاحلديد» .صحٔح اجلٚمع حدي.)250( ٞ
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فٔتْل اتبً ٝشْ ٜرشقل اهلل ﷺ  ...مٚذا شٖؿقل فف حْٔام أراه
يقم افَٔٚم..ٜ
فٔتْل ؿّ ٝبقاج ٛافدظقة إػ اهلل وإمر بٚدًروف وافْٓل
ظـ ادُْر ،وصٚرـ ٝافًٚمِغ فإلشالم ظِّٓؿ ذم شًٔٓؿ فتحُٔؿ
ذع اهلل ذم شٚئر صئقن احلٔٚة.
فٔتْل اشتًّ ٝفْهٔح ٜشٔد ادرشِغ ﷺ ظْدم ٚؿٚل« :افُٔس
مـ دان ٍٕسف ،وظّؾ َح ٚبًد ادقت ،وافًٚجز مـ أتبع ٍٕسف هقاهٚ
ومتْك ظذ اهلل»(.)0
ي ٚفٔتْل ؿدم ٝحلٔٚيت
***

( )0رواه افسمذي ،وؿٚل :حدي ٞحسـ ،ومًْك افُٔس :افًٚؿؾ ،دان ٍٕسف :حٚشبٓ.ٚ
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مشاهــــــدات
وبًد أن مر ظِْٔ ٚذيط افذـريٚت ،وازداد ٕدمْ ٚوحرستْٚ
ـِام تذـرٕ ٚافٍرص افتل أضًْٚه ٚفتٖمغ مستَبِْ :ٚفٔتخٔؾ ـؾ مْٚ
ٍٕسف وهق ينٚهد أحقال بًض ادقتك افذيـ أضٚظقا اهلل ورشقفف
واشتٍٚدوا مـ ظّرهؿ ذم ؽرس افُثر مـ إظامل افهٚحل ٜممٚ
مُْٓؿ مـ جْل ثامره ٚبًد ممٚهتؿ ،ؾَز افقاحد مْٓؿ ظذ مد افبك
وهق ؾٔف يتَِ ٛمتًْام ذم روض ٜمـ ريٚض اجلْ ،ٜوفٔس ذفؽ
ؾحس :ٛبؾ إٕف يرى مًَده ومُٕٚف وؿهقره ذم اجلْ ٜوم ٚؾٔٓ ٚمـ
حقر ظغ وضًٚم وذاب وؾٚـٓ ٜوخدم ؾٔزداد اصتٔٚؿف إػ ؿٔٚم
افسٚظ.ٜ
افُثر مـ هٗٓء افسًداء ـٕٚقا مـ افٍَراء افذيـ تزدرهيؿ
أظغ افْٚس ،فُْٓؿ مل يُقٕقا جمٓقفغ ظْد رهبؿ ...ؾٓذا ـٚن مـ
أهؾ ادسٚجد ٓ ،تُٚد تٍقتف تُبرة اإلحرام ،وهذا ـٚن مـ أهؾ
ؿٔٚم افِٔؾ ادستٌٍريـ بٕٚشحٚر ...وهذا ـٚن يتهدق ويبٚفغ ذم
إخٍٚء افهدؿ ٜحتك ٓ تُٚد صامفف تًِؿ م ٚأنٍَ ٝئّْف..
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أم ٚهذا ؾَد صٌِف تدبر افَرآن وإضٚف ٜافْير ذم مً ٜٕٔٚظـ افْقم
ؾهحبف ذم ؿزه وٕقره ووشًف ظِٔف..
وهذا ـٚن مـ افًٚمِغ فإلشالم ادجٚهديـ ذم شبِٔف ،افسٚظغ
ذم خدم ٜافْٚس وتٍٔػ مًٕٚٚهتؿ مع إخذ بٖجدهيؿ إػ اهلل جؾ
صٖنف..
أم ٚهذا ؾِف وضع خٚص ..فَد أب ٝإرض أن حتِؾ حلّف،
أم ٚروحف ؾٓل ذم حقاصؾ ضر خرض مًَِ ٜذم افًرش تسبح ذم
اجلْ ٜوؿتام صٚء..
إٕف افنٓٔد!!
يٚفسًٚدتف ويٚفٍرحتف ..ويٚحلرسيت ،ؾَِد ـٚن يُّْْل أن أصؾ
إػ م ٚوصؾ إفٔف فق ـْ ٝؿد ظَدت افًزم ظذ ذفؽ ،وشٖخ ٝاهلل
افنٓٚدة بهدق وظزم أـٔد ـام ؿٚل ﷺ« :مـ شٖل اهلل تًٚػ
افنٓٚدة بهدق بٌِف اهلل مْٚزل افنٓداء وإن مٚت ظذ ؾراصف»(.)0
يٚفٍرح ٜهٗٓء مجٔ ًً ٚهبذا افًْٔؿ افذي يتَِبقن ؾٔف ،وافذي ٓ
يسٚوي صٔ ًئ ٚبجقار م ٚشروٕف هْٚك ذم دار اخلِد ...فَد زرظقا مٚ
( )0رواه مسِؿ.
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ضِبف اهلل مْٓؿ أن يزرظقه ؾحهدوا ؾقق م ٚتِٔقه ..أم ٚأمثٚيل ؾِؿ
حيهدوا إػ افٌؿ وافؤؼ ،وصحب ٜظِّف افسٔئ ذم حٍرة ضَٜٔ
مرظب.ٜ
انمبىز ادلظهمت:
وفُـ مٚيل أرى أؽِ ٛافَبقر ميِّٜ؟ مٚذا ـٚن صٖن أصحٚهبٚ
ذم افدٕٔٚ؟
فَد ـْ ٝأطـ أنْل ظذ صقاب ظْدم ٚـْ ٝأرى حٚيل ذم
افدٕٔ ٚـحٚل افٌٚفبٔ ٜافًيّك مـ افْٚس ،وفُـ فألشػ افنديد
ـٚن هٗٓء مجٔ ًً ٚذم ؽٍِ ٜمثع ـام وصٍٓؿ رهبؿ ﴿ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾ [إنبٔٚء.]3 - 0 :
فَد إخدظقا بزيؼ افدٕٔ ٚؾآثروا صٓقاهتؿ ظذ رض ٚرهبؿ
ٕٚرا..
ؾُ ٕٝٚافْتٔج ٜتِؽ افَبقر اديِّ ٜافتل متتِئ ظذ أصحٚهبً ٚ
فَد ـٕٚقا ٓ يتقرظقن ظـ ؾًؾ ادقبَٚت ،ؾٓذا ـٚن يؼك
بٚهلل ،يْذر فٌره ،ويذه ٛفِسحرة وافُْٓ ٜويتِّس افٍْع مـ
أصحٚب إضح ،ٜوهذا ـٚن تٚر ًـ ٚفِهالة ،ظٚؿ ٚفقافديف ،ؿٚض ًًٚ
فرمحف ..وهذه ـ ٕٝٚتتجسس ظذ جراهن ،ٚومتق بٚفّّْٔ ٜوشط
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افْٚس ..وهذا أدمـ افُذب وطِؿ افْٚس وأـؾ حَقؿٓؿ ..وهذه
ـ ٕٝٚترج مـ مْزهل ٚمتًىرة ـٚصٍ ٜصًره ٚوجزءا مـ جسده.ٚ
أحصاي اهلل ووعىي:
فَد أحل اهلل ـؾ رء ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ﴾ [افُٓػ ..]49 :ؾٚدُِٚن ادقـالن بتسجٔؾ أظامل ـؾ ؾرد مل
يٌٍال ظـ ظِّٓام وفق فِحي ٜواحدة ـام أخزٕ ٚربْ ﴿ ٚﭪ ﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱ﴾ [ق..]08 :
ومع ـؾ م ٚحيدث هْ ٚذم احلٔٚة افززخٔ ٜمـ ضٔؼ وطِّٜ
مذـقرا بج ٕٛٚم ٚشٔحدث ذم أخرة.
وظذاب ؾٕ٘ف ٓ يسٚوي صٔئٚ
ً
ؾٚفُثر مـ هٗٓء مـ أصحٚب افَبقر اديِّ ٜوإظامل افسٔئٜ
يرون مًَدهؿ مـ افْٚر ومُ ٚأظد هلؿ مـ صْقف افًذاب ﴿ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ﴾ [ؽٚؾر.]46 :
يبحثقن ظـ ضًٚمٓؿ ؾٔٓ ٚؾٔجدوه ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾
[افدخٚن.]46 - 43 :
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ؾ٘ن ضِبقا احٚء وجدوه ﴿ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ﴾ [افُٓػ.]29 :
ؾراصٓؿ وؽىٚؤهؿ مـ افْٚر ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬ﴾ [إظراف.]40 :
ظذابُ ٓ ٚيىٚق ﴿ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ﴾
ً
[ادزمؾ.]03 ،02 :
يتّْقن ؾٔٓ ٚادقت وفُـ هٔٓٚت هٔٓٚت ﴿ﮫ ﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﴾ [ؾٚضر.]36 :
يرون هذا ـِف ؾٔزداد ؽّٓؿ وـرهبؿ ؾَٔقفقن ي ٚرب ٓ تَُؿ
افسٚظ.ٜ
أمىٍت اجلمٍغ:
افُؾ بال اشتثْٚء يتّْك افًقدة إػ افدٕٔ ٚوفق فِحي ٜيسبح اهلل
ؾٔٓ ٚتسبٔح ٜأو يسجد ؾٔٓ ٚشجدة ..فَد أجَْقا بٖهنؿ ؿد طِّقا
أنٍسٓؿ وخدظتٓؿ افدٕٔ ٚبزخرؾٓ ،ٚوتٖـدوا مـ حََٔ ٜظداوة
افنٔىٚن هلؿ ،وأنف ظدو حٚؿد حٚشد ٓ يسك افًبد إٓ إذا تٖـد مـ
أنف صٚئر إػ افْٚر.
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خدظٓؿ إمٓٚل اهلل هلؿ وظدم ظَٚهبؿ افٍقري ظذ ذٕقهبؿ،
وؽرهؿ شسه ادرخل ظِٔٓؿ ؾيْقا أن إمر شُٔقن ـذفؽ بًد
ادقت ـام ؿٚل صٚح ٛاجلْتغ ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ﴾ [افُٓػ.]36 :
وتْٚشقا ؿقل اهلل تًٚػ ﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﴾ [ادٗمْقن.]006 ،005 :
أن تذـروا ٕداءات رهبؿ ادتُررة هلؿ ذم ـتٚبف برسظ ٜافًقدة
إفٔف وافتهٚفح مًف ؿبؾ ؾقات إوان ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ﴾ [ؾٚضر.]6 ،5 :
وفُـ هؾ يٍْع افٔقم افْدم؟! ﴿ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤ﴾ [افىقر.]06 :
***
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حلم العــــــودة
وبًد أن اشتًرضْ ٚذيط افذـريٚت وإُنٍ ٝاحلََٔ ٜأمٚمْٚ
وتبغ فْ ٚـؿ ـْ ٚخمدوظغ ذم افدٕٔ ،ٚزاهديـ ذم بوٚظ ٜأخرة،
وتٖـد فديْ ٚأنْ ٚؿد طِّْ ٚأنٍسْ ٚظْدم ٚرسٕ ٚوراء رؽبٚهت ،ٚومل ْٕٓٓٚ
ظـ هقاه ٚؾَِد أشًدٕٚه ٚحليٚت يسرة ،شًٚدة وؿتٔ ٜينقهبٚ
مهرا بٚفغ افسقء هْ ٚذم افَز
افُدر ،اصسيْ ٚهبذه افِحيٚت
ً
وهْٚك ذم أخرة ،ويٚفٔ ٝهلذا افُرب هنٚي... ٜ
وذم ادَٚبؾ ؾَِد رأجْ ٚحٚل مـ أخجؿ ٍٕسف بِجٚم افتَقى،
وخٚف مَٚم اهلل ظز وجؾ ،وصز ً
ؿِٔال ظذ ضٚظ ٜربف ذم افدٕٔٚ
ؾٖظَ ٛذفؽ راح ٜوشًٚدة أبدي.ٜ
فٔتخٔؾ ـؾ واحد مْ ٚمَدار احلرسة افتل متِٗه ظذ افٍرص ٜافتل
ضٚظ ٝمْف ،ثؿ فٔتخٔؾ أنف ُيّْل ٍٕسف بٖنف شًٔقد مرة أخرى إػ افدٕٔٚ
ؾَٔقل :حٚذا ٓ أحِؿ بٖن اهلل ظز وجؾ ؿد مْحْل بٚفًٍؾ ؾرص ٜأخرى
فًِقدة إػ افدٕٔ ٚؾُٔػ شُٔقن حٚيل ؾٔٓ ٚبًد م ٚرأج ٝم ٚرأجٝ؟
بٚفتٖـٔد أن حٚيل شُٔقن خمتِ ًٍ ٚاختال ًؾ ٚـِٔ ٚظام ـْ ٝظِٔف ؿبؾ ادقت.
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مغ انصالة:
شٖـثر مـ اخلُىك إػ ادسٚجد ،وشٖشٚبؼ افْٚس إػ افهػ
إول ذم افهالة ،وشٖحند ـؾ مًٚين اخلنقع ؾٔٓ ،ٚوشٖؿػ
خلقاضر افدٕٔ ٚبٚدرصٚد ،وفـ أشّح فِنٔىٚن برسؿ ٜرء مـ
صاليت..
فـ أترك شْ ٜمٗـدة أو مستحب ٜإٓ وأديتٓ..ٚ
مًتزا مـ فٔع بٚفذـر وافهالة وآشتٌٍٚر..
شٖحٔل جزءا
ً
شٖجًؾ ادقت ُٕه ٛظْٔل ،وشٖنتير جمٔئف ذم أي حلي ،ٜؾ٘ذا
م ٚأصبح ٝؾِـ أتقؿع افًٔش حتك ادسٚء ،بؾ شٖظتز أن ـؾ يقم
يْنؼ ؾجره هق آخر يقم يل ذم احلٔٚة ،وـؾ صالة أدخؾ ؾٔٓ ٚهل
صالة مقدع فِدٕٔ..ٚ
شٖهجر ادًٚيص ؾِـ ُأ َرى ذم جمِس هلق أو فٌق ،وفـ أتُِؿ إٓ
بٚخلر واإلصالح بغ افْٚس..
شٖشًك ذم ضِ ٛافرزق فتقؾر ؿقيت وؿقت ظٔٚيل وفُـ دون
هل ٞأو رـض وراء احٚل.
وجٓرا،
شٖنٍؼ ؿدر وشًل واشتىٚظتل ذم شبٔؾ اهلل رسا
ً
وشٖحرص ظذ أن ُيدَ ون اشّل مع ادٍَْغ ـؾ يقم ظْد اهلل ظز
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وجؾ ٕنٚل رضٚه  -شبحٕٚف -وأنٚل ـذفؽ دظقة ادِؽ افذي يَقل
ـؾ صبٚح :مهللا أظط مٍْ ًَ ٚخِ ًٍ.)0(ٚ
ظأحٍا بانمسآن:
 ..شٖداوم ظذ حوقر جمٚفس افًِؿ افْٚؾً ٜادَرب ٜإػ اهلل،
وشُٔقن يل ور ًدا يقمٔ ٚمـ افَرآن أحٚؾظ ظِٔف مٓام ـ ٕٝٚطروذم،
وفـ يُقن مهل هق إٓتٓٚء مْف ؾَط ،بؾ شٖتدبر آيٚتف ،وشٖظٔش
مًٓ ،ٚوشٖشتّع إفٔٓ ٚـٖنْل ادخٚض ٛهب ،ٚوشٖشتخِص مْٓٚ
دروش ٚظِّٔ ٜأصبغ هب ٚحٔٚيت ،ؾٚفَرآن مْٓ ٟحٔٚة وـتٚب هداي.ٜ
ً
 ..شٖضٔع وافدَ ّي ،وشٖحسـ إفٔٓام بُؾ م ٚأشتىٔع..
شٖصؾ رمحل وإن ؿىًقين ،وشٖظىل مـ حرمْل ،وشٖظٍق
ظّـ طِّْل ،ؾِٔس هْٚك وؿ ٝفًِتٚب أو إٓتَٚم.
شآمر بٚدًروف وشٖهنك ظـ ادُْر ،وفـ أخٚف ذم اهلل فقمٜ
ٓئؿ ،وشٖصز – بًقن اهلل – ظذ م ٚشٖٓؿٔف مـ أذى افْٚس ،شٖؿقل
طِام ،وشٖنتك فِحؼ وفق ظذ ٍٕز أو أؿربٚئل..
فِيٚمل ـٍك ً
( )0يَقل ﷺ« :م ٚمـ يقم يهبح افًبٚد ؾٔف ،إٓ مُِٚن يْزٓن ،ؾَٔقل أحدمه :ٚمهللا اظط
مٍَْ ٚخٍِ ،ٚويَقل أخر :مهللا اظط ممسُ ٚتٍِ »ٚمتٍؼ ظِٔف.
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مغ أٌهً:
شٖخزم زوجتل وبْٚيت احلجٚب افؼظل افسٚبغ افسٚتر،
وشٖريب أوٓدي ظذ ح ٛاإلشالم وافًّؾ مـ أجؾ رؾًتف ،وأن
يُقٕقا ؿدوة صٚحل ٜأجْام ـٕٚقا ،وشٖحرص ظذ تًِّٔٓؿ مٚ
حيتٚجقٕف مـ ظِقم افديـ ،وـذفؽ ظِقم افدٕٔ ٚمـ ض ٛوهْدشٜ
وزراظ ٜو ،...دون أن تُقن ٕٔٚهتؿ ؾٔٓ ٚضِ ٛافًِق ذم إرض بؾ
ف ُٔهِحقا افدٕٔ ٚبٚفديـ ،وفَٔدمقا فِْٚس افهقرة افىٔب ٜفِّسِؿ ذم
مًٚمالتف وأخالؿف وـٍٚءتف ،ؾِـ يتَدم ادسِّقن إٓ إذا افتزمقا
ِ
بديْٓؿ ،وـٕٚقا ظبٔدً ا خمِهغ هلل ،وذم ٍٕس افقؿ ٝـٕٚقا ظٚدغ
واد وافْٚس ذم ٍ
بزمٚهنؿ ،ؾال يْبٌل أن يُقٕقا ذم ٍ
واد آخر...
ومع حريص ظذ تًِّٔٓؿ ظِقم افدٕٔ ٚشٖظّؾ ظذ أن يُقٕقا
ِ
مـ أهؾ ـتٚب اهلل ادتدبريـ ح ٚؾٔف ،افًٚمِغ بف ،ؾٚفَرآن زيْ ٜادرء
ذم افدٕٔ ،ٚوٕقره ذم ؿزه ،وصًٍٔف يقم افَٔٚم ...ٜأهِف هؿ أهؾ اهلل
وخٚصتف.
بًو ٚمـ أوٓدي يتخهص ذم افًِقم افؼظٜٔ
وشٖجًؾ ً
ِ
وافًٚمل يستٌٍر فف مـ ذم افساموات وإرض
ؾٚفًِامء ورث ٜإنبٔٚء،
حتك احلٔتٚن ذم افبحر ظذ أن يُقن هذا بًد افسر ُؿدُ ًم ٚذم ضريؼ
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تزـٍٕٔ ٜقشٓؿ حتك ٓ يُقن افًِؿ خٚد ًم ٚحليقظ أنٍسٓؿ ،ؾٚفًِؿ
ٍٕس ٚؽر مزـٚة.
مـ أظيؿ مُ ٚيتَُز بف إن صٚدف ً
 ..شٖزرع ؾٔٓؿ ح ٛاجلٓٚد ذم شبٔؾ اهلل ،وافرؽب ٜإـٔدة ذم
ٕٔؾ افنٓٚدة فًؾ واحدً ا مْٓؿ يْٚهل ٚؾُٔقن شب ًب ٚفِنٍٚظ ٜذم شبًغ
مـ أهِف.
أم ٚبْٚيت ؾسٖربٔٓـ ظذ أن يُـ زوجٚت صٚحلٚت ،تًغ
افقاحدة مْٓـ زوجٓ ٚظذ ضٚظ ٜاهلل ،وتَقل فف حغ تقدظف ذم
افهبٚح :اتؼ اهلل ؾْٔ ٚؾٕٕ٘ ٚهز ظذ افٍَر وٓ ٕهز ظـ افْٚر.
شٖظقدهؿ مجٔ ًً – ٚبّنٔ ٜاهلل – ظذ ظدم افْير إػ مـ هق أظذ
ّ
مْٓؿ صٖنً ٚذم افدٕٔ ،ٚبؾ يْيرون إػ مـ هق أؿؾ مْٓؿ فٔستنًروا ًّٕٜ
اهلل ظِٔٓؿ.
ُ
شٖـثر مـ احلدي ٞمًٓؿ حقل ًٕؿ اهلل ظِْٔ ٚفٔتُّـ حٛ
اهلل مـ ؿِقهبؿ ،وشٖرؾع صًٚر «احٍظ اهلل حيٍيؽ» فٔخٚؾقا مَٚم
اهلل ويرجقا مثقبتف.
شٖؿٔؿ اإلشالم ذم بٔتل ،ؾِـ ُيسّع ؾٔف ؽْٚء خِٔع أو مقشَٔك
مٚجْ ،ٜوفـ ُيٍتح افتٍِٚز إٓ دنٚهدة ادٍٔد افْٚؾع ،أو افسويح
افٔسر ظـ افَِقب دون افتًرض ح ٚيٌو ٛاهلل ظز وجؾ.

رب ارجعــــون

39

 ..شًّْؾ مجٔ ًً ٚظذ آشتَٔٚظ ؿبؾ افٍجر ٕتٓجد وٕترضع هلل
ظز وجؾ وؿ ٝافسحر فٍْقز بجزء مـ افٌّْٔ ٜافتل يّْحٓ ٚاهلل –
شبحٕٚف  -فًبٚده ادتٓجديـ ـؾ فِٔ.ٜ
 ..شٖربٔٓؿ مجٔ ًً ٚظذ ظدم افسخري ٜمـ أحد أو آشتٓزاء بف،
وشٖزرع ؾٔٓؿ ظَٔدة أن مٔزان افتٍٚضؾ بغ افْٚس هق تَقى اهلل،
ؾِٔس فِنٓٚدات أو ادْٚص ٛأو افسـ أو افْس ٛصٖن ذم متٔز
صخص ظـ صخص ظْد اهلل ظز وجؾ.
 ..شٖوجٓٓؿ ـذفؽ إػ ظدم احتَٚر أي مسِؿ مٓام وف ٟذم
ادًٚيص ؾٚخلٚمت ٜجمٓقف ،ٜوفًؾ اهلل ظز وجؾ يىِع ظذ ؿِ ٛافًٚيص
وإُسٚرا وخق ًؾ ٚمْف شبحٕٚف وتًٚػ ؾٔٔرس فف شبؾ اهلدى
ؾٔجد ؾٔف ذٓ
ً
وؽرورا
وخيتؿ فف بخر ،وذم ادَٚبؾ ؾَد يرى شبحٕٚف ذم ؿِقبِْ ٚـ ًزا
ً
ؾٔختؿ ظِٔٓ ،ٚوحيبط أظامفْ ٚؾتُقن اخلٚمت ٜشٔئ ٜوافًٔٚذ بٚهلل..
وشٖظِّٓؿ أنف إذا َمـ اهلل ظز وجؾ ظذ واحد مْٓؿ بٓٚفتزام
بٍؤِ ٜأو ظزيّ ٜؾال يْبٌل أن ينًر بٖؾؤِتف ظذ ؽره ممـ مل يَؿ
هب ،ٚؾٓذا مدخؾ خىر فإلظجٚب بٚفٍْس مم ٚيسب ٛحبقط افًّؾ،
خرا مـ ضٚظ ٜأورثُ ٝظج ًبٚ
ُؾرب مًهٔ ٜأورث ٝذٓ
ً
وإُسٚرا ً
واشتُبٚرا.
ً
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ظباق حنى اجلىان:
فـ أتْٚؾس مع أحد مـ أجؾ افدٕٔ ،ٚؾّـ زامحْل ذم رء مْٓٚ
ترـتف فف ،وذم ادَٚبؾ شٖتْٚؾس مع ادتْٚؾسغ ذم ظّؾ أخرة،
وشٖتسٚبؼ مًٓؿ إػ اهلل ظز وجؾ ـام أخزٕ ٚمقٕٓ ﴿ ٚﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ﴾
[آل ظّران.]033 :
 ..شٖحرص ظذ اتبٚع شْ ٜاحلبٔ ٛادهىٍك ﷺ ذم ـؾ
ظع اتبٚظٓ ٚافسر
صٌرة وـبرة م ٚاشتىً ،ٝوأهؿ شْ ٜيْبٌل ّ
ظذ خىٚه وافتٖد بف ؾٔام ؾًِف مع ؿقمف حتك اشتىٚع ب٘ذن اهلل أن
ئَؿ دوف ٜاإلشالم إوػ افتل بسىٍٕ ٝقذه ٚظذ منٚرق إرض
ومٌٚرهب ٚذم شْقات مًدودة.
أومر غرين:
 ..شٖـقن رؾٔ ًَ ٚبٚفْٚس ،بٚص ٚذم وجقهٓؿ ،متِى ًٍ ٚذم دظقهتؿ،
وشٖرؾع صًٚر «أصِح ٍٕسؽ ،وادع ؽرك» ،ؾٖؽِبٓؿ ٕٔٚم وبحٚجٜ
إػ مـ يقؿيٓؿ ويبكهؿ بحََٔ ٜافدٕٔ ،ٚوهذا فـ يتٖتك إٓ بٚشتًامل
افرؾؼ وافِغ مًٓؿ ـام أرصدٕ ٚاهلل جؾ صٖنف ﴿ :ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [آل ظّران.]059 :

رب ارجعــــون

40

ال نهؼصنت:
 ..فـ أظتزل افْٚس بحج ٜصٔقع افٍسٚد ،ؾٚفذي خيٚفىٓؿ
ويهز ظذ أذاهؿ خر مـ افذي ٓ خيٚفىٓؿ وٓ يهز ظِٔٓؿ ـام
أخزٕ ٚبذفؽ احلبٔ ٛادهىٍك ﷺ ،ؾِق ترـْ ٚافْٚس ؾٔام هؿ ؾٔف،
ومل ٕحٚول إصالحٓؿ ٕثّْ ٚبسـْ ٚواج ٛإمر بٚدًروف وافْٓل
ظـ ادُْر.
مغ انىاض:
شٖؾق افسالم وأضًؿ افىًٚم وأجٔ ٛدظقة مـ دظٚين،
وشٖظقد ادريض ،وأؽٔ ٞادِٓقف ،وشٖشًك ذم خدم ٜإرمِٜ
وادسُغ وـؾ حمتٚج..
شٖتَـ ظّع وم ٚتهه ٝؾٔف ،وشٖـقن ؿدوة فٌري ذم
افهدق وإم ٜٕٚوافقؾٚء بٚفقظد.
شٖظّؾ ظذ إؿٚم ٜدوف ٜاإلشالم ادْنقدة وافتل ؽربٝ
صّسٓ ٚمْذ ظؼات افسْغ ،وهذا فـ يتٖتك بٕٚمٚين وإحالم،
بؾ بٚفًّؾ افدؤوب ادتقاصؾ ،وشٖضع يدي ذم يد افًٚمِغ
فإلشالم افذيـ يَتٍقن أثر افرشقل ﷺ ذم ـٍٔٔ ٜإؿٚمتف فِدوفٜ
إوػ.
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شٖؿقم بقاج ٛافدظقة إػ اهلل ذم ـؾ وؿ ،ٝوشٖظّؾ ظذ
افتخِؼ بَقفف تًٚػ﴿ :ﮒﮓﮔﮕﮖ﴾ [مريؿ..]30 :
فـ أتكف تكؾٚت محَٚء تٗدي إػ ٍٕقر افْٚس مـ اإلشالم،
بؾ شٖدظق إػ اهلل ظذ بهرة ،وشٖراظل ؾَف افقاؿع وإوفقيٚت ذم
تًٚمع مًٓؿ.
فـ أشتًجؾ ٕك اهلل ..ؾٚفْك فف وؿتف ادحدود وشْتف
اجلٚري ،ٜؾٓق ً
وأخرا مـ ظْد اهلل ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾
أوٓ
ً
[آل ظّران ،]026 :وفـ يتْزل ظذ ظبٚده ادٗمْغ إٓ إذا اشتُِّقا
ذوضف وافتل مـ أمهٕٓ ٚكة اهلل ظذ ٍٕقشٓؿ ﴿ﯘﯙﯚﯛ﴾
[حمّد:

 ،]7وـذفؽ حسـ اإلظداد واشتٍْٚد إشبٚب ادتٚحٜ

﴿ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [إنٍٚل.]61 :
شٖـقن دائؿ آهتامم بٖحقال ادسِّغ ذم ـؾ مُٚن ،وشٖتتبع
بهٍ ٜخٚص ٜأخبٚر ؾِسىغ وادسجد إؿل.
مغ انىفط:
 ..شٖؿػ فٍْز بٚدرصٚد ..ؾِـ أظج ٛبحٚيل ،وفـ أؽس
بًبٚديت ..وشٖؿٚوم حمٚوٓهت ٚفدؾًل إػ اإلظجٚب هب ٚوافنًقر
بتّٔزه ٚظذ أخريـ ...شٖخقؾٓ ٚمـ حبقط افًّؾ وشقء اخلٚمت،ٜ
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وشٖجٚهده ٚدو ًم ٚظذ فزوم افهدق واإلخالص..
 ..شٖؽض بكي ظام حرم اهلل ،وشٖحٍظ فسٚين مـ افٌٔبٜ
وافّّْٔ ٜوافُذب وشٚئر أؾٚت ،وشٖجًِف رض ًب ٚبذـر اهلل..
 ..وشٖحرص ظذ حوقر ؿِبل مع فسٚين وؿ ٝافذـر..
دائام ظذ تهحٔح ٕٔتل وتَْٔتٓ ٚمـ افنقائ ،ٛؾِـ
 ..شٖظّؾ ً
أؿقم بًّؾ خق ًؾه ٚمـ افْٚس أو حٔٚء مْٓؿ ،أو ضِ ًب ٚدْزفٜ
ظْدهؿ ،ؾجًّٔٓؿ ٓ يُِّقن يل وٓ ٕنٍسٓؿ ٍٕ ًً ٚوٓ ضا ،أمٚ
ظّع ؾٖثره هق افذي شٔبَك مًل بًد ادقت ،فذفؽ شٖظض ظِٔف
بٚفْقاجذ.
 ..فـ أنٚم إٓ ظذ تقب ٜواشتٌٍٚر ؾًِؾ روحل تَُبض أثْٚء
ٕقمل ..وشٖـقن دو ًم ٚظذ اشتًداد ٍٕز فَِٚء ادقت ،وشٖـتٛ
وصٔتل ٕهع وأوٓدي ،وشٖضع ـٍْل ذم دوٓيب.
 ..فـ أجٖس مـ رمح ٜاهلل وفـ أؿْط إذا م ٚؽِبتْل ٍٕز يق ًمٚ
ؾٚرتُب ٝمًهٔ ٜأو ترـ ٝواج ًب ،ٚبؾ شٖشٚرع بٚفتقب ٜواإلٕٚب ٜإػ
اهلل ،وأتبع افسٔئ ٜاحلسْ ٜفتّحٓ ٚـام وظدٕ ٚمقٕٓ ﴿ :ٚﮱ ﯓ

َٚت ي ْذ ِهبـ افسٔ َئ ِ
ِ
ٚت} [هقد.]004 :
احل َسْ ُ ْ َ
ﯔﯕﯖ﴾{إِن ْ َ
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ضسوزة انتىاشن واالػتدال:
ً
مًتدٓ ومتقاز ًٕ ٚذم أمقري
ومع هذا ـِف ؾسٖـقن بّنٔئ ٜاهلل
ـِٓ ،ٚؾٖظىل افبدن حَف مـ افْقم وافراح ٜوآشتجامم ،وأظىل
ظبقش ٚمًٓؿ ،وفـ
زوجتل حَٓ ٚوـذفؽ إوٓد ،ؾِـ أـقن
ً
أضٔؼ ظِٔٓؿ ،ؾٚإلشالم ديـ افقشىٔ ٓ ٜيهٚدم افٍىرة بؾ ُيِبل
احتٔٚجٚهت ٚذم إضٚر ٓ يٍسده ..ٚوـام أن افتٍريط مذمقم ؾُذفؽ
اإلؾراط وافتندد ؾُالمه ٚظذ ضرذم افقشط.
دائام حدي ٞرشقل اهلل ﷺ ٕه ٛظْٔل وافذي
 ..وشٖضع ً
ؿٚل ؾٔف فًثامن بـ ميًقن ؓ« :ي ٚظثامن! أرؽب ٝظـ شْتل؟!
ؾ٘ين أنٚم وأصع ،وأصقم وأؾىر ،وأنُح افْسٚء ،ؾٚتؼ اهلل ي ٚظثامن!
ؾ٘ن ٕهِؽ ظِٔؽ حَ ،ٚوإن فؤٍؽ ظِٔؽ حَ ،ٚوإن فٍْسؽ
ظِٔؽ حَ ،ٚؾهؿ واؾىر ،وصؾ وٕؿ»(.)0
آداب انؼبىدٌت:
 ..شٖشتًغ بٚهلل ظز وجؾ ظذ افَٔٚم بام أمرين بف وترك مٚ
هنٚين ظْف ،وشٖخح ظِٔف ذم افسٗال أٓ يُِْل إػ ٍٕز ضرؾ ٜظغ،
ؾٓق -شبحٕٚف– حغ يسك اإلٕسٚن فٍْسف ؾٕ٘ام يسـف فِوًػ
( )0صحٔح اجلٚمع افهٌر ح (.)7946
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وافذٕ ٛوافٍجقر﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ﴾ [افْقر.]20 :
شٖجتٓد ذم افدخقل ظِٔف –شبحٕٚف– دخقل ادسُغ افٍَر
ادٍِس ،وشٖترضع إفٔف ترضع مـ ٓ صالح وٓ ؾالح فف إٓ بٔده..
شٖشتٌٔ ٞبف اشتٌٚث ٜادِٓقف ادؼف ظذ افٌرق.
وشٖظّؾ ظذ صُر ًّٕف بَِبل وجقارحل وفسٚين.
مفهىو انعؼادة:
ؾ٘ذا م ٚشٖل شٚئؾَ :
ومل تًذب ٍٕسؽ ـؾ هذا افًذاب؟ وهؾ
آفتزام بٚإلشالم يًْل احلرمٚن وحبس افٍْس ذم هذا اإلضٚر
افؤؼ؟! ؾسٖؿقل فف :بؾ راحٍٕ ٜز وشًٚدهت ٚأريد ،ؾٚفسًٚدة
افتل ينًر هب ٚافًبد افىٚئع فربف ،ادتبع ٕوامره ٓ تَتك ؾَط ظذ
حٔٚتف بًد مقتف ،بؾ هل بؼى فف ذم افدٕٔ ٚؿبؾ أخرة يذوق
حالوهت ٚويًْؿ هب﴿ :ٚﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ﴾
[افْحؾ.]97 :
ؾّـ ثامر افىٚظ ٜافدٕٔقي :ٜإؼاح افهدر ،وٕقر ذم افقجف،
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وضّٖنْٔ ٜوراح ٜفِبٚل ،وشُْٔ ٜفٍِْس ،وٓ ينًر هبذا ـِف إٓ مـ
ذاق حالوة اإليامن ..ؾّـ ذاق ظرف﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱ﴾ [يقٕس.]64 - 62 :
ؾحََٔ ٜافسًٚدة افتل يسًك إفٔٓ ٚافْٚس هل شُْٔ ٜافٍْس
وراح ٜافبٚل وافبًد ظـ اهلؿ وافٌؿ ،وفَد ـْ ٝأجٚم ـْ ٝذم افدٕٔٚ
ٓ أصًر هبذه ادًٚين ،ؾُؾ شب ٛدٕٔقي ُيِ ٛافسًٚدة رسظٚن مٚ
يزول أثره وتبَك افٍْس موىرب ،ٜحٚئرة ،تٚئٓ ٜذم أودي ٜافدٕٔ.ٚ
وفق اؾسضْ ٚأن إمر ـام يًسض افسٚئؾ بٖنْل شٖحبس ٍٕز ذم
إضٚر ضٔؼ وشٖحرمٓ ٚمـ ـثر مـ افِذات وافنٓقات ؾ٘ن إمر
يستحؼ أـثر مـ ذفؽ ،ؾٚحلٔٚة هْ ٚذم افَز رهٔب :ٜضٔؼ وطِّ ٜووحنٜ
وأخؿ ..أٓ يستحؼ ـؾ هذا وؽره افتوحٔ ٜبنٓقات رخٔهٜ؟!!
فَد إُنٍ ٝأمٚمل احلََٔ ٜـٚمِ ،ٜؾِـ أضٔع افنٔىٚن ،وفـ
أشر وراء وشٚوشف ،وشٖجًؾ حٔٚيت وحٔٚة أوٓدي ـِٓ ٚهلل ؿدر
اشتىٚظتل ،وشٖظّؾ ظذ تٖمغ مستَبِٓؿ ،وفُـ بٍٓؿ جديد
فِّستَبؾ.
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 ..فـ أصٌؾ ذهْل بٚفتٍُر ذم افرزق ومتىِبٚت احلٔٚة
ادستَبِٔ ،ٜبؾ شٖـقن ابـ وؿتل ،وشٖؽتْؿ أي ؾرص ٜفِتزود
بٚفتَقى ،وشُٔقن يل مع مقشؿ اخلر صٖن آخر ـٔقم اجلًّ،ٜ
وصٓر رموٚن ،وظؼ ذي احلج ،ٜوأجٚم احل ٟوافًّرة ،و. ...
َمهِ ظٍىيف بىػدي؟
 ..وذم خوؿ هذه افتخٔالت وم ٚؾٔٓ ٚمـ وظقد :إذ بٍْٕٔ ٚؼ
ؾْجد أنْ ٚمٚزفْ ٚذم افدٕٔ ٚومل ٌٕٚدره ،ٚوإذا بٚفٍرص ٜافتل ـْٚ
ٕتّْٚه ٚوٕحِؿ هب ٚم ٚزاف ٝشٕٚح ٜأمٚمْ ..ٚؾّـ مْ ٚي ٚترى شٔقذم
بقظده ويًّؾ ظذ حتَٔؼ حِّف ،ؾٔنّر ظـ شٚظديف ،ويَقل ـام
ؿٚل افرشقل ﷺ خلدُي ▲ ٜيقم أن جٚءه جزيؾ ظِٔف افسالم
ذم ؽٚر حراء« :م ٙظٓد افْقم ي ٚخدُي.»ٜ
 ..ترى هؾ شًْتز بام ؿد تقمهْٚه ،وًٍٕؾ م ٚظزمْ ٚظِٔف ،أم أن
وحِؿ رسظٚن م ٚيزول أثره مـ
إمر فـ يًدو ظـ ـقٕف تٔؾ ُ
افٍْس ،ثؿ يًقد ـؾ مْ ٚإػ شٚبؼ حٚفف مـ افٌٍِ ٜوافسُرة بٚفدٕٔٚ
فٍُْٚجٖ بًد ذفؽ بِّؽ ادقت وؿد جٚء فَبض افروح ،وشٚظتٓ ٚفـ
يٍْع افْدم ،وفـ ُُيٚب ٕحد ضِبف بٚفًقدة إػ افدٕٔ ،ٚوافتٚريخ خر
صٚهد ،وافَرآن أؿقى دفٔؾ﴿ :ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ

48

رب ارجعـــون

ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺ ﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂

﴾ [ادٗمْقن.]011 ،99 :
﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿﯀﯁﯂   

﴾ [ادْٚؾَقن.]00 ،01 :
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من أخبار احملتضرين
بًد هذه افرحِ ٜافتخِٔٔ ٜافتل ظنْٚه ٚشقي ٚذم افهٍحٚت
افسٚبَ ،ٜوافتل ـ ٕٝٚهتدف -ب٘ذن اهلل -إػ إخذ بَِقبْٕ ٚحق افَٔي:ٜ
أخبٚرا ٕحقال بًض
َْٕؾ إفٔؽ أخل افَٚرئ ذم إشىر افَٚدمٜ
ً
ادحترضيـ مـ شٍِْ ٚافهٚفح فًِٓ ٚتدؾًْ- ٚبًقن اهلل -أـثر وأـثر
ٕحق إؾٚؿ ٜافَِ ٛمـ ؽٍِتف وهنوتف فتدارك م ٚؾٚتف ،واهلل ادستًٚن.
وفاة أبى بكس انصدٌك ؓ:
ح ٚاصتد بف ادرض ؿٔؾ فف :أٓ ٕدظق فؽ افىبٔٛ؟ ؿٚل« :ؿد
رآينش ؿٚفقا :ؾٖي رء ؿٚل فؽ؟ ؿٚل :ؿٚل« :إين ؾًٚل ح ٚأريدش(.)0
ويروى أنف

ؓ

ح ٚاحترض وابْتف ظٚئن ٜحٚضة ؾٖنندت

▲:
فًّ رررك م رر ٚيٌْ ررل افث ررراء ظ ررـ افٍتر ررك
إذا حؼج ٝيقم ٚوضٚق هب ٚافهدر

إيل ـٚفٌوبٚن ،ثؿ ؿٚل :فٔس ـذفؽ ي ٚأم ادٗمْغ،
تَقل :ؾْير ّ
( )0حِٔ ٜإوفٔٚء وضبَٚت إصٍٔٚء (.)34 /0
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وفُـ ؿقل اهلل أصدق ﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ﴾
[ق .]09:ثؿ ؿٚل :يٚظٚئن :ٜإٕف فٔس أحد مـ أهع أح ٛإيل مْؽ،
وؿد ـْٕ ٝحِتؽ حٚئى ،ٚوإن ذم ٍٕز مْف صٔئ ً ٚؾرديف اػ ادراث.
ؿٚفًٕ :ٝؿ ،ؾرددتف .وؿٚل :أم ٚإٕ ٚمْذ وفْٔ ٚأمر ادسِّغ مل ٕٖـؾ هلؿ
ديْٚر ًا وٓ درمه ً ،ٚوفُْ ٚؿد أـِْ ٚمـ جريش ضًٚمٓؿ ذم بىقْٕ،ٚ
وفبسْ ٚمـ خنـ ثٔٚهبؿ ظذ طٓقرٕ ،ٚوفٔس ظْدٕ ٚمـ ذمء ادسِّغ
ؿِٔؾ وٓ ـثر إٓ هذا افًبد احلبق ،وهذا افبًر افْٚضح ،وجرد هذه
افَىٍٔ ،ٜؾ٘ذا م ٝؾٚبًثل هبـ إػ ظّر ،وابرئل مْٓـ ؾًٍِ ،ٝؾِام جٚء
افرشقل إػ ظّر بُك حتك جًِ ٝدمقظف تسٔؾ ذم إرض ،ويَقل:
رحؿ اهلل أب ٚبُر ،فَد أتً ٛمـ بًده ،رحؿ اهلل أب ٚبُر ،فَد أتًٛ
مـ بًده ،رحؿ اهلل أب ٚبُر ،فَد أتً ٛمـ بًده..
وأوص أن تٌسِف زوجف أشامء بْ ٝظّٔس ؾٌسِتف ،وصذ ظِٔف
ومحؾ ظذ افرسير افذي
ظّر بـ اخلىٚب ذم مسجد رشقل اهلل ﷺُ ،
ُمحؾ ظِٔف رشقل اهلل ﷺ ،وٕزل ذم ؿزه ظّر وظثامن وضِح ٜوابْف
ظبد افرمحـ بـ أيب بُر ،ودؾـ ً
فٔال ذم بٔ ٝظٚئن ٜمع افْبل ﷺ،
وجًؾ رأشف ظْد ـتٍل رشقل اهلل ﷺ ،وأخهَقا حلده بِحده،
ورش ظِٔف بٚحٚء(..)0
ُ
وجًؾ ؿزه مسىح ٚمثؾ ؿز افْبل ﷺ ُ
( )0افىبَٚت افُزى ٓبـ شًد ( ،)097/3وتٚريخ دمنؼ ٓبـ ظسٚـر(.)325/31
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وفاة ػمس به اخلطاب ؓ:
ظـ ابـ ظبٚس أنف دخؾ ظذ ظّر حغ ُضًـ ؾَٚل :أبؼ يٚ
أمر ادٗمْغ أشِّ ٝمع رشقل اهلل ﷺ حغ ـٍر افْٚس وؿٚتِٝ
مع رشقل اهلل ﷺ حغ خذفف يًْل افْٚس وتقذم رشقل اهلل ﷺ

وهق ظْؽ راض ومل خيتِػ ذم خالؾتؽ رجالن ؾَٚل ظّر أظد
ؾٖظدت ؾَٚل ظّر ادٌرور مـ ؽررمتقه ،فق أن يل م ٚظذ طٓره ٚمـ
بٔوٚء وصٍراء ٓؾتدي ٝبف مـ هقل ادىِع(..)0
وهذا ظثامن

ؓ

حيدثْ ٚظـ افِحيٚت إخرة ذم حٔٚة

افٍٚروق ؾَٔقل :أن ٚآخرـؿ ظٓد ًا بًّر ،دخِ ٝظِٔف ،ورأشف ذم
حجر ابْف ظبد اهلل بـ ظّر ؾَٚل فف« :ضع خدي بٕٚرض ،ؿٚل:
ؾٓؾ ؾخذي وإرض إٓ شقاء؟ ؿٚل« :ضع خدي بٕٚرض ٓ أم
فؽش ،ذم افث ٜٕٔٚأو ذم افثٚفث ،ٜثؿ صبؽ بغ رجِٔف ،ؾسًّتف يَقل:
«ويع وويؾ أمل إن مل يٌٍر اهلل يلش حتك ؾٚضٍٕ ٝسف

()2

وفاة مؼاذ به جبم ؓ:
ح ٚوؿع افىٚظقن بٚفنٚم ؿٚل مًٚذ ؓ :مهللا أدخؾ ظذ آل
مًٚذ ٕهٔبٓؿ مـ هذا .ؾىًْ ٝفف امرأتٚن ؾامتت ٚثؿ ضًـ ابْف
( )0تٚريخ بٌداد ( ،)290 /8وتٚريخ دمنؼ ٓبـ ظسٚـر (.)429/44
( )2ابـ شًد ذم افىبَٚت (.)361/3
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ظبدافرمحـ ؾامت .ثؿ ضًـ مًٚذ بـ جبؾ ؾجًؾ يٌنك ظِٔف ؾ٘ذا
أؾٚق ؿٚل :مهللا ؽّْل ؽّؽ ؾقظزتؽ إٕؽ فتًِؿ أين أحبؽ .ثؿ
يٌنك ظِٔف .ؾ٘ذا أؾٚق ؿٚل مثؾ ذفؽ
وؿٚل ظّرو بـ ؿٔس :إن مًٚذ بـ جبؾ ح ٚحرضه ادقت ؿٚل:
إيروا أصبحْ ٚؾَٔؾ :مل ٕهبح .حتك أيت ؾَٔؾ :أصبحْ .ٚؾَٚل:
أظقذ بٚهلل مـ فِٔ ٜصبٚحٓ ٚإػ افْٚر!
مرح ًب ٚبٚدقت مرح ًب ٚزائر حبٔ ٛجٚء ظذ ؾٚؿ!ٜ
مهللا تًِؿ أين ـْ ٝأخٚؾؽ وأن ٚافٔقم أرجقك ،إين مل أــ
أح ٛافدٕٔ ٚوضقل افبَٚء ؾٔٓ ٚفُري إهنٚر وٓ فٌرس إصجٚر
وفُـ فيّٖ اهلقاجر ومُٚبدة افسٚظٚت ومزامح ٜافًِامء بٚفرـٛ
ظْد حِؼ افذـر
وؿٚل احلسـ :ح ٚحرض مًٚذا ادقت جًؾ يبُل ؾَٔؾ فف:
أتبُل وأن ٝصٚح ٛرشقل اهلل ﷺ وأن ٝوأن ٝؾَٚل :م ٚأبُل
جزظ ٚمـ ادقت إن حؾ يب وٓ دٕٔ ٚترـتٓ ٚبًدي وفُـ إٕام هل
افَبوتٚن ؾال أدري مـ أي افَبوتغ أن.)0(ٚ
( )0أشد افٌٚب( ٜص ،)0120 :وتٚريخ دمنؼ  ،299/2وحِٔ ٜإوفٔٚء .239/0
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وفاة بالل به زباح ؓ:
ظـ شًٔد بـ ظبد افًزيز ؿٚل :ؿٚل بالل حغ حرضتف افقؾٚة:
ؽدا َِٕك إحب ٜحمّدا وحزبف ،ؿٚل تَقل امرأتف :وا وياله .ؿٚل
يَقل هق :وا ؾرحٚه(.)0
وفاة أيب ذز انغفازي ؓ:
ظـ إبراهٔؿ بـ إصس ،ظـ أبٔف ،ظـ أم ذر ،ؿٚف :ٝحٚ
حرضت أب ٚذر افقؾٚة بُٔ ،ٝؾَٚل يل :م ٚيبُٔؽ؟ ؾَِ :ٝومٚيل ٓ
أبُل وأن ٝمتقت بٍالة مـ إرض ،وفٔس ظْدي ثقب يسًؽ
ـٍْ ٚيل وٓ فؽ؟ ؿٚل :ؾٖبؼي وٓ تبُل :ؾ٘ين شًّ ٝرشقل اهلل
ﷺ يَقل فٍْر أن ٚؾٔٓؿ« :فّٔقتـ رجؾ مُْؿ بٍالة مـ إرض
تنٓده ظهٚب ٜمـ ادٗمْغش .وفٔس مـ أوئلؽ افٍْر أحد إٓ وؿد
مٚت ذم ؿري ٜومجٚظ ،ٜؾٖن ٚذفؽ افرجؾ ،واهلل م ٚـذب ٝوٓ ـذب،ٝ
ؾٖبكي افىريؼ .ؾَِ ٝأن ٚوؿد ذه ٛاحلٚج وتَىً ٝافىريؼ؟
ؿٚل اذهبل ؾتبكي ،ؿٚف :ٝؾُْ ٝأصتد إػ افُثٔ ،ٛثؿ أرجع
ؾٖمرضف ،ؾبْٔام أن ٚوهق ـذفؽ إذا أن ٚبرجٚل ظذ رحٚهلؿ ـٖهنؿ
افرخؿ تد هبؿ رواحِٓؿ .ؿٚف :ٝؾٖخح ٝبثقيب ؾٖرسظقا إيل حتك
( )0تٚريخ دمنؼ (.)475 /01
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وؿٍقا ظع ؾَٚفقا :مـ هق؟ ؿٚف :ٝأبق ذر ،ؿٚفقا  :صٚح ٛرشقل
اهلل ﷺ؟ ؿٚفًٕ :ٝؿ ،ؾٍدوه بآبٚئٓؿ وأمٓٚهتؿ ،وأرسظقا إفٔف حتك
دخِقا ظِٔف ،ؾَٚل :أبؼوا ،ؾ٘ين شًّ ٝرشقل اهلل ﷺ يَقل فٍْر
أن ٚؾٔٓؿ « :فّٔقتـ رجؾ مُْؿ بٍالة مـ إرض ينٓده ظهٚب ٜمـ
ادٗمْغ ش ،ؾام مـ أوئلؽ افٍْر رجؾ إٓ وؿد هِؽ ذم ؿري ٜومجٚظ،ٜ
واهلل م ٚـذب ٝوٓ ـذب . ٝأنتؿ تسًّقن أنف فق ـٚن ظْدي ثقب
يسًْل ـٍْ ٚيل أو ٓمرأيت مل أـٍـ إٓ ذم ثقب هق يل أو هل ،ٚأين
أمرا أو
أنندـؿ اهلل ثؿ إين أنندـؿ اهلل أٓ يٍُْل رجؾ مُْؿ ـٚن ً
ظري ًٍ ٚأو بريدً ا أو َٕٔ ًب ،ٚوفٔس مـ أوئلؽ افٍْر إٓ وؿد ؿٚرف م ٚؿٚل
إٓ ؾتك مـ إنهٚر ،ؾَٚل :أـٍْؽ ي ٚظؿ ،أـٍْؽ ذم ردائل هذا أو ذم
ثقبغ ذم ظٔبتل مـ ؽزل أمل .ؿٚل :أن ٝؾٍُْل ،ؾٍُْف إنهٚري مـ
افٍْر افذيـ حرضوه ،وؿٚمقا ظِٔف ودؾْقه ذم ٍٕر ،ـِٓؿ يامن(. )0
وفاة أبى اندزداء ؓ :
ظـ جًٍر بـ زيد افًبدي أن أب ٚافدرداء حٕ ٚزل بف ادقت بُك
ؾَٚف ٝفف أم افدرداء وأن ٝتبُل ي ٚصٚح ٛرشقل اهلل ﷺ ؿٚل
ًٕؿ ومٚيل ٓ أبُل وٓ أدري ظذ م ٚهجؿ مـ ذٕقيب.
( )0دٓئؾ افْبقة فِبَٔٓل ،وآشتًٔٚب ذم مًرؾ ٜإصحٚب ٓبـ ظبد افز.
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وروي أنف حٕ ٚزل بف ادقت دظ ٚأم افدرداء ضّٓ ٚإفٔف وبُك
وؿٚل ي ٚأم افدرداء ؿد تريـ مٕ ٚزل يب مـ ادقت إٕف واهلل ؿد ٕزل يب
أمر مل يْزل يب ؿط أمر أصد مْف ؾ٘ن ـٚن يل ظْد اهلل خر ؾٓق أهقن
م ٚبًده ،وإن تُـ إخرى ؾقاهلل م ٚهق ؾٔٓ ٚبًده إٓ ـحالب ٕٚؿٜ
ثؿ بُك وؿٚل ي ٚأم افدرداء اظّع دثؾ مكظل هذا ،ي ٚأم افدرداء
إظّع دثؾ شٚظتل هذه ثؿ دظ ٚابْف بالٓ ؾَٚل وحيؽ ي ٚبالل اظّؾ
فسٚظ ٜادقت اظّؾ دثؾ مكع أبٔؽ واذـر بف سظتؽ وشٚظتؽ.
وظـ أم افدرداء أن أب ٚافدرداء ح ٚاحترض جًؾ يَقل مـ
يًّؾ دثؾ يقمل هذا ،مـ يًّؾ دثؾ شٚظتل هذه ،مـ يًّؾ دثؾ
موجًل هذا ،ثؿ يَقل «وَِٕ ٛأؾئدهتؿ وأبهٚرهؿ ـام مل يٗمْقا
بف أول مرة»(.)0
وفاة ظهمان انفازظً ؓ:
ظـ أنس ؿٚل دخؾ شًد ظذ شِامن يًقده ؾقجده يبُل ؿٚل
م ٚيبُٔؽ أب ٚظبد اهلل أخس ٝؿد صحب ٝافْبل ﷺ ؟ أخس ٝأخس.ٝ
ؿٚل :م ٚأبُٚين صبٚب ٜافدٕٔ ٚوٓ ـراهٔ ٜأخرة ،وفُـ رشقل اهلل
ﷺ ظٓد إفْٔ ٚظٓدا ؾال أراين إٓ ؿد تًدي ،ٝؿٚل :وم ٚظٓد إفُٔؿ؟
( )0تٚريخ دمنؼ (.)097 /47
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ؿٚل :ظٓد إفْٔ ٚأن يُقن زاد أحدٕ ٚمـ افدٕٔ ٚـزاد افراـ ٛوم ٚأراين
إٓ ؿد تًدي ،ٝوأم ٚأن ٝي ٚشًد ؾٚتؼ اهلل ذم حُّؽ إذا حُّٝ
وذم ؿسّؽ إذا ؿسّ.)0(ٝ
وظـ بَرة امرأة شِامن أهن ٚؿٚف ٝح ٚحرضه ادقت :دظٚين
وهق ذم ظِٔ ٜفف هل ٚأربً ٜأبقاب ،ؾَٚل :اؾتحل هذه آبقاب ؾ٘ن يل
افٔقم زوارا ٓ أدري مـ أي هذه آبقاب يدخِقن ظع ،ثؿ دظٚ
بّسؽ ؾَٚل :أدئٍف ذم تقر ثؿ إوحٔف حقل ؾرار ،ؾٚضًِٝ
ظِٔف ؾ٘ذا هق ؿد ُأخذ روحف ؾُٖنف ٕٚئؿ ظذ ؾراصف(.. )2
وفاة ػبد اهلل به معؼىد ؓ :
ظـ افنًبل ؿٚل ح ٚحرض ظبد اهلل بـ مسًقد ادقت دظ ٚابْف
ؾَٚل :ي ٚظبد افرمحـ بـ ظبد اهلل بـ مسًقد إين مقصٔؽ بخّس
خهٚل ؾٚحٍيٓـ ظْل :أطٓر افٖٔس فِْٚس :ؾ٘ن ذفؽ ؽْك
ؾٚضؾ ،ودع مىِ ٛاحلٚجٚت إػ افْٚس :ؾ٘ن ذفؽ ؾَر حٚض،
ودع م ٚتًتذر مْف مـ إمقر وٓ تًّؾ بف ،وإذا اشتىً ٝأن ٓ
يٖيت ظِٔؽ يقم إٓ وأن ٝخر مْؽ بٕٚمس ؾٚؾًؾ ،وإذا صِٔٝ
صالة ؾهؾ صالة مقدع ـٖنؽ ٓ تهع صالة بًده.ٚ
( )0تٚريخ دمنؼ ( ،)451 /20وحِٔ ٜإوفٔٚء ،وتٚريخ اإلشالم فِذهبل (.)520/3
( )2شر أظالم افْبالء (.)553 /0
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وظـ أيب ضٔب ٜاجلرجٚين ؿٚل دخؾ ظثامن بـ ظٍٚن ظذ ابـ
مسًقد وهق مريض ؿٚل :م ٚتنتُل ؿٚل :أصتُل ذٕقيب ،ؿٚل :ؾام
تنتٓل؟ ؿٚل :أصتٓل رمح ٜريب .ؿٚل :أؾال ٕدظق فؽ ضبٔبٚ؟ ؿٚل:
افىبٔ ٛأمرضْل .ؿٚل :أؾال ٕٖمر فؽ بًىٚئؽ؟ ؿٚل ٓ :حٚج ٜيل
بف .ؿٚل :تسـف فبْٚتؽ؟ ؿٚل ٓ :حٚج ٜهلـ بف(.)0
وفاة مؼاوٌت به أيب ظفٍان ¶:
يٗثر ظْف ريض اهلل تًٚػ ظْف أنف ح ٚحرضتف افقؾٚة ؿٚل مهللا
ارحؿ افنٔخ افًٚيص ذا افَِ ٛافَٚد مهللا أؿؾ ظثريت واؽٍر
زفتل وظد بحِّؽ ظع مـ ٓ يرجق ؽرك ومل يثؼ بٖحد شقاك ،ثؿ
بُك ريض اهلل تًٚػ ظْف حتك ظال ٕحٔبف(.. )2
وفاة أبى مىظى األشؼسي ؓ:
ظـ افوحٚك بـ ظبد افرمحـ بـ ظرزب ؿٚل :دظ ٚأبق مقشك
ؾتٕٔٚف حغ حرضتف افقؾٚة ؿٚل :اذهبقا ؾٚحٍروا وأوشًقا وأظَّقا.
ؾجٚءوا ؾَٚفقا :ؿد حٍرٕ ٚوأوشًْ ٚوأظَّْ .ٚؾَٚل :واهلل إهنٚ
إلحدى ادْزفتغ :إم ٚفٔقشًـ ظع ؿزي حتك تُقن ـؾ زاوي ٜمْف
أربًغ ذراظ ،ٚثؿ فٍٔتحـ يل بٚب إػ اجلْ ٜؾألنيرن إػ أزاوجل
( )0تٚريخ دمنؼ (.)086 /33
( )2افسرة احلِبٔ.)037/3( ٜ
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ومْٚزيل وم ٚأظد اهلل يل مـ افُرام ،ٜثؿ ٕـقٕـ أهدى إػ مْزيل
مْل افٔقم إػ بٔتل ،ثؿ فٔهٔبْل مـ رحيٓ ٚوروحٓ ٚحتك ابً..ٞ
وان ـ ٕٝٚإخرى  -وًٕقذ بٚهلل مْٓ - ٚفٔؤَـ ظع ؿزي حتك
يُقن ذم أضٔؼ مـ افَْٚة ذم افزج ،ثؿ فٍٔتحـ يل بٚب مـ أبقاب
جْٓؿ ؾألنيرن إػ شالشع وأؽاليل وؿرٕٚئل ،ثؿ ٕـقٕـ إػ
مًَدي مـ جْٓؿ أهدى مْل افٔقم إيل بٔتل ،ثؿ فٔهٔبْل مـ
شّقمٓ ٚومحّٔٓ ٚحتك أبً.)0(ٞ
وفاة ظؼد به انسبٍغ ؓ :
ظـ ابـ إشحٚق ،ؿٚل :حدثْ ٚحمّد بـ ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ
احٚزين ،أحد بْل افْجٚر أن رشقل اهلل ﷺ ؿٚل :مـ رجؾ يْير يل
م ٚؾًؾ شًد بـ افربٔع أذم إحٔٚء هق أم ذم إمقات؟ ؾَٚل رجؾ
مـ إنهٚر :أن.ٚ
ؾْير ؾقجده جرحي ٚذم افَتذ وبف رمؼ ،ؿٚل :ؾَٚل فف :إن
رشقل اهلل ﷺ أمرين أن أنير أذم إحٔٚء أن ٝأم ذم إمقات.
ؾَٚل :أن ٚذم إمقات ،ؾٖبِغ رشقل اهلل ﷺ شالمل وؿؾ فف :إن
شًد بـ افربٔع يَقل فؽ :جزاك اهلل ظْ ٚخر م ٚجزى ٕبٔ ٚظـ أمتف.
( )0تٚريخ دمنؼ ( ،)98 /32وحِٔ ٜإوفٔٚء..

رب ارجعــــون

59

وأبِغ ؿقمؽ ظْك افسالم وؿؾ هلؿ :إن شًد بـ افربٔع يَقل
فُؿ :إٕف ٓ ظذر فُؿ ظْد اهلل إن خِص إػ ٕبُٔؿ وؾُٔؿ ظغ
تىرف! ؿٚل :ثؿ مل أبرح حتك مٚت وجئ ٝافْبل ﷺ ؾٖخزتف خزه(.)0
وفاة ػُ َبادة به انصامج ؓ:
ظـ ظبٚدة بـ حمّد بـ ظبٚدة بـ افهٚم ٝؿٚل :ح ٚحرضت
ظبٚدة افقؾٚة ؿٚل :أخرجقا ؾرار إػ افهحـ  -يًْل افدار  -ثؿ
ؿٚل :امجًقا يل مقايل وخدمل وجراين ومـ ـٚن يدخؾ ظع.
ظع مـ
ؾجًّقا فف ؾَٚل :إن يقمل هذا ٓ أراه إٓ آخر يقم يٖيت ّ

افدٕٔ ٚوأول فِٔ ٜمـ أخرة ،وإين ٓ أدري فًِف ؿد ؾرط مْل إفُٔؿ

بٔدي أو بِسٚين رء ،وهق  -وافذي ٍٕس ُظ َبٚدة بٔده  -افَهٚص
يقم افَٔٚم ،ٜوأحرج ظذ أحد مُْؿ ذم ٍٕسف رء مـ ذفؽ إٓ
اؿتص مْل ؿبؾ أن ترج ٍٕز ،ؿٚل :ؾَٚفقا :بؾ ـْ ٝوافدا ،وـْٝ
مٗدب ،ٚؿٚل :وم ٚؿٚل خلٚدم شقءا ؿط ،ؾَٚل :أؽٍرتؿ يل م ٚـٚن مـ
ذفؽ؟ ؿٚفقإً :ؿ .ؿٚل :مهللا اصٓد .ثؿ ؿٚل :أم ٓ ٚؾٚحٍيقا
وصٔتل ،أحرج ظذ إٕسٚن مُْؿ يبُل ظع ،ؾ٘ذا خرجٍٕ ٝز
ؾتقضٗا وأحسْقا افقضقء ثؿ فٔدخؾ ـؾ إٕسٚن مُْؿ مسجدا
ؾٔهع ثؿ يستٌٍر فًبٚدة وفٍْسف :ؾ٘ن اهلل تبٚرك وتًٚػ ؿٚل« :اشتًْٔقا
( )0افسرة افْبقيٓ ٜبـ ـثر ( ،)78 /3وافبداي ٜوافْٓٚي.)44/4( ٜ
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بٚفهز وافهالة» ثؿ أرسظقا يب إػ حٍريت وٓ تتبًْل ٕٚرا(.)0
وفاة زلمد به إدزٌط انشافؼً زمحً اهلل:
دخؾ ادزين ظذ افنٚؾًل رمح ٜاهلل ظِٔٓام ذم مرضف افذي تقذم
ؾٔف ؾَٚل فف :ـٔػ أصبح ٝي ٚأب ٚظبد اهلل؟
ؾَٚل :أصبح ٝمـ افدٕٔ ٚراحال ،وفإلخقان مٍٚرؿ ،ٚوفسقء
ظّع مالؿٔ ،ٚوفُٖس ادْٔ ٜصٚرب ،ٚوظذ اهلل تًٚػ واردا ،وٓ أدري
أروحل تهر إػ اجلْ ٜؾٖهْٔٓ ،ٚأم إػ افْٚر ؾٖظزهي ،ٚثؿ أننٖ يَقل:
وح ر ر رر ٚؿس ر ر رر ٚؿِب ر ر ررل وض ر ر ررٚؿ ٝم ر ر ررذاهبل
جًِ ر ر رر ٝرج ر ر ررٚئل ٕح ر ر ررق ظٍ ر ر ررقك ش ر ر ررِام
تً ر ر ر ر ر ر ررٚطّْل ذٕبر ر ر ر ر ر ر ررل ؾِر ر ر ر ر ر ر ررام ؿرٕتر ر ر ر ر ر ر ررف
بًٍ ر ر ر ر ررقك ريب ـ ر ر ر ر ررٚن ظٍ ر ر ر ر ررقك أظي ر ر ر ر ررام
ؾ ر ر ر ر ررام زف ر ر ر ر رر ٝذا ظٍ ر ر ر ر ررق ظ ر ر ر ر ررـ اف ر ر ر ر ررذٕٛ
مل تر ر ر ررزل دمر ر ر ررقد وتًٍر ر ر ررق مْر ر ر رر ٜوتُرمر ر ر ررٚ
وفر ر ر ر ررقٓك مل يٌر ر ر ر ررقي بر ر ر ر رر٘بِٔس ظٚبر ر ر ر ررد
ؾُٔ ر ررػ وؿ ر ررد أؽ ر ررقى ص ر ررٍٔؽ آدمر ر ررٚ

()2

( )0تٚريخ دمنؼ (.)214 /26
( )2تٚريخ دمنؼ ( ،)431/50وشر أظالم افْبالء ( ،)76/01وتٚريخ اإلشالم
(.)341/04
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وفاة ػمس به ػبد انؼصٌص زمحً اهلل
وح ٚحرضت ظّر بـ ظبد افًزيز افقؾٚة دخؾ ظِٔف مسِّ ٜبـ
ظبد ادِؽ ؾَٚل ي ٚأمر ادٗمْغ إٕؽ ؿد ؾٌرت أؾقاه وفدك مـ هذا
احٚل ؾِق أوصٔ ٝهبؿ إيل وإػ ٕيرائل مـ ؿقمؽ ؾٍُقك مٗوٕتٓؿ
ؾِام شّع مَٚفتف أجِسقين ؾٖجِسقه ؾَٚل ؿد شًّ ٝمَٚفتؽ يٚ
مسِّ ٜأم ٚؿقفؽ إين ؿد أؾرؽ ٝأؾقاه وفدي مـ هذا احٚل ؾقاهلل مٚ
طِّتٓؿ حَ ٚهق هلؿ ومل أــ ٕظىٔٓؿ صٔئ ٚفٌرهؿ وأم ٚم ٚؿِ ٝذم
افقصٔ ٜؾ٘ن وصٔل ؾٔٓؿ ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾
وإٕام وفد ظّر بغ أحد رجِغ إم ٚرجؾ صٚفح ؾسٌْٔٔف اهلل وإمٚ
ؽر ذفؽ ؾِـ أـقن أول مـ أظٕٚف بٚحٚل ظذ مًهٔ ٜاهلل ادع يل بْل
ؾٖتقه ؾِام رآهؿ ترؿرؿ ٝظْٔٚه وؿٚل بٍْز ؾتٔ ٜترـتٓؿ ظٚفٓ ٜ
رء هلؿ وبُك ي ٚبْل إين ؿد ترـ ٝفُؿ خرا ـثرا ٓ مترون بٖحد
مـ ادسِّغ وأهؾ ذمتٓؿ إٓ رأوا فُؿ حَ ٚي ٚبْل إين ؿد مثِٝ
بغ إمريـ إم ٚأن تستٌْقا وأدخؾ افْٚر أو تٍتَروا إػ آخر يقم
إبد وأدخؾ اجلْ ٜؾٖرى أن تٍتَروا إػ ذفؽ أح ٛإيل ؿقمقا
ظهُّؿ اهلل ؿقمقا رزؿُؿ اهلل(.)0
وح ٚحرضت ظّر بـ ظبد افًزيز افقؾٚة ـٚن ظْده مسِّ ٜبـ
( )0شرة ظّر بـ ظبد افًزيز (ص)010 :
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ظبد ادِؽ وزوجتف ؾٚضّ ٜواخليص ؾَٚل ؿقمقا ظْل ؾ٘ين أرى خَِٚ
م ٚيزدادون إٔ ـثرة م ٚهؿ بجـ وٓ إٕس ؿٚل مسِّ ٜؾَّْ ٚوترـْٚه
وتْحْٔ ٚظْف وشًّْ ٚؿٚئال يَقل ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ﴾ ثؿ خٍ ٝافهقت ؾَّْٚ
ؾدخِْ ٚؾ٘ذا هق مٔ ٝمٌّض مسجك(. )0
***

( )0شرة ظّر بـ ظبد افًزيز (ص)012 :
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