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  ءاداإله
فعرف  ،وتاملو ةاياحليه عل اهلل تبي كذال ،انمك كلّ ان يفسإلناىل إ

 هل لهف. .هاعرني جيح وتامل أسكهل عن تجالفعه انيم فل ،تملوال وجتاه ،اةياحل

 ؟!ته وم عدّالي ذاهل دّعيف ،لهقب ضاحلياورد من فيينظر ن أ

 . رىكذوماً معلسالة رهذه ال مأقدّ

وقد وأ ،ب سجِلدّ كج مرس ر وأ  ،تشي سلفو وخ ،لموتتعّد ل ن س مل ىبطو ف
 ! .ائزي نفلس ءعدسسلس م ن . فكان  .مز احلب هسفذ نوأخ ،زمعمرسجل سل
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  يردتص
  ألمري املؤمنني اإلمام علي مناجاة 

 

وانصرف عنها  ،وقد اضطجعت يف حُفرهتا ،كَأنّي بنفسي !إهلي

ومل خيف  ،ورمحها املعادي هلا يف احلياة عند صرعتها ،املشيّعون من عشريهتا

وبعيد  ،غريب نأى عنه األقربون :وقالت املالئكة ،تهاعلى الناظرين إليها ذلّ فاق

وقد  ،فأصبح يف اللحد غريباً ،نزل بنا قريباً ،وخذله املؤمَّلون ،جفاه األهلون

 ،فأحسن ضيافيت ،ورمحتك إيّاي يف هذا اليوم رَاجياً ،كنت يف دار الدنيا داعياً

 . .وكن أشفقَ عليّ من أهلي وقرابيت

ويا عامل  ،وارحم وحدتي ،نيس كلّ غريب آنس يف القرب وحشيتيا أاللهمّ 
كيــف نظــرم   مــن بــني ســاك    !ويــا كاشــف الوــرّ والبلــوى  ،الســرّ واألخفــى

؟ قد كنـت بـي لطيفـاً يف    .؟ وكيف صنيعك   يف دار الوحشة والبلى.الثرى

ــي بعــدَ وفــاتي  ،حيــاتي ــرّم عنّ ــا أفوــل املــنعمني يف آ ئــه  ،فــال تقطــّ ب وأكــرم  ،ي
وضقت ذرعاً  ،كثرت عندي أياديك فعجزت عن إحصائها ،املتفوّلني يف نَعمائه

ولـك الشـكر علـى مـا      ،فلك احلمد على ما أوليـت  ،يف شكْري للمسائل جبزائها
يـا ذا   !يـا حنّـانُ يـا منّـانُ     ،وأفول من رجـاه را ٍ  ،يا خري من دعاه داعٍ ،أبليت
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تباركـتَ يـا أحسـنَ     !يـا مـن لـه اقَلـقُ واألمـر      !يّـوم يا حيّ يـا ق  !اجلالل واإلكرام

  ." !يا قديرُ يا كريمُ !يا غفوريا رحيمُ  !اقالقني
 

ــيّ الطــاهر الزكــيّ   ــد الــناّ األمّ ــه  ،وصــلّى اهلل علــى ســيّدنا لمَّ وعلــى آل

 .وصَحبه وسلّمَ
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صى عديدحه ،يبلى جديدهسحلمد هلل محدًس ال  وال يحبلغح  ،وال ُيح
وسجعل سلقرب  خري  ،سللهّم سجعل سملوت خري  غائب ننتظره ،حدوده
  .لنا منه وسجعل ما بعده خريسً  ،نعمرحهبيٍت 

وسغرورقت عيناه دموعًا م ن  ،سرحم عبدًس أِنس  بذكركسللهّم 
على جهل م ن مل يرجح سلكرمي وعحد حبلمك  ،فاغفر سلزّلة   ،خشيتك
  .غري ك

    } :لقائل يف كتابه سملبنيسحلمد هلل س
         
          } 
  .آل عمرسن

         } :وسلقائل  بحانه
  .آل عمرسن {     

       } :وسلقائل عّز وجلّ 
            } 

 .سحلشر
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َأْكِثُروا . .) :ائلوسلصالة وسلسالم على  ّيدنا ونبّينا حمّمد سلق
اِت الَمْوتِ  وعلى آله وأصحابه  ،(1) (..ِمْن ِذْكِر َهاِذِم اللَّذَّ

  ؛وب عد ،وسهت دى هبديه إىل ي وم سلدي ن ،وم ن ت بع  ّنته ،وسلتابعني
ا على دينه  !فما أخطر سلغفلة ع لى سإلنسان وما أضّره 

مل وسأل ،ياة معدودةوأنفا ه يف هذه سحل !هصري وآخرته وم ،وعقيدته
 ،ويعصي ربَّه ،وهو يلهو ويلعبح  ،وسلقربح ينتظرحه ،وسألجل يرقبحه ،دعهخي

 . .وبه أوىل ،وغري ذلك له أجدى ،ويظلم نفس ه
مّث  ،اً ماأو أيّ  تعافيحزن على فرسقه  ا ،يدف ن أقرب سلناس إليه

. وأنّه عّما .وال ُيزن على نفسه أّن هذس مصريه ،وههلثه و بيعود إىل ع
ويدخلح سلقرب ليس معه  وى ما قّدم م ن  ،ق ريب  يحشّيع إىل مثوسه

 ! .عمل
 وإن عُمّرتَ ما عُمّر نُوحُ لتَمُوتَنّ   على نفسِك يا مِسكنيُ إن كُنتَ تنوحُ نُح 

 ،ذكر سلدنيا ال يفاِرق لسانه ،ورحّّبا دخل سملقربة  اهيًا الهياً 
ان له أن يدخحل ها لوال حّق قريبه سلذي ما ك ،ومّهها يحسكر وجدسنه

 ..يحشّيعه
  ؟!.ع ن سملوت أعظم م ن هذه سلغفلةأّي غفلة  ؟!.إىل مىتف

 :وكأّّن بأيب سلعالء سملعّرّي ي هِمسح يف أذن أمثال ه ؤالء
                                                

 .جزء م ن حديث طويل  يأيت بتمامه مع خترجيه (1)
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 ؟ادِ عَ هدِ عَ ن مِ  القبورُ فأين  رحبَ هذي قبورنا متأل الصَاحِ 
 األجسادِ ن هذهِمِإ ّ  األرضِ ـمَ يــأد  أظنُّ ا مَ  الوطءَ فِ خفّ

 األضدادِ  مِزاحُتَ  نمِ  ضاحكٍ  راراً ار حلداً مِرُبّ حلدٍ قد صَ
سحلقيقة إاّل  يفبكى ال ي ،ورّّبا بكى على قريبه سلذي يشّيعه

ومل يتفّكر يف سملوت  ،أو شباب آفل ،أ فًا ع لى ضياع حّظ عاجل
  :ل سلشاعروألمثال هؤالء يقو  ،وما بعد سملوت

 وليس له فيها نصيبٌ و  سهمُ  على نفسه فليبك من ضاع عمره 
كتب لنا سلصاحلون م ن سلسلف موسعظ سملوت بأحوسهلم   دقل

ونصحهم  ،مهجدّ و دهم اوسجته ،إخالصهموصدقهم و  ،وأعماهلم
 ؟! .ربفهل م ن معت. .وإشفاقهم

دمعة  أو ،وال نريد أن تكون هذه سملوسعظ دمعة جزٍع ال ينفع
وتعود سلنفس إىل  ،ّل خريوجيّف معها ك ، رعان ما جتفّ  ،عنٍي باردة

وحتّواًل  ،. إّّنا نريدها عماًل مثمرسً .ومعاصيهاوقسوهتا  ،غفلتها وهلوها
ويسعى هلا  ،ويريد سآلخرة ،جيعل سملؤم ن يّتخذ إىل ربّه  بيالً  ،بّناءً 

ه قد يأتيه يف أّي أنّ وق ن ألنّه ي ،وال يربح ذكر سملوت فكره ، عيها
 ..أو هنارليل  اعٍة م ن 
 قّ ع ن سحل ةبّين ةز  ائل موجر و  ،ةعاجلة فهذه موعظ ؛دعوب

ع وجترّ  ،ورود حياضه  نهلم م دّ والب ،سر سلناثكره ذكره أكي يسلذ
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هلل سء اك أنبيلبذ سّق سلناحان ألك دحأ همن اولو جن ،ه رسرة كأم
          } : لهر و 

          
 صل إلّ و  امها بعض يد مجعت فقو  .سألنبياء {   

ذكرى و  ،ربةعلألحياء و ة عظ يهف امّ  ،ناسسلعض ة بفاو بار خأ  نم
  .ةلغفلة سلوهبم  نقى عل ن ضربت وملي لنفس

ل أن سلعلى أتو ّ  هتوبأمسائه سحلسىن وصفا ،وسهلل تعاىل أ أل
 بلقيو  ،لنا منه وما بعده خريسً  ،جيعل سملوت خري  غائب ننتظره

وخ ري   ،آِخر ه ناع ل خ ري  عحمحر وجي ،هتمادنا عليععل سوجي ،هنا إليوبلقب
ه لق اني وم  نا خ ري  أيّامِ  عل  وجي ،هاءلق نايإل ّبب  ُي أنو  ،خ وسمت هنا ع م لِ 
 خري  نمعلها جيو  ،هدعباة هبذه سلر النفع ين أو  ،ار سٍض ع نّ هو و 

  .وسلذخرسألجر 
ى لوع ،ونبّيه  ّيدنا حمّمد دهبعلى عك  وبار  مو لّ  هللسصّلى و 

  .نيسلعامل بّ ر سحلمد هلل و  ،لتابعنيسبه و اله وأصحآ
 هـ   72/7/1271جّدة يف 
  البيانوني  د. عبد اجمليدوكتبه 
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 !.واحزناه عليك أيّها اإلنسان
 

يف ! سلكادح .ماّنوسحزناه عليك أيّها سإلنسان سملغرور باأل
م أّنك كادح إىل وال تعل ،تطلب سملزيد م ن كّل شيء ،سلدنياتاهات م

؟ يوم تسقط على .. ماذس أعددت  لنفسك.رّبك كدحًا فمالقيه
قد فارقت سحلياة  ،ني سأليديفتحمل ب ،لقيامفما تستطيع س ،سألرض

يستقدمون  . فإذس جاء أجلهم فال.وجاءك سملوعد سحملتوم ،سلدنيا بغتة
 . .وال يستأخرون ، اعةً 

تتجّدد يف  !وسألماّن سخلّلب !سألمل سلكاذبو  !وسحزناه عليك
وتتكاثف  ،ومتتّد أمام ناظريك ،نفسك مع كّل صباح ومساء

 ،وال تفّكر إاّل فيها ،فال ترى  وسها ،وناظريكعقلك على حبها  
 مل ن يدغد  وال تصغي مسعك إالّ  ،وال تنطق بغري سحلديث عنها

 ..هامشاعرك حنو 
وكّلما  ،ا هلثت ورسءها تباعدت منكوهي كّلم !وسحزناه عليك
 ،يديكني وكّلما ظننت أهّنا أصبحت ب ،عنكسقرتبت منها نأت 

 ..سلسرسبعلى فإذس أنت تقبض  ،بكلتا يديكعليها قبضت 
أمل . .يف كّل بقعة م ن بقاع سألرض ،قوسفل سملوت متضير أمل ت

  :ّكرسً ذ يف أذنك م يهمس ب ن زهري كعب   معتس
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  مولُل دباءة حآلعلى ماً وي   متهسالطالت  ننثى وإبن أا كلّ
وسلشيخ  ،... حتمل سلوليد وسليافع.متضي سجلنائز إثر سجلنائز

 ،وسلعاّمة وسألمرسء ،وسألغنياء وسلفقرسء ،لشبابشيب وسوسل ،وسلعجوز
 ،حتمل م ن مل يفّكر باملوت حلظة ،وكّل ذي روحوسمللوك وسلرء اء 

مل سلصّي حت. .وم ن كان هاجس سملوت ال يربح تفكريه وذكره
. وم ن  قى سلناس  .يسمع ع ن سملوت شيئاً  سلذي مل يكد ،سلصغري

نجاة ع ن هوله وكأنّه كان يظ ّن نفسه ّب ،هومحامكئوس سملوت 
 . .وحياضه

حلصون وس ، ن سملوت يقتحم سلقصور سملشيدةأمل تسمع ع
 ؟! .سملنيعة

سهم م ن وأترعت أنف ،ابهوقد نأى أهلها بأنفسهم ع ن كّل أ ب
  ..هاتهوسء وسلرتّ سأل و كروس حىّت مثلوس بكئوس ،موسئد سلشهوست

سملوت كأس ؟ وهل أّخر عنهم  .فهل نفعهم ذلك وأجناهم
 والهلم منه . فال جناة .إنّه يأيت بقدر سهلل سملعلوم سحملتوم ؟!.وحاباهم

 . .مفرّ 
  :يقول سلشاعر سجلاهليّ 

  .ومن ختطئ يعمّر فيهرمِمتته  تصب واء من خبط عشرأيت املنايا 
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فإّن  ،وسءخبط عشسلشاعر سجلاهلّي يرى سملنايا هذس إذس كان و 
وقد   ،ال يدركها عقل سإلنسان سلقاصر ،سملؤم ن يرسها أقدسرسً إهلّية حكيمة

وأّن سألجل  ،م أّن سملوت يأيت بغتةكان م ن رمحة سهلل بعباده أن أنذره
 . .ستأخرون  اعًة وال يستقدمونفال يإذس جاء 
     :قسامأالناس يف ذكر املوت على ثالثة نّ أ معلاو
   .وال ختطر له سآلخرة على بال ،ا منهمك بالدنياإمّ  - 1
جياهـــد نفســـه علـــى سلتقـــوى وسلعمـــل  ،ا تائـــب مبتـــد وإّمـــ - 7
   .لآلخرة

يف  ت نفســـــهّتقـــــوى زهـــــدلبـــــاهلل مـــــ ن أهـــــل سعـــــار  ا وإّمـــــ - 3
   .وتاقت إىل سآلخرة ،سلدنيا

ه وإن ذكــره فإنّــ ،فــال يــذكر سملــوت حبــال ،ا سملنهمــك بالــدنيافأّمــ
 ،علـى خطـر عظـيموهـذس  .حزينـاً علـى فرسقهـا ،يذكره آ فاً علـى سلـدنيا

   .بعدسً  ال يزيده ذكر سملوت م ن سهلل تعاىل إالّ إذ 
لينبعــث مــ ن  ،ه يكثــر مــ ن ذكــر سملــوتفإنّــ ،سملبتــد  ا سلتائــبوأّمــ

ورّبــا يكــره سملــوت خوفــاً مــ ن  ،فيفــي بتمــام سلتوبــة ،قلبـه سخلــو  وسخلشــية
وهــو معــذور  ،وقبــل إصــالح سلــزسد إىل سآلخــرة ،خيتطفــه قبــل متــام سلتوبــةأن 

   .بكرسهية سملوت هلذس سلسبب
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نــــه مــــ ن ال يشــــغله ع ،وعالمتــــه أن يكــــون دسئــــم سال ــــتعدسد لــــه
  .سلدنيا شاغل
ه موعــد لقــاء ألنّــ ،فإنــه يــذكر سملــوت دسئمــاً  ،اهللبــا سلعــار  وأّمــ

   .ينتظر لقاء سحلبيب وسحملبّ  ،هوهو ُيبّ  ،سهلل تبارك تعاىل
 يئــــــه  وُيــــــبّ  ،وهــــــذس علــــــى سلغالــــــب يســــــتبط   ــــــيء سملــــــوت

 .ه سلكرميوينتقل إىل جوسر ربّ  ،ص م ن  ج ن سلدنياليتخلّ 
ما أجدر سإلنسان سلعاقل، سلـذي يطـوي ؟ .بالعاقلما اجلدير ف
 ويقتلــع عمــره بيــده مــ ن سلتقــومي سلســنوي ورقــةً  ،صــحيفةً صــحيفًة حياتــه 
وينتقــــل مــــ ن  ،مرحلــــةً  ويــــرى بعينــــه مرسحــــل سلعمــــر متضــــي مرحلــــةً  ،ورقــــةً 

هـــرٍم لـــيس بعـــده  ،فشـــيخوخة وهـــرم ،مث إىل كهولـــة ،طفولـــة إىل شـــباب
 .  .سملوت إالّ 

ر فيمــا أن يفّكــ ،أجــدر هــذس سإلنســان إذس كــان عــاقالً مــا  :أقــول
 ،حليـاة سخللـود يف سلنعـيم ،باإلميـان وسلعمـل سلصـاح ويسـتعدّ  ،بعـد سملـوت

 !  !ويعمل للنجاة م ن سخللود يف عذسب سجلحيم
أحـدمها مـؤم ن بـاهلل وسليـوم سآلخـر  :لو قارنـا بـني رجلـني :مقارنة
لرأينــــا سلفــــرق  ،بــــاليوم سآلخــــر كــــافر  ،وسآلخــــر جاحــــد بــــاهلل ،مســــتعد لــــه

  .بينهما شا عاً 
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ك حتـــرّ  ،فـــاملؤم ن بـــاهلل وسليـــوم سآلخـــر كلمـــا ذكـــر سملـــوت وسآلخـــرة
ومــــ ن أهــــل  ،آمــــالً أن يكــــون يف سآلخــــرة مــــ ن سلســــعدسء ،قلبــــه بالرجــــاء

مهمـــا  ،مطمــئ ن يف حياتــه ،فهــو  ــعيد يف نفســـه. .سلنعــيم سخلالــد فيهـــا
ومهمــــا القــــى يف  ،الم وسأل ــــقاموسآل ،قا ــــى مــــ ن سلشــــدسئد وسلصــــعاب

 ،فهــو يــودع هــذه سحليــاة رسضــياً  ،مــ ن ضــعف ووهــ ن ،شــيخوخته وهرمــه
 .  .منتظرسً ثوسب سهلل ،فرحاً بلقاء سهلل ،هان  سلنفس
 ؟!   عادة أعظم م ن هذه سلسعادة فأيّ 
شــدسئد ب يف ه يتقلّــفإنّــ ،بــاليوم سآلخــرسلكــافر  ،ا سمللحــد بــاهللوأّمــ

ال  ،وأ ــقامها كمــا يتقلــب سحليــوسن سألعجــموآالمهــا  ،هتاسحليــاة وصــعوبا
ويدركــــــــه ضــــــــعف  ،وال يرجــــــــو ثوسبــــــــاً لعملــــــــه ،يعــــــــر   ــــــــبباً لوجــــــــوده

وال يف  ،فــال جيــد لــذة يف مأكــل وال مشــرب ،ووهــ ن سهلــرم ،سلشــيخوخة
فـارق هــذه سحليــاة كئيبــاً  ،مث هــو إذس عــاي ن سملــوت ،متعـة مــ ن متــع سحليـاة

. .إىل جيفـة كمـا يصـري سحلمـار ه صـائر بعـد موتـه إالّ ال يرى أنّـ ،حزيناً 
 .(1) ؟! م ن هذس سلشقاء شقاء أشدّ  فأيّ 

 

 

                                                
   ./ وما بعد باختصار وتصّر 72ر سإلميان باليوم سآلخر للشيخ أمحد عّز سلدي ن سلبيانوّن ص/سنظ (1)
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 احلياةو التصوّر القرآنيّ عن املوت
 

وإّّنا هو  ، ن ليس هناية وجود سإلنسانمتصّور سملؤ سملوت يف 
 رآن سلكرميقد عرضه سلقول ،م ن سلدنيا سلفانية إىل سآلخرة سلباقية رحلة

ّبباً عرضًا  نيعلى سملؤمن ويقينهم  ،ضى إمياهنم باآلخرةّبقت   ،حمح
 ،ونفرة سإلنسان عنه بطبعه ،شّدته ومرسرتهم ن يظهر ما مع  ،بأخبارها

رية صسلق هناية سحلياة فهو :إليهويرتاحون  ،أنسون بهجعلهحم ي  ا مّ 
سحلياة  وبدسية ،موسآلالوسلغصص  ،لكدر وسالبتالءستسحياة  ،سلفانية

كرمي يف مقعد توسلعّز وسل ،يمقالدة يف سلنعيم سملسخل ،ةسملطمئنّ  سلسعيدة
وال  ،ٌن مسعتوال أذح  ،رأتال عني  مايف ،صدق عند مليك مقتدر

 . .بشرب خطر على قل
 ،رّ منجى منه وال مف وال ،وال يتأّخر قّدمتي ال ،در حمتومق وهو 

 كّل يفن يكون مستعّدسً للقائه ك فحرّي باملؤم ن ألره كذمفإذس كان أ
وجّنته ورضوسنه  ،بهر قبعده م ن م غفرة سهلل و ما  أنّ أن يعلم و  ،وقت
أن سملؤم ن على يوجب  مّا ،سلفانيةوحظوظها ا ي  م ن هذه سلدنله خري 

سليت  ،يف مظانّهبل يطلب سملوت  ،نزوله فحسبت عند ال يتقّبل سملو 
ع ن كما عرّب   ،ع ن سلعبد هب اى ويرض ،ُيّبها سهلل تعاىلموسط ن ي ه

  :قالما عند ّي سألنصار ب ن سحلمام ذلك عمري 
  مل املعادِعإ ّ التقى  و   بيري  اادِ ركواً  إىل اهلل
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 عرضة النفادِ وكلّ اادٍ اجلهادِ على والصرب يف اهلل 
 إ ّ التقى والربّ والرشادِ 

 ،سلصحب سلكرسم وس لت هذه سحلقائق يف نفغتغلولقد 
كما أحّب   ،يل سهلل تعاىلب  يفسملوت فأحّبوس  ،إحسانوم ن تبعهم ب
عنهم ذلك عدّوهم   وعر  ،نّهظاطلبوه يف مو  ،عدّوهم سحلياة

وكانوس  ادة  ،سحلياة سلكرمية هلم فوهبت ،وخشي لقاءهم ،فهاهبم
 نر ى سلقرآن سلكرميسلذي   سلوقتيف. .إىل كّل خري ادهتاقو  ،سألمم

ة سآلخر  وأنّ  ،وأحّباؤه أهّنم أبناء سهللوهم يّدعون  ،ليهودسيعيب على 
 شّدة يعيب عليهم سلقرآن سلكرمي. .دون سلناس م نخالصة هلم 

ولو كانت ذليلًة  ،منهانوٍع  وحرصهم على أيّ  ،تعّلقهم باحلياة سلدنيا
  } :وال يؤمنون هبا ،سآلخرة رفونشأن سملاّدّيني سلذي ن ال يع ،ينةمهِ 

           

          

          

            

          } 
  .سلبقرة

  :التاليةالنقاط  يفاملوت ق القرآنيّة عن ئونلخّص أهمّ احلقا اذه
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 ،مرحلة م ن مرسحل سحلياةو  ،دسرسلذه ه ن ة منقلسملوت ـ  1
  .ولْيس هن ايًة هلا

 ،سلذي ال يتقّدم وال يتأّخر ،سملوت وسحلياة بقدر سهلل سحملّتمـ  2
  .سهلل تعاىل لمه إالّ عذي ال يسل يبغسل  نمهو و 

وأبقى م ن سلدنيا وما  يّ تقخ ري للمؤم ن سل ما عند  سهلل تعاىلـ  3
  .فيها

وسآلخرة دسر  ،وهي  م زرعة سآلخرة ، نسلدنيا د سر سبتالء وحمـ  4
  .سءسحلساب وسجلز 

وز يف سآلخرة سلفحبياته يف  بيل ه و اترغبسملؤم ن يض ّحي بـ  5
  .ّبرضاة ربّه

 ،ولك ّن سلبدسية سحلسنة ،ال أحد  يعلم مب خيتم لهـ  6
  .سهلل نبإذتبّشر سملؤم ن باخلامتة سلطّيبة وسال تقامة على سخلري 

  .ال هّم هلم إالّ سلدنيا وشهوسهتاسلذي ن  ال يؤمنون باآلخرة ـ  7
  .وسهلوسنتنقع سلذّل  مسيفانت ولو كوُيرصون  على سحلياة ـ  8
 سهلل نة طّيبة بإذتوت ميومي ،ةّيبة طا حيايُي يّ قسلتؤم ن سملـ  9
  .تعاىل

ا يضبط م خرية سآلخر يف جلزسء وس بسااحلب انميسإلـ  11
  .هودحبدلتزسم السض عليه ر ويف ،وك سإلنسان ل

 

  :من مواعظ الصحف األوىل* 
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ما كانت صحف  !يا ر ول سهلل :قلت :قال ع ن أ يب ذرٍّ 
 إبرسهيم عليه سلسالم ؟ 

 !أيّها سمللك سملسّلط سملبتلى سملغرور :كانت أمثااًل كّلها) :قال
ولكّّن بعثتك لرتّد  ،إّّن مل أبعثك لتجمع سلدنيا بعضها على بعض

  .ت م ن كافرولو كان ،فإّّن ال أرّدها ،عّّن دعوة سملظلوم
ه أن تكون له يك ن مغلوبًا على عقلعلى سلعاقل ما مل و 
و اعة  ،و اعة ُيا ب فيها نفسه ،ربّه اعة يناجي  : اعات

و اعة خيلو فيها حلاجته م ن سملأكل  ،يتفّكر فيها يف صنع سهلل
 وسملشرب. 
أو مرّمة  ،تزّود ملعاد :يكون ظاعنًا إاّل لثالث على سلعاقل أالّ و 

 .أو لّذة يف غري حمّرم ،اشملع
حافظاً  ،مقباًل على شأنه ،سً بزمانهعلى سلعاقل أن يكون بصري و 
  .(وم ن حسب كالمه م ن عمله قّل كالمه إالّ فيما يعنيه ،للسانه

فما كانت صحف مو ى عليه سلسالم ؟  !يا ر ول سهلل :قلت
 !هو يفرح مثّ  ،بت مل ن أيق ن باملوتعج :كانت عربًس كّلها) :قال

بالقدر مّث بت مل ن أيق ن عج !يضحكمّث هو  ،عجبت مل ن أيق ن بالنار
 !وتقّلبها بأهلها مّث سطمأّن إليها ،بت مل ن رأى سلدنياعج !هو ينصب

يا ر ول  :! قلت.باحلساب غدًس مّث هو ال يعملبت مل ن أيق ن عج
  .ّلهفإهّنا رأس سألمر ك ،أوصيك بتقوى سهلل :قال !سهلل أوصّن
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فإنّه نور  ،عليك بتالوة سلقرآن :قال !يا ر ول سهلل زدّن :قلت
 !يا ر ول سهلل زدّن :قلت .لك يف سألرض وذكر لك يف سلسماء

 .وي ذهب بنور سلوجه ،فإنّه مييت سلقلب ،إيّاك وكثرة سلضحك :قال
 فإنّه ،عليك بالصمت إاّل م ن خري :قال !يا ر ول سهلل زدّن :قلت

يا ر ول  :قلت .وعون لك على أمر دينك ،مطردة للشيطان عنك
يا ر ول سهلل  :قلت .فإنّه رهبانّية أّميت ،عليك باجلهاد :قال !سهلل زدّن
 !يا ر ول سهلل زدّن :قلت .أحّب سملساكني وجالسهم :قال !زدّن
فإنّه  ،هو فوقكم ن وال تنظر إىل  ،سنظر إىل م ن هو دونك :قال
 :الق !يا ر ول سهلل زدّن :قلت .ة سهلل عليكدر أاّل تزدري نعمأج

لريّدك ع ن  :قال !يا ر ول سهلل زدّن :قلت .قل سحلّق ولو كان مرّسً 
وكفى بك  ،وال جتد عليهم فيما تأيت ،سلناس ما تعلمه م ن نفسك

وجتد عليهم فيما  ،م ن نفسكتعر  م ن سلناس ما جتهله عيبًا أن 
عقل  يا أبا ذّر ال ) :فقال ،مّث ضرب بيده على صدري .تأيت

 .(1) (حسب كحس ن سخللقوال  ،وال ورع كالكفّ  ،كالتدبري
 وت بامل لناّ اة موعظ* 
أ نَـّهحْم ي ْكت ِشرحون  محص الَّ  د خ ل  ر  حولح سهلِل   ـهح فـ ر أ ى ن اً ا ك 

ا إِنَّكحْم ل ْو أ م   :ق ال   - يضحكون وتظهر أ ناهنم م ن سلضحك :أي
سِت  اِذِم سللَّذَّ  ،ل ش غ ل كحْم ع مَّا أ ر ى - يعّن سملوت -أ ْكثـ ْرُتحْ ِذْكر  ه 
                                                

 .وسللفظ له وسحلاكم ،روسه سب ن حبّان يف صحيحه :وقال ،( ـ روسه سملنذرّي يف سلرتغيب وسلرتهيب1)
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ْوتِ 
 
سِت سمل اِذِم سللَّذَّ ْ ي ْأِت ع ل ى سْلق رْبِ يـ ْوٌم  ،ف أ ْكِثرحوس ِم ْن ذِْكِر ه  ف ِإنَّهح مل 

ةِ  ،ْرب ةِ أ ن ا بـ ْيتح سْلغح  :فـ يـ قحولح  ،ت ك لَّم  ِفيهِ  ِإالّ  و أ ن ا بـ ْيتح  ،و أ ن ا بـ ْيتح سْلو ْحد 
ودِ  ،سلتـُّر سبِ  حْؤِم نح  ،و أ ن ا بـ ْيتح سلدُّ

 :ق ال  ل هح سْلق بـْرح  ،ف ِإذ س دحِف ن  سْلع ْبدح سمل
ف ِإْذ  ،أ م ا ِإْن كحْنت  أل ح بَّ م  ْن مي ِْشي ع ل ى ظ ْهرِي ِإل َّ  ،و أ ْهالً  م ْرح باً 
فـ ي تَِّسعح ل هح م دَّ  :ق ال   ،ف س تـ ر ى ص ِنيِعي  ِبك   ،و ِصْرت  ِإل َّ  ،سْليـ ْوم   وحلِّيتحك  
اِفرح  ،و يـحْفت حح ل هح ب اٌب ِإىل  سجل نَّةِ  ،ب ص رِهِ   ،و ِإذ س دحِف ن  سْلع ْبدح سْلف اِجرح أ ِو سْلك 

كحْنت  أل بـْغ ض  م  ْن مي ِْشي   أ م ا ِإنْ  ،و ال أ ْهالً  ال م ْرح باً  :ق ال  ل هح سْلق بـْرح 
ف س تـ ر ى ص ِنيِعي   ،و ِصْرت  ِإل َّ  ،ف ِإْذ وحلِّيتحك  سْليـ ْوم   ،ع ل ى ظ ْهرِي ِإل َّ 

 :ق ال   ،و خت ْت ِلف  أ ْضالعحهح  ،فـ يـ ْلت ِئمح ع ل ْيِه ح ىتَّ يـ ْلت ِقي  ع ل ْيهِ  :ق ال   ،ِبك  
ا يف  - أي أشار هباـ ِه بِأ ص اِبعِ  ق ال  ر  حولح سهلِل  ف أ ْدخ ل  بـ ْعض ه 
ل ْو  - ثعباناً  :أيـ و يـحق يِّضح سهللح ل هح   ْبِعني  تِنِّيًنا  :ق ال   ،ج ْوِ  بـ ْعضٍ 

ْيئاً  ا نـ ف خ  يف سأل ْرِض م ا أ نـْب ت ْت ش  نـْي ا أ ْن و سِحًدس ِمنـْه   ،م ا ب ِقي ِت سلدُّ
ق ال  ر  حولح  :ق ال   (ح ىتَّ يـحْفض ى ِبِه ِإىل  سحِلس ابِ  و خي ِْدْشن هح  ،فـ يـ نـْه ْشن هح 

رح ر ْوض ٌة ِم ْن رِي اِض سجل نَِّة أ ْو ححْفر ٌة ِم ْن ححف ِر سلنَّارِ ) :سهلِل   (ِإّنَّ ا سْلق بـْ
(1). 

                                                

 .لوجههذس حديث غريب ال نعرفه إال م ن هذس س :مث قال 7332روسه سلرتمذي يف كتاب  (1)
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 من مواعظ السلف باملوت* 
 

ر رضي سهلل لعمر سلصّديق قبل وفاته ك بأيبة صيّ و اء يف وج
  :عنهما
أما إن حفظت وصييت مل يك ن غائب أحب إليك م ن .. ."
وإن أنت ضيعت وصييت مل يك ن غائب  ،وأنت ال بد القيه ،سملوت

      .(1)" . .أبغض إليك م ن سملوت وال تعجزه

ما غائب ينتظره سملؤم ن "  :قالرمحه سهلل ع ن ربيع ب ن خيثم و 
  .(7)" خري م ن سملوت 

توّ دوس  !" يا أهل سلكوفة : يقول أويس ب ن عامر سلقرّنّ و 
  .وسجعلوه نصب أعينكم إذس قمتم " ،سملوت إذس ّنتم

 ،" أكثروس ذكر هذس سملوت :يقول كان سلربيع ب ن خثيم 
وأخذ ينزل فيه كّل  ،وحفر لنفسه قربسً  ،مثله "سلذي مل تذوقوس قبله 

  .لوهبممثّ يقوم ويعظ سلناس ّبا يرّقق ق ،يوٍم ويتمّدد
ت " لو فارق ذكر سملوت قلي خلشي :يقول  عيد ب ن جبري و 

  .علّي قلي "أن يفسد 
                                                

مصنف سب ن أيب وهو يف تفسري  ورة سألعرس   /132ـ  5/137( ـ  ن ن  عيد ب ن منصور 1)
2 /27/. 

 ./32323كالم ربيع ب ن خيثم / /2/125( ـ مصنف سب ن أيب شيبة 7)
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" أّما سملوت فقد شهر  :فقال ووعظ سلناس عمر ب ن ذّر 
م ن بني منقول عزيز على  ،يف كّل يوٍم وليلةٍ ه فأنتم تنظرون إلي ،لكم
ٍر وأحجا ،إىل حفرة يابسة ،يف قومهمطاع  ،تهكرمي يف عشري   ،أهله
فو اده  ،فيه سهلوسمّ ليس يقدر له سألهلون على و اد إاّل خالطه  ،صمّ 

وطال  ،قد كثر يف سلدنيا مّهه ،وم ن بني مغموم غريب ،يومئٍذ عمله
فأخذه  ،جاءه سملوت قبل أن ينال بغيته ،وتعب فيها بدنه ،فيها  عيه

 ،لعوره ٍن بالشّر مو  ،ومريٍض موجع ،وم ن بني صّي مرضع ،بغتة
  .ّلهم بسهم سملوت يقرع "وك

" كم م ن  :د سهلل ب ن عتبة ب ن مسعود وقال عون ب ن عب
لو تنظرون إىل  ،ومنتظٍر غدًس ال يبلغه ،مستقبل يومًا ال يستكمله

  .سألجل ومسريه ألبغضتم سألمل وغروره "
ع  فيان جلست مما "  :ال أحد تالمذة  فيان سلثورّي وق

  .منه "للموت وما رأيت أحدسً أكثر ذكرسً  ،ملوت لساً إاّل ذكر س
ور خّرقت " قب :فقال ووعظ سلناس عمر ب ن عبد سلعزيز 

. ترى ما .وأكلت سللحم ،ومّصت سلدم ،ومّزقت سألبدسن ،سألكفان
وكسرت  ،وعّفرت سلوجوه ،؟! حمت سأللوسن.صنعت هبم سلديدسن

 . .ءومّزقت سألشال ،وأبانت سألعضاء ،سلقفار
؟! أليسوس يف مدهلّمة .سءترى أليس سلليل وسلنهار عليهم  و 

 ؟! .ظلماء
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أجسادهم ع ن و  ،كم م ن ناعم وناعمة أصبحوس وجوههم بالية
وسمتألت سألفوسه دماً  ، الت سحلدق على سلوجناتقد  ،أعناقهم نائية

  .اً حىّت عادت سلعظام رميم ،مثّ مل يلبثوس وسهلل إاّل يسريسً  ،وصديدسً 
  .إىل سملضائقفصاروس بعد سلسعة  ،د فارقوس سحلدسئقق

؟! أي ن دسرك .ما سلذي غّرك م ن سلدنيا !يا  اك ن سلقرب غدسً 
على ؟! ليت شعري كيف  تصرب .ثيابك؟! وأي ن رقاق .سلفيحاء

  .؟! ".بأّي خدّيك يبدأ سلبلى؟! و .خشونة سلثرى
يعظ سلناس ويقول  وهو ،رمحه سهللوعال صوت سحلس ن سلبصرّي 

عنكم لو حبست النقطعت  ،هي سألنفاس فإّّنا !" سملبادرة سملبادرة
وسملوت  ،وسلعمل حمفوظ ،وصجل منقإّنكم أصبحتم يف أ ،أعمالكم

 عّز وجّل يف  فتوّقعوس قضاء سهلل ،بني أيديكموسلنار  ، يف رقابكموسهلل
  .كّل يوم وليلة

  .ك لذي لّب فرحاً فلم يرت  ،لقد فضح سملوت سلدنيا
وإّن أمرسً هذس  ،حلقيق أن يزهد يف أّوله ،وإّن أمرسً هذس سملوت أخره

  .أخره " حلقيق أن خيا  ،سملوت أّوله
ك وسهلل ألن تصحب أقوسمًا خيّوفونك حىّت نّ " إ :ويقول أيضاً 

حقك تللك م ن أن تصحب أقوسمًا يؤّمنونك حىّت خري  ،تدرك أمناً 
  .سملخاو  "
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" م ن  :سحلس ن ب ن عبد سلعزيز سجلروّي شيخ سإلمام سلبخاريّ ال ق
  .فلو تناطحت سجلبال بني يديه مل يرتدع " ،مل يردعه سلقرآن وسملوت

  :ءسر شعسلبعض  لقا
 وقد هفا  ك وقد أ اء   قد أتا  عبدك   يا رّب 
 قد أ لفا ما  وء م ن   حياؤه   منك     يكفيه

 وأ رفا   سملوبقات  بِ   محل سلذنوب على سلذنو
 وك م ن عقابك ملحفا   فوقد س تجار بذيل ع  

  م ن عفا أوىل   فألنت   وعافه  فاعفح  يا رّب 
 :رآخ الوق
 ّّن عسألهل  قد  ختّلى    هني ر سلقرب     نا  يفأ

 عف عّّن مل تن خبت إ   وّنم لأيب      و بذن
 سللهّم    ّّن م   حسر و    ييمشم  سليوم  حفار 
  ظّّن سليوم   ال  خييب    ي فضع للهّم سم حسر و 

  :على قربه بسلعتاهية أن يكت وبوأوصى أ
 مسعي   مّث  ِعي  و ِعيس   عيسمّ ت   يّ حأذن    

 عي ل مصر ثمذري حفا  ضجعي نا   ره ن   ّبأ
 عي جمض   تسفيو    مثّ       حّجةً عنيتس ت عش
 ي عد  أو ه من   يخذف  تقى سلى  و ء يش سيل
  :اً يضل أاوق
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 ونلعبح وسملوت ال يلعبح   أنلهو وأيّامنا تذهبح 
 عجبت وما ل ال أعجبح  عجبت لذي لعٍب قد هلا 

 متوت ومنزله خيربح  ه أيلهو ويلعبح م  ن نفسح 
 على كّل ما  رّنا يغلبح  ى كّل ما  اءنا دسئماً ر ن

 ومل ندِر أّيهما أطلبح  نرى سلليل يطلبنا وسلنهار
 فليس لنا عنهما مهربح  أحاط سجلديدسن مجيعاً بنا 

 وكّل له أثر يحكتبح   وكّل له مّدة تنقضي 
  :يقول سلشاعرو 

 وفناءح نفسك ال أبا لك أفجعح  إن تبق تفجع باألحّبة كّلهم 
  :قولوأ

 سألموسج يف سلشطآِن  هباتاهت  فاربأ بنفسك أن تكون كرملة
 يف  ظّل   شاهقة  سلقصوِر  عش ما بدس  لك   املاً 

 ـت يف سلروسح ويف سلبكورِ  ليك ّبا سشتهيـيحسعى ع
 يف  ضيق حشرجة سلصدورِ  فإذس  سلنفوس  تقعقعت 
 ما  كنت    إاّل   يف  غرورِ فهناك     تْعلم   موقناً 

  :وقال حمّمد ب ن بشري
 ه وسمث نارلوم ن تكون س   ويٌل   مل ن   مل  يرحم  سهلل

  هانسوأيحذّكرّن سملوت   يوم أتى  كلّ ويل ل م ن  سلو 
 :اهشوأغآتيه  تقدكن  يف   لٍس   لكأنّه  قد  قي
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 إيّاه و    سهلل يرمحنا       سلبشريّي   إىل  ربّه    صار
ع بعضح  ره يلطم وجهه مسح حتضا عند س حملتضري ن   :ويقول ،س

{ ..           

  .سلزمر { 
"  خرت يب سلدنيا حىّت ذهبت  :وقال آخر عند سحتضاره

  .ي "أيّام
  ." ال تغّرنكم سحلياة سلدنيا كما غ ّرتّن " :وقال آخر عند موته
أن يفجأك سملوت  ،" سحذر سلسكرة وسحلسرة :وقال سب ن سلسّماك

وال قدر ما ترى  ،قدر ما تلقى ،وأنت على سلِغّرة فال يصف وسصفٌ 
". 

 ،فإّن م ن جّد وجد ،وسغتنم وقتك !فانظر لنفسك يا أخي
وسلطريق  ،وسلرحيل قريب ،وسلثوسء قليل ، هر كم ن رقدوليس م ن 

 .(1)وسلناقد بصري "  ،وسخلطر عظيم ،وسالغرتسر غالب ،خمو 
 

 

 

                                                
نقاًل ع ن سقتضاء سلعلم سلعمل للخطيب  ،/175ص/شد سلرقائق للشيخ حمّمد أمحد سلرس (1)

 ./11سلبغدسدّي ص/



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 28

 ؟.كيف يستقبل الصاحلون املوت* 
 

يغلب كان تتجّلى فيها ما   ،ظات سألخرية م ن سحلياة مرآةسللح
سحلّب هلل  . فم ن غلب عليه.على سإلنسان يف حال صّحته وشبابه

وم ن غلب عليه سلتعظيم هلل وسإلجالل  ،عرّب ع ن حّبه ور وله 
وعظيم  ،إاّل أن يستحضر حس ن سلظ نّ  ،غلبت عليه سخلشية وسملهابة

وم ن غلب عليه سلشعور بالذنب وسلتقصري غلب عليه  ،سلرجاء باهلل
ورّّبا عرّب ع ن خوفه ّبا أوصى به  ،وسملآلمتة سخلو  م ن  وء سخلا

 ،. لعّل سهلل عّز وجّل أن يرمحه.م أن تغّل يديه ورجليه قبل دفنهبعضه
. ومثل ذلك م ن غلبة سألحوسل .وأوصى آخر أن يلقى على سملزسبل

ولكّنها تعرّب عّما كان عليه سإلنسان يف  ،وال يعمل هبا ،سليت ال تقرّ 
لك ّل ذ. وك.وأحوسل قلبّية ومرستب ،م ن معاٍن إميانّية وحقائق ،حياته

 ،مسلوب سللّب بشهوست سلدنيا ،خري ّم ن عاش منكوس سلقلب
. فاخرت .ومل يستعّد له ،مل يفّكر يومًا هب ذس سملصري ،وأهوسء سلنفس

 ..لنفسك أّي ميتٍة متوت
قبلون تونـرى كيـف كـانوس يسـ ، ري سلسـلف سلصـاح لعاوعندما نط

لـــــوٍب قو  ،ةئـــــهاد سٍ و نفـــــب تقبلون سملـــــو تكـــــانوس يســـــم  جنـــــد أهّنـــــ ،تسملـــــو 
تيهم أفتـــــــ ،قلـــــــوهبم حبـــــــّب سهلل ور ـــــــوله ت ألمـــــــتسألهّنـــــــم  ،ةطمئّنـــــــم
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ـــــــا سلـــــــأو  ،سهللى كـــــــة بالبشـــــــر ئالملس أترعـــــــت قلـــــــوهبم حبـــــــّب سلـــــــدنيا  ي نذّم
دون هــــم جيــــف ،هــــاعن فلــــوسغو  ،رةخــــس سآلو ونســــ ،هبــــا قوسلتعّلــــ ،وشــــهوسهتا

ى لـــعســـرة حم هبلـــو ع قطّــقتتو  ،رسرةمـــ ن مـــ هادبعـــمــا  مـــرسرةنيا دسلـــق لفــرس
تّد نفـرهتم شـل تسسألهـو  م ن هفيوما  زخرب ل سملعاعاينون ي. وعندما .قهاسفر 
 تالو  ،مفــرّ  الو  ،عمــلل ن سمــليــه عس و كــانمــا  ى علــينــدمون و  ، ن سملــوتمـ
 .  .ندممة ع ا

م ن أروع سليت  ،وعباد سهلل سملقرّبني ،ني وسلعارفنيسحملبّ " وإّن وفاة 
وسلشوق  ،" سحلّب وسلوفاء :أمثال ،سلساميةتربز فيها سملعاّن سلروحّية 

 ،حّية  شاخصة ،وسحلنني إىل رضاه " ،وسلثقة بوعد سهلل ،إىل سللقاء
سليت  ،فهي  اعة تتجّلى فيها كّل هذه سملعاّن وسحلقائق ،مجيلة رسئعة

  ،وحّنوس إليها ،وعاشوس يف جّوها ،انوس يف  بيلهاوتف ،ألجلها دوسجاه
شّد حىّت إذس وسفتهم هذه سلساعة كانوس أ ،وكره كما ُي ّن سلطائر إىل

وطرأت عليهم أحوسل  ،وطربًا وسهتزسزسً  ،ناناً ورّقة وح ،شوقًا وإمياناً 
يغبطهم عليها كثري م ن  ،وطالئع  عادة ،وأقبلت بوسدر خري ،وآثار

ويتمّنون سلوصول إىل هذه  ،وأصحاب سلنعيم وسلسعادة ،سألحياء
وسحلصول على عالمات سلقبول يف هذه سلساعة  ،سملكانة سلسامية
  .ولّب سللباب " ،هي حمصول سحلياةسليت  ،سلدقيقة سلفاصلة

ورزقهم  ،" ويورث ذلك يف كثري ّم ن شرح سهلل صدرهم
وكثري م ن سلشاّكني سملنكري ن إميانًا بأّن  ،سإلنصا  م ن غري سملسلمني
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يهيم به  ،اّدة أمجل وأو عوعاملًا ورسء سحلّس وسمل ،هناك حقائق غيبّية
وأّن سألمر رأي عني لكثري  ،وُي ّن إليه سملؤمنون سملصّدقون ،سهلائمون

تعاليم سإل الم وحياة سلر ول وأّن ل ،تّباعم ن أصحاب سلعقيدة وسال
 يف سلعمق وسلقّوة ،تأثريًس يف نفوس سملسلمني ال يوجد له نظري، 

وسلتعاليم  ،فلسفات سالقتصاديّةأّي م ن سلعند  ،وسلتغلغل يف سألحشاء
 .(1)سملاّديّة 

أخرجوس فرسشي  :قال مل ن حوله ملا سحتضر سحلس ن ب ن علي ـ 
إني  !" اللهم :مّث قال ،فرفع رأ ه إىل سلسماء :إىل صح ن سلدسر قال
 .(7) فإنّها أعّز األنفس علّي " ،أحتسب نفسي عندك

  :حني حضرته سلوفاة وقال بالل ـ 
 " داً وحزبهمحمّ   داً نلقى األحبه غ" 

   .وسفرحاه :ويقول هو ،وسبالاله :وكانت سمرأته تقول
رأيت عمار ب ن يا ر  :وقال م ن حضر وفاة عمار ب ن يا ر 

مث قال صدق سهلل  ،فأتى بقدح م ن لنب فشرب منه ،دعا بشرسب

                                                
 ./ للشيخ أيب سحلس ن سلندوي رمحه سهلل127( ـ ربّانّية ال رهبانّية ص/1)

 ./133( ـ سلثبات عند سملمات لإلمام سب ن سجلوزي ص/7)
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 :الق حممدًس وحزبه إّن ر ول سهلل  ،سليوم ألقى سألحّبه ،ور وله
 .(1) (إن آخر شئ تزوده من الدنيا ضيحة لبن)

قال حني ـ أي أصابه سلطاعون ـ  وملا طع ن معاذ ب ن جبل 
فكان كلما أفاق م ن  ،نحزع نزعًا شديدًس مل ينزعه أحدٌ قد و  ـ :سلنزع
رّب اخنقني خنقك فوعّزتك إّنك "  :مّث قال ـفتح طرفه  ،غمرة

 ." لتعلم أّن قلبي يحّبك
 ،زسئٌر محِغبّ  ،مرحبًا باملوت"  :أنه ملا حضره سملوت قال وروي

سللهّم  ،سللهّم كنت أخافك فأنا سليوم أرجوك ،حبيب جاء على فاقة
 ،إّنك تعلم أّّن مل أك ن أححّب سلدنيا وطول سلبقاء فيها جلري سألهنار

 ،ومكابدة سلساعات ،ولك ن لظمأ سهلوسجر ،وال لغرس سألشجار
   .علماء بالركب عند حلق سلذكرومزسمحة سل

ما  :قيل له ،مرضه سلذي مات فيه وملّا مرض حذيفة 
 ،سلذنوب :قال ؟فما تشتكي  :قالوس ،أشتهي سجلّنة :قال .تشتهي
لقد عشت  ،سلطبيب أمرضّن :سلطبيب ؟ قالأفال ندعو لك  :قالوس

  :فيكم علي ثالث
  .سلفقر فيكم أحّب إّل م ن سلغىنـ 

                                                
 ./133( ـ سملرجع سلسابق ص/1)
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 .وسلضعة فيكم أحّب إّل م ن سلشر ـ 
  .وأّن م ن محدّن منكم والمّن يف سحلّق  وسءـ 

سللهّم إّن أعوذ بك م ن  :قال ،نعم :أصبحنا ؟ قالوس :مّث قال
   .ال أفلح سليوم م ن ندم ،حبيب جاء على فاقة ،صباح سلنار

لقي أخي سلربسء زحفًا م ن  :ويقول أنس ب ن مالك ـ 
وأحلقتّن  ،أقسمت عليك يا رّب ملّا منحتنا أكتافهم :فقال ،سملشركني

  .وقتل شهيدسً  ،فمنحوس أكتافهم ،سهلل  بنيّ 
 ،فدخل عليه أصحابه ،سشتكى وروي أّن أبا سلدردسء ـ 
 :قالوس فما تشتهي ؟ قال ،أشتكي ذنويب :ما تشتكي ؟ قال :فقالوس

طبيبًا ؟ قال: هو سلذي  أفال ندعو لك :قالوس .أشتهي سجلنة
 .أضجعّن

وهو جيود   جئت أبا سلدردسء :وقال بعض م ن حضر وفاته -
أال رجٌل يعمل ملثل  ،أال رجٌل يعملح ملثل مصرعي هذس :بنفسه فقال
   .مث قبض ، اعيت هذهأال رجٌل يعمل ملثل  ،يومي هذس

 ة على أيب هرير وكان أمري سملدينة  ،ب ن سحلكمودخل مروسن ـ 
"  :فقال أبوهريرة ." شفاك سهلل " :فقال .يف شكوسه سلذي مات فيه

فما بلغ مروسن أصحاب  ." اللهّم إّني أحّب لقائك فأحّب لقائي
  .سلقطا حىت مات رمحه سهلل
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وجاء يف  ،ببعض سألمور ،يف وصّيته وأوصى معاوية ـ 
  ." وخّلوا بين معاوية وأرحم الراحمين"  :ختامها قوله 

وعندما  ،وأرسدوس قتله بكى ،وملا أ ر عبد سهلل ب ن حذسفة ـ 
إّنا أبكي إذ ليس ل إاّل نفٌس وسحدة يفعل هبا  : ئل ع ن بكائه قال

كنت أحّب أن يكون ل أنفس بعدد كّل   ،وجلّ  هذس يف سهلل عزّ 
  .مّث يفعل يب هذس ،شعرة يفّ 
لّقنوّن  :عل يقولج ،أنس  ب ن  مالٍك وعندما حضر سملوتح ـ 

 .(1)حىّت قبض رمحه سهلل فلم يزل يقوهلا  ،" ال إله إاّل اهلل "
خرجنا يف جيش  : عمرو ب ن عتبةشهد مقتل ويقول م ن ـ 

ما  :فقال ،فخرج وعليه جبٌة جديدة بيضاء فيه عمرو ب ن عتبة
فخرج فتعرض للقصر فأصابه حجٌر   ،أحس ن سلدم يتحدر على هذه

فلّما أصابه سحلجر فشّجه  .مّث مات منها ،ر عليها سلدمفتحد ،فشّجه
وإّن سهلل عّز وجّل ليبارك يف  ،إهّنا لصغرية :جعل يلمسه بيده ويقول

  .سلصغري
سللهّم خر ل يف سلذي  :ملا حضره سملوت وقال مطر  ـ 

 ،وأمرهم أن ُيملوه إىل قربه ،قضيته علّي م ن أمر سلدنيا وسآلخرة
  .لقرآن قبل أن ميوتفختم فيه س
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وكان م ن أعالم  ،وهو  اجدرمحه سهلل ومات  اهد ب ن جرب ـ 
 .وسألئّمة سملفّسري ن ،سلتابعني
سخرجوس عّن فال  :قال وملا سحتضر عمر ب ن عبد سلعزيز ـ 

مرحبًا هبذه  :وقعدوس على سلباب فسمعوه يقول ،فخرجوس ،يبقى أحد
   } :مّث قال ،نّ ليست بوجوه إنٍس وال جا ،سلوجوه

            
  .سلقصص {

 ،قد قبض صاحبك :مث هدأ سلصوت فقال مسلمة لفاطمة
   .فوجدوه قد قحبض وغحّمض و حّوي

هللوقال سحلس ن ب ن حّي ـ  قال ل أخي يف سلليلة سليت  :رمحه س
فيها ء :تويف  ما قائماً أصلي ،س قّن  فلما قضيت صاليت  ،وكنت 

 :قلت .قد شربت سلساعة :قال .يا أخي هذس ماء :أتيته ّباء فقلت
ك ل ،وم ن  قا يف سلغرفة غريي وغريك ؟ قا جربيل  :وليس  ّن  أتا

 .. } :أنت وأخوك وأبوك م ن :سلساعة ّباء فسقاّن وقال ل
         

  .وخرجت روحه ،سلنساء {   
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 ال :سلوفاة بكت أخته فقال هلاوملّا حضرت أبا بكر ب ن عّياش ـ 
قد ختم  ،سنظري إىل تلك سخلزسنة أو سلزسوية سليت يف سلبيت ،تبكي

 .(1)أخوك يف هذه سلزسوية مثانية عشر ألف ختمة 
 ،وملا حضرت آدم ب ن إياس سلوفاة ختم سلقرآن وهو مسّجىـ 
كنت أؤملك هلذس   ،حبي لك إاّل رفقت يب يف هذس سملصرع :مّث قال

  ." ال إله إال سهلل " مث قضى :كنت أرجوك مث قال  ،ليومس
وحّدث سإلمام سحملّدث أبو زرعة سلرسزّي م ن حضر وفاته ـ 

سهلل  ال إله إالّ  :هكالمِ   آخرح   ن كان  م  ) :أنّه قال حبديث ر ول سهلل 
   .وتويف بعده رمحه سهلل ،(ة  سجلنّ  خل  د  

سلنون عند موته دخلت على ذي  :وقال فتح ب ن شخر ـ 
  :كيف جتدك ؟ فقال  :فقلت

 وال رويت م ن صدق حّبك أوطاري   صبابيت  أموت وما مات ت إليك 
 سلغىن عند إقتاري  كّل  سلغىن   وأنت  مناي سملىن كّل سملىن أنت ل مىًن 

اري   ومكنون آمال   ومْوضع   رغبيت  وأنت مدى  حؤل وغاي ةح   إضم 
 وإْن طال  قمي فيك أو طال  إضرسري   أبّثهح    ما ال فيك   قلي    حتّمل
 جاِر    وال   ألهلٍ   بادية  أبِد   ومل   ما ال أبّثه  منك ضلوعي  وبني 
ىّت   مل أبح وإن   خفّيها  عليك   ى فخي  ال   رسئر  سلتنادي بأ رسري ح 
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 ل بيسٍر منك  يطرد إعساري   وجد فهب ل نسيماً مْنك أحيا بروحه 
 عحْشر معشارِ  أيديهمح   يف  سلعلم م ن   رت سهلدىللمهتدي ن ومل يك ن أن

 أ رسِر   معامل     منه   هلم ت وبان  بنوره    فباتوس  علماً  وعّلمتهم 
 سلدسِر  حاضرة  منه   عنها غاب ملا   كأهّنا     حىّت    للغيب  معاينًة 

 جرٍ  هاِر وعصمة م ن أمسى على   أل ست  دلْيل سملرء إن هم حترّيوس 
؟ .كيف جتدك  :فلمَّا ثقل قلت له :قال سلشيخ سب ن شخر 

  :(1)فأنشأ يقول 
 ووضعي على خّدي ي دي عند تذكارِ  ومال  وى سإلطرسق وسلصمت حيلة 

 تصباري   عيل إذس  حىّت  جتّرعتها  عربة   بعد عربة  طرقتّن وإن 
 أ رسري   ت ضّم ن   حرّسً  هب ا أطّفي  محستهّلة    مّجة  دموعاً  أفضتح 
 يف سلدسري ن ي ا وسحدسً جاري  كنت إذس  فائٍت  دأبال فائتاً بع ولست 
لقد  :وقال ،فشرب ،سألمر حبس ن سلغالس طلب ماءً  وملا سشتدّ ـ 

  .أعطاّن ما يتنافس فيه سملتنافسون
عند سملوت يف  حضرت سجلنيد رمحه سهلل :وقال أبو بكر سلعطّارـ 

ويثّن رجليه كلما أرسد أن  ،يفكان قاعدًس يصلّ  ،مجاعة ألصحابنا
فثقل عليه  ،فلم يزل كذلك حىت خرجت سلروح م ن رجله ،يسجد
ما هذس  :فقال ،فرآه بعض أصدقائه ،رجليه وقد تورمتا فمدّ  ،حركتها

فلما فر  م ن صالته قال له  ،سهلل أكرب ،هذه نعم :قال ،يا أبا سلقا م
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 ،يا أبا حممد :قال .(يا أبا سلقا م)و سضطجعت ل :أبو حممد سحلريري
فلم يزل ذلك حاله حىّت مات رمحه  .سهلل أكرب ،هذس وقت يؤخذ منه

  .سهلل
 ،كنت جالسًا عند أمحد ب ن خضرويه :وقال حمّمد ب ن حامدـ 

باٌب   !يابّن :وقال .فسأل ع ن مسألة فدمعت عيناه ،وهو يف سلنزع
وال  ،هو ذس يفتح ل سلساعة ،سعني  نةكنت أدقه منذ مخس وت

وكان قد ركبه  .وأّّن ل سجلوسب ،أدري سنفتح ل بالسعادة أم بالشقاوة
 " :وقال فنظر إليهم ،وحضره غرماؤه ،م ن سلدي ن  بعمائة دينار
 ،فدّق دسّق سلباب :قال ."فأدِّ عّن  ،وثيقةسللهم إّن جعلت سلرهون 

فأي ن  :قال !نعم :د ب ن خضرويه ؟ فقالوسأليس هذه دسر أمح :وقال
 .(1)مث خرجت روحه  ،غرماؤه ؟ فخرجوس فقضى عنه

مث أفاق ونظر  ،وغشي على خري سلنساج عند صالة سملغربـ 
فإّنا أنت عبٌد ـ عافاك سهلل ـ قف  :وقال ،إىل ناحية م ن سلبيت

رت به وما أم ،وما أمرت به ال يفوتك ،وأنا عبٌد مأمور ،مأمور
ودعا ّباء فتوضأ للصالة مث  ،فدعّن أمضي ملا أمرت به ،يفوتّن
فرآه بعض أصحابه يف  ،وتشهد فمات ،مث متدد وغمض عينيه ،صلى
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ولك ن  ،ال تسأل ع ن هذس :ما فعل سهلل بك ؟ قال :فقال له ،سملنام
   .س رتحت م ن دنياكم

حضرنا  :وقال بعض م ن حضر وفاة يو ف ب ن سحلسني سلرسزيـ 
يا أبا يعقوب  :فقيل له ،يو ف ب ن سحلسني سلرسزي وهو جيود بنفسه

وغششت نفسي  ،" سللهم نصحت خلقك ظاهرسً  :فقال ،قل شيئاً 
  .مث خرجت روحه ،ي لنفسي لنصحي خللقك "ل غشّ فهب  ،باطناً 

فقال  ،بكى أهله وملّا سحتضر أبو سلو فاء ب ن عقيل رمحه سهللـ 
ىنَّ ملقابلته " ،سون  نة أوّقع عنه" ل مخ :هلم    .فدعوّن أهت 

ملا كان يوم سالثنني  :وقال أمحد أخو سإلمام أيب حامد سلغزسلـ 
 عليّ  :وقال ،وقت سلصبح توضأ أخي أبو حامد سلغزسل وصّلى

مسعًا وطاعة  :وقال ،وتركه على عينيه ،وقبله ،فأخذه ،بالكف ن
ومات قبل  ،وس تقبل سلقبلة ،رجليه مث مدّ  ،للدخول على سمللك

 .(1)سإل فار 
وهو م ن شيوخ  ،وملا سحتضر أبو بكر ب ن حبيب رمحه سهللـ 

"  :فقال ،أوصنا :قال له أصحابه ،سإلمام سب ن سجلوزّي رمحه سهلل
وسحذروس  ،بتقوى سهلل عز وجل ومرسقبته يف سخللوة :أوصيكم بثالث
وما كأّن رأيت  ،تني  نةفقد عشت إحدى و  ،مصرعي هذس
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 :هل ترى جبيّن يعرق ؟ فقال :نظرس :مث قال لبعض إخوسنه ،سلدنيا
يريد بذلك قول ر ول سهلل  ،هلل هذه عالمة سملؤم ن سحلمد :فقال .نعم
: (سملؤم ن ميوت بعرق سجلبني) (1)،  مث بسط يده عند سملوت وقال

(7): 
 ضل ال بشماتة سألعدسءلفبا  ها قد مددت يدي إليك فردها 

يقول سإلمام  ،صاحلاً كثري سلذكر (عبد سألول)وكان أبو سلوقت ـ 
عبد )ملا سحتضر  :حدثّن أبو عبد سهلل سلتكرييت :سب ن سجلوزّي رمحه سهلل

ّل فكان آخر كلمة قاهلا (سألول     ..} :أ ندته إ
  .يس {          
دخلت على أيب حممد سب ن  :وزّي رمحه سهللويقول سإلمام سب ن سجلـ 
 :فقال ل ،وهو  اك ن غري منزعج ،وهو يف مرض موته ،سخلشاب

 .(3)عند سهلل أحتسب نفسي 
وس تقبل دسعي  ،سحلياة كيف فارق سلشيخ ُيىي سملنريي رمحه سهلل

هلل خّص أصحاب  ،" يقول سلشيخ زي ن بدر سلعريبّ  :(2)؟ .س م ن أ
وكيف فارق  ،وهو ُيكي خرب وفاته ،دي ن ُيىي سملنرييّ سإلمام شر  سل
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وس تلقى على  ،" وآذنت سلشمس للغروب :ولقي ربّه ؟ ،هذه سحلياة
ب ،سلسرير ملغر به ،وصّلى س خّص أصحا لصوت  ،وحوله أ ورفع س
ال إله إاّل أنت  بحانك إّّن كنت  :مّث قال ،وأعادها مرسرسً  ،بالبسملة

ل ،وينطق بالشهادتني ،سملجعل يبمّث  ،سلظاملنيم ن  " ال  :مّث قا
اّل ب مثّ  ،مّث بدأ يرّدد سلشهادة تتخّللها سلبسملة ،اهللحول وال قّوة إ

 ،وقد ملكه سلذوقمّث قال  ،حمّمد ر ول سهلل ،" ال إله إاّل سهلل :قال
سللهّم  ،ثالث مّرست ،حمّمد ،حمّمد ،" حمّمد :وفاضت سلكأس باحلبّ 

ربّنا أنزل علينا مائدة م ن ) :وتال ،حمّمدعلى آل و  ،حمّمدى عل صلّ 
 وّبحّمد  ،وباإل الم ديناً  ،ت باهلل ربّاً رضي :مّث قال (..سلسماء

 ،مّث رّدد سلشهادة ثالث مّرست ،يف سملّرة سألوىلإىل آخر ما قال  ،نبّياً 
سللهّم أصلح  :اء وقال يف غاية سلشوق وسإلحلاحورفع يده إىل سلسم

حمّمد سللهّم جتاوز ع ن أّمة  ،حمّمد أّمة سرحم سللهّم  ،حمّمد أّمة 
،  ّمة غث أ ّمة  ،حمّمد سللهّم أ سللهّم  ،حمّمد سللهّم سنصر أ

سللهّم سخذل م ن خذل دي ن  ،عاجالً جاً فر  ،حمّمد فّرج ع ن أّمة 
وهو  ،عد ذلكوسخنفض صوته ب ،برمحتك يا أرحم سلرسمحني ،حمّمد 
          } :يقول

 ،   "  :ّرةمّث قال م ،ال إله إاّل سهلل .سلزخر {
 .وفاضت روحه "

  :حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل رية يفخاللحظات األ
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إنّه ملّا بدأ  :يق شيخ سإل المقش ميحر لس دعبي ن دشيخ زي ن سلسليقول 
 ن  ورة م اىلتع ووصل إىل قوله ،ةما أكمل مثانني ختمدلقرآن بعسأ قر ي
دسر ة م وأخذ يف ركّنت تكمّل اآليتان {. .إّن سملّتقني } :رمقسل
م ن  يةوكانا يف غا ،وعبد سهلل سلزرعيّ  ،آن مع سلشيخ عبد سهلل ب ن حمبّ قر سل

معجباً ا كان سلشيخ إّنّ  وذلك ألنّ  ،نيقيقوأخوي ن ش ،ىقسلتو سلصالح 
حياته " وما كادت تنتهي هذه سملدسر ة حىّت سنتهت أيّام  ،آنر ما للقبقرسءهت

(1).  
وجاء يف  رية سلشاعر حمّمد إْقبال أنّه يف شهر نيسان م ن عام 

ّياباً وال وجالً  ،/ هـ أحّس بدنّو أجله1233/ وكان يقول  ،ومل يك ن ه 
  :مرّددسً باللغة سلعربّية هذس سلبيت
 با م سلثغر  رورسً ورضا   ردى آية سملؤم ن أن يلقى سل

 :وقبيل وفاته بعشر دقائق نطق هبذي ن سلبْيتني
 ؟ .سحلجاز يعود م ن  نسيم أم  نغمات مضني ل هل تعود 

 .(7)؟  هل لعلم سأل رسرقلب جديد بو شِك رحيٍل ت عيشيت آذن
 رِ وْ سلدَّ " على ؟! لقد وقفت .سانفمىت تصحو أيّها سإلن ؛وبعد

. فما ل أرسك كّلما سمتّد بك .منذ دخلت هذه سحلياةكما يقولون " 
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 ،وضعفت قوسك ،وسأل قام. وتناهبت عافيتك سألمرسض .سلعمر
. تزدسد تعّلقاً .شيب يف وجهك ورأ كسلوتناثر  ،ووهنت عزميتك
. ولعمر سحلّق ما كان لك أن .وتتنا ى سملوت ،باحلياة وآماالً 

وكثريًس م ن أقاربك  ،ابكوقد وّدعت وسلديك وأحب ،تتنا اه
 ؟!.! فماذس تنتظر قل ل برّبك.وأصحابك

. وتبعت .يوم على عدد م ن سملوتىجر صّلينا يف سحلرم سملّكّي ف
. كان مشهدسً .وعندما وصلنا مقربة سملعلى ،جنازة بعض أقاريب

. .بعاً ًا أو  . كان عدد سجلنائز  تّ .ألّول مرّة أرسه يف حيايت ،جليالً 
وقلت يف  ،ينتظرون دورهم ليدف ن ،. ووضعوس سملّيت.أصحابنا ووقف
واملوتى ينتظرون  ،" األحياء ينتظرون دورهم إىل املوت :نفسي

. ولو .وتسارعت خطاه ،لقد تقارب املوت! .دورهم إىل القرب
وأكثر حصداً لألنفس  ،رع خطىًسنظرنا بعني البصرية لرأينا املوت أ

  .". .يلةمن هذه اجلنائز القل
. أال تعظ نفسك .قبل أاّل تنفعك سلذكرى ،أعرّن مسعك قليالً 

يقولون مات "  :وليعظ نفسه فيق ّبا كان عمر ب ن سخلطّاب 
  ." !. وغداً يقولون مات عمر.ومات فالن ،فالن

على ه ما ينيف على موتومضى  ،ت عمر لقد ما ،نعم
سلسرية سلعطرة ؟ لقد ترك .دهفماذس ترك عمر بع! .أربعة عشر قرناً 
 . .سلدنيامأل مسع و  ،أ عد سألّمةسلذي  ..وسلذكر سحلس ن
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  :حبسن اقامتةأكرمنا  مالله* 
ىل هلل تعا       }  :يقول س

  .سألنبياء{     
الناس يف أمر اقامتة ــ نسأل اهلل تعاىل أنّ  !أخي املؤمنلم اع

  :ــ على ثالثة أصناف حسنها مبنّه وكرمه
  ،بصورة ظاهرةم ن أكرمه سهلل تعاىل حبس ن سخلامتة  :األوّل *

أو ختم  ،أو حاّجاً  ،أو مات صائماً  ،كم ن قتل يف  بيل سهلل تعاىل
أو على أّي طاعة م ن سلطاعات هلل  ،له بذكر سهلل تعاىل وتوحيده

م ن مات بعد ك  ،أو بعد طاعة م ن سلطاعات سملكّفرة للخطايا ،تعاىل
  ..أو بعد أدسء فريضة سحلجّ  ،صيام شهر رمضان

كم ن  ،وسلعياذ باهلل تعاىل ،بسوء سخلامتةم ن ختم له  :الثاني *
ت مصّرسً أو ما ،أو كبرية م ن سلكبائر ،مات على معصية م ن سملعاصي

أو ظلم  ،وأكل سلربا ،وشرب سخلمر ،كرتك سلصالة  ،سلكبائرعلى 
أو دعي إىل سلشهادة قبل موته فرفض  ،على حقوقهم سلناس وسلعدوسن

ولكّنه خيشى  ،. وال يعّن  وء سخلامتة أنّه مات على سلكفر.سلنطق هبا
 ،إاّل إذس مسعنا منه سلكفر ،. وال جنزم بذلك.لكعليه أن يكون كذ

 ..ته بقليلسلذي ال يقبل سلتأويل قبل مو 



 45 د. عبد المجيد البيانوني

ّم ن مل يك ن على  ،م ن كان مستور سحلال يف خامتته :الثالث *
فنرجو هلذس أن يكون عند سهلل تعاىل  ،حال أحد سلصنفني سلسابقني

  ..حس ن  سملآل ،حس ن سخلامتة

يه أن ُيكم دسئماً أمر لفعحسن اقامتة بِفم ن أرسد أن يكرمه سهلل 
قال سإلمام سب ن رجب  ،وجيّدد سلتوبة ،فيحا ب نفسه ،نصوحسلتوبة سل

  :سلناس يف سلتوبة على أقسام"  :رمحه سهلل تعاىل
بل ييّسر له عمل سلسّيئات  ،فمنهم م ن ال يوّفق لتوبة نصوحـ 

وهذه حالة  ،حىّت ميوت مصّرًس عليها ،م ن أّول عمره إىل آخره
  .وسلعياذ باهلل تعاىلـ سألشقياء 

مّث  ،وأقبح م ن ذلك م ن يحّسر له يف أّول عمره عمل سلطاعات
. .) :كما يف سحلديث سلصحيح  ،ىّت مات عليهختم له بعمٍل  ّيٍء ح

  .(1) (..إّن أحدكم ليعمل بعمل أهل سجلّنةو 
مّث يوّفق لعمٍل صاٍح  ،يفّن عمره يف سلغفلة وسلبطالة :وقسمـ 

. وسألعمال .وهذه حالة م ن عمل بعمل أهل سلنار ،فيموت عليه
يتمّك ن فيها م ن  ،وهؤالء منهم م ن يوقظ قبل موته ّبّدة. .باخلوستيم

ومنهم م ن يوقظ عند حضور  ،خيتم به عمره ،سلتزّود بعمٍل صاح
  .ميوت عليها ،فيوّفق لتوبة نصوح ،سملوت

                                                
 ./7123لم برقم // ومس1/773حديث طويل روسه سلبخارّي برقم  م نجزء  (1)



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 46

وهو م ن يفّن عمره يف  ،هو أشر  سألقسام وأرفعها :وقسمـ 
ويتهّيأ للرحيل  ،ليجّد يف سلتزّود ،مّث يحنّبه على قرب سألجل ،سلطاعة

  .ويكون خامتة للعمل ،اءبعمٍل يصلح للق
ويف حال سملشيب أقبح  ،تأخري سلتوبة يف حال سلشباب قبيحو 
فتأخريه للتوبة حينئٍذ أقبح م ن كّل  ،فإن نزل سملرض بالعبد ،وأقبح
سليت مّتت شهور  ،م ن نزل به سلشيب فهو ّبنزلة سحلاملو " . .قبيح
ال ينتظر إاّل  ،كذلك صاحب سلشيب  ،فما تنتظر إاّل سلوالدة ،محلها
 .فقبيح منه سإلصرسر على سلذنب " ،سملوت

 

 

 
 ؟.فهل من مدّكِر ،وقائّ وأخبار* 

 

عـــــ ن  ت بســـــاحة أحـــــد سألحيـــــاء تتوقّـــــف سحليـــــاةح عنـــــدما ُيـــــّل سملـــــو 
ـــرح . .قلـــيالً  هار مســـا فـــاألّم  :اءوسألشـــي  سلنـــاس  يفسألوصـــا   بعـــضح  وتتغيّـ
نتقـــل عـــ ن ملــــك ي وسملـــالح . .يتـــام. وسألطفـــال أ.أرملـــةوسلزوجـــة . .ثكلـــى

ــمل. وس.يّـت إىل وسرثــهسمل ار  بانتظــار مــ ن فــسإلنسـان  هان سلـذي كــان ميــألك 
وسفتقــر  ،وسغتــىن أنــاس ،وسخنفــض آخــرون ،ورّّبــا سرتفــع أنــاس. .هُيــّل فيــ
ووّدعـــوس مـــا   ،ودسلـــت دولـــة آخـــري ن ،. وتـــنّفس أنـــاس سلصـــعدسء.آخـــرون

 .  .ط على عباد سهللأو سلتسلّ  ،كانوس فيه م ن سلعزّ 



 47 د. عبد المجيد البيانوني

ــــــت    ،. مهمــــــا كــــــان عزيــــــزسً علــــــيهم.إىل قــــــربههم ويــــــودّع سألحيــــــاء مّي
. .دورهتــــــا اةســــــتأنفح سحلي ــــــ. مثّ ت  .إالّ عملــــــهوال أنــــــيس لــــــه . .ويرتكونــــــه
ويحنســى مــ ن  ..ثرهماوتنافســهم وتكــ ،جــّدهم وهلــوهم يف ساوميضــي سلنــ
؟! .سـهإالّ نفْ  نانس ـسإل عينفـل هـو ؟! .. فهـل مـ ن مـدّكر.لـيالً مات إاّل ق
وسحلـرص  ،وسجلـري ورسء سلنـاس ،وسالغرتسر بالدنيا ،سالفتتان بالناسفعالم 

   ؟!.على مرضاهتم
! ويقتـــــل .فســـــبحان مـــــ ن يقتـــــل سجلمـــــل لـــــي طع م سلكلـــــبح وسلغـــــرسب

 !.سأل د لت طع م توسفهح سلدوسبّ 
ل سقي ىلو         } :هلل تعا

            
 .سملؤمنون{        

         } :ق ال  تعاىلو 

             

             

  .ق{          
        } :بحانه ول قوي
            
حْلكح {   

  .سمل
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غ م ن ا بلمان مهسنسإلعل وج ،املوتباده بعهر قن مبحان سف
ال و اً إذس نزل به أو بأحد أحّبته دفع وتسمل مماألك ال مي سبأسلة و سلقوّ 
ب عويتال ،نطايشم سلهمن سخرسلذي ن ي ،رشون م ن سلبيّ ادّ . وسمل.فعاً ن
 ،ون ّبا أوتوس م ن سلعلم سلقليلحيطم نو سلال يز  ،نآ لّ يف ك مهب

م هل تا. وهيه.نساسإلن ةايح ن م سملوتلى س عيقضو ويؤّملون أن 
 ! .هاتيه

 
ح
 تسر شث عاي عذسل ،لحدأمسعت  خرب ذلك سلطاغية سمل

ءه جامّث  !. وما أكثر أمثاله يف دنيا سلناس.ضألر يف سادسً فسسنني سل
. .باب أ ن م يف سلطبّ  معلسلليه إل صّ تو آخر ما وبحذل له  ،وتملس
ا  ن مكلو . .ةيّ آلة يّ هربقة كير تعمل بط مهسزة جأجه عضب تيقوب
 ؟! .رعو شساس وسلحد سإلقفا ،عيسلو ائب غ   ّلهكم  سوسجل ،كذل ةائدف

 رّ ال مف وتسمل أنّ ن و هم يعلمف مهبِّ ر نون بوقسملؤمنون سملا وأمّ 
  } :اىلتعول سهلل قي ،الةإلنسان ال حمك سدر يوأنّه  ،همن

  .النساء { . .      
  :قالأنّه  علّي  ع ن وروي

 در قدر  أم  يوم  قيوم  ال ي   رّ مّي م ن سملوت أفو ّي يأ
 ذر حلسنجو يور ال قدسملم ن و  ه بدر  ال أرهقيوم  ال  ي
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 امـاً بـان غالنسـسإل أنّ  املـ ةاءسلفجـ مـوت  نمـ  يّ سلن ذتعوّ قد ل
  نمـحـال ى علـأو يكـون  ،سردسلـه هـذ ن مـ لاقـتعّد لالنتسـم ن غـريكو ي
  نّ كــول ..عــاىل توسلعيــاذ بــاهلل ةبســوء سخلامتــتم لــه خــفي ،عصــيةمللغفلــة أو سس

س وهـــــذ ،تو ملـــــس ولقبـــــل نـــــز  ســـــتعّدسً للمـــــوتمن و سلعاقــــل ينبغـــــي أن يكـــــ
 ..حياته نو شأن م ن شئ لّ ك  يف  ن سهلليعلى دة ه سال تقاممن يتطّلب

ا مــــ ن ان مّنــــســــإن لّ عرفهــــا كــــي سلــــيت وسلوقــــائع ثر سألحــــدسثــــومــــا أك
رهم اأعمـــ  اللـــى سخـــتعاس نـــسل ضبعـــ مهـــ. سلـــذي د.ةجـــاءفلس تمـــو 

 ،ةر قاصــ وقوتــةة مرب ا عــكّنهـول ،حــوهلم ن ملــ ةكــان مــوهتم عـرب ف ،مهلوأحـوس
 .  .لةفغو  وهل م نيه لوس عنا كاإىل مناس لس دامّث ع

ر  ليســـت مـــ ن بنـــات قـــاّدمها لـــك أخـــي سلقـــ أيتع سلـــئاقـــو سلذه هـــو 
ّق حـــأشخاصـــه  ا أعـــر مّـــي هـــ اإّّنـــو  ،ليـــاســـج سخلن  نمـــوال  ،أفكـــاري

 د. وسلســعي.وعظــةملة وسرب فيــه سلعــو  ،سانــقــاة سلثمــ ن  هأو مّــا مسعتــ ،عرفــةملس
 .  .هعظ بغري و   نم

 ،أرويها لك ،م ن حياتنا سملعاصرة ،إهّنا قصص ومشاهد وسقعّية
ال نقصد هبا . و .اهنر مثولعّلك تعر  أك ،ولعّلك قد مسعت ببعضها

 . .وإّّنا نريد هبا سلعظة لألحياء وسالعتبار ،مشاتة بأحد أو تشهريسً 
  !ملوت خيطبها* خمطوبة وا 2

. سليت سبتسمت هلا .أمل تسمع خبرب تلك سلفتاة سجلميلة سحلسناء
. لقد .وأخفت هلا ما مل يك ن هلا على بال ،سحلياة يومًا م ن سلدهر



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 51

. ففرحت ّبا .قّدم هلا ما ال تطمح فتاة إىل مثله ،خطبها شاّب ثريّ 
هلم على  ومضوس يف جتهيزها بكّل ما خيطر ،وفرح هبا أهلها ،قّدم
. دمهها مرض مل يعر  له سألطّباءح .. وعندما قاربت يوم زفافها.ب ال

بدل أن  ،. حىّت زّفت إىل قربها.ومل ميهلها  وى أيّام ، بباً وال دوسء
مّث  ،وهاجت سألحزسن بالناس أيّامًا عليها ،تـحز ّ  سلعروس إىل عرو ها

. ومضى ركبح سحلياة .بهاوتزّوج م  ن خ ط ،ونحسي خربحها ،نسيها سلناس
  :. أمل يقل سلشاعر سلع ريّب ق دمياً .بأهلها

 ه واملوتُ أدنى مِن شِرامِ نعلِ  كُلّ امرئٍ مُصبّحٌ يف أهله 
 ..يف طريقه إىل اجلامعة*  1

فت فّتح سألملح باملستقبل سملشرق يف  ،نال سلشهادة سلثانويّة بتفّوق
. .قاب قو نْي أو أدّن ،ة سملنالوأصبحت سألماّن قريب ،ن فس وسلديه

وس تأذن وسلدهح أن يأخذ  ،ومحل أور سقه ذست يوم مبّكرًس إىل سجلامعة
وبني  مدخلها وعمادة سلقبول وسلتسجيل  ،فاجلامعةح بعيدة ، ّيارته

وخا   ،. ولك ّن وسلده أدركته سلشفقة.مسري ة ربع  اعة على سألقدسم
ونزل أمام  ،. فركب  ّيارة عاّمة.! فلم يأذن له.عليه م ن حادث

لقد أصبح قريبًا م ن سألمل  ،مدخل سجلامعة يف سلشارع سملقابل
. وبينما يهّم بقطع سلشارع .وما هو إاّل أن يقطع سلشارع ،سملنشود

 ،فحملته على وسجهة زجاجها ،تطري كأهّنا سلريح سملدبرة ،فجأته  ّيارة
. .تنز  دماؤه م ن كّل جسده ،لتلقي به بعيدًس مخسة عشر مرتسً 
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! وه ل .! لقد خا  عليِه وسلده م ن  سلقدر.ليموت بعد حلظات قليلة
ر وتوسرى مع سلشاّب سلغّض  ،؟! لقد تبّخر سحللم.ينجي حذٌر م ن قد 
. ومضى سلناس يصنعون ألنفسهم م ن سألوهام .سإلهاب حتت سلرتسب
 ..ححلماً ورديّاً جديدسً 

 ..ها إ ّ لمو ًد إليته ومل يعودّع اوج*  3
متلٌ   ،م ن أطول م ن رأيت م ن سلرجال ،يف سلثالثني م ن سلعمر

قد وّ ع سهلل عليه يف كّل  ،ال يشكو مرضًا وال عّلة ،وقّوةشبابًا 
وعدد م ن  ،وسكتملت له مباهج سحلياِة بالزوجِة سحلسن اء ،شيء
وأّكدت  ، ينبعه يف جّدة ملصلحة جتاريّة له يف. خرج م ن بيت.سألوالد

فل ن يأيت عليه  ،. فأّكد هلا أنّه ل ن يتأّخر.له زوجته أاّل يتأّخر عليها
 ،. ومل يسر يف طريق سملدينة مخسني كيالً .سلظهر إاّل وهو يف جّدة

فوقف إىل جانب  ،حىّت شعر بثقٍل يف رأ ه ،سلفارهة سجلديدةبسّيارته 
وكان هذس آخر عهده م ن  ..وأ ند رأ ه إىل مقود  ّيارته ،سلطريق
وتغرّي وجه سحلياة مل ن  ... وبعد يومني أعيد إىل زوجته حمموالً .سلدنيا

 .  .. وسلبقاء هلل وحده.ترك بعده
 ..مات وهو مسرتخٍ على مكتبه*  4

ل ما يدخل مكتب ه إىل م ن أوّ  ،تنتهي أعدسدهمسملرسجعون له ال 
 ،هعليه لينجز له معاملت لحّ م ن يوإّن منهم  ،أن حتني  اعة سنصرسفه

. لقد كان .نصف  اعة أو أكثرسالنصرس  بعد  بهتولو تأّخر يف مك
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ومل  ،تعدهلا لّذةوخدمة سلناس هلا لّذة يف نفسه ال  ،جيد يف عمله
 ،ولو لدقائق ،وُيتجب دون سلناس ،يفّكر يومًا أن يغلق عليه مكتبه
لغ قد بيشعر باإلرهاق م ه سليو ولكنّ . .كشأن بعض زمالئه سملوّظفني

وأن ينتظروه  ،فلم جيد مناصًا م ن سالعتذسر مل ن يف مكتبه ،به سلغاية
وتوّ د يدْيه  ،. وأغلق سلباب ورسءهم.دقائق فقطعشر خارج سملكتب 
. وسْزدحم .. وطال سنتظار سلناس نصف  اعة أو أكثر.على مكت به

! " هل يعقل أن .عّجبفت   ،. ومّر سملدير.سملرسجعون أمام باب سملْكتب
وسزدسد . .؟! وحسب أنّه خارج مكتبه.يكون مكتب أيب  عيد مغلقاً 

وقد أغلق عليه سلباب منذ  ،إنّه دسخل سملكتب :عجبه عندما قيل له
ودفعه سلريب  ،! فارتابت نفسه ودخله سلشكّ .أكثر م ن نصف  اعة

ع رأ ه على . فوجده قد وض.أن ينظر إىل سلرجل م ن سلشّباك سخللفيّ 
. فطرق عليه سلشّباك .. فارتاب ملنظره وهيئته.مكتبه وكأنّه نائم

ولك ّن سلرجل  ،. وزسد يف سلطرق أكثر.. فلم يستجب لطرقه.بقّوة
. وشعر سملدير باحلنق عليِه هلذه .مصّر على عدم سالنتباه أو سملباالة

ومىت كان سملكتب . .. إنّه يغّط يف ن وم عميق.سلسابقة غري سملألوفة منه
. لريى سلناس أبا  عيد .وسقتححم سملكتب بعد  اعتني؟! .مكانًا للنوم
وقضى فيه عشري ن عاماً  ،وأحّبهسلذي ألفه  ،حلياة يف مكتبهقد ودّع س

 ..شطرسً م ن حياته
 . .ابهكان يلعب بني أتر*  5
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 ،. تتوّثب نفسه نشاطًا وحركة.فّوسز يف سلصّف سلرسبع سالبتدسئيّ 
. وعمد إىل غرفة .. وكعادته كّل يوم ألقى حمفظة كتبه.وحيويّة ومرحاً 

. فوقف أمام سملائدة حلظات ينظر أنوسع سملأكوالت سليت .سلطعام
 ،وكل هبدوء ،م ن دون طيش سجلس :. فقالت له وسلدته كعادهتا.فيها

ولك ّن فكره كان خارج سلبيت   ،فاللعب مع رفاقك ل ن يضيع عليك
وقد  ،. مّث كان بني رفاقه.فما هي إاّل حلظات ولقيمات ..كّله

. .. وترسكض سألوالد وتدسفعوس.وس تعّدوس للعب وسملرح ،جتّمعوس قبله
 ،وفّض سلكبري فيهم كما سعتادوس ذلك منازعاهتم ،وتشاكسوس وسختلفوس

. وما هي إاّل حلظات حىّت سصطدم فّوسز .وعادوس إىل سللعب م ن جديد
. وعبثاً .. فوقع على سألرض مغمًى عليه.اقه وجهًا لوجهببعض رف

. .. وظّنوه أّول سألمر أنّه يتصّنع ويكذب عليهم.حاول رفاقه إنعاشه
. وعندما .. فاضطّروس إىل إخبار أهله.ولكّنه كان فاقد سلوعي متاماً 

حضر أخوه سلكبري وجده قد فارق دسر  سللهو وسللعب إىل غري رجعٍة 
 . .إليها

 . .أمام خزانة أمواله*  6
فكانت كلمته  ،كان كثري م ن أصحابه يذّكرونه بفعل سخلري ّباله

" أّجلوس  :فسّماه بعض أصحابه ،! "." أّجلوس هذس سألمر :هلم دسئماً 
. . بقه بعضهم هبذه سلكلمة قبل أن يقوهلارّّبا و  ،! ".هذس سألمر

 ،عه أن يستجيب يوماً مل تطاو  اولكّنه. .حىّت س تحيا م ن نفسه
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ه  ّدت مننورّّبا . .يف وجه م ن وجوه سخلري ليقّدم شيئًا م ن ماله
ليربّر  ،ألعمال سخلري جيمع سلتربّعات  نا ّبهيفيشّكك  ،كلمات

 . .هسحجامه وتقاعوإ ،مساك يدهإ
ويغلق عليه  ،. أن خيلو بنفسه.دته منذ عشري ن  نةعاكان م ن و 

تح وإّّنا ليف ،ويؤّدي بعض حّق ربّه عليه ،هال ليذكر ربّ  ،باب غرفته
ويفّكر يف  ،ويعّد آخر ،فيقّلب شيئاً  ،ويتفّقد ثروسته ،موسلهخزسنة أ

أتربح سليوم أو  :سليت ُيتفظ هبا منذ  نني ،بعض أنوسع سألورسق سملالّية
. ال يكّل وال .. ورّّبا بقي يف خلوته تلك  اعات متوسصلة.؟.ختسر
 ! .ميلّ 

. وبني يديه تلك سألورسق سملالّية .ويف يوم م ن سأليّام وهو كذلك
. توّقف ذسهاًل أمام رقٍم .وسحلا بة يف يده يضرب ويقسم ،سلقدمية

. لقد كان سلرقم .. فأعاد سحلساب مرّة بعد مرّة.ظ ّن أنّه غري صحيح
. فخّر على تلك سألورسق .وسرتعشت يدسه ،. فازدسد ذهوله.صحيحاً 

 ؟!.. فماذس نفعته تلك سألموسل.. كان شهيد سملال أو قتيله.لّية ميتاً سملا
 ..نام ومل يستيقظ*  7

! .أن يفطر يف سلغد عند ولده عبد سهللقبل أن ينام حّدثته نفسه 
مّر على خمزن ولده  ،لصباح سلباكر. ويف س.فعقد سلعزم على ذلك

أن نفطر معًا فائتنا أريد  :وقال له ،فسّلم عليه ،فوجده مفتوحاً 
. فأىب عليه ولده إاّل أن .إىل هنا" رّب سل" خبز بالفول وقرص م ن 
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قاً اأطب جانب سلفول ىلإه تعّد هلم توزوج ،قريبفهو يذهبا إىل سلبيت 
. وسحتفت به زوجة ... فا تجاب لولدهب سلطعاميّ  ن طمأخرى 
فأحّلت عليه زوجة . .مّث بدس له أن ينام مكانه ،. وأفطروس مجيعاً .ولده
 ،. أن يتوّجه إىل غرفٍة بعيدة ع ن ضّجة سألوالد وأصوسهتم.ولده

 .!.ولم يستيقظ ،ونام نومته تلك. .فا تجاب هلا
" لن تمضي على هذه المزرعة  هلا..! مثيلمزرعة   *  8

وأجمل مزرعة في سوريّة  ،حّتى تكون أحسن مزرعة ،خمس سنوات
ّل ويف ك ،ماته مع مجيع أصحابه وزمالئهكانت هذه كل.! " .كّلها
. وكانت .ال يّدخر جهدسً وال ماالً  ،قضى وقته يف مزرعتهو . .منا بة

. وفّرط يف  بيل ذلك .حتتض ن منزاًل قد بلغ به سلف ّن سملعمارّي غايته
 ،ينام على سلتفكري فيها ،لقد كانت معشوقته م ن سلدنيا ،جبّل وسجباته

نذ ثالث  نوست ال يعر  أهله أنّه أعطاهم وم ،ويصحو على ذلك
كما يفعل كثري م ن   ،ويرّوح ع ن أنفسهم ،لريّفههم ،شيئًا م ن وقته

عندما  :. وكّلما ثارت عليه زوجته وأوالده كان يقول هلم.باءسآل
وتعّلل  ،بالصمت! فتعتصم زوجته .ّل شيءون كعة يكتكتمل سملزر 

أّن هذه سملزرعة  مرّ ألوسكّله . وسألنكى م ن ذلك  .نفسها باألماّن
سملعشوقة قد محلته على مّد يديه بل ذرسعيه إىل سحلرسم م ن سلرشوة 

. ورستبه سحملدود ال .! إهّنا تتطّلب منه سملال بغري حساب.وسالختالس
؟! وغاب كعادته يوم .فأّن له أن يفي ّبطالبها ،ات أ رتهقفنيفي ب
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ولك ّن غاب يوم سلسبت  ،سملزرعة. إنّه وال شّك يف .سجلمعة ع ن سلبيت
! فأخربوس .إنّه يف سلعمل :فقيل هلم ،وسّتصل زمالؤه بالبيت ،لهع ن عم

 ،. فدخلتها سلريبة لغيابه.زوجته أنّه مل ُيضر إىل عمله هذس سليوم
. فاّتصل هبا ليخربها أنّه وجده ملقًى على .فأر لت أخاها ليتفّقده

  ... كان ميتاً قبل أن يدخله.ةعر ز سمل سألرض أمام درجات منزله يف
أفما كان حريًّا بك أّيها سإلنسان أن تعري شيئًا م ن سهتمامك 

 ! .اهمنك ال مفّر لو ؟! .سآلخرة ملزرعة
 . .املتنافسات يف الطعام*  9

م ن منه ّن  :مع زميالهتا منذ أشهر وهي يف مبارسة شديدة
أربع  اعات يف  تستطيع أن تصنع أطباقًا م ن سلطعام أكثر خالل

. " لقد صنعت حنان .؟ وكانت هي وإحدسه ّن كفر ي رهان.سملطبخ
لبها هذس سأل بوع " هذس ما . والبّد أن أغ.يف سأل بوع  بعة أطباق

. فضحك م ن تفكريها .قبل أن خيرج لعمله ،باحقالته لزوجها يف سلص
وقبل أن  !.أ أل سهلل تعاىل أن يشغلك ّن ّبا ينفع :وقال هلا ،كعادته

 ،يرجع م ن عمله سّتصل بني  اعة وأخرى ثالث مرّست أو أربع
. ولكّنها مل تستجب للهاتف .هاتليطمئ ّن على جناح زوجته يف مهمّ 

" البّد أهّنا منهمكة يف سملطبخ إىل رأ ها فال تسمع  :يف كّل مرّة
ألهّنا تريد كسب سلوقت فال  ،. أو أهّنا تسمع وال تستجيب.سهلاتف
وهو يعّد يف نفسه كالماً  ،! " وعاد م ن عمله.تف سليومللهاوقت 
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" . .عملها أهّنا غارقة يف والشكّ . .إهّنا مرهقة حّقاً . .يدسعبها به
! " ودخل سلبيت فأحّس بالسكون .فألخّفف عنها ببعض سملدسعبات

 ،! ودخل غرفته وغرّي ثيابه.. ال حركة وال ِحسّ .سملخيف خيّيم عليه
. وعندما .نحنح بصوته كيال يفاج  زوجته بغري شعور منهاوخرج يت

وطبق  ،. وجدها يف أرض سملطبخ وسقعة على وجهها.دخل سملطبخ
 . .سلطعام بني يديها

. قبل أن تعّد أّي .لقد ماتت منذ سللحظات سألوىل م ن سلصباح
  !.طبق م ن سلطعام

 .!.كان يسمّ اهلجاء من خصمه *  21
س على  رسب سلدنيا وأوهامها قّصة قدمية سلتنافس بني سلنا

! وكم سنتهكت ألجلها .دماءم ن . كم أريقت يف  بيلها .متجّددة
! وكم زيّنت سلظلم .مل! وكم سقرت  سإلنسان م ن مظا.حرماتم ن 
مل يأخذ أحد منهما م ن نشب  ،! مّث مضى سملظلوم وظامله.للظامل

سلذي ال ختفى  ،سحلكم سلعدلإىل  لقد مضوس. .ًس وال قليالً سلدنيا كثري 
 ..وال يتجاوزه ظلم ظامل ،عليه خافية
ولك ّن بعضهم مل يعر  م ن  ،حمرتمني يف نظر سلناس أدباء كانوس

حىّت بلغ حّد سلكيد سلذي ال  ،سلتنافس . سشتّد بينهم.سألدب إاّل سمسه
وليتهم مل  ،سلعقالء ليصلحوس بينهم. فسعى بعض .يعرفه إاّل سلسفهاء

عنيدسً . .مغرورًس بنفسه أشّد سلغروروكان أحدهم  ،ومل جيمعوس ،سعوسي
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. فكان .يهذر بأقذع سلكالم وأمرّه ،قد أويت لسانًا  ليطاً  ،مشاكساً 
وفرح  ،ولكّنه س تجاب بعد طول سلتأيّب  ،يأىب سلصلح أو سللقاء

 ،أةهذس سللقاء  يجّدد عهود سلطفولة وسلنشف ،تبشر خريسً وس  ،سملصلح
أن  ،إن ُّت هذس سألمروعزم سملصلح . .سليت مجعت بينهم دهرًس طويالً 

 كلذ. و .سا سلنالس بنيتكون حديث سجمل ،مطعايصنع هلم حفلة 
 . .ئهماناس وأغنيرسة سل م ن و هإذ  ،رهعض مقدو ب

ونثر م ن  ،وتلّطف بالقول ،وسفتتح سملصلح سجمللس بأصحابه
 ،ما يرّقق سلقلوب ويصّفيها ،وسلودّ  وقصص سالعتذسر ،بديع سلشعر

. وس تأذن بعده بالقول ذلك سلعنيد .وخيلص سلنفوس ويزّكيها
 ،أخذ يهدر بأنوسع م ن سهلجاء سملقذع ،وعندما أذن له ،سملشاكس

. وعبثاً .به سلذي كان يهجرهجتاه صاح ،ملفحشوسلسباب سألديّب س
 ،وال يكّف لسانه ،ئرةوهو ال هتدأ له ثا ،حاول معه سلرجل سملصلح

. وصاحبه سلذي يحس بُّ فاغر .وكأنّه سملدفع سآلّل يهدر باحلمم وسلنار
! وهدأ حلظات ذلك .وكأنّه يف عامل آخر ال يسمع وال يعي ،فاه

 . .سلشِكس سلبِذيء
 :! لقد قال.كلمة وسحدةفسمع عندها سحلاضرون م ن صاحبه 

تل عمٍد ِكس سلبِذيء أنّه قاوحسبح ذلك سلش. .وفارق سحلياة !آه
هذه ه أندعوأّيهما أهون ؟ .! فهل ُيكم عليه سلقضاة بذلك.بلسانه

  ؟!.سلتافهةسلدنيا أم هذه سخلصومة 
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 ..والفساد اجتمعوا على اقمر*  22
 غريبسل و هلم سألممعت تجسد ق ،ءء سلسو أخالّ م ن  هطر 
 سغهمر ت فاوقت ألطاو  ،ةمتألت أجسادهم بالقّوة وسلعافيسو  ،باحس

سلتقت هبا مخر و  ،فوس سلفارغةنمخر سلسلثالث انت هذه كف ،وسمتّدت
. .وكأهّنا حلظات قليلة ،مهبمتّر  لةيسلطو  اليسللفكانت  ،لكئوسس

 همغرور مل اق ي نذلس ،ّولنيويتشابه هؤالء سآلخرون بأولئك سأل
  :و يغّّن ألصحابههو  ،سألفّاك

 حرام على هذي الديار مماتها 
 . .وحّق لها أن تطرب الدهَر والمدى

 ويا أّيها الناعي المذّكر إنّنا
  .(1)! .ويخطئنا الردىلدنيا ابنا تقوم 
 ،لهونيو وهم يأكلون  ،ما يظّنونيومًا فسجمللس يم هلوطاب 

. فشرِق أحدهم ببعض .وُيتسون ما حّرم سهلل عّز وجّل م ن سلشرسب
 ،وهم يعبثون ويضحكون ،فحاول أن يسعفه بعض أصحابه ،طعامه

فمات بني أيديهم وهم ال  ،وما علموس أّن أجله كان يرتّبص به
 ! .يصّدقون
 "  !ما بدّي أموت !" ما بدّي أموت*  21

                                                

 ؟!.؟! وماذس تكونون أّيها سلسفهاء سملخبولون.وم ن أنتم ( ـ1)
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تجاوز ولك ّن م ن يرسه ُيسبه ال ي ،كان يف سخلمسني م ن سلعمر
سلرتفيه وسلبعد ع ن أّي هّم قد عمال يف نفسه ملا أّن  ،سلثالثني
 . .سلقّوة هلما يف ذلك أثر وأّي أثرولعّل سلتظاهر بالشباب  ،اعملهم

ففاجأه سلدسء سخلبيث  ،وما دسمت سلقّوة وسلعافية لغريه لتدوم له
. وقّرر أوالده أن خيفوس عنه حقيقة .ينخر يف خّمه م ن حيث ال يدري

 إىليعود و  ،تزولوعكًة عارضة  رع ان م ا  له ال يرسه إالّ مّا جع ،مرضه
وترّدد إليه رفاق سلسوء وبائعات  ،ما كان عليه م ن سللهو وسجملون

. ووجد نفسه دوهنم .وهم ال يفتئون ُيّدثونه ببضاعة سلسوء ،سهلوى
فكان يتطّلب م ن أطّبائه سخلروج سلسريع م ن  ،أ ريسً أو أشبه بالسجني

وال  ،تدهور وتسوء يومًا بعد يوموهم يرون صّحته ت ،سملستشفى
ومتابعة  ،سإلشرس  عليهيعّللونه بضرورة  أهّنمإاّل  ،ون إخبارهيستطيع

 ،وكان يثور على أوالده بني سحلني وسآلخر ،نّوعةتملسطبّـّية سلتحاليل سل
فال ميلكون إاّل تعليله وتعليقه  ،يطالبهم أن خيرجوه م ن سملستشفى

دة ولك ّن سلعو  ،حىّت شار  سملوت وقاربه ،. وتدهورت صّحته.باألمل
. ودخل يف .إىل سلدنيا وهلوها وعبثه فيها ال تزسل تدسعب خوسطره

ه سلربرة أوالدوكان أحد  ،مرسحل سلغيبوبة سخلطرة ،مرسحل سملرض سألخرية
. فكان .بينما ختّلى عنه سلعاّق وم ن يشبه سلعاقّ  ،ريالزمه ليل هنا

م ن  اذس يريد أن يقّدم لنفسهوم ،تهعندما يصحو يذّكره ولده بوصيّ 
" ما بّدي  :ويقول له ،. فكان يغضب م ن ولده.أموسله وماليينه
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ووصل إىل سللحظات سألخرية م ن سلعمر  ما بّدي أموت! " !أموت
فكان ينظر إليه  ،ويذكرها أمامه ،ولده يذّكره بالشهادة برفقفأخذ 
" ونزعت  !ما بّدي أموت !ما بّدي أموت"  :ويقول له ،بغضب

  ." !ما بّدي أموت !" ما بّدي أموت :يقول منه سلروح وهو
 . .ميشي هبا مرحاً. . هث بسيّارته*  23

؟! إنّه مل جي ِن إاّل على .هماذس جىن سلبعيد ع ن ربّ  !هوسحزنا
 ! .نفسه

يدي ن قبل عسلب بويرع ،يسرةو نة ّيارته سجلديدة ميسعبث بيكان 
 ؟! .مّدكر هل م نف! .ثاهلاما أكثر أمو . .ةثكانت سلكار  حىّت  ،سلقريبني
كانت  ..هل رأيت أ فه ّم ن كان سحلديد أعّز عليه م ن نفسهو 

ويقول  ،وهو بني سحلياة وسملوت ،. وروحه تنزع.بشّدةجرسحه تنز  
 ؟ .ماذس جرى للسّيارة! .سلسّيارة! .سلسّيارة :مل ن يريد إ عافه

 !ني دسهيةسلسّيارة بستّ  :وقال له ،فثار عليه بعض م ن حوله
. .آه يا أّمي :ويئ نّ بأعلى صوته . فأخذ يصيح .بّنّ  اروحك أهّم ي

 عا  إاّل بعد أن تصل  ّيارة سإلومل  !سلسّيارة. .آه يا أّمي !سلسّيارة
ومل يتمّتع هبذه  !لقد فارق سحلياة !وهدأت نفسه ،سنقطع صوته
 ! .أيّامبضعة سلسّيارة  وى 

  ..مهقبوت يراملو ..راقصون  هون*  24
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بعد أن  ،كانت أمنيًة له أن يرقص يف عرس صديقه فرحًا به
ّلما رآه أعل ن له هذس سلوعد سلذي يرسه . وك.تأّخر زوسجه كّل هذه سملّدة

. إهّنم .ويف ليلة سلفرح كان كثري م ن سألصدقاء ال يهدءون. .ديناً عليه
. وسشتّد .نا بةمل ن وقف جبانبهم يف كّل م ،يظهرون فرحًا صادقاً 

و ط يف أبو خمتار وكان  ،وعلت أصوست سلغناء وسلفرح ،سلضجيج
. وفجأة .يقفز ع ن سألرض حبركات هبرت أنظار م ن حوله ،سحللقة

. ومل يدر كثري ّم ن حوله .ّبا فيهادنيا أو سل ،سألرضوقف ودسرت به 
قف . وو .ليها هي إاّل حلظات حىّت وقع مغشّيًا عوم. .لهما عرض 
وسقرتب منه طبيب كان أحد . .! وجتّمع سلناس عليه.سلرسقصون
ات . وما هي إاّل حلظ.وسقرتب م ن صدره ،. وجّس نبضه.سحلاضري ن

 ! .رجل قد ماتسلحىّت أعل ن للحاضري ن أّن 
 . .تسعىجاءهتم شجرة املوت ثمّ . .املينون املاجنون*  25

. فالعوسصف .سملدّمرةها قد أعلنت سلسماء يوماً م ن أيّام غضبها 
. وسألمطار تنهمر كأفوسه .كقطيع م ن سأل د سلغضاب  ،تز ر

وحتيلها إىل أهنار  ،متأل  يوهلا كّل جنبات سلطرق ،مضّخات سملياه
مّثت وليس . .سلناس أاّل يربحوس بيوهتم ّيةلّ حملسسإلذسعة رت ذّ وح. .جارية

بّه يف تلك تذّكر ر و  ،قد عاش  اعات ضعفهإاّل و م ن ذي عقل 
يسمع آخر أخبار تلك سلعاصفة  ،وسعتصم ّبنزله ،سلساعات سملخيفة

 . .. ومسريهتا سهلائجة.سلغضوب
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كانوس قد أعلنوس سلقيام   ،ولك ّن قومًا قد ولعت بالعبث نفو هم
 ،على قارعة سلطريق ،تهم سليت سرتضوهاحبفلة غناء صاخب على طريق

بثة ال تعر  إاّل سللهو لون مجعّية عاإهّنم يشكّ . .ويف سلساحات سلعاّمة
 . .وسألنصارسألعضاء وأن جتتذب إليها كّل يوٍم مزيدسً م ن  ،وسجملون

 ،ولك ّن هذس سليوم ال يسمح هلم أن ينّفذوس رغبتهم حيث يريدون
ليتحّدوس  ،فاقرتح عليهم زعيمهم أن يقيموس سحتفاهلم يف سهلوسء سلطلق

. .نبأ يسري حبديثه سلناسم ن أمرهم  وليكون ،ة بزعمهمسلطبيعغضبة 
 ،عوس حيث أرسدوسوجتمّ  ،وزّي ن هلم  وء أعماهلم ،وأعجبوس بالفكرة

. وس تظّلوس م ن سلريح .إىل ضاحية م ن ضوسحي باريسو اروس 
. وكان يوماً ال عاصم فيه م ن .وسألمطار بشجرة ضخمة وسرفة سلظالل

ت رياح و وهنم ز ر  وبينما هم يف هلوهم ،أمر سهلل إاّل م ن رحم
وكأهّنا نبتة  ،. فاقتلعت سلشجرة سليت تظّلهم.هائجةسلعاصفة ز رة 

ولو ثبتوس يف  ،ومحلتها فوق رءوس سلقوم ،صغرية يقتلعها طفل صغري
 ،ولكّنهم هاجوس وهربوس أمامها ،مكاهنم لكان بالؤها عليهم حمدودسً 

فكانت  ،عليهمفوقعت  ،وكأهّنم يريدون أن يكونوس يف مرماها
أغصاهنا ذست سلظالل سلوسرفة باألمس كأهّنا خمالب سلوحوش سلكا رة 

 ،وسلبقّية سفرت ها سملوت ،فما جنا منهم إاّل جريٌح كسري ،وأنياهبا
 . .وباءت بسوء سملصري

 !.  أاال أغنّي حتّى ينقطّ هذا النفسواهلل *  26
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ان مفتوناً بنفسه وك ،وشخصه فتنة أكرب ،ن صوته للناس فتنةكا
يف عمله ما وكّلما حّقق . .بل بصورة أكرب ،سلناس بهة على قدر فتن

وسب للشّر لك سلفتنة أبوكان ورسء ت ،نت سلفتنة به أكربسّميه إجنازسً كاي
وأصبح وهو يف  ،. حىّت هتالكت قوسه.وأدهى وأمرّ  ،ظمسلفساد أعو 

سألطّباء عليه ت كلمة سجتمع. و .وكأنّه قد جتاوز سلسّتني ،  ّن سألربعني
 ،ىب عليه غروره وكربياؤهفأ ..البّد له م ن سلتخفيف ع ن نفسهأن 

  أاال أغنّي حتّى ينقطّ هذا واهلل  :! وقال هلم.فتحّدى أطّباءه
جّلة ! ومضى يف .تبعةليس هلا م ن  ،وكان يظّنها كلمة! .النفس
ما تبّقى م ن كأس  وكأنّه يريد أن يغتنم ،ل متادى أكثرب. .سهلوى
 . .قربولو ّبثل سالنتحار أو هو إليه أ ،سلعمر

. .قبلهاكان ما ورسءها أ وأ مّا  ،ورّتب حفلة صاخبة الهبة
دعا كّل م ن و . .ما أغرى سلعاّمة حبضورها مو سلقبار كم ن  ا هل اودع

وأعّد لكّل  ،ه يريد أن يتحّدث بذكره سلركبانإنّ  ،خيطر له على بال
وبدأ بدسية أخذت ألباب  ،ووقف على خشبة سملسرح ،هأمر عّدت
. وصاح صوتًا كان .وهاج سلناس وماجوس ،وثىّن ّبثلها ،سحلاضري ن

وبّر  ،. لقد سنقطع نـ ف سحه.على سألرض ميتاً  ووقع ،سألخري يف حياته
 . .وميوت سملرء على ما عاش عليه ..سمهبق

 ..اجلوّال على أذنهاتف اهل* و 27
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 ،سلدنيا وأقعدها أن ميلك هاتفًا جّوساًل كما ميلك زمالؤه أقام
شرّي ن . ورأى أبوه أّن أهون سل.وترك سلبيت ،وهّدد أهله برتك سلدرس ة

ولكّنه ضّيع  ،وكان له ما أرسد ،. وملك سجلّوسل.طلبهلّي له أن ي
ر . وكان عندما يذكّ .أهله إاّل ملاماً وهجر سلبيت فلم يعد يرسه  ،تهدرس 

" . .إذس أردُّت مّّن شيئًا فاّتصلوس على سجلّوسل"  :بكالمه يقول ألهله
 ،على شاشة سجلّوسل فال يبال ّب ن سّتصلوكثريًس ما يرى رقم سلبيت 
لك بأّن سجلّوسل مل يك ن ويعتذر بعد ذ ،ولتك ن أّمه سملسكينة أو أبوه

 ! .بعيدسً عنهكان ! .. كان يف سلسّيارة.معه
فرّّبا جلس يف سلسّيارة  ،وسضطربت أحوسله ،طوسر  عدٍ غرّيت أوت
وعندما يدخل سلبيت ترسه  ،نزل  اعات وسجلّوسل على أذنهحتت سمل

ورّّبا متادى به سألمر  ،نايب سأللفاظ مع إخوته وأخوسته ،عصّي سملزسج
معه إاّل دعوسهتا ولكّنها ال تس ،ه ما تكرهفسمعت من ،تهإىل وسلد
 .  .ولو بكلمة ،نفر منه إخوته وحتاشوس سحلديث معهو . .سلصاحلة

وجاء سخلرب إىل أهله أّن له  ،وطال به سألمر على هذس سحلال
. .وأّن مّههم أن يصطادوس سلفتيات ع ن طريق هذس سجلّوسل ،رفاق  وء

ليل تاة جلريسهنم فهو يتحّدث معها مّث ّنا خرب آخر أنّه قد هوي ف
ن متادى بعد أولك ن  ،سخلرببلغه د سلفتاة عندما وثارت ثائرة وسل. .هنار

ويف  اعة متأّخرة م ن بعض سلليال . .سلطرفان فيما ال حتمد عقباه
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ففزع سلناس ينظرون م ن نوسفذ  ،مسع سلناس صوت طلقات ناريّة قريبة
 ،. كان وسلد سلفتاة يقتل  عدسً .ومنهم م ن خرج يستطلع سخلرب ،بيوهتم

ويبّثها غرسمه  ،جلّوسل على أذنه ُيّدث سلفتاةوس ،وهو يف  ّيارته
 ! .وأشجانه

ته لقد دفع حياته مث ن خيان؟ .جّوسلهه يف تفهل كانت  عاد
 !.ارهجل

 ..وسيفاً على املظلوم ،كان عوناً للظامل*  28
وكان عوناً  ،ودعا إىل سخلري ،ّر سإلنسان لو أمر بالقسطما ض

؟! أم يظ ّن أنّه ُيرم م ن .رزقه ينقص؟! أيظ ّن أّن .على سلعدل وسلفضل
ّر سإلنسان لو وما ض؟! .ه؟! أم يظ ّن أنّه يقّدم خريسً مل ن ول أمر .عمله

وال  ،أاّل ُيّب هلم إاّل ما ُيّب لنفسه وضع ميزسن سلتعامل مع سلناس
 ورضوسن سهلل يف ،؟! إذن لنال  عادة سلدنيا.يكره هلا ما يكره هلم إالّ 

  ..سآلخرة
 ،شكا للناس ظلم م ن فوقه ما مان عاماًل كثريسً بو  ليأكان 

 ،حىّت أصبح رئيسًا على سلعّمالوترّقى يف مهاّمه  ،وتقّلبت به سأليّام
لمه أكثر مّا  وأصبح م ن دونه يشكو ظ ،ويعاقب ويعفو ،يأمر وينهى

وترّقى يف مهاّمه حىّت أصبح معاوناً . .كان يشكو ظلم رء ائه
تّد على سلناس . فاش.ه أحد م ن سلبشر  وى سلرئيسليس فوق ،للرئيس

 ،فلم جيدوس أذناً صاغية ،ا سلناس أمرهم إىل سلرئيسوشك ،ظلمه وبغيه
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سشتكاه فكاد م ن  ،وبلغته شكوسهم ،ختّفف شيئاً م ن آالمهمأو رمحًة 
فكم  ،. فا تعان سلناس عليه بسهام سلسحر.حىّت فصله م ن عمله

ورماه إىل  ،يها تدعو على م ن ظلم زوجهام ن زوجة صابرة رفعت يد
ترى ولدها قد  ّدت يف  ،! وكم م ن أّم صاحلة.سلبطالة بال عمل

! وكم م ن شاّب  .وجهه سألبوسب بعدما فصله هذس سلظامل م ن عمله
فأخذ يبحث يف كّل  ،ففقد عمله ،كان يعّد عّدته ليحص ن نفسه

وعندما يطلب أحدهم  ، وجهه مّث ختتفيوفرص سلعمل تلوح يف ،سجّتاه
 . .لو كّنا نزّكيك لرتكناك عندنا :يقول له بكّل صلف ،منه تزكيةً 

عندما ال يعلم أّن هذه سلدنيا قّلب  ،وما أجهل سإلنسان وأغباه
! فبني عشّية وضحاها حّل سملرض جبسد سلظامل م ن حيث ال .بأهلها
ر على ذلك سجلسد سلذي كان يزأ ،وطرح يف سلفرسش يئ نّ  ،ُيتسب
 . .وجيعل سلوجوه عندما ترسه تكفهرّ  ،ويرعب سلعّمال ،ويهدر ،سلناس

مان يطلب تكاليف سلتدسوي أبو  ليرب أن أر ل سلعوكان أّول 
سلرئيس قد إّن  :فجاءه أحد سملوّظفني ليقول له ،وسلنوم يف سملستشفى

وما تفعل معي مئة  :. فقال.بدل سلتدسوي أمر بصر  مئة لاير لك
هذس  :؟! فقال له.؟ لقد صرفت حىّت سآلن أكثر م ن ثالثة آال  لاير.لاير

! وكانت تلك كلمته سليت يناطح سلناس هبا .ما تستحّق حسب سلنظام
 ،هوّظف نفسا هلذس سمل. قاهل.! بل وقبل أيّام م ن مرضه.يف كّل منا بة
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يا  :ف سليومفقال له سملوظّ ! .طلب منه تكاليف سلعالج لوسلدتهعندما 
 ! .كما تكيل تكتال  !أ تاذ

ًا علينا أن إّن حقّ  :ومجع بعض سملقرّبني منه سلعّمال وقال هلم
وهو يف حالة مرضّية  ،مان فقد نقل إىل سملستشفىنزور أبا  لي
فوجم سلقوم ومل ! .وزيارة سملريض فيها أجر عظيم ،ونفسّية صعبة
ه يذّكر سلناس د صاحب! وعا.دأحومضت أيّام ومل يزره  !يتكّلم أحد

يا  :فتجّرأ بعض سلعّمال وقال له ،وأخذ يستعطفهم بكلماته ،بزيارته
سلناس وليس م ن عادة  ،ك لنفسه صاحباً مل يرت مان أبا  ليإّن  !فالن

 ! .ونأن يزوروس م ن ال ُيبّ 
ومل ير تلك سأليّام سلصعبة يف حياته م ن  ،وطال مرضه وسشتدّ 

حوله أحد وليس  ،وغادر سلدنيا ،عه كلمة موس اةأو يسم ،ُيمل له سلودّ 
 ! .. وتنّفس خلق كثري سلصعدسء ملوته. وى بعض قرسبته

. فماذس .لقد أصابته دعوة سملظلومني :وكان كّل م ن عرفه يقول
 ؟! .؟! وماذس ت رك.أخذ م ن هذه سلدنيا

 . .باعت شرفها بكلمات أو دريهمات*  29
ا أو وإ أنشأت عالقات صدسقٍة كما  ،مهاليف غفلة م ن أهله 

ومتادت تلك سلعالقات م ْن  ،مّث تبعتها مع آخر ،ع شابّ متّدعي 
إىل لقاٍء على  ،حديث على سهلاتف إىل لقاٍء يف سلسوق وسحلديقة

. .حىّت سمتّد إىل  اعات ،مّث طال وطالكان  قصريًس   ،شاط  سلبحر
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الء سألصدقاء أن يكون مّث حاول هؤ  ،وكان سلرقيبح سلسائق سملرسقب
فال حاجة  ،أن تركب  ّيارة أحدهمفعرضوس عليها  ،سللقاء بغري رقيب
 إّنك ؟.ولك ن ما يكون سلعذر عند سألهل إن علموس !هلا إىل سلسائق

 يعود مثّ  ،م ن مركز سلتسّوق سللوسزم ميكنك إر ال سلسائق لشرسء بعض
.  .ت سحليلة أيّاماً ! وجنح.معه إىل سلبيت لتعودي ، اعة إليك بعد

 ،وسلكلمات سملعسولة ،كانت تعيش خالهلا مع سألحالم سلورديّة
وجدت . لقد .سألوفياء بس خاء !وينفق عليها هؤالء سلرفاق سألصدقاء

وأحّست بكياهنا خملوقًة ذست حرّيّة  ،كما كانت تقول هلم  ،ذسهتا معهم
مع  فهي ،يومكّل  ! وكانت تعود مع سلسائق إىل سلبيت.وكرسمةٍ 

حدرِّ ة يوماً 
 ،ويف مكتبة سجلامعة أحياناً  ،وعند رفيقاهتا يومًا آخر ،سمل

! ال أحد .ولك ن ما باهلا تتفّن ن باملالبس وسلزينات وأنوسع سلعطورست
ولك ّن . .! إاّل سلسائق.وال أحد يدري ،وال أحد يستشكل ،يسأل

ينما توّجهها تتوّجه أ ،سملرسفق أشبه بالدسبّة سلعجماء هذس سلسائق
وقْسطها م ن  ،! ال يهّمها إاّل أن ت نال قسطها م ن سلعلف.معك
 ،. ويف ليلة مل تشبه مثيالهتا.وحّظها م ن سالْ تجمام أحياناً  ،سلرسحة

 ،وأر لته إىل مركز بعيد للتسّوق ،ألقى هبا سلسائق على شاط  سلبحر
. .إىل سملكان نفسه ويعود بعد  اعتني ،بعض سملأكوالتليشرتي هلا 

 ،فعاد إىل أهلها ،! حىّت عيل صربه.وسنتظر وسنتظر ،عاد ومل جيدهاف
وطار صوسهبم إن كان هلم  !! فج ّن جنوهنم.ليخربهم ّبا حدث
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وس تنفرت قوى سألم ن للبحث يف   ،! وبّلغوس سألم ن ّبا جرى.صوسب
سلذئاب يف قد ولغ  ،وعثر عليها جّثة مّزقة بعد أيّام ،كّل مكان

! لقد باعت .للكالب سءر لعسيف وتركوها  ،مّث هنشوس حلمها ،عرضها
 ؟ .؟! وماذس جنت.فماذس كسبت ،شرفها بكلمات ودريهمات

 ..وبيياً وفساداً ،مأل األرض إمثاً وظلماً*  11
خرسباً  !يا سب ن آدم ن سلقلب  ذس كا س إ  ،ما ينفعك سلتصّنع للنا

 خرسب أتظ ّن زينة سلظاهر تغنيك ع ن عمرسن ؟!.وزرعح حقِلك يباباً 
س.سلباط ن س ينجيك عند رّب سلنا ّن خدسع سلنا ّن يف .؟! أو أ ؟! إ

ك وال يرضى أن يدخلها معك أقربح  ،حفرة سلقرب سليت تدخلها وحد 
إهّنا تقول  ،. إّن فيها لعربًة لك وموعظة.وأحّبك عنده ،سلناس إليك

        } :لْو عقلتكّل يوم لك   

            

  .مرمي {   

وسً ولعباً  ب هل  وسمتّد به  ،وضحكاً وهزالً  ،عر  سحلياة  أبو حطّا
ليتجّرأ أكثر على سلظلم  ،وتزّلفهم ونفاقهم ،سفتتانح سلناس وإعجاهبم

إلمث س م ن يقول له  ،وس يف سلنا حسنت "  :يف كّل موقففوجد  أ
وحسب  ،" فتمادى يف سلطْغيان وسلشرّ  !ْلتَ ! ونْعَم ما فع.وأصبت

. وس تمّرت به .حلقّ وأّن سلباطل يضارع س ،أّن سلزيف يغّن ع ن سلنصح
هذه سلصورة على  حلياة  منها ،س ما يستنكر  يف نفسه  مل يعد   ،حىّت 
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صورة  على وظ ّن سلناس كّلهم ،وسملنكر  معروفاً  ،أى سملعرو   منكرسً فر 
وأضمر سلشّر  ،كما  اءت أفعاله  بكّل سلناس هظنّ  فساء ،ما هو عليه
ألّيام .ألهّنم ال يستحّقون يف نظره  وسه ،هلم وأرسده . وتقّلبت به س

ال  ،وبضاعٌة رسئجة ،صعبة أنّه عملةٌ  ويرى ،وهو يست مر  سإلمث وسلبغي
. وبىن لنفسه م ن ورسء ذلك عّزسً م ن .ُيس ن سلتعامل هبما كّل إنسان

بوجب ،سألوهام ب كالسحا  رعاع . ومجع حوله م ن.ااًل م ن سلسرس
سلسّيد  ،. فهو سآلمر هلم سلناهي.سلناس سملنتفعني ما زسده عتّوسً وغرورسً 

وعلى أ وأ سحتمال بالدرهم  ،. وسآلخرون يأتون رغباً ورهباً .سملطاع
. لقد متادى به سلبغي حىّت .له باملرصاد كان  . ولك ّن سلقدر  .وسلدينار
؟! فاملال يف .. وأّي خطٍر فيما يفعل.تجارة بأنوسع سملخّدرستقّرر سل

وزيّنتها له  ،. ودخل  سملتاهة  .ويلنّي سلصالب ،نظره يذّلل له سلصِّعاب
وفيما  ،ما جىن م ن  رسب سألموسل ،وزسد عزم ه على سإلصرسر ،سلشر سهة
. .ُيصيها يعّدها وال ،وفرٍح باألموسل بني يديه ،يف  كرٍة ال يصحوهو 

 ،فأحاطوس به م ن كّل جانب ،إذ جاءه عدد ال يقّدر م ن رجال سألم ن
جمْلِرمني ألمر بل .وهو بني عصابة م ن أتباعه س . فلم يضطرب أّول س

ومهس يف إحدى  ،فاقرتب منه ،؟ فأشاروس إليهِ .أي ن  كِبريكم :هلمق ال  
لذي بني يدي . بل خذ هذس سملال س.ت م ن سملال" دونك ما شئ :أذنيه
! " فصرخ يف .ومل تسمع ،ركأّنك مل ت  ،وسمِض مع مجاعتك ،كّله

؟! .أتساومّن على أمانيت :سلقوّي سألمني ،وجهه ذلك سلرجل سلشهم
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م ال .أتشرتي ديّن وضمريي أّيها سلوغد حلرس موسلك س ّن أ هلل إ ؟! وس
حدة  ،. وصفعه على وجهه.تساوي عندي صفعة على وجهك وس

أل د سلغاضبوهو يز  جانب.ر كا جلند م ن كّل   ،. فأمسك به س
. وحجر .يث يأوي سجملرمونإىل حتيد وسق ،يعلو وجهه سلذّل وسهلوسن

. مّث حجزت أموسله إىل أن .  بأموسله أّول ما فعلسلقضاء على سلتصرّ 
كما أغرسه   ،إرسدتهوسعرت  سلرجل جبرسئمه ب. .يقضى يف أمره ما يقضى

عنه ء سلتخفيف  ميه رجا حىّت كان  ،حما معدودة  ٌم  اّل أّيا هي إ وما 
فكان مثله كمثل  ،لهسلقضاء سحلازم سإلعدسم له مع مصادرة مجيع أموس

ن رو           } :قا
  .سلقصص {         
 ..وخيطّط ويدبّر ،بينما كان ميكر بأهل احلقّ*  12

م ن مسح  :ويهّدد ويتوّعد ،وهو يرعد ويزبد ، ن مكتبهخرج م
؟! م ن مسح لكم بإطالق هؤالء .لكم بإطالق هؤالء سجملرمني

لو مسح لكم  :؟!  أعّلمهم وأعّلمكم در اً ل ن تنسوه مجيعاً .سجملرمني
تكونون  ! .تفعلوس شيئًا حىّت تسمعوس توجيهايتسلسّيد سلوزير فل ن 

! ... لوضعته معكم.. لو جاء.عّطل إرسديت.. ال أحد ي.م يامكاهن
 ! .تعرفون ما الو  !رّكمسال ي ام رتون مّّن 

قال هلم بعد أن  ،وسرتعدت فرسئص سلضّباط سلثالثة إاّل وسحدسً 
! .أنا رّبكم سألعلى"  :قبله فرعون قال :سطمأّن إىل بعده ع ن سملكتب
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. لو .سيه كّل ما قالوتن ،! ليلة  كر تعميه.سهلل أكرب منه وأجلّ " 
! وضحك وأضحك م ن .. إنّه أقّل م ن دجاجة جرباء.ترونه يف بيته

ولك ّن ضحكة زمالئه كانت فاترة يعبث هبا سخلو  م ن مجيع  ،معه
 ..أطرسفها

و اق بسرعة  ،وسمتطى صهوة  ّيارته ،ومضى سلطاغية سلصغري
ل سألفكار تنثاو  ،. وكان خيّطط.تدّل على مبلغ غضبه وتوّتره ،هوجاء

كيف يؤّدب هؤالء سلضّباط سلذي ن جتاوزوس   :عليه م ن كّل جانب
؟ هل يستطيع أحدهم أن .سلصرُيةتجيبوس لتعليماته ومل يس ،حّدهم

؟! وم ن سلوزير إنّه خيا  .فيمنعه م ن سالنتقام منهم ،يستنصر بالوزير
 ! .منه وُيسب له ألف حساب

شارع سلعاّم يزيد ع ن ثالثة كان سلطريق م ن مبىن إدسرته إىل سل
. وكانت  رعته فيه تزدسد  .ذو سجّتاه وسحد ،وهو طريق ضّيق ،أميال

كان   ،وبينما هو مست غر ق يف أفكاره و ورة غضبه ،كّلما سزدسد توتّره
وإذ بشاحنة  ،وهو بتلك سلسرعة سجملنونة ،قد قارب سلشارع سلعامّ 
ولكّنها مسرعة  ،ة ثقيلةقد سمتألتا حبمول ،تسحب ورسءها مقطورة

. وتأيت بني يديها  ّيارة سلعميد .اهمحل ب مع ال تتنا رعة 
. .وتسحق حديدها حتت قدميها ،فتعج ن حلمه حبديدها ،سلطاغية



 الغائب المنتظر )هاذم اللذات( 74

. يف حلظة م ن حلظات .خلرسفة طاغية صغري ،وتنتهي قّصة طويلة
  !.! وزسد يف عربة سلدهر أّن سللعنات تشّيعه كّلما ذكر.سلقدر

؟ لقد  .حتّدى ربّه بزعمه فكيف كانت عاقبته ،قأمحإنّه مغرور 
 ؟! .م ن مدّكرهل ف ،كتب سهلل عليه سملوت شّر ميتة

  :مات واملصحف بني يديه*  11
؟! إنّه سملؤم ن .وسملوت يفّر منه ،هل مسعتم ّب ن يطلب سملوت

. وهو يف فسحة م ن .يطلب سملوت يف مظاّن مرضاة سهلل وحمابّه
! .هيهات هلمو  ،تكما يفّر سلناس م ن سملو   ،فيفّر سملوت منه ،جلسأل

! ويأىب عليه .سملوت يف مظانّهلشيخ حممود يطلب منذ  بعني  نة وس
. وال نامت أعني .فنعم سحلارس سألجل ..وال يستجيب له ،تسملو 

وقد جتاوز سلتسعني م ن سلعمر هو أزهد ما  ،! وها هو سليوم.سجلبناء
؟ .! فإىل مىت يا ربّ .فيهتبدو أرغب ما تكون وهي  ، سحلياةيكون يف

. كان يقضي كّل يوم .م ن أنيس يف سحلياة  وى كتاب سهللومل يعد له 
. و اعات أخرى  .رهال ميّل م ن تالوته وتدبّ  ،ت أمام كتاب سهلل اعا

. .وال ينقطع عنه ،. إنّه يريد أن يذسكر سلعلم.كانت مع كتب سلعلم
! وصّلى سلفجر بعض .ه أن ُيشر مع أهل سلعلم يوم سلقيامةولعلّ 
مّث بدأ بتالوة سلقرآن  ،وتال ما سعتاد عليه م ن سألذكار وسألورسد ،سأليّام

. وصعدت سلروح .ووقف عند آخرها ،فتال  ورة يس ،م ن سملصحف
 ..إىل بارئها
 ! .هكذا مات جدّي*  13
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خ محّادة رمحه سهلل كيف  حّدثّن وسلدي رمحه سهلل ع ن جّدي سلشي
 ،مالزمة لوسلده يف مرضهإّن وسلدته حّدثته وكانت  :كانت وفاته فقال

وأخذ  ،فشّذب حليته ،أنّه قام إىل سملرآة صبيحة سليوم سلذي تويّف فيه
وقال لزوجته ضعي ثياب صالتك على رأ ك أال  ،م ن شاربه

وكانت  ،ريرهمّث جلس يف   ،تعلمون أّن سلضيو   يأتون بعد قليل
 ورة " سلناس " مسعته فعندما تلت  ،تمة سلقرآنزوجته تتلو عليه خ

 ... وفارق سحلياة.سهلل :يقول
 ؟ .كيف فارق شيخنا احلياة *  14

  ،فاجأ سملرض سلعضال أ تاذنا سلشيخ أمحد عّز سلدي ن سلبيانوّنّ 
لعافية وس وكان يف غاية سلصّحة  ،وحمّبيه أهله وتالمذته  كما فاجأ 
. .وهنا يتجّلى إميان سملؤم ن باهلل تعاىل ورضاه وتسليمه ،وسلنشاط

وسشتّدت عليه  ،فا تقبل سلشيخ ذلك بغاية سلتسليم وسلرضا ع ن ربّه
" لو يعلم أعدسؤه بآالمه لرمحوه  :وطأة سآلالم حىّت قال أطّباؤه

ومل يسمع منه شيء م ن سلشكوى  ،فصرب وسحتسب ،وأشفقوس عليه "
فقال لنا ومل ن كان يزوره م ن  تالمذته  ،وسختفى صوته ،سلضجرأو 

. " وكان رمحه ." إّن سهلل تعاىل يريد مّّن أاّل يسمع صويت أحد :وحمّبيه
. و افر به أبناؤه يف .سهلل يصرّب م ن جاء لزيارته م ن  تالمذته وحمّبيه

شيئاً  وقد سختفى صوته إالّ  ،مّث عاد إلينا ،رحلة عالج دسمت أ ابيع
 ،فما رأينا منه رمحه سهلل إاّل سلتسليم وسلرضا ع ن ربّه تعاىل ،يسريسً 

ومل يك ن م ن عادته  ،وهو صامت ال يتكّلم ،وس تقبل سلزسئري ن سحملّبني
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. فأملى على بعض أوالده .. فشّق سألمر عليه وعلى زسئريه.ذلك
  :لتقرأ على زسئريه أثناء زيارته ،سلكلمات سلتالية

ُيّب سلشيخ أن يتحّدث إليكم  ،   " 
فهو ُيّب أن  ،وتشّق عليه كثرة سلكالم ،بعد هذس سلغياب سلطويل

  :يسمعكم بعض ما ُيّب أن يتحّدث به إليكم
       } :قال سهلل تعاىلـ  1
             
  .الروم {      

وهو يف حال  ،جلهولأّن سإلنسان سلغفول س :وم ن حكمة ذلك
سلقّوة وسلصّحة وسلغىن إذس دعا سهلل تعاىل ال يكون دعاؤه م ن أعماق 

وسهلل . .وسألمل وسلفقر ،كما لو دعاه يف حال سلضعف وسلعّلة  ،سلقلب
وال تتحّقق سلعبوديّة سلصادقة إاّل  ،تعاىل خلق سإلنسان لعبوديّته
  !يا ربّ  !يا ربّ  :دبقول سلعب ،قلببالضرسعة وسلدعاء م ن أعماق سل
يرّد سلعبد يف شيخوخته وهرمه إىل  ،وسهلل تعاىل حكيم رحيم

ويف سحلديث  ،وعبوديّة حّقة ،فيلجأ إىل سهلل بضرسعٍة صادقة ،ضعفه
وم ن  ،فم ن رضي فله سلرضا ،إذس أحّب سهلل عبدًس سبتاله) :سلشريف

ال يرضى  ،ونعوذ باهلل م ن عبٍد أمحق  جاهل .( خط فله سلسخط
سلرءو   ،وهو سإلله سحلكيم سلكرمي ،فيما يقّدره ويقضيه ،ع ن ربّه
 ؟! .سلرحيم
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وسملالك يتصّر  يف ملكه  ،وبعد هذس كّله فالعبد ملك هللـ  7
سلذي مل  ،وهلذس بّشر  سهلل سلصابري ن ووعدهم باألجر سلوفري ،ّبا يشاء

{    .. } :قال تعاىل ،يبّشر به  وسهم
 ،سلزمر {        ..} ،بقرةال

وسحلّض عليه يف  ،وذكر سهلل سلصرب يف سلقرآن سلكرمي بني سألمر به
 . .أكثر م ن  ّتني مرّة

 ،م ن صالة وصيام وإنفاٍق وحجّ  ،مظاهر سلعبوديّة هلل كثريةـ  3
يتلّذذ  ،للنفس كّلها حظّ  هذه . ولك ن يف.رآن سلكرميوتالوة للق
. أّما سلبالء وسآلالم وسأل قام إذس نزلت .هوسلذسكر بذكر  ،دتهسملتعّبد بعبا

وإنّه يضرع إىل سهلل تعاىل  ،فال حّظ للنفس فيها ،بالعبد شديدة مؤملة
ورفعاً  ،وضرسعته هذه يف دقائق أكثر تطهريًس لنفسه ،يف كشف سلبالء

 . .يف درجاته م ن كثري صالة وصيام وحنو ذلك
 ،س عاش رسضيًا ع ن ربّه  بحانه وتعاىلإذس عر  سلعبد هذـ  2

  .وسللّذة وسألمل ،ة وسملرضوسلصحّ  ،ة وسلضعفوسلقوّ  ،يف سلفقر وسلغىن
  .نسأل سهلل تعاىل سلعفو وسلعافية يف سلدي ن وسلدنيا وسآلخرة "

 ،وكان طيلة مرضه ،د سلوفاةسلشيخ أمحوعندما حضرت شيخنا 
وجاء  .. سلنيّ  و  ّنة م ن  ن نأ ،ال يرتك أدبًا م ن آدسب سلشريعة

صلى  ،/ هـ1325يوم سجلمعة سلسابع عشر م ن ذي سحلجة م ن عام /
مث س تيقظ  ،مّث سضطجع ونام قليالً  ،سلشيخ صالة سلفجر ىف فرسشه
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 ،فوقف أهله وأوالده مذهولني ،مث جاءته حالة غريبة ،ضحًى وجلس
بصوت قوي  ،" !اهلل !" سهلل :إذ سنبعثت م ن دسخل جوفه كلمة

ال تسمع منه إال مهساً  ،وكان صوته خمتفيًا مدة مرضه ،مسموع
ّبثل هذس  ،فما زسل يكرر هذه سلكلمة سلعظيمة سجلليلة ،خفيفاً 
مث سنقطع  ،أكثر م ن نصف  اعة ،ويتحرك هبا صدره بقوة ،سلصوت

رمحه سهلل  .وفاضت روحه إىل بارئها ،و كنت أطرسفه ،صوته فجأة
فما  ،وهكذس يكرم سهلل تعاىل سلصاحلني م ن عباده ..جزل مثوبتهوأ

وكانت  ، لوكّية وقلبّية ،م ن أحوسل إميانّية ،عاشوس عليه يف حياهتم
ليقدموس  ،و ّر  عادهتم وطمأنينتهم ختتم به حياهتم ،عنوسن حياهتم

نسأل سهلل تعاىل أن يكرمنا  ،على رهّبم بأحس ن سألعمال وسألحوسل
  .وهو أكرم مسئول ،. إنّه مسيع  يب.ّبحض فضله وكرمه بذلك

 ..ساجداً يدعو ربّهمات *  15
ده منه . وألف أوال.اجدسً  ميوت كان كثريًس ما يدعو ربّه أن 

د سعتاد أن وكان ق. .هذه سلدعوة فلم تعد تسرتعي سهتمامهم
يضع مّث  ،ويصّلي ما تيّسر له ،يستيقظ قبل سلفجر بساعتني يتوّضأ

فإذس بقي  ،أمامه سملصحف يتلو ويدعو عند أكثر ما يتلو م ن سآليات
قام وتوّجه إىل سملسجد ليصّلي  ،تقريباً ألذسن سلفجر نصف  اعٍة 

 . .مثّ يعود إىل بيته ،يف سملسجد إىل شروق سلشمسوميكث  ،سلفجر
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وطلب  ،ولكّنه أيقظ سلعجوز ،ويف هذس سليوم س تيقظ كعادته
 ،! فدهشت لقوله وفوجئت.صل بأوالدها مجيعًا ليوّدعهممنها أن تتّ 

وأخذت  ،ولكّنها مل متلك أمام إصرسره  وى أن تستجيب له
وبدأت تّتصل بأوالدهم مجيعًا وتوقظهم على خرب مفاج   ،سهلاتف

. بينما أبو قائد توّضأ وأخذ .أّن وسلدهم يطلب منهم سحلضور إليه
د سلتسليم م ن كّل ركعتني كان يسأل وبع ،يصّلي ركعتني بعد ركعتني

ت سلضّجة . ويف  جود سلركعة سلثامنة كان.هل حضر سألوالده زوجت
. .حضر م ن أوالدهافخرجت سألّم ال تقبال م ن  ،متأل هبو سملنزل

 ،ميع إىل بيت سلوسلدسجلمّث دخل  ،وسنشغلت بالسالم عليهم دقائق
 ،فارتابت يف سألمر ،الته م ن سلسجود سليت كان عليهاته على حفرأ

. .وت قد  ك ن جسدهملبرد ست  اقه لتجد ومسّ  ،وسقرتبت منه
مات د لق! .ساجداً مات د لق"  :فصاحت بغري شعور منها

  .! ".ساجداً 

 . .بعد أيّام من توبته*  16
. فلم يدع .وسبتعد ع ن ربّه ،َأْسَرف َعَلى نفِسهكان شابًّا قد 

. ولك ّن فطرته مل تزل حتمل سلكثري م ن . وجلهبابًا م ن أبوسب سملآمث إالّ 
أو  اقت سلسعادة إىل  ، اقته سألقدسر إىل  عادته ،سلصفاء وسإلشرسق

يفّسر فيه بعض سلدعاة قول سهلل  ،. فا تمع إىل شريط مسجل.مسعه
         }  :تعاىل
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  .سلزمر {  

وأحّس باحلياء  ،ودمعت عيناه ،وخشعت هلل جوسرحه ،فرّق قلبه
ويلّج يف  ،كيف يعصي سهلل  ،م ن سهلل تعاىل ميلك عليه مشاعره

؟! .م ن فضل سهلل عليه وكرمهوكّل نعمة يتقّلب فيها هي  ،لعصيانس
" أقبل يا أخي على  :. وكان يف ختامه.ومسع سلشريط مّرة أخرى

إىل م ن هو أرحم بنا م ن  !أقبل إىل أرحم سلرسمحني !سلكرمي وال ترتّدد
هل أنت يف غىن ع ن نعمه ؟ هل  !وم ن سلناس أمجعني !آبائنا وأّمهاتنا

وتصّر على  ،يف غىن ع ن رمحته ؟ إن كنت تعصيه يف جرسءةأنت 
 :فقل له ّبثل جرسءتك على سملعاصي ،وال تبال هبذه سلنذر ،عصيانه

. وال تدع .وال حاجة ل برمحتك فخذها مّّن  ،ال حاجة ل بنعمك" 
ال يقول ذلك إاّل  ،أعوذ باهلل م ن سلشيطان سلرجيم" . .ل منها شيئاً 
      . وأنت يا أخي ّم ن .جاحد كافر
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لتكون  ،أقبل على سهلل. .       
. وإاّل فإّن سألجل إذس حّل بك يف ليل .فالتائب حبيب سهلل ،حبيب سهلل
فمّد يدك أخي وال  ،فال ينفعك عندئذ ندم وال سعتذسر ،أو هنار
م هحبّق ل فالرجا. .وك ن رجالً  ،وعاهد سهلل منذ هذه سللحظة ،ترتّدد
. .يغلبهم الو سلذي ن يغلبون سلشيطان  ،وفياء بالعهودسأل ،ءاسألتقي

أضعا  أضعا  ما   ةعتوسملة لذّ سلم ن و رتى يف لّذست سلدنيا سحلالل 
وبربكة سهلل عليك  ،حبّقهاألّنك  تأخذه ا  ،كنت ترسه يف لّذسهِتا سحملّرمة

 . " .فيها
وذرفت عيناه  ،قْلبه فتفّتحت هلا مسامع ،مسع هذه سلكلمات
. .ببدء حياة جديدة  عيدةفكانت إيذسنًا  ،سلدمحوع بغزسرة وحرسرة

مّث عزفت  ،دقصوأقبل على سهلل ب ،وحاً صتعاىل توبًة ن اب إىل سهللتف
 ضاحكاً  ومل ير  ،هناره نفسه ع ن سلدنيا فأ هر ليله وأظمأ 

أّن  ،ذر برفقر كان يعاتب يف ذلك كان يعتوعندما لتطوّ  ،مستبشرسً 
حىّت  ،. ومل يلبث  وى شهر وبضعة أيّام.سألمر خارج ع ن إرسدته

ختفيض حرسرته  فلم يستطيعوس ،سألطّباء بأمرها حار به مّحى نزلت
 ،وكانت صّحته تتدهور تدهورًس  ريعاً  ،بكّل ما أوتوس م ن علم وخربة

 ،ال تسمع منه إال كلمات سلرضا ع ن سهلل ،وهو صابر رسبط سجلأش
 ،مّث جاءه سألجل وسلقرآن سلكرمي بني يديه ،وسلتسليم لقضائه وقدره
     }  :وكانت آخر آية تالها
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مّث مال سلكتاب سلعزيز على  .سلرعد {    
 ..وأ لم سلروح إىل بارئه ،صدره

 . .ات لرماً ملبّياًم*  17
ا عزم ولكّنه عندم ،أو يشكو م ن عّلة ،مل يك ن يعر  مرضاً 

على سلسفر ألدسء فريضة سحلّج حرص على زيارة مجيع أقاربه 
وطلب م ن كّل م ن زسره أن يساحمه إن صدر منه أّي تقصري  ،ورمحه

 ،كأنّه مودّع  :وقلت ،فعجبت لكالمه ،. وكنت ّم ن زسرهم.يف حّقه
لعّلها كلمة يقوهلا   :وقلت يف نفسي ،ل أنّه رّّبا ال يعود إلينابل صرّح 

. ولكّنه وسحلّق .وال يقصدون ما ورسءها ،كما يقوهلا كثري م ن سلناس
 . .يقال كانت ذست هلجة صدق توحي ّبا ورسءها

ويف مّكة سملكّرمة قضى أربعة أيّام كان فيها يف غاية سألنس 
تظر وهو ين ،ضرورةأو ال يفارق سحلرم سلشريف إاّل حلاجة  ،لسعادةوس

وبينما كان يتوّضأ ضحى بعض  ،صربسلمع رفاقه يوم عرفة بفار  
. وقع ع ن كر ّي سلوضوء .ليذهب إىل سحلرم قبل  اعات ،سأليّام
. ودف ن يف .ت سلضّجةومل يشعر به أحد م ن رفاقه إاّل م ن صو  ،ميتاً 
ويبعث  ،بها له ّبّنه وكرمهولك ّن سهلل تعاىل كت ،وملّا يقِض فريضته ،مّكة

  ..ملّبياً  حمرماً يوم سلقيامة 
 . .يف طريقه إىل احلرم*  18



 83 د. عبد المجيد البيانوني

خرجنا ذست يوم م ن صالة سلعصر م ن باب  ،رةويف سملدينة سملنوّ 
 ،متلئًا صّحة وشباباً  ،فوجدنا رجاًل يف سلثالثني م ن سلعمر ،سلسالم
فحسبه سلناس  ،على مقربة م ن باب سلسالم ،دًس على سألرضمدّ 

. .ه وال نفسان ال حرسك فيولكّنه ك ،فبادروس إىل إنعاشه ،مغمًى عليه
. .وإىل حرم نبّيه  ،فعلمنا أّن سألجل قد حّل وهو مقبل على ربّه

 . .حبس ن سخلامتة ،فعسى أن تكون بشرى عاجلة
؟! .سهللإىل  حبّ أ وهناك ما هولك ن أليس  ،تة ُيّبها سهللميإهّنا 

ألدركه سألجل يف  ،و كان قد بّكر إىل سلصالة نصف  اعةل سيلأ
وم ن ميوت  ،فشّتان بني م ن يكون موته يف سلرحاب !حاب سملسجدر 

 . .ويف كّل خري !عند سلباب أو سألعتاب
 ..يف طريقه إىل املنرب*  19

ملا أمسع م ن ثناء سلناس  ،وأحّبه يف سهلل ،كنت أمسع به وال أعرفه
وملوسعظه  ،ه سلقبولثتب حلديكقد   ،وموسعظهوسنتفاعهم خبطبه  ،عليه
أنّه لمت عنه وما ع ،أصغر مّّن  ّناً  ،كان شابًّا نشيطاً . .تأثريسل

أما  :وجاءّن بعض سملصّلني يومًا يقول ل. .و عّلةمرضًا أيشكو 
 ؟! .وماله :؟ قلت. خطيب مسجد كذسمسعت خبرب
وكنت أريد سلصالة يف  ،تأّخر ع ن سخلطبة يوم سجلمعة :قال
وقد  ،فخرج جاره م ن سملسجد ،رومل يك ن م ن عادته سلتأخّ  ،مسجده

فوجده قد جلس  ،. فمشى يف طريق بيته.رآه خارجًا م ن بيته قبله
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 ،فظّنه يشكو صدسعاً  ، ه بني يديهأور  ،على درج عمارة يف طريقه
وخطبة  ،فوجده قد فارق سحلياة ،فحرّكه ،فكّلمه فلم جيبه بشيء
! وما أدري .ناسها للتمّك ن م ن عرضمل ي ،سجلمعة يف جيب ثوبه

 !؟ .أموسعظه للناس حّياً كانت أبلغ أم موعظته للناس ميتاً 
 . .كان يسعى يف الصلح بني اوجني * 31

يما ! وقد كانوس ف.! وما أقّل سملصلحني.ما أقّل سملروءة يف سلناس
ولكّنهم ل ن تنقطع . .وحلمة وجودها و دسها ،عماد سألّمةمضى 

ألّن سخلري فيها باٍق وماٍض إىل يوم  ،خيوطهم ع ن  تمعات سألّمة
 ..سلقيامة

 ،يستجيبوس لندسئها كّلما دعتهموتأىب سملروءة على أصحاهبا أاّل 
. وكان م ن أعّز م ن عرفت .أو بعدت سلشّقة ،مهما صعبت سملهّمة
 ،سخللوق سحليي سملهّذب ،هذس سلرجل سلوسدع ،م ن رجاهلا أبو صاح

مل ن طلب منه أّي شيء يف ليٍل أو  ،ال :سلذي ما عهد عنه أن قال
 ،فكانت حياهتم معه يف عنت ،. وألف منه أهله هذه سخلالئق.هنار

وكانوس ُياولون جهدهم أن ُيولوس بينه وبني بعض سملهمَّات وسألخبار 
ّل سحلظوظ وعلى أنفسهم أن يكون حّظهم منه أق ،إشفاقًا عليه

 !.لونولكّنهم عبثاً كانوس ُياو . .وأدناها
. وعندما  ألته .جاءهم مّرة على عجٍل فرّتب حمفظة  فره

! .نريد أن نصلح بني زوجني :؟ مل جيبها إالّ بقوله.إىل أي ن :زوجته
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ليمضي م ن حلب إىل محص  ،ومضى مسرعًا كانت سلسّيارة بانتظاره
 . .يسعى بني أ رتني مصلحاً 

سلركب  وسعتصم هذس ،وجاءت سألمطار يف سلطريق وسلسيول
ريثما  ،فتوّقفوس يف جانب سلطريق ،وكانوس مع صاحبنا ثالثة ،بسّيارته

حىّت س تحالت  ،. ولكّنها كانت تشتّد وتزدسد.هتدأ سألمطار وسلسيول
 ،مّث متادى سلسيل وسزدسد ،سألرض م ن حوهلم إىل ما يشبه سلنهر سجلاري

وسلتهم  ،بلّجتهوغمرها  ،وطغى عليها ،حىّت جر  سلسّيارة ّب ن فيها
قد تلّففوس  ،. وعحثر عليهم بعد أيّام موتى يف  ّيارهتم.م ن فيها

 ..ببطّانيات م ن شّدة سلربد
فرأى بعض أقاربه رجاًل  ،رفه وحمّبيهامعو  ،وسشتّد حزن أهله عليه

أنا  :فقال له !؟.ناليا فما لك  :فقال له ،م ن سلصاحلني يف سلنوم
وملاذس حتزنون عليه بعد ما رأى م ن  :ال لهفق ،حزي ن على أيب صاح

تقبله يف موته ثالثة لقد س  :؟! قال.وماذس رأى :؟! قال.سلعّز وسلكرسمة
؟ .غفر سهلل لهوّباذس  :! فقال له.رمهوأكْ وغفر سهلل له  ،وعشرون ملكاً 

 . .ّبروءته وخدمته للناس وقضاء حوسئجهم :قال له
 ! .بعدما تابت واستجابت*  32

وال تقف باإلنسان عند  ،ال تعدّ  ،فنت سلدنيا شعٌب وألوسنٌ 
. إهّنا ال تزسل تستدرجه يف دركاهتا حىّت تبلغ به طريق .حدّ 

 . .. إاّل أن يشاء سهلل له سخلري وسهلدسية.سلالعودة
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نشأت حنان يف سلغرب نشأة خمتلفًة كّل سالختال  ع ن أبويها 
سحلرّيّة بال حدود وال ت حياة وألف. .اسملتزّمتني يف نظره ،مللتزمنيس

ولكنها أنفْت حبكم فطرهتا ع ن أن تنزلق كما سنزلقت  ،ضوسبط
و ائر ما  ،أّما سحلجاب وسلصالة ،سألخريات م ن بّن جنسها وقومها

تشّدد سلذي ي ،رسه م ن ن افلة سلعملفقد كانت ت ،هميّيز سملسلم يف  لوك
 . .ه بعض سلناس كأبويها بدون مربّرفي

تيأس أبوها م ن سجلدسل  س حىّت  ،وحاورها أبوسها دون جدوى
فإذس رأت  ،. أّما أّمها فكانت ال تفتأ حتاورها يف كّل منا بة.معها

. .يف هدسيتهاطمعها لينًا قوي وإذس رأت منها  ،منها عنادًس تركتها
 . .مل يتغرّي ومل يتحّول ،ولك ّن  لوكها مل يزل كما كان

حمتقنتان  وعيناها أيّام سلصيف جاءت إىل سلبيت م ن ويف يوم
؟ .أّمها ما سلذي جرى هلا فعندما  ألتها ،سلبكاء بالدم م ن شّدة

وضّمتها إىل  ،! فتلّطفت هبا.أجهشت بالبكاء بصورة شديدة
ما سلذي  :. مّث أعادت عليها سلسؤسل.ومسحت ع  ن عينيها ،صدرها

؟ .! وكيف ماتت.يت  وزسن؟! لقد ماتت صديق.حبيبيت ياجرى لك 
 ،عنك يا بنّييت خّففي !.هي وصديقها توّن ،حبادث  ّيارة فظيع

س مصرْي كّل حيّ  ،سملوت البّد منه ولك ّن سلعاقل هو سلذي يفّكر  ،فهذ 
ومآله ؟! وقلص سلدمع  حاله عليهما سلذي  يكون  ؛فيما بْعد سملوت

؟ كّل .حالنا يكون عليه  وما سلذي :وقالت باهتمام ،حنان عيّن م ن
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. فإّما أن يكون  .على حسب عمله يف هذه سحلياة !إنسان يا بنّييت
؟ أمل أقل لك يا ..! وكيف.سلشقاء أهل أو م ن ،م ن أهل سلسعادة

ومل يرتكنا  ،سهلل تعاىل مل خيلقنا يف هذه سحلياة عبثاً  إنّ  :حنان دسئماً 
 ،ما قّدم سإلنسان ! فالبّد م ن سحلساب وسلسؤسل ع ن كلّ . دىً 

أل عنه بعد توحيد سوأهّم عمٍل ن. .وهناك ال ينفع ندم أو سعتذسر
 . .دتني هو سلصالةاوسلشه هلل تعاىلس

. .ّول مّرةٍ تسمعها ألفكأهّنا  ،ودسرت تلك سلكلمات برأس حنان
ودخلت  ،. مّث س تأذنت م ن وسلدهتا.بالصمت دقائقتصمت وسع

 . .غرفتها
بل  ،تهامل خترج م ن بي ،ال يطيب هلا طعام وال منام وبقيت أيّاماً 

 ،. وكثر سّتصال أصدقائها.مل تكد خترج م ن غرفتها سخلاّصة إاّل قليالً 
ولكّنها كانت تعتذر ع ن سحلديث مع أّي وسحد  ،وصديقاهتا عليها

. لقد .و لوك جديد ،. مّث خرجت ع ن عزلتها بفكر جديد.منهم
إنسانة ت وأصبح ،فتغيّـر ت حياهتا كّلها ،انت عليهقّررت سلتوب ة  مّا ك

فقّرر وسلدسها أن  ،. وجاءت أشهر سحلجّ .أخرى بكّل معىن سلكلمة
ا هذس سلعام فوسفقا بكّل  ،فطلبت منهما أن تكون يف صحبتهما ،ُيجَّ
 . .ترحيب ورغبة

فلم  ،ويف مّكة كانت  عادهتا برؤية سلكعبِة ال توصف وال تقّدر
 . .ربح سحلرم إالّ لنوم أو حاجٍة ضروريّةتك ن لت
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. ففي ليلٍة م ن سلليال .مّث حدث ما مل يك ن يف حسبان أحد
وهّب سلناس ف زِِعنْي على أصوست سلناس  ،شّب حرْيق يف سلسك ن

ذهب ضحّيتها عدد  ،وكانت كارثة إنسانّية مرّوعة ،ورسئحة سلدخان
 تأثرت هبا رمحة سهلل . وكان حّظ حنان أن س.م ن سحلّجاج سألبرسر

فكانت مع .  .وأحّبها إىل سهلل تعاىل ،وهي يف أقدس سلبقاع ،تعاىل
 . .حنسبهم كذلك بإذن سهلل ،هؤالء سلشهدسء

 . . لاضرتنيبني*  31
مل تل ن  ، تعاىل وجهادسً يف  بيل دينهسهللحياته دعوة إىل كانت 

ونصحه سألطّباء  ،ت قوسه. وكرب  ّنه وضعف.ومل تفرت له عزمية ،له قناة
. .فصّحته ال تسمح له ّبثل ما يقّدم م ن جهد ،هأن خيّفف ع ن نفس
. بل كان كّلما تقّدم به سلعمر .ه منذ شبابهت ري ولكّنه مل ُيد ع ن 

. .يقتضيه أن جيتهد أكثر يف سلعمل ،وجد نفسه يف  باق مع سألجل
ولكّنه كان . .لدينه قّدم سلكثريأنّه  ،يشهد له كّل م ن عرفهلقد كان 

مقّصرسً . إنّه يرى نفسه .وال بأقّل م ن ذلك ،ال يشهد نفسه ّبثل ذلك
؟! وهذس ما كان يدفعه إىل مزيٍد .سلناس عنهفكيف يغرّت بكالم  ،مفّرطاً 

 ..تضحيةم ن سلعطاء وسل
وأاّل  ،لقد آىل على نفسه أاّل يدعى إىل خري إاّل س تجاب له

. أوليس ذلك م ن حّق سلعلم .و ارع يف بذلهيطلب منه معرو  إاّل 
  ؟!.لبهوأبلى شبابه يف ط ،وقد وهب حياته له ،عليه
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  ،تعاىل وسلتدسرس هلمومهاتقيات سلدعوة إىل سهلل ويف مؤمتر م ن مل
ولكّنه محل نفسه  ،ووه ن جسده ،كان قبل سملؤمتر يشعر بضعف قوسه

سه حرص سإلخوة وس تحضر يف نف ،على سحلضور وسملشاركة محالً 
وعظمت  ،فقويت عزميته ،رهم لغيابهومدى تأثّ  ،سلقائمني على سملؤمتر

ويف  ،ما يشارك فيه إخوسنه سلعلماء وسلدعاةفحضر وأعّد  ،مهّته
بعض سألورسق بني و  ،عيهبني أصبلم حماضرة م ن سحملاضرست كان سلق

 يديه  . وبعد سحملاضرة جتّمع بني.يكتب فيها بعض مالحظاته ،يديه
ومعرّب  ،ومستفسٍر ع ن صّحته ،بني مسّلم عليه ،سملشاركنيكثري م ن 

 ،ليجلس يف مكتب لال رتسحةمّث س تأذن إخوسنه  ،ع ن مشاعره حنوه
. ويف سملكتب كان يستمع ألحد .رتكه بعض سلناسومع ذلك فلم ي
لم . وأ .ال إله إاّل سهلل :وقال ،فقطع كالم حمّدثه ،حمّدثيه باهتمام
 . .سلروح إىل بارئها

  !..ويف الطريق إىل بيت اهلل. .مات يف الصالة*  33
دّ  ويقطر  ،يتألأل وجهه بشرًس وصفاءً  ،شاّب طالب علم  ِح

ويا  ،إمام وخطيب مسجد ،حس ن سهليئة وسلسمت ،حديثه رّقة ولطفاً 
 ن وحس ،حديثه طيب يف ،ليت كثريًس م ن سخلطباء وسألئّمة كانوس مثله

ه ال ينقطع ع ن كان م ن برّه ّبشاخيه أنّ   ،ولطفه وذوقه ،معشره
 ع ن ذكر ال يفرت أّنه :سلعجب أمره وكان م ن ،وزيارهتم  السهم
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رى هل ت :وكثريًس ما  اءل إخوسنه وجلساءه ،سلشهادة يف كّل منا بة
 ؟! .يكرمنا سهلل تعاىل بالشهادة يف  بيله

وبدأ بزيارة سملدينة  ،سلفريضة هر سحلّج فعزم على أدسءوجاءت أش
 ،وسجّته إىل مّكة سملكّرمة ،وجته وأوالدهز ومعه  ،مّث أحرم باحلجّ  ،سملنّورة

ووقفت  ،وعلى مقربة م ن مّكة سملكّرمة نزل يصّلي صالة سملغرب
وسجتمع ورسءه ما ال يقّل ع ن  ، ّيارست أخرى للصالة مع سجلماعة

إذ جاءت  ّيارة مسرعًة  رعة لصالة سوبينما هم يف  ،مخسني محص لٍّ 
فمات  ،. فدعسته وهو قائم يصّلي.كأهّنا سلعاصفة سلع اتية  ،هائجة
 . .. وأصابت آخري ن كانوس ورسءه جبروٍح خمتلفة.حلظته م ن

 ،ويبعث يوم سلقيامة حمرمًا ملّبياً  ،ودف ن يف مّكة سملكّرمة حمرماً 
وحتّدث  ،! طاملا متّناها.وحنسب هذه سخلامتة شهادة يف  بيل سهلل

 . .نهاع
  :يف حلْظةٍ واحدة يُطوى كلّ شيء*  34

ويقف  ،تعّلق سملْشكالت سملستعصيات سلعالقة يف حْلظٍة وسحدة
وتؤّجل  ،وهتدأ سلنار سلثائرة ،وتنطف  سحلما ة سلالهبة ،سجلدل وسحلوسر
 . .سملوعوديوم سألمور إىل سل

يف سلعقد  ،حافظ للقرآن ،تقّي رزي ن ،شاّب وديع لطيف
يستعّد  كان ،جه ثالث  نوستسمل ميض على زو  ،سلثالث م ن سلعمر

وما مينعه م ن  ،ونفٍس هبيجة ،ال تقبال سملولود سلثاّن بآمال عريضة
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 ،وأنساً جة قد مأل أركان سلبيت هب ،؟! وطفله سألّول عبد سلرمح ن.ذلك
لء سألرض ذهبًا أو ما ال يعدهل ،وغمر أقطار سلنفس أماًل و عادة

 . .فضةً 
أصّر على زوجته أْن يشارك يف لقاء سألقارب وسألرحام يف 

أوىل م ن  ـكما قال هلا  ـ . فصلة سلرحم .س رتسحٍة خارج مدينة جحّدة
 ،كما أكل سآلخرون وزسدوس  ،. وحضر سلغدسء فأكل وزسد.سلنزهة وحدنا

؟ وصّلى .ينتظره . وهو ال يدري ماذس.وشارك يف كّل حديث ودعابة
وس تمع ما ألقي على مسعه ومسع سآلخري ن م ن  ،سلعصر مع سجلماعة

 ،محصِغي  سلسمع حاضر سلقلبـ يشهد سهلل ـ وكان خالهلا  ،موعظة
وتوّجه  ،مّث صّلى سملغرب مع سجلماعة ،مّث شارك بالرياضة بكرة سلطائرة

. .ر  سلسباحةإنّه ال يع :. وقال مل ن حوله.مع سلشباب إىل سملسبح
! ولكّنه بقي .ويعّلمهمر يه سألعلفحاول بعض سلشباب أن يهّون 

. وس تغرق .كشأِن أمثاله يف هذس سألمر  ،معتصمًا جببنه سلفطريّ 
. وسنتبه بعضهم بعد ربع  اعة فقط .سلشباب يف  باحتهم ولعبهم

. .فظّنه ألّول وهلة أنّه  ّباح ماهر ،. أ فل سملاء.لشخص يف سلقاع
يف  ،. لقد قضى صاحبنا غرقاً .. مّث ظهرت جلّية سألمر.يغوص ويعوم

 ،؟! إنّه سملوت يأيت بغتة.. وكيف.رًس بعشرعشال تبلغ  ،بركة ماء
 . .ويكون بأهون  بب
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كيــــف سختطفــــه   !وسحســــرتاه علــــى أنفســــنا :ق ــــال  أحــــد سحلاضــــري ن
ت ن سمليــــميكــــ ن أن يكــــو و ونلعــــب ؟! أال لهــــوحنــــ ن ن ،سملــــوت مــــ ن بيننــــا

 ،هكـذس ميكـ ن أن يـأيت   ،؟! نعـمْ .أحدنا ؟ أهكذس ميكـ ن أن يأتينـا سملـوت
. .فـــال حصـــانة ألحـــد مـــ ن سخللـــق عنـــه ،ورّبـــا يأتينـــا كمـــا جـــاء صـــاحبنا

ويّتعظــون   ،قبــل أن يحعت ــرب  هِبــم ،لــذي ن يعتــربونس؟ .عظــونسملتّ فــأي ن سلعقــالء 
   !.ن يكونوس عظة لغريهمل أقب

ينة أن كسملس هب م ن زوجتِ لط :ةلسوب ريغ فويحة * 35
 ّجبتع. ت.رةمعلس ءدسأل باذهه يريد سلألنّ  ،رة سلسفظجتّهز له حمف
بعيد ع ن  ،التهيف صهل استزوجها م علم أنّ ا تر ألهنّ مزوجته أّول سأل
ها مل كنّ ؟! ول.ةر سلعم بة ألدسءِ غفم ن أي ن أتته هذه سلر  ،سلتمّسك بدينه

 صحبهتليه أن ع تحلّ . وأ.سيتهدوه ىلاعتهلل ساً على قدرة ستبعد شيئت
 ر. فاعتذ.رسمسحلسهلل  يت بنه شوقاً إىلع قلّ تفهي ال  ،رحلةلهذه سيف 
ا أن تكون معه هووعد ،كاليف سلسفر وسإلقامةعلى ت تهقدر دم بعهلا 
 . .ةرة قادمف يف 

منه ت وطلب ،سقر وسلشفقة م ن سلف ،سلشوق موعدعته بدّ وو 
 م ن مانِ ر سحلو  ،ريسخل ذسهت ى فوسعل ناً ز حيتفّطر  قلبٍ  ن اء مدعسل
جها و مع ز  ديدةجة اس حبيفسلن هي متّّن و  ،اميّ ومضت سأل ..رألجس

وهي  ،يوم حوةضفوجئت و . .لة سملباركةحذه سلر هبعد أن يعود م ن 
آلخر س طر ى سلعل ناك ،رنّ ي فتباهلا تهايأعمال ببمشغولة 

 " ؟ .نفال ب نس نالفت هذس بي"  :..ط سجلّويّةو سخلط
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 ؟! .يدون منهر وماذس ت ،نعمـ 
 . .هت؟! نعم أنا زوج.هتزوج يوم ن يتكّلم معِ ـ 
ملفقودي ن م ن سة لمج  نمّن زوجك إ :لك أن نقول  ا ؤ فنيـ 
 عدبّطمت حت وسليت ،"بانكوك " .. " إىل ."م ن  جهةسلرحلة سملتّ 
 . .ةع اصف بنا إقالعه
 .  .عقولم ريغ مالك ذسه! .ةر سلعم سءدأل مسافرٌ زوجي   نّ ولكـ 

. ميكنـــك أن . ذلــكريات عنــدنا تقــول غــنــسلبيا"  !أخــيت ايــال ـ   
. .رةلتتأّكــــدي مــــ ن سلبيانــــات سملتــــوفّ  ،ملكتــــب سلــــرئيس للشــــركةسسجعــــي تر 
 .  .مقّدماً  كيفأعتذر إل ،كون معلومايت خمطئةترجو أن أو 

د لقـــ ..دهايــسهلــاتف مـــ ن  اعــة. و ـــقطت مسّ .بكــاءلبا فأجهشــتْ 
 مل ؟! ومل.دسوأر د قصــــ اع ربّــــه ّبــــد خــــ لهــــف ،اهلــــ القــــ اّبــــ تــــهزوجدع خــــ
ة سآلخــــــر  حةيضـــــفل بـــــدنيا قسلــــــ ة يفحفضـــــيسله      ذ  ســـــاب حســـــب ُي
 ؟!.يهاز وخ

  :نيد حعب بطخا * 36
 ليعجّ  أنليه عان لحّ يال زسي ملو  ..نني نذ م هوسخأّوج تز 

 أحس نعلى زوسج سل كاليفتم بقو ما ي م ن سملالع د مجفق ،جس و ز الب
ة فتا بوخط ،لبيسلس ذسه يفى ضفم؟! .ذنإتأخري سلم عال. ف.وجه
ت ناك  ،ياضر سل إىل قطريسليف . و .ضريايف سلقيم تأ رة   نماحلة ص
ة حفر سلها هي و  ،منية أخويهأقت قّ د حتق. ل.عميسجلتغمر  ةرحفسل
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 يهماتألخوي ن يف  ّيار كال س. وحديث  .هم فوق رءو  المهاعأ قختف
 ؟ .نو تك  يففرح كات سلتيبتر  ولح

ما هو خلفوه ،ّيارة أخيهما و علغبار يالبخوسن سأل  جو فو 
 ةعدّ  قلبتنو  ،ريقطلى سعلى وّ تتل ةار يّ لسس تخذأو  ،ةري سافة يسّب

طب اخلس ةخرجت جثّ وأ. .عد رحّي خاسض معر  يفأهّنا وك ،مرّست
 عمش يرغد سلع لن يؤمّ كاو  ،اً بخاطه تبي  نخرج م ..الصو سألة مّزق
م ن  جور ي اون مد ،ةيد سملنيّ  طفتهتخاف ،عمرسلة كشري مالحة سألفتا
 . .ّيةنمسأل

  :نخاداللها تار فقنلامن  تبهر * 37
وبيتها  ارهت أى ئمة علكانت قا ،ةدباة عقيّ ت ،ةصاحل ةأسمر 
ر هلا تيسّ ة ما طبخ إاّل بعد تالو ملس يفومًا يبدأ عملها ت مل ،خري قيامٍ 
 ،ضحى ن سلم اتعكة ر الصو  ،حبا صسل كارذ أ رسءةوق ،رآنقسلم ن 
أشعلت ما وعند ،اهلعم وسبتدأت ،خطبسملدخلت  ..ميو  دهتا كلّ اوكع
 ،امل تنتبه إليه سلقماش قدمية م نطعة ق هسر جو  إىل ناز كاغد سلقمو 

 ،ةيها بسرعفر ات سلنفشبّ  ،هاطرف قسحرت  نارلت حرسرة سسشتدّ فعندما 
خ باجّتاه بسملط  نمت ربهف ،اهلنار لصرة ساحم م ن اعلى نفسهت فخشي

. .ةفوجدهتا مقفل ،اعليلزل سنة سملفغر   نجها مو خرب ز لت ،سطحلس
وشعر  ،يفاً ثوسلنار تبعث م ن سملطبخ دخاناً ك ،لز نسمل ملّ   على يتقفب
وس ح. ففت.تغيثسمعوس صوهتا تسف ،فطرقوس سلباب ،سن بذلكري سجل
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قاً اتت سختنام د. لق.تهىنقد س شيءٍ  ان كلّ كفة وّ بقسلباب 
 . .دخانبال

 
  :ةم دار الكراىلإ امكرمن اإل * 38
غدق أد ق ،اً يافًا مضرميك  ،ست سخلري يفر مسارعًا مأبو عان ك

 نزليدما نع عته إالّ تال جيد م كانو  ،انبٍ ج كلّ  م ن السهلل عليه سمل
 تيلتمس رغباو  ،تفّن نويإكرسمه يف  دهتجيف ،تهحضيف بسالس
. . نا ميكمبأ رع  هلمها دّ قي مثّ  ،ضيفسليشعر  يث الم ن حضيف سل
وقد طال عهده  ،هئدقاصد أحسره أوز . .كانت عادته و ريتهلك  ت

رغبة صديقه أن بشعر  مثّ . .غدسءإىل سلسً م ن حبسه بدّ  دفلم جي ،هبلقائ
ه ل ا ال يدعّب ،فسارع إىل تلبية رغبته ،ةجدّ يف ر شاط  سلبحر و يز 
ًا تلك ع يك ن مسر مل ربحسلىل ه إقير طيف و . .ّددسلرت و أ  لالعتذسرالً  ا

 ذإ؟! .سلقدريف وجه . وهل يقف شيء .تنذر باخلطر يتسل ةسلسرع
فرّدها إىل  ،فيفارتطمت بالرص ،لامارته ذست سلشيّ ت به  حجن

وكان  ،حه إىل بارئهاو ر  ت. ففاض.هوبصديق هبفانقلبت  ،سليمني بقّوةٍ 
"  :طّباءسأل لاق. و .اً يّ مقض ا  موحت ،قوتاً و ًا مت حقّ و سمل عم عدو سمل
. . بابسأل ن ما تقولون م  أعر  ال :تو سمل لوقا ،خلّي "سزيف دن
".  

  :كهرباءملسة  * 39
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 ،بهصحام ن أ سً ددعلك ذب ثكما حدّ   ،لهأج ّس بدنوّ ُيكان 
 ،وبتت س الذفلما ،لا تقو مإن كنت صادقًا في :ضهمله بع الفق

 ،ية سلتوبةعدس نفسهة يف سلكلم ذهه؟! فحرّكت .بطاعة سهللم وتلتز 
ابه يث يغرّي  مل ،كعادته هملع م نندما سنتهى عو  ،بصدقعليها  مز عف
ه إىل سملسجد ل وتوجّ سسغت اإّنّ و . .تادةعسمل وههلة ذهب إىل  هر يل
لة دأ رحتفاب ،رياة سخلدعه دد سصطاجسسمل يفو . .ة سلعشاءالّدي صؤ لي
 . .ةبسإلناو هلل س ىلة إبوحياة سلتو  ،دسيةسهل

 أنّه كان ينفق عليهم بغري لشيء إالّ  ال ،ءه رفاق سلسو دوسفتق
هلل يف قلبه س رفكان نو  ،وحاول بعضهم إغرسءه ليعود إليهم ،بحسا
على ما كان ينفق م ن أموسله  ل. وحتوّ .ستو دغدغات سلشهم ن  مظأع
عاشوس و  ،ثار سلنعمةآهرت عليهم ظو  ،وء إىل زوجته وأوالدهسسل قرفا

فلم تقّدر  ،لومٌ ظ ارسإلنسان كفّ   نّ . ولك.هعيش ورغدلحة سو يف حبب
. .ساءماح بص نهتديّ   نمو  منهر مّ فكانت تتذ ،عمةنسل هته هذوجز 
سلذي ن كنت هلم   ،ءو د إىل رفاق سلسو أيسّرك أن أع :قول هلاي انكف

؟ فتسكت وال .ريخ كلّ   م ن مّّن  رومنيحموكنتم  ،بو كالبقرة سحلل
 ةرّ ه م. وآذته زوجتح .اهال تكّف ع ن أذيّت اهنّ . ولك.ه بشيءبجتي
 ،ني حني ال ينفعك سلندمم تند :ال هلفقا ،دسً يلساهنا إيذسًء شدب

 ! .. وما يوم ندمك ببعيد.نعمةلس ذههمني حر و ت
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ن مقباًل اكن  هر رمضاشويف . .خري على سً زدسد خري اف جّ وح
. .توبة وسإلنابةلسر . إنّه يف شه. ن أّي وقت مضىم أكثر هللسعلى 
فرأى يَّ سلتجار  ّلهحم ل. ودخ.وسإلحسان محةر وسل ،سخلري وسلربّ ر شه
  فيها ماسّ  نفكا ،هن ميسح  أ فأرسد ،لهافم ن أ ء ملاسّح سة يجسلثالّ 
  ..ارهظنتبا لألجس نفيفة كاخحدة سسة و لمفب ،هربائيّ ك  

جـــــاوز تالً ال يفـــــط يوالدأد أحــــ انكـــــ :رذكيــــ شـــــيءلبا سلشــــيءو 
 ،اءبــــديــــد يف مأخــــذ سلكهر سحلمــــ ن  سً ر ع مســــماوضــــ ،الً سلســــنتني إالّ قلــــي
وأدركتـه وهـو  ،دسرجلـفا ـوّد س ،خـذ نـارأخـرج مـ ن سملو  ،فضربته سلكهربـاء

 .  .د سهللمأذًى حب هومل يصب ،ذسملأخ يف سمارملوس ،يبكي
سلكهربـــاء عـــ ن أعجـــب مـــا  يف ّصـــنيسملخت   عـــاملنيلس دحـــأ تلو ـــأ
اء بــ ن سلكهر مــك كبــري ل ــح الصــكنــت أعمــل يف إ  " :فقــال ،هوقــع معــ

مســـــاعدي أن يقطـــــع عنـــــه  مـــــ نت بـــــوطل ،ولتـــــاً ف تّيـــــار ثالمثئـــــة و ـــــّتنيب
مطمـــــئ ّن إىل أنّـــــه  اوأنـــــ ،كت سلســـــلكســـــأمف قطعـــــه يففأخطـــــأ  ،تّيـــــارلس

 ،ســـّلمعـــ ن سل لـــّنمح اً تّن سلكهربـــاء مّســـاً غليظـــمّســـف. . ظـــّّن يفمقطـــوع 
 أكثـر يَّ ع لـوأغمـي  ،كنـت أقـف دونـه لسور سلذيسة خلف  بقوّ ّنوألقا
فقضــــى  سذ ن هــــمــــ أخــــفّ  ارّيــــمّســــه ت  نوأعــــر  مــــ :ال. قــــ.عةا ــــ  نمــــ

  .. ".لس سألجر م سحلاع. ون.عليه
  :رةيدة بغدر * 41
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بـاهى يت ه كـان  عـل أنّـا يفمّـأقـبح و  ،كّل قبيحل  ال سمليب يف  تمرأ س
ار بـكسلمـون ر سجمل ثيبحـعندما . و .هامنيي حتيس وال ،سيسةسخلفعاله أب
 ثهـــــسلال سذهـــــ الِ أمث ـــــمـــــ ن جيــــدون  بيـــــدهمة يصـــــخر أدسة ون يكـــــ  نّمــــع
شــــيٍء  يف ريفّكــــ الو  ،سٍ خبــــ بــــثم نٍ شــــرفه نســــانّيته و إيبيــــع مــــ ن رسءهــــم و 
 .  .وليك ن م ن بعده سلطوفان ،الِ م  لل تهمع هنشبا ى إو  

. .رشـــري ن ألـــف دوالعِ ب ادرغ ـــ ة قتـــلٍ علـــى صـــفقه عـــسالّتفــاق م وُتّ 
 ،ال يعــر  سمســه وال قضـــّيتههــو و  ،ةسجلرميــ نىل مكــاإ حّيتهضــ جر  ــتدسو 
ـــــ.هنتظـــــر ذي يسلـــــ ،بـــــريغ سلكلاملبإالّ بـــــّكـــــر في الو  ته بـــــدٍم حيّ . وغـــــدر بض 

. .رحـــ. وسنت. نمـــ بهـــر .. .اً د يـــومني أّن فالنـــعـــب ر سخلـــربح شـــنتس. و .بـــارد
 .  .سلقيامة مىل يو سلقضّية إ يتوطو  ،راهظق سليحقتلسكان و 

. بل .ضحكيوهو  ،تسّلم مكافأته ،ال صبيحة بعدهشّية يوم عو 
ل و ه حايتب إىل قطريلسويف . .لكذضحك كيدر ق. وسل.يرقص طرباً 

طيش فكره ورسء ع ولكّنه م ،ّياً بل شارعًا ترسخفد ،قطريسلر صاسخت
نتِبه  ي  ملو  ،بيته دخلم ن عفشّط بعيدسً  ،هتبعض منحنيايف  هافرحته ت
 ،ر أن يرتّجلمّث قرّ  ،قليالً  فتوّقف ،ارتهيّ  ى سلنار عل قى إطالعلإاّل 

 ،ت بههقد سشتبو  ،يّةر نّه يف منطقٍة عسكأ. الشّك .ْيهِ ويرفع ي د
. .كلمة وسحدةه  من رظنتي فلم ،شاوبيده رشّ  ،منه رجل ملّثم ّدمقتف
! .يبأل قاتخذها يا  :و يقول لهوه ،هجسد يف تر  رصاصافوأ
 ..امدةهجحثًّة  عفوق
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 ه بكلّ تجبرمي  رت عوس ،قاتللى سعلض بقي سلقل. أ.أيّام دوبع
. لقد ظّنه .ريقطشهر يف هذس سل منذ يهب. إنّه يرصد قاتل أ.جرسءة

 ..قاتل أبيه
  
   :حفرال نم أقوىاملوت  * 42
ـــخيـــه ال تو أ ستـــه بعـــر حر ف انـــتك منـــذ ه نفر طاقتـــتس ـــ دلقـــ ،فص 
أالّ  تدسعتــاقــد و  ،ت وسلدتــه حلالـهبـحــىّت عج ،رمــ ن عمـل إىل آخــأيّـام 

 .  .ةمرّ  عدة بلّحة مرّ سملبة الاّل باملطإ يتبللة دمخب قومي
ال  ،شــىّت  تيف خــدما سجتــهرّ بد ءيذهب وجيــيــكــان   سويــوم سلعــر 

 وجــــــــوه يفوكــــــــان سلفــــــــرح يــــــــتألأل  ،اسنــــــــ. وسجتمــــــــع سل.وال ميــــــــلّ  كــــــــلُّ ي
فقيــل  ،د. و ــأل سلوسلــد عــ ن أمحــ.سلشــفاهوسلبســمة ال تــربح  ،ضــري ناسحل
ق ميــــــأل يشــــــعر بالضــــــف ،اً بــــــو ــــــيعود قري ،جــــــةحالقــــــد أر ــــــلناه يف  :لــــــه

 .  .صدره
إىل  قيف سلطريو . .رهو رو ه زجي سلعرس بأهايف سنالومضى س

 ن عوقد تأّخرت كثريًس  ،كربىلارة سألخت سيّ رح كانت  فلسصالة 
 ،ّبالمة سلناس للتأّخرشعر يوكّل م ن فيها  ،سلناس متشي مسرعة
ذس ه :فقالت ،عيد أخاها مسرعًا على درّسجتهوحلظت سألخت م ن ب  

. وقريباً نفرح به .ماهذه سأليّ  سً كثري   بعتقد ل ،على دّرسجته دأخي أمح
ارٍع شىّت خرجت  ّيارة م ن ها ح. ومل تكد تكمل كالم.إن شاء سهلل

. .يدز ي وأ ارتمبه مسافة عشرة أ ألقتففضربت درّسجته  ،فرعيّ 
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 ،وسلدماء متأل وجهه ،هامدة أخاها جثّة ىرت ل ،تووقفت  ّيارة سألخ
. .. فأخذت تولول وتصيح.أ ه ن ر تسيل مو  ،  م ن أذنيه وأنفهنز وت

يك ن أمام سألخت أن  ومل ،هائول سلفىت سملضرّج بدمحوجتّمع سلناس 
 . .خرسآلا هيخأسجملتمعني يف عرس  لهاهلتبّلغ أ اع طريقهبتتا

 ،ءزيج سلنسااأه تو ص مسعتو  ،ندما سقرتبت م ن سلصالةوع
. فاختلطت سلولولة .وتت صوهتا بولولة سحلزن وسملعرف

؟! أم .زيجاأهي ولولة أم أه :ناس أّول سألمرسلّك ش. و .زيجاباأله
ندما س تطلعوس ع؟! و .ال تعر  كيف هتزج يف سلفرح ،هي سمرأة مغّفلة

    }. .ّول سلعرس إىل مأُتحت. و .توّقف سلفرح ربسخل
 رّ دهلل و  !.و بحان م ن قهر عباده باملوت .سلنجم {  
  :إذ يقول عّرةسملر شاع

 ّل ناِد كلبشري يف  سصوت بـس  لنعّي إذس قيـسيه صوت بوش
   :فهت حىل  إردست* م 41
 ن مـــعـــر  يال  ،بـــرسءة سلفطـــرةة و  سلســـذسجىلرب إأقـــ ،جاهـــل غـــرّ 

اذس فمــــ ،ضــــاريةسلوحــــوش ب سلنيــــاأ بــــنيلقــــي بــــه أ ،اً ئشــــي اون سلــــدنيشــــئ
 يفسلناشـ   ذلـك سلشـابّ  ،سمـزر يـة اهنِ ّصـة قتصـار خباا هّنـ؟! إ.هل جىر ي

اه  سجلـبيل إىلسـسل ه أنّ لوسلديـ  نيّـزح  ،لثرسءسوتر  سلغىن و  ،أعطا  سلنعمة
هــو و  ،ة ـإلكمـال سلدرس ،ِدهم إىل بـالد سلغـرب ـال ولـ ر إيف جملـد هـو سو 

 ،ءو ســــسل قفــــه رفــــاقّ تل نــــاكه. و .عــــودلسطــــرّي  ،ل غــــّض سإلهــــابز مل يــــ
ة يف فــو عر م غنيّــةٍ  مــ ن طبقــةٍ  هأنّــاّصــة وخب ،طوس بــه مــ ن كــّل جانــبحــاوأ
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وعّرفــــوه علـــى مــــا ال  ،وسلفســـاد رّ ب سلشـــسفا ـــتدرجوه إىل أبــــو  ،تمـــعجملس
امــــة قإق يف وتعّمــــ ،بغــــري حســــابيهم لــــنفــــق عي. فأخــــذ .خــــري لــــه فيــــه

 قمشـــف بـــني ،اسنـــسل ثحــدي حصـــبأ ىّت حـــ ،ىو سهلــ تنـــاقــات مـــع بالع
 يــــبقإذ ال ر  ،نــــهو و  وههلــــ ىلدرس ــــته إ  نعــــ  ر . وسنصــــ.طبوغــــا يـــهلع
 .  .ال حسيبو ليه ع

 ة سلــــــيتشــــــقّ ل سيفجــــــد ميتــــــاً و ه أنّــــــه ىل وسلديــــــإ ربخلــــــأة جــــــاء سجــــــفو 
بفـتح ب لـطاو  ،وطـار سألب إىل تلـك سلـديار ،هدين وسلو . فج ّن جن.كنهاسي

د بعـد حـني ّكـأتو  ،اهجـو اٍل م  نما يستطيع موس تعمل  ،ئيّ احتقيق جن
سلندسمـة مـ ن  أخـفّ وتـه زن علـى محلـكـان س! و .اً مسموم اتم بّ أّن سلشا
 ؟! .سلندسمة زن أوحلفع سل نفه. .اله إر على 
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امة قس ـت  نمـ هعلي هوّبا  جبتعوأ ،ةارة طويلزي بتملكزسرّن يف س

هــــذس يف  ةً ر لــــًة نــــادعمصــــبح أا مّــــ ،احصــــم ن تــــه مــــاف مــــاهم ،سقفـــهو م يف
. .أوالدنــا لجــمــ ن أى ونتعــب قنشــ ن " حنــ :قــال ل اان مّــكــ. و .عصــرلس
 ،مللنظـــــــاف الأو خمــــــ وٍ  ــــــبيل ملتـــــــ يّ ك ألأ ـــــــأن ى ضــــــر ال أنّــــــّن كول
 ،لطـاّليبّ سشـد ر علـّي سمل ليـومني دخـ د. " وبع.مهل صلحةمّي ق أقيحتل
؟ .ّنعــــمر تا ـــ يّ أو  :قلـــت !لـــد  ـــامرسكم بو ر أجـــسهلل م ظـــأع :ال لقـــو 
؟ .سذملـــاو  :لاقـــ! " .لطـــانغأنـــت "  :ت! قلـــ.امروعـــمر ا ـــ دلـــسو  :لقـــا

ة محــإىل ر  تــويفّ ارحــة بوسل :القــ! .هنــا دينــكــان ع  سمــأّول ه أنّــأل :قلــت
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عـــد بن يشـــرب سلشـــاي ه أعادتـــ ن مـــ ناكـــ :لاقـــ؟ .فوكيـــ :قلـــت! .سهلل
 ،س مّتكـ  يف  لسـهلوهـو جـا ،لشـاياوجته بز  هعلي تفدخل ،سلعصر
 عليــه خلــتدعة ا. وبعـد نصــف  ــ.لــه كــأس سلشــاي وخرجــت توصـبّ 
 ىلهــــو شــــاخص سلبصــــر إو  ،وجدتــــه رسفــــع سلــــرأس علــــى مســــند  لســــهف
 !.منها قطرة بر مل يش ،يكما ه  ي. وكأس سلشا.اءمسلس

   :املوت ح* شب 44
متجـر  يفل مـعلدأ سبـ ،شـاطاً نو  ّوةً قـمتلـٌ   ،رل سلعمـتبـقم يف بّ شا
فأقبــل  ،ةضــهلــا سلعرياوآم ،سلورديّــة ادنيا بأحالمهــسلــه يــعل بلــتقأف ،وسلــده
 انوكــ ،هة لبدنــحــعــر  رسيل اً عــر  تعبــال ي نفكــا ،شــبابسلم نهبــ هــايعل
 ،يـــــانحسألعـــــض رض بميـــــلـــــه هأمـــــ ن دسً حـــــو أأوسلـــــده أى س ر ذإ جـــــبعي
لـــة بـــرد ز بنة مـــرّ  ضمـــر و ! .اسنـــلسء ؤالرض هـــميـــكيـــف   :ســـهفنيف  لو يقـــو 

 أنّ   نّ ظــــأ :هلــــ لاقــــعــــاده وسلــــده  دمانــــفع ،امــــاً يّ فــــرسش أسلم ز فلــــ ،ةشــــديد
مرضـك  :لـهل اوقـ ،فيـه لءلده ّبـك وس! فضح.سملوتمرض  وه يمرض
 :هلـ قـال! ف.بـه سملـريض شـرعاً  دايعـال  إنّـه مـرض ،ركـابرض سألمـ ّنبيا 
. .بـل ُيـيط يب ،قـرتب مـّّن سملـوت ي حشـب أنّ ّس أحـ !أيب  يـاّّن أ مـز ال هت

 .  .ا بّنّ يصاحب وهم  تأن :له القو  ،رثأك سلدهو فضحك 
 هنــقييدسد ز فــا ،بتشخيصــه سألطبّــاء روحــا ،ماضــه بعــد أيّــر وسشــتّد م

ه أنّــ اً ينــقدسد ييــز  شــابّ سلو  ،يــومبعــد  اً ومــيرض ه سملــبــى ادمتــ. و .ولا يقــّبــ
 ،دمسلــن طار ســب مــريض هنّــء أاطّبــسأل فسكتشــ مثّ . .وتملــسمــرض  يضر مــ
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ا مـــ ذلبــو  ،تــهوسدسم يفده سلــهـــد و وسجت. .ّدمــةقلــة متحمر يف وأّن سملــرض 
ل مـ ن سال تسـالم اه حـتـ. وجاء.ىن جدو و ولك ن د ،لهما  نمطيع تيس
ألّن بعــض سملشــايخ بّشــره  ،فوصــال تسهلل عــ ن رضــا لوس ،اىلعــ تهللمــر سأل

 .  .بأّن م ن ميوت هبذس سملرض هو م ن سلشهدسء بإذن سهلل
 لّ ولكــ. .ةظــر تنة سملانــت سلنهايــكىّت  حــ ،رضسملــبــه ى مــادتل يز يــمل و 

 .  . ن سلشباب سآلفلعافل غباب سلشلس. فويح .بجل كتاأ
   !رسكض إىل سهلل*  45

يـــتألأل  ،حســـ ن سهليئــة ،رةو ل سلصــيـــمج ،هللة سعــاط يف  ناشـــ شــابّ 
 ،جلـدّ س إالّ يعـر   اليِـي  ح ،بذّ لوق مهـخ ،ميانوسإلة طاعور سلجهه بنو 

 ،يقلــمــ ن  ببتــهحفأ امــاً أيّ  رسلفجــ الةيف صــ تــهرأي. .هوسالشــتغال ّبــا يعنيــ
ء فالشــي !بال عجــ :ت. فقلـ.نالفــ يــبه قر إنّـ :ل ليــقه فعنــألت سـف
 :بـه فقـال لريقه فسألت عنـ ،ةدّ م هت سفتقدمثّ . .غربتيسال  عدنهم  نم
 ،اً أقصـــد فالنــــ ؟! أنــــا.س تقـــولذومــــا :ت. قلـــ.سً دشــــهي هحنســـب ،ه سهللمحـــر 
. لقـــد .تقصـــد  نمـــقـــد عرفـــت  :فقـــال ل ،أعـــّدد لـــه أوصـــافه أخــذت و 

وصــل عنـدما و  ،لـه تفأذنــ ،سـتانكطاجا  زيــارة أخوسلـه يفلن أّمـه ذس ـتأ
ة ســـــتأذهنا بغايـــــي ـــــل ر أ ،سلشيشـــــان بـــــالد هـــــاد يفجلوقـــــام س ، هنـــــاكىلإ

 ت  ــــوقح مــــفقــــد قا ،ناشــــيسنــــه يف سلشو اهــــد مــــع إخجيأن  وسلــــربّ  بسألد
  :لتئنــــدما  ــــعو  ،ةصــــاحل رأةمــــكانــــت سو  ،هت لــــأذنــــف. .نــــاكهاد هــــسجل

جهــاده  نّ  أنييقــ علــى " أنــا :ت؟! قالــ.وهــو وحيــدك ،هكيـف أذنــت لــ
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مــ ن أمـــٍر  عــهنأم فيــ. فك.رهمــزيــد يف عيده ال و وأّن قعــ ،أجلــه قــّدميال 
 ،هبـار عنـخوشـّحت سأل ،ومضـى يف  ـبيله ،؟! ".هبّـر  ةضـايطلب به مر 

 .  .أخباره  نمء يش نا نصل إىلعلّ شان لينتتّبع أخبار سلشأصبحنا و 
ى علـــى ضــق بّ سلشـــا نّ أ :اً بيكـــ ن مســتغر  مل يسلــذ  جاءنــا سخلـــربمثّ 

وأنّـه   ،هّمـبر ـالة تعزيـٍة وموس ـاٍة ألرب خلـ. وتأّكـد س.دسً يسلشيشان شه ضأر 
 ، ــالمه هيبّلغــوس أّمــ نووّصــى مــ ن معــه أ ،س تشــهادهم ماً يــو ئصــا ناكــ

  نو عــفــسلعو  ،س منهــا سلــدعاء لــهو ويطلبــ ،وسالحتســاب صــربلاويوصــوها ب
   ..هصري تق

. .يت ميـوت الـ وتـة  املختيـار  ا حسـن د أقـ ل !هرّدهلل و ،رمحه اهلل)
   .(..صدقهاهلل ن صدق مو

   :ملوتاكر س ذين مل*  46
 بٍّ ومـر  ،هتطر فبم لّ مع ،عمرلسم ن سلعقد سلرسبع يف  ،صدوق يقصد

 ،رويـــذكّ  من يعلّــأميـــّر بــه  لـــس دون أن  كــ نميال  ،سلـــهو أق لقبــوسلــه حبأ
ه فــأعر  ،لــقِ سخلسـ ن حاس و النــب فــقر لسالّ إ عنـه  يعــر مل و  ،ويوّجــه وينصـح

 حيــرب وت ال سملــ ركــذ ان كــو  . .ة ــني ن مــ ن عشـر ثــر كأذ منــالل ذه سخلــهبـ
ر ثـذس تكاملـ :ئل مـ ن قبـل بعـض حمّبيـه ـ. وعنـدما . لـس كـلّ  يفنه الس

. .أوقــظ قلــيأن فأحــّب  ،مــ ن أهــل سلغفلــة ّننّــأل :قــالت و سملــمــ ن ذكــر 
 قبــلولــه ز مســتعّدسً لن ونكــأ أن. فأريــد .ةسملــوت  ــيأتيّن فجــأأن  روأشــع
 .  .لهو نز 
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 ،يـــهبّ وسنـــه وحمخد إحـــأة زيـــار لي حض سلضـــوسعـــب ىل ن حلـــب إمـــ جخـــر 
ــــهفقالــــت . .عــــهئدسو تضــــيع ال  سلــــذي كم سهللدع ــــتو أ :وجتــــهز ل لقــــاو   :ل
هـــل و  :كهـــو يضـــحو  ةّول مـــرّ هلـــا أل قـــال؟ ف.سهلل ءاشـــعود إن ىت  ـــتومــ
سلســـّيارة يف  ثريـــق حـــدطلس يف. و .؟ سألمـــر هلل.ودعمـــىت  ـــي حـــدأ ييــدر 
  . .}. .معــهمـ ن كـان لم  ـو  ، ــاعته يف يفّ وتـو  ،هبـت بـلقفانلـل خ

         . . 
   .آل عمرسن {

   :ورزائر وشفي املزت الما*  47
 ،وأصــــفاهم سلعمــــلمــــالء ز أخلــــص   نانــــا مــــك ،دودسنو صــــديقان 

 لوخــال ،ستشــفىملسىل إ لقــفن ،طــريخقلــب ىف سلدسء مها بــصــيب أحــدأ
ه تــحيا إنّ الّ فـإو  ،سلقلــب رسء عملّيــة  ـريعة يفجـيـومني قــّرر لـه سألطّبــاء إ

. ولكنّــه .مــا يبــدويفة ناجحــ نــتاوك ،ةت لــه سلعمليّــيــ. وأجر .ريف خطــ
أ ـنا يحـىّت س ت ،شـهرة قرسب كلذعلى  وبقي ،وبةبييف غبعد أيّام دخل 

قطــع نال ي ،ايــة سلــربّ غعمــرو بــرّسً بصــديقه  وكــان زميلنــا أبــو . .شــفائه ن مــ
أن نكــون  البــدّ و  ،هلــبــة عــ ن أهر إنّــه يف غ :ويقــول ،عــ ن زيارتــه كــّل يــوم

 .  .هجبوسر 
 نّ أ بالّ سلطـــــ نيرب شـــــائع بـــــخلذ بـــــاإو  وميـــــت س ـــــة ذر سملد ودخلنـــــا

ىل ذلـــك سلرسقـــد علـــى إذهب بنـــا سلظــ ّن فـــ ،لـــةيسلل ههــذ ويفّ تـــقـــد  اً دّر ــم
. فقلـت .وىّف أبـو عمـروتـ جـاء سخلـرب أّن سملمثّ . .سملرض منذ أ ابيع ري ر 
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! .. إنّـه  ـليم معـاىف.عقـولم" غـري  :غفلتنـا ن وتلك م ،أنا أحد سلناس
. وأّن سلرسقـــــــد يف .وىّف أبـــــــو عمـــــــروتـــــــ" وتأّكـــــــد سخلـــــــرب بعـــــــد قليـــــــل أّن سمل

ّن ثألمس ُيــــــدّ بـــــا ن. لقـــــد كـــــا.ةزسل علـــــى قيـــــد سحليــــــاسملستشـــــفى ال يـــــ
فــــأحّس  ،عــــاد إىل سلبيــــت مثّ  ،. مثّ زسر صــــديقه يف سملستشــــفى.هثــــوأحدّ 
البـــّد مـــ ن  :لـــه يـــلفق ،ستشـــفىإىل سملهب فـــذ ،شـــديدة يف بطنـــه مبـــآال
سلتحاليــل تــدهورت  وبينمــا كــانوس جيــرون لــه تلــك   ،جــرسء حتاليــل شــاملةإ

 انـــ. وأّمــا زميل.سحليـــاة مثّ أغمـــي عليــه وفــارق   ،مــاً وأخــذ يتقّيـــأ د ،صــّحته
 .  .ومّتع باحلياة وسلعافية إىل حني ،وعاد إىل عمله ،سآلخر فقد شفي

   :ةيااحليودّع  أن قبل به* ودّع أصحا 48
ــمع  ،حافظــــــاً لكتــــــاب سهلل ،اً طالــــــب علــــــمبّ ان شــــــاكــــــ مــــــلء سلســــ

ه يعـــر  عنـــمل  هسلديـــو ب سً رّ بـــ ،مّ وسألدب سجلـــ سخللـــق سلكـــرمي نـــهزيي ،رصـــبوسل
اس وال نــلمــة س خديفرع اســي ، ــوء أدب وحــدمها أأة مــع و هفــ موقــف
منزلتـــه سلرفيعـــة  تنـــاوك ،هؤ ابـــه وأصـــدقابن كثـــر أحأب جـــفـــال ع ،أيتلّكـــ
 .  . ّنه مع حدسثة بال تتنا ناس بني سل

 ،قتــه أحـــد أعــّز أصـــدقائهفوكـــان بر  ،ابهأصــح عوودّ  ،ةر وأّدى سلعمــ
ا  ـــأله عـــ ن موعنـــد ، ـــفره ابـــه يفيث لّ كـــعـــه  م لمحـــ عنـــه أنّـــه ثحـــدّ يف

ستحســ ن أن مل. ألــيس مــ ن س.أريــد أن أتصــّدق هبــا :لــه ل ـبب ذلــك قــا
 .  .رخبني سحلني وسآل كلم ن ذؤ يفعل سمل

م لـــف ، ـــّيارة شـــح ن حلـــب هامجتـــهو ويف سلطريـــق مـــا بـــني دمشـــق 
 ... وكانت حتمل له قدر مِحامه.رباً هيستطع منها م
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 اً يـــــه حلمـــــفى ر ت تـــــنـــــ. كا.اءخبســـــعـــــني كتـــــه أب. ف.ربسخلـــــ وجـــــاء
 ؟! .كاءبسل يدجي. ولك ن ما .أمالً و 

 ســخ. هكــذس ين.اهفشــلس ق. هكــذس تطبــ.ةايــسحل ضــرةن ذبلذس تــكــه
 .  .. وإىل سهلل سملرجع وسملآب.بفى سلسرستسخ ا. كم.ميللم سجلسحل

   :تاملوالنومِ أم فة خط * عبث أم 49
 بني وباً بحم ،تمّيزم ءاكذ حب صاة لعامّ ة سيّ ة سلثانو حلمر  يفكان 

ة ّليّ ك دخلن يهما أنفس سهلد وسميّّن  ،يف درس ته عليهمّدماً تقم ،هقارف
 حالتا مر أكث ماو  ..سلناس ه بنيبتّزون يع ،باً ون طبيفيك ،طبّ سل
 ! .ةنيّ مسأل وند ملنّيةس

 !تهيهـــا !ات؟ هيهـــ.يفـــرّ  وأدر لقـــس  نتبـــ  مـــن خيأان ســـلإلن لهـــ
وحرصـه علـى  ،قاربـهوأه لـهأ يـعع مجم  امليب أتوسصل   نم مرغسلى علف

 ورغبـــةٍ  ،ضـــيق يف صـــدرهبحـــّس أنّـــه أ الّ إ ..سملشـــاركة هلـــم يف كـــّل منا ـــبة
 كـــــ نيـــــف ميك ن  ولكـــــ. .ةّكـــــم ه يفبـــــ ن عّمـــــس رسعـــــ ضـــــرُي أالّ دة شـــــدي

ــــ؟! وق.؟ ومب يعتــــذر.سالعتــــذسر   نمــــ صــــاً ناد مجيــــفلــــم  رأيلــــجــــوه سو ب ّل
ه ّيارت ـــــ نيه بـــــل أ ـــــرتومحـــــ ،سهلللـــــى عل وتوّكـــــ ،عـــــزمسل فعقـــــد ،ورضـــــسحل
ء اطــــــخأإىل  النتبــــــاهاب بنــــــهس صــــــيو س أن ينيــــــ ومل ،يّ لــــــه عنــــــسب رةا ــــــيّ و 

يبـــق  حـــىّت مل رســـهسلطـــال و  ،سر سلعـــ وسر . وحضـــ.هسآلخـــري ن قبـــل أخطائـــ
اطــات بتفار  ،ة جـدّ ىلإ  ن سلعـودةمـ دّ البـ ولكـ ن. .عتنيا ـوى  ـ رللفجـ

. .هنــــع بّلص أو توكيـــل أحــــد ينـــو خلـــتســــتطيع سيوال  ،ةري كثـــ  امل  ـــيبأ
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 نيحلـــاملرآة بـــني سبـــويلحظـــه  ،دهلـــأمـــام  ـــّيارة و  يســـري ناكـــطريـــق سل يفو 
ظـــ ّن ف ،لذست سلشـــماو  مـــنييت سله ذسبســـّيارت لأنّـــه مييـــ حلـــظو  ،سآلخـــرو 

 ،يق منــهافتضــ ،بانــوع مــ ن طــيش سلشــببأّن ولــده يتصــّر   ألمــرسأّول 
؟! وفجـــأة جنحـــت .سخللـــقس ّبثـــل هـــذ لـــيّ عومـــىت كـــان  :هرّ  ـــيف وقـــال 
سهلل  :فصـاح بـأعلى صـوته ،اهـجنوح يف تدومتا ،لارة ذست سلشمايّ سلس
كــاد هبــا   ،ةّيــصــورة فجائبتوقّــف و . .. حــادث.حــادث !أكــربسهلل  !ربأكـ

 ان مــــلمــــو . وهــــم ال يع.فهاقرة و ــــاأن يرتطمــــوس بنوسفــــذ سلســــيّ  هعــــمــــ ن م
تنــز   ماءد. كانـت سلـ.نـه ـّيارة سب اهجّتـ. ونـزل يـركض با.اهـجيـري خارج

 عقــل وطــاش. .مــاميّ زجـاج سألسل ن مــه رأ ــف صــرج نخـد وقــه رأ ــ ن مـ
كيــف ؟! و .يعمــل مــاذس رومل يــد ،الــةحلهبــذه س دهلــو  ىر هــو يــو  ،مل ــا يبأ
. .تهاعدســـــم وسلاو وحـــــ اسسلنـــــء اجـــــو  ،تّيارسســـــلس ووقفـــــت؟! . رّ تصـــــي
   . .} :لعمـمـ ن سلفع شيء ن. ومل يعد ي.سألجل حلّ  لك نو 
        . . } 

   .آل عمرسن
يّام سأل تحم ؟! مثّ .انك يفك  يهه عليدسلن و حز  ع ن سلوال ت

 يف ّنة سهلل وتلك  ،انك ربخ م ن صبحتأف ،نسجدو سل  نمحزسن سأل
 . .حياءسحلياة وسأل
   :العني ن احلورع ث* باح 51
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 ،ةامعـمـ ن سجل ىلسألو  لسنةس يف ،سهللة طاع ش  يفان بّ اشخلدون 
مـــ ن ســـحة لـــه فال تســـنح  ،ال ـــتقامةسى و قـــو كبـــرية مـــ ن سلت جـــةر دى علـــ
 بـــني ،هللإىل س لـــدعوةس يف طنشـــي ،هتـــطاع و سهلل دةبـــامألهـــا بع الّ إ تسلوقـــ
 دّ جلـــــالّ سإ  عـــــر ي ال ،هتس ـــــر ديف  قمتفـــــوّ  هـــــوكمـــــا   ،هئقـــــه وأصـــــدقاارف
 .  .عرفهوال ياب بسلش ثال يعر  عب ،قسألخالث دم ،لسلعمو 

ة وخدمــ ،هنفســ رسنكــن يف ةبــو كــان أعجف جّ حلــر س ــفيف بته حصــ
 .  .التعببار نفسه ثوإي بّ احملبام ارهثوإي ،سنهو إخ

فكنــــت  ،ر ن سلعمــــمـــسألوىل ة سلســــن يف ،ةحــــدوس ةبنـــس يّ لــــد تانـــك
 ظّ حـ " ال :ول لقـفي ،ابرصـ ويربن يصـأليـه عف ،لـه ّبئهاخأ ّنأنّ حه ز أما
لعـــني سبـــاحلور  رفّكـــمـــ ن . .رنّنظـــتسحلـــور سلعـــني ينو  ،لـــدنياسســـاء ن يف ل
   ." دنيالهد بنساء سز 

كـــان و  ،عـــد مـــرّةب رّةمـــ ةاحلصـــمنـــة ؤ مئـــة هلل مـــع فسو إىل عرج يـــدخـــ
ويف إحــدى  ،وسّنخــدمـة إخو  فســينخــرج لتهـذيب أ اأنـ :سضــعاً و يقـول ت

فعنــدما  ،سعز ونــ  الخــ ورةا ــيــة ر ني قبــو  اهــان بينكــصــدوس قريــة  قرّست سملـ
 ،افـــــةثبك راهم سلنـــــعلـــــيوس قـــــطلأريـــــة قسل الجـــــض ر عـــــبعيـــــد ب ن مـــــ رآهـــــم

حـــد أومل يصـــب  ،نـــهكام حرب يـــم فلـــ ،قتـــلّبصاصـــة ر دون لـــأصـــابت خف
. ولعــّل سحلــور .وال نزّكــي علــى سهلل أحــدسً  ،. وحنســبه شــهيدسً .معـه بشــيء

 .  .سلعني ك ّن بانتظاره يف تلك سلدسر
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ة بعـض خامتـقصـص   نمـار  سلكـرمي يعلـم قـا يقني أّن سلأنف ؛وبعد
. وقــــد يعلـــم مــــا هــــو أعجــــب مّــــا  .ريثــــسلشــــيء سلكوأخبــــارهم  تِ سسألمـــو  
 يكـــــون  ن أوإّّنـــــا أردت ّبـــــا مجعـــــت  ،وأكثـــــر موعظـــــة وسعتبـــــارسً  ،تبـــــتك

 عــاً ي. وتقرِ .ويعتــرب ّبــ ن مضــى ،ليــذّّكر سإلنســان مــا نســي ،منّشــطاً للــذسكرة
. .تصـــايبسِت سهلـــوى وسلر غمـــ يف ي سلغـــارقِ وقلـــ ،لنفســـي سلالهيـــة سلغافلـــة

وأ ــأل سهلل تعــاىل  ،ةوعّمــا قريــب تكــون سخلامتــ ،طــمّ و عــّم سلشــيب  وقــدْ 
 . .طفه وكرمهلو  ،ّنه وفضلهّب ،عمل إليهلوأرجوه أن تكون على أحّب س

 وفـأرج ،تح تفـع ّبـا  ـطّرْ نوس ،وقف م ن بعدي على مـا كتبـتذ س وإ
يكـون مـا   كما أ ـأل سهلل تعـاىل أن  ،لّي بدعوة صاحلةع ّضل  فيتمنه أن 

وأن يبّلغــــّن بــــه رمحتــــه  ،كتبــــتح ححّجــــًة ل يــــوم أقــــف بــــني يديــــه وألقــــاه
 .  .ورضاه

ــــري  عحمحر س مَّ سللهــــ لِ  ،آِخــــر ه نــــاجع ــــل خ  ــــري  ع م  ــــري   ،خ وسمت ــــهنــــا وخ  وخ 
 .ار سٍض ع نّ  أنتو ك  لق اني وم  نا أيّامِ 
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 فصل يف التعزية

 
  :" سألذكار " :بهسإلمام سلنووّي رمحه سهلل يف كتاقال 

علم  لتصبري" وس هي س لتعزية  ّن س حب  ،أ ما يسّلي صا وذكر 
فإهّنا مشتملة  ،وهي مستحّبة ،يهّون مصيبتهو  ،وخيّفف حزنه ،سملّيت

 :دسخلة يف قول سهلل تعاىل ،وسلنهي ع ن سملنكر ،على سألمر باملعرو 
{ . م ن  ،سملائدة { . .   . وهذس 

 .به يف سلتعزية أحس ن ما يستدلّ 
 ،وأخّص مّا س تدّل به سإلمام سلنـووّي رمحـه سهلل علـى سلتعزيـة :أقول

فـ ـت ح  ر  حـولح سهلِل  :ق الـ تْ سهلل عنهـا  رضيع اِئش ة  ع  ْن ما جاء يف سحلديث 
 ن ـــهح و بـ ـــنْي  سلنَّـــاسِ  اً بـــب ا ـــف  ِ ـــرْتسً  ،بـ يـْ ـــلُّون  و ر سء   ،أ ْو ك ش   ف ـــِإذ س سلنَّـــاسح يحص 

ــاء  أ ْن خي ْلحف ــهح  ،أ يب ب ْكــرٍ  ــاهلِِْم ر ج  ِمــد  سهلل  ع ل ــى م ــا ر أ ى ِمــ ْن ححْســ ِن ح  ف ح 
 ،يَا أَياَُّهاا النَّااُ  أَيَُّماا َأَحادن ِماْن النَّاا ِ ) :فـ ق ـال   ،سهللح ِفيِهْم بِالَِّذي ر آهحمْ 

يَبِتِه بِاي َعاْن الُمِصايَبِة َأْو ِمْن الُمْؤِمِنيَن ُأِصيَب ِبُمِصيَبةن فَاْلَيتَاَعزَّ ِبُمِصا
ِمْن ُأمَّتِاي لَاْن ُيَصااَب ِبُمِصايَبةن بَاْعاِدي  َأَحداً فَِإنَّ  ،الَِّتي ُتِصيُبُه ِبَغْيِري

    .(1) (َأَشدَّ َعَلْيِه ِمْن ُمِصيَبِتي
                                                

 ./1533روسه سب ن ماجة يف كتاب سجلنائز برقم /( ـ 1)



 113 د. عبد المجيد البيانوني

يدخل  :قال أصحابنا ،وسلتعزية مستحّبة قبل سلدف ن وبعده
 ،ثة أيّام بعد سلدف نإىل ثالويبقى وقت سلتعزية م ن حني ميوت 
كذس قاله سلشيخ أبو حمّمد  ،لتحديدوسلثالثة على سلتقريب ال س

ألّن  ،تكره سلتعزية بعد ثالثة أيّام :قال أصحابنا ،سجلويّّن م ن أصحابنا
 ،وسلغالب  كون قلبه بعد سلثالثة ، قلب سملصابسلتعزية لتسِكنْي 

    .. ".فال جيّدد له سحلزن
 ،فبأّي لفٍظ عزّسه حصلت ،اسلتعزية فال حجر فيه " وأّما لفظة

" أعظم سهلل  :وس تحّب أصحابنا أن يقول يف تعزية سملسلم باملسلم
"  :ويف سملسلم بالكافر ،وغفر ملّيتك " ،عزسءك وأحس ن ،أجر ك

" أعظم  :ويف سلكافر باملسلم ،عزسءك " وأحس ن ،أعظم سهلل أجر ك
" أخلف سهلل  :ويف سلكافر بالكافر ،ك "عزسء وأحس ن ،سهلل أجر ك
 .(1)عليك " 

اعل  ر مكم  أ ّ  ند       د  :ويق  وج م  اذه ه  ذ  الر   ال 

 ،غ  حكم  البليالكلمات هي ذن  شاعت على  لسن  العاذد 

د الكت ا  ولكندها تحقدق ذقاص ،ولو لر يرد لفظها في السند 

 كم   ا ش   اعت كلم   ات  ذا تمذد   ا الم    ذن ذعناه   ا ،والس   ند 

ج فمن النوع األ ؛ومدها بعيدةً عن  صد المتكلدر وذراد  ود
                                                

 ./713سملرجع سلسابق ص/( ـ 1)
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اد " يس  لر ال  دين وانيم  ال " والم  ر :ف  ي التعةي       ولهر

ط عل ى  بذلأ  الد يقه المصا  بشيء ذن الجةع  و التسخد

. .ذمد  ا يحرذ     م  ر الص  بر واالكتس  ا  ،ع  الىت   دم ّ 

 " ال فجع  أ ّ :وذ  ن الن  وع ال   اني ف  ي التعةي       ولهر

وذعل     وم  لد كي     اة اننس     ال ال تنف     أد ع     ن  ،بعةي     ة "

ي   ة و ذا ل   ر يفج  ه اننس  ال بعة ،المص  ائب واالب  ت ءات

ج عةي  ة يفج  ه ب     هل    ،فيه  ا وه  ذا  ،فه  ذا يعن  ي  ند     ود

فلينتب     الم    ذن  ل   ى  ،عك   ر ذ   رادهر ذ   ن تل   أ الكلم    

  .وليتفكدر بمعاني  وذراذي  ،ك ذ 

ف  ي التعةي    ذ  ا مو   وذمد  ا م  اء ذ  ن  لب  ام الس  ل 

فعيد  لد الش  ا ،البيهق  يد ف  ي ذنا   ب الش  افعيد مكمهم  ا ّ

بلغ    لد عب د ال ركمن ب ن ذه دمد مكم   ّ ذ ات ل   اب  ن 

ش افعيد فبعث  لي  ال ،فجةع علي  عبد الركمن مةعاً شديداً 

م ب     ي  ر  !ي  ا  ل  ي :مكم    ّ  ،ع  ةد نفس  أ بم  ا تع  ةد

واعل ر  لد  .ن فعا  ير تستقبح  ذوا تقبح ذن فعلأ ذا 

ا فكي     ذ ،وكرذ  ال  م  ر ،فق  د    رومب ئالمص  ا ذ   د 

؟! فتن  اوج كظد  أ ي  ا  ل  ي  ذا .اممعت  ا ذ  ه اكتس  ا  و م

ن د  لهم أ ّ ع ، ر  ذنأ  ب ا  ل تللب   و  د ن م  عن أ
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ت ب وك ،و كر  لنا ول أ بالص بر  م راً  ،صبراً المصائب 

  : لي 

يأ ال  ندي على ثقٍ   ن  الخل ود  ولك ن  ذ  ندي ذعةد

  ند   الديِن 

م  بباٍق  م  ت بعد  ذيد  فما المعةد ل     و و ،وال المع     ةد

 عاشا  لى كيِن 

ي  بابن  ا ب :وكتب مما  لى بع   لوان  يعةد  ؛ع د   ذد

ذ     ،ف  ّلد الول  د عل  ى وال  د  ذ  ا ع  ا  ك  ةل  وفتن    ف  ّذا  دد

ف    تج  ةع عل  ى ذ  ا فات  أ ذ  ن كةن     ،فص   ة ومكم   

ضأ ّ ذن ص ت  وال ت ،وفتنت    .كمت موضيده ذا عود

ا  ،و اج ذو ى ب ن المه دم نب راهير ب ن   الر  وع ةد

  :بابن 

و كةن  أ وه  و ص  لوات  ،وفتن       رد  وه  و بليد    " 

  " ؟!ومكم  

 ،برعليأ بتق و  ّ والص  :وعةد  مما مم ً فقاج

  .و لي  يرمه الجا ع ،فب  يملذ المحتسب
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 لد ذن كال لأ في اآلل رة  :وعةد  مما مم ً فقاج

ن كال لأ في الدنيا  روماً  : مراً    .لير ذمد

بن اً وعن عبد ّ بن عمر مضي ّ عنهما  ند  دف ن ا

؟! .ر تض حأ عن د القب  :فقي ا ل   ،وض حأ عن د  ب ر  ،ل 

  . مدتد  ل  م ر  ن  الشيلال : اج

ذ  ن ل  ر يتع  ةد عن  د  :وع  ن اب  ن م  ريهٍ مكم    ّ    اج

  .ائربت  باألمر واالكتسا     كما تسلو البهذصي

يد سألعرج قال رمحه سهلل يقول جبري " رأيت  عيد ب ن  :وع ن محح
 :؟ قالما هي  :قيل ،فيهألعلم خري خّلة  إّنّ  :سبنه ونظر إليه يف

 .ميوت فأحتسبه
 ،وع ن سحلس ن سلبصرّي رمحه سهلل أّن رجاًل جزع على ولده

 :؟ قال.سبنك يغيب عنك كان    :ل سحلس نفقا ،وشكا ذلك إليه
فأنزله غائباً فإنّه مل يغب  :قال ،كانت غيبته أكثر م ن حضوره  ،نعم

 !فقال يا أبا  عيد .عنك غيبة سألجر لك فيها أعظم م ن هذه
  .وجدي على سبّنعلّي هّونت 

عّزى رجل عمر ب ن عبد سلعزيز  :وع ن ميمون ب ن مهرسن قال
 مللك على سبنه عبد س، سألمر سلذي نزل  :فقال عمر 

 .فلّما وقع مل ننكره ،بعبد سمللك أمر كّنا نعرفه
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على  قام عمر ب ن عبد سلعزيز  :وع ن بشر ب ن عبد سهلل قال
 ،مولودسً   ارّسً  تفقد كن !رمحك سهلل يا بّنّ  :قرب سبنه عبد سمللك فقال

  .وما أحّب أّّن دعوتك فأجبتّن ،وبارّسً ناشئاً 
ملّا مات عبد سمللك ب ن عمر كشف أبوه  :وع ن مسلمة قال

بك يوم بّشرت  فقد  ررت !رمحك سهلل يا بّنّ  :ع ن وجهه وقال
ة أنا فيها أ ّر  اعوما أتت علّي  ،ولقد عمرت مسرورًس بك ،بك

  .أما وسهلل إن كنت تدعو أباك إىل سجلّنة ،هذهم ن  اعيت 
على  ب ن عبد سلعزيز  مرع دخل :وقال أبو سحلس ن سملدسئّنّ 

 ،أجدّن يف سحلقّ  :؟ قال.كيف جتدك  !يا بّنّ  :سبنه يف وجعه فقال
سّن أحّب إّل م ن أن أكون يف ميز ون يف تكألن  !يا بّنّ  :قال

 ون  ما حتّب أحّب إّل م ن أن يكون  يا أبت ألن يكح  :فقال ،ميزسنك
  .ا أحبّ م

أّن إخوة ثالثة شهدوس يوم  ،ع ن عّمه ،وع ن جويرية ب ن أمساء
 ،فخرجت أّمهم يومًا إىل سلسوق لبعض شأهنا ،تحسرت  فا تشهدوس

 :فقال ،فسألته ع ن أمور بنيها ،فعرفته ،فتلّقاها رجل حضر تحسرت  
 :قالت ،مقبلني :؟ قال.مدبري ن ومقبلني أ :فقالت ،س تشهدوس
 ،سي هم وأيب وأّميبنف ،وحاطوس سلذمار ،نالوس سلفوز ،سحلمد هلل

وهم  ،ةبكسر سلذسل سملعجم :سلذمار (وسلقول لإلمام سلنوويّ ) :قلت
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أي  :حاطوس :اوقوهل ،ه أن ُيميهميأهل سلرجل وغريهم مّا ُيّق عل
 .حفظوس ورعوس

  :شدفأنْ  ومات سب ن سلشافعّي 
 رايّة مالٍ أو فراق حبيبِ      له  رر إ ّ هكذا فصطبِهوما الد

مات سحلس ن وسلد عبيد سهلل ب ن  :ل أبو سحلس ن سملدسئّنّ قا
 ،فكثر م ن يعّزيه ،قاضي سلبصرة وأمريهاوعبيد سهلل يومئٍذ  ،سحلس ن

فأمجعوس على أنّه إذس ترك  ،فذكروس ما يتبنّي به جزع سلرجل م ن صربه
  .(1)يصنعه فقد جزع  شيئاً كان  
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 ةاقامت
 

بــوسب وفصـــول أمــ ن  فتـــاب مؤلّــكسل. و .ابتــسإلنســان أشــبه بالك
 حياتـهر ف ـ يفسـان نسإل . وعنـدما يصـل.سلكبري وسلصـغري همنو  ،وخامتة

. وتصــــبح سلفصــــول .امتــــةخلال يفّكــــر إالّ يف سِإنَـّـــهح ري فخــــسأل ىل سلفصــــلِ إ
ه ولكّنــ ،كرهاذ بــ ّن  ورّّبــا تــر  ،ضــي يــذكرهااسألخــرى يف حياتــه ذكريــات سمل

كمـــــا قـــــال   ،ا ال ميكنهـــــا سلعـــــودة إليـــــهمـــــك ،يســـــتطيع سلعـــــودة إليهـــــاال 
   :سلشاعر

 بُيا ععل املشمبألخربه   أال ليت الشباب يعود يوماً 
ا مـــنّـــه ال ينفعـــه سلتأّ ـــفح إالّ ضـــياع إومهمـــا تأّ ـــف علـــى فوسهتـــا ف

 .  .ريص على جناتهسحلل قسلعاشأِن  ن لك مذوليس  ،رم ن سلعم بقي
عـــ ن  فيـــهحـــّدثح تي ن  ذسلـــ ،تـــابكهـــذس سل لوهـــا حنـــ ن أهنينـــا فصـــو 

   .سليت نسأل سهلل تعاىل ّبّنه وفضله حسنها ،ىل سخلامتةِ إونتطّلع  ،تو سمل
   !منةؤ سمل أخيت !م نؤ سمل أخي :اقتام ويف

؟! وهل خطّطت .هل فكّرت يف نفسك كيف ستكون ميتتك
 ؟.هلا

   } :همنــــ كلــــ بــــدّ الو  ،كهلل  ــــالسإىل  يــــقر سلطإّن 
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   .سالنشقاق {   

ري خــ ،وعبوديّــة صــادقة ،ابــةإنو ة وتوبــ ،ّبــاً ورغبــاً  حى سهللعلــ قبــلفأ
 ،نسجملرمــو  قسـاي امـك  ،وبـأس سلقـدر ،هــرسلقط ايبسـسـاق  تأن   نمـك لـ
ــاِفِعني  و   ،عيطـا يع وال شــف ،يممـ ن محـ مهلـس لـي ف عحهحْم ش ـف اع ةح سلشَّ  ،م ـا تـ ـنـْ
 . .دسمقنوسصي وسألبالخذ ؤ في ،سيماهمبن عرفو وي

 ،ةبسلصـــحار ختيـــسوحتســـ ن  ،وبـــةتمـــر سلأ كـــمأن حتح  :هللسإىل  يـــقر سلط
ال كبـريسً و    يعـر وت ال ملـس نّ  ن أقوتو  ،سويفلتس سءدسك فنع ع ن طقوت

 تســويفسلس لــي. ف.لــيالً عال و  اً ال صــحيحو  ،اً وال هرمــاً بّ وال شــا ،صــغريسً 
طادك سصـ الّ إ اكهبشـيف ك عـن يوقأسـتطيع يال  يذسلن اطيشسل ن م الّ إ

 مــ ن ال سالنــسمــ ن  أهلــك بــهذي سلــ ،يّ فــخلبــاء سوسلو  ،يّ و ء سلــدهبــذس سلــدس
 .  .سهلل إالّ يهم صُي

بـــل علـــى سهلل قوأ ،لحظـــةسل ذ هـــذهمنـــ لرشـــدسلـــى عخـــي أزم يـــا عافـــ
 . .ال شيء  وسها ،ّبكر ضاة ر م كعينيب صن وضع ،ولّبك بكبقل

هت أنّ  ملعوس سمس وزيٌف  ،جلاع مٌ هو  ،بلغ امبك مه ام سلنا
طل خاد و ر  ،با ب  حم ن  وم ،عس ن  دلّباً كا مقك صا ل ثاً نصحك 
 } :..تكجنالى عريٌص ح هنّ أل ،امتكقوحرص على س ت ،يحنص
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  .غافر {   
ىل يقول هلل تعا         } :س
            
             

            
            

           
   .سلوسقعة {          

لـك  توقـد قـّدم ،قطانـ وسعـظرآن لقـوس ،تمعظ صاسملوت وسإّن 
دونــك و  ،تمعظ سلصــاوسسلــة عــ ن ّقــحلسع ئاقــو سل تِ انــًة ببيّ قــطاصــيحيت نن
 ،سعظـــهو مل كبـــســـامع قلمفـــافتح  :قطاسلنـــ وهـــو سلـــوسعظ ،سلكـــرميرآن لقـــس

 رو سلغفلــــة إىل نــــات  ن ظلمــــمــــيلــــة بنقلــــك فك  اهّنــــفإ ،ربّ دتــــه بتــــايآ أوسقــــر 
ضــالل إىل لاهــات ستمــ ن مو  ،لطاعــةسة إىل عــّز يعصــملس لّ  ن ذمــو  ،ةسليقظــ
 .  .سهلدىة حببوح

 ،تهيينأن البّد وسمتحانه ة سإلنسان يف هذه سحلياسبتالء وإّن 
؟ هذس ما ال يعلمه أحٌد م ن .؟ وكيف ينتهي.ولك ن مىت ينتهي

 ،ليس حّقًا على سلعاقل أن يكون على س تعدسد للرحيل. أف.بشرسل
 ؟.وقت وما بعده يف أيّ 
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خيّطط للنهاية سليت ختتم هبا  ليس على سلعاقل أنأ :وبتعبري آخر
 ،" يِشيب سملْرء على ما شّب عليه :سألثر يف؟ أخذًس ّبا جاء .حياته

؟ " فخّطط .ويبعث على ما مات عليه ،وميوت على ما شاب عليه
. وس أل سهلل سلثبات .وتبعث عليه ،لنفسك ما تريد أن متوت عليه

 .على سحلّق وحس ن سخلتام
 ومعلم م ن معامل ،وقاعدة شرعّية ،إهّنا  ّنة سجتماعّيةو 

 .. } :سلعدسلة سإلهلّية افيه بّدى. تت.سملسئولّية وسجلزسء يف سآلخرة

 } ،سلنحل{       

  .سلزخر  {      
وسطلب  ،فخّطط هلا كيف متوت ،إذس كنت حترتم نفسكف

وإّّنا تغلو سحلياة إذس كانت نفسك عليك عزيزة  ،لنفسك سمليتة سلطّيبة
في ف. .إذس كانت نفسك عليك رخيصًة تافهةً . وإّّنا ترخص .غالية
فـ ب اِئٌع نـ ْفس هح ف محْعِتقحه ا أ ْو  ؛كحلُّ سلنَّاِس يـ ْغدحو. .) :يححصسل ثيدسحل

ا   .(1) (محوِبقحه 
ت فإذس حتّقق ،لقد وضع لك سإل الم موسزي ن سلصالح وسلنجاةو 
م ن فاعلم أّن سآلخرة خري لك  ،نفسك أّنك متلكها بإذن سهلل م ن

 ؟! .فلماذا ترهب املوت وختشاه ،سألوىل
                                                

وسب ن  ،/3232/ وسلرتمذّي يف كتاب سلدعوست ع ن ر ول سهلل برقم/773روسه مسلم برقم /( ـ 1)
 .ماجة وأمحد وسلدسرميّ 
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 دّ ت البو ّن سملأ سنو قيأو  ،مرهمأّمة أله سذه فم  لكحأ امفعند
أن  سهدو سجتو  ،سجلدّ و فسهم باحلزم نوس أذأخ ،غتةب مهأتيي هوأنّ  ،همنم هل
 ،ل سلصاحمعسلو  ، المة سملنهج م نوسهلم حأ س نأحلى ع ونوسكي
عندما و  ،س إىل سهلل أن ميوتوس أحس ن ميتةورغبو  ،معلى رهبّ ل قباسإلو 
حبيب جاء "  :ائلهمق الفق ،بلم ن قبني قّ له مرت  انوسكت  و سمل هماءج

  ." ..على فاقة
 ..ّمدسً وصحبهحمغدسً ألقى سألحّبة  !وسطرباه"  :وقال بالل 

".  
" يا  :خلالد  أبو بكر سلصّديق سخلليفة سألّول قال و 
  .سملوت توهب لك سحلياة " سحرْص على !خالد

وت م ن  " وسهلل الْب نح  : وقال سإلمام عليّ 
 
أيب طالب آن سح بامل

 .ه "سلطفل بثدي أمّ 
 :كيمحب ن  حسلطرّما  الوق

 ى  خبحضِر سل  ى ش رج ٍع  يحععل ت ت  يت  إن أافو  فيا ر ّب ال جتع ل 
 
 طاِر ِ مل

 ّج  ِم ن  سألرِض خ اِئفِ يحصابحون يف ف   بٍة اص  يف  عِ  ثاوياً  سً ولك ْن ش هيد
 و صارحوس إىل م وعحوِد م ايف سلصحائفِ  ى سألذ   وسقح إذس فارقحوس دحنياهحمح فار 

 يف  سلتناِئفِ  ااهلح أوصفّرقًة     مح   يمظح فأحقت ل  ق عصاً مثّ يحرم ى  بأع
 ع وسِكِف م اِء  يف   نحسحوٍر   سلسجبوِّ  يلحه قِ م  ويحصبح  حلمي بط ن  ن سٍر 
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" بيَننا وبينهم يْوُم  :ام أمحد ب ن حنبل رمحه سهللسإلم قالو 
ى علتدّل  ،سألبعاد وس عة ،كلمة عِميقة سلداللةإهّنا لو  ،(1) الجنائز "

وتدّل على ما  ،وحس ن سخلامتة ،سلسريةو  سلسريرةما ق بلها م ن حس ن 
 .سملآل بإذِن سهللو  سلعاقبة ْس نِ بعدها م ْن حح 
ومل  ،مع أهوسء نفو هم وسوقفو  ،ب أهل سلبد ع سحلقّ جانفعندما 

 م  يو كان يْومح سجلنائز   ،وسبتغاء وجه سهلل ،تتمّحض إرسدهتم لنصرة سحلقّ 
 ،ملعم ن  موسدّ وما ق ،ليهع ما هن مرآًة صادقة ملوكا ،الهنمذخ
سلذي تحبل ى  ،ق بل ذلك سليوم ،انعكست عليها سحلقائق بصْورٍة عاجلةف

لى سل ،فيه سلسرسئرح  . وكان موقف سألّمة كاّفًة أظهر شهادة .ضم ائروجتح
إذ إّن هذه سألّمة ال جتتمع على  ،و المة سلقصد ،على صّحة سملنهج

 .ضاللة بشهادة نبّيها 
  ؟.تَقدُم بعد املوت معال !* وفكّر يا أخي
محص الّهح  د خ ل  ر  حولح سهلِل  :ق ال   سخلدرّي ع  ْن أ يب   ِعيٍد 

اِذِم ) :ق ال   ،ك أ نَـّهحْم ي ْكت ِشرحون    ،ا اً فـ ر أ ى ن   أ م ا إِنَّكحْم ل ْو أ ْكثـ ْرُتحْ ِذْكر  ه 
سِت ل ش غ ل كحْم ع مَّا أ ر ى ْوتِ  ،سللَّذَّ

 
سِت سمل اِذِم سللَّذَّ  ،ف أ ْكِثرحوس ِم ْن ذِْكِر ه 

 ،أ ن ا بـ ْيتح سلغحْرب ةِ  :فـ يـ قحولح ف ِإنَّهح ملْ  ي ْأِت ع ل ى سلق رْبِ يـ ْوٌم ِإاّل ت ك لَّم  ِفيِه 
ةِ  ف ِإذ س دحِف ن   ،و أ ن ا بـ ْيتح سلدُّودِ  ،و أ ن ا بـ ْيتح سلتـُّر سبِ  ،و أ ن ا بـ ْيتح سلو ْحد 

                                                

 .دعبل سلأه يعّن( ـ 1)
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حْؤِم نح 
أ م ا ِإْن كحْنت  أل ح بَّ م  ْن  ،م ْرح بًا و أ ْهالً  :ق ال  ل هح سلق بـْرح  ،سْلع ْبدح سمل

تـ ر ى  ،و ِصْرت  ِإل َّ  ،ف ِإْذ وحلِّيتحك  سليـ ْوم   ،ِإل َّ مي ِْشي ع ل ى ظ ْهرِي  ف س 
 ،و يـحْفت حح ل هح ب اٌب ِإىل  سجل نَّةِ  ،فـ ي تَِّسعح ل هح م دَّ ب ص رِهِ  :ق ال   ،ص ِنيِعي  ِبك  

اِفرح  ،و ِإذ س دحِف ن  سلع ْبدح سلف اِجرح  بًا و   :ق ال  ل هح سلق بـْرح  ،أ ِو سلك  ال ال م ْرح 
ف ِإْذ وحلِّيتحك   ،أ م ا ِإْن كحْنت  أل بـْغ ض  م  ْن مي ِْشي ع ل ى ظ ْهرِي ِإل َّ  ،أ ْهالً 
تـ ر ى ص ِنيِعي  ِبك   ،و ِصْرت  ِإل َّ  ،سليـ ْوم   فـ يـ ْلت ِئمح ع ل ْيِه ح ىتَّ  :ق ال   ،ف س 

بِأ ص اِبِعِه  ولح سهلِل ق ال  ر  ح  :ق ال   ،و خت ْت ِلف  أ ْضالعحهح  ،يـ ْلت ِقي  ع ل ْيهِ 
ْوِ  بـ ْعضٍ  ا يف ج   ،و يـحق يِّضح سهللح ل هح   ْبِعني  تِنِّيناً  :ق ال   ،ف أ ْدخ ل  بـ ْعض ه 

نـْي ا ه ا نـ ف خ  يف سأل ْرِض م ا أ نـْب ت ْت ش ْيئًا م ا ب ِقي ِت سلدُّ  ،ل ْو أ ّن و سِحًدس ِمنـْ
ق ال  ر  حولح  :ق ال   ، يـحْفض ى بِِه ِإىل  سحِلس ابِ ح ىتَّ  ،و خي ِْدْشن هح  ،فـ يـ نـْه ْشن هح 

ْفر ٌة ِم ْن ححف ِر سلنَّارِ  ،ِإّنَّ ا سلق بـْرح ر ْوض ٌة ِم ْن رِي اِض سجل نَّةِ ) :سهلِل   (أ ْو حح
(1). 

ثـ هحْم أ نَّ ر  حول  سهلِل  ع  ْن أ ن ِس ْب ِن م اِلٍك و  :ق ال   أ نَّهح ح دَّ
ِإنَّهح ل ي ْسم عح قـ رْع   ِإنَّ سْلع ْبد  ) ِإذ س وحِضع  يف قـ رْبِِه و تـ و ىلَّ ع ْنهح أ ْصح ابحهح و 

سنِِه فـ يـ قحوالنِ  ،نِع اهلِِمْ  س سلرَّجحِل  :أ ت اهح م ل ك اِن فـ يـحْقِعد  م ا كحْنت  تـ قحولح يف ه ذ 
ٍد  حْؤِم نح فـ يـ قحولح ؟  ِلمحح مَّ

فـ يـحق الح  ،دح سهلِل و ر  حولحهح أ ْشه دح أ نَّهح ع بْ  :ف أ مَّا سمل
ل ك  سهللح ِبِه م ْقع دسً  :ل هح   ،ِم ْن سجل نَّةِ  سْنظحْر ِإىل  م ْقع ِدك  ِم ْن سلنَّاِر ق ْد أ ْبد 

                                                
س سلو ْجهِ  :/ وق ال  7332( ـ روسه سلرتمذي يف كتاب صفة سلقيامة برقم/1) س ح ِديٌث غ رِيٌب ال نـ ْعرِفحهح ِإالّ ِم ْن ه ذ   .ه ذ 
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يعاً  مثحَّ ر ج ع   ،و ذحِكر  ل ن ا أ نَّهح يـحْفس حح ل هح يف قـ رْبِهِ  :ق ال  قـ ت اد ةح  ،فـ يـ ر سمهح ا مجِ 
ِديِث أ   اِفرح فـ يـحق الح ل هح  :ن ٍس ق ال  ِإىل  ح  حن اِفقح و سلك 

م ا كحْنت  تـ قحولح  :و أ مَّا سمل
س سلرَّجحِل   ،كحْنتح أ قحولح م ا يـ قحولح سلنَّاسح  ،ال أ ْدرِي :فـ يـ قحولح ؟ يف ه ذ 

ِديٍد ض ْرب ًة  ،ال د ر ْيت  و ال تـ ل ْيت   :فـ يـحق الح  و يحْضر بح ّب ط اِرق  ِم ْن ح 
ًة ي ْسم عحه ا م  ْن ي ِليِه غ يـْر  سلثَـّق ل نْيِ فـ ي     .(1) (ِصيحح ص ْيح 

ق ال  فـ يـحق الح ل هح سْنظحْر ِإىل  م ْقع ِدك  ِم ْن . .) :ويف روسية ملسلم زيادة
ل ك  سهللح ِبِه م ْقع دسً  فـ يـ ر سمهح ا  ِم ْن سجل نَِّة ق ال  ن ِيُّ سهلِل  سلنَّاِر ق ْد أ ْبد 

يعاً  بـْعحون  ِذر سعاً و ذحِكر  ل ن ا أ نَّهح يـحْفس حح ل هح  :ق ال  قـ ت اد ةح  ،مجِ  و ميحْألح  ،يف قـ رْبِِه   
ع ثحون   ع ل ْيِه خ ِضرسً    .(7) (ِإىل  يـ ْوِم يـحبـْ

مثحَّ  :/11373وجاء يف روسية سإلمام أمحد يف سملسند برقم /
ِديٍد ض ْرب ًة بـ نْي   ا  يحْضر بح ّبِْطر سٍق ِم ْن ح  ًة فـ ي ْسم عحه  أحذحنـ ْيِه فـ ي ِصيحح ص ْيح 

و ق ال  بـ ْعضحهحْم ي ِضيقح ع ل ْيِه قـ بـْرحهح ح ىتَّ خت ْت ِلف   ،م  ْن ي ِليِه غ يـْرح سلثَـّق ل نْيِ 
 .(أ ْضالعحهح 
لِب ِّن  د خ ل  خن ْالً  ِإنَّ ن ِيَّ سهلِل  :ق ال   ع  ْن أ ن ِس ْب ِن م اِلٍك و 
ِذِه سْلقحبحوِر  :فـ ف زِع  فـ ق ال   س ِمع  ص ْوتاً ف   ،سلنَّجَّارِ  ي ا  :ق الحوس؟ م  ْن أ ْصح ابح ه 

سِب   :فـ ق ال   ،ر  حول  سهلِل ن اٌس م اتحوس يف سجل اِهِليَّةِ  تـ ع وَّذحوس بِاهلِل ِم ْن ع ذ 

                                                

 ./1735سجلنائز برقم /يف كتاب  روسه سلبخاريّ ( ـ 1)

 ./5115يف كتاب سجلّنة وصفة نعيمها وأهلها برقم /( ـ 7)
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ن ِة سلدَّجَّالِ  ،سلنَّارِ  ِإنَّ  :ق ال  ؟  و ِممَّ ذ سك  ي ا ر  حول  سهللِ  :ق الحوس ،و ِم ْن ِفتـْ
حْؤِم ن  ِإذ س وحِضع  يف قـ رْبِِه أ ت اهح م ل كٌ 

ف ِإْن ؟ م ا كحْنت  تـ ْعبحدح  :فـ يـ قحولح ل هح  ،سمل
سهح ق ال   س  :فـ يـحق الح ل هح  ،كحْنتح أ ْعبحدح سهلل   :سهللح ه د  م ا كحْنت  تـ قحولح يف ه ذ 

ا يحْسأ لح ع  ْن ش ْيٍء غ رْيِه ا ،ر  حولحهح هحو  ع ْبدح سهلِل و   :فـ يـ قحولح ؟ سلرَّجحِل   ،ف م 
س بـ ْيتحك   :فـ يـحق الح ل هح  ،فـ يـحْنط ل قح بِِه ِإىل  بـ ْيٍت ك ان  ل هح يف سلنَّارِ  ك ان  ل ك   ه ذ 

ل ك  بِِه بـ ْيتاً  ،و ل ِك نَّ سهلل  ع ص م ك  و ر مِح ك   ،يف سلنَّارِ   ،يف سجل نَّةِ  ف أ ْبد 
و ِإنَّ  ،سْ كح نْ  :فـ يـحق الح ل هح  ،د عحوّن ح ىتَّ أ ْذه ب  ف أحب شِّر  أ ْهِلي :فـ يـ قحولح 

اِفر  ِإذ س وحِضع  يف قـ رْبِِه أ ت اهح م ل كٌ  م ا كحْنت   :فـ يـ قحولح ل هح  ،فـ يـ ْنت ِهرحهح  ،سْلك 
 :فـ يـحق الح ل هح  ،ْيت  ال د ر ْيت  و ال تـ ل   :فـ يـحق الح ل هح  ،ال أ ْدرِي :فـ يـ قحولح ؟ تـ ْعبحدح 

س سلرَّجحِل   ،كحْنتح أ قحولح م ا يـ قحولح سلنَّاسح   :فـ يـ قحولح ؟ ف م ا كحْنت  تـ قحولح يف ه ذ 
ًة ي ْسم عحه ا سخل ْلقح  ،فـ ي ْضرِبحهح ّبِْطر سٍق ِم ْن ح ِديٍد بـ نْي  أحذحنـ ْيهِ  فـ ي ِصيحح ص ْيح 

  .(1) (غ يـْرح سلثَـّق ل نْيِ 
وهل ميلك  :ولعّلك تقول ل !.ك كيف متوتخطّط لنفسف

ميلك  ،نعم :كل؟ فأقول .سإلنسان أن خيّطط لنفس كيف متوت
 ،وسلتذّلل هلل تعاىل وسلضرسعة ،سملخلصةوسلعزمية  ،دقةذلك بالنّية سلصا

  } :أمل يقل سهلل تعاىل ،مع سلعمل سلذي يصّدق ذلك كّله

                                                

حن اِفقح  :روسية ز سد  يف / 2171سود يف كتاب سلسنة برقم /روسه أبو د( ـ 1)
 .و أ مَّا سلك اِفرح و سمل
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آل {            
 .عمرسن

لألعرسيّب سلذي قال له عندما  أمل تسمع بقول سلنّي مّث 
َوَلِكنِّي  ،َما َعَلى َهَذا اتاَّبَاْعُتكَ  :فقال له ،أعطاه حظّه م ن سملغنم

 ،ِبَسْهمن  ـَوَأَشاَر ِإَلى َحْلِقِه  ـاتاَّبَاْعُتَك َعَلى َأْن ُأْرَمى ِإَلى َهاُهَنا 
فَاَلِبُثوا  ،ِإْن َتْصُدِق اهلَل َيْصُدْقكَ  :الَ فَاقَ  ،فََأُموَت فََأْدُخَل الَجنَّةَ 

َقْد  ،ُيْحَملُ   فَأُِتَي ِبِه النَِّبيُّ  ،ثُمَّ نَاَهُضوا ِفي ِقَتاِل اْلَعُدوِّ  ،قَِليلً 
 ،نَاَعمْ  :َأُهَو ُهَو ؟ قَاُلوا : فَاَقاَل النَِّبيُّ  ،َأَصابَُه َسْهٌم َحْيُث َأَشارَ 

 ، ِفي ُجبَِّة النَِّبيِّ   ثُمَّ َكفََّنُه النَِّبيُّ  ،َفَصَدَقهُ َصَدَق اهلَل  :قَالَ 
َمُه َفَصلَّى َعَلْيهِ    :َفَكاَن ِفيَما َظَهَر ِمْن َصلتِهِ  ،ثُمَّ َقدَّ

فَاُقِتَل  ،َخَرَج ُمَهاِجرًا ِفي َسِبيِلكَ  ،اللَُّهمَّ َهَذا َعْبُدكَ )
  .(1) (أَنَا َشِهيٌد َعَلى َذِلكَ  ،َشِهيداً 

 ! .فطوىب له وهنيئاً هبذه سلشهادة سلنبويّة سلكرمية على سهلل
بَالََّغُه  ،َمْن َسَأَل اهلَل الشََّهاَدَة ِبِصْدقن ) :مّث أمل يقل سلنّي 
  .(7) (َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشهِ  ،اهللُ َمَناِزَل الشَُّهَداءِ 

حىّت  ،وسلعرب إن مل تعترب بكّل هذس فما تنفع معك سملوسعظف
 ..تكون  عربة مل ن سعترب

                                                
 ./1272( ـ روسه سلنسائّي يف كتاب سجلنائز برقم /1)

 ./ وسلرتمذّي وأبو دسود وسب ن ماجة3537برقم / ع ن   ْهِل ْب ِن ححنـ ْيٍف  ( ـ روسه مسلم يف كتاب سإلمارة7)



 129 د. عبد المجيد البيانوني

. .. وبادر إىل سلطاعة وال تتلّكأ.بالتوبة وال تسّو  يّ خ  عّجل أح ف
أعّدت  ،و ارع إىل مغفرة م ن رّبك وجّنة عرضها سلسموست وسألرض

وقّدم م ن  ،م ن سلنارل م ن مالك ما يكون  رتًس لك . وسبذ.للمّتقني
  } :يثّقل موسزينكو  ،سلعمل سلصاح ما يكون شفيعك

          

          

  .سألعرس  {
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 وختام اقتام
ثـحر  سألِنني ،سرمحنا إذس ع رِق  سجل ِبنياللهُمّ   ،وي ِئس  مّنا سلطبيبح  ،وك 

  .وبك ى ع لينا سحل بيب

ف ارق نا و  ،وو ّدع نا سألحبابح  ،سرمحنا إذس وسرسنا سلرتسبح اللهُمّ 
 .وسنق طع  سلنِسيم ،سلنِعيمح 

 ،وسّنح ى ِذكرحنا ،ونحِسي سمسحنا ،سرمحنا إذس ب ِلي ِجسمحنااللهُمّ 
 ..وسندر س  قربحنا
وتحبد ى سلضمائِرح وتحنش رح  ،سرمحنا يوم  تحبل ى سلسرسئِرح اللهُمّ 

 .وتحنص بح سملوسزي ن ،سلدوسوي ن
 .ح م  سلرسمح نبرمحِتك ن ست ِعنيح يا أر اللهُمّ 
وال إىل أحٍد ِم ن  ،فال تِكلنا إىل أنفِسنا ،رمحت ك ن رجحواللهُمّ 

وأصِلح لنا ش أن نا كلَّه  ،طرفة  ع نٍي وال أقلَّ ِم ن ذِلك   ،خلِقك
وأصِلحنا ظاِهرًس وباِطنًا يا محصِلح   ،ال إله  إاّل أنت   ،بفضِلك  
 .سلصاحلني

ّم اجعاال المااوت خيااَر غائااب اللهاا"  :وأخـتم سحلــديث ّبـا بــدأت
لنااا  واجعاال مااا بعااده خيااراً  ،نعمااُرهواجعاال القبااَر خياار بيااتن  ،ننتظاره
  ."برحمتك يا أرحم الراحمين  ،منه
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ـــري آِخـــر ه"  ـــري  عحمح ـــمَّ سجع ـــل خ  ِلـــي خ وسمت ـــه ،سللهح ـــري  ع م  ـــري   ،وخ  وخ 
   ." أيّاِمي ي وم  ألق اك  وأنت  ر سٍض ع ّّن 

 
 ،م وبارم على عبده ونبيّه سيّدنا لمّدوصلّى اهلل وسلّ

 .واحلمد هلل ربّ العاملني ،وعلى آله وأصحابه أمجعني
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