
 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  1 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  2 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  3 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  4 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  5 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  6 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  7 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

﷽ 

مة   اْلقدِّ

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، نبيه وخليله ومواله، وعلى 

 آله وأصحابه ومن اقتدى هُبداه. 

ا ب    عُد: أمَّ

ره  حكمة يف كل أمر قد   -جل يف عاله-مما ال شك فيه أن هلل  هفإن

 َلىَلُه اْلَحْمُد عَ »سبحانه، وأنه يستحق الحمد على كل حكمة قضاها 

َفَجِميُع َما َيْفَعُلُه َوَيْأُمُر بِِه ُهَو ُموَجُب  ،َأْمِرهِ َجِميِع َخْلِقِه وَ  فِي ُمْقَتَضى ِحْكَمتِهِ 

ُرُبوبِي تِِه َوُمْقَتَضى َأْسَمائِِه َوِصَفاتِِه َوَلُه اْلَحْمُد َعَلى َجِميِع َأْفَعالِِه َوَلُه اْلَحْمُد 

 ِهْم َوإِيَمانِِهمْ ِعَباِد َوَمَعاِصيَمْحُموُد َعَلى َطاَعِة الْ الْ َعَلى َخْلِقِه َوَأْمِرِه َوُهَو 

ارَ  ،َوُكْفِرِهمْ  َوَعَلى َخْلِقِه اْلَماَلئَِكَة  ، َوُهَو اْلَمْحُموُد َعَلى َخْلِقِه اْْلَْبَراَر َواْلُفج 

َياطِينَ  ُسَل َوَأْعَداَءُهمْ  ،َوالش  َلى َعْدلِِه  عَ َوُهَو اْلَمْحُمودُ  ،َوَعَلى َخْلِقِه الرُّ



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  8 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

، ا ُهَو اْلَمْحُموُد َعَلى َفْضلِِه َوَرْحَمتِِه َعَلى َأْولَِيائِهِ مَ كَ  ،فِي َأْعَدائِهِ  تِهِ َوِحْكمَ 

اِت اْلَكْوِن َشاِهَدٌة بِِحْكَمتِِه َوَحْمِدهِ  ٍة مِْن َذر   .(1) «َوُكلُّ َذر 

م ابن مااهلل الخير والشر كله حكمة وعدل كما قال اإل َخْلَق واعلم أن 

َها » :¬ َقيِّمال ْت  } ِحْكَمةٌ ٌق َوُرْشٌد َوُهًدى َوَعْدٌل وَ ِصدْ َفإِن  َأْقَواَلُه ُكل  ت مَّ و 

بِّك   ُت ر  ِلم  ْدًل ِص ك  ع  َها َمَصالُِح َوِحَكٌم، َوَأْفَعاُلُه  [115]اْلنعام:  {ْدًقا و  ُكلُّ

رُّ اَل َيْدُخُل فِ  َراِط ي َأفْ َوَرْحَمٌة َوَعْدٌل َوَخْيٌر، َفالش  َعاِل َمْن ُهَو َعَلى الصِّ

 .(2)«َأْو َأْقَوالِِه، َوإِن َما َيْدُخُل فِي َأْفَعاِل َمْن َخَرَج َعنُْه َوفِي َأْقَوالِهِ  ِم،اْلُمْسَتِقي

 «وروناكُ » وباءل ش  تف حل بالعالم اليوم من فإذا علمت ذلك فاعلم أن ما

به ت من يشاء ويرحمه بعباده ليرفع درجا إنما لحكمة ورحمة وعدل

 .ذب بعدله من يشاءويع

 جائحة لاهذه ائد التي جاءت هبا لفووسنذكر يف رسائلنا هذه بعض ا

 .الستغاللها وتنبيه من غفل عنها

 

 . (228/ 1)  الحكميحافظ ل  «سلم الوصولمعارج القبول بشرح »  (1)

 . ( 44/ 1)  بن َقيِّم الَجْوِزي ةال «نك نعبد وإياك نستعيج السالكين بين منازل إيا دارم»  (2)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  9 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 .نسأل اهلل أن ينفعنا وقارئها

 

 كتبه:و

 أبو خطاب الشامي

 هـ 1441رمضان  1الجمعة 

 

 

 

 * * * 

 

 

 

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  10 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 نعمة الفراغ الرسالة األوىل:

ثِيٌر ِمن  »: ‘  قال: قال النبي ƒ عباسعن ابن  ا ك  ْغُبوٌن فِيِهم  ت اِن م   نِْعم 

ةُ  :لنَّاسِ ا حَّ اغُ  ،الصِّ ر  اْلف   .(3) «و 

َمْعنَى اْلَحِديِث َأن  اْلَمْرَء  :لٍ بن َبط ااَقاَل » :¬ َحَجر الَعْسقالينقال ابن 

َك لِ ذَ  َفَمْن َحَصَل َلهُ  ،نِ اَل َيُكوُن َفاِرًغا َحت ى َيُكوَن َمْكِفيًّا َصِحيَح اْلَبدَ 

 َعَلى َما َأْنعَ بِأَ َفْلَيْحِرْص َعَلى َأْن اَل َيْغبَِن 
ِ
َومِْن  ،َم بِِه َعَلْيهِ ْن َيْتُرَك ُشْكَر اهلل

َط فِي َذلَِك َفُهَو اْلَمْغُبونُ  ،ُشْكِرِه اْمتَِثاُل َأَوامِِرِه َواْجتِنَاُب َنَواِهيهِ   .َفَمْن َفر 

ثِيٌر ِمن  ) :َقْولِهِ َوَأَشاَر بِ  ِذي يوفق لَذلِك َقلِيأإَِلى  (النَّاسِ  ك  بن اَوَقاَل  .لن ال 

ْنَساُن َصِحيًحاَقدْ  :اْلَجْوِزيِّ  ًغا لُِشْغلِِه بِاْلَمَعاشِ   َيُكوُن اإْلِ  ،َواَل َيُكوُن ُمَتَفرِّ

ُل َعِن  َكَس َفَغَلَب َعَلْيِه الْ َفإَِذا اْجَتَمَعا  ،َوَقْد َيُكوُن ُمْسَتْغنًِيا َواَل َيُكوُن َصِحيًحا

ْنَيا َمْزَرَعُة اْْلِخَرةِ ُم َذلَِك َماَوتَ  ،َعِة َفُهَو اْلَمْغُبونُ االط   َوفِيَها التَِّجاَرُة  ، َأن  الدُّ

تِي َيْظَهُر ِرْبُحَها فِي اْْلِخَرةِ   َفُهَو  ،ال 
ِ
َتُه فِي َطاَعِة اهلل َفَمِن اْسَتْعَمَل َفَراَغُه َوِصح 

 

 . (6412( برقم: )88  /8) أخرجه البخاري   (3)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  11 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 َفُهَو الْ مَ فِي  ْعَمَلُهَماَوَمِن اْستَ  ،ْلَمْغُبوطُ ا
ِ
َن  اْلَفَراَغ َيْعُقُبُه   ،ْغُبونُ مَ ْعِصَيِة اهلل

ِ
ْل

َقمُ  ُة َيْعُقُبَها الس  ح  ْغُل َوالصِّ  .(4)«َوَلْو َلْم َيُكْن إاِل  اْلَهَرمُ  ،الشُّ

وقد  ،كأخي يف اهلل أن الفراغ والصحة نعمة من نعم اهلل علي قد علمَت 

 . لنعمةيسر اهلل لك هذه ا

الدنيا الفانية وجلسوا ام حط أغلب الناس أشغالهم وسعيهم خلف كرت

لُتكثِر من  فتذكر كم تمنيت الوقت لمناجاة ربك! كم تمنيته يف بيوهتم

 -العلي الحكيم-كالم اهلل  رِ دبُّ لتَ  الوقتوكم تمنيت هذا  !´القربات هلل 

 ؟ انتفعت هبذه الفرصة هل رك ذلك فانظيسر اهلل ل  دوقوحفظه وتالوته 

بُِّكْم } ،اهلل نمِ  لى مغفرةٍ إسارع ف لم تفعلفإن  ٍة ِمْن ر  ْغِفر  اِرُعوا إِل ى م  س  و 

ْت لِْلُمتَّقِ  اْْل ْرُض ُأِعدَّ اُت و  او  م  ا السَّ ْرُضه  نٍَّة ع  ج   .[133]آل عمران:  {ين  و 

 ن المغبونين.ن مسارع وكن من المغبوطين وال تك

 

 . (230/ 11)  َحَجر الَعْسقالينالبن  «تح الباري شرح صحيح البخاريف»  (4)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  12 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 ساعدِ  ر العبادة فشمر عنالصيام والقيام شه حل رمضان شهرقد ها 

 واسأل اهلل المعونة. الِجدِّ 

 

 

 

 * * * 

 

 

 

 

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  13 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 ر اْلوتذك  الرسالة الثانية: تَ 

ك تفأحد كثرة من يموت هبذا الوباء الذي حل و علىلم يعد يخفى 

ر الموت أصبح ذكُّ فت وعرب، وكلنا ال يأمن أن ينال منه لناس من عجمٍ با

س من يِّ  عن السقيم والغني قبل الفقير، والكَ ضاًل جم على الصحيح فيه

ى } ،د لرحلتهالرحيل فتزو   على أوشكم أنه علِ  اِد التَّْقو  ْير  الزَّ إِنَّ خ  ُدوا ف  وَّ ت ز  و 

اتَُّقوِن ي اُأولِي اْْل ْلب اِب   .[197رة: قبلا] {و 

هِ  ‘  : َزاَر الن بِيُّ قال ¢هريرة أبي عن  َمْن َحْوَلُه،  ْبَكى، َفَبَكى َوأَ َقْبَر ُأمِّ

ْن لِيَفَقاَل: » ْم ُيْؤذ  ل  ا ف  بِّي فِي أ ْن أ ْست ْغِفر  ل ه  ْنُت ر  ْنُتُه فِي أ ْن أ ُزور   ،اْست ْأذ  اْست ْأذ  و 

ه   ْبر  أ ِذن  لِيق  ُزوُروا اْلُقُبو ،ا ف  ْوت   ،ر  ف  ُر اْلم  كِّ ا ُتذ  إِنَّه   .(5) «ف 

اِدمِ أ ْكثُِروا ِذْكر  » :‘  ل: قال رسول اهللاق اأيًض  ¢ هريرة بيأ وعن  ه 

اِت   .(6) «اللَّذَّ

 

 . (976قم: )( بر 65 / 3)أخرجه مسلم    (5)

( 379/ 2يف »الكربى« )و (1 /1823( برقم: ) 381 /1)  «المجتبى»يف  أخرجه النسائي (6)

  / 5)  «سننه »وابن ماجه يف  ،(2307( برقم: ) 141 /4) «جامعه »والرتمذي يف  ،(1963برقم: ) 

= 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  14 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

« كالم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت»: ’  قوله» :¬ قال القرطبي

مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ يف الموعظة فإن من ذكر الموت 

ستقبل الملذته الحاضرة، ومنعه من تمنيها يف  ره نغص عليهحقيقة ذك

النفوس الراكدة، والقلوب الغافلة  ن، ولكا كان منها يؤملوزهده فيم

: ‰ تحتاج إلى تطويل الوعاظ، وتزويق اْللفاظ، وإال ففي قوله

اِدمِ أ ْكثُِروا ِذْكر  » اِت  ه  ُة }مع قوله تعالى:  (7) «اللَّذَّ ائِق  ْوِت ُكلُّ ن ْفٍس ذ   { اْلم 

ه، السامع لما يكفي  [57ت: كبوالعن؛ 35اْلنبياء: ؛ 185]آل عمران: 

ه وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيًرا ما يتمثل هبذه  يفاظر ويشغل الن

 اْلبيات:

 
= 

وابن أبي شيبة يف   ، (8040( برقم: )1661 / 2) «مسنده » وأحمد يف  ، (4258( برقم: )326

،  (2992( برقم: )259 / 7) « هحيحص »يف  ِحب انوابن  ، (35468( برقم: ) 64 / 19)  « مصنفه»

( برقم:  321 / 4) « مستدركه»والحاكم يف  ، ( 8560( برقم: ) 256 / 8) « وسطاْل»والطرباين يف 

قطني  ه الدارالقيسراين وأعل  وابن  نكَ الس  وابن  والحاكم نا ب  حِ حه ابن ح  َص والحديث  . (8004)

  :ط( بن َحَجر الَعْسقالينال « بيرلتلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكا»يف  باإلرسال

 . «حديث حسن غريب »  :الرتمذي ، وقال (207/ 2)  )قرطبة 

 . السابقة  الحاشية :ُينظر تخريج الحديث يف (7)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  15 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 ال شيء مما ترى تبقىى بشاشىته

 

 يبقىىى اإللىىه ويىىودي المىىال والولىىد 

ا  هرمىزلم تغن عىن    خزائنىهيومىً

 

 قد حاولت عاد فما خلدوا خلدوال 

 وال سليمان إذ تجري الرياح له 

 

 واإلنىىس والجىىن فيمىىا بينهىىا تىىرد 

 لعزهتىا كانىتأين الملىوك التىي  

 

 مىىىن كىىىل أوب إليهىىىا وافىىىد يفىىىد؟ 

 حوض هنالك مورود بال كذب  

 

ا كمىىىا وردوا   ال بىىد مىىىن ورده يومىىىً

 
هذه الدار ر االنزعاج عن استشعايورث  ذكر الموت أن فاعلم ]...[ 

يف كل لحظة إلى الدار اْلخرة الباقية، ثم إن اإلنسان ال  الفانية، والتوجه

ة ومحنة، فإن كان يف حال ضيق معينفك عن حالتي ضيق وسعة، ون

 ومحنة.

 و فيه، فإنه ال يدوم.فذكر الموت يسهل عليه بعض ما ه

من نعه الموت يمعة فذكر نعمة وسال والموت أصعب منه، أو يف ح

 .هىا. (8)«والسكون إليها، لقطعه عنها ار هبا،االغرت

 * * * 

 

 . (124  - 122)ص:   لقرطبي ل «التذكرة بأحوال الموتى وأمور اْلخرة »  (8)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  16 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 م اْلستقي ىل الرصاطإالرسالة الثالثة: العودة 

الطريق أو ينحرف عنه فال بد له من تحذير  لقد يغفل العابد التقي ويض

ل ن ْبُلو  } ،اوقد يكون هذا التحذير شديدً  ،ب لى طريق الصواإيرجع به  ُكْم نَّ و 

ْيءٍ بِ  اْلُج  مِ ش  ْوِف و  ن ْقٍص ِمن  ان  اْلخ  رِ وِع و  ب شِّ اِت و  ر  الثَّم  اْْل ْنُفِس و  اِل و  ْْل ْمو 

ابِرِين   على قدر إيمانه وقدر ما تعالى  فيبتليه اهلل ،[155]البقرة:  {الصَّ

ا هلل فيمحو اهلل ا منكسرً ا تائبً مسرعً  يرجعه إن كان ممن يحبه اهلل فتجده عاد

قال: قال  ¢لك بن ما عن أنس ،فع درجاته ويفرح اهلل بتوبتهويرخطاياه 

ان  »: ‘  رسول اهلل ِدُكْم ك  ْبِدِه ِحين  ي ُتوُب إِل ْيِه ِمْن أ ح  ًحا بِت ْوب ِة ع  ر  دُّ ف  ُه أ ش  ل لَّ

ةٍ  تِِه بِأ ْرِض ف َل  اِحل  ل ى ر  ت ْت  ،ع  ل  اْنف  اُبهُ  ،ِمنْهُ ف  ر  ش  اُمُه و  ا ط ع  ْيه  ل  ع  اس  مِ يِ أ  ف   ،و   ،نْه 

اْض  ًة ف  ر  ج  أ ت ى ش  ْد ف  ا ق  ع  فِي ظِلِّه  تِهِ ط ج  اِحل  ا ُهو   ، أ يِس  ِمْن ر  لِك  إِذ  ذ  ب ْين ا ُهو  ك  ف 

هُ  ًة ِعنْد  م 
ائِ ا ق  ا ،بِه  ذ  بِِخط اِمه  أ خ  ِح  ،ف  ر  ِة اْلف  ال  ِمْن ِشدَّ ْبِدي هُ اللَّ  :ُثمَّ ق    ، مَّ أ ْنت  ع 

بُّ  ا ر  أ ن  ِح ِمْن ِشدَّ  أ  ك  أ ْخط  و  ر   . (9)«ِة اْلف 

 

ٌق عليه: (9)  (2747( برقم: )93 / 8) ومسلم  ، (6309( برقم: )68 /8)رجه البخاري أخ  ُمتَّف 

 . )لفظ لهوال(



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  17 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

، َأيُّ الن اِس َأَشدُّ   ¢ بن أبي وقاص ْعدَس  وعن
ِ
َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

اْْل ْمث ُل »َبالًء؟ َقاَل:  ِب ِدينِهِ ف   ،اْْل ْنبِي اُء ُثمَّ اْْل ْمث ُل ف  س  ل ى ح  ُجُل ع  إِْن  ،ُيْبت ل ى الرَّ ف 

ُؤهُ  ان  ِدينُُه ُصْلًبا اْشت دَّ ب َل  ٌة اْبُتِلي  ع   ،ك  ان  فِي ِدينِِه ِرقَّ إِْن ك  ِب ِدينِهِ و  س  ا   ،ل ى ح  م  ف 

طِ  ْيِه خ  ل  ا ع  ل ى اْْل ْرِض م  ُه ي ْمِشي ع  تَّى ي ْتُرك  ْبِد ح  ُء بِاْلع  ُح اْلب َل   .(10)«ةٌ يئ  ي ْبر 

أناب وصلح حاله بعد هذه  فكم من مسرف غارق يف المعاصي تاب و

 !المحنة العظيمة

رومين الذين  وال تكن من المح ،يفرح اهلل بتوبته وقربه منهممن  نْ فكُ 

ُتوُبوا إِل ى اهَّللِ ج  } ،لى اهلل لعلنا نفلحإولنتب ، ختم اهلل على قلوهبم يُّه  و 
ِميًعا أ 

لَّ   .[31]النور:  {ُكْم ُتْفِلُحون  اْلُمْؤِمنُون  ل ع 

 * * * 

 

 

 .« صحيححديث حسن » : وقال  (2398( برقم: )203 /4) «جامعه »رتمذي يف  أخرجه ال  (10)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  18 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 حياء السنن اْلهجورة إرسالة الرابعة: ال

لكن سيزول هذا العجب  «وروناكُ »القة هذا اْلمر بوباء ن ع قد تتعجب م

بذكر بعض السنن التي ضيعها أغلب الناس وبدأت تعود بل وينشرها 

 قدو، هأمور بيتإعانة الرجل أهله يف  :ذه السننفمن ه ؛الرجل بين الناس

ُجِل فِي »: «يحهصح»يف  ¬ ب اإلمام البخاريو  بَ  َباُب ِخْدَمِة الر 

، َما ~َسَأْلُت َعائَِشَة عن اْلسود بن يزيد،  :رد هذا الحديثوأو، (11)«َأْهلِهِ 

 َفإَِذا َسِمَع اْْلََذانَ  ،َكاَن فِي مِْهنَِة َأْهلِهِ »َيْصنَُع فِي اْلَبْيِت؟ َقاَلْت:  ‘ َكاَن الن بِيُّ 

 .(12) «َخَرَج 

له: )َكاَن يكون( َفائَِدة َتْكِرير: اْلَكْون، َقوْ » :«القاري مدةع»قال يف 

 
ِ
 .(13)«َكاَن يداوم َعَلْيَها ‘ ْستِْمَرار َوَبَيان َأنهاال

  ~ وَعْن َعائَِشةَ 
ِ
َيْعَمُل فِي َبْيتِِه؟  ‘  َقاَلْت: ُسئِْلُت َما َكاَن َرُسوُل اهلل

 .(14)ُب َشاَتُه، َوَيْخُدُم َنْفَسُه« ْحلُ ُه، َويَ ْوبَ َيْفلِي ثَ  ،مَِن اْلَبَشرِ َقاَلْت: »َكاَن َبَشًرا 

 

 .(136  /1)  صحيح البخاري«»  (11)

 . (5363برقم: ) (  65 /7)أخرجه البخاري   (12)

 . (200/ 5)  الدين العيني بدرل  «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»  (13)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  19 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

وهو خير البشر كيف يفعل يف بيته فهيا بنا نحيي  ‘ النبي فها قد رأيت

حجته العمل فها قد عاد يحييها من الناس فمن كانت  ة مع منن هذه السُّ 

 داهلل بن مسعوٍد عن عب ،ال تكن من المتكربين على أهلكفمكثت يف بيتك 

ْلبِِه ِمْثق  ل  ي  »: الق ‘  ، عن النبي¢ ان  فِي ق  ْن ك  نَّة  م  ٍة ِمْن ْدُخُل اْلج  رَّ اُل ذ 

 .(15)«كِْبرٍ 

ُسوِل اهَّللِ } ؛‘  لك أسوة حسنة يف رسول اهلل  وإن   ان  ل ُكْم فِي ر  ْد ك  ل ق 

اْلي ْوم  اْل  ان  ي ْرُجو اهَّلل  و  ْن ك  ن ٌة لِم  س  ٌة ح  ثِيًراُأْسو  ر  اهَّلل  ك  ك  ذ   ]اْلحزاب: {ِخر  و 

21]. 

ملك ممن ال يتكون  قدو، ك لألوالد والرتويح عنهممداعبت :ومن السنن

ولكن مع هذا  ،والشاقة كأصحاب اْلعمال الطويلة ؛ قلياًل لذلك إال   الوقت

تكن  ر لهم الرحمة والمحبة والهِ من أطفالك فأظْ  قد يسر اهلل قربك البالء

ْعَرابِيٌّ َجاَء أَ : قالت ~ عائشةعن ف ،عن ذلك ويمنعه منه الكربممن يرتفع 

 
= 

 . (26835( برقم: )6314 / 12)  « سندهم »  حمد يفأأخرجه   (14)

 . (91( برقم: )65 / 1)مسلم  أخرجه   (15)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  20 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

ْبَيانَ  َفَقاَل: ،‘  الن بِيِّ  إَِلى أ ْمِلُك : »‘ َفَقاَل الن بِيُّ  ،َفَما ُنَقبُِّلُهمْ  ،ُتَقبُِّلوَن الصِّ أ و 

ة   ْحم  ْلبِك  الرَّ ع  اهَّللُ ِمْن ق   . (16) «ل ك  أ ْن ن ز 

 »قال:  ¢ة وعن جابر بن َسُمرَ 
ِ
ْيُت َمَع َرُسوِل اهلل  ،ْْلُوَلىَصاَلَة ا ‘  َصل 

ْي   ،َمَعهُ ُثم  َخَرَج إَِلى َأْهلِِه َوَخَرْجُت  َفاْسَتْقَبَلُه ِوْلَداٌن َفَجَعَل َيْمَسُح َخد 

ي ،َأَحِدِهْم َواِحًدا َواِحًدا ا َأَنا َفَمَسَح َخدِّ َقاَل: َفَوَجْدُت لَِيِدِه َبْرًدا  ،َقاَل: َوَأم 

 . (17)«َنِة َعط ارٍ َها مِْن ُجؤْ َأْخَرَج يًحا َكَأن َما ْو رِ أَ 

ن قلبه ن نزع اهلل مِ قدوتك مَ  كن ي وال ‘  فليكن قدوتك رسول اهلل

 الرحمة.

 

 * * * 

 

 

 . (5998( برقم: )7 /8) أخرجه البخاري   (16)

 . (2329( برقم: )80 / 7)أخرجه مسلم    (17)



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  21 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 الرسالة اْلامسة: نرص اهلل للطائعات اْلنتقبات  

 ن من البلدان من االستهزاء بحجاهب قبات يف كثيرٍ تنذاقته الم الكل يعلم ما

وقد  ،ا لإلسالم بين زورً وبعض المنتسل الملحدين بَ ونسبته للتخلف من قِ 

ِسْبُتْم أ ْن } ،-هن واهلل حسيبهننحسب-سبيل اهلل  تحملن اْلذى يف أ ْم ح 

ْوا ل  ث ُل الَِّذين  خ  ُكْم م 
ْأتِ ا ي  ل مَّ نَّة  و  ْدُخُلوا اْلج  ْبِلكُ  ت  اُء ِمْن ق  ْتُهُم اْلب ْأس  سَّ ْم م 

اُء  رَّ الضَّ تَّى ي ُقول  الو  ُزْلِزُلوا ح  ُسوُل و  و   أ ل  إِ رَّ
ت ى ن ْصُر اهَّللِ ُه م  ع  نُوا م  نَّ  الَِّذين  آم 

رِيٌب   .[214]البقرة:  {ن ْصر  اهَّللِ ق 

اَن أَشد  مِْن ْيَك َيْوٌم كَ : َهْل أَتى َعلَ ‘  أن َها قالْت لِلن بِيِّ  ~ َوَعْن َعائَِشةَ 

ْد َيْوِم ُأُحٍد؟ قال: » ا ل  ل ق  ْوِمِك م  ا ل ِقيُت ِمْن ق  ك  ا ل ِقيُت مِ ِقيُت و  دَّ م  نُْهْم ي ْوم  ن  أ ش 

ب ِة إِ  ق  ا اْلع  ْم ُيِجْبنِي إِل ى م  ل  ٍل ف  ْبِد ُكَل  ْبِد ي الِيل  ْبِن ع  ل ى اْبِن ع  ْضُت ن ْفِسي ع  ر  ْذ ع 

ْم أ ْست   ل  ْجِهي ف  ل ى و  ْهُموٌم ع  ا م  أ ن  اْنط ل ْقُت و  ْدُت ف  ْرِن أ ر  ا بِق  أ ن  ِفْق إِلَّ و 

الِِب   . (18) «الثَّع 

 

ٌق عليه: ( 18) (  181 / 5) ومسلم  ، )للفظ له وا( (3231( برقم: )115 /4)أخرجه البخاري  ُمتَّف 

 . (1795برقم: ) 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  22 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

فنسأل اهلل أن وصربن وتحملن  ،وكانت له العاقبة ‘  َل ر وتحم  بَ فَص 

اقِب ُة لِْلُمتَِّقين  }ا خيرً يجزيهن  اْلع  من  ف ، [83القصص: ؛ 128]اْلعراف:  {و 

من   ءةه الحجاب بأكياس القمامة المملوبِّ َش ويُ  كان يستهزئ بالمسلمات 

نسأل  ،!«وروناكُ »خشية اس القمامة ن ارتدى أكيذكور وإناث هم أنفسهم مَ 

 .اهلل أن يحرق وجوههم يف النار

 بعده. وإن لليوم ما صربِت أختي يف اهلل على ما  فهنيئا لِك 

 

 

 * * * 

 

 

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  23 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

 امتةاْل

نسأل اهلل أن يرفعها عن -ة جائحالتي صاحبت هذه الهذه بعض الفوائد 

البشر ما  نبي «اورونكُ »تفشي وباء م اهلل يف كَ ن حِ وقد رأيت مِ  ،-المسلمين

ذكر بعض ما م الكثيرة التي لم نذكرها فقد تقصدنا كَ وغيرها من الحِ  ،رأيت

 .كم هباينفع لعل اهلل ينفعنا وإيا

آله وصحبه  علىو ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،واهلل أعلم

 .لمينهلل رب العا والحمد ،أجمعين

 

 

 * * * 

 

 

 



 
 

ة ِِف َفوَ  َساِئُل اْلمُِضيَّ ةالرَّ ِفيَّ َ  24 اِئَد »ُكوُروَنا« اْلم

³² 

مة  7 ........................................................................... اْلقدِّ

 10 ................................................... الرسالة األوىل: نعمة الفراغ

ر اْلوت  13 ................................................... الرسالة الثانية: َتذك 

 16 .................................. اْلستقيم الرسالة الثالثة: العودة إىل الرصاط

 18 ...................................... الرسالة الرابعة: إحياء السنن اْلهجورة

 21 ............................... ة: نرص اهلل للطائعات اْلنتقباتالرسالة اْلامس

 23 ......................................................................... اْلامتة

 

*  * * 

 

 


