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وصايا لكؿ مسافر

ممخص الخطبة

ٔ -جممة مف الوصايا لممسافريف -ٕ .عظـ حقوؽ اآلدمييف.
-------------------------

الخطبة األولى

ُّ
فيشتد نفير الناس لالستجماـ بالسفر ،تحفِّزىـ إليو إغراءات
ويشتد الحر
أما بعد :أييا األحبة في اهلل،
ّ
الدعايات والتسييالتٍ ،
توجيت تمؾ الجموعُ فاهلل ىو وليُّيا وموالىا،
ولكؿ وجيةٌ ىو مولِّييا ،وأينما ّ

ب عف ِعممو ،وال
وىو يعمـ ِس َّرىا ونجواىا ،وميما
أبعدت في أسفارىا فيي ال تخرج عف ممكو ،وال ُ
ْ
تعز ُ
تخفى عميو منيا حركةٌ وال نأمةٌ وال خالجة.
ِّ
فإلى ِّ
تنفعنا واياهَ ،وَذ ِّك ْر فَِإ َّف
كؿ مف عقد عزيمةَ السفر ،ىذه جممةُ وصايا نذكر بيا ،عسى أف َ
نفع اْلمؤ ِمنِيف [الذاريات .]55:واننا لنجد في قمبو مف خشية اهلل وا ِ
ِ
ِّ
وتعظيـ أمره
جاللو
الذ ْك َرى تَ َ ُ ُ ْ َ
ِ
نجدنا واياه في الحاجة إلييا عمى سواء.
و
اإلذعاف لحكمو ما ُيغرينا بتذكيره بوصايا ُ

الوصية األولى :فميتذ ّكر المسافر وقد أخذ لمسفر أُىبتو وأزو َاده َّ َّ ٍ
فخير
أف كؿ زاد يتزود بو في سفره ٌ
ُ
َ
ِ
مؤمف في ح ٍّؿ وال ترحاؿ ،وىو
ألزـ وأحرى تقوى اهلل ،فيي الزاد الذي ال يستغني عنو
ٌ
منو وأولى و ُ
لزيمةُ ِ
العبد ال ُّ
ينفؾ عنو بحاؿ ،وتمؾ وصيةُ اهلل :وتََزَّوُدوا فَِإ َّف َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َوى [البقرة ،]ٔ91:وىي
َ
كنت))؛ اتؽ اهلل في
وصى بيا المصطفى  ،وما وصى إالّ بعظيـ(( :اتؽ اهلل حيثما َ
أعظـ وصية ّ
ِ
الظعف ،حيث يراؾ الناس وحيث ال يرونؾ.
ِّ
السر والعمف ،وفي اإلقامة و ْ
َلس ِفَّ ،
َّ
القمب ،فيفيض بآثاره عمى الجوارح،
يتروى منو
ولكنو
شعور َّ
كالما ُيال ُ
ُ
ؾ باأل ُ
ٌ
إف تقوى اهلل ليست ً
ِ
سموكيا وعمميا.
مشيودا في
محسوسا
اقعا
ً
ً
ُليرى و ً
وليعمـ ُّ
ٍ
مسافر َّ
حضور الناس ،وال َينقصو منو
أف مف عالمات صدؽ التقوى أف ال يزيده خشيةً هلل
كؿ
ُ
ْ
ِ
خشية العبد هلل في سره وعالنيتو وفي اجتماعو بالناس وخموتو ليو مف أعظـ
غيابو عنيـ ،فاستواء
ُ
كثير بقولو(( :الميـ
دالئؿ صدؽ التقوى ،وىي مف كماؿ خشية اهلل؛ ولذا كاف المصطفى يدعو رّبو ًا
إني أسألؾ خشيتَؾ في الغيب والشيادة)).
غيابو عف نظر مف يبالي بيـ مف الناس ىو نوعٌ مف الخموة مف ىذا الوجو ولو
فميتذ ّك ِر المسافر أف َ
كاف بمحضر غيرىـ ،ذلؾ أف الرجؿ قد يمتنعُ مف فعؿ الذنب في شيادة مف يبالييـ مف الناس،

فيشوب إخالصو في ذلؾ شائبةُ الحياء منيـَّ ،
وحده حيف يكوف في
امتناعو
ولكنو يكوف
خالصا هلل َ
ُ
ً
َغيبتيـ.
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فمي ِ
وليحذر َّ
خم ِ
ِ
أعظـ مف حيائو لربو،
يكوف حياؤه مف الناس
أشد
المسافر خشيتَو هلل،
ص
ُ
الحذر أف َ
ْ
ُ
َ
َّت المعصية عند عز ِ
الباعث عمى السفر كاف ذلؾ
يمة السفر أو كانت المعصية ىي
َ
فإف َ
العبد إذا بي َ
ُّ
َّ
أقبح
أدؿ عمى أنو لـ يمنعو مف الحراـ
ٌ
إيماف وال تقوى ،وانما ىو خشيةُ الناس أو تعذ ُره عميو .وىذا ُ
منكرا،
يقصد بالسفر ًا
مباحا لـ يبيِّت فيو نيةً عمى معصية ،ولـ
نكر ممف لـ يقصد إال ًا
وأشد ًا
ْ
سفر ً
أمر ً
ينيزـ إلغرائو ،ويقع في حبالة الشيطاف واغوائو.
أف
ض لو ،فال يمبث ْ
ثـ َي ْع ِر ُ
َ

المسافر عمى األخذ بوصية حبيبو المصطفى (( :اتؽ اهلل حيثما كنت))
يعيف
أال وا ّف مف أعظـ ما ُ
َ
أف يستشعر دقَّةَ مر ِ
تجيش في قمبو تقوى اهلل حيثُما كاف ومراقبتَو في
اقبة اهلل ّإياه ،فذلؾ أدعى أف يس َ
ِ
اآليات التي تُبيف في أحسف بياف عف سعة عمـ اهلل وقربِو مف خمقو،
السر والعمف ،وليتدب َّْر تمؾ
ْف َو َما تَْتمُوا ِم ْنوُ ِم ْف قُ ْر ٍ
وف ِفي َشأ ٍ
ودا ِإ ْذ
وف ِم ْف َع َم ٍؿ ِإالَّ ُكَّنا َعمَ ْي ُك ْـ ُشيُ ً
آف َوال تَ ْع َممُ َ
كقوِلوَ :و َما تَ ُك ُ
ض وال ِفي الس ِ
يو وما يع ُزب عف رب َ ِ ِ ِ ٍ ِ
تُِفيض ِ ِ
ِ
َص َغ َر ِم ْف َذِل َؾ َوال
ُ َ
َّماء َوال أ ْ
وف ف َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
ِّؾ م ْف مثْ َقاؿ َذ َّرة في األ َْر َ
أَ ْك َبر ِإالَّ ِفي ِكتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ور [غافر،]ٔ9:
َع ُي ِف َو َما تُ ْخِفي ُّ
يف [يونس ،]1ٔ:وقوِلوَ :ي ْعمَ ُـ َخائَِنةَ األ ْ
الص ُد ُ
َ
اعَم ُموا أ َّ
اء المَّ ِو ِإَلى
اح َذ ُروهُ [البقرة ،]ٕٖ5:وكقوِلوَ :وَي ْوَـ ُي ْح َش ُر أ ْ
َف المَّ َو َي ْعَم ُـ َما ِفي أَنفُ ِس ُك ْـ َف ْ
وقولوَ :و ْ
َع َد ُ
َّ
وف َوَقالُوا
ص ُارُى ْـ َو ُجمُ ُ
الن ِار َفيُ ْـ يُ َ
اء َ
ود ُى ْـ بِ َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
وزُع َ
وىا َش ِي َد َعَم ْي ِي ْـ َس ْم ُعيُ ْـ َوأ َْب َ
وف َحتَّى ِإ َذا َما َج ُ
ِ
ٍ
ِل ُجمُ ِ
وف َو َما
ود ِى ْـ ِل َـ َش ِي ْدتُ ْـ َعمَ ْي َنا قَالُوا أَن َ
طقََنا المَّوُ الَِّذي أَنطَ َ
ؽ ُك َّؿ َش ْيء َو ُى َو َخمَقَ ُك ْـ أ ََّو َؿ َم َّ ٍرة َوِالَ ْيو تُْر َج ُع َ
ِ
ظ َن ْنتُ ْـ أ َّ
ير ِم َّما
َف المَّ َو ال َي ْعَم ُـ َكثِ ًا
ود ُك ْـ َولَ ِك ْف َ
ص ُارُك ْـ َوال ُجمُ ُ
وف أ ْ
ُك ْنتُ ْـ تَ ْستَت ُر َ
َف َي ْشيَ َد َعمَ ْي ُك ْـ َس ْم ُع ُك ْـ َوال أ َْب َ
ِ
ِ
يف [فصمت.]ٕٖ-ٔ9:
ظنُّ ُك ْـ الَِّذي َ
وف َوَذلِ ُك ْـ َ
َص َب ْحتُ ْـ م ْف اْل َخاس ِر َ
تَ ْع َممُ َ
ظ َننتُ ْـ بِ َربِّ ُك ْـ أ َْرَدا ُك ْـ َفأ ْ
ِ
أبعاضو التي يباشر بيا المعصية ،ولئف استعاف بيا
فميما استتر العبد مف الناس فمف يستتر مف
عمى معصية اهلل فمسوؼ تعصيو في اليوـ المشيود ،لتكوف عميو مف الشيود.

يقطع عف
يحتاج إلى مخبريف وشيود ،ولكنو أراد أف
شيء حتى
ب عف عممو
وما كاف سبحانو ُ
َ
ليعز َ
ٌ
َ
ِ
المعاذير ،ويقيـ عمييـ الحجة .عف أنس بف مالؾ قاؿ :كنا عند رسوؿ اهلل فضحؾ ،فقاؿ:
عباده
َ

ؾ مف مخاطبة العبد ربَّو ػ أي :يوـ
((ىؿ تدروف مـ أضحؾ؟)) قمنا :اهلل ورسولو أعمـ ،فقاؿ(( :أضح ُ
القيامة ػ ،يقوؿ :يا رب ،ألـ تجرني مف الظمـ؟! قاؿ :فيقوؿ :بمى ،قاؿ :فيقوؿ :فإني ال أجيز عمى
شيودا ،قاؿ:
شييدا ،وبالكراـ الكاتبيف
شاىدا مني ،قاؿ :فيقوؿ :كفى بنفسؾ اليوـ عميؾ
نفسي إال
ً
ً
ً
فتنطؽ بأعمالِو ،قاؿ :ثـ ُيخمَّى بينو وبيف الكالـ ،قاؿ:
فيختـ عمى ِفيِ ِو ،فيقاؿ ألركانو :انطقي ،قاؿ:
ُ

نت أناضؿ)) رواه مسمـ.
فيقوؿ :بُ ً
فع ْن ُك َّف ُك ُ
وس ْح ًقا! َ
عدا َل ُك َّف ُ
وغيرىا مما ىو في معناىا تُمقي بظؿ الرقابة المباشرة عمى كؿ نفس ،وحينيا
وىذه النصوص ُ
ٍ
ٍ
متروكة لذاتِيا لحظ ًة واحدةً ،فيناؾ حفيظٌ عمييا
وغير
تستشعر
ُ
غير منفردة لحظة واحدةُ ،
النفس أنيا ُ
قيب ،يحصي َّ
كؿ حركة ،ويحفظ ما يصدر عنيا فال يند عنو شيء.
ر ٌ
فإذا راقب العبد ربَّو في ِس ِّره وعمنو واقامتو وظعنِو فقد حقّؽ مرتبو اإلحساف التي ىي أعمى مر ِ
اتب
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اإلسالـ ،وىي ثمرةُ معر ِ
اإلحساف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه ،فإف لـ تكف تراه فإنو
فة اهلل وخشيتِو(( ،
ُ
يراؾ)).
ِ
الطاعات وتنتيي عف المعاصي ولو لـ يكف عمييا
وحيف تصؿ النفس إلى ىذه المرتبة فإنيا تفعؿ

اهلل في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعمف عمى السواء.
رق ٌ
يب مف غيرىا ،فيي تر ُ
اقب َ
ضعفو واسرافو في أمره وتفريطو في
وحياءه منو ،ال ينسى
وال ينسى المسمـ وىو يُعظـ خوَفو مف اهلل
َ
َ
ِ
مالزمة تقوى اهلل أينما َّ
حؿ وحيثما كاف بالدعاء المأثور
يستعيف عمى
يتردد أف
جنبِو سبحانو ،فال
ُ
َ
ىوف
الذي عمَّ َم َناه حبيبُنا (( :الميـ ّإنا نسألؾ في سفرنا ىذا َّ
البر والتقوى ومف العمؿ ما ترضى ،الميـ ِّ
عمينا سفرنا ىذا و ِ
الصاحب في السفر والخميفةُ في األىؿ .))..فإذا دعا
اطو عنا بُعده ،الميـ أنت
ُ
وحضور ٍ
ِ
العو عمى نواياه.
بيذا الدعاء بتدب ٍُّر
قمب استشعر حينيا رقابةَ اهلل عميو وشيادتَو إياه واطّ َ
مشاىد االتعاظ
يستشرؼ في سفره
يطوؼ في أرجاء األرض أف
الوصية الثانية :ينبغي لممسافر وىو ِّ
َ
َ
ِ
واالعتبار و ِ
سفره مف
النظر والتفكر ،فال ُ
يدعيا تفوتُو بعد سنوحيا ،فإنَّو ميما اختمفت وجيتُو لف يخمو ُ
ِ
ِ
تأمؿ ُّ
لحظات ٍ
وتفكر.
المشاىد التي تستدعي منو
بعض

بقمب متحفِّز ِ
فسرح طرَفؾ ػ أييا المسافر ػ ٍ
وح ٍّس متيقِّظ فيما أودعو اهللُ في أرضو مف عجيب خمقو
ِّ ْ
ت بربوبيتو
دت ل َش ِي َد ْ
وبديع آياتو وجميؿ صنعو ،فإنيا لو نطقت لنطقت بعظمة اهلل وقدرتِو ،ولو ش ِي ْ
ِ
وقوتِوُ ،ق ْؿ ْانظُروا ما َذا ِفي الس ِ
ات واأل َْر ِ
ات َو ُّ
وف
َّ
اآلي ُ
ض َو َما تُ ْغني َ
الن ُذ ُر َع ْف َق ْوٍـ ال ُي ْؤ ِم ُن َ
َ
ُ َ
َّم َو َ
ٍ ِ
ؽ المَّو ِفي الس ِ
اختِ ِ
ات واأل َْر ِ
الؼ المَّْي ِؿ َو َّ
وف
[يونسِ ،]ٔٓٔ:إ َّف ِفي ْ
ض َ
النيَ ِار َو َما َخمَ َ ُ
آليات لقَ ْوٍـ َيتَّقُ َ
َ
َّم َو َ
[يونس.]1:
قمبا و ُّ
إف ىذا النظر والتفكر مأمور بو ُّ
ِ
أقؿ
كؿ أحد ،ولكف أولى
الناس بو أولئؾ السائحوف؛ فيـ أفرغُ ً
ٌ
أنسب حاالً.
شغالً وأرو ُح ًا
فكر و ُ
كر ٍ
ِ
تنطؽ باآليات وتوحي
آثار
ات أخرى في آثار الغابريف
سرح طرفؾ َّ
ثـ ِّ
ُ
ومصير المترفيف ،فإنيا ٌ
عامروىا قد أ ِ
ظ والعبر ،فيا ىـ ِ
بالعظات ،فميكف لؾ في ِّ
كؿ ٍ
ُىمكوا ،لـ
نظر،
تستنطؽ منو المواع َ
ُ
أثر ٌ
تمنعيـ قوتُيـ وال جبروتيـ مف ِ
َّ
يستيوينؾ ما
بأس اهلل الشديد ،وىا ىي آثارىـ شاىدةً عمييـ ،فال
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّنعة وشدة البأس والقوِة،
آثارىـ مف قوة عما ٍرة أو روعة حضا ٍرة وما تشيد ليـ بو مف دقَّة الص ْ
توحيو ُ

التفك ِر في بطش اهلل الشديد ِ
ال يستيوي َّنؾ ذلؾ عف ُّ
القوي الذي ال ُي ُّ
رد عف القوـ المجرميف.
وبأسو
ِّ
ِ
َّ
التأمالت في مآليـ لتيُُّز
قموب المتجبريف ،واف ىذه
القموب حتى
النظر في آثار الغابريف ييُُّز
إف
َ
َ
َ
قاسيا.
ىز ميما كاف
القمب ًا
جاسيا غافالً ً
ً
َ

ننظر في مصارع القوـ لنتقي ونتذ ّكر ،كما في قولو:
ولذا نجد القرآف ًا
كثير ما يأخذ بأيدينا إلى أف َ
ِ
ؼ َكاف ع ِاقبةُ الَِّذ ِ ِ
ِ
يروا ِفي األ َْر ِ
ض
يف م ْف َقْبم ِي ْـ َك ُانوا أَ َش َّد م ْنيُ ْـ قُ َّوةً َوأَثَ ُاروا األ َْر َ
ض َف َينظُُروا َك ْي َ َ َ َ
َ
أ ََولَ ْـ َيس ُ
ِ
ظِم َميُ ْـ َولَ ِك ْف َك ُانوا أَنفُ َسيُ ْـ
اف المَّوُ ِل َي ْ
وىا أَ ْكثََر ِم َّما َع َم ُر َ
َو َع َم ُر َ
اءتْيُ ْـ ُر ُسمُيُ ْـ بِاْل َبي َِّنات فَ َما َك َ
وىا َو َج َ
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ي ِْ
وف [الروـ.]9:
َ
ظم ُم َ
ٍ
أكثر
ولقد عاب اهلل عمى أقواـ ال يتفكروف في خمؽ اهلل ،وال يعتبروف بآثار الذيف خموا مف قبميـ ،وما َ
ِ
ِّف ِم ْف َآي ٍة ِفي
فميحذر
الذيف ال يتفكروف وال يتذكروف،
المسافر أف يكوف ممف عناىـ اهلل بقولوَ :و َكأَي ْ
ُ
الس ِ
ات واأل َْر ِ
وف [يوسؼ.]ٔٓ5:
وف َعمَ ْييَا َو ُى ْـ َع ْنيَا ُم ْع ِر ُ
ض َ
ض َي ُم ُّر َ
َ
َّم َو َ
الوصية الثالثة :أَما وقد اختار ُّ
ٍ
ؽ إلييا عف ُك ٍره واضطرار
كؿ
مسافر وجيتَو عف إرادة واختيار ولـ يُ َس ْ
َ
َّ
َّ
ِّ
استشعار َّ ِ
ِ
العزة باإلسالـ حيثُما حؿ ،وأف
وكاف في سعة أف ال يخرج إلييا ،فإننا نذكره وأنفسنا بضرو ِرة
ِِ
َّ
أف يأخ َذ بيا عمى اختالؼ األحواؿ.
يعتز بمبادئو وِق َيمو أينما كاف ،و ْ
يستعِمف بما أوجب عميو اإلسالـ مف االستعالف بالشعائر الظاىرة ،فْميُ ِّ
صؿ الصالة
ٌ
وحؽ عميو أف ْ
ُ
ٍ
بعيدا عف الفوضى
ولكف ً
أمر اهلل مف غير حياء وال استخفاءْ ،
يقيميا كما َ
لوقتيا أينما أدركتوُ ،
والمضايقة.
ِ
ِ
جحظت
تمتاز بو بيف النساء واف
المؤمنات
شعار
الحجاب
و
العفيفات الغافالت ،ال َّ
تتحرج المؤمنة أف َ
ْ
ُ
ُ
ِ
المسمـ وقد
فعار عمى
الغماـ
يضير
األلس ُف ،فيي تدرؾ أنو لف
إلييا العيوف ولمزتيا
ُ
ُ
طنيف اليواـٌ .
َ
َ
أحؽ ْ َّ
بشعائر ِد ْينِ ِو ،فالحؽ ُّ
ِّ
ِ
بع ،وىو أولى
الحؽ أف يتحرَج ْأو يخج َؿ مف استعالنِو
دي إلى
ُى َ
أف ُيت َ
بالمجاىرة واالستعالف.
العزة ،وال ُّ
الضعيؼ َّ
َّ
ؾ يفعمو المنيزموف
ييب
يرد لممظموـ حقَّو ،ولكنو سمو ٌ
َ
إف التقميد والتشبُّو ال ُ
ِ
قيت
فيحتقبوف
ويوِفض إليو المرتابوف،
عظيـ اإلثـ بما ال يح َ
الم ُ
ظ ْوف معو بنفع أصالً ،وىذا التقميد َ
َ
يشي بال شؾ بيزيمة نفسية وضع ِ
ٍ
إيماف وتزْع ُزِع يقيف.
ؼ
ْ
أنفا ،وال تمفَّت إلى ِّ
لماز ،فما أنت بأكرـ عند
ىماز َّ
كؿ َّ
اشم ْخ بو ً
فع ػ أييا المسمـ ػ بدينؾ ر ً
فار ْ
أسا ،و َ

از باإلسالـ.
ويقينا واعتزًا
اهلل مف نبيو ،وىو الذي أوذي باليمز والغمز والممز ،فما زاده ذلؾ إال ثباتًا ً
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ...
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :الوصية الرابعة :السفر مظنة األخطار ،وطوؿ السالمة ال تمنح ضماف الرجوع ،واذا كاف
يكتب وصيتو وىو في األمف واالستقرار فكيؼ إذا كاف عمى جناح سفر تعترضو
المسمـ مأمو ار أف
َ
المخاوؼ وتنوشو األخطار.

وحقوؽ عميو ،وقد قاؿ (( :ما حؽ امرئ مسمـ
ديوف
ٌ
تجب لمف كاف لمناس ٌ
والوصية مستحبة ،ولكنَّيا ُ
فحؽ عمى كؿ مف كاف في ذمتو حؽ
لو شيء يوصي بو يبيت ليمتيف إال ووصيتو مكتوبة عنده))ٌ .
يضا.
خائفا،
آمنا كاف أو ً
ألحد أف يكتب وصيتوً ،
صحيحا أو مر ً
ً
ٍ
أحاديث عف المصطفى  ،فقد أخرج
إف حقوؽ الناس أمرىا عظيـ خطير ،نستجمي ذلؾ مف جممة
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مسمـ في صحيحو عف أبي قتادة أف الرسوؿ قاـ فييـ ،فذكر ليـ َّ
اإليماف
الجياد في سبيؿ اهلل و
أف
َ
َ
تمت في سبيؿ اهلل تُكفَّ ُر عني
أيت إف قُ ُ
باهلل أفض ُؿ األعماؿ ،فقاـ رجؿ فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أر َ

غير مدبر)) ،ثـ قاؿ :
صابر
خطاياي؟! فقاؿ(( :نعـ ،إف قتمت في سبيؿ اهلل وأنت
ٌ
ٌ
محتسب مقب ٌؿ ُ
((كيؼ قمت؟)) فأعاد عميو ،فقاؿ(( :نعـ ،وأنت صابر محتسب مقبؿ غير مدبر إال الديف؛ فإف
جبريؿ عميو السالـ قاؿ لي ذلؾ)) ،وفي الحديث اآلخر(( :يغفر لمشييد ُّ
كؿ ذنب إال َّ
الديف)) أخرجو

مسمـ ،وعنو أنو أتي بجنازة ليصمي عمييا فقاؿ(( :ىؿ عميو مف َديف؟)) قالوا :ال ،فصمى عميو ،ثـ
أُتي بجنازٍة أخرى فقاؿ(( :ىؿ عميو ِمف َديف؟)) قالوا :نعـ ،فقاؿ (( :صمُّوا عمى صاحبكـ)) ،فقاؿ أبو

ٍ
عمي َد ُينو يا رسوؿ اهلل ،فصمى عميو .متفؽ عميو .وعف محمد ِ
جموسا عند
جحش قاؿ :كنا
بف
قتادةَّ :
ً
رسوؿ اهلل  ،فرفع رأسو إلى السماء ،ثـ وضع راحتو عمى جبيتو ،ثـ قاؿ(( :سبحاف اهلل! ماذا ُن ِّزؿ مف

التشديد)) ،فسكتنا وفزعنا ،فمما كاف مف الغد سألتو :يا رسوؿ اهلل ،ما ىذا التشديد الذي نُزؿ؟! فقاؿ:

((والذي نفسي بيده ،لو َّ
أف رجالً قُتؿ في سبيؿ اهلل ،ثـ أحيي ثـ قُتؿ ،ثـ أحيي ثـ قتؿ ،وعميو ديف،
دينو)) أخرجو النسائي بسند صحيح.
ما دخؿ الجنة حتى يقضى عنو ُ
فعمى مف في ذمتو ٌ ٍ
اء
حؽ ألحد أف يوصي بقضائو وأدائو إلى أىمو ،ال سيَّما إذا عزـ عمى السفر؛ إبر ً
لمذمة وتحمُّالً مف التبعة.
ذنبا إال غفرتو ،الميـ إنا نسألؾ خشيتؾ في الغيب والشيادة...
الميـ ال تدع لنا ً

