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 ذكسيات مسجدية

 ا َوَما لَِفـَٰذا َهَدٰىـَا لَِّذیٱ لِؾَّهِ  لَحؿُد ٱ ) َوَقاُلوا  َٓ َلـو َتـِدیَ لِـَف ُكـَـّ

 [٣٤ إطراف] (. َّللُ ٱ َهَدٰىـَا َأن

 (ـا رَخقـ ُهـوَ  َقػَرُحـواَفؾ لِـَك  ٰ َفبِـَذ  ۦَؿتِـهِ َوبَِرح َّللِ ٱ لِ بَِػضـ ُقل ؿَّ  مِّ

 [٨٥ ىوكس] (َؿُعونَ َىج

 ( ر كَرىٰ ٱ َفنِنَّ  َوَذكِّ  [٨٨-الذارىات](.  لُؿمِمـِقنَ ٱ َتـَػعُ  لذِّ

 ( الــذكرىات لــذاذةَ  فعــش الؿرىــر  الواقــع مــن تؽــدرَت  إذا 

 .( العطرة

 (  لـــا ىحــدَث  أن ىؿؽـنُ  مــا كـّل  مــن أفضـُل  ذكرىاتـــا بعـُض 

 .ثاكقًة( 

 وســاكـهِ  َكْعؿــانٍ  أحادىــث إىــهٍ 

 

 أسـؿارُ  إحبـاب طن الحدىَث  إنّ  **

 

 وغاَلفـا الشػاهُ  تؾك وتبّسؿت

 

ــرُ  ** ــعادةِ  بح ــامرٌ  الس ــقُ   غ  وخص
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 ذكسيات مسجدية

 لـــدخـــامل
 

 لؿا لوٓه الذي طّؾم وألفَم  والذي فّفم وأكرم  والذي الحؿُد َّلل

 طؾى والسالم والصالة ىتؽؾم  أن الؾسان استطاع وٓ الؼؾم  خط

 أفصح كان الذي وسؾم  طؾقه اَّلل صؾى محؿد الخؾق  أشرف

 وصحبه آله وطؾى طؾقه اَّللُ  صّؾى كالما   وأبقـفم خطاًبا   الخؾق

 .أجؿعقن

  : بعد أما

 كـوامال ِحسـاكًا أىامـًا تذكرُت 

 

 ُمخـالاِل فقفا السعُد  كان وساطاِت  **

 

ـــودونَ  ** ومعشراً  وصقًبا أكسامًا تذكرُت  ـــراً  ى ـــرا ذك ـــؿا ال زاه  وش

 

   إصـالل وقصـُص    الـذكرىات أحادىـُث  الـدطوي لؾؼؾمِ  فتروُق 

 لؾؼؾـمِ  اَّللُ  قـّقض ولذلك   والطرا ف إخبار مستحسـات وىـابقعُ 

 كاكـت سـابؼة  كتـ  ثالثـة يف ذلـك من شقًئا سجؾت مباركة قدرةً 
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 ذكسيات مسجدية

ــــة ــــارى  بؿثاب  ُحســـــَه واســــتطعم صــــاحُبه  طاىشــــه دطــــوي ت

 وفـماد. أغؾـ  والشـوُق  الدطوىـة  الـذاكرة ": يف وجؿاله تؿثؾت

 . " شقق

 لؾعبرة ُتؼص "مسجدىة ذكرىات" لتسجقل هـا الَقراطةُ  واشتاقت

ــاع  ــذكرى وُتحؽــى وآكتػ ــار لؾ ــري   وآطتب ـــا لـُ ــةَ  أكػس  طظؿ

 كـتج وما   ومحاسن بركات من فقفا ُأورث ما وجؿقل   الؿساجد

 مثـل تػوىـُت  الؾؿـاح لؾعؼـل كـان وما..!  ومعالم دروس من طـفا

 ..!ذلك

 ترسـقخفا وىحـاول   الحســة لؾـذكرىات مشدودا كػسه ىجد ولذا

 مـفــا وآســتػادة فقفــا التػؽــر طؾــى وىعؿــل   إهؿالفــا ولــقس

 . الواطد والؿستؼبل   الجدىد لؾحاضر
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 ذكسيات مسجدية

 كا ال الؼؾَ   ىجعُل  جاللٍ  وكل   ** ومتعةٌ  ُحسنٌ  الؿرموق الجامعِ  ويف

ــه كـّــا أطــوامَ  بــه ُســررُت   كمم 

 

 مواصـال وإلػـًا كوًرا به وذقـا **

 

 لعؿـوم ثم   لـػسه ققدها الروحي  الغذاء بؿثابة كاكت لؿا ولذلك

 فقفـا ىؽتـ  أن اَّللُ  طـّل    الدطوي التللقف من الـوع لفذا الؿحبقن

 . آكتػاع وحسن الؼبول

ــــا ــــقن صــــػوففا يف الؿســــاجد يف ســــتجول الجــــوٓت وهـ  وب

ـــد   ومزاهرهـــا رىاحقـفـــا مضـــامقن ويف أســـطواكاتفا  ـــَق  تؼق  أطب

 يف كبت والتي   الؾحظات وأصق    الؿواقف وأجؿل   الذكرىات

 لؾؼؾــم كــان ومــا إىحاءاتفــا  الــروح يف وترطرطــت   كباُتفــا الؼؾــ 

 طؾـى وىؼـوم بفـا  ىحتػظ أن لزاما كان فؼد   تفؿقشفا أو تجاهؾفا
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 ذكسيات مسجدية

..  وتـذبل تغقـ  ٓ أن والؿفـم..! الؿرتجػـة بالرواىة ولو سؼاىتفا

 . الؿوفق واَّلل

 .  كسيم جواد إنك الصساط سواء وايدنا ، وتقبل وٍفق اللًم

 طسقر محاىل

 هـ1٣٣٤ شعبان 1٨
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 ذكسيات مسجدية

..!اجلميلة الطلُة / 1  
 

 وصقًبا سؿتًا إوا ل  بالصؾحاء ىذكرك غراء  حسـاء صؾةٍ  ذو 

   بوقـاره وارفـًا   بزهرته محػوًفا إول الصف ىسار طؾى…

 خؾـَف  الـدكقا وضـعَ  قـد   أحـًدا ىؽؾمُ  ىؽاد ٓ   بجؿاله وهاد ا

 وٓ صـالة  تػوتـه ٓ   مـاه طن بعقدةً  الـاس وأحادىث   ضفره

 بــور أشـرق قـد …متفؾل ووجه وقارٍ  ذا فرىضة  طن ىتخؾف

..!   والػضـــالء الخقـــار بســـؿت وازدان والصـــالة  اإلىؿـــان

 … بالحـاء مخض  الوجه  مشرُق 

  ر وجفــه  فــاكزطَج    الصــالة مــن فرغـــا وقــد مــرةً  دخــَل  وتؽــدَّ

 الجؿاطــة وكــلنّ ! ؟…صــؾقتم كقــف مغضــًبا وصــاح خــاصره 

  الؿـظر هذا وتذكرُت ..!  سرىعا وصؾوا اإلقامة  يف استعجؾوا

 وذكرتـه طؾقـه وترحؿـت   ففـزي   ســةً  ثالثـقن مـن أكثـر بعد



 

8 
 

 ذكسيات مسجدية

 الــذكرىات روض يف ذلــك لتؼققــد فحػــزي   قرابتــه لــبعض

 وتــزل العزمـات  وتشـحُذ  الفؿـم  تـشـط والتـي   الؿسجدىة

 !…وبدفئفا بحؾوها الػماد طؾى

 أره لـم..  الرجل هذا صالح طجقِ   ومن  ًٓ  وٓ ٕحـد  مجـاد

 آكـذاك  الربـوع حـي بؼـآت يف ُىـرى ىؽاد وٓ معه  مخاصؿا

 ابـن طـد والصالة  لؾؿسجد صحته ادخر قد   قؾقاًل  وخروجه

   ولطػــه بتواضــعه ومعــروف.. الجــامع يف طؾــي الشــق  أختــه

 ىعـرج ٓ ومشـاورات جـدآت من مسجدكا يف يف جرت وكم

 رحؿـه جعػر بن أحؿُد  الشق  الوالُد  إكه لفا  ىؾتػت وٓ طؾقفا

ـــيّ ..! اَّلل ـــى الرجـــاَل  حق ـــارُ  إل ـــدكِفم أخب ـــةٍ  يف … مع  صؾع

 …وأطؿالِ  حْسـا زهت  قد
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 ذكسيات مسجدية

!…املصلي الصموت /2  
 

 ىـتؽؾم متى تدري ٓ كادر  ولطٍف  طجق   وقارٍ  ذو هادئ   ٓ 

 ٓ وألػاضـه معدوده  وكؾؿاته وهدو ه  بصؿته إٓىعرُف  ىؽاد

 أن رغـم! …ىؼـال كؿا لزمات وٓ صرخات له ولقس   تذكر

 اَّلل متعـه ولؽـن..! قرىبـة والخصومات داكقة  مـه الؿـاوشات

ــان وصــقاكة   الؾســان بحػــظ  وأخػــى   لســاكه فحــبس   الجـ

 .!…بـقاكه وأتم ِجـاكه 

 ولؽــن وبؾقــات  مشــؽالت وحولــه   لؾؿســجد جــارٍ  وهــو 

 تسـتخػه وٓ الؿحـن  تفـزه ٓ   اسـتطاع مـا وىـدفـفا ىؽظؿفا

ــاكعٌ  صــبور الؿشــاحـات  ــوم ق ــل الحــدىث ويف! … مخؿ  قق

 قـال: أفضـل؟ الــاس أي» وسـؾم: طؾقـه اَّلل صـؾى اَّلل لرسول
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 ذكسيات مسجدية

 الؾسـان صـدوق قـالوا:. الؾسـان صـدوق الؼؾـ  مخؿـوم كل  

 فقـه  إثـمَ  ٓ الـؼـي  التؼي هو قال: الؼؾ ؟ مخؿوم فؿا كعرفه 

 « ..!حسد وٓ ِغّل  وٓ بغي وٓ

 وٓ البؾد يف العقد لؿصؾى متجهٌ  فتى وأكا رأوي طقد ىوم ويف 

 إٓ وأقسـم إمام من فـزل صفرهم معفم وكان..  سقارات

 تخؾـف إذا وإمامفم   الؿتدىن لؾشاب إكراما   أمامه أركَ  

 ىحؿــل روٍح  وأي   إخــالق تؾــك مــن فــاكبفرت..! اإلمــامُ 

 خصاله  ُحؿدت..  اَّللُ  رحؿه محؿد العمّ  إكه.. الشق  ذلك

 !…ألطافه وذاطت   شؿا ؾه وصابت
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 ذكسيات مسجدية

صوُت الليل..! /3  
 

  ىػتح وهو   الصداح وذكره جَؾبته  جراء من الؾقُل  آخرةُ  ىرتُج 

! … وىسبح ىفؾل وهو قِدم وقد   الـاس من هدوء يف الجامع

 طاماًل  كان! … طالقة وغقرُته شدىد  وتعامؾه   صاخ  صوُته

 مـدار وطؾـى …ىـوم كـلَّ  فجرا بإذان ىؼوم ولؽـه   لؾؿسجد

 كـان اَّلل رحؿـه الػجـر أذان يف سـواه أطرُف  ٓ الجامعقة الػترة

 " طـمّ  سـور" غالَ   ىرددُ ! …بفم كصؾي ثم   أحقاكا ىوقظـي

 طجوزاً  فسؿى  حػظتفا كقف : طؾي طم ىا وسللته …ىوم كل

  ىرددها  فقه من تؾؼاها وقد أدركه  لم. محؿد اسؿه أضن كبقرا

 . بؿحاىل الربوع حي يف وذلك!…حػظفا حتى
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 ذكسيات مسجدية

 طظـقمُ  الدمعـة سـرىعُ  أكـه إٓ الــاس مـع التعامل يف شدته ومع 

 تبؽقـه الصـحابة وأسـؿاء اكسـاب  الؿواطظ ُذكرت إذا   التلثر

 ىتـلثر مفقـ   طــده بـاز ابـن الشقِ   واسم …طؾقفم وىترضى

 !… لؾغاىة بفم

 لألذان الؿعش قرىة من لقاًل  ىلتي ٕكه …الؾقل بصوت كعتـاه   

ــل ويف بســاطة ــل الؾق ــع أو ثــالث ربؿــا الطوى ..!  ســاطات أرب

ــُ   ىؽـــس ــا وىصــؾي وىرت ــ  م ــه  ُكت ــم ل  والصــالة  إذان ث

..! الؿسـجد بـنغالق ىوصـقـا ثـم   الشروق إلى معـا وىجؾس

 مــــن تخــــل ولــــم شــــدته بســــب  كثقــــرا معــــه وتخاصــــؿـا

 ما وكحتؿل كجؾه جعؾتـا الدىـقة غقرته لؽن   هففه…صرا ف

 ويف جؿعـة كـل وىؼصـدكا معـه  العالقـة وتوثؼـت مــه  كالقي
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 ذكسيات مسجدية

 وحـاول ذلك  من فاستاءَ    آخر حي إلى اكتؼؾـا ثم! …الػجر

 وبعـد..! ذلك دون حالت الجدىدة الظروف ولؽن   إرجاطـا

   وتللؿـت طؾقـه الــاس صـّؾى وقـد وفاته خبر  بؾغـي سـوات

 .. !واسعة رحؿةً  اَّلل رحؿه طؾقه وصؾقـا قبره إلى فذهبـا

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 ذكسيات مسجدية

!…"الصالة يا " غافلني  /4  

 

 الفــدوء إلــى ما ــل وصــخ  ســاصعة  الـفــار مــن ضــحوةٍ  يف   

 صــالة قبقــل.. أصػــال وكحــن بالصــالة ىـــادي صــوت ىتجؾــى

 ىــادي! … غافؾقن ىا الصالة …غافؾقن ىا الصالةُ  :…الظفر

 شـقٌ   هـو فـنذا فقـه فتـظـر   وإشـػاق هؿـة بؽـل الظفـر لصالة

 تحؾـى قد الؽبر  طالمات طؾقه   الشؽل متجعد الؼامة  صوىُل 

 !…وطؼاله شؿاغه

  رىن من اَّلل  رحؿه سؾجم أبو أحؿد الوالد باسم ىعرُف  الؿعؿَّ

   والخبـــرة الحؽؿـــة مـتفـــى.. كؾِّفـــا محاىـــل يف بـــل حّقــــا يف

 مـن صـوته كسـؿع وكــا..!  وتوققرهم الجؿقع بح  وىحظى

   البقــوت وتؼـارب   الصــداح الصـوت حقــث   بعقـدة أمـاكنَ 
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 ذكسيات مسجدية

   الؿـمذن حضـرَ  فـنن   الجـامع ىصـل حتى …القومي وتردده

 ..! الجؿقل والذكر بالخقر وسبؼه بادره وإٓ

 يف كــراه التركقــة  الؾغــة بعــض ىحســن كــان أكــه صرا ػــه: ومــن 

 كؾؿــات ىــردد وهــو   الؿتدىـــة العربقــة بالشخصــقة الطرقــات

 تركي  تؽؾم … أحؿد جد ىا : فـؼول   بالشعر تؽون ما أشبه

 وىســر   بــذلك فـػــرح الضــحك تســتدطي بطرىؼــة فقحــاكقفم

 ! ..الصغار لبفجة

  ٌٕحد أذى وٓ بالصراخ ُىعرُف  ىؽاد ٓ وهدوًء  خؾًؼا مؿتؾئ   

 قبـل لســوات وطاىشـاه..! والرزاكة والصبر بالحؾم تجؿل قد

 ذلـك ىتعـاَل  ولـم هــ 1٣17 سـة أضن صوته اختػى ثم وفاته 

 كبـل بؾغــا ثـم مؼعـد  مـرىض فؼـالوا فسـللـا.. الؿؿتـع الصوت

 !… اَّلل رحؿه وفاته
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!…احللقة الهوزانية/5  

 

 اإلىؿاكقــة وأكســاُمفا   الروحــاي كوُرهــا الػجــر لصــالة ىبؼــى 

 وجعؾـه الؿـدة  تؾك الشاب اختبار محلَّ  وكاكت   الؿورقة

 كجتؿع كـا آستؼامة بداىة ويف..!   والتؼصقر آكتؼاد محل

 مـع الربـوع  حي يف   اَّلل رحؿه العزىز طبد الؿؾك جامع يف

ــداَّلل  إخ  وىحضــرُ  اَّلل حػظــه حســن حســقن والشــق  طب

 ملدبــة يف   الــتالوة طؾــى فـجتؿــع طــدة  أحقــاء مــن أصـدقاء

 وتغشــاكا مؽـان  كـل مـن الؿسـرات تحػــا معشـبة  إىؿاكقـةٍ 

 تضـوعُ …تسـامت الـذكرى مـن وحْؾؼـاٌت  .!…الرحؿاُت 

 ..!الؼؾوِب  زهر بُحسـِفا
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 حالوتفـــا ىـســـى ٓ ولؽــــه الثاكوىـــة الؿرحؾـــة يف إذاك كـــان   

 الـذي الروحـي والبؾسـم   مؽـان كـلِّ  يف الؿـشـورة وأططارها

 ومــا ) الـبــوي الحــدىث مصــداق..!  الـػــوس فقغؿــر تصـــعه

 .اَّلل( بقوت من بقت يف قوم جؾس

 الجؿعقـات بعـُض  تؾـد ولم والؿصحح  الؿوجه أكبركا وكان 

ــة ــل يف الؼرآكق ــمَ  مــن والظــافر   محاى ــنَ  أو الؿــدن  يف تعؾ  أدم

 مـا إلـى فــجؾس وأشـباهفا  كـالحرمقن التالوة أشرصة سؿاع

 والسـعد   الضـحى لصـالة الجؿقـع ىــفُض  ثـم   الشروق بعد

 طـن تـؼطـع تؽـاد ٓ اإلىؿـان وزهراُت    مؽان كل من ىحػفم

 الخصـق  والقـبـوع   ذلـك ىتـذكرون ىزالـون وٓ..!  حقاتفم

وا طؾقفم تحدر الذي  طؾـى َّللِ  والحؿـُد  وسقالكه  بحسـه فغص 

 ..!أفضاله
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انتصاُز العلم..! /6  

 

 وىضـجرون الــاس  طؾى ثؼقاًل  العؾم كان الػترات من فترةٍ  يف 

 تؽػــي.. الصــالة تؽػــي حــالفم ولســانُ    القومقــة الؼــراءة مــن

 اســتنَّ  الؿتــدىن  محاىــل شــباب مــن زمــرةً  ولؽــنّ ..! الصــالةُ 

 رىـــاُض  وبـــات   القومقـــة الؼـــراءة الؿؿؾؽـــة مســـاجد كعـــادة

 وهـالـك  هــا مـن وفوا ـد   الؿساجد يف صداحًا  الصالحقن

 اكتصـر حتـى..!  الؽؾؿـات مـن وشـقئ لؾؿحاضـرات وتـسقق

 وأحّســوا الســخافة  الػا ــدةُ  وغؾبــت   الجفــل طؾــى العؾــمُ 

 الـــاس كعامــةِ  ىجؾســون وبــاتوا مؽــان  كــل مــن بالفزىؿــة

 !…والعؿال
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 غالــ  ســؿةَ  القومقــة الؼــراءة صــارت حتــى مــدةٌ  إٓ هــي ومــا 

 قراءتــه بُحســن العاقــل  الجــاد اإلمــام وىعــرف الؿســاجد 

ـــده ـــة وتعاه ـــجد جؿاط ـــض وزادت..!  الؿس  الؿســـاجد بع

 ىعـد ولـم..!  والبركات الخقرُ  وطمَّ  وطشاًء  طصًرا : بؼراءتقن

 !…مستـؽًرا ذلك

 وبــدأت   هـــ 1٣1٨ ســـة الضــرس حــي إلــى اكتؼؾـــا وحقـؿــا 

 بعـــض جفـــود ثـــم اَّلل  بػضـــل تـتشـــرُ  الجدىـــدة الؿســـاجُد 

   اَّلل حػظــه الســحقباي طبــداَّلل الؼاضــي كالشــق  الؿحســـقن

 الــاس  وىجؾـس مرغوبة  والؼراءة   مللوفةً  الدروس صارت

ــلفف وٓ ــا الَعجــالى ىت ــم..! مـف ــد ث ــوى مســجد ُقؾِّ  ســـة التؼ

 جؿاطتـه فعـود   إماًمـا ســوات سبع كحو فقه ومؽث  1٣17
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ــى ــراءتقن طؾ ــا ق ــدقا ق تتجــاوز ٓ   ىومًق  وإذا   الســرىعات ال

 وَّلل   الخقــرات وتعؿؿــت الـشــاُط  تضــاطف رمضــان حضــر

 وىستذكرُ ! … طؾقه طودتفم ما طؾى والـاُس ..! والؿـة الحؿد

   الؼـراءة وتؾـك اإلمامـة بركـات مـن مملػاتـه بعـضِ  سب  أن

 . الؿوفق واَّلل   الؿلمومقن قبل إ ؿة بفا ىـتػع التي
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قبل ثالثني سهة ..! /7  

 

 الزىؾعـي طاصف بن محؿد الػاضل الشق  ٕخقـا محاضرةٍ  يف 

 قـام هــ 1٣٤٨ ســة تؼرىبا   اَّللُ  رحؿه طبداَّلل الؿؾك جامع يف

 يف طؾقــا اَّلل كعؿة ومستذكرا معؾًؼا ثم   بالشق  مرحًبا أخوكم

 ســة ثالثـقن من أكثر قبل محا ل وأن … الؿباركة البالد هذه

 وكـم فقفـا  كتـزاحمُ  وكــا   لؾجؿعـة جامعـان إٓ فقفا ىؽن لم

  الخقـراُت  اتسـعت ثم..!  أصػال وكحن الشؿس بحر اصطؾقـا

 ..هـ1٣1٤ سـة وذلك! …الوطي وتـامى   الػضالء وجادَ 

  َالجوامـع وتلسسـت الؿساجد  إلى حاجتفم الجؿقعُ  وأدرك   

ـــػَس  ــاس  وت ــاَب  الـ ــزاحم وغ ــار    الت ــر وص ــاء ٕكث  إحق

 ذلـك وصـاحَ     السـؽاكقة الؽثافـة وازدادت خاصـة  جوامعُ 
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 هــذبت التــي الؿحاضــرات مــن وأفــاكقن   الــدطوي آكتشــارُ 

 بالدكـــا يف إثـــر طظـــقم لفـــا وكـــان وشـــرحت  وطؾَّؿـــت

 !…الؿباركة

 وقــد   الحاضــر وىالمــُس    الؿاضــي ىـظــرُ  وهــو ذلــك ىؼــول 

 تــامي بركاتفا من كان   كثقرة بـعمٍ  اَّلل وامتنّ    إمور تبّدلت

 تحػـقظ حؾؼـات وكشـوء   الـدطوي الوطي وازدهار الؿساجد

 بعؼـل تؽؾـل   راقـي دىــي حـس تؽـوىن يف أسفم مؿا الؼرآن 

 وَّلل! … الؼؾقـل إٓ فقـه ىشـذ لـم   الخقرات يف متوافر جؿعي

 . والؿـة الحؿد
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!…املصلي الساعي /8  

 

 إذا   والؿعاكـاة التعـ  الؿتحسـَس  الؿرءَ  تشاهَد  أن أطجَ   ما 

! …وجـد متعـة بؽـلِّ  وأقبـل وغـؿـه شغَؾه تركَ  لؾصالة كودي

 كـان الالهـ   الؼـقظ شـدة ويف بالضرس  التؼوى مسجد ويف

 الؿعشـبة إراضـي يف الؿسـجد  قـرب الغــم ىرطى رجٌل  ثؿة

ـــقاًل  ـــا   قؾ ـــمذن وحقـؿ ـــُق    لؾعصـــر ى ـــئًا ىـطؾ  بؽـــل متوض

 !…اهتؿام

  مــن والشــدة العـــت أثــرُ  طؾقــه وُىــرى   الفــدوء ىعؾــوه صـامٌت 

 وقـد..!  العصـر لـدرس مستؿعا وىجؾس..!  والألواء الوهج

 ثـم   ضفقـرةً  غـؿـه ىرطـى   بالؼؾقؾـة لـقس مدة ذاكَ  طؾى مؽَث 
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ــفد ــالة ىش ــا الص ــذه …معـ ــة وه ــرة الؼص ــل طب ــباب لؽ  الش

 …الجؿاطة صالة طن الؿتؼاطسقن

  ُالعؿـل مـن متـلخرا أطـودُ  كــُت  وقـد مـظـُره  شّدي اَّلل وىعؾم 

 الراطـــي ذلـــك مـــن إٓ   خالقـــا الحـــي فلشـــاهد   الجـــامعي

 أول هـــو ثـــم ىتصـــب   والعـــرُق    الفقئـــة رّث ! …الؿصـــؾي

 قؾبــه ورجــٌل  ) بحــدىث ىــذكرك..!  الؿســجد إلــى الؿبــادرىن

ــٌق  ــم. ( بالؿســاجد معؾَّ ــه ىحــل ول  شــفود طــن شــغؾه وٓ تعب

ــر   الصــالة ــا بثوابفــا والظػ ــل ويف! … وططا ف ــاٌس  الؿؼاب  أك

 وإذا ىشـــفدوكفا ىؽـــادون وٓ   الحـــي أصـــراف يف أصـــحاء

 ..! الؿستعان واَّلل   متلخرىن حضروا   حضروا
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 !…السًل والصعب الفًد جامع /9

 

  ســؿي مبــارك مفقــٍ   بجــامعٍ  اســتـؼذوا حقـؿــا الجؿقــع فــرَح  

 الشـقِ   فضـقؾة ىـد طؾـى هـ 1٣1٥ سـة اَّللُ  رحؿه الػفد جامع

 وصـــع دطوىــا  فراًغــا وغطــى   اَّلل حػظــه الســحقباي طبــداَّلل

 الـــدكتور الؼاضـــي الشـــق  بؼقـــادة   بفقًجـــا طؾؿًقـــا حضـــورا

ــدكا اسُتؼضــي الــذي   اَّلل حػظــه الصــع  طبــدالرحؿن  يف طـ

 ..! سـوات طشر كحو محاىل

 قاضـي ففـو   الرصـقـة والتوجقفـات   والـدطوة بالعؾم سـّـفا 

 طدة  دروًسا فتح وموجفه  وفؼقفه الجامع وداطقة   الؿحؽؿة

 يف جؾسـات معـه لــا اَّللُ  وىسـر   طظقؿـا اهتؿاًما بالعؾم واهتم

 الـــذاكرة)  يف أضــن ُذكـــرت الػؼفقــة والؼواطـــد البــاري فــتح
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(.  أغؾ  والشوُق . شقق وفماد. الدطوىة بُحسن طؾقـا وطادت

 .العاقبة

 شـلن تعؿقـُق  أقؾَّفا لقس   وطوا د بركاٌت  الطوىل لُؿؽثِه وكان 

 فؼـه بـال دطـوةً  وأن  العؾم معالي إلى البوصؾة وحرف   العؾم

 وقـد! …الواسـعة وإخطـاء آضـؿحالل مصـقُرها   وتعؾم

   أخــرى وطؾــوم والؾغــة  والػــرا ض والـزهــة الــزاد يف شــرح

 ورطاىـــة الدطوىـــة والؼقـــادة العؾؿقـــة الؼقـــادة يف بـــه اَّللُ  وكػـــع

ــات ــا يف الجؿعق ــد.  الؿباركــة بالدك ــه وق ــى طاتبت ــال طؾ  آكتؼ

 والـؼـُل  أكـت مـا …الـبقـْل  الؼاضـي أىفـا ىا: حقـفا يف بؼصقدة

 ..الثؼقل
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 ــه وقؾــت ــا فق ــه   ٓحؼ ــقس وأك ــل الصــع  ل ــه ب ــواطي الػؼق  ال

 : …السفل

ـفُل  قؾُت  الصعُ   دَكا قالوا  والبطـُل  السَّ

 

ــمٌ  ** ــه تعـــو فاضــٌل  ُمعّؾ ــبُل  ل  الس 

 

ــقٌ   ــعُ  ش ــَدى رفق ــاُل  الؿ ــةٍ  حّؿ  ألوى

 

 ُمؿتثُل  بالعدلِ  الِعدا سؿامُ  قاضٍ  **

 أثـــرٌ  لـــه ِمػفـــامٌ  الػؼـــِه  محـــّدُث 

 

 والَعؿـُل  والبـذُل  الُعؾى الجفودُ  له **

 

****** 

  ــُد  تؼؾــد وقــد  أماكــةً  وكاكــت اكتؼالــه  بعــد الَؿفؿــةَ  الػؼقــر العب

 الجامعُ  آَل  ثم سـوات  أربعَ  اَّللُ  ىّسرها   ثؼقاًل  وحؿالً  شدىدة 

 الخطابـة وطـادت   إمامـةً  اَّلل  حػظـه جـابر الشـقِ   أخقــا إلى

 وقـد   وطؾًؿـا دطـوةً  الجفود بعض واسُتؽؿؾت   الػؼقر لؾعبد

 ومـا..) إكعامـه طؾى َّللِ  والحؿُد    متداولة ُكتٍ   يف بعضفا ُصبع

. الؿوفق واَّلل. الـحل سورة(  اَّللُ  فِؿن كعؿة من بؽم  



 

28 
 

 ذكسيات مسجدية

 لـبعض لؾتػـرغ أىًضـا بالخطابـة جـابًرا أخاكا وكؾُت  سـة وقبل 

 الري هلِل واحلمُد   الؽت  بعض ومراجعة سؾقل  آبن لعالج

 !… الصاحلات بهعمتٌ
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شاد املعاد ..! /10  

 

 وىؼصـده به  ُىحتػى مجؾسٍ  وأبفى له  ُىجتَؿعُ  درس أوَل  كان 

 بـقن مـا الػتـرة  تؾـك والؿتـدىـقن الؿفتؿـقن الشباب من رهط

 أن وأزمعــوا بــه اَّلل امــتن وقــد   تؼرىًبــا هـــ1٣٢1 الــى  1٣1٣

  تؼرىبـا والـصـف السـابعة إلى وىؿتد   الػجر صالة بعد ىؽون

ــز طبــد الؿؾــك جــامع مــن واكطؾــق ًٓ  الربــوع بحــي العزى    أو

 يف التؼـــوى بؿســـجد اكتفـــاء ثـــم بؽـــر  أبـــي بجـــامع فؿـــرورا

 ..!وأروطفا إوقات أمتع فقه قضقـا الضرس 

 وىســتعد لــه ىحّضــر وكــان الػؼقــر  لؾعبــد درس أول ولعؾــه   

 الؿجؾــد إلــى فقــه وصــؾوا وقــد   مػقــدة حاشــقةٌ  طؾقــه وُتعؾــق
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 حقـواٌت  طؾـقفم وُفتحـت   الــبالء الطـالب ُشـغل ثم الثالث 

 ..!  جدىدة

 لـم بابـه  يف فرىـد  اَّلل: رحؿـه الؼـقم ٓبـن الـزاد كتاب ولؾعؾم 

 جعؾــه الػوا ــد  جــامع متـــوعٌ  صرىؼتــه  طؾــى مثؾــه ىصـــف

 كقـف الؿسؾم مـه ىـفُل  الشرطقة  الػـون يف الؿـثورة كالؿؽتبة

ــاء  ــتعؾم ش ــن وى ــه م ــه صرىؼت ــتـباصه  وفؼف ــد واس ــه وق  خدم

 ٓ   طثـرات طؾقفم واستدركت   والتوثقق بالتخرىج محؼؼوه

 …الجؿؾة يف الجفد بؿجؿوع تخل

 يف العؾــم  لطــالب درٌس  وهــو الســػر  حــال يف تللقػــه وكــان 

   والــوم الؽسـل وصـرح العزمـات  وشحذ الفؿم  استـفاض
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ــتعؾم ــن وال ــك م ــة أولئ ــتثؿار يف إ ؿ ــات اس ـــص   آوق  وق

  : قدىًؿا الؿذهبة مـظومة يف قؾت وقد   الساطات

 إســػارِ  ضـــك يف صـــّػه

 

 وإخبـــارِ  بالؿػقـــدِ  فجـــاء **

 

 وأصـــالِ  بالغـــدو أقـــرأه

 

ـــــه ** ـــــردٌ  فنك ـــــال ف ـــــالِ  ب  مث

 

 قرىبة قصقدةٍ  ويف :  

 جؿـآ ىزىـُد  وكم الؿعادِ  زادُ  ** لروِضـا الجؾوسِ  مقعادُ  والػجرُ 

 

 ِصـحافهِ  رىـاض يف الشـرىعة لحنُ 

 

ــداُده ** ــرٌ  وم ــقُض  كف ًٓ  َىػ  زٓ

 

 كلكــه الُؿـقـَف  الــزادَ  أجؿـَل  مـا

 

 وضِـالٓ مــا راً  ىضم   صرٌح  **

 

****** 

 وأجــآ بــداخلٍ  أحــنَّ  زهـرٌ  ** وهاَلـا الجؿالِ  فقضِ  ِمن وكَرطـا

 

 بؾسـًؿا كـاكوا الطالُب  والصػوةُ 

 

 وصآ أجادوا وَلَؽم لرىاضهِ  **

 



 

32 
 

 ذكسيات مسجدية

ـــّفم ــد لؽ ــزواج بع روا ال ــدَّ  تؽ

 

 وَكــالٓ لـــا بوكــًا وتواصــما **

 

****** 

 ... املوفق واهلل
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متعازفة..! أعساٌق /11  
 

 وأجـــاسٍ  مختؾػــة  أطــراٍق  بــقن جؿُعفــا الؿســاجدِ  روطــة مــن 

 اإلســـــــالمُ  وجؿعفـــــــم إشـــــــؽاُل  فـــــــرقتفم  متباىــــــــة

 سـورة. (.. أتؼـاكم اَّلل طــد اكـرمؽم إنَّ  )لتعارفوا…والؼرآن

ــرات ــذلك.  الحج ــص   ول ــاجدكا تَغ ــات مس ــة  بالجالق  العربق

 الــقؿن مــن كــاإلخوة   والػا ــدة  والــدرس لؾصــالة الؿحبــقن

 !… والباكستان والسودان ومصر

  ُبالــاس  كصـؾي رآكا لؿا طثؿان  اسؿه سوداكًقا شاًبا وأستذكر 

 بعد فقلتقـي   ىومًقا طصر كل تالوته وىصحح ىراجع أن صؾ 

 بـذلك شـغوفا وكـان التصـحقح  وىـتم دقـا ق ىؼـرأ..  الصـالة

 ثـم   قؾـقاًل  فـقجؾس. خقاط فؼال:.. طؿؾه طن وسللته.. الؾؼاء
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ـــةٌ  حســــة وتالوتـــه..! دكاكـــه إلـــى ىتوجـــه  إٓ ىـؼصـــه ٓ صقب

 ..التجوىد

 أخـَذ  فالن الشقُ   وقال: الشقوخ  أحُد  ططؾـا لؿا مرةً  وتضاىق 

 .. اكصرفـا ثم ىسقرا فجؾسـا   وضحك … القوم حصتي

 الـوراكقة  الحؾؼة يف ىجالسـا صاهر  ىدطى ىؿـي أخ معـا وكان 

ــه ــة وتالوت ــوٓ الجــودة  طالق ــا مؽــث ىســقر وقد شــيءٌ  ل  معـ

ـــوات ــوىالت س ــم   ص ــت ث ــا تػرق ــبُل  بـ ــدرى وٓ الس ــا ُى  م

 …حاله

 ــا وكــان ــا  ىصــؾي ســوداي شــاب معـ  أشــد ومواضــ  معـ

.. اختػـى ثـم   تؼرىًبـا ســةً  رأىتـه الػجـر  صالة يف الؿواضبة

 تؼرىبــا هـــ1٣1٨ ســـة قــزانج مــن بشــاب   مــرةً  وفوجئــُت 
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 اسؿه سوداي شاي طؾقك ىسؾم ىؼول:  الجامعة يف وُأدرسه

 ىصــؾي وكــان ىعــرفؽم هــو فؼــال: أطرفــه ٓ فؼؾــُت: خالــد

 وكقت السؿرة  شدىُد  سوداي فؼال: صػه فؼؾُت: …معؽم

   الحــال طؾــى فتذكرتــه..! محطــة يف أن وىعؿــل   وكقــت

 جـوآت ثؿة ىؽن ولم..! وسرور بترحق  سالمه وتؾؼقت

 آىؿــان كعؿــةِ  وطؾــى توفقؼــه  طؾــى َّللِ  والحؿــُد  لؾتواصــل 

 !… والسالم … بفمٓء جؿعتـا التي
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!…سطُح املسجد /12  
 

 مولدات طؾى والـاس   كفرباء بال غابر زمن يف محاىُل  كاكت 

 دخــــول أول ويف بفــــا  ىتــــاجرون أو ىؿؾؽوكفــــا   كفربا قــــة

 الؿؾـك جـامع يف طاكقــا وقـد   َمفقــة ضـعقػةً  كاكت لؾؽفرباء

 رمضـان كـان حقـث " الربوع حي" يف اَّلل  رحؿه العزىز طبد

 وذلــك   الؿاحؼــة الحــرارة ورمضــاء   الصــقف وهــج يف ىــلتي

ــا ــك ومــع..! هـــ1٣1٣ ســـة تؼرىب ــت ذل ــاة كاك ــًة  الحق  جؿقؾ

 ..محدودا كان وصقامـا صغار  ٕكـا وربؿا.. بسقًطا والتعامل

 طؾــى كصــعد كـــا الؿؽقػــات  وقؾــة الؽفربــاء لضــعف وكظــرا 

 ماتعــة  لقــالي وكاكــت   والتــراوىح العشــاء الجــامع ســطح

 الػـرش بحؿـل والؿمذن الجؿاطة ىجتفد!  ..مؾتذة وساطات
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 أصػــال مــع كـتظــر وكجؾــس   أحقاًكــا كســاطدهم وكـــا   ىومقــا

 الشـدىد  الحر برغم   ططًرا جؿقال تفامة لقل وكان..! الحارة

  الؽفربـاء قبـل آترىـك وىحضـرُ  …هاد ة كسؿات مـه وتشم

 ضـالم وأحقاًكـا   كفربـا ي مصـباح أو   لؾقـل لؿبتان ركبت ثم

 … قؿرىة بؾقال مشوب

 الؿصحف وىحؿل   سراح أبو طؾيّ  الشقُ   أحقاكا إمامـا وكان 

 بن أحؿد الوالد الشقُ   تخؾف وإذا   مستؼقؿة را عة وتالوته  

 سـورٍ  طؾـى ىركـز وكـان قـدىم  معؾـم وهـو   اَّلل رحؿـه سالم

ــدودة ــا مع ــورة " مـف ــتح س ــذكر   " الػ ــه وأت ــه صرىؼت  وحس

ـــا وقـــد وكبضـــه   هـــذه وتوفقؼـــه اَّلل بحؿـــد الخؿســـقن دخؾـ

 !…إىام
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 ك  وحــالوة   مشــؽالتفم وقؾــة   آكــذاك الـــاس صقابــة وىشــد 

 أبــاء وحــرص الطرقــات  يف الؿـثــورة وروا حــه رمضــان

 كلِّ  يف الػرحات تشرُق  بحقث   اإلىؿاكقة تؾك إسعادكا طؾى

 السـاحات  تؿأل جارىة كلكفار اكتشرت قد والسعادة مؽان 

 ..! والؿـة الحؿد وَّلل
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!…الرتبية األبًاوية /13  
 

 أبفــا" يف طشـــا أكـــا إٓ الــدوام طؾــى محاىــل يف طقشـــا مــع 

 أهؾفـا فقفـا خالطــا بؼؾقؾـة  لقسـت مـدةً    " طسـقر حاضرة

 شدةَ  وتجرطـا   وممكس جارٍ  خقر ووجدكاهم وطاشركاهم 

 وٓ البـردَ  ىعرفـون ٓ بسـطاء تفامـة وأهـل   وحالوتـه البرد

 قبؾــا  الؽبـار الطـالب من كتعؾم وكـا.. له آستعداد كقػقة

 قـاتال لـقس وبردهـا …لفـا حدود ٓ وكؽت صرا ف وتظفر

 …الجؿـال غاىـة يف وصقػفا   طدته له لبست إذا الجؿؾة يف

 : قصقدة يف مدحتفا وكـُت 

 ُمفتبـلِ ِ كـلِّ  وأبفا الَبفاءِ  " أبفا

 

 والطَّؾلِ  الوردِ  وطشِق  الجؿالِ  إلى **

 وَمـسؿة كورٌ  بفا "أبفا" قومِ  ىا

 

 ُمختؿـلِ  الِحؿـلِ  خػقـِف  زهرٍ  وَصل   **
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 مـجـذبا دكقاهـا يف أسبُح  أكادُ 

 

 الَخِضــلِ  البؾبـل وصـوِت  الســاءِ  إلـى **

 

****** 

 طبداَّلل الشق  جامع يف " الطبجقة حي" يف ابتداءً  كصؾي وكـا 

 يف الؼســم يف ذلــك بعــد وزمقؾـــا أســتاذكا   اَّللُ  حػظــه الشــفري

ــا بحػقــده ىعتـــي طجــوزاً  رجــال أرى وكـــت امعــةجال    تؼرىًب

 صـالة يف معـه وىخـرج بالســن  والعـاىـة الصـالة يف له وىغؾط

 !…الػجر

 ســـوات  العشــر ىتجــاوز ٓ ربؿــا صــغقرا  رأىتؿــوه لــو الولــد 

   ىـوم كـل توجقفاتـه مـن قرار له ىؼر ٓ   الجد الشاى  ولؽن

 َســن قـم سـؿعته: ومؿـا  متقــة حػقةً    مشػؼة شدىدةً  فقرسؾفا

 … إطؾى ربك اسم سبح واقرأ تروح وٓ
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   وتعــاىن لوالــده  واكصــقاًطا اســتؿاطا إدب غاىــة يف والصــبي 

 مؿـا وجفـه ىتغقـر أو ىتضـجر ىؽاد وٓ وآمتثال  البراءة طؾقه

 ويف   آبـن ولطافة الجد حرص من أتعجُ   وكـت..!  ىعاي

 .وقػته وتطقُ   شؽُؾه فَقزىنُ    الشتاء مالبَس  ُىؾبسه الػجر

 ــا ــة تؾــك مــن وتعؾؿـ ــاة وطــدم لؾصــالة حــبفم التربق    الؿحاب

 أهؾـَك  وأمر ) متابعتفم يف واإلخالص طؾقفا  إصػال وحؿل

 الشــدة طؾــى وكعتــ . صــه ســورة ( طؾقفــا واصــطبر بالصــالة

 طقش وأسؾوَب  حقاة  كؿطَ  كاكت ولؽـفا الؿدة  تؾك الؿبالغة

 . املوفق واهلل.. مـه اكػؽاك ٓ
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 !…العهود جامع زمضانياُت /14

 

 طشـر مـدة الػفـد جامع أداء بعد مباركا جامعًا محاىُل  ُرزقت 

 بجـامع ُطـرف … وإدارة وتوجقفـا طؾؿـا الرىـادة دورَ  سـوات

 وتؼؾــده. بجفــودهم وكػــع   خقــًرا اَّللُ  جــزاهم العـــود إمقــرة

 حػظـه طـامر آل طؾـي بن حسن كالشق  وصالبـا شبابـا بعض

 وخقـرات  طؾومـا أثؿرت مـتجةً  اإلمام هؿة كان وكؾؿا..! اَّلل

 ! … مقؿوكة وجفوًدا

 ســة رمضـان شـفر ودخـل   الـدروس إلـى محتاًجا كان ولؿا 

 فؽـــا   التــراوىح قبــل بؽؾؿــات الػؼقــر العبــد دطــي هـــ1٣٤٤

 ِمــن أســر الؼــرآي والبفــاء   الرمضــاكقة بالروحاكقــة كســتؿتع

 وتحضرُ  اَّلل  حػظه ماكع طبداَّلل والشق  حسن الشقُ  .. قرا ـا



 

43 
 

 ذكسيات مسجدية

 الشـــبابي إداء وروطـــة الجـــامع لروطـــة   غػقـــرة جؿـــوع

 وقـٍت  يف تجؿـع…ومتعـةٍ  واكتشـاءٍ  جؿـالٍ  مـن فؽم..! الؿبقن

 !…سا ال كـَت  وما

 وماجـد طامر  طؾي الشاب السـوات بعض ذلك يف وشاركفم 

 جـزاهم وغقـرهم أحؿـد وطؾـي الطا ػي  وإبراهقم الباكستاي

 الؼـرآن طـرَض  أبفـى ومـا باهرة  الؿتعةُ  وكاكت!  …خقًرا اَّلل

 أحقاًكـا الؿتحـدُث  فقؼومُ ..! ممثر خصق  بصوٍت  الـاس طؾى

 قرآكقـة آىـة طؾـى لقعؾَق    رقراقة قرآكقةٍ  تغذىةٍ  بعد التراوىح بعد

 ..! الؿشاى  تالوة من مـتزطة

 رمضـــان ولبركـــة   طظقؿــا إثـــرُ    أصــواتفم لروطـــة وكــان 

 اكتػعـا   خالًبا الؿشفد الؼرآن ولؿا دة   غػقًرا جؿًا الحضورُ 
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 وتعرفــا السـاطة  هـذهِ  الـى وبركاتفـا آثارهـا كجد زلـا وٓ بفا

 ىتجه كان حقث   لقؾة دونَ  لقؾة يف لؼا ـا جراء من محبقن طؾى

ًٓ  درًسا ُىؾؼي الػفد  لجامع إخرى الؾقؾة  ولئال   وإكصاًفا طد

ــع مــو اهلُل وتقبــل   كؾــه الخقــر ذهــاب مــن ىـزطجــوا  اجلمي

 !… والسالم
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!…املعايدة املهعصة /15  

 

 طجقبـة وسـعادةٌ  مـمكس  جؿـاٌل  إطقاد يف البشر لتالقي… 

 لقالي تسطع   "الضرس بحي الػفد جامع" يف الؿرة وهذه

 الػضــالء بعــض فقعــد بآبتفــاج  الـػــوس وتشــرُق  العقــد 

 يف فتجتؿـع الػطر  طقد يف سقؿا ٓ لؼاءً  طؾقـا وىؼترح ُطدته 

 مـن الػؽـرةُ  كاكـت وقـد! …وتعققـداً  سالًما الجامع ممخرة

 والتزمفــا وكػــذها   اَّلل حػظــه إحؿــري أحؿــد إســتاذ

 ..! اَّلل رحؿه محسن محؿد إستاذ

   الؿــــازل يف الجؿقـــع زىـــارة وىصـــعُ   … كبقـــر والحـــي   

 الحــي أكاســي ىجؿــع صــباحي بؾؼــاء ذلــك طــن فاســتعقض

 قرابة إلى ىستؿر والعصا د  العرا ِك  من الػاخرة وأصباقفم
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 أبـو وىصـر    والـصـف السـابعة أو السـابعة وىبتدئ   الساطةِ 

 …بارتباط اطتذرُت  إذا حضوري طؾى محسن

 الســـوات إلــى مســتؿرا ىــزال وٓ هـــ1٣٢٨ طــام بــدأ وأضـــه 

 طؾـى َّللِ  والحؿُد  كوروكا وباء إٓ طـه تػصؾفم لم   إخقرة

 !…حال كل

  ــَت ــي وكـ ــذه يف تالق ــدة ه ــا ُأكســًا الؿعاى ــعاًدا   روحًق  وإس

ــا ــا   جتؿاطًق ــا وتوافًؼ ــل   أخالقًق ــرا ىزى ــن كثق  الشــحـاء  م

..!  إخـــــالق ومؽـــــارم والتػـــــاهم بالصـــــؾة وىـــــدفع

 وكـاكوا! … بقــفم فقؿـا وتواضعوا   معرفةٍ  أصقَ    تعارفوا

 مـن شـقئا وإلباسـفا   الحـي يف العؿالـة دطـوة طؾـى ِحراصًا

 ىحضـرون ٓ الـذىن وحتـى..!  وُصعؿتـه ومتعته العقد فرحة
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 الؿجؾـــس هـــذا خـــالل مـــن ُطرفـــوا   ُىعرفـــون ىؽـــاد ٓ أو

   أخالقفــم أخصــبت خاللــه ومــن الخصــق   التعاىــدي

 . والسالم … شؿا ؾفم وٓكت
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!…زمبا ختتم كتبًا /16  
 

 الحقاةِ  وففمُ    الؼرآن تالوةُ  الؿساجد يف الؿؽث بركاِت  من 

 ماكث لؽل تقسر وقد … محددة كت  وختم   والؿحاسبة

! …وكػـا س ومبفجات   ومحاسن حسـاٌت  ومعتؽف فقه

 من طشرات تضم كت  خزاكة أو كتًبا وضع ربؿا أكه وىذكر

 قراءتفـا ىتؿـى نكا فؿثال..! العؾم لطالب الؿفؿة الؿراجع

   الؿسجد يف بوضعفا فقؼوم … الؿـزل يف مجال لفا ولقس

 كتـاب ذلـك ومـن   مـفـا صـػحات فرىضـة كـل بعـد وىؼرأ

 أتــى حتــى. اَّلل رحؿــه " مػؾــح ٓبــن الشــرطقة أداب"

 ..!طؾقه
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 إخـالق يف كـادرة درراً  مـه واستخرج محتواه وفؼه فضبطه 

 ُصرة يف فوا ده ففرَس  أن ذلك طؾى وزاد أحؿد  اإلمام وفؼه

 التؼوى لؿسجد إمامته إبان وهذا..! بذلك فاغتبط الؽتاب 

 !…بالضرس

 جؿاطــة طؾــى اقتــرح وجؿعفــا  بالؽتــ  مولًعــا كــان ولؿــا 

 وبالػعل   وأبـاؤهم مـفا ىستػقدون مؽتبة تلسقس الؿسجد

 فؾؼـي طبـداَّلل بـن محؿـد كالشق  التجار بعض معه تعاضَد 

 الشـرطقة الؿراجـع غالـ  وكتـ  خقرا  اَّلل جزاه   ولقد أبو

 الؿحســقن بعـض مـن أشقاء طؾقفا وأضقف.  العؾم لطال 

 تلسقس كؾه ذلك طن كتج غامرة  سعادة وكاكت اَّلل  وفؼفم
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. ( الســـة مؽتبــة ) ســؿقت محاىــل يف مســجد يف مؽتبــة أول

 .توفقؼه طؾى َّللِ  والحؿُد    مخصوصة أرفف لفا ووضع

 الـدروس بعـض وطؼـد الشـباب اسـتؼبال محـل كاكت وقد 

 ذلــك شــده الؿســجد زار مــن وكــل.  الشــبابقة والؼــراءات

 مباركـة خطـوةً  كاكـت ولؽـفـا..! ومـدهشا متطؾعا ودخؾفا

 دىــــا يف آىـة أول وأن والؼـراءة  العؾــم أهؿقـة الــاس لتعؾـقم

 آسالمي العالم يف الؼراءة مستوىات تراجعت وقد. )اقرأ(

 طبـر جدىـد مـن إحقا فـا مـن ٓبـد وكان الشدىد  لألسف  

 واهلل املوفق . ..والشرطقة التعؾقؿقة الؿمسسات
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!…لصيُق اإلشساق /17  
 

  ٌىـوم كـل الػجـرَ  ىصؾي   الصؿت كثقرُ    الؽالم قؾقل متواضع 

 اَّلل ىـذكر   اإلشـراق لحظـات إلـى   صـوىاًل  ىؿؽـث ثـم معـا 

ـــبح ـــل وىس ـــؾي..  وىتلم ـــركعتقن فقص ـــودتقن ال ـــم   الؿعف  ث

ــرك ىؽــاد ٓ …ىـصــرف ــوم كــل اإللــف هــذا ىت  مـضــبٌط    ى

 …طؾقه مواض 

 يف كتؽاسـل الـشـطاء الشـباب وكحـن فعؾه  من اكدهشُت  وقد 

ب ولؽــه! … إحقـان بعـض كتجاوزهـا وقد ذلك   كػسـه درَّ

 مفؿــا ىغــادره ٓ فبــاَت  العؿــل  ذلــك واســتحؾى ذلــك  طؾــى

 !… طؾقه محافًظا ىزل لم طؿره  كبر وبرغم   الظروف كاكت
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 ٓىـؼطـع لـم وإٓ   بركتفـا وأصـاب لذتفا  وجد أكه ارتقاَب  و 

ــذةً  طــامرة  ســعادةً  الػجــر يف ٕن لفــا  ــة ول  واكشــراحًا متـاهق

 صـافقةً  الػجـر أكػـاُس  لؿاذا الحؽؿاء: لبعض ققل وقد فرىدا 

 ولـذلك..!  الؿــافؼقن أكػـاس من خؾت ٕكفا فؼال:! ؟..كؼقةً 

 صــحت كؿــا طؾــقفم ثؼقؾــة إكفــا بــل مـــافق  ىشــفدها ىؽــاد ٓ

  ..!إحادىث بذلك

 الوالـد وىدطى   الضرس حي يف التؼوى مسجد يف ذلك وكان 

 إلـى ىتركفـا لـم وأضــه   كحبـه قضـى وقـد اَّلل  رحؿه إبراهقم

 وهــا ىغادرهـا ٓ الػجرىـة الجؾسـة حالوة جرب ومن   وفاته

  فقفا: قؾُت  وقد …والجؿال السعادة أكوار من فقفا
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 الظـامئ لؾـ فـى ُطـودي الػجرِ  ىاجؾسةَ 
 

 وأكغـــــامِ  بـــــلورادٍ  وأشـــــبعقـا **

 

 جاحُؿفـا شـقَّ  كؽـادٌ  الحقاةَ  إنّ 

 

 أكســامِ  بــابنِ  إٓ ُتطػــل ولــقس **

 

 دىدُكــه والؼــرآنُ  الؿشــاغَل  بــاعَ 

 

ــــرٌ  وِورده ** ــــل يف مزه ــــامِ  ك  أى

 

****** 

 ُتـؽِـره فإطضـاءُ  الـذكرَ  ىفُجرِ  ٓ

 

 والذامِ  السخِف  كلَّ  القومَ  وتـؽرُ  **

 بَحـرٍ  بال ىحقا ٓ كالحوت الؼؾُ  

 

ــيَ  وبحــرُ  **  وإســالمِ  ذكــرٍ  يف قؾب

 

 بفـا ىالقـي لؾؿولى الروَح  أسؾمَ  من

 

 السـامي الطـارف وكل الجؿال كلَّ  **

 

****** 
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العجوش املواظب..! /18  
 

 وحبـه   تدىــه وُحسـن بخؾؼـه ىشدك   الؿساجد حؿاماِت  من 

 طـامرٌ  وقؾُبـه   اَّللُ  حػظـه طـامر ىسـؿى   والـدروس الصؾوات

ــان ــة باإلىؿ ــذكر ومحب ــم  ال ــا والعؾ ــا وغالب ــتػتي م ــه ىس  لدىـ

 !… الدىن يف الػؼه طؾى وىحرص

 ٓ ـــرى ـــة متواضـــع   إول الصـــف يف إٓ ُى    والشـــؽل الفقئ

 ومؽاكته  طؿره وىتؼال العؾم  لطالب مح  مخبت  وخاشع

   الػـماد ىبفج مؿا معه والجؾوس والتػؼه السمال يف ىبالي وٓ

 !… الـػس وىمكس

 ومواكبه الطاطة  يف وكشط جاد ولؽـه   تؼرىبا العؿر وسبعقـي 

 ففـد الؿؾـك جـامع يف بالفقــة لقسـت مدة وخالطـا   الخقرات
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ــا فؿــا بالضــرس اَّلل رحؿــه ــه رأىـ ــفد إٓ مـ ! …والطــاَب  الشَّ

 الؿبؽـر  حضـوره وشاهدت   شاهدته ذلك بعد جئت وكؾؿا

 !…الـادر وخؾؼه

 ىؿؽـن وٓ الحؼقؼقـون  وسـؽاكفا الؿسـاجدِ  طّؿـار هم همٓء 

 رسـخت التـي شـؿا ؾفم تجـاوز أو كسـقاكفم والخطباء لأل ؿة

 وكـان   الثؿـار وكػـا س   والزهر الزرع فلكبتت   الؿساجد يف

 اَّلل جـزاهم   وفاتفم وبعقد بحضورهم ىؿتد ىزال ما طبق لفم

 . ومـفم مـا وتؼبل خقرا 

 يف باكسـتاتي مؼطـع طؾـى طؾـق أن بعـد مـرةً  لـه قال الذي وهو 

   محـدد ومشروب ىابس تؿقس طؾى أصحابه ىػطرُ    رمضان

 قـال …مدروكـة غقر وأكواع   مؿدودة سػر إىام هذه وكحن
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 يف صــقاًما وكؽــد   ســـة  خؿســقن قبــل هـــا كحــن …شــق  ىــا :

 ىتـوفر  ٓ وقـد ىمدمـه وشـيء شـعقر خبـز طؾـى كػطر الؿزارع

 كـدري وٓ   إىـام هـذه الــعم طؾقــا أسـبغت قـد َّلل  فالحؿد

 .. املستعاى واهلُل.. بفا اَّلل كؼابل كقف
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!…الداعيُة املؤاشز /19  

 

 طجقـ  إصـالحي تثبقتـي بـدور الدطاة بعَض  اَّللُ  ىصطػي   

 ىحـادثفم الؿسـاجد يف دوكـه ومـن زمال ـه طؾـى ىؿـر   بحقث

 قبـل ذاك كـان أخبارهم وىتؾؿس   الجؿقل الوطظَ  وىعظفم

 طشــاه الـذي الـدطوي آزدهـار فترة يف   تؼرىًبا سـةً  ثالثقن

ــا يف ــة بالدك ــذكر …الؿبارك ــه وى ــو أك ــر ه ــذلك م ــنذا.. ب  ف

 مــن بؿــددٍ  طبــداَّلل الشــقُ   جــاءه   الصــروف لفــم طرضــت

 طؾـى مـر أكـه وىتػاجـل   والثبـات الوطظِ  ِمن ورحقٍق  الخقر 

 الشقح هذا أن أدرك   مدةٍ  وبعد …الشباب من وفالن فالن

 وطــدم اَّلل  دىــن طؾــى ثبــاتفم أســباب مــن كــان الحصــقف

 …الثبات سػقـة مغادرة
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 الــاس  قؾـوب يف ومحبـةً    صداحا حسـا صوتا اَّللُ  وهبه وقد 

 لؾصـالة فقؿـر..! السـن وكبـار العامـة طؾـى بفا ىجودُ  وشفامةً 

 يف ىتــوفرُ  قؾؿــا   مرقؼـا وطظــًا أوتــي وقـد والتــذكقر  والـوطظ

 خرافــات أو   صــراًخا الــوطظُ  لــقس إذ … الوطــاظ مــن كثقــر

 ُىعـرُف  رقراقـة  وجؿـٌل    وكباهـة وطـيٌ  بـل مضعػًا  وقصًصا

 …وزمامفا ُخطاُمفا

 آكذاك  الؿـتشرة ودحضفا الشبفات فك طؾى قدرةٌ  لدىه وكان 

 مـا أول فؿـثاًل  الحسـات  وجؿع الخقر بطرق اإلقـاع وكذلك

 مؽــان  كــل مــن الخطــُ   تلتقــه كاكــت   الخطابــة يف لـــا فــتح

ــا ــورصفم   الجــدد الشــباب َحجــر يف فقؾؼقف ــا وى ــة فقف  بطرىؼ

 وفؼـه خقرىـة  مــاضرة يف ىـفـزم ىؽاد ٓ بحقث طجقبة  إقـاطقة

 . والسالم وسدده  اَّللُ 
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!…زفقٌة مبازكة /20  

 

 وّده  يف وذابــت   مصــادره وتعشــؼت العؾــَم  فتعؾَّؼــت تــدّىـت 

 محـل حسـ  الؿساجد بعض يف الػجر بعد ىجتؿعون فؽاكوا

   الربــوع حــي يف العزىــز طبــد الؿؾــك جــامع ســقؿا ٓ ســؽـه 

ـــم   الؼـــرآن مـــن صـــػحات فقؼـــرؤون  قـــراءة يف ىشـــرطون ث

 الؼـرآن حؿؾة آداب يف التبقان" : ختؿوا اكفم وىذكر …كتاب

 رحؿـه " لأللبـاي الـبـي صالة وصػة"   اَّللُ  رحؿه لؾـووي "

 السـقرة كتـ  وبعـض   اَّللُ  رحؿـه بـاز ابن لؾشق  وكذلك اَّللُ 

 . الؿتـوطة الـبوىة

 الشـؿس شـروق بعد إٓ الجامع من ىخرجون ٓ أكفم والؿفم 

 وتعاضؿــت   اإلجــازات وأىــام إســبوع أواخــر ذلــك وكــان  
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 ذكسيات مسجدية

 الؼـقم ٓبـن "الؿعاد زاد " بدرس اكتفت حتى الؾؼاءات تؾك

 يف أو هــا  تؼرىبـا ذلـك إلـى اإلشـارة تؼـدمت كؿا   اَّللُ  رحؿه

 … آخر كتاب

 وما وتعاضد  وتعاون   وتثبقت تـاصٌح  الؾؼاء ذلك يف وكان 

 لــا آكضـؿام تؿــى إٓ مسـتؼقم شاب أو مستجد  فتى رآكا

 اإلطالكـاُت  وكاكـت …اإلىؿاكقـة الحـدا ق تؾك ومشاركتـا

 صـالب فجؿقعـا الطؾ   يف ابتدا ـا بسب  شحقحةً  الرصقـة

 كاكت ولؽـفا   الشرطي العؾم يف كثقرا كتضؾعْ  ولم   جامعة

 . ومعوكته اَّلل بتوفقق تسقر
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 ذكسيات مسجدية

!…الص َّوُت احلسو/21  

 

  بعــض فؼفــه لــو   آســر ووقــع   طجقــ  تــلثقرٌ  الؼــرآن لصــوِت 

 صابـت فؼـد   ذلك يف الؿوهوبون إ ؿة إٓ قدموا لؿا الدطاة 

 وأىـام   مـا لحظـاٍت  ويف … حــاجرهم وحُســت   أصـواتفم

 اإلخـوة بعـُض  بــا ىصـؾي   إماُمـا غاب إذا كان   الطػولة فترة

ــمُ  فؽــان   الؿصــرىقن ــا ىحــدث صــوته اَّللُ  واى  الحــي  يف وقًع

 ىـدطى رجاًل  مـفم وأذكر الصوت  روطة من الجؿقعُ  وىسؽن

 وهـــذا..! وســـالمة بخقـــر ىؽـــون أن أرجـــو   رجـــ  الشـــقَ  

 الصـوُت  :)والسـالم الصـالةُ  طؾقـه اَّلل ِ  رسول حدىث مصداق

 .حسـًا( الؼرآن ىزىد الحسنُ 
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 ذكسيات مسجدية

 أن تػؼه وهل  ًٓ  الصـوت ذلـك سـؿعوا إذا لعـبفم ىتوقُف  أصػا

 وطبـد الؿـشـاوي الؿشـاى  بتـلثقرات ىـذكرك الـذي الخاشع 

 أصػال وىظل     طجقًبا مـظًرا كان لؼد …  اَّلل رحؿفؿا الباسط

ــه ىتحــدثون الحــارة ــودون صــوته  وطــن طـ  اإلمــام غقــاب وى

 !… الدوام طؾى تؼدىؿه أو الرات  

 وطـرض أخـاذ  أسـؾوب يف اإلسـالم تؼـدىم طظمَ  ىػقدكا وهذا 

 واصــطػاء  جؿــاٌل  الــدطوةَ  وأن   الحســـة بإصــوات الؼــرآن

 … الجؿــال ىحــ  جؿقــل اَّللَ  وأن   وتخؾًػــا تخبطــا ولقســت

 أدطـى كـان   غـراء حضـارىة صـورة يف اإلسالم ُطرض وكؾؿا

 واهلل املوفق ... واكتشاره قبوله يف
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 ذكسيات مسجدية

!…األجهاسجامعُة  /22  

 

 ــا الخؾــقج وبــالد الؿؿؾؽــة يف الؿســاجد جؿالقــات مــن    غالًب

 فقفــا فُتؾػــي متعــددة  وجـســقات   مختؾػــة ٕطــراٍق  جؿعفــا

 البـغــالي وكــذلك والشــامي  والســوداي   والقؿـــي الؿصــري

   اإلسـالم طظؿـة فتستشعر..  اإلرتقري وأحقاًكا   والباكستاي

 تتؽــون وكاكــت …بقـــفم وجؿــع   هــوٓء بــقن ألــف وكقــف

 …القومي التالقي ذلك جراء من وصداقات طالقات

 ــة فالؿســاجد ــراق جامع ــع   إط ــاب ومجؿ ــى   إحب  ومؾتؼ

 الؼـرآن حؾـَق  معــا ىحضر بعضفم وكان   وإصدقاء الخالن

 ويف   آكػـا ذلـك من شيءٌ  حؽي وقد طؾقـا  وىتعرفون والعؾم 

 ..!طجقبة وشفامة حسن  وصوت جذاب  تدىن بعضفم
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 ذكسيات مسجدية

 بالدهــم وأن هـــا  الرقــراق الخقــرِ  مــدى طــن كثقــرون وىــتؽؾم 

ــت ــذلك لقس ــد ب ــدىـي  الؿج ــدطوة وٓ ال ــة  ال ــي الوهاج  فػ

 ٓ وكوراكقــة  وبركـة   واتسـاع وطؾــمٌ  وصـالح  دىـنٌ  الؿؿؾؽـة

 بؼدسقة بالدكا اَّللُ  حبا فؼد..! ىشبففا آخر مؽان يف توجد تؽاد

ــادة   الشــرىػقن الحــرمقن  اإلســالم مــن اتخــذت حؽقؿــة وقق

 وبــاتوا   كثقــرة أمــاكن يف بوركــوا وطؾؿــاء   وحاكًؿــا مـفًجــا

ــى َّللِ  والحؿــُد    أجؿــع العــالم ثؼــة محــّل   …إكعامــه كــل طؾ

ـــن )َوَءاَتٰقُؽـــم وا َوإِن ُتُؿوهُ َســـَلل َمـــا ُكـــلِّ  مِّ  َٓ  َّللِ ٱ َؿـــَت كِع َتُعـــد 

ــار َلَظُؾــوم إِلكَســـٰنَ ٱ إِنَّ  ُصــوَهاُتح  وإن أي[ . ٤٣ إبــراهقم] (َكػَّ

 إجؿـآً  طؾـقؽم بفا تعالى اَّلل أكعم التي الـعم لتعداد تتعرضوا

   الوجـوه مـن بوجـه إحصـاءها تطقؼـوا ٓ التػصقل طن فضالً 
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 ذكسيات مسجدية

 اإلكسـان إن ). إحـوال مـن حـال طؾـى بحصـرها تؼوموا وٓ

 طؾقـه اَّلل أفضـال وىجحُد    الشؽر طن ىغػل أي ( كػار لظؾوم

 اغػـر الؾفم " قال: أكه طـه اَّللُ  رضي الخطاب بن طؿر وطن  

 فؿـا الظؾم هذا الؿممـقن أمقر ىا قا ل فؼال وكػري  ضؾؿي لي

 يف ضؾوم وققل   "كػار لظؾوم اإلكسان إن قال..؟! الؽػر  بال

 واهلل! …وىؿــع ىجؿـع الـعؿة يف كػار وىجزع  ىشؽو الشدة

 . السبيل سواء إىل واهلادي املوفق
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 ذكسيات مسجدية

 !…العلم ُقسناُء /23

  ِــم ــاٌب  خــالنٌ  ولؾعؾ ــه وأحب ــى ىمثروك  والشــراب  الطعــام طؾ

 بـا اجتؿعَ  وقد..!  وطؽوفا وحبًا شوًقا الؿساجدِ  يف وىذوبون

 أو حسـن) …ذكـرهم وتم "الؿعاد زاد كطالب" مـفم زمرةٌ 

ــًدا  ــا وطؿ ــر الحســـان هـ ــداَّلل وطؿ ــد وطب ــعد   وأحؿ ..(وس

 مسـجد يف الفاللقـة شـباب ثـم..!  مـا لحاجة أكسابفم أخػقت

..!  " والؿرجان الؾملم " خالل ومن التؼوى

 كـان طسـقري  طبـداَّلل ىـدطى محاىل خارج من شاٌب  وقبؾفم 

 كـلَّ  جـادان مجـاردة مـن وآخـران   مـدةً  وقرأ لؾحدىث محبًا

ــن شــرح يف خؿــقس ــق اب ــم..!  إحؽــام لعؿــدة دقق  حســام ث

. " العؾمِ  صال  وحؾقة إربعقن شرح" يف وحسن
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 ذكسيات مسجدية

  طؾــى دلقــٌل  هــذا ويف جــًدا  ىخــالطفم بــالعؾم الشــغُف  وكــان 

 إلـى صـرففم وأن لؾشـباب  الصـغر مـن العؾؿقـة التربقة صحة

 لفـا ىحشـد   خاوىـة ومجـالس دطوات من خقر ومـا ره العؾم

 وٓ أ ؿـة لفـا ولـقس الؿـطؼـة فتتــامى   فـرز بـال الطاقات كل

ــاء ــامَ  طــوراء فتـؽشــُف    خطب ــك أّى ــى وٓ..! الحوال ــن تؾؼ  َم

   ىشـعرون ٓ وهـم الجفـآت فتتعاضم   ىستتؼذها أو ىـورها

 تـبـت شـجرة الجفـل:) اَّللُ  رحؿـه الؼـقم ابن مؼولة أحؾى وما

 كػسـه اإلكسـان ىجفـل أن الشـرور وأطظـم ؛'الشـرور كل مـفا

 ..(. إىاه اَّلل حباه وما وحؼقؼته

 ـش أو العؾمُ  ُحورَب  وقد  فــتج الدطوىـة البقئـات بعـض يف ُهؿِّ

 والؿؼبؾـقن الحػـاظ وقؾـة   التربقة وتغققر فقه  الزهد ذلك طن
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 ذكسيات مسجدية

 الــدطاة وشــح حؿؾتــه  مــن والســخرىة إفــق  وضــقف طؾقــه 

. املستعاى واهلل    ُفُرجاتفا وسد الجوامع لتغطقة والخطباء
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 ذكسيات مسجدية

 !… الوزدتني حي عبُق /24

 

 تؽـن ولـم   طابؼـة وخقـراٌت  مؾوكـة  بركـاٌت  البقئات بعض يف 

 كشـــاط ىطـــالعون وهـــم العبـــث  مـــن ضـــرًبا أبفـــا يف إقامتــــا

 وقـد مشـقختفا  وىؼظة دروسفا  وكثرة    الؿباركة مساجدها

 حػظـه الضـبعان أحؿـد الشفم الداطقة الشقِ   بؿجاورة حظوا

 كؾؿـة الصـغقر مسجدهم يف وكان..! تؼرىًبا سـقن لثالث   اَّلل

 طؾـى الشـقُ   ربـاهم وقـد الجؿقـع  ىحضـرها   أسـبوطقن كل

 …ذلك

 هـذا لؿثـل أسبوع كل التـسقق الؿسجد إمام واج  من وكان 

 وطاًضا ىتحدثون   الطبؼات كل من أبفا دطاةَ  فـشاهد . الؾؼاء 

 وقـــد .. الؿرتؼــ  موطــدها يف بـــذلك وكســتؿتع   ومػقــدىن
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 ذكسيات مسجدية

ــم ــقُ   ورصف ــض يف الش ــَك  بع ــا   ذل ــي ربؿ ــذاكرة)  يف ُحؽ  ال

 (. الدطوىة

 وتوجقفـه  الشـقِ   لؿسة: طابؼة لؿسات ثالُث  لؾؿسجدِ  وكان 

 صـالح لؾشـق  وكان واتػاقفم  الحي وا تالف إ ؿة  وكباهة

 وكـذلك قرىبـه  محؿد والشق    بارز دورٌ  اَّللُ  رحؿه العبقدي

 ءهمأسـؿا كسـقت   وكخبـة اَّلل حػظـه فـاىع بـن محؿـد الشق 

 …خقًرا اَّللُ  جزاهم   أن

 ــا وكـــا  ومعــالؿفم توجقفــاتفم رســخت ولؽــن   آكــذاك صالًب

 لـذلك أحؿـد الشـقِ   احتضـان كـسـى وٓ إذهـان  يف الرا عة

 كــــل لؼــــاء فؾــــدىفم  ..وآجتؿــــاطي الــــدطوي الؿشــــروع

ــبوطقن  ــبات أس ــددة  ومـاس ــور متع ــن وص ــرم م ــادرة  الؽ  ك
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 ذكسيات مسجدية

 اَّلل فضل من وذلك وبقته  وصدره ُخؾؼه بسعة الشقُ   ىتزطؿفا

 . املوفق واهلل ..طبادهِ  بعض طؾى

 

 


