«نزكٍ يشٛئزك».
(انظالح انشثٛخ)
«انظالح رقٕدَب ئنٗ انُٛجٕع انسًبٔ٘ ،رًألَب يٍ رنك انششاةٔ ،رُجش٘ يُب ُٚجٕع
يبء ُٚجع نهحٛبح األثذٚخ».
(انقذٚس ٕٚحُب انزْج ٙانفى)

«ٚب سة ،نسذ أدس٘ يبرا أؽهت يُك .ئَك انٕحٛذ انز٘ ٚعشف يب أَب ثحبجةخ ئنٛةّ.
أَذ رحجُ ٙأكثش يًب أَب أعهى كٛف أٌ أحت .سبعذَ ٙك ٙأسٖ احزٛبجبر ٙانحقٛقٛخ
انز ْٙ ٙيخزفٛخ عُ .ٙئَُ ٙال أرجبسش أٌ أؽهت طهٛجب أٔ رعضٚخ .ئَُة ٙأدةذس طقةؾ
أٌ أكةةٌٕ ثبَزرةةبس  .ئٌ دهجةة ٙيفزةةٕ نةةك .يةةٍ أجةةم رحُُةةك صسَةةٔ ٙسةةبعذَ.ٙ
اػشثُٔ ٙاشفُ ،ٙئسئُ ٙأدًُ .ٙئَ ٙأعجذ ثظًذ ئسادرك انًق ّذسخ ٔؽشدك انزٙ
ذس  .ئَ ٙأد ّذو رار ٙكزثٛحخ نك .ئَ ٙأػع كم ثقز ٙثةك .ئَُة ٙال أشةزٓ ٙرٛةش
ال رُ َ
أٌ أعًم ئسادرك .عهًُّ ٙكٛف أطهّ .ٙط ّم أَذ ط ّ ،ٙآي.»ٍٛ
(طٛالسٚذ يزشٔثٕنٛذ يٕسكٕ)

«انظالح رظجح َذاء يٍ دٌٔ طٕد».
(األسشًُذسٚذ طفشَٔ)ٙ

لحظة الصالة
رأرٛك نحرخ انظالح ط ٙكثٛش يٍ األٔدبد ٔأَذ نسةذ حبػةشا ثعةذٔ ،أَةذ ثعٛةذ كةم انجعةذ عةٍ انحؼةٕس
اإلنٓ .ٙرنك ألَك ٔػعذ أٔ خظّظذ ط ٙانجذٔل انٕٛئ ٙانضئُ ،ٙدزب يٍ ْزا انةضيٍ نهظةالح ٔٔدزةب
نألعًبل األخشٖ .ئَك دذ شطشد رارك ٔصيبَك ئنٗ أٔٚقبد ًٚكٍ أٌ رزُبدغ ط ٙيب ثُٓٛب ثجْٕشْب ٔطٙ
يعطٛبرٓب .ئٌ ْةزا انزقسةٛى اإلساد٘ دةذ أخة ّم ثةبنزٕاصٌ طة ٙاإلَسةبٌ ٔطة ٙانةضيٍ .نقةذ أطةجحذ رز ّكةم عهةٗ
انًفزةشع يُةك أٔ انًفةشٔع عهٛةكْ .كةزا
دبٌَٕ انٕدذ كة ٙرُظةهّ ٙأٔ ثًعُةٗ أد ّ  ،كة ٙرةإد٘ انٕاجةت
َ
رأرٛك نحرخ انظالح ٔأَذ يب صنذ يًُٓكب ط ٙاأليٕس األخشٖ ،أ٘ يشطٕسأْ ،زا ٚسةزذع ٙيُةك ئيةب أٌ
رإ ّجةةم طةةالرك ئنةةٗ ٔدةةذ آخةةش ٔئيةةب أٌ رسةةه رارةةك يًةةب أَةةذ طٛةةّ ٔرزسةةهّح ثبألٚقَٕةةبد ٔانشةةًٕع عسةةبْب
رعطٛك جٕا يٍ انزقٕٖ ٔانخشٕع ٔرُ ِع ّذ عهٗ أيم أٌ رزهٕ ٔرُٓ ٙطالرك.
ئٌ ْزا يب ٚحذس نألسف يع انجعغ يٍ انًظهّ .ٍٛيُٓى َيٍ ٚزأنّى ي ًّب ٚحذسٔ ،انجعغ اٜخش ٚرٍ أَّ دةذ
أر ّى يب عه .ّٛانفشٚق األ ّٔل ُٚعهّق ثبنقٕل أَّ نٛس ُْب ٔدذ كبف نهقٛبو ثكم شٙء ط ٙآٌ ٔاحذ يع أَةّ ْةٕ
ٔيكزةف ثًةب دةبو ثةّ ألٌ
ساع
انز٘ ٔػع ثشَبيجّ ٔج ّضأِ ٔح ّذد نكم طزشح عًهٓب ،أيب انفشٚق انثبَ ٙطٕٓ
ٍ
ٍ
ْزا ك ّم يب ٚعشطّ؛ كال انطشط ٍٛطّ ْ ٙى ٔعجهخ ٔرٛش حبػش نهحرخ انظالح.
يٍ انًإسف أَُب َذس دًٛخ انظالح ٔجذٔاْب ٔنى َخزجش يذٖ رأثٛشْب َٔزبئج عًهٓةب طُٛةبَ .حة ّذْب َُٔلهّفٓةب
ط ٙثٕرقخ يٍ انضيٍ؛ َشٚذ أٌ َظهَّٔ ٙشزٓ ٙأٌ َكةٌٕ طة ٙانسّةكُٛخ ٔانطًأَُٛةخٔ ،نكُُةب ال َزشكٓةب رعًةم
طُٛب ٔرفهح ط ٙطًًُٛب ألَُب ثاسادرُب دذ ح ّذدَب ٔدذ ثذئٓب ٔٔدذ اَزٓبئٓبَٓ .شع ئنٓٛب ثًٕٓيُب ٔيشةبكهُب أٔ
كهًبرُب انطقسٛخ يع كم رقٕٖ ٔٔسعٔ ،نكُُب ال َُزٓض انفشطةخ كةَ ٙزهقّةٗ طةذاْب ٔرأثٛشْةب ،كة ٙرُسةكت
طُٛب ٔرحُٛٛبَ .أر ٙئنٓٛب َٔزْت يٍ عُذْب يٍ دٌٔ أٌ َزأثّش ثٓب ،يٍ دٌٔ أٌ رفعم طُٛب ٔرُؼشو َبسْب طٙ
خالٚبَب ٔأحشبئُب طُشزعم َٔهٓت اٜخشٍٚ؛ نقذ أرًًُةب ٔاججُةبَٔ ،جقةٗ َحةٍ كًةب َحةٍ طة ٙسربثةخ انجشَةبيج
انٕٛي.ٙ
أٚةٍ َحةةٍ يةةٍ انثةةشٖك ئٌ انكُٛسةخ انًظةةهّٛخ رةةذعَٕب ثخجةةشح أثشاسْةةب ٔعهةٗ نسةةبٌ انشسةةٕل ثةةٕنس ئنةةٗ أٌ
َظهّ ٙيٍ دٌٔ اَقطبع أٔ رٕدّف .ثًعُةٗ آخةش ،أٌ َزحة ّٕل ئنةٗ طةالح ،أٌ رظةجح انظةالح َفَسةُب ،شةٓٛقُب

ٔصطٛشَبْ .م ْزا ثكثٛش أٔ يسزحٛمك ْم ْزا ٚذعَٕب ئنٗ أٌ َةذع كةم شةٙء ٔساءَةب َٔةزْت ئنةٗ انخةالءك
ْم طة ٙانظةحشاء ٔانكٓةٕف ٔحةذْب َسةزطٛع أٌ َخزجةش ْةزِ انخجةشحك ئٌ ْةزا ؽشٚةق ٔاحةذٔ ،نكُةّ نةٛس
انٕطبل ،طًٍ انًًكٍ أٚؼب أٌ َخزه ٙيٍ دٌٔ أٌ َُبل انًُبل.
انٕحٛذ نهٕطٕل ئنٗ ْزا ِ
طكٛف َقذس أٌ َجعم صيبَُب طالحك كٛف ًٚكٍ أٌ رؼح ٙحٛبرُب طالح َٔحٍ ط ٙسجب يةع أَفسةُب ٔساء
نقًخ انعٛشك طْ ٙزا انزأيـّم أحسّ ثأٌ ْزا يسزحٛم ،طٓٛشع دهج ٙيٍ انقهق ،طأنجأ ئنةٗ خجةشح كُٛسةز ٙكةٙ
أكزشف ٔأَٓم يٍ كُٕصْب عسبَ ٙأخزجش ثُفسٔ ٙأرُ ّٕسٔ ،أعٕد أٚؼب ئنٗ كهًخ هللا انز٘ أخهٗ رارّ ٔطزّش
عُ ٙأَب انزبئّ ٔأعطبَ ٙحٛبرّ يثبال ثكهًبد ثسٛطخ صسعٓب ط ٙثششاِ انسّبسح –ثشبسح انًهكٕد انسًبٔ٘-
ثشبسح انخالص.
ئٌ انظالح ال رُعهَّى ثم رُخزجَش؛ ئَٓب رُقزَةَُض؛ ئَٓةب خجةشح طشٚةذح ٔشخظةٛخ؛ ئَٓةب رشجًةخ نكةم يةب حٕنُةب ئنةٗ
رسجٛح الئق ٔرقذيخ شكش ركّٛخ نهشّة .طاٌ ؽشدٓب عذٚذح ٔيزُٕعخ .انًٓ ّى أٌ رُزهٗ نًجذ هللا ثةٕسع ٔرقةٕٖ،
ةذس انٕحٛةذ نحبجبرُةب
حبَ ٍٛسُكجخ انقهت ،يسهًّ ٍٛأَفسُب نًشٛئزّ رعبنٗ دٌٔ رش ّدد ٔثكم ثقةخ ألَةّ ْةٕ ان ًُ ِ
األسػٛخ ٔاألثذٚخ.
ٔنكَ ٙظٛش طالح عهُٛب أٌ َكٌٕ ط ٙسالو يع رٔارُب ٔثعؼُب يع انجعغ .عهُٛب أٌ َظجح حجب يسزع ّذٍٚ
ٔجبْض ٍٚط ٙكم ٔدذ .نك ٙركٌٕ طةالرُب يةٍ دٌٔ اَقطةبعٚ ،جةت أٌ ركةٌٕ حٛبرُةب يُسةجًخ ٔيزُبرًةخ
ٔيزكبيهخ :أ٘ أٌ ٚكةٌٕ ٕٚيُةب كهةّ كةبيال سةاليٛب يقة َّذيب نهةشّة ،ال أٌ ٚكةٌٕ جةضء يُةّ طقةؾ .طًةٍ اَفجةبس
انظةةجح ئنةةٗ انهّٛةةم َشةةكش هللا َٔس ةجّحّ رسةةجٛحب الئق ةب ًَٔ ّجةةذِ عهةةٗ عطبٚةةبِ انةةٕاطشح انزةةْ ٙةة ٙنُةةب ٔسةةبئم
نهخالصَ :شكشِ عهٗ انٕٓاء انز٘ ًٚأل طذٔسَب كَ ٙزُفّس َٔقٕو ثعًهُب يعطٛب ئٚبَةب ٔدزةب أسػةٛب جذٚةذا
نهزٕثخ؛ َشكشِ عهٗ انًبء انز٘ ثّ َقذس أٌ َزُقّٗ ًَُٕٔ جسذٚب ٔسٔحٛب طكًب ْةٕ أداح نهُربطةخ ٔاالسةزعًبل
انجسذ٘ طٕٓ أٚؼب يةبء انةٕالدح انجذٚةذح ،يةبء نةجس انًسةٛح؛ َشةكشِ عهةٗ انثةٕة ٔانًأكةم ٔانعًةم ،عهةٗ
انظحخ ٔانعبطٛخ ،عهٗ انًشع ،عهٗ األنى ٔحزٗ عهٗ أطلش األشٛبء انز ٙيٍ حٕنُب ألَٓب دائًب ٔأثذا ئٌ
ْ ٙأدسكزُب سزإٔل ئنٗ خالطُب.
حزٗ ط ٙعًهُب انٕٛي ،ٙط ٙعالدزُب يع جٛشاَُب ،يع ثبئع انخجض ،يةع انشةخض انعةبد٘ طة ٙانطشٚةقٔ ،يةع
أ٘ نقةةبءًٚ ،كُُةةب أٌ َُظةةهّ .ٙاْزًبيُةةب ثبنطجٛعةةخ ٔاكزشاثُةةب ثبنحفةةبو عهٓٛةةب ٔعةةذو انزفةةشٚؾ ثٓةب ْةةٕ طةةالح.

ئسزعًبنُب نهًٕاْت انزُ ٙخظِّ ظُب ثٓب ،رًُٛزٓب ،رٓزٚجٓب ٔاسزعًبنٓب نخذيخ انجًٛع ْ ٙطالح أٚؼةبًٚ .كةٍ
نكم شٙء أٌ ٚزح ّٕل ئنٗ طالح ئرا أطجح رٕاطال ٔٔطبالْ .زا كهّ ٚجعهُب طالح دائًخ يسزقًٛخ .كم ْزا
نٛس ثجذٚم عٍ حٛبح انجًبعخ انكُسٛخ ٔخذيبرٓب األسةشاسٚخ .ال ركزًةم انظةالح انخبطةخ ئال طة ٙانًشةبسكخ
انجًبعٛخ؛ ئَٓب رُقٛخ نهزاد ك ٙرق َّذو عهٗ يزثح هللا انطبْش رقذيةخ شةكش ٔحةت .ئَٓةب سةع إ ٙئنةٗ
األسشاسٚخ َ
انقذاسخ انز ٙطزح هللا نُب ثبثٓب.
نٛس ُْب نحرخ نهظالح ٔأٔدبد أخشٖ نألعًبل انثبَٛخ؛ ئًَب انٕدذ ْٕ ٔحذح يزكبيهخ رٛش يزجةضب كًةب
أٌ رارُب ْٔ ٙحذح يزجبَسخ ٔيزكبيهخ (سٔحب ٔجسذا) .كًب أٌ اَفظبو انجسذ ٔانشٔ ٚهل ٙانكٛةبٌ ،كةزنك
اَفظبو انٕدذ ٔرجضؤِ ئنٗ نحربد نهظالح ٔنلٛشْب ٚهل ٙاَسجبيُب ٔرٕاطهُب يع هللا.

