سجدة في الروضة
ُذٍ ٌّاٖب خٌـص اهلوة ُّّ شبسد فٕ اهرّغج اهضرٖفج ،فخضَٖٖ ّختد اهرّش فَّٖ ،خرفـَ درسبح فّق درسبحٌ ،ضوّ

يـبرر هٖس هِب شيبء:

 شجدث الوقبيج والشفبعج :أٌب اًٗ أغؾ ستِخٕ ؿوٓ يّغؾ ستِج اهٌتٕ ّ هـوٕ أشسد خيبيب ضٖد شسد؛ أٌّٔ
تِذا أً ال ٖـذتٌٕ اهلل ألنًّ نِذا اهظضبتٕ اهذٔ يرَّف خَدََِّٖ ؿوٓ تػً شّل اهلل ^ كبئال :أردحُ أً َٖيَسَّ سوودٔ

سودَم ضخٓ ال خيشٌٕ اهٌبر ،أّ نبهذٔ شأل رشّل اهلل ^ أً ٖنشٍّ ذّتَ رسبء أً ٖنًّ نفٌَ تـد يّخَ فٖلٖوَ اهلل
اهـذاة ،فنبً نفٌَ!! .
 شجدث الحة :أشسد ّال ٖفظوٌٕ ؿً ضتٖتٕ تل أضة اهخوق إهٕ كوتٕ شّْ خػّاح كالئلّ ،نٖف ال أضتَ ُّوّ
ٖدق شرٖـب ّأٌفبشٕ خخالضقّ ،ديّؽ اهضّق خسرٔ،
^ شتة خرّسٕ يً اهٌبر ّاشخٌلبذٔ يً اهغالل ،هذا فبهلوة ُّ
ّإضشبس اهلرة ٖسـوٌٕ يً اهضُة أذّٔ.
 شجدث الشفر :أشسد اهّٖى فٕ ركـج يتبرنج ٌٖػوق يٌِب اهلوة فٕ شفرث ٖضـر فِٖب تراضج ؿسٖتج ،فخخسَّّل رّضَ
ضّل اهـرصّ ،خرضل ؿً ػًٖ األرع يضوِّلج إهٓ سٌج اهخود رّضب ،اشخـدادا هوشفر إهِٖب سشدا غدا أّ تـود غود

ؿلة رضٖل يرخلة ؿتر تّاتج اهيّح!!

 شجدث األهس :فٕ شسدخٕ ؿٌد اشػّاٌبح اهرّغج  ..أؿٖص يؾ رشّل اهلل ^ هضؼج توضؼج ،فٌِب أشيؾ خرخٖل
آٖبخَ ّؿذة يٌبسبخَ تسّار اشػّاٌج ؿبئضج اهخٕ اخخذُب اهٌتٕ ^ يظوٓ تـد خضّٖل اهلتوج كتل أً ٖخضّل يٌِب إهٓ
يظالٌٍُّ ،ب أضـر تضرارث أٌفبشَ ^ ّهػٖف دؿّاخَ كرة اشػّاٌج اهّفّد اهخٕ نبً ٖسوس ؿٌدُب ٖشخلتل ّفوّد
اهـرةٌُّ ،ب ضُركج اهٌدى ّهّؿج األهى ؿٌد اشػّاٌج اهخّتج اهخٕ رتػ فِٖب أتو لتبتج األهصبري ٌفشَ هذٌة أذٌتَ ضخٓ
خبة اهلل ؿوٌَُّٖ ،ب خشرٔ رّش اإلٖذبر ّرّؿج اهخغضٖج ّاهفداء ضّل اشػّاٌج اهضرس اهخٕ نبً اهظضبتج ٖسوشًّ

ؿٌدُب هضراشج اهٌتٕ ^ ٌُّ ،ب أضـر تأزٖز ظدرٍ ^ ٖخردَّد يً اهتنبء تسّار اشػّاٌج اهخِسد ضٖد نبً ٖخِسد.

 شجدث اإليمبن :أشسد ّآّٔ إهٓ اهرّغج اهضرٖفج ضٖد رنً اإلٖيبً اهيخًٖ ٌّتؾ اهِداٖج األظوٖلّ ،إذا نوبً
اإلٖيبً ٖأرز إهٓ اهيدٌٖج نيب خأرز اهضٖج إهٓ سضرُب ،فنٖف تيشسد رشّل اهلل! ّنٖف تأضرف تلـج فَٖ!! فألفوخص
كوتٕ ؿوٓ يظراؿَٖ الشخلتبل اهٌّر اهشبػؾّ ،أُِّٖئ ٌفشٕ ألغخشل يً اهغفالح ّاهضِّاح ّاألُّاء اهزّاتؾ ،يخأندا

يً إسبتج دؿبءٍ هِز تَ اهوشبً فٕ أضرف اهيّاغؾ.

 شجدث الجوائز :أشسد أكرة يب ٖنًّ يً يّغؾ خٌزل اٖٗبح ّيِتػ اهّضٕ ّيٌتؾ أضبدٖود رشوّل اهلل ^
ّيزار رّش اهلدس سترٖل ،فأنًّ اهّٖى نبهيغخشل فٕ يظة اهٌِر ،أّ اهّاكف فٕ اهظف األّل يشخـدا الشوخالى

أغوٓ اهسّائز ّاكخٌبط أٌفؾ اهفّائد فٕ دٌٖٕ ّدٌٖبٔ.

