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أسعد الناس تسعد
انقض��ت أيام جميلة يف إجازة األيام الوطنية وذكرى التحري��ر، أدام الله عىل بلدنا الحبيب األمن واألمان 

والنعمة واإلكرام.
فالكويت كانت والزالت درة يف جبني الخليج، مهام يعرتيها من خطوب ومشاكل واعرتاضات، ومهام يشعر 
فيها املواطن من ضجر وأىس ونقد عىل األوضاع، فالجميع يقر بحبه وانتامئه لدولته الكويت ويتطلع لها 
إىل املزيد من التقدم يف حضارة اإلنس��ان والبنيان وتحريك عجلة التنمية واالقتصاد، يف ظل أحكام الرشع 

الحكيم، حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.
إدخال الرسور عىل قلب املس��لم ليس له جزاء إال الجنة، كيف لك أن تتصور هذا الجزاء العظيم إلس��عاد 
الن��اس وإدخ��ال الرسور عىل قلوبهم، حياة جميلة يف ظل ديننا الجميل، أس��عد الناس تس��عد، وينرشح 

صدرك وتعيش براحة.

جاء ش��يخ كب��ر إىل مجل��س اإلمام 
الشافعي، فسأله: ما الدليل والربهان 
يف دين الله؟ فقال الش��افعي: كتاب 
الله. فقال الشيخ: وماذا أيضا؟ قال: 
سّنة رس��ول الله، قال الشيخ: وماذا 
أيضا؟ قال: اتفاق األمة، قال الشيخ: 
من أين قلت اتفاق األمة؟ فس��كت 
الش��افعي، فقال له الشيخ: سأمهلك 

ثالثة أيام.
فذهب اإلم��ام الش��افعي إىل بيته، 
وظ��ل يقرأ ويبح��ث يف األمر، وبعد 
ثالثة أي��ام جاء الش��يخ إىل مجلس 
الش��افعي، فس��لم وجلس، فقال له 
الش��افعي: قرأت القرآن يف كل يوم 
وليلة ث��الث مرات، حتى هداين الله 
إىل قوله تعاىل: )ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبني له الهدى ويتبع غر 
س��بيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله 
جهنم وس��اءت مصرا(، فمن خالف 
م��ا اتف��ق علي��ه علامء املس��لمني 
م��ن غر دلي��ل صحيح أدخل��ه الله 
النار، وس��اءت مصرا، فقال الشيخ: 

صدقت.

- ق��ال أبو الدرداء ريض الله عنه: أدلجت ذات ليلة 
إىل املس��جد، فلام دخلت مررت عىل رجل س��اجد 
وهو يقول: »اللهم إين خائف مس��تجر فأجرين من 
عذابك، وسائل فقر فارزقني من فضلك، ال مذنب 
فأعتذر، وال ذو قوة فأنترص، ولكن مذنب مستغفر« 

فأصبح أبو الدرداء يعلمهن أصحابه إعجابا بهن.
- كان عب��د األعىل التيمي يقول يف س��جوده: »رب 
زدين لك خش��وعا ك��ام زاد أعداؤك ل��ك نفوراً، وال 

تكّب وجوهننا يف النار من بعد السجود لك«.
- وكان معض��د العجيل يقول يف س��جوده: «اللهم 

اشفني من النوم باليسر« ثم مييض يف صالته.
- وكان مس��لم بن يس��ار يقول يف س��جوده: »متى 
ألق��اك وأنت عني راض«، ويذه��ب يف الدعاء، ثم 

يقول: »متى ألقاك وأنت عني راض«.
- وكان عقب��ة الغالم يدعو بالش��هادة يف س��جوده 
ويق��ول: »الله��م اح��رش عتبة بني حواص��ل الطر 

وبطون السباع«.
- ودخل اإلمام موىس الكاظم مس��جد رس��ول الله 
صىل الله عليه وس��لم فس��جد سجدة يف أول الليل، 
فُس��مع وهو يقول: »عظم الذنب عندي فليحسن 
العف��و من عندك يا أهل التقوى ويا أهل املغفرة«، 

فجعل يرددها حتى أصبح.
- وذكر الش��يخ أبو شامة أن إمام مسجد أيب الدرداء 
بالقلع��ة املنصورة رأى يف تلك الليلة التي أجيل فيها 
الفرنج عن دمياط رس��ول الله صىل الله عليه وسلم 
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