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 وصية داعية البنه يف يوم زفافه

 وصية فضيلة الشيخ حسان اهلندي حفظه هللا تعاىل البنه الشيخ حسام يف يوم زفافه
 

ين ألسأل هللا عز وجل إ و   ،ن جتاوزت مرحلة العزوبية والشباب الذي كنت فيهنت اآلولدي حسام .. أ
ن يكون أوأسأل هللا عز وجل    ،انتهت اليوم وهي مرحلة العزوبة   اليت  ن تكون قد وفقت يف املرحلة السابقة أ

فأنت بفضل هللا  ،ربنا تبارك وتعاىل قد سجل على صدرك وسام الشاب الناشئ يف طاعة هللا عز وجل
مجيعاً ما   ن يغفر لناأوأسأل هللا عز وجل    ،طلب العلم منذ صغركيف  تبارك وتعاىل يف املساجد ويف القرآن و 

سر وسبب توفيقك يف  ة السابق ةن تكون تلك احلياأ و  ،يتقبل ذلك منك، وأن وقعنا فيه من تقصريات
 ة.حياتك الالحق

 ة،اىل حيا  ةولكنها تتغري من حيا  ،ال تنتهي  ةن مسؤوليات احلياأن تعلم  أينبغي عليك    ولدي حسام ..
وبعد   ،المآمال و آكانت لديك  دة، و ومكاب  ةاانكانت لديك مسؤوليات وجماهدات ومع  ة السابق  ة ففي املرحل

خرى أ ةة هناك حيادهناك مكاب ة،هناك جماهد ،ن املسؤوليات لن تنتهى ولكن ستتغريأ الزواج ثق متاماً 
ُهْم ُسبُ َلَنا) :وهللا عز وجل يقول ة،ليئو ستعيشها ضمن التكليف واملس  (.َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ

نت خطيب أو  ،نت طالب علمأ هم،فيك من حسن ظن او أر ملا عطوك أهل الفتاة أ حسام ..ولدي 
ريرهتم وحسن سوها فينا من حسن  أعطوان هلذه الصفات اليت ر أفهم    ة.نت من عائلة ظنوها صاحل أو   ،مسجد

ن ال خنيب أا  ولكن حنن اليوم ينبغي علين   ،يعلمون  أن يغفر لنا مجيعاً ما ال  سال هللا سبحانه وتعاىلأو   ،ظنهم
ن ال خنيب ظنهم يف أ ،الطريق الذي نسلكه اليوميف ن ال خنيب ظنهم أ ،ظنهم يف صلتنا ابهلل عز وجل

 . األمانة الكرمية اليت وضعوها بني يديك

 :وقلت لك ،قمت يف الليل ونذرتك هلل عز وجل أان ،سنة تقريباً  15كثر من أقبل ولدي حسام .. 
  ، ستطيع أكل ما    -أنت واخوتك    -قدم لك  أن  ألى  يعينين عل هللا أن  أوأس  .الدنيا شيئاً ريد منك يف  أان ال  أ
خداماً  ،للنيب عليه الصالة والسالم اً خدام ،طلبة علمألين نذرتكم هلل عز وجل  ،ىل قربيإصل أن أىل إ
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َأْحَسُن قَ ْواًل ِمَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمَل َوَمْن ) :حتقيقاً لقول هللا تعاىل ،ىل هللا عز وجلإدعاة  ،لسنته وشريعته
نت هلل وليس لوالدك وال لوالدتك وال أ  ،وحنن اليوم نتابع املسرية إبذن هللا  (.َصاحِلًا َوقَاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

وحنن ال  هذا ما نذرانه .نت هلل تعاىلأ ،نت لست لزوجتك وال لبيتك أ ،نت هلل وللمسلمنيأ ،لعائلتك
وسأفعله مع ايسر خيك أن يتقبله منا وهذا النذر أيضًا فعلته مع أل هللا أأس ،نستقيل ربنا عز وجل بنذر

  .خداماً لشريعتهمجيعاً ن جيعلنا أأسأل هللا عز وجل ف أخويك أنس وأويس.

لكنك اليوم على  ،ىل هللا عز وجل على منرب يف املسجدإنت خطيب منرب تدعو ولدي حسام .. أ
حلقوق اليت كلفك هللا ابىل هللا عز وجل بسلوكك أبخالقك أبدائك للواجبات بقيامك إمنرب جديد تدعو 

محاء والزوجة واألوالد واملسؤوليات مام شبكة عالقات مع الوالدين واألأ  ،مام حياة جديدةأنت اليوم  أو   ،هبا
زرعنا   ،كارم مجيعاً ألخوة انت واإلأ  ،وزرعناها فيك  ،وضعناها فيكطالبك ابملبادئ اليت  أين اليوم  إ  ،الكثرية

يف  ن تكون منرباً أ ؛طالبك هبا اليومأان أ يف البيت،  ومبادئ وثوابت عشنا فيها اً قلبكم قيم يف عقلكم ويف 
منرب دعوة هلذه  ،منرب دعوة ألمحائك ،منرب دعوة لزوجتكبلسان حالك، بيتك منرب دعوة هلل عز وجل 

 . انة عندكأمة الكرمية اليت جعلت بنتها الغالية العائل

 ،نقطع عن العلم وال عن الدعوة اىل هللا عز وجلنمام حياة جديدة ال أنت اليوم ولدي حسام .. أ
 ،هذا طريقنا ،هذا منهجنا ،هذه رسالتنا ،بداً أوال ننقطع عن هذه الواجبات  ،نقطع عن خدمة الديننوال 

، بكل ن تكون حقيقة واراثً للنيب عليه الصالة والسالمأعاهدك أن أ ريد أان اليوم أ و  ،ن نلقى هللا تعاىلأىل إ
  ما حتمله هذه الكلمة من معىن. 

 ،الدنيوية  قضاايلوال ابلصور وال اب ، ن السعادة ليست ابملظاهر والشكلياتأعلم ولدي حسام .. ا
لذلك   ،من مثرات عبوديتنا له  ،ا عز وجلها ربن سسعادة االنسان احلقيقية هي ابلطمأنينة والسكينة اليت يغر 

 . هللا سبحانه وتعاىل سعادة الدنيا واألخرة ذقككن عبداً صاحلاً هلل ي

ن ذََكٍر أَْو ) :.. ذكر أستاذان الدكتور سعيد رمحه هللا اآلية الكرمية عامًا  30قبل  َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّ
ُهْم َأْجَرُهم أبَِْحَسِن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن   (.فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َّ
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 .. بفضل ربنااألمثل  الشرط وأعطاه هللا اجلزاء    هذا  حسام ان تكون ِمن حققأسأل هللا تعاىل اي ولدي  


