
قصة تسبيحة وأخواتها

.عمر" طفل يف الثامنة من عمره، وتلميذ يف السنة الرابعة االبتدائية، ومدرسته قريبة من بيته"

.

.واالطِّالع، فالعلم نور كما يقول الكبار

:أخذ من مكتبته ُكتيًِّبا صغريًا بغالفة مجيلة ملونة بصورة املسجد النبوي الشريف، وبعنوان مكتوب خبط واضح ومجيل
الرسول" وصايا من ."لألطفال

جلس "عمر" وهو مسرور ليقرأَ عن وصايا احلبيب "حممد" صلى اهللا عليه وسلم، وقد انتبهت حواسُّه، وطار النوم من 
:عينه، وقرأ الوصية األوىل، قال فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

(( اهللا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن: سبحان اهللا العظيم، سبحان
.[1]((وحبمده

:وقال "عمر" وهو يكرر على لسانه هاتني التسبيحتني اللتني حيبُّهما اهللا؛ ليحبَّه اهللا تعاىل، وليثقل ميزانه يوم القيامة
.سبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وحبمده

ان اهللا العظيم، سبحان اهللا وحبمدهسبح .
.سبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وحبمده

وأخذ يكرِّرها مرة واثنتني وثالثًا وعشًرا، وشعر أن النوم يغالبه وبدأ يبتعد ويبتعد عن عامل اليقظة، حىت أخذته ِسنٌة من 
النوم، ورأى يف منامه نورًا يقرتب منه ويقرتب، حىت إنه أخفى وجهه من شدته وقال: من أنت؟

.ومسع صوتًا يأيت من النور يقول له: أنا تسبيحة

ر" يف دهشة: وما تسبيحة؟قال "عم !



:قالت امسي تسبيحة، وعمري مئات السنني، جئُت ألنك تناديين بلسانك، وقلبك يذكرين بإخالص هللا تعاىل، وأنا 
.أحببتك ألنك أحببتين، ومن أحبَّين وأحببته فاهللاُ حيبُّه ويُدِخله جنته

:"قال "عمر .عرِّفيين بنفسك؛ كي أحبَّك أكثر
:"قالت "تسبيحة

.جيًال بعد جيل حىت آخر الزمان

فهم يعرفونين جيًدا؛ فأنا يف قلوب اجلميع-إن تابوا هللا تعاىل -وحىت لسان الغافلني  .

يقول: "سبحان اهللا"، فهذه أنا، وبييت هو لسانه وقلبهوإن مسعَت يا صديقي رجًال أو امرأًة أو طفالً  .

.إن ذكروين ذَكَرهم اهللا، وإن أَحبوين أحبَّهم اهللا تعاىل

:وقالت تسبيحة بفخر ويل أخوات مثلي-وهذا فضل اهللا تعاىل عليَّ -أنا َمِلكُة قلوب املؤمنني باهللا  .

جتُدها معك .

.وأخيت "َحتْميدة"، عندما تقول: احلمد هللا، تكون يف قلبك

.وأخيت "تكبرية"، عندما تقول: اهللا أكرب، جتُدها جبوارك

.

:"قال "عمر لك؟وكيف ذ
:قالت تسبيحة وهي تبتسم ألن نبيك حممًدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشَّر كلَّ مسلم يعرفنا ويشتاق لنا وحيبنا 

.((تكبرية صدقة



زينمث سكتت تسبيحة وقالت بصوت ح :
!

!يذكرنا على لسانه يوًما

يلبس مالبَس جديدة، أو عندما يشرتي له والده لعبة كان يتمناها وفرح كنت أنا وأخوايت حناول أن جنعله يذكرنا عندما
ألنه مشغول باللعب واللهو- -:

.مل يقل يوًما: سبحان اهللا
.مل يقل يوًما: احلمد هللا
.مل يقل يوًما: اهللا أكرب

.مل يقل يوًما: ال إله إال اهللا

.

!لكن "ماجًدا" كان ينسانا يف أفراحه وأحزانه

.ويؤملين بشدة؛ ألنه كان يستحق كل خري؛ فهو ولد طيب حيب أباه وأمه، وَيربُّمها كما أمر اهللا تعاىل

بفضل اهللا مل َيُدْم هذا كثريًا؛ فقد حدث ما مل يكن يف احلسبانلكن يا صديقي "عمر"،  .

قال عمر يف هلفة: ماذا حدث؟

:قالت تسبيحة له وقد أصبحا صديقني، يلتقيان دوًما كلما سبَّح هللا تعاىل وذَكَرها
.كان "ماجد" يركب سيارة املدرسة وكان منزله بعيًدا والسيارة تسري مسافة طويلة

.طريق صعب



ويف يوم بينما "ماجد" عائد لبيته بعد انتهاء اليوم الدراسي، ركب سيارة املدرسة مع زمالئه الذين كانوا يذكرون اهللا يف 
ة؛ ألين معهم، وكان "ماجد" جيلس يف مكانه خلف السائق الطريق، وعندما يذكرونين أنا وأخوايت كنت مسرورة وسعيد

!وهو يضحك ويلهو بلعبة معه ومل يذكرنا؛ ألنه ال يعرفنا

.وعلى غري العادة زاد السائق من سرعة السيارة؛ حىت ينتهي من توصيل التالميذ ليعود إىل بيته لوجود ضيوف عنده

ةونسي أن يف العجلة الندامة، ويف التأين السالم .

ومل ينتبه للطريق، وفجأة احنرفت السيارة وحطمت سور الكوبري، وكادت تسقط يف النهر، ولو حدث لغرق اجلميع 
.وماتوا

!

.فتذكروين أنا وأخوايت، وكنت عند حسن ظنهم يب ورجوُت من ريب إنقاذهم

واستجاب اهللا تعاىل برمحته وفضله وكتب للجميع عمرًا جديًدا، وتوقفت السيارة نصفها خارج الكوبري يف اهلواء، 
؛ حىت حنفظ توازن والنصف اآلخر على أرض الكوبري، وبسرعة أفاق السائق من الصدمة وقال: لريِجِع اجلميع للخلف

.السيارة وال تقع يف النهر

!

!

وأصاب قلب " "ماجد !اخلوف؛ فهو ال يريد أن ميوت؛ فما زال صغريًا

وشعر بأنه يف حاجة شديدة ليذكَرين، وألول مرة قال بلسانه: سبحان اهللا، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب، وشارك زمالءه وهو 
.يبكي ويتذكر أباه وأمه، وكل ما مر حبياته من لعب وَهلٍْو لن ينفعه لو مات



ه عن تقصريه، وزاد من التسبيح والتهليلوأخذ يدعو اهللا أن يساحم .

:حىت إنه شعر أن السكينة والطمأنينة متأل قلبه الصغري؛ وقد قال تعاىل يف القرآن الكرمي َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ ﴿
﴾ اْلُقُلوبُ  [ ٢٨الرعد:  ].

ا عند ظن عبدي، وأنا معه حني يذكرين، فإن : أن-عز وجل -وقال الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم: ((يقول اهللا 
ذكرين يف نفسه ذكرتُه يف نفسي، وإن ذكرين يف مٍأل ذكرته يف مٍأل خٍري منه، وإن اقرتب إيلَّ ِشبـْرًا تقربت إليه ِذراًعا، وإن 

.((اقرتب إيلَّ ذراًعا اقرتبت إليه باًعا، وإن أتاين ميشي أتيته هرولةً 

كرين على لسانه ومل يكن يل مكان يف قلبه، ووعد اهللا تعاىل إن أجناه اليوم من املوت، وندم" ماجد" أنه مل يكن يذ 
.سوف يذكرين دوًما أنا وأخوايت وال ينسانا أبًدا

شاء ربك يا صديقي "عمر" أن يكتب للجميع عمرًا جديًدا-بني احلياة واملوت -قالت تسبيحة: وبينما هم كذلك  .

بالنجدة واإلسعاف، والبعض اآلخر أخذ يتعلق مبؤخرة السيارة ليمنعها من السقوط من فقد اتصل بعض أهل اخلري
.أعلى الكوبري يف النهر

وجاءت النجدة وفرقة اإلنقاذ واإلسعاف بسرعة وسحبوا السيارة كلها بونش ضخم، واألطفال ال تكف ألسنتهم عن 
قول: سبحان اهللا، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، وكانوا يذ  ."ماجد"

.ولقد أجناهم اهللا مجيًعا، وعرف اجلميع قيميت ومكانيت

.وكان اجلميع سعداء

وكانت سعاديت أنا أكثر؛ ألن " ماجًدا" تذكرين أخريًا، وكان صادقًا يف وعده هللا تعاىل، وظل يذكرين دوًما وهو يف 
.السيارة عائد إىل بيته، ويف املدرسة وقبل أن ينام ويف كل وقت وحني، فكان حيب له يزداد يوًما بعد يوم

.وأصبحنا صديقني محيمني مثلي ومثلك متاًما



سبيحة وهي تتأمل "عمر" وقد شعرت أنه يبتعد عنها: هل تسمعين يا صديقي؟قالت ت

ولكن "عمر" قد نام نوًما عميًقا، ودخلت والدتُه فأخذت كتاب "من وصايا الرسول" من بني يديه وطبعْت على 
!جبينه قُبلًة حبنان، وقالت: َمنْ قريَر العني يا ولدي

يف عامل اليقظةولكن "عمر" مل يسمعها؛ ألنه مل يعد  .

ورأت تسبيحة صديقها نائًما كاملالك، وعلى شفتيه ابتسامة رًضا فرتكْته وذهبْت؛ ألن هناك غريه يذكرها، والواجب 
.

.ولن أنساك إن مل تنسين أبًدا

متت حبمد اهللا


