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۲۱- ٤ -۲۰۲۱نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۱٦

إلى كل من تجاوز سن االربعین، ذكرا كان أو أنثى، إحفظ وإقراء وافھم دعاء ما بعد األربعین، وانشره    
وشاركھ غیرك، لیكن أجره في میزان حسناتك باذن هللا،  فھل تعلم ما ھو؟ .

یقول أحد المربین لقد تعلمُت من إبنتي درساً ال أنساه، اذ كانت تحفُظ  في سورة األحقاف،    
ففوجئت بھا تسألني : أبي كم عمرك ؟، قلت لھا مبتسماً  ٤٤ سنة، فقالت : یعني قد بلغت االربعین منذ أربع 

سنوات؟، فھل تقول دعاء ما بعد األربعین؟، قلت: وھل ھناك دعاء خاص؟. 
نَساَن بَِواِلَدْیِھ  ْینَا اْإلِ فابتسمت وقالت : شرحت لنا المعلمة قول هللا تعالى في سورة األحقاف:" َوَوصَّ   

ھُ ُكْرًھا َوَوَضعَتْھُ ُكْرًھا ۖ َوَحْملُھُ َوفَِصالُھُ ثََالثُوَن َشْھًرا ۚ َحتَّٰى إِذَا بَلََغ أَُشدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً  إِْحَسانًا ۖ َحَملَتْھُ أُمُّ
قَاَل َرِبّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِلًحا تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي 

یَّتِي ۖ إِنِّي تُْبُت إِلَْیَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ". ذُِرّ
أخبرتني معلمتي بأن أباھا یقول ھذا الدعاء منذ ثالثین عاما، واآلن سنھُ ناھز الثمانین عاما، وال زال    

یتمتع بصحة جیدة ونشاط منقطع النظیر، وھذه من ثمرات " لَئِْن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم" .
   قالت صغیرتي أجعل ھذا الدعاء ورداً لٓك في كل حین، فشكرتھا كثیرا على كلماتھا الرائعة ، ووصیتھا 

الثمینة، وقبّلت رأسھا، وحمدُت هللا أّن فلذات أكبادنا بأید أمینة ومعلمات صالحات.    

    أّن واحداً بالمائِة یحكمون العالَم أو یتحّكمون في إقتصاده؟!، وأّن أربعةً بالمائة یعملوَن لصالحھم لتنفیِذ 
ھذه المھمِة، وأّن خمسةً بالمائة مفكرون ومثقفوَن یعرفون ھذه الحقیقِة، وأّن تسعیَن بالمائِة من الناِس ال 
یُدركون ھذه الحقیقِة ویعیشوَن في غفلٍة، وكُل الصراعاِت تدوُر حوَل محاولِة األربعِة بالمائِة لمنِع الخمسِة 
ُ َخْیُر اْلَماِكِریَن".        ُ َو�َّ بالمائِة من إیقاِظ التسعیَن بالمائِة لصالحِ الواحِد بالمائِة،"َویَْمُكُروَن َویَْمُكُر �َّ

" دعاء ما بعد األربعني "

هل تعلم ؟!

أكثر الناس یحبون الرجل صالحاً ویكرھونھ مصلحاً، فتجدھم یحبُون الصالحین ویعادون الُمصلحین، لقد   �
أحَب أھل مكة محمداً صلّى هللا علیھ وسلم قبل البعثة ألنھ صالحاً؛ ولكن لما بعثھ هللا تعالى وصار مصلًحا 

عادوه، وقالوا ساحٌر كذاب مجنون، السبب ألن المصلح یصطدم بصخرة أھوائھم ورغباتھم، قال أھل العلم: 
مصلٌح واحٌد أحُب إلى هللا من ألف صالح، ألّن المصلح قد یحمي هللا بھ أمةً كاملةً، والصالُح یكتفي بحمایة 

نفسھ فقط، قال تعالى: " َوَما َكاَن َربَُّك ِلیُْھِلَك اْلقَُرٰى بُِظْلٍم َوأَْھلَُھا ُمْصِلُحوَن"، ولم یقل "صالحون".
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