
 دِؼش ػفخف

 

 الَ ػ١ٍىُ ٚسكّش هللا ٚرشوخطٗحٌغ

وٍّخص ألغُ رشرٟ أٔٙخ طىفٟ , ال صحي  حٌؼفخف , حٌٛلخس , حٌل١خء , أٗ غٙٛس حٌمٍٛد

رفعً هللا ؿً ٚػال ػٕذٔخ ٔغخء ٚهللا طغخٚٞ رمذس٘خ أٌف أٌف سؿً ٚ أٌف أٌف حِشأس 

ً ِىخْ , ٌىٓ الرذ أْ ٔشٜ أٔفغٕخ , ٚال ُٔخخٌف حٌٛحلغ ٚٔمٛي "إٔٔخ رخ١ش فخٌؼفش فٟ و

"وخٌغشحد  ٔشح٘خ "! .. ال ٚسرٟ رً ٚهللا وّخ لخي حٌٕزٟ ػ١ٍٗ حٌصالس ٚحٌغالَ

رمذس٘خ طغخٚٞ حٌّال١٠ٓ ِٓ حٌٕغخء  ال طىخد طشٜ ٚحكذس , ٌىٓ ٘زٖ حٌٛحكذس   حألػصُ"

ْٛ  ,, ٔؼُ ٚسرٟ فٕلٓ ال ٕٔىش حٌٛحلغ .. لخي سرٟ ؿً ٚػال ٌَ َٚ آ أَْوؼَُش ٱٌَّٕخِط  َِ َٚ (

ْٛ َكَشْصَض  ٌُ ٠مً ِغ١ٍّٓ ! حإلعالَ ؽٟء رغ١ػ َكَشْصَض ..( ٌَ َٚ آ أَْوؼَُش ٱٌَّٕخِط  َِ َٚ (

) َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ . حإل٠ّخْ أْ طئِٓ كك حإل٠ّخْ أْ ِؼه ٍِه ٕ٘خ ٍِٚه ٕ٘خ , هللا ؿً ٚػال رِ

خ  لخي ًۭ ِ َٓ _ِوَشح ِفِظ١ ُْ ٌََلَٰ َّْ َػ١ٍَُْى اِ َٚ ( ال رذ أْ طىشُِٙ ( ) َٓ ظِز١ِ ِخ ٔضٌٛح اال ألؿٍٟ  )َوَٰ

َْ  ٚألؿٍه ٠ىظزْٛ خ طَْفؼٍَُٛ َِ  َْ ٛ ُّ , فٛهللا ٌٛ وخْ أكذ ِٕخ ػٕذٖ أخٖٛ أٚ ػٕذ أرٖٛ  ( )٠َْؼٍَ

ٌٓ طـذٖ ٠فؼً ِخ ٠فؼً ِٓ ٘زٖ ِؼخصٟ , ٌٚٛ وخٔض ٘زٖ ػٕذ أخظٙخ أٚ أخٛ٘خ ال 

طغظط١غ أْ طٕضع ِالرغٙخ وّخ طٕضػٙخ ِغ صخكزٙخ , ٌىٕٙخ ؿؼٍض هللا طؼخٌٝ أْ٘ٛ 

 حٌٕخظش٠ٓ ا١ٌٙخ ,,

:حٌلّذ هلل رٕخطٕخ طشرٛح ػٍٝ حٌخ١ش ٚػٍٝ حالكظؾخَ خصٛصخ  ػٕذٔخ فٟ حٌخ١ٍؾ , مذَحٌّ

طؼٛدٔخ ػٍٝ حٌّزخدة حٌط١زش ٌىٓ ِخ حٌزٞ ٠ـؼً حٌؾ١طخْ ٠غظلٛر ػ١ٍٕخ رٙزٖ حٌطش٠مش ؟ 

 ِخ ٟ٘ خطٛحطٗ فٟ رٌه؟

 أظٙشٞ ؽؼشن , ال ٚهللا , هللا ٌُ ٠مً "ال حٌؾ١خ : حٌؾ١طخْ ٌٓ ٠ؤطٟ ٚ ٠مٛي ٌٍّلظؾّش 

ِٓ ۚ( طظزؼٛح حٌؾ١طخْ" ال ٚهللا رً لخي ؿً فٟ ػالٖ
١َْطَٰ ِص ٱٌؾَّ ََٰٛ َّزِؼُٛ۟ح ُخُط ألٔٗ ٠زذأ  )اَل طَظ

 ِؼٗ رؤصغش صٛسس ِّىٓ طظصٛس٘خ !

ػٕذٔخ أخٛحص طمٛي ٌٙخ ١ّ٠ٓ طمٛي ١ّ٠ٓ , ٠غخس ٠غخس , عش٠ؼش حالٔم١خد , طمٛي ٌٙخ 

حعّغ لٛي حٌٕزٟ ػ١ٍٗ  ِؼٗ () ال٠گٓ أكذوُ ا طمذِٟ طظمذَ , طمٛي ٌٙخ طؤخشٞ طظؤخش ,

) ٌظظزؼٓ عٕٓ ِٓ وخْ لزٍىُ كزٚ حٌمزس رخٌمزس ؽزشح  رؾزش ٚرسحػخ   : حٌصالس ٚحٌغالَ

رزسحع ٌٚٛ دخٍٛح ؿلش ظذ ٌذخٍظّٖٛ , لخٌٛح : ح١ٌٙٛد ٚحٌٕصخسٜ ٠خ سعٛي هللا لخي : 

) ٓ َّ ٓ غ١شُ٘ ؟ ف َِ 

ع ١ٌظ ٌٗ أٞ : ِٓ حٌّالكع فع١ٍش حٌؾ١خ أْ ِٛظٛع حٌلـخد ٘زح ِٛظٛحٌّمذَ

ح٘ظّخَ ٌذٜ وؼ١ش ِٓ حٌّؾخ٠خ ,, ِغ أْ رؼط حألخٛحص ػٕذٔخ طمٛي اْ هللا ال ٠ٕظش اٌٝ 



أؿغخِىُ ٌٚىٓ ٠ٕظش اٌٝ لٍٛرىُ ! أُ٘ ؽٟء أْ طىْٛ أغخٔٗ غ١زش ٚال ٠ىْٛ فٟ لٍزٙخ 

 ؽٟء ,, ٠ؼٕٟ حإل٠ّخْ حٌزٞ فٟ حٌمٍذ أُ٘ ؽٟء!!

 ِخ خشؿض رٙزح حٌؾىً ,صخدق ٚ رٗ ا٠ّخْ  حٌؾ١خ : ٌٛ وخْ ِخ فٟ لٍزٙخ 

)اال ٚاْ فٟ حٌـغذ  حٌٕزٟ ػ١ٍٗ حٌصالس ٚحٌغالَ ػٍّٕخ طؾخ١ص ٘زٖ حٌلخٌش لخي :

َٓ  ): هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ ٠مٛي ِعغش ارح صٍلض صٍق حٌـغذ وٍٗ ( ٰٓ أَْ ٠ُْؼَشْف َٰٝ ٌَِه أَْدَٔ
رََٰ

َٓ  ) ٌّخرح ال ٠ُؼشفٓ ؟؟ ..( َٓ فاََل ٠ُْئر٠َْ ٰٓ أَْ ٠ُْؼَشْف َٰٝ ٌَِه أَْدَٔ
٠ؼٕٟ طؼشف أْ ٘زٖ حٌّشأس  ( رََٰ

ٌٗ كـخد ! حٌؼ١ْٛ ظخ٘شٖ  ػف١فش ,, ؿخءص حِشأس ػٕذٔخ فٟ حٌّغظؾفٝ كـخرٙخ ٠لظخؽ 

ِٚىلٍش ,, وُٕض ٚحلفخ أطىٍُ ِغ سؿً حألِٓ ٚؿخءص ِٓ رؼ١ذ ِمزٍش لخٌض: ٘زح ؽخد ال 

ارح أِٔض حعظل١١ظٟ ٚ طلـزظٟ حٌلـخد حٌؾشػٟ فٍٓ ٠غظلٟ , لخي ٌٙخ سؿً حألِٓ 

٠ـشإ أكذ ػ١ٍِه .. لخٌض ٌٗ : ً٘ طش٠ذٟٔ أْ أٌزظ لفخص ٚأظغ ػزخءطٟ ػٍٝ سأعٟ ؟ 

َٓ ػزخءس ػٍٝ حٌشأط ٠ٍٚزغْٛ  ٚهللا صذ٠مخطٟ حٌالطٟ  ّٓ ٠ٍزغ َٓ ِغ أصذلخثٙ ٠خشؿ

ذ٠ٓ فٟ حٌمٍذ حٌٕخط أُٔٙ ِلظشِخص . ٘زٖ حٌّؾىٍش , طمٛي حٌ لفخصحص ٌىٟ ٠ظٙشْ أِخَ

! ٌٛ وخْ حإل٠ّخْ فٟ حٌمٍذ ٚهللا ٌغ١َّش ٘زٖ حٌـٛحسف ٚؿؼٍٙخ طٕمخد هلل , ألؿً رٌه لخي 

, "لً  ٌُ ٠مً "لً ٌٍّغ١ٍّٓ"  ..(َوقُل ِلّْلُمْؤِمنَاتِ ) ,  قُل ِلّْلُمْؤِمنٌَِن..() هللا ؿً ٚػال

َوَما ) ً ٚػاللخي هللا ؿ ٌٍّغٍّخص" , حٌّئِٓ ال ٠فؼً اال ِخ ٠شظٟ هللا ٚسعٌٛٗ , 
ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا ..( َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنَةٍ  ُّٞ أِش وخْ إِذَا قََضى اَّلله َّٓ  ) أ ِٙ َٓ َػ١ٍَْ ٠ُْذ١ِٔ

 َّٓ ِٙ ز١ِزِ
ٓ َؿٍََٰ ِِ  ) ,( ) َّٓ ُٙ َٓ ِص٠َٕظَ اَل ٠ُْزِذ٠ ُ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنَةٍ )  ... َٚ إِذَا قََضى اَّلله

, ٚهللا ٌٛ وخْ فٟ حٌمٍذ ا٠ّخْ ع١ظٙش ( َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ 

 ... وً أخء رّخ ف١ٗ ٠ٕعق ػٍٝ حٌـٛحسف ,

ال ٠مظٕغ رّغؤٌش حٌلـخد فظمٛي أٔخ صغ١شس.. ػٕذِخ أوزش  : ٕ٘خن حٌزؼط  حٌّمذَ

 ٚؽ ٚ٘ىزح !عؤطلـذ ,, ػٕذِخ أطض

حإلعالَ ٘ٛ حالعظغالَ ٚحالٔم١خد هلل رخٌطخػش , ألؿً ٘زح لخي هللا ؿً  أكزظٟ

حُٖ( ٚػال َٛ َ٘  ُٗ َٙ
ِٓ حطََّخزَ اٌََِٰ َِ َّٓ َػٍَٝ   ٚلذ لخي عزلخٔٗ )أَفََشأ٠ََْض  ِ٘ ِش ُّ َٓ رُِخ ١ٌَْْعِشْر َٚ (

) َّٓ ( ٚلخي ُؿ١ُٛرٙ َّٓ ُٙ َ َٓ ِص٠َٕظ اَل ٠ُْزِذ٠ َٚ ُٗ أَ ) ارْ فٙزٖ اٌٙٙخ ٘ٛح٘خ ! ) َٙ ِٓ حطََّخزَ اٌَِ َِ َسأ٠ََْض 

) ِو١ال  َٚ  ِٗ ُْ َػ١ٍَْ َْٔض طَُىٛ َ حُٖ أَفَؤ َٛ ُْ ااِلَّ  , َ٘ ُ٘  ْْ َْ اِ ْٚ ٠َْؼِمٍُٛ َْ أَ ؼُٛ َّ ُْ ٠َْغ ُ٘ َّْ أَْوؼََش َ َْ طَْلَغُذ أ )أَ

ًُّ َعز١ِال  ( ُْ أََظ ُ٘  ًْ َِ رَ ْٔؼَخ َ لً أِخ ٘زح فغ١ذخً حٌٕخس,, حألٔؼخَ عظىْٛ طشحد ػٍٝ حأل َوخأْل

؟  ٌلُ  أعخعخ حألٔؼخَ ال طمزً أٞ ؽٟء طمذِٗ ٌٙخ , ً٘ ِٓ حٌّّىٓ أْ ػٕض طؤوً 

ظَّؼُٛحْ  صل١ق أْ ػمٍٙخ صغ١ش ٚرشٞء ٌٚىٕٙخ طغظخذِٗ , لخي طؼخٌٝ َّ َ ٠َظ َٚ ُْ ٠َؤُْوٍُٛحْ  ُ٘ )رَْس

) َْ ٛ ُّ َف ٠َْؼٍَ ْٛ ًُ فََغ َِ ُُ حألَ ِٙ ِٙ ٍْ ُ٠ َْ رِ  , َٚ ُٕٛ ِِ خ َؿَضحُء )أَفَظُْئ َّ َْ رِزَْؼٍط فَ طَْىفُُشٚ َٚ ٌِْىظَخِد  زَْؼِط ح

ٌْؼَزَح َْ اٌَِٝ أََؽذِّ ح ِش ٠َُشدُّٚ َِ ِم١َخ ٌْ ََ ح ْٛ َ٠ َٚ ١َخ  ْٔ ٌَْل١َخسِ حٌذُّ ٌٞ فِٟ ح ُْ ااِلَّ ِخْض ُى ْٕ ِِ ٌَِه  ًُ رَ ْٓ ٠َْفؼَ خ َِ َِ َٚ ِد 

) َْ ٍُٛ َّ خ طَْؼ َّّ ًٍ َػ ُ رِغَخفِ ٚرىخًِ   ػٍٝ حٌىظف ٚ ِخصَّشسطشٜ حٌزٕض ِظزشؿش , حٌؼزخءس  حَّللَّ



ص٠ٕظٙخ , ٠ؼٕٟ طغظؼشض , ٚحٌزٕض طلظشق فٟ وً ٠َٛ وٍّخ ٔظش ا١ٌٙخ أكذ أٚ ٌفظض 

ُْ  ا١ٌٙخ ٔظش أكذ ُٙ ٌَ َٚ  َُ َّٕ َٙ ُْ َػزَحُد َؿ ُٙ ُْ ٠َظُٛرُٛح فٍََ ٌَ َُّ ُ َٕخِص ػ ِِ ْئ ُّ ٌْ ح َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ فَظَُٕٛح ح َّْ حٌَِّز٠ )اِ

ٌَْلِش٠ِك ( ٌزٕض ِغى١ٕش , أٙخ طؾؼش رٕمص فٟ ٔفغٙخ, رخٌطزغ ٘زٖ حألؽ١خء ٘زٖ ح َػزَحُد ح

وٍٙخ ٌُ طظٙش اال رغزذ اكغخعٙخ رخٌٕمص, ف١ٕٙجخ ٌٙخ ! ٕٔٙئ٘خ رىً ٘زٖ حٌزٍزٍش , وغزض 

خغخسس أٔٙخ طشؿغ اٌٝ حٌز١ض ِلٍّش رؤٚصحس وً ِٓ ٔظش ا١ٌٙخ , ٚع١غؤٌٙخ هللا ػض 

خ  ٕزٟ ػ١ٍٗ حٌصالس ٚحٌغالَ ٠مٛي :ٚؿً , فؤٕ٘ت ٘زٖ حألَ أٔٙخ ِٔؼُ حٌشحػ١ش , حٌ َّ )أ٠َُّ

 ِٗ ُ َػ١ٍَْ ََ حَّللَّ ِٗ َكشَّ ٌَِشِػ١َّظِ َٛ َغخػٌّ  ُ٘ َٚ ُٛص  ُّ َ٠ َٓ خَص ِك١ َّ ًَّ َسِػ١َّش  فَ َؿ َٚ ُ َػضَّ  ًٍ حْعظَْشَػخُٖ حَّللَّ  َسُؿ

َّٕشَ ( ـَ ٌْ  ح

٠َٛ حالػ١ٕٓ لزً سِعخْ حٌّخظٟ ر١َٛ ٚحكذ وٕض ِذحِٚخ رخٌّغظؾفٝ حٌغخػش حٌشحرؼش 

أٚ حٌشحرؼش ٚل١ًٍ , حٌُّٙ ظشرض أزحسحص حٌّغظؾفٝ أْ ٕ٘خن كخٌش أؼخػ فٟ حٌذٚس 

حٌؼخٌغ ٚرغشػش دخً فش٠ك ِظىخًِ , غخلُ وخًِ ِٓ طّش٠ط ٚأخصخث١١ٓ 

ِظّذدس ػٍٝ حٌغش٠ش   ٚحعظؾخس١٠ٓ , ػٕذِخ دخٍٕخ حٌغشفش ارح رخِشأس فٟ حألسرؼ١ٓ عٕش

ش ٌٍـٙخص "ؿٙخصِشحلزش حٌٕزعخص" ٚ ارح وؤٟٔ أسح٘خ ح٢ْ , وٕخ وٍٕخ ٕٔظش ا١ٌٙخ ٕٚٔظ

فمػ ِـشد أٔٗ ٠ٙظض ٚال   ٔزعش , ٠ؼٕٟ فٟ حٌلم١مش حٌمٍذ ال ٠ٕزط 82رخٌمٍذ ف١ٗ 

٠عخ , حٌُّٙ ٔؼط١ٙخ صؼك وٙشرخثٟ فبرح رٙخ طٙظض ٌُٚ ٠ظلشن حٌمٍذ ٚال رٕزعش 

ٓ ٚهللا ٌٛ صؼك رٙخ كٟ ٌّخص فبرح رٙخ طٙظض ػٍٝ حٌغش٠ش ٌٚى 033ٚحكذس , فؤػط١ٕخ٘خ 

ٌٚىٓ رال فخثذس , فبرح رـزخس حٌغّٛحص  063ٔزعش , ٔؼط١ٙخ  82حٌمٍذ ِخصحي ٠ٕزط 

ٚحألسض ٠ؤِش أِشح ِٓ فٛق ػشؽٗ عزلخٔٗ , أِش ِخظٍف ػٓ أٚحِشٔخ ٚػٓ أٚحِش 

ح( حٌخٍك ,أِشح ال ٠ُشد ْمذُٚس  َِ ح  ِ لَذَس  ُش حَّللَّ ِْ َْ أَ َوخ َٚ ٠ؤطٟ رٌه حألِش ػٍٝ رٌه حٌمٍذ حٌزٞ  )

, لف ح٢ْ ! ف١جغٕخ , فبرح رـزخس حٌغّخٚحص ٚحألسض عزلخٔٗ ٠ؤِش عٕش  28أٔزعٗ 

 23أِشٖ ػٍٝ رٌه حٌمٍذ حٌزٞ أٚلفٗ أْ ٠شؿؼٗ ِشس أخشٜ , فٕزط حٌمٍذ ٚرذأ ٠ٕزط 

ٓ ٠ّغه ٌٙخ  َِ ٔزعش ٚهللا وؤكغٓ ِخ ٠ىْٛ فبرح رٙخ طفظق ػ١ٕٙخ ٚأٔخ ػٕذ سأعٙخ ألٟٔ أٔخ 

فظشس طمش٠زخ ٌلظخص فبرح رخٌمٍذ طظغ١ش أٔزٛد حٌلٕـشس , حٌُّٙ حخظصخسح ٌٍمصش رؼذ 

, فشؿؼٕخ ِشس أخشٜ اٌٝ  882, اٌٝ أْ ٚصً اٌٝ 023,  003, 033, 03ٔزعخطٗ 

حإلٔؼخػ اٌٝ أْ حٔمعض وً حٌخ١خسحص ٚحٌلٍٛي , فبرح رزٌه حٌمٍذ ٠شؿغ وّخ 

خ أُٚط١ِظُ  ) وخْ  َِ َٚ ِش َسرِّٟ  ِْ ْٓ أَ ِِ ُٚف  ًِ حٌشُّ ٚفِ لُ ِٓ حٌشُّ ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ ١ٍِال  َٚ ُِ ااِلَّ لَ ٍْ ِؼ ٌْ ٓ ح ّ ِِ  ُ

َُّ ٠ُِؼ١ذُُٖ ( , ( ُ ٍَْك ػ ٌَْخ ْٓ ٠َْزذَأُ ح َِّ ػُ حٌغخػش حٌغخرؼش ٚحٌشرغ طشؿغ ٌإلٔؼخػ ِشس أخشٜ  )أَ

 َّٟ ػُ رؼذ رٌه طخشؽ حٌشٚف رال ػٛدس , دخً سِعخْ ٚدخٍض حٌمزش .. ك١ٕٙخ دخً ػٍ

: هللا ٠شكّٙخ , فمخي : ؽخد ػ١ٕٗ ِلّشٖ ٚلذ حِظألص رخٌذِٛع لخي ٌٟ: ِخطض؟ لٍض 

ِخطض؟ لٍض : لً هللا ٠شكّٙخ , طٛلؼض أٔٗ ع١ذػٛ ٌٙخ رخٌفشدٚط حألػٍٝ ِٓ حٌـٕش , 



! ػُ رذأص أطىٍُ ِؼٗ لٍض : ٠خ أخٟ حطِك هللا , ح٢ْ   لخي : أعؤي هللا أْ ٠ؼزرٙخ وّخ ػزرظٕخ

ض ال طذسٞ ٘زٖ أفعض اٌٝ ِخ لذِض , رذال  ِٓ أْ طغؤي هللا ٌٙخ حٌؼزخص ؟! لخي ٌٟ: أٔ

ػٓ ؽٟء , لخي : أٔخ ِشحفك ِغ أرٟ فٟ حٌغشفش حٌّـخٚسس , ٘زٖ حٌّشأس ٌُ طشرٟ رٕخطٙخ , 

ٚأخزش أٔٙٓ طغززٓ فٟ فظٕظٗ كظٝ أٔٗ ٚ٘ٛ ٚحلف ر١ٓ ٠ذٞ هللا فٟ حٌصالس ال ٠فمٗ ِٓ 

صالطٗ ؽ١جخ , ٘زٖ رخٌؼزخءس حٌّخصشس ٚطٍه رخٌؼزخءس حٌىظف ٚأخشٜ رخٌٍؼخَ , كظٝ لخي 

ٌُ ٠ؼذ ٠ؼشف ِخ ٟ٘ حٌؼزخدس , كظٝ لخي : أعؤي هللا أْ ٠ظٛد ػٕٟ ٚأْ ٠فظٕٙٓ أٔٗ ٚهللا 

ٟ , ٚع١غؤٌٙخ هللا ػٓ رٌه ..  وّخ فظَّٕٕ

٘زٖ حٌّشأس ح٢ْ ٟٚ٘ فٟ طٍه حٌلفشس حٌع١مش رؼذ أْ ٠ٕٙخي ػ١ٍٙخ حٌظشحد ٚطغّغ لشع 

ش حٌٕؼخي ٌٛ ُعجٍِض فٟ رٌه حٌّٛلف ٌٛ طشؿؼ١ٓ ً٘ عظٍزغ١ٓ رٕخطه ػزخءحص ِلظؾّ

عظمٛي رً ٚهللا عؤٌزغٙٓ ػالػ١ٓ ػزخءس , وؼ١ش ٠مٍٓ ٚهللا رٕخطٟ ال ٠ط١ؼٟٛٔ , عزلخْ 

٠ط١ؼٛٔه فٟ أؽ١خء  هللا ! ٠ط١ؼٛٔه ف١ّخ ٠خص حٌّذسعش , ٠ط١ؼٛٔه فٟ أِٛس حٌز١ض ,

وؼ١شس , ٌىٓ ٌٛ طؤِش٠ٕٙٓ رخ١ش ال ٠ط١ؼٛٔه ! ٚهللا حٌىؼ١ش ال ٠ىٍّْٛ رٕخطٙٓ رٙزح حٌؾؤْ 

ٍٓ ٌزٕخط ِّٙ ً٘ عزك ٚسأ٠ظُ حِشأس ػٛسحء الرغش ٔمخد ِىلٍش   وً حألِٛس !  ٙٓرً ٠ٚغ

أٔخ ػٕذٞ فظخٖ فٟ حٌّغظؾفٝ صغ١شٖ ١ٌظ ٌٙخ اال ػ١ٓ ٚحكذٖ ٚػ١ٕٙخ   ػ١ٕٙخ ؟ ال ..

, ٚهللا ٌٛ  حٌؼخ١ٔش خػ ٚأسرغ سِٛػ فمػ , ٚػ١ٕٙخ وز١شس كظٝ ٌّخ طىؾف ػ١ٍٙخ طخخف 

َٕخ َػٍَٝ  هللا حٌمخثً وخٔض ٘زٖ ِؼً طٍه ِخ ٌزغض حٌٍؼخَ , ٌىٓ عزلخْ ّْ ْٔؼَ اِرَح أَ َٚ  {

 ِْ َْٔغخ ِٗ (_ ألٕٔخ أػط١ٕخٖ ػ١ٕ١ٓ __ ...( حإِل خِٔزِ ـَ َٔؤَٜ رِ َٚ ً٘ سأ٠ض فٟ  )....أَْػَشَض 

ك١خطه ٚحكذس الرغش ػزخءس ػٍٝ حٌىظف ٟٚ٘ ِؼخلش ! ً٘ سأ٠ض فٟ ك١خطه فظخس ال طغّغ 

اِرَح  ٚؿخٌغٗ ػٕذ حألعظٛد٠ٛ طش٠ذ أْ طؾظشٞ ؽش٠ػ أغخٟٔ ؟ ٌّخرح ؟؟   -صّخء - َٚ (

 ِٗ خِٔزِ ـَ َٔؤَٜ رِ َٚ ِْ أَْػَشَض  َْٔغخ َٕخ َػٍَٝ حإِل ّْ ْٔؼَ ُْ ٠َؤْوُ  , لخي عزلخٔٗ َٰ  ( أَ ُ٘ ظَّؼُٛحْ ) رَْس َّ ٠َظَ َٚ ٍُٛحْ 

) َْ ٛ ُّ َف ٠َْؼٍَ ْٛ ًُ فََغ َِ ُُ حألَ ِٙ ِٙ ٍْ ُ٠ هللا ؿً ٚػال ٌُ ٠خٍمٕخ ػزؼخ ٌُٚ ٠ظشوٕخ  حٌّغؤٌش أْ  َٚ

طخ١ٍٛح حٌغشفش حٌظٟ أٔظُ ف١ٙخ ح٢ْ ِألٔخ ٔصفٙخ رغزخثه  ّ٘ال ٌىٓ ١ٌظ وً حٌٕخط ٠فُٙ. 

خ ِخثش ٌؼزش , ر٘ذ , ٚحٌٕصف ح٢خش ِشسٔخ ػٍٝ ِلً وً ؽٟ ف١ٗ رش٠خي ٚحؽظش٠ٕ

وٛس, ػشحثظ , ع١خسحص صغ١شٖ , ِطزخ صغ١ش , ِٚألٔخ رٙزٖ حألٌؼخد حٌٕصف 

غفٍٗ ٘زٖ حٌغشفش أ٠ٓ طظٛلغ أْ طظٛؿٗ ؟ ً٘ اٌٝ حألٌؼخد  ح٢خش ِٓ حٌغشفش , ػُ أدخٍض 

أَ اٌٝ حٌغزخثه ؟ حٌز٘ذ ِغؤٌش ِىٍفش , ع١ىٍفٕخ ٚلض ٚطؼذ ٌز١ؼٗ ٚ..ٚ..ٚ , و١ف ٌٛ 

و١ف١ش سإ٠ش حألِٛس ػٍٝ كم١مظٙخ طمٛي : ٠خ كز١زظٟ ٠خ ؽخغشس  سر١ض ٘زٖ حٌطفٍش ػٍٝ

٠خ ١ٌظٕخ   ٌِه ِلالص ِٓ ٘زٖ حألٌؼخد . أكزظٟ  ٘زح حٌز٘ذ ٠غخٚٞ حٌىؼ١ش , ع١ؾظشٞ

رؼط حٌٕخط  ٔؼشف سخص ل١ّش ٘زٖ حٌذ١ٔخ , ٚأْ ٍِزحطٙخ حٌّلشِش طىٍفٕخ ِخ ال ٔط١ك, 

ػ١ٍىُ صٛسس َسؿً ِضلظٗ ح١ٌٕشحْ ,  ٠مٛي : ٌٓ طّغٕخ حٌٕخس اال أ٠خِخ ِؼذٚدس ! ػشظضُ 



ٌُ ٠ٍزغ فٟ ح١ٌٕشحْ عٕش , ٘زح أكشلظٗ حٌٕخس ػٛحٟٔ فمػ , ً٘ الكظظُ كـُ  الكظٛح أٔٗ 

 حٌعشس حٌزٞ طغززض رٗ ٘زٖ حٌلشٚق !

أ٠عخ حٌصٛسس حٌؼخ١ٔش .. ألذحَ ِّضلش ٚأ٠خدٞ ِلشٚلش , ٔلٓ ِؾىٍظٕخ فٟ حإل٠ّخْ 

ٓ اْ ؽخء هللا ع١غفش هللا ٌٕخ ٚٔلٓ أكغٓ ِٓ ٌى رخٌغ١ذ , ٔمٛي ٚهللا صل١ق ِخ طمٛي 

غ١شٔخ ! أ٠عخ حٌصٛسس حٌظٟ طُظٙشحأللذحَ حٌلّش ٚهللا ِخ ٌزؼض االَّ ػٛحٟٔ فٟ ِخء كخس , 

 ػٛحٟٔ فمػ !

ػ١ٍٕخ أكزظٟ أْ ٔلخفع ػٍٝ أٚالدٔخ ٚرٕخطٕخ فال ٠مف حألد ػخثمخ أِخَ طض٠ٚؾ رٕخطٗ رّٓ 

 ُ٘ وفئ ِٓ رٚٚ حٌخٍك ٚحٌذ٠ٓ .

لز١ٍظٗ" ٌُٚ ٠مً "ِٓ طشظْٛ   ٗ حٌصالس ٚحٌغالَ ٌُ ٠مً "ِٓ طشظْٛحٌٕزٟ ػ١ٍ

: )ارح ؿخءوُ ِٓ طشظْٛ د٠ٕٗ ٚخٍمٗ فضٚؿٖٛ االّ طفؼٍٛح  ال ٚهللا , رً لخي ؿٕغ١ظٗ "! 

٠ؼٕٟ لذ ٠ىْٛ ػٕذٖ خٍك ٚػٕذٖ د٠ٓ ٌىٓ  طىٓ فظٕش فٟ حألسض ٚفغخد ػش٠ط (

ٚ٘زح ِخ ٔشحٖ  حألسض ٚفغخد ػش٠ط( )...االّ طفؼٍٛح طىٓ فظٕش فٟ رؼعُٙ ال ٠مزٍٛٔٗ ! 

ح٢ْ , وً ٠َٛ ٔغذ حٌطالق طض٠ذ , ٔغذ حٌّؾخوً طض٠ذ , ألُٔٙ ال ٠غؤٌْٛ ػٓ حٌذ٠ٓ 

 رً ػٓ حٌٛظ١فش , حٌذخً حٌؾٙشٞ , ٘زح ِخ ٠غؤٌْٛ ػٕٗ .

ٚألٛي ٌىً ؽخد ٚفظخس ال طغظّشٚح فٟ حٌؼاللخص حٌّلشِش ٚحرظؼذٚح ػٓ وً ِخ ٠فعٟ  

عذح  ٌٍزسحثغ, ٔمطش أخشٜ ٟٚ٘   زح ؿخء حٌذ٠ٓ ٠لشَ حإلخظالغاٌٝ حٌظؼٍك حٌّلشَ , ٌٙ

 قال :  حٌظخٌٟ لع١ش حٌلـخد ٟٚ٘ ِلٛس عئحي اكذح٘ٓ , فؤلٛي ٌٙخ طؤٍِٟ حٌلذ٠غ
 أم فقالت القيامة يوم إليه هللا ينظر لم خيالء ثوبه جر من : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 أقدامهن تنكشف إذا فقالت شبرا يرخين قال بذيولهن النساء يصنعن فكيف سلمة
 ( عليه يزدن ال ذراعا فيرخينه قال

  

الكظٟ أخظٟ حٌىش٠ّش ِخرح لخٌض أَ عٍّش سظٟ هللا ػٕٙخ ػٕذِخ لخي حٌشعٛي صٍٝ هللا 

طؾؼش أْ ٕ٘خن ِؾىٍش , أْ اسخخء حٌؼٛد ؽزش  ػ١ٍٗ ٚعٍُ "٠شخ١ٕٗ ؽزشح" ٟ٘ ح٢ْ 

فمػ لذ طظٙش أصخرغ حٌمذَ ! الكظٟ ٌُ طمً ع١مخْ ! ػُ ِخرح وخْ سدٖ ملسو هيلع هللا ىلص , ٌُ ٠مً ال 

فخٌلك  .ارْ أخٛحطٟ ... ِٓ أسحد حٌلك  ف١شخ١ٕٗ رسحػخ " ٔضي , رً لخي "رؤط ٚ٘زح ِخ 

حٌّمذَّ : ا١ّ٠ً ِٓ أخض وش٠ّش طمٛي :أٔخ خالي  -فخٌزخغً ر١ّٓ .  ر١ّٓ , ِٚٓ أسحد حٌزخغً

دسحعظٟ فٟ ِؼٙذ ِٓ حٌّؼخ٘ذ , طؼّشفض ػٍٝ ص١ًِ ٌٟ فّشص حأل٠خَ ٚػاللظٕخ طّٛغذص 

رؼذ فظشس لص١شس ِٓ طخشؿٕخ أُص١ذ رّشض   أٔٗ , ٚ لذِّٕٟ ألٍ٘ٗ , ٌٚىٓ ٠ؾخء هللا

٠ِٛخ  ٚ٘ٛ فٟ حإلٔؼخػ طٛفٟ , ٌمذ طؼذ٠ّٕخ ػٍٝ كذ ِٓ كذٚد  ٦٤, ٚرؼذ  خط١ش فـؤس 
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هللا , ٚ٘ٛ أّٔٗ وّٕخ ٔلّعش ِزوشحص حٌظخّشؽ ِؼخ  ٚفٟ ِغـٍذ ٚحكذ , ٚفٟ أكذ أ٠خَ 

١ٍٟ , ٌٚىٓ رؼذ ِخ سِعخْ , وٕخ فٟ حٌّىظذ ٔؼًّ ٚ رذْٚ أْ ٔذسٞ ِخ ٔفؼً لخَ رظمز

أدػٛ هللا أْ ٠غفش ٌٕخ خخصش  ٌٗ  -ٌٚىٓ ٚلؼٛح فٟ حٌفخكؾش  -ؿشٜ ٔذِٕخ ػٍٝ ِخ فؼٍٕخ 

, ألٔٗ ٌُ ٠ؼذ ِٛؿٛد , ٚأدػٛ هللا أْ ٠ظمزًّ طٛرظٟ ٚطٛرظٗ , ٚحٌؾٟء حٌزٞ أسؿٖٛ ِٕىُ 

٘ٛ أْ طشؽذٟٚٔ اٌٝ ِخ أفؼٍٗ وٟ أِلٟ حٌزٔذ حٌزٞ حسطىزٕخٖ رخٌٕغزش ٌٗ وغخثذ ٌٟٚ 

 ٠عخ  , ٚ حدُع ٌٕخ ؽ١خٕخ حٌىش٠ُ .أ

ََ حٌؾ١خ :لخي طؼخٌٝ : - َْ حٌَّْٕفَظ حٌَّظِٟ َكشَّ اَل ٠َْمظٍُُٛ َٚ خ آَخَش   ٙ
ِ اٌََِٰ َغ حَّللَّ َِ  َْ َٓ اَل ٠َْذُػٛ حٌَِّز٠ َٚ {

خ )  ِ ٍَْك أَػَخ ٌَِه ٠َ ًْ رََٰ ٓ ٠َْفؼَ َِ َٚ  ۚ َْ اَل ٠َْضُٔٛ َٚ ٌَْلِكّ  ُ اِالَّ رِخ ََ ( ٠َُعخَػْف ٌَُٗ ح62حَّللَّ ْٛ ٌْؼَزَحُد ٠َ

خٔ خ ) َٙ ُِ  ِٗ ٠َْخٍُْذ ف١ِ َٚ ِش  َِ ِم١َخ ٌْ  ({60ح

ارح وخٔض حٌؼاللخص ؽش٠فش ٟٚ٘ ١ٌغض طغ١ٍش ال طٕظٟٙ رخٌضٔخ . وً ػاللش ٠ُمخي ػٕٙخ أّٔٙخ 

ؽش٠فش , أٔخ ػاللظٟ ِؼه ؽش٠فش , ٚػاللش ٘زح حٌض١ًِ فٟ حٌؼًّ ؽش٠فش , فظزذأ 

 ٓ حالخظالغ .٘زح ِخ ؿ١ٕٕخٖ ُِ حالطصخالص ٚ..ٚ..ٚ.. , 

ٟ٘ ال طغظط١غ أْ طظٛد ػٕٗ ح٢ْ , طغظط١غ أْ طظٛد ػٓ ٔفغٙخ ارح وخٔض ػٍٝ ل١ذ 

ُْ َػذًّح ) حٌل١خس , ٌىٓ ٘ٛ ُ٘ َػذَّ َٚ  ُْ ُ٘ ِش فَْشد ح )02}ٌَّمَْذ أَْكَصخ َِ ِم١َخ ٌْ ََ ح ْٛ َ٠ ِٗ ُْ آط١ِ ُٙ ُوٍُّ َٚ  )09}) 

 َٚ  ُ ٍُٛح ۚ أَْكَصخُٖ حَّللَّ ِّ خ َػ َّ ُُٙ رِ ُ  َُٔغُٖٛ ... {}... ف١ََُٕزِّج

ًّ ٚػال  َّْ هللا ؿ ٌٓ طُّٕغ ػِٕه حٌظٛرش , ٌىٓ طُّٕغ ػٕٗ ألٔٗ غشغش , ٚأل

ُص لَخَي أِِّٟ  : ٠مٛي  ْٛ َّ ٌْ ُُ ح ُ٘ َٰٝ اِرَح َكَعَش أََكذَ َْ حٌغ١َِّّجَخِص َكظَّ ٍُٛ َّ َٓ ٠َْؼ ٍَِّز٠ ٌِ رَشُ  ْٛ ١ٌََْغِض حٌظَّ َٚ {

} ... َْ  طُْزُض ح٢ْ

اللظٕخ ؽش٠فش , ٘ئالء ػاللظُٙ ؽش٠فش ٚحٔظٙض رخٌضٔخ ! دػٛٔخ ٔمٛي ٌىً ِٓ لخٌٛح : ػ

ًّ ٚػال ٌُ ٠مً : ال طظزؼٛح حِص  حٌؾ١طخْ , رً لخي : خطٛس هللا ؿ َٛ َّزِؼُٛح ُخُط }... اَل طَظ

} ... ِْ  حٌؾ١ََّْطخ

َٔخ ...{ ٚلخي عزلخٔٗ عخدح  ٌظٍه حٌزسحثغ اَل طَْمَشرُٛح حٌِضّ َٚ { 

لخدػخص , سعخثً  ُِ ٌُ ٠مً : "ال طضْٔٛ" ألٔٗ وخْ ٕ٘خن ِمذِخص , عزك رٌه وٍّش , 

َٔخ ...{ لخي هللا ػض ٚؿً : غشح١ِّش ..ألؿً رٌه  اَل طَْمَشرُٛح حٌِضّ َٚ { 

 ال طمشد !عذّ ػ١ٍه حٌزسحثغ ..

َسحِء كِ  ٚ لخي طؼخٌٝ : َٚ  ٓ ِِ  َّٓ ُ٘ ظَخػ خ فَخْعؤٌَُٛ َِ  َّٓ ُ٘ ٛ ُّ ُ ظ ٌْ َ اِرَح َعؤ َٚ خٍد ... {}...  }  , ٚلخي : ـَ

ِي ... { ْٛ ٌْمَ َٓ رِخ ,عذّ ػ١ٍه حٌزسحثغ كظٝ رؤالّ طعشد رمذِٙخ أِخِه ! ٌٛ  ... فاََل طَْخَعْؼ

ِْ ٚحفؼً ِخ ؽجض , حؿٍظ ِؼٙخ خّظ عخػخص , ػُ طؼخي ِؼٕخ  لٍض ألكذوُ ح٢ْ : حص

ٔلخعزه ػٍٝ ٘زح , فمذ ُوظذ أٔه ص١ٔض ٔصف عخػش , طؼخي ٔلّشله ٔصف عخػش , 



ًّ ٚػال ظؼف اال ِٓ سكُ هللا , فٍٕفىش  طخ١ًّ حألؽالء و١ف طظمّطغ , ٌىٓ ا٠ّخٕٔخ رخهلل ؿ

 حٌظخثز١ٓ . ف١ٙخ ح٢ْ , ٚحعؤٌٟ ٌٕفغه حٌظٛرش , ٚأعؤي هللا أْ ٠مزٍه ٠ٚمزٍٕخ ِٓ 

أِخ ٘ٛ ٚهللا ٌٛ أٔفمض ِخ فٟ حألسض ؿ١ّؼخ  ٌٓ طٍّىٟ ٌٗ ص٠خدس اال أْ ٠ؾخء سرٟ ؽ١جخ  

 َ حٌذ٠ٓ ؽ١جخ  اال ٌٚٗ كىّش ..ألؿً رٌه ِخ كشّ 

 ِظصٍش : ِخ كىُ وؾف حٌٛؿٗ ؟ حٌؾ١خ : ٘زح كصً ف١ٗ خالف

وٍُٙ كّشِٖٛ ارح وخْ ف١ٗ فظٕش ,  -ٚحسؿؼٟ اٌٝ ألٛحي حٌؼٍّخء  -ٌىٓ وً حألثّش حألسرؼش 

 حٌّشأس ٚؿٙٙخ ػٛسس ارح وخٔض ِظّٕش فظٕش .

ِذْكرِي َفإِنَّ َلُه  )َوَمْه َأْعَرَض َعهْ  أكزظٟ .. ِخرح لخي هللا طؼخٌٝ ؟
ٝ  حٌؾؼٛس رخالوظجخد ٚحٌىآرش ...( َمِعيَشًة َضىًكا َّ ِش أَْػ َِ ِم١َخ ٌْ ََ ح ْٛ َْٔلُؾُشُٖ ٠َ َٚ (( 

كخٌش حٔظلخس فٟ أِش٠ىخ ِخ حٌغزذ ؟ ألْ حٌزٕخص ٕ٘خن ِظغط١خص ؟ ألْ  800333ح٢ْ 

! ألُٔٙ  ٕ٘خن حٌزٕخص ١ٌظ ٌٙٓ ػاللش رؤٞ أكذ ؟! حٌغزذ أكزظٟ ألٔٗ ١ٌظ ٌذ٠ُٙ خ١خس

عٍىٛح عز١ً حٌّؼخصٟ ٌزٌه وخٔض ك١خطُٙ ظٕه ! ِؼً ٚحكذ ٠لفش كفشس ٠ّٚؾٟ 

كخٌش حٔظلخس ألْ ػٕذُ٘ رٔٛد ِٚؼخصٟ , فظخس ػّش٘خ ٠ٚ800333غمػ ف١ٙخ ,ارْ 

عٕش طغٙش فٟ ح١ًٌٍ ٚطخشؽ ِغ أكذ أصذلخثٙخ طـذ٘خ رؼذ رٌه ِٕظلشس ألٔٙخ فؼٍض 88

ش ٠خشؿْٛ ع٠ٛخ ٠ٍؼزْٛ ٠ٚمعْٛ حألٚلخص وً حٌزٔٛد فٍُ طشطخف فٟ ك١خطٙخ , ِـّٛػ

ِغ رؼعُٙ حٌزؼط ٚفٟ ٠َٛ ِٓ حأل٠خَ لخي أكذُ٘ ِخ سأ٠ىُ ٔز٘ذ اٌٝ وٛوذ آخش, 

ٕٔظخش ٚٔظمخرً ٕ٘خن فخٔظلشٚح ؿ١ّؼُٙ ! حٔظش اٌٝ صغش ػمٌُٛٙ , ٌُ ٠فُىش أكذ ُِٕٙ 

ْرضِ َفاْوُظُروا فِٟ ُقْل ِسيُروا(رخألِش ِْٕؾُت  َبَدَأ اْلَخْلقَ  َو١ْفَ  اْْلَ ُ٠ ُ َُّ حَّللَّ ُ ػ

ٍء لَِذ٠ٌش( ْٟ ًِّ َؽ َ َػٍَٝ ُو َّْ حَّللَّ ًّ ك١خإ٘خ ػٕذ هللا فّٓ   حٌَّْٕؾؤَسَ ح٢َِْخَشسَ اِ حٔظش ٌٍّغؤٌش , ل

طظمخرً ِغ ٚحكذ ٚطظؼشف ػٍٝ ٚحكذ , فٛهللا ِخ فؼٍٓ ٘زٖ حألفخػ١ً   حٌطز١ؼٟ أٔٙخ ر٘زض

َْ ػٓ هللا ؿً ٚػال , أعؤي هللا ؿً ٚػال أْ ٠زؼذ ػٕخ حٌلضْ ٚأْ ٠لفع  اال رؼذِخ رؼُذ

ًْ  ُقل   ) , ماذا قال هللا تعالى ؟ د٠ٕٕخ ٚأْ ٠زؼذ ػٕخ حٌّؼخصٟ َلُموَن  َ٘ ِذيَه يَع  تَِوي الَّ يَس 
ِذيَه ال يَع َلُمونَ  أؽٙش طمش٠زخ  وخْ ٠ظؼخٌؾ ػٕذٔخ , وخْ ٦وخْ ػٕذٞ ِش٠ط لزً   ( َوالَّ

حٌـزخس عزلخٔٗ أالَّ ٠لشوٗ رؼذ أْ وخْ ؽخد ِٓ ألٜٛ حٌؾزخد , فٟ ٠َٛ ِٓ حأل٠خَ أسحد 

٠ظلشن فذخً غ١زٛرش , فٟ حٌزذح٠ش وخٔض ٔمطش كزش رغ١طش فٟ وظفٗ ِٚغ حأل٠خَ طىزش ػُ 

طىزش كظٝ لخٌٛح ٘زح عشغخْ ٚلخٌٛح ٠ـذ أْ طُمطغ ٠ذن , لخي ال ِغظل١ً و١ف 

فمخي ال ٌٓ طمطؼٛٔٙخ فمخٌٛح ٠ذن ٘زٖ ٌٓ طمذس أْ طؤوً رٙخ ٌٓ طمذس أْ طشفغ رٙخ حألؽ١خء 

طُمطغ ٠ذٞ ٚارح رخٌغشغخْ ٠ىزش ٠ٚىزش كظٝ ؿخءص ِشكٍش لخي حلطؼٛ٘خ فمخٌٛح ٌٓ 

 ٔغظط١غ , ح٢ْ ٠ـذ أْ ٔمطغ حٌىظف وٍٗ !!



ألٛي ألخظٟ حٌغخ١ٌش ارح وخْ هللا لذ أػطخن فٟ ٘زٖ حٌذ١ٔخ ٔؼّش فخهلل ِخ أػطخن ا٠خ٘خ 

َٙ  كظٝ طؼص١ٕٗ رٙخ , ٠مٛي هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ ُْ }٠َخ أ٠َُّ ١ٍُِى ْ٘ أَ َٚ  ُْ ُٕٛح لُٛح أَٔفَُغُى َِ َٓ آ خ حٌَِّز٠

ح { طؾـ١ؼِه ألرٕظِه ِٓ ح٢ْ ٚطؼ١ٍّه ٌٙخ حٌغظش ٚحٌؼفخف أِش ٘خَ ؿذح  , أعؤي هللا  َٔخس 

 ؿً ٚػال أْ ٠غظش أخٛحطٟ فٟ حٌذ١ٔخ ٚح٢خشس .

فظٕش  ) ِخ طشوضُ  ٔلٓ ٔظىٍُ وؼ١شح  ػٓ حٌفظخس حٌفظخس , حٌٕزٟ ػ١ٍٗ حٌصالس ٚحٌغالَ لخي :

 ِٓ رؼذٞ أظشُّ ػٍٝ حٌشؿخي ِٓ حٌٕغخء (

 ٌٛ عؤٌٕخ أٔفغٕخ عئحي :

ً٘ ٔلٓ ٔخخف حٌٕخط أَ ٔخخف هللا ؟ فٍٕشحؿغ ػاللظٕخ ِغ هللا طؼخٌٝ ٌٕٕٚظش اٌٝ ٚحلؼٕخ 

ش اال ِٓ سكُ هللا ! ُِ    , و١ف أْ ٚحلؼٕخ 

 

أعؤٌه عئحي : ٌٛ وخٔض حالخظزخسحص رؼذ أعخر١غ , وُ أَ عظٛلع أرٕخء٘خ حٌغخػش حٌٛحكذس 

  ٚحٌٕصف فٟ ح١ًٌٍ !

ُّ ٠خ ٌٚذٞ اْ ؽخء  ١ٌظ ١ٌظٙـذ رً ٠مَٛ ١ٌُزحوش , طؼذُّ ٌٗ حٌؾخٞ ٚطغخػذٖ ٚطمٛي ٌٗ "لُـ

ِغ أٔٗ  هللا طٕـق " ٚطذػٛ ٌٗ , طخ١ً ِؼٟ أٔٗ ٠َٛ ِٓ حأل٠خَ لخَ ِظؤخش ففخطٗ حالخظزخس

  لذ ظزػ حٌّٕزٗ ٌٚىٕٗ ٌُ

 ٠غظ١مع , و١ف ٠صزق ؿٛ حٌز١ض ؟

ٚهللا طـذ حألَ طؾذ ؽؼش٘خ ٚحألد ٠شؿغ ِٓ حٌذٚحَ ٠ٚغذ حألَ ٠ٚغذ حٌٌٛذ , و١ف ٌُ 

  ٠غظ١مع ! ٘زح ظ١ّغ ِغظمزٍٗ

ٍُِ أْ فالْ  ٚحألَ أِغىض حٌظٍفْٛ ٌُٚ طظشن أكذ ِٓ حٌـ١شحْ ٚال أكذ ِٓ حأللخسد اال َػ

  طٗ حالخظزخس,حرٓ فالْ فخ

عزلخْ هللا ! طـذ أْ ٘زح حالرٓ حٌّغى١ٓ ٚأٍ٘ٗ حٌّغخو١ٓ عٕش وخٍِش ٌُ ٠صٍٛح صالس 

(  حٌفـش فٟ حٌّغـذ خ ػَِم١ال   ِ ْٛ َ٠ ُْ ُ٘ َسحَء َٚ  َْ ٠َزَُسٚ َٚ ٌْؼَخِؿٍَشَ  َْ ح ُئاَلِء ٠ُِلزُّٛ ََٰ٘  َّْ )أاََل  , ) اِ

ٍَ َػظِ  ْٛ َ١ ٌِ ْزؼُٛػُْٛ  َِّ  ُُٙ جَِه أََّٔ
ُّٓ أٌََُٰٚ (٠َُظ َٓ ١ ِّ ٌْؼَخٌَ ٌَِشّدِ ح َُ حٌَّٕخُط  ََ ٠َمُٛ ْٛ َ٠ ٍُ لذ ٠مٛي لخثً ِخ  ١

حِص ۖ ػاللش حٌصالس رخٌؼفخف ؟! َٛ َٙ حطَّزَؼُٛح حٌؾَّ َٚ اَلسَ  ٌٍْف أََظخُػٛح حٌصَّ ُْ َخ ِ٘ ٓ رَْؼِذ ِِ } فََخٍََف 

} 

ٌّخ عمػ ػّٛد حٌذ٠ٓ ال رٔذ رؼذ حٌىفش , ارح وخٔض حٌصالس لذ ظخػض فخػًّ ِخ طؾخء 

  ٌٓ ٠عشٖ ِؼص١ش ػخصٟ ٌٚٓ طٕفؼٗ غخػش غخثغ ., اْ هللا

حِص ۖ {ِخرح ٠ؼٕٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ َٛ َٙ حطَّزَؼُٛح حٌؾَّ َٚ اَلسَ  ٌٍْف أََظخُػٛح حٌصَّ ُْ َخ ِ٘ ٓ رَْؼِذ ِِ  ؟ } فََخٍََف 

َٕىِش { }حٌـٛحد فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ُّ ٌْ ح َٚ ٌْفَْلَؾخِء  ِٓ ح َٰٝ َػ َٙ ْٕ اَلسَ طَ َّْ حٌصَّ ٌىٓ ٚهللا ٕ٘خن ِٓ  اِ

 ٌىٓ صالطٗ ال طٕٙخٖ ػٓ حٌفلؾخء ٚحٌّٕىش , ٌُ ٠مً هللا صٍِّٛح !٠صٍٟ 

الةَ  رً لخي :   ()َوَأقِيُموا الصَّ



ػٕذِخ طظٛظؤ ٌٍصالس , فبٔه ارح غغٍض ػ١ٕه فخغغٍٙخ ٚغٙش٘خ ِٓ حٌزٔٛد ٚحعظغفش 

 ِّخ وخْ ِٕٙخ , ٚ أٔٙخ ٌٓ طؼٛد ٌٍّؼص١ش ,

حٌٛظٛء رخغٕه ٚظخ٘شن ٠ذن ٚغٙش٘خ ِّخ ٌّغظٗ ِٓ حٌلشحَ , غٙش رٙزح   حغغً

.حعظمزخٌه حٌىؼزش رٛؿٙه ٠زوشن أْ ٕ٘خن لٍذ الرذ أْ ٠غظمزً ف١ىْٛ ف١ٗ خؾٛع , 

 طىْٛ صالس طٕٙخٔخ ػٓ حٌفلؾخء ٚحٌّٕىش.

ٌىٓ أخٟ حٌؾخد حٌزٞ ظ١ّغ ػّشٖ فٟ حألعٛحق ٌٍّؼخوغخص ٚطع١١غ حألٚلخص ٚهللا ٌٛ 

        ٘زح حٌطش٠ك .فٟ  وخْ ِؼخق , ٚهللا ٌٛ وخْ ِصخد رؾًٍ سرخػٟ ٌّخ طلشن

ٚ٘زٖ لصش ٚلفض ػ١ٍٙخ رٕفغٟ , دخٍض ػٍٝ أكذ حٌّشظٝ ٚهللا ال أػشف ػٕٗ ؽٟء 

       اال أٟ أوؾف ػ١ٍٗ فمػ ,

 طخس٠خٗ ٠ؼٍّٗ هللا , صلخثفٗ ٠ؼٍّٙخ هللا , خطخ٠خٖ ٠ؼٍّٙخ هللا ,

ال أػشف ػٕٗ ؽٟء , ٚظؼض حٌغّخػش ػٍٝ صذسٖ , ػّشٖ ػّخ١ٔش ٚػؾشْٚ عٕش , 

ًٍ سرخػٟ ال ٠ظلشن ف١ٗ اال حٌشلزش فمػ ٚأعفً حٌفه ,٠ظٕفظ ِٓ حٌلٕـشس ػٓ ِؾٍٛي ؽ

غش٠ك أٔزٛد , فٍّخ سفؼض حٌغّخػش لٍض ٌٗ اْ ؽخء هللا أه رخ١ش , اْ ؽخء هللا ح١ٌَٛ 

 أه أكغٓ ؟

٠ش٠ذ أْ ٠شد ٌىٓ ال ٠خشؽ صٛص , ٠لخٚي أْ ٠ؼزش , ال أدسٞ سرّخ ٠ش٠ذ أْ ٠مٛي 

 "حٌلّذ هلل أٔخ رخ١ش"

أْ ٠طشكه ػٍٝ   ُ ؛ ٌّخ طىٍّض ِؼٗ لٍض ٌٗ : هللا عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ ال ٠لظخؽحٌّٙ

 حٌغش٠ش ٠ٚلشوٕٟ أٔخ ِٚال١٠ٓ حٌٕخط ,

ٌىٓ هللا ٠لزه , طعخف حٌلغٕخص اٌٝ سص١ذن ٚطّلٝ حٌغ١جخص , حٌُّٙ لٍض ٌٗ والَ 

لٍض ٠خ أخٟ وُ ٚحكذ  ٚهللا ِؼٍّخ أطىٍُ ح٢ْ ِخ أػذدص ٌٗ ػذس ٚال كغزض ٌٗ كغخد ,

٠ز٘ذ اٌٝ حٌّشحلص ٠ٚشلص ِغ حٌزٕخص ,ألغُ   ْ كشن هللا سؿ١ٍٗ ٠ٚذ٠ٗ ٚوً ٠َٛح٢

رخهلل ػٕذِخ لٍض ٘زٖ حٌىٍّش " ٠شلص فٟ حٌّشحلص ٠ٚؼخوظ حٌزٕخص" فَـبرح رظٍه حأللذحَ 

ِٓ حٌفظلش  -أػضوُ هللا  -طٙظض ٚحأل٠خدٞ طٙظض , "ِؾٍٛي" ٌىٕٙخ طٙظض !رذأ ٠ُخشؽ حٌزٍغُ 

  ٠ظلشن رلشوش ػعٍش حٌشلزش ! حٌظٟ فٟ حٌلٕـشس , رذأ

 ٚهللا طٙض ؿغّٗ وٍٗ , كشن هللا حألػصخد ِٓ ح٘ظضحص حٌشأط ,

فبرح رخٌذوظٛس ِزخؽشس ٠خشؽ ٠ٚؾ١ش ٌٟ ِٓ ػٕذ حٌزخد , فخشؿض ال أػشف ِخرح كذع 

 , ٘زح ح٢دِٟ ٠شطؼؼ ٚح٢خش ٕ٘خن ٠زىٟ !

 حٌؼظ١ُ أٔخ ال لخي ٌٟ ٠خ أخٟ كشحَ ػ١ٍه , أطؼشف ِٓ ٘ٛ ٘زح حٌزٞ طىٍّض ِؼٗ ؟ ٚهللا

أرخٌغ اْ لٍض أٔٗ اْ ٌُ ٠ىٓ ِٓ أطشف حألعش فٟ حٌذٚي حٌؼشر١ش فٙٛ ٚهللا ِٓ أطشف 

 حألعش ػٕذٔخ فٟ حٌغؼٛد٠ش ,

ٚهللا أخٟ ٘زح ٌُ ٠ىٓ ٠م١ُ ػالع ؽٙٛس فٟ حٌٍّّىش , دحثّخ  ٠غخفش   : لخي ٌٟ أخٖٛ ٘زح



 !! -عزلخْ هللا  - اٌٝ حٌخخسؽ , لخي ٘زح ٚهللا وخْ أكغٓ ٚحكذ ٠شلص فٟ حٌش٠خض

" ٠ٍؼذ"   ٌُ ألً " ٠غٕٟ" ؟ ٌّخرح ٌُ ألً  أكغٓ ٚحكذ ٠شلص فٟ حٌش٠خض .؟! أٔخ ٌّخرح

 ؟ هللا طؼخٌٝ عخق ٘زٖ حٌىٍّش ػٍٝ ٌغخٟٔ !

٠مٛي اْ ٘زح حٌؾخد فالْ حرٓ فالْ ػّشٖ عزغ ٚػؾش٠ٓ عٕش ػٕذِخ ٚلغ ػ١ٍٗ حٌلخدع 

ِؿذ ِطشٚكخ ػٍٝ أكذ حٌطشق حٌغش٠ؼش ُٚ ح , فٟ ِذ٠  ,  ٕش حٌش٠خض حٌغخػش حٌشحرؼش فـش 

ح لذ حٔمٍزض رٗ حٌغ١خسس , ؽشد خّش حٌغخػش حٌشحرؼش فـشح .   ِٚؿذ ِخّٛس 

أخزص حإلؽخػش حٌظٟ فٟ طخس٠خ حٌلخدع ٚ ٚظؼظٙخ فَـزىض ػ١ٕخٞ ٚهللا , ألٟٔ سأ٠ض 

ػّٛد فمشٞ وخْ ِغظم١ّخ  فؤعمطٗ حٌـزخس , ٚهللا أٙخ فمشس ٕ٘خ ٚ فمشس ٕ٘خن , طزوشص 

ػٓ أرٟ ِٛعٝ حألؽؼشٞ سظٟ هللا ػٕٗ لخي :  غ حٌٕزٟ ػ١ٍٗ حٌصالس ٚحٌغالَ ,كذ٠

   لخي

طؼصٟ وً ٠َٛ ٚ٘ٛ عزلخٔٗ ٠شفك , طؼصٟ  سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) اْ هللا ١ٌٍّٟ ٌٍظخٌُ ...(

لخي : ) اْ هللا ١ٌٍّٟ ٌٍظخٌُ كظٝ ارح أخزٖ  اٌٝ ِظٝ ؟ ٠ٚلٍُ , طؼصٟ ٚ ٠غظش ػ١ٍه ,

 ٌُ ٠فٍظٗ (

ٌُ َؽِذ٠ذٌ( ١ ٌِ َّْ أَْخزَُٖ أَ شٌ اِ َّ ٌِ َٟ َظخ ِ٘ َٚ مَُشٜ 
ٌْ ٌَِه أَْخزُ َسرَِّه اِرَح أََخزَ ح َوزَ َٚ  لخي ػُ لشأ : )

  ح٢ْ ػّشٖ ػّخ١ٔش ٚػؾشْٚ عٕش ٠مغ حٌزرخد ػٍٝ ؿز١ٕٗ ,ػٍٝ أٔفٗ

ِٗ ألٔٗ ٠ٍزظ ػُ ٠ط١ش ٚهللا ال ٠غظط١غ أْ ٠له ٘  -زح حٌّىخْ , ٠ـٍظ ٠ؾُ سحثلش ٔفِغ

ٓ ٠ُصزق رال كفخظش  -أػضوُ هللا  َِ ِٗ , ٚهللا أٔخ سأ٠ض  كفخظش ال ٠غظط١غ طٕظ١ف ٔفِغ

 ! ٠ّٚغٟ رلفخظش

بنعمة هللا عز وجل علٌك ! فو هللا قد أعطى فرعون ..أٌن هو اآلن ؟ أٌن  فال تغتر 
تحته ؟ملك مصر ؟ أٌن َمن كانت األنهار تجري من  َأَفاَل )! (تَتَفَكَُّرونَ  َأَفاَل )

ْرُكمْ ) ! ٌرجع و ٌتوب لكن هٌهات ...! (ٌَتَدَبَُّرونَ  َما ٌَتَذَكَُّر فٌِِه َمْن  َأَوَلْم ُنعَِمّ
ٌَْس ِلْْلِْنَساِن إَِلَّ َما   ((اْعَمُلوا َما ِشْئتُْم إِنَّهُ بَِما تَْعَمُلوَن بَِصٌر  ) ! (تَذَكَّرَ  َوَأْن َل
( ثُمَّ ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اأْلَْوفَى04َسْعٌَهُ َسْوَف ٌَُرى ) َوَأنَّ  (39) َسعَى فاختر لنفسك  ( 
 ! ما تشاء
منهم من ٌقول : أنا دائما أذنب ثم أتوب وأرجع للذنب مرة أخرى ثم أتوب وهكذا , 
كما هو الحال مع إحدى الفتٌات التً قالت : أنا فقدت عفتً هل هللا تعالى لن ٌغفر 

ً أبداً ؟ أقول : نعم إذا قررِت كما قرر ماعز رضً هللا عنه عندما زنى فإذا بتلك ل
َ ٌََرى ) اآلٌات تقرع مسامعه فإذا به   ( ٌََرهُ َأَحد   أَن لَّمْ  َأٌَْحَسبُ  ),( َأَلْم ٌَْعَلْم بَِأنَّ اَّللَّ
ٌأتً إلى الرسول علٌه الصالة و السالم : ٌا رسول هللا إنً زنٌت !انظروا إلى 
 : جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص , ووقف بٌن ٌدٌه وصاح من حر ما ٌجد وقال- ! القرار
, ٌا رسول هللا..إن األبعد قد زنى فطهرنً شقه  فأعرض عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص , فجاء من



خر فقالاآل  , ٌا رسول هللا..زنٌت فطهرنً 
 .وٌحك ارجع..فاستغفر هللا وتب إلٌه:فقال ملسو هيلع هللا ىلص
 : فرجع غٌر بعٌد , فلم ٌطق صبرا فعاد إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 :فصاح به النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال, ٌا رسول هللا .. طهرنً
أُمر به فُطرد وأُخرجثم  ! وٌلك..وما ٌدرٌك ما الزنا  . 
 , ٌا رسول هللا , زنٌت فطهرنً: ثم أتاه الثانٌة فقال
 ! وٌلك, وما ٌدرٌك ما الزنا :فقال ملسو هيلع هللا ىلص
ثم أتاه الثالثة والرابعة كذلك..فلما أكثر علٌه سأل رسول , ثم أمر به فُطرد وأُخرج
 ؟ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أبه جنون
  , قالوا: ٌا رسول هللا ما علمنا به بأسا
 ؟ فقال: أشرب خمرا
 ؟ هل تدرى ما الزنا: فقام رجل فاستنكهه وشمه فلم ٌجد منه رٌح خمر, فقال ملسو هيلع هللا ىلص
 .قال: نعم ..أتٌت من امرأة حراما مثلما ٌأتً الرجل من زوجته حالَل
 ؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: فما ترٌد بهذا القول
قال  َل ٌرٌد أن تفوته جنة عرضها السموات و األرض- . قال: أرٌد أن تطهرنً
 ملسو هيلع هللا ىلص: نعم
 , فأمر به أن ٌُرجم ..فُرجم حتى مات
فلما صلوا علٌه ودفنوه مر النبً ملسو هيلع هللا ىلص على موضعه مع بعض أصحابه , فسمع النبً 

أحدهما لصاحبه ملسو هيلع هللا ىلص رجلٌن من أصحابه ٌقول  : 
 ..انظر إلى هذا الذي ستر هللا علٌه ولم تدعه نفسه حتى ُرجم رجم الكالب
فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثم سار ساعة..حتى مر بجٌفة حمار قد أحرقته الشمس حتى انتفخ 
 .وارتفعت رجاله
 فقال ملسو هيلع هللا ىلص: أٌن فالن وفالن
 قاَل: نحن ذاِن ٌا رسول هللا

ال: انزَل فكال من جٌفة هذا الحمارق قاَل: ٌا نبً هللا..غفر هللا لك , من ٌأكل من  ,
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ما نلتما من عرض أخٌكما آنفا أشد من أكل المٌتة..لقد تاب توبة  ! هذا
لو قسمت بٌن أمة لوسعتهم , والذي نفسىً بٌده إنه اآلن لفً أنهار الجنة ٌنغمس 
 ..فٌها
ُقْل ٌَا  ) : لو عاملنا هللا بذنوبنا الماضٌة ما ظلمنا , لكن َلحظ ماذا قال هللا تعالى
َل ...).ٌعنً عندهم ذنوب و دخلوا النار (... ِعبَاِدَي الَِّذٌَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهمْ 
ِحٌمُ  َ ٌَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ ِ إِنَّ اَّللَّ جمٌعا " ( تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اَّللَّ



ماذا  . "حتى الكبائر ! لكً َل ٌأتً الشٌطان و ٌقول لك : المقصود الصغائر فقط
عالى أن ٌجعلنا من أهل الجنةأسال هللا ت ...(َوأَنٌِبُوا إِلَى َربُِّكم) قال بعدها ؟  .. 

منهم من ٌقول : أنا دائما أذنب ثم أتوب وأرجع للذنب مرة أخرى ثم أتوب وهكذا , 
كما هو الحال مع إحدى الفتٌات التً قالت : أنا فقدت عفتً هل هللا تعالى لن ٌغفر 
لً أبداً ؟ أقول : نعم إذا قررِت كما قرر ماعز رضً هللا عنه عندما زنى فإذا بتلك 
َ ٌََرى ) اآلٌات تقرع مسامعه فإذا به   ( ٌََرهُ َأَحد   أَن لهمْ  َأٌَْحَسبُ  ),( َأَلْم ٌَْعَلْم بَِأنَّ اَّللَّ

ٌأتً إلى الرسول علٌه الصالة و السالم : ٌا رسول هللا إنً زنٌت !انظروا إلى 
 : جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص , ووقف بٌن ٌدٌه وصاح من حر ما ٌجد وقال- ! القرار
فأعرض عنه النبً ملسو هيلع هللا ىلص , فجاء من شقه , ٌا رسول هللا..إن األبعد قد زنى فطهرنً
 , ٌا رسول هللا..زنٌت فطهرنً اآلخر فقال
 .وٌحك ارجع..فاستغفر هللا وتب إلٌه:فقال ملسو هيلع هللا ىلص
 : فرجع غٌر بعٌد , فلم ٌطق صبرا فعاد إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 :فصاح به النبً ملسو هيلع هللا ىلص وقال, ٌا رسول هللا .. طهرنً
 . ثم أُمر به فُطرد وأُخرج ! وٌلك..وما ٌدرٌك ما الزنا
 , ٌا رسول هللا , زنٌت فطهرنً: ثم أتاه الثانٌة فقال
 ! وٌلك, وما ٌدرٌك ما الزنا :فقال ملسو هيلع هللا ىلص
ثم أتاه الثالثة والرابعة كذلك..فلما أكثر علٌه سأل رسول , ثم أمر به فُطرد وأُخرج
 ؟ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أبه جنون
  , قالوا: ٌا رسول هللا ما علمنا به بأسا
 ؟ فقال: أشرب خمرا
 ؟ هل تدرى ما الزنا: فقام رجل فاستنكهه وشمه فلم ٌجد منه رٌح خمر, فقال ملسو هيلع هللا ىلص
 .قال: نعم ..أتٌت من امرأة حراما مثلما ٌأتً الرجل من زوجته حالال
 ؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: فما ترٌد بهذا القول
قال  ال ٌرٌد أن تفوته جنة عرضها السموات و األرض- . قال: أرٌد أن تطهرنً
 ملسو هيلع هللا ىلص: نعم
 , فأمر به أن ٌُرجم ..فُرجم حتى مات
فلما صلوا علٌه ودفنوه مر النبً ملسو هيلع هللا ىلص على موضعه مع بعض أصحابه , فسمع النبً 
 : ملسو هيلع هللا ىلص رجلٌن من أصحابه ٌقول أحدهما لصاحبه
 ..انظر إلى هذا الذي ستر هللا علٌه ولم تدعه نفسه حتى ُرجم رجم الكالب
فسكت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ثم سار ساعة..حتى مر بجٌفة حمار قد أحرقته الشمس حتى انتفخ 
 .وارتفعت رجاله



 فقال ملسو هيلع هللا ىلص: أٌن فالن وفالن
 قاال: نحن ذاِن ٌا رسول هللا
قاال: ٌا نبً هللا..غفر هللا لك , من ٌأكل من  ,قال: انزال فكال من جٌفة هذا الحمار
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ما نلتما من عرض أخٌكما آنفا أشد من أكل المٌتة..لقد تاب توبة لو  ! هذا
 ..قسمت بٌن أمة لوسعتهم , والذي نفسىً بٌده إنه اآلن لفً أنهار الجنة ٌنغمس فٌها
ُقْل ٌَا  ) : لو عاملنا هللا بذنوبنا الماضٌة ما ظلمنا , لكن الحظ ماذا قال هللا تعالى
ال ...).ٌعنً عندهم ذنوب و دخلوا النار (... ِعبَاِدَي الَِّذٌَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهمْ 
ِحٌمُ  َ ٌَْغِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعًا إِنههُ ُهَو اْلغَفُوُر الره ِ إِنه اَّلله جمٌعا " ( تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اَّلله
ماذا قال  . "حتى الكبائر ! لكً ال ٌأتً الشٌطان و ٌقول لك : المقصود الصغائر فقط
 .. أسال هللا تعالى أن ٌجعلنا من أهل الجنة ...(َوأَنٌِبُوا إِلَى َربُِّكم) بعدها ؟

ٌٍُٙ ٠خ ِٓ ر١ذٖ حٌذ١ٔخ ٚ ح٢خشس وّخ ؽشفظٕٟ رشإ٠ش أكزظٟ ٘ئالء فٛق ٘زح حٌفشػ ٚ ا

أخٛحطٟ ٕ٘خن حٌٍُٙ ؽشفٕخ رشإ٠ش أخشٜ طلض حٌؼشػ , حٌٍُٙ اْ فٟ صذُٚس أكزظٟ 

٘ئالء ٚأخٛحطٟ ٕ٘خن أ١ِٕخص ال ٠ؼٍّٙخ اال أٔض ٠خ سد حألسض ٚحٌغّخء , حٌٍُٙ ال 

ٟ٘ ٌه سظخ ٌٚٗ ف١ٙخ صالف اال  ُِٕٙ أ١ِٕش طفشلُٙ ِٓ ؿّؼُٙ ٘زح ٚفٟ صذس ٚحكذ 

وظزض لعخء٘خ لزً أْ ٠مَٛ ِٓ ِـٍغٗ ٘زح , حٌٍُٙ حؿؼٍٕخ ٚٚحٌذ٠ٕخ ٚأكزخرٕخ ِٓ ػظمخثه 

ح١ٌٍٍش ِٓ حٌٕخس , حٌٍُٙ أسض ػٕخ فٟ ٘زٖ ح١ٌٍٍش أؿّؼ١ٓ سظخ ال طغخػ ػ١ٍٕخ رؼذٖ أرذح  

حٌخ١ش وٍٗ ػخؿٍٗ ٚ آؿٍٗ , حٌٍُٙ حغفش ِخ عظشص , ٚحعظش ِخ ػٍّض , حٌٍُٙ ٔغؤٌه ِٓ 

ِخ ػٍّٕخ ِٕٗ ٚ ِخ ٌُ ٔؼٍُ , ٚٔؼٛر ره ِٓ حٌؾش وٍٗ ػخؿٍٗ ٚ آؿٍٗ ِخ ػٍّٕخ ِٕٗ ِٚخ ٌُ 

أت قدمه الثرى بأبً وأمً علٌه الصالة ٔؼٍُ , ٚأصٍٟ ٚأعٍُ ػٍٝ أؽشف ِٓ ٚغ
 والسالم ..

 

 لالستماع للمحاضرة صوتٌاً :

88.html-http://abdelmohsen.com/play 

  إن كان من خطأ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده

 

http://abdelmohsen.com/play-88.html
http://abdelmohsen.com/play-88.html

