
 مؾب٠ب ٚرئبة

 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ , ٔؾّذٖ ؽّذ األ١ٌٚٓ ٚا٢خش٠ٓ , ؽّذ اٌؾبوش٠ٓ اٌزاوش٠ٓ , 

 ؽّذا وض١شا ه١جب ِجبسوب ف١ٗ ,

 ٚأفٍٟ ٚأعٍُ ػٍٝ ٔج١ٕب دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚفؾجٗ أعّؼ١ٓ ,,

ب َعََلَ ( صُ أِب ثؼذ .. ٔؾ١١ىُ أ٠ٙب األؽجخ ثزؾ١خ أً٘ اٌغٕخ َٙ ُْ ف١ِ فغَلَ هللا ػ١ٍىُ  )رَِؾ١َّزٙ

 ٚسؽّزٗ ٚثشوبرٗ ..

 أثذأ ثمقخ اِشأح ػٕذٔب فٟ اٌّغزؾفٝ اٌزٞ أػًّ ف١ٗ

 اٌّشأح ٔقشا١ٔخ ٚوبْ

لبي وض١ش ِٓ إٌبط ٠ٍفزٗ عّبٌٙب , فغأح أعٍّذ ف١ُخجشٟٔ ِذ٠ش اإلداسح اٌزٟ ٟ٘ ف١ٙب 

 ّٟ و١ف أعٍّزٟ ؟ لبٌذ ٚهللا أٔب ٌُ أفىش فٟ اإلعَلَ , ثً وٕذ أرغًّ ألٌفذ األٔظبس ئٌ

,, 

لبٌذ أعٍّذ ػٓ هش٠ك سعً ٠ؼًّ فٟ اٌّغزؾفٝ وٕذ وٍّب وٍّزٗ ٠ٕظش فٟ األسك 

ّٟ ٚأٔب أٔظش ئ١ٌٗ فغأٌزٗ ٌّبرا فمبي : ٌمذ لبي هللا  , رمٛي فؾمذد ػ١ٍٗ و١ف ال ٠ٕظش ئٌ

 ِمْن أَْبَصاِرِهْم ( لُل ِلّْلُمْؤِمنٌَِن ٌَغُضُّوا ) عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ:

 ٚأٔب ٘ذفٟ ِغ هللا ػض ٚعً !فأٔب أسم١ِه أَ أسمٟ هللا ؟

ب  ّّ فأعٍّذ ٘زٖ اٌّشأح ٚغ١شد اعّٙب ئٌٝ ٠بع١ّٓ ٚصجزذ ٚصاد ئ٠ّبٔٙب ثبٌشغُ ِ

ٚاعٙزٗ ِٓ مغٛه ٚ عخش٠خ ٚرؼ١ٍمبد عبسؽخ ػٍٝ ٔمبثٙب ٚغشثخ فأٍ٘ٙب وٍُٙ وفبس, 

ٌىٓ وبْ اٌٙذف ػٕذ٘ب أغٍٝ فٛاعٙذ وً رٌه فٟ عج١ً ٘ذفٙب , لبٌذ ٚهللا ِب دُِذ لذ 

رٌه ِٓ اٌجؾش, ٚال أس٠ذ أْ أروش ِب أػطب٘ب  ٚعذد سة اٌؼب١ٌّٓ فَل أثبٌٟ ثّب عٜٛ

 هللا رؼبٌٝ فٟ اٌذ١ٔب ئمبفخ ئٌٝ عضاء٘ب ػٕذٖ فٟ ا٢خشح .

 تراب وكل الذي فوق التراب ***هٌن إذا صح منك الود فالكل

 فبإلٔغبْ ٠غت أْ ٠ٕغٝ ؽظٛظ ٔفغٗ



 ٘زٖ ٟ٘ اٌمن١خ ..اٌٍُٙ اسصلٕب ع١ّؼب

 اإلخزَلهاإلخَلؿ فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ .ٔأرٟ ئٌٝ لن١خ 

 (فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاب   َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا) لبي رؼبٌٝ :

 ٘زا اٌخطبة ألهٙش اٌمٍٛة !ؽغٕب , ِب ٟ٘ اٌؼٍخ ؟

ِلُكْم أَْطَهُر ِلمُلُوبُِكْم َولُلُوبِِهنَّ () لبي رؼبٌٝ :
 ذََٰ

 ُعجؾبْ هللا !

 ا٢ْ ٘زا الُٔبط صوبُ٘ سُة اٌؼب١ٌّٓ فٟ اٌمُشآْ !

لبي أُٔٙ أؽذاء ػٍٝ اٌىفبس , سؽّبء ث١ُٕٙ , ٚروش أُٔٙ ُسوؼبً ُعغذاً , ٠مِْٛٛ ا١ًٌٍ 

 ُوٍٗ , ٠قِْٛٛ , ِٚغ رٌه أِشُ٘ ثٙزا األِش!

 ال رمٛي ٚاصك فٟ ٔفغٟ , ٚاصك فٟ اثٕزٟ !

 ً٘ أٔذ أوضش صمخ ِٓ ٘إالء ؟!

 ٔٗ ٚرؼبٌٝ أِش .ِٚغ رٌه هللا ُعجؾب

ٌُْر ُصفُوفِ  : صب١ٔب الؽع ِب لبي ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ لَُها  )َخ َجاِل أَوَّ الِرّ
َها ٌُْر ُصفُوفِ  آِخُرَها َوَشرُّ لَُها النَِّساِء آِخُرَها َوَخ َها أَوَّ  (َوَشرُّ

 أثؼذ ِب رىْٛ اٌفبؽؾخ فٟ اٌّغغذ , فؾ١ؼ ؟

ِٚغ رٌه أخجش ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ ثأْ خ١ش ففٛف اٌشعبي أٌٚٙب ٚؽش٘ب آخش٘ب 

ثبٌشغُ ِٓ أٔٙٓ ال ٠ش٠ٓ ِٓ آخش  –ٌمشثٙب ِٓ إٌغبء , ٚؽش ففٛف إٌغبء أٌٚٙب 

 ٚخ١ش٘ب آخش٘ب. –ففٛف اٌشعبي ئال ظٙٛسُ٘ ! 

"رؼشفُذ ػٍٝ ؽبة ػٓ هش٠ك اٌٙبرف" ا٢ْ أٔب رجذ ِٓ اٌزٔت ٚأؽظ  -ارقبي 

 أ١ٔت.ثبٌز

١ٕ٘ئب ٌٙب ثأٔٙب رؾظ ثٙزا اإلؽغبط ألْ ٘زا ِٓ ػَلِبد فذق اٌزٛثخ ألْ اٌزٛثخ ٌٙب 

ؽشٚه , ِٓ ؽشٚهٙب إٌذَ ػٍٝ ِب فبد , ٌٛ ربة ٌُٚ ٠ٕذَ ئرْ ٕ٘بن ِؾىٍخ فٟ رٛثزٗ 

.. 

 ػٍٝ ِبرا عزؾق١ٍٓ ئرا فذلزٟ فٟ اٌزٛثخ ؟

ٚ٘زٖ  ٠ؾجه ٓ ػجبدٖ وٍُٙاألِش األٚي أْ هللا ػض ٚعً اٌؼظ١ُ اٌىش٠ُ عجؾبٔٗ اٌغٕٟ ػ

 ػظ١ّخ ؽزٝ أْ اثٓ اٌم١ُ ٠مٛي ٘زٖ "ال ٠خطٙب لٍُ ٚال ٠ٕطك ثٙب ٌغبْ"

) َٓ اث١ِ َّٛ َ ٠ُِؾتُّ اٌزَّ َّْ اَّللَّ  )ئِ

 "٠ؾجه" ! اٌغٕٟ ػٕه رخ١ً أْ اٌؼظ١ُ



لَكم ٚسد فٟ اٌؾذ٠ش اٌمذعٟ اٌقؾ١ؼ ػٓ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ سثٗ أٔٗ لبي : )  لو أنَّ أوَّ
منكم, ما زاد ذلك فً  كانوا على أتْمَى للب رجل واحدِ  وآخَركم, و إْنَسكم وِجنَّكم,

ً  ُمْلكً  ( ؽ١ئب

 األِش اٌضبٟٔ ِبرا ٠فؼً ؽٍّخ اٌؼشػ ؟

ب فَبْغِفْش  ٠مٛي هللا ػض ٚعً ًّ ٍْ ِػ َٚ خً  َّ ٍء َسْؽ ْٟ ًَّ َؽ ِعْؼَذ ُو َٚ َب  ُٕٛا َسثَّٕ َِ َٓ آ ٍَِّز٠ ٌِ  َْ ٠َْغزَْغِفُشٚ َٚ (

َٓ رَبثُٛا( ٍَِّز٠  ال رىفٟ , ٌِ

ارَّجَؼُٛا َعج١ٍََِه( َٚ ٓ ُ٘ ؽٍّخ اٌؼشػ ؟) َِ  ًٚ٘ رؼٍّْٛ 

ّب ؽٍّخ اٌؼشػ صّب١ٔخ , ِبث١ٓ ؽؾّخ أرْ اٌٛاؽذ ُِٕٙ ٚػبرمٗ ِغ١شح عجؼّبئخ عٕخ و

عبء فٟ اٌطجشأٟ ٚاٌؾذ٠ش فؾ١ؼ ػٓ عبثش ٚأٔظ ثٓ ِبٌه سمٟ هللا ػّٕٙب ٚػٕذ 

 أثٟ داٚد وزٌه اٌؾذ٠ش فؾ١ؼ , ٘إالء اٌَّلئىخ ٠غزغفشْٚ ٌٙب , ١ٌظ ٌٙب فمو ,

َٓ رَبثُٛا  ٠مٛي هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٍَِّز٠ ٌِ ب فَبْغِفْش  ًّ ٍْ ِػ َٚ خً  َّ ٍء َسْؽ ْٟ ًَّ َؽ ِعْؼَذ ُو َٚ َب  )َسثَّٕ

ارَّجَ  َٚ) ُْ ُٙ َػْذرَ َٚ ٍْ اٌَّزِٟ  ُْ َعَّٕبِد َػْذ ُٙ ٍْ أَْدِخ َٚ َب  **َسثَّٕ ُِ ٌَْغِؾ١ ُْ َػزَاَة ا ِٙ لِ َٚ ٘زا ؼُٛا َعج١ٍََِه 

 اٌذػبء ٌُٙ ..

)ۚ ُْ ِٙ ٠َّبرِ رُّسِ َٚ  ُْ ِٙ اِع َٚ أَْص َٚ  ُْ ِٙ ْٓ آثَبئِ ِِ ْٓ َفٍََؼ  َِ َٚ ً ٘إالء أ٠نب .. ) ِّ  اٌذػبء ؽ

ٌَْؾِى١ لبي ٌْؼَِض٠ُض ا َْٔذ ا زَُٗ ۚ )ئََّٔه أَ ّْ ئٍِز فَمَْذ َسِؽ َِ ْٛ ١ِّئَبِد ٠َ ْٓ رَِك اٌغَّ َِ َٚ ُُ اٌغ١َِّّئَبِد ۚ  ِٙ لِ َٚ  * ُُ
)ُُ ٌْؼَِظ١ ُص ا ْٛ ٌْفَ َٛ ا ُ٘ ٌَِه 

رََٰ َٚ 

ألعً ٘زا إٌذَ اٌزٞ فٟ لٍت اإلٔغبْ اٌزبئت رذػٛ ٌٗ ؽٍّخ اٌؼشػ ثٙزا اٌذػبء , صُ 

ىبٌّبد ٘زٖ ٚوأٔٙب وبٔذ ثؼذ٘ب ٠أرٟ اٌىشَ األػظُ ِٓ هللا ػض ٚعً أٔٗ ٠ّش ػٍٝ اٌّ

 ِىبٌّبد دػ٠ٛخ !و١ف ؟

ُْ َؽَغَٕبٍد( ٠مٍجٙب هللا ػض ٚعً ؽغٕبد ِٙ ُ َع١ِّئَبرِ ُي اَّللَّ ئَِه ٠ُجَذِّ
ٓ ؟ )فَأٌََُٰٚ َّ  ٘زا ٌ

 تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًًل َصاِلًحا ( )َمن

ف١ٕٙئبً ٌِه ػٍٝ ٘زا إٌذَ , ٚألٛي ألخٛارٟ اٌغب١ٌبد أزجٙٓ فٛهللا اٌمن١خ أوجش , ١ٌغذ 

ٓ أػطبن ٘زٖ إٌؼُ ٚرؼق١ٕٗ ثٙب أ٠ٓ  َّ لن١خ أٔٗ ٠نؾه ػ١ٍِه فمو ثً فىشٞ ف١

( عزز٘ج١ٓ َْ َ٘جُٛ َٓ رَْز  )فَأ٠َْ

 ٓأعبي هللا رؼبٌٝ أْ ٠غؼٍٕب ٚئ٠بوُ ِٓ اٌزٛاث١ٓ ٠ٚغؼٍٕب ٚئ٠بوُ ِٓ اٌّزطٙش٠



ثََٕبرَِه  أخزٟ اٌىش٠ّخ اعّؼٟ ٘زٖ ا٠٢خ , لبي هللا ػض ٚعً َٚ اِعَه  َٚ ًْ ألَْص ُّٟ لُ ب إٌَّجِ َٙ )٠َب أ٠َُّ

)... َّٓ ِٙ َٓ َػ١ٍَْ َٓ ٠ُْذ١ِٔ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ َِٔغبِء ا  -اإلدٔبء ٠ىْٛ ِٓ أػٍٝ ئٌٝ أعفً  - َٚ

) َّٓ ِٙ ْٓ َعَلث١ِجِ ِِ  َّٓ ِٙ َٓ َػ١ٍَْ  ٌّبرا ؟ )٠ُْذ١ِٔ

ٌَِه أَدْ  َٓ () رَ َٓ فََل ٠ُْإر٠َْ ْْ ٠ُْؼَشْف رؼشف ِٓ ٌجغٙب أٔٙب ١ٌغذ خج١ضخ , أفَل ال رغّؼ  َٔٝ أَ

ٌه أْ رمزشة ِٕٙب ,ػفزٙب أػظُ ؽٟء ٌذ٠ٙب , أً٘ اٌجبهً ػٕذِب ٠شْٚ ٚاؽذٖ 

ثمفبصارٙب ٚػجبءرٙب اٌزٟ ػٍٝ اٌشأط ٚهللا اٌؼظ١ُ ُ٘ أٚي ِٓ ٠ؾزشِٙب "أً٘ اٌغٛء" 

 هللا ٌٛ أسٜ أؽذ ٠زؼشك ٌٙب ألمشثٗ ثٕفغٟ !لجً اٌقبٌؾ١ٓ , ٠مٛي أؽذُ٘ ٚ

! ّٟ  ٌٚىٓ رٍه اٌّزجشعخ ٟ٘ اٌزٟ رمٛي ٌٟ ثؼجبءرٙب رؼبي ئٌ

( ٌزٌه لبي هللا رؼبٌٝ ثؼذ٘ب َٓ َٓ فََل ٠ُْإر٠َْ ْْ ٠ُْؼَشْف ٌَِه أَْدَٔٝ أَ  )رَ

ٓ رش٠ذ أْ رزٛة َّ ب( صُ لبي هللا رؼبٌٝ ٌ ًّ ُ َغفًُٛسا َسِؽ١ َْ اَّللَّ َوب َٚ ( 

َْ ( ب ؟ِبرا لبي ثؼذ٘ َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ ِٗ ا ُْ ٠َٕزَ  )ٌَّئِٓ ٌَّ

 ٘إالء اٌز٠ٓ ٠ؾبٌْٚٛ أْ ٠ض١شٚا اٌجٍجٍخ ,

ػٕذِب روش اٌؾغبة روشُ٘ , روش ٘إالء اٌز٠ٓ ٠ذػْٛ اٌّشأح ٌٍزؾشس, ٘إالء اٌز٠ٓ 

َٓ فِٟ ٠نؾىْٛ ػٍٝ اٌّشأح ٠ٚخذػٛٔٙب, لبي هللا ػض ٚعً اٌَِّز٠ َٚ  َْ َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ ِٗ ا زَ ْٕ َ٠ ُْ ٌَ ْٓ  )ٌَئِ

ب ئِالَّ  َٙ ُسََٚٔه ف١ِ ِٚ َُّ اَل ٠َُغب ُ ُْ ص ِٙ ِذ٠َِٕخ ٌَُْٕغِش٠َََّٕه ثِ َّ ٌْ َْ فِٟ ا ْشِعفُٛ ُّ ٌْ ا َٚ َشٌك  َِ  ُْ ِٙ لٍُُٛثِ

لُزٍُِّٛا رَْمز١ًَِل( َٚ ب صُِمفُٛا أُِخزُٚا  َّ َٓ ۖ أ٠ََْٕ ٍْؼ١ُِٔٛ َِ ١ًٍَِل*  لَ

َْ أَْ رَِؾ١َغ اٌْ  أ٠نب لبي هللا ػض ٚعً َٓ ٠ُِؾجُّٛ َّْ اٌَِّز٠ ُٕٛا()ئِ َِ َٓ آ  فَبِؽَؾخُ فِٟ اٌَِّز٠

 ُ٘ ٌُ ٠فؼٍٛا , فمو ٠ؾجٛا !٠ؾجْٛ أْ رىْٛ اٌمن١خ ِفزٛؽخ ػٍٝ اٌّؼبفٟ ,

(ِب عضاؤُ٘ ٠ب سة ؟ َْ ٛ ُّ ُْ اَل رَْؼٍَ ُ أَٔز َٚ  ُُ ُ ٠َْؼٍَ اَّللَّ َٚ ا٢ِْخَشحِ  َٚ ١َْٔب  ٌُ فِٟ اٌذُّ ١ ٌِ ُْ َػزَاٌة أَ ُٙ ٌَ( 

 ٠أرٟ ٕ٘ب دٚس أً٘ اٌقَلػ فٟ ئٔىبس إٌّىش,

 ثؼل إٌبط ٠مٛي ؽغٕب ِبرا أفؼً ؟ ِب ٟ٘ ٚظ١فزٟ؟

ٕىش صُ رمٛي ال ؽٛي ٚال لٛح ئال ثبهلل صُ رز٘ت ! ُّ  ٚظ١فزه أٔه ال رٕظش ئٌٝ أؽذ ٠فؼً اٌ

فاْ  -٘زا ألً٘ اٌغٍطخ  - " ِٓ سأٞ ِٕىُ ِٕىشا ف١ٍغ١شٖ ث١ذٖ ٚظ١فزه وّب فٟ اٌؾذ٠ش

فاْ ٌُ ٠غزطغ فجمٍجٗ ٚرٌه أمؼف  -ً٘ أٔذ أثىُ أَ ال ؟  – ٌُ ٠غزطغ فجٍغبٔٗ

 اإل٠ّبْ"



ثؼنُٙ ٠مَٛ ِٓ اٌّغٍظ ٚئرا ُعئً ٌّبرا ٠مٛي أٔب مؼ١ف ئ٠ّبْ ال أعزط١غ رغ١١ش 

 إٌّىش!!

ٌّبرا أٔذ مؼ١ف , ٌٛ أْ ع١ّغ إٌبط لبٌٛا رٌه ٌزمذَ اٌجبهً , ٌىٓ ٠غت أْ رجبدس 

اَء ِمنُكْم أَن ِلَمن شَ ) ٚرزمذَ ثبٌذػٛح ئٌٝ هللا ٚرٕقؼ ٚرأِش ٕ٘ب ٚرٕٙٝ ٕ٘بن
رَ  أَوْ  ٌَتَمَدَّمَ   (ٌَتَأَخَّ

 سعً ال ٠زىٍُ ٚال ٠غّغ ٚال ٠ُجقش

 خشط فٟ ئؽذٜ لٕٛاد اٌّغذ ٚ اٌزم١ذُ 

ثٗ فٟ أوضش ِٓ ٌمبء , ٘زا اٌشعً ١ٌظ ٌذ٠ٗ أٞ ؽٟء ِٓ ٚعبئً اٌزٛف١ً , ِٚغ رٌه 

 ٘ٛ ِٓ اٌذػبح ػٕذٔب فٟ اٌغؼٛد٠خ ٚفٟ اٌش٠بك !

 و١ف ٠ذػٛ ئٌٝ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ؟

اعّٗ فب٠ض أٔب ٚئ٠بٖ عٍغٕب ثغبٔت ثؼنٕب اٌجؼل , اٌّزشعُ ثغبٔجٟ أ٠نب , ٚفب٠ض ١ٌظ 

ػٕذٖ ِب٠ىشٚفْٛ ألٔٗ ال ٠زىٍُ , فمو ٠ّغه ثبٌّزشعُ ٠ٚؾشن ٠ذ٠ٗ ٚٚعٙٗ ٚاٌّزشعُ 

بهلل أٟٔ أؽظ ٠زىٍُ , اٌّزشعُ أخٟ دمحم اٌف١ٙذ ٠جىٟ , لٍذ ٌٗ ٌّبرا رجىٟ ؟ لبي ألغُ ث

 ثىَلِٗ فٟ لٍجٟ, أؽظ ؽشوبرٗ رطشق لٍجٟ !

 ٘زا ِؼشٚف ثبٌٕٟٙ ػٓ إٌّىش !

٘زا اٌشعً هشد أخٖٛ ِٓ ث١زٗ , ٌّبرا ؟ ألٔٗ ٌُ ٠قٍٟ اٌفغش ِشٖ ٚاؽذٖ , ِشح ِٓ 

اٌّشاد أخز ٔؼبي أخٖٛ ٚلٍجٙب فٛق ثؼل ٚر٘ت ٠قٍٟ ٚػٕذِب سعغ عأي أخٖٛ ً٘ 

 خشط ِٓ اٌج١ذ ,ف١ٍذ ؟ لبي : ٔؼُ , لبي : وبرة ا

 ؽغٕب ً٘ هللا وٍفه ثٙزا وٍٗ ؟ أٔذ ال رزىٍُ !

 ِٚغ رٌه لٍجٗ ٠ؾزشق !

 ِٓ ٘ٛ هللا فٟ لٍجه ؟ ٘زٖ ٟ٘ اٌمن١خ ..

ٌٛ وبْ هللا فٟ لٍٛثٕب ٌىبٔذ ٌذ٠ٕب ّ٘خ فٟ اٌذػٛح ئ١ٌٗ , ٌُىٕب هبٌجٕب ثؼذَ اإلخزَله فٟ 

 وً ِىبْ .

قّبد اٌزٟ رشوٙب سعبي ا١ٌٙئخ اٌز٠ٓ ٘زا اٌّٛمٛع ٠مٛدٔب ئٌٝ أْ ٔزوش اٌغٙٛد ٚ اٌج

 ٠أِشْٚ ثبٌّؼشٚف ٠ْٕٚٙٛ ػٓ إٌّىش,

فىُ ِٓ ث١ٛد ٚلفُذ ػ١ٍٙب ثٕفغٟ , وُ ِٓ ث١ٛد ٌٛال هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ صُ ا١ٌٙئخ 

شد ثبٌىبًِ ثغؾش ئال أْ ٠ؾبء هللا , وُ ِٓ عؾش أثطٍٖٛ ثؼذ رٛف١ك هللا عجؾبٔٗ  ِِّ ٌذُ

فٟ رٌه ا١ٌَٛ فٟ رٌه اٌشؽُ صُ ثفنً هللا صُ  ٚرؼبٌٝ , وُ ِٓ ٌم١طخ وبٔذ عزمزف

 ٘إالء ؽفظٛا فشٚط ٚؽفظٛا ثىبساد ال رُفل ٚؽفظٛا أُِ ,



ٚأٔب ألٛي ٌىً ِٓ ٠غّؼٕٟ ا٢ْ ِٓ اٌؾجبة ٚاٌفز١بد ألٛي أخٟ افؼً ِب ؽئذ ٚ هللا 

ِٚبداَ ثق١ش, ٚهللا ع١شد٘ب  (إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌر   اْعَملُوا َما ِشئْتُم) ٠مٛي ػض ٚعً

 ٌه !

٠مٛي ٌٟ أؽذ سؤعبء ا١ٌٙئخ أِغىٕب ثأؽذُ٘ ٚ ِؼٗ ثٕبد , ٠مٛي اٌُّٙ أزٙذ اٌمن١خ ٚ 

ِنذ عزخ أؽٙش أٚ عجؼخ أؽٙش فأِغىٕب ثجٕذ ِؼٙب أسثؼخ ؽجبة, ٠مٛي ػٕذِب ارقٍٕب 

ً ١ٌظ ثمش٠جٙب ١ٌأرٟ ١ٌأخز٘ب عبء فؼٍّٕب اإلعشاءاد , ٠مٛي سعً ا١ٌٙئخ ٚعٗ ٘زا اٌشع

ّٟ أٔب لذ ؽب٘ذرٗ لجً رٌه فغأٌزٗ ً٘ ٔؾٓ رمبثٍٕب لجً ا٢ْ ٚعٙه ١ٌظ غش٠ت  غش٠ت ػٍ

ّٟ فأٔضي سأعٗ ٚلبي أٔب فَلْ اٌزٞ أِغىزّٖٛ لجً عجؼخ أؽٙش!  ػٍ

 عجؾبْ هللا !

 سد هللا ٌٗ اٌذ٠َّٓ !

 ألعً ٘زا إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ أؽبس ٌٙزٖ اٌمن١خ

نَا إِنَّ فَتًى َشابًّا أَتَى ا" ِ , ائْذَْن ِلً بِالّزِ ٌِْه َوَسلََّم فَمَاَل : ٌَا َرُسوَل اَّللَّ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى اَّللَّ لنَّبِ
ٌِْه , فََزَجُروهُ , لَالُوا : َمْه َمْه , فَمَاَل : " اْدنُْه " , فَدَنَا ِمْنهُ لَِرٌبًا ,  , فَأَْلبََل اْلمَْوُم َعلَ

ُ فِدَاَءَن , لَاَل :  " : لَاَل : فََجلََس , لَالَ  ِ , َجعَلَنًِ اَّللَّ َن ؟ " , لَاَل : ََل َواَّللَّ أَتُِحبُّهُ ِِلُّمِ
ِ ٌَا  َهاتِِهْم " , لَاَل : " أَفَتُِحبُّهُ َِلْبنَتَِن ؟ " , لَاَل : ََل َواَّللَّ " َوََل النَّاُس ٌُِحبُّونَهُ ِِلُمَّ

ُ فِدَاَءَن , ِ , َجعَلَنًِ اَّللَّ لَاَل : " َوََل النَّاُس ٌُِحبُّونَهُ ِلبَنَاتِِهْم , لَاَل : أَفَتُِحبُّهُ  َرُسوَل اَّللَّ
ُ فِدَاَءَن , لَاَل : " َوََل النَّاُس ٌُِحبُّونَهُ  ِ , َجعَلَنًِ اَّللَّ ِِلُْختَِن ؟ " , لَاَل : ََل َواَّللَّ

تَِن ؟ " , لَاَل : ََل وَ  ُ فِدَاَءَن , لَاَل : " ِِلََخَواتِِهْم , لَال : أَفَتُِحبُّهُ ِلعَمَّ ِ , َجعَلَنًِ اَّللَّ اَّللَّ
 ُ ِ , َجعَلَنًِ اَّللَّ اتِِهْم , لَاَل : أَفَتُِحبُّهُ ِلَخالَتَِن ؟ " , لَاَل : ََل َواَّللَّ  َوََل النَّاُس ٌُِحبُّونَهُ ِلعَمَّ

ٌِْه , َولَاَل : " فِدَاَءَن , لَاَل : " َوََل النَّاُس ٌُِحبُّونَهُ ِلَخاََلتِِهْم , لَاَل : فَوَ  َضَع ٌَدَهُ َعلَ
ْن فَْرَجهُ " , فَلَْم ٌَُكْن بَْعدُ ذَِلَن اْلفَتَى ٌَْلتَِفُت  ْر لَْلبَهُ , َوَحّصِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ذَْنبَهُ , َوَطّهِ

ء   ًْ  . إِلَى َش

 ! ٚهللا وّب رذ٠ٓ رُذاْ

أْ أخزٗ فٟ  أؽذُ٘ ٠ؼزمذ أٔٗ روٟ ٚ ٠نؾه ػٍٝ ئؽذا٘ٓ ف١خشط ِؼٙب ٚ٘ٛ ال ٠ؼٍُ

 ٔفظ اٌٍؾظخ ِغ أؽذ اٌؾجبة !

نَا إِنَّهُ ) لبي أؽجزٟ ٌٛ أْ ٘زٖ اٌمن١خ عٍٙخ ٚػبد٠خ ٌّب وبْ هللا ػض ٚعً َوَل تَْمَربُوا الِزّ
ِؼبوغخ , ِغبصٌخ  –ٌّغشد االلزشاة ِٓ اٌضٔٝ  الؽع ..ال (َوَساَء َسبًٌِل فَاِحَشة   َكانَ 

 (َوَساَء َسبًٌِل ة  فَاِحشَ  إِنَّهُ َكانَ ) سعبٌخ -ثٍٛرٛس  –



 فبٌمن١خ ١ٌغذ عٍٙخ ..

َْ ( ٚهللا اٌؼظ١ُ ع١غإٌٔب هللا ْغئٌُُٛٛ َِّ  ُُٙ ُْ ئَِّٔ ُ٘ لِفُٛ َٚ ( 

ا َكانُوا ٌَْعَملُون * فََوَربَِّن لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعٌنَ (  ) َعمَّ

 ٠ب أخٟ ِطٍٛثه ػٕذ هللا , ِٚب ػٕذ هللا ال ٠ُٕبي ئال ثشمبٖ , اٌٍُٙ اسك ػٕب ٠ب سة ..

ِزقٍخ : عإاٌٟ وذاػ١خ , أعأي ػٓ هش٠مخ ٚٚعبئً اٌذػٛح ئٌٝ هللا فٟ ِٛمٛع 

اٌؼفبف ألٔٗ ال ؽه أْ اٌّشأح ١ٌغذ وشعً ا١ٌٙئخ فٟ اٌذػٛح ئٌٝ هللا فٟ وً ِىبْ 

ذػٛ أٚ رغ١ش ِٕىش فٟ ِىبْ خبسط ث١زٙب وبٌغٛق فأٙب رؾؼش ثٕٛع ِٓ اٌؾشط ٟٚ٘ ر

 ِضَل ٚغ١شٖ ..

)ِٓ سأٜ ِٕىُ ِٕىشاً ف١ٍغ١شٖ ث١ذٖ فاْ ٌُ  اٌؾ١خ : اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ لبي:

ٓ ؟ اٌىً  ٠غزطغ فجٍغبٔٗ فاْ ٌُ ٠غزطغ فجمٍجٗ ٚرٌه أمؼف اإل٠ّبْ( َِ ٘زا ٠خـ 

ٌٝ هللا لن١خ ػظ١ّخ عضا٘ب هللا إٌغبء ٚاٌشعبي , اٌقغبس ٚاٌىجبس, فمن١خ اٌذػٛح ئ

ِ } خ١ش ١ٕ٘ٚئبً ٌٙب , ٠مٛي هللا رؼبٌٝ: ي دََعا إِلَى اّللَّ وَّ  { َوَهْي أَْحَسُي قَْىًلا ّهِ

ْ فأٔب ألٛي ئْ ؽقٍذ  ٗ ئ١ٌُٙ إٌقؼ ٠ؾزّْٛ ٠ُٚغجُّٛ ّعِ ُٚ ع١مٛي لبئً ئْ إٌبط ئرا 

فٟٙ ؽبالد أفشاد٠خ ٚؽٍٙب عًٙ , أِب اٌز٠ٓ ٠ذػْٛ فٟ وً ِىبْ ٠ٚزؾذصْٛ ئٌٝ 

اٌغ١ّغ فٟ وً ِىبْ اٌّؼشٚف١ٓ ٚاٌغ١ش ِؼشٚف١ٓ ٠ٚؾذصُٛٔٙ ثأعٍٛة ع١ذ , ِضَل 

ِب عئزه ئال ألْ اٌؾج١ت أٚفبٟٔ ػ١ٍِه ٠مٛي  اٌٛاؽذح ِٕىٓ رمٛي ألخزٙب " ٚهللا ئٟٔ

ٚأٔب  )ال ٠إِٓ أؽذوُ ؽزٝ ٠ؾت ألخ١ٗ ِب ٠ؾت ٌٕفغٗ( إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ:

ٚهللا أؽت ٌه ِب أؽت ٌٕفغٟ" صُ رزىٍُ ِؼٙب ثزٍطف أٚ رؼط١ٙب ؽش٠و , فٙإالء 

 ع١غذْٚ لجٛي ِٓ ا٢خش٠ٓ .

ُِطبٌت ثزغ١١ش لٍٛة إٌبط أٔذ  ٔؾٓ ٔؼًّ هلل عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ألعً ٘زا أٔذ ٌغذ
ًْتَ } ُِطبٌت ثزج١ٍغ د٠ٓ هللا ْر إًََِّوا أَ ر   فَزَّكِ  أداح ؽقش ""إًََِّوا { ُهزَّكِ

 (لَّْسَت َعَلْيِهم ِبَُصْيِطر  )

 ؽغٕبً ٠ب سثٟ ُ٘ ٌُ ٠ٙزذٚا عجّٛا ٚؽزّٛا !

ُ اْلعَزَ } ٘زا {إًِلَّ َهي تََىلَّٰى َوَكفَرَ } لبي: تُهُ اّللَّ  أٔذ ٌٓ رؼزثٗ ! {اَب اْْلَْكثَرَ فَيُعَزِّ

 ١ٌظ ئ١ٌه , {إِيَاتَُهنْ } ئٌٝ هللا { إِىَّ إِلَْيٌَا }

َنا ِحَسابَ ُهمْ )  ؽغبثُٙ ػٍٝ هللا , (ُُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ



فأٔب ٚظ١فزٟ إٌقؼ ٚاٌج١بْ , ٚرٕزٟٙ ٚظ١فزٟ ثزٌه , ال ؽأْ ٌٟ ِٓ سدح فؼً إٌبط , 

ُُٙٗ ٌٕفغٟ ثقٍٛد ػبٍي , فاْ  أٔب فم١ش آٍد ئٌٝ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ , ٚ٘زا إٌقؼ أّٚعِ

ا٘زذٚا فٙزا ٚهللا ِب ٔشعٖٛ أْ ٔغزّغ ع١ّؼبً فٟ اٌغٕخ ٚ ٔشعٛ هللا سؽّزٗ , ؽغٕب ئرا 

 ٕمـ أعشٞ ٚأعشن ٚأعش أخزٟ اٌغب١ٌخ ئْ أخٍقٕب ا١ٌٕخ ؟ٌُ ٠ٙزذٚا ً٘ ع١

 ال ٚهللا ..

ٓ ٠ُغت ٠ُٚٙبْ  َِ ٠ب أخٟ اٌشعً ٌمٛا األرٜ خَلي دػٛرُٙ , ٌىٓ اٌٙذف أغٍٝ , ٕ٘بن 

ٚال ٠ُمذَّسػٍّٗ ٌىٕٗ فبثش ِٓ أعً سارت , ٚٔؾٓ أال ٔقجش ِٓ أعً عٕخ ػشمٙب 

 األسك ٚاٌغّبٚاد ؟!!

ْسِرفِييَ أَفٌََْضرِ } ال ٚهللا عٕقجش ا هُّ ا أَى ُكٌتُْن قَْىها ْكَر َصْفحا ال.. ثً عٕجٍغ  { ُب َعٌُكُن الزِّ

د٠ٓ هللا ػض ٚعً ٚ عٕذػٛ ئٌٝ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ , ٚػٍٝ اإلٔغبْ أْ ٠زٍّظ 

 األعٍٛة إٌّبعت .

 األِش اٌضبٟٔ ٔمٛي

 ِعفُّوا تِعفَّ نساؤكم يف احملرمِ 
ُبوا ما ال يليُق مبسلمِ    وجتن َّ

ِب  -ٚال أػُّ  -ٚهللا اٌؼظ١ُ ٌغَذ أروٝ ِٓ إٌبط ٚاٌٍج١ت ثبإلؽبسح ٠فُٙ. ٚهللا اٌؼظ١ُ 

ِء ٌه ِٓ رخٛٔه , أزجٗ ؽج١جٟ اٌغبٌٟ ِبرا عزمٛي هلل ػض  ّٟ َٙ وبْ هللا أْ رؼف أٔذ صُ ٠ُ

َُ أف١ٕزٗ ؟ ٚػٓ ِبٌه ف١ّب لن١زٗ ؟ ً٘ عزمٛي ؽشاة!  ٚعً ئرا عأٌه ػٓ ػّشن ف١

خزٟ اٌغب١ٌخ رأوذٞ ٌٛ وبْ هللا لذ اثزَلِن ثؾًٍ ٚ عشثزٟ ١ٌٍخ ٚاؽذح ال ثٕبد ! ٚأِٔذ ٠ب أ

 رمذس٠ٓ رٕظف١ٓ ٔفغه ! ٚهللا ٌىِٕذ رأدثزٟ ِغ هللا ػض ٚعً !

 ٚهللا اٌزٞ ال ئٌٗ غ١شٖ وً ِٓ ٌُ ٠زأدة ِغ هللا فٛق أسمٗ ع١إدثٗ هللا رؾذ أسمٗ !

ُهْن َوًَْجَىاُهن ۚ أَْم يَْحَسثُىَى أًََّا ًَل ًَْسَوعُ } لبي هللا ػض ٚعً:  {ِسرَّ

ًَ ( لبي إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ فٟ اٌجخبسٞ: ِ أَْن ٌَأْتِ ٌَْرةُ اَّللَّ َ ٌَغَاُر َوَغ إِنَّ اَّللَّ
) َم اَّللَّ  اْلُمْؤِمُن َما َحرَّ

 بالسيف لضربته امرأتي مع رجال رأيت لو عبادة بن سعد قال قال المغيرة وعن
 وهللا منه أغير ألنا سعد غيرة من أتعجبون فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذلك فبلغ مصفح غير

 ( غ١ش ِٕٟأ
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فألٛي األغ١ش ِٓ ٘إالء وٍُٙ ٘ٛ اٌزٞ عزمف ث١ٓ ٠ذ٠ٗ ٚرمف١ٓ ث١ٓ ٠ذ٠ٗ , فٍٕفىش فٟ 

٘زا اٌّٛلف ِٓ ا٢ْ , ٚهللا ٌٓ ٠ٕغٛا فٟ رٌه ا١ٌَٛ ئال ِٓ أسادٖ هللا ػض ٚعً , هللا 

ا {} رؼبٌٝ ٠مٛي: اًاا أَثِيوا َ ًَل يُِحةُّ َهي َكاَى َخىَّ  إِىَّ اّللَّ

ِ َوُهَى َهعَُهْن إِْر يُثَيِّتُىَى َها ًَل يَْرَضٰى ِهَي  يَْستَْخفُىَى ِهَي الٌَّاِس  } َوًَل يَْستَْخفُىَى ِهَي اّللَّ

ُ تَِوا يَْعَولُىَى ُهِحيطاا  { اْلقَْىِل ۚ َوَكاَى اّللَّ

 ً٘ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠مف ئٌٝ عبٔجه أؽذ فٟ رٌه ا١ٌَٛ ؟

ٌُْهْن يَْىَم } لبي رؼبٌٝ: َ َع ًْيَا فََوي يَُجاِدُل اّللَّ ٌُْهْن فِي اْلَحيَاِج الذُّ ُؤًَلِء َجادَْلتُْن َع َها أًَتُْن َهٰ

ٓ اٌزٞ ع١أرٟ ٚ ٠مٛي ٠ب سثٟ عبِؾُٙ ِٓ أعٍٟ{اْلِقيَاَهحِ  ي يَُكىُى َعلَْيِهْن } َِ أَم هَّ

 { َوِكيلا 

١خ اعّٙب ػٕبق ٠ؾجٙب ٚرؾجٗ ألعً ٘زا ِشصذ اثٓ أثٟ ِشصذ وبْ ٌٗ خ١ٍٍخ فٟ اٌغبٍ٘

 ٚرٍجٟ ٌٗ وً ِب ٠طٍجٗ ٚوبْ ٠ضٟٔ ثٙب ,

ٌّٚب عّغ ػٓ اٌغٕبْ فٟ ا٢خشح ٚعّغ ػٓ إٌؼ١ُ ٚعّغ ػٓ اٌضٚط ػٕذِب ٠ؾزنٓ 

عٕخ ِٓ أٚي ٌمبء , لبي ٚهللا ال أم١غ ٘زا .. صُ ربة ٚلبي ٚهللا  ٠ٓصٚعزٗ فٟ اٌغٕخ 

هلل ػض ٚعً , فأفجؼ ٠فؼً أِش ألوفشْ ػٓ وً ِٛمغ ص١ٔذ ف١ٗ أٚ خٕذ ف١ٗ ثطبػخ 

ػغ١ت ٌُ ٠فؼٍٗ اٌقؾبثخ , وبْ ٠ٕطٍك ِٓ اٌّذ٠ٕخ ئٌٝ ِىخ ػٍٝ سع١ٍٗ ال ٠شاٖ ئال هللا 

ػض ٚعً , صُ ٠ٛاػذ اٌّغزنؼف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ُؼزّثْٛ ٠ٚؾٍُّٙ ػٍٝ ظٙشٖ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ .. 

. رخ١ً ٌٛ ألٛي ٌه اؽًّ ؽم١جخ ػٍٝ ظٙشن فٟ اٌطبئشح ٚأٔذ ٚالف ! ئٔه ٌٓ رمذس .

 فى١ف رؾًّ سعً ِٓ اٌّذ٠ٕخ ئٌٝ ِىخ ِٚٓ ِىخ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ ..

 فٟ ئؽذٜ ا١ٌٍبٌٟ اٌّمّشح ػٕبق ٌّؾزٗ فغبءرٗ ٚلبٌذ ٌٗ : ِشصذ ؟

 فّجبؽشح ٘شة ٚاخزجأ فغبءد ٚلبٌذ : ِشصذ ؟ لبي: ٔؼُ ئ١ٌه ػٕٟ ٠ب ػٕبق ..

ٚال خفذ ٌُ ٠مً إِٓذ ,  -لبٌذ رؼبي ٚثذ ػٕذٞ ا١ٌٍٍخ , لبي ٠ب ػٕبق ئٟٔ أعٍّذ .. 

 سثٟ , ٚال ارم١ذ , ٚال أؽغٕذ !

 لبي : ئٟٔ أعٍّذ !

ئٟٔ أعٍّذ ٠ب ػٕبق , لبٌذ رؼبي فجذ ػٕذٞ ا١ٌٍٍخ ٚئال فشخذ  -أٔب ئعَلِٟ ٠ّٕؼٕٟ 

ثبٌمَٛ ؽزٝ ٠أرٛن ٠ٚمطؼٛن وّب ٠فؼٍْٛ ثجَلي .. لبي ٠ب ػٕبق ئْ سعَلً ٠ج١غ عٕخ 

٠ٚطبسدٚٔٗ وفبس لش٠ؼ ػشمٙب اٌغّبٚاد ٚاألسك ثٍزح عبػخ ٌّغْٕٛ صُ ٘شة .. 

 ٌُٚ ٠غزمش ثٗ اٌؾبي ئالّ فٟ اٌّذ٠ٕخ ..

ٌّب دخً ػٍٝ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ فٟ اٌّغغذ لبي ٠ب سعٛي هللا ً٘ أرضٚط 

 ػٕبق ؟



إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ ٌُ ٠شد ألٔٗ ال ٠غ١ت ِٓ ػمٍٗ ثً ثّب ٠ٛؽٟ ٌٗ ثٗ هللا .. 

بْ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ق١جٗ ِب ٠ق١جٗ ؽ١ٓ ٠ٕضي ٚو -ٔضٌذ ا٠٢بد ِٓ اٌغّبء ٚٔضي عجش٠ً 

ُ , ػ١ٍٗ ُ تَبَاَرَن َوتَعَالَى َعلَى َرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ ٌْدَ ْبَن ثَابِت  لال : " ... فَأَْنَزَل اَّللَّ عن َز
ًَّ َحتَّى ِخْفُت أَنَّ تَُرضَّ فَ  ٌِْه َوَسلََّم َوفَِخذُهُ َعلَى فَِخِذي فَثَمُلَْت َعلَ لبي  " ِخِذيَعلَ

اًل صَِم١ًَل ( رؼبٌٝ ْٛ ٍِْمٟ َػ١ٍََْه لَ ٞ ػٓ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص . ٚ٘زا ٠ٕزظش اٌشد !  - ) ئَِّٔب َعُٕ صُ فغأح ُعّشِ

ْٚ  .. فمبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص : أربٟٔ عجش٠ً اٌغبػخ .. صُ لشأ ٍْ أَ ب ئِالَّ َصا َٙ ا١َِٔخُ اَل ٠َِٕىُؾ اٌضَّ َٚ  (

) َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ٌَِه َػٍَٝ ا ََ رََٰ ُؽّشِ َٚ ْؾِشٌن  ُِ 

َ رٌه ػٍٝ  أٔذ غبٍي ػٕذٔب .. عٕضٚعه ثأؽغٓ ِٕٙب ٚعٕؼط١ه أػظُ ِٕٙب , ٌىٓ ُؽّشِ

 اٌّإ١ِٕٓ ..

ػٍّٛا ِب ؽئزُ ) ا ؽغٕب ِبرا أػطبٖ هللا ػض ٚعً ؟ ٘زا ِشصذ ُوزت ِغ اٌز٠ٓ لبي هللا ٌُٙ

 !فمذ غفشد ٌىُ (

ِزقٍخ : أِٟ رغنت ئرا رؾّغجُذ أٚ ٌجغُذ ػجبءح سأط, , ٚئؽذٜ األِٙبد رمٛي أٔب ال 

لٓ! ّٛ  ٠ّىٓ أْ أعّؼ ٌجٕبرٟ ثبٌؾغبة ئالّ ثؼذ اٌضٚاط , ٚوأٔٙٓ ٠غ

 فّب رٛع١ٙه ٠ب ؽ١خ ٌٙٓ فٟ ِٛمٛع اٌؼفبف ؟

)  ب روشٔبٖ لبي هللا ػض ٚعً :ئرا وبْ اٌّٛمٛع رؼم١ذ , فبهلل ػض ٚعً روش أػظُ ِّ

) َّٓ ِٙ ٓ ِص٠َٕزِ ِِ  َٓ ب ٠ُْخِف١ َِ  َُ ١ُْؼٍَ ٌِ  َّٓ ِٙ ٍِ َٓ ثِأَْسُع اَل ٠َْنِشْث ا٢ْ ٘زٖ ِزغط١خ ٌُ ٠ظٙش ِٕٙب  َٚ

ؽٟء , ِغشد فٛد ٠ُغّغ ِٓ رؾذ اٌؾغبة , ٟ٘ الثغخ ؽٟء رؾذ اٌؾغبة ال أؽذ 

 ٠شاٖ !

ٓ اٌزٞ أِرْ ثزؾشن ٘زٖ األلذاَ ؟ َِ 

 .هللا ػض ٚعً 

 ئرْ هللا ػض ٚعً اٌزٞ ٌٗ اٌؾك أْ ٠أِش فَل رنشث١ٓ ثٙب ٚرُخشع١ٓ فٛد

ٓ  ؽزٝ ال ٠ؼٍُ اٌشعً أٚ ٠ؾظ فٟ لٍجٗ ِب اٌزٞ رٍجغ١ٕٗ ِٓ رؾذ اٌؾغبة ِِ  َٓ ) ٠ُْخِف١

) َّٓ ِٙ  .. ِص٠َٕزِ

 ٌُ ٠مً "٠جذ٠ٓ" لبي : اٌقٛد ِّٕٛع ..

ؼَذ أَ عٍّخ ؽذ٠ش ٘ض أسوبٔٙب , لبي إٌجٟ ػ ِّ ١ٍٗ اٌقَلح ٚ فٟ فؾ١ؼ ِغٍُ ع

 ٚ٘زا ؽذ٠ش فٟ اٌشعبي !.. )ِب أعفً اٌىؼج١ٓ فٟ إٌبس( اٌغَلَ

 لبٌذ : ٠ب سعٛي هللا ئرْ ِب ٠فؼً إٌغبء فٟ ر٠ٌٛٙٓ ؟

 لبي :) ٠شخ١ٕٗ ؽجشاً( لبٌذ ئرْ رٕىؾف ألذاِٙٓ

 ٌُ رمً عبق , لبٌذ لذَ , ٠ؼٕٟ ١ٌظ ف١ٙب عّبي ! -

 ١ٌظ ف١ٙب خذٚد ٚال ؽفبح ٚال وؾً !!



فارا وبْ اٌؾبسع ثؾىّزٗ ٠ؾشَ لن١خ ئثذاء اٌِشعً  لبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ) ئرْ ٠شخ١ٕٗ رساػبً (

!! 

 فى١ف ٠أرْ ثىؾف ِب ٘ٛ ِقذس اٌغّبي ؟

 أِٔذ ثاثذائٙب ال رؼبٔذٞ أؽذ , أِٔذ رؼبٔذٞ سة اٌؼب١ٌّٓ .

َ َؽِذ٠ذُ اٌْ  َّْ اَّللَّ ِ َسُعٌَُٛٗ فَا َٚ  َ ٓ ٠َُؾبلِِك اَّللَّ َِ َٚ  ِؼمَبِة() 

 فٍٕٕزجٗ ع١ّؼب ٌٙزٖ اٌمن١خ ,

) ِب ِٓ ساعٍ ٠غزشػ١ٗ هللا سػ١ٗ ف١ّٛد ٠َٛ ٠ّٛد  فبٌٕجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ لبي:

 ٚ٘ٛ غبػ ٌشػ١زٗ ئال ؽشَ هللا ػ١ٍٗ سائؾخ اٌغٕخ(

 ) ف١ّٛد ٠َٛ ٠ّٛد ٚ٘ٛ غبػ ٌشػ١زٗ ( !

ُْ  لبي رؼبٌٝ ُٕٛا لُٛا أَٔفَُغُى َِ َٓ آ ب اٌَِّز٠ َٙ ُْ َٔبًسا( ) ٠َب أ٠َُّ ١ٍُِى ْ٘ َ أ ٕ٘بن أٔبط , ػبئَلد مؾه  َٚ

ػ١ٍُٙ ئث١ٍظ فمٍَََت ا٠٢خ عؼٍٙب : "رم١ُٙ اٌغٛع" , "رم١ُٙ اٌؼطؼ" , "رم١ُٙ اٌجشد" وً 

 ؽٟ ئال إٌبس!

رقٍٟ ِزٝ رش٠ذ ٚو١ف رش٠ذ , رخشط ثبٌؼجبءح إٌبػّخ ف١ٙب دالد٠ً , ف١ٙب ؽشٚف , 

 ِخقَّشح !٘زٖ اٌؼجبءح ١ٌغذ ؽغبة !

ملسو هيلع هللا ىلص أخجش أٔٗ ع١أرٟ ألٛاَ ٠ؾشثْٛ اٌخّش ٠غّٛٔٙب ثغ١ش اعّٙب !ٚٔؾٓ ا٢ْ إٌجٟ 

َٔلؽع أْ ٕ٘بن أٔبط ٠ٍجغْٛ ػجبءاد ٠غّٛٔٙب ثغ١ش اعّٙب !أ٠نب ػَللبد اٌضٔب 

 أفجؾذ ػَللبد ؽخق١ٗ !

 ٚاٌشثب أفجؼ ِؼبَِلد ثٕى١ٗ !ٚوً ؽٟء أفجؼ ٌٗ اعُ آخش!

 ٟء .ػٕذِب رغأي ِب ٘ذف اٌؾغبة ؟ٌٚىٓ ٘زا ال ٠غ١ش فٟ اٌؾم١مخ ؽ

 هللا ؽشع اٌؾغبة ٌّبرا ؟!!ِب ٚظ١فخ اٌؾغبة ؟!!

ِٓ أ٘ذاف اٌؾغبة األعبع١خ أْ ٠ىْٛ ؽبعت ٌٍض٠ٕخ , فى١ف ئرا وبٔٛا ِض١ٕ٠ٕٗ 

 ٚٚامؼ١ٓ ف١ٗ األٌٛاْ ٚ ِخقش٠ٕٗ , ٘زا فبس ص٠ٕٗ , ئرْ ٘زا ٠ؾزبط ٌؾغبة آخش!

هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ألخٛارٟ اٌؼض٠ضاد األِش اٌضبٟٔ أالّ ٠ٍفذ األٔظبس , أعأي 

اٌفبمَلد اٌَلرٟ ٚهللا ِب رغ١ّشْ ٘جذ س٠بػ ٚ اٌغجبي صبثزبد , أعأي هللا أْ ٠غؼٍٙٓ 

 فٟ اٌفشدٚط األػٍٝ ٠ٚىزت ٌٙٓ أصٚاط و١ٛعف ػ١ٍٗ اٌغَلَ ٘إالء ٌذ٠ٙٓ ٘ذف ,,



ََ  أخٟ ٚأخزٟ عزُغأٌْٛ ػٓ ثٕبرىُ , ػٓ ؽغبثٙٓ , الؽظٛا لٌٛٗ رؼبٌٝ ْٛ ٠َِفشُّ } ٠َ

* ِٗ ِؾجَزِ َفَٰ َٚ  * ِٗ أَث١ِ َٚ  ِٗ ّ ِِ ُ أ َٚ  * ِٗ ْٓ أَِخ١ ِِ ْشُء  َّ ٌْ ً٘ عأٌذ ٔفغه ٌّبرا روش هللا  ...{ َوبَنٌِهِ  ٱ

 رؼبٌٝ فٟ ا٠٢بد إٌبط إٌّذسع١ٓ ؽٌٛه ؟!

ٓ رغبٍ٘زٟ ثبٌؾغبة , وِٕذ رٍجغ١ٕٗ ػٍٝ  َِ ألْ اٌجبل١ٓ ال ٠زؼٍمْٛ فٟ ػٕمه , أِٔذ ٠ب 

 ِشأٜ ِٓ أِه , ػٍٝ ِشأٜ ِٓ أث١ه , وً األِٛس ١ِّٙأح ٌِه , ال ؽغ١ت ٚال سل١ت .

اِشأح أسعٍذ ٌٟ سعبٌخ رمٛي أٔٙب وبٔذ ِزضٚعخ أػطب٘ب هللا رس٠خ , رؼشفذ ػٍٝ أؽذ 

َ ئالّ ٚاثزَلٟٔ هللا ثأٌُ صُ ر٘جذ ئٌٝ ِغزؾفٝ اٌٍّه ف١قً اٌؾجبة , رمٛي ٌُ أٌجش أ٠ب

اٌزخققٟ فٟ اٌش٠بك فمبٌٛا ٌٟ ػٕذن عشهبْ, رمٛي ألغُ ثبهلل اٌؼظ١ُ ٚأٔب فٟ 

اٌّغزؾفٝ أزظش اٌزؾب١ًٌ ٚاألؽؼخ رزّوشُد أٚي ِشح ٘برفذ ٘زا اٌؾبة, عؼً هللا 

 اٌقٛسح وأٔٙب أِبِٟ , وٕب لذ أػط١ٕبِن اٌؾَلي !

ِ( ؼٛا أسؽُ اٌشاؽ١ّٓ ِبرا ٠مٛيأؽجزٟ اعّ ِٓ اَّللَّ ب َسأْفَخٌ فِٟ ِد٠ َّ ِٙ ُْ ثِ اَل رَأُْخْزُو َٚ (  ٓ َِ
 اٌشؽ١ُ ؟ أٔب أَ هللا ؟هللا ٘ٛ اٌشؽ١ُ , ٠مٛي أٔذ ال رشؽّٙب !

 ِب ٟ٘ اٌؼمٛثخ ؟!!

 ئْ وبٔذ ِؾقٕٗ ٚ٘ٛ ِؾقٓ "سعُ" , ٘زٖ ػمٛثخ فٟ اٌذ١ٔب فى١ف ثب٢خشح

زض لٍت اٌغبِذ٠خ , عٕز١ٓ ٌُ رٕظ , لٍجٙب ٠ؾزشق رمٛي ألعً ٘زا ا٘زض لٍت ِبػض ٚا٘

 "هٙشٟٚٔ" ,ال أس٠ذ أْ أؽَشَ ِٓ اٌغٕخ !

ِ َجِمٌعًا أٌََُّها  ٌزٌه ألٛي ٌٍٕبط ٠ٕقؾْٛ أٔفغُٙ , ٠مٛي هللا ػض ٚعً )َوتُوبُوا إِلَى اَّللَّ
 اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن(

 ٌّإِْٕٛ"الؽع ٌُ ٠مً "اٌؼبفْٛ" ثً لبي "أ٠ٙب ا

 ئرا أسدد أْ رؼشف ػظّخ هللا فزأًِ لٌٕٛب "اعزغفش هللا" ثؼذ اٌقَلح !

 ً٘ وٕب ٔفؼً ِؼق١خ ؟ أَ ػجبدح ؟أ٠نب ثؼذ سعٛػٕب ِٓ ػشفخ !

 ؟ أَ سؽٍخ ػجبدح ؟-أػبرٔب هللا ٚئ٠بوُ -ً٘ وبٔذ سؽٍخ صٔب 

) َ اْعزَْغِفُشٚا اَّللَّ َٚ ْٓ َؽ١ُْش أَفَبَك إٌَّبُط  ِِ َُّ أَف١ُِنٛا  ُ  )ص

 ٌّبرا ؟ألٕٔب ال ٔضاي ِمقش٠ٓ فٟ ؽك هللا رؼبٌٝ .

 ئٔه ٌٓ رغبصٞ ٔؼّخ إٌَّفَظ فمو !



ألٛي ألخزٟ اٌزٟ خشعذ ِغ اٌؾبة أظشٞ ئٌٝ ٌٚذن ٚ٘ٛ ٠زٕفظ , هللا لبدس ٚأٔزٟ 

لٍجه ٚ وجذن , ٚهللا اٌؼظ١ُ ع١أرٟ ٠َٛ رذفؼ١ٓ أػظُ خبسعخ أْ ٠ٛلف َٔفَُغُٗ , ٠ٚفزذ 

 ِٓ ٌٛ أُٔٙ ِبرٛا أِبِِه أٚ اثزٍُٛا ثبٌّشك .

ٓ رغزط١غ أْ رؼقٟ هللا ٌٚىٕٙب ال رؼق١ٗ خٛفب ِٕٗ , أٞ رؼف ٔفغٙب ػّب  َِ ٕ٘بن 

 0ؽشَ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

ٟ ٔؼّخ ٚاؽذح ػ١ٍٕب أؽجزٟ أْ ٕٔزٟٙ ػٓ اٌّؼبفٟ ؽ١بًء ِٕٗ عجؾبٔٗ ألٔٗ ٌٛ رفىشٔب ف

ِٓ ٔؼّٗ ٌزثٕب ؽ١بًء ِٕٗ ِضَلً : ً٘ رؼشف وُ رغغً وَلن فٟ ا١ٌَٛ ؟"ثذْٚ ِٛاػ١ذ, 

هللا ٠ؼبف١ىُ عذدٚا ٌٟ  -ٚثذْٚ فزؼ ٍِف, ٚثذْٚ ٚاعطبد, ٚ ال ثىبء ػٕذ إٌبط 

 لّشثٛا ٌٟ اٌّٛػذ" -ٍِف

 ِشح ! 63ثذْٚ ٘زٖ وٍٙب ؟رغغً فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ 

ٓ أف١ت  َِ ٓ فمذ ٘زٖ إٌؼّخ" ؟ً٘ رؼشف وُ ٠غغً  َِ  ثبٌفؾً اٌىٍٛٞ "

"ِغ اٌّٛاػ١ذ ٚاٌزؼت , ٚلذ ٠أرٟ أٍ٘ٗ ٠ٚغذٚٔٗ لذ عمو فٟ اٌغٍُ رٕبصشد دِبؤٖ , ٚلذ 

ٟ ػ١ٍٗ , ٚلذ ٠أرٟ ٠غٛي اٌّىبرت ٠طٍت إٌبط أسعٛوُ ٠ب  َّ غ ُِ ٠غمو فٟ اٌغ١بسح 

 ٚاؽذ " ئخٛاْ أٔب ٍِفٟ ع١ٕزٟٙ ا١ٌَٛ ٚػٕذٞ غغ١ً غذاً ,أسعٛوُ عذدٚا ٌٟ ٌٛ ؽٙش

 ثؼذ وً ٘زا, ً٘ رؼشف وُ ٠غغً خَلي ؽٙش٠ٓ ؟

 ِشح ! 63ِشح !أٔذ فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ رغغً وَلن  60

) ُِ ِٓ إٌَِّؼ١ ئٍِز َػ َِ ْٛ َ٠ َّٓ َُّ ٌَزُْغأٌَُ ُ   ) ص

 من إحسآن سيده خجلة العبد آي
 من ألطاف معناه حسرة القلب آي

 قابلين فكم أسأت وابإلحسان
 ألقاه وآخجليت وحيائي حني

اٌّز٠غ : ِضً ٘زٖ اٌّؾب٘ذ , ِضً ٘زٖ اٌّؼبٟٔ اٌزٟ رشلك اٌمٍت , ِضً ٘زٖ اٌمقـ أٚ 

 ؽزٝ اٌؾىب٠بد اٌزٟ ٠زوشٚٔٙب اٌذػبح اٌزٟ ٔؾزبط ف١ٙب رشل١ك ٌمٍٛثٕب , ٌّبرا ؟!

ألْ اٌمٍت ٘ٛ اٌزٞ ٠غٛله ئٌٝ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ, ٠ب ؽ١خ أٔب أروش أٟٔ لشأد فٟ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٚؽٟ اٌمٍُ ؽذ٠ش إٌجٟ

 رً اٌّبئخ ٠مٛي فٟ اعزؾٙبد أدثٟ ع١ًّ :فٟ لب

"ألْ لبرً اٌّبئخ عبس ئٌٝ هللا ػض ٚعً ثمٍجٗ ٌُٚ ٠غِش ئٌٝ هللا ػض ٚعً ثشعٍٗ فٍزٌه 

غفش هللا ٌٗ ٚرمجً رٛثزٗ ", أسعٛ اٌزؼش٠ظ ػٍٝ ٘زٖ اٌّغأٌخ , صُ رشعً سعبٌخ رخبهت 

ّشعفْٛ إٌبط فٟ ِٛمٛع ُِٙ عذاً ٚ٘ٛ ِٛمٛع "اٌّشعفْٛ فٟ األسك" أٚ "اٌ



َْ أَْ رَِؾ١َغ  فٟ لٌٛٗ : فٟ اٌّذ٠ٕخ " أٚ اٌز٠ٓ روشُ٘ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ َٓ ٠ُِؾجُّٛ َّْ اٌَِّز٠ )ئِ

ُٕٛا( َِ َٓ آ ٌْفَبِؽَؾخُ فِٟ اٌَِّز٠  ا

ا١ٌَٛ اٌّشعفْٛ أٚ اٌز٠ٓ ٠ؾجْٛ أْ رؾ١غ اٌفبؽؾخ فٟ اٌز٠ٓ ءإِٛا ٌُ ٠مزقشٚا ػٍٝ 

أفشاد فمو ٚئّٔب أفجؾذ ٌُٙ ِإعغبد ِٓ خَلي لٕٛاد فنبئ١خ , ِٓ خَلي ِٕبفت 

ٕٙب اٌخ١ش فٟ لٕبح ٔغذ ِئبد ٌٓ ألٛي  ِؼ١ٕخ , ٠ؼٕٟ ا١ٌَٛ ٔؾٓ ٔؼبٟٔ ألٕٔب ئْ ٚعَّ

شح ٚاٌّؼبوغخ ٌٙذفٕب , رغ٠ٛك ػٍٕٟ ٌّٛمٛع ػؾشاد اٌمٕٛاد رخذَ اٌمن١خ اٌّغب٠

ٚاٌّؼبوغبد ِٓ خَلي أثؼضٟ سلّه ٚأثؼش سلّٟ أٚ  -ٚاٌؼ١بر ثبهلل  -اٌذػبسح ٚاٌضٔٝ 

 ٘زا سلّٟ ٚ٘زا ػٕٛأٟ عٛاء فٟ اٌزٍفبص أٚ ػجش اٌؾبد.

اٌؾ١خ : رؼ١ٍك ثغ١و ٚرٕج١ٗ ثغ١و ؽزٝ ال ُٔفُٙ خطأ فٟ وَلِه اٌغ١ًّ اٌزٞ روشرٗ أْ 

ثمٍجٗ ٌُٚ ٠غش ثشعٍٗ , ثً عبس ثمٍجٗ ٚثشعٍٗ ألْ ثؼل إٌبط ٠فُٙ اٌمن١خ سعَلً عبس 

 خطأ, ٠مٛي أُ٘ ؽٟء ػٕذٞ اٌمٍت !

ٔمٛي ٚهللا ٌٛ وبْ اإل٠ّبْ ثبٌمٍت فمو ِب روش هللا ػض ٚعً وً آ٠بد اٌمشآْ" ءإِٛا 

ٚػٍّٛا اٌقبٌؾبد ", فٕؾٓ َٔلؽع أْ ا٠٢خ اٌزٟ ال ٠مٛي ف١ٙب "ػٍّٛا اٌقبٌؾبد" 

َْ  ٌه ف١ٙب عٍغٍخ ِٓ األػّبي اٌقبٌؾخ ومٛي هللا ػض ٚعً ٠زوش ُٕٛ ِِ ْإ ُّ ٌْ ) لَْذ أَْفٍََؼ ا

 صُ ٠زوش ٌه (

) َْ ُْ َخبِؽؼُٛ ِٙ ُْ فِٟ َفََلرِ ُ٘  َٓ  ئٌٝ آخش ا٠٢بد ,ٔغذ أْ وٍٙب أػّبي فبٌؾخ , )اٌَِّز٠

 ملسو هيلع هللا ىلص ثً لبي إٌجٟ

فٟ أْ رقٍُؼ ال ٠ى " أال ٚئْ فٟ اٌغغذ ِنغخ ئرا فٍُؾذ ...؟ " فٟ اٌقؾ١ؾ١ٓ :

 ٚؽذ٘ب !رمٛي ٟ٘ أُ٘ ؽٟ ! ال..

 ِبرا ؟ٌُ ٠مً "٠ذخً اٌغٕخ ِجبؽشح" , ئرا فٍُؾذ... "لبي "

 ِبرا ؟ " ئرا فٍُؾذ فٍُؼ ...." ثً لبي

خشط ؽٟء ِب ..األسعً أفجؾذ رّؾٟ ثّب ٠شمٟ هللا , األ٠ذٞ أفجؾذ رؼًّ ِب 

 ٠شمٟ هللا , ؽقً رغ١١ش ,

 "ئرا فٍُؾذ فٍؼ اٌغغذ وٍٗ , أال ٟٚ٘ اٌمٍت "

 ئرا رؾشن اٌمٍت رغ١ش اإلٔغبْ وٍٗ ,

 –اٌٍُٙ اعؼٍٕب ُِٕٙ  -هللا رؼبٌٝ ٠مزف اٌٙذا٠خ فٟ لٍت ئٔغبْ 

صُ رغ١شد ؽ١برٗ , أفجؼ ٠ُؾظ , ٠جذأ اٌغغذ ٠زغ١ش رجؼب ألٚاِش اٌمٍت , رغ١ش ػجبءرٙب , 

رغزط١ؼٟ , رمٛي ال ٠ب ػذٚ هللا أٔب اعزطؼذ رغ١ش ؽغبثٙب , ٠أرٟ اٌؾ١طبْ ٠مٛي ٌٙب ٌٓ 

أْ أِؾٟ ٚأه١ؼه ٚأر٘ت ٚأؽزشٞ ِٓ ِىبْ األغبٟٔ , ٔفظ األسعً ِٛعٛدح ػٕذٞ 

عألذس أْ أِؾٟ ٚأه١غ سثٟ , اعزطؼذ أْ أٌجظ اٌؼجبءح اٌزٟ اخزشرٙب ٌٟ أٔذ, أٔب 

ؽشهخ ا٢ْ أعزط١غ أْ أٌجظ اٌؾغبة اٌزٞ ٠ش٠ذٖ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ, وّب أر١ُذ ثبأل



ث١ذٞ أعزط١غ أْ أغ١ش٘ب ث١ذٞ, وّب ػٍّذ أؽ١بء ث١ذٞ أعزط١غ أْ أغ١ش٘ب ث١ذٞ ا٢ْ 

, 

اٌمن١خ أْ رٕظش ئٌٝ اٌمٍت اٌزٞ ٠ٕجل , اٌزٞ ثّغشد أْ ٠أِشٖ هللا ػض ٚعً أْ ٠مف 

ع١مف !صُ ٕ٘بن رُطٜٛ اٌقؾبئف ٠ٚإخز ِب ػٕذ اٌؼجذ ئْ وبْ خ١شاً فخ١ش ٚئْ وبْ 

 ؽشاً فؾش,

فٝ وج١شح فٟ اٌغٓ وبْ ػٕذ٘ب ػ١ٍّخ ٚالثذ أْ رىؾف ػٍٝ ِٕطمخ اِشأح فٟ اٌّغزؾ

اٌغبق , ألْ ػ١ٍّبد اٌمٍت اٌزشل١غ اٌؾش٠بٟٔ ٠ٍضَ أْ رىؾف اٌغبق ٌىٟ رأخز ِٓ 

 األٚػ١خ ٚرنؼٙب فٟ اٌمٍت ,

 فغٍغذ رجىٟ هٛاي ا١ًٌٍ !

 ثٕبرٙب ٠مٌْٛٛ ً٘ أٔذ خبئفخ ِٓ اٌؼ١ٍّخ ٠ب أِٟ ؟اهّئٕٟ ,

ِٓ اٌؼ١ٍّخ , اثٕزٙب ِشافمخ ِؼٙب رمٛي اعّؼٙب هٛاي ا١ًٌٍ رجىٟ لبٌذ ٚهللا ٌغذ خبئفخ 

ٚرذػٛ رمٛي "٠ب هللا ٠ب سة ئْ ٘زا اٌغبق ٌُ ٠شٖ أؽذاً ال رشمبٖ , ٌُ ٠شٖ ئال أؽذاً 

ّْ أؽذاً ع١ىؾف ٘زا اٌّىبْ ف١ب سثٟ  رشمبٖ أٔذ , ٠ب هللا ٠ب سة ئْ وٕذ وزجذ ػٍٟ أ

بٖ , ٠مٛي فأفجؾذ اٌقجبػ وبٔذ اٌؼ١ٍّخ أْ رأخز سٚؽٟ ٚال رغؼً أؽذاً ٠شاٖ ال رشم

فٟ اٌغذٚي ٟ٘ أٚي ٚاؽذح , ٚعبءد اٌّّشمبد ١ٌأخزٚ٘ب ٠ٚغ١شْٚ َِلثغٙب 

 ٠ٚؼطٛٔٙب األد٠ٚخ اٌّجذئ١خ فٟ اٌزخذ٠ش, فشفؼٕٙب ثٕبرٙب , أِٟ أِٟ ال رزىٍُ !

 -ٔؾغجٙب ٚهللا ؽغ١جٙب  -فبمذ سٚؽٙب هلل عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ , فذلذ ِغ هللا ػض ٚعً 

 هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ! ٙبٚفذّل

وبٔذ ٘زٖ اٌمن١خ رإسق ٘زٖ اٌّشأح وّب وبٔذ رإسق فبهّخ اٌض٘شاء سمٟ هللا ػٕٙب 

ٌّب وبٔذ عبٌغخ رزىٍُ ِؼٙب أعّبء ثٕذ ُػ١ّظ , لبٌذ ٚفؼٍٕب فٟ اٌؾجؾخ ٚػٍّٕب ٚأر١ٕب, 

 -ثأثٟ ٚأِٟ أثٛ٘ب ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ  -فىبٔذ فبهّخ سمٟ هللا ػٕٙب ؽبسدح اٌز٘ٓ 

ّٟ ؟  فمبٌذ : ِبٌٟ أؽذصه ٚ ال رشد٠ٓ ػٍ

 ٌّبرا أرىٍُ ِؼه ٚال رى١ٍّٕٟ؟!

 لبٌذ : ػزساً ٠ب أعّبء ٌٚىّٕٟ أفىش,ثّبرا رفىش؟

 ِب اٌز٠ٓ أؽغً ٘زا اٌؼمً ؟!

لجً أْ ألٛي ِب اٌزٞ أؽغٍٙب ٌٕغّغ اٌؾذ٠ش اٌزٞ لبٌٗ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ فٟ 

ً ِٓ إٌغبء  اٌقؾ١ؾ١ٓ , ؽذ٠ش أثٟ ِٛعٝ لبي : ُّ ً ِٓ اٌشعبي وض١ش, ٌُٚ ٠ى ُّ " و

 ئال أسثغ ..."

 فبؽجخ ٘زا اٌؼمً ٚاؽذح ِٕٙٓ , أظش ٘زا اٌؼمً اٌىبًِ ثّبرا ٠فىش, ثّبرا رفىش؟!

 ً٘ رفىش ثفغزبْ رٍجغٗ فٟ إٌّبعجخ اٌمبدِخ ؟!

 -ػمٛي ر٘ت فٛق اٌغّبء !اٌٍُٙ اسصلٕب ػمٛي ِضٍٙب 



فىش أٟٔ غذاً ئرا أٔب ِذ و١ف أُخشط ػٕذ اٌشعبي , لبٌذ:ػزساً ٠ب أعّبء ٌٚىّٕٟ وٕذ أ

 ٠ُطشػ فٛلٟ صٛة أِبَ إٌبط ٚأِبَ اٌشعبي !

 عجؾبْ هللا ِب ٘زا اٌزؼم١ذ !٠ب ١ٌزٕب ِؼمذ٠ٓ !

 ِؼمذح فبهّخ سمٟ هللا ػٕٙب !٠ب ١ٌزٕب ِؼمذ٠ٓ ِضٍٙب !

رغزؾٟ ئرا ِبرذ و١ف رخشط ػٍٝ اٌشعبي ٚلذ ُوفَّٕذ ثخّظ أصٛاة ٚفٛلٙب صٛة 

 ط ػٍٝ إٌؼؼ!ِب اٌزٞ ع١ظٙش ِٕٙب !عبد

عً !  ِّىٓ ؽٟء ٚاؽذ ٠ظٙش , ٔزٛء اٌشأط ٚ اٌّشِ

 ؽغٕبً ٚأِٔذ سمٟ هللا ػِٕه , أِٔذ اٌزٟ رخشع١ٓ فٟ األعٛاق !

 ملسو هيلع هللا ىلص ٟ٘ عزخشط ػٕذ اٌقؾبثخ ٟٚ٘ اثٕخ إٌجٟ

 ٌّبرا رغزؾٟ ؟!

لبٌذ : أال أفٕغ ٌه ؽ١ئبً سأ٠ٕبٖ فٟ  -أظش ئٌٝ اٌقؾجخ  -لبٌذ ٌٙب أعّبء ثٕذ ُػ١ّظ 

 اٌؾجؾخ ؟ِب ٘ٛ؟

لبٌذ : ٔغؼً ٌه ػٍٝ أهشاف إٌؼؼ أػّذح صُ ٠شفؼْٛ اٌضٛة اٌغبدط فَل ٠قجؼ 

عً , لبٌذ : اٌٍُٙ اعزش٘ب وّب عزشرٕٟ .هلل دّس٘ب  ٕ٘بن ٔزٛء ِّىٓ اٌشأط ِّٚىٓ اٌّشِ

خ فّب ثبي األؽ١بء ال ٠غزؾْٛ؟! ِب اٌزٞ أػطب٘ب هللا ئ٠بٖ عضاء ٘زا رغزؾٟ ٟٚ٘ ١ِز

 اٌؾ١بء ؟

 " اٌؾ١بء خ١ٌش وٍٗ" : ٚلبي "اٌؾ١بء ال ٠أرٟ ئال ثخ١ش "٠مٛي :ملسو هيلع هللا ىلص ألْ إٌجٟ

 ِبرا أػطب٘ب هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ؟

ئْ وبٔذ ثٕذ ُؽؼ١ت لذ صٚعٙب هللا أؽت اٌخٍك , ِٚش٠ُ أػطب٘ب هللا ِب أػطب٘ب , فٙزٖ 

 برا أػطب٘ب هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ؟ِ

 ملسو هيلع هللا ىلص لبي إٌجٟ -سؽّٗ هللا  -فٟ ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ 

عبء ثشعبٌخ رٕقذ ٌٙب األسك ٚاٌغّبٚاد ِٓ سة  -أربٟٔ ٍِه ٌُ ٠ٕضي فٟ اٌذ١ٔب لو 

لبي ٠ب دمحم :" اٌغَلَ ػ١ٍه ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ , لً ٌفبهّخ  -اٌجش٠ّبد عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

 ثّؾشٚ٘ب أٟٔ وزجزٙب ٟ٘ ع١ذح ٔغبء أً٘ اٌغٕخ "أْ هللا ػض ٚعً ٠مٛي 

 أ٘زا رؼم١ذ ؟

 ئْ وبْ ٘زا رؼم١ذ ف١ٕٙئبً ٌٍّؼمذاد !رغزؾٟ أْ ٠جشص ِٕٙب ؽٟء ٟٚ٘ ١ِزخ !

 ٘زا عضاء هللا ػض ٚعً ألً٘ اٌؾ١بء ..

وٕذ أدخً  : لبٌذ أٚسد اٌؾبوُ ػٍٝ ؽشه اٌجخبسٞ ِٚغٍُ أْ ػبئؾخ سمٟ هللا ػٕٙب

-ث١زٟ اٌزٞ ف١ٗ سعٛي هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ٚئٟٔ ٚامغ صٛثٟ ٚألٛي : ئّٔب ٘ٛ صٚعٟ ٚأثٟ 



- ١ٌغذ ص٠بسح لجٛس, األٔج١بء ٠ذفْٕٛ ؽ١ش ٠ّٛرْٛ فذُفٓ فٟ ث١زٙب أٞ فٟ ؽغشرٙب 

 " فٍّب دفٓ ػّش ِؼُٙ فٛ هللا ِب دخٍُذ ئالّ ٚئٔب ِؾذٚدح ػٍٟ ص١بثٟ ؽ١بء ِٓ ػّش 

 ػّش ٚ٘ٛ رؾذ األسك !ؽ١بًء ِٓ 

رؼم١ذ ؟!اعأٌٛا إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ لٌٛٛا :ِٓ أؽت إٌبط ػٕذن ؟ ٠مٛي :  أ٘زا

ٓ ٔغبء اٌذ١ٔب ِٓ ٠فؼً ٘زا ! ِِ  ػبئؾخ .ٚٚهللا 

ٔؼُ ِٓ ٔغبئٕب فٟ ٘زا اٌضِبْ , أؽذ األخٛح ٌّب وبْ فٟ اٌؾظ , لبي : سأ٠ذ اِشأح فٟ 

فغ١شح , ١ٌغذ وج١شح ٚال هبػٕخ فٟ اٌغٓ ٚلذ اٌضؽبَ عمطذ فٟ اٌطٛاف , فزبح 

ِٚٓ ٠غمو ٕ٘بن ٠ّٛد ئال أْ ٠ؾبء هللا  -ِؾذٚدة ظٙش٘ب , لبي : فغمطذ ث١ٓ إٌبط 

ػض ٚعً, ألْ خٍفه آ٢ف ٠ذفؼٛٔه ف١ذٚعٛٔه, لبي : ِذ أؽذُ٘ ٠ذٖ ٚهللا وأٔٗ ِذ 

 , و١ف عّشح ٠مٛي فمبٌذ : ال , أِٛد ٌىٓ ال رّغه ٠ذٞ, عجؾبْ هللا ٚال ئٌٗ ئال هللا

 ٘إالء!!

 , ٟ٘ ٚهللا ِضً ٘إالء إٌغبء

ٍذ إٌغبء ػٍٝ اٌشعبيِ   ٌٚٛ وبْ إٌغبء وّٓ فمذٔب .. ٌفُّنِ

 وال التّذكٌُر فَْخٌر للِهاللِ  ..وما التأنٌُث َلسِم الّشمِس َعٌب  

  : روى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبً رباح قال
  قال لً ابن عباس : أال أرٌك امرأة من أهل الجنة ؟

 . قلت : بلى
قال : هذه المرأة السوداء ! أتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقالت : إنً أصرع , وإنً أتكشف , فادع 

 –هللا لً
 رخ١ً رخشط ِٓ ث١زٙب ٚرغمو ! ِب ٘زٖ اٌؾ١بح !

١ٌٙب ٠مٛي ٘زٖ ِغٕٛٔخ , ٌىٓ رخشط ِٓ ث١زٙب ٚرغمو , ال أؽذ ٠زضٚعٙب , اٌىً ٠ٕظش ئ

 ٌذ٠ٙب ٘ذف !

أٔب وً ٠َٛ اعمو , أخشط ِٓ ث١زٟ ٚثذْٚ عبثك  -فمبٌذ ٠ب سعٛي هللا ئٟٔ أفشع 

ئٔزاس رٕضي ػٍٟ فٛاػك ِٓ اٌقشع ٚأرخجو أِبَ إٌبط ٚألَٛ , رخ١ً ٠ب أخٟ 

ٔفغ١زٙب ٟٚ٘ رمَٛ ِٓ اٌقشع ٚرشٜ إٌبط ٠ٕظشْٚ ئ١ٌٙب ٠مٌْٛٛ ِب ٘زا !ٔظش 

 ملسو هيلع هللا ىلص إٌجٟ

 ئٌٝ ري ؽبٌٙب ٚأىغبس٘ب
 . قال : إن شئت صبرِت , ولك الجنة , وإن شئت دعوت هللا أن ٌعافٌك

أٞ ئْ ؽئِذ ا٢ْ أدػٛ هللا ػض ٚعً ف١غ١ش وٙشثبئ١خ اٌّخ ٚوٙشثبئ١خ األػقبة صُ ال -

٠قجؼ ػٕذن أٞ فشع ٌىٓ ال أمّٓ ٌه اٌغٕخ, رأر١ٓ ٠َٛ اٌم١بِخ رؾبعج١ٓ ػٍٝ وً 



اٌؼشك ١ٌظ ثغًٙ ٚؽبٌزٙب , ٚئْ ؽئِذ فجشِد ٚ ٌِه اٌغٕخٔظشح ٚػٍٝ وً وٍّخ , 

 ١ٌغذ ثغٍٙخ ,

ُِّ ِب ؽئذ -ئْ َفجَشد ِٓ اٌّّىٓ أالّ ٠زضٚعٙب أؽذ , ِّىٓ ِّٚىٓ ِّٚىٓ ع

 , ثم قالت ... قالت : أصبر

 !لبٌذ ٠ب سعٛي هللا ثً أفجش ٌٚىٓ ٕ٘بن أِش
ِب ٘زا األِش اٌزٞ عؼٍٙب رفىش ٚ رمٛي ا٢ْ عٕخ ػشمٙب األسك ٚاٌغّبٚاد ,عٕخ 

لذَّ اٌّغب٘ذْٚ أسٚاؽُٙ فٟ عج١ً ١ٍٔٙب , ٚآخش فؼً ِب فؼً ِٓ ل١بَ ١ًٌ ٚف١بَ ٔٙبس 

ٌزخزبسٞ اٌقجش  ملسو هيلع هللا ىلص ٠ش٠ذ أْ ٠زٚلٙب , ِب ٘ٛ اٌؾٟء اٌزٞ رؾزشه١ٕٗ ػٍٝ إٌجٟ

 ١ًٔٚ ٘زٖ اٌغٕخ ؟

 . , فادع هللا أن ال أتكشف , فدعا لها ثم قالت : فإنً أتكشف

لبٌذ ٠ب سعٛي هللا أٔب ١ٌظ ٌذٞ ِؾىٍخ , أُفشع , أػ١ؼ صَلصّبئخ عٕخ , أسثؼّبئخ عٕخ 

, أعمو وً ٠َٛ , ال أؽذ ٠زضٚعٕٟ , إٌبط رغز١ٙٓ ثٟ , ئرا دخٍذ ٌّٕبعجخ اٌغ١ّغ 

َّٟ ٔظشاد س٠جخ ,  ٠ٕظش ئٌ

ّٞ ِؾىٍخ ٌىٓ ئٟٔ أرىؾف ئرا ُفِشػذ ٚأٔب ال أدسٞ ,  فبدع هللا أالَّ أرىؾف, ١ٌظ ٌذ

 أفشع صَلس عبػبد أسثغ عبػبد اٌُّٙ أالَّ ٠ُشٜ ِٕٟ ؽٟء !

 ً٘ ع١غأٌٙب هللا ػّب ع١ظٙش ِٕٙب ٟٚ٘ ١ٌغذ فٟ ٚػ١ٙب ؟!

 ال ..ٌىٓ اٌمن١خ فٟ لٍجٙب !٘زٖ اٌّشأح ا٢ْ ٟ٘ فٟ اٌغٕخ !

اٌّشأح ا٢ْ ثُٕٟ ٌٙب لقش فٟ اٌغٕخ ثقؾجخ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌقَلح ٚاٌغَلَ , صٚعٙب  ٘زٖ

 فٟ اٌغٕخ ػٍٝ فٛسح ٠ٛعف ػ١ٍٗ اٌغَلَ , ِب مش٘ب فجش عبػخ

ٚئْ ِٓ إٌفٛط ٔفٛعبً ؽ١بء٘ب وأْ ٌٙب ٔفغ١ٓ  اٌم١ُ لبي وٍّخ ع١ٍّخ عذاً : اثٓ

 ثٛاؽذح ِٓ األخشٜ.. رغزؾٟ

أفؼً وزا ثً أٔب أعزؾٟ ِٓ ٔفغٟ , ألٛي أٔب  ١ٌظ ِٓ اٌنشٚسٞ أْ ٠شأٟ إٌبط

 ِٓ أْ أٌجظ ٘زٖ اٌؼجبءح أٚ أْ أٌجظ ٘زا اٌفغزبْ .. أوجش

وً ِٓ ٠غّؼٕٟ , ٚهللا ٚ هللا ٌٓ رغذ ِب رش٠ذ ئال ػٕذ هللا ٌٚٓ  فٙزٖ سعبٌخ ِٛعٙخ ئٌٝ

 ٠ؼط١ه ئ٠ب٘ب هللا ئالّ ئراسمٟ ػٕه , ٚال رغشن ِزؼخ عبػخ ..

نََّن تَمَلُُّب الَِّذٌَن َكفَُروا َلَ  ) ٠مٛي هللا ػض ٚعً  ( اْلبًَِلدِ  فًِ ٌَغُرَّ



اٌّشعفْٛ فٟ اٌّذ٠ٕخ , ٚ لذ أفجؼ ٘إالء ُوضُش ِٓ أفؾبة اٌمٕٛاد , لبي  أِب لن١خ

 ( اْلَخبٌِثِ  َولَْو أَْعَجبََك َكثَْرةُ  ٌَْستَِوي اْلَخبٌُِث َوالطٌَِّّبُ الَّ  لُل) هللا ػض ٚعً

ٓ رٛال٘ب ٘ٛ هللا ػض ٚعً , فبهلل ِٛالٔب ٚال ٌِٛٝ ٌُٙ , ٌىٓ  َِ  ّْ ٌىٓ ٘زٖ اٌمٍخ ٠ىف١ٙب أ

 ػ١ٍٕب أالّ ٕٔٙضَ أِبُِٙ..

ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِقلُوَن ۚ إِْن هُْم إِالَّ َكاْْلَْنعَاِم ۖ بَْل  أَْكثََرُهمْ  أَنَّ  أَْم تَْحَسبُ ) لبي هللا ػض ٚعً
 ُهْم أََضلُّ َسبٌِال  (

 !! أوضشُ٘" !الؽع اإلؽقبئ١خ !!أوضش إٌبط وبألٔؼبَ"

ا١ٌٙٛد  ا٢ْ ا١ٌٙٛد ٚإٌقبسٜ ٠طجٍْٛ ٌذ٠ُٕٙ , ٌٚألعف عبءٔب أٔبط ٠طجٍْٛ ٌذ٠ٓ

!فٙزا ٔذاء ٌىً أفؾبة رٍىبٌمٕٛاد , فأٔزُ لذ أفجؾزُ ِؼبٚي اٌٙذَ فٟ د٠ٓ اٌّغ١ٍّٓ 

! 

 ئٌٝ لٕبح ئعَل١ِخ , عشٟٔ أْ لٕبح ؽٌٛذ ٔؾبهٙب ِٓ أغبٟٔ

اٌفشدٚط األػٍٝ  اٌٍُٙ ٠ب سثٟ اعؼً فبؽت اٌمٕبح ٚوً لٕبح رذػٛ ئٌٝ اٌخ١ش ِٓ أً٘

 ٚوً ِٓ دػب ئٌٝ اٌخ١ش ٚٔؾشٖ .

فَإِذَا  بَْل نَْمِذُف بِاْلَحِكّ َعلَى اْلبَاِطِل فٌََْدَمغُهُ ) أِب لن١خ إٔٔب عٕٕٙضَ ال ٚهللا , لبي رؼبٌٝ
 ( ُهَو َزاِهقٌ 

 ٌّبرا أر١ُذ ثٙزٖ ا٠٢خ ؟

ا٠٢خ ٠ش٠ٕب أْ  ل١ًٍ , عٙٛد ل١ٍٍخ , ٚاٌجبهً وض١ش, فؾ١ؼ ؟! اٌزق٠ٛش فٟ اٌؾك دائّب

اٌجبهً وج١ش ٚاٌؾك فغ١ش, ٌٚىٓ اٌؾك ع١ق١ت اٌجبهً ثبٌشغُ ِٓ وجشٖ , ع١ق١جٗ 

 أ٠ٓ ؟

 صا٘ك ! فٟ اٌشأط ف١ذِغٗ فارا ٘ٛ

 ٌّبرا ؟ألْ اٌمبرف ٘ٛ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ !

 (بَْل نَْمِذُف بِاْلَحكِّ )

ػض ٚعً ػٍٝ اٌجبهً , ٚ٘زا ١ٌظ ٌٟ  فٍٕىٓ ِٓ ران اٌؾك اٌقغ١ش اٌزٞ ٠مزف ثٗ هللا

ِٓ ٠غّؼٕب , فٍٕىٓ اٌؾك اٌزٞ  ٚ ٌه فمو , ثً ٢ثبئٕب ٚأِٙبرٕب ٚئخٛإٔب ٚأخٛارٕب ٚوً

ِغٍظ فاْ اٌغ١ّغ ٠غ١ش ِب  ٠أرٟ فٟ اٌّغبٌظ , وُ ِٓ اِشأح ػض٠ضح ػٕذ هللا ئرا دخٍذ

 ٝ ,٠غنت هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌ



 و١ف لذس ٘زٖ اٌّشأح ػٕذ هللا ؟!

 اٌّغٍظ ٚرض٠ذ إٌّىشاد ٠ٚشرفغ ؽأْ ئث١ٍظ ! ِٚٓ إٌبط ِٓ ٠ذخً

 عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ .. ف١ٍٕظش أؽذٔب ئرا دخً ِغٍظ و١ف لذسٖ ػٕذ هللا

ٓ ٠ؼّف ػٓ اٌؾشاَ فزُىبفإٖ ّّ ِِ ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ ثٍزح عؼبدح  اٌٍُٙ ٠ب سثٟ اعؼٍٕٟ ٚئ٠بُ٘ 

ٚسمٛا ػٕه , ألٔٗ ئرا  ٠ب سثٟ أعؼذٔب ٚاعؼٍٕب ِّٓ سم١ذ ػُٕٙفٟ اٌذاس٠ٓ ,اٌٍُٙ 

 سمٟ عجؾبٔٗ فأٗ ٠ُشمٟ , اٌٍُٙ اعؼٍٕب ُِٕٙ .

 ٚفٍٝ هللا ٚعٍُ ػٍٝ ٔج١ٕب دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٚفؾجٗ ٚعٍُ رغ١ٍّبً وض١شاً 
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