
 قٛجس ِغ ٔصشجٟٔ

 

ئْ جٌكّذ هلل ٔكّذٖ ٚ ٔغطؼ١ٕٗ ٚٔغطغفشٖ ٚٔغطٙذ٠ٗ , ٚٔؼٛر ذحهلل 

ِٚٓ ع١ثحش أػّحٌٕح , ِٓ ٠ٙذٖ هللا فال ِعً ٌٗ ِٓ ؽشٚس أٔفغٕح 

ِٚٓ ٠عًٍ فال ٘حدٞ ٌٗ , ٚأؽٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚقذٖ ال 

ؽش٠ه ٌٗ ٚأؽٙذ أْ دمحمج ػرذٖ ٚسعٌٛٗ ٚ صف١ٗ ِٓ خٍمٗ , ٔؾٙذ 

ذحهلل أٔٗ ذٍّغ جٌشعحٌٗ ٚأدٜ جألِحٔٗ ٚٔصف جألِس ٚؾح٘ذ فٟ هللا 

ّكؿس جٌر١عحء ١ٌٍٙح قك ؾٙحد قطٝ أضحٖ ج١ٌم١ٓ , ضشوٕح ػٍٝ جٌ

وٕٙحس٘ح ال ٠ض٠غ ػٕٙح ئال ٘حٌه, فحٌٍُٙ ٠ح سذٟ صً ٚعٍُ ػ١ٍٗ 

فٟ جأل١ٌٚٓ ٚصً ٠ح سذٟ ٚعٍُ ػ١ٍٗ فٟ ج٢خش٠ٓ ٚصً ٚعٍُ 

ػ١ٍٗ فٟ جٌغّحء ػٕذن ئٌٝ ٠َٛ جٌذ٠ٓ ٚػٍٝ آٌٗ ٚصكرٗ ِٚٓ ضرغ 

عٕطٗ ٚجلطفٝ أغشٖ ئٌٟ ٠َٛ جٌذ٠ٓ ئْ سذٟ وش٠ُ ٚدٚد ؾً فٟ 

 ػالٖ ..

 ,,أِح ذؼذ 

ٚأؾًّ جٌىالَ ٚأغمً  -أ٠ٙح جٌفعالء.. ٠مٛي سذٟ ؾً فٟ ػالٖ 

جٌىالَ ٚأؾً جٌىالَ ٚأػزخ جٌىالَ ٚأقٍٝ جٌىالَ ٚألٜٛ جٌىالَ 

ُ ىَِنحَبٌة .. } ٠مٛي ػٓ ٘زج جٌىطحخ جٌؼظ١ُ -والَ سذٟ عركحٔٗ  إَِّّٔ َٗ
ٚهللا ٌٛ لحٌٙح ٍِه ِٓ ٍِٛن جٌذ١ٔح أٚ ٚص٠ش أٚ ؽحػش لحي ػٓ  ؟ {

ْ أٚ ػٓ ٘زج جٌىطحخ "ئْ ٘زج جٌىطحخ ٌىطحخ .." غُ ٘زج جٌذ٠ٛج



 عىص , ٌؼٍّٕح أْ ٘زج جٌىطحخ ػظ١ُ دْٚ أْ ٠ىًّ والِٗ !

و١ف ٌٛ لحٌٗ جٌشعٛي ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ أقد ِخٍٛق خٍمٗ 

سذٟ ؾً فٟ ػالٖ فٟ جألسض ٚجٌغّحء دمحم ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ 

." غُ جٔطٙٝ , ٌٛ أِغه وطحخ أِحَ جٌصكحذس ٚلحي "ٚأٔٗ ٌىطحخ .

 جٌكذ٠ع, ٌؼٍّٕح أْ ٘زج جٌىطحخ ١ٌظ وحٌىطد !

فى١ف ئرج لحٌٙح هللا ؾً فٟ ػالٖ جٌزٞ ِح ضٕفغص ج٢ْ ٔفظ ئال 

ذفعٍٗ , ٚال جٔمرط لٍره ج٢ْ غُ جسضخٝ ئال ذفعٍٗ, ٚال سأ٠ص 

ٌٚذن ٠طكشن ئال ذشقّطٗ ؾً فٟ ػالٖ , ٚال ضؾشفَص ٚ ضؾشفُص 

ٗ ٚسقّطٗ ؾً فٟ ػالٖ , ذحٌُخطٝ ئٌٝ ٘زٖ جٌّغحؾذ ئال ذفعٍ

ُ ىَِنحَبٌة َعِزيٌز{}٠مٛي إَِّّٔ َٗ .. 

وطحخ ػض٠ض , ٚجٌؼض٠ض ِٓ جٌرؾش ئرج أض١طٗ أوشِه ٚأػض لذسن , 

 ٚئرج ضشوطَٗ أٚ أػط١طٗ فعٍس ٚلطه ال ٠ٍكك ذه .

ٚ٘زج جٌىطحخ ئْ ضؼط١ٗ فعٍس ٚلطه ال ضفُٙ ؽٟء , ألؾً ٘زج لحي 

ََّ } سذٟ ؾً فٟ ػالٖ ٍِ  ٌُ ِْ أَْظيَ ٍَ ِٔ فَؤَْعَسَض َٗ َس بِآيَبِت َزبِّ ِ ذُّمِ

ْث يَدَآُ ۚ{ ٍَ ب قَدَّ ٍَ َِّسَي  َٗ ب  َٖ ْْ  َع

ٌُ ٠مً "ٚٔغٟ ِح قفع" , ٌُٚ ٠مً "ٚٔغٟ ِح عّغ ٚال ٚٔغٟ ِح 

 لشأ"

ْث يَدَآُ  " ذً لحي ٍَ ب قَدَّ ٍَ َِّسَي   أفؼحٌٗ ِخحٌفٗ ٌٙزج جٌىطحخ . " َٗ

 ِحرج ع١كصً ئرج عّؼٕح ٌُٚ ٔطرك ؟

ٌْ أَِمَّْةً } لحي عركحٔٗ ِٖ ٰٚ قُيُ٘بِ ْث يَدَآُ ۚ إَِّّب َجعَْيَْب َعيَ ٍَ ب قَدَّ ٍَ َِّسَي  َٗ
}ُُٖٓ٘  ٚ٘زٖ ِؾىٍطٕح .. أَُ يَْفقَ

 ٔمشأ ٔمشأ ٚٔغّغ ٔغّغ ٚٔكفع ٌٚىٓ ِحرج ػٓ ٘زج جٌمٍد ؟

ٌْ أَِمَّْةً{ }جعبىٚ لحي ِٖ ٰٚ قُيُ٘بِ ِػً جٌطٛجذ١ص ٠مشأ ٚ٘ٛ  إَِّّب َجعَْيَْب َعيَ



 , ٠غّغ ٚال ٠طأغش ذؾٟء ,ال ٠كظ ذؾٟء 

{}ُُٖٓ٘ ٌْ أَِمَّْةً أَُ يَْفقَ ِٖ ٰٚ قُيُ٘بِ ٌُ ٠مً ٠مشؤٖٚ , قشن  إَِّّب َجعَْيَْب َعيَ

جٌؿضء جٌؼٍٛٞ وٍٗ وّح ضؾحء , جلشأ ذٍغحٔه , جعّغ ذأرٔه , جٔظش 

ذؼ١ٕ١ه ٚلٍد جٌٕظش فٟ جٌصفكحش وٍٙح أٔص قش , ٌٚىٓ ٚهللا ٌٓ 

 ضزٚق غؼّٗ ..

حٌٟ ِٓ ١ٌظ ػٕذٖ ٌغحْ ال ٠ؼشف غؼُ ألؾً ٘زج قر١رٟ جٌغ

جٌؼغً , ِٚٓ ١ٌظ ػٕذٖ ؾٕحْ صحٌف ٚهللا ال ٠زٚق غؼُ جٌمشجْ , 

ب{ أَفََل }لحي ضؼحٌٝ َٖ ٰٚ قُيٍُ٘ة أَْقفَبىُ ًْ َعيَ َُ أَ َُ اْىقُْسآ  يَحَدَبَُّسٗ

أقرطٟ ً٘ عإٌٔح أٔفغٕح ٠ِٛح لرً أْ ٔغؿذ ٌّحرج ال ٔزٚق غؼُ 

 جٌمشآْ ؟!

ٚأٔص ضمشأ فٟ وً سوؼس عٛسز جٌفحضكس جٌطٟ ضضٌضي جٌؿرحي 

 جٌٕحص١حش أٌُ ضغأي ٔفغه ٘زج جٌغإجي ؟

"٠ح سخ ٌُ أؽؼش ذطؼُ جٌفحضكس جٌٍُٙ  ً٘ دػٛش هللا ٚأٔص عحؾذ

 ٠ح سذٟ جؾؼً جٌمشآْ جٌؼظ١ُ سذ١غ لٍرٟ ٚٔٛس صذسٞ ٠ح سخ "

ئال ِٓ سقُ سذٟ -ػٕذِح أػشظٕح أقرطٟ ػٓ ٘زج جٌىطحخ جٌؼظ١ُ 

ضخرطٕح أصركٕح ٔأخز جٌىالَ ِٓ أٞ ؽخص , ٔأخز  -ركحٔٗ ع

جٌفطٜٛ ِٓ صكفٟ , ِٓ ؽحػش , ِٓ أٞ ؽخص , لحي سذٟ ؾً 

ِِ ..{} فٟ ػالٖ ََٰ ْح ِ يَْعُش َعِ ِذْمِس اىسَّ ٍَ ٠ؼؾٛ ػٓ روش  َٗ

جٌشقّٓ "والَ ٚأقىحَ ٚجظكس ٚٔظحَ عّحٚٞ ِٓ ٌذْ قى١ُ 

ؼ١س, لحي هللا ػ١ٍُ عركحٔٗ" غُ ٔؼؾٛ ػٕٗ ٚٔطرك جألقىحَ جٌٛظ

َ٘ ىَُٔ } ضؼحٌٝ ُٖ ِِ ُّقَيِّْط ىَُٔ َشْيَطبًّب فَ ََٰ ْح ِ يَْعُش َعِ ِذْمِس اىسَّ ٍَ َٗ
ِِ اىسَّبِيِو{ ٌْ َع ُٖ َّ ٌْ ىَيَُصدُّٗ ُٖ إَِّّ َٗ  ٌِ ٘زٖ ِص١رس, ٌٚىٓ  قَِسي

{} جٌّص١رس جألػظُ فٟ ٔٙح٠س ج٠٢س َُ حَدُٗ ْٖ ٍُّ  ٌ ُٖ َُ أََّّ يَْحَسبُ٘ َٗ!!! 



فٟ ػالٖ أٔضي أقغٓ جٌكذ٠ع وطحذحً, ٘زج ٘ٛ  والَ ػظ١ُ , هللا ؾً

جٌىطحخ جٌؼظ١ُ ف١ٗ وً ِح ضكطحؾٗ ِٓ ذذج٠س ق١حضه ئٌٝ أْ ضّٛش 

" ٔظحَ" , وطحخ أقىّص آ٠حضٗ غُ فُّصٍص , ٌىٓ ٘زٖ جٌمع١س ال 

ضشٚق ٌٍّٕحفم١ٓ , ال ضشٚق ٌُٙ ٠كىّْٛ ذأقىحَ ِٓ جٌغّحء , 

ٌٚذن ٠كرٛ ٠مٌْٛٛ ال ..ٔكٓ عٕصٕغ أقىحَ ألٔفغٕح, ٌٛ سأ٠ص 

ِطٛؾٗ ٔكٛ ذشوس عرحقٗ ف١ٙح وشز ٍِٛٔٗ ؾزجذٗ ٚجٌطفً ٠كرٛ 

٠ش٠ذ أْ ٠أخز ضٍه جٌىشز , ً٘ عططشوٗ ٚؽأٔٗ أَ عطّٕؼٗ ؟ ال 

 ٠كطحؼ أْ ضؿ١د ..

وً ٚجقذ ِٕح ٠مٛي ٚهللا عإِٔؼٗ , عطّٕؼٗ ٌىٓ ٘ٛ ٌٓ ٠شظٝ ٚال 

٠ٙطُ ٚال ٠ٕظش ٌّؾحػشن , ئٔه أٔص ضش٠ذ سقّٗ ذٗ ٚأٔه ضش٠ذ 

, ٘ٛ ػٕذٖ ج٢ْ ضفغ١ش ٚجقذ أٔه ضّؼٕٗ ِٓ سغرحضٗ ! صف  جٔمحرٖ

 ؟

ضؿذٖ ٠رىٟ ألٔه ِٕؼطٗ ِٓ سغرحضٗ , ٌٚىٕه أسفك ػ١ٍٗ ٚأسأف 

 ذٗ ِٓ ٔفغٗ , ٌىٓ جٌطفً ال ٠ؼٍُ ٘زج !!

٘زج قحٌٕح ج١ٌَٛ , ال ٔؼشف ٌّحرج قشَ هللا جٌكشجَ , جإلعالَ ٌُ 

٠كً ٌه  ٠كشَ ػ١ٍه ئال ِح ٠عشن ٚال أقً ٌه ِح ٠عشن أذذجً ,

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائِثَ  ِح ٠ٕفؼه ٘زج جٌطفً  ""َويُِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحِرّ

ذؼذ أْ ٠ىرش ٠ٚفُٙ أٔه أٔص أٔمزضٗ ع١أضٟ ٠ٚمرً سأعه ٚعٛف 

 ٠فُٙ .

ألؾً ٘زج أقرطٟ ج١ٌَٛ ج١ٌٙٛد ٚجٌٕصحسٜ ٚأرٔحذُٙ ِٓ جٌّٕحفم١ٓ 

ال عٕس ٔر١ٗ ػ١ٍٗ ال ٠شظْٛ أٔه ضكىُ ِٓ وطحخ هللا ػض ٚؾً ٚ

جٌصالز ٚجٌغالَ , ٠شْٚ ٠ٚكىّْٛ ذؼمٌُٛٙ جٌعؼ١فس جٌمحصشز, 

ٚهللا أٟٔ أؽٙذ هللا عركحٔٗ هلالج لج ٚ أؽٙذوُ ج٢ْ أٟٔ ٌُ أٔحلؼ 



٠ٙٛدٞ ٚال ٔصشجٟٔ ِٓ وطحخ هللا ِٚٓ عٕس ٔر١ٗ ػ١ٍٗ جٌصالز 

ٚجٌغالَ ئال ٠ٍَُٚؿُ , ئِح أْ ٠ُغٍُ ٚئِح أْ ٠مٛي ال أس٠ذ جٌٕمحػ 

ٙٝ. ِص١رطٕح ج١ٌَٛ ١ٌغص فٟ جإلعالَ , جإلعالَ ػظ١ُ ,ػّالق جٔط

, ٠ىف١ٕح ؽشف أْ هللا سظ١ٗ ٌٕح د٠ٓ , ئٞ ٚهللا ٠ىفٟ ؽشف أْ 

ْسََلَم ِدينًا) هللا ضؼحٌٝ ٠مٛي: ذأقىحِٗ ٚقالٌٗ  ( َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ

ٚقشجِٗ "أٔح سظ١ص , سظ١ص ٌىُ ٘زج جٌذ٠ٓ " ِٓ جٌزٞ ٠مٛي 

٘زج ؟ هللا ؾً فٟ ػالٖ ,هللا ػض ٚؾً ٠خرشٔح أْ ٘زج جٌذ٠ٓ ال 

اِت أَُ  } ٠شٚق ٌٍّٕحفم١ٓ , لحي ضؼحٌٝ َ٘ َٖ َُ اىشَّ َِ يَحَّبِعُ٘ يُِسيدُ اىَِّري َٗ
ب{ ًَ ْيًل َعِظي ٍَ ييُ٘ا  َِ ٟ ٚذ١ٓ أقذ عأٔمً ٌه غشف ِّح دجس ذ١ٕجَ

 جٌٕصحسٜ ػٕذِح ٔحلؾطُُٗ ,,

أض١ص ٌٗ ذّػحي "جٌزذحخ" فطىٍّٕح فمحي : ً٘ ٠ّىٓ أْ أعأي أٞ 

عإجي ؟ لٍص ٌٗ: جعأي أٞ عإجي, لحي: ٌٚٓ ضغعد ؟ لٍص : ٌٓ 

َو اْىِنحَبِة إَِلَّ } أغعد , ألْ هللا ػض ٚؾً ٠مٛي ْٕ ََل جَُجبِدىُ٘ا أَ َٗ
} ُِ َي أَْحَس ِٕ  بِبىَّحِي 

 ٝ, ذً ذحٌطٟ ٟ٘ "أقغٓ" !!١ٌغص جٌكغٕ

َِ } لحي هللا ػض ٚؾً أَْحَس َٗ ثٍَو إَِلَّ ِجئَْْبَك بِبْىَحّقِ  ََ ََل يَؤْجََُّ٘ل بِ َٗ
 جَْفِسيًسا{

فمحي ٌٟ: و١ف ضش٠ذ أْ ضمٕؼٕٟ ذذ٠ٓ ٠ظٍُ جٌّشأز ٚال ٠غحٚٞ ذ١ٓ 

 جٌٕحط ٚال ٠ٛؾذ ػذي ؟

 ,لٍص ٌٗ أٚالً أٔح ال أقحٚي ئلٕحػه , أٔح ٚئ٠حن ٔطٍد جٌٙذٜ 

ٌْ } ِٓ أ٠ٓ أض١ُص ذٙزج جٌىالَ ؟ ٘زج جٌمشآْ , لحي ضؼحٌٝ ْٗ إِيَّبُم إَِّّب أَ َٗ
ََل  َٗ َْب  ٍْ ب أَْجَس ََّ َُ َع ٍِ قُو َلَّ جُْسؤَىُ٘ بِي ٍُّ ْٗ فِي َظَلٍه  ُٕدًٙ أَ  ٰٚ ىَعَيَ

يُُ٘{ ََ ب جَْع ََّ  ُّْسؤَُه َع



لُ  )قال تعالى ْحَمِن َولَدٌ فَأَنَا أَوَّ  (اْلعَابِِدينَ  قُْل إِْن َكاَن ِللرَّ

لحي ئْ وحْ ٌٍشقّٓ ٌٚذ فأٔح عأػرذٖ , ال.. ذً عأوْٛ أٚي 

 ..جٌؼحذذ٠ٓ ,جٌٍُٙ ػٍّٕح جٌكك ٠ح سخ جٌؼح١ٌّٓ

ٚ ج٘ذٔح ٌّح جخطٍُف ف١ٗ ِٓ جٌكك ذارٔه ئٔه ضٙذٞ ِٓ ضؾحء ئٌٝ 

 صشجغ ِغطم١ُ .

 لحي ١ٌظ ػٕىُ ِغحٚجز ذ١ٓ جٌشؾً ٚجٌّشأز ..

 ؼٍّح١ْٔٛ ج١ٌَٛ ؟أ١ٌظ ٘زج أقرطٟ ِح ٠طرً ػ١ٍٗ جٌ

 ذؼط جٌٕحط ٠مٛي ال ٚهللا ذً ػٕذٔح فٟ جٌذ٠ٓ ِغحٚجز .

 أٔح ألٛي ال.. ١ٌظ ػٕذٔح فٟ جٌذ٠ٓ ِغحٚجز ذ١ٓ جٌشؾً ٚجٌّشأز !

ًَ  هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ ٠مٛي فٟ عٛسز جٌٕغحء ح فَعَّ َِ ج  ْٛ َّٕ َّ َ اَل ضَط َٚ  "

َؾحِي َِٔص  ٰٝ ذَْؼٍط ۚ ٌٍِّّشِ ُْ َػٍَ ِٗ ذَْؼَعُى ُ ذِ ٌٍَِِّٕغحِء جَّللَّ َٚ ح جْوطََغرُٛج ۖ  َّّ ِِّ ١ٌد 

" ۚ َٓ ح جْوطََغْر َّّ ِِّ  َِٔص١ٌد 

ٌٛ وحٔٛج ِطغح٠ٚٓ ٌٛؾذٔح أِٛس وػ١شز فٟ جإلعالَ ال ضطٕحعد ِغ 

 ٚظ١فس أقذ جٌؿٕغ١ٓ ,

 فمٍص ٌٗ: ً٘ جٌّغحٚجز ػذي أَ ظٍُ؟

  لحي:غرؼح جٌّغحٚجز ػذي ذً ػ١ٓ جٌؼذي.

  لٍص ٌٗ ِّطحص

ُُٙ فٟ ٔفظ جٌٕمطس ٚأقذد ٌُٙ  ئرج أض١ُص ٌه ذأػّٝ ٚ ذص١ش ٚأٚلفطُ

ٔفظ جٌّغحفس ٚٔفظ ٔمطس جالٔطالق ٚ ٔمطس جٌٛصٛي ٚؾحتضز 

 ٚجقذز "ٔفظ جٌكىُ" ٚألٛي ١٘ح ضغحذمٛج !

 ٌمذ ػذٌص ج٢ْ ذحٌّغحٚجز ذ١ُٕٙ .

  لحي:ال ..٘زج ظٍُ

 لٍص: ٌىٕه لٍَص أْ جٌّغحٚجز ػذي !



أٔح لذ ػذٌص , ؾؼٍص ٌإلغ١ٕٓ ٔفظ جٌّغحفس ٚٔمطس جالٔطالق 

 ٚٔمطس جٌٛصٛي .

 لحي:ال ..٘زج ػ١ٓ جٌظٍُ .

لٍص:قغٕح, ٔأضٟ ٌه ذطحٌد فٟ جٌّشقٍس جإلذطذجت١س ٚغحٌد فٟ 

جٌؿحِؼس ٚٔؿٍغُٙ فٟ لحػس ؾحِؼ١س ٚٔخطرشُ٘ جخطرحس ؾحِؼٟ 

ٚجقذ , ٔفظ جألعثٍس ٚٔفظ جٌّشجلر١ٓ ٚٔفظ جٌمحػس ٚٔفظ 

 صكك١ٓ ٔغحٚٞ ذ١ُٕٙ فٟ وً ؽٟ .جٌّ

  لحي:٘زج ظٍُ

 ج٢ْ جٌّغحٚجز ظٍُ أَ ػذي؟ -عركحْ هللا ٌُ ٔؼذ ٔفّٙىُ -

 لحي : ال .. ٘زج ظٍُ .

  و١ف ضمٛي ظٍُ؟ أٔح لذ قممص جٌّغحٚجز ذ١ُٕٙ فٟ وً ؽٟ,

 لحي: ألّٔٙح غ١ش ِطىحفث١ٓ فٟ جٌمذسجش ,

 لٍص: ًٚ٘ جٌشؾً ٚجٌّشأز ِطىحفث١ٓ فٟ جٌمذسجش؟

  اللحي:

 عحػس فٟ ج١ٌَٛ .12لٍص: ٕ٘حن ػحًِ ٚػحٍِس ٠ؼّالْ 

 ِٓ ألٜٛ؟

 جٌشؾً غرؼح .

 قطٝ ٌٛ وحٔح ٔفظ جٌطٛي جٌشؾً ٠رمٝ ألٜٛ .

قغٕح , ِٓ جٌزٞ ٠ؼطش٠ٗ دٚسز ؽٙش٠س ٚ ضغ١ش فٟ جٌٙشِٛٔحش 

 ٚجٌعغػ ٠ٚعطشخ ف١ٙح جٌٛظغ جٌٕفغٟ ٚجٌصكٟ ٚجٌؿغذٞ؟

  جٌّشأز غرؼح .

  ٟ٘ ظؼ١فس ٚضعؼف أوػش

ٞ ٠كًّ ُِٕٙ ؟ جٌّشأز أٚي غالظ ؽٙٛس ٚآخش غالظ ِٓ جٌز



  ؽٙٛس ِٛش عّح٘ح هللا ٕٚ٘حً ظؼفح فصحسش ضعؼف أوػش.

جٌشؾً لٛٞ ال ٠طغ١ش , ال ٠أض١ٗ ؽٟ ٠عؼفٗ ال ٠كًّ ٚال ؽٟ ِٓ 

٘زج جٌمر١ً ؟ِٓ جٌزٞ ٠أضٟ ِّٕٙح ٌٍؼًّ ٚلٍرٗ ِغ جٚالدٖ فٟ 

 جٌر١ص؟ جٌّشأز ..

  جٔظش ػظّس ٘زج جٌذ٠ٓ !

  ه فٟ جٌر١ص, أٔص وٟٛٔ فٟ جٌر١ص,ِحدجَ لٍر

  هللا أورش!

  ِٓ جٌزٞ ٠أض١ٗ ٔفحط ٚ ..ٚ..ٚ..؟ جٌّشأز

 لٍص:٘زج ػذي أٚ ظٍُ؟

ً٘ ِٓ جٌؼذي أْ ضؼط١ُٙ ٔفظ جٌشجضد ٚٔفظ عحػحش جٌؼًّ 

 ٚأٔص ضمش أُٔٙ غ١ش ِطىحفث١ٓ ؟

 ضّحِح ِػً جألػّٝ ٚجٌرص١ش

لٍص : أٔطُ ِٓ ظٍّطّٛ٘ح غُ صٛسضّٛ٘ح فٟ جإلػالَ أٔٙح ِظٍِٛس 

.. 

ِػً جٌطفً جٌزٞ ػٕذِح ؾحء أذٖٛ ٠ٕمزٖ, جإلػالَ صٛسجألخ ٚ٘ٛ 

٠ّغه ذحالذٓ ٚ جالذٓ ٠رىٟ ٚلحي جٔظشٚج ئٌٟ ظٍُ جٌّغ١ٍّٓ 

 ,ٚضؼحٍُِٙ ِغ جٌطفٌٛس جٌرش٠ثس ,

 قغٕح أظٙشٚج جٌّؾٙذ وحًِ ..

 ٘زٖ ٌؼرس جإلػالَ,,

ج ضخشؼ جٌّشأز جٌشج٘رس ِٓ جٌى١ٕغس ِطغط١س ِٓ سأعٙح ألؾً ٘ز

ٚهللا ٌٛ ِؾص جٌشج٘رحش ج١ٌَٛ فٟ أعٛجلٕح العطكمش  -ٌشؾ١ٍٙح 

 -وػ١ش ِٓ ذٕحضٕح قؿحذُٙ أِحَ قؿحخ جٌشج٘رحش 

 ضخشؼ ِٓ جٌى١ٕغس ذىحًِ قؿحذٙح ٚ ذىً ق١حء ضّؾٟ .



 و١ف ٠ؼشظٙح جإلػالَ؟؟

 ؟-ٍىُ هللاأؾ -ً٘ ع١مٛي ِؼمذْٚ و١ف ٠ٍرغٛٔٙح صذحٌس 

 أَ ِحرج ع١مٌْٛٛ؟

ع١مٌْٛٛ ٘زٖ جِشأز ػظ١ّس ظكص ذٕفغٙح ِٓ أؾً د٠ٕٙح ٚ 

  خذِطٗ

 قغٕح ٚػٕذِح ضفؼً جٌّغٍّس ٔفظ جٌفؼً ؟

 ٠صٌْٛٛ و١ف ذحهلل ٘زٖ ضؼ١ؼ ق١حضٙح, ٘زٖ ِؼمذز,

  أسأ٠ص ٌؼرس جإلػالَ؟

 جٌفؼً ٚجقذ ..

ػٕذِح ٠ؿؼً ج١ٌٙٛدٞ ٌٗ ٌك١س, ً٘ عرك ٚعّؼٕح فٟ جإلػالَ 

 مٌْٛٛ ٘زج ٠ٙٛدٞ ِشذٟ ٌك١طٗ ٘زج ئس٘حذٟ ؟!٠

  قغٕح, جٌّغٍُ سذٝ ٌك١س "ٔفظ جٌفؼً"

 فمحي ػٕٗ جإلػالَ ٘زج جٌىالَ !

  عإٌٟٔ عإجي لحي: ٌىٓ ٕ٘حن ظٍُ صك١ف ٚجظف ال ٠ُرشس,

 لحي:و١ف ٌٍزوش ِػً قع جألٔػ١١ٓ؟

لٍص ٌٓ جدخً ِؼه فٟ ضفحص١ً جإلسظ ألْ ٕ٘حن قحٌس ِٓ 

شأز أوػش ِٓ جٌشؾً ٚفٟ قحٌس ِٓ قحالش قحالش جإلسظ ضأخز جٌّ

 جإلسظ ٔفظ جٌمغّس ٚجٌكحٌس جٌؼحِس ٌٍزوش ِػً قع جألٔػ١١ٓ .

 لٍص ٌٗ ٘زج ػذي أَ ظٍُ؟ لحي ظٍُ.

لٍص ٌٗ ٌٛ وحْ جإلسظ ضغؼ١ٓ أٌف وُ ٠أخز جٌشؾً؟ ع١أخز عط١ٓ 

 أٌف ٚجٌّشأز غالغ١ٓ أٌف

ٚجقذج  جٌػالغ١ٓ جٌطٟ ٌٍّشأز ٌُ ٠طحٌرٙح جإلعالَ أْ ضصشف س٠حال

 ػٍٝ أقذ غ١ش٘ح !



ٌُ ٠طحٌرٙح جإلعالَ ئرج أسجدش أْ ضطضٚؼ ضذفغ ِٙش ِٓ جٌػالغ١ٓ, 

ٓ عىٓ ٌضٚؾٙح , ٌُٚ ٠طحٌرٙح  ِّ ٌُٚ ٠طحٌرٙح جإلعالَ أْ ضإ

جإلعالَ أْ ضصشف ػٍٝ أٚالد٘ح أذذج ,ٌىٓ جٌغط١ٓ جٌطٟ ػٕذ 

جٌشؾً ع١ذفغ ِٕٙح ِٙش جِشأز ٚع١إِٓ عىٓ جِشأز ٚع١صشف 

١صشف ػٍٝ أٚالد٘ح ٠ىغُٛ٘ ٠ٚؼٍُّٙ , ِح ػٍٝ جِشأز , ٚع

 أػظُ ٘زج جٌذ٠ٓ !

 

لاير ٚأٔح ِؼٟ  200ٌٛ أخشؼ أٔح ٚئ٠حن ئٌٝ سقٍس , أٔص ِؼه 

  لاير , 1000

ٌىٓ جٌطزجوش ػ١ٍه ٚ جٌغىٓ ػ١ٍه ٚجٌّصشٚف ػ١ٍه ٚجألوً 

 ػ١ٍه ,, ٘ىزج جٌشؾً ٚجٌّشأز .

 (َخْلِفهِ  ِمنْ  ِه َوَلَ بَْيِن يَدَيْ  ِمنْ  )ََل يَأْتِيِه اْلبَاِطلُ  د٠ٓ ػظ١ُ

لٍص ٌٗ ضؼحي ٚ جٔظش فٟ خش٠طس جٌؼحٌُ أضكذجن ضأض١ٕٟ ذّإعغس 

قى١ِٛس أٚ أ١ٍ٘س ضمذّس ٚظغ جٌّشأز فٟ جٌذٚسز جٌؾٙش٠س ٚضمٛي 

ٌٙح خزٞ ئؾحصز أعرٛع فٟ وً ؽٙش فمػ ضمذ٠شج ٌٛظؼٙح جٌٕفغٟ 

 ٚجٌصكٟ ٚضغ١ش جٌٙشِٛٔحش .

عالَ ٚ جٌزٞ ضشوٗ قغٕح ,ػّٛد جٌذ٠ٓ "جٌصالز" غحٟٔ أسوحْ جإل

وفش, جإلعالَ لحي ضمذ٠شج ٌٛظؼه جٌٕفغٟ ٚٚظؼه جٌؿغذٞ ال 

ضص١ٍٓ ٚال ضؼ١ذ٠ٓ جٌصالز ِغ أْ جٌصالز ال ضغطغشق دلحتك ! 

 ٌٚىٓ جإلعالَ ٠مٛي ال.. عٕمذس ٚظؼٙح.

 ِح أػظُ هللا عركحٔٗ ؾً فٟ ػالٖ ,

 

  وُ أسوحْ جإلعالَ ؟ خّغس



ؽ ,صالز , وٍٙح غالغس ِٕٙح ضططٍد ِؿٙٛد ؾغذٞ ص١حَ, ق

 ضغمػ ػٓ جٌّشأز ٚلص دٚسضٙح ضمذ٠شج ٌٛظؼٙح !

 لحي: قغٕح , جٌّكشَ ؟ ٌّحرج جٌّشأز ال ضخشؼ ئال ِغ ِكشَ ؟

 لٍص ٌٗ : أسأ٠ص جٌٍّٛن و١ف ٠خشؾْٛ ِٓ ذ١ٛضُٙ ؟

 ً٘ ٠خشؼ ٌٛقذٖ؟

عألٛي آخش عإجي فٟ ِمحِٕح ٘زج ,لع١ٗ ِّٙٗ ػٕذُ٘, لحي : 

 ٌّحرج ضمٛي ئْ ػ١غٝ ػ١ٍٗ جٌغالَ ١ٌظ جذٓ هللا ؟

 "ضؼحٌٝ هللا ػٍٛج ور١شج"

 فمٍُص :ٌّحرج أٔطُ ضمٌْٛٛ ئٔٗ جذٓ هللا ؟ ألؾً أْ أسد ػ١ٍه.

ٌذ ِٓ أَ ِٓ غ١ش أخ . ُٚ  فمحي: ألٔٗ 

وحٍِٗ ذحعُ أِٗ لٍص: عركحْ هللا قطٝ ػٕذٔح فٟ جٌمشآْ عٛسز 

 ٚٔإِٓ ذٙزج, ٌىٓ ً٘ ٘زج جٌغرد ٠ؿؼً هللا ؾً فٟ ػالٖ أذٖٛ ؟!

 لحي : ٔؼُ ٘زٖ ٚجظكس .

ِ »  لٍص : ِّطحص, لحي هللا ؾً فٟ ػالٖ ْٕذَ جَّللَّ ًَ ِػ١َغٝ ِػ ػَ َِ  َّْ ئ

 ُْ ْٓ ف١ََُىٛ َُّ لَحَي ٌَُٗ ُو ْٓ ضَُشجٍخ غُ ِِ ََ َخٍَمَُٗ  ًِ آدَ ػَ َّ  «َو

 ِٓ أصؼد ؟

 لٍص ٌٗ : قغٕح , لً ٌٟ ِٓ ُ٘ أخ ٚأَ آدَ ؟

 ٚهللا ؾٍظ , لحي صك١ف .

لحي: أٔح ٌُ أفىش فٟ ٘زج , لحي ٌىٓ ػ١غٝ ٠ك١ٟ جٌّٛضٝ ذارْ هللا 

, لٍص : ٚ٘زج ػٕذٔح فٟ جٌمشآْ , ٌىٓ ً٘ ٘زج ٠ذػٛوُ ٌطؼطرشٖٚ 

ئٌٗ ؟ لحي: ٔؼُ , لحي: أ١ٌغص ٘زٖ ِٓ صفحش جأل١ٌ٘ٛٗ ؟ لٍص ٌٗ : 

ضؼحٌٝ هللا ػٍٛج  -غالَ ً٘ ٘ٛ جذٓ هللا أٚ ئٌٗ ِٚٛعٝ ػ١ٍٗ جٌ

لحي: ال , لٍص ٌٗ: ئرْ عألٛي ٌه ؽٟ ػٕذٔح فٟ جٌمشآْ  -ور١شج



ٚػٕذوُ فٟ جإلٔؿ١ً ٚػٕذ ج١ٌٙٛد فٟ جٌطٛسجز , أْ ٕ٘حن ِٓ فؼً 

أصؼد ِّح فؼً ػ١غٝ ػ١ٍٗ جٌغالَ , ِح فؼٍٗ ػ١غٝ ػ١ٍٗ 

جٌشٚـ فطخشؼ  جٌغالَ ٘ٛ جٌطحٌٟ : سؾً لحتُ ذشٚقٗ غُ ٠أِش هللا

غُ ٠غمػ ٠ّٚٛش غُ ٠أِش هللا ػض ٚؾً ٘زٖ جٌشٚـ ذارْ هللا ػٍٝ 

٠ذ ػ١غٝ ػ١ٍٗ جٌغالَ ف١ؼ١ذ٘ح , ٠ؼٕٟ سٚـ وحٔص أصال ِٛؾٛدٖ 

 ؟

أِح ِٛعٝ ػ١ٍٗ جٌغالَ فمذ فؼً أصؼد ِٓ ٘زج , ِٛعٝ ػ١ٍٗ 

ٌُ  -جٌغالَ ؾحء ػٕذ خؾرٗ "ػصٝ" "ٔرحش" غُ لٍرٙح ئٌٝ ق١ٛجْ 

ظؼص ف١ٙح سٚـ ٚضكشوص . -٠ىٓ ف١ٙح سٚـ أصالً  ُٚ 

ِح جألصؼد ؟سٚـ ِٛؾٛدٖ أصال ٚخشؾص غُ ػحدش ذارْ هللا أَ 

 ِؿ١ة سٚـ ٌُ ضىٓ ِٛؾٛدٖ أصالً ؟

ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ ذأذٟ ٚأِٟ -لحي: ِٓ أفعً ػ١غٝ أَ دمحم 

 ِٓ أقغٓ ؟ -سٚقٟ 

 لٍص ٌٗ : أٔص لً ٌٟ ِٓ أقغٓ ػٕذن ؟

أقغٓ  -ػ١ٍٗ جٌغالَ- لحي : ١ٌظ ػٕذٞ ذً ػٕذوُ أٔطُ أْ ػ١غٝ

لٍص ٌٗ :و١ف؟ لحي : فٟ جٌمشآْ  -ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ-ِٓ دمحم 

ذأذٟ ٚأِٟ  -عص ػؾشز ِشٖ ٚدمحم  -ػ١ٍٗ جٌغالَ -ِزوٛس ػ١غٝ 

رُوش أسذغ ِشجش , لحي :قطٝ فٟ  -٘ٛ ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ 

ٚأٔطُ  -ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ -جٌمشآْ ػ١غٝ أقغٓ ِٓ دمحم 

 ش جٌرش٠ٗ .ضمٌْٛٛ ئٔٗ خ١

لٍص ٌٗ : ٠ؼٕٟ ألٔٗ رُوش أوػش ٠ىْٛ أفعً ؟ لحي: ٔؼُ. لٍص : 

ئرْ جٌؾ١طحْ أقغٓ ُِٕٙ وٍُٙ , جٌؾ١طحْ ِزوٛس فٟ وً صفكس 

فٟ جٌمشآْ, ٚفشػْٛ ِزوٛس وٍّح رُوش ِٛعٝ ػ١ٍٗ جٌغالَ ٠ُزوش 



 فشػْٛ !

اَل  ٚهللا ٠ح ؾّحػٗ عىص ,أػٛر ذحهلل ِٓ جٌؾ١طحْ جٌشؾ١ُ َٚ (

َٓ ضَْفِغ١شج (٠َأْضََُٛٔه ذِ  أَْقَغ َٚ ٌَْكِكّ  ًٍ ئِالَّ ِؾثَْٕحَن ذِح ػَ َّ 

 ًُ ٠ْ َٛ ٌْ ُُ ج ٌَُى َٚ ٌك  ِ٘ َٛ َصج ُ٘ غُُٗ فَاِرَج  َِ ًِ ف١ََْذ ٌْرَحِغ ٌَْكِكّ َػٍَٝ ج ًْ َْٔمِزُف ذِح )ذَ

) َْ ح ضَِصفُٛ َّّ ِِ 

ُ٘ٛلًح( َْ َص ٌْرَحِغً َوح َّْ ج ٌْرَحِغً ِئ ََ٘ك ج َص َٚ ٌَْكّك  ًْ َؾحَء ج لُ َٚ ٘زج ٘ٛ  )

ٕىُ أقرطٟ جٌفعالء , وطحخ لذ أقىّص آ٠حضٗ , غُ فصٍص ِٓ د٠

ٌذْ قى١ُ خر١ش , ٚلذ ذٍغٕح هللا ؾً فٟ ػالٖ أْ ٌٙإالء جٌمَٛ 

أضرحػح ٚأرٔحذحً فٟ وً ِىحْ, أذؾشوُ أْ ٘زج جٌشؾً لذ ِٓ هللا 

ػ١ٍٗ عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ ٚفطف ػٍٝ لٍرٗ ِغ ِح وحْ ػ١ٍٗ ِٓ جٌؼذجء 

ػٕذِح ٔؾح٘ذ جألفالَ فؿأٖ ٠أضْٛ  ٌٍذ٠ٓ, ٠مٛي ٕٔظش ئٌٝ جإلػالَ

ذفحصً ئػالٟٔ "جإلعالَ ظٍُ جٌّشأز ٚ..ٚ.." غُ جٌفحصً 

جإلػالٟٔ ج٢خش "جإلعالَ د٠ٓ جإلس٘حخ ,جإلعالَ د٠ٓ جٌمطً 

"..ٚ..ٚ 

عأٌطٗ عإجي لٍص: أٌؼحخ "أغفحٌٕح" أٌؼحخ جألغفحي جٌطٟ فٟ ذ١ٛضٕح 

أدٚجش ِح ٟ٘ جٌرشجِؽ جٌطٟ ف١ٙح ؟ ً٘ صذجلٗ ِٚكرٗ أَ لطً ٚ

 جٌمطً ِٓ أعٍكس ٚضفؿ١شجش ٚ..ٚ.. ؟

 ِٓ صٕغ ٘زٖ جألٌؼحخ ؟ ً٘ ٘زٖ ِٓ جٌّغ١ٍّٓ؟

ٌٛ صٕؼٙح جٌّغٍّْٛ ٚهللا أٔه عطشٜ جٌؿشجتذ فٟ وً ٠َٛ ضمٛي 

جٔظشٚج ئٌٝ ٘إالء جإلس٘حذ١١ٓ و١ف ٠ؼٍّّْٛ جإلس٘حخ , و١ف 

٠غشعْٛ جإلس٘حخ ٚ جٌمطً فٟ جألغفحي! وّح لحي فشػْٛ لحضٍٗ 

َوأَْنَت ِمْن  َوفَعَْلت فَْعلَتك الَّتِي فَعَْلت) ٌّٛعٝ ػ١ٍٗ جٌغالَهللا , لحي 

 )اْلَكافِِرينَ 



١ٌظ ٕ٘حن د٠ٓ أػظُ ِٓ د٠ٓ جإلعالَ فٟ لّغ جٌمطٍٗ, فٟ لّغ 

 جٌّؿش١ِٓ .

ذً ١ٌظ ٕ٘حن د٠ٓ ٠مطً جٌمحضً , ١ٌظ ٕ٘حن د٠ٓ ٠مطغ ٠ذ جٌغحسق 

ئال جإلعالَ, ١ٌظ ٕ٘حن أٞ د٠ٓ ٠كحسخ أٞ غشف ِٓ أغشجف 

جٌمطً ٚجٌرغٟ ٚ جٌرحغً غ١ش جإلعالَ , ٌٚىٓ ِٓ ُ٘ جٌّٕحفمْٛ ؟ 

 ِٓ ُ٘ أرٔحذُٙ جٌز٠ٓ ٔمشأ ألوػشُ٘ جٌصكف ؟ و١ف أػشفُٙ ؟

ٔمشأ جٌصكف ضطغ١ش ػٕذٔح ٔكٓ ػٕذٔح ِؾىٍٗ ِغ جٌمشآْ , ػٕذِح 

 ل١ُ ِٚرحدب .

٠صرف جٌشؾً ِإِٕحً ٠ّٚغٟ وحفشجً ٠ّٚغٟ ِإِٕحً ٠ٚصرف  )...

 ( وحفشجً ٠ر١غ د٠ٕٗ ذؼشض ِٓ جٌذ١ٔح

٘زج جٌمشآْ أخرشٔح أال ٔصذق جٌّٕحفم١ٓ , ئُٔٙ ٠ذعْٛ جٌؼغً فٟ 

جٌغُ , ٠ؼط١ه لطشز ػغً جعّٙح "قغد جٌعٛجذػ جٌؾشػ١س" 

ٌعٛجذػ جٌؾشػ١س" ٘زٖ ٟ٘ ٔمطٗ ضغحفش ذذْٚ ِكشَ "قغد ج

 ػغً ٠ذعٛٔٙح فٟ جٌغُ ٚجٌٕحط ٠صذلْٛ !

إذَا َجاَءَك  ) أقرطٟ ٚأخٛجٟٔ جٌفعالء ٠مٛي سذٟ ؾً فٟ ػالٖ
دخٍٛج ػٍٝ جٌٕرٟ ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ ٚؾٍغٛج  اْلُمنَافِقُوَن..(

, ذّحرج سد هللا ػض  ( ..قَالُوا نَْشَهدُ إِنََّك لََرُسوُل اَللَِّ  ) ػٕذٖ ٚ

ُ يَْعلَُم إِنهَك لََرُسولُهُ () ٚؾً ػ١ٍُٙ ؟  َواَّلله

ُ يَْشَهدُ ِإنه اْلُمنَافِِقيَن لََكاِذبُونَ  ٌُ ضٕطٟٙ ج٠٢س لحي  ()َواَّلله

 قغٕح ئُٔٙ لحٌٛج ئٔه سعٛي هللا ,أ٠ٓ جٌىزخ فٟ ٘زج ؟!

 ألشأ جٌغٛسز ضؼشف ..

١ٌَٛ ٌرظ ػٍٝ وػ١ش ِٓ جٌٕحط و١ف ج )اتهَخذُوا أَْيَمانَُهْم ُجنهةً (

أػشف أْ ٘زج جٌىحضد ِٕحفك ٠ش٠ذ خٍخٍس جٌذ٠ٓ ٚصػضػس جإلعالَ 



 أٚال؟

غش٠مٗ عٍٙٗ أخرشٔح ئ٠ح٘ح هللا ضؼحٌٝ فٟ جٌمشآْ ٠ٛظف ٌه هللا ػض 

ٚؾً أال ٠غشن ِح ٠مٛي ٘زج جٌّٕحفك ِٓ صخشف جٌمٛي غشٚسج , 

١ًٌ أٞ ٠ضخشف ٌه جٌّمحي "قغد ظٛجذػ ؽشػ١ٗ" ٠ٚأض١ه ذذ

ح ٚجقذ ِٓ جٌغٍف أٔٗ فؼً ٠ٚطشن جٌمشآْ ٚ جٌغٕٗ لحي ضؼحٌٝ َِّ َ } فَأ

جْذطِغَحَء  َٚ ٌِْفطَِْٕس  ُْٕٗ جْذطِغَحَء ج ِِ ح ضََؾحذََٗ  َِ  َْ َّرِؼُٛ ُْ َص٠ٌْغ ف١ََط ِٙ َٓ فٟ لٍُُٛذِ جٌَِّز٠

جِعُخْٛ فٟ جٌؼٍُ{ جٌشَّ َٚ  ُ ٠ٍَُٗ ئِالَّ جَّللَّ ِٚ
ْ ُُ ضَأ ح ٠َْؼٍَ َِ َٚ  ِٗ ٍِ ٠ ِٚ

ْ  ضَأ

ْٓ ذَْؼٍط(  ضؼحٌٝلحي هللا ِِ  ُْ ُٙ َٕحفِمَحُش ذَْؼُع ُّ ٌْ ج َٚ  َْ َٕحفِمُٛ ُّ ٌْ و١ف  ﴿ج

َْٕىش(أػشفُٙ ٠ح سخ؟ لحي ُّ ٌْ َْ ذِح ُشٚ ُِ ْ  )٠َأ

 ضمشأ جٌّمحي ٚفٟ ٔٙح٠طٗ ضؿذ فٟ دجخٍه

 ئقغحط أٔٗ ٠ٛؾذ ِرذأ ِٓ ِرحدب جٌذ٠ٓ ٠ؿد أْ ٠َُضقَضـ !

ِغأٌس جٌّكشَ , جخطالغ ١ٌظ ف١ٗ ِؾىٍٗ , دٚس ضكف١ع لشآْ 

٠ؿد أْ ضُغٍك , ١٘ثس جألِش ذحٌّؼشٚف ٚجٌٕٟٙ ػٓ جٌّٕىش, أٞ 

 أِش ٌٍذ٠ٓ !

 وّح ؾحء فٟ جٌمشآْ , لحي هللا ػض ٚؾً ػٓ لَٛ ٌٛغ

ْٓ لَش٠َطُِىُ( ِِ ِٗ ئال أْ لحٌٛج أخِشُؾٛج آَي ٌٍُٛغ  ِِ َْ ؾٛجَخ لٛ  )ٚ ِح وح

 ئػالَ!

 ٌّحرج ؟

ُُٙ أُٔحٌط ٠َطَطُٙشْٚ  ( )ئٔ

 ؾش٠ّس! ٠ططٙشْٚ !

 ٠ؿد أْ ٠خشؾٛج !!

بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلُمْنَكِر  ِمنْ  اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَْعُضُهمْ ) فطمشأ
 (َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروفِ 



أخرشن هللا ضؼحٌٝ فٟ جٌمشآْ ِحرج ٠كذظ ٌٍّٕحفك ئرج لٍص ٌٗ "لحي 

 هللا ٚلحي سعٌٛٗ" !

ًَ  ضطىغش ِؿحد٠فٗ, لحي هللا ػض ٚؾً فٟ عٛسز جٌٕغحء ئِرَج ل١ِ َٚ (

 َْ َٓ ٠َُصذُّٚ َٕحفِِم١ ُّ ٌْ ُعِٛي َسأ٠ََْص ج ئٌَِٝ جٌشَّ َٚ  ُ ح أََٔضَي جَّللَّ َِ ج ئٌَِٝ  ْٛ ُْ ضَؼَحٌَ ُٙ ٌَ

 َػَٕه ُصذُٚدًج(

فَاْسأَلُوُهنه ِمْن َوَراِء  َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا)لحي هللا ضؼحٌٝ
ً٘ ضؼشف وُ ضأخز جٌمع١س ؟! ٘زٖ ج٠٢س ِؼٕح٘ح أػط١ٕٟ  ِحَجاٍب(

 ٠ح فالٔٗ خز ٠ح فالْ , وُ غح١ٔس ؟

 "ِطحع" أػطٕٟ خز!

عركحْ هللا  ٍب(فَاْسأَلُوُهنه ِمْن َوَراِء ِحَجا َوإِذَا َسأَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا)

! 

ٓ( ذً ٠مٛي هللا ػض ٚؾً ِٙ ٍِ َٓ ذِأسُؾ  )ٚالَ ٠َعِشذ

ضخ١ً جِشأز ج٢ْ ٌرغص ضمش٠رحً خّغ١ٓ ػرحءز ٌٚرغص عرؼ١ٓ ِٓ 

جٌؿٛجسخ ٚضغؼ١ٓ لفحص ٚخّغس ٚغالغْٛ غطحء فّشش ِٓ قٌٛه 

ٌُ ضشِٕٙح ؽة , ٌىٓ ضغّغ صٛش "غك غك" خطٖٛ , لحي هللا 

 ضؼحٌٝ ػٓ ٘زٖ جٌّشأز

ٓ()ٚالَ ٠َعشِ  ِٙ ٍِ َٓ ذِأسُؾ َُ( ٌّحرج ؟ ذ  )١ٌُؼٍَ

)ِح  قطٝ ال ٠ؼٍُ جٌشؾحي , ٠ؼٍّْٛ ِحرج ؟ ١ٌُؼٍُ ِحرج ؟

) َٓ قطٝ ال ٔفىش أٔٗ ِحدجَ ٕ٘حن صٛش خٍخحي ٚوؼد ِؼٕٝ  ٠ُخِف١

 رٌه أٔٙح ِطض٠ٕس ِٓ جٌذجخً ,,

 القظص ؟!

ِ َجِميعًا أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن  ِزينَتِِهنَّ  ِمن ِليُْعلََم َما يُْخِفينَ ) ۚ  َوتُوبُوا إِلَى اَّلله

 (لَعَلهُكْم تُْفِلُحونَ 



د٠ٓ ٠كشَ ػٍٝ جٌّشأز ضُخشؼ صٛش سؾٍٙح ٟٚ٘ ضّؾٟ , ضّحِح 

فطمٛي ٌٗ : ٠ح أخٟ ال  -ٚجٌؼ١حر ذحهلل  -ِػً ٚجقذ ٠عشخ أذٖٛ 

٠ؿٛص, ف١مٛي : ً٘ ٕ٘حن آ٠س ِٓ جٌمشآْ ضمٛي ال ضعشخ ؟ ضمٛي 

ف١مٛي :  (تَقُل لَُّهَما أُفٍّ  فََل ) ح أخٟ فٟ جٌمشآْ لحي هللا ضؼحٌٌٝٗ : ٠

 هللا لحي أف أٔح ٌُ ألً أف أٔح ظشذطُٗ !

ػٕذِح ٔمٛي ٌٛجقذ ال ضأخز ِٕٟ ٚال لاير ٠ٚأضٟ ٠أخز ١ٍِْٛ ٠مٛي 

 : أٔص لٍص فمػ لاير !

ۚ   فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ فَأََطاُعوهُ ) ٠ح ؾّحػس ظكه ػٍٝ جٌٕحط لحي

 (ُهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقينَ إِنه 

)خ١ش  ذً ٠مٛي جٌٕرٟ ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ فٟ جٌكذ٠ع جٌصك١ف

ٌُ ٠مً " ألٍٙح  ( ... ؟ ٚؽش٘ح , )أٌٚٙحأ٠ٓ ؟ (..صفٛف جٌشؾحي

ٌّحرج ؟ ٌّحرج ٠ح سعٛي هللا سٚقٟ  )..ٚؽش٘ح آخش٘ح( خ١شجً" لحي :

 ٌه فذجء ؟ ً٘ ألؾً أْ جٌصف جألٚي أضٝ لرً ؟! ال..

أوًّ جٌكذ٠ع ٌطؼٍُ أْ جٌمع١س ١ٌغص ذفعً جٌطرى١ش ئٌٝ جٌصالز 

 )ٚخ١ش صفٛف جٌٕغحء آخش٘ح ٚؽش٘ح أٌٚٙح( لحي :

 ٌّحرج ؟

ِح أػظُ ٘زج جٌذ٠ٓ , ال ٠ؼط١ه جٌىرش٠ص ٚؾٕره جٌرٕض٠ٓ ٠ٚمٛي 

ىٍٗ ٌذ٠ٕح دفحع ِذٟٔ , فٟ قحي ٔؾٛخ قش٠ك ١ٌظ ٕ٘حن ِؾ

 عُٕطفإٖ ! ال..

ٕ٘حن جقط١حغحش أٚالً , ج٢ْ آخش صف ِٓ جٌشؾحي لش٠د ِٓ 

أٚي صف ٌٍٕغحء , ٌٛ وكص جٌّشأٖ ٚعّؼٙح ظحػص صالضٗ 

سذّح ٠ٕؾغً ضفى١شٖ ذٙح , القع ُ٘ ٌُ ٠طىٍّٛج ِغ ذؼط , ٌُ 

٠ذسعٛج ِغ ذؼط ٚال أخزٚج ِكحظشجش ِٓ ذؼط , ٚال 



خشؾٛج ِغ ذؼط , ٚال ضكذغٛج ِغ ذؼط ١ٌظ ٕ٘حن أٞ ؽٟء 

, آخش صف ألشخ ِٓ أٚي صف فمحي : ٚؽش٘ح ! ُٚ٘ ِٓ رٌه 

 فٟ جٌّغؿذ !

" ئرج أخطأ  فٟ جٌرخحسٞ ٠مٛي جٌٕرٟ ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ

ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ ) ِػال ذذالً ِٓ أْ ٠مٛي ..(.جإلِحَ ُ  لحي (َواَللَّ )َواَللَّ
 ِٓ ٠شد ػ١ٍٗ ؟ وش٠ُ( َعِزيزٌ 

)ف١ٍفطف ػ١ٍٗ  لحي جٌٕرٟ ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ : لحتذٔح لحي :

, قغٕح ٌّحرج ؟  )ٚضصفك جٌّشأز( قغٕح ٚجٌٕغحء ؟ لحي : جٌشؾحي(

 ٌّحرج ال ضمٛي )ٚهللا ػض٠ض قى١ُ (؟!

 عطمٛي آ٠س , ٌٓ ضمٛي : صرحـ جٌخ١ش ٠ح ػّشٞ , ال..

 عطمٛي آ٠س , عطصكف آ٠س !

 عركحْ هللا ..٘زج ٘ٛ د٠ٕىُ ..

ةٍ ) أقرطٟ  (ُخذُوا َما آتَْينَاُكم بِقُوَّ

هبِْع )  ؾً فٟ ػالٖلحي هللا ُ َوََل تَت َوأَِن اْحُكْم بَْينَُهْم بَِما أَْنَزَل اَّلله
ُ إِلَْيَك ۖ فَإِْن  أَْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَْن يَْفتِنُوَك َعْن بَْعِض َما أَْنَزَل اَّلله

ُ أَْن يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ذُنُوبِهِ  ْم ۗ َوإِنه َكثِيًرا تََولهْوا فَاْعلَْم أَنهَما يُِريدُ اَّلله
 (ِمَن النهاِس لَفَاِسقُونَ 

أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة ) ٌّحرج ٠ح سخ ؟ جلشأ ج٠٢س جٌطٟ ذؼذ٘ح
ِ ُحْكًما ِلّقَْوٍم يُوقِنُونَ  َوَمْن أَْحَسنُ  ۚ   يَْبغُونَ   ) ِمَن اَّلله

 فٍٕغط١مع أقرطٟ .

٠أضٟ ٌص لذ عشق ٚلطً ٚجغطصد ٚفطه ذأً٘ جٌّٕضي غُ 

ٖ جٌؾشغس ٚؾشٖٚ ٚغشقٖٛ أسظح ٚل١ذٖٚ أِحَ جٌٕحط غُ أِغىٛ

ضؿذ فٟ جٌؿشجتذ فٟ جٌغذ أ٠ٓ جٌكش٠ٗ ؟! أ٠ٓ جٌكش٠س؟ ئٌٝ ِطٝ 



٘زج جٌطخٍف ؟ ٠ّغىْٛ ذحٌٍص ٠ٚم١ذٖٚ ٚال ٠شجػْٛ ِؾحػشٖ 

أِحَ جٌٕحط , ل١ذٖٚ أِحَ جٌٕحط ٠ٚخشؾْٛ ٌه صٛسز أَ جٌٍص 

ش قحٌس ٌٚذ٘ح ٟٚ٘ ِٕىغٗ سأعٙح ٚ٘زٖ جألَ ِح ذحضص ضٕحَ ٌّح سأ

 جٌٕفغ١س ذؼذ ٘زج جٌؼٕف ِٓ جٌؾشغس !!

أقرطٟ ٘زج ٚهللا ضّحِح ِح لحٌٗ هللا ٚلّصُٗ ػ١ٍٕح ِٓ فؼً لَٛ 

 )ئُٔٗ ٌََىر١ُشُوُ جٌِزٞ َػٍُّّىُ جٌِغكش( فشػْٛ لحي

)ٚال  خطحِحً / ئْ ٘زج جألِش د٠ٓ ف١ٍٕظش أقذوُ ِّٓ ٠أخز د٠ٕٗ .

 ٠َغطَِخفّٕه جٌز٠ٓ ال ٠ُٛلِْٕٛ(

أقرطٟ ٘زج جألِش ػظ١ُ فالذذ أْ ضأخز ٘زج جألِش ِٓ 

  (ُكنتُْم ََل تَْعلَُمونَ  فَاْسأَلُوا أَْهَل الِذّْكِر إِن ) أٍ٘ٗ

ٕؾة جٌغكحخ ٠ح ٘حصَ جألقضجخ , جٌٍُٙ  ُِ جٌٍُٙ ٠ح سخ جألسذحخ ٠ح 

٠ح سذٟ أػض د٠ٕه ٚوطحذه ٚعٕس ٔر١ه ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ , 

َ َوَمَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى  (جٌككجٌٍُٙ ٠ح سذٟ ئٔه لٍص ٚلٌٛه  إِنَّ اَللَّ

, جٌٍُٙ ٠ح سذٟ  النَّبِيِّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسِلُّموا تَْسِليًم(

ًِّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ذٍّغٗ ػٕح أفعً صالز ٚأضُ ضغ١ٍُ , جٌٍُٙ ٠ح سذٟ ص

ُ أػض د٠ٕه صالز ضشظٝ ذٙح ػٕح ٠ح رج جٌؿالي ٚجإلوشجَ , جٌٍٙ

َّٕح ٠ح سذٟ فٟ  ِِ ٚوطحذه ٚعٕس ٔر١ه ػ١ٍٗ جٌصالز ٚجٌغالَ , جٌٍُٙ آ

دٚسٔح , جٌٍُٙ أصٍف أتِّطٕح ٚٚالز أِٛسٔح , جٌٍُٙ جؾؼً ٚال٠طٕح 

ف١ّٓ خحفه ٚجضمحن ٚجضرغ أِشن غحٌرحً سظحن , جٌٍُٙ ٠ح سذٟ 

ػ١ٍه ذأػذجء جٌذ٠ٓ أؾّؼ١ٓ , جٌٍُٙ ػ١ٍه ذُٙ أؾّؼ١ٓ , جٌٍُٙ 

ج , ٚال ضغحدس ُِٕٙ أقذج , جٌٍُٙ جٔصش ذٕح د٠ٕه أقصُٙ ػذد

ٚوطحذه ٚعٕس ٔر١ه , جٌٍُٙ ٠ح سذٟ جؾؼٍٕح ِّٓ سظ١ص ػُٕٙ فٛق 

جألسض ٚضكص جألسض ٠َٚٛ جٌؼشض , جٌٍُٙ ٠ح سذٟ ٠ح ِٓ ذ١ذٖ 



جٌذ١ٔح ٚج٢خشز جسض ػٓ جٌخٍفحء جألسذؼس جٌكٕفحء أذٛ ذىش ٚػّش 

ز ٚجٌغالَ , ٚػػّحْ ٚػٍٟ ٚػٓ عحتش صكد ٔر١ه ػ١ٍٗ جٌصال

جٌٍُٙ ٠ح ِٓ ذ١ذٖ جٌذ١ٔح ٚج٢خشز لشذٕح ِٓ وً خ١ش ٚجصشف ػٕح 

وً ؽش , جٌٍُٙ جؾؼً جٌمشآْ جٌىش٠ُ سذ١غ لٍٛذٕح ٚٔٛس صذٚسٔح 

ٚؾالء أقضجٕٔح ٚر٘حخ ِّٕ٘ٛح ٚغِّٕٛح ٚلحتذٔح ئٌٝ ؾٕحضه 

ؾٕحش جٌخٍٛد , ٘زج ٚعركحٔه سذٟ سخ جٌؼضز ػّح ٠صفْٛ 

ٌَ ػٍٝ جٌّشع١ٍٓ ٚجٌكّذ   . هلل سخ جٌؼح١ٌّٓٚعال
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