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 الؿتـبل 

 

 

 

 

 

00 
ذْقَم َعذِؿْعَت  ذفِ  َْ  ُخذْذ اذت َرذراُه َوَدْع 

 

 ات ُيغـقَؽ عـ ُزَحؾِ  الشؿسِ يف َطؾَعِة  **
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 بسم الله الرحمن الرحيم
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ًَت رترًكت لسُت "   ف يعؿؾ وعؾؿ عؾقف اهلل صؾك اهلل رعقل كتن ْق

ًَت رركُت  إن ٕخشك وإين  ف، عؿؾت إٓ  أ ق. "أزيغ أن أاره اـ ْق

 .عـف اهلل رضل  ؽر

  

 الصذذذذتد  وهذذذذق وعذذذذؾؿ عؾقذذذذف اهلل صذذذذؾك اهلل رعذذذذقُل  َحذذذذَدَاـَت"

 ا ـ اسعقد رضل اهلل عـف . "الؿصدو 

 

 "ٓ  َعؾقذذذف اهلل صذذذؾك اهلل رعذذذقُل  عذذذـَفت ُعذذذـةٍ  اذذذع ٕحذذذد رأي 

 . اهلل رحؿف عبدالعزيز  ـ عؿر الخؾقػة. "وعؾؿ

 

 ـ   اْلَخَشَبةُ  اهللِ  ِعَبتدَ  َيت  َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعذقلِ  إَِلك َرِح

ْقًقت ـَ  لَِؿَؽتكِفِ  إَِلْقفِ  َْ  " لَِؼتئِذفِ  إَِلذك َرْشذَتتُققا َأنْ  َأَحذؼ   َفذَلْكُتؿْ  اهللِ، ِا

ـُ  اإلاتم .   . اهلل رحؿف البصري الحس

 

 "ْذػت عؾذك ففذق وعذؾؿ، عؾقذف اهلل صذؾك الـبذل حديَث  ردَ  اـ 

 .اهلل رحؿف أحؿد اإلاتم. "هَؾَؽة
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ُٞ اهػٌظ  طوع

 امل٘ض٘عاتفٔسع 

 

 1 ............................................................................. فٔسع امل٘ض٘عات

 4 .......................................................................................... اهبـد١ُ

 ٦ .............................................................. / ُرزقُت حَبفت..!1

 ٩ ........................................................... / َرْظِؾُؿقَن َختلًِدا..!٢

ـْ طِقِب َ ْقتِِف..!٣  1٢ .................................................. / َأْو َيَؿس  ِا

 1٥ .................................................... / خقريُة أهِؾ اإلعالم..!٤

 1٨ ........................................... / أَو يف ْؽ أكت يت ا ـ الخطتب..٥

ُث فِقِفَؿت َكْػَسفُ ٦ َٓ ُيَحدِّ /…!.................................................. ٢1 

 ٢٤ ............................................................./ لؿؽتن ا ـتف..!٧

ْفرٍ..!/ ُكِصْرُت ٨ َْ ْعِب َاِسقَرَة   ٢٧ ............................................  ِتلر 

 ٣3 ........................................................ …/ أَو لُِؽؾؽؿ اق تن٩

 ٣٢ ........................................... / َوَلْق َيْعَؾُؿقَن َات فِل الَتْفِجقرِ ..!13

 ٣٥ .............................. / إكؿت يؾبُس هذه اـ ٓ خال  لف يف أخرة..!11

 ٣٨ ............................................... /َوَأَكت َواهللِ َات َصَؾْقُتَفت َ ْعُد..!1٢

 ٤1 ...................................... / َفنَِذا َأَراَد َأْن ُيقرَِر َأْيَؼَظـِل َفَلْوَرْرُت..!1٣

يُح  /َكتَكِت 1٤  ٤٤ ......................................... َهَبْت..! إَِذا الَشِديَدةُ  الرِّ

 ٤٧ .......................................... /َفنَِن اهللَ يبعثف َيْقَم الؼقتاة ُاَؾبًِّقت..!1٥
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 ٤٩ ............................................... / َحَتك َرُؽقَن ِاْثَؾ اْلَجَبِؾ ..!1٦

ـْ عؿؾ يده..!1٧  ٥1 ......................................................... / ِا

 ٥٤ ..................................... واضر قا لل اعؽؿ عفًؿت..!/ اقسؿقا 1٨

 ٥٧ ............................................... / َفَقْلُكُؾ ِاـُْف َطْقٌر َأْو إِْكَستٌن..!1٩

 ٥٩ ............................................... / ُيرِيُد َأَداَءَهت َأَدى اهللُ َعـُْف..!٢3

ْبرٍ ..!٢1 ِْ ـْ َظَؾَؿ قِقَد   ٦1 ..................................................... / َا

 ٦٤ ............................................... / َحَتك إَِذا َ َؾَغِت اْلُحْؾُؼقَم..!٢٢

ََضتَءْت َات َ ْقـَُفَؿت َولََؿََلَْرُف ِريًحت..!٢٣ َٕ / ...................................... ٦٧ 

 ٧3 ..................................... / َوَأُعقُذ  َِؽ َأْن ُأَرَد إَِلك َأْرَذِل اْلُعُؿرِ..!٢٤

ـْ َأَطتَب اْلَؽاَلمَ ٢٥  ٧٢ ................................................... !…/ لَِؿ

ََتِت ٢٦ قُؾقا َذِوي اْلَفْق
 ٧٥ ................................................. !…/ َأقِ

 ٧٧ ................................... / َلؽِـِّل ُأَصؾِّل، َوَأَكتُم، َوَأُصقُم، وأفطر..!٢٧

ًََة..!٢٨ َْرِض َخطِق ْٕ  ٨3 ..................................... / واـ َلِؼقَـِل  ُِؼَراِب ا

 ٨٣ ...................................... َاَؾًؽت..!/ َفَلْرَصَد اهللُ َلُف َعَؾك َاْدَرَجتِِف ٢٩

 ٨٦ ......................................................... !…/ ِغـك الـػس ٣3

ـَ ٣1 ي ـْ ُيَشتَد الدِّ  ٨٩ .................................................... !…/ َوَل

 ٩٢ ................................................ / فِل ُكؾِّ َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجٌر ..!٣٢

 ٩٥ ....................................................... !…/ يت خقبَة الدهرِ ٣٣
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 ٩٨ ..................................................... / ُعؽٌة يتطقُب اـفت..!٣٤

 131 ............................................. !…/ عؾك رؤوس الخالئِؼ ٣٥

 13٤...................................................... !…إجالل اهلل/ اـ ٣٦

 13٧ ..................................... !…/ َلْق ُاِزَجْت  َِؿتِء اْلَبْحرِ َلَؿَزَجْتُف ٣٧

َٓ ُيْشرِكُ ٣٨  113 .......................................... !…/ َفقُْغَػُر لُِؽؾِّ َعْبٍد 

 11٣ ................................................... / ادفقٍع  تٕ قاب ..!٣٩

 11٦ ....................................... / وأهؾف الذيـ كتكقا يعؿؾقن  ف..!٤3

ََتَِؽ ٤1  11٩ .............................................. !…/ َواْ ِؽ َعَؾك َخطِق

 1٢٢ ................................... !…/ َقتَلت: إًِذا َٓ ُيَضقُِّعـت، ُاَؿ رجعْت ٤٢

 1٢٥ ........................................... !…/ َأْن َرِشب قا َفاَل َرْفَرُاقا َأَ ًدا٤٣

َٓ َيْخَشعُ ٤٤ ـْ َقْؾٍب   1٢٨ ............................................... !…/ َوِا

 1٣3 ..................................................... !…/ َاْبَخَؾٌة َاْجَبـٌَة ٤٥

 1٣٣ ...................................................... !…/ الغـل الخػلّ ٤٦

 1٣٦ ...........................................!…/ أْ ِشْر  َخْقرِ َيقٍم َاَر َعَؾْقَؽ ٤٧

َٓ َأَرَؽَشَػ ٤٨  1٣٩ ............................................ !…/ َفتْدُع اهللَ َأْن 

 1٤٢........................................ / َأْن َرْدُعقا اهللَ  َِصتلِِح َأْعَؿتلُِؽْؿ..!٤٩

َٓ الت َراُب ٥3 ـْ َيْؿََلَ َفتُه إِ  1٤٥............................................ !…/ َوَل
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 د١ُـاهب

الحؿُد هلل ربِّ العتلؿقـ ، والصالُة والسالُم عؾك خترؿ الـبققـ 

 ..وعؾك آلِف وصحبف أجؿعقـ

 أًا بعد : 

ـٌ اقرواة، وأحتديُث ابثقاة ، اـ طؾعة ْؿٍس اعشققة  ففت هـت عـ

إكحذتء ، وضذر ت يف جؿقذع إرجذتء ، وهذزت ، أْرقت يف كؾِّ 

أكقاُرهت البَر والبحر ، وعترت اع الؾقؾ والـفذتر، فذال ُيحصذك كذؿ 

جذذتاٍع لفذذت واررؼذذب ، واذذـ كتصذذر لفذذت واؼتذذدر ، رددهذذت الؽبذذتر ، 

 وحػظفت الصغتر، وخطَب  فت الشققخ وإد تء .

ت يف حتك صتر حًؼت عؾك احبقفت  كشُرهت يف الخالئؼ ، والتؿتدي  فذ

إكتم، ورؼريبفت يف الطالب والتالاذة ..! وقد رحصؾ ذلؽ لراقؿف 
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 حؿد اهلل يف عدة اصـػتت، وهذا اذـ آخرهذت ط طؾعذة الشذؿس  . 

 وقد كتعَب كعتف  بقت ْعر الؿتـبل : 

ذقَم َعذِؿعَت  ِذفِ  َْ  ُخذ ات َرذراُه َوَدع 

 

 يف َطؾَعِة الَشؿِس ات ُيغـقَؽ َعذـ ُزَحذؾِ  **

 

 َح َرسذَتقيف َاـتقَِبذفُ َلقَت الَؿذدائِ 

 

 َفؿت ُكَؾقٌب َوَأهُؾ إَعُصذرِ إَُولِ  **

 

فـحـ أهؾ اإلعالم يف ْؿس اـ الـبذقة ، وأقؿذتر اذـ الخقذرات ، 

عؾقـت الحػتظ عؾقفذت والتشذبث  فذت، جعؾـذت اهلل وإيذتكؿ اذـ أهؾفذت 

 واهلل الؿقفؼ . …وأكصترهت 

 احتيؾ عسقر

 هذ1٤٤٣/1٨/٧
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 1/ ُزشقُت حٖبٔا..!
 

 ورـشذُب  الخالفتت، جراءِ  اـ الزوجقة العالقتُت  رـفترُ  ات كثقًرا 

  سبب العقاطُػ  ورضعُػ  ، الؿتبتدلة الثؼة فؼدان اـ اشؽالٌت 

 واكزاحذت الذثؿـ، اشذروطة القْذتئج فبترذت ، الؿتدي الػصتل

 كؿذت القاقذؼ الزوج ر تط وهل الؿقدة، ورالْت ، الرحؿة عـفت

 الحذب اكعذدم واذا .  ورحؿذة اذقدةً   قذـؽؿ وجعؾ :طرعتلك قتل

 الحذب يذ ؾ ٓ ولذلؽ..!  العالقة، رراجعت ، والتراحؿ  قـفؿت

 عذذده وقذذد ودواعقذذف، لؿعتكقذذف قترؾذذة ٕعذذبتب إٓ الذذزوجقـ  ذذقـ

 يف وقذذتل عبذذتده، عؾذذك  ذذف اهلل يؿذذتـ رزقذذت وعذذؾؿ عؾقذذف اهلل صذذّؾك

 يفذدي وهذق ، عـفؿذت اهلل رضل خديجة اـ عتئشة غقرة حديث

. " َخِديَجذةَ  َأْصِدَقتءِ  إَِلك  َِفت َأْرِعُؾقا " : َفَقُؼقُل  عـفت الشتة لحؿ
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 اهللِ  َرُعقُل  َفَؼتَل  ؟ َخِديَجةَ  : َفُؼْؾُت  َيْقًات، َفَلْغَضْبُتفُ  عتئشة: َقتَلْت 

 .اسؾؿ رواه. " ُحَبَفت ُرِزْقُت  َقْد  إِكِّل " : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك

 ذهبقذذة دائذذرةً  عؾقذذف وارعذذؿ ، الجؿقؾذذة العبذذترة هذذذه يف فذذدّقؼ 

 رحؿذة، الؿتبتدلذة والعتطػذة رز ، فتلحذب     حبفذت طرزقُت 

  ذتارأة عؾقذف أكعذؿ فذتهلل. واذقدة صذالت الشذػتفة والؿشتعر

 ولطذػ الصذدَ   اـفذت فذلحس ، واتلفت  ـػسفت آاررف صتلحة

 اـفذت آررقذتح قؾبذف يف وغرَس  ، احبتفت اهلل فقهبف ، الؿعشر

 لذذف الؿـتصذذرة وهذذل عذذقؿت ٓ ، رجتهفذذت عتطػتذذف واْذذتدت

 وقذد ،.  أ ذداً  اهلل يخزيَؽ  ٓ طأ شر وكػسقت واجتؿتعًقت دعقيت

، أعؾؿت ًٓ  صذقر كذَؾ  وقذدات ، الجديذد  ديـف ورحبت أو

ًٓ  لف الؿقاعته  !… ذلؽ اـ  شلء ربخؾ ولؿْ  ، وجتًهت ات
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 اذذـ العفذذد وُحسذذـ والعفذذد، الجفذذد ذلذذؽ لفذذت حػذذظ ولذذذلؽ 

 ، ورلعذػ لػؼذداكفت وحزن حقترفت، يف عؾقفت يعدد فؾؿ ، اإليؿتن

 فؼتل: وعؾؿ عؾقف اهلل صؾك الـبلَ  جبريُؾ  أرك فضتئؾفت اـ وذكر

 طعذتمٌ  أو إِدامٌ  فقذف إكذتءٌ  اعفت َأَرْت، قد خديجةُ  هذه اهللِ، رعقَل  يت

 واـِّذل، ر ِّفذت ِاذـ السذالمَ  عؾقفذت فذتَقرِأْ  َأَرْتَؽ  هل فنذا ْراٌب، أو

ْرَهت  "كصذٌب  وٓ فقذف َصذَخٌب  ٓ َقَصذٍب  ِاذـ الجـةِ  يف  بقٍت  و ِشِّ

 الـ ْؽَتذة وققذؾ. الؿجذق  الؾملم هق والؼصب.  البختري يف كؿت

ـْ " َقْقلف: فِل ـْ  َيُؼْؾ  َوَلؿْ  "َقَصب ِا  اْلَؼَصذب َلْػذظ فِذل َأنَ  ُلْمُلم ِا

يَؿذتن إَِلذك  ُِؿَبتَدَررَِفذت الَسذَبؼ َقَصذب َأْحذَرَزْت  لَِؽْقكَِفذت ُاـَتَعَبة  اإْلِ

 . الؿقفؼ واهلل..! َغْقرَهت ُدون
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َْ َخأهّدا..! /2 ٌُ٘  َتِظٔو
 

 اققػذؽ، ويشذرح عـؽ، يذب   اـ إلك رحتتُج  اعقـة لحظتٍت  يف 

 ورؤوس عذذقؿت ٓ الؿعذذقـ ويعذذز الـتصذذر، يؼذذؾ حذذقـ ويـصذذرك

 صّؾك اكبرى ولذلؽ..!  الشتئعتت رؾقك وألسـة ، الزٓت رـتظر

 اهلل وعذذقػ عذذالم،إلا قذذتدة حذدأ عذذـ الذذدفتع يف وعذذؾؿ عؾقذف اهللُ 

  تذرك ارفؿذقه فؽذلكفؿ..! ختلدا رظؾؿقن كؽؿإ :  ؼقلف الؿسؾقل

ـْ  الصذحقحقـ يف جذتء..!  واـجزارذف افضتلف ورـتعقا الزكتة،  َعذ

 َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعقُل  َ َعَث  : َقتَل  ، عـف اهلل رضل ُهَرْيَرةَ  َأ ِل

ـُ  َاـَذعَ  : َفِؼقذَؾ  الَصذَدَقِة، َعَؾك ُعَؿرَ  َوَعَؾؿَ  ـُ  َوَختلِذُد  َجِؿقذٍؾ، اْ ذ  ْ ذ

 َفَؼذذتَل  َوَعذذَؾَؿ، َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك اهللِ  َرُعذذقلِ  َعذذؿ   َواْلَعَبذذتُس  اْلَقلِقذِد،

ـُ  َيـِْؼؿُ  َات " : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقُل  َٓ  َجِؿقذٍؾ، اْ ذ  َأَكذفُ  إِ
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 َقذدِ  َختلِذًدا َرْظِؾُؿذقنَ  َفذنَِكُؽؿْ  َختلِذٌد، َوَأَاذت اهللُ، َفَلْغـَذتهُ  َفِؼقذًرا، َكتنَ 

 َعَؾذلَ  َفِفذلَ  اْلَعَبذتُس  َوَأَات اهللِ، َعبِقؾِ  فِل َوَأْعَتتَدهُ  ، َأْدَراَعفُ  اْحَتَبَس 

ذَعْرَت  َاذتأَ  ُعَؿُر، َيت " : َقتَل  ُاؿَ . " َاَعَفت َوِاْثُؾَفت  الَرُجذؾِ  َعذؿَ  َأنَ  َْ

 . " َأ ِقفِ  ِصـْقُ 

 هذق الذذي ، الؽذريؿ رعقلـت الؿدافع الذاب   يؽقنَ  أن أجؿَؾ  وات 

 اذذذـ وجذذذتدهؿ اػضذذذقلفؿ اذذذـ وفتضذذذِؾفؿ  صذذذحت تف، أدرى

 الزكذتة، إعطذتء الذك دعقا فؾؿت ، اهلل اـ الؿعَؾؿُ  وهق ، اؼصرهؿ

 دروا وات فتُرفؿ ، ْلءٌ  عـده لقس  لكف عـف اهلل رضل ختلد اعتذر

 ْلء عـده يبؼ فؾؿ عبقؾ يف الحرب آٓت أي ، كؾفت أوقػفت أكف

 ، وإكصذذتفف اهلل رعذذقل عذذدل  رؿذذتم اذذـ أيًضذذت وهذذذا..!  لؾزكذذتة
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  حسذـ ختلذد ُعذر  وقذد عذقؿت ٓ..!  أصذحت ف لجفذد وحػظف

 . ورعقلف اهلل أعداء واؼترعة والجفتد السقرة

  ُوإكصذذت  الؿذذماـقـ أعذذراض عذذـ الذذدفتع فضذذقؾة هـذذت وكذذتعؾؿ 

 ققلذف صذح وقذد ورلكقذب، ظؾذؿ دلقذؾ  ال التفؿة وأن ، أخريـ

 : وقذتل اظؾقاذت  أو ظتلؿذت أختك اكصر :ط وعؾؿ عؾقف اهللُ  صّؾك

ـْ  ـْ  َردَ  طَا ـْ  اهللُ  َردَ  ٪ َأِخقفِ  ِعْرضِ  َع .   اْلِؼَقتَاذةِ  َيذْقمَ  الـَترَ  َوْجِففِ  َع

 . والسالم.. اإليؿتكقة اإلخقة اؼتضقتت اـ ذلؽ وأن
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3/ !..ٕٔ ِٚٔت ِّ ٔطٚٔب َب ًٔ ٌَٗظ  َٙ  ِٗ  َأ
 

  ُويعذرِّ  عؾقفذت فقذدل   ْخصذقتٍت، يف ويضذقعُ  الطقُب  يؾؿع 

 ، الذذروائح ورـتشذذرُ  ، الؿجذذتلس ُرعَطذذرُ  خاللفذذؿ واذذـ  فذذت،

ُـ  جؿذذتٌل  ولؾجؿعذذةِ . إحتديذذُث  ورسذذتطتُب   آدا فذذت يف يؽؿذذ

ـِ   والؿال ذذذس وآغتسذذذتل  ذذذتلطفر لفذذذت آعذذذتعداد وحسذذذ

 وأدٌب  ووقذذتر، رجؿذذٌؾ   ذلذذؽ ويف ، الػذذتئؼ البقتذذل والطقذذب

 عؾقذذف اهلل صذذؾك كبذذف ولذذذلؽ ، وإقبذذتل واكشذذراح واحتػذذتل،

.. الجؿعذة يذقم لطقػ رـبقف يف الصحقح، يف كؿت عؾقف وعؾؿ

ـْ   َرُجذٌؾ  َيْغَتِسُؾ  َٓ  :طَقتَل  ، عـف اهلل رضل اْلَػتِرِعلِّ  َعْؾَؿتنَ  َع

ـْ  اْعَتَطتعَ  َات َوَيَتَطَفرُ  اْلُجُؿَعةِ  َيْقمَ  ـُ  ُطْفرٍ، ِا ـْ  َوَيذَدِه  ُدْهـِذفِ  ِاذ

ـْ  َيَؿس   َأوْ  ُ   َفذاَل  َيْخُرُج  ُاؿَ  َ ْقتِِف، طِقِب  ِا ـَ  ُيَػذرِّ ، َ ذْق ـِ  ُاذؿَ  اْاـَذْق
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َاتمُ  َرَؽَؾؿَ  إَِذا ُيـِْصُت  ُاؿَ  َلُف، ُكتَِب  َات ُيَصؾِّل َٓ  اإْلِ  َاذت َلذفُ  ُغِػذرَ  إِ

ـَ  َ ْقـَفُ  ُْخَرى اْلُجُؿَعةِ  َوَ ْق ْٕ   .   ا

 الطقبذة الرائحذة يف والتػذــ الطقذب، اذس   أد ذم الضذروري واـ 

 أهذذؾ عذذقؿت ٓ ، أجؿعذذقـ ولؾـذذتس والؿالئؽذذة لؾؿسذذجد رذذقققرا

 طقذب اعذتحبتب عؾك دلقٌؾ     قتف طقِب  اـ ط ققلف ويف.. الؿفـة

 وآجتؿتعقة، الديـقة الؿـتعبتت هذه لؿثؾ يعده لف، اخصقص

 رشذذترك الؿذذرأة وأن.   اارأرذذف طقذذِب  اذذـ :ط داود أ ذذل روايذذة ويف

 اـ غضتضة وٓ ، إعبقعقة  الػريضة لفذه التجؿؾ يف زوجفت

 ..!آعتعؿتل اللقُ   أكف دام ات طقبفت، اعتعؿتل

 اهللُ  صذّؾك ُعذر  وقذد ، اإلعذالم يف اخصذقص فضذٌؾ  ولؾطقب 

 دكقذتكؿ اذـ إلذل ُحبِّذب فؼذتل:ط رده، وعذدم  ؿحبتف وعؾؿ عؾقف
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 ويف.   الصذالة يف عقـذل قذرةُ  وُجعؾت والـستء، الطقُب، : االٌث 

 وصذّح  ، "الطقذب يذرد ٓ كذتن وعذؾؿ اهللُ  صّؾك أكف " الصحقح

 ، الذذريح طّقذذُب  فنكذذف َيذذُرَده٪ فذذال طقذذٌب  عؾقذذف ُعذذرض اذذـ :طققلذذف

 يذذرد ٓ أكذذف وعؾؾذذقا.   ريحذذتن :طروايذذة ويف .  الؿحؿذذؾ خػقذذُػ 

 يـذتجل وٕكذف غقذره٪ اذـ أكثر إلقف ولحتجتف فقف، لؿحبتف الطقب

 اذت عؾذك احؿذقل ففذق الطقذب رد عذـ كفقذف وأات كـتجل، ٓ اـ

 الطقذذب ويف. ولذذقس اذذت عذذداه اذا ختلطتذذف ْذذتئبة  ، أخذذذه يجذذقز

 فقذذف يبذذذل اذذت وخقذذرُ  ، واكبسذذتط أخذذال  واؽذذترمُ  وذو ، صذذحةٌ 

 . الؿقفؼ واهلل واالقترفؿ، الـتس اجتلُس  اؿ ، اهلل  ققُت 
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ُٞ أِٓى اإلضالَ..! /4  خريٙ

 

  َوأي ، اإلعذذالم يف إعؿذذتل أفضذذؾِ  عذذـ البذذتحثقنَ  هذذؿ كثقذذرون 

 أجؿذؾ هذل واذت.. الػضتئؾ كبؾغُ  وكقػ ، أخقر اإلعالم خصتل

 يف كؿت وعؾؿ عؾقف اهلل صّؾك ويجقب الديتكة، يف الؿسؾؿ صػتت

ـِ  اهللِ  َعْبدِ  حديث  الـَبِذلَ  َعذَلَل  َرُجذاًل  َأنَ  َعـُْفَؿت اهللُ  َرِضلَ  َعْؿرٍو ْ 

ْعذذاَلمِ  َأي   : َوَعذذَؾؿَ  َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك  ُرْطِعذذؿُ  " : َقذذتَل  ؟ َخْقذذرٌ  اإْلِ

ـْ  َعَؾك الَساَلمَ  َوَرْؼَرأُ  الَطَعتَم، ـْ  َعَرْفَت  َا  فلرْد ." َرْعرِْ   َلؿْ  َوَا

 ولؽــذت الـذتس، عـد اعؾقاتقـ يسقررقـ، عظقؿقـ خصؾتقـ إلك

 .!السالم  وإفشتء اإلطعتم ط .دائًؿت وكرجَفت فقفت، كتؽتعؾ قد

 والسذالم ،  شذرية فطذرةٌ  ٕكذف الذدوام عؾذك القف احتتٌج  فتإلطعتم 

 الذذدائؿ الـذذتس ٓجتؿذذتع إوقذذتت كذذؾ يف اطذذرو  اؾؿذذقس
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 ولذق ، رز   ذلدكك يحّصؾ وإول لتالققفؿ، الؿقجبة واديـتفؿ

، وٓ جفًدا يؽؾػ ٓ والثتين رؿرة،  شؼ ًٓ  اهلل اـ رحؿة وهذه ات

 ..! رعتلك

  واإلحسذذتن والضذذقتفة والبذذذل، الصذذدقة : الطعذذتم يف ويذذدخُؾ ، 

 الؿسذذتكقـ، وغذذقث ، الصذذتئؿقـ ورػطقذذر الؿعذذرو ، وصذذـتئع

 الـذتس أجذقد وعؾؿ عؾقف اهللُ  صّؾك كتن وقد ،  الجقران وافتداة

  . الؿرعؾة الريح اـ  تلخقر أجقد وهق ،

  ُرعذر ، لذؿ واذـ عرفذَت  اذـ عؾذك قراءَرذف رعـل السالم وإفشتء 

 الخقذر ويعذؿ ، وإخذال  التقاضذع وربذث   الحسذـتت، ُفتحصُد 

 ، والؿذذداهـتت والتصذذـع التؽبذذر رفؿذذةُ  عـذذؽ ورـذذدفعُ  والتذذقاد،

 عذبٌب  رعؿقؿذف أن ولذُقعؾؿ.  عذض عؾذك الؼؾذقب  عذض وإفستد
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 السذتعة عالاتت اـ الجفتت اـ جفة يف ورخصقصف ، لؾتللقػ

 أْذذراط اذذـ طإن وعذذؾؿ: عؾقذذف اهللُ  صذذّؾك ققلذذف صذذح قذذد كؿذذت ،

 إٓ عؾقذذذف ُيسذذذؾِّؿ ٓ الرجذذذؾِ  عؾذذذك الرجذذذُؾ  ُيسذذذؾِّؿ أن السذذذتعة:

 . السبقؾ عقاء إلك والفتدي الؿقفؼ واهلل لؾؿعرفة 
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َٗ يف غم أُت ٙا ابّ اخلطاب /5  !؟…أ
 

 تٔخرة كثقرا ورعؾُؼفؿ الدكقت، يف زهُدهؿ الؿسؾؿقـ عؿتِت  اـ  

 اذع ، أخذرة إلك قـطرةً  الدارَ  هذه وجعؾفؿ ، أعبت فت والتؿتس

 ٔخذريـ ورتسع الدكقت، عؾقفؿ رضقُؼ  قد ولذلؽ.. إهؿتلفت عدم

 كػذروا والذذيـ :ط عذبحتكف قذتل كؿذت ، ورؿحقصذت اهلل اـ ا تالءً 

 عذقرة   لفذؿ اثذقى والـذتر إكعتمُ  رلكؾ كؿت ويلكؾقن يتؿتعقن

 أو ديــذت، يف التشذؽؽ عؾذك ذلذؽ يحؿؾـذت أن يسقغُ  فال . احؿد

ـّ  … كال..!  ففؿ وعقء اعقجتج عؾك أكـت  لمخذرة عذعقـت ولؽ

 رضذل عؿر عـ الطقيؾ اإليالء حديث يف جتء! …وآكد أعظؿُ 

 الحصذذقر عؾذذك وعذذؾؿ عؾقذذف اهللُ  صذذّؾك كقَاذذف رأى لؿذذت عـذذف، اهلل

ذذعْ  اهللَ  اْدعُ  اهللِ، َرُعذذقَل  َيذذت قؾذذت :  قذذتل  َفذذنِنَ  ٪ ُأَاتِذذَؽ  َعَؾذذك َفْؾُقَقعِّ
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ومَ  َفتِرَس  عَ  َقْد  َوالر  ْكَقت َوُأْعُطذقا َعَؾْقِفْؿ، ُوعِّ  َيْعُبذُدونَ  َٓ  َوُهذؿْ  الذد 

ًَذت، َوَكذتنَ  َوَعذَؾَؿ، َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك الـَبِل   َفَجَؾَس . اهللَ   : َفَؼذتَل  ُاَتؽِ

ُؾذذقا َقذذْقمٌ  ُأوَلَِذذَؽ  إِنَ  ، الخطذذتب ا ذذـ يذذت أكذذت ْذذؽ أويف"  ُعجِّ

ْكَقت اْلَحَقتةِ  فِل َطقَِّبترِِفؿْ   .لِل اْعَتْغِػرْ  اهللِ، َرُعقَل  َيت : َفُؼْؾُت . " الد 

  ُهقاكـذت وٓ العتلل، ْرففؿ يعـل ٓ إعداء عؾك الدكقت فتكبستط 

 ا تالء هق  ؾ..!  كحـ و قكـت اهلل اـ قر فؿ يؼتضل وٓ.. الـتزل

 ، اإليؿذتن أهذؾ اختبذتر حؽؿتذف اقتضذت وقذد ، ولفؿ لـت اهلل اـ

  ذذذوي رلخذذذ أخذذرة عظؿذذة اذذؿ ، الطغقذذتن ٕهذذؾ وآكبسذذتط

 هذذذه لؿثذذؾ يـبغذذل واذذت! …وزخرفترفذذت الذذدكقت عذذـ إلبذذتب

 . وآعتؼتاة الفدايةِ  أصَؾ  رضر أن العقارض
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 وابذتدئفؿ ديذـفؿ عؾذك حػتظذت  ذتلػؼر الؿماـقن ُيبتؾك ولذلؽ ، 

 اإلاؿ، يف لفؿ زيتدةً  و غقا، طغقا لؾذيـ العتجؾة الطقبتُت  ورػتح

ِ ااط : عذذبحتكف قذذتل كؿذذت ٔخذذريـ ورصذذبقرا ُْ اُِإنََّماانُنْم  َُا ُلََِاااا  يَُلْهاا  

 وفؼذذذر ، الؽذذذتفريـ غـذذذك يف عذذذـؽؿ الشذذذؽقك فذذذتْطرحقا . ِإث ًمااان

 والسالم..  لؾتؼقيؿ صتلحةً  الحقتة اعتيقر كؾ   فؾقس ، الؿماـقـ

 .عؿران آل عقرة
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ُٕ اَه/6 َُِفَط ٌَا  ِٔ  !…َُٙحدُِّث ٔفٚ

 

  ٌالـػسذل، آقبذتل وجقهرُ  ، الحؼقؼل الصالة اعـك رعؾؿـت عبترة 

 يذدي و قـ ،  جؾقؾة طتعةٍ  يف وأكَؽ  اإللفل، آعتحضتر وكقػقة

 وكذذؼ وراءك، الذذدكقت فذذتررك …ورعذذتلك ربذذترك العذذالم الؿؾذذؽ

 ، واصذذداققة  خشذذقع فقفذذت وادخذذؾ ، جقارحذذؽ وكظذذؿ قؾبذذؽ،

 وٓ رؾػذذت وٓ ، حركذذة وٓ ْذذرود فذذال واكسذذقت قة، أهبذذة وعؾذذك

 ويسذبؼفت أيؿذتكؽؿ  اؾؽت وات ، الصالة الصالة ط… رخبطتت

.. واعذتـفتض لؾؼؾذِب  واكشذراح واعذتؽؿتل،  تلطفترة اعتعدادٌ 

 - عـف اهلل رضل ُعْثَؿتنَ  َاْقَلك - ُحْؿَرانَ  عـ عؾقف الؿتػؼ يف جتء

ـَ  ُعْثَؿتنَ  َرَأى َأَكفُ   ِاذَراٍر، َاذاَلَث  َكَػْقفِ  َعَؾك َفَلْفَرغَ   ِنَِكتءٍ  َدَعت َعَػتنَ  ْ 

َكذتِء، فِذل َيِؿقـَفُ  َأْدَخَؾ  ُاؿَ  َفَغَسَؾُفَؿت  ُاذؿَ  َواْعَتـَْشذَؼ، َفَؿْضذَؿَض  اإْلِ
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ـِ  إَِلذك َوَيَدْيفِ  َااَلًات، َوْجَففُ  َغَسَؾ   َاَسذَح  ُاذؿَ  ِاذَراٍر، َاذاَلَث  اْلِؿذْرَفَؼْق

، إَِلك ِاَرارٍ  َااَلَث  ِرْجَؾْقفِ  َغَسَؾ  ُاؿَ   َِرْأِعِف، ـِ  َقذتَل  : َقذتَل  ُاذؿَ  اْلَؽْعَبْق

ـْ  " : َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعقُل   ُوُضذقئِل َكْحذقَ  َرَقَضذلَ  َاذ

ـِ  َصَؾك ُاؿَ  َهَذا ُث  َٓ  َرْكَعَتْق ـْ  َرَؼَدمَ  َات َلفُ  ُغِػرَ  َكْػَسُف، فِقِفَؿت ُيَحدِّ  ِا

 ." َذْكبِفِ 

  ٌوإكت ذذة ذكذذًرا لختلؼفذذت رتذذذلؾ صذذتاتة، وخؾذذقةٌ  ، رذذتم وضذذقء ، 

  حقذث ورفؿؿذم، فؽذًرا الذدكقت عـ اإلعراض يف كػسفت ورجتهد

 اذت  ذف والؿذراد…الشذتغؾة وأفؽترهذت الذدكقت أحتديث كؾ يؼطع

 اذع فذتلعقاطػ وإٓ قطعذف٪ الؿرء ويؿؽـ اعف الـػس رسترعؾ

 اذـ وهذؿ ، الخقاص لبعض إٓ ،  تلؽؾقة دفعفت ويصعب الؿرء

 ..! رعتلك  تهلل قؾق فؿ رعؾؼت
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 ـْ  َرَؼَدمَ  َات َلفُ  ُغِػرَ  "والثقاب  اعـذت يتؽذرر عظذقؿ فضذٌؾ  "َذْكبِذفِ  ِاذ

 العبذد فقذف يبذتدر اذت أو ، إولقذة كـقافؾفذت الصذؾقات رؽذرر عـد

 الػضذذذذقؾة لتؾذذذذؽ وطؾًبذذذذت ، الشذذذذريػ الحذذذذديث  فذذذذذا رلعذذذذقت

 عقالذؼ اذـ ورخػذْػ  ، إحقتئفذت يف كػَسؽ فجتهد …الؿفجقرة

 يف وعذْش  ، الخذتلؼ عظؿذة استحضذًرا صذالرؽ وادخذؾ الدكقت،

 ، الؿـقذذر الصذذد  حذذؾ واتذذك ، الؼذذرآن و قـذذتت ، آيؿذذتن اعذذتين

 واهلل.. الؼقذذقم الحذذلّ  اذذـ الػتقحذذتت هطؾذذت الجذذتدة والرغبذذة

 . الؿقفؼ
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 مللاْ ابِتٕ..! /7

 

 فعذذؾ عؾذذك يحؿؾـذذت الذذذي الشذذرعل،  تلحقذذتء رخؾؼـذذت أجؿذذَؾ  اذذت 

 ، أفعتلـذذت وكذذزن ، ألػتظـذذت يف فـتذذلدُب  الؼبذذقح، ورذذرك ، الجؿقذذؾ

 صذفر وهذق عـذف اهلل رضذل عؾذل فعذؾ كؿذت ، رصذرفترـت وكضبط

 أاذتم الؿعتْرة أعَؾة ُيظفر لؿ ولؽـف وحبقبف، وكسقبف اهلل رعقل

 يف كؿذت يؼذقل..   ـػسذف يبتْرهت ولؿ ووقتًرا، أدً ت الؽريؿ القالد

 الـَبِذلَ  َيْسذَلَل  َأنْ  َرُجذاًل  َفذَلَاْرُت  ، َاَذاءً  َرُجاًل  ُكـُْت  : الصحقحقـ

 َواْغِسذْؾ  َرَقَضذْل، : َفَؼتَل  َفَسَلَل  اْ ـَتِِف، لَِؿَؽتنِ  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك

 .َذَكَركَ 

 ويف ،  قـفؿذذت لؾؿصذذتهرة ، لطقذػ  صذذديؼ السذمال عؾذذك احتذتل 

 العقذب واذـ اهلل، رعذقل  ـت وكقكفت   فتطؿة أجؾ اـ ط رواية
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 يف قتعذدة وهذل.  الـبذقي والجـتب إولقتء عـد يستؽره ات ذكر

 رذذاع وٓ الؿقاضذقع هذذه رػذتح ٓ الزوجة، أقترب رجته إدب

 . لؾحراة واراعتة لؾقد، حػظت

  ُاهلل صذؾك- الـبذل حراذة اذـ عؾقذف الصذحت ة كتن ات هـت وكتعؾؿ 

  ؿذذت الؿقاجفذذة رذذرك يف إدب وجؿذذتل ورذذقققره،-وعذذؾؿ عؾقذذف

 الحقذتء وأن إصذفتر، اع الؿعتْرة وحسـ عرفت، اـف يستحقك

 خذذالنٍ  طريذذؼ عذذـ ، إلقذذف الؿحتذذتج الذذديـل السذذمال يؿـذذع ٓ

 !…وأحبة

  احػقفذة ، أصذقؾ ور ذتطٌ  واقؼ عؼٌد  الزوجقة الحقتة أن وكستػقُد 

 اـ وهق الحقتء، ققؿفت أجؾ واـ ،  تٕخال  وارعقة ،  تٔداب

 كشذذر اإلعذذالم حذذّرم فؼذذد وعؾقذذف ،  خقذذر إٓ يذذلرل وٓ ، اإليؿذذتن
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 وصذقتكةً  لؾعشذرة حػًظذت ، الػذراش يف يؽذقن واذت الزوجة أعرار

 إِنَ  :ط والسذالم الصذالة عؾقذف قذتل.  لَلكسذتب ورقفقًرا ، لؾبققت

رَ   اْاَرَأرِذِف، إَِلك ُيْػِضل الَرُجُؾ  اْلِؼَقتَاِة: َيْقمَ  َاـِْزَلةً  اهللِ  ِعـَْد  الـَتسِ  َْ

 . الؿقفؼ واهلل. ُاْسِؾؿٌ  َأْخَرَجفُ  . ِعَرَهت  َيـُْشرُ  اؿ إَِلْقِف، وُرْػِضل
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ٍِٔس..! /8 َٝ َغ ًَٔطرَي  ُُٔصِسُت ٔباهٗسِعٔب 
 

  ٌـَ  يذرى، يؽذتد ٓ وجـذدي   ، ر تكقذة و شرى إلفل، ادد  آاذتره لؽذ

 ، أكذذذقاره اذذذـ وهذذذرو فؿ ، اإلعذذذالم اذذذـ رخذذذقففؿ يف  تديذذذةٌ 

 لذق فؽقذػ..! قذتئؿ أهؾذف اذـ ضذعػ اع لؿعتلؿف،  وكراهقتفؿ

 ورفعذقا  صد ، ديـفؿ إلك ورجعقا ، ققَرفؿ الؿسؾؿقن اعتعتد

 عذذدوهؿ واـتفذذك حذذتُلفؿ عذذقؽقنُ  كقذذػ..  اؽذذتن كذذؾ يف رايتذذف

 قؾذذق فؿ يف اهللُ  يؼذفذف رعذذٌب  …   تلرعذب كصذذرُت  ط الؿتذر ص

..!  جؿذذقعفؿ ورتػذذرُ   ، أعذذؾحُتفؿ وربذذقرُ  ، جققْذذفؿ فتـخؾذذع

 والسالم، الصالةُ  عؾقف  تلؿصطػك اخصقٌص  ذلؽ إن ققؾ وقد

 ، ذلذؽ عؾذك  رهذتن أكبر والقاقع ، أاتف لبؼقة عؿقاف والصحقح

 !…وهقاكـت ضعػـت  رغؿ أفت ، عبلت قد رعبفؿ فؿظتهرُ 

 ـِ  جذت ر عـ الصحقحقـ يف  الـَبِذلَ  َأنَ  عذـفؿ اهللُ  رضذل اهللِ  َعْبذدِ   ذ

ـَ  َلذؿْ  َخْؿًسذت ُأْعطِقذُت  ط : َقذتَل  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك  َأَحذٌد  ُيْعَطُفذ
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ْعذذِب  ُكِصذذْرُت  : َقْبِؾذذل ذذْفرٍ، َاِسذذقَرةَ   ِتلر  َْرُض  لِذذلَ  َوُجِعَؾذذْت  َْ ْٕ  ا

ـْ  َرُجؾٍ  َفَلي َؿت ٪ َوَطُفقًرا َاْسِجًدا ، الَصاَلةُ  َأْدَرَكْتفُ  ُأَاتِل ِا  َفْؾُقَصذؾِّ

ََحدٍ  َرِحَؾ  َوَلؿْ  اْلَؿَغتكِؿُ  لِلَ  َوُأِحَؾْت   الَشذَػتَعَة، َوُأْعطِقذُت  َقْبِؾذل، ِٕ

 .  َعتَاةً  الـَتسِ  إَِلك َوُ ِعْثُت  َختَصًة، َقْقِافِ  إَِلك ُيْبَعُث  الـَبِل   َوَكتنَ 

  ِعؾذك يرهبذقكفؿ أعداؤهؿ يزال ٓ الؿسؾؿقـ ضعِػ  و رغؿ 

 لسالح كتن ، التتريخ عبر الؿسؾؿقـ اكتصترات ويف الدوام،

 عؾذك وأفضذتلف اهللِ  جـذقد اذـ ففذق ، آكتصتر يف أار الرعب

 لذؿ حقث اـ اهللُ  فلرتهؿ ط.. الـضقر  ـل عقرة يف قتل عبتده،

 ِإذ :ط ذدر غذزوة ويف  .   الرعذب قؾق فؿ يف وقذ  يحتسبقا

 َءاَمُنذوا لَّذِذینََٱ َفثَبُِّتوا َمَعُكم َأنِّیَالمالئكة ِإَلى َربُّكََ ُیوِحی
 قَََفذذو ضذذِرُبواٱفََ لرُّعذذ ََٱ َكَفذذُروا لَّذذِذینََٱ ُقُمذذو َِ ِفذذی ِقیَسذذلُل

 ويف[ . 1٢ إكػذذتل]  َبَنذذ ن ُكذذلََّ ُهمِمذذن ضذذِرُبواٱوََ أَلعَنذذ قَِٱ

ـَ ٱ ُقُؾذقِب  فِذی ِؼیَعـُؾ :ط أحد غزوة عذَب ٱ َكَػذُروا َلذِذي   َِؿذت لر 
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ل َلؿ َات هللِ ٱِب  َرُكقاَأْ تُعؾ ۦ ِذفِ  ُيـَزِّ  َس َو ِذَ لـَذترُ ٱ َوينُفؿُ َوَاذل َطذذـن

ـَ ٱ َقىَاثذذذذ  إحذذذذزاب ويف[ . 1٥1 عؿذذذذران آل]  لَظذذذذذنِؾِؿق

ـَ ٱ َوَأكَزَل :ط ذـ َظذنَفُروُهؿ َلِذي  َصَقتِصذقِفؿ ِاذـ لؽَِتذذنِب ٱ ؾِ َأهذ اِّ

عذَب ٱ ُقُؾق ِِفؿُ  فِی َوَقَذَ     تَفرِيؼذ ِعذُرونَ َوَرل ُتُؾذقنَ َرؼ تَفرِيؼذ لر 

 اهلل عبتد لحػظ ُيجعؾ رليقدي عالح وهق [ .٢٦ إحزاب]

ذذُبُفؿ :ط الؽفذذػ قصذذة يف كؿذذت الصذذتلحقـ ـِ ٱ َذاَت  َوُكَؼؾِّ  لَقِؿذذق

َؿتلِ ٱ َوَذاَت   َطَؾعذَت ٱ َلقِ  لَقِصقدِ ٱِب  فِ ِذَراَعق َ ذنِسط ُبُفؿَوَكؾ لشِّ

 الؽفذػ]  بذتُرع ُفؿِاذـ َت َوَلُؿِؾَذ افِذَرار ُفؿِاذـ َت َلَقَلقذ ِفؿَعَؾق

 والفؿذذذذة الطتقذذذذة يؿـحـذذذت ذلذذذذؽ اثذذذذؾ واعتشذذذعتر[ . 1٨

 ..!والسالم.. واإلصالح لؾعؿؾ والؿراجعة
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َٗ ٔهُلولٍ ث٘باْ /9  ؟!..أ

 

 ات  ؼدر ، اتفؿؿ لستئؾ فؼفٍل  جقاب اجردَ  الجؿؾةُ  هذه لقست 

 ْذظػ اعتكتة عـ وكشػ ، اجتؿعقة فْؼريةٍ  لحتلة رقصقٌػ  هل

 فؿذـ …الؾبذتس وقؾقؾذة ، الطعذتم قؾقؾذة فتلـتس .الؼديؿ العقش

 الطعتم وأصـت  ، الؿال س عشرات يرردي أو الؼصقر، يؿؾؽ

 والصذذبر الػؼذذر اذذـ أوضذذتع يف فتلـذذتس..  أحذذد ٓ.. الؿؾقكذذة

 ، اهلل عؾذك اتقكؾذقن اماـذقن ففؿ ذلؽ واع ، الشتاؾة والزهتدة

 رعذقل صذقب عذمآرفؿ وكذؾ ، أخريـ أيدي يف عؿت وأعػةٌ 

ـْ  الؿشفقر الحديث يف جتء … اهلل  َعذَلَل  َعتئاًِل  َأنَ  ُهَرْيَرةَ  َأ ِل َع

ـِ  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقَل  . اْلَقاِحذدِ  الَثْقِب  فِل الَصاَلةِ  َع

 ." َاْقَ تنِ  َأَولُِؽؾُِّؽؿْ  " : َفَؼتَل 

 فؼذراء ففذؿ ، رؼريبذت اذق قـ يؿؾؽ ٓ الـتس غتلَب  أن والؿعـك ، 

 اذت القاحذد ويؽػل ، لؾعقرة عترراً  دام ات القاحد الثقب فقجزئ
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 عذذقاه، الؿصذذؾل يؿؾذذؽ ٓ دام اذذت القاحذذد ويؽػذذل صذذػقؼت، دام

 جعذؾ اذت } رعتلك: اهلل قتل وقد.  رحقؿ غػقر واهلل يسٌر، فتلديـ

 . الحج عقرة.  { حرج اـ الديـ يف عؾقؽؿ

 ـَ  واـ  أفضذؾ أكذف ْؽ فال اق قـ، ولبس الؽتاؾ الستر اـ رؿّؽ

 اذـ عذؿتحةٌ  ذلذَؽ  ويف..! أغـقتؤه ويختػل اتلؽقه، َيعز   ولؽـ ،

 قذتل وظذروففؿ، الـذتس أحذقاَل  يراعذل حقث ، ورحؿة الشترع

 .البؼرة عقرة العسر  لؽؿ يريُد  وٓ القسر  ؽؿ اهلل طيريد : رعتلك

 إلذك ٓحتقذتجفؿ واحد اقب يف وصحت تف اهلل رعقل صّؾك وقد

 أحسذذذـ يف رجؿذذذؾ لؾؿذذذماـ إاذذذقرُ  رحسذذذـت واتذذذك ، ذلذذذؽ

 كذذؾ عـذذد زيـذذتؽؿ خذذذوا :ط رعذذتلك قذذتل فؼذذد ، وأ فتهذذت  الثقذذتب

 .الؿقفؼ واهللُ . إعرا  عقرة.   اسجد
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ِٔٔحرِي ..! /10 ًَا ٔفٛ اهٖت  َْ ٌُ٘ َِٙعَو  ِ٘  ََٗه
 

 وإخذذذالص  نصذذذرار أعؿذذذتلفؿ الذذذك الؿبؽذذذرون يػذذذقزُ  إكؿذذذت ، 

 ْذؽٌؾ  والتفجقذر …رذتخر أو رذردد  ذال الؿعذتلل إلك والستعقن

 ، إول الصذػق  إلذك الحثقذث والسذبؼ ، السريعة الؿبتدرة اـ

 قذذتل ، الخقذذرات طذذر  كذذؾ ويف الصذذؾقات يف اسذذتحب وهذذق

 جتء. عؿران آل عقرة   ر ؽؿ اـ اغػرة الك وعترعقا :طرعتلك

ـْ  عؾقذذف الؿتػذذؼ يف  اهللِ  َرُعذذقَل  َأنَ  عـذذف اهلل رضذذل  ُهَرْيذذَرةَ  َأ ِذذل َعذذ

 الَتْفِجقذذرِ  فِذذل َاذذت َيْعَؾُؿذذقنَ  َوَلذذقْ  ": َقذذتَل  َوَعذذَؾؿَ  َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك

ْعَتَبُؼقا ْبِح  اْلَعَتَؿةِ  فِل َات َيْعَؾُؿقنَ  َوَلقْ  إَِلْقِف، َٓ ََرْقُهَؿذت َوالص   َوَلذقْ  َٕ

 ." َحْبًقا
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 رعذتلك: قذتل ،  ؼقة إاقر وأخذ الفؿة، وعؾق الجد عالاةُ  وهق 

 عؾذؿ ولذق. وإعذرا  البؼذرة عذقرة    ؼذقة آرقـذتكؿ اذت خذوا ط

 ، ورذلهال وْذعقًرا اعـذك ٓعذتبؼقا عتقبتذف وحسذـ اقا ف الـتس

 والقاجذُب  اؿـذقع،  تٕقذدام الذركض ٕن ، ويـتلذف يصذقبف واـ

 ..! والققتر السؽقـة

 ر  والتػؽقذر لؾصذالة، والتلهذؾ الؿبؽذر الحضذقرَ  يـذتفج والُؿفجِّ

 يف وهذذق إٓ الؿذذمذن يذذمذن ٓ  حقذذث ، والطفذذترة  تلفقَذذة فقفذذت

 ، آخذر  شلء يشتغؾ لؿ إذان عؿع إذا أو اـف، دانٍ  أو الؿسجد

 فذنذا ، أهِؾذفِ  ِاْفـَذةِ  يف يؽذقنُ  كذتن ":عـفذت اهلل رضل عتئشة رؼقُل 

 الصذذالة عؾقذذف حرصذذف اذذـ وذلذذؽ ." خذذرَج  الَصذذالةُ  حضذذرِت 

 الذدرجتت يف العؾقذت والؿرارب إاقر اعتلل رامَ  واـ والسالم،
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 أرقتذف واذـ ، واإلهؿذتل التسذقيػ عذـ وأعذرض ، وهجذر  تدرَ 

 لؿ الُعؾك َلْقٓ : الشتعر قتل..  ابتغته وحؼؼ أفؾَح  العتلقة، الفؿة

..! َقْقذدودُ  َجذْرداءُ  َوٓ َحذْرٌ   َوْجـَذتءُ  … َفت أجقُب  ات  ل رُجْب 

 اتجذذتوز طريؼذذف، اذذـ هذذؿ يف يذذزال ٓ الؿفجذذر الجذذتد ولذذذلؽ

 واهلل.. الـذذتس واعذتذير ، الطريذذؼ وعثذتء عؾذذك صذت ر ، ْٕذغتلف

 . الؿقفؼ
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 إمنا ٙوبُظ ٓرٖ ًّ ال خالق هٕ يف اآلخسٝ..! /11

 

 عؾذك ورحؿؾفؿ واررديفت، ذويفت أخال  يف رمار الؿال ُس  حتك 

 اإلعذذالمُ  جذذتء ولذذذلؽ والتػتهذذة، التتكذذث أو والؽبريذذتء التجبذذر

 لحذظ واذـ وعذؾؿ عؾقذف اهللُ  صذّؾك فقفذت وفصذؾ لؾبذتس،  آداب

 قصذة يف جتء.. والذكرى  تلحؽؿة وجفف لبتعف يف اؾحظم عؾقف

 فقفذذت -اْلَؿْسذذِجدِ  َ ذذتِب  ِعـْذذَد  ِعذذَقَراءَ  ُحَؾذذةً  َرَأى ، الؿشذذفقرة عؿذذر

َتَرْيَت  َلقِ  اهللِ، َرُعقَل  َيت : َفَؼتَل  ، -حرير ْْ  لِؾـَذتسِ  َفَؾبِْسذَتَفت َهذِذهِ  ا

 اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقُل  َفَؼتَل . َعَؾْقَؽ  َقِدُاقا إَِذا َولِْؾَقْفدِ  اْلُجُؿَعِة، َيْقمَ 

ـْ  َهِذهِ  َيْؾَبُس  إَِكَؿت " : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  ِخذَرةِ  فِذل َلذفُ  َخذاَلَ   َٓ  َا ْٔ . " ا

 َفذَلْعَطك ُحَؾذٌؾ، ِاـَْفذت َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقَل  َجتَءْت  ُاؿَ 

 ُقْؾذَت  َوَقذْد  َكَسْقَرـِقَفت، اهللِ، َرُعقَل  َيت : ُعَؿرُ  َفَؼتَل  ُحَؾًة، ِاـَْفت ُعَؿرَ 
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 َوَعَؾَؿ: َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقُل  َفَؼتَل  ؟ ُقْؾَت  َات ُعَطتِردٍ  ُحَؾةِ  فِل

ذذل "  ُاْشذذرًِكت َلذذفُ  َأًخذذت ُعَؿذذرُ  َفَؽَسذذتَهت. " لَِتْؾَبَسذذَفت َأْكُسذذَؽَفت َلذذؿْ  إِكِّ

 .أخرجته.  َِؿَؽةَ 

 الذذكقر عؾذك الشذرعِ  يف الحريذر حراةُ  هـت يستػتدُ  ولذلؽ ، 

  ذتهلل يذماـ اسذؾؿ يؾبسذف ٓ ولذذلؽ ،  تلـسذتء ختٌص  وحؾ ف

 ٓ واذـ ، حراذة وٓ لذف ديـ ٓ اـ لبتُس  ٕكف أخر، والققم

 الذذذكر اتبعذذق أاذذت..!  الػضذذتئؾ ويحتذذرم ، الشذذرائع يذذققرُ 

 الحذؼ أهؾ  حؾقة ويتحؾقن ، الؾبتس أدَب  فقؾتزاقن والسـة

ـْ  َهِذهِ  َيْؾَبُس  طإَِكَؿت والؿتت عة ِخَرةِ  فِل َلفُ  َخاَلَ   َٓ  َا ْٔ  .   ا

 عؾذذك الحريذذر حراذذة عؾذذك ظذذتهر كذذٌص  الحذذديث هذذذا ويف 

 ، اؿـذذف وإ تحذذة ، هديتذذف وإ تحذذة ، لؾـسذذتء وإ تحتذذف الرجذذتل
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 واعتحبتب ، وغقره اق ت الؿشرك إلك الؿسؾؿ إهداء وجقاز

 لؼذتء وعـد ، والعقد الجؿعة يقم اقت ف أكػس ولبتس التجّؿؾ

 ، الػتضذذذؾ عؾذذذك الؿػضذذذقل وعذذذرض ، وكحذذذقهؿ القفذذذقد

 ٓ قذد التذل اصذتلحف اـ إلقف يحتتج ات الؿتبقع عؾك والتت ع

 ، كػذترا كذتكقا وإن والؿعتر  إقترب صؾة وفقف ، يذكرهت

 فضذذؾ وفقذذف.  الؿسذذجد  ذذتب عـذذد والشذذراء البقذذع وجذذقاز

 الؽػتر إلك الفدية وجقاز ، أخريـ إلك واإلحستن  الصؾة

 ٓ ٕكفذذت ٪ الرجذذتل إلذذك الحريذذر اقذذتب إهذذداء جذذقاز وفقذذف ،

 وحسذذـ.. آخذذر  شذذؽؾ  فذذت يـتػعذذقن ،وقذذد لؾبسذذفؿ رتعذذقـ

 واهلل.  آعتؼذذتد يف لذذف الؿخذذتلػقـ رذذللقػ يف عؿذذر رصذذر 

  .الؿقفؼ
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َٔا َبِعُد..!/12 ُِٚت ًَا َصوَّ  ٕٔ َٗاهوَّ َُا   ََٗأ

 

 ْذغؾفؿ واحذؾ ، الؿذماـقـ َحَقتةِ  كبَض  الصالةُ  رؽقنُ  حقـؿت 

 لعذذذر إٓ رذذمخر وٓ أولقيذذترفؿ، يف رؽذذقنُ  ،  واهتؿتاذذترفؿ

 اذذـ  ٥ط عذذـة إحذذزاب غذذزوة يف حصذذؾ كؿذذت ، ْذذرعل

 لؿذـ خالًفذت ، وقتفت عـ لتلخرهت ضّجقا ذلؽ واع ،الفجرة

 لصذذالة إن :ط رعذذتلك قذذتل وقذذد كذذتن وقذذت أيّ  عؾذذك يصذذؾقفت

 ويف.  الـسذذتء عذذقرة اقققًرذذت  كتت ذذت الؿذذماـقـ عؾذذك كتكذذت

ـْ  الصحقح الحديث ـِ  َجت ِرِ  َع  ُعَؿذرُ  َجذتءَ  : َقذتَل  ، اهللِ  َعْبذدِ  ا 

 َرُعذقَل  َيذت : َوَيُؼذقُل  ُقذَرْيشٍ  ُكَػذترَ  َيُسذب   َفَجَعَؾ  اْلَخـَْدِ   َيْقمَ 

 َفَؼذتَل . َرِغقذَب  َأنْ  الَشْؿُس  َكتَدِت  َحَتك اْلَعْصرَ  َصَؾْقُت  َات اهللِ،

 ." َ ْعذُد  َصذَؾْقُتَفت َات َواهللِ  َوَأَكت " : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِل  



  

-39 - 

ُٞ اهػٌظ  طوع

 َغتَ ذِت  َ ْعذَدَات اْلَعْصذرَ  َوَصَؾك َفَتَقَضلَ  ُ ْطَحتنَ  إَِلك َفـََزَل  : َقتَل 

 .َ ْعَدَهت اْلَؿْغرَِب  َصَؾك ُاؿَ  الَشْؿُس،

 واشذذتركة عـذذف، اهلل رضذذل لعؿذذر البتلغذذة الغضذذِب  حتلذذةَ  فذذتكظر 

 َ ْعذُد  َصذَؾْقُتَفت َاذت َواهللِ  َوَأَكذت ط والغضذب الفؿ ذلَؽ  لف اهلل رعقل

 الؿقصقفة الزلزلة وحتلة الؿضروب، والحصتر الؿعركة فشدة

ًٓ  وزلزلذذقا ط..قرآكقذذت  كسذذقتن حتلذذة لفذذؿ عذذببت. ْذذديًدا  زلذذزا

 عذـفؿ وذهبذت ، رغذرب كذتدت او الشؿس غر ت حتك الصالة

 اهللُ  َاذذََلَ  :ط وعذذؾؿ عؾقذذف اهلل صذذؾك قذذتل حتذذك القعذذطك، الصذذالة

َغُؾقَكت َكتًرا، َوُقُبقَرُهؿْ  ُ ُققَرُفؿْ  ـِ  َْ ـَ  اْلُقْعَطك الَصاَلةِ  َع  َغتَ ِت  ِحق

 .  الَشْؿُس 
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 ورؼذديؿفت ، أوقترفذت يف الصذؾقات أهؿقذة ذلذؽ اـ كتعؾؿُ  ولعؾـت 

 اذذـ وأكفذذت اإلكسذذتن، اشذذتغؾ وكذذؾ والؿؾذذذات الطعذذتم عؾذذك

 كؿت ، والرعب الحرب حتلة يف لتمدى إكفت حتك  ؿؽتن إهؿقة

 وقد والػؼف، الحديث كتب يف   الخق  صالة  تب ط اعؾقم هق

رعت إكفت ققؾ  الصالةُ  عؾقف يصؾفت لؿ ولذلؽ ، إحزاب  عد ُْ

 واهللُ .. الرقذذذذتع ذاِت  غذذذذزوة يفَ إحذذذذزاب  عذذذذد إٓ والسذذذذالم

 !…الؿقفؼ
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َِٗتِسُت..! /13 َِٙقَظِٔٛ َفَأ ُٙ٘ٔتَس َأ  ِْ  َفِإَذا َأَزاَد َأ
 

  ُْذذفقة أو ، اتبتدلذذة اتعذذةٍ  اجذذردَ  لذذقس  زوجتذذف الرجذذؾ عالقذذة 

 ، ورعذذتون ورـتصذذح اـظؿذذة، اتعذذة هذذل  ذذؾ..! كذذال ، ازخرفذذة

 ٕهؾف كتصحت وعؾؿ عؾقف اهللُ  صّؾك كتن ولذلؽ ، ورـبقف وذكرى

 َكذذتنَ  : عـفذذت اهلل رضذذل عتئشذة رؼذذقل ، خقذذًرا  تلـسذذتء ويقصذل ،

 َعَؾذذك ُاْعَترَِضذذةً  َراقِذذَدةٌ  َوَأَكذذت ُيَصذذؾِّل َوَعذذَؾؿَ  َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك الـَبِذذل  

ذذِف، ِْ   ذذتب اذذـ وهذذذا. َفذذَلْوَرْرُت  َأْيَؼَظـِذذل ُيذذقرِرَ  َأنْ  َأَرادَ  َفذذنَِذا فَِرا

 وعظؿتذف، السذحر  ققذت ورذذكقر ، والتؼذقى البذر عؾك التعتون

 .عؿران آل عقرة.   تٕعحتر والؿستغػريـ :ط رعتلك قتل كؿت

 السذذقت  هذذذا يف لزوجتذذف يـصذذح الرجذذؾ أن آخذذر حذذديٍث  ويف 

 لؾسذبؼ وفؼذت إذا ذلذؽ رػعؾ هل وكذلؽ الـصقحة، يف  ويزيد
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ـَ  َقتمَ  َرُجال اهلل رِحؿَ  :طيؼقل ، العبتدي  وأْيَؼذظَ  فصذؾكَ  الَؾْقذِؾ، ِاذ

 َقتاذت اَاذَرَأةً  اهللُ  َرِحذؿَ  الؿذتَء، وْجِفَفذت يف َكضَح  َأَ ْت  فننْ  اارَأرُف،

 وْجِفذفِ  فِذل َكَضَحْت  َأ ل فنِن َزْوَجَفت وَأْيَؼَظْت  َفصَؾْت، الَؾْقؾِ  ِاـ

 اعفذت التؾطذػ والؿذراد. صذحقٍح   نِعذـتدِ  داود َأُ ق رواهُ .   الؿتءَ 

  تلشذذذدة ولذذذقس ،  تلحسذذذـك ر فذذذت لطتعذذذة ققتافذذذت يف والسذذذعل

ـُ ط رعتلك: قتل  والتعـقػ   َوُقْؾ لِِعَبذتِدي َيُؼقُلذقا اَلتِذل ِهذَل َأْحَسذ

 لؾشجتر يػضل قد ذلؽ خال  واعتعؿتل. 25ء:عقرة اإلعرا

 .الطال  إلك الؿػضقة العشرة، ورعؽقر

 ـَ  رلاؾ ، والتقافؼ الـجتح حتلة ويف   ذقـ العبذتدي آئذتال  حس

 قدعقةٌ  الؾقؾ ولؼقتم عقشبقن ، إ ـتء عؾك ذلؽ وأار ، الزوجقـ

 لؾقالذديـ رؼؾقذًدا ، وفعؾذف احبتذف عـفذت يـبت حقترفؿ، يف عظقؿة



  

-43 - 

ُٞ اهػٌظ  طوع

 ،  ذذذتهرات حسذذذـتٍت  ذلذذذؽ وراء اذذذـ وعذذذقجـقن ، الؽذذذريؿقـ

 عـذد آخذر حديث يف قتل ، والذرية إ ـتء يف ابتركتت وغراعم

ـَ  َأْهَؾفُ  الَرُجُؾ  َأيَؼظَ  إَِذا :طأيضت داود أ ل  َصذَؾك َأوْ  َفَصَؾقت الَؾْقؾ ِا

ـِ  ـَ  يف ُكتَِبذذذت َجِؿقًعذذذت، رْكَعَتذذذق .   َوالذذذَذكِراِت  كثقذذذرا اهلل الذذذَذاكرِي

 ، والـػذت  الغػؾذة اجتكبذة رعـذل والتذل ، الؼذرآن يف إلقفت الؿشتر

 .الؿقفؼ واهللُ .. والرقت  الذكر وكثرة
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ُٝ اهسُِّٙح َكأَُت/14   ..!َٖٓبِت ِإَذا اهٖػٔدَٙد
 

  الؽقن يف ُرحدُث  ، واررجتج واقرانٌ  ، وحركة هبقٌب  لفت الريُح 

 قذتل..  وأردت أهؾؽذت اْذتدت وإذا ، حقلفت اـ ورفز   ، أاَرهت

يُح  َكتَكذِت  " : عـذف اهلل رضل َأَكٌس   ُعذرَِ   َهَبذْت  إَِذا الَشذِديَدةُ  الذرِّ

 ذلذؽ ُعرِ  ط رلاؾ.  "َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ  َوْجفِ  فِل َذلَِؽ 

 إكذف  جرائفت اـ ورفؿؿف خقفف يؽقن كقػ واعتشعرْ    وجفف يف

 اـفذت ٓقذت ،  تئذدة أاذؿٍ  لؿصذقر واعتحضذتر ، العذذاب خق 

 الذذذذكر فقفذذذت وعذذذؾؿ عؾقذذذف اهللُ  صذذذّؾك هديذذذفُ  فؽذذذتن.. إاذذذريـ

 طإَِذا : ويؼذذقل ، وجفذذف رغقذذر اذذـ خقفذذف وُيعذذرُ   والتخذذق ،

يُح  َعَصَػِت   فِقَفذت، َاذت َوَخْقذرَ  َخْقَرَهذت، َأْعذَلُلَؽ  إِكِّل الَؾُفؿَ  َقتَل: الرِّ
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ـْ   َِؽ  َوَأُعقذُ   ِِف، ُأْرِعَؾْت  َات َوَخْقرَ  َهت ِا رِّ رِّ  َْ َْ رِّ  فِقَفت، َات َو َْ  َات َو

 .   ِفِ  ُأْرِعَؾْت 

 رؼذقل عذت ؼة، ٕاذؿ وقع كؿت عذاب كذير رؽقن أن اـ ورخقفف 

 ِريًحذذت أوْ  َغْقًؿذذت َرَأى إَذا وكذذتنَ  :طأيًضذذت عـفذذت اهلل رضذذل عتئشذذة

 الَغذْقؿَ  َرَأْوا إَذا الـَذتَس  إنَ  اهللِ، َرعذقَل  يذت قتَلذْت: وْجِفِف، يف ُعرَِ  

 يف ُعذذرَِ   َرَأْيَتذذفُ  إَذا وَأَراكَ  الَؿَطذذُر، فقذذف َيؽذذقنَ  أنْ  َرَجذذتءَ  َفرُِحذذقا

 فقذف َيؽذقنَ  أنْ  ُيذْمِاـِّل اذت َعتئَِشذُة، يذت َفؼذتَل:! الَؽَراهقذُة؟ وْجِفَؽ 

َب  َعَذاٌب؟ يِح، َقْقمٌ  ُعذِّ  هذذا َفؼتلقا: الَعَذاَب، َقْقمٌ  َرَأى وقْد   تلرِّ

 .ُاْؿطُِرَكت  َعتِرٌض 

 اذع رػتعذؾ وحسذـ رخقًفذت إدب لفذذا افتؼتدكذت الؿمعِػ  واـ 

 يتضذتحؽقن أكتعت رالقل وقد..!  يعؼبفت قد وات الؽقكقة أيتت
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 الؿـؼذذقل  تلذذذكر يؾفجذذقن وٓ ذلذذؽ، خؾػقذذة اذذت يذذدرون وٓ ،

 عؾذقفؿ فلرعذؾـت ط  فذت ققم رعذيَب  قرؤوا ات لؽلكفؿ..!  رجتهفت

 و ؾغـذذت ، وإيذذتكؿ اهلل عتفتكذذت.  الذذذاريتت عذذقرة   العؼذذقؿ الذذريَح 

  . السالاة ودرب آعتبتر
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ّٚا..!/15 ًَُوبِّ ََ اهقٚاًٞ  ِ٘ َٙ َٕ ٙبعجٕ  ْٖ اهوَّ  َفِإ
 

  ٌوالحػذذتوة والجذذذب الجؿذذتل ازاهقذذر  ؽذذّؾ  اػعؿذذةٌ  جؿؾذذة… !

 ذلؽ يؼقم الؼقتاة اـ ، وغؿة و الء وهؿ، ْغؾٍ  يف الـتُس  فبقـؿت

 ٕكذف لذف، اعظؿذت ، هلل ذاكذراً   يؾبذل وهذق قبره اـ الؿماـ الحتج

 إْذذػت  حتلذذة يف الذذدكقت اذذـ حقترذذف واكتفذذت ، إحرااذذف يف اذذتت

 والدار وفضؾف اهلل إلك ورطؾع الدكقت، اتتع اـ رجرد قد ، ْديدة

ـِ  وردهشؽؿ َرشدكؿ أات فبتهلل..  أخرة ـِ  َع  اهللُ  َرِضذلَ  َعَبتسٍ  اْ 

ـِ  َعـُْفَؿت، ـْ  َرُجذٌؾ  َخذرَ  : َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ  َع  َ ِعقذرِِه، ِاذ

ـُذقهُ  ، َوِعذْدرٍ   َِؿذتءٍ  اْغِسذُؾقهُ  " : َفَؼذتَل  َفَؿذتَت، َفُققَِص،  فِذل َوَكػِّ

َٓ  َاْقَ ْقِف، ُروا َو  ." ُاَؾبًِّقت اْلِؼَقتَاةِ  َيْقمَ  َيْبَعُثفُ  اهللَ  َفنِنَ  َرْأَعُف، ُرَخؿِّ
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 إٓ ذاكذر وٓ فقذف اؾذب   ٓ حقذث العظقؿ، الؿحشر ذلؽ يف يؾّبل 

 …حصذؾفت اـزلذة وأي  ؾغذف، فضذؾ فذلي ْذت فقه، اؿـ قالئؾ

 كذرب عـذف خػذػ اهلل وأن ، السذالاة لطريؼ رقفقؼف يعـل وذلؽ

 قذذد والحذذزن، الغذذؿِّ  اذذـ ْذذلء يختلطذذف وٓ فقلرقذذف ، القذذقم ذلذذؽ

 …والتؾبقة الذكر كعؿة ، الـعؿة رؾؽؿ ووهبف ، قؾبف اهلل صُػك

 الؿـزلةَ  ويعؾل ، الثقاب اـ يضتعُػ  عصقب، اشفدٍ  يف والذكر 

 ٓهجذذت اهلل يبعثذذف التقحقذذد عؾذذك اذذتت وكؿذذت ، رعذذتلك اهلل عـذذد

 الخالئذذؼ، ورسذذؿعف الـذذتس، فتشذذتهده   ذذف، اذذذكًرا ،  تلتقحقذذد

 يف الؿقؿقنُ  والذاكرُ  أكؽتدِ  ويف غؿٍ  يف الـتُس  الستاعقن ويـدهش

 . الؿقفؼ واهلل..  فضؾف اـ رعتلك اهلل كسلل إععتدِ 
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ًِٔجَى اِهَحَبِى ..! /16  َْ  َحٖتٟ َتُل٘

 

 ـُ  هلل، ختلصذة يسذقرًة، صذدقةً  أن رخقؾ  حتذك ورضذتعػ لذف رذثَؿ

 والـػذذع البذذذل يف درتذذرد فذذال ، وعذذعة ضذذختاةً  كتلجبذذؾ ربقذذَت 

 اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعقُل  يؼقل اإلحستن صقر وكؾ ، الخقر وإْتعة

ـْ  ط : َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقفِ  ـْ  َرْؿذَرةٍ   َِعذْدلِ  َرَصذَدَ   َاذ َٓ  َطقِّذٍب، َكْسذٍب  ِاذ  َو

َٓ  اهللُ  َيْؼَبُؾ   لَِصذتِحبِفِ  ُيَر ِّقَفذت ُاذؿَ   َِقِؿقـِذِف، َيَتَؼَبُؾَفت اهللَ  َوإِنَ  الَطقَِّب، إِ

 . الخقؾ صغقر وهق.   َفُؾَقهُ  َأَحُدُكؿْ  ُيَر ِّل َكَؿت

 ويبتركفذت اهلل ُير قفذت كثقذرون يتؼتل فذت التذل الصغقرة التؿرةُ  ففذه 

 والجبذُؾ ! …الجبذْؾ  اثذؾ رصذقر حتذك الخقذؾ صذغقرَ  كر ل كؿت

 ِعَظذذؿ إلذذك إْذذترة ذلذذؽ ويف اعؾذذقم، هذذق كؿذذت وْذذتهؼ راعذذٌخ 

 حسذـ اذـ فقفذت لؿذت الطتعذتت أفضذؾ اذـ الصدقة وأن العؿؾ،
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 يبذترك ، اعؾًؿذت صذدقتف فتظذؾ ، آجتؿذتعل  واإلختء التقاصؾ

 اـ فضاًل  ، عزيزا اقاً ت عؾقفت ويثتب الؼقتاة، يقم ويشتهد اقا فت

 !… ورحؿة اهلل

 رـبقذفٌ    الطقذب إٓ اهلل يؼبذؾ وٓ..  طقذب كسذٍب  اـ :طققلف ويف 

 الذذذي اإلخذذالص وهذذق ، الؼبذذقل ْذذروط اذذـ ْذذرط عؾذذك افذذؿ

 يعؿذؾ فذال ، أفذتت وجتىف الشرور، عـ ورـزه الطقب، احتقى

  ؿذـفج اقتداءً  صػل، طّقب اـ إٓ يجؿع وٓ كؼل، حالل يف إٓ

َفتَيذذذن :طالؼذذرآن ـَ ٱ َلي   ـَذذذنُؽؿَرَزق َاذذت َطقَِّبذذذنِت  ِاذذـ ُكُؾذذقا َءاَاـُذذقا َلذذِذي

 واهلل [ .1٧٢ البؼذذذرة]  ُبذذذُدونَ َرع إَِيذذذتهُ  ُكـذذذُتؿ إِن لَِؾذذذفِ  ْذذذُؽُرواٱوَ 

 . الؿقفؼ
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ِّ عٌى ٙدٖ..! /17 ًٔ 
 

 الؿجتفذد والؿقظذُػ  ، الؽتدح العتاُؾ  : الحقتة صقرِ  أجؿؾِ  اـ 

 يعـذل القذد فعؿذُؾ ..! حذالل طقذٍب   ذتب اـ ، وعقتلف كػسف عؾك

 عؾذك الشذريػة وعزاَتذف الؿتؼذد، وكشذتَطف الجذتد، الرجذؾ كسَب 

 احبق ذة، ابتركذة ففذل واعتكترذف، رعُبذف يضقرُ  وٓ ، وعقتلف لؼؿتف

ـِ  الصذحقح يف جتء..  حقـ  عد ولق حالورفت ويجُد   اْلِؿْؼذَدامِ  َعذ

ـْ  َعـُْف، اهللُ  َرِضلَ   طَاذت : َقذتَل  َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعقلِ  َع

ـْ  َخْقًرا َقط   َطَعتًات َأَحٌد  َأَكَؾ  ـْ  َيْلُكذَؾ  َأنْ  ِا  َكبِذلَ  َوإِنَ  َيذِدِه، َعَؿذؾِ  ِاذ

ـْ  َيْلُكُؾ  َكتنَ  الَساَلمُ  َعَؾْقفِ  َداُودَ  اهللِ   .  َيِدهِ  َعَؿؾِ  ِا

  َو ذلذذفِ  وكسذذبف، الؿذذرءِ  جذذد يف رؽؿذذـ والبركذذة الخقريذذة وكذذلن 

 وذم الققذت، واعذتغالل ، العؿؾ عؾك حض ذلَؽ  ويف وصـعتف،



  

-52 - 

ُٞ اهػٌظ  طوع

 إحستكترفؿ، اكتظتر أو  تٔخريـ، التعؾؼ وعدم والعتلة، السمال

 يف فتاشذقا ذلقًٓ  إرض لؽؿ جعؾ الذي هق :ط رعتلك قتل وقد

 . الؿؾؽ عقرةُ   ..اـتكبفت

 ورحذرك وعؿذؾ، جذد.. إولقتء وطريؼة إكبقتء عـة هذه إنّ  اؿ 

 الؽسؾ، يعرفقن ٓ..!  واكطال  و ؽقر ويؼطة، وهؿة وكسب،

 اذـ ضذر فؿت! ،.. آرؽتلقة يـفجقن وٓ الضعػ، يتخؾؾفؿ وٓ

 واررضذذذتؤهؿ ، آعتؿذذذتدي والؿسذذذؾؽ آرؽتلقذذذة ٓإ  عذذذدهؿ

 حقتةً  ويرواقن الظؾقؾ والظؾ ، الؽؾقؾ والطعتم ، الذلقؾ العقَش 

 ُخؾؼـت أكـت وكسقا ، اشت   ال وعؾًقا عبب،  ال ورزًقت ، رعب  ال

 ولذقٓ! …وذهذب لفذٍب  اذـ وجفتدكت كَبد، يف فحقترـت لؾعؿؾ،
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.. الػتضذذؾقن رؿقذذز وٓ ، الـذذتجحقن ُعذذر  لؿذذت الؿتتعذذب رؾذذؽ

 ققؾ: وكؿت

ّٓ  الَؿجَد  ُيدِركُ  ٓ ـٌ  َعقٌِّد  إِ  َفطِ

 

 َفّعذتُل  السذتداِت  َعؾك َيُشؼ   لِؿت **

 

ُفذؿُ  الـذتُس  عتدَ  الَؿَشَؼةُ  َلقٓ  ُكؾ 

 

 َقّتذذتُل  َواإِلقذذدامُ  ُيػِؼذذرُ  الجذذقدُ  **

 

 ... الؿقفؼ واهلل
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ٌّا..! /18  اقطٌ٘ا ٗاضسب٘ا هٛ ًعلٍ ضٔ

 

  ٍاشذعرة داعؿذةٌ  وكؾؿذتٌت  ، الؼذقم وإيـذتس  تلتقاضع رشع   اعتن 

 ..الرققذة اذتل أخذذ يف عذـفؿ الحذرج ورفذع والتآخل  تلؿشتركة

 فنن يؼتل، ات َيضقُركؿ فال.   عفًؿت اعؽؿ لل واضر قا طاقسؿقا

 رحؿفؿذت الشذقختن أخرَج .  اهلل كتتب أجراً  عؾقف أخذرؿ ات أحَؼ 

ـْ  اهلل ـْ  َكَػرٌ  اْكَطَؾَؼ  : َقتَل  َعـُْف، اهللُ  َرِضلَ  َعِعقدٍ  َأ ِل َع  َأْصذَحتِب  ِاذ

 َعَؾذك َكَزُلقا َحَتك َعتَفُروَهت، َعْػَرةٍ  فِل َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ 

ـْ  َحل    َفُؾذِدغَ  ُيَضقُِّػقُهْؿ، َأنْ  َفَلَ ْقا َفتْعَتَضتُفقُهْؿ، اْلَعَرِب  َأْحَقتءِ  ِا

، َذلَِؽ  َعقُِّد  ذْلٍء،  ُِؽذؾِّ  َلذفُ  َفَسذَعْقا اْلَحلِّ ذْلٌء، َيـَْػُعذفُ  َٓ  َْ  َفَؼذتَل  َْ

ءِ  َأَرْقذُتؿْ  َلقْ  : َ ْعُضُفؿْ  َٓ ـَ  الذَرْهطَ  َهذُم  َيُؽذقنَ  َأنْ  َلَعَؾذفُ  ٪ َكَزُلذقا اَلذِذي

ْلءٌ  َ ْعِضِفؿْ  ِعـَْد  َفذت َيذت : َفَؼذتُلقا َفذَلَرْقُهؿْ . َْ  َعذقَِّدَكت إِنَ  الذَرْهُط، َأي 
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ذْلءٍ   ُِؽؾِّ  َلفُ  َوَعَعْقـَت ُلِدغَ  ـْ  ِاذـُْؽؿْ  َأَحذدٍ  ِعـْذَد  َفَفذْؾ  َيـَْػُعذُف، َٓ  َْ  ِاذ

ْلءٍ  َْرقِذل، إِكِّذل َواهللِ  َكَعْؿ، : َ ْعُضُفؿْ  َفَؼتَل  ؟ َْ ـْ  َٕ  َلَؼذدِ  َواهللِ  َوَلؽِذ

 َلـَذت َرْجَعُؾذقا َحَتذك َلُؽذؿْ   ِذَراٍ   َأَكذت َفَؿت ُرَضقُِّػقَكت، َفَؾؿْ  اْعَتَضْػـَتُكؿْ 

ـَ  َقطِقذعٍ  َعَؾذك َفَصتَلُحقُهؿْ  -العؿؾ عطقة أي- .ُجْعاًل   اْلَغذـَِؿ، ِاذ

ـَ  َربِّ  لَِؾذذفِ  اْلَحْؿذذُد  } : َوَيْؼذذَرأُ  َعَؾْقذذفِ  َيْتِػذذُؾ  َفذذتْكَطَؾَؼ   ، { اْلَعذذتَلِؿق

ـْ  ُكِشطَ  َفَؽَلَكَؿت  … ِعَؼتلٍ  ِا

 الؽـز وأكفت ، الصحت ة قؾقب يف الػترحة عقرة اؼدار إلك واكظر 

  ِذذفِ  َوَاذذت َيْؿِشذذل َفذذتْكَطَؾَؼ  ".. الـتجعذذة الرققذذة وكتفذذذة ، والشذذتفقة

 َصذذتَلُحقُهؿْ  اَلذذِذي ُجْعَؾُفذذؿُ  َفذذَلْوَفْقُهؿْ  : َقذذتَل .   -عؾذذة أي -َقَؾَبذذةٌ 

 َحَتذك َرْػَعُؾقا َٓ  : َرَقك اَلِذي َفَؼتَل . اْقِسُؿقا : َ ْعُضُفؿُ  َفَؼتَل  َعَؾْقِف،

 َاذت َفـَـُْظذرَ  َكذتَن، اَلذِذي َلفُ  َفـَْذُكرَ  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلَ  َكْلرِلَ 
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 َلذفُ  َفذَذَكُروا َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقلِ  َعَؾك َفَؼِدُاقا. َيْلُاُرَكت

 َأَصذذْبُتُؿ، َقذذْد " : َقذذتَل  ُاذذؿَ . " ُرْقَقذذةٌ  َأَكَفذذت ُيذذْدِريَؽ  َوَاذذت " : َفَؼذذتَل 

 َصذَؾك اهللِ  َرُعقُل  َفَضِحَؽ  ." َعْفًؿت َاَعُؽؿْ  لِل َواْضرُِ قا اْقِسُؿقا

 .َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ 

  ُـَ  الصذذحت ة فضذذَؾ  وكذذتعؾؿ  ورذذقرع ، الؼذذرآن اذذـ قذذر فؿ وحسذذ

 ، اهلل رعذذذقل لؼتئذذذدهؿ وإجاللفذذذؿ ، التشذذذؽؽ عـذذذد  عضذذذفؿ

 والسذالم الصذالة عؾقذف خؾؼف وطقب ، الؿشؽالت يف واراجعتف

 الحذالل، اذتَلفؿ واشذتركتفؿ إيـتعذفؿ واحبذة الفديذة طؾب يف

 رذذدفع الػعؾقذذة الؿشذذتركة وأن اعقذذب، وٓ فقذذف غضتضذذة ٓ وأكذذف

..  والطؿلكقـذة آكشراح عؾك أخريـ ورحؿؾ والحرج، الشؽ

 . السبقؾ عقاء إلك والفتدي الؿقفؼ واهلل
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19/ !..ْْ َُِطا ِٗ ِإ ِْٚس َأ ُٕ َط ِِ ًٔ َِٚأُكُى   َف
 

  ُوفضذؾ الؿخؾققذتت، لؽؾ ْتاؾة والرحؿةُ  لف، حدودَ  ٓ الجقد 

 او داة،ماذ صذدقة وأ ابذذول، اعذرو  يف رزهدن فال واعع، اهلل

 يظؾذؿ ٓ فذتهلل ، إلقذؽ عتئذد اـذف  اعذُتػقَد  اذت وكؾ اـثقر، غرس

ـْ  عؾقف الؿتػؼ يف جتء.. ذرة اثؼتل  : َقذتَل  َعـْذفُ  اهللُ  َرِضذلَ  َأَكذسٍ  َع

ـْ  َاذت ط : َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعقُل  َقتَل   َيْغذرُِس  ُاْسذِؾؿٍ  ِاذ

َٓ  َ ِفقَؿذٌة، َأوْ  إِْكَسذتنٌ  َأوْ  َطْقذرٌ  ِاـْذفُ  َفَقْلُكذُؾ  َزْرًعذت، َيْزَرعُ  َأوْ  َغْرًعت،  إِ

 .  َصَدَقةٌ   ِفِ  َلفُ  َكتنَ 

 رـتػذذعُ   حقذذث الؿتسذذتاح، الؿجتؿعذذل العطذذتء اذذـ ْذذؽٌؾ  وهذذذا 

 الجذقد ديذـ اإلعذالمَ  ٕن عذقاك، ورمكذؾ ورلكؾ غقَرك، ورـػع

 والقصذتل عؿقؼة، واإلخقة ، را طة  قـفؿ والؿماـقـ ، والرحؿة
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 آل عذذذقرة إخقاكذذذت   ـعؿتذذذف فلصذذذبحتؿ رعذذذتلك:ط قذذذتل احذذذتؿ،

  .عؿران

 لؾـذذتس اـذذتفع عـذذف يـذذتج واخضذذرار لذذَلرض عؿذذرانٌ  ذلذذؽ ويف 

 حقترذذفِ  يف لؾؿذذماـ الجتريذذة الصذذدقة  ؿثت ذذة وهذذل ، والؽتئـذذتت

 لؿعـذك إْذتعةٌ  وفقفذت. الغذرس واكتؿذؾ الذزرع  ؼذل اذت و عدهت

 ، والؿـذع التشدد فقفت يـبغل ٓ الؿزروعتت رؾَؽ  وأن ، التستاح

 فقفذت، يبذترك حتذك ، والتذراحؿ لؾتصذد  جفذتت اـفذت رتذرك  ؾ

 .والسالم..  خقرارفت ورتـتاك
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20/ !..ُٕ ِِ ُٕ َع َٓا َأٖد٠ اهوَّ  ُِٙسُٙد َأَدا١َ

 

  ُرصذحقُح  لذزمَ  رعقـذت، إذا ولؽـفت ، الحقتة اـّغصتِت  اـ الديقن 

 التحتيذؾ ورذرك ،  ذتلالزم واإليػذتء ، الصذتد   تلسداد فقفت الـقة

ـْ  الحديث يف قتل ـِ  َعـُْف، اهللُ  َرِضلَ  ُهَرْيَرةَ  َأ ِل َع  َصذَؾك الـَبِذلِّ  َعذ

ـْ  ط : َقتَل  َوَعَؾَؿ، َعَؾْقفِ  اهللُ   َأَدى َأَداَءَهذت ُيرِيذُد  الـَتسِ  َأْاَقاَل  َأَخَذ  َا

ـْ  َعـُْف، اهللُ   الحقذتة اتتعذب واع.   اهللُ  َأْرَؾَػفُ  إِْراَلَفَفت ُيرِيُد  َأَخَذ  َوَا

 والتقكذؾ الـقذة  حسذـ ولؽذـ ، الديقن عـ كثقرون يـػؽ ٓ قد

 الؿضذتيؼ، عذـفؿ ورـػذرُج  ، القسذر أ ذقاُب  لفذؿ ُرػذتُح  ، اهلل عؾك

 اهلل إن :ط  عضذفؿ يحسذـف حذديث يف وُيذروى ، العؼبتت ورزول

 .  ديـَف يؼضلَ  حتك الدائـ اع
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 كقتذذف، صذذحت إذا ، الؽذذروب ورػذذريج والعذذقن  تلسذذداد واعذذف 

 هق اهلل طإن حقترف يف ويعقـف الرز ،  تب لف فقػتح ، القفتء وكقى

 ْذقاهد الحقذتةِ  ويف.  الذذاريتت عذقرة الؿتقـ  الؼقة ذو الرزا 

 ،،فتحتسذبقا اتلقذة اعضذالت يف كثقذرون رؤي فؼذد ، ذلؽ عؾك

 …حقائجفؿ وقضك اهلل، فبتركفؿ ، العؿؾ يف وجّدوا ، القفتء

 وهتكت البشر،  عض قؾقب اـ التؼقى اكُتزعت إذا الؿؼت ؾ ويف 

 يف لفذؿ يبذترك ولؿ اهللُ  أرؾػفؿ ، واقتراضفت الـتس أاقاُل  عـدهؿ

 قذتدرون ٕكفؿ.. وفتًقت جزاء ، اعتْفؿ وٓ أ ـتئفؿ وٓ أرزاقفؿ

 والغتيذذة اتعذذة، حتجذذة  ذذال رقعذذعت واعذذتداكقا ، السذذداد عؾذذك

 . الؿستعتن واهلل ، الؾَقؿ الطبع ذلؽ اثؾِ  اعتؿراءُ 
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ٍَ ٔقَٚد ٔغِبٍس ..! /21 ِّ َظَو ًَ 
 

 عضذت  عضفؿ الـتس ظؾؿُ  آجتؿتعقة الحقتة اظتهر أ شعِ  اـ  ، 

 … عـػذت أو غصذًبت وااتالكفذت ، خريـأ أاقال عؾك ورسؾطفؿ

.. إرض اذـ الشذبر قِقذد أو الـعؾ، كشراكِ  يسقرا ْقَت كتن ولق

 عذـ  ؾغفت ، عـفت اهلل رضل عتئشة أن الصحقح الحديث يف جتء

 َأَ ذت َيذت " : لذف واعظذةً  فؼتلذت آخذريـ اذع وخصذقاتف عذؾؿة أ ل

َْرَض  اْجَتـِِب  َعَؾَؿَة، ْٕ  : َقذتَل  َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك الـَبِلَ  َفنِنَ  ٪ ا

ـْ  " ذذْبرٍ  قِقذذَد  َظَؾذذؿَ  َاذذ ـَ  ِْ َْرضِ  ِاذذ ْٕ َقذذفُ  ا ـْ  ُطقِّ ـَ  َعذذْبعِ  ِاذذ . " َأَرِضذذق

 أراضذل يؾذتفؿ  ؿذـ فؽقذػ قصذقرة، أْبتر حؼ يف القعقد وهذا

 … هقادة وٓ خق   ال واخططتت
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 الؼترذؾ الؿصذقر خذت  ، رؼذقى أو ديذـ اذـ رادعٌ  لذف كتن واـ ، 

 الؿذذراد: : فؼقذذؾ.   أرضذذقـ عذذبع اذذـ طققذذف ط البَقسذذة والـفتيذذة

 عـؼذذذف يف الؿغصذذذق ة البؼعذذذة فتصذذذقر إرض  ذذذف اهلل يخسذذذػ

 الؼقتاذة، يذقم حؿؾفذت ُيؽّؾذػ أي ُيَطَق ٪ أن هق وققؾ:. كتلطق 

 الجقذذرة رؾذذؽ اذذـ ألذذقؿ ورخقيذذػ ْذذديد، ررهقذذٌب  ذلذذؽ ويف

 أاذقال عؾذك فقعتذدون ، الـذتس  عذض يستسذفؾفت التذل العظؿك

 أو ذكذذرى كذذؾ عذذـ اعرضذذقن وهذذؿ ، أيتذذتم أو جقذذران او فؼذذراء

 ..! الؿستعتن واهلل ، الشديد والعؼتب  تلخطر رـذر اقعظة

  ُالؼقتاة يقم الؿـصقب الطق  لذلؽ ، الجرئ الظتلؿ واعتشعتر 

 عذذتر الؼضذذقةَ  وأن حسذذت ترف، ويراجذذع ، كثقذذًرا يتفقذذب يجعؾذذف ،

 سَكػذ ُكؾ   َرِجُد  مَ َيق :ط رعتلك قتل ، وعـتء  عدهت وهالك ، وْـترٌ 
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ح رَخق ِاـ َعِؿَؾت َات  ـََفذتَ ق َأنَ  َلق َرَقد   ءُعق ِاـ َعِؿَؾت َوَات َضراا 

ُرُكؿُ  اَ ِعقد اَأَاَد  ۥۤـَفُ َوَ ق  آل]  لِعَبذتدِ ٱِب  َرُءوُ   هللُ ٱوَ  ۥَۗسفُ َكػ هللُ ٱ َوُيَحذِّ

 . أعؾؿ رعتلك واهلل[ . ٣3  عؿران:
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22/ !..ََ  َحٖتٟ ِإَذا َبَوَػٔت اِهُحِوُق٘

 

 ـَ  إٓ يبذلقكذذف ٓ أصذذحتَ ف أن والـذذتس، الؿذذتلِ  عجتئذذِب  اذذـ  حذذق

 والشذذذؽؾ الحؾؼذذذقم،  ؾذذذقغ حقذذذث ، القفذذذتة حذذذتل أو الؿذذذرض

 والذدار الؿذقت اذـ داكقذم وأضذحك ، افؿذقم والبتل ، اؽضقم

 العصذقبة الحتلذة هذه وعؾؿ عؾقف اهلل صؾك كشػ وقد ، أخرة

 َرِضذلَ  ُهَرْيذَرةَ  َأ ِذل حديث يف كؿت فقؼقل.. فقفت الؿتل واعتدرار

 َرُعذقَل  َيذت : َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصَؾك لِؾـَبِلِّ  َرُجٌؾ  َقتَل  : َقتَل  َعـْفُ  اهللُ 

 َصذذذِحقٌح  َوَأْكذذذَت  َرَصذذذَدَ   َأنْ  " : َقذذذتَل  َأْفَضذذذُؾ  الَصذذذَدَقةِ  َأي   اهللِ،

َٓ  اْلَػْؼذذَر، َوَرْخَشذذك اْلِغـَذذك، َرْلُاذذُؾ  َحذذرِيٌص،  إَِذا َحَتذذك ُرْؿِفذذْؾ، َو

 َكذذتنَ  َوَقذذْد  َكذذَذا، َولُِػذذاَلنٍ  َكذذَذا، لُِػذذاَلنٍ  : ُقْؾذذَت  اْلُحْؾُؼذذقمَ  َ َؾَغذذِت 

 ."لُِػاَلنٍ 



  

-65 - 

ُٞ اهػٌظ  طوع

 الصذحة حذتَل  ،لؾصذدقة الؿرضل اإليجت ل الققُت  هق ففذا 

 والشذقطتن الػؼذر، رخت  ولؽـؽ ، الؿتل لديؽ والحرص،

 يف غتلذذب الشذذح أن فذذتلؿراد …وربخذذقال رثبقطذذت  ذذؽ يحذذقط

 كقتذف يف أصذدَ   كذتن ورصذد  فقفت عؿح فنذا ، الصحة حتل

 اذـ وآيس الؿقت عؾك أْر  اـ  خال  ، ٕجره وأعظؿ

 كتقصذة حقـَذذ صذدقتف فذنن لغقذره الؿتل اصقر ورأى الحقتة

 الحتلذة رؾؽذؿ إلذك ُكذد ـت ولذذلؽ ، الصحة حتلة إلك  تلـسبة

 عؾذذذك الشذذذح وطغقذذذتن ، الؿذذذتل حذذذب حقذذذث الطبقعقذذذة،

   الؿػؾحذقن هذؿ فلولَذؽ كػسذف ْذح يق  واـ ط..الـػقس

 . التغت ـ عقرة
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  ُيذقم صذدقتف ظذؾ يف اارئٍ  وكؾ ، إعؿتل فضتئؾ اـ والصدقة 

 ، الذذذروح  ؾغذذذت أي :   الحؾؼذذذقم  ؾغذذذت ط واعـذذذك..  الؼقتاذذذة

 رصذح لذؿ حؼقؼذةً   ؾغتذف لذق إذ ، الحؾؼذقم  ؾذقغ قتر ذت والؿراد

.  الػؼفذذتء  ترػذذت  رصذذرفترف اذذـ ْذذلء وٓ ، صذذدقتف وٓ وصذذقتف

 ، أخذرة الذدار ورذذكر ، إعؿذتر وابذتدرة ، آرعتظ فتلقاجُب 

 قبذَؾ  وحقتَرذؽ وفقف:.. خؿس قبؾ خؿًست اغتـؿ :ط الحديث ويف

  .أعؾؿ رعتلك واهلل.   اقرؽ
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ُٕ ِزحّيا..!/23 ٌََوَأِت ََٗه ٌَا  ُٔ َِ ِٚ ًَا َب  َهَأَضا١َِت 
 

 حؼترة ردركُ  ، الجـة كعقؿ عـ الحديُث  هذا أذكؽ يف يرنّ  حقـؿت 

 وحقلـذت وربذتب، ْذؼتء يف وأكـذت الذدكقت، اتتع اـ اـ فقف كحـ ات

 لشذلء الؿؼذقؿ الـعذقؿ ذلذؽ كذرخص فؽقذػ … وضذقتع اعتكتة

 يف عـذف، اهلل رضذل أكذس حديث يف ورد.. رتئفة وْفقات عت ر،

 اْاذَرَأةً  َأنَ  َوَلذقْ  :طقذتل وعذؾؿ عؾقذف اهلل صذؾك الـبل أن ، الصحقح

ـْ  َْرضِ  َأْهذؾِ  إَِلذك اَطَؾَعذْت  اْلَجـَذةِ  َأْهؾِ  ِا ْٕ ََضذتَءْت  ا  َ ْقـَُفَؿذت َاذت َٕ

ـَ  َخْقرٌ  َرْأِعَفت َعَؾك َوَلـَِصقُػَفت ِريًحت، َوَلَؿََلَْرفُ  ْكَقت ِا  .  فِقَفت َوَات الد 

 ويؾتذزم الذدكقت، كعذقؿ اذـ فؾقتؼؾذؾ أخذرة كعقؿ أراد اـ ولذلؽ 

 الذدكقت اتذتع اهلل طفعـذد رعذتلك اهلل اسذتخط عـ ويتبتعد ، الفدي

 فـقرهذت.  أخذرة كسذتء صذػة اذـ قؾقذؾ ْذلءٌ  وهذا. وأخرة 
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   ولـَصقُػفت ط فقف: وققلف..!   تلبتل يخطر يؽتد ٓ ْلءٌ  وريحفت

 أجؾذف اذـ الذذي الؿعـذك لقبذقـ عتقف وققؾ  الخؿتر هق ،  تلػتح

 اهلل، عذبقؾ يف أخرى ارة لقؼتؾ الدكقت إلك رجقعف الشفقد يتؿـك

 واحدة كؾ إذ كػسف، يف ات فق   تلشفتدة الؽرااة اـ يرى لؽقكف

 ٕضذذتءت الذذدكقت عؾذذك اطؾعذذت لذذق العذذقـ الحذذقر اذذـ يعطتهذذت

 ..!كؾفت

 هذذؾ! ،؟.. أخذذرة إلذذك  تلـسذذبة الذذدكقت ققؿذذةُ  اذذت عؾذذقؽؿ اهلل فبذذت 

 ابذتهَج  عذؿعـت وقد ، الدكققي والتؼترؾ التعب ذلؽ اـت رستحؼ

 العالاذة روائذع واـ الػتخر الـعقؿ اـ فقفت ات وعجتئب أخرة

 اذع رثبذت ٓ  غذل   كذتارأة الذدكقت :ط ققلف اهلل رحؿف هـت الؼقؿ ا ـ

 رذذرَض  فذذال عؾقفذذت٪ لقستحسذذـقا إزواج٪ رخطذذب وإكؿذذت زوج،
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 رعذدو فؽقذػ إلقفذت٪ أقذدااؽ كؼذؾ رسذتوي ٓ الدكقت ط.  تلديتاة 

 كقذػ ط.الجقػ  عؾك يؼػ ٓ وإعد جقػٌة، الدكقت ط.   خؾػفت

 يف العؼذؾ كؾ   فتلعؼؾ.   عتعة  شفقة الجـة  تع اـ عتقالً  يؽقن

 ، رحصقؾفت يف والجد أخرة يف الحؼقؼل والتػؽقر دكققية زهتدة

 . الؿقفؼ واهلل
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ٌُِس..! /24 ِْ ُأَزٖد ِإَهٟ َأِزَذِي اِهُع  ََٗأُعُ٘ذ ٔبَم َأ

 

 وحؾذذقَ  ، وجؿتلفذذت وْذذبت فت الحقذذتة الـذذتسِ  اذذـ كثقذذرٌ  يشذذتفل 

 العؿذذذر أرذل  ؾقغذذذف يتصذذذقر ٓ قذذذد ولؽـذذذف ،  فذذذت آعذذذتؿتتع

 ويخشذته  ذذلؽ فقعتذر  الشذػؼة، عؾذك والبتعذث ، الؿستفجـ

 وذهتب الحقتة هذه يف رخبطفؿ وكقػ السـ كبتر يشتهد حقـؿت

 عؾقذف اهللُ  صّؾك اعتعتد ولذلؽ..!  حركترفؿ ورؼتعس عؼقلفؿ،

 اهلل رضذل ععدٍ  : حديث يف كؿت العؿر، وأرذل الفرم اـ وعؾؿ

ذذؿُ  كذذتن أكذذف عـذذف ءِ  َ ـِقذذفِ  ُيَعؾِّ َٓ ذذؿُ  َكَؿذذت اْلَؽِؾَؿذذتِت  َهذذُم ذذؿُ  ُيَعؾِّ  اْلُؿَعؾِّ

 َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعذقَل  إِنَ  : َوَيُؼذقُل  اْلؽَِتتَ ذَة، اْلِغْؾَؿتنَ 

ـَ  َيَتَعَقذُ  َكتنَ  ـَ   َِؽ  َأُعقذُ  إِكِّل الَؾُفؿَ  " : الَصاَلةِ  ُدُ رَ  ِاـُْف ، ِا ـِ  اْلُجْب

ـْ   َِؽ  َوَأُعقذُ  ، اْلُعُؿرِ  َأْرَذلِ  إَِلك ُأَردَ  َأنْ   َِؽ  َوَأُعقذُ  ْكَقت، فِْتـَذةِ  ِاذ  الذد 

ـْ   َِؽ  َوَأُعقذُ   ." اْلَؼْبرِ  َعَذاِب  ِا
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 أوان يف إولذذك كفقَتذذف يعذذقد يعـذذل الخذذَر  هذذق العؿذذر وأرذل 

 ويؼذتل ، الػفذؿ قؾقؾ ، العؼؾ عخقػ ، البـقة ضعقػ ، الطػقلقة

 أداء عذذذـ والضذذذعػ الفذذذرم حتلذذذة وهذذذق أردؤه العؿذذذر: أرذل

 عؾذك كذاَل  فقؽذقن فقذف يتـظػ فقؿت كػسف خداة وعـ ، الػرائض

 فتلؿصذقبة أهذؾ لذف يؽذـ لذؿ فنن.  اقرف يتؿـقن  قـفؿ اؼقال أهؾف

 . أعظؿ

 اذذـ ورعؾؿـتهذذت ْذذتهدكتهت كػؼففذذت لذذؿ وإن ودرس، عبذذرةٌ  وهذذذا 

 ورعتذذؾ   قذذقاهؿ، رخذذقرُ  وكقذذػ ، حقترـذذت يف السذذـ كبذذتر اـذذتظر

 ُكذد ـت ولذذلؽ ، والؿمازرة لؾخداة حتجة يف ويبقتقن ، صحتفؿ

.    الؿسذؾؿ الشذقبة ذي إكذرام ط إلذقفؿ واإلحسذتن إكراافؿ إلك

 . وأحؽؿ أعؾؿ رعتلك واهلل.  رعتلك الؿقلك إجالل اـ ذاك وعد
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25/ ََ ِّ َأَطاَب اِهَلَوا ٌَ  !…ٔه
 

  إخذال   ؿؽذترم وحػتورذف ، الؾسذتن طقذِب  اذـ الؽالم طقُب ، 

 أحبذف ذلذؽ اكذتفج وإذا ، والسذقَة  البذيَذة الؿالفذظ لؽذؾ وكبذه

 واذا ط.. الؿررػعة الجـتن  غر  وفتز ، الؼبقل لف وُكتب الـتُس،

 يف وجذذتء.  الػرقذذتن عذذقرة.   عذذالًات قذذتلقا الجذذتهؾقن خذذتطبفؿ

ـْ  ، اهلل رحؿف التراذي عـد الصحقح الحديث  اهلل رضل َعِؾل   َع

 اْلَجـَذةِ  فِذل إِنَ  ط : َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك الـَبِذل   َقذتَل  : َقتَل  ،  عـف

ـْ  ُظُفقُرَهذت ُرذَرى ُغَرًفت ـْ  َوُ ُطقُكَفذت ُ ُطقكَِفذت، ِاذ  َفَؼذتمَ  ُظُفقِرَهذت، ِاذ

، ـْ  : َفَؼتَل  َأْعَرا ِل  ـْ  : َقتَل  اهللِ  َرُعقَل  َيت ِهلَ  لَِؿ  اْلَؽذاَلَم، َأَطتَب  لَِؿ

َقتَم، َوَأَدامَ  الَطَعتَم، َوَأْطَعؿَ   .  كَِقتمٌ  َوالـَتُس   ِتلَؾْقؾِ  لَِؾفِ  َوَصَؾك الصِّ
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  يسذلء، وٓ يجذرح ٓ  حقذث ، وحسـف لقـف يعـل الؽالم وطّقُب 

 كؿذت ، يذمذي وٓ ويداوي يؼبح، وٓ ويعطر، ، يعقب وٓ ويػقد

 وٓ طعتكذت يؽذـ ولذؿ ، والسذالم الصذالة عؾقذف رعقلـت هديُ  هق

 عذذقرة   عظذذقؿ خؾذذؼ لعؾذذك وإكذذؽ ط..  ذذذيَت فتحًشذذت وٓ لعتكذذم

 .الؼؾؿ

 لؽقكفذذت ، وحسذذـًت لطتفذذةً   ارئقذذة  فقجذذةٌ  ، العتلقذذة الغذذرُ   وهذذذه 

 لذذذوي لذذذوي اهللُ  أعذذدهت وقذذد.  وراءهذذت اذذت رحجذذب ٓ ْذذػتفةً 

 الصقتم، واعتدااةُ  ، الطعتم وإطعتمُ  الؽالم، طقُب  : أر ع خصتل

 ويطعذؿُ  الؽذالم، حذقـ ألػتظف فقعطرُ  كقتم والـتس  تلؾقؾ وصالةٌ 

 لقؾذذف ويؼذذقم والشذذبع،  ذذتلغـك يسذذتلار وٓ ، والؿسذذتكقـ الػؼذذراء

 !…وراهبم راغًبت اصؾقم
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  ُـ  والؿـفج والسـة الؽتتب  فدي الؾستن حػظ عؾك ويستعق

  ذال الؾسذتن اكػذالت عتقبذة يف والتػؽذر الحذديث، يف الـبقي

 لذذق  وعتقبتفذذت، الؽؾؿذذة، حذذرارة واعتشذذعتر ولطذذػ، أدب

 ..! والسالم.. فقؽ، ققؾت
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٣َِٚأت /26 َٔ ِٜٗ اِه  !…َأٔقُٚو٘ا َذ

 

  ِأصذقؾة وآداٌب  ، كريؿذة وأخذالٌ   طقبة، اعتدنُ  الؼقمِ  لبعض 

 خطذل اذـفؿ وقع إذا ولذلؽ ، والفدوء الققتر عؾك رحؿؾفؿ

 ، رغتػذر ٓ فنكفذت ، الحذدود يف إٓ يماخذون وٕ عـفؿ، ُعػل

ـْ  الصحقح الحديث يف قتل اؿ واـ  َعـَْفت اهللُ  َرِضلَ  َعتئَِشةَ  َع

 َذِوي َأقِقُؾقا " : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقُل  َقتَل  : َقتَلْت 

ََتِت  َٓ  َعَثَرارِِفْؿ، اْلَفْق  .الســ يف ا قداود رواه. " اْلُحُدودَ  إِ

  ُوالخصذتل الؿذروءات أصحتب أي: الفقَتت   ذوي ط والؿراد 

 ُعرفذقا واذت واحؿدة، وجته الـتس يف اؽتكة لفؿ واـ. الحؿقدة

 فلفعتلذف …واحذداً  عذتء الذذي الػعذُؾ  يؽذـ فذنن.. ْر وٓ  لذى

 وٓ عثذذرارفؿ ُرؾذذتؿُس  ٓ هذذمٓء فؿثذذؾ …ألذذقُ   َعذذررن الالرذذل
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..! ْذذلءٌ  اذذـفؿ حصذذؾ اذذت إذا عذذـفؿ ويعػذذك ، وراءهذذت يبحذذث

 يشذؿؾفت وٓ ، الؿحت تة ردخؾفت فال ، الحدود ذلؽ اـ ويستثـك

 ..العػق

 لجؿذذذقؾفؿ وحػذذذظٌ  واراعذذذتة، الشذذذرع اذذذـ رسذذذتاٌح  ذلذذذَؽ  ويف 

 فعذؾ اذـ يبرحذقن ٓ البشذرَ  فذنن الست ؼة، وعالاتفؿ إخالقل

 رققعفؿ  شريُتفؿ رزال وٓ ، أفتت اـ يسؾؿقنَ  وٓ ، إخطتء

 اتبًعت اـفجم وٓ لفؿ، ديدًكت لقس ولؽـف يزيـ، وٓ َيشقـ ٓ فقؿت

 الـذتس عذـ والعتفقـ ط…والؿستاحة العػق اعتحؼقا ولذلؽ ،

 . الؿقفؼ واهلل   الؿحسـقـ يحب واهلل
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َُ، ٗأفطس..! /27 ََٗأُص٘  ،َُ َُا ََٗأ  َهٔلِِّٛ ُأَصوِّٛ، 
 

 ـَ  طريؼذةٌ  وٓ ، اهلل رعذقل هدي اـ أكؿَؾ  هديٌ  اؿةَ  لقس  أحسذ

 لؾجسذد االئؿذة ، الؿسذتلِؽ  اتزكذة لؾشذرع، اقافؼة طريؼتف، اـ

 الجػذتء اذـ وحذر الديـل، التـطع ذم ولذلؽ ، الـػس وحظقظ

ـْ  الصذحقحقـ يف جذتء..  السؾقكل  َأنَ  ، عـذف اهلل رضذل َأَكذسٍ  َعذ

ـْ  َكَػًرا  الـَبِلِّ  َأْزَواَج  َعَلُلقا َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ  َأْصَحتِب  ِا

ـْ  َوَعذذَؾؿَ  َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك ذذرِّ  فِذذل َعَؿِؾذذفِ  َعذذ  َٓ  : َ ْعُضذذُفؿْ  َفَؼذذتَل  السِّ

 َٓ  : َ ْعُضُفؿْ  َوَقتَل  الَؾْحَؿ، آُكُؾ  َٓ  : َ ْعُضُفؿْ  َوَقتَل  الـَِّستَء، َأَرَزَوُج 

 َأْقذَقاٍم، َ ذتُل  َات " : َفَؼتَل  َعَؾْقِف، َوَأْاـَك اهللَ  َفَحِؿَد  فَِراٍش، َعَؾك َأَكتمُ 

 َوَأَرذَزَوُج  َوُأْفطِذُر، َوَأُصقُم، َوَأَكتُم، ُأَصؾِّل، َلؽِـِّل َوَكَذا، َكَذا َقتُلقا

ـْ  الـَِّستَء، ـْ  َرِغَب  َفَؿ  ." ِاـِّل َفَؾْقَس  ٪ ُعـَتِل َع
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 والجسذد الروح حؼ يحػظُ  ، التقازن ديـ ديـَـت أن كػؼف هـت واـ 

 آرذتك فقؿذت وا تذغِ  :ط رعذتلك قتل كؿت ، أخرة اع الدكقت ويقازن ،

. الؼصص عقرة   الدكقت اـ رصقبؽ رـس وٓ ، أخرة الدار اهللُ 

 وعذؾؿ عؾقذف اهلل صذؾك الـبل وطريؼة … ربؾغقا الؼصَد  فتلؼصَد 

 ويـذذتم الصذذقم، عؾذذك لقتؼذذقى فقػطذذر ، السذذؿحة الحـقػقذذة هذذل

. الذـػس وإعػذت  الشذفقة لؽسذر ويتذزوج الؼقذتم، عؾك لقتؼقى

 فذذال..! وأطقبذذف وأحسذذـف هذذدي أكؿذذُؾ  وهذذذا الـسذذؾ، ورؽثقذذر

 التقعذذذذط  ذذذذؾ اطؾؼذذذذة، حققاكقذذذذة وٓ ، اإلعذذذذالم يف رهبتكقذذذذة

 عذقرة وعذًطت  أاذةً  جعؾـتكؿ وكذلؽ :ط رعتلك قتل وآعتدال،

 .  البؼرة
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 ذال اكػتذتح أو ، اطؾذؼ رعبذد اإلعذالمَ  أن يظـ اـ يخطئ ولذاك  

 الـؽتح فضؾ عؾك الحديُث  دّل  ولذلؽ وعتعة، عتعةً   ؾ قققد،

 أحذقال ورتبذع ، الطتعتت و قـ  قـف رضتد ٓ وأكف فقف، والترغقب

 الرجذتل اذـ اعرفتذف رعذذرت إذا وأكف  لفعتلفؿ، لؾتلعل إكت ر

 واحتتج ،  ر عؿؾ عؾك عزم اـ وأن الـستء، اـ اعتؽشتفف جتز

 وفقذف اؿـقعذت، ذلذؽ يؽذـ لذؿ ، الريذتء يذلاـ حقذث إظفذتره إلك

 و قذتن العؾذؿ اسذتئؾ إلؼذتء عـذد اهلل عؾذك والثـذتء الحؿذد رؼديؿ

 وأن الؿجتفذذذديـ، عذذذـ الشذذذبفة وإزالذذذة لؾؿؽؾػذذذقـ إحؽذذذتم

 آعذذتحبتب، أو الؽراهذذة إلذذك  تلؼصذذد رـؼؾذذُب  قذذد الؿبتحذذتِت 

 . الؿقفؼ واهلل.  السؾقكقتت كؾِّ  يف الـقتت واعتبتر
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28/ !..ّٞ َِٚٔٛ ٔبُقَسأب اِهَأِزِض َخٔط٣َٚ  ًّٗ َهٔق

 

 فسذقح، وفضذؾف واعذعة، اهلل فرحؿذة قترؾذةً  الذذكقُب  كتكت افؿت 

 ، الرجذتء أحتديذث أعظذؿ اـ كتن ولذلؽ.. لف حدود ٓ وعػقه

 ، البشذذترة وربذذث ، إاذذَؾ  رػذذقُض  التذذل الرحؿذذتت، وكصذذقص

 افؿذذت  حقذذث ، " الخطتيذذت قذذراب حذذديث" ، الشذذرح ورؿذذـح

 الدائؿ الفالك اـ عصؿةٌ  والتقحقد اػتقح، التق ة فبتب اقترفَت 

 ، اإلكسذذتن حذذّس  يف حتضذذًرا التق ذذة هذذتجُس  يبؼذذك أن والؿفذذؿ ،

 ٕنّ  الخطتيذذذت، اذذذع يختذذذتل وٓ الذذذذكقب، يسذذذتؿرئ ٓ  حقذذذُث 

 الحذذديث يف جذذتء ولذذذلؽ ، آدم لبـذذل وداذذتر فتذذٌؽ  اعذذتدااتفت

ـْ  الؼدعل  َصذَؾك اهللِ  َرُعذقُل  َقتَل  : َقتَل  ، عـف اهلل رضل َذر   َأ ِل َع

ـْ  : َوَجذَؾ  َعذزَ  اهللُ  َيُؼقُل  ط : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ   َفَؾذفُ   ِتْلَحَسذـَةِ  َجذتءَ  َاذ
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ـْ  َوَأِزيذُد، َأْاَثتلَِفت َعْشرُ  ََةِ  َجذتءَ  َوَاذ ََةٌ  َفَجذَزاُؤهُ   ِتلَسذقِّ  َأوْ  ِاْثُؾَفذت َعذقِّ

ـْ  َأْغِػُر، ْبًرا ِاـِّل َرَؼَرَب  َوَا ـْ  ِذَراًعت، ِاـْفُ  َرَؼَرْ ُت  ِْ  ِاـِّذل َرَؼَرَب  َوَا

ـْ  َ تًعذت، ِاـْذفُ  َرَؼَرْ ذُت  ِذَراًعت ـْ  َهْرَوَلذًة، َأَرْقُتذفُ  َيْؿِشذل َأَرذتكِل َوَاذ  َوَاذ

َْرضِ   ُِؼذَراِب  َلِؼَقـِل ْٕ ََذةً  ا ًَت،  ِذل ُيْشذرِكُ  َٓ  َخطِق ذْق   ِِؿْثِؾَفذت َلِؼقُتذفُ  َْ

 .  َاْغِػَرةً 

 ْذلء كذؾ وعذعت ورحؿتذل طكبقذر البذتري اذـ فضذٌؾ  وهذا   

 اذت وهق ، الؿشفقر عؾك الؼت   ضؿ والُؼراُب . إعرا  عقرة

 والؿعـك:.  ورعتلك ربترك ْلء يتعتظؿف ٓ وهق ، اَلهت يؼترب

ـَ  يت"  ،" ُِؼذراِب " الؿذقِت،  عذَد  أي: ،"أرقَتـذل لذق إَكذؽ آدَم، ا ذ

 اذذذؿَ " وَاعتِصذذذَل، ُذكقً ذذذت أي: ،"َخطتيذذذت" إرِض،  ِؿذذْؾءِ  أي:

ًدا الؿقِت   عَد  أي: ،"َلؼقَتـل ًَت  ذل ُرشذرِكُ  ٓ" ُاقحِّ  يف ٓ ،"ْذق
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ذذذذذػتِت، إعذذذذذؿتءِ  يف وٓ إلقهَقذذذذذِة، يف وٓ الر  ق َقذذذذذِة،  والصِّ

كقَب  هذه قتَ ؾُت  أي: ،"َٕرقُتؽ"  ،" ُؼرا فذت" واْلؿعتِصذَل، الذ 

 ْذلءٍ  كَؾ  وأغِػرُ  الؿغػرِة، واِععُ  َٕكـل ٪"َاغِػرةً "  ِؿْؾَِفت، أي:

ذذرِك٪ دونَ    ِذذفِ  ُيْشذذَركَ  َأنْ  َيْغِػذذرُ  َٓ  اهللَ  إِنَ } عذذْبحتَكف: قذذتل كؿذذت الشِّ

ـْ  َذلَِؽ  ُدونَ  َات َوَيْغِػرُ   [.٩٧ ،٤٨ الـستء:] {َيَشتءُ  لَِؿ

 وقذبح عؾقذف، الؿحتفظذة وضذرورة الَتقحقدِ  فضُؾ  الحديِث: ويف 

ذذذديـ َيغِػذذذرُ  اهللَ  وأنَ  عتقبتذذذف، وعذذذقء الشذذذرك كقب لؾُؿقحِّ  الذذذذ 

 َرعذذتلك اهللِ  رحؿذذةِ  وَعذذَعةُ .  رقحقذذدهؿ لفذذؿ اتعذذؾؿ والؿعتصذذل،

 التخػقذػ يف الؿتذقـ، الديـ هذا  شتئر وعظؿ. وَفضِؾف واغػررِف

 .الؿقفؼ واهللُ .. عقرارفؿ وعتر العبتد، عؾك
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ًََوّلا..! /29  ٕٔ ًَِدَزَجٔت ُٕ َعَوٟ  ُٕ َه  َفَأِزَصَد اهوَّ

 

   والسعتدة، الشرَح  رقرُث  الـػقس، رحتتجفت روحقة طتقةٌ  الُحب 

 ٓ ولؽـفذت والؿؽذترم، الـشتط ورجدد ، وآكسجتم القد ورصـع

 ولذلؽ واؼتصده، ارضترف ويف اهلل عبقؾ يف كتكت إذا إٓ رطقب

. اهلل يف والذبغض اهلل يف الحذب اإليؿذتن عذرى أواذؼ اـ أن صح

 أهذؾ  ذقـ الؼر ذة هذذهِ  فضذؾ يف السذتطعة السذـقة الشؿقس واـ

 والؿذزور، الزائذر يف عـذف اهلل رضذل ُهَرْيذَرةَ  َأ ِذل حذديث اإلعالم

ـِ  ، الؿغؿقر الـقة وصتحب  أكذف َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك الـَبِذلِّ  َعذ

 َعَؾك َلفُ  اهللُ  َفَلْرَصَد  ُأْخَرى، َقْرَيةٍ  فِل َلفُ  َأًخت َزارَ  َرُجاًل  َأنَ  " : قتل

ـَ  : َقتَل  َعَؾْقفِ  َأَرك َفَؾَؿت َاَؾًؽت، َاْدَرَجتِفِ   لِذل َأًخذت ُأِريُد  : َقتَل  ُررِيُد  َأْي

ـْ  َعَؾْقفِ  َلَؽ  َهْؾ  : َقتَل . اْلَؼْرَيةِ  َهِذهِ  فِل ، : َقذتَل  ؟ َرُر  َفذت كِْعَؿذةٍ  ِاذ َٓ 
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  َِلنَ  إَِلْقَؽ  اهللِ  َرُعقُل  َفنِكِّل : َقتَل . َوَجَؾ  َعزَ  اهللِ  فِل َأْحَبْبُتفُ  َأكِّل َغْقرَ 

 ." فِقفِ  َأْحَبْبَتفُ  َكَؿت َأَحَبَؽ  َقْد  اهللَ 

 يخبذره اؾًؽذت لذف اهلل فؼذَقض كقتذف، وصذحت ، الزائر اؼصُد  عُظؿ 

! …الجذزاء هذذا أطقب وات البشرى، هذه أروع فؿت اهلل،  ؿحبة

 اذـ كثقذر عؾذك ويصطػقؽ يحبؽ اهلل أن اعـك يف رػّؽرت وهؾ

 كقذػ الػتكقذة الذدكقت لعتعذة اـ خال يسقرُ  اعؿؾ واكظر …خؾؼف

 ..وأكتج أاؿر

  إخذذال  اؽذذترم رؼؿذص يف داخؾقذذة فجذذقةً  يؿـحـذت ذلذذؽ واثذُؾ 

 الحؼقؼذذل، اإليؿتكقذذة اإلخذذقة ر ذذتط عبذذر ُرـسذذج والتذذل البتهقذذة،

 اذـ فؽذؿ! …البتلقذة ولعتعترفذت الذا ؾذة،  عالقترفت الدكقت ولقس

 ورؼتذففذت ققرفذت  تكتفذتء فتكتفك ، وأاقال لشفقات رلعس حب  
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 عظؿفذذت التذذل والؿؽذذترم، والخؾذذؼ الذذديـ لؿؼتصذذد فتحذذت  قا..! 

  ..عؾقفت وحتضم  فت، ابتفجت وجتء ، اإلعالم

 ُأْكذٌس  الذدكقت، حبتئذؾ اذـ رصػت التل اإليؿتكقة الزيترة رؾؽ ويف 

 ، لؾسقاد رؽثقرٌ  وفقفت.. ورـتصر ورـتصح وفضؾ، وعؾؿ ، وذكر

 واهلل..  والػذرا  لؾجػذقة ودرء لؾحؿذة، ورعؿقؼ ، لؾعالقة ورـتم

 . الؿقفؼ
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 !…ٔغِٟ اهِفظ /30
 

  َُيسذعدهؿ الذذي الؿذتدي، الغـذك يف وَيطؿعقنَ  يتػَؽرونَ  كثقرون 

 اذذروات، وكؿذذتءُ  اذذتل، زيذذتدةُ .. الـذذتس اذذـ كثقذذرٍ  عؾذذك ويذذرفعفؿ

! …والؿبتلغذذة  تلتخؿذذة يصذذت قا حتذذك وزخذذتر ، اتذذتع وكثذذرةُ 

 فقفؿ، الحرصِ  ْدة اـ ، وربعترف ذلؽ أضرارَ  يتـتعقن ولؽـفؿ

 الذدكققي والتفذترش الػؼذر، وخق  ، آزديتد اـ الـػس وقؾؼ

 ْذذر يف وقعذذقا حتذذك …الصذذـعة وزاذذالء والجقذذران اإلخذذقة اذذع

 . واضتدارف ذلؽ

  ُحذديث يف القف الؿشتر الـبقي الؿضؿقن خػتء ذلؽ اـ وأعظؿ 

ـِ  ،  الصذحقحقـ يف عـف اهلل رضل ُهَرْيَرةَ  َأ ِل  اهللُ  َصذَؾك الـَبِذلِّ  َعذ

ـْ  اْلِغـَك َلْقَس  ط : َقتَل  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  ـَ  ، اْلَعَرضِ  َكْثَرةِ  َع  اْلِغـَذك َوَلؽِ
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  حقذث رعذتلك، اهلل أعطتهت  ؿت اعتعػتففت وغـتهت .  الـَْػسِ  ِغـَك

.. رتؼترذؾ أو رـتزع وٓ رغتار، وٓ رطؿع ٓ قـقعًة، راضقة رعقش

 وطت ذذت إيؿتكذت، ازدادت ختلؼفذت اذذـ أعطقذت  ؿذت رضذقت وإذا

 ر فذت عؾك رقكؾفت و تت ذلؽ، وراء ات إلك رتطؾع ولؿ اكشراًحت،

 يف  ف العـتية يـبغل ات وهق ، واستلؽفت الدكقت يف وزاهدا ، حؼقؼًقت

 !…و ـتئفت الـػس إصالح

 ذُؾ  ولذلؽ  اذع رحصذؾف ٓ اذت والرضذت الؼـتعذة اذع الذـػُس  ُرحصِّ

ـَ  واذذت.. الزائذذد والبطذذر الغـذذك  يـػذذِؼ  واذذـ :  عضذذفؿ قذذقَل  أحسذذ

 ٕكف … الػؼرُ  فعؾ فتلذي فؼرٍ  اختفةَ … اتلِف جؿع يف الستعتِت 

 ، الؿذماـقـ فؼذراء  فذت يذـعؿ التذل الـػسذل آعتؼرار حتلةَ  يػؼد

 عؾذك يتؼذترؾقن الذذيـ أولَذؽ  خذال ..  ر فؿ عؾك الؿتقكؾقـ
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ـٍ  ويف ، وهؿذذذقم غذذذؿ   يف ، اتصذذذترعقـ رجذذذدهؿ الذذذدكقت،  ْذذذج

 ورقكذذؾ رذذديـ قؾذذةُ  ذلذذؽ ويقافذذُؼ  ، وطعذذقن فرقذذةٍ  ويف وْذذمون،

 اذذـ أكثذذر الذذدكقت عؾذذك رعؾؼفذذؿ يجعذذؾ اؿذذت رعذذتلك، ر فذذؿ عؾذذك

 . الؿستعتن واهلل.. أخرة
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31/  َّ َُٙػاٖد اهدِّٙ  ِّ  !…ََٗه
 

 الديـقذة، إاذقر يف التعؿؼ حتول غتٍل، فتز وٓ اتشدٌد، أفؾَح  ات 

 اإلعذالمَ  فذننّ  ولذذلؽ ، عؾقفت ويضقػ كؿتٓرفت، يتجتوز أن أو

  تلتشذذذدد ٓ ، وآعتذذذدال  تٓربذذذتع ُرسذذذؾُؽ  عذذذؿحة حـقػقذذذةٌ 

ـْ  اهللُ، رحؿف البختري صحقح يف جتء وآ تداع،  ُهَرْيذَرةَ  َأ ِذل َعذ

ـِ  ـَ  إِنَ  ط : َقتَل  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ  َع ي ـْ  ُيْسٌر، الدِّ  ُيَشتدَ  َوَل

ـَ  ي َٓ  َأَحذذٌد  الذذدِّ ُدوا، َغَؾَبذذُف، إِ  َواْعذذَتِعقـُقا َوَأْ ِشذذُروا َوَقذذتِرُ قا، َفَسذذدِّ

ْلءٍ  َوالَرْوَحِة،  ِتْلَغْدَوةِ  َْ ـَ  َو ْلَجةِ  ِا  ، يسذرٌ  كؾ فت فلحؽتافُ .  .. الد 

 ُيرِيذُد  :ط رعذتلك قتل كؿت الـتس، عؾك ورخػقػ رقسقر واضتاقـف

 . البؼرة عقرة العسر   ؽؿ ُيرِيُد  وٓ القسر  ؽؿ اهلل
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 الحذرج ولذقس ، والتقسذقر الرحؿذةَ  أحؽتاذف اؼصُد  كتن ولذلؽ 

 رذرك أو اغتلبتذف، حذتول فؼذد أحؽتَاذف ْذتدَ  اـ فؽؾ ، والتعسقر

 يف الذذرخص رجتهذذؾ أو ، التشذذدد عؾذذك كػسذذف وحؿذذؾ الرفذذؼ،

ـُ  ، عقغؾبفؿ ٕكف عقغؾبقن، فؽؾفؿ …زاـفت  اذـفؿ أوعع فتلدي

  شذدة ٓ وفؼف،  رفٍؼ  يؽقن فقف واإليغتل وففُؿف ، رجتر فؿ واـ

 .  الديـ يف والغؾقَ  إيتكؿ :ط حديث جتء وقد وغؾق،

 الزاذذقا أي:   فسذذددوا ط : السذذداد اعـذذك عؾذذك الحذذديُث  وكبذذف 

 التقعذط وهق رػريط، وٓ إفراط غقر اـ الصقاب وهق السداد،

 لذذذؿ إن أي:   وقذذذتر قا ط : الؿؼتر ذذذة عؾذذذك وحذذذّض . العؿذذذؾ يف

 وحّقذذتهؿ. اـذذف يؼذذرُب   ؿذذت فذذتعؿؾقا  تٕكؿذذؾ إخذذَذ  رسذذتطقعقا

 وإن الذذدائؿ العؿذذؾ عؾذذك  ذذتلثقاب أي:   وأ شذذروا ط : و ّشذذرهؿ
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 العجذز  ذلن ،  تٕكؿذؾ العؿذؾ عذـ عجز اـ ربشقر والؿرادُ  قؾ،

  ذف الؿبَشذرَ  وأ فؿ أجره، كؼص يستؾزم ٓ صـقعف اـ يؽـ لؿ إذا

 طواعذتعقـقا : الؿـتعبة إوقتت إلك ووجف. ورػخقؿت لف رعظقؿت

 إوقتت يف  نيؼتعفت العبتدة اداواة عؾك اعتعقـقا أي:  تلَغدوة 

  ذتلػتح والروحذة: الـفذتر، أول عذقرُ   تلػتح والغدوة:. الؿـشطة

لجة: الزوال،  عد السقر  الذالم وإعذؽتن وفتحذف أولذف  ضذؿ والد 

 فقذذف عبذذر ولفذذذا كؾذذف، الؾقذذؾ عذذقرُ  وققذذؾ: الؾقذذؾ، آخذذر عذذقرُ 

 وهذذذه الـفذذتر، عؿذذؾ اذذـ أْذذؼ   الؾقذذؾ عؿذذؾ وٕن  ذذتلتبعقض٪

  . والؿعقـ الؿقفؼ واهللُ ..  الؿستفر، أوقتت أطقُب  إوقتت
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ٕٞ َأِجْس ..! /32  ٔفٛ ُكىِّ َكٔبٕد َزِطَب
 

 اإلحسذتن عؾذك الحذض يف الذذهبل الذـص هذا اـ أ ؾغ رجَد  لـ 

  فذت اهلل يـجقذؽ ، رتؼتلفت احدودةً  صدقة وأن ، الؿعرو  و ذل

 حسذذـةٍ  إلذذك الؼقتاذذة يف أحقجـذذت واذذت..  ألذذقؿ يذذقم عذذذاب اذذـ

 أو رحؿقـذذت عؾفذذت ، اؽتق ذذتت طقذذب اذذـ وأفعذذتل ، وحسذذـتت

ـْ  الصحقحقـ يف جتء …الَلواء رؾؽؿُ  اـ رصقكـت  ُهَرْيذَرةَ  َأ ِل َع

 َيْؿِشذل َرُجذٌؾ  َ ْقـََؿذت " : َقذتَل  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقَل  َأنَ 

َتَد   َِطرِيٍؼ  ْْ ًَْرا، َفَقَجَد  اْلَعَطُش، َعَؾْقفِ  ا  ُاذؿَ  َفَشذرَِب، فِقَفذت، َفـَذَزَل   ِ

ـَ  الَثَرى َيْلُكُؾ  َيْؾَفُث، َكْؾٌب  َفنَِذا َخَرَج،  الَرُجذُؾ  َفَؼذتَل  اْلَعَطِش، ِا

ـَ  اْلَؽْؾَب  َهَذا َ َؾغَ  َلَؼْد  :  َفـََزَل . ِاـِّل َ َؾغَ  َكتنَ  اَلِذي ِاْثُؾ  اْلَعَطشِ  ِا

َْرَ   اْلَؽْؾذَب، َفَسذَؼك َرقِذَل، َحَتك  ِِػقفِ  َأْاَسَؽفُ  ُاؿَ  َاتًء، ُخَػفُ  َفَؿََلَ  اْلبِ
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 َهذِذهِ  فِذل َلـَذت َوإِنَ  اهللِ، َرُعذقَل  َيت : َقتُلقا. " َلفُ  َفَغَػرَ  َلُف، اهللُ  َفَشَؽرَ 

َْجًرا اْلَبَفتئِؿِ   ." َأْجرٌ  َرْطَبةٍ  َكبِدٍ  ُكؾِّ  فِل " : َفَؼتَل  ؟ َٕ

  رؽذتد وٓ ، الؿحتذرم الحذل الحقذقان  فذت الؿذراد الرطبذة والؽبُد 

 ، اإليؿتكقذة والـقافذذ ، الثقا قذة الػذرص هذذه اذـ أحقتؤكذت رخؾق

 يف وعذببت السذعتدة، إلذك واػتتًحت ، الجـة إلك عبقاًل  اـفت فتجعؾ

 ورذراحؿ ، واكشذراح عذعتدةٌ  عؿقاذت اإلحسذتنَ  ٕن. الشر اكدفتع

ـُ .  واحتذذرام وْذذعقر ، وإرفذذت    عذذض، إلذذك   عضذذـت فُقحسذذ

 !… ُيرحؿ ٓ َيرحؿ ٓ واـ  قــت، فقؿت وكتراحؿ

 أكتعذتاؾفؿ عؾذك دلقؾ ٕجرا: البفتئؿ هذه يف لـت وإن ققلفؿ: ويف 

 وأن الؿبذتٓة، قؾقذؾ أو ْذـتعة، فقذف كذتن اإلعذالم قبؾ الجتهؾل
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 ، حقذذترفؿ وكذذّقر فطّفذذرهؿ، ذلذذؽ،  خذذال  جذذتء قذذد ، اإلعذذالم

 …يشعرون ٓ حقث اـ وأجقرا رَحؿتٍت  وزادهؿ

 الؿسذؾؿقـ اذـ أكثذر الحديث  فذا الغرب  عـتية يتشد  واـ ، 

 يؼذتل ذلذؽ، يف الؿسذئ ورجذريؿ ، والفقَتت الؿمعستت فتؾؼك

 فذال ، اإلكسذتن..  وأهؿفذت وأعالهذت  ؾ ، الرطبة إكبتد واـ لف:

 ُرسذتعؿرُ  أو الػؼذراء، حراذتُت  رـتفُؽ  وٓ عزل، ْعقٌب  ُرسحُؼ 

 الؿقفذؼ واهلل …رحؽؿذقن كقذػ اذتلؽؿ… الؿسذتكقـ اروات

 . السبقؾ عقاء إلك والفتدي
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َٞ اهدِٓس /33  !…ٙا خٚب
 

 لعـُذف، أو ، الذدهرِ  عذب    عضـت اـ إيتم هذه رسؿعُ  ات أْـعِ  اـ 

 اشذؽالت اذـ  داخؾـت ات وكؼؾ..  ورؼؾبترف عتعترف اـ والضقُؼ 

 وٓ يجذذقزُ  ٓ ذلذذؽ واثذذؾ …واكتؽتعذذترف الذذدار خقبذذتت إلذذك

ـْ  الصحقحقـ يف كؿت وعؾؿ عؾقف اهلل صؾك لؼقلف يسقغ،  َأ ِذل َعذ

ـُ  ُيذْمِذيـِل : َوَجذَؾ  َعذزَ  اهللُ  َقذتَل  ط : عـذف اهلل رضذل ُهَرْيَرةَ   ٪ آَدمَ  اْ ذ

ـَ  َفاَل . الَدْهرِ  َخْقَبةَ  َيت : َيُؼقُل   َفنِكِّل ٪ الَدْهرِ  َخْقَبةَ  َيت : َأَحُدُكؿْ  َيُؼقَل

َُْت  َفنَِذا َوَكَفتَرُه، َلْقَؾفُ  ُأَقؾُِّب  الَدْهُر، َأَكت  .  َقَبْضُتُفَؿت ِْ

 الدهر، إلك يـسبقكفت التل إاقر واد ر الدهر صتحُب  أكت اعـته 

 أجؾ اـ الدهر عَب  فؿـ.. عبحتكف الدهر أعؿتئف اـ أن ولقس

 وإكؿذت فتعؾفذت، هذق الذذي ر ف إلك عبف عتد إاقر هذه فتعُؾ  أكف
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 العرب عتدة اـ وكتكت. إاقر لؿقاقع ظرفت جعؾ زاتن الدهرُ 

 وربذت لؾدهر،  معت فؼتلقا: الدهر إلك أضتفقه اؽروه أصت فؿ إذا

 والتؼصقر ولحظترف عتعترف وكشتؿ ، الدهرِ  كسب   فؾؿتذا. لؾدهر

..!  قذدررـت عذـ خترجذة أاذقر أو ، أكػسذـت اـ هق رلاؾـت لق ر ؿت

 اإليؿذذذتن عؾقـذذذت ووجذذذب ، ْذذذلءٍ  كذذذؾ كتذذذب قذذذد رعذذذتلك واهلل

 ..والتسؾقؿ

 ر ذذف ذاكذذرا يصذذبَح  أن عؾقذذف ذلذذؽ يف الؿسذذؾؿُ  يتذذقرط ٓ ولؽذذل 

 راضذًقت ، قبؾذف اذـ  سذقر اعتبذًرا ، عؾقذف  تلتقكؾ اتسؾًحت رعتلك،

 الؿذرارات عـذد اتجؾداً  ، الحقادث عـد صبقًرا الؿصتئب، عـد

 دروس استشذذذعرا حذذذتل، كذذذؾ عؾذذذك اهلل  ذذذذكر استعصذذذؿم ،

ـ َأَصتَ ُؽؿ َوَات ط..الؼرآن ِصقَبةٍ  اِّ  َوَيْعُػذق َأْيذِديُؽؿْ  َكَسذَبْت  َفبَِؿذت ا 
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 أ ؼذك اذت  لخطتئـت آخذكت لق اهلل وأن.  الشقرى عقرة   َكثِقرٍ  َعـ

 عؼقذذدة عؾذذك رر قذذة أيضذذت الؼذذرآن ويف.. دا ذذة اذذـ ظفرهذذت عؾذذك

ِصذذقَبةٍ  ِاذذـ َأَصذذتَب  َاذذت ط..والؼذذدر الؼضذذتء َْرضِ  فِذذل ا  ْٕ َٓ  ا  فِذذل َو

َٓ  َأكُػِسُؽؿْ  ـ كَِتتٍب  فِل إِ لَِؽ  إِنَ  َكْبَرَأَهت  َأن َقْبؾِ  اِّ  َيِسقٌر  اهللِ  َعَؾك َذن

  .التقفقؼ ولل واهلل . الحديد عقرة
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ْٞ ٙتطُٚب ًِٔا..! /34  ُضل
 

 صذّؾك يعقشف كتن الذي الحضتري الجؿتل صقر اـ صقرةٌ  هـت 

 واذذت الجؿذذتِل، اذـ رعذذتلتف يف اذت عؾذذك فعذالوةً  وعذذؾؿ، عؾقذف اهللُ 

 ذلذؽ عؾذك يضذقُػ  كذتن ، الجؿتلقذة إخذال  اذـ روُحذف رشعف

ـُ  الطبقعة، جؿتل اـ ْقَت  عطره، اـفت ويسؽُب  اظفَره،  فت فُقزّي

 جؿقذؾ اهللَ  وأن ،  ذتلؿظفر وعـتيَتذف ، اإلعذالم روعةَ  إكتمَ  لُقريَ 

 هـذت رؼذدم، كؿت الـستء طقب اـ رطَقب وكؿت …الجؿتل يحب  

 رضذل َاتلِذٍؽ   ذـ َأَكذُس  يؼذقل.  ختصة وأداةٌ  اعرو ، عطرٌ  كتن

 َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك لِؾـَبِذلِّ  َكتَكذْت " :  داود أ ذل عــ يف كؿت عـف اهلل

 . "ِاـَْفت َيَتَطَقُب  ُعَؽةٌ  َوَعَؾؿَ 
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  الؿعروفذذة آلتذذف لذذف  ذذؾ ، حقترذذف يف رئقًسذذت عـصذذًرا كذذتن فتلطقذذُب 

 الطفذرَ   ذذلؽ أاَتذف ويعؾِّؿ اـف، ذلؽ وُيعرُ   ، الؿعفقدة وُعؽتف

ـَ  والجؿتل،  التذلاقر اذـ ذلؽ يف ات يخػك وٓ والجالل، والُحس

 وهذق..  والؿجتؿذع الذات عؾك والصحل وآجتؿتعل الـػسل

 …والسالم الصالة عؾقف الطقبققـ أطقب

 يسذؿع حقـؿت الجؿتلل، التر  اـ كقعٌ  ذلؽ اثَؾ  أن يعتؼُد  واـ 

 حتؿت … الػتئؼة وعـتيتفؿ الـتس  عض حقتة يف إطقتب  غالء

 عؿقؼذةً  جؿتلقة حتلة رجسد التل  الـصقص، هذه  ؿثؾ عقصدم

 عؾقذف وأعطذتره  لخالقذف والجؿقؾ ، الؽريؿ رعقلـت ْخصقة يف

 . والسالم الصالة
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 فؽذلؽ  فت رتجؿؾ احددة، واال س اعروفة، قؿٌص  لؽ فؽؿت 

 يعؽذس الذي الجؿقؾ، وطقبؽ ، الؿعرو  عطرك لؽ عقؽقن

 اـذؽ الـتس فقشؿ   الجؿقؾة، وعالقترؽ ، روحؽ عؿق اـ ْقَت

قن كؿت ، الزكقة الرائحةَ   العذ ذة، والؽؾؿة ، الجؿقؾ الخؾَؼ  يشؿ 

 ..الـبقؾ والؿققَػ 

 اظفذذره، يف جؿذذقاًل  ، ورعذذتلتف وْذذعتئره اإلعذذالمُ  كذذتن وكذذذلؽ 

 فؾذقس..  ، ورايترذف رعتاالرف كؾ يف وجؿقال ، اخبره يف وجؿقاًل 

 الزهذذتدة  ذذدعقى والتجؿذذؾ التـظذذػ رذذرك اذذثاًل  اإلعذذالم اذذـ

 فتلذي لؾشريعة، ففؿ عقءُ  هق  ؾ …أخرة وقر تن والتعػػ،

ذذـة أيًضذذت جتءكذذت - والسذذالم الصذذالةُ  عؾقذذف-  تلزهذذد جذذتء   تلس 

ؽة والطريؼة،   والسالم …الـبقؾة والخصؾةِ  ، والخؿقؾة والس 
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 !…عوٟ زؤٗع اخلال٢ِق /35
 

  ْذذرُ  صذذعب، ْذديد افذذقلٍ  اققذذٍػ  يف أكذذَؽ  رصذقر  ، إازجذذة يعؽِّ

 فُتذذدعك ، رؤوعذذفؿ كتكسذذقا والؿجراذذقن ، إرواح ويخطذذُػ 

 فقذذف يرجذذق كذذؾ  ..  ُارعذذب اـظذذرٍ  ويف ، إْذذفتد رؤوس عؾذذك

 فتسذري ، هـتلذَؽ   تعذِؿؽ فُتذدعك …البشذترة ويتؿـذك الـجذتة،

 غضذب  ؿققذػ وُرذكر …والرختء والـصر الـجتء رائحةُ  فقؽ

 وعتغشذتكَ  عذعتدة، اققذُػ  إكذف اررقذتَب  ٓ أزلتذف غقظ أو دفعتف،

..! عؾقذؽ اهلل  ػضذؾ وعذتحّس  اؽذتن، كذؾ اذـ السذرور يـت قعُ 

 داود أ ذل عـذد كؿذت عـف اهلل رضل أكسٍ   ـ اعتذ حديث اـ جتء

 َوَعذذَؾؿَ  َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك اهللِ  َرُعذذقَل  َأنَ  ، اهلل رحؿفؿذذت والتراذذذي

ـْ  ط َقتَل:  َعذزَ  اهللُ  َدَعذتهُ  ٪ ُيـِْػذَذهُ  َأنْ  َعَؾذك َقذتِدرٌ  َوُهذقَ  َغْقًظذت َكَظؿَ  َا
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ـَ  اهللُ  ُيَخقِّذذَرهُ  َحَتذذك اْلِؼَقتَاذذةِ  َيذذْقمَ  اْلَخاَلئِذذِؼ  ُرُءوسِ  َعَؾذذك َوَجذذَؾ   ِاذذ

ـِ  اْلُحقرِ   .  َيَشتءُ  َات اْلِعق

 الؿقاقذذػ عـذذد الَغضذذت ك هذذؿ كثقذذرون..  هـذذت الؿمعذذِػ  واذذـ 

 عؼذؾ، اـ ْعرة لديفؿ ولقس ، الؿقلؿة وإحداث ، الؿستػزة

 عذقؿت ٓ..! حؿتعفؿ اـ رردع أو رققػفؿ، ، خؾؼ اـ َاسؽةٌ  أو

 ودواعقذذف اقرقذذف، وحدائؼذذف  ذذتهره، فضذذتئؾ الغضذذب كظذذؿ ويف

 ،  تإليؿذتن اػعذؿٌ  والؼؾذب عذقؿت ٓ اشذؼة، ذلؽ يف ولقس آعرة

 ..الذارقذة الؿؼذدرة الذك يشذقر والذـص ،  ذتٔداب ريتكذةٌ  والـػُس 

 . ..يـػذه أن عؾك قتدرٌ  طوهق

 يف رغب ولؽـف ، الذات ورعزيز ، وآكتؼتم الدفع آلة يؿؾُؽ  ففق 

 فضذؾ اذـ اهلل عـذد اذت وا تغذك أخرة، اـتزل وحركتف الثقاب،
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 آخر، إلك حقـ اـ لف يؾقُح  الـبقي والبقتن عقؿت ٓ ،  ورحؿتت

 ، الخؾؼذذل آكفقذذتر اذذـ رحؿقذذؽ التذذل رغضذذب  ٓ :ط  قصذذقة

 !السؾبل والسؾقك

 رؾؽذذؿُ  يف احػذقد احشذقدٌ  أكذذؽ ، اهلل اذع صذدقت إذا فتعتشذعر 

 رب اذـ والبفذتء الحػذتوة ْذؽؾ عؾذك كقديذت وقد العرصتت،

 كثقذرون كسقفت قد والتل ، الحسـة رؾؽ لؽ حػظ اجقب، كريؿ

 ر ذل يضذؾ   ٓ ر ذل عـذد كتتب يف ولؽـفت ، لحظتِفت اكؼضتء  عد

 …وُحسذذـ الختذذتم  الخؾذذؼ، جؿذذتل الؾذذل كسذذلل  ..يـسذذك وٓ

 ..! والسالم
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 !…ًّ إجالي اهلل /36
 

  والػختاذة الجذالل اذـ كثقذرة  صذقرٍ  آجتؿتعقذة حقتُرـذت رعّج ، 

  ذذلكقاره جذذتء واإلعذذالمُ  ، والتعتعذذة الفذذقان اذذـ أخذذرى وصذذقرٍ 

 لتطفرهذذذت،  قـت قعفذذذت طؾذذذت والسذذذــ ، لقصذذذؾحفت الؿتَللَذذذة

 ذلَؽ  واـ! …اـفت أظؾؿ ات لتضئَ  ُغرعت اإليؿتكقة، والشؿتئؾ

َعرِيِّ  ُاقَعك َأ ِل حديُث  ْْ َ ْٕ  َرُعذقُل  َقذتَل  : َقتَل   عـف، اهلل رضل ا

ـْ  طإِنَ  : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ   الَشذْقَبةِ  ِذي إِْكذَرامَ  اهللِ  إِْجذاَللِ  ِا

 َوإِْكذَرامَ  َعـْذُف، َواْلَجذتفِل فِقذفِ  اْلَغتلِل َغْقرِ  اْلُؼْرآنِ  َوَحتِاؾِ  اْلُؿْسِؾِؿ،

ْؾَطتنِ  ِذي  . داود أ ق أخرجف.   اْلُؿْؼِسطِ  الس 

  وعؽذتزه،  تعبذف فُقرى ، اإلعالم يف حتجبتهُ  ْتَخ  قد كبقرٌ  فرجٌؾ 

ًٓ  رشذذذتهده وأحقتًكذذذت  والقاجذذذب فتلحؽؿذذذةُ  كرعذذذل، يف احؿذذذق
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 هـذذت ُعذذر  اذذت وهذذق ، إلقذذف واإلحسذذتن خداتذذف يؼتضذذل الخؾؼذذل

 رحؿَتذف يؼتضذل وذلذؽ . رعذتلك اهلل إجذالل اذـ وهذق..  نكرااف

 … والخداة الجؾقس يف رؼديؿف أو ، عريًعت حتجتف وقضتء

 يف رِشذع   التذل أخالقِـذت اـتئرُ  ورؾؽ ، الَبفقج ديـُـت هق وهؽذا كعؿ 

   لؾعذتلؿقـ رحؿذةً  إٓ أرعؾـتك وات ط..  والرحؿة الـُبَؾ  أرواحـت

 قذذد لذذف، وحذذتفظ لؾؼذذرآن حتاذذٌؾ  أيضذذت: واذذـفؿ.  إكبقذذتء عذذقرة

 اـف جعؾت ، فضؾك وعطقة حتلة يف ولؽـف ورالورف،  حبف ُعر 

  ؼذقة يلخذذه جػذتء، وٓ غؾذق فقذف ولقس ، الرائعة القعطقة اثتل

  تلتؼذديؿ فقؽذرم ، والعـذػ الجفؾ أخَذ  ٓ والسؾػ، السـة أخَذ 

 اذـؽؿ آاـذقا الذيـ اهلل يرفع ط .. والتؼدير والحػتوة ، والتصدير

 .عؿران آل عقرة   درجتت العؾؿ أورقا والذيـ
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  ُالسذؾطتن ذي وإكذرام " اهلل إجالل اـ الجؿقؾة الثتلثة والصقرة 

 اهلل راقذذب والذذذي ، الـذذتسِ  يف العذذتدل، إاقذذر وهذذق " الؿؼسذذط

ـُ  واعذذتتب ، اؽذذتن كذذؾ يف عدلذذف أفذذتكقـ واكتشذذرت فذذقفؿ،  إاذذ

  تلذذدعتء فُقؽذذرمُ .. الـذذتس واكشذذرح ، الحؼذذق  وُحػظذذت  فذذؿ،

 قتل ، والتؼبقح الشتتئؿ وررك والثـتء، الذكر وحسـ ، والحػتوة

َفت َيت :طرعتلك ـَ  َأي   َوُأولِذل الَرُعذقَل  َوَأطِقُعقا اهللَ  َأطِقُعقا آَاـُقا اَلِذي

َْارِ  ْٕ  حؼذق  إلك إْترةٌ  الحديِث  ويف.  الـستء عقرة  …ِاـُؽؿْ  ا

 . الؿقفؼ واهلل والشبتب ، والؼتدة ، الشققخ
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37/  ُٕ ٌََصَجِت ٌَا١ٔ اِهَبِحِس َه ًُِصَجِت ٔب  ِ٘  !…َه
 

 وأن ،  ذذتٔخريـ السذذخرية اذذـ الحؽذذقؿ الشذذترعُ  ُيـػذذرَ  حتذذك ٓ 

 آجتؿذتعل رػتعؾذف وكضذعػ ذارف، وكحطؿ ْخصقتف اـ كؼؾَؾ 

 الؿققذػ يف ْذديدة كؾؿذةً  وعذؾؿ عؾقف اهللُ  صّؾك يستعؿُؾ  اعـت،

..  واعذذتفزاءً  عذذخريةً  يحتكقذذف أو أخذذته يعقذذرُ  اذذـ إزاء الُخؾؼذذل

 : َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك لِؾـَبِلِّ  ُقْؾُت  : عـفت اهلل رضل َعتئَِشةَ  رؼقل

ـْ  َحْسُبَؽ   َلَؼذْد  " : َفَؼذتَل . َقِصذقَرةً  َرْعـِذل ققَؾ . َوَكَذا َكَذا َصِػَقةَ  ِا

 َوَحَؽْقذُت  : َقتَلْت . " َلَؿَزَجْتفُ  اْلَبْحرِ   َِؿتءِ  ُاِزَجْت  َلقْ  َكِؾَؿةً  ُقْؾِت 

 َكذَذا لِذل َوَأنَ  إِْكَسذتًكت َحَؽْقذُت  َأكِّذل ُأِحذب   َاذت " : َفَؼتَل  إِْكَستًكت، َلفُ 

 . صحقح وهق داود أ ق روا ." َوَكَذا
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 الذك حقلذت لذق ،  عُضـت يتؼتلفت التل الخطقَةَ  رؾؽ كلن عجبت يت 

 اؿذت..!  ورؽذدر لتعؽذر الؿذتلح البحذر  ؿذتء فؿذزج عتئؾ ْلءٍ 

  عذُض  ُيطؾُؼفذت التذل ، الؾسذتكقة أفذتت هذذه خطذقرة عؾك يدل

 الـػسذقة وربعترفذت َافذقٌل، وااتذدادهت فذتٍش، ْذرهت وأن ، الؼذقمِ 

 اشذقـة حتلذة إلذك يػضذل ، ضذتر خطذرٌ  والؿجتؿذع الؿذرء عؾك

 … قترؾة

  ُرعذذتلك، ختلِؼـذذت اذذـ وخقُفـذذت ، ألسذذـتـت صذذقُكـت هـذذت: والؿسذذتػتد 

 الدرااقذة العصذر حتلذة اذع كـجذر  ٓ وأن ، ٕخالقـت وضبطـت

 والذدول إْختَص  ورحتكل ذلؽ،  ؿثؾ رتػّؽفُ  التل الضتحؽة

 …الـتس  ؿؼتاتت ربتلل وٓ ، وإعرا 
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 اعؾقاترقذذة  ثذذقرة العصذذرُ  يـػجذذرُ  اذهؾذذة، رطقريذذةٍ  حتلذذةٍ  وفِذذل 

 السذذخرية خذذالل اذذـ الضذذتحؽة الذذدراات أقَؾفذذت لذذقس ، ضذذخؿة

 يف احظذذقرٌ  اذذذاقم وهذذذا ، وحسذذت اعـذذك وأْذذؽتلفؿ  تلـذذتس

 اذـ أو يعذل، ٓ اذـ اسؾؽ كسؾُؽ  فؽقػ … وأد قترف اإلعالم

 كقكذف وجؿتلقذتت  قَتذف إفسذتد عؾذك فقعؿذؾ ورزاكتف، عؼؾف فؼد

 قـذقاٍت  يمعذُس  اؿذـ لتعجذُب  وإكذؽ..  الؿق ؼذتت رؾذؽ  ؿثؾ

 هذذه عؾذك الؾعب عقى يؼداف اؿت لف لقس ، إيتم هذه واقاقعَ 

 واريذذذديـ اتذذذت عقـ فقجؿذذذع..  ضذذذتحؽة  طرائذذذَؼ  الؿزالذذذؼ

 العتقبذة وْذـتعة ، الصذقت لسذقء جؿَعذف ورجتهذَؾ  …وااليقـ

 . الؿستعتن واهلل …ذلؽ  عد
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ُِٙػِسُن /38 ُِٚػَفُس ٔهُلىِّ َعِبٕد َها   !…َف
 

  ات ، وآكشراح لؾؿغػرة وعتعتٌت  ، والسعتدة لؾجـَة أّيتمٌ  هـتلَؽ 

 واؿرارفذذت الـديذذة، لحظترفذذت رضذذققع أو كسذذقتكفت لعتقذذؾٍ  يـبغذذل

 صذقتم أيذتم ففذل والخؿذقس، اإلاـذقـ أيتمُ  ذلؽ واـ …الرضقة

 الحراذتن يف عبًبت جعؾفت يـبغل ات ورحـتن، عالم وأيتم وغػران،

 َأْ ذذَقاُب  ُرْػذذَتُح  ط : َقذذتَل  َوَعذذَؾؿَ  َعَؾْقذذفِ  اهللُ  َصذذَؾك اهللِ  الَرُعذذقَل  يؼذذقل

ـِ  َيْقمَ  اْلَجـَةِ  ْاـَْق
ِ
  ِذتهللِ  ُيْشرِكُ  َٓ  َعْبدٍ  لُِؽؾِّ  َفُقْغَػرُ  اْلَخِؿقِس، َوَيْقمَ  آ

ًَت، ْق َْ  َٓ ـَ  َ ْقـَفُ  َكتَكْت  َرُجاًل  إِ ذْحـَتُء، َأِخقذفِ  َوَ ذْق  َأْكظِذُروا : َفُقَؼذتُل  َْ

ـِ  ـِ  َأْكظِذُروا َيْصذَطِؾَحت، َحَتذك َهَذْي  َأْكظِذُروا َيْصذَطِؾَحت، َحَتذك َهذَذْي

ـِ   أ ذذل عذذـ اهلل رحؿذذف اسذذؾؿ أخرجذذف .  َيْصذذَطِؾَحت َحَتذذك َهذذَذْي

 .  هريرة
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 اذـ فؽؿ..  وإخقي آجتؿتعل والسالم لؾتستاح دعقةٌ  وهـت 

  سذبب رقلذدت خصذقاتٍت  اذـ وكذؿ الشذحـتُء، عبُبفت كزاعتٍت 

 الذذديـل لؾر ذذتط احترااـذذت وعذذدم ،  عذذض عؾذذك  عضذذـت رطذذتول

 ، الثذذقاب وردةَ  كػسذذف َيحذذرمُ  عؾقفذذت والؿتجتعذذرُ   قــذذت واإلكسذذتين

 اذع ورتصتعد رحتر ، داخؾقة غؾقاء يف فقعقش ، الصػتء ووردة

 … إيتم ارور

 ولذؿ ُيفذَذب لذؿ ، داخؾذل غذقظ أو خذترجل جفذٌؾ  يشذعؾفت وقد 

ـِ  َأْكظُِروا : َفُقَؼتُل  " … ُيعتَلج  دعذقةٌ  وهـت "َيْصَطِؾَحت َحَتك َهَذْي

 إفشذتء هذدففت ، اجتؿتعقة ولجتن عـتصر رقلقدِ  يف راققة عؼالكقة

 وأكثذذرُ  عذذقؿت ٓ ، الـذذتس  ذذقـ والعالئؼذذل آجتؿذذتعل الصذذؾح

 والحذؼ أعذئ لؿ أكت عؾلّ  أخطل هق دعقى: عؾك قتئؿة الـزاعتت
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 الصذذذؾح عذذذـ الّصذذذتدة الؽؾؿذذذتت اذذذـ وأْذذذبتهفت لذذذف ٓ لذذذل

 …والؿالءاة

 عؾذك وأكذف ورأيذف،  ؿققػف ْخصٍ  كؾِّ  رؿسُؽ  الدكقت وَحؾِ  واـ 

 واحتذذرام الؽؾؿذذة جؿذذعِ  يف اإلعذذالم ِحؽذذؿَ  كراعذذل وٓ صذذقاب،

 رذللقػ عؾذك والحرص الػردية، عؾك الؿصتلح ورغؾقب الؽبقر،

 جؾذذب اذذـ أولذذك الؿػتعذذد درءَ  وأن ، الشذذؿؾ ولذذؿّ  ، إفَذذدة

 . والؿستعتن الؿقفؼ واهلل ، الؿصتلح
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 ًدفٍ٘ع باألب٘اب ..! /39
 

  ٌوآعذذتفتكة والتفؿذذقشِ  الَضذذعة اعذذتين  فذذت ارربطذذت ْخصذذقة ، 

 يف هقاكِفذت  سذبب ودفَعفذت، طرَدهت واعتتدوا ، الـتُس  اـفت رضقُؼ 

 ضذذعِػ  أو ، اتلِفذذت لِعذذزةِ  ر ؿذذت ..لذذذارفت واحتؼذذترهؿ عقذذقكفؿ،

 إصـت  هذه جتءت إذا ولذلؽ  الخالئؼ يف ووجفترفت  كسبفت

ـَ  ذلذذذؽ رأيـذذذت وقذذذد …ودفعقهذذذت طرودهذذذت لؿـتعذذذبترفؿ  زاذذذ

 الؿـتعذذذذذبتت يف ُيذذذذذدفعقن اسذذذذذتكقـ فالحذذذذذظَ  …الطػقلذذذذذة

 اذـ السالاةوْذبففت اذع  عديـ اهلل عؾك  ؼقلفؿ: وآحتػتٓت

 وعذؾؿ عؾقذف اهللُ  صذّؾك عـذته اذت وهذق  والتضذتيؼ التـػقر كؾؿتِت 

ـْ  اسؾؿ صحقح يف  ؼقلف ذَعَث  ُرَب  ط : ُهَرْيذَرةَ  َأ ِذل َع ْْ  َاذْدُفقعٍ  َأ

َْ َقاِب، ْٕ ََ َرهُ  اهللِ  َعَؾك َأْقَسؿَ  َلقْ   ِت َٕ  . 
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 وهذذؿ اقؿذذقن طّقذذٌب  وهذذق يشذذعرون وٓ ، ابذذرور صذذتلٌح  هذذق ٓ 

 أكذتسٍ  اذـ وكذؿ يعؼؾذقن ٓ وهؿ.. ابترك ارضل   وهق يدركقن

 ٕكفذذؿ..  قؾذذة إٓ يالحظفذذؿ وٓ رؤوعذذفؿ عؾذذك اإليؿذذتن فذذتض

لذذقن الؿظذذتهر، يعتؿذذدونَ   وزخرفذذة ، الؿذذتل وفذذرة عؾذذك ويعقِّ

ـُ  ذلذذؽ صذذتحبـت  قـؿذذت …والؿطذذتاع إلػذذتظ  الؼؾذذب اسذذتؽق

 داخؾذف يف يحؿذُؾ  لؽـذف الؿظفذر،  َذقس الحذتل، راقُث  ، والروح

ََ َرهُ  اهللِ  َعَؾك َأْقَسؿَ  َلقْ  ط الجقاهر أكػَس  َٕ  . 

 ْذراءهت أو عذرقتفت يسذتطقعُ  أو ، الجقهرة رؾؽ يؿؾُؽ  واـ  

 ودأ ذم، جفذًدا رتطؾذب..  الؿثقل كتدرةُ  ، القجقد عزيزةُ  إكفت

 الؿـزلذة رؾذَؽ  أحدكت يبؾغ حتك …واسغبةً  رضحقةً  ورؾتؿُس 

 وقذذقع عؾذذك حؾذذػ لذذق أي … قسذذؿف فقبذذر ، رعذذتلك اهلل عـذذد
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 اذذـ وصذذقتكتف ، عذذمالف  نجت ذذة لذذف إكرااذذت اهلل أوقعذذف ْذذلء

 وإن ، رعذتلك اهلل عـذد اـزلتذف لِعَظذؿ وهذذا ، يؿقـف يف الحـث

 . أعؾؿ رعتلك واهلل ، الـتس عـد حؼقًرا كتن
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 ٗأٓوٕ اهرّٙ كاُ٘ا ٙعٌوْ٘ بٕ..! /40
 

  ْؼ  رغترَ  وٓ..  التر قية دٓلتفت يف ورلاْؾ  ، كثقرا العبترة هذه يف دقِّ

 فذذتلعبرةُ  صذذدرك، يف جؿعذذَت  أو اهلل، كتذذتب اذذـ حػظذذَت   ؿذذت

..! والؿجؿذقع الؿظفر ٓ التطبقُؼ  والؿؼصُد  الحػظ، ٓ  تلعؿؾ

 يؼذذقل! …لفذذؿ ٓ عؾذذقفؿ حجذذةً  الؼذذرآن كذذتن حػظذذةٍ  اذذـ فؽذذؿ

ـَ  الـََقاَس   َصَؾك الـَبِلَ  َعِؿْعُت  : عـف اهلل رضل اْلؽاَِل ِلَ  َعْؿَعتنَ  ْ 

ـَ  َوَأْهِؾذفِ  اْلِؼَقتَاذةِ  َيْقمَ   ِتْلُؼْرآنِ  ُيْمَرك ط : َيُؼقُل  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ   اَلذِذي

 َوَضذَرَب  ،" ِعْؿذَرانَ  َوآلِ  اْلَبَؼذَرةِ  ُعذقَرةُ  َرْؼُدُافُ   ِِف، َيْعَؿُؾقنَ  َكتُكقا

ـَ  َات َأْاَثتلٍ  َااَلَاةَ  َوَعَؾؿَ  َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقُل  َلُفَؿت  َ ْعُد  َكِسقُتُف

 َعذذْقَداَوانِ  ُظَؾَتذذتنِ  َأوْ  ،-كتلسذذحت ة -غؿتاتذذتن َكَلَكُفَؿذذت " : َقذذتَل 

ذذْرٌ   َ ْقـَُفَؿذذت ـْ  ِحْزَقذذتنِ  َكَلَكُفَؿذذت َأوْ  ، -ضذذقء أي -َْ  أي-َطْقذذرٍ  ِاذذ
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ـْ  ُرَحتَجتنِ  -  تعطتت أي -َصَقاَ    -جؿتعتتن . َصتِحبِِفَؿت  َع

 .اهلل رحؿف اسؾؿ رواه

 لفذؿ، العؾذل والشذر  الػخذتر وجف عؾك حؼقؼل الؿجلءُ  ففدا 

 ذلذؽ اـ فقخرج … ف يعؿؾقن كتكقا الذيـ وأهؾف كعتفؿ ولؽـف

  فذت يتعؾذؾ عؾةً   أو دكققية، وعقؾةً  جعؾف أو عؿؾ،  ال حػظف اـ

 ورـػقذذذ، رذذالوة والؼذذرآن وعؿذؾ، قذذقل فتإلعذذالم..  ذذتهلل والعقذتذ

 …وااتثتل رردادٌ  والذكرُ 

 ويصذذتوُل  ، ويذذدافع عـذذؽ فُقحذذتُج  ، الؼذذرآن يـػُعذذؽ ذلذذَؽ  وعـذذد 

 ، اـزلتذذذف وعظؿذذذت قذذذدره، عرفذذذَت  ٕكذذذؽ ، ويجذذذتول عـذذذؽ

 ُيقَعُظذقنَ  َاذت َفَعُؾذقا َأَكُفؿْ  َوَلقْ  ط.. ورقجقفترف أحؽتاف واعتقؼـت
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ذذَد  َلُفذذؿْ  َخْقذذًرا َلَؽذذتنَ   ِذذفِ  َْ َرْقـَذذتُهؿ َوإًِذا َرْثبِقًتذذت َوَأ ذذـ َٔ  َأْجذذًرا َلذذُدَكت اِّ

ْسَتِؼقًؿت ِصَراًطت َوَلَفَدْيـَتُهؿْ   َعظِقًؿت،  . الـستء عقرةُ    ا 

 يف يذذرى كذذتن أو العؿذذؾ،  شذذر  يحذذظَ  ولذذؿ ذاك رجذذتوزَ  واذذـ 

ـُ  يـػَعف فؾـ..  خالفف  و ذتت ، التررقؾ جؿتُل  وٓ ، الصقت حس

 ورَب  جقفذف، الؼذرآن يذدخؾ ولذؿ  جذرداء، صذؿتء، رسجقؾ آلةَ 

 واهلل..! ذلذذؽ اذذـ  ذذتهلل عقذذتذاً  يؾعـذذف والؼذذرآن ، لؾؼذذرآن قذذترئ

 . الؿستعتن
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 !…َٗاِبٔم َعَوٟ َخٔط٣َٚٔتَم  /41
 

 كذدخُؾ  ٓ ولؽــذت خطتيتكذت، عؾذك وكلعذك ، كثقًرا الذكقَب  كشؽق 

 ُرضذذَؿخ اؿحصذذة، رق ذذة صذذقرة أو ، صذذحقحة اعتذذذارٍ  لحظذذةِ  يف

 ، اـفذت رجقعـذت عؾذك لتذدل حزيـذتت،  ؿذآٍ   وُرصذبغُ   تلذداقع،

..!  الؿضذـقة وارارارفذت ، الؿقحشة ربعترفت اـ لؼقـته ات وحسبـت

ـِ  ُعْؼَبةَ  يسلُل   ؟ الـََجذتةُ  َاذت :..  اهلل رعذقَل  عـذف اهلل رضذل َعذتِارٍ  ْ 

 اْاِؾذذْؽ  ط : عظذذقؿ جذذزل  جذذقاٍب  الصالُةوالسذذالم عؾقذذف فقجقبذذف

ََتِذَؽ  َعَؾذك َواْ ذِؽ  َ ْقُتذَؽ، َوْلَقَسْعَؽ  لَِستَكَؽ، َعَؾْقَؽ   رواه  .  َخطِق

 عؾذذك البؽذذتء  عُضذذـت جذذّرب ففذذؾ . عذذــف يف اهلل رحؿذذف التراذذذي

 كذدم امْذرُ  البؽذتء وأن..  وحراررفت احتزكفت اعتشعر اذا ذكق ف

 إٓ يطػَذف ٓ اِؼال لؾذكقب وأن ،  تلتبعة ْػت  وإحستٌس  عتٍل،

 !… اهلل إلك والرجقع التق ةُ 
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 َاؼترذؾ وأكفذت ،  ؿصذداققة ذكق ذؽ اذع رتعتاَؾ  أن أحقتكت فجّرب 

  تلتق ذة عتِجْؾفذت ولذذلؽ وفتؽذت، ضذّرت ر ؿت ، غتئرة وأراتح

 و ذذتإلقالع ، الشذذديد و تلـذذدم ، الؿـسذذت ة و تلداعذذة الصذذتدقة،

 يؼذذقُل  ويؼظتذذف، الؼؾذذب صذذحة عؾذذك عالاذذةٌ  وذلذذؽ ، إعذذقػ

ـُ  أقحطذت اتك " اهلل: رحؿف الؼقؿ ا ـ العالاة  البؽذتء اذـ العذق

 وأ عذذُد ، الؼؾذذب قسذذقة اذذـ قحَطفذذت أن فذذتعؾؿ، اهلل خشذذقة اذذـ

 ." الؼتعل الؼؾب اـ الؼؾقب

 الذذذكقب يخذذتفقنَ  السذذؾػ، عـذذد اعروفذذت اـفًجذذت هذذذا وكذذتن 

 : اهلل رحؿذذف عقذذتض  ذذـ الػضذذقؾ قذذتل.  ورزايتهذذت وربتريحفذذت

 اذذترس واذذـ. " خطقَتذذف عؾذذك و ؽذذك أخطذذل، ااذذرأً  اهلل رحذذؿ"

 وا تؾذل يبذتِل، ولذؿ اعتتدهذت، ر ؿذت ٕذاهت، اعتطعتمٍ   ال الذكقب
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ـَ  واذذت..  غػؾتذذف وطذذقل الؼؾذذب  ؼسذذقة  أ ذذل الشذذتعر قذذقل أحسذذ

 اهلل: رحؿف العتتهقة

 َرتتَ َعذت َحّتذك الَؾفِ  َلَعؿرُ  َلَفقكت

 

ـَ  َعؾذذك ُذكذذقٌب  **  ُذكذذقُب  آاذذتِرِه

 

 َفـَتذذذذقُب  َرق ترِـذذذذت يف َوَيذذذذلَذنُ  ** َاضك ات َيغِػرُ  الَؾفَ  َأنَ  َلقَت  َفقت

 

 َغريُب  َفَلكَت  َقرنٍ  يف َوُخؾِّػَت  ** فقِفؿ ُكـَت  اَلذي الَؼرنُ  َاضك ات إِذا

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ**ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ـَ  عترَ  َقد ااَرأً  َوإِنَ   ِحَجذةً  َخؿسذق

 

 َلَؼريذذُب  ِورِدهِ  ِاذذـ َاـَفذذؾٍ  إِلذذك **

 

 َقؾُبذفُ   ِذتلِقدِّ  كتجتكَ  َاـ َكسقُبَؽ 

 

 َكسقُب  الُتراِب  َرحَت  لَِؿـ َوَلقَس  **

 

 َفنَِكؿذت اجَتَفذدَت  ات َجزاءً  َفَلحِسـ

 

 ُضروُب  َوالُؼروُض  ُرجزى  َِؼرِضَؽ  **

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ**ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 . والسالم … خقر لـت وختؿ ، حتلـت اهلل أحسـ
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ٍٖ زجعِت /42 َُٙضُِّٚعِا، ُث  !…َقاَهت: ِإّذا اَل 
 

 لفذت وأكذترت السذالم، عؾقفذت هذتجرُ  الصذبقر الؿماـذةُ  قتلت كذا 

 ، الغقذقب عذالم عؾذك التقكذؾ وحسـ والقؼقـ اإليؿتن يف درًعت

 عذقدكت زوجفت اـ اقحشٍ  واقضعٍ  ، غريبة رحؾةٍ  يف ُرؾؼك وهل

 الصحقح: يف الؿشفقرة زازم قصة يف كؿت السالم، عؾقف إ راهقؿ

ـَ  إِْ راِهقؿُ  َيت َفَؼتَلْت:  لذْقَس  اَلذِذي اْلذقاِدي  َفذذا وَرْتُرُكـَت َرْذَهُب  َأْي

ذلٌء؟ وَٓ  َأكقٌس  فِقفِ   يْؾَتِػذُت  َٓ  َوَجَعذَؾ  ِاذراًرا، َذلذَؽ  َلذفُ  َفَؼتَلذْت  َْ

 ُيَضذقُِّعـت، َٓ  إًِذا َقتَلذت:. َكَعؿْ  َقتَل:  ِفَذا َأاركَ  آهللُ  َلف: َقتَلْت  إَِلْقَفت،

 .رجعْت  ُاؿَ 

 وهذذل واحتسذذتب، ورحذذدٍ  ، وإيؿذذتن صذذبرٍ   ؽذذؾ واديفذذت وقت ؾذذت 

 اهللُ  ابتفت وقد …اخرًجت لف ورؾؿتُس  الرضقع، الطػؾ ذاك رطتلع
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 يـتػذذل وإكؿذذت  ..! والحذذزن الغذذؿ   ذلذذؽ عـفذذت ،فذذتكتػك وأعتكفذذت

 ويتذراقُص  صذبرا، ويصذب   إيؿتكت، الؼؾُب  يػقُض  حقـؿت الخق 

 وقذد أاذقـ، وَاقاٍؼ  ْديد، ركـ إلك يلوي يجعؾف ويؼقـت، رحديت

  . وآكشراح البفجة اـتئر عؾقف وأْرقت البفتء، رجؾؾف

 القذقم الـذتس ععل وذلؽ- ورؾػتت وععت رحركت ولذلؽ- 

  عؼبِف يضرُب  الؿؾَؽ  وجدت حقث ، اهلل اـ الػَرج جتءهت حتك

 السذذعتدة اعذذف رتذذدفؼ ، اكبعتاذذت الؿذذتء فقـبعذذث ، زاذذزم اقضذذع

 إعذذؿتعقؾ أمَ  السذذالم، عؾقذذف ِجْبرِيذذؾ الؿؾذذُؽ  وطؿذذلن.. وإكذذقار

 الغذذالم هذذذا يبـقذذف اهلل  قذذت هـذذت هذذت طإنّ .،السذذالم عؾقفذذت هذذتجر

  ـَػذتد والضذقتع، الفؾؽذة اذـ رحزكقا وٓ رختفقا ٓ وأن. وأ قه 
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 والرفقذذؼ، الصذذتحب و عذذد الؿؽذذتن، وووحشذذة والطعذذتم، الؿذذتء

  . الراحؿقـ أرحؿ وهق حتفظت خقر فتهلل

  وكقذػ الصذبقر، السذقدة هذذه اـ لؾتعؾؿ اتعة حتجةٍ  يف وكؾـت 

 وإذا..!  الغريذب، الؿؽذتن ذلؽ يف وصبرت ، لقحدهت واجفت

 وزدْ  درَعذفت فتعتحضذر ، الؿؽراذة اؽة يف العؿرة إلك حضرت

 يف وكذتن ، الؿؽذتن  ذذلؽ اذر اذـ هـتلذؽ أن واعؾؿ يؼقـؽ، اـ

 والصذبر القؼقـ صقر اـ عؾقـت و ث ، العؿقؼ اإليؿتن اـ لملقةٍ 

ولؿذذت جعؾذذت زاذذزم .. والعزاذذتت الـػذذقس  عـذذده رخشذذع اذذت

 ُأمَ  اهللُ  َيذذْرَحؿُ ط  وعذذَؾَؿ: عؾقذف اهللُ  صذذَؾك الـَبذذل   قذتَل  حقتضذم قذذتل 

ـَ  َرْغذرِْ   َلذؿْ  لذق قتَل: َأوْ - َزْاَزمَ  َرَرَكْت  لق إْعَؿتِعقَؾ،  -الَؿذتءِ  ِاذ

 . الؿقفؼ واهلل .  َاِعقـًت َعْقـًت َزْاَزمُ  َلَؽتَكْت 
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ًُ٘ا َأَبّدا /43 َِٔس ِْ َتٔػٗب٘ا َفَوا َت  !…َأ
 

 اذت : كذتن كذؾ اذـ إعذؼتمُ  رـتت ذف هرِام، كبقرا ْقًخت عللَت  لق 

 اذتدةَ  فقفؿذت ٕنّ .  والشذبتب الصذحةُ  لؼتل:..  حقترؽ يف رشتفل

 فتت، ات واراجعة والعبتدة، الـشتط واقضع ، والؼقة ، السعتدة

 اكتظذترك يف حسذـتء دارا أن عؾؿَت  لق فؽقػ ذلؽ عقا ؼ وردم

 يف اسذذؾؿ صذذحقح يف كؿذذت السذذؾقك، وطذذتب ، الـقذذة صذذدقت إذا

ـْ ..  الجؿقؾ الجـة وصػ  ، ُهَرْيَرةَ  َوَأ ِل ، اْلُخْدِريِّ  َعِعقدٍ  َأ ِل َع

ـِ  عـفؿت اهلل رضل  ُيـَذتِدي ط : َقذتَل  َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ  َع

قا َأنْ  َلُؽؿْ  إِنَ  : ُاـَتدٍ   َرْحَقذْقا َأنْ  َلُؽذؿْ  َوإِنَ  َأَ ذًدا، َرْسذَؼُؿقا َفاَل  َرِصح 

 َأنْ  َلُؽؿْ  َوإِنَ  َأَ ًدا، َرْفَرُاقا َفاَل  َرِشب قا َأنْ  َلُؽؿْ  َوإِنَ  َأَ ًدا، َرُؿقُرقا َفاَل 
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 َأنْ  َوُكذقُدوا} : َوَجذَؾ  َعذزَ  َقْقُلذفُ  َفذَذلَِؽ  َأَ ذًدا، َرْبَتَُِسذقا َفذاَل  َرـَْعُؿقا

 . اسؾؿ رواه. " {َرْعَؿُؾقنَ  ُكـُْتؿْ   َِؿت ُأوِرْاُتُؿقَهت اْلَجـَةُ  رِْؾُؽؿُ 

 وٓ ، الـعذقؿ جـذتت يف إٓ يتحصذُؾ  ٓ ، فذتئٌؼ  رغقد كعقؿٌ  وذلؽ 

.! طبقعتفذت اذع يتضذتدُ  ٕكذف رذقفقره، كؾ فذت الذدكقت أاذقاُل  رستطقع

  ذذلؽ رؽذقنَ  أن فتعقـ ، كفتئقة وعتقبة دائؿ، خؾقد أخرة  قـؿت

 الثت تذة الؿتعذة ورؾذؽ ، البذتذخ الفـذتء وذلذؽ الجؿقذؾ، القصػ

 . هقد عقرة.   اجذوذ غقر طعطتءً 

 ذذال وعـذذتءٌ  عذذؼؿ،  ذذال صذذحةٌ  فػقفذذت الغذذراء، ُاتعفذذت اذذع ولذذذلؽ  

  ذال وكعؿذةٌ  اذقت،  ذال وحقذتةٌ  ْذقخقخة،  ذال وْبتٌب  ، اكؼطتع

 الجـذذة وخؾذذقدُ  رتـتعذذُب  ٓ دكققيذذة أعذذؼتمٌ  رؾذذؽ ٕنّ  …ا تَذذتس

 ولذذذلؽ ، إدواء هذذذهِ   ؿثذذؾ إٓ الذذدكقت ُعّؽذذرت واذذت..  الػذذترـ
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 ، الختلدة وزهرارفت أخرة إلك اطقةً  وجعؾقهت العؼالءُ  ادخرهت

 رـغذقص  ذال عذعتدةً  ويسعدوا حؼقؼتف، عؾك الـعقؿَ  ُيصقبقا حتك

طَوَقذذتُلقا اْلَحْؿذذُد لَِؾذذِف اَلذذِذي َأْذَهذذَب َعـَذذت اْلَحذذَزَن  إَِن َرَ ـَذذت َلَغُػذذقٌر 

ُؽقٌر ، ـَت فِقَفذت َكَصذٌب  َْ َٓ َيَؿس  اَلِذي َأَحَؾـَت َداَر اْلُؿَؼتَاِة ِاـ َفْضِؾِف 

ـَت فِقَفذت ُلُغذقٌب  َٓ َيَؿس  .  فضذؾف اذـ اهلل كسذلل . عذقرة فذتطر .. َو

 . الؿقفؼ واهلل
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َِٙخَػُع /44 ِّ َقِوٕب َها  ًٔ َٗ…! 
 

  ُيف رقرُطذف هذل العتقذؾ، الؿذماـ عؾذك رؿر   التل الؾحظتت أعقأ 

 ورؼصذذده يذذتعظ، وٓ الؿذذقاعظ، فقسذذؿعُ  والجػذذقة، الؼسذذقة داء

 أحقتًكذت ولؽـذف يستذكر وٓ إذكترُ  فقف وررن   يـزجر، فال أيتُت 

 عؾقذف اهللُ  صذّؾك اـذف رعذّقذُ  اؿذت وهق ذلؽ يف ويتػؽرُ  كػَسف يمكُب 

 صذحقح يف عـذف اهلل رضذل أرقذؿ  ذـ زيذد حذديث يف كؿت وعؾؿ

ـْ   ِذَؽ  َأُعذقذُ  إِكِّل الَؾُفؿَ  :ط اسؾؿ ـْ  َيـَْػذُع، َٓ  ِعْؾذؿٍ  ِاذ  َٓ  َقْؾذٍب  َوِاذ

 . …َيْخَشعُ 

  دكت قد أو الؼتعل  تلؼؾب يؽقنُ  ات أْبفُ  يخشع ٓ الذي والؼؾُب 

 هلل إن " : اهلل رحؿذف ديـذتر  ذـ اتلذؽ قذتل..  الؿستعتن واهلل اـف

 يف ووهذـ ، الؿعقشذة يف ضذـؽ : وإ ذدان الؼؾذقب يف عؼق تٍت 
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 قتل.  " الؼؾب قسقة اـ أعظؿَ   عؼق ة عبٌد  ُضرِب وات ، العبتدة

ـْ  ُقُؾقُ ُؽؿْ  َقَسْت  ُاؿَ ط : اهلل ذد   َأوْ  َكتْلِحَجذتَرةِ  َفِفذلَ  َذلِذَؽ  َ ْعدِ  ِا َْ  َأ

 . البؼرة عقرة.  … َقْسَقةً 

  ُالذذـػس واجتهذذدةُ  ، إدعقذذة هذذذه اثذذؾ التذذزامُ  ذلذذؽ: ودواء ، 

 ْذلكفت اذـ التذل الؿؽذدرات، عذـ والتبتعذُد  الخؾقات، وادااع

 غقرَ  فقبقت وقؾبف،  تلؿرء رعصػ التل الؼسقة، هذه اثؾف صـتعة

 يعقفت فال الـتفعة، العؾقم  ف ورؿر ، وذكره ودرعف  تلؼرآنِ  اـتػع

 وزيـذة اإليؿذتن، حذالوة ذلذؽ جراء اـ فقػؼد .. تٓ لفت يؾؼل أو

 إٓ رعذقد لذـ والتذل.. الفدايذة وطؿلكقـذة العؾذؿ، و فجذة الذكر،

 . الؿقفؼ واهللُ  اـقب، اـستب واداع ، صتد   نقبتل
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45/  ْٞ َِ ًَِحَب  ْٞ  !…ًَِبَخَو
 

  َعؿقذٌؼ  احبذة وجسذرُ  ، وأ ـتئذف القالذد  ذقـ عذتطػل   ر ذتطٌ  اؿة ٓ 

 العذذقش أو صذذغتره احبذذة عذذـ يـػذذؽ   الؿذذرءُ  يؽذذتدُ  وٓ.. يتذذردى

 عـتيتذف جراء اـ رجقلتف صػتت  عض لقػؼد إكف حتك ،  دوكفؿ

 كؿذت ، وعذؾؿ عؾقذف اهلل صذؾك يؼقل هذا ويف ، رجتهفؿ وعتطػتف

ـُ  َجذذتءَ  : َقذذتَل  َأَكذذفُ  اْلَعذذتِارِيِّ  َيْعَؾذذك حذذديث يف ـُ  اْلَحَسذذ  َواْلُحَسذذْق

 : َوَقذتَل  إَِلْقذِف، َفَضذَؿُفَؿت َوَعَؾَؿ، َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلِّ  إَِلك َيْسَعَقتنِ 

.  صذذحقح وهذذق اتجذذف ا ذذـ رواه. " َاْجَبـَذذةٌ  َاْبَخَؾذذةٌ  اْلَقَلذذَد  إِنَ  "

 ويف ، وجؿذتلفؿ عذالاتفؿ أجذؾ اذـ اتتعذَب  كثقذرون ويتحؿؾ

 : الشتعر يؼقل هذا
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 اْلَؼَطذذت َكُزْغذذِب  ُ ـَقذذتٌت  َلذذْقَٓ 

 

ـْ  ُرِدْدنَ  **  َ ْعذذضِ  إَلذذك َ ْعذذضٍ  ِاذذ

 

 َواِعذذعٌ  ُاْضذذَطَرٌب  لِذذل َلؽذذتنَ 

 

 َواْلَعْرضِ  الط قلِ  ذاِت  إَْرضِ  فِل **

 َ ْقـَـذذذذذذت أْوَُٓدَكذذذذذذت َوإكؿذذذذذذت

 

 إْرضِ  َعؾذذك َرْؿِشذذل أْكَبتُدَكذذت **

 

يُح  َهَبِت  َلقْ  ـَ  َعْقـذذل َْٓاَتـََعذذْت  ** َ ْعِضِفؿْ  َعؾك الرِّ  اْلَغؿذذضِ  ِاذذ

 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ**ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 أحقتًكذذت، ربخذذؾ ويجعؾذذؽ ، البخذذؾ يذذقرُث  قذذد الُحذذب   فذذذلؽ 

 عؾذقفؿ، رخشذك ٕكذؽ ،  سذببفؿ الؿذروءة اذقارد عـ ورتخؾػ

. أجؾفذؿ اذـ الذدكقت فتجؿذع والؿتتعب، الضقعةَ  عؾقفؿ ورخت 

 يشذذفد فذذال الجذذبـ، يذذقرث حتذذك الُحذذب   ذلذذؽ يؿتذذد وكذذذلؽ

 ركذذقب كذذذلؽ هذذؿ عؾذذقفؿ يخذذت  أو ، والغذذزوات الِجَفذذتدَ 

  حقذترفؿ والؿتعذة الدوام، عؾك االزاتفؿ يتؿـك ٕكف الؿختطر،
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ُدُكذذؿْ  َأْاذذَقاُلُؽؿْ  إَِكَؿذذت :طالؼذذرآن ويف ، ورذذر قتفؿ َٓ  َواهللُ  ۚ  فِْتـَذذٌة  َوَأْو

 . التغت ـ عقرة   َعظِقؿٌ  َأْجرٌ  ِعـَدهُ 

 واذت لتعذب العذتطػل الؿقذؾ ذلذؽ يف الذتحؽؿ  عُضـت حتول ولق 

 اهلل ويسذذلل ، يسذذتطقع اذذت  ؼذذدر إاذذقر يذذقازن ولؽـذذف ، اعذذتطتع

 حبذذف وجعذذؾ ،  حذذبفؿ وا تالكذذت خؾؼفذذؿ فذذتهلل ، والتقفقذذؼ العذذقن

 الصذحقح يف جذتء ولذذلؽ احبذتفؿ، اذـ أعظذؿ وديـف  ورعقلف

ـُ  ٓ :ط  والسالم الصالة عؾقف ققلف الؿشفقر  حتذك أحذُدكؿ ُيذْمِا

ـَ  والـذتسِ  ، ووالِدهِ  ، ولِدهِ  اـ إلقف أحَب  أكقنَ   وفؼـذت .  أجؿعذق

 . والسالم.  ويرضته يحبف لؿت وإيتكؿ اهلل
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46/ ٓٛ  !…اهػين اخلف
 

 ـُ  اإلعالمَ  أن اع  أكذف إٓ ،  تلعذتلؿ وارصذتل واجتؿذتع وضقح دي

 وربذتالً  رر قذةً  كػسذف عؾذك واعتؽتفذف الؿماـ رخػل أحقتًكت يحؿُد 

 والبـذذتء السذذعتدة اذذـ كقًعذذت الخؾذذقة يف وأن عذذقؿت ٓ ، وإصذذالًحت

 أحذظ   وهق الؾقؾ، ققتم ذاك واـ عقاهت، يف يتقفر ٓ اؿت الذارل،

 اهلل رحؿذف اسذؾؿ صذحقح يف جذتء..  اإلخذالص عؾك العبتدات

 َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصذَؾك اهللِ  َرُعقَل  َعِؿْعُت  َقتَل، عـف اهلل رضل ععد عـ

 .  اْلَخِػلَ  اْلَغـِلَ  الَتِؼلَ  اْلَعْبَد  ُيِحب   اهللَ  إِنَ  ط : َيُؼقُل  َوَعَؾؿَ 

 ـٍ  ففق  يف عؿذت وكػسذف  ديـف واعتغـك وراقبف، رَ ف ارؼك قد كؿما

 التخػذذذل وهذذذل زاكقذذذة اتلثذذذة خصذذذؾةً  وزاد..! الـذذذتس أيذذذدي

 عؾذك الخؾذقة يذمار ، والذذيقع الشذفرة عـ والتبتعد والخؿقل،
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 أروُح  ذلذذؽ أن والسذذبُب ..  ، آكتشذذتر عؾذذك والققذذتر ، البذذروز

 الشذفرةُ  أفسذدت وكذؿ..  لخؾؼف وأضبط ، لديـف وأحػظ ، لؼؾبف

 يف رحداف وات حتلقت اإلعالم كقعتئؾ خقر، عؾك كتكقا أكتس اـ

 … والـقتت الؼؾقب

 وآجتؿذذتع الخؾطذذة لذذف رصذذؾح الـذذتس كذذؾ   لذذقس أكذذف ولذذُقعؾؿ ، 

 اذذـ والتؼؾذذُؾ  والتخػذذل العزلذذة إٓ يحػُظفذذت ٓ كػذذقٌس  فققجذذد

! …لفذذت واضذذرة قترؾذذةٌ  الشذذفرة أن ورعتؼذذد ، أخذذريـ االقذذتة

  فذذذت، ضذذذترةٌ  الؿعرفذذذة أنَ  ورذذذرى ، لإلخذذذالص رقفذذذؼ وأحقتكذذذت

 ورذتفؿُ  ، جفتلذة عؾذك الـذتس فتختلط ، لخقرهت اػسدة والشفرة

 يف حتضذذذرا َاعـذذذكً  هذذذذا كذذذتن وقذذذد. حذذذتل كذذذؾ عؾذذذك كػسذذذفت

 : اهلل رحؿذف ديـذتر  ذـ اتلذؽ يؼذقل.  اهلل رحؿفذؿ السؾػ  حقتة
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كؿ لقخرْج  الؿسجد:  بتب يـتدي اـتدًيت أن لق"  واهلل ِ  رجالً، ْر 

 أو قذذقةٍ   ػضذذؾ رجذذالً  إٓ البذذتب إلذذك يسذذبؼـل أحذذٌد  كذذتن اذذت

ـَ   ؾغ فؾؿت  .ععل  اتلذؽ صذتر  فذذا قذتل:  هذذا ققلف الؿبترك ا 

 الرئتعذة أحذب اذـ " : اهلل رحؿذف الُػضقؾ  عـ وُكؼؾ ." اتلًؽت

 السذـة أهذؾ إاذتم - اهلل عبذد ٕ ذل ققذؾ وعـدات. " أ ًدا ُيػؾح لؿ

 وقذتل: عقـف، فتغرغرت لؽ الداعقـ أكثر ات " حـبؾ:  ـ أحؿد

 . الؿقفؼ واهلل.  ".…اعتدراًجت هذا يؽقن أن أخت 
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َِٚم /47 ًَٖس َعَو  ٍَ َ٘ٙ ِِٚس   !…أِبٔػِس خَب
 

 أن أجؿذذَؾ  واذذت ، اإليؿذذتن أهذذؾ قؾذذقب عؾذذك البشذذرى أطقذذَب  اذذت 

 ، اإليؿذتن  شذتئرُ  هل الحؼقؼقة والبشرى … ذلؽ يف عببت رؽقنَ 

 اهلل رق ذة أو كذرب، واكذدفتع ، اـزلذة  ؾذقغ أو اـذتل، رحؼقذؼ اـ

 يف الصذحقحقـ يف جذتء … وأ ـتئذؽ حتلذؽ صذالح أو ، عؾقؽ

 عَؾذك َعذَؾْؿُت  َفَؾَؿذت ":عـذف اهلل رضذل اتلؽ  ـ كعب رق ة قصة

 عؾقذف اهللُ  صذَؾك اهللِ  َرعذقُل  َقتَل  وعَؾَؿ، عؾقف اهللُ  صَؾك اهللِ  َرعقلِ 

ـَ  َوْجُففُ  َيْبُرُ   وهق وعَؾؿَ  ُرورِ  ِا  َعَؾْقذَؽ  َاذرَ  َيقمٍ   َخْقرِ  أْ ِشرْ  : الس 

َؽ، وَلَدْرَؽ  ُاـُْذ  ـْ  ُقؾذُت: َقتَل: ُأا   ِاذـ أمْ  اهللِ  َرعذقَل  يذت ِعـذِدكَ  أِاذ

، َقتَل: اهللِ؟ ِعـدِ   اهللُ  صذَؾك اهللِ  َرعذقُل  وكذتنَ . اهللِ  ِعـذدِ  ِاذـ َ ذْؾ  َٓ
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 وُكـَذت َقَؿذرٍ، قِْطَعذةُ  َكلَكذفُ  حَتذك َوْجُفذفُ  اْعذَتـَترَ  ُعذرَ  إَذا وعَؾؿَ  عؾقف

 ."… اـف ذلَؽ  َكْعرُِ  

  عـذف، اهلل رضذل كعذب عؾذك وأعذعَده يذقمٍ  خقرَ  ذلؽ كتن وفعاًل 

  عذد الؼؾذقُب  واكشرحت الؿحـة، وزالت الغؿة، اكزاحت حقث

 ، الـػذذذقس ورفؾؾذذذت.. ضذذذقؼفت  عذذذد إرض ورُحبذذذت رعبفذذذت،

 صذّؾك ْتركفؿ وقد …الضقؼتُت  وطترت ، إحزان واكؿحت

 وهذذق ، وأصذذحت ف كعًبذذت و شذذر  ذذذلؽ فذذرحتفؿ وعذذؾؿ عؾقذذف اهللُ 

 وكذَؾ  ولؽـذف الؼطقعذة، اذـ لقؾة خؿسقـ البداية يف عتقبفؿ الذي

 أيفذذت طيذذت…اهلل فصذذَدقفؿ ، رعذذتلك ر فذذؿ إلذذك وصذذدقفؿ أاذذَرهؿ

 ..قذذتل وقبؾفذذت   الصذذتدققـ اذذع وكقكذذقا اهلل ارؼذذقا آاـذذقا الذذذيـ

  . التق ة عقرة.ُخؾػقا  الذيـ الثالاة طوعؾك
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 ولؿثؾذذف ، رعذذتلك اهلل  رضذذت الػذذقز الحؼقؼذذل، الػذذرُح  هذذق وهذذذا 

 ولؽـفذذت كثقذذرٌة، الذذدكقت فذذلفراح وإٓ ورحتشذذد، الـػذذقس رتذذداعك

 قذؾ :ط رعذتلك قذتل ،  تعتذدال فتمخذذ ، الؿـزلة هذه  ؿثؾ لقست

   يجؿعذقن اؿت خقر هق فؾقػرحقا فبذلؽ ، و رحؿتف اهلل  ػضؾ

 ورحؿترذذف لؾؼذذرآن  والبفجذذة الحؼقؼذذل فذذتلجؿعُ .  يذذقكس عذذقرة

 وحسذـ لطتعتذف جؿقعذت اهلل وفؼـذت ، اـفذت رسرب وات ، وهدايترف

  ..!العؿؾ
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ََٕفاِدُع  /48 ِْ َها َأَتَلٖػَف اهوَّ  !…َأ
 

  ُجسذَؿفت ُربذدي وٓ الغتلذب، يف وعػذة حقتءٍ  ذاُت  عؿقام الؿرأة 

 إيؿتكفذذت  سذذبب الؿماـذذة ورزيذذد ، الرجذذتل رخذذتلط وٓ ، ٕحذذد

 ولذلؽ فتئؼة، أخالٍ   ازهرة اـ داخؾفت يغرُس  وات ، وأخالقفت

 اذـ ورسذتعػ   ، العؿذقؿ السذترر  حجت فت إٓ   قتفت اـ رخرج ٓ

 ، الجسذد كشذػ ذلذؽ واذـ  ذتلؿرأة يؾقؼ ٓ رجقلل اظفر كؾ

 رصذذرعُ  كتكذذت التذذل الؿذذرأة حذذديث ويف ، أخذذرون يراهذذت حتذك

ـُ  َعَطذتءُ  قذتل.  وعبذرة  رهتن أعظؿُ  اهلل رعقل زاـ  َرَ ذتح َأ ِذل ْ ذ

ـُ  لِذل َقذتَل  : ، الصحقحقـ يف كؿت َٓ  : عـذف اهلل رضذل َعَبذتسٍ  اْ ذ  َأ

ـْ  اْاذذَرَأةً  ُأِريذذَؽ   اْلَؿذذْرَأةُ  َهذذِذهِ  : َقذذتَل . َ َؾذذك : ُقْؾذذُت   اْلَجـَذذةِ  َأْهذذؾِ  ِاذذ

 ُأْصذَرُع، إِكِّذل : َقتَلذْت  َوَعذَؾَؿ، َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلَ  َأَرِت  الَسْقَداءُ 
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َِْت  إِنْ  " : َقذتَل . لِذل اهللَ  َفذتْدعُ  َأَرَؽَشذُػ، َوإِكِّل ذ  َوَلذِؽ  َصذَبْرِت  ِْ

َِْت  َوإِنْ  اْلَجـَذذُة، ذذ . َأْصذذبِرُ " : َقتَلذذْت . " ُيَعتفَِقذذِؽ  َأنْ  اهللَ  َدَعذذْقُت  ِْ

 . " َلَفت َفَدَعت. َأَرَؽَشَػ  َٓ  َأنْ  اهللَ  َفتْدعُ  َأَرَؽَشُػ، َفنِكِّل : َقتَلْت 

 والحجذتب إخال  يف درًعت ُرعطقـت وُعذِرهت ارِضفت اع ففل ، 

ذذؿُ   السذذترَ  وأن حجت ِفذذت، يف رتسذذتهَؾ  ٓ أن الؿماـذذة الؿذذرأة ورعؾِّ

 إٓ َرخرقذف ٓ ، الـػذقس يف اغذروٌس  الحقذتءَ  وأن ، عظقؿة طتعةٌ 

 قذذذتل ، الؿؾّؿعذذذقـ اإلعالاقذذذقـ ورزيقػذذذتت ، الؽذذذتذ قـ دعذذذتوي

ـَ  :طرعتلك  .إحزاب عقرة   جال قبفـ اـ عؾقفـ ُيدكق

 الذذدرس هذذذا اثذذؾ إلذذك آكػتذذتح عصذذقر يف الـسذذتء أحذذقَج  واذذت 

 ، اعروضذذذة ِعذذذؾًعت أجسذذذتدهـ اذذذـ يجعؾذذذقا ٓ وأن ، الؿذذذمار

 ويتػؽذف عت ر، كؾ   يالاسفت ، ازخرفة اال س أو ، فترـة و ضتئع
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 ْذذتعر قذذقل أروعَ  واذذت.  الؿسذذتعتن واهلل ، وزائذذر عذذتئر كذذؾ  فذذت

 :  اهلل رحؿف الـقؾ

 إُلذذذذك إَعذذذذترَِذةِ  ُأعذذذذتتذُ  إُم  

 

ذذَغَؾت **  أفذذتِ   َاذذدى َاذذآاُِرُهؿ َْ

 

ـَ  ** َعقافِراً  الـِستءَ  َدعقا َأققُل  ٓ َأكت ـَ  الرِجتلِ  َ ق  إَعذقاِ   يف َيُجؾذ

 

 إَِكفذت الَػضذقَؾةِ  َعؾك الَبـتِت  َرّ قا

 

ـِ  يف ** ـَ  الَؿذذققَِػق  َواذذتِ   َخقذذرُ  َلُفذذ

 

ـَ  َأن َوَعَؾذذذقُؽؿُ   َ ـذذذتُرُؽؿ َرسذذذَتبق

 

 البتقل الَحقتءِ  َوَعؾك الُفدى كقرَ  **

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ**ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ... الؿقفؼ واهلل
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49/ !..ٍِ ٌَأهُل َٕ ٔبَصأهِح َأِع ِْ َتِدُع٘ا اهوَّ  َأ
 

  ٌـَ  رشد   عبترة  إلذك والؿتطؾذع اهلل عـذد اذت الراجذل الذقؼَظ، الؿذما

 ، الصذخرة أصذحتب الـػر الثالاة قتلف ات وهق…ورحؿتف فضؾف

ـَ  اهللِ  عبذد عذـ…عؾقذف الؿتػذؼ يف الؿشذفقر حديثفؿ يف  ُعَؿذرَ  ْ ذ

 َوَعذَؾؿَ  َعَؾْقذفِ  اهللُ  َصَؾك اهللِ  َرُعقَل  َعِؿْعُت  : َقتَل  َعـُْفَؿت اهللُ  َرِضلَ 

ـْ  َرْهطٍ  َااَلَاةُ  اْكَطَؾَؼ  " : َيُؼقُل   اْلَؿبِقَت  َأَوُوا َحَتك َقْبَؾُؽْؿ، َكتنَ  ِاَؿ

ـَ  َصْخَرةٌ  َفتْكَحَدَرْت  َفَدَخُؾقُه، َغترٍ  إَِلك  َعَؾذْقِفؿُ  َفَسذَدْت  اْلَجَبذؾِ  ِا

ـْ  ُيـِْجقُؽؿْ  َٓ  إَِكفُ  : َفَؼتُلقا اْلَغتَر، َٓ  الَصْخَرةِ  َهِذهِ  ِا  اهللَ  َرذْدُعقا َأنْ  إِ

 َأَ ذذَقانِ  لِذذل َكذذتنَ  الَؾُفذذؿَ  : ِاذذـُْفؿُ  َرُجذذٌؾ  َفَؼذذتَل . َأْعَؿذذتلُِؽؿْ   َِصذذتلِِح 

ْقَختنِ   ."…َكبِقَراِن، َْ
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 الشفرة اـف خؾت هلل، عـدك رؿحض ْلءٌ  أعؿتلؽؿ   صتلح ط، 

 رحركذت واذت ، هلل إٓ رؼؿ لؿ أكؽ جتزًات ورعتؼد الريتء، وربتعد

 وهذذذذه! …إحذذذد لؾقاحذذذد وحسذذذبةً  حًبذذذت إٓ إعضذذذتء رؾذذذؽ

  عذض عؾذك أحقتًكذت الؿذقلك  فذت يجذقد كقراكقذة ايؿتكقذة لحظتت

 اذت ، وفضذتئؾ حسذـتت اـفؿ فتؼع لذاك، فققفؼقن الؿخؾصقـ،

 الؿؼتصذد كذؾ اـفذت ورجذردت حذقٌل، وٓ طذقٌل  فقفذت لفذؿ كتن

 الذذذذديـ هلل أٓ الذذذذديـ لذذذذف اخؾصذذذذقـ اهللَ  فتعبذذذذد ط.. الدكققيذذذذة

 : اهلل رحؿذف عبذداهلل  ذـ عذفؾ يؼذقل.  الزاذر عذقرة.  الختلص

 أ ذق وقذتل. "هلل وحركترذف العبذد عذؽقنُ  يؽذقن أن اإلخالص"

 إلذذك الـظذذر  ذذدوام الخؾذذؼ رؤيذذة كسذذقتن " : اهلل رحؿذذف عثؿذذتن

 . "الختلؼ
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  َه اـفؿ إول عؿَؾ  فؽتن  حتك الؾبـ، إ ـتء وحراتكف ،  ل قيف  ر 

 الققذتع عذـ وربتعذده عػتذف، والثذتين ، الؽريؿتن القالدان يشرب

 اذع أاتكتذف والثتلذُث  ، والػؼر الحتجة ألجلرفت وقد عؿف، ا ـت يف

 يؼذذقل: واحذذدٍ  وكذذؾ ، عذذقدرفؿ حتذذك لحؼفذذؿ وحػظذذف عؿتلذذف،

ـُ  َاذت َعـَذت َفتْفُرْج  َوْجِفَؽ  اْ تَِغتءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  ُكـُْت  َفنِنْ  طالَؾُفؿَ   َكْحذ

 رؼؾِّذُب  أكذؽ رخقؾ.   َيْؿُشقنَ  َفَخَرُجقا الَصْخَرُة، َفتْكَػَرَجِت . فِقفِ 

 الؿذراءاة، عذـ وأ عدهت ، اهلل إلك أرجتهت ورـظر ، حقترؽ عجَؾ 

 واهلل ، آختبذذتر حذذتٓت يف عذذقؿت ٓ ، الؿصذذداققة يف وأحسذذـفت

 . الؿقفؼ
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ُٖ ِإهَّا اهٗتَساُب /50 ٌَِوَأ َفا َٙ  ِّ  !…ََٗه
 

  ٌعتحضذر ولؽـفذت اـت، كثقر رـتعتهت قد واصقرية رتريخقةٌ  لحظة 

 الحذرُص  يتـذتاك الذدكقت اتذتع زحؿذة يف ولؽذـ..  إيتم اـ يقًات

  ذدَل  عؾقذف ُعذرض ولق..  الؿزخر  الطؿعُ  ويشتد ، الؿتل عؾك

  تلخطذل رذراٌب  رأعذف عؾذك ُكذَب  ولذق ، ٓكذزعج رذراٌب  الدراهؿ

 لحظذة ويف الؿصذبقب، التذراِب  اذع اقعذد يف ولؽـذف …لصرخ

 ، الذدار هذه جؿقعت ُكغتدر حقـؿت …الؿسؽقب الثرى اع أعقػة

 عؾقـذت الـذتس ويؽذب   فـُؼبذر ، واروات أاتعةٍ  اـ خؾػـت ات وكترك

ـُ  َأَكٌس  يؼقل … التراب  اهللِ  رعذقَل  أن ، عـذف اهلل رضذل َاتلِذٍؽ   

ـِ  َكذتنَ  َلقْ  ط : َقتَل  َوَعَؾَؿ، َعَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك ْ ذ
ِ
ـْ  َوادٍ  آَدمَ  ٓ  َذَهذٍب، ِاذ

ـْ  آَخذَر، َواِدًيذت َلذفُ  َأنَ  َأَحَب  َٓ  َفذتهُ  َيْؿذََلَ  َوَلذ  َيُتذقُب  َواهللُ  الت ذَراُب، إِ

ـْ  َعَؾك   . أخرجته.   َرتَب  َا
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 ويؿتؾذذئ يؿذذقت حتذذك الذذدكقت عؾذذك حريصذذت يذذزال ٓ : والؿعـذذك 

 إلذك حتلذف واكتفك التراب اـ ا تدأ ففق..!  قبره رراب اـ جقفف

ـُ  ، رراب  َخَؾْؼـَذتُكؿْ  ِاـَْفت ط…اـف روحف ورؿتؾئ  تلتراب وعقدف

. إعذرا  عذقرة.   ُأْخذَرىن  َرتَرةً  ُكْخرُِجُؽؿْ  َوِاـَْفت ُكِعقُدُكؿْ  َوفِقَفت

 وقذذد ، القذذف حتلذذف اكتفذذك اذذؿ التذذراب عؾذذك الذذدكقت يف قترذذؾ وقذذد

ـِ  ُكُؾ  الـتُس  وحؿؾف ، إجؾ عتعة حضررف  طتَلذت َوإِن ُأكثذك اِ ذ

 !…َاحؿقُل  َحد تءَ  آَلةٍ  َعؾك َيقام َعالَاُتفُ 

 زاـفذذت وعذذْش  رذذذكرهت وآرعذذتظ  تلتلاذذؾ جذذديرة لحظذذةٌ  وهذذل 

 … ذؽ ار حؿقؿ أو عزيز عؾك التراب رؾؼل وأكت واعتشعرهت

 عؾذذك الػذذتقع وحرصذذـت  ذذذلؽ، اهتؿتاـذذت عذذدم الؿمعذذػ واذذـ

 ذلذؽ اذـ ْذلء ادخذتر وكسذقتكفؿ عؾقفت، إحبةِ  ورؼترؾ الدكقت،

 " : اهلل رحؿذف الؼذقؿ ا ـ اإلاتم قتل! … الحؼقؼل الػَرِح  لستعة
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 كلضغتث هل إكؿت،  اـؽدة اـغصة عتجؾة لذةً  آارَ  اـ عؼُؾ  فليـ

 اذـ هل لذة عؾك،  الؿـتم يف زاره اـ  ف رؿتع كطقػ أو،  أحالم

 دائؿذة،  الؿسرات أعظؿِ  اـ هل واسرة وفرحة،  الؾذات أعظؿِ 

 الػتكقذذذة الؾذذذذة  فذذذذه فبتعفذذذت،  رـؼطذذذع وٓ رػـذذذك وٓ رذذذزول ٓ

،   ذذتٔٓم حصذذؾت وإكؿذذت،   ذذتٔٓم ُحشذذقت التذذل الؿضذذؿحؾة

 واضذذذررفت وألؿفذذذت لذذذذرفت  ذذذقـ قذذذتيَس  فؾذذذق أٓم وعتقبتفذذذت

 طؾبفذت يف يسذعك كقذػ،  وعؼؾذف كػِسذف اذـ ٓعذتحقت،  واـػعتفت

 عذقـ اذت" عؾذك إيثترهت عـ فضالً  ،  فت اْتغتلف يف زاتكف ويضقع

 واهلل.  "  شذذذر قؾذذذب عؾذذذك خطذذذر وٓ عذذذؿعت أذن وٓ رأت

  . الؿستعتن
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 : املؤهف إصدازات

 : ًِٔا كتاب ( ٠١١ ) ًّ جسأك هٕ صدز

  ُالػفؿ وادارُج  العؾؿِ  عاللؿ . 

  الحديثقة الخطُب  

 الؿعتلل أر عقن  

 إكثرية إر عقن  

  الؼرآين التد ر اققظتُت  

 العؾؿ كثتر  

 الـبقية السقرة جؿتلقتت اـ  

 ْعر ط احتئؾقتت   

  ُالراضتكقة الَقراعة  

 رؽقيـ دار ط اـ وكؾفت. إعال  لَلئؿة عؾؿقة اقاقػ  . 

  ُخزيؿة ا ـ دار - السؾقان طالئع . 
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  الؼرى أم اـ كسؿتٌت . 

  ْعر ط الؿروءة اقاُت   

 ْعر ط واــ وطـ   

 ْعر ط إعظؿ الطِّالب 

 ْعر  ط اهلل  نذن ففزاقهؿ 

 ْعر الـقؾط رقهجتت   

 طْعر  ولقؿقكت كقروكت 

 ْعر ط.إلبتين ادائـ   

 ْعر ط الحزم عتصػة   

 العؾقم رؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 اتـقعة حديثقة أر عقـقتت عؾسؾة . 

 الروضة أزاهقر  
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 الؿـت ر ْجـ 

 الدعقة لػفؿ قرآكقة ققاعد . 

 الـبقي التغققر اؼداتت . 

 السقرة جؿتلقتت اـ . 

  الطقال  تلسبع آحتػتُل . 

  ُـ ـُ  الؿـت ر ْج  .الؿحت ر وهت

  : هوت٘اصى

hamzah10000@outlook.com 

 

 

 


