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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

احلمددد  ا صاة دددسال صاةىدددسل اهللدددل  آدددوص اا صاهللدددل  ةددد  ص ددد    
 صمن صااله.

مدددن  اددددق اا وهللأدددد .. ص . أدددد  صة طددد .. .   دددد    دددد     دددد  اة دددد  
صاةغوا ددق.. ةت أودد صا اجيدد  ص.أجي ددوه.. ص  ددا  دد     دد  ا  ا ددق.. ةتىدد صا 

 اهللت  ص أأطوه.
س يف  أا ددددد  اة ددددد ك.. .   دددددا   ددددد ال.. صةأددددد  هلل ددددد  اا  دددددا صاددددد

ص.ح اث ا م   ا.. ت    جيا ق اةو اال صاةوأاال.. ممن خاةطوا .م ه.. صاان صا 
ز  ه.. صآهلل وا    أدق اةوجيدا... صاداثوا يف ا  ل اةطىدا...  ىدهلل  اا 
اهللته  من .ندوا  اةودباو صاةجي دا. مدا  وهللهد  ادعال ةهللموأدع ن.. صهلل د   

 .{لَِباْلِمْرَصادِ  ِإنَّ رَبَّكَ }ةهللبا   ن 
صتهللددس آددجيق اا يف ا.هللدد .. اهللددل مدد  اةىددجي  صا زمددا ..  ددس ندد اص 
نىددمب  دد  احلدد  صاقخدد .. . ددق مددن . ددحل اةوا دد   ص.دد  حلدد   دد  
اةضتا .. صن ا    اةوباو  ما تجي ا  اةط  ىدق اةىد ا ..  مدجيه  مدن 
 هلل دددد     ددددق ةهللوددددو.ال وم اة مددددا... صمددددجيه  مددددن  دددد  اهللتدددد  اةأددددوص.. 

ْسككككككَراْن اْلْمبِككككككينْ }  اةدددددد نتا صاقخدددددد ال..  تخىدددددد ْْ   {َأََل َذلِككككككَك ْلككككككَا اْل
 [.55]اة م : 

 إذا المكككككككككككككككر  لكككككككككككككككم    ككككككككككككككك  بكككككككككككككككاادر  ي ككككككككككككككك 
 

  
 شككككككككككككك ا الكككككككككككككدلر أ  ألقككككككككككككك  المقكككككككككككككاد  صكككككككككككككا ر ا  
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  إن لككككككككككككا لككككككككككككم    ككككككككككككر عككككككككككككن ال كككككككككككك    سكككككككككككك 
 

  
 أصكككككككككككاد لاكككككككككككا مكككككككككككن حكككككككككككاد  الكككككككككككدلر  ا كككككككككككرا  

هللموأدع ن    د  صيف هبا اة    نأ  ق ة وض اةو.ائب اةد  ت آد  ة 
اة ددددواو  صادددد مل ا خددددا اتىددددهللمق وم االآددددأأامق صاةىددددسمق.. . ددددا 

  وات ا صا .. صح وص اةجي امق!
 قبل الندم...

.خأدددداه...   دددد ال هددددت اااا ددددات اةأائ ددددات.. ص.ةددددت  ندددد مهن صهددددن 
 ىدد .  مددا  ددن  تدد  مددن .ددتا  ص.مددا .. صمددا  جيدد  مددن .خ ددائهن مددن 

.  اتوا ددت  هللهدددا .مدد ال تطأدددس اةوددا ..  دددااأعمل  ددا .ختدددق . ددا اةجيددد ل.
 اةجيطس صاة   .. صتطوت اهللل ات ء م احل  يف اة نتا صاقخ ال.. صجتوهلل  
يف حاةق آ   صتت   أخد   خد   ا دواء.. حدي  طتد  اهللدل اتههلل دات 

 اة  تجيىف مسوأ  صا .  صم   ..  تجي ل ح  ال  جيطو  ن ل!!
 .اص ا   اا  ن ات ا ك:
 رأ ككككذ الككككت اد لميككككذ القلككككاد

 
  قكككككككككد  كككككككككار  الكككككككككت  إذما اكككككككككا 

  لكككككرن الكككككت اد حيكككككا  القلكككككاد 
 

  خيكككككككككككككر لن سكككككككككككككك ع كككككككككككككيا اا 
.ختق.. صااهللمت .  آ ب اةضتا  اةبمل   تب اةطأتا  هو خماةطق  

.مددد  اا  دددا صادددس صاالآدددأخطام  دددا تدددل اجيددد  مدددن ا  مدددات..  أ ددد  
اةطأددددداال اتىدددددهللمق اله دددددق ص اء مدددددهوااا.. مط  دددددق يف ح ا دددددا..  امدددددطق 

مساادددددق ةهللغجيددددداء.. م ا أدددددق ةهللىدددددا. ات.. مو .دددددق ادددددن مسدددددا  ة  جيأهدددددا.. 
اةجي ددائو صاةوتددات.. مسزمددق ةهللهددو صاتوا ىددات.. ص ددا هددبه اتوا ددت 
صغ ها تأو.ها وم اةبص صاةضتا .. صتىدهلل ها اة د م اةدبمل  أ تدل  د  
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يف .ههللها صا  اا.. ص.  تطت  من آ ااا صتأوو.. ص.  ت غأها اتجيتق.. 
 وتاهلل  اا! أموت اهللل غ  تو ق صاة

ْ ككككككا}.ددددداص توددددددام:  ِْكككككك َّْ  َ ِمي ِْكككككك ََّ  َعِللَّككككككِ  اْل   {َمككككككْن َيككككككاَن  ْرِ ككككككْد اْل
 [ .مل  هللت هلل ها   ااق اا   إن  ال . ها وال يف  ااأ .51] ا  : 

 ص.اص  وض اةىهللف: اةهلله  .ا ين   ااأس صال تبةين  و تأس.
 ص.اص احلىن اة   مل: وتد   صو   أ أدا  د  اة غداص  ص هلل دا
   اةعاهلل ن؛ و  هللص اتو تق ال  طا ق .هللدو    .  اا وال .   دبص مدن 

 ا اه.
.خدددددد  اتىددددددهللمق..  دددددداحطتت اا   ااأدددددد ..  طتددددددس مددددددن اةددددددبص 

 صاةضتا ..
 ل ككككككككككككككككككككككل شكككككككككككككككككككككك   إذا  ككككككككككككككككككككككيْ   عككككككككككككككككككككككا 

 
  

  لكككككككككككككيع عككككككككككككك  اهلل إن  كككككككككككككيْذ مكككككككككككككن عكككككككككككككا   
صااهللمدددت .  اةضدددتا  اةدددبمل   دددتب   ددد  ا مدددن اة جيدددات و دددا هدددو  

ن  صامدد  اا  صهددو يف حدد  هللاتدد  اأو ددق و تددق  دد اء ا  ىدد ب ا ددتات
ص ا. ددا؛  ددإ  اا ال  ضددتب مددن . اادد    ددا    مدد  ص ددجيو  اهللتدد   ص.مددا 
مدددن ا ددداه  إنددد   ىدددهلل   نومددد  ص دددا  ددد  نأمددد   ص ضدددتو   مدددا .دددتب 

 .م ه!
َ َمكككا َأَصكككاَبْ ْم ِمكككْن ْمِ كككيَبةس عَِبَمكككا َيَسكككَبْذ أَ ْكككِد ْ ْم }.ددداص تودددام: 

ْْْ ا َعنْ   [. 01]اة و  :  {َيِثيرس   َ  َك
ََْمَاككا َعلَكك  }ص.دداص توددام:  َْْمككة  أَ ْك َذلِككَك بِككَ نَّ اللَّككَ  لَككْم  َككْك ْمَ يَكككر ا ِ 
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 [.50]ا نطاص:  {قَكْامس َح َّ   ْكَ يَكْر ا َما بِ َ ْكْ ِسِامْ 
 ددربخع اا توددام .ندد  ال  غدد  نومأدد  اةدد  .نودد   ددا اهللددل .حدد  حددي 

ىدددد   تغدددد   ااددددق اا  و ددددتأ   صمدددد  ه   دددو  هددددو اةددددبمل  غدددد  مددددا  جيط
  ط ه  ص.آ او  .اه  ربآ او آخ     إهللا غ  ُغ ر اهللت   د اء ص ا. دا 

 صما   س  تسل ةهللو ت .
 صها هجياك نومق . ا من نومق اإلميا  صاة  م..

 إذا ينكككككككذ عككككككك   ْمكككككككة عارعاكككككككا
 

 عككككككككصن المْاصكككككككك  ل  ككككككككل الككككككككنْم 
  حطاككككككككككا بطاعككككككككككة رد الْبككككككككككاد 

 
 نقمعككككككككككرد الْبككككككككككاد  ككككككككككر   الكككككككككك 

  إ ككككان  ال لككككم مامككككا ا كككك طْذ 
 

 ع لككككككككم الْبككككككككاد شككككككككد د الككككككككاخم 
   ككككككككاعر بقلبككككككككك بككككككككين الككككككككار  

 
 ل ب ككككككككر قدككككككككار مككككككككن قككككككككد  لككككككككم 

  
  اا ة مؤلمة

.اةدددا صهددددت تدددب م .مددددو  اةجيددد ل:  انددددا اة  ا دددق م اتددددق هاتطتددددق 
اطو ددددق  ت ددددو ت وم . ددددق حددددب ص تددددق  .ص ددددين .ندددد    ددددين  صآددددتأأ ل 

 .ين  ددددا   !!  أ ددددب اةوس.ددددق! .  دددد ..  هللددددب  ت دددد     ضددددا.. هدددد
.وطا.. . آهللا ة   و يت مب  آاةق ص . ق مو  ال! تواةا اة آائا.. 
 هللددب مددين .  .خدد . مودد ..   ضددا   دد ال  هدد .ين  اة ددو    اة آددائا 

خ  ا مود  اهللدل .   –ص.   ا   ى هلل   –اتو  ال   ويت يف ا اتف 
.ادددو. يف .آددد   ص.دددا مم دددن.. ةأددد  اددد ت صة دددن ! اددد ت ص.ندددا .ادددا 

 ةوا ..ا
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 .هللا ة : اة صا.... اةطضت ق...
 .اص يل   ا احأأا  صآخ  ق: وين ال .ت ص.  ا  ال...

...  اندا تهللدس .د تق مدن .د ا ا اتوا ىدات أخ   المسكلمة 
اة ائ ق! .  اا.ت من  حهللق .دتااها ممدا مدن ا صزا .. ص وا دا مدن 
ادددددا .. ص.مل ادددددا ! ةأددددد  .دددددتوا ا .دددددها صمددددد  ها.. ص اادددددا مسوأهدددددا 

 ا ..  ا  س اول  ب  ! رب خحل ا مث
صمدداهللا اهللتهددا.. ةددو .تددا وهللا مسوددا  ددوت هللةددس اةددبئب ات ددا  .  

 تغهلل  يف ص ه  اةىمااق..  ا و نطىها صحتطظ ا .ها!!
مددن هددبا اة   دد ..   دد  .ص.ددب يف مدد    مددن  – ددا .خأدداه  – احددب مل 

  أاال.. ص   تى ب يف ن   ا.تانات.. ص   مأا من .آ  صجمأموات..
ق .  اتوا ىددق م مددق اهللددل اةجيىدداء صاة  دداص؛  هددت صتددب  مل  ددا .ختدد

يف ح ددددد  ا.هللدددددوال ا  مدددددق.. .ددددداص اة دددددت    ددددد  . دددددو ز ددددد :  جيدددددا . دددددن 
اتوا ىدددددق م . دددددا ، ددددداه اةددددد من  صوهللا  اة ددددد و  تأدددددوام مدددددن  ودددددست 
اةىدطهاء يف تأ دب مدا ل اتىدهللم  يف اأد  .ص هدن  تىدأ  صتن  ات اتدق 

 صاتوا ىق اةىا هللق.
 ا اهللل اة توت مىأغس  غت ق اة اات ةتأخبها صمن اةىطهللق من  أ

   دددق اهللددد  .ددد  مدددن  ىدددأ     وم آدددطاةأ   صهدددبا ندددو  مدددن ا.هللدددوال .ص 
إ ككككككايم » تمددددددا  صاه اة خددددددا مل صمىددددددهلل :  آدددددد تا وةتهددددددا  ص.دددددد  .دددددداص 
؛ .مل ا  جي تددات اددجي  ؛  هددبا ص.ك اا حدد ال « الككدخا  علكك  النسككا 

خ ددل اهللتدد  .  تجيدد ص  دد  حدد ال  صوو ص جيا ددق  ص ااهللدد  حدد مل  اةوأو ددق؛  ت
 .(5)اأو ق تهللوث ص     امأ  

                              
   ...و ا اتف ةهلل ت      . و ز  (1)
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  من أ باد  قاع ال  يات ع  لتا الشران ما  ل :

   اةأدددع. هدددو اجيدددوا  هأدددس ا اددد ال   دددإهللا  .  ال بكككر :  -1
اة دداو اةطأدداال اتأع ددق  هددو  تجيهددا .تددا ةددن ةددانب مددن اتوا ىددق وهللا هددو 

 اك    مدت  .د  ات ا  ا  صةبةس  هو   مدب يف و أااهدا يف هدبه اة د
هاتطدد  اهللددل . ل .مامهددا .ص يف    أهددا  .ص  أودد م اهللددل هدداتف  تأهددا 
مددددن .ختهددددا اة ددددغ  .ص مددددن  دددد  أااا حددددي تأددددب يف اة دددد اك.. صهددددبا 
ةومدددد ك مددددن اأو ددددات اةأددددع. صاةىددددطو    هللددددو  ددددانا اةطأدددداال ح ا ددددا  

 صآات ا .ها  تا  مب اةبئاو يف ا ااآها.
 عككككككدع  اللنككككككا  إلكككككك  السكككككك ار

 
   ألككككككككككككككككككم الْشككككككككككككككككككير خ  كككككككككككككككككك 

 النمككككككككككككر لككككككككككككا لكككككككككككك م الشككككككككككككر  
 

 مككككككن يككككككان  طمكككككك  عكككككك  النمكككككككار 
  الطيكككككككككككككككككر ل خكككككككككككككككككتلا شكككككككككككككككككبا 

 
 ن ال ككككككككيد عكككككككك  لككككككككرن الايككككككككار 

 هجيدداك مددن اةطأتددات مددن  ال سككالل عكك  الككرد علكك  الاككال : -2 
ااأدد   اةددد . اهللددل ات اتدددق مددب ص دددو. اة  دداص يف اة تدددا  صهددبا خدددسم 

  صاةدددبمل  جي غددت حددد   . ا صم؛  ددإ  اة  ددا . وددد  مددن اةطأجيدددق مددن اتدد .ال
اةطأدددددداال اهللددددددل ا دددددداتف .  ت ددددددو  حازمددددددق يف ا مدددددد  وهللا ص دددددد ت ةو ا  ددددددا 
 دددا ا ال   هللدددب اتوا ىدددق.. صال مدددتء  ددد ص اهللدددل ح مهدددا خددد  مدددن 
وغدددسق اةىدددمااق يف ص هددد ..  دددبةس . ل  وهللمددد  .  اة ددد م ال  أ دددا 

 اتىاصمق.
ت  ددإ   ددا ا ثدد  اة هللتددو اهللددل . ددوص اتوا ىددا الرعقككة السككي ة: -3

صاآأىاغأها؛ حت   دأ  تد  ن هدبا اةطودا مدن . دا   تأدات اةىدوء حدي 
 أ ددوص وم خ دد ال و وم   دد ال و وم و ا.ال؛  ددإهللا صا دد  هللةددس  هلل  ددا مددن 
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 هللئب ح  حل اهللل اةطىا. ص.وا اتوا ىق صح هللا اةطأجيق.
 ددإ   ودددض اةطأتددات ال .دد   مدددا ميدد    دد  ص.دددأهن   ال ككرا : -4

أىدهللتق ص.ضداء ا ص.دات.. صهدو .آدهللوو  ت وهللن مدن اتوا ىدق .آدهللو  ا ةهلل
: آددددهللا يف اآددددأ ما  ا ص.ددددات صومددددغا ا  ددددا  جيطددددب؛ .دددداص  آددددوص اا 

] صاه  « ْم كككان م بكككان عيامكككا يثيكككر مكككن النكككا  ال ككك ة  ال كككرا »
 اة خا مل[.

 إن الشكككككككباد  ال كككككككرا   اللكككككككد 
 

 م سككككككككككد  للمككككككككككر  أ  م سككككككككككد  
  

 خلل ع  اَلل  ام
ن .آددددد ال  ت دددددق.. ت تددددد مل  اندددددا  اة دددددق يف ات حهللدددددق اتأوآددددد ق مددددد

 احل او صتضم  يف نطىها نتق االآأأامق.. اهللل      اإلآسل..
مل جتدد  مددن  ىدد مل  ددا اةجي ددت ق   –مددب نتأهددا اة ددا..ق  –صهددت 

ص ددددد  ا اهللدددددل اة   ددددد  اة ددددد تو وم اا  دددددا صادددددس..   اندددددا حتدددددب 
 االةأ ال.. صة جيها جتها حأتأأ  ص جيه ..
اةأأا    تأات  انا توأأ   تهن صمب انأأا ا وم ات حهللق اة انو ق 

اإلخددسو صاة ددسك    انددا وحدد اهن تىددأغ و  تهددا خ هللهددا صتأددوص 
 ا: ).نا .خ دا  د  أق ا  أهدا يف حتدايت(   اندا اتىد تجيق تأ د . 
من مسدا  هدبا اةهللدول.. صةدو .تدا ..  دا مأا د    تأدق اةىدوء هدبه.. تدا 

 ح ا ما ح ا!
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ت ت مل احل داو..   رب   ا مب  وص موام ال هؤالء اة اة ات..

صة ن .مل ح او! ال تجيت  وةت   أ   اةىا صاةوأاو  رب    مدا تجيتد  
وةت   أ   اإلغ اء صاةطأجيق صاة  جيق.. ةأ  .   ا تد  ن وم اة دهوات.. 
صت ت ددددب اتوا ددددت صاةدددد الت.. صتأددددام اتجي دددد ات صاتخاةطددددات.. ةأدددد  
.ا  حتاتهدا.. صانأ دب خ هللهدا.. ص. د  ا تجيدا س   تأدات اةىدوء.. 

 تغدددجي هن صم دددتأهن.. صز جيدددأهن صنتددد اان.. وال .تدددا مل ت دددن تأدددو  يف
اهللل ا،اهلل خهللتا م هللهن..  س   اص هجياك مدن احلتداء يف .هلل هدا مدا ميجيوهدا 
من هللةس! صة جيها  و  .خو ا اجلاموق.. . د  ا تغدا  مدن   تأاادا.. 
  ددددا صاحدددد ال مددددجيهن  ددددا  دددد    تطخدددد  م دددد  صوا ا دددد .. صت هددددو .مددددال 

ص آددائهلل  ص سمدد .. .مددا هددت   انددا حت .هددا اةغدد ال مددن  ا خ  ددات  هللأائدد 
هللةس..  هللد  ت دن تأدو  اهللدل اةو.دو  يف اة هلل هللدق.. صمل ت دن تأدو  اهللدل  
 ددد و ندددا  اةغددد ال.. صة جيهدددا مدددب مددد ص  ا  دددال ان  ودددا  تهدددا  دددطق تهللدددس 
اةىددددطتهات  أدددد  ت اأدددد   دددد ا.ق مددددب .حدددد  اة دددد او  مددددا هددددو حدددداص 

   تأااا. ص  ق اة اا  حتجيما .اص:
 لككككككع إلكككككك  ألككككككل الككككككد ا ا َل لل

 
 عكككككككصن خفئككككككك  السككككككك اا  لْكككككككد  

مل ت ددن خهللأأهدددا  رب دددا مدددن  ددد  أااا.. ةدددبةس .ددد  ت .  تدددعهن  
  ن ان حىن مجيت ها.. ص غ ق نطول اة  او  تها..  ماهللا  جيوا 

. دد  ا تأهللددب نت ااددا يف  ددا غدد صال ص صحددق؛ ت  دد  اددن   تدد  
ين ص.ناآد    صمل حت   ص  ها؛ ص ربتا  جيت ااا تأوص: ها من مداو  جياآد 

ت ص  اةأدق   د ها يف اة صا دا صا   دا .. حدي ص.ودا اتجيهدا اهللدل مداو 
هددددا.و خهللددددوق..  رب دددد  ا ت ا.ةدددد  اةجيتدددد ات.. صت آددددا ةدددد   اةأطاتأهددددا 
 آددائا اإلا دداو صاةأأددد   .. ص  تأددات اةىددوء مدددن ص اءهددا  اةأ ددد تب: 
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 ) ا حلتس اةوتت (.
ا ت دين اهللتد  صمب ا  ال تىهللا حب هللةس اة او وم .هلل هدا.. ص. د  

.حسمهددا.. صتا.ددب  ما ددا ص. امهددا.. صهددو اهللددل مددا  ددا      دد  مددن وا دداو 
 ا  خ دوال ..   د ه م داح ق اةطأتدات.. ص دا.. يف م داح ق هدبه اةطأداال.. 
ص ددا هللةددس  ددا     دد  مددن وا ا ددا صح هددا ةدد .. صمددا  ددا.ت اةىددجيق اجلاموتددق 

 تجيأهت حي  حا هللةس اة او.. صمل  و رب  ا..
حهللددددق اةضددددتا ..  أدددد   دددد .ت اتىدددد تجيق اةوامددددأق.. صهجيددددا  دددد .ت   

تأ دد    الل ا ددأها.. صتأددبصق مدد ا ال وا ا ددا..  ددبهاو هللةددس اة دداو 
اجيهدا..  أد  توهللدد  .هلل هدا  د  توهللأ ددا ا ت  دا مل ت د  مودد  اةطد اق.. مدب .ندد  
مل   ددددن   دددداث  ددددا  مددددا  انددددا تأو.ددددب..  هللدددد  تودددد  تددددبا   . صآددددها 

صن امدق ممدا جلاجلهدا ثدسث ص.ااا اهللتها .هد ا ها.. ص أتدا يف حىد ال 
آدددجيوات.. مل تدددبق  تهدددا  ودددال اةهللدددباهللال صاةىدددوا.ال.. صو دددا جت ادددا  تهدددا 

 ا ح ا  صا صهال.. من   اء  أ  ح تب موهول..!!
تأددددوص هددددبه ا خددددا: )ص دددد ت .  حتددددايت مل  ودددد   ددددا مودددد  .ص 
هدد م.. آددجيوات مضددا ص.ددااا  هددا آددرباتف ه ددبا  ددس هدد م  

 ضا من اةجيىتا .. ح ثا نطىت    ت  و    ت   هلل  .   حس  .
.نددددين ةددددو .ن ددددا وم مدددد    يف ص ددددف اجلجيددددق صاةجيددددا  .هدددد اه ويل .حدددد  
ا .ا و ة  ا .توظ ص.نىدل  ص اةطودا..  دا  يل  ات  دا.  صا.أهللودا مدن 
 دد  مل  ددبص  اةددوه .. ةأدد  مدد ق .هللددا ص.  غدد  مددن اةأددتو صاة دد   .. 
    ص دددا مدددا اهللددد   ددد  مدددن  ثدددا  اتوا دددت.. صاآدددأموا وم .مددد  ق .خددد

   ال..  انا  طضا اا آ   ا ةأو   وم خاةأت  دا صادس.. ص..هللودا 
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ان مسا  ا غاين  ص.  .نت  وم ما ح ل اا يف اةأهللطاز صغ ه.. ص  ةا 
ح دداا ات  ددف  دديخ  حأتأددت.. ص وددو  اا ،هلل ددا مددن .مددو    دد ال  
صا أود ت اددن .  جيددات اةىدوء   اآددأو ت حتددائت اةدبمل .ددتوأ  آددجيوات 

 .(5)ا ال...(
... صتددربمهللت يف .و ددا: ) اآددأو ت حتددائت اةددبمل أخ كك  المسككلمة

.ددتوأ  آددجيوات ادد ال!!(  هددت مل ت ددن تدد  ك .  احلتدداء نومددق   دد ال مددن 
اا  دددا صادددس.. ص.  .دددتااها .ددددتا  ةفنىدددا  نطىددد ..  هللمدددا  أدددد اا 

 صجت اا ص ست  أ اتا ..  ا .تمأها يف احلتاال...
 إذا لككككككم لْككككككا عاقبككككككة الليككككككال 

 
 عاصكككككن  مكككككا لشكككككا  لكككككم لسككككك    

 عككككف  اهلل مككككا عكككك  الْككككيا خيككككر 
 

  َل الككككككككد يا إذا ذلكككككككك  ال يككككككككا  
.ختددق... صوهللا تربمهللجيدددا حددوص ا آددد او نطىددها اةددد   انددا آددد   ا يف  

 آأوط حتاء تهللس اةطأاال..
 اجلهددا  طهدددول االةأددد ال.. صم ا أددق اةىدددا. ات.. صاةجيتددد  ا ددد ل وم 

يف ا ددسك؛ حتدد   اة  دداص.. مددن .خ دد  ا آدد او اةدد  تىددأ  اةطأتددات
و  اجلهدددددا  ددددداالةأ ال   وددددد  اهللدددددل االآدددددأخطام  ا  مدددددات.. ص ىدددددها 
وغددد اءات اة دددت ا  يف مهددداصمل اة هلل هللدددق صاةو دددتا .. ص  أدددق اةىدددوء تددد  ن 
اة دددهوات صت ددد ب اهللدددل اةغوا دددات.. صاةجيتددد  اتىدددمول  و.دددب يف مددد اك 
اةو دد  احلدد ال.. ص.هللددب ا دد  صاةغدد  صا حدد ا .. ص ددا هددبه اة سثددق حتدد  

ندد    ضددتهللق احلتدداء.. صت دد ب اةطأدداال اتىددهللمق.. اهللددل آددهللوك    دد   اهللددل
خ د  اهللددل ا .دها صمدد  ها..  هلل  دا .ص.وأهددا يف مد اك اةدد     دس تطتدد  

                              
 ( ) أ  م(.90اةوائ ص  وم اا  اجملمواق اةىا.آق  م  اتىجي  و) (1)
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وم اهللددل اةوددا  صاةدد ما !! ص  ددا تهلل ددف  ددا ا .دد ا ..  أطتدد  مددن آدد ااا 
صتىددا. حتاءهددا  صمددن هجيددا  ددا  . ددب هددبه ا آدد او مددن .اتدد  اجلهددا. 

ع يكك  خددا اتىددهللمق حددي ت ددو  مدد  ها صاطا هددا.. ص.  .دد  اهللددل ا 
 لدع  لته الشر ر؟

 هد  »صمل ..دا: « تطهد  االةأد ال»صو دا .هللدا:  ل ام اَلل  ام: -1
؛    اةدددأطه   دد ص اهللدددل ات اصمددق اهللدددل اةطهدد  صمواص.تددد  حدددي «االةأدد ال

  ىأأ  يف اةبهن صاةأهللب  اةطواص صاتأاص.
 ص.ح امدددد .. يف ا حددددواص  دددداالةأ ال  اةدددد  ن هددددو اةأدددد ال   دددد   اا 

صا .ددددواص صا  ودددداص! صاجلهددددا  أهللددددس ا ح ددددال  و.ددددب اتدددد .ال اتىددددهللمق يف 
اةأخدد   صاةضددتا  ص.وهللهددا ا .ددق ةهلل ددت ا   ىددها اهللتدد  و.ددس ا صمددن 
هجيددا  ددا  صا   ددا اهللددل ا خددا اتىددهللمق .  تددأوهلل  مددا ت ددو  دد  اأتدد اا  

اة دددسال  صا ا.اددا؛  أددأوهلل  مددا .ددب اهللتهدددا مددن . ددوص اإلميددا  ص.ح ددال
صاة تال صما  أوهللد   دبةس مدن .ح دال اة هدا ال  ص دبةس وهللا  اندا ممدن 
 ىأ تب احلج ص..اء اة  اال ص ب اهللتها توهللد  هللةدس   دإهللا حطتدا اتد .ال 
اتىددددهللمق   ددددا يف هددددبه ا   ددددا  حطتهددددا آدددد  ان  مددددن .آدددد او اةغوا ددددق 

 صاة  ص   ص همها آ ا اة   صا  مات صص.اها اةضتا  صاتههلل ات.
تددق.. صتددب  مل .  االةأدد ال ال  أأ دد  اهللددل ..اء ا   ددا  ا.مىددق .خ

اةوا  دددددق صو دددددا   دددددما اةومدددددا  اةوا  دددددات  هللهدددددا  صا أجيددددداو اتجيهتدددددات 
 توهددا.. صاتىددا اق وم ا.دد ات.. صةددبا  إندد  .ددب اهللتددس .  تىددهلل ت 
   دد  اةوهللدد  صاةددأوهلل ..  إندد   جيددو  اةأهللددب ص  دد ك اة دد   ص   ددا  هللمددات 

  . جيددس صجت  دد   أتجيددس  ص  ددو  ةددس آددسح ا اجلهددا  صمي جيددس مددن  هدد
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 صا.ت ا من اةطنت صا و .

صخددد  موددد  اهللدددل االةأددد ال   أدددق ا.ددد ات  الرعقكككة ال كككال ة: -2
اة دددداحلات اةهللددددوايت و   . ددددن خدددد  ا .اددددن  اهللتدددد   صو   . ددددن مدددد  ا مل  دددد  ن  
وةتددد ..  م ددداح أهن مدددن .اتددد  .آددد او ا  ا دددق صاةأو تددد ؛  هدددن امهللدددق 

 يف هبه ا زما ..  و ق  و  ص و.ها
...  دددددإهللا  مدددددا اة مدددددا... صا  ا دددددق صاةىددددد ا... أخ ككككك  المسكككككلمة

.ددددداص:  ..  إنددددد    ا أدددددت مدددددن تهللمىددددد   دددددتهن  اادددددق اا ص آدددددوة  
 «. المر  عل  د ن خليل  علين ر أحديم من  ْالل»

 ] صاه . و .اص. صاةامبمل[
 أ كككككككككككذ عككككككككككك  النكككككككككككا  لقككككككككككككا 

 
 بمككككككككككككككككككن اخ ككككككككككككككككككرت خلكككككككككككككككككككيف   

 عاصككككككككككككك   ا خيكككككككككككككار لْلكككككككككككككا 
 

  لنككككككككككككككككككككل ذيككككككككككككككككككككر ا  مككككككككككككككككككككيف   
صاحدددب مل اة  دددو  وم اةىدددا. ات.. ممدددن ز  دددن  ح دددا ن.. ص دددأ ن  

 هلل ا ن.. ص أ    وا ن.. صتطاخ    اة  جيق صاتوا ىات.. صم اه ال 
 ا  سل صاةطضائتات..  ربغضنب  و ا  ل صاةىماصات..

.اص .ح  اةىهللف:   أاء اةىوء.. جلونو  من  ا أه .. ص طى ص  
.د    .اد   مدن اجلد و.. صاة ود  ادجيه  مدن اآدأ ماص من  ا..ه .. 

 اة  ن.. صات ء  و م  أ  جي ..
 َل ل ككككككككككككككك   أخكككككككككككككككا اللاكككككككككككككككك

 
 ككككككككككككككككككككككككككل عص كككككككككككككككككككككككككان  إ كككككككككككككككككككككككككاه 

 ع ككككككككككككككم مكككككككككككككككن  الكككككككككككككككل أرد  
 

كككككككككككككككككككا ح ككككككككككككككككككك    شكككككككككككككككككككاه   حليم 
  قككككككككككككككككككا  المككككككككككككككككككر  بككككككككككككككككككالمر  

 
 إذا لككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا ماشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاه 

  للشككككككككككككككك   علككككككككككككككك  الشككككككككككككككك   
 

 مقكككككككككككككككككككككككككككككككككككا يع  أشكككككككككككككككككككككككككككككككككككباه 
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  للقلكككككككككككككككك  علكككككككككككككككك  القلكككككككككككككككك 
 

 دليككككككككككككككككككككككل حككككككككككككككككككككككين  لقككككككككككككككككككككككاه 
ص.مدددا غدددض اةجيتددد   إنددد   أدددت م دددا   اةىدددوء    كككل الن كككر: -3 

 -ص طددظ اةأهللددب مددن ا مدد ال صا صهددال صاةوهللددا؛ ةددبةس  أدد  .دد   اا 
َ قْككككْل ِلْلْمْؤِمنَككككاِت }حطددددظ اةطدددد .  غددددض اةجيتدددد   أدددداص:  - ددددا صاددددس 

 [.05]اةجيو :  { َكْ ْضْضَن ِمْن أَْبَ ارِِلنَّ َ َ ْ َ ْ َن عْكْر َ ْانَّ 
 مكككككككككككككككن الن كككككككككككككككر يكككككككككككككككل ال كككككككككككككككااد  مبكككككككككككككككدالا

 
  

  مْ كككككككككككككككم النكككككككككككككككار مكككككككككككككككن مس  ككككككككككككككك ر الشكككككككككككككككرر  
 يكككككككككككم   كككككككككككر  بل كككككككككككذ مكككككككككككن قلككككككككككك  صكككككككككككاحباا 

 
  

 يمبلكككككككككككككككو السكككككككككككككككام بكككككككككككككككين القكككككككككككككككا   الكككككككككككككككالر  
  ماذا بْد الشااد   المن   

.  ت و  ا خا اتىهللمق.. اهللل خهلل  صاةأ ال.. صة جيها .د  ت مدت 
 جيطىدددها ةهللضدددتا  و  مل تددد  ك هددد  ها يف احلتددداال.. صمدددا  جياآدددب    ادددا 

جيونأهددا يف اةو ددو...    دد ات مددن   هدد   يف اةدد صا. صهددن يف   وددا  ص ت
اة ددد او..  ب  ودددق اة  اآدددق صاةومدددا.. صة دددجيهن  وددد  .   دددويل اة مدددا .. 
.د   .نطىددهن  ددت  .نتدداو اةوجيوآددق صاةتدربل..  ددس  أددو ن اهللددل اة ددع.. 
ص دد   ن خ ددربهن اةددبمل  دد مهن مجي ددب ا مومددق..  ودد  .    ددهللن وم 

 ن اة   طق.مجيا ب اةأوهللت  صاته
 أددددد   اندددددا وحددددد   ا خدددددوات..  موحدددددق يف حت دددددتا اةوهللدددددول.. 
ص انددددا تضددددم  يف نطىددددها .  ت دددد و .م ددددا صزص ددددق.. ة ددددن  ودددد  حتأتدددد  

 .ه ا ها؛ ة   ق .تا  انا ترب  االااام   غ أها يف اة صا..
« اتا ىدددددأ » أتدددددا اهللدددددل هللةدددددس احلددددداص.. حدددددي ح دددددهللا اهللدددددل 
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انددا م ت أهددا تطددوق م ت ددق   دد  صانأهددا  حهللددق موانااددا اة  اآددتق.. صتددا  

ددا..  أدد   انددا مدد ص ها .اآددتق اهللددل  ددا مددن  ددا   مددن ا خددوات اهللم 
 أأ ل .  أها.. ص ا  صاة ها ال ميانب يف م ص ها ص غ اادا يف احلتداال.. 
ص أتددددا اهللددددل هددددبا احلدددداص حددددي ص ددددهللا ثسثدددد  آددددجيق.. صهجيددددا  انددددا 

طات   دد مأها ا صم حتجيمددا  دداء  خدد  ا. دداو.. صمودد  مدد ص   صموا دد
يف اةددد صا... حتددد   دددا  مدددن  تجيهدددا .  ال ت دددو  خم و أددد  .ددد  ص دددهللا 

  ددددطب تهللددددس اة اة ددددق  مهللددددق «!! آددددن اةتددددربل»اة سثدددد  صهددددو يف نتدددد ه 
. أتأها من مغ ق خ ئها؛ .داص: ال حا دق يل  دام .ال مل  ود   تجيهدا ص د  

 آن اةتربل آو  اةأهللتا.
ا ص. أجيدددمسودددا هدددبا  . ك ا  ميدددق اتددد ال.. »تأدددوص هدددبه ا خدددا: 

.نددين .خهللددا يف زمددن اةوجيوآددق اةددبمل تأ دد ث اجيدد  صآددائا اإلاددسل مددن 
حددددد  قخددددد ؛ صاةتدددددول  ص وددددد  .   جيدددددا ..دددددب اة ددددد صط صاتوا دددددطات  
صاتأا تس يف  دا ل .حسمدت  ص جيدا .تودام  دول هللاك.. اةتدول  د .صا هد  
 ضدددوو  مأا تىددده  يف ص هدددت  صهدددو مدددا . ودددين .  .  ددد    دددد  ا يف .  

ايت اةددد  .نىدددأين  دددا اةووا دددف حدددي  ددداتين .مدددوا اةجيدددا  يف  تدددب مدددها.
اةأ دددددا    ددددد .ت .ادددددا يف نطىدددددت احلىددددد ال اهللدددددل .ا احلجيدددددو  اةدددددبمل مل 

  ىأون  أ ا    يف احلتاال يف حت    مىا  حتايت..
دا  نو  و  توهللتمت .  زا.ين صات ا صثأا دق.. صة دن  هللمدا از..ت اهللم 

.خدددد  ا صثأا ددددق.. از..ت  غ ددددق يف .  . ددددو  .م ددددا صزص ددددق..  نددددين .صال  ص 
 ونىانق.. صاإلنىا  خمهللوق اهللل    ت ..
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 .(5)«و ونين . صمل هللةس ة   ةهللوعال صاةوتق  أ 
.ختدددق..  خدددبمل اةودددعال مدددن هدددبه اةأ دددق   دددإهللا .تددداك مدددن ت .ددد  

 خهللأ  ص. جي    أ ص ت    ن ةس اون ا اهللل اة نتا صاة  ن..
صال مددددانب .  جتموددددت  دددد  اة  اآددددق صخ مددددق زص ددددس وهللا ا.أضددددا 

ص.مدددا .  تط  دددت يف اة  دددا اة ددداي صمدددا  طدددظ اهللتدددس ات دددهلل ق هللةدددس  
: . جيس مأا ا مه ال صمها.ال ت هللل   إ  هللةس هو اةغنب  وتجي . .داص 

 ا مْشكر الشكباد مكن ا ك طاع مكن م البكا   علي ك   أ عص ك  أ كل »
للب ككرأ  أح ككن لل ككر أ  مككن لككم  سكك ط  عْليكك  بال ككام عص كك  لكك  

 . ] صاه اة خا مل[.«  ا 
ددا  ادد  اا .دداص:  -اا  ادد   -صهلل دد  اةددبها  ال  ددأ  ».   اصصآ 

  ص.داص و د اهت   دن متىد ال: تد ص. .ص  .دوةن «نىس اة او حي  أد ص.
ما ميجيوس من اةجي داك » ا اة صائ :  ةس ما .اص ام   ن ا. او 

 .(1)«وال ا   .ص   و 
 دد  ا مدد   دداة صا. صاة ه انتددق  صهللةددس  تمددا  ص.دد  .دد    آددوص اا 

ل   كككااأ عكككص   م كككادر ب كككم ».ددداص:  .  اةجيدددا    صاه . دددو .مامدددق
 . ] صاه اة تهأت[.«ا ممأ  َل ل ا اا يرلبا ية الن ار 

 تأوص   ت ق ممن مغهللها اةأوهللت  ان اة صا.:
 لقككككككككككككككككد ينككككككككككككككككذ أر ككككككككككككككككا أن  قككككككككككككككككا   بيبككككككككككككككككة

 
  

                              
 .61( و5اااا ات مأربخ ال  م  اتىجي  اجل ء ) (1)
 .18-5/17آ  .اسل اةجي سء  (2)
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 عقكككككككككككككد قيكككككككككككككل.. مكككككككككككككاذا  كككككككككككككالن  مكككككككككككككن مقالاكككككككككككككا  

 عقكككككككككككككل لل ككككككككككككك  يا كككككككككككككذ لكككككككككككككر  عككككككككككككك  قكككككككككككككد   
 

  
   ل الاكككككككككككككالككككككككككككك  اليكككككككككككككام بكككككككككككككين النكككككككككككككا   ردككككككككككككك  

  يكككككككككككككككككل منالكككككككككككككككككا بْكككككككككككككككككل   كككككككككككككككككل لضكككككككككككككككككم  
 

  
 عاكككككككككككككككككككككككل مم كككككككككككككككككككككككن أن لشككككككككككككككككككككككك ر   بمالككككككككككككككككككككككك   

خدددددبصا مددددددها.يت صمودددددا طت ص ددددددا م ا ودددددت ص اةددددددب »و تأدددددوص:  
 .«اة ائطق ص.مسووين  هللمق )ماما( اةىوا.ال

 
 عائد  من لي  ال قليد ا عم 

ص. ددددق هددددبه اةطأدددداال غ   ددددق ا ت ددددق؛ حتدددد   أددددب اا  ددددا .آدددد او 
   تهدا اة اددب صاةطد    ص وهللهددا ،دام اتددوت ا  ا دق اهللددل  د    تددب ز  

 اةهللتددا صاةجيهددا ..  أا ددا وم اا ص ددهللو حاةدد   صت  ددا مددا  انددا اهللتدد  
مدددن تأهللتددد  اةغ  تدددات يف  دددا . ددداط حتاادددا.. تأدددوص:  جيدددا .ادددتف .ندددا 
ص.آ يت.. مل ن ن نو م من اإلآسل متئ ا.. ال  سال.. صال غ ها مدن 

صاحندد ام ص.ددتا ..  جيددا نوددتف اةو ددا.ات..  ددا . دد ا. .آدد يت يف .ددسص 
 حتاال اهللل اةجيم  اةغ ا..

صيف  ددددول مددددن ا  ددددال هلله ددددا وم اتىأ ددددطل ةأ هللتددددا اةدددد ل   هللمددددا 
اددد ت اتىددداء  خدددب نأت دددق اةأ هللتدددا  ندددو.مل اهللدددل امسدددت   دددإهللا  ددد ئتس 
ات دددهلل ق اتخع دددق  همدددس يف .هللين .دددائس :  ؤآدددطين .  ..دددوص ةدددس .ندددس 

 «.اةىت ا»م ا ق   اء 
ع  اة دددااأق.. ص ددد ت .  . ددداو  اإلغمددداء  نددد ص اهللدددت هدددبا ا.ددد

ص هلل ا من  ئتس ات هلل ق .    أل هبا ا م  آ  ا  تجيجيا  و  هللب مين 
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 .دددد  ا دددداتف الآددددأ اائت اجيدددد  احلا ددددق  صو دددد اء اةط و ددددات اة  تددددق 
 اةسزمق..

صادد ت وم اتجيدد ص ص.نددا ال .ةاةددس نطىددت مددن اة  دداء  صمل .  تهللددس 
ا اهللدل   امدت ص.ندا ال .. مل مداهللا اةهللتهللق مدن مد ال ا.دوم   أد  اآدأهللأت

. ددجيب..  جيددا يف حاةددق مددن ا هللددب صاةطدد   ص.نددا .،تددا مهللددس اتددوت صهددو 
   دد  خ دداه ويل  وندد  .مدد  مل .حىددب ةدد  حىددا  ا مددن . ددا.. تددب  ت 
حتايت ص. ام ا  ا زت اا  تها  اةو تا .. غا هللق ان حأتأق  ع  امسها 

صااه تدددد  اهللددددل  اتددددوت.. صيف تهللددددس اةهلل تددددق ت ددددا وم اا ادددد  ص ددددا 
 االآأأامق ص  تا     ا   ها هو مهللس اتوت  أاو مين  ماهللا .نأت  
صمدن اةغد   دد .ت . دهللت  صامددا ا م د ط ا    جيدا ..دد .  تد  ةتددا 
تددا    أو ددب .ههللددت مددن هددبا اةأ ددوص اتطددا تء! و ا تدد  ا احل دداو 
 ددد ا. تو ددد ه   ص دددا صا  ىدددأه تص  ا ص أدددب ونين  اة هللمدددات اجلا حدددق  

مل . دداص  دد    ددا مل  دد .ين هللةددس وال و دد ا  ا صاآددأم ا  ا يف اةىدد  صة جيددين 
يف هددبا اة   دد   ص جيددا ..اددو اا يف  ددا  ددول .   غطدد  يل هللنددوا  ص.  
 دددد اين  ص ودددد  مدددده  تأ    ددددا تهللأتددددا م اتددددق هاتطتددددق مددددن  دددد م  ئددددتس 
م دددددهلل ق اتخأدددددع  اتىأ دددددطل    ودددددا مساادددددق ا ددددداتف ص.هللدددددا جلطددددد   

اتطا دربال!! .دداص يل: ونددين .اأدب  اددن ا. ددرب  ص.اضدائت ت جتددف.. ص انددا
اةددبمل ح ددا  و  نأت ددق حتهللتددا .مددس آددهللتمق  .مددا اةجيأت ددق ا صم  هددت 

 ة خحل  خ  غ ك..
 ددد ت . ددد  مدددن اةطددد ك  صاددد ت اا اددد  ص دددا اةدددبمل  أدددب يل 

صات دا  م .دات   ال  داةهللهو  –آ  ان   –حتاال     ال  ام ها   ااأ  
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 .(5)«صاةهللوب صاةغطهللق صاةضتا 

 ...   المسلمةأخ
 هددددبه اةطأدددداال..  انددددا ممددددن .ددددتب حتااددددا يف .حضددددا  اةأغ  ددددب.. 
صة دددن ة دددف ا .ددد ا  تددد ا  ها ةأودددو. وم  مددد ها صم ددد   ا هدددا.. يف 

 !! ااق اا ص آوة  
صةأدددد  آدددد هللا  وو.اددددا مددددن  حهللددددق اةضددددتا  هددددبه مطخدددد ال ةجيطىددددها 
ص.مأهدددا.. الآدددتما يف هدددبه ا ا دددا .. حتددد  اا أدددا موتددد  اةطأتدددات 

تأهللتدد  اةغ  تددات يف اةهلل ددال صاة ددسل صاترب ددا صات دد و صغدد  هللةددس اهللددل 
 من نواحت احلتاال.

مككن لشككب  »اددن اةأ دد    اة طددا  م هللأ ددا:  ص.دد  تددل  آددوص اا 
 .] صاه . و .اص. ص     ا ن ح ا [ «.بقام عاا منام

صاددن ا دد  اا  ددن امدد ص  ددن اةودداو  .ددت اا اجيهمددا .دداص:  .  
إن لككككته مككككن ديككككاد » ددددط  ن   أدددداص: اهللددددت ثددددو   مو  آددددوص اا 

 ] صاه اةجيىائت صاحلا   ص    [. «.ال  ار عف للبساا

                              
 (.80اةوائ ص  وم اا  اجملمواق اةىا.آق و) (1)
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  ككككككككككككككككككا حككككككككككككككككككر  قككككككككككككككككككد أراد ا  ْلاككككككككككككككككككا أمككككككككككككككككككة

 
  

  ر بككككككككككككككككة الْقككككككككككككككككلأ ل ككككككككككككككككن ا ككككككككككككككككماا عربكككككككككككككككك   
 لكككككككككككككككل  سككككككككككككككك ا  مكككككككككككككككن ر كككككككككككككككا  اهلل قائكككككككككككككككده 

 
  

 د م ككككككككككككككككككاأ  قخكككككككككككككككككككر لاد ككككككككككككككككككك  أبكككككككككككككككككككا لاككككككككككككككككككك   
  أ ككككككككككككككككن مككككككككككككككككن يا ككككككككككككككككذ ال لككككككككككككككككرا  أ ككككككككككككككككالاا 

 
  

 ة ال طكككككككككككككككك ممككككككككككككككككن لقكككككككككككككككك  خطككككككككككككككككا حمالكككككككككككككككك  
 أخ كككككككككككككككاه لسكككككككككككككككذ ببنكككككككككككككككذ َل  كككككككككككككككت ر لاكككككككككككككككا 

 
  

  لسكككككككككككككككككككذ مقطاعكككككككككككككككككككة ملاالكككككككككككككككككككة النسككككككككككككككككككك   
 أ كككككككذ ابنكككككككة الْكككككككرد مكككككككن ا  كككككككفم عشكككككككذ بككككككك  

 
  

 عكككككككككككككككك  حضككككككككككككككككن أ اككككككككككككككككر أم مككككككككككككككككن أعكككككككككككككككك  أد  
 عكككككككككككككككف لبكككككككككككككككال  بمكككككككككككككككا  لقكككككككككككككككان مكككككككككككككككن شكككككككككككككككب  

 
  

  عنككككككككككككككككككدن الْقكككككككككككككككككككل إن لدعيككككككككككككككككككك   سككككككككككككككككككك ل   
  كككككككككلي  مكككككككككن أ كككككككككا؟ مكككككككككا أللككككككككك ؟ لمكككككككككن  سكككككككككب  

 
  

  الْككككككككككككككككككككرد؟لل ككككككككككككككككككككرد أم أ ككككككككككككككككككككا ل  ككككككككككككككككككككفم   
  

 ا علاد  ياع
تأدددوص وحددد   اتو  دددات:  جيدددا ممدددن .ا دددب  اتوهللمدددات؛ ة جيدددين  
 جيددددا .ا ددددب  اتوهللمددددق هللات اة دددد ا صا تئددددق احلىددددجيق   أ دددد و تهللددددس 
اتوهللمق  ا تط د مل ص دا  تداين  ص اندا ةد مل مدب  ات ..ص   تهدا  دا 
ما   ث يل من مو     حي ص ا ا احلد  وم .ند  وهللا ا أىدما يل 
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  .ح هدددددا .ادددددو. وم اة تدددددا   حدددددق مىددددد ص ال ص.مىدددددس . دددددا موهللمددددد  اةددددد

مدددب  ايت ص. أدددب  تددد  .  موهللمددد  ا أىدددما يل اةتدددول.. ه دددبا  ص جيدددا  
 هللما انأأهللا من م حهللق وم م حهللق .ا ب  وهللمق غ  تهللس اةد   جيدا 
مو  ددق  ددا مددن . ددا   ددرب و  اس.ددق    دد ال  مددب موهللمددق .خدد   ص.نىددل 

 تهللس ا صم صه با..
مودددق .خدددبت ..هللدددب .ص ا.دددت اةأ ميدددق صمدددب  ايت صاجيددد ما .خهللدددا اجلا

اتضدد  ق  صوهللا  ددا  ددسل  أو ددب مجيدد  اةوا.ددا   أمددا مىدد اق ص  ددا 
ا يف تطاهدات ال نطدب مجيهدا..  .آل اهللل تهللس ا  ال اة  هلله ا مين آ  

 .(5).م ق هبه ا ص اق ص.موها من اةو و. 
 ..أخ   المسلمة

اإلا دددداو مددددن ة ددددف اا  ددددبه ا خددددا اتىددددهللمق .تددددا مل ميهللددددس 
.هلل ها  صمل  أغهللغا يف آو  ائ   ما هدو حداص   د  مدن اتو  دات   دو  
اة جيات  صةبةس  إ  تا أها مل ت ن . هللو يف اةأدربث  ممدن . دا ن ا دول 
صاتددددد ل اةجيطىدددددت  ددددد خهللن اهللدددددل .ثددددد  ا دددددأهن ةهلل دددددو  وم ات ددددد ات 

 اةجيطىتق صمجيهن من   حن يف اةط اش حي اتوت.
آددهللوك مدداهلل  أأضددت توهللدد  اةطأدداال  اإلا دداو ا دد  مددبمول؛  ندد  

 ربخأهددا مددن  جيىددها ص.دد  انأ دد  يف   دد  مددن اةأ موددات اةجيىددائتق  ةددبا 
ص ددددب احلددددب  اة دددد    مجيدددد    هددددو .خ دددد  اهللددددل اةددددجيطس مددددن   دددد  مددددن 
اتوا دددت صاةىدددتئات؛  نددد    دددغا اةأهللدددب ادددن اا.. ص و.دددب اتو  دددق يف 

ط د  . هللدو ا صهال صاةوآاصل صا   ا  اةطاآ ال   أربث ه اهللدل اةدجيطس صاة
                              

  أتاتجيا صاإلا او ةجيواص  جيا ا   اا. (1)
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مدددن تدددربث  ا.مددد  صاتخددد  ات   هدددو .ودددا اتو  دددق  اة دددق مدددن ا دددأأها 
ا اص  صما ال تىأ تب وةت  ص اص      .تب من  أاال..  رب ى  اهللتها 
اأهللهددددا ص ددددا  آدددد   ا يف انط دددددا ا اددددن . اآددددأها صاحن دددداط م انأهدددددا يف 
.ههللها.. صمل ت ص اةد ااتات اة داحلات  د ص  .خ دا ه صحوا.ثد  ص جي د ن 

 ص أ من آ ا اةوس. من آ  ات . (5)ات من مغ ات  ص ثا ه ا خو 
 دا  ل شككككككككككككككككككككك  عككككككككككككككككككككك  البنكككككككككككككككككككككات علكككككككككككككككككككككاد

 
  

   كككككككككككككككككرعن منككككككككككككككككك   عككككككككككككككككك  الطبكككككككككككككككككاع مْكككككككككككككككككاد  
 لاككككككككككككككككككككككككا  ال  ككككككككككككككككككككككككا   لْشكككككككككككككككككككككككك  أخ اككككككككككككككككككككككككا 

 
  

 مككككككككككككككككككككككن  نسككككككككككككككككككككككاا   نالاككككككككككككككككككككككا ا علكككككككككككككككككككككككاد  
  لككككككككككككككككككت د حب ككككككككككككككككككا عكككككككككككككككككك  م ككككككككككككككككككالن ذالاككككككككككككككككككا 

 
  

   نا اككككككككككككككككككككككككككككككككككا  عيا اككككككككككككككككككككككككككككككككككا ع  ككككككككككككككككككككككككككككككككككاد  
  كككككككككككككا مكككككككككككككن ل كككككككككككككا   عككككككككككككك  البنكككككككككككككات عؤادلكككككككككككككا 

 
  

 إن ال ْلكككككككككككككككككككككككككككككككككك  بالبنككككككككككككككككككككككككككككككككككات عككككككككككككككككككككككككككككككككككتاد  
 مكككككككككككككا الْيككككككككككككك  عككككككككككككك  خلككككككككككككك  الم بكككككككككككككة إ مكككككككككككككا 

 
  

 (2)عشككككككككككككككككككك  النسكككككككككككككككككككا  لبْضكككككككككككككككككككان  ْككككككككككككككككككككاد   
  

                              
 و اةجيا ب:  أتاتجيا صاإلا او ةجيواص  جيا ا   اا.صمن هللةس اة أا (1)
 صانت   أاو:  اه ال اإلا او    اةطأتات ا آ او صاةوس. )  وق .ا  ا ن خ ميق(. (2)
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 خالمة

..  اندددا هدددبه مدددب ات مدددن . دددحل اةأائ دددات.. هلل  ادددا.. أخيكككة
 ص.خبت ةس مجيها اةوع صاةوتات..  احطتت اا  طتس..

  اع بكككككككككككككككككر  بمكككككككككككككككككن مضككككككككككككككككك 
 

 مككككككككككككككككككن القككككككككككككككككككر ن  ا قضكككككككككككككككككك  
  اخشككككككككككككك  علكككككككككككككا   القضككككككككككككك  

 
 ا كككككككككككككك مْ  الن كككككككككككككك   عكككككككككككككك    

 وهللدددين اا صو ددداك ممدددن  ىدددأمب اةأدددوص  تأ دددب .حىدددجي   ص دددهللل اا  
 صآهلل  اهللل مم  ص ة  ص     . و .

 
* * * 
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