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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدددددب ِّ العا ا، دددددقبة  لا، ق ودددددا ،إم عدددددة ل   دددددبلا      إددددد  
ا،ظقبة  لأصإي لأسإم  إ  من ب ث امحا ،إ قبة  نوينق حممب ل إد  
 آ،ه لصحوه لا، قب ة هلم بإحسق   ىل يوم ا،بين  لسإعام تسإيًمق كثريًا. 

 د:ـأمَّا بع
ـــَم َأَمـــَوال ك َم َ َِ يَـــا أَيـ   دددق  ع ت دددقىل   َهـــا الَّـــَآيَن َوَما ـــوا َِ مـ َأَهك 

د ك ــَم َنــَن َرَكــَر امََّ َ َمــَن يـََفَعــَل َرلَــَك هَم  لَخَــَك و ــم  اَ َاَســر  َن    َأَ َِ
َ أََنَفق وا َمَن َما َرزَقَـَااك َم َمَن قـََبَل َأَن يََمِتَ َأَحدَك م  اَلَمَوت  هـَيَـق ـوََ َر ِّ 

ــَوَِ  ــاَ ََ    َ لَــَن َل ََّ ــَن ال َُ َ َأك ــَن َم ــدَّ َر هََم َّ ــ ــَرَمَ  ََلَ  َأَلــلر َقرَي َأخَّ
]ابندققعو    يـ َؤخَِّر امَّ  نـََفًسـا ََلَرا َلـاَ  َأَلأ َهـا َ امَّ  َخبَـَم َ َـا مـََعَمأـ ونَ 

9 - 11.] 
 أخي يف ع  

ابددددد        َّ مدددددن نظدددددا  ىل ا،دددددبنيق ب دددددة ا،و دددددري  أيعدددددن أ َّ ن يم دددددق
لحيقهتددق  نددق   ل ي دد  ق كودددب لنهددب  لصددوق ق كددبا  لأ إ ددق من ددق  إدد  
لجدد    مَّددق ن مددا  اوإددا  أل بإيددا نق ،ددا  أل منيددا  قندديا .. مسددهة ابددن 
يد بباا ح هلق حسقل  لحاام ق غام ل عدقل     أخد م مدن  آدم  ادنا
 حإعادده حسوسددي  إيدده  ل   أخدد م مددن حدداام   سدد عال بدده  مددن اسدد    قي ددق
قسِتا  لمدن اق عدا قي دق سدحز لحدن   مدن أحو دق أو،َّ ده  لمدن نظدا  ،ي دق 

 أ م ه  لا،نقس قي ق طقوف ق  
طقوفددا قانددق   إمددوا أ ددق ٌدد ع  اودد ل لن دديمل حقودد  لأندد ق  أحدد م  
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بدد  ق مددوا أ ددق نا دددمل يف طيعا ددق نعددم  ل اقددوا أ َّ  دد م احليددق  ا،فقنيددا طايدد  
بق،يسري  ل ن وا قي ق بق،عإي   ققسدااح   ىل احليق  ا،وق يا  قانوا من ق 

 إدددووم لأبدددبا م  لسدددإم هلدددم من دددق ديدددن م  لكدددقنوا  ندددب ع ت دددقىل مدددن 
احملمدددودين .. ش ت ددد إ م دنيدددق م  دددن طق دددا مدددو  م  ج إدددوا ا،ددددنف  
األخري لمق لاا م ن ي أ ين م  لتدببالا مدقوا يهدو  م دري م  لقهدالا  

هلدددم  لمدددق ا،ددد ه يوعددد  م  دددم  كيدددر واجدددو  مدددن ا،دددبنيق ل  دددق م سدددقش
من ق يف  ووا م  لمق ا، ه ياكوم ،إواثا مدن ب دب م يف ا،دبنيق  لمدن   
ي ني م من ع شيًئق يوم   ينفع مق ل ل  بنو   أداكدوا كد َّ  د ا ق دو َّووا 

ـــ َّاَد ،إسدددفا لأ دددبولا الدددوال ،إحسدددقل ل دددبَّموا ا،دددناد ،إم دددقد  ـــَر ال َخيـَ
 ..التـََّقَوى

   خققوا قومنوا  لأحسنوا قفق لا.طسوىب هلم
ق  لش لطقوفدددددال أخددددداي جس ددددد    مدددددي ا،و دددددقوا ش ينظدددددالا يف أما ددددد

ق  با   هلم بنين  ق قف ند  م  قإ،ي دق أخإدبلا  ي ه َّفوا سو  حقهلق لمآهل
لوق انوا  لهلق اطمدونووا حدأ أهلد  م  دن ع ت دقىل لشد إ  م  دن واكدام 

ــــوا امََّ هَمََنَســــلطق  دددده   ــــم  اَلَفاَســــق ونَ َنس  ــــَك و   او َم أَنـَف َســــه َم أ  لََخ
 [. 19]احل ا  

ن دددم ..   دددم نسدددوا ع  أهإدددوا حعو ددده لمدددق  دددبالم حددد   دددبام  لش 
ـــاو َم ياا دددوا   مدددقك م يف ا،دددبنيق موجودددق  ألامدددام لنوا يددده ،ددد ا  هَمََنَس

ج إ ددم بسدوي و،ددني نقسدة هلددق حدأ   يسددم وا مدق ينف  ددق  أَنـَف َسـه مَ 
إعا ددد ق  لسدددريل  يدددوم ا،عيقمدددا مدددن األ دددوا  مدددق يسنسدددي م لش  يف إدددوا مدددق وس

يـَــَوَ  مـََرَ نـََهــا مَـــَآَول  ك ــل  م َرَ ـــَع ر أالاح ددم لل إ ددم حيددقاي وا إدددة 
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َنمَّا َأَرَ َعَت َ َمَضع  ك ل  َراَت مَحَلر مَحََأَها َ مـََرى الاَّاَس س ـَكاَرى َ َمـا 
 [.2]احلج   اَ  امََّ َشَديدَ و َم َبس َكاَرى َ َلَكنَّ َنآَ 

*  دددق  ب دددف ا،سدددإر  فاج  دددقد  قيمدددق نسدددمان ،دددني مدددع تع دددري  
 قيمق طسإي منني د،ي ل  إ  انامقس ا،و ري  مننيف 

أ قمو ددق ق ددبم  م  لا  ددنولا وددق مددن دل  ع قددوو،َّ  م  أكثددالا قي ددق 
اآلمدددددق  لأحوودددددوا طويددددد  اآلجدددددق  لنسدددددوا ابدددددو  لمدددددق لاا م مدددددن أ دددددوا  

 قلف قحقل أمإ م لن َّ س ي م لخسالا ا،بنيق لش يباكوا اآلخا .لخم
ـــــــــــــــــــــــــــــدنيا الدنيَّـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــوا َل  ال  هَ ركا

 
  

 هَ   ا الرمــــــــــــــــــــــــــــــــَ العأيَّــــــــــــــــــــــــــــــــ مبــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ   
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َلرا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
  

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرنتهم أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا ايَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 أخي يف ع   

  َّ من غف   ن نفسه ت اَّم  أل قته  مث اش بَّ   إيده حسدااته  
ددا لتعددودم لأيَّددا حسددا   إدد   ا، وددب أ ظددم مددن أ  يهددو   مددام  إيدده ح َّ

 أيقمه  ىل ابنيب يف ا،ادي لا، عو ؟!
  َّ ا،نمددددق  لتعإوقتدددده أن ددددو ابددددهدعابة  ل  َّ ا،ددددب ا بعواا دددده أقسددددو 
اب هإعامدددة  قدددقن و وا بإيعقٌددده  لا  ددد.لا بو،فقٌددده .. لاد يف األثدددا فأاب دددا 

األمد   لاحلداع  إد  من ا، عق   مجدود ا، دة  ل سدو  ا،عإدي  لطدو  
 ا،بنيقف.
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 أخي يف هللا: 
   ت كَّا  ابدو  لسدهااته لشدبَّ   و،ده لكابقتده لشدبَّ  ندن  ا،دال  
منني؟ قإ َّ ابو  كمق  ي  فأشدبو مدن ندال  بق،سديوف لن دا  بقبنقشدري 
ل اض  بقبعقايفف  ق فهَّا يق م الا يف ابو  لسهاته  لص وبا كوسده 

ب  مدددق أصدددب ه  لمدددن حدددقكم  مدددق أ ب،ددده ..  لماااتددده  قيدددق ،إمدددو  مدددن ل ددد
كف  بقبو  مسعااًحق ،إعإول لمسوهاًيق ،إ يو  لمسفداعا ًق ،إ مق دق  ل قداًمدق 
ددا  يددق ابددن آدم يف يددوم م ددا ني  ،إدد َّا  ل قطاً ددق ،امنيددق   ق دد  تفهَّ
ددددد دا   ىل ندددددي   لخقندددددني  لان عق،دددددني مدددددن مونددددد ني؟ ل وا نسعاإددددد  مدددددن سا

دددددد  د مددددددن قااشددددددني ا، ددددددقحي لا،اقيدددددد  ل  ددددددا  األ  لا ، ددددددبي  لأسخا
 لغاقوني  ىل احلفا  لغاو  من ب ب ،ة حلققني باال لمبا!

قيدددددق جدددددقمع ابدددددق   لا   دددددب يف ا،ونيدددددق   ،دددددي  ،دددددني مدددددن مدددددق     َّ 
األكفددق   بدد   ددي لع ،إحدداال لا،دد  قل  لجسددمني ،إدداال لابددآل  
قددوين ا،دد ه مج  دده مددن ابددق ؟ ق دد  أنعدد   مددن األ ددوا ؟ كدد  بدد  تاك دده 

  من   محمب   ل بم  بول اا   ىل من   ي  ا . ىل
ددا  ق دبيال ندن ابددو  م دا ه لا،داال مادد  ه لا،دبلد أنيسده لمسنهد
لندهري جإيسه لا،ع. معاوم لبان األاض مس عاوم لا،عيقما مو دبم لالندا 

 أل ا،نقا موادم؛ أ َّ يهو  ،ه قهال   َّ يف و،ني ل  اس  باد   َّ ،ه. 
و ددداه امحددده ع  فقادددو ابدددو  ا،دددبنيق  قإدددم يدددا   دددق  احلسدددن ا،

،ددد ه ،ددديع  قاحدددق  لمدددق أ،دددنم  ودددبل  إوددده واكدددا ابدددو    َّ صددد ا  يف  ينددده 
 ا،بنيق  ل ق   إيه ك و مق قي قف.

لنظدددا ابدددن مايدددع يوًمدددق  ىل داام قو  وددده حسسدددن ق مث بهددد  ل دددق   
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  فلع ،ددو  ابدددو  ،هندد س بدددني مسددالاا  ل،دددو  مددق ن دددري  ،يدده مدددن ندددي
 ا،عووا ،عاَّ  بق،بنيق أ يننقف.

دنل  كد َّ يدوم  غقديًدق  ل ق   ما بن  وب ا، نين  فأ  تال  أنهدم جس عا
أل ااوًحق  ىل ع  نَّ لج َّ  تا ونه يف صب  األاض   ب توسَّب ا،اال 

 لخإَّر األحوقل ل اع األسوقلف.
 أخي يف ع  

ل   ددد الل  ،دددو ش يهدددن بدددة يدددبه ا، ودددب ابسدددهة كدددالل ل   دددو ل 
سدددوي سدددهاا  ابدددو  ن اَّد دددق ،هدددق  جدددبياًا بدددو  يسدددن عا   إيددده  ي ددده 
لي هددبَّا  إيدده سددالام ليفقا دده سدد وم لغفإ دده  ل،هددق  حعيدد ل بددو  ياددو  
قيه قهام  لي ظم ،ه اس  بادم ليعر مع نفسه ل فًا ،إمحقسدوا الدقد  

دددوعا   إيددده شددديًئق مدددن  ددد ا   سددديَّمق ل دددو يف كددد عا نفددد  ب ددد بدم  ا،ددده هتس
 ققبو  كمق  ي   فكال بيب سوا    تباه مأ ي  ق ف.

أنَّ رســَو هللا  ــأع هللا نأيــه  ســأم   ددن  قو ددا انددي ع  ن ددق 
كــان بــ  يديــه ركــوة أ  نأبــ  هيهــا مــا  هملعــل يــدخل يــد  ا باركــ  

 : ِ َللــــــه َلِ هللال َلنَّ لأمــــــوت »هيهــــــا   ســــــق  ــــــا  لهــــــه  يقــــــَو
: ل مث نََ  أع هللا نأيـه «لسكرات يف » سـأم يـد   لعـل يقـَو

 . مالت يد  ح  ق َبَض  «الرهيق األنأع
 الام ا،وحقاه
ق  ا اسو  ع صإ  ع  إيه لسإم مع  إوعا مهقن ه ل ظيم  بام 
لجإي  شاقه لمسوعا منن، ه  نب ابإني سوحقنه لتعبَّس  ق و أحديو خإد  

ته لكابقتده مدق ع  ىل ع. لمع و،ني قعب ل ع به من شبَّ  ابو  لسهاا
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 ع به  إيم  قهير بني أن  أي ق ابسهة؟!

قحدداهع بنددق أ  نوهددي طيإددا  مانددق  إدد  مددق سددينن  بنددق  نددب ابددو   
 نسو  ع ا، ققيا.

لابو  ،ي  ،ه سنع م إومل ل   منل م إومل ل  ماضل حم وم  لو،ني 
ا ،دده. لكددق  ب ددف ا، ددقحلة  ،يهددو  ابددا   إدد  أس ودددا مددن و،ددني لمسدد  بض
دق مدق  قعدب صدوته  ينقده بإي   إ  سوا اببينا  فا،احيد  ا،احيد ف قإمَّ

 أمري اببينا قسو   نه قعي    نه  ب مق . قعق  
ــــــــــــــــل  ركــــــــــــــــر   مــــــــــــــــا زاَ يأهــــــــــــــــ  بالرحي

 
  

    َ ـــــــــــــــــــــه ا مـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا  برحأ  حـــــــــــــــــــــ  أن
 ارً تشــــــــــــــــــــــــــــمَِّ ا م  هم ــــــــــــــــــــــــــــابه متيق ًــــــــــــــــــــــــــــ 

 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــ    م     ــــــــــــــــــــــــــــــرا أوب َ  أَه ــــــــــــــــــــــــــــــا  ه اآلم
سه  فلمحني يق ينيدب  مدن وا ي دإعاي * لكق  ينيب ا،ا قشي يعو  ،نف 

 نني ب ب ابو ؟ من وا ي وم  نني ب ب ابو ؟ مدن وا ياند   ندني 
 ابني ب ب ابو ؟ف  مث ينقده يف ا،نقس  

فأي دددق ا،ندددقس أ  توهدددو  لتنوحدددو   إددد  أنفسدددهم بدددق ي حيدددقتهم؟ 
مدن ابو  طق،وه لا،ع. بي ه لا،اال قااشه لا،دبلد أنيسده  ل دو مدع  د ا 

ديضق ين ظا ا،ف ن  األك. كير يهدو  حق،ده؟ف  مث يوهدي حدأ يسدعز مد  ا
  إيه.

 أم: ـأخي ا س
ٌسإم ددده لنددديعه للح ددد ه؟  ددد  تددد كَّا  و،دددني   ددد  تددد كَّا  ا،عددد. ل
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ابهددق  ا،اددي  ا،دد ه ياددمو بددة جوانودده جسثددث ابددوت  مددن  ظدديم  لحعددري  
لحهددديم  لسدددفيه  لصدددقو  لطدددقو؟ لا،عددد.  مَّدددق الندددا مدددن ايدددقض الندددا أل 

فددا ل مددن حسفددا ا،نددقا  ل مددق داا كاامددا لسدد قد  أل داا   قنددا لشددعقل . حس 
دداول   إدد  اب قصددي  قددوا   وددق أل دد  اب قصددي لا،دد نول؛ كيددر  ددم مس ا
ل  يعإ ددو  ل ددم ي إمددو  أ ددم  ىل ا،عوددوا صددقوال ؟! مث لا   وًددق أل دد  
ا، فإدددددا لا؛ دددددااض؛ كيدددددر   ين و دددددو  مدددددن غفإددددد  م ليسددددد يعظو  مدددددن 

 مو  أ م غًبا يف ا،إحود معيمو ؟!سوقهتم ل م ي إ
 أخي:

 ددد  تددد كَّا د أل  ،يإدددا  يف ا،عددد.؟! حيدددث   أندددي  ل  جإدددي  ل  
صدددددبي   ل  اقيددددد   ل   لجدددددا ل  أطفدددددق   ل  أ دددددقال ل  أ دددددوا  ل  

ـــَو َأَســـَر   أحدددوا    ـــه  اَ  َكـــم  َ و  و م  اَ َـــقِّ َأَِ َل ـــَوَِ مث َّ ر د  ا ََلَ  امََّ َم
 [.62]األن قم   َسَب َ اَ َا

 مو ـــــــــــــــــــــــــــــع مرقـــــــــــــــــــــــــــــد  هارقـــــــــــــــــــــــــــــت  
 

  
 ا هفـــــــــــــــــــــــــــــــارق  الســـــــــــــــــــــــــــــــكونيوًمـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أَ  ليأــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  
 ؟بـــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــــون  

ددق اجددع  إدديو   مددن صددفة لأشدداف  إدد  ا،عوددوا  ددق   فيدددق  * ،دمَّ
أ   ا،بيقا ابوح ا  لاحملق  ابعفا   لا،عووا ابظإما  يدق أ د  ا،ابدا  يدق 

أ ددد  ا،وح دددا  أنددد م ،ندددق قدددامل سدددقب   ل دددن ،هدددم تودددعل  أ ددد  ا، ابدددا  يدددق
 حدددد   أمَّددددق ا،ددددبولا قعددددب سسددددهان   لأمددددق األ لا  قعددددب نسهاحدددد   لأمَّددددق 

مد     ا خ. مق  نبنق  قمق خ. مق  نبكم؟!ف   األموا  قعب  سسعا
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مث ا، ر  ىل أصحقبه قعق   فأمق ،و أو  هلدم يف ا،هد م ألخد.لكم 

 أ َّ خري ا،ناد ا، عويف.
*  دددق   مدددا بدددن  ودددب ا، نيدددن امحددده ع ،دددو ف جإسدددقوه  ف ... يدددق 
قد    ،عدب أا دد  ا،إيإدا أتفهَّدا يف ا،عدد. لسدقكنه   ندني ،ددو اأيد  ابيدد  
ب ددب ث ثددا يف  دد.م  س وح دد  مددن  سابدده ب ددب طددو  األندد  منددني بدده  
ل،اأيدد د بي ًددق جددو  قيدده اهلددوام للدداه قيدده ا، ددبيب ل ا دده ا،بيددبا   مددع 

يو لباإددددد  األكفددددق  ب ددددب حسسددددن اهليئددددا  لطيددددي ا،ددددايو لنعددددق  ت ددددريو ا،ددددا 
 ا،ثولف.

*  ن ا،فاي  بن  يقض امحه ع  ق   اأيد  اجدً  يوهدي  إد   
لمددق يوهيددني؟  ددق   أبهددقق ك مدده.  إدد   مددق  ددو؟  ددق   كنددق ل وقًددق يف 

 ابعقبا  قون بلا 
 أميـــــــــــــــــــــــــــــت القبـــــــــــــــــــــــــــــور هســـــــــــــــــــــــــــــا لتها

 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــن ا ع َّــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــأي  رم  احملتَق
ـــــــــــــــــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــــــــــــــــآَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ َ   أي  أطانهبس 

 
  

 قــــــــــــــــدر مــــــــــــــــا نأــــــــــــــــع  أيــــــــــــــــن القــــــــــــــــو     
 مفـــــــــــــــــــــــانوا  يعـــــــــــــــــــــــا همـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــ  

 
  

  مـــــــــــــــــــــاموا  يعـــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــات ا ـــــــــــــــــــــ   
ــــــــــــــاس مضــــــــــــــوا  ــــــــــــــا ســــــــــــــا أي نــــــــــــــن أن  هي

 
  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــ  أم ــــــــــــــــك هيمــــــــــــــــا مضــــــــــــــــع معت  ل
 مــــــــــــــــــــر    م ــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــآا  ال ــــــــــــــــــــرى 

 
  

 هتمحــــــــــــــــــع  اســــــــــــــــــن مأــــــــــــــــــك الَــــــــــــــــــور  
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 أخي يف هللا: 
ا،ن ددددددوا  لتاددددددقيا  دددددد  تدددددد كَّا  ا،ددددددنفو يف ا، ددددددوا لا،و ددددددث يددددددوم 

ا، ددحر  لا، دداض  إدد  الوددقا لا،سددها   ددن ا،عإيدد  لا،هثددري  لن ددي 
ابيدددنا  ب اقدددا ابعدددقديا  مث جدددوا  ا، ددداام  مث ان ظدددقا ا،ندددبا   ندددب ق ددد  

 ا،عاق    مق بق،س قد  ل مق بق، عقل .
 اثددد  مدددن  ددد.  مو وتًدددق مدددن شدددبَّ  ا، دددق عا  قمثعاددد  نفسدددني ل دددب بس 

شدددقخ  ا، دددة  دددو ا،نددددبا   ل دددب ثدددقا ا إددد  ثددددواً  لاحدددبً  مدددن ا،عوددددوا 
دددددق  مفدددددنل ة مدددددن شدددددبَّ  ا،دددددنفو  لل فدددددوا يف و ع  لانهسدددددقا  من ظددددداين ،امد
يسعاددددددد   إددددددي م  قهيددددددر حق،ددددددني لحددددددق   إوددددددني  قددددددق،عإول منفاددددددا   

سدهة يف طدو   د ا لاألب قا شقخ ا لاأل نقق منهسا   ق ومَّد  يدق م
ا،يددوم لشددبَّ  ا ن ظددقا قيدده  لا  دد  لاحليددق  مددن ا ق اددق   نددب ا، دداض 
 إدد  الوددقا جدد َّ ج ،دده  مث انظددا كيددر يسسددق و  ب ددب ا،و ددث لا،ن ددوا 
حفقً   دااً   ىل أاض احمل دا  أاض بيادق    دق  صف در   تداي قي دق 

شـر الاـاس » اودًجق ل  أمً ق ..  ق  اسو  ع صإ  ع  إيده لسدإم   ُي 
لـي  هيهـا َمعأَـم    نأع أرض بيضـا  نفـرا  كقـرل الاقـييو  القيام

 م ف   إيه.  «ألحد
ُ  ل ق  ع ت قىل   يـََوَ  ََنَش ر  اَلم تََّقَ  ََلَ  الرَّمَحََن َ َهًدا   َ َنس ـو

 [. 86   85]مامي   اَلم مَلرََمَ  ََلَ  َلَهاََّم َ َرًدا
اندي ع  نده د فمدق مح دال  لع  إد   ل ق   إي بن أيب طق،دي د

أاجإ م ل،هن  إ  نسدوق احقهلدق ا،د  ي  لبقودي سسداج ق يوا يد      
 هوا وق سقا  ل   هووا وق طقا ف أ. د.
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أمددددق ا ددددامة قددددإ م يسسددددق و   اادقًشددددق   ددددب تعاَّ دددد  أ نددددق  م مددددن 
ا، اددددددده  ل،هدددددددن م   يسدددددددادول   ىل مدددددددق   بددددددد   ىل ج دددددددنم لجحيم دددددددق 

ــا م ددق   ددق  ت ددقىل  لمحي ــوَوَهَم ن َمًي ــَ  َنَأــع   ل  ــَوَ  اَلَقَياَم ــر و َم يـَ َ ََنَش 
]ا؛سدداا    َ ب َكًمــا َ   ــَما َمــَمَ او َم َلَهــاَّم  ك أََّمــا َخَبــَت َزَدنَــاو َم َســَعمًا

97.] 
 قيق أخي ابسإم  

أش يددو ا ،ددني أ  تسددبا  حعيعددا  دد م ا،ددباا؟ أمددق  إمدد  أ َّ حيقهتددق 
يم ددددق ابدددد     جبيددددب ق يسوإددددد   مإه ددددق يفدددد   لدع ددددق منعاددددع   نددددق  لن 

لخري دددق مسن دددند   اب  إعاعدددو  ودددق  إددد  لجددد     مَّدددق يف نا ددددم   اوإدددا أل ب يدددق 
ـــاَ  َ ََلنَّ نق ،دددا  أل منقيدددق  قنددديا  َيا َمَت نـَ ـــد  ـــاة  ال ـــَآَ  اَ ََي َـــا َو ََّ ـــَوَ  ََل ـــا قـَ َي
 [..19]غققا   اآَلََخَرَة َوَي َدار  اَلَقَرارَ 

ا، ما   ري لا،سفا طوي  لا،ناد  إي   لا اا حمبق لكودري  لابدا  
ديد 
بة حق،ة  حق   ب ما    يباه مق ع صدقنع قيده  لأجد   دب بدعا

   يباه مق ع  قض  قيه.
ل وا كق  األما ك ،ني أخي احلويدي  ق إد  صدقحي ا،و دا ا،نققد  

دده  لمددن أ  ي ددنلَّد مددن نفسدده ،نفسدده  لمددن حيقتدده بوتدده  ل  مددن شددوقبه هلااادما
صحَّ ه بانه  لمن قااغه ،  إه  لمن غنقم ،فعام  قمدق ب دب ابدو  مدن 
دددودي الندددا أل ا،ندددقا  لمدددن أصدددإو مدددق بينددده  مسسددد   دي  ل  ب دددب ا،دددبنيق سا
لبدددة ابعاددده كفدددقم مدددق بينددده لبدددة ا،ندددقس  مدددن صدددبق يف سددداياته حسدددن  

 بددددبَّ مددددن ل فددددا    ني دددده لمددددن  مدددد  آلخاتدددده كفددددقم ع أمددددا دنيددددقم  قدددد 
،إمحقسوا  لاحملقسوا ا، قد ا  ي مق ألا    مً   ق إيدني يدق  ودب ع 
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ددديد  ق  ددديه سدددق  ني ليومدددني  ل  ت ددد    
أ  تسددد با  مدددق قدددق  ندددق بدعا

يد غسفاا ،ه مق 
بق،نبم لا، حسوا من غري  م   لا إم أ َّ من أصإو مق بدعا

دد د نددق مادد  لنددق دديد أسخا
دديد  لابددو  يوتيددني  مداددد   لمددن أسددق  قيمددق بدعا

بدعا
لاألنفدددقس  ب  دددا  قدددو ز  كددد َّ حلظدددا لكددد َّ نفددد   يم ددده  ققأليدددقم ماقيدددق 

لس األمددددددوا   لا،ددددددابو جنددددددق   ددددددب  خاددددددوا   لا، ددددددقحلق   ددددددي ا  
 لا سقا  نقال تإظَّ     ي   ق    األشع   لأن  حسيي نفسني.

 هيا أخي ا سأم ا بيَ: 
ددق بدد با من ددق مددن األ ددوا   دد  خإددو د بنفسددني يوًمددق قحقسددو  ق  مَّ

لاألق ق ؟ ل   حقل،  يوًمق أ  ت دبَّ سديئقتني ل  َّتدني لم قصديني كمدق 
تد ددددبو حسددددنقتني؟ بدددد   دددد  تومَّإدددد  يوًمددددق طق  ددددني ا،دددده تف حددددا بدددد كا ق 
قوجب  أ َّ كثريًا من ق م وبًق بق،ايق  لا،سم ا لحظوظ ا،نف ؟ قهير 

لكيددر  ت دد.  إدد   دد م احلددق  لطايعددني حمفددوف بقبهددقام لاألخاددقا؟!
مَّ ل بقألثعق  لاألل اا؟   ا،عبلم  إ  ع لأن  حمس

ــا  ددق  ت ددقىل   ــَ  َم ــوا امََّ َ َلتَـَا  ــَر نـََف ــا الَّــَآيَن َوَما ــوا امَـّق  ــا أَيـ َه َي
َمَت َلَ در َ امَـّق وا امََّ ََلنَّ امََّ َخَبَم َ َا مـََعَمأ ونَ   [. 18]احل ا   َقدَّ

ِ م َ  قدما ابن ود  يـو  القيامـ  » ل ق  صإ  ع  إيه لسإم 
ح  ي سمَ نن مخ : نن ن مر  هيما أهاا   نن شبابه هيمـا أبـ، ل 

ــن اكتســبه  هيمــا أنفقــهل  مــارا نمــل هيمــا نأــم ــه مــن أي الام  « مال
 ا،ام ه لحسنه األ،وقق يف صحيو القمع. 

ل ق   ما بن ا ادقل اندي ع  نده  فحقسدووا أنفسدهم  ود  أ  
قسووا  .  ل نو ق  و  أ  تو نوافُتس
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ليف الايددا  ف... ل نددوا أ مددق،هم  ودد  أ  تسددو    إدديهم يف احلسددقل 

ا أ  ُتقسدددددووا أنفسدددددهم ا،يدددددوم  لتنيندددددوا ،إ ددددداض األكددددد.  يـََوَمخَـــــآر غدددددبض
 .[18]احلق ا   مـ َعَر  وَن َِ ََتََفع َمَاك َم َخاَهَي َ 

 وكام ا،ام ه يف صفا ا،عيقما ل ق   حبيث حسن.
بددني أ  تعددر مددع نفسددني  دد م ا،و فددا  لُتقسددي نفسددني  قحدداهع 

 دد م احملقسددوا؛ قمددق ب ددب ا،ددبنيق مددن داا    النددا أل ا،نددقا  لمثدد  طق،ددي 
ا،دددبنيق ك دددقال مدددق  ا،وحدددا كإمدددق  اد شدددابًق منددده كإمدددق  اد  اً دددق حدددأ 
يع إه  ل،و قهَّا ا،اقمع يف  ق وا ا،بنيق ،عندع  ل،دو تد كا الدقمع قادو  

ا، وقل  ىل اهلام لمن ا، حا  ىل ا،سعم  لمدن  مآهلق ، وع  قون  من
 ا،وجود  ىل ا، بم. لكق  ميمو  بن م اا  يعو   

؟  دددق،وا  احل دددقد   فيدددق م  دددا ا، ددديو  مدددق يسن ظدددا بدددق،نا   وا ابددديفَّ
قنظددا  ىل ا، ددوقل قعددق     َّ ا،ددنا   ددب تسباكدده اآلقددا  ودد  أ  يسس ح دددب  

  ا، يو ف.ل ويو بق، وقل توخري ا، وبا  لأ وو منه توخري
ددد  مدددن صدددح ني باندددني لمدددن قااغدددني ، ددد إني لمدددن حيقتدددني  قحس
بوتني  لكن يف ا،بنيق كونني غايي  أل  قبا سوي   ل وا أصوح  ق  

 تن ظا ابسق   ل وا أمسي  ق  تن ظا ا، وق  ل   ،نفسني 
 أِ يـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــ   ُيـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــاندي 

 
  

 بســــــــــــــــــعي ماــــــــــــــــــك يف  أــــــــــــــــــم الأيــــــــــــــــــا   
 لعأـــــــــــــــــــــــك يف القيامـــــــــــــــــــــــ  أن مفـــــــــــــــــــــــوز  

 
  

 بطيــــــــــــــــَ العــــــــــــــــي  يف مأــــــــــــــــك العــــــــــــــــ،   
* ك ي  ما بن ا اقل د اندي ع  نده د  ىل ب دف  مق،ده يعدو   
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،ه  فحقسي نفسني يف ا،اخق   و  حسدقل ا، دب   قدإ  مدن حقسدي 
نفسددده يف ا،اخدددق   وددد  حسدددقل ا، دددب    دددقد أمدددام  ىل ا،اندددق لا، وادددا  

 ف.لمن أهل ه حيقته لش إ ه أ وا م  قد أمام  ىل ا،نباما لا سقا 
امحدده ع  ف  تإعدد  ابددهمن    محقسددي نفسدده   -* ل ددق  احلسددن 

مدددقوا أاد  أ  ت مإدددة؟ لمددددقوا أاد  تدددوكإة؟ لمدددقوا أاد  ت ددددابة؟ 
 لا،فقجا  اي  بمق   محقسي نفسهف.

* ل ق  أيًاق  ف  َّ ا، وب   ينا س خبدري  مدق كدق  ،ده لا د ل مدن نفسده 
 لكقن  احملقسوا هَّ هف.
فابددهمن  ددوَّامل  إدد  نفسدده  محقسددي نفسدده ِّ  ل  ددق  * ل ددق  أيًاددق 

خددرَّ احلسددقل يددوم ا،عيقمددا  إدد   ددوم  حقسددووا أنفسدد م يف ا،ددبنيق  ل  ددق 
.. أخ لا   ا األما مدن غدري حمقسدوا ش َّ احلسقل يوم ا،عيقما  إ   وم  

  َّ ابددهمنة  ددومل أل ف ددم ا،عدداآ  لحددق  بيددن م لبددة  إهدد  م.   َّ ابددهمن 
ا،ددبنيق يسدد   يف قهددق  ا و دده    يددومن شدديًئق حددأ يإعدد  ع  أسددريل يف 

ي إددددم أندددده مددددوخوول  إيدددده يف مس دددده ليف ب ددددام ليف ،سددددقنه ليف جوااحدددده  
 موخوول  إيه يف و،ني كإهف.

* ل ق  ميمو  بن م اا   ف  يهو  ا، وب تعيق حأ يهو  ،نفسده 
 دوا  أشبَّ حمقسوا من ا، ايني ، ايهه  لهل ا  يد   ا،دنف  كق، دايني ا

    ش ُتقسوه و ي نق،نيف.
* ل ددددق  مق،ددددني بددددن دينددددقا  فاحددددم ع  وددددًبا  ددددق  ،نفسدددده  أ،سدددد ا 
صدددقحوا كددد ا؟ أ،سددد  صدددقحوا كددد ا؟ مث ومَّ دددق  مث خام دددق  مث أ،نم دددق  

 ك قل ع  نَّ لج َّ قهق  هلق  قوًباف.



 
 حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا

 
18 

 
* لكق  األحنر بن  ي  اني ع  نده لدي   ىل اب دوق  قيادع 

  فحد َّ يدق حسنيدر  مدق محإدني  إد  مدق صدن   يدوم   صو ه قيه مث يعو 
 ك ا؟ مق محإني  إ  مق صن   يوم ك ا؟ف.

قددقنظا د يددق ا ددق  ع د كيددر حددق  ا،عددوم مددن ا، مدد  لا ج  ددقد 
لشددبَّ  احملقسددوا ألنفسدد م! لانظددا  ىل حق،نددق! لم اقددا احلددق  ت نيددني  ددن 

 ا،ه م! ق   ا  بينق وم؟!
 بن ا،عيم امحه ع لتهو  حمقسوا ا،نف  كمق وكا و،ني ا

 ا،وب  بق،فااوف  قإوا اأي قي ق نعً ق تبااكه.  -أل ً 
ابنددق ي  قددإوا  دداف أندده ااتهددي من ددق شدديًئق تبااكدده بق، وبددا  -ثقنيًددق

 لا س  فقا لا؛نقبا لاحلسنق  ابقحيا. 
حمقسدددددوا ا،دددددنف   إددددد  ا، فإدددددا لا؛ دددددااض  لي دددددباا  و،دددددني  -ثق،ثًدددددق

 بق، كا لا؛ وق   إ  ع. 
حمقسوا ا،نف   إ  حاكدق  الدواا   كد م ا،إسدق  لم دي  -بً قاا

ا،ددداجإة لنظدددا ا، يندددة لمسدددق  األوندددة  مدددقوا أاد  وددد ا؟ لبدددن ق إ ددده؟ 
 ل إ  أهعا لجه  ق إ ه.

 
 أخي الكرمي:

ا إم امحين ع ل يق  أ َّ حمقسوا ا،دنف  أمدال  سدريل  إي دق  لتوجدب 
 إ   د م احملقسدوا لتعدوعاه  م و ق  كثري  ، ،ني  ،هن  نق  أموا تس ة
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 بوا ث ق يف ا،نف   لمن أبا  ق 
اس  ددد قا ا قبدددا ع  إددد  ا، ودددب لاط  ددده  إددد  خفقيدددقم  قدددإوا  -1

 إم ا، وب و،ني اس يع  من غفإ ه ل قم من ا قدم  ل وي   اادتده  إد  
 حمقسوا نفسه لجمق بهتق.

من م اقا ا، وب أنه كإمق اج  ب يف حمقسوا نفسه ا،يوم اساا   2-
 و،ني غًبا  لكإَّمق أهإ ق ا،يوم اش بَّ  إيه احلسقل غًبا.

تدد كوا احلسددقل األكدد. لا،سددها  بددة يددبه الوددقا جدد َّ ج ،دده  -1
ل ل بدة يدبه ع قي دي  إيده أ  ا،عيقما  قإوا  إدم ا، ودب أنده مسده  يوم

 ي بَّ ،ه عا سها   جوال  لمن  نق كق  أشبَّ حمقسوًا ،نفسه.

ابدددددو حمقسدددددوا ا،دددددنف  لماا و  دددددق  دددددو سدددددهن  م اقدددددا ا، ودددددب أ َّ 4- 
ا،فدددادلس لا،نظدددا  ىل لجددده ا،دددال سدددوحقنه لجمدددقلا  األنويدددق  لا، دددقحلة 

 لأ   ا،فا .

ل   ،يدددده مددددن تددددا  حمقسددددوا ا،ددددنف  مددددن اهلدددد   ا،نظددددا قيمددددق يدددده  5-
لا،بمقا لدخو  ا،نقا لاحل قل  ن ا،العا سوحقنه لت قىل لجمدقلا  أ د  

 ا،هفا لا،ا   لا وث.

وا األخيدددددقا ا،ددددد ه محقسدددددوو  أنفسددددد م ليساإ ونددددده  إددددد  صدددددح -6
  يول نفسه لتا  صحوا من  با م.

ا،نظدددا يف سدددري  اب دددداف  صدددإ  ع  إيدددده لسدددإم لصددددحقب ه  -7 
 لم اقا أخوقا لسري أ   احملقسوا لاباا وا من سإفنق ا، قو.

 يددددقا  ا،عوددددوا لا، ومودددد  يف أحددددوا  ابددددوت  ا،دددد ين   يسدددد اي و   8-
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 س م أل تباا  مق ققهتم.حمقسوا أنف

حادددددوا جمدددددق،  ا، إدددددم لا،دددددو   لا، ددددد كري؛ قإ دددددق تدددددب و  ىل  -9
 حمقسوا ا،نف .

 يدددددقم ا،إيددددد  ل ددددداا   ا،عددددداآ  لا، عددددداول  ىل ع ت دددددقىل بدددددونوا   -11
 ا،اق ق .

دي ا؛نسدق  حمقسدوا  -11 ا،و ب  ن أمقكن ا،إ و لا، فإا قإ دق تسنسا
 نفسه.

 ل إني من أ   احملقسوا واكا ع ت قىل لد ق م بو  -12
 َلخواين يف هللا: 

مددن ا، ددنم نددق سددو  قإندده لبفادد  ع   ي ددبم بددو  لددين ب ددف  ددقا 
تإددني احملقسددوا  سددوا  يف ا،ددبنيق أل يف اآلخددا  .. لقواوددب حمقسددوا ا،ددنف   

ا  لمن ق  إ  سوي  ابثق    احل ا   كثري ل جبض
يي نفسده ا ط    إ   يول ا،نف   لمن ش ياَّإع  إ    -1

 ش  هنه   ا، ه.
 ا، وبا لا،نبم لتباا  مق قق  يف  من ا؛مهق . -2

م اقا حد عا ع ت دقىل  قدإ َّ أصد  حمقسدوا ا،دنف   دو حمقسدو  ق  -1
  إ  تفايا ق يف ح عا ع ت قىل.

 انهسقا ا، وب ل ،َّ ه بة يبه ابعاه توقا  لت قىل. -1

 ن ا،  ي لا،ايق .مع  ا،نف  لا؛ اا   إي ق لا، حإو  م -5
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 اد احلعوق  ىل أ إ ق لس  ا،سحقوم لحسن ا إ . -6
  ا لصإَّ  ع  إد  نويندق حممدب ل إد  آ،ده لصدحوه لسدإَّم تسدإيًمق  

 كثريًا.
 
 

       
  

 


