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 !نيباَّذكلا هللا حبق
 عبّتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو دمحلاو هللا مسب
 ،هاده
 ىلع نوضباقلا" :هسفن ىّمس لوهجم ىلإ بَسنُي روشنم ربخ َّيلإ لِسرُأ دقف ،دعب امأ
 ءاقل نع ءابنأ" :بوذكملا ربخلا ُّصن اذهو ،َّيلع حيرص بذك ىلع ىوتحا "رمجلا
 -بيجنلا يليبلا ذيملت– ةيريوج يبأو نامثع دلاخ نيب طرافلا نينثإلا موي قلغم
 ةسماخلا ةعاسلا ىلإ رصعلا ةالص نم دجسملا ةرجح يف ��رس ًءاقل ناكو ،دلبلا ةّرطب
 ."ءارهلا خلإ ... !اًبيرقت ثلثلا الإ

 نم هل رصح ال ام هل لب ،نرق نويلم ةئام لب نرق نويلم هل بذك اذه :لوقأ

 !!!نورقلا

 يف ناك دلبلا ةّرط ةقطنمب يدهع رخآو !هفرعأ الو اذه ةيريوج �أ تيأر ام هللاو 
 .اًنَلع الو ا�رس ال ةّتبلا اهدعب كانه تبهذ امو ،يضاملا ناضمر فاكتعا

 ًءاقل نوكي فيكف ،بذكلا نسحي ال هتهافسو هتجاذسل باَّذكلا اذه نأ بيجعلاو
 رصم يف م��ذأو ةقفاعصلا ءالؤه نوكي نأ الإ ةقدلا هذ� هدصر مت دقو ،��رس
 ناك نإف ؛رصم اهنمو ،ةيمالسإلا دالبلل ةيداعم لود تارباخم ةزهجأ ىدل نولمعي
 -!هللا ءاش نإ– بيرق رمألاو !دحاولادبع مهبحاص ريصمب اورشبيلف كلذك رمألا

 .}ٍبيِرَقِب ُحْبُّصلا َسْيَلَأ{
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 نم يحتسي ال يتلا يرهاقلا هيفسلا اذه ت�ذك نم ا¨اوخأ هبشت ةبذكلا هذهو
 !-هللا ءاش نإ– مهريصم هريصمو ،اًرا»و ًاليل اهجيورت

 اَِّمم َّنِإ« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُِّيبَّنلا َلاَق ،ّيراصنألا ٍدوُعْسَم ِيبَأ ثيدح يف ءاج دقو
 .»َتْئِش اَم ْعَنْصاَف ِيْحَتْسَت َْمل اَذِإ ،ِةَّوُـبُّـنلا ِمَالَك ْنِم ُساَّنلا َكَرْدَأ
 ظفاحلا هلاق ام مهيلع قدصي ةريخألا ةنوآلا يف قحلا لهأ ا� يلتبا يتلا ةلاثحلا هذهو
 يف -هللا همحر– )463 ت( "يدادغبلا بيطخلا" ـب روهشملا تب¸ نب يلع نب دمحأ
 يأ– ُهَل ْمِهِبْتَك ِةَّلِق َعَم ْمُهَو" :)1/77( "عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا"
 َنوُعاَرُـي َال ،اًبْجُعَو اًهيِت ِقْلَْخلا ُّدَشَأَو ،اًْربِك ِساَّنلا ُمَظْعَأ هب مهتفرعم ِمَدَعَو ،-ثيدحلل
 ،َنيِمِّلَعَـتُمْلا ىَلَع َنوُفِّنَعُـيَو ،َنيِواَّرلِ� َنوُقِرَْخي ،ًةَّمِذ ٍبِلاَطِل َنوُبِجوُي َالَو ،ًةَمْرُح ٍخْيَشِل

 ."هوُلَعْفَـي ْنَأ ْمُهُمَزْلَـي اَِّمم ِبِجاَوْلا َّدِضَو ،ُهوُعَِمس يِذَّلا ُمْلِعْلا ِهيِضَتْقَـي اَم َفَالِخ

 نبا لاق امكو ،بدألا ءوسو لقعلا فعض :ملاعتلاو ملعلا ةلق ىلإ اوعمج دقو :تلق
 ."ٍبَدÆَِ َّالإ َلْقَع َالَو ،ٍلْقَعِب َّالإ َبَدَأ َال :ِءاَمَكُْحلا ُضْعَـب َلاَقَو" :حلفم

 فلسلا جهنم يف نعاط يفخ هجوو ،يفلس هجو :نيهجو وذ م»أ ءالؤه يزاخم نمو
 اولعجاو" :)1/318( ىربكلا ةن�إلا يف ةطب نبا ةيحصن ىلإ مهجوحأ امف ،هئاملعو
 موي هل ناك نيناسلو نيهجو اذ ناك نم هنأ انغلب هنإف ،ةدحاو ةوعدلاو اًدحاو هجولا
 ."ر� نم ن�اسل ةمايقلا
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 ىَّلَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،ٍدوُعْسَم ِنْب ِهللا ِدْبَع ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج دقو
 ىَّرَحَتَـيَل َدْبَعْلا َّنِإَو ،ِةَّنَْجلا َىلِإ يِدْهَـي َِّربْلا َّنِإَو ،ٌّرِب َقْدِّصلا َّنِإ« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا

 َىلِإ يِدْهَـي َروُجُفْلا َّنِإَو ،ٌروُجُف َبِذَكْلا َّنِإَو ،اًقيِّدِص ِهللا َدْنِع َبَتْكُي َّىتَح ،َقْدِّصلا
 .-ملسمل ظفللاو- »ً�اَّذَك َبَتْكُي َّىتَح ،َبِذَكْلا ىَّرَحَتَـيَل َدْبَعْلا َّنِإَو ،ِراَّنلا

 يف رمألا ناك امك ،ةراعتسم ءامسÆ نوبتكي نيسوسدم كانه نأ كشن ال :لوقأ لب
 مأ سنإ مه له ،مه نم يردن الو ،يبرحلا حلاف ةنتف ةَّصاخ ،ةقباسلا ةيدادحلا نتف

 !!؟نينمؤملا طسو يف نوسدنم نوقفانم مأ راّفك مأ نونمؤم مه لهو ؟نج

 َال اَّم مِهِسُفْـنَأ ِيف َنوُفُْخي{ ،ءافخلا يف ِّقحلا لهأ نيب لقالقلاو نتفلا نم اور¸أ مكو
 يِذَّلا َْريَغ ْمُهْـنِّم ٌةَفِئاَط َتَّيَـب َكِدْنِع ْنِم اوُزَرَـب اَذِإَف ٌةَعاَط َنوُلوُقَـيَو{ ،}َكَل َنوُدْبُـي
 ،}ًاليِكَو Õِِ� ىَفَكَو ِهللا ىَلَع ْلَّكَوَـتَو ْمُهْـنَع ْضِرْعَأَف َنوُتِّيَـبُـي اَم ُبُتْكَي ُهللاَو ُلوُقَـت

 َنِم ىَضْرَـي َال اَم َنوُتِّيَـبُـي ْذِإ ْمُهَعَم َوُهَو ِهللا َنِم َنوُفْخَتْسَي َالَو ِساَّنلا َنِم َنوُفْخَتْسَي{
  .}اًطيُِحم َنوُلَمْعَـي اَِمب ُهللا َناَكَو ِلْوَقْلا

 يف هتبغرل ةيبلتو -هللا هظفح– ديسلا لداع خيشلا ةليضف زيزعلا خألا حاحلإ الولو
 قدصي الو ،هِّدر نع ينغي هركذ نأل ؛ءارهلا اذه ىلإ تفتلا ام ،بذكلا اذه فشك
 !حرشنم بلقب بيذاكألا فقلتي نوتفم وأ لقعلا فيعض الإ ءارهلا اذه
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 َ� :تَلاَق ثيح اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ هب تلثمت امب لثمتأ نأ الإ يل سيلو
 :ُلوُقَـي ُثْيَح ٍديِبَل َحْيَو

 ِبَرْجَألا ِدْلِجَك ٍفَلَخ ِيف ُتيِقَبَو        ْمِهِفاَنْكَأ ِيف ُشاَعُـي َنيِذَّلا َبَهَذ

 !داهشألا سوءر ىلع مهحضفو مهرتس كتهو نيباَّذكلا ُهللا حَّبقو

 .مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو
 

 بتكو
 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ

 1440 لاوش نم 9 سيمخلا
 رصم - ةرهاقلا

 


