
 1 

 

 المنبريةموسوعة الخطب 

 (23) 
 الباب الرابع

 من خطب الشيخ محمد حسان  

  حفظه هللا 

(1)  

 

 وإعداد جمع 

 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود

 
 

 

 
 

 

 

 الباب  الرابع 

 من خطب الشيخ محمد حسان حفظه هللا 

 

 الطريق إلى القدس

ت ا وسنيااعوذ باهلل تعالى من شرور أنفسننإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ون

   الأعمالننا منن دهنده ال منل مهنو لنه ومننن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلننه إ
 وحده   شردك له ، وأشنهد أن محمند عهنده ورسنوله و نفيه منن خىينه وخىيىنه ، أ أ

  ه حتنىهنااألمانة وبىغ الرسالة ونصح لألمة مكشف ال به الغمة وجاشد مى ال حق ج

ته ه ورسالأتاه الييين ، مالىهم اجزه عنا خير ما جزدت نهياً عن أمته ورسو  عن  عوت
كو  ، و ىى الىهم وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى

 من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .
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 أما بعد :
ً ء الفهننلء وأدهننا األخننوا الكننرام األعننزاء و هننتمحينناكم ال جميعننا أدهننا ا بننا  م جميعننا

النىأ  و اب ممشاكم وتهوءتم من الجنة مننز  . وأسن هللا ال العمنيم الكنردم جنل وعنل

 دعااجمعنا وإدناكم منى شنىا الهينت المهنارك عىنى  اعتنه أن دجمعننا وإدناكم من  سنيد الن
 ىيه .لى ذلك واليا ر عمى جنته و ار كرامته إنه و المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 أحهتى مى ال :

ألمننة إننننا نكننرر  اأمننا أنننه   دنهغننى أن دكننون العىمنناء والنندعاا مننى وا  وأن تكننون ا
 بجراحها مى واٍ  آخر .

ط شنىه استحى من ال جو وعل أن أقف اليوم بين أدنددكم وسن مإننيومن شىا المنطىق 

 ا  م والجراح .
لينوم ا. لىا مإن عنوان لياءننا من  حهنراتكم منى شنىا   ون أن أتكىم عن اليدس الجردح

 المهارك بعنوان :

 الطردق إلى اليدس
وكمننا تعو نننا مسننوم دنننتمم الحننددك منن  حهننراتكم تحننت شننىا العنننوان مننى العنا ننر 

 التالية :

 أو  : مؤامرا حييرا قددمة حددثة .
 ثانيا : كىمة التوحيد قهو توحيد الكىمة .

 حيد الصف وتحييق معنى األخوا مى ال .ثالثا : نهى الفرقة وتو

 رابعا : التخىص من الوشن .
 خامسا : رم  رادة الجها  مى سهيو ال .

 سا سا : الدعاء و دق المىج  إلى ال جو وعل .

 وأخيرا : المؤمنون الصا قون   دعرمون لىي س  ردياً.
 الخطنوران منن األشمينة وم عيرونى اليىوب واألسماع أدها األحهاب مإن شىا الىيناء ا 

الينا ر وبمكان وال أس هللا أن دير أعيننا وإداكم بتحردنر اليندس الشنردف إننه ولنى ذلنك 

 عىيه.
 مؤامرا حييرا قددمة حددثة

ر شنىه أدها األخيار الكرام إن الصنراع بنين الحنق والها نو قنددم بيندم الحيناا عىنى  هن
ِس و  زاهللا ْيَن النَّنال َها بَن اأْلَدَّنام  ن ندَاوِ األرض .واألدام  وهللا كما قاهللا ال جو وعل : َوتِْىكَ 

ً شىا اإلسلم العميم منى أن بزغ مجره واستفاض نوره   زاهللا إلى دومننا شنىا م  سنتهدما

 استاصناهللاومن قِهَِو أعداءه الىدن   دتفيون عىى شن  قندر اتفناقهم عىنى الكيند ل سنلم 
ألعننداء بسننفور ووعننوح عننن شنن مة المسننىمين و  زاهللا التحنندا قاأمنناً ، بننو وأعىننن ا

 مؤامرتهم الحييرا الرشيهة .

أن  ميهو أربعين سنة وقف رأيس وزراء إسراأيو ) ابن غردون ( مني شيانة األمنم بعند
ن لتنني أعىننااعتننرم العننالم كىننه بال ِغنندَّا السننر انية الخهيثننة التننى تسننمى بدولننة إسننراأيو 

 يب محمد .قيامها موق الثرأ الطاشر واألرض المهاركة موق مسرأ الحه

وقف رأيس وزراء شىه الغدا السنر انية المندمرا لنيعىن لىعنالم كىنه عييندا اليهنو  منى 
مىسننطين ، وأتمنننى أن تننتعىم األمننة شننىه العيينندا لننتعىم ديينننا أن اليهننو    دتكىمننون مننى 
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مننؤتمرات و  مننى مفاوعننات إ  مننن خننلهللا عيينندتهم المهدلننة المحرمننة المغيننرا التننى 
، ودحترمونهننا وشنم عىنى الها ننو منى الوقنت الننىأ تنكنر مينه أشننو دعتنيونهنا ودجىونهنا 

 الحق لىحق الىأ من أجىه خىق ال السموات واألرض !!!

ن سننة قاهللا رأيس وزراء إسراأيو مى الىحمات األولى لميل   ولة إسراأيو قهو أربعي
 تيردهاً :

 مىسنطين قد   دكون لنا مى مىسطين حنق منن منطىنق سياسني أو قنانوني ولكنن لننا مني

 الحق من منطىق وأساس  دني .
جنب وإننه د مهي أرض الميعا  الىا وعدنا ال وأعطانا ال إداشا من النيو إلنى الفنرات

 عىي كو دهو ا أن دهاجر إلى أرض مىسطين .

خننالف وأننه عىننى كننو دهنو ا   دهنناجر اليننوم إلنى إسننراأيو بعنند إقامتهنا أن دعىننم أنننه م
 لددن اليهو ا .لىتوراا وأنه دكفر كو دوم با

عننى مثم قاهللا :   معنى لفىسنطين بندون اليندس ، و  معننى لىيندس بندون الهيكنو، و  

 لييام  ولة إسراأيو بدون مىسطين !!
هنىا منا موحتى تعىموا دييننا أن شنىه عييندا   تتهندهللا و  تتغينر بتغينر رلسناء النوزراء 

ألخينرا مي ا نتخابنات ا أ ىه رأيس وزراء إسراأيو الحالي ) نيتنياشو ( دوم أن نجح

ت اليهو  أخيراً لىتوراا !!  قاهللا : ليد َ وَّ
يسنيم تبمنتهى الوعوح :   مجاهللا لىحددك مى أأ مفاوعات عن  -م ضَّ م وه  -ثم قاهللا 

 اليدس ، مإن اليدس عا مة أبددة إلسراأيو !!

 مالصراع بيننا وبين اليهو  ليس  راع أرض وحدو  ولكنه  راع عييدا ووجو  .
جمىة  المهدلة اليهو  لم دتنازلوا عن ) اردحا ( إ  ألنهم ديرأون مي التوراا المحرمةإن 

. .يندونها تيوهللا )مىعون من سكنها( مما تنازلوا عنها إ  من أجنو عييندا دعتنيونهنا ودعت

 أما اليدس مل ..
ن مهما  الت المفاوعات ومهما جىسوا عىى مواأد المفاوعات مىنن دتخىنى اليهنو  عن

 أبداً و  مان  عند اليهو  أن دهىلوا من أجىها الدماء واألمواهللا .اليدس 

 [120]الهيرا:  ِمىَّتَه مْ  تَّهِ َ قاهللا تعالى: َولَْن تَْرَعى َعْنَك اْليَه و   َو  النََّصاَرأ َحتَّى تَ 
ْم أَْوِليَننااَرأ أَْولِ النََّصننوقناهللا تعننالى: دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا   تَتَِّخنى وا اْليَه ننو َ وَ  ننه  ء  يَنناَء بَْعه 

 َ ْم إِنَّ َّللاَّ ْم ِمْنك ْم مَإِنَّه  ِمْنه   [51المَّاِلِميَن ]الماأدا: ا اْليَْومَ  دَْهدِ  بَْعٍض َوَمْن دَتََولَّه 
َمنا  َو اوال ونَك ْم َخهَنا ً ك نْم   دَن ْ ْن   ونِ وقاهللا تعالى: دَا أَداَها الَّنِىدَن آَمن نوا   تَتَِّخنى وا بَِطانَنةً ِمن

ن ش  َعنِتاْم قَْد بَدَِت اْلهَْغَهاء  ِمنْن أَْمنَواِشِهْم َوَمنا ت ْخِفني    اِت إِْن ْد بَيَّنَّنا لَك نم  اْ دنقَنْم أَْكهَنر  د ور 

 [118ك ْنت ْم تَْعِيى وَن ]آهللا عمران:
 ِعْننِد ْم ك فَّاراً َحَسداً ِمنْ دَمانِك  ِد إِ ْن بَعْ وقاهللا تعالى: َو َّ َكثِيٌر ِمْن أَْشِو اْلِكتَاِب لَْو دَر  اونَك ْم مِ 

م  اْلَحقا مَاْعف وا َوا ْ  وا أَْنف ِسِهْم ِمْن بَْعِد َما تَهَيََّن لَه  َ َعىَى ك و ِ َي َّللاَّ  بِ َْمِرِه إِنَّ تَّى دَ ْتِ حَ فَح   َّللاَّ

 [109َشْيٍء قَِددٌر ]الهيرا:
و لله ولخمة إلى اليدس إ  من أحهتى مى ال : إن لىيدس  رديا واحدا .. لن تصو األ

 عاشت األمة آ م السنين ..

ننَح ال جننو وعنل معالمننه مننى اليننران العمنيم وبننين النهنني طفى  المصنن شنىا الطردننق َوعَّ
 حدو ه .  ىى ال عىيه وسىم 
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داً أن لو  ىت األمة بعيدا عن شىا الدرب وعن شىا الطردق مىم تستط  ولن تستطي  أب
 !دف ، مما شى معالم شىا الطردق وما شي خطواته ؟تصو إلى اليدس الشر

 أو  : كىمة التوحيد قهو توحيد الكىمة

 مستحيٌو أن دحرر األقصى جيو لم دعرم ال .
 كيف دحرر األقصى جيو تحدأ ال وحا َّ شرع ال وانحرم بعيداً عن منهج ال

 جو وعل ؟!!

ألمنة ه جو وعل أما الينوم منإن اعمر بن الخطاب متح بيت الميدس وشو ديرأ قرآن رب
ت قرآن ال وتحدَّت شردعة ال .  قد نحَّ

 ا هللوتواعع الفاروق عمر متح اليدس واستىم المفاتيح ألنه جاء وقد أحنى رأسه ذ َّ هلل

ا جنناء عمننر الفنناروق دتىننو كتنناب ال ودنننزهللا مننن عىننى  هننر الدابننة ليركننب الخننا م مننر
 ترك األمير والخا م الدابة لتستردح !!وأمير المؤمنين مرا ومرا ثالثة د

 ة.ة الورعبهىه اليىوب متحت اليدس ولن تحرر اليدس إ  بمثو شىه اليىوب التيية النيي

وأمننام الينندس المهننارك وعىننى ثننرأ األرض الطنناشر دمننر عمننر الفنناروق بدابتننه عىننى 
وش مخاعة )بركة ماء( ميننزهللا الفناروق منن عىنى  هنر الدابنة ميىتفنت إلينه قاأند الجين

وك ، استشرم أمين األمة أبو عهيدا وديوهللا : دا أمير المؤمنين وال ما أحب أن اليوم قد

   أحب أن دراك اليوم وأنت عىى شىه الحالة .
  عزنننا المينناهللا منناروق األمننة : أوِه دننا أبننا عهينندا لننو قالهننا غيننرك ، لينند كنننا أذهللا قننوم م

 !! ال أكهر .با سلم ممهما ابتغينا العز مى غيره أزلنا ال 

وشىا  لح النددن النىأ تحنرر قىهنه انطىنق ليحنرر األقصنى الكنردم المهنارك  نلح 
 الددن الىأ س او دوماً : لماذا لم ت رأ مهتسماً ؟!!

 مييوهللا الياأد الهطو : وال لن أبتسم واليدس مى أددأ الصىيهيين !!!

لها  لو الإلى ال ، مى إنها اليىوب التى عرمت ربها جو وعل وجاءت مزعنة .. منيا ا
 األرض ، بو وأنزهللا ال لها الملأكة .

 أدها األخيار الكرام : كىمة التوحيد قهو توحيد الكىمة .

 إله  ى كىمة مىن تتوحد كىمة األمة إ  إذا التيت قىوب أبناءشا عىى كىمة التوحيد .. عى
 إ  ال

ح ر الينندس شننى العيينندا، تصننحيمإننننا نننددن هلل بنن ن الخطننوا األولننى عىننى  ردننق تحردنن
 العييدا وتصحيح العها ا وتحييق الشردعة وعو ا األمة إلى ال .

 كىمة التوحيد تىزم األمة أن تصرم العها ا كامىة هلل .

 كىمة التوحيد تىزم األمة ب ن تحكم شردعة ال .
ن المشنركيوكىمة التوحيد تىزم األمة بالموا ا هلل ورسوله وأن تتهرأ األمة من الشنرك 

. 

 يس كىمنةلنكىمة التوحيد تستىزم شىا كىه .. أن ترج  األمة لىتوحيند بشنموله. مالتوحيند 
 محسب بو كىمة بالىسان وتصددق بالجنان وعمو بالجوارح واألركان .

 مفى  حيح مسىم ممن حددك أبى شردرا أنه قاهللا :

بكم ر إلننى قىننو)) .... إن ال   دنمننر إلننى أجسننا كم ، و  إلننى  ننوركم ، ولكننن دنمنن
 ( .1وأعمالكم (()
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مننى  قناهللا الحسننن الهصننرأ : لنيس ا دمننان بننالتمنى و  بنالتحىى ولكننن ا دمننان منا وقننر
 اليىب و دقته األعماهللا .

 ممن قاهللا خيراً ق هَِو منه ومن قاهللا خيراً وعمو شراً لم ديهو منه .

قنوهللا  عمىينالن دحرر اليدس إ  رجو العييدا الىأ عرم قندر ال وعممنة ال وامتثنو 
 ِ يَن   َشننِردَك لَننه   اْلعَننالَمِ  َرب ِ ال سننهحانه: ق ننْو إِنَّ َ ننلتِي َون س ننِكي َوَمْحيَنناَا َوَمَمنناتِي ِلَّ

ْسِىِميَن ]األنعام: هللا  اْلم   [163َوبِىَِلَك أ ِمْرت  َوأَنَا أَوَّ

له سنولن دحنرر األقصنى إ  رجنو العييندا النىأ اسنتير منى قىهنه مفهنوم النو ء هلل ولر
 ولىمؤمنين 

ك لنن دحننرر األقصننى إ  رجننو العيينندا الننىأ اسنتير مننى قىهننه مفهننوم الهننراء مننن الشننر

لَّنِىدَن َهنا اوالمشركين وراح دحوهللا قىهه وواقعه ومنهج حياته قنوهللا ال جنو وعنل : دَنا أَدا 
ه مْ  ْم ِمنْنك  وَ ْعٍض يَاء  بَ أَْولِ  آَمن وا   تَتَِّخى وا اْليَه و َ َوالنََّصاَرأ أَْوِليَاَء بَْعه  ْم مَإِنَّنه  َمنْن دَتَنَولَّه 

َ   دَْهِدا اْليَْوَم المَّاِلِميَن ]الماأدا: ْم إِنَّ َّللاَّ  [51ِمْنه 

 ثانياً : نهى الفرقة وتوحيد الصف وتحييق معنى األخوا .
 إن الفرقة شر .. والخلم شزدمة وععف .

ك ْم ]ألنفقاهللا جو وعل : َو  تَنَاَزع وا مَتَْفَشى وا َوتَىْ   [46اهللا:َشَب ِردح 

م هللا عىننى أوال الننىأ   إلننه غيننره إن اليهننو  مننا تلعهننوا باألمننة وعننربوا األمننة بالنعننا
 د تمزقنتقنرأسها إ  دوم أن عىم اليهو  أن األمة مهعثرا وأن األمة متشنرذمة .ماألمنة 

جر إلى  ودلت ، بو وتفتت الندودلت شنى األخنرأ إلنى  ودنلت !!!.و ق العندو الفنا

لفتنة   نار امسماراً قىراً دسمى مسمار الحدو  بين الدوهللا ا سلمية والعربية ، و  تكا
وا منى تهدأ وتخمد عىى حٍد بين  ولتين إ  ودطرق األعداء عىى رأس شىا المسمار بين

العندو مكان آخر لتشتعو النار مرا أخرأ بين بىددن مسىمين عربيين . األمنة ممزقنة و

 أ !!  دعترم إ  باليو
 مالعالم   دحترم الهعفاء .. والفرقة ععف وا تحا  قوا .

ينند د، متوحاألمنة تعىنم دييننناً أننه   عنز لهننا و  كرامنة إ  إذا تكىمنت بىسننان رجنٍو واحن

 الكىمة قوا مىماذاً   تىتيى األمة ؟!!
ىمات إن المسىمين لما قالوا كىمة واحدا مى حرب العاشر من رمهان تحولت بهىه الك

الدمنة  وازدن ، دوم أن اتخى العرب قرار من  الهتنروهللا انيىهنت المنوازدن ، وتحولنتالم
 تماماً !!

ى مننا عىننى األمننة إ  أن توحنند الصننف ، وأن تنهننى الفرقننة والخننلم ، وأن تحيننق معننن

 األخوا .
دننة دنهغننى أن تنننفض األمننة شننىه النعننرات وأن تسننيط األمننة شننىه الرادننات وأن تعىننى را

 وا .ا سلم ورادة األخ

ْؤِمن وَن إِْخَوا ]الحجرات:  [.10وأن تحيق قوهللا ال جو وعل : إِنََّما اْلم 
شننىه األخننوا شننى التننى ألَّفَننت بننين سننىمان الفارسننى ، و ننهيب الرومننى ، وأبننى ذر 

 -ن الغفارأ، وحمزا اليرشنى ، ومعناذ األنصنارأ ، وبنلهللا الحهشنى ، إنهنا أخنوا الندد

 إنها أخوا العييدا



 6 

أقصنى الشنرق والغنرب عىنى ا سنلم ، وأخنى ابنن أمنى وأبنى    م خى وإن كنان منى
 أعرمه إن كان عىى غير ا سلم .

 أبى ا سلم   أب لى سواه إذا امتخروا بييس أو تميم

 مالرابطة التى تربط األمة شى رابطة األخوا مى ال .
هغض الن: ))أوثنق عنرأ اإلدمنان الحنب منى ال وقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسنىم 

 (.1مى ال(( )

 ولننو عرمنننا معنننى شننىه األخننوا لعىمنننا إلخواننننا مننى الينندس ومننى الشننرق ومننى الغننرب
ن شنىه حيوق عىينا دجب عىينا أ  نتنصنو منهنا وإ  منإن األمنة كىهنا آثمنة إن تخىنت عن

 الحيوق وعيعت شىه الواجهات .

ْؤِمن ننوَن إِْخننَواٌ مَ َْ ننىِ  وا بَننْينَ قنناهللا ال جننو وعننل : إِنََّمننا اْلم  َ لَعَىَّك ننمْ ْدك ْم َواتَّ أََخننوَ  ح   ي ننوا َّللاَّ
وَن ]الحجرات:  [ .10ت ْرَحم 

إشنتكى  وقاهللا :))مثو المؤمنين مي توا شم وتراحمهم وتعا فهم كمثو الجسد الواحد إذا

 (2منه عهو تداعى له ساأر األعهاء بالسهر والحمى(( )
نندَْت َ ننفََّها ونزعننت ى ييننت معنننشننىه الفرقننة مننن قىوبهننا وح   كرامننة لألمننة إ  إذا وحَّ

 دمكنن األخوا ا دمانى مإن رابطة العييدا شى أعمم ربا  وشى أوثق  ىة ، بدونها  

ة الشنناتي أبننداً أن دحتننرم العننالم كىننه شننىه األمننة التنني تهعثننرت كتهعثننر الغنننم مننى الىيىننة
 الممطرا .

 ثالثا : العو ا الصا قة إلى أخلق شىا الددن .

يندس لنن حسرا عىيها بعيدا كو الهعد عن أخنلق محمند بنن عهند ال ، وال إن األمة ودا
تحننرر بالخطننب الرنانننة و  بننالمواعة الهىيغننة المننؤثرا ، منننحن نخطننب مننن عشننرات 

 !! واألمة ذليىة واليدس مى األسر من عشرات السنين !! . السنين 

ميننط و  بالممنناشرات مىننن دعننا  الينندس بالخطننب والمننواعة والمننؤتمرات الكلميننة 
 دنها منن الصاخهة أو بحرق العىم األمردكى أو اليهو أ وإنما بعو ا األمة إلى أخلق 

 جددد لتحوهللا األمة شىا الددن مى حياتها إلى واق  وإلى منهج حياا .

نهجنا قد دكون منن اليسنير كمنا ذكنرت أن نيندم منهجناً نمردناً منى األخنلق وأن نيندم م
 نمرداً مى التربية .

عمىنى  ولكن شىا المنهج سيمو حهراً عىى ورق مالم تحوله األمة مى حياتها إلنى واقن 
 وإلى منهج حياا .

 ىيند أقنام النهني ل سنلم  ولننة منن متنات متنناثر وسننط جاشىينة جهنلء ووسنط  ننحراء

 تموج بالكفر موجاً.
طهعهنا دوم أن قام النهني بطهن  آ م النسنن منن المننهج التربنوا اإلسنلمي ولكننه لنم د

بننالحهر عىننى  ننحاأف الننورق وإنمننا  هعهننا عىننى  ننحاأف اليىننوب بمنندا  مننن نننور ، 

 ميجب عىى األمة بكو أمرا شا أن تعو  من جددد إلى أخلق شىا الددن .
 رابعاً : التخىص من الوشن

 مما شو الوشن أحهتي مي ال ؟!!

الحننددك إن الننىا أذهللا األمننة  اء عهنناهللا تحنندذ عنننه الننىا   دنطننق عننن الهننوأ مفنني 
الصحيح الىا رواه أبو  او  من حددك ثوبان أن النهي قاهللا : ))دوشك األمم أن تداعى 
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عىيكم كما تداعى األكىة إلى قصعتها(( قنالوا : أو منن قىنة نحنن دومانٍى دنا رسنوهللا ال ؟ 
قناهللا : ))كنل ، ولكنننكم دومانى كثينر ولكننن غثناء كغثناء السننيو ، وليوشنكن ال أن دنننزع 

عدوكم وديىم مي قىوبكم الوشن((، قينو ومنا النوشن دنا رسنوهللا ال ؟  المهابة من قىوب

 (1قاهللا : ))حب الدنيا وكراشية الموت(( )
 لموت.راشية اإنه الداء العهاهللا !! إنه الوشن الىأ أذهللا األمة .. إنه حب الدنيا .. إنه ك

هللا  حوإن األمة ا ن إ  من رحم ربك تعيش لشهواتها الحييرا ونزواتها الرخيصة و 

 و  قوا إ  باهلل !!!
وَن مَتِيلً ]النساء:يَى َو  ت مْ ِن اتَّ قاهللا جو وعل : ق ْو َمتَاع  الداْنيَا قَِىيٌو َواْ ِخَرا  َخْيٌر ِلمَ   ىَم 

77] 

 أدها المسىمون :
وسنط  أنهنم كنانوا دهحثنونالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  إن الفارق بيننا وبين أ نحاب

لحيناا عن الشنها ا منى سنهيو ال ، أمنا نحنن مإنننا نهحنك عنن اميدان الهطولة والشرم 

ان هللا والهنووعن الخىو  وَرَكنَّا إلى الوحو والطين!! إنه الوشن الىأ أ اب األمنة بالنى
!! 

ن حنب و  كرامة و  عزا لهىه األمة إ  إذا تخىصت من الوشن !! إ  إذا تخىصت من

همننا يا مهمننا  الننت مهننى قصننيرا ، ومالنندنيا وكراشيننة المننوت .. وعىمننت ديينننا أن النندن
هللا عممت مهى حييرا وأن الىيو مهما  اهللا  بد من  ىنوع الفجنر وإن العمنر مهمنا  نا

  بد من  خوهللا اليهر .

 وشىا التخىص من الوشن سيعيد لألمة عزشا وكرامتها وقوتها .
 خامساً : )) رم  رادة الجها  مى سهيو ال ((

 أحهتي مي ال :

رادنة  ،ا أنه   كرامنة و  عنز لهنىه األمنة إ  إذا رمعنت منن جددند دجب أن نعىم جميع
 ة ؟!!ه الرادالجها  مي سهيو ال ، وإن لم ترم  األمة رادة الجها  ا ن ممتي سترم  شى

حنى  ليد سعدنا كثيرا لما تيدم شين األزشر مجموعنة الشنهاب ورمن  دددنه وشنو دينوهللا :

 عىى الجها  .. مما أحلشا من كىمة .
ع ، :))إذا تهننادعتم بالعينننة ، ورعننيتم بننالزر المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  قنناهللا

عننكم   دنزعنه وتهعتم أذناب الهير ، وتركتم الجها  مى سهيو ال ، سىط ال عىيكم ذ ً 
 حتى ترجعوا

 (1إلى  دنكم(( )

 مل عز و  رم  لهىا الىهللا إ  إذا رمعت األمة رادة الجها  مى سهيو ال .
 نا نعتيد اعتيا اً جازماً قوهللا الصا ق المصدوق لمعاذ بن جهو :مإن

ا رسوهللا ))... أ  أخهرك برأس األمر وعمو ه وذروا سنامه ؟(( قاهللا معاذ قىت : بىى د

(( الال ، قاهللا رأس األمنر اإلسنلم وعمنو ه الصنلا وذروا سننامه الجهنا  مني سنهيو 
(2) 

  دق المىج  إلى ال

ب وء إلنى ر:   تنسوا الدعاء .. و  تستهينوا بالدعاء و دق الىجنأدها األخوا الكرام 
 األرض والسماء 
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ن دحنرر بين ددأ ا ن عشرات ا  م أس لكم باهلل من منكم ددعوا ال مى كو سجدا أ
 األقصى وأن دفرج الكرب عن األمة ؟!!

لتننى ااب النندعاء سننهام الىيننو .. أعمننم جننند .. محننارب بننه أعننداء ال منن  األخننى باألسننه

مناً أن ذكرت مننحن   نجهنو األسنهاب ، والواقن  النىا نحيناه ولكنن نعتيند اعتينا اً جاز
ألمنر ااألمة إن  دقت مى الىجوء إلى ال وقامت مى جوم الىيو ولج ت إلى من بيده 

 كىه ، وإلى من بيده الكون كىه لرأدنا العجب العجاب .

م الىيننو وتهننرعوا إلننى رب ما نندقوا أدهننا المسننىمون مننى النندعاء وقومننوا مننى جننو
 األرض والسماء .

ماء كان عمر بن الخطاب ديوهللا : إنكم   تنصرون بعتا  وعد  وإنما تنصرون من الس

 ، م نا   أحمو شم اإلجابة وإنما أحمو شم الدعاء .
 تهرعوا دا مسىمون إلى ال سهحانه م ن ال عز وجو ديوهللا :

 [186]الهيرا: ذَا  ََعانِ اعِ إِ ي قَِردٌب أ ِجيب   َْعَواَ الدَّ َوإِذَا َس َلََك ِعهَاِ ا َعن ِي مَإِن ِ 

 اءنا؟!!ولكن قد دتساءهللا الهعض وديوهللا : منى متى ونحن ندعوا ال ولم دستجب ال  ع
 والجواب : العو ا إلى المنهج الىأ ذكرت .. ولم   ؟!

 ْغهَنرَ ْشنعََت أَ وقد ور  مي  حيح مسىم من حددك أبى شردرا أن النهي ))ذكر الرجنو أَ 

ه  حرام دا ددده إلى السماء ديوهللا : دارب ، دارب وَمْطعَم  حنرام  ومشنربه دطيو السفر دَم 
ِأ بَالحرام مَ َنَّي د ستَْجاَب  لىلك؟(( )  (.1، ومىهسه حرام وغ ى ِ

 لى الإور  مى كتاب الزشد للمام أحمد رحمه ال : أن بنى إسراأيو خرجوا دج رون 

 كم غهنهىوحى ال إليهم مياهللا خرجتم تج رون إلى  بالدعاء حين اشتد عىيبالدعاء ، م 
ى إ  ا وا منن، ورمعتم إلى أكفاً سفكتم بها الدماء ومألتم بها بيوتكم من الحرام لنن تنز 

 بعداً ((

أ إن النندعاء لننه شننرو  ، لكننى د يهننو ولكننى د سننتجاب ، وشننرو ه أن نعننو  لىمنننهج الننى
 ذكرت .

 إبراشيم بن أ شم مالنا ندعوا ال مل دستجاب لنا ؟!قالوا : د با إسحاق 

 قاهللا : ألن قىوبكم قد ماتت بعََشراَ .
 قالوا : وما شى ؟

 قاهللا : عرمتم ال مىم تؤ وا حيوقه !!
 وزعمتم حب نهيه وتركتم سنته !!

 وقرأتم اليرآن ولم تعمىوا به !!

 وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه !!
 ال ولم تؤ وا شكرشا !!وأكىتم نَعََم 

 وقىتم أَن الجنة حق ولم تعمىوا لها !!

 وقىتم أن النار حق ولم تهربوا منها !!
 وقىتم أن الموت حق ولم تستعدوا له !!

 وانتههتم مانشغىتم بعيوب الناس ، ونسيتم عيوبكم !!

 و منتم موتاكم ولم تعتهروا بهم !!
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 منن قىنب غيوب ، م ن ال   ديهو الندعاءإخوتاه : ماتت اليىوب مكيف دستجيب علم ال
  ٍه غامو .

 ماأل و أن تحيى اليىوب وأن تعو  من جددد إلى علم الغيوب .

حنددن أس هللا ال جنو وعنل أن دحينى قىوبننا وأن دينر أعينننا بنصنرا ا سنلم وعنز المو
 وأقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم .

 الخطهة الثانية :

 ا وسنيااتونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل تعالى من شرور أنفسننإن الحمد هلل نحمده 
 أعمالنا من دهده ال مل مهو له ومن دهىو مل شا أ له .

 وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له ، وأشهد أن محمد عهده ورسوله .

من  الىهم  ىى وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو
 اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .

 أما بعد : أدها األحهة الكرام :

 مىينند مننر المسننىمون ب زمننات أحىننك مننن شننىه األزمننة وانتصننروا بموعننو  ال وموعننو 
ىا شنتغيينر  رسوهللا ال !! مل ني س و  نينط مإن األعداء درددون لنا الي س منن إمكانينة

 . ا ن حتى نمو سىهيين مستسىمين لهىا الواق  المر األليم الواق  الىأ نحياه

من  ذلنك وليد مر المسىمون ب زمات حالكة كما بينَّا ذلك منى خطهنة )الهزدمنة النفسنية( 
سنلم انتصر اإلسلم والمسىمون وشىك الكفنار وزاهللا المنناميون والخناأفون ، وبيني اإل

طي  قنوا شنامخاً بنإذن ال ولنن تسنتشامخاً .. وسيهيى اإلسلم شامخاً وسنيمو اإلسنلم 

 عىى  هر األرض أن تطف  نور ال جو وعل .
  بد أن ننطىق بهىا الييين وبهىه الثية مى نصرا رب العالمين .

 ا سلم كددن ومنهج   تستطي  قنوا أن تست  نو شن مته منن عىنى  هنر األرض ألننه

 الددن الخاتم وقد وعد ال بالتمكين له وبنصرته .
ِ بِن َْمَواِشِهْم وَ قاهللا  نَّللاَّ  جو وعل : د ِردد وَن ِلي ْطِفا وا ن وَر َّللاَّ وَن ِه َولَنْو َكنِرهَ اْلَكنامِر  تِما ن نورِ م 

ِ ِلي ْمِهرَ  دِن ك  ه  َعىَ ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ولَه  بِاْله دَأ َوِ دِن اْلَحق  ْشِرك وَن ى ِِه َولَْو َكِرهَ اْلم  ى الد ِ

 [9 - 8]الصف: 
اِلحَ وقاهللا جو وعل : َوَعدَ َّللاَّ  الَِّىدَن آَمن وا ِمْنك ْم َوَعِمى وا ال ْم مِي اأْلَرْ اِت لَيَْستَ صَّ ِض ْخِىفَنَّه 

نَنَّ لَه نْم  ِ  م  َكَما اْستَْخىََف الَِّىدَن ِمْن قَْهِىِهْم َولَي َمك ِ لَ الَّنِىا ارْ  دننَه  نْم َولَي هَند ِ ْم ِمنْن بَْعنِد تََهنى لَه  نَّه 
 [55ْومِِهْم أَْمناً دَْعه د ونَنِي   د ْشِرك وَن بِي َشْيااً ]النور:خَ 

ِ إِْذِن وقاهللا جو وعل : َكْم ِمْن مِاٍَة قَِىيىٍَة َغىَهَْت مِاَةً َكثِيَراً بِ   [249را: ]الهيَّللاَّ

ونَ  اِس  وقاهللا سهحانه : َوَّللاَّ  َغاِلٌب َعىَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّ   [21دوسف:] دَْعىَم 
ْم قَ  س و  َوَ ناوا أَنَّه  َي َمنب وا َجاَءش  ْد ك ىِ وقاهللا سهحانه : َحتَّى إِذَا اْستَْي ََس الرا نَا مَن ج ِ ْن ْم نَْصر 

ْجِرِميَن ]دوسف:  [110نََشاء  َو  د َر ا بَ ْس نَا َعِن اْليَْوِم اْلم 

وا د ْنِفي نوَن أَْمن نوقاهللا سهحانه : إِنَّ الَّنِىدَن َكفَنر  ْم ِليَص  ِ ْن َسنهِيِو َعنداوا َوالَه  مَّ ث ن مََسني ْنِفي ونََها َّللاَّ
وا إِلَ  وَن ]ألنفاهللا:نََّم د ْحشَ ى َجهَ تَك ون  َعىَْيِهْم َحْسَراً ث مَّ د ْغىَه وَن َوالَِّىدَن َكفَر   [36ر 

وقاهللا الصنا ق المصندوق النىأ   دنطنق عنن الهنوأ إن شنو إ  وحني دنوحي كمنا منى 

رواه الطهرانى والحناكم و نححه األلهنانى منن حنددك تمنيم الندارأ أننه الحددك الىأ 
قاهللا ))  دهىغ شىا األمر ما بىغ الىيو والنهار و دترك ال بيت مندر و  وبنر إ  أ خىنه 
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ال شننىا الننددن بعننز عزدننز أو بننىهللا ذليننو ، عننزاً دعننز ال بننه ا سننلم وذ  دننىهللا ال بننه 
 (1الكفر(( )

هانى ه أحمد والهزار والطهرانى مى األوسط و ححه شيخنا األلومى الحددك الىأ روا

 من حددك حىدفة بن اليمان أنه قاهللا :
كنون ، ثنم ت ))تكون النهنوا منيكم ماشناء ال أن تكنون ثنم درمعهنا ال إذا شناء أن درمعهنا

اء أن ش إذا خلمة عىى منهاح النهوا ثم تكون ميكم ما شاء ال أن تكون ، ثم درمعها ال

شناء   إذارمعها ، ثم تكون مىكا عاعاً متكون ميكم ما شناء ال أن تكنون ثنم درمعهنا الد
ن أذا شناء إأن درمعها ثم تكون مىك جهرداً متكون ميكم ما شاء ال أن تكون ثنم درمعهنا 

 (2درمعها ثم تكون خلمة عىى منهاج النهوا ثم سكت(( )

عىمنناء وأتمنننى مننن أخننوانى الشننيو  والأسنن هللا ال أن د عجننو بهننا . وأخننتم بهننىا الحننددك 
ىوب والدعاا و لب العىم الشرعى أن دركزوا عىى شىه الجزأية وشى بك األمو مى ق

دنر ق  المراألمة ، ومى قىوب رجالها وشهابها حتى   نينط و  ني س منستسىم لهىا الوا

 بو وننطىق مى عزا واستعلء وأمو مى نصر ال جو وعل ...
ون : ))   تيننوم السنناعة حتننى دياتننو المسننىم  ننىى ال عىيننه وسننىم المصننطفى   ديننوهللا

اليهننو  ميينننتىهم المسننىمون ميختهنننىء اليهننو أ وراء الحجنننر والشننجر ميينننوهللا الحجنننر 

إننه منن رقند ، موالشجر : دا مسىم دا عهد ال ، شىا دهو أ  خىفى ، تعاهللا ماقتىنه ، إ  الغ
 (.1شجر اليهو (( )

 ا أو أنى أس هللا ال أن دشرمنى وإداكم ب ن نكنون منن جنندشونحن ننتمر شىه الجولة الت

 دكون أبنالنا من جنو شا إنه ولى ذلك واليا ر عىيه .
 . . . . . . . 

امس ( مى الهر والصىة ، باب تحردم المن والتجسس والتن2563( رواه مسىم رقم )1)

. 
 110رقننم ( وابننن أبننى شننيهة مننى كتنناب ا دمننان 4/286( رواه أحمنند مننى المسننند )1)

 (1728وحسنه شيخنا األلهانى مى الصحيحه حددك رقم )

قنم ( مى األ ب ، باب رحمنة النناس والههناأم ، ومسنىم ر10/366( رواه الهخارأ )2)
 ( مى الهر والصىة ، باب تراحم المؤمنين وتعا فهم .2586)

م ( مننى الملحنم ، بنناب مننى تنداعى األمننم عىننى ا سننل4297( رواه أبنو  او  رقننم )1)
 ( .958( و ححه شيخنا األلهانى مى الصحيحة رقم )5/278ورواه أحمد )

 ( مننى الهيننوع ، بنناب منى النهننى عننن العينننة و ننححه 3462( رواه أبنو  او  رقننم )1)

لربودنة ا( ، والعينة : نوع ممممن أنواع الهينوع 11شيخنا األلهاني مى الصحيحة رقم )
. 

 ( رواه الترمىأ وقاهللا حددك حسن  حيح2)

( مننى الزكنناا ، بنناب قهننوهللا الصنندقة مننن الكسننب الطيننب 1015اه مسننىم رقننم )( رو1)
 وتربيتها

 (3(  ححه شيخنا األلهانى مى الصحيحة رقم )1)

 (5( و ححه شيخنا األلهانى مي الصحيحة برقم )4/273( رواه أحمد )2)



 11 

منى  (2922( مى الجها  ، باب قتاهللا اليهنو  ، ومسنىم رقنم )6/75( رواه الهخارأ )1)
 ن الميتباب   تيوم الساعة حتى دمر الرجو بيهر الرجو ، ميتمنى أن دكون مكا الفتن

 من الهلء .

==================== 

 صرخات من القدس الجريح

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا

  وحنده  وأشنهد أن   إلنه إ  المن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه 
 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ ون َ ]آهللا  إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:عأَْنت ْم م 

كَّ ِمْنه َما َق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَ ِحدَاٍ َوَخىَ ٍس َواْم ِمْن نَفْ ??دَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك  
َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِساًء َواتَّي وا َّللاَّ ْم َرقِيهنا ً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:

 َ لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د   َوق ول وا قَْو ً َسندِ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 ثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .محد

 أحهتي مي ال :

 وال إن العين لتدم  وإن اليىب ليحزن وإنا لما حو ب متنا لمحزونون :
 مفي كو بىد عىى اإلسلم  اأراٌ 

 ذبٌح وَ ْىٌب وتيتيو بإخوتنا

 دستصرخون ذوأ اإلدمان عا فة
 ْنهدا من شولها رعوأ وثهلن  مهو شىه َغيراٌ ؟ أم شىه َعْيعَة  ... ... دَ 

 كما أَعدَّت لت شِفى الحيدَ نيران  

ان   ْم بيوم الروع أًْعو   مىم د ْغيثه 
 لىكفر ذكٌر ول سلِم نسيان  

منى كنو  برك الدماء وأكوام األشلء تجسد الفجيعة وتحكى الم ساا مني كنو بيناع الندنيا
م سده أماجعىى النيران ليشوأ  مكان ذ ب ِح أبنالنا تىبيح الخرام ، بو ليد وع  الطفو

قطعناً  والده المسكين وبعدما أنتهى المجرمون من شي الولند أمنام والنده قطعنوا الطفنو

منن   غيرا وأجهروا والده تحت التهددند والتعنىدب والوعيند أن د كنو منن لحنم ولنده ،
 مىىا كهده ، من ثمرا مؤا ه ، ثم بعد ذلك أ ىيوا عىيه النيران ميتىوه ..!!

م . أختنك التني انتهنك عرعنها .. وعناع شنرمها ..وشنا شني ا ن دنا ابنن اإلسنلأختنك 

تنك تصر  عىيك وترجوك رجاأها األخير .. أتدرون ما شو رجاأها األخينر ؟!! إن أخ
ىوا تصر  عىيك ا ن وتيوهللا : اقتىونى .. واقت –التي انتهك عرعها وعاع شرمها  –

ر !! الزننى !! شنىا شنو رجالشنا األخينالعنار بنين أحشناأي ..اقتىنوا ولندا منن السنفاح و

ح وذلك بعدما  نرخت  نودلً ..  نودلً .. حتنى انيطن   نوتها وعناع أنينهنا .. ورا
  وتها .. وشى تيوهللا واسلماه..
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 واسلماه .. وا معتصماه .. وامعتصماه ، ولكن أدن المعتصم ؟
 ما ثم معتصم دغيك

 ذبحوا الصهى وأمه

 وعدوا عىى األعراض
 وأدن شمدا ألف مىيون 

 ما ثم معتصم دغيك ... ... من استغاذ به و اح

 ومتاتها ذات الوشاح
 مى انتشاء وانشراح

 إذا  عت الجراح ؟

 من استغاذ به و اح
لهوسنة ابرك الدماء وأكوام اإلشلء . تجسد الفجيعة وتحكى الم ساا مي كو مكان، مى 

ن ، منى رما ، مى تركسنتا، مى الصوماهللا ، مى كشمير ، مى الهند ، مى الفىهين ، مى بو

أكنوام وامغانستان ، مى  اجكستان ، مى الجزاأر ، وأخيراً مى مىسطين . بنرك الندماء 
ون شنىه اإلشلء .. و  زاهللا المشاشدون من كو بياع الدنيا قابعين منى مياعندشم دشناشد

ه المسننرحية الهزليننة المحرقننة منننهم مننن دهننارك شننىه التصننفية ، ومنننهم مننن دهننارك شننى

أن  ، ومنهم من جىس دمسح عينيه بمنددو حردر !! ولكننه منا زاهللا مصنرا عىنىاإلبا ا 
ىه شنديه  مى ميعده ليشاشد أخر مصوهللا شنىه المسنرحية الهزلينة المحرقنة !!  نار تنى 

لصدور الصور المؤلمة التى تحرق مؤا  كو مسىم حي . شىا إن كنا   زلنا نحمو مى ا

 .باهلل  وب ما كفنت و  حوهللا و  قوا إ أمادا ، إن كنا   زلنا نحمو مى الصدور قى
 ار تنى كما  ار ت كو مسنىم  نا ق ، شنىه الصنورا المؤلمنة التنى تحنرق اليىنب ، 

لطاشر ا ورا شىا الطفو المسكين الىأ   ذنب له و  جردمة إ  أنه ولد موق الثرأ 

 واألرض المهاركننة ، مننوق مسننرأ الحهيننب محمنند ، وقننام اليهننو  المجرمننون الننىدن  
دنه دعرمون رحمة و  دعرمنون شنفية ، حتنى بعندما احتمنى الطفنو ب بينه وراح دندم  دد

 ن شيهناتخاأفاً من شؤ ء المجرمين ، وراح الوالد المسكين درم  دده مستسنىماً ، ولكن

  ،  الخينا.. شيهات .. شيهات أن دعرم اليهو  الرحمة ، الىهم إ  إذا  خو الجمنو َسنمَّ 
 م  ىيوا الر اص عىى

م دمتننه شننىا الطفننو المسننكين منن ر وه قتننيلً ، وإن شننات ميننو لينند قتىننوا أبنناه وإن لننرأس 
 الر اص ، تصور أن دموت ولدك بين دددك بهىه الصورا التي تحرق األمادا ، وال

ات ليد نمرت إلى أ فالى بناألمس اليردنب.. نمنرت إلنيهم وتخيىنت أن قاذمنة منن قاذمن

بين  ى أشىى وأو  أ متمزقت أشلء أو  أالعدو اليهو ا قد سيطت عىى بيتى .. عى
ان ، ة اإلدمنددأ وأمام عينى ، وال عهثاً حاولت النوم .. م نى لىيىوب التى تعرم حييي

م  عنم م نى لىيىوب التى ذاقت حلوا الو ء والهراء أن تعرم  عم النوم ، وأن تعر

 الراحة .
 تنندك بيننوت الفىسننطينين  ننار تنى  ننورا الطنناأرات النندبابات والصننواردن والمدمعيننة

ثننم  جننارا ..العننزهللا الننىدن   دمىكننون إ  إدماننناً بنناهلل عننز وجننو .. ثننم الحجننارا .. ثننم الح

 الحجارا!!
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 و ار تنى  ورا امرأا عجوز دتساقط بيتها وشى تنمر إلى سنيف الهينت دنتحطم و 
 تمىك أن تفعو شيااً عىى اإل لق .

جير ، وشنو دصنر  منى المسنىمين و ار تنى  ورا األقصى الجردح وشو دنان ودسنت

ينندس واإسننلماه .. واإسننلماه .. وا إسننلماه .. لكننن مننن دجيننب ؟!! مننن دجيننب ؟!! ال
دصنر  .. لكننن مننن دجيننب ؟ كنننت أ ننر  ، ولكنن الصننرخة مننى  ننحراء ميفننرا مننى 

  حراء مهىكة .

 عهثاً ألن قىوبنا أحجار   عهثاً  عوت و حت دا أحرار
 ت ْمِىم  عندشا األنوار      شمعهثاً  ن عيوننا ممىوءا بالو

ه ى ها وتدار    عهثاً ألن شاوننا دا قومنا  مى الغرب دفتو ح 

 مما ندرأ ماذا دصن  المنشار ؟    وألننا خشب جامدا
 م لومة تجرأ بها األقدار    أما سيو  األقصى محالة

 لنا بها ش ن وما لىمسىمين خيار     شىه شاون اليدس ليس

 مىيست بالخطوب تثار   ون قىوبكم ماتتدا ودحكم دا مسىم
 شكراً لكم لن دنف  اإلنكار  أنكرتم الفعو الشني  بيولكم شكرا

 وعىى اليرار دصاغ منه قرار   شكراً عىى تنميم مؤتمراتكم

 تصاغ لمدحها األشعار   وعو تعا فكم متىك مزدة ميكم
 اردس لن عنكم والدموع غز   دا ودحكم دا مسىمون نساأكم مى اليدس

ً         شىه تساق إلى سرا دب الهوأ   وتىك ديو شا الجزار   سوقا

 اإلعصارمى أرعكم لتحرك         لو أن سانحة من الغرب اشتكت
 حالهم مرض وخوم قاتو وحصار أما األ فاهللا أما الصغار مل تس هللا عن 

ن  أاليهننو  شننم اليهننو  .. كررنننا ذلننك حتننى بحننت األ ننوات ، لكننن األمننة   تردنند أبننداً 

 تصدق رب األرض والسماوات ، متى َومَّى اليهو  بعهد عىى  واهللا التاردن ؟!.
را : قىت : ليد نيض اليهو  العهو  من  األنهيناء ورب األرض والسنماء ، وأسن هللا بمنرا

  شننو دنننيض اليهننو  العهننو  منن  األنهينناء ورب األرض والسننماء ثننم دفننى اليننوم اليهننو

 بالعهو  لىحكام والزعماء ؟!
 مىية السلم ، قىنا ذلك مراراً قهو ذلك مىم دصدقنا أحد .ليد ماتت ع

 محاهللا أمتنا حاهللا عجيهة وشى لعمر ال باأسة كايهة ...
 الرشيهة المؤامرا... دحتاجها الطومان  ومان 

 ودخطط المتآمرون كي دغرقوشا مى المصيهة ...

 ... وسيحفرون لها قهوراً عمن خططهم الرشيهة
 دعو  األشو لألرض السىيهة ... قالوا السلم السلم قىت

 ... وسيىهس األقصى غداً أثواباً قشيهة

 مإذا سلمهم شو التنازهللا عن اليدس الحهيهة ...
 ... مهاس سلمهم إذاً وباست شىه الخطط المردهة

 مالمسجد األقصى مى الدماء له عردهة ...

... ... 
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َق َوش نَو ْن َخىَنأَ  دَْعىَنم  َمن ال تهارك وتعالى خىق اليهو  وشو وحده النىا دعىنم منن خىنق
ْم بَنْهنداً نَهَنىَه  مَِردنقٌ [. قاهللا جو وعل أََوك ىََّمنا َعاَشند وا عَ 14الىَِّطيف  اْلَخهِير  ]المىك: ْو  ِمنْنه 

ش ْم   د ْؤِمن وَن ]الهيرا: ْم لَعَنَّ [. وقاهللا جو وعل : مَهَِما نَْيِه 100أَْكثَر  َنا اش ْم َوَجعَىْ ِهْم ِميثَاقَه 

م وَن اْلَكِىَم َعْن َمَواِعِعِه َونَس نوا ْم قَاِسيَةً د َحر ِ ً  ق ى وبَه  نا ن َحم  نا ذ ك ِ وا بِنِه َو  تَنَزاهللا  تَ ِممَّ ِىن   ر  طَّ
ْم ]الماأدا: م ربنا جو وعنل و  [ . أأ عىى خيانة بعد خيانة شىا كل13َعىَى َخاأِنٍَة ِمْنه 

ِلَك ذَ َشر ٍ ِمْن بِ ا ك ْم جو جلهللا ق ْو َشْو أ نَه ِ  أردد أن أقف م  آدات اليرآن ما دات كثيرا قاهللا

ِ َمنننْن لَعَنَنننه  َّللاَّ  َوَغِهنننَب َعىَْينننِه َوَجعَننن م  اْلِينننرَ َو ِمننننْ َمث وبَنننةً ِعْنننندَ َّللاَّ هَننندَ  َاَ َواْلَخنَننناِزدَر َوعَ ه 
 [60دا:]الماأ الطَّاغ وَت أ ولَاَِك َشرٌّ َمَكاناً َوأََعوا َعْن َسَواِء السَّهِيوِ 

وا ِمْن بَنِني إِْسنراأيَو َعىَنى ِلَسن ى اْبنِن َمنْردََم و  َ َوِعيَسناِن  َاقاهللا جو وعل ل ِعَن الَِّىدَن َكفَر 

نْ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوَكان وا دَْعتَد وَن َكان وا   دَتَنَاَشْوَن عَ  ْفعَى وَن ه  لَهِاَْس َما َكان وا دَ َكٍر مَعَى وْن م 
صدق كنلم داليرآن د يرأ ودتىى مى الىيو والنهار .. لكن من [ . شا شو 79-78]الماأدا:

 المختار ؟!النهى   ىى ال عىيه وسىم  العزدز الغفار ؟! ومن دصدق كلم

   إلننه اليهننو  قننوم  ب هننٍت وقننوم  خيانننٍة .. متخصصننون مننى نيننض العهننو  ... وال الننىأ
أو تو  ،وسىو ، أو مدردد غيره لن د تى مى إسراأيو وزارا تحترم عهو اً أ برمت مى أ

و أو أبيب ، أو كامب  دفيد األولى .. والمىيون ، لنن تكنون شنناك وزارا أو حنزب عمن

 وهللا لحمنةأحزب ليكو  دحترم عهداً أو ميثاقاً ، مهىه جهىة اليهنو  و هيعنة اليهنو  مننى 
 لم حهنرسنإلى المددنة ، وقام عهد ال بن  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  شاجر ميها

شنهد معرم أننه لنيس بوجنه كنىاب مالنهى   ىى ال عىيه وسىم  اليهو  منمر إلى وجه

ت قنوم بهن أن   إله إ  ال وأن محمد رسوهللا ال وقاهللا لىمصطفى دنا رسنوهللا ال اليهنو 
 )أأ أشو  ىم دنكرون الحياأق( . ماكتم عنهم خهر إسلمى وسىهم عنى .

 عهند ال يهو  ، وقاهللا لهم : ))ما تيولنون منىبطون الالنهى   ىى ال عىيه وسىم  مجم 

لنى إن سنلم بنبن سلم (( قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحهرنا وابن حهرنا ، ميام عهند ال 
ر وا  ، منجوار رسوهللا ال ، مياهللا : أشهد أن   إله إ  ال وأشنهد أن محمنداً رسنوهللا ال

 نا وابنلم وقالوا : شو سفيهجميعاً عىى لسان وقىب رجو واحد مى حق عهد ال ابن س

ولن  م تتغيرسفيهنا .. وجاشىنا وابن جاشىنا !! شىه  هيعة اليهو  منى الىحمات األولى ل
 تتغير ، ممتى دفيق الناأمون ؟

ل كن وألنف ليعىم الكو عىم الييين أن أمردكا ليست شردكاً نزدها مى عمىية السلم ، كل
و  دمكن  .مردكا أن تنصر قهية من قهادا األمة ، الكفر مىة واحدا ،   دمكن أبداً أل

نصنر تو أن دأبداً لهياة األمم أن تنصر قهية من قهادا األمة،   دمكن أبداً لحىف الننا

ا ْخندَعواألقىية المستهعفة من المدنيين مى مىسطين من أجو سوا  عيون األمة ، و  ت  
عسنكردة لحهم ا قتصنا دة والبتدخو حىف الناتو مى كوسوما ألنهم ما تدخىوا إ  لمصنا

 ألرض ..وا ستراتيجية . شىا أمر   دنهغى أن دجهىه ا ن مسىم أو مسىمة عىى وجه ا

دون هنم دشناشالكفر   دنصر توحيداً ... الكفر   دنصر إسلماً ، الكفر مىنة واحندا ، أن
 لكن . عىى شاشات التىفاز كو ليىة ما دحدذ إلخواننا وأخواتنا وأ فالنا مى مىسطين

 أدن النمام العالمى ؟ أما له أثر ؟ ألم تنعق به األبواق ؟

 أدن السلم العالمى ؟ ليد بدا كىب السلم وزاغت األحداق
 دا مجىس الخوم الىأ مى  ىه ك سر األمان وعي  الميثاق
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 أو ما دحركك الىأ دجرأ لنا أو ما دثيرك جرحنا الدماق
 ا األذواقوحشية ديف الخياهللا أمامها متهاألً وتمجه

ِدعتم بالغرب  يىة السنين الماعية .  شىا شو الغرب دا من خ 

غنرب شىا شو الغرب أدها المرجفون .. دا منن تعزمنون عىنى وتنر التينددس والتمجيند لى
 مى كو المناسهات !!

 قالوا لنا : الغرب قىت 

 قالوا لنا الغرب قىت:  ناعة   وسياحة ومماشر تغردنا
 درعى ععيفا أو دسر حزدنا  لكنه خاو من اإلدمان    

 الغرب ميهرا المها ئ لم دزهللا  درمى بسهم المغردات الددنا

 الغرب ميهرا العدالة  
 الغرب ميهرا العدالة كىما   رمعت دد أبدأ لها السكينا

 الغرب دكفر بالسلم وإنما    بسلمة الموشوم بستهودنا

 مالغرب دحمو خنجرا ور ا ة   معلم دحمو قومنا زدتونا
 كفر وإسلم م نى دىتيى         شىا بىلك أدها اللشونا

 أنا   ألوم الغرب مى تخطيطه    ولكن ألوم المسىم المفتونا

 وألوم أمتنا التى رحىت عىى    رب الخهوع ترامق التنهنا
 وألوم مينا نخوا لم تنتفض              لتهربنا عىى أدددنا

 دا مجىس األمن

 إلى متى    تهيى لتجار الحروب رشينا دا مجىس األمن المخيف
 إلى متى ترعى بسىب حيوقنا        منا وتطىهنا و  تعطينا

 لعهت بك الدوهللا الكهار مصرت   مى ميدانهم اللعب الميمونا

 دا مجىسا غدا مى جسم عالمنا      مرعا خفيا دشهه الطاعونا
 شكراً شكراً لمجىس األمن شكراً 

 غربية لهس اليناع سنينا  ليد أبرزت وجه حهارا     

 شكراً ليد نههت غامو قومنا   وجعىت شك الواشنين ديينا
 دا مجىس األمن انتمر إسلمنا  سيردك ميزان الهدأ ودردنا

 إنى أراك عىى شفير نهادة    ستصير تحت ركامها مدمونا
 دا مجىس األمن أنتمر إسلمنا    سيردك ميزان الهدأ ودردنا

 نهادة     ستصير تحت ركامها مدموناإنى أراك عىى شفير 

 إن كنت مى شك مسو مرعون  عن غرق وسو عن خسفه قارونا
كم عنار عىني   فوماً .. ثم راحوا دصنرخون وانتفهواكفان .. شهدالنا خرجوا من األ

 !أدها المستسىمون .. و ن دهاع ؟

 وأمة تنساق قطعانا .. وأنتم ناأمون
 قصىشهدالنا قاموا وزاروا المسجد األ

 و اموا مى رحاب اليدس واقتحموا السجون

 مى كو شهر من ثرأ الو ن المكهو دنهتون !!
 مى كو ركن من ربوع األمة الثكىى أراشم دخرجون !!
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 شهدالنا وسط المجازر دهتفون .. ال أكهر .. إنا عاأدون .
 شهدالنا دتيدمون .. أ واتهم تعىو عىى أسوار مىسطين الحزدنة

 مى المفارق دهدرونمى الشوارع .. 

 إنى أراشم مى الملم دحاربون !!
 رغم انكسار الهوء مى الو ن المكهو بالمهانة والمجون

 شهدالنا وسط المجازر دهتفون .. وال إنا عاأدون .. وال إنا عاأدون

 أكفاننا سته  دوما مى رحاب اليدس .. سوم تعو  تيتحم الحصون
 ها المتنطعون !!شهدالنا مى كو شهر دصرخون .. دا أد

 !كيف ارتهيتم أن دنام الىأب مى وسط اليطي  وت منون ؟

و ن  بعرض الكون دعرض مى المزا  و غمة الجرذان مى الو ن الجردح دتناجرون 
. 

 أحيالنا الموتى عو الشاشات مى  خب النهادة دسكرون !!

 !!من أجهض الو ن العردق وكهو األحلم مى كو العيون ؟
 رذمون .. وال إنا قا موندا أدها المتش

 شهدالنا مى كو شهر مى الهل  دزمجرون

 !جاءوا  فوماً دس لون دا أدها األحياء ماذا تفعىون ؟
 مى كو دوم كاليطي  عىى المىابح تصىهون !!

 تتسربون عىى جناح الىيو كالفاران سراً .. لىىأاب تهرولون

 وأمام أمردكا تيام  لتكم متسهحون !!
 م بها .. وموق ربوعها الخهراء دهكى الساجدونوتطوم أعينك

  ور عىى الشاشات جرذان تصامح بعهها !!

 والناس من ألم الفجيعة دهحكون !!
 تهاع أو ان .. وتسيط أمة .. ورلسكم تحت النعاهللا وتركنون

 تسىم اليدس العردية لىىأاب ودسكر المتآمرون !!

 ون ؟!اليدس تس لكم أليس لها حق عىيكم ؟ أدن مر الرامه
 أدن غاب الهاأعون ؟ أدن راح الهاربون ؟ الصامتون الغامىون الكاذبون؟

  متوا جميعاً والر اص األن دخترق العيون !!
وإذا سنن لت .. سننمعتهم دتصننادحون .. شننىا الزمننان زمننانهم مننى كننو شنن  مننى الننورأ 

 دتحكمون

   تسرعوا مى موكب الهي  الرخيص .. مإنكم مى كو ش  خاسرون
 طومان شيااً .. كىكم مى اليم دوماً غارقون !!لن دترك ال

 تجرون خىف الموت والنخاس دجرأ خىفكم

 وغداً ب سواق النخاسة تعرعون
 لن درحم التاردن دوماً من دفر  أو دخون .

 ك هاننا دترنحون .. موق الكراسى شاأمون !!

 مى نشوا السىطان والطغيان راحوا دسكرون !!
 غيابات السجون !!وشعوبنا أرتاحت .. ونامت مى 
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 نام الجمي  .. وكىهم دتثاأهون .. ممتى دفيق الناأمون ؟!!
ى مننوإلننى نهيهننا لتحيننق منننهج ال  -سننهحانه وتعننالى  -متننى سننترج  األمننة إلننى ربهننا 

 األرض ، لتكون أشلً لنصرا ال .

 ماألمة تىك ميومات النصر نعم .. األمة تمتىك األن ميومات النصر .
 ،! من ذهللا هللا المردر : ما الىأ أو و األمة إلى شىه الحالة المزردة ؟وشنا دثور السؤا

 وععف ، وشوان ، وتشرذم ، وتشتت !!

أ تيسمت األمنة إلنى أجنزاء ، بنو وتفتنت األجنزاء شنى األخنرأ إلنى أجنزاء !! منا النى
 أو و أمة اليرآن إلى شىه الحالة المزردة التى نراشا عىيها األن ؟!!

 عالى :لتعرم عىى الجواب مى كىمات قىيىة حاسمة قا عة قاهللا توأنتهه أدها الحهيب : 

وا َما بِ  َ   د غَي ِر  َما بِيَْوٍم َحتَّى د غَي ِر   [11الرعد: ِهْم .... ] َْنف سِ .... إِنَّ َّللاَّ
مننهج ورب الكعهة ليد غيرت األمة ، وبدلت ، وحرمت ، وأبتعدت األمنة كثينراً عنن ال

 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  بالربانى الىأ جاء به الحهي

ألذشنان ادا شهاب الصحوا : شىه سنة ربانية ثابتة .. دنهغنى أن تسنتير منى اليىنوب قهنو 
 والعيوهللا .

 عهنا ا ،أن األمة قد أنحرمت كثيراً عن المنهج الربنانى منى جاننب العييندا منى جاننب ال

 .ملت والسىوك مى جانب التشرد  ، مى جانب التهاع ، مى جانب األخلق والمعا
اء بننه عننن المنننهج الربننانى الننىأ جنن -إ  مننن رحننم ربننك  -ابتعنندت األمننة كثيننراً كثيننرا  

 رسوهللا ال .

مة ناء األمفى جانب العييدا نرأ العييدا األن تىبح شر ذبحة عىى أددأ الكثيردن من أب
َ ش َو الْ  -إ  من رحم ربك  - ْدع وَن ِمنْن أَنَّ َما دَنقا وَ حَ وال جو وعل ديوهللا : ذَِلَك بِ َنَّ َّللاَّ

َ ش َو اْلعَِىيا اْلَكهِير  ]ال  .[ 62حج:  ونِِه ش َو اْلهَاِ و  َوأَنَّ َّللاَّ

ىق كرم الخأأستمعنا ب م آذاننا عىى شاشات التىفاز من ديوهللا وشو دناجى رسوهللا ال : دا 
نيا منا لننى مننن ألننوذ بنه سننواك عننند حنندوذ الحننا ذ العمنم ، وإن مننن مننيض جننو ك النند

 !!! نرأ العييدا ا ن تىبح شر ذبحة !و رتها ، ومن عىومك عىم الىوح واليىم 

غينر لمى جانب العها ا : نرأ كثيرا من  ور العها ا الماشرا ، والها نة قند  نرمت 
 !! بغينر ال ال جو وعل . ذبح لغير ال !! وساو غير ال !! واستعان كثير من الناس

األمنور لغينر ال !! بنو ووثينت اليىنوب بنهعض قنوأ األرض وموض كثير من النناس 
وال  -جننو وعننل  -وبننهعض  وهللا األرض أكثننر مننن ثيتهننا بخننالق السننموات واألرض 

ِ َا َومَ سنهحانه وتعنالى دن مر نهينه وديننوهللا : ق نْو إِنَّ َ نلتِي َون س نِكي َوَمْحيَنا ِ َمنناتِي ِلَّ  َرب 

هللا  اْلم  اْلعَالَِميَن   َشِردَك لَه  َوبِىَلِ  [ . أمنا منى 163-162:يَن ]األنعنامْسنِىمِ َك أ ِمْرت  َوأَنَنا أَوَّ
هللا ، جاننب التشنرد  من بكى  منا بندهللا الندم  ، عنيعت األمنة شنردعة ربهنا الكهينر المتعننا

وبنالرحيق  حرمت األمة شرع ربها .. واستهدلت األمة بالعهير بعراً .. وبالثردا ثرأ ..

 المختوم حردياً محرقا مدمراً .
ِ م بنا كثينر أب ْكنم  إِ َّ ِلَّ ت األمة إ  أن تناقض قوهللا ربها .. ال جنو وعنل دينوهللا : إِِن اْلح 

مننن أبننناء األمننة إ  أن ديننوهللا : إن الحكنننم إ  لىمجننالس الشننعهية ، لىمجننالس النيابينننة، 

ْكنَم اْلَجاِشِىيَّنِة دَهْ  غ نوَن ولىهيوت الهيهاء والسو اء والحمنراء وال جنو وعنل دينوهللا : أَمَح 
ْكمناً ِليَنْوٍم د وقِن نون َ ]الماأندا: ِ ح  [ . غينرت األمنة شنردعة ربهنا . 50َوَمْن أَْحَسنن  ِمنَن َّللاَّ



 18 

ننلاِ مَاْغِسننى وا  ديننرأ المسننىم األن مننى قننرآن ربننه : دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا إِذَا ق ْمننت ْم إِلَننى الصَّ
وَشك ْم َوأَْدِددَك ْم إِلَى اْلَمَرامِِق وَ  ج  ىَك ْم إِلَى اْلَكْعهَْين ِ ]الماأدا: و  وِسك ْم َوأَْرج  ل  وا بِر  [ 6اْمَسح 

ودىتزم بهىا األمر اإللهى ودهي  منى نفنس السنورا قنوهللا ربنه : ... َوَمنْن لَنْم دَْحك نْم بَِمنا 

وَن ]الماأدا:  دَنا أَداَهنا [ . دىتزم بيوله ال مى سنورا الهينرا 44أَْنَزهللَا َّللاَّ  مَ  ولَاَِك ش م  اْلَكامِر 
يَام .... .  الَِّىدَن آَمن وا ك تَِب َعىَْيك م  الص ِ

انفصنام   اْلِيَصناص  ىَنْيك م  ودهي  مى نفس السورا قوهللا ربه : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا ك تِنَب عَ 

 شردعة ربها!!. -إ  من رحم ربك  -نكد ، عيعت األمة 
ت ، وخرجن   نىى ال عىينه وسنىم لرسنوهللا ال ومى جاننب ا تهناع تغننت األمنة بحههنا

!!  اأفننة مننن األمننة تسننخر بسنننته وتهننزأ بنن وامره .. مالىحيننة عفننن !! والنينناب خيمننة

ازدر والخنزدر الىأ حرمه الينرآن كنان خْنزدنراً شنزدلً منى أرض الجزدنرا .. أمنا خنن
ردمهنا اليوم مإنها تربى تحنت العنادنة الطهينة وتحنت الرعادنة الصنحية ممنا النداعى لتح

 شى التىولخمر الىأ حرمه اليرآن كان قددماً ، أما خمر ا ن مما الداعى لتحردمها وا

ت تسمى بالمشروبات الروحية !! وشكىا ا عنت األمنة حنب نهيهنا واتهناع نهيهنا وسنخر
 من شردعته واستهزأت بسنته و  حوهللا و  قوا إ  باهلل .

لغنش وقنو الصندق ، أما جانب األخلق والمعاملت والسىوك محدذ و  حنرج كثنر ا

َر المؤتمنون وقد َم الفارغون ، وقدم الخاأنون وأ خ ِ بون وأخر م الكاذوانتشر الخداع وق د ِ
ن الصا قون ، و دق مى األمة قوهللا الصا ق المصدوق كما مى الحددك الىأ رواه أب

 ماجه مى سننه وشو حددك  حيح :

ناِ ق  ب  ، َود َكنىَّ ْلَكناذِ َصندَّق  مِيَهنا ا)) َسيَ ْتِي َعىَى النَّاِس َسنََواٌت َخدَّاَعات  ، د   ب  مِيَهنا الصَّ
ن  مِيَهنا اأْلَِمنين  ، َودَنْ  وَ ِطنق  مِ َود ْؤتََمن  مِيَها اْلَخاأِن  ، َود َخنوَّ ( . قينو ومنا 1ْدهَِهنة (()يَهنا الرا

و  التَّامِه  دَتََكىَّم  مِي أَ  ج  . غينرت األمنة  ِة ((ْلعَامَّ ْمِر االرودههة دا رسوهللا ال . قاهللا : ))الرَّ

َ   د غَي ِر  َما بِ  وا َمنا بِ َْنف ِسنِهم تَّى د غَي ِ حَ يَْوٍم أدها األحهاب وال عز وجو ديوهللا : ... إِنَّ َّللاَّ ر 
و لداء ول... وأنا ما أردد أن أسكب الي س والينو  مى قىوبكم ولكننى أردد أن أشخص ا

 الأسنتغفر هىا الداء ، وأقوهللا قولى شىا وكان مراً بطعم الحنمو لنحد  الدواء الناجح ل

 لى ولكم
 الخطهة الثانية :

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا
   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 ورسوله. شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده

 أما بعد : أدها األحهة الكرام :
 ال ، أقوهللا أننا نستهشنر بخينر ولكنن بشنر  ؟ .. أن تعىنن األمنة ا ن الجهنا  منى سنهيو

باب  و  من وَسي ْهَزم اليهو  ،   أقوهللا لك رجماً بالغيب ، و  من عغط الواق  المردر

ن حيناه ا تعيشنه أمتننا وناألحلم الور دة الجاشىة ، و  من باب الجهنو بنالواق  النىأ 
بنا رو كلم بكو مآسيه ، كل وإنما أقوهللا ذلك من منطىق الحياأق الربانية والنهودة ، مه

 ، وكلم نهينا الصا ق الىأ   دنطق عن الهوأ .
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..  ن أنتههمتدبروا معى شىه ا دة التى قرأتموشا جميعاً ، وسمعتموشا جميعاً ، لكو قو 
هنو  :  وشى قوهللا ال تعالى مى سورا آهللا عمران مى حنق اليووقف معها ليتدبرشا ، أ 

وك ْم إِ َّ أَذًأ َوإِْن د يَاتِى وك ْم د َولاوك م  اأْلَ  وَن ]آهللا عمران: ث مَّ   د  ْ بَارَ لَْن دَه را  .[ 111ْنَصر 

حَ  ي ق رأً  َّ مِ إِ شو تصدقون ال رب العالمين وقاهللا سهحانه :   د يَاتِى ونَك ْم َجِميعاً  ننٍَة م  صَّ
ْم َشِدددٌ تَْحَسه ه ْم جَ  ْم بَْينَه  د ٍر بَ ْس ه   [ .14َشتَّى... ]الحشر: ق ى وب ه مْ وَ ِميعاً أَْو ِمْن َوَراِء ج 

 شىا كلم الخالق الىأ دعىم من خىق وشو الىطيف الخهير .

ْم س وَء اْلعَ ْلِييَاَمِة مَ اْوِم وقاهللا تعالى : َوإِْذ تَ َذََّن َرباَك لَيَْهعَثَنَّ َعىَْيِهْم إِلَى دَ  ه  ىَاِب ... ْن دَس وم 
 [ .167]ألعرام:

 وقاهللا جو وعل : ... َجاَء َوْعد  اْ ِخَراِ ِجاْنَا بِك ْم لَِفيفاً .

سننراء وشننا شننم اليهننو  دنن تون ألفامننا مننن كننو بينناع األرض ليتحيننق وعنند ال مننى آدننة اإل
اً تَْيِن َولَتَْعى نَّ ع ى نأْلَْرِض َمرَّ ا مِي ي اْلِكتَاِب لَت ْفِسد نَّ األولى : َوقََهْينَا إِلَى بَنِي إِْسراأيَو مِ  و 

دَاِر اَشِددٍد مََجاس وا ِخلهللَا  وِلي بَ ٍْس أ  لَنَا  َكهِيراً مَإِذَا َجاَء َوْعد  أ و ش َما بَعَثْنَا َعىَْيك ْم ِعهَا اً  لد ِ

اَ َعىَْيِهمْ َوَكاَن َوْعداً َمْفع و ً ث مَّ َر َْ نَا لَك م  الْ  عَْىنَناك ْم أَْكثَنَر بِن َْمَواهللٍا َوبَنِنيَن َوجَ  دَْ نَاك مْ  َوأَمْ َكرَّ
س ننوء وا اَء َوْعنند  اْ ِخننَراِ ِليَ َجننَهننا مَننإِذَا ْم مَىَ نَِفيننراً إِْن أَْحَسننْنت ْم أَْحَسننْنت ْم أَلَْنف ِسننك ْم َوإِْن أََسنن ْت  

ى وا اْلَمْسِجدَ َكَما  َ  وَشك ْم َوِليَْدخ  ج  اٍ و  هللَا َمرَّ وا مَ َوِلي   َخى وه  أَوَّ  -4سنراء:ا َعىَْوا تَتْهِينرا ً ]ا تَه ِر 

7. ] 
غىنوب تدبروا معى ا دات لنيف م  شىه الهشارا العميمنة . منالحق وإن أننزوأ ك ننه م

ها نو مإنه  اشر ، والها و وإن انتفش ك نه غالب مإنه زاشق وقو جاء الحق وزشق ال

ِ َعىَى اْلهَاِ ِو مَيَدْ أن الها و كان زشوقا . بَوْ  اِشٌق َولَك م  اْلَوْدو  زَ إِذَا ش َو مَ َمغ ه   نَْيِىم  بِاْلَحق 
ا تَِصف ونَ  .. تدبر معى قوهللا رب العنالمين : َوقََهنْينَا إِلَنى بَنِن ِكتَناِب اأيَو مِني الْ ي إِْسنرِممَّ

اً َكهِ  تَْيِن َولَتَْعى نَّ ع ى و  األولنى لتندمير منا  اء وقنت المنراإذا جن ينراً لَت ْفِسد نَّ مِي اأْلَْرِض َمرَّ

ا اليهنو  اً لنه ليسنوموو  عهنا شيد اليهو  بَعَثْنَا َعىَْيك ْم ِعهَا اً لَنَا... أأ بعك ال عىنى اليهن
 سوء العىاب .

ىه شنأختىف المفسرون مى كتب التفسير ، ميد قرأت ما دزدد عىى عشنردن تفسنيراً منى 

و المفسردن ق هو  شنم د مسروا شىه ا دات ب ن الىأ س ىط عىى اليا دات موجدت أن ج 
  بعنض الهابىيون أو الرومان أو بختنصر ، متدبرت ا دات مراراً وتكراراً ووقفنت من

ا اً ىَنْيك ْم ِعهَننَنا عَ أشو العىم من المحييين الىدن قالوا : بن ن ال تهنارك وتعنالى دينوهللا : بَعَثْ 
 ن أبداً إ  لىموحددن .لَنَا... مالعهو دة إن ن سهت هلل   تكو

ْحَمِن . وقاهللا تعالى : إِنَّ ِعهَناِ ا لَنْيسَ  ْىَطاٌن ، وقناهللا ىَنْيِهْم س نلَنَك عَ  قاهللا تعالى : َوِعهَا   الرَّ

 تعالى : س ْهَحاَن الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدهِ 
ِ دَْدع وه  ، وقاهللا تع ا قَاَم َعْهد  َّللاَّ نا نَزَّ ْنت مْ إِْن ك  الى : وَ وقاهللا تعالى : َوأَنَّه  لَمَّ ْلنَنا  مِني َرْدنٍب ِممَّ

 لمننؤمنيناَعىَننى َعْهننِدنَا إذا العهو دننة إن ن سننهت هلل تعننالى وكانننت خالصننة لننه مهننى مننن 

مسنىم ، الصا قين ، والهابىيون وثنيون ، والرومانيون وثنيون ، وبختنصر وثنى ليس ب
هم دن سنىطا  ال النى! كنل ، إذاً منن شنم عهنمكيف دياهللا ب ن شؤ ء تنطهق عىيهم ا دنة ؟

مهنم  نعنم ، المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  ال عىى اليهو  أوهللا مرا ؟ إنهم أ حاب

ة ، الىدن  ر وا اليهو  من بنى النهنير ، منن بننى قينيناع ، منن خيهنر منن بننى قردمن
 وأخرجوشم من المددنة .
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ننزهللا  راح دنومثم الصحابة شم الىدن  خىوا المسجد أوهللا منرا بيينا ا أبنى عهيندا بنن الجن
ليكتنب  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المددنة ليتسىم مفناتيح بينت الميندس بينده ،

لتفصنيو ألشو بيت الميدس من أشو إليا العهد العمردة المشهورا ، وقد تحدثت عنهنا با

 قهو ذلك.
ا د أوهللا منرشم عها  ال الىدن  خىنوا المسنجالنهى   ىى ال عىيه وسىم  إذاً .. أ حاب

 اً لَنَا أ وِلي بَ ٍْس ْيك ْم ِعهَاا َعىَ لىلك تدبر معى قوهللا ال تعالى : َإِذَا َجاَء َوْعد  أ و ش َما بَعَثْنَ و

دَاِر َوَكناَن َوْعنداً َمْفع نو ً. ث نمَّ  اَ َعىَنْيِهْم أأ عىنى ا لَك نم  الْ  َْ نَنرَ َشِددٍد مََجاس نوا ِخنلهللَا الند ِ َكنرَّ
 ىيكم .شؤ ء العها  الىدن انتصروا ع

ىى النهنى   ن وشا نحن نرأ الكرا قد أعيدت لىيهو  عىيننا ، أأ : عىنى أبنناء أ نحاب

اَ عَ ال عىيه وسىم  اك ْم بِن َْمَواهللا َوأَْمندَْ نَ  ىَنْيِهمْ من الموحددن والمؤمنين ثنم َر َْ نَنا لَك نم  اْلَكنرَّ
ن كنو مليهو  اء اَوبَنِيَن ] أأ أمد ال اليهو  ب مواهللا وشا نحن نرأ [ وشا نحن نرأ أبن

را ً والنفير شو نفير ْكثََر نَِفيك ْم أَ بياع األرض دجتمعون َوأَْمدَْ نَاك ْم بِ َْمَواهللٍا َوبَنِيَن َوَجعَْىنَا

هنو  دكا اليالحرب وشا أنتم ترون اليهو  دمتىكون إلى ا ن ماأتى قنهىة نوودة وتمد أمر
َ ْحَسنْنت ْم أَْحَسنْنت  بالسلح ، ثم قناهللا لهنم ربهنم سنهحانه وتعنالى : إِْن أَ  إِْن أََسن ْت ْم ْنف ِسنك ْم وَ ْم أَل

وء وا خينرا [ِليَس ننينة واألمَىََها ] تدبر معى [مِنإِذَا َجناَء َوْعند  اْ ِخنَراِ] أأ وعند المنرا الثا

وَشك ْم ] أأ ليسوء وجوشكم عها  ال منن الموحنددن والمنؤمنين [َوِليَندْ  ج  ى واو   اْلَمْسنِجدَ  خ 
وا َمننا َعىَننْوا تَتْهِيننراً َكَمننا  ََخى ننو اٍ َوِلي تَه ِننر  هللَا َمننرَّ لمننرا دننا أرحننم اهننم عجننو بهننىه .. الى ه  أَوَّ

 الراحمين .

وشننا شننو نهينننا الصننا ق الننىأ   دنطننق عننن الهننوأ كمننا مننى مسننند أحمنند وغيننره بسننند 
 قناهللا النهنى   نىى ال حيح أننه وعن  دومناً دنده عىنى رأس أبنى الحوالنة األز أ ثنم 

لخلمنة قند ألبى حوالنة : )) دنا أبنا حوالنة إذا رأدنت ا ىى ال عىيه وسىم   عىيه وسىم 

ى عة دومانزلت األرض الميدسة ميد  نت الز زهللا ، والهلدا ، واألمور العمام ، والسا
 أقرب إلى الناس من ددأ شىه من رأسك((

نناَعة  َحتَّنن اتِننَو د يَ  ىومننى الصننحيحين مننن حننددك أبننى شردننرا أنننه قنناهللا : )) َ  تَي ننوم  السَّ

وَن (( ) ْسِىم  ْم اْلم  وَن اْليَه و َ مَيَْيت ى ه  ْسِىم  بعند  - عزا لألمنة و  كرامنة لألمنة ( وال  1اْلم 
يرمعهنا  ، مىإ  أن ترم  األمة اليوم رادة الجها  منى سنهيو ال -ما معو اليهو  ما معىوا 

 - بييا تنه -ال  زعيم واحد من زعماء العرب وسينهوأ تحت رادة الجها  مى سنهيو
 ملدين الشهاب ممن تحترق قىوبهم وتتشوق لىشها ا مى سهيو ال .

،  أدهنا المسنىمون : كوننوا عننى دينين جنازم بنن ن األمنة   دنيصنها شنن  منن عند  ، عنندا

 وعتا  ، وقوا ، ولكن األمة مهزومة من  اخىها .
ْم َمنا اْسنتََطْعت ْم ِمنْن ما أمر األمة إ  أن تعد قدر أستطاعتها َوأَ  -جو وعل  -ال  ِعداوا لَه 

ك م ْ ]األنفاهللا: ِ َوَعد وَّ اٍ َوِمْن ِربَاِ  اْلَخْيِو ت ْرِشه وَن بِِه َعد وَّ َّللاَّ [ إذا كان شىا اإلعندا  60ق وَّ

شننو أقصننى مننا تمىكننه األمننة ممننا عىيهننا بعنند ذلننك إ  أن تهننحى بعشننرات ا  م مننن 
سهيو ال وأن ترم  رادة الجها  ، مل عز لهنا ،  شهابها ممن دتشوقون ا ن لىشها ا مى

و  كرامة إ  بالجها  وشىا شنو كنلم ربننا وكنلم الصنا ق نهيننا ، قناهللا : كمنا منى سنند 

أحمد وسنن أبى  او  والحددك  ححه شيخنا األلهانى من حيك ابن عمر أنه قاهللا : )) 
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ْرعِ  َوأََخْىت ْم أَْذنَاَب اْلهَيَِر َوتََرْكت ْم اْلِجَها َ َسنىََّط َّللاَّ  َعىَنْيك ْم  إِذَا تَهَادَْعت ْم بِاْلِعينَِة َوَرِعيت ْم بِالزَّ
 (1ذ  ا َ  دَْنِزع ه  َحتَّى تَْرِجع وا إِلَى ِ دنِك ْم (( )

 أما أنت والدأ الفاعو ، وأنت أخى الحهيب ، وأنت أختى الفاعىة .

 وما  ورنا ؟ قد دس لنى الجم  الىأ بين ددأ األن ما نصن  نحن ؟
لرسوله ب هلل وأقوهللا لو خرجتم اليوم بهىه العييدا ، بعييدا الو ء والهراء .. بعييدا الح

ق  إلى وا مى حياتكملرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  .. ثم بتحودو شىه العييدا والحب

سناءكم عمىى وإلى منهج حياا وتهرأتم من اليهو  ومن الشنرك والمشنركين ، وعىَّمنتم ن
ة عىنى وا عمىينناتكم وأو  كم شىه العييدا وأ ْشِرَب الجيو  شىه العييدا ، مإن شىه خطوب

 الطردق .

 وقنا وشنىالن دس لنا عن النتاأج .. بو أمرنا أن نهىهللا أقصى ما مى   -عز وجو  -وال 
 عل .وشو األن ما مى ميدورنا نحن الهعفاء ، ولندع النتاأج بعد ذلك إلى ال جو 

خطينرا يا منة ليستعد ا ن كو رجو منكم لىمرحىة الميهىة .. وال إن المرحىة الثانيا : ل

،  ، وقد دنا أ عىيك بين عشنية وعنحاشا ، إذا منا تعنرض الجمين  لحنرج أمنام اليهنو 
بند أن  وقد دنا أ عىينك بنالخروج لىجهنا  منى سنهيو ال منإن المرحىنة شنىه قا منة ، و 

.. .بناتنك  ن تعند نفسنك .. وأن تعند نسناءك .. وأن تعندتستعد ..   بد أن تعد قىهك .. وأ

 وأن تعد أو  ك لمثو شىا اليوم .
َ الشََّها َ  ه  َّللاَّ  َمنَاِزهللَا ْدٍق بَىَّغَ اَ بِِص وسو ال بصدق أن دهىغك الشها ا قاهللا : )) َمْن َس هللََا َّللاَّ

 (1الشاَهدَاِء َوإِْن َماَت َعىَى مَِراِشِه(( )

 ؟ ما ترددون بعد ذلك
يننف لكننن المصننيهة التننى تحطننم اليىننوب أن المسننىم   دحمننو حتننى مننى قىهننه لىننددن ؟! مك

 دتحرك شىا بعد ذهللا لىجها  ؟!

  وهللا العننن رسنن  بنند أن تحتننرق اليىننوب إبتننداًء ،  بنند أن دننرأ ال منننا أنننه مننا حهسنننا 
أ ال ر لينرلعىإ  العىر . الىهم بىغ رسولنا عنا أنه ما حهسنا إ  ا ىى ال عىيه وسىم 

 إ  العىر .عن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم من قىوبنا أنها حهسنا 

 وأبشننركم بهننىه الهشننارا .. بشننارا تكسننب األمننو مننى اليىننوب الجردحننة الحننددك رواه
ت ْم اً  َمنا ِسنرْ لَِرَجن الهخارأ ومسىم وأحمد وأبو  او  وغيرشم أننه قناهللا : )) إِنَّ بِاْلَمِددنَنةِ 

الوا : دا رسوهللا ال وشنم أْلَْجِر(( قمِي اَ   قََطْعت ْم َواِ دًا إِ َّ َكان وا َمعَك ْم َشَرك وك مْ َمِسيًرا َوَ  
ْم الع ننْىٌر (( ) هننم بىننغ عنننا رسننولك أنننه مننا ( الى2بالمددنننة. قنناهللا ))َوش ننْم بِاْلَمِددنَننِة ، َحهََسننه 

 حهسنا إ  العىر

 دا راحىين إلى الهيت العتيق ليد
 عىر نكابده ... ... سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاإنا أقمنا عىى 

 ومن أقام عىى عىر كمن راح

 الدعاء
_____________________________ 

ه ( مى الفتن ، باب الشدا الزمنان ، و نحح4108(  حيح : رواه أبن ماجه رقم )1)

 ( .1887شيخنا األلهانى مى الصحيحة رقم )
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( 2922لجها  ، بناب قتناهللا اليهنو  ، ومسنىم )( مى ا2926( متفق عىيه : الهخارأ )1)
 مى الفتن ، باب   تيوم الساعة حتى دمر الرجو بيهر الرجو .

( منننى الهينننوع ، بننناب منننى النهنننى عنننن العيننننة ، 3462(  نننحيح : أبنننو  او  رقنننم )1)

 ( .11و ححه شيخنا األلهانى مى الصحيحة )
و ىب الشها ا مى سنهي( مى اإلمارا ، باب أستحهاب  1909(  حيح : مسىم رقم )1)

لجها  ( مى مهاأو ا3653( مى الصلا ، والترمىأ رقم )1520ال ، وأبو  او  رقم )
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 اإلرهاب اليهودى

حمداً مشهد أن الحمد هلل رب العالمين ، وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له ، وأ 
 عهننده ورسننوله و ننفيه مننن خىيننه وخىيىننه ، أ أ األمانننة وبىننغ الرسننالة ونصننح لألمننة

خير  جزه عناها ه حتى أتاه الييين ، مالىهم امكشف ال به الغمة ، وجاشد مى ال حق ج

 ما جزدت نهيا عن أمته ورسو  عن  عوته ورسالته.
 و و الىهم وسىم وز  وبارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعنه وعىنى كنو

 من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد:
و هننتم  فهننلء األعننزاء وأدتهننا األخننوات الفاعننلتمحينناكم ال جميعنناً أدهننا األخننوا ال

لحسننى اجميعاً و اب ممشاكم ته تم من الجننة مننز ً ، وأسن هللا ال جنو وعنل ب سنماأه 

ا ى األخنرو فاته العىى أن دجمعنا مى شىه الدنيا  اأما وأبدا عىى  اعته أن دجمعننا من
ذلنك  ميامتنه إننه ولنىمنى جنتنه و ار  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  م  سيد الدعاا

 واليا ر عىيه.

اليوم  اإلرشاب اليهو أ شىا شو عنوان لياأنا م  حهراتكم مى شىا. …أحهتى مى ال 
ز الكردم ، وكعا تى حتى   دنسحب بسا  الوقت سردعا من تحت أقندامنا مسنوم أركن

راح الحددك م  حهراتكم مى شىا الموعوع الىأ دجم  بين ا  م وا ماهللا وبين الج
 واألمراح مى العنا ر المحد ا ا تية:

 أو : واق  دنزم .

 ثانيا: اليهو  شم اليهو .
 ثالثاً: الكفر مىة واحدا.

 رابعاً: مما الحو؟

 ع والوأخيراً :   تي سوا ممن رحم المنلم دولند الصنهاح من عيرونى اليىنوب واألسنما
ننه ولنى والمسنىمين ، إ أس هللا أن دير أعيننا مى ذهللا اليهو  واألمردكان ونصنرا اإلسنلم

 ذلك واليا ر عىيه.

    أحهتى مى ال : واق  دنزم
 ... ... قرونا والمحاق األعمى دىيه محاق   آه دا مسىمون آه دا مسىمون متم
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 نحن آ ميون أم نعاج نساق   أأ ش  مى عالم الغاب
 الجثك الحمر والدم الدماق   نحن لحم لىوحش والطير منا

 لعرض اإلسلم كيف دراق  الهواكى داوعىى المحصنات تهكى 

 واعدوا من الر أ ترداق   قد شودنا لما شو ت واعدوا
 عىينا واسو ت األعماق   واقتىعنا اإلدمان ماسو ت الدنيا

 األرض تموت األغصان واألوراق   وإذا الجىر مات مى با ن

 خزأ وخيانة ونفاق   اليدس تها  والعالم كىه
 مان أبوشا والفاتح العملقعث   اليدس من  ولة المجد

 حيد دعىو لواءشا الخفاق   اليدس من قىب مكة بالتو

 اليهو  و وق من خىفه أ واق    تركوشا وحولها من كلب
 ولىيهو  كىهم عشاق   قدمته الصىهان لىيهو  قربانا

 مثو الىأ رأه أمغان وعراق  ولو معىنا مى اليهو  ما معىوشا لرأدنا

 عالم الغاب ما له ميثاق   عنكمقد حفمنا لىمرا األم 
... 

واق  دنزم  فنو   دعنرم أدنن ذشنب أبنوه و  أدنن ذشهنت أمنه و  أدنن ذشنب إخواننه 

 فو مى الثانية من عمره دنمنر إلنى السنماء التني حولهنا السنلح األمردكنى منى أدندأ 
اليهو  إلى نهار مشرق مه  مهو دتساءهللا منا شنىه األننوار منى جنو السنماء منى  نلم 

الدامس ما الىأ ما الىأ حوهللا سماء مىسطين الممىمة إلى نهار مشرق إلى أنوار  الىيو

مت ججننة متوشجننة وشننو   دنندرأ أن الصننواردن والطنناأرات والنندبابات والمنندام  قنند 
حولت شىا الدامس الحالك إلى نور وإلى نهار مه  ثم دنمر ميرأ أشلء أمنه تتنناثر 

تنساب مى كو وا  ميخرج الطفو مىعوراً ودرأ أشلء أبيه تتمزق ودرأ  ماء إخوانه 

مفزوعاً دخرج إلى الشوارع والطرقات ميرأ جنددا دهو داً ديابىه بهىا المدم  الرشاش 
أو بهىه الدبابة بو بدبابات ومجنزرات حتى   دهيى اليهو  عىى بيت   دهيى بينت و  

ننه منا زاهللا   دهيى رجو و  دهيى امرأا و  دهيى  فو   دحمو حتنى حجنر منى دنده أل

ديدر عىى حمو الحجر مى دده  كوا مخيم جنين وسووا شىا المخيم باألرض ، وانهعك 
راأحننة   أقننوهللا الجثننك بننو راأحننة خيانننة العننالم الغربننى خيانننة زعمنناء العننالم كىننه مننى 

الداخو والخارج مى الشرق والغرب   أقوهللا انهعثت رواأح جثك إخواننا من الشهداء 
ىهم عنننده منى الشننهداء بنو ابنعثنت رواأننح الخياننة ، مننن أدنن ؟! مننن ، أسن هللا ال أن دتينه

تحت األنياض من الميابر الجماعية من الصن  اليهو أ المحكم ما الىأ معىه اليهو أ 

إلى ا ن لم تستطي  قوا عىى وجه األرض أن تحصنر عند  اليتىنى أو عند  الشنهداء ، 
سنووا المخنيم بناألرض و منننوا  ألن اليهنو   كنوا المخنيم  كننا منى تسنعة أدنام متوا ننىة

الجثك بصورا جماعية مى ميابر جماعية وشالوا عىى شىه الجثك الزكينة التنراب منن 

رجاهللا ونساء وأ فاهللا حتى و و باألمس مهعنوذ األمنم المتحندا منى الشنرق األوسنط 
و رح تصردحات واعحة ، وقاهللا : إن ما حدذ مى مخيم جنين ماق كو التصورات 

تصورات قناهللا : حتنى شنممت راأحنة الجثنك منى الشنوارع منى ، شىا غربى ماق كو ال

الطرقات بو ورأأ عىى حد تعهيره مجموعة من الفىسطينيين ما زالنوا إلنى دومننا شنىا 
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دسننتخرجون الجثننك مننن بننين األنينناض وبننوش المننالم السننفاح ديننوهللا بنناألمس: شننارون 
 رجو سلم وعىى عرمات أن دفي بما وعد به من اليهاء عىى اإلرشاب.

 دفجر الدم منن النرأس أدنة إرشناب دنا مسنىمون أدنة إرشناب ، الندماع عنن العنرضأمر 

 ننار إرشابننا  ننار النندماع عننن الميدسننات إرشابننا  ننار النندماع عننن الرجنناهللا والنسنناء 
يهنا واأل فاهللا إرشابا ، قتو امرئ منى غادنة جردمنة   تغتفنر وقتنو شنعب آمنن مسن لة م

أمنر  ن أعنزهللا   دمىنك شنياا مإنهنانمر لو قتو غربى قام العنالم كىنه ولنو قتنو شنعب آمن

اً منى عا أ إنهم إرشابيون كما معو شىا اإلنجىيزأ الوقح الىأ كنان دنىبح دومنا مصنرد
و كو بل نا ميام المصرأ ليدم  اإلنجىيزأ معض المصرأ اإلنجىيزأ مى دده ، شىا ش

 ىنهلزمي ما استطاع أن دفعىه مىبحه اإلنجىيزأ بدم بار  ثنم انطىنق شنىا المجنرم السنفاح

منا ألييوهللا له : إن المصنرأ عنض دندأ وأننا أذبحنه ، إن الفىسنطينيين شنم اإلرشنابيون 
شارون السفاح المجرم مددر كو شىه المجنازر منن أوهللا  نهرا وشنتيل وحنى الزعتنر 

ردهناً قو در داسين وبحر الهير إلى آخر شىه المجازر مى مخيم جنين وستهدأ المجنازر 

ا كوا الفىيسننطينيين  كننا حتننى   دهيننى مننى شننىمننى مخننيم رمننح ، ألنهننم دردنندون أن دنند
رامة األرض رجو أو امرأا و  حتى  فو درم  الرادة من جددد رادة الشرم رادة الك

وإننا  رادة العزا عىى شىه ألرض التي تعطشت لىشرم والكرامة مننى أمند بعيند إننا هلل

 إليه راجعون.
لشنوارع والطنرق أ ر  ولكن مى  حراء ميفرا ودصرح األحنرار والشنرماء منى ا

 ولكن أدن المعتصم.

 عهثاً  عوت و حت دا أحرار                     عهثاً ألن قىوبنا أحجار 
 وارعهثاً  ن عيوننا ممىوءا بالوشم                     ت ْمِىم  عندشا األن

 رتداوه ى ها عهثاً ألن شاوننا دا قومنا                             مى الغرب دفتو ح  

 ؟لمنشار اوألننا خشب جامدا                                   مما ندرأ ماذا دصن  
 ارأما سيو  األقصى محالة                            م لومة تجرأ بها األقد

 ارىمين خيشىه شاون اليدس ليس                                لنا بها ش ن وما لىمس

 وبكم ماتت                 مىيست بالخطوب تثار دا ودحكم دا مسىمون قى
 راإلنكا أنكرتم الفعو الشني  بيولكم                           شكراً لكم لن دنف 

 رارقشكراً عىى تنميم مؤتمراتكم                        وعىى اليرار دصاغ منه 
 ها األشعاروعو تعا فكم متىك مزدة ميكم                     تصاغ لمدح

 دا ودحكم دا مسىمون نساأكم مى اليدس          دس لن عنكم والدموع غزار

 شىه تساق إلى سرا دب الهوأ سوقاً              وتىك ديو شا الجزار
 لو أن سانحة من الغرب اشتكت                   مى أرعكم لتحرك األعصار

 لهم مرض وخوم قاتو وحصارأما األ فاهللا أما الصغار مل تس هللا عن         حا

 رواليهو  دىبحون وديتىون ومالهم                    نا ر و م  عيونهم مدرا
 اردا ودحكم دا مسىمون تنسون أن                الهعف مى وجه العدو مىلة و غ

 شىه شى اليدس دحرق ثوبا عمداً                 ودهتك عرعها األشرار

 ها                      وعن الحياأق زاغت األبصارتهكى وأنتم تشربون  موع
 وشىا شو األقصى د َهوَّ  جهرا                     وبجرحة تتحدذ األخهار
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 شىا شو األقصى دطحنه األسى                 وجموعكم دا مسىمون عار
 ارمىياركم   خير ميه ك نما                        كتهت وراء الواحد األ ف

أَ اليهو   إ   متكم                        ولََكْم دَِىهللا  بصم  وارته المغما َجرَّ

 رخابت سياسة أمة غاداتها                          تحييق ما درعى به الكفا
 ادا قدس أرسو  م  العين مدرار                عميق الحزن و ب النَزم أنهار

---------------------- 

 باه األشو واألحهاب                      وعدت دا أرض األنهياء كلدا قدس ت
 قدساه أرض النور  نسها الدجى                 والحق عاع وتاشت األنساب

 قا ت قرو  اإلمك قامىة الهدأ                    وسجى بوجه الناأمين ذباب

 دس المعجزات خراب عنوا بها الشرماء  عن مىلة                   مثوأ بي
 ابواليهة العممى تسيو  مالشا                     واليدس دهكى واشتكى المحر

 بوبدا اليهو  ب رعنا وك نهم                        أ حاب أرض ما لها أ حا

 يابثعاعت مىسطين الجردحة                       واعتىى أقصى المساجد بالسوا  
 ؟وعزشم ؟                   أدن الجها  الحق واأللهاب قدساه أدن الفاتحون 

 ماذا أ اب المسىمين مهو ترأ               دجدأ لددهم بالخطوب عتاب   

واقنن  دنننزم متننى سننيفيق الحكننام والزعمنناء ؟ مننوال الننىأ   إلننه غيننره إن المخطننط 
سننت وقنند اليهننو أ   ديتصننر عىننى مىسننطين   بننو اقننرلوا خردطننة اليهننو  عىننى الكني

 رح بهىا ابن غوردون مى أوهللا دوم اعترمت مينه الندوهللا الغردهنة المالمنة بهنىه الغندا 

السر انية الخهيثة عىى الثرأ الطناشر قناهللا ابنن غوردنون : قند   دكنون لننا الحنق منى 
مىسطين من منمور سياسى أو قانونى ولكن مىسطين حق لنا من منمنور  دننى عيندأ 

 بهننا مننن النيننو إلننى الفننرات انمننروا إلننى خردطننة مهننى أرض الميعننا  التنني وعنندنا ال

وتاردن اليهو  لتعرموا أن اليوم دخططون ولن ديتصنر اليهنو  عىنى مىسنطين   ورب 
الكعهننة بننو إن لىيهننو  شنندماً واحنندا قنند بينننه لنننا ربنننا جننو جللننه أ  وشننو أن دخننرج 

ه نو   َو  النََّصناَرأ َحتَّنى المسىمون من  دنهم كما قاهللا ال تعالى : َولَْن تَْرَعى َعْننَك اْليَ 

ِ ش َو اْله دَأ َولَاِِن اتَّهَْعَت أَْشَواَءش ْم بَْعدَ الَِّىا َجاَءَك ِمَن الْ  ْم ق ْو إِنَّ ش دَأ َّللاَّ ِعْىِم َما تَتَّهَِ  ِمىَّتَه 
ٍ َو  نَِصيٍر ]الهيرا :  ِ ِمْن َوِلي  شنددد [ وشىا شو عنصرنا الثنانى بإدجناز 120لََك ِمَن َّللاَّ

اليهو  شم اليهنو  مكمنن الخطنر والنىا دنؤلم اليىنب أن الحكنام والزعمناء والساسنة منا 
زالوا دتفاوعون وشم   دعرمون شيااً ألهته عن  هيعة اليهو  وما زلنا نسم  من ديوهللا 

شارون رجو سلم اليهو  حماأم السلم أمردكا شى الراعى األوحد لعمىية السنلم منى 

و األوروبى  بد أن نناشد شياة األمم ومجىس األمنن ،  بند منن المنطية  بد من التدخ
أن دتدخو بوتن السفاح الروسى المىحند حتنى دنتم التنوازن منى المنطينة إلنى آخنر شنىه 

الكىمننات التنني تنننم عىننى جهننو ماعننح بطهيعننة اليهننو  بطهيعننة مننن تفنناوض ، لمنناذا ألن 

، أما لو   ىىنت السناحة اليرآن غيب عن الساحة ، مصار كو أحد دهرم بما   دعرم 
مننن جددنند كىمننات ربنننا وكىمننات الصننا ق نهينننا لعىننم المفنناوض منن  مننن دتفنناوض لعىننم 

الساسنة منن  مننن دتحنندثون وعىننى ماأنندا مننن دجىسننون ، اليهننو    دعرمننون سننلما ولننن 

دعرمننوا سننلما قننط حتننى ولننو منحننوا الفىسننطينين أو األمننة شدنننة ألنهننا لىتجددنند شدنننة 
  ماليهو    دعرمون ولن دعرموا السلم قط شو تصدقون ال شو لىتخطيط شدنة ل عدا
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تصدق األمة رسوهللا ال اليهو  ، ما ثهتوا عىى عهد قط ، شىا كلم ربنا إن كننا   زلننا 
نصنندق ربنننا   ديننوهللا زعننيم !! و  ديننوهللا عننالم !! دهننو ديننوهللا ربنننا جننو جللننه : الَّننِىدَن 

ْم ث مَّ دَْني ه وَن عَ  اٍ َوش ْم   دَتَّي وَن ] األنفاهللا : َعاَشْدَت ِمْنه  [ شىا قرآن  56ْهدَش ْم مِي ك و ِ َمرَّ

دا مسىمون و  ت لو أسمعت زعماء األمة شىا ربما كانوا   دسمعون اليرآن و  ديرأ 
اٍ َوش نْم  نوَن َعْهندَش ْم مِني ك نو ِ َمنرَّ ْم ث نمَّ دَْني ه    أحد منهم كلم الرحمن الَِّىدَن َعاَشنْدَت ِمنْنه 

ش ْم   د ْؤِمن ننوَن ]  ْم بَنْو أَْكثَننر  دَتَّي نوَن ، قنناهللا تعننالى : أََوك ىََّمنا َعاَشنند وا َعْهننداً نَهَنىَه  مَِردننٌق ِمننْنه 

[ استحيوا أن دهتىيهم ال بيسوا قىوبهم قاهللا تعالى قاهللا جو جلله قاهللا عز  100الهيرا : 
ْم لَعَنَّ  م نوَن اْلَكِىنَم َعنْن وجو ، قاهللا ال : مَهَِما نَْيِهِهْم ِميثَاقَه  ْم قَاِسنيَةً د َحر ِ اش ْم َوَجعَْىنَنا ق ى نوبَه 

ْم  ْم إِ َّ قَِىنيلً ِمنْنه  ِىن   َعىَنى َخاأِنَنٍة ِمنْنه  وا بِنِه َو  تَنَزاهللا  تَطَّ نر  نا ذ ك ِ َمَواِعِعِه َونَس وا َحم ناً ِممَّ

ْحِسنِينَ  َ د ِحبا اْلم  ْم َواْ فَْح إِنَّ َّللاَّ [ ال أكهنر و  تنزاهللا تنرأ  13] الماأندا :  مَاْعف  َعْنه 
 خيانة منهم بعد خيانة

ْم قَ  ْم لَعَنَّاش ْم َوَجعَْىنَا ق ى نوبَه  م نواِسنيَةً مَهَِما نَْيِهِهْم ِميثَاقَه  ِه َونَس نوا َن اْلَكِىنَم َعنْن َمَواِعنعِ  د َحر ِ

ِى   َعىَى َخاأِنَةٍ  وا بِِه َو  تََزاهللا  تَطَّ ر  ا ذ ك ِ ْم  ِمنْ َحم اً ِممَّ ْم مَاْعف  َعْنه   َّ قَِىيلً إِ ه  ْم َواْ فَْح  ِمْنه 
ْحِسنِيَن ] الماأدا :  َ د ِحبا اْلم   [ . 13إِنَّ َّللاَّ

و  منن  منناليهو    دعرمننون عهننداً و  ميثاقنناً و  ومنناء بإختصننار اليهننو  نيهننوا العهنن

  ونيننض اليهننوواألنهينناء بننو  ننىى ال عىيننه وسننىم   الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم 
ينه الرسنوهللا   نىى ال عىالعهو  م  رب األرض والسماء أمينيض اليهو  العهنو  من  

و  واألنهينناء بننو منن  رب األرض والسننماء ثننم دفنني اليهنن ننىى ال عىيننه وسننىم   وسننىم 

هاحهنا نبالعهو  اليوم م  الزعماء والحكنام ؟! نعنم قند دين  ذلنك إذا تخىنت الكنلب عنن 
 ا وتخىت األماعى عن سنمها وتخىنت الثعالنب عنن مكرشنا قندوتخىت الحمير عن نهييه

لعهو  يهو  بادفي اليهو  بالعهو  إذا استخرجنا من النار دوما ماء عىبا ز   قد دفي ال

يهنا  دوما إذا جنينا من الشنوك دومنا النور  والردناحين وإن اسنتخرجنا منن المسنتراح 
 كينف و  خينا  ، شنىه  هيعنة الينوموإذا رأدنا ب م أعيينا الجمو والفيو ددخو من سنم ال

ينر  ] ِطينف  اْلَخهِ  الىَّ دنهاك عن اليهو  مثو خيهر قاهللا جو وعنل : أَ  دَْعىَنم  َمنْن َخىَنَق َوش نوَ 

أننا و[  بد أن تت  و مى قىب كو رجو وكو امرأا وكو  فو من أ فالننا  14المىك : 
أن دنصننر الغننرب أتعجننب غادننة العجننب ممننن دنتمننرون أن تنصننر أمردكننا اليهننية أو 

 حدا.اليهية مالكفر مىة واحدا وشىا شو عنصرنا الثالك بإدجاز شددد الكفر مىة وا
ك صنر الشنر بد من تكرار شىه الما ا العيددة و بد من ت  يىها ا ن مى اليىوب   دن

َوالنََّصنناَرأ   َ وا اْليَه ننوتَِّخننى  ادماننناً و  دنصننر الكفننر توحيننداً قننط دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا   تَ 

ْم ِمْنك مْ  ْم أَْوِليَاء  بَْعٍض َوَمْن دَتََولَّه  ه  َ   دَْهِداه  ِمْنه مْ  مَإِنَّ أَْوِليَاَء بَْعه  ناِلِميَن   إِنَّ َّللاَّ اْليَْوَم المَّ
ونِك نْم   ْن    بَِطانَنةً ِمن تَتَِّخى وا [ قاهللا ال جو جلله : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا   51] الماأدا : 

ش ْم أَ َواِشِهْم وَ ْن أَمْ مِ دَ ْل ونَك ْم َخهَا ً َو اوا َما َعنِتاْم قَْد بَدَِت اْلهَْغَهاء   د ور  ْكهَر  قَْد َما ت ْخِفي   

اهللا ال جنو جللنه: ِ َو  دََزال نوَن ق[  118بَيَّنَّا لَك م  اْ داِت إِْن ك ْنت ْم تَْعِيى وَن ] آهللا عمران: 
 جنو جللنه: دَنا [ قناهللا ال 217الهيرا:]ونَك ْم َحتَّى دَر  اوك ْم َعْن ِ دنِك ْم إِِن اْستََطاع وا د يَاتِى  

ك ْم أَْولِ  ا َوَعد وَّ ِ وا بَِمنا ْيِهْم بِناْلَمَو َّاِ َوقَنْىي نوَن إِلَنت  يَناَء أَداَها الَِّىدَن آَمن وا   تَتَِّخى وا َعد و  ْد َكفَنر 

 [ 1 ] الممتحنة : َجاَءك ْم ِمَن اْلَحق ِ 
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صننر شننو تردنند األمننة أ لننة أكثننر مننن ذلننك متننى نصننر الكفننر إدمانننا لتنتمننر األمننة أن تن
 أمردكا اليهية .

 محاهللا أمتنا حاهللا عجيهة وشى لعمر ال باأسة كايهة

 دحتاجها الطومان  ومان المؤامرا الرشيهة
 ودخطط المتآمرون كى دغرقونها مى المصيهة

 خطتهم رحيهةوسيحفرون لهم قهورا عمن 

 قالوا : السلم .. قالوا السلم
 قالوا السلم .. قىت : دعو  األشو لألرض السىيهة

 ودىهس األقصى غدا أثوابا قشيهة

 مإذا سلمهم شو التنازهللا عن اليدس الحهيهة
 مهاس سلمهم إذاً وباس شىه الخطط المردهة

 مالمسجد األقصى مى الدماء له عردهة

 اء له عردهةمالمسجد األقصى مى الدم
 مالمسجد األقصى مى الدماء له عردهة

ا كنىب ليند بند أدن النمام العالمى أما له أثر ؟ ألم تنعق به األبنواق أدنن السنلم العنالمى

جىنس مالسلم وزاغت األحداق دا مجىنس األمنن ..دنا مجىنس ا منن ..أسنتغفر ال ، دنا 
ننا دحركنك النىأ دجنرأ ل الخوم ، الىأ مى  ىه كسر اإلدمان ، وعي  الميثاق أو منا

 واق !!أو ما دثيرك جرحنا الدماق ، وحشية ديف الخياهللا أمامها متهاأل وتجمها األذ

 وسياحة ومماشر تغردنا   قالوا لنا الغرب قىت  ناعة
 درعى ععيفا أو دسر حزدنا  لكنة خاو من اإلدمان  

 درمى بسهم المغردات لدنيا  الغرب ميهرا المها ئ لم دزهللا

 رمعت ددا أبدأ لها السكينا  هرا العدالة كىماالغرب مي
 وإنما بسلمه الموشوم دستهودنا  الغرب دكفر بالسلم

 مغلم دحمو قومنا الزدتونا   الغرب دحمو خنجراَ ور ا ة

 شىا بىلك أدها اللشونا  كفر وإسلم م نى دىتيى
 ولكن ألوم المسىم المفتونا  أنا   الوم الغرب مى تخطيطه

 إ  لتهر بنا عىى أدددنا نا نخوا لم تنتفض ...وألوم مي
... 

  دا مجىس الخوم ... إلى متى ترعى... 

 ... ... لهس اليناع سنيناليد أبرزت وجه حهارا غربية
 سيردك ميزان الهدأ وبربنا دا مجىس األمن انتمر إسلمنا

 تهيى لتجار الحروب رشينة  دا مجىس الخوم إلى متى

 وتطىهنا و  تعطينا  قنا مناإلى متى ترعى بسىب حيو
 عن غرق وسو عن خسفة قارونا  إن كنت مى شك مسو مرعون

... 



 28 

ند ْخىَْق مِ  ي لَمْ أَلَْم تََر َكْيَف مَعََو َرباَك بِعَا  إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِ  الَّتِ  و َ الَّنِىدَن ثْى َها مِي اْلنهِل  َوثَم 
ننْخَر بِنناْلَوا  ِ َومِْرَعننْوَن ذِ  وا مِيَهننا مَنني اْلننهِل  مِننغَننْوا ا اأْلَْوتَننا  الَّننِىدَن  َ َجنناب وا الصَّ  َْكثَر 

 [13 - 6ر : َ اِ  ]الفجاْلِمرْ اْلفََسا  َمََصبَّ َعىَْيِهْم َرباَك َسْوَ  َعىَاٍب إِنَّ َربََّك لَهِ 

،  ن واشنن أدها الناس الممىوم  هرا   تهنن إن عنين ال ديمنى   تننام ، ننم قردنر العني
ْنيَ  معدهللا ال وا أَاَّ م   ْنيَِىه ونَ ىٍَب دَ  اأم بين األنام َوَسيَْعىَم  الَِّىدَن َ ىَم 

وَن إِنََّمن نا دَْعَمنو  المَّناِلم  َ َغنامِلً َعمَّ ش ْم لِ ا د نؤَ َو  تَْحَسهَنَّ َّللاَّ ر  ْبَصنار  يَنْوٍم تَْشنَخص  مِينِه اأْلَ خ ِ

 [42]إبراشيم : 
ْخِىَف وَ ورب الكعهة نؤمن بهىا إلى حد الييين مَ  َ م  س ىَه  إِ  ْعِدهِ ل تَْحَسهَنَّ َّللاَّ َ َعِزدٌز ر  نَّ َّللاَّ

دا والسنؤاهللا [ الغرب لن دنصنر لننا قهنية ألن الكفنر مىنة واحن47ذ و اْنتِيَاٍم ]إبراشيم : 

 ا ن ما الحو ؟
سنة وشىا شو العنصر الراب  بإدجاز والحو عىى مستودين مستوأ األمة ومسنتوأ السا

توأ األمننرا  عىننى مسننتوأ الزعمنناء أوهللا خطننوا تجننب عىننيهم أن والحكننام وعىننى مسنن

عه وأن درجعننوا إلننى ال وأن دعىنننوا توحينندشم هلل وأن دحكمننوا مننى الننهل  والعهننا  شننر
هللا سىمة قودمتثىوا أمره وأن دجتهوا نهيه وديفوا عند حدو ه وأن در  وا م  شعوبهم الم

 السابيين األولين

[ ونحننن بهننىا أمننام حنند 285را : َك َربَّنَننا َوإِلَْيننَك اْلَمِصننير ]الهينن[َسننِمْعنَا َوأََ ْعنَننا غ ْفَرانَنن
م  اإلدمان وشر  اإلسلم قاهللا تعالى مَل َوَرب َِك   د ْؤِمن وَن َحتَّى د   ْم وَك مِيَما شَ َحك ِ َجَر بَْينَه 

ا قََهْيَت َود َسى ِم    [65:  ]النساءِىيما وا تَسْ ث مَّ   دَِجد وا مِي أَْنف ِسِهْم َحَرجاً ِممَّ

م نا   أمهم من آدة قرآنية أو سننة ربانينة كونينة أو كىمنات نهودنة   أمهنم الهتنة أن رب 
الهردة دنصر أناسا قد خىلوا  دنه وشردعته تهارك وتعالى ، مى الجمىة  بد أن درجعوا 

 إلى ال ابتداء وأن دحكموا مى الهل  آدات ال ومنهج الصنا ق رسنوهللا ال حينانى تكنون

األمة مهي ا لىخطوا التى   كرامة لها ا ن إ  بها أ  وشنى أن ترمن  رادنة الجهنا  منى 
سهيو ال أنا أعى ما أقوهللا ماذا لو اتخىت عهر قا تها قرارات سياسية و بىوماسية منإن 

لم تجدأ منحن   نحب الحرب و  أحب سفك الندماء إ لقنا لكنن  بند منن أن تنروأ 

هار األبرار لتمو شىه الشجرا مثمرا شنىا أمنر كنونى قندرأ شجرا الدعوا بدماء األ 
قهاه ال تهارك وتعالى وقدره عىنى أشنو التوحيند لنفنوز بإحندأ الحسننين إمنا النصنر 

وإما الشها ا و  دكون شىا إ  أذا عدنا إلية سهحانه وتعنالى إ  إذا اعتصنمنا بنه وحنده 
ه وحننده وقطعنننا كننو العلأننق ولج نننا إليننه وحننده وجنند نا الثيننة ميننه وحننده ، ورجونننا

والننروابط وارتهطننت قىوبنننا بنناهلل سننهحانه وتعننالى قننرارات سياسننية  بىوماسننية كطننر  

سفراء أو سحب سفراء وإن كنت أعىم أن شىا   دغير من الواق  شيااً ولكن لن تخطو 
األمة خطوات إ  عن  ردق اليا ا ثم سلح الميا عة لىسى  التى تستغنى عنها الندوهللا 

وب وشى الكثير من السى  التنى   نحتناج إليهنا أو لنن نمنوت بندونها ،أمنا السنى  والشع

الرأيسية التى تحتاج إليها الشعوب وا مم   حرج مى ذلك و  ب س وشنىا أ عنى ا ن 
إلننى أن تهنندع األمننة وشننى   تفتيننر إلننى العيننوهللا واأل مغننة لكنهننا الهزدمننة النفسننية التننى 

حنوهللا و  قنوا إ  بناهلل ثنم تسنتثمر األمنة منا رزقهنا ال منيت بها أمة سنيد الهشنردة و  

تهارك وتعالى من  اقات كالهتروهللا ، مإن استخدمت األمة كو شنىه الخينارات السنىيمة 
ولن تجدأ شياا م  السفاح شارون ، وأنا أعىم أنها لن تجدأ شيااً ولكن شنىا منن بناب 
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لدنين الرجناهللا والشنهاب ممنن الطرح محيناى   خيار أمام األمنة إلنى أن دفنتح الهناب لم
تحتننرق قىننوبهم شننوقاً لىشننها ا مننى سننهيو ال لمنناذا    دمكننن العىمنناء اليننوم والنندعاا مننن 

تجييش  اقة األمنة إلحيناء روح الجهنا  منى سنهيو ال مىيمنت مىينون من دن دنىشهون إن 

 حت النوادا إلى الفر وس األعىى ، دا إخوا تصوروا أن رجل قد أذننب منا قندر ال 
له من الوزر ، منحن نؤمن بن ن الخينر والشنر مخىوقنان هلل ومن  أوهللا قطنرا  م تنهعنك 

من جسده الطناشر منى سناحة الجهنا  دغفنر ال لنه كنو ذنوبنه أأ مكسنب شنىا منى عنالم 

المكسب والخسران أأ مكسب شىا أأ مكسنب شنىا إمنا عممناء منوق األرض بكرامنة 
بناهلل إن نسناءنا سيسنهين إن أ فالننا وإمنا عمنام تحنت األرض نسن هللا ال الشنها ا أقسنم 

سيسننهيوننا ليتننو كننلب األرض مننن اليهننو  مهمننا كانننت مجنننزراتهم وأسننىحتهم ورب 

الكعهة سيعىم شهاب محمد كلب األرض من اليهو  أن محمدا ما مات وما خىف بنات 
بو خىف رجا ً تشتاق وتحترق قىوبهم شنوقا لىشنها ا منى سنهيو ال . لنو  مكنن العىمناء 

وساأو اإلعلم لجيشوا وال ملدين من الشنهاب منن األمنة دحترقنون ا ن لىشنها ا  من

مننى سننهيو ال و  خننوم مننن شننىا الشننهاب   خننوم منننه ألنننه سننيرج  ليسننم  ودطينن  
مشهابنا   دهحك عن الزعامات ، و  دهحك عن الييا ات إنما دردد ميط أن دحكنم بيناهللا 

شننى ميطننوع األنننف سنسننم  لننه ونطينن  سنننكون ال ورسننوهللا ال ، ولننو حكمنننا عهنند حه

سهاما مى كنانته دحركنا حيك دشاء ما  ام لمرعاا ال تعالى أما عىى مستوأ األمرا  
م نا أنكر أشد اإلنكار عىى كو شاب مسىم دخرج منى ممناشرا لنيحطم سنيارا أو محنل 

منناذا لمنناذا ؟! نحطننم بل نننا أرعنننا لمنناذا نحطننم سننيارا لرجننو دسننير مننى أمننن وأمننان ل

نعتدأ عىى محو أل  من إخوتنا المطحونين أ ل؟ لماذا؟ نردد تعيل نردد مهما نردند 
وعياً إسلمياً مى التفكير والسىوك .ما قيمة شىه المماشرات التى تخر ب وتندمر ؟ أننا 

  أنكننر عىيننك أن تعهننر عننن غهننهك وأن تعهننر عننن احتراقننك لكننن ب سننىوب شننرعى 

ة منن شنؤ ء المجنرمين   إن اإلسنلم شنو أوهللا منن حهارأ وأنا   أستعير شىه الفمن
أسس الحهارا وما انتشرت مى أوروبا الحهارا إ  من األندلس ومنا عرمنت مرنسنا 

الطاقننة الكهرباأيننة إ  مننن المسننىمين دننوم ر ننفت شننوارع األننندلس كانننت مرنسننا مننى 

الوحو والطين ولما أعنيات شنوارع األنندلس كاننت مرنسنا راأندا الحهنارا منى ذلنك 
الزمان وإنجىترا التى كاننت  تغينب عنهنا الشنمس كاننت تعنيش منى المنلم الندامس ، 

ماإلسنننلم شنننو النننىأ أسنننس الحهنننارا نردننند أن نعهنننر عنننن غهنننهنا ب سنننىوب شنننرعى 
وحهارأ دهتعد كو الهعد عما دغهب ال جو وعل وعما دفسد عىيننا أرعننا وبل ننا 

 بى تهارك وتعالى.أنا   أجامو بىلك مخىوقا إنما شىا ما أ دن به ر

 ردق النصر دا اخوا تصحيح العييدا وتصحيح العها ا وتحكيم الشردعة وتصحيح ما 
مسد واعنوج منن األخنلق وتهيانة جينو النصنر بالتربينة عىنى الينران والسننة كنو شنىا 

الت  يو د تى بعده حتما رم  رادة الجها  مى سهيو ال سيس لنى  الب من  لبنا شنو 

ا الشنين لتربنى عىنى العييندا ، واإلجابنة الجهنا  نوعنان جهنا   ىنب سنتنتمر األمنة أدهن
وجها   م  ، أما جها  الطىب مل بد ميه من إعدا   بد ميه من تربية  بد من أن ترج  

األمة إلى شىه الشرو  ، ولنن تحينق األمنة نصنراً منى شنىا الميندان إ  بهنىه الهنوابط 

ىنى كنو مسنىم ومسنىمة شنىا باإلجمناع وشىه الشرو  أما جها  الدم  مهو مرض عين ع
إذا  اشم عدو كاليهو  مثل أرعاً من أراعى المسىمين كن رض مىسنطين  نار جهنا  
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الدم  مرض عنين عىنى كنو مسنىم ومسنىمة منى أرض مىسنطين لندم  العندو المنالم كنو 
حسب قدرته واستطاعته ، ودحرم حيناى عىى  ىهة العىم أن دجىسوا ودتعىمنوا  ون أن 

ة الجها  مى سهيو ال جو وعل  بد من شىا الت  يو  بد منن مهنم شنىا دخرجوا لساح

الواق  ، مجها  الدم  دجب عىيك أم تدم  شىا العدو ودحم عىيك أن تتياعس عن الجها  
ألأ سهب إن كنت قا را عىى الجها  مى حدو  قدراتك واستطاعتك وإمكانياتك م رجو 

ة الدقيية، ألن الحمناس وحنده   دكفنى وألن من شهابنا أن دؤ ىوا شىه المساأو الشاأك

اإلخلص وحده   دكفى لكن  بد أن دكون الحماس واإلخنلص منهنهطين بهنوابط 
الشرع حتى نرعى ربنا جو جلله وحتى نكون بحق من أنصار نهينا مإذا لنم تسنتط  

 أن تجاشد بنفسك م  أخواتك . مهمالك ميد ذكرت ذلك منى األربعناء الماعنى ، إنننا لنو

استطعنا أن نتهرع بماأه جنيه وأنا أعىم ديينناً أننه لنن دصنو منن الماأنة جنينه إ  عشنرا 
جنيهات س بىهللا الماأة جنيه لتصو العشرا جنيهات ، إخواننا شناك مى حاجة إلى جنينه 

  إلى عشرا جنيهات أنا أتحدذ أدها من خلهللا الواق  الىأ نعرمه مجاشد بمالنك منإن 

 ير الدعاء و  تستهن به .لم تستط  مهدعاأك   تحت
ء ، ى الندعا  تحتير الدعاء دا أخى و  تستهن به بو إننى أقوهللا : ليند خنىلنا إخوانننا من

ى أس لكم باهلل من منا  عنا دنوم الخمنيس الماعنى منى كنو سنجدات  نىواته إلخواننه من

ا قىة نوا لرأدمىسطين ، أقسم باهلل لو قدمنا استمارا استهيان لهىا الحشد الهاأو من الصف
شننى التننى  عننت إلخوانهننا مننى مىسننطين مننى كننو سننجدا مننن سننجدات الصننهح والمهننر 

بخىنت  والعصر والمغرب والعشاء ، وال لن نرأ إ  قىة ماسمحوا لى أن أقنوهللا : أمنة

 بالدعاء مهو تجو  باألمواهللا والدماء .
اء لندمهللا واشىا الت  يو بعيد عن التنمير الهار  ، أمة بخىت بالدعاء مهو تجو  باألموا

ن ثم الجها  بالكىمة بالحاعنرات بالندروس منى الشنوارع منى الطرقنات منى المكاتنب إ

كننت تسنتطي  أن تتصننو عىنى مسنؤوهللا اتصننو إن كننت تيندر أن تعهننر منى جردندا مننن 
تطي  الجراأد امعو إن كنت تيدر أن تعهر برسم كردكاتيرأ معهر امعنو إن كننت   تسن

 وامرأتننك امعننو إن كنننت   تسننتطي  أن أن تتحنندذ عننن شننىه اليهننية إ  إلننى أو  ك

ولننا تتحدذ عن شىه اليهية إ  م  زملء العمنو مامعنو ، المهنم أن تشنغو اليهنية عي
،  يو الوقىوبنا وأن نجاشد بالكىمة ، مالكىمة ، مالكىمة من أعمم  نور الجهنا  منى سنه

دق ىم الصنى دعولن دس لنا ال تهارك وتعالى عن شىء   نيدر عىيه وال سهحانه وتعال
 من الكاذب وبىلك دسيط الواجب بالعىر عنه.

جىسنة  أس هللا ال سهحانه وتعالى أن دحى قىوبنا ودنصر إخواننا وأكمنو منى عجالنة بعند

 ا الشنمسا ستراحة وأس هللا ال إلخواننا الىدن دجىسون قهو أن أرتيى المنهر مى حرار
 ال لى ولكم.. أس هللا ال أن دييهم حر جهنم وأقوهللا قولى شىا وأستغفر

 الخطهة الثانية :

ه ، شنردك لن الحمد هلل رب العنالمين واشنهد أن   إلنه واشنهد أن   إلنه إ  ال وحنده  
وأشهد أن محمدا عهده ورسوله ، و نو الهنم وز  وبنارك عىينه وعىنى ألنه وا نحابه 

 ..لددن ا وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من أشتدأ بهدده واسنن بسننه واقتفى أثره إلى دوم

أمننا بعنند.. منن خيراً أدهننا األحهننة الكننرام   تي سننوا ، ممننن رحننم المننلم دولنند الصننهاح قنند 
 رح جنرا ت اليهو  أن مىسطين سطروا مىحمة منن أروع ملحنم الهطولنة والفنداء 
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مى مخيم جنين قرأت لهابط لىجنيش الصنهيونى ديولنون . ليند تحولنت شنوارع جننين 
ا معنو إخوانننا منى جننين مهنى عهنارا عنن مكنان   إلى ألغام محرقة حتى نتصنور مناذ

تزدد مساحته عن أربعة كم مرب  ميط   دزدد اتساع الشارع مى كو شوارع مخيمنات 

جنين عن متردن ميط ، مخنن إخوانننا أعمندا الكهربناء وعنعوا العهنوات الناسنفة عىنى 
ش أعمدا الكهرباء وعىى أغطية الصرم الصحى ، ومخخوا بعض اليهو  وعجز الجي

اليهو أ ب ركانه و واردخه و اأراته لمدا ثلثة أدام متوا ىة أن ديتحم شنىا المخنيم 

أمنام شنىا الصنمو  الهاسنو إلخوانننا عىننى أرض مىسنطين ممنا كنان منن المجنرم رأننيس 
األركان إ  أن ديو  العمىية بنفسه مهدأت الجرامات تهدم الهيوت لتزدد أتساع الشوارع 

ردن ميننط مفتحننوا مجموعننة مننن الشننوارع دزدنند اتسنناع الننىأ  دزدنند اتسنناعها عننن متنن

مترا ، تصور معى حجم الهدم لىهيوت ليجعىوا الشنارع بهنىا ا تسناع  20الشارع عن 
وشندموا الهينوت و نمد األبطناهللا إلننى أخنر  ىينة منى بنننا قهم التنى   دزدند منداشا عننن 

األمردكية أمام  ن  أمردكا أمام الدبابات األباتشى  16ماأتى متر أما الطاأرات اإلم 

الرشاشات التى تعمو بالىيزر ،  مد شؤ ء الىدن دعىمون دييناً أن الغرب والشرق لن 
دنصننروا لهننم قهننية مراحننوا واسننتعانوا بننرب الهردننة، سننمعت أمننا قنند تجنناوز عمرشننا 

السهعين ترم  رأسها وددشا إلى السنماء وشنى تينوهللا : النصنر مننك دنارب . قىنت : منن 

ال حينما تيط  كو العلأق بهنؤ ء منى الندنيا وتتعىنق اليىنوب  شنا د تى النصر إن شاء
بمن ددبر أمر الكون مي تى النصر إن شاء ال ، ومنا دحندذ ا ن عىنى أرض مىسنطين 

ورب الكعهة إنه النصر م  شىه الدماء ؟! نعم م  شنىه األشنلء ؟! نعنم  بند أن تنروأ 

ونهنر منى ميعند  ندق عنند مىينك شجرا الدعوا بالماء  بد ليىشب الشهداء مى جننات 
ميتدر ، وليهيى ما قدر ال له أن دهيى مى عزا وكرامة شنىا وعند ال جنو وعنل وشنىه 

سنة ربانية   تتهدهللا و  تتغير ،  مد إخواننا مى جننين إلنى أخنر  ىينة ر ناص منى 

بننننا قهم ا لينننة وسنننطروا مىحمنننة منننن أروع ملحنننم الهطولنننة األم الفىسنننطينية الطفنننو 
نى الشناب الفىسنطينى النىأ لنم دهىنغ العشنردن منن عمنره دعىنم العنالم كىننه ا ن الفىسنطي

حييية التهحية وعممة الفداء وشرم الهطولة ، وإن ال الىأ جعو األقصى واليندس 

وك ْم  نرا سكنا لىرسو واألنهياء لن دددم اليدس أبدا سكنا ليتىة األنهياء قاهللا تعنالى : لَنْن دَه 
وَن ] أهللا عمنران : إِ َّ أَذًأ َوإِْن د يَ  [ شنىه األدنة 111اتِى وك ْم د َولاوك م  اأْلَْ بَناَر ث نمَّ   د ْنَصنر 

وَن بو ستنزهللا  وك ْم إِ َّ أَذًأ َوإِْن د يَاتِى وك ْم د َولاوك م  اأْلَْ بَاَر ث مَّ   د ْنَصر  مى اليهو  لَْن دَه را
  دنطنق عنن الهنوأ منى الخلمنة ا رض الميدسنة كمنا قناهللا الصنا ق المعصنوم النىأ 

النهى   ىى ال عىيه وسىم  الحددك الىأ رواه أحمد بسند  ححه الحكام واأللهانى أن

وع  دده عىى رأس أبى حوالة األز أ وقاهللا:" دابن حوالة إذارأدت الخلمة قد نزلت 
األرض الميدسة ميد  نت الز زهللا والهلدا واألمور العمام والساعة دوماى أقنرب إلنى 

[( مسنتنزهللا الخلمنة األرض الميدسنة بموعنو  1من ددأ شنىه منن رأسنك .. ")]الناس 

الصنا ق النىأ  دنطنق عننن الهنوأ لكنن ال   دعجننو بعجىنة أحند ومنن  ذلنك لنيس أحنند 
أرحننم بالمستهننعفين مننن رب العننالمين جننو جللننه ، والحننددك الننىأ ذكننره أبننو دعىننى 

النهى   نىى ال عىينه وسنىم  وذكره الهيثمى ورجاله الثيات من حددك أبى الدر اء أن

قاهللا "  تزاهللا عصنابة منن أمتنى ديناتىون عىنى أبنواب  مشنق ومنا حولنه وعىنى أبنواب 
[( ومى الحددك الىأ 2الميدس وما حوله  اشردن عىى الحق إلى أن تيوم الساعة ")]
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النهى   ىى ال عىيه وسىم  رواه أحمد بسند  حيح عن أبى شردرا رعى ال عنه أن
ا أنننا ننناأم إذا رأدننت عمننو  الكتنناب قنند احتمننو مننن تحننت رأسننى ممننننت أنننه قنناهللا: "بينمنن

مىشوب به ماتهعتنه بصنرأ معمند بنه إلنى الشنام إ  أن اإلدمنان حينك تين  الفنتن بالشنام 

[("3.. )] 
ج شننىا وعنند ال ووعنند الصننا ق رسننوهللا ال وأنننا   أردنند أن أشننق عىننى إخواننننا خننار

 المسجد. الدعاء.

0000000000 
 ( وقد سهق تخردجه.5/288أحمد مى ) ( رواه1)

ه ( رجالن61،  10/60( وقاهللا الهيثمنى منى مجمن  الزواأند )6386( رواه أبو دعو )2)

 ثيات.
 ( عن أبى الدر اء.199/  5/198( عن عمرو بن العاص ، )4/198( رواه أحمد )3)

================= 

 وأنذرهم يوم الحسرة

مننناهللا برا، الحمنند هلل الننىأ أنهنننى بننالموت آالحمنند هلل الننىأ أذهللا بنننالموت رقنناب الجهنننا 

 الييا ننرا، منننيىهم بننالموت مننن اليصننور إلننى اليهننور، ومننن عننياء المهننو  إلننى  ىمننة

، ومنن الىحو ، ومن ملعهة الجنوارأ والنسناء والغىمنان إلنى مياسناا الهنرام والددندان
 التنعم مى ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ مى ألوان الوحو والتراب.

 دا رب واستعينك وأستهددك   أحصى ثناء عىينك أننت كمنا أثنينت عىنى نفسنكأحمدك 

 جو ثنالك وعمم جاشك و  إله غيرك .
: أننا  ه ودينوهللاأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له دنا أ دوم الييامة بعند منناء خىين

هحانه نه سهحاالمىك، لمن المىك اليوم ثم دجيب عىى ذاته سهحانه : هلل الواحد اليهار ، د

 ذو العزا والجهروت ، سنهحان ذوأ المىنك والمىكنوت ، سنهحان منن كتنب الفنناء عىنى
 الخلأق و  دموت .

ماننة وأشهد أن نهينا وحهيهننا محمند عهنده ورسنوله و نفيه منن خىينه وخىيىنه ، أ أ ا 

 تى أتناهحوبىغ الرسالة ونصح لألمة ، مكشف ال به الغمة ، وجاشد مى ال حق جها ه 
رسنالته ييين ، مالىهم أجزه عنا خير ما جزدت به نهيا عن أمته ورسو  عن  عوتنه وال

. 
وعنل  رم  ال له ذكره ، وشرح ال لنه  ندره ، وعن  ال عننه وزره وزكناه ال جنو

 [2م:أ ]النجمى كو ش  ، زكاه مى عيىه مياهللا سهحانه : َما َعوَّ َ اِحه ك ْم َوَما َغوَ 

 [17انه : َما َزاَغ اْلهََصر  َوَما َ غَى ]النجم:زكاه ومى بصره قاهللا سهح
 [1وزكاه مى  دره مياهللا سهحانه : أَلَْم نَْشَرْح لََك َ ْدَرك ]الشرح:

 [4وزكاه مى ذكره مياهللا سهحانه : َوَرمَْعنَا لََك ِذْكَرَك ]االشرح:

 وزكاه مى  هره مياهللا سهحانه :
 [2َوَوَعْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك ]الشرح:

ٌي د نننوَحى  َوْحنننعىمنننه ميننناهللا سنننهحانه : َوَمنننا دَْنِطنننق  َعنننِن اْلَهنننَوأ إِْن ش نننَو إِ َّ وزكننناه منننى 

ومٌ 3،4]الننننجم: ْؤِمنِيَن َرل   َرِحنننيٌم [ وزكننناه منننى حىمنننه ميننناهللا سنننهحانه وتعنننالى : بِننناْلم 
 [128]التوبة:
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ى ٍق َعِميٍم ]اليىم:  [4وزكاه كىه مياهللا سهحانه: َوإِنََّك لَعَىَى خ 
 ألتييناءا جنو وعنل حهيهنه إمنام األنهيناء وإمنام األ نفياء وإمنام وبعد كو شنىا جعنو ال

ه ه قاهللا لوخاتم األنهياء ووشهه الحوض المورو  وأعطاه الىواء المعيو  ، وبعد ذلك كى

: 
ْم َمي ِت وَن ]الزمر :  [30إِنََّك َمي ٌِت َوإِنَّه 

 ى أثنره ،الىهم  و وسىم وبارك عىيه وعىى آله و حهه وأتهاعنه وعىنى كنو منن اقتفن

 وأشتدأ بهدده وأستن بسنته إلى دوم الددن .
 أما بعد :

ذا ردم، وإمنميا أدها األحهة الكرام م  الىياء الثالك والعشردن منا زلننا من  آدنات سنورا 

كنا سنوا و الحددك م  أوهللا جمعة من شهر رمهان، إن كنا ستوا نو الحنددك منى 
،  ان كنىلكشهر العميم ، وإ  مإن كتفسير آدات اليرآن الكردم مىسنا ممن دجامى شىا ال

ِزهللَا ِىا أ ْننمإن شهر رمهان شو شهر اليرآن لينوهللا ال وجنو وعنل : َشنْهر  َرَمَهناَن الَّن

تعنالوا بننا لنوا نو [ م185لهيرا:اِن ]امِيِه اْلي ْرآن  ش دًأ ِلىنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمَن اْله دَأ َواْلف ْرقَ 
ال  و أن تكنون الىحمنات التنى نيهنيها من  كتنابالمسيرا م  اليرآن الكردم، ممنا أجمن

 مستييم،جو وعل، م  شىا الىكر الحكيم ، وم  شىا النور المهين، وم  شىا الصرا  ال

صد  ونحن ن م  م  بة ال جو وعل م  اليرآن الكردم ، وليد أنتهينا مى الىياء الماعى
َ َراِ إِ  دَنْوَم اْلَحْسنتفسيرنا لسورا منردم من  قنوهللا ال جنو وعنل : َوأَْننِىْرش مْ  ْمنر  ْذ ق ِهنَي اأْل

منردم َوإِلَْينَا د ْرَجع وَن ] ْن َعىَْيَهاَض َومَ َوش ْم مِي َغْفىٍَة َوش ْم   د ْؤِمن وَن إِنَّا نَْحن  نَِرذ  اأْلَرْ 

:39،40] 
يهنات أحهتى مى ال أعيرونى اليىنوب واألسنماع لنعنيش من  شنىه األدنات والكىمنات الط

رض منن مهاركات ، شىا شو اإلنىار العام لجمي  الخلأق عىى  هر شىه األالنيرات ال

َحْسنَراِ ْوَم الْ محمند َوأَْننِىْرش ْم دَن المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ال جو وعنل لحهيهنه
م ار إعننلواإلنننىار مننى الىغننة : شننو اإلعننلم الميتننرن بالتهددنند والوعينند ، شننىا شننو اإلنننى

  النىأ . والحسرا مى الىغة شى أشد النندم والتىهنف عىنى الشنميترن بالتهددد والوعيد 

م شد الندأمات و  دمكن تداركه ، اإلنىار إعلم ميترن بالتهددد والوعيد والحسرا شى 
ْوَم ش ْم دَنوالتىهف عىنى الشن  النىأ منات و  دمكنن تداركنه، دينوهللا ال جنو وعنل َوأَْننِىرْ 

ه الندامنة ، إننلحسنرا وال إنه دوم الييامة إننه دنوم ا اْلَحْسَراِ إنه مى دوم الييامة، دا عها 
خة ، وم الصناددوم الحاقة ، أنه دوم اليارعة ، إنه دوم الزلزلة ، إنه دوم الصيحة ، إنه 

يىنب بى ال إنه دوم الطامة الكهرأ ،إنه ا زمنة ، دنوم   دنفن  مناهللا و  بننون إ  منن أتن

وا اأْلَْرِض َوالسََّماَوات  َوبَ سىيم : دَْوَم ت هَدَّهللا  اأْلَْرض  َغْيرَ  ِ الْ  َرز  ناِر ]إبنراشِلَّ يم َواِحنِد اْليَهَّ
:48] 

ِجو ِ ِلْىك ت ِب َكَما بَدَأْنَ  ِ الس ِ  نَّاإِ ِعيد ه  َوْعداً َعىَْينَا هللَا َخْىٍق ن  ا أَوَّ دَْوَم نَْطِوا السََّماَء َكَطي 

 [ [104ك نَّا مَاِعِىيَن ]األنهياء:
ف   ً  دَْوَم تَْرج   اأْلَْرض  َواْلِجهَاهللا  َوَكانَِت اْلِجهَاهللا  َكثِيها

 [14َمِهيلً] ]المزمو : 
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وَن ]النحنوَ ا َعِمىَْت ْفٍس مَ نَ دَْوَم تَ ْتِي ك وا نَْفٍس ت َجاِ هللا  َعْن نَْفِسَها َوت َومَّى ك وا  و ش ْم   د ْمىَم 
ْحَهراً وَ [ دَْوَم تَِجد  ك وا نَْفٍس َما َعِمىَْت ِمْن َخْيٍر 111:  وٍء تَنَو ا لَنْو أَنَّ ىَْت ِمْن س  َما َعمِ م 

 [30بَْينََها َوبَْينَه  أََمداً بَِعيداً ]آهللا عمران : 

ْم مِي النَّاِر دَي ول وَن دَا لَْيتَنَا أَ َ  وش ه  ج  َ ْعنَا دَْوَم ت يَىَّب  و  س و  ]األحزاب َوأَ َ َّللاَّ [ 66: ْعنَا الرَّ
وهٌ  ج  ا الَِّىدَن اْسَو َّ دَْوَم تَْهيَضا و  وهٌ مَ َمَّ ج  ج  َوتَْسَو ا و  ْم أَكَ ْت و  ْم مَنى وق وا فَْرت ْم بَْعدَ إِدَمانِك  وش ه 

ْت و   ا الَِّىدَن اْبيَهَّ وَن َوأَمَّ وش ه  اْلعَىَاَب بَِما ك ْنت ْم تَْكف ر  ِ ش ْم مِيَهاْم مَِفي َرحْ ج   َمِة َّللاَّ

 [107- 106َخاِلد وَن ]آهللا عمران : 
  ىى ال عىينه وسنىم الرسنوهللا   نَ  ْىت  مَ ْوَم دَعَضا المَّاِلم  َعىَى دَدَْدِه دَي وهللا  دَا لَْيتَنِي اتَّخَ َودَ 

اِرَزاً هللَا َوتَنَرأ اأْلَْرَض بَن[ َودَنْوَم ن َسني ِر  اْلِجهَنا27َسهِيلً ]الفرقان :  ىى ال عىيه وسىم 

ْم أََحنداً  نوا َعىَنى َرب ِنَوَحَشْرنَاش ْم مَىَْم ن غَاِ ْر ِمْنه  ونَنا َكَمنا َخىَْينَنجِ ف اً لَيَنْد َك َ ن َوع ِرع  اك ْم اْت م 
اٍ بَْو َزَعْمت ْم أَلَّْن نَْجعََو لَك ْم َمْوِعداً ]الك هللَا َمرَّ  [48،  47هف : أَوَّ

ا مِيِه وَ  ْشِفِييَن ِممَّ ْجِرِميَن م  ِعَ  اْلِكتَاب  مَتََرأ اْلم  اِب   اهللِا َشنىَا اْلِكتَنىَتَنَا َمنوَن دَا َودْ دَي ول  َوو 

دَْمِىنم  َربانَك أََحنداً  اِعنراً َو حَ ِمى نوا د غَاِ ر  َ ِغيَراً َو  َكهِيَراً إِ َّ أَْحَصاَشا َوَوَجد وا َما عَ 
 [ َوأَْنِىْرش ْم دَْوَم اْلَحْسَرا49]الكهف : 

 ىرأنوأنىرشم دا محمد شىا اليوم الىأ تنخى  اليىوب ألشواله أنىر الغامىين ، و

 أق عىىالمؤمنين أنىر الصا قين وأنىر العصاا المت لهين ، إنىاٌر عام لجمي  الخل
ْم   د ْؤِمن ننوَن ْفىَننٍة َوش ننغَ ْم مِنني  هننر األرض َوأَْنننِىْرش ْم دَننْوَم اْلَحْسننَراِ إِْذ ق ِهننَي اأْلَْمننر  َوش نن

 [39]مردم : 

سنىم خنارأ ومرواه اإلمنام اله وموجهات الحسرا دوم الييامة كثيرا دا عها  ال ممنها ما
اهللا : قنالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  أن -رعى ال عنه  -من حددك أبى سعيد الخدرأ 

ون ميشنرأب " إذا  خو أشو الجنية الجنة وأشو النار النار دننا أ عىنيهم : دنا أشنو الجننة

ىنى أ عودنمرون درمعون رلوسهم تجاه شىا النداء بعدما استيروا مى الجنة ، ثنم دننا 
 أشو النار ميشرأبون ودنمرون ثم دؤتى بالموت "

مى موع  بين الجنة والنار عىى  ورا كهش أمىح ، والكهش األمىح : شنو النىأ كثنر 

بياعه أو شو األبيض بياعا كاملً دؤتى بالموت عىى شياة كهش أمىح مى موع  بين 
لهننم : شىننى  الجنننة والنننار ، ودنننا أ عىننى أشننو الجنننة ودنننا أ عىننى أشننو النننار ودينناهللا

تعرمون شىا ؛ مييولون : نعم نعرمه شىا شنو المنوت مينؤمر بىبحنه مينىبح المنوت ، منى 
 ورا شىا الكهش األمىح ، مى موع  بين الجنة والنار ثم دنا أ عىى أشو الجنة دياهللا 

[( .. ال أكهنر دنا أشنو 1: دا أشو الجنة خىو  مل موت ودا أشو النار خىو  منل منوت)]

 موت خىو  مى شىا النعيم ، شنيااً لكم بجنة ربكم شنيااً لكنم بمنا أعند ال الجنة خىو  مل
لكم ، دا أولياء ال دا أ فياء ال شنيااً لكم بهىه الكرامة خىو  مى شىا النعيم ابد ا بددن 

، ودا أشو النار دا أشو النار خىو  مل موت .. شىا من موجهات الحسرا دوم الييامة دنا 

مننن موجهننات الحسننرا دننوم الييامننة أدهنناً [ إِْذ ق ِهننَي اأْلَْمننر  ] أأ : إذا مننا عهننا  ال. و
استير أشو الجنة مى الجنة وأشنو الننار منى الننار قهنو ذلنك تنخىن  اليىنوب حينمنا دنروا 

جنهم عىى حيييتها ، وعىى  هيعتها ألوهللا مرا وشم مى أرض المحشنر ودن مر ال جنو 

زمام م  كو زمام سهعون ألف مىك كما ور  مى وعل ميؤتى بجهنم ، لها سهعون ألف 
الحنددك النىأ رواه مسنىم مننن حنددك عهند ال بنن مسننعو  َوِجنيَء دَْوَماِنٍى بَِجَهننََّم دَْوَماِننٍى 
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ْكَرأ دَي وهللا  دَا لَْيتَنِي قَندَّْمت  ِلَحيَناتِي ] الفجنر :  ْنَسان  َوأَنَّى لَه  الى ِ [ دنا  24،  23دَتَىَكَّر  اأْلِ
منت عىننى الصنىوات ، دننا ليتننى وحندت  ربَّ األرض والسننموات ، دنا ليتنننى ليتننى حام

عهنندت ال جننو وعننل ، دننا ليتنننى  ننمت النهننار ، دننا ليتنننى قمننت الىيننو ، دننا ليتنننى مننا 

عصيت ال ، دا ليتنى ما انشغىت بالشهوات ، دا ليتنى ما انشغىت بالشههات ، دا ليتننى 
دامة ، دوم   دنف  التحسر ، دوم   دنف  الندم مإذا دوم   دنف  الندم إنه دوم الحسرا والن

ما رأوشا   دهيى مىك و  دهيى نهنى و  دهينى  نددق إ  خنر عىنى ركهتينه منى أرض 

ٍة َجاثِيَةً ] ] الجاثية :  [ مإذا ما رأوا شىا الهوهللا  28المحشر لهو ما رأأ [ َوتََرأ ك وَّ أ مَّ
اعننطربت الجننوارح واعننطربت األمانندا وشننىا المنمننر الننىأ دخىنن  اليىننوب واألمانندا 

ومزع الجمي  مإذا ما انتهى الحساب واستير أشو الجنة وأشو الننار منى الننار دهندأ شنىا 

الحوار بين أشو الجنة وأشو النار وربما س هللا ساأو كيف دسم  أشو الجنة أشو النار ، 
ال جنو  وكيف دسم  أشو النار أشو الجننة نينوهللا ألنم نينو لكنم منى الىيناء الماعنى : إن

وعل سيهدهللا كو ش  وسيحوهللا كو ش  حتنى سنم  أأ إنسنان أأ شن  ودنرأ أأ شن  

هِيٍن ] مردم :  وَن اْليَْوَم مِي َعلهللٍا م   [ 38أَْسِمْ  بِِهْم َوأَْبِصْر دَْوَم دَ ْت ونَنَا لَِكِن المَّاِلم 
َحاب  أ أَ ْ  َ تغير كو ش  مهصرك اليوم حددد ، دهدأ شىا الحوار ميهدأ به أشو الجنة َونَا

النننار َونَننا َأ  [ دنننا أ أشننو الجنننة عىننى أشننو 44اْلَجنَّننِة أَْ ننَحاَب النَّنناِر ] األعننرام : 

ً نَا َربا أَْ َحاب  اْلَجنَِّة أَْ َحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْدنَا َما َوَعدَ  دَ َرباك ْم مََهْو َوَجْدت ْم َما َوعَ  نَا َحي ا
ْم أَ َحي ناً قَننال وا نَعَنْم جننواب قنا ٌن بَْينننَه  نَؤذ ِ ِ ْن لَعْ    مختصننر مَنن َذََّن م  نناِلِميَن ] نَنة  َّللاَّ  َعىَننى المَّ

 [ ودسننتمر الحننوار بننين أشننو الجنننة وأشنو النننار وبعنند بهنن  آدننات مننى 44األعنرام : 

و سورا األعنرام دنتهنى شنىا الحنوار بتىهنف واسنتغاثة واسنتجداء منن أشنو الننار ألشن
 الجنة

ا َرَزقَك م  َّللاَّ   اْلَماِء أَ نَا ِمنَ اِر أَْ َحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَمِيه وا َعىَيْ َونَا َأ أَْ َحاب  النَّ   قَال وا ْو ِممَّ

َمه َمننا َعىَننى اْلَكننامِِردَن ] األعننرام :  َ َحرَّ ا سننتغاثة دننا أشننو الجنننة  [ شننىه شننى 50إِنَّ َّللاَّ
 جنة.أشو ال المت ججة دا أميهوا عىينا شياا من الماء ، أشتد بنا العطش مى شىه النيران

لجننة ود تى الجنواب النىأ دزدند تن لمهم ، والنىأ دزدند الحسنرا والهنم والغنم منن أشنو ا

َمه َما َعىَى اْلَكامِِردَن] ليد حرم  َ َحرَّ ا منى شنىا الكنامردن شنى  عىىالمييولون لهم [ إِنَّ َّللاَّ
لكنكم وليوم ؟ ىكركم بهىا االيوم ألم دنزهللا عىيكم اليرآن ؟ ألم درسو إليكم الرسو ؟ ألم د

  أن أبيتم إتعاليتم عىى ال جو وعل واستكهرتم عىى رسو ال واستهزأتم بالعىماء ، و
ل  جنو وعنتعاندوا ال جو وعل إن أن تعاندوا شرع ال عز وجو ، وإذا ما أمركم ال

م ا ذكنركمنإذا استهزأتم ب وامر ال وإذا ما نهاكم رسوهللا ال سخرتم لنهنى رسنوهللا ال و

و جج ال العىماء قىتم : شؤ ء شم المتنطعون المتطرمون أبيتم إ  أن تعرعوا عن منه
ْحَسنان  ] النرحمن :  ْحَسناِن إِ َّ اأْلِ ك   جنزاء لهنىا الكفنر [ كنىل 60وعنل َشنْو َجنَزاء  اأْلِ

 وشىا العنا  واإلعراض إ  ما ترون

 َمنا ا َحي ناً مََهنْو َوَجنْدت مْ دَنَا َربانَنا َوَعنالنَّاِر أَْن قَْد َوَجنْدنَا َمن َونَا َأ أَْ َحاب  اْلَجنَِّة أَْ َحابَ 
 [ 39َوَعدَ َرباك ْم َحي اً ] مردم : 

قنالوا : نعنم قنالوا : نعنم متنز ا  الحسننرا ودنز ا  التن لم ، ومنن موجهنات الحسنرا أدهنناً 

منى الحنددك الننىأ رواه لهنؤ ء والعيناذ بناهلل حينمننا تنتم السنعا ا ألشننو الجننة كمنا جنناء 
الهخارأ ومسىم من حددك أبى سعيد الخدرأ رعى ال عننه قناهللا : دننا أ الحنق جنو 
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وعننل دننوم الييامننة عىننى أشننو الجنننة وديننوهللا لهننم : دننا أشننو الجنننة مييولننون : لهيننك ربنننا 
وسعددك ، والخير كىه مى دددك ، مييوهللا سهحانه : شو رعيتم ؟ مييولون : ومنا لننا إ  

خىتنننا الجنننة ونجيتنننا مننن النننار وبيهننت وجوشنننا دننوم تسننو  الوجننوه .. نرعنى وقنند أ 

مييوهللا ال جو وعل : مل أعطيكم أمهو من ذلك مييوهللا أشو الجننة : وأأ شن  امهنو 
 [(2من ذلك ؟ مييوهللا جو وعل : أحو عىيكم رعوانى ، مل اسخط عىيكم بعده أبداً)]

ك أبنى موسنى األشنعرأ : إن كما مى  نحيح مسنىم منن حندد rقاهللا أعرم الخىق باهلل 

و لىينو قهناال   دنام و  دنهغى له أن دنام ، دخفنض اليسنط ودرمعنه ، درمن  إلينه عمنو 
شنفه كعمو النهار ، وعمو النهنار قهنو عمنو الىينو ، حجابنه الننور ، حجابنه الننور لنو 

 [(.3ألحرقت سهحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خىيه)]

عنون ش  ، ودتغير كو شن  ميكشنف بيننهم الحجناب ، ميتمتولكن دوم الييامة دتهدهللا كو 
جنو [ قنوهللا ال عنز والنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  بالنمر إليه سهحانه عنز وجنو وتنل

ْسنَى َوِزدَا َاٌ] ] دونس :  ى الجننة والزدنا ا : شنى شن[ والحسننى :  26ِلىَِّىدَن أَْحَسن وا اْلح 

لى :  تعناديوهللا استاذنا ابن الينيم رحمنه ال التمت  بالنمر إلى وجه ربنا جو وعل ، كما
حورشا  ليس نعيم الجنة مى لهنها و  مى خمرشا و  مى حردرشا و  مى ذشهها و  مى

م و النعيشو  مى نعيمها ، لكن نعيم الجنة الحيييى مى رلدة وجه ربنا جو وعل ، شىا 

نوهٌ  ج  ا لَنى َرب َِهنإِ اِعنَراٌ دَْوَماِنٍى نَ الىأ ما انشنغو بنه أشنو الجننة إ  نسنوا بنه كنو نعنيم : و 
وهٌ دَْوَماٍِى بَاِسَراٌ تَم نا أَْن د ْفعََو بَِها مَ  ج   [ 25-22 : ] الييامة اقَِراٌ نَاِ َراٌ َوو 

س يف أبىيوتز ا  حسرتهم بعدما تتم السعا ا ألشو الجنة بخطهة إبىيس الىعين دوم أن د

ى ن ذلك منعاأللم كما أخهر ال جو وعل ميهم خطيهاً ؛ لتز ا  الحسرا ولتتم الحسرا و
ننا ق ِهننَي اأْلَْمننر  إِنَّ  ننْيَطان  لَمَّ َ سننورا إبننراشيم بيولننه : َوقَنناهللَا الشَّ ِ  َوَعنندَك مْ  َّللاَّ  َوْعنندَ اْلَحننق 

ي مَننل ِلننت ْم َعننْوت ك ْم مَاْسننتََجهْ  َّ أَْن  َ اٍن إِ َوَوَعننْدت ك ْم مَنن َْخىَْفت ك ْم َوَمننا َكنناَن ِلننَي َعىَننْيك ْم ِمننْن س ننْىطَ 

ْصنننِرِخك ْم َوَمننا أَْنننن نننوا أَْنف َسنننك ْم َمننا أَنَنننا بِم  ننونِي َول وم  ْصنننِرِخيَّ ت ْم بِ تَى وم  ن ِنني َكفَنننْرت  بَِمنننا إِ م 
ْم َعىَاٌب أَِليمٌ  وِن ِمْن قَْهو  إِنَّ المَّاِلِميَن لَه   [ 22شيم : ] إبرا أَْشَرْكت م 

 م دنوم الحسنرا مثنو لنفسنك أدهناشىه بعنض موجهنات الحسنرا منى شنىا الينوم ، وأننىرش

رأس  المغرور دوم الييامة والسماء تمور .. إذا كورت شمس النهار وأ نيت حتى عىى
سننعير العهننا  تسننير .. وإذا النجننوم تسنناقطت ، وتننناثرت بعنند الهننياء كنندور .. وإذا ال

تسننعرت نيرانهننا ولهننا عىننى أشننو الننىنوب زميننر وإذا العشننار تعطىننت وتخربننت خىننت 
ا .. وإذ بها معمور وإذا الجهاهللا تيىعت ب  نولها مرأدتهنا مثنو السنحاب تسنير الددار مما

رت الوحوش لدأ الييامة أحشرت ، وتيوهللا لألملك : أدن تسير .. وإذا الصحاأف نشن

 وتطننادرت وتهتكننت لىعننالمين سننتور .. واذا الجحننيم تسننعرت نيرانهننا ولهننا عىننى أشننو
إذا و ننى السننجو كتابننه المنشننور ..  النىنوب زميننر .. وإذا الجىيننو  ننوأ السننماء دميننه

الجننان تزخرمننت وتطينب لفتننى عىنى  ننوهللا الننهلء  نهور .. أعننوذ بناهلل مننن الشننيطان 

ن َرْت َوإِذَا الناج  ِ إِذَا اْلِجهَناهللا  َكندََرْت وَ وم  انْ الرجيم بسم ال الرحمن النرحيم إِذَا الشَّنْمس  ك نو 
ىَنْت َوإِذَا ا ِشنَرْت َوإِ س ي َِرْت َوإِذَا اْلِعَشنار  ع ط ِ نوش  ح  ح  َرْت َوإِذَا الناف نوس  هَِحنار  س نج ِ ذَا الْ ْلو 

ِ ذَْنٍب ق تِىَْت َوإِذَ  و َا  س اِىَْت بِ َا  َجْت إِذَا اْلَمْول  ِ و  ف  ن ِشنَرتْ ا الصا ز  ْت  َوإِذَا السَّنَماء  ك ِشنطَ ح 

َرْت َوإِذَا اْلَجنَّة  أ ْزِلفَْت َعِىَمْت نَ   [14-1] التكودر :  ا أَْحَهَرتْ ْفٌس مَ َوإِذَا اْلَجِحيم  س ع ِ
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ننَماء  ا ْت َوإِذَا ْنفََطننرَ أعننوذ بنناهلل مننن الشننيطان الننرجيم بسننم ال الننرحمن الننرحيم إِذَا السَّ
َرْت َوإِذَا اْلي ه و َرْت ْت نَْفٌس َما قَدََّمْت وَ ثَِرْت َعِىمَ ر  ب عْ اْلَكَواِكب  اْنتَثََرْت َوإِذَا اْلهَِحار  م ج ِ أَخَّ

َك بَِرب َِك اْلَكِردِم الَِّىا َخىَ  دَا ْنَسان  َما َغرَّ اَك مَ يََك مَ أَداَها اأْلِ ِ   وَراٍ َسوَّ َما َشناَء  عَدَلََك مِي أَا 

دِن َوإِنَّ َعىَْيك ْم لََحا ب وَن بِالد ِ نوَن َمنا تَ ِكَراماً َكن مِِمينَ َركَّهََك َكلَّ بَْو ت َكى ِ ْفعَى نوَن إِنَّ اتِهِيَن دَْعىَم 
اَر لَِفي َجِحيٍم دَْصىَْونَ ا دنِ َها دَ أْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم َوإِنَّ اْلف جَّ أِهِيَن َوَمنا  َوَما ش نْم َعْنَهنا بِغَناْوَم الد ِ

دِن  دِن ث نمَّ َمنا أَْ َراَك َمنا دَنْوم  الند ِ أْلَْمنر  ْفنٌس ِلننَْفٍس َشنْيااً َوا تَْمِىنك  نَ ْوَم  دَنأَْ َراَك َما دَْوم  الد ِ

ِ ] ا نفطار : دَوْ  م ال الرحمن الرحيم [ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بس 19-1َماٍِى ِلَّ
ْلِزلَننِت اأْلَْرض  ِزْلَزالََهننا َوأَْخَرَجننِت اأْلَْرض  أَثْيَا ٍى ْنَسننان  َمننا لََهننا دَْوَماِننقَنناهللَا اأْلِ لََهننا وَ إِذَا ز 

ذ  أَْخهَاَرَشا بِ َنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَ   مََمْن دَْعَمْو تاً ِلي َرْوا أَْعَمالَه مْ اس  أَْشتَار  النَّ ا دَْوَماٍِى دَْصد  ت َحد ِ

اٍ َشر   اٍ َخْيراً دََره  َوَمْن دَْعَمْو ِمثْيَاهللَا ذَرَّ  [ 8-1ة : ه  ] الزلزلاً دَرَ ِمثْيَاهللَا ذَرَّ
من ىهب تىكر وقومك دوم العرض عردانا .. مستوحشاً قىق األحشاء حيرانا .. والنار ت

هنو غية ومن حنق .. عىى العصاا ورب العرش غههاناً .. أقرأ كتابك دا عهند عىنى م

ن من.. مهو تنرأ مينه حرمنا غينر منا كنان .. مىمنا قنرأت ولنم تنكنر قراءتنه .. وأقنررت 
ىننار لعرم األشياء عرماناً .. نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتنى .. وأمهنوا بعهند عصنى 

ْرش ْم أَْننىِ وَ دىتههوا .. والموحندون لندار الخىند سنكانا  عطشانا .. المشركون غدا مى النار

[ وبعدشا د تى  38:  ن وَن ] مردمد ْؤمِ  دَْوَم اْلَحْسَراِ إِْذ ق ِهَي اأْلَْمر  َوش ْم مِي َغْفىٍَة َوش ْم  
ِرذ  ْحننن  نَننالفصننو ، وتنن تى الحيييننة الكهننرأ مننى شننىا الوجننو  دنن تى اليننوهللا الحننق : إِنَّننا نَ 

م عىنى معنانى شنىه الكىمنات [ لنتعر 40َمْن َعىَْيَها َوإِلَْينَا د ْرَجع وَن ] مردم : اأْلَْرَض وَ 

وأن  بعد جىسة ا سنتراحة أسن هللا ال جنو وعنل أن دتيهنو مننا ومننكم  نالح األعمناهللا ،
 كم.دغفر لنا الىنوب أنه ولى ذلك ومو ه وأقوهللا : قولى شىا واستغفر ال لى ول

 الخطهة الثانية :

داً أن محمن  رب العالمين وأشهد أن   إله إ  ال وحنده   شنردك لنه ، واشنهدالحمد هلل
 عهده ورسوله ، و نو الىهنم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وا نحابه وأتهاعنه ،

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته وأقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد :
إِلَْينَنا َعىَْيَهنا وَ  َوَمننْ  إِنَّنا نَْحنن  نَنِرذ  اأْلَْرضَ  أحهتى مى ال شكىا ديوهللا الحق جنل وعنل :

غرتنك  د ْرَجع وَن شىه شى الحييية الكهرأ مى شىا الوجو  دنا منن غنرك غنناك ، دنا منن
 قوتك ، دا من غرتك أموالك ، دا من غرك جاشك ، دا من غرك جندك ، دنا منن غنرك

ك احنو هلل جنو وعنل ،  نيناجاشك دا من غرتك قوتك أعىم إنك منوروذ ، أعىنم إننك ر

منن  مهما  الهت مهى قصيرا .. ومهما عممت مهى حييرا ؛ ألن الىيو مهما  اهللا  بد
ا خنرا  ىوع الفجر ، وأن العمر مهما  اهللا  بد من  خنوهللا اليهنر .. الندنيا  ار ممنر و

كم ..  ار المير مخىوا من ممركم لميركم ، و  تفهحوا أستاركم عند من دعىم أسنرار

ْنسَ إن ال إِلَى  َك َكاِ حٌ ان  إِنَّ  جو وعل شو الوارذ لكو ش  والوارذ لكو حى دَا أَداَها اأْلِ
ا نَْحنن  [ إِنَّن 8ْجعَنى] ] العىنق : [ [ إِنَّ إِلَنى َرب ِنَك الرا  6َرب َِك َكْدحاً مَم لقِيِه ] اإلنشياق : 

إذا نفنننن إسنننراميو نفخنننة  [ 40] منننردم : نَنننِرذ  اأْلَْرَض َوَمنننْن َعىَْيَهنننا َوإِلَْينَنننا د ْرَجع نننوَن 

الصعق ، ممات كنو حنى عىنى  هنر شنىه األرض ومنى السنموات إ  منا شناء ال جنو 
 وعل كما قاهللا رب العزا



 38 

 َ وِر مََصِعَق َمْن مِي السَّنَماَواِت َوَمنْن مِني اأْل اَء َّللاَّ  ث نمَّ ن ِفنَن  َّ َمنْن َشنْرِض إِ َون ِفَن مِي الصا
وَن ] الزمر : مِيِه أ ْخَرأ مَإِ  ى عىى وجه األرض ومن [ مات كو ح 68ذَا ش ْم قِيَاٌم دَْنم ر 

عهنا ه  ننى المى السموات إ  ما شاء ال بعد نفخة الصعق ، مإذا ما أمنى ال خىينه وام

 وذشب كو ش  وعاع كو ش    دهيى إ  ال كان آخر كما كان أو ً 
 ف واً أََحدٌ اإلخلص[ك ْن لَه  ك  لَْم دَ وَ َمد  لَْم دَِىْد َولَْم د ولَْد ق ْو ش َو َّللاَّ  أََحدٌ َّللاَّ  الصَّ 

سكون مىشو وخشوع مزلزهللا   حس و  حركة و   وت ذشب كو ش  وعاع كو 

ش  ، وامنى ال كو ش  مى وسط شىا السكون مى وسنط شنىا الخشنوع دنطىنق  نوت 
أو غيره و  مجينب رشيب مهيب دس هللا  احب الصوت ودجيب ، وما مى الوجو  سا

ن ، دهتف الحق جو وعل بصوته وديوهللا : أنا المىنك ادنن مىنوك ألرض إدنن المتجهنرو

 أدن الجهارون ؟!
لواحنند ومنى روادنة مسننىم : لمنن المىنك اليننوم ؟ ميجينب سنهحانه عىننى نفسنه بيولنه : هلل ا

ن أدن ؟ واليهار ، أدن المالمون ؟ وأدن التابعون له مى الغى ؟ بو وادن مرعون وشاما

 من  وخوا الدنيا بسطوتهم وذكرشم مى النورأ  ىنم و غينان شنو ابينى المنوت ذا عنز
ى لكو دفنلعزته ، أو شو نجا منه بالسىطان إنسان ؟   ، والىأ خىق األكوان من عدم ا

 مل أنس و  جان قو :

 ... ... وأ ىك الخطب الجىيو  دا نفس قد أزم الرحيو
 الطودودىعب بك األمو   مت شهى دا نفس  

 دنسى الخىيو به الخىيو   مىتنزلن بمنزهللا

 الثرأ حمو ثييو   وليركهن عىيك من
 العزدز و  الىليو  قرن الفنا بنا مل دهيى

... 

 [ 40م :  ] مردإِنَّا نَْحن  نَِرذ  اأْلَْرَض َوَمْن َعىَْيَها َوإِلَْينَا د ْرَجع ونَ 
 أدهننا اللشننى ،دهننا المسننكين  ميننا أا َوإِلَْينَننا د ْرَجع ننونَ إِنَّننا نَْحننن  نَننِرذ  اأْلَْرَض َوَمننْن َعىَْيَهنن

ام إن األدوالغامو إلى متى ؟ إلى متى ؟ عد إلى ال جو وعل ، مإن األنفاس محسوبة ، 

 معدو ا !!
 ... ... واذكر ذنوبك وابكها دا مىنب    ع عنك ما قد مات مى زمن الصها

 نت  ه تىعببو اثهتاه وا    لم دنسه المىكان حين نسيته
 ستر شا بالرغم منك وتسىب   والروح منك و دعة أو عتها

  ار حيييتها متاع دىشب   وغرور  نياك التى تسعى لها

 أنفاسنا ميهما تعد وتحسب  الىيو ماعىم والنهار كلشما
... 

 سنماأه الحسننى ل ب جو وعال اس هللا إِنَّا نَْحن  نَِرذ  اأْلَْرَض َوَمْن َعىَْيَها َوإِلَْينَا د ْرَجع ونَ 

 داشم ال، و فاته العىى أن دجعىنا ممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه أولاك الىدن ش
 وأولاك شم أولو األلهاب.

000000000 

( ومسننىم مننى الجنننة 6548( ومننى الرقنناق )4730[( رواه الهخننارأ مننى التفسننير )1)]
 (.2849و فة نعيمها )
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( ومسننىم مننى الجنننة 7518( ومننى التوحينند )6549[( رواه الهخننارأ مننى الرقنناق )2)]
 (.2829و فة نعيمها )

 (.295،  179/293[( رواه مسىم مى اإلدمان )3)]

=================== 

 نهاية العالم متى وأين ؟!!

رور شننإن الحمنند هلل نحمننده ونسننتعينه ونسننتغفره ونسننتهدده ، ونعننوذ بنناهلل تعننالي مننن  

د ، وأشنه  مل مهو له ، ومن دهىو مل شا أ لهأنفسنا وسياات أعمالنا ، من دهده ال
 أن   إله إ  ال وحده   شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله...

ينه أمنا بعند .. منإن أ ندق الحنددك كتناب ال ، وخينر الهندأ شندأ محمند  نىى ال عى

وسىم وشر األمور محدثاتها وكو محدثة بدعنة وكنو بدعنة عنللة ، وكنو عنللة منى 
 لنار .ا

تكم مني أحهتى مي ال .. نهادة العالم متى وكينف ؟!! شنىا شنو عننوان لياأننا من  حهنرا

ا شننىا اليننوم المهننارك وكعننا تي حتننى   دنسننحب بسننا  الوقننت سننردعاً مننن تحننت أقنندامن
مسنوم دننتمم حنددثي من  حهنراتكم منني شنىا الموعنوع الكهينر الجىينو مني العنا ننر 

 التالية :

 ة الفا ىة مي األحداذ العالمية الميهىة .أو ً : األخهار النهود
 ثانياً : الملحم الكهرا .

 ثالثاً : و دق ال ورسوله .

 وأخيراً : ورقة عمو .
م وعننز منن عيروني اليىننوب واألسننماع جيننداً وال أن ديننر أعيننننا جميعنناً بنصننرا اإلسننل

ة مننني الفا نننىالموحنننددن ، وإننننه ولنننى ذلنننك والينننا ر عىينننه ... أو ً : األخهنننار النهودنننة 

 األحداذ العالمية الميهىة ...
أحهتي مني ال   دسنتطي  عاقنو عىني  هنر األرض مهنل عنن عنالم أن دجنزم بشنكو 

 ىنك مينربقا   ومي وقت محد  بنهادة العالم بييام الساعة   دعىم وقت قيام السناعة م

الي : تعنو  نهي مرسو مهىا العىنم والغينب النىا أسنت ثر بنه ال جنو جللنه وحنده قناهللا 
 ِ َها ِعْندَ َّللاَّ  [63ألحزاب : ا ] دَْس َل َك النَّاس  َعِن السَّاَعِة ق ْو إِنََّما ِعْىم 

ْرَساَشا مِيَم أَ  ْنتََهاَشنْن ِذْكَراشَ ْنَت مِ وقاهللا تعالى : دَْس َلونََك َعِن السَّاَعِة أَدَّاَن م  ا ا إِلَى َرب ِنَك م 
ْنِىر  َمْن دَْخَشاشَ  ْم دَْوَم دََرْونَهَ إِنََّما أَْنَت م  َحاشَ ْىهَث وا إِ دَ ا لَْم ا َك َنَّه  ا ] النازعات  َّ َعِشيَّةً أَْو ع 

 :43  :46] 

أن أمنين وحني  –رعني ال عننه  –ومي  حيح مسنىم منن حنددك عمنر بنن الخطناب 
السننماء جهردننو عىيننه السننلم سنن هللا أمننين أشننو األرض محمنندا : متننى السنناعة ؟ مينناهللا 

و [( ومن  ذلنك منإن ال جن1" )]…وهللا عنها بن عىم منن السناأو المصطفي : "ما المسؤ

  مني وعل أ ى  نهيه عىي أمارات الساعة وعلماتها بو وعىي كو األحداذ التي سنتي
ِه َعىَنى َغْيهِن ْمِهنر  د  الكون بين ددا الساعة تندبر معني قناهللا ال تعنالي : َعناِلم  اْلغَْينِب مَنل 

 َخْىِفنِه َرَ نداً ] الجنن : ْدنِه َوِمننْ ِن دَدَ َرس وهللٍا مَإِنَّه  دَْسى ك  ِمْن بَنيْ  أََحداً إِ  َّ َمِن اْرتََهى ِمنْ 

 [ َو 27،  26
 [255د ِحيط وَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْىِمِه إِ َّ بَِما َشاَء ] الهيرا : 
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هللا : ومي الحددك الصحيح الىا رواه أحمد وغيره من حددك عهد ال بن عمرو أننه قنا
 رسوهللا ال حفمه منهتني قردش عن ذلك قنالوا : إن رسنوهللا ال كنت أكتب كو ش  من

ى لرسوهللا ال   نى بشر دتكىم مي الغهب والرعا م مسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك

[( 2.." )] مياهللا النهي :" أكتب موالىا نفسي بيده ما خرج مني إ  الحقال عىيه وسىم 
اْلَهنَوأ إِْن  ْنِطنق  َعننِ َوَمنا دَ  َ ناِحه ك ْم َوَمنا َغنَوأقاهللا تعالي : [َوالنَّْجِم إِذَا َشَوأ َما َعنوَّ 

منن ثنم قناهللا تعنالي : [ ] ] و[ ، 5 - 1ش َو إِ َّ َوْحٌي د وَحى َعىََّمنه  َشنِددد  اْلي نَوأ ]الننجم : 

 [255الهيرا : 
ك مما من ش  إ  وأخهره به الصا ق تدبروا معني منا رواه الهخنارا ومسنىم منن حندد

اا إلني رعي ال عنه قاهللا : ليند خطهننا النهني خطهنه منا تنرك ميهنا شنيحىدفة بن اليمان 

 [( .3قيام الساعة إ  ذكره عىمه من عىمه وجهىه من جهىه .. )]
ومي  حيح مسىم من حددك أبي زدد عمرو بن أخطب رعي ال عنه قاهللا :  ىي دنا 

 اقفناً رسوهللا ال الفجر ثم  عد عىي المنهر مخطهننا حتنى حهنرت المهنر  نو النهني و

 عىي المنهر دخطب مي الصحابة من الفجر إلني المهنر قناهللا : مننزهللا مصنىي المهنر ثنم
 عد المنهر مخطب حتى حهرت العصر قاهللا : منزهللا : مصنىي أا العصنر ثنم  نعد 

مننا المنهر مخطب حتى غردب الشمس ... قناهللا : م خهرننا بمنا كنان وبمنا شنو كناأن م عى

منا منن ووق  وما منن شن  قناأم بينننا ا ن [( أا بكلم النهي . مما من ش  4أحفمنا )]
   حدذ سيي  مني السننوات الميهىنة بنين دندا السناعة إ  وقند أخهنر بنه الصنا ق النىا

حداذ أدنطق عن الهوأ مما تحياه األمه ا ن من واق  معا ر وما سيشهده العالم من 

 أ .هو امية مؤلمة مي السنوات الميهىة إ  وأخهر به الصا ق الىا   دنطق عن ال
عد سننعم ليد جسد النهي واقعنا المردنر تجسنيدا  قيينا مفني الصنحيحين منن حنددك أبني 

ا الخندرا رعني ال عنننه أن قناهللا : " لتتنهعن سنننن منن كنان قننهىكم شنهرا بشنهر وذراعنن

صارا بىراع حتى لو  خىوا حجر عب لتهعتموشم " قاهللا : دا رسوهللا ال : اليهو  والن
ان أنه حددك الىا رواه أحمد وأبو  او  من حددك ثوم[( ومي ال5؛ قاهللا : "ممن .. ")]

و لوا : أقاهللا : " دوشك ان تداعي عىيكم األمم كمنا تنداعي األكىنة إلني قصنعتها ... " قنا

اء ثناء كغثنمن قىه نحن دوماى دا رسوهللا ال ؟ قاهللا : " كل ولكنكم دوماى كثير ، ولكنن غ
لنوشن ، م وليينىمن مني قىنوبكم االسيو ، وليوشكن ال أن دنزع المهابة مي قىنوب عندوك

 .[( 6قيو : وما الوشن دا رسوهللا ال ؟ قاهللا : " حب الدنيا وكراشية الموت ")]
وم  ذلك ميد أخير الصا ق الىا   دنطق عن الهنوأ عنن زواهللا شنىه المحننة وكشنف 

شنننىه الغمنننة وأخهرننننا عنننن نصنننرا ال ل سنننلم والمسنننىمين وعنننن إذ هللا ال لىشنننرك 

دننة ت النهو ثننم وال إننننا ا ن لعىنني ثيننة شنندددا بوقننوع شننىه الهشننرداوالمشننركين ، ووال
 كىنه مني المحمددة الصا قة م  ما نراه من واق  مر أليم لماذا ألن الىا سيهيء الكنون

ء األدنام والسنننوات المييهىننة ليحنندذ عىنني األرض منا أخهننره بننه الصننا ق الننىا سننيهيي

هللا ر الكنون ومسنير األمنر النىا دينوالكون كىه لىلك شنو مىنك المىنوك جنو جللنه ومندد
 لىش  كن ميكون .

وشننىا شننو عصننرنا الثنناني والمهننم مننن عنا ننر الىينناء .. المىحمننة الكهننرا أدهننا اإلخننوا 

الكرام ليد أخهرنا الصا ق الىا   دنطق عن الهوأ أنه بين ددأ الملحنم الكهنرا مني 
الننروم أو بنننو  السنننوات اليا مننة سننتكون شدنننة بننين الننروم والمسننىمين ؟ مننن الننروم ؟
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األ ننفر شننم األمردكيننون واألوربيننون سننتهدأ الملحننم اليا مننة بصننىح آمننن بننين الننروم 
والمسىمين ، الصا ق الىا   دنطق عن الهوأ كما روا الهخارا وغيره منن حنددك 

عوم بن مالك رض ال عنه أن النهي قاهللا : " أعد  ستا بنين دندا السناعة .. منوتي .. 

بعند منوت النهني  نىى  – عىيه وسىم ثم متح بينت الميندس  ىى ال -موت الحهيب  –
تننان د خننى مننيكم  –ال عىيننه وسننىم منني عهنند عمننر بننن الخطنناب بييننا ا أبنني عهينندا  ثننم مو 

كيصاع الغنم ... " ثم "  اعون دنتشر ميكم أنتشار شىا الطاعون أو الداء مني األغننام 

أبنو عهيندا بنن الجنراح  .. " وقد وقن  الطناعون مني غمنواس مني بنل  الشنام ومينه قتنو
ومعاذ بن جهو وكثير من أ حاب النهي  ىى ال عىينه وسنىم : " ثنم أستفاعنة المناهللا 

حتى دعطي الرجو ماأة  دنار ميمو ساخطا " . وقد وق  ذلنك ميند تعطني الرجنو ا ن 

ماأنة جنينه أو مناأتين ميمنو سناخطا إمننا لعندم اليناعنة والرعنا وإمنا  رتفناع األسننعار 
ة   دكفيه شىا الماهللا لحواأجه وعرورداته أما العلمة الخامسة قناهللا : " وغلء المعيش

ثم متنة   تترك بيتا مي العرب إ   خىته " دراشا كثير من أشو العىم متمثىة مي وساأو 

اإلعلم بكو  نورشا وأشنكالها مىنم تندع شنىه الوسناأو ا ن بيتنا منن بينوت العنرب إ  
هللا الصننا ق : " ثننم تكننون شدنننة بينننكم وبننين الننروم  خىتننه ثننم تنندبر العلمننة السا سننة قننا

ميغدرون .. " والغدر شيمة لىروم ميجمعون لكم تحت ثمانية غادة تحت كنو غادنة أثننا 

[( .. والغادة شي الرادة وسميت الغادة بالرادة ، ألنهنا غادنة الجنيش قنإذا 7عشر ألفا )]
غادننة قننناهللا : " سننيطت الرادننة عنناعت الغادننة وشننزم الجننيش قسننمين الرادننة لننىلك بال

ميغدرون ميجمعون لكم تحت ثمنانين غادنة تحنت كنو غادنة أثننا عشنر ألفناً " ومني لفنة 

رواه أحمند وأبنو  او  وأبنن ماجنه بسننند  نحيح قناهللا الصنا ق : " ستصنالحون الننروم 
 ىحا آمنا متغزون أنتم وشم عدوا من وراءشم " وتندبر كنو كىمنات الصنا ق : "ومنن 

" متغننزون أنننتم وشننم عنندوا مننن وراءشننم متسننىمون  وراءشننم " ولننم ديننو : مننن وراءكننم

وتغنمننون ثننم تنزلننون بمننرج ذأ تىننوهللا " مكننان أخهننر دتسننم بالخهننرا والمينناا " ثننم 
والروم بمنرج ذا تىنوهللا ميينوم الرجنو منن النروم ميرمن  الصنىيب  -أا أنتم  –تنزلون 

ون وديوهللا غىب الصىيب مييوهللا إليه رجو من المسىمين مييتىه معندأنى دغندر النروم وتكن

[( ميجتمعون لكم مي ثمانين غادة تحت كو غادة أثنا عشر ألفنا ... " تندبر 8الملحم )]
شىا الكلم النهنوا وشنا نحنن نشنهد ا ن مرحىنة الهدننة والصنىح ا منن معاشندات بنين 

األمردكين واألوربيين وكو المة بل أسنتثناء ومعاشندات و نىح آمنن لكنن النهني أخهنر 
م مي قتاهللا عدو مشترك دا ترا من شنىا العندو المشنترك أن المسىمين سيشاركون الرو

؟! الجننواب ال أعىننم بمننرا  رسننوله إ  أن أشننو الكتنناب دؤمنننون إدمانننا جازمننا بهننىه 

المعركننة المشننتركة ودسننمونها منني كتننههم وعياأنندشم بمعركننة شرمجنندون أو شومجينندو 
معنني جهنو [( .. وشومجيدو كىمة عهردة تتكون من ميطعين الميطن  األوهللا وشنو ب9)]

ومجدون أو مجيدو "شر" سهو أو وا  مني مىسنطين مني سنفر منن أسنفار أشنو الكتناب 

دسننمي الرلدننا منني اإل ننحاح السننا س عشننر ديننوهللا : أجتمعننت جيننوش العننالم كىهننا منني 
أرض تسننمي شرمجينندون ديننوهللا أوراهللا روبرسننون  نناحب كتنناب  رامننا نهادننةالزمن 

العالمينة الكهنرا معركنة ديوهللا : كو شن  سيمهني مني بهن  سننوات مسنتي  المعركنة 

شرمجيدون أو معركة سهو مجيدو تيوهللا الكاتهة األمردكية الشهيرا جينردس شالسنيو : 
إننا نؤمن كمسيحين شىا عىي حد تعهيرشنا تينوهللا : إنننا كمسنيحين بن ن تناردن اإلنسنانية 
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سينتهي بمعركة تدعى معركة شرمجيدون وسيخاض غمارشا مي سهو مجيدو قالنت : 
ركة بعو ا المسيح إلي األرض ديوهللا اليس األمردكي الشنهير جيمني وستتوج شىه المع

سواجارت ديوهللا : كنت أو  أن أستطي  اليوهللا ب ننا ننتمر السلم أو سنحيق السلم قاهللا 

: ولكنني ألمن ب ن معركة شرمجيدون قا مة وسيخاض غمارشا مي وا ا مجيدو مني 
ات السنلم ! إنهنم لنن دحيينوا شنيااً مىسطين نعم إنها قا مة مىيعتيدوا ما شالوا من أتفاقي

مهناك أدام سو اء ميهىة شنىه عييندا الينوم مني شنىه المعركنة التني أخهنر عنهنا الصنا ق 

الىا   دنطق عن الهوأ ب نه ستكون معركة مشتركة بين الروم والمسىمين من جانب 
وبين عدو آخر من جانب آخنر ميغننم المسنىمون بعند سنلمتهم مني المعركنة ممناذا بعند 

 شرمجيدون ؟!

مننناذا بعننند شرمجيننندون أو إن شنننات مينننو كننناذا بعننند المعركنننة المشنننتركة بنننين النننروم 
 والمسىمين من ناحية وبين العدو الىا أشار إليه النهي من ناحية أخرا ؟!

أخهننر النهنني أن النننروم سننيغدرون بنننا ومننني متننره دجمعننون الجينننوش ودعنندون العنننده 

حينمننا درمنن  الصننىيهي الصننىيب  سناصنناهللا شنن مة المسننىمين مننن عىنني  هننر األرض 
ينة ور  وديوهللا غىب الصىيب وديوم إليه رجو من المسىمين مييتىه مي شىه الفترا الزمن

دا منمي حددك مي مسند أحمد بسند ععيف أن شىه المدا سيجم  ميها الروم لىمسىمين 

حمو المرأا مني تسنعة أشنهر دجمعنون الجينوش ودجيشنون الجينوش  سناصناهللا شن مة 
 [( مي منطينة مىسنطين وسنوردا كمنا10عىي األرض مي شىه المنطية )]المسىمين من 

 س بين ا ن بكلم الىا   دنطق عن الهوا .

 ومي شىه المرحىة الزمنينة الخطينرا دحندذ مني الكنون أمنر قندرا كنوني    خنو مينه
لىهشننر عىننني وجننه األرض إننننه أمنننر قنندره ال وقهننناه مننني أم الكتنناب قهنننو أن دخىنننق 

خمسين ألف سنة ، أمر ليس بكسب ما أ و  بطىنب بشنرا إنمنا السموات واألرض ب

شو أمر قندره النرب العىني دين  مني الكنون كننزوهللا عيسني ابنن منردم وخنروج دن جوج 
 وم جوج ، كخروج المسيح الدجاهللا ما شو شىا الحدذ الكوني الخطير ؟.

إنه  هور محمد بن عهد ال المهندا ، .. رجنو منن نسنو المصنطفي منن أو   ما منة 

نت سيدنا رسوهللا ال دخرج المهندا بندون كسنب مننه وبندون  ىنب وبندون رغهنة أو ب
 ىب من المسنىمين ، وأنمنا شنو أمنر قندرا كنوني دين  مني الكنون كننزوهللا عيسني ابنن 

مردم وخروج د جوج وماجوج دمهر المهدا عىيه السلم قاهللا الصا ق الىا   دنطنق 
ححه العلمنة أحمند شناكر عن الهوأ كما مي الحددك الصنحيح النىا رواه أحمند و ن

والعلمننة األلهنناني مننن حننددك عىنني أن الحهيننب النهنني قنناهللا : "المهنندا منننا أشننو الهيننت 

[( أا دهياننة ال لىخلمننة رغننم أنننف العىمننانين والمننناميين 11دصننىحه ال منني ليىننة")]
دصىحه ال مي ليىة شو تدرا منا معنني ذلنك ؟ معنني ذلنك أنننا سننهيت ليىنة عا دنة منن 

نستيية مفي الصهاح نسم  نشرات األخهار ونسم  مي كو وكا ت األنهاء ومي الىيالي 

كو وساأو اإلعلم أن المهدا عىيه السلم قد  هر مني بينت ال الحنرام " دصنىحه ال 
مي ليىة " آا دهياة ال لىخلمة الراشدا لييو  األمنة مني شنىه المرحىنة اليا منة مني ليىنة 

ا الساعة روأ اإلمام أحمد مي مسنده بسند  نحيح منن مرحىة الفتن والملحم بين دد

حنددك حىدفنة بنن اليمنان أن النهني قناهللا : " تكنون النهنوا منيكم منا شناء ال أن تكنون ثننم 
درمعها ال إذا شاء أن درمعها .. ثم تكون خلمة عىي مناشج النهوا متكون ميكم ما شناء 
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م تكنون مىكنا جهردنا متكنون منيكم منا ال أن تكون ثم درمعهنا ال إذا شناء أن درمعهنا ، ثن
شاء ال أن تكون ثم درمعها ال إذا شاء أن درمعها ، ثم تكون خلمة عىي منهاج النهنوا 

[( " المهنندا منننا أشننو الهيننت دصننىحه ال منني ليىننه " ومنني الحننددك الننىا رواه 12" )]

ني مني الطيراني والترمىا وأبن حيان وابن ماجه والحاكم بسند  حيح  ححه األلها
السىسنىة وغيننره مننن حننددك سننعيد الخندرا رعنني ال عنننه أن الحهيننب النهنني قنناهللا : " 

لتمألن األرض .. جورا و ىما دهعك ال رجلً مني أسنمه أسنمي وأسنم أبينه أسنم أبني 

ميمل النرض قسنطاً وعند ً .. منل تمسنك السنماء شنياا منن قطرشنا و  تمسنك األرض 
[( أدهنا المسنىمون قند 13نية منإن أكثنر متسنعا .. " )]شياا من نهاتها ميمكك سهعا أو ثما

بىغت أحا دك المهدا مهىغ التواتر ، والحددك المتواتر عند جماشير عىماء األمنة دفيند 

العىم اليطعي معنني ذلنك ان العىنم بنه واجنب وان العمنو بنه منرض  زم تندبروا معني 
أن النىا خنرج  كلم الصا ق الىا   دنطق عن الهوأ ميد دس هللا سناأو وكينف نعنرم

من مكة شو المهدا الحيييي ، ليد خرج كثير من الكىابين والدجالين وأ عي كو واحد 

منهم أنه المهدا مكيف نعرم ان الىا خرج شو المهندا الحيييني ، ليند أخهرننا النهني 
بعلمة نهودة محمددة  ا قة إن وقعنت تىنك العلمنة مىنتعىم األمنة كىهنا أن النىا  هنر 

ام شو محمد بن عهند ال المهندا عىينه السنلم منا شني شنىه العلمنة ؟ مي بيت ال الحر

أسننم  كننلم الصننا ق الننىا   دنطننق عننن الهننوأ . روا الهخننارا ومسننىم مننن حننددك 
قالننت عاأشننة : َعهِننَك رسننوهللا ال دومننا منني منامننه دعننني  –رعنني ال عنهننا  –عاأشننة 

ا رسنوهللا ال رأدتنك قند تحرك النهي حركة عىي غير عا ته مي الننوم ميالنت عاأشنة : دن

معىت شياا لم تكن تفعىه ميناهللا النهني  نىى ال عىينه وسنىم : العجنب أن ناسنا منن أمتني 
لرجنو منن قنردش لجن  بالهينت  –دؤمون الهيت الحرام ) أا ديصندون الهينت الحنرام ( 

مننإذا كننانوا بهيننداء مننن األرض خسننف بهننم أا إذا خننرج شننؤ ء اليننوم لهننىا  –الحننرام 

صم بهيت ال الحرام دخسف ال بهىا الجيش ، شىه العلمة أمر قدرا الرجو الىا اعت
كوني أخر    خو ألحد من الهشر ميه قالت عاأشة : قىت : دا رسوهللا ال مإن الطردنق 

دجم  الناس .. دعني ما ذنب كثير من الناس ممن دمشون مي الطردق ممن لم دخرجوا 

م ميهم المستهصر والمجهور وأبن السنهيو ليتاهللا المهدا مي شىا الجيش مياهللا النهي " نع
[( 14دهىكون جميعا مهىكا واحدا ودصدرون مصا ر شتى دهعنثهم ال عىني نيناتهم ")]

دهعك ال كو واحد منهم عىي نيته التي خرج عىيها . زمات عىيها ، ومي  حيح مسىم 
و ف من حددك حفصه رعي ال عنها أن النهي قاهللا " دعوذ بالهيت قوم تدبر معي ال

النهوا الجميو . قوم ليست لهم و  عند  و  عندا .. مينراء عنعفاء .. دعنوذ الهينت أا 

دعتصم بالهيت أا من  المهندا قنوم ليسنت لهنم منعنة و  عند  ميخنرج إلنيهم جنيش أا 
ليتالهم واليهاء عىيهم مإذا كانوا بهيداء منن النرض أا بصنحراء منن األرض خسنف 

[( أا دنجنو منن الجنيش 16دهيني إ  الشنردد )][( . ومني لفنة مني مسنىم منل 15بهم )]

رجننو أو رجننلن ليخهننرا عمننا أوقعننه ال تهننارك وتعننالي منني شننىا الجننيش الننىا خننرج 
لىيهاء عىي المهدا عىيه السلم إن خسف ال بهىا الجيش عىم المسىمون مي األرض 

المسنىمة أن الىا  هر مي بيت ال الحرام شو المهدا عىينه السنلم متيهنو إلينه الومنو  

من أنجاء األرض ممن ديدرون عىي ذلك . وليعاشدوا ال معنه عىني الجهنا  مني سنهيو 
ال وعىي إعلء كىمة ال لهىوغ إحدا الحسنيين إما النصنر أو الشنها ا ، نسن هللا ال أ  



 44 

دحرمنا من شىا الشرم إنه ولي ذلك واليا ر عىيه . مماذا بعد الهيعة ؛ دعىن العالم كىنه 
المهندا وكتاأنب التوحيند معنه منل دعنرم الموحندون من  المهندا  عمنا  الحرب عىني

 لىراحة و  وقتا لىرخاء

 والدعة بو دخوعون معارك وملحم ؛ خطيرا مي مترا   تساوا حساب الزمن شياا
لمعنارك ا  دهزم المهدا مي معركة واحدا بإذن ال ، ما شي شىه الملحم ما شي شىه 

 سىم من حددك نام  بن عتهة : " تغزون جزدنرا العنربقاهللا الصا ق كما مي  حيح م

ن مننارس ميفتحهننا ال " .. وأرجننو أن تتنندبروا منني كىمننات النهنني ميفتحهننا ال ثننم تغننزو
هللا ن النندجاميفتحهننا ال ثننم تغننزون الننروم األمننردكيين واألوربيننين ميفتحهننا ال ثننم تغننزو

ينه منن ش األوهللا لىيهناء عى[( .. المعركة األولي التني دخوعنها الجني17ميفتحه ال )]

ىمنه المسىمين مسخف ال به األرض ، الجيش الثاني الىا دخنرج ليتناهللا المهندا من  ع
ب ن الرب العىي قند خسنف بنالجيش األوهللا جنيش مسنىم كنىلك منن جزدنرا العنرب قناهللا 

ىا شنيند معنه النهي  ىى ال عىيه وسىم : ميفتحها ال .. أا دهزم المهدا وكتاأب التوح

لي رك وتعناح الجزدرا العربية أبوابها لىمهدا والموحددن نعه بإذن ال تهناالجيش وتفت
ا ميخرج إلي المهدا جيش آخر منن إدنران منن منارس حينمنا دعىنم اإلدرانينون أن النى

 خرج ليس المهدا الىا دنتمرونه مي سر اب ساموراء ميخرجون إليه جيشناً جنرارا

 .. عل ثم تغزون منارس ميفتحهنا الميهزم المهدا شىا الجيش بإذن الرب العىي جو و
وقننف معنني وتنندبر شننىه المعركننة الفا ننىة الحاسننمة مهنني أخطننر المعننارك عىنني وجننه 

 األرض .

اهللا قالصا ق بين أرض المعركة وذكر تفا يو المعركة بو وحد  نتيجة المعركة ماذا 
ى الصننا ق الننىا   دنطننق عننن الهننوأ ؛ قنناهللا : ثننم تغننزون الننروم ميفتحهننا ال .. وخنن

 لتفا يو روأ مسىم مي  حيحه من حددك أبي شردرا رعي ال عنه أن النهني قناهللاا

 [( ..18: "   تيوم الساعة حتى دنزهللا الروم بالعماق أو بدادق ")]
موعننعان بنناليرب مننن حىننب بدولننة سننوردا سننينزهللا األمردكيننون واألوربيننون ومننني 

لصنا ق النىا   دنطنق السنوات اليىيىة الميهىة شىه األراعي وشىه المنطية كما أخهر ا

عن الهوأ عدت إلي بعنض المعناجم اليددمنة ألقنف عىني ت ودنو أشنو المعناجم اليددمنة 
لألعمنناق و ابننق موجنندت أنهننم ديولننون األعمنناق و ابننق مننو ن بننين حىننب منني سننوردا 

وانطاكية مي تركينا ، سنهحان ال العمنيم أنمنروا إلني اليواعند العسنكردة مني ا ن مني 
لعننالم اإلسننلمي بننو والعننالم األوروبنني   سننيما بعنند أحننداذ تركيننا ومنني كننو أنحنناء ا

أمغانستان مىيد وععت أمردكا قواعدشا العسكردة كىلك مي قىب أوروبا قناهللا :   تينوم 

الساعة حتى دنزهللا النروم باألعمناق أو بندادق أا مني حىنب مني منطينة سنوردا ولعىكنم 
لألرشناب بنو وكنان  تعىمون ديينا أن أمردكا قد وعنعت سنوردا عنمن الندوهللا الراعينة

وزدر الخارجية الوحيد مني اجتمناع وزراء الخارجينة أمنس شنو النوزدر الوحيند النىا 

 رح بميا عنة كامىنة من  الكينان الصنهيوني لكننهم رمهنوا مسنوردا موعنوعة عىني 
قاأمة اإلرشناب األمردكينة ..   تينوم السناعة حتنى دننزهللا النروم باألعمناق أو بندادق .. 

ليهم جيش من المددنة شم منن خينار أشنو األرض دومانى منإذا تدبر معى قاهللا : ميخرج إ

تصاموا أا ليتاهللا الروم .. لىمسىمين : خىوا بيننا وبين الىدن سهوا منا نياتىهم .. منا شنىا 
سهوا منا نياتىهم من شؤ ء ؟ شؤ ء من الروم أ ل دوحدون ال جو وعل ودشهدون 
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ون ودتركنننون النننروم منننن األمنننردكيين أن   إلنننه إ  ال وأن محمننند رسنننوهللا ال ميسنننىم
 واألوروبيين ودياتىوا الروم م  المسىمين .

مإذا تصاموا أا وقف الجيش الرومي والمسىمون لىيتاهللا قالت النروم لىمسنىمين : خىنوا 

بيننا وبين الىدن سهوا منا نياتىهم .. أأ أتركوا لنا شنؤ ء النىدن أسنىموا وتركنوا  دارننا 
أا نهدأ بيتالهم ، مييوهللا المسىمون :   وال   نخىي بينكم وبنين وعييدتنا و دننا نياتىهم 

إخواننا .. قاهللا النهي : مييتتىون قاهللا : مييتو ثىك الجيش   دتوب ال عىيهم أبدا أا ديتو 

ثىك الجيش المسىم   دتوب ال عىيهم أبدا لماذا ألنهم خوننه منروا منن أرض المعركنة 
ميهزمون ميفنرون قناهللا النهني :   دتنوب ال عىنيهم أبندا وخانوا ال ورسوله والمؤمنين 

[( .. ميهزم ثىك   دتوب ال عىيهم أبدا .. أما الثىك الثاني قناهللا : وديتنو ثىثنو شنم 19)]

امهو الشهداء عند ال ، أما الثىك المتهيي مي الجيش المسنىم قناهللا : ودهيني ثىنك ميفنتح 
روم قناهللا الصننا ق :   دفتنننون أبندا بننو منني ال لنه .. أا مينصننر ال شننىا الثىنك عىنني النن

روادة مسىم من حددك عهد ال بن مسعو  مني غينر راودنة أبني شردنرا قناهللا : شاجمنت 

ردح حمراء مي الكومة مجاء رجو ليس له شجيرا إ  : دا عهد ال بنن مسنعو  دنا عهند 
إلي العىنم ال بن مسعو  جاءت الساعة ميعد بن مسعو  وكان متكاا مياهللا   ... انمروا 

، قاهللا :     تينوم السناعة حتنى   ديسنم مينراذ و  دف نرح بغنيمنة ثنم أشنار بينده نحنو 

الشام ثم قاهللا : عدو دجمعون ألشو اإلسلم ودجم  لهم أشنو اإلسنلم تندبر قناهللا : وعنند 
ذلكم اليتاهللا تكون ر ه شدددا شىا شو الثىك األوهللا الىا ارتد وانهزم وخان .. عند ذاكم 

ر ا شدددا قاهللا : ميشنتر  المسنىمون شنر ة لىمنوت   ترجن  إ  غادنة ..  اليتاهللا تكون

أا ديوم المسىمون مجموعة من كتاأب وتشتر  شىه الكتاأب أ  ترج  إ  وشى غالهة 
قاهللا : مييتىون مييتىون أا مييتو المسىمون م  الروم حتى دحجنز بيننهم الىينو متفن  كنو 

لمسنىمون أا مني الينوم التنالي شنر ة ماة غينر غالهنة وتهنني الشنر ة ، ثنم دشنتر  ا

الموت   تراج  إ  غالهة مييتتىون حتنى دحجنز بيننهم الىينو متفن  كنو مانة غينر غالهنة 
وتفني الشر ة ، ثم دشتر  المسىمون مي اليوم الثالك شر ة الموت   ترج  إ  غادة 

: منإذا مييتتىون حتى دحجز بينهم الىيو متف  كو مننهم غينر غالهنة وتفننى الشنر ة قناهللا 

كان اليوم الراب  نهد إليهم بيية اإلسلم نهد إليهم أا نهض إلنيهم بيينة أشنو اإلسنلم .. 
تدبر ميجعو ال الداأرا عىيهم أأ عىي الروم مييتتىنون ميتىنه ميجعنو ال النداأرا عىنيهم 

أا عىي الروم مييتتىون ميتىة عميمة لنم دنر مثىهنا حتنى إن الطناأر ليمنر بجنهناتهم ممنا 
م إ  وقت خر ميتا .. قاهللا : ميتعا  أبناء األب الواحد قند بىغنوا الماأنة منل دجندون دخىفه

إ  الرجو الواحد مه أ غنيمة دفرح وأا ميراذ دياسم .. قاهللا : مهينما شم كىلك إذ وق  

بهم ب س شو اكهر من ذلك مإذا بهنم دن تيهم الصنردن أا منن دصنر  منيهم ليخهنرشم أن 
م أتي مي أو  شم قاهللا : ميرمهون ما مي أدددهم أا : منن الدجاهللا قد خىفهم مي ذرارده

األمواهللا والغناأم ودهعثون عشنرا منوارس  ىيعنة ليطىعنوا عىينه قناهللا المصنطفي : وال 

إني ألعىم أسماءشم وأسماء آباأهم وألوان خيولهم شم خير موارس عىي  هنر األرض 
عىنني كتاأنب الننروم  [( .. وشكنىا دنصننر ال عهنده المهنندا والموحنددن معنه20دومانى)]

رغننم أنننف العىمننانيين والمننا دين الننىدن   دنمننرون و  دؤمنننون إ  بكننو مننا شننو مننا أ 

ومحسوس شىه الفاة المهاركنة شنؤ ء األ نفياء األتييناء شنم النىدن دفنتح ال لهنم مددننة 
اليسطنطينية بغير قتاهللا بو وبغير سلح كما مى  نحيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنرا 
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ه : تعرمون مددنة جانب منها مى الهحر وجانب منها مى الهر .. قالوا : أنه قاهللا أل حاب
نعم دا رسوهللا ال وشىا المدنية اليسطنطينية قاهللا : تعرمون مددنة جانب منها مى الهحنر 

وجانب منها مى الهر قاهللا :   تيوم الساعة حتى دغزوشا سهعون ألفاً من بنى إسحاق .. 

م درموا بسهم وإنما ديولون منى المنرا األولنى :   إلنه مإذا جالوشا لم دياتىوا بسلح ول
إ  ال وال أكهر ميسيط جانهها الىأ مى الهر ثم ديولون مى المرا الثانية :   إله إ  ال 

وال أكهنر ميسننيط جانههنا ا خننر ثننم ديولنوه مننى المننرا الثالثنة :   إلننه إ  ال وال أكهننر 

قاهللا الحامة ابن كثير مى تعىييه عىى شىا الحددك الجىينو [( .. 21ميفتح لهم ميدخولها)]
قاهللا : وبنو اسحاق مى شىه النهوءا النهودنة شنى سنللة العنيص بنن اسنحاق بنن إبنراشيم 

وشننؤ ء شننم الننروم ، والننروم بغىتنننا شننم األوربيننون قنناهللا الحننامة ابننن كثيننر : مننالنهوءا 

ام السناعة وسنيكون منتح النهودة تنص عىى أن الروم سيسىمون مى آخر الزمان قهو قين
اليسطنطينية عىى أدددهم بن ذن ال وحندوا ال أمننوا بالصنا ق رسنوهللا ال أمنا المعركنة 

الخامسة والحاسمة التى ديو شا المهدأ ستكون م  أنجس خىق ال وأشرشم من اليهو  

وتحدذ الكرامات التى وعد بها الصا ق الىأ   دنطق عن الهوأ مفى  نحيح مسنىم 
قناهللا : "   تينوم السناعة حتنى النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  أبنى شردنرا أنمن حنددك 

دياتو المسىمون اليهو  مييتىهم المسىمون حتى دخته  اليهو أ وراء الحجر والشجر " 

مييوهللا الحجر والشجر دا مسىم دا عهد ال خىفى دهو أ تعاهللا ماقتىه إلى الغرقد مإنه من 
 [(22شجر اليهو " )]

ودخرج  دخرج اليهو  م  الدجاهللا الىأ دفتحه ال عىى دد عيسى والمهدأأدها األماعو 

لكرامنة اليهو  لنصرا الدجاهللا ميياتو المسىمون اليهو  ودجرأ ال عز وجو لهنم شنىه ا
التى أخهر بها الصا ق الىأ   دنطنق عنن الهنوأ ودست  نو شن متهم ودطهنر األرض 

دنن ى عىنى وجنه األرض  دنن إ   من نجاستهم وقنىارتهم وبنىلك أدهنا األماعنو   دهين

 محمد.
ِ ا نوا ن نوشىا شو عنصرنا الثالك و دق ال ورسوله قاهللا جو وعل د ِردد وَن ِلي ْطفِ  وَر َّللاَّ

وَن  تِما ن وِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكامِر  ِ  َرس ولَه  بِاْله دَأ َو ِ ِىا أَْرَسوَ َو الَّ ش  بِ َْمَواِشِهْم َوَّللاَّ  م  دِن اْلَحنق 

ْشِرك وَن ] الصِلي   دِن ك ى ِِه َولَْو َكِرهَ اْلم   [ وقاهللا 9 ، 8ف : ْمِهَره  َعىَى الد ِ
شنىا  كما مى الحددك الصحيح الىأ رواه أحمد وغيره من حددك تميم الدارأ : ليهىغن

عنز دالنددن  الددن ما بىغ الىيو والنهار ومنا دتنرك ال بينت وبنر و  مندر إ  أ خىنه شنىا
[( .. بنارك 23عز ال دعز ال به اإلسنلم وذهللا دنىهللا ال بنه الكفنر)] عزدز أو بىهللا ذليو

ام عىنى الصنا ق النىأ   دنطنق عنن الهنوأ وأسن هللا ال جنل وعنل أن دعجنو بهنىه األدن

 الكردمة إنه ولى ذلك واليا ر عىيه واقوهللا قولى شىا واستغفر ال لى ولكم..
 الخطهة الثانية :

د أن محمن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لنه ، وأشنهد الحمد هلل رب العالمين واشنهد أن

 عهده ورسوله ، و و الىهم وسىم وز  وبارك عىى الصا ق المصدوق الىأ   دنطق
 عن الهوأ برحمتك وجو ك ومهىك وكرمك دارب العالمين ..

أدها األخوا الكرام وأخيراً أقدم ورقة عمنو لنيس معننى ذلنك أن نتكاسنو أو أن نتواكنو 

مو دجب أن ددم  العينلء لىعمنو منإن أمنل بغينر عمنو شنو أمنو الجهنلء وأمنو مهىا األ
السفهاء ولكن الصنا قين العينلء شنم النىدن دندمعهم األمنو منى موعنو  رسنوله بنصنرا 
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اإلسلم و هوره عىى كو المىو شنؤ ء شنم النىدن دندمعهم ذلكنم األمنو لىعمنو ملبند أن 
ا أنا نعتصم بناهلل وأن نسنتعين بنه ، ممنن نعمو ، شىه ورقة عمو سردعة أو ً دجب عىين

 أعانه ال مهو المعان ومن خىله ال مهو المخىوهللا ؛ إذ   حوهللا و  قوا إ  باهلل.

 ً  منن ثانياً : دحب عىينا جميعاً مهما كانت و يفتك ومهما كنان عمىنك أن تخصنص وقتنا
سنهوع ة منى األوقتك لتتعىم ميه عن ال وعن رسوله إن كنت  هيهاً م غىق عيا تك ساع

 ً  إن كنت مهندساً ماعتىر عن عمىك مى مصنعك ساعة منى األسنهوع ، إن كننت مدرسنا

مغيننر مواعينند النندروس أو العمننو سنناعة مننى األسننهوع مهمننا كننان عمىننك ومهمننا كانننت 
و يفتك دجب عىيك أن تخصص لنفسك سناعة لتحنرص عىنى أن تن تى بينوت ال جنو 

ىينه ععنن رسنوهللا ال   نىى ال عنن ال و وعل لتتعىم العىم الشرعى الصنحيح لتسنم 

ن عىمنا أ ولتيف عىى ميه المرحىة اليا مة مإن الجهو من أخطر الفتن   سيما إذاوسىم 
 دعنرم جاشلً دفتنه الدجاهللا سيكفر بالواحند الكهينر المتعناهللا دنىشب إلنى الندجاهللا وشنو  

هللا :  مييو ك مييوهللا : شياا عما قاهللا سيد الرجاهللا عن عنه متنته مييوهللا له الدجاهللا : أنا رب

و متنة ب مهو لو احييت لك والددك تؤمن بى ؟ قاهللا نعم ألمن بك وشو   دعىم أن الدجاهللا
شو أخطر متنة عىى  هر األرض قاهللا : ميمهر له شيطانان شيطان عىنى  نورا أبينه 

كفنر وشيطان عىى  ورا أمه ميامرانه باتهاع الدجاهللا ميسجد لنه ودينوهللا : أننت ربنى مي

لبند منن ملو عىم الدجاهللا ومتنه الدجاهللا وما قاله سيد الرجناهللا منا معنو ذلنك دجهىه ، شنا 
أن تحننرص عىننى العىننم الشننرعى عىننم اليننرآن والسنننة الصننحيحة عىننى أدنندأ العىمنناء 

 المتحييين إذ   تخىو األرض من قاأم هلل بحجة.

شننىه  ثالثنناً : تحييننق اإلدمننان .. اإلدمننان حصننن أمانننك وسننفينة نننوح التننى سننتركهها مننى
كىمننة  ألمننواج المتل مننة مننن الفننتن التننى نحياشننا ومننن الفننتن الميهىننة ، اإلدمننان لننيسا

 بالىسان محسب بو شو قوهللا وتصددق باليىنب عمنو بنالجوارح واألركنان حينق اإلدمنان

ر قنناهللا مينه وبننه ميننط دنجينك ال مننن الفننتن وباإلدمننان تينرأ عىننى جهننين الندجو كىمننة كننام
اهللا نه )كنام مناء راء ..( ومنى لفنة : كنامر قنالصا ق : دخرج الدجاهللا مكتوب عىى جهي

 الصا ق :   ديرأشا إ  المؤمن محيق اإلدمان.

لصا ق ر عنه ارابعاً : التزو  بالتيوأ لآلخرا .. أدها األماعو اقسم باهلل أن جو ما اخه
من علمات  غرأ قد وق  ونحنن ا ن ننتمنر المهندأ وقند ذكنرت أن ال سيصنىحه 

اِ  التَّْيَوأ مى ليىة متزو  لآلخرا: وِلي اأْلَْلهَناِب الهينرا ي وِن دَا أ  َواتَّ  َوتََزوَّ  وا مَإِنَّ َخْيَر الزَّ
 :197] 

 ... ... مات مى زمن الصها   أدها العا ى  ع عنك ما قد

 وابكها دا مىنب   وأذكر ذنوبك
 اثهتاه وأنت  ه تىعب   لم دنسه المىكان حين نسيته بو

 ستر شا بالرغم منك وتسىب  اوالروح منك و دعة أو عته

  ار حيييتها متاع دىشب  وغرور  نياك التى تسعى لها
 أنفاسنا ميهما تعد وتحسب   الىيو ماعىم والنهار كلشما

خامسنناً : احننرص أدهننا األ  الفاعننو أذكننر نفسننى وال وادنناكم با جتهننا  مننى الطاعننة 

النهى   ىى ال عىيه  جرا إلىوا جتها  مى العها ا مالعابدا مى الهرج أأ مى الفتن كه
والحددك رواه مسىم من حددك معيو بن دسار : العها ا مى الهرج أأ منى الفنتن وسىم 
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 نىى ال عىينه وسنىم حنامموا عىنى النهى   ىى ال عىيه وسىم  كهجرا إلى .. أأ إلى
الصىوات منى جماعنة   تهنيعوا النور  الينومى لىينرآن حنامموا عىنى أذكنار الصنهاح 

اء ، حننامموا عىننى ركعننات ولننو قىيىننة بالىيننو حننامموا عىننى الصنندقة ولننو قىننت ، والمسنن

حامموا عىى ا ستغفار ، وأنت أدتها المسىمة مخا هة بىلك شيا إلى الحجاب الشنرعى 
شيننا إلننى اليننرآن شيننا إلننى الصننلا شيننا إلننى السنننة مننوال إن السنناعة ميهىننة وإن الفننتن 

حالكننة بطاعننة ربنننا وبعها تننه سننهحانه وتعننالى ، والملحننم ميهىننة متتننزو  لهننىا األدننام ال

وأخيراً منتحرك جميعاً لددن ال   دنهغى أن نتواكو أو أن نتكاسو أو أن نكون سنىهيين 
، قاهللا الصا ق: إذا قامت الييامة .. وليس إذا  هر المهندأ   إذا قامنت الييامنة منى دند 

ها   تينو قامنت الييامنة أحدكم مسيىة أأ : شتىة  نغيرا ماسنتطاع أن دغرسنها مىيغرسن

وانتهى الناس وشىه مسيىة متى تنمو ومتى تثمر ومن د كو منهنا لنيس شنىا منن شن ننا ، 
ش ننا أن نعمو لددن ال نغرس لددن ال وأن نترك النتاأج هلل الىأ   دعجو بعجىة أحند 

.. 

جهنت أة ومنا بنال ال مى التوبة واأسفاه واأسفاه إن  عيت بعد كنو شنىا الكنلم إلنى التو
 ا ن ، واحسرتاه إن ذكرت ا ن بعد كو شىا باهلل وما أنهت ، متى سترج  أن لم ترج 

الىهننم اشننف  نندور قننوم مننؤمنين بنصننرا وعننز الموحننددن ، الىهننم اشننف  نندور قننوم 

لىهم امؤمنين بنصرا اإلسلم وعز الموحددن ، الىهم عجو بنصرتك دا رب العالمين ، 
وبننون الىهننم أننننا مغىوبننون مانتصننر لنننا ، الهننم أننننا مغىعجننو بنصننرك دننا رب العننالمين 

 مىسنطين مانتصر لنا الىهم أننا مغىوبنون مانتصنر لننا ، الىهنم أحينن  مناء المسنىمين منى

مى وومى أمغانستان ومى كشمير ومى كو مكان ، والىهم أحفة المسىمين مى الصوماهللا 
 العراق ومى اليمن ومى ليهيا ومى كو مكان.

و ذلنك ألكرام شىا وما كان من توميق ممن ال وحده ومنا كنان منن خطن  أدها األماعو ا

 هه وأنسابأو نسيان ممنى ومن الشيطان وال ورسوله منه براء وأعوذ باهلل أن أذكركم 
 والسلم عىيكم ورحمة ال وبركاته

---------- 

 ( . 10،  9[( رواه مسىم مي اإلدمان ) 1)]
مي ) ( ، والنندا 3646( ، وأبننو  او  ومنني العىننم ) 12،  162/  2[( رواه أحمند ) 2)]

484 . ) 
 2891( ، ومسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )  6604[( رواه الهخارأ مي اليدر ) 3)]

/ 23  ) 

 ( . 25/  282[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 4)]
 )العىننم ) ، ومسننىم منني  7320[( رواه الهخننارا منني العتصننام بالكتنناب والسنننة ) 5)]

2669  /6  ) 

 ( . 4297( ، وابو  او  مي الملحم )  278/  5[( رواه أحمد ) 6)]
،  ( 27،  25/  6( ، وأحمند )  3176[( رواه الهخارا مي الجزدنة والموا عنة ) 7)]

 ( . 4042وأبن ماجه مي الفتن ) 

 ( . 228/  5،  91/  4( ، وأحمد )  4292[( رواه أبو  او  مي الملحم ) 8)]
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منني [( شننىه التسننمية ليسننت مننن السنننة النهودننة وإنمننا شنني كىمننة عننند أشننو الكتنناب و9)]
منان  حيح السنة الغني ، وست تي األحا دك النهودنة الصنحيحة لتهنين ملحنم أخنر الز

 مي الصفحات الميهىة .

قناهللا  ( ومني الزواأند : 4085( ، وأبن ماجه مني الفنتن )  84/ 1[( رواه أحمد ) 10)]
ر بنن محمند بنن الحنفينة شنا : مني إسننا ه نمن إبنراشيماردن عينب حنددك الهخارا مي ت

 وذكره أبن حهان مي الثيات . .

 ( . 174/  2[( رواه أحمد ) 11)]
 ( . 273/  4[( رواه أحمد ) 12)]

( ،  4083( ، وأبنننن ماجنننه مننني الفنننتن )  2232[( رواه الترمنننىا مننني الفنننتن ) 13)]

 ( . 68)  ( رقم 32/  19والطيراني مي الكهير ) 
 ( ، ومسننىم منني الفننتن وأرا  السننناعة ) 2118[( رواه الهخننارا منني الهيننوع ) 14)]

2884  /8 . ) 

 ( . 4/  2882[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 15)]
 ( . . 6/  2883[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 16)]

 ( . 38/  2900[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 17)]

 ( . 34/  2897[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 18)]
 [( شو نفس الحددك السابق .19)]

 ( . 37/  2899[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 20)]

 (.2920[( رواه مسىم مى الفتن وأشرا  الساعة )21)]
ة اشنرا  السناع( ومسىم مى الفنتن و2926[( رواه الهخارأ مى الجها  والسير )22)]

(2922/82.) 

 (.4/103[( رواه أحمد )23)]
 ( . 10،  9[( رواه مسىم مي اإلدمان ) 1)]

مي ) ( ، والنندا 3646( ، وأبننو  او  ومنني العىننم ) 12،  162/  2[( رواه أحمند ) 2)]

484 . ) 
 2891( ، ومسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )  6604[( رواه الهخارأ مي اليدر ) 3)]

/ 23  ) 
 ( . 25/  282[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 4)]

)  ) ، ومسننىم منني العىننم 7320[( رواه الهخننارا منني العتصننام بالكتنناب والسنننة ) 5)]

2669  /6  ) 
 ( . 4297( ، وابو  او  مي الملحم )  278/  5[( رواه أحمد ) 6)]

،  ( 27،  25/  6)  ( ، وأحمند 3176[( رواه الهخارا مي الجزدنة والموا عنة ) 7)]

 ( . 4042وأبن ماجه مي الفتن ) 
 ( . 228/  5،  91/  4( ، وأحمد )  4292[( رواه أبو  او  مي الملحم ) 8)]

منني [( شننىه التسننمية ليسننت مننن السنننة النهودننة وإنمننا شنني كىمننة عننند أشننو الكتنناب و9)]

ان أخنر الزمن حيح السنة الغني ، وست تي األحا دك النهودنة الصنحيحة لتهنين ملحنم 
 مي الصفحات الميهىة .
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قناهللا  ( ومني الزواأند : 4085( ، وأبن ماجه مني الفنتن )  84/ 1[( رواه أحمد ) 10)]
ر بنن محمند بنن الحنفينة شنا : مني إسننا ه نمن إبنراشيمالهخارا مي تاردن عينب حنددك 

 وذكره أبن حهان مي الثيات . .

 ( . 174/  2[( رواه أحمد ) 11)]
 ( . 273/  4) [( رواه أحمد 12)]

( ،  4083( ، وأبنننن ماجنننه مننني الفنننتن )  2232[( رواه الترمنننىا مننني الفنننتن ) 13)]

 ( . 68( رقم )  32/  19والطيراني مي الكهير ) 
 ( ، ومسننىم منني الفننتن وأرا  السننناعة ) 2118[( رواه الهخننارا منني الهيننوع ) 14)]

2884  /8 . ) 

 ( . 4/  2882[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 15)]
 ( . . 6/  2883[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 16)]

 ( . 38/  2900[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 17)]

 ( . 34/  2897[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 18)]
 [( شو نفس الحددك السابق .19)]

 ( . 37/  2899[( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) 20)]

 (.2920[( رواه مسىم مى الفتن وأشرا  الساعة )21)]
عة ( ومسىم مى الفنتن واشنرا  السنا2926[( رواه الهخارأ مى الجها  والسير )22)]

(2922/82.) 

 (.4/103[( رواه أحمد )23)]
===================== 

 أحكام التعزية وزيارة القبور

 أن محمنندو إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه ، إن الحمنند هلل رب العننالمين ، وأشننهد أن  
منة ، عهده ورسوله ، و فيه من خىيه وخىيىه ، أ أ األماننة وبىنغ الرسنالة ونصنح لأل

خير  جزه عنامكشف ال به الغمة ، وجاشد مى ال حق جها ه حتى أتاه الييين ، مالىهم أ

ىهننم وسننىم وز  مننا جزدننت نهينناً عننن أمتننه ، ورسننو ً عننن  عوتننه ورسننالته ، و ننو ال
ن وبارك عىيه وعىى آله وأ حهه وأحهابه وأتهاعه وعىنى كنو منن اشتندأ بهددنه واسنت

 بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.
 م جميعنناأمننا بعنند .. محينناكم ال جميعننا أدهننا اإلخننوا األحهنناب الكننرام األعننزاء ، و هننت

وعنل  م الكنردم جنوو اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز  ، وأسناهللا ال العمنيم الحىني

  سيد مالىأ جمعنا مى شىا الهيت المهارك الطيب عىى  اعته ، أن دجمعنا مى ا خرا 
اليا ر ومى جنته و ار كرامته ، إنه ولى ذلك  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الدعاا

 عىيه ..

 أدها األحهة : نحن الىيىة عىى موعد م  الدرس العاشر من  روس أحكام
 زدارارحنا لهىا الحددك المهارك وما زالت أتحدذ عن أحكام التعزدة والجناأز مى ش

 اليهور ..

ومن األحكنام المتعىينة بزدنارا اليهنور : أننه أتنى عىنى قهنور المسنىمين دومنا مهينمنا شنو 
 -التفاتنة النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  دعنى نمر أو ألتفنت -دمشى إذ حانت من نمرا 
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ر عىينه نعنلن .. دىنهس نعىنين سنهتيتين منن نعناهللا النيمن مإذا شو برجو دمشى بين اليهنو
" دنا  ناحب السنهتيتين ألنق  نىى ال عىينه وسنىم   ياهللا النهى   نىى ال عىينه وسنىم م

سهتيتيك " دعنى اخى  نعىيك منمر الرجنو مىمنا ، عنرم الرجنو  رسنوهللَا ال خىن  نعىينه 

 (.1مرمى بهما .. الحددك أخرجه أ حاب السنن وشو حددك حسن)
ر والحددك كمنا قناهللا الحنامة ابنن حجنر منى الفنتح دندهللا عىنى كراشينة المشنى بنين اليهنو

 منه البالنعاهللا .. ددهللا عىى كراشية المشنى بنين اليهنور بالنعناهللا .. وغنالى ابنن حنزم رح

شىا ويرشا ، تعالى مياهللا بالتحردم. قاهللا : دحرم المشى بين اليهور بالنعاهللا السهتية  ون غ
 غيرشا. دحرم المشى بين اليهور بالنعاهللا السهتية ميط  ون كلم    ليو عىيه : دعنى

ين ى  النعىالرجو وأمره بخالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا األمام الخطابى : ليد نهى

ن دىنهس كا -رعى ال عنهما  -لما ميهما من الخيلء، وشىا متعيب بفعو ابن عمر أنه 
 ه وسىم كان دىهسها.النعاهللا السهتية وديوهللا : إن النهىصىى ال عىي

لطحناوأ اكلمنا معتهنراً وأننا أرأ كنلم  -أما األمام الطحناوأ رحمنه ال تعنالى ميناهللا 

مشنى دعنى عىى   -ديوهللا األمام الطحاوأ : دحمو نهى الرجو المىكور  -كلما نفيسا 
ر عىيه قا دحمو نهى الرجو المىكور عىى أنه كان مى ن -مى اليهور بالنعىين السهتيتين 

ى مندصنىى م النهى   ىى ال عىينه وسنى استدهللا استد   رقييا لطيفا مياهللا : مىيد كان، و

 نعىيه ما لم در ميهما شياا ..
ر ميهمنا دندصنىى منى نعىينه منا لنم النهى   ىى ال عىيه وسىم  شىا كلم معتهر مىيد كان

 ب ذأ ، أذأ مهو دستدهللا أن الصلا جاأزا مى النعاهللا ما لم تكن نجسة أو لم تكن مصابة

. ومنى  ىى ال عىيه وسنىم  نىى منى النعىنينالنهى   ىى ال عىيه وسىم  وقد ثهت أن
  بنعىيننه ثننم خىنن  نعىيننه مننى الصننلا مخىننالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  حننددك :  ننىى

ه قاهللا  لتالنهى   ىى ال عىيه وسىم  الصحابة جميعاً نعالهم وشم دصىون مىما قهى

 قالوا : رأدناك جعىت نعىيك مخىفنا نعالنا.: " لم جعىتم نعالكم ؟ " 
 همنا معىن شىه قمة الطاعة وقمة ا متثاهللا م  أنه لنم دن مرشم لكننهم لمجنر  الرلدنة معىنوا

ا ينك مخىفنن ىى ال عىيه وسىم ، قالوا : رأدنناك جعىنت نعىالنهى   ىى ال عىيه وسىم 

 و قند ننزهللا: " إن جهردنسنىم  ىى ال عىينه و  ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم نعالنا. م
ة الصحاب النهى   ىى ال عىيه وسىم عىى وأخهرنى أن ميهما قىرا مخىعتهما ". ثم أمر

ن إذا  خو أحدشم المسنجد مىينمنر منى نعىينه ، منإن وجندشما  ناشرتين  نىى ميهمنا وإ
 .ثم  ىى ميهما -دعنى  هرشما بالتدليك مى الرماهللا  -( 1وجد ميهما أذأ حكهما)

 ،نهننه شننهابنا و ننلب العىننم بنن ن بعهننهم قنند دنندخو المسننجد ودصننىى بنعىيننه وأو  أن أ

ىينه ، قد  نىى منى نع ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم ودحتج ب ن 
منات لكن شىا المحتج لم دحيق منا  الدليو ، وشىا موع  اإلشكاهللا منى كثينر منن الخل

السجا  بن مرشه الحصى لم دكن مفروشاً الموجو ا بين  ىهة العىم. مالمسجد النهوأ كا

ين. والموكيت ، مىو  خىت مسجداً مرشه الحصى  ىى بنعىيك إذا كان النعلن  اشرت
قفنت تحيق من  هارا النعىين و و ميهما ، مإذا كانت مسامرا ونزلت من السنيارا وو

عىى الطردق  و مى نعىيك و  حرج عىيك منى ذلنك بنو أننت مصنيب لىسننة ، وشنىا 

   دعرمه كثير من المسىمين.أمر 
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ن  بد من تحييق منا  الدليو حتنى   نستشنهد بالندليو منى غينر موعنعه ، وتحندذ من
 النهنى   نىى ال المشاكو ما نحن مى غنى عنهنا بندعوأ أن الندليو قند  نح وقند معنو

 ذلك.عىيه وسىم 

لرجنو ا شىا حق لكنه لم دحيق منا  الدليو مى المس لة ؛ إذ كلم الطحناوأ دحمنو نهنى
منى  دصنىىالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  المىكور عىى أنه كان مى نعىيه قنىر ميند كنان

 نعىيه ما لم در ميهما أذأ.

 ى. وجزمالشين نا ر رحمه ال تعالى دستهعد احتماهللا اإلمام الطحاوأ رحمه ال تعال
ن ابن حزم أدهنا بنهطلن شنىا ا حتمناهللا. الشنين نا نر دينوهللا : واألقنرب أن النهنى عن

لجىنوس لهس النعاهللا والمشى بها بين اليهور. من باب احترام الموتى مهو كنالنهى عنن ا

 عىى اليهر.
ليهنور اوالحييية أنا أقوهللا ب نه ليس كالنهى مى الجىنوس عىنى اليهنر ، لنيس المشنى بنين 

هنت منى كما قاهللا شيخنا الشين نا ر رحمه ال كنالجىوس عىنى اليهنر لمناذا ؟ ألننه قند ث

دثهنت  لنمالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  هر وعيد شددد ؛ بدليو من كلمالجىوس عىى الي
ف ننا أخنالشىا الوعيد أبدا أو لم دثهت وعيد قردب منه منى المشنى بنين اليهنور ؛ ولنىا م 

نهى عنن شيخنا رحمه ال تعالى مى قوله : واألقرب النهى من باب احترام الموتى كنال

 الجىوس عىى اليهر.
ىنى عمنى الجىنوس النهى   ىى ال عىيه وسنىم  يه وعيد شددد منوس ذكر ا ن حددثا م

 -الينيم  اليهر لم دثهت مثو أو قردب منه مى المشى بين اليهنور ، وقند شنرح األمنام ابنن

قناهللا :  منى تهنىدب السننن شنىه المسن لة ، ونينو عنن اإلمنام أحمند أننه -رحمه ال تعالى 
 .حددك بشير إسنا ه جيد ذشب إليه إ  إنه من عىة

  مننى كننان دعمننو بهننىا الحننددك مينناهللا أبننو  او -رحمننه ال  -وقنند ثهننت أن األمننام أحمنند 

  نعىينه إذا تهن  جننازا مينرب منن المينابر خىن -رحمة ال عىينه  -مساأىه : رأدت أحمد 
م ال قاهللا : مرحمة ال ما كان اتهعه لىسنة  نىى ال وسنىم وبنارك عىنى  ناحهها ورحن

 ذا مالنهى لىكراشة وال تعالى أعىم.اإلمام أمام أشو السنة. إ

أدها   دشرع وع  النور  والردناحين والخهنرا عىنى اليهنور ؛ ألننه لنيس منن معنو 
هللا كمنا شنو مشنهور ا ن بنين المسنىمين ، وقند قنا –رعنى ال عننهم  –السىف الصالح 

. كنو رعى ال عنهما : كو بدعة عللة وإن رآشا النناس حسننة . –عهد ال بن عمر 
 نة " عنة عللة وإن رآشا الناس حسنة .. شىا أثر جميو رواه ابن بطة مى " اإلبابدع

 – أ ننوهللا الددانننة ، ورواه الللكنناأى مننى السنننة موقومنناً بإسنننا   ننحيح عننن ابننن عمننر

 النهنى   نىى مىم دثهت عن السىف معو ذلنك .. ودحنتج بعهنهم أن –رعى ال عنهما 
شنيه د تى بعض الصحابة بجردد منن النخينو ومر عىى قهردن وأمر أن ال عىيه وسىم 

 شيين ووععهما عىى اليهردن وقاهللا

 " لعىه دخفف عنهما ما لم ديهسا " لعىه دخفف عنهما مالم ديهسا.
ديوهللا : وقد از ا  العامة إ رارا  -رحمة ال عىيه  -اإلمام العلمة الشين أحمد شاكر 

مى بل  مصر تيىيدا لىنصارأ عىى شىا العمو الىأ   أ و له ، وغىوا ميه خصو ا 

، حتى  ناروا دهنعون الزشنور عىنى اليهنور ودتها ونهنا بيننهم ميهنعها النناس عىنى 
قهننور أقنناربهم ومعننارمهم تحيننة لهننم ومجامىننة لألحينناء وحتننى  ننارت عننا ا شننهيهة 
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بالرسمية مى المجاملت الدولية، متجد الكهنراء منن المسنىمين إذا نزلنوا بىندا منن بنل  
إلى قهور عمماأها أو إلى قهر من دسمونهم الجندأ المجهوهللا ودهنعون  أوروبا ذشهوا

عىيننه الزشننر وبعهننهم دهنن  الزشننور الصننناعية التننى   نننداوا ميهننا تيىينندا ل مننرنج ، 

وإتهاعننا لسنننن مننن قننهىهم ، و  دنكننر ذلننك عىننيهم العىمنناء مننن أشننهاه العامننة بننو تننراشم 
 أنفسهم دهعون ذلك مى قهور موتاشم.

 ن أكثر األوقام التى تسمى أوقامنا خيردنة موقنوم ردعهنا عىنى الخنوصوليد عمىت أ

ن والردحان الىأ دوع  عىى اليهور ، وكو شنىه بندع ومنكنرات   ا نو لهنا منى الندد
ىه شنو  سند لهنا منن الكتناب والسننة ودجنب عىنى أشنو العىنم أن دنكروشنا وأن دهطىنوا 

 العا ات ما استطاعوا.

دن  حيح مسىم وميه أنه قاهللا : " إنى مررت بيهر الحددك الىأ ذكرت ا ن حددك مى
ليهور. االخهرا عىى كو النهى   ىى ال عىيه وسىم  انتهه لتعرم لم ده  -دعىبان " 

عىنى ىم النهنى   نىى ال عىينه وسن شىه عىة. ثنم منن النىأ ا ىن  -لماذا اختار قهردن ؟ 

 عىينه النهنى   نىى ال عىاب شىدن اليهردن ؟ شو ال عز وجو وشنىا أمنر   دعىمنه إ 
وع  بمهو أمر خاص برسوهللا ال ؛ إذ أنه عىم أن  احهى اليهردن دعىبان وأمر وسىم 

منى  جردد النخو عىى اليهردن ميط  ون سناأر اليهنور ، ثنم ليسنت العىنة عىنى اإل نلق

ى وإنما ش –رعى ال عنهما  –اليهس كما ذكر بعض أشو العىم مى حددك ابن عهاس 
ن قاهللا : مى أن دخفف ال العىاب عن  احهى اليهرد ىى ال عىيه وسىم النهى   شفاعة

 –وحنننددك جنننابر جمينننو  –شنننىا  نننردح حنننددك : " إننننى منننررت بيهنننردن دعنننىبان " 

 حههنت والحددك مى  حيح مسىم وميه قاهللا : " إنى مررت بيهردن دعنىبان " تَندَْبر " م
عننز  لوقنت النىأ أذن البشنفاعتى أن دنر  عنهمنا منا  ام الغصننان ر هنين " ، وكن ن ا

وجننو ميننه لىمصننطفى أن دشننف  ميهمننا لىتخفيننف عنهمننا مننن العننىاب شننو وقننت ر ننب 

 الغصنين.
هب قاهللا : مهىا  ردح مى أن رمن  العنىاب إنمنا شنو بسنهب شنفاعته و عاأنه لهمنا   بسن

ه النداوا ، وسواء كانت قصة جابر شىه شى عين قصة ابن عهاس المتيدمنة كمنا رجحن

ابن  غيرشما كما رجحه الحامة ابن حجر مى الفتح قاهللا : ومى حددك العينى وغيره أو
عهاس نفسنه دشنير إلنى أن السنر لنيس منى الننداوا أو بناألحرأ ليسنت شنى السنهب منى 

 تخفيف العىاب.
يه شنوذلك قوله : " ثم  عى بعسنيب مشنيه اثننين دعننى  نو  " ، منإن منن المعىنوم أن 

و لنبسرعة متكون مدا التخفينف أقنو ممنا سهب لىشاب النداوا من الشق ودهس العسيب 

 لم دشق ودهس العسيب بسرعة مىو كانت شى العىة ألبياه بدون شق ولوعن  عىنى كنو
عىى  قهر من قهور المسىمين عسيها أو نصف عسيب عىى األقو ، مإذا لم دفعو ذلك  هللا

فينف أن النداوا ليست شى السهب مى تخفيف العىاب وتعين أنهنا علمنة عىنى مندا التخ

 لىأ أذن ال به استجابة لشفاعة نهيه كما شو مصرح به مى حددك جابر.ا
وبىلك دتفق الحددثان مى تعيين السهب وإن احتمو اختلمهما مى الواقعنة وتعند شا شنىا 

، منالراجح  المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  كلم نفيس جدا إذن األ و : شو شفاعة

حامة ابن حجر مى الفتح أن وع  الجردد من أقواهللا جمهور أشو العىم كما ذكر ذلك ال
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عىى اليهر إنما شو معو خاص بالنهى ، وأن السنر منى تخفينف العنىاب عنن اليهنردن لنم 
 و عاأه لهم.النهى   ىى ال عىيه وسىم  دكن مى نداوا العسيب بو مى شفاعة

النه وانتيالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وشىا مما   دمكن وقوعه مرا أخرأ بعند منوت

عىنى  لى الرميق األعىنى و  لغينره منن الصنحابة و  ألحند منن األمنة ، ألن اإل نلعإ
وشنو منن الغينب النىأ  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  عىاب اليهر من خصو يات

 مَنل ْلغَْينبِ ا  دطى  ال عىيه أحدا إ  من أرتهى منن رسنوهللا كمنا قناهللا تعنالى : [ َعناِلم  

 داً * إِ َّ َمِن اْرتََهى ِمْن َرس وهللٍا ]د ْمِهر  َعىَى َغْيهِِه أَحَ 
 [27،  26]الجن : 

 ر لنم دهن كان بنين المينابالنهى   ىى ال عىيه وسىم  مالمس لة خا ة بالنهى بدليو أن

 الخهرا إ  عىى قهردن اثنين ولم ده  الخهرا عىى ساأر اليهور.
 أدها من المساأو المتعىية بالميابر أنه دحرم الىبح عند اليهر

وج شناك عا ا خهيثة جدا   زالت موجو ا أدها وشى النىبح تحنت الننعش أثنناء الخنر

ىا من الدار ، إذا وع  الميت مى النعش أو حمو عىى الخشهة دىبحون تحت النعش شن
و  او  [( ، والحددك أخرجه أب1دسمى عيرا، والنهى ديوهللا : "   عير مى اإلسلم ")]

 والهيهيى وأحمد بسند  حيح.

وادنة راإلسنلم : وأمنا النىبح عنند اليهنور ممنهنى عننه مطىينا . قناهللا أحمند منى  قاهللا شين
ر منى : "   عين نىى ال عىينه وسنىم   قناهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم المروازأ : 

 -ل جنزورا دعننى جمن -اإلسلم " كانوا إذا مات لهم الميت نحورا جزورا عىنى قهنره 

 ك ، وكره األمام أحمد أكو لحمه.عن ذلالنهى   ىى ال عىيه وسىم  منهى
يهنر قاهللا أ حابنا : منى معننى شنىا منا دفعىنه كثينر منن أشنو زمانننا منى التصندق عنند ال

ى منبخهز أو نحوه دعنى ما سنوأ شنىا عىنى النهنى عنن العينر عنند اليهنر. قناهللا الننووأ 

 المجمننوع شننرح المهننىب : وأمننا الننىبح والعيننر عننند اليهننر ممننىموم لحننددك أنننس الننىأ
 فا رواه أبو  او  والترمىأ وقاهللا : حسن  حيح.ذكرت آن

ح ان النىبقىت : والياأنو شنو الننووأ وشنىا إذا كنان النىبح شنناك هلل تعنالى ، دعننى إذا كن

ه بعنض شناك عند اليهور هلل مهو مكنروه ، أمنا إذا كنان النىبح لصناحب اليهنر كمنا دفعىن
ا لَ مِ تَ ْك ى وا  الجهاهللا مهو شرك  ردح وأكىه حرام ومسق كما قاهللا تعالى : [ َو   ْم د ْىَكرِ مَّ

ِ َعىَْيِه َوإِنَّه  لَِفْسٌق ] ]األنعام :  هللا أننه كنىلك ب ننه ذبنح لغينر ال [ ، أأ والحنا145اْسم  َّللاَّ
ِ شىا شو الفسق شنا كما ذكر ال تعالى : [ أَْو مِْسياً أ ِشوَّ ِلغَْيِر   [145ام : ِه ] ]األنعبِ  َّللاَّ

ام أحمند بسنند حسنن منن حنددك ابنن عهناس ، ورواشنا أدهنا ومى روادة مى مسند األم

ن عن منالنهى   ىى ال عىيه وسىم  األمام مسىم مى  حيحه من حددك ابن عهاس أن
 قاهللاوسىم  عن رسوهللا ال   ىى ال عىيهاسم  ما قاهللا ابن عهاس قاهللا :  -ذبح لغير ال 

 ن دىبحون[( ، وكم من الناس ا 2: " لعن ال من ذبح لغير ال ")]

لههيمنة الألولياء ولىصالحين وديولون : الههيمة شىه لىهدوأ ، وشىه  أ لىحسنين وشنىا 
منن ذبنح  شنىا والعيناذ بناهلل شنرك. قناهللا : " لعننالنهى   ىى ال عىيه وسنىم   أ لسيدنا

َ لغير ال " الىبيحة  بد أن تكنون لمنن ؟ هلل ورب العنزا دينوهللا : [ لَنْن دَنَن وم  اهللَا َّللاَّ ا َهن ل ح 

َشا َولَِكْن دَنَال ه  التَّْيَوأ ِمْنك ْم ] ] الحج :   .[ 37َو  ِ َمال 
 قىهك : نحن   نيدم هلل لحما و   ما وإنما تيدم أنت لنفسك  ليل عمىيا عىى تيوأ
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ِ مَإِنََّها ِمْن تَْيَوأ الْ  ْم َشعَاأَِر َّللاَّ  [. 32  ] ] الحج :ي ى وبِ [ ذَِلَك َوَمْن د عَم ِ
 عىنى اسنم   دكون لنهى و  لولى ، وإنما دجب أن دكون الىبح خالصا هلل تعالىمالىبح 

منها  ز األكوال ، مالىبح لنهى أو لولى ذبح حرام و  تحو إ لقا شىه الىبيحة و  دجو

 .[(3: " لعن ال من ذبح لغير ال " )]النهى   ىى ال عىيه وسىم  ؛ ليوهللا
ات كنن لنو منن النىبح   دكنون إ  هلل تهنارك وتعنالى ، لإذا دحرم الىبح عند اليهنور ؛ أل

  تهناركوالدك مثلً أو عزدز لددك وذبحت شاه وقىت : إن شاء ال شنىه أتصندق بهنا هلل

وع ، وتعالى ليرحم ال عز وجو بهىه الصدقة والدأ مل ب س وشىا منن العمنو المشنر
 مالتوسو إلى ال تعالى بالعمو الصالح مشروع.

 فن  بنه أوإذا مات ابن آ م انيط  عمىه إ  من ثلذ :  دقة جاردنة أو عىنم دنتقاهللا : " 

 [(.4ولد  الح ددعو له " )]
ىيه أو أدها نهى رسوهللا ال أن دجصص اليهر وأن ديعد عىيه وأن دهنى عىيه أو دزا  ع

 [(.5دكتب عىيه)]

نهى رسوهللا ال أن دجصنص اليهنر ، والتجصنيص : منن الجنص وشنو الطنلء ودنزدن 
ن ودطىى اليهر من الخارج أو ددشن ودجصص بالحجارا الفروعون ، ونرأ تنامسا ا 

هننى مى شىا. مهعض اليهور تشعر أنها سكن األحياء ، مناليهر محنا  بسنور جمينو ، وم

ر وأن بالحجر الفرعونى ، وترأ حياا كامىة بين اليهور ، مالنهى نهى أن دجصص اليه
 ما ذكرتكىيه بميدار شهر ، ألن السنة قيدت شهرا ديعد عىيه وأن دهنى عىيه أو دزا  ع

 قهو ذلك أو دكتب عىيه والحددك رواه مسىم وأبو  او  والنساأى وغيرشم.

ذا إالشين نا ر رحمه ال ديوهللا : قىت : ولعنو الصنواب التفصنيو عىنى نحنو منا دن تى 
كننان الميصننو  بالتجصننيص شننو  ننلء اليهننر أو تىهننيس اليهننر مننن الخننارج بننالطين أو 

عنا باألسمنت المعروم إذا كنان الميصنو  بنه المحاممنة عىنى اليهنر وعىنى بياأنه مرمو

رعنة قدر ما سمح به الشرع بحيك   تنسفه الرداح و  تهعثنره األمطنار و  دكنون ع
 لىسرقة أو لىنهش أو لىنهب مهىا جاأز مشروع وشو مما جاءت به الشردعة.

ن أن ملهدم  حفة الميت وحفة اليهر شىا كلم نفيس وقد ذكرت ذلك من قهو إذا كان ا

 ،تنسفه الرداح أو تزدىه األمطنار أو دكنون عرعنة لىننهش منن عصنابات ننهش اليهنور 
ن عنالىدن دنتهكون ودخرجون الجثنة ن لي خنىوا أعهناء المينت ودهيعونهنا لنم دهحثنون 

 األعهاء ممن د جرون عىيها التجارَب ، كىيات الطب وغيرشا 
ك مهنو يهور من أن تنهشها الكلب ، مهو جاأز بندون أ ننى شنوأن كان المرا  حمادة ال

 دحيق غادة مشروعة.

 قد ذكرت  قاهللا الشين رحمه ال : ولعىم من شىا وجه من قاهللا من الحنابىة أنه دستحب. و
ب قياس أن مى بياتننا الزراعينة قند دصنعب عىيننا تعمينق اليهنر منى بنا ن األرض لينر

ة المينت ثم أو ارتفعنا قىيل عنن األرض بنينة حفنالمياه التى تؤذأ الميت حتما ، ومن 

 .الغراء   من أجو المهاشاه والفخر والخيلء مل ب س بىلك وشىا ما تيتهيه الشردعة
 نرح وأما الكتابة عىى اليهور مماشر الحددك التحردم ، وشو  اشر كلم ابن حزم ، 

كننان نا : وسننواء أالشننامعية والحنابىننة بالكراشيننة ميننط ، وقنناهللا النننووأ : قنناهللا أ ننحاب

المكتوب عىى اليهر لوح عنند رأسنه كمنا جنرت عنا ا بعنض النناس أم منى غينره مكىنه 
 مكروه لعموم الحددك.
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جنه وقاهللا الشين نا ر رحمنه ال : واسنتثنى بعنض العىمناء كتابنة اسنم المينت   عىنى 
اسناً بنو لىتعنرم عىنى  ناحب اليهنر قي –ما أ ن أن الكتابة لىزخرمة أبندأ  –الزخرمة 

بنة الحجر عىنى قهنر عثمنان بنن ممعنون ، الكتاالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ىى وع ع

ليسننت مننن الزخرمننة مننى شنن  بننو قنناهللا الشننوكانى مننى كننلم جميننو قنناهللا : وشننو مننن 
اهللا منى التخصيص باليياس وقد قاهللا به الجمهور ؛ ألنه   قياس مى ميابىة النص كمنا قن

 تندبر – اهللا : والىأ أراه وال أعىنمعوء النهار ، ولكن الش ن مى  حة شىا اليياس. ق

ا الييناس والىأ أراه وال أعىنم أن الينوهللا بصنحة شنى –أ ب العىماء دا أخى سهحان ال 
 ن أجىهناعىى إ لقه بعيد والصواب تيييده بما إذا كان الحجنر   دحينق الغادنة التنى من

 حة شىاوع  رسوهللا ال الحجر إ  وشى التعرم عىى  احب اليهر. قاهللا : اليوهللا بص

ثم قناهللا :  اليياس عىى إ لقة بعيد ؛ ألن الياعدا األ ولية تيوهللا :   قياس م  النص ،
الحجر  والصواب تيييده بما إذا كان الحجر   دحيق الغادة من أجىها وع  رسوهللا ال

 إ  وشى التعرم عىنى  ناحب اليهنر وذلنك بسنب كثنرا اليهنور منثلً وكثنرا األحجنار

 الم عرمة.
لنه [( والحنددك أخرجنه ابنن ماجنه بسنند ، رجا6 أن دهننى عىنى اليهنر)]نهى رسوهللا ال

 جميعا

سننا ه إرجاهللا الصحيح إ  أنه منيط  ، وقاهللا الهيثمنى : رجالنه ثينات ، ومنى الزواأند : 
  حيح ورجاله ثيات 

 بنن أبنى ومن األحا دك المتعىية بهىا الهاب عن أبى الهياج األسدأ قاهللا : قاهللا لى عىنى

 ج األسدأ كان عاملً لعىى بن أبى  الب دعنى بمثابة وزدروأبو شيا – الب 
وهللا ال قاهللا : قاهللا لى عىى بن ابى  الب : إ  أبعثك عىى ما بعثنى عىيه رس –الشر ة 

لننى مننى بيننت إ   مسننته و  قهننرا مشننرما إ –ومننى روادننة  ننورا  –؟ إ  تنندع تمثننا ً 

رعننوان ال عىيننه ،  [( .. أبننو الهينناج األسنندأ دحكننى عننن مننن ؟ عننن عىننى7سننودته)]
 وعىى د مره وشو أمير المؤمنين

ونحننن ننكننر بصننوت مرتفنن  أن تهنننى المسنناجد  عىننى اليهننور وأن تشننيد اليهننور بهننىه 

 الصورا المردهة التى نراشا.
 لكننا نتكىم ا ن عن قهية إنكار المنكر ملبد من ميه شىا اإلنكار.

 ا جننداً ثننم قننهض عىننى شننؤ ءأخواننننا خرجننوا عىننى قهننر منن حرقوه وأحنندثوا متنننة شننددد
دأ كنان األخوا وعىى غيرشم ، وشيد اليهر تشييدا عخما ، ميا أخواننا أبنو شيناج األسن

 عنناملً لعىننى، أر ت اإلشننارا إلننى أن معننو أبننى الهينناج األسنندأ إنمننا شننو معننو رجننو

غير  حتى   نستدهللا أدها باأل لة مى –رعى ال عنه  –مسؤوهللا ألمير المؤمنين عىى 
 موععها.

ن تمامة بن شفى قناهللا : خرجننا من  مهنالة بنن عهيند إلنى أرض النروم وكنان عنامل ع

معاودة عىى الدرك ومى راودنة : غزوننا أرض النروم وعىنى ذلنك الجنيش مهنالة بنن 
عهيد األنصارأ ، م  يب ابنن عنم لننا مصنىى عىينه مهنالة ، وقنام عىنى حفرتنه حتنى 

 سنوهللا المى لفنة خففنوا عننه منإن ر اراه مىما سودنا عىيه حفرته قاهللا : أخفوا عنه .. و

 [(.8كان د مرنا بتسودة اليهور)]
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ودتها قاهللا الشين رحمه ال : الماشر منن حنددك مهنالة كنان د مرننا بتسنودة اليهنور تسن
السننة  باألرض بحيك   ترم  إ لقا . قاهللا : شىا المناشر غينر منرا  قطاعناً بندليو أن

ن رت اإلشنارا إلينه ، ودؤدند شنىا منشى الرمن  لىيهنر منوق األرض بميندار شنهر كمنا من

 مىننم دنن مر بإزالننة التننراب عنننه –أأ التننراب  –الحننددك نفسننه قننوهللا مهننالة : خفهننوا 
 بالكىية ..

وقنومهم وومن األخطاء الكهيرا التى دي  ميها كثير من المسىمين جىوسهم عىى الميابر 

اً اً شندددلنك نهينقد نهنى عنن ذالنهى   ىى ال عىيه وسىم  بالنعاهللا عىى الميابر ، م  أن
رعنى ال  –وتوعد من معو ذلك والحددك مى  نحيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنرا 

 أن النهى –عنه 

ن قاهللا : " ألن دجىس أحدكم عىى جمرا متحرق ثيابه منتخىص إلنى جىنده خينر لنه منن أ
 [( ، ومى روادة : " خيراً أن دط  عىى قهر "9دجىس عىى قهر ")]

 يهر قوت إلى ميهرا مى جنازا ووجدت رجل دجىس عىى الم نا أنهه المسىمين. إذا ذشه

 .م الحكمله : أنزهللا لهىا النهى الشددد ، ألن شىا المنكر استشرأ م  أن كثير منا دعر
 " ألن دجىس أحدكم عىى جمرا متحرق ثيابه متخىص إلى جىده خير لنه منن أن دجىنس

يهينى اجنه واحمند والهعىى قهر " .. والحنددك رواه مسنىم وأبنو  او  والنسناأى وابنن م

  قناهللا رسنوهللا القناهللا :  –رعنى ال عننه  –وغيرشم ، ومى روادة عن عيهة بنن عنامر 
 : ىى ال عىيه وسىم 

" ألن أمشى عىنى جمنرا أو سنيف أو أخصنف نعىنى برجىنى أحنب إلنى منن أن أمشنى 

عىى قهر مسىم " " ألن أمشي عىى جمرا أو سيف أو أخصف نعىى برجىى أحب إلنى 
هور ى عىى قهر مسىم " ومى شىا الحددك   لة عىى تحردم الجىوس عو اليمن أن أمش

 وعىى تحردم المشى عىى اليهور. وشىا مىشب جمهور أشو العىم.

صنىوا : "   تقناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم أدها الصلا إلى اليهور محرمنة 
 [( ..10إلى اليهور ")]

ووأ هنر لمناشر النهننى كمنا قنناهللا األمنام النننومنى شنىا  ليننو عىنى تحننردم الصنلا إلننى الي

ىنك رحمه ال تعالى قاهللا  احب ميض الينددر : إن قصند إنسنان التهنرك بالصنلا منى ت
 –ة أأ عند ميهرا معينة ودصنىى وشنو ديصند التهنرك بالصنلا منى تىنك الهيعن –الهيعة 

 مإن قصد إنسان التهرك بالصلا ميد ابتدع مى الددن ما لم د ذن به ال.
دؤخنى والنووأ : كىا قاهللا أ حابنا ، ولو قينو بتحردمنه بمناشر الحنددك لنم دهعند ، قاهللا 

زدنه ، من الحددك النهى عن الصلا مى الميهرا مهو مكروه كراشة تحردم   كراشة تن

حيح  ىى ال عىيه وسىم كمنا منى  نالنهى   ىى ال عىيه وسىم  وقد استشهدت بيوهللا
[( .. 11منن  نلتكم و  تتخنىوشا قهنوراً " )] الهخارأ ومسىم : " اجعىوا منى بينوتكم

ى لفنة [( ومن12لفة الهخارأ " اجعىوا مى بيوتكم من  لتكم و  تتخىوشا قهوراً" )]

 : "   تجعىوا بيوتكم
 [(13ميابر " )]

كنون تأن النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  شىا  ليو عىنى أن المينابر   دصنىى ميهنا منهنى

إن  ىى ميهننا ، ومننى لفننة : "   تجعىننوا بيننوتكم ميننابرالهيننوت كالميننابر بحيننك   دصنن
 [(  هللا14الشيطان دنفر من الهيت الىأ تيرأ ميه سورا الهيرا " )]
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 ذلك عىى أن الميابر   تيرأ ميها سورا الهيرا أو اليرآن ..
ا اجد أبندواختم الحددك الىيىة بحكم بناء المساجد عىى اليهنور منل دجنوز أن تهننى المسن

 ىى الالنهنى   ن واء أكانت شىه اليهور لألنهياء أو الصالحين أما مسنجدعىى اليهور س

 مىه حكم خاص كما س بينه ا نعىيه وسىم 
 رشمنا مننبإذن ال تعالى ، واأل لة عىى ذلك كثيرا منها ما رواه الهخنارأ ومسنىم وغي

أأ  –قننا   –رعننى ال عنهمننا  –وابننن عهنناس  –رعننى ال عنهننا  –حننددك عاأشننة 

 فننق  -أأ مننرض المننوت  –: لمننا نننزهللا برسننوهللا ال المننرض  -وابننن عهنناس  عاأشننة
عىنى  دطرح خميصة له عىى وجهه مإذا اغتم بها كشفها عن وجهنه ، قناهللا : " لعننة ال

[( 15]اليهو  والنصارأ اتخىوا قهور أنهياأهم مساجد " تيوهللا عاأشة دحىر ما  نعوا)

 اتخىوا قهور .. لعنة ال عىى اليهو  والنصارأ ليه ؟ قل "
مننن  أنهيناأهم مسنناجد " .. دحننىر مننا  نننعوا ، مرسنوهللا ال  ننىى ال عىيننه وسننىم دحننىر

ره  ني  اليهو  والنصارأ كان اليهنو  والنصنارأ إذا منات لهنم نهنى اتخنىوا عىنى قهن

ه أن مسننجداً ، مرسننوهللا ال  ننىى ال عىيننه وسننىم دىعننن شننؤ ء لفعىهننم شننىا ودحننىر أمتنن
 و  والنصارأ.دفعىوا مثىما معو اليه

 وقاهللا  ىى ال عىيه وسىم كما مى  حيح الهخارأ ومسند أحمد وغيرشما منن حنددك

ه منى مرعنقاهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم قالت :  –رعى ال عنها  –عاأشة 
 دعنى مى مرض –الىأ لم ديم منه 

د " .. اجقاهللا : " لعننة ال عىنى اليهنو  والنصنارأ اتخنىوا قهنور أنهيناأهم مسن –الموت 

هنره ق[( ، مىنو  ذلنك أبنرز 16قالت عاأشة رعنى ال عنهنا : مىنو  ذلنك أبنرز قهنره)]
 غير أن خشى

 مسجدا. –أأ اليهر  –أن دتخى مسجدا 

: "  قناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىمقاهللا :  –رعى ال عنه  –وعن أبى شردرا 
ة ال عىنى . ومنى روادنة :" لعنن[( .17قاتو ال اليهو  اتخىوا قهور أنهيناأهم مسناجد")]

 اليهو  والنصارأ اتخىوا قهور أنهياأهم

 مساجد " .. والحددك أدهاً رواه الهخارأ ومسىم وأبو  او  وغيرشم.
يح وشناك حددك أخر مى مسند أحمد و هيات ابن سعد والحىية ألبى نعيم بإسنا   نح

 ال نىى   عىيه وسىم قاهللا النهى   ىى ال  –رعى ال عنه  –من حددك أبى شردرا 
 [( .. دعنى  نماً 18: " الىهم   تجعو قهرأ وثنا ")]عىيه وسىم 

 د"..دعهد " الىهم   تجعو قهرأ وثنا لعن ال قوما اتخىوا قهور أنهياأهم مساج

ن أ نىى ال عىينه وسنىم قهنو النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وعند جندب قناهللا : سنمعت
 –أأ بخمس لياهللا  –دموت بخمس 

ديوهللا : " إن ال تعالى قد اتخىنى خىيلً " ديوهللا : " قد كان لى منيكم أخنوا وأ ندقاء " 

 هعا لفمة الصددق لفمة قرآنينة ونهودنة ؛ ألن بعنض إخوانننا قناهللا : إن شنىه الىفمنة   
دنهغى أن ت ستخدم ؛ ألنها من ألفا  غير المسىمين ، قىت : دا أخى  . بو ذكرشا اليرآن 

مل دنهغى أن نتعجنو باألحكنام وأن نتسنرع نهى   ىى ال عىيه وسىم ال الكردم وذكرشا

النهى   ىى ال  قهو أن نعىم ، مىفمة الصددق )أو  دديكم( لفمة مى اليرآن وأحا دك
مياهللا : " قد كان ميكم إخوا وأ دقاء وإنى أبنرأ إلنى ال أن دكنون لنى مننكم عىيه وسىم 
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كمنا اتخنى إبنراشيم خىنيل ولنو كننت متخنى منن  خىيو ، مإن ال تعنالى قند اتخنىنى خىنيل
أمتى خىيل ،  تخىت أبا بكر خىيل ألى وإن من كان قهىكم كانوا دتخىون قهور أنهياأهم 

 [( ..19و الحيهم مساجد إ  ما تتخىوا اليهور مساجد أنهاكم عن ذلك ")]

أهم نهيناأوامر نهودة منى غادنة الوعنوح " إ  وإن منن كنان قنهىكم كنان دتخنىون قهنور أ
واه رو الحيهم مساجد أ  مل تتخىوا اليهور مساجد إننى أنهناكم عنن ذلنك " الحنددك 

 مسىم وغيره.

وسىم  سمعت رسوهللا ال   ىى ال عىيهوعن عهد ال بن مسعو  رعى ال عنه قاهللا : 
س شنىا [( .. قد دىتنه20ديوهللا : " إن من شرار الناس من تدركه الساعة وشم أحياء ")]

 ى بعض اإلخوا كيفالحددك عى

اجد ذلك : "إن من شرار الناس من تدركه الساعة وشم أحياء ومن دتخىون اليهور مسن
." 

ىم النهنى   نىى ال عىينه وسن قالت : لما كان منرض –رعى ال عنها  –وعن عاأشة 

ا تىاكر بعض نساأه كنيسة ب رض الحهشة ، كانوا رأوشا مى أرض الحهشة م  الهجنر
وقنند  ،: ماردننا اسننم الكنيسننة ماردننا  -دعنننى الكنيسننة –ة دينناهللا لهننا األولننى ألرض الحهشنن

 عىينه النهى   نىى ال وأم حهيهة زوجالنهى   ىى ال عىيه وسىم  كانت أم سىمة زوج

شا رعوان ال عىيهن جميعاً قد رأتا أرض الحهشة مىكرن من حسنها وتصناودروسىم 
ان مننيهم : " إن أولاننك إذا كننوسنىم   ننىى ال عىيننه  يناهللا النهننى   ننىى ال عىينه وسننىم م

ار الرجو الصالح ممات بنوا عىى قهره مسجداً ثم  وروا ميه تىك الصنور أولانك شنر

 (.[21الخىق عند ال دوم الييامة " ، والحددك رواه الهخارأ ومسىم وغيرشما)]
ا عنة قشىه األحا دك تدهللا   لة قا عة عىى حرمة اتخاذ اليهور مسناجد ، وتندهللا   لنة 

 عد بنناءحرمة بناء المساجد عىى اليهور ، والحكم أن اليهر إن ا خو إلى المسجد ب عو

ودهينى  المسجد دننهش اليهنر وأن د خنرَج المسنىمون الجثمناَن لدمننه منى مينابر المسنىمين
هللا والسؤا المسجد ، وأن بنى المسجد عىى اليهر مالحكم أن دمو اليهر وأن د هدم المسجد

د أ  تعىننم أنننه مننى مسننج مصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم ال المهننم مننا الحكننم مننى قهننر

 . ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم 
 رعنى ال –لما مات   من مى حجنرا عاأشنة النهى   ىى ال عىيه وسىم  والجواب أن

مننى  وانننتم تعمىننون كمننا ذكننرت  لكننم قهننو ذلننك أنننه مننا مننن نهننى مننات إلننى وق هِننر –عنهننا 
 –مىمنا اختىنف الصنحابة قناهللا أبنو بكنر  –منى مكنان موتنه  –ىأ قنهض مينه الموع  الن

ات إ  ديوهللا : ما من نهنى منالنهى   ىى ال عىيه وسىم  : إنى سمعت -رعى ال عنه 

 [(22وقهض مى موع  قهره ")]
هنى  الن وذكرنا لكم  ليل جميل رواه الهخنارأ ومسنىم منن حنددك أبنى شردنرا لمنا سن هللا

بنه عنز ال موسنى عىنى نهيننا وعىينه الصنلا والسنلم لمنا سن هللا رَّ م  ىى ال عىيه وسى

عه وجو أن ديههه عىى مشارم األرض الميدسة ، لما س هللا بنى إسراأيو أن ددخىوا م
موسنى لاألرض الميدسة ليتاهللا العماليق الىدن استولوا عىى بينت الميندس ميناهللا اليهنو  

 [24اأدا : د وَن] ] الما قَاعِ مَيَاتِل إِنَّا َشاش نَ قولتهم المشهورا : [ مَاْذَشْب أَْنَت َوَرباَك 

أن ديههه إلنى جنوار األرض الميدسنة بميندار رمينة  –عز وجو  –مس هللا موسى ربه 
: " مي هِض ولو كننت ثنمَّ  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  حجر ماستجاب ال له ، قاهللا
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الكثينب األحمنر " تندبر ألردتكم قهره إلى جانب الطردق عنند  –دعنى لو كنت شناك  –
.. دعنننى قهننر موسننى " ألردننتكم قهننره إلننى جانننب النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  كننلم

الطردق عند الكثيب األحمر " عند المكان الىأ س هللا نهاى ال موسى أن ديههه ال مينه 

 ميهض مدمن مى نفس المو ن الىأ قههه ال ميه.
 –رعنى ال عنهنا  –مى حجرا عاأشة  مالنهى ق هض مى بيت عاأشة مدمن مى موععه

كاننت موجنو ا منى جاننب منن جواننب المسنجد النهى   ىى ال عىيه وسنىم  وحجرات

د دخنرج منن الحجنرا عىنى المسنجد منن عننالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  النهوأ ، كان
 عاأشة حفصة من عند أم حهيهة من عند أم سىمة من عنند أأ زوجنة منن زوجاتنه إلنى

مى بيت  نساءه مى أن د ذنَّ له مى أن دمرضالنهى   ىى ال عىيه وسىم  المسجد مس هللا

عاأشة ، ألنه كان دحب عاأشة ، ممرض مى بيت عاأشة وقهض مى بيت عاأشة و من 
ا منى حجنرا عاأشنة بعيند المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مى بيت عاأشة ، و و قهر

عمر ومى عهد عثمان ومى  عن المسجد وليس مى المسجد مى عهد أبى بكر ومى عهد

ثنم  عهد عىى ومى عهد الحسن بن عىى الىأ  ار أمير المؤمنين ستة اشهر بعد عىنى ِ 
 لنيحين –رعنى ال عننه  –إلنى معاودنة  –رعى ال عنهمنا  –تنازهللا الحسن بن عىى 

هند  ماء المسىمين وقد مصىت ذلك مى أشر ة تحيينق الفتننة بنين الصنحابة ، ثنم منى ع

ى ال النهى   نى  و المسجد النهوأ خالياً من قهر الحهيب – عنه رعى ال –معاودة 
لراشنددن ا: " عىيكم بسنتى وسنة الخىفناء قاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم وعىيه وسىم 

 [( لو23المهددين من بعدأ ")]

وهللا  َو ذلنك أإلنى المسنجد وال لفَعَنالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  كان دجوز أن ددخو قهر  
سوهللا هو  رجو مى األمة بعد نهيها أبو بكر ولكنه شيهات ، كيف وشو الىأ سم  روأم

سنناجد مال ديننوهللا : " لعننن ال اليهننو  والنصننارأ اتخننىوا قهننوَر انهينناأهم و ننالحيهم 

 [( .. كيف دفعو ذلك الصددق وكيف دفعو ذلك عمر وعثمان رعى ال عنهما24")]
 وسننعه مننن الناحيننةى ال عىيننه وسننىم النهننى   ننى وشننو أوهللا خىيفننة وسنن  المسننجد بعنند

الميابىننة تمامنناً لىحجننرات ، و ننو كننىلك مننى عهنند عىننَى ومننى عهنند الحسننن ومننى عهنند 

 معاودة إلى أن تولى الخلمة عهد المىك بن مروان.
إن خالف معىه   –رعى ال عنه  –الشاشد أن   د حتج بفعو بشر حتى لو كان الصددق 

رعنوان ال عىينه  –رسوله ومصطفاه. ابن عهاس  معَو سيد الهشر وحاشاه أن دخالف
وتيولننون : قنناهللا أبننو بكننر قنناهللا رسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىم ديننوهللا : أقننوهللا لكننم:  –

وعمر .. وال ليوشنكن ال دننزهللا عىيننا حجنارا منن السنماء وأننا أقسنم بناهلل أن ابنا بكنر 

بو شو الىأ أمرنا بن بى شنو وعمر ما قا  قو  دخالفا به قوهللَا الحهيب رسوهللا ال أبداً ، 
أمى ونفسنى وروحنى : " معىنيكم بسننتى وسننة الخىفناء الراشنددن المهنددين منن بعندأ 

عهوا عىيها بالنواجى وأداكم ومحدثات األمور " ولم دفعو واحدٌ من الصحابة ذلك لنم 

مى المسجد ، ولم دفعو عمر ، النهى   ىى ال عىيه وسىم  دفعو أبو بكر ولم ددخو قهرَ 
ثمننان ، وعىننى ، والحسننن ، ومعاودننة ، ومعاودننة ابننن أبننى سننفيان رعننى ال عنننه وع

لنم دفعنو ذلنك ، ممنن النهنى   نىى ال عىينه وسنىم   حابى جىيو كردٌم من ك تَّاب وحى

الىأ معو ؟ عهد المىنك سننة سنتة وثمنانين شجردنة ، دعننى بعند سنَت وثمنانين سننة منن 
النهنى   نىى ال  ارتيى المنهنر وحجنراتالهجرا ذشب لىحج ثم ذشب لزدارا المددنة و
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ا زالننت عىننى شياتهننا وحالتهننا ، متصننور كننو مننن دنن تى مننن المسننىمين مننن عىيننه وسننىم 
النهنى   نىى ال  األمصار إلى المددنة منإن أوهللا منا دنمنر دنمنر منى المسنجد إلنى آثنار

وأحفننا ه ، مننرأأ عهنند المىننك بننن النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  وحجننراتعىيننه وسننىم 

ان أن الناس قد انشغىوا كو ا نشغاهللا بهىه ا ثار ، منزهللا من عىنى المنهنر منى دنوم مرو
 الجمعة ثم أمر من دومها بتوسعة المسجد النهوأ من قهو الحجرات الشردفة.

وبيينت  – رعنى ال عننه –وليته َوسََّ  من الناحية الميابىة لىحجرات كما معو عثمنان 

 الالنهنى   نىى  يرأ المسىمون كيف كان دعيشا ثار المهاركة والحجرات الشردفة ل
عة لتمو الحجرات مستيىة عن المسجد ، ولكنه أمنر بهندم الحجنرات لىتوسنعىيه وسىم 

مسجد ، ومن ثم  ار اليهر  الشردف مى الالنهى   ىى ال عىيه وسىم  مهدمت حجرات

ف بنه د خنالمنى المسنجد ؟! والنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ، مهو دحتج بعد شنىا أن قهنر
م أنهيناأه : " لعنن ال اليهنو  والنصنارأ اتخنىوا قهنورالنهى   ىى ال عىيه وسىم  قوهللا

ان ولنو كنم النهى   ىى ال عىيه وسنى و الحيهم مساجد " ؟! ثم أو ا أن أبشَر ب ن قهر

 مننى المسننجد مىننه خصو ننيةٌ ليسننت  أ قهننر مننى أأ مسننجد عىننى وجننه األرض مهننو
:  ه بيولنهالىأ س هللا ربَّه واستجاَب له رب ه ، س هللا ربَّن وسىم  المصطفى   ىى ال عىيه

 [(25" الىهم   تجعو قهرأ وثنا دعهد")]

 …هد " له خصو ية : "الىهم   تجعو قهرأ وثنا دعالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ميهر
مسىمين دعنى  نما د عهد بعدأ ، وأنا أس هللا عىى  وهللا ألف وأربعماأة سنة شو رأدتم ال

؟!  وثنناالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  جه األرض  يىة شىه اليرون دتخىون قهرعىى و

هاركننة   وال .. اسننتجابة مننن ال لنندعاء نهيننه ، بننو لننو ذشهننت إلننى شننىه الردنناض الم
ل ووجهت وجهك لىيهر وقىت : دا رسوهللا ال أغثنى دنا رسنوهللا ال أكرمننى سنتجد رجن

ه وجهك لىيهىة وس  و ربَّ رسوهللِا ال ، أساهللاماعل ديوهللا لك : َوجَّ

ميناهللا  ديوهللا لنه ربنه ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم ربك دا اخى م
 ً  جو وعل: [ ق ْو   أَْمِىك  ِلنَْفِسي نَْفعا

اً] ]ألعرام:  ْكثَْرت  ْلغَْينَب َ ْسنتَ [ ، وشو النىأ دينوهللا : [َولَنْو ك ْننت  أَْعىَنم  ا188َو  َعر 

] وشو الىأ قيو له : [ق ْو إِنَّ ِمَن اْلَخْيرِ   ثْى ك ْم د وَحىا بََشٌر مِ َما أَنَ  َوَما َمسَّنَِي الساوء 
تعانة بغينر [ ، مرسوهللا ال حىرنا من سؤاهللا غير ال ، ومنن ا سن110إِلَيَّ ] ]الكهف : 

 ال، ومن الخهوع لغير ال.
جد  ز أن تهننى المسناإذن   دنهغى أن دحنتج بفعنو عهند المىنك بنن منروان عىنى أن دجنو

ىينه عالنهنى   نىى ال  عىى اليهور ، وقد ذكرت األحا دنَك الصنحيحة التنى حنرم ميهنا

 أن تهنى المساجد عىى اليهور.وسىم 
عننى ديندا .. أدهاً مى األحكام المتعىية بزدارا اليهور مى باب أحكام الجناأز اتخاذشنا ع

عى ر –يرشا لحددك أبى شردرا مى أوقات معينة ومواسم معرومة لىتعهد عندشا أو لغ

وا تجعىنوا قناهللا : "   تتخنىوا قهنرأ عينداً لنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  أن –ال عنه 
م ثمننا كنننتبيننوتكم قهننورا " .. "   تتخننىوا قهننرأ عينندا و  تجعىننوا بيننوتكم قهننورا .. وحي

 مصىوا عىى مإن  لتكم تهىغنى "

 ىى وعىى آله وأ حابه أجمعنين ومنىالىهم  و وسىم وز  وبارك عىى نهينا محمد  
 ؟ -دعنى بىى جسدك  –روادة قالوا : دا رسوهللا ال كيف وقد ارمت 



 62 

ى األرض : " إن ال حنرم عىن ىى ال عىيه وسنىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
لحنددك أن ت كو أجسا  األنهياء .. وحيثمنا كننتم مصنىوا عىنى منإن  نلتكم تهىغننى " وا

 [( وشو  حيح عىى26أبو  او  بإسنا  حسن)]رواه أحمد و

 شر  مسىم كما قاهللا الشين رحمه ال تعالى.
 والحددك بل شك  ليو عىى تحردم اتخاذ قهور األنهياء والصالحين عيدا.

 وز شندا أدها من المساأو المتعىية حتنى أنهنى الحنددك الىيىنة منى أحكنام الجنناأز   دجن

المصنطفى   نىى  قهنر عىنى وجنه األرض دينوهللا الرحاهللا والسفر إلى اليهور ، إلى أأ
 –نينة  أ خىنى بالنك منن ال –: "   تشد الرحاهللا إلى إلى ثلثة مساجد  ال عىيه وسىم 

شند تإلى ثلثة مساجد : المسجد الحرام والمسنجد األقصنى ومسنجدأ شنىا " .. إذن   

 مسننجد لكننن إلننى المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  الرحنناهللا إلننى اليهننور و  إلننى قهننر
 وأنت مى المسجد تسىم عىى النهى المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

ن أاكتفننى بهننىا الينندر مننى أحكننام الجننناأز وسننامحونى ، أ ىننت أحكننام الجننناأز لعىمننى 

 و ا.المكتهة اإلسلمية تخىو من شىه األشر ة بجانب األحكام م حههت أن تكون موج
ا  نالح ها وأن دتيهنو مننا ومننكم جميعنوأس هللا ال أن دجعىها خالصة لوجهه وأن دنف  ب

دمنان األعماهللا ، واكتفنى بهنىا اليندر منى الهناب الخنامس والثلثنين منن أبنواب كتناب اإل

أن   اسن هللاوالىأ ترجم له اإلمام الهخارأ بيوهللا : باب اتهاع الجناأز منن اإلدمنان ، وال
ىينه ، ينا ر عدرحم موتانا رحمة واسنعة وأن دخنتم لننا ولكنم باإلدمنان أننه ولنى ذلنك وال

 و و ال عىى سيدنا محمد وعىى آله و حهه وسىم.

------------ 
سناأى ( ، والن3230( ، وأبو  او  مى الجناأز )244،  84،  83/  5( رواه أحمد )1)

 (.1568( ، وابن ماجة مى الجناأز )96 /4مى الجناأز ) 

 (1378)( ، والدارمى 3/92( ، وأحمد )650( رواه أبو  او  مى الصلا )1)
 (.3222( ، وأبو  او  مى الجناأز ) 197 /3[( رواه أحمد ) 1)]

،  217،  152،  118،  1/108( ، وأحمد ) 1978[( رواه مسىم مى األعاحى )2)]

309 .) 
 [( سهق تخردجه.3)]

 ،( 2280( ، وأبنو  او  منى الو نادا ) 14/  1631[( رواه مسىم منى الو نية ) 4)]
 (.251 / 6والنساأى مى الو ادا ) 

ددك ( وقاهللا : ح1052( ، والترمىأ مى الجناأز )970[( رواه مسىم مى الجناأز )5)]

( ، 1562( ، وابنن ماجنه منى الجنناأز )8614حسن  حيح ، والنسناأى منى الجنناأز )
 (.399،  332،  295/  3وأحمد )

لنه ( ، ومنى الزواأند : إسننا ه  نحيح ورجا1564[( رواه ابن ماجة مى الجنناأز )6)]

 ( : ورجاله ثيات. 61/  3ات ، وقاهللا الهيثمى مى مجم  الزواأد ) ثف
( ، والنسننناأى منننى  129،  1/96( ، وأحمننند ) 969[( رواه مسنننىم منننى الجنننناأز )7)]

 (.89،  88/  4الجناأز ) 

 ( بنحوه.968( ، ومسىم مى الجناأز ) 18/  6[( رواه أحمد ) 8)]
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ى منن( ، وأبننو  او  311/  2حمنند ) ( ، وأ96/  971[( رواه مسننىم مننى الجننناأز ) 9)]
( ، وابنننن ماجنننه منننى الجنننناأز 95/  4( ، والنسننناأى منننى الجنننناأز ) 3228الجنننناأز )

(1566.) 

منند ( ، وأح9/322( ، وأبننو  او  مننى الجننناأز )972[( رواه مسننىم مننى الجننناأز )10)]
(4/135.) 

( ، ومسنننننىم منننننى  نننننلا المسنننننامردن 432[( رواه الهخنننننارأ منننننى الصنننننل ا )11)]

(777/208.) 
 [( شو حددك الهخارأ السابق .12)]

 (.212/  780[( رواه مسىم مى الجناأز )13)]

 [( شو حددك مسىم السابق.14)]
،  (3454،  3453( ، ومى األنهياء )436،  435[( رواه الهخارأ مى الصلا )15)]

 (.22/  531ومسىم مى المساجد ومواع  الصلا )

ى م( ، ومسىم 1390/  1330هخارأ مى الجناأز )( ، وال80/  6[( رواه أحمد )16)]
 (.19/  529المساجد ومواع  الصلا )

 (.3227( ، وأبو  او  مى الجناأز )437[( رواه الهخارأ مى الصلا )17)]

/  1( ، ومالك مى المو   مى قصر الصلا مى السنفر )246/  2[( رواه أحمد )18)]
 (.85( رقم )156

 (.23/  532جد ومواع  الصلا )[( رواه مسىم مى المسا19)]

 (.454،  435،  1/405( ، وأحمد )7067[( رواه الهخارأ مى الفتن )20)]
( ، ومننى 1341( ، ومننى الجننناأز )434،  427[( رواه الهخننارأ مننى الصننلا )21)]

 (.528( ، ومسىم مى المساجد )3873مناقب األنصار )

 ( .7 /1[( رواه أحمد ) 22)]
ى م( ، والترمىأ 4607( ، وأبو  او  مى السنة )127،  4/126[( رواه أحمد )23)]

مى ( ، والدار42( وقاهللا : حددك حسن  حيح ، وابن ماجه مى الميدمة )2676العىم )

 (.2/346( ، و ححه األلهانى مى  حيح الجام  )97،  1/96( والحاكم )95)
 [( سهق تخردجه .24)]

 [( سهق تخردجه .25)]
( ، 1531،  1047( ، وابننو  او  مننى الصننلا )4/6ده )[( رواه أحمنند مننى مسننن26)]

 (.1636( ، ومى الجناأز )1085وابن ماجه مى اإلقامة )

================= 

 تفسير سورة الزلزلة

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا

   وحنده  أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  المن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا
 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 
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 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحنيَك ْم ِمْن نَْفنٍس دَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَ 
َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:

 َ لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د   َوق ول وا قَْو ً َسندِ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 حدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .م

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً.
عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 أحهتي مي ال :

وت خنى  نحن اليوم م  سنورا تهنز اليىنوب الغامىنة ، وتزلنزهللا اليىنوب الياسنية الجامندا ،
 الناس

سننورا  م النندنيا إلننى عننالم ا خننرا . إن لياءنننا اليننوم أدهننا األحهنناب منن أخننىاً مننن عننال

 "الزلزلة" .
 .حيا وال إنها زلزلة لىيىوب الياسية ، وال إنها زلزلة لىيىوب الغامىة 

هنا دخشن  ل شىه السورا التي تيو كىماتها كثينراً كثينراً .. ولكنهنا تحمنو منن المعناني منا

ذَا إِ ى ميهنا لصدور شىه السورا التي قاهللا ال تهارك وتعنالالجهاهللا وتهتز لها اليىوب مي ا
ْلِزلَِت اأْلَْرض  ِزْلَزالََها َوأَْخَرَجِت اأْلَْرض  أَثْيَالََها  نَسنان  َمناقَاهللَا وَ ز  ذ  ا لََهنا دَْوَماِنٍى ت َحند ِ إْلِ

ْم مََمن دَ ا ل ِي رَ اتً  أَْشتَ أَْخهَاَرَشا بِ َنَّ َربََّك أَْوَحى لََها دَْوَماٍِى دَْصد ر  النَّاس   ْعَمْو ِمثْيَاهللَا ْوا أَْعَمالَه 

ا دََره   اٍ َشرا اٍ َخْيًرا دََره  َوَمن دَْعَمْو ِمثْيَاهللَا ذَرَّ  لزلزلةاذَرَّ
 إنها زلزلة لىيىوب الياسية أدها األحهاب

ْلِزلَِت اأْلَْرض  ِزْلَزالََها َوأَْخَرَجِت اأْلَْرض  أَثْيَا  لََهاإِذَا ز 
 ىا المشهد ؟ ومتى سيكون ذلك ؟متى دحدذ ش

ن ألرض وماإذا أرا  ال تهارك وتعالى إحياء خىيه من دوم أن خىيهم إلى أن درذ ال 

سىسىة آخر ال عىيها د تي ال تعالى تهارك وتعالى بهىه العَْمَمة الصغيرا التي توجد مي
شننىه  النىنب "الفَيَردَنة لكنو إنسننان خىينه ال جنو وعننل .. شنىه العممنة تسننمى " عجنب 

ا رواه العممة الصغيرا الدقيية شى التي   تهىى من أا إنسان ، كما مني الحنددك النى

مننه وخىنق ،  الهخارا ومسىم أن النهي قاهللا :" كو ابن آ م دَهىَى إ  عجب النىَنٍَب ، مننه
 (1د َركب " )

 د تي ال بهىه العممة ودركب من حولها جسد  احهها .

 ار !! ومنا عناع منن جسنده مني األنهنار !! ومنا راح غنىاءٍ ما ذشب من جسده مي الهح
 لألشجار !! د تي ال جو وعل بهىا كىه ليكتمو بدن اإلنسان كما كان .
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اح منني منإذا مننا اكتمىننت األجسننا  منني اليهننور أمنر ال جننو وعننل بنناألرواح متىيننى األرو
 الصور .

 والصور : شو الهوق الىا د مر ال اسراميو بالنفن ميه .

ا ميه مر  مر ال جو وعل اسراميو أن دنفن مي الصور نفخة الهعك قاهللا تعالى ثم نفند
 أخرأ مإذا شم قيام دنمرون

و ربننا جن مإذا نفن اسراميو مي الصور خرجت األرواح لها  َِوا  َكدَِوَا النحنو ميينوهللا

 وعل :" وعزتي وجللي ليرجعن كو روح إلى جسده "
ىى النىا رواه اإلمنام الطهرانني والهيهيني وأبنودع كما ور  مني حنددك الصنور الطودنو

حنامة المو ىي وذكره اإلمام أبي العز الحنفي مي شرحه لىعييدا الطحاودة وعنعفه ال

 بن كثير :
جسنا  تسرا األرواح مي األجسا  كما دسرا السم مي الددغ ، وشننا إذا منا اكتمىنت األ

 تنشق األرض .د مر ال جو وعل ب ن تزلزهللا األرض وأن  –مي اليهور 

ْلِزلَِت اأْلَْرض  ِزْلَزالََها َوأَْخَرَجِت اأْلَْرض  أَثْيَا  لََهاإِذَا ز 
 ً  تنفض األرض لتخرج ما مي جومها إخراجاً ولتىفة ما مي بطنها لفما

َكاٍن قَِردٍب دَْوَم دَسْ  نَاِ  ِمن مَّ ْيَحةَ  َمع ونَ َواْستَِمْ  دَْوَم د نَاِ  اْلم  ِ ذَلِ  الصَّ وجِ َك دَْوم  ابِاْلَحق  ر  ْلخ 

َ إِنَّا نَْحن  ن ْحيِي َون ِميت  َوإِلَْينَا اْلَمِصير  دَْوَم تََشيَّق   ىَْينَنا  ِسَراًعا ذَِلنَك َحْشنٌر عَ ْرض  َعْنه مْ  اأْل
 44 – 41دَِسيٌر ق 

لحاقة.. إنه انه دوم أدها األحهاب : إنه دوم الييامة .. إنه دوم ا زمة.. إنه دوم اليارعة ..إ

 الصيحة.. إنه دوم اإلنيلب الكامو . دوم
حسنن  لكو مشهو  ومعهو  كما قاهللا النهي مي الحددك الىا رواه اإلمام الترمنىا بسنند

لينوم من حددك ابن عمر رعي ال عنهما أن النهي قاهللا " من سره أن دنمر إلى شنىا ا

لسنماء ك مه رأأ عين مىييرأ" إذا الشمش كورت " و "إذا السماء انفطرت " و " إذا ا
 (2انشيت " )

 إنه دوم الييامة أدها األحهاب :

 َ يَّننْت َوإِذَا اأْل ننَماء انَشننيَّْت َوأَِذنَننْت ِلَرب َِهننا َوح  ننإِذَا السَّ ْت يَننْت َمننا مِيَهننا َوتََخىَّنندَّْت َوأَلْ ْرض  م 
يَّْت اإلنشياق   5:  1َوأَِذنَْت ِلَرب َِها َوح 

َق عىيها وحق  لها أن تخه  وأن تخش  أل  مر ربها جو وعل .أا ح 
 ر حفنااً أدها األحهاب : دهدأ أوهللا مشهد من مشاشد دوم الييامنة بخنروج النناس منن اليهنو

 لنهني منياعرااً غر َ.!! وشنا مزعت أمنا أم المؤمنين عاأشة رعي ال عنهنا لمنا قناهللا 

  ، غ ننْر ً الحنددك الننىا رواه الهخننارا ومسننىم " د ْحَشننر النننادي دننوم الييامننة حفننااً عننرااً 
ألمنر اميالت عاأشة : دا رسوهللا ال الرجاهللا والنساء دنمر بعههم إلى بعنض ، قناهللا :" 

 (3أشد من أن دٌهمَهم ذلك ")

 دخرج الناس من اليهور.. األرض تتشيق شنا وشناك !!
 تىكر وقومك دوم العرض عردانا .. مستوحشاً قىق األحشاء حيرانا .. 

 ورب العرش غههاناً .. والنار تىهب من غية ومن حنق .. عىى العصاا 

 .. اأقرأ كتابك دا عهد عىى مهو .. مهو ترأ ميه حرما غير ما كان 
 مىما قرأت ولم تنكر قراءته .. وأقررت من عرم األشياء عرماناً ..  
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 نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتى .. وأمهوا بعهد عصى لىنار عطشانا ..
 دار الخىد سكاناالمشركون غدا مى النار دىتههوا .. والموحدون ل 

وج منن دهعك الناس من شنا وشناك .. إنه مشهد   عهد لىهشردة بنه .. إننه مشنهد الخنر

 اليهور دا عها  ال .
إذا ممن شنا تتشيق األرض ... ومن شنالك تتشيق األرض .. ودخرج الناس من اليهور 

فنه ، ر خىما خرج العهد من قهره   دنمر عن دمينه ، و  دنمنر عنن شنماله ، و  دنمن

و وعنل وإنما أخى بصره وامتدت رقهته وأخى دتته  شىا الداعي الىا جناء بن مر ال جن
 لييو  الناس إلى أرض المحشر

ْحَمِن لِ َوات  )) دَْوَماٍِى دَتَّهِع وَن الدَّاِعَي َ  ِعَوَج لَه  َوَخَشعَت اأْلَْ ن ا َل تَْسنَم   إِ َّ َشْمًسنمَنىنرَّ

 108 ه 
 ت العالية ؟ أدن أ حاب الكىمات الرنانة ؟!أدن أ حاب األ وا

 ؟  دنن ال أدن الىدن حاربوا اإلسلم ؟.. وأدن الىدن امتألت قىنوبهم غيمناً وحينداً عىنى

 أدن الىدن قالوا، وقالوا ، وقالوا ، وقالوا ؟
نَسان  َما لََها  َوأَْخَرَجِت اأْلَْرض  أَثْيَالََها َوقَاهللَا اإْلِ

 ىا حدذ ؟!ما الىا جرأ ؟! ، وما ال

 إن األرض كانت آمنة !! وكانت شا أة !!
زلزلة شىه ال ما الىا َغيَرشا ؟! وما الىا بدَلها ؟ وما الىا حوهللا أمنها واستيرارشا إلى

 وشىا الدوار.... ما لها ؟!

 إنها أوامر ال جو وعل الىا ديوهللا لىش  كن ميكون
ذ  أَ  نَسان  َما لََها دَْوَماٍِى ت َحد ِ  هَ َك أَْوَحى لَ  َربَّ ْخهَاَرَشا بِ َنَّ َوقَاهللَا اإْلِ

 أتدرون ما أخهارشا دا عها  ال ؟!

ٍى ْوَماِنور  مي الحددك الىا رواه الترمىا بسند حسن  حيح أن النهي قرأ شىه ا دة دَ 
ذ  أَْخهَاَرَشننا مينناهللا أتنندرون مننا أخهارشننا ؟ قننالوا : ال ورسننوله أع هللا : " إن ىننم ، قننات َحنند ِ

 عىى كو عهد ، وعىى كو آمة بمنا عمنو عىنى  هرشنا ، متينوهللا عمنو أخهارشا أن تشهد

 (4ملن كىا وكىا مي دوم كىا وكىا مهىه أخهارشا ")
رض نسن هللا ال جنو وعنل ب سنماأه الحسننى و نفاته العىنى أن دسنترنا وإدناكم منوق األ

 وتحت األرض ودوم العرض إنه ولي ذلك ومو ه .
ْم الزلزدَْوَماٍِى دَْصد ر  النَّاس  أَْشتَا  6لة تًا ل ِي َرْوا أَْعَمالَه 

شرق من دإنه مشهد من أرشب مشاشد الييامة با عيا  ال .. من الناس من دهعك ونور  

هني وجهه وأعهاأه مفي الحددك الىا رواه مسنىم منن حنددك جنابر بنن عهند ال أن الن
 قاهللا :

 (5" د هعك كو عهد عىى ما مات عىيه ")

اش عىنى عنال : ليد أجرأ ال الكردم عا ته بكرمه أن من قاهللا الحامة بن كثير رحمه 
 ش  مات عىيه ومن مات عىى ش  ب عَك عىيه .

ره قناهللا عهنند ال بننن مسننعو  : " مننهم مننن دكننون نننوره كالجهنو .. ومنننهم مننن دكننون نننو

بهامنه كالنخىة.. ومنهم من دكون نوره كالرجو اليناأم .. ومننهم منن دكنون ننوره عىنى إ
 (6طف  مرا ")دتَيد  مرا ود  
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 ومنهم من دٌهعك والمىمة تحيط به من كو جانب •
نَامِيَنات  ِلىَّنِىدَن آَمن نوا ان نَنامِي وَن َواْلم  ونَندَْوَم دَي وهللا  اْلم  ع نوا ِمنن نانوِرك ْم قِينَو اْرجِ  ا نَْيتَنهِسْ م ر 

ِرَب بَْينَه م بِس وٍر لَّه  بَابٌ  ه  ِمن ه  مِيِه البَاِ ن   َوَراءك ْم مَاْلتَِمس وا ن وًرا مَه  ْحَمة  َوَ اِشر  هَِىِه قِ رَّ

 13اْلعَىَاب  الحددد 
 و  حوهللا و  قوا إ  باهلل

هداء ومنهم من دٌهعك والندم دنندم  مننه ، لنه راأحنة كراأحنة المسنك وشنؤ ء شنم الشن •

 الىدن ماتوا مي سهيو ال كما رواه الهخارا ومسىم
 "ر وشنو دينوهللا : " لهينك الىهنم لهينك ومنهم من دنهعك وشو دنطىق مني أرض المحشن •

 اوشؤ ء شم الىدن ماتوا بىهاس اإلحرام كما ور  مي الحددك الىا رواه الهخار

 ومنهم من دٌهعك وك س الخمر معىق مي رقهته •
قهتنه ومنهم من د هعك وقد التف األ فاهللا من حوله مي أرض المحشر دتعىيون به وبر •

ً أتدرون من شو ؟ إنه الىا أكو أمواهللا   اليتامى  ىما

 َسنِعيًرا ِهْم نَناًرا َوَسيَْصنىَْونَ  مِني ب ط نونِ ك ى ونَ إِنَّ الَِّىدَن دَ ْك ى وَن أَْمَواهللَا اْليَتَاَمى   ْىًما إِنََّمنا دَن ْ 
 10النساء : 

تنه ومنهم من د هعك مي أرض المحشر وقد التف الناس من حوله شنىا دتعىنق مني رقه •

 عىق به !!!! وشى دجره من ذراعه !! وشىا دت
ىق خ ىموا  من شؤ ء ؟! إنهم أ حاب الممالم الىا  ىموا عها  ال مي الدنيا .. الىدن

عل ا  جو وال مي الدنيا .. الىدن غرتهم قدرتهم عىى  ىم العها  ونسوا قدرا رب العه

 ممىموا خىق ال وأكىوا حيوق عها  ال تهارك وتعالى
 حملً كثيراً .!! ومنهم من دهعك وقد حمو عىى كتفيه •

سنرق  إن شىا شو الىا سرقه وغىه مي شىه الحياا .. د تي من سنرق بنكناً ، ودن تي منن

 أمه !! ود تي من سرق  ولة !! ود تي من سرق بيهة !!
 161ان : قاهللا تعالى َوَمن دَْغى ْو دَ ِْت بَِما َغوَّ دَْوَم اْلِييَاَمِة آهللا عمر

س هللا عا ين ندوم الىهللا والخزا والعار لىمجرمين ال إنه دوم الفهاأح دا عها  ال .. إنه

 العزدز الغفار جو وعل أن دسترنا وإداكم بمنه وكرمه :
 دَْوَماٍِى دَْصد ر  النَّاس  أَْشتَاتًا ل ِي َرْوا أَْعَمالَه مْ 

جنو  وشىا دنطىق الناس مي أرض المحشر مإذا ما و ىوا إلى األرض التي حد شا ال
ن الرلوس كما ور  مي الحنددك النىا رواه مسنىم منن حنددك وعل اقتربت الشمس م

حتى  ن الخىقمالميدا  بن األسو  أن النهي قاهللا :" ت دني الشمس دوم الييامة دوم الييامة 

 و ال منامنزا  الترمىا : أو اثنين ، قاهللا س ىيم بنن عنامر :  –تكون منهم كميدار ميو " 
 اهللا : "قن -لمينو النىا ت كتَحنو بنه العنين؟أ رأ ما دعني الميو : أمسنامة األرض ؟ ، أو ا

ن ميكون الناس عىنى قندر أعمنالهم مني العنرق ، ممننهم منن دكنون إلنى كعهينه ومننهم من

اً دكننون إلننى ركهتيننه ، ومنننهم مننن دكننون إلننى حيودننه ، ومنننهم مننن دىجمننه العننرق إلجامنن
 (7وأشار رسوهللا ال  ىى ال عىيه وسىم بيده إلى ميه ")

ا لكنرب إذالناس ودطوهللا الموقف بو ودز ا  الهم والغنم ودنز ا  ا شكىا دا عها  ال ديف

،  ما وقف الناس مي أرض المحشر وأ ِمنر بجهننم " مينؤتي بهنا لهنا سنهعون ألنف زمنام
 (8وم  كو زمام سهعون ألف مىك دجرونها ")
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َكهِها قاهللا تعالى " دوم ترأ ة كو أمي مإذا ما رأت الخلأق زمرت ، وجات األمم عىى ر 
 . جاثية "

الكرب ومتحيط جهنم بالخلأق من كو ناحيه ، ومن كو جانب ميز ا  الهم ودز ا  الغم 

. 
يه موشنا دنطىق الناس من شوهللا شىا الموقف وديوهللا بعههم لهعض : أ  ترون ما نحن 

اء لى أنهيإأ  ترون ما قد بىغكم ، أ  تنمرون من دشف  لكم إلى ربكم ، ودنطىق الناس 

و واحند كنم ، إلى الخىيو إبراشيم ، إلى موسى ، إلى عيسى وديوهللا ال ورسىه ، إلى آ 
منننهم نفسنني نفسنني !! إن ربنني قنند غهننب اليننوم غهننهاً لننم دغهننب قهىننه مثىننه ، ولننن 

ال  دغهب بعده مثىه ، نفسي ، نفسي !! حتى دىشهون إلى النهني وديولنون : دنا رسنوهللا

ه نحنن مين و ال أ  تنرأ مناليد غفر ال لك ما تيدم من ذنهك وما ت خر وأنت خاتم رسن
اهللا رسنوهللا قلها ،  ؟! أ  ترأ ما قد بىغنا ؟! أ  تشف  لنا إلى ربك ؟! مييوهللا أنا لها .. أنا

اً قعنت سناجدماست ذن عىى ربي ، ميؤذن لي ، مإذا أنا رأدته وال   ىى ال عىيه وسىم 

،  ، اشنف  تشنف  ْعَطهت  ، َسْو  ، مَيَدع ني ما شاء ال ، ميياهللا : دا محمد ، ارمه ، ق ْو د ْسَم 
نيه ربي ، ثم اشف  )  (9مارم  رأسي ، م حمد ربي بتحميد د عَىَم 

 شىا شو الميام المحمو  الىا قاهللا ال تعالى

و ًا اإلسراء :  ْحم   79َعَسى أَن دَْهعَثََك َرباَك َميَاًما مَّ
اعة ى الشفدة : شىه شوشىا ما قاله اإلمام ابن أبي العز الحنفي مي شرح العييدا الطحاو

 األولى والشفاعة العممى .

  تننز ً ثم تتنزهللا الملأكة دا عها  ال من أشو السموات وبعندشا دتننزهللا الحنق جنو وعنل
لسنمي  دىيق بكماله وجلله مكو ما  ار بهالك ماهلل بخنلم ذلنك لنيس كمثىنه شن  وشنو ا

 الهصير   تعطيو و  تكييف و  تشهيه و  تمثيو 

جناءت  : وجاء ربك والمىنك  نفا  نفا   تيولنو جناء أمنر ال ، و  تيولنوا قاهللا تعالى
وَن  م  َّللا   ن دَن ْتِيَه   َّ أَ إِ قدرا ال وإنما وجاء ربك مجيااً دىيق بكماله وجلله )) َشنْو دَنم نر 

َن اْلغََماِم َواْلَمآلأَِكة  َوق ِهَي األَْمر  َوإِلَى  ِ مِي   ىٍَو م ِ  210ور  الهيرا : م  ْرَج   األ ت  َّللا 

مي  دن تي الحننق تهننارك وتعننالى إتياننناً دىيننق بىاتننه جننو وعننل لننيس كمثىننه شنن  وشننو السنن
ْعه نند وا تَ َم أَن  َّ نِنني آ َ الهصننير وشنننا ديننوهللا ربنننا تهننارك وتعننالى : أَلَننْم أَْعَهننْد إِلَننْيك ْم دَننا بَ 

هِيٌن * َوأَْن اْعه د و ْستَيِ ِ َرا نِي َشىَاالشَّْيَطاَن إِنَّه  لَك ْم َعد وٌّ ما ْم ِجنهِلا يٌم َولَيَْد أََعنوَّ ِمننك  ٌ  ما
وَن ْوَشا اْليَْوَم بَِما ك نت  د وَن اْ ىَ ْم ت وعَ َكثِيًرا أَمَىَْم تَك ون وا تَْعِيى وَن َشِىِه َجَهنَّم  الَّتِي ك نت   ْم تَْكف نر 

نَنا أَْدندِ  نْم أَ َهد  دِهْم َوتَْشناْليَْوَم نَْختِم  َعىَى أَْمَواِشِهْم َوت َكى ِم  ى ه  لَنْو نََشناء َمنا َكنان وا دَْكِسنه وَن وَ بِ ْرج 

ننَراَ  مَنن َنَّى د ْهِصنن وَن لََطَمْسنننَا َعىَننى أَْعي نننِِهْم مَاْسننتَهَي وا الص ِ لََمَسننْخنَاش ْم َعىَننى  لَننْو نََشنناءوَ ر 
ِهياا َوَ  دَْرِجع وَن دس   67 - 60َمَكانَتِِهْم مََما اْستََطاع وا م 

 مجاهللا لىنفاق شنا .. و  مجاهللا لىمماراا الكلمية الكاذبة  

تني سنعت ستتكىم األددا التي كتهت .! ستتكىم األددا التي بشطت .! ستتكىم األرجو ال
نطنق كنو ألمعصية ال .! ستنطق الجوارح وتشهد.! ستشهد الجىو  .! أنطيها ال الىا 

 ش  .

دهندأ  ىا الرعنب والفنزع بيني الحسناب ؟!وبعد كو شىا الهوهللا دهدأ الحساب .. بعد كو ش
 الحساب بالعرض عىى ال
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 اء  هرهممن الناس من د خى الكتاب بيمينه ، ومنهم من د خى الكتاب بشماله أو من ور
. 

وديننف الننناس منني شننىا الموقننف الرشيننب ، ودنننا أ عىننى كننو أحنند بإسننمه كمننا ور  منني 

 حددك عدا بن حاتم الىا رواه الهخارا أنه قاهللا :
 دمنن مننهأنكم من أحد إ  سيكىمه ربه دوم الييامة ليس بينه وبيننه ترجمنان مينمنر ما م

  إل درأ ممل درأ إ  ما قدم ، ودنمر أش م منه مل درأ إ  ما قدم ودنمر بين ددده 

 (10النار تىياء وجهه ماتيوا النار ولو بشق تمرا)
 ؟ن ملن بأ عىيك : أدن ملن سيكىمك ال دا عهد ال ليس بينك وبينه ترجمان ، دنا 

  ؟!أنا ؟! شىا شو اسمي ؟! أنا  احب شىا النداء ؟! ماذا ترددون دا ملأكة ال

 أقهو لىمثوهللا بين ددا ال جو وعل !
متتخطنى الصننفوم وسنط شننىا الزحنام .. ننفوم الملأكنة و ننفوم الهشنر و ننفوم 

 الجن لترأ نفسك بين ددأ مىك المىوك جو وعل ..

 دا العىيم الحكيم الخهير .لتيف بين د
وديرع النداء قىهك .. ميصفر وجهك.. وترتعند مراأصك..وتهنطرب جوارحنك وأننت 

 ررتها .تتيدم لتعطى كتابك ، شىا الكتاب الىا   دغا ر بىية كتمتها و  مخه اَ أس

 مكم من معصية قد كنت نسيتها ذَكرك ال إداشا؟!
 وأبداشا ؟!كم من مصيهة قد أخفيتها أ هرشا ال لك 

 ميا حسرا قىهك وقتها عىى ما مر ت مي  نياك من  اعة مو ك .

 مننه وكرمنهبجعىنا ال وإداكم منهم  –مإذا كان العهد من المؤمنين الموحددن الصا قين 
ن ديربه ال عز وجو مننه كمنا ور  مني الحنددك النىا رواه الهخنارا منن حنددك ابن –

ينه لمنؤمن منن ربنه دنوم الييامنة حتنى دهن  عىعمر رعي ال عنهما أنه قناهللا : دندنى ا

ىه عىى كنفه ) كنف اإلنسان  ىه وجانهه والمرا  به قرب ال تعالى و نو رحمته ومه
و تعرم شالعهد ، تيوهللا أنا مي كنف ملن أا : مي  ىه وجانهه ( مييرره بىنوبه مييوهللا 

ا مني الندنيمرتين ميينوهللا: سنتٌرتها عىينك  –ذنب كىا وكىا ؟ مييوهللا أعرم رب، أعرم 

وأغفرشننا لننك ثننم تطننوأ  ننحيفة حسننناته وأمننا ا خننرون مينننا أ بهننم عىننى رلوس 
 (11الخلأق شؤ ء الىدن كىبوا عىى ربهم ، أ  لعنة ال عىى المالمين)

اً بنه شنيا عها  ال : إن المؤمن إذا أتى ربه بيراب األرض خطادا ثم ليى ربه   دشرك
 حيح  ميما رواه الترمىا بسندال عىيه وسىم عن رسوهللا ال   ىى غفر له كما جاء 

تيتنك يااً ألش: " ..... دا ابن آ م لة أتيتني بيراب األرض خطادا ثم أتيتني   تشرك بي 

 (12بيرابها مغفرا ")
ز ميعطى المؤمن كتابه بيمينه ودنطىق مي أرض المحشنر وقند نجنح مني اإلمتحنان ومنا

 مي اإلختهار الحيييي.

 جهه .. وأنارت أعهاأه ..مينطىق وقد أشرق و
 دنطىق مي أرض المحشر ليهشر المؤمنين .. ليهشر الموحددن ..

 دنطىق وكتابه بيمينه ميمر عىى الناس وديوهللا لهم أ  تعرمونني ؟!

 مييولون : من أنت؟! من أنت غمرتك كرامة ال .
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ميينننننننوهللا: انمنننننننروا.... شنننننننىا كتنننننننابي بيمينننننننني شننننننناركوني الفرحنننننننة.. شننننننناركوني 
 .. وشنىهشاركوني الههجة... اقرأوا معي شىا الكتاب... انمروا شنىا توحينداالسعا ا...

ىه ش لتي.. وشىا  يامي..وشىا زكاتي...وشىا حجي...وشىا بَرا...وشىه  دقتي... 

 أعمالي الصالحات..
م  ا ا َمْن أ وتِنَي ِكتَابَنه  بِيَِمينِنِه مَيَي نوهللا  َشنال  وانمروا مَ َمَّ نَل  إِن ِني ا ِكتَابِينهْ ْقنَرل  ٍق َ نَننت  أَن ِني م 

اِعنيٍَة مِني َجنَّنٍة َعاِليَنٍة ق ط وم   ا ا َواْشنَرب وا َشنِياًنا بَِمننِيَنةٌ ك ى نوَهنا  َاِحَسابِيْه مَه َو مِي ِعيَشنٍة رَّ

 24:  19أَْسىَْفت ْم مِي اأْلَدَّاِم اْلَخاِليَِة الحاقة 
 . لفاأزدنم اجعىنا من ادا لها من سعا ا ، ودا لها من مرحة ، ودا له من موز .. الىه

 ، وجهنه وإن كانت األخرأ والعياذ باهلل وأخى كتابه بشنماله أو منن وراء  هنره اْسنَو َ 

ن ا وكسي من سرابيو اليطران !! وانطىق مي أرض المحشر وشو دصر  وديوهللا : َوأَمَّ
تََهنا َكانَنِت ِر َما ِحَسنابِيْه دَنا لَيْ َولَْم أَ ْ ْه تَابِيكِ َمْن أ وتَِي ِكتَابَه  بِِشَماِلِه مَيَي وهللا  دَا لَْيتَنِي لَْم أ وَت 

 29:  25لحاقة ااْليَاِعيَةَ َما أَْغنَى َعن ِي َماِليْه * َشىََك َعن ِي س ْىَطانِيْه 

 أدن الماهللا ؟! أدن السىطان ؟! أدن الجاه ؟!
 ذشب كو ش  ، وعاع كو ش  !!!

هرا قال أردد أن أرأ  احتهر شارون الرشيد وقام عىى مراش الموت مياهللا : أنشدكم

بكنى الىا س  من ميه !! محمىوهللا شارون الرشيد إلى قهنره ، منمنر شنارون إلنى قهنره و
ه زوهللا مىكنواز ا  الهكاء وارتف  النشيج ، ثم رم  رأسه إلى السماء وقناهللا : دنا منن   دن

 ارحم من قد زاهللا مىكه .. ما أغنى عني ماليه شىك عني سىطانيه !!

ً  أدا عهد كم دراك ال  عا ياً حردصاً عىى الدنيا ولىموت ناسيا
 أنسيت لياَء ال والىحدَ والثرأ ودوماً عهوساً تشيب ميه النوا يا

 ً  لو أن المرء لم دىهس ثياباً من الت يَّى تجر  عرداناً ولو كان كاسيا

 ً  ولو أن الدنيا تدوم ألشىها لكان رسوهللا حياً وباقيا
 والمعا ي كما شى ولكنها تفنى ودينى نعيما وتهيى الىنوب

--------------------- 

 النفس تهكي عىى الدنيا وقد عىمت أن السعا ا ميها ترك ماميها
    ار لىمرء بعد الموت بسكنها .. إ  التي كان قهو الموت بانيها

 مإن بناشا بخير  اب مسكنه .. وإن بناشا بشر خاب بانيها
 الدشر نهنيها أموالنا لىوا الميراذ نجمعها .. و ورنا لخراب

 أدن المىوك التي مسىطنة .. حتي ساشا بك س الموت ساقيها

 مكم مداأن مي ا ماق قد بنيت .. امسكت خرابا وأمنى الموت أشىيها
  تركنن إلى الدنيا وماميها .. مالموت  شك دفنينا ودفنيها

 لكو نفس وان كانت عىى وجو .. من المنية آماهللا تيودها

 ديههها.. والنفس تنشرشا والموت دطودهاالمرء دهسطها والدشر 
 إنما المكارم أخلق مطهرا .. الين أولها والعيو ثانيها

 والعىم ثالثها والحكم رابعها .. والجو  خامسها والفهو سا سها

 والهر سابعها والشكر ثامنها .. والصهر تاسعها والىين باقيها
 صيهاوالنفس تعىم أنى   أ ا قها .. ولست ارشد إ حين اع
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 واعمو لدار غدا رعوان خازنها .. والجارل احمد والرحمن ناشيها
 قطورشا ذشب والمسك  ينتها .. والزعفران حشيش نابت ميها

 أنهارشا لهن محض ومن العسو .. والخمر دجرا رحييا مي مجاردها

 والطير تجرا عىى ا غهان عاكفة .. تسهح ال جهرا مي مغانيها
  وس دعمرشا .. بركعة مي  لم الىيو دحييهامن دشترا الدار مي الفر

ى وه  مَغ ىا   30 - 28اقة : وه  الحَما أَْغنَى َعن ِي َماِليْه َشىََك َعن ِي س ْىَطانِيْه خ 

 اليناأم خىوه وشو المعاند هلل جا وعل !! خىوه وشو المحارب لشرع ال !! خىوه وشنو
 عىى المعا ي والىنوب !!

 زدن .. بعد شىا كىه ؟! نعموبعد ذلك كىه تنصب الموا

 ( قاهللا الير هي :13قاهللا اإلمام ابن أبي العز مي الطحاودة )
 الجنزاء قاهللا العىماء : إن الحساب لتيردنر األعمناهللا وأن المينزان لهينان ميندارشا ليكنون

 بحسهها .

ننوَن َوَمننْن خَ  ْفِىح  وا   ْولَاِننَك الَّننِىدَن َخِسننمَ  َواِزدن نه  فَّننْت مَ مََمنن ثَي ىَننْت َمَواِزدن ننه  مَ  ْولَاِننَك ش نم  اْلم  ر 
ْم مِي َجَهنََّم َخاِلد وَن المؤمنون   102 - 102أَنف َسه 

 ونحن نؤمن بالميزان و  ننكر ذلك كما أنكره بعض من ددعي العىم .

ؤتى دوقد جاء مي الحددك الىا رواه الهخارا ومسىم من حددك أبي شردرا أنه قاهللا : 
َل تم )) مَنند ال جناح بعوعة " ثم قاهللا اقرلوا إن شنابالرجو العميم الثمين مل دزن ع

ْم دَْوَم اْلِييَاَمِة َوْزنًا (( )  (14ن ِييم  لَه 

و  ومي الحددك الىا رواه اإلمنام أحمند مني مسننده بسنند  نحيح أن عهند ال بنن مسنع
ؤه  ننعد دومنناً ليجننني سننواكاً مننن األراك ، وكننان  قيننق السنناقين ، مجعىننت الننردح تكفنن

دنا نهني  مًم تهحكون : ؟ قالواياهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم يوم منه ممهحك ال

 (15ال من  قة ساقيه ، مياهللا والىا نفسي بيده لهما أثيو مي الميزان من أحد )
ان وقاهللا عمر رعي ال عنه " لو وزن إدمان أبي بكر بإدمان أشنو األرض لنرجح إدمن

 (16أبي بكر)

عل أن اإلستراحة لنرأ ما الىا سيحدذ أس هللا ال جو و ونكمو إن شاء ال بعد جىسة
إنه  ستغفروهدسترنا وإداكم مي الدنيا وا خرا وأقوهللا قولي شىا واستغفر ال لي ولكم ما

 شو الغفور الرحيم .
 الخطهة الثانية :

ه داً عهنندالحمنند هلل رب العننالمين وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأن محمنن

 الىهم  ىي وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله و حهه وسىم ورسوله ،
 أما بعد : ميا أدها األحهاب

إِ َّ  نك مْ بعد شىا كىه دنصب الصرا  بين  هراني جهنم كما قاهللا ربنا جو وعل : َوإِن م ِ 

ني الَّن ْيِهياا * ث نمَّ ن نَج ِ ناِلِميَن مِيَهننَنىَ اتَّيَنوا وَّ  ِىدنَ َواِر  َشا َكاَن َعىَى َرب َِك َحتًْما مَّ ا ِجثِيانا ر  المَّ
 72 – 71مردم 

ودمنر الننناس عىننى الصنرا  كننو  بحسننب عمىننه مني شننىه الحينناا ، ممننهم مننن دمننر عىننى 

الصرا  كالهرق !! ومنهم من دمر عىيه كالردح !! ومنهم من دمر عىيه ك جاو  الخينو 
مينه !! !! ومنهم منن دمنر عىينه دمشني !! ومننهم منن دمنر عىينه دزحنف عىنى دددنه وقد
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ومنهم منن دنكنب مني ننار جهننم والعيناذ بناهلل !! ومننهم منن دعهنر الصنرا  إلنى جننات 
 النعيم !!

 أتدرون ما جنات النعيم قاهللا عنها النهي

 مي الحددك الىا رواه مسىم من حددك أبي شردرا
  قنناهللا ال تعننالى : (( أعنند ت لعهننا ا الصننالحين مننا   عننين رأت و  أذن سننمعت و

 (17شر )))خطر عىى قىب ب

 لنى وجهنهنس هللا ال جو وعل أن نكون وإداكم منن أشنو الجننة وأن دمتعننا ال بنالنمر إ
 الكردم إنه ولي  ذلك واليا ر عىيه .

----------- 

ور ( مي تفسير سورا الزمر باب قوله " ونفن مي الص4814( رواه الهخارا رقم )1)
ن" تفسير سورا "عم دتساءلومصعق من مي السموات واألرض إ  ما شاء ال " ومي 

ناأز ، ( مي الج1/239( مي الفتن باب ما بين النفختين ، والمو   )2955ومسىم رقم )

لصور ( مي السنة ، باب مي ذكر الهعك وا4743باب جام  الجناأز ، وأبو  او  رقم )
 ( مي الجناأز ، باب أرواح المؤمنين .4/111، والنساأي )

( منني التفسننير ، بنناب ومننن سننورا " إذا الشننمس 3330( أخرجننه الترمننىا رقننم )2)

( والحناكم 4816،4934،4941،5855كورت " ورواه أدهاً أحمد مي المسند رقنم )
( و ححه ، ووامينه النىشهي وشنو كمنا قنا  ، و نححه األلهناني مني  نحيح 2/515)

 ( .6293الجام  )

( مني 2859( مي الرقاأق ، باب الحشنر ، ومسنىم رقنم )11/334( رواه الهخارا )3)
لجنناأز ، ا( مني 4/114الجنة ، باب مناء الدنيا وبيان الحشنر دنوم الييامنة ، والنسناأي )

 باب الهعك .

هللا ( مي التفسير ، باب ومن سنورا إذا زلزلنت ، وقنا3350( أخرجه الترمىا رقم )4)
( والحاكم 2/374الترمىا : حددك حسن  حيح غردب ، وأخرجه أحمد مي مسنده )

 . ( وقاهللا: حددك  حيح اإلسنا  ، ولم دخرجاه، وواميه الىشهي2/532مي مستدركه )

نند ( مي الجننة ، بناب األمنر بحسنن المنن بناهلل تعنالى ع3878( أخرجه مسىم رقم )5)
 الموت .

ر وابنن ( ذكره اإلمام السيو ي مي الدر المنثور وعزاه  بنن أبني حناتم وابنن المننى6)
م عىى شنر  الشنيخين وتعيهنه اإلمنا مر وده ورواه الحاكم مي المستدرك وقاهللا  حيح

 الىشهي مياهللا : بو شو  حيح عىى شر  الهخارا .

رقم  ( مي  فة الجنة ، باب  فة دوم الييامة ، والترمىا2864( رواه مسىم رقم )7)
 ( والحيو : مشد  اإِلزار عند الخصر .3مي  فة الييامة باب رقم ) 2423

اب مننني شننندا حنننر ننننار جهننننم ، ( مننني  نننفة الجننننة ، بننن2842( رواه مسنننىم رقنننم )8)

 ( مي  فة جهنم ، باب ما جاء مي  فة النار .2576والترمىا رقم )
هللا ( مي التفسنير ، بناب منن سنورا بنني اسنراأيو ، وقنا3147( رواه الترمىا رقم )9)

( ومسىم 6/264/265الترمىا شىا حددك حسن وحددك الشفاعة بطوله مي الهخارا )

ة  بن لشفاعة العامة ) راج  شرح العييدا الطحاود( مي اإلدمان وليس مي ا194رقم )
   المكتب اإلسلمي الطهعة التاسعة ( . 231أبي العز الحنفي ص 
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( منني التوحينند ، بنناب كننلم الننرب عننز وجننو ، 17/254،255(رواه الهخننارا )10)
ىا ( مي الزكاا ، باب الحك عىى الصدقة ولو بشق تمرا ، والترم1061ومسىم رقم )

 مي  فة الييامة مي ش ن اليصاذ .( 2427رقم )

 عىننى ( منني الممننالم ، بنناب قننوهللا ال تعننالى :" أ  لعنننة ال5/70( رواه الهخننارا)11)
لنىدن االمالمين " ومي تفسير سورا شو  ، باب قوله تعنالى: " ودينوهللا األشنها  شنؤ ء 

 ابكىبوا عىى ربهم " ، ومي األ ب ، باب سنتر المنؤمن عىنى نفسنه ، ومني التوحيند بن

لتوبة ا( مي 2868كلم الرب عز وجو دوم الييامة م  األنهياء وغيرشم ، ومسىم رقم )
 ، باب توبة الياتو وإن كثر قتىه .

( و نننححه 2/322( ، والننندارمي )2/270( والترمنننىا )5/172( رواه أحمننند )12)

 ( .127شيخنا األلهاني مي الصحيحة رقم )
 إلسلمي  المكتب ا 417( شرح العييدا الطحاودة ص 13)

 ( متفق عىيه14)

لمسنند ا( حسنه شيخنا األلهاني مي تخردج الطحاودة وقاهللا : رواه اإلمام أحمند مني 15)
 ( بسند  حيح .1/450)

بسنند  ( رواه اإلمام أحمد مي مهاأو الصحابة وعهدال بنن مسنعو  ، اإلمنام أحمند16)

 حسن مي كتاب السنة .
م باب ما جناء مني  نفة الجننة ، ومسنى( مي بدء الخىق ، 6/230( رواه الهخارا)17)

ن ( مني التفسنير ، بناب ومن3195( مي الجنة مي ماتحته ، والترمىا رقنم )2824رقم)

 سورا السجدا 
==================== 

 رسالة إلى أصحاب األسرة البيضاء

اات إن الحمنند هلل نحمننده ونسننتعينه ونسننتغفره ، ونعننوذ بنناهلل مننن شننرور أنفسنننا وسنني 
 إ  ال ده ال مل مهو لنه ، ومنن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنهأعمالنا من ده

 وحده   شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 
 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحناس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس دَا أَداَها النَّ 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ
 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ دَا أَ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  داَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ
 أما بعد

كو وشدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها مإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ 

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .
 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً.
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عنى أن دجم ى ب سماأه الحسنى و فاته العىىحياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعال
ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..
 أحهتي مي ال :

 " رسالة إلى أ حاب األسرا الهيهاء "

وم هنراتكم مني شنىا الينوم الكنردم المهنارك وكعا تننا مسنشىا شنو عننوان لياءننا من  ح
 دنتمم حددثنا م  حهراتكم تحت شىا العنوان مي العنا ر التالية .

 أو ً :  هر أدوب

 ثانياً: قصة مثيرا  مرأاٍ  ابراً بالمنصورا .
 ثالثاً : رسالة إلى أ حاب األسرا الهيهاء .

 .وأخيراً : رسالة إلى أشو العامية من الهلء 

 م عيروني اليىوب واألسماع ، وال أس هللا أن درزقنا وإداكم اإلخلص .
 أو ً :  هر أدوب

 أحهتي مي ال

 إن ال جو وعل قد جعو الصهر جوا اً   دكهو ..
امنة ا منن كروجنداً   د هزم .. وحصناً   د هدم وبنين أن الصنابردن مني معينة ال ودالهن

واْ إِنَّ  ابِِردَن األنفاهللا : قاهللا جو وعل َواْ هِر  َ َمَ  الصَّ  46َّللا 

نَن  وبَيََن مهو الصابردن وكنرامتهم ميناهللا سنهحانه َولَنَْهى نَونَّك ْم بَِشنْيءٍ  نوعِ ْلَخنوِم َوالْ ام ِ ج 
نابِ  نِر الصَّ نَن األََمنَواهللِا َواألنف نِس َوالثََّمنَراِت َوبَش ِ ِصنيهَةٌ لَّنِىدَن إِذَ اِردَن َونَْيٍص م ِ  ا أََ نابَتْه م ما

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجعنوَن * أ ولَاِنَك َعىَنْيهِ قَا نن ْم َ نىَ ل واْ إِنَّا ِل  لَاِنَك ش نم  ب ِِهنْم َوَرْحَمنةٌ َوأ ورَّ َواٌت م ِ

ْهتَد وَن الهيرا   157 - 155اْلم 
 بو وجعو ال األمانة مي الددن منو ة بالصهر م  الييين .

ننةً دَ  ْم أَأِمَّ ننقنناهللا جننو وعننل َوَجعَْىنَننا ِمننْنه  ا بِآدَاتِنَننا د وقِن ننوَن وا َوَكننان وا َ ننهَر  ْهنند وَن بِ َْمِرنَننا لَمَّ

 24السجدا 
م ميناهللا بو وبين ال سهحانه كرامة الصنابردن مني الجننة بندخوهللا الملأكنة لىسنلم عىنيه

ن ك نو ِ بَناٍب َسنلَمٌ  ى وَن َعىَْيِهم م ِ نِْعَم ع ْيهَنى هَْرت ْم مَنك م بَِمنا َ نَعىَنيْ  جو وعل َوالَملَأَِكة  دَْدخ 
 24الدَّاِر الرعد 

 َومَّىوبننين جننو وعننل منني الجمىننة أن ثننواب الصننهر   حنندو  لننه مينناهللا سننهحانه إِنََّمننا د نن

وَن أَْجَرش م بِغَْيِر ِحَساٍب الزمر  ابِر   10الصَّ
 مما شو الصهر ؟

 الصهر لغة : المن  والحهس .

لتشننكي ، وحننهس والصننهر شننرعاً : حننهس النننفس عننن الجننزع ، وحننهس الىسننان عننن ا
 الجوارح عن المعا ي ، وشو دنيسم إلى ثلثة أقسام :

  هر عىى الم مور : أا  هر عىى الطاعة .

 و هر عىى المحمور : أا  هر عن المعصية .
 و هر عىى الميدور : أا ما قدره ال عىيك من المصاأب والمحن والهلدا .
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هللا أ  ديو الجىيو   تحرجا من أجووالصهر الجميو : شو الىا دهتغي به العهد وجه ال 
 جه الولىناس جزع ، و  .أملً مي أن ديوهللا الناس َ هر ، وإنما دصهر دهتغي بصهره 

 ً أللنم ،  عىنى اجو وعل ، دصهر واثياً مي ال ، مطمانناً بيهناء ال وقندر ال ، مسنتعىيا

 مترمعاً عىى الشكوأ .
 وشكوأ من ال . والتحييق أن الشكوأ نوعان : شكوأ إلى ال

 أعاذنا ال وإداكم من األخيرا .

رآنه هر مي قالشكوأ إلى ال :   تنامي الصهر مىيد مدح ال نهيه دعيوب وأثهت له الص
وَن أَْجن نابِر  اٍب غَْينِر ِحَسنبِ َرش م وقند رمن  دعينوب شنكواه إلنى منو ه ميناهللا إِنََّمنا د نَومَّى الصَّ

 86دوسف 

ْهد  إِنَّنه  نِْعَم اْلعَ  ابًِراب عىيه السلم مياهللا جو وعل إِنَّا َوَجْدنَاه   َ وأثنى ال عىى عهده أدو
اٌب ص :   44أَوَّ

ْذ إِ َوأَدانوَب  وم  ذلك ميد رم  نهي ال أدوب شكواه إلى ال كما قناهللا ال جنو مني عنله :

اِحِمينَ  را َوأَنَت أَْرَحم  الرَّ  83ياء : ألنه انَا َأ َربَّه  أَن ِي َمسَّنَِي الها
شننى  منهنا . الشنكوأ إلنى ال   تننامي الصنهر أمنا الشننكوأ منن ال : أعاذننا ال وإدناكم

 شكوأ لىمخىوق من الخالق .

 وإذا ذكر الصهر ذ ِكَر تهي  ال أدوب عىى نهينا وعىيه السلم .
 مىيد ابتىى ال أدوب مي ماله وولده وبدنه .

 جمىة واحدا !! ميد الماهللا كىه !! مات جمي  أبناأه

 ابتله ال مي جسده .. أقعده مي األرض وأ يب بمرٍض ألزمه الفراش .
 لم دسىم من بدنه الهتة إ  قىهه ولسانه !!

 مصهر وامتأل قىهه بالحب هلل والرعا عن ال !!!

 مىيد ابتىى ال جو وعل أدوَب عىيه السلم مي ماله وولده وبدنه !!
 ميد عاع مال ه ك ى ه !!

 مات جمي  ٌ أبناأه !!و

ىنه وابتىى بمرض مي جسده أقعده مي األرض وألزمه الفراش ولم دسنىم لنه منن بدننه ك
 إ  قىهه ولسانه !!

 !!! كر الأما قىهه ميد امتأل بالحب هلل والرعا عن ال ، وأما لسانه مىم دفتر عن ذ
وعل   جوالتر عن ذكر أما قىهه ميد امتأل بالحب هلل والرعا عن ال وأما لسانه مىم دف

ىكر دنوشىه وال شى الحياا مفي الصحيحين عن أبي موسى أن النهي قاهللا " مثنو النىا 

 (1ربه والىا   دىكر ربه كمثو الحي والميت " )
ك بنين مالىاكر هلل حي وإن ماتت منه األعهاء !! والغامو عن ذكر ال مينت وإن تحنر

 األحياء !!

 هني النحينما قالت له : ا عوا ال ليفنرج كربنك ميناهللا  ومزعت زوجته الصابرا الومية
 ييم !!سأدوب : ليد عشت سهعين سنة وأنا  حيح وهلل َعىََي أن أ هر سهعين سنة وأنا 

واختىفت ا راء مي المدا التي مكثها نهي ال مي الهلء وأً ح ما ور  مي شىه األقواهللا 

لهزار والحاكم مي مسنتدركه و نححه مارواه اإلمام الطهرا وابن حهان وابن حاتم وا
عىى شر  الشيخين وقاهللا اإلمام الهيثمي مني المجمن  ورجناهللا الهنزار رجناهللا الصنحيح 
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من حيك أنس بن مالك أن نهي ال قاهللا " إن نهي ال أدوب مكك مي بلأه ثلذ عشرا 
سننة مرمهنه اليردننب والهعيند ، إ  رجىنين مننن خنواص أ نحابه ، كانننا دغندوان عىيننه 

ن مياهللا أحدشما لآلخر : ليد أذنب أدوب ذنهاً عميماً وإ  لك شف عنه شىا الهلء ودروحا

" 
عاء هىا الدقاهللا أشو التفسير : مىما سم  أدوب ذلك خشي الفتنة مىج  إلى ال جو وعل ب

ننِ أَ بَّنه  الحنون النىا سنجىه ال مني قرآننه ميناهللا جنو وعنل : َوأَدانوَب إِْذ نَنا َأ رَ  َي ن ِني َمسَّ

اِحِميَن األنهياء : الها   83را َوأَنَت أَْرَحم  الرَّ
نر ٍ َوآتَ  عَه نْم َرْحَمن أَْشىَنه  وَ ْينَناه  انمر إلى الجوابَ اْستََجْهنَا لَه  مََكَشْفنَا َما بِِه ِمن ع  ةً ِمنثْىَه م مَّ

ْن ِعنِدنَا َوِذْكَرأ ِلْىعَابِِددَن األنهياء :   84م ِ

 ما الىا حدذ ؟!!
جو وعل نهيه أدوب أن دهرب األرض منن تحنت قدمينه ، مهنرب أمر المىك اليددر 

ك نْض أدوب المردض المسكين األرض عربة شينة بيدمه مفجنر ال عينناً منن المناء ارْ 

ْغتََسٌو بَاِر ٌ َوَشَراٌب ص :   42بِِرْجِىَك َشىَا م 
 ا نة ،أمر ال أدوب أن دشرب مشرب أدوب من الماء مشفاه ال من جمي  أمراعه اله

إِن م مره أن دغتسو ماغتسو مشفاه من جمين  أمراعنه المناشرا و ندق ال إذ دينوهللا وَ 

ر ٍ مَلَ َكاِشَف لَنه  إِ َّ ش نَو َوإِن دَْمَسْسن  َعىَنى ك نو ِ َشنْيٍء قَند درٌ  ْينٍر مَه نوَ َك بِخَ دَْمَسْسَك َّللا   بِه 
 17األنعام : 

هتىى :  أدها الم 

 ً  ى اليهاو ع األمور إل   كن عن شمومك معرعا
 تغنيك عما قد مهى   وانعم بطوهللا سلمة

 وربما عاق الفها  مىربما اتس  المهيق

 مل تكن متعرعا  ال دفعو ما دشاء..
00000000000000000 

 دا شامى األمراض من أر اك ؟!    قو لىطهيب تخطفته دد الر أ

 عجزت منون الطب من عفاك ؟!  قو لىمردض نجا وع ومي بعدما
 من دا  حيح بالمنادا  شاك ؟!   ات   من عىةقو الصحيح م

 من دا أعمى ديو  خطاك؟! ا طدامبلً   بو ساأو األعمى خطى وسط الزحام
 مهوَأ بها من ذا الىا أشواك ؟!   بو ساأو الهصير كان دحىر حفراً 

 ومرعى من ذا الىا درعاك ؟!   وسو الجنين دعيش معزو ً بل راع

 لدأ الو  ا ما الىا أبكاك ؟!  كاءوسو الوليد بكى وأجهش باله
 مسىه من دا ثعهان بالسموم حشاك ؟!  وإذ ترأ الثعهان دنفك سمه

 أو تحيا وشىا السم دمأل ماك  وأس له كيف تعيش دا ثعهان

 شهداً وقو لىشهد من حلك ؟!  وأس هللا بطون النحو كيف تيا رت
 ؟! ... بو ساأو الىهن المصفى من بين مرذ ...و م من ذا الىا  فاك

 قو إن األمر كىه هلل ..

ْغتََسٌو بَاِر ٌ َوَشَراٌب ص :   42اْرك ْض بِِرْجِىَك َشىَا م 
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ماغتسو نهني ال وشنرب مشنفاه ال عنز وجنو وعامناه مني الصنحيحين منن حنددك أبني 
 قاهللا :  ىى ال عىيه وسىم  شردرا رعي ال عنه أن النهي

ن ربنه م نهني ال أدنوب لي خنى الجنرا  من" أمطر ال عز وجو عىيه جرا ا من ذشب ميا

قناهللا  العىي ليهعه مي ثوبه ، د خى الجرا  ودهعه مي ثوبه منا أ عىيه ربه جنو وعنل
دا أدوب أما تشه  ؟ مياهللا أدوب ومن دشه  من رحمتنك دنارب ومنن دشنه  منن رحمتنك 

 (3دارب ")

 ا ق .هر الصوشكىا نجى ال أدوب ورم  عنه الهلء بعد شىه السنوات الطواهللا من الص
ي وأو  قهننو أن أنهنني الحننددك عننن شننىا العنصننر أن أحننىر َمننْن   دجينندون السننهاحة منن

اهللا الهحنور الهاأجننة ، ومننن   دجيندون النننزاهللا مننن اقتحننام الخطنوب واألشننواهللا مننن أمثنن

 خطيرا ش حنت بها الكتب . إسراأيىياتالىدن انساقوا وراء 
ن جسنده مندو  وكاننت كىمنا سنيطت  و ا من أمثىة شىا الكىب ب ن ال قد ابتىى نهيه بالن

منهننا  انحننى إليهننا وَر َشننا إلننى جسننده مننرا أخننرأ وانهعثننت منننه راأحننة كردهننة اشننَم َزَ 

النناس وانصنرموا عننه !! كننىب عنردض.. كنىب حيينر خطيننر دمنتهن العينوهللا السننىيمة 
 شىا .و ه من مثوالطهاع الكردمة التي تعىم دييناً أن ال عز وجو قد نََزهَ أنهياءه ورسى

 ثانياً : قصة مثيرا ألمرأا  ابرا بالمنصورا

مسنىمة أحهتي مي ال : لو  أنني وقفت عىنى شنىه اليصنة بنفسني ورأدنت شنىه المنرأا ال
 الصابرا بعيني لمننت أن قصتها عرب من الخياهللا .

شنردن تجسند لننا مني قرنننا الع المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  امرأا من أمة الحهيب

 نهياءأدوب .. الحمد هلل أن رأدنا من أمة الحهيب من دحاكي  هر األ  هر نهي ال
دَددا الهالة بمركز المنصورا .  شىه المرأا تهدأ قصتها بمولدشا بيردة ج 

 ومي الثامنة عشرا تتزوج .

م وبعد سنتين تنجب  فىها الوحيد ومي عام سهعة وستين دهاجمها المرض منتحس بنا 
ص ىننى الفننور إلننى المستشننفى الجننامعي بالمنصننورا ودشننخشنندددا منني بطنهننا مَت ْنيَننو ع

ة لىمرده األ هاء المتخصصون الحالة ب نها انسدا  مي األمعاء الدقيية وديرر األ هاء

 المسىمة الصابرا جراحة عاجىة  ستاصاهللا جزء من األمعاء !!
وبعنند سننتة أشننهر قننرر األ هنناء مننرا أخننرأ جراحننة ثانيننة  ستاصنناهللا جننزء أكهننر مننن 

 !!األمعاء 
 وبعد ستة أشهر قرر األ هاء جراحة عاجىة  ستاصاهللا جزء جددد من األمعاء !!

 ومي شىه المرا اكتشف األ هاء أن المرأا مصابة بمرض خطير شهير أ  وشو مرض

كتفنى وشنا قرر األ هاء عندم التندخو الجراحني وا T.B" الدرن " المعروم عالمياً بـ
 هلل جو وعل !! األ هاء بالعياقير والحين وتركوا أمرشا

  هرت المرأا واستسىمت ليهاء ال وقدره جو وعل .

 ل . جو وع  دفتر لسانها عن ذكر ال سهحانه ودىهك لسانها بالثناء وبالشكر عىى ال
عناء ثم شاجمها المنرض شجومناً عنيفناً بعند ذلنك مانتينو شنىا المنرض الحطينر إلنى األم

 الدقيية كىها !!

ً ثم انتيو المرض بعد ذ  !! لك إلى كِىيتها اليمنى متوقفت الِكىية اليمنى تماما
 ثم انتيو المرض بعد ذلك إلى الرحم م  يب الرحم بهىا المرض !!
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 ثم انتيو المرض بعد ذلك إلى العمام منخر المرض العمام نخراً !!
 وأ هحت العمام ششة متآكىة ثم ميدت عينها اليسرأ مىم تعد ترأ بها !!

لطهينب احو من مراحو اإلبتلء وم  كو مرحىة إذا ما َعىِمت منن اانمر إلى شىه المر

 ..ما ابتلشا ال به تهتسم وتنمر إلى السماء وتيوهللا : الحمد هلل .. الحمد هلل
فى َجهَننو  مننن ِجهَنناهللا الصننهر .. منننى عننام سننهعة وسننتين لننم تفننارق سننردرشا منني المستشنن

 الجامعي !!

ن ات ولدشا الوحيد وشو مي الرادعة م ىيها زوجها بعد ست سنوات من المرض ثم م
 عمره واحتسهته عند ال جو وعل ..

قهو موسم الحج استمعت مي أحد أشر ة الكاسيت محاعرا تتحدذ عن  85ومي عام 

 الحج ميررت قراراً عجيهاً !! ما شو ؟!!
 قررت أن تحج بيت ال الحرام !! ما شىا ؟!!

  الحرام !! مابتسموقالت لىطهيب المختص أردد أن أحج بيت ال

رشا قالننت : لينند َعزْمننت  وتوكىننت عىننى ال ، مهنند شا األ هنناء ب نهننا لننو مارقننت سننرد
 ينى الستعرض حياتها لىخطر مي التو والىحمة ..!! ميالت بكو ثينة ودينين أردند أن أل

 وأنا عىى  اعة له !! ال أكهر

رت حنج بينت ال قررت أن تىيي ال عنى  اعنة .. مهاعنت منا تمىنك منن األرض وقنر
 واب .الحرام واقترب منها  هيب تيي نيي وحثها عىى ذلك وس هللا ال عز وجو لها الث

 لخرا يماوجاء دوم السفر وج  بالسيارا التي ستحمىها إلى المطار تيدم األ هاء لنزع 

   بو المن شىا الجسد النحيو الهايو مهى إمرأا   تعيش إ  بهىه الخرا يم استغفر 
 إ  بإرا ا المىك لرب العالمين !!تعيش 

نى م ت كو الخر وم األوهللا دنزع .. ما و يفته ؟ تو يو المحاليو الغىاأية ألن المرأا  

 عام سهعة وستين ..!!
 بو تعيش عىى شىه المحاليو الغىاأية عهر شىه الخرا يم !!

 الخر وم الثاني أعزكم ال  ستخراج الفهلت .

 لدماء دو ىونها لىهدن الهايو .الخر وم الثالك ألكياس ا
 الخر وم الراب  إلخراج الرادو من األمعاء الدقيية عن  ردق األنف .

 يم وم  ذلك وقف األ هاء دتوقعون لها الموت من  ننزع أوهللا خر نوم مَن ِزَعنت الخنرا
 !!!واحداً تىو ا خر والمرأا تتحدذ وتهتسم ألنها ذاشهة لحج بيت ال الحرام 

مىت مي السي  الارا ثم إلى الطاأرا وحِمىت مي جمي  مناسنك الحنج وأ ت مردهنة وح 

ا مجو وعل بإعجاز المىك الىا ديوهللا لىش  كن ميكون وشي تحكي شىه اليصة وتيوهللا 
 أكىت شيااً إ  عن  ردق الفيتامينات وعن  ردق األ ودة !!

ت ن رأقهت شىه الفترا وشى تهكي  واهللا الرحىة تشكر ال جنو وعنل النىا أعانهنا أ

 . بيته وانطىيت إلى المددنة لزدارا المسجد النهوا والسلم عىى الحهيب النهي
وعا ت بعد حج بيت ال الحرام وزدارا مسجد النهي عىينه السنلم ، إلنى السنردر منرا 

ثانية ونامت عىى مراشها .. مي سردرشا األبنيض و ىهتنني لزدارتهنا منىشهت لزدارتهنا 

ن مي المسجد ، ذشهت إليها ألذكرشا باهلل .. ووال ذشهت م  بعض األحهة وشم معنا ا 
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ألذكرشننا مننىكرتني شننى بنناهلل !! وخرجننت مننن عننندشا وقنند احتيننرت نفسنني واحتيننرت 
 جهدا واحتيرت عمىي هلل جو وعل ..

و د هلل جننامنرأا عجيهنة   دفتنر لسننانها عنن ذكنر ال و  دفتنر لسننانها عنن الثنناء والحمن

 وعل!!
جعىت أدها المسىم قسمت غرمتها إلى قسمين مصىت الغرمة بستارا وأنمر إلى غرمتها 

النصف مسجداً هلل جو وعل وجعىت النصف ا خر لسردرشا ووععت إلنى جوارشنا 

ء  ندوقاً لجم  التهرعات من أرا  أن دتهرع لفيراء المرعى ممن دعجزون عن شنرا
 الدواء !!

كاسنيت إذا منا  خنو عىيهنا وجعىت إلى جوارشا مكتهنة  نغيرا لألشنر ة من  جهناز ال

  هيب أو ممرعة أعارته شردطاً لمحاعرا من المحاعرات .
 اا ..وشى مي شىه الحالة .. تدعوا إلى ال .. إنها الحياا.. شىه وال شى الحي

لندعوا تنر عنن امكم من أناس دتحدون ال بِنَعَمه عىيهم وشىه المرأا مي شىه الحالة   تف

 إلى ال جَو وعلَ .
 لح  باإلالعو إلى ال باألشر ة اإلسلمية .. تدعو إلى ال بالصدقة .. تدعو إلى تد

 هنا شناكربين المرعى .. شي ت حياتها كىها لطاعة ال جو وعل ولسانها ذاكنر .. وقىه

 وجسدشا عىى الهلء  ابر 
 مىشهت إليها قهو أن تىيي ربها ب ربعة أدام ميىت : كيف حالك ؟!

 ة !!! ، م ثنيت عىيها أنا عىيها خيراً .. ميالت وال إني لخاأفقالت الحمد هلل

 كن ا عنوقىت : لماذا ؟ قالت أخشى أ  دتيهو ال مني  هرا  يىة شىه السنوات !! ول
 ال لي أن درزقني حسن الخاتمة ..

من قىت أبشرا ليد أجرا ال الكردم عا ته بكرمه أن من عاش عىى ش  مات عىيه و

ن شنن  بٌِعننَك عىيننه ومنني دننوم األربعنناء العاشننر مننن أبردننو لعننام سننتة وتسننعيمننات عىننى 
يم رحمهننا ال تعننالى وجمعنننا بهننا منني جنننات النعنن –توميننت ولسننانها ر ننب بننىكر ال 

واو دق ال إذ ديوهللا إِنَّ الَِّىدَن قَال وا َربانَا َّللاَّ  ث مَّ اْستَ  هللا   يَام   تََخام وا أَ َّ  َعىَْيِهم  اْلَمَلأَِكة   تَتَنَزَّ

وا بِاْلَجنَّنِة الَّتِني ك ننت ْم ت وَعند وَن  ك  ْحنن  أَ نَ َوَ  تَْحَزن وا َوأَْبِشر  ا َومِني ْم مِني اْلَحيَنااِ النداْنيَ ْوِليَنال 
ً  ا تَدَّ اْ ِخَراِ َولَك ْم مِيَها َما تَْشتَِهي أَنف س ك ْم َولَك ْم مِيَها مَ  ِحنيٍم ع وَن ن ز  ْن َغف نوٍر رَّ ىت صنم م ِ

30:32 
 ما أرخصها من حياا إن عشت لشهواتك ونزواتك .. منا أرخصنها منن حيناا دنا منن  

جنو تعيش إ  من أجو متاع الدنيا الحيينر ، منا أرخصنها منن حيناا دنا منن تعنيش منن أ

 كرسيك الزاأو ومنصهك الفاني !!
 مننن ومننا أغلشننا مننن حينناا دننا مننن بننىلت وقتننك كىننه لطاعننة ال مننا أغلشننا مننن حينناا دننا

م  ومنن ثناستخدمت كو نعمة من نعم ال التي أنعم ال بها عىيك لمرعاا ال جو وعنل

مهننا أنننىا أوجننه رسننالة إلننى أ ننحاب األسننرا الهيهنناء وشننىا شننو عنصننرنا الثالننك مننن 
 عنا ر شىا الىياء .

 رسالة إلى أ حاب األسرا الهيهاء

رض عىى األسنرا إلى كو مسىم ومسىمة من أ حاب األمراض والهلء قد حهسهم الم
 الهيهاء ، مصهروا عىى قدر ال وا م نت قىوبهم باليهاء .
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 أدها المسىمون المهتىون عىى مراش المرض أو مي أا مكان ا هروا وأبشروا .
متىنن  تأدهننا المهتىننون الصننابرون اعىمننوا أن الحينناا الحييييننة شننى حينناا اليىننوب حينمننا 

إن لنرحمن وييية مي انطلق الىسان بىكر اباإلدمان بعلم الغيوب اعىموا أن الحياا الح

هست عن الحركة الرجلن  واليدان !!  ح 
سىم من أدها المهتىون الصابرون أبشروا بحددك رسوهللا ال : مفي الحددك الىا رواه م

يس ذلنك حددك  هيب الرومي أن النهي قاهللا عجهاً ألمر الم ؤمن إن إمره  ك ىه  خينر ولن

هر مكنان سراء شكر مكان خيراً له  وإن أ ابته  عراء  نألحد إ  لىم ؤمن إن أ ابته  
 (3خيراً له " )

  ننىى ال  الرسننوهللا   نىى ال عىيننه وسنىم أدهنا المهتىننون الصنابرون أبشننروا بحنددك 

  الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم الننىا رواه الهخننارا وغيننره مننن حننددك عىيننه وسننىم 
 و نب و  شنم وحنزن و  : "ما دصيب المنؤمن منن نصنب و  ىى ال عىيه وسىم 

 (4غم حتى الشوكة دشاكها إ  كفر ال من خطاداه ")

دا شنبالٌحَمى وانتفض جسده الشنردف منن  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وقد ابتىى
حرارتهنا و خنو عىينه ابنن مسنعو  والجنددك مني الصنحيحين ميناهللا ابنن مسنعو  : إنننك 

 " صطفى   ىى ال عىيه وسىم الم لتوعك وعكاً شددداً دا رسوهللا ال ، مياهللا

 " أجو دا عهد ال إني أٌوَعك كما د وَعك  الرجلن منكم " .
 مياهللا ابن مسعو  : ذلك ب ن لك أجردن دا رسوهللا ال ؟

  إ –حتى الشوكة دشاكها  –قاهللا : أجو ما من مسىم دصيهه أذأ من مرض ميما سواه 

 (5حَط ال بها من سيااته كما تحط الشجرا ورقها ")
 المرض دحط عنك الخطادا أدها المهتىى الصابر .

دَن ِمن َن َولَيَْد مَتَنَّا الَّىِ  د ْفتَن وش ْم َ  وَ قاهللا ال تعالى أََحِسَب النَّاس  أَن د تَْرك وا أَن دَي ول وا آَمنَّا 

 3 - 2ت لعنكهوبِيَن اْلَكاذِ اقَْهِىِهْم مَىَيَْعىََمنَّ َّللاَّ  الَِّىدَن َ دَق وا َولَيَْعىََمنَّ 
نا دَن ْتِك   ى واْ اْلَجنَّنةَ َولَمَّ ثَنوقاهللا تعنالى أَْم َحِسنْهت ْم أَن تَنْدخ  م   َخىَنْواْ ِمنن قَنْهِىك م مَّ و  الَّنِىدنَ م مَّ سَّنتْه 

ْلِزل واْ َحتَّى دَي وهللَا  اء َوز  رَّ عىينه   نىى ال  ىم عىيه وسن الرسوهللا   ىى الاْلهَ َْساء َوالهَّ

ِ أَ  إِنَّ نَْصرَ َوالَِّىدَن آوسىم  ِ  َمن واْ َمعَه  َمتَى نَْصر  َّللا   214ا ِردٌب الهيرقَ َّللا 
أدهننا المهتىننى الصننابر أبشننر بحننددك الننىا رواه أحمنند والترمننىا وشننو حننددك حسننن 

  حيح من حددك مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه قاهللا :
رجنو هتىنى الماألمثنو د"س لت النهي أا الناس أشد الناس بلًء ؟ قاهللا األنهياء ثم األمثنو 

ي عىنى عىى قدر  دنه مإن كان مي  دنه  لبة اشتد بلله وإن كنان مني  دننه رقنة ابتىن

 (6ة")قدر  دنه مما دهرح الهلء بالعهد حتى دتركه دمشي عىى األرض وما عىيه خطيا
 ابر .سىم الصمالهلء رحمة إن  هرت عىيه د َكفَر ال به عنك الخطادا أدها المهتىى الم

 عن رسوهللا ال   نىى الاذكركم دا أ حاب األسرا الهيهاء بهىا الحددك الصحيح و

ىمنوت لقاهللا :"   دتمنين أحدكم الموت لهر ننزهللا بنه منإن كنان  بند متمنينا عىيه وسىم 
 (7ي ")لمىييو الىهم أحيني ما كانت الحياا خيرا لي ، وتومني ما كانت الوماا خيرا 

دا  بننن المسنىمون الصنابرون بهننىه الكىمنات الدقييننة لشنوأخنتم شنىه الرسننالة إلنيكم أدهننا 

 أوس رعي ال عنه إذ ديوهللا :
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انت ني ما ك"   دتمنين أحدكم الموت لهر وق  به مإن كان   بد ماعل مىييو الىهم أحي
 (8الحياا خيرا لي وتومني إذا كانت الحياا خيرا لي " )

دا  بننن هننىه الكىمنات الدقييننة لشنوأخنتم شنىه الرسننالة إلنيكم أدهننا المسنىمون الصنابرون ب

حدا أ دمىم  أوس رعي ال عنه إذ ديوهللا )أدها الناس   تتهموا ال مي قهاأه مإن ال 
ا ننهر ممننإذا أنننزهللا بننك شننياا تحهننه ماحمنند ال عىننى العاميننة وإذا أنننزهللا بننك شننياا تكرشننه 

لمنرأا ه اواحتسب واعىم ب ن ال جو وعل عنده حسن الثواب( أس هللا ال جو وعل لهنى

ن ن منات منالمسىمة أن دغفر لها وأن دتيهىها عنده مي الشهداء مإن النهي قد أخهنر أن من
بني المسىمين بهطنه مهو شهيد عند ال جو وعل والحددك مي الصحيحين منن حنددك أ

 هيد قناهللاشردرا قاهللا النهي )ما تعدون الشهيد منيكم( قنالوا منن قتنو مني سنهيو ال مهنو شن

رسنوهللا  )إن شهداء أمتي إذا ليىينو( قنالوا ممنن شنم دنا عىيه وسىم  المصطفى   ىى ال
منات  ال قاهللا )من قتو مي سهيو ال مهو شهيد ومن مات مي الطاعون مهو شنهيد ومنن

 (9مي الهطن مهو شهيد( )

طنون ومي روادة المو   والترمىا أن رسوهللا ال قاهللا "الشهداء خمسة المطعون والمه
ىا د مي سهيو ال " والمهطون شنو النىا دشنكو بطننه شنوالغرق و احب الهدم والشهي

   لجمينمهو ال جو وعل أس هللا ال جو وعل أن دتيهىها عنده مني الشنهداء وأسن هللا ال

راض إخواننا وأخواتنا من أ حاب األسرا الهيهاء ممنن ابنتلشم ال عنز وجنو بناألم
ىهنم رعى المسنىمين الوالهلء أن دجعو شفاءشم سهل ميسورا الىهم اشفي مرعانا وم

حمهنم ، لاجعو شفاءشم سهل ميسورا دا أرحم الراحمين، الىهم أبندلهم لحمناً خينراً منن 

 و ماً خيراً من  مهم وأنزهللا عىيهم رحمةً عاجىةً عىيهم دارب العالمين .
إدناكم جعىننا ودوأخيراً أخنم شىا الىياء برسالة إلى أشنو العامينة منن النهلء أسن هللا ال أن 

عون الينوهللا ميتهعنون أحسننه وأرجن  الحنددك عنن شنىا العنصنر إلنى منا بعند ممن دستم

 جىسة اإلستراحة وأقوهللا قولي شىا وأستغفر ال لي ولكم .
 الخطهة الثانية :

 ن سننيدناالحمنند هلل رب العننالمين وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأشننهد أ

 محمد عهده ورسوله .
 يه وعىى آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعهالىهم  ىي وسىم وزذ وبارك عى

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .
 أما بعد

د اميننة بعننأدهنا األحهننة : أذكننر نفسني وإدنناكم جميعنناً وأقنوهللا : اسننجدوا هلل شننكراً عىنى الع

 اإلسلم مإن الصحة تاج  عىى رلوس األ حاء دتألأل   دراه إ  المرعى !!
ال   ن نعمنةبنا ًمْن َمَن ال عىينك بالعامينة اسنجد لربنك شنكراً عىنى شنىه النعمنةَ واعىنم د

 عىيك بالعامية بعد اإلدمان شى أعمم نِعَِمِه عىيك .

شننناك مننن الننناس مننن دمننن أن الننرزق شننو المنناهللا ونسننى نعمننة العاميننة ونعمننة الصننحة 
 ونعمة اإلسلم قهو ذلك .

 أركان : واعىم ب ن الشكر ددور عىى ثلثة

 اعنة ال ا عترام بالنعمة با ناً ، والتحدذ بالنعمنة  ناشراً ، واسنتغلهللا النعمنة مني 
 جو وعل .
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 مالحمد ددور عىى اليىب والىسان .
 أما الشكر م نه ددور عىى اليىب والىسان والجوارح واألركان .

و َ ش ْكًرا " سه  :   13قاهللا الرحيم الرحمن " اْعَمى وا آهللَا  َاو 

و لصحيحين من حددك عاأشة رعي ال عنها قام النهي حتى تفطنرت قندماه ميينومي ا
 له ألم دغفر ال لك ما تيدم من ذنهك وما ت خر ؟

شنكوراً   ىى ال عىيه وسىم " أمل أكنون عهنداً  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مياهللا

("10) 
 النفس تجزع أن تكون مييرا ... والفير خير من غنى دطغيها ...

 وغنى الفوس شو الكفام مإن ... أبت مجمي  ما مي األرض   دكفيها ...

 شى اليناعة مالزمها تكن مىكا ... لو لم تكن لك راحة الهدن ...
 وانمر لمن مىك الدنيا ب جمعها ... شو راح منها بغير الطيب والكفن ...

مهننو وقنند قيننو لرجننو كهننف أ ننهحت ؟ قنناهللا : أ ننهحت بننين نعمتننين   أ رأ أدتهمننا أ

 ذنوب سترشا ال عىَى   دستطي  أحد  أن دعيرني بها .
 ومو ا قىمها ال لي مي قىوب عها ه   دهىغها عمىي !!

 مإن َمَن ال عىيك بالعامية ماشكر ال عىيها .

 مالشكر   دكون إ  باستغللها مي كو ما درعيه .
  عىنى ة األو يكون الشكر بتربيإن َمَن ال عىيك باألو   م شكر ال عىى شىه النعمة م

 كتاب ال وسنة الحهيب رسوهللا ال .

ى ربهننا عىننوإَن َمنَن الىعننه عىينك بالزوجننة ماشنكر ال عىننى شننىه النعمنة واتينني ال ميهنا 
 كتاب ال وعىى سنة رسوهللا ال .

ي إن َمننَن ال عىيننك بمنصننب أو كرسنني ماشننكر ال عىننى شننىه النعمننة وَسننَخر الكرسنن

 تفَرج شموم الناس وكربات الناس .والمنصب ل
  إ دكنون إن َمَن ال عىيك بناألمواهللا ماشنكر ال عىنى شنىه النعمنة واعىنم بن ن الشنكر  

 بالهىهللا والعطاء واإلنفاق .

ك نننا وشننناشإن َمننَن ال عىيننك بننالعىم منناعىم بنن ن الشننكر   دكننون إ  بننالتعىيم والتحننرك 
 والدعوا هلل جو وعل .

 لتي ألشو العامية :ثانياً " من رسا
َ لَغَف ورٌ  ِ  َ ت ْحص وَشا إِنَّ َّللا  ِحي َوإِن تَع داواْ نِْعَمةَ َّللا   18ٌم النحو : رَّ

 أما تستحى دا من تستعمو نعمة العامية مي معصية ال !!

 !! أما تستحي بعد سماع شىا الموعوع مي الجمعة ا ن أو عهر الشردط مي أا مكان
 رأ عىى معصية ال بنعمة ال أ  وشى العامية !!أما تستحي دا من تتج

 دا من استعمىت بصرك لتته  العورات والحرام أما تستحي !!

 تَىََكر من مَيَدَ بصره .
 دا من استعمىت سمعك مي سماع الحرام أما تستحي !!

 تَىََكر من مَيَدَ سمعه !!

 دا من ددك التي تهطش وتمىم بها أما تستحي !!
 ده !!تىكر من ميد د
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 دا من استعمىت رجىيك مي السعي لمعصية ال أما تستحي !!
 تىكر من ألزمه المرض  الفراش !!

ما ال أ دا من استعمىت منصهك وك رِسيَك الىا جىست عىيه لمىم العها  والتحيهر لخىق

 تستحي !!
تىكر ععفك وميرك وعجزك م نت مسكين وععيف ولو  أن ال عز وجو قند أ ىنق 

 زمت األرض ولىزمت الفراش .الهدن لى

 مإداك أن دغرك مركزك !! إداك أن دغرك منصهك !! إداك أن دغرك جاشنك ووجاشتنك
 !! م نت ععيف أدها المسكين !!

تحمو الهصاق مي ممك !! وتحمو المخنا  مني أنفنك!! وتحمنو العنرق تحنت إبطينك !! 

 وتحمو الهوهللا مي مثانتك !!
ن فسك الجناسة بيدك كنو دنوم منرا أو منرتيوتحمو النجاسة مي بطنك !! وتمسح عن ن

!! 

و وعنل ال جن دا أدها اإلنسان ما َغَرَك بربك الكردم .. دا من َغَرَك جاشك .. اعىنم بن ن
م  لو  اقا ر عىى أن دسىهه منك .. واعىم ب ن كرسيك إلى زواهللا وأن منصهك إلى مناء إ  

 الكرسي الىا جىست عىيه ألحد ما و و إليك .

 نيا كىها إلى زواهللا وب ن المنا ب كىها إلى مناء .اعىم ب ن الد
 ... أدن المالمون ؟! وأدن التابعون لهم ... مي الغي ؟ بو أدن مرعون وشامان ؟!

 أدن من  ََوخوا الدنيا بسطوتهم ... وذكرشم مي الورأ  ىم و غيان ؟! ...

 شو أبيى الموت ذا عز لعزته ... أو شو نجا منه بالسىطان إنسان ...
 والىا خىق األكوان من عدم ... الكو دفني مل إنس و  جان ...  

ْكَراِم الرحمن ْلَجَلهللِا وَ  ذ و او دق ال إذ ديوهللا : ك وا َمْن َعىَْيَها مَاٍن َودَْهيَى َوْجه  َرب ِكَ  اإْلِ

26 -27 
ء محنق تىكروا شىا دا أشنو العامينة   تهخىنوا عىنى إخنوانكم المرعنى بالزدنارا والندعا

 ض عىينا الزدارا مفني الصنحيحين منن حنددك أبني شردنرا أن النهني قناهللا )) حنقالمرد

لندعوا المسىم عىى المسىم خمس: ر  السلم وعيا ا المردض واتهاع الجنناأز وإجابنة ا
 (12وتشميت العا س(( )

اهللا " قواسم  إلى شىا الحددك الجميو الىا رواه مسىم من حددك أبي شردرا أن النهي 
ب دا ابن آ م مرعنت مىنم تعندني قناهللا: دنا رب كينف أعنو ك وأننت رديوهللا دوم الييامة 

تننه العننالمين؟ قنناهللا: أمننا عىمننت أن عهنندا ملننناً مننرض مىننم تعننده أمننا عىمننت أنننك لننو عد

رب  ستطعمتك مىم تطعمني قاهللا: دا رب كيف أ عمك وأنتالوجدتني عنده، دا ابن آ م 
و ه أمنا عىمننت أنننك لننالعنالمين؟ قنناهللا: أمننا عىمنت أنننه اسننتطعمك عهنندا منلن مىننم تطعمنن

يك أ عمته لوجدت ذلك عندا، دنا ابنن آ م اسنتييتك مىنم تسنيني قناهللا: دنا رب كينف أسني

ه وأننت رب العننالمين؟ قنناهللا: استسننياك عهنندا مننلن مىنم تسننيه أمننا عىمننت أنننك لننو سننييت
 (11لوجدت ذلك عندا".)

 ممننن حننق المننردض عىينننا نحننن أشننو العاميننة أن نننزورشم وأن ن نندِخو عىننيهم السننعا ا

 الهسمة والسرور وأن نكثِر لهم من الدعاء .و
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نيا  ار يناا الندوأخيراً أقوهللا أدها األحهة الكرام جدَ وا التوبة واألوبنة ، وتنىكروا أن الح
عند  ممر وأن ا خرا شى  ار المير ، مخىوا من ممركم لميركم و  تفهحوا أستاركم

 ىكم تفىحون .من دعىم أسراركم وتوبوا إلى ال جميعاً أدها المؤمنون لع

يننة منني  العاماقهىننوا عىننى ال وعننو وا إلننى ال أدهننا الشننهاب .. دننا مننن اسننتغىىتم نعمننة ال
 معصية ال .

عىنى  ته ونحننأدها الرجاهللا .. أدها الشهاب.. أدتها المسىمات مىنعد جميعناً إلنى ال سنهحا

اِ َا ا ِعهَندَنق نْو  ثية مي رحمة ال ونحن عىى ديين بكرم ال وعفو ال قاهللا جنو وعنل ))
 ِ ْحَمِة َّللاَّ َ  إِ الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَنف ِسِهْم َ  تَْينَط وا ِمن رَّ عًنا إِنَّنه  ش نَو دَْغِفر  النىان وَب َجِمي نَّ َّللاَّ

ِحيم  (( الزمر   53اْلغَف ور  الرَّ

الىهم اشفي مرعنانا ومرعنى المسنىمين ، الىهنم اجعنو شنفاءشم سنهل ميسنورا دنارب 
 العالمين .

 بنداً مناالىهم أننزهللا عىنيهم رحمنة منن عنندك ، الىهنم متعننا ب سنماعنا وأبصنارنا وقوتننا أ

 نا .أحييتنا واجعىه الوارذ منا واجعو ث رنا عىى من  ىمنا وانصرنا عىى من عا ا
 الىهم انصر اإلسلم وأعز المسىمين وأعىي بفهىك كىمة الحق والددن .

ه ، و    قهنيت  غفرته و  مردهاً إ  شنفيته ، و   دننا إالىهم   تدع ألحد منا ذنها إ

لننا ك رعنا ولميتا إ  رحمته ، و  عا ياً إ  شددته و   اأعاً إ  ثهته و  حاجة شى 
 ميها  لح إ  قهيتها ودسرتها دا أرحم الراحمين .

جعنو ت الىهم اجعو جمعنا شىا جمعا مرحوما ، وتفرقننا منن بعنده تفرقنا معصنوما ، و 

 مينا و  منا شيياً و  محروما .
 الىهم اشدنا واشدا بنا واجعىنا سههاً لمن اشتدأ .

 الىهم استرنا و  تفهحنا ، وأكرمنا و  تهنا وكن لنا و  تكن عىينا ..

ننننا منني الىهننم عىيننك بنناليهو  واتهنناعهم دننارب العننالمين ، الىهننم كمننا أمننزع اليهننو  إخوا
 هم رعهاً ومزعاً دا أرحم الراحمين .مىسطين مامأل قىوبهم وبيوت

رحم أا ا دا الىهم إنا نشكو إليك خيانة الخاأنين وإجرام المجرمين وتكاسو الزعماء والي

 الراحمين .
 ىهنم امنألالىهم عىيك باليهو  وأتهاع اليهنو  ، الىهنم شنتت شنمىهم الىهنم منرق  نفهم ، ال

 قىوبهم وبيوتهم رعها ومزعاً دارب العالمين .
 ثهت اخواننا المجاشددن مي كو مكان دارب العالمين .الىهم 

 ين .الىهم أقر أعيننا بنصرا اإلسلم وعز الموحددن ، الىهم اشفي  دور قوم مؤمن

ان شىا وما كنان منن تومينق ممنن ال وحنده ومنا كنان منن خطن  أو ذلنو أو سنهو أو نسني
بنه  جسنراً تعهنرونممني ومن الشيطان وال ورسنوله مننه بنراء وأعنوذ بناهلل أن أكنون 

رك سنىم وبناإلى الجنة ودىيى به مي الناروأعوذ باهلل أن أذكركم به وأنساه و ىى ال و

 عىى محمد وعىى آله و حهه وسىم وأقم الصلا
مي الندعوات ، بناب مهنو ذكنر ال عنز وجنو ،  176،  11/175( رواه الهخارا 1)

 النامىة مي بيته . ( مي  لا المسامردن باب استحهاب  لا779ومسىم رقم )

 أ ربنه ( مي األنهياء ، باب قوله تعالى ) وأدوب إذ ننا3391( رواه الهخارا رقم )2)
 ...ا دة (
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 ( مي الزشد ، باب المؤمن أمره كىه خير .2999( أخرجه مسىم رقم )3)
( منني المرعننى ، بنناب مننا جنناء منني كفننارا  5642،  5641( رواه الهخننارا رقننم )4)

( مي الهر باب ثواب المنؤمن ميمنا دصنيهه منن منرض ، 2573)المرض ، ومسىم رقم 

 والترمىا مي الجناأز ، باب ما جاء مي ثواب المردض .
( مننى المرعننى ، بنناب شنندا المننرض ، ومسننىم رقننم 5647( رواه الهخننارا رقننم )5)

( منني الهننر والصننىة ، بنناب ثننواب المننؤمن ميمننا دصننيهه مننن مننرض أو حننزن ، 2572)

( 965ين ، باب ما جاء مي أجر المردض ، والترمىا رقم )( مي الع2/941والمو   )
 مي الجناأز ، باب ما جاء مي ثواب المردض

ء ، ( مي الزشد ، باب ما جاء مي الصهر عىى النهل2400( أخرجه الترمىا رقم ) 6)

وقاهللا الترمنىا شنىا حنددك  نحيح وشنو كمنا قناهللا ورواه أدهناً أحمند والندارمي وابنن 
( 992وغيننننرشم ، وشننننو منننني  ننننحيح الجننننام  رقننننم ) ماجننننة وابننننن حهننننان والحنننناكم

 (143والصحيحة)

( مني المرعنى ، بناب تمنني المنردض المنوت ، ومني 5671( رواه الهخارا رقم )7)
باب  ،( مي الىكر والدعاء 2680الدعوات ، باب الدعاء بالموت والحياا ومسىم رقم )

 ز بناب كراشينة( مني الجنناأ3109( ، )3108كراشية تمني المنوت ، وأبنو  او  رقنم )

 ( مي الجناأز ، باب تمني الموت .4/3تمني الموت ، والنساأي )
( مي 1/131( مي اإلمارا ، باب بيان الشهداء ، والمو   )1915( رواه مسىم رقم )8)

اأز ( مي الجنن1063 لا الجماعة ، باب ما جاء مي العتمة والصهح والترمىا رقم )

 ، باب ما جاء مي الشهداء من شم .
را الفتح ( مي التهجد ، باب قيام النهي الىيو ، ومي تفسير سو3/12رواه الهخارا) (9)

ميين ( مي  فات المنا2819، ومي الرقاأق باب الصهر عن محارم ال ، ومسىم رقم )

ا ، بناب ( مي الصل412، باب إكثار األعماهللا وا جتها  مي العها ا ، والترمىا رقم )
خنتلم ( مي قينام الىينو ، بناب ا 3/319ا ، والنساأي )ما جاء مي ا جتها  مي الصل

 عىى عاأشة مي إحياء الىيو .

رقننم  ( مني الجننناأز ، بناب األمنر باتهنناع الجنناأز ، ومسنىم3/90( رواه الهخنارا )10)
قنم ( مي السلم ، بناب منن حنق المسنىم عىنى المسنىم ر  السنلم ، وأبنو  او  ر2162)

مني األ ب ، بناب منا  2738، والترمنىا رقنم  ( مي األ ب ، باب مي العطناس5030)
( منني الجننناأز ، بنناب النهنني عننن سننب 4/53جنناء منني تشننميك العننا س ، والنسنناأي)

 األموات .

 ( مي الهر والصىة ، باب مهو عيا ا المردض .2569( رواه مسىم رقم )11)
==================== 

 صفحات سود من تاريخ يهود

اات نسننتغفره ، ونعننوذ بنناهلل مننن شننرور أنفسنننا وسننيإن الحمنند هلل نحمننده ونسننتعينه و 
 إ  ال أعمالنا من دهده ال مل مهو لنه ، ومنن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه

 وحده   شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع َوأَ  إِ َّ م  ْسِىم   [102مران:ْنت ْم م 



 86 

 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 
َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

 ن الجنة منز ً. هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم م
عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 أحهتي مي ال :

  فحات سو  من تاردن دهو  "" 
وم شىا شنو عننوان لياءننا من  حهنراتكم مني شنىا الينوم الكنردم المهنارك وكعا تننا مسن

 دنتمم حددثنا م  حهراتكم تحت شىا العنوان مي العنا ر التالية .

 أو ً : اليهو  ومراحو الصراع
 ثانياً : أساىة مردرا

 وأخيرا ً: ما السهيو

 ة بمكانيداً مإن شىا الموعوع مي شىه األدام من األشميم عيروني اليىوب واألسماع ج
. 

 أو ً : اليهو  ومراحو الصراع

 أدها األحهة
إن الصننراع بننين الحننق والها ننو  ننراع قننددم قنندم الحينناا عىننى  هننر شننىه األرض ، 

 14:  واألدام   وهللا كما قاهللا ال عز وجو تىك األدام نداولها بين الناس آهللا عمران
لحنق امرحىة من مراحو الدولة لىها و وأشىه ، دوم أن أنشغو عنن و  شك أننا نعيش 

لىعينة أشىه حيك تمكن أخس وأحير وأذهللا أمم األرض من أبناء دهو  من إقامة  ولتهم ا

الحييننرا عىننى الثننرأ الطنناشر منني األرض المهاركننة وسننيطروا عىننى مسننرأ الحهيننب 
جد ات خطيرا مي المسمحمد وحرقوا منهر  لح الددن ، بو وشم ديومون ا ن بحفرد

 األقصى لهدمه وتدميره وإقامة ما دسمونه بالهيكو المزعوم !!

ومنننى أسننهوعين ميننط  ننرح أكهننر حاخامنناتهم منني الينندس ب نننه  بنند مننن شنندم المسننجد 
منر األقصى إلقامة ما دسمونه بالهيكو المزعوم ثنم قناهللا إن العنرب سيغهنهون أوهللا األ

 لكن سيصهح األمر عا داً بعد ذلك !!

ا شو رأيس وزراء إسراأيو الجددد دصرح بمنتهى الصراحة والوعوح ودينوهللا : وشى
   مجاهللا ا ن لىحددك عن تيسيم اليدس مإن اليدس عا مة موحدا إلسراأيو .
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ينه مدعىن بىلك الهودة اليهو دة بمنتهنى الصنراحة والوعنوح مني الوقنت النىا   زاهللا 
دً ا عىنى حنة اليهو دنة أو دتجاشىونهنالكثير ممن دنتسهون لهىا الددن دجهىون شىه الطهيع

 األسنماعسواء وشا أنىا اليوم أردد أن أبين لىجمي  من شنم اليهنو  من عيروني اليىنوب و

 جيداً .
 -أدها المسىمون:

ر اليهو  منى الهدادنة شنم نسنو األسنها  األثننى عشنر ليوسنف وأخوتنه نزحنوا إلنى مصن

ن عننسننلم ، معزلننوا أنفسننهم بنندعوا مننن نهنني ال دوسننف عىننى نهينننا وعىيننه الصننلا وال
ء المصردين وأبوا أن دندمجوا م  الشعب المصرا عىى أسناس أنهنم منن نسنو األنهينا

ألسنها  متكاثر نسىهم وشم دتوا ون بينهم بعدم األختل  والعزلة ليهيى كو سهط منن ا

شنعب نسىه المتميز المعروم مكرشهم الشعب المصرا ونهىشم ، وزا ت الِهواَ بنين ال
 ين أبناء اليهو  دوماً بعد دوم حتى ساماشم مرعون سوء العىاب .المصرا وب

َعنْوَن لَنى مِرْ ولما أرسو ال نهيه موسى عىيه السلم إلى مرعون بيوله سنهحانه اْذَشنْب إِ 

 19 - 17ازعات تَْخَشى النمَ ب َِك إِنَّه  َ غَى مَي ْو َشو لََّك إِلَى أَن تََزكَّى َوأَْشِددََك إِلَى رَ 
 هنو  مننن بنني إسننراأيو منني موسنى حهننو النجناا مننآمن بننه بننو إسننراأيو لعننو الرأأ الي

اً دنجننيهم مننن مرعننون ومننأله منجنناشم ال جننو وعننل وشننق لهننم  ردينناً منني الهحننر دابسنن

نْن آهللاِ ْينَاوأغرق مرعون وجنو ه وامتن ال عىيهم بهىه النعمة مياهللا سهحانه َوإِْذ نَجَّ   ك م م ِ
ونَك مْ  وَن أَْبنَاءك ْم  مِْرَعْوَن دَس وم  ن  اءك ْم َومِي ذَِلك م بَلءْحي وَن نِسَ دَْستَ وَ س َوَء اْلعَىَاِب د ىَب ِح  م ِ

ب ِك ْم َعِميٌم َوإِْذ مََرْقنَا بِك م  اْلهَْحَر مَ َنَجْينَناك ْم  وَن الهينرا ْرَعنْوَن َوأَننت ْم تَنم نر  ْقنَنا آهللَا مِ أَْغرَ وَ رَّ

49 - 50 
،   شارون موسى كفروا باهلل سهحانه وتمر وا عىى نهي الوم  ذلك لما تركهم نهي ال

 وعهدوا العجو الىشهي من  ون ال العىي .

ون  ِمن ْم َشار  نََّما م تِننت م بِنِه إِ دَا قَْوِم  قَْهو   مىما انطىق نهي ال شارون لييوهللا لهم َولَيَْد قَاهللَا لَه 
ْحَمن  مَاتَّهِع ونِي َوأَ  ْرِجنَ  ْينِه َعناِكِفيَن َحتَّنى دَ ْهنَرَح َعىَ نَّ وا لَنن ِ يع وا أَْمِرا قَال  َوإِنَّ َربَّك م  الرَّ

وَسى  ه   91 -90إِلَْينَا م 

ا دَ ْذ ق ْىت ْم لى َوإِ مىما رج  إليهم نهي ال موسى ر َوا عىيه باستعلء واستكهار قاهللا ال تعا
َ َجْهَراً مَ َخَ  وَسى لَن ناْؤِمَن لََك َحتَّى نََرأ َّللاَّ اعِ اىَتْك م  م  وَن الهيرا يَة  َوأَنت  لصَّ  55ْم تَنم ر 

 ولكننهم ثم بعثهم ال من بعد موتهم لعىهنم دشنكرون ولعىهنم دتوبنون إلنى ال جنو وعنل
لطنور عاندوا ، وأعرعوا ، وأز ا وا كفراً ، مرم  ال جو وعل موق رلوسهم جهو ا

سنننهم وأعطنننوا العهنننو  ك ننننه  ىنننة تهدبننندا ووعيننندا مارتعننندت قىنننوبهم واعنننطربت نفو

 والمواثيق من جددد ولكنهم سرعان ما نيهوا العهو  .
 أدها المسىمون

و جن  ال شىه  هيعة اليهو  وجهىتهم التي   تفارقهم إلى قينام السناعة نيهنوا العهند من

 دوا دنوموعل ونيهوا العهد م  نهي ال موسى عىيه وعىى نهينا الصلا والسلم واعت
 م  الَِّىدنَ ِىْمت  عَ  عز وجو ممسخهم قر ا وخنازدر كما قاهللا سهحانه َولَيَْد السهت معاقههم ال

ْم ك ون واْ قَِر َاً خَ   دَندَْدَها َوَمنا اَشا نََكا ً ل َِما بَنْينَ  مََجعَْىنَ اِساِينَ اْعتَدَواْ ِمنك ْم مِي السَّْهِت مَي ْىنَا لَه 

تَِّييَن الهيرا  ْىم   66 - 65َخْىفََها َوَمْوِعَمةً ل ِ
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ن ذَِلكَ  ِ َمث وبَن وقاهللا سهحانه مي سورا الماأدا ق ْو َشْو أ نَه ِا ك م بَِشر ٍ م ِ  َمنن لَّعَنَنه  َّللا   ةً ِعنندَ َّللا 
م  اْلِيَر َاَ َواْلَخنَاِزدَر َوَعهَ  َكانناً َوأَ اغ وَت أ وْ دَ الطَّ َوَغِهَب َعىَْيِه َوَجعََو ِمْنه  َعنوا لَاَِك َشنرٌّ مَّ

 60هِيِو الماأدا َعن َسَواء السَّ 

أعرعوا ثم أمرشم ال أن ددخىوا األرض الميدسة م  نهي ال موسى مكىبوا وعا وا و
 نة .سوأبوا ورمهوا أمر ال عز وجو ، محكم ال عىيهم بالتيه مي األرض أربعين 

ن مننا وبعنند شننىه المنندا الطودىننة َمننَن ال عىننيهم منن  خىهم األرض الميدسننة ولكننن سننرعا

 هد مرا أخرأ م  ال جو وعل مهدَلوا قو  ً غير الىا قيو لهم .نيهوا الع
وسنى ال م ماليهو    عهد لهم و  ذمة ، نيهوا العهد م  ال ، ونيهوا العهد م  نهي

 عىيه وعىى نهينا الصلا والسلم .

ً ىنوا مردثم تواهللا عىيهم األنهياء بعد نهي ال موسى مكىبوا مرديناً منن األنهيناء وقت آخنر  ينا
وَسى اْلِكتَاَب َوقَفَّْينَ  س نِو َوآتَْينَنا ِعيَسنى ْعنِدِه بِالا ِمن بَ كما قاهللا ال جو وعل : َولَيَْد آتَْينَا م  را

وحِ اْلي نند ِس أَمَك ىَّ  س ننك م  هللٌا بَِمننا  َ تَْهننَوأ أَنف  اءك ْم َرس ننوَمننا َجنناْبننَن َمننْردََم اْلهَي ِنَنناِت َوأَدَّننْدنَاه  بِننر 

نا  بَو لَّعَنَه م  َّللاَّ بِ وب نَا غ ْىفٌ اْ ق ى   مَفَِردياً َكىَّْبت ْم َومَِردياً تَْيت ى وَن َوقَال واْستَْكهَْرت مْ  ك ْفِرِشْم مَيَِىنيلً مَّ
 88- 87د ْؤِمن وَن الهيرا 

لىحمنة كما أرسو ال عز وجو إلنيهم بعند ذلنك نهينه عيسنى عىينه السنلم من تهموه مننى ا

 اهللا القنا عىى قتىه بو أعىنوا ذلك مي  راحة ووقاحة كما األولى أنه ولد زنا وأجمعو
ْردََم َسننى اْبننَن َمننيَح ِعيعننز وجننو حكادننة عنننهم منني سننورا النسنناء َوقَننْوِلِهْم إِنَّننا قَتَْىنَننا اْلَمِسنن

ْم  ِ َوَما قَتَى وه  َوَما َ ىَه وه  َولَِكن ش ه ِهَ لَه  ْننه  َمنا  لَِفي َشك ٍ  تَىَف واْ مِيهِ لَِّىدَن اخْ اإِنَّ وَ َرس وهللَا َّللا  م ِ

 157ساء نًا النلَه م بِِه ِمْن ِعْىٍم إِ َّ ات ِهَاَع المَّن ِ َوَما قَتَى وه  دَِيي
 هم عىينهولم دكتفوا بمنا أعىننوه من  نهني ال عيسنى مني حياتنه معهنم بنو  وننوا امتنراءات

 ألجيالهم المتلحية مي كتابهم الخهيك المسمى بالتىمو  .

يسنى را واحندا منن شنىا الكتناب الفناجر الجنسني النوقح عنن نهني ال عوأكتفي بىكر مي
ننار " دسوع النصارأ مي لجات الجحنيم بنين الزمنت واليطنران وال -تيوهللا شىه الفيرا:

 وأمه مردم قد أتت به من الزنا 

عىنى  وأعىن اليهو  الحرب عىى التوحيد الىا جاء به نهي ال عيسى وأعىننوا الحنرب
 عيسننى عىيننه السننلم مسننىط ال عىننيهم مننن   دننرحمهم مسننامهم الموحننددن مننن أتهنناع

  الرومان سوء العىاب ومزقهم الرومان شر ممزق مإذا شم أشتات وشنرازم مهعثنرا 
 دخىو منهم مكان .

 ساحوا مي األرض بعد عربات الرومان المتلحية .

زقننة ومننن األرض المهاركننة التنني ابتىيننت بشننرزمة قننىرا عفنننة مننن شننىه الشننرازم المم
 المددنة الطيهة مددنة رسوهللا ال .

 " اليهو  مي المددنة "

 راا أننهانطىق اليهو  إلى المددنة وشنالنك أعىننوا أن ال عنز وجنو قند وعندشم مني التنو
شنىا  سيهعك نهياً ، وبينت التوراا  نفة النهني ، بنو وبيننت األرض النىا سنيهعك ميهنا

روا عىننى األوس والخننزرج ، وانتمنن النهنني ، واسننتعىى اليهننو  بمهعثننه بننو تعننالوا بننىلك

 مهعك النهي  ناً أنهم سيهعك منهم مهم شعب ال المختار كما دزعمون .
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  نهينهو ىوا دتربصون شىه الهعثة ليجم  لهم النهي المنتمنر المىنك منن جددند مهعنك ال
 من العرب   من اليهو  . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

وهللا ال هو  برسنلى   إله إ  ال ومن شىه الىحمة كفر اليوقام النهي ددعوا األمة كامة إ

 وأعىنوا الحرب والعداء لدعوته ورسالته .
قٌ  َصند ِ ِ م  نْن ِعننِد َّللا  نا َجناءش ْم ِكتَناٌب م ِ َكنان واْ ِمنن قَْهننو  ا َمعَه نْم وَ  ل َِمنقناهللا ال جنو وعنل َولَمَّ

ا  واْ مَىَمَّ وَن َعىَى الَِّىدَن َكفَر  ا َعَرم ندَْستَْفتِح  واْ بِنِه مَ واْ َكفَنَجاءش م مَّ َكنامِِردَن ىَْعنَنة  َّللاَّ َعىَنى الْ ر 

 89الهيرا 
ْم وَ ْبنَنناءش ْم أَ م ننوَن وقنناهللا تعننالى الَّننِىدَن آتَْينَنناش م  اْلِكتَنناَب دَْعِرم ونَننه  َكَمننا دَْعرِ  ننْنه  إِنَّ مَِردينناً م ِ

وَن الهيرا  وَن اْلَحقَّ َوش ْم دَْعىَم   146لَيَْكت م 

ه مي وجه كفروا برسوهللا ال بو لما ذشب عهد ال بن سلم حهر اليهو  إلى النهي ونمر
ن وعىنم أننه وجننه النهني لنيس بوجننه كنىاب آمنن بننالنهي وقناهللا دنا رسننوهللا ال اجمن  بطننو

 اليهو  واس لهم عني ، مجم  النهي اليهو  وقاهللا :

 ماذا تيولون مي عهد ال بن سلم ؟
 . قالوا شو سيدنا وابن سيدنا

مينام  ال ، ميام عهد ال بن سلم وقاهللا أشنهد أن   إلنه إ  ال وأشنهد أن محمندا رسنوهللا

 اليهو  عىى لسان رجو واحد وقالوا : شو سفهينا وابن سفهينا !!
منناليهو  متخصصننون منني نيننض العهننو  والمواثيننق و  دسننتحي اليهننو ا مننن تغييننر 

 الميثاق أو نيض العهد !!

 طهيعة اليهو دة الخهيثة الماكرا . بد من معرمة شىه ال
ولنة   سنلم وشكىا أدها األحهة الكرام شاجر النهي من مكة إلى المددنة المنورا ليينيم ل

 وسط  حراء تموج بالكفر .

لننى ولدعوتننه إ لىنهنني   ننىى ال عىيننه وسننىم  وشنننا انتيننو اليهننو  مننن الحننرب السننردة 
 م بو وعىى رسوهللا اإلسلم .الحرب العىنية السامرا م عىنوا العداء ل سل

 مفي أوهللا معركة كهرأ من معارك اإلسلم م  الشرك مي غزوا بدر الكهرأ نصر ال

ش ثر الجنيالمسىمين نصراً مؤزراً وأعز ال جند التوحيد ، وشزم ال جند الشرك وتهع
 المشرك وسط الصحراء كتهعثر الفاران .

ىننة ليهنو  مني المددننة ميناموا بحموشننا غىنت مراحنو الحيند والغنو والحسند منني قىنوب ا
 در .بإعلمية خهيثة حييرا لىنيو والتيىيو والتحيير من النصر اإلسلمي مي غزوا 

د بننو وقنناموا ليثيننروا الفننتن واليلقننو وليحرعننوا المسننىمين منني مكننة لىثنن ر مننن محمنن

 وأ حابه .
 لهنم قناهللالما سم  النهي بمكر اليهو  ، انطىنق النيهم وجمعهنم مني سنوق بنني قينيناع ، و

أ اب  :" دا معشر اليهو  أسىموا قهو أن دصيهكم ما المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 غمارا  قردشا " ميالوا دا محمد   دغرنك من نفسك أنك قاتىت نفرا من قردش كانوا أ
هللا ال ، من نز دعرمون اليتاهللا ، إنك لو قاتىتنا لعرمت أنا نحن الناس ، وإننك لنم تىنق مثىننا

وَن إِلَ تعالى مي  واْ َست ْغىَه وَن َوت ْحَشر  ىَِّىدَن َكفَر  ك ْم  اْلِمَها   قَْد َكاَن لَ َم َوبِاْسَ ى َجَهنَّ ذلك ق و ل ِ

ِ وَ  ثْىَنْيِهْم رَ َكنامَِراٌ دَن أ ْخنَرأآدَةٌ مِي مِاَتَنْيِن اْلتَيَتَنا مِاَنةٌ ت يَاتِنو  مِني َسنهِيِو َّللا  أَْا اْلعَنْيِن َرْونَه م م ِ
 (1)13- 12ِر آهللا عمران ي األَْبَصاْولِ د ِد  بِنَْصِرِه َمن دََشاء إِنَّ مِي ذَِلَك لَِعْهَراً ألَّ  َوَّللا   د ؤَ 
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 –ة مينام النهني وتنركهم ومننا لهنك أن قناموا بمنؤامرا حييننرا دنوم أن جىسنت مسنىمة أبيَنن
ننه مإلنى  ناأغ دهنو ا مني المددننة لتشنترا  –تَربَنت مني مدرسنة النهني  –تربت أبيَه 

شننف او  اليهننو   المجرمننون المسننىمة العفيفننة أن تكشننف وجههننا م بننت أن تكذشهننا ، مننر

رم لىيهنو  عننن وجههنا ، متسننىو الصناأغ اليهننو ا الننوقح إلنى المسننىمة األبينة معينند  نن
ف ثوبها مي  هرشا مىما قامت المسىمة انكشفت سوأتها ، ماليهو  متخصصون مي كش

 السوءات والعورات !!!

َي يهو  و رخت المرأا ، وسم  شىه الصرخة مسىم أَبِ مىما انكشفت المسىمة عحك ال
 ميام إلى شىا اليهو ا ميتىه .

 شنتن شننتان بننين شننىه المسننىمة األبيننة التني أبننت أن تكشننف لىيهننو ا عننن وجههننا وبننين

 المسىمات اللأي ارتمين مي أحهان الموعات العالمية مي شوليو !!!
 عىنى اليهنو ا المجنرم ميتىنهوشتن شتان بين رجو أَبِنِى سنم   نرا  مسنىمة منانيض 

 وبين رجاهللا درون أعراض أخواتهن تنتهك ولكن " وما أنت بمسم  منن مني اليهنور "

 إنا هلل وإنا إليه راجعون .
لمسنىم وشكىا أدها أألحهة : انينض المسنىم عىنى اليهنو ا ميتىنه ، منانيض اليهنو  عىنى ا

جناهللا صنا قون منن الروقنام ال المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ميتىوه ، ميام الحهينب

و  األ هار وحا روا اليهو  المجرمون عىنى حكنم النهني مغننم المسنىمون أمنواهللا اليهن
وعات الشام .  وأخرجوشم إلى أزر 

 در محمندومي السنة الرابعة  بر دهو  بنو النهير مؤامرا حييرا  غتيناهللا الهشنير الننى

اأط من حهي إلى جوار بن عهد ال دوم أن ذشب إليهم النهي لتحصيو الددة ، وجىس الن
ي جدران اليهو  وخل اليهو  المجرمنون بهعهنهم النهعض وقنالوا : لنن نجند الرجنو من

ها عىى مثو شىه الحالة ممن منكم ديوم إلى  خرا كهيرا من موق سطح شىه الدار ليىيي

 رأس الرجو ليردحنا منه .
ش و بنن جحنامانهعك أشيى اليوم عمرو بن جحاش بن كعب وقاهللا : أنا لها ، ميام عمر

 الو عد إلى سطح شىه الدار ليىييها عىى رأس سيد الرجاهللا ولكن " دمكرون ودمكر 

، وقام  ي الحاهللاوال خير الماكردن " ما ى  ال نهيه عىى ما أرا وا ميام النهي مسرعاً م
 ومعه أ حابه رعوان ال عىيهم .

نهي م  نطىق الإجلء شؤ ء ما مىما اخهرشم بالخهر ، قالوا : دا رسوهللا ال وال  بد من
شنم أ حابه محا روا دهو  بني النهير م خزاشم ال وقىم مي قىوبهم الرعنب وأجل

تعالى ورسوهللا ال وميهم أنزهللا ال جو وعل سورا الحشر ب سرشا ، ديوهللا الحق تهارك 

وا ِمنْن أَْشنِو اْلِكتَناِب ِمنن  ِ  هللاِ دَناِرشِ ش َو الَِّىا أَْخنَرَج الَّنِىدَن َكفَنر  ن اْلَحْشنِر َمنا َ نَننت ْم أَ  ْم أِلَوَّ
 ِ َن َّللاَّ ص ون ه م م ِ انِعَت ه ْم ح  وا َوَ ناوا أَنَّه م مَّ ج  وا َوقَنىََم ْن َحْينك  لَنْم دَْحتَِسنه  مِ م  َّللاَّ   َتَاش  مَ دَْخر 

ْعَب د ْخِرب وَن ب ي وتَه م بِ َْدِددِهْم َوأَْددِ  َ  مَ ْؤِمنِينَ ا اْلم  مِي ق ى وبِِهم  الرا وا دَا أ وِلي اأْل ْبَصناِر اْعتَهِر 

 2الحشر 
ة مىينند وبعنند ذلننك أدهننا األحهننة لعننب دهننو  بننني قردمننة  وراَ قننىراً خطيننراً  اخننو المددننن

 حا ر األحزاب المددنة من كو ناحية .

ومي وقت حنرج خطينر نينض دهنو  بنني قردمنة العهند مشنكىوا تحندداً خطينراً لىجههنة 
عىم المسنىمون بنىلك زل زلنوا زلنزا ً عميمناً حتنى قنام النهني  الداخىية مي المددنة ، مىما
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درم  ددده إلى ال ودتهرع له بهىا الدعاء الحار الىا ور  مي الصحيحين من حددك 
عهد ال بنن أبني قنام النهني دىجن إلى ال جنو وعنل ودينوهللا " الىهنم مننزهللا الكتناب سنرد  

 (2الحساب اشزم األحزاب : الىهم اشزمهم وزلزلهم ( )

 من عنده م رسو ال جنو اً  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  واستجاب ال  عاء حهيهه
 ودا لها من قوا   دعرم المسىمون قدرشا .

وما دعىم جننو  ربنك إ  شنو ... لكنن المسنىمون دخططنون ودهنعون الخطنط السننودة 

ك جنو والخمسية ودركعون لىشرق والغرب و  دهعون عمن خططهم أبنداً قنوا المىن
 جلله !!!

 " وما دعىم جنو  ربك إ  شو "

 زهللا الأرسو ال عىى األحزاب جنداً من الردح ماقتىعت خيامهم وكف ت قندورشم ، وأنن
 ن .الملأكة م ليت الرعب مي قىوب األحزاب متهعثروا مي الصحراء كتهعثر الفارا

 ونصر ال عهده وأعز ال جنده وشزم ال األحزاب وحده .

ينه ت المؤامرا ونزهللا جهردو عىى النهي وشو دىهس لهاس الحرب وقاهللا جهردو عىوانته
 السلم : دا رسوهللا ال قد وععت السلح ؟!

 شنار إلنىموال إن الملأكة لم ته  لهاس الحرب بعد م خرج إلنيهم قناهللا : منإلى شننا وأ

 (3قردمة ")
ً  ناس " من كانوأرسو منا داً دنا ا مي ال المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ميام  سامعا

 (4م طيعاً مل د َصىَيََن العصر إ  مي بني قردمة ")

مننانطىق الصننا قون المؤمنننون مننن أ ننحاب سننيد النهيننين والمرسننىين إلننى بننني قردمننة 
 محا روا دهو  بني قردمة حصاراً  ودلً .

تنو وأخيراً نزهللا اليهنو  المجرمنون عىنى حكنم سنعد ابنن معناذ بنىلك النىا حكنم منيهم بي

 إلينه جاهللا وسهي الىردة وتيسيم األمنواهللا مىمنا حكنم منيهم سنعد بنن معناذ بنىلك التفنتالر
ه  وقناهللا : " ليند حكمنت منيهم بحكنم ال منن منوق سن المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم 

 ( وشكىا أخزأ ال دهو  بني قردمة .5سموات " )

م بحصنونهومي السنة السابعة انطىق النهي إلنى دهنو  خيهنر المجنرمين النىا تحصننوا 
ن ب عىني بنالمنيعة المنيفة إ  أن ال عز وجو قد متح الحصون عىنى دند أسند ال الغالن

ه  ورسولأبي  الب الىا قاهللا عنه النهي دومها : :" ألعطين الرادة غداً رجل دحب ال
 ا حتنى ، دفتح ال عىى ددده " ومني الصنهاح أشنرأبت األعنناق ، وتمننى األبطناهللا اليينا

 !!لتيي المخىص النيي ديوهللا : وال ما تمنيت اإلمارا إ  دومهاعمر المتجر  ا

ت ومي الصهاح وقف األبطاهللا عىى أ رام األقدام ليرشم النهي وشق شىا السكون  و
"  دنه ميناهللاالنهي وشو دس هللا عن الياأد الىا سيدم  له الرادة ليفتح ال عز وجو عىنى دد

 ىنم دجندوه : منا حهنر الينوم دناأدن عىي بن أبني  النب ؟ ونينب الحهنور عنن َعِىني م

 رسوهللا ال ألنه اشتكى وجعا ً مي عينيه قاهللا :
 لنم دكنن "م رسىوا إليه م توني به " مىما جاء بصق مي عينيه و عا له ، مهرأ حتى كن ن

 (6به وج  م عطاه الرادة" )

 وانطىق عىَى ابن ابي  الب مفتح ال عىى ددده حصون خيهر .
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خربنت  هني أوهللا دنوم " ال أكهنر خربنت خيهنر.. ال أكهنروشتف الجمي  بما شتف به الن
 (7خيهر ، أنا إذا نزلنا بساحة قوم مساء  هاح المنىردن ")

سننَم قنناهللا تعننالى :" شننو الننىا أدنندك بنصننره وبننالمؤمنين " و براليهننو  مننؤامرا حييننرا ل

 . وسىم  المصطفى   ىى ال عىيه النهي مي خيهر إ  أن ال عز وجو قد نَجَى حهيهه
 وشكىا أجىى ال عز وجو اليهو  من المددنة .

يهنة ولم دنته العنكهوت اليهو ا النوقح عنن نسنج خيو نه الدقيينة وحهنك مؤامرتنه الرش

عن  التي بىغت أوجها مي العصر الحنددك بنإخراج شنىه الغندا السنر انية الخهيثنة وبو
 ر لننألرضشننىا المولننو  الىيننيط الننىا د عننرم ا ن بدولننة اسننراأيو مننوق الثننرأ الطنناش

 المهاركة عىى مسرأ الحهيب محمد !!!

اء وع عت شىه الدولة غ صنة مني قىنب العنالم اإلسنلمي بعند أن نجنح اليهنو  مني اليهن
 –راه  ينب ال ثن –عىى الخلمة اإلسلمية واليهاء عىى السىطان الهطو عهد الحميند 

لعجمنناء ذلكنم الرجنو النىا شنوشت الصننهيونية الحاقندا  نورته وانطىينت الههغناوات ا

 لتحاكي ما دمىيه األسيا  من الشرق والغرب  ون وعي أو إ راك .
ىسنطين مشىا الهطو العميم الىا حاوهللا اليهو  بكو الوساأو والس هو أن دهي  لهنم أرض 

 م بى وبالوا بالفشو الىرد  .

وه "  نأرسو اليهو  لىسىطان عهد الحميد أوهللا األمر اليهو ا الماسوني الثرا " قره 
اننت وقنناهللا لىسنىطان : أنننا منندوب إلنى جللننتكم عنن الجمعيننة الماسنونية وج منىشب إلينه

غير     تتألرجوا جللتكم أن تيهىوا خمسة ملدين ليرا ذشهية ) انمر إلى وساأو اليهو

 لخزدننة بتغير الزمان والمكان ( إلى خزدنتكم الخا ة ولتيهو ماأنة مىينون لينرا ذشهينة
 تيننازات منني  ولننة مىسننطين ماستشننا  السننىطانالدولننة عىننى أن تمنحننوا لنننا بعننض اإلم

 غههاً ونمر إلى الجالسين معه مي مجىسه وقاهللا لهم :

 " أو ما كنتم تعرمون ماذا دردد شىا الخنزدر ؟!!
 والتفت إليه بيوا وقاهللا : اخرج عن وجهي أدها السامو .

ينة عالمال وكن اليهو    دََمىَون ، ميير أدىشب إلى السىطاَن بنفسسه مؤسنس الصنهيونية

األوهللا " تيننو ر شيرترلننز " وعننرض عىيننه أن دهينن  لننه مىسننطين بنن ا ثمننن مننر  عىيننه 
  تهناع إالسىطان ر اً عجيهاً وقاهللا : إن شىه األرض امتىكها المسىمون بدماأهم وشنى  

 بنفس الثمن... ال أكهر .
ىا شنثم قاهللا السىطان الهطو : انصحوا الدكتور شيرلتزهللا بن   دتخنى خطنوات جددنة مني 

الموعننوع مننإنني   أسننتطي  أن أتخىننى عننن شننهٍر واحننٍد مننن شننىه األرض مهننى ليسننت 

ليهو  مىكي ولكنها مىك شعهي الىا عحى مي سهيىها وروأ ترابها بدماأه ، مىيحتفة ا
ل ثمنن بنبملدينهم مإذا مزقت امهرا وردتي دوماً مإنهم دستطيعون أن د خىوا مىسطين 

رت ي أشنون عىنَى منن أن أرأ مىسنطين وقند ب تِنأما وأنا حي قإن عمو المهه  مي بندن

عىنى  من امهرا وردتي مإنني   أستطي  أن أوامق عىى تشردح أجسا نا ونحن   زلننا
 قيد الحياا !!!

بناتنا وشىا شو السىطان الهطو الىا شوشوا  ورته و َرسوا  ورته الميىوبة ألبناأنا 

 و  زالت .
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يم أن وشنىا خطنر عمن –ثارا النعرات اليومينة إ  إنهم ما مى وا واستطاعوا من خلهللا إ
 أن دحييوا أغراعهم –تثار النعرات  اخو الهل  

إنهنا  تان ؟!!انمروا إلى الواق  عىى أرض أمغانستان اليوم .. ما الىا  ََمَر قوا أمغانسن

 النعرات اليومية . شىه  اأفة كىا وشىه قهيىة كىا!!
 تهد  اليوأ . إن النعرات اليومية من أعمم األخطار التي

جمعينة باستطاع اليهو  عن  ردق الجمعية الماسونية اليهو دة العالمية التني تعنرم ) 

خنلء إلاإلتحا  والترقي ( إثنارا النعنرات اليومينة لعنزهللا السنىطان الهطنو عهند الحميند 
لىا مثو ا –   يب ال ثراه  –الطردق وتىمي  اليهو ا العميو الخاأن كماهللا أتاتورك 

 ى اليهو دة مي اليهاء عىى الخلمة اإلسلمية .رأس األمع

بنىلك  ووق  شىا المجرم العميو الخاأن معاشدا الىهللا والعار ) معاشدا لنوزان ( وقهنى
 عىى الخلمة اإلسلمية و  حوهللا و  قوا إ  باهلل العىي العميم .

 !!قومي!و وشكىا أدها األحهة الكرام انيهت الخلمة : ولٌَم  شىا اليهو ا عىى أنه بط

منة ومي الثامن من نوممهر سنة ألف وتسعماأة وسهعة عشر  ندر ) وعند بىفنور ( بإقا
 و ن قومي لىيهو  مي مىسطين .

تىنوا ومي عام ألف وتسعماأة وثمانية وأربعين استطاع اليهنو  بخنادنة مفهنوحة أن دح

  هنوما دزدد عن ثمانية وسهعين مي الماأة من أرض مىسطين . وشكىا أسسنت  ولنة لىي
نممنة مي قىب العالم اإلسلمي ساعدشم مي ذلك الشنرق المىحند والغنرب الكنامر ، واأل

الم العربيننة الخاأنننة وأسسننت شننىه الدولننة وأمننرزت شننىه الغنندا السننر انية منني قىننب العنن

 اإلسلمي .
ىسنطين شؤ ء شم اليهو  !!! وال ما وعدشم ) اسنتالين( بإنشناء و نن قنومي لهنم مني م

 !! إ  ليتخىص من شرشم

عناني توما بحك لهم شتىر عن  ندوق قمامة إ  ليطهر ألمانيا من قنىرشم !! وأمردكنا 
فاسنها منهم الينوم منا تعناني !! ولكنهنا مغىوبنة عىنى أمرشنا منالىوبي ا نهيوني دخننق أن

 تماماً !!

 شؤ ء شم اليهو  الىدن أمسدوا العالم و مروه !!
سنان مىحندا التني أمسندت مطنرا اإلنماليهو ا ) كارهللا ماركس ( كان وراء الشيوعية ال

!! 
 واليهو ا )  ور كادم ( كان وراء عىم اإلجتماع الىا قََوض األسرا !!

 . واليهو ا ) مرودد ( كان وراء عىم النفس الىا أسس بنيانه عىى الجنس الفاعح

 واليهو ا ) ساتر ( كان وراء الوجو دة اإلباحية المىحدا !!
عندَ َ وليرآن وعرَأ نفسياتهم الخهيثة تعردنة واعنحة شو ء شم اليهو  الىدن مهحهم ا

ينرآن تندبر الاليرآن  فاتهم الدنياة ، واليرآن   زاهللا بين أدنددنا دتىنى.. ، لكنن أن منن د

 ؟! ليد وععت األقفاهللا عىى اليىوب و  حوهللا و  قوا إ  باهلل علم الغيوب .
:  آن مني حنق اليهنو وشا أنىا أعد  لنك أدهنا الحهينب بعنض الصنفات التني ذكرشنا الينر

 ِ  30لتوبة  االيهو  متخصصون مي الكىب عىى ال َوقَالَِت اْليَه و   ع َزْدٌر اْبن  َّللا 

 اليهو  اتهموا ال بالهخو !!
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ِ َمْغى ولَةٌ غ ىَّْت أَْدِددِهْم َول عِ  ِفق  َكْينَف اِن د ن بَْو دَدَاه  َمْهس وَ تَ َما قَال واْ بِ ن واْ َوقَالَِت اْليَه و   دَد  َّللا 
 64دََشاء الماأدا 

َ مَ واْ إِنَّ اليهو  اتهموا ال بالفير لَّيَْد َسِمَ  َّللا   قَْوهللَا الَِّىدَن قَال   نَْكت ب  َسنِييٌر َونَْحن  أَْغنِيَناء  َّللا 

 181َما قَال واْ َوقَتْىَه م  األَنهِيَاء آهللا عمران 
 اليهو  متخصصون مي تكىدب األنهياء وقتىهم :

ينناً ِردينناً َكننىَّْبت ْم َومَِردْرت ْم مَفَ ْسنتَْكهَ الى أَمَك ىََّمننا َجنناءك ْم َرس نوهللٌا بَِمننا  َ تَْهننَوأ أَنف س ننك م  قناهللا تعننا

 87تَْيت ى وَن الهيرا 
 88ا د ْؤِمن وَن الهيرا يَِىيلً مَّ ِشْم مَ وقاهللا تعالى َوقَال واْ ق ى وب نَا غ ْىٌف بَو لَّعَنَه م  َّللاَّ بِك ْفرِ 

 متخصصون مي أكو الربا والسحت والحرام :اليهو  

ْم د َسناِرع وَن مِني اإِلثْنِم َواْلع ن نْنه   السانْحَت لَهِناَْس َمنا َوأَْكِىِهنم   ْدَوانِ قاهللا تعالى َوتََرأ َكثِينًرا م ِ
بَّانِياوَن َواألَْحهَا َت لَهِناَْس َمنا ِهم  الساحْ ثَْم َوأَْكىِ ْوِلِهم  اإلِ قَ ر  َعن َكان واْ دَْعَمى وَن لَْو َ دَْنَهاش م  الرَّ

 62َكان واْ دَْصنَع وَن الماأدا 

 اليهو  متخصصون مي نيض العهو  والمواثيق ودسعون مي األرض مسا اً .
 اليهو  أحرص الناس عىى حياا وب ا ثمن .

ْم أَْحَرَص النَّاِس َعىَى َحيَااٍ َوِمَن الَّ  نر   ا أََحد ش ْم لَنْو د عَ وَ ْشَرك واْ دَ أَ ِىدَن قاهللا تعالى َولَتَِجدَنَّه  مَّ

َر  َزْحِزِحِه ِمَن اْلعَىَاِب أَن د عَمَّ  96ا دَْعَمى وَن الهيرا بَِصيٌر بِمَ  َّللا   وَ أَْلَف َسنٍَة َوَما ش َو بِم 
 اليهو  متخصصون مي كتمان الحق والتىهيس والتهىيو .

ْم وَ ْبنَاءش ْم وَن أَ ا دَْعِرم  قاهللا تعالى الَِّىدَن آتَْينَاش م  اْلِكتَاَب دَْعِرم ونَه  َكمَ  نْنه  نوَن لَ إِنَّ مَِردياً م ِ يَْكت م 

وَن الهيرا   146اْلَحقَّ َوش ْم دَْعىَم 
 اليهو  أجهن خىق ال ولو أ هروا لنا الشجاعة والوحدا واأللفة :

نٍَة  َحصَّ ْم بَْينَه ْم شَ د رٍ َوَراء ج   ْو ِمنأَ قاهللا تعالى َ  د يَاتِى ونَك ْم َجِميعًا إِ َّ مِي ق ًرأ ما ِدددٌ  بَ ْس ه 

ْم قَْوٌم  َّ  ْم َشتَّى ذَِلَك بِ َنَّه  ْم َجِميعًا َوق ى وب ه   14شر ِيى وَن الح دَعْ تَْحَسه ه 
 اليهو  مىعونون عىى ألسنة األنهياء .

واْ ِمن بَنِي إِْسَراأِيَو َعىَى لِ  و َ َوعِ َسناِن  َ قاهللا جو وعل ل ِعَن الَِّىدَن َكفَر  يَسنى اْبنِن َمنْردََم او 

َكان واْ دَْعتَد وَن َكان واْ  َ دَتَنَاَشْونَ  دَْفعَى وَن  وه  لَهِاَْس َما َكان واْ نَكٍر مَعَى  َعن ما  ذَِلَك بَِما َعَصوا وَّ
 79- 78الماأدا 

 أدها األحهة :
ى اَِك عىشىه  فات اليهو  ... شىه بعض  فات اليهو  مي قرآن ال جو وعل و  د نَه

 اليهو  مثو  خيهر .

 14)) أََ  دَْعىَم  َمْن َخىََق َوش َو الىَِّطيف  اْلَخهِير  (( المىك 
هنو أن قشؤ ء شم اليهو  دا زعماء العرب والمسىمين ..  بد أن نعنرم  هيعنة اليهنو  

شنىا شنو ونمد إليهم أدددنا بالسلم المزعوم ، م نا أتسناءهللا من  حهنراتكم أسناىة مردنرا 

 ني بإدجاز .عنصرنا الثا
 أساىة مردرا

سنطور دددنا ملماذا نسيت أو تناست األمة تاردن اليهو  ؟!! لماذا دا قوم والتاردن بين أ

 ؟!! لماذا دا قوم والحياأق معىومة لألحياء ، بو ولألموات  اخو اليهور ؟!!
 لماذا نسيت األمة تاردن اليهو  ؟!!
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 ن المنؤامرا عىنى شنىا النددنسؤاهللا دحتاج إلنى جنواب، والجنواب مني كىمنات قا عنة أل
 وعىى شىه األمة قد حهكت تعىيمياً وإعلمياً حهكاً  قيياً محكماً !!

   ا مفهنوموععوا المناشج الدراسية لنا وألبناأنا وععاً  قيياً مشوشوا العييندا وشنوشو

ومَجنندوا  إلننه إ  ال ، ونَننحَِاْوا عننن الحكننم شننردعة ال وشننوشوا التنناردن اإلسننلمي ،
 شج الجاشىية األرعية .المنا

 مجدوا جاشىية حورس !! وجاشىية مينا !! وجاشىية "خومو"!!

 عىمونا مي المناشج أن " ماجلن" عهيرا وبطو كو زمان !!
 ولم دعىمونا أنه شو الىا أعرم مي المسىمين النيران !!

 عىمونا أن الددن شو الرجعية والتخىف !!

 ننابىيون لمصر ولم تكن غنزواً ولنم دخهروننا أنعىمونا أن الحمىة الفرنسية كانت متحاً 
 قد  خو الجام  األزشر بخيوله لحرق قىوب العىماء والمسىمين !!

نكا عىمونا أن العىمانية شى الصرا  المستييم !! ومن دعرض عنها منإن لنه معيشنة عن

!! 
سنىمين عىمونا أن التمسك بالددن رجعينة ، وأن التمسنك بالنددن تخىنف ، وأن خىيفنة الم

 الرجو المردض !! شو

   " ولنوعىمونا مىسفة الشك منى نعومة أ امرنا وحفَمنوا لننا " أننا أشنك إذن أننا موجنو
  دق المجرمون ليالوا أنا أشك إذن أنا  بوس !!!

ن عىموننا منننى الىحمنات األولننى مني شننىه المننناشج الدراسنية حننب جهنران ، السننوبر مننا

ء ت وما بها من أمكار وأن شؤ وشكسهير وسارتر وسيمون و دهوموار وكو الوجو دا
 شم الىدن ديولون الحق ودعدلون به !!!

 عىمونا كيف دكون اإلستسلم بىهللٍا وعار ؟

 بو وكيف دكون اليهوهللا لىخروج من األرض والددار ؟!
 و  زاهللا مسىسو خروج المسىمين من األرض مستمراً إلى شىا النهار !!

مي  رض " مي بل  األندلس .. ثمبدأت أولى حىيات " مسىسو خروج المسىمين من ا 

بننل  مننورو منني الفىهننين .. ، منني بخننارا.. ، ومنني  شننيند..، ومنني  جكسننتان ، ومنني 
تركسننتان ، منني كشننمير ، منني الصننوماهللا ..، ومنني الهوسنننة..، ومنني الشيشنننان..،ومي 

 مىسطين..، و  زاهللا المسىسو مستمراً حتى ا ن !!
الفننارق بننين المسىسننىين أن مسىسننو إنننه مسىسننو  قيننق كنتنناج مسىسننو " ا س" ولكننن 

! ؟خروج المسىمين من أرعهم و دنارشم   تتحنرك لنه مشناعر النرأا العنام ..ولنم   

 وقد وع  المسىسو بدقة .
 أتهاعهموإنه من ت ليف وسيناردو الصهيونية والصىيهية الحاقدا ، ومن ألحان الماسون 

 العىمانيين ، ومن انتاح وإخراج الفاتيكان !!!

 ردر آخر دمأل قىهي مرارا .وسؤاهللا م
 لماذا انتصر اليهو  وانهزم المسىمون ؟!

لمنناذا انتصننر اليهننو  وشننم   دزدنندون عننن بهننعة ملدننين ، وانهننزم المسننىمون وشننم 

 دزددون عىى ألف مىيون ؟!!
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َ  َ د غَي ِر   واْ غَي ِند  ْوٍم َحتَّنى ا بِيَنَمنوالجواب مي آدة واحدا محكمة من ال جو وعل إِنَّ َّللا  ر 
 11َما بِ َْنف ِسِهْم الرعد 

 مىما غيرت األمة  دن ربها وشردعة نهيها وتخىت عن أ و عزشا أذلها ال .

اسنننتوأ إنننه النننىهللا لىيهنننو  النننىدن دتلعهنننون بالعنننالم اإلسنننلمي !! بنننو بالعنننالم كىنننه !! م
 هنو  منىهللاالمسىمون م  اليهو  مي المعا ي والهعد عن المىك ، مترك ال المسنىمين لىي

 اليهو  المسىمين .

ت ن ميومننامنس ننَة  ثابتنة ... إن ال   دحنابي أحنداً منن الخىنق بحناهللا مهمنا ا عنى لنفسنه 
 المحاباا .

 د .س نن  ربانية مي الكون   تتغير و  تتهدهللا  بد أن دعيها المسىمون من جدد

 وأقوهللا قولي شىا واستغفر ال لي ولكم ..
 الخطهة الثانية :

 أشننهد أنالمين ... وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه ، والحمنند هلل رب العنن

محمننداً عهننده ورسننوله .. الىهننم  ننىي وسننىم وز  وبننارك عىيننه وعىننى آلننه وأ ننحابه 
 .الددن  وأحهابه ,أتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم

طور دن المسنض المنر المنؤلم لهنىا التنارأما بعد: ميا أدها األحهة الكرام : بعد شىا العنر

 المعىوم دتساءهللا الشهاب بو والمسىمون : ما السهيو ؟! ما الحو ما الطردق ؟!
العنرب  وشا أنىا أوجز شىا السهيو أو مشروَع الخلص وتمنيت وال لو دتهننى زعمناء  

م بهنن والمسنىمين شننىا المشننروع ليسنعدوا منني الننداردن مني النندنيا ومنني ا خنرا .. لتسننعد

 أمتهم وليسعدوا أمتهم وليعيشوا مي عز وشرم وكرامة وشهامة ومروءا ورجولة .
 ممي نيا  محد ا نيدم مشروع الخلص من شىا الم زق الحرج والواق  المر األلي

لشننردعة اأو ً : أن ترجن  األمنة إلنى ال جنو وعنل بتصنحيح العييندا والعهنا ا وتحكنيم 

 منهج عمىي وواق  حياا .وتيودم األخلق تحودو اإلسلم إلى 
 مة ا نثانياً : أن تصطىح األمة م  شهابها الطاشر المتوع  ، المؤمن الىا تصب األ

ون عىي رأسه جام غههها مي الوقت الىا تكرم ميه الساقطين والتنامهين ممنن سنيكون

ر النىا أوهللا من دفر ساعة الجد كفرار الفاران  بد أن تعرم األمة قدر الشهاب الطاش
تحندأ مي الميدان إذا جد الجد وحمي الو يس ..  بد من الصىح معه مإن أمة تسييف 

 شهابها الطاشر أمة خاسرا   كيان لها و  بياء .
 إلى أن شىا الشهاب شو المحرك الحيييي .. شىا الشهاب شو الىا  م  اليهو  المجرمين

 دجىسوا م  عرمات عىى ماأدا المفاوعات وقد  رح بىلك !!

ب شو مصدر اليىنق والفنزع والرعنب ألعنداء ال جنو وعنل بنو وقند  نرح شىا الشها
مننو داليهننو  بننىلك ميننالوا : لينند اسننتطعنا بجهو نننا وجهننو  أ نندقاأنا منني المنطيننة أن 

 راع !!!اإلسلم بعيداً عن حىية الصراع و بد أن دهيى اإلسلم بعيداً عن حىهة الص

 نراع أرض وحندو  ولكنن  نراع  دا مسىمون : إن الصراع بيننا وبين اليهنو  لنيس
 عييدا ووجو  أس هللا ال أن در  األمة إلى اإلسلم ر اً جميلً .

 ثالثاً : رم  رادة الجها  مي سهيو ال ، مل عز لألمة إ  بالجها  .

ذروا  موال ما ذلت األمة وشاننت إ  دنوم أن عنيعت الجهنا  ، النىا جعىنه رسنوهللا ال
 سنام شىا الددن .
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ق أ  أعدالنا عىى أن دحولوا بين األمة وبين الجها  وحاولوا بشتى الطروليد حرص 
 تربى األجياهللا المسىمة عىى روح الجها  وسير األبطاهللا الفاتحين !!

م وشا شو الواق  دصنر  مني وجنوه المخمنوردن الغنامىين أن مجىنس األمنن وشيانة األمن

أو  عنننيها أو  ماأهننناالمتحننندا وجميننن  المحامنننو الدولينننة لنننن تعيننند لألمنننة المكىومنننة أرا
م ومالعنالم الين كراماتها ، بو و  سهيو لىلك مطىياً إ  برم  رادة الحها  مني سنهيو ال .

   دحترم إ  األقوداء !!

 "كما قاهللا اإلرشابي الكهير " مناحم بيجن " إننا نحارب إذن نحن موجو ون !!! 
الحنق  ه أن در شنا إلنىتمنيت لو أن وعت األمة شىه الحياأق ، وأعرع إلى ال سنهحان

 ر اً جميلً .

ميين والمنا وم  شىا م نني لعىى ديين أن المستيهو لهىا الددن رغم كيد اليهو  المجرمين
ألقصنى . أس هللا ال أن دير أعيننا بنصرا اإلسنلم وعنز الموحنددن وأن دن ذن بتحردنر ا

 من  نس الخاأنيين

------------- 
 الخننراج ، بنناب كينف كننان إخننراج اليهننو  مننن ( منني 3001( رواه أبنو  او  رقننم ) 1)

 ( .6667المددنة ؟ وأخرجه الطهرا رقم ) 

م ( مني الجهنا  ، بناب الندعاء عىنى المشنركين ، ومسنى2933( رواه الهخارا رقم )2)
 ( .1678( مي الجها  ، باب األمر بالصهر عند الىياء ، والترمىا )1742رقم )

 زا( مي المغا4117( أخرجه الهخارا رقم )3)

( مني الجهنا  1770( مني المغنازا ، ومسنىم رقنم )4119( أخرجه الهخارا رقنم )4)
 والسير.

 ( مي المغازا .4121( رواه الهخارا رقم )5)

ب ( مي المغازا باب غزوا خيهر ، ومي الجها  با7/366( أخرجه الهخارا رقم )6)
و ( منني مهننناأ2406مهنناأو أ ننحاب النهنني  ننىى ال عىينننه وسننىم ، ومسننىم رقننم )

 الصحابة .

( مي المغازا باب غزوا خيهر ، ومي  لا الخوم : 7/359( أخرجه الهخارا )7)
 ( مني الجهنا  بناب غنزوا خيهنر ،1365باب التكهينر والغىنس بالصنهح ، ومسنىم رقنم )

(، وأحمننننننند 1/272(، والنسننننننناأي )1550(، والترمنننننننىا رقنننننننم )2/468ومالنننننننك )
(3/102/161 ، )164  ،168  ،206  ،246  ،263 ) . 

==================== 

 الدر المنثور فى الزود عن أصحاب الرسول

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا

   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 سوله.شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ور
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 

ا  ِمْنه َمن ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ
 [1]النساء:
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َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  ك نْم ذ ن نوبَك ْم لَ   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 صدور.شىه ال لطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح المحيَّا ال شىه الوجوه ا

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً.
عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

مني  لنهينيناام وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمن

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 أحهتي مي ال :

ىيه ع ىى ال   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم " الدر المنثور مي الزو  عن أ حاب 
 "وسىم 

دثي من  شىا شو عنوان لياءنا مي شىا اليوم الكردم المهارك وكعا تننا مسنوم دننتمم حند

 -تحت شىا العنوان مي العنا ر التالية " حهراتكم
 أو ً : حرب حييرا ليست األخيرا!!

 ثانياً : عدالة الصحابة من اليرآن والسنة .

 ثالثاً : وشو دسب الخيران ؟!!
 وأخيراً : شم اليدوا ماعرموا لهم قدرشم .

 منناعيروني اليىنننوب واألسنننماع وال أسنن هللا أن دجعىنننني وإدننناكم ممننن دسنننتمعون الينننوهللا

 تهعون أحسنه أولاك الىدن شداشم ال وأولاك شم أولوا األلهاب .مي
 أو ً : حرب حييرا ليست األخيرا !!

 أحهتي مي ال :

 م   ِوهللاْ إن الصراع بين الحق والها و قددم بيدم الحياا عىى  هر شىه األرض ، واألدنا
ن مننى أ لعمنيمكما قاهللا ال عنز وجنو )) وتىنك األدنام ننداولها بنين النناس (( واإلسنلم ا

 ن دشنونبزغ مجره واستفاض نوره   زاهللا إلى دومنا شىا مستهدماً من قهو أعداأه الىد
 عىيه حروبا عاردة عىى كو الجههات ومي جمي  الميا دن !!

ومن أخطر شىه الحروب " حنرب إسنيا  الرمنوز " ابتنداءاً منن الصنحابة رعنى ال 

 عنهم وانتهاًء بالعىماء والدعاا .
دن منن ن أن دشككوا األمة مني  دنهنا حينمنا دشنككون األمنة مني نيىنة شنىا الندمهم درددو

 الصحابة الخيردن ، والعىماء العامىين والدعاا الصا قين . شىا من ناحية .

أند ين الياومن ناحية أخرأ درددون أن دفصىوا بين األتهاع والييا ا ، مإذا تنم الفصنو بن
را ة الممطنمهعثرا كنالغنم مني الىيىنة الشناتي واألتهاع تشرذمت األمة لتصهح ذليىة كثيرا

!! 
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ومن آخر شىه الحروب وليسنت األخينرا منا دنشنر شنىه األدنام عىنى  نفحات الجراأند 
اشنة والمجلت السو اء التي تعزم عىى وتر الجنس إلثارا الغراأنز الهاجعنة و ستج

 الشهوات الكامنة .

ىه األمننة ابتننداًء مننن شننىه الحننرب التنني تثننار ا ن..حننرب سننامرا تشننن عىننى رلوس شنن
 الصحابة الكرام!! .

تنرق حيك ترأ  ماعاً مهطناً لهىه الجراأد والمجنلت عىنى شنىا الخطينب الشنيعي المح

فمنة لالىا سب أ حاب النهي سهاً مميعناً منكنراً دسنتحي الىسنان العنف أن دنر   ا ن 
 واحدا مما قاهللا!!

ينه ىت لنفسني أن أر  عىوتعمدت أن   أعيب عىى شىا الشيعي المحتنرق ، ومنا اسنتحى

 إ  بعد سماعي لكىماته ب ذني رأسي عهر شردط الكاسيت .
ون مننإنني   أثننق الهتننة ميمننا دنشننر عىننى  ننفحات الجراأنند والمجننلت ألنهننم كمننا تعىمنن

 دكىبون عىى الجمي  .

 أدها األحهة الكرام :
 د سب أ حاب النهي !! ودشوه العىماء !!

 ة ليتشكك الناس مي الددن !!وتعىن الحرب بهراوا عىى رلوس األم

 ؟!عن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم ممن الىا نيو إلينا 
 ،إنهننم الصننحابة رعننِى ال عنننهم ومننن َسننار عىننى  ربهننم مننن التننابعين لهننم بإحسننان 

 والعىماء العامىين ، والدعاا الصا قين .

دكم بنين أدند وشىه الحرب التي تعىن ا ن عىنى األ هنار شنى التني  معتنني ألقنف الينوم
 ،ألذو  عن حرمهم الكردم وألزو  عن عرعهم الطاشر   ألرم  من قدرشم وشن نهم 

ذ ننا أتحندمإن الىا رم  قدرشم شو ال ، وإن الىا رم  ش نهم وَعدلهم رسوهللا ال . وأ

 اليوم عن الصحب األ هار ألرم  من قدر نفسي ومن قدر إخواني وأخواتي وأتهرع
ة لهننم أن دحشننرنا معهننم ، مننالمرء منن  مننن أحننب دننوم الييامننإلننى ال عننز وجننو بحهنننا 

 بموعو  الحهيب محمد .

 أدها األحهة الكرام :
 يننوم عىننىالنىدن دتطنناولون ال -وال النىا   إلننه غيننره   أرأ منثل لهننؤ ء الموتننوردن

قنة مىمنا   أرأ لهم مثل إ  كمثو ذبابة حييرا سيطت عىنى نخىنة عمل –اليمم الشماء 
ة ا النخىننىبابننة الحييننرا باإلنصننرام قالننت منني اسننتعلء لىنخىننة العملقننة : أدتهننَشَمننت ال

 تماسكي مإني راحىة عنك !!

سنيطت  ميالت النخىة العملقة : انصرمي أدتها الىبابة الحيينرا مهنو شنعرت بنك حينمنا
 َعىََى ألستعد لك وأنت راحىة عني؟!!

 نعم مهو دهر السماء أن تمتد إليها دد شلء ؟!

 ؟!! وقف سير الهواخر العملقة الطحالي الحييرا ولو اجتمعت عىى سطح الماءوشو د
 ن .مََحِرا  بهؤ ء الموتوردن أن دحطموا أقلمهم وأن دفرغوشا من مدا شا العف

 ومن دكن ذا مم مردض ... دجد مراً به الماء الز  !! ...

إدننناكم وجعىنننني ال وأعىمنننوا أدهنننا المسنننىمون األخينننار : ومينننني ال وإدننناكم لمرعننناته 
 لمرعاته وجعىني ال وإداكم ممن دخشاه ودتييه حق تياته .
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كنر أن اعىموا ب نه   دجوز الهتة لرجنو زاأنغ العييندا.. ، منردض اليىنب..، مشنوش الف
 دتحدذ عن أ حاب النهي .

 ً ية مي الن إذ أن الحددك عن الصحب الكرام دتطىب ابتداءاً  فاءاً مي العييدا وإخل ا

ين ، و قننةً منني الفهننم ..وأمانننة منني النيننو.. ونمننرا ماحصننة مدقيننة ألراجيننف المهطىنن.. 
ىى والوعاعيين ، والكاذبين ، والمغرعين ، وأ حاب األشواء المهتدعين ومن شم ع

 حاب أ رديهم كالعىمانيين!!  بد من الفحص الدقيق لكو ما تيرأ ولكو ما دنشر عن 

د النىا مكاننة شنؤ ء مهنم الجينو اليرآنني الفردنالنهي ، ملبد أن تعرم قندر شنؤ ء ، و
 تربى عىى دد من رباه ال عىى عينه ليربي به الدنيا .

 وكفى !! المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  إنه الجيو الىا تربى عىى دد

ذا كنان وكو تىميى ديتهس مي العا ا من أستاذه ، مىك أن تتصور كيف دكنون اإلقتهناس إ
 ؟!!المعىم  شو سيدٌ الناس

وكو مهم تربوا دترك  ابعه عىنى  لبنه النىدن دتربنون عىينه ولنك أن تتصنور كينف 

ن دكننون الطنناب  إذا كننان المنننهج التربننوا الننىا تربننى عىيننه أ ننحاب النهنني شننو اليننرآ
 العميم والسنة المشرمة وشم  فوا الخىق بعد األنهياء .

 عننه سعو  رعي الأخرج اإلمام أحمد رحمه ال تعالى بسند حسن عن عهد ال بن م

فسننه : إن ال نمنر مني قىننوب العهنا  موجند قىننب محمند خينر قىننوب العهنا ، ما نطفاه لن
 مهعثنه برسنالته، ثنم نمنر مني قىنوب العهنا  بعند قىنب محمند موجند قىنوب أ نحابه خينر

 (1قىوب العها  مجعىهم وزراء نهيه، دياتىون عىى  دنه)

لنىدن اء ، إنهنم المهناجرون واألنصنار وشىا األثر جسند أنهنم  نفوا الخىنق بعند األنهينا
ا ا بجدارحمىوا  عوا النهي المختار و دقوا ما عاشدوا عىيه العزدز الغفار ، ماستحيو

 وشم مي الدنيا بالجنة والنجاا من النار . –واقتدار أن دهشروا 

ر إنهم أ حاب النهي الىدن عندلهم ربهنم ونهنيهم وشنىا شنو عنصنرنا الثناني منن عنا ن
 .شىا الىياء 

 ثانياً : عدالة الصحابة من اليرآن والسنة

 قاهللا الخطيب الهغدا ا مكتابه " الكفادة مي عىم الروادة " :
إن عدالنننة أ نننحاب النهننني ثابتنننة ومعىومنننة بتعنننددو ال لهنننم وإخهننناره عنننن  هنننارتهم 

 واختيارشم بنص اليرآن قاهللا الرحيم الرحمن :
ٍة أ ْخِرَجْت ِلىنَّاِس تَ ْ  ومِ ك نت ْم َخْيَر أ مَّ وَن بِاْلَمْعر  ر  نَكِر َوت ْؤِمن وَن بِ اَهْوَن َعِن َوتَنْ  م  ِ آهللا ْلم  ال 

 110عمران 

 بتداءاً والمخا ب ابتداًء بالخطاب الرباني شم أ حاب الحهيب النهي وشم المخا هون ا
نةً َوَسنًطا ل ِتَك ون نواْ ش نهَ  الرسنوهللا   َودَك نوَن ىَنى النَّناِس دَاء عَ بيوله تعنالى َوَكنىَِلَك َجعَْىنَناك ْم أ مَّ

 143َعىَْيك ْم َشِهيدًا الهيرا :  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم 

ِ وَ    عىينه وسنىم  ىى ال نالرسوهللا  وشم المخا هون بيوله جو وعل : الَِّىدَن اْستََجاب واْ ِل 
م  اْليَْرح  ِلىَِّىدَن أَحْ  ىى ال عىيه وسىم  ْم وَ  َسنن واْ ِمن بَْعِد َمآ أََ ابَه  اتَّيَنواْ أَْجنٌر َعِمنيٌم ِمنْنه 

م  النَّاس  إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمع واْ لَك ْم مَ  َحْسنه نَا َّللا    ش ْم إِدَمانناً َوقَنال واْ ش ْم مََزا َ اْخَشوْ الَِّىدَن قَاهللَا لَه 

ِ َومَْهٍو لَّن َن َّللا  ْم س نوءٌ سَ ْم دَمْ َونِْعَم اْلَوِكيو  مَانيَىَه واْ بِنِْعَمٍة م ِ ِ َوَّللا     َواتَّهَع نواْ ِرْعنَوانَ ْسنه  َّللا 
 174 -172ذ و مَْهٍو َعِميٍم آهللا عمران 
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هَعَنَك ِمنَن  َوَمنِن اتَّ  َّللا   وقاهللا ال عنز وجنو مني حيهنم مخا هناً النهني دَنا أَداَهنا النَّهِنيا َحْسنه كَ 
ْؤِمنِيَن األنفاهللا   64اْلم 

  وسننىم  الرسنوهللا   نىى ال عىينهد َشنناقِِق  وشنم النىدن قناهللا النه عننز وجنو مني حيهنم َوَمنن

ؤْ ْيَر سَ غَ ِمن بَْعِد َما تَهَيََّن لَه  اْله دَأ َودَتَّهِْ   ىى ال عىيه وسىم  لَّى ِمنِيَن ن َول ِِه َما تَوَ هِيِو اْلم 
 115َون ْصِىِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا النساء 

ْؤِمنِيَن إِذْ شم الىدن قاهللا اله مي حيهم لَيَْد َرِعَي َّللاَّ   َجَراِ مَعَِىنَم دِع ونََك تَ  د هَا َعِن اْلم  ْحَت الشَّ

ْم مَ   18ح ِردهًا الفتتًْحا قَ َما مِي ق ى وبِِهْم مَ َنَزهللَا السَِّكينَةَ َعىَْيِهْم َوأَثَابَه 
ل نوَن ِمنَن الْ  َهناجِ وشم الىدن قاهللا ال عز وجو مي حيهنم َوالسَّنابِي وَن األَوَّ نَصناِر ِردَن َواألَ م 

واْ  ْم َوَرع  ِعَي َّللا   َعْنه  تََهنا ه نْم َجنَّناٍت تَْجنِرا تَحْ َوأََعندَّ لَ  َعْننه   َوالَِّىدَن اتَّهَع وش م بِإِْحَساٍن رَّ

 100بة األَْنَهار  َخاِلِددَن مِيَها أَبَدًا ذَِلَك اْلفَْوز  اْلعَِميم  التو
َهناِجِردَن الَّنِىدوشم الىدن زكاشم ال عنز وجنو بيولنه ِلْىف يَنَراء الْ  نوا ِمنن  ِ َن أ خْ م  دناِرِشْم ِرج 

ِ َوِرْعَوانًا َودَنص   َن َّللاَّ َ َوأَْمَواِلِهْم دَْهتَغ وَن مَْهًل م ِ وَن َّللاَّ اِ ق وَن ولَه  أ ْولَاَِك ش م  الصَّ  َوَرس  ر 

دَمنناَن ِمننن قَننْهِىِهْم د ِحهانن وا النندَّاَر َواإْلِ ل  ي مِننلَننْيِهْم َوَ  دَِجنند وَن اَجَر إِ ْن َشننوَن َمنن* َوالَّننِىدَن تَهَننوَّ
وَن َعىَنى أَنف ِسنِهْم وَ  ا أ وت وا َود ْؤثِر  مَّ د وِرِشْم َحاَجةً م ِ َصاَ نةٌ َوَمنن د نوَق اَن بِِهنْم خَ لَنْو َكن  

وَن الحشر  ْفِىح   9 - 8ش حَّ نَْفِسِه مَ  ْولَاَِك ش م  اْلم 

دٌ رَّ  َحمَّ ِ َوالَّىِ وشم الىدن قاهللا ال عز وجو مي حيهم ما ء َعىَنى اْلك فَّناِر ه  أَِشدَّادَن َمعَ س وهللا  َّللاَّ
دًا دَْهتَغ وَن مَْهًل م ِ  كَّعًا س جَّ ْم تََراش ْم ر  َحَماء بَْينَه  ِ ر  نو َوِرْعوَ َن َّللاَّ ج  ِشِهم انًا ِسنيَماش ْم مِني و 

ْم مِي التَّْوَرااِ َوَمثَى ه مْ  وِ  ذَِلَك َمثَى ه  ْن أَثَِر الساج  نِجيِو َكني ا مِ م ِ آَزَره  مَنَزْرعٍ أَْخنَرَج َشنْط َه  إْلِ

اَع ِليَِغنيَة  رَّ ن ننوا َعنندَ َّللاَّ  الَّنِىدَن آمَ ْلك فَّناَر وَ ِهننم  ابِ مَاْسنتَْغىََة مَاْسننتََوأ َعىَنى س ننوقِِه د ْعِجنب  الننزا
ْغِفَراً َوأَْجًرا َعِميًما الفتح  اِلَحاِت ِمْنه م مَّ  29َوَعِمى وا الصَّ

ا يدر منهمي كتاب ال عز وجو زكى ال بها أ حاب النهي واكتفي بهىا ال آدات كثيرا

 واسم  معي شىه األوسمة من سيد النهيين .
، ثم  مفي الصحيحين من حددك عهد ال بن مسعو  : عن النهي قاهللا ) خير الناس قرني

 (2الىدن دىونهم ")

 ومي الصحيحين من حددك أنس قاهللا :
ننرَّ بَِجنَنناَزاٍ مَنن  ثْ  ِ م   َوَجهَننْت ىَْيننِه َوَسننىََّم: َوَجهَننتْ ى َّللاَّ  عَ  َ ننىَّ نَِي َعىَْيَهننا َخْيننًرا ، مَيَنناهللَا نَهِننيا َّللاَّ

ا ، مَيَناهللَا نَ  رَّ بَِجنَناَزاٍ مَن  ثْنَِي َعىَْيَهنا َشنرا ِ هِنيا َوَجهَْت . َوم  َم: َوَجهَنْت ى َّللاَّ  َعىَْينِه َوَسنىَّ  َ نىَّ َّللاَّ
نرَّ بِ َوَجهَْت َوَجهَْت . قَناهللاَ  ني ، م  : مِندًأ لَنَك أَبِني َوأ م ِ   َعىَْيَهنا َخْينٌر مَي ْىنتَ اٍ مَن  ثْنِيَ َجنَنازَ  ع َمنر 

رَّ بَِجنَاَزاٍ مَ  ثْنَِي َعىَْيَها  ياهللا ْت َوَجهَْت َوَجهَْت . مَ ي ْىَت َوَجهَ رٌّ مَ شَ َوَجهَْت َوَجهَْت َوَجهَْت ، َوم 

َخْينًرا َوَجهَنْت لَنه   ْم َعىَْيهِ ثْنَْيت  أَ  َعىَْيِه َوَسىََّم: َمْن َ ىَّى َّللاَّ  رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 
ا َوَجهَْت لَه  النَّار   ِ دَاء  هَ أَْنت ْم ش   ،اْلَجنَّة  َوَمْن أَثْنَْيت ْم َعىَْيِه َشرا ِ  مِي اأْلَْرِض أَنْ َّللاَّ ت ْم ش َهدَاء  َّللاَّ

ِ مِي   (3اأْلَْرِض)مِي اأْلَْرِض أَْنت ْم ش َهدَاء  َّللاَّ

 قناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينهومي الصنيحين منن حنددك أبني سنعيد الخندرا قناهللا : 
حنداً "   تسهوا أ نحابي " ومني روادنة "   تسنهوا أحنداً منن أ نحابي مىنو أن أوسىم 

 (4أنفق مثو أ حٍد ذشها ما بىغ ٌمد أحدشم و  نصيفة ")

أتننى عىننى سننىيمان و ننهيب ومنني  ننحيح مسننىم عننن عاأننى بننن عمننرو : أن أبننا سننفيان 
وبلهللا مي نفًر ميالوا : وال ما أخىت سنيوم ال منن عننق عندو ال م خنىشا ، قناهللا أبنو 
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بكر :أتيولزن شىا لشين قنردش وسنيدشم؟ من تى النهني من خهره ميناهللا " دنا أبنا بكنر لعىنك 
 أغههتهم ، لان كنت أغههتهم ليد أغههت ربك "

 (5أخي ) هتكم ؟ قالوا :   دغفر ال لك دامآتاشم أبو بكر مياهللا : دا إخوتاه ! أغه

ح ومي  حيح الهخارا من حددك أبي سعيد الخدرا أن الحهيب النهي قاهللا ))ددعى نو
مننك ؟! دننوم الييامننة ميينناهللا لننه: دننانوح. مييننوهللا لهيننك وسننعددك، مييننوهللا ال: شننو بىغننت قو

وما  ن نىدرانا ممييوهللا: نعم.. ميدعى قومه ودياهللا لهم: شو بىغكم نوح؟ مييولون:   ما أت

حمند مأتانا من أحد، مييوهللا ال جو وعل من دشنهد لنك دنانوح، ميينوهللا ننوح: دشنهد لنى 
وأشهد  متدعون متشهدون ب نه بىغ قومه المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وأمته.. ديوهللا

ننةً َوَسننًطا ِلتَ  ىَننى النَّنناِس عَ  ا ش ننَهدَاءَ ك ون ننوعىننيكم مننىلك قننوهللا ال تعننالى َوَكننىَِلَك َجعَْىنَنناك ْم أ مَّ

 143هيرا ِهيدًا الَعىَْيك ْم شَ  ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم َودَك وَن 
(6) 

ثم  ومي  حيح مسىم من حددك أبي بر ا عن أبيه قاهللا :  ىينا المغرب م  رسوهللا ال

تم زلن قىنا لو جىسنا حتنى نصنىي بعند العشناء قناهللا : مجىسننا مخنرج عىيننا، ميناهللا " " منا
لعشاء، شهنا؟!" قىنا دا رسوهللا ال  ىينا معك المغرب ثم قىنا نجىس حتى نصىي معك ا

ذا سنماء منإقاهللا " أحسنتم أو أ هتم "قاهللا مرم  رأسه إلى السماء مياهللا: " النجوم أمنة لى

منا  ذشب النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمننة أل نحابي منإذا ذشهنت أتنى أ نحابي
 (7ألمتي مإذا ذشب أ حابي أتى أمتي ما دوعدون".)دوعدون ، وأ حابي أمنة 

وغينره  وأختم بهىا الحددك الىا رواه الترمىا وابن حهان وأحمد والهيهيي وأبو نعنيم

آنفناً  ولألمانة العىمية أقوهللا : إن به مجهو  لكن متن الحددك ثابت  نحيح كمنا ذكنرت
بي مي أ حا هللا :) ال القا  ىى ال عىيه وسىم  من حددك عهد ال بن مغفو أن النهي

   تتخىوشم غرعاً بعدا ، ممن أحههم مهحهي أحههم ومن أبغهنهم مههغهني أبغهنهم

 (8) خىه ( .ومن آذاشم ميد آذاني ، ومن آذاني ميد آذأ ال ، ومن آذأ ال دوشك أن د 
صحب مهعد شىه ا دات وشىه األحا دك الصحيحة لسنا مي حاجة إلى مزدد بيان عن ال

 ام .الكر

 الغالنب وم  ذلك مإني م صر عىى أن أ َعَطر شىا المجىس كىلك بكىمنات نددنة ألسند ال
 عىي بن أبي  الب .

ن مإن الكلم من عىنى مني شنىا المنو ن لنه مغنزأ وأو  أن أحنىر األحهنة جميعنا منن أ
 دنتيصوا قدر عىي خشية أن ديعوا ميما وق  ميه الروامض .. كل!!

و شنغالنب .. ، ونثهت لعىي مكانته مهو من شنو ؟! شنو أسند ال المإننا نثهت لعىي مناقهه 

  :" لما امتنعت حصون اليهو –دوم خيهر  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الىا قاهللا
هاح ألعطننين الرادننة غننداً رجننل دحننب ال ورسننوله ، دفننتح ال عىننى دددننه " ومنني الصنن

نيني متجنر  التيني المخىنص الأشرأبت األعناق ، وتمننى األبطناهللا اليينا ا حتنى عمنر ال

 ديوهللا : وال ما تمنيت اإلمارا إ  دومها!!
ت ومي الصهاح وقف األبطاهللا عىى أ رام األقدام ليرشم النهي وشق شىا السكون  و

"  دنه ميناهللاالنهي وشو دس هللا عن الياأد الىا سيدم  له الرادة ليفتح ال عز وجو عىنى دد

ِىني مىنم دجندوه : منا حهنر الينوم دنا أدن عني بنن أبني  النب ؟ ونينب الحهنور عنن عَ 
 رسوهللا ال ألنه اشتكى وجعا ً مي عينيه قاهللا :
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 لنم دكنن "م رسىوا إليه م توني به " مىما جاء بصق مي عينيه و عا له ، مهرأ حتى كن ن
 (9به وج  )

فتح  الب م و م  النهي له الرادة وأمره أن دنطىق مانطىق أسد ال الغالب عىى ابن ابي

 دده حصون خيهر .ال عىى د
خربنت  وشتف الجمي  بما شتف به النهني أوهللا دنوم " ال أكهنر خربنت خيهنر.. ال أكهنر

 (10خيهر ، أنا إذا نزلنا بساحة قوم مساء  هاح المنىردن ")

 أس هللا ال عز وجو أن دٌِخرَب حصون اليهو  بيدرته إنه عىى كو ش  قددر .
 وكفى !!  ىى ال عىيه وسىم   المصطفى عىي بن أبي  الب الىا تربى مي حجر

أوهللا شننهو مننن أشننهاهللا اإلسننلم ديننف ليصننىي خىننف النهنني ودسننم  اليننرآن وحننده مننن مننم 

 رسوهللا ال عىي بن أبي  الب الىا اعطر ألن دفخر مياهللا :
 محمد النهي أخي و هرا ... وحمزا سيد الشهداء عمي ...

 وجعفر الىا دمسي ودهحي ... دطير م  الملأكة ابن أمي ...

 ووبنت محمد سكني وزوجي ... منو  لحمها بدمي ولحمي ...
... ... 

 ماذا قاهللا عىي رعي ال عنه : اسم 

ن أبنا دًس نهو "سيكون بعدنا أقوام دنتحىون مو تنا دكىبون عىينا ، مارقة ، وآدة ذلك أنهنم
 بكر وعمر رعي ال عنهما "

أنس  لنهي ميرأ مالك بنليد ذكروا ل مام مالك بن أنس أن رجل دنتيص من أ حاب ا

ِ َوالَّنِىدَن َمعَنه  أَ  س نوهللا  َّللاَّ ندٌ رَّ َحمَّ َحَمناء بَْيننَه مْ َعىَنى اْلك   ِشندَّاءرحمه ال قوله تعالى ما  فَّناِر ر 
ِ َوِرْعننوَ  ننَن َّللاَّ دًا دَْهتَغ ننوَن مَْهننًل م ِ كَّعًننا س ننجَّ ننْن أَثَننِر  يَماش ْم مِننيانًا ِسننتَننَراش ْم ر  ننوِشِهم م ِ ج  و 

نجِ السا  ْم مِي اإْلِ ْم مِي التَّْوَرااِ َوَمثَى ه  وِ  ذَِلَك َمثَى ه  ْسنتَْغىََة َج َشْط َه  مَآَزَره  مَاَزْرعٍ أَْخرَ يِو كَ ج 

اَع ِليَِغننيَة بِِهننم  اْلك فَّنن رَّ وا الَّننِىدَن آَمن ننوا َوَعِمى نن َعنندَ َّللاَّ  اَر وَ مَاْسننتََوأ َعىَننى س ننوقِِه د ْعِجننب  الننزا
اِلَحاِت مِ  ْغِفَراً َوأَْجًرا َعِميًما الفتح الصَّ  29ْنه م مَّ

بته ثم قاهللا مالك : ممن وجد مي قىهه غيماً عىنى أحند منن أ نحاب رسنوهللا ال ميند أ نا

 شىه ا دة " ليغية بهم الكفار "
 نحاب أوقاهللا الحامة الكهير أبو زرعة رحمه ال : إذا رأدت الرجو دنتيص أحداً من 

عىينه   نىى ال  الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىم ك ألن النهي ماعىم ب نه زننددق ، وذلن
سنوهللا عنن رحق ، واليرآن الحق ، وما جاء به النهي حق ، والىا بىغنا ذلك كىه وسىم 

طىننوا شننم أ ننحابه مهننؤ ء دردنندون أن دهنندموا الصننحابة ليهال   ننىى ال عىيننه وسننىم 

ِ بِن َمْ  وا ن نوَر َّللاَّ نتِما ن نو َّللاَّ  َواِشِهْم وَ اليرآن والسنة د ِردند وَن ِلي ْطِفنؤ  وَن ِرِه َولَنْو َكنِرهَ اْلَكنامِ م  ر 
 8الصف 

 : الوأختم بهىا العنصر بمنا قالنه اإلمنام الطحناوا مني عييدتنه المشنهورا قناهللا رحمنه 

و  نفنرق مني  نىى ال عىينه وسنىم   الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنىم ونحب أ حاب 
،  الخير دىكرشم ، محهتهم  دنن ، وإدمنانحب أحد منهم ، ونهغض من أبغههم وبغير 

 (11وإحسان وبغههم كفر ونفاق و غيان أ . شـ )

 أحهتي مي ال
 إننا نعيش زمانا تكىم ميه الروبيهات !!
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 بو وأمر ت الصفحات لىروبيهات !!
جزت الساعات الطواهللا عىى الشاشات ومي اإلذاعات لىروبيهات !!  وح 

 اب من رسوهللا ال .شو تدرون من الروبيهات ؟ اسم  الجو

 والحددك رواه أحمد والحاكم مي المستدرك و ححه األلهاني منن حنددك أبني شردنرا
ا أنننه قنناهللا سنني تي عىننى الننناس سنننوات خنند اعات , د صنندق ميهننا الكنناذب , ود كننىب ميهنن

ن ميهنا األمنين , ودنطنق الرودههنة ق ا ينو : ومنالصا ق , ودؤتمن ميهنا الخناأن , ود َخنوَّ

 الروبيهة ؟
 (12الرجو التامه دتكىم مي أمر العامة) قاهللا :

ي سنب منوال ليد نطق التامهون ، بنو ليند نطنق أبنو الهنوهللا النىا لنم دنتكىم مني شن  إ  

ا ا أ ننحاب النهنني والتشننهير بالعىمنناء المخىصننين والنندعاا الصننا قين لىفصننو بننين اليينن
 ترسوشادف واألتهاع لتتشرذم األمة ولتصهح ذليىة كسيرا مهعثرا ليسهو عىى الىأاب أن

صننرا وأن د كىوشننا أكننو الننىأب لىغنننم ، أسنن هللا ال عننز وجننو أن ديننر أعيننننا وإدنناكم بن

عة اإلسلم وعز الموحددن واكتفي بهنىا اليندر وأعنرج عىنى العنصنردن الهناقيين بسنر
 وأقوهللا قولي شىا وأستغفر ال لي ولكم . ا ستراحةبعد جىسة 

 الخطهة الثانية

دنا د أن سنيشهد أن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لنه وأشنهالحمد هلل رب العالمين .. وأ
ابه محمد عهده ورسوله ، الىهم  ىي وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ حابه وأحه

 وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن

 أما بعد ميا أدها األحهة الكرام
 بكر وعمر ؟! ثالثاً : وشو دسب الخيران أبو

 دَس ب شىا الشيعي المحترق أبا بكر وعمر رعي ال عنهما!!

 وال الىا   إله غيره بكىمات دعف الىسان عن ذكرشا !!
ِمَمنن  دسب أبا بكر ب قهح األلفا  !! دسب عمنر الفناروق ب شنن  كىمنات!!   تصندر إ 

 شرب الخمر مىعهت برأسه مهو دهزا   ددرا ماذا ديوهللا !!

 الصددق ر ذلك الرجو الىا عادن  اأر الفاقة دحوم حوهللا حب اإلدثار ، م ليى لهأبو بك
َب عىى روض الرعا واستىيى الصددق عىى مراش الفير آمناً مطماناً ، مرم   حَب الح 

غر  الطاأر الحب إلى حو ىة المهاعفة وتركه شنالك ، ثم عل أمنان شجرا الصدق د
 ىأْلَتْيَ وا مي حيه قوهللا ربه َوَسي َجنَّه َها الىصددق ب غىى وأعىى منون المدح ودتى

َحنٍد ِعنندَه  ِمنن أِلَ كَّنى َوَمنا  دَتَزَ إن األتيى شو الصددق َوَسي َجنَّه َها اأْلَتْيَنى الَّنِىا د نْؤتِي َمالَنه  

 21 -17ى الىيو  دَْرعَ ن ِْعَمٍة ت ْجَزأ إِ َّ اْبتِغَاء َوْجِه َرب ِِه اأْلَْعىَى َولََسْومَ 
ي ا بكننر ؟!! الننىا اسننتحق أن دكننون أقنرب الخىننق إلننى قىننب رسننوهللا ال كمننا منندٌسنب أبنن

  حيح مسىم قاهللا عمرو بن العاص : دا رسوهللا ال :

منن  ( قناهللا ثنم13أا الناس أحب إليك ؟ قاهللا "عاأشة" قناهللا : منن الرجناهللا ؟ قناهللا أبوشنا)
 قاهللا :"عمر"

لحددك وا ه وسىم المصطفى   ىى ال عىي دَسب أبا بكر؟!! العملق الىا قاهللا مي حيه

 مي  حيح الهخارا من حددك أبي شردرا :
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 عهند ال من أنفق زوجين من ش  من األشياء مي سهيو ال  ٌِعَى من أبواب الجننة : دنا
! شىا خير ، ممن كنان منن أشنو الصنلا  عني منن بناب الصنلا ، ومنن كنان منن أشنو 

بناب الصندقة ،  الجها   عي من بناب الجهنا  ، ومنن كنان منن أشنو الصندقة  عني منن

ا ومن كان من أشو الصيام  عي منن بناب الردنان . قناهللا أبنو بكنر : شنو عىنى شنىا النى
دنندعى مننن تىننك األبننواب مننن عننرورا ،ومنني روادننة وقنناهللا : مهننو دنندعى أحنند مننن تىننك 

 (14األبواب كىها ؟ قاهللا : نعم ، وأرجو أن تكون منهم دا أبا بكر)

 ى   ننىى ال عىيننه وسننىم المصننطف ومنني  ننحيح مسننىم مننن حننددك أبنني شردننرا سنن هللا
منن هللا : " مأ حابه دوما مياهللا: " من أ هح اليوم منكم  اأماً" قاهللا: أبو بكر : أننا ، قنا

قناهللا  كيناً ؟ته  منكم اليوم جنازا "؟ قاهللا أبو بكر : أنا قاهللا " ممنن أ عنم مننكم الينوم مسن

  سنوهللا القناهللا رأبو بكر : أنا قناهللا : ممنن عنا  مننكم الينوم مردهناً ؟ قناهللا أبنو بكنر : أننا 
 (15)  ىى ال عىيه وسىم " ما اجتمعن مي رجو إ   خو الجنة ىى ال عىيه وسىم 

 وشو د سب  الفاروق عمر؟!!

لثا طىيها ثذلكم الرجو العملق الىا بَِركت الدنيا بزدنتها وزخارمها عىى عتهة  اره م
اأنننو ، !! وسنننرحها سنننراحا جمنننيل !! وقنننام دننننفض دددنننه منننن علأنننق شنننىا المتننناع الز

 واست نف سيره وسط الصحراء تحت حرارا الشمس المحرقة !!

سن هللا تراه دجرا وراء بعير قد نَدَ من إبو الصدقة دخشنى عىينه الهنياع ، دخشنى أن د
 عنه بين ددأ ال عز وجو دوم الييامة !!

حت تلنيران أو تراه وشو الفاروق الخىيفة تراه منحنياً عىى قدر موق نار مشتعىة دنفن ا

 ر لتنهج النيران  عمة سردعة أل فاهللا دتهورون جوعاً !!اليد
تجند  التي أ ركها كرب المخناض وشنى    مرأتهأو تراه واقفا أمام خيمة رجو دهكي 

هن  تأحداً دؤنسها ميسرع لي تي بزوجة خىيفة المسىمين لتينف من  شنىه المسنىمة حتنى 

 ولدشا !!
 بنو َمننْ لً ثميننة ميسن هللا عمنر : إِ أو تراه دمشي مي السوق دتفيد أحنواهللا النناس مينرأ إبن

 شىه ؟!!

و مييولنون : إبنو عهند ال بنن عمننر ، وكن ن حينة قند انيهننت عىينه مىدغتنه وأمرغنت كنن
 سمها مي جومه !! مييوهللا : بن..بن !! إبو عهد ال بن عمر؟!! اأتوني به .

 ود تي عهد ال درتجف ودرتعد،وشو من شو؟إمام مي الزشد والورع .
 عهد ال ما شىه اإلبو ؟ديوهللا عمر : دا 

 ي الحمنىمييوهللا عهد ال : دا أبي إبو مردهة شزدىة اشتردتها بخالص مالي وأ ىيتها م

 ترعى وأتيت بها إلى السوق ألبتغي ما دهتغيه المسىمون من الربح والتجارا .
و رعنوا إبنامييوهللا عمر : بن بن دا ابن أمير المؤمنين !! منإذا رأأ النناس إبىنك قنالوا : 

بحنك دنا رأمير المؤمنين !! اسيوا إبو ابنن أمينر المنؤمنين !! متسنمن إبىنك ودربنوا  ابن

 ابن أمير المؤمنين ، دا عهد ال : قاهللا : لهيك دا أبتي مرني بما شات .
 مياهللا عمر : ب  اإلبو ا ن وخى رأس مالك ، ور  الربح إلى بيت المسىمين !!

 دا خالق عمر سهحانك !!!

 لىا دسهه ا ن شىا الشيعي المحترق !!شىا شو عمر الفاروق ا
 د سب عمر الفاروق؟!!
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 الىا اشتهت زوجته الحىوأ دوماً م بى عىيها
 دا رامعا رادة الشورأ وخارسها ... جزاك ربك خيرا عن محهيها ...

 رأا الجماعة   تشيي الهل  به ... رغم الخلم ورأا الفر  دشييها ...

 الجوع أو تنجىي عنهم غواشيها ... إن جاع مي شدا قوم شركتهم ... مي
 جوع الخىيفة والدنيا بيههته ... منزلة مي الزشد سهحان موليها ...

 ممن دهارا أبا حفص وسيرته ... أو من دحاوهللا لىفاروق تشهيها ...

 دوم اشتهت زوجه الحىوأ ... مياهللا لها من أدن لي ثمن الحىوأ م شردها ...
 ى ... ميومي لهيت الماهللا ر دها ...ما زا  عن قوتنا مالمسىمون به أول

 مىاك أخلقه كانت وما عهدت ... بعد النهوا أخلق تحاكيها ...

واسم  لىمصطفى وشو ده  األوسمة عىى  در عمر الفناروق ميينوهللا كمنا مني سننن 
الترمىا منن حنددك ابنن عمنر وشنو حنددك حسنن قناهللا  نىى ال عىينه وسنىم " إن ال 

 (16") جعو الحق عىى لسان عمر وقىهه

بيننا  "ومي الصحيحين من حددك أبي شردرا قاهللا : بينما نحن عند رسوهللا ال إذ قاهللا : 
ر ىا اليصشأنا ناأم رأدتني مي الجنة ، مإذا امرأا تتوع  إلى جانب قصر ، ميىت : لمن 

رسنوهللا  ؟ قالوا : لعمر مىكرت غيرته موليت مدبرا ، مهكى عمر وقاهللا : أعىيك أغار دا

 (17ال ؟ " )
  سمعت رسوهللا الي الصحيحين من حددك عهد ال بن عمر رعي ال عنهما قاهللا : وم

،  ديننوهللا " بينمننا أنننا نناأم رأدننت الننناس دعرعننون وعىننيهم قٌمننص نىى ال عىيننه وسننىم 

ىينه ممنها منا دهىنغ الثندا ، ومنهنا منا دهىنغ  ون ذلنك ، وعنرض َعىنَي ابنن الخطناب وع
ره ، قالوا مما أولت ذلك دا ر  (18سوهللا ال قاهللا الددن ")قميص دَج 

  سمعت رسوهللا الومي الصحيحين من حددك عهد ال بن عمر رعي ال عنهما قاهللا : 

ى إنني دينوهللا :" بيننا أننا نناأم أوتينت بيندح لنهن ، مشنربت مننه حتن ىى ال عىيه وسنىم 
 ألرأ الِرَأ دخرج من أ فارا ، ثم أعطيت مهىي عمر بن الخطاب " قاهللا من حوله

 (19ذلك دا رسوهللا ال ؟ قاهللا " العىم " ) : مما أولت

ومي الصحيحين من حنددك سنعد بنن أبني وقناص رعني ال عننه قناهللا : اسنت ذن عمنر 
ة عالين –ومني روادنة دسن لنه ودسنتكثرنه  –عىى النهي وعننده نسنوا منن قنردش دكىمننه 

دخو أ واتهن عىى  وته ، مىما أست ذن عمر قمن دهتدرن الحجاب ، م ذن له النهني من
 والنهي دهحك قاهللا عمر : أعحك ال سنك ، ب بي أنت وأمي ما أعنحكك؟ ميناهللا عمر

:" عجهت من شؤ ء اللتني كنن عنندا ، مىمنا سنمعن  نوتك ابتندرن الحجناب " قناهللا 

عمننر : م نننت دننا رسننوهللا ال ألحننق أن دهننهن ، ثننم قنناهللا عمننر : أا عنندوات أنفسننهن ، 
 أتههنني و  تههن النهي ؟

ن ده دا ابن:"إياهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم من النهي مقىن : نعم أنت أمة وأغىة 

 الخطنناب ، والننىا نفسنني بيننده مننا لييننك الشننيطان سننالكا مجننا إ  سننىك مجننا غيننر مجننك
("20) 

 د ِسب  عمر ماروق األمة ؟!! د َسٌب الخيران ؟!!

 أس هللا ال جو وعل أن دجمعنا بهما مي جنات النعيم .
 ا لهم قدرشم "وأخيراً " شم اليدوا ماعرمو
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ه قاهللا وأكتفي بهىا األثر الىا رواه أحمد بسند حسن من حددك ابن مسعو  موقوما عىي
اب : منن كنان مسنتنا مىيننتن بمنن قند مننات منإن الحني   تنؤمن عىيننه الفتننة أولانك أ ننح

رشم ، اختنا محمد كانوا أمهو شىه األمة ، وأبرشا قىوبا ، وأعميها عىما ، وأقىهنا تكىفنا

تمسنكوا هيه وإلقامة  دنه مناعرموا لهنم مهنىهم ، واتهعنوشم عىنى آثنارشم وال لصحهة ن
 بما استطعتم من أخلقهم وسيرشم مإنهم كانوا عىى الهدأ المستييم 

 أدها الوالد الكردم

لى إبصارنا تعىم سيرا الصحابة ، وَعىم أبناءك سير الصحابة ، ليد آن ا وان لنربوا ب 
وات ت لنه قند... إلنى شنىه الٌمثنو ... إن شنهابنا ا ن قندمشىه اليمم ... إلى شنىه اليندوات

ثو شابطة ، تعىم الكثير عن شؤ ء األقزام مني الوقنت النىا   دعىنم ااً مينه شني ماسدا وم 

 عن شىه اليمم الشماء ، وعن شؤ ء األ هار الخيار الكرام .
 هند عىنىاجت تعىم سيرا أ حاب النهي ، ع د من جددد واسم  السيرا .. إقرأ السيرا ...

ىنى أن تس هللا عن سيرتهم بعد ما حرمنا من  حهة أنفاسهم وأجسا شم ، وربَى ولدك ع

ا اء العنزشىه السيرا لن خى العهرا والعمة من ناحية ، ولتتدقق من جددد مي عروقنا  م
والكرامة والزشد والنورع منن ناحينة أخنرأ والتني عنرب لهنا أروع المثنو أ نحاب 

 النهي .

جمين   ن ترنوادم ميه التامهون ليكونوا اليدوا والمثو ، وآن ا وان ألإننا نعيش زماًن ق
هينك ناألبصار إلى شىه اليدوات الطيهة والمثو العىيا ودجنب عىينك أن نغنار أل نحاب 

 إذا قرأت كىمة تمس عرض واحد منهم ، دجب عىيك أن تغار و عك منن شنىه السنىهية

 الياتىة .
ورشم  تسيط شىه الرموز ،   دنهغي أن تشوه  مهؤ ء شم رموز األمة ،   دنهغي أن

. 

جنزا أس هللا ال عز وجو أن دير أعيننا وإدناكم بنصنرا اإلسنلم وعنز الموحنددن وأن د
 عنا نهينا خير الجزاء وأن دجنزا أ نحاب النهني خينر منا جنزأ بنه عهنا ه الصنالحين

 المصىحين وأن دجمعنا بهم مي جنات النعيم

----------- 
،  1/17( وإسنا ه حسنن وذكنره الهيثمني مني المجمن  )3600قم )( أخرجه أحمد ر1)

 ( ، وقاهللا : رواه أحمد والهزار والطهراني مي الكهير ورجاله موثوقون .178
هد، ( مي الشها ات ، باب   دشهد عىى شها ا جور إذا ش5/191( رواه الهخارا )2)

هنناأو ( منني مهنناأو الصننحابة ، بنناب م2533ومنني مهننو الصننحابة ، ومسننىم رقننم )

 ( مي المناقب .3858الصحابة ثم الىدن دىونهم ، والترمىا رقم )
سنىم ( مي الجناأز ، بناب ثنناء النناس عىنى المينت ، وم1367( رواه الهخارا رقم )3)

 ( مي الجناأز ، باب ميمن دثنى عىيه خيراً وشراً من الموتى .949رقم )

( مني 254مسىم رقنم )( مي مهاأو أ حاب النهي ، و3673( رواه الهخارا رقم )4)
مهننناأو الصنننحابة ، بننناب تحنننردم سنننب الصنننحابة رعننني ال عننننهم ،وأبنننو  او  رقنننم 

 ( مي3860( مي السنة ، باب النهي عن سب أ حاب النهي ، والترمىا رقم )4658)

 المناقب مي باب من سب أ حاب النهي .
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( منننني كتنننناب مهنننناأو الصننننحابة ، بنننناب مننننن مهننننو 2504( رواه مسننننىم رقننننم )5)
 و هيب وبلهللا رعي ال عنهم .سىمان،

( مننننني التفسنننننير، بننننناب "وكنننننىلك جعىنننننناكم أمنننننة 4487( رواه الهخنننننارا رقنننننم )6)

 وسطا...ا دة:
ان ( مي مهاأو الصحابة ، بناب بينان أن بيناء النهني أمن2531( أخرجه مسىم رقم )7)

 أل حابه وكىا رواه بن حهان .

 (57، 54/  4/87،5)(، وأخرجه أحمد مي المسند3862( رواه الترمىا رقم )8)
( مي كتاب مهاأو الصحابة ، بناب مناقنب عىني بنن 3701( أخرجه الهخارا رقم)9)

 ( مي مناقب الصحابة، باب من مهاأو عىَي ؟2407أبي  الب ، وسىم رقم )

( مني المغنازا، بناب غنزوا خيهنر ، ومني  نلا 7/359( أخرجه الهخارا رقم )10)
ا ( مني الجهنا  بناب غنزو1365ومسىم رقنم )الخوم : باب التكهير والغىس بالصهح ، 

 3/102( وأحمد) 1/272(، والنساأي)1550(،والترمىا رقم)2/468خيهر ، ومالك )

،161،164،18،206،246،263) 
 ( .382،383( مهىب العييدا الطحاودة )11)

( رواه أحمنند،والحاكم منني المسننتدرك ، و ننححه شننيخنا األلهنناني منني الصننحيحة 12)

(1888. ) 
( وقنناهللا : شننىا حننددك حسننن 3885( والترمننىا رقننم )2348ه مسننىم رقننم )( روا13)

(، وابننن أبنني عا ننم منني السنننة رقننم 214 ننحيح ، رواه أدهنناً أحمنند منني الفهنناأو)

 ( .5(، والنساأي مي الفهاأو )1235)
( منني الزكنناا ، بنناب مننن جمنن  الصنندقة وأعمنناهللا الهننر ، 1027( رواه مسننىم رقننم )14)

 اأو .( مي الفه3674والترمىا رقم )

مي و( مي الزكاا ، باب من جم  الصدقة وأعماهللا الهر ، 1028( رواه مسىم رقم )15)
 مهاأو الصحابة ، باب من مهاأو أبي بكر .

( مني المناقنب ، بناب مناقنب عمنر بنن الخطناب ، 3683( أخرجه الترمىا رقنم )16)

 وإسنا ه حسن وقاهللا الترمىا حددك حسن  حيح غردب .
( مي مهناأو أ نحاب النهني بناب مهناأو عمنر بنن 3680)( رواه الهخارا رقم 17)

اب ( مي مهناأو الصنحابة بن2395الخطاب ، ومي النكاح ، ومي التعهير ، مسىم رقم )
( مني مهناأو 2390مهاأو عمر بن الخطاب ومي اإلدمان ومي التعهينر ومسنىم رقنم )

 الصحابة ، باب من مهاأو عمر بن الخطاب .

ي مهنناأو أ ننحاب النهنني بنناب مناقننب عمننر بننن ( منن391( رواه الهخننارا رقننم )18)
 ( مني مهناأو الصنحابة ،2390الخطاب ، ومني اإلدمنان ومني التعهينر ، ومسنىم رقنم )

ء ( مي الرلدا ، باب ما جنا2287باب من مهاأو عمر بن الخطاب / والترمىا رقم )

 ( مي اإلدمان باب زدا ا اإلدمان .8/113مي رلدة النهي والنساأي مي )
( مني مهناأو أ نحاب النهني بناب مناقنب عمنر بننن 3681لهخنارا رقنم )( رواه ا19)

و ( مني مهناأ2390الخطاب رعي ال عنه ، ومي العىم ومني التعهينر ، ومسنىم رقنم )

 ( مي الرلدا باب2285الصحابة،باب من مهاأو عمر بن الخطاب ، والترمىا رقم )
 رلدة النهي الىهن واليمص .
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أو أ نننحاب النهنني ، بننناب مناقننب عمنننر بنننن ( مننني مهننا7/37( رواه الهخننارا )20)
( منني مهنناأو الصننحابة ، بنناب مننن مهنناأو عمننر بننن 2396الخطنناب ، ومسننىم رقننم )

 الخطاب رعي ال عنه .

=================== 

 مقتضيات الحب الصادق

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا

   وحنده ل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  المن دهده ال م
 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 

 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحني وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس دَا أَداَها النَّاس  اتَّ 
َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ دَا أَداَها الَّ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  ِىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو و، وشر األمور محدثاتها مإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً.
عنى أن دجم الحسنى و فاته العىى حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 أحهتي مي ال :

 " ميتهيات الحب الصا ق "
وم الكنردم المهنارك وكعا تننا مسنشىا شنو عننوان لياءننا من  حهنراتكم مني شنىا الينوم 

 نركز حددثنا م  حهراتكم تحت شىا العنوان الهام مي العنا ر التالية :
 أو ً: الهراءا من الشرك

 ثانياً: تحييق التوحيد

 ثالثاً : تحكيم الشردعة
 رابعاً : الو ء والهراء

 خامساً:سم  بل تر  ..و اعة بل انحرام

 غىو أو إ راءوأخيراً: حب دفوق حب النفس بل 
 ن ألنننام عيروني اليىوب واألسماع مإن شىا الموعوع مي شىه األدام من األشمية بمكا

شنى و المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  نرأ األمة مي شىه األدام تحتفو بىكرأ ميل 

 أمة   تستحي من ربك جو وعل !!
 ته !!َحت ميه شردعإذ أن األمة ا ن تدعى أنها تحتفو درسوهللا ال مي الوقت الىا ن
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ً مخى مني أدها الحهيب الميتهيات التي إن حييتها وامتثىتها م نت ممن أحنب ال  نهني حهنا
َخنننَرج مننني   نننا قاً ، تحشنننر مننن  النهننني بالحنننب الصنننا ق ، كمنننا مننني حنننددك أننننس الم 

 الصحيحين :

هللا ا "؟ قناجاء رجو إلى النهي مياهللا دا رسوهللا ال متى الساعة ؟! قاهللا : وماذا أعد ت لهن
ب " أعد ت كثير عمو إ  إني أحب ال ورسنوله ، قناهللا النهني " المنرء من  منن أحن ما

(1) 

أننا ديوهللا أنس مما مرحنا بش  كفرحننا بينوهللا النهني " المنرء من  منن أحنب " ثنم قناهللا: و
أحننب رسننوهللا ال وأبننو بكننر وعمننر وأرجننوا ال أن أحشننر معهننم وإن لننم أعمننو بمثننو 

 أعمالهم .

 الصا ق له ميتهيات ... الحب الصا ق له شرو أدها الحهيب الكردم : الحب 
َب النهي ولم ... دفد من شدده مسفاشة  وش راء  من ددعي ح 

 مالحب أوهللا شرو ه ومروعه ... إن كان  دقاً  اعة  ووماء  

َ مَاتَّهِع ونِي د ْحهِْهك    31 . آهللا عمران : (( ... ..م  َّللا   قاهللا تعالى ق ْو إِن ك نت ْم ت ِحهاوَن َّللا 
نهنني .. أر ت أن دحهننك ال جننو وعننل ، وأن دحهننك رسننوهللا ال منناته  .. اتهنن  أثننر ال إن

ق منني نهادننة شننىا الطردنن المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  واتهنن  شنندأ النهنني ، لتننرأ

 دنتمرك عىى الحوض إن شاء ال جو وعل .
قننف عىننى ميتهننيات الحننب الصننا ق لتتعننرم عىننى زعننم األمننة الهاشننت ، أنهننا تحتفننو 

 ىَنه ربنهلنهي وكان من الواجب أن دكون قدر النهي مي قىوبنا عميمناً كمنا عَممنه وأجبا

 جو وعل .
خنتلٍ    دنهغي أن تحتفي األمة بالنهي مي ليىنة سناشرا حامىنة تحنت الطهنو والزمنر وا

يننفض لمناحٍش بنين الرجناهللا والنسناء والشنهاب والشنواذ!! ثنم تَننْفض الىيىنة عنند الفجنر 

 أن الدٌ منهم  لا الفجر هلل جو وعل إ  من رحم ربك!! أس هللا الجمي  وما  ىى أح
 دجعىني وإداكم ممن رحم .

 : لىنهي   ىى ال عىيه وسىم  أوهللا ميتهى من ميتهيات الحب الصا ق 

 " الهراءا من الشرك "
ب النهني ولهدأ النهني وسننة الحهين لىنهي   ىى ال عىيه وسىم  محاهللٌا أن تَدعي الحب 

 نٌِيَى و  ِهَر من أا شاأهة من شواأب الشرك .وقىهك ما 
 قاهللا اإلمام ابن الييم رحمه ال :

اً  متهمنالنفي المحض ليس توحيداً وكىلك اإلثهات بدون النفي ، مل دكون التوحيد إ 

 لىنفي واإلثهات معاً .
 قاهللا عىمالنا :  بد من التخىية قهو التحىية .

 ألرباب وا لهة والطواغيت .والتخىية : شى أن تكفر باألندا  وا

واغينت نيَب مي اليىب شو أخىيت اليىب من شىا ؟ شو تهرأت منن األنندا  وا لهنة والط
 وأخىصت اليىب هلل وحده   شردك له ؟..شو كفرت بالطواغيت ؟

 والطواغيت : جم   اغوت والطاغوت كما قاهللا عمر .. شو الشيطان .

  .وكما قاهللا مالك : شو كو ما عهد من  ون ال
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 تهنوع أووكما قاهللا ابن الييم : الطاغوت شو كو ما تجاوز به العهد حده منن معهنو  أو م
 مطاع .

هنر  م نت م مور دا من أحههت ال وأحههت رسوهللا ال أن تكفر بكنو الطواغينت عىنى 

ِ مَيَ  ثْيََى ْلع  تَْمَسنَك بِناِد اسْ األرض قاهللا جو وعل مََمْن دَْكف ْر بِالطَّاغ وِت َود ْؤِمن بِال  ْرَواِ اْلنو 
 256 َ انِفَصاَم لََها َوَّللا   َسِميٌ  َعِىيٌم ... الهيرا 

 تحىية .قهو ال  حة أن ال قدم الكفر بالطاغوت عىى اإلدمان باهلل ، إذ  بد من التحىية

 ِ ِ ها ندَا اً د حِ  أَ وأن تكفر باألندا  قاهللا تعالى َوِمَن النَّاِس َمن دَتَِّخى  ِمن   وِن َّللا  ِ َّللا  ب  ْم َكح  ونَه 
ِ ... ... ... ... ... الهيرا هاا ل ِ   156 َوالَِّىدَن آَمن واْ أََشدا ح 

 الىهم ارزقنا حهك وحب نهيك وحب من أحهك دارب العالمين .

 منن لكنن  حنة أن كثينراً  -المؤمن الصا ق شو الىا امتأل قىهه بحب ال وحب رسوله
رأا قد   عن اماألندا  من  ون ال أو م  ال .. ألم تسم الناس قد امتألت قىوبهم بمحهة

 تخىصت من حياتها وانتحرت بسهب موت العندليب األسو  ؟!!

ه قد ألم تسم  عن رجٍو جىس مي استاٍ  لىكرا مصر   رخةً ميد ميها روحه ألن مردي
نِى بهدٍم من الفردق ا خر ؟؟!!  م 

 ألم تسم  قوهللا الياأو :

 العرب أمة ... وسيروا بجثماني عىى  دن ب رشم شيهوني عيداً دحعو
 سلم  عىى كفٍر د َوَحدٌ بيننا ... وأشلً وسهلً بعده بجهنم

 ألم تسم  قوهللا الياأو : ...

 آمنت بحزب الهعك رباً   شردك ... له وبالعروبة  دنًا ماله ثانٍ 
 ألم تسم  قوهللا الياأو

ْحيننا را مني  ردنق مرعونيتننا لَنَ إن مصر ستمو مرعونية ولو وقف اإلسلم َحَجَر عثن

 اإلسلم جانهاً لتمو مصر مرعونية ؟!!
 ألم تسم  قوهللا الياأو :

نجاسنات ليد عزمنا عىى أن ن خى ما عند الغربيين حتنى اإللتهابنات التني مني رأنتهم وال

 التي مي أمعاأهم ؟!!
ِ أَن ِ َوالَِّىدِحهاونَه مْ د  دَا اً ألم ديو ربك : تعالى َوِمَن النَّاِس َمن دَتَِّخى  ِمن   وِن َّللا  ِ َّللا  ب  َن  َكح 

ِ ... ... ... ... ... الهيرا  هاا ل ِ   156آَمن واْ أََشدا ح 
 : المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  قاهللا رجو لىحهيب

 (2) وحده " ما شاء ال وشات دا رسوهللا ال ، قاهللا " أجعىتني هلل نداً؟ بو ما شاء ال

  ؟! شو كفرت باألرباب ؟ واألرباب جم  ربمهو كفرت باألندا
ن     ْم أَْربَابًا م ِ ْشهَانَه  ِ قاهللا تعالى اتََّخى واْ أَْحهَاَرش ْم َور   31 التوبة وِن َّللا 

 اتخىوا العىماء والعهَا  أرباباً من  ون ال .

اهللا وشنو دينرأ شنىه ا دنة مين المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم   خو عدا بن حاتم عىى
يب " ياهللا الحهم  دا رسوهللا ال ، ما عهدناشم من  ون ال ، مفسر له النهي ا دة عدَا : 

 قناهللا ،: بىنى  ألم دٌِحىًوا لهم ما حرم ال ودحرمون عىيهم ما أحو ال م  ناعوشم ؟" قناهللا

 (3" متىك عها تهم إداشم ") المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
 و امتثىت أمر ال ؟أخي الحهيب : شو  رمت العها ا هلل وحده ؟ ش



 112 

ِ اْلعَن ِ َرب   َك لَنه  َوبِنىَِلَك أ ِمنْرت  َن  َ َشنِردالَِميق ْو إِنَّ َ لَتِي َون س نِكي َوَمْحيَناَا َوَمَمناتِي ِل 
ْسِىِميَن ... ... ... ... ... األنعام  هللا  اْلم   163 - 162َوأَنَاْ أَوَّ

هك مسو مي قى ال عىيه وسىم  لىنهي   ىى وأخيراً أقوهللا : إن أر ت أن تنيب عن حهك 

شنو ونفسك شو تهرأت من األندا  واألربناب وا لهنة و خىنت مني الميتهنى الثناني أ  
مه د ب قسا:"تحييق التوحيد لىعزدز الحميد " شىا شو الميتهى الثاني ، أن تحيق التوحي

 هلل جو وعل وأن تير دتوحيد الربوبية .

  "تدبر قوله تعالى " قو إن األمر كىه هلل
 شو حييت التوحيد هلل ؟

سننتعجب إذا قىننت لننك : إن توحينند الربوبيننة قنند أقننر بننه المشننرك منني أرض الجزدننرا 

 العربية .
 مإذا س لت أبا جهو من خاليك ؟ قاهللا ال

 لو س لت المشرك من رازقك ؟ قاهللا ال

ْن َخىََق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ   25 ليمان ول نَّ َّللاَّ  لَيَي   قاهللا جو وعل َولَاِن َس َْلتَه م مَّ
 َ هللَا ِمَن السََّماء َماء مَ  ن نَّزَّ  ِمنن بَْعنِد َمْوتَِهنا ِه اأْلَْرضَ بِنْحيَا وقاهللا جو وعل َولَاِن َس َْلتَه م مَّ

ش ْم َ  دَعْ  ِ بَْو أَْكثَر   63نكهوت ... ... الع ِيى ونَ لَيَي ول نَّ َّللاَّ  ق ِو اْلَحْمد  ِلَّ

ْن َخىََق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ قاهللا جو وعل َولَاِن سَ  م  ه ننَّ اْلعَِزدنز  اْلعَِىنيول نَّ َخىَيَ لَيَي    َْلتَه م مَّ
 9... ... ... ... ... ... ... ... ... الزخرم 

 بو ليد انفر  األخشن بن شردق ب بي جهو .

ا ق   محمد  أمياهللا األخشن : دا أبا الحكم   دوجد معنا أحد ا ن دسمعنا استحىفك باهلل 
 أم كاذب ؟!

 مياهللا أبو جهو : ودحك دا أخنس وال إن محمداً لصا ق !

ب ونََك َولَِكنَّ المَّاِلمِ  ْم  َ د َكى ِ ِ يَن بِ منزهللا قوهللا ال تعالى مَإِنَّه   33 دَْجَحد وَن األنعام آدَاِت َّللا 
 مهم دعىمون  دق النهي .

ن النىا شنهد نهوا ألمما أ قِر   بني بال بو قاهللا قاأىهم : وال إني ألقر لمحمد بالنهوا أكثر

 بصدق محمد شو ال 
ن لنم منولألسف الشددد ومما دندا له الجهين أنه دوجد من بين ممنن دنتسنهون ل سنلم 

 دحيق توحيد الربوبية لىرحيم الرحمن .
 دا  احب الهَم منفرج ... أبشر بخيٍر قإن المفرج ال

 الىا دكشف الهىوأ شو ال وإذا بىيت مثق باهلل وارعى به ... إن

 ال الىا دحدذ بعد العسرا ميسراً ...   تجزعن مإن الخالق ال
 وال مالك غير ال من أحد ... محسهك ال مي كٍو لك الٌ 

 وأن تير بتوحيد األوشية ) توحيد العها ا (

دعننني أن تصننرم العهننا ا بركنيهننا : مننن كمنناهللا الحننب وكمنناهللا الننىهللا وبشننر يها : مننن 
 اإلخلص واإلتهاع ، إلى من دستحق العها ا وشو ال وحده   شردك له .

سو نفسك أدها الحهيب : شو استغثت باهلل وحده؟ شو استعنت بناهلل وحنده ؟ شنو سن لت 

ال وحده ؟ شنو ذبحنت هلل وحنده ؟ شنو ننىرت هلل وحنده؟ شنو حىفنت بناهلل وحنده ؟ شنو 
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ق قىهنك وتنرجم عمىنك شنىه األقنواهللا  فت بهيت ال مي مكة ميط شو قناهللا لسنانك و ند
 وشىه الكىمات؟

 الىهم إني أبرأ من الثية إ  بك ... وأبرأ من األمو إ  ميك

 وأبرأ من التسىيم إ  لك ... وأبرأ من التفودض إ  إليك
 وأبرأ من التوكيو إ  عىيك ... وأبرأ من الصهر إ  عىى بابك

 ينرجاء إ  لما مي دددك الكردمتوأبرأ من الىهللا إ  مي  اعتك ... وأبرأ من ال

 وأبرأ من الرشهة إ  لجللك العميم
... ... 

شننو امتثىننت أمننر ال ؟ شننو آمنننت ب سننماء الجننلهللا و ننفات الكمنناهللا مننن غيننر تحردننف 

لمصطفى   ىى ا رسوله أللفا ها أو لمعانيها ، وأَِاثْهََت ما أثْهَتَه  ال لىاته وما أثهته له
 . ال عىيه وسىم 

 إذا إ  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ن عىى اإل لق أن تدع دالحب لىحهيب  دمك

 حييت شىا التوحيد هلل جو وعل .
 الميتهى الثالك " تحكيم الشردعة "

 أمة تدعى الحب لىمصطفى وقد نَحت شردعته مهى أمة كاذبة

 ،ض أمة تحتفو بالمصطفى مي كو ربي  من كو عام وقد َحكمَت مي األمواهللا واألعرا
 ة رسنولهوالدماء والفروج اليوانين الوععية الفاجرا الجاأرا ونَحت كتاب ال وشردع

 أمة  خاسرا ،  ساق لها و  قدم .

وسترأ األمة تتعرض لمزدد من الهنربات منن إخنوان الينر ا والخننازدر ممنن كتنب 
 ها .هيال عىيهم الىهللا والىلة حتى تف  األمة إلى منهج ربها وإلى شردعة الحهيب ن

 ددد وقندمل ملح و  عز و   لح و  سعا ا مي الدنيا وا خرا إ  إذا عا ت من ج

يا   وانيأعىنت توبتها إلى ال وحييت شىه التوبة عىى أرض الواق  مي إذعان ألمر ال
ا لشرع رسوهللا ال قاهللا ال عز وجنو عىنى لسنان نهينه دوسنف عىينه وعىنى نهيننا الصنل

 والسلم

ق وَن َخْيٌر أَِم َّللا   دَا َ اِحهَ  تَفَر ِ ْجِن أَأَْربَاٌب ما ناْلَوا يِ الس ِ   ونِنِه  ار  * َمنا تَْعه ند وَن ِمننِحند  اْليَهَّ
ا أَننَزهللَا َّللا    ك م مَّ وَشا أَنت ْم َوآبَآل  ْيت م  ِ ِمنن س نْىَطا  بَِهناإِ َّ أَْسَماء َسمَّ ْكنم  إِ َّ ِل   أََمنَر أَ َّ ٍن إِِن اْلح 

دن  اْليَي ِم  َولَِكنَّ أَْكثَ تَْعه د   وَن دوسف اِس  َ دَ َر النَّ واْ إِ َّ إِدَّاه  ذَِلَك الد ِ  40 - 39ْعىَم 
شنى منن  مإن أرا ت األمة أن تعىن حب ال وحب رسوهللا ال مىتس هللا األمة نفسها : أدن

 ؟! المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  شردعة نهيها

م  الكىمنات الرناننة وتسنم  الخطنب المنؤثرا وتسنأمة ترقص وتَطه نو وتٌَزمنر وتسنم  
 المواعة الرقيية !!

ة أمة راحت لتىوب مي بوتينة الغنرب الكنامر وتركنت بنين دنددها أ نو العنزا والكرامن

! الغرب !وَماِزْلَت تيرأ وتسم  إلى آ م من بين أدناء األمنة المخندوعين منن دتغننى بن
 بين ددده و  من خىفه !! وك ن الغرب ا ن أ هح إلهٌ   د تيه الها و من

 أدن الو ء والهراء؟!

ْم أَوْ  النََّصاَرأه و َ وَ قاهللا اله جو وعل دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ  َ تَتَِّخى واْ اْليَ  ه  ِليَاء أَْوِليَاء بَْعه 
 َ  َ ْم إِنَّ َّللا  نك ْم مَإِنَّه  ِمْنه   51لمَّاِلِميَن الماأدا  اا اْليَْومَ دَْهدِ  بَْعٍض َوَمن دَتََولَّه م م ِ
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ْم ق  هَِ  مِ قاهللا تعالى َولَن تَْرَعى َعنَك اْليَه و   َو َ النََّصاَرأ َحتَّى تَتَّ  ِ ش نوَ ىَّتَه   ْو إِنَّ ش ندَأ َّللا 
ٍ وَ َمننا لَننَك ِمنن ِعْىننمِ اْله نندَأ َولَنناِِن اتَّهَْعننَت أَْشننَواءش م بَْعنندَ الَّننِىا َجنناءَك ِمننَن الْ  ِ ِمننن َوِلنني    َ َن َّللا 

 120نَِصيٍر ... ... ... ... ... ... ... ... الهيرا 

ْؤِمن وَن اْلَكامِِردَن أَْوِليَناء ِمن نْؤِمنِ ن   ْونِ وقاهللا جو وعل  َّ دَتَِّخِى اْلم   يَن َوَمنن دَْفعَنْو ذَِلنكَ  اْلم 
ْم ت يَااً  ِ مِي َشْيٍء إِ َّ أَن تَتَّي واْ ِمْنه  ك  َود َحن مَىَْيَس ِمَن َّللا  ر  ِ م  َّللا   ى ِ  اْلَمِصنير  ...  نَْفَسنه  َوإِلَنى َّللا 

 28... ... ... ... ... ... ... ... آهللا عمران 

 شىا قرآن ربنا... شىا شو اليرآن   زاهللا دتىى عىينا مي الىيو والنهار .
 اء  دكون توحيد إ  بالو ء والهراء ...   دصح إعتيا ك إ  بالو ء والهر

 ه والمؤمنين وأن تتهرأ من الشرك والمشركينأن تٌواَِلي ال ورسول

 أتحب أعداء ال وتدعي ... حهاً له ؟! ما ذاك مي اإلمكان
 وكىا تعا ا جاشداً أحهابه ... أدن المحهة دا أخا الشيطان

 أن المحهة أن توامق من تحب ... عىى محهته بل نيصان

 مإن أ عيت له المحهة م  خلمك ... ما دحب م نت ذو بهتان
 عم لو  دقت ال ميما زعمته ... لعا دت من باهلل ودحك دكفر  ن

 وواليت أشو الحق سراً وجهراً ... ولما تعا دهم ولىكفر تنصر  

 مل كو من قد قاهللا ما قىت مسىم  ... ولكن ب شرا  شنالك تىكر  
 مهادنة الكفار مي كو مو ن ... بىا جاءنا النص الصحيح الميرر

 م ... وتدعوش م سراً لىاك وتجهر  وتصدع بالتوحيد بين  هورش

 شىا شو الددن الحنيفي والهدأ ... وِمىَة  ابراشيَم لو كنت تشعر  
 الميتهى الخامس : سم  بل تر   و اعة بل انحرام

ِ َوَرس   ْؤِمنِيَن إِذَا   ع وا إِلَى َّللاَّ ْم أَن دَي ول وا َسمِ يَْحك َم بَ وِلِه لِ إِنََّما َكاَن قَْوهللَا اْلم  ْعنَا َوأََ ْعنَنا ْينَه 

َ َوَرس نولَه  وَ  وَن * َوَمن د ِط ِ َّللاَّ ْفِىح  ْولَاَِك ش م  اْلم 
َ دَْخنَش َوأ  وَن ْينِه مَ  ْولَاِنَك ش نم  ا َودَتَّ َّللاَّ ْلفَناأِز 

 52 - 51... ... النور 

 شىا شو شعار المؤمنين... سم  بل تر   و اعة بل انحرام

 لنهوا والنهي النهوا والحد النهوا...اعرض نفسك أخي الحهيب عىى األمر ا
 شو امتثىت أمر النهي ؟شو اجتنهت نهي النهي ؟

 شو وقفت عند حدو  النهي ؟
راً إن كنت ممن سم  األمر وامتثو النهي ماجتنب والحد موقف عنده ماسجد لربنك شنك

 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وسو ال أن دزددك حهاً عىى حب لحهيهك

زعنم   ن سم  األمر مىم دنته ، والحد مىم ديف ماعىم أن زعمك لحب النهنيوأن كنت مم
 باشت  بار    ساق له و  قدم .

 شعار المؤمنين السم  والطاعة ، أما شعار المناميين السم  والمعصية

ْم آَمن واْ  وَن أَنَّه  ِىنَك َمنا أ ننِزهللَا ِمنن قَهْ َك وَ نِزهللَا إِلَْينأ  بَِما  قاهللا جو وعل أَلَْم تََر إِلَى الَِّىدَن دَْزع م 
واْ أَن دَ  واْ إِلَننى الطَّنناغ وِت َوقَننْد أ ِمننر  ننْيَطان  أَن واْ بِننِه َود  ْكف ننر  د ِردنند وَن أَن دَتََحنناَكم  ِردنند  الشَّ

 60د ِهىَّه ْم َعلَ ً بَِعيدًا ... ... .. النساء : 



 115 

عمنون قنوم دز شىا شو شعار المناميين... ألم تر دا محمد إلى شنىا العجنب العجناب إلنى
رغ ر  الفاأنهم آمنوا بك وما أنزهللا عىيك وما أنزهللا من قهىك وم  شىا الزعم الهاشت الها

 درددون أن دتحاكموا إلى الطاغوت ، وقد أمرشم ال أن دكفروا به .

َحِمْت شىه األمة إ  بهركة السم  والطاعة .  وال الىا   إله غيره ما ر 
ِ ما مِي السََّماواِت َومَ  لما نزهللا عىى رسوهللا ال قوهللا ال َّ ن ت ْهد واْ ألَْرِض َوإِ ا مِي اتعالى ل ِ

 284َما مِي أَنف ِسك ْم أَْو ت ْخف وه  د َحاِسْهك م بِِه َّللا   الهيرا 

ثَنوا قاهللا أبو شردرا رعني ال عننه : اشنتَد ذلنك عىنى أ نحاب النهني منانطىيوا حتنى جَ 
كننب بننين دددننه وقننالوا دننا رسننوهللا ال لصننلا ك ى فنننا مننن األعمنناهللا مننا نطيننق ، ا عىننى الر 

 هي وقاهللاوالصيام والجها  والصدقة وليد أ نزلت عىيك شىه ا دة و  نطييها مغهب الن

صنينا " : أترددون أن تيولوا ما قاله أشو الكتنابين منن اليهنو  والنصنارأ " سنمعنا وع
فراننك أ عننا غبو قولوا " سمعنا وأ عنا غفرانك ربنا وإليك المصير " قالوا سنمعنا و

آَمنَن  ي إثرشنامنربنا وإليك المصير مىما اقترأشنا الينوم ،وذَل نت بهنا ألٌسننتهم ، أننزهللا ال 

ب ِ  بَِما أ نِزهللَا إِلَْيهِ  ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم  ْؤِمن وَن ِه َواْلم  ِمن رَّ
س ِىهِ  ِ َوَمآلأَِكتِِه َوك ت هِِه َور  ق   ك وٌّ آَمَن بِال  س ِىِه َوقَنال واْ َسنمِ  أََحٍد م ِ  بَْينَ  َ ن فَر ِ ْعنَا َوأََ ْعنَنا ن را

 285غ ْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصير  الهيرا 

ْسنعََها لََهنا ًسا إِ َّ و   نَفْ مىما معىوا ذلك : نسخها ال تعالى م نزهللا ال عز وجو  َ د َكى ِف  َّللا   
ْحِمنْو َعىَْينَنا َط ْنَا َربَّنَنا َو َ تَ نَا أَْو أَخْ نَِّسي َها َما اْكتََسهَْت َربَّنَا  َ ت َؤاِخْىنَا إِنَما َكَسهَْت َوَعىَيْ 

ىْ ت  إِْ ًرا َكَما َحَمْىتَه  َعىَنى الَّنِىدَن ِمنن قَْهِىنَنا َربَّنَنا َو َ   َعنَّنا َ اقَنةَ لَنَنا بِنِه َواْعنف   نَنا َمنا  َ َحم ِ

ْرنَا َعىَى اْليَوْ َواْغِفْر لَنَا َوارْ   286لهيرا َكامِِردَن اِم الْ َحْمنَآ أَنَت َمْو َنَا مَانص 
 اهللا : نعمقن قَْهِىنَا دَن مِ َربَّنَا َو َ تَْحِمْو َعىَْينَا إِْ ًرا َكَما َحَمْىتَه  َعىَى الَّىِ 

ْىنَا َما  َ َ اقَةَ لَنَا بِِه قاهللا نعم )) َواعْ  َمْو َنَا  لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنتَ  ا َواْغِفرْ ف  َعنَّ َربَّنَا َو َ ت َحم ِ

ْرنَا َعىَى اْليَْوِم اْلَكامِِردَن ((قاهللا نعم)  (4مَانص 
 استجاب ال وخفف عن األمة بهركة السم  والطاعة .

 ومنا تحينناه األمنة ا ن مننن شننياٍء وعننك وعننيق إنمنا شننو نتيجننة  نحنرام األمننة عننن

 منهج السم  والطاعة .
رات ينند ا ن الخطننب الرنانننة ، وتجينند المننواعة المننؤثرا ، وتجينند السننهمننإن األمننة تج

 الحامىة ، وعشيت األمة الهزهللا دوم أن كرشت الجد والرجولة .
 ماذا تنتمر من أمة تسهر أمام المهاردات إلى مطى  الفجر؟!!

 ماذا تنتمر من أمة أقامت الىيو أمام المسىسلت واألملم والمهاردات؟!!

األقصننى جيننو تربننى عىننى شننىه الميوعننة ، وتربننى عىننى شننىه النجاسننة وال لننن دحننرر 
 واليىارا !!

  !!وال لن دحرر األقصى إ  جيو تربى عىى كتاب ال وعىى سنة الحهيب رسوهللا ال

 نس هللا ال أن دخرجهم من األرحام إنه ولي ذلك واليا ر عىيه .
 شعار المؤمنيين : السم  والطاعة .

 نهي   ىى ال عىيه وسىم لى ميا من تدعي الحب 

 بالصلا مي أوقاتها ؟ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  أمرك
 ؟بترك الحرام والربا.. مهو تركت الربا  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  أمرك
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 بعدم شرب الخمر ... مهو تركت الخمر؟ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  أمرك
 ترك الزنا... مهو انصرمت عن الزنا؟ب المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  أمرك

 أمرك بهر الوالددن .. شو امتثىت األمر ؟

 أمرك باإلحسان إلى الجيران .. شو امتثىت األمر ؟
 أمرك باإلحسان إلى األخوا واألحهاب.. شو امتثىت األمر ؟

 أمرك بإعفاء الىحية مهو امتثىت األمر ؟

 اشيه وحدو ه.أوامر كثيرا .. أعرض نفسك عىى أوامر النهي ونو
المصننطفى   مننإن كنننت ممننن امتثننو األمننر واجتنننب النهنني ووقننف عننند الحنند الننىا حننده

 يهننكماسننجد هلل شننكراً وسننو ال أن دزدنندك حهنناً عىننى حهننك لحه  ننىى ال عىيننه وسننىم 

 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
 . واحىر شىه الدعوا التي دغني بطلنها عن إبطالها ودغني مسا شا عن إمسا شا

 أ  وشى :

! أنننه دجننب أن نعننو  ا ن إلننى اليننرآن وميننط!! ألن السنننة ميهننا الهننعيف والموعننوع!
ت احننىر شننىا .. واعىننم دييننناً ب نننك إن عصننيت رسننوهللا ال مإنننك عصننيت ال وإن أ عنن

 مينند أ عننت ال وإن  نندقت ننىى ال عىيننه وسننىم   الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم 

إن ميند  ندقت رسننوهللا ال ، و ننىى ال عىينه وسنىم   الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىم 
 امتثىت أمر النهي ميد امتثىت أمر ال .

نى  سنىم و نىى ال عىينه   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسنىم قاهللا جو وعل َوَما آتَاك م   وه  مَخ 

َ َشدِ  َ إِنَّ َّللاَّ  7حشر ال ِعيَاِب .دد  الْ َوَما نََهاك ْم َعْنه  مَانتَه وا َواتَّي وا َّللاَّ
َ َوأَِ يع واْ  ال عىينه   نىى  ىم الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنوقاهللا جو وعل َوأَِ يع واْ َّللا 

 92... ... ... الماأدا وسىم 

نْن د ِطن ِ   مَيَندْ سنىم  نىى ال عىينه و  الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىم وقاهللا جو وعنل مَّ
َ ... ... النساء   80أََ اَع َّللا 

وَك مِيَمنوقاهللا جو وعل مَلَ  م   ث نمَّ  َ دَِجند واْ مِني َر بَْيننَه مْ ا َشنجَ  َوَرب َِك  َ د ْؤِمن وَن َحتََّى د َحك ِ

واْ تَْسِىيًما ... ... ا قََهْيَت َود َسى ِم  مَّ  65النساء  أَنف ِسِهْم َحَرًجا م ِ
وا بَنْيَن دَندَ  م  ِ وقاهللا جو وعل دَنا أَداَهنا الَّنِىدَن آَمن نوا َ  ت يَند ِ َ إِ  َوَرس نواِ َّللاَّ َ ِلِه َواتَّي نوا َّللاَّ نَّ َّللاَّ

 1َسِميٌ  َعِىيٌم . الحجرات 
 قاهللا ابن عهاس : أا   تيولوا خلم الكتاب والسنة .

 قاهللا مجاشد : أا   تفتاتوا شيااً عىى رسوهللا ال حتى ديهي عىى لسان نهيه .

سوهللا ى قوهللا ر ً ومعلً عىقاهللا الير هي : أا  تيدموا قو  عىى قوهللا ال و  تيدموا قو
 ال .

وله  ورسالقاهللا الشنييطي :   حرام إ  ما حرمه ال ورسوله ، و  حلهللا إ  ما أحىه 

 و   دن إ  ما شرعه ال عىى لسان رسوهللا ال .
 ممن عي  السنة ميد عي  اليرآن ، ومن كفر بالنهي ميد كفر بالرحمن .

ير خك الىا دتغنى باليرآن واإلعراض عن سنة وليد حىر النهي من شىا الصنف الخهي

 ولد عدنان وحهيب الرحيم الرحمن .
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تينت مفس سنن أبني  او  منن حنددك الميندام بنن معند كنْرب أن النهني قناهللا " أ  إنني أو
، الكتنناب ومثىننه معننه ) اليننرآن والسنننة (، أ  دوشننك رجننو شننهعان متكنن  عىننى أردكتننه

ام حننلهللا منن حىوه، ومنا وجنندتم ميننه مننن حننر دينوهللا: عىننيكم بنناليرآن، ممننا وجندتم ميننه مننن

 (5محرموه، إن ما حرم رسوهللا ال كما حرم ال ")
ىنى لينرآن عوخى مني شىه الهددة وشى من كلم ابن الييم رحمه ال ديوهللا : الس ننَة من  ا

 ثلثة أوجه :

هنامر الوجه األوهللا : أن تكون السنة مؤكدا لىيِرآن من كو وجه وشىا دكون من بناب ت
 . األ لة

 الوجه الثاني : أن تكون السنة موعحة لما أجمىه اليرآن .

و  مينند جنناء األمننر بالصننلا منني اليننرآن وجنناءت السنننة لتهننين لنننا كيفيننة الصننلا وحنند
 الصلا إلى آخره .

 الوجه الثالك : أن تكون السنة موجهة أو محرمة لما سكت عنه اليرآن .

 سىم .ونهينا محمد وعىى أله و حهه  شىا واستغفر ال لي ولكم و ىى ال وسىم عىى
 الخطهة الثانية :

ا ، أعمالن إن الحمد هلل نحمده ونستعيته ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياات

 من دهده ال مل مهو له ومن دهىو مل شا  له .
 . وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله

لندك بنو عد ميا أدها الحهيب الكردم : دجب أن دفوق حهك لىحهيب حهك لنفسنك ولواأما ب

دكم والناس أجمعين روأ الهخارا ومسىم من حددك أنس أن النهي قاهللا :"   دؤمن أح
 (6حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ")

و  نننا ا  باأنننا وأسننييوهللا الحاعننرون جميعنناً نشننهد ال إننننا نحننب النهنني أكثننر مننن حهننن

 وأنفسنا .
 أقوهللا لك : قدم الهرشان عىى شىه الدعوا .

 :"والنىا نفسنيلرسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم  مفي  حيح الهخارا أن عمر قناهللا

 بيده ألنت أحب إلًى من كو ش  إ  من نفسي .
 مياهللا النهي "   دا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك "

 بيده ألنت أحب إلَى من نفسي دا رسوهللا المياهللا عمر : والىا نفسي 
 (7مياهللا النهي  ىى ال عىيه وسىم :" ا ن دا عمر ")

 قاهللا أشو العىم : أا ا ن قد كمو إدمانك دا عمر .

هن  ، قاهللا الحامة ابن حجر مني الفنتح : قناهللا اإلمنام الخطنابي :" حنب اإلنسنان لنفسنه  
 وحب اإلنسان لغيره إختيار بتوسط األسهاب " .

هِىًنة ا أنا أحهك ألسهاب وأنت تحهني ألسهاب ، أما حهك لنفسك وحهني لنفسني مهنىه جِ أ

  هيعية .
سنهيو  ديوهللا:" وما  ىب النهي من عمر حب الطه  بو أرا  منه إ  حب ا ختينار إذ  

 إلى قىب الطهاع عما جهىت عىيه ".

لننار جناه منن اأرا  النهي أن دىفت نمر عمر إلى أن ال عز وجو قد منَن عىنى عمنر من
 المختار . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  لَما أرسو له
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 وكن شناك مرق بين حب ددور عىى اإلتهاع وبين غىٍو ددور عىى اإلبتداع .
طروني مفي الهخارا من حددك عهدال بن عهاس رعي ال عنهما أن النهي قاهللا:"   ت

 (8وا عهد ال ورسوله ")كما أ رت النصارأ ابن مردم ، مإنما أنا عهد ، ميول

 قاهللا الحامة بن حجر : اإل راء : شو المدح بالها و والكىب .
 مل إ راء و  غىو .

عنوا والحق أن الغىو مي رسوهللا ال قند بىنغ عنند بعنض مندعى المحهنة حنداً خطينراً مخى

 عىى رسوهللا ال  فات ومنحوه خصاأص الربوبية
طفى  المصن إذا نزلنت بنه الشنداأد ميناهللا كهىا الىا جعو رسوهللا ال وحده ملذه ومىجن ه

ً   ىى ال عىيه وسىم   : المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مخا ها

 دا أكرم الخىق مالي من ألوذ به ... سواك عند حدوذ الحا ذ العمم
 ولن دهيق رسوهللا ال جاشك بي ... إذا الكردم تجىى باسم منتيم

 ( .9ىوح واليىم)مإن جو ك الدنيا وعرتها ... ومن عىومك عىم ال

 ودينوهللا آخنر : مشن ن محمنند مني جمين  تصننرماته شنو شن ن ال تعننالى مىنيس لمحمنٍد مننن
 (.10محمٍد ش  ولىلك كان نوراً ذاتياً من عين ذات ال)

 وشىه الشطحات كثيرا وجداً و  حوهللا و  قوا إ  باهلل

 . ونيوهللا لهؤ ء : تعالوا بنا لنتعرم عىى الحب الحيييي ... الحب الصا ق
اء مهىا شو المغيرا بن شعهة ديف ليمىو عىى رأس النهني منن الشنمس مني الحددهنة مجن

منني  لىنهنني   ننىى ال عىيننه وسننىم  عننروا بننن مسننعو  الثيفنني رسننو  مننن قهننو قننردش 

 الحددهية .
عنند  وجعو عروا بن مسعو  دكىم النهي وكىما كىمنه أخنى بىحيتنه ، والمغينرا بنن شنعهة

دده  يه المغفر ، مكىما أشوأ عروا إلى لحية النهي عربرأس النهي ومعه السيف وعى

 (11بنعو السيف، وقاهللا:أَخَر ددك عن لحية رسوهللا ال  ىى ال عىيه وسىم )
 دهيي أن تعىم أن المغيرا بن شعهة أبن أخي عروا !!

 شىا شو الحب الصا ق .

  و دينوتخيو معي مشهد أبو  جانة مي غزوا أحد وشو دترس عىنى رسنوهللا ال ، والنهن
 عىيه وشو   دتحرك .

س وتدبر معي مشهد  ىحة وشو دياتو أمنام النهني دمننه ودسنره وتتنرس من  النهني بتنر
 واحد .

هني مفي الهخارا من حددك قيس بن حازم ، قاهللا : رأدت دد  ىحنة شنلء، وقنى بهنا الن

 ( شىا شو الحب.12دوم أحد")
 .لىلك استحق  ىحة شىا الوسام العالي من سيد الناس محمد 

 مفي سنن الترمىا أن الحهينب النهني قناهللا:" منن سنره أن دنمنر إلنى شنهيد دمشني عىنى

 (13وجه األرض مىينمر إلى  ىحة ")
وشىا أبو  ىحة رعني ال عننه كنان دسنور نفسنه بنين دندا رسنوهللا ال ودرمن   ندره 

 ليييه من سهام العدو .

بنو  ىحنة بنين دددنه عن أنس قاهللا : لما كان دوم أحد انهزم الناس عىى النهني محمند ،وأ
موجب عىيه بجحفة له ، وكان رجلً رامياً شددد النزع ، كسر دوماى قوسنين أو ثنلت 
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، وكان الرجو دمنر معنه بجعهنة منن النهنو ، ميينوهللا انثرشنا ألبني  ىحنة ،قناهللا ودشنرم 
النهي دنمر إلى اليوم مييوهللا أبو  ىحة : بن بي أننت وأمني   تشنرم دصنيهك سنهم منن 

 ( .14 ون نحرك دا رسوهللا ال )سهام اليوم ، نحرا 

 أحهتي مي ال
ىمنة شىا شو الحب الصا ق : انهنم ًجًسندوا الحنب إلنى واقن ...إلى عمنو...ليس الحنب ك

 تياهللا .

قولنة  إننا نرأ أعمم احتفناء بنالنهي قولنة الصنددق دنوم أن اتهنم المشنركون رسنوهللا ال
ان دق بيولننه :إن كننالصننددق دننوم أن اتهننم المشننركون بالكننىب ليىننة اإلسننراء مننر  الصنند

 ( .15محمد قد قاهللا ذلك ميد  دق)

 شىا شو ا حتفاء
 : وسنىم  لىنهي   ىى ال عىينه نرأ أن ا حتفاء الحيييي مي قولة لفاروق األمة عمر 

 .ميينوهللا ألسنا عىى الحق؟!مييوهللا: بىى ، مييوهللا عمر : أليسوا عىى الها نو ؟ ميينوهللا:بىى

 شىا شو ا حتفاء .( 16عمر:مىم نعطي الدنية مي  دننا ؟!)
جهينز نرأ اإلحتفاء الحيييي دوم أن ارتيى النهي المنهنر وحنك النناس عىنى الصندقة لت

 جيش الع سرا .

 ، ثنم هيو السنمجاء عثمان ، مياهللا :دا رسوهللا ال َعىََى ماأة بعير ب خلسها وأقتابها مني 
لسنها عينر ب ححض النهي عىى الجنيش ، مينام عثمنان ميناهللا دنا رسنوهللا ال َعىَنَى ماأتنا ب

 أنة بعينروأقتابها مي سهيو ال ، ثم حض عىى الجنيش ، مينام عثمنان ميناهللا :عىنَى ثلثما

 ب حلسها وأقتابها مي سهيو ال منزهللا رسوهللا ال من عىى المنهر وشو ديوهللا :
 (17" ما عىى عثمان ما معو بعد شىه ، ما عىى عثمان ما معو بعد شىه ")

 شىا شو ا حتفاء

لنى م أننه إالحيييي دوم أن نام عىى  مي مراش النهي ليىة الهجرا وشو دعىن نرأ ا حتفاء
 مناء ! ولم   .. مىيفني عىى  وليهيى حامو لواء الدعوا الحهيب النهي .

 شىا شو اإلحتفاء .

ن مىتتهننرأ منن المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  مننإن أرا ت األمننة أن تحتفنني بالحهيننب
نين.. م شننردعة النهنني ..وتننوالى ال ورسننوله والمننؤمالشننرك.. ولتحيننق التوحينند..وتحكَ 

  مىتحيننق مننن جددنند مهنندأ السننم  والطاعننة لتسننم  أمننر ربهننا وأمننر نهيهننا بننل تننر   و
 انحرام.. ثم تنيب عن مكانة النهي مي قىهها ورحم ال من قاهللا :

 من ددعي حب النهي ولم دفد ... من شدده مسفاشةٌ وشراء

 إذا كان  دقاً  اعة  ووماء   مالحب أوهللا شر ه ومروعه ...
ينه المصنطفى   نىى ال عى نس هللا ال جو وعل أن دجمعنا وإداكم عىى حوض الحهيب

 وسىم 

------------- 
مي األ ب ، باب علمة حب ال عزوجو ، ومسنىم  452-10/461( رواه الهخارا1)

 مي الهر والصىة ، باب المرء م  من أحب . 2640رقم

-1/214( وأحمند )2117( وابنن ماجنة)787مي األ ب المفر )( أخرجه الهخارا 2)
 (.139( وحسنه شيخنا األلهاني مي الصحيحة رقم )294-283-247
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ن ( مي التفسير ، باب منن سنورا بنراءا ، وأخرجنه ابن3094( رواه الترمىا رقم )3)
( وأور ه السنننننيو ي مننننني الننننندر 16633( ، )16632( ، )166331جردنننننر رقنننننم )

حناتم  ا  نسهته  بن سعد وعهد بن حميد:وابن المنىر ، وابنن أبني( وز3/230المنثور)

 والطهراني.
م دِكىنف ( مي كتاب اإلدمان / باب بيان أنه سهحانه وتعالى ل125( رواه مسىم رقم )4)

 إ  ما دطاق .

( 2666( مي السنة :باب لزوم السنة ، والترمىا رقنم)4604( رواه أبو  او  رقم)5)
( وقاهللا:شنننىا حنننددك حسنننن ، وأخرجنننه أحمننند مننني المسنننند 60مننني العىنننم : بننناب رقنننم )

 مي الميدمة باب تعميم حددك رسوهللا ال . 12( وابن ماجة رقم 4/130-132)

ى  ى  الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم ، باب حب 1/55( رواه الهخارا مي اإلدمان6)
، ال( مي اإلدمان باب وجوب محهة رسنوهللا 44من اإلدمان،ومسىم رقم)ال عىيه وسىم 

ي من( باب علمة اإلدمان وأخرجه بنن ماجنة 115-8/114والنساأي مي اإلدمان أدهاً)

 (.167الميدمة رقم)
 ي .( :باب كيف كانت دمين النه6632( رواه الهخارا مي كتاب اإلدمان والنىور)7)

تناب ( مي األنهياء ،باب قوله تعنالى ))واذكنر مني الك355-6/354( رواه الهخارا)8)

 مردم((.
  :الحىهي .200 دوان الهو يرا تحييق محمد سيد الكيلني ص : (9)

ن ( النغمنات الميدسننية مني شننرح الصننىوات المحمددنة اإل ردسننية محمند بهنناء النندد10)

 . 9الهيطار.   ار الجهو بيروت ص"
( منني الشننرو  بنناب الشننرو  منني الجهننا  2732-2731( رواه الهخننارا رقننم )11)

 الشرو  . والمصالحة م  أشو الحرب ،وكتابة

 ( مي مهاأو الصحابة باب ذكر  ىحة بنن عهيند ال 3724( رواه الهخارا رقم )12)
 ، ومي المغازا .

( منني المناقب/بنناب مناقننب  ىحننة بننن عهينند ال، 3740( أخرجننه الترمننىا رقننم)13)

نن مي الميدمة و ححه شيخنا األلهاني مي  حيح س 125ورواه أدهاً ابن ماجة رقم 
 (2940الترمىا)

( منني المغننازا بنناب "إذ شمننت  اأفتننان منننكم أن تفشننل 7/278( رواه الهخننارا)14)
( 1811وال وليهما"ومي الجها ، باب غزوا النساء وقتالهن من  الرجاهللا،ومسنىم رقنم)

 مي الجها  وباب غزوا النساء م  الرجاهللا .

 ( ذكره الحامة بن حجر مي"الفتح" وقاهللا رواه الهيهيي مي الد أو .15)
 ( مي كتاب الشرو  باب الشرو  مي الحرب .2731ه الهخارا رقم )( روا16)

 ( مي المناقب،باب مناقب عثمان بن عفان رعي ال3701( رواه الترمىا رقم )17)

 عنه .
=================== 

 الغفلة
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لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا
   وحنده  مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  المن دهده ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 
 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحنتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس دَا أَداَها النَّاس  ا

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:
َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  دَا أَداَها لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد
كو ومد ، وشر األمور محدثاتها مإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ مح

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال
  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً.

عنى أن دجم اأه الحسنى و فاته العىىحياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سم

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام
 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 أحهتي مي ال :
 " الغفىة "

ا تنننا مسننوم نركننز شننىا شننو عنننوان لياءنننا منن  حهننراتكم منني شننىا اليننوم الكننردم وكع

 الحددك م  حهراتكم تحت شىا العنوان الهام مي العنا ر التالية :
 أو ً: التهالك عىى الدنيا والغفىة عن ا خرا

 ثانياً: اإلستخفام ب وامر ال ورسوله

 ثالثاً: الغفىة عن الغادة
 وأخيراً: مفروا إلى ال

أسن هللا  ن األشمينة بمكنان والم عرني قىهك وسمعك مإن شىا الموعوع مي شىه األدام م
م ا وإدناكأن دجعىني وإداكم جميعاً ممن دستمعون اليىب ميتهعون أحسنه، وأن دينر أعيننن

 بنصرا الموحددن وعز اإلسلم والمسىمين أنه ولي ذلك واليا ر عىيه .

 أو ً: التهالك عىى الدنيا والغفىة عن ا خرا
ْم  ْعِرع  قاهللا تعالى اْقتََرَب ِلىنَّاِس ِحَساب ه  ب ِِهنم  ْتِيِهم م ِ دَ وَن ما َوش ْم مِي َغْفىٍَة مَّ نن رَّ ن ِذْكنٍر مَّ

ْحدٍَذ إِ َّ اْستََمع وه  َوش ْم دَْىعَه وَن  ِشيَةً ق ى وب ه ْم   1:  ألنهياءاما

كننهم كىمنات تهنز الغنامىين شنزاً... الحسناب ديتنرب وشنم مني غفىنة!! وا دنات تتىنى، ول
 والها و والمىزات والمتاع الزاأو غارقون .معرعون ، ألنهم مي الىهو 

"  شية قىوبهم " واليىب الغامو اللشي عن ال  احهه مي عنك وشياء ولو كنان مني 

نعننيم ورخنناء ، مالشننياء ثمننرا الهننلهللا ، والهنننك ثمننرا اإلعننراض قنناهللا تعننالى َوَمننْن 
ه  دَننوْ  ِ ِلننَم أَْعننَرَض َعننن ِذْكننِرا مَننإِنَّ لَننه  َمِعيَشننةً َعنننًكا َونَْحش ننر  َم اْلِييَاَمننِة أَْعَمننى قَنناهللَا َرب 
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َحَشنْرتَنِي أَْعَمننى َوقَننْد ك نننت  بَِصنيًرا قَنناهللَا َكننىَِلَك أَتَتْننَك آدَات نَنا مَنَِسننيتََها َوَكننىَِلَك اْليَننْوَم ت نَسننى 
 124أَْبيَى  ه َوَكىَِلَك نَْجِزا َمْن أَْسَرَم َولَْم د ْؤِمن بِآدَاِت َرب ِِه َولَعَىَاب  اْ ِخَراِ أََشدا وَ 

 مالشياء ثمرا الهلهللا ، والهنك ثمرا اإلعراض

 أدها األحهة : أليس عجيهاً أن دعرض المسىم عن ال ؟!
َو عمره مي غفىة عن مو ه ؟!  أدها األحهة : أليس عجيهاً أن ديهي المسىم ج 

ه ، وستر عىي ال  تزدده نِعَم ال عىيه إ  إعراعاً وعصياناً وعل ً ، و  دزدده حىم 

دمنن أن ىينه ، وعال عىيه إ  تما داً واستخفاماً وإعراعاً ممن الناس من دغتر بنعم ال 
عم منا هنىه الننلال عز وجو ما أنعم عىيه بهىه الننعم إ  ألن ال دحهنه ، ولنو  أننه أشنو 

ىا شنأنعم ال بها عىيه ، من  أننه مينيم عىنى المعا ني ، ميصنر مني الطاعنات ، ونسنى 

ه لمسننكين أن شننىا اسننتدراك لننه مننن رب العننالمين ، كمننا قنناهللا سننيد النهيننين منني حددثننا
الصننحيح الننىا رواه أحمنند والهيهينني منني الش ننعب وغيرشمننا وحسنننه الحننامة العراقنني 

 و ححه الشين األلهاني من حددك عيهة بن عامر أنه قاهللا

ذلك  م مإنما: ماعى)) إذا رأدت ال تعالى دعطي العهد ما د ِحب   وشو مييم عىى معا يه 
 (1منه استدراج (( )

نا نَس نواْ  المصطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ثم قرأ نَمنقنوهللا ال جنو وعنل مَىَمَّ واْ بِنِه ا ذ ك ِ ر 

واْ بِمَ  ْهِىس نوَن  اش م بَْغتَنةً مَنإِذَا ش نمواْ أََخنْىنَ ا أ وت  مَتَْحنَا َعىَْيِهْم أَْبَواَب ك و ِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا مَِرح  ما
ِ َرب ِ  واْ َواْلَحْمد  ِل   45- 44نعام الَِميَن األ اْلعَ مَي ِطَ   َابِر  اْليَْوِم الَِّىدَن َ ىَم 

يو س عنن سنهومن الناس من دغتر بحىم ال عىيه ، دمىم خىق ال وعها  ال ، دصد النا

  خنىهدال وعن  عوا ال ، درتكب المعا ي والنىنوب ولكنن ال عنز وجنو دمهىنه منل 
ْرِامننه !! مننيمن شننىا المسننكين أن المعصننية حييننرا وأن  لننىنب ابىنوبننه ،   دؤاخننىه بِج 

لنه  هللَاًاعَجنوشين !! ولو كان الىنب عميماً عتند ال ألخنىه ال بهنىا النىنب مني الندنيا و

حين العيوبة !! ونسى شىا المسكين أن ال جنو وعنل دمهنو و  دهمنو كمنا مني الصنحي
ىتنه ه لم دفي قاهللا )) إن ال تعالى دمىي لىمالم حتى إذا أخىمن حددك أبي موسى أن النه

 إِذَا أََخنىَ  َرب ِنكَ  قوهللا ال جو وعل " َوَكىَِلَك أَْخنى   المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وقرأ

 (2)102اْلي َرأ َوِشَي َ اِلَمةٌ إِنَّ أَْخىَه  أَِليٌم َشِدددٌ " شو  : 
... بنو نيا ، ودكرس لها كو وقته وجهنده ومكنرهومن الناس من دنصرم بك ىَيته إلى الد

 ودجعىها كو شمه ودتفانى مي السعى لها ولو عىى حساب ا خرا !!
 مو .وم  ذلك ميد ديولون : إنا نحسن المن باهلل ، ولو أحسنوا المن ألحسنوا الع

 ىكرا ذكر تنوشىا الصنف من الناس   دعرم هلل  ردياً ..   دعرم هلل سهيل ً ، إذذا م

  بننه !!...!! وإذا ن صننَح مننا انتصننح !! وإذا  َلَننهَ  ننا ق أمننين عىننى  ردننق ال َسننَخرِ 
 واستهزأ منه وك ن األمر   دعنيه !!

لىا عهو ه امكو شمه الدنيا... كو غادته الدنيا... انصرم بكو  اقة إلى الحياا ، مهى م

 م .العمي اهلل العىيدتوجه إليه بخالص العمو ، وبخالص العها ا و  حوهللا و  قوا إ  ب
 المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  م  أنه لن دحصو من الدنيا إ  ماقدر المىك لنه قناهللا

و ححه األلهاني بشواشده مي الصحيحة من حددك أنس ومن حددك ابن عهاس ومنن 

حددك زدد بن ثابت وغيرشم أن النهي قاهللا)) من كانت الدنيا شَمنه منرق ال عىينه أمنره 
ن عينينه ومنرَق ال شنْمىَه ولنم د تنه منن الندنيا إ  منا ق ندر لنه ومنن كاننت وجعو مَيره بي
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ا خرا شمه جم  ال غناه مي قىهه وجم  ال عىيه شْمىَه ، وأتته الدنيا وشي راغمة ((. 
(3) 

َ دَْجعَو لَّه  َمْخَرًجا  دَْحتَِسنب ْينك  َ  ْقه  ِمنْن حَ دَْرز  وَ ألم ديو الحق جو وعلَ : َوَمن دَتَِّق َّللاَّ

 2الطلق :
ننَن ْحنَننا َعىَننيْ  لَفَتَ ألننم ديننو الحننق جننو وعننلَ َولَننْو أَنَّ أَْشننَو اْلي ننَرأ آَمن ننواْ َواتَّيَننواْ  ِهم بََرَكنناٍت م ِ

 96السََّماء َواألَْرِض األعرام :

وا َربَّك ننْم إِنَّنه  َكنناَن غَ  َماء َعىَننْيك م لسَّنا د ْرِسننِو افَّنارً ألنم ديننو الحنق جننو وعنلَ مَي ْىننت  اْسنتَْغِفر 
ْدَراًرا َود ْمِدْ ك ْم بِ َْمَواهللٍا َوبَنِيَن َودَْجعَو لَّك ْم َجنَّ  نوَن َ  ك ْم أَْنَهاًرا ما لَك نْم دَْجعَو لَّ اٍت وَ م ِ  تَْرج 

ِ َوقَاًرا نوح :  10ِلَّ

 ا لكنم  ما لكنم   توحندون ال حنق توحينده؟! منا لكنم   تعهندون ال حنق عها تنه ؟! من
  حق معرمته ؟! ما لكم   تجىَون ال حق جللته ؟!!تعرمون ال

يناهللا ددداً موقد حىر ال جو وعل من التهالك عىى الدنيا والغفىة عن ا خنرا تحنىدراً شن

ْرت م  اْلَميَابِرَ   سهحانه : أَْلَهاك م  التََّكاث ر  َحتَّى ز 
ادنتم عننالميننابر قنند  شننغىتكم النندنيا و ننرمكم نعيمهننا الزاأننو مىننم تنتههننوا إ  وأنننتم منني

 الحياأق كىها .

أنر إ  زا ومي التعهير اليرآني بكىمة زرتم إشارا لطيفة  إلى أن الميت مني قهنره منا شنو
را منوحتماً ستنهي مدا شنىه الزدنارا ولنو  النت ليخنرج شنىا الزاأنر منن اليهنر ليرجن  

 ي  أخرأ إلى ال جو وعل ليينف بنين دددنه لينرأ منا قندمت دنداه مني كتناب عنند ربن

 دهو ربي و  دنسى .
ثَنَو اْلَحيَنااِ النداْنيَا َكَمناء أَنَزلْ   ء مَناْختَىََط بِنِه نَهَنات  َن السَّنَمانَناه  ِمنقاهللا تعنالى َواْعنِرْب لَه نم مَّ

دَاح  َوَكناَن َّللاَّ  َعىَن وه  الر ِ وَن ن نْيتَنِدًرا اْلَمناهللا  َواْلهَ  َشنْيٍء ما ى ك نو ِ اأْلَْرِض مَ َْ هََح َشِشيًما تَْىر 

ناِلَحات  َخْينٌر ِعنن ن َسني ِر   َوَخْينٌر أََمنًل َودَنْومَ  َك ثََوابًنادَ َرب ِنِزدنَة  اْلَحيَااِ النداْنيَا َواْلهَاقِيَنات  الصَّ
نوا َعىَنى َرب ِنَك وَ ْم أََحندًا  ِمنْنه  اْلِجهَاهللَا َوتَنَرأ اأْلَْرَض بَناِرَزاً َوَحَشنْرنَاش ْم مَىَنْم ن غَناِ رْ  ع ِرع 

اٍ بَْو زَ َ فاا لَّيَ  هللَا َمرَّ ونَا َكَما َخىَْينَاك ْم أَوَّ ْوِعدًا وَ ْم أَلَّن نَّ َعْمت  دْ ِجاْت م  ِعَ  اْلِكتَاب  ْجعََو لَك م مَّ و 

ا مِيِه َودَي ول وَن دَا َوْدىَ  ْشِفِييَن ِممَّ ْجِرِميَن م  ِغيَراً ْلِكتَناِب َ  د غَناِ ر  َ ناهللِا َشنىَا اَمنتَنَا مَتََرأ اْلم 
 - 45أََحندًا الكهنف :  ِىنم  َربانكَ  دَمْ يَراً إِ َّ أَْحَصاَشا َوَوَجد وا َما َعِمى وا َحاِعًرا َوَ  َوَ  َكهِ 

49 
 تىكر وقوموك دوم العرض ع ردانا ... مستوحشاً قىق األحشاء حيرانا ...

 والنار تىهب  من غية ومن حنٍق ... عىى العصاا ِ ورب العرش غههانا ...

 عىى مهًو ... مهو ترأ حرماً غير ما كانا ... إقرأ كتابك دا عهد  
 مىما قرأت ولم تنكر قراءته ... وأقررت إقرار من عرم األشياء عرمانا ...

 نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتي ... وامهوا بعهٍد عصى لىنار عطشانا ...

 المشركون غدا مي النار دىتههون ... والموحدون بدار الخىد سكانا ...
نواْ بِاْلَحينااِ قاهللا تعالى إَ  نوَن ِليَاءنَنا َوَرع   ش نْم  َناواْ بَِهنا َوالَّنِىدنَ ْنيَا َواْ َمن الندا نَّ الَِّىدَن  َ دَْرج 

 7:  ِسه وَن دونساْ دَكْ َعْن آدَاتِنَا َغامِى وَن أ ْولَاَِك َم َْواش م  الناار  بَِما َكان و

 شو سمعت شىه ا دة؟ شىا قرآن دتىى !
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ي دفكنر من  م ن بها ولها ، محناهللا  أن درجنوا ليناء ال ... محناهللا  أنمن رعى بالدنيا وا
 لياء ال .. لماذا؟!

 ألته رعى بالحياا الدنيا وا م ن بها .. عَمَر  نياه وخَرب أخراه !!

 مهو دكره أن بنتيو من العمران إلى الخراب .
ء؟! لصنحراشو ديهو أحد منا أن دترك العمارا والعمران لينتيو ليعيش مني الخنراب وا

َحاهللا!!  م 

ه أن نننا نكنرَعَمرنا الدنيا وَخًربنا ا خرا ، ولىا منحن نخشى الموت ونكره الموت ، أل
 ننتيو من العمران إلى الخراب .

نواْ بِاْلَحينااِ  نوَن ِليَاءنَنا َوَرع   ش نْم  َناواْ بَِهنا َوالَّنِىدنَ ْنيَا َواْ َمن الندا قاهللا تعالى إَنَّ الَِّىدَن  َ دَْرج 

 7:  ِسه وَن دونساْ دَكْ آدَاتِنَا َغامِى وَن أ ْولَاَِك َم َْواش م  الناار  بَِما َكان و َعنْ 
امنو را ودتغدشرب اإلنسان ودَِعب  من كؤوس الدنيا كما دشتهي ، مًي فََر  مي أمور ا خ

 ق أذنيهعن كو ش  دىكره بها ..   دفكر مي ا خرا .. بو إذا سم  آدة تتىى خام وغى

 م  شردط محاعرا أو موعمة خام وأغىق الكاسيت !! إذا س
دسم   دخشى أن دفتهح أمام نفسه ، دخشى أن تعرا نفسه أمام نفسه ، مهو   دردد أن

أن ديف    درددهلل موعمة ، و  دردد أن دسم  هلل أمراً ، و  دردد أن دجتنب هلل نهياً و

 هلل عز وجو عند َحدَ !!
 ها الطاأعون :ميا أدها الغامىون، بو ودا أد

وا أَنََّما اْلَحيَاا  الداْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزدنَنةٌ َوتَ  رٌ اْعىَم  اهللِا َواأْلَْوَ ِ  َوتََكناث ٌر مِني اأْلَْمنوَ   بَْيننَك مْ فَناخ 

ْصنفَ  َكَمثَِو َغْيٍك أَْعَجَب اْلك فَّاَر نَهَات نه  ث نمَّ دَِهنيج  مَتَنَراه   ا ث نمَّ دَ م  َطاًمنا َومِنرا َراِ ي اْ ِخنك نون  ح 
ِ َوِرْعَواٌن َوَما اْلَحيَاا   َن َّللاَّ وِر الحددد ْنيَا إِ َّ  الدا َعىَاٌب َشِدددٌ َوَمْغِفَراٌ م ِ  20 َمتَاع  اْلغ ر 

بعد ما  شىه الحياأق المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  شىا كلم ربنا جو وعل وقد بين

 نفسه نساه الفو عن ال ومن نسي ال أجِلشا وبينها لنا اليرآن ماليرآن دؤكد أن من غ
. 

َ َوْلتَن نا قَنم نْر نَ قاهللا جل وعل : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ َ دََّمْت ِلغَنٍد َواتَّي نوا ْفنٌس مَّ  إِنَّ َّللاَّ

َ َخهِيٌر بَِما تَْعَمى وَن *َوَ  تَك ون وا َكالَِّىدَن نَس وا  َ َّللاَّ ْم أ ْولَاَِك ش م  اش ْم أَ  َنسَ مَ  َّللاَّ  اْلفَاِسني وَن نف َسه 
وَن الحشنر م  اْلفَناأِ ش ننَّنِة َ  دَْستَِوا أَْ َحاب  النَّاِر َوأَْ َحاب  اْلَجنَِّة أَْ نَحاب  اْلجَ   – 18ز 

20 
ْم التوبة :  َ مَنَِسيَه   67وقاهللا تعالى نَس واْ َّللا 

ْىِد بَِما ك نت ْم تَعْ ا َعىَاَب الْ ذ وق ووَ ا إِنَّا نَِسينَاك ْم مَى وق وا بَِما نَِسيت ْم ِليَاء دَْوِمك ْم َشىَ   َمى ونَ خ 

 نس هللا ال أن دستر عىينا وعىيكم مي الدنيا وا خرا .
دهننا دؤكنند لنننا شننىه المعنناني أ ننىى ال عىيننه وسننىم   الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم 

 ى الالمصنطفى   نى دينوهللا األحهاب ودهين لننا حييينة الندنيا حتنى   نتخنى الندنيا غادنة

 كما مي الصحيحين من حددك عمر بن عوم األنصارا : عىيه وسىم 
كنان  )) ما الفير أخشى عىيكم وكن أخشى أن تهسط عىيكم الدنيا كما ب سنَطت عىنى منن

 (4قهىكم متهىككم كما أشىكتهم (( )
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إن ومي  حيح مسىم من حددك أبني سنعيد الخندرا رعني ال عننه أن النهني قناهللا )) 
ا ا واتينوالدنيا خهرا وحىوا وإن ال مستخىفكم ميهنا مينمنر كينف تعمىنون مناتيوا الندني

 (5النساء (( )

 ومي سنن الترمىا أن النهي قاهللا :
 (6(( ) )) لو كانت الدنيا تعدهللا عند ال جناح بعوعة ما سيى كامراً منها شربة ماء

 ومي  حيح مسىم من حددك أنس ديوهللا رسوهللا ال :

لنه  غة وديناهللاب نعم أشو الدنيا من أشو النار دنوم الييامنة مَي صنْهغ مني الننار  نه)) دؤتى 
ن لدنيا مشو رأدت نعيماً قط ؟ مييوهللا   وعزتك ما رأدت نعيماً قط ودؤتى ب ب س أشو ا

أدنت أشو الجنة ميصهغ مي الجنة قيياهللا له شنو رأدنت بؤسناً قنط ميينوهللا   وعزتنك منا ر

 (7دؤساً قط (( )
 عيم !!ننساه نعيم الجنة كو شياء ، وا خر أنساه العىاب والجحيم كو أ –ال أكهر 

ْم َشِييٌّ  ْم مِيَها ا الَِّىدَن َشي واْ مَفِ يدٌ * مَ َمَّ  َوَسعِ دَْوَم دَ ِْت  َ تََكىَّم  نَْفٌس إِ َّ بِإِْذنِِه مَِمْنه  ي النَّاِر لَه 

اهللٌا باَك إِنَّ َربََّك مَعَّ رَ  َما َشاء ض  إِ َّ َماَوات  َواألَرْ َزمِيٌر َوَشِهيٌق َخاِلِددَن مِيَها َما  َاَمِت السَّ 
ا الَِّىدَن س ِعد واْ مَِفي اْلَجنَِّة َخاِلِددنَ  إِ َّ َمنا   السََّماَوات  َواألَْرض  ا َما  َاَمتِ  مِيهَ ل َِما د ِردد  َوأَمَّ

 108:  105َشاء َرباَك َعَطاء َغْيَر َمْجى وٍذ شو  : 

ا الشنياو جعىنا من أشو السعا ا و  تجعىنا بفهىك ورحمتك   ب عمالنا منن أشنوالىهم ا
 إنك ولي ذلك واليا ر عىيه دارب العالمين .

ين أدها الحهيب الكردم : من أجنو ذلنك كنان دو ني النهني أ نحابه والمنؤمنين الصنا ق

) دا )من بعدشم بهىه الو ية مييوهللا  بن عمر رعي ال عنهما والحددك مي الهخارا 
ا ابنن عمنر كننن مني النندنيا ك ننك غردننب أو عنابر سننهيو (( وكنان ابننن عمنر ديننوهللا )) إذ

أمسيت مل تنتمر الصهاح وإذا أ هحت مل تنتمر المساء وخى من  نحتك لمرعنك 

 (8ومن حياتك لموتك )
 إن هلل عها اً م َطنَا ...  ىَىيوا الدنيا وخاموا الِفتَنَا ...

 نها ليست لحًي و نا ...نمروا ميها مىما عىموا ... أ

 جعىوشا ل َجة واتخىوا ...  الح األعماهللا ميها سفنا ...
حن    ااً منأدها الحهيب الكردم إنني أرجو   تفهم شىه ا دات وشىه األحا دك مهماً خا

جندً  نردد بىلك أن دنصرم الناس عن الندنيا ، كنل .. بنو إن اإلسنلم  دنن عمنو و دنن
خنرا   ردد أدهاً أن دنغمس الناس مي الدنيا عىى حساب ا و دن بطولة ، وكىلك   ن

 إمرا اً و  تفردطاً .. بو إن اإلسلم  دن و نيا .

 مهىا رسوهللا ال ديوهللا مي الحنددك النىا رواه مسنىم منن حنددك أبني شردنرا رعني ال
 عنه :

 عاشنيم)) الىهم ا ىح لي  دني الىا شو عصمة أمرا ، وأ ىح لي  ن يَاَا التني ميهنا 

عنو ، وأ ىح لي آخرتي التي ميها معا ا ، واجعو الحياا زدنا ا لني مني كنو خينر واج
 (9الموت راحة لي من كو شر (()

 انمر إلى شىا الجم  الهدد  بين الددن والدنيا .
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اً نصنب أبنددمالدنيا مزرعة لآلخرا ، وكو ذٍم وارٍ  مي اليرآن والسنة مي حق الدنيا   
د قنالنهنار ميها من خيرات ونعيم مزمانها الىا شو الىينو و عىى زمانها أو مكانها أو ما

 جعىه ال خىفة لمن أرا  أن دىكر أو أرا وا شكوراً .

ينرات خومكانها الىا شو األرض قد جعىها ال عز وجو مسكنا لهني آ م وما ميها منن 
ىنى جو عوونعيم ، من سماء ، وأشجار ، وأنهار ، وكنوز وبحار أنما شى نِعَم ال عز 

 عها ه

 إذن ما شو الىم الوار  مي حق الدنيا ؟! ما تفسيره؟! وما تفصيىه؟!
ت ذََكنرْ  الجواب أدها األحهاب : أن النىم النوار  مني حنق الندنيا مني الينرآن والسننة كمنا

 ..بهعهه آنفاً دنصب عىى كو ما د رتكب ميها من معا ي   ترعي ال جو وعل .

هللا كما قنا ة شىه الدنيا ودجعو الدنيا مزرعة لآلخرامالعاقو الىهيب شو الىا دعرم حييي
 عي بن  الب رعي ال عنه :

نهنا ن مهنم عالدنيا  ار  ِدٍق لمن َ دَقََها ، و ار غنى لمن تزو  عنهنا ، و ار نعنيم لمن

ة مهننى مهننهط وحنني ال وميهننا مصننىى أنهينناءه وشننى متجننر أولينناءه ربحننوا ميهننا الرحمنن
 وكسهوا ميها الجنة .

ون ا د شنعررمة شىه الحييية ألن كثيراً من إخواننا حينما دتحدثون عنن الندني بد من مع

 ق !!كو  احب نعمة مي الدنيا أنه قد سيط وذإََللى الهاودة !! شىا كلم غير  قه
شنى )) إننا نركز ا ن عىنى جزأينة خطينرا ًحنىٌر منهنا ال جنو وعنل مني الينرآن أ  و

 غفو عن ا خرا !! رعوا بالحياا الدنيا وا م نوا بها ((

! نسى اليهر!!ونسى الموت!! ونسنى العنرض عىنى ال!!ونسنى الوقنوم بنين دندا ال!
 ونسي الميزان!!ونسي الصحف!!ونسي الجنة والنار!!

متثنو دمتراه شاأماً عىى وجه د كو ودتمت  ودشرب وشو دنتسب إلى غ سنلم ولكننه   

 :و وعل ل سلم عند حد قاهللا ال ج ل سلم أمراً ولم دجتنب ل سلم نهيا ولم ديف
ننَن اْلِجننن ِ َواإِلنننِس لَه ننمْ  ننْم أَْعننٌب  َّ دَفْ  ق ى ننوَولَيَننْد ذََرأْنَننا ِلَجَهنننََّم َكثِيننًرا م ِ ي ٌن  َّ يَه ننوَن بَِهننا َولَه 

ْم آذَاٌن  َّ دَْسَمع وَن بَِها أ ْولَاَِك كَ  وَن بَِها َولَه  اْلغَامِى وَن  وا أ ْولَاَِك ش م  ْم أَعَ اِم بَْو ش  األَْنعَ د ْهِصر 

 179األعرام : 
لَاِنَك شىا شو الصنف الىا و فه ال عز وجو ب ته أعنو منن األنعنام بننص الينرآن أ وْ 

 َكاألَْنعَاِم بَْو ش ْم أََعوا 
! !فينه بنه دله عين ولكنه  درأ بها !! له أذن ولكنه   دسنم  بهنا !! لنه قىنب ولكننه   

دفينه  فكنر و ده إ َ إلنى الحنرام !! و  سنم  ب ذننه إ ً الحنرام !! و  مهو   دنمر بعين

 بيىهه إ  من غير الرحيم الرحمن وعن غير سيد ولد عدنان !!
أن  دنا مسنىمون: كنم مننن النناس ا ن دنتسنب إلننى اإلسنلم وشنو منني غفىنة ، دكنا  اليىننب

 بداً .أب إلى الددن دتمزق ودتيط  !!   دكا  دعرم شيااً عن الددن ،   دكا  دنتس

 إن ذ ًكر ما تىكر !! بو ربما دهزئ بك أو ربما دسخر منك .
وا َكان واْ ِمَن الَِّىدَن آَمن وا دَْهَحك ونَ  واْ بِ َوإِذَ  إِنَّ الَِّىدَن أَْجَرم  ونَ ا َمرا  ِهْم دَتَغَاَمز 

 31-29َوإِذَا انيَىَه واْ إِلَى أَْشِىِهم  انيَىَه واْ مَِكِهيَن المطففين 

ماذكر نفسي وإداكم أدها األخيار الكرام ب ن الماهللا  و زاأو ، وب ن المنصب إلى زواهللا 
، مالكرسي الىا تجىس عىيه ا ن أدها الحهيب جىس عىيه قهىك الماات.. بنو األلنوم.. 
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بو الملدين.. وسيجىس عىيه من بعدك األلنوم !! بنو الملدنين .. وسنيجىس عىينه منن 
ين م ستحىفك باهلل أن ديو ك شىا الكرسي إلى الجنة ، إدناك .. بعدك األلوم!! بو الملد

 إداك أن ديو ك شىا الكرسي إلى النار !!

 مإن الكرسي زاأو وإن المنصب ماٍن ، وإن الماهللا ذاشب .
الماهللا  و زاأنو وعاردنة مسنترجعة والندنيا مهمنا  النت مهنى قصنيرا ومهمنا عممنت 

د منن الفجنر وأن العمنر مهمنا  ناهللا  بن مهى حييرا ألن الىيو مهما  اهللا  بد من  ىوع

  خوهللا اليهر ، ماتخى الدنيا مزرعة لآلخرا و  تنسى ا خرا أبداً .
 مثو لنفسك أدها المغرور ... دوم الييامة والسماء تمور ...

 إذا كورت شمس  النهار وأ  نيت ... حتى عىى رأِس العهاِ  تسير ...

 ض الهياء كدور ...وإذا النجوم تساقطت وتناثرت ... وتهدلت بع
 وإذا الجهاهللا تيىعت ب  ولها ... مرأدتها مثو السحاب تسير ...

 وإذا الوحوش لدأ الييامة ... وتيوهللا لألملك أدن نسير ...

 وإذا العشار تعطىت وتخربت ... خىت الددار مما بها معمور ...
 وإذا الجىيو  وأ السماء بيمينه ...  يى السجو كتابه المنشور ...

 الجىيو  وأ السماء بيمينه ...  ي السجو كتابه المنشور ...وإذا 

 وإذا الصحاأف نشرت وتطادرت ... وتهتكت لىعالمين ستور ...
 وإذا الجنين ب مه متعىق  ... دخشى اليصاَص وقىهه مىعور ...

 شىا بل ذنًب دخام  جنادةً ... كيف ال مِصر  عىى الىنوب  شور ...

 ... ولها عىى أشو الىنوب زمير ... وإذا الجحيم تسعرت نيرانها
 وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ... ولها عىى أشو الىنوب زمير ...

 وإذا الجنان تزخرمت وتطيهت ... لفتى عىى  وهللا الهل   هور ...

وِر مََصِعَق َمن مِي السَّنَماَواِت َوَمنن مِني اأْلَرْ  ِفنَن  ث نمَّ ن  َّللاَّ   َمنن َشناء ِض إِ َّ َون ِفَن مِي الصا
وَن َوأَْشنَرقَِت اأْلَْرض  بِ  ِعنَ  اْلِكتَناب  َوِجنيَء ب َِهنا َوو  ن نوِر رَ مِيِه أ ْخَرأ مَإِذَا ش م قِيَاٌم دَنم ر 

ِ َوش ْم َ   وَن الزمرد ْمىَ  بِالنَّهِي ِيَن َوالشاَهدَاء َوق ِهَي بَْينَه م بِاْلَحق   69- 68م 

 عناً ممنن هللا النه جنو وعنل أن دجعىننا جميأدها األحهاب الكرام : أذكر نفسي وإداكم وأس
 هاب .دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه أولاك الىدن شداشم ال وأولاك شم أولى األل

 أن وأكتفي بهىا اليدر ألعرج سردعاً عىى بيية العنا ر مي كىمات منوجزا وأسن هللا ال
 .دتيهو مني وإداكم  الح األعماهللا وأقوهللا قولي شىا واستفر ال لي ولكم ..

 الخطهة الثانية

ا أعمالنن أن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات
 من دهد ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له .

ىهم سوله الوأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له ، وأشهد أن سيدنا محمد عهده ور

ه وأ ننحابه وأحهابننه وأتهاعنه وعىننى كننو مننن  نىي وسننىم وزذ وبننارك عىيننه وعىنى آلنن
 اشتدأ بهدده واستنى بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .

 أما بعد ميا أدها األحهة الكرام

 ثانياً " اإلستخفام ب وامر ال ورسوله
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م من أبش   ور الغفىة أن دسنتخف رجنو دنتسنب ل سنلم أو إمنرأا   تنتسنب ل سنل
 عز .. ال ىت له : إن ال عز وجو د مرك بالصلا مي وقتهاألمر ال ورسوله ، مإذا ق

. ال .وجو دردد أن تخىص له العها ا كامىة .. ال عز وجنو دن مرك أن ت نىعن لشنرعه 

ىينك ععز وجو د مرك دا أختاه بالحجاب الشرعي ، رأدته دستخف ب مر ال ، بو دنر  
 قاألً : إني مشغوهللا و  أجد عندا وقت !!!

فتنه أو ق  كىنا دعرمه كثير منن المسنىمين ، دسنم  ا ذان وشنو مني مكتهنه أو و يشىا وا

 مي تجارته وك نه ما سم  شيااً وك ن األمر   دعنيه .
 دا أختاه الحجاب مرض .. متيولك أردد أن أقتن  أو ً !!

ا ورب العنز المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  استخفام ب وامر ال عز وجو وأوامر

نَن ى َشنِردعَ ث نمَّ َجعَْىنَناَك َعىَن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا لحهيههجو وعل  ٍة م ِ
 18اأْلَْمِر مَاتَّهِْعَها الجاثية 

ة منن أمر  من ال تعالى لىمصطفى وإلى المؤمنين الصا قين " ثنم جعىنناك عىنى شنردع

 األمر " .
سنه ، دحتنرم عيىنه ونف واختزاهللا الشردعة مي الحدو  أمٌر دنهغي أن دترم  عننه كنو منن

ة الشنردع مما الحدو  إ  باب من أبواب المعاملت ، وما المعاملت إ  قسم من أقسام

 دينوهللا : بمفهومها الشامو ألننا إذا ما تحدثنا عن الشردعة دخنرج عىيننا عىنى الفنور منن
!! ؟تردنندون أن تيطعننوا األدنندا ؟! تردنندون أن ترجمننوا الزننناا ؟! تردنندون كننىا وكننىا 

 ون لشرب الدماء وسفك الدماء؟!تتعطش

يط  دد تفه  أن سأبدأ... إ لقاً بو  بد أن نَِعي أن إقامة الحدو  لل بد له من عوابط ، 
 سارق وشو   دجد ليمة وتَعَرض َ لىتىف والهلك...

ي كنو من بد أن نفهم الددن... اإلسلم  دن عدهللا وإنصام اإلسلم  دن دصنىح الهشنردة 

قوهللا  الح لكنو زمنان ومكنان بنو دصنىح كنو زمنان ومكنان ، ألننه زمان ومكان ،   أ
  دن ال .

وم اإلنسان الىا دشرع لهنني جنسنه إنسنان  محكنوم منن ناحينة الزمنان والمكنان ، محكن

ان مني بهعفه.. محكوم بفيره ... محكوم بشهواته .. محكوم بهنواه ... منإن رأأ اإلنسن
منن ثنم ماناً لن دعيش زمانناً آخنر، ومكان لن درأ ما مي غيره .. وإن عاش اإلنسان ز

ىنق خد تي تشردعه قا راً عيياً أما تشنرد  الحنق مهنو تشنرد  الخنالق النىا دعىنم منن 
 وشو الىطيف الخهير .

 لماذا   نىشب لمنهج خالق اإلنسان لنعىم ما دسعده وما دشييه ؟!

َن اأْلَْمِر مَاتَّهِْعَها َوَ   وَن ااْ  أَْشَواء تَّهِ  تَ ث مَّ َجعَْىنَاَك َعىَى َشِردعٍَة م ِ  18لجاثية لَِّىدَن َ  دَْعىَم 
 مالمؤمن الصا ق دسم  شىا األمر ودمتثو وشعاره " سمعنا وأ عنا " .

 أمرك بالتوحيد : سمعنا وأ عنا ، أمرك بالصلا : سمعنا وأ عنا

ننا عنا وأ أمرك دا أختاه بالحجاب : سمعنا وأ عنا ؟، أمرك باإلنفاق مي سهيو ال سمع
. 

مهننا كننو أوامننر ال ، وكننو نننواشي ال ، وكننو حنندو  ال ، المننؤمن الصننا ق ديننف أما

 بالسم  والطاعة :
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ِ َوَرس   ْؤِمنِيَن إِذَا   ع وا إِلَى َّللاَّ ْم أَن دَي ول وا َسمِ يَْحك َم بَ وِلِه لِ إِنََّما َكاَن قَْوهللَا اْلم  ْعنَا َوأََ ْعنَنا ْينَه 
فْ  َ َوَرس ننولَه  َودَ َوأ ْولَاِننَك ش ننم  اْلم  ننوَن َوَمننن د ِطنن ِ َّللاَّ َ ِىح  وَن ْيننِه مَ  ْولَاِننَك ش ننم  الْ  َودَتَّ ْخننَش َّللاَّ فَنناأِز 

 52 - 51النور 

وا بَنْيَن دَندَاِ  م  ِ  قاهللا تعالى دَا أَداَها الَّنِىدَن آَمن نوا َ  ت يَند ِ َ إِنَّ  َوَرس نوِلهِ َّللاَّ َ َسنِميٌ    َواتَّي نوا َّللاَّ َّللاَّ
ِ ْوَق َ نوْ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا َ  تَْرمَع وا أَْ َواتَك ْم مَ َعِىيٌم  وا لَنه  بِنِت النَّهِني  اْليَْوهللِا  َوَ  تَْجَهنر 

 2-1 :وَن الحجرات ْشع ر  تَ َكَجْهِر بَْعِهك ْم ِلهَْعٍض أَن تَْحهََط أَْعَمال ك ْم َوأَنت ْم َ  

هِط  هني د ِحنذا كان مجر  رم  الصوت عىنى النديوهللا اإلمام ابن الييم رحمه ال تعالى : إ
ىا تدبر شن العمو مكيف بمن قَدًم عيىه ورأده وسياسته عىى قوهللا ال وقوهللا رسوهللا ال ؟!

 جيداً .

بنننو أننننا أقنننوهللا : مكينننق بمنننن رمنننى شنننردعة ال وسننننة رسنننوهللا ال بنننالجمو  والرجعينننة 
 دن ؟واليصور وعدم قدرتها وعدم مسادرتها ِلَمدنَيَِة اليرن العشر

ور رم  الصوت دحنهط العمنو ... ممنا بالنك بمنن درمني شنردعة ال ورسنوهللا ال باليصن

 والجمو  والتخىف والرجعية وعدم قدرتها لمسادرا روح شىه المددنة !!
نْم آَمن نواْ بَِمنا أ ننزِ  نوَن أَنَّه  وَن أَن د  ننِزهللَا ِمنن قَْهِىنَك د ِردنْينَك َوَمنا أ  هللَا إِلَ أَلَْم تََر إِلَى الَّنِىدَن دَْزع م 

واْ بِنهِ  واْ أَن دَْكف نر  واْ إِلَى الطَّاغ وِت َوقَنْد أ ِمنر  ْم َعنلَ دند  الشَّنْيطَ َود رِ  دَتََحاَكم   ً ان  أَن د ِهنىَّه 

ْم تَعَالَْواْ إِلَى َما أَنَزهللَا َّللا   َوإِ   نىى    عىينه وسنىم رسوهللا   ىى الاللَى بَِعيدًا َوإِذَا قِيَو لَه 
د و ًا النسَرأَ ال عىيه وسىم  داوَن َعنَك    نَامِِييَن دَص   61 – 60اء ْدَت اْلم 

 أن مالىا دسم  ودطي  شو المؤمن .. والىا دصند شنو المننامق بننص الينرآن أسن هللا ال

أتهرع ودحفمني وإداكم من التفىق وأن دجعىني وإداكم جميعاً من المؤمنين الصا قين 
 نه ولي ذلك واليا ر عىيه .إليه أن در  األمة إلى شردعته ر اً جميلً أ

 ثالثاً : الغفىة عن الغادة

 فاعىة :ألخت الأدها الوالد الكردم .. أدها األ  الكردم .. أدها اإلبن العزدز .. أدتها ا
منا  ا أبنداً إننا مخىوقون لغادة   بند أن نعيهنا وأن عنيش لهنا منن أجىهنا وأ  نتغامنو عنهن

 شى ؟

ننَس إِ َّ ِليَْعه ند وِن َمنا  قاهللا تعالى َوَما َخىَْيت  اْلِجنَّ  نن ِمنِردند  أ  َواإْلِ ْزٍق َوَمنا أ ِردند  أَن ر ِ ْنه م م ِ
وِن الىاردات   57- 56د ْطِعم 

هللا أنه قا شىه شى الغادة التي من أجىها خىيت ، ... ور  مي األثر اإللهي عن رب العزا
احند رجنو و )) .. دا عها ا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىنى أتينى قىنب

 م كنانوامنكم، ما زا  ذلك مي مىكي شياا، دا عها ا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنك

لكنم عىى أمجر قىب رجو واحد منكم، ما نيص ذلك من مىكي شياا..دا عها ا لنو أن أو
ما  وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا مي  عيد واحد، مس لوني م عطيت كو واحد مس لته،

كمننا نيننص المخننيط إذا أ خننو الهحننر، دننا عهننا ا إنمننا شنني  نيننص ذلننك ممننا عننندا إ 

ينر ذلنك غأعمالكم أحصيها لكم ثم أوميكم إداشا، ممن وجد خيرا مىيحمد ال، ومن وجد 
 (10مل دىومن إ  نفسه(( )

نَس إِ َّ ِليَْعه د وِن م  غادة .اعرم الوقاهللا جو وعل َوَما َخىَْيت  اْلِجنَّ َواإْلِ

جنام   ىى الصنلا والزكناا والصنيام والحنج ، بنو إن العهنا ا إسنموالعها ا   تيتصر ع
 لكو ما دحب ال ودرعاه من األقواهللا واألمعاهللا الماشرا والها نة .
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 وأخيراً : مفروا إلى ال
 والفرار نوعان : مرار السعداء ومرار األشيياء

 ومرار السعداء : شو الفرار إلى ال .

 ومرار األشيياء : شو الفرار من ال
 وم  ذلك مىن تفر منه أبدهللًا مل مىج  منه إ  إليه !! أدن تىشهون ؟!

 دا نفس قد أزم الرحيو ... وأ ىَك الَخْطب  الجىيٌو ...

 مت شهي دا نفٌس   دىعب ... بِك األمو الطودو  ...
 مىتنزلن بمنزهللٍا ... دنسى الخىيو به الخىيو  ...

 يٌو ...وليركهن عىيك ميه ... من الثرأ  ثِيو  ثي

 قرن الفناء بنا جميعاً ... مل دهيى العزدز و  الىليو  ...
كهناأر  عد إلى ال أدها الحهيب ... دا من أشركت !! دا من عصيت !! دا من وقعنت مني

 الىنوب.!! دا من وقعت مي عمو قوهللا لو .!! دا من عيعت الصلا.!! دنا منن عنيعت

ابنه بوا نرق  تكهت الكهاأر .!! عد إلنى الالزكاا.!! دا من عييت الوالددن .!! دا من ار
  أَْسَرم واالَِّىدنَ  محاهللا  أن تطرق الهاب وأن دغىق الهاب مي وجهك ق ْو دَا ِعهَاِ اَ  –ممحاهللا  

َ دَ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ ِحيم  ف ور  النِميعًا إِنَّه  ش َو اْلغَ جَ الىان وَب  ْغِفر  َعىَى أَنف ِسِهْم َ  تَْينَط وا ِمن رَّ رَّ

 53الزمر 
نَها السَّن ب ِك نْم َوَجنَّنٍة َعْرع  نن رَّ تَِّينينَ ت  َواألَْرض  َماَواَوَساِرع واْ إِلَى َمْغِفَراٍ م ِ *   أ ِعندَّْت ِلْىم 

اء َواْلَكناِ ِميَن اْلغَن نرَّ اء َوالهَّ با ِن النَّناِس َوَّللا   د ِحنَعناْلعَنامِيَن ْيَة وَ الَِّىدَن د نِفي وَن مِي السَّنرَّ

نواْ  ْحِسنِيَن * َوالَِّىدَن إِذَا مَعَى نواْ مَاِحَشنةً أَْو َ ىَم  وْنف َسنأَ اْلم  ْم ذََكنر  واْ ه  َ مَاْسنتَْغفَر  ِلنى ن وبِِهْم  اْ َّللا 
واْ َعىَى َما مَ  نونَ َوش ْم دَعْ  عَى واْ َوَمن دَْغِفر  الىان وَب إِ َّ َّللا   َولَْم د ِصرا - 133أهللا عمنران :  ىَم 
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ننوحً دَننا أَدا  ِ تَْوبَننةً نَّص  ننَر َعنننك ْم َسنني ِ َرباك ننْم أَ  ا َعَسننىَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا ت وب ننوا إِلَننى َّللاَّ اَاتِك ْم ن د َكف ِ
عَننه  مَ هِنيَّ َوالَّنِىدَن آَمن نوا  النَّ َّللاَّ  ْخنِزا د  َود نْدِخىَك ْم َجنَّناٍت تَْجنِرا ِمنن تَْحتَِهنا اأْلَْنَهننار  دَنْوَم َ  

ش ْم دَْسعَ  نَّنَك َعىَنى ك نو ِ إِ ن وَرنَا َواْغِفْر لَنَا  تِْمْم لَنَانَا أَ ى بَْيَن أَْدِددِهْم َوبِ َْدَمانِِهْم دَي ول وَن َربَّ ن ور 

 8َشْيٍء قَِددٌر التحردم 
 دن .الكامر الىهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرامنا مي أمرنا وثهت أقدامنا وانصرنا عىى اليوم

 الجم  المهارك ذنهاً إ  غفرته .الىهم   تدع ألحد منا مي شىا 
فيته ، شناً إ  الىهم   تدع ألحد منا مي شىا الجم  المهارك ذنهاً إ  غفرته .. و  مرده

ينننا إ  ا نياً بعو   دناً إ  قهيته ، و  شماً إ  مجرتنه و  ميتنا لننا إ  رحمتنه ، و  

 شرحت  دره وشددته و   اأعاً معنا إ  ز ته وثهته .
عوه و  واك منندىهم   تتخىى عنا بىنوبنا ، الىهم ارحمنا مإنك بنا راحم ،   إله لنا سنال

 رب لنا غيرك منرجوه .

ا ان .. دندا منيى الغرقى .. ودا منجي الهىكى .. ودا سام  كو نجوأ .. دنا عمنيم اإلحسن
  اأم المعروم .

هنم أَذهللا ا.. الىىهنم اكشنف شمننالىهم اغفر ذنهنا.. الىهم استر عيهنا.. الىهم منرج كربننا.. ال

 غمنا .
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بىغننا وعىمننا  الىهم اختم بالصالحات أعمالنا ، الىهم   تجعو الدنيا أكير شمننا و  مهىنغ
 مما درعيك آمالنا ..

 الىهم اجعو الحياا زدا ا لنا مي كو خير واجعو الموت راحة لنا من كو شر .

 أنت وليها ومو شا . الىهم آت نفوسنا تيواشا وذََكها أنت خير من زًكاشا
ا جعنو أرننالىهم متعنا ب سنماعنا وأبصنارنا وقوتننا منا أحييتننا ، واجعىنه النوارذ مننا وا

 عىى من  ىمنا وانصرنا عىى من عا انا .

 الىهم انصر اإلسلم وأعز المسىمين ، وأعىى بفهىك كىمة الحق والددن .
 ياع .أ عم المسىمين الجالىهم احمو المسىمين الحفاا واكسوا المسىمين العراا ، و

األمنان الىهم اجعو بىدنا مصر واحة األمن واألمان ، الىهم   تحرم مصر من األمنن و

. 
 الىهم اجعو مصر سخاًء رخاًء وساأر بل  المسىمين .

 الىهم ارم  عن مصر الغلء والهلء والوباء برحمتك دا أرحم الراحمين .

 . الىهم   ترحم مصر من التوحيد والموحددن
 الىهم ومق و ا األمر إلى كو ما تحهه وترعاه برحمتك دا أرحم الراحمين .

س ت بالنناالىهم استرنا و  تفهحنا وأكرمنا و  تهننا وكنن لننا و  تكنن عىيننا وإن أر 

غينردن متنة ماقههنا إليك غينر خزادنا و  مفتنونيين ، و  مفنر ين و  مهنيعين و  م
 احمين .و  مهدلين برحمتك دا أرحم الر

 أدها الخيار الكرام:

أننا  شىا وما كان من توميق ممن ال وحنده ومنا كنان منن خطن  أو سنهو أو نسنيان ممنني
ه إلنى ومن الشيطان وال ورسوله منه بنراء ، وأعنوذ بناهلل أن أكنون جسنراً تعهنرون بن

دنا عىى سي الجنة ود ىيى به مي جهنم وأعوذ باهلل أن أذكركم به وأنساه و ىى ال وسىم

 محمد وعىى آله و حهه وسىم وأقم الصلا .
ني مي ( رواه أحمد والطهراني مي الكهير والهيهيي مي شعب اإلدمان و ححه األلها1)

 ( . 561( وشو مي  حيح الجام  حددك رقم )  414الصحيحة رقم ) 

 ( مني التفسننير بنناب قولنه " وكننىلك أخنى ربننك إذا أخننى 267/8( أخرجنه الهخننارا )2)
( منني الهننر والصننىة  2583ى  المننة إن أخننىه ألننيم شننددد " ومسننىم رقننم ) اليننرأ وشنن

ورا ( مي التفسير باب ومنن سن 3109وا  اب ، باب تحردم المىم ، والترمىا رقم ) 
 ( مي الفتن باب العيوبات . 4018شو  ، وأخرجه ابن ماجة رقم ) 

ي حه األلهنانو نح 31( مي  فة الييامة ، باب رقم  2467( رواه الترمىا رقم ) 3)

 ( . 949مي الصحيحة رقم ) 
( منني الرقنناأق ، بنناب مننا دحننىر مننن زشننرا النندنيا  208/11( أخرجننه الهخننارا )4)

غنازا والتنامس ميها ، ومي الجها  باب الجزدة والموا عة م  أشنو الحنرب ، ومني الم

ا رقم ( مي الرقاق ، والترمى 2961باب شهو  الملأكة بدراً ، وأخرجه مسىم رقم ) 
  نىى ال  الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىم ( مي  فة الييامة ، بناب خنوم  2464) 

 عىى أمته أن تهسط لهم الدنيا .عىيه وسىم 
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مىا رقم ( مي الىكر باب أكثر أشو الجنة الفيراء ، والتر 2742( رواه مسىم رقم ) 5)
ب تن بنا( مني الفن 4000( مي جمىة حددثه عن الفتن ورواه ابن ماجنة رقنم )  2192) 

 متنة النساء .

ى ال ( مي الزشد ، باب ما جاء مي شوان الدنيا عى 2321( أخرجه الترمىا رقم ) 6)
ك ( مي الزشند ، بناب مثنو الندنيا وشنو حندد 2410عز وجو ، ورواه ابن ماجة رقم ) 

 حسن .

 نة .( مي المناميين ، باب  هغ أشدشم بؤساً مي الج 28907( أخرجه مسىم رقم ) 7)
هي ( مي الرقاق ، باب قوهللا الن 200- 11/ 199واه الهخارا أخرجه الهخارا )( ر8)

ي ( مني الزشند بناب منا جناء من 2334" كن مي الدنيا ك نك غردب " والترمىا رقنم ) 

 قصر األمو .
هتىى ( مي الدعوات ، باب ما ديوهللا إذا رأأ الم 3428،  3427( رواه مسىم رقم ) 9)

دك ابن عمر والهزار والطهراني مي الصغير من حدورواه أدهاً ابن ماجة من حددك 

 أبي شردرا وحسن اسنا ه المنىرا مي الترغيب والترشيب .
ا رقم ( مي الهر والصىة ، باب تحردم المىم ، والترمى 2577( رواه مسىم رقم ) 10)

 ( . 49( مي  فة الييامة ، باب رقم )  2497) 

=============== 

 وقفة مع النفس

ت ا وسنياا نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل تعالى من شرور أنفسننإن الحمد هلل

 أعمالنا من دهده ال مل مهو له ومن دهىو مل شا أ له .
و نفيه  وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك لنه ، وأشنهد أن محمنداً عهنده ورسنوله

 ة وجاشندف ال به الغمنمن خىيه وخىيىه ، أ أ األمانة وبىغ الرسالة ونصح لألمة مكش

ن أمتنه مى ال حنق جهنا ه حتنى أتناه اليينين ، منالىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهيناً عن
 ورسو ً عن  عوته ورسالته .

و و ىى الىهم وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعنه وعىنى كن

 من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .
 هنتم وكنرام ، بعد محياكم ال جميعاً أدهنا ا بناء الفهنلء وأدهنا األخنوا األحهناب ال أما

 جميعاً و اب ممشاكم وتهوأتم جميعا منز ً من الجنة.
ك عىنى وأس هللا ال العميم الكردم جنو وعنل النىأ جمعننا وإدناكم منى شنىا الهينت المهنار

 سنىم وصطفى   ىى ال عىينه الم  اعته أن دجمعنى وإداكم مى األخرا م  سيد الدعاا

 مى جنته و ار كرامته إنه ولى ذلك واليا ر عىيه .
 أحهتى مى ال :

. منراح .عام شجرأ جددد قد أشو عىينا اليوم بىكرداته الكردمة التى تثينر الجنراح واأل

 وا  م وا ماهللا مى آن معاً .
 . ية عن الهجراولست متحدثاً اليوم عن الهجرا ميد تحدثنا مراراً مى أعوام ماع

ب عام دهو عىينا .. وعام مهى .. مها شنى األدنام تمنر واألشنهر تجنرأ وراءشنا تسنح

معهننا السنننين ، وتجننر خىفهننا األعمننار وتطننوأ حينناا جيننو بعنند جيننو ، وبعنندشا سننييف 
 حانه :الجمي  بين ددأ المىك الجىيو ليس لنا عن الكثير واليىيو مصداقاً ليوله سه
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اٍ َخْيراً دََره  % َوَمْن دَْعَمْو ِمثْ مََمْن دَْعَمْو ِمثْيَ  اً ذَ يَاهللَا اهللَا ذَرَّ اٍ َشر    دََره  رَّ
 [8-7]الزلزلة:

نيا قند من نفنيس منا قالنه ليمنان الحكنيم لولنده : أأ بننى إننك منن دنوم أن نزلنت إلنى الند

 استدبرت الدنيا واستيهىت ا خرا !!
 م نت إلى  ار تيهو عىيها أقرب من  ار تهتعد عنها !!

ة رحمه ال تعالى من أشد النناس محاسنهة لنفسنه مى وكان مَّ لسنتين امنا بىنغ تَْوبة  بن الصَّ

لنف أمن عمره تيردهاً . عد أدام سنواته التى مهت موجدشا تزدد عىى واحد وعشنردن 
 دوم .

 مصر  وقاهللا : دا ودله .. دا ودله !!

 أليى ربى بواحد وعشردن ألف ذنب مكيف ومى كو دوم آ م الىنوب؟!!
 والناس  نفان :

  نف حاسب نفسه وانتصر عىيها وقهرشا وجعىها مطية إلى الجنة !!

و نف  فرت به نفسنه وانتصنرت عىينه نفسنه وآمرتنه بالشنهوات والننزوات مامتثنو 
 أمرشا ميا ته إلى النار !!

ا َمْن َ غَى % َوآثََر اْلَحيَااَ النداْنيَا % مَنإِ  نا اَي َجِحنيَم ِشننَّ الْ قاهللا تعالى : مَ َمَّ ْلَمن َْوأ % َوأَمَّ

  َْوأةَ ِشَي اْلمَ ْلَجنَّ َمْن َخاَم َميَاَم َرب ِِه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوأ % مَإِنَّ ا
 [41-37]النازعات:

وَرَشننا َوتَْيوَ  اَشا مَ َْلَهَمَهننا م ج  نناَشا َمننقَننْد َخنناَب اَشننا وَ وقنناهللا تعننالى : َونَْفننٍس َوَمننا َسننوَّ ْن  َسَّ

 [10– 7]الشمس:
 بنا إلىعام مهى وانتهى ولن دعو  إلى دوم الييامة م بعدنا عن الدنيا عاماً .. وقر

 ا خرا عاماً .

م حههنت أن دينف كنو واحند مننا منن  نفسنه وقفنة  ندق ليحاسنهها ا ن حسناب الشننردك 
 لياأننا الشحيح قهو أن د حاسنب بنين دندأ ال جنو وعنل دنوم الييامنة . ولنىا منإن عننوان

 . اليوم م  حهراتكم

 ))وقفة م  النفس((
دثى وكما تعو نا حتى   دنسحب بسا  الوقت من بنين أدنددنا سنردعاً مسنوم دننتمم حند

 م  حهراتكم تحت شىا العنوان مى العنا ر التالية :
 أو ً : النفس مى اليرآن الكردم .

 ثانياً: محاسهة النفس .

 ثالثاً : مشية الحساب دوم الييامة .
 ً م منإن منى بحنار الغمنرات !! من عرنى قىهنك وسنمعك أدهنا الكنرد وأخيرا : أمق دا سابحا

 شىا الموعوع وال من األشمية والخطورا بمكان .

 أو  : ))النفس مى اليرآن((
لينند و ننف ال النننفس مننى اليننرآن بننثلذ  ننفات وشننى النننفس المطمانننة ، والنننفس 

 الىوامة، والنفس األمارا بالسوء .

ْطَماِنَّنقاهللا تعنالى منى حنق الننفس المطما ى َرب ِنِك ْرِجِعني إِلَناة  % ننة : دَنا أَدَّت َهنا الننَّْفس  اْلم 
ِىي َجنَّتِي ]الف ِىي مِي ِعهَاِ ا َواْ خ   [30-27جر:َراِعيَةً َمْرِعيَّةً مَاْ خ 
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 والنفس المطمانة شى التى ا م نت بالرعا باهلل ربا وباإلسلم  دنا وبمحمد
 نهيا ورسو  .

 إلى أمر ال ونهيه . شى النفس التى ا م نت

ت شى النفس التى ا م ننت إلنى وعند ال وخامنت منن وعينده . شنى الننفس التنى ا م نن
 بىكر ال وعها ته وعهو دته .

 شى النفس التى اشتاقت لربها جوَّ وعل .

 م  بِيَنْومِ  أ ْقِسنوالنفس الىوامة شى النفس التى قاهللا ال مى حيها بو وأقسم بها مى قوله :  
نْ اْليِ  اَمِة أَدَْحَسب  اأْلِ  [3-1َ  ِعَماَمه  ]الييامة:لَّْن نَْجمَ أَ َسان  يَاَمِة َو  أ ْقِسم  بِالنَّْفِس الىَّوَّ

 والنفس الىوامة شى التى تىوم  احهها عىى الخير والشر .

 تىوم  احهها عىى الخير لماذا لم تكثر منه ؟!
 تىوم  احهها عىى الشر لماذا وقعت ميه ؟!

إننه لفناجر مسن : إن المؤمن وال ما تراه إ  دىنوم نفسنه منى كنو حا تنه ، أمنا اقاهللا الح

 دمهى قدماً   دعاتب نفسه !!
ى مالمؤمن دحاسب نفسه ودعاتنب نفسنه . أمنا الفناجر مينرأ نفسنه منى أعىنى عىينين ومن

 أكمو  رجات التمام والكماهللا .

اَراٌ أما النفس األمارا بالسوء مهى التى قاهللا ميها إِنَّ النَّ  َما َرِحَم َرب ِني  وِء إِ َّ  بِالسا ْفَس أَلَمَّ
 [53إِنَّ َرب ِي َغف وٌر َرِحيٌم ]دوسف: 

ن منوشىه النفس شى التى ت مر  ناحهها بالشنر والمعصنية  ومناً !! وتردند أن تخرجنه 

  ردق الهدادة إلى  ردق الغوادة والهلهللا !!
 ى الهلك والخسران مىشىه النفس إن أشمىها  احهها وأشمو حسابها قا ته إل

 الدنيا وا خرا .

ح وإن استعان باهلل جو وعل ووقنف لهنا بالمر نا  وحاسنهها محاسنهة الشنردك الشنحي
 قا ته إلى الفلح مى الدنيا وا خرا .

 وشىا شو العنصر الثانى :

 )) محاسهة النفس ((
 َ َ ا قَندََّمْت ِلغَنٍد َواتَّ ْر نَْفٌس مَ تَْنم   َولْ قاهللا ال جو وعل )) دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ ي نوا َّللاَّ

َ َخهِيٌر بَِما تَْعَمى وَن (( ]الحشر:  [18إِنَّ َّللاَّ
سنهوا قاهللا عمر بن الخطاب رعى ال عنه: دنا أدهنا النناس حاسنهوا أنفسنكم قهنو أن تحا

. مإنمنا امينة .وزن وشا قهو أن ت وزنوا !! وتزدننوا لىعنرض األكهنر دنوم   تخفنى مننكم خ

 دخف الحساب دوم الييامة عمن حاسب نفسه مى الدنيا.
ردك وقاهللا ميمون بن مهران : قند   دكنون العهند تييناً حتنى دحاسنب نفسنه محاسنهة الشن

 الشحيح .

ام عىنى نفسننه ، دحاسنب نفسننه هلل عنز وجننو   ،وقناهللا الحسنن الهصننرأ : إن المنؤمن قننوَّ
ب  ق الحساشاسهوا أنفسهم مى الدنيا ، وإنما وإنما خف الحساب  دوم الييامة عىى قوٍم ح

 دوم الييامة عىى قوٍم أخىوا شىا األمر من غير محاسهة .

 نعم أدها األحهاب :
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حهنر مالمسىم إذا حاسب نفسه مى الدنيا قهو أن دحاسب خف مى دوم الييامة حسنابه و
 عند السؤاهللا بين ددأ ال جوابه .

 محاسهة بعد العمو .والمحاسهة نوعان : محاسهة قهو العمو و

 محاسهة قهو العمو : لمن أعمو ؟ وكيف أعمو ؟!
لمنناذا  ؟لمنناذا عمىننت ؟! لمنناذا تكىمننت ؟ لمنناذا َ ننَمتَّ ؟ لمنناذا أحههننت ؟ لمنناذا أبغهننت 

اذا ىت ؟ لمواليت ؟ لماذا عا دت ؟ لماذا أعطيت ؟ لماذا منعت ؟ لماذا أتيت ؟ لماذا  خ

 خرجت ؟
 ؟ rشو كان عمىك شىا مواميا شدأ رسوهللا ال  شو تهتغى بعمىك وجه ال ؟ ثم

 مالسؤاهللا األوهللا عن اإلخلص والسؤاهللا الثانى عن المتابعة .

 مإن ال   ديهو من األعماهللا إ  ما كان خالصاً  واباً .
هللا والخالص شو ما ابتغيت به وجه ال والصواب شو ما واميت به شندأ الحهينب رسنو

 . rال 

تمنه ألمؤمن دشمر عن ساعد الجد والطاعة منإن رأأ نيصناً ومحاسهة بعد العمو : إن ا
فَننِر المعا ننى وبننرك الننىنوب تنناب وأننناب إلننى عننلم  وإن رأأ قدمننه قنند زلَّننت مننى ح 

 الغيوب .

الى انه وتعإن رأأ أنه م  الغامىين ومن الغامىين تىكر رب العالمين وعا  إلى ال سهح
منا تكىنم بنه لسنانه ، أو مشنت مهو دحاسب نفسه عىى كو شنىء !! دحاسنب نفسنه عىنى 

 رجله أو سمعت أذناه .

و ً ]اإلسراء َكاَن َعْنه   ولَاِكَ مصداقاً ليوهللا مو ه : إِنَّ السَّْمَ  َواْلهََصَر َواْلف َؤا َ ك وا أ    َمْسؤ 
 :36] 

م مالمؤمن الصا ق شو الىأ دحاسب نفسه عىى كو شىء . المنؤمن الصنا ق  اأمنا دنته

 رأ لىنفس مهل و  خيراً إ  برحمة ال له .نفسه بالتيصير و  د
ى مإن األ  الحهيب الكردم : حاسب نفسك ا ن وقو لها ، دا نفس إن العمر شو بهاعت

 عاع العمر ميد عاع رأس الماهللا ولن أربح أبداً .

ا نى مربمنندننا نفننس لينند أمهىنننى ال شننىا اليننوم الننىأ أحينناه وأعننيش ميننه ا ن . وإذا تومننا
 ة لتعمىى  الحاً .تمنيتى الرجع

ى شنىا متوشمى دا نفس أنك قد  ىهت الرجعة من ال وأعا ك ال جنو  وعنل منل تهنيع
ِ اْرِجع نو عَى ِني ِن % لَ اليوم واعمىى  الحاً قهنو أن تينولى كمنا جناء منى كتناب ال : َرب 

 [100-99أَْعَمو  َ اِلحاً مِيَما تََرْكت ]المؤمنون:

َراأِِهنْم وَ َهنا َوِمنْن قَاأِى   ( قناهللا تعنالى : َكنلَّ إِنََّهنا َكِىَمنةٌ ش نوَ مي تى الجنواب كالصنفعة ))كنل(
 [100بَْرَزٌ  إِلَى دَْوِم د ْهعَث وَن ]المؤمنون: 

راك دنودحك دا نفس !! إن كنت قند تجنرأت عىنى معصنية ال وأننت تعتينددن أن ال   

 مما أعمم كفرك باهلل !!! .
أشند  عىى معصية ال م  عىمنك أن ال دنراك ممناودحك دا نفس !! إن كنت قد تجرأت 

 وقاحتك وأقو حياءك من ال .

 ودحك دانفس !! شو تعرمين قدر نعمة اإلسلم !!
 دا نفس شو عشت باإلسلم وبىلت ل سلم !!
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 دا نفس شو حييت التوحيد هلل جو  وعل !!
 دا نفس شو استعنت باهلل مى كو أمر !!

  وحده !!دا نفس شو أخىصت العها ا هلل

 دا نفس عو أذعنت لشرع ال وحده !!
 دا نفس شو حاممت عىى الصلا !!

 شو حاممت عىى  يام رمهان شىى حاممت عىى الزكاا والحج م  قدرتك !!

 دا نفس شو حر ت عىى بر الوالددن . دا نفس شو  دقت الوعد ووميت العهد !!
 من  ىمك !!دا نفس شو أعطيت من حرمك وو ىت من قطعك . وعفوت عن 

 دا نفس شو أحسنت إلى الجيران ؟ شو أحسنت إلى الناس مى كنو مكنان ؟ شنو تخىينت

 ب خلق اإلسلم ؟ شو حر ت عىى قراءا اليرآن ؟ شو حر ت عىى قيام الىيو هلل
 جو وعل !!

 !ودحك دا نفس إلى متى تعصين وعىى ال تجترأدن ؟

 ك .والدو  أنيسك ، والموت موعد ودحك دا نفس إن اليهر بيتك ، والتراب مراشك ،
جمعهم  ودحك دا نفس أما تنمردن إلى أشو اليهور ، كانوا كثيرا وجمعوا كثيرا م  هح

 بوراً وبنيانهم قهوراً وأمىهم غروراً ؟!!

 ودحك دا نفس أمالك إليهم نمرا ؟!!
 أما لك ميهم عهرا !! أتمنين أنهم  عوا إلى ا خرا وأنت من المخىددن ؟!!

 .. شيهات .. ساء ما تتوشمين !!شيهات 

 ودحك دا نفس .. ك نك   تؤمنين بيوم الحساب !!
 ودحك دا نفس .. أما تخامين من سوء الخاتمة !!

وت ودحك دا نفس أما تخنامين منن عنىاب اليهنر وأدامنه .. أمنا تخنامين منن سنكرات المن

 ته !!وآ مه .. أما تخامين من الحساب و قته .. أما تخامين من الصرا  وحد
 أما تخامين من النار واألغلهللا واألشواهللا !!

 أما تخامين أن تحجهى عن النمر إلى وجه الكهير المتعاهللا !!

 ودحك دا نفس .. اعمىى قهو أن   تعمىى !!!
 وحاسهى قهو أن تحاسهى !!!

 مإن الوقوم بين ددأ ال  ودو .. وإن الحساب عسير .. وإن الخطب كهير !!
 لك من عنا ر شىا الىياءوشىا شو عنصرنا الثا

 ))مشية الحساب دوم الييامة((

و شنأخى الحهيب : شو مكرت مى دوم سيتولى حسابك ميه مىك المىنوك جنوَّ وعنل ؟!! 
 مكرت مى شىا المشهد ؟!

 ستخرج من قهرك حامياً عارداً كما مى  حيح الهخنارأ ومسنىم منن حنددك عاأشنة أن

فااً ع رااً  قاهللا : ))د حشرالنهى   ىى ال عىيه وسىم   (1(( ) غ ْر الناس دوم الييامة ح 
 حفاا :   دىهسون نعا ً عراا :   دىهسون ثياباً .

 غر  : )جم  أغرهللا( وشو الطفو قهو ختانه !!

 ستحشر إلى ال بهىه الهياة وتصور معى شىه المشاشد التى تخى  اليىوب !!
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جننو جللننه كمننا مننى  مننى أرض المحشننر والننناس مننى  ننرديهم لىحسنناب بننين دنندأ ال
ثننة الحننددك الننىأ رواه الترمننىأ بسننند حسننن ديننوهللا : )) دحشننر الننناس دننوم الييامننة ثل

ال  أ نام  نفاً مشاا و نفاً ركهانا و نفاً دمشون عىى وجوشهم(( قيو : دا رسنوهللا

أن  ، وكيف دمشون عىى وجوشهم ؟ قاهللا : )) إن الىأ أمشاشم عىى أقدامهم قا ر عىنى
 (2م ، أما إنهم دتيون بوجوشهم كوَّ حدٍَب وشوك (( )دمشيهم عىى وجوشه

 ال أكهر .. الىهم َسىَّم .. سىم دا رب العالمين .

  نفاً مشاا دحشرون إلى ال جو وعل وشم دمشون عىى أقدامهم .
 و نفاً ركهانا دركهون مى شىا اليوم العصيب ؟!

ج منن النىشب  ،   دعنرم عممتهنا نعم دركهون نجاأنب منن نجاأنب ا خنرا عىيهنا س نر 

 وقدرشا إ  من
 أعدشا جو جلله ال .

ْحَمِن َومْ  تَِّييَن إِلَى الرَّ  [85]مردم: داً ))قاهللا جوَّ وعل : )) دَْوَم نَْحش ر  اْلم 

 ومداً : أأ ركهانا ، دركب التيى وشو مى  رديه إلى رب العىى .
 و نفاً عىى وجوشهم !! كيف دمشون عىى الوجوه ؟!

و سيمشى الكامر عىى وجهه دوم الإن الىأ أم  ييامة .شى الحية عىى بطنها بدون أَْرج 

وِشِهْم ع ْمي ج  ش ْم دَْوَم اْلِييَاَمِة َعىَى و  م  اً َوب  قاهللا تعالى : َونَْحش ر  ىََّما اً َم َْواش ْم َجَهنَّم  ك  ْكماً َو  
 َخهَتْ 

 [97ِزْ نَاش ْم َسِعيراً ]اإلسراء: 

وِشِهْم إِلَى َجَهنََّم أ  وقاهللا تعالى : الَِّىدَن  ج  وَن َعىَى و  نناً َوأََعنوا َسنهِيلً َشنرٌّ َمَكا ولَاِنكَ د ْحَشر 
 [34]الفرقان:

 ومى  حيح الهخارأ من حددك أنس س هللا رجٌو رسوهللَا ال مياهللا دا رسوهللا كيف دحشر

عىنى  )) أليس النىأ أمشناه المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الكامر عىى وجهه ؟ مياهللا
 (1مى الدنيا قا راً عىى أن د مشيه عىى وجهه دوم الييامه (() الرجىين

.  ىنى وجهنهقاهللا قتا ا : بىى وعزا ربنا ، إنه ليا ر عىى أن بمشى الكامر دوم الييامنة ع

 تصور معى
 شىه المشاشد التى تخى  اليىب .

ق  نف من الناس دحشر كما بينا مى )) سىسنىة الندار ا خنرا (( دحشنر والننور دشنر
 ه ، وعن دمينه ، ومن بين ددده .من وجه

ْؤِمنِيَن وَ  ؤْ الىهم اجعىنا من أشو األنوار قاهللا تعالى : دَْوَم تََرأ اْلم  ش ْم ِمنَاِت دَْسناْلم  عَى ن نور 

 [12بَْيَن أَْدِددِهْم َوبِ َْدَمانِِهْم ]الحددد: 
و نف دحشر وننوره عىنى إبهامنه دوقند منرا ، ودطفن  منرا ، ومننهم منن دحشنر وشنو 

. ك (( ..أ مى أرض المحشر بالتىهية )) لهيك الىهنم لهينك .. لهينك   شنردك لنك لهيندنا 

 َمْن شىا !!
 ماإنه الىأ مات بىهاس اإلحرام مى الحج والعمرا ، دهعك دوم الييامة مىهياً ك

 مات مىهياً.

مسنك وشىا دنطىق إلى أرض المحشر ودنهعك منه  م ، الىون لون  م ، والردح ردنح ال
 .. من شىا؟
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 إنه الشهيد مى سهيو ال جو  وعل
ننام ومنهم من دهعك بطننه منتفخنة   دينوأ عىنى اليينام بنو و  عىنى الجىنوس دتخنهط د

 دمنا ودنام دسراً .. من شىا ؟ إنه آكو الربا .

وَن إِ َّ َكَما دَي وم  الَّىِ  با   دَي وم   شَّْيَطان  َخهَّط ه  الا دَتَ الَِّىدَن دَ ْك ى وَن الر ِ
 [275 اْلَمس  ]الهيرا: ِمنَ 

 دوشىا آخر دحشر ومن حوله من األ فاهللا الصغار ددمعونه  معاً ودجرونه جراً وق

 تعىيوا به !!
 من شىا ؟! ومن شؤ ء ؟! إنه آكو أمواهللا اليتامى وشؤ ء اليتامى !!

 َسنِعيراً ِهْم نَناراً َوَسيَْصنىَْونَ ط نونِ  مِني ب  ك ى ونَ إِنَّ الَِّىدَن دَ ْك ى وَن أَْمَواهللَا اْليَتَاَمى   ْىماً إِنََّمنا دَن ْ 

 [10]النساء:
ن وشىا دنطىق مى أرض المحشر وشو دحمو عىى كتفيه ما سنرقه منى شنىه الندنيا !! من

سرق بيهة !! من سنرق  جاجنة !! منن سنرق نعجنة !! منن سنرق ناقنة !! منن سنرق 

 بنكاً !! من سرق أمة !!
 [161اْلِييَاَمِة ]آهللا عمران: َوَمْن دَْغى ْو دَ ِْت بَِما َغوَّ دَْوَم 

 ومنهم من دهعك وك س الخمر معىق مى دده .

 (1: ))دهعك كو عهد عىى ما مات عىيه (( ) المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  قاهللا
جناء  نند الشؤ ء جميعاً بهىه المنا ر التى تخى  اليىوب قد انيا وا لداعية كردم منن ع

 المىك جو جللهلييو  الهشردة كىها لىحساب بين ددأ 

س السننؤاهللا َشمننس !! والكننلم تخامننت !! وجننلهللا الحننى الييننوم قنند غمننر المكننان والنفننو
 بالهيهة والعممة والجلهللا .

ْحَمِن مَنل تَْسنَم   ْ َوات  لِ ِت اأْلَ قاهللا سهحانه : دَْوَماٍِى دَتَّهِع وَن الدَّاِعَي   ِعَوَج لَه  َوَخَشعَ  ىرَّ

فَاَعة  إِ َّ َمْن أَِذنَ إِ َّ َشْمساً % دَْوَماٍِى   ْحَمن  وَ ا لَه   تَْنفَ   الشَّ ىَم  َمنا َرِعَي لَه  قَْو ً % دَعْ لرَّ
ْم َو  د ِحيط وَن بِِه ِعْىماً % َوعَ  نوه  لِ نَِت ابَْيَن أَْدِددِهْم َوَما َخْىفَه  ج  ِ اْليَيانوِم َوقَندْ ْلو  َخناَب  ْىَحني 

 ً  َمْن َحَمَو   ْىما

 [111-108] ه:
ك شىا الحشر حساب وعرض !! تصور نفسك ا ن بين ددأ ال جو  وعل ليحاسهبعد 

 عن كو ما قدمت .
والجنن ،  الملأكة تحيط بك !! الهشردة كىها مى أرض المحشر !! األنهياء والملأكة ،

 الكننو  ننامت !! الكننو خاشنن  !! وجننلهللا الحننى الييننوم غمننر النفننوس والمكننان بالهيهننة

 والعممة والجلهللا .
 ا : أدن ملن بن ملن ؟! ... أنا ؟!!!!ومج 

 شىا شو اسمى .. ماذا ترددون دا ملأكة ال ؟

 أقهو لىعرض عىى ال جو  وعل .
متتخطى الرقاب دا عهد ال  نفوم الملأكنة و نفوم اإلننس و نفوم الجنن لتنرأ 

 نفسك بين ددأ المىك .

 من حددك عاأشة :: كما مى الصحيحين  r المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا
 ))من نوقش الحساب دوم الييامة ع ىب((
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 ميالت عاأشة : دا رسوهللا ال ، ألم ديو ال :
ا َمْن أ وتَِي ِكتَابَه  بِيَِمينِِه % مََسْوَم د َحاَسب  ِحَسا  [8-7ياق:يراً]]ا نشباً دَسِ مَ َمَّ

ذلنك  حسناب إنمنا: ))دا عاأشنة لنيس ذلنك شنو ال rقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 

 (1شو العرض ممن نوقش الحساب دوم الييامة عىب (( )
ك ومعننى العننرض : أن ال سننيوقفك بننين دددننه ليعنرض عىيننك األعمنناهللا كىهننا !! ليعطينن

  حيفة شىه الصحيفة لم تغا ر بىية كتمتها و  مخه ا أسررتها .

 مكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك ال إداشا ؟!!
 كنت أخفيتها أ هرشا ال لك وأبداشا ؟!!وكم من مصيهة قد 

 ميا حسرا قىهك وقتها عىى ما مر ت مى  نياك من  اعة مو ك !!

 وشنو دينوهللا كمنا منى الصنحيحين منن r المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  اسم  لحهيهك
 حددك عدأ بن حاتم :

دمن ينمر أم )) ما منكم من أحد إ  وسيكىمه ربه دوم الييامة ليس بينه وبينه ترجمان ،

ل دددنه من منه مل درأ إ  ما قدم ، ودنمر أش م منه مل دنرأ إ  منا قندم ، ودنمنر بنين
 (1درأ إ  النار ، تىياء وجهه ، ماتيوا النار ولو بشق تمرا(()

بك  كتاالمإذا كنت من الصا قين المؤمنين الىدن حاسهوا أنفسهم مى شىه الدنيا أعطاك 

 ، وأ ناك وستر عىيك . بيمينك وقربك منه سهحانه
 كما مى الصحيحين من حددك عمر رعى ال المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا

 عنهما :

وبنه ))ددنى المؤمن من ربه دوم الييامنة حتنى دهن  رب العنزا عىينه كنفنه ودينرره بىن
ب وديوهللا : ليد عمىت كىا وكنىا ، منى دنوم كنىا وكنىا ، ميينوهللا المنؤمن : رب أعنرم ر

 يوهللا ال جو وعل : ولكنى سترتها عىيك مى الدنيا ، وأغفرشا لكأعرم ، مي

 (2اليوم (()
 ميعطيك كتابك بيمينك ميشرق وجهك ودنهعك الننور منن أعهناأك وديناهللا لنك : إنطىنق

شنو  إلى إخوانك إلى من شم عىى شاكىتك من أشو األنوار مىكرشم ب ن مصيرشم الينوم

ين بنينه، والنور دشرق من وجهه ، ومن الجنة مينطىق مى أرض المحشر ، وكتابه بيم
 ددده ، ومن أعهاأه .

 ميد سعد سعا ا   دشيى بعدشا أبداً .
 قاهللا ال جو وعل :

م  اْقَرأوا ا َمْن أ وتَِي ِكتَابَه  بِيَِمينِِه مَيَي وهللا  َشال  نلٍق يَْه % إِن ِ ِكتَابِ  مَ َمَّ َسنابِيَْه حِ ي َ نَْننت  أَن ِني م 

اْشنَرب وا َشنِياناً % ك ى نوا وَ  انِيَنةٌ  َراِعيٍَة % مِي َجنٍَّة َعاِليٍَة % ق ط وم َها  َ % مَه َو مِي ِعيَشةٍ 
 [24-19بَِما أَْسىَْفت ْم مِي اأْلَدَّاِم اْلَخاِليَِة ]الحاقة:

 وإن كانت األخرأ أعاذنا ال وإداكم من األخرأ .

يطنران منن سنرابيو ال أعطاه ال كتابه بشماله أو من وراء  هره وأسو َّ وجهه وكسى
 مى أرض المحشر دصر  وديوهللا :

دَا لَْيتَنِي لَْم أ وَت ِكتَابِيَْه % دَا لَْيتََها َكانَِت اْليَاِعيَةَ % َما أَْغنَى َعن ِي َماِليَْه % َشىََك َعن ِني 

ى وه  مَغ ىاوه  % ث مَّ اْلَجِحيَم َ ىاوه  % ث مَّ مِي ِسْىِسنىٍَة ذَرْ  ع َهنا َسنْهع وَن ِذَراعناً س ْىَطانِيَْه % خ 
ِ اْلعَِميِم % َو  دَح ضا َعىَى َ عَاِم اْلِمْسنِكيِن % مَىَنْيَس  مَاْسى ك وه  % إِنَّه  َكاَن   د ْؤِمن  بِالَّ
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لَننننه  اْليَننننْوَم َشاش نَننننا َحِمننننيٌم % َو  َ عَنننناٌم إِ َّ ِمننننْن ِغْسننننِىيٍن %   دَ ْك ى ننننه  إِ َّ اْلَخنننناِ ا وَن 
 [37-25]الحاقة:

 واذكر ذنوبك وابكها دا مىنب   ع ما قد مات مى زمن الصها

 بو أثهتاه وأنت  ه تىعب    لم دنسه المىكان حين نسيته
 ستر شا بالرغم منك وتسىب    والروح منك و دعة أو عتها

  ار حيييتها متاع دىشب   وغرور  نياك التى تسعى لها

 ا تعد وتحسبأنفا سنا ميهم  الىيو ماعىم والنهار كلشما
 ومى  حيح مسىم من حددك أنس :

 عحك عىيه الصلا والسلم حتى بدت نواجزه .

 مياهللا   حابه : ))أ  تس لونى : مما أعحك ؟((
 ميالوا : ممن تهحك دارسوهللا ال ؟

ب ألنم مياهللا أعحك من مجا لنة العهند ربنه دنوم الييامنة دينوهللا العهند لربنه سنهحانه : دنار

ن ىنى إ  منعربنا : بىى ، مييوهللا العهند : م ننا   أجينز شناشداً تجرنى من المىم ؟ مييوهللا 
ىينه عنفسى ، ميختم عىنى مينه ، ودن ذن ال ألركاننه وجوارحنه أن تشنهد متنطنق متشنهد 

نكن كن ، معميخو ال بيه وبين الكلم بعد ذلك ميىعن أركانه وجوارحه وديوهللا : سحياً ل

 كنت أناعو ((
هِيٌن َطاَن إِنَّه  لَك ْم َعد وٌّ د وا الشَّيْ تَْعه   ْعَهْد إِلَْيك ْم دَا بَنِي آ ََم أَْن  ديوهللا ال جو وعل : أَلَْم أَ   م 

ْسننتَِييٌم % َولَيَننْد أََعننوَّ ِمنننْ  ً َكثِيننك ْم ِجنن% َوأَِن اْعه نند ونِي َشننىَا ِ ننَراٌ  م  راً أَمَىَننْم تَك ون ننوا هِل 

وَن % اْليَنْوَم بَِمنا ك  ا اْليَ ت وَعد وَن % اْ ىَْوشَ  تَْعِيى وَن % َشِىِه َجَهنَّم  الَّتِي ك ْنت مْ  ْوَم ْننت ْم تَْكف نر 
نَننا أَْدننِددِهْم َوتَْشننَهد  أَرْ  نننَْخننتِم  َعىَننى أَْمننَواِشِهْم َوت َكى ِم  ى ه  َشنناء  نَ ن وا دَْكِسننه وَن % َولَننْو ْم بَِمننا َكنناج 

 َ نَراَ  مَن  وَن نَّى د ْهِصنلََطَمْسنَا َعىَى أَْعي نِِهْم مَاْسنتَهَي وا الص ِ ء  لََمَسنْخنَاش ْم َعىَنى اَولَنْو نََشن %ر 

ِهي اً َو  دَْرِجع وَن ]دس:  [67-60َمَكانَتِِهْم مََما اْستََطاع وا م 
ىينت خأدها الحهيب : اعىم ب نك لن تترك س دَأ مما خىيت سدأ ، وما تركت سدأ ومنا 

 عهثاً ولن تترك شملً .

نْ   [36َسان  أَْن د تَْرَك س دًأ ]الييامة:قاهللا سهحانه : أَدَْحَسب  اأْلِ
 [115َجع وَن]]المؤمنون:ْينَا   ت رْ ْم إِلَ وقاهللا سهحانه : [أَمََحِسْهت ْم أَنََّما َخىَْينَاك ْم َعهَثاً َوأَنَّك  

 أدها الحهيب : لم الغفىة ؟! وإلى متى شىا الهعد ؟!
 إلى متى شىه الغفىة ؟! إلى متى شىا ا نحرام ؟!

ه ب تنتمريب : أقهو مإن ا نفاس محسوبة ، وإن األدام معدو ا وإن أقرب غاأأدها الحه

 شو الموت !!
 ميا أدها الوالد ودا أدتها األخت ودا أدها األ  ودا أدها اإلبن الحهيب :

فحة مىنعاشد ربنا أن نمتثنو أمنره وأن نجتننب نهينه وأن نينف عنند حندو ه وأن نهندأ  ن

 تى سي تيك مىك الموت .جدددا مى حياتنا ألنك   تهمن م
 وأقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم

 الخطهة الثانية :

 ن سننيدناالحمنند هلل رب العننالمين وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأشننهد أ
 محمداً عهده ورسوله .
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من  الىهم  ىى وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو
 دده واستن بسنته واقتفى اثره إلى دوم الددن .اشتدأ به

 أما بعد ميا أدها الحهيب الكردم :

 وأخيرا : أمق دا سابحاً مى بحار الغمرات
هنندأ  ولنأدهننا اللشننى . أدهننا السنناشى . أدهننا المفننر  أدهننا العا ننى مىنعنند جميعنناً إلننى ال

  فحة  اعة مشرقة م  ال .

 ممنن عنوذ بناهلللىأ   د يَنن ِط النناس منن رحمنة ال ونمل تي س و  تينط مإن الفييه شو ا
 دمأل اليىوب قنو اً .

نََك مى الدنيا عَ  َعكَ بو إن ال   دجم  عىى العهد أمنين أو خومين ممن أَمَّ لىخوم مى  رَّ

مك مى الدنيا وجهك إن شاء ال تعالى لحياا األمن مى ا   خرا .ا خرا ، ومن خوَّ
 ام :ميا أدها الخيار الكر

 إعىموا أننا عهيده وأنه الرحمن الرحيم

مكمنن  م قهو عىى ال سهحانه . واتهم نفسك وقف عىى عيوبها وأحىر نفسى وإداك ب ن
 الخطر أن تنخدع بنفسك !! وأن تغرك نفسك !!

وأن تمن أنك عىى الهدأ والخير م  تفردطك وتيصنيرك . وليند قالنت عاأشنة رعنى 

ْم َ اِلٌم لِ ِمْن ِعهَا ِ  فَْينَامَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَِّىدَن اْ طَ ال عنها مى قوله تعالى : ث   نَْفِسِه نَا مَِمْنه 
ْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن َّللاَّ  ْيتَِصدٌ َوِمْنه  ْم م  ى كنو دنوم بنىنب معند منو ليينت ال  ... لنَوِمْنه 

 ية ولكن انمر مى حقأدام عمرك لتيف عىى حجم الىنوب و  تنمر إلى  غر المعص

 من عصيت .
ه  سناتهم نفسنك أخنى الحهينب مهنىه عاأشنة الصنددية التنى أننزهللا ال براءتهنا منن منوق 

 سموات .

منا منى منن كنو قىهنه قناهللا عهند ال بنن عمنرو كالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  التى أحهها
 منن حيح الهخارأ : )) منن أحنب النناس إلينك دنا رسنوهللا ال ؟ قناهللا "عاأشنة" ، قناهللا 

 (1الرجاهللا ؟ قاهللا "أبوشا" قاهللا ثم من ؟ قاهللا "عمر"(( )

 عاأشة دس لها رجو وديوهللا : دا أماه أردد أن أمهم قوهللا ال سهحانه :
ْيتَ  َ ناِلٌم لِ ِمنْنه مْ ث مَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَّنِىدَن اْ نَطفَْينَا ِمنْن ِعهَاِ نَنا مَ  ْم م  ْم نَْفِسنِه َوِمنْنه  ِصندٌ َوِمنْنه 

 [32اْلَخْيَراِت بِإِْذِن َّللاَّ ]ما ر : َسابٌِق بِ 
  وشهدميالت عاأشة : أأ بنى ، السابق بالخيرات شؤ ء شم الىدن سهيوا م  رسوهللا ال

 لهم رسوهللا ال بالجنة .

 والميتصد : شم الىدن مهوا عىى أثر رسوهللا ال من أ حابه حتى لحيوا به.
 والمالم لنفسه : مثىى ومثىك !!!

 معنا. الم لنفسه مثىى ومثىك (( مجعىت عاأشة رعى ال عنها نفسهاميالت : )) والم

 ء .وشىا عمر ماروق األمة دنام عىى مراش الموت ودثنى عىيه ابن عهاس خير الثنا
ض مييننوهللا عمننر : وال إن المغننرور مننن غررتمننوه ، و  ت وال لننو أن لننى مننوء األر

ى ى و  عىأن أخرج من الدنيا   لذشها  متددت به من عىاب ال قهو أن أراه . و  ت 

. 
 وخى شىا المشهد لتابعى َعىَم إنه سفيان الثورأ رحمه ال .
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 لما نام عىى مراش الموت  خو عىيه حما  بن سىمة
 مينناهللا لننه حمننا  : أبشننر دننا أبننا عهنند ال إنننك ميهننو عىننى مننن كنننت نرجننوه وشننو أرحننم

 الراحمين !!

 ننار ؟!!ىفك بناهلل أتمنن أن مثىنى دنجنو منن المهكى سفيان الثورأ وقاهللا : دا حما  أستح
 مل تغتر بعمو .. و  تغتر بطاعة .. منفسك أمارا .

 ما وميت لىخير إ  بتومييه ومد ه مه  أنفك مى التراب ذ ً لمو ك .

ينك !!   تغتر بجاه ..   تغتر بمنصب أو كرسى ، مىو  ام الكرسى لغيرك ما و و إل
 و   ، و  بطاعة هلل .و  تغتر بماهللا و  تغتر ب 

 وكن  اأما عىى َوَجْو مإنه   د من مكر ال إ  اليوم الكامرون .

 وم  شىا أقهو عىى ال بجد ورجولة .
 نيا ،  أقهو عىى  اعة ال امتثو أمره واجتنب نهيه وقف عند حندو ه و  تنشنغو بالند

 لت  نيناكمناء . ممهما  اتيهى عمرك كىه لىدنيا مإن الدنيا إلى زواهللا وإن العمر إلى 

 مهنى قصننيرا !! ومهمننا عممنت  نينناك مهننى حيينرا !! ألن الىيننو مهمننا  ناهللا   بنند مننن
  ىوع الفجر وألن العمر مهما  اهللا  بد من  خوهللا اليهر .

 واسم  لهىا النداء العىوأ من الرب العىى جو وعل :

ِ  ا ِمننْ  تَْينَط نوق ْو دَا ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَْنف ِسنِهْم   َ دَْغِفنَرْحَمنِة َّللاَّ ر  النىان وَب  إِنَّ َّللاَّ
ِحيم  ]الزمر:  [53َجِميعاً إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ

ومننى الحننددك اليدسننى الجىيننو الننىأ رواه مسننىم والترمننىأ مننن حننددك أنننس والىفننة 

 : المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  لىترمىأ قاهللا
ى   أبالبن آ م إنك ما  عوتنى ورجوتنى غفرت لك عىى ما كان و))قاهللا ال تعالى : دا

ننك م، دا بن آ م لو بىغت ذنوبك عنان السماء ثم اسنتغفرتنى غفنرت لنك عىنى منا كنان 

شننياا  و  أبننالى ، دننا بننن آ م لننو أتيتنننى بيننراب األرض خطادننا ثننم لييتنننى   تشننرك بننى
 (1ألتيتك بيرابها مغفرا(( )

النهننى   ا هلل مإنننك مننن أمننة الحهيننب رسننوهللا ال مننإن أمننةوعنن  رأسننك مننى األرض شننكر

 قوهللا ال أمة مرحومة وأختم بهىا الحددك الىأ رواه مسىم أنه تل ىى ال عىيه وسىم 
ِ إِنَّه نننَّ أَْعننىَْىَن َكثِيننراً ِمننَن النَّنناِس مَ  نَّننه  ِمن ِنني َوَمننْن هِعَنِنني مَإِ َمننْن تَ تعننالى مننى ابننراشيم َرب 

 [36 َغف وٌر َرِحيٌم ]ابراشيم:َعَصانِي مَإِنَّكَ 
ْم ِعهَا  َك َوإِْن  ْم مَإِنَّه  ْبه  ْم مَإِ  ْغِفرْ تَ وقرأ قوهللا ال مى عيسى إِْن ت عَى ِ َحِكيم  نََّك أَْنَت اْلعَِزدز  الْ لَه 

 [118]الماأدا:

ب النى وقاهللا الىهم أمتى أمتى !! دا جهردنو اذشن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مهكى
وهللا ال أعىم مسىه ما دهكيك ؟ م تاه جهردو عىيه السنلم مسن له من خهره رسنمحمد وربك 

يك نا سنرعبما قاهللا وشو أعىم مياهللا ال جوَّ وعل : دا جهردو اذشب إلى محمد ميو له إ

 (.2مى أمتك و  نَس وء ك )
دك م قهو و  تخف ما من دوم دمر عىيك إ  وربك دنا أ كما مى  حيح مسىم من حد

 أنه قاهللا :أبى موسى 

ء تنوب مسنى))إن ال تعالى دهسط دده بالىيو ليتوب مسىء النهار ودهسط دده بالنهنار لي
 (3الىيو حتى تطى  الشمس من مغربها(( )
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 أدها الشهاب أدها األحهاب عو وا إلى ال وليحاسب كو واحد منا نفسه
 حسابا شدددا.

الهننلك مننى النندنيا  مننإن محاسننهة النننفس مننن أعمننم األ واء التننى تنجننى  نناحهها مننن

 وا خرا .
ا وإن إشماهللا محاسهة النفس من أعمم األمراض التنى تنؤ أ بهنلك  ناحهها منى الندني

 وا خرا.

------------- 
( مننى 9582( منى الرقناق ، بنناب الحشنر ، ومسنىم رقنم )433/11( رواا الهخنارأ)1)

جنناأز ، ( منى ال411/4الجنة ، باب مناء الندنيا وبينان الحشنر دنوم الييامنة ، والنسناأى)

 باب الهعك .
 ( منى التفسنير ، بناب ومنن سنورا دننى اسنراأيو وقناهللا3141( رواه الترمىأ رقم )2)

 الترمىأ : شىا حددك حسن ، ولىحددك شواشد بمعناه ديوأ بها .

( مننى الرقنناق ، بنناب الحشننر ، ومننى تفسننير سنننورا 6533( رواه الهخننارأ رقننم )1)
و ى وجوشهم إلى جهننم أولانك شنر مكاننا وأعنالفرقان ، باب قوله)الىدن دحشرون عى

 ( مى المناميين باب دحشر الكامر عىى وجهه .2806سهيل( ، ومسىم رقم )

( مننى الجنننة بنناب األمننر بحسننن المننن بنناهلل تعننالى عننند 8782( أخرجننه مسننىم رقننم)1)
 الموت .

 ( منى العىنم ، بناب منن سنم  شنياا مراجن  حتنى دعرمنه ،103( رواه الهخارأ رقنم)1)

 ،تفسير سورا )إذا السماء إنشيت( ومى الرقاق ، باب من نوقش الحسناب عنىب  ومى
( مننى 3093( مننى الجننة ، بنناب إثهنات الحسناب ، وأبننو  او  رقنم )2876ومسنىم رقنم)

ن ( مننى  ننفة الييامننة ، بنناب منن2428الجننناأز ، بنناب عهننا ا النسنناء ، والترمننىأ رقننم)

 نوقش الحساب عىب .
مننننى التوحيننند ، بنننناب كنننلم الننننرب عنننز وجننننو ،  (7512( رواه الهخنننارأ رقنننم )1)

لصندقة ( مى باب قوهللا ال تعالى )وجوه دوماى  ناعرا( ومى الزكاا ، باب ا7443رقم)

 ( مى الزكاا ، باب الحك عىنى الصندقة ولنو بشنق1016قهو الر  وأخرجه مسىم رقم)
 ( مى  فة الييامة باب مى ش ن اليصاص .2427تمرا ، والترمىأ رقم)

 عىنى ( مى الممنالم ، بناب قنوهللا ال تعنالى )أ  لعننة ال2441هخارأ رقم)( رواه ال2)
 ن كىبواالمالمين( ومى تفسير سورا شو  ، باب قوله تعالى وديوهللا األشها  شؤ ء الىد

بنة ( منى التوبنة ، بناب تو2768عىى ربهم( ومى األ ب ، ومى التوحيند ، ومسنىم رقنم)

 الياتو وإن كثر قتىه
( وقاهللا شىا حددك حسنن  نحيح 3885(، والترمىأ رقم)2384( رواه مسىم رقم)1)

( وابنننن أبننننى عا نننم مننننى السننننة رقننننم 214وأخرجنننه أدهنننا أحمنننند منننى الفهنننناأو )

 (5(والنساأى مى الفهاأو رقم )1235)
( وقاهللا شىا حنددك حسنن 106( مى الدعوات باب رقم)3534( رواه الترمىأ رقم)1)

 ان مى  حيحهغردب وذكره الحامة مى الفتح وقاهللا رواه ابن حه

تنه ألمالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ( منى اإلدمنان بناب  عناء346( رواه مسىم رقنم2)
 وبكاأه شفيه عىيهم .



 144 

( مننى التوبننة بنناب قهننوهللا التوبننة مننن الننىنوب وإن تكننررت 2759( رواه مسننىم رقننم)3)
 الىنوب والتوبة .

=================== 

 الهزيمة التفسية

لنا ات أعماونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا إن الحمد هلل نحمده ونستعينه

   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع َوأَ  إِ َّ م  ْسِىم   [102مران:ْنت ْم م 

 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنيْ  إِ أْلَْرَحنامَ ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ك ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ
 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األ  [71-70ب:حزاَوَمْن د ِط ِ َّللاَّ
 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .
 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

 من الجنة منز ً.  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..
 أحهتي مي ال :

جمنات ليد ابتىى المسنىمون بنكهنات وأزمنات كثينرا منروراً ب زمنة النر ا الطاحننة واله

لخلمة التتاردة الغاشمة.. والحروب الصىيهية الطاحنة.. وسيو  األندلس وزواهللا  و ا
 وعياع اليدس الشردف!!

ن وم  ذلك مإن األمة م  كو شىه الهزمنات والنكهنات كاننت تمتىنك ميومنات النصنر من
َو ميومات إدمان  ا ق   لنصر!!اباهلل واعتزاز بهىا الددن... أما اليوم ميد ميدت ج 

راء مي الجانب اإلدماني، والجانب الما ا عىى حد السنواء، مهزمنت شزدمنة نفسنية نكن

 وشىا شو موعوعنا م  حهراتكم اليوم مي شىا الىياء
 " الهزدمة النفسية "

وان الهنام مني العنا نر وكعا تننا مسنوم نركنز احنددك من  حهنراتكم تحنت شنىا العنن

 التالية :
 أو ً: أعراض الهزدمة النفسية

 ثانياً: أسهاب الهزدمة النفسية

 وأخيراً: ما العلج
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أسن هللا  م عرني قىهك وسمعك مإن شىا الموعوع مي شىه األدام من األشمينة بمكنان وال
م وإدناك اأن دجعىني وإداكم جميعاً ممن دستمعون اليىب ميتهعون أحسنه، وأن دينر أعيننن

 بنصرا الموحددن وعز اإلسلم والمسىمين أنه ولي ذلك واليا ر عىيه .

 أو ً: أعراض الهزدمة النفسية
 أدها األحهة : إن لىهزدمة النفسية أعراعاً كثيرا خطيرا أشمها ما دىي:

 العرض األوهللا : تنحية  الشردعة الربانية وتحكيم  اليوانين الهشردة !!

 مددة ميأعراض الهزدمة النفسية التي ن كهت بها األمة المح وشىا بل منازع شو أخطر
 شىا العصر الحددك.

 ديوهللا ال عز وجو )) وتىىك األدام نداولها بين الناس ((

 ماألدننام   وهللا، والصننراع بننين الحننق والها ننو  ننراع  اأننم   دنتهنني إلننى أن دننرذ ال
 األرض ومن عىيها .

ألخيرا ا ن لىغرب الىا انتصر مي الجولة ا و  شك عىى اإل لق أن الدولة والجولة

انتصنر  ، مراحت األمة المهزومة عسكرداً ، واقتصا داً ، ونفسياً تحاكي الغنرب النىا
 مي شىه الجولة .

ودنننا لينننت األمنننة راحنننت تنينننو أروع منننا و نننو إلينننه الغنننرب مننني الجاننننب العىمننني 

عيندا مني الجاننب الوالتكنولوجي ، ولكنها بكو أسف نيىت أسوأ ما و و إليه الغرب  
لنوتر ، وا دماني واألخلقي والروحي حتى رأدنا من بني جىدتنا من ددندن عىى شنىا ا

يين دمجد الغرب ودسهح بحمده ، حتى قناهللا قاأنو قند عزمننا أن ن خنى كنو منا عنند الغنرب

 :حتى ا لتهابات التي مي رأسهم والنجاسات التي مي أمعاأهم وهلل  ر الياأو 
ةًا  ومماشر  تغردنا ...قالوا لنا الغرب   !! ... قىت :  ناع ة  وسياح 

 لكنه خاٍو من ا دمان ...   درعى ععيفاً أو دسر حزدنا ...

 الغرب ميهرا المها ئ لم دزهللا ... درمي بسهم المغردات الددنا ...
 الغرب ميهرا العدالة كىما ... رمعت دد أبدا لها السكينا ...

 علم دحمو قومنا الزدتونا ...الغرب دحمو خنجراً ور ا ة ... م

 كفر وإسلم مإنا دىتيي ... شىا بىاك أدها اللشونا ...
 أنا   ألوم الغرب مي تخطيطه ... لكن ألوم المسىم المفتزنا ...

 أمتنا التي رحىت عىى ...  رب الخهوع ترامق التنينا ...
 وألوم ميها نخوا لم تنتفض ... إ  لتهربنا عىى أدددنا!! ...

 تنحيتهناحت األمة تيىد الغرب المنتصر مي شىه الجولة و نت األمة المسكينة أنهنا برا

 لىشردعة الربانية وتحكيمها لشردعة الغرب العىمانية !!
  نننت أنهننا قنند ركهننت قننوارب النجنناا وسننط شننىه الردنناح الهوجنناء والمننواج المتل مننة

شننىه السنناعة مخابننت األمننة وخسننرت وغرقننت األمننة وأغرقننت، و  زالننت األمننة إلننى 

 عىمية .تجني ثمار الخى ن والي س والهزدمة النفسية بو والعسكردة واإلقتصا دة وال
دة ا الهشروالعو ا إلى شردعة رب الهردة ليست نامىة و  تطوعا و  اختيارا مإن الحيا

مراعنها أمن خىق ال ولن تفتح مغاليق مطرتها إ  بمفاتيح منن  نن  ال، ولنن تعنالج 

ء كتناب ا الندوا بالدواء الىا ديدم لها من دد ال، و  دمكن أبدا أن دتعدأ شنىوعىىها إ 
 ال وسنة الحهيب رسوهللا ال
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نوَك مِ  م  ي ْم ث نمَّ  َ دَِجند واْ مِنَجَر بَْيننَه  يَمنا َشنقاهللا ال تعالى مَنلَ َوَرب ِنَك  َ د ْؤِمن نوَن َحتَّنَى د َحك ِ
ا قََهْيَت  مَّ واْ تَْسِىيًما النساء أَنف ِسِهْم َحَرًجا م ِ  65 :َود َسى ِم 

ْؤِمنَننٍة إِذَا قََهننى َّللاَّ   ننْؤِمٍن َوَ  م  ننم  ول ه  أَْمننرً َوَرس نن وقنناهللا تعننالى َوَمننا َكنناَن ِلم  ا أَن دَك ننوَن لَه 

َ َوَرس ولَه  مَيَْد عَ  هِيوَّ َعَل اْلِخيََرا  ِمْن أَْمِرِشْم َوَمن دَْعِص َّللاَّ  36نًا األحزاب : ً  ما
ِ وق نْؤِمنِيَن إِذَا   ع نوا إِلَنى َّللاَّ ْم أَن دَ َرس نوِلِه ِلن وَ اهللا تعالى إِنََّما َكاَن قَْوهللَا اْلم  ي ول نوا يَْحك َم بَْيننَه 

 َ وَن َوَمن د ِط ِ َّللاَّ ْفِىح  ْولَاَِك ش م  اْلم 
َ َودَتَّْيهِ َرس ولَه  وَ  وَ َسِمْعنَا َوأََ ْعنَا َوأ   مَ  ْولَاَِك ش م  دَْخَش َّللاَّ

وَن النور :   52 - 51اْلفَاأِز 
وا بَنْيَن دَندَاِ  م  ِ قاهللا تعالى: دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا َ  ت يَد ِ َ إِنَّ  َوَرس نولِ  َّللاَّ َ َسنِميٌ  ِه َواتَّي نوا َّللاَّ  َّللاَّ

ِ ْوِت النَّهِ ْوَق  َ مَ َعِىيٌم * دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا َ  تَْرمَع وا أَْ َواتَك ْم  وا لَه  ي  بِاْليَْوهللِا   َوَ  تَْجَهر 

 2 - 1 وَن الحجرات:ْشع ر  تَ َكَجْهِر بَْعِهك ْم ِلهَْعٍض أَن تَْحهََط أَْعَمال ك ْم َوأَنت ْم َ  
 قاهللا ابن الييم :

 إذا كان مجر  رمن  الصنوت عىنى النهني دحنهط العمنو ممنا  ننك بمنن قندم قولنه ومعىنه

   ىى ال عىيه وسىم  ال وسياسته عىى قوهللا ال ومعو رسوهللا 
 ىيه .ليا ر عأس هللا ال أن در  األمة إلى الشردعة الربانية ر اً جميلً أنه ولي ذلك وا

 العرض الثاني : الي س من إمكانية التغيير

وشننىا عننرض خطيننر أ نناب كثيننراً مننن المسننىمين منني شننىه األدننام مًمننن دننر  ون شننىه 
 ا " ، "مسىمين مهم دنر  ون "   ماأندالكىمات التي أ هحت تمثو معتيداً لدأ غالب ال

 أنت تؤذن مي خرابة " ، " أنت تنفن مني رمنا  " عنش عصنرك ، "   ماأندا " " ربٌ 

ك أو  ك " " تفنننرغ لتجارتنننك.. وألو  ك !!..لمكتهنننك.. لكرسنننيك.. لو يفتنننك !! شىننن
 الناس"

 إلى آخر شىه الكىمات التي تزدد المهزوم شزدمة والنشيط د ساً وخى ناً.

ييناً شىه النفسيات المهزومة تشخيصناً  ق المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  د شخ صوق
 مي حددك  حيح رواه اإلمام مسىم مياهللا :

 (1" إذا قاهللا الرجو شىط الناس مهو أَشىٌكٌهم " )

شم قنناهللا اإلمننام النننووا: أشىكهننم برمنن  الكننام ومتحهننا، والرمنن  أشننهر ومعناشننا : أشنند
 ييية .ناشا: شو جعىهم شالكين،   أنهم شىكوا مي الحشلكا، وأما روادة الفتح ممع

 واتفنننق العىمننناء عىنننى أن شنننىا النننىٌم إننننا شنننو ديننناهللا عىنننى سنننهيو اإلز راء عىنننى النننناس
 يية .واحتيارشم ، وتفهيو نفسه عىيهم ، وتيهيح أحوالهم ،   أنهم شىكوا مي الحي

لنناس ز راء عىنى اواتفق العىماء عىنى أن شنىا النىٌم إنمنا شنو منيمن قينو عىنى سنهيو اإل

 ي خىينه،منواحتيارشم ، وتفهيو نفسه عىيهم ، وتيهيح أحوالهم ، ألتنه   دعىنم سنر ال 
منر قالوا : م ما من قناهللا ذلنك تحزننا لمنا دنرأ مني نفسنه، ومني النناس منن الننيص مني أ

 (2الددن مل ب س عىيه . أ . شـ )

يينر منن إمكانينة التغمهىا ًعًرض خطير من أعنراض الهزدمنة النفسنية أ  وشنو الين س 
ة وا سياسنلهىا الواق  المر األليم النىا تحيناه األمنة ودردند كثينر منن أبناءشنا أن دفرعن

 األمر الواق  عىى النشطين ممن دتحركون لددن ال و عوا ال جو وعل .

 نكرعن الم العرض الثالك : السىهية الياتىة مي الدعوا إلى ال وأمر بالمعروم والنهي
 ماء األمة سحابةٌ قاتمةٌ من شىه السىهية الياتىة .ليد  ىت س
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 .المسىم درأ أخيه المسىم عىى معصية : ودهز كتفه ودمهي ك ن األمر   دعنيه 
 ولم أرأ مي نفسي عيها ... كنيص اليا ردن عىى التمام ...

ى ال قاهللا رسوهللا ال   ىومي الحددك الىا رواه الهخارا من حددك عهد ال بن عمر 

 (3)) بىغوا عنَي ولو آدة (( )وسىم  عىيه
وقناهللا كمنا منني  نحيح مسننىم منن حننددك أبني سننعيد الخندرا :" مننن رأأ مننكم منكننراً 

 (4مان " )مىيغيره بيده، مإن لم دستط  مهىسانه، مإن لم دستط  مهيىهه وذلك أععف اإلد

 وتغيير المنكر كما نعىم جميعاً دكون بالهوابط الشرعية المعىومة .
 ،الطالح أمام ال عز وجو منحن جميعاً نركب سفينة واحدا ميها الصالح و مل عىر لك

 وإن نجت السفينة نجا الجمين  ، وإن شىكنت شىنك الجمين  كمنا مني الحنددك منن حنددك

ينة عىنى سنف النعمان قاهللا : ))مثو الياأم عىى حدو  ال والواق  ميها كمثو قنوم اسنتهموا
منن  ها, مكان الىدن مي أسنفىها إذا اسنتيوام  اب بعههم أعلشا وأ اب بعههم أسفى

وا عىى من موقهم وآذوشم ميالوا: لو أنا خرقنا مي نصنيهنا خرقناً و ن منلنم ننؤذ الماء مر 

نجننوا موقنننا، مننإن تركننوشم ومننا أرا وا شىكننوا جميعنناً، وإن أخننىوا عىننى أدننددهم نجننوا و
 (5جميعاً( )

 هامالعرض الراب  : الدماع عن اإلسلم كمتهم مي قفص اإلت

 وشىا عرض خطير
 مالغرب دثير من آن  خر بو مني كنو آن شنههات خطينرا عند اإلسنلم مثنو: اإلسنلم

مة سنجن  دن إرشاب اإلسلم  دن تطرم !! اإلسلم  ىم المرأا !! الهيت لىمرأا المسى

 مؤبد !! .
ذا الننزواج سننجان قنناشر !! األمومننة تكنناثر حيننواني !! لمنناذا تننزوج محمنند تسننعة ؟ لمننا

! منرأا ؟!لرجو مي اإلسلم أربعة ؟! لماذا حرم اإلسلم الخىوا بين الرجو والدتزوج ا

 لماذا حرم اإلسلم اإلختل  ؟!
 لماذا تيط  دد السارق ؟! لماذا درجم الزاني ؟! إلن... شههات تثار !!

م  مني مينهرا لىر  عىى شىه الشههات مردق من أشو العىم وكن بمنطق أن اإلسنلم منته

 مت تي الر و  شزدىة ، ألنها ر و  المهزوم نفسياً .قفص اإلتهام 
 لسنىفنا ومن الجفاء أن أذكر شىا العرض الخطير و  أ ذَكر بهىا الوجه المهن  المنينر

 . الصالح دوم أن اعتزوا بهىا الددن وارتفعت به رلوسهم لتعانق كواكب الجوزاء
ه النرلوس التني أو إن شات ميو لفهىهم وكنرمهم تنزلنت كواكنب الجنوزاء لتتنوج شنى

 وحدت اله جو وعل .

كنب رمها شو ربعي بن عامر ذالكم الهطو المسىم.. عنعيف الهنينة قنوا اإلدمنان النىا 
 مر شنامألجوا ه وانطىق لميابىة قاأد الفرس ، وكىكم دعىم اليصة ولكني أر ت أن أنهه 

رسنتم  أ  وشو اإلستعلء .. العزا بهىا النددن ... وأرا  الحنرس أن دندخو ربعني عىنى

وشننو دمشنني عىننى قدميننه منن بى و خننو عىننى  هننر جننوا ه مسنن له رسننتم قاأنند الجيننوش 
 الكسوردة وقاهللا: من أنتم وما الىا جاء بكم ؟

مياهللا ربعي : نحن قوم ابتعثنا ال لنخرج العها  إن شاء ال من عهنا ا العهنا  إلنى عهنا ا 

ا إلنى سنعة الندنيا رب العها  ، ومن جور األ دان إلنى عندهللا اإلسنلم، ومنن عنيق الندني
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وا خرا .. ابتعثنا ال بددنه لنندعوا النناس إلينه ممنن حناهللا بينننا وبنين  عنوا النناس إلنى 
  دن ال قاتىناه حتى نفهي إلى موعو  ال .

 قاهللا رستم: وما موعو  ال؟!

 قاهللا ربعي : الجنة لمن مات عىى ذلك ، والنصر لمن بيي منا .
! ؟تنمنروا لكم أن ت ًجىِوا شنىا األمنر لننمنر مينه ول مياهللا رستم : ليد سمعت ميالتك مهو

 مياهللا ربعي : كم أحب إليكم ، دوم أو دومان ؟

 قاهللا رستم :   بو حتى نكاتب أشو رأدنا ورلساء قومنا .
عنند  ألعنداءَ قاهللا ربعي:   ، قاهللا رستم: ولم ؟! قاهللا : منا سنًن لننا رسنوهللا ال أن نٌ ًجنو ا

 وأمرشم !! الىياء أكثَر من ثلذ مانمر أمرك

 قاهللا رستم : أسيدشم أنت ؟
 قاهللا :   ، ولكن المسىمين كالجسد الواحد دجير أ ناشم عىى أعلشم .

كا ً ماً وأشعزا.. استعلء.. أما اآن ميد شربت األمة كؤوس الىهللا والهوان ألواناً وأ نا

ب ، شٌزمت وراحت لتركَ  ولتخهَ  مي محراٍب الشرق المىحد تارا ، ومحراب الغر
 كامر تارا أخرأ ، و  حوهللا و  قوا إ  باهلل !!ال

 العرض الخامس : الخوم من إ هار الهودة اإلسلمية

وشنىا عنرض مَتَناك منن أعنراص الهزدمنة النفسنية ، دخشنى المسنىم ا ن مني  نو شنىه 
المننروم أن دٌمهننر الس ننننة!! وأن دمهننر شودتننه وبعنننزا واسننتعلء ودخشننى أن دنننتٌهم 

لتخىنف هم بالتطرم !! ودخشى أن د تهم بالجو  والرجعينة واباإلرشاب !! دخشى أن د ت

تنني ، وعنيق األمننق ، وعنندم الينندرا عىنى ا نفتنناح العصننرا !! إلننى آخنر شننىه الننتهم ال
د دغننني بطلنهننا عننن إبطالهننا ومسننا شا عننن إمسننا شا وكسننا شا عننن إكسننا شا !! بننو تجنن

الشننرق  امر إلنى بنل المسنىم ا ن إ  منن رحنم ال إذا تعامننو من  غينر المسنىمين أو سنن

ىم والغرب د كو كما دن كىون !! ودشنرب كمنا دشنربون !! ودىنهس كمنا دىهسنون !! ودنتك
دعنة.. بكما دتكىمون !! بو ودخشى أن ديوهللا شىا حلهللا .. وشىا حرام وشىه س ننَة وشنىه 

 وشىا حق وشىا با و !! لماذا ؟!

 ألنه مهزوم من  اخىه ! 
  من قاهللا :شٌزم نفسياً مل دعتز بددنه ورحم ال

 ومما زا ني مخراً وتيهاً ... وكدت ب خم ًاا أن أ   الثردا ...
  خولي تحت قولك دا عها ا ... وأن أرسىت أحمد لي نهيا ...

مسنك تارم  رأسك واعتنز بتوحيندك ... اعىنن شودتنك بكنو كرامنة .. واعىنن الس ننَة ... 

م: مني حيهن الىدن قناهللا ال بهىا الددن م نت لك و يفة .. أنت لك غادة..   تعش كهؤ ء
 179رام َن األعأ ْولَاَِك َكاألَْنعَاِم بَْو ش ْم أََعوا أ ْولَاَِك ش م  اْلغَامِى و

ْؤِمنِين ك نت  وقاهللا تعالى : َو َ تَِهن وا َو َ تَْحَزن وا َوأَنت م  األَْعىَْوَن إِ   139َن آهللا عمران م ما

 أحهتي مي ال :
 ألسهاب عدددا وشىا شو عنصرنا الثاني . أن شىه األعراض كانت نتيجة

 أسهاب الهزدمة النفسية

وأسهاب الهزدمة النفسية مي واقعنا عدددا عجيهة منها أسهاب  اخىية وأخنرأ خارجينة 
اسمحوا لي أن أستهو الحددك باألسهاب الداخىية ألنه بكو أسف ديىو غالنب المسنىمين 
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ا أَ  ثْىَْيَها ق ْىت ْم أَنَّى َشىَا من ش نها م  أن ال عز وجو قاهللا أََولَمَّ ِصيهَةٌ قَْد أََ ْهت م م ِ َ ابَتْك م ما
َ َعىَى ك و ِ َشْيٍء قَِددٌر آهللا عمران   165ق ْو ش َو ِمْن ِعنِد أَْنف ِسك ْم إِنَّ َّللا 

 الهزدمة من عند أنفسنا من الداخو

 أو ً : األسهاب الداخىية
 مينالسهب األوهللا : ععف اإلدمان عند غالب المسى

لنيس  أدها الحهيب : شىا بل منازع أخطنر سنهب منن أسنهاب الهزدمنة النفسنية واإلدمنان

ح قو  بالىسان محسنب ولكنن اإلدمنان قنوهللا بالىسنان وتصنددق بالجننان وعمنو بنالجوار
 واألركان .

اإلدمان دزدد ودنيص ، وديوأ ودهعف ، وشىا أ و من أ وهللا أشو السنة وقد جسد 

دك يم منحندسيدأ  قيياٌ مي حددثه الصحيح الىا رواه أبنو النعنلنا الحهيب شىه الحالة تج
ة لنه سنحابعىي رعي ال عنه مرموعاً إلى النهي أنه قاهللا : )) ما من اليىوب قىب إ  و

 (4(( ) كسحابة اليمر ، بينا اليمر مهيء إذ عىته سحابة ما ىم ، إذ تجىت عنه م عاء

ب ، مىمنة منن آثنار المعا ني والنىنومكىلك اليىب ، تعىوا اليىب من آن  خر سحب  م
ىننك متهننعف اإلدمننان منني اليىننب ، مننإذا زا  اإلدمننان وذاق اإلنسننان حلوتننه انيشننعت ت

 السحب وأشرق اليىب ب نوار التوحيد وقوأ  احب شىا اإلدمان .

ب أدهننا الحهيننب إذا أر ت أن تتعننرم عىننى سننر اإلدمننان إذا اسننتير واز ا  منني اليىننو
ن منوعد إلى أ حاب الحهيب محمد الىدن حنولهم اإلدمنان  مهسرعة ارج  إلى التاردن

ن إلنى اإلدمنا رعاا اإلبو والهير ، والغنم إلى سا ا وقا ا لجمين  األمنم ... انطىينوا بهنىا

أعمم اإلمهرا وردات عىى شىه األرض وأقاموا ل سنلم  ولنة وسنط  نحراء تمنوج 
 بالكفر موجاً مي مترا   تساوا مي حساب الزمن شيااً !!!

عننان  اإلدمان شو الىا جعو شىا الهدوا الىا   ذكر له مي أرض الجزدرا د رم  إلنى

وليجعنو  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  السماء دوم أن ترس بجسده عىنى الحهينب
شو ومن  هره حاأط َ دً مني  لتتحطم عىيه رماح وسيوم األعداء ليحمي رسوهللا ال 

  !!ديوهللا لىحهيب نحرا  ون نحرك دا رسوهللا ال

   اإلدمان شو الىا جعنو شنىا العربني الهندوا مني أرض الجزدنرا دينوهللا لىحهينب وال
عندون ، نيوهللا لك ما قاله بنو إسراأيو لموسى : اذشب أننت وربنك ميناتل إننا شنا شننا قا

 ولكن نيوهللا لك دا رسوهللا ال : اذشب أنت وربك مياتل أنا معكما مياتىون .
منن  ىا دصنن  األعاجينب ، مهنعف  اإلدمنان سنهب خطينرإنه اإلدمان .. أنه اإلدمان الن

ننا د إدمانأسهاب الهزدمة النفسية عنند غالنب المسنىمين مني شنىه األدنام أسن هللا ال أن دزدن

 وإدمانكم إنه ولي ذلك واليا ر عىيه .
 السهب الثاني : ترك الجها  مي سهيو ال

نطنق دلصا ق النىا   ترك الجها  دساوا الىهللا والهوان وا ستسلم وشىا وشو كلم ا

 عن الهوأ مفي الحددك الصحيح الىا رواه أحمد وأبنو او  منن حنددك ابنن عمنر أننه
ىط لجهنا  سنقاهللا : )) اذا تهادعتم بالعينة وأخىتم أذناب الهير ورعيتم بنالزرع وتنركتم ا

 (7ال عىيكم ذ ً   درمعه عنكم حتى ترجعوا إلى  دنكم (( )

 الجها  .إنه الىهللا... إنه الهوان بترك 
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ة ددند رادنأدها األحهاب : إن أعداء األمة دعىمون عىم اليينين أن األمنة إذا رمعنت منن ج
الجها  مي سهيو ال ألذلت الشرق والغرب ولىا شنم دحر نون كنو الحنرص عىنى أن 

  ر الجهناتٌنًحى األمة عن الجها  وروح الجها  وعىى أ  ت ربَنى شنىه األجيناهللا عىنى ِسني

طنرا .   ية الممتحين لتمو األمة ذليىة مهعثرا كالغنم مي الىيىة الشاتوِسيْر األبطاهللا الفا
يند دنز الحمعز لهىه األمة إ  إذا عا ت من جددد لترم  رادة الجها  مني سنهيو ال العز

 ولترم  ذروا سنام شىا الددن .

 السهب الثالك : عدم المعرمة عند غالب المسىمين بطهيعة الطردق
ورو  شناً بنالس شيناً أدها المسىمون .. الطردق إلى ال لنيس مفروإن الطردق إلى ال لي

والزشننور ، بننو إن الطردننق مفننروش بالنندماء واألشننلء ، محفننوم بالعنننت وبنناألذأ 

 شنا مني وا بتلء مي تي كثير منن النناس دنر   كىمنة اإلدمنان دحسنهها سنهىة شيننة ، در 
ىي ى الطردق ألوهللا محٍك عموقت الرخاء وشو دمن أن الكىمة شينة مإذا ما تعرض عى

 من الفتن واألذأ انيىب عىى عيهيه وتخىى عن  ردق ال جو وعل .

 مهو در   كىمة التوحيد والعييدا مإن ربحت مهو م  الرابحين .
َ َعىَننى َحننْرٍم مَننإِْن أَ   َنَّ بِننِه َوإِْن َخْيننٌر اْ َمنن َ ننابَه  قنناهللا سننهحانه َوِمننَن النَّنناِس َمننن دَْعه نند  َّللاَّ

هِين  الحِلَك ش َو اَراَ ذَ بَتْه  مِتْنَةٌ انيَىََب َعىَى َوْجِهِه َخِسَر الداْنيَا َواْ خِ أََ ا ْسَران  اْلم   11ج ْلخ 

 ملبد من معرمة  هيعة الطردق حتى   تنزلق من  أوهللا منعطنف منن المنعطفنات عىنى
  ردق المحن والفتن و ا بتلءات قاهللا تعالى :

ْهِىِهْم قَنْد مَتَنَّنا الَّنِىدَن ِمنن وَن * َولَيَنْفتَن  د  تَْرك وا أَن دَي ول وا آَمنَّا َوش ْم َ  الم أََحِسَب النَّاس  أَن د  

 3 - 1كهوت َن العنمَىَيَْعىََمنَّ َّللاَّ  الَِّىدَن َ دَق وا َولَيَْعىََمنَّ اْلَكاِذبِي
ىنى ب عأخي الحهيب :  بد أن تعي شىه الطهيعنة حتنى   تنيىنب عىنى عيهينك ممنن دنيىن

 عيهيه مىن دهر ال شيااً 

دٌ إِ َّ َرس وهللٌا قَْد َخىَْت ِمن قَْهِىِه الرا  َحمَّ اتَ س و  أَ قاهللا تعالى َوَما م  َعىَنى   أَْو ق تِنَو انيَىَْهنت مْ مَإِن مَّ
َ شَ  ان : ِكِردَن آهللا عمر الشَّاَسيَْجِزا َّللا   وَ ْياًا أَْعيَابِك ْم َوَمن دَنيَِىْب َعىََى َعِيهَْيِه مَىَن دَه رَّ َّللا 
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 اقات م السهب الراب  : عدم المعرمة عند غالب المسىمين باليدرات واإلمكانيات والط
 قىة الطموحات .

درات مهىا سهب خطير من أسهاب الهزدمة النفسنية  اأمناً نيىنو منن شن ن الطاقنات والين
ات هللا وثنننروواإلمكانيننات الهاأىنننة التننني َمنننن  ال بهنننا عىيننننا ، منننن أرض ومننننا  وأمنننوا

ناً ، وعنصر بشرا شاأو جهار مهلً عن إسلم رعي  العزدز الغفار لىهشردة كىها  د

ومنن  ذلننك تننرأ مننن أبننناء شننىه األمنننة مننن ديىننو مننن قنندر شننىه الينندرات والطاقنننات 
 واإلمكانيات .

نننوك بأدهننا المسننىمون : إن أمننواهللا المسننىمين شننى التنني  دننر  مننة السياسننة العالميننة منني 

 الشرق والغرب .
إن عيوهللا المسىمين والعرب شى التي تخطنط وتهنني مني بنل  الشنرق والغنرب اسن لوا 

عننن عىمنناء الننىرا . اسنن لوا عننن عىمنناء الجيولوجيننا !! أسنن لوا عننن عىمنناء الهندسننةز!! 

عيوهللا إسلمية وعربية ٌحِجِر عىيها مي بل شا ميوبىنت بينانون النروتين الياتنو ل بنداع 
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الغننرب اسننتيهاهللا األبطنناهللا الفنناتحين ، ومنحننوا مرحىننت ماسننتٌيهىت منني بننل  الشننرق و
 اإلمكانيات الهاأىة لىعمو والعطاء واإلبداع م بدعوشا وشىا واق  نعيشه ا ن .

ليد ممرت عىى جسر رشيب جنداً مني نيودنورك عىنى المحنيط ، ولنو نمنرت إلينه كنا  

ي عيىك أن دطيش !! ومانت المف ج ا حينما و نىنا إلنى الشنا   ا خنر ووقنف مرامين
 ياهللا لي: شنو تعىنم إن النىا  نمم شنىا النىا تنرأ مهنندس مسنىم منن الهاكسنتان؟؟شىهم

 عيولنا!!

 إن لسننلحا واحنندا كسننلح الهتننروهللا اسننتخدمه المسننىمون والعننرب -أدهننا المسننىمون :
 استخداماً  حيحاً لىحمات مانيىهت الموازدن كىها!!

نيىنو اإلسنتخدام و إن عندنا قدرات و اقات وإمكانيات وثروات شاأىنة وكنننا   نحسنن

إل لق  اأما من ش ن شىه اليدرات والطاقات مي الوقت الى   نرأ ميه  موحاً عىى ا
ج أن دتنزو..   دمكن أبداً أن نرأ شاباً دطمح ا ن إ  مي أن دتخنرج منن الجامعنة ، و

هلل  الحمندسنيارا مببفتاا جميىة وأن دسكن سنكناً مؤثثناً ت ثيثناَ مناخراً ، وإن َمنًن ال عىينه 

 وشكىا .
   دطمنحوشو مكر مي شىا الددن؟! شو مكر مي أن دغير أمته ؟ أبداً   دفكر مني شنىا؟! 

 لهىا؟! ودمو المسىم غالها   دنمر إ  تحت قدميه!!

 ومن دتهيب  عو  الجهاهللا دعيش أبد الدشر بين الحفر
 وأختم شىه األسهاب حتل   أ يو بهىا السهب الهام أ  وشو :

 مس : النمرا الهيية لىزمان والمكانالسهب الخا

شننهابنا ا ن دنمننرون لىمكنننان والزمننان نمنننرا عننيية متصننيههم شنننىه النمننرا باليننن س 
توقفنت  والينو  كيف ؟ كث رْت الفنتن !! قنو المىتزمنون !! كثنر المتهرجنات !!الكتاتينب

 !! إذن بعد مترا لن نرأ حامماً لىيرآن !!

ة نفسية ميه تصيهه بالي س والينو  ميهزم شزدمشىه النمرا الهيية لىمكان الىا دعيش 
مامنا قاتىة ميشو عيىه ومكنره ، بنو وحركتنه إن كنان دسنتطي  أن دفعنو شنياا ، دتوقنف ت

وسن  عن معو أا ش  م  أنه لو خرج بها من قردته أو مددنته أو  ولته ونمنر نمنرا أ

بنناء أبندا منن ، ونمرا أشنمو إلنى المكنان تعَىنَم دييننا أن األرض منا خىنت ولنن تخىنوا أ
عندنان  الطاأفة المنصورا التي   دخىو منها زمان و  مكان بشها ا الصا ق سنيد ولند

 مشابنا .. كن واسَ  النمرا كن شمولَى النمرا كىلك،   تنمر إلى الزمان نمرا عيية
. بنو .ا ن ديولون : عاع الددن.. شزمت األمة .. إن اإلسلم دتعرض ألشد الهجمات 

دتعرعون ألشد الهنربات دتعنرض ألشند الهجمنات .. بنو أن المسنىمين أن المسىمين 

خننر دتعرعنون ألشند الهنربات عىننى أدندا األعنداء!! : ديولننون إذن   ماأندا !! إلنى آ
ت هنت نكهناشىه الكىمات م  أنه لو نمر نمرا واسعة لىزمان لعىنم ديينناً أن األمنة قند نك

 أشد وم  ذلك غير ال الواق  وبدهللا ال الحاهللا .

 أخي الحهيب
 إني أقوهللا لك بىغة دحدوشا األمو وبيىب مأله الييين :

 إن شىا الواق  سيتغير وأن شىا الحاهللا سيتهدهللا .
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م دننا مسننىمون : لينند شجننم التتننار عىننى المسننىمين ممننألت شننوارع بغنندا  بنن كوام الىحننو
ومناً واألشلء بو ولم تََصىى  لا جماعة مي مسجد واحد من مساجد بغندا  أربعنين د

 لى شىا الحد ؟! نعم أغىيت المساجد..!!.. إ

 كان المسىم دخشى أن دخرج إلى المسجد خوماً من اليتو !!
 كننان المسننىم إذا رأأ التتننارا، ديننف منني مكانننه   دتحننرك خطننوا حتننى دنن تي المجننرم

 لييتىه!! انمر إلى حجم الهزدمة من الداخو .

 ال الحنناهللا وبنندهللا الومن  ذلننك سنىط ال عىننى التتنار مهننْن شننزمهم شنر شزدمننة وغهنر 
 الواق  .

. الصىيهون شجوا عىى المسىمين ووععوا الصىهان عىى كو حواأط المسجد األقصى .

دن، بو ومنعت الصلا مي المسجد األقصنى واحندا وتسنعينا عامنا.. تندبر وتنىكر التنار
 وم  ذلك قيض ال لألقصى من دطهره ، وبدهللا ال الحاهللا وغير ال الواق  .

 قنند قننيض لألقصننى مننن دطهننره مإننننا عىننى ديننين جننازم أن الننىا قننيض وإن كننان ال

 لألقصى مْن َ ًهره حي   دموت !!
 مىان عرم التاردن أوسا وخزرجا ... مىىه أوس  قا مون وخزرٌج ...

را ، رغم المكاأد تخرج !! ...  وإن كنوز الغيب دفهي  لأعاً ... ح 

مين ا المسىمي بيت ال الحرام .. ميتىو أدها المسىمون : وشجم اليرامطة عىى المسىمين
نطىننق منني الكعهننة وشننم دىهسننون ملبننس اإلحننرام وامننتأل بيننت ال بالنندماء واألشننلء وا

مشنرمة المجرم أبو  اشر اليرمطي قاأد اليرامطة مانتزع الحجر األسو  منن الكعهنة ال

دنن و؟! أورم  رأسه إلى السماء و ر  مي جنوم بينت ال وقناهللا : أدنن الطينر األبابين
 الحجارا من سجيو؟!

ا المطهنر أنها متنة تعصف باليىوب دا عها  ال ، و و الحجر األسو  بعيدا عن الكعهة

 ما دزدد عىى عشردن عاما .
 وم  ذلك غير ال الحاهللا وبدهللا ال الواق  !!

ن مهنىا من ميا أدها المسىمون :   تي سوا و  تينطوا ، و  تنمنروا لىزمنان نمنرا عنيية

 أسهاب الهزدمة النفسية الداخىية . أخطر
و منني أمننا األسننهاب الخارجيننة لىهزدمننة النفسننية : منراشننا بالجمىننة حتننى   نطيننو تتمثنن

 السهب الخطير )) التهخيم والتهودو من قوا أعداء اإلسلم ((
وودة .. ابو النوتََر دٌعزم عىيه بالىيو والنهار بيصد أو بغير قصد.. قوا األعداء .. الين

 وجيا .بو الجرثومية، .. الصواردن .. الطاأرات والدبابات... العىم والتكنولالينا

ىم ي أن نع  نو  أن ننفي ما و و إليه الغرب مي شىا الجانب ولكننا نو  أن نيوهللا دنهغ
انه يناهللا سنهحدييناً أن ال عز وجو ما أمر المسىمين باإلعدا  إ  عىى قدر اإلسنتطاعة م

ننا بَنناِ  اْلخَ  َوأَِعننداواْ لَه ننم مَّ اٍ َوِمننن ر ِ ننن ق ننوَّ ِ َوَعنند وَّ ْرِشه ننوَن بِننْيننِو ت  اْسننتََطْعت م م ِ ك ْم ِه َعننْدوَّ َّللا 

نْم َوَمننا ه  نونَه م  َّللا   دَْعىَم  ِ د ننوَ واْ ِمنن َشننيْ ت نِفي ن َوآَخنِردَن ِمنن   ونِِهننْم  َ تَْعىَم  مَّ ٍء مِني َسنهِيِو َّللا 
وَن ا  60ألنفاهللا : إِلَْيك ْم َوأَنت ْم  َ ت ْمىَم 

 ناسنب كنوتوَعهًر ال جو وعل باليوا بصيغة التنكير ليهحك المسىمون عن اليوا التي 

اٍ َوِمن ر ِ  ن ق وَّ ا اْستََطْعت م م ِ  60نفاهللا : ْلَخْيِو األابَاِ  عصر وكو مصر َوأَِعداواْ لَه م مَّ
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قصنى عمىنت أمما عىيك إ  أن تهىهللا أقصى ما مي استطاعتك مإن عىم ال منك أنك قند 
 . ما مي  اقتك وما مي وسعك ما هر وا مان وكو النتاأج إلى من بيده الكون كىه

ن و َ َرب َِك إِ َّ ش َو المدثر :   30قاهللا تعالى َوَما دَْعىَم  ج 

 14وقاهللا تعالى إِنَّ َربََّك لَهِاْلِمْرَ اِ  الفجر : 
س ىَنَا َوالَِّىدَن آَمن نو ر  ر  ر : غنام َم دَي نوم  اأْلَْشنَها   ْنيَا َودَنوْ  الندا ا مِني اْلَحيَنااِ قاهللا تعالى إِنَّا لَنَنص 

51 

لحناهللا ولهندهللَا ار ال وال لو عىم المسىمون قدر قوا ال واز ا  إدمانهم وثيتهم باهلل ، لغًيَن
 ال الواق  .. ألن ال عز وجو   دعجزه ش  مي األرض و  مي السماء .

يناً عىيننا وكنان ح اإلدمان ألن ال قد َعِىنق الن صنرا بنه )) مىنعد إلى ال ابتداًءًا ولنحيق

ا ميه نصر المؤمنين (( مل نهغي أن نهخم من قوا األعداء مي الوقت الىا دجب عىين
رغننم أأن نهننىهللا أقصننى مننا منني اسننتطاعتنا إلعنندا  اليننوا ، وقنند شنناء ال أن دردنننا كيننف 

 الفتناميون أمردكا ووععوا أتفهم مي التراب ؟!!

ن َجِر أف وع  الصوماليون الحفاا العراا الجياع أنف أمردكا مي التراب ؟!! دوم وكي
شهاب الصوماهللا بعض الجنو  األمردكيين مني الشنوارع والطرقنات ، ونيىنت وكنا ت 

 األنهاء شىه الصور ماعطرت أمردكا أن تسحب جيوشها من الصوماهللا مي الحاهللا .

صرب محسب إنما أقوهللا كيف وع  كيف وع  المسىمون مي الهوسنة أنف   أقوهللا ال
 المسىمون مي الهوسنة أنف تآمر عالمي حاقد دهو ا  ىيهي عىماني رشيب ؟!!

كننو المننراقهين قننروروا أت الحننرب منني الهوسنننة لننن تسننتمر أكثننر مننن أسننهوع و ننمد 

 المسىمون مي الهوسنة !!
ي كو المراقهين قرروا أن الحرب مي الشيشنان ومَرغنوا أننف الندب الروسني الغهني من

 التراب .

ف النندب واألمغنان دننوم أن َ نندَقوا ال ورمعننو الرادننة لىجهنا  منني سننهيو ال وعننعوا أننن
م عىنى الروسي مي التراب ، ودنوم أن رمعنوا الرادنة لىعصنهية المنتننة سنىَط ال بعهنه

 بعض لنَِعي سنةً ربانية   دنهغي أن نتجاشىها أبداً .

لمهزوم تزدد ا ية وأ  نهالغ ألن شىه المهالغةأدها األحهة : دجب عىينا أن نعي شىه الحيي
 شزدمة وتزدد المنتصر عىى نفسه خى نا وتكاسل .

ة وأكتب بهىا اليندر ألععنرج كثينرا عىنى العنصنر األخينر وذلنك بعند جىسنة اإلسنتراح
 وأقوهللا قولي شىا واستغفر ال لي ولكم .

 الخطهة الثانية :

ا أعمالنن عوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنيااتأن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ون
 من دهد ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له .

ىهم سوله الوأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له ، وأشهد أن سيدنا محمد عهده ور

 نىي وسننىم وزذ وبننارك عىيننه وعىنى آلننه وأ ننحابه وأحهابننه وأتهاعنه وعىننى كننو مننن 
 بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .اشتدأ بهدده واستنى 

 أما بعد ميا أدها األحهة الكرام

 " مما شو العلج "
 العلج مي نيا  سردعة   تحتاج إلى تفصيو
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 أو ً : معرمة أسهاب الداء مإن تشخيص الداء نصف الدواء
عىى  مةمرا  األثانياً : العو ا الجا ا الصا قة إلى كتاب ال وسنة رسوهللا ال ، وتربية أ

لعنالم تحرك ا العييدا الصالحة بشمولها وكمالها و بد أن نَِعي أن العييدا ا ن شى التي

كىننه مننالحرب منني الشيشننان حننرب عيددننة ، والحننرب منني الصننوماهللا حننرب عيدَدننة .. 
الحننرب منني مىسننطين عيِدَادننة .. والحننرب منني كشننمير حننرب عيدَدننة . والحننرب منني 

 .كمالها لجيو عىى العييدا الصحيحة بشمولها والهوسنة حرب عيدَدة . ملبد أن نربي ا

ك ثالثناً: النتخىص منن النوشن كمنا مني الحنددك الصنحيح النىا رواه أبنو  او  منن حندد
 قصنعتها ثوبان أن النهي قاهللا )) دوشك أن تتداعى عىيكم األمم كما تتداعى األكىنة عىنى

عن ال ولينز اء السيوقالوا أمن قىة دا رسوهللا ال ؟ قاهللا   ، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغث

 وهللا الالمهابة من قىوب أعداأكم ولييىمن الوشن مي  دروكم قيو له وما الوشن دا رس
 (8؟ قاهللا: حب الددنا وكراشة الموت (( )

 رابعاً : تربية شهاب األمة عىى روح الجها  مي سهيو ال

 خامساً : العو ا الصحيحة إلى التاردن وسير السىف الصالح
ي عننروق ثيامننة الىشنيننة الهننار ا ، وإنمننا ألخننى العهننر مننن ناحيننة ولتتنندمق منن  لمجننر  ال

 األجياهللا  ماء  الغيرا والعزا والكرامة من ناحية أخرأ .

 وأخيراً : ا عتزاز المطىق بهىا الين ومي نصرا رب العالمين .
َكَما  ِىفَنَّه م مِي اأْلَْرِض ِت لَيَْستَخْ ااِلحَ قاهللا ال تعالى َوَعدَ َّللاَّ  الَِّىدَن آَمن وا ِمنك ْم َوَعِمى وا الصَّ 

م   ْم ِ دنَه  نَنَّ لَه  لَنَّه م ا اْرتََهى لَ الَّىِ  اْستَْخىََف الَِّىدَن ِمن قَْهِىِهْم َولَي َمك ِ ْم َولَي هَد ِ ن بَْعِد َخْومِِهْم م ِ ه 

 55أَْمنًا دَْعه د ونَنِي َ  د ْشِرك وَن بِي َشْياًا النور : 
داواْ َعن سَ إِنَّ الَّىِ  ْم ِليَص  واْ د نِفي وَن أَْمَوالَه  ِ دَن َكفَر  ىَْيِهْم َحْسَراً عَ نِفي ونََها ث مَّ تَك ون   مََسي  هِيِو َّللا 

وَن األ واْ إِلَى َجَهنََّم د ْحَشر   36 نفاهللا :ث مَّ د ْغىَه وَن َوالَِّىدَن َكفَر 

ِ لِ ه دَأ َوِ دِن الْ وقاهللا ال تعالى ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ولَه  بِالْ  دِن ك ى ِِه َولَنعَ ي ْمِهَره  َحق  ْو ىَى الد ِ
ْشِرك وَن التوبة :   33َكِرهَ اْلم 

ْؤِمنِيَن الروم :   47قاهللا تعالى َوَكاَن َحياا َعىَْينَا نَْصر  اْلم 

 81:  راءوقًا اإلساَن َزش  قاهللا تعالى َوق ْو َجاء اْلَحقا َوَزَشَق اْلهَاِ و  إِنَّ اْلهَاِ َو كَ 
لعننز اأسنن هللا ال عننز وجننو أن دتيهننو منننا وإدنناكم  ننالح األعمنناهللا ، وأن درزقنننا وإدنناكم 

 وا ستعلء باإلدمان بهىا الددن إنه ولي ذلك واليا ر عىيه .
------------------ 

 ( مي كتاب الهر ، باب النهي عن قوهللا شىك الناس2623( أخرجه مسىم رقم )1)

 (  .  ار الحددك الياشرا 424/  8 (  حيح مسىم بشرح النووا )2)
 ( مننني األنهيننناء ، بننناب منننا ذكنننر عنننن بنننني اسنننراأيو / 361/  6( رواه الهخنننارا ) 3)

 ( منني العىننم ، بناب مننا جنناء منني الحنددك عننن بننني اسننراأيو ، 2671والترمنىا رقننم ) 

 ( 3461وانمر شرح الحددك مي "الفتح" حددك رقم ) 
، باب بيان أن النهي عن المنكر من اإلدمان ،  ( مي اإلدمان 49( رواه مسىم رقم ) 4)

( مني الفنتن : بناب منا مني جناء مني تغيينر المنكنر باليند ، وأبنو  2173والترمىا رقم )

( منني 4340( منني  ننلا العيننددن : بنناب الخطهننة دننوم العينند رقننم )1140 او  رقننم )
أشننو  ( منني اإلدمننان بنناب تفاعننو 111/  8الملحننم : بنناب األمننر والنهنني والنسنناأي ) 
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( مي الفتن ، بناب األمنر بنالمعروم والنهني 4013اإلدمان ، وأخرجه ابن ماجة رقم )
 شن المنكر

( منني الشننركة ، بنناب شننو ديننرع منني اليسننمة ، ومنني  94/  5( أخرجننه الهخننارا ) 5)

ا من( مني الفنتن، بناب 2174الشها ات : باب اليرعة مي المشكلت ، والترمنىا رقنم )
 أو بالىسان أو باليىب . جاء مي تغيير المنكر باليد

(، 2268( أخرجه أبو النعيم مي الحىية وحسنه شيخنا األلهاني مي الصنحيحة رقنم )6)

 ( .5682و حيح الجام )
( منني الهيننوع، بنناب منني النهنني عننن العينننة و ننححه 3462( رواه أبننو  او  رقننم )7)

ودننة (، والعينننة: نننوع مننن أنننواع الهيننوع الرب11شننيخنا األلهنناني منني  ننحيحه رقننم )

 المحرمة .
مني و( مي الملحنم ، بناب تنداعي األمنم عىنى اإلسنلم 4297( رواه أبو  او  رقم )8)

/  5 )سنده أبو عهد السلم  الح بن رستم الهاشمي ، وشو مجهوهللا لكن قد رواه أحمد 

(، 956( من  ردق آخر بسند قوا ، و ححه شنيخنا األلهناني مني الصنحيحة ) 278
 ( .8183و حيح الجام  )

====================== 

 من أنا

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا

   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن   وت نَّ وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 

 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِنِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّ  َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ
 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز َوَمْن د ِط ِ   [71-70اب:َّللاَّ
 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 أحهتي مي ال :

همنة معىى شىا السؤاهللا أل نىه بميدمنة من أنا ؟!! والجواب بالتفصيو ألشمية الجواب 
 جداً بين ددا الجواب ، وأستهو شىه الميدمة بهىه الكىمات :

أقوهللا : إن كو جهو مهما عممت نتاأجه قد دغفر ، إ  أن دجهو اإلنسان خاليه سهحانه 

ىنق ، مالجهنو منى جاننب العييندا    وتعالى ، وسر وجنو ه ، والغادنة التني منن أجىهنا خ 
ىنق  دغتفر ، وشو أن دجهو اإلنسان خاليه ، وأن دجهو اإلنسان الغادة التي منن أجىهنا خ 

العينو واإلرا ا ومينزه عىنى  -عز وجو  -، م كهر عار عىى شىا اإلنسان الىا آتاه ال 

ساأر المخىوقات مي الكون أكهر عار عىيه أن دعيش غاملً عن ال ، مي كو ودتمت  كما 
و  دهحنك عنن غادنة ، و  عنن الو يفنة النىا منن  ت كو األنعام ،   دفكر مني خنالق ،
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ىنق ولهننا ابتعنك ، و  دهحننك عنن  هيعننة  وره مني شننىه األرض ، حتنى د تيننه  أجىهنا خ 
األجو والموت ،  ون أن دستعد لهىا اليوم ميجنى ثمرا الغفىة والجهو وا نحرام مني 

دندا ال تهنارك عمره الطودو أو اليصير ، وحيناى دندم دنوم   دنفن  النندم ، وشنو بنين 

وتعالى درأ نفسه أخس من الههاأم والحيوانات ، مإن الههاأم والحيوانات كىهنا عرمنت 
د  لَنه  َمنْن مِني السَّنَماَواِت َوَمنْن مِني  َ دَْسنج  ربها وسنجدت لنه ، قناهللا تعنالى : أَلَنْم تَنَر أَنَّ َّللاَّ

وم  َواْلِجهَاهللا  وَ  ابا َوَكثِيٌر ِمنَن النَّناِس َوَكثِينٌر اأْلَْرِض َوالشَّْمس  َواْليََمر  َوالناج  الشََّجر  َوالدَّو 

َ دَْفعَو  َما دََشاء  ، وقاهللا تعنالى مني  ْكِرٍم إِنَّ َّللاَّ َحقَّ َعىَْيِه اْلعَىَاب  َوَمْن د ِهِن َّللاَّ  مََما لَه  ِمْن م 
 ش ن

سر وشىا الصنف الىا شو أخس من الههاأم ، الىا دجهو خاليه ، ودجهو غادة وجو ه 

ننْم اْلِجنن ِ وَ  اً ِمننَ ابتعاثنه مني شنىه األرض قناهللا تعنالى : َولَيَنْد ذََرأْنَنا ِلَجَهننََّم َكثِينر ْننِس لَه  اأْلِ
وَن بَِهننا وَ  ننْم أَْعنني ٌن   د ْهِصننر  ننْم ق ى ننوٌب   دَْفيَه ننوَن بَِهننا َولَه  َمع وَن بَِهننا أ ولَاِننَك ذَاٌن   دَْسننآلَه 

َكاأْلَْنعَناِم بَنْو ش نْم  لنك أ ولَاِنكَ ذوهللا بعند  أ ولَاَِك ش نم  اْلغَنامِى وَن تندبر الينَكاأْلَْنعَاِم بَْو ش ْم أََعوا 

 :أََعوا أ ولَاَِك ش م  اْلغَامِى وَن شىا الصنف الخهيك الىا ديوهللا قاأىه 
ي جات   أعىم من أدن ؟ ولكني أتيت .. وليد أبصرت قدامي  رديناً ممشنيت وس مهن

كيف جات ؟ كينف أبصنرت  رديني ؟ لسنت أ را !! مي  رديي شات شىا أم أبيت ..

ض بهيمة ، نعم بهيمة ،   دعرم خالق ، و  دعرم غادة وسنر وجنو ه مني شنىه األر
وا دَتََمتَّع وَن َودَ ْك ى ونَ  -عز وجو -كما قاهللا ال َ   َكَماَوالَِّىدَن َكفَر  وًأ ْنعَام  َوالنَّار  َمثْنتَ ْك و  اأْل

ننْم منن ا جهننو أبشنن  وأممنن  لى مننن أن دجهننو اإلنسننان الننىا دتعننالى بعيىننه ، ودتعننا لَه 

 -ه بإبداعاتننه الما دننة ، أا جهننو مننن أن دجهننو ربننه وخاليننه الننىا خىيننه وبعثننه وأوجنند
 شىا شو الجهو الىا   دغتفر . -سهحانه وتعالى 

ىيلهىا كان لزاماً عىى كو إنسان عاقو أن دها ر ودس هللا نفسه شىا السؤاهللا : لما ت؟، ذا خ 

ىينت ؟ وحتمناً قهنو  نرح شنىدن السنؤالين ،   وما شي ا د وأن بنلغادة التي من أجىهنا خ 
 ؟تطرح عىى نفسك من أنا ؟ من أوجندني ؟ منن خىينني ؟ تسن هللا نفسنك أدهناً إلنى أدنن 

عىنى  وما المصير ؟ وإلى أدن أسير ؟   بد أن تطرح عىى نفسك شىه األساىة لتتعرم

ىيت ، مإن عرمت من جىهنا أخالينك ، وعرمنت الغادنة التني منن  الغادة التي من أجىها خ 
ىيت ، حيناٍى ستعرم من أنت ، وستعرم مصيرك ومسيرك ، مل بند منن  من أجىها خ 

ىيت  ؟ اإلجابة عىى شىه األساىة من أدن ؟ وإلى أدن ؟ ولماذا ؟ أا : ولماذا خ 
ينه مشىه شي األساىة التي  احهت اإلنسان مي كو مترات حياته ، ومي كو مكان وجد 

وشي تطىب من أا إنسان الجواب الشنامي لهنا مني كنو مرحىنة منن مراحنو العمنر ، ؟ 

 -م عىينه السنل -آ م  -عنز وجنو  -ومي كو مكان عىى وجه الهسيطة من دوم خىق ال 
ينه ممن أدن جات أنا ؟ وإلى أدن أسير ؟ ما شو مصيرا ؟ وما شو مسيرا الىا أتجنه 

ىيت ، و هنو ميدمنة قألجىها ب عثت ؟ و  بند منن شنىه ال؟ وما شي الغادة التي من أجىها خ 

 أن أشرع مي الحددك عن العها ا ت  يلً لغوداً وا طلحياً .
أقوهللا : أمنا السنؤاهللا األوهللا : منن أننا ؟ أو منن أدنن أننا ؟ مهنوا عيندا العيند عنند المنا دين 

المىحددن مي كو زمان ومكان أن دجيهوا أو أن دطرحوا عىى أنفسهم شىا السؤاهللا ، من 

ن ؟ من الىا خىيني ؟ ومن الىا أوجدني ؟ شؤ ء الىدن   دؤمنون إ  بما تي  عىينه أد
الحننواس أا : إ  بمننا تننراه األعننين مهننو دننؤمن بهننىا المصننهاح الننىا دننراه بعينننه منيننراً 



 157 

مهيااً ، لكنه مي الوقت ذاته دغض الطرم عن تيار كهرباأي   دراه بعيننه النىا شنو 
ما ا أعمى   دؤمن إ  بما تنراه عيننه حتنى لنو كىبنه  سر إعاءا شىا المصهاح!! مهو

 لنيلً عىنى الو نوهللا إلنى  -زعمنوا  -عيىه ، شؤ ء دتخىون منطق العينو منى رلسنهم 

ِجندَ  الحق والحييية ، ودصرون مي عمى عجيب عىى أن شىا الكون بما ميه ومن ميه و 
  مة العمياء !!وحده ، وكو ما مي شىا الكون من إحكام وترتيب إنما شو  ن  المصا

  ن لهنىابنأما الىدن دستجيهون لنداء الفطرا مي كو زمان ومكان ، مهؤ ء ديرون حتماً 

 -لى سننهحانه وتعننا -الكننون إلننه وربنناً حكيمنناً عميمنناً جننو جللننه ، تتجننه قىننوبهم إليننه 
ة، صفة عامبالتعميم، والرجاء ، والخشية ، والتفودض ، والتوكو ، واإلنابة والعها ا ب

م لننبخننالق شننىا الكننون ودتجهننون إليننه سننهحانه بفطننرشم السننىيمة النييننة التنني  دشننعرون

ِ يفاً مِْطرَ دِن َحنِ تعكرشا الما دات والشههات والشهوات ، قاهللا تعالى مَ َقِْم َوْجَهَك ِلىد ِ  َت َّللاَّ
ِ ذَِلكَ  د الَّتِي مََطَر النَّاَس َعىَْيَها   تَْهِددَو ِلَخْىِق َّللاَّ نوَن  َولَِكنَّ أَْكثَنَر النَّنن  اْليَي ِم  الد ِ اِس   دَْعىَم 

 [30]الروم:

قند دخفنت مني قىنب وعينو إنسنان ، أو قند  -أعنني  نوت الفطنرا  -لكن شنىا الصنوت 
ه دكهت شىا الصوت  ناحهه عمنداً ، نعنم عمنداً عنن كهنر ، مالمشنركون منا أنكنروا شنى

 -تعنالى سنهحانه و - شو الخالق بنو كفنروا بنه -عز وجو  -الحييية ، ما أنكروا أن ال 

ْم َكان وا إِذَا قِيَو لَه ْم   إِلَهَ إِ َّ  ودَ  َّللاَّ  كهراً وعنا اً ، إِنَّه   [35َن ]الصامات:ْستَْكهِر 
ْم   ْىمنناً َوع   اً قنناهللا تعننالى َوَجَحنند وا بَِهننا َواْسننتَْييَنَتَْها أَْنف س ننه  ْيننَف َكنناَن َعاقِهَننة  مَنناْنم ْر كَ  ى ننو 

ْفِسِددَن ]الن  [14مو:اْلم 

ينداً ، جوركنزوا معني  -مهؤ ء ديرون بهىه الحييية لكنهم قد درمهنونها كهنراً وعننا اً 
د مالفطرا قد تخفت مي قىنب وعينو إنسنان عنن قصند ، وعنن عمن -مهىا كلم مهم جداً 

شتنز من  احهه ، مإذا نزلت بهىا اإلنسنان نفسنه أزمنة أو أحنداذ مردنرا أو مشنكىة وا

راه زمنة وشنىه الشندا وخناب أمىنه مني كنو النناس منن حولنه تنشىا اإلنسان أمام شنىه األ
دنطىننق مننرا أخننرأ مسننتجيهاً لهننىا الصننوت الننىا دعىننو منني أعماقننه ، أ  وشننو  ننوت 

 . -جو وعل -الفطرا ميتجه مرا أخرأ رغم أنفه هلل 

 ال ، تدبر معي شىا الحوار النفيس الجميو ، مىيد س هللا رجو األمام جعفر الصا ق عن
را أن ! مياهللا : بىى . ميناهللا جعفنر : مهنو حندذ لنك منر : ألم تركب الهحر ؟ماقو له جعف

اأو قاهللا : نعم قاهللا جعفر : وأنيط  أمىك من الملحين ووسن شاجت بكم ردح عا فة ؟!
سنتطي  النجاا ؟ قاهللا : نعم ، قاهللا : مهو خطر مي بالك وانيدح مي نفسنك أن شنناك منن د

 . -سهحانه وتعالى  -شىا شو ال  ! قاهللا : نعم ، قاهللا :أن دنجيك إن شاء ؟

ذَا َمنسَّ ى : َوإِ وشىه الحييية تثهتها آدات كثيرا جداً مي اليرآن ، تدبر معي قنوهللا ال تعنال
نِيهاً وقوله تعالى َوإِذَا َمسَّ اأْلِ  رٌّ  ََعا َربَّه  م  ْنَساَن ع  را ْنسَ اأْلِ اِعداً قَ  ََعانَا ِلَجْنهِِه أَْو  اَن الها

ه  َمرَّ َك َْن لَْم دَدْ أَْو قَاأِم رَّ ا َكَشْفنَا َعْنه  ع  ر ٍ مَ ع نَا إِ اً مَىَمَّ د َِن لِ لَى ع  ْسِرمِيَن َمنا سَّه  َكىَِلَك ز  ْىم 

 [ .12َكان وا دَْعَمى وَن ]دونس:
َ م   ا َّللاَّ ىَِو  ََعو  ْم َمْوٌج َكالما  [32دَن ]ليمان:َن لَه  الد ِ ْخِىِصيوقوله تعالى : َوإِذَا َغِشيَه 

اك ْم إِلَنى اْلهَنر ِ  ا نَجَّ را مِي اْلهَْحِر َعوَّ َمْن تَْدع وَن إِ َّ إِدَّاه  مَىَمَّ  وقاهللا تعالى : َوإِذَا َمسَّك م  الها

[ و  حوهللا و  قوا إ  باهلل .. شىه  هيعة !! قناهللا ال تعنالى 67]اإلسراء: …أَْعَرْعت ْم 
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َك بِ  ْنَسان  َما َغرَّ ِ   وَراٍ َما : دَا أَداَها اأْلِ اَك مَعَدَلََك مِي أَا  َرب َِك اْلَكِردِم % الَِّىا َخىَيََك مََسوَّ
 [ . 8-6َشاَء َركَّهََك ] ا نفطار: 

 و وليسنتمإذا كان منطق الفكرا دهدأ ال تعالى ، والفطرا ليسنت وجنداناً خالصناً ، بن

 والعيو . -أأ اليىب  -عيلً خالصاً ، ولكنها مزدج بين الوجدان 
طي  أقوهللا م  ذلك ، منإن العينو السنوا مينط دنرأ اإلدمنان بناهلل تعنالى عنرورا   دسنت

ب دنؤمن اإلنسان عىى اإل لق أن دعيش بدونها ، مإن العيو بغير تعىم ، وبغينر اكتسنا

ة ، السنههي حتماً بيانون السههية ، شىه الورقة مى ددأ ا ن تهتز لسهب ، شىا شنو قنانون
ن بهنىا دون تعىم وبندون اكتسناب دنؤمن بينانون السنههية ، دنؤمألننى أحركها ، مالعيو ب

ي  دهنهغنن الينانون إدمانننه بكننو الهننداأيات واألولودننات التني   تحتنناج إلننى  ليننو ، دعننني 

لشمس العاقو إذا رأأ الشمس سا عة مى أمق السماء أن ديوهللا : ما شو الدليو عىى أن 
ىأ عيىنه مىنى رأسنه ؟ شكنىا الن  العة ؟ بو دجب أن دس هللا : ما شنو الندليو عىنى وجنو 

   شننو  خنو دومناً عىننى  لبنه وأرا  بهننىا الينانون أن دثهنت الهنند ، ميناهللا لهننم : دنا أو

وا : ا ؟ قنالترون أستاذكم ؟ قالوا : نعم ، مياهللا : شو ترون السهورا التى أكتب لكم عىيه
ألسناىة نعم ، قاهللا : شو ترون الكرسي الىا أجىس عىيه ؟ قنالوا : نعنم ، وتندرج بهنىه ا

 إلى أن قاهللا : شو ترون ال ؟

سنت ذن ىه ، ماقالوا :   ، قاهللا : إذاً غير موجنو  !! مينيض ال تىمينىاً  نغيراً منن تلمين
 رون عيوأستاذه ووقف إلى جواره ، واتجه التىميى إلى زملأه وقاهللا : دا أخواني شو ت

 األستاذ ؟ قالوا :   ، قاهللا : إذاً غير موجو  !!

تداأية ية ا بعىم وبدون اكتساب دؤمن بيانون السههية إدمانه باألمور األولمالعيو بدون ت
و أبندً غير ماعالتي   تحتاج إلى  ليو عىى وجو شا ، مل ديهو أبداً العيو السوا معلً ب

 ، و  ديهو العيو السوا  نعاً بغير  ان  .

ى لنم دتخنرج من وشىا اليانون شو الىأ عهر عنه األعرابنى األوهللا بهسنا ة شندددا حينك
و جامعة من الجامعات ، وأن شات مينو منا تخنرج إ  منن جامعنة الفطنرا ، حينمنا سنا

 : الهعنرا مياهللا بعيىنه النىأ آمنن بينانون السنههية الهنداأى شنىا ميناهللا -عز وجو  -عن ال 

 تندهللا عىننى الهعيننر ، وأثنر السننير دنندهللا عىنى المسننير ، سننماء ذات أبننراج ، وأرض ذات
 اج ، أمل ددهللا كو ذلك عىى الىطيف الخهير ؟.مجاج ، وبحار ذات أمو

و السننة إمام أشن –شىا شو اليانون بهسا ة شدددا ، شىا شو الىا عهر عنه اإلمام أحمد 
لنه  حينما أمسك الهيهة دوماً ، وقاهللا : شىا حصن حصنين أمىنس لنيس - يب ال ثراه 

 ىلك إذاكوبينما شو باب ، وليس له نفى ، كالفهة الهيهاء ، وبا نه كالىشب اإلبردز ، 

 أنصدع جدراه ، وخرج منه حيوان سمي  بصير ، ذو شكو حسن ، و وت مىيح !!
 ً  ميناهللا : شىا شو اليانون الىأ عهر عنه اإلمام الشامعى حينمنا أمسنك ورقنة التنوت دومنا

 اوت كىهنا  و  ورقة التوت ت كىها الغزالة متعطيننا مسنكا ، وت كىهنا الشناا متعطيننا لهنناً ،

 طينا حردراً !!اليز متع
م إن الطعننام واحنند ، ولننو كانننت األمننور بالمصننا مة العمينناء ، لكانننت عصننارا الطعننا

كاننت كاً ، ولىطعام الواحد واحدا ، ولكنها كانت مى الشاا لهناً ، وكانت مي الغزالة مس

 ر .مى الدو ا حردراً ، أنها   تعمى األبصار ولكن تعمى اليىوب التي مي الصدو
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و أن   دعين هيعة المشهور إسحاق نيوتن :   تَش ٌكوا مي الخالق مإننه ممناديوهللا عالم الط
 تكون المصا مات وحدشا شي قاعدا شىا الوجو  !!

والجلهللا ،  ليس ممكناً أبداً أن تكون الصدمة شي التي خىيت شىا الوجو  بهىا اإلبداع ،

 والجماهللا .
ر إلنى  لنو نمنؤمننون بناهلل ، والوال العميم لو نمر عالم من شؤ ء العىماء الىدن   د

د ال وعهده ، شىه الحهات الىؤلؤدة الهيهاء كيف ر  َّت   يولحنة عىنى ال كوز الىرا لََوح 

 . بهىا الجماهللا واإلتيان والتناسق واإلبداع ، وال لو أنصف لوحد ال وعهده
ىم اء ميعلمديوهللا سهنسر نيلً عن عالم أخر دياهللا له شرشو : إن العالم الىا درا قطرا ا

أنهننا تتركننب مننن األكسننجين والهينندروجين بنسننهة خا ننة )ذرا أكسننجين ، وذرتننين 

ي مننشينندروجين( ، بحيننك لننو اختىفننت شننىه النسننهة لكانننت شننيااً أخننر غيننر المنناء دعتينند 
 عممة الخالق وقدرته وحكمته وعىمه الواس  بصورا شى أقوأ وأعمم من شىا النىا

 ماء محسب !!.   درأ مي قطرا الماء إ  أنها نيطة

لى نه وتعننامالعننالم الننىا دنندرك الحينناأق دنمننر إلننى شننىه ا دننة ميننز ا  إدماننناً بنناهلل سننهحا
 ميختىف عن إدمان العهد الىا دنمر إلى قطرا الماء عىى أنها قطرا ماء .

 . ديوهللا مرنسيس بيكون : إن اليىيو من الفىسفة دميو بعيو اإلنسان إلى اإللحا 

 ة قاعنداحنا  . ، والعجينب أنهنم كنانوا ددرسنون لننا مني الثانودنمهىه الفىسفة  ردنق ل ل
ن منا بنوس( لكنتيوهللا : )أنا أشك إذاً أنا موجو ( ولو  دقوا ليولوا : )أنا أشنك إذاً أننا  

ن أأبنداً  شي علقة الشك بالوجو  ؟ أا أننه بندأ حياتنه بالشنك إبتنداًء ، والشنك   دمكنن

 ت ردناح الشنكوك بناليىوب عنو الخىنق ،دو و إلى حييية مطىية أبنداً ، بنو إن عصنف
ف دصف المؤمنين بن ن ردناح الشنك   تهنب و  تعصن -سهحانه وتعالى  -ولىلك ربنا 

ِ َورَ  ْؤِمن وَن الَِّىدَن آَمن وا بِالَّ  [15ْرتَاب وا ]الحجرات:دَ ث مَّ لَْم  س وِلهِ بيىوبهم أبداً إِنََّما اْلم 

أنا وهللا أبناي دصو إلى الحييية : شىا إعلهللا لعيأأ : لم دتشككوا ، إن من دهدأ بالشك لك
ي ة ، التنوأو  ننا ، وكنم منن النناس منن اقتنن  بهنىه النمردنات الفىسنفية الهاشتنة الفارغن

ء عىنى دغني بطلنها من إبطالها ، لكنننا وبكنو أسنف كننا نسنىم اليىنوب والعينوهللا لهنؤ 

ه ىب وك ننا العيو واليأنهم   دنطيون عن الهوأ ، مإذا جاء اليوهللا من عالم غربي سىم
   دخط !!

 ،ثم جاء بعد ذلك  نف خهيك ممن دنسهون إلى اإلسلم مني بنل  المسنىمين عنخموا 
د منن بعين ونفن ميهم ليكونوا شنيااً منىكوراً وشنم مني الحييينة كالطهنو األجنوم ، د سنَم   

 وبا نه من كو الخيرات خاهللٍا .

ن حنا  ولكنميو بعيو اإلنسان إلنى اإللديوهللا مرنسيس بيكون : )) إن اليىيو من الفىسفة د
دمنان ذلنك دنتهي بالعيوهللا إلنى اإل -تعمق العيو مي شىه األشياء بإنصام  -التعمق ميها 

  دتناب ألن عيو اإلنسان قد ديف عندما دصا مه من أسهاب ثانودة مهعثرا شننا دنكنر منل

تهنا و حىياالسير إلى ما وراءشا ولكنه إذا أمعن النمر شهد سىسنة األسنهاب كينف تتصن
   دجد بداً من التسىيم باهلل سهحانه وتعالى .

وأننا   أردند أن  -الطهيعنة والفيزدناء  -شىه شها ا أولاك الىدن رسخوا مي عىنم الكنون 

أستطر  مي أقوالهم ، أنا   استشهد ب قواهللا أشو العىم من عىماء الطهيعة ، والجيولوجيا 
الرسنوهللا   نىى ال عىينه  وقنوهللا ، والفىك ، والرداعيات عىى  حة و ندق قنوهللا ال
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  ، و  أستشهد بالنمردات العىمية عىى  دق كلم رب  ىى ال عىيه وسىم   وسىم 
دصدقون منا دن تي بنه  -وبكو أسف -الهردة وكلم سيد الهشردة ، إنما أثهت لىناس ممن 

نعنم  الغرب أكثر من تصدديهم لكتاب ال ، بو أشد منن تصندديهم لكنلم ال ورسنوله ،

شىا  نف موجو  أنا   أبالغ ، و  أغالي ، و  أجيش العوا ف بكنلم منارغ أجنوم 
 ورحم ال وتعالى الياأو :

 هلل مي ا ماق آدات لعو  أقىها شو ما إليه شداكا

 ولعو ما مي النفس من آداته عجٌب عجاٌب لو ترأ عيناكا
 والكون مشحون ب سرار إذا حاولت تفسيراً لها أعياكا

 ىطهيب تخطفته دد الر أ من دا  هيب بطهه أر اكاقو ل

 قو لىمردض نجا وعومي بعدما عجزت منون الطب من عاماكا
 قو لىصحيح دموت   من عىة من بالمنادا دا  حيح  شاكا

 قو لىهصير وكان دحىر حفرا ً مهوأ بها من ذا الىا أشواكا

 ابو ساأو األعمى خطا بين الزحـ ام بل ا طدام من ديو  خطاك
 قو لىجنين دعيش معزو ً بل راعٍ ومرعى ما الىا درعاكا

 قو لىوليد بكى وأجهش بالهكا ِْا لدأ الو  ا ما الىا أبكاكا

 وإذا ترأ الثعهان دنفك سمه ماس له من ذا با لسموم حشاكا
 واس له كيف تعيش دا ثعهان أو تحيا وشىا السم دمأل  ماكا

 و لىشهد من حل كاواس هللا بطون النحو كيف تيا رت شهداً وق

 بو ساأو الىهن المصفى كان بين  ٍم ومرٍذ من الىا  ف اكا
 وإذا رأدت الحي دخرج من حنا دا ميت ماس له من دا حي قد أحياكا

 قو لىنهات دجف بعد تعهٍد ورعادٍة من بالجفاِم رماكا

 وإذا رأدت النهت مي الصحراء دربو وحد ماس له من أرباكا
 ناشراً أنواره ماس له من أسراكاوإذا رأدت الهدر دسرا 

 واس هللا شعاع الشمس ددنو وشي أبعد كو شيء ما الىا أ ناكا

 قو لىمردر من الثمار من الىا بالمر من  ون الثمارغىاكا
 وإذا رأدت النخو مشيوق النوأ ماس له من دا نخو شق نواكا

 وإذا رأدت النار شب لهيهها ماس هللا لهيب النار من أوراكا
 سؤالنا األوهللا من أنا ؟ شىا جواب عىى

إلدمنان اأخىص من شىه الكىمات الدقيينة المهمنة إلنى شنىه الحييينة الكهينرا أ  وشني أن 

دون باهلل تهارك وتعالى ليس غردزا مطردة محسب ، ولكنه عرورا عيىية أدهناً ، وبن
 شىا اإلدمان سيمو شىا السؤاهللا دحتاج إلى جواب .

ِىي نوا ِمنْن َغْينِر َشنْيءٍ  ذلكنم السنؤاهللا الخالند منى قنوهللا ال تعننالى ي وَن أَْم م  اْلَخننالِ ش ن أَْم : أَْم خ 

 [36-35َخىَي وا السََّماَواِت َواأْلَْرَض بَْو   د وقِن وَن ]الطور: 
سيمو شىا السؤاهللا مطروحاً دحتاج إلى جواب منن شنؤ ء المعاننددن ، والجنواب :  ، 

ىق من غير ش  ، والسؤاهللا الثانى : مهو خىيوا أنفسهم ، والجواب:    ديوهللا عاقو أنه خ 

  ، ما زعم عاقو عىى وجه األرض منى أن خىق ال ومنن عىيهنا خىنق نفسنه أو خىنق 
األرض أو خىق السماوات ، ميهيى السؤاهللا مطروحاً ودحتاج إلى جواب من كو عاقنو 
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ِىي ننوا ِمننْن َغْيننِر َشننْيٍء أَْم ش ننم  اْلَخنناِلي وَن% أَمْ   َخىَي ننوا منصننف عىننى وجننه األرض أَْم خ 
 [.36-35السََّماَواِت َواأْلَْرَض بَْو   د وقِن وَن ]الطور: 

:  ديولون مهم ديولون بهسا ة شدددا مى مصير شىا اإلنسان بعد رحىة شىه الحياا الدنيا

ننات إنه الفناء والعندم المطىنق أن تطودنه األرض مني بطنهنا كمنا  نوت ملدنين الحيوا
ىروه أخرأ إلى عنا نره األولنى ميعنو  ترابناً ثنم تناألخرأ وأن تعيد شىا الجسد مرا 

 الرداح ، وشكىا..!!

و   شىه شى قصة الحياا عند شؤ ء المنا دين أرحنام تندم  ، وأرض تهىن  ، و  جنزاء
حسننناب ، و  نعنننيم و  عنننىاب ..!! دسنننتوا مننني ذلنننك عنننند شنننؤ ء منننن أحسنننن غادنننة 

 عناش عمنره لىنناس عىنى اإلحسان، ومن أساء غادة اإلساءا ..!! دسنتوا مني ذلنك منن

حساب شهواته ، ومن عاش عمره لشهواته عىنى حسناب النناس ..!! دسنتوا مني ذلنك 
من عحى بحياته مى سهيو الحق ومن عحى بالحق مى سنهيو حياتنه ..!! دسنتوا مني 

  مى ذلك من اعتدأ عىى حياا ا خردن مى سهيو الها و ، ومن عاش من أجو أن دنر

لهنة ذلنك منن عهند ال وحنده   شنردك لنه ، ومنن عهند آوددم  الها نو ..!! دسنتوا مني 
 أخرأ با ىة مدعاا ..!!دستوا مي ذلك الموحندون والمشنركون ..!! دسنتوا مني ذلنك

 المالمون والممىومون..!! دستوا مي ذلك المعىبون والميهورون والمعىبون..!!

 eحمند سنالة موبر شىا  ىم .. أما المؤمن الىا َمنَّ ال عىيه باإلدمان وكرمه بناليرآن ،
مإنننه   دتعىننثم منني الجننواب  رمننة عننين ، دعننرم المننؤمن مصننيره ، ودعننرم المننؤمن 

ىك مسيره ، دعرم المؤمن أدن دصير ، ودعرم المؤمن المصير ، مهو دؤمن بيوهللا الم

ىدن مىحد دسوا ش ين ما اباليددر مَِردٌق مِي اْلَجنَِّة َومَِردٌق مِي السَِّعيِر شتان شتان ، ما 
 شو العندهللا وشنو الحنق ، -عز وجو  -فين ممن ذكرت، وبين مؤمن دعرم أن هلل الصن

إنمنا  الندنيا مالمؤمنون دعىمون أنهم خىيوا لحياا الخىو  و ار الهياء وشم مي شنىه الحيناا

ي  ار مدستصىحون ودنيون ، ودهىبون ، ودعدون مي شىه الدار إعدا اً ليؤشىهم لىعيش 
م لً لسننلتعننالى ، ليكونننوا أشننلً لنندار  يهننة دكونننوا أشننالهينناء ، ليطيننههم ال تهننارك و

ى  ِ ْهت   الملأكة عىيهم إذا  خىوا جنة ربهم جو وعل وشم ديولون َسلٌم َعىَْيك مْ  وَشا ْم مَاْ خ 

 َخاِلِددَن .
حسنن أإخوا اإلسلم : إنه لعسير عىى العيو السوا أن دؤمن بخالق عىيم عميم حكنيم 

 و ذلنك أن، وقدر ميه كو شيء تيددراً بحكمة ، ثم دؤمن بعد كنشىا الكون خىياً و نعاً 
سوق الحياا ستنفض بالموت وقد سرق من سرق ، ونهب من شب ، وكفر منن كفنر ، 

يعناً و ىم من  ىم وأساء من أساء واعتدأ من اعتدأ ، ثم   ديف بعد ذلك شنؤ ء جم

والعابند  ،د عىى توحيده بين ددأ ال تعالى لييتص لىممىوم من المالم ، وليثيب الموح
 -عنالى سنهحانه وت –عىى عها ته ،   دصدق عيو سوا شىا أبداً ، وما أروع كلم ال 

َحنقا   إِلَنهَ إِ َّ ش نَو الَى َّللاَّ  اْلَمِىك  الْ ع وَن مَتَعَ ت ْرجَ  أَمََحِسْهت ْم أَنََّما َخىَْينَاك ْم َعهَثاً َوأَنَّك ْم إِلَْينَا  

 [116-115ِش اْلَكِردِم ]المؤمنون:َربا اْلعَرْ 
ْنَسان  أَْن د تَْرَك س دًأ ]ا لً   [ . أأ مهمن36لييامنة:وما أروع قوهللا ال تعالى أَدَْحَسب  اأْلِ

 سؤاهللا و  حساب و  ثواب و  عياب ، كل .

ننني ِاَاِت أَْن نَْجعَ  نننوا السَّ نننمْ قننناهللا تعنننالى : أَْم َحِسنننَب الَّنننِىدَن اْجتََرح  َمن نننوا َوَعِمى نننوا آدَن َكالَّنننىِ  ىَه 
وَن  ْم َساَء َما دَْحك م  اِلَحاِت َسَواًء َمْحيَاش ْم َوَمَمات ه   [21:الجاثية]الصَّ
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وا مََوْدنوٌ اِلنَك َ ننا ذَ اِ لً اهللا تعالى : َوَما َخىَْينَا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَه َمنا بَن  لَّنِىدَن َكفَنر 
وا ِمَن النَّارِ  اِلَحاتِ اِمى وا  أَْم نَْجعَو  الَِّىدَن آَمن وا َوعَ ِلىَِّىدَن َكفَر  ْفِسنِددَن مِني اأْلَ  لصَّ ْرِض َكاْلم 

اِر ]ص:  تَِّييَن َكاْلف جَّ  [28-27أَْم نَْجعَو  اْلم 

ىَْينَاش َمنا إِ َّ خَ ِعهِنيَن َمنا َمنا  وقاهللا جنو وعنل : َوَمنا َخىَْينَنا السَّنَماَواِت َواأْلَْرَض َوَمنا بَْينَه  
وَن % إِنَّ دَْوَم اْلفَصْ بِ  ِ َولَِكنَّ أَْكثََرش ْم   دَْعىَم  ْم أَ ِو ِمياْلَحق   [40– 38ْجَمِعيَن ]الدخان:يَات ه 

وهللا قاهللا رسومن أجمو وألطف ما قرأت مى سنن ابن ماجة عن جابر بن عهد ال قاهللا : 

تينة مهِة ؟(( قناهللا الَحَشن ِض : ))حدث ِونى بَ ََعاِجيِب َما َرأَد تم بِن َرال   ىى ال عىيه وسىم 
هم منهم : بىى دا رسنوهللا ال ! بيننا نحنن جىنوس ، منرت بننا عجنوز منن عجناأز رشنابين

ثنم  تحمو عىى رأسها قىة من ماء ممرت بفتنى مننهم ، مجعنو إحندأ دددنه بنين كتفيهنا ،

سنوم  : معها ، مخرت عىى ركهتيها مانكسرت قىتها ، مىما ارتفعت التفنت إلينه ميالنت 
دندأ دا غدر ! إن وع  ال الكرسنى ، وجمن  األولنين وا خنردن ، وتكىمنت األتعىم ، 

ينوهللا واألرجو بما كانوا دكسهون ، مسوم تعىم كيف أمرأ وأمنرك عننده غنداً. قناهللا : د

ةً  َ د ؤْ  ن َشنِددِدشْم(( َهِعيِفِهم مِ خى  لِ رسوهللا ال : )) َ دَقَْت َ دَقَْت ، َكْيَف د يَدٌس  ال أ م 
(1) 

 مة ، أ ا إلى مطنة شىه المرأا ، وكيف أبرزت مشهداً من أعمم مشاشد دوم اليياانمرو

د من وشو مشهد الحساب ، ومشهد الميزان ، ومشهد الحق ، نعم إنه مشهد حق ، مل ب
 قصاص :

 أدها الممىوم  هراً   تهن نم قردر العين وأشن  خا را

 إن عين ال ديمى   تنام معدهللا ال بين األنام
يىنب ا أا منها المالمون ، مإنا متمىمون ، وإنا إلى ال شاكون ، وسيعىم الىدن  ىمنوأد

 كنو ازا الدنيىهون ، مل بد من وقفة ديف ميها الجمي  بين ددا ال تهارك وتعالى ليج

اٍ َخْيراً دََره  َوَمْن دَعْ  اً دَنَره  ]الزلزلناٍ َشنثْيَناهللَا ذَرَّ َمْو مِ واحد بعمىه مََمْن دَْعَمْو ِمثْيَاهللَا ذَرَّ ة: ر 
7-8. ] 

ْىيَناه   اْلِييَاَمنِة ِكتَابناً دَ  لَنه  دَنْومَ ن ْخنِرج  قاهللا سهحانه : َوك وَّ إِْنَسناٍن أَْلَزْمنَناه  َ ناأَِره  مِني ع ن ِينِه وَ 

 [14-13سراء: هاً ]ا َمْنش وراً اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعىَْيَك َحِسي
المسنير ، ودعنرم المصنير ، دعنرم أن المنؤمنين إلنى جننة عرعنها  مالمؤمن دعنرم

وإداكم  أن دجعىنا -عز وجو  -السماوات واألرض ، وأن الكامردن إلى نار ، نس هللا ال 
 من أشو الجنان ، و دحرمنا وإداكم عىى النار ، إنه ولي ذلك واليا ر عىيه .

إلنسان خاليه ، وبعدما عرم اوالسؤاهللا الثالك واألخير والمهم : بعدما عرم اإلنسان 

ىيت ؟ ما شي  لغادنة امسيره ، ومصيره دجب عىيه أن دس هللا نفسه شىا السؤاهللا : لماذا خ 
ىيت ؟  التي من أجىها خ 

 ،والجواب عند المؤمنين حاعر   دحتاج إلنى تفكينر ، مكنو  نان  دعىنم سنر  ننعته 

 لماذا  نعها ؟ ولماذا  نعها عىى نحو معين ؟
حك عن شىا السؤاهللا عند خاليه درأ الجواب واعحاً إن ساىت لماذا مالمؤمن حينما ده

ىيت ؟ سي تى الجواب من خاليك الىا دعىم الغادة منن خىينك ، بنو النىا خىينك لغادنة  خ 

ْننَس  -سهحانه وتعالى  -دعىمها ودرددشا  سي تي الجنواب واعنحاً َوَمنا َخىَْينت  اْلِجننَّ َواأْلِ
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اِ  إِ َّ ِليَْعه د وِن َما أ ِردد   اق  ذ و اْلي نوَّ زَّ َ ش نَو النرَّ نوِن إِنَّ َّللاَّ ْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أ ِردد  أَْن د ْطِعم  ِمْنه 
 [58 - 56اْلَمتِين  ]الىاردات: 

 -لى نه وتعناسهحا -وتدبروا معي شىه ا دة الجميىة التي قو من مكر ميها منا ، قاهللا ال 

ننواهللا  اأْلَْمننر  تَنَنزَّ دَ ِمنَن اأْلَْرِض ِمننثْىَه نَّ َّللاَّ  الَّنِىا َخىَننَق َسنْهَ  َسننَماَواٍت وَ  َ   بَْيننَه نَّ ِلتَْعىَم  أَنَّ َّللاَّ
َ قَْد أََحاََ  بِك و ِ َشْيءٍ  [ مهنىه ا دنة جعىنت 12اً ]الطلق: ِعْىمَعىَى ك و ِ َشْيٍء قَِددٌر َوأَنَّ َّللاَّ

ي أن شن، مالغادنة  شى الغادة من خىق السماوات واألرض -سهحانه تعالى  -معرمة ال 

ن أتعرم ال ، أن تعرم أسماء جلله ، أن تعرم  فات كمالنه ، أن تعنرم قندره ، 
أنك ما  تعرم عممته ، أن تعرم أنك ما خىيت إ  لتوحده ، أنك ما خىفت إ  لتعهده ،

 حننده بننلوخىينت إ  لتخشنناه ، إ  لترجننوه ، إ  لتتوكننو عىيننه ، إ  لنتخىص العهننا ا لننه 

ْنَس إِ َّ ِليَْعه د ومنازع أو   [ .56ردات:ِن ]الىاشردك ، َوَما َخىَْيت  اْلِجنَّ َواأْلِ
ىق كو شيء مي الكون ،    أن مماإلنسان وبكو أسف دس هللا عن الغادة التي من أجىها خ 

ىق من أجىك أنت أدها اإلنسان .  كو شيء مي الكون خ 

ىيت األرض ؟ ىيت السماوات ؟ لماذا خ  ماذا حار ؟ للماذا شق ال اله م نت تس هللا لماذا خ 
   قنت النىاتجرا األنهار ؟ لماذا خىق ال األزشار ؟ لمناذا كنىا ؟ لمناذا كنىا ؟ مني الو

ىيت أنا ؟ إن   لت : سدس هللا اإلنسان عن سهب خىق نفسه شو، وعن غادة خىيه ، لماذا خ 

ا ، حينااألرض ل نهنات ولى -عز وجو  -ال عز وجو خىق الماء لألرض ، وخىق ال 
وان الحين -عنز وجنو  -النهنات لىحينوان ول نسنان ، وخىنق ال  -عنز وجنو  -خىق ال 

ه ، أننت اإلنسان له وحده ، نعم أنت مخىوق هلل وحد -عز وجو  -ل نسان ، وخىق ال 

تعنالى سهحانه و -مربوب هلل وحده ،   دجوز لك ألهتة أن تصرم العها ا لغير خالفك 
، شىه  أو شردك مخىوق هلل ، ليفر  ال خاليه بالعها ا وحده   منازع، ماإلنسان هلل ،  -

ْعَهنْد لَنْم أَ أَ العها ا وحده، وشي الميثاق العمنيم النىا أخنىه ال عىنى الخىنق قناهللا تعنالى : 

نْيَطاَن إِنَّنه  لَك ن هِنينٌ ْم َعند  إِلَْيك ْم دَا بَنِني آ ََم أَْن   تَْعه ند وا الشَّ َراٌ  ونِي َشنىَا ِ نَوأَِن اْعه ند   وٌّ م 
ْستَِييٌم ]دس:   [61-60م 

دَّنوقاهللا تعالى : َوإِْذ أََخىَ َرباَك ِمنْن بَنِني آ ََم ِمنْن   ه نوِرِشْم ذ   ْم َوأَْشنر ِ ْم َهدَش ْم َعىَنى أَْنف ِسنهِ تَه 

أَْو تَي ول نوا  ْن َشنىَا َغنامِِىينَ نَّنا َعنِة إِنَّنا ك  ِييَاَمنأَلَْست  بَِرب ِك ْم قَال وا بَىَى َشِهْدنَا أَْن تَي ول نوا دَنْوَم الْ 
دَّنننةً ِمنننْن بَْعننندِ  نَنننا ِمنننْن قَْهنننو  َوك نَّنننا ذ ر ِ ْهِطى نننمَت ْهِىك نَنننِشْم أَ إِنََّمنننا أَْشنننَرَك آبَال  وَن ا بَِمنننا مَعَنننَو اْلم 

[ ، مل عجب أن تكون العهنا ا شني الصنيحة األولنى لكنو نهني ، 173-172]ألعرام:
 منا مننن نهنى و  رسننوهللا ب عنك منني قومنه إ  و عنناوشني التوجيننه األوهللا لكنو رسننوهللا ، م

َ َما ه  ،  عنوا  ِمْن إِلَهٍ  لَك مْ  قومه أوهللا ما  عاشم إلى عها ا ال وحده دَا قَْوِم اْعه د وا َّللاَّ َغْير 

 آ م ، وشىه  عوا إبراشيم وموسى وعيسى وشىه  عوا محمد .
نةٍ  -عز وجو  -قاهللا ال  َ وَ اْعه ند و َرس نو ً أَنِ  َولَيَْد بَعَثْنَا مِي ك و ِ أ مَّ اْجتَنِه نوا الطَّناغ وَت ا َّللاَّ

 [ .36]النحو:

 ه    إِلَنهَ إِ َّ أَنَنالَْينِه أَنَّنإِ  ن نوِحي َوَما أَْرَسْىنَا ِمْن قَْهِىَك ِمنْن َرس نوهللٍا إِ َّ  -عز وجو  -قاهللا ال 
 [25مَاْعه د وِن ]ا نهياء:

ننت   -قنناهللا ال  ننةً َواِحنندَاً َوأَنَننا رَ عننز وجننو إِنَّ َشننِىِه أ مَّ [ ، 92 ]ا نهينناء:مَاْعه نند ونِ  باك ننمْ ك ْم أ مَّ

ى بَّنَك َحتَّنرَ ْعه نْد مالعها ا أمر ال بها كو الخىق وأمر بها سيد الخىنق قناهللا ال تعنالى : َوا
 [ ، والييين شنا شو الموت .99دَ ْتِيََك اْليَِيين  ]الحجر:
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ارك بشر عىنى وجنه األرض حتنى دىحنق بربنه تهنمالتكىيف بالعها ا  زم لىنهى ، ولكو 
صنارأ أن المسيح عيسى ابن مردم النىأ عهنده الن -عز وجو  -وتعالى ، بو وبين ال 

 : لَنْن ميناهللا جنل وعنل -سنهحانه وتعنالى  -وجعىوه إله منن  ون ال ، بنين عهو دتنه لنه 

ِ َو  اْلَمل ب نوَن وَ اْلم   أَِكنة  دَْستَْنِكَف اْلَمِسنيح  أَْن دَك نوَن َعْهنداً ِلَّ هَا َتِنِه َمنْن دَْسنتَْنِكْف َعنْن عِ يَرَّ
ش ْم إِلَْيِه َجِميعاً ]النساء: ا ال شي الغادة التي من أجىهنا [ ، وعها 172َودَْستَْكهِْر مََسيَْحش ر 

 خىق ال الخىق .

 وأكتفى بهىا اليدر ، و ىى الىهم وسىم وبارك عىى محمد وآله و حهه وسىم .
------------- 

ي ( مني الفنتن ، بناب األمنر بنالمعروم والنهن4010( حسن : رواه ابن ماجه رقنم )1)

 عن المنكر ، وحسنه األلهانى مى مختصر العىو .
==================== 

 الحشر

ننا ت أعمالإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياا 
    وحندهمن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  المن دهده ال مل مهو له ، و

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند
عوتنه ر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خين

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...
 -أما بعد:

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .
عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.
  ه وشو عىى كو شىء قددر..إنه ولى ذلك ومو

 -أما بعد:
كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 أحهتى مى ال:
 مى رحاب الدار ا خرا

وب واألسنىسىسىة عىمية شامنة تجمن  بنين المنهجينة والرقناأق، وبنين الت  نيو العىمنى 

 الوعمى تهدأ شىه السىسة بالموت وتنتهى بالجنة.
وقد تحتاج شىه السىسىة إلى جهد شاق حتى تتهح لنا معالمها، لىا مإن الموعنوع جند 

خطير ومن األشمية بمكان، لىا استحىفكم باهلل الىأ   إله إ َّ شو.. أن تعيرونى قىنوبكم 

ال التوميننق، ونسنن له تعننالى أن وعيننولكم وأسننماعكم حتننى نيننف عىننى أشميتهننا ونسنن هللا 
دجعىها خالصة لوجهه الكردم، إنه ولى ذلك واليا ر عىيه ودجعىنا منن النىدن قناهللا منيهم 
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ال الَّننِىدَن دَْسننتَِمع وَن اْليَننْوهللَا مَيَتَّهِع ننوَن أَْحَسنننَه  أ ولَاِننَك الَّننِىدَن َشنندَاش م  ال َوأ ولَاِننَك ش ننْم أ ول ننو 
 [. 18األَْلهَاِب ] الزمر: 

 أحهتى مى ال:

ى تخىنن  كنننا قنند انتهينننا مننى الىينناء الماعننى عننند الهعننك، وتوقفنننا عننند شننىه المشنناشد التنن
فناا حاليىوب، مىيد وقفنا عند شىا المنمر المهيب الرشينب لخنروج النناس منن قهنورشم 

عراا غر ، كو دهعك عىى الهياة التنى منات عىيهنا ممنن منات عىنى  اعنة بعنك عىنى 

 معصية بعك عىى نفس المعصية التى مات عىيها.  اعة ومن مات عىى
منا  كما مى  حيح مسىم: ))دهعك كنو عهند عىنىالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ذلك ليوهللا

 [(.1مات عىيه(()]

ى وليد أجرأ ال الكردم عا ته بكرمه أن من عاش عىى ش  مات عىيه ومن منات عىن
 ش  بعك عىيه..

ييامة حهيب الرحمن محمند ، مفنى  نحيح وأوهللا من دهعك، وتنشق عنه األرض دوم ال

 مسىم من حددك أبى شردرا أنه قاهللا:
وأوهللا  أنننا سننيد ولنند آ م دننوم الييامننة، وأنننا أوهللا مننن دنشننق عنننه اليهننر، وأنننا أوهللا شننام 

َشفَّ (()]  [(.2م 

ر، منإن دوم الييامة أوهللا من دنشنق عننه اليهن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وإذا كان
 يامة خىيو الرحمن أبو األنهياء إبراشيم عىيه السلم.أوهللا من د كسى دوم الي

وم دنكما مى  حيح مسىم من حددك ابن عهاس أنه قاهللا: ))داأدها الناس إنكم تحشنرون 

 [(.3)]لسلم((االييامة حفااً عرااً غ ْر  وأوهللا الناس د ْكسى دوم الييامة إبراشيم عىيه 
دنوم  أوهللا النناس د كسنى منن الجننةومى روادة الهيهيى من حددك ابن عهاس أنه قناهللا :))

ى ة من الجنة  ديوم لها   لهشر))االييامة إبراشيم عىيه السلم ودؤتى بى م  كسى ح 

 لييامة.وليد تكىم عىمالنا عن حكمة تيددم إبراشيم عىى نهينا محمد مى الكسوا دوم ا
 رومننن أجمننو منناذكره أشننو العىننم أن المشننركين لمننا شمننوا بحننرق إبننراشيم وأشننعىوا نننا

 السماء مت ججة و ىوا دجمعون لها الحطب شهوراً، وأداماً حتى ارتف  لهيهها مى عنان

ثيابنه  مكانت الطيور تسيط من ارتفاع لهب شىه النينران مىمنا شمنوا بإلياأنه جنر وه منن
الننار  مىما  هر واحتسب وتوكو عىى ال جزاه ال سهحانه وتعالى عن ذلك موقاه حر

 ه دوم الييامة مكساه عىى رلوس األشها .مى الدنيا وا خرا وكام 
م وهللا الناس دهعنك شنو حهينب النرحمن، وأوهللا النناس د كسنى شنو خىينو النرحمن وعىنى 

 جمي  األنهياء والمرسىين أمهو الصلا وأزكى السلم.

 ترأ ماذا دكون بعد الهعك ؟!... إنه الحشر.
ى ىفك بنناهلل أخننوشننىا شننو موعننوع الحننددك مننى شننىا اليننوم الكننردم المهننارك، لننىا أسننتح

الحهيننب أن تعرنننى قىهننك وسننمعك مننإن الموعننوع مننن الخطننورا، والرشهننة، والهيهننة 

 بمكان.
وحتننى   دنسننحب بسنننا  الوقننت سننردعاً مسنننوم دنننتمم حننددثنا عنننن الموعننوع منننى 

 العنا ر التالية:

 أو ً:  فة أرض المحشر.
 ثانياً: كيف دحشر الناس؟!
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 ثالثاً: شوهللا الموقف.
 .رابعاً: مى  و عرشه

 أو ً:  فة أرض المحشر

 ترأ كيف تكون شياة أرض المحشر؟!!
 أتكون مثو أرض الحياا الدنيا ؟!

  ردب أنها ستكون مختىفة تماماً عن أرض الحياا الدنيا التى نعيش عىيها

ن اهللا رحمالم   ؟! مإن الزمان غير الزمان.. محتماً دكون المكان غير المكان.. حيك ق
ِ ات  َوبَنت هَدَّهللا  األَْرض  َغْيَر األَْرِض َوالسَّنَماوَ  الدنيا وا خرا: دَْومَ  وا ِلَّ نارِ َرز    اْلَواِحنِد اْليَهَّ

 [.48]إبراشيم: 

 إذاً تتهدهللا أرض الدنيا وسماوات الدنيا.
  هيعنة األرض التنى سيحشنر النناس المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مىيد و ف لنا

 عىيها و فاً  قيياً بىيغاً.

الصحيح الىأ رواه الهخارأ ومسىم من حنددك سنهو بنن سنعد السناعدأ مفى الحددك 
 أنه قاهللا:

ىَنم ا  ميهنا عَ  ((دحشر الناس دوم الييامة عىى أرض بيهاء عفنراء َكي ْرَ نِة النَِّينى ِ لنيس

 ألحٍد))
ا معىنم ومى روادة إلى قوله ))كير ة النيى(( ثم قاهللا: قاهللا سهو، أو غيره: ))ليس ميهن

 [(.4ألحد(()]

 اء: أأ بيهاء، والعفرا: الهياض.أرض عفر
أ وعند ابن منارس: الهيناض الشنددد النا ن  الهيناض. قر نة  نينى أو كير نٍة نينى، أ

 كالدقيق النيى من الغش والنخاهللا.

عىنى  قاهللا سهو: ليس ميها معىنم ألحند، المعىنم: شنو العلمنات التنى دتعنارم بهنا النناس
 الشوارع، والطرقات، والمدن.

 بنية.كالفهة الهيهاء  دوجد عىيها أشجار، أو أنهار، أو أ مهى أرض بيهاء مستودة

 شىه شى  فة أرض المحشر كما أخهرنا الصا ق المصدوق.
 ولكن كيف دحشر الناس عىى شىه األرض؟!

 ثانياً: كيف دحشر الناس عىى شىه األرض؟!
منى  ىمىيه وسقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عدخرج الناس من اليهور حفااً عرااً غ ْر ً كما 

  حيح مسىم من حددك عاأشة.

اء هللا والنسندحشر الناس دوم الييامة حفااً عرااً غ ر  قالنت عاأشنة: دارسنوهللا ال الرجنا
 [(.5دنمر بعههم إلى بعض قاهللا: ))داعاأشة األمر أشد من أن دهمهم ذلك(()]

 نعم وال دخرجون من اليهور بهىا العرأ والىهللا والهوان.

نَاِ  ِمْن َمَكاٍن قَِردٍب قاهللا تعالى: َواْستَِمْ  دَ  ِ ذَِلنْسنَمع وَن اْوَم دَ دَنْوَم د نَاِ  اْلم  نْيَحةَ بِناْلَحق  َك لصَّ
وجِ ] ق:  ر   [. 42-41دَْوم  اْلخ 

  األرضنعم وال إنه دسير عىى ال أن دحشنرشم جميعناً منن لندن آ م إلنى أن دنرذ ال

 ومن عىيها و  دتخىف أحد و  دمتن .... كيف ذلك؟
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ْم مَىَنْم ن غَناِ ْر َحَشنْرنَاش  وَ ِرَزاً سهحانه وتعالى: َودَْوَم ن َسي ِر  اْلِجهَاهللَا َوتََرأ األَْرَض بَنا ديوهللا
ونَا كَ  ْم أََحدًا َوع ِرع وا َعىَى َرب َِك َ فاا لَيَْد ِجاْت م  اٍ بَنْو َزَعْمنأَ ىَْينَاك ْم َما خَ ِمْنه  هللَا َمرَّ ت ْم أَلَّنْن وَّ

 [48-47دًا ] الكهف :نَْجعََو لَك ْم َمْوعِ 

ة،    اغيوحشر ال الخىق جميعاً و  دتخىف َمِىك، و  متكهر، و  حاكم، و  زعيم، 
ي ِض إِ  َءاتِناألَرْ وَ مىم نغا ر منهم أحندقاهللا سنهحانه وتعنالى: إِْن ك نوا َمنْن مِني السَّنَمَواِت 

ْحَمِن َعْهدًا لَيَْد أَْحَصاش ْم َوَعدَّش ْم َعداا َوك   ْم ءَ الرَّ ِىدَن َءاَمن نوا ِييَاَمنِة مَنْر ًا إِنَّ الَّن دَنْوَم الْ اتِيهِ ىاه 

ْحَمن  و  اا ] مردم:  م  الرَّ اِلَحاِت َسيَْجعَو  لَه   [.95-93َوَعِمى وا الصَّ
ى آخنر شكىا كو د تى الرحمن مل دتخىف مخىوق مىيد أحصى ال الخىق من لدن آ م إل

  اء لييوجىيون جميعاً وراء شىا الداعى الكردم الىأ رجو قامت عىيه الييامة، مهم دنط

 ستسنىمينالخىق جميعاً إلى المحشر، انطىيوا خىفه   دتىفتون، و  دتخىفون  نامتين م
ة خاشعين.. دعىوشم  مت رشيب دزلزهللا قىوبهم سكون غامر دغمر المكان كىه بالعمم

 والهيهة واإلجلهللا.

ْحَمِن مَنل تَْسنَم   ْ نَوات  ِلىنرَّ ِت األَ دَّاِعَي   ِعَوَج لَه  َوَخَشعَ قاهللا سهحانه: دَْوَماٍِى دَتَّهِع وَن ال
فَاَعة  إِ  َمْن أَِذَن لَنه   حْ  إِ  َشْمًسا دَْوَماٍِى   تَْنفَ   الشَّ ا بَنْيَن َي لَنه  قَنْو  دَْعىَنم  َمنَمن  َوَرِعنالنرَّ

ْم َو  د ِحيط وَن بِِه ِعْىًما  وه  َوَعنَِت الْ أَْدِددِهْم َوَما َخْىفَه  ج  ِ الْ لِ و  َحَمَو  يَياوِم َوقَْد َخاَب َمنْ ْىَحي 

 [.111-108  ْىًما ] ه:
 الكلم دوماى شمس!! والسؤاهللا دوماى لصاحب األمر؟!!

 وشو دستطي  مخىوق أن دتفىت أو دتخىف؟!!

 ه سنوقاً وشو دمىك  اغية أن دتغيب، أو دت خر، وقد وكو ال بكو إنسان مىكنين دسنوقان
 أرض المحشر. إلى

ِ ذَِلَك َما ك ْنَت مِ  نوِر ذَِلنَك ِحيد  َون فِ ْنه  تَ قاهللا تعالى: َوَجاَءْت َسْكَرا  اْلَمْوِت بِاْلَحق  َن مِني الصا

ا َعْنَك ىٍَة ِمْن َشىَا مََكَشْفنَ َت مِي َغفْ ْد ك نْ دَْوم  اْلَوِعيِد َوَجاَءْت ك وا نَْفٍس َمعََها َساأٌِق َوَشِهيدٌ لَيَ 
َك اْليَْوَم َحِدددٌ ] ق: ِغَطاءَ   [.22 - 19َك مَهََصر 

د خنى وعن مشهد الحشر دخى  اليىنوب  -شا شو رسوهللا ال دجسد لنا معانى شىه ا دات 

الناس  مييوهللا كما مى الحددك الىأ رواه الترمىأ بسند حسن ديوهللا ))د حشر -باأللهاب 
 دننننوم الييامننننة ثلثننننة أ نننننام،  نننننف مشنننناا، و نننننف ركهننننان، و نننننف عىنننننى

 [(.6وجوشهم(()]
 ومى  حيح الهخارأ ومسىم من حددك أنس قاهللا رجو: دانهى ال كينف دحشنر الكنامر

دنيا : ))ألنيس النىأ أمشناه منى الن المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  عىى وجهه؟! مياهللا

زا عىى رجىين قنا ر عىنى أن دمشنيه عىنى وجهنه دنوم الييامنة؟((. قناهللا قتنا ا: بىنى وعن
 [(.7ربنا)]

 وشهم.بىى وعزا ربنا إنه ليا ر أن دحشر الكامردن دوم الييامة عىى وج ونحن نيوهللا:

 أدها الحهيب:
شنو تصنورت قهنو أن تننرأ الحينة أن  ابنة تمشنى عىننى بطنهنا؟! إن النىأ جعنو الحيننة 

تمشى بدون أرجو سيحشر الكامر وشو دمشنى عىنى وجهنه دنوم الييامنة، إننه عىنى كنو 

 ش  قددر.



 168 

م دركهنون، منن شنؤ ء النىدن دركهنون منى شنىا الينوأناس دمشنون عىنى األقندام وأنناس 
 العصيب ؟!

تَِّينننيَن إِلَنننى الننن …اسنننم  لربنننك جنننو وعنننل  ْحَمنِ قننناهللا سنننهحانه: دَنننْوَم نَْحش نننر  اْلم  َوْمننندًا  رَّ

 [.85]مردم:
و هللا  َعىَنيْ ا تَتَنَنوقاهللا تعالى: إِنَّ الَِّىدَن قَال وا َربانَا َّللاَّ  ث نمَّ اْسنتَيَام  َخنام وا َو  َكنة  أَ  تَ ِهم  اْلَملأِ زَّ

وا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ك ْنت ْم ت وَعد وَن ] مصى  .[ 30ت: تَْحَزن وا َوأَْبِشر 

ج منن ذشنب ميركن ب وديدم الملأكة ألشنو التينى ركاأنب منن  واب ا خنرا عىيهنا س نر 
ينوم المتيون، ودنطىيون بها مى أرض المحشر حتى   دمشون عىى أقدامهم منى شنىا ال

 .. وشو جزاء اإلحسان إ  اإلحسان؟!.العصيب

 والتيوأ شى أن دطاع ال مل دعصى وأن دىكر مل دنسى وأن دشكر مل دكفر.
وساو أبو شردرا عن التيوأ مياهللا: "شو مشنيت عىنى  ردنق مينه شنو ك؟" قناهللا: نعنم، 

 تيوأ".قاهللا: "مماذا  نعت إذا رأدت الشوك؟" قاهللا: اتييته، قاهللا أبو شردرا: "كىاك ال

 ابن المعتز: وقاهللا
 خو ِ الىنوب  غيرشا ... ... وكهيرشا مهو التيى ...

 وا ن  كماش موق ... ... أرض الشوك دحىر مادرأ ...

  تحيرن  غيرا ... ... إن الجهاهللا من الحصى ...
 قاهللا  ىق بن حهيب:

 ية الالتيوأ أن تعمو بطاعة ال عىى نور منن ال ترجنو ثنواب ال، وأن تتنرك معصن

 ر من ال تخشى عياب ال.عىى نو
ْحَمِن َوْمندًا َونَس نوق  اْلم   تَِّييَن إِلَنى النرَّ -85َهننََّم ِوْر ًا منردم: يَن إِلَنى جَ ْجنِرمِ دَْوَم نَْحش ر  اْلم 

86. 

ى منتفخوا مالتيي دحشر راكهاً، والعا ي دحشر وار اً، أما المتكهرون الىدن انتشوا وا
كرسنيه روراً بدخفهوا جناح الىهللا لخىق ال بو تراه مغ الدنيا ولم دىلوا أنفسهم هلل، ولم

ه بسنىطان الىأ جىس عىيه، وتراه مغروراً بمنصهه وتراه متكهنراً بمالنه، وتنراه متكهنراً 

 وجاشه.
 تراب ذ ً مهىا وال الىأ   إله غيره سيحشر بمنمر وشياة لو عىمها لوع  أنفه مى ال

 لمو ه، ولخفض جناح الىهللا لخىق ال.
 أقصر مإنك م كوهللا ومشروب غداً 

 دا ابن التراب وم كوهللا التراب

عننلم الكهردنناء دننا ابننن آ م؟ وأنننت تحمننو الهصنناق مننى ممننك!! وتحمننو العننرق تحننت 
ك إبطيك!! وتحمو الهوهللا مى مثانتك!! وتحمو النجاسنة منى أمعاأنك!! وتمسنح عنن نفسن

 بيدك العىرا كو دوم مرا أو مرتين!!!

 دا أدها اإلنسان ما غرك!!
ا ابن حد السىف عىى رجو متهختر مختاهللا مى مشيته مياهللا له شىا الرجو الصالح: دمر أ

 أخى شىه مشية دهغهها ال ورسوله.

 مياهللا له المتكهر: أ  تعرم من أنا؟!!. من أنت أدها المغرور؟!
 تصور معى مشهد حشر المتكهر دوم الييامة.



 169 

م دحشنر المتكهنرون دنوقناهللا: ))عنن رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم أخرج الترمنىأ 
 [(.8الييامة أمثاهللا الىَّر مى  ور الرجاهللا، دغشاشم الىهللا من كو مكان(()]

نتشنياً مدحشر المتكهنرون دنوم الييامنة كنىر تدوسنه األقندام واألرجنو ألننه كنان منتفخناً 

 متكهراً مغروراً مى الدنيا.. والجزاء من جنس العمو.
طن ه مهاننة توم الييامنة منى غادنة الىلنة والمكما انتفن واستعىى مى الحياا الندنيا دحشنر دن

 األرجو واألقدام.

مإذا ما و ىت الخلأق كىها إلى أرض المحشر تنزلت الملأكة عنعف عند  منن منى 
 األرض.. تحيط الملأكة ب شو األرض من كو جانب.

 إن الموقف ميه من األشواهللا والكروب ما دخى  اليىوب وشىا شو عنصرنا الثالك

 وقفثالثاً: شوهللا الم
!! وقنند إذا مننا و ننو الننناس إلننى أرض المحشننر از ا  الهننم والكننرب والغننم. .. ولننم  

 وقفوا قياماً  ودلً.. ودلً!!

و شاشي الشنمس تندنوا منن النرلوس. مفنى  نحيح مسنىم منن حنددك الميندا  أننه قناهللا: 
 : موال))تدنى الشمس دوم الييامة من الخىق حتى تكون منهم ميدار ميو(( قاهللا الراوأ

! قننناهللا: مننناأ رأ منننادعنى بالمينننو: أمسنننامة األرض، أو المينننو النننىأ تكحنننو بنننه العنننين؟

ن ))ميكون الناس عىى قندر أعمنالهم منى العنرق ممننهم منن دكنون إلنى كعهينه ومننهم من
وأشنار  دكون إلى ركهتيه ومنهم من دكون إلى حيوده ومنهم من دىجمه العرق إلجاماً((

 [(.9بيده إلى ميه)]

ِ اس  ِلنحددك ابن عمنر أننه قناهللا منى قولنه تعنالى: دَنْوَم دَي نوم  النَّنومى الصحيحين من  َرب 
 لى أنصامإ: ))ديوم أحدشم مى رشحه  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  اْلعَالَِميَن قاهللا

 [(.10آذانهم(()]

شننو تصننورت شننىا المشننهد؟ حننرارا تننىدب الحددنند والحجننارا مننوق الننرلوس ولننك أن 
 مكان واحد عىى أرض واحدا. تتصور الهشردة كىها تحشر مى

 زحام دخنق األنفاس!!

 ومى شىا المشهد والموقف الرشيب دز ا  الهم والكرب بإتيان جهنم.
 ىم المصطفى   ىى ال عىينه وسن دؤتى بجهنم مى أرض المحشر كما قاهللا …إده وال 

 لفعون أوالحددك رواه مسىم من حددك جابر بن عهد ال: ))دؤتى بالنار دوماى لها سه
 [(.11زمام، وم  كو زمام سهعون ألف مىك دجرونها(()]

مإذا أقهىنت جهننم، وأحا نت بنالخلأق، ورأت الخىنق زمنرت، وزمجنرت غهنهاً منهنا 

 .لغهب ال جو وعل.. عند ذلك تجثوا جمي  األمم عىى الركب من الخوم والىلة
ننٍة ت ننْدعَ  ننٍة َجاثِيَننةً ك ننوا أ مَّ  ت ْجننَزْوَن َمننا ك ْنننت ْم َهننا اْليَننْومَ تَابِ كِ ى إِلَننى قنناهللا تعننالى: َوتَننَرأ ك ننوَّ أ مَّ

 [.28تَْعَمى وَن ]الجاثية: 

 وليس ذلك ميط بو دحدذ ما تشيب منه الرلوس وتنخى  له اليىوب!!
 عىيه قاهللا رسوهللا ال   ىى الاسم  إلى شىا الحددك الىأ رواه الترمىأ بسند  حيح 

ان وأذنننان تسننمعان، ولسننان دنطننق : ))دخننرج عنننق مننن النننار لننه عينننان تهصننروسننىم 

ديننننوهللا: إنننننى وكىننننت بثلثننننة، لمننننن جعننننو منننن  ال إلننننه آخننننر، وبكننننو جهننننار عنينننند، 
 [(.12وبالمصوردن(()]
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وا َوَخناَب ك ن هَّناٍر وا جَ ودسجو اليرآن جنزاء كنو جهنار عنيند ميينوهللا عنز وجنو: َواْسنتَْفتَح 
ْوت  ِمْن ِسيغ ه  َودَ ْتِيِه اْلمَ د    دََكا   ع ه  وَ ٍد دَتََجرَّ َعنِيٍد ِمْن َوَراأِِه َجَهنَّم  َود ْسيَى ِمْن َماٍء َ ِدد

 [.17-15براشيم:ك و ِ َمَكاٍن َوَما ش َو بَِمي ٍِت َوِمْن َوَراأِِه َعىَاٌب َغِىيٌة ]إ

 مى شىا المشهد مى الحر الشددد، والزحام الرشيب!!
دهتز وب له الرلوس، ومى شىا التدام  مى شىا الموقف الىأ ترتعد منه الفراأص وتشي

هنم وا: الىله الوجدان مإن األنهياء حينما درون شنوهللا شنىا الموقنف  دمىكنون إ  أن ديولن

 سىم.. سىم!!
 شىه  عوتهم دومها، والكلم ميتصر عىيهم  ون غيرشم!!

دومها تىشو كو مرعنعة عنن رعنيعها، وتهن  كنو ذات حمنو حمىهنا ودنتناب النناس 

 ، وما شم بسكارأ ولكن عىاب ال شددد.الهى ، والرعب حتى تمنهم سكارأ
 ن برشمنادوماى دفر المرء من أبيه، وأمه، وأخيه، و احهته، ودنسى ا بنن أبودنه الىنىا

 مى  نياه وأ ن لهما الجانب وأ اعهما مى غير معصية هلل!!

 دومها دفر األ  من أخيه و  تعد شناك روابط نسهية!!
لهنا كنو عطنٍف وحنناٍن ورعادنٍة و نحهة  ودومها تفر الزوجة من زوجها الىأ أعطنى

 جميىة حسنة!!

ب دومها ترمى األم الحنون بطفىهنا منى غينر وعنى منل أمومنة منى شنىا الموقنف الرشين
 المخيف، الكو ديوهللا: نفسى... نفسى...! حتى األنهياء!

ة   ناخَّ ْرء  ْلَمندَِفنرا ا دَنْومَ  الكو له ش ن دىهيه، استم  ليوهللا مو ك عز وجو مَإِذَا َجاَءِت الصَّ

ِه َوأَبِيِه َوَ اِحهَتِِه َوبَنِينِه ِلك نو ِ اْمنرِ  ْم دَْوَماِنٍئ ِمننْ ِمْن أَِخيِه َوأ م ِ -33ٍى َشن ٌْن د ْغنِينِه ]عنهس:ه 
37.] 

 وهلل  ر الياأو :

 دوم الييامة والسماء تمور    مثو لنفسك أدها المغرور
 حتى عىى رأس العها  تسير  إذا كورت شمس النهار وأ ْ نِيَت

 وتهدلت بعد الهياء كدور  وإذا النجوم تساقطت وتناثرت

 مرأدتها مثو السحاب تسير  وإذا الجهاهللا تيىعت ب  ولها
 خىت الددار مما بها معمور  وإذا العشار تعطىت وتخربت

 وتيوهللا لألملك أدن نسير  وإذا الوحوش لدأ الييامة أحشرت
 المنشور َ ىَّ السجو كتابه   وإذا الجىيو  وأ السماء بيمينه

 وتهتكت لىعالمين ستور  وإذا الصحاأف نشرت وتطادرت

 اليصاص وقىهه مىعور  وإذا الجنين ب مه متعىق دخشى
 كيف المصر عىى الىنوب  شور  شىا بل ذنب دخام جنادة

 ولها عىى أشو الىنوب زمير  وإذا الجحيم تسعرت نيرانها

  هور ... لفتى عىى  وهللا الهلء وإذا الجنان تزخرمت وتطيهت ...
تننىكر كننو شننىه المشنناشد.. الزحننام شننددد دكننا  دخنننق األنفنناس والشننمس دكننا  تصننهر 

 الننرلوس والكننو دتنندام .. السننؤاهللا شمننس.. والكننلم تخامننت وجننلهللا الحننى الييننوم عمننر

 المكان بالهيهة.
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مى شىه الىحمات دنا أ الحق جو جلله عىى مجموعة من الخىق منى أرض المحشنر 
 ه دوم    و إ   ىه.أن دتيدموا ليمىهم بمى

 من شؤ ء داترأ؟!! واإلجابة عىى شىا السؤاهللا تكون بعد جىسة ا ستراحة.

 أقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم
 الخطهة الثانية

 أحهتى مى ال:

 رابعاً: مى  و عرشه
 نرناه إن مجر  الكلم عن أشواهللا شىا اليوم ترتعد له الفنراأص مكينف إذا عادنناه وعا

 عىى أرض الواق    أرض الخياهللا؟!! وعادشناه

ه، مى شىا الموقف دنا أ الحق جنو جللنه عىنى أنناس لنيمىهم بمىنه دنوم   نو إ   ىن
 داترأ من شؤ ء السعداء؟!

المصنطفى   نىى ال عىينه  مى  حيح الهخارأ ومسنىم منن حنددك أبنى شردنرا: قناهللا

مننى  ا هللا، وشناب نشن : ))سنهعة دمىهنم ال منى  ىنه دنوم    نو إ   ىنه إمنام عن وسنىم 
تفرقننا وعهننا ا ال، ورجننو قىهننه معىننق بالمسنناجد، ورجننلن تحابننا مننى ال اجتمعننا عىيننه 

عىيه، ورجو  عتنه امنرأا ذات منصنٍب وجمناهللا ميناهللا: إننى أخنام ال، ورجنو تصندق 

ت بصنندقة م خفاشننا حتننى  تعىننم شننماله منناتنفق دمينننه، ورجننو ذكننر ال خالينناً مفاعنن
 [(.13عيناه(()]

عننا هللا((: أأ حنناكم عننا هللا عنناش لييننيم العنندهللا مننى األرض، سننعدت بننه رعيتننه،  ((إمننام

مانة لمنصب أوسعد شو برعيته، وكان دتيى ال مى شىه األمانة، دعىم دييناً أن الحكم وا
)إن ألبنى ذر: ) المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  سيس هللا عنها بنين دندأ ال كمنا قناهللا

ميها  ىأ عىيهوندامة إ  من أخىشا بحيها وأ أ ال الو دة أمانة وإنها دوم الييامة حسرا

 ((. ترأ ما جزاء شىا الحاكم؟! أن دمىه ال دوم    و إ   ىه.
 ((شاب نش  مى عها ا ال))

ك منى أخى مى ال: إذا نش ت مى عها ا ال، وانصرمت عن معصية ال وإن زلنت قندم

    و إ   ىه. معصيته تهت إلى ال جو وعل، أ ىك ال بمىه دوم
رجو من أدها الشاب الفتي.. أدها الشاب الزكى.. أدها الشاب الىأ أسرمت عىى نفسك أ

عننة ال عننز وجننو أن   تتنن خر لحمننة عننن التوبننة و اعننة ال ألن الطاعننة ِعننز، الطا
 شرم.. مل عز مى الدنيا وا خرا إ  بطاعة ال.

 ولماذا خص الشاب؟!!

   سنيما منى سنن المراشينة وسنن -وا منى عروقنه، ألننه ألن الشاب تجرأ  مناء الشنه
م نفسنه تعصف الشهوا بكيانه عصفاً، ولكنن بخومنه منن ال ومراقهتنه هلل دعصن -الفتوا 

 ودحارب شهواته ودحارب نفسه األمارا بالسوء.

ه دعهند ة أ امرلىا كام  ال شىا الشاب الطاأ ، التيى، النيى، الطاشر الىأ نش  منى نعوم
ه  ه، ميمىنودطي  ال ودحفة حيوق ال ودمتثو أوامره ودجتنب نواشيه ودينيم حندوال، 

 تحت  و عرشه دوم   و إ   ىه.

((ورجو قىهه معىق بالمساجد(( معنى ذلنك أن قىهنه منى المسنجد، منإذا َ نىَّى الفنرض، 
وخرج إلى الدنيا دسعى عىى رزقنه منن الحنلهللا، أو عنا  إلنى بيتنه وأو  ه دخنرج منن 
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جد، وقىهه مشتاق أن درج  إلى المسنجد منرا أخنرأ مهنو متعىنق بالمسنجد دهنوأ المس
ىنه منى بينت ال جنو  الجىوس مى بيت ال بو دتمنى أن لو ديسر ال له الوقت لييهى ج 

وعل وشىا خير من أن تيهى وقتك أمام المسىسنلت والمهاردنات واألمنلم!! لمناذا   

 ال جو وعل؟!تحرص عىى أن تيهى شىا الوقت مى بيت 
 مإذا تعىق قىهك به أ ىك ال مى عرشه دوم    و إ َّ  ىه.

 ((ورجلن تحابا مى ال اجتمعا عىيه وتفرقا عىيه ))

سنتكمو اإنه الحب منى ال إن ))منن أحنب هلل، وأبغنض هلل، وأعطنى هلل، ومنن  هلل، ميند 
ال  رابطة الحب مى[( وإن آ را الحب مى ال شى أغىى آ را.. وأن 14اإلدمان(()]

(( شنى أغىنى رابطننة.. أ  وإن ))أوثنق عننرأ اإلدمنان، الحنب مننى ال والنهغض مننى ال

بون ديوهللا ال سهحانه وتعالى مى الحنددك اليدسنى وشنو منى الصنحيحين: ))أدنن المتحنا
 [(.15بجللى؟ اليوم أ ىهم مى  ىى دوم   و إ   ىى(()]

ىكر نصب وجمناهللا ميناهللا: إننى أخنام ال((: تنذات م -أا لىزنا  -((ورجو  عته امرأا 

 ال جو وعل وراقهه وأعرض عن شىه الكهيرا خوماً من ال جو وعل.
ىى أو ((ورجو ذكر ال خاليا مفاعت عيناه((: خىى بنفسه، وقام من الىيو، وجىس دص

دموع لنينناه بادىكر ال سهحانه وتعالى مىما امتأل قىهه بهيهنة ال وبعممنة ال، ماعنت ع

 خوماً منه وشيهة له سهحانه.
خشنية  : ))عينان   تمسنهما الننار عنين بكنت مننقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 

 [(.16ال، وعين باتت تحرس مى سهيو ال(()]

 وشناك غير شؤ ء السهعة من الىدن دمىهم ال مى  ىه دوم الييامة.
ر ء النىدن دمىهنم ال منى  ىنه غينوليد جم  الحنامة ابنن حجنر منى كتناب مسنتيو شنؤ 

ن ال شؤ ء السهعة مى كتاب قيم سماه )معرمة الخصاهللا المو ىة إلى الملهللا( وبنين أ

سننهحانه دمننو غيننر شننؤ ء السننهعة مننى  ننو عرشننه دننوم   ننو إ   ىننه مفننى الحننددك 
 الصحيح أنه قاهللا :

 .[(17من، أنمر )أمهو( معسراً أ ىه ال مى  ىه دوم    و إ   ىه(()]

أدها الحهيب الكردم: احنرص عىنى  اعنة ال وعىنى شنىه الخصناهللا منن خصناهللا الخينر 
 ليمىك ال مى  و عرشه دوم    و إ   ىه.

تى حعىيهم  وحيناى ديوم بيية الخىق مى شىا الموقف قياماً  ودلً  ودلً، ودشتد الكرب
انناً الرشيب  دتمنى بعههم أن دحشر إلى النار و  ديف مى مثو شىا الموقف المهيب 

 أن النار لن تكون أشد عىاباً مما شو ميه من شم وكرب.

ين بنوشنا دهحك الخىنق عمنن دشنف  لهنم إلنى ال جنو وعنل لييهنى ال تهنارك وتعنالى 
نفسنى..  الخلأق لينتهى شىا الموقف المهيب الرشيب، وشنا ديوهللا كو نهى من األنهيناء:

 نفسى.

 ناحب المينام المحمنو  و ناحب  ينه وسنىم المصنطفى   نىى ال عى ودتيدم الحهينب
الحوض المورو ، و  ناحب الىنواء المعينو ، و ناحب الشنفاعة العممنى دنوم النددن 

ىا شندتيدم ليشف  لىخلأق مى أرض المحشر لييهى ال جو وعل بيننهم ونتوقنف عنند 

عنناً ألشنو الموقننف جميالنهننى   ننىى ال عىينه وسننىم  المشنهد الكننردم عنند مشننهد شنفاعة
 .ش م  شىا الموقف. لنتعرم عىيه  حياً إن قدر ال لنا الهياء والىياءلنعي
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 ىيه.عأس هللا ال العميم رب العرش الكردم أن دحسن خاتمتنا. إنه ولى ذلك واليا ر 
-------------------- 

لى عنند ( ، مى الجنة ، باب األمر بحسن المن باهلل تعا2878[( رواه مسىم رقم ) 1)]

 الموت .
ه ( ، مننى الفهنناأو ، بنناب تفهننيو نهينننا  ننىى ال عىينن1178رواه مسننىم رقننم )[( 2)]

ر بنين ( ، مى السنة ، باب منى التخيين4763وسىم عىى جمي  الخلأق ، أبو  او  رقم )

ماجناء  ( ، مى المناقنب ، بناب3615األنهياء عىيهم الصلا والسلم ، والترمىأ رقم )
 ال عىيه وسىم . ىى النهى   ىى ال عىيه وسىم  مى مهو

م ( ، مى الرقاق ، بناب كينف الحشنر؟ ، ومسنىم رقن6524[( رواه الهخارأ رقم ) 3)]

قننم ر( ، مننى الجنننة ، بنناب مننناء النندنيا وبيننان الحشننر دننوم الييامننة ، الترمننىأ 2860)
( ، مننى 4/114( ، مننى الييامننة ، بنناب ماجنناء مننى شنن ن الحشننر ، والنسنناأى )2425)

 الجناأز ، باب الهعك .

ى من( 2790[( رواه الهخارأ مى الرقاق ، باب ديهض ال األرض ، ومسىم رقنم )4)]
  فات المناميين ، باب مى الهعك والنشور و فة األرض دوم الييامة .

 (2859( مى الرقاق ، بناب الحشنر ، ومسنىم رقنم )6527[( رواه الهخارأ رقم )5)]

ى الجنناأز م( 4/114، والنساأى )مى الجنة ، باب مناء الدنيا وبيان الحشر دوم الييامة 
 ، باب الهعك .

( مننى التفسننير ، بنناب ومننن سننورا بنننى إسننراأيو . 3141[( رواه الترمننىأ رقننم )6)]

 ( .5546و ححه شيخنا األلهانى مى المشكاا )
( منننى التفسنننير ، سنننورا الفرقنننان ، ومسنننىم رقنننم 4760[( رواه الهخنننارأ رقنننم )7)]

 شر الكامر عىى وجهه .( مى  فات المناميين ، باب دح2806)

 ( منى  نفة الييامنة ، و نححه شنيخنا األلهنانى منى2494[( رواه الترمىأ رقنم )8)]
 ( .8040المشكاا وشو مى  حيح الجام  برقم )

ىأ ( مى  فة الجنة ، بناب  نفة دنوم الييامنة ، والترمن2864[( رواه مسىم رقم )9)]

( 2933حيح الجام  رقم )( ، وشو مى  3( مى  فة الييامة ، باب رقم )2423رقم )
. 

لانك ( منى الرقناق ، بناب قولنه تعنالى : أ  دمنن أو6531[( رواه الهخارأ رقم )10)]
، بناب  ( مى الجننة و نفة نعيمهنا وأشىهنا2862أنهم مهعثون . . . ا دة ، ومسىم رقم )

 مى  فة دوم الييامة .

جهنننم ،  ( مننى  ننفة الجنننة ، بنناب مننى شنندا حننر نننار2842[( روه مسننىم رقننم ) 11)]
 ( مى  فة جهنم ، باب ماجاء مى  فة النار .2576والترمىأ رقم )

( منى  نفة جهننم ، بناب ماجناء منى  نفة الننار ، 2577[( رواه الترمىأ رقم )12)]

( ، وشنو منى  نحيح الجنام  بنرقم 512و ححه شيخنا األلهانى مى الصنحيحة رقنم )
(8051. ) 

اب مننن جىننس مننى المسننجد دنتمننر ( مننى الجماعننة ، بنن2/119[( رواه الهخننارأ )13)]

ة ( مى الزكاا ، باب مهو إخفاء الصندق1031الصلا ومهو المساجد ، ومسىم رقم )
. 
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ن ، وشو ( مى السنة ، باب الدليو عىى زدا ا اإلدما4681[( رواه أبو  او  رقم )14)]
 ( .5965مى  حيح الجام  )

 و الحنب منى ال ،( منى الهنر والصنىة ، بناب منى مهن2566[( رواه مسىم رقنم )15)]

 ( مى الشعر ، باب ماجاء مى المتحابين مى ال .2/952والمو   )
( مننى مهنناأو الجهننا  ، بنناب ماجنناء مننى مهننو 1639[( رواه الترمننىأ رقننم )16)]

 ( ، وشنو منى3829الحرس مى سهيو ال و نححه شنيخنا األلهنانى منى المشنكاا رقنم )

 ( .4112 حيح الجام  رقم )
 ( مى الهيوع ، باب مى إنمار المعسنر ، و نححه1306ىأ رقم )[( رواه الترم17)]

 ( .6107( ، وشو مى  حيح الجام  رقم )900شيخنا األلهانى مى  حيح الترغيب )

================== 

 الشفاعة

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات

    وحندهومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال من دهده ال مل مهو له ،
أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند

عوتنه خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا 
ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 -أما بعد:
 دور.ىه الصش محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.

 مو ه وشو عىى كو شىء قددر..إنه ولى ذلك و
 -أما بعد:

كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 أحهتى مى ال:

 د وقفناقشىا شو لياءنا الحا أ عشر م  السىسىة الكردمة مى رحاب الدار ا خرا وكنا 
بهنم  ىا المشهد المزلزهللا المروع: الناس جميعاً وشم مى أرض المحشر، وقد بىنغعند ش

مننا بىننغ مننن الهننوهللا والغننم والكننرب، مالزحننام حينننىاك دخنننق األنفنناس، والشننمس مننوق 

الرلوس بميدار ميو، والناس غرقى مى عرقهم كنو بحسنب عمىنه وبحسنب قربنه منن 
بإتينان  الغم وكرباً موق الكنربالمىك اليددر ودزدد المشهد الرشيب العصيف غماً موق 

 جهنم والعياذ باهلل.
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إِلْنَسنان  َوأَنَّنى تَىَكَّر  ادَ َماٍِى ميد سجو المولى مى قرآنه قاهللا تعالى: َوِجيَء دَْوَماٍِى بَِجَهنََّم دَوْ 
ْكَرأ دَي وهللا  دَالَْيتَنِي قَدَّْمت  ِلَحيَاتِي مَيَْوَماِىٍ  ب  َعىَا  د عَ  لَه  الى ِ ثَاقَه  أََحندٌ دٌ َو  د وثِق  وَ بَه  أَحَ ى ِ

 [. 26 - 23] الفجر: 

 ومى  حيح مسىم من حددك ابن مسعو  أنه قاهللا:
))دننؤتى بجهنننم دننوم الييامننة لهننا سننهعون ألننف زمننام منن  كننو زمننام سننهعون ألننف مىننك 

 [(.1دجرونها(()]

 مإذا ما رأت الخلأق زمرت وزمجرت غههاً منها لغهب ال.
 م عىى الركب..محيناى تجثوا جمي  األم

 وليد سجو اليرآن شىا المشهد حيك قاهللا ال تعالى:

ننٍة ت ننْدَعى إِلَننى ِكتَابَِهننا ننٍة َجاثِيَننةً ك ننوا أ مَّ  َن َمننا ك ْنننت ْم تَْعَمى ننونَ َم ت ْجننَزوْ اْليَننوْ  َوتَننَرأ ك ننوَّ أ مَّ
 [.28]الجاثية:

مجننرمين ومننى شننىه الىحمننة تطيننر قىننوب المننؤمنين شننوقاً إلننى الجنننة، وتطيننر قىننوب ال

ىى مزعاً، وشىعاً، وشرباً من النار، ودعض  نف كثير من الناس مى أرض المحشر ع
 شيهات. . شيهات!! -ولكن-أنامىه تحسراً عىى ما قدم مى شىه الحياا الدنيا 

ْحَمِن َوَكاَن دَْوًمنا  ْىك  دَْوَماٍِى اْلَحقا ِلىرَّ  دَعَنضا ِسنيًرا َودَنْومَ عَ َكنامِِردَن ىَنى الْ عَ قاهللا تعالى: اْلم 

ى ال  نى  ىينه وسنىم عىى ال  نالرسنوهللا  المَّاِلم  َعىَى دَدَْدِه دَي وهللا  دَنالَْيتَنِي اتََّخنْىت  َمنَ  
ْكِر بَْعدَ إِْذ عَ أََعىَّنِي   لَيَدْ َسهِيل دَاَوْدىَتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخىْ م لنًا َخِىيلعىيه وسىم  اَءنِي جَ ِن الى ِ

 [.29-26 لِ ْنَساِن َخى و  ]الفرقان:َوَكاَن الشَّْيَطان  

مى شىا الكرب دنطىق بعض الناس ودينوهللا بعهنهم لنهعض: أ  تنرون منا نحنن مينه؟!! 
 !!أ  ترون ما قد بىغنا ؟!! أ  تنمرون من دشف  لكم عند ربكم لييهى بينكم ؟

و كنوهللا ا دينمل دتيدم لىشفاعة دوماى إ   احهها. سيد ولد آ م محمد بن عهند ال وحينهن

 نهى نفسى. . نفسى!! وديوهللا حهيهنا محمد أنا لها، أنا لها.
 وحتى   دنسحب بسنا  الوقنت منن تحنت أدنددنا سنردعاً مسنوم دننتمم حنددثنا منى شنىا

 -الموعوع مى العنا ر ا تية :

 أو ً: الشفاعة العممى.
 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ثانياً: من أسعد الناس بشفاعة

ون وسننمعك أدهننا الحهيننب، و ال أسنن هللا أن دجعىنننى وإدنناكم ممننن دسننتمع منن عرنى قىهننك،
 اليوهللا ميتهعون أحسنه.

 أو ً: الشفاعة العممى

روأ الهخارأ ومسىم من حددك أبى شردرا أنه قاهللا: ))أنا سنيد ولند آ م دنوم الييامنة(( 
ثننم قننناهللا: ))شننو تننندرون منننم ذاك؟!! دجمنن  ال األولنننين واألخنننردن مننى  نننعيد واحننند 

م النا ر، ودسمعهم الداعى وتدنو منهم الشمس ميهىغ الناس من الغنم والكنرب ميهصرش

ما  دطيينون و  دحتمىنون، ميينوهللا النناس أ  تنرون منا أننتم مينه، إلنى منا بىغكنم؟!! أ  
تنمننرون مننن دشننف  لكننم إلننى ربكننم؟ مييننوهللا بعننض الننناس لننهعض: أبننوكم آ م. مي تونننه 

بينده، ونفننن ميننك منن روحننه، وأمننر الملأكننة مييولنون دنناآ م أنننت أبنو الهشننر خىيننك ال 

مسجدوا لك، وأسكنك الجننة، أ  تشنف  لننا إلنى ربنك أ  تنرأ منا نحنن مينه ومنا بىغننا؟ 
مييوهللا: إن ربى غهب اليوم غههاً لم دغهب قهىه مثىه، ولن دغهب بعده مثىه، وإننه 
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لنى نهانى عن الشجرا معصنيت، نفسنى، نفسنى، نفسنى... اذشهنوا إلنى غينرأ. اذشهنوا إ
نوح، مي تون نوحاً، مييولون: دانوح، أنت أوهللا الرسو إلى أشو األرض، وقد سماك ال 

عهنداً شنكوراً، أ  تنرأ منا نحننن مينه؟ أ  تنرأ إلنى منا بىغنننا؟ أ  تشنف  لننا عنند ربننك؟ 

مييوهللا: إن ربى غهب اليوم غههاً لم دغهب قهىه مثىه، ولن دغهب بعده مثىه، وإننه 
عىنى قنومى، نفسنى، نفسنى، نفسنى، اذشهنوا إلنى غينرأ،  قد كان لى  عنوا  عنوت بهنا

مي تون إبراشيم مييولون: أنت نهى ال، وخىيىه مى أشو األرض،  …اذشهوا إلى إبراشيم

اشف  لننا إلنى ربنك أمنا تنرأ إلنى منا نحنن مينه؟ ميينوهللا لهنم: إن ربنى قند غهنب الينوم 
ثنلذ كنىبات، غههاً لم دغهب قهىه مثىه، ولن دغهب بعنده مثىنه، وإننى كننت كنىبت 

مىكرشا، نفسى، نفسى، نفسى، اذشهوا إلى غيرأ، اذشهوا إلى موسنى، مين تون موسنى. 

مييولون: أنت رسوهللا ال، مهىك برسا ته وبكلمه عىنى النناس، اشنف  لننا إلنى ربنك، 
أما ترأ إلى ما نحن ميه؟ مييوهللا: إن ربى قد غهب اليوم غههاً لم دغهب قهىه مثىه، 

وإنى قد قتىت نفساً لم أ ومر بيتىها، نفسى، نفسى، نفسى اذشهوا ولن دغهب بعده مثىه، 

إلى غيرأ، اذشهوا إلنى عيسنى، مين تون عيسنى، مييولنون: دنا عيسنى، أننت رسنوهللا ال 
وكىمته ألياشا إلى مردم وروح منه، وكىَّمت النناس منى المهند، اشنف  لننا إلنى ربنك، أ  

الينوم غهنهاً لنم دغهنب قهىنه  ترأ إلى ما نحن ميه؟ مييوهللا عيسى: إن ربى قد غهنب

مثىه ولن دغهب بعده مثىه، ولم دىكر ذنهاً، نفسى، نفسى، نفسنى. اذشهنوا إلنى غينرأ، 
مييولون: دامحمند أننت رسنوهللا  -اذشهوا إلى محمد، مي تون محمداً ومى روادة: مي تونى 

، أ  ال وخاتم األنهياء قد غفر ال لك ما تيدم من ذنهك ومنا تن خر، اشنف  لننا إلنى ربنك

ترأ إلى ما نحن ميه؟ مانطىق، مآتى تحت العرش، م ق  ساجداً لربى، ثم دفتح ال عىى  
من محامده وحسن الثناء عىيه شيااً لم دفتحه عىنى أحند قهىنى، ثنم ديناهللا: دامحمند، ارمن  

 [(.2رأسك، وسو تعط، واشف  ت شف   م رم  رأسى، م قوهللا: داربى أمتي(()]

 م  بعض ميرات الحددك سردعاً:متعاهللا معى أخى الحهيب نعيش 
كنرب ليد بىغ من الناس ما بىغ بهم من شمس تدنوا موق الرلوس بميندار المينو، شنم و

 وغم ما  دطييون و  دتحمىون.

ننناس مىمنا بىننغ بهننم الحناهللا لهننىا الحنند العصننيب الرشينب بىننغ بهننم الميناهللا، مينناهللا بعننض ال
بنا ا إلى ر تنمرون من دشف  لنلهعض: أ  ترون ما نحن ميه، أ  ترون ما قد بىغنا؟ أ 

لسنلم: ا؟. مييوهللا بعههم لهعض: أبوكم آ م. مين تون آ م عىينه السنلم ميينوهللا آ م عىينه 
ين تون نفسى، نفسى، نفسى اذشهوا إلى غيرأ..!! الىهم سنىم سنىم دنا أرحنم النراحمين. م

منا، اعنوح عىيه السلم. ذلكم العملق النىأ  نو دندعو إلنى ال ألنف سننة إ  خمسنين 

لىينو االكنردم النىأ  عنى قومنه منى السنر والعىنن منى النهى   ىى ال عىيه وسنىم  ذلكم
 والنهار مىم دستجيهوا إ  من رحم ال.

ِ إِن ِي  ََعْوت  قَْوِمي لَنْيل َونََهناًرا مَىَنمْ  ي إِ  مِنَراًرا َوإِن ِني ش ْم   َعناأِ  دَنِز ْ قاهللا تعالى: قَاهللَا َرب 

ْم لِ  ْم مِنني َءاك ىََّمننا  ََعننْوت ه  ننْم َجعَى ننوا أََ ننابِعَه  ْم َوأََ ننرا ْم َواْستَغْ ذَانِِهننتَْغِفننَر لَه  وا َشننْوا ثِيَننابَه 
ْم ِجَهاًرا ث نمَّ  وا اْستِْكهَاًرا ث مَّ إِن ِي  ََعْوت ه  نْم لَ أَْعىَْننت   إِن ِني َواْستَْكهَر  ْسنَراًرا إِ ه نْم َوأَْسنَرْرت  لَه 

 [9-5]نوح:
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  لف سنة إأالكردم العملق سهيلً إ  وسىكه،  عىيه وسىم النهى   ىى ال ما ترك شىا
ى، وح: نفسنخمسين عاماً لم دنم، ولم دهدأ، ولم دير له قرار، وم  ذلك دينوهللا نهنى ال نن

 نفسى، نفسى... اذشهوا إلى غيرأ..

لندعوا وليد  عى نهى ال نوح  عوته، مىكو نهى  عوا مستجابة، كو نهنى تعجنو بهنىه ا
عنوا  كما مى  حيح مسىم ))لكنو نهنى  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  إ  مى الدنيا

مجابنننة، وكنننو نهنننى قننند تعجنننو  عوتنننه، وإننننى اختهننن ت  عنننوتى شنننفاعة ألمتننني دنننوم 

 [(.3الييامة(()]
ِ   تَنن ىَننى ىَْر عَ نننوح  عننى عىننى قومننه كمننا سننجو اليننرآن، مينناهللا تعننالى: َوقَنناهللَا ن ننوٌح َرب 

اًرا ِىند وا إِ  مَناِجًرا َكفَّنن ََك َو  دَ ا ِعهَننادَّناًرا إِنَّننَك إِْن تَنىَْرش ْم د ِهنىاواألَْرِض ِمنَن اْلَكنامِِردَن  َ 

 [.27-26]نوح:
م دغهب لمي تون إبراشيم عىيه السلم مييوهللا خىيو ال: إن ربى قد غهب اليوم غههاً 

ى، نفسن قهىه مثىه ولن دغهب بعده مثىه، ودىكر إبراشيم كىباته ثم ديوهللا نفسى، نفسنى،

 اذشهوا إلى غيرأ!!!
 أتعرم ما شي كىبات إبراشيم؟!! كىباته!!.. وشو كىب إبراشيم؟!!

الجنواب منن  نحيح الهخنارأ منن حنددك أبننى شردنرا قناهللا: لنم دكنىب إبنراشيم قننط إ  

ه: بَنو مَعَىَنه  [ وقولن89ثلذ كىبات ثنتنين منى ذات ال، قولنه : إِنَّنى َسنِييم ا  ]الصنامات:
 [.63هياء:َكهيرش م َشىاَ ]األن

اهللا وواحدا مى ش ن سارا، مإنه قدم أرض جهار، ومعه سارا، وكانت أحسن الناس، مي

 ك أختنى،لها: إن شىا الجهار إن دعىم أنك امرأتى دغىهنى عىينك، منإن سن لك م خهردنه أنن
و مإنك أختى مى اإلسنلم، منإنى   أعىنم منى األرض مسنىماً غينرأ وغينرك، مىمنا  خن

أن  ر، م تناه، ميناهللا: ليند قندم أرعنك امنرأا   دنهغنى لهناأرعه رآشنا بعنض أشنو الجهنا

م عىينه لن تكون إ  لك، م رسو إليها، م تى بهنا، مينام إبنراشيم إلنى الصنلا، مىمنا  خىنت
 طىنق دندأدتمالك أن بسط دده إليها، ميههت دده قههة شدددا مياهللا لهنا: ا عني ال أن د

فعىت، ى، مياهللا لها مثو ذلك، مو  أعرك، مفعىت معا ، مي ههت أشد من اليههة األول

ن ال أ معا ، ميههت أشد من اليههتين األوليين، مياهللا: ا عى ال أن دطىنق دندأ، مىنك
طان،   أعرك مفعىت، وأ ىيت دده، و عا الىأ جاء بها، ميناهللا: إننك إنمنا جاتننى بشني

 آشنارولم ت تني بإنسان، م خرجها من أرعي وأعطها شاجر، قاهللا: م قهىت تمشى، مىما 
ً إبراشيم انصرم، مياهللا لها: َمْهيم، قالت: خيراً، كف ال دد الفاجر وأخدَمَ  ، ميناهللا  خا منا

 [(.4أبو شردرا: متىك أمكم دابنى ماء السماء)]

ى...!! شىه كىبات إبراشيم التى ذكرشا ثم قناهللا: اذشهنوا إلنى غينرأ... اذشهنوا إلنى موسن
ننه الكلم إرسنالة.. إننه المجتهنى بنبال المصطفى   نىى ال عىينه وسنىم  إنه الكىيم.. إنه

 [.39المصنوع عىى عين ال. َوِلتْصنََ  َعىَى َعينِى ] ه:

لنك ذا طفاه ال برسالته عىى جمي  الخىق وا طفاه بالكلم عىنى جمين  الخىنق ومن  
 ديوهللا: نفسى.. نفسى.. نفسى!! اذشهوا إلى غيرأ.. اذشهوا إلى عيسى.

شهوا إلى غيرأ اذشهنوا إلنى عيسنى!! مين تون عيسنى سهحان ال!! حتى الكىيم ديوهللا: اذ

عىيه السلم مييوهللا عيسى عىيه السلم إن ربى قد غهب اليوم غههاً لم دغهنب قهىنه 
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مثىه ولن دغهب بعده مثىه، اذشهوا إلى غيرأ نفسى، نفسى، نفسى، ولم دنىكر عيسنى 
 عىيه السلم ذنهاً من الىنوب اذشهوا إلى محمد بن عهد ال .

 حهيب مي تونى م قوهللا: أنا لها، أنا لها.ديوهللا ال

هللا ديوهللا: من قوم من خر سناجداً لربنى تحنت العنرش ميننا ا عىينه المىنك جنو جللنه ودينو
 تي.دامحمد ارم  رأسك وسو تعط واشف  تشف  مييوهللا الحهيب أمتي أمتي. . دا رب أم

 ىم ننىى ال عىيننه وسنن  الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم سننهحان ال !! انمننر كننم حننب 

ي منهللا ال ألمته !! إنه الحىيم األواه  احب اليىب الكهير  احب اليىب الرحيم الىأ قا
وٌم َرِحيٌم .  حيه بِالمؤِمنيَن َرل 

ِ إِنَّه نَّ أَْعىَْىَن َكثِيًرا مِ  هِعَنِني مَإِنَّنه  ِمن ِني تَ اِس مََمنْن َن النَّ قرأ دوماً قوهللا ال مى إبراشيم: َرب 

 [ 36 َغف وٌر َرِحيٌم ] ابراشيم: َوَمْن َعَصانِي مَإِنَّكَ 
ْم ِعهَننا  َك َوإِنْ  ْم مَننإِنَّه  ْبه  ننْم مَ تَْغِفنن وقننرأ قننوهللا ال مننى عيسننى: إِْن ت عَننى ِ إِنَّننَك أَْنننَت اْلعَِزدننز  ْر لَه 

 [. 118اْلَحِكيم  ] الماأدا: 

 -هكينك؟ مهكى م نزهللا ال إليه جهردو عىيه السلم وقاهللا: باجهردو سنو محمند منا النىأ د
هردنو، ج، منزهللا جهردو وقاهللا: ما دهكيك دا رسنوهللا ال؟ قناهللا أمتني.. أمتني دنا -وشو أعىم

هللا دو: اننزمصعد جهردو إلى المىك الجىيو. وقاهللا: دهكى عىى أمته وال أعىم، مياهللا لجهر

 إلى محمد وقو لنه إننا سنرعنيك منى أمتنك و  نسنوءك ميينوهللا: دنا رب أمتني.. دنا رب
 أمتي.. دا رب أمتي.

لصننور الطودننو الننىأ رواه الطهننرأ والطهرانننى والهيهيننى وأبننو دعىننى ومننى حننددك ا

ة التنى المو ىى وأور ه السيو ى واستشهد به ابن أبي العز الحنفنى، ولألماننة العىمين
كما  عاشدنا ال عىيها مإن الحددك بطوله ععيف، مفيه إسماعيو بن رام  وشو ععيف

اق جهنوهللا. ومينه منا دتفنق من  سنيقاهللا أشو الجرح والتعددو وميه محمد بن زدنا  وشنو م

 حددك أبى شردرا الىأ ذكرته آنفاً.
ا من: ))من خر سناجداً تحنت العنرش مييناهللا لنى:  المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  ديوهللا

: ))دننارب وعنندتنى  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  شنن نك؟ وشننو أعىننم(( مييننوهللا

يكم أننا آتن …قند شنفعتكالشفاعة مشفعنى مى خىيك م قِض بيننهم، ميينوهللا ال جنو وعنل 
 ألقهي بينكم((.

))مننن رج  ألقنننف مننن  النننناس مننني أرض  المصنننطفى   نننىى ال عىينننه وسنننىم  دينننوهللا
للنه، المحشر((. وتنتمر الهشردة كىها مجىء المىك جو جلله مجيانا دىينق بكمالنه وج

  لهَِصير  مكو ما ور  بهالك ماهلل بخلم ذلك لَيَس َكمثىِه َشىٌء َوش و السَّمي   ا

فة النزوهللا، و فة المجىء، و فة اإلتيان، و فة الغهب،  فات هلل جو جلله مص
و قناهللا نثهتها كما جاءت من غير تحردف، و  تشهيه، و  تعطيو، و  تكيينف و  تمثين

ْحَمن  َعىَى اْلعَْرِش اْستََوأ ] ه:  [.5تعالى: الرَّ

سنتواًء النىأ قناهللا، اقاهللا عىمالنا: استوأ كما أخهر، وعىى الوجه الىأ أرا ، وبالمعنى 
 منزشاً عن الحىوهللا وا نتياهللا.

 مل العرش دحمىه و  الكرسى دسننده، بنو العنرش وحمىتنه والكرسنى وعممتنه، الكنو

 محموهللا بىطف قدرته، ميهور بجلهللا قههته.
 ما ستواء معىوم، والكيف مجهوهللا، واإلدمان به واجب، والسؤاهللا عنه بدعة.
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ن حاق كينف تؤمننون بإلنه دتننزهللا كنو ليىنة منس هللا رجو إسحاق بن راشوده وقاهللا: دا إس
هللا كنو له دتنزعرشه إلى السماء الدنيا ؟! مياهللا: دا شىا إن كنت   تؤمن به مإننا نؤمن بإ

 ليىة من عرشه إلى السماء الدنيا، و  دخىو منه عرشه.

لينرآن من كان منا دتصور أن النمو دتكىم، وما عرم ذلك ومهمه إ  دنوم أن قنرأ منى ا
 .[18-نموى إِذَا أَتَْوا َعىَى َواِ  النَّْمِو قَالَْت نَْمىَةٌ ]الالكردم َحتَّ 

 من كان منا دتصور أن شناك شىء   دمشى عىى رجىيه وإنما دمشى عىى بطننه حتنى

 رأدت الحية تمشى عىى بطنها وما شاكىها وشكىا.
َو  هللا من زعم أنه دعرم كيفية ذات ال جو وعل مهو واشم ألننه سنهحانه وتعنالى دينو

 [.110د حيط وَن بِِه ِعىًما ] ه:

و َّللاَّ  ق و ش ن جو جلله..   ند له، و  كفء له، و  شهيه له، و  نمير له، و  مثيو له
 [.1أََحدٌ ]اإلخلص:

 والسؤاهللا: من الىأ دشف  لىهشردة كىها لفصو اليهاء؟!!

 . ىم المصطفى   ىى ال عىيه وس لم دشف  لىهشردة كىها لفصو اليهاء إ 
 أدها الموحدون: وال   دعرم قدر رسوهللا ال إ  ال.

د ال عنننالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  إن قنندر رسننوهللا ال عننند ال لعمننيم! وإن كرامننة

 لكهيرا!
ة وشننو المجتهننى مىينند ا ننطفى ال مننن الهشننرد المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  مهننو

 ى من الرسو أولى العزم وا نطفى منناألنهياء وا طفى من األنهياء الرسو وا طف

أولى العزم الخمسة نوح وإبراشيم وموسنى وعيسنى ومحمند وا نطفى محمند مفهنىه 
عىى جمي  خىيه. شرح لنه  ندره ورمن  لنه ذكنره ووعن  عننه وزره وزكناه منى كنو 

 شىء :

 [.2زكاه مى عيىه مياهللا سهحانه: َما َعوَّ َ اِحه ك ْم َوَما َغَوأ ] النجم: 
 [.3مياهللا سهحانه: َوَما دَنِطق  َعن الهوَأ ] النجم:  زكاه مى  دقه

 [.1زكاه مى  دره مياهللا سهحانه: أَلم نَْشرح لََك َ ْدَرَك ] الشرح: 

 [.11زكاه مى مؤا ه مياهللا سهحانه: َماَكىََب الف ؤا   َماَرأَأ ] النجم: 
 [.4زكاه مى ذكره مياهللا سهحانه: َوَرمعنَا لََك ذْكَرَك ] الشرح: 

 [. 2 هره مياهللا سهحانه: َوَوععنَا َعنَك وْزَرَك ] الشرح :زكاه مى 
 [. 5زكاه مى عىمه مياهللا سهحانه: َعىََّمه  َشدددٌ الي وَأ ] النجم: 

وٌم َرِحيٌم ] التوبة :  [.128زكاه مى حىمه مياهللا سهحانه: بِالمؤِمنيَن َرل 

ىٍق َعِميٍم ] اليىم:   [. 4زكاه كىه مياهللا سهحانه: َوإِنََّك لَعَىَى خ 
أ النى -ب بى شو وأمى . .. شو رجنو السناعة، نهنى المىحمنة،  ناحب المينام المحمنو  

 الىأ وعد ال به نهينا مى قوله : -دغهطه عىيه كو نهى مى أرض المحشر 

ْد بِِه نَامِىَةً لََك َعَسى أَْن دَْهعَثَكَ  و ًا ]اإلسراء َميَاًما مَ َرباكَ  َوِمَن الىَّْيِو مَتََهجَّ  [.79-ْحم 
ننا سنيد مهىا شو الميام المحمو  كما مى حددك مسىم من حددك أبى شردرا أنه قاهللا: ))أ

 (.[5 (()]ولد آ م دوم الييامة، وأنا أوهللا من دنشق عنه اليهر وأنا أوهللا شام  وأوهللا مشف

ومى الصحيحين من حددك أبنى شردنرا كنىلك أننه قناهللا: ))إن مثىنى ومثنو األنهيناء منن 
حسنه وأجمىه إ  موع  لهنة من زاودنة منن زوادناه مجعنو قهىى كمثو رجو بنى بيتاً م 
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ِععَْت شىه الىهنة؟ م نا الىهنة وأننا خناتم  الناس دطومون به ودعجهون له وديولون: شل و 
 [(.6النهيين(()]

 ومى الصحيحين من حددك أبى شردرا أنه قاهللا: ))مهىت عىى األنهياء بست: أعطينت

 ومنى لفنة الهخنارأ ))مسنيرا -ت بالرعنب جوام  الكىم )مهنو الهىينغ الفصنيح( ونصنر
وأحىننت لننى الغننناأم، وجعىننت لننى األرض  هننوراً ومسننجداً، وأرسننىت إلننى  -شننهر(( 

 [(.7الخىق كامة، وختم بى النهيون(()]

ليعىم وى ليربى محمد ، بو ليد أنزهللا ال قرآناً دتىالنهى   ىى ال عىيه وسىم  شىه مكانة
ون ال وكيف دوقرون رسوهللا ال وكيف دت  ب الصحابة كيف دت  بون ودعممون رسوهللا

 حتى مى النداء عىى رسوهللا ال .. ولكن ا ن ما الىأ حدذ لألمة؟!!

اءت منإن األمنة لننم تعنرم قندر نهيهننا إ  منن رحنم ال، ولننم تعمنم رسنولها بننو وقند أسنن
ت األمة سنته ولم تعند ا  يندألمنة تجاأل ب م  رسوهللا ال . مهجرت األمة شردعته، َونَحَّ

 ان!!إ  أن تتغنى برسوهللا ال مى ليىة مولد، مى ليىة شجرا، مى ليىة نصف من شعه

 ماألمننة ا ن مننا عننا ت تجينند إ  الننرقص والغننناء، إنهننا عشننيت الهننزهللا وتركننت الجنند
ى منوتتغننى برسنولها لرسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم  والرجولة، أمنة تندعى الحنب

و   الىأ نحت ميه شردعته وشجنرت مينه سننتهالمناسهات واألعيا  الو نية مى الوقت 

 حوهللا و  قوا إ  باهلل.
 أحهتى مى ال:

 الشمس موق الرلوس، الزحام وحده دخنق األنفاس، الهشردة كىها منى أرض المحشنر

 من لدن آ م إلى آخر رجو قامت عىيه الساعة، مى شىا الموقف الرشيب المهيب.
بياعاً من الىهن وأحىى من العسو  المصطفى واقف عىى حوعه، والحوض ماله أشد

 وأ يب ردحاً من المسنك عند  كيزاننه بعند  نجنوم السنماء منن شنرب مننه بيند الحهينب

 لنعيم.ا[( حتى دتمت  بالنمر إلى وجه المىك مى جنات 8شربة   دمم  بعدشا أبداً )]
 الىهم اسينا منه شربة شنياةً مرداةً   نمم  بعدشا أبدا داأرحم الراحمين.

 :النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  الهخارأ من حددك سهو بن سعد الساعدأ ديوهللاروأ 

، ))أنا مر كم عىى الحوض دوم الييامة ممن مر عىى  شنرب ومنن شنرب   دممن  أبنداً 
 ولير ن عىى الحوض قوم أعرمهم ودعرمنوننى ثنم دحناهللا بيننى وبيننهم(( ومنى لفنة منى

إننك    أمتي. إنهم من أمتي. ميياهللا:الصحيح ))ثم دختىجون  ونى(( م قوهللا: ))إنهم من 
 [(.9تدرأ ما أحدثوا بعدك م قوهللا: سحياً سحياً لمن بدهللا بعدأ(()]

 جاا.شو سهيو الفوز والن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ومعنى ذلك أن اتهاع نهج

ف تعىم كيو، ونهيه، النهى   ىى ال عىيه وسىم  انمر إلى الموحددن الىدن امتثىوا أمر
 حتى مى آخر لحمات لهم مى شىه الدنيا.كانوا 

نمنر مهىا معناذ بنن جهنو عىنى منراش المنوت نناأم دندخو عىينه الىينو ودشنتد بنه األلنم مي

هنو جأل حابه وديوهللا شو أ هح النهار؟! مييولون:   لم دصهح بعند، ميهكنى معناذ بنن 
 وديوهللا: أعوذ باهلل من ليىة  هاحها إلى النار.

 أشو النار!!!معاذ بن جهو دخشى أن دكون من 

وشىا شو ماروق األمة األواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب النىأ أجنرأ ال الحنق 
عىى لسانه وقىهه، ددخو عىيه ابن عهناس بعندما   ِعنن لينىكره وليثننى عىينه الخينر كىنه 
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مييوهللا عمر: إن المغرور من غررتموه، وال لو أن لى موء األرض ذشهاً  متددت بنه 
 قهو أن أراه. ثم قاهللا عمر: و  ت أن أخنرج منن الندنيا كفامناً   لنى اليوم من عىاب ال

.  و  عىى 

 سهحان ال!!
ْن ِعهَاِ نَا مِ ْ َطفَْينَا اِىدَن وشىه شى عاأشة تساو عن قوهللا ال تعالى: ث مَّ أَْوَرثْنَا اْلِكتَاَب الَّ 

ْيتَِصدٌ َوِمْنه مْ  ْم م  ْم َ اِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنه  ِ ] ما ر:ْيَراِت بِإِ اْلخَ بِ َسابٌِق  مَِمْنه   [.32ْذِن َّللاَّ

هنم وشهد ل متيوهللا عاأشة: دابنى أما السابق بالخيرات مهؤ ء الىدن ماتوا م  رسوهللا ال
ى اتوا عىنرسوهللا ال بالجنة، وأما الميتصد مهؤ ء الىدن اتهعوا أثنر رسنوهللا ال حتنى من

 ذلك وأما المالم لنفسه ممثىى ومثىك.

 م!!!!! جعىت عاأشة نفسها معنا. جعىت عاأشة نفسها من المالمين ألنفسهال أكهر
ىينه وشىا شو سفيان الثورأ إمام الندنيا منى الحنددك دننام عىنى منراش المنوت ميندخو ع

أرحنم  حما  بن سىمة مييوهللا: أبشر دا أبا عهد ال إنك ميهنو عىنى منا كننت ترجنوه وشنو

 الراحمين.
 احما  أتمن أن مثىى دنجوا من النار؟!!مهكى سفيان وقاهللا: أس لك باهلل د

 انمر كيف كانوا؟! وماذا قالوا؟

 انمر إلينا كيف أ هحنا؟! وماذا نيوهللا؟!
ه رسنوهللا شتان. . شتان، نحن جميعاً نيوهللا من منا   ددخو الجنة؟!! من مننا   دشنف  لن

 ال ؟!!

يحاهللا أننه سنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  شا شو الحددك مى الهخارأ دهين ميه الحهينب
موا وبدَّلوا وانحرموا عن سنته   بينه وبين أقوام حرَّ

 أس هللا ال العميم أن دغفر لنا ودرحمنا إنه ولى ذلك واليا ر عىيه.

 وأقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم
 الخطهة الثانية

 دوم الييامة؟ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ثانياً: من أسعد الناس بشفاعة

 رنا األخير مى شىا اليوم الكردم المهارك.شىا شو عنص
َ مَاتَّهِع ونِ   [.31 ]آهللا عمران:ْهك م  َّللاَّ  ي د ْحهِ قاهللا سهحانه وتعالى: ق ْو إِْن ك ْنت ْم ت ِحهاوَن َّللاَّ

  سنىم والرسوهللا   ىى ال عىينه لييف كو مسىم  ا ق م  نفسه ساألً: شو امتثىت أمر 
 ح ؟!نهيه ؟! شو ارتهط الىسان بالجنان والجوار؟ شو اجتنهت  ىى ال عىيه وسىم 

ص مى شتى األمور بحب واتهاع وإخنلالنهى   ىى ال عىيه وسىم  شو التزمت بهدأ

!! 
بَّ   راء  ...اشة ا  وشولم ... ... دفد من شدده مسفالنهى   ىى ال عىيه وسىم  من دَدَّعِ ح 

 ووماء  ... مالحب أوهللا شر ه ومروعه ... ... إن كان  دقاً  اعة ا  

عىينه   نىى ال  الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنىم أخى مى ال: من أسعد الناس بشفاعة 
 دوم الييامة؟وسىم 

والجواب مهاشرا من  حيح الهخارأ: قاهللا أبو شردرا: من أسعد الناس بشفاعتك دنوم 

 لنى ))ليد  ننت أنه   دس المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الييامة دا رسوهللا ال؟ مياهللا
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عنن شنىا السنؤاهللا أحند قهىننك لمنا رأدنت منن حر نك عىننى الحنددك داأبنا شردنرا. أسننعد 
 [(.10الناس بشفاعتى من قاهللا   إله إ  ال خالصاً مخىصاً من قىهه(()]

ن قىهنه منومى روادة ابن حهنان ))أسنعد النناس بشنفاعتى منن قناهللا   إلنه إ  ال خالصناً 

 دصدق قىهه لسانه، ودصدق لسانه قىهه((
 ومى  حيح مسىم أنه قناهللا: ))لكنو نهنى  عنوا مسنتجابة وإننى اختهن ت  عنوتى شنفاعةً 

 .[(11()]ألمتي، مهى ناأىة إن شاء ال تعالى من مات من أمتي   دشرك باهلل شيااً(

أن  إذاً حتى دشنف  لنك رسنوهللا ال دنوم الييامنة دجنب تنومر شنر  شنام جنداً شنىا الشنر 
 يد خالصة من قىهك.تحيق التوحيد. أن تيوهللا كىمة التوح

ن لنم ممن الناس ا ن من در   شنىه الكىمنة بىسنانه و  دندرأ منا دينوهللا، ومنن النناس من

 دخىص العها ا هلل جو وعل بو راح دصرم العها ا لغير ال.
 ى.مهو   دعرم لكىمة التوحيد معنى و  ديف لها عىى مهمون و  دعرم لها ميته

ن مننلنفسنه    ال وقنند انطىنق حنراً  ىييناً ليختنارومنن النناس منن دنر   بىسنانه:   إلنه إ

 المناشج األرعية واليوانين الوععية الفاجرا ما دوامق شواه.
 ومن الناس من دنطق بالكىمة و  دته  منهج الحهيب محمد !!

 ومن الناس من در   كىمة   إله إ  ال وشو لم دحيق الو ء والهراء !!

 اا وعني   إله إ  ال وقد ترك الصلا وعي  الزكن ومن الناس من در   بىسانه كىمة
سنم  الحج م  قدرته واستطاعته، وأكو الربا، وشرب الخمر، وأكو أمنواهللا اليتنامى، د

األمنر  األمر ميهز كتفه مى سخردة و ك ن األمر   دعنيه، دسم  المواعة ميهنزأ وكن ن

   دعنيه!!
نه كىمنة در  شننا اإلنسنان بىسننا ملبند منن إخننلص التوحيد،كىمنة التوحينند ليسنت مجننر 

 وميط، بو إن اإلدمان قوهللا بالىسان وتصددق بالجنان وعمو بالجوارح واألركان.

 منو، ممننليس اإلدمان بالتمنى و  بالتحىى ولكن اإلدمان ما وقر مى اليىب و ندقه الع
 ه.قاهللا خيراً وعمو خيراً ق هَِو منه. ومن قاهللا خيراً وعمو شراً لم د ْيهَو من

قناهللا: النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  صحيحين من حنددك عهنا ا بنن الصنامت أنومى ال

رسننوله ))مننن شننهد أن   إلننه إ  ال وأن محمننداً عهننده ورسننوله وأن عيسننى عهنند ال و
ا ة عىنى منوكىمته ألياشا إلى مردم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أ خىه ال الجن

 [(.12كان من العمو(()]
َم عىى النار من قاهللا   إلنه إ ومى روادة عتها هتغنى بهنا د ال ن بن مالك: ))مإن ال َحرَّ

 وجه ال((.

ىعزدز لإ  من أخىص التوحيد  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وال لن دسعد بشفاعة
 وأخىص له ا تهاع. المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الحميد واته 

 النهننى  والىفننة لىترمننىأ مننن حننددك أنننس أن مفننى الحننددك الننىأ رواه مسننىم والترمننىأ

نننك مننا إقنناهللا: قنناهللا ال تعننالى مننى الحننددك اليدسننى: ))دننا ابننن آ م  ننىى ال عىيننه وسننىم 
وبنك  عوتنى ورجوتنى غفرت لك عىى ما كان منك و  أبالى، دا ابنن آ م لنو بىغنت ذن

نى و أتيت م لعنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك عىى ما كان منك و  أبالى، دا ابن آ

 [(.13بي راب األرض خطادا ثم لييتنى   تشرك بى شيااً ألتيتك بيرابها مغفرا(()]
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لنه اهللا   إمنن قنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  إنه التوحيد. . م سعد الناس بشفاعة الحهيب
 ن المىنكإ  ال خالصاً منن قىهنه، مكىمنة التوحيند قند قيندت بشنرو  ثيناهللا عنند قهولهنا من

 المتعاهللا.

يينا  مهى شجرا  يهة جىورشا الحب واإلخلص وساقها الييين واليهنوهللا وأوراقهنا ا ن
 ومن غير الماء والهوء  تعيش، مالعىم لها عوء والصدق لها ماء.

 ىيه.عأس هللا ال العميم رب العرش الكردم أن دحسن خاتمتنا. إنه ولى ذلك واليا ر 

---------------- 
 ، مى  فة الجنة.( 2742[( رواه مسىم رقم )1)]

،  ( مننى اإلدمننان194( مننى األنهينناء ، ومسننىم رقننم )3340[( رواه الهخننارأ رقننم )2)]

اب ( منى  نفة الييامنة ، بن2436باب أ ننى أشنو الجننة منزلنة ميهنا ، والترمنىأ رقنم )
 ماجاء مى الشفاعة.

قننم ر[( رواه الهخننارأ تعىيينناً مننى النندعوات ، بنناب لكننو نهننى  عننوا ، ورواه مسننىم 3)]

سننىم و ننىى ال عىيننه النهننى   ننىى ال عىيننه وسنىم  ( منى اإلدمننان ، بنناب اختهناء200)
  عوا الشفاعة ألمته.

 إبنراشيم ( مى األنهياء ، باب قوهللا ال تعالى : )واتخنى ال3358[( رواه الهخارأ )4)]

أبنو ( مى الفهاأو ، بناب منن مهناأو إبنراشيم الخىينو ، و2371خىيل( ، ومسىم رقم )
أ ( منى الطنلق بناب منى الرجنو دينوهللا  مرأتنه : دناأختى ، والترمنى2212)  او  رقم

 ( مى التفسير باب ومن سورا األنهياء.3165رقم )

سنىم و( مى الفهاأو ، باب تفهيو نهينا  ىى ال عىينه 2278[( رواه مسىم رقم )5)]
ى م (3615( مى السنة ، والترمىأ رقم )4763عىى جمي  الخلأق ، وأبو  او  رقم )

 المناقب.

سنىم ، و( مى المناقب ، باب خاتم النهيين  ىى ال عىينه 3535[( رواه الهخارأ )6)]
 هيين.( مى الفهاأو ، باب ذكر كونه  ىى ال عىيه وسىم خاتم الن2286ومسىم رقم )

وسنىم  النهى   ىى ال عىيه ( مى الجها  ، باب قوهللا2977[( رواه الهخارأ رقم )7)]

جد ( مى المسا523ىم : ن صرت بالرعب مسيرا شهر ، ومسىم رقم ) ىى ال عىيه وس
 .( مى الجها  6/3،4( مى السير ، والنساأى )1553مى ماتحته ، والترمىأ رقم )

 النهنى   نىى ال عىينه ( منى الرقناق ، بناب حنوض6579[( رواه الهخارأ رقنم )8)]
  نىى ال عىينه ( منى الفهناأو ، بناب إثهنات حنوض نهيننا2292، ومسنىم رقنم )وسىم 

 وسىم.

( 2304( مى الرقاق ، باب مى الحوض ، ومسنىم رقنم )6576[( رواه الهخارأ )9)]
 مى الفهاأو باب إثهات حوض نهينا  ىى ال عىيه وسىم.

 ( مى العىم ، باب الحرص عىى الحددك.99[( رواه الهخارأ )10)]

 [( سهق تخردجه.11)]
كتناب   ء ، بناب قنوهللا ال تعنالى ( داأشنو ال( مى األنهيا3435[( رواه الهخارأ )12)]

منان ، بناب ( مى اإلد2640تغىوا مى  دنكم و  تيولوا عىى ال إ  الحق ، ومسىم رقم )

 ماجاء ميمن دموت وشو دشهد أن   إله إ  ال.
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ا ( ، وحسنه شيخن106( مى الدعوات ، باب رقم )3534[( رواه الترمىأ رقم )13)]
 (.4338( ، وشو مى  حيح الجام  رقم )127ة رقم )األلهانى مى الصحيح

================= 

 الشمس والدابة والدخان والخسوف

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ ك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنهشرد
 حنق جهنا ه مني ال األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  

ه م وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعنورسالته و ىى الىه
 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 -أما بعد:

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال
 . هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز 

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام
 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 -أما بعد:
كنو ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها ومإن أ دق الحددك كتاب 

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 أحهتى مى ال:
 حنوهللا الشىا شو لياءنا الساب  م  السىسة الكردمة مى رحاب الندار ا خنرا ومنا زلننا ب

 نىى   المصنطفى ومد ه نتحدذ عن العلمات الكهرأ لىساعة والتنى ذكرشنا الحهينب

مننى حددثننه الصننحيح الننىأ رواه مسننىم مننن حننددك حىدفننة ابننن أسننيد  ال عىيننه وسننىم 
 هللااكر مياونحن نتىالنهى   ىى ال عىيه وسىم  الغفارأ رعى ال عنه قاهللا: ا ى  عىينا

ا :)) إنه : ))ما تىاكرون(( قالوا: نىكر الساعة، مياهللا المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
شنمس ها عشر آدات منىكر الندخان والندجاهللا، والدابنة، و ىنوع اللن تيوم حتى تروا قهى

من مغربها، ونزوهللا عيسى عىيه السلم، ودن جوج ومن جوج، وثلثنة خسنوم، خسنف 

بالمشننرق، وخسننف بننالمغرب، وخسننف بجزدننرا العننرب، وآخننر ذلننك نننار تخننرج مننن 
 [(.1اليمن تسوق الناس إلى محشرشم(()]

اً ألن يينة العلمنات النوار ا منى الحنددك نمنروس تحدذ اليوم إن شاء ال تعالى عنن ب

 الما ا العىمية الصحيحة مى بيية شىه العلمات قىيىة.
  ىوع الشمس من مغربها

 أدها األحهة الكرام:
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إن الشننمس منننى أن خىيهننا ال عننز وجننو تشننرق مننن المشننرق وتغننرب مننى المغننرب 
ارك ألنمنار والمندبصورا متكررا منتممة   تتخىف دوماً و  تت خر بصنورا تطنال  ا

 لتستنطق الفطرا السودة ل نسان بوحدانية الرحيم الرحمن، قاهللا جو وعل:

ْستَيَر ٍ لََها ذَِلَك تَْيِددر  اْلعَِزدِز الْ  تَّنى َعنا َ  قَندَّْرنَاه  َمنَناِزهللَا حَ  َواْليََمنرَ عَِىنيمِ َوالشَّْمس  تَْجِرا ِلم 
وِن اْليَِددِم   الشَّْمس  دَْنهَغِ  ك نو مِني ْيو  َسابِق  النََّهناِر وَ  َو  الىَّ ْليََمرَ ي لََها أَْن ت ْدِرَك اَكاْلع ْرج 

ون ] دس:   [40-38مَىٍَك دَْسهَح 

 جننو   ردننب أنهننا أدننة مننن ا دننات التننى تسننتنطق الفطننرا السننىيمة النييننة بوحدانيننة ال
 وعل، علمة بارزا عىى قدرا ال.

 اغوتناً منننقنند تحندأ بهنىه ا دننة   - إبنراشيم خىيننو ال -ولنىا ننرأ نهننى منن أنهيناء ال 

  واغيت أشو األرض وسجو ال جو وعل ذلك مى كتابه الحكيم:
ْىنكَ  َّللاَّ  أَلَْم تََر إِلَنى الَّنِىا َحناجَّ إِْبنَراِشيَم مِني َرب ِنِه أَْن َءاتَناه   ب ِنَي الَّنِىا إِْذ قَناهللَا إِْبنَراِشيم  رَ   اْلم 

َ ا أ ْحيِي َوأ ِميت  قَاهللَا إِْبَراِشيم  مَإِ د ْحيِي َود ِميت  قَاهللَا أَنَ  ِرِق مَن ِْت ي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمشْ  دَ ْتِ نَّ َّللاَّ

 [.258َن ]الهيرا:المَّاِلِمي يَْومَ بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب مَه ِهَت الَِّىا َكفََر َوَّللاَّ    دَْهِدا الْ 
اشيم: كنعنان، إذ دينوهللا إبنر انمر أدها الحهيب كيف تحندأ الخىينو الطاغينة النمنرو  بنن

 َرب َِي الَِّىا د ْحيِي َود ِميت  .

 مير  الجاشو الطاغية المجرم: أَنَا أ ْحيِي َوأ ِميت  .
لنهوا ابىكاء  ولكن أدن دىشب شىه الغر الجاشو أمام نور النهوا الهاشر، إذ قاهللا له الخىيو

َ دَ ْتِي بِالشَّْمِس ِمَن ا َمْغنِرِب مَه ِهنَت الَّنِىا َهنا ِمنَن الْ  ِْت بِ ْلَمْشنِرِق مَنونورشا الهاشر: مَإِنَّ َّللاَّ

 َكفََر َوَّللاَّ    دَْهِدا اْليَْوَم المَّاِلِميَن .
 مالشمس منى خىيها ال تشرق من الشرق وتغرب مى الغرب بصورا منتممة متكنررا

 ذنت  تكننا  تتخىننف أو تتنن خر مننى دننوم مننن األدننام حتننى إذا جنناء الوعنند الموعننو  اسننت 

 الشمس ربها أن تشرق كعا تها من المشرق مل د ذن لها!!
قنناهللا النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  مفننى  ننحيح مسننىم مننن حننددك أبننى ذر الغفننارأ أن

 أل ننحابه دومنناً والشننمس تغننرب: )) أتنندرون أدننن تننىشب شننىه الشننمس ؟!(( قننالوا ال

 حتنى تنتهنى : ))إن شنىه تجنرأ المصطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ورسوله أعىم مياهللا
ا: إلى مستيرشا تحت العرش متخر ساجدا هلل جو وعنل منل تنزاهللا كنىلك حتنى ديناهللا لهن

ارتفعى، ارجعى من حيك جات، مترتف ، متصهح  العنة منن مطىعهنا ثنم تجنرأ حتنى 
اهللا تنتهى إلى مستيرشا تحت العرش متخر ساجدا هلل عز وجو مل تزاهللا كىلك حتنى دين

 رج  متصهح  العة من مطىعها ) أأ المشرق (لها: ارتفعى ارجعى من حيك جات مت

حننت منل تنزاهللا كننىلك   دسنتنكر النناس منهننا شنيااً حتنى تجننرأ ثنم تسنتير مننى مكانهنا ت
العرش مل تزاهللا كىلك حتنى ديناهللا لهنا ارتفعنى، ارتفعنى ا نهحى  العنة منن مغربنك، 

 [(.2متصهح الشمس  العة من مغربها(()]

 .  تتعجب مكو ش  مى شىه الكون دسجد هلل
د  لَه  َمْن مِي السَّ  َ دَْسج  ألَْرِض َوالشَّنْمس  اَوَمْن مِني  َمَواتِ قاهللا جو مى عله: أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

وم  َواْلِجهَاهللا  َوالشََّجر  َوالدََّوابا َوَكثِ  عَنىَاب  َكثِينٌر َحنقَّ َعىَْينِه الْ  النَّاِس وَ يٌر ِمنَ َواْليََمر  َوالناج 

َ دَْفعَو  َوَمْن د ِهِن َّللاَّ   ْكِرٍم إِنَّ َّللاَّ  [.18اء  ]الحج:ا دَشَ مَ  مََما لَه  ِمْن م 
 مكو ش  مى الكون دسجد لرب األرض والسماوات إ  كفرا الجن واإلنس.
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انمنر إلنى الكننون كىنه منن عرشننه إلنى مرشنه، ومننن سنماأه إلنى أرعننه لتتعنرم عىننى 
 وحدانية ال، وعممة الخالق جو مى عله.

ء وارتفاعهنننا، واألرض واتسننناعها، والجهنننناهللا وأثيالهنننا واألمننننلك انمنننر إلنننى السننننما

 و ورانها، والهحار وأمواجها.
 و  انمننر إلننى كننو متحننرك وسنناكن، وال إن الكننو ديننر بتوحينند ال ودعىننن السننجو  هلل

 دغفو عن ذكر مو ه إ  من كفر من الجن واإلنس و  حوهللا و  قوا إ  باهلل.

 ون النهراانمر لتىك الشجرا ذات الغص
 كيف نمت من حهة وكيف  ارت شجرا

 ابحك وقو:

 من ذا الىأ دخرج منها الثمرا؟! ذاك شو ال
 الىأ أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرا ميتدرا

 وانمر إلى الشمس التى جىوتها مستعرا ميها عياء وبها حرارا منتشرا

 ابحك وقو:
 من ذا الىأ دخرج منها الشررا؟! ذاك شو ال

 أنعمه منهمرا ذو حكمة بالغة وقدرا ميتدرا الىأ

 الشمس والهدر من آدات قدرته والهر والهحر ميض من عطاداه
 الطير سهحه والوحش مجده والموج كهره والحوت ناجاه

 والنمو تحت الصخور الصم قدسه والنحو دهتف له حمداً مى خلداه

 والناس دعصونه جهرا ميسترشم والعهد دنسى وربى ليس دنساه
زدز ا هحى أدتها الشمس  العة من المغرب متسرع الشمس عىى الفور لتنفيى أمر الع

 الحميد متصهح  العة من المغرب، انمر إلى شىا العجب !!

بنى أوعح شىه المعنى روادة ابن مر وده بسند حسن بالشواشد من حددك عهد ال بنن 
 يناليكم،لذ لياهللٍا منن لأومى أن الصا ق المصدوق قاهللا: ))د تى عىى الناس ليىة تعدهللا ث

به، ثم ييرأ حزمإذا كان ذلك دعرمها المتنفىون، ديوم أحدشم مييرأ حزبه ثم دنام ثم ديوم م

 [(.3دنام ميفزعون إلى المساجد مإذا شم درون الشمس قد  ىعت من مغربها(()]
 الكننردم مننإذا كننان كننىلك دعرمهننا المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  انمننر منناذا قنناهللا

 : أأ دعرمها الياأمون بالىيو هلل رب العالمين !المتنفىون
 ال أكهر!!!. . ما الىأ دترتب عىى شىه ا دة العميمة ؟!

التى  قاهللا مى روادة أبى ذر المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الىأ دترتب عىى ذلك أن

 ذكرتها آنفا قاهللا:
 لوا: ال))أتنندرون متننى ذاكننم؟!(( أأ أتنندرون متننى تطىنن  الشننمس مننن مغربهننا ؟! قننا

ْهنو  أَْو َكَسنهَْت نَنْت ِمنْن قَ  َءامَ ورسوله أعىم، قاهللا: ))ذاك حين   دَْنفَ   نَْفًسا إِدَمان َها لَْم تَك نْ 

 [((. 158مِي إِدَمانَِها َخْيًرا ] ا نعام: 
س ))إذا  ىعنت الشنمس منن مغربهنا ورآشنا الننا المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  قاهللا

 [(.4آمنوا كىهم أجمعون (()]

 ولكن شيهات شيهات !!.
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 ً  ومى  نحيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنرا أننه قناهللا: ))ثنلذ إذا خنرجن   دنفن  نفسنا
بهنا إدمانها لم تكن آمنت من قهنو أو كسنهت منى إدمانهنا خينراً،  ىنوع الشنمس منن مغر

 [(.5والدجاهللا و ابة األرض(()]

 قهنو أن ى ال عنز وجنوأدها الحهيب أذكر نفسى وأذكرك بالمهنا را بالتوبنة واألوبنة إلن
 دغىق ال باب التوبة عىينا.

 دينوهللا والحنددك رواه أحمند بسنند  نحيح قناهللا: المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  مإن

س مننن ))  تنيطن  الهجنرا مننا تيهىنت التوبننة و  تنزاهللا التوبنة ميهولننة حتنى تطىنن  الشنم
 [(.6العمو(()]مغربها مإذا  ىعت من مغربها  ه  عىى كو قىب بما ميه وكفى الناس 

ي  هننا المهننأدهننا اللشننى. . أدهننا السنناشى. . أدهننا الغامننو. . أدهننا المهنني  لىتوحينند. . أد

 :اللىصلا. . أدها المهي  لىزكاا. . أدها العاق لوالدده. . أدها المنصرم عن 
  ع عنك ما قد مات مى زمن الصها ... واذكر ذنوبك وأبكها دا مىنب ...

 سيته ... بو أثهتاه وأنت  ه تىعب ...لم دنسه المىكان حين ن

 والروح منك و دعة أو عتها ... ستر شا بالرغم منك وتسىب ...
 وغرور  نياك التى تسعى لها ...  ار حيييتها متاع دىشب ...

 الىيو ماعىم و النهار كلشما ... أنفاسنا ميهما تعد وتحسب ...

مسنىم منن حنددك أبنى موسنى  : كما منى  نحيح المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  قاهللا
 األشعرأ:

يتننوب ))إن ال عنز وجنو دهسننط دنده بالىينو ليتننوب مسنىء النهنار ودهسننط دنده بالنهنار ل

 [(.7مسىء الىيو حتى تطى  الشمس من مغربها(()]
جعىننا اشنيااً لمن  ىعت الشمس عىيه منن مغربهنا وشنو مسنتييم  عىنى  اعنة ال، الىهنم 

ب سننتيامة وومينننا لىعمننو الصننالح الننىأ درعننيك دننا رمننن أشننو التوحينند واإلدمننان وا 

 العالمين.
هللا  َعىَ وا تَتَ قاهللا جو وعل: إِنَّ الَِّىدَن قَال وا َربانَا َّللاَّ  ث مَّ اْستَيَام   َخام وا َو  تَ ْيِهم  اْلَملأَِكة  أَ  نَزَّ

وا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ك ْنت ْم ت وَعد وَن نَْحن   ك ْم مِ أَْولِ  تَْحَزن وا َوأَْبِشر  مِي ا ِخنَراِ ي اْلَحيَااِ الداْنيَا وَ يَال 

-30وٍر َرِحنيٍم ]مصنىت:  ِمنْن َغف نوَن ن نز  َولَك ْم مِيَها َما تَْشتَِهي أَْنف س ك ْم َولَك ْم مِيَها َما تَندَّع  
32.] 

 الدابة
نْم أَنَّ النَّناسَ َن األَرض ت  ِمن ابَّنةً قاهللا جو وعل: َوإِذَا َوقََ  اْليَْوهللا  َعىَْيِهْم أَْخَرْجنَنا لَه نْم  َ  ه   َكى ِم 

 [.82َكان وا بِآدَاتِنَا   د وقِن وَن ]النمو:

جنة ىنيهم الحع!!  ابة تنطق !! تكىم الناس كلماً مفهوماً واعنحاً، بنو وتينيم  ابة تتكىم 
 وتىكرشم ب نهم كانوا   دوقنون بآدات ال وكانوا   دصدقون بها.

 والحننددك رواه مسننىم مننن حننددك عهنند ال بننن  عىيننه وسننىم المصننطفى   ننىى ال قنناهللا

عمنر: ))أوهللا أشننرا  السنناعة  ىنوع الشننمس مننن مغربهننا وخنروج الدابننة عىننى الننناس 
 [(.8عحى، م دتهما كانت قهو  احهتها ماألخرأ عىى إثرشا قردهاً(()]

الدابة أمر عجب. . أمنر منىشو. . لنو تدبرتنه كنا  قىهنك أن دنخىن ،  ابنة تخنرج تجنوب 

األرض كىها، تفرق الدابنة بنين المنؤمن والكنامر، وتعىنم المنؤمن بعلمنة وتعىنم الكنامر 
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بعلمة، تسم الكامر عىى أنفه ميسو  وجهه، وتسنم المنؤمن ميهن  وجهنه ك ننه كوكنب 
  رأ. . أمر عجب !!

نهى  ال ور  مى الحددك الىأ رواه أحمد مى مسنده و ححه شيخنا األلهانى أن الحهيب

أ تعىم [( أ9قاهللا: ))تخرج الدابة متسم الناس عىى خرا يمهم(()]وسىم   ىى ال عىيه
 الناس عىى األنوم.

ألمانة بو وخى شىا الحددك العجيب الىأ رواه أحمد مى المسند والترمىأ مى السنن ول

ىناشا منن قهنو أقنوهللا إن الشنين األلهنانى  قند  – فمنه الح -العىمية التى اتفينا عىيها وأَ َّ
حننددك ومنندار تهننعيف األلهننانى عىننى عىننى  بننن زدنند بننن جنندعان قنناهللا عننعف إسنننا  ال

بنن  األلهانى ميه ععف إ  أن العلمة أحمد شاكر قد  حح إسننا  الحنددك ميناهللا عىنى

دك زدد بن جدعان مختىف ميه والراجح توثييه وقاهللا عن الحنددك اإلمنام الترمنىأ حند
أ أ -سم أنف الكامر حسن قاهللا : ))تخرج الدابة ومعها عصى موسى وخاتم سىيمان مت

وتجىننو وجننه المننؤمن(( ودهنن  وجننه المننؤمن ك نننه كوكننب  رأ،  -تعىننم أنننف الكننامر 

دننا  دجتمعننون عىنى  عنامهم ميينوهللا شنىا -أأ الماأندا  -))حتنى أن أشنو الخنوان الواحند 
[(. ألن الدابننة بينننت وأوعننحت الحيييننة وميننزت 10مننؤمن وديننوهللا شننىا دننا كننامر(()]

 المؤمن من الكامر.

ن مى و نف الدابنة وأعطنوا لخينالهم العننا -أقولها بصراحة  -المصنفين  غالى بعض
 وعينهنا مو فوا الدابة و فاً  راميناً خياليناً عجيهناً، ممننهم منن قناهللا رأسنها رأس ثنور

اأم عين خنزدر، وأذنها أذن ميو، وعنيها عنق نعامة و درشا  در أسد وقواأمهنا قنو

 بعير إلى آخر شىا الو ف الدرامى.
 لثانيةالخطهة ا

 أما بعد:

 الدخان:
مات والدخان شو آخر العلمات التى سيشهدشا المؤمن عىى  هر األرض، وبيية العل

كرشا شىه   دراشا المنؤمن و  دشنهد عنىابها الموحندون، بنو شنىه العلمنات التنى سن ذ

 ا ن   تيوم إ  عىى الكفرا الفجرا من شرار الخىق.
 الدخان علمة كهرأ:

ت التنى ن مسعو  رعى ال عنه: إن شىا الدخان كان علمة منن العلمناقاهللا عهد ال ب
 عىى المشركين.النهى   ىى ال عىيه وسىم  وقعت مى الدنيا بدعاء

فنارأ والدخان شنا قد وق  بالفعو ولكن الندخان النوار  منى حنددك حىدفنة بنن أسنيد الغ

منة م عن شنىه العلالىأ شو علمة من علمات الساعة الكهرأ، دختىف تمام ا ختل
التننى رآشننا المشننركون مننى مكننة بنندعاء الصننا ق المصنندوق قنناهللا تعننالى مننى حننق شننىه 

هِننيٍن )] ننَماء  بِنند َخاٍن م  دَْغَشننى النَّنناَس َشننىَا َعننىَاٌب أَِلننيٌم [(1العلمننة: مَاْرتَِيننْب دَننْوَم تَنن ْتِي السَّ

 [.11-10]الدخان:
 إذا خرج الدخان   ديهو ال التوبة كما ذكرت.

منؤمنين ذا خرج الدخان دهعك ال ردحاً ألين من الحردر تينهض شنىه النردح أرواح المإ

 من عىى  هر األرض، مل دهيى عىى  هر األرض مؤمن.
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ن إدمنان من: ))مل تدع أحداً مى قىهه مثياهللا حهة  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا
اهلل بنرا ممن   دنؤمن [( الكفرا الفج2إ  قههته ودهيى عىى األرض شرار الخىق(()]

 عز وجو.

م النهنى   نىى ال عىينه وسنى كما مى  حيح مسنىم منن حنددك عهند ال بنن مسنعو  أن
 [(.3قاهللا: ))  تيوم الساعة إ  عىى شرار الخىق(()]

رض مى روادة مسىم من حددك أنس أننه قناهللا: ))  تينوم السناعة حتنى   ديناهللا منى األ

 ال((.
ء   ن الموحننددن قنند قههننوا مننل دهيننى إ  الكفننرا وشننؤ   دينناهللا مننى األرض )ال( أل

ة دعرمننون ال و  دوحنندون ال جننو وعننل وعىننى شننؤ ء تيننوم السنناعة بننو تمهننر بيينن

 العلمات الكهرأ التى شى عىاب مى عىاب وبلء مى بلء.
 ؟!!ما شى شىه العلمات 

 الخسوم الثلثة

 الخسف األوهللا بالمشرق:
خسف كما شو معىوم انشنياق األرض قناهللا تعنالى حكادنة عنن دي  الخسف بالمشرق وال

 [.81قارون: مََخسْفنَا بِِه َوبِدَاِرِه األْرَض ]اليصص:

 ميي  خسف بالمشرق عىى شرار الخىق بعد أن قهض ال أرواح المؤمنين.
الخسف الثانى بالمغرب والخسف الثالك بجزدرا العرب، وبعد شنىه الخسنوم تخنرج 

دن عنعلمات الساعة الكهرأ أ  وشى نار تخرج من قعنر مددننة  العلمة األخيرا من

 )المعرومة ا ن باليمن( متطر  الناس جميعاً إلى محشرشم.
ا ومنى روادنة الهخنارأ مننن حنددك أننس أن عهنند ال بنن سنلم رعننى ال عننه قناهللا: لمنن

 عرمت أن وجهه لنيس بوجنه كنىاب منآمنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  نمرت إلى وجه

ن أسناىة عنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  والشاشد. . أن عهد ال بن سنلم سن هللا -نهى بال
 المصنطفى   نىى ال جيدا منن بنين شنىه األسناىة سن له عنن أوهللا أشنرا  السناعة ميناهللا

: ))نننننار تخننننرج مننننن قعننننر عنننندن تحشننننر الننننناس مننننن المشننننرق إلننننى  عىيننننه وسننننىم 

 [(.4المغرب(()]
 ً   نناشراً بننين النصننين لكننن   تعننارض ميننوهللا وقنند دىمننح  الننب العىننم الفطننن تعارعننا

مننى روادننة حىدفننة: ))وآخننر ذلننك نننار(( أأ أنهننا  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 
 ور.العلمة التى إن وقعت وقعت الييامة بعدشا بالنفن مى الصور والهعك من اليه

بى والحددك رواه الهخارأ ومسىم من حددك أ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا

ىنى عدرا: ))دحشر الناس دوم الييامة عىى ثلذ  راأق راغهين وراشهنين، واثننان شر
ننار، ه م البعير، وثلثة عىى بعير، وأربعة عىى بعير وعشرا عىى بعينر، ودحش نر  بَييَّنتَ 

ى تييو معهم حيك قالوا، وتهيت معهم حيك باتوا، وتصهح معهم حيك أ هحوا، وتمس

 [(.5معهم حيك أمسوا(()]
يا ر هننى الحشننر شننو الجمنن  وشننو أربعننة أنننواع الحشننر األوهللا والثننانى مننى النندنقنناهللا الي

 والحشر الثالك والراب  مى ا خرا.

وا أَن دخْ  أما الحشر األوهللا: مهو المىكور مى قوله تعالى مى سورا الحشر: َما َ نَنت م ج  ر 
 [.2]الحشر:
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منن النيمن  الحشر الثانى: شو الحشر النوار  منى حنددك حىدفنة وآخنر ذلنك ننار تخنرج
 تطر  الناس إلى محشرشم، إذاً حشر النار لىناس   دكون إ  مى الدنيا.

 الحشر الثالك: حشر الناس من اليهور وغيرشا بعد الهعك.

شو أاكم من الحشر الراب : حشر الناس إلى الجنة أو إلى النار نس هللا ال أن دجعىنى وإد
 الجنان.

لىأ شو أن الحشر الوار  مى حددك حىدفة ا إذ الىأ عىيه جمهور المحييين من العىماء

صنردح علمة من علمات الييامنة الكهنرأ   دكنون إ  منى الندنيا والندليو الصنحيح ال
ه قنند ذكنر أن الحشننر منى ا خننرا دحشنر ميننالنهننى   نىى ال عىيننه وسنىم  عىنى ذلنك أن

ى  هنالن المؤمنون والكامرون حفاا عراا غر  كما مى الصحيحين من حددك عاأشنة أن

 قاهللا: ))تحشنرون حفناا عنراا غنر (( قالنت عاأشنة دنا رسنوهللا ال ىى ال عىيه وسىم 
 : المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  الرجاهللا والنساء دنمر بعههم إلى بعنض؟! ميناهللا

 [(.6))دا عاأشة األمر أشد من أن دهمهم ذلك(()]

م ىينك ثيناب أومى روادة أنس قاهللا: ))دنا عاأشنة ليند نزلنت عىنى آدنة   دهنرك أكنان ع
 [. 37س: يِه ] عهِلكِو اْمِرِئ دَوَماٍى َش ٌن دْغنِ النهى   ىى ال عىيه وسىم   (( متىى

 مثو وقومك دوم العرض ع ردانا مستوحشاً قىق األحشاء َْحيرانا

 والنار تىهب من غية ومن حنق عىى العصاا ورب العرش غههانا
 اً غير ما كاناقرأ كتابك داعهد  عىى َمَهٍو مهو ترأ ميه حرم

 مىما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرم األشياء عرمانا

 نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتى وامهوا بعهٍد عصى لىنار عطشانا
 المشركون غداً مى النار دىتههوا والموحدون بدار الخىد  س كَّانا

  عىينه وسنىمالمصنطفى   نىى ال  وشكىا تنتهى علمات السناعة الكهنرأ التنى ذكرشنا

ة لكنن مى حددك حىدفة بن أسيد الغفارأ الىأ كنا معنه  يىنة الىيناءات األربن  الماعني
م تنر  شناك علمة أخرأ عجيهة غردهة قد تنزهللا ا ن عىى اليىوب متهز اليىوب شزاً لن

 مى حددك حىدفة، ترأ ما شى شىه العلمة العجيهة الغردهة ؟!!

 .إنها شدم الكعهة الشردفة حجراً حجرا. 
ه عننلم الكعهنة بينت ال الننىأ تهنوأ إليننه األماندا وتحننن اليىنوب إلينه الننىأ قناهللا مننى حين

 الغيوب:
 [.125َوإِْذ َجعَىنَا الهَيَت َمثَابَةً ِلىنَّاِس َوأَمنًا ]الهيرا:

 وق إلينهمثابة لىناس: أأ   دمىون منه كىمنا نمنروا إلينه وإذا انصنرموا عننه تجند  الشن

 لدته.واز ا  الحنين لزدارته ور
 إن من علمات الساعة الكهرأ شدم الهيت الحرام ونيهه حجراً حجرا.

لننى قىنت قهنو ذلننك: أن عيسنى بننن منردم عىننى نهيننا وعىينه الصننلا والسنلم لمننا دننزهللا إ

جوج األرض ديتنو الندجاهللا عىينه منن ال مننا دسنتحيه، ودندعو ال أن دهىنك دن جوج ومنن 
رسو المطنر منينى األرض، م  نهحت ميستجيب ال  عاءه، ميهىك د جوج وم جوج ود

لفة أو الَزلفة أأ كالمرآا مى  نفاأها ونياأهنا لية أو الَزلية أو الز  لهركنة ا، خرجنت كالز 

من األرض تنزلت الرحمات وحىت الهركات، وعاش الناس مى أمن وسلم مى وجو  
 نهى ال عيسى، ميىشب نهى ال عيسى ليحج الهيت الحرام.
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 ىى عيسنىعى الحج حتى مى عهد نهي ال عيسى، مإذا ما قدر ال إذاً معنى ذلك أن دهي
 الموت.

 ميمننوت نهننى ال عيسننى مننى المددنننة المنننورا ودصننىى عىيننه المسننىمون مننن أمننة محمنند

مننى الحجننرا  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ودنندمنون نهننى ال عيسننى منن  الحهيننب
، تمحنى   دهيى إ  شنرار الخىنقالمهاركة، وبعد ذلك تي  العلمات التى ذكرت ا ن و

و و  بننآدننات ال مننن المصننحف،   ديننوهللا أحنند كىمننة   إلننه إ  ال مننل دحجننون الهيننت 

دعرمون عن الهيت شيااً، منن بنين شنؤ ء األشنرار رجنو منن الحهشنة، شنو تصندق أن 
 الحهيب و ف شكىه وك نه دنمر إليه وشو دهدم الكعهة ؟؟

و : ))  تيننوم السنناعة حتننى دخننرب الكعهننة ذ سننىم المصننطفى   ننىى ال عىيننه و ديننوهللا

 [(.7السوديتين من الحهشة(()]
هاس رجو دياهللا له ذو السوديتين من الحهشة، بو ومى روادة الهخارأ من حددك ابن ع

 [( دنننيض8: ))كنن نى أنمننر إليننه أسننو  أمحننج)]المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  قناهللا

 [(.9الكعهة حجراً حجرا(()]
   دهينىوحياا الدنيا بحىوشا ومرشا، بحللها وحرامها، بخيرشنا وشنرشا وبهىا تنتهى ال

عننل إ  الكفننرا مننن شننرار الننناس وعىننيهم تيننوم السنناعة وذلننك بعنند أن دنن مر ال جننو و

ه اً ليولنإسراميو أن دىتيم الصور وأن دنفن النفخة األولى أ  وشى نفخة الفنزع مصنداق
ورِ    َمْن َشاَء إِ مِي األَرض  َوَمنْ   مَفَِزَع َمْن مِي السََّمَواتِ جو وعل: َودَْوَم د ْنفَن  مِي الصا

 [.87َّللاَّ  َوك وٌّ أَتَْوه   َاِخِردَن ]النمو:

 تى ت خىوأقف عند شىه المشهد ألوا و الحددك إن شاء ال تعالى عن بيية المراحو ال
 العرض.اليىوب واأللهاب وال أس هللا أن دسترنا موق األرض وتحت األرض ودوم 

----------------- 

هنو ق( ، مى الفتن، باب ما دكون من متوحنات المسنىمين 2901[( رواه مسىم رقم )1)]
منىأ ( ، منى الملحنم ، بناب أمنارات السناعة ، والتر4311الدجاهللا ، وأبنو  او  رقنم )

 ( ، مى الفتن ، باب ما جاء مى الخسف.2184رقم )

 ير سنورا دنس ، ومنى بندء الخىنق ، بناب( ، مى تفس4802[( رواه الهخارأ رقم )2)]
  ( ، منى اإلدمنان ، بناب بينان النزمن النىأ 159 فة الشمس واليمنر ، ومسنىم رقنم )

 ( ،مى التفسير ، باب ومن سورا دس .3225ديهو ميه اإلدمان ، والترمىأ رقم )
 [( رواه ابن مر وده بسند حسن .3)]

يننه النهننى   ننىى ال عى ب قننوهللا( ، مننى الرقنناق ، بننا6506[( رواه الهخننارأ رقننم )4)]

ب بينان ( ، منى اإلدمنان ، بنا157: ))بعثت أنا والساعة كهاتين(( ، ومسىم رقنم )وسىم 
اب أمارات ( ، مى الملحم ، ب4312الزمن الىأ   ديهو ميه اإلدمان ، وأبو  او  رقم )

 الساعة .

ه ديهننو مينن ( ، مننى اإلدمننان ، بنناب بيننان الننزمن الننىأ  158[( رواه مسننىم رقننم )5)]
 ( ، مى التفسير ، باب ومن سورا األنعام .3074اإلدمان ، والترمىأ رقم )

ى منن[( رواه أبننو  او  ، مننى الهيعننة ، بنناب ذكننر ا خننتلم ، و ننححه األلهننانى ، 6)]

 ( .7469( ، وشو مى  حيح الجام  رقم )1208اإلرواء )
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حيح  نعالى ، وشو منى ( ، مى التوبة ، باب غيرا ال ت2760[( رواه مسىم رقم )7)]
 ( .1871الجام  رقم )

،  ( ، مى الفتن ، باب خروج الدجاهللا ومكثه مى األرض2941[( رواه مسىم رقم )8)]

 ( مى الملحم ، باب أمارات الساعة .4310وأبو  او  رقم )
( 2927( ، وأبو  او  ، وشو مى  حيح الجام  رقم )22209[( رواه أحمد رقم )9)]

. 

 ( مى التفسير ، باب ومن سورا النمو .3186 او  رقم ) [( رواه وأبو10)]
------------ 

 [( مهين : واعح بي ن .1)]

ن أمتنى ( ، مى اإلمارا ، باب قوله : ))  تزاهللا  اأفة م1924[( رواه مسىم رقم )2)]
  اشردن عىى الحق   دهرشم من خالفهم(( .

 اعة .( ، مى الفتن ، باب قرب الس2949[( رواه مسىم رقم )3)]

 [( رواه الهخارأ ، مى الهجرا مى قصة إسلم عهد ال بن سلم .4)]
( ، مننى الرقنناق ، بنناب كيننف الحشننر ، ومسننىم رقننم 6522[( رواه الهخننارأ رقننم )5)]

 ( ، منننى الجننننة ، بننناب منننناء الننندنيا وبينننان الحشنننر دنننوم الييامنننة ، والنسننناأى2861)

 ( مى الجناأز ، باب الهعك .4/115،116)
( 2859( ، مى الرقاق ، باب الحشر ، ومسىم رقم )6527ه الهخارأ رقم )[( روا6)]

( ، مننى 4/114، مننى الجنننة ، بنناب مننناء النندنيا وبيننان الحشننر دننوم الييامننة ، والنسنناأى )

 الجناأز باب الهعك .
( ، 2909( ، الحج ، باب شدم الكعهة ، ومسىم رقم )1596[( رواه الهخارأ رقم )7)]

كنان موم الساعة حتى دمنر الرجنو بيهنر الرجنو ميتمننى أن دكنون مى الفتن ، باب   تي

 الميت من الهلء ، والنساأى
 ( ، مى الحج ، باب بناء الكعهة .5/216)

 [( أمحج : متس  ما بين ساقيه .8)]

 ( ، مى الحج ، باب شدم الكعهة .1595[( رواه الهخارأ رقم )9)]
==================== 

 الموت

ا أعمالنن ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنيااتإن الحمد هلل نحمد

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه
 حنق جهنا ه مني ال َح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشنداألمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونَصَ 

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن
 الددن...وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم 

 -أما بعد:

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال
  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .
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عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ن مني النهيني داً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمناموإداكم مي الدنيا  اأما وأب

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..
 -أما بعد:

كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.
 :أحهتى مى ال

 مى رحاب الدار ا خرا

ىوب سىسىة عىمية شامنة تجمن  بنين المنهجينة والرقناأق، وبنين الت  نيو العىمنى واألسن
 الوعمى تهدأ شىه السىسة بالموت وتنتهى بالجنة.

ع جند وقد تحتاج شىه السىسىة إلى جهد شاق حتى تتهح لنا معالمها، لىا مإن الموعنو

ىنوبكم قعيرونى اهلل الىأ   إله إ َّ شو.. أن تخطير ومن األشمية بمكان، لىا استحىفكم ب
ن أوعيننولكم وأسننماعكم حتننى نيننف عىننى أشميتهننا ونسنن هللا ال التوميننق، ونسنن له تعننالى 

 اهللا منيهمدجعىها خالصة لوجهه الكردم، إنه ولى ذلك واليا ر عىيه ودجعىنا منن النىدن قن

 أ ول ننو اش م  ال َوأ ولَاِننَك ش ننمْ ِىدَن َشنندَ َك الَّنننَه  أ ولَاِننال الَّننِىدَن دَْسننتَِمع وَن اْليَننْوهللَا مَيَتَّهِع ننوَن أَْحَسنن
 [. 18األَْلهَاِب ] الزمر: 

 أدها األحهة الكرام:

 وسوم أستهو شىه السىسىة بالحددك عن المنوت، مهنىه شنى المرحىنة األولنى منى شنىه
 الرحىة الطودىة.

 أدها األخيار الكرام:

َخىَْينت   : َوَمنامن أجىها خىيننا ميناهللا سنهحانه وتعنالى ليد بين ال جو وعل لنا الغادة التى
 [. 56اْلِجنَّ َواإِلْنَس إِ  ِليَْعه د وِن ] الىاردات: 

ن اا  َمنا اْلَحيَنوا أَنَّ بو وبين لنا حييية الدنيا التى جعىها محو اختهار لننا ميناهللا سنهحانه: اْعىَم 

ٌر بَْينَ   أَْعَجنَب األَْو ِ  َكَمثَنِو َغْينكٍ ألَْمنَواهللِا وَ  مِي اك ْم َوتََكاث رٌ الداْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزدنَةٌ َوتَفَاخ 
ا ث مَّ دَك ون   ْصفَرا َطاًمن اْلك فَّاَر نَهَات ه  ث مَّ دَِهيج  مَتََراه  م  ْغِفنَراٌ ِخنَراِ َعنىَاٌب َشنِدددٌ َومَ ا َومِني ا ح 

ِ َوِرْعَواٌن َوَما اْلَحيَاا  الداْنيَا إِ  مَ  وِر تَاع  اْلغ  ِمَن َّللاَّ  .[ 20الحددد:  ]ر 
لنىأ شىه الحييينة منى حددثنه الصنحيح ا المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وأكد الحهيب

 الرواه الترمىأ من حددك سهو بن سعد الساعدأ قناهللا ))لنو كاننت الندنيا تعندهللا عنند 

 [(.1جناح بعوعة ما سيى كامراً منها شربة ماء(()]
 نند العاشنا لىمنؤمن والكنامر عىنى السنواء، مىنو كاننت تنزن مالدنيا حييرا عنند ال أعط

 الالمصنطفى   نىى  جناح بعوعة ما سيى منها كامراً قط شربة ماء واحدا، لىا كان

ما كمحالة،  دو ى أحهابه بعدم الركون والطم نينة إلى شىه الدار الفانية   عىيه وسىم 
ى  نحيح الهخنارأ:))كن منى أو ى بىلك عهند ال بنن عمنر رعنى ال عنهمنا كمنا من

تمنر الدنيا ك نك غردنب أو عنابر سنهيو((، وكنان ابنن عمنر دينوهللا: " إذا أمسنيت منل تن

الصننهاح، وإذا أ ننهحت مننل تنتمننر المسنناء وخننى مننن  ننحتك لمرعننك ومننن حياتننك 
 لموتك".
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 ورحم ال من قاهللا:
 إن هلل عها اً مطنا  ىيوا الدنيا وخاموا الفتنا

ً نمروا ميها مىما عىموا أ  نها ليست ِلَحى ٍ و نا

ة واتخىوا  الح األعماهللا ميها س ْفنا  جعىوشا ل جَّ
خنرا مالفطناء العينلء شنم النىدن عرمنوا حييينة الندار، محرثوشنا وزرعوشنا... ومنى ا 

 حصدوشا.

ال  ىيند جعنومالىم الوار  مى اليرآن والسنة لىدنيا   درج  إلى زمانها من ليو ونهار م
كتناب ا منى المن أرا  أن دىكر أو أرا  شنكوراً، والنىم النوار  لىندنيالىيو والنهار خىفة ل

ً آوالسنة   درج  إلى مكانها أ  وشو األرض، إذ أن ال قد جعو األرض لهنى    م سكنا

 ومستيراً.
ه ات، مهىوالىم الوار  مى اليرآن والسنة   درج  إلى ما أو عها ال عز وجو من خير

 ه وجمي  خىيه.الخيرات نعم ال عىى عها 

و إنما الىم الوار  مى اليرآن والسننة درجن  إلنى كنو معصنية ترتكنب منى حنق ربننا جن
 وعل.

الىدن  ب العىمإذاً  بد وحتما من ت  يو شىا الفهم الدقيق   سيما إلخواننا الدعاا و ل

أحنداً ْت ن ينَّ  ربما دغيب عن أذشانهم حييية الزشد مى شىه الحياا الدنيا، منحن   نردد أن
ننه قنند أمنن شنىه النندنيا، و  نردند أن نثهننت لعامنو مننى شنىه النندنيا ولنو كننان منى الحننلهللا 

 تجاوز عن  ردق األنهياء والصالحين واألولياء... كل..! كل..!!

 بو الدنيا مزرعة لآلخرا.
ار تدبر معى قوهللا عىى رعى ال عنه وشو ديوهللا: " الدنيا  ار  دق لمنن  ندقها، و 

ىى هننا، و ار غنننى لمنن أخننى منهنا، النندنيا مهننهط وحنى األنهينناء ومصنننجناا لمننن مهنم عن

 أنهياء ال ومتجر أولياء ال ".
ىم مالدنيا مزرعة لآلخرا متدبر معنى شنىا الحنددك الصنحيح النىأ رواه الهخنارأ ومسن

)ما منن : ) ىى ال عىيه وسىم   قاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم من حددك أنس قاهللا: 

 ً ه بنه لن أو دزرع زرعاً مي كو منه إنسنان أو  ينر أو بهيمنة إ  كنان مسىم دغرس غرسا
 [(.2 دقة(()]

انية إلنى دار الفإذاً  بد من شىا الت  يو والفهم العميق لحييية الدنيا، لننطىق من شىه ال
  ار تجم  بين سلمة األبدان واأل دان.. ار اليرار.

خنرا منر وا ار الفناء، مالندنيا  ار مملبد قهو العهور إلى  ار اليرار من المرور من  

د اء،  بنشى  ار المير، الدنيا مركب عهنور   مننزهللا حهنور، الندنيا  ار منناء    ار بين
 اراً.من وعى شىه الحييية التى   مراء ميها، لنزرع شنا بىوراً، لنجنى شنالك ثم

ا ا الندنيمنى شنىماعىم أدها الحهيب شىه الحياأق جيداً، وكن عىنى دينين جنازم بن ن الحيناا 

 موقوتننة محنندو ا ب جننو، ثننم تنن تى نهادتهننا حتمنناً  بنند، ميمننوت الصننالحون.. ودمننوت
 الطننالحون.. دمننوت المجاشننندون.. ودمننوت الياعنندون.. دمنننوت المسننتعىون بالعييننندا..

ودمننوت المسننتىلون لىعهينند.. دمننوت الشننرماء الننىدن دنن بون الهننيم ودكرشننون النننىهللا، 

  أ ثمن.. الكو دموت.والجهناء الحردصون عىى الحياا ب
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َراِم لهللِا َواإِلْكنننو اْلَجنننقننناهللا ال جنننو وعنننل: ك نننو َمنننْن َعىَْيَهنننا مَننناٍن َودَْهيَنننى َوْجنننه  َرب ِنننَك ذ  
 [.27-26]الرحمن:

تنام  ن بوعنوحملبد أن تستير شىه الحييية مى اليىب والعيو معاً، إنها الحييية التى تعى

ىنك كنو مفكنر أننه   بيناء إ  لىم عىى مندأ الزمنان والمكنان منى أذن كنو سنام  وعينو
عهو دنة الحى الىأ   دمنوت، إنهنا الحييينة التنى تصنهغ الحيناا الهشنردة كىهنا بصنهغة ال

 والىهللا لياشر السماوات واألرض!!

 أعون!!إنها الحييية التى شرب ك سها تهاعاً األنهياء والمرسىون بو والعصاا والطا
:   النزمن بينوهللا الحنى النىأ   دمنوت إنها الحييية التى تىكرنا كو لحمة من لحمنات

 [.88إِلَه إِ  ش و ك وا َشٍ  َشاِلك  إِ  َوْجه ه ]اليصص:

مرنا أه وسىم النهى   ىى ال عىي أدها الحهيب تىكر شىه الحييية و  تتغامو عنها إذ أن
هينى أن نكثر من ذكرشا كما مى الحددك الصنحيح النىأ رواه الترمنىأ والنسناأى والهي

وا قناهللا: ))أكثنرالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  م وغيرشم من حددك ابن عمنر أنوالحاك

 [(.3من ذكر شا م الىَّىات(()]
ْلَمنْوِت اْكَرا  إنها الحييية التى سماشا ال منى قرآننه بنالحق ميناهللا جنو وعنل: َوَجناَءْت َسن

وِر ذَلِ  ِ ذَِلَك َما ك ْنَت ِمْنه  تَِحيد  َون ِفَن مِي الصا عََهنا  َوَجاَءْت ك وا نَْفٍس مَ م  اْلَوِعيدِ دَوْ  كَ بِاْلَحق 

 [.21-19َساأٌِق َوَشِهيدٌ ]ق:
   إله إ  ال. .. ال أكهر. .. ال أكهر

ت إن لىموت لسكرات. .. شو عىمت إن شىه الكىمات قالها حهيب رب األرض والسموا

 وشو دحتهر عىى مراش الموت؟
نتنى قالت: مات رسوهللا ال بين حاقنتى وذاقروأ الهخارأ عن عاأشة رعى ال عنها 

ه بن بى وكان بين ددده ركوا )عىهة( بها ماء مكان دمد دده مى  اخو المناء ودمسنح وجهن

 [(.4شو وأمى وديوهللا: ))  إله إ  ال إن لىموت لسكرات(()]
شكىا ديوهللا حهيب رب األرض والسموات إن لىموت لسكرات!! حهيب النرحمن دنىوق 

 بالنا نحن؟!! سكرا الموت، مما

 (.ومى روادة الترمىأ كان الحهيب ديوهللا: ))إن لىموت لسكرات وإن لىموت لغمرات(
 ومى روادة كان ددعوا ال وديوهللا: ))الىهم أعن ِى عىى سكرات الموت((.

ِ وما أ راك ما السكرات..! وما أ   لكربنات..! منىاراك ما َوَجاَءْت َسْكَرا  اْلَمْوِت بِاْلَحق 
 دننز ا  الهننم والكننرب، مننى لحمننات السننكرات إذا نمننت دننا ابننن آ م عىننىشنىه الىحمننات 

مراش الموت ورأدت مى غرمتك التنى أننت ميهنا  ون أن دنرأ غينرك، رأدنت شنيطاناً 

ردند دجىس عند رأسك دردد الشيطان أن دهىك عن كىمة اإلخلص"   إلنه إ  ال "، 
نت دهو دنناً مإننه خيننر  نناأل دننان، دينوهللا لننك: الشنيطان أن دصنندك عنهنا، ديننوهللا لننك: م  ت م 

 نصرانياً مإنه خير األ دان.

واستدهللا أشنو العىنم عىنى ذلنك بصندر حنددك  نحيح رواه اإلمنام مسنىم أن رسنوهللا ال 
 قاهللا: ))إن الشيطان د حِهر  كو ش   بن آ م..((.

بو وس او شين اإلسلم ابن تيمية َ يََّب ال ثراه عن مس لة َعْرض األ دان عىى ابن آ م 

[(: "مننن الننناس مننن تعننرض عىيننه 5المننوت، مينناهللا مننى مجمننوع الفتنناوأ )] مننى مننراش
 األ دان ومنهم من   دعرض عىيه ش  قهو موته، ثم قاهللا: ولكنها من الفنتن التنى أمرننا



 196 

أن نستعيى منها مى قوله : ))الىهم إنى أعوذ بك منن عنىاب النهى   ىى ال عىيه وسىم 
 [(.6ممات ومن متنة المسيح الدجاهللا(()]اليهر ومن عىاب جهنم ومن متنة المحيا وال

 ممننن مننتن المننوت أن د تيننك الشننيطان ليصنندك عننن   إلننه إ  ال، ليصنندك عننن كىمننة

ا إ  التوحيد، شىه من الكربات، شىه من أشد السكرات عىنى ابنن آ م و  حنوهللا و  قنو
 باهلل.

ت ش الموى مراشو عىمت أ َخى  مى ال أن إمام أشو السنة أحمد بن حنهو حينما نام عى

بى وماا أ ذشهت إليه الشيا ين لتنا أ عىيه بهىه الكىمات، قاهللا عهد ال ولده: " حهرت
 ْعد..!!.!   بَ منمرت إليه مإذا شو دغرق ثم دفيق ثم دشير بيده ودتكىم وديوهللا:   بَْعد..!

 تنى مناذامىما أماق مى  حوا بين سكرات الموت وكرباته، قاهللا لنه ولنده عهند ال: دنا أب

 ة؟؟ قنناهللاتيننوهللا؟! تيننوهللا:   بعنند،   بعنند..!! مننا شننىا؟!! أتنندرأ منناذا قنناهللا إمننام أشننو السننن
تَّننى م  لولده: دا بنى شيطان جالس عند رأسى عاٌض عىى أنامىه ديوهللا لنى: دنا أحمند لنو 

  ال.إله إ  اليوم ما أ ركتك بعد اليوم وأنا أقوهللا له:   بعد،   بعد حتى أموت عىى  

ين ن المؤمنين الصنا قين.. منن الموحنددن المخىصنين وجاءتنك الشنيا مإذا كنت حيا م
 ثهتننك رب العننالمين وأنننزهللا إليننك ملأكننة التثهيننت، كمننا مننى حننددك الهننراء بننن عننازب

لشناشد الصحيح وس ذكر الحنددك بتفصنيىه  حيناً إن شناء رب العنالمين، إ َّ أن محنو ا

ت راش المنومالمؤمن إذا نام عىى  أخهر: ))أنَّ النهى   ىى ال عىيه وسىم  ميه ا ن أن
ا  مننن أكفننان الجنننة  جاءتننه ملأكننة بننيض الوجننوه كنن ن وجننوشهم الشننمس، معهننم كفننن 

نندَّ الهصننر حتننى دنن تى مىننك المننوت  وحنننوٌ  مننن حنننو  الجنننة ميجىسننون مننن المننؤمن م 

جنى ميجىس عند رأسه ودنا أ عىى روحه الطيهة وشو ديوهللا: أدتها النروح الطيهنة اخر
روحٍِا وردحننان ورٍب راٍض عنننك غيننر غهننهان، متخننرج روح حمينندا وابشننرأ بنن

د مىنك دنالمؤمن سنهىة سىسنة كمنا دسنيو المناء منن مِنى ِ السنياء منل تندعها الملأكنة منى 

 [(.7الموت  رمة عين، ثم ترقى بها إلى ال جو وعل..(()]
 شكىا أدها األحهة..

ناِلِميَن مِي ا ِخنَراِ َود ِهنوا َّللاَّ  لداْنيَا وَ يَااِ اِت مِي اْلحَ د ثَه ِت  َّللاَّ  الَِّىدَن َءاَمن وا بِاْليَْوهللِا الثَّابِ   المَّ

 [. 27َودَْفعَو  َّللاَّ  َما دََشاء  ] إبراشيم: 
 وليد سجو ال شىه الهشارا لىموحددن مى قرآنه العميم مياهللا تعالى:

وا تَتَنَننزَّ   تَْحَزن ننوا أَِكننة  أَ  تََخننام وا َو ِهم  اْلَملَعىَننيْ  هللا  إِنَّ الَّننِىدَن قَننال وا َربانَننا َّللاَّ  ث ننمَّ اْسننتَيَام 
وا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ك ْنت ْم ت وَعد وَن نَْحن  أَْوِليَنا ك ْم َوأَْبِشر  اِ َولَك نْم  النداْنيَا َومِني ا ِخنرَ ي اْلَحيَنااِ مِنل 

 [.32-30ٍم ]مصىت:ف وٍر َرِحيغَ ِمْن  ز  مِيَها َما تَْشتَِهي أَْنف س ك ْم َولَك ْم مِيَها َما تَدَّع وَن ن  

داْنيَا َومِنني ا ِخننَراِ ْلَحيَننااِ النناِت مِنني وقنناهللا تعننالى: د ثَه ِننت  َّللاَّ  الَّننِىدَن َءاَمن ننوا بِنناْليَْوهللِا الثَّابِنن
 [27]إبراشيم:

و ال خنرا ودهنقاهللا ابن عهاس: اليوهللا الثابت شو   إله إ  ال مى الحياا الدنيا ومى ا 

 لمين ودفعو ال ما دشاء.الما
ِ ذَِلَك َما ك ْنَت ِمْنه  تَِحي  [.19د  ]ق:َوَجاَءْت َسْكَرا  اْلَمْوِت بِاْلَحق 

 والحق أننك تمنوت وال حنى   دمنوت، الحنق أن تنرأ عنند موتنك ملأكنة الرحمنة أو

 ملأكة العىاب.
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ِ . والحنق أن دكنون قهنرك روعن ننة أو اض الجة منن ردنَوَجاَءْت َسنْكَرا  اْلَمنْوِت بِناْلَحق 
 حفرا من حفر النيران

 ذَِلَك َما ك ْنَت ِمْنه  تَِحيد  ذلك ما كنت منه تهرب.

مناذا  تحيد إلى الطهيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الشراب إذا أحسسَت بالمم ، ثنم
؟! ثم مناذا أدهنا العهينرأ النىكى ؟! ثنم مناذا أدهنا النوزد ينر؟! ثنم ر واألمأدها اليوأ الفَتِى 

 ذا أدها الكهير والصغير؟! ثم ماذا أدها الغنى والفيير؟!ما

 ليس غير  ال دهيى ... ... اسم  دا شىا وذاك:
 كو َمْىكور َسي ْنَسى ... وكو ناعٍ مََسي نعَى

 كو باك مََسي هَكىمن عل ماهلل أعىى ..

 أدا من دد عي الفهم 
 إلى كم دا أخا الوشم

 تعهي الىنب والىم

 وتخطي الخط  الجم
 أما بان لك العيب

 أما أنىرك الشيب

 وما مي نصحه ردب
--------- - 

 و  سمعك قد  م

 أما نا أ بك الموت
 أما أسمعك الصوت

 أما تخشى من الفوت

 متحتا  وتهتم
----------- 

 مكم تسدر مي السهو

 وتختاهللا من الزشو
 وتنصب إلى الىهو

 ك ن الموت ما عم
----------- 

 وحتام تجاميك

 كوإبطاء تلمي
  هاعاً جمعت ميك

 عيوباً شمىها انهم

------------ 
 إذا أسخطت مو ك

 مما تيىق من ذاك

 وإن أخفق مسعاك
 تىميت من الهم
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---------- 
 تعا ي النا ح الهر

ر  وتعتاص وتزو 

 وتنيا  لمن غر
 ومن مان ومن نم

---------- 

 وتسعى مي شوأ النفس
 وتحتاهللا عىى الفىس

 وتنسى  ىمة الرمس

 ا ثمو  تىكر م
 

 ولو  حمك الحة

 لما  اح بك الىحة
 و  كنت إذا الوعة

 جىى األحزان تغتم

----------- 
 ستىرا الدم    م 

 إذا عادنت   جم 

 ديي مي عر ة الجم 
 و  خاهللا و  عم

---------- 

 ك ني بك تنحط
 إلى الىحد وتنغط

 وقد أسىمك الرشط

 إلى أعيق من سم
----------- 

 شناك الجسم ممدو 
 ت كىه الدو ليس

 إلى أن دنخر العو 

 ودمسي العمم قد رم
----------- 

 ومن بعد مل بد

 من العرض إذا اعتد
  را  جسره مد

 عىى النار لمن أم

--------- 
 مكم من مرشد عو
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 ومن ذا عزا ذهللا
 وكم من عالم زهللا

 وقاهللا الخطب قد  م

---------- 
 مها ر أدها الغمر

 لما دحىو به المر

 ميد كا  دهي العمر
 وما أقىعت عن ذم

--------- 

 و  تركن إلى الدشر
 وإن  ن وإن سر

 متىفى كمن اغتر

 ب معى تنفك السم
----------- 

 وخفض من تراقيك

 مإن الموت  قيك
 وسار ٍ مي تراقيك

 وما دنكو إن شم

---------- 
 وجانب  عر الخد

 إذا ساعدك الجد

 وزم الىفة إن مد
 مما أسعد من زم

---------- 

 ن أ  الهكونفس ع
 و دقه إذا نك

 ورم  العمو الرذ
 ميد امىح من رم

----------- 

 ورش من ردشه انحص
 بما عم وما خص

 و  ت س عىى النيص

 و  تحرص عىى الىم
-------- 

 وعا هللا خىق الرذهللا

 وعو  كفك الهىهللا
 و  تستم  العىهللا
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 ونزشها عن الهم
 

 وزو  نفسك الخير

 و ع ما دعيب الهير
 وشيء مركب السير

 خف من لجة اليمو

--------- 
 بىا أو يك دا اح

 وقد بحت كمن باح

 مطوبى لفتى راح
 بآ ابي د تم

 و دق ال عز وجو إذ ديوهللا:

ى َرب ِنَك ِت السَّناق  بِالسَّناِق إِلَن َواْلتَفَّنِفَراق  َكل إِذَا بَىَغَِت التََّراقَِي َوقِيَو َمْن َراٍق َوَ نَّ أَنَّه  الْ 
 [.30-26 ]الييامة:دَْوَماٍِى اْلَمَساق  

اٍق مننن قِيننَو َمننْن رَ رقننوا وَ َكننل إِذَا بَىَغَننِت التََّراقِننَي َوقِيننَو َمننْن َراٍق إذا بىغننت الننروح الت

 درقيه؟!! من درقى بروحه؟!! ملأكة الرحمة؟ أم ملأكة العىاب؟.
 من دهىهللا له الرقية؟ من دهىهللا له الطب والعلج؟! مهو من شو؟!!

هر احب األمواهللا واأل يان! انتيو مى  يارا خا ة إلى أك احب الجاه والسىطان!  

مستشننفى مننى العننالم، التننف حولننه أكهننر األ هنناء، شننىا متخصننص مننى جراحننة اليىننب 
والهطن وشىا متخصص مى جراحة المن واألعصاب، وشىا متخصص مى كىا، وذاك 

 متخصص مى كىا!!.

 ر.التف حوله األ هاء درددون شيااً ومىك المىوك أرا  شيااً آخ
نننْم   دَْسنننتَ  نننٍة أََجنننٌو مَنننإِذَا َجننناَء أََجى ه  وقننناهللا تعنننالى: َوِلك نننو ِ أ مَّ وَن َن َسننناَعةً وَ  ِْخر    دَْسنننتَْيِدم 

 [.34]األعرام:

وجٍ  َشيَّ  أَْدنََما تَك ون وا د ْدِرك ك م  اْلَمْوت  َولَْو ك ْنت ْم مِي ب ر   [.78ء:دَاٍ ]النسام 
 ىهللا له العلج والرقية!!والتف حوله األ هاء مرا أخرأ ،كو ده

 ولكن حاروا و اروا!!
ا فر وجهنه، شنحب لوننه، بنر ت أ رامنه، تجعند جىنده، بندأ دشنعر بزمهردنر قنارس 

 دزحف إلى أنامو ددده وقدميه!!

 ً ومنرا  مينمر مى لحمة السكرا والكربة ميرأ الغرمة التى شو ميها مرا مهاًء موحشا
 أخرأ أعيق من سم الخيا .

ىننه دهتعنندون عنننه وأخننرأ ديتربننون منننه، اختىطننت عىيننه األمننور ودنمننر مننرا ميجنند أش

 واألوراق!!
 من شنىا..؟!! مىنك المنوت!! مىنك المنوت عنند رأسنه، ومنن شنؤ ء النىدن دتنزلنون منن

 السماء؟!!

 ؟!!إنه دراشم بعينه، إنهم الملأكة!! دا ترأ ملأكة الرحمة أم ملأكة العىاب
 دا ترأ ماذا سييوهللا مىك الموت؟!!!
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ورب  يوهللا لى ا ن: دا أدتها الروح الطيهة اخرجى إلى مغفرا من ال ورعوانشو سي
 راض غير غههان؟!!

 أم ديوهللا دا أدتها الروح الخهيثة اخرجى إلى سخط ال وعىابه؟

دنمننر لحمننة الصننحوا بننين السننكرات والكربننات، مننإذا شننو دعننى مننن حولننه مننن أشىننه 
 ء !!وأحهابه مينمر إليهم نمرا استعطام !! نمرا رجا

ى   مييننوهللا بىسنننان الحنناهللا وربمنننا بىسننان الميننناهللا: دننا أو  أ.. دنننا أحهننابى.. دنننا أخنننوان

 تتركونى وحدأ، و  تفر ونى مى لحدأ !!
رت لكم الدور! أنا يت لكم الىأ ن أنا أبوكم، أنا الىأ بنيت لكم اليصور !! أنا الىأ َعمَّ مَّ

 التجارا !! ممن منكم دزدد مى عمرأ ساعة أو ساعتين؟

 ونى ب موالى.. امدونى ب عماركم !!امد
 وشنا دعىو  وت الحق كما قاهللا جو وعل :

 .[29-28َما أَْغنَى َعن ِي َماِليَْه َشىََك َعن ِي س ْىَطانِيَْه ]الحاقة:

ماله وقد سجو التاردن لهارون الرشيد عندما نام عىى مراش الموت منمر إلى جاشه و
 ه !!وقاهللا: ما أغنى عنى ماليه شىك عنى سىطاني

 ثم قاهللا: أردد أن أرأ قهرأ الىأ س  من ميه !!

   محمىوه إلى قهنره، منمنر شنارون إلنى اليهنر وبكنى ونمنر إلنى السنماء وقناهللا: دنا منن
 دزوهللا مىكه. .. ارحم من قد زاهللا مىكه.

و شن  أدن الجاه ؟! أدن السىطان ؟! أدن المناهللا ؟! أدنن األراعنى واأل ينان ؟! ذشنب كن

!! 
 سهحانه. سهحانه. .. سهحانه. ..

سهحان ذأ العزا والجهنروت، سنهحان ذأ المىنك والمىكنوت، سنهحان منن كتنب الفنناء 

 عىى جمي  خىيه، وشو الحى الىأ   دموت.
 سهحانك دا من ذلىت بالموت رقاب الجهابرا.

 سهحانك دا من أنهيت بالموت آماهللا الييا را.

قيننة دهننىهللا لننه الر ! أو مننرقننى بروحننه ؟!َكنل إِذَا بَىَغَننِت التََّراقِننَي َوقِيننَو َمنْن َراٍق : مننن د
 والعلج ؟!!

 َماٍِى اْلَمَساق  .َرب َِك دَوْ   إِلَىوقاهللا سهحانه َوَ نَّ أَنَّه  اْلِفَراق  َواْلتَفَِّت السَّاق  بِالسَّاقِ 
 ً   سنتعرضإنه دنوم المرجن .. إننه دنوم العنو ا. .. انتهنى األجنو. .. انتهنت الندنيا وحتمنا

 عىى مو ك.

ا يمان: دنبن عهد المىك عالماً من عىماء السىف دياهللا له أبو حنازم، قناهللا سنى س هللا سىيمان
 أبا حازم، ما لنا نكره الموت ؟!

مننن  قنناهللا أبننو حننازم: ألنكننم عمننرتم  نينناكم وخننربتم أخننراكم منن نتم تكرشننون أن تنتيىننوا

 العمران إلى الخراب !!
 أحهتى مى ال:

دعوا شننناك برجننو َمنننَّ ال عىيننه مننى زدننارا إلننى أمردكننا نههنننى أحنند الينناأمين عىننى النن

باألمواهللا، وشو مسىم عربى وم  ذلك   دصىى، و  دعرم حق الكهير المتعاهللا ذشهنت 
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إليننه ألذكننره بنناهلل مينناهللا لننى بىسننان المينناهللا: أنننا أتيننت إلننى شننىه الننهل  مننن أجننو النندو ر 
 وأعدك إن عدت إلى بىدأ   أمارق المسجد قط.

منر ددنا مسنكين أننك سنترج  إلنى بىندك ؟!!، أو أن قىت: سهحان ال.. ومْن دهمن لنك 

 عىيك دوم بكامىه ؟!!!
 وال   تهمن أن تتنفس بعد شىه الىحمات.

  ع عنك ما قد مات مى زمن الصها واذكر ذنوبك وابكها دا مىنب

 لم دنسه المىكان حين نسيته بو أثهتاه وأنت  ه تىعب
 سىبوالروح منك و دعة أو عتها ستر شا بالرغم منك وت

 وغرور  نياك التى تسعى لها  ار حيييتها متاع دىشب

 الىيو ماعىم و النهار كلشما أنفاسنا ميهما تعد وتحسب
بد   نياك مهما  الت مهى قصيرا.. ومهما عممت مهى حييرا.. ألن الىيو مهما  اهللا 

 من  ىوع الفجر.. وألن العمر مهما  اهللا  بد من  خوهللا اليهر.

 ؟!! المىك، وقاهللا: دا أبا حازم كيف حالنا عند ال تعالىثم س هللا سىيمان بن عهد 
 قاهللا: اعرض نفسك عىى كتاب ال.

 قاهللا سىيمان: أدن أجده ؟!!

ارَ   [.14-13نفطار:َجِحيٍم ]ا   لَِفيقاهللا: مى قوله تعالى: إِنَّ األَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم َوإِنَّ اْلف جَّ
 أبا حازم ؟!!قاهللا سىيمان بن عهد المىك: م دن رحمة ال دا 

ِسنِيَن ]األعرام َن المح  ِ قَِردٌب م ِ  [.56:قاهللا أبو حازم إِنَّ َرحَمَت َّللاَّ

نَا عىى ال غداً؟  مياهللا سىيمان بن عهد المىك: مكيف َعرع 
فننرح، قنناهللا: أمننا المحسننن مكالعهنند الغاأننب مننن سننفر دينندم  عىننى أشىننه، ميسننتيهىه األشننو ب

 .والمسىء كالعهد ا بق ديِدم  عىى مو ه

اهللا: قالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ومى الصحيحين من حددك عاأشة رعى ال عنها أن
 ))من أحب لياء ال أحب ال لياءه، ومن كره لياء ال كره ال لياءه((.

 قالت عاأشة: دا رسوهللا ال أكراشية الموت؟ كىنا دكره الموت.

 يناء الورعوانه وجنته أحنب لقاهللا: ))  دا عاأشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة ال 
ه ال وأحنننب ال ليننناءه، وإن الكنننامر إذا بشنننر بسنننخط ال وعىابنننه كنننره ليننناء ال وكنننر

 [(.8لياءه(()]
: ومى  حيح الهخارأ من حددك أبى سعيد الخدرأ رعى ال عنه أن رسوهللا ال قاهللا

  ))إذا وعننعت الجنننازا وحمىهننا الرجنناهللا عىننى األعننناق تكىمننت وسننمعها كننو شنن  إ

النت: ولنو سنم  اإلنسنان لصنعق، منإن كاننت  نالحة ق -أو قناهللا: إ  اإلنسنان  -الثيىين 
قنننندمونى قنننندمونى !! وإن كانننننت غيننننر  ننننالحة قالننننت: دننننا ودىهننننا..!! أدننننن دننننىشهون 

 [( الىهم سىم.. سىم.9بها!!(()]

أدهنا  مير..دها األأدها اللشى.. أدها الساشى.. أدها الشاب.. أدها الكهير.. أدها الصغير.. أ
 الوزدر.. أدها الحيير. .

 ذكر نفسك، وقو لها !!

 وأ ىك الخطب الجىيو  دا نفس قد أزم الرحيو
 دىعب بك األمو الطودو  مت شهى دا نفس  
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 دنسى الخىيَو به الخىيو  مىتنزلن بمنزهللا
 من الثََّرأ حمو ثييو  وليركهن عىيك ميه

 مل دهيى العزدز و  الىليو  قرن الفناء بنا جميعا

 وأقوهللا قولى شىا واستغفر ال لى ولكم.
 الخطهة الثانية

 ن سننيدناالحمنند هلل رب العننالمين وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأشننهد أ

حابه وحهيهنا محمداً نهيه ورسوله، الىهم  ىى وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آلنه وأ ن
 الددن. واقتفى أثره إلى دوم وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته

 أما بعد. .. ميا أدها األحهة الكرام. ..

ا ة النندنيشكننىا تهنندأ رحىتنننا مننى رحنناب النندار ا خننرا بننالموت بعنندما بَيَّنننا بإدجنناز حييينن
 الوتنتهنى شنىه المرحىننة األولنى بالو ننوهللا إلنى اليهنر، وشننا أننا سنن قف معكنم إن شنناء 

عنى ؟ وما مر، وما معنى الهرز ؟ وما معنى النعيمتعالى  حيا أمام اليهر، وحييية اليه

ك الجحننيم؟ ولمنناذا لننم دننىكر ال عننىاب اليهننر  ننراحة مننى اليننرآن؟ وشننو ثهتننت أحا دنن
لهعك؟ ؟وما شى حييية اليهر؟ وما شى حييية االنهى   ىى ال عىيه وسىم   حيحة عن

 لنوا و شىه الرحىة التى شى من األشمية بمكان.

ى رب نابة إلنى أو ً ثم إخوانى وأحهابى مى شىه الىحمة بالتوبة واإلشا أنا ذا أذكر نفس
 األرض والسموات وأقوهللا:

 دا من أسرمت عىى نفسك بالمعا ى !!

 دا من تركت الصلا مى بيوت ال !!
 دا من تركِت الحجاب الشرعى وعيعِت الصلا !!

 دا من شغىك ش هَو العصرأ )التىفاز( والشيطان عن ال عز وجو !!

 دا من أعرعت عن مجالس العىم وأماكن الخير والطاعة والعها ا !!
 دا من قهيت عمرك عىى المياشى وتركت  اعات ال.

ق ننْو دَننا  ت ننْب مننن ا ن إلننى ال وسننييهو ال توبتننك إن كانننت خالصننة لوجهننه قنناهللا تعننالى:

ِ ْحَمنِة رَ ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَْنف ِسِهْم   تَْينَط وا ِمْن  َ دَْغِفنر  النىان و  إِنَّ َّللاَّ َب َجِميعًنا َّللاَّ
ِحيم  ] الزمر:   [ 53إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ

 أقوهللا لك أخى الحهيب:
من، ت ْب إلى ال و  تي س مهما بىغت ذنوبك، مهما كثرت معا نيك ا نرق بناب النرح

َ   دَغْ مىن دغىق ال مى وجهك قط ما  مت تستغفر وتتنوب إلينه إِنَّ  بِنِه  ْن د ْشنَركَ ِفنر  أَ  َّللاَّ

 [. 48َودَْغِفر  َما   وَن ذَِلَك ِلَمْن دََشاء  ] النساء: 
 معاشد نفسك من ا ن عىى التوبة أدنما كنت ألم ديو ال عز وجو؟!!

ننوحً  ِ تَْوبَننةً نَص  ننَر َعننْنك ْم َسنني ِ  نْ َرباك ننْم أَ  ا َعَسننىدَاأَداَهننا الَّننِىدَن َءاَمن ننوا ت وب ننوا إِلَننى َّللاَّ اَاتِك ْم د َكف ِ

ا َمعَنه  هِنيَّ َوالَّنِىدَن َءاَمن نو النَّ َّللاَّ  ْخنِزا َود ْدِخىَك ْم َجنَّاٍت تَْجِرا ِمْن تَْحتَِهنا األَْنَهنار  دَنْوَم   د  
ش ْم دَْسعَى بَْيَن أَْدِددِهْم َوبِ َْدَمانِِهْم دَي ول وَن َربَّ  نَّنَك َعىَنى ك نو ِ إِ ا َواْغِفْر لَنَا ن وَرنَ  تِْمْم لَنَانَا أَ ن ور 

 [.8َشْيٍء قَِددٌر ]التحردم:

ديننوهللا: ))قنناهللا ال تعننالى مننى الحننددك اليدسننى: دننا ابننن آ م إنننك مننا  عننوتنى ورجننوتنى 
غفرت لك عىى منا كنان مننك و  أبنالى، دنا ابنن آ م لنو بىغنت ذنوبنك عننان السنماء ثنم 
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ى، دا ابن آ م لو أتيتنى بي راب األرض استغفرتنى غفرت لك عىى ما كان منك و  أبال
 [(.10خطادا ثم لييتنى   تشرك بى شياا ألتيتك بيرابها مغفرا(()]

 أدها الحهيب...

ر الكون واربح ما استعطت منن أمنواهللا ولكنن بشنر ين أن تنربح  اجتهد مى الدنيا َوَعم ِ
 من حلهللا، وتؤ أ حق الكهير المتعاهللا.

ردد أن أوإنما  نا   أردد أن أقن ِتك من شىه الحياا قطاجتهد مى الدنيا وازرع لآلخرا، م 

ى انينة عىنأذكر نفسى وإداك ب ن الدنيا مزرعة لآلخرا، مل دنهغنى أن ننشنغو بالندار الف
 الهاقية، مغداً سترحو عن شىه الحياا ولن دنفعك إ  ما قدمت.

مالنه وأشىنه ))دته  الميت ثلذ: ماله، وأشىه، وعمىه ميرج  اثنان ودهينى واحند درجن  

 [(.11ودهيى عمىه(()]
 ودنا أ عىيك مى اليهر بىسان الحاهللا:

 رجعوا وتركوك و مى التراب وععوك

 ولىحساب عرعوك ولو  ىوا معك ما نفعوك
 ولم دهيى لك إ  عمىك م  رحمة الحى الىأ   دموت.

------------ 

 النيا عىنى ( مى الزشد ، باب ما جاء منى شنوان الند2321[( رواه الترمىأ رقم )1)]
( منى الزشند ، بناب مثنو الندنيا ، وشنو منى  نحيح 2410عز وجو ، وابن ماجة رقم )

 ( .5292الجام  رقم )

( ، مننى الحننرذ والمزارعننة ، بنناب مهننو الننزرع 2320[( رواه الهخننارأ رقننم )2)]
رع ( مى المساقاا ، باب مهو الغرس والز1553والغرس إذا أكو منه ، ومسىم رقم )

 ( مى األحكام ، باب ما جاء مى مهو الغرس .1382م )، والترمىأ رق

( ، مننى الزشنند ، بنناب مننا جنناء مننى ذكننر المننوت ، 2308[( رواه الترمننىأ رقننم )3)]
قنم ر( ، مى الجناأز ، باب كثرا ذكر الموت ، وشو مى  حيح الجنام  4/4والنساأى )

(1210. ) 

ىيه هى   ىى ال عالن ( ، مى المغازأ ، باب مرض4449[( رواه الهخارأ رقم )4)]
ام إذا ( مى الصلا ، باب استخلم اإلم418 ىى ال عىيه وسىم ، ومسىم رقم )وسىم 

( ، منى الجنناأز ، بناب 978،979عرض له عىر من مرض وسفر، والترمنىأ رقنم )
 لموت .ا( ، مى الجناأز ، باب شدا 4/6،7ما جاء مى التشددد عند الموت ، والنساأى )

 ( .4/255وأ  بن تيمية )[( مجموع الفتا5)]

 ( ، مننى الجننناأز ، بنناب التعننوذ مننن عننىاب اليهننر،1377[( رواه الهخننارأ رقننم )6)]
قنم ر( ، مى المساجد ، باب ما دسنتعاذ مننه منى الصنلا ، والترمنىأ 588ومسىم رقم )

 ( ، منى8/275،276( ، مى الدعوات ، باب ا سنتعاذا منن جهننم، والنسناأى )3599)

 ا ستعاذا من عىاب جهنم .ا ستعاذا ، باب 
( ، مننى الجننناأز ، بنناب مننا جنناء مننى عننىاب 1369،4699[( رواه الهخننارأ رقننم )7)]

لننار ( ، مى الجنة ، باب عرض ميعد الميت من الجننة أو ا2870اليهر ، ومسىم رقم )

ور ، ( ، منى الجنناأز ، بنناب المشنى منى النعننو بنين اليهنن3231عىينه ، وأبنو  او  رقننم )
 ( ، مى الجناأز ، باب مس لة الكامر .4/97والنساأى )
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 ( ، مننى الرقنناق ، بنناب مننن أحننب لينناء ال أحننب ال6507[( رواه الهخننارأ رقننم )8)]
ال  ( ، منى النىكر والندعاء ، بناب منن أحنب ليناء ال أحنب2683لياءه ، ومسىم رقنم )

 أحنب ال( ، مى الجناأز ، باب ما جاء ميمن أحنب ليناء 1066لياءه ، والترمىأ رقم )

 ( ، مى الجناأز ، باب ميمن أحب لياء ال .4/10ال لياءه ، والنساأى )
ن ( ، مننى الجنناأز ، بناب حمننو الرجناهللا الجنننازا  و1314[( رواه الهخنارأ رقنم )9)]

 ( ، مى الجناأز ، باب السرعة بالجنازا .4/41النساء ، والنساأى )

ة ، وحسنه األلهنانى منى الصنحيح( ، مى الدعوات 3534[( رواه الترمىأ رقم )10)]
 ( .4338( ، وشو مى  حيح الجام  رقم )127رقم )

قم ( ، مى الرقاق ، باب سكرات الموت ، ومسىم ر6514[( رواه الهخارأ رقم )11)]

 ( ، مى الزشد .2380( ، مى الزشد مى ماتحته ، والترمىأ رقم )2960)
================ 

 الميزان

ا أعمالنن عينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنيااتإن الحمد هلل نحمده ونست
    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال مةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشنداألمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األ
عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 ..وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.
 -أما بعد:

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .
عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني ى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمناموإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عى

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 -أما بعد:
كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 ومنند ه عىننى موعنند منن  الىينناء الثننامن عشننر مننن لينناءات شننىه ونحننن اليننوم بحننوهللا ال
السىسننىة الكردمننة، وكنننا قنند توقفنننا منني الىينناءات الخمسننة الماعننية عىننى التننوالي منن  

الهشردة كىها وشي تيف كىها عىى بسا  العدهللا مى ساحة الحساب بين دندأ المىنك جنو 

ي سنناحة الحسنناب، جللننه، وتعرمنننا عىننى أشننم قواعنند العنندهللا التنني دحاسننب بهننا ال منن
وتعرمنا عىى أوهللا أمة دنا أ عىيها لتحاسب بين ددا ال جو وعل، وتعرمنا عىنى أوهللا 

مننن ديهنني ال بينننهم وعىننى أوهللا مننا دحاسننب عىيننه العهنند، وعىننى أوهللا حننق مننن حيننوق 

العها  ديهي ال ميه بين الخىق، ثم تعرمنا مى الىياء الماعي عىى أ نام الناس ميىننا 
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ن د خى كتابه بيمينه ودحاسهه ال حسناباً دسنيراً، ومنن النناس منن د خنى ب ن من الناس م
 كتابه بشماله وراء  هره ودحاسهه ال حساباً عسيراً.

 ومن الناس من ددخو مهاشرا من غير حساب و  عىاب.

 شو دا ترأ بانتهاء الحساب تنتهي أشواهللا الييامة؟!!
 كل..!! كل..!!

ر جننل وعننل أن دنصننب المينزان مننإن الحسنناب لتيردنن بنو إذا انيهننى الحسنناب أمنر ال

ىهشردة لاألعماهللا، وإن الوزن إل هار ميدارشا ليكون الجزاء بحسابه وليمهر عدهللا ال 
 كىها مي ساحة الحساب متوزن أعمناهللا المنؤمن إل هنار مهنىه، وتنوزن أعمناهللا الكنامر

 إل هار خزده وذله عىى رلوس األشها  وما ربك بملم لىعهيد.

 س هللا...وا ن ن
 ما شو الميزان ؟!

 ما الىأ دوزن ميه؟!!

 ما شي األعماهللا التى تثيو مى الميزان دوم الييامة؟!!!
إدناكم شىه األساىة الثلثة شي موعوع لياءننا من  حهنراتكم، وال أسن هللا أن دجعىنني و

 ممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه.

 أو ً: ما شو الميزان؟!
ق ى دوجند عىيهنا ا ن منن الغينب النىأ أمنر الصنا الميزان عىنى  نورته وكيفيتنه التن

المصنندوق أن نننؤمن بننه مننن غيننر زدننا ا و  نيصننان، وشننىه شننى حيييننة اإلدمننان، ميننا 

خسننران مننن كننىب بالغيننب وأنكننر وعنن  الميننزان، و قنندح مننى آدننات الننرحيم الننرحمن 
حتناج واستهزاء بكلم سيد ولد عدنان، ثم تطاوهللا مياهللا قنوهللا مىحند خهينك جهنان: "   د

هنم دنوم ال ل لى الميزان إ  الهياهللا أو الفواهللا " وما أحراه ب ن دكنون منن النىدن   دينيمإ

 [(.1الييامة وزناً)]
ن لهندشي أألنه بجهىه وغهاأه وانغلق قىهه  ن أن ميزان ا خرا كميزان الدنيا، ومن ا

ابنن  امةالحن جمي  أحواهللا ا خرا   تكيف أبداً و  تياس الهتة ب حواهللا الدنيا، وليند نينو

ن حجننر رحمننه ال إجمنناع أشننو السنننة عىننى: اإلدمننان بننالميزان وأن الميننزان لننه لسننا
ه بنوأن أعمناهللا العهنا  تنوزن  -بكسنر الكنام ومتحهنا والىغتنان  نحيحتان  -وِكَامتان 

 دوم الييامة.
والنىأ  وقاهللا اإلمام بن أبى العز الحنفى مى شرح العييندا الطحاودنة المشنهورا قناهللا: "

يتان ة أن الميننزان الننىأ تننوزن بننه األعمنناهللا دننوم الييامننة لننه كفتننان حسنن لننت عىيننه السننن

 [(.2مشاشدتان "أ.شـ)]
 وال أعىم بما وراء ذلك من الكيفيات.

حمن، مىنك النرأدها المسىم   دعىم حييية الميزان و هيعة الميزان وكيفية المينزان إ  ال

ىى المصطفى    وهللا ميهوإ  مهو تستطي  أن تتصور ميزانا دوع  مى دوم الييامة دي
 : ))لو وزنت ميه السموات واألرض لوزنها((. ال عىيه وسىم 

 كيف تصور شىا الميزان؟!

مفى الحددك الىأ رواه الحاكم مى المستدرك و ححه عىى شر  مسىم وأقنر الحناكم 
الىشهى بو و حح إسننا  الحنددك األلهنانى منى السىسنىة الصنحيحة منن حنددك سنىمان 
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قاهللا: ))دوع  الميزان دوم الييامة مىو النهى   ىى ال عىيه وسىم  يبالفارسى أن الحه
وزن ميه السموات واألرض لوزنهما، مإذا رأته الملأكة قالت: دارب لمنن دنزن شنىا؟ 

 قاهللا: لمن شات من خىيى، متيوهللا الملأكة: سهحانك ما عهدناك حق عها تك((.

عها تننه مننن شنندا الهننوهللا ت مننو.. لينند عرمننت الملأكننة أنهننا مننا عهنندت الننرحمن حننق 
 والرعب، مإن مشهد الميزان من أرشب مشاشد الييامنة منالميزان حنق، قناهللا جنو وعنل

ْن َخْر هللٍَا مِ  َكاَن ِمثْيَاهللَا َحهٍَّة ْياًا َوإِنْ ْفٌس شَ َونََه   اْلَمَواِزدَن اْلِيْسَط ِليَْوِم اْلِييَاَمِة مَل ت ْمىَم  نَ 

 [.47هِيَن ]األنهياء:أَتَْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحاسِ 
سنيها، حبين ال تعالى أنه دهن  المنوازدن باليسنط )أأ بالعندهللا( وكفنى بناهلل جنو وعنل 

 والراجح من أقوهللا أشو العىم أن الميزان دوم الييامة ميزان واحد.

ء أن مما جوابك عىى الجم  مى قوله تعالى ونه  الموازدن النراجح منن أقنواهللا العىمنا
شننياء تعنند  األوزان أو المننوزون، ألن الميننزان دننوزن ميننه أ الجمنن  مننى ا دننة باعتهننار

 ا سعا اكثيرا، وبين المىك العدهللا أن الميزان إن ثيو لو بحسنة واحدا ميد سعد  احهه

ا     دشيى بعدشا أبداً، وإن خنف المينزان ولنو بسنياة واحندا ميند شنيى  ناحهه شنياو
ننوِر مَننل أَْنَسننابَ دسننعد بعنندشا أبننداً، قنناهللا جننو وعننل: مَننإذا ن ِفننَن مِنني ال ْم دَْومَ  بَْينننَ صا اِننٍى َو  ه 

ْفىِ  نوَن وَ دَتََساَءل وَن مََمْن ثَي ىَْت َمَواِزدن ه  مَ  ولَاَِك ش نم  اْلم  الَّنِىدَن   َمَواِزدن نه  مَ  ولَاِنكَ َمنْن َخفَّنتْ ح 

م  ال ننننوَشه  ج  ْم مِنننني َجَهنننننََّم َخاِلنننند وَن تَْىفَننننح  و  وا أَْنف َسننننه  وَن َكننننْم مِيَهننننا ش ننننوَ نَّننننار  َخِسننننر  اِلح 
 [.104-101]المؤمنون:

ا ا انمر إلى  قة عدهللا المىك وسعة مهىه؛ من ثيو ميزانه ولو بحسنة واحدا سنعد سنع

سعا ا    شياوا بعدشا أبداً، ومن خف ميزانه ب ن كان من أشو الشسرك شيي شياوا  
لنراجح و عىنى ابعدشا أبداً، أما من استوت موازدنه، أا استوت حسناته م  سيااته، مه

ة مننن أقننواهللا العىمنناء مننن أشننو األعننرام الننىدن قصننرت بهننم سننيااتهم مىننم دنندخىوا الجننن

إذا  ومنعنتهم حسننناتهم منن أن دنندخىوا النننار، دحهسنون عىننى قنطننره بنين الجنننة والنننار،
ى وشَ التفننت أشننو األعننرام إلننى أشننو الجنننة سننىموا عىننيهم َسننلٌم َعىَننْيك ْم لَننْم دَنندْ  ا َوش ننْم خ 

 [. 46َن ]األعرام: دَْطَمع و

أأ لننم دنندخىوا أشننو األعننرام الجنننة وشننم درجننون رحمننه ال، ودطمعننون أن دنندخىوا 
يم ىنك العىنالجنة، وإذا التفتوا إلى الناحية األخرأ ورأوا أشو الجحيم تهرعوا إلنى الم

 أ  دجعىهم م  اليوم المالمين.
ْم َونَنا َْوا  بِِسنيَماش  وَن ك نلاهللٌا دَْعِرم نقاهللا جو وعل: َوبَْينَه َمنا ِحَجناٌب َوَعىَنى األْعنَراِم ِرَجن

ى وَشا َوش ْم دَ  ش ْم تِْىيَنوَن َوإذا    ْطَمع  أَْ َحاَب اْلَجنَِّة أَْن َسلٌم َعىَْيك ْم لَْم دَْدخ  اَء ِرمَْت أَْبَصنار 

 [.47-46َن ]األعرام:اِلِميأَْ َحاِب النَّاِر قَال وا َربَّنَا   تَْجعَْىنَا َمَ  اْليَْوِم المَّ 
ر   تحتينأإذا أدها المسىم الموحد حرأ بك إذا ما تعرمت عىى أقسام المنوازدن الثلثنة 

ة أأ عمو  الح ولو قو، وأ  تستهين بمعصية واحدا ولنو  نغيرا، مناعىم أننه بحسنن

عننا واحندا دثينو الميننزان وبسنياة واحنندا دخنف الميننزان، بنو بكىمننة واحندا نيننا  إلنى ر
 هللا سخط الجهار.الرحمن، وبكىمة واحدا ننا

لعهند قناهللا: ))إن االنهى   ىى ال عىيه وسىم  مفى الصحيحين من حددك أبى شردرا أن

د لينتكىم إن العهنوليتكىم بكىمة من رعوان ال   دىيى لها با ً درمعه ال بها مى الجنة، 
 [(.3بالكىمة من سخط ال   دىيى لها با ً ميهوأ بها مى جهنم(()]
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وهللا !! منا بخطورا الكىمة، وكم من كىمات أشعىت حروبناً بنين أمنم و قد دستهين كثير 
 وكم من كىمات أ ف ت حروباً بين أمم و وهللا.

اً هننى بيتندا  احب الكىمة اعىم عىم الييين أن كىمة تندخو المنرء منى  دنن ال، وكىمنة ت

 وكىمة تهدم بيتاً، وكىمة تحو مرج امرأا لرجو، وكىمة تحرم مرج امرأا لرجو.
لسخط  ىمة لها خطرشا الجسيم مى  دن ال مهكىمة تناهللا الرعوان، وبكىمة تتعرضمالك

ىننه النرحمن، محسننة تثينو مينزان العهند وتدخىنه الجننة وسنياة تخنف مينزان العهند وتدخ

قاهللا: م النهى   ىى ال عىيه وسى النار، لىا ثهت مى  حيح مسىم من حددك أبى ذر أن
 [(.4تىَق أخاك بوجه  ىق(()]))  تحيرن من المعروم شياا ولو أن 

  تيو شىا عمو بسيط، شنىه  اعنة  نغيرا أو حيينرا، مكنم منن عمنو  نغير عممتنه 

 النية !! وكم من عمو عميم حيرته النية!!
هش مل تحيرن من المعروم شيااً مإن عجزت مإنك لن تعجز أدها المسنىم أن تهنش وتن

منن  امتك شنىه التنى تحتيرشنامى وجه إخوانك، مما من بيت تخىنو مننه المشناكو، مابتسن

منا الممكن أن تسنعد قىنب حنزدن، مابتسنامتك شنىه ممكنن أن تزدنو ألنم أخينك النفسنى، م
 ذنب أخيك أن تىياه بوجه عهوس كايب.

 بو ليد أخهرنا الصا ق المصدوق ، كما مى الصنحيحين منن حنددك أبنى شردنرا: ))أن

زعنت لنه سانه منن العطنش، منامرأا بغياً رأت كىهاً مى دوم حار دطوم بهار، قد أ ل  ل
 [(.5بموقها )أأ أنها استيت له من الهار، والموق شنا شو الخف( مغ ِفر لها(()]

ن رحمة بمأو  أن أقوهللا: إذا كانت الرحمة بالكلب تغفر الخطادا لىهغادا مكيف تصن  ال

 وحد رب الهرادا؟!
بنداً، أ دفسندان نعم نحتاج إلى رحمة، نحتاج إلى رمق، مالرحمة والرمق   دهندمان و 

ء إ  والشدا والعنف دهدمان ودفسدان، شىه سنة ال مى خىينه، منا كنان الرمنق منى شنى

 زانه وما نزع الرمق من ش  إ  شانه.
 مفى الصحيحين الهخارأ ومسىم من حددك ابن عمر رعى ال عنهما قناهللا : ))عنىبت

 –عىنم أوال  –ميناهللا امرأا مى شرا حهستها حتى ماتت جوعاً، مدخىت ميهنا الننار قناهللا: 

  شننننى أ عمتهننننا و  سننننيتها حننننين حهسننننتها و  شننننى أرسننننىتها ت كننننو مننننن خشنننناش 
 [(. 6األرض(()]

لىا د مرنا الصا ق المصندوق كمنا منى الصنحيحين منن حنددك عندأ بنن حناتم دينوهللا : 
 [(.7))اتيوا النار، ولو بشق تمره(()]

   ا سعا انة سعد العهد بعدشميد دنجو العهد من النار بشق تمرا، مإن ثيو الميزان بحس

داً، عندشا أبنشياوا بعدشا أبداً، وإن خف الميزان ولو بسياة شيى العهد شياوا   سعا ا ب
ن أوإن تساوت الموازدن مهو من أشو األعنرام والنراجح منن أقنواهللا أكثنر أشنو العىنم 

 ال جو وعل دتغمدشم برحمته ميدخىهم الجنة.

 ن؟ثانياً: ما الىأ دوزن مى الميزا
 أدها األحهة مى ال:

ىهنك ليد اختىف أشو العىم منى الجنواب عىنى شنىا السنؤاهللا عىنى ثلثنة أقنواهللا، من عرنى ق

 وسمعك جيداً مإن الموعوع منهجى  قيق دحتاج إلى حسن متابعة.
 أو ً: اليوهللا األوهللا
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م أأ أعمنناهللا العهند مننن  نلا و ننيا -إن النىأ دنوزن مننى المينزان شننو األعمناهللا ذاتهنا 
 ج وعمرا وبر و دقة وغير ذلك من الطيهات الصالحات.وزكاا وح

ولكن رمض النهعض وقنالوا: شنىه األعمناهللا أعنراض   أجسنام، واألعنراض   تنوزن 

و  توع  مى الميزان، مكيف توزن الصلا وشى ليست حجم؟! وكيف تنوزن الزكناا 
 وشى كىلك؟! مكيف تيولون ب ن األعماهللا شى التى توزن دوم الييامة؟!

أن ال جننو وعننل دننوم الييامننة دحننوهللا األعننراض إلننى أجسننام توعنن  مننى  والجننواب:

 الميزان دخف الميزان ودثيو بحسب الحسنات والسياات.
 لنة واأل لة عىى ذلك من السنة الصحيحة كثينرا متندبر معنى، أزم إلينك سنيلً منن األ

 الصحيحة من السنة.

قنناهللا: عىيننه وسننىم  النهننى   ننىى ال روأ الهخننارأ ومسننىم مننن حننددك أبننى شردننرا أن
 هحان ال))كىمتان خفيفتان عىى الىسان، ثييىتان مى الميزان، حهيهتان إلنى النرحمن: سن

 [(.8وبحمده سهحان ال العميم(()]

ان ديننوهللا كىمتنن ننىى ال عىيننه وسننىم   الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم انتهننه دننا مسننىم 
 عرض وليس جسماً بهما دثيو الميزان.

ه واه أحمد وأبو  او  والترمنىأ والنسناأى وابنن حهنان و نححبو مى الحددك الىأ ر

نهنى  ال شيخنا األلهانى مى مشكاا المصابيح منن حنددك أبنى الندر اء رعنى ال عننه أن
ن حسنن قاهللا: ))ما من شىء أثيو مى ميزان المؤمن دوم الييامة م ىى ال عىيه وسىم 

 [(9الخىق(()]

دوق الييامة، بنو وأخهرننا الصنا ق المصن محسن الخىق أثيو شىء مى ميزان العهد دوم
انه عىنى شي أن اليرآن الكردم د تى دوم الييامة لييف أمنام العهند بنين دندأ ال جنو وعنل

 و ودحناجغمامة، أأ عىى شياه  ىة عىى رأس العهد دوم الييامنة ليشنف  لنه أمنام ال، بن

 اليرآن عن العهد بين ددأ الحق تهارك وتعالى.
بنى والحددك رواه مسنىم منن حنددك أ فى   ىى ال عىيه وسىم المصط اسم  ماذا قاهللا

عاً امنة شنفيأمامه الهاشىى ديوهللا الصا ق المصدوق : ))اقرلوا اليرآن مإنه د تى دوم اليي

 ك نهمنا أل حابه، اقنرلوا الزشنراودن: الهينرا وآهللا عمنران، مإنهمنا ت تينان دنوم الييامنة
 ام، تحجنان عنن  ناحههما اقنرلواغمامتان أو غيادتان أو ك نهما مرقان من  ير و

سننننننورا الهيننننننرا مننننننإن أخننننننىشا بركننننننه وتركهننننننا حسننننننره و  تسننننننتطيعها الهطىننننننه 
 [(.10)السحرا((()]

: ))دننؤتى دننوم الييامننة  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ومننى  ننحيح مسننىم ديننوهللا

نهما مران ك باليرآن وأشىه الىدن كانوا دعمىون به مى الدنيا، تيدمه سورا الهيرا وآهللا ع
منن  غيادتان وبينهما شرم أو ك نهمنا غمامتنان سنو اوان بينهمنا شنرق أو ك نهمنا  ىنة

 [(، أأ بين ددأ ال جو وعل.11 ير وام تحاجان عن  احههما(()]

م وما كو شىه أ لة من السنة الصحيحة عىى أن األعراض تتحوهللا دوم الييامة إلى أجسا
وانين غيهية بيأن نحكم قوانين ا خرا الاستطعنا أن نعى كو شىه الحياأق إ  ألننا أر نا 

 الدنيا الحسية معجزنا.

أدها المسىم   تعطو و  تكيف و  تمثو و  تشهه، مل دستطي  أحداً منا ا ن أن دعانند 
أو دكننابر أو دمتننن  عننن ا عتننرام بعننالم دعننيش بيننننا، آ  وشننو عننالم النحننو، بننو و  
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بدليو أن ال لما مك رموز لغة النمنو لسنىيمان دستطي  أحد منا أن دنكر أن النمو دتكىم 
عىيه السلم، مهم سىيمان لغة النمو وتجاوب م  النمو، ميد سجو ال مى قرآنه العميم: 

ى ننوا َمَسنناِكنَك ْم   دَْحِطَمنننَّك ْم  َحتَّننى إذا أَتَننْوا َعىَننى َواِ  النَّْمننِو قَالَننْت نَْمىَننةٌ دَاأَداَهننا النَّْمننو  اْ خ 

ِ أَْوِزْعنِني أَْن س ىَْيمَ  وَن * مَتَهَسَّنَم َعناِحًكا ِمنْن قَْوِلَهنا َوقَناهللَا َرب  ن نو  ه  َوش نْم   دَْشنع ر  ان  َوج 
أَْشننك َر نِْعَمتَننَك الَّتِنني أَْنعَْمننَت َعىَننيَّ َوَعىَننى َواِلنندَاَّ َوأَْن أَْعَمننَو َ نناِلًحا تَْرَعنناه  َوأَْ ِخْىنِنني 

الِ   [. 19 - 18ِحيَن ] النمو: بَِرْحَمتَِك مِي ِعهَاِ َك الصَّ

ن أن دنكنر أإذاً   دستطي  أحدا منا أن دنكر وجو  عالم النمو، بو   دستطي  أحند مننا 
داً النمو دتحدذ ودنتكىم، ومن  ذلنك منا رأدننا واحنداً قند جناء بمكهنرات  نوت  قيينة جن

 !وقربها إلى مجموعة نمو ليسم  كلمها م  أنه دعىم أن النمو دتكىم، لماذا؟!

ىه رمنوز شن نه ما أعطى لعيىه العنان مى أن ددرك كيفية لغة النمو ألن ال ما منك لنهأل
 الىغة، والنمو خىق من خىق ال.

 مكيف لعيىك أن ددرك الىات اإللهية؟!

ىننم عننين   تكينف و  تمثننو و  تعطننو و  تشننهه، معننالم ا خنرا لننيس كعننالم النندنيا، الم
ماهلل  لم حسى،وانينه بعالم الدنيا وقوانينه وشو عاالمىم أن نحكم عالم ا خرا الغيهى وق

ف سهحانه بيدرته دحوهللا األعراض إلى أجسام توع  مى الميزان، دثيو المينزان ودخن

ى بحسب الحسنات والسياات بنو أخهرننا الصنا ق أدهناً: ))أن العمنو دن تى لصناحهه من
 والنسنناأىاليهننر عىننى شياننة رجننو((، نعننم والحننددك رواه أحمنند مننى مسنننده وأبننو  او  

 والحاكم والترمىأ وابن حهان وغيرشم و نحح الحنددك ابنن الينيم وأ ناهللا الننفس منى

النر  عىننى مننن أعننو الحننددك و ننحح الحننددك األلهننانى مننن حننددك الهننراء بننن عننازب 
  منى ذكنر العهند المنؤمن إذا وعنالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  رعى ال عنه وميه أن

دنك؟ ، ما  وديو ن له: من ربك؟، مييوهللا: ربى ال قهره مياهللا: ))ود تيه مىكان ميجىسانه

ا و ن: منمييوهللا: اإلسلم، مييو ن: ما شىا الرجو الىأ بعك ميكم؟ مييوهللا: محمند ، ميين
دق  نعىمك؟ مييوهللا: قرأت كتاب ال وآمنت به و دقت، مينا أ مناٍ  من السنماء أن 

 ً ه مننن  مننن الجنننة د تيننعهنندا مامرشننوه مننن الجنننة وألهسننوه مننن الجنننة، وامتحننوا لننه بابننا

روحها و يهها، ودفسح لنه قهنره مند الهصنر، ود تينه رجنو حسنن الوجنه حسنن الثيناب 
 يب الردح ميينوهللا  ناحب اليهنر لنه: منن أننت؟ موجهنك الوجنه النىأ دجنىء بنالخير، 

 مييوهللا: أبشر بالىأ دسرك شىا دومك الىأ كنت توعد أنا عمىك الصالح((.
يينو ن عن الكامر: ))ود تينه مىكنان ميجىسنانه م  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم وقاهللا

ا منأ رأ،  له: من ربك؟ مييوهللا: شاه.. شاه..   أ رأ، من نهيك؟ مييوهللا: شناه.. شناه..  

ه مرشوا ل دنك؟ مييوهللا: شاه.. شاه..   أ رأ، مينا أ منا  من السماء أن كىب عهدأ ما
ا منن روحهن بناب منن الننار د تينهمراشاً من النار وألهسوه لهاساً منن الننار، وامتحنوا لنه 

وسننمومها ثننم دهننيق عىيننه قهننره متختىننف أعننلعه، ود تيننه رجننو أسننو  الوجننه قهننيح 

، مييننوهللا: أبشننر بالننى أ المنمننر نننتن الننردح مييننوهللا: مننن أنننت؟ موجهننك الننىأ دنن تى بشننر 
 [(.12دسولك أنا عمىك الخهيك(()]

 ؟أرأدت دا مسىم كيف دكون العمو مى شياة جسم إنسان وكيف دتكىم

إدناك!! إدنناك!! أن دشننوش عىيننك كننلم العىمننانين ممننن دردنندون أن دجعىننوا مننن سننىطان 
العيو والما ا قانوناً دحكمونه مى  ردح اليرآن و حيح السننة، مإنننا نشنهد ا ن نهتنة 
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سوء دنكر أ حابها عىاب اليهنر، إن غنداً لننا ره قردنب، شنىا كنلم الصنا ق النىأ   
لصا ق أن الموت نفسه د تى دوم الييامة كهياة كهش دنطق عن الهوأ، بو وليد أخهر ا

 أمىح.

ىم النهى   ىى ال عىيه وسن والحددك مى الصحيحين من حددك أبى سعيد الخدرأ أن
هون ة ميشرأقاهللا: ))دؤتى دوم الييامة بالموت كهياة كهش أمىح مينا أ منا : دا أشو الجن

ثنم  المنوت، وكىهنم قند رآه، ودنمرون مييوهللا لهم: شو تعرمنون شنىا؟ مييولنون نعنم شنىا

يولنون دنا أ منا : دا أشو النار ميشرأهون ودنمرون ميينوهللا لهنم: شنو تعرمنون شنىا؟ مي
ودا  ل موت،منعم، وكىهم قد رآه، ميىبح بين الجنة والنار، ثم ديوهللا: دا أشو الجنة خىو  

غفىة ى أشو النار خىو  مل موت ثم قرأ: وأنىرشم دوم الحسرا إذا قهى األمر، وشم م

 [(.13[. وأشار بيده إلى الدنيا(()]39وشم   دؤمنون ]مردم:
عن  إذاً ث هت باأل لة الصحيحة التنى ذكنرت ا ن أن األعنراض تتحنوهللا إلنى أجسنام تو

 لنه مى الميزان دوم الييامة ودثينو المينزان ودخنف بحسنب الحسننات والسنياات، شنىه أ

 يامة.وزن مى الميزان دوم اليأ حاب اليوهللا األوهللا الىدن قالوا ب ن األعماهللا التى ت
 ثانياً: اليوهللا الثانى

 قالوا: بو إن الىأ دوزن مى الميزان شو العامو وليس األعماهللا.

واستدهللا أ حاب شنىا الينوهللا ب  لنة  نحيحة كنىلك منهنا منا رواه الهخنارأ ومسنىم منن 
مننيم قنناهللا: ))إنننه لينن تى الرجننو العالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  حننددك أبننى شردننرا أن

هننم دننوم ن دننوم الييامننة   دننزن عننند ال جننناح بعوعننه، وقنناهللا: اقننرلوا مننل نيننيم لالسنمي

 [(.14الييامة وزنا (()]
د ال رجو سمين عميم منتفن منتفش د تى دوم الييامة ميوع  مى الميزان مل دزن عنن

امة جناح بعوعة، إذ أن الموازدن إذا وع  ميها العها    تخف و  تثيو بحسب عنخ

قو لك: ثرا الشحم والدشن إنما تخف وتثيو بحسب الحسنات والسياات، ألم أاألبدان وك
لميابنو اعين المىم أن نحكم قوانين الدنيا منى قنوانين ا خنرا ومنى عنالم ا خنرا، ومنى 

دؤتى بساقين ععيفتين لرجو نحيف ععيف مإن وععتا مى المينزان منى كفنة، وجهنو 

 ؟!!أحد مى كفة أخرأ لرجحت كفة شىا الرجو، من شو
و إنه عهد ال بنن مسنعو  رعنى ال عننه، إننه رجنو عنعيف الهنينة قنوأ اإلدمنان رجن

  بنه والحددك تفر المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  خفيف الجسم ثييو األعماهللا، ديوهللا
ىى بنن عاإلمام أحمد مى مسنده بسند جيد قوأ كما قاهللا الحامة ابن كثير وغيره، ديوهللا 

ك ابن مسعو  رعى ال عنه دوماً عىنى شنجرا آرا أبى  الب رعى ال عنه: "  عد

 سنىم والمصطفى   ىى ال عىينه  دجنى سواكاً مجعىت الردح تكف ه مهحك اليوم، مياهللا
المصننطفى   : ))ممننا تهننحكون؟(( قننالوا: نهننحك مننن  قننة سنناقيه دننا رسننوهللا ال مينناهللا

و : ))والنننىأ نفسننني بينننده لهمنننا أثينننو منننى المينننزان منننن جهننن  نننىى ال عىينننه وسنننىم 

 [(.15أحد(()]
 د.شىه أ له أ حاب اليوهللا الثانى ممن قالوا ب ن الىأ دوزن مى الميزان شو العه

 ثالثاً: الرأأ الثالك

 قالوا بو إن الىأ دوزن مى ميزان العهد دوم الييامة شو الصحف.
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ك واستدلوا عىى ذلك أدها بحددك  حيح رواه أحمد مى مسنده والحاكم مى المسنتدر
شننيخين وأقننره الننىشهى ورواه ابننن حهننان وأبننو  او  وغيننرشم و ننححه عىننى شننر  ال

نهنى  ال و حح الحددك شيخنا األلهانى من حددك عهد ال بن عمر رعى ال عنهما أن

ة عىنى قاهللا: ))إن ال تعنالى سنيخىص رجنلً منن أمتنى دنوم الييامن ىى ال عىيه وسىم 
 مد الهصنر ثنم دينوهللا:رلوس الخلأق مينشر عىيه تسعه وتسعون سجلً كو سجو مثو 

أو  أتنكر من شنىا شنياا؟ أ ىمنك كتهتنى الحناممون؟ ميينوهللا:   دنارب ميينوهللا: ألنك عنىر

 ىنم  حسنة؟ مييوهللا:  دارب مييوهللا ال جنو وعنل: بىنى إن لنك عنندنا حسننة واحندا،  
، وهللا الاليننوم، متخننرج لننه بطاقننة ميهننا: أشننهد أن   إلننه إ  ال وأشننهد أن محمننداً رسنن

إننك  روه، مييوهللا: دارب ما تفعو شىه الهطاقة م  شىه السنجلت؟، ميينوهللا:مييوهللا: احه

  تمىننم، موعننعت السننجلت مننى كفننة والهطاقننة مننى كفننة، مطاشننت السننجلت وثيىننت 
 [(.16الهطاقة و  دثيو م  اسم ال شىء(()]

ثلذ وشىا ما اسنتدهللا بنه أ نحاب النرأأ الثالنك. وبعندما تجولننا سنوداً حنوهللا ا راء الن

 .الماعية
ا ؟ شىا مترأ ما شو اليوهللا الراجح من شىه األقواهللا وما شى األعماهللا التى تثيو الميزان

 سنعرمه بعد جىسة ا ستراحة.

 أقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم
 الخطهة الثانية

ا، أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياات

 هو له، ومن دهىو مل شا أ له.من دهده ال مل م
 وأشهد أن   إله إ  ال وأشهد أن محمداً رسوهللا ال

 أما بعد.. أدها األحهة الكرام:

 اليوهللا الراجح وال أعىنى وأعىنم أن األعمناهللا والعامنو والصنحف كنو ذلنك دوعن  منى
الميزان دوزن العامو ب عمالنه وبصنحفه وشنىا منا رجحنه  ناحب اليهنوهللا بشنرح سنىم 

 إلى عىم األ وهللا مى التوحيد وشىا ما أميو إليه. الو وهللا

و لننىا أرأ أنننه مننن الواجننب عىننىَّ أن أذكننر نفسننى وأحهننابى بننهعض األعمنناهللا التننى تثينن
 الميزان دوم الييامة.

 ثالثاً: ما شى األعماهللا التى تثيو الميزان دوم الييامة؟
 عىينه طفى   نىى الالمصن من أعمم األعماهللا التى تثيو الميزان دوم الييامنة كمنا قناهللا

 ء أنحسن الخىق مفى الحددك الىأ خرجته مى أوهللا الىياء من حددك أبى الدر ا وسىم 

 ييامة منقاهللا: ))ما من شىء أثيو مى ميزان المؤمن دوم الالنهى   ىى ال عىيه وسىم 
 [(.1حسن الخىق وإن ال دهغض الفاحش الهىأء(()]

خىننق، وال مننا أحننوج األمننة بحكامهننا نعننم حسننن الخىننق وآه مننن الحننددك عننن حسننن ال

ق، منإن وعىماأها وشيوخها و عاتها ورجالها ونساأها وشهابها وأ فالها إلى حسن الخى
لخىنق احسن الخىق لمنهج نمرا منير، مإننا ننرأ بونناً شاسنعاً رشيهناً بيننه وبنين سنوء 

 كمنهج واقعى عمىى.

منا وأزكنى السنلم؟!! م أدن أخلق اإلسنلم؟!! أدنن أخنلق محمند عىينه أمهنو الصنلا
 أدسر التنمير.
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التنى  إن أرمف المكتهات مى بيوتنا ومى مدارسننا ومنى جامعتننا تنان ب  ننان المجىندات
 سطر ميها المننهج النمنرأ المشنرق المنينر، ولكنن لنو نيهنت منى واقن  األمنة ونمنرت

ر لمنيننمرا سردعة إلى أحنواهللا النناس، لرأدنت بونناً شاسنعاً بنين شنىا المننهج النمنرأ ا

 وبين الواق  المؤلم المر المردر.
 دا أمة اإلسلم دا أمة سيد ولد عدنان!!

؟! أدنن أدن الصدق؟! أدن اإلخلص؟! أدن الرمق؟! أدنن الحىنم؟! أدنن العفنو؟! أدنن الهنر

 الحياء؟! أدن الرجولة؟! أدن الشهامة؟! أدن الكرامة؟!
 بو أدن أدن أدن............؟؟!!

  .أدن أخلق محمد بن عهد ال

 وال وال إنى ألتهم نفسى وما أبرأء نفسي إن النفس ألمارا بالسوء
 وغير تيي د مر الناس بالتيى  هيب دداوا الناس والطهيب عىيو

لننى إم سن هللا ال أن دسننتر عىننى وعىنيكم وأن در نننى وأن دننر كم وأن دنر  األمننة جمعنناء 

 الخىق الجميو ر اً جميلً إنه ولى ذلك واليا ر عىيه.
نننى اب األمة منا أحوجننا إلنى محاسنن الخىنق منا أحوجننا إلنى مكنارم األخنلق، إدا شه

ة سنلم  ولنمى أن دينيم ل  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  أقوهللا  وماً وأبداً، ليد نجح

من   من متات متناثرا وسط  حراء تموج بالكفر موجاً، منإذا  ولنة اإلسنلم بنناء شنا
منى ذلنك دنوم أن  هن  عشنرات   عىينه وسنىم المصنطفى   نىى ال دطاوله بنناء، نجنح

 حهر عىىا  م من النسن من المنهج التربوأ اإلسلمى العميم، ولكنه لم دطهعها بال

 ننحاأف األوراق، وإنمنننا  هعهننا عىنننى  نننحاأف اليىننوب بمننندا  مننن الننننور، محنننوهللا 
لق دت  المنهج األخلقى اإلسلمى إلى واق  عمىىالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أ حاب

ر دينف لكنى أقنوهللا إن أعمنم حجن -سمواً وروعةً وجل ً مى  نيا الهشر أذشو الهشردة 

، منإن ا ن مى سهيو اإلسلم مى الشرق والغرب شو أخلق المسىمين إ  منن رحنم ال
الرجنو منى الشنرق والغننرب دنمنر إلنى المسنىمين شننناك مينرأ المسنىم دزننى ودشننرب 

دتغنى  الصىوات، مينمر الرجو إلى المسىم الىأ الخمر ودهي  الخنزدر و  دحامة عىى

الزحنف  باإلسلم مل درأ أنه دفوقنه خىيناً، منالحجر العناثر والعيهنة الكانو  منى  ردنق
 اإلسلمى مى الشرق والغرب شو أخلقنا إ  من رحم ال.

:  سنىم المصطفى   ىى ال عىيه و نس هللا ال أن دجعىنا جميعا ممن رحم، ولىلك ديوهللا
عىنم من شىء أثيو مى ميزان المؤمن دوم الييامة منن حسنن الخىنق(( وأرجنو أن ن))ما 

بق، قنناهللا مننى ميننزان المننؤمن، إذ أن اإلدمننان أ ننو سنناالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  أن

لمصدوق اأرجو أن ننتهه لهىه الىطيفة، إذ أن اإلدمان أ و سابق بو ليد أخهر الصا ق 
ىأ بسنند  نحيح قناهللا حينمنا سناو عنن أكمنو كما مى الحددك النىأ رواه أحمند والترمن

 [(.2المؤمنين إدمانا قاهللا: ))أكمو المؤمنين إدمانا أحسنهم خىيا(()]

رشما ليد أخهر الصا ق المصدوق كما مى الحددك الىأ رواه أبو  او  وابن حهان وغي
 : )) إن العهند المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  من حددك عاأشنة بسنند  نحيح قناهللا

 [(.3ك بحسن خىيه  رجة الصاأم الياأم(()]المؤمن ليدر
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 هللاوشننؤ ء أ ننحاب األخننلق العىيننا مننن أقننرب الننناس إلننى رسننوهللا ال دننوم الييامننة قننا
وم : ))إن مننن أحننهكم إلننى  وأقننربكم منننى مجىسنناً دنن المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 

 [(.4الييامة أحسنكم أخلقا(()]

مننان يامننة أدهنناً ))الطهننور شننطر اإلدومننن أعمننم األعمنناهللا التننى تثيننو الميننزان دننوم الي
والحمننننند هلل تمننننننأل المينننننزان وسننننننهحان ال والحمننننند هلل تمننننننألن منننننا بننننننين السننننننماء 

 [(.5واألرض(()]

بيىهنك  عن شنىا الطهنور؟! شنو تعجنز أن تحمند ال وتسنهحه -أ خىَّ مى ال  -شو تعجز 
 قهو لسانك؟!

ال  ))ألن أقنوهللا سنهحان ؟! دينوهللا: المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  واسم  ماذا ديوهللا

 [(.6والحمد هلل و  إله إ  ال وال أكهر أحب إلي مما  ىعت عىيه الشمس(()]
اأنة م: ))منن قناهللا سنهحان ال وبحمنده منى دنوم  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا

 [(.7مرا حطت عنه خطاداه وإن كانت مثو زبد الهحر(( )]

أن تسنمعنى أن دنر   الىسنان ودصندق الجننان، و لكن أحهتى مى ال أشمس مى كو أذن
 تترجم الجوارح واألركان.

------------------- 

 . 419[( شرح الطحاودة بتحييق األلهانى : ص : 1)]
 . 417[( شرح الطحاودة بتحييق األلهانى ص 2)]

( مننى الرقنناق ، بنناب حفننة الىسننان ، ومسننىم رقننم 6478[( رواه الهخننارأ رقننم )3)]

 لىشد .ىشد ، باب التكىم بالكىمة دهوأ بها مى النار ، والترمىأ مى ا( مى ال2988)
نند ( مى الهر والصلا ، باب اسنتحهاب  لقنة الوجنه ع2626[( رواه مسىم رقم )4)]

 الىياء .

حدكم ( بدء الخىق ، باب إذا وق  الىباب مى شراب أ3321[( رواه الهخارأ رقم )5)]
هاً أبنو هاأم المحتهسة ، والىفة له ، ورواه أد( مى السلم ، مهو سيى اله2245رقم )

 ( مى الجها  .2550 او  رقم )

لنه ،  ( مى المساقاا ، باب مهو سيى الماء ، والىفة2365[( رواه الهخارأ رقم )6)]
 ( مى الهر والصلا ، باب تحردم تعىدب الهرا ونحوشا .2619ومسىم )

،  اتيننوا النننار ولننو بشننق تمننره( مننى الزكنناا ، بنناب 1417[( رواه الهخننارأ رقننم )7)]
( مى الزكاا بناب الحنك عىنى الصندق ولنو بشنق تمنرا ، والنسناأى 1016ومسىم رقم )

 ( مى الزكاا .75،  74 /5)

 ( مى الندعوات ، بناب مهنو التسنهيح ، ومسنىم رقنم6406[( رواه الهخارأ رقم )8)]
 ( مى الىكر والدعاء ، باب مهو التهىيو والتسهيح والدعاء .2694)

( مى الهر والصنىة ، بناب منا جناء منى حسنن 2003،2004[( رواه الترمىأ رقم)9)]

( مننى األ ب ، بنناب حسننن الخىننق ، وشننو مننى  ننحيح 4799الخىننق ،وأبننو  او  رقننم )
 ( .5721الجام  رقم )

را ( مى  لا المسامردن ، باب مهو قرأا اليرآن وسو804[( رواه مسىم رقم )10)]

 الهيرا .
 اإلنسان وغيره من موق ، وشى كالسحابة . الغيادة : كو شىء أ و
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 الفرق : الجماعة المنفر ا من الغنم والطير وغير ذلك .
  وام : جم   امة ، وشى التى تصف أجنحتها عند الطيران .

( مننى  ننلا المسننامردن ، بنناب مهننو قننراءا اليننرآن 805[( رواه مسننىم رقننم )11)]

هللا آيرآن ، باب ما جناء منى سنورا ( مى ثواب ال2886وسورا الهيرا، والترمىأ رقم )
 عمران .

 ( مننى الجننناأز ، بنناب مننا جنناء مننى عننىاب اليهننر ،1374[( رواه الهخننارأ رقننم )12)]

 ( مى الجنة ، باب عرض ميعد الميت من الجنة2870ومسىم رقم )
 اأز .( مى الجن98، 4/97( مى الجناأز ، والنساأى )3231والنار ، وأبو  او  رقم )

ىم ( مى الرقناق ، بناب  نفة الجننة والننار ، ومسن6548ارأ رقم ) [( رواه الهخ13)]

 ( مى الجنة ، باب النار ددخىها الجهارون .2850رقم )
( مننى تفسننير سننورا الكهننف ، بنناب أولاننك الننىدن 4729[( رواه الهخننارأ رقننم ) 14)]

 ( مى  فة الييامة .2785كفروا بربهم ، ومسىم رقم )

 ح .( وقاهللا الشين أحمد شاكر : إسنا ه  حي920)[( رواه أحمد مى المسند رقم 15)]
( مى اإلدمنان ، بناب منا جناء منى منن دمنوت وشنو 2641[( رواه الترمىأ رقم )16)]

 (135دشهد أن   إله إ  ال ، و ححه الشين األلهانى مى الصحيحة رقم )

--------------- 
 [( سهق تخردجه .1)]

( وقاهللا : حسن  حيح 1162أ رقم ) ( والترمى4682[( أخرجه أبو  او  رقم ) 2)]

 ( .1230وشو مى  حيح الجام  رقم )
، 24236( مننى األ ب وأحمنند مننى المسننند رقننم ) 4798[( رواه أبننو  او  رقننم ) 3)]

24476.) 

خلق ( مى الهر والصىة ، باب ما جاء مى معالى األ2019[( رواه الترمىأ رقم )4)]
ى من( ، وشنو 791لهانى مى الصحيحة )، ولىحددك شواشد دثق بها ، وخرجه الشين األ

 (2201 حيح الجام  )

( مننى الطهننارا بنناب مهننو الوعننوء ، والترمننىأ رقننم 223[( رواه مسننىم رقننم )5)]
( منننى الزكننناا وشنننو منننى  نننحيح الجنننام  5/5،6( منننى الننندعوات والنسننناأى )3512)

(3957. ) 
 لتسننهيح( مننى الزكنناا والنندعاء ، بنناب مهننو التهىيننو وا2695[( رواه مسننىم رقننم )6)]

 ( مى الدعوات .3591والدعاء ، والترمىأ رقم )

( مى الدعوات ، وقاهللا: حسن  حيح وشو جزء من 3462[( رواه الترمىأ رقم )7)]
 ( .2691حددك  ودو رواه مسىم رقم )

===================== 

 عذاب القبر

أعمالننا إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات 

من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال وحنده   

شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه.. أ َّأ 
األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند مني ال حنق جهنا ه 
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حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  عوتنه 
ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعنه 

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 -أما بعد:
 صدور.شىه ال قة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح المحيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشر

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ي ن منالنهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..
 -أما بعد:

و إن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشنر األمنور محندثاتها وكن

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.
 أحهتى مي ال:

 مى رحاب الدار ا خرا:

ىوب نهجينة والرقناأق وبنين الت  نيو العىمنى واألسنسىسىة عىمية كردمة تجمن  بنين الم
ت الوعمى، الهدم منها تىكير الناس با خرا مي عصر  غت ميه الما دنات والشنهوا

 وانصرم ميه كثير من الناس عن  اعة رب األرض والسماوات.

ن م دخصنمولعو الغامو أن دنتهه ولعو الناأم أن دستيية قهو أن ت تيهم السناعة بغتنة وشن
 يعون تو ية و  إلى أشىهم درجعون.مل دستط

!!، كمنا مني ليد انتهينا مي الىياء الماعي م  الجنازا وشي مي  رديها إلى اليهر تنتكىم.

 نحيح الهخنارا منن حننددك أبني سنعيد الخندرا رعنني ال عننه أن النهني قنناهللا: ))إذا 
 وععت الجنازا واحتمىها الرجناهللا عىنى أعنناقهم، منإن كاننت  نالحة قالنت: قندموني،

لثيىين اإن كانت غير ذلك قالت :دا ودىها، أدن دىشهون بها؟ دسم   وتها كو ش  إ  و

 [(.1ولو سم  اإلنسان لصعق(()] -أو قاهللا: إ  اإلنسان  -
ر ننة اليهنوشا نحن قد و ىنا بالجنازا إلى اليهر ميف معي ا ن عنند اليهنر وأشوالنه ومت

  ر عىيه.متنته إنه ولي ذلك والياوأحواله. أس هللا ال جو وعل أن دحفمنا وإداكم من 
 وكعا تنا مسوم دنتمم حددثنا اليوم م  حهراتكم مي شىه العنا ر التالية:

 أو ً: األ لة عىى عىاب اليهر ونعيمه.

 ثانياً: أسهاب عىاب اليهر.
 ثالثاً: ما السهيو لىنجاا من عىاب اليهر؟

سنتمعون عىني وإداكم ممن دم عرني قىهك وسمعك أدها الحهيب الكردم وال أساهللا أن دج

 اليوهللا ميتهعون أحسنه إنه ولي ذلك واليا ر عىيه.
 أو ً: األ لة عىى عىاب اليهر ونعيمه

ان نحن اليوم مي أمس الحاجة لهىا الموعوع الىا نحن بصد ه مهنو منن األشمينة بمكن

   سننيما بعنند مننا قرأنننا عىننى  ننفحاٍت سننو اء منني مينناهللا أسننو  بعنننوان " عننىاب اليهننر
 وخزعهلت "!! خرامات
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لجنراء اشكىا دعنون لمياله مهنيىة األسنتاذ الندكتور ثنم دتطناوهللا شنىا األسنتاذ الندكتور 
، مييوهللا: "إن جمي  األحا دك التي ور ت مي مسن لة عنىاب اليهنر مجنر  خرامنات"!!!

عىنم دنهني   ثم أ هر جهىه الفا ح، مياهللا: "إن عىاب اليهر غينب والينرآن بَنيَّن لننا أن ال

 و مركب..!الغيب"!! جه
 معنننى ذلننك دننا مهننيىة النندكتور أنننه دنهغنني أن ننكننر ونكننىب كننو أمننر غيننب أخهرنننا بننه

اإلدمننان ، كاإلدمننان بنناهلل، وكاإلدمننان بالملأكننة، وك المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 

عنهننا  بنناليوم ا خننر وكاإلدمننان بالينندر خيننره وشننره ...إلننى سنناأر الغيهيننات التنني أخهننر
 رسوهللا ال .

إِْن ش نَو  ْلَهنَوألمسكين قوهللا رب العالمين مي سيد المرسىين: َوَما دَْنِطق  َعِن انسي شىا ا

 [ .5-3إِ  َوْحٌي د وَحى َعىََّمه  َشِددد  اْلي َوأ ]النجم: 
ينِه ش ندًأ ْدنَب مِ رَ أما تينرأ دنا مسنكين مني سنورا الهينرا قولنه تعنالى: ألنم ذَِلنَك اْلِكتَناب    

تَِّييَن الَِّىدَن د    [.2-1ْؤِمن وَن بِاْلغَْيِب ] الهيرا :ِلْىم 

 وتمنيت دا مهيىة الدكتور لو قرأت منن جددند شنىه ا دنات، إن أوهللا  نفة منن  نفات
 المؤمنين اإلدمان بالغيب.

ينه منن وخرج عىينا أستاذ آخر مكتب كتاباً عخماً دزدد عنن الثلثماأنة  نفحة، دنفني م

ً أوهللا  فحة إلى آخر  فحة عىاب اليهر ونعيمه، دىنوا  ، أعنناق النصنوص ليناً عجيهنا
م م اإلمناوشا أنا ا ن أر  عىى شنؤ ء المتطناولين المكنىبين المنكنردن، النىدن قناهللا عننه

نا قنة، الير هي واإلمنام الحنامة ابنن حجنر: "لنم دنكنر عنىاب اليهنر إ  الملحندا، والز

والخننوارج، وبعننض المعتزلننة، ومننن تمننىشب بمننىشب الفلسننفة، وخننالفهم جمينن  أشننو 
 السنة 

 وقاهللا اإلمام أحمد رحمه ال: "عىاب اليهر حق ومن أنكره مهو عاهللا مهو"

ق م الصا أدها الحهيب: س قدم  إليك سيلً من األ لة الصحيحة عىى عىاب اليهر من كل
 اليرآن المصدوق الىا   دنطق عن الهوأ ولن أ يو الوقفة م  اليرآن! لماذا؟! ..ألن

ناهللا ذو أوجننه كمنا قنناهللا عىننى بنن أبنن ي  الننب  بنن عهنناس وشننو مني  رديننه لمنننا را حمَّ

 الخوارج.
 وجه.اهللا ذو أقاهللا عىى: دا ابن عهاس جا لهم بالسنة و  تجا لهم باليرآن مإن اليران حمَّ 

أبدأ علم واستهو الحددك بين ددا شىا العنصر الهام بميدمة اقتهسها من كلم أأمتنا األ
طحاودنة عنز الحنفني شنارح العييندا الشىه الميدمة بكلم  قينق نفنيس ل منام ابنن أبني ال

 عىى شارحها ومصنفها الرحمة من ال جو وعل.

قناهللا: اعىننم أن عننىاَب اليهننر شننو عننىاب الهنرز ، وكننو إنسننان مننات وعىيننه نصننيب مننن 
ر تنرق مصناالعىاب مىنه نصنيهه منن العنىاب ق هِنَر أو لنم د ْيهنر سنواء أكىتنه السنهاع أو اح

 الهحر. رما اً مي الهواء أو نسف أو غرق مي

ت مىوا دا من تحكمون العيوهللا مي شىا الدليو الىا رواه الهخارا ومسىم من حددك أبي 
وه،  شردرا أن النهي قاهللا: ))قاهللا رجو لم دعمو حسنة قط ألشىه: إذا مات محرقوه. ثم ذر 

نصفه مي الهر ونصفه مي الهحر موال لنان قندر ال عىينه ليعىبننه عنىاباً   دعىبنه أحنداً 

ين. مىما مات الرجو معىوا ما أمرشم. من مر ال الهنر مجمن  منا مينه، وأمنر ال من العالم
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الهحنر مجمن  مننا مينه. ثنم قنناهللا: لنم معىنت شننىا؟ قناهللا: منن خشننيتك، وأننت أعىنم مغفننر ال 
 [(.2له(()]

نِرق وذ ِرَأ رمنا ه مني الهحنر والهن ه لنر ميناهللا الشاشد من الحنددك أن ال أحيناه بعندما ح 

 ى الفور.المىك: كن مكان عى
 لَه  ك ن مَيَك نون  ] آهللا  ث مَّ قَاهللاَ ت َرابٍ  قاهللا تعالى:إِنَّ َمثََو ِعيَسى ِعندَ ال َكَمثَِو َءا ََم َخىَيَه  ِمن

 [  59عمران: 

وشِ  وقاهللا تعالى: أَْو َكالَِّىا َمرَّ َعىَى قَْردٍَة َوِشَي َخاِودَةٌ َعىَى نَّى د ْحيِي َشِىِه ال َها قَاهللَا أَ ع ر 
 دَْوٍم قَاهللَا بَْو هِثْت  دَْوًما أَْو بَْعضَ لَ ثَْت قَاهللَا ْم لَهِ دَ َمْوتَِها مَ ََماتَه  ال ِماأَةَ َعاٍم ث مَّ بَعَثَه  قَاهللَا كَ بَعْ 

ةً َك َءادَ لَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعَىَ َواْنم ْر إِ  َسنَّهْ لَهِثَْت ِماأَةَ َعاٍم مَاْنم ْر إِلَى َ عَاِمَك َوَشَرابَِك لَْم دَتَ 

َشا ث مَّ نَْكس نوشَ  ناا لَحْ ِلىنَّاِس َواْنم ْر إِلَى اْلِعَماِم َكْيَف ن ْنِشز  ىَنم  أَنَّ ال تَهَنيََّن لَنه  قَناهللَا أَعْ  ًمنا مَىَمَّ
 [ . 259َعىَى ك و ِ َشْيٍء قَِددٌر ] الهيرا: 

ِ أَِرنِني َكْينَف ت ْحيِني الْ  ْم ت نْؤِمْن قَناهللَا بَىَنى قَناهللَا أََولَن َمنْوتَىوقاهللا تعالى: َوإِْذ قَاهللَا إِْبَراِشيم  َرب 

ْينِر  ْى أَْربَعَةً ِمنَن الطَّ نْرش  مَ َولَِكْن ِليَْطَماِنَّ قَْىهِي قَاهللَا مَخ  َجهَنٍو  ث نمَّ اْجعَنْو َعىَنى ك نو ِ  نَّ إِلَْينكَ ص 
ْزًءا ث مَّ اْ ع ه نَّ دَ ْتِينََك َسْعيًا َواْعىَْم أَنَّ   [ . 260لهيرا: ٌم ] اِزدٌز َحِكيال عَ  ِمْنه نَّ ج 

ىه إن قندرا ال   تحنندشا حندو ،   دعجننزه شنن  مني األرض و  منني السنماء وأنهنني شنن

 الميدمة بكلم نفيس ل مام ابن الييم رحمه ال تعالى، حيك قاهللا:
م ثنلينرار" ا"إن ال تعالى قد جعو الدور ثلثة، وشى:  ار الدنيا، و ار الهرز ، و ار 

 يا تسنيركامناً تخنتص بهنا، مجعنو ال األحكنام مني  ار الندنقاهللا:"وجعنو ال لكنو  ار أح

رواح، عىى األبدان، واألرواح ته  لها، وجعو األحكام مي  ار الهرز  تسرأ عىى األ
 معاً" واألبدان ته  لها، وجعو األحكام مي  ار اليرار تسرأ عىى األرواح واألبدان

ه، وننناره لننيس مننن جنننس ثننم قنناهللا ابننن اليننيم: "واعىننم أن سننعة اليهننر، وعننييه، ونننور

 المعهو  لىناس مي عالم الدنيا".
 ثم عرب لىناس مثل عيىياً  قيياً راأعاً مياهللا :

، بنو "أنمر إلى الرجىين الناأمين مي مراش واحد أحدشما درأ مني نومنه أننه مني نعنيم

هللا لنك: وقد دستيية وأثر النعيم عىى وجهه وديص عىيك ما كان ميه من النعنيم، قند دينو
 ر  عىنى  و ليد رأدتنني الىيىنة وأننا من  رسنوهللا ال ورأدنت النهني وكىمنت النهني الحمد هلل

 النهي وقاهللا لي النهي ..الن
كنون مني من رأأ النهي مي المنام ميد رآه حياً، وأخوه إلى جواره مي مراش واحد قد د

عننىاب ودسنننتيية وعىينننه أثنننر العنننىاب وديننص عىينننك ودينننوهللا: كنننابوس كنننا  أن دخننننق 

 أنفاسي!!"
ننت ت أخي مي ال مي شىا الكلم؟!! الرجلن مي مراش واحند شنىه روحنه كاشو تدبر

 ً  .مي النعيم، وشىا روحه كانت مي العىاب م  أن أحدشما   دعىم عن األخر شياا

 شىا مي أمر الدنيا مما بالك ب مر الهرز  الىا   دعىمه إ  ال؟!!
 ميدمة  قيية ولو تدبرتها لوقفت عىى الحييية.

 : متى كان العيو حاكماً عىى الشرع والددن؟!!وأنا أقوهللا

ى لخف أولاهلل  ر َعىي  دوم أن قاهللا: "لو كان أمر الددن بالعيو لكان المسح عىى با ن 
 [(.3من المسح عىى أعله")]
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غة ة الهىيإليك األ لة الصحيحة الصردحة عىى عىاب اليهر أستهىها بهىه الترجمة الفيهي
 اً بعننوانميند تنرجم مني كتناب الجنناأز بابن -منام الهخنارا اإل -إلمام الدنيا مي الحنددك 

راجمنه ))باب ما جاء مي عىاب اليهر(( وتكفي شىه الترجمة، وليند مينهَ الهخنارا مني ت

كردمنة كما قاهللا عىماء الحددك وعىماء الجرح، وساق الهخارا مي شىا الهاب ا دات ال
سىم و   ىى ال عىيه عن رسوهللا العن ال جو وعل وروأ ميه األحا دك الصحيحة 

 ليهر:، وس كتفي بآدة واحدا استدهللا بها جمي  أشو السنة بل خلم عىى ثهوت عىاب ا

ا َوَعِشنياا غ ن َعىَْيَهنا َرع نونَ قاهللا ال تعالى: َوَحناَق بِنآهللِا مِْرَعنْوَن س نوء  اْلعَنىَاِب النَّنار  د عْ  د وا
 [.46-45ر:ِب ]غامَعْوَن أََشدَّ اْلعَىَاَودَْوَم تَي وم  السَّاَعة  أَْ ِخى وا آهللَا مِرْ 

ار  قاهللا جمي  عىمناء أشنو السننة: ذكنر ال مني شنىه ا دنة عنىاب  ار الهنرز  وعنىاب 

اً اليرار ذكراً  ردحاً، وحاق بآهللا مرعنون سنوء العنىاب، الننار دعرعنون عىيهنا غندو
مرعون  آهللاوعشياً أا:  هاحاً ومساءاً شىا مي  ار الهرز ، ودوم تيوم الساعة أ خىوا 

 أشد العىاب: أا: دوم الييامة.

 الهننرز  مننىكر ال عننىابين منني ا دننة: عننىاباً منني النندنيا وعننىاباً منني ا خننرا عننىاب  ار
 وعىاب  ار اليرار.

 إلنى أن وقهو أن أزم إليك األ لة الصحيحة التي تىيم المنكنردن األحجنار أو  أن أننوه

 ا الينرآن  عهنا ه اإلدمنان بهمنا أ  وشمنال قد أنزهللا عىى النهني وحينين وأوجنب ال عىنى 
 والسنة الصحيحة.

ي دغننى بهنىه الندعوأ التن -انطىق شؤ ء المنكنرون وقنالوا: كفاننا الينرآن و ننوا أنهنم 

 دعوا إ خنأنهم قد خدعونا وال منا  -بطلنها عن إبطالها، ودغنى مسا شا عن إمسا شا 
 أنفسهم.

 آن..ومن ر  السنة ميد ر  اليرآن.من َكىََّب بالسنة الصحيحة ميد كفر بالير

  نىى ال   الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىمتدبر معي آدات ال عز وجو: َوَمنا َءاتَناك م  
ى وه  َوَما نََهاك ْم َعْنه  مَاْنتَه وا َواتَّي وا العىيه وسىم   [.7ْلِعيَاِب ]الحشر:ا َشِددد  إِنَّ ال مَخ 

 ناع أميند  ىى ال عىينه وسنىم   ال عىيه وسىم  الرسوهللا   ىىوقاهللا تعالى: من دط  

 [.80ال ومن تولى مما أرسىناك عىيهم حفيماً ]النساء:
ننوَك مِيَمننا َشن م  ْم ث ننَجَر بَ وقناهللا تعننالى: مَننل َوَرب ِننَك   د ْؤِمن نوَن َحتَّننى د َحك ِ مَّ   دَِجنند وا مِنني ْينننَه 

و ا قََهْيَت َود َسى ِم   .[  65: ا تَْسِىيًما ] النساءأَْنف ِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
ْؤِمنَننٍة إِذَا قََهننى ال وَ  ننْؤِمٍن َو  م  ننم  ه  أَْمننًرا أَ َرس ننول  وقنناهللا تعننالى: َوَمننا َكنناَن ِلم  ْن دَك ننوَن لَه 

هِينًا ] َعل اْلِخيََرا  ِمْن أَْمِرِشْم َوَمْن دَْعِص ال َوَرس ولَه  مَيَْد َعوَّ   [ . 36األحزاب:  م 

وا بَننْيَن دَنندَ وقنناهللا تعننالى: دَنن م    َواتَّي ننوا ال إِنَّ ال َوَرس ننوِلهِ اِ الا أَداَهننا الَّننِىدَن َءاَمن ننوا   ت يَنند ِ
و ْوَق َ نْوتِ مَ تَك ْم َسِميٌ  َعِىيٌم دَا أَداَها الَِّىدَن َءاَمن وا   تَْرمَع وا أَْ َوا ِ َو  تَْجَهنر  ا لَنه  النَّهِني 

وَن ] الحجرات:ْم   تَْشع  أَْنت  ْم ِلهَْعٍض أَْن تَْحهََط أَْعَمال ك ْم وَ بِاْليَْوهللِا َكَجْهِر بَْعِهك    [.2-1ر 

 مالسنة حكمها م  اليرآن عىى ثلثة أوجه.
 قاهللا ابن الييم مي إعلم الموقعين: السنة م  اليرآن عىى ثلثة أوجه:

 أل لة.ا "الوجه األوهللا: أن ت تي السنة مؤكدا لما جاء به اليرآن وشىا من باب تهامر

 الوجه الثانى: أن ت تي السنة مهينة وموعحة لما أجمىه اليرآن.
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ة   كيفيقاهللا تعالى: وأقيموا الصلا لكن لم دىكر عد  الصىوات، و  أركان الصلا، و
هين دلكي  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الصلا و  مواقيت الصلا، مجاء الحهيب

 يتها وشكىا.لنا عد شا وأركانها وكيفيتها ومواق

طفى  المصن الوجه الثالك: أن ت تي السنة موجهة أو محرمة لما سكت عنه الينرآن، قناهللا
بهنىا  : ))أ  دوشك رجو شهعان متكيء عىى أردكته ديوهللا عىيكم  ىى ال عىيه وسىم 

 هللاالينرآن ممنا وجنندتم مينه مننن حنلهللا منن حىوه ومنا وجندتم ميننه منن حننرام محرمنوه((، قننا

 [(.4()]: ))أ  إن ما حرم ال كما حرم رسوهللا ال( يه وسىم المصطفى   ىى ال عى
 وإليكم األحا دك الصحيحة التي تثهت أن عىاب اليهر حييية   ردب:

ن إذا مفي الحددك الىا رواه أحمد والحاكم وغيره وحسنه الشنين األلهناني "كنان عثمنا

لجننة اعثمنان تنىكر وقف عىى اليهر بكى وإذا ذكنر الجننة والننار   دهكني ميينو لنه: دنا 
   نىى سمعت رسنوهللا الوالنار مل تهكي مإذا وقفت عىى اليهر تهكي، قاهللا عثمان: ليد 

ده أدسنر ديوهللا: ))اليهر أوهللا منازهللا ا خرا مإن نجى منه  ناحهه ممنا بعنال عىيه وسىم 

 منه، وإن لم دنج  منه  احهه مما بعده أشد منه((.
ىى حينما مر ع فى   ىى ال عىيه وسىم المصط وانمر إلى شىا الحددك الصحيح قاهللا

كنان حندشما مقهردن مياهللا : ))أما إنهما ليعىبان وما دعىبان مي كهينر((، ثنم قناهللا: ))أمنا أ

 [(.5(()]-أو   دتنزه من بوله  -دمشي بالنميمة، وأما األخر مكان   دستتر من بوله 
ك ابننن عهنناس َوقِننْف منن  شننىا الحننددك الصننحيح الننىا رواه الهخننارأ ومسننىم مننن حنندد

اب رعنني ال عنهمننا أن النهنني كننان دنندعو ال وديننوهللا: ))الىهننم إنننى أعننوذ بننك مننن عننى

 [(.6اليهر(()]
ن ومي الحددك الىا رواه مسىم وأحمد وابن حهان والهزار وغيرشم منن حنددك زدند بن

ه )أا بنثابت : ))بينما النهي مي حاأط لهنى النجار عىى بغىنة لنه ونحنن معنه إذ جناءت 

 كننا ت تىييننه، وإذا أقهننر سننتة، أو خمسننة، مينناهللا: ))مننن دعننرم أ ننحاب شننىهالهغىننة( م
األمة  )إن شىهاألَْقه ر؟(( قاهللا رجو: أنا، قاهللا: ))ممتى ماتوا؟(( قاهللا: مي الشرك، مياهللا: )

هننر الننىا ىاب اليت ْهتَىَننى منني قهورشننا مىننو  أن   تنندامنوا لنندعوت ال أن د ْسننِمعَك م مننن عنن

باهلل  نا: نعوذبوجهه مياهللا: ))تعوذوا باهلل من عىاب اليهر(( قىأسم  منه(( ثم أقهو عىينا 
 [(.7من عىاب اليهر(()]

ومى الحددك الصحيح الىا رواه الهخارا ومسىم منن حنددك عاأشنة رعني ال عنهنا 
أشنة: رأا لعاقالت: )) ََخىَْت عىى  امرأا من دهو  المددنة مىكرت عىاب اليهر ميالت المن

ليهنر هر مىما خرجت اليهو دة س لت عاأشة النهني عنن عنىاب اأعاذك ال من عىاب الي

)ممننا )مينناهللا: ))نَعَننْم عننىاب اليهننر(( ومننى روادننة: ))عننىاب اليهننر حننق(( ميالننت عاأشننة: 
 [(.8رأدت النهي دصىى بعدشا إ  ودستعيى من عىاب اليهر(()]

واسم  إلى شىا الحنددك العمندا مني المسن لة، وشنو أ نو منن أ نوهللا شنىا الهناب رواه 

اإلمام أحمد مي مسنده وابن حهان مي  حيحه والهيهيي مني سنننه والنسناأي مني سنننه 
وأبو  او  مي سننه ورواه الحاكم مي المستدرك و ححه عىى شنر  الشنيخين وأقنره 

اإلمننام الننىشهي و ننحح الحننددك اإلمننام ابننن اليننيم منني كتنناب تهننىدب السنننن وإعننلم 

شنىا الحنددك و نحح شنىا الحنددك الشنين الموقعين وأ اهللا النفس لىر  عىنى منن أََعنوَّ 
األلهاني وغيره من حددك الهراء بن عازب أنه قاهللا: خرجنا م  النهي مي جنازا رجنو 
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من األنصار مىما انتهينا إلى اليهر جىس النهي عىنى شنفير اليهنر )حامنة اليهنر( وجىسننا 
ض ثنم حوله وك ن عىى رلوسنا الطير )  دتكىمون( ومى دد النهي عو  دنكنت بنه األر

رم  النهي رأسه منمر وقاهللا أل حابه: ))استعيىوا باهلل من عىاب اليهر، استعيىوا باهلل 

من عىاب اليهر، استعيىوا باهلل من عىاب اليهر(( قالها النهي مرتين أو ثلثنة ثنم التفنت 
إليهم النهي وقاهللا: ))إن العهد المؤمن إذا كان مي انيطناع منن الندنيا وإقهناهللا منن ا خنرا 

ه من السماء ملأكة بيض الوجوه ك ن وجوشهم الشمس، معهم كفن منن أكفنان نزهللا إلي

الجنة، وحنو  من حنو  الجنة ميجىسون منه مد الهصر، ثم دجنيء مىنك المنوت حتنى 
دجىس عند رأسه مييوهللا: دا أدتها النفس الطيهة ا خرجي إلنى مغفنرا منن ال ورعنوان، 

يَاء مي خىشا، مإذا أخىشا لم ددعوشا مني دنده  متخرج متسيو كما تسيو اليطرا من مي الس ِ

 رمة عين حتى د خىوشا، ميجعىوشا مي ذلك الكفن، ومنى ذلنك الحننو ، ميخنرج منهنا 
ك  يب نفحة مسك وجدت عىى وجه األرض ميصعدون بها مل دمرون عىى منأل منن 

ي الملأكة إ  قالوا: ما شىا الروح الطيب؟ مييولون: ملن بن ملن، ب حسن أسماأه التن

كانوا دسمونه بها مي الدنيا ،حتى دنتهوا به إلى السماء الدنيا، ميستفتحون له ،ميفتح له، 
ميشننيعه مننن كننو سننماء ميربوشننا إلننى السننماء التنني تىيهننا، حتننى دنتهنني إلننى السننماء 

السننابعة،مييوهللا ال عننز وجننو: اكتهننوا كتنناب عهنندا منني عىيننين وأعينندوا عهنندا إلننى 

ا أعيدشم، ومنها أخنرجهم تنارا أخنرأ، متعنا  روحنه األرض، مإني منها خىيتهم، وميه
،مي تيه مىكان، ميجىسانه ميينو ن: منن ربنك؟ ميينوهللا: ربنى ال، ميينو ن لنه: منا  دننك؟ 

مييوهللا  دني اإلسلم، مييو ن له: ما شىا الرجو الىا بعك ميكم؟ مييوهللا شو رسوهللا ال، 

و ندقت، ميننا ا مننا  منن مييو ن له وما عىمك؟ ميينوهللا: قنرأت كتناب ال م مننت بنه 
السماء أن  دق عهدا م مرشوه من الجننة، وألهسنوه منن الجننة، وامتحنوا لنه بابناً إلنى 

الجنة، مي تيه من روحها و يهها ،ودفسنح لنه مني قهنره مند بصنره، ود تينه رجنو حسنن 

الوجه حسن الثياب،  يب الردح، ميينوهللا: أبشنر بالنىا دسنرك، شنىا دومنك النىا كننت 
مننن أنننت؟ موجهننك الوجننه الننىا دجننيء بننالخير، مييننوهللا: أنننا عمىننك  توعنند، مييننوهللا لننه:

الصالح، مييوهللا: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرج  إلى أشىني ومنالي، وإن 

العهد الكامر إذا كان مي انيطناع منن الندنيا، وإقهناهللا منن ا خنرا، ننزهللا إلينه منن السنماء 
هصنر ثنم دجنيء مىنك المنوت ملأكة سو  الوجوه، معهنم المسنوح ميجىسنون مننه مند ال

حتى دجىس عند رأسه،مييوهللا: أدتها النفس الخهيثة اخرجي إلى سخط من ال وغهب، 
متفننرق منني جسننده مينتزعهننا كمننا دنتننزع السننفو  مننن الصننوم المهىننوهللا، مي خننىشا، مننإذا 

أخىشا لم ددعوشا مني دنده  رمنة عنين حتنى دجعىوشنا مني تىنك المسنوح، ودخنرج منهنا 

عىى وجه األرض، ميصنعدون بهنا منل دمنرون بهنا عىنى منأل  ك نتن ردح جيفة وجدت
من الملأكة إ َّ قالوا: ما شىه الروح الخهيثنة؟! مييولنون: منلن بنن منلن بن قهح أسنماأه 

التي كان دسمى بها مي الدنيا ميستفتح له، مل دفتح له، ثم قرأ   تفتح لهم أبواب السماء 

ن مي األرض السفىى، متطرح روحه  رحاً مييوهللا ال عز وجو: اكتهوا كتابه مي سجي
متعا  روحه مي جسده ود تيه مىكان ميجىسانه مييو ن له: من ربك؟ مييوهللا: شاه.. شاه.. 

  أ رأ، مييننو ن: لننه مننا  دنننك؟ مييننوهللا: شنناه.. شنناه..   أ رأ، مييننو ن لننه: مننا شننىا 

 من السماء: أن كىب الرجو الىا ب ِعَك ميكم؟ مييوهللا: شاه.. شاه..   أ رأ، مينا ا منا ٍ 
عهنندا، م مرشننوه مننن النننار وامتحننوا لننه بابننا إلننى النننار مي تيننه مننن حرشننا وسننمومها، 
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ودهيق عىيه قهره حتى تختىف أعلعه، ود تيه رجو قهيح الوجه، قهيح الثياب، مننتن 
الننردح، مييننوهللا: أبشننر بالننىأ دسننولك، شننىا دومننك الننىا كنننت توعنند مييننوهللا: مننن أنننت 

شننننر؟ مييننننوهللا: أنننننا عمىننننك الخهيننننك، مييننننوهللا: رب   تيننننم موجهننننك الوجننننه دجنننن  بال

 [(.9الساعة!!(()]
، معننىرا أدهننا الحهيننب لينند أ ىننت عىيننك الجولننة منن  األ لننة عىننى عننىاب اليهننر ونعيمننه

وسنن عرج سننردعاً عىننى العنصننردن ا خننردن وشنني أسننهاب عننىاب اليهننر، مننا السننهيو 

 لىنجاا؟، وذلك بعد جىسة ا ستراحة.
 ر ال لي ولكم...وأقوهللا قولي شىا واستغف

 الخطهة الثانية

ت إن الحمنند هلل نحمننده ونسنننتعينه ونسننتغفره، ونعنننوذ بنناهلل مننن شنننرور أنفسنننا وسنننياا
 أعمالنا، من دهده ال مل مهو له ومن دهىو مل شا أ له.

 وأشهد أن   إله إ  ال وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

 أما بعد:
 ثانياً: أسهاب عىاب اليهر:

 عنها له وجهان مجمو ومفصو، أما المجمو مإن معصية ال عز وجو أ و والحددك

حيند، لكو بلء وعىى رأس شىه المعا ي الشرك، مإن أعمم زا  تىينى ال بنه شنو التو
نرَك لَم   منيِم ا  ] ىنم ا  عَ وإن أبش  وأعمم ذنب تىيى ال به شو الشنرك، قناهللا ال: إنَّ الش ِ

 [.13ليمان:

، وشنناك النهي كما ذكرت آنفا أن النميمة من أسهاب عنىاب اليهنرأما التفصيو ميد ذكر 
 ا ن أناس متخصصون مي النميمة.

تننزه مالنميمة سهب من أسهاب عىاب اليهر، وأدها عندم ا سنتتار منن الهنوهللا، وعندم ال

 منه وشىا ما ذكره النهي مي حددثه الىا كنا بصد ه من قهو.
وشجنر الينرآن كمنا مني حنددك سنمرا بنن أدها من أسهاب عىاب اليهنر الكنىب والربنا 

ي ينه النهنجندب الطودو الىا رواه الهخارا الىا   دتس  الميام لىكره ا ن ليد ذكنر م

 خنى من أسهاب عىاب اليهر الكىب والرداء وشجر اليرآن والزننا، والغىنوهللا )كنو شن  د
 من الغنيمة قهو أن تيسم ( وددخو تحت الغىوهللا السحت والحرام.

َوِرقاً،  اً، و رجنا م  رسوهللا ال إلى خيهر مفتح ال عىينا، مىم نغنم ذشهمعن أبي قاهللا: خ
  رسنوهللا غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطىينا إلى النوا ا دعننى وا ا الينرأ ومن

هيب، م ننا ىما نزلال عهد له، وشهه له رجو من جىام ددعى رماعة بن دزدد من بني الها

نوا رحىنه، مرمني بسنهم، مكنان مينه حتفنه ميىننا:الوا ا قنام عهند رسنوهللا ال دَ  شنياناً لنه  ح 
نفسننى  : ))كننل والننىأينناهللا رسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىم الشننها ا دننا رسننوهللا ال، م

وم خيهنر، غناأم دمحمد بيده، إن الشَّْمىَة )إزار دتشح به( لتىتهب عىيه ناراً، أخىشا من ال

ير رجنو بشنراك أو شنراكين )الشنراك: سن لم دصهها المياسم(( قاهللا: مفزع الناس مجاء
:  ينناهللا رسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىممننن سننيور النعننو( مينناهللا: أ ننهته دننوم خيهننر م

 [(.1))شراك من نار، أو شراكان من نار(()]

 أدها األحهاب: والسؤاهللا ا ن مما السهيو لىنجاا من عىاب اليهر؟!
 ثالثاً: السهيو لىنجاا من عىاب اليهر:
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ال  جاز شددد، أعمم سهيو لىنجناا منن عنىاب اليهنر أن تسنتييم عىنى  اعنةأقوهللا لك بإد
 جو وعل وأن تته  شدأ النهي .

هللا  َعىَ وا تَتَ قاهللا ال عز وجو: إِنَّ الَِّىدَن قَال وا َربانَا ال ث مَّ اْستَيَام   تََخنام وا  ْيِهم  اْلَملأَِكنة  أَ نَزَّ

وا بِاْلجَ  ك  ْحنن  أَ نَ نَّنِة الَّتِني ك ْننت ْم ت وَعند وَن َو  تَْحَزن وا َوأَْبِشر  ا َومِني ْم مِني اْلَحيَنااِ النداْنيَ ْوِليَنال 
 ِمننْن َغف ننوٍر َرِحننيٍم ع وَن ن ننز  ا تَنندَّ ا ِخننَراِ َولَك ننْم مِيَهننا َمننا تَْشننتَِهي أَْنف س ننك ْم َولَك ننْم مِيَهننا َمنن

 [.32-30]مصىت:

لييم اكتابه  ر ما ذكره اإلمام ابن الييم ميومن أنف  األسهاب كىلك لىنجاا من عىاب اليه
 ىنه، منإن)الروح(، قاهللا: ومن أنفعها أن دتفكر اإلنسان قهو نومه ساعة لينىكر نفسنه بعم

 منه بيننهكان ميصراً زا  مي عمىه وإن كان عا ياً تاب إلى ال، وليجند  توبنة قهنو نو

 وبين ال.
 يهنر ومننة ،نجاه ال منن عنىاب المإن مات من ليىته عىى شىه التوبة مهو من أشو الجن

 عىاب النار.

 ومن أعمم األسهاب التي تنجي من عىاب اليهر:
أن تننداوم عىننى العمننو الصننالح كالتوحينند، والصننلا، والصننيام، والصنندقة، والحننج، 

تنو وحهور مجالس العىم والعىماء التي عيعها أنناس كثينرون وانشنغىوا عنهنا بىهنو ق

 الوقت.
ىة األمر بالمعروم والنهي عنن المنكنر، وبنر الوالنددن، و نأدها من أعمم األسهاب 

األرحننام، كننو عمننو درعنني الننرب مهننو عمننو  ننالح دنجنني  نناحهه مننن عننىاب اليهننر 

 والنار.
ي وأبشركم... أن من أعمنم األعمناهللا التني تنجني  ناحهها منن عنىاب اليهنر الشنها ا من

لنهني األلهناني أن سهيو ال ور  مي الحنددك النىا رواه الحناكم وحسنن إسننا ه الشنين ا

رأ قاهللا: ))لىشهيد عند ال ست خصناهللا، األولنى: دغفنر لنه من  أوهللا  معنة منن  منه، ودن
دنوم  ننه الميعده من الجنة، الثانينة: دنجينه ال عنز وجنو منن عنىاب اليهنر، الثالثنة: د م

يهنا، ميا ومنا الفزع األكهنر، الرابعنة: دىهسنه ال تناج الوقنار، الياقوتنة مينه خينر منن الندن

 مني اللخامسة: دزوجه ال بثنتين وسهعين زوجة من الحور العين، السا سنة: دشنفعه ا
 سهعين من أشىه((.

لحنددك ولن أترك مكاني شىا إ  بعد أن أزم إليكم حنددثا دمنأل اليىنب أمنل ورعنا، وا
ي منرواه الحاكم مي المستدرك و ححه وأقره الىشهي و حح إسنا ه الشنين األلهناني 

شني  ح عن ابن مسعو  قاهللا : ))سنورا المىنك، تهنارك النىا بينده المىنك،مشكاا المصابي

 [(2المانعة وشى المنجية تنجيه من عىاب اليهر(()]
--------------- 

ن ( ، منني الجنناأز ، بناب حمننو الرجناهللا الجنننازا  و1314[( رواه الهخنارأ رقنم )1)]

 ا .( ، مي الجناأز ، باب السرعة بالجناز4/41النساء، والنساأى مي )
ن أن ( ، مني التوحيند ، بناب قنوهللا ال تعنالى: دردندو7506[( رواه الهخارأ رقنم )2)]

تعنالى  ( ، مني التوبنة ، بناب مني سنعة رحمنة ال2756دهدلوا كنلم ال ، ومسنىم رقنم )

سناأى (، مي الجناأز ، باب جنام  الجنناأز ، الن1/240وأنها سهيت غههه ، والمو   )
 رواح المؤمنين .( مي الجناأز ،باب أ4/113)
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( مننني الطهنننارا ، بننناب كينننف المسنننح ، 162،163،164[( رواه أبنننو  او  رقنننم )3)]
 و ححه الشين األلهانى ، واألرنالو  مي تخردج جام  األ وهللا .

 ( مني السننة بناب مني لنزوم4604( وأبنو  او  رقنم )17128[( رواه أحمد رقم ) 4)]

 . (8186السنة والحاكم ، وشو مي  حيح الجام  رقم )
ن من( ، مني الوعنوء ، بناب منن الكهناأر أن   دسنتتر 216[( رواه الهخارأ رقم )5)]

 ( ، مني الطهنارا ، بنناب الندليو عىنى نجاسننة الهنوهللا ووجننوب292بولنه ، ومسنىم رقننم )

مني  ( ، مني الطهنارا ، بناب منا جناء مني التشنددد70ا سنتهراء مننه ، والترمنىأ رقنم )
لنسناأى طهارا ، باب ا سنتهراء منن الهنوهللا ، وا( مي ال20،21الهوهللا ، وأبو  او  رقم )

 مي الطهارا ، باب التنزه عن الهوهللا .

مسىم و( مي الجناأز ، باب التعوذ من عىاب اليهر ، 1377[( رواه الهخارأ رقم )6)]
( 3599( ، مي المساجد، باب ما دستعاذ منه مي الصلا ، و الترمىأ رقم )588رقم )

ذا ، ( ، مني ا سنتعا4/275،276ن جهنم ، والنساأى )مي الدعوات ، باب ا ستعاذا م

 باب ا ستعاذا من عىاب جهنم .
( ، منني  ننفة الجنننة ،بنناب عننرض ميعنند الميننت مننن الجنننة 2867[( رواه مسننىم )7)]

 والنار عىيه .

( منني الجننناأز ، بنناب عننىاب اليهننر ، ومسننىم رقننم 1372[( رواه الهخننارأ رقننم )8)]
( ، 4/104هاب التعوذ من عىاب اليهر ، والنساأى )( ، مي المساجد ، باب استح584)

 مي الجناأز ، باب التعوذ من عىاب اليهر .

اه ابنن ( مي الجناأز ، باب الجىوس عند اليهر ، ورو3212[( رواه أبو  او  رقم )9)]
لحددك اخزدمة والحاكم ، والهيهيى مي شعب اإلدمان ، وقد جم  األلهانى روادات شىا 

 ( .1676 ححه مي  حيح الجام  رقم )من جمي  مصا ره و

---------- 
قم ( ، مي المغازأ ، باب غزوا خيهر ، ومسىم ر4234[( أخرجه الهخارأ رقم )1)] 

بناب  ( مي الجهنا  ،2/459( ، مي اإلدمان ، باب غىة تحردم الغىوهللا ، المو   )115)

 ،الغىننوهللا ( مني الجهننا  ، بناب منني تعمنيم 2711منا جناء منني الغىنوهللا، وأبننو  او  رقنم )
 ( مي اإلدمان والنىور .4/24النساأى )

 نى .( مي ثواب اليرآن و حح إسنا ه شيخنا األلها2892[( رواه الترمىأ رقم )2)] 
=================== 

 العالمات الصغرى

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات
   وحنده له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  المن دهده ال مل مهو 

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند
عوتنه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه 

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...
 -أما بعد:
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 دور.ىه الصشح ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشر
  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام
 جنته و ار كرامته.

 لك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..إنه ولى ذ

 -أما بعد:
كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 أحهتى مي ال :
 مى رحاب الدار ا خرا

ىوب العىمني واألسنسىسىة عىمية شامنة تجمن  بنين المنهجينة والرقناأق، وبنين الت  نيو 

 الوعمي، تهدأ بالموت وتنتهي بالجنة أس هللا ال أن دجعىني وإداكم من أشىها.
ي لحنددك منوشىا شو لياءنا الثالك من ليناءات شنىه السىسنىة المهاركنة، وكننا قند أنهيننا ا

لىيناء ننا مني االىياء األوهللا وتوقفنا م  الجنازا وشى مي  رديها إلى اليهر تنتكىم، ثنم توقف

ي مننمنن  الجنننازا وقند أغىننق عىيهننا اليهنر، ليعننيش  نناحهها مني نعننيم ميننيم، أو الماعني 
و عنىاب ألننيم إلننى قيننام السنناعة، وكننان مننن الحكمننة والمنطننق قهننو أن أتكىننم عننن مراحنن

من   الساعة أن أتحدذ عن علمات الساعة الصغرأ والكهرأ، ولىا مإن حددثنا الينوم

 حهراتكم عن العلمات الصغرأ بين ددأ الساعة.
 نر كعا تنا سوم دنتمم حددثنا اليوم م  حهراتكم مي العلمات الصغرأ مي العناو

 التالية :

 أو ً: الساعة آتية  ردب ميها
 ثانياً: العلمات الصغرأ التي وقعت وانيهت

 ثالثاً: العلمات الصغرأ التي وقعت ولم تنيِض 

 رابعاً: العلمات الصغرأ التي لم تي  بعد
 لَّنِىدنَ ادها الحهينب، وال أسن هللا أن دجعىنني وإدناكم جميعنا ممنن: م عرني قىهك وسمعك أ

اِب لَاِننَك ش ننْم أ ول ننو األَْلهَنن ال َوأ ودَاش م  َشنندَْسننتَِمع وَن اْليَننْوهللَا مَيَتَّهِع ننوَن أَْحَسنننَه  أ ولَاِننَك الَّننِىدَن 
 [.18]الزمر:

 أو ً: الساعة آتية   ردب ميها:

 أحهتي مي ال:
ىشنينة يوم ا خر ليس من باب التنرم العىمني و  منن بناب الثيامنة الإن الحددك عن ال

ن ر ركنن منالهار ا التي   تتعامو إ َّ من  العينوهللا محسنب، بنو إن اإلدمنان بناليوم ا خن

مننا منني أركننان اإلدمننان بنناهلل جننو وعننل   دصننح إدمننان العهنند إ  بننه أ ننل وابتننداًء، ك
 جهردنو عىينه السنلم سن هللا الحهينب حيح مسىم من حددك عمر بن الخطاب ومينه أن 

 من بناهللما اإلدمان؟ ميناهللا الحهينب : ))اإلدمنان أن تنؤ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 وملأكته وكتهه ورسىه واليوم ا خر وأن تؤمن باليدر خيره وشره(( .
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يية عىى حي   دمكن أن دستير اإلدمان باليوم ا خر مي قىب عهد من العها  إ  إذا وقف
 اليوم وعرم أحواله وكروبه وأشواله. شىا

 معنه  ومن ناحية ثالثة إذا استيرت حييية اإلدمان بناليوم ا خنر مني قىنب عهند  نا ق،

 ال ، شىا العىم بهىا اليوم إلنى ا سنتيامة عىنى مننهج ال وعىنى  ردنق الحهينب رسنوهللا
بينننه ويننه ألننه سنيعىم دييننا أننه غندا سنييف بنين دندأ ال جنو وعنل ليكىمنه ربنه لنيس ب

 [.14سراء:ِسيهًا ]اإلحَ ىَْيَك ترجمان لييوهللا له المىك: اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك الَيَْوَم عَ 

ىننة، مالهنندم مننن شننىه السىسننىة تننىكير المسننىمين للسننتييا  مننن غفىننتهم ورقنندتهم الطود
شنم وبغتنة ة وإديا  المسىمين بالتوبة واإلنابة إلنى ال جنو و عنل قهنو أن تن تيهم السناع

 دخصمون مل دستطيعون تو ية و  إلى أشىهم درجعون.

ْوتَى َوأَنَّنه  َعىَنى ْحيِني اْلَمننَّه  د  أدها المسىمون قاهللا ال جو وعل: ذَِلَك بِ َنَّ ال ش َو اْلَحقا َوأَ 
-6ْن مِي اْلي ه نوِر ]الحنج:مَ   دَْهعَك  نَّ الك و ِ َشْيٍء قَِددٌر َوأَنَّ السَّاَعةَ َءاتِيَةٌ   َرْدَب مِيَها َوأَ 

7.] 

و وإذا كننان الهشننر دننرون السنناعة بعينندا مننإن خننالق الهشننر دننرأ السنناعة قردهننة قنناهللا جنن
ْم دََرْونَه  بَِعيدًا َونََراه  قَِردهًا دَْوَم تَك ون   ْهنلسَّنَمااوعل: إِنَّه  اْلِعْهِن ِو َوتَك نون  اْلِجهَناهللا  َكنء  َكاْلم 

 [.10 -6يًما ] المعارج: َو  دَْس هللَا  َحِميٌم َحمِ 

 [.1وقاهللا سهحانه: اْقتََربَِت السَّاَعة  َوانَشقَّ اليََمر  ]اليمر:
 [.1وقاهللا جو وعل: أَتَى أَْمر  ال مَل تَْستَْعِجى وه  ]النحو:

 إِنَّ ال َواتَّي وا الَمْت ِلغٍَد ٌس َما قَدَّ ْر نَفْ وقاهللا سهحانه: دَا أَداَها الَِّىدَن َءاَمن وا اتَّي وا ال َوْلتَْنم  

 [.18َخهِيٌر بَِما تَْعَمى وَن ]الحشر:
ينام أما عن وقت قيام الساعة مإن شىا من خصاأص عىنم ال جنو وعنل   دعىنم وقنت ق

 الساعة مىك ميرب أو نهي مرسو.

رْ  َها ِعْندَ مَ ق ْو إِنَّ  َساَشاقاهللا سهحانه مي سورا األعرام: دَْس َل ونََك َعِن السَّاَعِة أَدَّاَن م  ا ِعْىم 
ونََك ْم إِ  بَْغتَنةً دَْسن َل    تَن ْتِيك   األَرضوَ َرب ِي   د َجى ِيَها ِلَوْقتَِها إِ  ش َو ثَي ىَنْت مِني السَّنَمَواِت 

َها ِعْندَ ال َولَِكنَّ  وَن ]األعرام َر النَّاِس  أَْكثَ َك َنََّك َحِفيٌّ َعْنَها ق ْو إِنََّما ِعْىم   [.187:  دَْعىَم 

َها عِ  نََّماإِ وقاهللا سهحانه مي سورا األحزاب: دَْس َل َك النَّاس  َعِن السَّاَعِة ق ْو  ْندَ ال َوَما ِعْىم 
 [. 63د ْدِردَك لَعَوَّ السَّاَعةَ تَك ون  قَِردهًا ] األحزاب: 

َت ِمنْن مِنيَم أَْنن اْرَسناشَ وقاهللا سنهحانه مني سنورا النازعنات: دَْسن َل ونََك َعنِن السَّناَعِة أَدَّناَن م  
ْننِىر  َمنْن دَ  ْنتََهاَشنا إِنََّمنا أَْننَت م  ْىهَث نوا إِ  دَ  دَنْوَم دََرْونََهنا لَنْم ا َكن َنَّه مْ ْخَشناشَ ِذْكَراَشا إِلَى َرب َِك م 

َحاَشا ]النازعات:  [.46-42َعِشيَّةً أَْو ع 

 مل دعىم وقت قيام الساعة إ  ال.
ك جاء الملأكة ومحمد شو أعىى الخىق منزلة وم  ذلإن جهردو عىيه السلم شو أعىى 

 جهردو إلى النهي مياهللا له: متى الساعة؟

: منا المسناوهللا عنهنا بن عىم منن السناأو!! وشنو  المصطفى   نىى ال عىينه وسنىم  مياهللا
جهردو والمساوهللا شو الهشير النىدر،   دعىمان وقت قيام الساعة... أميتجنرأ عاقنو بعند 

عىم بوقت قيام الساعة. مي  حيح الهخارا من حددك ابنن عمنر ذلك لييوهللا ب نه عىى 

أن النهي قاهللا: ))مفاتح الغيب خمس  دعىمهن إ  ال وتىى النهي قوهللا ال تعنالى: إِنَّ ال 
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هللا  اْلغَْيَك َودَْعىَم  َما مِي األَْرَحاِم َوَما تَْدِرا نَْفٌس َمناذَا تَْكِسن ب  َغندًا ِعْندَه  ِعْىم  السَّاَعِة َود نَز ِ
ِ أَْرٍض تَم وت  إِنَّ ال َعِىيٌم َخهِيٌر ]ليمان:  [.34َوَما تَْدِرا نَْفٌس بِ َا 

هعض وإذا كان ال عز وجو قد أخفى وقنت قينام السناعة، ميند أخهنر سنهحانه وتعنالى بن

ى ال توبة إلالعلمات واألمارات التي تكون بين ددا الساعة، لينتهه الخىق باإلنابة وال
َهنْو ، وقد سمى الينرآن شنىه العلمنات واألمنارات باألشنرا  ميناهللا سنهحانه: مَ جو وعل

ْم بَْغتَةً مَيَْد َجاَء أَ  وَن إِ  السَّاَعةَ أَْن تَ ْتِيَه   [.18َها ]محمد:ْشَرا   دَْنم ر 

 :أا ميد جاءت علماتها وأماراتها وشاأنا ذا أقسم العلمات إلى ثلثة أقسام
 وانتهت. أو : علمات  غرأ وقعت

 ثانيا: علمات  غرأ وقعت ولم تنيِض مازالت مستمرا.

 ثالثا: علمات  غرأ لم تي  بعد.
 أو : علمات  غرأ وقعت وانتهت.

 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وأوهللا شىه العلمات بعثة الحهيب

مفننننني الصنننننحيحين أننننننه قننننناهللا: ))بعثنننننت أننننننا والسننننناعة كهننننناتين وأشنننننار بالسنننننهابة 
 [( مهعثة النهي علمة  غرأ وموت النهي أدها وكلشما مهيتا.1والوسطى(()]

كمننا منني  ننحيح الهخننارا مننن حننددك عننوم بننن مالننك قنناهللا: ))أعنند  سننتاً بننين دنندأ 

 [( وذكر النهي أولها موته .2الساعة...(( )]
 ومن شىه العلمات الصغرأ أدها التي وقعنت وانيهنت انشنياق اليمنر قناهللا سنهحانه:

 ن رسوهللا ال علصحيحة ا َوانَشقَّ اليََمر  ، وقد ور ت األحا دك الكثيرا اْقتََربَِت السَّاَعة  

ن مرواشا اإلمام مسىم مي  حيحه أذكر حهراتكم بحددك واحد  ىى ال عىيه وسىم 
 شىه األحا دك.

 ليمر.من حددك أنس قاهللا:  ىب أشو مكة من رسوهللا ال أن دردهم آدة م راشم انشياق ا

سنن هللا ، قننالوا: نردنند أن تشننق لنننا اليمننر منني السننماء نصننفين ممينناهللا: ))منناذا تردنندون؟((
فى  المصط الحهيب ربه ماستجاب ال لىمصطفى وشق له اليمر مي السماء نصفين مياهللا

 [(. ومنن  ذلننك أنكننروا وأعرعننوا3: ))اشننهدوا.. اشننهدوا(()]  ننىى ال عىيننه وسننىم 

 وقالوا: سحر مستمر.
ي أرض الحجنناز روأ الهخننارا ومننن شننىه العلمننات الصننغرأ أدهننا خننروج نننار منن

ينوم : ))  تقناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم ومسىم من حددك أبي شردنرا قناهللا: 
 [(.4الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تهيء أعناق اإلبو به ْصَرأ(()]

ذ وب ْصننَرأ بىنند تسننمى حننوران منني  دننار الشننام، ولينند وقعننت شننىه ا دننة بمثننو مننا َحنندَّ 

 الىا   دنطق عن الهوأ. الصا ق المصدوق
قنناهللا اإلمننام الير هنني منني التننىكرا: ولينند وقعننت شننىه ا دننة بمثننو مننا حنندذ الصننا ق 

ين المصدوق . مفي دوم األربعاء مي الثالك من شهر جما أ ا خرا سنة أرب  وخمسن

شنا وستماأة خرجت نار من أرض الحجاز كانت   تمر عىى جهو إ   كته وأذابتنه رآ
 ي  أشو الشام.من أرض الحجاز جم

حيح ثانياً: العلمات الصغرأ التي وقعت ومازالت مستمرا لم تنيض بعد، جاء مي  

ن ياا دكنومسىم من حددك حىدفة بن اليمان قاهللا: ))قام مينا رسنوهللا ال ميامناً منا تنرك شن
 [(.5()](مي ميامه ذلك إلى قيام الساعة إ  َحدَّذ به حفمه من حفمه ونسيه من نسيه 
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ينره بالفتن التي ستي  وقاهللا كما مي  حيح مسىم من حددك أبى شردنرا وغ أخهر النهي
كنامرا  قاهللا : ))با روا باألعماهللا متناً كيطن  الىينو الممىنم دصنهح الرجنو مؤمننا ودمسني

 [(.6ودمسي مؤمنا ودصهح كامرا دهي   دنه بعرض من الدنيا(()]

قند كفنر و عىينه إ  ومتن كيط  الىيو الممىم دصهح الرجنو عىنى اإلدمنان منل دن تى الىين
 بالرحيم الرحمن!

 ودمسي عىى اإلدمان مل د تى الصهاح عىيه إ  وقد كفر باهلل عز وجو!!

تنة ا ن م ومن الفتن التي دتعرض لها المسىم اليوم متنة الغربة: مالمسىم الصا ق دعيش
ا: قاسية أ  وشي متنة الغربة قاهللا الحهيب كما مي  نحيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنر

 [(.7)بدأ اإلسلم غردها وسيعو  غردها كما بدأ مطوبى لىغرباء(()])

حسنن  م شو الغربة ا ن دفرون بددنهم من الفتن بو ليد روأ الترمنىا مني سنننه بسنند
ه عىنى أن النهي  ىى ال عىيه وآله وسىم قاهللا: ))سي تي عىى النناس زمنان الينابض مين

  دنه كاليابض عىى جمر بين ددده))

ور لتي تعرض لها المسىم متنة الشهوات: ومي الصحيحين من حددك المسومن الفتن ا
أخشنى  : ))منوال منا الفينر المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  بن مخرمة أنه قاهللا: قاهللا

هىكم قنعىيكم ولكني أخشنى أن تهسنط عىنيكم الندنيا متنامسنوشا كمنا تننامس ميهنا منن كنان 

 [(.8متهىككم كما أشىكتهم(()]
ا  أليم مي الوقت الىا درأ ميه أمم الكفر و وهللاإذ درأ المسىم  د الكفر قن واق  أمته مر 

مسىم قفزت قفزات سردعة جدا مي عالم الحهارا والرقي والتطور والمدنية. مينمر ال

شناتية ىيىة الالشاب الغيور إلى واق  األمة ميرأ األمة ذليىة كسيرا مهعثرا كالغنم مي ال
شنو  اءهللا م  نفسه أشنىه شني األمنة التني  سنتورشاالممطرا، وتعصف الفتنة بيىهه ودتس

بندهللا  اليرآن ونهيها محمد عىيه الصنلا والسنلم وربهنا شنو النرحيم النرحمن، منا النىا

عزشننا إلننى ذهللا؟! مننا الننىا غيننر عىمهننا إلننى جهننو؟! مننا الننىا حننوهللا قوتهننا إلننى عننعف 
 وشوان؟!

ا ِ ك نْم َعند وا أَو وَ اِجك نْم وشناك متنة األو   ومتنة الزوجنات قناهللا جنو وعنل: إِنَّ ِمنْن أَْزوَ 

وش ْم ]التغابن:  [.14لَّك ْم مَاحىَر 
 كمنا مني الصنحيحين منن حنددك أننس المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  متن كثيرا قاهللا

ر شرب قاهللا : ))إن من أشرا  الساعة أن درم  العىم ودمهر الجهو ودكثر الزنا، ودكث
 [(.9]لخمسين امرأا الييم الواحد(()الخمر، وديو الرجاهللا وتكثر النساء، حتى دكون 

دا دنبو ليد ور  مي سنن الترمىا بسند  حيح أن النهي قناهللا: ))دتينارب الزمنان بنين 

ن الساعة متكنون السننة كالشنهر ودكنون الشنهر كالجمعنة وتكنون الجمعنة كناليوم ودكنو
 [( احتراق جرددا من النخيو.10اليوم كاحتراق السعفة(()]

 أ التي وقعت ولم تنيض إسنا  األمر إلى غير أشىه.ومن علمات الساعة الصغر

مفي  حيح الهخارا من حددك أبي شردرا : أن أعرابيا  خو عىى النهي وشنو دحندذ 
الناس مياهللا األعرابي: دا رسوهللا ال متنى السناعة؟ ممهنى النهني مني حددثنه ولنم دجنب 

سناعة آنفنا؟((.. األعرابي عىى سؤاله مىما أنهى النهي حددثه قناهللا: ))أدنن السناأو عنن ال

مياهللا األعرابى: شا أنا ذا دنا رسنوهللا ال. قناهللا: ))إذا عنيعت األماننة منانتمر السناعة((. 
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مياهللا األعرابي الفييه: وكيف إعاعتها دا رسوهللا ال؟ قناهللا: ))إذا وسند األمنر إلنى غينر 
 [(.11أشىه مانتمر الساعة (()]

مسنتدركه و نححه  تدبر معي حددك النهني النىا رواه أحمند مني مسننده والحناكم مني

س الشين األلهاني مي  حيح الجام  منن حنددك أبني شردنرا قناهللا : ))سني تي عىنى الننا
ن د َخوَّ سنوات خداعات دصدق ميها الكاذب ودكىَّب ميها الصا ق ودؤتمن ميها الخاأن و

)الرجنو ميها األمين ودنطق ميها الرودههة(( قيو من الرودههة دا رسنوهللا ال؟ قناهللا: )

 مي أمر العام((.التامه دتكىم 
و  منن ومنها تداعي األمم عىى أمة الحهيب المحهوب ، مفي الحددك النىا رواه أبنو  ا

حددك ثوبان وشو حددك  حيح بمجمنوع  رقنه أننه قناهللا: ))دوشنك أن تنداعى عىنيكم 

هللا: ؟ قناالاألمم كما تداعى األكىة إلى قصعتها(( قالوا أو من قىة نحن دوماى دنا رسنوهللا 
بة من ع المهاماى كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيو... وليوشكن ال أن دنز))كل.. إنكم دو

))حنب  قىوب عدوكم ولييىمن مي قىوبكم الوشن(( قيو: وما الوشن دا رسنوهللا ال؟ قناهللا:

 [(.12الدنيا وكراشية الموت(()]
هنا  عواق  نعيش ميه.. واق  تحيناه األمنة !! تنداعت أذهللا أمنم األرض منن اليهنو  ومنن 

لعزدنز، االمىحددن عىى أمة اإلسلم مي كو مكان، و م  مي األمة النىليو قهنو  الهير و

والهعيف قهو اليوأ، واليا ني قهنو النداني، وأ نهحت األمنة قصنعة مسنتهاحة ألمنم 
 األرض!!

يح ومن العلمات: كما مي الحددك الىا رواه أحمد والطهرانني مني الكهينر بسنند  نح

  قناهللا: ))بنين دندا السناعة رجناهللا معهنم سنيا من حددك أبي أمامة رعي ال عننه أننه
 [(.13ك نها أذناب الهير دغدون مي سخط ال ودروحون مي غهب ال(()]

  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم ومى  حيح اإلمام مسىم من حددك أبي شردرا قاهللا

 : )) ننفان مننن أشننو النننار لنم أرشمننا رجنناهللا معهننم سنيا  ك ذننناب الهيننر دهننربون بهننا
 ء كاسنيات عاردننات ممنيلت مناألت رلوسننهن ك سنمنة الهخنت الماأىننة  النناس ونسنا

 [(.14ددخىن الجنة و  دجدن ردحها وإن ردحها ليوجد من مسيرا كىا وكىا(()]

 أدهننا األحهننة الكننرام   أردنند أن أ يننو عىننيكم أكثننر مننن ذلننك، وأرجننيء الحننددك عننن
ن أاحة. وال أسنن هللا العلمننات الصننغرأ التنني لننم تينن  بعنند إلننى مننا بعنند جىسننة ا سننتر

 دجعىني وإداكم جميعا ممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه
 أقوهللا قولي شىا وأستغفر ال لى ولكم

 الخطهة الثانية

 ن سننيدناالحمنند هلل رب العننالمين وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأشننهد أ
ه أ نحابه وأحهابنمحمدا عهده ورسوله الىهم  و وسىم وز  وبارك عىيه وعىنى آلنه و

 وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد:
 ثالثاً: علمات  غرأ لم تي  بعد

  ىى ال من شىه العلمات التي أخهر عنها النهي ولم تي  ما رواه الهخارا ومسىم أنه

جنو ودفنيض حتنى دخنرج الر عىيه وآله وسىم قاهللا: ))  تيوم الساعة حتنى دكثنر المناهللا
 [(.1زكاا ماله مل دجد أحدا ديهىها(()]



 230 

 نه.عمن أشو العىم من قاهللا: إن شىا قد وق  عىى عهد عمر بن عهد العزدز رعي ال 
ا ومن العلمات التي لم تمهر ما أخهر عنه الصا ق المصندوق كمنا جناء مني الهخنار

وسىم  هللا ال   ىى ال عىيهقاهللا رسوومسىم من حددك أبى شردرا رعي ال عنه قاهللا: 

و منن : ))  تيوم الساعة حتى دحسر الفرات عن جهو من ذشب ديتتو الناس عىيه مييت
 كو ماأة تسعة وتسعون، مييوهللا كو رجو منهم: لعىى أكون أنا الىا أنجو))

 ومى روادة قاهللا : ))دوشك الفرات أن دحسر عن كنز من ذشب، ممن حهره مل د خنى

 [(.2منه شيااً(()]
 بن الومن العلمات أدهاً التي لم تمهر بعد:  هور المهدا رعي ال عنه معن عهد 

ق منن : ))لنو لنم دهنقناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم مسعو  رعي ال عنه قاهللا: 

هللا ال ذلنك الينوم حتنى دهعنك ال مينه رجنلً مننى  و و منن أشنأ -الدنيا إ  دوم واحد لطو 
مىانت  مي، واسم أبيه اسم أبي دمأل األرض قسنطاً وعند ً كمنادوا ي  اسمه اس -بيتي 

 [(.3 ىماً وجوراً(()]

كمنا  [( دمنأل األرض عند ً 4دخرج شىا الرجنو دؤدند ال بنه النددن دمىنك سنه  سننين )]
تهنا، مىات جوراً و ىمناً تننعم األمنة مني عهنده نعمنة لنم تنعمهنا قنط، تخنرج األرض نها

 هللا بغير عد .وتمطر السماء قطرشا، ودعطى الما

قنناهللا ابننن كثيننر: منني زمانننه تكننون الثمننار كثيننرا، والننزروع غزدننرا، والمنناهللا وامننر، 
 (.[5والسىطان قاشر، والددن قاأم، والعد  راغم، والخير مي أدامه  اأم.أ.شـ)]

 .العىماءوقد تواترت األحا دك مي المهدا تواتراً معنوداً، وقد نص عىى ذلك األأمة و

 هللا ال أن دسترنا منوق األرض وتحنت األرض ودنوم العنرضونكتفي بىلك اليدر ونس 
 إنه ولي ذلك واليا ر عىيه.

---------------- 

سىم : و( مي الرقاق ، باب قوهللا النهي  ىى ال عىيه 6503[( رواه الهخارأ رقم )1)]
 . ( مي الفتن ، باب قرب الساعة2950))بعثت أنا والساعة كهاتين(( ومسىم رقم )

 ( مي الجها  ، باب مادحىر من الغدر .3176هخارأ رقم )[( أخرجه ال2)]

 ( مي  فات المناميين ، باب انشياق اليمر .2800[( رواه مسىم رقم )3)]
( مننني الفنننتن ، بننناب خنننروج الننننار ، ومسنننىم رقنننم 7118[( رواه الهخنننارأ رقنننم )4)]

 ( مي الفتن ، باب   تيوم االساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز .2902)
ىى ( مي الفتن وأشرا  الساعة ، بناب إخهنار النهني  ن2891( رواه مسىم رقم ) [5)]

 ال عىيه وسىم ميما دكون.

قهنو  ( مي اإلدمان ، بناب الحنك عىنى المهنا را باألعمناهللا118[ ( رواه مسىم رقم )6)]
 ( مي الفتن .3196تماشر الفتن والترمىأ رقم )

ً  ( مي اإلدمان ، باب145[ ( رواه مسىم رقم )7)]  . بيان أن اإلسلم بدأ غردها

( منني الرقنناق ، بنناب مننا دحننىر مننن زشننرا النندنيا 6425[( أخرجننه الهخننارأ رقننم )8)]
ة ( مني  نف2464( مي الرقاق ، والترمنىأ رقنم )2961والتنامس ميها ، ومسىم رقم )

 الييامة.

و ، ( ، مي العىنم ، بناب رمن  العىنم و هنور الجهن81،  80[( رواه الهخارأ رقم )9)]
 ( .40405( ، وابن ماجة )2301( ، والترمىأ رقم )2671مسىم رقم )و



 231 

 .( 5389( و ححه شيخنا األلهانى مي المشكاا )2434[( رواه الترمىأ رقم )10)]
( منني العىننم ، بنناب مننن سنناو عىمنناً وشننو مشننتغو منني 59[( رواه الهخننارأ رقننم )11)]

 حددثة م تم الحددك ثم أجاب الساأو .

م ( منني الملحننم ، بنناب تننداعى األمننم عىننى اإلسننل4297  رقننم )[( رواه أبننو  او12)]
حمند ومي سنده أبو عهد السلم  الح بن رستم الهاشمى ، وشو مجهوهللا لكن قد رواه أ

( من  ردق آخر بسند قوأ و ححه شيخنا األلهانى مي الصحيحة رقم 22296رقم )

(956. ) 
ة خىها الجهننارون والجننن( منني الجنننة ، بنناب النننار دنند2857[( رواه مسننىم رقننم )13)]

 ددخىها الهعفاء.

ة ( منني الجنننة ، بنناب النننار دنندخىها الجهننارون والجننن2128[( رواه مسننىم رقننم )14)]
 ددخىها الهعفاء.

--------------- 

( 157( مي الفتن ، باب خروج النار ، ومسىم رقم )7121[( رواه الهخارأ رقم )1)]
   دوجد من ديهىها.مي الزكاا ، باب الترغيب مي الصدقة قهو أن 

( مننني الفنننتن ، بننناب خنننروج الننننار ، ومسنننىم رقنننم 7119[( رواه الهخنننارأ رقنننم )2)]

و ( مي الفتن باب   تيوم الساعة حتى دحسر الفرات عن جهو من ذشنب ، وأبن2894)
( مني  نفة 2573:  2572( مي الملحم ، والترمنىأ رقنم )4313:4314 او  رقم )

 الجنة .

ي م( 2232:  2231( مي المهدأ ، والترمىأ رقم )4282قم )[( رواه أبو  او  ر3)]
 الفتن باب ما جاء مي المهدأ وقاهللا : شىا حددك حسن  حيح وشو كما قاهللا .

( 557 /4( مني المهندأ ، والحناكم مني المسنتدرك )4265[( رواه أبو  او  رقنم )4)]

 ( .6612وحسنه األلهانى مي  حيح الجام  رقم )
 والملحم .[( النهادة مي الفتن 5)]

===================== 

 المسيح الدجال

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال
أ .. أ َّ و فيه من خىيه وخىيىنه شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله

 حنق جهنا ه مني ال األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  
 وأتهاعنه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 -أما بعد:
 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .
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نى أن دجمع ب سماأه الحسنى و فاته العىىحياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى 
ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..
 -أما بعد:

و ا وكنمإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاته

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.
 أحهتي مي ال:

ن لحنددك عنشىا شو لياءنا الراب  م   روس سىسىة الدار ا خرا، وكنا قند أنهيننا آنفنا ا

هنرأ العلمات الصغرأ التي ستي  بين ددا السناعة، وا ن حنددثنا عنن العلمنات الك
لصنحيح اد ذكر النهي شىه العلمات مني حددثنه التي ستي  قهو قيام الساعة مهاشرا، وق

را الىا رواه مسىم مي كتاب الفتن وأشرا  الساعة منن حنددك حىدفنة بنن أسنيد الغفنا

كر ىننا: ننىرعي ال عنه قاهللا: ا ى  عىينا النهي ونحن نتىاكر مياهللا: ))ما تىاكرون؟(( ق
هللا، ن، والنندجاالسنناعة قنناهللا: ))إنهننا لننن تيننوم حتننى تننروا قهىهننا عشننر آدننات، مننىكر النندخا

والدابنة، و ىننوع الشنمس مننن مغربهنا، ونننزوهللا عيسنى بننن منردم، ودنن جوج ومنن جوج، 

وثلثة خسوم: خسنف بالمشنرق وخسنف بنالمغرب وخسنف بجزدنرا العنرب، وآخنر 
 [(.1ذلك نار تخرج من اليمن تطر  الناس إلى محشرشم(()]

رتيننب منني شننىه العلمننات بغيننر شننىا الت المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ولينند ذكننر

ح روادات أخرأ  حيحة والىا دترجح من األخهار كما قاهللا الحامة ابن حجر مي "مت
 الهارا" :

مننم أن خننروج النندجاهللا شننو أوهللا ا دننات العمننام المؤذنننة بتغيننر األحننواهللا العامننة منني مع

األرض ودنتهي ذلك بموت عيسى بن مردم وأن  ىوع الشنمس منن المغنرب شنو أوهللا 
ي  لدابة دار األحواهللا ودنتهي ذلك بييام الساعة ولعو خروج ا دات العمام المؤذنة بتغي

 [(.2مي نفس اليوم الىا تطى  ميه الشمس من المغرب، وال أعىم)]

نفر ت ولكن عىى أا حاهللا مإن العلمات الكهرأ ستي  متتابعة مهي كحهات العيد إذا ا
 منه حهه تتابعت بيية الحهات.

مستدركه و ححه عىى شر  مسنىم وأقنره  مفي الحددك الىا رواه أحمد والحاكم مي
منات الحاكم والنىشهي واأللهناني منن حنددك أننس أن النهني قناهللا: ))األمنارات )أا العل

 [(.3الكهرأ( خرزات منمومات مي سىك، مإن ديط  السىك دته  بعهها بعهاً(()]

ة واسمحوا لي أن أستهو الحددك اليوم من  حهنراتكم مني العلمنات الكهنرأ عنن ا دن
هللا... مة األولى التي تؤذن بتغينر األحنواهللا عىنى األرض، أ  وشني المسنيح الندجاالعمي

ي منوكعا تنا حتى   دنسحب بسا  الوقت من بين أدددنا سردعا مسوم أركنز الحنددك 

 العنا ر التالية :
 أو ً: الدجاهللا أعمم متنة عىى وجه األرض.

 ثانياً: و ف  قيق لىدجاهللا ومتنته.

 نجاا.ثالثاً: ما السهيو إلى ال
 م عرني قىهك جيدا... وأعرني سمعك تماما... مإن الموعوع من الخطورا بمكان.
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ى خطنر أو ً: الدجاهللا أعمم متنة عىى وجه األرض، متدبر جيدا أدها الحهيب وقِنْف عىن
ى قينام شىه الفتنة!، مالدجاهللا أعمم متنة عىنى وجنه األرض منن دنوم أن خىنق ال آ م إلن

 الساعة.

 المسيح الدجاهللا؟!!لماذا سمى الدجاهللا ب
:  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  سننمى النندجاهللا بالمسننيح ألن عينننه ممسننوحة قنناهللا

 [( وسننمى بالندجاهللا ألننه دغطننى الحنق بالكنىب والها ننو4))الندجاهللا ممسنوح العنين(()]

 مهىا  جو مسمى بالدجاهللا ومتنة الدجاهللا متنة عميمة!!
سمعت رسوهللا قاهللا:  ومى  حيح مسىم من حددك عمران بن حصين رعي ال عنهما

هننر مننن ديننوهللا: ))مننا بننين خىننق آ م إلننى قيننام السنناعة خىننق أكال   ننىى ال عىيننه وسننىم 

 [(.5الدجاهللا(()]
ا  غيهي واألمر الغيهي   دجوز أن ننتكىم مينه بشنيء منن عنن ا د أنفسننوأمر  الدجاهللِا أمر 

إنما ننيو عن الصا ق المصدوق النىا   دنطنق عنن الهنوأ إن شنو إ  وحني دنوحى، 

 منة.حمد والوأنوه أدهاً أننا   نىتفت إ  لما  ح من حددك رسوهللا ال كعا تنا وهلل ال
روأ ابن ماجه مي سنننه وابنن خزدمنة مني  نحيحه والحناكم مني المسنتدرك و نحح 

م تكنن لنالحددك الشين األلهاني منن حنددك أبني أمامنة الهناشىي أن الحهينب قناهللا: ))إنهنا 

م دهعنك ذردة آ م أعمم من متنة المسيح الدجاهللا ولن متنة عىى وجه األرض منى ذرأ ال
ارج ، وشنو خنال نهيا إ  وقد أنىر قومنه الندجاهللا، وأننا آخنر األنهيناء، وأننتم آخنر األمنم

دخنرج  ميكم   محالة ،مإن دخرج الدجاهللا وأنا بين أ هركم م نا حجيج لكنو مسنىم، وإن

 كو مسىم((.الدجاهللا من بعدا مكو امراء حجيج نفسه، وال خىيفتي عىى 
 دا لها من كرامة ألمة الحهيب محمد  ىى ال عىيه وسىم.

ىا مفتنة الدجاهللا عميمة!.. أعمم متنة عىى وجه األرض بشها ا الصا ق المصدوق ال

   دنطق عن الهوأ.
 أحهتي مي ال:

غتنر تنى   دليد و ف النهني الندجاهللا و نفاً  قييناً محكمناً وبنين لننا متنتنه بيانناً شناميا ح

 اهللا أحد من الموحددن باهلل رب العالمين... وشىا شو عنصرنا الثانى.بالدج
 ثانياً: و ٌف  قيٌق لىدجاهللا ومتنته

ن و ف النهي الدجاهللا مياهللا :والحنددك رواه الهخنارا ومسنىم وأبنو  او  والترمنىا من
 حددك ابن عمر رعي ال عنهما قاهللا :

اهللا ىكر الندجمنبما شو أشىنه.... قام رسوهللا ال مي الناس خطيها محمد ال وأثنى عىى ال 

، وح قومنهنمياهللا: ))إني ألنىركموه، وما من نهي إ  وقد أنىر قومه الدجاهللا، وليد أنىر 
 لننيس ولكننن سنن قوهللا لكننم ميننه قننو  لننم ديىننه نهنني ليومننه أ  منناعىموا أنننه أعننور وأن ال

 [(.6ب عور(()]

ور العننين ومننى روادننة ))أعننور العننين اليمنننى((، ومنني روادننة أخننرأ  ننحيحة ))أعنن
يه.. اليسرأ((، اعىموا أنه أعور وأن ال لنيس بن عور جنو جللنه، جنو ربننا عنن الشنه

و   وعنن النميننر.. وعننن المثيننو..   كننفء لننه، و  عند لننه، و  ننند لننه و  شننهيه لننه،

 ِصير  .سَِّمي   الهَ ش َو الزوج له و  ولد له: ق ْو ش َو َّللاَّ  أََحدٌ ، لَيَس َكمثِْىِه َشيٌء وَ 
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ح عىيننه الصننلا والسننلم: ))النندجاهللا ممسننو المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ثنم قنناهللا
 [(.7العين، مكتوب بين عينيه كامر، ديرله كو مسىم(()]

حينه:  ماذا تردد بعد ذلك منن الرحمنة المهنداا والنعمنة المسنداا منن النىا قناهللا ربنه مني

ا  َرِحيم ا  . ؤِمنِيَن َرلوم   بالم 
توب اهللا إن خرج بين أ هرنا، ديوهللا لك ممسوح العين... مكدهين لك لتتعرم عىى الدج

 بين عينيه كامر... ديرله كو مسىم.

ه كنو ومى روادة حىدفة مي  حيح مسىم قاهللا : ))الدجاهللا، مكتوب بين عينيه كامر ديرأ
 [(.8مؤمن كاتب أو غير كاتب(()]

 تابننة  دنهغني أن نصننرم لفنة النهنني عىنى غيننر  ناشره، الكتابننة عىنى جهننين الندجاهللا ك

، حيييية لدرجة أنه ور ت مي روادة مي  حيح مسنىم قناهللا : ))الندجاهللا ممسنوح العنين
 [(.9مكتوب بين عينيه )ك م ر( أا كامر(()]

 و ف عجيب لىدجاهللا من رسوهللا ال عىيه الصلا والسلم !

فننتن أسننتحىفك بنناهلل أن تتنندبر معنني شننىا المطىنن  العجيننب الننىا رواه مسننىم منني كتنناب ال
 من حددك حىدفنة بنن اليمنان رعني ال عننه قناهللا النىا   دنطنق عننوأشرا  الساعة 

ن أأ العيالهوأ : ))ألنا أعىم بما م  الدجاهللا من الدجاهللا، معه نهران دجردان أحدشما ر

راه ماء أبنيض، واألخنر رأأ العنين ننار تن جج، مإمنا أ ركنن أحند مىين ت النهنر النىا دن
 [(.10ماء بار (()] ناراً، وليغمض، ثم ليط  يء رأسه مىيشرب منه مإنه

ديننوهللا لنننا الصننا ق المصنندوق   تخننش نننار النندجاهللا مهننو  جنناهللا دغطننى الحننق بالكننىب 

 والها و، إن رأدت ناره ماعىم ب نها ماء عىب بار   يب.
 ومى روادة أخرأ مي  حيح مسنىم لحىدفنة أن النهني قناهللا: ))دخنرج الندجاهللا وإن معنه

اء بنار  منومنا دنراه النناس ننارا مهنو ماًء وناراً، مما دنراه النناس مناًء مهني ننار تحنرق 

 [(.11عىب(()]
منني حننددك النننواس بننن سننمعان أنننه قنناهللا: سنن هللا الصننحابة رسننوهللا ال عننن المنندا التنني 

هر، سيمكثها الدجاهللا مي األرض، مياهللا الحهيب : ))أربعون دوما، دنوم كسننة ودنوم كشن

فينا سنة تككلىا ودوم كجمعة، وساأر أدامه كساأر أدامكم ((، قىنا: دا رسوهللا ال اليوم ا
وعندوا  [(، دعننى  نىوا الفجنر12ميه  لا دوم وليىة؟ قاهللا: )) ، اقدروا له قدره(()]

 الساعات التي كانت قهنو ذلنك بنين الفجنر والمهنر، و نىوا المهنر، وعندوا السناعات
 التي كانت بين المهر والعصر وشكىا.

مي  : وما سرعته- وما زلنا مي حددك النواس ابن سمعان -مس هللا الصحابة رسوهللا ال 

 األرض؟!: ))دمكك مي األرض أربعين ليىة ميمر عىى األرض كىها؟ سرعته كالغيك
 استدبرته الردح((... دعنى دمر مي كو أرجاء وأنحاء األرض. -أا المطر -

 مر ثم قناهللا الحهينب : ))دن تي الندجاهللا عىنى قنوم ميندعوشم ميؤمننون بنه ودسنتجيهون، مين

ه متروح عىنيهم سنارحتهم أ نوهللا ماكاننت ذراً وأسنهغ السماء متمطر، واألرض متنهت،
 عروعاً وأمده خوا ر((.

 متنة رشيهة !!

مىننو عيننو شننؤ ء لعىمننوا أن  ننفات النننيص مننن أعمننم األ لننة عىننى كفننره وبطننلن 
 إ عاءاته.
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   ليد ذهللا من بالت عىيه الثعالب رب دهوهللا الثعىهان برأسه ...
  ن ته المطالب  مل خير مي ربٍ لو كان ربا كان دمن  نفسه ...

   و آمنت باهلل الىا شو غالب برأت من األ نام مي األرض كىها ...

 إن الىا دستحق أن دعهد شو المتصف بكو  فات الكماهللا واإلجلهللا.
 ه.ثم دنطىق الدجاهللا إلى قوم آخردن مييوهللا لهم: أنا ربكم. مييولون :  ودكىبون

وزك ربة مييوهللا لها: أخرجني كنن: ))ودمر بالخ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا

 متتهعه كنوزشا كيعاسيب النحو(( أا جماعات النحو
 متنة رشيهة!!

 ثم تز ا  الفتنة !!!

يمشنى ديوهللا النهي ثم ددعوا رجنل ممتىانا شنهابا، ميهنربه بالسنيف، مييطعنه جنزلتين، م
 ه !!.الدجاهللا بين اليطعتين أمام الناس وديوهللا لىشاب قم ميستوا الشاب حيا بين ددد

 متنه رشيهه !!!

المصنطفى   نىى ال  [( دينوهللا13ومى روادة أبي سنعيد الخندرا مني  نحيح مسنىم)]
 ن اليهنو م: ))ميخرج إليه شاب متىياه المسالح، مسالح الدجاهللا )أا أتهاعه  عىيه وسىم 

 الىدن دحمىون السلح( مييولون له: أدن تعمد؟

 ينوهللا: مناه أو  تنؤمن بربننا؟ ميمييوهللا: إلى شىا الىا خرج )أا إلى الدجاهللا( مييولون لن
 بربنا خفاء، أا لو نمرت إلى الدجاهللا س عرمه!

ونننه،  مييولننون: اقتىننوه، مييننوهللا بعهننهم لننهعض: أو لننيس قنند نهانننا ربنننا أن نيتننو أحننداً 

ىا لنناس! شنامينطىيون بهىا الرجو المؤمن إلى الدجاهللا، مإذا نمر المؤمن إليه قاهللا: أدها 
:   المصنطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم رسننوهللا ال ديننوهللاالمسنيح النندجاهللا الننىا ذكنره لنننا 

 ))مي مر الدجاهللا به ميشنج، ميينوهللا: خنىوه وشنجوه، ميوسن   هنره وبطننه عنربا، قناهللا:

 نشنار مننمييوهللا: أما تؤمن بي؟ مييوهللا: أنت المسيح الكىاب. قاهللا: ميؤمر به مينشنر بالم
 ه: قنم،ثم دينوهللا لن مفرقه حتى دفرق بين رجىيه، قاهللا: ثم دمشى الدجاهللا بين اليطعتين ،:

م ث؟ قاهللا: ميستوا قاأما، قاهللا: ثم ديوهللا له: أتؤمن بي؟ مييوهللا: ما از  ت ميك إ  بصيرا

ه هللا ليىبحنديوهللا: دا أدها الناس: إننه   دفعنو بعندا ب حند منن النناس، قناهللا: مي خنىه الندجا
بيددننه  ميجعنو مننا بننين رقهتنه إلننى ترقوتننه نحاسننا، منل دسننتطي  إليننه سنهيل، قنناهللا: مي خننى

ينناهللا مىينه ميينىم بننه، ميحسنب الننناس أنمنا قىمننه مني الننار وإنمننا أليني منني الجننة(( ورج
: ))شنننننىا أعمنننننم النننننناس شنننننها ا عنننننند رب رسنننننوهللا ال   نننننىى ال عىينننننه وسنننننىم 

 [(14العالمين(()]

وسنن ختم حننددثي عننن متنننة النندجاهللا بحننددك عجيننب رواه مسننىم وأبننو  او  والترمننىا 
 مة بننت قنيس عنن تمنيم الندارا قالنت: وغيرشم من حددك تميم الدارا من حددك ما

سمعت منا ا رسنوهللا ال دننا ا: "الصنلا جامعنة مخرجنت إلنى المسنجد مصنىيت من  

 الرسنوهللا   نىى الرسوهللا ال ، وكنت مني النسناء التني تىني  هنور الينوم مىمنا قهنى 
دهنا  لته جىس عىى المنهر وشو دهحك ميناهللا: ))أ ىى ال عىيه وسىم   عىيه وسىم 

رسنوله وىزم كو إنسان مصنله(( ثنم قناهللا ))أتندرون لنم جمعنتكم؟(( قنالوا: ال الناس لي

 أعىم.
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   لرشهنة: ))أمنا إنني وال منا جمعنتكم لرغهنة وياهللا رسوهللا ال   ىى ال عىينه وسنىم م
حنددثا  ولكن جمعتكم ألن تميما الدارا كان رجل نصرانياً مجاء مهناد  وأسنىم وحندثني

 لمسنيح الندجاهللا، حندثني أننه ركنب مني سنفينة بحردنة من وامق الىا كنت أحدثكم عن ا

ا مني ثلثين رجل من لخم وجىام "قهيىتان عربيتان مشهورتان" مىعب بهم الموج شهر
ب [( إلى جزدرا مي الهحر حتى مغرب الشمس، مجىسوا مي أقر15الهحر ثم أرمؤوا)]

ه منن ن منا قهىن[( كثينر الشنعر   دندرو16السفينة مدخىوا جزدنرا مىيينتهم  ابنة أشىنب)]

 ت: أدهنا بره، ميالوا: ودىنك، منن أننت؟ قالنت: أننا الجساسنة، قنالوا: ومنا الجساسنة، قالن
ل لنا رجن اليوم انطىيوا إلى شىا الرجو مي الددر مإنه إلى خهركم باألشواق، مىما سمت

ان عمنم إنسنمرقنا منها أن تكون شيطانة، قاهللا: مانطىينا سراعا حتى  خىنا الددر، مإذا أ

عهيننه ه قننط خىيننا، وأشننده وثاقننا، مجموعننة دننداه إلننى عنيننه، مننا بننين ركهتيننه إلننى كرأدنننا
 قنالوا: بالحددد، قىنا: ودىك ما أننت؟ قناهللا: قند قندرتم عىنى خهنرا، من خهروني: منا أننتم؟

بننا  نحن أناس من العرب، ركهنا مي سفينة بحردة، مصا منا الهحنر حنين اغنتىم، مىعنب

ىييتننا مشنىه، مجىسننا مني أقربهنا مندخىنا الجزدنرا الموج شهرا، ثم أرم نا إلنى جزدرتنك 
؟ منا أننت  ابة أشىب كثير الشعر   ندرأ ما قهىه من  بره من كثرا الشعر ميىنا: ودىك

در مي الند ميالت: أنا الجساسة، قىنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى شىا الرجو الىا

كننون نهننا، ولننم ننن من أن تمإنننه إلننى خهننركم باألشننواق م قهىنننا إليننك سننراعا، ومزعنننا م
ن عنشيطانة، مياهللا: أخهروني عنن بيسنان قىننا: وعنن أا شن نها تسنتخهر؟ قناهللا: أسن لكم 

ي عننن نخىهننا شننو دثمننر؟ قىنننا لننه: نعننم، قنناهللا: أمننا إنننه دوشننك أن   دثمننر، قنناهللا: أخهروننن

ء، را المابحيرا  هردة، قىنا: عن أا ش نها تستخهر؟ قاهللا: شو ميها ماء؟ قالوا: شي كثي
منا إن ماءشننا دوشنك أن دنىشب، قنناهللا: أخهرونني عنن عننين زغنر، قنالوا: عننن أا قناهللا: أ

: نعنم، ش نها تستخهر؟ قاهللا: شو مي العين مناء؟ وشنو دنزرع أشىهنا بمناء العنين؟ قىننا لنه

ا معو؟ شي كثيرا الماء، وأشىها دزرعون من ماأها، قاهللا: أخهروني عن نهي األميين، م
 نن   قاتىه العنرب؟ قىننا: نعنم، قناهللا: كينفقالوا: قد خرج من مكة ونزهللا دثرب، قاهللا: أ

ذلنك؟  بهم؟ م خهرناه أنه قد  هر عىى من دىيه من العرب وأ اعوه، قناهللا لهنم: قند كنان

نني سيح، وإقىنا: نعم، قاهللا أما إن ذاك خيرا لهم أن دطيعوه، وإني مخهركم عنى، أنا الم
إ  أوشننك أن دننؤذن لنني منني الخننروج، مسنن خرج م سننير منني األرض، مننل أ ع قردننة 

 ت أن شهطتها مي أربعين ليىة، غير مكة و يهة مهما محرمتان عىى كىتاشمنا، كىمنا أر
إن أ خنو واحندا، أو واحندا منهمنا، اسنتيهىني مىنك بينده السنيف  نىتا دصندنى عنهنا، و

: سنىم قاهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وعىى كو نيب منها ملأكة دحرسونها(( قالت: 

ننت كه  يهنة.. شنىه  يهنة(( دعننى: المددننة ))أ  شنو و عن بمخصرته مي المنهر ))شى
 منق النىاحدثتكم عن ذلك؟(( مياهللا الناس: نعم، قاهللا: ))مإنه أعجهني حددك تميم ألنه وا

بنو منن  كنت حدثتكم عنه وعن المددنة ومكة، أ  إنه مي بحر الشنام أو بحنر النيمن،  

: لنى المشنرق(( قالنتقهو المشنرق، منا شنو؟ منن قهنو المشنرق منا شنو ؟، وأومن  بينده إ
 محفمت شىا من رسوهللا ال

 أدها األحهة الكرام:

 دسنر ال شىا قىيو من كثير، مل زاهللا شناك الكثير عن متنة الدجاهللا، ميد أجمىنت لكنم منا
 عز وجو، لنيف عىى خطورا شىه الفتنة.
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 وشناك سؤاهللا  بد أن دطرح مي شىا المجاهللا أ  وشو:
 ؟!!!شو سييتو الدجاهللا؟! ومن الىا سييتىه

لصنلا نعم... أبشروا سييتو الدجاهللا وسييتىه عيسى بن مردم عىيه وعىى نهيننا أمهنو ا

 والسلم.
روأ ابن ماجه مي سننه والحاكم مي المستدرك و نحح الحنددك األلهناني منن حنددك 

 الميندس أبي أمامة الهاشىي أنه قاهللا: ))بينما إمام المسىمين دصىى بهنم الصنهح مني بينت

 لمسنىميندم، مإذا نمر إلينه إمنام المسنىمين عرمنه، ميتيهينر إمنام اإذا نزهللا عيسى بن مر
ىينه عمين تي عيسنى  -منن أتهناع سنيد النهينين محمند -لنهي ال عيسى ليصىى بنالمؤمنين 

ا لنك السلم وده  دده مي كتف إمام المسىمين وديوهللا:   بنو تيندم أننت مصنو ِ مالصنل

ام ودصنىى نهني ال عيسنى خىنف إمنأقيمت((، ومي لفة ))مإمنامكم مننكم دنا أمنة محمند 
فنننه المسنننىمين هلل رب العنننالمين، منننإذا منننا أنهنننى إمنننام المسنننىمين، قنننام عيسنننى وقنننام خى

ف المسىمون، مإذا متح عيسى باب بيت الميندس، رأأ المسنيح الندجاهللا معنه سنهعون ألن

ح مني دهو ا معهم السلح، مإذا نمر الدجاهللا إلى نهني ال عيسنى ذاب كمنا دنىوب المىن
نهني  ثم دهرب مينطىق عيسى وراءه ميمسك به عند باب لد مني مىسنطين، مييتىنهالماء، 

 ال عيسى ودستردح الخىق من شر الدجاهللا((.

 ودهيى شنا سؤاهللا أ  وشو: ما السهيو إلى النجاا؟
 واإلجابة عىى شىا السؤاهللا تكون بعد جىسة ا ستراحة

 وأقوهللا قولي شىا واستغفر ال لي ولكم

 الخطهة الثانية
 أعمالننا الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنيااتإن 

 من دهده ال مل مهو له ومن دهىو مل شا أ له.

 وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له وأشهد أن محمدا عهده ورسوله.
 أما بعد أحهتي مي ال:

 مما السهيو إلى النجاا؟

 حتى لكم عن شىا السؤاهللا من كلم سيد الرجاهللا محمد بن عهد الأحهتي الكرام: أجيب 
 تطمان قىوبكم وتستردح، ثهتكم ال.

 ي.مفي الحددك الىا رواه ابن ماجه مي سننه والحاكم مي مستدركه و ححه األلهان
 [(.1قاهللا : ))من حفة عشر آدات من سورا الكهف عصم من متنة الدجاهللا(()]

 من أواأو سورا الكهف عصم من متنة الدجاهللا((. ومى لفة: ))من حفة عشر آدات

 ومى لفة: ))من حفة عشر آدات من أواخر سورا الكهف عصم من متنة الدجاهللا((.
 لينند تهينننتم ا ن أمننر النندجاهللا، منناألمر جنند خطيننر، شننو نيننف عىننى مثننو شننىه الخطننورا

و ونحفة عشر آدات ميط من سورا الكهف، أراكم تيولنون   بنو حفنة السنورا بالكامن

أو  مننر دسننير أمننام شننىه الخطننورا الشنندددا، أرأ منننكم أناسنناً ديولننون نننىشب إلننى مكننةأ
ها يهة  يه المددنة، س قوهللا لكم   ب س، من دستطي  الفرار منكم إلى َمكة المهاركة أو 

 .النجاا ال، مىه ذلك، مهما محرمتان عىى الدجاهللا أن ددخو واحدا منهما وذلك من سهو
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وعنل  ىنجاا أكهر وأشرم وأجو وأعمم من أن  توحند ال جنولكنني   أجد لك سهيل ل
و منؤمن وتعرم معنى كىمة.. "  إله إ  ال".. مهىا شو أ و األ وهللا وبر األمان لك

 دردد األمان حيا مي الدنيا وا خرا.

 ي الندجاهللاب نه   ديرأ كىمة كامر بنين عينن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ألم ديو لك
سننانك لد لىكهيننر المتعنناهللا، واعىننم ديينننا بنن ن اإلدمننان لننيس كىمننة در  شننا إ  مننؤمن موحنن

وارح محسب.. بو اإلدمان قوهللا بالىسان وتصددق بالجنان "دعنى اليىب"... وعمو بنالج

كتهنننه، وواألركننان... و بنند أن تعىنننم أن أركننان اإلدمنننان... أن تننؤمن بننناهلل وملأكتننه، 
 ك باهللل بد لك من ا ن أن تصحح إدمانورسوله، واليوم ا خر، واليدر خيره وشره م

 جو وعل وتحيق اإلدمان ديينا.

 ي اليىنبوقد قاهللا الحسن : ليس اإلدمان بنالتمني و  بنالتحىي، ولكنن اإلدمنان منا وقنر من
م ديهو لو دقه العمو، ممن قاهللا خيراً وعمو خيراً قهو منه ومن قاهللا خيراً وعمو شراً 

 منه.

هللا  َعىَ وا تَتَ دَن قَال وا َربانَا ال ث مَّ اْستَيَام  قاهللا ال تعالى: إِنَّ الَّىِ  َخنام وا َو  تَ ْيِهم  اْلَملأَِكة  أَ  نَزَّ
وا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ك ْنت ْم ت وَعد وَن نَْحن   ك ْم مِ  أَْولِ تَْحَزن وا َوأَْبِشر  مِي ا ِخنَراِ ي اْلَحيَااِ الداْنيَا وَ يَال 

-30وٍر َرِحنيٍم ]مصنىت:  ِمنْن َغف نوَن ن نز  تَِهي أَْنف س ك ْم َولَك ْم مِيَها َما تَندَّع  َولَك ْم مِيَها َما تَشْ 

33.] 
ناِلَحاِت َكا  اْلِفنْر َْوِس ن نز   ه نْم َجنَّنات  نَنْت لَ قاهللا ال تعنالى: إِنَّ الَّنِىدَن َءاَمن نوا َوَعِمى نوا الصَّ

ر  قَْهنَو اِت َرب ِني لَنَِفندَ اْلهَْحن ًا ِلَكِىَمن ِمدَاْو َكاَن اْلهَْحر  َخاِلِددَن مِيَها   دَْهغ وَن َعْنَها ِحَو  ق ْو لَ 

 أَنََّمنا إِلَه ك نْم  ِمنثْى ك ْم د نوَحى إِلَنيَّ أَنَنا بََشنرٌ  نََّماإِ أَْن تَْنفَدَ َكِىَمات  َرب ِي َولَْو ِجاْنَا بِِمثِْىِه َمدَ ًا ق ْو 
وا ِليَاءَ  أََحندًا  ْشنِرْك بِِعهَنا َاِ َرب ِنهِ ًحا َو  د  ل َ نالِ َرب ِنِه مَْىيَْعَمنْو َعَمن إِلَهٌ َواِحدٌ مََمْن َكاَن دَْرج 

 [.110- 107]الكهف:

-------------- 
هنو ( مى الفتن ، باب ما دكنون منن متوحنات المسنىمين ق2901[( رواه مسىم رقم )1)]

أ رقنم ( مى الملحم ، باب أمارات الساعة ، والترمى4311الدجاهللا ، وأبو  او  رقم )

 ( مى الفتن ، باب ما جاء مى الخسف .2184)
 ( .11/353[( متح الهارأ )2)]

 ( وقاهللا محييه : إسنا ه  حيح .7040[( أخرجه أحمد مى المسند رقم )3)]
أبنو ( ، مى الفتن ، باب ذكر الدجاهللا و نفة منا معنه ، و2933[( رواه مسىم رقم )4)]

خروج الدجاهللا ، والترمىأ رقنم ( مى الملحم ، باب 4316،4317،4318 او  رقم )

 ( مى الفتن2246)
 ( مى الفتن ، باب مى بيية من أحا دك الدجاهللا .2946[ ( رواه مسىم رقم )5)]

( 169( مى الفتن ، باب ذكر الدجاهللا ، ومسىم رقم )7127[( رواه الهخارأ رقم )6)]

ه رقنم لن مى اإلدمان ، باب ذكر المسيح بن منردم والمسنيح الندجاهللا ، وأبنو  او  والىفنة
( منى الفنتن ، 2236،2242( مى السننة ، بناب منى الندجاهللا ، والترمنىأ رقنم )4757)

 باب ما جاء مى علمة الدجاهللا .
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و ( منى الفنتن ، بناب ذكنر الندجاهللا و نفة منا معنه ، وأبن2933[( رواه مسىم رقم )7)]
( منننى الملحننم ، بننناب خنننروج النندجاهللا ، والترمنننىأ رقنننم 3418 - 3416 او  رقننم )

 الفتن .( مى 2246)

و ( منى الفنتن ، بناب ذكنر الندجاهللا و نفة منا معنه ، وأبن2933[( رواه مسىم رقم )8)]
( منننى الملحنننم ، بننناب خنننروج الننندجاهللا ، والترمنننىأ رقنننم 3418: 3416 او  رقنننم )

 ( مى الفتن .2246)

 ( مى الفتن ، باب ذكر الدجاهللا و فته وما معه .2933[( رواه مسىم رقم )9)]
( مننى الفننتن ، بنناب ذكننر النندجاهللا ، ومسننىم رقننم 7130) [( رواه الهخننارأ رقننم10)]

( مننى الفننتن ، بنناب ذكننر النندجاهللا و ننفته ومننا معننه ، وأبننو  او  رقننم 2934،2935)

 ( مى الملحم ، باب خروج الدجاهللا .4315)
 ( مى الفتن ، باب ذكر الدجاهللا . 2935،  2934[( رواه مسىم رقم )11)]

أبو واب ذكر الدجاهللا و فته وما معه ، ( مى الفتن ، ب2937[( رواه مسىم رقم )12)]

( منننى الملحنننم ، بننناب خنننروج الننندجاهللا ، والترمنننىأ رقنننم 4322، 4321 او  رقنننم )
 ( مى الفتن ، باب ما جاء مى متنة الدجاهللا .2241)

 ( مى الفتن وأشرا  الساعة ، باب مى  فة الدجاهللا .2938[( رقم )13)]

قنم ر  دندخو المددننة ، ومسنىم ( منى الفنتن ، بناب 7132[( رواه الهخارأ رقم )14)]
 ( مى الفتن ، باب  فة الدجاهللا وتحردم المددنة عىيه .2938)

 [( أرم ت السفينة : قربتها إلى الشط وأ نيتها من الهر .15)]

 [( الهىب : ما غىة من الشعر واألشىب : الغىية الشعر الخشن .16)]
000000000000 

ردن ، بناب مهنو سنورا الكهنف وآدنة ( مى  لا المسام809[( رواه مسىم رقم )1)]

قم ر( مى الملحم ، باب خروج الدجاهللا ، والترمىأ 4323الكرسى ، وأبو  او  رقم )
 ( مى ثواب اليرآن2888)

== ================ 

 مجئ الرب

ننا ت أعمالإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياا 

   وحنده له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  المن دهده ال مل مهو 
أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند

عوتنه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه 
ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 -أما بعد:
 دور.ىه الصشح ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشر

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .



 240 

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.

 لك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..إنه ولى ذ
 -أما بعد:

كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.
 أحهتي مي ال:

ي ا مد توقفنشىا شو لياءنا الثانى عشر من لياءات شىه السىسىة الكردمة المهاركة وكنا ق

الىينناء السننابق منن  الهشننردة كىهننا، وشنني منني أرض المحشننر وقنند أ ننابها مننن الكننرب، 
 والهم، والغم ما  دستطي  بىيغ عىى وجنه األرض أن دجسنده، الشنمس منوق النرلوس

نى كىها م تكا  تىدب الجماجم بو والعمام، والزحام وحده دكا  دخنق األنفاس، مالهشردة

عىينة السناعة تينف مني موقنف واحند مني أرض أن خىق ال آ م إلى آخنر رجنو قامنت 
 واحدا

ا  بحسنب عمىنه مني عرقنه، واألشنواهللا تنز ا  شندا عنندما  العرق دكا  دغرق الناس كنو 

بهنا  دؤتَى بجهنم لها سهعون ألف زمام م  كو زمام سهعون ألف مىنك دجرونهنا، دنؤتَى
إلى أرض المحشر مإذا ما رأت جهنم الخلأق زمرت وزمجرت غهنهاً منهنا لغهنب 

تكىم ربها جو وعل، حيناى تجثوا جمي  األمم عىى الركب من شوهللا الموقف، بنو و  دن

 دومها إ  األنهياء و عوتهم دوماى الىهم سىم سىم!! الىهم سىم سىم!!!
رون تودز ا  الكرب والهم عىى الخىق مييوهللا بعههم لهعض أ  ترون ما نحن ميه أ  

 ىينه إلنىخبكم، ودىشهون إلى  فوا ال من ما قد بىغنا أ  تنمرون من دشف  لكم إلى ر

ه مثىه األنهياء والمرسىين مييوهللا كو نهي: إن ربى قد غهب اليوم غههاً لم دغهب قهى
 المصنطفى   نىى ولن دغهب بعده مثىه ثم ديوهللا كو نهي نفسي، نفسني، نفسني!!! إ 

 خىيننه..، منننمحمنند بننن عهنند ال إنننه التجننارا الرابحننة.. إنننه  ننفوا ال  ال عىيننه وسننىم 

 وأكرم الخىق عىى ال.
د رأ منا قنديوهللا الحهيب : مي توني مييولون دا رسوهللا ال، أ  تنرأ منا نحنن مينه؟! أ  تن

 بىغنا؟! أ  تشف  لنا إلى ربك؟!
نى عىى م قوم وأقوهللا: أنا لها، أنا لها، ودخر ساجداً تحت عرش الرحمن جو جلله ودث

هللا: دا به وديور به عىى أحد من قهىه مينا ا عىيه ال سهحانه وتعالى بمحامد لم دفتح ال

 : المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  محمد ارم  رأسك وسو تعطى واشف  تشف  مييوهللا
 ))دا رب..أمتي، أمتي، أمتي ((

ا ومى حددك الصور الطودو الىا خرجناه مي الىياء الماعي م  حددك الشنفاعة النى

وشنو  ما ش نك؟ لمصطفى   ىى ال عىيه وسىم ا ذكرت ا ن ديوهللا ال جو وعل لنهيه
يننهم، بأعىم، مييوهللا الحهيب : ))دا رب قد وعدتني الشفاعة. مشفعني مي خىيك، م قِض 

 مصنطفى ال مييوهللا ال جو جلله: قد شفعتك، أنا آتيكم ألقهي بينكم((. ميرجن  الحهينب

ب اً مجيء النرلييف م  الناس مي أرض المحشر لينمروا جميع  ىى ال عىيه وسىم 
 جو جلله لفصو اليهاء بين العها .
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حب وشىا شو لياءنا من  حهنراتكم مني شنىا الينوم المهنارك، وكمنا تعو ننا حتنى   دنسن
 بسا  الوقت من بين أدددنا سردعاً مسنوم أركنز الحنددك من  حهنراتكم مني العنا نر

 التالية:

 أو ً: مجيء الرب جو جلله.
 الييامة. ثانياً: أوهللا من دكىمهم ال دوم

 ثالثاً: العرض عىى ال جو وعل وأخى الكتب.

 م عيروني اليىوب واألسماع مإن شىه الكىمات تكا  تخى  اليىوب ورب الكعهة.
 أو ً: مجيء الرب جو جلله:

 أحهتي مي ال:

 شو منكم من أحد قد حهر دوماً محكمة من محاكم الدنيا؟!
ة المحكم ص الحدددا ومج ا وقد امتألت قاعةدوم دؤتى بالمتهمين لييفوا وراء شىا اليف

ب شننو المتهمننين وبالمحننامين، دنندخو اليهنناا ليجىسننوا عىننى منصننة اليهنناء ودصننر  

ر، الحاجننب: محكمننة، مَتَْصننم ت األنفنناس، وتتيطنن  وتكننا  اليىننوب أن تيفننز مننن الصنندو
ودهننندأ المحنننامون مننني المرامعنننات، والمجنننا  ت والمعننناذدر وتسنننم  شيانننة اليهننناء، 

يهناا ، ودترامعون، ودتناقشون ثم دسدهللا الستار عىنى شيانة اليهناء ليتنناقش الودر ون

كنم مني مي إبرام الحكم ومي النطق به، ومي المنرا الثانينة دندخو اليهناا ليصندروا الح
 شىه اليهية.

 أس لك باهلل أنمر إلى وجوه الناس مي قاعة المحكمة.

.. اس متيطعننة الكننلم شمننسالعيننون تهكننى.. واليىننوب تكننا  تيفننز مننن الصنندور.. واألنفنن
شو والسؤاهللا تخامت.. الكو دنمر ب أ ش  سيحكم؟!! وما الىا سينطق به الياعي؟! و

ب بنو ىن  اليىنالعهد الحيير الفيير إلى ال المىك اليددر.تصور شىا المشهد الىا دكنا  دخ

ض تكا  اليىوب أن تيفنز إلنى الحنناجر لتينف عىنى حجنم الهنوهللا والخىنق جميعناً مني أر
ك ومن بيننهم األنهيناء ديفنون ودنمنرون إلنى السنماء وشنم دنمنرون مجن  المىن المحشر

 العدهللا جو جلله.

 ديوهللا الحق جو وعل:
 تَْسننَم   إِ  َشْمًسننا ْحَمِن مَننلت  ِلىننرَّ دَْوَماِننٍى دَتَّهِع ننوَن النندَّاِعَي   ِعننَوَج لَننه  َوَخَشننعَِت األَْ ننَوا

فَاَعة  إِ  مَ  ْحَمن  دَْوَماٍِى   تَْنفَ   الشَّ دِهْم َوَمنا دَْعىَم  َمنا بَنْيَن أَْدندِ  لَه  قَْو  َرِعيَ وَ ْن أَِذَن لَه  الرَّ
 ِ ننوه  ِلْىَحنني  ج  ننْم َو  د ِحيط ننوَن بِننِه ِعْىًمننا َوَعنَننِت اْلو  اَب َمننْن َحَمننَو   ْىًمننا وِم َوقَننْد َخننْليَيانناَخْىفَه 

 [.111-108] ه:

لملأكننة بهنعف مننن منني األرض مننن تنشنق السننماء ودنننزهللا أشننو السنماء األولننى مننن ا
 اإلنس والجن.

هللَا ا  [.25دل ]الفرقان:َكة  تَْنزِ ْلَملأِ قاهللا ال تعالى: َودَْوَم تََشيَّق  السََّماء  بِاْلغََماِم َون ز ِ

ديوهللا ابن عهاس: دنزهللا أشو السماء األولى منن الملأكنة بهنعف منن مني األرض منن 
ق أرض المحشنر، منإذا منا نمنرت الخلأن الجن واإلنس متحيط الملأكنة بنالخلأق مني

 إلى الملأكة قالوا أميكم ربنا؟! متيوهللا الملأكة:   وشو آت.

وَن إِ  أَْن دَن ْتِيَه م  َّللاَّ  مِنني       َواْلَملأَِكنة  َوق ِهننيَ َن اْلغََمننامِ ىَنٍو ِمنقناهللا ال تعنالى: َشننْو دَْنم نر 
ور  ]ال ِ ت ْرَج   األ م   [.210هيرا:األَْمر  َوإِلَى َّللاَّ
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َم دَْوَماِنٍى دَتَنىَكَّر  ٍى بَِجَهننَّ ْوَماِنوديوهللا الحق سهحانه: َوَجاَء َرباَك َواْلَمىَك  َ فاا َ فاا َوِجيَء دَ 
ْكَرأ دَي وهللا  دَنالَْيتَنِي قَندَّْمت  لِ  ب  َعىَابَنه  ي مَيَْوَماِنَحيَناتِ اإِلْنَسان  َوأَنَّى لَه  الى ِ َحندٌ َو  أَ ٍى   د عَنى ِ

 [.26-22ثِق  َوثَاقَه  أََحدٌ ]الفجر:د و

 الىهم سىم سىم.. الىهم سىم سىم دا أرحم الراحمين.
 د تي الحق جو وعل إتياناً دىيق بكماله وجلله.

  تعطو  فة المجيء و  تكيف  نفة المجنيء، و  تشنهه  نفة المجنيء، و  تشنهه 

 ال ب حد من خىيه، مكو ما  ار بهالك، ماهلل بخلم ذلك.
ه، و  و ربنا عن الشهيه والنمير وعنن المثينو،   نند لنه، و  كنفء لنه، و  شنهيه لنج

َمد  لَْم  ا أََحدٌ  َولَْم دَك ْن لَه  ك ف وً لَْم د ولَدْ ِىْد وَ دَ  احهة له، و  ولد له: ق ْو ش َو َّللاَّ  أََحدٌ َّللاَّ  الصَّ

 ]سورا اإلخلص[.
حَمن  َعىَى العَرِش   [.5اْستَوَأ ] ه :  قاهللا جو جلله: الرَّ

ن عنناسننتوأ كمننا أخهننر وعىننى الوجننه الننىا أرا  وبننالمعنى الننىا قنناهللا، اسننتواًء منزشنناً 

 الحىوهللا وا نتياهللا.
 مل العرش دحمىه و  الكرسي دسننده، بنو العنرش وحمىتنه والكرسني وعممتنه، الكنو

 محموهللا بىطف قدرته، ميهور بجلهللا قههته، سهحانه وتعالى.

 مجهوهللا واإلدمان به واجب والسؤاهللا عنه بدعة. ما ستواء معىوم والكيف
 [.11قاهللا جو جلله: لَيَس َكمثِْىِه َشٌ  َوش و السَِّميٌ  الهَِصيٌر ]الشورأ:

 [.110وقاهللا جو جلله: ِو  د حيط وَن بِِه ِعىًما ] ه:

ِ األَْمثَاهللَا ]النحو:  [.74قاهللا جو جلله: مَل تَْهِرب وا ِلَّ
وَن إِ  أَنْ  ِ  َوق ِهنَي األَْمنر  َوإِلَناْلَملأَِكنة  اِم وَ  دَن ْتِيَه م  َّللاَّ  مِني   ىَنٍو ِمنَن اْلغََمنَشْو دَْنم نر  ى َّللاَّ

ور    ت ْرَج   األ م 

ماء ثم دتنزهللا أشو السماء الثانية من الملأكة بهنعف منن مني األرض منن ملأكنة السن
ننس أكنة واإلاألولى والجن واإلنس ميحيط أشنو السنماء الثانينة ب شنو األرض منن المل

 والجن.

لنك منن وشكىا أشو السماء الثالثة والرابعة والخامسنة والسا سنة والسنابعة عىنى قندر ذ
 التهعيف.

ثننم دتنننزهللا حمىننة عننرش المىننك جننو وعننل وشننم دحمىننون العننرش دسننهحون ال سننهحانه 
وديولون: سهحان ذا المىنك والمىكنوت.. سنهحان ذا العنزا والجهنروت.. سنهحان منن 

الخلأق و  دموت. سهوح قندوس.. قندوس.. قندوس.. رب الملأكنة كتب الموت عىى 

 والروح.
 اسم  لربك جو وعل وشو ديوهللا:

ِمىَنِت األَْرض  َوا نوِر نَْفَخنةٌ َواِحندَاٌ َوح  َماِنٍى ا  َكَّنةً َواِحندَاً مَيَوْ هللا  مَند كَّتَ ْلِجهَنامَإِذَا ن ِفَن مِي الصا

َعنْرَش  ى أَْرَجاأَِهنا َودَْحِمنو  ْلَمىَك  َعىَنةٌ َوااء  مَِهَي دَْوَماٍِى َواِشيَ َوقَعَِت اْلَواقِعَة  َواْنَشيَِّت السَّمَ 
ْم دَْوَماٍِى ثََمانِيَةٌ دَْوَماٍِى ت ْعَرع وَن   تَ   [.18-13يَةٌ ]الحاقة:ْنك ْم َخامِ ْخفَى مِ َرب َِك مَْوقَه 

ننس وده  الحق جو جلله كرسيه حيك شاء من أرعه وديوهللا: دنا معشنر الجنن واإل

 ، إني قند أنصنت إلنيكم مننى خىينتكم، أسنم  قنولكم، وأرأ أعمنالكم، م نصنتوا الينوم إلنيَّ
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مإنما شي أعمالكم و حفكم ت ينرأ عىنيكم ممنن وجند خينراً مىيحمند ال، ومنن وجند غينر 
 ذلك مل دىومن إ  نفسه.

نتَ ْن   ثم ديوهللا الحق جو جللنه: أَلَنْم أَْعَهنْد إِلَنْيك ْم دَنا بَنِني َءا ََم أَ  ْيَطاَن إِنَّنه  لَك نْم ْعه ند وا الشَّ

ْستَِييٌم َولَيَنْد  هِيٌن َوأَِن اْعه د ونِي َشىَا ِ َراٌ  م  ن نوا ل َكثِينًرا أَمَىَنْم تَك وْنك ْم ِجنهِ ِمنَعنوَّ أَ َعد وٌّ م 
وَن اْليَنْوَم ْم تَ بَِما ك ْننت   يَْومَ تَْعِيى وَن َشِىِه َجَهنَّم  الَّتِي ك ْنت ْم ت وَعد وَن اْ ىَْوَشا الْ  ْخنتِم  َعىَنى نَ ْكف نر 

ْم بَِما ى ه  نَا أَْدِددِهْم َوتَْشَهد  أَْرج   [.65-60 ]دس:ا دَْكِسه ونَ َكان و أَْمَواِشِهْم َوت َكى ِم 

 أتدرون من شم أوهللا من دكىمهم ال مي شىا الموقف العصيب؟ !!
 شىا شو عنصرنا الثانى من عنا ر الىياء.

  جو وعل:ثانياً: أوهللا من دكىمهم ال

 السنلم أوهللا من دكىمه ال جو وعل دوم الييامة مي شىا الموقف العصيب شو آ م عىينه
دنننا ا عىيننه الحننق سننهحانه كمننا ثهننت منني الصننحيحين مننن حننددك أبنني سننعيد الخنندرا 

ا آ م قنناهللا: ))ديننوهللا ال تعننالى: دنن المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  رعنني ال عنننه أن

لننار االخير كىه مي دددك! مييوهللا ال جو وعنل! أخنرج بعنك مييوهللا: لهيك! وسعددك! و
تسنعين ومييوهللا آ م: وما بعك النار؟ مييوهللا ال جو وعل: من كو ألف تسعماأة وتسعة 

قاهللا: مىاك حين دشيب الصغير وته  كو ذات حمو حمىها، وترأ الناس سكارأ وما 

وا: دنا لحهيب محمد ميالشم بِس كارأ ولكن عىاب ال شددد(( ماشتد ذلك عىى أ حاب ا
منإن  : ))أبشنروا المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  رسوهللا ال! أدنا ذلك الرجو؟ ميناهللا

(( ثم قاهللا: ))والنىا نفسن ا  ي من د جوج وم جوج تسعماأة وتسعة وتسعين ومنكم رجو 

فسني والىا نبيده إني أل م  أن تكونوا رب  أشو الجنة(( محمدنا ال وكهرنا ثم قاهللا: ))
سني والىا نفإني أل م  أن تكونوا ثىك أشو الجنة(( محمدنا ال وكهرنا ثم قاهللا: ))بيده 

لهيهناء ابيده إني أل م  أن تكونوا شطر أشو الجنة، إن مثىكم مي األمم كمثو الشعرا 

 [(.1مي جىد الثور األسو  أو كالرقمة مي ذراع الحمار(()]
نٍة َخينَر أ   : ك ننت مال عىينه وسنىم المصطفى   نىى  قاهللا ال سهحانه وتعالى مخا هاً أمة مَّ

 يين.يد النهأ خِرَجت ِلىنَّاِس الىهم لك الحمد دا من خىيتنا موحددن وجعىتنا من أمة س

 وهللا الثم بعد ذلك دنا أ رب العزا تهارك وتعالى: دا ننوح.. دينوهللا لهينك وسنعددك، ميين
له: دنا الحق جو جل سهحانه شو بىغت قومك؟! مييوهللا نوح: نعم دارب وال أعىم مييوهللا

 يينوهللا مننقوم نوح شو بىغكم نوح؟! مييولون   ما أتانا منن ننىدر ومنا آتاننا منن أحند، م
 دشهد لك دا نوح؟!! مييوهللا نوح: محمد وأمته!

ن ماجنه [( ومي لفة اب2((متدعون متشهدون أنه قد بىغ أمته ثم أ عى م شهد عىيكم(()]

 : ))مييننوهللا ال ى ال عىيننه وسننىم المصننطفى   ننى بسنند  ننححه شننيخنا األلهنناني ديننوهللا
: جو وعل ألمتي ما الىا أخهركم أن نوح قد بىغ قومه((؟! متيوهللا األمة الميمونة لربها

فى  المصنط هللاجاءنا نهينا محمد م خهرنا أن الرسو جميعاً قد بىَّغوا قومهم مصندقناه. دينو

ننةً نَنناك ْم أ  : ))مننىلك قننوهللا ال تعننالى: َوَكننىَِلَك َجعَىْ   ننىى ال عىيننه وسننىم  ون ننوا َسننًطا ِلتَك  وَ مَّ
 َعىَنْيك مْ سىم  عىيه و ىى ال  الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم ش َهدَاَء َعىَى النَّاِس َودَك وَن 

 [.143َشِهيدًا ]الهيرا:

نتَِّخنى  ثم دندعى عيسنى عىينه السنلم وديناهللا لنه دنا عيسنى: َءأَْننَت ق ْىنَت ِلىنَّناِس ا َي ونِي َوأ م ِ
ِ ]الماأدا:إِلََهْيِن   [.116ِمْن   وِن َّللاَّ
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 لماذا خص ال عيسى من بين ساأر الرسو بهىا السؤاهللا؟!!
، إ  ألنه ما من رسوهللا بعك مي قومه إ  وقد آمن به من آمن من قومه، وكفر من كفر

!! قوم عيسى ممنهم من قاهللا: إن عيسى شو ال!! ومنهم من قناهللا أن عيسنى شنو ابنن ال

ب؟! وأمه إلهين من  ون ال!! مهنو شنناك إلنه د كنو؟! إلنه دشنرومنهم من جعو عيسى 
 إله دتزوج؟! إله ديهي حاجته؟!!

 وهلل  ر ابن الييم ديوهللا:

 أعها  المسيح لنا سؤاهللا ... نردد جوابه ممن َوَعاه ...
 إذا مات اإلله بصن  قوم ... أماتوه مهو شىا إله ؟! ...

 قد َحَواه  ...ودا عجهاً ليهر عم رباً ... وأعجب منه بطن 

 أقام شناك تسعاً من شهور ... لدأ المىمات من حيض َغَزاه  ...
 وَشقَّ الفَْرَج مولو اً  غيراً ... ععيفاً ماتحاً لىثدأ ماه  ...

 ود كو ثم دشرب ثم د تي ... بلزم ذاك مهو شىا إله ؟! ...

 تعالى ال عن إمك النصارأ ... سيس هللا كىهم عما امتراه ...
نَي إِلََهنْينِ اِس اتَِّخنَت ِلىنَّنلى: َوإِْذ قَاهللَا َّللاَّ  دَاِعيَسى اْبَن َمْردََم َءأَْنَت ق ىْ قاهللا تعا  ِمنْن ى ونِي َوأ م ِ

ِ قَاهللَا س ْهَحانََك َما دَك ون  ِلي أَْن أَق نوهللَا َمنا لَنْيسَ  ٍ إِْن  ِلني بِ   وِن َّللاَّ ْمتَنه  ْننت  ق ْىت نه  مَيَنْد َعىِ ك  َحنق 

ا ق ْىنت  لَه نْم إِ  َمنا َمناْلغ ي نوِب  َعنلم   ْفِسني َو  أَْعىَنم  َمنا مِني نَْفِسنَك إِنَّنَك أَْننتَ تَْعىَنم  َمنا مِني نَ 
َ َرب ِي َوَربَّك ْم َوك ْننت  عَ  نا َشنِهيدًا َمنىَنْيِهمْ أََمْرتَنِي بِِه أَِن اْعه د وا َّللاَّ تَنَومَّْيتَنِي  ا   ْمنت  مِنيِهْم مَىَمَّ

قِيَب عَ   [.117-116أدا: ]الماىَْيِهْم َوأَْنَت َعىَى ك و ِ َشْيٍء َشِهيدٌ ك ْنَت أَْنَت الرَّ

ْم مَإِنَّه ْم عِ  ْبه  نْم مَإِنَّنَك  َوإِْن تَغْ هَا  كَ ثم ديوهللا عيسى عىيه السلم لربه الرحمن: إِْن ت عَى ِ ِفْر لَه 
 [.118أَْنَت اْلعَِزدز  اْلَحِكيم  ]الماأدا:

ه ونهينه عيسنى عىينن  نىى ال عىينه وسنىم المصنطفى   مينر  ال جنو وعنل عىنى عهنده

نناِ قِيَن ِ ننْدق ه   ننالسننلم ديننوهللا: قَنناهللَا َّللاَّ  َشننىَا دَننْوم  دَْنفَنن   الصَّ تَْجننِرا ِمننْن تَْحتَِهننا  ْم َجنَّنناتٌ ْم لَه 
ننننوا ْم َوَرع  ْوز  اْلعَِمننننيم  ذَِلننننَك اْلفَنننن َعْنننننه   األَْنَهننننار  َخاِلننننِددَن مِيَهننننا أَبَنننندًا َرِعننننَي َّللاَّ  َعننننْنه 

 [.119الماأدا:]

س َو مَيَي   ْم قَنال وا   ِعْىنَم ذَا أ ِجْهنت  وهللا  َمناثم ددعى جمي  الرسو قاهللا تعالى: دَْوَم دَْجَم   َّللاَّ  الرا
 [. 109لَنَا إِنََّك أَْنَت َعلم  اْلغ ي وِب ] الماأدا: 

ْرَسنننِىيَن  نَْسننن َلَنَّ لَ ْم وَ واسننم  هلل جنننو وعننل وشنننو دينننوهللا: مَىَنَْسنن َلَنَّ الَّنننِىدَن أ ْرِسنننَو إِلَننْيهِ  اْلم 
 [.6]األعرام:

الرسو  دجم  ال سهحانه وتعالى الرسو بجلهللا العهو دة بو وجلهللا العهو دة مي جواب

  .غ ي وبِ عىى ال جو جلله وشم ديولون:   ِعْىَم لَنَا إِنََّك أَْنَت َعلم  الْ 
بعنند  هداء؟ مهننو ن تننركأدهننا األخيننار: دسنن هللا الرسننو والملأكننة بننو واألنهينناء بننو والشنن

 شؤ ء؟!!

وِر مََصِعَق َمْن مِي السََّمَواِت وَ    َمْن َشاَء إِ ي األَْرِض َمْن مِ قاهللا ال تعالى: َون ِفَن مِي الصا
وَن وَ  ِعنن َ  ِت األَْرض  أَْشننَرقَ َّللاَّ  ث ننمَّ ن ِفننَن مِيننِه أ ْخننَرأ مَننإِذَا ش ننْم قِيَنناٌم دَْنم ننر   بِن ننوِر َرب َِهننا َوو 

ْم اْلِكتَ  م ِيَْت ك    َوش ْم  اْلَحق ِ بِ اب  َوِجيَء بِالنَّهِي ِيَن َوالشاَهدَاِء َوق ِهَي بَْينَه  وَن َوو  وا نَْفٍس د ْمىَم 

 [.70-68َما َعِمىَْت َوش َو أَْعىَم  بَِما دَْفعَى وَن ]الزمر:
 ودهدأ العرض عىى ال جو وعل وكيف دهدأ الحساب؟
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 جاز بعد جىسة ا ستراحةشىا ما سوم نتعرم عىيه بإد
 وأقوهللا قولي شىا واستغفر ال لي ولكم

 الخطهة الثانية

 ن محمننداً الحمنند هلل رب العننالمين وأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأشننهد أ
 عهده ورسوله، الىهم  نىى وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى أ نحابه وأحهابنه وأتهاعنه

 ته واقتفى أثره إلى دوم الددن، أما بعد.وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسن

 ثالثاً: العرض عىى ال جو وعل وأخى الكتب:
 أدها األحهة الكرام:

 بعد ذلك دهدأ الحساب وسنيف من  الحسناب وقفنات، مالحسناب دهندأ بنالعرض عىنى ال

جننو جللننه بننالوقوم بننين دنندا الحننق المىننك العنندهللا سننهحانه م نننت منني أرض المحشننر 
 ء الملأكة: أدن ملن بن ملن؟ستستم  إلى ندا

 شىا شو اسمي.. ماذا ترددون دا ملأكة ال؟!

 أقهو لىعرض عىى ال جو وعل!!
وقننند وكىنننت الملأكنننة ب خنننىك، وسنننوقك مننني أرض المحشنننر عىنننى رلوس األشنننها ، 

والخلأننق كىهننا تنمننر إليننك، مييننرع النننداء قىهننك ودصننفر وجهننك وترتعنند مراأصننك 

ك بين ددا الحق جو جلله ليكىمنك لنيس بيننك وبيننه وتهطرب جوارحك وترأ نفس
  ترجمان كما مي الصحيحين من حددك عدا بن حاتم أنه قاهللا: ))منا مننكم منن أحند إ

ا مرأ إ  سيكىمه ربه، ليس بينه وبينه ت رجمان، مينمر أدمن منه )أا عن دمينه( مل د

، منا قندم ( منل دنرأ إ قدم )أا مي شىه الحياا الدنيا( ودنمر أش م منه )أا عنن شنماله
ا أ[( 1()]ودنمر بين ددده مل درأ إ  النار تىياء وجهه ماتيوا النار ولنو بشنق تمنرا(

 ولو بنصف تمرا تتصدقون بها إلى ال جو وعل.

ن ديننرع النننداء اليىننب ودنن مر ال تهننارك وتعننالى بالصننحف وبالكتننب مي خننى كننو إنسننا
  حيفته.

د كننت قنكتمتها و  مخه ا أسررتها. مكم منن معصنية  تىك الصحيفة التى   تغا ر بىية

ا.. وأبنداش نسيتها.. ذكرك ال إداشا. وكم من مصيهة قد كننت أخفيتهنا.. أ هرشنا ال لنك
 ميا حسرا اليىب ساعتها عىى ما مر نا مي  نيانا من  اعة موالنا.

اِرَزاً ْرَض بَننناألَ اسنننم  لربنننك جنننو وعنننل، وشنننو دينننوهللا: َودَنننْوَم ن َسننني ِر  اْلِجهَننناهللَا َوتَنننَرأ 
نوا َعىَنى َرب ِن ْم أََحندًا َوع ِرع  ونَنا َكَمنا َخىَْينَنجِ فاا لَيَنْد َك َ نَوَحَشْرنَاش ْم مَىَْم ن غَاِ ْر ِمْنه  اك ْم اْت م 

اٍ بَْو َزَعْمت ْم أَلَّْن نَْجعََو لَك ْم َمْوِعدًا َوو   هللَا َمرَّ ْشفِ ِكتَاب  مَتَ ِعَ  الْ أَوَّ ْجِرِميَن م  ا َرأ اْلم  ِييَن ِممَّ

د وا َراً إِ  أَْحَصاَشا َوَوَجن َو  َكهِيِغيَراً  َ مِيِه َودَي ول وَن دَاَوْدىَتَنَا َماهللِا َشىَا اْلِكتَاِب   د غَاِ ر  
 [.49-47َما َعِمى وا َحاِعًرا َو  دَْمِىم  َرباَك أََحدًا ]الكهف:

 أدها المسىم :

ستوحشاً قىق األحشاء حيرانا ... ... تىك  ر وقومك دوم العرض ع ْردانا ...م 
 عىى العصاا و رب العرش غههانا ... ... والنار تىهب من غية ومن حنٍق ...

 مهو ترأ ميه حرماً غير ما كانا ... ... إقرأ كتابك داعهد  عىى مهٍو ...

 إقرار من عرم األشياء عرمانا ... ... مىما قرأت ولم تنكر قراءته ...
 عطشانا ... ... نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتى ... وأمهوا بعهد عصى لىنار
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 والمؤمنون بدار الخىد سكانا ... ... المشركون غداً مي النار دىتههوا ...
ننا لأقف عند شىا اليدر من  العنرض عىنى ال جنو وعنل لنوا نو الحنددك إن قندر ال 

 اسننب الالهينناء والىينناء لنتعننرم عىننى :كيفيننة العننرض ؟، كيفيننة الحسنناب ؟! كيننف دح

ر أم تمه المؤمن دوم الييامة ؟! وكيف ديرأ المؤمن كتابه ؟! وشو تمهر الحسنات أو ً 
 السياات ؟! وما الىا ديوله ال لىمؤمن ؟!

 وكيف دحاسب ال الكامر دوم الييامة؟! وكيف ديرأ الكامر  حيفته وكتابه؟!

 ىيهعذلك واليا ر  أس هللا ال العميم رب العرش الكردم أن دحسن خاتمتنا. إنه ولي
عة ( مى الرقاق باب قوله عز وجو: إن زلزلنة السنا6530[( رواه الهخارأ رقم )1)]

رج .... ( مى اإلدمان ، باب قوله ) ديوهللا ال   م : أخن222شىء عميم ، ومسىم رقم )

 ( والىفة له .
 اكم( منى التفسنير ، بناب قولنه تعنالى : وكنىلك جعىنن4487[( رواه الهخارأ رقم )2)]

-----------( مى التفسير ، باب ومن سورا الهيرا 2965أمة وسطاً، والترمىأ رقم )

- 
 ( مى التوحيد، باب كنلم النرب عنز وجنو ، ومسنىم7512[( رواه الهخارأ رقم )1)]

 ( مى الزكاا ، باب الحك عىنى الصندقة ولنو بشنق تمنرا ، والترمنىأ رقنم1016رقم )

 ( مى  فه الييامة .2427)
= =================== 

 البعث

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات
    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال ألمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشندا
عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن... وعىى كو من اشتدأ بهدده
 -أما بعد:

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال
  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى دجمأن  حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام
 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 -أما بعد:
كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و

 وكو عللة مي النار. محدثة بدعة وكو بدعة عللة

 أحهتى مي ال:
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د من  شىا شو لياءنا التاس  م  رحىة مي رحاب الدار ا خرا وشا نحن ا ن عىنى موعن
 حددك مروع مهيب دحدذ حين وقوع الساعة.

وِر مََصِعَق َمْن مِي السََّمَواِت وَ    َمْن َشاَء ي األَرض إِ َمْن مِ قاهللا ال تعالى: َون ِفَن مِي الصا

وَن وَ َّللاَّ   ِعننَ  ِت األَرض بِ أَْشننَرقَ  ث ننمَّ ن ِفننَن مِيننِه أ ْخننَرأ مَننإِذَا ش ننْم قِيَنناٌم دَْنم ننر  ن ننوِر َرب َِهننا َوو 
ْم  م ِيَْت ك    َوش ْم  اْلَحق ِ بِ اْلِكتَاب  َوِجيَء بِالنَّهِي ِيَن َوالشاَهدَاِء َوق ِهَي بَْينَه  وَن َوو  وا نَْفٍس د ْمىَم 

 [.70-68أَْعىَم  بَِما دَْفعَى وَن ]الزمر: َما َعِمىَْت َوش وَ 

فخنة نمهعد أن تكىمنا آنفا عن الصنور، ونفخنة الفنزع، والصنعق بيني لننا أن ننتكىم عنن 
دنددنا الهعك؟ وكما تعو نا أدهنا األحهنة الكنرام حتنى   دنسنحب بسنا  الوقنت منن بنين أ

 :سردعاً سوم دنتمم حددثى مي شىا الموعوع الهام مي العنا ر التالية

 أو ً: نفخة الهعك
 ثانياً: األ لة عىى الهعك من اليرآن والسنة

لمشنهد اثالثاً: من مات عىى شىء بعك عىينه: ليند انتهيننا مني الىيناء الماعني عنند شنىا 

الرشيب مي وسط شىا الكون المنىشو المهينب حينمنا دنطنق  نوت جىينو قردنب دسن هللا 
  احب الصوت ودجيب مل دومها من ساأو غيره و  مجيب.

ن؟! ثنم وديوهللا بعد مناء كو الخىق قا هة أدنن المىنوك؟! أدنن الجهنارون؟! أدنن المتكهنرو

أحند  دنا أ جو جلله بصوته سهحانه ودينوهللا: لمنن المىنك الينوم؟! منل دجينب عىنى ال
 ألنه   أحد، دجيب عىى ذاته جو مي عله وديوهللا :هلل الواحد اليهار.

لنم دولند و حد الفر  الصمد النىا لنم دىند ولنممات كو مخىوق ولم دهق إ  ال الواحد األ

هللا  َوا ِخنر  َوا ن  َوش نَو ر  َواْلهَنا ِ لمَّناشِ دكن له كفوا أحد، كان آخراً كما كان أو ً: ش َو األَوَّ
 بِك و ِ َشْيٍء َعِىيٌم.

شنو شو األوهللا مل شىء قهىه وشو ا خر مل شىء بعده وشو المناشر منل شنىء موقنه و

 ه وشو السمي  العىيم.الها ن مل شيء  ون
 أو ً: نفخة الهعك

ه كَو شيء؟! مفني الصنحيحين منن حنددك أبني شر دنرا وال   دعىمها إ  من وس  عىم 

دنرا: أبنو شر أنه قاهللا: ))بين النفختين أربعون(( قالوا: دا أبا شردرا أربعنون دومناً؟ قناهللا
نة؟ سنربعنون بنا شردنرا أأبيت  قالوا: دا أبا شردرا أربعون شهراً؟ قاهللا: أبيت قنالوا: دنا أ

 د ال.[(. ومعنى قوله أبيت أا: أبيت أن أس هللا رسوهللا عن ذلك معىمها عن1قاهللا: أبيت)]
ام ه األجسنبعد أربعين إذا أرا  ال أن دحى ودهعك خىيه أنزهللا من السماء مناًء متنهنت بن

 مي اليهور تحت با ن األرض كما دنهت الهيو.

[( منه خىق ابنن آ م 2دهىى إ  عجب الىنب)]مفي  حيح مسىم أنه قاهللا: ))كو ابن آ م 
[( مإذا ما أرا  ال أن دهعك الخلأق أتى بهنىه العممنة الدقيينة وأتنى 3ومنه دركب(()]

بجسد  احهها. ماتفرق منه مي الهحار.. ومنا تفنرق مننه مني التنراب.. ومنا ذشنب مننه 

وعنل جسنند  إلنى بطنون الحيواننات والسننهاع.. دن تي بنه ال جنو وعننل ودركنب ال جنو
 احهها وال دعىم عممة كو إنسان خىيه من لدن آ م إلى دوم الييامة متكتمنو األجسنا  

[( ودنفن نفخة الهعك 4مي اليهور وحيناى د مر إسراميو بعد مادحييه أن دىتيم الصور)]

متخننرج األرواح.. أرواح المننؤمنين لهننا نننور وأرواح المشننركين لهننا  ىمننة!! متسننرأ 
[( وحينانى دن مر ال 5سا  التي اكتمىت كما دسنرأ السنم مني الىنددغ)]األرواح إلى األج
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جو وعنل األرض أن تتزلنزهللا وأن تتشنيق ليخنرج منهنا النناس منن لندن آ م إلنى آخنر 
 رجو قامت عىيه الييامة.

وِر مََصِعَق َمْن مِي السََّمَواِت َوَمنْ   ْن َشاَء َّللاَّ  رض إِ  مَ مِي األَ  قاهللا تعالى: َون ِفَن مِي الصا

وَن َوأَْشنَرقَ  ِعنَ  اْلِكتَناب  رض بِن نوِر رَ ِت األَ ث مَّ ن ِفَن مِيِه أ ْخَرأ مَإِذَا ش ْم قِيَاٌم دَْنم نر   ب َِهنا َوو 
 ِ ْم بِناْلَحق  ننونَ ش نْم  وَ َوِجنيَء بِنالنَّهِي ِيَن َوالشانَهدَاِء َوق ِهننَي بَْيننَه  م ِيَنْت ك نوا نَْفنٍس  د ْمىَم  َمننا   َوو 

 [.70-68َو أَْعىَم  بَِما دَْفعَى وَن ]الزمر:َعِمىَْت َوش  

وِر مَإِذَا ش ْم ِمَن األَْجدَاِذ إِلَى ْن وَن قَال وا دَاَوْدىَنَا َمنْم دَْنِسى  َرب ِهِ  وقاهللا تعالى : َون ِفَن مِي الصا
ْحَمن  َوَ ندََق اْلم    إِ  َ نْيَحةً َواِحندَاً ْت َن إْن َكانَنْرَسنى وبَعَثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَا َشىَا َمنا َوَعندَ النرَّ

وَن مَاْليَْوَم   ت ْمىَم  نَفْ  ْحَهر  تَْعَمى وَن  ْجَزْوَن إِ  َما ك ْنت مْ اًا َو  ت  ٌس َشيْ مَإِذَا ش ْم َجِميٌ  لَدَْدنَا م 

 [.54-51]دس:
نَاِ  ِمْن َمَكاٍن قَِردبٍ  ِ ذَ  ا دَْسَمع ونَ  دَْومَ وقاهللا تعالى : َواْستَِمْ  دَْوَم د نَاِ  اْلم  ْيَحةَ بِاْلَحق  ِلَك لصَّ

وجِ إِنَّا نَْحن  ن ْحيِي َون ِميت  َوإِلَْينَا اْلَمِصي ر  ْم ِسَراًعا  َم تََشيَّق  ر  دَوْ دَْوم  اْلخ  ِلَك ذَ األَرض َعْنه 

ْر بِننِهْم بَِجهَّننَعىَننيْ  َحْشنٌر َعىَْينَننا دَِسننيٌر نَْحننن  أَْعىَننم  بَِمننا دَي ول ننوَن َوَمنا أَْنننتَ   َمننْن اْلي ْرَءانِ اٍر مَننىَك ِ
 [.45-41دََخام  َوِعيِد ]ق:

ْلِزلَنِت األَرض ِزْلَزالََهنا وَ  َجنِت األَرض أَْخرَ واستم  معي إلى قوهللا ال عنز وجنو: إِذَا ز 

ذ  أَْخهَ  د ر   دَْصنَك أَْوَحنى لََهنا دَْوَماِنىٍ  َنَّ َربَّنبِناَرَشنا أَثْيَالََها َوقَاهللَا اإِلْنَسان  َما لََهنا دَْوَماِنٍى ت َحند ِ
ْم مََمْن دَْعَمْو ِمثْيَاهللَا  اٍ ذَ النَّاس  أَْشتَاتًا ِلي َرْوا أَْعَمالَه  ا  َوَمْن دَْعَمْو ِمثْيَاهللاَ ْيًرا دََره  خَ رَّ اٍ َشنرا  ذَرَّ

 [.8-1دََره  ]الزلزلة:

ْلِزلَنن رض ِت األَ تعنناهللا معنني أخنني منني ال لنتجننوهللا سننردعاً منن  معننانى شننىه ا دننات: إِذَا ز 
 الىا لنيس لنه العميم أَْخَرَجِت األَرض أَثْيَالََها : أا إذا حدذ زلزاهللا األرضِزْلَزالََها وَ 

: مثيو عىى اإل لق، مىفمت األرض ما حوته من جثنك الخىيينة وقالنت بىسنان الحناهللا

وسنىب  ليد أثيىتمونى كثيراً بىنوبكم ومعا يكم متحمىت منكم الكثينر، منن سنفك  مناء،
 إلى ذلك من تىكم المعا ي؟ونهب، و غيان، وعربدا، وسرقة، وما 

ونها إلنى حوهللا سنك َوقَاهللَا اإِلْنَسان  َما لََها : ما الىا حوهللا أمنها إلى اعطراب؟! ما الىا

ال  زلزلننة؟! مننا الننىا حنندذ؟! متننر  األرض عىننيهم وتيننوهللا: إنهننا أوامننر ال... سننهحان
 األرض تتكىم! إنها إرا ا ال!!

 َ ذ  أَْخهَاَرَشا بِن  ألحنداذ، ت سنوم تعنرم اىا الوقننَّ َربَّنَك أَْوَحنى لََهنا : مني شندَْوَماٍِى ت َحد ِ
 سوم تعرم األخهار وذلك ب مر من ال رب السموات واألرض.

ْم مََمننْ  اٍ َخْينًرا دَنَره  وَ  ْو ِمثْيَناهللاَ دَْعَمن دَْوَماٍِى دَْصد ر  النَّاس  أَْشتَاتًا ِلي َرْوا أَْعَمالَه  َمنْن دَْعَمنْو ذَرَّ

ا دََره  : باهلل عىيك عش بيىهك، وكيانك معي شىا ِمثْيَاهللَا ذَرَّ  ىب لىا دخى  اليلمشهد اااٍ َشرا
وب ودزلزهللا الكيان. األرض تتشيق وتتفتح اليهور متنناثرا شننا وشنناك مني شنماهللا وجنن

وغرب وشرق، تتشيق تىكم اليهور ودخرج من كو قهر عشرا أو ماأنه أو ألنف دخنرج 

اً و   الهصنر إلنى اتجناه واحند   دىتفنت دميننمن شنا وشنالك دخرج شىا وذاك، َشنخ صَ 
الننناس  الننىا جنناء بنن مر رب العننالمين لييننو  -المىننك الكننردم  -دسنناراً إلننى شننىا الننداعى 

 شر.جميعاً إلى أرض جدددا عفراء لم دط شا أحد من قهو بيدميه أ  وشى أرض المح

ْحَمِن مَننل  قنناهللا جننو وعننل: دَْوَماِننٍى دَتَّهِع ننوَن النندَّاِعَي   ِعننَوَج لَننه   َوَخَشننعَِت األَْ ننَوات  ِلىننرَّ
ْحَمن  َوَرِعَي لَه  قَنْو  دَْعىَنم  َمنا فَاَعة  إِ  َمْن أَِذَن لَه  الرَّ  تَْسَم   إِ  َشْمًسا دَْوَماٍِى   تَْنفَ   الشَّ
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وه  ِلىْ  ج  ْم َو  د ِحيط وَن بِِه ِعْىًما َوَعنَِت اْلو  ِ اْليَيانوِم َوقَنْد َخناَب َمنْن بَْيَن أَْدِددِهْم َوَما َخْىفَه  َحي 
 [.111-108َحَمَو   ْىًما ] ه:

الهالينة  مأدتهنا العمنا ىنف أحند،دَْوَماٍِى دَتَّهِع وَن الندَّاِعَي   ِعنَوَج لَنه    دىتفنت أحند و  دتخ

 .بداناً ماسداة ودا أأدتها العمام النخرا، دا أكفاناً خاودة ودا قىوباً خاودة ودا عيوناً ساأى
 لغفور.أدها الناس جميعاً مي اليهور حان وقت الييام لفصو اليهاء بين ددأ المىك ا

،   ترأ كيف دخرج الناس من قهورشم؟! دخرج الناس من اليهور حفاا، عنراا، غ نْر 

 نعاهللا مي أقدامهم،   ثياب تغطى أبدانهم.   شىء دسترشم.
 ختانه. غر : جم  أغرهللا واألغرهللا شو الصهى الصغير المولو  قهو

هللَا َخىٍق ناِعيد ه  َوْعداً َعىَينَا إِ   [.104يَن ]األنهياء:نَّا مَاِعىِ نَّا ك  قاهللا تعالى: َكَما بَدَأنَا أَوَّ

 ديوهللا النهي : ))دحشر الناس حفااً عرااً غر ً((
لنى إمتعجهت عاأشة أم المنؤمنين قالنت: دنا رسنوهللا ال الرجناهللا والنسناء دنمنر بعهنهم 

همهم د: ))دا عاأشة األمر أشد من أن   ىى ال عىيه وسىم   المصطفى بعض؟!! مياهللا

 [(.6ذلك(()]
ة  دَنْوَم دَِفنرا اْلَمنْرء  ِمننْ  ناخَّ نِه أَِخينهِ  قاهللا جو وعنل: مَنإِذَا َجناَءِت الصَّ أَبِينِه َوَ ناِحهَتِِه وَ  َوأ م ِ

ْم دَْوَماٍِى َش ٌْن د ْغنِيِه ]عهس:  .[37-33َوبَنِيِه ِلك و ِ اْمِرٍئ ِمْنه 

 تصور شىا المشهد دا عهد ال لتيف عىى شوهللا ومماعة شىا اليوم.
 مستوحشا قىق ا حشاء حيرانا  مثو وقومك دوم العرض عردانا

 عىى العصاا ورب العرش غههانا  النار تىهب من غيض ومن حنق

 مهو ترأ ميه حرما غير ما كانا  اقرا كتابك دا عهدا عىى مهو
 رار من عرم ا شياء عرمانااق  لما قرات ولم تنكر قراءته

 بعهد عصى لىنار عطشانا  نا أ الجىيو : خىوه دا ملأكتي وامهوا

 والمؤمنون بدار الخىد سكانا  المشركون غدا مي النار دىتههوا
صنالح.. دا عهد ال  ثر نفسك مي شنىا الينوم بنر اء  ينب كنردم أ  وشنو ر اء العمنو ال

ينات لصنالح.. ر اء الطيهنات الصنالحات الهاق ثر جسدك مني شنىا الينوم بنر اء العمنو ا

 عند رب األرض والسموات.
 ذلك أن العمو الصالح شو الياأد الوحيد إلى جنان العزدز الحميد.

 ثانياً: األ لة عىى الهعك من اليرآن والسنة:
 دينوهللا وشا شو أحد الجاحنددن دن تي إلنى النهني بعمنم ميفتنه بنين دددنه ودنىره مني الهنواء 

ك شنىا مي سخردة واستهزاء: دا محمد أتزعم أن ربك دهع  عىيه وسىم لىنهي   ىى ال

 ((بعد ما  ار رميماً؟!! مياهللا له النهي :))نعم دميتك ثم دحيك ثم ددخىك النار
هِنيٌن  فَنٍة مَنإِذَاْن ن طْ منزهللا قوهللا ال جو وعل: أََولَنْم دَنَر اإِلْنَسنان  أَنَّنا َخىَْينَناه  ِمن ش نَو َخِصنيٌم م 

َ ِميٌم ق ْو د  ِشَي رَ وَ لَنَا َمثَل َونَِسَي َخْىيَه  قَاهللَا َمْن د ْحيِي اْلِعَماَم َوَعَرَب  َشا ْحيِيَهنا الَّنِىا أَْنَشن 

اٍ َوش َو بِك و ِ َخْىٍق َعِىيٌم الَِّىا َجعََو لَك نْم ِمن هللَا َمرَّ نأَوَّ ْم ِمْننه  َهنِر نَناًرا مَنإِذَا أَْننت  َجِر األَخْ َن الشَّ
ْم بَىَنى َوش ننَو ِمنْن دَْخى نَق ىَنى أَ َس الَّنِىا َخىَنَق السَّنَمَواِت َواألَرض بِيَناِ ٍر عَ ت وقِند وَن أََولَنيْ  ثْىَه 

ه  إِذَا أََرا َ َشْياًا أَْن دَي   يَِدِه َمىَك وت  ون  مَس ْهَحاَن الَِّىا بِ  ك ْن مَيَك  وهللَا لَه  اْلَخلق  اْلعَِىيم  إِنََّما أَْمر 

 [.83-77ع وَن ]دس:ك و ِ َشْيٍء َوإِلَْيِه ت ْرجَ 
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ه كمنا مني الحنددك النىا رواه أحمند مني مسنند المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  ديوهللا
بسند حسن من حددك بسر بن جحاش اليرشي أن الحهيب النهي بصق دومناً عىنى كفنه 

)دا ابن )أ هعه عىيها ثم قاهللا: قاهللا ال تعالى:  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ووع 

ن قد خىيتك من مثو شىه حتى إذا سنودتك وعندلتك مشنيت بنين بنر دآ م أنى تعجزني و
ولنألرض منننك وأينند مجمعننت ومنعننت حتننى إذا بىغننت الننروح التراقنني قىننت: أتصنندق، 

 [(.7َوأ نَّى أوان الصدقة(()]

ٍ د  فَنةً ِمنقاهللا تعالى: أَدَْحَسب  اإِلْنَسان  أَْن د تَْرَك س دًأ أَلَْم دَنك  ن طْ   اَن َعىَيَنةً ْمنَنى ث نمَّ َكنْن َمنِني 
ْوَجْيِن الىََّكَر َواأل ْنثَى  أ مََجعََو ِمْنه  الزَّ ْلَمْوتَى ااِ ٍر َعىَى أَْن د ْحيَِي ذَِلَك بِيَ  لَْيسَ أَ مََخىََق مََسوَّ

 [.40-36]الييامة:

 بىى وعزته وجلله إنه ليا ر عىى أن دهعك الموتى.
بنن آ م  تعنالى: ))كنىبني اومى الصحيحين من حددك أبي شردرا أن النهي قاهللا: قاهللا ال

لنن دعيندني  ولم دكن له ذلك، وشتمني ابن آ م ولم دكن له ذلك، أما تكىدهه إداا، ميوله:

 تخنى الكما بدأني، وليس أوهللا الخىق ب شون عىنيَّ منن إعا تنه وأمنا شنتمه إدناا ميولنه ا
 [(.8ولدا وأنا األحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم دكن لي كفوا أحد(()]

وا أَن لَن د هعَث وا ق و بَىَى َوَربَّ قاهللا ت ِمىنت م مَّ لَت نَهَانونَّ بَِمنا عَ هعَث نَّ ث نى لَت  عالى: َزَعَم الَِّىدَن َكفَر 

 [.7]التغابن:
  أا سيهعثهم ال وسوم دينرأون مني الصنحاأف التنى   تغنا ر  نغيرا و  كهينرا و

 تمىم مثياهللا ذرا من أعمالهم التى اقترموشا.

ا نَّنا ِعَماًمنك  أِنىَا أَ لمعاندون المكابرون وقالوا كما جاء مي كتاب ال: َوقَنال وا مر  الكفار ا
مَاتًننا أَأِنَّننا لََمْهع وث ننوَن َخْىيًننا َجِددنندًا ق ننْو ك ون ننوا ِحَجننا ننا دَْكه ننر  أَ ْو َحِددنندًا َراً أَ َور   مِنني ْو َخْىيًننا ِممَّ

د وِرك ْم مََسيَي ول وَن َمْن د ِعيد نَا ق ِو الَّن اٍ مََسي  هللَا َمنِىا مََطنَرك ْم أَوَّ    ء وَسنرَّ نوَن إِلَْينَك ر  ْم ْنِغه  ه 

 إِْن وَن بَِحْمِدِه َوتَم نانونَ تَْستَِجيه  وك ْم مَ َودَي ول وَن َمتَى ش َو ق ْو َعَسى أَْن دَك وَن قَِردهًا دَْوَم دَْدع  
 [.52-49لَهِثْت ْم إِ  قَِىيل ]اإلسراء:

شردرا أنه قناهللا: ))كنان رجنو دسنرم عىنى نفسنه مىمنا ومى الصحيحين من حددك أبى 

حهننرته الومنناا جمنن  بنيننه وقنناهللا: دننا بنننى إذا أنننا مننت محرقننوني مننإذا  ننرت محمنناً 
ومنني لفننة مننىروا نصننفي منني الهننر  -ماسننحيوني مننإذا كننان دننوم ردننح عا ننف مننىروني 

 (.المين(م ن قدر عىيَّ ربي ليعىبني عىابا ما عىبنه أحنداً منن العن -ونصفي مي الهحر 
ثنروه وأخى شىا الرجو العهنو  والمواثينق عىنى أو  ه أن دحرقنوه وأن دسنحيوه وأن دن

ال  المصنطفى   نىى مي الردح مي الهر والهحر مىما مات الرجو معىوا به ذلنك. دينوهللا

ىنك قناهللا: المو: ))م مر ال الهر مجم  ما ميه وأمر ال الهحنر مجمن  منا مينه  عىيه وسىم 
ا حمىك مكن، مإذا شو رجو قاأم بين ددده سهحانه ثم قاهللا: عهدا جو جلله لهىا الرجو 

 [(.9عىى ذلك؟ قاهللا: خشيتك دا رب وأنت تعىم. مغفر ال له(()]

هللا ومي الصحيحين من حددك أنس بن مالك رعي ال عنه قاهللا: سمعت النهي ديوهللا: قا
لي، دنا أبناال: ))دا ابن آ م إنك ما  عوتني ورجوتني غفرت لك عىى ما كان مننك و  

  وابن آ م لو بىغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفنرت لنك عىنى منا كنان مننك 

يتنك ااً ألتأبالي، دا ابن آ م لو أتيتني بي راب األرض خطادا ثنم لييتنني   تشنرك بني شني
 [(.10بيرابها مغفرا(()]
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ك ة الهعنييينوليد عرب ال لنا أمثىة عمىية مي كتابه الكردم نزمها إلى كو من دجهو ح
 ودنكر شىه الحييية التي   ردب ميها.

وشِ  قاهللا سهحانه: أَْو َكالَِّىا َمرَّ َعىَى قَْردٍَة َوِشَي َخاِودَةٌ َعىَى  نَّى د ْحيِي َشِىِه َّللاَّ  َها قَاهللَا أَ ع ر 

ْعَض دَْوٍم قَاهللَا بَْو لَهِثْت  دَْوًما أَْو بَ  هِثَْت قَاهللاَ لَ  َكْم بَْعدَ َمْوتَِها مَ ََماتَه  َّللاَّ  ِماأَةَ َعاٍم ث مَّ بَعَثَه  قَاهللاَ 
َك َءادَةً لَى ِحَماِرَك َوِلنَْجعَىَ َواْنم ْر إِ  َسنَّهْ لَهِثَْت ِماأَةَ َعاٍم مَاْنم ْر إِلَى َ عَاِمَك َوَشَرابَِك لَْم دَتَ 

َشا ث مَّ نَْكس نوشَ  نا ًمنا ا لَحْ ِلىنَّاِس َواْنم ْر إِلَى اْلِعَماِم َكْيَف ن ْنِشز  َ هَنيََّن لَنه  قَناهللَا أَْعىَنتَ مَىَمَّ م  أَنَّ َّللاَّ

ِ أَِرنِي َكيْ   قَناهللَا تَى قَاهللَا أََولَْم ت ْؤِمنْ يِي اْلَموْ َف ت حْ َعىَى ك و ِ َشْيٍء قَِددٌر َوإِْذ قَاهللَا إِْبَراِشيم  َرب 
ىْ أَْربَعَةً ِمَن الطَّ  ى ك و ِ َجهٍَو لَْيَك ث مَّ اْجعَْو َعىَ ْرش نَّ إِ ص  ْيِر مَ بَىَى َولَِكْن ِليَْطَماِنَّ قَْىهِي قَاهللَا مَخ 

ْزًءا ث مَّ اْ ع ه نَّ دَ ْتِينََك َسْعيًا َواْعىَْم أَنَّ  َ  ِمْنه نَّ ج   [.260-259ِكيٌم ]الهيرا: َعِزدٌز حَ َّللاَّ

 ديننوهللا أشننو التفسننير: مننر الع زدننر عىننى قردننة بيننت المينندس وقنند  مننر اليردننة بختنصننر
م ثتدبراً مسهاب الحياا موقف العزدر أمام شىه اليردة مت ملً وأ هحت   ممهر ميها أل

 قاهللا: كيف دحي ال شىه اليردة بعد موتها؟!!

 كيننف دهعننك ال جننو وعننل شننؤ ء األمننوات؟!! وكيننف دعينند الحينناا إلننى شننىه اليردننة
هثنت در كنم لالخاودة؟!! م ماته ال ماأة سنة ثم بعثه، وخا هه بواسطة المىك قاهللا: داعز

يناهللا: مموجد العزدر الشمس تميو إلى الغروب ممن أنها شمس اليوم الىا ننام مينه  ؟!!

 لهثت دوماً أو بعض دوم قاهللا: داعزدر ليد لهثت ماأة سنة. قاهللا: كيف ذلك؟!!
ه أا انمر إلى وجهي الميارنة الثابت، والمتحرك، انمر إلى  عامك وشرابك لم دتسن

 لم دتغير لونه أو  عمه أو راأحته.

ه قند بنشىا جيداً لتعىم أن المىك عىى كو شنىء قنددر.. انمنر إلنى حمنارك منإذا  مكر مي
ه وبنين بىي وتحوهللا إلى عمام رميم م مر ال جل وعل أن دحيي شىا الحمنار أمنام عينن

عنالى تر ال ددده ليجعىه برشاناً  امغاً لىناس جميعاً عىى أن ال عىى كنو شن  قنددر، أمن

ت العمننام مننن شنننا ومننن شننناك بعنندما  ننارت رمننيم األرض أن تجمنن  العمننام، مجنناء
هح مالتامت واكتمىت و ار كو عمم إلى جوار العمم الىا دىيه متركهت العمام وأ ن

تكسنى  الحمار شيكلً عممياً ميط بين ددا العزدنر وعىنى الفنور أمنر ال جنو وعنل أن

نفن دنىنك أن  المالعمام بالىحم وبالتوالي أمر أن دكسى الىحم بالشعر، ومي التو أمنر ال
لقنة  الروح منهق الحمار بإذن ال سهحانه الىا أحيى العمام وشي رميم!! شنىه شني 

َ  ْعىَنم  اليدرا التى انفر  بها الواحد الفر  الصمد!! منمر العزدر إلنى شنىه وقناهللا: أَ   أَنَّ َّللاَّ
 َعىَى ك و ِ َشْيٍء قَِددٌر .

اهللا: قنف تحني المنوتى بعند شلكهنا؟!! وإبراشيم الخىيو عىيه السلم قاهللا: رب أرنني كين

عنة خنى أرب أولم تؤمن دا إبراشيم؟! قاهللا: بىى دا رب ولكن ليطمان قىهى قاهللا: دا إبنراشيم
 من الطير اذبحهن وعىمهن واخىنط العمنم من  الىحنم من  النردش؟ وخنى كومناً منن لحنم

 وعمم وردش مخىو  وممزوج وع  كو جزء من الخىيط شىا عىى رأس جهو.

م وقف ثبن كثير رحمه ال تعالى: وجعو إبراشيم رلوس الطيور مي ددده قاهللا الحامة ا
ِت إبنراشيم عىيننه السنلم ونننا أ عىننى شنىه الطيننور مجناءت تسننعى إلننى إبنراشيم ولننم دنن 

تنى جناء ح يراناً لينمر إبراشيم بعينه وليطمان أنه شو بعيننه النىا ذبحنه وعىمنه بينده 

 كو  ير إلى إبراشيم.
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لننرأس راشيم إذا قنندم رأسنناً لطنناأر ليسننت رأسننه أبننى مننإذا قنندم اديننوهللا الحننامة: مكننان إبنن
 لجسدشا الت م الرأس مي الجسد بإذن ال.

َ َعِزدٌز َحِكيٌم ، قدرا ال   تحدشا حدو .. قند دنة.. قندرا لنيس لهنا نها را الَواْعىَْم أَنَّ َّللاَّ

 ال العيو قا ر عن إ راك حدو شا.
لنىدن االكهنف  ختم به شىا العنصر الهام. وذكر ال أ نحابوليد ذكر ال مثا ً ثالثاً سن

 اْلَكْهنِف ْ نَحابَ أَ لهثوا مي كهفهم موتى ثلذ ماأٍة سنين واز ا و تسنعة: أَْم َحِسنْهَت أَنَّ 

قِيِم َكنان وا ِمنْن َءادَاتِنَنا َعَجهًنا إِْذ أََوأ اْلِفتْيَنة  إِ   لَنند ْنَك ِمننْ ال وا َربَّنَنا َءاتِنَنا َكْهنِف مَيَنلَنى الْ َوالنرَّ
ِف ِسنننِيَن َعنندَ ًا ث ننمَّ  مِنني اْلَكْهننانِِهننمْ َرْحَمننةً َوَشي ِننْ  لَنَننا ِمننْن أَْمِرنَننا َرَشنندًا مََهننَرْبنَا َعىَننى َءاذَ 

 [.12-9الكهف:َمدًا ]بَعَثْنَاش ْم ِلنَْعىََم أَاا اْلِحْزبَْيِن أَْحَصى ِلَما لَهِث وا أَ 

ى كنو وعل عىن ثم بعثهم ليجعىهم آدة لىناس إنه جوال أكهر... أماتهم ال شىه السنوات 
 شىء قددر.

و أن تنين أدها األخيار: إن من َكىَّف عيىه ليصنو إلنى حندو  قندرا ال كالنىا كىنف نمىنة

 جهلً من موععه إلى موع  آخر.
 داشامي األمراض من أر اك؟!   قو لىطهـ دب تخطفته دد الر أ

 الطب من عاماك؟! عجزت منون  قو لىمردض نجا وعومي بعدما

 من دا  حيح بالمنادا  شاك؟!     قو لىصحيح مات   من عىة
 بل ا طدام من ديو  خطاك؟!  بو ساأو األعمى خطى وسط الزحام

 مهوأ بها من ذا الىا أشواك؟!   بو ساأو الهصير كان دحىر حفرا

 و  مرعى من ذا الىا درعاك؟! وسو الجنين دعيش معزو  بل راع
 لدأ الو  ا ما الىا أبكاك؟!  يد بكى وأجهش بالهكاءوإذا الول

 من داثعهان بالسموم حشاك؟!  وإذا ترأ الثعهان دنفك سمه

 أو تحيى وشىا السم دمأل ماك؟!  وسىه كيف تعيش داثعهان
 شهداً وقو لىشهد من حلك؟!  واس هللا بطون النحو كيف تيا رت

 لىا  فاك؟!مرٍذ و م من ذا ا  بو ساأو الىهن المصفى كان بين

 أإله م  ال !! أإله م  ال !! أإله م  ال!!
   إله إ  ال، و  رب غيره، و  معهو  بحق سواه

 وأقوهللا قولي شىا وأستغفر ال لي ولكم..
 الخطهة الثانية

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات

 مهو له ومن دهىو مل شا ا له.من دهده ال مل 
  فيه مننوأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله و

الىهم مننخىينه وحهيهنه، بىنغ الرسنالة وأ أ األماننة، ونصنح األمنة وكشنف ال بنه الغمنة، 

 هنمأجزه عنا خير ما جزدت به نهياً عنن أمتنه ورسنو ً عنن  عوتنه ورسنالته و نو الى
 وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله و حهه أجمعين. وبعد:

 أحهتي مي ال:

 ثالثاً: من مات عىى شىء بعك عىيه:
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 أخي مي ال منرا ثانينة أعرنني قىهنك وسنمعك منإن الموعنوع منن األشمينة والخطنورا
 اليصوأ بمكان.

مىيد ور  مي حنددك مني  نحيح مسنىم أن النهني قناهللا: ))دهعنك كنو عهند عىنى منا منات 

 [(.1(()]عىيه
دنا عهند ال سنتهعك عىنى أا شيانة منت عىيهنا منإن كننت منن السنعداء منت عىنى  اعننة 

وم دنستهعك دوم الييامة عىيها، وإن كنت من األشيياء مت عىى معصية ستهعك عىيهنا 

 الييامة.
 ال أكهر...

شناك من دهعك والنور دشرق من وجهه، ومن أعهناأه، وعنن دميننه، ومنن بنين دددنه 

ش ْم دَْسننعَننه  ن ننمَ دَننْوَم   د ْخننِزا َّللاَّ  النَّهِننيَّ َوالَّننِىدَن َءاَمن ننوا قنناهللا تعننالى:  عَى بَننْيَن أَْدننِددِهْم ور 
 8لتحنردم: اى ك و ِ َشنْيٍء قَنِددٌر ] إِنََّك َعىَ   لَنَاَوبِ َْدَمانِِهْم دَي ول وَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا ن وَرنَا َواْغِفرْ 

.] 

حناتم  السيو ي مي الدر المنثور وعزاه السيو ي  بن أبنيور  مي األثر الىا أور ه 
وابن المنىر وابنن مر ودنه وروأ الحناكم األثنر مني المسنتدرك و نححه عىنى شنر  

 هند الالشيخين وتعيب الحاكَم الىَّشهي  وقاهللا: بو شو  حيح عىى شر  الهخارا: أن ع

نهم كالنخىنة، ومن بن مسعو  قاهللا: "منهم من دكون نوره كالجهو ومنهم من دكنون ننوره
فن  من دكون نوره كالرجنو اليناأم، ومننهم منن دكنون ننوره عىنى إبهامنه دوقند منرا ودط

 مرا، ومنهم من تحيط المىمة به من كو ناحية".

نَامِيَات  ِلىَِّىدَن َءاَمن نوا  نَامِي وَن َواْلم  وادَْوَم دَي وهللا  اْلم  ِجع نوا ْس ِمنْن ن نوِرك ْم قِينَو ارْ نَنا نَْيتَنهِ ْنم ر 
ْم بِس وٍر لَه  بَابٌ  ِرَب بَْينَه  ه  ِمنْ ن ه  مِيِه ا بَا ِ َوَراَءك ْم مَاْلتَِمس وا ن وًرا مَه  ْحَمة  َوَ اِشر   قِهَِىِه لرَّ

 [.13اْلعَىَاب  ] الحددد: 

منلم شنىا ال دنا أ أشو  المىمات أشَو األنوار: داأشو األنوار انتمرونا،   تتركوننا مني
كننم ن معكننم؟ ألننم نصننو ِ معكننم  ننلا الجماعننة؟ ألننم نشننهد معالحالننك النندامس!! ألننم نكنن

تْك م  األََمانِيا  اْرتَْهت مْ وَ ْصت ْم الغزوات؟ قَال وا بَىَى َولَِكنَّك ْم مَتَْنت ْم أَْنف َسك ْم َوتََربَّ   َحتَّى َجناَء َوَغرَّ

ور  ]الحددد: ِ اْلغَر  ك ْم بِالَّ ِ َوَغرَّ  [.14أَْمر  َّللاَّ
 مينطىق إلى أرض المحشر  ر  ب عىى  وته لهيك الىهم لهينك. منن ومنهم من دهعك

 شىا؟
ي شننىا مننن مننات بىهنناس اإلحننرام منني الحننج والعمننرا دهعننك بننه مىهينناً دننوم الييامننة مفنن

  منن الصحيحين عن عهد ال بن عهاس قاهللا: بينما رجو واقف م  النهي بعرمة، إذ وقن

اغسنىوه ميناهللا: )) ال عىيه وسىم  لىنهي   ىى راحىته، قاهللا أدوب: م وقصته مىكر ذلك 
لييامنة بماء وسدر وكفنوه مي ثوبين و  تحنطوه، و  تخمروا رأسه، مإنه دهعنك دنوم ا

 [(.2مىهياً(()]

 ((ومنننهم مننن دخننرج منننه  م الىننون لننون النندم، والننردح ردننح المسننك((. مننن شننؤ ء دننا
 رسوهللا ال؟ قاهللا: ))شم الشهداء مي سهيو ال:(( .

إ   ي سنهيىهمننفسى بيده   دكىم أحد مي سهيو ال وال أعىم بمنن دكىنم  ديوهللا : ))والىأ

 .[(3جاء دوم الييامة وجرحه دثعب  ماً الىون لون الدم والعرم عرم المسك(()]
 أحهتي مي ال:
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أننه  نحب أن ننوه إلى أنه قد دمهر أمام الناس شخص قتو مي غزوا أو معركة ودياهللا:
 ا؟!شهيد وشو ليس كىلك!.. لماذ

ىا   دنيا، لنألنه   دعىم السنر وأخفنى إ  ال، منل تحكنم ألحند بالشنها ا الجازمنة مني الن

ت م النينادياهللا: الشهيد ملن، ولكن قنو نرجنو ال أن دتيهىنه عننده مني الشنهداء ومنن دعىن
 غير ال!!

هط ومنهم من دهعك وبطننه منتفخنة   دينوأ عىنى اليينام بنو و  دسنتطي  الجىنوس دتخن

 نه وعن شماله دتكف  عىى وجهه، من شؤ ء؟!عن دمي
بَنا   ن شؤ ء شم أكىة الربا: قاهللا ال تعالى: الَِّىدَن دَ ْك ى وَن الر ِ َمنا دَي نوم  الَّنِىا وَن إِ  كَ دَي وم 

ْم قَال وا إِ  بَنا َوأَ ْلهَْي   ِمثْ انََّما دَتََخهَّط ه  الشَّْيَطان  ِمَن اْلَمس ِ ذَِلَك بِ َنَّه  َم َحنوَّ َّللاَّ  و  الر ِ  اْلهَْينَ  َوَحنرَّ

بَا ]الهيرا:  [.275الر ِ
 انمروا معي إلى المشهد ا خر...

رجو دسير مي أرض المحشر ومن حولنه مجموعنة منن األ فناهللا الصنغار شنىا دتعىنق 

؟! ْن شنىاَمنبيده وشىا دتعىق بيدمه!! وشىا دجره جراً وشىا ددمعه  معاً!! مشهد رشينب.. 
 َمْن شؤ ء؟!...

 َن أَْمننَواهللاَ  ْك ى وشننو آكننو أمننواهللا اليتننامى بالها ننو وشننؤ ء شننم اليتننامى!! إِنَّ الَّننِىدَن دَننشننىا 

 [. 10النساء :  َسِعيًرا ]ْصىَْونَ اْليَتَاَمى   ْىًما إِنََّما دَ ْك ى وَن مِي ب ط ونِِهْم نَاًرا َوَسيَ 
ت قند وعنعومنهم من دهعك من النساء وعىيها جىهناب منن لعننة ال و رع منن الننار و

دنندشا عىننى رأسننها وشنني تسننير عىننى أرض المحشننر وتيننوهللا: دنناودله... دنناودله. ... 

 أتدرون من شىه؟!
زا ىف الجناخإنها الناأحة.. الناأحة شي التى تسير قاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 

تهكننى وتصننر  وتىطننم وجههننا وتشننق جيههننا وتهنن  التننراب عىننى رأسننها وتيننوهللا.. 

 ودله!!داودله!!... دا 
 ومنهم من دهعك ومي دده ك س الخمر..

 ِْت دَنْغى نْو ومنهم من دهعك وشو دحمو عىى كتفه ماسرقه مي الندنيا. قناهللا تعنالى: َوَمنْن دَ 

 [.161بَِما َغوَّ دَْوَم اْلِييَاَمِة ]آهللا عمران:
منات  قاهللا الحامة بن كثير: ليد أجرأ ال الكردم عا ته بكرمه أن من عاش عىى شنيء

 من مات عىى شىء بعك عىيه.عىيه، و
لنت مإن أر ت أخي الحهيب أن تهعك عىى  اعة م    ال جو وعل مي  نياك، وإن ز

قدمك مي معصية ماحدذ بعد المعصية توبنة، منإذا منا جناءك مىنك المنوت وأننت عىنى 

  اعة. قههك وأنت عىى ذات الطاعة. وحشرت دوم الييامة مي زمرا الطاأعين تحت
 وقاأد المرسىين محمد بن عهد ال .لواء سيد النهيين 

 وأختم حددثي معكم عن شىا العنصر بهىدن المشهددن الىىدن دخىعان اليىوب.

شاب أمردكني منن أ نو أسنهاني،  خنو عىنى إخوانننا المسنىمين مني إحند المسناجد مني 
سلم، نيودورك مي مددنة "بروكىين" بعد  لا الفجر وقاهللا: لهم أردد أن أ خو مي اإل

لا ن أننت؟ قناهللا:  لنوني و  تسن لوني ماغتسنو ونطنق بالشنها ا، وعىمنوه الصنقالوا: م

ىا شمصىى بخشوع نا ر احتير روا  المسجد جميعاً أنفسهم أمام خشوع وسجو  وبكاء 
 الشاب وتعجهوا لحاله.
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 ومنى اليننوم الثالننك خىنى بننه أ  مصننرا ذكني واسننتدرجه وقنناهللا: دناأخي بنناهلل عىيننك مننا
 ولكننني شن ت نصنرانياً وقند تعىنق قىهني بالمسنيح عىينه السنلمحكادتك؟ قاهللا: وال ليند ن

ت نمرت مي أحواهللا الناس مرأدت الناس قد انصنرموا عنن أخنلق المسنيح تمامناً مهحثن

ت عن اإلسلم وقنرأت عننه مشنرح ال  ندرا ل سنلم، ولكننني مني الىيىنة التني  خىن
ينه نى المسنيح عىعىيكم ميها نمت بعد تفكير عميق وت مىت مي الهحنك عنن الحنق مجناء

 السلم مي الرلدا وأنا ناأم وأشار لي بسهابته شكىا، وقاهللا لي: كن محمدداً.

ىا شديوهللا: مخرجت أبحك عن مسجد م رشدني ال إلى شىا المسجد مدخىت عىيكم وبعد 
صنىين، الحددك اليصير أَذََّن المؤذن لصلا العشاء و خنو شنىا الشناب الصنلا من  الم

 اجداً هللى، وقام اإلمام بعدشا ولم ديم أخونا المهارك بنو  نو سنوسجد مي الركعة األول

 محركه من بجواره مسيط موجدوا روحه قد ماعت إلى ال جو وعل. ال أكهر
 واستحىفك باهلل دا أخي مي ال أن تت مو  ودل مي شىه الخاتمة.

لم وشىه أخت منن مددننة السنودس عنا ت من  زوجهنا بعند رحىنة الحنج مني الهناخرا سنا

اكسهردس، و ر  الجمي  ب ن الهاخرا تغرق، و ر  زوجهنا: شينا أخرجنى ميالنت: 
ك!! وال لن أخرج حتى ألهس حجابي كىه مياهللا: شىا وقت حجاب! أخرجي! مإننا سننهى

اعنة. قالت: وال لنن أخنرج إ  وقند ارتنددت حجنابي بكامىنه منإن منت ألينى ال عىنى  

 ينق الجمين  منن الغنرق تعىينت بنه وقالنت:مىهست ثيابها وخرجت من  زوجهنا. مىمنا تح
: استحىفك باهلل شو أنت راٍض عني؟ مهكى. قالنت: شنو أننت راٍض عنني؟ مهكنى. قالنت

دعننان أردنند أن أسننمعها قنناهللا: وال إننني راٍض عنننك. مهكننت المننرأا التييننة الشننابة منني ر

ها ا الش ر  تشهابها وقالت: أشهد أن   إله إ  ال وأشهد أن محمداً رسوهللا ال، و ىت 
 حتى غرقت مهكنى النزوج وشنو ودينوهللا: أرجنو منن ال أن دجمعننا بهنا مني ا خنرا مني

 جنات النعيم.

ت وشنا شنو رجنو عناش أربعنين سننة دنؤذن لىصنلا   دهتغني إ  وجنه ال، وقهنو المنو
سجد، مرض مرعاً شددداً م قعده مي الفراش، وأميده النطق معجز عن الىشاب إلى الم

ىنم لمرض بكى وقناهللا مني نفسنه: دنارب أأذن لنك أربعنين سننة وأننت تعمىما اشتد عىيه ا

بنناله أأني ما ابتغيت األجر إ  منك، وأحرم من ا ذان مي آخر لحمات حياتى. ديسنم 
 وما إن أنه لما حان وقت ا ذان وقف عىى مراشه واتجه لىيهىة ورم  ا ذان مي غرمته

ه ليه بنوإر ساقطاً عىى الفراش م سرع و و إلى آخر كىمات ا ذان:   إله إ  ال، خ
 موجدوا روحه قد ماعت إلى مو شا.

 إنما األعماهللا بالخواتيم.

هنه مني وشىا شيخنا المهارك عهد الحميد كشك رحمه ال ديهض مي دوٍم أحهه منن كنو قى
دوم الجمعنة دغتسنو، ودىنهس ثوبنه األبنيض، ودهن  الطينب عىنى بدننه وثوبنه ودصنىى 

 أو  ه،لركعة الثانية وشو راك  دخر ساقطاً ميسرع إليه أشىه وركعتى الوعوء، ومي ا

ه؛ أن موجدوا أن روحه قد ماعت إلى ال جو مي عله. ليد أجرأ الكردم عا ته بكرم
 من عاش عىى شيء مات عىيه، ومن مات عىى شىء بعك عىيه.

 ىيهعأس هللا ال العميم رب العرش الكردم أن دحسن خاتمتنا. إنه ولي ذلك واليا ر 

--------------- 
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 ( منى التفسننير سننورا الزمنر بنناب قولنه : ونفننن مننى4814[( رواه الهخنارأ رقننم )1)]
الصننور مصننعق مننن مننى السننموات ومننن مننى ا رض إ  مننن شنناء ال ، ومسننىم رقننم 

بو  او  ( مى الجناأز ، وأ239 /1( مى الفتن باب مابين النفختين ، والمو   ) 2955)

( مننى 4/111، بنناب مننى ذكننر الهعننك والصننور ، والنسنناأى )( مننى السنننة 4743رقننم )
 الجناأز .

[( عجننب الننىنب : عممننة  قييننة  ننغيرا  تزدنند عننن حهننة العنندس توجنند مننى آخننر 2)]

ه تهينى شنىوالسىسىة الفيردة مى كو إنسان .شىه العممة  تهىنى أبنداً ، دهىنى الجسند كىنه 
 العممة الدقيية .

ك ن ، بنناب منابين النفختنين وشنو نفنس الحنندد( منى الفنت2955[( رواه مسنىم رقنم )3)]

 السابق إ أن شىه الزدا ا ليست مى الهخارأ .
 [( الصور : الهوق وشو اليرن.4)]

 [( الىددغ : أأ الىأ لدغه ثعهان أو عيرب .5)]

 (2859( مى الرقاق ، بناب الحشنر ، ومسنىم رقنم )6527[( رواه الهخارأ رقم )6)]
ى الجنناأز م( 4/114يان الحشر دوم الييامة ، والنساأى )مى الجنة ، باب مناء الدنيا وب

 ، باب الهعك .

 ( .2707( ، وعند ابن ماجة رقم )17769[( أخرجه أحمد مى المسند )7)]
( منننى تفسنننير سنننورا قنننو شنننو ال أحننند والنسننناأى 4974[( رواه الهخنننارأ رقنننم )8)]

 ( مى الجناأز ، باب أرواح المؤمنين .4/112)

هندلوا ( مى التوحيد ، باب قولنه تعنالى: دردندون أن د7508رأ رقم )[( رواه الهخا9)]
نها سهيت ( مى التوبه ، باب مى سعة رحمة ال تعالى وأ2756كلم ال ، ومسىم رقم )

( 4/113( مى الجناأز ، باب جام  الجنناأز ، والنسناأى ) 240 /1غههه ، والمو   )

 ومى الجناأز باب أرواح المؤمنين .
ا ( ، وحسنه شيخن106( مى الدعوات ، باب رقم )3534ه الترمىأ رقم )[( روا10)]

 ( .4338( وشو مى  حيح الجام  رقم )127األلهانى مى الصحيحة برقم )

----------------- 
نند ع( مى الجننة ، بناب األمنر بحسنن المنن بناهلل تعنالى 2878[( رواه مسىم رقم )1)]

 الموت .
قنم رى الجناأز ، باب الكفنن منى ثنوبين ، ومسنىم ( م1265[( رواه الهخارأ رقم )2)]

( 3238،3239( مى الحج باب ماذا دفعو المحرم إذا منات ، وأبنو  او  رقنم )1206)

 ( مىالحج ، باب غسو المحرم بالسدر إذا مات .5/195مى الجناأز ، والنساأى )
مسىم ( مى الجها  ، باب من دجرح مى سهيو ال ، و2803[( رواه الهخارأ رقم )3)]

 ( مى اإلمارا ، باب مهو الجها  والخروج مى سهيو ال .1876رقم )

=================== 

 أبناؤنا بين البر والعقوق

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات أعمالننا 

  ال وحنده   من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ
شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه.. أ َّأ 
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األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشند مني ال حنق جهنا ه 
ه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  عوتن

ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعنه 

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...
 -أما بعد:

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

 هوأتم من الجنة منز . هتم جميعا و اب ممشاكم وت
عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 -أما بعد:

كنو ن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها ومإ
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 أحهتي مي ال

لكنردم اأبنالنا بين الهر والعيوق، شنىا شنو عننوان لياءننا من  حهنراتكم مني شنىا الينوم 
أركز  بين أدددنا سردعاً مسومالمهارك، وكما تعو نا حتى   دنسحب بسا  الوقت من 

 الحددك م  حهراتكم تحت شىا العنوان المهم مي العنا ر ا تية:

 أو ً: حياً إنها م ساا.
 ثانياً: خطر العيوق.

 ثالثاً: مهو الهر.

 رابعاً: حيوق تيابىها واجهات.
 خامساً: إنها مساولية المجتم .

هللا إدننناكم ممنننن دسنننتمعون الينننومننن عيرونى اليىنننوب واألسنننماع، وال أسننن هللا أن دجعىننننا و

 ميتهعون أحسنه، أولاك الىدن شداشم ال وأولاك شم أولوا األلهاب.
 أو ً: حياً إنها م ساا.

ية   شننك أن الوالننددن دننندمعان بننالفطرا إلننى حننب ورعادننة األو  ، بننو وإلننى التهننح
ى شن لألو   بكو غالي ونفيس، مكما تمتص النهتة الخهنراء كنو غنىاء منى الحهنة منإذا

متات، وكما دمتص الفر  كو غنىاء منى الهيهنة منإذا شنى قشنرا ششنة، مكنىلك دمنتص 

يخوخة األو   كو رحيق وعامية واشتماموم  ذلك مهما سعيدان، مإذا بالوالنددن مني شن
ادننة، مانينة، . ولكننن مننن األو   منن دنسننى سننردعاً شننىا الحنب والعطنناء والحنننان والرع

و أإلى الوالنددن بنل أ ننى شنفية أو رحمنة  ودندم  مى جحو  وعصيان ونكران ليسيء

إحسننان، وتتننوارأ كننو كىمننات الىغننة عىننى خجننو واسننتحياء بننو وبكنناء وعودننو حينمننا 
تو ينما ديتكتمو مصوهللا الم ساا، ودهىغ العيوق األسو  ذروته حينما ديتو الولد أمه، وح

 الولد أباه، و  حوهللا و  قوا إ  باهلل.

 جرام والجحو .وإليك قصة غادة مى الهشاعة واإل
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 ليد وقعت مى إحدأ قرأ  كرنس جردمة مروعة شنعاء شى التى  معتني إلى الحددك
 اليوم عن شىا الموعوع.

مر مننى أسننرا مييننرا تتكننون مننن عشننرا أبننناء، ديهننى الوالنند المسننكين ليىننه ونهنناره ليننو

ؤ ء شننألبناأننه العيشننة الطيهننة الكردمننة ودىحيهننم بنن رقى الكىيننات بالجامعننة، ومننن بننين 
هر  ح دىهب األبناء ولد عاق، بد ً من أن دساعد أباه مى نفيات شىه األسرا الكهيرا را

أأ  والده بالمصرومات ليهنيعها عىنى المخندرات والفتينات، ميناهللا لنه والنده المسنكين:

بننني أنننا   أقنندر عىننى نفياتننك ومصننروماتك،  عنننى ألوا ننو المسننيرا منن  إخوانننك 
عىنوم ماعمنو وشنق  ردينك منى الحيناا، ولكنن وأخواتك، وأنت قند و نىت إلنى كىينة ال

 النددن، الولد تمر  عىى التياليد والييم وعىى سىطان الهيت واألسرا، بو وعىى سنىطان

النب منى  راح شىا الولد العاق دفكر كيف ديتو أباه؟! إأ وال حدذ ما تسمعون!! إنه 
ردية اأية بطما ا كيمكىية العىوم راح دستغو  راسته استغل ً شيطانياً خهيثاً حيك أعد 

كين، عىمية معيننة، وأخنى كمينة كهينرا، وعنا  إلنى الهينت، وانتمنر حتنى ننام أبنوه المسن

 اللعمنام، امسكب الما ا الكيمياأية عىى أبيه وشو ناأم، م ذابت الما ا لحنم أبينه وبندت 
 أكهر !!   إله إ  ال !!   إله إ  ال !!

 وارأ منىينخى ، وإن العيو ليشط، وإن الكىمات لتتنوال إن الحىق ليجف، وإن اليىب ل

 يس.خجو وحياء، بو وبكاء وعودو، أمام شىه الم ساا المروعة الشنعاء بكو المياد
و ال ير، قاتقد در  ا ن عىيَّ أب كردم من آباأنا أو أ  عزدز دجىس معنا وديوهللا إنه الف

 الفير!!

ذا بناه، وإالفينر سنههاً لييتنو الولند أ والجواب: م  تيددرأ لكنو آبناأي وأحهناأي، منا كنان
منننى  أر ت النندليو مخننى الحا ثننة الثانيننة المروعننة التننى  العتنننا بهننا جردنندا األشننرام

 أسهوعين اثنين ميط.

ا أسننرا ثردننة و ننو الوالنندان ميهننا إلننى مرتهننة اجتماعيننة مرموقننة، منناألم تحمننو شننها 
أ أنهننى ا مىننىا كهنندشا الننىالنندكتوراه مننى الهندسننة جىسننت شننىه األم المثيفننة لتننناقش ابنهنن

زواج  راسته الجامعية مى أمر خطيهته التنى أرا  أن دتزوجهنا، مناألم تعنارض شنىا الن

احتج  عتهارات وأسهاب ترأ أنها وجيهة من واق  خهرتها ومسنؤليتها تجناه ولندشا، من
السنكين الولد عىى أمه وما كان من شىا المجرم العاق إ  أن أسرع بسكين، ثم انيض ب

 ه بطعنات قاتىة حتى مارقت الحياا، ما شىا؟!عىى أم
 وال إن الحىق ليجنف، وإن اليىنب لينخىن ، منن شنوهللا شنىه الصنورا الهشنعة منن  نور

كاله العيوق لآلباء واألمهات الىأ حىر ال جو وعل مننه منى أ ننى  نوره، وأقنو أشن

نا دَنْهى  اْلَواِلندَدْ  َوبِ اه  وألوانه، مياهللا جو وعل: َوقََهى َرباَك أَ َّ تَْعه ند وا إِ َّ إِدَّن غَنَّ ِن إِْحَسنانًا إِمَّ
ٍ َو َ ِعْندََك اْلِكهَنَر أََحند ش َما أَْو ِكلَش َمنا مَنلَ تَي نْو لَه َمنا أ    َكِردًمنا َمنا َوق نْو لَه َمنا قَنْو ً  تَْنَهْرش  م 

ِ اْرحَ  ْحَمننِة َوق ننْو َرب  يَننانِي َ ننِغيًرا ] َكَمننا َربَّ  اْمه َمننَواْخِفننْض لَه َمننا َجنَنناَح الننىاهللا ِ ِمننَن الرَّ

 [. 24-23اإلسراء: 
رك باهلل يرا الشأدها المسىمون: أدها األبناء: اعىموا عىم الييين أن العيوق كهيراٌ تىى كه

 وشىا شو عنصرنا الثانى.

 ثانيا: خطر العيوق.
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 عىيه النهى   ىى ال العيوق من أكهر الكهاأر مفى الصحيحين من حددك أبى بكرا أن
قننناهللا:  وهللا ال،قننناهللا: ))أ  أ نَه ِنننا كم بننن كهر الكهننناأر ) ثلثننناً ((( قىننننا: بىنننى دنننا رسنننىم وسننن

ً وكا –))اإلشراك باهلل، وعيوق الوالددن، أ  وشها ا الزور، أو قوهللا الزور((   ن متكانا

 [(1ممازاهللا دكررشا حتى قىنا: ليته سكت)] –مجىس 
 النهنى  ى ال عنهمنا أنومى الصحيحين من حددك عهد ال بن عمنرو بنن العناص رعن

هللا قنناهللا: ))إن مننن أكهننر الكهنناأر أن دسننب الرجننو والددننه(( ميننا ننىى ال عىيننه وسننىم 

م : ))نعنالمصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  الصحابة: وشو دشنتم الرجنو والددنه؟ ميناهللا
 [(.2دسب الرجو أبا الرجو، ميسب أباه، ودسب أمه، ميسب أمه (()]

جنو منن الصنحابة رعنوان ال عىنيهم ،وشنو دشنتم الر انمر إلى شىا السؤاهللا اإلنكارأ

 والددننه   أن ديتننو والددننه؟   دتصننور الصننحابة مننى مجتمنن  الطهننر مجننر  أن دشننتم
ى الرجننو والددننه، مينناهللا الحهيننب المحهننوب: أن دشننتم رجننو ب بيننه ميننر  شننىا الرجننو عىنن

 فعو منال الشاتم ب ن دشتم أباه، وبهىا دكون الرجو سب أباه بطردق غير مهاشر، وشىا

 أكهر الكهاأر والعياذ باهلل.
التنى  أدها األبناء: العيوق سهب من أسهاب الحرمنان منن الجننة والطنر  منن رحمنة ال

هانى، وسعت كو شىء، مفى الحددك الىأ رواه النساأى و الهزار بسند جيد وحسنه األل

ورواه الحنناكم مننى المسننتدرك، و ننححه عىننى شننر  الشننيخين الهخننارأ ومسننىم مننن 
إلنيهم  قناهللا: ))ثلثنة   دنمنر ال عنز وجنوالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  ددك عمر أنح

 دننننوم الييامننننة(( قيننننو: مننننن شننننم دننننا رسننننوهللا ال ؟! قنننناهللا: ))العنننناق لوالددننننه، والمننننرأا

 [(.5[((()]4[(، والددوذ)]3المترجىة)]
  عىينهال نىى   الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىم أدها األبناء: أدها ا باء: تندبروا قنوهللا 

م شنة شؤ ء : ))ثلثة   دنمر ال إليهم دوم الييامة(( خابوا وخسروا ورب الكعهوسىم 

الىدن  ر وا منن رحمنة النرحمن، التنى وسنعت كنو شنىء، وأوهللا المطنرو دن: العناق 
 لوالدده.

ء ة ا بنناأدهننا األبننناء: أخننا هكم بكننو قىهننى وكيننانى، دننا مننن منننَّ ال عىننيكم ا ن بنعمنن

دن، الوالند أنتم   تدركون قدر شىه النعمة، ولنن تشنعروا بهنا إ  إذا ميندتمواألمهات، و
ننه إألعمناهللا أس هللا ال أن دهارك مى أعمار أباأنا وأمهاتننا ،وأن دخنتم لننا ولهنم بصنالح ا

 عىى كو شىء قددر.
ياماً،  نأدها األبناء: العينوق   دنفن  معنه أأ عمنو، سنواء  نلا أو زكناا أو حجناً أو 

سنن، حالىأ رواه اإلمام الطهرانى وابن أبى عا م مى كتاب السنة بسند  مفي الحددك

 النهنى  وَحسََّن الحددك الشين األلهانى مى السىسنىة الصنحيحة منن حنددك أبنى أمامنة أن
: العنناق [( و  عنند ً 6قنناهللا: ))ثلثننة   ديهننو ال منننهم  ننرماً)] ننىى ال عىيننه وسننىم 

 [(.7لوالدده والمنان والمكىب باليدر (()]

ولكى أختم شىا العنصر ألعرج عىى بيية عنا ر الموعوع أقوهللا: إن العيوق  دن   
َر ال  بد من قهاأه مى الدنيا قهو ا خرا، مكما تددن تدان، مإن بىلت الهر لوالنددك َسنخَّ

أبناءك لهرك، وإن عييت والنددك َسنىَّط ال أبنناءك لعيوقنك، سنتجنى ثمنرا العينوق مني 

ا، مفى الحددك الىأ رواه الطهرانى والهخنارأ منى التناردن و نححه الدنيا قهو ا خر
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قناهللا: ))اثننان دعجىهمنا ال النهى   ىى ال عىيه وسنىم  األلهاني من حددك أبي بكرا أن
 [(.8مى الدنيا: الهغى وعيوق الوالددن (()]

كهنر متدبر معى والدأ الكردم وأخى الحهيب: شىا ابن عاق دعنيش معنه والنده منى بيتنه 

 -ن، الوالد، و انحنى  هره، وساهللا لعابه، واختىت أعصابه، ماشم زت منه زوجة ا بن
 مطنر  الولند -وكم من األبناء درعون الزوجات عىى حساب  اعة األمهنات وا بناء 

يتننا دنا نا منن بأباه من الهيت، مََرقَّ  فٌو  غير من أبناأه لجده مياهللا له: لماذا تطر  جد

 وم نصن ن منه، مهكى الطفو لجده وقاهللا: حسناً دا أبتي ،وسأبى، مياهللا: حتى   تت مفو
 بك شىا غداً إن شاء ال!! العيوق  َدن  بد من قهاأه.

اء ناس لهكنوشىا ابن آخر دصف  والده عىى وجهه، ميهكى الوالد ودرتف  بكاءه، ميت لم ال

شنير ميشىا الشين الكهير، ودنيض مجموعة من الناس عىى شىا ا بن العاق ليهربوه، 
س شنىا إليهم الوالد وديوهللا لهم:  عنوه. ثنم بكنى وقناهللا: وال مننى عشنردن سننة، ومنى نفن

 المكان  فعت أبى عىى وجهه !! العيوق  َدن  بد من قهاأه.

ب بينه  وشىا ابن ثالك عاق دجر أباه من رجىيه ليطر ه خارج بيته، وما إن و و الولند
ننى إلنى بهللا لولده: كفنى دنا بننى، كفنى دنا وشو دجره حتى الهاب ،وإذا بالوالد دهكى وديو

هاب إلى ال الهاب ميط، مياهللا:   بو إلى الشارع، قاهللا: وال ما جررت أبى من رجىيه إ 

 ميط !! كما تددن تدان.
هنو أمنك مي أدها األ  الحهيب اذشب اليوم إلى أبيك ميهو ددده وقدميه، وارج  اليوم إلنى

وحهنا ههنا وأر من حياا: حياا العينوق، ومنا أ يدددها وقدميها مثم الجنة، ما أشياشا وال

 وأسعدشا وألىشا من حياا ،آ  وشى حياا الهر وشىا عنصرنا الثالك.
 ثالثا: مهو الهر.

 اإلحسنانوأدها الحهيب الكردم. . دكفى أن تعىم أن ال جنو وعنل قند قنرن بنر الوالنددن 

ْدِن إِْحَسنننانًا ] بِاْلَواِلننندَ اه  وَ ه ننند وا إِ َّ إِدَّنننإليهمنننا بتوحينننده قننناهللا تعنننالى: َوقََهنننى َربانننَك أَ َّ تَعْ 
 [ 23اإلسراء: 

َ َو َ ت ْشنِرك وا بِنِه َشنْياًا َوبِاْلوَ  ا ، وقناهللا تعننالى: َوإِْذ ِن إِْحَسنانً اِلندَدْ وقناهللا تعنالى: َواْعه ند وا َّللاَّ

َ وَ   [. 83ْحَسانًا ] الهيرا: اِلدَْدِن إِ ْلوَ بِاأََخْىنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَراأِيَو  َ تَْعه د وَن إِ َّ َّللاَّ
 نتها.قاهللا ابن عهاس ثلذ آدات نزلت ميرونة بثلثة،   ديهو ال واحدا بدون قرد

َ َوأَِ يع وا   ىى   وسىم   عىيهالرسوهللا   ىى الأما األولى مهى قوله تعالى: أَِ يع وا َّللاَّ
 [. 33] محمد: ال عىيه وسىم 

ىن ديهنو م ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم   ممن أ اع ال ولم دط

 منه.
َكااَ  لَاَ َوَءات وا الزَّ وا الصَّ  [. 43را: ] الهي وأما الثانية مهى قوهللا ال: َوأَقِيم 

 ممن أقام الصلا وعي  الزكاا لن ديهو منه.

. ممنن شنكر ال [ 14ن: ] ليمنا أما الثالثة مهى قنوهللا ال تعنالى: أَِن اْشنك ْر ِلني َوِلَواِلندَْدكَ 
 ولم دشكر لوالدده لن ديهو منه.

ألمان، ألمن واحياا الهر ما أروعها من حياا، إنها حياا السعا ا والطم نينة، إنها حياا ا

و بندالها منن لنىا !! ميهنا ستشنعر بانشنراح الصندر، ستشنعر بالسنعا ا منى كنو الخطنا، 
 مى عمرك، مى حياا بر الوالددن.سيوس  ال عىيك رزقك، بو سيهارك ال لك 
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 الهِرا سهب  خوهللا الجنة:
ن حددك كما مى الحددك الىأ رواه مسىم مالنهى   ىى ال عىيه وسىم  تدبر معى كلم

؟ وهللا الأبى شردرا ، قاهللا الحهيب : ))رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه(( قيو من دنا رسن

كلشما  لدده عند الكهر أحدشما أو: ))من أ رك واالمصطفى   ىى ال عىيه وسىم  قاهللا
 [(.9ثم لم ددخو الجنة (()]

أأ ذهللا  دينوهللا: رغنم أنفنه ثلثناً: نىى ال عىينه وسنىم   الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنىم 

م لنم وشان وتعرض لىخيهة و الخى ن من أ رك أبوده عنند الكهنر أحندشما أو كلشمنا،ث
 دكونا سههاً مى  خوله الجنة.

 لخير، دا من منَّ ال عىيك به ا ن.إداك أن تهي  شىا ا

 بر الوالددن من أعمم اليربات إلى رب األرض والسماوات.
 لتاسم  كلم سيد المرسىين، مفى الصحيحين من حددك عهد ال بن مسنعو  قناهللا: سن 

 لى؟ قناهللا:ميىت دنا رسنوهللا ال: أأ العمنو أحنب إلنى ال تعناالنهى   ىى ال عىيه وسىم 

اهللا: هننا(( قنناهللا: ثننم أأ؟ قنناهللا: ))ثننم بننر الوالننددن(( قنناهللا: ثننم أأ؟ قنن))الصننلا عىننى وقت
 [(.10))الجها  مى سهيو ال(()]

 ومى الصحيحين من حددك عهد ال بن عمر قاهللا رجو لىنهى :

 [(.11أ جاشد؟ قاهللا: ))لك أبوان؟(( قاهللا: نعم. قاهللا: ))مفيهما مجاشد(()]
لهجنرا ال جانت أبيادعنك عىنى اومى روادة مسىم أن رجلً جاء لىنهى ميناهللا: دنا رسنوهللا 

( قاهللا: : ))شو من والددك أحدٌ حى؟(المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  والجها  مياهللا له

دك لنى والندإنعم، بو كلشما. قاهللا: ))متهتغى األجر من ال؟(( قاهللا: نعم. قاهللا: ))منارج  
 [(.12م حسن  حهتهما(()]

 بر الوالددن سهب تفردج الكربات:

ثلثنة  قاهللا: ))بينماالنهى   ىى ال عىيه وسىم  حددك ابن عمر أنمفى الصحيحين من 
نفننر دمشننون أخننىشم المطننر، ممننالوا إلننى غنناٍر مننى الجهننو، مانحطننت عىننى مننم غننارشم 

  خرا من الجهو، م  هيت عىيهم ميناهللا بعهنهم لنهعض: انمنروا أعمنا ً عمىتموشنا هلل

 ن شنيخانإننه كنان لنى والندا  الحة، ما عوا ال بها لعىنه دفرجهنا: ميناهللا أحندشم: الىهنم
حننت  عىننيهم محىهننت، بنندأت  كهيننران، ولننى  ننهية  ننغار كنننت أرعننى عىننيهم، مننإذا ر 

ما قند بوالداا أسييهما قهو ولدا ،وإنه ن أ بي الشجر مما أتيت حتى أمسنيت، موجندته
 ناما، محىهت كما كنت أحىنب مجانت بنالحلب ميمنت عنند رلسنهما، أكنره أن أوقمهمنا

دنزهللا  أن أبدأ بالصهية قهىهمنا، والصنهية دتهناغون عنند قندمى، مىنممن نومهما، وأكره 

امرج ذلك  أبي و أبهم حتى  ى  الفجر، مإن كنت تعىم أنى معىت ذلك ابتغناء وجهنك من
لننننا مرجنننة ننننرأ منهنننا السنننماء ،مفنننرج ال لهنننم مرجنننة حتنننى دنننرون منهنننا السنننماء. 

[())....13)] 

 إلى آخر الحددك.
ه دك لمننا تيننرب الرجننو إلننى ال عننز وجننو بهننر والددننانمننر جيننداً مننى معنننى شننىا الحنند

 استجاب ال  عاءه، معىيك بهر الوالددن بإخلص تكن مستجاب الدعوا.

أدها األحهة الكرام: معىوم أن بر األم ميدم عىنى بنر األب مفنى الصنحيحين منن حنددك 
 أبى شردرا جاء رجو إلى رسوهللا ال مياهللا: ))َمنْن أحنق النناس بحسنن  نحابتى؟ قناهللا:
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))أمك(( قاهللا: ثم من؟ قناهللا: ))أمنك(( قناهللا: ثنم منن؟ قناهللا: ))أمنك((. قناهللا: ثنم منن؟ قناهللا: 
 [(.14))أبوك (()]

ة بننو وتنندبر معننى شننىا الحننددك الرقيننق الرقننراق الننىأ رواه الهيهينني ورواه ابننن ماجنن

شمة وحسنه شيخنا األلهانى مى السىسىة الصحيحة من حددك معاودة بن جاشمة، أن جا
أأ  –و ميناهللا: دنا رسنوهللا ال أر ت أن أغنزنهى   ىى ال عىيه وسىم ال عندما جاء إلى

إن زمها، ممى سهيو ال وقد جات أستشيرك، مياهللا: ))شو لك أم؟(( قاهللا: نعم. قاهللا: ))مال

 [(15الجنة عند رجىها(()]
اً هم حنددثوقد دتحسر ا ن أبالنا وأحهابنا ممن حرموا من نعمنة الوالنددن لنىا أسنوق إلني

 ه عىنى بننمينه العنزاء: ولألماننة العىمينة التنى عاشندنا ال عىيهنا مفنى سنندربما وجندوا 

النك بنن معهيد الساعدأ، لم دوثيه إ  ابن حهان وبيية رجاهللا السند ثيات عن أبى أسنيد 
 ربيعة السناعدأ قناهللا: بيننا نحنن جىنوس عنند رسنوهللا ال إذ جناءه رجنو منن بنني سنىمة

 : ))نعنمبوا شىء أبرشمنا بعند موتهمنا؟ ميناهللامياهللا: دا رسوهللا ال شو بيى عىىَّ من بر أ

ن مهدشما وانفاذ ع -أأ الدعاء لهما والترحم عىيهما، وا ستغفار لهما -الصلا عىيهما
 [(16بعدشما، و ىة الرحم التى   تو و إ  بهما، وإكرام  دديهما(()]

ما اء لهدعميجب عىينا أن ندعو ألباأنا ونستغفر لهما ونحج عنهما ونتهرع إلى ال بال

 منيوهللا: ربى ارحمهما كما ربيانى  غيرا.
ي وقند مىيد كان السىف رعنوان ال عىنيهم إذا ماتنت أم أحندشم بكنى وقناهللا: ولنم   أبكن

 أغىق اليوم عىىَّ باب من أبواب الجنة.

 رابعاً: حيوق تيابىها واجهات..
وكم من  آباء، من كما أن لىوالددن حيوقاً عىى األبناء مإن لألبناء حيوقاً عىى ا باء، كم

و و الددن بأمهات قد عيعوا األبناء ؟! إن التربية منى أوهللا الىحمات مساولية كامىة لىو

كيف ذلك ؟!  قهو أن د تى الولد لىحياا، مالوالد مساوهللا عن شىا ا بن الىأ لم د تى بعد،
 أن دحسن اختيار أمه التى دجب أن تربيه بعد ذلك عىى الصلح والفهاأو.

 :أحهتى مى ال

 تيولون أس لكم باهلل أن تتدبروا معى شىه الكىمات التى س  رحها عىى حهراتكم، ماذا
ىيهننا لنو قىنت لحهنراتكم ا ن: بنن ن أبناً قند عننا  الينوم إلنى بيتنه منن خرج ورقنة وكتنب ع

 استيالة لزوجته من تربية أبناأه ؟!! حتماً سيتهم شىا الوالد بالجنون.
اً ق هت رقة وكتد عا ت اليوم من عمىها إلى بيتها مسحهت وأقوهللا وماذا تيولون لو أن أم 

قند وون، بنو عىيها استيالة لزوجها من تربية األبناء ؟!! حتماً سنتتهم شنىه المنرأا بنالجن

 دفكر شىا الوالد المسكين مى  لقها.
بن ن  مماذا تيولون لو قىت لحهراتكم بن ن نمنرا  نا قة إلنى الواقن  النىأ نحيناه تينوهللا

ً  د حدثت مى بيوت المسىمين؟ نعم ليد استياهللا كثير من ا بناءاستيالة جماعية ق ، تربودنا

ن دكنون أواستيالت كثير من األمهات تربوداً، الوالد المسكين دمن أن  وره دتمثو منى 
عىننى  وزدننراً لىماليننة والنفيننات،  ننواهللا النهننار مننى التجننارات والسننفردات واألعمنناهللا أو

ر منرا أن ، ما مَكَّ رج  لينام أو ليسهر أمام التىفازالمياشى والمنتددات مإذا ما َحوَّ الىيو 

 دخىوا ب و  ه دطمان عىى أحوالهم.



 263 

غ كو وقتك لولدك ألننى أعىنم  نروم الحيناا وأعىنم الحالنة ا دة  قتصنا أنا   أقوهللا مَر ِ
 الطاحنة التى ترشق  هور ا باء.

تربينة منن عمنق اللكن أقوهللا: وال إن جىوس األب بين أبناأه وشو  امت   دتكىم مينه 

صنيحة، ن، ووجنه ما ميه، مما بالكم إذا تكىم مَىَكَّر بجننٍة، وَحنىََّر منن نناٍر، وحنو مشنكىة
وأشننعر أو  ه أنننه دشننعر بهننم و ب حاسيسننهم، وسنن هللا عننن  ننددق الولنند، وسنن هللا عننن 

ا حانية.   احهة الهنت، بكو حنان ورحمة وأ بوَّ

  تننزدن الىحيننة وجهننه وشننو دكنناوال دننا أخننوا لينند جنناءنى مننى األسننهوع الماعننى شنناب 
سننوم دهكننى، قىننت لننه: لمنناذا؟ قنناهللا: إن أبننى ديسننم عىننىَّ بنناهلل إن ذشهننت إلننى المسننجد م

 دطر نى من الهيت!! أدها الوالد أنت مساوهللا أن تربى ابنك من أوهللا لحمة.

 مشى الطاووس دوماً باختياهللٍا ميىد مشيته بنوه
 مياهللا: علم تختالون؟ قالوا ليد بدأت ونحن ميىدوه

 دشب ناشىء الفتيان منا عىى ما كان َعوَّ ه أبوه

ح مننى أدها الوالد الكردم: إذا ربينت ولندك عىنى الفهناأو، واألخنلق الكردمنة والصنل
نننى إنعومة أ فاره، شب حتماً عىى شىه الفهناأو واألخنلق، نعنم قند دينوهللا لنى والند: 

الجميننو الننىأ أربننى ولنندا منني الهيننت وسننيخرج إلننى الشننارع ليعننو  وقنند   ِمننس بننناله 

 ام  اجتهدت مي تزدنه وتجميىه، س قوهللا لنك أبشنر وا منان ممنا  ام األ نو سنىيماً ومنا
عنو  الجوشر نيياً، مسرعان ما دزوهللا شىا الغهش النىأ تن ثر بنه  ناشره، وسنرعان منا د

نة سنإلى أخلقه وجوشره النيي، الىأ اجتهدت مى ت  نىه منى بيتنك عىنى كتناب ال و 

 رسوهللا ال .
عنالى: تلد الكردم: ابننك أماننة، اجتهند   تهني  ولندك مسنوم تسن هللا عننه. قناهللا أدها الوا

َملَأَِكنةٌ   َواْلِحَجناَرا  َعىَْيَهناَشنا النَّناس  َوق و    دَاأَداَها الَّنِىدَن َءاَمن نوا ق نوا أَْنف َسنك ْم َوأَْشِىنيك ْم نَناًرا

َ َما أََمَرش ْم َودَْفعَ   [ 6دم: وَن ] التحرْؤَمر  د  ى وَن َما ِغلٌَ  ِشدَا ٌ  َ دَْعص وَن َّللاَّ
اع رقناهللا: ))كىكنم النهى   ىى ال عىيه وسىم  ومى الصحيحين من حددك ابن عمر أن

اع وكىكم مساوهللا عن رعيته، اإلمام راع ومساوهللا عن رعيته، والرجو مى أشو بيته ر

 ومساوهللا عن رعيته، والمرأا راعية مى بيت زوجهنا ومسناولة عنن رعيتهنا، والخنا م
 [(17راع مى ماهللا سيده ومساوهللا عن رعيته، وكىكم راع ومساوهللا عن رعيته (()]

 األم شنىمنوتز ا  الم سناه دنا مسنىمون إذا انهنم إلنى اسنتيالة ا بناء اسنتيالة األمهنات، 
غىينت الحهن التربوأ الطاشر، األم شنى المدرسنة األولنى لىتربينة، مناذا تيولنون لنو أ

 مدرسة األم.المدرسة األولى لىتربية ؟! أ  وشى 

 ليس اليتيم من انتهى أبواه وخىفاه مى شم الحياا ذليلً 
 إن اليتيم شو الىأ ترأ له أماً تخىت أو أبا مشغو ً 

ماذا تيولون لو عىمتم كما ذكرت لحهراتكم أن من ا باء منن دمنن  ولنده منن النىشاب 

ن دجعىننى منن إلى المسجد أو دمن  ولده من الىشاب إلى مجالس العىم؟ نعنم أسن هللا ال أ
مننن  –بعنند مننا أ ننى ت مننا لوالننددن مننن حيننوق  –المنصننفين، أنننا   أردنند أن أقىننو ا ن 

ش نهما عند أبناأنا وإخواننا، وإنما أو  أن أقوهللا إلخواني وأبناأي قد د مرك الوالد بىلك 

من منطىق الخوم عىيك، وشىا شو الواقن ، مالولند قنرا عنين أبينه، وثمنرا منؤا ه، منإن 
ولننده بننىلك مىننيعىم الوالنند الكننردم أن المعصننية أكهننر، وب نننه سننيز ا  خومننه أمننر الوالنند 
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بصورا أكهر إذا من  الولد منن معرمنة  ردنق المسناجد، وإذا حناهللا بنين الولند و ردنق 
السنة، وسوم دهكى الوالد  ماً بدهللا الدموع إذا رأأ ولده دحينن نفسنه بحيننة مخندرات 

رام و  حوهللا و  قوا إ  باهلل، لىا أذكر أو دتعا ى المخدرات أو دمشى م  متاا مى الح

النهنى   آباأي الكرام ب ن دفتحنوا الهناب عىنى مصنراعيه ألبنناأهم، وليسنىكوا  ردنق سننة
 . ىى ال عىيه وسىم 

 ً لوالنددن  عىنى اأدها األحهاب الكرام: إن لىوالددن حيوقاً عىى األبناء، وإن لألبناء حيوقا

 ولده قهو أن دي  ولده مى عيوقه.وشناك من الوالددن من دي  مى عيوق 
ياهللا: مجاء رجو إلى عمر بن الخطاب مياهللا: دا أمير المؤمنين أشكو إليك عيوق ولدا، 

ؤمنين مير الماأتنى به، مجاء الولد إلى عمر ، مياهللا عمر: لم تعق أباك؟ مياهللا الولد: دا أ

سنن ما شو حيي عىى والندا؟ ميناهللا عمنر: حينك عىينه أن دحسنن اختينار أمنك، وأن دح
مالتفنت  اختيار اسمك وأن دعىمك اليرآن. مياهللا الولد: وال ما معو أبني شنىء منن ذلنك،

 عمر إلى الوالد وقاهللا: انطىق ليد عييت ولدك قهو أن دعيك.

نصنر وأخيراً حتى   أ يو عىيكم إنها مساولية الجمين ، أرجنىء الحنددك عنن شنىا الع
 فر ال لي ولكم.إلى ما بعد جىسة ا ستراحة، وأقوهللا قولي شىا وأستغ

 الخطهة الثانية

نا أن سنيد الحمد هلل رب العالمين، وأشنهد أن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لنه، وأشنهد
اعنه محمداً عهده ورسوله، الىهم  و وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ نحابه وأته

 وأحهابه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد: أدها األحهاب الكرام
 خامساً: إنها مساولية الجمي .

 ة، وعىنىنعم دجب أن نعىم أن المساولية تي  عىى كواشىنا جميعاً، معىنى الهينت مسناولي

ى مننناشج التعىننيم مسنناولية، وعىننى المدرسننة مسنناولية، وعىننى اإلعننلم مسنناولية، وعىنن
سنرا، تهندأ منن الهينت ومنن األ الشارع مساولية، مالمساولية تين  عىنى كواشنو الجمين ،

 ى تربينةمولكن قد دت لم ا ن بعض األحهة وديوهللا إذا كان الوالد من الصالحين ماجتهد 

أبناأنه تربينة ترعنى النرب سنهحانه واجتهنندت األم كنىلك، لكنن خنرج منن بنين شننؤ ء 
 األبناء ابن عاق انحرم عن الطردق.

شنرم يتناً منن بينوت المسنىمين دنيوهللا: إن شىا   ديندح منى أ نو الياعندا منإننى أرأ ب
  من  ذلنك وعىى التربية ميه نهي كردم من أنهياء ال وشنو نهني ال ننوح عىينه السنلم، 

ر دينوم يتناً آخندخرج الولد من شىا الهيت عاقاً وإنما دخرج كامراً والعياذ بناهلل، وألمنح ب

رم عىنى عىى أمر التربية ميه مرعون مصر  اغوت الدنيا ب سرشا، ودكون شو المشن
 تربية  فو، شىا الطفو شو نهي ال موسى عىيه السلم كىيم ال.

والنىا  مابىهللا ما استطعت واجتهد، وع  النتاأج بعد ذلك إلى ال الىا دعىم كو شنىء،

 دعىم الحكمة إنه عىيم حكيم.
هنو أدها الوالد الكردم، أدتها األم الفاعىة :تهدأ المساولية مى التربية لألبناء منن الهينت م

المدرسننة األولننى لكننو نَننْشء، وشننو المكننان التربننوأ األكهننر الننىأ دننؤثر مننى شخصننية 

وتكننودن األبننناء، ماجتهنندوا واتيننوا ال مننى التربيننة و  تهنننوا و  تحزنننوا، ممننن زرع 
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حصد، واعىموا دييناً أن من زرع خيراً سيجد خيراً بإذن ال، ومن زرع شنراً مسنوم 
 دجنيه بإذن ال.

ارأ كنو نة مى أعنناقكم، مهنىه مسناولية، ودالهنا منن مسناولية !! عنندشا تتنوأو  كم أما

لحننان، المساوليات، ماألبوا بمعناشا الحيييى شى العطاء بل حدو ، شى العطف، شى ا
شى الرحمة، شى الشفية، شى الهىهللا والتهنحية بكنو غنالى وثمنين، شنى النصنيحة شنى 

أحنننزانهم وأمنننراحهم وحنننواأجهم، ا شتمننام، شنننى الشنننعور بمشننناعر األو   ومعادشنننة 

 ننى جنيلماألبوا مى خصالها السامية لم ولنن تعا لهنا مسناولية قنط، ولنم   ؟! وأننت ته
  ا ن دصهح  رح أمة التوحيد الشامن غداً، دصهح  احب الكىمة غنداً، دصنهح رامن

 رادة   إله إ  ال غداً، ما أسماشا من مساولية! وما أرمعها من مكانة!!

وني ك كما كان محمد ألو  ه، داله من أب جم  كو حسننات منى التربينة، وكنمكن  بن
 أدتها األم كما كانت أمهات المؤمنين.

ينو جولن دي  عاتق المساولية جمعاء عىى الهيت ميط، مالمدرسة لها  ور منى  نناعة 

 كنو األمة حامو الرادنة غنداً ، واإلعنلم لنه  ور خطينر منى توجينه النشنىء، مىيتنق ال
بناأننا أوهللا مى اإلعلم مى مىىات أكها نا مإن اإلعلم سلح خطينر ومهنم منى تعىنيم مسا

سننرا األخننلق العاليننة والمثننو السننامية إذا أحسننن اسننتغلله. وسننلح منندمر لىفننر  واأل

عة والمجتمنن  إذا أسننىء اسننتغلله مننإن الكثيننر مننن وسنناأو اإلعننلم المختىفننة المسننمو
لجنس وعىى وتر أخلق الغنرب التنى تصنطدم والمرأية والميروءا تعزم عىى وتر ا

 بددننا الحنيف وتياليدنا العردية وبعض شىه الوساأو تعزم عىى وتر التحرر.

ر، ولىا أ هح الولد دنمر إلنى أبينه المحنامة  ناحب األخنلق والفهناأو نمنرا احتينا
 نمرا از راء، نمرا سخردة.

مهنو رجننو رجعنى . مننل شكنىا أ شنرب مننى قىهنه أن كننو منن دتمسننك بناألخلق الفاعننىة 

غرابة أن تجد ولداً دينوهللا ألبينه: أننت رجنو رجعنى   تعنيش عصنرك، أننت   تعنيش 
 زمانك، إنكم مازلتم تعيشون مى مجاشو اليرون الماعية.

العزم بصورا واعحة عىى نغمنة التحنرر، جعنو األبنناء دتمنر ون عىنى كنو شنيء، 

لنددن،    أخيراً عىنى سنىطة اعىى سىطة األسرا، عىى سىطة الوالددن، بو وتمر  األو
 و  حوهللا و  قوا إ  باهلل.

و عىنيم وكنمعىى الياأمين عىى اإلعلم أن دتينوا ال، وأدهناً عىنى المندارس ومنناشج الت
منن  المساولين عن  مة التعىيم مسناولية كهينرا، مهنم دهننون عينوهللا نشنىء، وانمنر إلنى

هندسناً أو اً أو ممة أو أميراً أو  هيهدهنى عيلً، شىا العيو سوم دكون مستيهلً قاأداً لأل

أخنلق ومانمر كيف د هنى شنىا العينو ؟! إن لنم د نهَن عىنى أ سنس وقواعند . …معىماً أو 
إن لنم  وغادات وقيم ومها أء قرآنينة محمددنة، مكينف دكنون شنىا العينو مسنتيهلً؟ وال

 وم نجننىنربى أو  نا عىى مناشج ربانية محمددة مسوم نجننى أسنوأ الثمنار، بنو سن

ن عننأشننواك تجرحنننا قهننو ا خننردن، وتؤذدنننا قهننو ا خننردن، منناعىموا أدهننا المسنناولون 
  ميه.التعىيم أن جزًء كهيراً جداً من  مة المساولية موعوع مى أدددكم ماتيوا ال

مالمدرسة أب ثانى وأم ثانية لنشىء شنو قنرا أعينننا وقنرا أعيننكم قهىننا، منإن منا نسنم  

ب عىى مدرسه ليدم  العين  ماً، لىا دجب أن تعو  المدرسة منن ا ن من تطاوهللا الطال
جددنند إلننى  ورشننا الردننا أ مننى التربيننة قهننو أن تعىننم أبناءنننا العىننم، وإن مننا نسننم  مننن 
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أخلق الهنات مى مدارس الهنات ليستحى الىسان أن دتىفة به، ممن أجمو ما قاهللا محمد 
م أبناءنا المعاني والمعارم، ولكنها   إقهاهللا رحمه ال: إن العىوم الحددثة تحسن أن تعى

 تحسن أن تعىم عيونهم الدموع، وقىوبهم الخشوع.

 ة لتغيروعىى الشارع أدهاً  ور، مىو خرج األبناء إلى الشوارع ب خلق الهيوت الطيه
ا عىيه الحاهللا، إذاً المساولية مشتركة وعىى الجمي ، مكو مساوهللا دجب عىيه أن دؤ ا م

 ن ذلك.نجني قرا عين   شيطان،   أردد أن أ يو عىيكم أكثر مب مانة واقتدار حتى 

 ىيه...عاليا ر وأس هللا ال أن دير أعيننا وإداكم بصلح أبناأنا وستر بناتنا، إنه ولى ذلك 
--------------- 

ر ، ( مى الشها ات ، باب ما قينو منى شنها ا النزو 2653[( رواه الهخارا رقم ) 1)]

 2302 )دمان ، باب بيان الكهاأر وأكهرشا ، والترمىا رقنم ( مي اإل 87ومسىم رقم ) 
 ( مى الشها ات ، باب ما جاء مى شها ا الزور.

مسىم ( مى األ ب ، باب   دسب الرجو والدده ، و 5973[( رواه الهخارا رقم ) 2)]

ي األ ب ( من 5141( مي اإلدمان ، باب الكهاأر وأكهرشا ، وأبو  او  رقم )  90رقم ) 
 بر الوالددن. ، باب

 [( المرأا المترجىة : التى تتشهه بالرجاهللا مى شياتهم وأمعالهم.3)]

 [( الددوذ من الرجاهللا : شو الىأ   غيرا له و  حمية.4)]
دهنناً ( مننى الزكنناا ، بنناب المنننان بمننا أعطننى ، ورواه أ 80 /5[( رواه النسنناأى ) 5)]

 ( 3063جام  ) أحمد مى المسند و الحاكم مى المستدرك وشو مى  حيح ال

 [(  رماً و  عد ً : أا مرعاً و  نفلً و  عملً 6)]
(  323( وابن أبى عا م مي السننة رقنم )  7547[( رواه الطهراني مي الكهير ) 7)]

 (. 3065وحسنه األلهاني مي  حيح الجام  ) 

حه ( و ح 177 /4( والحاكم مي المستدرك )  36 /5[( رواه أحمد مي المسند ) 8)]
 (. 137اميه الىشهي وشو مي  حيح الجام  ) وو

 ( منني الهننر والصننىة ، بنناب رغننم مننن أ رك أبودننه أو 2551[( رواه مسننىم رقننم ) 9)]

واه ( مني الندعوات ، ور 3539أحدشما عند الكهر ولم ددخو الجنة ،والترمنىا رقنم ) 
 .(3511( ، وشو مي  حيح الجام  رقم )  8538( رقم )  2/345أحمد مى المسند ) 

م ) ( مي األ ب ، باب الهر والصنىة ، ومسنىم رقن 5970[( رواه الهخارا رقم ) 10)]
 ( مي اإلدمان: باب بيان كون اإلدمان باهلل تعالى أمهو األعماهللا. 85

 ودن.( مي األ ب ، باب   دجاشد إ  بإذن األب 5972[( رواه الهخارا رقم ) 11)]

حق به أىة ، باب بر الوالددن وأنهما ( مي الهر والص 2549[( رواه مسىم رقم ) 12)]
 /6ى ) ( مي الجها  ، والنساأ 1671( مي الجها  ، والترمىا )  2530، وأبو  او  ) 

 ( مي الجها  10

ه ، ( مي األ ب ، باب إجابنة  عناء منن بنر والددن 5974[( رواه الهخارا رقم ) 13)]
قم ) رثة ، وأبو  او  ( مي الىكر ، باب قصة أ حاب الغار الثل 2743ومسىم رقم ) 

 ( مى الهيوع باب مي الرجو دتجر مي ماهللا الرجو بغير إذنه. 3387

م ) ( مي األ ب ، باب الهر والصنىة ، ومسنىم رقن 5971[( رواه الهخارا رقم ) 14)]
 ( مي الهر والصىة ، باب بر الوالددن وأنهما أحق به. 2548
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الندا ولرخصة مي التخىف لمن له ( مي الجها  ، باب ا 11 /6[( رواه النساأي ) 15)]
ً  2781، وابن ماجة )  أحمند  ( مي الجها  ، باب الرجو دغزو وله أبوان، ورواه أدهنا

(  138 /8( و ننححه الحنناكم وذكننره الهيثمننى منني المجمنن  )  429 /3منني المسننند ) 

وقنناهللا : رواه الطهرانننني منني األوسنننط ورجالنننه ثيننات، وحسننننه األلهننانى مننني السىسنننىة 
 الصحيحة.

جة رقنم ( مي األ ب ، باب بر الوالددن ، وابن ما 5142[( رواه أبو  او  رقم ) 16)]

(  2030( مى األ ب ، باب  و منن كنان أبنوك دصنو ، وابنن حهنان رقنم )  3664) 
 وععفه األرنالو  واأللهانى مي ععيف سنن أبي  او .

 ،لمندن ( مي الجمعنة ، بناب الجمعنة مني الينرأ وا 893[( رواه الهخارا رقم ) 17)]

(  1705( مي اإلمارا ، باب مهيىة اإلمام العا هللا ، والترمىا )  1829ورواه مسىم) 
منا دىنزم  ( مي اإلمارا ، بناب 2928مي الجها  ، باب ما جاء مي اإلمام ، وأبو  او  ) 

 اإلمام من حق الرعية.

========== ===== 

 يأجوج ومأجوج

ننا ت أعمالباهلل من شرور أنفسنا وسياا إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال
أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

حنق جهنا ه  ي المنلغمنة ، جاشند األمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به ا

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  
ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 أما بعد
 صدور.شىه ال  شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح المحيَّا ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ن مني النهيني سيد الندعاا وإمنام وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م 

 جنته و ار كرامته.
 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر

 أحهتى مى ال

 مي رحاب الدار ا خرا:
وب سىسنىة عىميننة شامننة تجمن  بننين المنهجيننة والرقنناأق وبنين الت  ننيو العىمنني واألسننى

 الوعمي الهدم منها:

ة بغتنة هم السناعإلى ال جو وعل قهو أن ت تيتىكير الناس بحييية الدنيا ل نابة والتوبة 
 وشم دخصمون مل دستطيعون تو ية و  إلى أشىهم درجعون.

وشىا شو لياءنا السا س من لياءات شىه السىسىة، وحددثنا اليوم إن شاء ال تعنالى عنن 

مني  المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  علمة من علمات الساعة الكهرأ التي ذكرشا
صحيح الىا رواه مسىم من حددك حىدفة بنن أ َسنيد الغفنارا قناهللا: ا ىن  عىيننا حددثه ال
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: ))منا  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  النهي  ىى ال عىيه وسىم ونحن نتىاكر مياهللا
: ))إنهنا لنن المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  تىاكرون((؟ ميالوا: نىكر السناعة، قناهللا

الدخان، والدجاهللا، والدابة، و ىوع الشمس من  تيوم حتى تروا قهىها عشر آدات مىكر:

مغربهنننا، وننننزوهللا عيسنننى بنننن منننردم، ودننن جوج ومننن جوج، وثلثنننة خسنننوم: خسنننف 
بالمشننرق، وخسننف بننالمغرب، وخسننف بجزدننرا العننرب، وآخننر ذلننك نننار تخننرج مننن 

 [(.1اليمن تطر  الناس إلى محشرشم(()]

ى عننن ن شناء ال تعنالتكىمننا عنن الندجاهللا وننزوهللا عيسنى عىيننه السنلم وحنددثنا الينوم إ
 د جوج وم جوج.

من   وكعا تنا حتى   دنسحب بسا  الوقت من بين أدددنا سردعا، مسوم أركز الحددك

 حهراتكم اليوم عن د جوج وم جوج مي العنا ر التالية:
 أو ً: ت  يو لغوأ شرعي مختصر.

 ثانياً: بعك النار.

 ثالثاً: ذو اليرنين ود جوج وم جوج.
 بين ددا الساعة.رابعاً: خروجهم 

 خامساً: عيسى بن مردم والدعاء المستجاب.

ىدن منن عرني قىهننك وسننمعك أدهننا الحهيننب، وال أسنن هللا أن دجعىننني وإدنناكم جميعننا مننن النن
 لهاب .دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه أولاك الىدن شداشم ال وأولاك شم أولوا األ

 أو ً: ت  يو لغوأ وشرعي مختصر:

غردهنة  ر  كثير من المؤرخين والمفسردن أخهاراً عجيهنة وروادناتأدها األحهة: ليد أو
م، عن د جوج وم جوج، ذكروا مي شىه الروادات واألخهار أ ىهم، ونسنههم، وأشنكاله

 وألوانهم، ومكانهم!!

 ير، وشىه األخهار والروادات   تعدو أن تكون مجر  خرامات وأوشام وخيا ت وأسا
 ألنها أ ِخىَت من اإلسراأيىيات.

ٍد جوز ألحدأ ِخىَت من غير المصا ر الييينية أا اليرآن والسنة النهودة الصحيحة، مل 

يو و بالندلبحاهللا أن دتكىم مي مثو شىه األمنور الغيهينة إ  بالندليو الصنردح منن الينرآن أ
 الصحيح من سنة النهي عىيه الصلا والسلم.

واألخهنننار العجيهنننة مىسننننا مننني حاجنننة عىنننى اإل نننلق ألن نىهنننك وراء اإلسنننراأيىيات 
عنا والموعوعة لنتكىم عن د جوج وم جوج أو عن ذا اليرنين ،وإنما دجب عىيننا جمي

 أن نيف عند النص اليييني مي كتاب ربنا ومي سنة الحهيب نهينا مفيه الغنى.

تَاِنِا من الهشر من ذردة آ م عىيه السلم دتمينزان عنن ب شنر يينة الهد جوج وم جوج أ مَّ
صنورا والكثرا الكاثرا مي العد  والتخردب واإلمسنا  مني األرض ب با جتياح المروع

 لم دسهق لها مثيو.

 : وقاهللا المحييون من أشو الىغة نيل عن ابن منمور مي لسان العرب وغيره قالوا
اء د جوج وم جوج اسمان أعجميان مشنتيان منن أجنيج الننار أا منن التهابهنا ومنن المن

 ا .األجاج وشو الشددد المىوحة والحرار

ههم، ثرا تيىمشهَّهوشم بالنار المهطرمة المت ججة وبالمياه الحارا المحرقة المتموجة لك
 واعطرابهم، وتخردههم، وإمسا شم مي األرض .
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اء نىهنك ورشىا شو الت  يو الىغوا الىا  بد منه بدادة حتى   نطىق لخيالننا العننان ل
 الخرامات واألسا ير واألوشام .

وم أن دن جوج ومن جوج شنم بعنك الننار دن  نىى ال عىينه وسنىم  المصطفى  لىا أخهرنا

 الييامة وشىا شو عنصرنا الثاني من عنا ر الىياء:
 ثانياً: بعك النار:

ا يامة: دمفي الصحيحين من حددك أبى سعيد الخدرا أن النهي قاهللا: ))ديوهللا ال دوم الي

ر عنك الننابعل: أَْخنِرج آ م مييوهللا آ م: لهيك وسعددك والخير مي دددك مييوهللا ال جو و
عماأة مييوهللا آ م عىيه السلم: وما بعك الننار دنا رب؟، ميينوهللا المىنك: منن كنو ألنف تسن

وتسننعة وتسننعون إلننى جهنننم، وواحنند إلننى الجنننة(( مشننق ذلننك عىننى أ ننحاب النهنني 

ى المختنار، ومنني روادننة ))مينن س الينوم حتننى مننا أبنندوا بهناحكة((، ومنني روادننة ))مهكنن
 الوقنالوا: دنا رسنوهللا  نىى ال عىينه وسنىم    عىينه وسنىم الرسوهللا   ىى الأ حاب 

! ممنن :))أبشنروا! أبشنروا المصطفى   نىى ال عىينه وسنىم  وأدنا ذلك الواحد(( مياهللا

 المصطفى   نىى ال د جوج وم جوج تسعماأة وتسعة وتسعون ومنكم واحد(( ثم قاهللا
: رنا. قاهللا  أشو الجنة(( مكه: ))والىا نفسي بيده إني ألرجو أن تكونوا رب عىيه وسىم 

صنطفى  الم ))والىا نفسي بيده إني ألرجو أن تكونوا ثىك أشو الجننة(( مكهرننا . ميناهللا

 (.مي الثالثة: ))وال ألرجو أن تكونوا نصف أشو الجنة(  ىى ال عىيه وسىم 
 أمة النهي أمة مرحومة.. أمة النهي أمة ميمونة .

 ومما زا ني مخرا وتيها ... و كدت ب خمصي أ   الثاردا ... ...

 وأن أرسىت أحمد لي نهيا ... ...  خولي تحت قولك دا عها ا ...
أمة  م المصطفى   ىى ال عىيه وسى اسجد له شكراً أنك من أمة الحهيب محمد ، م مة

 مرحومة أثنى عىيها ربها وأثنى عىيها نهيها .

ِة أ خِرجْت ِلىنَّ   اِس قاهللا ال لها: ك نت م َخيَر أ مَّ
نةً َوَسنًطا ِلتَك ون نوا ش نهَ  الرسنوهللا   َودَك نوَن ىَنى النَّناِس عَ دَاَء قاهللا ال لهنا: َوَكنىَِلَك َجعَْىنَناك ْم أ مَّ

 [ .143َعىَْيك ْم َشِهيدًا ]الهيرا:  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم 

 ىى  المصطفى  ومى الحددك الىا رواه الترمىا وأحمد وابن ماجه بسند حسن قاهللا
و : ))أننننتم مومنننون سنننهعون أمنننة أننننتم خيرشنننا وأكرمهنننا عىنننى ال جننن ال عىينننه وسنننىم 

 [(.2وعل(()]
 أنتم خير األمم.. أنتم أكرم األمم عىى ال جو وعل .

ى بو ومي  حيح الهخارا من حددك أبى سعيد الخدرا أن الحهيب النهي قاهللا: ))ددع

ومنه قمنك؟ ميينوهللا: نعنم دنا رب. ميندعى نوح دوم الييامة ميياهللا له دنا ننوح شنو بىغنت قو
، منن أحند ودياهللا لهم: شو بىغكم نوح؟ مييوهللا قوم ننوح:   منا أتاننا منن ننىدر، ومنا أتاننا

مند مييوهللا الحق جو وعل: وشو أعىم، من دشهد لك دا نوح؟ مييوهللا ننوح: دشنهد لني مح

أ عنى  : متدعون متشهدون له بالهلغ ثنمالمصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وأمته، ديوهللا
 [(.3م شهد عىيكم (()]

ننةً َوَسننًطا ِلتَك   ى النَّنناِس َهدَاَء َعىَننش ننون ننوا وذلننك قننوهللا ال جننو وعننل : َوَكننىَِلَك َجعَْىنَنناك ْم أ مَّ

 ِهيدًاَعىَْيك ْم شَ  ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم َودَك وَن 
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ا نهينين منلحيين من أمة سيد البو ومن األحا دك الممتعة التي تهين مهو السابيين وال
 )السنلمرواه الهخارا ومسىم من حددك أبى شردرا أن النهي أتى الميهرا دوما مياهللا: )

ينب : اهللا الحهعىيكم  ار قوم مؤمنين أنتم السابيون وإن ا إن شاء ال بكنم  حينون(( ثنم قن

هللا : ؟ قناهللا ال))و  ت أنَّا قند رأدننا إخوانننا(( ميناهللا الصنحابة: أو لسننا إخواننك دنا رسنو
م دن ِت لن))أنتم أ حابي، وإخواننا قوم لم د توا بعد(( مياهللا الصحابة: مكيف تعرم منن 

و أن : ))أرأدنت لن المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  بعد من أمتك دا رسوهللا ال؟ مياهللا

ىَة بين َ ْهَرا َخْينٍو   ْشنٍم ب ْهنٍم )أا سنو َحجَّ ا  غ را م  ؟ عنرم خيىنه((د ( أ  رجل له خيو 
اً  تون غ نر: ))من نهم دن المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  قالوا: بىى دا رسوهللا ال، مياهللا

 [(.4محجىين من الوعوء (()]

 أحهتي مي ال:
ا  أقف ا ن وحهراتكم م  شىا الحوار الجميو بنين ذا الينرنين وقنوم تعرعنوا لىفسن

 . واإلدىاء عىى أددا د جوج وم جوج وشىا شو عنصرنا الثالك بإدجاز

 ثالثاً: ذو اليرنين ود جوج وم جوج:
لينند حكننى ال قصننة ذا اليننرنين منني سننورا واحنندا مننن سننور اليننرآن أ  وشنني سننورا 

 َ ا لَنه  ْنه  ِذْكًرا إِنَّا َمكَّنَّ ىَْيك ْم مِ تْى و عَ الكهف قاهللا ال تعالى: َودَْس َل ونََك َعْن ِذا اْليَْرنَْيِن ق ْو َس 

ا ْغنِرَب الشَّنْمِس َوَجندَشَ مَ ذَا بَىََغ إِ َحتَّى  ِمْن ك و ِ َشْيٍء َسهَهًا مَ َتْهََ  َسهَهًامِي األَرض َوَءاتَْينَاه  
ب  مِي َعْيٍن َحِماٍَة َوَوَجدَ ِعْندََشا قَْوًما ق ْىنَنا دَناذَا ناْليَنرْ  تَْغر  نانَْيِن إِمَّ َب َوإِمَّ أَْن تَتَِّخنىَ  ا أَْن ت عَنى ِ

ا مَ  ْسنًا قَاهللَا أَمَّ ب ه  ث مَّ د  مِيِهْم ح  ب نه  َعنىَابًا ن   لَنى َرب ِنهِ َر ا إِ ْن َ ىََم مََسْوَم ن عَى ِ نا َمنْن مَي عَى ِ ْكنًرا َوأَمَّ

ْسنَى َوَسنَي وهللا  لَه  مِ  تَّنى حَ ا ث نمَّ أَتْهَنَ  َسنهَهًا ِرنَنا د ْسنرً ْن أَمْ َءاَمَن َوَعِمَو َ اِلًحا مَىَه  َجَزاًء اْلح 
َوقَنْد    ونَِهنا ِسنتًْرا َكنىَِلكَ  لَه نْم ِمننْ  ْجعَنوْ  َوَجدََشا تَْطى    َعىَى قَْوٍم لَنْم نَ إِذَا بَىََغ َمْطِىَ  الشَّْمِس 

ْهًرا ث نمَّ أَتْهَنَ  َسنهَهًا َحتَّنى إِذَا بَ  َمنا قَْوًمنا   ْدِن َوَجندَ ِمنْن   ونِهِ ْيَن السَّندَّ ىَنَغ بَنأََحْطنَا بَِما لَدَْدِه خ 

وَج م  وَج وَ ل وا دَاذَا اْليَْرنَْيِن إِنَّ دَ ْج  دََكا  وَن دَْفيَه وَن قَْو  قَا  ْفِسند وَن مِني األَرض مََهنوْ َمن ْج 
ْم َسدا  ن ِ  ا قَاهللاَ نَْجعَو  لََك َخْرًجا َعىَى أَْن تَْجعََو بَْينَنَا َوبَْينَه  َ َما َمكَّ ِعين ونِي ي مِيِه َرب ِني َخْينٌر مَن 

ْم َر ْ  اٍ أَْجعَْو بَْينَك ْم َوبَْينَه  بَنَر الْ بِي وَّ ندَمَ  َحتَّنى إِذَ َحِددندِ ًما َءات نونِي ز  ْيِن قَناهللَا ا َسناَوأ بَنْيَن الصَّ

وا َحتَّى إِذَا َجعَىَه  نَاًرا قَاهللَا َءات ونِي أ ْمِرْغ َعىَيْ  وه  ًرا مََما اسْ ِه قِطْ اْنف خ  َمنا وَ َطاع وا أَْن دَْمَهنر 
ْعند  عَىَنه   َكَّناَء َوَكناَن وَ د  َرب ِني جَ َء َوْعني مَإِذَا َجنااْستََطاع وا لَه  نَْيهًا قَاهللَا َشىَا َرْحَمةٌ ِمْن َرب ِ 

 [.98-83َرب ِي َحياا ]الكهف:
شىه شي قصة ذا اليرنين من  دن جوج ومن جوج وأقنوهللا لنك أن قصنة ذا الينرنين شني 

أ لننه األخنرأ قند ن ِسننَج حولهنا منن األسننا ير والخرامنات والخينا ت واألوشننام منا دنند

 وحياًء.جهين التحييق خجلً 
ممنا    دجوز ألحد دحترم عىمه وعيىه أن دتجاوز النص اليرآني مي قصة ذا اليرنين

ىهك ة ألن نذكره ال مي اليرآن عن ذا اليرنين ميه الغنى وميه الكفادة، ولسنا مي حاج

 ام .وراء اإلسراأيىيات لننسج حوهللا شخصية ذأ اليرنين األسا ير والخرامات واألوش
هللا سننوداً لنتعننرم عىننى قصننة ذا اليننرنين منن  دنن جوج ومنن جوج وا ن أ عننوك لنتجننو

 بالنص اليرآني والتفسير اليسير.

زم ذو اليرنين عهد  نالح اختىنف أشنو التفسنير مني نهوتنه لكنن   دسنتطي  أحند أن دجن
 بىلك.
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 عىيه لىنهي   ىى ال عىيه وسىم  المصطفى   ىى ال واليصة تهدأ بسؤاهللا المشركين 
مناء من ال جو وعنل: "قنو" دنا محمند، وكىمنة "قنو" دسنميها عى ود تي الجواب وسىم 

وحني  التفسير وعىماء الىغة قو التىيينيه أا اليصة ليسنت منن عنند رسنوهللا ال بنو شني

 لتهعيهننية: أاامنننه "  مننن عننند ال جننو وعننل: ق ننْو َسنن َتْى و َعىَننْيك ْم ِمْنننه  ِذْكننًرا : كىمننة "
نص لينرنين ولنو عىنم ال مني الزدنا ا عنن النس تىوا عىيكم بعض الشيء من قصة ذا ا

ه نهني عىيناليرآني خيراً لىكرشا لنا مىنيف عند ما ور  مي اليرآن وما ثهت مي حددك ال

 ىا اليرنين؟لكََّن الصلا والسلم: إِنَّا َمكَّنَّا لَه  مِي األَرض : تدبر ... ممن الىا مَ 
سنب ا ور ت لفمنة التمكنين تنمالتمكين إن نيهت عنه مي اليرآن سترأ أنه مي كنو منر

 ية .إلى ال رب العالمين، وشىه الياعدا الهلغية تؤ و مي اليىوب قاعدا إدمان

ن لىدوهللا واألمم والشعوب شو ال، ميجب عىينا جميعا أن نعىق  المىنك ىوبنا بقمالىا د َمك ِ
 الىا دفعو كو شيء، م  األخى باألسهاب مهىا من حييية التوكو عىى ال .

 سو  أمة إ  بإذن ال و  تزوهللا أمة إ  بإذن ال .  ت

ْىَك َمنْن تَ  ْىِك ت ْؤتِي اْلم  مَّ َماِلَك اْلم  نْن تََشناء  وَ تَْننِزع  الْ َشناء  وَ قاهللا تعالى: ق ِو الىَّه  ْىنَك ِممَّ ت ِعنزا م 
 [.26آهللا عمران:]قَِددٌر ْيٍء و ِ شَ َمْن تََشاء  َوت ِىهللاا َمْن تََشاء  بِيَِدَك اْلَخْير  إِنََّك َعىَى ك  

َ إِنَّنا َمكَّنَّنا لَننه  مِني األَرض َوَءاتَْينَناه  ِمننْن ك نو ِ َشنْيٍء َسننهَ  هًا . أخننى بهنىه األسننهاب تْهََ  َسنهَ هًا مَن 

 والوساأو لىتمكين والنصر والفتح والمهور .
ا نلاَ َوَءاتَنو  وا الصَّ َكن الَِّىدَن إِْن َمكَّنَّاش ْم مِي األَرض أَقَنام  وِم َونََهنوْ  َوأََمنر  ااَ الزَّ ا وا بِناْلَمْعر 

وِر ]الحج: ِ َعاقِهَة  األم  ْنَكِر َوِلَّ  [.41َعِن اْلم 

ننا منإن ا وتمكيمهناك من األمم من دمكن ال لها مت خى ب سنهاب التمكنين ميزدندشا ال ثهاتن
اأو مر ننت أذشننب ال عنهننا التمكننين. وشننناك مننن الننناس مننن إذا مكننن ال لننه أخننى بوسنن

 عز وجو مكين مزا ه ال رمعة ونصرا مإن مر  مي شىه األسهاب والوساأو أمر الالت

 بزاوله وشلكه .
 أن دنتصنر وأنون دفنتح أَوَءاتَْينَاه  ِمْن ك و ِ َشْيٍء َسهَهًا . أعطاه من األسهاب ما دسنتطي  

 دجوب الهل  شرقا وغربا .

  نحو المغرب .دهدأ ذو اليرنين الرحىة الجها دة األولى مي سهيو ال
ب  مِي َعْيٍن حَ   ْندََشا قَْوًما .َوَوَجدَ عِ  ِماَةٍ َحتَّى إِذَا بَىََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجدََشا تَْغر 

شننارق ومنن المعىننوم أنننه لننيس لىشننمس مشننرقاً واحننداً و  مغربنناً واحننداً بننو لهننا عنندا م
 ومغارب .

ِ اْلَمَشارِ  وَن ]الا لَيَ ِق َواْلَمغَاِرِب إِنَّ قاهللا ال تعالى: مَل أ ْقِسم  بَِرب   [.40معارج:اِ ر 

مالشمس لها مشارق ومغنارب بحسنب مصنوهللا السننة وأدامهنا وشنهورشا، لهنا مشنارق 
ومغارب بحسب المكان، لها مشارق ومغارب بحسب رلدة الراأي إلى قرص الشمس 

 أثناء الشروق أو الغروب .

ا أَْن ت   ا أَْن تَتَّ ق ْىنَا دَا ذَا اْليَْرنَْيِن إِمَّ َب َوإِمَّ ْسنً ِخىَ مِ عَى ِ  ا .يِهْم ح 
ا  : قَاهللاَ مهين ذو اليرنين منهجه العا هللا و ستوره الحكيم، مياهللا كما ذكر مي كتاب ربنا أَمَّ

ب ه  ث مَّ د َر ا إِلَى َرب ِِه مَي عَى ِ  ا َمْن َءاَمَن وَ ىَابًا ن ْكرً ب ه  عَ َمْن َ ىََم مََسْوَم ن عَى ِ  َ ناِلًحا َعِمنوَ ا َوأَمَّ

ْسنَى َوَسنَي وهللا  لَه  ِمْن أَْمِرنَا د ْسًرا .  مَىَه  َجَزاًء اْلح 
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منيم، وأما من  ىم نفسه بالشرك وعدم اتهناعي مسنوم أعىبنه ولنه عنند ال العنىاب الع
نى وشنى أما من اتهعني وآمن بما جات به ووحد ال واسنتيام عىنى مننهج ال مىنه الحسن

 وهللا له دسرا .الجنة، أما من ناحيتي مسني

 ثم انطىق نحو المشرق مي رحىة ثانية :
نلَنْم نَ  َحتَّى إِذَا بَىََغ َمْطِىَ  الشَّْمِس َوَجدََشا تَْطى ن   َعىَنى قَنْومٍ     ْم ِمنْن   ونَِهنا ِسنتًْرا .ْجعَنْو لَه 

 دحمى شؤ ء الناس واليوم شيء عىى اإل لق،   دحوهللا بينهم وبين الشمس شيء.

ْهًرا : أا عىم ال عز وجو َكىَِلَك َوقَْد أَ   مي نفسه.ور مي قىهه وو ما ددكَحْطنَا بَِما لَدَْدِه خ 
 وتهدأ الرحىة الثالثة التي شي محو الشاشد مي موعوعنا:

دَّْدِن والسددن: الجهىين العميمين .  َحتَّى إِذَا بَىََغ بَْيَن السَّ

 َن قَْو  .َوَجدَ ِمْن   ونِِهَما قَْوًما   دََكا  وَن دَْفيَه و
مهنم    دعرمون لغة ذا اليرنين أو   دسنتطيعون أن دنفتحنوا عىنى غينرشم منن األمنم،

قوم منعزلون عىى أنفسهم، تعرعوا إلى أشد الهجمنات وأعننف الهنربات عىنى دندا 

قومنا طىينوا ود جوج وم جوج، مىما رأوا ذا اليرنين المىك الفاتح العا هللا توسىوا إليه وان
فْ بين ددده وقالوا: دَ  وَج م  وَج َوَم ْج  مََهْو نَْجعَو  لَنَك   مِي األَرضِسد ونَ ا ذَا اْليَْرنَْيِن إِنَّ دَ ْج 

ْم َسداا .  َخْرًجا َعىَى أَْن تَْجعََو بَْينَنَا َوبَْينَه 

ىنى أن عشؤ ء اليوم ديولون لىا اليرنين شو نهىهللا لك منن أموالننا منا تشناء ومنا تردند 
 من د جوج وم جوج .تهنى لنا سدا منيعا دحمينا 

 مر  عىيهم بزشد وورع وقاهللا: قَاهللَا َما َمكَّن ِي مِيِه َرب ِي َخْيٌر .

ح منيهم ليد أعطاني ال عز وجو من وساأو التمكين ما أغنانى به عنن منالكم ولكننه لمن
لهنم  الكسو، م را  أن دشركهم مي شىا المشروع العميم ومي شىا العمو الهنخم، ميناهللا

 ولكن!

ْم َرْ ًمننا . أا مَنن َِعين ونِ  اٍ أَْجعَننْو بَْينننَك ْم َوبَْينننَه  طننيط الهندسنني العصننر: التخ اهللا بىغننةقنني بِي ننوَّ
، حن بىلكوالمعمارا واإلنفاق الما ا لهناء شىا السد وإلقامة شىا المشروع، سنتكفو ن

 ولكننننا منني حاجننة إلننى العمنناهللا، منني حاجننة إلننى عمالننة دحمىننون ودهنننون ودييمننون شننىا

ْم َرْ مً العمو: مَ َِعين   اٍ أَْجعَْو بَْينَك ْم َوبَْينَه   ا .ونِي بِي وَّ
 رون .وبدأ ذو اليرنين المهندس الهارع الىا سهق عىماء الهندسة المعا ردن بعدا ق

 أمر بالهدء مي المرحىة األولى من مراحو شىا المشروع .
بََر اْلَحِددِد : أا اجمعوا لي قط  الحددد الهخمة وأمرشم بو ليطن  اعن  شنىه َءات ونِي ز 

 مي مكان عيق بين شىدن السددن، مىما وععت قط  الحددد حتى سناوت قمنة الجهىنين

لنينران اقاهللا: انفخوا النار المشتعىة التي تصهر شىا الحددد، ولك أن تتصور حجم شىه 
شننتعىت التنني اشننتعىت لتصننهر أ ناننناً مننن الحددنند   دعىننم وزنهننا إ  العزدننز الحمينند، ا

حددنند بننين السننددن منني مكننان عننيق، دردنند أن دسنند عىننى دنن جوج النيننران تحننت شننىا ال

 ا .وم جوج الطردق الىا دنفىون منه إلى شىه األمم المسكينة المغىوبة عىى أمرش
 م شننعو النيننران حتننى انصننهر الحددنند وذاب بننين السننددن أا بننين الجهىننين، منن مر ذو

س النحنا ي أن دنىدهوااليرنين أن ددخىوا مي المرحىة الثانينة منن مراحنو الهنناء، أ  وشن

 حتى دنصهر .
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ح مىما انصهر النحاس أمرشم بصب النحاس عىى الحددد متخىو النحناس الحددند م  نه
جوج أن النحاس والحددد معدناً واحداً ليز ا   لبة وقوا مل تستط  ددأ د جوج ومن 

 تتسىيه أو أن تنيهه .

ا سناوأ ددد بالنحناس مىمنوبىلك دكون ذو اليرنين قد سهق العىم المعا ر مي تيودة الح
ندَمين بهنىا الحددند وبهنىا النحناس ليهننين لننا سنمات اليينا ا الفنىا ا لتنني الناجحنة بنين الصَّ

 تستطي  أن تجم  بين الخيو  والخطو  .

لموار  التي تستطي  أن تجم  بين المواشب والطاقات واليدرات واإلمكانيات لتستغو ا
 والطاقات أعمم استغلهللا.

، مىمنا  ا الفنىالنا سمات الييا ا الناجحة، وما أحوج األمة إلى شىه اليياذو اليرنين دهين 

 !نمر إلى شىا السد العميم لم دسكره نشوا اليوا والعىم، لم ديو من اإل ارا!
 لم ديو: إنما أوتيته عىى عىم عندا!! وإنمنا نسنب الفهنو لصناحب الفهنو جنو وعنل

 اَن َوْعد  َرب ِي َحيااكَّاَء َوكَ ىَه   َ ا َجاَء َوْعد  َرب ِي َجعَ مياهللا: قَاهللَا َشىَا َرْحَمةٌ ِمْن َرب ِي مَإِذَ 

 رس عمننيم .. شننىا رحمننة مننن ربنني ثننم بننين لىحهننور معتيننده الصننامي منني اإلدمننان 
النىا  ، وأنبالهعك واإلدمان بيوم الييامة مياهللا لهم إن الىا أمر بهنناء شنىا السند شنو ال

منا لنىا سني ذن لهنم بنالخروج شنو ال، وحتأمر بحجز دن جوج ومن جوج شنو ال، وأن ا

وذلنك  سي تي دوم عىى شىا السد المني  ليجعىه ال عز وجو  كاء أا ليسنوده بناألرض
   دكون إ  بين ددا الساعة كما سيسوأ جهاهللا األرض كىها باألرض .

 ياا .مَإِذَا َجاَء َوْعد  َرب ِي َجعَىَه   َكَّاَء َوَكاَن َوْعد  َرب ِي حَ 

مننة م الييادهنين ذو الينرنين العييندا الصنامية مني اإلدمنان بالهعنك، مني اإلدمنان بينو شكنىا
ى وعلمته الكهرأ حين د ذن الحق تهارك وتعالى لي جوج ومن جوج مني الخنروج حينان

 دستطيعون أن دنفىوا شىا السد ودخرجنوا وشنىا شنو عنصنرنا الرابن  منن عنا نر شنىا

 الىياء:
 :رابعاً: خروجهم بين ددا الساعة

مني  نحيح الهخننارا منن حنددك زدنننب بننت جحنش رعنني ال عنهنا: أن النهني  خننو 

د قننمننن شننر  عىيهننا دومننا مزعننا وشننو ديننوهللا: ))  إلننه إ  ال،   إلننه إ  ال ودننو لىعننرب
بهام اقترب، متح اليوم من ر م د جوج وم جوج مثو شىه(( وحىق ب  هعه السهابة واإل

ىى  نالمصنطفى   أَنهِىك  ومينا الصالحون مياهللاميالت زدنب بنت جحش: دا رسوهللا ال 
 [(.5:))نعم إذا َكث َر الخهك(()]ال عىيه وسىم 

 دهىك الصالح والطالح ودهعك ال الصالحين والطالحين عىى نياتهم .

وتدبر معي شىا الحددك: الىا رواه أحمد والترمىا وابنن ماجنه وابنن حهنان والحناكم 
عىننى شننر  الشننيخين وأقننر الحنناكم الننىشهي  منني المسننتدرك و ننحح الحنناكم الحننددك

واأللهاني مي السىسىة من حددك أبي شردرا أن الصا ق المصدوق الىا   دنطق عنن 

الهوأ قاهللا: ))إن د جوج وم جوج دحفرون السد كو دوم، حتى إذا كا وا دنرون شنعاع 
إذا  الشمس قالوا: ارجعوا مستحفرونه غداً ميرجعون ميعد ال السد أشد مما كان، حتنى

أرا  ال أن دهعثهم خرجوا دحفرون السد مياهللا النىا عىنيهم إذا منا رأوا شنعاع الشنمس 

ارجعوا وستحفروه غدا إن شناء ال تعنالى ميعنو ون مينرون السند كهياتنه التني تركنوه 
[( ومني روادنة مسنىم مني حنددك الننواس بنن سنمعان 6عىيها ميحفرونه ودخرجون(()]
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َمرَّ أواأو د جوج وم جوج شنربوا مناء الهحينرا كىنه ))ميمرون عىى بحيرا  هردة مإذا 
 مإذا مر آخرشم قاهللا: ليد كان مي شىه الهحيره ماء((.

ميخرجننون ميخننام الننناس ودتحصنننون منننهم منني الحصننون، دتركننون لهننم الشننوارع 

 والطرقننات   قنندرا ألحنند بيتننالهم كمننا سنن ذكر منني روادننة النننواس بننن سننمعان قنناهللا
ثنت : ))أوحنى ال إلنى عيسنى: دنا عيسنى إنني قند بع  المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم

حننرز مقومنا )أا دنن جوج ومنن جوج(   دنندان ألحنند بيتننالهم )أا    اقننة ألحنند بيتننالهم( 

عهننا ا إلننى الطننور أا اجمنن  عهننا ا مننن المننؤمنين إلننى جهننو الطننور منني سننيناء((. 
 ودتحصنن الننناس منننهم مني حصننونهم مييننوهللا دنن جوج ومن جوج: لينند قتىنننا أشننو األرض

 تعالوا لنيتو أشو السماء.

ض إذ انمر إلى الفجور!! وبهىه العهارا ميط تستطي  أن تتصور حجم الفسا  مني األر
لسنهام( تجرأ شؤ ء ومكروا مي أن دياتىوا أشو السماء وبالفعو دوجهون النشناب )أا ا

 تعالى نة من الإلى السماء ميردد المىك أن دهتىيهم مير  ال عىيهم نشابهم مىطخة  ماً مت

ض مييولون قهرننا أشنو األرض وعىوننا أشنو السنماء مني الوقنت النىا تهتىنى مينه األر
ينزهللا بهىه الفتنة تكون متنة أخرأ عصفت ب شو األرض عصفاً أ  وشى متنة الدجاهللا م

 عيسى عىيه السلم وشىا ما سنتعرم عىيه بعد جىسة ا ستراحة.

 وأقوهللا قولي شىا وأستغفر ال لي ولكم
 الثانيةالخطهة 

 خامساً: عيسى بن مردم والدعاء المستجاب :

م واه مسنىد نزهللا ال تعالى عيسى عىيه السلم كما مي حددك النَّواس بن سمعان النىا ر
ز هللا ال ع: ))مهينما شو كىلك )أا الدجاهللا( إذ أنز المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  قاهللا

ن مهنرو تين أأ ثنوبين وجو عيسنى بنن منردم عنند المننارا الهيهناء شنرقى  مشنق بني

 ر مننهمصهوغين واععاً َكفَّيه عىى أجنحة مىكين إذا      رأسه قطر وإذا رمعه تحندَّ 
 . األبيض جمان كالىؤلؤ(( إذا رم  نهي ال عيسى رأسه تيطر منها الماء كحهات الىؤلؤ

ركه : ))ميطىب عيسى بن مردم الدجاهللا حتى دد المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا

 تي دن: ))ثنم ل د  )مددنة بفىسطين( ((. مييتو عيسى بن منردم الندجاهللا عىينه لعننة ال بهاب
 عيسى بن مردم قوم قد عصمهم ال منه ميمسح عن وجنوشهم ودهشنرشم بندرجاتهم مني

د دان ألحنالجنة مهينما شو كىلك إذ أوحى ال إلى عيسى إني قد أخرجت عها اً لني   دن
 (( )أا    اقنننة و  قننندرا ألحننند بيتنننالهم( دينننوهللابيتنننالهم محنننرز عهنننا ا إلنننى الطنننور

ب : ))ودهعك ال د جوج وم جوج، وشم منن كنو حند المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 دنسىون((. دنتشرون، دغطون وجه األرض من موق المرتفعات والجهاهللا.
ان كنميمر أواأىهم عىنى بحينرا  هردنة ميشنربون منا ميهنا، ودمنر آخنرشم مييولنون: ليند 

  عيسىراً ماء ا  ودحصر نهي ال عيسى عىيه السلم وأ حابه ميرغب نهي البهىه مَّ 

عاء وأ حابه أن دتهرعوا إلى ال عز وجو أن دهىك د جوج وم جوج ميستجيب ال  
 عيسى وأ حابه من أمة النهي محمد .

 جوج : ))ميرسو ال عىى د جوج ومن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  اسم  ماذا قاهللا

 نغف(( النغف: شو الدو  الصغير.ال
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درا ييننا بينتدبر قدرا المىك وعممة المىك، وال ما أحوج األمة إلنى أن تمتىن  قىوبهنا د
 المىك جو جلله.

 ىى قدراما أحوجنا إلى أن نتعرم عىى عممة ال وعىى جلهللا ال، وعىى قوا ال، وع

 ال، مإن أمر ال بين الكام والنون .
 يينوهللاميهم النغف أأ الدو  الصغير مي رقابهم ميهىكهم الحنق جنو وعنل ميرسو ال عى

: ))ميصنننهحون مرسننى )أا قتىننى( كمننوت نفنننس  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 

ين أن واحدا(( مي روادة ))دطىب نهى ال عيسى واحداً منن شنؤ ء المتحصننين الخناأف
رض ميخننرج وشننو دخننرج وأن دهننىهللا نفسننه ليننرأ منناذا معننو دنن جوج ومنن جوج منني األ

يسننى مسننتعد لىيتننو والهننلك ميننرأ شننىه الكرامننة والمعجننزا وا دننة ميرجنن  لنهنني ال ع

 ودننننا ا عىينننه وعىنننى أ نننحابه: أبشنننروا ليننند أشىنننك ال دننن جوج ومننن جوج ((. دينننوهللا
جندون : ))ثم دههط نهي ال عيسى م  أ نحابه منل د المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

شنىه  تنهم )الزشم: الدشن والشحم(   ديوأ الناس عىنىموع  شهر إ  مأله زشمهم ون

 ألرض منالراأحة الكردهة النتنة. ميرغب نهي ال عيسى وأ حابه إلى ال أن دطهر ا
هم شننىه النننتن، ميرسننو ال عننز وجننو  يننراً ك عننناق الهخننت )أا كرقنناب اإلبننو( مننتحمى

غسننو منندر و  وبننر ميمتطنرحهم حيثمننا شنناء ال ثننم درسنو ال مطننرا   دكننن منننه بينت 

لَيَة )أا تصهح األرض كالمرآا مي  فاأها ونياأها(  وحينانى األرض حتى دتركها كالزَّ
أ بركتك((. ديوهللا :  م المصطفى   ىى ال عىينه وسنى دياهللا لألرض أنهتي ثمرتك ور  ِ

 ه النردح))مهينما شم كىلك إذ بعك ال ردحاً  يهة ت خى الناس تحنت آبنا هم متينهض شنى

مؤمن ومسىم ودهيى شرار الناس دتهارجون مي األرض تهنارج الحمنر )أا روح كو 
 الحمير( وعىيهم تيوم الساعة((.

ال  وبىلك دكون قد أنهيت الحددك عن د جوج وم جوج من المصا ر الييينية من كتاب

م والسنننة الصننحيحة، وأنصننح أحهننابي أن   ديفننوا بعنند ذلننك وراء األسننا ير واألوشننا
 تي ور ت مي ذلك.واإلسراأيىيات ال

ن لننددن وأأسنناهللا ال جننو وعننل أن درزقنننا وإدنناكم العىننم النننام  وأن دفيهنننا وإدنناكم منني ا

 دحفمنا وإداكم من الفتن ما  هر منها وما بطن إنه عىى كو ش  قددر.
حند  تندع ألالىهم استرنا و  تفهحنا وأكرمنا و  تهنا وكنن لننا و  تكنن عىيننا الىهنم  

ً  منا مي شىا الميام يته، و  إ  قهن الكردم ذنهاً إ  غفرته و  مردها إ  شفيته و   دننا
ْجته، و ميتا إ  رحمتنه، و  عا نيا إ  شددتنه، و   اأعنا  ه، و    سند تإشماً إلى مَرَّ

 حاجة شي لك رعاً ولنا ميها  لح إ  قهيتها دا رب العالمين.

 ً ا جعنو ميننتمن بعده تفرقا معصوما و   الىهم اجعو جمعنا شىا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا
 و  منا و  معنا شيياً أو محروماً.

 الىهم اشدنا واشِد بنا واجعىنا سهها لمن اشتدأ.

ن و  الىهننم إن أر ت بالننناس متنننة ماقههنننا إليننك غيننر خزادننا و  مفتننونين و  مغيننرد
 مهدلين برحمتك دا أرحم الراحمين.

 .ا المسىمين العراا وأ عم المسىمين الجياعالىهم احمو المسمين الحفاا واكسو

 الىهم   تحرم مصر من األمن واألمان.
 الىهم   تحرم مصر من التوحيد والموحددن برحمتك دا أرحم الراحمين.
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 أحهتي مي ال..
ني ومن شىا وما كان من توميق ممن ال وما كان من خط  أو سهو أو زلو أو نسيان مم

الجننة  نه براء وأعوذ باهلل أن أكون جسنرا تعهنرون عىينه إلنىالشيطان وال ورسوله م

 ود ىيى به مي جهنم ثم أعوذ باهلل أن أذكركم به وأنساه.
 و و ِ الىهم وسىم وز  وبارك عىى محمد  ىى ال عىيه وسىم.

000000000000 

 [( سهق تخردجه .1)]
كم وكنىلك جعىننا( مى التفسنير ، بناب قولنه تعنالى ( 4478[( رواه الهخارأ رقم )2)]

ى من( مى التفسير ، باب ومنن سنورا الهينرا ، وشنو 2965أمة وسطاً) والترمىأ رقم )

 ( .8034 حيح الجام  رقم )
(  ( مننى أحا دنك األنهيناء ، بنناب قنوهللا ال عنز وجننو3339[( رواه الهخنارأ رقنم )3)]

اً اه أدهنووليد أرسىنا نوحاً إلى قومه ) ورواه الترمىأ ، والنساأى ، وابن ماجنة ، ور

 ( 11222أحمد مى المسند رقم )
 ( مى الوعوء ، باب مهو الوعوء والغر المحجىون136[( رواه الهخارأ رقم )4)]

عوء ( مى الطهارا ، باب استحهاب إ الة الغرا والتحجيو مى الو249، ومسىم رقم )

 ( مى الطهارا .1/93/95( والنساأى )30-1/28، والمو   )
ج ، ( مى أحا دك األنهياء ، باب قصة د جوج وم جو3346) [( رواه الهخارأ رقم5)]

لفتن ا( مى 2188( مى الفتن ، باب اقتراب الفتن ، والترمىأ رقم )2880ومسىم رقم )

. 
 ( .1908( والحاكم وشو مى  حيح ابن حهان )4080[( رواه ابن ماجة رقم )6)]

==================== 

 قواعد الحساب

ننا ت أعمالتعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيااإن الحمد هلل نحمده ونس 

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه
 حنق جهنا ه مني ال مةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشنداألمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األ

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  
ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 ...وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن

 -أما بعد:
 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
ن مني النهيني ىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمناموإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً ع

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..
 -أما بعد:
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كنو مإن أ دق الحددك كتاب ال ،وخير الهدا شدا محمد ، وشر األمور محندثاتها و
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مي النار.

 أحهتي مي ال

مي  توقفنا شو لياءنا الثالك عشر من لياءات شىه السىسة الكردمة المهاركة وكنا قد شىا
ه إلنى الىياء الماعي م  شىا المشهد المهيب الكنردم حنين دن تي المىنك الحنق جنل جللن

وَن إِ أرض المحشر إتيانناً دىينق بكمالنه وجللنه مصنداقاً ليولنه سنهحانه َشنْو دَْنم ن   أَْن ر 

نننور   ْمنننر  َوإِلَنننىَي األَ  مِننني   ىَنننٍو ِمنننَن اْلغََمننناِم َواْلَملأَِكنننة  َوق ِهننندَننن ْتِيَه م  َّللاَّ   ِ ت ْرَجننن   األ م   َّللاَّ
 [.210]الهيرا:

لكنردم اوشنا دهدأ الحساب لىعهنا ، وشنىا شنو لياءننا الينوم من  حهنراتكم مني شنىا الينوم 

مني  حنددثنا المهارك وحتى   دنسحب بسا  الوقت من بين أدددنا سردعاً مسنوم دننتمم
 العنا ر التالية:

 أو ً:    ىم اليوم.

 ثانياً: العرض عىى ال وأخى الكتب.
 ثالثاً: حاسهوا أنفسكم قهو أن تحاسهوا.

وم م عيروني اليىوب واألسماع. وال أساهللا أن دسترنا موق األرض وتحت األرض ود

 العرض إنه حىيم كردم رحيم.
 أو ً:    ىم اليوم:

و غينر لكرام: وال لو عنىب ال أشنو سنماواته وأشنو أرعنه لعنىبهم وشنأدها األحهاب ا

متنه  الم لهم، مهم عهيده مي مىكه، مالمالك دتصرم مني مىكنه كينف دشناء، ولكننه برح
ن سنهحانه وتعنالى وكرمننه وحناننه ولطفنه بعهيننده قند حننرم المىنم عىنى نفسننه وجعىنه بنني

 العها  محرماً.

َ   دَْمىِ  اٍ ] النساء: قاهللا تعالى: إِنَّ َّللاَّ  [. 40م  ِمثْيَاهللَا ذَرَّ
 [. 46وقاهللا جو وعل: َوَما َرباَك بَِملٍم ِلْىعَهِيِد ] مصىت: 

 [. 31وقاهللا تعالى َوَما َّللاَّ  د ِردد    ْىًما ِلْىِعهَاِ  ] غامر: 

نهني وقاهللا أدهاً مي الحددك اليدسي الىا رواه مسىم من حددك أبي ذر عنن الحهينب ال
ْمنت  المىنَم عىنى نفسني وجعىتنهعن رب العزا قنا بيننكم  هللا تعنالى: ))دنا عهنا ا إنني َحرَّ

 [(.1محرماً مل تمالموا(()]
داً منن ماهلل جو وعل عدهللا، لطيف، حىيم، كنردم   دمىنم أحنداً منن خىينه، و  دمىنم أحن

 تالية:عها ه، ولىا مإن ال جو وعل دحاسب العها  دوم الييامة ومياً لىيواعد ال

 لى: العدهللا التام الىا   دشوبه أأ  ىم.الياعدا األو
هللَا ْياًا َوإِْن َكناَن ِمثْيَنام  نَْفنٌس َشنت ْمىَن قاهللا تعالى: َونََه   اْلَمنَواِزدَن اْلِيْسنَط ِليَنْوِم اْلِييَاَمنِة مَنل

 [.47اء:َحهٍَّة ِمْن َخْر هللٍَا أَتَْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسهِيَن ]األنهي

وم  حكمنة كمحناكم الندنيا مفني محناكم الندنيا قند دجيند الخصنإعىم أنك لن تعرض عىى م
  النىاالتزودَر والتحردَف ولكن اعىنم بن ن النىا سنيتولى محاكمتنك دنوم الييامنة شنو ال

د ور  َوَّللاَّ   ِ وَ بِ ْيِهي دَ قاهللا: دَْعىَم  َخاأِنَةَ األَْعي ِن َوَما ت ْخِفي الصا ونِِه الَِّىدَن دَْدع وَن ِمْن    اْلَحق 

َ ش َو السَِّمي   اْلهَِصير  ]غامر:    [.20-19دَْيه وَن بَِشْيٍء إِنَّ َّللاَّ
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ْم ْرنَاش ْم مَ َوَحَشن وقاهللا جو وعل: َودَْوَم ن َسي ِر  اْلِجهَاهللَا َوتََرأ األَْرَض بَاِرَزاً  ىَنْم ن غَناِ ْر ِمنْنه 
ونَا َكَما خَ  هللَا مَ نَاك  ىَيْ أََحدًا َوع ِرع وا َعىَى َرب َِك َ فاا لَيَْد ِجاْت م  اٍ بَْو َزَعْمت ْم أَلَّ ْم أَوَّ ْن نَْجعََو رَّ

ْشِفِيينَ  ْجِرِميَن م  ِعَ  اْلِكتَاب  مَتََرأ اْلم  اهللِا َشنىَا ي ول وَن دَاَوْدىَتَنَا َمنا مِيِه َودَ  ِممَّ لَك ْم َمْوِعدًا َوو 

اِعنًرا َو  دَْمِىنم  حَ ا َعِمى نوا د وا َمناْلِكتَاِب   د غَاِ ر  َ ِغيَراً َو  َكهِيَراً إِ  أَْحَصناَشا َوَوَجن
 [.49-47َرباَك أََحدًا ]الكهف:

اٍ َخْيًرا دََره  َوَمْن دَعْ  ا دََره  ]الزلزلثْيَاهللَا ذَرَّ َمْو مِ قاهللا تعالى: مََمْن دَْعَمْو ِمثْيَاهللَا ذَرَّ -7ة:اٍ َشرا

8.] 
و و وعل  دهمالميصو  أن عمو ابن آ م كىه محفو  و مسطور مي كتاب عند ال ج

 ربي و  دنسى واعىم عىم الييين أن ما نسيه اإلنسان   دنساه الرحمن.

هَا  واذكر ذنوبك و ابكها دا مىنب   ع عنك ماقد مات مي زمن الص ِ
 بو أثهتاه وأنت  ٍه تىعب     لم دنسه المىكان حين نسيته

 َستَر  ََّشا بالرغم منك وت ْسىَب     والروح منك و دعة أو عتها

ا  حيييتها متاع ا  دىشب     غرور   نياَك التي تَْسعَى لها و   ار 
 أنفاسنَا ميهما ت عَدا َوت ْحَسب     الىيو  ماعىم والنهار  كلشما

اٍ  َ   دَْمِىم  ِمثْيَاهللَا ذَرَّ  ْزَر أخرأوِ ِزر  وزارا تَ ة: أن   الياعدا الثاني  قاهللا تعالى: إِنَّ َّللاَّ

اه  ْلِييَاَمننِة ِكتَابًننا دَْىيَننه  دَننْوَم الَننْخننِرج   أَْلَزْمنَنناه  َ نناأَِره  مِنني ع ن ِيننِه َون  قنناهللا تعننالى: َوك ننوَّ إِْنَسننانٍ 
ِسنِه َوَمنْن إِنََّمنا دَْهتَنِدا ِلنَفْ  اْشتَدَأ مَ هًا َمنِ َمْنش وًرا اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعىَْيَك َحِسي

عَى ِ ك  أ َوَما َو  تَِزر  َواِزَراٌ ِوْزَر أ ْخرَ َعوَّ مَإِنََّما دَِهوا َعىَْيَها  و  بِيَن َحتَّى نَْهعََك َرس  نَّا م 

 [.15-13]اإلسراء:
وَسى َوإِْبَراِشيمَ  ِف م  ِزر  َواِزَراٌ ِوْزَر ا ومي أَ  تَنالَّىِ  وقاهللا تعالى: أَْم لَْم د نَهَّ ْ بَِما مِي   ح 

 َزاه  اْلَجنَزاَء األَْومَنىأ ث مَّ د ْجنَم د رَ ا َسعَى َوأَنَّ َسْعيَه  َسوْ أ ْخَرأ َوأَْن لَْيَس لِ ْنَساِن إِ  مَ 

 [.41-36]النجم:
ه لنمل تتحمو نفس ذننب نفنس أخنرأ، بنو سنيمر الولند دنوم الييامنة عىنى والنده ميينوهللا 

بن ييوهللا ا موالده: أا بنى أنا أبوك! اعطني حسنةً من حسناتك مىيد كنت لك نِْعَم األب 

 ي! وديوهللا ا بن ألمه: نفسي.ألبيه: نفس
حهنوب وكيف  ؟!! وقد قاهللا كو نهي من األنهيناء نفسني، نفسني، نفسني. إ  الحهينب الم

 محمد .
 الياعدا الثالثة: إعىار ال لخىيه:

ة، ومن  إن ال سهحانه دعىم عمو العها  من لندن آ م إلنى آخنر رجنو قامنت عىينه الييامن

تنى رض عىى العها  أعمالهم دوم الييامنة حذلك من عميم عدله ومهىه وكرمه، أن دع
   دكون ألحد عىر بين ددده.

ْحَهرً  ْن س نوٍء تَنَو ا لَنْو ا َعِمىَْت ِمنا َومَ قاهللا تعالى: دَْوَم تَِجد  ك وا نَْفٍس َما َعِمىَْت ِمْن َخْيٍر م 

ك م  َّللاَّ  نَ  ر   [.30ن:وٌم بِاْلِعهَاِ  ]آهللا عمراَّللاَّ  َرء  وَ ْفَسه  أَنَّ بَْينََها َوبَْينَه  أََمدًا بَِعيدًا َود َحى ِ
 [.14وقاهللا سهحانه: َعِىَمْت نَْفٌس َما أَْحَهَرْت ]التكودر:

َرْت ] ا نفطار:   .[ 5وقاهللا سهحانه: َعِىَمْت نَْفٌس َما قَدََّمْت َوأَخَّ

 الياعدا الرابعة: إقامة الشهو  عىى العها  دوم الييامة:
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ن م ما كاالييامة شو المىك الىا دعىم السر وأخفى وعى وإن أعمم شهيد عىى العها  دوم
 وما شو كاأن وما سيكون.

َ َكاَن َعىَى ك و ِ َشْيٍء َشِهيدًا ] النساء :  [ 33قاهللا تعالى: إِنَّ َّللاَّ

ألمنم، ثم ت تى الرسو وتشهد عىى جمي  األمم ثم ت تى أمة الحهينب لتشنهد عىنى جمين  ا
ينر المحهوب لتشهد عىى جمين  األمنم ثنم دن تي خدشهد كو رسوهللا عىى أمته وت تي أمة 

 األولين وا خردن ليشهد عىى الجمي .

 ال أكهر!! ال أكهر!!
ننةً َوَسننًطا ِلتَك ون ننوا ش ننَهدَ  الرسننوهللا  دَك ننوَن وَ ى النَّنناِس اَء َعىَننقنناهللا تعننالى: َوَكننىَِلَك َجعَْىنَنناك ْم أ مَّ

 [.143 َشِهيدًا ]الهيرا:َعىَْيك مْ  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم 

ٍة ِمْن ك   : مََكْيَف إِذَا ِجاْنَاالمصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وقاهللا المىك لحهيهه َشِهيٍد بِ و ِ أ مَّ
 [.41َوِجاْنَا بَِك َعىَى َشؤ  ِء َشِهيدًا ]النساء:

ى ومى  حيح الهخارا منن حنددك أبني سنعيد الخندرا أن الحهينب النهني قناهللا: ))د نْدعَ 

ا  د ىَّْغنَت : شنو بَ وم الييامة ميياهللا له: دا نوح، مييوهللا نوح: لهيك وسنعددك. ميينوهللا النوح 
ون: :مييولن قومك؟ مييوهللا نوح: نعم دا رب ميدعى قوم نوح ودياهللا لهم: شو بَىَّغَك م نوح؟

لنى  ح: دشنهد  ما أتانا من أحد. مييوهللا ال جو وعل: من دَْشَهد لك دنا ننوح؟ ميينوهللا ننو

شنهد : متدعون متشنهدون لنه ثنم أ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  محمد وأمته، ديوهللا
نةً َوَسننًطا لِ  َعىَنى النَّنناِس  وا ش ننَهدَاءَ تَك ون نعىنيكم مكننىلك قنوهللا ال تعننالى َوَكنىَِلَك َجعَْىنَنناك ْم أ مَّ

 [(.2ِهيدًا )]َعىَْيك ْم شَ  ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم َودَك وَن 

 [. 21ق:  ]َشِهيدٌ الملأكة، قاهللا تعالى: َوَجاَءْت ك وا نَْفٍس َمعََها َساأٌِق وَ ثم تشهد 
ثم تشهد األرض بما عمنو عىنى  هرشنا منن  اعنات وسنياات مفني الحنددك الصنحيح 

حنندذ تالنىا رواه الترمنىا منن حنددك أبني شردنرا أننه : ))قنرأ دومناً قنوهللا ال: دومانى 

 : ))أتننندرون منننا ى   نننىى ال عىينننه وسنننىم المصنننطف [ ((. قننناهللا4أخهارشنننا ]الزلزلنننة:
َمٍة د أو أَ أخهارشا؟ قالوا: ال ورسوله أعىم، قاهللا: أخهارشا أن تشهد األرض عىى كو عه

ىا بمننا عمننو عىننى َ ْهِرَشننا متيننوهللا: دننا رب لينند عمننو كننىا وكننىا منني دننوم كننىا وكننىا مهنن

 [(.3أخهارشا(()]
ؤ ء شنرمنض شنىه الشنها ا وأرمنض ميجا هللا العهد الىايم ربه الكردم وديوهللا دا رب أنا أ

 الشهو  و  أقهو شاشداً إ  من نفسي.
 كما مي الحددك الصنحيح النىا رواه مسنىم منن حنددك أننس قناهللا :كننا عنند رسنوهللا ال

 مهننحك، مينناهللا: ))شننو تنندرون ِمننمَّ أعننحك؟(( قىنننا: ال ورسننوله أعىننم، قنناهللا: ))مننن

إني   دينوهللا :بىنى، ميينوهللا: من مخا هة العهد ربه، مييوهللا: دا رب ألم تجرنني منن المىنم؟
ام ، والكنرأجيز اليوم عىى نفسي شاشداً إ  منى. مييوهللا: كفى بنفسك اليوم عىيك شنهيداً 

ه خىنى بينندالكاتهين شهو اً، قاهللا: ميختم عىى ميه، ودينوهللا ألركاننه: انطيني ب عمالنه، ثنم 

 (.[4وبين الكلم، مييوهللا: ب ْعداً لَك نَّ َوس حياً، معنكن كنت أ ناِعو(()]
نَا أَْدندِ  نْم بَِمنا َكنان وا دَ تَْشنَهد  أَ وَ دِهْم قاهللا تعالى: اْليَْوَم نَْختِم  َعىَى أَْمَواِشِهْم َوت َكى ِم  ى ه  ْكِسنه وَن ْرج 

 [.65]دس:

ِ إِلَنى النَّناِر مَه نْم د وَزع نوَن َحتَّنى إِذَا َمنا َجاء وَشنا  وقاهللا جو وعل: َودَْوَم د ْحَشنر  أَْعندَاء  َّللاَّ
ى نوِ ِشْم ِلنَم َشنِهْدت ْم َشِهدَ  ى و  ش ْم بَِما َكنان وا دَْعَمى نوَن َوقَنال وا ِلج  ش ْم َوج  ْم َوأَْبَصار  َعىَْيِهْم َسْمع ه 
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اٍ َوإِلَْينِه ت ْرَجع نوَن  هللَا َمنرَّ َوَمنا َعىَْينَا قَال وا أَْنَطيَنَا َّللاَّ  الَِّىا أَْنَطَق ك نوَّ َشنْيٍء َوش نَو َخىَيَك نْم أَوَّ
َ   ك ْنت مْ  ى و  ك ْم َولَِكْن َ نَْننت ْم أَنَّ َّللاَّ ك ْم َو  ج  وَن أَْن دَْشَهدَ َعىَْيك ْم َسْمع ك ْم َو  أَْبَصار   تَْستَتِر 

ا تَْعَمى وَن َوذَِلك ْم َ ناك م  الَِّىا َ نَْنت ْم بَِرب ِك ْم أَْر َاك ْم مَ َْ هَْحت ْم ِمنَن اْلخَ  دَن اِسنرِ دَْعىَم  َكثِيًرا ِممَّ

ْعتَهِيَن ]مصىت: ْم َوإِْن دَْستَْعتِه وا مََما ش ْم ِمَن اْلم  وا مَالنَّار  َمثًْوأ لَه   [.24-19مَإِْن دَْصهِر 
 الياعدا الخامسة: مهاعفة الحسنات ألشو اإلدمان:

ِ د ْؤتِيننِه َمنن   ذ واء  َوَّللاَّ  ْن دََشننمهنناعفة الحسنننات ألشننو التوحينند واإلدمننان ذَِلننَك مَْهننو  َّللاَّ

 [.21اْلفَْهِو اْلعَِميِم ]الحددد:
 ماهلل سهحانه وتعالى دهاعف الحسنة إلى عشر أمثالها.

ني ِاَةِ اَء بِ َجنقاهللا تعالى: َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة مَىَه  َعْشنر  أَْمثَاِلَهنا َوَمنْن  ا مَنل د ْجنَزأ إِ  ِمثْىََهن السَّ

وَن ] األنعام:   [. 160َوش ْم   د ْمىَم 
ده كما مي الحنددك النىا رواه أحمند مني مسنن ى   ىى ال عىيه وسىم المصطف وديوهللا

ن والحاكم مي مستدركه وحسن الحددك شنيخنا األلهناني منن حنددك أبني ذر الغفنارا أ

سنياة زدند والالنهي قاهللا: ))قاهللا ال تعالى مي الحددك اليدسي: الحسنة بعشر أمثالها أو أ
 [(.5واحدا أو أغفرشا(()]

 واه الترمىا و ححه الشين األلهناني منن حنددك ابنن مسنعو  أنومى الحددك الىا ر

لنم أ أقنوهللا  النهي : ))من قرأ حرماً من كتاب ال مىه به حسنة والحسنة بعشر أمثالهنا، 
 [(.6حرم، ولكن )ألف( حرم )و م( حرم )وميم( حرم(()]

ة ععف تدبر معي أدها الحهيب الكردم بو قد دهاعف ال الحسنة إلى أكثر من سهعماأ

ْم مِني َسن ِ مىلك قوهللا ال تعنالى: َمثَنو  الَّنِىدَن د ْنِفي نوَن أَْمنَوالَه  َ  ِو َحهَّنٍة أَْنهَتَنْت َسنهْ  َكَمثَنهِيِو َّللاَّ
 [.261: َواِسٌ  َعِىيٌم ]الهيرااء  َوَّللاَّ  ْن دَشَ َسنَابَِو مِي ك و ِ س ْنه ىٍَة ِماأَة  َحهٍَّة َوَّللاَّ  د َهاِعف  ِلمَ 

 األعماهللا ما   دعىم ثوابها إ  ال.وشناك من 

كنو  قاهللا تعالى مني الحنددك اليدسني المخنرج مني الصنحيحين: قناهللا : ))قناهللا ال تعنالى:
 [(.7عمو ابن آ م له إ  الصوم مإنه لي وأنا أجزأ به(()]

 ولك أن تتصور الجزاء من الواس  الكردم جو جلله عىى الصهر.

وَن أَْجَرش ْم بِغَْيِر ِحسَ قاهللا ال ميه: إِنََّما د َومَّى الصَّ   [10لزمر :اٍب ] اابِر 
 الياعدا السا سة واألخيرا: تهددو السياات حسنات:

اهللا قننإن ال تهننارك وتعننالى بمنننه وكرمننه عىننى عهننا ه المننؤمنين دهنندهللا سننيااتهم حسنننات 
ِ إِلًَها َءاَخَر َو  دَيْ  َم َّللاَّ  إِ ْفَس الَّ الننَّ  ت ى نونَ تعالى: َوالَِّىدَن   دَْدع وَن َمَ  َّللاَّ ِ تِني َحنرَّ  بِناْلَحق 

َهانًنا ِييَاَمنِة َودَْخى نْد مِينهِ ب  دَنْوَم الْ ْلعَنىَاَو  دَْزن وَن َوَمْن دَْفعَْو ذَِلَك دَْىَق أَثَاًما د َهاَعْف لَنه  ا  م 

 ِهْم َحَسنننَاٍت َوَكنناَن َّللاَّ  اَاتِ  َسني ِ هللا  َّللاَّ  إِ  َمنْن تَنناَب َوَءاَمنَن َوَعِمننَو َعَمنل َ نناِلًحا مَ  ولَاِنَك د هَنند ِ 
 [. 70 - 68َغف وًرا َرِحيًماً ] الفرقان: 

ومى الحنددك الصنحيح النىا رواه مسنىم منن حنددك أبني ذر أننه قناهللا: حندثنا الصنا ق 

وجناً المصدوق مياهللا: ))إني ألعىم آخنر أشنو الجننة  خنو ً الجننة وآخنر أشنو الننار خر
ه اهللا: اعرعنوا عىيننه  ننغار ذنوبنه وارمعننوا عنننمنهنا، رجننو دنؤتى بننه دننوم الييامنة ميينن

كىا، كهارشا متعرض عىيه  غارشا، ميياهللا له: عمىت دوم كىا وكىا، وعمىت دوم كىا و

ىينه كىا وكىا مييوهللا: نعم   دستطي  أن دنكر وشو مشفق من كهنار ذنوبنه أن تعنرض ع
)) 
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نة ياة حسنومى شىه الحالة الرشيهة من الرعب والفزع ديناهللا لنه: ))إن لنك مكنان كنو سن
لنهنني امييننوهللا العهنند: ربنني قنند عمىننت أشننياء   أراشننا شاشنننا((، قنناهللا أبننو ذر مىينند رأدننت 

 [(.8عحك حتى بدت نواجىه (()]

 شىا مهو ال جو وعل عىى عها ه المؤمنين.
 أحهتي مي ال: شىه شي اليواعد التي دحاسب ال بها العهد دوم الييامة

 ت ب:ثانياً: العرض عىى ال وأَْخِى الك  

َت مِي َغْفىَنٍة  لَيَْد ك نْ َشِهيدٌ ميد سجو ال مي قرآنه العميم: َوَجاَءْت ك وا نَْفٍس َمعََها َساأٌِق وَ 
َك اْليَْوَم َحِدددٌ وَ  ِييَا مِي ا َما لَدَاَّ َعتِيدٌ أَلْ ِردن ه  َشىَ قَ قَاهللَا ِمْن َشىَا مََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك مَهََصر 

ِردٍب َجَهنََّم ك وَّ كَ  ْعتٍَد م  ِ جَ لَّنِىا افَّاٍر َعنِيٍد َمنَّاعٍ ِلْىَخْيِر م  َ عَنَو َمنَ  َّللاَّ ْلِييَناه  مِني  إِلًَهنا َءاَخنَر مَ 

ِددِد قَاهللَا قَِردن ه  َربَّنَا َما أَْ غَْيت ه  َولَكِ  وا بَِعينٍد قَناهللَا   تَْختَِصن  مِني َعنلهللاٍ ْن َكنانَ اْلعَىَاِب الشَّ م 
 [.29-21ق:نَا بَِملٍم ِلْىعَهِيِد ]اَّ َوَما أَ هللا  لَدَ ت  إِلَْيك ْم بِاْلَوِعيِد َما د هَدَّهللا  اْليَوْ لَدَاَّ َوقَْد قَدَّمْ 

ْب(( ومى الصحيحين من حددك عاأشة أنه قاهللا: ))من نوقش الحسناب دنوم الييامنة ع نى ِ 

ننا َمننْن أ وتِننَي ِكتَا َسننْوَم يَِمينِننِه مَ بَننه  بِ قالننت عاأشننة: دننا رسننوهللا ال أو لننيس ال ديننوهللا: مَ َمَّ
 [8-7د َحاَسب  ِحَسابًا دَِسيًرا ]ا نشياق:

م : ))إنما ذلنك العنرض ولنيس أحند دحاسنب دنو المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مياهللا

 [(.9الييامة إ  شىك(()]
 ممن نوقش الحساب عىب.

حد أسينا أ عىيك كما مي الصحيحين من حددك عدا بن حاتم أنه قاهللا: ))ما منكم من 

َمنان مينمنر أدمنن مننه منل إ   منا دنرأ إ  سيكىمه ربه دوم الييامة ليس بينة وبيننة ت رج 
يناء لننار تىاقَدََّم، ودنمنر أشن م مننه منل دنرأ إ  منا قندم ودنمنر بنين دددنه منل دنرأ إ  

 [(.10وجه، ماتيوا النار ولو بشق تمرا(()]

 تنا أ الملأكة أدن ملن بن ملن؟!!
 من؟!! شىا شو اسمي.

 ننار وإذا تَيَي ْنننَت أنننك أنننت المطىننوب،قرع النننداء قىهننك ما ننفر لونننك وتغيننر وجهننك منن

ك ىَت الملأكة ب خىك أمنام الخىنق أجمعنين، عىنى رلوس األشنها ،  درمن  وقىهك، وقد و 
الخلأننق جميعننا أبصننارشم إليننك وأنننت منني  رديننك لىوقننوم بننين دنندا المىننك تتخطننى 

 الصفوم دا عهد ال.
 صور شىا المشهد الىا دكا  دخى  اليىوب.وأس لك باهلل أن تت

تتخطى  فوم الملأكة،  فوم الجن و نفوم اإلننس، مني أرض المحشنر لتنرأ 

 نفسك واقفا بين ددا الحق جو جلله ليكىمك ال لتعطى  حيفتك!!
د كننت قنشىه الصحيفة التي   تغا ر بىية كتمتها و  مخه ا أسررتها، مكم من معصنية 

 إداشنننا، وكنننم منننن معصنننية قننند كننننت أخفيتهنننا؟! أ هرشنننا ال لنننك نسنننيتها؟! ذكنننرك ال

 وأبداشا!!!
ميا حسرا قىهك وقتها عىى ما مر ت مي  نياك من  اعنة منو ك، منإن كنان العهند منن 

أشو السعا ا ممن رعي ال عنهم مي الدنيا وا خرا ـ الىهم اجعىنا منهم بمنك وكرمك 

نه وأ هر له مي  اشر الكتاب الحسنات، ومي دا أرحم الراحمين ـ أعطاه ال كتابه بيمي
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با نه السياات مين مر العهند أن دهندأ ميينرأ السنياات ميصنفر لوننه ودتغينر وجنه وترتعند 
 مراأصه.

ميتهىنو  مإذا ما أنهى قراءا السياات وجد مي آخر الكتاب، شىه سيااتك قند غفرتهنا لنك،

منا  و الينراءا حتنى إذاوجهه ودسعد سنعا ا   دشنيى بنو لنن دشنيى بعندشا أبنداً ودوا ن
 وقاهللا و و إلى آخر الكتاب قرأ الحسنات ماز ا  وجهه إشراقاً واز ا  مرحاً وسروراً 

 -ان له المىك جو جلله: انطىق إلى أ حابك وإخوانك ـ أا منن أشنو التوحيند واإلدمن

 مهشرشم أن لهنم مثنو منا رأدنت مينطىنق وكتابنه بيميننه والننور دشنرق منن وجهنه ومنن
كرامة  أل حابه وخلَّنه: أ  تعرمونني؟! مييولون: من أنت ليد غمرتكأعهاءه ديوهللا 

ىا قنرأوا شناال؟!! مييوهللا: أننا منلن بنن منلن انمنروا شنىا كتنابي بيمينني اقنرأوا كتابينه 

ه الكتاب معي، شاركوني الفرحة والسعا ا، انمروا شىا توحيندا وشنىه  نلتي، وشنى
ي الىيننو، وشننىا إحسنناني، وشننىا بننرأ زكناتي، وشننىه  نندقتي، وشننىا حجنني، وشننىا قينام

بوالنندا، وشننىا إحسنناني لألشننو والجيننران، وشننىا أمننرا بننالمعروم، وشننىا نهينني عننن 

ن وتِنَي أ  ا َمنْن المنكر، وشىا بعدا عن الغيهة والنميمنة، وشنىا بعندا عنن  ىنم العهنا : مَ َمَّ
م  اْقنَرء وا ِكتَابِيَنْه إِن ِني  َ  نل نَْننت  ِكتَابَه  بِيَِمينِِه مَيَي وهللا  َشال  يَشنٍة عِ ٍق ِحَسنابِيَْه مَه نَو مِني أَن ِني م 

ْلَخاِليَنِة اْسنىَْفت ْم مِني األَدَّناِم اًنا بَِمنا أَ ا َشنِيَراِعيٍَة مِي َجنٍَّة َعاِليٍَة ق ط وم َها  َانِيَةٌ ك ى نوا َواْشنَرب و

 [.24ـ19]الحاقة:
ىنيهم مني غهنب ال ع ممنن -أعاذنا ال وإداكم من ذلنك  -أما إذا كان من أشو الشياوا 

ف عىينه الدنيا وا خنرا، دننا أ عىينه أدنن منلن بنن منلن؟!! وسنهحان ال! منن   تختىن

 األ وات و  تشتهه عىيه الىغات و  تشتهه عىيه األسماء والصفات.
 أدن ملن بن ملن؟! َمْن..شىا شو اسمي ماذا ترددون دا ملأكة ال؟!

عطى يتخطى الصفوم ليرأ نفسه بين ددا ال ميشىم إلى العرض عىى ال جو وعل م

 كتابه بشماله أو من وراء  هره.
ىنى مييرأ ميسو  وجهه ثم دكسى من سرابيو اليطران وديناهللا لنه: انطىنق إلنى منن شنم ع

شاكىتك مهشرشم أن لهم مثنو منا رأدنت، مينطىنق مني أرض المحشنر وقند اسنو  وجهنه 

خلنه لو من وراء  هره مينطىق مييوهللا وعله الخزا، والىهللا والعار، وكتابه بشماله أ
هللا زا والىومن شم عىى شاكىته: أ  تعرمونني؟! مييولون   إ  أننا نرأ ما بك من الخ

 ممن أنت؟!!
شنيي  مييوهللا: أنا ملن بنن منلن وشنىا كتنابي بشنمالي ولكنو واحند مننكم مثنو شنىا، مىيند

 شياوا   دسعد بعدشا أبداً.

لَْم أ وَت ِكتَابِيَْه  ا لَْيتَنِيدَ ي وهللا  ا َمْن أ وتَِي ِكتَابَه  بِِشَماِلِه مَيَ دصر  ب عىى  وته وديوهللا: َوأَمَّ 
ى وه  ْه َشىََك َعن ِي س ْىَطانِ ن ِي َماِليَ عَ ْغنَى َولَْم أَْ ِر َما ِحَسابِيَْه دَا لَْيتََها َكانَِت اْليَاِعيَةَ َما أَ  يَْه خ 

ْؤِمن  د نى ك وه  إِنَّنه  َكناَن   َراًعنا مَاْسنذِ ع وَن مِي ِسْىِسىٍَة ذَْرع َهنا َسنهْ  مَغ ىاوه  ث مَّ ْلَجِحيَم َ ىاوه  ث مَّ 

ِ اْلعَِميِم َو  دَح ضا َعىَى َ عَاِم اْلِمْسِكيِن مَىَْيَس    ِمْن نَا َحِميٌم َو  َ عَاٌم إِ يَْوَم َشاش  ه  الْ لَ بِالَّ
 [.37-25اقة:ِغْسِىيٍن   دَ ْك ى ه  إِ  اْلَخاِ ا وَن ]الح

 وهلل  ر الياأو:

 مستوحشاً قىق األحشاء حيرانَا َمث ِْو وقومك دوم العرض ع ردانا
 عىى العصااِ ورب العرش َغههانَا   والنار تىهب من غيٍة ومن حنقٍ 
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َ   اقرأ كتابك داعهد  عىى َمَهو  مهو ترأ ميه َحرماً غيَر َما كانا
 َرَم األشياَء عرمانَاإقراَر من ع   مىما قرأَت ولم تنكر قراءتَه  

 وامهوا بعهٍد َعَصى لىنار عطشانَا  نا أ الجىيو خى وه  دا ملأكتي

 والمؤمنون بداِر الخىِد س كَّانَا  المشركون غداً مي النار دَىتَهه وا
 وأخيراً: حاسهوا أنفسكم قهو أن تحاسهوا.

 وأرج  الحددك إلى ما بعد جىسة ا ستراحة.

 ال العميم لي ولكم..وأقوهللا قولي شىا وأستغفر 
 الخطهة الثانية

 ن محمنداً أالحمد هلل رب العنالمين وأشنهد أن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لنه. وأشنهد 

لنه آعهده ورسوله و فيه من خىيه وحهيهه. الىهم  وَّ وسىم وز  وبنارك عىينه وعىنى 
 وأ حابه وأتهاعه وأحهابه وكو من اقتفى أثره إلى دوم الددن...

 د:أما بع

 ثالثاً: حاسهوا أنفسكم قهو أن تحاسهوا:
أدهننا األحهننة الكننرام: شننىه  ننورا مصننغرا عىننى قنندر جهىنني أقنندمها لحهننراتكم عننن 

مإنه    الحساب، ولك أن تعيش بيىهك وكيانك كىه شىا المشهد الىا دكا  دخى  اليىوب،

 دت ثر بموعمة و  دستجيب  دة أو حددك إ  من كان له قىب.
 [.37َو َشِهيدٌ ]ق:لسَّْمَ  َوش  ْليَى انَّ مِي ذَِلَك لَِىْكَرأ ِلَمْن َكاَن لَه  قَْىٌب أَْو أَ قاهللا تعالى: إِ 

م و  أدها األ  الكردم حاسب نفسك قهو أن تحاسنب بنين دندا منو ك دنوم   دنفن  النند

 التحسر.
روأ اإلمام أحمد والترمىا بسند  حيح أن عمنر بنن الخطناب رعني ال عننه قناهللا: 

ىعنرض لالناس حاسهوا أنفسكم قهو أن تحاسهوا وزنوشا قهنو أن توزننوا وتزدننوا "أدها 

سه مني األكهر دوم   تخفى منكم خامية مإنما دخف الحساب دوم الييامة عمن حاسب نف
النندنيا" محاسننب نفسننك واعىننم بنن ن النننفس أمننارا بالسننوء ولينند مصننىت ذلننك منني خطهننة 

 كامىة.

ناذ  فات أ  وشنى: المطماننة والىَّوامنة وليد و ف ال النفس مي اليرآن بثل را األمَّ
 بالسوء.

  ً المطمانة: شي التي ا م نت إلى الرعا باهلل ربا وباإلسلم  دنا وبمحمد رسو
 شي التي ا م نت إلى وعد ال ووعيده.

 شي التي ا م نت إلى ذكر ال وعهو دته.

 شي التي تشتاق  وماً لىياء ال سهحانه.
 تي تىوم  احهها عىى الخير والشر.الىوامة: شي ال

 تىوم  احهها عىى الخير متيوهللا: لماذا لم تكثر منه؟!!

اذا وتىننوم  نناحهها عىننى الشننر متيننوهللا: لمنناذا وقعننت ميننه؟!! لمنناذا تسننوم التوبننة؟!! لمنن
 تت خر عن الصلا مي بيوت ال؟!! إلى متى وأنت عىى شىا الهلهللا والهدع؟!!

 اً.تىوم  احهها عىى الخير والشر مع
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 لغوادنة،أما النفس األمارا بالسوء: مهي التي تردد أن تخرجك من  ردق الهدادنة إلنى ا
دنق من  ردق النعيم إلى  ردق الجحيم، من  ردق السانة إلى  ردنق الهدعنة. منن  ر

 الحلهللا إلى  ردق الحرام.

ناَراٌ بِال ئ  نَْفِسي إِنَّ النَّْفَس  مَّ َم َرب ِني إِنَّ َرب ِني   َمنا َرِحنإِ سانوِء حيك قاهللا تعالى: َوَما أ بَر ِ
 [. 53َغف وٌر َرِحيٌم ] دوسف: 

 التينوأ مهىه النفس إن لم تشنغىها بطاعنة ال شنغىتك بالمعصنية، وإن لنم تىجمهنا بىجنام

س إن شغىتك بالها و، مالنفس كالطفو إن مطمت الطفو عن ثدا أمه انفطم، كىلك الننف
 لطاعة والتيوأ انيا ت.مطمتها عن معصية ال وألجمتها بىجام ا

ا مننمننإن زلننت نفسننك لهشننردتك ولهننعفك مىسننت مىكنناً ميربنناً و  نهينناً مرسننلً مسننرعان 

، و جللنهددمعك إدمانك وعىمك بنفسك األمارا إلى التوبنة واألوبنة والعنو ا إلنى ال جن
وأنت عىنى كنو حناهللا منن األحنواهللا عىنى  ردنق  اعنة الكهينر المتعناهللا، وسنيد الرجناهللا 

 محمد .

 نفسك ا ن أدها الحهيب قهو أا عمو وبعد أا عمو  غر أم كهرمحاسب 
 ؟ لمناذاقهو العمو: اس هللا النفس: لماذا أذشب؟ لماذا س تكىم؟ لمناذا أ نمت؟ لمناذا أحنب

 أبغض؟ لماذا أ خو؟ لماذا أخرج؟

  لمصطفىا وبعد العمو: شو كان العمو خالصاً لوجه ال؟! شو كان العمو موامياً لهدا
لص ؟ العمو  بند أن دتحينق مينه شنر ان. الشنر  األوهللا: اإلخن وسىم   ىى ال عىيه

 والشر  الثاني: أن دكون العمو عىى شدا النهي محمد .

ىنى مهننى ع قاهللا شين اإلسنلم ابنن تيمينة  يَّنب ال ثنراه: إن  دنن ال النىا شنو اإلسنلم
رعه شند بمنا أ ىين. األوهللا: أن تعهند ال وحنده   شنردك لنه، واأل نو الثناني: أن دعهن

   العىى لسان رسوله وشنىان األ نلن الكهينران شمنا حييينة قولننا نشنهد أن   إلنه إ

 ونشهد أن محمداً رسوهللا ال .
يد قاهللا مأدها المسىم إن كنت تردد حساباً دسيراً محاسب نفسك محاسهة الشردك الشحيح 

ردك محاسنهة الشنميمون بن مهران: "  دهىغ العهد  رجنة التينوأ إ  إذا حاسنب نفسنه 

 الشحيح".
را إن العهنإداك إداك أن تغتر بطاعة، إداك إداك أن تغتنر بعىنم، كنن  اأمناً عىنى َوَجنو من

 بالخواتيم.
ق ماسم  إلى من أعاءوا الدنيا بعىمهنم وزشندشم وورعهنم. شنىه الصنددية بننت الصندد

 أَْوَرثْنَا : ث مَّ عاأشة الطاشرا المهرأا من السماء، دس لها أحد المسىمين عن قوهللا ال تعالى

ْم َ نناِلٌم لِ  ْم َسننِه َوِمننْنه مْ نَْفِسنناْلِكتَنناَب الَّننِىدَن اْ ننَطفَْينَا ِمننْن ِعهَاِ نَننا مَِمننْنه  ْيتَِصنندٌ َوِمننْنه  ابٌِق  م 
ِ ]ما ر:  [.32بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن َّللاَّ

هللا   رسنومن ما معناشا دا أماه؟ قالت الصددية: دا بني أما السابق بنالخيرات مينوم سنهيوا

وأمنا  ال وشهد لهم بالجنة، وأما الميتصد ميوم  ناروا عىنى  ربنه ومناتوا عىنى ذلنك،
 المالم لنفسه ممثىي ومثىك.

 نندخىها دا سهحان ال. عاأشة تيوهللا ذلك!! ونحن نيوهللا ومن منا   دندخو الجننة وإن لنم

 نحن ممن ددخىها!!



 285 

مهنني  شننرشا النهني بالجننة،عاأشنة   تغتنر بنسننهها و  بزواجهنا منن النهنني وشنى التني ب
 تعرم حق المعرمة لىنفس قدرشا وخطرشا.

ىنى عو شاشو ماروق األمة الىا حناكى أخنلق النهنوا مني إمارتنه. عمنر الفناروق دننام 

منر: مراش الموت بعدما  عن ميدخو عىيه ابن عهاس ميثنى عىيه الخير كىنه. ميينوهللا ع
، و  عىن الدنيا كفاماً   لي   وال إن المغرور من غررتموه و  ت أن أخرج اليوم من ي 

 وال لو أن لي مأل األرض ذشهاً  متددت به من عىاب ال قهو أن أراه.

ال  الىا قاهللا له رسوهللا المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وشىا شو معاذ بن جهو حهيب
 ام ميناهللاوال إني أحهك دا معاذ!! ليد نام عىى مراش الموت بعد ما أ يب بطاعون الش

  حابه: انمروا شو أ هح الصهاح؟ شو أ هح الصهاح؟ ثم بكى معناذ وقناهللا: أعنوذأل

 باهلل من ليىة  هاحها إلى النار.
 وشىا شو سنفيان الثنورا إمنام النورع والحنددك دننام عىنى منراش المنوت ميندخو عىينه

ا  عىى من كننت  ْيهِو  شنو رجنوه، وتحما  بن سىمة مييوهللا له: أبشر دا أبا عهد ال، إنك م 

 م الراحمين.أرح
 مهكى سفيان وقاهللا: أس لك باهلل دا حما  أتمن أن مثىي دنجو من النار؟!

 الن رسنوهللا ميا أدها المسىم   تغتر بعىم و  تغتر بعمو وكن  اأماً عىى وجٍو. كمنا كنا

بعند ووشو النهي الىا غفر له ما تيدم من ذنهه وما ت خر، محاسب نفسك قهو أا عمنو 
ى كو معصية، وحاسب نفسك عىى كو تيصير، وحاسنب أا عمو، وحاسب نفسك عى

 نفسك عىى كو تفردط.

 خنرا؟ اقاهللا سىيمان بن عهد المىك ألبني حنازم: دنا أبنا حنازم مالننا نحنب الندنيا ونكنره 
بت م أ خننراكم وأننتم تكرشننون نرت م  نينناكم َوَخننرَّ يىننوا مننن أن تنت ميناهللا أبننو حننازم: ألنكننم َعمَّ

 العمران إلى الخراب.

 : مما لنا عند ال دا أبا حازم؟مياهللا سىيمان
 قاهللا أبو حازم: اعرض نفسك عىى كتاب ال لتعىم مالك عند ال.

 مياهللا سىيمان: وأدن أجد ذلك مي كتاب ال؟

ننناقننناهللا أبنننو حنننازم: عنننند قولنننه تعنننالى: إِنَّ األَْبنننَراَر لَِفننني نَِعنننيٍم َوإِنَّ  ِحنننيٍم اَر لَِفننني جَ ْلف جَّ
 [.14-13]ا نفطار:

 أدن رحمة ال؟ قاهللا سىيمان:
ْحِسنِيَن ] األ ِ قَِردٌب ِمَن اْلم   [. 56عرام: مياهللا أبو حازم: إِنَّ َرْحَمةَ َّللاَّ

لنى درجن  إ قاهللا مكيف اليدوم عىى ال غداً؟ قاهللا أبو حازم: أما العهد المحسنن مكالغاأنب

 أشىه وأما المسيء مكالعهد ا بق درج  إلى مو ه.
 ىيه.عدم أن دحسن خاتمتنا. إنه ولي ذلك واليا ر أس هللا ال العميم رب العرش الكر

---------------- 

رقنم  ( مى الهر والصىة ، باب تحردم المىم ، والترمىأ2577[( رواه مسىم رقم )1)]
 ( مى  فة الييامة .2497)

أمنة  ( مى التفسير، باب قوله تعالى وكنىلك جعىنناكم4487[( رواه الهخارأ رقم )2)]

 وسطا، والترمىأ رقم
 ( مى التفسير ، باب ومن سورا الهيرا .2965)
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 ( مى التفسير ، باب ومن سورا إذا زلزلت .3350[( رواه الترمىأ رقم )3)]
 ( مى الزشد .2969[( رواه مسىم رقم )4)]

ابن و( كتاب الىكر والدعاء ، باب مهو الىكر والدعاء 2687[( رواه مسىم رقم )5)]

 ( والىفة له .21212لمسند رقم )( مى األ ب وشو مى ا3821ماجة رقم )
 منن ( مى ثواب اليرآن ، باب ماجاء ميمن قرأ حرماً 2912[( رواه الترمىأ رقم )6)]

ح ( وشو مى  نحي2137اليرآن ماله من األجر و ححه شيخنا األلهانى مى المشكاا )

 ( .6469الجام  برقم )
مسننىم رقننم ( مننى الصننوم ، بنناب مهننو الصننوم ، و1894[( رواه الهخننارأ رقننم )7)]

( 1/310( مى الصيام ، باب حفنة الىسنان ، وبناب مهنو الصنيام ، والمو ن  )1151)

م ( منى الصنو764( مى الصوم ، والترمىأ رقم )2363مى الصيام ، وأبو  او  رقم )
 ( مى الصوم .4/162،165، والنساأى )

 ( منننى اإلدمنننان ، بننناب أ ننننى أشنننو الجننننة منزلنننة ميهنننا ،190[( رواه مسنننىم رقنننم )8)]

 ( .10( مى  فة الجنة ، باب رقم )2599والترمىأ رقم )
ه ، ( مى العىم ،باب من سم  شياا مراج  حتنى دعرمن103[( رواه الهخارأ رقم ) 9)]

( مننى 3093( مننى الجنننة بنناب اثهننات الحسنناب، وأبننو  او  رقننم )2876ومسننىم رقننم )

 بنناب مننن ( مننى  ننفة الييامننة ،2428الجننناأز، بنناب عهننا ا النسنناء ، والترمننىأ رقننم )
 0نوقش الحساب عىب 

 ( مى التوحيد ، باب كلم النرب عنز وجنو ومسنىم7512[( رواه الهخارأ رقم )10)]

 ( مى الزكاا ، باب الحك عىنى الصندقة ولنو بشنق تمنرا ، والترمنىأ رقنم1016رقم )
 ( مى  فة الييامة .2427)

=================== 

 األخوة فى هللا

ا أعمالنن نستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنيااتإن الحمد هلل نحمده ونستعينه و

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه
 حنق جهنا ه مني ال كشف ال به الغمنة ، جاشنداألمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، و

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  
ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...

 بعد أما
 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .

عنى أن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى
مني  النهينين ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمناموإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته 

 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر
 …أحهتى مى ال 
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وا إننا اليوم عىى موعد م  موعوع من األشمية اليصوأ بمكان وشنو بعننوان ))األخن
ن نننوامننى ال(( وكمننا تعو نننا  اأمنناً سننوم دنننتمم حننددثنا منن  حهننراتكم تحننت شننىا الع

 -الرقيق مى العنا ر التالية:

 أو ً: حييية األخوا مى ال.
 ثانياً: حيوق األخوا.

 ثالثاً: الطردق إلى األخوا.

ىنننا ماسننمحوا لننى أن أقننوهللا: أعرونننى اليىننوب واألسننماع والوجنندان، وال أسنن هللا أن دجع
 لهاب.ألاممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه أولاك الىدن شداشم ال وأولاك شم ألوا 

 أو ً: حييية األخوا.

 أحهتى مى ال:
ت لينند أ ننهحت األمننة اليننوم كمننا تعىمننون غثنناء كغثنناء السننيو، لينند تمننزق شننمىها وتشننت

 ننفها، و منن  مننى األمننة الهننعيف قهننو اليننوأ، والننىليو قهننو العزدننز، واليا ننى قهننو 

الدانى، وأ هحت األمة قصعة مستهاحة كما ترون ألحينر وأخنزأ وأذهللا أمنم األرض 
 ألقودنناءن إخننوان اليننر ا والخننازدر، والسننهب الننرأيس أن العنالم ا ن   دحتننرم إ  امن

 ،واألمنة أ نهحت عنعيفة، ألن الفرقنة قردننة لىهنعف، والخنى ن، والهنياع، واليننوا

لمهيننة ثمرا  يهة من ثمار األلفة والوحدا والمحهة، مما ععفت األمنة بهنىه الصنورا ا
(( وحنندتها وقوتهننا أ  وشننو ))األخننوا مننى ال المخزدننة إ  دننوم أن غنناب عنهننا أ ننو

ينى إ  بالمعنى الىأ جاء به رسنوهللا ال ممحناهللا محناهللا أن تتحينق األخنوا بمعناشنا الحيي

 عىننى عيينندا التوحينند بصننفاأها وشننمولها وكمالهننا، كمننا حولننت شننىه األخننوا الجماعننة
حولنت تم أن المسىمة األولى من رعاا لىغنم إلى سنا ا وقنا ا لجمين  الندوهللا واألمنم، دنو

يناا، شىه األخنوا التنى بنينت عىنى العييندا بشنمولها وكمالهنا إلنى واقن  عمىنى ومننهج ح

سنىم النهنى   نىى ال عىينه و تجىى شىا الواقن  المشنرق المهنىء المنينر دنوم أن آخنى
سننتهم ابتداًء بين الموحددن منى مكنة، عىنى النرغم منن اخنتلم ألنوانهم وأشنكالهم، وأل

 زا اليرشى وسىمان الفارسى وبلهللا الحهشى و هيب الرومىوأو انهم، آخى بين حم

 وأبى ذر الغفارا، وراح شؤ ء اليوم دهتفون بهىه األنشو ا العىبة الحىوا.
 أبى اإلسلم   أَب لى ِسَواه  إذا امتخروا بييٍس أو تميمِ 

 راحوا در  ون جميعاً بىسان رجو واحد قوهللا ال عز وجو:
ْؤِمن وَن إِ  وا بَْيَن أََخَوْدك ْم َواتَّ إِنََّما اْلم  َ ي وا ْخَواٌ مَ َْ ِىح  وَن ]الحجرا لَعَىَّ َّللاَّ [. 10ت: ك ْم ت ْرَحم 

 شىه شى المرحىة األولى من مراحو اإلخاء.

لخنزرج، بنين أشنو المددننة منن األوس وا -ثانينا  -النهى   ىى ال عىيه وسنىم  ثم آخى
 يه األخهر واليابس!!بعد حروب  امية  ودىة، و راع مر مردر،  مر م

ثم آخى رسوهللا ال بين أشو مكة من المهناجردن وبنين أشنو المددننة منن األنصنار، منى 

ٍ لم ولن تعرم الهشردة له مثيلً، تصنامحت مينه اليىنوب، وامتزجنت مينه  ب  مهرجان ح 
األرواح، حتننى جسنند شننىا اإلخنناء شننىا المشننهد الراأنن  الننىأ جنناء مننى الصننحيحين مننن 

النهنى   نىى ال  قناهللا: قندم عىيننا عهند النرحمن بنن عنوم وآخنىحددك أنس بن مالنك 

بينه وبين سعد بن الربي ، وكان كثير الماهللا، مياهللا سعد: قد عىمت األنصار عىيه وسىم 
أنى من أكثرشا ما ً، س قسم مالى بينى وبينك شطردن، ولني امرأتنان منانمر أعجههمنا 
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د الننرحمن: بننارك ال لننك مننى أشىننك. إليننك، م  ىيهننا حتننى إذا َحىَّننْت تزوْجتَهننا. مينناهللا عهنن
 لونى عىى السوق، مىم درج  دوماٍى حتى أستفَهَو شيااً من َسْمٍن وأقٍط، مىنم دَْىهنك إ  

فراٍ مياهللا له رسوهللا ال ))َمْهيَْم؟(( قاهللا:  دسيراً حتى جاء رسوهللا ال وعىيه َوَعٌر من   

ن نواا من ذشنب أو ننوااٍ تزوجت  امرأاً من األنصار قاهللا: ))ما سيت إليها؟(( قاهللا: وز
[( وقد نتحسر ا ن عىنى زمنن سنعد بنن الربين  1من ذشب مياهللا: ))أولم ولو بشاا(( )]

 ونيوهللا أدن سعد بن الربي  الىا أرا  أن دشا ر أخاه ماله وزوجه؟!!

 والجواب: عاع. وذشب دوم أن ذشب عهد الرحمن بن عوم.
 ن الجننواب: وأدننن ا ن منننمننإذا كننان السننؤاهللا: مننن ا ن الننىأ دعطننى عطنناء سننعد؟! مننإ

 دتعفف بعفة عهد الرحمن بن عوم؟!!

ا ْينِو َوالنَّ  بِالىَّ ليد ذشب رجو إلنى أحند السنىف ميناهللا: أدنن الَّنِىدَن د ْنِفي نوَن أَْمنَوالَه مْ  َهناِر ِسنرا
 273لهيرا: اَس إِْلَحامًا ] ا[مياهللا له: ذشهوا م  من  َ دَْس َل وَن النَّ  274َوَعلَنِيَةً ] الهيرا: 

.] 

ال وشىا مشهد منن مشناشد اإلخناء الحييينى بمعتيند التوحيند الصنامى بشنموله وكمالنه، 
لننو  أن الحننددك مننى أعىننى  رجننات الصننحة ليىننت إن شننىا المشننهد مننن مشنناشد الرلدننا 

 الحالمة.

عىننى  شننىه شننى األخننوا الصننا قة، وشننىه شننى حيييتهننا، مننإن األخننوا مننى ال   تهنننى إ 
تنفنك  اإلدمان وأوا ر الحب منى ال، تىكنم األوا نر التنى   أوا ر العييدا وأوا ر

 عراشا أبداً.

األخنننوا منننى ال نعمنننة جمنننة منننن ال، ومهنننو منننيض منننن ال دغننندقها عىنننى المنننؤمنين 
 الصا قين ،األخوا شراب  هور دسييه ال لىمؤمنين األ فياء واألزكياء.

دت ا منإن وجنو  دنفنك اإلدمنان عنهنلىا مإن األخوا مى ال قردنة اإلدمان   تنفك عنه، 

ان أدنت إدمنأخوا من غير إدمان، ماعىم دييناً أنها التيناء مصنالح، وتهنا هللا مننام ، وإن ر
 بنندون أخننوا  ننا قة منناعىم دييننناً أنننه إدمننان ننناقص دحتنناج  نناحهه إلننى  واء وعننلج

ا نََّمننلمننرض ميننه، لننىا جمنن  ال بننين اإلدمننان واألخننوا مننى آدننة جامعننة مينناهللا سننهحانه إِ 

ْؤِمن وَن إِْخَواٌ ] الحجرات:   [. 10اْلم 
 المؤمنننون جميعنناً كنن نهم روح واحنندا حننو مننى أجسننام متعنند ا كنن نهم أغصننان متشننابكة

 تنهثق كىها من  وحة واحدا، باهلل عىيكم أدن شىه المعانى ا ن؟!!
شنىه  ولىلك لو تحدثت ا ن عن مشهد كهىا الىأ ذكر آنفا ربما اسنتغرب أشنو اإلسنلم

د ألخوا قامات، و نوشا كما قىت من الخيا ت الجميىة والرلدا الحالمة ألن حييية الكى

هلل  م، وإنناعاعت ا ن بين المسىمين، وإن واق  المسىمين اليوم ليؤكد شىا الواق  األلني
هنا رارا ميوإنا إليه راجعون، مىم تعد األخوا إ  مجر  كىمات جوماء باشتة بار ا   حن

 إ  من رحم ال.

سنىمين إن األخوا المو ىة بحهنو ال المتنين نعمنة امنتن بهنا ربننا جنو وعنل عىنى المم
 األواأو مياهللا سهحانه:

وا وَن َواْعتَِصنم  ْسنِىم  نوت نَّ إِ َّ َوأَْننت ْم م  َ َحقَّ ت يَاتِِه َو َ تَم  بَِحْهنِو  دَاأَداَها الَِّىدَن َءاَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

ِ َجِميعًا َو َ تَ  ِ َعىَْيك ْم إِْذ ك ْنت ْم أَْعدَاًء مَ َلََّف بَْيَن ق ى وبِك ْم مَ َْ هَْحت ْم َّللاَّ وا نِْعَمةَ َّللاَّ ق وا َواْذك ر  فَرَّ
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ْفنَراٍ ِمنَن النَّناِر مَ َْنيَنىَك ْم ِمْنَهنا َكنىَِلَك د هَني ِن  َّللاَّ  لَك نمْ   َءادَاتِنِه بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوك ْنت ْم َعىَى َشفَا ح 
 [.103-102لَعَىَّك ْم تَْهتَد وَن ]آهللا عمران: 

قناهللا ى نوبِك ْم وْيَن ق  بَنماألخوا نعمة من ال امتن بها ال عىى المؤمنين وقناهللا تعنالى: مَن َلََّف 

َ ِكنَت بَنْيَن ق ى نوبِِهْم َولَ َما أَلَّفْ  ِميعًاتعالى: َوأَلََّف بَْيَن ق ى وبِِهْم لَْو أَْنفَْيَت َما مِي األَْرِض جَ  نَّ َّللاَّ
ْم إِنَّه  َعِزدٌز َحِكيٌم ] األنفاهللا:   [. 63أَلََّف بَْينَه 

 ثانيا: حيوق األخوا مى ال.

 الحق األوهللا: الحب مى ال والهغض مى ال.
ددك حمفى الحددك الىأ رواه أبو  او  والهياء الميدسي و ححه الشين األلهاني من 

تكمو ميند اسن ، وأبغض هلل وأعطى هلل ومن  هللأبى أمامة الهاشىي أنه قاهللا ))من أحبَّ هلل

 [(.2اإلدمان(()]
ن : مى الصحيحين من حددك أنس أنه قاهللا: ))ثلذ من كن ميه وجد بهن حلوا اإلدما

، وأن أن دكننون ال ورسننوله أحننب إليننه ممننا سننواشما، وأن دحننب المننرء   دحهننه إ  هلل

 [(.3(()]دكره أن دعو  مى الكفر كما دكره أن ديىم مى النار 
 قناهللا: ))سنهعةالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ومى الصحيحين من حددك أبى شردنرا أن

، ورجنو دمىهم ال مى  ىه دوم    و إ   ىه: إمنام عنا هللا، وشناب نشن  منى عهنا ا ال

 جنو  عتنهقىهه معىق بالمساجد، ورجلن تحابا مى ال، اجتمعا عىيه، وتفرقا عىينه، ور
 هللا، مياهللا: إنى أخام ال ورجو تصندق بصندقة م خفاشنا حتنىامرأا ذات منصٍب وجما

و مكنرت شن[(. 4  تعىم شماله ما تنفق دمينه، ورجو ذكر ال خالياً مفاعنت عينناه(()]

ه مى شىا الحددك النهوأ الشنردف ؟!! دنوٍم تندنو الشنمس منن النرلوس، والزحنام وحند
 -سناعة جنو قامنت عىينه المن لدن آ م إلى آخر ر -دكا  دخنق األنفاس، مالهشردة كىها 

من   مى أرض المحشر، وجهنم تزمر و تزمجر، قد أ تَِى بها ))لهنا سنهعون ألنف زمنام،

، [( منى  نو شنىه المشناشد التنى تخىن  اليىنب5كو زمام سهعون ألف مىك دجرونها(()]
 -الى سنهحانه وتعن -دنا أ ال عز وجو عىى سهعة ليمىهم مى  ىه دوم    و إ   ىه 

دالهنا  لسهعة السنعداء: رجنلن تحابنا منى ال اجتمعنا عىينه وتفرقنا عىينه،عمن شؤ ء ا

 ورب الكعهة من كرامة!!
قناهللا: ))إن النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ومى  حيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنرا أن

نا ينه أتنى عى رجلً زار أخاً له مى قردة أخرأ، م ر ند ال لنه عىنى مدرجتنه، مىكناً مىمَّ
ب هنا؟ منة تَر  اهللا: أردد أخاً لي مى شىه اليردة. قاهللا: شو لنك عىينه منن نعقاهللا: أدن تردد؟ مي

حهنك أ قند قاهللا:  . غير أنى أحههته مى ال عز وجو، قاهللا: مإنى رسوهللا ال إليك ب ن ال

 [(6كما أحههته ميه(()]
ومى مو   مالك وأحمد مى مسنده بسند  حيح، والحاكم ،و ححه وواميه الىشهى أن 

اق الثَّنادنا أبا إ ردس الخو  نى رحمه ال قاهللا:  خىنت مسنجد  مشنق منإذا متنى شناٌب بنرَّ

والناس حوله مإذا اختىفوا مى شىء أسنندوه إلينه، و ندروا عنن قولنه و رأدنه. مسن لت 
نرت، موجدتنه قند سنهينى بنالتهجير،  عنه؟ ميينو: شنىا معناذ بنن جهنو مىمنا كنان الغند شجَّ

ته من قِهَو وجهه، مسىَّمت عىيه. ثم ووجدته دصىى، مانتمرته حتى قهى  لته ثم جا

قىت: وال إنى ألحهاك مى ال، ميناهللا: آهلل؟ ميىنت: آهلل. ميناهللا: آهلل؟ ميىنت: آهلل. ميناهللا: آهلل؟ 
ميىت: آهلل. قاهللا: م خى بحهوا ر اأنى، مجهنىنى إلينه، وقناهللا: أبشنر، منإنى سنمعت رسنوهللا 
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، ديوهللا:))قننناهللا ال تهنننارك وتعنننالى: وجهنننت محهتنننى لىمتحنننابين مننني   ، والمتجالسنننين مننني 
[()) ، والمتهاذلين مي   [(7والمتزاوردن مي 

ة ون الجنومى الحددك الىأ رواه مسىم وأبو  او  أنه قاهللا: ))والىأ نفسى بيده   تدخى

شوا هتم؟ أمحتى تؤمنوا، و  تؤمنوا حتى تحابوا، أو  أ لكم عىى شىء إذا معىتموه تحاب
 [(.8السلم بينكم(()]

 دق وحرارا،   تسىم سلماً باشتاً بار اً   حرارا ميه.مسىم عىى أخيك بص

عر أن إننننا كثيننراً   نشننعر بحننرارا السننلم والىينناء و  بننإخلص المصننامحة. .   نشنن
 اليىب قد  امح اليىب

 مفى  حيح مسىم من حددك أبنى شردنرا قناهللا عىينه الصنلا والسنلم: ))النناس معنا ن

سنننلم خينننارشم منننى الجاشىينننة إذا ميهنننوا، كمعنننا ن النننىشب والفهنننة، مخينننارشم منننى اإل
 (.[9واألرواح جنو  مجندا، مما تعارم منها اأتىف، وما تناكر منها اختىف (()]

ا منو معننى قاهللا الخطابى: مالَخي ِر دحنو إلى األخيار والشردر دحنو إلى األشرار شىا شن

لمؤمن ب اتعارم من األرواح اأتىف، وما تنامر وتناكر من األرواح اختىف، لىا   دح
ق إ  من شنو عىنى شناكىته منن أشنو اإلدمنان واإلخنلص، و  دنهغض المنؤمن إ  مننام

نا ْحَمن  لَ َسنيَْجعَو   ِلَحاتِ خهيك اليىب، قاهللا ال تعالى إِنَّ الَِّىدَن َءاَمن وا َوَعِمى نوا الصَّ ه نم  النرَّ

 [. 96و  اا ] مردم: 
 ه   دنالهننا مننؤمن عىننى  هننرأأ دجعننو ال محهتننة مننى قىننوب عهننا ه المننؤمنين، وشننى

سنوهللا رقناهللا األرض إ  إذا أحهه ال ابتداًء. كما مى الصحيحين من حددك أبى شردنرا 

نناً، أحنب مل : ))إن ال إذا أحب عهداً  عا جهردنو ميناهللا: إننىال   ىى ال عىيه وسىم 
يحهه محهوه،  مم حهه قاهللا: ميحهه جهردو، ثم د نا أ مى السماء مييوهللا: إن ال دحب ملناً 

ييوهللا: مأشو السماء. قاهللا ثم دوع  له اليهوهللا مى األرض، وإذا أبغض عهداً  عا جهردو 

ن ال إنننى أ بغننض ملننناً م بغهننه مينناهللا: ميهغهننه جهردننو ثننم د نَننا أ مننى أشننو السننماء: إ
 ([10دهغض ملناً م بغهوه. قاهللا: ميهغهونه. ثم توع  له الهغهاء مى األرض(()]

 م:أدها األحهاب الكرا

ن منالمرء دوم الييامة دحشنر من  منن دحنب، منإن كننت تحنب األخينار األ هنار ابتنداًء 
ن مإنننك نهيننك المختننار و ننحابته األبننرار والتننابعين األخيننار، وانتهنناء بإخوانننك الطيهنني

ر ستحشر معهم إذا شاء رب العالمين، وإن كنت تحب الخهك و الخهاأك وأشنو الفجنو
 تحشر معهم إذا شاء رب العالمين.والىهو والىعب كنت من الخاسردن م

 النهنى   ننىى ال عىيننه مفنى الصننحيحين مننن حنددك أنننس بننن مالنك : ))أن رجننلً سنن هللا

 . قاهللا:  عن الساعة. مياهللا: دا رسوهللا ال متى الساعة. قاهللا: ))وما أعد ت لها؟((وسىم 
 رحنناشىء، إ  أنى أحب ال ورسوله. مياهللا: ))أنت م  منن أحههنت(( قناهللا أننس: ممنا م

ال  النهنى   نىى بشىء مرحنا بيوهللا النهى: ))أنت م  من أحههت((. قاهللا أنس م نا أحب

وأبنننا بكننر وعمنننر، وأرجنننو أن أكننون معهنننم ب حه ِننني إدنناشم وإن لنننم أعمنننو عىيننه وسنننىم 
 [(.11بعمىهم(()]

حاب نحن نشهد ال أننا نحب رسوهللا ال وأبا بكر، وعمر، وعثمان وعىني  وجمين  أ ن

 التننابعين لنهجننه وعننربه المنيننر، ونتهننرع إلننى ال بفهننىه  الحهيننب النهنني، وكننو 
 ب عمالنا أن دحشرنا معهم جميعاً بمن ه وكرمه، وشو أرحم الراحمين.
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 وهلل  ر الياأو:
 أتحب أعداء الحهيب وتدعى حهاً له، ما ذاك مى اإلمكان

 وكىا تعا أ جاشداً أحهابه أدن المحهة دا أخا الشيطان

 تحب عىى محهته بل نيصانِ  إن المحهة أن توامق من
 مىان ا عيت له المحهة م  خلم ما دحب م نت ذو بهتان

 لو  دقت ال ميما زعمته لعا دت من باهلل ودحك دكفر  

 وواليت أشو الحق سراً وجهرا ولما تعا دهم ولىكفر تنصر  
 مما كو من قد قاهللا ما قىت مسىم ولكن ب شرا  شناك تىكر  

 بىا جاءنا النص الصحيح الميرر مهادنة الكفار مى كو مو ن

 وتخه  بالتوحيد بين  هورشم تدعوشم لىاك وتجهر
او  ه أبو  من السانَّة إذا أحب الرجو أخاه أن دخهره كما مى الحددك الصحيح الىأ روا

ب قنناهللا: ))إذا أحننالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  مننن حننددك المينندام بننن معنند دكننرب أن

 [(.12()]الرجو أخاه ميىخهره أنه دحهه (
بنه  ومى الحددك الىأ رواه أبو  او  من حنددك أننس : أن رجنلً كنان عنند النهني ممنر

: م النهننى   ننىى ال عىيننه وسننى رجننو مينناهللا: دننا رسننوهللا ال! إنننى ألحننب شننىا. مينناهللا لننه

أحهنك  . مياهللا:))أعىمته؟(( قاهللا:  . قاهللا: ))أعىمه(( قاهللا: مىحيه، مياهللا: إنى أحهك مى ال
 [(.13]الىأ أحههتني له)

هني ومى الحددك الىأ رواه أبو  او  وأحمد وغيرشما من حنددك معناذ بنن جهنو أن الن

 أخى بيده وقاهللا: ))دا معاذ وال إني ألحهك))
اذ ك دنا معنمياهللا معاذ: ب بى أنت وأمى دا رسوهللا ال، موال إنى ألحهك. ميناهللا : ))أو ني

سننن عها تننك مننى  بننر كننو  ننلا أن تيننوهللا: الىهننم أعنننى عىننى ذكننرك وشننكرك، وح

[())14.)] 
اً منى هكم جميعنالكردم ،مإنى أشهد ال أنى أحنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  وامتثا ً ألمر

  ىنه، ال، وأس هللا ال أن دجمعنى م  المتحابين بجلله منى  نو عرشنه دنوم    نو إ 

 إنه ولى ذلك واليا ر عىيه.
 أقوهللا قولى شىا، و أستغر ال لي ولكم.

 يةالخطهة الثان
نا إن الحمنند هلل نحمننده ونسننتعينه ونسننتهدده ونسننتغفره ونعننوذ بنناهلل مننن شننرور أنفسنن

  إلنه أ،وسياات أعمالنا، من دهده ال مل مهو له، ومن دهىو مل شنا أ لنه، وأشنهد 

وبارك  إ  ال وحده   شردك له ،وأشهد أن محمداً عهد ورسوله الىهم  و وسىم وز 
سنته بوأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن عىيه، وعىى آله، وأ حابه، 

 واقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد أدها األحهة الكرام.
 الحق الثانى: أن   دحمو األ  ألخيه غلً و  حسداً و  حيداً.

 أحهتى مى ال:

المنننؤمن سنننىيم الصننندر،  ننناشر الننننفس، نينننى، تينننى اليىنننب، رقينننق المشننناعر رقنننراق 
أننه   دحمنو  -دشنهد ال منى عىياأنه  -مالمؤمن دنام عىى مراشه آخنر الىينو  العوا ف،
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ذرا حينند، أوغننو، أو حسنند لمسننىم عىننى وجننه األرض الهتننة ، والنهننى ديننوهللا كمننا مننى 
الصننحيحين مننن حننددك أنننس بننن مالننك : ))   تهاغهننوا، و  تنندابروا، و  تنامسننوا، 

 [(.1وكونوا عها  ال إخوانا (()]

عمنة، نحسد من أخطر أمراض اليىوب والعياذ باهلل، مينرأ األ  أخناه منى إن الحيد وال
 ميحينند عىيننه ودحسننده، ونسنني شننىا الجاشننو ابتننداًء أنننه لننم دننرض عننن ال الننىأ قسننم

ن أوأعطنى  األرزاق، مىيتق ال وليعد إلى ال سهحانه وتعالى، وليس هللا ال النىأ وشنب

نَنا ِفنْر لَ   شنؤ ء الصنا قين: َربَّنَنا اغْ دههه ودعطيه من مهىه، وعميم عطاأنه، ودنر   من
إِنَّننَك  ِىدَن َءاَمن ننوا َربَّنَنناا ِغننلً ِلىَّننى وبِنَننَوإِلْخَوانِنَننا الَّننِىدَن َسننهَي ونَا بِاإِلدَمنناِن َو َ تَْجعَننْو مِنني ق  

 [. 10َرء وٌم َرِحيٌم ] الحشر: 

لنندَّاَر ء وا اور   منن  شننؤ ء بصننفاء، و نندق، وعمننو، مينند قنناهللا ال مننيهم: َوالَّننِىدَن تَهَننوَّ 
ند ورِ ِجد ونَ دَ َواإِلدَماَن ِمْن قَْهِىِهْم د ِحهاوَن َمْن َشاَجَر إِلَْيِهْم َو َ  نا أ وت ن مِني    وا ِشْم َحاَجنةً ِممَّ

وَن َعىَننى أَْنف ِسننِهْم َولَننْو َكنناَن بِِهننمْ  مَ  ولَاِننَك ش ننم   حَّ نَْفِسننهِ وَق ش نند ننَخَصاَ ننةٌ َوَمننْن  َود ننْؤثِر 

وَن ] الحشر:  ْفِىح   [. 9اْلم 
ىينه عالنهنى   نىى ال  مفى مسند أحمد بسند جيد من حددك أننس قناهللا كننا جىوسناً عنند

: ))دطىنن  عىننيكم ا ن رجننو مننن أشننو المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  مينناهللاوسننىم 

 ، تنطنف لحيتنه منن وعنوأه، قند تعىنق نعىينه منى دندهالجنة(( مطى  رجو من األنصنار
مثنو ىم  نىى ال عىينه وسن  قناهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم الشماهللا، مىمنا كنان الغند 

 ىى ال ن قاهللا النهنى ذلك، مطى  ذلك الرجو مثو المرا األولى، مىما كان اليوم الثالك، 

و حالنه ذلك الرجنو عىنى مثنمثو ميالته أدهاً، مطى   ىى ال عىيه وسىم   عىيه وسىم 
هللا: لعاص مياا، تهعه عهد ال بن عمرو بن النهى   ىى ال عىيه وسىم  األولى، مىما قام

 تى تمهىحإنى   َحْيت  أبى م قسمت أن   أ خو عىيه ثلثا مإن رأدت أن تؤدنى إليك 

ىنم ذ، مثلمعىت؟ قاهللا: نعم، قاهللا أنس: وكان عهد ال دحدذ أنه بات معه تىنك الىينالى الن
كنر ذمراشه  وتيىب عىى -أأ انتهه مى الىيو  -دره ديوم من الىيو شيااً غير أنه إذا تعار

 ينوهللا إ ال عز وجو وكهر حتى ديوم لصلا الفجر، قاهللا عهد ال غير أننى لنم أسنمعه د

ينى م دكن بخيراً، مىما مهت الثلذ لياهللٍا وكدت أن أحتير عمىه، قىت دا عهد ال إنى ل
لنك  دينوهللاسمعت رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم ى غهب و  شجر ثَمَّ ولكن وبين أب

 ثلذ مرات: ))دطى  عىيكم ا ن رجنو منن أشنو الجننة(( مطىعنت أننت النثلذ منرار،
لنىأ ام ر ت أن آوا إليك ألنمر ما عمىك، م قتدأ بك، مىم أرك تعمو كثير عمنو ممنا 

قناهللا: مىمنا  ؟! قاهللا: ما شى إ  ما رأدنت.م قاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىبىغ بك ما 

ىمين وليت  عانى مياهللا: ما شو إ  ما رأدت غير أني   أجند منى نفسنى ألحند منن المسن
وشنى  ىغت بنك،غشاً و  أحسد أحداً عىى خير أعطاه ال إداه. مياهللا عهد ال: شىه التى ب

 [(2التى   نطيق. )]

جننة، الرجنو أن دشنهد لنه رسنوهللا ال بالإن سلمة الصدر من الغو والحسد بىغت بهىا 
 وشو مى الدنيا..دا لها من كرامة.

 الحق الثالك:  هارا اليىب والنفس.

إن من حيوق األخوا مى ال أنك إن لم تستط  أن تنف  أخاك بمالك مىتكف عنه لسانك، 
ننا وشىا أععف اإلدمان، مإن تركنا األلسنة ت ىيى النتهم جزامناً  ون بيننة أو  لينو، وترك
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المجاهللا مسيحاً لكو إنسان أن ديوهللا ما شاء مى أأ وقت شاء، مإنما دنتشنر بنىلك الفسنا  
والحسد، والهغهاء، مإن الىسان من أخطر جوارح شىا الجسم، قاهللا ال جو وعل : َما 

 [. 18دَْىِفة  ِمْن قَْوهللٍا إِ َّ لَدَْدِه َرقِيٌب َعتِيدٌ ] ق: 

ه نْم َعنىَاٌب أَِلنيٌم مِني لَ  َءاَمن نوا لَّنِىدنَ وَن أَْن تَِشنيَ  اْلفَاِحَشنة  مِني اوقاهللا تعالى: إِنَّ الَِّىدَن د ِحهان
 [. 19الداْنيَا َواْ ِخَراِ ] النور: 

ْحَصننَاِت اْلغَنامِلَتِ  نوَن اْلم  ِعن نوا مِني النداْنيَا ْؤِمنَناِت ل   اْلم  وقاهللا جو مى عله: إِنَّ الَِّىدَن دَْرم 

ننْم َعنن ننْم بَِمننا ْم َوأَْدننِددنَت ه  ىَاٌب َعِمننيٌم دَننْوَم تَْشننَهد  َعىَننْيِهْم أَْلِسننَواْ ِخننَراِ َولَه  ى ه  ان وا َكننِهْم َوأَْرج 
م  اْلَحقَّ َودَْعىَ  وَن دَْعَمى وَن دَْوَماٍِى د َوم ِيِهم  َّللاَّ  ِ دنَه  َ أَ م  هِنين   نَّ َّللاَّ  25-23الننور:]ش َو اْلَحقا اْلم 

.] 

سنطرا ملسانك، واتق ال، موال ما من كىمة إ  وشى  تورع عن إخوانك، أمسك عىيك
 عىيك مى كتاب عند ال   دهو ربي و  دنسى.

خنر مفى الصحيحين من حددك أبى شردرا أننه قناهللا : ))منن كنان دنؤمن بناهلل والينوم ا 

 [(.3مىييو خيراً أو ليصمت(()]
 مسىمين أمهو؟ومى الصحيحين من حددك أبى موسى قاهللا:قىت: ))دا رسوهللا ال أأ ال

 [(.4قاهللا: من سىم المسىمون من لسانه ودده(()]

كىم ومى الصحيحين منن حنددك أبنى شردنرا والىفنة لىهخنارأ أننه قناهللا : ))إن العهند لينت
ينتكىم لالعهند  بالكىمة من رعوان ال،   دىيى لها بنا ، ميرمعنه ال بهنا منى الجننة، وإن

 [(.5وأ بها مى جهنم(()]بالكىمة من سخط ال،   دىيي لها با ، ميه

ن بابناً قناهللا: ))الربنا اثننان وسنهعوالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  ومى حددك ابن عمر أن
 (.[6ه(()]أ ناشا مثو إتيان الرجو أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجو مى ِعْرِض أخي

اه روحنددك وأختم شىه الطاأفة النهودة الكردمة بهىا الحددك الىأ دكا  دخىن  اليىنب وال

ن قناهللا اإلمام أحمد مى مسنده ،وأبو  او  مى سننه من حددك دحيى بن راشد قاهللا : ))م
غنة [(. ور 7مى مؤمن ما ليس ميه أسكنه ال ر غنة الخهناهللا حتنى دخنرج ممنا قناهللا(()]

 الماء والطين. -بفتح الداهللا وسكونها –الخهاهللا: عصارا أشو النار، والرَّ غة 

سننان ان ونسننم  حنددك مننن شننىه األحا دننك لىجننم اإلنوال لنو نحمننو مننى قىوبنننا ذرا إدمنن
ه إننا إلينولسانه ب لف لجام قهو أن دتكىم كىمة، ولكنن   أقنوهللا عنعف إدمنان، بنو إننا هلل 

 راجعون.
 الحق الراب : اإلعانة عىى قهاء حواأج الدنيا عىى قدر استطاعتك.

ى ال عنهمنا واسم  إلى شىا الحددك الىأ تتألأل منه أنوار النهوا: عنن ابنن عمنر رعن

ميناهللا: دنا رسنوهللا! أأ النناس أحنب النهى   ىى ال عىينه وسنىم  قاهللا: أن رجلً جاء إلى
: ))أحنب ياهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم إلى ال؟ وأأ األعماهللا أحب إلى ال؟ م

الناس إلى ال تعالى أنفعهم لىنناس، وأحنب األعمناهللا إلنى ال عنز وجنو، سنرور ددخىنه 

دكشننف عنننه كربننه، أو ديهننى عنننه  دنننا، أو دطننر  عنننه جوعنناً، وألن  عىننى مسننىم، أو
دعنننى:  -أمشننى مننى حاجننة أخننى المسننىم أحننب إلننى  مننن أن اعتكننف مننى المسننجد شننهراً 

ولنو شناء أن  –، ومن كف غههه ستر ال عورتنه، ومنن كمنم غيمنه -مسجد المددنة 

ه المسننىم منني مننأل ال قىهننه رعننى دننوم الييامننة، ومننن مشننى منن  أخينن –دمهننيه أمهنناه 
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حاجته حتى دثهتها له، أثهت ال قدمه دنوم تَنِزهللاا األقندام، وإن سنوء الخىنق ليفسند العمنو 
 [(.8كما دفسد الخو العسو(()]

 دهخنو ممن حق المسىم عىى المسىم إن استطاع أن دعينه مي أمر من أمنور الندنيا أن  

أن  ال تعنالى منن عىيه، م نت دا مسىم لان مشنيت منى حاجنة أخينك المسنىم أمهنو عنند
 تعتكف مى المسجد شهراً وثهت ال قدمك دوم تزهللا األقدام.

:  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ومى  حيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنرا دينوهللا

يامنة، ))من نف س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نف س ال عنه كربة من كنرب دنوم الي
 منى الوا خرا، ومن ستر مسىماً ستره  ومن دسر عىى معسر دسر ال عىيه مى الدنيا

 [(.9الدنيا وا خرا، وال مى عون العهد ما كان العهد مى عون أخيه...(()]

 إخواننك ميا أخى المسىم، دنا منْن مننَّ ال عىينك بمنصنٍب أو جناه. إن اسنتطعت أن تنفن 
، دطيينون  مامعو و  تهخو، وبالميابو دجب عىى المسىمين، أن   دكىفوا إخوانهم بما 

 286لهيرا: ْسعََها ] ا َّ و  وإن كىفوشم معجزوا مىيعىروشم قاهللا تعالى:  َ د َكى ِف  َّللاَّ  نَْفًسا إِ 

.] 
لينك، إوما أجمو أن ديوهللا األ  ألخيه: أس هللا ال أن دجعىك مفتناح خينر، وشنىه حناجتى 

شى  ، شىهمإن قهيتها حمدت ال ،ثم شكرتك، وإن لم تيهها لى حمدت ال ثم عىرتك

 األخوا.
 الحق الخامس: بىهللا النصيحة بصدق وأمانة.

ىننا: قمفى  حيح مسىم من حددك تميم الدارأ أن رسوهللا ال قاهللا: ))الددن النصنيحة(( 

 [(.10)]لمن دا رسوهللا ال؟ قاهللا: ))هلل ولكتابه ولرسوله وألأمة المسىمين وعامتهم((
 لىنصيحة. لكن أتمنى من ال أن دعي إخوانى الهوابط الشرعية

 يننه ميندقاهللا الشامعى: من نصح أخاه بين الناس ميد شانه، ومن نصح أخاه ميما بيننه وب

 ستره وزانه.
النا ننح الصننا ق: رقيننق اليىننب، نيننى السننردرا، مخىننص النيننة، دحننب ألخيننه مننا دحننب 

لنفسننه، مننإن رأأ أخنناه مننى عيننب  نننا منننه بحنننان، وتمنننى أن لننو سننتره بجوارحننه   

  ه حهيهننى مننى ال. ثننم دهننين لننه النصننيحة بنن  ب ورحمننة ،وتواعننبملبسننه، ثننم قنناهللا لنن
 ،مىت ْشِعر أخاك وأنت تنصحه: بحهك له، وبتواععك وخفض جناحك له، ميد سطر ال

ِ َوالَّنِىدَن َمعَنه  أَِشندَّاء  َعىَنى دٌ َرس وهللا  َّللاَّ َحمَّ َحَمناْلك فَّن مى كتابه م  ْم اِر ر  الفنتح: ]  …اء  بَْيننَه 
29 .] 

 بنن و مى مجىس عهد ال بن المهارك ماغتاب أحد المسىمين، مياهللا له عهند الجىس رج

يناهللا مالمهارك: دا أخى شو غزوت الروم؟! قاهللا:  . قاهللا: شو غزوت مارس؟! قاهللا:  . 
 عهدال بن المهارك: سىم منك الروم وسىم منك مارس، ولم دسىم منك أخوك!!

، بناإلثم ب خينه النا نح و  ت خنىه العنزا والىأ ب ِىهللَا له النصيحة عىينه أن دحسنن المنن

وأن دتيهىها مننه بىطنف، وأ ب، وتواعن ، وحنب، ودشنكره عىيهنا، ودندعو لنه بمناشر 
 الغيب.

 ورحم ال من قاهللا: رحم ال من أشدأ إليَّ عيوبي.

 الحق السا س: التنا ر
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اً أو لمن: ))انصر أخاك  اقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم عن أنس بن مالك قاهللا: 
))ت خى  :ممىوماً، مياهللا رجو: دا رسوهللا ال أنصره ممىوماً مكيف ننصره  الماً؟ مياهللا 

 [(.11موق ددده(()]

اً انصر أخناك منى كنو األحنواهللا، إن كنان  المناً خنى بينده عنن المىنم، وإن كنان ممىومن
 ن.وأنت تمىك أن تنصره انصره، ولو بكىمة، وإن عجزت مهيىهك، وشىا أععف اإلدما

 ساب : أن تستر عيب أخيك المسىم وتغفر له ز ته:الحق ال

ى منهللا األ  وشىا منن أعمنم الحينوق: مناأل  لنيس َمىَكناً ميربناً، و  نهيناً مرسنلً، منإن ز
 شفوا مهو بشر، ماستر عىيه

ى، قاهللا العىماء: الناس  نفان.  نف اشتهر بين الناس بالصنلح والهعند عنن المعا ن

تهعوا وات عىى المسىمين أن دستروا عىيه، و  دمإن زهللا ووق  وسيط مى شفوا من الهف
 عوراته.

ه قاهللا مفى الحددك الصحيح الىأ رواه أحمد وأبو  او  من حددك أبى برزا األسىمى أن

هعنوا و  تت : ))دا معشر من آمن بىسانه، ولما ددخو اإلدمنان قىهنه:   تغتنابوا المسنىمين
 فهنحه منى، ومن تته  ال عورته، دعوراتهم، مإنه من تته  عوراتهم، تته  ال عورته

 [(.12بيته(()]

 نس هللا ال أن دسترنا وإداكم بستره الجميو.
خنالق، والصنف الثانى من الناس: دهارز ال بالمعا ى ودجهر بها، و  دستحى منن ال

 و  من الخىق، مهىا ماجر، ماسق،   غيهة له.

 وأخيراً: الطردق إلى األخوا.
 جمنو شنىاأزماً أن الطردق قد وع  مى ثنادا المحاعرا، ولكننى وأنا أعتيد اعتيا اً جا

 الطردق مى خطوتين اثنتين   ثالثة لهما.

 أما الخطوا األولى: العو ا الصا قة إلى أخلق شىا الددن.
 إنما األمم األخلق ما بييت مإن ذشهت أخلقهم ذشهوا

ألخننوا المى لتعننو  لنننا مىنعنند إلننى شننىه األخننلق السننامية التننى دنفننر  بهننا الننددن اإلسنن

مة تيى األالصا قة مى ال، تعو  األخوا الحييية. لتىتام الصفوم، وتهمد الجراح، وتى
 عىى قىب رجو واحد.

ى ا قة إلننمننوال ثننم وال   ألفننة، و  عننزا، و  نصننرا، و  تمكننين، إ  بننالعو ا الصنن
ينند المرسننىين، مى أخننلق شننىا الننددن، وإن شننات ميننو العننو ا الصننا قة إلننى أخننلق سننيد

ة مني كىمنات قىيىنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  لخصت عاأشة رعي ال عنهنا أخنلق

دمشنيعىى  [( نعنم وال إننه كنان قرآنناً 13ولكنها عميمة ميالت: ))كان خىيه الينرآن(()]
 األرض مي  نيا الناس.

 ي التربيةمرا تيددم منهج نم –كما أقرر  اأماً –أدها األحهة: قد دكون من اليسير جداً 

ر منني بطننون الكتننب والمجننلت ، واألخننلق، بننو إن المنننهج شننىا موجننو  بالفعننو وس ننط ِ
ا ألمة مرولكن شىا المنهج   دساوأ قيمة الحهر الىأ كتب به، إن لم دتحوهللا مى حياا ا

هنىء أخرأ إلى واق  عمىى وإلى منهج حياا مإن الهون شاس  بنين منهجننا المنينر الم

 ر األليم.ووقعنا المر المرد
 لحسنة.االخطوا الثانية: نتحرك لدعوا المسىمين إلى شىه األخلق بالحكمة والموعمة 
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هللا شنىه األخنلق النمردنة إلنى واقن  عمىنى منينر مهنىء منى حياتننا دجن ِ ب بعد أن نحنو 
 الموعمةوعىينا بعد ذلك أن نتحرك لدعوا المسىمين إلى شىه األخلق بالحكمة الهالغة 

 الاس إلنى لرقيية الرقراقة، والرمق والحىم، مهىا شو ميام  عنوا الننالحسنة، والكىمة ا

ِة اْلَحَسننَِة اْلَمْوِعَمنَمنِة وَ مى كو زمان ومكان قاهللا ال تعالى : اْ ع  إِلَى َسنهِيِو َرب ِنَك بِاْلِحكْ 
ْم بِالَّتِي ِشَي أَْحَسن  ]النحو:   [.125َوَجاِ ْله 

وا ِمْن حَ وقاهللا تعالى: َولَْو ك ْنَت مَماا غَ  ْم َواْسنتَْغِفْر لَه نمْ مَناْعف  َعننْ  ْوِلكَ ِىيَة اْليَْىِب  َْنفَها  ه 

 ِ  [. 159ان: آهللا عمر ]َوَشاِوْرش ْم مِي األَْمِر مَإِذَا َعَزْمَت مَتََوكَّْو َعىَى َّللاَّ
رأ إلنى أس هللا ال أن دربط قىوبنا بربا  وثيق ربا  الحب مى ال، حتنى نعنو  منرا أخن

ذلننك  امتنننا وسننيا تنا وتتحيننق السنننن الربانيننة مينننا بحولننه ومنند ه إنننه ولننيعزتنننا وكر

 واليا ر عىيه.
------------------- 

( منننى مناقنننب األنصنننار ، بننناب إخننناء النهننني بنننين  3781رواه الهخنننارا رقنننم )  -1-

 ( مني النكناح ، بناب الصنداق ، وجنواز 1427المهاجردن واألنصنار ، ومسنىم رقنم ) 
  رقنم ) ( مني النكناح ، وأبنو  او 545 /2وخاتم حددد ، والمو ن  )  كونه تعىيم اليرآن

 ( . 120،  119 /6( ، والنساأي )  1094( ، والترمىا رقم )  2109

ان ، ( مننى السنننة ، بنناب النندليو عىننى زدننا ا اإلدمنن 4681[( رواه أبننو  او  رقننم ) 2)]
 ( . 5965)  ( ، وشو مي  حيح الجام  438 /3وأخرجه أدهاً أحمد مي المسند ) 

 43قم ) ( مي اإلدمان ، باب حلوا اإلدمان ، ومسىم ر 16[( رواه الهخارا رقم ) 3)]

 ( مي اإلدمان ، باب بيان خصاهللا من اتصف بهن وجد حلوا اإلدمان .
(  1031( مي الزكاا ، باب الصندقة بناليمين ومسنىم )  1423[( رواه الهخارا ) 4)]

اء جن( مي الشعر ، بناب منا  952 /2، والمو   ) مي الزكاا باب مهو إخفاء الصدقة 

،  222 /8( مني الزشند ، والنسناأي )  2392مي المتحابين مي ال ، والترمنىأ رقنم ) 
 ( مي اليهاء . 223

( منني  ننفة الجنننة ، بنناب منني شنندا حننر نننار جهنننم ،  2842[( رواه مسننىم رقننم ) 5)]

  فة جهنم .( مي  فة جهنم ، باب ما جاء مي  2576والترمىا رقم ) 
( منني الهننر و الصننىة ، بنناب مهننو الحننب منني ال ،  2567[( رواه مسننىم رقننم ) 6)]

 ( 2/  463 – 408وأخرجه أحمد مي المسند رقم ) 
اء ( مني الشنعر ، بناب منا جن 954،  953 /2[( أخرجه اإلمام مالك مي المو   ) 7)]

اكم يح و نححه الحن( وإسنا ه  ح 229 /5مي المتحابين مى ال وأحمد مي المسند ) 

(عىنى شنر  الشنيخين ووامينه النىشهي ، وابنن حهنان منى  نحيحه ) 169،  168 /4) 
 موار  ( وقاهللا ابن عهد الهر : شىا إسنا   حيح  2510

لمؤمننون ا( مى اإلدمان ، باب بيان أننه   دندخو الجننة إ   54[ رواه مسىم رقم ) 8)]

مشناء إ( مى األ ب ، باب مى  5193 وأن محهة المؤمن من اإلدمان ، وأبو  او  رقم )
 ( مي ا ستاىان . 3689السلم والترمىا رقم ) 

وأبو  ( مي الهر والصىة ، باب األرواح جنو  مجندا ، 2638[( رواه مسىم رقم ) 9)]

 )( مي األ ب ، باب من دؤمر أن دجالس. وشو مي  حيح الجام   4834 او  رقم ) 
6797 . ) 
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ال  ( مي بدء الخىق ، باب ذكر الملأكة  ىوات 3209)  [( رواه الهخارا رقم10)]
ى عهنا ا ( مي الهر والصىة ، بناب إذا أحنب ال عهنداً حههنه إلن 2637عىيهم ، ومسىم ) 

 سير .( مي التف 3160( مي الشعر ، والترمىا رقم )  953 /2ومالك مي أو المو   ) 

لنهننى   ننىى ال عىيننه ا ( منني مهنناأو أ ننحاب 3688[( رواه الهخننارا رقننم ) 11)]
اب ( مي الهر والصىة ، بن 2639، باب مناقب عمر بن الخطاب ، ومسىم رقم ) وسىم 

 ( 1386مني األ ب ، والترمنىا رقنم ) 5127المرء م  من أحب ، وأبنو  او  رقنم ) 

 مي الزشد .
ليه ، إ( مي األ ب ، باب إخهار الرجو الرجو بمحهته  5124[( رواه أبو  او  ) 12)]

 ( مي الزشد ، باب منا جناء مني إعنلم الحنب و نححه األلهناني 2393رمىا رقم والت

 ( 279مي  حيح الجام  ) 
ينه ، ( مني األ ب ، بناب إخهنار الرجنو بمحهتنه إل 5125[( رواه أبو  او  رقم ) 13)]

 ( . 4274وحسنه األلهاني مي  حيح سنن أبى  او  ) 

( 3/53ب ا سنتغفار ، والنسناأي ) ( مي الصلا ، با1522( رواه أبو  او  رقم )13)
( ،  274-273 /3مني السننهو بناب نننوع آخنر مننن الندعاء ، والحنناكم منى المسننتدرك ) 

 ( 7969وقاهللا  حيح اإلسنا  ولم دخرجاه ، ووميه الىشهي وشو مي  حيح الجنام  ) 

. 
------------------ 

ابر ، اسد والتد( مى األ ب ، باب ما دنهى عن التح 6065[( رواه الهخارأ رقم ) 1)]

لنك ( مي الهر والصىة ، باب تحردم المن والتحسنس والتننامس ، و ما 2563ومسىم ) 
( مني  4917،  4882( مني حسنن الخىنق وأبنو  او  )  908،  907 /2منى المو ن  ) 

ي منن( مني الهنر والصنىة ، بناب منا جناء  1928األ ب ، بناب مني الغيهنة ، والترمنىا ) 

 شفق المسىم عىى المسىم .
حيح ( وقاهللا محييه إسنا ه   12633( رقم )  166 /3[( رواه أحمد مي المسند ) 2)]

لحناكم ( ، وا 206 /10( والطهراني مى الكهينر )  694، ووراه أدهاً الترمىا رقم ) 

 مي المستدرك و ححه وواميه الىشهي .
 ( منني األ ب ، بنناب إكننرام الهننيف وخدمتننه إدنناه 6138[( رواه الهخننارا رقننم ) 3)]

( منني اإلدمننان ، بنناب الحننك عىننى إكننرام الجننار والهننيف  48سننه ، ومسننىم رقننم ) بنف
ي من(  929 /2ولزوم الصمت إ  عن الخير وكون ذلك كىه من اإلدمنان ، والمو ن  ) 

 .النهى   ىى ال عىيه وسىم   فة

ه ودده ( مي اإلدمان ، باب من سىم المسىمون من لسان 11[( رواه الهخارا رقم ) 4)]
 )( منني اإلدمننان ، بنناب بيننان تفاعننو اإلسننلم ، والترمننىا رقننم  42رقننم )  ، ومسننىم

 ( مي اإلدمان . 107، 106 /8( مي  فة الييامة ، والنساأي )  2506

)  ( مني الرقناق ، بناب حفنة الىسنان ، ومسنىم رقنم 6478[( رواه الهخارأ رقم ) 5)]
( مي  985 /2والمو   )  ( مي الزشد ، باب التكىم بالكىمة دهوأ بها مى النار ، 2988

 الكلم ، والترمىا مى الزشد ، باب ميمن تكىم بكىمة ليهحك بها الناس .

 1871( وقاهللا األلهاني مني الصنحيحة )  143 /1[( رواه الطهراني مي األوسط ) 6)]
 ( . 3537( : والحددك بمجموع  رقه  حيح ثابت ، وشو مي  حيح الجام  ) 
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أبنو ( وقاهللا الشين شاكر : إسننا ه  نحيح ، و 70 /2) [( أخرجه أحمد مي المسند 7)]
( مي األقهية ، بناب منيمن دعنين عىنى خصنومة منن غينر أن دعىنم  3597 او  رقم ) 

 ( . 437أمرشا و ححه األلهاني مي الصحيحة ) 

ي وحسننه األلهناني من 36رقنم  80[( رواه ابن أبنى الندنيا مني قهناء الحنواأج ص 8)]
 ( . 176يح الجام  ) ( وشو مي  ح 906الصحيحة ) 

لوا ( مي الىكر والدعاء ، باب مهو ا جتماع عىى ت 2699[( رواه مسىم رقم ) 9)]

سنىم ، ( مي األ ب ، بناب منن المعوننة لىم 4946اليرآن وعىى الىكر وأبو  او  رقم ) 
( منني الحنندو  ، بنناب مننا جنناء منني السننتر عىننى المسننىم ، وشننو منني  1425والترمننىأ ) 

 ( . 6577 حيح الجام  ) 

الترمىا ( مي اإلدمان ، باب بيان أن الددن النصيحة ، و 55[( رواه مسىم رقم ) 10)]
 ( مي الهر والصىة من حددك أبي شردرا . 1927رقم ) 

مىوماً ( مى الممالم ، باب أعن أخاك  الماً أو م 2444[( رواه الهخارا رقم ) 11)]

 ( مي الفتن . 2256، والترمىا رقم ) 
مند مني ( مي األ ب ، باب مي الغيهة ، ورواه أدهناً أح 4880ه أبو رقم ) [( روا12)]

 ( . 4083( و ححه األلهاني مي  حيح سنن أبي  او  )  421 /4المسند ) 

 ( منني  ننلا المسننامردن ، بنناب جننام   ننلا الىيننو ، 746[( رواه مسننىم رقننم ) 13)]
 ومن نام عنه أو مرض

===================== 

ً كن ربانياً وال   تكن رمضانيا

ننا ت أعمالإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياا 

    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه
 حنق جهنا ه مني ال ألمانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشندا

عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن
 واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن... وعىى كو من اشتدأ بهدده

  وبانيناً إننا اليوم عىى موعد م  لياء من األشمية الهالغة بمكنان وشنو بعننوان: "كنن ر
مسنوم  تكن رمهانياً" وكما تعو نا  اأماً حتى   دنسحب بسا  الوقت منن بنين أدنددنا

 نركز شىا الموعوع مي العنا ر التالية:

 انية.أو ً: الثوابت اإلدم
 ثانياً: عرمت مالزم.

 ثالثاً: استعن باهلل و  تعجز.

ن مننن عيروني اليىنننوب واألسنننماع والوجننندان أدهنننا األحهنننة، وال أسننن هللا أن دجعىننننا ممننن
 لهاب.دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه أولاك الىدن شداشم ال ،وأولاك شم أولو األ

 أو ً: الثوابت اإلدمانية.

 أحهتي مي ال:
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قد انتهى ممن كان دعهد رمهان مإن رمهان قند منات ومنن كنان دعهند  شا شو رمهان
هنى آن، انتال مإن ال حي   دموت، ليد انتهى شهر الصنيام، انتهنى شنهر اليينام والينر

 شهر الهر والجو  واإلحسان، ربح ميه من ربح وخسر ميه من خسر.

 .م منا منعزدهمىيت شعرا من الميهوهللا منا مي رمهان منهنيه ومن المطرو  المحرو
 ميا عين جو ا بالدم  من أسف عىى مراق ليالي ذات أنوارِ 

 عىى ليالي لشهر الصوم ما جعىت إ  لتمحيص آثام و أوزارِ 

 ما كان أحسننا و الشمو مجتم  منا المصىي و منا اليانت اليارا
 مابكوا عىى ما مهى مي الشهر و اغتنموا ما قد بيي من مهو أعمارِ 

 عزاء:أدها الفهلء األ

ممنننا   ردنننب مينننه أن ال جنننو وعنننل قننند مهنننو شنننهر رمهنننان عىنننى سننناأر الشنننهور 
منا   مواألزمان، واختصه بكثير من رحماته وبركاتنه، ودسنر ال مينه الطاعنة لعهنا ه 

سنر دحتاج إلى  ليو أو برشان، م نت ترأ المسىمين مي رمهان دنطىينون ب ردحينة ود

حننت  ؟! وقند غ ى ِينت أبنواب الجحنيم، ومت إلنى  اعنة النرحيم النرحمن جنو وعنل، ولنم
ة ال أبواب النعيم، وغو ميه مر ا الجن والشيا ين، م نت ترأ الناس تيهو عىنى  اعن

مننن وعها تنه ب ردحينة عجيهنة، ولكنن منا دحنزن اليىننب ودنؤلم الننفس أننك تنرأ كثينراً م

د بع عطروا ب نفاسهم الزكية المساجد مي رمهان دعرعون عن  اعة ال رب الهردة
ا رمهان، وك نهم مي رمهان دعهندون ربنا أخنر، ماإلدمنان لنه ثوابنت   دسنتغني عنهن

 دسنتغني المؤمن حتى دىيى الكهير المتعاهللا، ممثلً الصلا: من منن المنؤمنين الصنا قين

 عن الصلا بعد رمهان؟! انمر إلى المساجد مي رمهان، وانمر إلى ذات المسناجد
 بعد رمهان.

 ستغني مؤمن  ا ق م  ال عن شىا األ نو األ نيو وعنن شنىهأدها الموحدون: شو د

دن قناهللا الثوابت اإلدمانية حتى دىيى رب الهردنة وشنو النركن الثناني منن أركنان شنىا الند
وا  ْسَطى َوق وم  لَاِ اْلو  ىََواِت َوالصَّ ِ تعالى: َحامِم وا َعىَى الصَّ  [238لهيرا:انِتِيَن ]اقَ  ِلَّ

د وا وَ وقاهللا جو وعل: دَا أَداهَ   َواْمعَى نوا اْلَخْينَر وا َربَّك نمْ اْعه ند  ا الَّنِىدَن َءاَمن نوا اْرَكع نوا َواْسنج 

وَن ]الحج:  [.77لَعَىَّك ْم ت ْفِىح 
وحىر ال أشد التحىدر من تهيي  الصلا ومن تركهنا مني رمهنان أو غينر رمهنان 

نلَ  اِت مََسنْوَم وا الشَّنَهوَ هَع ناَ َواتَّ مياهللا جنو وعنل: مََخىَنَف ِمنْن بَْعنِدِشْم َخْىنٌف أََعناع وا الصَّ
 [.59دَْىيَْوَن َغياا ]مردم:

اٍت دَتََسناَءل وَن ِن مِني َجنَّنْليَِمنيوقاهللا جو وعل: ك وا نَْفٍس بَِمنا َكَسنهَْت َرِشينَنةٌ إِ َّ أَْ نَحاَب ا

ْجِرِميَن َما َسىََكك ْم مِي َسيََر قَال وا لَْم نَك  ِمَن ا َصى ِ َعِن اْلم   [.43-38:َن ]المدثريْلم 
ومعين  ميا من شي  ال له  يام شهر رمهان   ته  الصلا، مالصلا  ىة لك باهلل،

لك دطهرك من المعا ي والىنوب، ومي الصحيحين من حددك أبني شردنرا أن النهني 

دا أو قننناهللا: ))منننن غننندا إلنننى المسنننجد أو راح أََعننندَّ ال لنننه ن نننز ً مننني الجننننة كىمنننا غننن
 [(.1راح(()]

 حيح مسىم من حددك أبى شردرا أن النهي قاهللا: ))أ  أ لكم عىنى منا دمحنوا ال  ومى

به الخطادا ودرم  به الدرجات؟(( قالوا: بىى دا رسوهللا ال قاهللا: ))إسهاغ الوعوء عىى 
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طا إلى المساجد، وانتمار الصلا بعد الصلا مىلكم الربا ، مىلكم  المكاره، وكثرا الخ 
 [(.2)]الربا ، مىلكم الربا  ((

لعهند امترض ال عىى المؤمنين الصلا وتعهدشم بها مي كو زمنان ومكنان حتنى دىينى ا

 ربه لي س هللا أوهللا ما د س هللا عن الصلا.
 ته، منإنمعن أبي شردرا قاهللا : ))إن أوهللا ما دحاسب به العهد دوم الييامة من عمىه  ل

 [(.3 ىحت ميد أمىح وأنجح، وإن مسدت ميد خاب وخسر(()]

 دون: ومن الثوابت اإلدمانية: اليرآنأدها الموح
ا إن اليننرآن حيننناا اليىنننوب واألرواح، الينننرآن حيننناا النفنننوس والصننندور، الينننرآن حينننا

ي األبدان، اليرآن شراب النفس و عامها، مهو دستغني مؤمن عن روحه؟! شنو دسنتغن

  مؤمن عن أ و حياته، إن اليرآن دهدأ لىتي شي أقنوم منل تهنيعوا شنىا الطردنق و
 موا عنها.تنصر

، ن تهنىوالنإن  رم اليرآن بيد ال، وإن  رمه أدددكم مإذا تمسكتم بهىا الحهو المتين 

را  أن ولن تهىكوا أبنداً، وشنو دسنتغني أحند عنن أن دكىمنه ال مني الينوم منرات، ممنن أ
 سنتغن عنندكىم ال مىيندخو مني الصنلا ومنن أرا  أن دكىمنه ال مىيينرأ الينرآن، وشنو ت

رآن ينك بناليموحد؟!،   تهي  اليرآن بعد رمهان ،واعىم أن ال قد َمنَّ عىربك أدها ال

مننني رمهنننان مجعىنننت لنفسنننك ور اً دوميننناً، مىمننناذا بعننند رمهنننان تركنننت شنننىا النننور  
 ووععت المصحف مي عىهته ك نك لن تحتاج إليه إ  مي رمهان الميهو؟!

 ميا أدها الحهيب الكردم:

 حيح مسنىمد تي دوم الييامة شفيعاً أل نحابه، مفني  ناقرأ اليرآن واعمو بما ميه، مإنه 
رلوا دينوهللا: ))اقنسمعت رسوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم عن أبي أمامة الهاشىي قاهللا: 

هللا يننرا، وآالينرآن، مإنننه دن تي دننوم الييامننة شنفيعاً أل ننحابه(( ))اقنرلوا الزشننراودن: اله

 رقننان مننندتننان أو ك نهمننا معمننران، مإنهمننا ت تيننان دننوم الييامننة ك نهمننا غمامتننان أو غيا
 يننر  ننوام تحاجننان عننن  نناحههما(( ))اقننرلوا سننورا الهيننرا، مننإن أخننىشا بركننة، 

 [(.4وتركها حسرا، و  تستطيعها الهطىة(()]

وديوهللا كما مي الصنحيحين منن حنددك ابنن عمنر رعني ال عنهمنا: ))  حسند إ  مني 
، مهنو  منا ً ار، ورجنو أعطناه الاثنتين رجو أتاه اليرآن مهو دتىوه آناء الىيو وآناء النه

 [(.5دنفيه آناء الىيو وآناء النهار(()]
جنروا منل ته ))رجو أتاه اليرآن مهو ديرأه آناء الىيو وآناء النهار(( أا مي سناأر العنام

د اليننرآن دننا أمننة اليننرآن بعنند رمهننان، ومننن الثوابننت التنني   غنننى عنهننا لىمننؤمن بعنن

 رمهان: ذكر الرحيم الرحمن.
 ردم:أخي الك

إذا كنت تحامة عىى األذكار وا ستغفار مي رمهان، مهو تستغني عن شىا الزا  بيية 

ب لسنانك  العام، إن الىكر شفاء من األسيام ومرعاا لىرحمن ومطر ا لىشيطان، مر  ِ
 المصطفى   ىى ال عىيه وسىم   وماً بىكر الرحيم الرحمن جو وعل، واسم  لحهيهك

أحمد والترمىا و ححه األلهاني من حددك معاذ بن جهو كما مي الحددك الىا رواه 

ديوهللا : ))أ  أخهركم بخير أعمالكم وأزكاشا عند مىيككم وأرمعها لدرجاتكم، وخير لكم 
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من إعطاء الىشب والفهة، وخير لكم من أن تىيوا عدوكم متهربوا أعناقهم ودهربوا 
 [(.6وجو(()]أعناقكم((؟ قالوا: بىى دا رسوهللا ال قاهللا: ))ذكر ال عز 

 اهللا الانمر إلى مهو الىكر، مالىاكر مي معينة ال، كمنا مني الصنحيحين أننه قناهللا: ))قن

رتنه جو وعل: أنا عند  ن عهدا بي ،وأنا معه حين دىكرني مإذا ذكرني مي نفسنه ذك
يربنت تمي نفسي، وإن ذكرني مي مأل، ذكرته مي مأل خير منه، وإن تيرب إلىَّ شنهراً 

تيتنننه أتينننرب إلنننيَّ ذراعننناً تيربنننت إلينننه باعننناً، وإذا أتننناني دمشنننى،  إلينننه ذراعننناً، وإن

 [(.7شرولةً(()]
معيننة  مناذكر ال جننل وعننل لتكنون  ومنناً منني معيتنه سننهحانه وتعننالى، والمعينة نوعننان:

المعينة وعامة، ومعية خا ة، أما المعية العامة مهني معينة العىنم والمراقهنة واإلحا نة 

لمنؤمن ر والعون والمد  والت ديد، مهنو تسنتغني أدهنا االخا ة مهي معية الحفة والنص
 عن معية ال جو وعل؟!!

قاهللا  ن النهيمإذا أر ت ذلك مداوم عىى الىكر و  ته  شىا النور أبداً، ودكفى أن تعىم أ

 مي الحددك الصحيح الىا رواه أحمد والترمىا من حددك الحارذ األشعرا الطودو
ً وآمركم أن تىكروا ال مإن  …))  مثنو ذلنك كمثنو رجنو خنرج العندو مني أثنره سنراعا

حتى إذا أتى عىى حصن حصين أحرز نفسنه مننهم، وكنىلك العهند   د حنرز نفسنه منن 

 [(.8الشيطان إ  بىكر ال(()]
عنهنا    غنى إذاً  بد لك من شىا الزا  ألن ميه الخير العميم، مالىكر من الثوابت التي

 ان.بحاهللا   مي رمهان و  مي غير رمه

 ومن الثوابت اإلدمانية أدهاً: اإلحسان إلى الناس.
ن ميط، إننا نرأ كثيراً من الناس   تمهر عىيهم علمات الجو  والكرم إ  مي رمها

والشنح  مإذا ما انتهى رمهان   تجد إ  العهوس مني وجنه الفينراء و  نجند إ  الهخنو

 و  حوهللا و  قوا إ  باهلل.
يننر منني اإلنفنناق عىننى الفيننراء والمسنناكين وكثيننر مننن أوجننه الخأنننت قنند منننَّ ال عىيننك ب

 رمهان مهل عو ت نفسك عىى اإلنفاق حتى ولو باليىيو.

كىمه مفي الصحيحين من حددك عدا أن الحهيب النهي قاهللا: ))ما منكم من أحد إ  وسي
 شن م مننهأربه، ليس بينه وبينه ت رجمان، مينمر أدمن منه مل درأ إ  منا قندم، ودنمنر 

لنو والننار  مل درأ إ  ما قدم ودنمر بين دددنه منل دنرأ إ  الننار تىيناء وجهنه، مناتيوا
 [(.9بشق تمرا(()]

غينر  ماإلحسان من الثوابت اإلدمانية التي   دستغني عنها مؤمن مني رمهنان و  مني

 رمهان حتى دىيى ربه جو وعل.
 ومن شىه الثوابت اإلدمانية أدهاً: قيام الىيو.

ميننت بفهننو ال ورحمتننه ومنتننه إلننى  ننلا التننراودح والييننام مىمنناذامنني رمهننان     و 

 تستمر عىى شىا الدرب المنير؟.. لماذا تهي  الييام بالىيو.
ابنن وشنو دينوهللا مني الحنددك النىا رواه الحناكم و لىنهني   نىى ال عىينه وسنىم  اسم  

ك أبنني خزدمننة والترمننىا وحسنننه األلهنناني منني  ننحيح الترغيننب والترشيننب مننن حنندد

ومنهاا   تعالىأمامة ديوهللا : ))عىيكم بييام الىيو مإنه  أب الصالحين قهىكم وقربة إلى ال
 [(.10عن اإلثم وتكفير لىسياات(()]
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ن أماعمننو أخنني المسننىم عىننى أن تكتننب مننن الينناأمين الىيننو ولننو بركعننة واعمننو جاشننداً 
ْم َعننِن اْلَمَهنن ن ننوب ه  ننْم َخوْ وَن رَ اِج ِ دَننْدع  تكننون مننن أ ننحاب شننىه ا دننة: تَتََجننامَى ج  مًننا بَّه 

ا َرَزْقنَاش ْم د ْنِفي وَن ]السجدا:  [.16َوَ َمعًا َوِممَّ

 ومن الثوابت اإلدمانية: التوبة.
 ى رمهانما منا أحد إ  وتاب وأناب إلى ال مي رمهان، مهو معنى ذلك أنه إذا انته

 وعل؟!انتهى زمن التوبة و  نحتاج إلى توبة وأوبة إلى ال جو 

لننى إوانمننر إلننى حنناهللا الكثيننر مننن المسننىمين تجنند أن الكثيننر منننهم دنفىتننون دننوم العينند 
يوم المعا ي والشهوات وك نهم كانوا مي سجن وبمجر  أن تم اإلمراج عنهم مغرب ال

 األخير من رمهان انطىيوا وك نهم خرجوا من شىا السنجن وسنرعان منا انكهنوا عىنى

 بنه، و  نكب عىى الطعام من شدا الجوع الىا أَلَمَّ أنواع المعا ي والشهوات كجاأ  ا
 منره كىنهحوهللا و  قوا إ  باهلل، ذلك ليس بحاهللا المؤمن الموحد، مإن المؤمن الموحد ع

اعة عنده عها ا لرب األرض والسماوات متجده دنتيو من عهو دة إلى عهو دة، ومن  

ينى ي عهو دة حتى تىإلى  اعة ومن مهو إلى مهو، لىا دجب عىيك أن تكون  اأماً م
نني رب الهردة، ديوهللا النهي كما مي  نحيح الهخنارا منن حنددك أبنى شردنرا: ))وال إ

 [(.11ألستغفر ال وأتوب إليه مي اليوم أكثر من سهعين مرا(()]

ن منم أكثنر النهي  ىوات ال عىيه وسلمه ديسم باهلل، أنه دتنوب ودسنتغفر ال مني الينو
 سىم قاهللام له ما تيدم من ذنهه وما ت خر، بو ومي روادة سهعين مرا وشو الىا غفر ال

ة يننوم ماأنن))دنا أدهننا الننناس توبننوا إلننى ال واسننتغفروه منإني أتننوب إليننه واسننتغفره منني ال

 [(.12مرا(()]
نينة اإلدما شىا حاهللا سيد الخىق أجمعين وإمام المرسىين مما حالنا؟! مالتوبة منن الثوابنت

 هنان، وشنىه بعنض الثوابنت التني نحنامة عىيهنا منيالتي   غنى عنها لمنؤمن بعند رم

تي رمهان، ودتخىى عنها أكثرنا بعد رمهان، م حههت أن أذكر نفسي وأحهابي وأخوا
ة جنو بهىه الثوابت اإلدمانينة التني   دسنتغني عنهنا منؤمن بحناهللا حتنى دىينى رب الهردن

 وعل.

 ثانيا: عرمت مالزم.
شنىا مني رمهنان، منا مننا منن أحند  ذقت حلوا اإلدمان وعرمت  عم اإلدمان، عرمت

 ننام وقننام رمهننان وقننام ليىننة الينندر إ  وذاق شننىه الحننلوا، حننلوا شننرح الصنندر 
وسرور اليىب، عرمت منالزم، النزم شنىا الهنرب المنينر، واسنتيم عىنى شنىا الصنرا  

دهنا أالمستييم، مفي الصحيحين من حددك عاأشنة رعني ال عنهنا أن النهني قناهللا: ))دنا 

عمناهللا ن األعماهللا منا تطيينون منإن ال   دمنو حتنى تمىنوا، وإن أحنب األالناس عىيكم م
: [(. ومي  نحيح مسنىم منن حنددك عاأشنة قالنت13إلى ال ما  ووم عىيه وإن قو(()]

 [(. أا  اوم عىيه وحامة عىيه.14))كان رسوهللا ال إذا عمو عملً أثهته(()]

لىنهي   ىى  ثيفي أنه قاهللا ومي  حيح مسىم من حددك أبي عمرا سفيان بن عهد ال ال
))قو لني مني اإلسنلم قنو ً   أسن هللا عننه أحنداً بعندك((. قناهللا الحهينب :  ال عىيه وسىم 

[(، قنو آمننت بناهلل ثنم اسنتيم، أا اسنتيم عىنى عنرب 15))قو آمنت باهلل ثنم اسنتيم(()]

اإلدمان، استيم عىى  ردق التوبة، اسنتيم عىنى  ردنق ا سنتغفار، اسنتيم عىنى  ردنق 
م الىيو، استيم عىى  ردق اإلحسان، استيم عىى  ردق شنىه الثوابنت اإلدمانينة التني قيا
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هللا   وا تَتَنَزَّ أعانك ال عىيها مي رمهان، قاهللا جو وعل: إِنَّ الَِّىدَن قَال وا َربانَا َّللاَّ  ث مَّ اْستَيَام 
وا بِاْلَجنَّنننِة الَّتِننني ك ْننننت ْم ت وَعننند وَن نَْحنننن  َعىَنننْيِهم  اْلَملَأَِكنننة  أَ َّ تََخنننام وا َو َ تَْحَزن نننوا َوأَْبِشنننر  

ك ْم مِي اْلَحيَااِ الداْنيَا َومِي اْ ِخَراِ َولَك ْم مِيَها َما تَْشتَِهي أَْنف س ك ْم َولَك ْم مِيَها َما تَندَّ  ع وَن أَْوِليَال 

 [.32-30ن ز  ً ِمْن َغف وٍر َرِحيٍم ]مصىت:
ً إِنَّ الَِّىدَن قَال وا َربا  وا قرأشا دوما الخطناب ميناهللا: إِنَّ  لمنهر عمر بنن عىى انَا َّللاَّ  ث مَّ اْستَيَام 

وا ثننم اسننتياموا عىننى  روغننان   مىننم دروغننوانهج المننالَّننِىدَن قَننال وا َربانَننا َّللاَّ  ث ننمَّ اْسننتَيَام 

 الثعالب، وا ستيامة شي المداومة والثهات عىى الطاعة.
 الزم.. الزم شىا الدرب و  تنحرم عنه.أدها الحهيب الكردم: عرمت م

 أقوهللا قولي شىا واستغفر ال لي ولكم.

 الخطهة الثانية
نفسننا، أإن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستهدده، ونسنتغفره، ونعنوذ بناهلل منن شنرور 

 وسياات أعمالنا من دهده ال مل مهو له ،ومن دهىو مل شا ا له.

 لىهنم  نواه   شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله، وأشهد أن   إله إ  ال وحد
وسىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعنه وعىنى كنو منن اشتندأ 

 بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد أدها األحهة الكرام.
 ثالثاً: استعن باهلل و  تعجز.

  قنوا وعان، ومن خىلنه ال مهنو المخنىوهللا   حنوهللا من أعانه ال عىى الطاعة مهو الم

نه  ه سنهحاإ  باهلل،   حوهللا لك عىى  اعته، و  قوا لك عىى الثهات عىى  دنه إ  بمند
ىنى عماستعن بناهلل و  تعجنز واتينه منا اسنتطعت وا ىنب المند  والعنون مننه أن دثهتنك 

  ردق  اعته وعىى  رب نهيه وتدبر و يته لمعاذ بن جهو.

بنن  ي الحددك الصحيح الىا رواه أحمد والترمنىا وغيرشمنا أن النهني اهللا لمعناذكما م
 -و  لا كجهو دوماً: ))دا معاذ وال إني ألحهك، مياهللا: أو يك دا معاذ،   تدعن مي 

 بننر كننو  ننلا أن تيننوهللا: الىهننم أعننني عىننى ذكننرك وشننكرك وحسننن  -ومنني روادننة

 [(.1عها تك(()]
 المنير عىى عها ته سهحانه وأنت إن سىكت شىا الدرب نعم ا ىب العون والمد  من ال

ْم س نه ىَ ِددَنَّ لن دخنزك ال أبنداً، ألنيس شنو الياأنو: َوالَّنِىدَن َجاَشند وا مِينَنا لَنَْهن َ لََمن َ ه   نَا َوإِنَّ َّللاَّ
ْحِسنِيَن ]العنكهوت:  [.69اْلم 

الحنرام، شىا وعد منْن؟! وعند رب العنالمين، ورب الكعهنة سيصنرم ال بصنرك عنن 

وسيصنننرم ال قىهنننك عنننن الشنننهوات والشنننههات، وسنننيحفة ال مرجنننك منننن الحنننرام، 
وسيصرم ال ددك عن الهطش مي الحرام، وسيصرم ال قدمك منن الخطن  الحنرام، 

بنه  م حسن أدها المسنىم الموحند ليكنون ال معنك، ممنن توكنو عىينه كفناه، ومنن اعتصنم

نناه، ومننن مننوض إليننه أمننوره كفنناه، قنناهللا جنن  …دَه  اٍم َعْهننو منني عننله: أَلَننْيَس َّللاَّ  بَِكنننجَّ
 [.36]الزمر:

عىق قىهك باهلل سهحانه مهو الغنى الىا   تنفعه الطاعة و  تهره المعصية، وم  ذلك 

لو تاب إليه عهده الفيير الحيير مثىى لفرج بتوبته وشو الغنى عن العنالمين دينوهللا النهني 
دَّنة مهىكنٍة، معنه راحىتنه  : ))هلل أمرح بتوبة عهده المنؤمن منن رجنو ِ ننزهللا مني أرض  و 
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عىيها  عامه وشرابه، موع  رأسنه مننام نومنة، ماسنتيية وقند ذشهنت راحىتنه، مطىههنا 
قاهللا: أرجن  إلنى مكناني النىا كننت  –حتى إذا اشتد عىيه الحر والعطش أو ما شاء ال 

ننده، ميه م نام حتى أموت موعن  رأسنه عىنى سناعده ليمنوت ماسنتيية، منإذا راحىتنه ع

 [(.2عىيها زا ه وشرابه ماهلل أشد مرحاً بتوبة العهد المؤمن من شىا براحىته وزا ه(()]
منن  ومي  حيح الهخارا عن عمر بن الخطاب : ))قدم عىى النهني َسنْهٌي، منإذا امنرأا

نننْهي تحى نننب ثنننددها تسنننيي، إذا وجننندت  نننهياً مننني السنننهي أخىتنننه، م لصنننيته بهطن هنننا السَّ

، وشني هي : ))أترون شنىه  ارحنة ولندشا مني الننار؟(( قىننا:  وأرععته(( مياهللا لنا الن
 [(.3تيدر عىى أن   تطرحه، مياهللا ))هلل أرحم بعها ه من شىه بولدشا(()]

ك لىهم إنوال لو تدبرت شىا الحددك لوقفت عىى العجب العجاب، لىا قاهللا أحد السىف: ا

ى لي مي، وأمي   ترعتعىم أن أمي شي أرحم الناس بي وأنا أعىم أنك أرحم بي من أ
 الهلك أمترعاه لي وأنت أرحم الراحمين؟!!

دَنا  ب: ق نوْ نعم إنها رحمة ال جو وعل، دننا ا بهنا عىنى عهنا ه بهنىا الننداء النندأ العنى

ِ إِنَّ  ْحَمنةِ رَ ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَْنف ِسِهْم  َ تَْينَط وا ِمْن  َ دَْغِفنر  النىا َّللاَّ وَب َجِميعًنا ن   َّللاَّ
ِحيم  ]الزمر:  [.53إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ

د وإن إنها رحمة ال التي وسعت كو شيء ماستعن باهلل و  تعجز، و إن زلت قدمك ع  

ا، نحنن زلت أخرأ ع د، وإن زلت لىمرا األلف ع د، واعىنم بن ن ال   دمنو حتنى تمى نو
إنمنا وعجزننا لنىا   دردند مننا الطاعنة وعهيده شو النىا خىيننا ودعنرم عنعفنا وميرننا 

 دردد منا العهو دة له سهحانه وتعالى.

سنىم مالطاعة لك أنت، مهو سهحانه   تنفعه الطاعة و  تهره المعصية مفي  حيح م
))... دا  من حددك أبي إ ردس الخو ني عن أبي ذر أن رسوهللا ال قاهللا: قاهللا ال تعالى:

منا  م وجنكم كانوا عىى أتيى قىب رجنو واحند مننكمعها ا لو أن أولكم وآخركم وإنسك

ىنى عزا  ذلك مي مىكني شنيااً، دنا عهنا ا لنو أن أولكنم وآخنركم وإنسنكم وجننكم كنانوا 
 ً  [(.4(()]…أمجر قىب رجو واحد منكم ما نيص ذلك من مىكي شياا

لندرب اأدها الموحد: استعن باهلل عىنى الطاعنة، واسنتعن بناهلل عىنى أن تثهنت عىنى شنىا 

 الى  اعة ر، واعىم دييناً أن من أعمم األسهاب التي تعين العهد عىى أن دثهت عىالمني
نطنن ، جنو وعنل أن دكننون وسنطاً معتند ً منني  اعتنه لربنه،   غىننواً مني اإلسنلم و  ت

 المصننطفى   ننىى ال مخيننر األمننور الوسننط،   غىننو،   إمننرا ،   تفننردط، لننىا ديننوهللا
أبشنروا  قناربوا ولن دشا  الددَن أحد إ  غىهه مََسدَّ وا و: ))إن الددن دسٌر و عىيه وسىم 

وحة وشيء من الداْلجة(()]  [(.5واستعينوا بالغَْدَواِ والرَّ

)منا )وعن أنس بن مالك قاهللا:  خو رسنوهللا ال منإذا حهنو ممندو  بنين السناردتين ميناهللا: 
ى ننوه، ح ، شنىا الحهنو؟(( قننالوا: شنىا حهننو لزدننب، منإذا متننرت تعىينت، مينناهللا النهني : ))

 [(.6ليصو أحدكم نشا ه، مإذا مَتََر مىييعد(()]

وكىكم دعىم قصة الرشط الىدن جاءوا لهيوت النهي والحددك مي الصحيحين من حددك 
أنس: جاء ثلثة رشنط إلنى بينوت أزواج النهني دسن لون عنن عهنا ا النهني مىمنا أخهنروا 

منا تيندم منن ذنهنه ومنا تن خر،  ك نهم تيالوشا، ميالوا: وأدن نحن من النهي ؟ ميد غفنر لنه

مياهللا أحدشم: أما أننا أ نىي الىينو أبنداً، وقناهللا آخنر: أننا أ نوم الندشر و  أمطنر، وقناهللا 
آخر: أنا أعتزهللا النساء مل أتزوج أبنداً، مجناء إلنيهم النهني ميناهللا: ))أننتم النىدن قىنتم كنىا 
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أرقد وأتزوج وكىا، أما وال إني ألخشاكم هلل وأتياكم له لكنى أ وم وأمطر، وأ ىي و
 [(.7النساء، ممن رغب عن سنتي مىيس منى(()]

ي مننعم ليد جم  النهي شىا المنهج الوسط وحوله إلنى مننهج عمىني عىنى أرض الواقن  

هنم : ))الىشىا الدعاء الرقيق الرقراق الىا رواه مسنىم ميند كنان النهني دندعو ال ودينوهللا
 تي ميها معاشني، وأ نىحأ ىح لي  دني الىا شو عصمة أمرا، وأ ىح لي   نياا ال

ت لي آخرتي التي إليهنا معنا ا، واجعنو الحيناا زدنا ا لني مني كنو خينر، واجعنو المنو

 [(.8راحة لي من كو شر(()]
نيا إنننه منننهج الوسننط.. منننهج ا عتننداهللا، لينند جمنن  النهنني بكىماتننه شننىه بننين خيننرا النند

لندنيا ن خسنر اوا خرا ألن من كسب الدنيا بالعمو الصالح كسب ا خرا بإذن ال، وم

 بالعمو السيء خسر ا خرا، و  حوهللا و  قوا إ  باهلل.
---------------- 

و ( منى ا ذان ، بناب مهنو منن غندا إلنى المسنجد أ 662[( رواه الهخارأ رقنم ) 1)]

ادنا ( مى المساجد ، باب المشى إلى الصنلا تمحنى بنه الخط 669راح ، ومسىم رقم ) 
 وترم  به الدرجات .

اره ( مى الطهارا ، باب مهو إسهاغ الوعوء عىى المك 251ه مسىم رقم ) [( روا2)]

( مننى  51( مننى قصننر الصننلا مننى السننفر ، والترمننىأ رقننم )  161 /1، والمو نن  ) 
 ( مى الطهارا . 90-1/89الطهارا ، والنساأى ) 

ه بن( مى الصلا ، بناب منا جناء أن أوهللا منا دحاسنب  413[( رواه الترمىأ رقم ) 3)]

(  263 /1( منى الصننلا والحنناكم )  232 /1دننوم الييامنة الصننلا ، والنسنناأى )  العهند
 ( . 2573( وشو مى  حيح الجام  )  72 /5ورواه أدهاً أحمد مى المسند ) 

( مننى  ننلا المسننامردن ، بنناب مهننو قننراءا اليننرآن  804[( رواه مسننىم رقننم ) 4)]

را آن ، باب منا جناء منى سنو( مى ثواب الير 2886وسورا الهيرا ، والترمىأ رقم ) 
 آهللا عمران .

آن ( مى مهاأو اليرآن ، باب اغتها   احب الير 5026[( رواه الهخارأ رقم ) 5)]

،  ( مى  لا المسامردن ، بناب مهنو منن دينوم بناليرآن ودعىمنه 815، ومسىم رقم ) 
 ( مى الهر والصىة . 1937والترمىأ رقم ) 

لى ، ليننرآن ، بنناب مننا جنناء مننى ذكننر ال تعننا( مننى ا 112 /1[( المو نن  موقومنناً ) 6)]
(  3374( والترمىأ رقنم )  447 /6( ، )  239 /5ومرموعاً عند أحمد مى المسند ) 

( مى األ ب و ححه األرنالو  منى تخنردج  3790مى الدعوات ، وابن ماجة رقم ) 

 جام  األ وهللا .
كم ال عالى : ودحىر( مى التوحيد ، باب قوهللا ال ت 7405[( رواه الهخارأ رقم ) 7)]

 ( مى الىكر ، باب الحك عىى ذكر ال تعالى . 2675نفسه ومسىم رقم ) 

 ( منى األمثناهللا ، بناب منا جناء منى مثنو الصننلا 2867[( أخرجنه الترمنىأ رقنم ) 8)]
 ( وابننن خزدمننة 3427( رقننم )  285 /3والصنيام والصنندقة والطهرانننى مننى الكهيننر ) 

( وقنناهللا  ننحيح عىننى شننر  مسننىم  117 /1اكم ) مننوار  ( والحنن 1222وابننن حهننان ) 

 (1724وواميه الىشهى وشو مى  حيح الجام  ) 
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 )( مى التوحيد ، باب كنلم النرب عنز وجنو ، ومسنىم  6539[( رواه الهخارأ ) 9)]
 ( 2427( مى الزكاا ، باب الحك عىى الصدقة ولو بشق تمرا ، والترمنىأ )  1016

 مى  فة الييامة

) )( مى الندعوات وابنن أبنى الندنيا منى  3544،  3543أ رقم ) [( رواه الترمى10)]
كتنناب التهجنند (( وابننن خزدمننة مننى  ننحيحه وحسنننه األلهننانى مننى  ننحيح الترغيننب ) 

 ( 4079( وشو مى  حيح الجام  )  620

 النهنى   نىى ال ( مى الندعوات ، بناب اسنتغفار 6307[( رواه الهخارأ رقم ) 11)]
 ة .مى اليوم والىيىعىيه وسىم 

( منننى النننىكر والننندعاء ، بننناب اسنننتحهاب ا سنننتغفار  2702[ رواه مسنننىم رقنننم ) 12]

 واإلكثار منه 
 ،( مننى الرقنناق ، بنناب اليصنند والمداومننة مننى العمننو  6462[( رواه الهخننارأ ) 13)]

والىفة له ( مى الصلا ، باب مهيىة العمو الداأم من قيام الىيو وغيره ، 782ومسىم ) 

 ( 118 /1والمو   ) 
 . ( مى  لا الىيو 218 /3( مى  لا الىيو ، والنساأى )  315 /1وأبو  او  ) 

( مننى  ننلا المسننامردن ، بنناب جننام   ننلا  141/  746[( رواه مسننىم رقننم ) 14)]

 الىيو .
دمان ( مى اإل 38( ومسىم رقم )  385 /4،  413 /3[( رواه أحمد مى المسند ) 15)]

مى  ( مى الزشد ، باب ما جاء 2412لترمىأ رقم ) ، باب جام  أو ام اإلسلم ، وا

رمى ( مى الفتن ، والدا 3972حفة الىسان قاهللا شىا حددك  حيح ، وابن ماجة رقم ) 
 )( وعهنند الننرازق مننى مصنننفه  320 /6( مىالرقنناق ، والهيهيننى مننى السنننن )  2710) 

 الخطيب(، و 313 /4موار  ( والحاكم مى المستدرك )  2543( وابن حهان )  2011

 ( 370 /2مى تاردخه ) 
--------------- 

 /3 )( مننى الصننلا ، بنناب ا سننتغفار ، والنسنناأى  1522[( رواه أبننو  او  رقننم ) 1)]

 ،( وقنناهللا  ننحيح اإلسنننا  ولننم دخرجنناه  274 – 273/  3( مىالسنهو ، والحنناكم )  53
 ( . 7969وواميه الىشهى شو مى  حيح الجام  ) 

 2744( مى الدعوات ، باب التوبة ، ومسىم رقم )  6308)  [( رواه الهخارأ رقم2)]
 ( منى 2500،  2499( مى التوبة ، باب منى الحنض عىنى التوبنة ، والترمنىأ رقنم ) 

  فة الييامة باب المؤمن درأ ذنهه كالجهو موقه .

نيتنه ، ( مى األ ب ، باب رحمة الولد وتيهيىه ومعا 5999[( رواه الهخارأ رقم ) 3)]
( مننى الفهنناأو ، بنناب مننى سننعة رحمننة ال تعننالى وأنهننا سننهيت  2754)  ومسننىم رقننم

 غههه .

ىأ ( منى الهنر والصنىة ، بناب تحنردم المىنم ، والترمن 2577[( رواه مسىم رقنم ) 4)]
 ( مى  فة الييامة . 2497رقم ) 

( مننى اإلدمننان ، بنناب الننددن دسننر وشننو مننى  ننحيح  39[( رواه الهخننارأ رقننم ) 5)]

 ( 1611الجام  ) 
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لعها ا ا( مى التهجد ، باب ما دكره من التشددد مى  1150[( رواه الهخارأ رقم ) 6)]
الىينو  ( مى  لا المسامردن ، باب مهيىة العمو النداأم منن قينام 784، ومسىم رقم ) 

 وغيره .

سىم ) ( مى النكاح ، باب الترغيب مى النكاح ، وم 5063[( رواه الهخارأ رقم ) 7)]
 ، باب استحهاب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة .( مى النكاح  1401

( مننى الننندعوات ، بنناب منننا دينننوهللا إذا رأأ  3428،  3427[( رواه مسننىم رقنننم ) 8)]

 المهتىى .
===================== 

 إن اإلسالم قادم

ننا ت أعمالإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياا 
 ال مهو المهتد ومن دهىو مل شا أ له . من دهده

 وأشهد أن   إله إ  ال وحده  شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله .

َ َحننقَّ ت يَاتِننِه َو َ  ننوت   دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننواْ اتَّي ننواْ َّللا  وَن ]آهللا عوَ نَّ إِ َّ تَم  ْسننِىم  مننران : أَنننت م ما
102] 

ن نَّْفندَا أَداَها النَّ   ِمْنه َمنا َق ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنٍس َواِحناس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّنِىا تََسناءل وَن بِنهِ  َ َكناَن َعىَنْيك ْم ْرَحناَم إِنَّ َواألَ  ِرَجا ً َكثِيًرا َونَِسناء َواتَّي نواْ َّللا  قِيهًنا] رَ  َّللا 
 [1النساء : 

َ َوق ول نوا قَْوً َسنِدددَا أَدا  ك نْم ذ ن نوبَك ْم لَ أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنْر  ِىْح لَك نمْ دًا د ْصنَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي نوا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما ] األحز  [71 –70ابَوَمن د ِطْ  َّللاَّ
 أما بعد :

محمند وشنر األمنور محندثاتها وكنو مإن أ دق الحددك كتناب ال وخينر الهندأ شندأ 

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مى النار .
 ثم أما بعد:

تم زاء و هنمحياكم ال جميعا أدهنا ا بناء الفهنلء وأدهنا األخنوا األحهناب الكنرام األعن

 جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم جميعاً من الجنة منز  .
ك عىنى جمعننا وإدناكم منى شنىا الهينت المهناروأساهللا ال العميم الكردم جنو وعنل النىأ 

ه المصننطفى   ننىى ال عىينن  اعتننه ، أن دجمعنننى وإدنناكم مننى ا خننرا منن  سننيد النندعاا
 مى جنته و ار كرامته إنه ولى ذلك واليا ر عىيه . وسىم 

 أحهتى مى ال )إن اإلسلم قا م!(

ى عز، ومالكردم األ شىا ما أ َعنون به موعوع لياءنا اليوم م  حهراتكم مى شىا اليوم
 شىه المروم العصيهة الرشيهة التى تمر بها أمتنا الحهيهة .

 ً  وكما تعو نا أحهتى حتى   دنسحب بسا  الوقت من بين أدددنا سردعا

 سوم أركز الحددك م  إخواني تحت شىا العنوان مى العنا ر التالية .
ر أليم .  أو ً: واق  م 

 ثانياً: ولكن اإلسلم قا م

 منهج عمىى واجب التنفيى . ثالثا:
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عننز منن عرونى اليىننوب واألسننماع جيننداً، وال أسنن هللا أن ديننر أعيننننا بنصننر اإلسننلم و
الموحددن، وأن دشفى  دور قوم مؤمنين، إنه ولى ذلك ومو ه وشنو عىنى كنو شنىء 

 قددر .

 أو ً: واق  مر أليم .
 أحهتى الكرام.

 زمنة با عىنى  نوهللا تاردخهنا، منروراً ليد ابتىيت األمة الميمونة بنكسات وأزمات كثير

األمنة  الر ا الطاحنة، والهجمات التتردة الغاشمة، والحنروب الصنىيهية الطاحننة، لكنن
م  كو شىه األزمات والمنآزق كاننت تمتىنك ميومنات النصنر منن إدمنان  نا ق، وثينة 

، نالتمكنيومطىية مى ال واعتزاز بهىا الددن، مكتب ال لها جو وعل النصنرا والعنزا 

عند أن ولكن واق  األمة المعا ر واق  مر أليم، ميدت ميه األمة جو ميومنات النصنر ب
،  انحرمت األمة انحرامناً مروعناً عنن مننهج رب العنالمين وعنن سنهيو سنيد المرسنىين

لم انحرمت األمة ووقعنت منى انفصنام نكند بنين منهجننا المهنىء المنينر وواقعهنا المنؤ

جاننننب العيننندأ، والجاننننب التعهننندأ، والجاننننب المنننر المردنننر، انحرمنننت األمنننة منننى ال
منا التشردعى والجانب األخلقى، والجانب الفكرأ، بو وحتى مى الجانب الروحنى، و

شىه   تحابيتحياه األمة ا ن من واق  أليم وق  ومق سنن ربانية   تتهدهللا و  تتغير و 

ولنن  اباه، بنوالسنن أحداً من الخىق بحاهللا مهما ا عى لنفسه من ميومات تستدعي المح
ذكيناء تعو  األمة إلى عزشا ومجدشا إ  ومق شىه السنن التى   دجندأ معهنا تعجنو األ

َ  َ د غَي ِر  َما بِيَْوٍم حَ  وا مَ تَّى د  و  شم األ فياء، قاهللا تعالى: إِنَّ َّللاَّ  ا بِ َْنف ِسِهْم ] الرعد:غَي ِر 

11 .] 
دلت يناا، مت منو سنتجد األمنة اسنتهوال ليد غينرت األمنة وبندلت منى جمين  جواننب الح

 بالعهير بعرأ، وبالثردا ثرأ، وبالرحيق المختوم حردق محنرق مهىنك مندمر، و ننت

ت شردعة ال وشنردعة رسنوهللا ال وراحنت تى  هنك وراءاألمة المسكينة أنها دوم أن نَحَّ
ا، الشنرق المىحند تنارا ووراء الغننرب الكنامر تنارا آخنرأ أنهننا قند ركهنت قنارب النجننا

 تهنا ت األمة وأغرقت وشىكت األمة وأشىكت، ولن تعو  األمة إلنى سنيا تها وردامغرق

إ  إذا عننا ت مننن جددنند إلننى أ ننو عزشننا ونهنن  شننرمها ومعننين كرمهننا ومعننين بياءشننا 
 ووجو شا إلى كتاب ربها وسنة حهيهها ورسولها .

 أدها الشنهاب ليند انحرمنت األمنة مزلَّنت وأ نهحت قصنعة مسنتهاحة لكنو أمنم األرض،
و نندق مننى األمننة قننوهللا الصننا ق الننىأ   دنطننق عننن الهننوأ كمننا مننى كمننا مننى حددثننه 

 الصننحيح الننىأ رواه أحمنند وأبننو  او  مننن حننددك ثوبننان أنننه قنناهللا: ))دوشننك األمننم أن

. قناهللا: تداعى عىيكم كما تتداعى األكىة إلى قصنعتها(( ميناهللا قاأنو: منن قىنة نحنن دومانى
م يو، ولينننزعن ال مننن  نندور عنندوك))بننو أنننتم دوماننى كثيننر، ولكننن غثنناء كغثنناء السنن

ب اهللا: ))حنقالمهابة منكم، ولييىمن مى قىوبكم الوشن(( قيو وما الوشن دا رسوهللا ال ؟! 

 [(.1الدنيا وكراشية الموت (()]
نعم وال  دقت دا حهيهى دا رسوهللا ال ليد أ هحت األمة ا ن غثاء، ذلنت بعند عنزا، 

مة اإلسلمية مى ذدنو اليامىنة اإلنسنانية جهىت بعد عىم، ععفت بعد قوا، وأ هحت األ

كىها، بعد أن كانت األمة بناألمس اليردنب، الندليو الحناذق األرب، بعند أن كاننت تينو  
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اليامىننة اإلنسننانية كىهننا بينندارا واقتنندار، أ ننهحت األمننة ا ن تتسننوهللا عىننى ماأنندا الفكننر 
 اإلنسانى .

لفنح  لتناأهين ممنن أحنرقهمبعد أن كانت األمة باألمس اليردنب مننارا تهندأ الحينارأ ا

سنكينة الهاجرا الياتو وأرشيهم  وهللا المشي مى التينه والمنلم، ليند أ نهحت األمنة الم
، تت رجح مى سيرشا بو   تعرم  رديهنا النىأ دنهغنى أن تسنىكه ودجنب أن تسنير مينه

تشنابكة بعد أن كانت األمة باألمس اليردب جداً الدليو الحاذق األرب مى الهروب الم

 اء المهىكة التى   دهتدأ لىيسر ميها إ  األ  ء المجربون .مى الصحر
 :أشىه شى األمة التى زكاشا ال مى اليرآن،وو فها بالخيردة مى قوله تعالى 

ٍة أ ْخِرَجْت ِلىنَّاِس ] آهللا عمران:   [ 110ك ْنت ْم َخْيَر أ مَّ

 عَْىنَناك مْ ِلَك جَ : َوَكنىَ  أشىه شى األمة التى زكاشا ال مى اليرآن بالوسطية منى قولنه تعنالى
ةً َوَسًطا ] الهيرا:  صنف وا عتصنام [ أشىه شى األمة التى أمرشا ال بوحندا ال 143أ مَّ

 ِ وا بَِحْهنِو َّللاَّ ق نوا ] آهللا َو َ تَفَرَّ  ِميعًناجَ بحهو ال المتين مى قوله سهحانه تعنالى: َواْعتَِصنم 

 [. 103عمران: 
ق ننوا َواْختَ  ومننى قولننه سننهحانه وتعننالى: َو َ  َمننا َجنناَءش م   ِمننْن بَْعنندِ  ىَف ننواتَك ون ننوا َكالَّننِىدَن تَفَرَّ

ْم َعىَاٌب َعِميٌم ] آهللا عمران:   [. 105اْلهَي ِنَات  َوأ ولَاَِك لَه 

ممننا وإن النننا ر إلننى واقنن  األمننة المننر المردننر األلننيم الننىأ   دكننا  دخفننى عىننى أحنند 
مهنين،  من إذ هللا -ما تتعرض له األمة جىها   أقوهللا  ولة بعينها بو-تتعرض له اليوم 

م ر األليوما تتعرض له ا ن من ذهللا وشوان وعرب لي كد ت كيداً جازماً شىا الواق  الم

 .الىأ   دحتاج لمزدد بيان أو مزدد تشخيص أو تدليو . أدها األحهة الكرام .
عننت   ردننب عىننى ا  ننلق أن األمننة مننى سننهات منننى أمنند  ودننو، و  ردننب أنهننا مر

وغاب مرعها وجهىت وعمم جهىها، وعىت وعو قاأدشا، وتراجعت لىنوراء بعينداً 

 لميموننةابعيداً، ولكن م  كو شىا وذاك بحوهللا ال وقوته لم تمت ولن تموت شىه األمنة 
ه بموعنو  الصننا ق النىأ   دنطننق عنن الهننوأ ، إلن أبنناء الطاأفننة المنصنورا مننى شننى

ين منن شها ا سيد الخىق أجمعين كما مى الصحيحاألمة   دخىو منها زمان و  مكان ب

اأمنة ققناهللا: ))  تنزاهللا  اأفنة منن أمتنى النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  حددك معاودة أن
النناس  ب مر ال   دهرشم من خىلهم أو خالفهم حتى د تى أمر ال وشم  اشرون عىى

[())2.)] 
ش لتنى تعنياالطاأفنة المنصنورا  أساهللا ال العىى اليددر أن دجعىنا وإدناكم منن أبنناء شنىه

 لددن ال وتتمنى أن تنصر بكو سهيو  دن ال .

 ولان عرم التاردن أوساً خزرجا مىىه أوس قا مون وخزرج
 وإن كنوز الغيب تخفى  لأ  حرا رغم المكاأد تخرج

  هح تنفس بالهياء وأشرقا وشىه الصحوا الكهرأ تهز الهيرقا

 ة األمجا  دته  ميىياوشهيهة اإلسلم شىا ميىق مى ساح
 و قوامو اإلدمان تتخىأ المدأ عرباً و تصن  لىمحيط الزورقا

 وما أمر شىه الصحوا الكهرأ سوأ وعد من ال الجىيو تحييا

 شى نخىة  اب الثرأ منمى لها جىع  ودو مى التراب وأعىقا
 شى مى رداض قىوبنا زدتونة مى جزعها غصن الكرامة أورقا
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 وره ؟! أرنى دداً سدت عىينا المشرقامجر تدمق من سيحهس ن
 ثانيا: ولكن اإلسلم قا م !!

ن إن ولكن اإلسلم قا م.. شىا وعند ربننا رغنم أننوم المشنركين والمنناميين والمجنرمي

كنرت النىأ ذ اإلسلم قا م .. نعم قا م، أنا أعى ما أقوهللا، وأعى واق  األمة المنر األلنيم
يند سنطر اً بيينين جنازم أن اإلسنلم قنا م، مىباختصار سالفاً، وم  ذلك ألكند لكنم جميعن

 علم الغيوب مى كتابه العزدز:

[. باإلدمنان   139ان: يَن ] آهللا عمرْؤِمنِ م  َو َ تَِهن وا َو َ تَْحَزن وا َوأَْنت م  األَْعىَْوَن إِْن ك ْنت ْم 
ازماً أننه ج تيا اً تهنوا، باإلدمان و  تحزنوا، باإلدمان أنتم األعىون، وال إنني أعتيد اع

ا،   دوجد عىى وجه األرض شر محض، بالرغم ما نراه ا ن منن تهددندات   لهىند من

ممنا منن  بو لألمة جىها، م قوهللا: إن شنىا الشنر سنيجعو ال جنو وعنل مينه خينراً كثينراً،
  بنتلء إاأزمة مرت باألمة إ  وجعىها ال تهارك وتعالى سهب ليوا اإلسلم، وما من 

 منى السههاً لتمحيص الصدور، وسهب لتمادز الخهيك من الطيب، مىيد قاهللا وجعىه ال 

لَّنِىدَن ن وَن َولَيَْد مَتَنَّنا اْم  َ د ْفتَ ا َوش  كتابه العزدز أََاَحِسَب النَّاس  أَْن د تَْرك وا أَْن دَي ول وا َءاَمنَّ 
 [3 - 2 ] العنكهوت: .َكاِذبِيَن نَّ الْ ْعىَمَ ِمْن قَْهِىِهْم مَىَيَْعىََمنَّ َّللاَّ  الَِّىدَن َ دَق وا َولَيَ 

ر أندا، ذكنوليد ذكر سىطان العىماء اإلمام العز بن عهد السلم مى الهلء سهعة عشنر ما

سنينتهى شىه الفواأد كىها مى الهلء، منل تمنن أننه من  شنىه األزمنة سنيزوهللا اإلسنلم، و
 المسىمون   وألف  ،   وال 

ىن  ، واقتسىمين مى بيت ال، وذبحوا الطاأفين حوهللا بيت الليد شجم اليرامطة عىى الم

  أبو  اشر اليرمطى الخهيك المىعون المجرم الحجر األسو  من الكعهة، و و دصنر
ينو ؟! مى  حن الكعهنة وشنو دينوهللا: أدنن الطينر األباب –عىيه لعنة ال  –ب عىى  وته 

 أدن الحجارا من سجيو ؟!

 يداً عنالطاحنة عىى كو مسىم، و و الحجر األسو  بع انمروا إلى شىه الفتنة العا فة
 لمسنىمينبيت ال ما دزدد عنن عشنردن عامناً، ومن  ذلنك كىنه ر  ال الحجنر، ور  ال ا

 إلى  دنه، وانتصر اإلسلم عىى اليرامطة كما تعىمون .

ربعنين وشا شو بلء آخر ليد شجم التتنار الكنامر عىنى بغندا  و ىنوا دنىبحون وديتىنون أ
 إلسلم،اماً حتى جرت الدماء مى شوارع بغدا ، وم  ذلك كىه ر  ال المسىمين إلى دو

وأخننى ال الصننىيهيين والتتننار وشننزمهم شننر شزدمننة عىننى أدنند الصننا قين المخىصننين 
 األبرار، أليس شو الياأو:

 [ 139ن: آهللا عمرايَن ] ْؤِمنِ م  َو َ تَِهن وا َو َ تَْحَزن وا َوأَْنت م  األَْعىَْوَن إِْن ك ْنت ْم 

   كر تينوهللاولكننا دا أمنة اإلسنلم نردند تحيينق اإلدمنان متندبروا معننى ا دنة ا نفنة النى
تحيينق  لهتنه منناتهنوا باإلدمان و  تحزنوا باإلدمان أنتم األعىون باإلدمان، إذاً   مفنر 

 اإلدمان الصا ق المخىص باهلل رب العالمين .

ِ بِن َْموَ وتدبروا معى قوله تعالى: د ِردد و ن اِشِهمْ َن ِلي ْطِفا وا ن نوَر َّللاَّ هَ تِما ن نوِرِه َولَنْو َكنرِ َوَّللاَّ  م 
وَن ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ولَه  بِاْله دَأ َوِ دِن اْلحَ  ِ ِلي  اْلَكامِر  دِن ك ى ِِه َولَنوْ ْمِهَره  عَ ق   َكنِرهَ ىَى الد ِ

ْشِرك وَن ] الصف:   [. 9-8اْلم 
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ِ ا ننوا ن ننعوا وعننوا جيننداً قننوهللا رب العننالمين: د ِردنند وَن أَْن د ْطفِ وتنندبروا معننى واسننم وَر َّللاَّ
ونَ ِرهَ ابِ َْمَواِشِهْم َودَ ْبَى َّللاَّ  إِ َّ أَْن د تِمَّ ن وَره  َولَْو كَ  ولَه  بِاْله ندَأ ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ن ْلَكامِر 

دِن ك ى ِ  ِ ِلي ْمِهَره  َعىَى الد ِ ْشِرك  ِه َولَْو َكِرهَ الْ َوِ دِن اْلَحق   [. 33-32ة: وَن ] التوبم 

  أن دتم ال إ إن المجرمين الكفرا الفجرا درددون أن دطفاوا  دن اهللا،له وأبداً أبداً د بى
بنين ليناشر ونوره، أعتيد اعتينا اً جازمناً أنهنا معركنة غينر متكامانة، ألنهنا بنين الينا ر ا

 ر متكاماة، ممن له اليد العىيا ؟!!الكفرا الفجرا، إأ وال إنها معركة غي

وا د ْنِفي ننوَن أَْمننَوالَه   ننداوا َعنننْ ْم ِليَ اسننم  ليننوهللا ال عننز وجننو: إِنَّ الَّننِىدَن َكفَننر  ِ ص   َسننهِيِو َّللاَّ
وَن ] وا إِلَننى َجَهنننََّم د ْحَشننر  ِىدَن َكفَننر  َوالَّنن مََسنني ْنِفي ونََها ث ننمَّ تَك ننون  َعىَننْيِهْم َحْسننَراً ث ننمَّ د ْغىَه ننونَ 

 [.36األنفاهللا: 

منازاهللا  نعم سينفيون آ م الملدين ثم تكون عىيهم حسرا ثم دغىهنون، مهنا شنو اإلسنلم
؟! أدنن  صىيهيونقوداً شامخاً وسيهيى قوداً شامخاً، أدن اليرامطة ؟! أدن التتار ؟! أدن ال

ا  المجرمون ؟! بو أدن مرعون وشامان ؟! بو أدن أ حاب األخدو  ؟! أدن كو من عن

 وحنارب اإلسننلم أدنن ؟! شىننك الجمينن  وبينى اإلسننلم، وسننيهيى بموعنو  الننرحمن قنناهللا
ننداوا ْم ِليَص  وا د ْنِفي ننوَن أَْمننَوالَه  ِ َعننْن َسنن تعننالى : إِنَّ الَّننِىدَن َكفَننر   تَك ننون   مََسنني ْنِفي ونََها ث ننمَّ هِيِو َّللاَّ

وا إِ  وَن ] َم د  لَى َجَهنَّ َعىَْيِهْم َحْسَراً ث مَّ د ْغىَه وَن َوالَِّىدَن َكفَر   [ 36ألنفاهللا: اْحَشر 

ىنيكم عس قصنه  استحىفكم باهلل الىأ   إله إ  شو أن تنتههوا جيداً، وتعوا منا أقولنه ومنا
ا ن ليد كنت مى زدنارا ألمردكنا منى العشنرا األواخنر منن رمهنان الماعني ووقفنت 

ىه ى دصنر  منى شنعىى وثيية التنصير الكنسي، ورأدت بابنا الفاتيكنان جنون بنوهللا الثنان

ينا قناألً: ش –أأ عىنى كنو المنصنردن منى أنحناء األرض  -الوثيية عىى كو المهشردن 
تحركننوا بسننرعة لوقننف الزحننف اإلسننلمى الهاأننو مننى أنحنناء أوربننا، مننا تحننرك أحنند 

لم   اإلسل سلم، وال لو ب ىهللا ل سلم ما دهىهللا ألا  دن عىى وجه األرض، ما بيى إ

. 
ن من رمهان الماعى التييت برأيس جمعية شر ة المسىمين مى مى الثالك والعشرد

أمردكنا، وشننو عنابط أمردكننى األ ننو،  ار بيننى وبينننه حننوار  ودنو، بنندأت حننوارأ 

بسؤاهللا ميىت له: كيف أسىمت ؟! وتعجهت كثيراً حينما قاهللا لى ب نه كان قسيساً متعصهاً 
د    بنن س بننه مننن وقننرأت عنن –أأ الترجمننة  –لىنصننرانية، ديننوهللا: لينند قننرأت اليننرآن 

أحا دك  حيح الهخارا وقد ذشهت دوماً إلى زميو لى وشو أمردكى مسىم مينالوا: إننه 
بالمسجد، مدخىت المسجد ألنا أ عىيه، مسمعت ا ذان وأنا بهناب المسنجد، دينوهللا: ليند 

شزت كىمات ا ذان أعماقي وشعرت بتغيير كهير مى  اخىي،   أستطي  أن أعهنر لنك 

وقت  عمنه قهنو أن أسنتم  إلنى شنىه الكىمنات ا ذان، ثنم نمنرت إلنى عنه، ألننى ما تى
المسىمين وشم دصىون ديومون معاً ودسجدون معاً، وأننا أننا أ عىنى زميىنى وشنو منل 

، مىما مرغ من الصلا قىنت لنه: أننا رأيسنك منى العمنو وأننا أ عىينك، مىنم    در  عىىَّ

  أجيننب إ  شنو، م حسسننت تجيهننى ؟! قناهللا: أنننا منى  نلا بننين دندأ ربننى جنو وعنل 
بسلم عميق مى  درأ لهىا الددن. ميىت لزميىى: ماذا تصنعون إن أر تم أن تندخىوا 

اإلسلم ؟! م مرنى باإلغتساهللا، ماغتسىت وخرجت إلى  حن المسجد، مشنهدت أن   

إله إ  ال، وأن محمداً رسوهللا ال، وكان إسنمى مادكنو، م  نهح اسنمى عهند الصنهور، 
لً: ما نمرتك لمستيهو اإلسلم مى أمردكا ؟! قاهللا: اإلسنلم قنوأ جنداً جنداً ميىت له ساأ



 312 

مى أمردكا، وأرجو أن تدقيوا األلفا  م نا أقوهللا: اإلسلم   أقوهللا المسىمون، ثم قاهللا لنى 
أبشرك ب ن كثيراً من األمردكان بدأوا دفهمون أن رسالة عيسى شى رسالة محمد، شى 

يص عىىَّ قصة مؤثرا لعهو من أعهناء جمعينتكم ؟! اإلسلم، ميىت له: مهو لك أن ت

قاهللا دا أخى اليصة الوحيدا التى أستطي  أن ألكدشا لك شى أن اإلسلم دنتشر بيوا منى 
الشر ة األمردكية، وليد ذشهنت من  بعنض إخنواني منن الندعاا والمشنادن إلنى إخوانننا 

نا بيننهم، تنرأ األمردكنان منن السنو  بمسنجد التينوأ، منورب الكعهنة ليند احتيرننا أنفسن

الواحد منهم مى  لته خاشعاً دنىكرك بسنىف شنىه األمنة، والتيينت بهنابط دينوهللا لنى: 
أ هح من بين شىا العد  وهلل الحمد ما دزدند عىنى ألفنين وخمسنين عنابط دوحندون ال 

جو وعل، وشىا عد  كهير ليس بالعد  اليىيو الهين، ثم قص عىنىَّ قصنة  ردفنة، ميناهللا 

ردكية ،وجاءت مى اليوم التالى تىهس الحجاب، مياهللا لها رأيسها: ليد أسىمت عابطة أم
 ما شىا ؟! قالت: ليد أسىمت قاهللا:   حرج، لكن اخىعى شىا الثوب .

قالنننت:  ، ور ت المننننرأا بيننننوهللا عجيننننب أتمنننننى أن تسننننتم  إليننننه كننننو متهرجننننة مننننى 

سنىطة  دبىدنا،وتنتسب إلى اإلسلم، قالت: إن ال شو النىأ أمرننى بالحجناب، و  توجن
 عىى وجه األرض تمىك أن تنزع عنى شىا الحجاب إ  ب مر ال، ال أكهر !!

توجنه  إنه الييين، نعم الييين، كىمنات عجيهنة ورب الكعهنة، قىنت لنه: أخنى أو  مننك أن

ردكننا، ثلثننة رسنناأو: الرسننالة األولننى لألمردكننان، والرسننالة الثانيننة لىمسننىمين مننى أم
إنننا  مصنر، ميناهللا: أمنا رسنالتى األولنى لألمردكنان شنى والرسنالة الثالثنة لىمسنىمين منى

جنب عنؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد، سنهحان ال !! إننه مهنم  قينق عمينق لىنددن، و  

ا مينند كننان الرجننو قسيسنناً، ونننو  أن دعىننم شننؤ ء أننننا نجننو عيسننى ونجننو مننردم عىيهمنن
 السلم.

ننه   ا و  تتعجىنوا مإقىت: وجه رسالة لىمسنىمين منى أمردكنا، قناهللا: أقنوهللا لهنم ا نهرو

خطن  دتحيق شىء أبداً بدون الصهر )ترجمة حرمينة لكنلم الرجنو(، ثنم أقنوهللا لهنم إن أ
نه واحنند منننكم مننل دنهغننى أن تفزعننوا وتحزنننوا، مىننو لننم نخطنن  مننا احتجنننا الننرب سننهحا

لفكنر اوتعالى، مإننا نخط  لنتوب إلى ال عز وجو. إنه ورب الكعهة أمنق رجنو عمينق 

 . قيق النمر 
قىننت: موجننه رسننالة أخيننرا لىمسننىمين مننى مصننر سنن نيىها عىننى لسننانك إلننى ا  م مننن 

عت  قند وسنالمسىمين، مياهللا: قو لهم: إن بعدت بيننا وبينكم آ م األمياهللا مإن رحمة ال
 كو شىء، وإننا نحهكم مى ال .

فني ن ألأدها الشهاب: اعىموا أنه قد بىغ عند  المسناجد منى قىنب قىعنة الكفنر منا دينرب من

 .مسجد، ومى و دة نيودورك ميط ماأة وخمسة وسهعون مركزاً ومسجداً إسلمياً 
شْ  دِن ك ى ِِه َولَْو َكِرهَ اْلم   ِرك ونَ ألم ديو ربنا: ِلي ْمِهَره  َعىَى الد ِ

وإن آخر اإلحصاأيات تيوهللا بن ن عند  المسنىمين منى مرنسنا دزدند عىنى خمسنة ملدنين 

دزدنند عىننى مىيننوني مسننىم، ومننى كننو سنننة دنندخو  مسننىم، ومننى بردطانيننا عنند  المسننىمين
اإلسننلم مننن الهردطننانيين مننا دزدنند عىننى ألفنني مسننىم مننن أ ننو بردطنناني، أرقننام تهشننر 

ِععت مى  ردينه العيهنات  بالخير !! ماإلسلم  دن الفطرا، وإنه ليا م   محاهللا مهما و 

ِ ِلي ْمِهنَره  والسدو  والعراقيو قناهللا تعنالى: ش نَو الَّنِىا أَْرَسنَو َرس نولَه  بِالْ  ه ندَأ َوِ دنِن اْلَحنق 



 313 

ِ ِلي ْمِهَره   ْشِرك وَن ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ولَه  بِاْله دَأ َوِ دِن اْلَحق  دِن ك ى ِِه َولَْو َكِرهَ اْلم  َعىَى الد ِ
ِ َشِهيدًا ] الفتح:  دِن ك ى ِِه َوَكفَى بِالَّ  [ .. 28َعىَى الد ِ

اإلسنننلم وعرمنننوا  نننورته الحيييينننة جننناءوا إلينننه إن شنننؤ ء الكفنننرا لنننو سنننمعوا عنننن 

ف مسرعين، مإنهم دعيشون حالة قىق رشيهة، ومن سامر إلى بل  الشنرق والغنرب وقن
و عىى حجم عيا ات الطب النفسي، وعرم حجم شىا الخطر، مإنهم قد أعطوا الهدن ك

  وما دشتهيه، وبييت الروح مى أعماق أبدانهم تصر  وتهحك عن  واءشا وغىاءشا، 

وح  وحِ ق ندعىم  واءشا وغىاأها إ  ال، قاهللا جو مى عله: َودَْسن َل ونََك َعنِن النرا  ِمنْن  ِو النرا
 .[ 85ء: أَْمِر َرب ِي َوَما أ وتِيت ْم ِمَن اْلِعْىِم إِ َّ قَِىيلً ] اإلسرا

ْن أَ دند وَن وشا شم العىمانيون درددون أن دخىعوا عهناءا اإلسنلم عنن تركينا بكنو قنوا د رِ 

ِ بِ َْمَواِشِهْم َودَ ْبَى َّللاَّ  إِ َّ أَنْ  وَن  ن وَره  وَ د تِمَّ  د ْطِفا وا ن وَر َّللاَّ  [ . 32التوبة  ]لَْو َكِرهَ اْلَكامِر 
سنة مفى زدارتى األخيرا ديوهللا لى أ  تركى: إن عد  المساجد مى تركينا دزدند عنن خم

عني كنانوا دصنىون الفجنر وستين ألف مسنجد، وديسنم لنى بناهلل أنهنم منى رمهنان الما

ىى خارج المسجد ك نهم مى  لا الجمعة، وم  ذلك انمر إلى الهربات التى تكاهللا ع
 عنن ، بعينداً تركيا كيلً، مإن أتهاع أتاتورك الخهيك الهالك درددون أن دجعىوشا عىمانية

اإلسلم، لكنهم عاجزون، إنهم درقصون رقصة الموت لما دنرون كنو دنوم منن شنهاب 

 أقنوهللا لصها، ومتيان مى عمر الورو  دغىون شىا المند اإلسنلمى الهاأنو،  مى ردعان ا
 مى مصر و  مى بل  المسىمين بو مى العالم كىه.

 َ انه: وَ إننا وال نرأ العجب العجاب، ونرأ الخير الكثير شىا من باب قنوهللا ال سنهح

ْؤِمنِ تَِهن وا َو َ تَْحَزن وا َوأَْنت م  األَْعىَْوَن إِْن ك ْنت مْ   [. 139آهللا عمران:  يَن ] م 
 ومى الحددك الىأ رواه اإلمام أحمد من حددك حىدفة بنن اليمنان وشنو حنددك  نحيح

معهنا ون ثم درقاهللا: ))تكون النهوا ميكم ما شاء ال أن تكالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أن

 أن اء الشن ال إذا شاء أن درمعها، ثم تكون خلمة عىى منهاج النهوا، متكنون منيكم منا
ء ال م منا شناتكون، ثم درمعها ال إذا شاء أن درمعها، ثم تكون مىكاً عاعاً، متكون ميك

اء ال شيكم ما أن تكون، ثم درمعها ال إذا شاء أن درمعها ثم تكون مىكاً جهرداً متكون م

 [(3(()]وا أن تكون ثم درمعها ال إذا شاء أن درمعها، ثم تكون خلمة عىى منهاج النه
،  للهنا أس هللا ال أن دعجو بالخلمة التى عىنى منهناج النهنوا، وأن دمتعننا بنالعيش منى

 عىيه . وإن لم ديدر لنا م س له أن   دحرم أبناأنا وأو  نا إنه ولى ذلك واليا ر
 ومى الحددك الىأ رواه مسىم من حنددك ثوبنان أن الصنا ق المصندوق قناهللا: ))أن ال

ى مرأدت مشارقها ومغاربها، وإن مىك أمتى سيهىغ ما زوأ لن تعالى زوأ لي األرض

 [(4.. (()]…منها 
ينانط اأس والدا أمة التوحيد: لم الي س ؟!! إن الي س سيزدد النشيط خنى ناً، وسنيزدد الين

 د س ً وقنو اً .

وقات شو مى أحىك األزمات واأل ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم 
نَّ شنن وشننو د طننار ، ر ىا األمننوأ ننحابه مهنناجرون ديننوهللا لخهنناب بننن األرت ))وال لَي ننتِمَّ

حتى دسير الراكنب منن  ننعاء إلنى حهنرموت   دخنام إ  ال والنىأب عىنى غنمنه 

نْؤِمنِيَن ] ْوَن إِْن ك   األَْعىَن[( أليس ال شو الياأو: َو َ تَِهن وا َو َ تَْحَزن نوا َوأَْننت م  5(()] ْننت ْم م 
 [. 139ان: آهللا عمر
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زدنند دننا أشننو التوحينند: اعىمننوا عىننم الييننين بنن ن كننو ابننتلء دزدنند اإلسننلم  ننلبة، ود
المسننىمون قننوا، ودخننرج مننن الصننف مننن اننندس مننى  ننفوم المننؤمنين وقىهننه ممىننوء 

كمنا منى  نحيح مسنىم منن حنددك  نهيب النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  بالنفاق، ديوهللا

 نابته لنه خينر، ولنيس ذلنك إ  لىمنؤمن، إن إ عنه: ))عجهاً ألمر المؤمن إن أمره كىنه
 [(.6سَّراء شكر، مكان خيراً له وإن أ ابته عراء  هر مكان خيراً له (()]

مى الحددك الىأ رواه أحمد وأبو  او  والحناكم و نححه عىنى شنر  الشنيخين وأقنر 

، وقاهللا األلهانى: بو شو  حيح عىى شر  مسىم من حددك تميم ا  لد ارأ  الحاكَم الىشهي 
ار ينو والنهنقاهللا: ))لينهىغن شنىا األمنر منا بىنغ الىالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أن الحهيب

ك  ال بيت َمدٍَر و  َوبٍَر إ  أ خىه ال شىا الددن، بعٍز ع  ىهللا ذليو، عنزاً بزدز أو و  دتر 

 [(7دعز ال به اإلسلم، وذ ً دىهللا ال به الكفر (()]
رب ر اشهنكنز: إن لىحهنارات  ورات مىكينة مهنى تغنومن جميو ما قاله المفكر الشهي

شننا لتشننرق شنناك، وإن حهننارا أوشنكت عىننى الشنروق مننى أروع  نورا، أ  وشننى 

 حهارا اإلسلم الىأ دمىك وحده أقوأ قوا روحانية عالمية نيية.
أن والنددن  أدها الموحدون: وال وال ما بيى إ  أن ترتيى شىه األمنة إلنى مسنتوأ شنىا

 مة قدر شىه النعمة التى امتن بها عىينا رب العالمين .تعرم األ

 لنن تعنو وليد ذكرت آنفاً أن ما وق  لألمة وق  ومنق سننن ربانينة   تتهندهللا و  تتغينر، 
تها وسيا تها إ  ِوْمَق شىه السنن التى   دجندأ معهنا تعجن يناء و  و األذكاألمة إلى ِعزَّ

هيعة  عز وجو شىه األمة وشى خاذلة موشم األ فياء، إذاً محاهللا محاهللا أن دنصر ال

نَرنَّ َّللاَّ  لَيَنْ لددنه، بو   بد أن تنصر األمة  دن ال لينصنرشا، ألنيس ال شنو الياأنو: وَ   ص 
َ لَيَِواٌّ َعِزدٌز ] الحج:  ه  إِنَّ َّللاَّ ر   [ 40َمْن دَْنص 

س ىَنَا َوالَِّىدَن َءامَ  ر  ر  ْشَها   ْنيَا َودَْوَم دَي وم  األَ َحيَااِ الدا ي الْ مِ ن وا أليس ال شو الياأو: إِنَّا لَنَْنص 

 [. 51] غامر: 
ْؤِمنِيَن ]ا  [47لروم: أليس ال شو الياأو: َوَكاَن َحياا َعىَْينَا نَْصر  اْلم 

ناِلَحاتِ ى ننوا األنيس ال شننو الياأنو: َوَعنندَ َّللاَّ  الَّنِىدَن َءاَمن ننوا ِمنْنك ْم َوَعمِ  ْم مِننيلَيَْسننتَْخىِ  لصَّ  فَنَّه 

نَنَّ  م  الَّنه نْم  ِ لَ األَْرِض َكَما اْستَْخىََف الَِّىدَن ِمْن قَْهِىِهْم َولَي َمك ِ نْم َولَي  دننَه  ْم ِىا اْرتََهنى لَه  لَنَّه  هَند ِ
م  َك ش ننْعنندَ ذَِلننَك مَ  ولَاِننْن َكفَننَر بَ اًا َوَمننِمننْن بَْعننِد َخننْومِِهْم أَْمنًننا دَْعه نند ونَنِي  َ د ْشننِرك وَن بِنني َشننيْ 

 [. 55اْلفَاِسي وَن ] النور: 
ىا شننو إذاً   بنند أن نيننف جميعنناً عىننى بنننو  شننىا المنننهج العمىننى الواجننب التنفيننى، وشنن

 عنصرنا الثالك من عنا ر الىيناء، و أرجنىء الحنددك عنن شنىا العنصنر إلنى منا بعند

 جىسة ا ستراحة وأقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم .
 الخطهة الثانية

اات الحمنند هلل نحمننده، ونسننتعينه، ونسننتغفره، ونعننوذ بنناهلل مننن شننرور أنفسنننا وسننيإن 

 أعمالنا .
 وحنده   من دهده ال مل مهو له، ومن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له، وأشهد أن محمداً عهد ورسوله الىهنم  نىى وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى

قتفنى هاعه، وعىى كو منن اشتندأ بهددنه، واسنتن بسننته، واآله وأ حابه، وأحهابه، وأت
 أثره إلى دوم الددن.
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 أما بعد: أدها األحهة الكرام .
 ثالثاً: منهج عمىى واجب التنفيى .

أوهللا خطوا عمىية عىى  ردق عو ا األمة إلنى عزتهنا وسنيا تها وعىنى  ردنق نصنرا 

 وهللا الال لها شى أن تعو  عو اً حميداً إلى كتاب ال وسنة رس
بننو إنهننا  والعننو ا إلننى اليننرآن والسنننة ليسننت نامىننة و  تطوعنناً و  اختينناراً مننن األمننة،

لَ عزدنز: مَنعو ا واجهة بو إنها حد  اإلسلم وشر  اإلدمان، مىيد سجو ال منى كتابنه ال

وَك مِيَمنا َشنَجَر بَْيننَه مْ  م  نا ي أَْنف ِسنِهْم َحَرًجنا مِ وا مِن دَِجند   َ ث نمَّ  َوَرب َِك  َ د ْؤِمن وَن َحتَّى د َحك ِ مَّ
وا تَْسِىيًما ] النساء:   [ 65قََهْيَت َود َسى ِم 

  منا نسنم مالخطوا العمىية األولى أن أبدأ بنفسى وتهدأ بنفسك، و  دنهغى أن نعىنق كنو

ِصيهَةٌ  ا أََ ابَتْك ْم م  ْيَها ق ْىت ْم أَنَّى ثْىَ َ ْهت ْم مِ أَ  قَْد عىى غيرنا، مىنهدأ من ا ن قاهللا تعالى: أََولَمَّ
 [. 165َشىَا ق ْو ش َو ِمْن ِعْنِد أَْنف ِسك ْم ] آهللا عمران: 

هللا شىا الكلم مى بيته ومى عمىه ومى شتى أمنور حيا  تنه كىهنامىو بدأ كو واحد منا وحو 

كتاب   وإلىإلى واق  عمىى ومنهج حياا، وال لغير ال حالنا، مىيرج  كو مسىم إلى ال
ن نة رسننوهللا ال ولننيعىم كننو مسننىم عىننى وجننه األرض أن شننعار المنننامييال، وإلننى سنن

 واليهو  شو: سمعنا وعصينا، وأن شعار المؤمنين سمعنا وأ عنا .

 ِ نْؤِمنِيَن إِذَا   ع نوا إِلَنى َّللاَّ ْم أَْن دَ َرس نوِلِه ِلن وَ قاهللا تعالى: إِنََّما َكناَن قَنْوهللَا اْلم  ي ول نوا يَْحك َم بَْيننَه 
 [ 51َ ْعنَا ] النور: َسِمْعنَا َوأَ 

 شىا قوهللا ال، ومن أ دق من ال قو ً ؟!

نوَن أَ ِىدَن دَ أما شعار أشو النفناق ميند سنطر ال منى كتابنه عننهم: أَلَنْم تَنَر إِلَنى الَّن نَّه نْم ْزع م 
ْد لَننى الطَّنناغ وِت َوقَننوا إِ  دَتََحنناَكم  وَن أَنْ َءاَمن ننوا بَِمننا أ ْنننِزهللَا إِلَْيننَك َوَمننا أ ْنننِزهللَا ِمننْن قَْهِىننَك د ِردنند  

ْم  وا بِِه َود ِردد  الشَّْيَطان  أَْن د ِهىَّه  وا أَْن دَْكف ر  ْم تَعَالَ  بَِعيدًا وَ لَ َّ عَ أ ِمر  ْوا إِلَى َما إِذَا قِيَو لَه 

نَنامِ َرأَْدنىم  نىى ال عىينه وسن  الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنىم أَْنَزهللَا َّللاَّ  َوإِلَى  ِييَن َت اْلم 
د و ًا ] النساء: دَص    [ . 61-60داوَن َعْنَك   

 الخطوا الثانية: تمادز الصف المؤمن عن الكامر.

منر ألاختر لنفسك الطردق وحد  السهيو والغادة من ا ن، وقو لنفسك شو أنت متمثنو 
عىنم: شعارك: سمعنا وأ عنا، أم شنعارك: سنمعنا وعصنينا، وا –ال وألمر رسوهللا ال 

الكم إلنى أجسنا كم و  إلنى  نوركم، ولكنن دنمنر إلنى قىنوبكم وأعمن))أن ال   دنمر 
[())1.)] 

 الخطوا الثالثة: إقامة الفرقان اإلسلمي

 ين سنهيوشىه شنى الخطنوا العمىينة الثالثنة منن بننو  المننهج، ليهندأ كنو مننا بنفسنه ليسنته
 حالنة … المؤمنين من سهيو المجرمين،   نردد أن نعيش شىه الحالة التى عىيها األمة

نناً منى هلل  د الغهش، و حالة التىبىب، وحالة الل و ء، والل براء بهنىه الحالنة لنن نينيم

ره أرعه، بو  بد أن توالى ال ورسنوله والمنؤمنين وأن تتهنرأ منن الشنرك بكنو  نو
ننَر عيينندا الننو ء   الهننراء،ووالمشنركين عىننى اخننتلم أجناسننهم ولغنناتهم، عىيننا أن ن َطه ِ

 ىى شىه العييدا.ونربى أو  نا ع
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رك كىنه أدن الو ء هلل ورسوله ولىمؤمنين مى كو مكان وزمان ؟! وأدن الهراء من الشن
و هين سهيوالمشركين أدنما وحينما وجدوا ؟!  بد من إقامة الفرقان اإلسلمى حتى دست

 المجرمين وسهيو المؤمنين .

 بسنند  نحيح أنومن أروع  ور الو ء والهراء ما رواه ابن جردر الطهرأ وغينره 
(( بنن سنىوهللا قاهللا: ))ا عوا لى عهند ال بنن عهند ال بنن أ بنىالنهى   ىى ال عىيه وسىم 

: عهند ال مىما جناء قناهللا لنه رسنوهللا ال : ))أ  تنرأ منا دينوهللا أبنوك دنا عهند ال؟(( ميناهللا

: م ىيه وسىياهللا رسوهللا ال   ىى ال عوماذا ديوهللا أبى، ب بى أنت وأمى دا رسوهللا ال؟ م
يند  ندق ل))ديوهللا لان رجعنا إلى المددنة ليخرجن األعنز منهنا األذهللا(( ميناهللا عهند ال: 

ا رسنوهللا مددنة دنوال دا رسوهللا ال، م نت وال األعز، وشو األذهللا، أما وال ليد قدمت ال

يَنر  بنه عن منا تَ ال، وإن أشو دثرب   دعىمون أحداً أبَنرَّ ب بينه مننى، أمنا وقند قناهللا مىتسنم
 عين ك.

ن رجعننا اأنو: لناىما قدموا المددنة قام عهد ال عىى بابها بالسيف ألبيه ثم قاهللا: أننت اليم

 م لرسنوهللاإلى المددنة ليخرجن األعز منهنا األذهللا ؟!! أمنا وال لتعنرمن شنو العنزا لنك أ
  عهد ال ه . مصرال، وال   د ودك  ىها و  تهيتن الىيىة ميها إ  بإذن من ال ورسول

 ال  وى: دننا لىخننزرج ابنننى دمنعنننى بيتني !! منناجتم  إليننه رجنناهللا مكىمننوه. مينناهللا: بنن أ بنن

هللا: روه مينامن خهالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  ددخو بيته إ  بإذن من ال ورسوله. م توا
ك، مياهللا: ا له ذل))اذشهوا إليه ميولوا له: ديوهللا لك رسوهللا ال خى ِه ومسكنه(( م توه، ميالو

 ر من رسوهللا ال منعم. ليعىم من األعز ومن األذهللاأما وقد جاء األم

ِ َوابِنن نوَن إنه الو ء هلل ورسوله .. أليس ال شو الياأو:  َ تَِجند  قَْوًمنا د ْؤمِ  ْليَنْوِم ا َِخنِر الَّ
َ َوَرس ولَه  َولَْو َكان وا َءابَاَءش مْ  ْم أَْو عَ أَْو إِْخنوَ  ْبنَناَءش مْ أَ  أَْو د َوا اوَن َمْن َحا َّ َّللاَّ ْم ] انَه  ِشنيَرتَه 

 [ 22المجا لة: 

 رابعاً: رم  رادة الجها  .
 و قومينةلنرم  رادة الجها  لتكون كىمة ال شنى العىينا،   منن أجنو و نينة و  منن أجن

هنو منى و  من أجو حردة ليوهللا سنيد الهشنردة ))منن قاتنو لتكنون كىمنة ال شنى العىينا م

 [(2سهيو ال (()]
 هللا ال.رادة الجها  إ  إذا عا ت ابتداًء إلى كتاب ال وسنة رسو ولن ترم  األمة

 . هج حيااخامساً: تحودو اإلسلم مى حياتنا ب خلقياته وسىوكياته إلى واق  عمىي ومن
منن  حن عىينهإننا نرأ بوناً شاسعاً بين منهجنا وواقعنا، بين ما نتعىمه من أخلق وما ن

ا ومنى العميم إلنى واقن  عمىني منى بيوتننا ومنى عمىننأخلق، ملبد أن نحوهللا شىا الددن 

 شوارعنا وشتى أمور حياتنا .
 إنما األمم األخلق ما بييت مإن شم ذشهت أخلقهم ذشهوا

 لنعىم دييناً أن اليوهللا إذا خالف العمو بىر بىور النفاق مى اليىوب .

ِ ْفعَى وَن كَ تَ ا  َ َن مَ كما قاهللا علم الغيوب: دَاأَداَها الَِّىدَن َءاَمن وا ِلَم تَي ول و  أَْن ه َر َمْيتًا ِعْنندَ َّللاَّ
 [. 3-2تَي ول وا َما  َ تَْفعَى وَن ] الصف: 

أدها األحهة الكرام: إننا   نخام عىى اإلسلم ألن الىأ وعد بإ هاره عىنى النددن كىنه 

تركوا شو ال الىأ ديوهللا لىشىء كن ميكون، شو ال، وإنما نخام عىى المسىمين إن شم 
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اإلسلم وعيعوا اإلسلم، نس هللا ال جو منى عنله أن دنر  المسنىمين إلنى اإلسنلم ر اً 
 جميلً إنه ولى ذلك واليا ر عىيه .

دنا رب  الىهم قيد ألمة التوحيد أمر رشد دعز ميه أشو الطاعة ودنىهللا مينه أشنو المعصنية

 العالمين .
------------------ 

إلسلم ( مى الملحم ، باب مى تداعى األمم عىى ا 4297[( رواه أبو  او  رقم ) 1)]

 .(  958( و ححه األلهانى مى الصحيحة رقم )  278 /5ورواه أحمد مى المسند ) 
م ) ( ، ومسنىم رقن 28( مى المناقنب ، بناب رقنم )  3641[( رواه الهخارأ رقم ) 2)]

( ى الحنق(( مى اإلمارا ، باب قوله : ))  تنزاهللا  اأفنة منن أمتنى  ناشردن عىن 1037

 ( مى الفتن . 2230، 2177( مى الفتن ، والترمىأ رقم )  4252وأبو  او  ) 
(  5( و ححه األلهانى مى الصحيحة رقنم )  273 /4[( رواه أحمد مى المسند ) 3)]

. 

منة ( مى الفتن و اشرا  السناعة ، بناب شنلك شنىه األ 2889[( رواه مسىم رقم ) 4)]
 بعههم بهعض

لم ، ( مى المناقب ، باب علمات النهوا منى اإلسن 3612رقم )  [( رواه الهخارأ5)]

 295 /6( ، )  111 - 110 -109 /5( ، )  271 /2رواه أدهاً أحمد مى المسند : ) 
 . ( مى الزدنة 204 /8( مى الجها  ، والنساأى رقم )  2649( وأبو  او  رقم ) 

 أمره كىه خير .( مى الزشد ، باب المؤمن  2999[( رواه مسىم رقم ) 6)]

( ورواه ابنننن حهنننان منننى  16894( رقنننم )  103 /4[( رواه أحمننند منننى المسنننند ) 7)]
 (3موار  ( و ححه األلهانى مى الصحيحة رقم )  1632،  1631 حيحه رقم ) 

( منننى الهنننر والصنننىة ، بننناب تحنننردم المنننن والتجسنننس  2563( رواه مسنننىم رقنننم ) 8)

ن كىمة ( مى الجها  ، باب من قاتو لتكو 2810[( رواه الهخارأ رقم ) 2والتنامس .)]
 شى العىيا ( مي اإلمارا ، باب من قاتو لتكون كىمة ال 1904ال شى العىيا ، ومسىم ) 

،  ( مني الجهنا  2517( مني مهناأو الجهنا  ، وأبنو  او  رقنم )  1646، والترمىأ ) 

 ( . 2783وابن ماجة رقم ) 
================ 

 ى ونزول عيسى بن مريم عليه السالمعالمات الساعة الكبر

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا

   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ دَا أَداَها الَِّىدَن  وت نَّ آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ ون َ ]آهللا ع إِ َّ َوأَ م  ْسِىم   [102مران:ْنت ْم م 

 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِنِرَجا ً َكثِيراً َونَِساءً  َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َوا َواتَّي وا َّللاَّ ْم َرقِيهنا ً نَّ َّللاَّ
 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز َوَمنْ   [71-70اب:د ِط ِ َّللاَّ
 أما بعد
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كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 أحهتي مي ال :

 مي رحاب الدار ا خرا
لغفارا االخامس م  السىسة الكردمة و  زلنا م  حددك حىدفة بن أسيد شىا شو لياءنا 

: 

 السناعة ا ىن  عىيننا النهني ونحنن نتنىاكر ميناهللا النهني : ))منا تنىاكرون؟(( مينالوا: ننىكر
لدابنة، مياهللا: ))إنها لن تينوم حتنى تنروا قهىهنا عشنر آدنات منىكر، الندخان، والندجاهللا، وا

ن مننردم، ودنن جوج ومنن جوج، وثلثننة و ىننوع الشننمس مننن مغربهننا، ونننزوهللا عيسننى بنن

خسوم، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزدرا العرب، وآخر ذلك نار 
 [(.1تخرج من اليمن تطر  الناس إلى محشرشم(()

يه وشا نحن ا ن عىى موعد م  إحدأ شىه العلمات الكهرأ أ  وشي نزوهللا عيسى عى

 السلم.
ن، وعيىك منإن الموعنوع منن األشمينة بمكناأدها الحهيب الكردم: أعرني قىهك وسمعك 

وحتننى   دنسننحب بسننا  الوقننت سننردعا مننن بننين أدننددنا مسننوم أركننز الموعننوع منني 

 العنا ر التالية:
 أو ً: عيسى بن مردم والميل  المعجز.

 ثانياً: بو رمعه ال إليه.

 ثالثاً: نزوهللا عيسى من السماء إلى األرض.
 من دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنهأس هللا ال تعالى أن دجعىني وإداكم م

 أو ً: عيسى بن مردم والميل  المعجز

ن شنىه منأخي مي ال لن أجد لك بدادة أرحب و  أجمو أبدأ بها حددثي معك ا ن أجو 
 ِ َمننا مِنني  ىَْرت  لَننكَ ن ِنني نَننإِ الكىمنات الجميىننة منني قولننه تعننالى: إِْذ قَالَننِت اْمننَرأَا  ِعْمننَراَن َرب 

َحرَّ  ا َوَععَ يم  مَ ًرا مَتَيَهَّْو ِمن ِي إِنََّك أَْنَت السَِّمي   اْلعَىِ بَْطنِي م  ِ إِن ِنىَمَّ ي َوَعنْعت َها تَْها قَالَنْت َرب 

يْ ى َوإِ أ ْنثَى َوَّللاَّ  أَْعىَم  بَِما َوَععَْت َولَْيَس الىََّكر  َكاأل ْنثَ  ِعينى َشا بِنَك ت َها َمنْردََم َوإِن ِني أ  ن ِني َسنمَّ
دَّتَ  ِجيم مَتَيَهَّىََها َرباَها بِ َوذ ر ِ َوَكفَّىََها َزَكِردَّا  ْنهَتََها نَهَاتًا َحَسنًاَحَسٍن َوأَ  يَه وهللاٍ َها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ

ْت ش نَو م  أَنَّنى لَنِك َشنىَا قَالَناهللَا دَناَمْردَ قًا قَنك ىََّما  ََخَو َعىَْيَها َزَكِردَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ ِعْندََشا ِرزْ 
ق  َمْن دََشاء  بِغَْيِر ِحَساِمنْ  َ دَْرز  ِ إِنَّ َّللاَّ  [. 37- 35عمران: ٍب ] آهللا ِعْنِد َّللاَّ

 وهللا منراوقهو أن نتجوهللا سودا مي بستان شىه الكىمات الرقيية الرقراقة أقوهللا لنك إننه أل

 مي تاردن الهشردة الطودو منى أن خىق ال آ م من تراب دنسب نهي أل ِمه.
 هننةً حينندا منني الوجننو  كىننه التنني اختصننها ال مننن بننين النسنناء قامننردم شنني األنثننى الو

نيينة ليو عها سره األكهر مي أ فى حمنو وأعجنز منيل ، ممنردم شني الفتناا العنىراء ال

وحننه رالتيينة التني ا نطفاشا ال جنو منني عنله منن بنين نسناء العننالمين مننفن ميهنا منن 
 الدنيا جمعاء.ومنحها شىه المكانة الرقيية الرقراقة من بين أمهات 

م مها حنة بنت ماقو  و ىت إلنى سنن الين س، متمننت عىنى ال أن درزقهنا الولند، وال 

عىى كو شىء قددر ماستجاب ال  عاءشنا وابتهالهنا إلينه، متحنرك الحمنو مني أحشناأها 
بيدرا من   دعجزه شنيء مني األرض و  مني السنموات بيندرا منن دينوهللا لىشنيء كنن 
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ِ ميكون. مىما تحرك الحم و مي أحشاأها أحهت أن تشكر ال عىى شىه النعمة ميالت: َرب 
ًرا مَتَيَهَّْو ِمن ِي إِنََّك أَْنَت السَِّمي   اْلعَِىيم . َحرَّ  إِن ِي نَىَْرت  لََك َما مِي بَْطنِي م 

 قها شىهنَىََرْت ما مي بطنها هلل جو وعل "أا لخدمة بيت الميدس"، جزاء عىى ما رز

قيية و ىت لهىه السن.. وبعد مرور أشهر الحمو وععت بنتا جميىة ر النعمة. بعد ما
ِ إِن ِي َوَعْعت َها أ ْنثَى َوَّللاَّ   َععَْت َولَْيَس م  بَِما وَ  أَْعىَ  يهة، منمرت إليها بحزن وقالت َرب 

ْيت َها َمْردََم َوإِن ِي أ ِعيى شَ  دَّتَ  ا بِكَ الىََّكر  َكاأل ْنثَى َوإِن ِي َسمَّ  ِجيِم .َها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ َوذ ر ِ

ميالننت حنننة: ربنناه إننني وعننعتها أنثننى وأنننت أعىننم مننني بمننا وعننعت أا: أنننت الننىا 
إنني رزقتني وقدرت لي ذلك، مىيس الىكر كاألنثى مي اليوا والجىد وخدمنة األقصنى و

 وشنو ولندشا عيسنى بنن منردم ماسنتجاب -دا رب أعيىشا بك من شر الشيطان وذردتها 

 .ال لها
ان : ))مننا مننن مولننو  دولنند، إ  نخسننه الشننيطقنناهللا رسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىم 

 [(.2ميستهو  ارخا من نخسة الشيطان، إ  ابن مردم وأمه(()]

مهنا حننة وجعنو شنكىها ه تيهنو ننىر أا أا إننمَتَيَهَّىََها َرباَها بِيَه وهللٍا َحَسٍن َوأَْنهَتََها نَهَاتًنا َحَسننً 
ن عهنا ه منمنمراً بهيجاً ودسر لها أسهاب اليهوهللا وقرنها بالصالحين مىيحاً وأعطى لها 

يمنة نها كاننت دتأللك إ  ذتتعىم منهم العىم والخير والددن مىهىا قاهللا: َوَكفَّىََها َزَكِردَّا وما 

انهنا تها وحنودياهللا أنها كانت َسنَةَ َجْدٍب مكفىها زوج خالتها لكي تكون تحت رعادة خال
 َت لَندَْدِهمْ ا ك ْننيولين، وقيو أنه زوج أختها وقد ذكر اليرآن لنا أدها َوَمنو  مناماا بين ال

ْم دَْكف و  َمْردََم َوَما ك ْنَت لَ  ْم أَداه  وَن ] آهللا عمران: ْم إِْذ دَخْ دَْدهِ إِْذ د ْىي وَن أَْقلَمه   .[ 44تَِصم 

ك ينه ك ننأا ما كنت معهم دا محمند لتخهنرشم عنن معادننة منا جنرأ، بنو أ ىعنك ال عى
شرا حاعر وشاشد لما كان من أمرشم لما اقترعوا مي ش ن مردم أدهنم دكفنو شنىه الطنا

أخنى  التيية الورعة ليكن له األجر، محين خرجت بها حنة إلى بني الكاشن بن شنارون

، موسى عىيهما السلم. وقالت شني ننىدرا، و  دندخو المسنجد حناأض، ولكنني ننىرتها
ب ىلك تطينهللا زكردنا: ا معوشنا لني مخالتهنا تحتني، مينالوا: بنوأنا   أر شا إلى بيتي. مينا

 ؟!أنفسنا ألنها ابنة إمامنا. وقالوا: نيترع وبالفعو اقترعوا ،مما شي اليرعة

هت و  قىم دث أن درموا األقلم التي كانوا دكتهون بها التوراا مي نهر األر ن وقالوا أا
... ووقن  ذلنك عىنى قىنم واحند ،دجرا م  التيار بو دعاكسه شنو كامىهنا وبالفعنو حندذ 

 ترأ من  احب شىا اليىم؟!
منردم  لتنتعىم إنه زكردا عىيه السلم... وذلك لحكمة دعىمهنا ال... ودعىمهنا لننا أ  وشني

شم وتيتننهس مننن النهنني الزكنني زكردننا عىيننه السننلم العىننم والفيننه وكننان إمننامهم وكهيننر

 وسيدشم وعالمهم ونهيهم حين ذاك.
 ِرْزقًا ْندََشاا  ََخَو َعىَْيَها َزَكِردَّا اْلِمْحَراَب َوَجدَ عِ قاهللا تعالى: ك ىَّمَ 

وهللا تعجب زكردا من شىا الطهر والزشد والعفام والتوحيد الىا و ىت بنه منردم الهتن

 إلى مكانة عالية عند ال عز وجو مكىما  خو عىيها وجد عندشا رزقا.
 لرزق؟!ك شىا الِك َشىَا أا من أدن ثم قاهللا لها زكردا عىيه السلم: دَاَمْردَم  أَنَّى لَ 

ق  مَ  َ دَْرز  ِ إِنَّ َّللاَّ  ِحَسناٍب أا ذلنك   اء  بِغَْينرِ ْن دََشنقالت الهتوهللا الطاشرا: ش َو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

  خو لىمخىوق ميه بو شو من الخالق، وشو درزق من دردد بغير حدو  تحده.
 وشكىا أدها األحهة الكرام
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، شنىه ان الورع بين أزشار التيى والنياء والعفنام والصنلحا طفى ال مردم مي بست
لطناشر شي الزشرا والنهتة الطيهة، نشن ت منردم مني شنىا المكنان وشنىا الجنو اإلدمناني ا

لمين العفيننف ما ننطفاشا ال وبشننرشا بهننىه الهشننارا التنني انفننر ت بهننا  ون نسنناء العننا

 را..ودالها من بشارا دالها من خصو ية اختص ال بها الطاش
 إده دا مردم.... إده بماذا اختصك ربك؟!

َ ا ْ  َركِ  َطفَاكِ ديوهللا المىك: َوإِْذ قَالَِت اْلَملأَِكة  دَاَمْردَم  إِنَّ َّللاَّ  َواْ َطفَاِك َعىَى نَِساءِ  َوَ هَّ

ِدا َواْرَكِعي َم َ   [.43-42عمران: اِكِعيَن ]آهللا الرَّ اْلعَالَِميَن دَاَمْردَم  اْقن تِي ِلَرب ِِك َواْسج 
 دا لها من مكانة آثرك بها ال  ون نساء الدنيا دا مردم!

وجنو  مىم تتوان مردم عن عها ا الرب ممىت الهتوهللا ساجدا وراكعة حتى أرا  ال عنز

 أن دمنحها تىك المكانة الرميعة من بين أمهات الدنيا
ونِِهْم قِياا مَاتََّخىَْت ِمْن    َكانًا َشرْ مَ ِىَها شْ قاهللا تعالى: َواْذك ْر مِي اْلِكتَاِب َمْردََم إِِذ اْنتَهَىَْت ِمْن أَ 

وَحنَنا مَتََمثَّنَو لََهنا بََشنًرا َسن ْحَمِن مِ الَنْت إِن ِنقَ ِوداا ِحَجابًا مَ َْرَسنْىنَا إِلَْيَهنا ر  ْننَك إِْن ي أَع نوذ  بِنالرَّ

 َولَنْم  أَنَّى دَك نون  ِلني غ نلمٌ ياا قَالَتْ َزكِ  ًماك ْنَت تَِيياا قَاهللَا إِنََّما أَنَا َرس وهللا  َرب ِِك ألََشَب لَِك غ ل
ىنَّنناِس َوِلنَْجعَىَننه  َءادَننةً لِ  يَّ َشنني ِنٌ َو َعىَنندَْمَسْسنننِي بََشننٌر َولَننْم أَك  بَِغياننا قَنناهللَا َكننىَِلِك قَنناهللَا َرباننِك ش نن

 [.21-16َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمًرا َمْيِهياا ]مردم:

مج ه وردم لنفسها ليهاء ش ن من شاون العىراء الخا ة... ومي دوم من األدام خىت م
ا، انحهس  وتها وشخص بصرشا ،إنها مفاج ا مىشىة ت خى بالعيوهللا بو وتصدع األماد

بشنر سنوا مني خىنوا العنىراء الهتننوهللا الطناشرا. وسنرعان منا اسنتغاثت بننرب األرض 

ْحَمِن ِمْنَك إِ   ياا . تَيِ ْن ك ْنتَ والسموات ولج ت إليه بشدا وقالت: أَع وذ  بِالرَّ
الغفنار انمر إلى الفطنة والىكاء والنورع! لنم تينو أعنوذ بالجهنار مننك ولنم تينو أعنوذ ب

ا منك وإنما استجاشت الرحمة مي قىهنه بنىكر النرحمن ميالنت أعنوذ بنالرحمن مننك، أ

 ارحم ععفي! ارحم أنوثتي! ارحم خىوتي!!
لطناشرا االسوا مني خىنوا الهتنوهللا  ولكن قدر ال لها مفاج ا أعمم. أن أنطق شىا الهشر

ى قالت: أَنَّ  ِكياازَ لييوهللا لها:   تخامي و  تحزني م نا رسوهللا ربك إليك ألََشَب لَِك غ لًما 

شنة، مهني لنم اً  ناحهة ماحكنْن أبنددَك ون  ِلي غ نلٌم َولَنْم دَْمَسْسننِي بََشنٌر َولَنْم أَك  بَِغيانا لنم أ
عند، بة التياء الرجو بنالمرأا وشني لنم تتنزوج تتصور مطىيا وسيىة ل نجاب غير وسيى

سوهللا  الرىك وولم تفكر أدها ألهته مي الرذدىة، وشنا د تي الر  اليا   الحاسم مييوهللا الم
ي ٌِن  َعىَنيَّ َشنبانِك ش نوَ الكردم قَاهللَا َكنىَِلِك قَناهللَا رَ  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم 

 . ِهيااْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمًرا َميْ َوِلنَْجعَىَه  َءادَةً ِلىنَّاِس َورَ 

وحِ مهنا ديوهللا المولى َوالَّتِي أَْحَصنَْت مَْرَجَها مَنَفَْخنَا مِيَها ِمننْ  نَاَشنا َواْبنََهنا َءادَنةً نَنا َوَجعَىْ  ر 
 [. 91ِلْىعَالَِميَن ] األنهياء:

ن ومهنا حدذ أمنر غينر من لوم منا اعتنا ت عىينه الخىيينة مَنَفَخنَنا مِيَهنا م  تنجنب لِحنَنا ن ر 

و عيسى عىيه السلم، أا نفن المىك جهردنو مني أعىنى اليمنيص بن مر منن ال عنز وجن
وهللا أن وشىا ليهين لىخىق  لقنة قندرا الخنالق، إنهنا قندرا   تحندشا حندو ، إن منن دحنا

 منن دصو بعيىه اليا ر إلى حدو  قدرا ال كمن دحناوهللا أن دكىنف نمىنة أن تنينو جنهلً 

ه  إِذَا أََرا َ َشْياًا أَ مكان إلى آخر و  82 مَيَك ون  ] دس:وهللَا لَه  ك نْ ْن دَي  ما شي بناقىته إِنََّما أَْمر 
.] 
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 مل تفكر بعيىك اليا ر الهتة لتصو إلى منتهى قدرا المىك.
ِ َكَمثَنننِو َءا ََم َخىَيَنننه  ِمنننْن ت نننرَ  ن  ] آهللا  ك نننْن مَيَك نننو قَننناهللَا لَنننه  اٍب ث نننمَّ إِنَّ َمثَنننَو ِعيَسنننى ِعْنننندَ َّللاَّ

 [. 59عمران:

مند عماهلل   دعجزه شىء مي األرض و  مي السماوات، ممن الىا خىق السنماء بغينر 
 ترونها؟!.

 من الىا خىق األرض وشق ميها األنهار والهحار وزدنها باألشجار؟

 من الىا خىق سنهىةَ اليمح وغىفها بهىه األغىفة الحصينة المكينة؟
 ها شكىا؟!وجعو موق كو حهة شوكة؟؟ ولم جعى

 ذلك !! ألن ال قدر أن تكون شىه الحهة قوتاً لك أدها اإلنسان  ون الطيور أو غير

ا مننن الننىا خىننق كننوز الننىرا ورصَّ عىننى قولحتننه شننىه الحهننات الىؤلؤدننة الهيهنناء بهننى
 الجماهللا واإلبداع؟!!

 ومن الىا خىق اإلنسان بهىا والجماهللا واإلبداع؟!

 و ال...!!!شو ال.... !!! شو ال... !!! ش
ْحَمن  اِ ش وَ ش َو َّللاَّ  الَِّىا   إِلَهَ إِ  ش َو َعاِلم  اْلغَْيِب َوالشََّها َ  ِحيم  ش َو َّللاَّ   الرَّ لَِّىا   إِلَهَ ا الرَّ

َهنْيِمن  الْ  ْؤِمن  اْلم  تََكه ِنر  س نهْ  اْلَجهَّنار  عَِزدنز  إِ  ش َو اْلَمِىك  اْلي داوس  السَّلم  اْلم  ِ َحاَن  اْلم  نا َّللاَّ  َعمَّ

 [.23-22د ْشِرك وَن ]الحشر:
 قو لىطهيب تخطفته دد الر أ داشامي األمراض من أر اك ؟

 قو لىمردض نجى وعومي بعد ما عجزت منون الطب من عاماك؟

 قو لىصحيح مات   من عىة من دا  حيح بالمنادا  شاك ؟
 خطاك؟بو سو األعمى خطاً وسط الزحام بل  دام من داأعمى ديو  

 بو سو الهصير كان دحىر حفراً مهوأ بها من ذا الىا أشواك ؟

 وسو الجنين دعيش معزو ً بل راع و  مرعى من ذا الىا درعاك ؟
 وسو الوليد أجهش بالهكاء لدأ الو  ا من الىا أبكاك ؟

 وإذا ترأ الثعهان دنفك سمه مسىه من دا ثعهان بالسموم حشاك ؟

 أو تحيا وشىا السم دمأل ماك ؟ واس له كيف تعيش دا ثعهان
 واس هللا بطون النحو كيف تيا رت شهداً وقو لىشهد من حلك ؟

 إنه ال.. إنه ال.
 ا َمْيِهيااَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمرً اِس َوَرحْ ةً ِلىنَّ قَاهللَا َكىَِلِك قَاهللَا َرباِك ش َو َعىَيَّ َشي ٌِن َوِلنَْجعَىَه  َءادَ 

 عز وجو.انتهى األمر وقدره ال 

 اِس ةً ِلىنَّ قَاهللَا َكىَِلِك قَاهللَا َرباِك ش َو َعىَيَّ َشي ٌِن َوِلنَْجعَىَه  َءادَ 
م بل أشو الىا خىق الخىق.. خىق آ م دوم خىيه بل أب أو أم!! وكىلك خىق عيسى من 

 أب!! ليكون لىناس  ليل عىى  لقة قدرا الخالق.

وِحنَنا َوَ ندَّقَْت نَنا مِينِه ِمننَفَخْ تِي أَْحَصنَْت مَْرَجَها مَ قاهللا تعالى: َوَمْردََم اْبنََت ِعْمَراَن الَّ  ْن ر 
 [.12بَِكِىَماِت َرب َِها َوك ت هِِه َوَكانَْت ِمَن اْليَانِتِيَن ]التحردم:

وليد  هر الحمو.. والراجح من أقنواهللا المفسنردن أن الحمنو بعيسنى كنان حمنل عا دنا 

 كان قا راً و  زاهللا سنهحانه عىنى أن تحمنو تسعة أشهر وأنه   ردب أن ال جل وعل
مننردم بعيسننى وتهننعه منني لحمننة واحنندا، ولكننن أرا  ال بهننا أن دختهننر منندأ  ننهرشا 
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ومدأ تحمىها عىنى شنىا ا بنتلء العمنيم التني   تسنتطي  أن تيندر عىينه إ  منردم ابننة 
 عمران العىراء الهتوهللا، مهىا من تمام ا بتلء.

ذلنك  -عىى الطناشرا المطهنرا، وشننا نمنر دوسنف النجنار وبدأت بوا ر الحمو تمهر 

عجنب إلى بطن الطاشرا تعىنو دومنا بعند دنوم ودت -الرجو الىا كان دخدم بيت الميدس 
 ي جهىيةشولكن كثيراً ما كان ددم  أا خالجة تمر بىشنه لعىمه بطهر الهتوهللا، ولكن شا 

 ردم إننيميناهللا لهنا: دنا من الهشردة قد غىهته، وما استطاع أن دكنتم شنىه الخنوالج عنن لهنه

سف ساأىك عن شيء ولكن   تعجىي عىي، ميالت الطاشرا العىراء: سو ما شات دا دو
 غيك وقو قو ً جميلً. مياهللا لها دوسف: شو دنهت زرع بل بىر؟! وشو دنهت شجر بل

: أو مطر؟! وشو دكون ولند بغينر أب؟!!! ميالنت منردم: نعنم دنا دوسنف شنو كنىلك. قناهللا

ن غينر ك دنا منردم؟!! قالنت: ألنم تعىنم أن ال أنهنت النزرع دنوم أنهتنه منوكيف دكنون ذلن
و أبىر!! وأنهت الشجر دوم خىيه بغينر غينك أو مطنر، وخىنق آ م دنوم خىينه بغينر أب 

 أم!!قاهللا دوسف: أعىم أن ال عىى كو شيء قددر! ال أكهر..

الَنْت قَ إِلَى ِجْىعِ النَّْخىَنِة  ا اْلَمَخاض  اَءشَ ا مَ َجَ قاهللا ال تعالى: مََحَمىَتْه  مَاْنتَهَىَْت بِِه َمَكانًا قَِصيا 
باِك تَْحتَِك  تَْحَزنِي قَْد َجعََو رَ ْحتَِها أَ تَ ا ِمْن دَالَْيتَنِي ِمتا قَْهَو َشىَا َوك ْنت  نَْسيًا َمْنِسياا مَنَا َاشَ 

ا إِلَْيِك بِِجْىعِ النَّْخىَِة ت َساقِْط َعىَْيكِ  ا َعيْ نِياا مَك ىِ هًا جَ  ر  َ َسِرداا َوش ز ِ ا ي َواْشَربِي َوقَر ِ نًا مَإِمَّ

ْحَمنِ  نَم اْليَنْوَم إِْنِسنيا ا مَىَنْن أ كَ َ نْومً  تََردِنَّ ِمَن اْلهََشِر أََحدًا مَي وِلي إِن ِي نَىَْرت  ِلىرَّ ا مَ َتَنْت بِنِه ى ِ
ونَ دَاأ   ا مَِردااقَْوَمَها تَْحِمى ه  قَال وا دَاَمْردَم  لَيَْد ِجاِْت َشْياً   َسنْوٍء  َمنا َكناَن أَب نوِك اْمنَرأَ ْخَت َشنار 

ِك بَِغياا مَ ََشاَرْت إِلَْيِه قَال وا َكْيَف ن كَ  م  َوَما َكانَْت أ ما إِن ِني َعْهند   ي اْلَمْهِد َ هِياا قَاهللاَ ْن َكاَن مِ مَ ى ِ

ِ َءاتَننانَِي اْلِكتَنناَب َوَجعَىَنِنني نَهِياننا َوَجعَىَنِنني هَاَرًكنن َّللاَّ ننلاِ َن َمننا ك ْنننا أَْدننم   ت  َوأَْوَ ننانِي بِالصَّ
ا بَِواِلندَتِي َولَنْم دَْجعَْىنِن َكااِ َما   ْمت  َحياا َوبَرا ِلنْدت  ا َوالسَّنلم  َعىَنيَّ دَنوْ اًرا َشنِييا ي َجهَّنَوالزَّ َم و 

 [.33 -22َودَْوَم أَموت  َودَْوَم أ ْبعَك  َحياا  ]مردم:

، هند العا منا زاهللا مني المهند   حنوهللا لنه و  قنوا لنه إ  بناهلل أننا شكىا قاهللا عيسنى النى
ومحسناً  وأعطاني اإلنجيو وجعىني نهياً، وأمرني بالصلا، والزكاا ما  امت بي حياا،

 إلى العىراء أمي، ولم دجعىني من الجهاردن مي األرض و  من األشيياء.

 هللَا اْلَحنق ِ َم قَنوْ َك ِعيَسنى اْبنن  َمنْردَ ودكمو لنا اليرآن قصة عيسى عىيه السنلم ودينوهللا: ذَِلن
ِ أَْن دَتَِّخىَ ِمْن َولَدٍ  وَن َما َكاَن ِلَّ ي نوهللا  لَنه  ك نْن َهى أَْمًرا مَإِنََّما دَ قَ انَه  إِذَا س ْهحَ  الَِّىا مِيِه دَْمتَر 

َ َرب ِي َوَرباك ْم مَاْعه د وه  َشىَا ِ َرا ٌ  ْستَ مَيَك ون  َوإِنَّ َّللاَّ  [.36 - 34 ]مردم:ِييمٌ  م 
 ؟!تعالى ال عما قاله النصارأ مالكماهللا  فة من  فاته! أدحق له أن دتخى ولداً 

 وِلَم دتخى ولد وشو الغني عن خىيه ولن تغنى الخىيية عنه؟!!

 ماهلل شو الغني عن الولد والصاحب والزوج.
 ميا عها  المسيح لنا سؤاهللا نردد جوابه ممن وعاه

 م أماتوه مهو شىا إله ؟!إذا مات اإلله  بصن  قو

 ودا عجهاً ليهر عم رباً وأعجب منه بطن قد حواه
 أقام شناك تسعاً من شهور لدأ المىمات من حيض غزاه

 وشق الفرج مولو اً  غيراً ععيفاً ماتحاً لىثدا ماه

 ود كو ثم دشرب ثم د تي بلزم ذاك شو شىا إله ؟!
 راهتعالى ال عن إمك النصارأ سيس هللا كىهم عما امت
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فء كن.. و  و دق ال إذا ديوهللا قو شو ال أحد دنا منن تشنركون بناهلل... مناهلل   نند لنه
ي   ش و السَّنمِ وَ َشيٌء  له.. و  شهيه له.. و  زوج له... و  ولد له و  والد له لَيَس َكمثِْىه

 [.11الهَِصير ]الشورأ:

 الخطهة الثانية
لنا ات أعمانعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، و

   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.
 أما بعد : أدها األحهة الكرام :

و الجمين لمهاركأحهتي مي ال: أرأ أنه من الجماهللا أن أختم شىا العنصر بهىا الحوار ا

 الىا برأء به ربنا ساحة نهيه عيسى عىيه السلم.
نَي إِلَ ِلىنَّناِس ا ق ْىنتَ  قاهللا ال تعالى: َوإِْذ قَاهللَا َّللاَّ  دَاِعيَسى اْبَن َمْردََم َءأَْننتَ  َهنْيِن تَِّخنى ونِي َوأ م ِ

ِ قَاهللَا س ْهَحانََك َما دَك ون  ِلي أَْن أَق وهللَا َما  ٍ إِ َس لِ يْ لَ ِمْن   وِن َّللاَّ َعِىْمتَه   ْن ك ْنت  ق ْىت ه  مَيَدْ ي بَِحق 

ا ق ْىنت  لَه نْم إِ  َمنا َمناْلغ ي نوِب  َعنلم   تَْعىَنم  َمنا مِني نَْفِسني َو  أَْعىَنم  َمنا مِني نَْفِسنَك إِنَّنَك أَْننتَ 
َ َرب ِي َوَربَّك ْم َوك ْننت  عَ  ناا َمن َشنِهيدً ىَنْيِهمْ أََمْرتَنِي بِِه أَِن اْعه د وا َّللاَّ تَنَومَّْيتَنِي  ا   ْمنت  مِنيِهْم مَىَمَّ

قِيَب َعىَْيِهْم َوأَْنَت َعىَى ك و ِ َشْيٍء َشِهيدٌ  ْبه مْ ت   إِْن ك ْنَت أَْنَت الرَّ ْم ِعهَنا  َك َوإِ  عَى ِ ْن تَْغِفنْر مَنإِنَّه 

ْم مَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزدز  اْلَحِكيم  ]الماأدا:  [.118 - 116لَه 
 ال إليه ثانياً: بو رمعه

زعننم وزعننم اليهننو  عىننيهم لعنناأن ال المتتابعننة أنهننم قتىننوا عيسننى بننن مننردم و ننىهوه، 

النصارأ بجهو وغهاء أن عيسى  نىب وقتنو و منن وخنرج منن قهنره بعند ثلثنة أدنام 
 و عد إلى السماء وجىس عن دمين الرب أبيه، وشو دنتمر إلى دوم الخلص لييهنى

ج  ِمْن أَْمَواِشِهْم إِ بين األحياء واألموات!! َكه َرتْ   َكِىبًا ول وَن إِ ْن دَي   َكِىَمةً تَْخر 

يَسنى عِ اْلَمِسنيَح  تَْىنَنامهين ال الحق وكىب اليهو  والنصارأ ميناهللا سنهحانه َوقَنْوِلِهْم إِنَّنا قَ 
ِ َوَما قَتَى وه  َوَما َ ىَه وه  َولَِكننْ  ا مِينِه لَِفني  الَّنِىدَن اْختَىَف نوإِنَّ هَ لَه نْم وَ  ش نه ِ اْبَن َمْردََم َرس وهللَا َّللاَّ

ْم بِِه ِمْن ِعْىٍم إِ  ات ِهَناَع المَّنن ِ َوَمنا ْينِه َوَكناَن َّللاَّ  بَنْو َرمَعَنه  َّللاَّ  إِلَ  وه  دَِيينًناقَتَى ن َشك ٍ ِمْنه  َما لَه 

ن  َعىَنْيِهْم دَنْوَم اْلِييَاَمنِة دَك نوتِنِه وَ  َموْ  قَْهنوَ َعِزدًزا َحِكيًما َوإِْن ِمْن أَْشِو اْلِكتَاِب إِ  لَي ْؤِمنَنَّ بِهِ 
 [.159 - 157َشِهيدًا ]النساء:

عند منا بقاهللا أشو التفسنير: إن ال عنز وجنو لمنا أرا  أن درمن  نهينه عيسنى إلنى السنماء 
أخنى  انطىق اليهو  ليتىنه ألينى ال شنهه عيسنى عىنى دهنوذا األسنخردو ي الخناأن النىا

وه هنو  ميتىنمابتله ال م ليى عىيه شهه عيسنى م خنىه الياليهو  ليدلهم عىى مكان عيسى 

 و ىهوه وشىا قوهللا.
واليوهللا ا خر: ثهت عنن ابنن عهناس بسنند  نحيح كمنا روأ ابنن أبني حناتم والنسناأي 

 بسند  ححه الحامة ابن كثير مي تفسيره لسورا النساء.

يت ميه إثنى قاهللا ابن عهاس رعي ال عنهما: "لما أرا  ال أن درم  عيسى خرج إلى ب
عشر رجل من الحواردن مياهللا: نهني ال عيسنى: إن مننكم منن سنيكفر بني بعند أن آمنن 

بي، ثم قاهللا لهم: أدكم ديهو أن دىيى عىيه شههى لييتو مكاني ليكون معي مي  رجتي مي 

الجنة ميام شاب أحدثهم سناً )أ غر الجالسين( مياهللا له: أنا، ميناهللا: اجىنس، مجىنس، ثنم 
مرا ثانية ميام نفس الشاب ميناهللا لنه: اجىنس مجىنس، ثنم أعنا  عيسنى  أعا  عيسى اليوهللا
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قوله لىمرا الثالثة ميام نفس الشاب مياهللا عيسى شو أنت م ليى ال عىى شىا الشاب شنهه 
 عيسى ورم  ال عيسى إلى السماء".

ه وجنناء الطىننب مننن اليهننو  أا الننىدن دطىهننون عيسننى ليتىننه م خننىوا شننىا الشنناب ميتىننو

 بعض أتهاع عيسى ممن آمنوا به كما ذكر لهم قهو قىيو.مصىهوه مكفر 
 ثم دنزهللا ال عز وجو عيسى بعد ذلك لحكم عدددا خىوا منها:

نهننم أن ال تهننارك وتعننالى سننينزهللا عيسننى عىيننه السننلم ليكننىب اليهننو  الننىدن زعمننوا أ

ن حمدا وأقتىوه، وليكىب النصارأ الىدن جهىوا شىه الحييية، وليهين لىناس جميعا أن م
 ه بكتنابالموحددن معه من أمته أولى الناس بعيسى عىيه السلم ألنه سيحكم العنالم كىن

 ال وبشردعة محمد رسوهللا ال .

اِعيَسنى دَ  َّللاَّ  سينزهللا عيسى ليموت مي األرض مما قولك إذاً مي قوهللا ال تعالى: إِْذ قَناهللَا 
َك ِمنَ  ر  َطه ِ تََوم ِيَك َوَرامِع َك إِلَيَّ َوم  واالَِّىدَن كَ  إِن ِي م   الَّنِىدَن لَِّىدَن اتَّهَع نوَك مَنْوقَ َوَجاِعو  ا فَر 

وا إِلَى دَْوِم اْلِييَاَمِة ث مَّ إِلَيَّ َمْرِجع ك ْم مَ َْحك   وَن ]آهللا عمران: ا ك ْنت ْم مِيِه تَْختَِىف  نَك ْم مِيمَ م  بَيْ َكفَر 

55.] 
 والجواب كما قاهللا جمهور المفسردن :

لَّنِىا ش نَو امعناشا الوماا الصغرأ وشي النوم كما مني قولنه تعنالى: وَ  أن الوماا مي ا دة

 [.60نعام:دَتََومَّاك ْم بِالىَّْيِو َودَْعىَم  َما َجَرْحت ْم بِالنََّهاِر ]األ
 [.42وكما مي قوله: َّللاَّ  دَتَومَّىاألْنفَس ِحيَن َموتَِها ]الزمر:

منه: إذا اسنتيية منن منا ىينه وسنىم المصنطفى   نىى ال ع أا مي منامها كما مني قنوهللا

 [(.1))الحمد هلل الىا أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور(()]
رمعه  تفاق ثمإنى متوميك أأ أليى ال عىيه ِسنَةً من النوم، وشىه شي الوماا الصغرأ با

 ال عز وجو ثم دنزله ال تهارك وتعالى مي الوقت الىا دشاء.

 لسلم إلى األرض من السماء.ثالثاً: نزوهللا عيسى عىيه ا
ه إلنى بين ال جو وعل أنه رمن  عيسنى إلينه إلنى دنوم الوقنت المعىنوم النىا سنينزهللا مين

هللا مي األرض مرا أخرأ ليكون علمة كهرأ من العلمات الدالة عىى قيام الساعة ميا

َك ِمْنه  دَ  ِرَب اْبن  َمْردََم َمثًَل إِذَا قَْوم  ا ع  َو َمنا آِلَهت نَنا َخْينٌر أَْم ش نَوقَال وا أَ  ِصداونَ قرآنه: َولَمَّ
وَن إِْن ش َو إِ  عَ  ًل ِلهَنِي ىَْيِه َوَجعَْىنَاه  َمثَ ْنعَْمنَا عَ ْهدٌ أَ َعَرب وه  لََك إِ  َجدَ  بَْو ش ْم قَْوٌم َخِصم 

نناَعِة مَننإِنَّننف ننوَن وَ دَْخى   إِْسننَراأِيَو َولَننْو نََشنناء  لََجعَْىنَننا ِمننْنك ْم َملأَِكننةً مِنني األَرض ل ه  لَِعْىننٌم ِلىسَّ
ْستَِييٌم ]الزخرم:  نَّ بَِها َواتَّهِع وِن َشىَا ِ َراٌ  م   [.61-57تَْمتَر 

را انتهه جيندا مفني قنراءا ابنن عهناس ومجاشند وإننه لعىنم لىسناعة أا ننزوهللا عيسنى أمنا

 وعلمة عىى قيام الساعة. بو وروأ ابن جردر بسند  حيح أن ابن عهاس رعي ال
علمنة  زهللا مهنىهنهما قاهللا: َوإِنَّه  لَعىنم  ِلىَسناَعِة أأ خنروج عيسنى عىينه السنلم، منإن ننع

نإِنَّ وَ كهرأ تدهللا عىى قرب قيام الساعة، وقاهللا ال تعالى مي ا دنة التني ذكنرت آنفنا  ن م ِ

 لم.ىيه السأَشِو الِكتَاِب إِ  لَي ؤِمنَنَّ بِِه قَهَو َموتِِه أأ قهو موت عيسى ع
السنننة الصننحيحة المتننواترا نننزوهللا عيسننى عىيننه السننلم إلننى األرض مننن  وقنند بينننت

 السماء.
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ن أمفى الصحيحين من حددك أبي شردرا أن النهي قاهللا: ))والنىا نفسني بينده ليوشنكن 
جزدة دنزهللا ميكم عيسى بن مردم حكماً ميسطاً ميكسر الصىيب وديتو الخنزدر وده  ال

 [(.2ودفيض الماهللا حتى   ديهىه أحد(()]

ن مر ماذا قاهللا الحهينب مني الحنددك النىا رواه أبنو  او  مني سنننه بسنند  نحيح منوان
: عىينه وسنىمقناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم حددك أبي شردرا رعني ال عننه 

جنو ر))ليس نهى بينى وبين عيسى بنن منردم وإننه ننازهللا، منإذا رأدتمنوه مناعرموه، إننه 

ن و  بنننالنحيف ماأنننو إلنننى الحمنننرا مربنننوع لنننيس بالطودنننو و  باليصنننير و  بالسنننمي
 [(.3والهياض ك ن رأسه ديطر ماء من غير بىو(()]

 ومى روادة النواس بن سمعان مي  حيح مسنىم مني كتناب الفنتن وأشنرا  السناعة أننه

دنة قاهللا: ))دنزهللا عيسى عند المنارا الهيهاء شنرقي  مشنق بنين مهنرو تين(( مني الروا
را أا ثوبين مصهوغين بصفرا خفيفة دسني األولى التي ذكرت آنفا ))بين ممصرتين((

))واعنعا كفيننه عىننى أجنحننة مىكننين إذا    نن  رأسنه قطننر وإذا رمنن  رأسننه تحنندر منننه 

يمنت جمان كحهات الىؤلؤ((. دتوجه نهى ال عيسى من  مشق إلى بينت الميندس وقند أق
دم ينىف ليتالصلا مإذا رأأ اإلمام الفطن الىكى الىهق نهى ال عيسى عرمه وتيهير لىخ

ة ال نهى ال عيسى مييوهللا له نهى ال: لك أقيمت مإن بعهكم عىنى بعنض أمنراء تكرمن

انطىنق  لهىه األمة ميصىى نهى ال عيسى خىف إمنام المسنىمين منإذا انتهنوا منن الصنلا
 اب رأوانهى ال عيسى إلى باب بيت الميدس وأمرشم أن دفتحنوا الهناب منإذا متحنوا الهن

هنى نه سهعون ألف من اليهو  بالسيوم مإذا نمنر الندجاهللا إلنى الدجاهللا خىف الهاب ومع

 الال عيسننى ذاب كمننا دننىوب المىننح منني المنناء ميردنند النندجاهللا أن دهننرب ميتهعننه نهننى 
ن عيسنى وددركننه عننند بناب لنند مددنننة معرومنة ا ن بفىسننطين مييتىننه، ودنردح الننناس منن

 شره.

 نحيح ومي مسنند اإلمنام أحمند قو ً عجيهاً كما  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  قاهللا
 ابن حهان و حح السند الحامة ابن حجر من حددك أبى شردرا رعنى ال عننه ومينه

سيح  المأن رسوهللا ال قاهللا: ))ميهىك مي زمان عيسى المىو كىها إ  اإلسلم، ودهىك ال

ينر، الدجاهللا، وتنزهللا األمنة مي األرض حتى ترعنى األسنو  من  اإلبنو، والنمنار من  اله
 [(.4أاب م  الغنم(()]والى

ىى ال  ن  الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنىم استحىفك باهلل أن تنمر لهدادة الحددك ديوهللا 
 تهىك كو المىو إ  اإلسلم...عىيه وسىم 

 سهحان ال..!! وال أكهر!!

 أبشر أدها الموحد.. أبشر دا من تحب "   إله إ  ال ".
ِ اإلنعم وال ستهىك كو األ دان إ  اإل دَن ِعندَ َّللاَّ  .[19آهللا عمران:]ْسلم سلم إِنَّ الد ِ

 وانمر مرا أخرأ ومحص النمر.

 ترعى األسو  م  اإلبو...!! والنمار م  الهير...!!
 والىأاب م  الغنم...!!

:  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ومنني روادننة أبنني أمامننة وسننندشا  ننحيح قنناهللا

ودمنر الوليند عىنى األسند منل دهنره وتمنر الوليندا ))ميكون الىأب م  الغنم ك نه كىهها 
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عىى الحية منل تهنرشا، رمن  المىنم واسنتير األمنن واألمنان والرخناء وزا ت الهركنة 
 حتى تنزهللا األمنة مي األرض((

 بو مي روادة النواس بنن سنمعان قناهللا : ))مييناهللا لنألرض أنهتني ثمرتنك ور ا بركتنك

حتنى  يحفها ودهنارك مني الرسنو )الىنهن(ميوماى ت كو العصابة من الرمانة ودستمىون ب
جماعنة( أن الىيحة )الوليدا التي وععت ولندشا( منن اإلبنو لتكفني الفانام منن النناس )ال

نناس....  منن الوالىيحة من الهير لتكفي اليهيىة من الناس والىيحة من الغنم لتكفني الفَِخنىَ 

 [( سهحان ال..!!5(()]
 المصنطفى   نىى التناردن كىنه، حتنى قناهللاوشكىا تعيش األرض حالة   نسيج لها مي 

منني الحننددك الننىا رواه الننددىمي والهننياء الميدسنني و ننححه منني  ال عىيننه وسننىم 

د الصحيحة األلهاني من حنددك أبني شردنرا أن الحهينب النهني قناهللا: )) نوبى لعنيش بعن
ات المسيح،  وبى لعيش بعد المسيح، دؤذن لىسماء مي اليطر ودؤذن لألرض مني النهن

ر بىرت حهك عىى الصفا لنهت و  تشاحن و  تحاسد، و  تهاغض، حتى دمنحتى إذا 

  الرجو عىى األسد و  دهره ودط  عىنى الحينة منل تهنره، و  تشناح و  تحاسند و
 [(.6تهاغض(()]

 الدعاء

------------ 
[(1)] 

اهللا ، ( مي الفتن ، باب مادكون من متوحات المسىمين قهو الندج2901رواه مسىم رقم )

( 2184( مي الملحم ، باب أمارات الساعة ، والترمىأ رقم )4311 او  رقم ) وأبو
 مي الفتن ، باب ماجاء مي الخسف .

( مي الفهاأو ، باب مهو عيسى 2366( ومسىم رقم )7182[( رواه أحمد رقم )2)]

 (.5785بن مردم وشو مي  حيح الجام  رقم )
أ رقم ما ديوهللا إذا نام ، والترمى( مي الدعوات باب 6312[( رواه الهخارأ رقم )1)]

أل ب ( مي ا5049( مي الدعوات باب ما ددعو به عند النوم ، وأبو  او  رقم )3413)

 باب ما دياهللا عند النوم .
( منني الهيننوع ، بنناب قتننو الخنزدننر ، ومسننىم رقننم 2222[( رواه الهخننارا رقننم )2)]

ىينه حمند  نىى ال ع( مي اإلدمان ، باب نزوهللا عيسى بن مردم حاكماً بشردعة م155)
( منني الملحننم بنناب خننروج النندجاهللا ، والترمننىأ رقننم 4324وسننىم ، وأبننو  او  رقننم )

 ( مي الفتن ، باب ما جاء مي نزوهللا عيسى عىيه السلم .2234)

( منني الملحننم ، بنناب خننروج النندجاهللا ، و ننححه 4324[( رواه أبننو  او  رقننم )3)]
 ( .5389  رقم )( وشو مي  حيح الجام2182األلهانى مي الصحيحة )

 ( .8902[( مسند أحمد رقم )4)]

 ( مي الفتن وأشرا  الساعة ، باب ذكر الدجاهللا .2937[( رواه مسىم رقم )5)]
 ( .1926[(  ححه شيخنا األلهانى ، مي الصحيحة حددك رقم )6)]

================== 

 عبدة الشيطان
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ا أعمالنن ور أنفسننا وسنيااتإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنر
 من دهده ال مهو المهتد ومن دهىو مل شا أ له .

 وأشهد أن   إله إ  ال وحده  شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله .

َ َحننقَّ ت يَاتِننِه َو َ  ننوت   دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننواْ اتَّي ننواْ َّللا  وَن ]آهللاوَ نَّ إِ َّ تَم  ْسننِىم  ران : عمنن أَنننت م ما
102] 

ن نَّْفن  ِمْنه َمنا َق ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنٍس َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّننِىا تََسنناءل وَن بِننهِ  َ َكنناَن َعىَننْيك مْ ْرَحنناَم إِنَّ َواألَ  ِرَجننا ً َكثِيننًرا َونَِسنناء َواتَّي ننواْ َّللا  قِيهًننا رَ   َّللا 
 [1]النساء : 

َ َوق ول وا قَْوً  َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ ددًا د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما ]األحزا  [71 –70بَوَمن د ِطْ  َّللاَّ
 أما بعد :

الحددك كتناب ال وخينر الهندأ شندأ محمند وشنر األمنور محندثاتها وكنو مإن أ دق 

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مى النار .
 ثم أما بعد:

تم زاء و هنمحياكم ال جميعا أدهنا ا بناء الفهنلء وأدهنا األخنوا األحهناب الكنرام األعن

 جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم جميعاً من الجنة منز  .
ك عىنى ال العميم الكردم جنو وعنل النىأ جمعننا وإدناكم منى شنىا الهينت المهناروأساهللا 

ه المصننطفى   ننىى ال عىينن  اعتننه ، أن دجمعنننى وإدنناكم مننى ا خننرا منن  سننيد النندعاا

 مى جنته و ار كرامته إنه ولى ذلك واليا ر عىيه . وسىم 
 أحهتى مى ال :

، وأن تكنننون األمنننة بجراحهنننا   دنهغنننى لىعىمننناء أن دكوننننوا بموعنننوعاتهم منننى وا  

 نوانومشكلتها مى ِوا  آخر ، ومن شىا المنطىق مإن لياءنا اليوم م  حهراتكم بع
 عهدا الشيطان

 ية :وكعا تنا مسوم دنتمم حددثنا م  حهراتكم تحت شىا العنوان مى العنا ر التال

 أو  : كىمات حزدنة !!
 ثانيا : تاردن أسو  !!

 س شيطانية غامهة .ثالثا : عييدا ماسدا و يو
 رابعا : الشيا ين تعترم !!

 وأخيرا : األسهاب والعلج .

ال م عيرونى اليىوب واألسماع ، مإن شىا الموعوع من األشمينة والخطنورا بمكنان و
ك  وأولانأس هللا أن دجعىنا ممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه . أولاك النىدن شنداشم ال

 شم أولوا األلهاب .

 حزدنة او  : كىمات
ننن  ود ربنننى منننى  نننو حمىنننة شاأىنننة منننن التناقهننن ات مسنننكين وال شنننىا الجينننو النننىأ د نَشَّ

واألزمات والمشكلت ، وك ننه دعنيش منى بحنر ل جنى  دغشناه منوج منن موقنه منوج منن 

 موقه سحاب إذا أخرج دده لم دكد دراشا .
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 تنه أدنا ٍ جىببو إذا امتدت إليه دد حانية مشفية  اشرا لتنينىه منن شنىا الغنرق المحينق ، 
أن  أخنرأ كثيننرا بكثنرا األعننداء المتربصننين بهنىا الجيننو ممننن   دردندون لهننىا الجيننو

 محمنند بعنندالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  دتربننى أبنندا عىننى منننهج اإلسننلم وعىننى سنننن

 سنوات  واهللا عجام.
ى كنو وبعد تجربة مردرا  ودىة حان وقت الحصا  مىن تجد األمة إ  الفشو النىرد  من

 الحياا دوم أن أعرعت األمة عن ال جو  وعل . مجا ت

وأدينننن ا ن المنصنننفون ممنننن دحترمنننون أنفسنننهم ودحترمنننون عينننولهم ، النننىدن كنننانوا 
 أخلقنناوددامعون باألمس اليردب عن المناشج التربودة الغربينة الدخيىنة عىنى عييندتنا 

 و دننا .

سةً ، صدوا شياًء ، وتعاأدين المنصفون منهم أنهم قصدوا سرابا وزرعوا حنمل ، وح
 و دق ربى إذ ديوهللا :

ه  َمِعيَشنةً َعنْنكاً ا مَنإِنَّ لَنِذْكنرِ  مََمِن اتَّهََ  ش ندَاَا مَنل دَِهنوا َو  دَْشنيَى َوَمنْن أَْعنَرَض َعننْ 

ه  دَْوَم اْلِييَاَمِة أَْعَمى ] ه:  [124-123َونَْحش ر 
 إنهم درون ا ن نهتة السوء !!

 تى غىدت يىة السنوات الماعية بمدا  خهيك !!درون النهتة ال درون النهتة التى سييت

  يىة السنوات الماعية بفكر منحرم زاأغ عاهللا عاأ  تاأه .
 منى  تتمثو شىه النهته مى مجموعة من شهاب شىه األمنة دعهندون الشنيطان النرجيم !! 

 عون !!أوروبا ، و  مى أمردكا ، بو مى مصر بىد األزشر ، وإنا هلل وإنا إليه راج

 وخرج عىينا اإلعلم بو وخرج عىينا الكثيرون لييولوا إنهم مساكين !!
إنها شرذمة شاذا خرجت من بنين شنىه الهنغو  التنى مورسنت عىنيهم منى وسنط شنىا 

 المجتم  !!

ن أدردند اإلعنلم أن نعتيند أن شنىه الجماعنة قند خرجنت منن خنلهللا الصندمة ، وأرا وا 
 دىهسوا عىى األمة ذلك !!

عهدا الشنيطان جماعنة منممنة لهنا عييندا مؤ نىة ، ولهنا  ينوس منممنة ، إن جماعة 

 .وشاشو عنصرنا الثانى بإدجاز ألعارج عىى العنا ر كىها إن شاء ال تعالى 
 تاردن أسو 

 أدها المسىمون :
 ، شك أن الشيطان قد عهد منى األرض مننى أوهللا لحمنة كفنر مسنها اإلنسنان بنالرحمن 

 وأ اع ميها الشيطان 

 عند األلنفأن أقدم وثيية وجدت لعها ا الشيطان ترج  إلى العام الثنانى والعشنردن بإ  
 من ميل  المسيح عىيه السلم مى مددنة )) أور نس(( بفرنسا .

ومننن مرنسننا خرجننت جماعننة )) مرسننان الهيكننو (( الماسننونية منن  الحمننلت الصننىيهية 

 نة تنشنىء لهنا كنيسنة خاالمهكرا عىى بل  المسىمين ، واستطاعت شنىه الجماعنة أن 
 ،م 1118لتمارس ميها  يوس عها ا الشيطان ألوهللا منرا منى بنل  المسنىمين منى عنام 

 وذلك مى مددنة اليدس بفىسطين .

 ومن اليدس الشردف أخىوا مى نشر  عوتهم إلى عها ا الشيطان  اخو أوروبا .
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 نهحت دا ، وأوم  شجرا األوربيين إلى أمردكنا الجددندا نيىنوا معهنم معتينداتهم الفاسن
اأىنة شأمردكا بعد ذلك مرتعا خصنها لعهنا ا الشنيطان ، بنو وقنىمت شنىه العهنا ا قفنزات 

 جدا عىى دد شىا الكاشن األمردكى الخهيك ))أنطون  مى(( .

در الىأ أنش  أخطر كنيسة عىى وجه األرض تسمى ))كنيسة عهدا الشيطان(( التى دين
 مننن الشننهاب والفتيننات دنتسننهون إلننىعنند  المنتمننين إليهننا بحننوالى خمسننين ألننف عهننو 

 أغنى العاألت !!!

ثننم أنشنن ت الكنيسننة مروعنناً لهننا مننى بعننض الو دننات األمردكيننة ، ومننى بعننض المنندن 
 األوربية ، ومى جنوب أمردكا .

 وأخرجت مهشردن لها و عاا لفكرشا مى مختىف أنحاء العالم !!

ى بن كثر منن لغنة من 1969ثم كتب أنطون  مى )) اإلنجيو األسنو (( ونشنره منى عنام 
عنندا  هعننات مخمننة منناخرا دنندعوا ميننه إلننى عهننا ا وتمجينند الشننيطان وكراشيننة المىننك 

 الرحمن !!

أمنر ت مجىنة التنادم األمردكينة موعنوعاً منى خمنس  1982ومى عد  أكتوبر من عام 
 (وعشردن  فحة تحت عنوان )) عو ا الشيطان إلى الو دات المتحدا األمردكية (

هدأ ت ا الشيطان تتم عمن أجواء خا ة مى احتفا ت أسهوعية  وردة وقالت : إن عها

س بالرقص العارأ م  الموسنييى الصناخهة ، ثنم دعىنن بعندشا الهندء منى ممارسنة الجنن
بصورا جماعية م  استمرار الموسييى الصاخهة واألعنواء المتحركنة إلنى أن دصنو 

 !!! م الشاذا والغامهةالجمي  إلى حالة من الهيستردا ت رتكب خللها بعض الجراأ

مصر   حة أن شىه الصورا قد انتيىت بحىاميرشا إلى شؤ ء المجرمين المتمر دن مى
 بىد األزشر !!

شنىا  وقد أعىنت الجراأد ذلك ، بو وقد  رحت التياردر األمنينة بنىلك ونشنر ولنم دعند

 خاميا عىى أحد ، وشىا شو عنصرنا الثالك من عنا ر شىا الىياء:
 دا ماسدا و يوس شيطانية غامهةثالثا : عيي

رض أدها المسىمون : إن شؤ ء الموتوردن دعتيدون أخهك وأقدر عييدا عىنى وجنه األ

 ىدو  .، إنهم دعهدون الشيطان . ودكفرون بالرحمن الىأ حىر من عداوا شىا العدو ال
اً  ننْيَطاَن لَك ننْم َعنند وٌّ مَاتَِّخننى وه  َعنند و  بَننه  ِليَك ون ننوا ِمننْن دَننْدع و ِحزْ  انََّمننإِ مينناهللا سننهحانه: إِنَّ الشَّ

 [6أَْ َحاِب السَِّعيِر ]ما ر:
ننْيطَ  ْذ قَنناهللَا اِن إِ وبننين سننهحانه أن الشننيطان سننيتهرأ مننن أتهاعننه مينناهللا تعننالى : َكَمثَننِو الشَّ

ا َكفََر قَاهللَا إِن ِي بَِراٌء ِمْنَك إِن ِ  ْنَساِن اْكف ْر مَىَمَّ َ ي أَخَ ِلْ ِ  [16ِميَن ]الحشر:بَّ اْلعَالَ رَ ام  َّللاَّ

َ َوَعدَك ْم  ا ق ِهَي اأْلَْمر  إِنَّ َّللاَّ ِ َووَ ْعدَ اوَ َوقَاهللَا الشَّْيَطان  لَمَّ  َوَمنا َكناَن َعنْدت ك ْم مَن َْخىَْفت ك مْ ْلَحنق 
نو ِلني مَنِلَي َعىَْيك ْم ِمْن س ْىَطاٍن إِ َّ أَْن  ََعْوت ك ْم مَاْستََجْهت مْ  نوا أَْنف  ل تَى وم  ا أَنَنا َمنَسنك ْم نِي َول وم 

ْصنِرِخيَّ إِن ِني َكفَنْرت  بَِمنا أَْشن ْصِرِخك ْم َوَما أَْننت ْم بِم  ناِلِميَن لَ وِن ِمنْن قَ َرْكت م  بِم  نْم ْهنو  إِنَّ المَّ ه 

 [22َعىَاٌب أَِليٌم ]ابراشيم:
 شم دعتيدون أن ال تعالى قد  ىم إبىيس بإخراجه من الجنة !!

!! ومنا !بىيس ألنه شو الىأ سيخىص العالم منن الشنر وشم دعتيدون أنه  بد من اتهاع ا

 مأل العالم كىه بالشر إ  ابىيس !!
 عييدا خهيثة !!! عييدا ماسدا !!!
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 مى  يوس شيطانية ديدمون العها ا لىشيطان !!
 التى   تخرج عن الجنس الفاعح وتعا ى المخندرات . مالهندم الرأيسنى شنو إشنهاع

 لوسيىة !!الغردزا الجنسية بغض النمر عن ا

 مهننم دهيحننون ممارسننة الجنننس بننين الننىكور والننىكور ، وبننين اإلننناذ واإلننناذ، وبننين
ء الىكور واألناذ و  دجدون غهاعة مى معو الفاحشة منى جثنك المنوتى أو اإلعتندا

 عىى ا باء واألمهات واألبناء !!

وتهنندأ حفلتهننم بننالرقص عىننى أنغننام الموسننييى الصنناخهة وسننط جننو مشننه  بننالهخور ، 
  خان المخدرات ، وديوم أعهاء الجماعة بتمددد إحدأ الفتينات عىنى األرض وشنىو

 شهه عاردة !!

مها ثم تهدأ الطيوس الخهيثة بىبح خنزدنر أو  جاجنة عىنى جسند الفتناا ثنم دىطخنون جسن
 بالدماء إدماناً بيهوهللا النىر لىشيطان !!

 ثم دتناوب عىيها أعهاء الجماعة لممارسة الجنس الفاعح !!

فون وددورون حنوهللا نجمنة خماسنية وعنعت الشنموع السنو اء منى أركانهنا ، ثنم ثم دىت
ىشنيطان دمرون عىيهم كوباً قد مىىء بالدماء ميرتشفون منه كدليو عمىى عىى و أهنم ل

!! 

ثم ديومون بهنز رلوسنهم بشنكو رأسنى بصنورا شسنتيردة حتنى دصنابون بحالنة  وار 
 دفيدون ميها الوعى !!

طيننرا لنهعض قنا ا شنىا التنمننيم الشنيطانى منى مصننر ، وشناشى بعنض ا عترامنات الخ

 وشىا شو عنصرنا الراب  :
 الشيا ين تعترم

 ديننوهللا المننتهم ا ساسننى : ) وشننو شنناب مننى العشننردن مننن عمننره مننى المدرسننة الثانودننة

ن اإلنجىيزدننة بالزمالننك ( : لينند تىيننى المصننردون شننىه األمكننار مننن خننلهللا مجموعننة منن
 اإلسراأيىين !!

مىننون مننن تنندبير المننؤامرات لتنندمير الشننهاب المصننرأ ممننألوا أرض مالصننهادنة   د

 سيناء الطاشرا بالعاشرات اللتى أمسدن شهاب الهدو ، ومصصن  مه .
 وشم الىدن نشروا العاشرات اللتى دحمىن ميروس اإلددز مى كو مكان !!

ان مكن وشم الياأمون عىى  ناعة سينما الدداثة والدعارا منى شولينو  ، ومنهنا إلنى كنو
ْم  ى تَتَّهِنن َ أ َحتَّنن!! و نندق ال إذ ديننوهللا : َولَننْن تَْرَعننى َعْنننَك اْليَه ننو   َو  النََّصننارَ  ِمىَّننتَه 

 [120]الهيرا: 

سنا  إن اليهو  شم الىدن بندأوا منى نشنر أمكنار ومعتيندات شنىا المنىشب الخهينك منى أو
،  الشهاب المصنرأ عنن  ردنق اسنتدراجهم منن خنلهللا الجننس ، وتعنا ى المخندرات

 والخمور، ومن خلهللا الحفلت الموسييية الصاخهة !!

تمجيد، وثم دينعون شىا الشهاب بعد ذلك بمعتيدات شىه الطاأفة التى تركز عىى تيددس 
 وعها ا الشيطان وكراشية الرحيم الرحمن .

ثننم ديننوهللا : وشننناك اتصننا ت وتهننا هللا معىومننات بننين أعهنناء شننىه الطاأفننة مننى مصننر 

 وإسراأيو .
 آخر وشو مى كىية الهندسة : نحن نعهد الشيطان لسههين !!! وديوهللا  الب
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رمننه حالسننهب األوهللا : ألن الشننيطان دهننيح المتعننة السننردعة مننى النندنيا ، ودهننيح كننو مننا 
 الددن!!

والسنهب الثننانى : شننو الخننروج عننن المن لوم والمهننور بممهننر دختىننف عننن ا خننردن 

 لىتميز عىيهم !!
 ير األسو  لطلء األ امر !!ديوهللا مالفتيات مثل دستخدمن المانيك

ج األسو  لىشفادف !! ودتعمدن إ الة األ امر بشكو  اشر !!  والرو 

 أما الشهاب مالممهر شو الشعر الطودو ، واأل امر الطودىة ، ورسم الوشم.
ى منثم ديوهللا : وقد قمت بتنميم حفلت قدمت ميها أغانى تمجند الشنيطان ، وكنو شنىء 

لنجمة اىء تحرمه الشردعة نمارسه مى حفلتنا بعد رسم شىه الحفلت مهاح ألن أأَّ ش

 الخماسية الميدسة عىى األرض لىرقص حولها !!
 نهتة سوء وحصا  مر !!

وم سناا مروعنة تخىن  قىنوب الغينوردن الصننا قين النىدن تتيطن  قىنوبهم حسنرات عىننى 

   تىحأحواهللا شىه األمة المسكينة التى دتكالب عىيها األعداء من شتى أقطار األرض 
 تيوم لها قاأمة ، باليهاء عىى شهابها بو عىى سواعدشا التى تهنى وتعمر !!!

 السؤاهللا الخطير : مما شى األسهاب التى أ ت إلى  هور شىه النهتة السياة ؟!!

 وشىا شو عنصرنا الخامس من عنا ر شىا الىياء .
 خامسا : ما األسهاب ؟ والعلج

 يدوا .السهب األوهللا : استيالة األسرا وغياب ال

 أدها ا باء .. أدها األخوات .. أدها األخوا :
ءه ينة أبنناماذا تيولون لو قىت لحهراتكم إن والداً قدم استيالة مكتوبنة ألسنرته منن ترب

 ؟!!

 ستهحكون بموء أمواشكم وستيولون : إنه أب مجنون .
ا قد قدمت استيالة مكتوبة أو شفودة لزوج ربينة من تها ماذا تيولون ، لو قىت لكم إن أما

 األبناء ؟! ست تَّهم بالجنون .

نر ألنيم تحيناه بينوت ا  لمسنىمينوشنا أقوهللا : إنكم لو نمرتم نمرا ماحصة مدقية لواقن  م 
 لرأدتم استيالة   أقوهللا مر دة بو جماعية من كثير من ا باء واألمهات .

 استياهللا األب عن أغىى و يفة له !!
 ى التربية !!واستيالت األم أدها من أشرم و يفة لها وش

الطفو دنزهللا كصفحة بيهاء ، وأوهللا الخطو  التى تخنط عىنى شنىه الصنفحة تخنط منى 

 ياهللا مننى اخو األسرا ومى  اخنو الهينت أدنن الوالند ؟! أدنن األم ؟! أدنن األب النىأ اسنت
 زمن ؟!

 أدن األم التى استيالت منى زمن ؟!

 ! ن األب المسكين أن و يفته أن دكون ممثلً لوزارا المالية !
ان ربما كن ليد  رح والد أحد شؤ ء المنحرمين وقاهللا : أنا لم أر ولدأ منى سنة !! قىنا

 الوالد مسامراً !!

 قاهللا :   لم أكن مسامراً !!
 وقالت أم : أنا لم أ خو غرمة ولدأ ، ولم أر شىه المنا ر إ  ا ن !!
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 أدن األب ؟! أدن األم ؟!
كنم أقنوهللا ل هللا بالسنفر ، بالِحنوَّ والترحناهللا قندانشغو األب بالو يفة ، بالتجارات واألمنوا

ميند  ،ا ن ب ننى أعىر كثيرا من ا باء ألن المروم ا قتصنا دة تطحنن النناس  حننا 

كننى ا  نف ل  دجد الوالد رمياً من الوقت ليومر ألو  ه الحياا الطيهة الكردمة !! شى
و شنىا هار درج  لييتأتكىم عن  نف آخر حتى لو تهيى له رمياً من الوقت مى آخر الن

 الرمق قتل بالمكك أمام الشيطان الىأ جسم عىى  دورنا مى الهيوت !!

عنالم دجىس لييهى ما تهيى من الوقنت أمنا منيىم  اعنر ، أو مسىسنو شنابط أو برننامج ال
 دغنى ، وشاشم األو   رقصوا وغنوا . أدن األب ؟ ! .

النك لنو بالتربينة منا مينه . ممنا  إن جىوس األب بين أبناأه ولو كان  امتا ميه من عمق

 تكىم ؟ !
ماً .. أزاح ش لو ذكَّر أبناءه بالجنة والنار ، لو حو مشكىة .. لو أجاب عىى تسالهللا .. لو

 لو خطط ألبناأه مى  اخو الهيت وخارجه .. ماذا ستكون النتيجة ؟

 سننكينةلماوتننز ا  الكارثننة إذا انهننمت إلننى اسننتيالة األب اسننتيالة األم ، مانشننغىت األم 
بالمسىسنننلت والمهاردنننات واألمنننلم والهنننرب منننى األسنننواق والىهنننك وراء أحننندذ 

 الموعات والمو دلت .

م انشننغىت األم وتركننت األبننناء وانشننغىت عننن األبننناء مننانطىيوا وشننم دشننعرون بنناليت
 التربوأ لييتاتوا من الشوارع ، ومن وساأو اإلعلم التى تهك الرذدىة

 إن اليتيم شو الىأ ترأ له وليس اليتيم من انتهى أبواه

 وخىَّفاه  مى َشم  الحياا ذليلً أماً تخىت أو أباً مشغو ً 
وهللا إلنى ينام األودشعر األبناء حياً باليتم ، م نا أقوهللا إن غالب مسا  األبناء درج  مى الم

 إشماهللا األمهات وا باء ، إ  ما رحم ربك .

ىا دق ، وش، ودخرج الولد عىى الطر ميد دكون الوالد   الحاً ، وقد تكون األم الصالحة
 ا ستثناء   دنيض أ و الياعدا .

بينة ىنى الترعمها أنىا أتىكر ا ن بيتاً شو أ هر بيت مى زماننه ، الوالند النىأ دينوم مينه 

شنركا مكنامرا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  نهى من أنهياء ال وم  ذلك خرج ابنن شنىا
 باهلل جو وعل

ْلَكنامِِردَن قَناهللَا َسنآوا ك نْن َمنَ  اتَ ا َو  نَه  َوَكاَن مِي َمْعِزهللٍا دَا ب نَيَّ اْرَكْب َمعَنَنَونَا َأ ن وٌح ابْ 
نِي ِمَن اْلَماِء قَاهللَا   َعاِ َم اْليَْوَم ِمنْ  ِ إِ َّ  أَْمنرِ  إِلَى َجهٍَو دَْعِصم   -42 َمنْن َرِحنَم ]شنو : َّللاَّ

43] 

األرض منى زماننه إننه بينت مرعنون  ومى الميابو أرأ بيتا شو أخهك بينت عىنى وجنه
رج منن شنىا   ذلك خنديوم عىى أمر التربية ميه  اغوت ديوهللا : أَنَا َرباك م  اأْلَْعىَى .. وم

 [41 ه:]الهيت نهى ال موسى الىأ قاهللا ال جو وعل : َواْ َطنَْعت َك ِلنَْفِسي 

 لكن غالب مسا  األبناء درج  إلى إشماهللا األمهات وا باء .
ى يوقننا عىنن بنناء الفهننلء : كمننا أن لىوالننددن حيوقنناً عىننى األبننناء مننإن لألبننناء حأدهننا ا

 ا باء.

ىه ماروق األمة عمر دنوم جناءه والند دشنكوا إلينه عينوق ولنده  يناهللا : موما أروع ما أ َّ
 آتنى به مجاء الشاب موقف بين ددأ عمر .
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 مياهللا له : لم تعق والدك ؟
 المؤمنين ؟ مياهللا الشاب : ما حيى عىى أبى دا أمير

ليرآن قاهللا : حيك عىيه أن دحسن اختيار أمك ، وأن دحسن اختيار اسمك ، وأن دعىمك ا

. 
 مياهللا الشاب : وال ما معو أبى شياا من ذلك دا أمير المؤمنين .

 مالتف عمر إلى الوالد وقاهللا : ليد عييت ولدك قهو أن دعيك ولدك !!

 عيوق متها هللا !!
دنيا ء منى الندهر األبناء محسب بو دهر ا باء قهو األبنا إن إشماهللا الوالددن لألبناء لم

 وا خرا قاهللا تعالى :

لأَِكننةٌ اْلِحَجناَرا  َعىَْيَهنا مَ وَ ا النَّناس  ق و  َشنوَ دَنا أَداَهنا الَّنِىدَن آَمن نوا ق نوا أَْنف َسنك ْم َوأَْشِىننيك ْم نَناراً 
َ َما أََمَرش ْم َودَفْ   [6:وَن ]التحردمْؤَمر  عَى وَن َما د  ِغلٌ  ِشدَا ٌ   دَْعص وَن َّللاَّ

 وقى الصحيحين من حددك ابن عمر أنه قاهللا :

 ))كىكم راع ومسؤوهللا  عن رعيته ، ماإلمام راع ومسنؤوهللا عنن رعيتنه ، والرجنو راع
 ،مى أشىه ومؤوهللا عن رعيته ، والمرأا راعية مى بيت زوجهنا ومسناولة عنن رعيتهنا 

 (1ته(()والخا م راع مى ماهللا سيده ومسؤوهللا عن رعي

رم ال عىيه الجنة .  مإن غش الراع الرعية حَّ
ن منقاهللا:)منا النهى   ىى ال عىيه وسنىم  مفى الصحيحين من حددك معيو بن دسار أن

عهننند دسنننترعيه ال عينننة دمنننوت دنننوم دمنننوت وشنننو غننناش لرعيتنننه إ  حنننرم ال عىينننه 

 (2الجنة(()
عىم أبنناه   دصننىى كيننف دننتماسننتيالة األسننرا وغينناب الينندوا أمننر خطيننر !! الولنند دننرأ 

 الصلا ؟ إ  إذا وميه المولى جو مى عله .

 مشى الهنت التى ترأ األم متهرجة مستهترا   تخىص لزوجها كيف ستتعىم الفهيىة ؟
 الطاووس دوما باختياهللا ميىد مشيته بنوه !!

 مياهللا علم تختالون ؟ قالوا ليد بدأت ونحن ميىدوك

 ما قد عو ه أبوهدشب ناشىء الفتيان منا .. عىى 
نا أنهمنا ىما دييالعلج : أن تعى األسرا مساولية التربية وأن دتيى ال الوالدان ، وأن دع

 مساو ن بين ددأ الرحمن جو وعل .
 أس هللا ال أن دستر عىىَّ وعىيكم مى الدنيا وا خرا .

 السهب الثانى : المناشج التعىيمية الحددثة .

لمعنارم ة منى مدارسننا وجامعاتننا تحسنن أن تعىنم الجينو اإن المناشج التعىيمينة الحددثن
 شوع .والمعانى، والعىوم ، ولكنها  تحسن أن تعىم عيونهم الدموع و  قىوبهم الخ

 قد ددرس الشاب أرب  سنوات   دجد آدة تيربه إلى ال !!!

   دجد قدوا بين ددده دىكره باهلل .
ن  وان أاتل  مندمر !! وأعتيند أننه قند آن مالعمىية التعىيمية تحتاج إلى مراجعنة . اخن

دحترم كو منصف نفسه ، و  ديوهللا بن ن ا خنتل  سنيخفف حندا الكهنت الجنسنى عنند 

 الصنفين والنوعين مها شى نتيجة ا ختل 
 نيدم النار منيربها من بنزدن دهطرب ونيوهللا إداك أن تشتعو .
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 ألياه مى اليم مكتوماً وقاهللا إداك إداك أن تهتو بالماء
هوتها شأمر عجيب : شاب له غردزته ، وله شهوته . وشابة أو متاا لها غردزتها ولها 

 .. متزدنننة .. متجمىننة .. ك نهننا مننا خرجننت إ  لمسننرح أو لسننينما ، مننا خرجننت إلنننى

 "الحرم" الجامعى كما ديولون !!
 ماذا تنتمرون دا سا ا بعد شىا ؟!!

 بعند األنهيناء أمنرشم ال جنوالصحابة وشم أ حاب أ هر اليىنوب عىنى وجنه األرض 

 َ ش نَّ ْلت م ووعننل ، إذغ كىمننوا أمهننات المننؤمنين أن دكىمننوشن مننن وراء حجنناب : َوإِذَا َسنن 
 [53َمتَاعاً مَاْس َلوش نَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ]األحزاب: 

 إن قىنا أن اإلسلم حرم ا ختل  . قالوا شىا عين التطرم !!

 ى كتب أبناأنا ؟!!انمروا إلى التاردن اإلسلمى م
 أدن سير الصحابة مى كتب التعىيم ؟

ى  النهن حىمت منن كتنب أبناأننا قصنة الفنداأى الصنغير لعىنى بنن أبنى  النب دنوم أن مندا

 ليىة الهجرا. ىى ال عىيه وسىم 
و شننىا قىننت : لعىهننم وعننعوا الفننداأى الكهيننر أبننو بكننر أو رسننوهللا ال ، وإذا بهننم مننى مثنن

 السنيما. بد  من عىى بن أبى  الب !!الموع  دهعون قصة مخترع 

ن دخىنوا أممحاهللا  وال   نيوهللا شىا ل ثارا أبدا ، وإنما أحمو الجمي  المساولية أمام ال
ة و قَوْلنشىا الجم  الكهير المهيب من مسناوهللا لنه كىمنة نسنم  مناتق ال أدهنا الحهينب وقن

يحتك  أن درمن  بنصنحق بإسىوب  يب رقيق رقراق لعو ال أن دنف  بيىمنك ، بعنو ال

 الهرر الكهير عن أبناأنا وبناتنا ، وبالجمىة عن شىه األمة المسكينة .
 وأكمو الحددك عن األسهاب والعلج

 بعد جىسة ا ستراحة ، وأقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم

 الخطهة الثانية :
ا ن سنيدنأه وأشنهد الحمد هلل رب العنالمين ، وأشنهد أن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لن

ألمنة امحمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىه أ أ األمانة وبىغ الرسالة ونصنح 

ة ، وجاشد مى ال حق جها ه حتى أتاه الييين .  مكشف ال به الغ مَّ
ىم مالىهم أجزه عنا خير ما جزدت نهيا عن أمته ورسو  عنن  عوتنه و نىى الىهنم وسن

تن وأ حابه وأتهاعه ، وعىى كو من اشتندأ بهددنه واسن وز  وبارك عىيه ، وعىى آله
 بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .

 أما بعد ميا أدها األحهة الكرام :

 السهب الثالك : اإلعلم ، وما أ راك ما اإلعلم :
ننة ؟، وأسنتط عىننن ي  أن أإن اليناأمين عىنى اإلعننلم   درقهنون مننى المنؤمنين إ ً و  ِذمَّ

نتيجنة اننان أن الننا ر إلنى الخردطنة اإلعلمينة الميدمنة سنيخرج بهنىه البكو ثية وا م

 الحتميننة أ  وشننى : أن شننىه الخردطننة مننى الجمىننة تعننزم عىننى وتننر الجردمننة والعنننف
 والجنس !!

 كم عد  األملم التى تعرض لىفاحشة ب  ق التفا يو ؟

 كم عد  األملم التى تعرض لىعزم عىى وتر الجردمة ؟
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 جيند إ دمسكين أما التىفاز أو حتى الشاب ميرأ ممثل ساقطا شابطا   دجىس الطفو ال
م أ وار العنف واليىارا والجردمة ، ومنى منيىم آخنر ومسىسنو جددند دنرأ نفنس المجنر

ى  النهن دىهس العهناءا ، وقند ركنب لحينة وأمسنك مسنهحة ودتمنتم بآدنات الينرآن وبحنددك

 عىه الصلا والسلم . ىى ال عىيه وسىم 
توأ و مننى قىننب أبناءنننا وبناتنننا الفهننيىة ، وتسننتوأ الفهننيىة منن  الرذدىننة ، ودسننمتختنن

 الحلهللا م  الحرام ، والحق م  الها و !!

ه ومى وسط شىا الغثاء )) حددك الروح (( ثم ما و من الرقص الراقنى النىأ دسنمون
 بفن الهاليه ، وإن شات ميو من الهلء !!!

يتمننى مم اليدوا وديدمون عىى أنهم األبطاهللا وأ هح الممثىون والممثلت واللعهون ش

 الطفو أن دصهح مثو شؤ ء !!
لننى غيناب الينندوا أمننر خطيننر ، ونعتينند أن جهنناز التىفنناز مننن أخطننر الوسنناأو لىنندعوا إ

 األمكار .

 .يوم به ترابعا : الفراغ الددنى الياتو ، وعدم قيام المساجد بدورشا التى دنهغى أن 
 هد الشيطان ما عرم الرحمن وغيره منن الشنهاب دعنيشإن شىا الشاب الىأ خرج ليع

 ا ن مى مراغ  دنى قاتو ، والددن شو الوقادة والعصمة والحصن .

ا مَننإِنَّ لَننه  َعننْن ِذْكننرِ  ْعننَرضَ قنناهللا تعننالى : مََمننِن اتَّهَننَ  ش نندَاَا مَننل دَِهننوا َو  دَْشننيَى َوَمننْن أَ 
ه  دَْوَم اْلِييَا  [24-123َمِة أَْعَمى ] ه:َمِعيَشةً َعْنكاً َونَْحش ر 

أ اأ  النىوأنا أو  أن أقوهللا لىجمي  ا ن قارنوا ميارنة سردعة بين الشنهاب الطناشر الطن

 بين ددأ وبين شىا الشهاب التاأه الهاأ  ..إنه الددن .... إنه الددن
عصنية شاٌب د هتىًى ودفتن وم  ذلك ديهض عىى  دنه ك نما ديهض عىى الجمنر إن ذهللا بم

 قىهه وال ليد وقفت عىى  راسة كا  قىهى أن دنخى  .دهكى ودعتصر 

عيننة أجردت الدراسة مى جامعة الياشرا عىى عينة عشواأية من الطلب تتكون شنىه ال
 من سهعماأة  الب و الهة مكانت النتيجة مروعة

ت ( منن نتيجنة العيننة شنربوا المخندرا%36,4ستة وثلثون وأربعة عشر مى الماأنة )

وا الهيرودن .%50) وخمسين مى الماأة  ( من نتيجة العينة َشما
 الشهاب دتجهون إلى المخدرات ألنهم دعانون من مراغ  دنى قاتو .

 والعلج : شو المسجد
ا م .. لمالمساجد شى الحصن التربوأ الطاشر الىأ دحمى أبناأنا بإذن ال من ا نحرا

من تى  العىنم منى المنلمأقفىت المساجد مى وجوه الشهاب ، انطىق الشنهاب ليهحثنوا عنن 

 العىم ممىماً !!
ن مى بطو ولما حيو بين الشهاب وبين العىماء والدعاا انطىق الشهاب ليهحثوا عن العىم

يخه شنالكتب مجاء العىم مى بعض ا حيان منحرماً من خلهللا الفهم الخا ىء ممن كان 

 كتابه غىب خط ه  وابه .
بناتنا وبنالنا ماء ولىدعاا ولىشهاب ليتربى أمَِىم تخشوا من المساجد امتحوا المساجد لىعى

كنو  منَ  منن، بو وآبالنا وأمهاتنا مى األحهان التربودة الطاشرا وقند آن ا وان أن ت رْ 

 وساأو اإلعلم كو  ور ا متهان لىعىماء والشيو  والدعاا .
   زلنا إلى الساعة نمر عىى أبناأنا مى المدارس مييولون : إرشابى !!
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 مراز ل علم .متطرم !! إ
 ،قدمت له شىه الصورا ،  ورا الىحية  ورا سنة الحهيب محمد عىى أنه اإلرشناب 

 امنة أشنوولم دفرق اإلعلم بين اإلرشاب وبين الددن مينهغى أن تر  كرامة التددن وكر

 الددن .
 أس هللا ال العميم أن دير أعيننا بنصرا اإلسلم وعز الموحددن

000000000000 

اض ( مى األحكام مى ماتحته ، وكىلك مى الجمعة وا ستير7138خارأ)( رواه اله1)
ب ( مننى اإلمننارا بننا1829والعتننق ، ومننى الو ننادا ، ومننى النكنناح ، ورواه مسننىم رقننم)

منام ، ( مى الجهنا  ، بناب منا جناء منى اإل1705مهيىة اإلمام العا هللا ، والترمىأ رقم)

 إلمام من حق الرعية .( مى اإلمارا ، باب ما دىزمه ا2928وأبو  او  رقم)
( مى األحكنام ، بناب منن اسنترعى رعينة مىنم دنصنح ، ومسنىم 112/13( الهخارأ)2)

را بناب (مى اإلدمان ، باب استحياق الوالى الغاش لرعيته النار ، ومنى اإلمنا142رقم)

 (. 5/27,25مهيىة اإلمام العا هللا ، وأخرجه أدها أحمد مى مسنده )
========  ========= 

 من رحمة هللا ال تقنطوا

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات
    وحندهمن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا له، وأشهد أن   إلنه إ  ال

أ .. أ َّ شردك له، وأشهد أن نهينا وحهينا محمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىنه

 حنق جهنا ه مني ال مانةَ، وبَىََّغ الرسالةَ، ونََصَح األمةَ، وكشف ال به الغمنة ، جاشنداأل
عوتنه حتى أتاه الييين ، الىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  

ه ورسالته و ىى الىهم وسنىم وز  وبنارك عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه وأحهابنه وأتهاعن

 استن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن...وعىى كو من اشتدأ بهدده و
 أما بعد

 صدور.شىه ال محيَّا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة، وذكى ال شىه األنفس، وشرح ال

  هتم جميعا و اب ممشاكم وتهوأتم من الجنة منز .
نى عأن دجم حياكم ال جميعاً وأس هللا ال سهحانه وتعالى ب سماأه الحسنى و فاته العىى

ن مني النهيني وإداكم مي الدنيا  اأما وأبداً عىى  اعته ومي ا خرا م  سيد الندعاا وإمنام
 جنته و ار كرامته.

 إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قددر..

 »  تينطوا من رحمة ال « 
لكنم وشىا شو عننوان خطهتننا مني شنىا الينوم المهنارك أسن هللا ال جنو وعنل أن دنىلو لنى 

لكنردم ن ديسر لى ولكم األسهاب وأن دفنتح لني ولكنم األبنواب إننه الحىنيم االصعاب، وأ

 الوشاب.
 ونمراً لطوهللا شىا الموعوع مسوم دنتمم حددثى م  أحهابي مي العنا ر التالية:

 أو ً: الدنيا  ار ابتلء وبوتية اختهار.

 ثانياً: خطر الىنوب والمعا ى.
 ثالثاً:نداء عىوأ رقيق.
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 ة.وأخيراً: مهو من توب
 م عيرونى اليىوب واألسماع. مإن شىا الموعوع من األشمية بمكان.

 أو : الدنيا  ار ابتلء وبوتية اختهار

ر، إن أدها الحهيب الكردم. من دوم أن وجدت مى شنىه الندنيا وأننت مهتىنى، وأننت مختهن
م ننت  حةينة والصنَمنَّ ال عىيك بالماهللا م نت مي بوتينة اختهنار، إن َمننَّ ال عىينك بالعام

 مهتىى .. إن ابتلك ال بالشك والهيق م نت مهتىى.

ء وبوتية اختهار ليست  ار قرار [( شىه الدنيا  ار إبتل1َونَْهى وك م بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر مِتْنَةً )]
 وإنما شي  ار بلء و ار زواهللا.

 اسم  إلى الكهير المتعاهللا جو جلله وشو ديوهللا:

وا أَنََّما اْلَحيَاا   رٌ  الداْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزدنَنةٌ َوتَ اْعىَم  اهللِا َواأْلَْوَ ِ  َوتََكناث ٌر مِني اأْلَْمنوَ   بَْيننَك مْ فَناخ 
ْصنفَ  َكَمثَِو َغْيٍك أَْعَجَب اْلك فَّاَر نَهَات نه  ث نمَّ دَِهنيج  مَتَنَراه   ا ث نمَّ دَ م  َطاًمنا َومِني اْ  را ِخنَراِ ك نون  ح 

ِ َوِرْعَواٌن َوَما اْلَحيَاا   َعىَاٌب َشِدددٌ َوَمْغِفَراٌ  َن َّللاَّ وِر )] ْنيَا إِ َّ  الدا م ِ  [(2َمتَاع  اْلغ ر 

 شىا حكم ال جو وعل عىى شىه الدار.
امننو غمانتهننه أدهننا الحهيننب.. ولينند تعمنندت أن أبنندأ الموعننوع بهننىا العنصننر لينتهننه كننو 

 ار ومة.. ، دنيا  ار إقاوليستعد كو  الم.. ولينتهه كو مسوم لىتوبة  نا منه أن شىه ال

ومهمنا  قرار.. كل إن الندنيا  ار ابنتلء وبوتينة اختينار.. ومهمنا  النت مهني قصنيرا..
ما  ناهللا َعم َمت مهي حييرا، ألن الىيو مهما  اهللا  بد من  ىوع الفجر وألن العمر مه

  بد من  خوهللا اليهر.

دار مني حييية شنىه النوشو دهين لنا  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  استم  إلى حهيهك
 شىا الحددك الصحيح الىا رواه الهخارا ومسىم من حددك أبي شردرا :

ى مَن ََرا َ َّللاَّ  أَْن َرَع َوأَْعَمنَوأَْقن ديوهللا الحهيب :)) إِنَّ ثَلَثَةً نَف نِر مِنى بَنِنى إِْسنَراأِيَو أَْبنَرصَ 

ْم مَهَعََك إِلَْيِهْم َمىَكاً مَ َتَى األَْبَرصَ  َسنٌن َوِجْىندٌ  إِلَْينَك قَناهللَا لَنْوٌن حَ ْىٍء أََحبا أا شَ  مَيَاهللَا أَ دَْهتَِىيَه 
[( ه  َوأ ْعِطنَى [(.مََمَسحَ 3َحَسٌن َودَْىَشب  َعن ِى الَِّىأ قَْد قَِىَرنِى النَّاس  ْونناً لَ ه  مَىََشَب َعْنه  قَىَر 

اهللا:َ َى نَاقَنةً ع َشنَراَء مَيَنمَن  ْعطِ  -و   اإِلبِنَحَسناً َوِجْىداً َحَسناً قَاهللَا مَن َأا اْلَمناهللِا أََحنبا إِلَْينَك قَناهللاَ 

 بَاَرَك َّللاَّ  لََك مِيَها.
 َعن ِننى َشننىَا الَّننِىأ ٌن َودَننْىَشب  ٌر َحَسننمَنن َتَى األَْقننَرَع مَيَنناهللَا: أَأا َشننْىٍء أََحننبا إِلَْيننَك؟ قَنناهللَا: َشننعَ 

.َ مََمَسَحه  مَىََشَب َعْنه  َوأ ْعِطَى َشعَر ؟ قَاهللَا: اْلَماهللِا أََحبا إِلَْيكَ  اهللَا: مَ َأا ناً.قَ اً َحسَ قَِىَرنِى النَّاس 
.مَ  ْعِطَى بَيََراً َحاِملً َوقَاهللَا: بَاَرَك َّللاَّ  لَنَك مِ  َشنْىٍء  ى األَْعَمنى مَيَناهللَا: أَأا اهللَا: مَن َتَ يَهنا قَناْلهَيَر 

لَْيِه بََصَره  إِ َمَسَحه  مََر َّ َّللاَّ   النَّاس. مَ بِهِ  رَ أََحبا إِلَْيك؟َ قَاهللا:َ أَْن دَر  َّ َّللاَّ  إِلَىَّ بََصِرأ، مَ  ْبِص 

 -قَناهللَا  -ىَا ْنتَِج َشىَاِن َوَولَّدَ شَ اِلداً مَ   وَ َشااً  .قَاهللا:َ مَ َأا اْلَماهللِا أََحبا إِلَْيَك قَاهللَا اْلغَنَم  . مَ  ْعِطىَ 
 «غَنَمِ اٍ  ِمَن الْ وَ َهىَا  َولِ مََكاَن ِلَهىَا َواٍ  ِمَن اإِلبِِو َوِلَهىَا َواٍ  ِمَن اْلهَيَرِ 

ى ذشنب إلن اسم  أدها الحهيب : م رسو ال جو وعل الَمىَك إليهم مرا أخرأ لكن المىك

كو واحد منهم عىى  ورته التي كان عىيهنا منن قهنو منىشب المىنك مني  نورا رجنو 
 أبرص إلى الرجو األوهللا.

نوَرتِِه َوَشْياَتِنِه ث نمَّ إِنَّنه  أَ » :  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا تَنى األَْبنَرَص مِنى   

ٌو ِمْسِكيٌن قَِد اْنيََطعَْت بَِى اْلِحهَاهللا  )] ِ 4مَيَاهللَا َرج  [( مِى َسفَِرأ مَلَ بَلََغ ِلنَى اْليَنْوَم إِ َّ بِنالَّ
[( 5اهللَا بَِعينراً أَتَهَىَّنغ  بنه)]ث مَّ بَِك أَْس َل َك بِالَِّىأ أَْعَطاَك الىَّْوَن اْلَحَسنَن َواْلِجْىندَ اْلَحَسنَن َواْلَمن
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؟  َك النَّاس  ي وق  َكثِيَراٌ . مَيَاهللَا: لَه  َك َن ِى أَْعِرم َك أَلَْم تَك ْن أَْبَرَص دَْيىَر  مِى َسفَِرأ . مَيَاهللَا اْلح 
 «مَِييراً مَ َْعَطاَك َّللاَّ ؟! مَيَاهللَا إِنََّما َوِرثْت  َشىَا اْلَماهللَا َكابِراً َعْن َكابٍِر!!

ال  ا أعطناهم  إدهنا الحهينب: ألنم أقنو لنك أن الندنيا  ار ابنتلء وبوتينة اختهنار .. لمناست

..، الماهللا نسى أ ىه ونسى ميره وعجزه وحين دنسى اإلنسان أ ىه.. تعنالى..، وتكهنر
 واستعىى.. إذا نسى اإلنسان أنه كان شىء   دىكر

 ة..!!أَْ ى ك دا ابن آ م من تراب.. ومصى َك دا ابن آ م من النطف

 وأْ ى ك دو   باألقدام.. ومصى َك تطهر منه األبدان..!!
َك بَِرب ِنَك اْلَكنِردِم ا نَسنان  َمنا َغنرَّ ِ ىَيَنَك مََسنخَ لَّنِىا قاهللا تعالى: دَا أَداَهنا اإْلِ اَك مَعَندَلََك مِني أَا   وَّ

ا َشاء َركَّهََك )]  [(6  وَراٍ مَّ

حناش اليرشنى أن رسنوهللا  ور  مي مسند اإلمام أحمد بسند حسن من حددك ب سنر بنن ج 
 ْبنَن آ َمَ ادنا :» ال بصق دوماً مي كفه موع  عىيها أ هعه ثم قناهللا : قناهللا ال عنز وجنو 

نِي َوقَنْد َخىَْيت نَك ِمنْن ِمثْنِو َشنِىِه؟ َحتَّنى إِذَا  ْدت  َسنأَنَّى ت ْعِجز  ْدِن ت َك َمَشنْيَت بَنْيَن ب نْر َ َك َوَعندَلْ وَّ

َوان  ت:َ أَتََصندَّق  َوأَنَّنى أَ َراقِنَي ق ْىن التَّ مََجَمْعَت َوَمنَْعَت َحتَّى إِذَا بَىَغَتِ  َوِلأْلَْرِض ِمْنَك َوأِيدٌ 
دَقَِة   [(.7«)]الصَّ

ِ اْرِجع وِن لَعَى ِي َهنا يَما تََرْكت  َكنلَّ إِنَّ مِ و  َ اِلًحا أَْعمَ  َحتَّى إِذَا َجاء أََحدَش م  اْلَمْوت  قَاهللَا َرب 

 [(8]ث وَن )َها َوِمن َوَراأِِهم بَْرَزٌ  إِلَى دَْوِم د ْهعَ َكِىَمةٌ ش َو قَاأِى  
 أحهتى مي ال نعو  إلى الحددك : ديوهللا المىك :

 ألم تك أبرص ديىرك الناس ، مييرا م غناك ال؟!

ىه مينناهللا: إنمننا ورثننت شننىا المنناهللا كننابراً عننن كننابر !! كىمتننان كانننت السننهب منني محننو شنن
 ى ما كنتإن كنت كاذبا مصيرك ال إل»هللا له المىك : النعمة ومي زواهللا شىا الخير..ديو

» 

و قند دعىق الحامة ابن حجر مي الفتح وديوهللا : وجاء مي النص النهنوا إن ال عنز وجن
 معو به ور ه إلى ما كان إليه أوهللا مرا.

مثنو  ثم ذشب المىك إلى الرجنو الثنانى وقناهللا لمنا مثنو منا قناهللا لىرجنو األوهللا منر  عىينه

 رك الوهللا مياهللا له الرجو األوهللا مياهللا المىك: إن كننت كاذبنا مصنيمار  عىيه الرجو األ
رجنو إلى ما كنت مصار إلى ما كان كما قاهللا الحامة ابن حجر، ثنم ذشنب المىنك إلنى ال

ٌو ِمْسِكيٌن َواْبنن  َسنهِيٍو اْنيََطعَنْت » الثالك وشو األعمى مياهللا: فَِرا هَناهللا  مِني َسنَي اْلحِ بِنَرج 
ِ ث نمَّ بِنَك أَْسن َل َك بِ مََل بََلَغ ِلنَي اْليَن ىَّنغ  بَِهنا مِني َك بََصنَرَك، َشنااً أَتَهَ َر َّ َعىَْين الَّنِىاْوَم إِ َّ بِنالَّ

ْى َما  َسفَِرا؟ مَيَاهللا:َ قَْد ك ْنت  أَْعَمى مََر َّ َّللاَّ  إِلَيَّ بََصِرا، ِ اَْت، وَ شِ مَخ    َْع َما ِشناَْت، مَنَوَّللاَّ

ِ عز وجو[( اْليَوْ 9َ  أَْجَهد َك )]  َم بش  أََخْىتَه  ِلَّ
س ِخَط َعىَى َ اِحهَْيَك وَ  َعْنَك، ِعَي المَيَاهللَا المىك: أَْمِسْك عىيك َمالََك مَإِنََّما اْبت ِىيت ْم، مَيَدْ ر  

[(10)] 

يا  ار  ن الندنبنألم أقو لك أدها الحهيب ب ن الدنيا  ار ابنتلء.. ألنم أقنو لنك أدهنا الحهينب 
 اختهار.

ثَننَو اْلَحيَننااِ الننداْنيَا َكَمنناء أَنَزْلنَنناه  ِمننَن َااْعننِربْ  ننَماا لَه ننم مَّ  بِننِه نَهَننات  اأْلَْرِض ء مَنناْختَىَطَ لسَّ

دَاح  َوَكاَن َّللاَّ  َعىَى ك و ِ شَ  وه  الر ِ ة  اْلَحيَااِ ْلَماهللا  َواْلهَن وَن ِزدنَ اْيتَِدًرا ْيٍء ما مَ َْ هََح َشِشيًما تَْىر 
اِلَحات  َخْيٌر ِعندَ َرب َِك ثََوابًاالداْنيَا َواْلهَ   [(11]ٌر أََمًل )َوَخيْ  اقِيَات  الصَّ
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دنيا إلنى الن أدها الحهيب الكردم : قاهللا ليمان الحكيم لولده: أأ بنى إنك من دوم أن نزلنت
هتعند استدبرت الندنيا، واسنتيهىت ا خنرا، م ننت عىنى  ار تيهنو عىيهنا أقنرب منن  ار ت

 عنها.

لفاعنىة كردمنة ادم.. أدها الشاب .. أدها الوالد الفاعو.. أدتها األخت الأدها الحهيب الكر
: 

وإنمنا  ار  ،أدها الحهيب الكردم .. الدنيا  ار ابنتلء وبوتينة اختهنار، وليسنت  ار قنرار 

 ا.اليرار شي الجنة، جنة الكهير المتعاهللا أس هللا ال أن دجعىنى وإداكم من أشىه
ج عىى بيينة عنا نر الموعنوع إن شناء شىا بإدجاز عن العنصر األولى حتى ال  أ َعِر 

 جو وعل.

 ثانيا : خطر الىنوب والمعا ي
دعىنم ولما كان ال سهحانه وتعالى شو الىا خىق اإلنسان ودعىم عنعفه ومينره وعجنزه 

سنان  ل نأنه   دستطي  أن دينن أو دشرع لنفسه ما دسعده مي الدنيا وا خرا. جعنو ال

 عا ا مي الدنيا وا خرا مياهللا:منهجا دهمن له الس
ه   ِ ِلنمَ اْلِييَاَمنةِ  دَْومَ  َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِرا مَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َعنًكا َونَْحش ر    أَْعَمنى قَناهللَا َرب 

نَسننى َكننىَِلَك اْليَننْوَم ت  وَ نَِسننيتََها ت نَنا مَ َحَشنْرتَنِي أَْعَمننى َوقَننْد ك نننت  بَِصنيًرا قَنناهللَا َكننىَِلَك أَتَتْننَك آدَا

 [(12َشدا َوأَْبيَى )]ْ ِخَراِ أَ اىَاب  َوَكىَِلَك نَْجِزا َمْن أَْسَرَم َولَْم د ْؤِمن بِآدَاِت َرب ِِه َولَعَ 
 أدها الحهيب

 .نهج الوع  ال لىهشردة منهجاً دهمن لها السعا ا مي الدنيا وا خرا. ممن اته  م

ال وعصنى منو ه شنيى مني سعد مي  نياه وسعد مي أخراه، ومن أعنرض عنن مننهج 
  نياه، وشىك مي أخراه.

 ا خرا.مالمعا ى سهب لىشياء مي الدنيا وا خرا.. المعصية سهب لىشياء مي الدنيا و

، دو  الحال جو وعل د مرك .. ماتمر نهاك مانتهى .. حد لك حدو ا لسعا تك مامتثو 
 وأوامر ال.. احفة ال دحفمك..

الوقنوم : احفنة ال باإلمتثناهللا ألوامنره واإلسنتجابة لنواشينه وديوهللا الحامة ابنن رجنب 

 عند حدو ه. إن معىت ذلك م نت ممن حفة أوامر ال تهارك وتعالى.
 أدها الحهيب الكردم :

ى، ك وتعنالالمعصية ابتعا  عن منهج ال، ابتعنا  عنن حندو  ال، تحند ألوامنر ال تهنار
م رجنت األبنودن الكنردمين منن الجننة. نعنممن أخطر آثنار المعا ني والنىنوب أنهنا أخ

بودن الكنردمين [( . ممن الىا أخرج األ13بسهب المعصية. َوَعَصى آ َم  َربَّه  مَغََوأ )]

ومنا من الجنة.. وما النىا  نر  إبىنيس منن رحمنة ال.. ومنا النىا أشىنك قنوم مرعون..
 ما الىاقارون..والىا أشىك قوم عا .. وما الىا أشىك قوم ثمو .. وما الىا أشىك قوم 

نوب.  نى والنىأشىك الَّمىََمةَ والفََّجَراَ والجهابرا مي كو عصر وحنين.. إننه شنؤم المعا

 مالمعا ى سهب لىشياء مي الدنيا وا خرا.
 وانتهه أدها الحهيب الكردم : ممن أخطر آثار المعا ى والىبوب..

 حرمان العىم: -1

َ َود  ديوهللا عهد ال بنن مسنعو  ، منى قولنه تهنارك وتعنا َّللا   بِك نو ِ وَ ك نم  َّللا   عَى ِم  لى: َواتَّي نواْ َّللا 
 [(14َشْيٍء َعِىيٌم )]
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دهنا أانتهه.. مإن كثيراً من  لب العىم دشتكى سوء حفمه وععف ذاكراته ولو متشت 
 الحهيب الكردم لعىمت أن السهب شو المعا ى والىنوب.

 ديوهللا ابن عهاس:

، ي النرزقمنة مي اليهر َوَوَشناً مي الهندن، وعنيياً إن لىمعصية سوا اً مى الوجه، و ىم
قنوا منى وب غهاً مي قىوب الخىق، وإن لىطاعة : نوراً مني الوجنه، وننوراً مني اليىنب، و

 الهدن، وسعة مي الرزق، ومحهة مي قىوب الخىق.

 وديوهللا ابن مسعو  :
 إن ألحسب أن الرجو دنسى العىم دعىمه بالىنب دعمىه.

النك إلمام ماام أن دتىيى العىم عىى ددأ. سيد المسىمين مي زمانه لما أرا  الشامعى اإلم

ىغنة عربينة ببن أنس بعدما تىيى العربية ومنونها مني قهيىنة ش نىدو. عنا  الشنامعى دنتكىم ال
  شىه ممصيحة عجيهة ماغتا  منه أحد بنى أعمامه وقاهللا: دا شامعى دعز عىى  أ  أرأ 

 يد المسنىمين،ىى دد سىَى دَِد َمْن أ ىب العىم : قاهللا عالىغة ميهاً وعىماً. مياهللا الشامعى: مَعَ 

را اذشب إلى مالك بن أننس منى مددننة رسنوهللا ال ، وانطىنق شنىا الشناب الزكنى العهين
الصننغير الننىا لننم دكننن حينهننا قنند جنناوز الخننامس عشننرا مننن عمننره، انطىننق الشننامعى 

الشنامعي ماسنتعار المو ن  منن رجنو وعكنف « المو ن »ليهحك عن كتاب اإلمام مالك 

دنة م  المو   محفمه عن  هر قىب مي تس  لياهللا. وأخىه مي  دره، وانطىق إلى المد
 المنورا عىى ساكنها أمهو الصلا وأزكى السلم.

مو ن  وجىس الشامعى اإلمام بين ددأ أستاذه وشيخه مالك بنن أننس وامتنتح الشنامعى ال

ره أعجنب بننىكاءه، منن حفمنه ، مكىمنا نمنر مالنك إلنى الشننامعى دينرأ المو ن  منن  ند
 وبحسن قراءته وقوا حاممته وذاكرته وبهلغته.

ك وقند ديوهللا الشامعى: مكىما نمرت إلى مالك تهيهت أن أوا و اليراءا، منمر إلى مالن

حتنى  أعجب بحسن قراءتى وحفمى وقاهللا لى :ز  دا متى .. ز  دا متى .. ز  دا متنى ..
 الشنامعى شنىا النىكاء وشنىا الحفنة مننأنهيت المو   كىه مي أدام قىيىة. مىما رأأ مالك 

 قاهللا:

 دا شامعى إنى أرأ قد أليى عىى قىهك نوراً مل تطفاه بمىمة المعصية.
قوا مي أحهتى.. ألم أقو إن لىطاعة نورا مي الوجه ونورا مي اليىب وسعة مي الرزق و

 الهدن ومحهة مي قىوب الخىق.
 ألم أقو كما قاهللا ابن عهاس :

شنناًَا لوجه، و ىمة مي اليىب واليهر، وعنيياً مني النرزق، ووإن لىمعصية سوا اً مي ا

 مي الهدن، وب غهاً مي قىوب الخىق.
 ميا أدها الحهيب الكردم :

، اعىم ب ن من اخطر أثنار النىنوب والمعا نى أن تحنرم منن العىنم، منإن زلنت قندمك..

ً وجاذبتك أشواك الطردنق دنا  النب العىنم م ننت بشنر.. لسنت مىكناً مينرب، ولسنت نهين  ا
 مرسلً، إنما ور  مي الحددك ان رسوهللا ال قاهللا:

اب وَن »   [(15])« ك وا اْبِن آ ََم َخطَّاٌء َوَخْير  اْلَخطَّاأِيَن التَّوَّ

عىنى  مإن زلت قدمك وجاشدك أشواك الطردق متب إلى ال، وعند إلنى ال واعىنم ب ننك
 الحق إن شاء ال جو وعل.
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 حرمان الرزق: -2
ْزَق بِالنَرم  النَوإِنَّ اْلعَْهندَ لَي ْحن»د بسند جيند بن ن رسنوهللا ال قناهللا: ميد ور  مي المسن ىَّْنِب ر ِ

 «د ِصيه ه  

ال  يند تكفنولقد ديوهللا قاأو : ما باهللا شؤ ء الكفرا الملحدا دتنعمون ب رزاق ال؟ نيوهللا 
 مر بنسهحانه وتعالى برزق الخىنق جميعناً منن أخنى باألسنهاب أعطتنه األسنهاب النتناأج 

 ب األسهاب تهارك وتعالى حتى لو أخى بهىه األسهاب كامر بمو ه.مسه

ى  منن أتنشىا عهد ال جو وعل ودتهيى الحساب مي ودوم   دنف  ميه ماهللا و  بنون إ 
 ال بيىب سىيم.

عصنية موإذا رأدت الرجو مني نعمنة ال. مناعىم أننه اسنتدراج لنه منن ال إن كنان عىنى 

ناهللٍا  م بِنهِ عنل وشنم دينوهللا: أَدَْحَسنه وَن أَنََّمنا ن ِمنداش  مو ه، اسم  إلنى ال جنو و بَنِنيَن وَ ِمنن مَّ
وَن )] ْم مِي اْلَخْيَراِت بَو  َّ دَْشع ر   [(16ن َساِرع  لَه 

واْ بِِه مَتَْحنَا َعىَْيِهْم أَْبَواَب ك   ر  ا نَس واْ َما ذ ك ِ واْ بَِما أ وت  ٍء َحتَّى إِ و ِ َشيْ مَىَمَّ َخنْىنَاش م واْ أَ ذَا مَِرح 

ْهِىس وَن مَي ِطَ   َابِر  اْليَْوِم الَِّىدنَ  ِ اْلعَالَمِ واْ َواْلَحمْ َ ىَم   بَْغتَةً مَإِذَا ش م ما ِ َرب   ينَ د  ِل 
نَسان  إِذَا َما اْبتََله  َرباه  مَ َْكَرَمه  َونَعَّ  ا اإْلِ ا إِذَ يَي وهللا  َرب ِ َمه  مَ مَ َمَّ تََله  مَيَدََر ا َما ابْ ي أَْكَرَمِن َوأَمَّ

 [(18َعىَْيِه ِرْزقَه  مَيَي وهللا  َرب ِي أََشانَِن )]

 قد ماز كل ليس األمر كما تيولون وكما تدعون مىيس كو من دسر ال عىيه دكون -كل
 برعوان ال وليس كو من عي ق عىيه دكون قد باء بغهب ال .

 إذن أدها الحهيب الكردم:

ته، هللا بمعصنيهللا إ   اعته وإدناك أن تمنن أن منا عنند ال دننااعىم ب ن من عند ال   دنا
و شواحراص عىى أن ت كو الحلهللا الطيب. مإن العمر قىيو، وإن أقرب غاأب تنتمره 

 الموت، وإن جسداً نهت عىى الساحت وعىى أكو الحرام، مالنار أولى به.

 ك الحننلهللامإدنناك والرشننوا، وإدنناك والحننرام، وإدنناك والها ننو، وإنمننا أ خننو عىننى ولنند
 الطيب.. ليربى ال لك ولدك التربية الطيهة الصالحة مي حياتك وبعد مماتك.

دَّةً ِععَامً  َ وَ واْ َعىَنْيهِ ا َخام  َوْليَْخَش الَِّىدَن لَْو تََرك واْ ِمْن َخْىِفِهْم ذ ر ِ ْليَي ول نواْ قَنْو ً ْم مَْىيَتَّي نوا َّللا 

 [(19َسِدددًا )]
  وشنو عىنى منراش المنوت: وقنالوا: دنا أمينر المنؤمنين أ خىوا عىى عمنر بنن العزدنز 

 : موالتو ى ألو  ك بشىء، مىيد أقفرت أمواه بنيك. مياهللا : أجىسونى، ماجىسوه مياهللا
هللاَ  الَّ ما  ىمتهم حيا شو لهم، ولم أكن ألعطيهم شياا لغيرشم، وإن َوِ ى  ميهم َّللا     ِىا نَزَّ

اِلحِ   [(20يَن )]اْلِكتَاَب َوش َو دَتََولَّى الصَّ

ر ذلك وإنما ولد عمر بين أحد رجىين: إما رجو  الح ماهلل ستولى الصالحين وإما غي
، م توه.  مىن أترك له ما دستعين به عىى معصية ال. ا عوا لى بنى 

ى بنى إنن مىما رأشم ترقرقت عيناه وقاهللا: بنفسى متنة تركتهم عالة   ش  لهم وبكى، دا

اً. ا لكم حي  تمرون ب حد من المسىمين وأشو ذمتهم إ  رأوقد تركت لكم خيراً كثيراً، 
يرت بين أمردن إما أن تستغنوا وأ خو النار أو تفتيروا ر دنوم إلنى آخن دا بَنِى  إنى قد خ 

، قومنوا عصنمكم ال، قومنوا  األبد وأ خو الجنة، م رأ أن تفتيروا إلى ذلنك أحنب إلنى 

 رزقكم ال.
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دَّةً ِععَامً َوْليَْخَش الَِّىدَن لَْو تَ  َ وَ واْ َعىَنْيهِ ا َخام  َرك واْ ِمْن َخْىِفِهْم ذ ر ِ ْليَي ول نواْ قَنْو ً ْم مَْىيَتَّي نوا َّللا 
 [(21َسِدددًا )]

 الىهللا والهوان: -3

   تغتر ب شو الدنيا إن كانوا محا دن هلل ورسوله.
م ت بهننإن ال دننىهللا العا ننى لشننهوته.. لكرسننيه.. لزوجته.. بنننه الهنناهللا.. وإن  يطينن

 دنىهللا منن الهغاهللا وشمىجت بهم الهنراذدن منإن ذلنك المعصنيةمي قىنوبهم.. دن بى ال إ  أن

 عصاه.
كمت دا ابن آ م .. دا من عهدت الكرسى والمنصب الفانى.. إن غرتنك قوتنك مىنم اسنتح

 ميك شهوتك، وإن غرك غناك مارزاق عها  ال مي أرض ال دوماً واحداً.

ِ ِرْزق َها )]َوَما ِمن  َآبٍَّة مِي األَ   [(22ْرِض إِ َّ َعىَى َّللا 
   عىى شرق مىحد، و  عىى غرب كامر.وإنما عىى ال

بعنض  من أعجب ما قرأت مي الحىية ألبى نعيم : أن إبراشيم بن أ شم جىس دوما د كو

 قط  الىحم المشوأ مجاءت قطة م خىت قطعة لحم وانصرمت، مجرأ وراءشا إبراشيم
حننر مهجننور بننن أ شننم ليراقننب ال موقننف وإذ بننه دننرأ اليطننة تهنن  قطعننة الىحننم أمننام ج 

لي خنى  مراقب الموقف بشدا وانتهاه مينمر إبراشيم ميرأ ثعهاناً أعمى دخرج من جحره

أ قطعة الىحم ودرج  مرا أخرأ، مهكى إبراشيم بن أ شنم ورمن  رأسنه إلنى النرزاق ذ
 م بعهاً.اليوا المتين وقاهللا: سهحانك دا من سخرت األعداء درزق بعهه

هِينٍ  ْستَْو ََعَها ك وٌّ مِي ِكتَاٍب ما َشا َوم  ْستَيَرَّ  َودَْعىَم  م 

، باركنناهوولكن لما قَىَّت ثيتنا مي الرزاق.. وعنعف ديينننا منى النرزاق.. رأدننا الفسنق 
قنَّنا عرا.. وومتحنا أنددة اليمار وزكيناه.. ومتحنا األبواب عىى مصراعيها لىسياحة الدا

عنا له لخمنر ام شرب الخمور مني بنل  المسنىمين منا ام أن المسنىمين   دشنربون وَشرَّ

هللا جنو !منا  امنوا دندخىون لننا األمنواهللا التنى حرمهنا الكهينر المتعناممنا الهنير مني ذلك؟
 وعل.

أ آَمن ننواْ اْلي ننرَ  لننيس شننناك ثيننة مننى الننرزاق !!وال سننهحانه وتعننالى ديننوهللا: َولَننْو أَنَّ أَْشننوَ 

ننَماء َواألَْرِض َواتَّيَننواْ لَفَتَحْ  ننَن السَّ واْ مَ ََخننْىنَاش م بَِمننا َكننان   ن َكننىَّب واْ َولَِكنن نَننا َعىَننْيِهم بََرَكنناٍت م ِ
 [( . ال أكهر23دَْكِسه وَن )]

وا َربَّك ننْم إِنَّننه  َكنناَن َغفَّنناًرا د ْرِسنِو السَّنن ننَماء عَ مَي ْىنت  اْسننتَْغِفر   َْمَواهللٍا ْدَراًرا َود ْمننِدْ ك ْم بِننىَننْيك م م ِ
ا و لَك مْ  َوبَنِيَن َودَْجعَو لَّك ْم َجنَّاٍت َودَْجعَو لَّك ْم أَْنَهاًرا مَّ ِ َوقَاًرا )]َ  تَْرج   [(24َن ِلَّ

مني  .. العزإذن أدها الحهيب الكردم من آثار المعا ى والىنوب .. الىهللا والىلة والمهانة

 الطاعة.. والىهللا مي المعصية.
 عف.. ولكننن إن تهننت إلننى ال وعنندت إلننى الالمعصنية ذلننة وذهللا ومهانننة وحيننارا وعنن

 م نت كردم عىى ال .. عزدز عىى ال جو وعل.

 * وخننىوا شننىه العهننارا التننى دنهغننى أن تسننطر بننالنور   بالننىشب مننن شننين اإلسننلم
:  ث ننراهوالمسننىمين الينناأم بهيننان الحننق ونصننرا الننددن : ابننن تيميننة رحمننه ال و يننب ال

 ديوهللا:

 ر التوبة وليس إقامة الحدو .األ و مي الكهاأ
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 سنك، وتنبعهارا عجيهة..إن وقعَت مي كهيرا من الكهناأر وَسنتََرَك ال، اسنتر  عىنى نف
ك إلى ولى األمر وجب عىيه حيناى أن د ك ييم عىيإلى ال جو وعل.. أما إن و و أَمر 

ىنى عال  دحد ال، و  دنهغى أن ت خىنا الشفية والعطف والرحمة بعينها شى أن ديام ح

 الجاني، ليموت شىا من أجو أن دحيا المجتم  ب سره.
 [( اسنم  إلنى25 )]ْم تَتَّي نونَ عَىَّك نقاهللا تعالى: َولَك ْم مِي اْلِيَصاِص َحيَنااٌ دَناْ أ وِلنْي األَْلهَناِب لَ 

 وشو حددك  حيح من حددك ثوبان أنه قاهللا: المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 نَْحنن  اهللَا قَاأٌِو َوِمنْن قِىَّنةٍ عَتَِها مَيَ لَى قَصْ إِ دَاَعى َعىَْيك ْم َكَما تَدَاَعى اأْلََكىَة  وِشك  اأْل َمم  أَْن تَ ُ»
ننيْ  َكغ ثَنندَْوَماِننٍى قَنناهللَا بَننْو أَْنننت ْم دَْوَماِننٍى َكثِيننٌر َولَِكنننَّك ْم غ ثَنناءٌ  نند وِر  ِو َولَيَْنننَزَعنَّ َّللاَّ  اِء السَّ ِمننْن   

ك م  اْلَمَهابَةَ مِ  ِ ِ َوْشَن مَيَام  الْ ْنك ْم َولَيَْيِىمَنَّ َّللاَّ  مِي ق ى وبِك  َعد و   َوَمنا اْلنَوْشن  هللَا قَاأِنٌو دَنا َرس نوهللَا َّللاَّ

با الداْنيَا َوَكَراِشيَة  اْلَمْوِت   [(.26«)]قَاهللَا ح 
يننر ا األمننة ا ن منني ذهللا .. بسننهب اإلعننراض عننن منننهج ال ... أذلهننا ال إلخننوان ال

 ناء دهو .والخنازدر من أب

لمنناذا؟ ألن األمننة قنند تخىننت عننن أ ننو عزشننا وعننن نهنن  شننرمها وعننن معننين كرامتهننا 
 ووجو شا .

را مراحت تهحك عن العز والسنيا ا مني الشنرق المىحند تنارا ، ومني الغنرب الكنامر تنا

دنن  رأ إلنى أخرأ ، م ذلها ال ، وسىط ال عىيها ذ َ لن دنزعه إ  إذا عا ت مرا أخن
 ب ربها وإلى سنة الحهيب محمد .ربها، وإلى كتا

..  شنا نحنن نننرأ األمنة ا ن ذلننت بعند عننزا .. وعنعفت بعنند قنوا .. وَجِهىَننت بعند عىننم

كىهننا  وأ نهحت مني ذدنو قامىننة اإلنسنانية ، بعند أن كاننت بنناألمس اليردنب تينو  اليامىنة
ت ن كاننأبجدارا واقتدار .. ونرأ األمة ا ن تتسوهللا عىى مواأد الفكنر اإلنسناني، بعند 

اجرا األمنة بناألمس اليردننب ، مننارا تهندأ الحيننارأ وتناأهين، النىدن أحننرقهم لفنح الهنن

سنيرشا  الياتو وأرشيهم  وهللا المشى مي التيه والملم ، ونرأ األمة اليوم تت رجح مي
مننة و  تعننرم  رديهننا التننى دجننب عىيهننا أن تسننىكه ، وأن تسننير ميننه بعنند أن كانننت األ

كنة ألرب مني الندروب المتشنابكة مني الصنحراء المهىباألمس اليردنب الندليو الحناذق ا

 التى   دهتدا ميها إ  األ  ء المجربون .
 الىا دعيشه الناس« الهنك والهيق » ممن أخطر آثار المعا ى والىنوب 

 نعم أدها األحهاب :
 ور  من حددك ابن عمر رعى ال عنهما أن رسوهللا ال قاهللا:

َهنناِجِردَن َخْمنن»  ِ أَْن وذ  بِنناٌس إِذَا اْبت ِىيننت ْم بِِهنننَّ َوأَع نندَننا َمْعَشننَر اْلم   ْدِرك وش نَّ لَننْم تَْمَهننرِ ت ننلَّ

ك نْن تَ اأْلَْوَجناع  الَّتِني لَنْم طَّناع ون  وَ ِهم  الاْلفَاِحَشنة  مِني قَنْوٍم قَنطا َحتَّنى د ْعِىن نوا بَِهنا إِ َّ مََشنا مِني
نِينَ ْلِميَزاَن إِ اهللَا َوادَْني ص وا اْلِمْكيَ  َمَهْت مِي أَْسَلمِِهِم الَِّىدَن َمَهْوا َولَمْ   َوِشدَّاِ  َّ أ ِخى وا بِالس ِ

ْىَطاِن َعىَنْيِهْم َولَنْم دَْمنَع نوا َزَكنااَ  نِع نوا اْليَْطنَر ِمننَ اِلِهْم إِ َّ  أَْمنوَ اْلَما ونَِة َوَجْوِر السا  السَّنَماِء  م 

وا َولَْم دَنْ  ِ َولَْوَ  اْلهََهاأِم  لَْم د ْمَطر  ا  إِ َّ َسنىََّط َّللاَّ  عَ دَ َرس نوِلهِ  َوَعْهني ه وا َعْهندَ َّللاَّ ىَنْيِهْم َعند وا
ْم بِ ْم أَأِ ِمْن َغْيِرِشْم مَ ََخى وا بَْعَض َما مِي أَْدنِددِهْم َوَمنا لَنْم تَْحك ن نت ه  ِ َودَتََخيَّنمَّ نا ِكتَناِب َّللاَّ وا ِممَّ ر 

ْم أَْنَزهللَا َّللاَّ  إِ َّ َجعََو َّللاَّ  بَ ْ  ْم بَْينَه   [(27« )]َسه 

سد لنهي دجمانمر أدها الحهيب إلى شىا الحددك العميم وانمر إلى حالنا وتفكر .. ك ن ا
 حاهللا األمة ا ن ..
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سننين أ هرنا الفاحشة .. ممهرت األمراض واألوجناع وانيصننا المينزان .. م خنىنا بال
 وشدا المؤونة، وشو شناك شدا أكثر مما نحن عىيه.

ط ال ال وعهد رسوله بعد أن بعدنا عن مصدر عزنا ونه  شرمنا .. مسنى ونيهنا عهد

قهننو  عىينننا ا  م و منن  مينننا الهننعيف قهننو اليننوأ ، والننىليو قهننو العزدننز ، واليا ننى
إننا والداني ، وسىهت أرعنا .. وعاع قدسننا وراح شنرمنا ، وانتهنك عرعننا وإننا هلل 

 إليه راجعون.

ِ إ  جعو ال بَ ْسَ َما لَْم تَْحك ْم أَأِمَّ » ْم بِِكتَاِب َّللاَّ ْم بَ ت ه  ْم ه   «ْينَه 
رحيننق وعننعنا كتنناب ال وسنننة رسننوهللا ال واسننتهدلنا بننالعهير بعننراً والثردننا ثننرأ وال

واح المختوم حردياً محرقا وش ننا مي ذلنك كشن ن الجعنو دتن ذأ منن راأحنة المسنك الفن

 ننا إلينهء والمسنتراح . وإن هلل وإودحيى ودعيش ودسعد براأحة اليىر والنتن مني الخنل
 راجعون .

ثننار وأخيننراً مننن أثننار المعا ننى والننىنوب .. وانتهننه لهننىه األخيننرا ألنهننا مننن أخطننر آ

إن إ مان  المعا ى والىنوب أدها الشهاب .. أدها األحهاب.. أدتها األخوات الفهىيات..
 لتوحيد.المعصية دؤثر عىى  احهها عند الموت مل دتمكن من النطق بكىمة ا

 وال إن لننم دكننن منننن آثننار المعا ننى والنننىنوب إ  شننىه  رتعنندت منهنننا اليىننوب مننني

 الصدور.
ق دخون اليىب والىسان  احهه العا ى إذا نام عىى مراش المنوت مكينف دومنق بنالنط

دنىهللا  إ  أن بل إله إ  ا وشمىجت بهم الهراذدن مإن ذلك المعصنيةمي قىنوبهم.. دن بى ال

 من عصاه.
كمت آ م .. دا من عهدت الكرسى والمنصب الفانى.. إن غرتنك قوتنك مىنم اسنتح دا ابن

 ميك شهوتك، وإن غرك غناك مارزاق عها  ال مي أرض ال دوماً واحداً.

ِ ِرْزق َها )]  [(22َوَما ِمن  َآبٍَّة مِي األَْرِض إِ َّ َعىَى َّللا 
   عىى شرق مىحد، و  عىى غرب كامر.وإنما عىى ال

بعنض  أعجب ما قرأت مي الحىية ألبى نعيم : أن إبراشيم بن أ شم جىس دوما د كومن 

 قط  الىحم المشوأ مجاءت قطة م خىت قطعة لحم وانصرمت، مجرأ وراءشا إبراشيم
حننر مهجننور  بننن أ شننم ليراقننب الموقننف وإذ بننه دننرأ اليطننة تهنن  قطعننة الىحننم أمننام ج 

لي خنى  أ ثعهاناً أعمى دخرج من جحرهمراقب الموقف بشدا وانتهاه مينمر إبراشيم مير
أ قطعة الىحم ودرج  مرا أخرأ، مهكى إبراشيم بن أ شنم ورمن  رأسنه إلنى النرزاق ذ

 اليوا المتين وقاهللا: سهحانك دا من سخرت األعداء درزق بعههم بعهاً.

هِينٍ  ْستَْو ََعَها ك وٌّ مِي ِكتَاٍب ما َشا َوم  ْستَيَرَّ  َودَْعىَم  م 
 باركنناه،وثيتنا مي الرزاق.. وعنعف ديينننا منى النرزاق.. رأدننا الفسنق ولكن لما قَىَّت 

قنَّنا عرا.. وومتحنا أنددة اليمار وزكيناه.. ومتحنا األبواب عىى مصراعيها لىسياحة الدا

عنا لهم شرب الخمور مني بنل  المسنىمين منا ام أن المسنىمين   دشنربون  لخمنر اوَشرَّ
هللا جنو ىون لننا األمنواهللا التنى حرمهنا الكهينر المتعنا!منا  امنوا دندخممنا الهنير مني ذلك؟

 وعل.
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أ آَمن ننواْ اْلي ننرَ  لننيس شننناك ثيننة مننى الننرزاق !!وال سننهحانه وتعننالى ديننوهللا: َولَننْو أَنَّ أَْشننوَ 
ننَماء َواألَْرِض  ننَن السَّ واْ مَ ََخننْىنَاش م بَِمننا َكننان   ن َكننىَّب واْ َولَِكنن َواتَّيَننواْ لَفَتَْحنَننا َعىَننْيِهم بََرَكنناٍت م ِ

 [( . ال أكهر23دَْكِسه وَن )]

وا َربَّك ننْم إِنَّننه  َكنناَن َغفَّنناًرا د ْرِسنِو السَّنن ننَماء عَ مَي ْىنت  اْسننتَْغِفر   َْمَواهللٍا ْدَراًرا َود ْمننِدْ ك ْم بِننىَننْيك م م ِ
ا و لَك مْ  َوبَنِيَن َودَْجعَو لَّك ْم َجنَّاٍت َودَْجعَو لَّك ْم أَْنَهاًرا مَّ ِ َ  تَْرج   [(24 َوقَاًرا )]َن ِلَّ

مني  .. العزإذن أدها الحهيب الكردم من آثار المعا ى والىنوب .. الىهللا والىلة والمهانة

 الطاعة.. والىهللا مي المعصية.
 المعصنية ذلننة وذهللا ومهانننة وحيننارا وعننعف.. ولكننن إن تهننت إلننى ال وعنندت إلننى ال

 م نت كردم عىى ال .. عزدز عىى ال جو وعل.

 العهننارا التننى دنهغننى أن تسننطر بننالنور   بالننىشب مننن شننين اإلسننلم * وخننىوا شننىه
:  ث ننراهوالمسننىمين الينناأم بهيننان الحننق ونصننرا الننددن : ابننن تيميننة رحمننه ال و يننب ال

 ديوهللا:

 األ و مي الكهاأر التوبة وليس إقامة الحدو .
ك، وتنب نفسنعهارا عجيهة..إن وقعَت مي كهيرا من الكهناأر وَسنتََرَك ال، اسنتر  عىنى 

ك إلى ولى األمر وجب عىيه حيناى أن د ك ييم عىيإلى ال جو وعل.. أما إن و و أَمر 

ىنى عد ال حد ال، و  دنهغى أن ت خىنا الشفية والعطف والرحمة بعينها شى أن ديام ح
 الجاني، ليموت شىا من أجو أن دحيا المجتم  ب سره.

 [(اسنم  إلنى25 )]ْم تَتَّي نونَ عَىَّك نااٌ دَناْ أ وِلنْي األَْلهَناِب لَ قاهللا تعالى: َولَك ْم مِني اْلِيَصناِص َحيَن

 وشو حددك  حيح من حددك ثوبان أنه قاهللا: المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
ن   نَْحناهللَا قَاأٌِو َوِمنْن قِىَّنةٍ عَتَِها مَيَ لَى قَصْ إِ وِشك  اأْل َمم  أَْن تَدَاَعى َعىَْيك ْم َكَما تَدَاَعى اأْلََكىَة  ُ»

ننيْ  َكغ ثَنندَْوَماِننٍى قَنناهللَا بَننْو أَْنننت ْم دَْوَماِننٍى َكثِيننٌر َولَِكنننَّك ْم غ ثَنناءٌ  نند وِر  ِو َولَيَْنننَزَعنَّ َّللاَّ  اِء السَّ ِمننْن   

ك م  اْلَمَهابَةَ ِمْنك ْم َولَيَْيِىمَنَّ َّللاَّ  مِي ق ى وبِك   ِ ِ َوْشَن مَيَام  الْ َعد و  ا اْلنَوْشن   َوَمنهللَا قَاأِنٌو دَنا َرس نوهللَا َّللاَّ
با الداْنيَا َوَكَراِشيَة  اْلَمْوِت   [(.26«)]قَاهللَا ح 

يننر ا األمننة ا ن منني ذهللا .. بسننهب اإلعننراض عننن منننهج ال ... أذلهننا ال إلخننوان ال

 والخنازدر من أبناء دهو .
لمنناذا؟ ألن األمننة قنند تخىننت عننن أ ننو عزشننا وعننن نهنن  شننرمها وعننن معننين كرامتهننا 

 ووجو شا .
را ك عن العز والسنيا ا مني الشنرق المىحند تنارا ، ومني الغنرب الكنامر تنامراحت تهح

دنن  رأ إلنى أخرأ ، م ذلها ال ، وسىط ال عىيها ذ َ لن دنزعه إ  إذا عا ت مرا أخن

 ربها، وإلى كتاب ربها وإلى سنة الحهيب محمد .
عىننم .. شنا نحنن نننرأ األمنة ا ن ذلننت بعند عننزا .. وعنعفت بعنند قنوا .. وَجِهىَننت بعند 

وأ نهحت مني ذدنو قامىننة اإلنسنانية ، بعند أن كاننت بنناألمس اليردنب تينو  اليامىنة كىهننا 

بجدارا واقتدار .. ونرأ األمة ا ن تتسوهللا عىى مواأد الفكنر اإلنسناني، بعند أن كاننت 
األمنة بناألمس اليردننب ، مننارا تهندأ الحيننارأ وتناأهين، النىدن أحننرقهم لفنح الهنناجرا 

لمشى مي التيه والملم ، ونرأ األمة اليوم تت رجح مي سنيرشا الياتو وأرشيهم  وهللا ا

و  تعننرم  رديهننا التننى دجننب عىيهننا أن تسننىكه ، وأن تسننير ميننه بعنند أن كانننت األمننة 
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باألمس اليردنب الندليو الحناذق األرب مني الندروب المتشنابكة مني الصنحراء المهىكنة 
 التى   دهتدا ميها إ  األ  ء المجربون .

 الىا دعيشه الناس« الهنك والهيق » ار المعا ى والىنوب ممن أخطر آث

 نعم أدها األحهاب :
 ور  من حددك ابن عمر رعى ال عنهما أن رسوهللا ال قاهللا:

َهنناِجِردَن َخْمننٌس إِذَا اْبت ِىيننت ْم بِِهنننَّ َوأَع نن»  ِ أَْن وذ  بِننادَننا َمْعَشننَر اْلم   ْدِرك وش نَّ لَننْم تَْمَهننرِ ت ننلَّ

ك نْن تَ اأْلَْوَجناع  الَّتِني لَنْم طَّناع ون  وَ ِهم  المِني قَنْوٍم قَنطا َحتَّنى د ْعِىن نوا بَِهنا إِ َّ مََشنا مِني اْلفَاِحَشنة  
نِينَ ْلِميَزاَن إِ اهللَا َواَمَهْت مِي أَْسَلمِِهِم الَِّىدَن َمَهْوا َولَْم دَْني ص وا اْلِمْكيَ   َوِشدَّاِ  َّ أ ِخى وا بِالس ِ

ْىَطاِن َعىَنْيِهْم َولَنْم دَْمنَع نوا َزَكنااَ اْلَما ونَِة َوَجوْ  نِع نوا اْليَْطنَر ِمننَ اِلِهْم إِ َّ  أَْمنوَ ِر السا  السَّنَماِء  م 

 ِ وا َولَْم دَْني ه وا َعْهندَ َّللاَّ ا  إِ َّ َسنىََّط َّللاَّ  عَ دَ َرس نوِلهِ  َوَعْهنَولَْوَ  اْلهََهاأِم  لَْم د ْمَطر  ىَنْيِهْم َعند وا
ْم بِ ْم أَأِ ْم مَ ََخى وا بَْعَض َما مِي أَْدنِددِهْم َوَمنا لَنْم تَْحك نِمْن َغْيِرشِ  نت ه  ِ َودَتََخيَّنمَّ نا ِكتَناِب َّللاَّ وا ِممَّ ر 

ْم  ْم بَْينَه   [(27« )]أَْنَزهللَا َّللاَّ  إِ َّ َجعََو َّللاَّ  بَ َْسه 

سد لنهي دجمانمر أدها الحهيب إلى شىا الحددك العميم وانمر إلى حالنا وتفكر .. ك ن ا
 حاهللا األمة ا ن ..

سننين أ هرنا الفاحشة .. ممهرت األمراض واألوجناع وانيصننا المينزان .. م خنىنا بال

 وشدا المؤونة، وشو شناك شدا أكثر مما نحن عىيه.
ط ال ونيهنا عهد ال وعهد رسوله بعد أن بعدنا عن مصدر عزنا ونه  شرمنا .. مسنى

قهننو  قهننو اليننوأ ، والننىليو قهننو العزدننز ، واليا ننىعىينننا ا  م و منن  مينننا الهننعيف 

إننا والداني ، وسىهت أرعنا .. وعاع قدسننا وراح شنرمنا ، وانتهنك عرعننا وإننا هلل 
 إليه راجعون.

ِ إ  جعو ال بَ ْسَ » ْم بِِكتَاِب َّللاَّ ت ه  ْم بَ َما لَْم تَْحك ْم أَأِمَّ ْم ه   «ْينَه 

رحيننق هدلنا بننالعهير بعننراً والثردننا ثننرأ والوعننعنا كتنناب ال وسنننة رسننوهللا ال واسننت
واح المختوم حردياً محرقا وش ننا مي ذلنك كشن ن الجعنو دتن ذأ منن راأحنة المسنك الفن

 ننا إلينهودحيى ودعيش ودسعد براأحة اليىر والنتن مني الخنلء والمسنتراح . وإن هلل وإ

 راجعون .
ثننار ألنهننا مننن أخطننر آوأخيننراً مننن أثننار المعا ننى والننىنوب .. وانتهننه لهننىه األخيننرا 

إن إ مان  المعا ى والىنوب أدها الشهاب .. أدها األحهاب.. أدتها األخوات الفهىيات..
 المعصية دؤثر عىى  احهها عند الموت مل دتمكن من النطق بكىمة التوحيد.

 وال إن لننم دكننن منننن آثننار المعا ننى والنننىنوب إ  شننىه  رتعنندت منهنننا اليىننوب مننني

 الصدور.
ق والىسان  احهه العا ى إذا نام عىى مراش المنوت مكينف دومنق بنالنط دخون اليىب

 ه مر ا؟بل إله إ  ا هلل من غفو مى  نياه ، عن ذكر مو ه واته  شواه ، وكان أمر

 كيف دومق لىنطق بكىمة بالتوحيد؟
   دومننق لىنطننق بكىمننة التوحينند ، إ  مننن عنناش منني النندنيا عىننى الطاعننة وعنناش عىننى

 أل قىهه بالتوحيد ، وتحرك التوحيد وأ شِرب قىهه التوحيد.التوحيد ، وامت
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أما من عناش عىنى المعا نى ، وأ شنِرب قىهنه بحنب المعا نى ، وابتعند عنن الطاعنة، 
واسننتمر عىننى غيننر حننق، وعىننى غيننر شنندأ .. شننىا مننن عنندهللا ال أنننه دختننتم لننه بسننوء 

 بالخواتيم . ألعماهللا إنما االخاتمة عياذا باهلل .. أعاذنا ال وإداكم من سوء الخاتمة، موال

م مني أخهرنا عىمالنا كابن الييم وابن الجوزأ والطهرا والطهرانى والير هى وغيرش
  ذان ،مراجعهم: أن رجلً كان دعمو باألذان مي مصر مدا  ودىة وقنام دومناً ليرمن  ا

رجنو ممرت عىيه امرأا مس لته سؤا  وقالت: أدن الطردق إلنى حمنام منجناب. منمنر ال

مدخىت  ليها نمرا ، موقعت مي قىهه م شار إلى باب  اره وقاهللا: شىا شو حمام منجاب،إ
ا وقعنت المرأا الدار عىى أنه الحمام الىا دتجمو ميه النساء، مىمنا نمنرت وعىمنت أنهن

قالنت مي من المعصية ، وأنه قد خدعها ، أ هرت له الهشر والفرح بإجتماعها معنه، و

ك اعة آتينب به عيشنا ، وتير به عيوننا ميناهللا لهنا : السنله: دصىح أن دكون معنا ما دطي
ح لهمنا بكو ما تردددن وتشتهين وخرج ، وتركها مي الدار، ولم دغىيها ، م خى منا دصنى

ورجنن  ، موجنندشا قنند خرجننت وذشهننت ، مهننام الرجننو ، وجعننو دمشننى منني الطرقننات 

 وديوهللا:
 دارب قاأىٍة دوما وقد تعهت أدن الطردق  إلى حمام منجاب

راش الرجو در   شىا الهيت وامتن  عن ا ذان وعن الصىوات إلى أن نام عىى مو و 

 ىأ رمعهالموت مىشب إليه بعض الصالحين ليىينوه كىمة التوحيد.. ودىكروه با ذان ال
 : حياهللا السنوات الماعية نس هللا ال العصمة والسلمة .. مكان در  عىيهم بيوله

 ق  إلى حمام منجابدارب قاأىٍة دوما وقد تعهت أدن الطرد

تَم له وشو در  شىا الهيت واليعاذ باهلل.  وخ 
 مإنما األعماهللا بالخواتيم ديوهللا الحامة ابن كثير:

ليد أجرأ الكردم عا ته بكرمه أن من عاش عىى ش  مات عىيه ومن منات عىنى شن  

 بعك عىيه .
مننإن عشننت عىننى الطاعننة مننت عىننى الطاعننة وبعثننت عىننى الطاعننة وإن عشننت عىننى 

مت عىى المعصية وبعثت عىى المعصية مفى  حيح مسىم من حددك جابر  المعصية

 بن عهد ال: أن رسوهللا ال قاهللا:
 [(28«)]د ْهعَك  ك وا َعْهٍد َعىَى َما َماَت َعىَْيِه » 

اَراٌ بِالسا   ِحَم َرب َِي إِنَّ  َّ َما رَ وِء إِ مانتهه ! وأحىر نفسى وإداك ورب الكعهة إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ
ِحيٌم )]  [(29َرب ِي َغف وٌر رَّ

منره مإن العا ى د خشى عىيه أن دخونه قىهنه ولسنانه وجوارحنه التنى اسنتغىها  يىنة ع

 مي معصية ال جو وعل.
، منإن  ميا أدها الحهيب استعن باهلل واستيم عىى الطاعنة وابعند عنن المعا نى والنىنوب

ختم خاتمة أس هللا ال أن دالهعد عن المعا ى والىنوب سهب رأيسى من أسهاب حسن ال

 لى ولك بها.
قت أما إذا ما ذهللا اإلنسان ووق  مي كهيرا منن الكهناأر أو معصنية منن المعا نى وعنا

عىيه األرض بما رحهت وعاقت عىيه نفسه و ن أننه قند شىنك .. و نن أننه قند عناع 

 .. ن أنه قد ميد كو ش 
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 أ رحه ودناعىيه أركان جوامىيستم  إلى شىا النداء العىوأ الندأ الراقى .. الىا دمأل 
 عىيه  احب شىا النداء جو جلله ..   تينط و  تي س .

ِ رَّ وا ِمنن ق ْو دَا ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَنف ِسنِهْم َ  تَْينَط ن َ دَْغِفنر  ْحَمنِة َّللاَّ  النىان وَب  إِنَّ َّللاَّ

ِحيم  )]  [(30َجِميعًا إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ
رجناًء مني اننا ..ودا ال نداء َعىب .. نداء ندأ  .. نداء رخى  دمأل اليىوب أمنا .. وا مان

 الرحيم الكردم الىطيف جو جلله .

أ إن وقعت .. زلت قدمك م نت بشر م  ن  سمعك ، وأحهر قىهنك لهنىا الننداء العىنو
 الجىيو

 واسعد واسجد لربك شكراً أن نََسهََك ال لتكون عهداًَا له .

 ق ْو دَا ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَنف ِسِهمْ 
دننا لننه مننن شننرم ؟؟ أن دنسننب ال الننىدن أسننرموا عىننى أنفسننهم بالمعا ننى والننىنوب 

 وجعىهم عها اً لعلم الغيوب جو جلله.

  لصنىة.. امن أنا ؟ومن أنت ؟ عىى المعصية ننسب عها اً هلل .. ما  ر نا ال من شىه 
م جهىنا .. ودعىخالينا .. ألنه شو الىا دعىم ععفنا ، ودعىم ميرنا ودعىم عجزنا وال ألنه

 .. ودعىم ذلنا.

ينا.. مإن ذلت قوت ك ووقعت مي كهيرا من الكهاأر.. أو مني معصنية منن المعا نى .. مه
 إدنناك أن دخننىلك الشننيطان .. وأن دصننرمك عننن قننرع بنناب الننرحيم الننرحمن  تتننر   ..

ك .. عىننى الننرغم مننن ذنوبننك .. عىننى الننرغم مننن معا ننيك .. تعننالى .. تعنناهللا إلننى ربنن

:  واسم  إلى ال.. إلى شىا النداء العىوأ 
ِ رَّ وا ِمن ق ْو دَا ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَنف ِسِهْم َ  تَْينَط    ْحَمِة َّللاَّ

مسنىم  اسم  إلى ال جو وعل وشو دنا أ عىيك مي الحددك اليدسى الجىيو النىأ رواه

 والترمىأ والىفة لىترمىأ.
ىَنى َمنا َكناَن ْرت  لَنَك عَ نِي َغفَندَا اْبَن آ ََم إِنََّك َما  ََعنْوتَنِي َوَرَجنْوتَ :» قاهللا سهحانه وتعالى 

  َوَ  تَْغفَْرتَنِي َغفَنْرت  لَنكَ ِء ث نمَّ اْسنلسَّنَمامِيَك َوَ  أ بَاِلي دَا اْبَن آ ََم لَْو بَىَغَنْت ذ ن وب نَك َعنَناَن ا

اًا تَنِنني َ  ت ْشننِرك  بِنني َشننيْ ث ننمَّ لَِيي َطادَنناخَ أ بَنناِلي دَننا اْبننَن آ ََم إِنَّننَك لَننْو أَتَْيتَنِنني بِي ننَراِب اأْلَْرِض 
 [(31«)]أَلَتَْيت َك بِي َرابَِها َمْغِفَراً 

إنهننا  دننا ابننن آ م ! لوبىغننت ذنوبننك عنننا السننماء ثننم اسننتغفرتنى غفننرت لننك و  أبننالى ..
 و وعل.. ومهو ال سهحانه وتعالى.رحمة ال ج

ِ رَّ وا ِمنن ق ْو دَا ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا َعىَى أَنف ِسنِهْم َ  تَْينَط ن َ دَْغِفنر  ْحَمنِة َّللاَّ  النىان وَب  إِنَّ َّللاَّ

ِحيم    َجِميعًا إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ
 أقوهللا قولى شىا واستغفر ال العميم لى ولكم

 الثانية :الخطهة 

هه الحمد هلل رب العالمين و نىى ال وسنىم وبنارك عىنى نهيننا محمند وعىنى آلنه و نح
 وسىم .. وبعد .

شيا أدها الحهيب أقهو وتب إلى ال تهارك وتعاهللا،أقى  عن المعا نى والنىنوب ، دنا منن 

قهيت الوقت عىى المياشي أمام المهاردات .. وعنيعت حنق رب األرض والسنموات 
مت عىنى نفسنك بالمعا نى والنىنوب.. انتهنه منإن المنوت قنا م .. وال إن .. دا من أسنر
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العمر قىيو.. وإن أقرب قا م تنتمره شو الموت ولن تنفعك شىه الىحمات التى قهيتها 
أمام المهاردات غناملً عنن السنجو  والركنوع بنين دندأ رب األرض والسنموات دنامن 

، وحق ال... أعىم ب نك عىى خطر تجىس ا ن عىى الميهى مهيعاً أمر ال ، وحق ال

 ودخشى أن تموت عىى غير اإلسلم.
وب إلنى شو من توبة ؟ شو من عو ا ؟ شو من أوبة ؟ من مننا سنيعاشد ال الىيىنة أن دتن

. وأن .ال ؟ ... وأن دعو  إليه .. وأن دحرص عىنى  نحهة األ هنار األخينار األبنرار 

ى ربننه العزدننز الغفنار.. وليرعننى نهيننه دحنرص أن دسنن هللا مننن الىيىنة عننن  دنننه، ليرعن
 المختار .. من منا سيعاشد ال بالتوبة واألوبة ؟

ت هما عممشيا تب إلى ال ، وعد إلى ال وأعىم ب ن الدنيا مهما  الت مهي قصيرا وم

بد من مهي حييرا وأن الىيو مهما  اهللا ،  بد من  ىوع الفجر وأن العمر مهما  اهللا  
 .ب ن السفر بعيد وب ن العيهة كؤو  .. وب ن الناقد بصير  خوهللا اليهر... أعىم

 سفرأ بعيد وزا أ لن دهىغنى وقوتى ععفت والموت دطىهني

ها مي السر والعىن  ولى بيادا ذنوب لست أعىمها ال دعىم 
نَي  وأنا الىأ أ ْغِىق  األبواب مجتهداً عىى المعا ى وعين ال تنم ر 

 قد تما د ت مي ذنهى ودست رنيما أحىَم ال عنى حيك أمهىنى و

 ك ننى بين تىك األشو منطرحاً عىى الفراش وأدددهم ت يىه نَى
 وقد أَتَوا بطهيب قد دعاِلَجنى ولم آر الطهيب اليوم دنفعنى

 واشتد نزعى و ار الموت دجىبها من كو عرق بل رمق و  شون

 ك ننى وحولى من دنوح ومن دهكى عىى ودنعانى ودندبنى
 ن احب الناس مى عجو نحو المغسو د تينى دغ سىىوقام من كا

 مجاأنى رجٌو منهم مجر َّنى من الثياَب وأعرانى وأمر َنى

 وأو عونى عىى األلواحِ منطرحا و ار موقَى خردر الماء دنمفني
 وأسكب الماء موقى وغسىني غسلً ثلثاً ونا أ اليوَم وأعرانى وأمر نَى

ىونى عىى األكتاِم أربعةٌ من   الرجاهللِا وخىفى من دشيعنىوحمَّ

 وأخرجونى من الدنيا مواأسفا عىى رحيو بل زا  دهىغنى
 وقدمونى إلى المحراَب وانصرموا خىف اإلمام مصىى ثم و عنى

  ىوا عىىَّ  لاً   ركوَع لها و  سجو َ لعوَّ ال درحمنى
 وانزلوني إلى قهرأ عىى مهٍو وقَدَّموا واحداً منهم د ىَحدني

  عن وجهي لينمرني م سكب الدم  من عينيه أغرقنىمكشف الثوبَ 

 وقاهللا ش ىاوا عىيه التراب واعتنموا حسَن الثواِب من الرحمن ذأ الَمنن
 وتياسم األشو مالى بعدما انصرموا و ار وزرأ عىى  هرأ ماثيىني

 مل تغرنك الدنيا وزدنتها وانمر إلى معىها مي األشو والو ن

 ميلً لعو ال درحمنىدانفس كفى عن العصيان معل ج
 دانفس ودحك توبى وأعمىى حسنا عسى تجزدن بعد الموت بالحسن

 وأمنن عىى بعفو منك دا أمىى مإنك أنت الرحمن ذو المننِ 

 أدا من ددعى الفهم الى كم دا أخى الوشم
 تعب الىنب والىنب وتطى الخط  الجم
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 أما بان لك العيب أما اذناك الشيب
  أ بك الموتوما مى نصحه ردب أما نا

 أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت

 متحتا  وتهتم مكم تسير مى السهو
 وتختاهللا من الزشو وتنفض الى الىهو

 ك ن الموت ما عم ك نى بك تنحط

 إلى الىحد وتنغط وقد أسىمك الرشط
 إلى أعيق من سم شناك الجسم مدو 

 ليست  كىه الدو  إلى أن دنخر العو 

   نفسك الخيرودمسى العمم قد رم مزو
 و ع ما دعيب الهير وشي  مركب السير

 وخف من لجة اليم بىأ أو يك دا  اح

 وقد بحتك من باح مطوبى لفتى راح
 بآ اب محمد د تم

 دانفس قد أزم الرحيو وأ ىك الخطب الجىيو

 مت شه  دانفس  دىعب بك األمو الطودو  
 الثى ثيٌو ثييوً مل تنزلن دنسى الخىيو به الخىيو  وليركهن عىيك ميه من 

قَِرن الفناء بنا جميعا مل دهيى العزدز و  الىليو  ا 

 شو من توبة ؟ شو من توبه ؟
م وأوهللا شر  من شرو ها .. أن تيى  عن المعصية .. وشر ها الثناني وركنهنا األعمن

.. شنو النندم عىنى منا منر  مننك ، وأن دتيطن  قىهنك وأن تحتنرق أحشنالك وأن تيهننى 

 ديهىك ال مي الصالحين. ساأر عمرك عىى وجو أ 
اربت حدا من عيعت الصلا.. دا من عيعت الزكاا.. دا من حاربت منهج ال.. دا من 

  دن ال.. دا

.   المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم من حاربت األ هار واألخيار. دا من حاربت سنة
.. دا يراندا من عييت أباك . دا من عييت أمك . دا من قطعت رحمك . دا من آذدت الج

 من آذدت األحهاب .. عد إلى ال وتب إلى ال.
 واندم عىى ما مات .. واعىم ب ن ربك غفور رحيم

 وشر  التوبة الثالك أن تداوم عىى الطاعات وأن تعاشد رب األرض والسموات .

..  وت توبةاس هللا ال جو وعل ب سماأه الحسنى ... و فاته العل... أن درزقنا قهو الم
ت وعنند المننو. …الىهنم ارزقننا قهنو المنوت توبنة . …ارزقننا قهنو المنوت توبنة الىهنم 

.   وبعد الموت جنة ورعوانا.. الىهم ب سنماأك الحسننى و نفاتك العىينا .. …شها ا 

  ويته .. تدع ألحِد مننا مني شنىا الجمن  المهنارك ذنهنا إ  غفرتنه .. و  مردهناً إ  شنف
رعنا  جنة شني لنكثهتنه .. و  عا نياً إ  شددتنه.. و  حا دنا إ  أ دته .. و   اأعاً إ  

. .رحومناً مولنا ميها  لح إ  قهيتها دراب العالمين .. الىهم اجعو جمعنا شىا جمعاً 

 وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوما.. و  تجعو الىهم مينا شيياً و  محروماً.
 الىهم اشدنا وأشد بنا واجعىنا سهها لمن اشتدأ .
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 فة شهابنا واستر نساءنا.الىهم اح
م امنتح لهنالىهم ومق إخواننا وأبناءنا الطلب وذلو لهم الصعاب.. ودسر لهم األسهاب و

ننك بننا األبواب وأ خو عىى أشىهم السعا ا والسرور دا تواب الىهم أرحمنا برحمتنك م 

أشنو ولتينوأ راحم و  تعنىبنا م ننت عىيننا قنا ر الىهنم   تعامىننا بنىنوبنا .. م ننت أشنو ا
 المغفرا الىهم عامىنا بفهىك دا أشو اإلحسان.

دنا  نىنوذ.. الىهم أنت غياثنا مهك نغوذ.. وأنت عياذنا مهك نعنوذ، الىهنم أننت ملذننا مهنك

ركننان أو و  دننا و و  .. دننا ذا العننرض المجينند دننا معنناهللا لمننا دردنند .. دننا مننن مننأل نننوره 
 عرشه.

ج كنرب المكنروبين منرج كنرب دا مغيك المستغيثين ودا مجينب المهنطردن . دنا مفنر

و الىهننم أعننز اإلسننلم والمسننىمين واعنن المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  أمننة حهيهننك
نا ىى قىوببفهىك كىمة الحق والددن ، الىهم مك أسر إخواننا الم سوردن.. الىهم اربط ع

 وإداشم دا أرحم الراحمين .

 الىهم احفة نساءشم .. واحفة بناتهم .. واحفة أو  شم .
فر ال ا واستغلىهم اقهىنا وتيهو منا وتب عىينا وارحمنا .. أنك أنت التواب الرحيم . شىا

 لي ولكم .

شننىا ومننا كننان مننن توميننق ممننن ال ومننا كننان مننن خطنن  أو سننهو أو نسننيان ممنننى ومننن 
 الشيطان وال ورسوله منه براء.

 وأعوذ باهلل أن أذكركم به وأنساه.

 هرون عىيه إلى الجنة وديىم به مي جهنم.وأعوذ باهلل أن أكون جسراً تع
 و ىى ال عىى نهينا محمد وعىى آله و حهه وسىم.

------------- 
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( مي 2501[ ،رواه الترمىأ رقم )2341[، ]المشكاا: 4515[(حسن: ] ص.ج: 15)]
اق، ( مي الرقن2/203(، مي الزشد، والدرامي )4251 فة الييامة وابن ماجة رقم ، )

 (.3/198وأحمد )

 .56-55[( سورا المؤمنون: 16)]
 45-44عام:[( سورا األن17)]

 16-15[( سورا الفجر:18)]

 .9[( سورا النساء: 19)]
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 13-10[( سورا نوح:24)]

 .179[( سورا الهيرا :25)]
رواه ( مني األمنم ، و4297[، أخرجه أبو  او  رقنم )8183[(  حيح] ص.ج: 26)]

 ( انمر5/278أحمد)

 (958الصحيحة رقم )
 (334-8/333( نعيم مي الحىية )4019[، جه )106[(  حيح]  حيحة: 27)]

( منني الجنننة بنناب األمننر 2878[، رواه مسننىم رقننم) 8015[(  ننحيح] ص.ج: 28)]

 بحسن المن باهلل عند الموت.
 .53[( سورا: دوسف29)]

 .53[( سورا الزمر: 30)]

[ . رواه 4336[ ، ] المشننكاا : 127[، ] الصننحيحة: 4338 [( حسننن ] ص.ج:31)]
 (.5/172(، وأحمد )2/322(، والدارمي)2/270الترمىأ )

==================== 

 االستنساخ

ت ا وسنيااإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل تعالى من شرور أنفسنن

 ا أ له .أعمالنا من دهده ال مل مهو له ومن دهىو مل ش
و نفيه  وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك لنه ، وأشنهد أن محمنداً عهنده ورسنوله

 ة وجاشندمن خىيه وخىيىه ، أ أ األمانة وبىغ الرسالة ونصح لألمة مكشف ال به الغمن

ن أمتنه مى ال حنق جهنا ه حتنى أتناه اليينين ، منالىهم اجنزه عننا خينر منا جزدنت نهيناً عن
ه ورسننالته ، و ننىى الىهننم وسننىم وز  وبننارك عىيننه وعىننى آلننه ورسننو ً عننن  عوتنن

إلنى  وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واسنتن بسننته واقتفنى أثنره

 دوم الددن.
 أما بعد :

محينناكم ال جميعنناً أدهننا ا بنناء الفهننلء وأدهننا األخننوا الكننرام األعننزاء و هننتم جميعننا 

مننز ً . وأسن هللا ال العمنيم الكنردم جنو وعنل النىا و اب ممشاكم وتهنوأتم منن الجننة 
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 جمعنا وإدناكم مني شنىا الهينت المهنارك عىنى  اعتنه أن دجمعننا وإدناكم من  سنيد الندعاا
 مى جنته و ار كرامته إنه ولى ذلك واليا ر عىيه . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 أحهتي مي ال :

 اعية !!قنهىة عىمية أذشىت العالم كىه مى األدام الم
 بو وأ ابت العالم كىه بالدوار !!

 وذلك من خلهللا ما دسمى باإلستنسا  !!

منن  ونمرا ألن الموعوع دمس العييدا ودمس قدرا ال مى قىوب المسىمين رأدنت أننه
ن أبنين أالواجب عىى  مي مثو شىا الجم  المهيب .. مي مثو شىا الينوم الكنردم الحهينب 

تنه ميم قدرز ا  الىدن أمنوا إدماناً و  درتابوا مي عالحق مى شىا الموعوع الخطير لي

 وجلهللا عممته جو وعل
 ومن ثم كان ليالنا مى شىا اليوم المهارك بعنوان )) ا ستنسا  ((

 وكعا تنا مسوم دنتمم حددثنا م  حهراتكم مى شىا الموعنوع الخطينر مني العنا نر

 التالية :
 أو  : العىم ددعو إلى اإلدمان .

 خىيوا نعجة بالفعو ؟! ثانيا : شو

 ثالثا : شىا خىق ال .
 وأخيرا : دا أدها اإلنسان ما غرك !!

م نى ومننكمم عيروني اليىوب واألسماع جيدا أدها الفهلء الكرام وال أس هللا أن دتيهو 

 جميعاً  الح األعماهللا 
 أو ً : العىم ددعو إلى اإلدمان

ن دىعن أركه ودزكيه ، وديوده شردطة إن نور الوحي   دطمس  نور العيو أبداً بو دها

 العيو م  الكون كىه هلل رب العالمين .
لننه مننن  وإنننه لواجننب عىينننا أن نحتننرم العيننو واإل راك الهشننرأ بالينندر الننىا أرا ه ال

اك التكردم مي مجالنه النىا دحسننه ودهندع مينه حتنى   نمهنى بالعينو الهشنرأ واإل ر

 مجنناهللا وعننن حنندو  قدراتننه وإبداعننه وحتننى  الهشننرأ بعيننداً بعيننداً عننن حنندو  شننىا ال
 نمهى مى التيه والهلهللا بل  ليو أو برشان :

 أدها األحهة الكرام :
 ما كان اإلسلم أبداً ولن دكون نداً لىعىم وكيف ذلك ؟!!

ي ىب األمواإلسلم شو الىا  عا لىعىم منى لحماته األولى دوم أن تنزلت ا دات عىى ق

 عىيه قوهللا ال جو وعل :الىا عىم المتعىمين نزهللا 
ْنَساَن ِمنْن َعىَنقٍ  بِناْليَىَِم  أْلَْكنَرم  الَّنِىا َعىَّنمَ ا َوَربانَك اْقنَرأْ  اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّىا َخىََق َخىََق اأْلِ

ْنَساَن َما لَْم دَْعىَْم ]العىق:  [5_  1َعىََّم اأْلِ

َ ِعْندَه  ِعْىم  السَّا هللا  الْ وقاهللا سهحانه : إِنَّ َّللاَّ ْدِرا ا مِي اأْلَْرَحاِم َوَمنا تَندَْعىَم  مَ وَ غَْيَك َعِة َود نَز ِ
و ِ أَْرٍض تَم  َ عَ ت  إِنَّ نَْفٌس َماذَا تَْكِسب  َغداً َوَما تَْدِرا نَْفٌس بِ َا   [34ِىيٌم َخهِيٌر ]ليمان: َّللاَّ

 مالعىم  فة من أََجو ِ  فات ال جو وعل :

 كون .دوما شو كاأن وما سيكون ومالم دكن لو كان كيف ماهلل جو جلله دعىم ما كان 
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َها إِ َّ ش َو  ْسني ط  تَ ْلهَنر ِ َواْلهَْحنِر َوَمنا م  َما مِني ادَْعىَ وَ قاهللا تعالى : َوِعْندَه  َمفَاتِح  اْلغَْيِب   دَْعىَم 
َهنا َو  َحهَّنٍة مِني   ى َمناِت اأْلَْرِض  ٍس إِ َّ مِني ِكتَناٍب َو  دَنابِ  بٍ   َرْ نوَ ِمْن َوَرقَنٍة إِ َّ دَْعىَم 

هِيٍن ]األنعام:  [59م 

 ن عىنم الولكن ال جو وعل قدر منى األزهللا وشاء منى األزهللا أن دعىم اإلنسان شنيااً من
يط نوَن   د حِ مي الوقت الىا دشاءه ال ، وباليدر الىا دردنده ال قناهللا جنو منى عنله : وَ 

 [255اء َ ]الهيرا: بَِشْيٍء ِمْن ِعْىِمِه إِ َّ بَِما شَ 

مَيَنناهللَا أَْنهِا ننونِي  ْلَملأَِكننةِ اَعىَننى  وقنناهللا جننو جللننه : َوَعىَّننَم آ ََم اأْلَْسننَماَء ك ىََّهننا ث ننمَّ َعَرَعننه مْ 
عَِىنيم  ْننَت الْ ا َعىَّْمتَنَنا إِنَّنَك أَ َمننَنا إِ َّ ْىَم لَ بِ َْسَماِء َشؤ  ِء إِْن ك ْنت ْم َ اِ قِيَن قَال وا س ْهَحانََك   عِ 

ا أَْنهَ  ْم بِ َْسَماأِِهْم مَىَمَّ ك نْم إِن ِني أَْعىَنم  َغْينَب ِهْم قَاهللَا أَلَْم أَق نْو لَ بِ َْسَماأِ   َش مْ اْلَحِكيم  قَاهللَا دَا آ َم  أَْنهِاْه 

ونَ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوأَْعىَم  َما ت ْهد وَن َوَما ك ْنت ْم تَكْ   [33-31]الهيرا: ت م 
 م آهللا أبينه مه اإلنسان اليوم إنما ورثه ال جو وعل لهىا اإلنسنان منن خنلمكو عىم دعى

 الىأ عىمه ال أسماء وعىوم كو ش  و و شىا العىم مكنوناً مى شىا الكون .

 إن اإلنسان الىأ أسكرته نشوا العىم وأعماه غرور العىم .
ىنه يية عي ددرأ حيشىا اإلنسان إلى ا ن   دعىم نفسه !!   ددرأ حييية مشاعره !!  

 !!   ددرأ حييية روحه !!

إن من! وشننا وم  ذلك مإنه دتهجح ودستعىى عىى ال بما شناء وأرا ه ال لنه أن دكتشنفه !
 العىماء دنيسمون تجاه ا دات الكونية وا دات العىمية إلى قسمين :

 غيانناً هنراً وكاً اليسم األوهللا : مردق من العىماء تزدده ا كتشامات العىمية عنا اً وإلحنا 

 وكفراً !!
 وشؤ ء عند ال بعىومهم أعو من الههاأم قاهللا تعالى :

ْنننِس لَه نن ننْم أَْعننوٌب   دَْفيَ ْم ق ى ننَولَيَننْد ذََرأْنَننا ِلَجَهنننََّم َكثِيننراً ِمننَن اْلِجننن ِ َواأْلِ ي ٌن   ه ننوَن بَِهننا َولَه 

ْم آذَاٌن   دَْسَمع وَن بَِها وَن بَِها َولَه  َ  د ْهِصر  غَامِى وَن أََعوا أ ولَاَِك ش م  الْ  ِم بَْو ش مْ ْنعَاأ ولَاَِك َكاأْل
 [179]ألعرام:

ء دنة وشنؤ اليسم ا خر : تزدده ا كتشنامات العىمينة وا دنات الكونينة إدماننا بنرب الهر

 الىدن قاهللا ال مى حيهم :
َ ِمْن ِعهَاِ ِه اْلع ىََماء ]ما ر:   [28إِنََّما دَْخَشى َّللاَّ

 ها األحهة الكرام :أد
م ينة لعنالالعىم ددعو إلى ا دمان بناهلل جنو وعنل وأخنتم شنىا العنصنر الهنام بكىمنات  قي

 الطهيعة الفيىسوم األمردكى ) ماردت ستانىى (.

ك إذ دينننوهللا : إن العىنننوم التنننى دصنننو إليهنننا ا نسنننان تهننندأ با حتمنننا ت وتنتهنننى كنننىل
هاأينة نان من خلهللا نمردة عىمية ليست با حتما ت ، وأن أأ نتيجة دصو إليها ا نس

صنو دعنندما  وإنما شى إجتها دة وقابىة لىتعددو باإلعامة أو الحىم وإننا لننرأ العَناِلم

ا وحناً لمنإلى قانون أو نمردة ديوهللا : شىا ما و ىنا إلينه حتنى ا ن ثنم دتنرك الهناب مفت
 دستجد من التعددلت .

 نب.م من نتاأج مى أأ جانب من الجواوشىه الكىمات تىخص حييية ما و و إليه العى
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ن تكنون مطالما أن ا نسان شو الىأ دحاوهللا الو وهللا إلى شىه النتناأج م ننه منن الحنتم أ
شىه النتاأج مطهوعة بطهاأ  ا نسان أأ لها نفس خصاأصه من قصنور وجهنو وخطن  

 ومحدو دة ونيص !!

وره وجهىننه ما نسننان محنندو  مننن ناحيننة الزمننان ومننن ناحيننة المكننان ومحكننوم بيصنن
 وععفه وشهواته ونزواته .

لوسنيىة مالوسيىة التى دصو بها ا نسان إلى أأ نتيجنة شنى التجربنة والييناس ، وشنىه ا

 باعترام أشو العىم قا هة تؤ أ إلى نتيجة  نية وليست ديينية.
دهينننه  و  سننهيو أبنندا إلننى نتيجننة قطعيننة وحييييننة ديينيننة إ  عننن  ردننق شنندأ ال الننىأ

 لىناس.

مننن  ثننم دهيننى عىننم ا نسننان لنفسننه عىمنناً  نينناً   دصننو إلننى مرتهننة الييننين بحنناهللا ومننن
 األحواهللا.

 . وشىا شو ما أثاره العىماء المتخصصون من تسال ت حوهللا استنسا  النعجة  ولىى

 وشىا شو عنصرنا الثانى : شو خىيوا نعجة بالفعو ؟!
 شو خىيوا نعجة بالفعو ؟!

هننر شننىه النعجننة المستنسننخة مننى معهنند روزلننين لينند ثننار العننالم كىننه وشننز مشنناعره خ

زعنزع باسكتىندا وا طا  العىمانيون مى الماء العكنر وخرجنوا عىيننا بكىمنات خهيثنة ت
 العييدا مى قىوب ععام النفوس الىدن   دخىوا منهم زمان و  مكان .

 خرج عىينا من ديوهللا : )) انتهت أسطورا األمومة ((!!!

 عد شناك حاجة لدور مى حٍ لىرجو (( !!!وخرج عىينا من ديوهللا : )) لم ت
فننلً وخننرج عىينننا مننن ديننوهللا : )) لينند آن ا وان لىعننىراء التننى لننم تتننزوج أن تختننار  

 بالصفات الوراثية التى تشاء  ون الزواج ((!!!

ى كننو منوخنرج عىيننا مننن العىمنانيين منن ديننوهللا : )) ليند أحنندثت النعجنة  ولىنى إنيلبنناً 
 الموازدن والمياديس ((!!!

وجينة وخرج عىينا منن دينوهللا : )) النعجنة  ولىنى قىهنت كنو المنوازدن والميناديس الهيول

ن مى واألخلقية والددنية منى أن خرجت إلى النور مى دوليو الماعى ووععت ا نسا
 ( .1َحْيص بَْيص ، لسهب بسيط وشو أنها ولدت بدون أب ((!!)

 وخرج العالم كىه والعىمانيون دطهىون ودزمرون .
 كىها مغالطات  وأوشام سخيفة . وشىه

 مماذا حدذ بالفعو حتى   تختو العييدا مى قىب مسىم أو مسىمة ؟!!

قندرا وولتيفوا عىى حييية ما حدذ ليمتىىء قىهنك ا ن بعممنة المىنك وجنلهللا المىنك .. 
 المىك جو جلله .

مى ثدأ تسلما حدذ بالفعو أن شىا الفردق العىمى قد أخى َخىيَّة من ثدأ نعجة ومنطية ا

((activearea. أأ منطية نشطة )) 
شىه الخىية تحتوأ عىى كامة الجينات التنى تحمنو كنو الصنفات الوراثينة وشنىه الخىينة 

الحيوانيننة تحتننوأ عىننى أثنننين وخمسننين كرومننوزوم ناتجننة عننن تىيننيح حيننوان منننوأ 

لهودهننة ، والحيننوان المنننوأ مننى الحيننوان دحتننوأ عىننى سننتة وعشننردن كرومننوزوم 
مننى الهودهننة تحتننوأ عىننى سننتة وعشننردن كرومننوزوم والنننواا مننى الهودهننة  والنننواا
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تحتوأ عىى ستة وعشردن كروموزوم . مإذا ما إجتم  شىا العد  مى الحينوان المننوأ 
م  شىا العد  مى ننواا الهودهنة وخصنهت الهودهنة تكوننت الخىينة التنى تحتنوأ عىنى 

 إثنين وخمسين كرومزوم .

ن تتكننون مننن سننتة وأربعننين كرومننزوم ، ثلثننة وعشننرد أمننا الخىيننة مننى ا نسننان مإنهننا
ا كرومزوم مى الحيوان المنوأ لىرجو ، وثلثة وعشردن كرومزوم مى بودهة المرأ

. 

عند باماتها إذن مهىه الخىية تنتج حتمناَ تىينيح الحينوان المننوأ لىهودهنة ثنم تتنوالى إنيسن
 ن أجزاءالرأس وغيرشا مذلك لتخىيق أعدا  شاأىة من الخلدا الخا ة باليىب والكهد و

 الجسم .

 ماذا معو شىا الفردق العىمى مى اسكتىندا ؟!!
ى أخىوا شىه الخىية التى أخىت منن ثندأ النعجنة وعنعوشا منى بيانة ذات تركينز غنىاأ

 منخفض لتجود  الخىية حتى   تنيسم .

وأ المرحىة الثانية : أخىوا بودهة من نعجة ثانينة لنم تخصنب بحينوان مننوأ أأ تحتن
أأ  من شىه الهودهة DNAستة وعشردن كرومزوم ميط م زالوا النواا أو الدانا  عىى

ىنى تخىصوا من شىا اليدر من الكرومزومات ثم  مجوا الخىينة األولنى التنى تحتنوأ ع

كرومنزوم و مجوشننا عنن  ردننق الحنك الكهربننى بالهودهنة الجددنندا التنى نزعننوا  52
 منها النواا .

ا لنو ة الجددندا التنى تحتنوأ عىنى كامنة الجيننات كمنوبعد ستة أدنام حمىنوا شنىه الهودهن

 كانت مىيحة .
ى حمىوشا إلى رحم نعجة أخرأ ثالثة م خرجت نعجة  غيرا شى نسخة من األم األول

 كرومزوم . 52التى أخىوا منها الخىية األولى التى تحتوأ عىى 

 شىا شو كو ما حدذ مى موعوع ا ستنسا  بهسا ة شدددا !!!
 ددَّعى أن ا نسان قد شارك ال مى الخىق !!! ثم خرج عىينا من

 عجة ؟!!أقوهللا بعد شىا الهيان : شو ددعى عاقو دحترم نفسه ودحترم عيىه أنهم خىيوا ن

 إن الخىق إدجا  من عدم وليس تركيب مكونات شى أ لً من خىق المىك!!
أن  من وأنا أس هللا عىماء الهندسة الوراثية عىى وجه األرض بنو وأتحندأ أمنام شنىا الج

ا ن دخىينودخىق عىماء الهندسة الوراثية حيوانا منودنا واحندا أو أن دخىينوا بودهنة أو أ
 خىية !!!

تجنارب لماذا ذشهتم إلى الخىية التى شنى أ نلً منن خىنق المىنك م خنىتموشا وأجنردتم ال

 ؟!!
ينة ىينوا خىلماذا لم تومروا عىى أنفسكم شىا الجهند الهاأنو وشنىه المىينارات الطاأىنة وتخ

 !!أوهللا األمر تحمو كو الصفات الوراثية التى ترددونها والتى   ترددونها ؟ من

 مالخىية خىق َمْن ؟!
 والحيوان المنوأ خىق َمْن ؟! والهودهة خىق َمْن ؟!

 ))ذلكم ال م نى تؤمكون((

إنسنان  يى حينااثم شا أنىا أتساءهللا وأقوهللا : أدهما أدسر أن نستنسن إنساناً جددداً أم أن نه
 يننا ؟!دعيش ب
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 الجواب : أن نهيى حياا إنسان دعيش بيننا .
لينا ا وإدطاإننا نتحدأ الندنيا وعىمناء الهندسنة الوراثينة منى أمردكنا وبردطانينا واسنكتىند

و أوالصين ومى كو األرض نتحداشم أن دخىدوا ) بينو كىينتنون ( أو )جنون ميجنور ( 

 )نتنياشو ( .
ْىندَ أَمَنإِْن قاهللا تعالى : َوَمنا َجعَْىنَنا ِلهََشنٍر ِمننْ  ة  د وَن ك نوا نَْفنٍس ذَاأِيَنه نم  اْلَخاِلنتَّ مَ ِمن قَْهِىنَك اْلخ 

 [34اْلَمْوِت ]ا نهياء: 

 اسم  أدها الموحد لربك ليمتىىء قىهك إدمانا باهلل إسم  ليوهللا ال :
ِرَب َمثَنٌو مَاْسنتَِمع وا لَنه  إِنَّ الَّنِىدنَ  ِ لَنْن دَْخى ي نوا   ونِ وَن ِمنْن تَنْدع   دَا أَداَها النَّاس  ع  بَابناً ذ   َّللاَّ

م  الىابَاب  َشْيااً   دَسْ  ى وب  َما ع َف الطَّاِلب  َواْلَمطْ عَ وه  ِمْنه  تَْنِيى  َولَِو اْجتََمع وا لَه  َوإِْن دَْسى ْهه 

َ لَيَِواٌّ َعِزدٌز ]الحج: َ َحقَّ قَْدِرِه إِنَّ َّللاَّ وا َّللاَّ  [74_73قَدَر 
طاع مو التحندأ قاأمناً إلنى أن دنرذ ال األرض ومنن عىيهنا منإن اسنتإننا نتحندأ وسني

ىا منا . وشناإلنسان أن دستنسن جنينا حيوانيا مإن األمر مى الجنين اإلنسانى دختىنف تما

 ما أكده جمي  عىماء الهندسة الوراثية .
سنان ( ( من أجننة األغننام تختىنف عنن الندانا منن أجننة اإلنDNAوالسهب شو أن الدانا

نشن  د   عن أن الجنين مى بطن أمه مى وقت محد  معىوم دننفن ال مينه روحنه ثنم .مهل

 خىيا آخر .
لكهينر اوعند شىه الىحمة التى تدب ميهنا الحيناا منى شنىا الجننين خنرج العنالم الفرنسنى 

حنرك )الكسيس كاردو( الىأ  و دتاب  الجنين دومنا بينوم ، وسناعة بسناعة . وحينمنا ت

 :م وقناهللا ميه الحياا بعدما نفن ال ميه من روحه خنرج العنال الجنين مى بطن أمه و بت
((Here is God. ))شنا ال(( .. )) 

 ن((م  ا قيمن أدن جاءته شىه الحياا ؟!! أأله م  ال ؟!! ))قو شاتوا برشانكم إن كنت

 )) شىا خىق ال ((
 ِمنْن ْينَاك ْم ِمْن ت َراٍب ث نمَّ إِنَّا َخىَ ْعِك مَ اْلهَ  ديوهللا سهحانه : دَا أَداَها النَّاس  إِْن ك ْنت ْم مِي َرْدٍب ِمنَ 

َخىَّيَنٍة َوَغْينِر  ْهنغٍَة م  أْلَْرَحناِم َمنا َن لَك نْم َون ِينرا مِني اٍة ِلن هَني ِ َخىَّيَنم  ن ْطفٍَة ث مَّ ِمْن َعىَيٍَة ث مَّ ِمنْن م 

ك ْم ِ ْفلً ث مَّ ِلتَ  ًى ث مَّ ن ْخِرج  َسم  ِمنْنك ْم َمنْن وَ ِمنْنك ْم َمنْن د تَنَومَّى ش دَّك ْم وَ غ وا أَ ْهى  نََشاء  إِلَى أََجٍو م 
نِر ِلَكننْيل دَْعىَنَم َمننْن بَْعنِد ِعْىننٍم  َزْلنَننا ْرَض َشاِمندَاً مَننإِذَا أَنْ تَننَرأ اأْلَ وَ ْيااً َشند نَر ا إِلَننى أَْرذهللَِا اْلع م 

ْت َوَربَْت َوأَْنهَتَْت ِمْن ك و ِ زَ  َ  ِهيجٍ ْوجٍ بَ َعىَْيَها اْلَماَء اْشتَزَّ َ ش َو اْلَحقا ذَِلَك بِ  أَنَّه  د ْحيِي وَ نَّ َّللاَّ
 [5اْلَمْوتَى َوأَنَّه  َعىَى ك و ِ َشْيٍء قَِددر ٌ ]الحج:

ْنَساَن ِمْن س للٍَة ِمْن ِ ينٍ   ْطفَنةً مِني قَنَراٍر َمِكنينٍ عَْىنَاه  ن  جَ ث مَّ  وقاهللا سهحانه : َولَيَْد َخىَْينَا اأْلِ

ْهغَةً ث مَّ َخىَيْ  ْهغَ َخىَيْ مَ نَا الناْطفَةَ َعىَيَةً مََخىَْينَا اْلعَىَيَةَ م  ْلِعَمناَم لَْحمناً ةَ ِعَمامناً مََكَسنْونَا انَا اْلم 
 [14 -12المؤمنون:]ِييَن ث مَّ أَْنَش ْنَاه  َخْىياً آَخَر مَتَهَاَرَك َّللاَّ  أَْحَسن  اْلَخالِ 

ْنَسنان  أَ  ٍ  ْطفَنةً ن  ْن د تْنَرَك س ندًأ أَلَنْم دَنك  وقاهللا سهحانه : أَدَْحَسنب  اأْلِ  د ْمنَنى ث نمَّ َكناَن ِمنْن َمنِني 

ْوَجْيِن الىََّكَر َوا أ مََجعََو ِمْنه  الزَّ د ْحيِنَي  ِلنَك بِيَناِ ٍر َعىَنى أَنْ ذَ ى أَلَنْيَس أْل ْنثَ َعىَيَةً مََخىََق مََسوَّ
 [40 36–اْلَمْوتَى ]الييامة:

أ وجعننو الننزوجين الننىكر واألنثننى مننن نطفننة إذا مسننهحان مننن خىننق مسننوأ وقنندَّر مهنند

 تمنى.
 سهحانه من شمىت قدرته كو ميدور .. ومشياته مى خىيه بتصاردف األمور
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ْم ذ كْ د َزو ِ  دََهب  ِلَمْن دََشاء  إِنَاثاً َودََهب  ِلَمْن دََشاء  الىاك وَر أَوْ  ه  و  َمْن دََشاء  َراناً َوإِنَاثاً َودَْجعَ ج 
 [50-49أ:َعِييما ]الشور

د هلل وال لو مكر اإلنسان المغرور مى الحكمة من خىنق اإلنسنان منن ذكنر وأنثنى لسنج

 شكراً عىى شىه النعمة .
ون بنو بو وكم من نعمة تغمرنا آناء الىيو وأ رام النهار !!! ونحنن غنامىون .. سنا ر

 ومن الناس متجهرون كامرون !!.

شنر دنين الها تنيسم الهكتيردنا أل نهح ملمىو خىق ال اإلنسان من خىية واحدا تنيسم كم
 نسخة واحدا ممىة مكررا !!

ن غيره عولكن الحكيم الخهير جو وعل ربط التناسو بالىكر واألنثى لينفر  كو إنسان 

 حتى ولو كانوا توأمين !!
صية خمالخلدا تحمو الكروموزومات التى تحمو الصفات الوراثية وتنيسم الخىية مى 

مرأا بحيك دحتوأ الحيوان المننوأ عىنى نصنف العند  منن شنىه الرجو ومى مهيض ال

 الكروموزونات وكىلك الهودهة عند المرأا .
 شكىا .ومإذا اجتمعنا كونا النطفة األمشاج أأ المختىطة من ماء الرجو وماء المرأا 

أَْلنَوانِك ْم إِنَّ مِني  وَ ِسننَتِك مْ م  أَلْ قناهللا تعنالى : َوِمنْن آدَاتِنِه َخْىنق  السَّنَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخنتِل

 [22ذَِلَك َ داٍت ِلْىعَاِلِميَن ]الروم:
 إذن مالنطفة األمشاج شى بدادة مرحىة خىق اإلنسان .

لكنون وال لو مكر اإلنسان بإنصام مى مراحو أ وار الجنين مى بطن أمه لسجد م  ا

 كىه هلل رب العالمين .
ن لتننى تحتننوأ عىننى ماننات الملدننين مننمهننا شننو الرجننو دىتيننى بامرأتننه ود ىيننى نطفتننه ا

 الحيوانات المنودة التى تنطىق لتهحك عن الهودهة .

 والهودهة   تخرج من المهيض عند المرأا إ  مرا واحدا مى الشهر .
اننات تخرج وعىيها تاج مش  ك نها عروس تتها أ وتهعك شيااً من أردجها لتىك الحيو

ة الفاتنن ا تحمى ولو بنمرا إلى شىه العروسالهاأىة التى تيط  المفاوز والمخا ر لعىه

داً من داً واحالجميىة متهىك كو شىه الحيوانات المنودة ودختار ال جو وعل حيواناً منو
 شىه الملدين ليصو سالماً إلى الهودهة !!

 ىأ أخهنرولم دكتشف العىماء شىه الحييية العىمية إ  مى اليرن العشنردن منى الوقنت الن
 منى ماات السنين .  ىى ال عىيه وسىم المصطفى   عنها

سىم النهى   ىى ال عىيه و مفى  حيح مسىم من حددك أبى سعيد الخدرأ أن الحهيب

 (1) قاهللا ))ما من كو الماء دكون الولد، وإذا أرا  ال خىق شىء لم دمنعه شىء((
ً دختننار ال جننو وعننل حيوانننا منودنناً واحننداً مننن بننين شننىه الملدننين ليصننو سننالم إلننى  ا

 الهودهة تىنك العنروس المزدننة منتهش لنه مرحهنة وتفنرز منا ا لزجنة لتسنهو لىحينوان

 المنوأ أن دىتصق بجوارشا.
ن منوديوم الحيوان المنوأ شو ا خنر بفنرز منا ا خا نة لهنا اليندرا عىنى إذابنة جنزء 

 المنطية المشعة أو التاج المش  المحيط بالهودهة .

 الهاب وأحكمته تماماً . مإذا ما  خو الحيوان المنوأ أغىيت
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صنن  دمإذا ما تم التخصيب وتكونت النطفة األمشاج من الحيوان المنوأ والهودهنة ، 
وأ آخنر ال جو وعل لىهودهة المىيحة جداراً سميكاً مصمتاً   دمكنن ألأ حينوان منن

لمنودنة اختراقة كما أن الهودهة تخى  عنها تاجها المش  الىأ كنان دغنرأ الحيواننات ا

 قتراب منها.باإل
 لنى أربن ومنى شىه الىحمة تهدأ باإلنشطار منى الخىينة متتحنوهللا إلنى خىيتنين والخىيتنان إ

و وشكىا حتى تتكنون مانات الخلدنا عىنى شيانة ثمنرا التنوت ،ومنى خنلهللا خمسنة أدنام أ

لفرش سهعة أدام عىى األكثر تكون قد و ىت إلى الرحم الىأ استعد لهنا شنو ا خنر بنا
 ية الدمودة التى تغىدها وتنميها .والوساأد أأ باألوع

ت ية وسميثم تتحوهللا شىه النطفة األمشاج بعد ذلك إلى المرحىة التالية وشى مرحىة العى

 بىلك لتعىيها بجدار الرحم .
 لخارجينةاوتهدأ العىية مى اليوم السناب  منى التمنادز إلنى  هيتنين خارجينة و اخىينة أمنا 

 . مهى ت كو خلدا الرحم لتمتص الغىاء منها

 وأما الداخىية مو يفتها تكودن الجنين .
ر منا ومى األسهوع الراب  تتحوهللا شىه العىية إلنى مهنغة وقند سنميت بنىلك  نهنا بميندا

د سنانا قأدمهغ من الىحم وقد بين العىم الحددك أن الجنين مى شىه المرحىة دهدو وك ن 

م عنل إلنى عمناغرزت ميه ومهغته ثم قىمته ثم تتحوهللا شىه المهغة بيندرا ال جنو و
 وعهلت .

 ومى األسهوع السا س والساب  ت ْكسى شىه العمام بالىحم .

روح ثم دن تى الطنور  األخينر وشنو  نور التصنودر والتسنودة والتعنددو ثنم الننفن منى الن
 و دق ربى إذ ديوهللا :

ْنَساَن ِمْن س للٍَة ِمْن ِ يٍن ث مَّ َجعَْىنَ  نَنا الناْطفَنةَ َراٍر َمِكيٍن ث نمَّ َخىَيْ قَ  ْطفَةً مِياه  ن  َولَيَْد َخىَْينَا اأْلِ

ْهغَةَ ِعمَ  ْهغَةً مََخىَْينَا اْلم  َشن ْنَاه  َخْىيناً ِعَمناَم لَْحمناً ث نمَّ أَنْ َكَسْونَا الْ اماً مَ َعىَيَةً مََخىَْينَا اْلعَىَيَةَ م 
 [12آَخَر مَتَهَاَرَك َّللاَّ  أَْحَسن  اْلَخاِلِييَن ]المؤمنون:

 الالنهنى   نىى  أ رواه مسىم من حددك حىدفة بن أسنيد الغفنارأ أنومى الحددك الى

 مىكنننان ، قننناهللا : )) إذا َمنننرَّ بالنطفنننة ثنتنننان وأربعنننون ليىنننة بعنننك ال إليهننناعىينننه وسنننىم 
م أمصورشا وخىق سمعها وبصرشا وجىدشا ولحمها وعمامها ، ثم قاهللا : دا رب! أذكر 

رزقننه . مييهننى ربننك مننا دشنناء ، أنثننى ؟ مييهننى ربننك مننا دشنناء ، ثننم ديننوهللا دننا رب ! 
((    دنيصوودكتب المىك . ثم دخرج الَمىَك  بالصحيفة مى دده ، مل دزدد عىى ما أ مر 

(1.) 

 ومى روادة بالصحيحين من حددك أنس أنه قاهللا :
أ ىينة ، أع))إن ال عز وجو قد َوكََّو بالرحم مىكاً ميينوهللا : أأ رب نطفنة . أأ رب ! 

ٌى ثى ؟ شي  ال أن ديهى خىياً قاهللا المىك : أأ رب ! ذكر أو أنرب ! مهغة . مإذا أرا

 (2أو سعيد ؟ مما الرزق ؟ مما األجو ؟ ميكتب كىلك مى بطن أمه (( )
إذا كننان العىننم الحننددك دسننتطي  أن دتعننرم عىننى نننوع الجنننين مننى مرحىننة معينننة مننن 

 رأته .جو م  اممراحو النمو مإن ال جو وعل قد عىم نوع الجنين قهو أن دىتيى الر

 ودعىم ال شو سيكون المولو  ولداً أم أنثى .
 ودعىم ال شو سيكون شىا المولو  شيياً أم سعيداً .
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ىم أم أنتم أعأودعىم ال رزقه ودعىم ال ب أ أرض دموت . اس لوا أشو العىم وقولوا لهم 
 ال ؟!

 دا شامى األمراض من أر اك ؟! ..قو لىطهيب تخطفته دد الر أ

 عجزت منون الطب من عفاك ؟! قو لىمردض نجا وع ومي بعدما
 من دا  حيح بالمنادا  شاك ؟!   قو الصحيح مات   من عىة

 بلً أ طدام من دا أعمى ديو  خطاك؟!  بو ساأو األعمى خطى وسط الزحام

 مهوَأ بها من ذا الىا أشواك ؟!  بو ساأو الهصير كان دحىر حفراً 
 ومرعى من ذا الىا درعاك ؟!    بل راعوسو الجنين دعيش معزو ً 

 لدأ الو  ا ما الىا أبكاك ؟!  وسو الوليد بكى وأجهش بالهكاء

 مسىه من دا ثعهان بالسموم حشاك ؟!   وإذ ترأ الثعهان دنفك سمه
 أو تحيا وشىا السم دمأل ماك   وأس له كيف تعيش دا ثعهان

 من حلك ؟! شهداً وقو لىشهد  وأس هللا بطون النحو كيف تيا رت

 و م من ذا الىا  فاك ؟!   بو ساأو الىهن المصفى من بين مرذ
 ميت ماس له من أرباك ؟!  وإذا رأدت الحي دخرج من حنادا

 وحدا ماس له من أحياك ؟! ...  وإذا رأدت النهت مى الصحراء دربو

 مس له من دا نخو شق نواك ؟!   وإذا رأدت النخو مشيوق النوأ
 أنواره مس له من أسراك ؟!  دسرأ ناشراً وإذا رأدت الهدر 

 مس هللا لهيب النار من أوراك ؟!  وإذا رأدت النار شب لهيهها

 السحاب مسىه من أرساك ؟!  وإذا ترأ الجهو األشم منا حا قمم
 أقىها شو ما إليه شداك ؟!     هلل مى ا ماق آدات

 عجاب لو ترأ عيناك ؟!   ولعو ما مى النفس من آدات عجب

 حاولت تفسيرا لها أعياك ؟! ... مشحون ب سرار إذا  والكون
 أإله م  ال ؟! أإله م  ال ؟! أإله م  ال ؟!!

 وشىه الصحارأ والجهاهللا الرواسيا .سو الواحة الخهراء والماء جاردا

 سو الىيو واأل هاح والطير شا دا  سو الروص مز انا سو الزشر والندأ
 سو كو شىء تسم  التوحيد هلل ساردا    سو شىه األنسام واألرض والسما

 ممن غير ربى درج  الصهح ثانيا   ولو جن شىا الىيو وامتد سرمدا
 أإله م  ال ؟! أإله م  ال ؟! أإله م  ال ؟!!

 ... ... ذات الغصون النهرا   انمر لتىك الشجرا

 وكيف  ارت شجرا   كيف نمت من حهة
 االىأ دخرج منها الثمر   ابحك وقو من ذا

 الىأ أنعمه منهمرا     ذاك شو ال

 وقدراٍ ميتدرا    ذو حكمٍة بالغةٍ 
... 

 وأخيراً : دا أدها اإلنسان ماغرك ؟!!

تنر عتاب مخجو من ال ل نسان الىأ ديف بين ددده سهحانه وشو ميصنر منىنب !! مغ
 ، متهجح !! غير ميدر لعممة ال وقدرته وجلله .



 361 

ْنَسان  مَ  َك بَِرب َِك اْلَكِردِم الَِّىا َخىَ دَا أَداَها اأْلِ اَك مَ يََك مَ ا َغرَّ ِ   وَراٍ َسوَّ َما َشناَء  عَدَلََك مِي أَا 
 [8-6َركَّهََك ]ا نفطار:

 أدها اإلنسان المغرور من تكون ؟! وأدن أنت من خىق السموات واألرض؟!!

ننَماَواِت َواأْلَْرِض أَْكهَننر  ِمننْن َخْىنن ْكثَننَر النَّنناِس   َولَِكنننَّ أَ  نَّنناِس ِق القنناهللا سننهحانه : لََخْىننق  السَّ
وَن ]غامر:  [57دَْعىَم 

 مالسننموات واألرض معروعننتان ل نسننان دراشمننا بالىيننو والنهننار ودسننتطي  أن ديننيس

غر نفسنننه إليهمنننا منننإذا عىنننم حيينننق الن َِسنننب واألبعنننا  وحييينننة الينننوأ واألحجنننام دتصنننا
ه جنو و دته لم ال له ، وتشردفه بعهودتهاءهللا ودعىم أنه   ذكر له و  كرامة إ  بتكرد

 وعل لينسجم م  شىا الكون الهاأو الىأ جاء مطيعاً منيا اً هلل جو جلله .

ً ِض اأْ ث مَّ اْستََوأ إِلَى السََّماِء َوِشنَي   َخناٌن مَيَناهللَا لََهنا َوِلنأْلَرْ  تَْينَنا  أَْو َكْرشناً قَالَتَنا أَ تِيَنا َ ْوعنا
 [11َ اأِِعيَن ]مصىت:

 ها اإلنسان المغرور اعرم قدر ربك لتعرم قدر نفسك !!ميا أد

 اعرم عممة ربك لتعرم قدر نفسك !!
ِ اء  إِ اعرم كماهللا ربك لتعرم ععف نفسك : دَنا أَداَهنا النَّناس  أَْننت م  اْلف يَنرَ  َّللاَّ  ش نَو وَ لَنى َّللاَّ

ِ بِعَِزدننننٍز ا ذَِلننننَك َعىَننننٍد َوَمنننناْلغَنِننننيا اْلَحِمينننند  إِْن دََشنننن ْ د ننننْىِشْهك ْم َودَنننن ِْت بَِخْىننننٍق َجِددنننن ى َّللاَّ

 [15/17]ما ر:
------------- 

 بيىم : عزت السعدنى . 22/3/1997( األشرام مى 1)

 ( مى النكاح باب حكم العزهللا .8341( رواه مسىم رقم )1)
 ( مى اليدر باب كيفية الخىق ا  مى مى بطن أمه .2645( رواه مسىم رقم )1)

طنن ( مى اليدر باب كيفينة الخىنق ا  منى منى ب2646رقم ) ( رواه الهخارأ ومسىم2)

 أمه .
=============== 

 صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم   الرسول  صلى هللا عليه وسلم وفاة 

 الىأ لحمد  هللالحمد هلل رب العالمين ، الحمد هلل الىأ أذهللا بالموت رقاب الجهابرا ..، ا 
مننن و.. ، منننيىهم بننالموت مننن اليصننور إلننى اليهننور ..، أنهننى بننالموت آمنناهللا الييا ننرا 

لهنوام عياء المهنو  إلنى  ىمنة الىحنو ..، ومنن ملعهنة النسناء والغىمنان إلنى مياسناا ا
 والدددان ..، ومن النتعم مي الطعام والشراب إلى التمرغ مي الوحو والتراب.

 سهحانه .. سهحانه.. سهحانه

ومننن  ،ن األمننو إ  ميننك ومننن التسننىيم إ  لننك الىهننم إنننا نهننرأ مننن الثيننة إ  بننك ، ومنن
 كردمتينالتفودض إ  إليك ، ومن التوكو إ  عىيك ، ومن الرجاء إ  لما مي دددك ال

الىهم تتاب  برك ..، واتصو خينرك ..، وكمنو عطنالك ..، وعمنت مواعنىك..، وتمنت 

 نوامىك ..، وبر قسنمك ..، و ندق وعندك ..، وحنق عىنى أعنداأك وعيندك ووعندك..،
 ولم تهق حاجة لنا إ  قهيتها ودسرتها دا أرحم الراحمين

 * وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له .
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لنىأ   ا* شو الواحد الىأ   عد له ..، وشو الصمد الىأ   منازع له..، وشو الغنى 
 حاجة له، وشنو الينوأ النىأ   دعنزه شن  مني األرض و  مني السنماء ..، وشنو جهنار

 واألرض ..   را  لحكمه.. و  معيب ألمره.السموات 

 * شننو األوهللا مننل شنن  قهىننه ..، وشننو ا خننر مننل شنن  بعننده ..، وشننو المنناشر مننل شنن 
 موقه..، وشو الها ن مل ش   ونه ..، وشو عىى كو ش  قددر.

.، شو الحى الىأ   دموت..،  احب  المىك والمىكوت ..،  احب العزا والجهروت .

 عىى جمي  خىيه ..، وشى الحي  الهاقى الىأ   دموت .الىأ كتب الفناء 
.، * وأشننهد أن سننيدنا محمننداً عهننده ورسننوله و ننفيه مننن خىيننه وخىيىننه أ أ الرسننالة .

عينه هنىَّ  اوبىغ األمانه ..، ونصح األمة ..، وكشف ال بنه الغمنة ..، وعهند ربَنه حتنى ل

ىنى ه وليالينه ..دمشنى ع..، وجاشد مي سهيىه حتنى أجناب منا دنه..، وعناش  نواهللا أدامن
.، شوك األسى ودخطو عىى جمر الكيند والعننت ..، دىنتمس الطردنق لهدادنة الهنالين .

نن الخناأف من ن ..، و  وإرشا  الحاأردن..، حتى عىَّم الجاشو ..، وقوم المعوج ..، وأَمَّ

ا  عنياأهاليىق..، ونشر أعواَء الحِق والخيِر واألدمان والتوحيند..، كمنا تنشنر الشنمس  
عوتنه  رابعة النهار. مالىهم اجزه عنا خينر منا جزدنت نهيناً عنن أمتنه ورسنو ً عنن  مي

 ورسنالته..، و ننىى الىهننم وسنىم.. وز  وبننارك عىننى نهينننا محمند وعىننى آلننه وأ ننحابه

 ..الددن. وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم
 أما بعد

ىه  أحهتى مي ال : ليد خىق بياع  ىى جمي عال  األرض ، واختار منها بىده الحرام مفهَّ

 األرض .
 منن عرشنهووخىق ال  السمواِت سهعاً ، ماختار العىيا منها مفهىها باليرب من كرسيه 

 جو وعل.

 من .وخىق ال  الجنان ومهَّو جنةَ الفر وس عىى ساأر الجنان مسيف ها عرش الرح
 ى منهم جهردو وإسراميو وميكاأيو.وخىق ال الملأكة وا طف

 مجهردو  احب  الوحى الىأ به حياا اليىوب واألرواح.

 وميكاأيو  احب  اليطر الىأ به حياا  األرض ومن عىيها من األحياء.
 وإسراميو  احب  السور الىأ بنفخته د هعك الناس  ليوم النشور.

 الرسنو أولنى العنزم وخىق ال الهشر وا نطفى مننهم األنهيناء والرسنو وا نطفى منن
 الخمسننة وا ننطفى مننن أولننى العننز خىيىننه وحهيهننه محمننداً مفهننىه عىننى جمينن  األنهينناء

تكردم بين ال والمرسىين. وتىهية لرغهة إخواننا وأحهابنا مإن موعدنا اليوم م  رسوهللا ال

 والموت
 وما أجمَو أن دكون الىياء  م  رسوهللا ال !

 !   ىى ال عىيه وسىم عن رسوهللا الوما أحىى أن دكون الحددك  

 مهو إمام  األنهياء .. وإمام األتيياء .. وإمام  األ فياء.
 وخاتم  األنهياء .. وسيد  المرسىين .. وقاأد  الغر المحجىين.

 و احب  الشفاعة ِ العممى دوم الددن .. و احب  الحوِض المورو 

ي كنو ره .، وزكناه منشرح ال له  دره..، ورمن  ال لنه ذكنره..، ووعن  ال عننه وز
 ش .
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 زكاه مي عيىه مياهللا سهحانه: َما َعوَّ َ اِحه ك ْم َوَما َغَوأ
 وزكاه مي  دقه مياهللا سهحانه : َوَما دَنِطق  َعِن اْلَهَوأ

 وزكاه مي عىمه مياهللا سهحانه َعىََّمه  َشِددد  اْلي َوأ

 وزكاه مي بصره مياهللا سهحانه َما َزاَغ اْلهََصر  َوَما َ غَى
 ي مؤا ه مياهللا سهحانه َما َكىََب اْلف َؤا   َما َرأَأوزكاه م

 وزكاه مي  دره مياهللا سهحانه أَلَْم نَْشَرْح لََك َ ْدَرك

 وزكاه مي ذكره مياهللا سهحانه َوَرمَْعنَا لََك ِذْكَركَ 
ى ٍق َعِميمٍ   وزكاه كىه مياهللا سهحانه َوإِنََّك لَعَىى خ 

 خىق عىى ال عز وجو .مهو حهيب ال.. وشو خىيو ال ..وشو أكرم ال

 وأن سنوهللا الوما من نهى من األنهياء إ  وقد أخى ال عىيه العهد والميثاق أن دؤمن بر
 دنصره إذا بعك كما قاهللا ال جو وعل مي سورا آهللا عمران:

َصنمَّ َجناءَ ِحْكَمنٍة ث نتَناٍب وَ َوإِْذ أََخىَ َّللاَّ  ِميثَاَق النَّهِي ِيَن لََمنا آتَْينت ك ْم ِمنْن كِ  ٌق ِلَمنا ك ْم َرس نوهللٌا م  د ِ

نَّه  قَناهللَا أَأَْقنَرْرت ْم َوأَ  ر  َرْرنَنا قَناهللَا ك نْم إِْ نِرا قَنال وا أَقْ ْم َعىَنى ذَلِ َخنْىت  َمعَك ْم لَت ْؤِمن نَّ بِِه َولَتَْنص 
 [(1مَاْشَهد وا َوأَنَا َمعَك ْم ِمَن الشَّاِشِددن َ )]

 النهنى  منن حنددك أبنى شردنرا أن * ومي الحددك الىأ أخرجه مسىم والترمىأ وأحمد

 قاهللا : ىى ال عىيه وسىم 
 مهىت عىى األنهياء بست :

 أعطيت  جوامَ  الكىم -1

 ون صرت  بالرعب ) روادة الهخارا مسيرا شهر (-2
 وأ حىْت لَى الغناأم-3

 وجعىت لي األرض   هوراً ومسجداً  -4

 وأ رسىت  إلى الخىق كامة -5
 [(2وختم بى النهيون )] -6

 ي الحننددك الننىأ رواه الهخننارا ، ومسننىم ، وأبننو  او  ، وأحمنند ، مننن حننددك أبننىومنن

ى ، كمثنو إن مثىى ومثو األنهياء منن قهىن» قاهللا: النهى   ىى ال عىيه وسىم  شردرا أن
جعنو النناس  ماداه ، رجو بنى ب نيانًا مَ ْحَسنَه و أْجَمىَة، إ  موع  لهنٍة من زاودٍة من زو

نعَت شنىه الىهَّنَنة  ؟ قناهللا : م ننادطومون به ودعجهون لن نَنة  وأننا الىَّهِ  ه، وديولنون : شنل وع 
 [(3« )]َخاتَم النَّهِييَّن

بنى * ومي الحددك الىأ رواه الهخنارا ، ومسنىم ، وأبنو  او  ، وأحمند ، منن حنددك أ

أوهللا مننن أننا سنيد ولند أ م دنوم الييامنة و»قنناهللا: النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  شردنرا أن
 [(4« )]ليهر وأوهللا شام  وأوهللا مشف دنشق عنه ا

تغىنى مفى دوم دز ا  شمه  وكربه، عىى جمي  الناس، دنوَم تندنو الشنمس  منن النرءوس م

ددك من حرارتها ثم دؤتى بجهنم كما أخهر الحهيب مى الحددك الىأ رواه مسىم من حن
 ن ألفدؤتى بجهنم ، لها سهعون ألف زمام ، م  كو زمام سهعو:» عهد ال بن مسعو  

نها  [(5« )]َمىٍَك دجرا
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ق مإذا رأت الخلأق زمرت ، وزمجرت غههاً لغهب ال عز وجو مإذا رأشنا الخلأن
  ديوم مخىوق عىى أرض المحشر أن ديف عىى قدميه منن الحسنرا والفنزع والهنوهللا 

 ميخر جاثياً عىى ركهته.

ٍة َجاثِيَةً (( )]  [(6)) َوتََرأ ك وَّ أ مَّ
 لنناس ، حتنى األنهيناء ، ميينوهللا بعهنهم لنهعض أ  تنرونودطوهللا الموقف عىى جمين  ا

ى ربكننم منن أننتم ميننه ..، أ  تنرون مننا قند بىغكننم ..، أ  تنمنرون إلنى مننن دشنف  لكننم إلن

 مييوهللا بعض الناس  لهعض اأتوا آ م عىيه السلم.
قاهللا  * والحددك رواه الهخارأ ومسىم وأحمد وشىا لفة أحمد من حددك أبى شردرا أنه

 سيد  الناِس دوم الييامة وشو تدرون ممَّ ذلك؟ دوماً : أنا

 دجم  ال األولين وا خردن مي  عيد واحد.
 بينده ىينك المييوهللا بعض  الناِس لهعضِ  اأتوا آ َم مييولنون دنا آ م  : أننت أبنو الهشنر، خ

بنك ، أ  تنر أ منا ونفن ميك من روحه وأمنر الملأكنة مسنجدوا لنك ، ماشنف  لننا إلنى ر 

   ترأ إلى ما قد بىَغَنا ؟نحن ميه ؟ أ
، مثىَنه   مييوهللا آ م : إن ربى غهب اليوم غههاً لم دغهب قهىَه ِمثىَه  ولنن دغهنب بعنده

 أوإنه نهانى عن الشجرا معصيت  ، نفسى .. ، نفسى..، نفسى..، اذشهوا إلى غير

ألرض ، ااذشهوا إلى نوح مين تون نوحناً مييولنون : دنا ننوح  أننت أوهللا  الرسنِو إلنى أشنو 
اك ال عهداً شكوراً، ماشف  لنا إلى ربك ن أ  ترأ ما نحنن مينه ؟ أ  قند  تنرأ منا وسم 

 بىغنا؟

ه مييوهللا نوح  : إن ربى قد غهب اليوم غههاً لم دغهنب قهىنه مثىنه، ولنن دغهنب بعند
لننى إمثىنه ، وإن كاننت لنني  عنواٌ  عننوت   بهنا عىنى قننومى نفسنى ..، نفسننى ..، اذشهنوا 

 غيرأ.

 يم.أذشهوا إلى إبراش
رأ منا ض أ  تنمي تون إبراشيم مييولون: دا إبراشيم  أنت نهي  ال وخىيى نه  منن أشنو األر

 نحن ميه ؟ أ  ترأ إلى ما قد بىغنا ؟

مييننوهللا: إن ربننى غهننب اليننوم غهننهاً لننم دغهننب قهىننه مثىننه ،   دغهننب بعننده مثىننه ، 
 وذكر َكىَباته. نفسى ..، نفسى..، نفسى ..، أذشهوا إلى غيرأ.

 ا إلنى موسنى مين تون موسنى مييولننون : دنا موسنى أننت رسنوهللا ال ا ننطفاك الاذشهنو
 ينه ؟ أ برسا ته، وبتكىيمه عىى الناس ، اشف  لنا إلنى ربنك ، أ  تنرأ إلنى منا نحنن م

 ترأ ما قد بىغنا؟

 مييوهللا لهم موسى: إن ربى قد غهب اليوم غههاً لم دغهب قهىه مثىنه ، ولنن دغهنب
 شهنوا إلنىنفسناً لنم أومنر بيتىهنا ، نفسنى.. نفسنى..، نفسنى.., اذبعده مثىنه ، وإننى قتىنت 

 غيرأ.

 اذشهوا إلى عيسى . مي تون عيسى .
ىا اهللا : شكنمييولون: دا عيسى أنت رسوهللا  ال وكىمت ه  ألياشنا عىنى منردم وروٌح مننه ، قن

ا من  تنرأ شو . وكىمَت الناَس مى المهد ماشف  لنا إلى ربك ، أ  ترأ ما نحنن مينه ؟ أ

 د بىغنا؟ق
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 مييوهللا لهم عيسى : إن ربى قد غهب الينوم غهنهاً لنم دغهنب قهىنه مثىنه ، ولنن دغنب
 .بعده مثىه ، ولم دىكر ذنهاً، نفسى ..، نفسى ..، نفسى ..، اذشهو إلى غيرأ 

 اذشهوا إلى محمد

دم من ك ما تيلمي تونى . مييولون دا محمد أنت رسوهللا  ال ، وخاتم األنهياء ، وغفر ال 
 ىغنا؟وما ت خر ، ماشف  لنا إلى ربك أ  ترأ ما نحن ميه ؟ أ  ترأ ما قد ب ذنهك

ِهمن نى منن  ود ىم قوم  مآتى تحت العرض م ق   ساجداً لربى عز وجو ، ثم دَْفنتَح  ال  عىنىَّ 

سِن الثناِء عىيه ما لم دفتْحه  عىى أحٍد قهىى.  محامده وح 
 ى ، دناربت شف   م قوهللا : دارب  أمتى أمتنميياهللا : دا محمد  ارم  رأسك سو تعطه، اشف  

ينك أمتى أمتى . ومي الروادات األخرأ م قوهللا دارب وعدتنى الشفاعة مشنفعنى مني خى

 [(7ماقض بينهم مييوهللا سهحانه وتعالى شفعتك أنا أتيكم م قِض بينكم )]
 و دق ال عز وجو إذا ديوهللا :

  (()) َوَما أَْرَسْىنَاَك إِ َّ َرْحَمةً ِلْىعَالَِمينَ 

 وبالجمىة أدها األحهاب:
 حنٍد مننألمإن ال عز وجو قد كرم نهينه محمنداً  تكردمناً منى الندنيا وا خنرا منا كرمنه 

 العالمين

ِ ذَ مهو منعه شىا التكردم من الموت : كل َوَجاَءْت َسْكَرا  اْلَمْوِت بِالْ  ْننَت ِمْننه  ِلَك َما ك  َحق 
 [ (8تَِحيد )]

ِ َواْلفَنتْ إلى أن نزهللا عىيه قوهللا ال  ى وَن ْدنَت النَّناح  َوَرأَ جو وعل: إِذَا َجاَء نَْصر  َّللاَّ َس دَنْدخ 

ِ أَْمَواجاً مََسه ِْح بَِحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْره    [(9اباً )]ه  َكاَن تَوَّ  إِنَّ مِي ِ دِن َّللاَّ
 أخرج الطهرانى عن جابر بن عهد ال أنه قاهللا لما نزلت شىه السورا.

فسنى دنا ننعينت إلنى » لجهردو:  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم قاهللا النهى  

 «جهردو
: وا خرا خير لك من األولى  مياهللا جهردو 

 ومي الحددك الىأ انفر  به الهخارأ عنن ابنن عهناس أننه قناهللا سنورا النصنر شنو أجنو

 رسوهللا ال
نفسننى  نعيننت إلننى:» ومنني الحننددك الننىأ رواه أحمنند عننن ابننن العهنناس لمننا نزلننت قننو 

[(»10)] 
 وقاهللا مجاشد والهحاك وغيرشم إنها أجو  رسوهللا ال

األلم بنومى أوهللا شهر ربي  األوهللا من العام الحا أ عشر لىهجرا بندأ رسنوهللا  ال دحنس  

ىنى ع. مسىم الشددد مي رأسه مكان أوهللَا ما ابتدأ به رسوهللا ال أنه خرج إلى بيي  الغرقد
 أشو الهيي  واستغفر لهم.

داعاً  نال عنها مىما رج  رسوهللا  ال من الهيي  وجندنى وأننا أجند  تيوهللا عاأشة رعى

 [(11« )]بو أنا وال دا عاأشة وارأساه» مى رأسى وأنا أوهللا وارأساه مياهللا: 
ه وسىم النهى   ىى ال عىي ميامت عاأشة رعى ال عنها الصددية  بنت الصددق ترقى

. 

كان رسوهللا » رعى ال عنها قاهللا:  مفى الحددك الىأ رواه الهخارأ ومسىم أن عاأشة
ال إذا اشتكى نَفَنَك عىنى نفسنه بنالمعوذات ومسنح عهننه بينده مىمنا اشنتكى وجعنه النىأ 



 366 

النهنى   نىى  ت ومَّى ميه  فيت أنفك  عىى نفسه بالمعوذات التنى كنان دنفنك وأسنمح بيند
 «عنهال عىيه وسىم 

 ومي ورادة ل مام مالك.

 «نت أعمَم بركةً من دَدأواسمح بيد رسوهللا ال ألنها كا
* واشنننتد الوجننن   برسنننوهللا ال وشنننو مننني بينننت ميموننننة رعنننى ال عنهنننا مننندعا نسننناءه 

 ماست ذنهن مي أن دمرض مي بيت عاأشة مإذنَّ له رعى ال عنهن.

ً واشتد الوج   واأللم  برسوهللا ال حتنى قَِىنق الصنحابة  قىيناً شنددداًَا وحزننو بىيغناً  ا حزننا
ىينه عبهنىا الحنزن وشنىا اليىنق. من مرشم أن دصنهوا  عىينه وسنىم النهى   نىى ال مشعر

 الماء.

 كما ور  مي الحددك الىا رواه الهخارأ من حددك عاأشة رعى ال عنها قالت:
ى أعهند لما  خو رسوهللا ال بيتى واشتد به وجعه قاهللا شردينوا عىنىَّ منن سنه  قِنَرا لعىن

 ناس م عهد  إليهم.إلى الناس. ومي روادة ابن إسحاق حتى أخرج إلى ال

ننا ثنم  فيالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  تيوهللا عاأشة م جىسناه مي مخهٍب لحفصة زوج
ة ابنن نصب  عىيه من تىك اليرب حتى  فق دشير  إليننا بينده أن قند معىنتن ) ومني روادن

 إسحاق( حتى  فق ديوهللا حسه كم حسه كم

 ثم خرَج إلى الناس عا هاً رأسه حتى جىس عىى المنهر.
هنم و عا ل أوهللا ما ذكر بعد حمِد ال والثناس عىيه ذكر أ حاَب أحٍد ماستغفر لهم مكان

 وأكثر الصلا عىيهم. ثم قاهللا :

نمنر أدها الناس إني بين أدددكم مر  وأنا عىيكم شهيد وإن موعدكم الحنوض وإنني أل»
 ألنمر إليه من ميامي

امسوا م الدنيا أن تنشىا ، وإني لست أخشى عىيكم أن تشركوا بعدا ولكني أخشى عىيك

 [(12« )]ميها كما تنامسوا ميها متهىككم كما أشىكتكم 
 ثم قاهللا :

نمنر أدها الناس إني بين أدددكم مر  وأنا عىيكم شهيد وإن موعدكم الحنوض وإنني أل»

 ألنمر إليه من ميامي
امسوا شىا ، وإني لست أخشى عىيكم أن تشركوا بعدا ولكني أخشى عىيكم الدنيا أن تن

 [(12« )]كما تنامسوا ميها متهىككم كما أشىكتكم ميها 
 ثم قاهللا :

عنند ال  ختنار مناإن عهداً من عهاِ  ال خيره ال بين الدنيا واألخرا وبين ما عنند النه ما

ى أننت مفهمها أبو بكر وعرم أن العهد المخير شو رسوهللا  ال مهكى الصددق وقناهللا بن ب
 وأمى دا رسوهللا ال .

اهللا بكنر مين نا وأمهاتنا وأنفسننا وأموالننا معجنب النناس  منن بكناء أبنىبو نحن نفددك ب باأ

 : عىى رسىك دا أبا بكر. ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم 
 ثم قاهللا: أدها الناس إن أمن الناس عىى بصحهته وماله أبو بكر

ددق مإنا تركنا م  ز وجو.عه هلل كام تكىكم كان له عندنا ددٌ كام ناه بها متخىاً إ  الصَّ

انمنروا ولو كنت متخىاً من العها  خىيلً   تخىت أبا بكر خىنيلً ولكنن أخنوا و نحهة 
 [(13إلى شىه األبواب النامىا إلى المسجد مسدوشا إ  بيت أبي بكر )]
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إن دننا معشنر المهناجردن استو ننوا باألنصنار خينًرا مننإن النناس دزدنندون و» ثنم قناهللا : 
حْ تزدد وإنهم كانوا عيهتي التى أودت إليها م حسنوا إ األنصار عىى شياتها   ِسنِهم لى م 

سيِاِهم   [(14« )]وتجاوزوا عن م 

 والحددك رواه الهخارا ومسىم
عند دثم نزهللا رسوهللا ال مدخو بينت عاأشنة وتينامَّ بنه وجعنه، وثينو عىينه المنرض، ولنم 

ى أبو أن دصىسىم النهى   ىى ال عىيه و ديدر عىى الخروج لىصلا بالمسىمين، م مر

   خنو بكر بالمسىمين . ومي الحددك الىأ رواه الهخارأ ومسىم أن عهد ال بن مسنعو
 عىى رسوهللا ال وقد اشتدت به الحمى مياهللا:

دوعننك  أجنو دنا عهند ال إنني أوعنك كمنا» إننك لتوعنك وعكناً شنددداً دارسنوهللا ال قناهللا: 

 فسني بينده منا عىننى األرضالنرجلن مننكم قىنت إن لنك ألجنردن قاهللا:كمننا نعنم والنىا ن
مسنىم دصنيهه أذأ منن مرعنى ممنا سننواه اإل حنط ال عننه خطادناه كمنا تحنط الشننجرا 

 [(15«)]ورقها

لحنددك اثم:  خو عىى َّ عهد الرحمن  بن أبى بكر كما تيوهللا عاأشة رعى ال عنها منى 
 الىأ رواه الهخارأ ومسىم قالت :

، وأننا عىىَّ عهد الرحمن وبيده سنواكإن ال جم  بين رديى ورديه عند الموت  خو » 

مسننندا رسننوهللا ال إلننى  نندرأ، مرأدتننه دنمننر إلننى السننواك ، وأنننا أعننرم أنننه دحننب 
،  م خىتنه السواك ، ميىت : آخىه لك دنا رسنوهللا ال ، م شنار برأسنه : أن نعنم . متناولتنه

به  ستاكما لرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم ومهغته، ثم لينته ، قم  يهته ، ثم أعطيته

 كنان شنىاجيداً، مىما انتهى أخىت السواك وأخىت  أْمتَص  من السواك ردق رسنوهللا ال م
 «. المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  شو آخر عهدأ بردق

 مجم  ال بين رديى ورديه مي أخر دوم من الدنيا وأوهللا دوم من ا خرا.

 وهللا :سح بهما وجه وديوكان بين ددده ركوا ميها ماء مجعو د دخو دده مي الماء ميم
 [(16« )]  إله إ  ال إن لىموت لسكرات . الىهم أعنى عىى سكرات الموت» 

 وأقهىت عىيه ما مة الزشراء رعى ال عنهنا وكاننت منن أحنب النناس إلنى رسنوهللا ال

ننه وكانت إذا  خىنت عىينه مني حالنة  نحته قنام إليهنا وقهىهنا وأجىسنها مني مجىسنه ولك
.  النسناأىيام كما ور  مي الحددك الىأ رواه أبو  او  والترمىأ واليوم   دستطي  الي

 وابن حهان والحاكم من حددك عاأشة رعى ال عنها.
 كاننت إذاوما رأدت أحداً أشهه سمتاً وشدداً برسنوهللا ال بييامهنا وقعو شنا منن ما منة » 

 «قام إليها وقهىها وأجىسها مي مجىسهالنهى   ىى ال عىيه وسىم   خىت عىى

ي  عنا كمنا ور  من نىى ال عىينه وسنىم   الرسنوهللا   نىى ال عىينه وسنىم مىما مرض 
ىم النهنى   نىى ال عىينه وسن  عنا» الحددك الىأ رواه الهخنارأ منن حنددك عاأشنة : 

ا ما مة عىيها السلم مي شنكواه النىأ قنهض مينه مسنارشا بشن  مهكنت ثنم  عناه مسنارش

 أننه دينهضالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  بش  مهحكت مس لنا عن ذلك مياهللا : سنارنى
ه( بننمنني وجعننه الننىأ تننومى ميننه ، مهكيننت ثننم سننارنى منن خهرنى أنننى أوهللا  أشىننه ) لحوقنناً 

 [(17« )]دتهعه، مهحكت

ثم قاهللا: دا ما مة إن جهردو كنان دعارعننى الينرآن مني كنو عنام منرا وليند عارعننى 
ألجو دا ما منة مهكنت رعنى اليرآن ، مي شىا العام مرتين وما أراه إ  أنه قد اقترب ا
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ال عنها مياهللا : دا ما مة إنك أشد  نساِء المسىمين مصاباً بى بعد موتى منل تكنونى أقنو 
امنرأاٍ منننهم  نهراً ما ننهرأ دنا بنتننى واحتسننهى عنند ال اجركننى ميامنت ما مننة تهكننى 

 وتيوهللا احتسهتك عند ال دا رسوهللا ال .

الصهح  وهللا ال خرج إلى الناس وشم دصىون* مىما كان دوم األثنين الىأ تومى ميه رس
 سوهللا الهمرم  الستر وقام عىى باب عاأشة مكا  المسىمون د فتنون مي  لتهم مرحاً بر

أ لمنا رأ حين رأوه وشمَّ أبو بكر أن دت خر م شار إليهم أن أثهتوا عىنى  نلتكم وتهسنم

 [(18من شياتهم مي  لتهم ثم رج  وأرخى الستر )]
ب األجننو وبنندأت الىحمننات األخيننرا مننن عمننره الشننردف تتلشننى * وعننا  وقنند اقتننر

 وتنتهي .

مات رسوهللا ال بين سحرأ ونحرأ وأننا مسنندته إلنى  ندرا مرأدتنه »تيوهللا عاأشة: 
 الرمينق رم  دده أو إ هعه ثم قناهللا : بنو الرمينق األعىنى ..، بنو الرمينق األعىنى ..، بنو

 [(19« )]األعىى معىمت أنه   دختارنا

 أبتناه، : لما ثيو النهي جعو دتغشاه ميالت ما مة عىيهنا السنلم: واكنرب وعن أنس قاهللا
ه، دنا بناً  عنامياهللا لها : ليس عىى أبيك كرٌب بعد اليوم مىما مات قالت : دا أبتاه أجاب ر

أننس  مة : دناأبتاه من جنة الفر وس م واه، دا أبتاه إلى جهردو ننعاه مىما  من قالت ما 

 [(20« )]ى رسوهللا ال الترابأ ابت نفوسكم أن تحثوا عى
ىنق محمند ... منات خينر خ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مات رسوهللا ال .. مات •

 ال .. مات إمام األنهياء ومات إمام األ فياء.. مات إمام األتيياء.

ت وإن وقام عمر دصر  وديوهللا : إن رجا ً من المناميين دزعمون أن رسوهللا ال قد ما
د  ما منات ولكننه ذشنب إلنى ليناء ربنه كمنا ذشنب موسنى بنن عمنران مينرسوهللا ال وال

ىينه ععن رسنوهللا ال   نىى ال غاب عنن قومنه أربعنين ليىنة ثنم رجن  إلنيهم وال لينرج

ض مىييطعن أددأ رجاهللا وأرجىهم زعموا أنه قد مات وعير عىنى  ميعند منى األروسىم 
   دستطي  اليادم.

 من دده   دتكىم .وخرس لسان عثمان دىشب به ود تى به 

وجنناء الصننددق وعمننر دكىننم الننناس مىننم دىتفننت إلننى شنن  حتننى  خننو الجسننمان الطنناشر 
الشردف وشنو مسنجى مني بينت عاأشنة مكشنف الثنوب عنن وجهنه وأقهنو عىينه ديهىنه ، 

ته ما الموأوبكى وشو ديوهللا : ب بى أنت وأمى دا رسوهللا ال وأنهياءه وا فياه واخىيله. 
ى وجهه لهر  عىك ميد ذقتها ثم لن تصيهك بعدشا موته أبداً ثم ر  االتى قد كتهها ال عىي

ىنى أبنى ، خرج إلى الناس مياهللا : عىى رسىك دا عمر م بى إ  أن دتكىم م قهنو النناس ع

ن َحمَّ قَنْد   َّ َرس نوهللاٌ دٌ إِ بكر محمد ال وأثنى عىيه ثم قرأ عىى الناس قوهللا ال تعالى : َوَمنا م 
س و  أَمَإِْن َماَت أَْو ق تَِو اْنيَىَْهت مْ َخىَْت ِمْن قَْهِىِه ا َعِيهَْيِه مَىَنْن  ْم َوَمْن دَْنيَِىْب َعىَىأَْعيَابِك    َعىَىلرا

َ َشْيااً َوَسيَْجِزا َّللاَّ  الشَّاِكِردن َ )]  [(21دَه رَّ َّللاَّ

ا كنر مإنمنبمو ال لك ن الناس لم دعىموا أن شىه ا دة قد نزلنت وأخنىشا النناس عنن أبنى 
ن شى مي أقواشهم. مىما سمعها عمر عير ووق  عىى األرض   تحمىنه رجنله وعىنم أ

 [(22رسوهللا ال قد مات )]

ه ..، دا دو ننعاوجاءت ما مة تهكى وتيوهللا : دا أبتاه أجاَب رباً  عاه..، دا أبتاه إلهى جهر
 [(23أبتاه من جنة الفر وس م واه )]
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 ي حجرا عاأشة رعى ال عنها .ثم غسىوه مي ثهابه ، وكفنونه ، و منوه م
 ون.وال إن العين لتدم  .. وإن اليىب ليحزن .. وإنا لفراق رسوهللا ال لمحزون

 الخطهة الثانية :

 إنها الحييية الكهرأ دا عها  ال ...
وَرك ْم دَ  حْ ِييَاَمِة مَ ْوَم الْ ك وا نَْفٍس ذَاأِيَة  اْلَمْوِت َوإِنََّما ت َومَّْوَن أ ج  ِر َوأ ْ ِخنَو ِزَح َعنِن النَّناَمْن ز 

ور ِاْلَجنَّةَ مَيَْد مَاَز َوَما اْلَحيَاا  الداْنيَا إِ َّ َمتَاع  الْ   [(24)] غ ر 

اء  األنهي إنها الحييية التى تسربو بها  وعاً أو كرشاً العصاا والطاأعون وشرب ك سها
يهار و دة لة الىهللا والعهوالمرسىون.. إنها الحييية التى تصهغ الحياا الهشردة كىها بصهغ

كنو  السموات واألرض . إنها الحييينة التنى تعىنن عىنى مندأ الزمنان والمكنان مني أ ذن

 سام  وعيو كو مفكر وأ دب أنه   بياء إ  هلل الحىَّ الييوم.
 ً  أدا عهد كم دراك ال عا ياً حردصاً عىى الدنيا ولىموت ناسيا

 هوساً تشيب ميه النوا ياأنسيت لياَء ال والىحدَ والثرأ ودوماً ع

 ً  لو أن المرء لم دىهس ثياباً من الت يَّى تجر  عرداناً ولو كان كاسيا
 ً  ولو أن الدنيا تدوم ألشىها لكان رسوهللا حياً وباقيا

ر عىى قند مىترسن شىه الحييية مي اليىوب والعيوهللا ولنعىم أن قدر رسوهللا ال مي قىوبنا

ه وزجنر مني كنو منا أمنر وا نتهناء عمنا نهنى عنناتهاعنا له. ممحهتنا له تسنتىزم اتهاعنه 
 نراء وتصدديه مي كو ما أخهر ومحهته أكثر من النفس والماهللا والولند  ون غىنوا أو إ

ينر .. الىهم  ىى وسىم وبارك عىى نهينا محمد وعىى آله و حهه وسىم واجنزه عننا خ

ءه لواما جزدت نهياً عن امته ورسو  عن  عوته ورسالته واحشرنا مي زمرته وتحت 
 عاء... الدواسينا بيده الشردفة شربة شنياة مرداة   نمم  بعدشا أبداً دارب العالمين

_______________________________________ 

 81( سورا آهللا عمران: 1) 
(مي الجهنا ، ومسنىم رقنم 6/90[، رواه الهخارا رقم)4222[(  حيح: ] ص.ج:2)]

 ( مي الجها 4، 6/3سير، والنساأي )( مي ال1553( مي المساجد، والترمىا)523)

( مني األنهيناء، ومسنىم 6/408[، رواه الهخارا رقنم )5857[(  حيح:] ص.ج: 3)]
 ( مي األمثاهللا.2866( مي الفهاأو، والترمىا )2286رقم )

( مني الفهنناأو، 2278[ ، رواه مسننىم رقنم ) 1524[(  نحيح:] مختصنر مسنىم: 4)]
ي من( مي المناقنب، وأحمند 3615رمىا رقم )( مي السنة ، والت4763وأبو  او  رقم )

 (.02/540مسنده 

( مي  فة الجنة، والترمنىا 2842[، رواه مسىم رقم )8001[(  حيح] ص.ج:5)]
 ( مي  فة جهنم2576رقم )

 28[( سورا الجاثية :6)]

-1/127( ، ومسىم )335-2/334[، رواه الهخارأ )1466[(  حيح ] ص.ج: 7)]
( 175-1/170( ، وابننننو عوانننننه )197ن خزدمنننه )( ، وادنننن2/435( ، واحمننند )129

 ( و حيحه.71-2/70والترمزأ )

 19[( سورا ق: 8)]
 [( سورا النصر9)]
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 ( مي التفسير4969[(  حيح: رواه الهخارأ رقم )10)]
( مننني 1465[، رواه ابنننن ماجنننه رقنننم )1179[(  نننحيح]  نننحيح ابنننن ماجنننه: 11)]

 ( الميدمة1/37الجناأز ، والدارمى )

( مني الرقناق ، ومنني 11/414[، رواه الهخننارأ )2469عىينه] ص.ج:  [( متفنق12)]
 ( مي الفهاأو.2296الجناأز ، ومي األنهياء ، ومي المغازأ ، ومسىم رقم )

( وابنننن أبننننى شننننيهة 2/638،  - 429،-1/22[( متفنننق عىيننننه :رواه الهخننننارا )13)]

 (1227( ، ابن أبى عا م مي السنة)12/6)
، 3/187( ، وأحمند )2293[، أخرجه ابن حهنان )959[( متفق عىيه :] ص.ج:14)]

 (.3/162( ، وأحمد )206 -205

( منننن المنننرض ، 10/116[، رواه الهخنننارأ )5763[( متفنننق عىينننه :] ص.ج: 15)]
 ( مي الهر والصىة.16/127ومسىم) 

 «.مرعى النهي» ( باب 2/640[، رواه الهخارا)7175[(  حيح] ص.ج: 16)]

 (2/638[(  حيح:رواه الهخارا )17)]
 .النهى   ىى ال عىيه وسىم  ( مي مرض2/640[(  حيح: رواه الهخارأ)18)]

النهنى   آخر ما تكىم» ( باب 2/638،639،640،641[(  حيح:رواه الهخارأ )19)]

 « ىى ال عىيه وسىم 
( منننني كتنننناب المغازأ،وأحمنننند 7/755(،)2/641[(  نننحيح: رواه الهخننننارأ )20)]

 ( وغيرشم.1630وابن ماجة )( ،1/40،41(،والدارمى )3/204)

 144[( سورا آهللا عمران:21)]
 (2/640،641[(  حيح: رواه الهخارأ )22)]

النهى   نىى ال عىينه وسنىم  مرض» ( باب 2/641[(  حيح: رواه الهخارأ )23)]

» 
 .185[( سورا آهللا عمران :24)]

================= 

 رحلتي إلى أمريكا بين الحقائق واآلمال والواجبات

عينت د هلل النىأ ننور بكتابنه اليىنوب.. وأنزلنه منى أوجنز لفنة وأعجنز أسنىوب.. م الحم

ن   أبلغت ه الهىغاء.. وأعجزت حكمتنه  الحكمناء.. وأبكمنت مصنحاته الخطهناء وأشنهد 
 إله إ  ال وحده   شردك له.

ج  وأشننهد أن محمننداً عهننده ورسننوله و ننفيه مننن خىيننه وخىيىننه الهشننير النننىدر.. السننرا

 المنير.. خير  األنهياء مياما .. وأحسن  األنهياء كلماً .المزشر 
 رام  اإل ر واألغلهللا.

 والداعي إلى خير األقواهللا وأحسن األعماهللا.

 أرسىه ال عز وجو والناس   نفان.
 مغهوب عىيهم جفاه .. وعالون غ لا.

 اءمجاء بالددن الوسنط.. ، وحنىر منن الزدنغ والشنطط.. ، وتركننا عىنى المحجنة الهيهن

 ليى ها كنهارشا   دزدغ عنها إ  شالك.
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منننالىهم أجنننزه عننننا خينننر منننا جزدنننت بنننه نهيننناً عنننن أمتنننه.. ، ورسنننو ً عنننن  عوتنننه.. ، 
 ورسالته..، و ىى الىهم وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله و حهه أجمعين.

  شنىهوبعند.. محينا ال شنىه الوجنوه الطيهنة المشنرقة وزكنى ال شنىه األنفنس وشنرح ال

ا ي الندنيور وأس هللا ال أن دتيهو منا وإدناكم  نالح األعمناهللا وأن دجمعننا وإدناكم منالصد
 عىى  اعته ومي ا خرا مي جنته و ار كرامته.

 أدها األحهة:

 اسمحوا لى أن دكون ليالنا اليوَم بعد شىه الغيهة بعنوان:
 «.رحىتي إلى أمردكا بين الحياأق وا ماهللا والواجهات» 

أمردكنا  وعل بالمشاركةَِا مي ثلثة مؤتمرات إسلمية ع يدت منيمىيد شرمني ال  جو 

 مي األدام األخيرا من شىا العام المنصرم مى النصف الثانى من شهر  دسمهر.
سننة رآِن الأما المؤتمر  األوهللا ميد ع يد مي مددنة إنددانا بوليس تحت إشرام جمعينة الين

 والسننة م غهناً  نامياً منن الينرآنالتي ديوم عىيها إخواٌ كراٌم أماعنو ديندمون اإلسنل

 بفهم سىف األمة.
 ي التيننهديدموننه لىننناس منني بياننة أحرقهنا لفننح  الهنناجِرا الياتننو وأرشيهنا  ننوهللا  المشننى منن

 والملم.

ن عىاب العمو  اإلسلمى  المعا ر بي» وكان موعوع  المؤتمر مى شىا العام بعنوان: 
 «.ا ختلم ورحمه ا أتلم 

ىمين ةٌ كردمةً من العىماء والدعاا وحهره عدا  مانات منن المسنوقد شارك ميه مجموع

 «.والمسىمات
دننت » أمننا المننؤتمر الثنناني مينند عينند منني مددنننة  ب تحننت إشننرام رابطننة الشننها«  دترو 

لنهنار ىينَو باالمسىم العربي التي ديوم عىيها أخواٌ دعتز بهم كنٌو مسنىم. إخنواٌ وا نىوا ال

لتنسنيق شنىه النهل  وبىغنوا  رجنةً منن التنمنيم وا مي العمو الجا  المخىص ل سلم مي
 تهعك عىى الفخر وا عتزاز.

عينوَن وقد حهر شىا المؤتمر ستة آ م مسنىٍم ومسنىمة مني ممناش را إسنلميٍة ت هكنى ال

 مرحاً. وتمأل اليىوَب أملً.!!
الم وقنند شننارك ميننه عنند  كهيننر مننن أكننابر العىمنناء والنندعاا أدهنناً مننن معمننم أنحنناء العنن

 «.األمة اإلسلمية  شروق   غروب» مي. وكان موعوع المؤتمراإلسل
ى وكنان أما المؤتمر الثالك ميد ع يد مي كندا تحت إشرام ا تحا  اإلسنلمي الصنومال

دينننوم عىينننه إخنننواٌ مهنننلء منننن الصنننوماهللا، وقننند حهنننره عننندا مانننات منننن المسنننىمين 

نحنو مننهج » والمسىمات وشارك ميه مجموعة منن العىمناء والندعاا وكنان موعنوعه 
 «.السىف

ي منثم قمننا بزدنارا بعنض المراكنز اإلسنلمية، وكاننت سنعا ت نا غنامرا ونحنن نتجنوهللا 

سنلمية مركز الدراسات اإلسلمية والعربية التاب  لجامعنة اإلمنام محمند بنن سنعو  اإل
عوا مناً لىندمي مرجينيا شىا الصرح الىا امتتح رسمياً منى عام تيردهاً وديندم جهنداً عمي

 ان. مي مثو شىه الهل  ب حدذ الطرق العىمية والتينية لىعرب واألمردكإلى ال
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إلسلم تعىيم الومن بدد  ما قدمه شىا المعهد مي شىه الفترا اليردهة برنامجاً بالكمهيوتر 
وردات بالىغننة اإلنجىيزدننة لغيننر المسىمين.باإلعننامة إلننى التعىننيم و هنن  النشننرات والنند

 وترجمة بعض الكتب.

خننوا ه إخننوا كننراٌم أماعننو دحمىننون شننَم الننددن منسنن هللا ال لهننم ولجمينن  اإلوديننوم عىينن
 ر.العامىين ل سلم الثهات والتوميق إنه ولى ذلك ومو ه وشو عىى كو شىء قدد

ي بين وبعد شىه الجولة السردعة مي عدا و دات استطي   أن أسجو لكم بعض انطهاعات

 الحياأق وا ماهللا والواجهات مي نياٍ  سردعة.
 الحياأق: -أو 

أن  ل  عنرموإن أكهر حيييٍة أذكر بها نفسى وإداكم أن من قندَّر ال لنه زدنارا شنىه النه

 أعمم نعمٍة امتن ال بها عىينا شي نعمة  اإلسلم واإلدمان
مَِمَن  ن ن ِْعَمةٍ ك م م ِ وذلك محض  مهِو ال عىينا ابتداًء وانتهاًء.. قاهللا ال عز وجو : َوَما بِ 

 [(2)]َّللا  

دَماَن َوَزدَّنَ  َ َحهََّب إِلَْيك م  اإْلِ هَ إِلَْيك م  اْلك فْ ى وبِك ْم وَ ق  ه  مِي وقاهللا سهحانه َولَِكنَّ َّللاَّ َر َواْلف س وَق َكرَّ
ِ َونِ  َن َّللاَّ اِشد وَن مَْهًل م ِ  [( 2ِِىيٌم َحِكيٌم )]َوَّللاَّ  عَ  ْعَمةً َواْلِعْصيَاَن أ ْولَاَِك ش م  الرَّ

نانوا عَ وقاهللا  وا ق و  َّ تَم  ناوَن َعىَْيَك أَْن أَْسىَم  ننا َعىَنيْ ْسنَلَمك م بَنىَنيَّ إِ عز وجو: دَم  ك ْم ِو َّللاَّ  دَم 

دَماِن إِن ك نت ْم َ اِ قِيَن )]  [(3أَْن َشدَاك ْم ِلْ ِ
« َراِ ِفطْ َعىَى الْ  ك وا َمْول وٍ  د ولَد  » ومى الصحيحين من حددك أبي شردرا أن النهي قاهللا: 

ِ َانِنهِ د   َبََواه  منا منن َمْول نوٍ  د ولَند  إ  ودولند عىنى الفطنرا مَن» [( ومى لفنة مسنىم : 4)]  َهو 

َرانِِه ودمجسانه َكَما تَنتَج  الههيمة بَِهيَمٍة َجْمعَاَء   [(.5])« َود نَص ِ
مطنرا  ) أأ مجتمعة األعهاء( ثم قاهللا أبو شردرا: اقرلوا إن شاتم قوهللا ال عز وجو:

 [(6ال التي مطر الناس عىيها   تهددو لخىق ال )]

ى: قناهللا ال تعنال» ومي  حيح مسىم من حددك عياض بنن ِحمنار ومينه أن النهني قناهللا: 
نْم أَتَنتْه م   نْم َوإِنَّه  نَفَناَء ك ىَّه  ْم َعنْن ِ دننِِهْم ِ ين  مَاْجتَنلشَّنيَااَوإِن ِي َخىَْيت  ِعهَناِ ا ح  َمنْت وَ الَتْه  َحرَّ

ْم أَْن د ْشِرك وا بِي مَ َعىَ  ْم َوأََمَرتْه   «.س ْىَطانًا  ْنِزهللْا بِهِ أ  ا لَْم ْيِهْم َما أَْحىَْىت  لَه 

تنداًء ىيننا ابممن نحن  ليشرمنا ال  بعها ته وتوحيده و اعته جو وعنل.. إننه مهنو ال ع
 وانتهاًء لم ننىه بفهو عيو و  بيوا بدن.

 ً  وكدت ب خمصى أ   الثردا... ...  ومما زا ني مخراً وتيها
ً    خولي تحت قولك دا عها ا  ... ... وأن أرسىت أحمدَ لى نهيا

 مل دسعنا إ  ان نخر هلل سجداً ... ... ...

لينه وأن نحمده مي كو نفس من أنفاس حياتنا عىى شنىه النعمنة العميمنة. وأن نهنرع إ
 خرا.ي الدنيا وا مخىصين أن دحفمها عىينا، وأن دختم لنا بها عند الموت لنسعد م

ىينننا عودننز ا  مهننو ال عىينننا، وتغمرنننا رحمتننه وبركتننه ودغشننانا إحسننانه بعنند إنعامننه 

ذا نا بننه إبنعمننة اإلسننلم واإلدمننان بنن ن دختننار بياننةً  يهننة تعيننننا عىننى  اعننة ال وتننىكر
 نسينا..

 ً صنية ال مع  لنىمإن الهياة شناك   تىكرك باهلل أبداً بو تدمعك  معاً ولو كنت ورعاً تيينا

 جو وعل..!!
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مفنني كننو مكننان تننرأ المعصننية، منني الطنناأرا.. ، منني اليطننار.. ، منني الهنناص.. ، منني 
رب..، الشارع.. ، مي الفنندق ..، مني المحنو..، مني المطعنم..، مني الم كنو..، مني المشن

فناس  وتخشى إذا ابتعدت عن إخواتك أن ت كو أو أن تشرب، مهي بياة تتصاعد منهنا أن

 و لحمة.العصاا مي ك
 ومن رأأ شىه الهياة ، وعاش ميها عرم دييناً.

 وأقسم عىى ذلك باهلل العمنيم إن أ هنر وأشنرم بيانة عىنى  هنر شنىه األرض، تعيننك

لنك ذعىى  اعة ال، وتحجزك عن مصية ال شي بل  الحنرمين الشنردفين، و  دنكنر 
رسننا ت إ  جاحنندٌ مننردض  اليىننب، مهنني جزدننرا اإلسننلم ومهننهط الننوحى وأرض ال

و  ىم المصطفى   ىى ال عىيه وس والنهوات وميها بيت ال جو وعل ومسجد  رسوله

 نهيه المجتهى .
 و وكيف   وقد قاهللا الصا ق المصدوق مخا هة مكة دوم شجرته منها :

ننِك منا والىهي إننك لخينر  أرض ال وأحنب أرض ال إلنى ال ولنو  أنني  أخرجنت  م» 

 وابن ماجه واسنا ه  حيح .أخرجه الترمىا « خرجت
و عننا الحهيننب لمددنتننه الغننراء كمننا منني  ننحيح الهخننارا ومسننىم مننن حننددك أنننس أن 

 7]«)الىهم أجعو بالمددنة ِعْعفَْى ما جعىت بمكة من الهركة» رسوهللا ال قاهللا: 

ددخىها  عىى أنياب المددنة ملأكة   » ومي الصحيحين من حددك أبي شردرا أنه قاهللا: 
 [(8« )]الدجاهللاالطاعون و  

 دندخىها إن إ دمان لهناِرز  ملأكنةٌ  » ومي الصحيحين من حددك أبى شردرا أنه قاهللا: 

غردهناً  أن اإلسلم بدأ غردهناً وسنيعو » [(. ومي لفة مسىم 9« )]الطاعون و  الدجاهللا
 كمننا بنندأ وشنننو دنن ِرز  )أأ دنهنننم  ودجتمنن ( بنننين المسننجددن أا بنننين المسننجد الحنننرام

 [(.10« )]كما ت رز الحية  إلى حجرشا والمسجد النهوا

وقاهللا ب بي شو وأمى مي جزدرا العرب كما مي  حيح مسىم من حددك جابر بنن عهند 
 ال قاهللا :

تحننردش إن الشننيطان قنند أنننَس أن تَعه نندَه  المصننىاَون منني جزدننرا العننرب ولكننن منني ال» 

 منننَّ ال[(.أأ بإدينناع الفننتن بننين الننناس وحمننو بعهننهم عىننى بعننض ممننن 11« )]بينننهم
لنعمة اعىيه، وأسكنه شىه الهل ، وتىك األرض، مىيحمد ال عزوجو وليعرم قدر شىه 

 ن معصنيةمإنها وال أرٌض مهاركة  يهة تدمعك  معاً إلى  اعنة ال، وتحنوهللا بيننك وبني
 ال، وتعيش ميها آمناً عىى  دنك ، وشىا أعمم  أماٍن عىى اإل لق.

  بن عمرو أن النهي قاهللا:ومى  حيح مسىم من حددك عهد ال

ِاق َكفَاماً وقنعَّه ال بما أتاه »  لفة الترمىا من  [(. ومى12« )]قد أمىح من أسىَم ورز 
 «.اً وقَنَ  وبى لمن ش ِدأ ل سلم وكان عيشه كفام» حددك م َهالة بن عهيد أنه قاهللا : 

م مىنعنر اء والننعممكيف بمن شداه ال ل سلم وأسكنه بل  اإلسلم وأغدق عىيه العط

لنننعم نعمننة ال عىينننا ولنخننر لننه سننجدًا شنناكردن ولنننؤ أ حننق ال عىينننا منني كننو شننىه ا
 أر بننل ونهنرع إلننى ال تعنالى أن دجعننو بنل  الحننرمين أمنناً أماننناً سنخاًء رخنناًء وسنا

 المسىمين إنه عىى كو شيء قددر.

 ً  …ا ماهللا -ثانيا
    بثيٍة وديين قاأىةً:وشى كثيرا وهلل الحمد والمنة .. وك ىها تر
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 إن اإلسلَم قا م كيدم الىيو والنهار.
 نعم.. إن أمنة اإلسنلم قند مرعنت و ناهللا مرعنها..، ونامنت و ناهللا رقا شنا..، ولكنهنا

وا قنبفهو ال جو وعل   تموت. وإن الىا دفصو مي األمر مي نهادة المطام لنيس 

ا عىنى اإل نلق أن معنن الها و، ولكن الىا دفصو مني األمنر شنو قنوا الحنق. و  شنك
لنت الحق الىا من أجىه خىيت السموات واألرض..، والجننة والننار..، ومنن أجىنه أنز

وقينو  الكتب ..، وأرسىت الرسو. معنا ر يد الفطرا.. مطرا  الكون ومطرا اإلنسنان..

 ٌب َعىَنى َغاِلنكو ذهللا وبعد كو ذلك معنا ال، ودا لها وال منن معينة كردمنة مهاركنة َوَّللا   
وَن )]  [(.13أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس  َ دَْعىَم 

ننْم لَ  ْرَسننِىيَن إِنَّه  ننم  الْ َولَيَننْد َسننهَيَْت َكِىَمت نَننا ِلِعهَاِ نَننا اْلم  ونَ ه  ننور  ننم  ا َمنص  ننندَنَا لَه  ْلغَنناِله وَن َوإِنَّ ج 

[(14 
ِ بِ َْمَواِشِهْم َوَّللاَّ   وا ن وَر َّللاَّ تِما د ِردد وَن ِلي ْطِفؤ  وَن )]ِه َولَْو كَ ن ورِ   م   [(15ِرهَ اْلَكامِر 

 نعم أدها األحهاب:

 إنه وعد ال الىأ   دخىف وسنة ال التي   تتغير و  تتهدهللا.
مننن  إن الحهننارا الغربينة ا ن مني الطننور األخينر» دينوهللا المفكنر الشننهير) ماكنينو(: 

 «  …أ وار حياتها

 نعم أدها األحهة:
ا ح لً، دنننحهننارا الغربينة أن تينندم تكنيكناً راأعنناً وتيندًما عىمينناً منىشمىيند اسنتطاعت ال

السننحاب وحولننت العننالم كىننه إلننى قردننة  ننغيرا عننن  ردننق التينندم المننىشو منني عننالم 

 ا تصا ت والموا لت.
. ،  نسنان.ولكنها مشىت أن تيدم الراحة لىيىوب .. ، والطم نينة لىنفنوس..، والسنكينة ل

 .، والهدوء لألعصاب. والسَّهب بسيط جداً وشو:وا ستيرار لىهمير.

ها و  أن شنىه األمنور تتعىنق بالروح،بالشننق الثناني منن شننىا اإلنسنان والنروح    دشننهع
 دسعدشا و  دردحها إ  أن تعهد خاليها عز وجو.

..، األمتارمالحهارا الغربية مهىت مي أن تتعامو م  إنسانية اإلنسان ألنها   ت ياس ب

ختينار لجرام..، و   تخهن  لىهنارومتر الزأهينى..، و  تتجمند مني بوتينه ا و توزن با
ىنق ..، مي المعامو ولىا حصنو الشنياء  بَِحنٍق إلنسنان شنىه الحهنارا منن الين س..، والي

 جنننس بكننوواأللننم..، والمىننو..، والتمننر ..، والتمننزق..، والم سنناا ..، والشننىوذ ..، وال
  وره وأشكاله.

 بىدأ شو إن أكثر األماكن براءاً مي»الكاتب األمردكي الشهير:  حتى ديوهللا آرثر ميىىر

ار  حتى ليد عيد جامعنة شارمن«. مصحة األمراض العيىية، وكماهللا الهراءا شو الجنون
مين  منؤتمراً لكهنار األسناتىا والمفكنردن وعىمناء الننفس وا جتمناع وج 1979مي عام 

 مجا ت العىوم اإلنسانية و رح عىيهم سؤالين شما:

 األوهللا: ما معنى الحياا مي أمردكا؟ *
 *والثاني: ما شي مىسفة التعىيم وشدمه مي أمردكا؟

لنى إإن الحياا تتن رجح منن اليمنين » ودىخص شوبنهار حياا الغرب مي كىمات مييوهللا: 

سننيمو  اليسنار، منن األلنم إلننى المىنو، ليسنتغك شننىا الغنرب  المسنكين إلهننه إذا شناء إننه
 «.رحممردسةَ َمصيره ماليدر   د
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 وشناك إحصاأيات أخيرا وخطيرا جداَ تؤكد شىا الخطر.
 ذلك وعد ال عز وجو:

واْ بِِه مَتَْحنَا َعىَْيِهْم  ر  ا نَس واْ َما ذ ك ِ نواْ  ك نو ِ َشنيْ ْبَوابَ أَ قاهللا سهحانه: مَىَمَّ َمنا بِ ٍء َحتَّنى إِذَا مَِرح 

ْهِىس ننوَن مَ  ننواْ َواْلَحْمنند  ْوِم الَّننىِ ر  اْليَنني ِطننَ   َابِننأ وت ننواْ أََخننْىنَاش م بَْغتَننةً مَننإِذَا ش ننم ما ِ دَن َ ىَم  ِ ِل   َرب 
 [16اْلعَالَِميَن )]

ن إ» ومن أروع ما قرأت لىكاتب المشهور شهنجىز مي كتابه سنيو  الحهنارا دينوهللا: 

لىحهننارا  ورات مىكيننةً تغننرب شنننا لتشننرق شننناك وإن حهنناراً جددنندا أوشننكت عىننى 
ينة را  اإلسلم الىا دمىك أقوأ قواٍ روحانية عالمالشروق مي أروع  ورا شى حها

 «.نيية

 واليكم شىه الهشاأر التي ت سعد  كو مسىٍم مسىمة:
ن *مفى الشنهر الماعني أقنيم مني الهنتناجون حفنٌو مردند منن نوعنه ألوهللا منرا مني تنارد

كني أمردكا وشو حفو تنصيب إمام أمردكي مسىم لىصلا بالمسىمين مني الجنيش األمرد

منام شنو ليانون ب  اء الصلا مي أوقاتها مي وقت العمو الرسنمى. وشنىا اإلوسمح لهم ا
مثنو النييب المسىم عهد الرشيد محمد وشو أمردكي مسىم.. وحهر الحفنو عندا  ومنو  ت

 سفارات بعض الدوهللا اإلسلمية وقد اشتمت وكا ت األنهاء والصحف والمجنلت مني

 أمردكا بهىا الخهر الجددد.
ب من ستة مىيون مسىم ومسىمة.*و و عد  المسىمين   مي أمردكا إلى ما دير 

 مسجد. 1000*و و عد   المساجد ا ن مي أمردكا إلى ما ديرب من 

مركننز  49منني شننيكاغو وحننده التنني تعتهننر مننن أكهننر أمنناكن العننالم منني الجردمننة بهننا 
 إسلمي.

*مؤسسة إسلمية كهيرا تعرم بمؤسسة األخت كىينرا محمند أنشن ت خمسنين مدرسنة 

دج يا لتخرلمية مي أكثر من و دة وأنش ت كىية المعىمين المسىمين أخيراً مي مرجينإس
 المدرسين.

ى *امتتح مي آخر الشهر المنصرم أوهللا برنامج إذاعي إسلمى مي إذاعة جددندا تسنم

  وت الحق تهك برامجها لألمردكيين المسىمين بالىغة اإلنجىيزدة.
حمند إلمنام مااإلسلمية والعربية التاب  لجامعة  *امتتح منى عام تيردهاً معهد الدراسات

بننن سننعو  اإلسننلمية الننىا دعطننى شننها ا الهكننالوردوس والماجسننتير منني الدراسننات 
ا مننن اإلسننلمية، إلننى جانننب األعمنناهللا الدََعِودَّننة األخننرأ منني و دننة مرجينيننا وغيرشنن

 الو دات.

ا ي دصندرشا األخنو*وجو  مثو  شىه المؤتمرات والنندوات والمجنلت والندوردات التن
ىنوبهم الكرام واختلمهم م  عو ال أن دجم  شمىهم وأن دوحد  نفهم وأن دؤلنف بنين ق

 إنه ولى ذلك ومو ه.

 وأخيراً أدها األحهاب:
ماإلسلم قا م كيندوم الىينو والنهنار.. ذلكنم وعند ال ووعند  رسنوله النىأ   دنطنق عنن 

الكهير والحاكم وقاهللا  حيح عىى  الهوأ ومي الحددك الىا رواه أحمد والطهرانى مي

ليهىغن شىا األمر ما بىنغ » شر الشيخين وأقره الىشهى من حددك تميم الدارأ أنه قاهللا: 
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الىيو والنهار و  دترك ال بينت مندر و  وبنر إ  أ خىنه ال شنىا النددن بعنز عزدنز أو 
 «.بىهللا ذليو عزاً دعز ال به اإلسلم وذ  دىهللا ال به الكفر 

دن( هنىا الندرات اليرآنية النهودة كثيرا وقد أمر ت لها ليناأين بعنون )المسنتيهو لوالمهش

تنوالى توكىلك ) بشرأ وأمو (. وشا شي كتاأب  الصحوا اإلسلمية العالمينة المهاركنة 
دغننىدها كننو دننوم شننهان منني ردعننان الصننها ومتينناٌت منني عمننر الننورو  تىكننم الكواكننب 

جب ا الىا د ورنا وما واجهنا وما الىا قدمناه ومالكردمة.. وأخيراً الواجهات: مما شو 

ننا . مواجهعىينا أن نيدمه أدها الحهيب أدتها المسنىمة: كىننا عىنى ثغنر منن ثغنور اإلسنلم
جميعًنننا أن نكنننون إدجنننابيين متجنننر دن مننني العمنننو لهنننىا النننددن. أغنننرس عىنننى قننندر 

رس  أن تغناستطاعتك..، و  تتعجو الثمرا حتى ولو أكىهنا غينرك، ممنا عىينك أننت إ 

هخارا لهىا الددن حتى ولو قامت الساعة كما مي الحددك الصحيح الىا رواه أحمد وال
لسناعة إذا قامنت ا» : عن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم مي األ ب المفر  عن أنس 

ىلك بنومى دد أحدكم مسيىة منإن اسنتطاع أ  تينوم السناعة حتنى دغرسنها مىيغرسنها مىنه 

ك المعنروم شنيااً، وابنىهللا جهندك لنددن ال عىنى قندر اسنتطاعتمل تحينرن منن «. أجر
كان وأحمو شم شىا الددن وتحرك بيىب دتحرق عىى األمة التي نزمت  مالشا مي كو م

ومزقنت أشننللشا، وانتهكنت أعراعننها وسنىهت أرعننها. مهنو أنننت كنىلك أم أنننك تنننام 

م عىى ل سل موء جفنيك وت كو موء بطنك وتهحك موء ممك؟ عىينا جميعاً أن نعمو
عنن  لنكون ممن شرمهم ال بالسير عىى  ردق األنهياء. مفى الصحيح عن ابن مسنعو 

كنان لنه منن وما من نهي بعثه ال مي أمة قهىى إ  » : رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 

م أمتنه حواردننون وأ ننحاب د خنىون بسنننته وديتنندون بن مره، ثننم إنهننا تخى نف  مننن بعنندش
ىوم ديولن ما   منن ودفعىون ودفعىون ما   دؤمرون ممنن جاشندشم بينده مهنو منؤمن خ 

منان جاشدشم بىسانه مهو مؤمن ومن جاشدشم بيىهه مهو مؤمن وليس وراء ذلك منن اإلد

ين عن(. وعىينا أن نتحرك لىدعوا ميه ا ن كما قاهللا عىمالنا منرض 17« )]حهه خر هللا 
عنن رسنوهللا ال  عمنرو  عىى كو مسىم ومسىمة ومى  حيح الهخنارا عنن عهند ال بنن

منن  مكم تحفنة منن ا دنات وكنم تعنرم« بىغوا عنى ولو آدة » :  ىى ال عىيه وسىم 

ىنى األحا دك؟! وإن أعمم عمنو نيدمنه ا ن ل سنلم شنو أن نشنهد لنه شنها ا عمىينة ع
دند م منن جدأرض الواق  كما شهدنا له جميعاً من قهو شها ا قولية مإننا لن نعيد اإلسنل

 ال! نس هللا رنانة والمواعة المؤثرا وإنما نعيده منهجاً لىحياا مهو من مدكر؟بالخطب ال
ز سنلم وعنالعميم أن در  الهشردة إلى اإلسلم ر اً جمنيلً وأن دينر أعينننا بنصنره اإل

 الموحددن

 ---------- 
 .53[( سورا النحو : 1)]

 .7،8[( سورا الحجرات: 2)]

 .17[( سورا الحجرات: 3)]
(، ومسننننننىم 348-1/341[، اخرجننننننه الهخننننننارا )4559]ص.ج:  [(  ننننننحيح:4)]

 (.2/293( ، أحمد )2359(والطيالسى )8/53)

(، 199، 197، 3/176[، رواه الهخارا مي الجناأز )5784[(  حيح: ]ص.ج: 5)]
 وأخرجه مسىم رقم
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بنو أ( مني اليندر، 2139( الجناأز ، والترمىا رقم )52( مي اليدر، والمو   )2658)
 ( مي السنة.4714 او  رقم )

 .53[( سورا النمو : 6)]

 ( مي الحج.1369[، أخرجه مسىم رقم )1256[( متفق عىيه: ] ص.ج: 7)]
 ( مي الفهاأو ومي الطب4/82[، رواه الهخارا)4029[( متفق عىيه : ] ص.ج: 8)]

 ومي الفتن ،

( منني الجننام ، 2/892( منني الحننج ، والمو نن  )1380( ،) 1379ورواه مسننىم رقننم )
 ىاوالترم

 ( مي الفتن.2244رقم )

، ( مي مهاأو المددنة4/80،81[، رواه الهخارا)  1589[( متفق عىيه :] ص.ج:9)]
 ومسىم

 ( مي اإلدمان.147رقم )

 ( مي الفتن.2812[، رواه مسىم رقم ) 1651[(  حيح: ] ص.ج : 10)]
 ( مي الفتن.92812[، رواه مسىم رقم 1651[(  حيح: ] ص.ج 11)]

 ( مى الفتن.2812[ ، رواه مسىم رقم )1651ص.ج : [(  حيح: ] 12)]

 .21[( سور دوسف: 13)]
 .173[( سورا الصامات: 14)]

 7[( سورا الصامات:15)]

 .44،45[( سورا األنعام : 16)]
ر ( مي اإلدمنان ، بناب )) كنون النهني عنن المنكن50[(  حيح: رواه مسىم رقم )17)]

 من اإلدمان((.

====================== 

 ال تعرف قدر نبيهاأمة 

اات إن الحمنند هلل نحمننده ونسننتعينه ونسننتغفره ، ونعننوذ بنناهلل مننن شننرور أنفسنننا وسنني 

 إ  ال أعمالنا من دهده ال مل مهو لنه ، ومنن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه
 وحده   شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي   وت نَّ وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 
 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

 َ َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َوا الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِنِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:
َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

 َ  [71-70اب:َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميما ً]األحزَوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد
كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

فنس ، وشنرح ال ثم أما بعد : محيا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة وزكنى ال شنىه األن
شىه الصدور و هتم جميعا أدها ا باء الفهلء وأدها األخوا األعزاء ، و اب ممشاكم 
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وتهوأتم من الجنة منز ً وأساهللا ال العميم الكردم جو وعل الىأ جمعنا وإداكم مى شىا 
المصنطفى   الهيت المهارك عىى  اعته ، أن دجمعنى وإداكم مى ا خرا م  سيد الندعاا

 مى جنته و ار كرامته إنه ولى ذلك واليا ر عىيه .  عىيه وسىم  ىى ال

 أحهتى مى ال :
 )) أمة   تعرم قدر نهيها ((

لحنددك اشىا شو عنوان لياءنا م  حهراتكم مى شىا اليوم الكردم المهنارك ونمنراً ألن 

مى شىا الموعوع ذو شجون مسوم أركز الحددك م  حهنراتكم تحنت شنىا العننوان 
 نا ر التالية :مى الع

 أو  : وإنك لعىى خىق عميم .

 ثانيا : اليرآن دربى ودعىم .
 ثالثا : الواق  خير شاشد .

 وأخيرا : شىا شو الحب أدها المحب .

ميعناً م عرنى قىهك وسمعك أدها الحهيب ساألً المنولى جنو وعنل أن دجعىننى وإدناكم ج
 .أللهاب اال وأولاك شم أولى  ممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه أولاك الىدن شداشم

 أو  : )) وإنك لعىى خىق عميم ((

حهنر وشنو ال-روأ الطهرانى عن عهد ال بن سلم بسند رجاله ثيات أن زدد بن سنعنه 
ى وجنه مقاهللا : ما من شىء من علمات النهوا إ  وقد عرمته  -الكهير من أحهار دهو  

ا زدنده شندتهق حىمه جهىه ، والثانينة :   محمد حين نمرت إليه إ  إثنتين األولى : دس

ت من  الجهو عىيه إ  حىماً ديوهللا زدد بنن سنعنه : مخنرج رسنوهللا ال دومناً منن الحجنرا
 النهنى   نىى ال عىينه وسنىم عىى بنن أبنى  النب وإذ برجنو منن األعنراب ديهنو عىنى

وا منى ىنوديوهللا دا رسوهللا ال إن قومى مى قردة بنى ملن قد  خىنوا اإلسنلم ولكننهم  خ

زلنت  وقد ناإلسلم  معاً ، مىيد أخهرتهم أنهم إن  خىوا مى اإلسلم أتاشم رزقهم رغداً 
م بهم اليوم شدا وقحنط م خشنى أن دخرجنوا منن اإلسنلم  معناً كمنا  خىنوا منى اإلسنل

 الحهينب  معاً مإن رأدت أن ترسو إليهم بشىء تغيثهم به معىت دا رسنوهللا ال ، مالتفنت

و  احب الخىق إلى عىى بن أبى  الب وس له )) ش عىيه وسىم المصطفى   ىى ال 
 عندنا شىٌء من الماهللا ؟(( .

 مياهللا عىى بن أبى  الب :   وال دا رسوهللا ال ليد نفى الماهللا كىه .
ديوهللا زدد بن سعنه : مدنوت من محمد وقىت له : دا محمد شو تهيع نى تمراً معىوماً منى 

 نىى ال عىينه   يناهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم حاأط بنى ملن إلى أجٍو معىنوم ، م

)) نعننم أبيعننك تمننراً معىومنناً إلننى أجننٍو معىننوم لكننن  تسننمى حنناأط بنننى مننلن (( وسننىم 
ثمنانين مثينا  منن النىشب ، النهى   نىى ال عىينه وسنىم  مواميت عىى ذلك ، وأعطيت

طاشا لهنىا األعرابنى كىها وأعالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ديوهللا زدد بن سعنه : م خىشا

وقناهللا )) اذشنب إلنى قومنك من غثهم بهننىا المناهللا (( منانطىق األعرابنى بالمناهللا كىنه ، ولننم 
دمض غير قىيو من الوقت، ورسوهللا ال م  أبى بكر وعمر وعثمان ونفر من أ حابه 

بعد أن  ىى جنازا عىى  احب له وأتى إلى جدار ليجىس إليه مى  ىه مناقترب مننه 

النهنى   بوجنه غىنية وأخنى بيمنيصالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  إلىزدد بن سعنه ونمر 
ور اأه وشز الحهر اليهو أ رسوهللا ال شزاً عنيفاً وشو ديوهللا له :  ىى ال عىيه وسىم 
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)) أَ  ِ ما عىيك من حق ومن  َْدٍن دا محمد ! ، منوال منا عىمنتكم دنابنى عهند المطىنب إ  
 . م طلً مى أ اء الحيوق وسدا  الددون

  لرسننوهللا ال مننالتف إليننه عمننر بننن الخطنناب وعينننه تنندور وقنناهللا لننه : دننا عنندو ال أتيننوهللا

لنو   ما أسنم  وتفعنو برسنوهللا ال منا أرأ ؟!! والنىأ نفسنى بينده ىى ال عىيه وسىم 
 أنى أخشى موته وغههه لهربت رأسك بسيفى شىا .

 نمنر إلنىدوإذا بنالنهى  النهى   ىى ال عىيه وسنىم ديوهللا زدد بن سعنه : وأنا أنمر إلى

ب إلى عمنر بنن الخطنا المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مى سكون وشدوء ، ثم التفت
ان منن وقاهللا له : )) دا عمر ليد كنت أنا وشو مى حاجة إلى غير ذلنك ، دنا عمنر ليند كن

حهنر الواجب عىيك أن ت مرنى بحسن األ اء وأن تن مره بحسنن الطىنب .... (( مههنت ال

 مصنطفى ال خلق السامية ، وأمام شىه الروح الوعياة العالية منن الحهينبأمام شىه األ
 ب بى شو وأمى .  ىى ال عىيه وسىم 

 أتدرون ماذا قاهللا الحهيب  احب األخلق العميمة ؟

 التفت الحهيب إلى عمروقاهللا
 )) دا عمر خىه وأعطه حيه وز ه عشردن  اعاً من تمٍر جزاء ما روعته !! ((

ً ديوهللا زدد بن سعن  ه : م خىنى عمر بن الخطاب وأعطانى حيى وزا نى عشردن  اعا

 من تمر .
 ميىت له : ما شىه الزدا ا دا عمر ؟!

 مياهللا : أمرنى رسوهللا ال أن أزددكها جزاء ما روعتك

 مالتفت الحهر اليهو أ إلى عمر وقاهللا : أ  تعرمنى ؟
 قاهللا :   ، قاهللا : أنا زدد بن سعنه .

 قاهللا : نعم .قاهللا عمر : حهر اليهو  ؟! 

ىيننه علرسنوهللا ال   نىى ال  مالتفنت إلينه عمنر وقناهللا : ممنا النىأ حمىنك عىنى أن تينوهللا
 لخطاب منااما قىت ؟ وعىى أن تفعو برسوهللا ال ما معىت مياهللا زدد : وال دا ابن وسىم 

مننن شننىء مننن علمننات النهننوا إ  وقنند عرمتننه مننى وجننه رسننوهللا ال حننين نمننرت إليننه 

 خصىتين من خصاهللا النهوا .ولكننى لم أختهر ميه 
 مياهللا عمر : وما شما ؟

إ   هنو عىينهقاهللا حهر اليهو  : األولى : دسهق حىمه جهىه ، والثانية :   تزدده شدا الج
 ال إلنه إ  حىماً أما وقد عرمتها اليوم مى رسوهللا ال م شهدك دا عمر أنى : أشنهد أن  

 وأن محمدا رسوهللا ال .

 أدها األحهة :
 أمام شىه األخلق ؟! وب أ لغة أعىق ؟! ماذا أقوهللا

خنلق وأنا أس هللا ا ن وأقوهللا : شو مى لغة الهشنر منا أسنتطي  أن أعهنر بنه عنن شنىه األ

 السامية ؟ ورب الكعهة مل !!
 مصنطفى ال مىندع المشهد دت لق سمواً وروعةً وجل ً ولتر   معى أدها المحب لىحهيب

ى خىنق مة من خاليه جو وعنل : )) وإننك لعىنشىه الشها ا العمي  ىى ال عىيه وسىم 

 عميم (( .
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وروأ ابنن اسنحاق بسنند  نحيح مرسنل وقنناهللا الهيثمنى منى مجمن  الزواأند : أخرجننه 
الطهرانى عن أنس ورجاله رجاهللا الصحيح من حددك عروا بنن الزبينر أن عمينر بنن 

وشب أ ِسَر ولده وشب بن عمير مى غزوا بدر مجىس عمير بن وشنب من   نفوان بنن 

ن عمير ب مية وكان عىى الكفر والشرك ، جىساً إلى جوار الكعهة متىكرا دوم بدر مياهللاأ
أ ، وشنب لصنفوان بنن أمينة : وال لنو   َْدنٌن عىنى وعيناهللا أخشنى عىنيهم الهنيعة بعند

وان نمها  فلركهت إلى محمد ألقتىه ، مإن لى قهىهم عىة ، ابنى أسيٌر مى أدددهم ، ماغت

 نهم .عشيااً  ْدن ك أنا أقهيه عنك ، وعيالك م  عيالى ،   أمن بن أمية وقاهللا : عىىَّ  َ 
قند شنحى مياهللا له عمير : ماكتم ش نى وش نك ، قاهللا : أمعو منانطىق عمينر إلنى المددننة و

ب ن الخطاسيفه وسَّمه ، مىما أنا  راحىته عىى باب المسجد رآه الفاروق المىهم عمر ب

 متوشحاً سيفه .
 عمير  بن وشب وال ما جاء إ  لشر .مياهللا عمر : شىا عدو ال 

 ثم أخى عمر بحمالة سيفه مى عنيه مىههَّه بها ثم أ خىه عىى رسوهللا ال

 ن م قاهللا : ا: أرسىه دا عمر ، ث ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
 ؟ر داعمير ، مدنا من رسوهللا ال ثم قاهللا له رسوهللا ال : ما الىأ جاء بك دا عمي

 مياهللا : ابنى أسيٌر مى أدددكم جات لتحسنوا مى مداأه .

مالنىأ  : أ ندقنى دنا عمينر ، نىى ال عىينه وسنىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
 جاء بك قاهللا : ما جات إ  لهىا .

 عنيك : مما باهللا السيف مى ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م

 قهحها ال من سيوم ، وشو أغنت عنا شيااً دوم بدر ؟!مياهللا عمير بن وشب : 
 مياهللا )) أ دقنى دا عمير مالىأ جاء بك ((

 قاهللا عمير : ما جات إ  لىلك .

فوان : ))بنو جىسنت أننت و ن ىى ال عىيه وسنىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
ن : لنو   دنبن أمية مى حجر الكعهة مىكرتما أشنو بندر منن قنردش ، ثنم قىنت لصنفوان 

عىننى  وعينناهللا أخشننى عىننيهم الهننيعة بعنندأ ، لركهننت إلننى محمنند ألقتىننه ، متحمننو لننك 

  فوان بدَدِنَك وعيالك ، عىى أن تيتىنى ، وال حاأو بينك وبين ذلك ...((
 ال أكهر

منر لنم منوال شنىا ألرسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم  مياهللا عمير بن وشب : أشهد أنك
لنىأ امند هلل ان ، منوال إننى ألعىنم أننه منا أتناك بنه إ  ال ، مالحدحهره إ  أننا و نفو

ىى ال  ياهللا رسوهللا ال  شدانى ل سلم ، وساقنى شىا المساق ثم شهد شها ا الحق ، م

 (: )) ميهوا أخاكم مى  دنه وأقرلوه اليرآن ، وأ ىيوا له أسيره (عىيه وسىم 
 األخلق السامية ؟!شو مى لغة الهشر ما أستطي  أن أعهر عن شىه 

نهى  ال وروأ اإلمام أحمد بسند  حيح من حددك أبى سعيد الخدرأ أنه قاهللا : لما قسم

م دعط الغناأم دوم حنين أعطى ليومه من قردش ولساأر العرب ول ىى ال عىيه وسىم 
قناهللا  األنصار منن الغنناأم شنياا حتنى َوَجندَ األنصنار منى أنفسنهم عىنى رسنوهللا ال حتنى

شننىه  ال لينند ليننى رسننوهللا ال قومننه ، مىمننا سننم  سننعد بننن عهننا ا األنصننارأقنناأىهم : و

  بن بىوقاهللا : دا رسوهللا ال المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  العهارا انطىق إلى الحهيب
 أنت وأمى ليد َوَجدَ األنصار عىيك مى أنفسهم .
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 : ميما دا سعد ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
 ياهللا سعد : ألنك قسمت الغناأم وأعطيت قومك من قردش وأعطيت ساأر العنرب ولنمم

 تعط األنصار .

ر دنا سنعد : ))اجم  لى األنصا ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
ه النهننى   ننىى ال عىينن (( مجمنن  سننعد بننن عهننا ا األنصننار رعننوان ال عىننيهم وخننرج

 خطيها مى األنصار :النهى   ىى ال عىيه وسىم  عىى األنصار وقاموسىم 

وعالةً  ،م ال محمد ال وأثنى عىيه ثم قاهللا : )) دا معشر األنصار ألم آتكم عل ً مهداك
 م غناكم ال ، وأعداًء م ل ف ال بين قىوبكم ((

 مسكت األنصار مالتفت إليهم نهينا الحهيب المختار وقاهللا :

 األنصار (()) آ  تجيهون دا معشر 
 مصننطفى ال ميننالوا : منناذا نيننوهللا وبمنناذا نجيننب ؟! المنننَّ هلل ولرسننوهللا ال مينناهللا الحهيننب

ألً دنناك وعنا: )) وال لو شناتم ليىنتم مصندقتم : جاتننا  ردنداً مآو  ىى ال عىيه وسىم 

 مواسيناك ، وجاتنا مخىو  منصرناك ، وجاتنا خاأفاً مآمنَّاك((
  ورسوله ((مياهللا األنصار : )) المن هلل

ار ليند : )) دنا معشنر األنصن نىى ال عىينه وسنىم   ياهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم م

ننتم أوكىنتكم وجدتم مى أنفسكم عىى  مى لعاعة ت لفت بها قىوباً  خىت اإلسلم حنددثاً ، و
عنون أن إلى ما منَّ ال عز وجو به عىيكم من اإلسنلم ، دنا معشنر األنصنار : أمنا تر

ا لكم ، دنناس بالشاا والهعير إلى رحالهم ، وتنىشهون أننتم برسنوهللا ال إلنى رحنادىشب ال

معشننر األنصننار : وال لننو سننىك الننناس شننعهاً وسننىكت األنصننار شننعهاً لسننىكت شننعب 
ناء ر ، واباألنصار : وال لو   الهجرا لكنت رجل من األنصار ، مالىهم ارحم األنصا

 ( .1)األنصار ، وأبناء أبناء األنصار ((

مهكنى األنصننار رعننوان ال عىننيهم وأرعنناشم وارتفعننت أ ننواتهم بالهكنناء واخهننىت 
 ً  لحنناشم وقننالوا عىننى لسننان رجننو واحنند لصنناحب األخننلق السننامية : رعننينا بنناهلل ربننا

 وبرسوهللا ال قسماً ومغنماً .

 شو مى لغة الهشر ما نستطي  به أن نعهر عن شىه األخلق من رسوهللا ال .
! كنردم ؟!)) لو  الهجرا لكنت من األنصار (( ودوم أن كرمهم شىا الت دوم أن قاهللا لهم

اليه ربه وخ ورب الكعهة مل مىتر   معى أدها المسىم شىه الشها ا الىكية التى زكاه بها
 )) وإنك لعىى خىق عميم (( .

 ... وأنه خير خىق ال كىهمممهىغ العىم ميه أنه بشرٌ 

 دىوح ودشهد من نور    أغٌر عىيه لىنوا خاتمٌ 
 أشهد إذ قاهللا مى الخمس المؤذن    إلسمهالنهى   ىى ال عىيه وسىم  وعم اإلله اسم

 مىو العرش محمو  وشىا محمد   وشق له من اسمه ليجىَّه

... 
 سنوهللا الرأدها األحهة : وال الىأ   إله غيره لو  ىىت الدشر كىه أتحدذ عن أخلق 

الحصنان النرزان شنىا الخىنق العمنيم منى  ما استطعت ولكنن لخصنت عاأشنة الصنددية

 كىمات محد ا ميالت : كان خىيه اليرآن 
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 لحهيبكان رسوهللا ال قرآنا متحركا بين الناس .. وليد جم  ال جو وعل مى شخص ا
 أشخا اً كثيرا ومتعد ا مى آن واحد . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

عمم ماء لينربط السنماء بناألرض بن مهو رسوهللا ال منن عنند ال دتىينى النوحى منن السن

 ربا  وأشرم  ىة !!
نناء بوشو رجنو سياسنة منن  نراٍز مردند ، دينيم أمنةٌ و ولنةً منن متنات متنناثر منإذا شنى 

منى  شنامن   دطاولنه بنناء تنىهللا األكاسنرا ، وتهنين الييا نرا ، وتغينر مجنرأ التناردن

 مترا   تساوأ مى حساب الزمن شيااً !!
حد ، ديو  الجيوش ، ودخطط لىمعنارك ، ودتخنى غرمنةً وشو رجو حرب من  راز أو

حنالى ، العمىيات عن بعند منن أرض المعركنة وشنىا لنم دعىمنه التناردن إ َّ منى الينرن ال

وع منى هنت الجمنوقام ليختار اليا ا ماختار قاأداً لىميمنة وقاأداً لىميسرا ، بنو ولمنا انف
نَننين قننام الحهيننب غى معنناً سننيفه مننى سنناحة الننورا المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ح 

تخطنب ووميدان الهطولة والشرم ، ذالكم الميدان الىأ تصمت ميه األلسنة الطودىة ، 

 ميه السيوم والرماح عىى منابر الرقاب .
عىن دنوم أن انفنض األبطناهللا والينا ا لني المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  وقف الحهيب

ب هند المطىنع  كىب ، أننا ابنن ىيه وسىم النهى   ىى ال ع ب عىى  وته قاألً : )) أنا

.)) 
هللا نصرك (( قاهللا الهراء : كنا وال إذا احمرَّ اله س  نتَّيى  لشجاع منا ه وإن اب)) الىهم نز 

 (1الىأ دحاذأ به ) دعنى رسوهللا ال ( )

ر .. وشو أب وزوٌج ورب أسرا كهيرا تحتاج إلى كثينٍر منن النفينات ، منن نفينات الفكن
المناهللا  .. من نفيات التربية .. من نفيات النصح .. مهل عن نفينات من نفيات الشعور

. 

ته بهنىا الندور عىنى أعىنى نسنٍق شنهد المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  مييوم الحهيب
 األرض ، وعرمه التاردن .

مسنح وشو إنسانٌى منن  نراز مردند ك ننه منا خىنق ليزدنو الندموع ، ك ننه منا خىنق إ  لي

روحنه ومنح الناس وقته ، ومكره ، وعيىنه ، ومالنه ، ونصنحه ، ا  م عن اليىوب .. د
 وشعوره ك نه ما خىق إ  ليسعد الناس مى الدنيا قهو ا خرا .

وشو قهو كو ذلك ، وبعد كنو ذلنك قناأم عىنى أعمنم وأشنرم  عنوا شنهدتها األرض ، 
 أخىت عيىه ومكره ، وروحه ، و مه .

كنو  وٍر أل وار كىهنا ك ننه منا خىنق إ  لبهنىه ا المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  مييوم

 من شىه األ وار ، لييوم به عىى أعىى نسق وأكمو  ورا .
  لَك نْم مِنيْد َكنانَ قدواً  يهةً مياهللا : لَيَن المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مىيد بعك ال نهيه

َ َواْليَنننن ننننو َّللاَّ ِ أ ْسننننَواٌ َحَسنننننَةٌ ِلَمننننْن َكنننناَن دَْرج  َ َكثِيننننرا ِخننننَر َوذََكننننْ  ْوَم اَرس ننننوهللِا َّللاَّ َر َّللاَّ

 [21]األحزاب:
ه قصةً لتكون سيرت المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  والسؤاهللا ا ن : شو بعك ال نهيه

 تت ىى مى دوم من أدام شهر ربي  ؟! ما أرخصه من حب !!

 ما أرخصه من اتهاع وما أرخصه من تيددر !!
 أمةٌ وال   تعرم قدر نهيها !!
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ة لتكنون سنيرته قصنة تتىنى كيصن المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم   نهيهشو بعك ال
ى اقن  عمىنأبى زدد الهللى ؟!! وك ننا ما كىفنا أن نحنوهللا شنىه السنيرا منى حياتننا إلنى و

 ومنهج حياا .

ولوا بين األمة وبين رسولها أن دحولوا بين األمة   ابين سيروحاوهللا أعداء األمة أن دح 
منى وسنىم  النهى   نىى ال عىينه العميم الخاتم لتمو سيراوسىم النهى   ىى ال عىيه 

ىمنات حياا األمنة قصنة ت تىنى ، وحكادنة جميىنة تر  شنا األلسننة ، وقصناأد مزوقنة ، وك

 منمية ، دحتفو بها ِعْىيَة  اليوم وسا ا الناس .
ننة أو اطهة رنتحتفو األمة برسوهللا ال َعْهَر قصيدا ، أو َعْهَر أبيات شعردة ، أو عهر خ

ا ( دَّاحً عهر ندوا  ناننة ، أو عهنر ليىنة ماجننة ... ليىنة دنؤتى ميهنا بنراقص دسنمونه ) َمن

 ديف شىا الراقص بين جموع تصر  ، وترقص !!
دهنا أ دنا أليس مى بل نا من الفيراء من شم مى أمس الحاجة إلنى شنىا المناهللا .. اتينوا ال

لى ا  م ه الىيناجو .. دنفق مى ليىة من شىالناس وال أنه الكىب . إنه الكىب .. إنه الدَّ 

لغنناء بحجة أننا نحتفو بنىكرأ رسنوهللا ال .. أنحتفنو بنىكرأ رسنوهللا ال بالموسنييى وا
 . ومزامير الشيطان .. إنه الدَّجو بعينه .. بدعة منكرا   أ و لها و  وجو 

وال  منان ..لنك عثوال ما معو ذلك أبو بكر .. وال ما معو ذلك عمر .. وال منا معنو ذ

اجننة شرا المما معو ذلك عىى  .. إن اإلحتفاهللا برسوهللا ال   دتمثو مى شىه الىينالى السنا
ن ه راجعنوالتى دختىط ميها الشهاب بالفتيات وترتكب ميه جو المحرمات وإنا هلل وإنا لن

. 

 ؟!لرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  أشىا شو الحب
 !أشىا شو الحب دا عها  ال ؟!

دعىنم وليربنى  أدها األحهة :   دعىم قندر رسنوهللا ال إ  ال جنو وعنل من نزهللا ال الينرآن

هللا أ حابه وليعىم لمسىمين من بعدشم كينف دعنامىون رسنوهللا ال وكينف دنوق ِرون رسنو
 ال ؟

 وشو عنصرنا الثانى من عنا ر شىا الىياء )) اليرآن دعىم ودربى((

وا بَْينَ قاهللا ال عز وجو : دَا أَداَها  م  ِ دَدَاِ  الَِّىدَن آَمن وا   ت يَد ِ َ  َوَرس  َّللاَّ َ إِ وِلِه َواتَّي نوا َّللاَّ نَّ َّللاَّ
وا اْوَق َ نْوِت ك ْم مَنَسِميٌ  َعِىيٌم دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن نوا   تَْرمَع نوا أَْ نَواتَ  ِ َو  تَْجَهنر  ه  لَنلنَّهِني 

وَن إِنَّ الَّنِىدَن دَغ  ْم   تَْشنع  أَْننت  ْعٍض أَْن تَْحنهََط أَْعَمنال ك ْم وَ بِاْليَْوهللِا َكَجْهِر بَْعِهنك ْم ِلنهَ  نوَن ر  ها
ِ أ ولَاَِك الَِّىدَن اْمتََحَن َّللاَّ   ْم ِعْندَ َرس وهللِا َّللاَّ ْم لِ  ق  أَْ َواتَه  ْم َمْغِفَراٌ ى وبَه   َوأَْجٌر َعِميٌم ىتَّْيَوأ لَه 

 [3 -1]الحجرات: 

ِ وَ دَا أَداَها الَّىِ  وا بَْيَن دَدَاِ َّللاَّ م   هَرس ولِ دَن آَمن وا   ت يَد ِ
 قاهللا ابن عهاس رعى ال عنهما : أأ   تيولوا خلم الكتاب والسنة .

 قاهللا مجاشد : أأ   تفتاتوا عىى رسوهللا ال حتى ديهى ال عىى لسان رسوله

 قاهللا الهحاك : أأ   تفهوا شيااً من شراأ   دنكم  ون ال ورسوله .
  منإنالقاهللا الير هى :   تيدموا قو  و  معل عىى قوهللا ال وعىى قوهللا ومعنو رسنوهللا 

ا  إنمنالمن قدم قوله ومعىه عىى قوهللا ومعو رسوهللا ال مإنما قدمه عىى ال ألن رسنوهللا 

 د مر بما أمر ال عز وجو به .
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ولينناً و  أقناهللا الشنننييطى : ))   تينندموا بنين دنندأ ال ورسننوله (( ودنندخو منى ذلننك  خنن
  ما إ حلهللا  تشرد  مالم د ذن به ال وتحردم مالم دحرمه ال وتحىيو مالم دحىىه ، إذ 

ا شنرعه منأحىه ال عىى لسان رسوله و  حرام إ  ما حرمه ال ورسوله و   دنن إ  

 ال عىى لسان رسوله
مر ألمة أاو امتثىت والسؤاهللا ا ن : شو امتثىت األمة أمر ال مت  بت م  رسوهللا ال؟ ش

 ال مىم تيدم قولها وحكمها ومعىها عىى حكم وقوهللا ومعو رسوهللا ال ؟

 والجواب :   ، والواق  خير شاشد .
 وشىا شو عنصرنا الثالك من عنا نر الىيناء أرجنىء الحنددك عننه إلنى منا بعند جىسنة

 اإلستراحة وأقوهللا قولى شىا وأستغفر ال لى ولكم .

 الخطهة الثانية :
نا أن سنيد حمد هلل رب العنالمين ، وأشنهد أن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لنه وأشنهدال

ألمنة امحمداً عهده ورسوله و فيه من خىيه وخىيىه أ أ األمانة وبىغ الرسالة ونصنح 

ة ، وجاشد مى ال حق جها ه حتى أتاه الييين .  مكشف ال به الغ مَّ
ىم مته ورسو  عنن  عوتنه و نىى الىهنم وسنمالىهم أجزه عنا خير ما جزدت نهيا عن أ

تن وز  وبارك عىيه ، وعىى آله وأ حابه وأتهاعه ، وعىى كو من اشتندأ بهددنه واسن

 بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن .
 أما بعد ميا أدها األحهة الكرام :

 )) الواق  خير شاشد ((

ر  وأمنتمتثنو أمنر ال نعم أدها المسىمون : إن واق  األمة خينر شناشد عىنى أن األمنة لنم
 رسوله .

عته أمة تدعى أنها تحتفنو برسنوهللا ال منى شنهر ربين  منى الوقنت النىأ نَّحنت مينه شنرد

 وسخرت ميه من سنته !!
 شو شىا حب ؟!! شو شىا إحتفاهللا ؟!!

 أدن السنة ؟! أدن شردعة رسوهللا ال ؟!

لفننروج شننو تعىمننون أن األمننة ا ن قنند حكَّمننت مننى األمننواهللا واألعننراض والنندماء وا
 النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم اليننوانين الوعننعية الفنناجرا الجنناأرا وعطىننت شننردعة

 ؟!المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
عنراً بإن األمة قند عطىنت كتناب ال !! وعطىنت سننة رسنوهللا ال !! واسنتهدلت بنالعهير 

 بالثردا ثرأ وبالرحيق المختوم حردياً محرقاً مدمراً .

! ؟فك ؟! وأشلء تمزق ؟! وأعراض تنتهك ؟! وميدسات تدنس أدن األمة من  ماء تس
 ؟!!!لرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  وشى تغنى

 وال إنها أمة   تستحى أدن األمة من قوهللا رسوهللا ال :

ه شتكى من)) مثو المؤمنين مى توا شم وتراحمهم وتعا فهم كمثو  الجسد الواحد ، إذا ا
مَّى(( )عهو تداعى له ساأر الجسد با  (1لسهر والح 

لد !! المسىمة مى الهوسنة تصر  ، والمسىمون مى بل  المسىمين د كىون عروسة المو

 المسىمة مى الهوسنة دنتهك عرعها و  زاهللا الكهار درقصون ودغنون بحب رسوهللا ال
!!! 



 385 

 أدن أنتم من رسوهللا ال ؟! أدن أنتم من محهته ؟!
دنا َمن قالت : أدها المسىمون إن عجزتم عن المسىمة من أرب  سنوات تصر  ، وأخيراً 

بالسنننلح م مننند ونا بحهنننوب منننن  الحمنننو حتنننى   تعمنننم المصنننيهة !!أدنننن المسنننىمون 

لهوسننة االراقصون ؟! أدن المسىمون الىدن دتغنون مى الىينو والنهنار ؟!! المسنىمة منى 
 تصر  وتيوهللا :

 مدمى شنا دامسىمون دراق  أنا   أردد  عامكم وشرابكم

 أما ميكم أبِىا قىهه خفاق  ددنس أدن شيمتكمعرعى 
  ارت عىى  رب الخهوع تساق  أختاه ... أمتنا التى تدعونها

 وسرأ بها نحو الهياع رماق   أو ت بها قوميةٌ مشؤومةٌ 

 نفق من بعده أنفاق    إن كنت تنتمردنها مينتهى
 مىسوم درم  ش نك الخلق   مهدأ إلى الرحمن كف تهرع

 تتهاأو األنساب واألعراق م قدرا ربنا ...  تي سى م ما

دا من احتهنت  فىك مى  درك ، وعحكت موء ممك ، وأكىت موء بطنك ليد أ ِخىَ 
 الطفو من أحهان أمه عىى أرض الهوسنة ، بو مى أرض الصوماهللا .

ىنب خىن  اليوال الىأ   إله غيره رأدت بعينى عىى شاشات التىفاز مى أمردكا منمراً د

ا  ومالية خرجت مى  و شىه الحرب الطاحننة وخنرج معهنا أبناءشنا منى رأدت امرأ
و  حراء ميفرا ، نفى الطعام ، ونفى الشنراب ، وسنيطت األم منن اإلعيناء وشنى تحمن

مشنى ترعيعها ، وتحمو  فلً آخراً عىى  هرشا وأ فالها دجرون ثيابها من خىفهنا ، 

حهننا وماتننت ، وانطىننق شننىه األم مننى الصننحراء ونامننت و نناهللا نومهننا ميننهض ال رو
نطىنق األ فاهللا دهحثون عنن  عنام وشنراب ، مىمنا لنم دجند األ فناهللا  عامناً و  شنراباً ا

 لهننا ، األ فاهللا دفتشون عن ثدأ األم ، مالتيموا الثدأ مىمنا جنف الثندأ ولنم دعند دعطنى

 ىوه !!انطىق األ فاهللا دهحثون عن شىٍء آخر مىم دجدوا ، مانيهوا عىى لحم أمهم لي ك
 ا مى الصوماهللا عىى مرأأ ومسم  من العالم كىه .شىه  ور

 ومى الهوسنة دنتزع الطفو ليشوأ ودهاع أمام أمه ..  فو دهاع أمام أمه !!

 وعىى لهيب الياذمات آماقوا  أ فالنا ناموا عىى أحلمهم
 مفيها راجت األسواق  أ فالنا بيعوا وأوربا التى تشرأ

 تنعق به األبواقألم   أدن النمام العالمى .. أما له أثرٌ 
 كسر األمان وعي  الميثاق   دا مجىس األمن الىأ مى  ىه

رحنا الدماق  أو ما دحركك الىأ دجرأ لنا  أو ما دثرك ج 

 وتجهروا ودفر  بالعياب عراق   دعفى عن الصرب الىدن  غوا
 متهاألً وتمجها األذواق ... وحشية ديف الخياهللا أمامها ... .

 بحب رسوهللا ال ؟!!أدن الىدن دغنون ودرقصون 

أدننن شننم مننن شننىه المآسننى المروعننة مننى الصننوماهللا مننى الشيشننان مننى  جكسننتان ، مننى 
 تركستان مى كشمير ، مى الفىهين ، مى كو مكان .

 أدن الىدن دغنون ودرقصون بحب رسوهللا ال ؟!!

أدننن شننم مننن شننىه المآسننى المروعننة مننى الصننوماهللا مننى الشيشننان مننى  جكسننتان ، مننى 
 ، مى الفىهين ، مى كو مكان .تركستان مى كشمير 



 386 

 ... دنهد من شولها رعوأ وسهلن    مفى كو بىد عىى اإلسلم  اأرا
 كما أعدت لتشفى الحيد نيران    ذبح و ىب وتيتيو بإخوتنا

 مىم دغثهم بيوم الروع أعوان   دستصرخون ذوأ اإلدمان عا فةً 

 لىكفر ذكٌر ل سلم نسيان   مهو شىه غيرا أم شىه ععة
... 

 وأخيرا :

 )) شىا شو الحب أدها المحب ((
 مرٌق كهيٌر بين حٍب مهنى عىى ا بتداع وحب مهنى عىى ا تهاع .

، م ىيه وسىالنهى   ىى ال ع مالحب الصا ق شو الىأ د هنى عىى اإلتهاع .. امتثاهللا أمر

 ه عىيالنهى   ىى ال .. والوقوم عند حدو النهى   ىى ال عىيه وسىم  واجتناب نهى
 وسىم 

كننون : )) والننىأ نفنس بينده   دننؤمن أحندكم حتنى أالنهنى   ننىى ال عىينه وسنىم  دينوهللا

 (1أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين (()
نناس ك .. لى  دكتمو اإلدمان مى قىهك إ  إذا كان حهك لىنهى دفوق حهك لولدك .. لوالند

 أجمعين ، بو لنفسك التى بين جنهيك .

 و منا نفسه ا ن :مىيس هللا ك
 شو أنا أحب رسوهللا ال أكثر من حهى لولدأ ؟

   تخدع نفسك .. كن  ا قاً م  نفسك وابحك عن إجابة  قيية لهىا السؤاهللا.

 شو حب رسوهللا ال مى قىهك دفوق حهك لوالدك ؟!
شننو حننب رسننوهللا ال مننى قىهننك دفننوق حهننك لنفسننك التننى بننين جنهيننك ؟!مفننى  ننحيح 

خنى بيند آوشنو النهى   ىى ال عىيه وسنىم  ن ششام قاهللا : كنا م الهخارأ عن عهد ال ب

 عمر بن الخطاب
 مياهللا له عمر : دا رسوهللا ال ، ألنت أحبَّ إلىَّ من كو شىء إ  نفسى

ده حتنى ))  والنىأ نفسنى بين نىى ال عىينه وسنىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسنىم م

 أكون أحب إليك من نفسك((
  ألنت أحب إلى  من نفسى .مياهللا له عمر : وال

 (: )) ا ن دا عمر ( ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م
ىى ال    الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم والمرا  أنه   دكتمو إدمان العهد حتى دكون 

 أحب إليه من نفسه التى بين جنهيه مهل عن ماله وأشىه وولده عىيه وسىم 

هو  : إن المحهننة الصننا قة ليسننت كىمننة تينناهللا بالىسننان محسننب . ممننا أسننأحهتننى مننى ال
ينه ، تناب نهاإل عاء ولكن المحهة الحيييية شى إتهاعه واقتفاء أثره وامتثاهللا أمره ، واج

 مإن المحب لمن دحب مطي  .

 نننىكر أشمهنناالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  وقنند ذكننر العىمنناء علمننات لمعرمننة محهننة
 العلمات لمعرمة محهة النهى باختصار من أشم

 * ميد رلدته أشد من ميد أأ شىء آخر مى الدنيا .

ين أن إن كنان ذلنك ممكننا وبنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  بمعنى أنه لوخير بين رلدة
 دفيد مى سهيو ذلك أأ شىء شام من أغراض الدنيا  ختار أن درأ حهيهه .
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 ى دهىهللا نفسه وماله  ونه .* دتمنى حهور حياته عىيه الصلا والسلم ك
 * دمتثو أوامره ودجتنب نواشيه .

 * دنصر سنته ودىبَّ عن شردعته .

 اللرسوهللا ال   ىى  وليد عرب الصحابة الكرام أروع األمثىة ألسمى مراتب الحب
ا منى اكتفنى بهنىا المشنهد المهينب لهنىا الصنحابى الجىينو النىأ دعىمننا  رسنعىيه وسىم 

 نميرالحب الصا ق ليس له 

شا شو خهيب بن عدأ دصىهه المشركون مى مكة ودحتشدون حوله منى شنماته  ناشرا 
م ودشحى الرماا رماحهم لتمزدنق شنىا الجسند الطناشر منى جننون ووحشنية مالتفنت إلنيه

و  أن لنخهيب قاألً :  عونى أركن  ركعتنين ، متركنوه مصنلشما مىمنا سنىم قناهللا : وال 

 تيولوا أن ما بى َجَزعٌ لز ت .
 قاهللا : الىهم أحصهم عد اً واقتىهم بد اً و  تهق منهم أحداً  ثم

ك أن محمدا عندنا نهرب عنيه وإنك مى   شىك ؟أماقترب منه أبو سفيان قاأل : أدسرا

نى أنى مى أشىى وأن محمد مى مكانه الىأ شو ميه ت كةٌ صيهه شومياهللا :   وال ما دسرا
 ( .1تؤذده)

 حب ؟مات ما نستطي  أن نعهر بها عن مدلوهللا شىا الباهلل شو مى لغة الهشر من الكى

ه  ون وجوابى : الىهنم   .. أ  مىنندع المشنهد بروعتنه وجللنه دعمنو منى اليىنوب عمىن
 تدخو أو تعىيق !!

 اللرسوهللا ال   نىى  أدها األحهاب شىا شو الحب والحددك عن محهة الصحب الكرام

 نفسنا بصدقحددك  ودو جميو معىينا أن نراج  أعىيه وسىم 
 المصنطفى   نىى ال أدن نحن من شؤ ء األ هار ؟؟ وشو نخن حياً محهنون لىحهينب

 عىيه وسىم 

ىينه المصنطفى   نىى ال ع أس هللا ال العمنيم رب العنرش الكنردم أن دجمعننا بالحهينب
لى إبالنمر  وأن دسيينا بيده الشردفة شربة شنياة   نمم  بعدشا أبدا حتى نستمت  وسىم 

  جو وعل .....وجه ال

000000000 
( مننى المغننازأ ، بنناب غننزوا الطنناأف ، ومسننىم رقننم 42_8/37( رواه الهخننارأ )1)

 ( مى الزكاا ، باب إعطاء المؤلفة قىوبهم عىى اإلسلم1061)
ينره ( مى المغازأ ، ومى الجها  ، باب من قنا   ابنة غ37-8/21( رواه الهخارأ )1)

الجهننا  ، بناب غنزوا حننين ، والترمنىأ رقننم ( منى 1776منى الحنرب ، ومسنىم رقنم )

 ( مى الجها  ، باب ما جاء مى الثهات عند اليتاهللا .1688)
م ( منى األ ب ، بناب رحمنة النناس والههناأم ، ومسنىم رقن10/366( رواه الهخارأ)1)

 ( مى الهر والصىة ، باب تراحم المؤمنين وتعا فهم.2586)

  نىى ال  سوهللا   نىى ال عىينه وسنىم الر( رواه الهخارأ مى اإلدمان ، باب حب 1)
 النهننى  ( مننى اإلدمننان ، بنناب وجننوب محهننة44مننن اإلدمننان ، ومسننىم رقننم )عىيننه وسننىم 

وابنن  ( باب علمة اإلدمان ،8/115,114، والنساأى ميه أدها ) ىى ال عىيه وسىم 

 ( .167ماجة مى الميدمة رقم )
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 يح الهخارأ مى كتاب المغزأ( انمر اليصة كامىة مى خهر غزوا الرجي  مى  ح1)
( باب غزوا الرجي  ورعو زكوان وبانر معوننة وحنددك عهنو والينارا 4086رقم )

( ، 2/55( ، وابنن سنعد)7915وعا م بن الثابت وخهيب وأ حابه ،. ومسند أحمد )

 (   . مؤسسة الرسالة3/245,244وغيرشم وانمر أدها زا  المعا  )
=================== 

 البشرية اإلسالم وسعادة

 عينت مالحمد هلل الىا نور بكتابه اليىوب .. وأنزله مني أوجنز لفنة وأعجنز أسنىوب .. 
 بلغته  

 اله ىغاء .. وأعجزت حكمته  الحكماء .. وأبكمت مصاحته الخطهاء.

 وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك له.
سنراج  ننىدر.. والوأشهد أن محمداً عهده ورسوله، و فيه من خىيه، وخىيىه، الهشنير ال

 المزشر المنير .. خير  األنهياء مياما.. وأحسن  األنهياء كلماً.

 رام  اإِلْ ِر واألغلهللا.
 والداعى إلى خير األقواهللا وأحسن األعماهللا.

 أرسىه ال عز وجو والناس   نفان.

 مغهوب عيهم جفاا .. وعالون غ لا.
هننا ىننى المحجننة الهيهنناء ليى  مجنناء بالننددن الوسننط وحننىر منننم الزدننغ والشننطط وتركنننا ع

دننت بننه نهينناً عنن ن أمتننه كنهارشننا   دزدننغ عنهننا إ  شالننك، مننالىهم أجننزه عنننا خيننر مننا جز 

 نحهه ورسو ً عن  عوته ورسالته وَ ِو  الىهم، وسىم، وز  وبار  عىيه وعىى آلنه و
 أجمعين.

ىه ال شن وبعد ... محيا ال شىه الوجوا الطيهة المشنرقة وزكنى ال شنىه األنفنس وشنرح

ا ى الندنيالصدور وأس هللا ال أن دتيهو منا وإدناكم  نالح األعمناهللا وأن دجمعننا وإدناكم من
 عىى  اعته ومي ا خرا مي جنته و ار كرامته.

 أحهتى مي ال:

 وسوم دنتمم حددثى م  حهراتكم تحت شىا العنوان مي العنا ر التالية :
 الحييية.سعا ا العالم بين الوشم وأو ً: الناس جميعاً دهحثون عن السعا ا ثانياً: 

 ثالثاً: اإلسلم وسعا ا والهشردة.
 رابعاً: السعا ا الحييية ووساأىها.

 أو   : الناس جميعا دهحثون عن السعا ا

..  أحهتى مى ال .. ما من إنسان عىى  هنر شنىه األرض إ  وشنو دهحنك عنن السنعا ا
 اداتهم.ولهم، ومشاربهم ومها أهم وغغادة دتفق ميها الخىق عىى اختلم عياأدشم، وعي

يولنه: بمىو س لت أأ إنسان عىى وجه الهسيطة عن أأَّ عمو قام به ألجابك عىى الفور 

لسنعا ا اأبحك عنن السنعا ا ..، سنواٌء قالهنا بحرومهنا أم بمعناشنا. مكنو  النناس دردندون 
 ولكن كثيراً منهم دخط   شىا الطردق.

 ا الحييية مي جم  الماهللا  !!* مكثيٌر من الناس دمن  أن السعا 

 اهللا عصنب  وبدادة م ننا   أقىنو أبنداً منن شن ن المناهللا.. بنو إنننى لعىنى دينين جنازم أن المن
 الحياا .. وأن الماهللا شو الىا دددر ا ن  مة السياسة العالمية بل نزاع.
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 وما أكرَمه من ماهللا حينما ت حركه أددأ الصالحين والشرماء.
أحمنند والتزمننىأ والىفننة لننه مننن حننددك أبنني كهشننة  ومنني الحننددك الصننحيح الننىا وراه

  األنمارا وميه انه قاهللا:

ِصو  مِيِه َرِحَمنه  تَِّيي مِيِه َربَّه  َودَ دَ ًما مَه َو  َوِعىْ إِنََّما الداْنيَا أِلَْربَعَِة نَفٍَر َعْهٍد َرَزقَه  َّللاَّ  َماً  » 
ِ مِيِه َحياا مََهىَا بِ َْمَهِو الْ  ْقه   قَه  َّللاَّ  ٍد َرزَ َمنَاِزهللِا َوَعهْ َودَْعىَم  ِلَّ َماً  مَه َو َ اِ ق   ِعْىًما َولَْم دَْرز 

ش َمنا َسنَواٌء َوَعْهننِيَّتِنِه مَ ه َو بِ الن ِيَِّة دَي وهللا  لَْو أَنَّ ِلي َماً  لَعَِمْىت  بِعََمِو م َلٍن مَ  ٍد َرَزقَنه  َّللاَّ   َْجر 

ْقه  ِعْىًما مَ  يِه َرِحَمه  مِ يِه َربَّه  َوَ  دَِصو  مِ  دَتَِّيي ْىٍم َ  عِ ه َو دَْخهِط  مِي َماِلِه بِغَْيِر َماً  َولَْم دَْرز 
ِ مِيِه َحياا مََهىَا بِ َْخهَِك اْلَمنَاِزهللِا وَ  قْ لَ َعْهٍد َوَ  دَْعىَم  ِلَّ ْىًما مَه َو دَي وهللا  لَْو ه  َّللاَّ  َماً  َوَ  عِ ْم دَْرز 

ش  مَ لَعَِمْىت  مِيِه بِعََمِو م َلٍن مَه َو بِنِيَّتِِه أَنَّ ِلي َماً    [(.1«)] َما َسَواءٌ ِوْزر 

لكنن لنيس  مإننا   نيىو أبداً من ش ن الماهللا ونيرر أن الماهللا سهب منن أسنهاب السنعا ا..
 كو   احِب ماهللٍا سعيداً.

درك ا لنم دنذبو ربما دكون الماهللا  سههاً من أسهاب التعاسة والشياء مني الندنيا وا خنرا إ

  احب الماهللِا غادته.
ا ا وكىكم دتىكر ا ن معى قصة قارون الىا خرج عىى قومه مي زدنته مي غادة السنع

 حتى قاهللا الناس إنه لىو حة عميم وكانت النتيجة كما تعىمون.

ونَ مََخَسنْفنَا بِنِه َوبِنندَاِرِه اأْلَْرَض مََمنا َكنناَن لَنه  ِمننن مِاَنٍة دَن ننر  ِ  ه  ِمنن   ونِ ص  َوَمننا َكناَن ِمننَن  َّللاَّ
نتَِصِردَن )]  [(2الم 

كنون * وديفز إلى ذشنى ا ن قصة معا را عجيهة تؤكد أن الماهللا وحده   دمكنن أن د

« وناسنيسأ»ابننة  المىينار در الشنهير « كرسنتينا أوناسنيس » سههاً لىسعا ا، إنها قصنة 
ورثنت الىا دمىنك المىينارات والجنزر واألسنا يو وشنركات الطينران، ومنات أبوشنا م

 شىه الفتاا م   وجة أبيها كو َّ شىه المىيارات.

 وم  ذلك مهو كانت سعيدا ؟!
 والجننواب . لينند تزوجننت شننىه الفتنناا برجننو أمردكننى عنناش معهننا شننهوراً ثننم  ىيهننا أو

  ىيته.

 ثم تزوجت بعده برجٍو دونانى ثم عاش معها شهوراً مطىيها أو  ىيته.
ة متعجب كثينر منن النناس أن تىتينى قمن ثم تزوجت لىمرا الثالثة برجو شيوعى روسى

 الرأسمالية م  قمة الشيوعية.
عنه وعندما س لها الصحفيون قالت بالحرم الواحد: ) ابحك عن السعا ا(.. وعاشت م

 سنة ثم  ىيها أو  ىيته.

ثم تزوجت برجو مرنسى وبعدشا حهرت حفلً كهيراً مني مرنسنا وسن لها الصنحفيون 
 شو أنت أغنى امراا ؟!!

 نعم أنا أغنى إمرأا ولكنى أشيى إمرأا!! ميالت:

ارقنت ثم عاش معها الفرنسى مترا و ىيها أو  ىيته ثم وجدوشا بعد ذلنك جثنة شامندا م
 الحياا مي إحدأ الشاليهات مى األرجنتين.

 * وقد دمن الهعض أن السعا ا الحييية مي الشهرا.

 والشياء. وشىا دكون من أسهاب السعا ا وقد دكون كىلك من أسهاب التعاسة
 ولعىكم سمعتم وقرأتم ما ذكره بعض  أشِو الفِن ممن تاب ال عىيهم.
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 وقد دمن الهعض أن السعا ا الحيييية مي المنصب والجاه!! •
وعنل  وقد دكون المنصب سههاً من أسهاب السعا ا إذا اتيى  احب  المنصب ربَّه جل

انة أنه أم إليه منمر إليه عىى وعىم دييناً أن المنصب إلى زواهللا ولو  ام لغيره ما و و

 كما قاهللا النهي ألبى ذر :
َ إِنََّها أََمانَة  َوإِنََّها دَْوَم اْلِييَاَمِة خِ »  َهنا َوأَ َّأ الَّنِىا  َّ َمنْن أََخنىََشا بَِحي ِ نَدَاَمنةٌ إِ ْزٌا وَ دَا أَبَا ذَر ٍ

 [( 3«)]َعىَْيِه مِيَها 

حنت فنان رعنى ال عننه دومناًَا دجنرأ توهلل  را ابن الخطناب النىأ رآه عثمنان بنن ع
ا حرارا الشمس المحرقنة التنى تكنا  تنىدب الحددند والصنخور ميننا أ عىينه عثمنان: من

 الىأ أخرجك مي شىا الوقت الشددد الحرَّ دا أمير المؤمنين؟

 ن ددأ المييوهللا عمر : بعيٌر من إبو الصدقة قد ندَّ وأخشى عىيه الهياع م س هللا عنه بي
 جل وعل!!

 هللا عثمان: ليد أتعهت ك وَّ من جاء بعدك دا عمر!!ميا

 وشؤ ء ومن سار عىى  ربهم شم الىدن دسعدون بالمنصب مي الدنيا وا خرا.
ا نمنر وقد دكون المنصب سههاً منن أسنهاب التعاسنة والشنياء مني الندنيا بنو واألخنرا إذ

بنو  ىنه ومالنهه وعيعىى أنه غادة ِمْن ثَمَّ مهو دهىهللا من أجو شىه الغادة وقت  إليه  احهه

حانه إ  عىى إرعاء من و َّه وإن خالف ذلك أوامنر منو ه سنه  و دنه!!! و  دحرص
 وتعالى.

ا َمن» قناهللا:النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ومي الصحيحين من حددك معيو بنن دسنار أن

نوت  َوش ن ِمْن َعْهندٍ  نوت  دَنْوَم دَم  َم َّللاَّ  َرِعيَّتِن لِ َو َغناشٌّ دَْسنتَْرِعيِه َّللاَّ  َرِعيَّنةً دَم   َعىَْينِه ِه إِ َّ َحنرَّ
 [(.4« )]اْلَجنَّةَ 

  مهننى ميننا  نناحب المنصننب : ال الَ منني شننىه األمانننة. واعىننم بنن ن  نينناك مهمننا  الننت

  قصيرا ومهما عممت مهى حييرا وأن الىيو مهما  ناهللا منل بند منن  ىنوع الفجنر وأن
   دنفنن قنند تنندم كثيننراً وسناعتها   العمنر مهمننا  ناهللا مننل بند مننن  خنوهللا اليهننر .. ودومهنا

 الندم!!.

  لنىدنا* وقد دمن الهعض أن السعا ا الحيييية مني بنل  الغنرب. وأن أبنناء الغنرب شنم 
   يننوندعيشننون شننىه السننعا ا، وِمننْن ثَننمَّ مالسننعداء شننم الننىدن دعيشننون منني الغننرب ودطه

   ثيننردن منننأحكامننه ودنندورون منني مىكننه وشننىه مننن الفننتن التنني تعصننف ا ن بيىننوب الك
 المسىمين والمسىمات.

  لكننونحن أدها األخوا واألخوات   ننكر ما و و إلينه الغنرب مني الجاننب المنا ا و

   جننناحالحيناا ليسنت كىهنا مننا ا . و  دمكنن لطناأٍر جهنار أن دحىننق مني أجنواء الفهناء ب
 .واحد وإن نجح مي ذلك لفترا وإن  الت مإنه حتماً سيسيط لينكسر جناحه ا خر

 تصنر  تهحنك عنن غنىاأها  إن الغرب قد أعطى الهدَن كو منا دشنتهيه وبيينت النروحم

ينناس تننوزن بننالجرام و  ت     و واأهنا وشنننا وقننف الغربينون منني حيننرا .. ألن النروح  
دناء .. الكيميناء والفيز   بالترمومتر و  تخهن  لهوتينة التجنارب اإلعنامية مني معامنو

 الحننا ت المتزادنندا    ششننة وحيننرا أمننام وشنننا كننىلك وقننف عىمنناء الطننب والنننفس منني

 الجماعية.  لىمصابين باألمراض النفسية والعصهية بو وأمام حا ت ا نتحار
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وح  ِمنْن أَ  وحِ ق نِو النرا ونََك َعنِن النرا
ننب ِني َوَمنا أ  ْمنِر رَ و دم ال إذ ديوهللا: َودَْس َل    وتِينت م م ِ

 اْلِعْىِم إِ َّ قَِىيل

  نغرب وا ىن  عىنى الدراسنات العددندا التني تجنرأ شنناك منن آومن سامر إلى بل  ال

  ممنناشر خننر أ رك دييننناً أن أبننناء الغننرب دفتينندون السننعا ا و  دنهغنني أن ننههننر بال
 الخداعة التي تكا  تخطف أبصار من   بصيرا لهم !! ... ... ... ...

 ... ... وسياحةٌ ومماشٌر ت غردنا    قالو الغرب قىت  ناعةٌ 

ً     ه خاٍو من اإلدمانلكنَّ   ... ...   درعى ععيفاً أو دَسار حزدنا
 ... ... درمى بسهم المغردات الددنا   الغرب ميهرا المها ئ لم دزهللا

 ... ... رمعت ددٌ أبدأ لها السكينا   الغرب ميهرا العدالة كىما

 ... ... بسلمه الموشوم دستهودنا   الغرب دكفر بالسلم وإنما
 ... ... مَعَلم دحمو قومنا الزدتونا   نجراً ور ا ةالغرب دحمو خ

 ... ... شىا بىلك أدها اللشونا كفٌر وإسلم م نَّى دىتيى

 ثانياً : سعا ا العالم بين الهم والحييية
التني  إن العالم الينوم محنروم منن األمنن واألمنان رغنم عمنم الوسناأو األمنينة المىشىنة

الجددند راعنات الكثينرا التني دولند منهنا الجددند وو و إليها العىم الحددك ورغم ا خت

ة كو دوم، ورغم التخطنيط الهاأنو المهنني عىنى أسنس عىمينة ونفسنية لمحاربنة الجردمن
بشنتى  نورشا وبننالرغم منن كىنه مننإن العنالم   زاهللا دهحنك عننن األمنن واألمنان وسننط 

 ا الركنام.. بنو لنند تحولنت شنىه الوسنناأو األمنينة نفسننها إلنى مصندر رعننب ومنزعٍ وإبننا

 لىجنس الهشرا..
ء إ  وتسننفك ميننه  منناء وتتمننزق شنننا وشننناك أشننل -بنندون مهالغننة –ممننا منننن دننوم دمننر 

 وتدمر مصان  وتحرق بيوت وتها  مزارع وتتحطم مدارس.

 رون ومن والعالم دجتم   ودنفضا والدنيا تيوم وتيعد والخهراء ددرسون ودهحثون ودير
حالنة منن النىعر والرعنب والخنوم وشنم شىا كىه مإن ا  م منن الهشنر دعيشنون مني 

دنتمرون المنوت مني كنو لحمنة منن لحمنات حيناتهم لكثنرا منا دروننه منن إبنا ا وقتنو 

 وإمناء .. وقد أ هحت الدنيا مي نمرشم ممىمة بالرغم من كثرا األعواء..
 وأ هحت عىيهم عيية بعد ما ش رَّ وا و ر وا من  دارشم وأموالهم.

ِرَم العالم  من األ يننه ه وقوانمنن واألمنان عىنى كثنرا منمماتنه وشيااتنه ومواثيينوشكىا ح 
 وأ هح اإلنسان دفعو باإلنسان ما تخجو الوحوش أن ت تيه مي الغابات.

ان  والعننالم  اليننوم أدهنناً محننروٌم مننن الرخنناء ا قتصننا ا رغننم كثننرا األمننواهللا والمصنن

 واتساع األسواق واختراع أحسن الوساأو مي كو مجا ت ا قتصا .
خهننز بننالرغم مننن شننىا كىننه مننإن الملدننين مننن الهشننر   زالننوا دهحثننون عننن ليمننة النعننم 

ودهننىلون منناء وجننوشهم لىحصننوهللا عىننى الثننوب ودهننحون بنن رواحهم لتننومير المسننكن 

 ومنهم من دموت جوعاً وبر اً ومنهم من دسكن الجهاهللا ودعيش بين اليهور.
 .  أسهاب و  حىوهللاوالمفكرون دهحثون عن األسهاب والخهراء دهعون الحىوهللا ثم  

والعنالم اليننوم محننروم مننن الطم نينننة النفسننية وراحننة الهنناهللا وخىننو اليىننب مننن الهمننوم ، 

والنفس إذا لم تتوامر لها الطم نينة    تستىى  العيش ولو كان رخاء اً و  تستمت   بمىهس 
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خة ولنو كنان مناخراً. و  تهننن  بمركنٍب ولنو كنان مارشنناً. و  دمكنن أبنداً لىيصنور الشننام
 والمراكب الفارشة والفرش الوثيرا واألمواهللا الكثيرا والشهرا الجاه

سننعا ا والمنا نب والمتناع   دمكنن لهنىا كىننه أن دهنب لىننفس الطم نيننة الروحينة أو ال

 اليىهية.
بيولنه  وشىا الحرمان األمنى وا قتصا ا والنفسي عهر  ال جو وعل عننه مني الينرآن

ه  َمِعيَشنةً َعننًكا ا مَنإِنَّ لَنن ِذْكنرِ  دَِهنوا َوَ  دَْشنيَى َوَمنْن أَْعنَرَض َعنمََمِن اتَّهََ  ش ندَاَا مَنَل 

ِ ِلنَم َحَشنْرتَنِي  ه  دَْوَم اْلِييَاَمنِة أَْعَمنى قَناهللَا َرب  ِصنيًرا قَناهللَا َكنىَِلَك بَ قَنْد ك ننت  وَ ْعَمنى أَ َونَْحش ر 
َرب ِنِه  َم َولَنْم د نْؤِمن بِآدَناتِ َمْن أَْسرَ  ْجِزانَ َوَكىَِلَك  أَتَتَْك آدَات نَا مَنَِسيتََها َوَكىَِلَك اْليَْوَم ت نَسى

 (.1َولَعَىَاب  اْ ِخَراِ أََشدا َوأَْبيَى )

هنك شىا ال ولَسوم دمو العالم  بصفٍة عامٍة والعالم  اإلسلميا بصفٍة خا ٍة دعيش مي
ىيناً متعهناً قوالشياء.وسيمو لفنح الهناجرا المحنرق دصنف  وجهنه وسنيمو تاأهناً شنار اً 

 عا ا منيحتى دعو  من جددد إلى منهج ال عز وجو الىا جعىه ال جو وعل سههاً لىس

 الدنيا وا خرا.
 ثالثا :اإلسلم  وسعا ا  الهشردةِ 

 والسؤاهللا ا ن.. شو حيق اإلسلم السعا ا من قهو؟ والجواب نعم.

 ماننان والسنعا ا وا مىيد حيق منهج ال مي األرض األمن واألمان والسعة والرخناء 
رأ   لىمسننىمين الننىأ حولننوا منننهج ال إلننى واقنن  عمىننى محسننب.. بننو لىيهننو  والنصننا

 الىدن عاشوا تحت  لهللا الحكم اإلسلمي الوارمه.

ى مياعاه إل وكان خىيفةً لىمسىمين وأميراً لىمؤمنين – –مهىا دهو ٌا  دسرق  رَع عى ِى 
 ا.بسجنه أو بيتىه أو ب خى  رعه باليو قاعيه شردح ولم د مر عىى  باعتياله أو

: دنا ه قناألً وَمث َو عىى  م  اليهو ا أمام الياعى المسىم ونا أ الياعى عىى عىى  بكنيت

ى أبا الحسن ، ونا أ عىنى اليهنو ا باسنمه  ون أن دكنينه، مغهنب عىنى  وقناهللا لىياعن
 نين عننر المنؤم:إما أن تكنى الخصمين معاً أو تدع تكنيتهمنا معناً. ثنم سن هللا شنردٌح أمين

 له عىىٌ قهيته مياهللا عىى: الدرع  رعى ولم أب  ولم أشب، مس هللا شردٌح اليهو ا ميما قا

دأ مر  اليهو أ بخهك و شناء معهنو دن قناألً: الندرع  رعنى ومنا أمينر المنؤمنين عنن
 بكاذب.

 مييوهللا شردح لعىى: شو من بينة ؟
 مياهللا عىى   دقت دا شردن: ما لي بينةٌ.

دم وجو  راأعاً كموقف أمير المؤمنين مىيد حكم بالدرع لىيهو ا لعوكان موقف  شردحٍ 

 الهينة عند المدعى ، وشنو أمينر المنؤمنين وأخنى اليهنو ا الندرع ومهنى وشنو دحندذ
خننلق ألنفسنه قناأل: أميننر المنؤمنين دياعنيني إلننى قاعنيه مييهنى عىيننه إنَّ شنىه وال 

 ىتها.ك سيطت من عىى بعيرك م خأنهياء ثم عا  مياهللا : دا أمير المؤمنين الدرع  رع

 وأنا أشهد أن   إله إ  ال وأن محمداً رسوهللا ال.
 مير  عىيه َعِىى  قاألً : أما وقد أسىمت مهي شددة منى لك.. ال أكهر.

ذاك دهو أ وشىا قهطى دسنهق ابنن عمنرو بنن العناص مني مصنر ودغهنب  ابنن  والنى 

عىى رأسه وشو ديوهللا خىشا وأنا ابن  مصر أن سهيه اليهطى مهربه ابن  عمرو عربة 
األكرمين مرحو والد شىا اليهطى إلى واحة العدهللا واألمن واألمان إلى المددنة المنورا 
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حيننك عمننر بننن الخطنناب الننىأ اسننتدعى عمننرو وولنندَه مننوراً ودنن مر عمننر  باليصنناص 
 وأعطى اليهطى عصاه وشو ديوهللا له اعرب ابَن األكرمين ثم التفت إلى عمرو وقاهللا

 ه الخالدا دا عمرو متى استعهدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ً؟قولتَ 

 مفني  نو اإلسنلم عناش اليهنو  والنصنارأ مني أمنن وأمنان وشنا شنو التناردن  مفتوحنةٌ 
ا  ننفحاته  لمننن أرا  أن دتعننرم عىننى الحننق ولينند حيننق منننهج  ال الرخنناء ا قتصننا 

 ير وديهى عىى الجشن  والشنح والطمن بوع  نمام اقتصا أ عا هللا دربط الغنى بالفي

 ً  ، حتى جاء دوم أرسو ميه خىيفة المسىمين عمر  بن  عهد لعزدز منا دا
هناءا دهحك عن الفيراء ليغنيهم وعن المحتاجين ليواسيهم وعنن الشنهاب العناجز عنن ال

دعيشنون ليزوَجه.واإلسلم الىا حيق شىا كفيو بتحيييه اليوم لمن د وون إلنى رحابنه و

 ه.مي  لل
لننفس  نيننة اوليد حيق منهج  ال الطم نيننة النفسنية والسنعا ا اليىهينة والعصنهية  ن  م

سنىم وسعا ا اليىب وانشراح الصدر نعمةٌ   دحمى بها إ  المؤمنون . ومنى  نحيح م

نْؤِمِن إِنَّ :» من حددك  نهيب الرومني أن النهني قناهللا   ك ىَّنه  لَنه   أَْمنَر ِ َعِجنْبًاا ألَْمنِر اْلم 
اء  َشَكَر َكاَن ذَِلَك لَه  َخْيًرا َوإِ َخيْ  لَنه   اء  مََصهََر َكناَن ذَِلنكَ ابَتْه  َعرَّ ْن أَ َ ٌر إِْن أََ ابَتْه  َسرَّ

 [(.5« )]َخْيًرا 

 لنيدمه وليد آن األوان أن نعرم إسلَمنا وأن نحوله عىى أرض الواق  إلى منهج حياا
ناننة خطنب الرن نيندم اإلسنلم لىهشنردة باللىهشردة كىها لتسعد مي الدنيا وا خرا مإننا ل

نهج والمواعة المؤثرا ولكن بتحودو شىا اإلسلم عىى أرض الواق  مرا أخرأ إلى م

 حياا وأقوهللا قولى شىا واستغفر ال لي ولكم.
 الخطهة الثانية :

ياات إن الحمد هلل نحمده ونسنتعين ونسنتغفره ، ونعنوذ بناهلل منن شنرور أنفسننا ومنن سن

 لنه إ  المن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا ا لنه وأشنهد أن   إأعمالنا ، 
 وحده   شردك له وأشهد أن سيدنا محمداً عهده ورسوله .

 أحهتى مي ال :

 وأخيراً .. السعا ا الحييية ووساأىها
 وَ ْن َعِمننَمننأمننا منني النندنيا مننل تتحيننق إ  منني اإلدمننان بنناهلل والعمننو الصننالح قنناهللا تعننالى: 

ْؤِمٌن مَىَن ْحيِيَنَّه  َحيَ  ن ذََكٍر أَْو أ نثَى َوش َو م  ْم أَْجنَرش م ي ِهَةً َولَ ااً  َ َ اِلًحا م ِ  َْحَسنِن َمنا بِ نَْجنِزدَنَّه 
 َكان واْ دَْعَمى ونَ 

اهللا وعنل قن وأما السعا ا مي ا خرا مفي الجنة وأعلشا التمت  بالنمر إلى وجه ال جو

وهٌ دَْوَماِ  ج   [( .6ٍى نَّاِعَراٌ إِلَى َرب َِها نَاِ َراٌ )]تعالى: و 
ْم َشنوقاهللا تعالى دَْوَم دَن ِْت  َ تََكىَّنم  نَْفنٌس إِ َّ بِإِْذنِنِه مَِمننْ  نا الَّنِىدَن َشني  ِييٌّ َوَسنعِ ه  واْ مَِفني يدٌ مَ َمَّ

ْم مِيَها َزمِيٌر َوَشِهيٌق َخاِلِددَن مِيَها َما  َاَمتِ  َك ْرض  إِ َّ َما َشاء َربان َواألَ اَوات  السَّمَ  النَّاِر لَه 

ا الَِّىدَن س ِعد واْ مَِفن لسَّنَماَوات  ِددَن مِيَهنا َمنا  َاَمنِت انَّنِة َخاِلني اْلجَ إِنَّ َربََّك مَعَّاهللٌا ل َِما د ِردد  َوأَمَّ
 [(.7َواألَْرض  إِ َّ َما َشاء َرباَك َعَطاء َغْيَر َمْجى وٍذ ]

دينوهللا ال » قناهللا:النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  عننومي  حيح مسىم منن حنددك أننس 

دننا أشننو الجنننة مييننولن : لهيننك ربننا وسننعددك والخيننر بننين دننددك، مييننوهللا: شننو « »تعنالى
ما لنم ت ْعنِط أََحنداً منْن َخْىِينَك ميي نوهللا  :  رعيت م؟ مييولون: وما لنا  نرعى وقد أعطَّيتَنا مَّ
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َا شىٍء أمَهو  من ذلك ؟ مييوهللا: أ حوا أ  أعطيكم أمهَو من ذلك؟ مييولن : دارب  وأأا 
 [(.8« )]عى يك م رعواَنِى مَلَ أسَخط  عىيكم بعدَه  أبداً 

 وساأو السعا ا

 أو ً: ا ستيامة عىى منهج ال عز وجو .. قاهللا
هللا   وا تَتَنَننزَّ َ  تَْحَزن ننوا وَ  َّ تََخننام وا أَِكننة  أَ ِهم  اْلَمَل  َعىَننيْ إِنَّ الَّننِىدَن قَننال وا َربانَننا َّللاَّ  ث ننمَّ اْسننتَيَام 

وا بِاْلَجنَِّة الَّتِي ك نت ْم ت وَعد وَن نَْحن  أَْوِليَنال   اِ َولَك نْم  النداْنيَا َومِني اْ ِخنرَ ي اْلَحيَنااِ ك ْم مِنَوأَْبِشر 

  ً نْ مِيَها َما تَْشتَِهي أَنف س ك ْم َولَك ْم مِيَها َما تَدَّع وَن ن ز   ِحيمٍ َغف وٍر رَّ   م ِ
   دحمنى بهنا إعا اٌ  انياً: اإلدمان باليهاء واليدر.. مَىَنىَّا  اإلدمناِن باليهناِء والفندِر سنث

 الموحدون.

  عنن رسنوهللا الثالثاً:اإلحسان إلى الناس.. مفى  حيح مسىم منن حنددك أبني شردنرا ، 
 قاهللا : ىى ال عىيه وسىم 

مة، وم اليياده كربةً من كرب من نفَّس عن مؤمن ك ربةً من كرب الدنيا، نفَّس ال  عن» 

تره ال مي سسىماً، مومن د سََّر عىى م عِسر، دَسَّر ال عىيه مي الدنيا وا خرا، من َستََر 
دينناً الندنيا وا خنرا وال منني عنون العهند مننا كنان العهند منني عنون أخينه، ومننن سنىك  ر

 ينوت البي بيت منن دىتمس ميه عىماً، سهو ال له به  ردياً إلى الجنة وما جىس قوم م

ه م وَحْفنت دتىون كتاب ال ودتدارسونه بينهم إ  نزلت عىنيهم السنكينة وغشنيتهم الرحمنه
 [(.9« )]الملأكة وذكرشم ال ميمن عنده ومن بط  به عمىه لم دسرع به نسهه

 نيا..رابعاً: النمر إلى من شو موقك مي أمور الددن وإلى من شو  ونك مي أمور الد

و انمروا إلى من شو أسنفو مننكم و  تنمنروا إلنى منن شن» مسىم أنه قاهللا:ومي  حيح 
 «موقكم مهو أجدر إ  تز روا نعمة ال 

 .الىهم أسعدنا بطاعتك مي الدنيا وبرعوانك مى ا خرا دارب العالمين........
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 ( مي الىكر والدعاء، وأبو2699[ رواه مسىم رقم )6577[ (  حيح: ] ص.ج: 9) ]
( مني 1931( مي الحندو ،رقم )1425( مي األ ب، والترمىا رقم )4946 او  رقم )

 ت ... ... ... ... ( مي اليراءا2946الهر والصىة ، رقم )

=============== 

 عليه الصالة والسالمالنبى  صلى هللا عليه وسلم  حجة

م عينت  الحمد هلل الىأ نور بكتابه اليىوب .. وأنزله مي أوجز لفنة وأعجنز أسنىوب .. 

 بلغت ه الهىغاء.. وأعجزت حكمت ه الحكماء.. وأبكمت مصاحته الخطهاء.
   شردك له. وأشهد أن   إله إ  ال وحده

ج  وأشننهد أن محمننداً عهننده ورسننوله و ننفيه مننن خىيننه وخىيىننه الهشننير النننىدر.. السننرا

 المزشر المنير .. خير  األنهياء مياماً .. وأحسن  األنهياء كلماً.
 رام  اإل ر واألغلهللا والداعى إلى خير األقواهللا وأحسن األعماهللا

 أرسىه ال عز وجو والناس   نفان:

 اه .. وعالون غ له.مغهوب عىيهم جف
اء مجاء بالددن الوسنط .. ، وحنىر منن الزدنغ والشنطط ..,وتركننا عىنى المحجنة الهيهن

 ليى ها كنهارشا ،   دزدغ عنها إ  شالك.

 نىى ومالىهم أجزه عنا خير ما جزدت به نهياً عن أمته ورسو ً عن  عوتنه ورسنالته 
 ال وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله و حهه أجمعين.

ىه شنح ال وبعد... محيا ال شىه الوجوه الطيهة المشرقة ، وزكى ال شنىه األنفنس وشنر

لدنيا كم مي االصدور ، وأس هللا ال أن دتيهو منا ,إداكم  الح األعماهللا ، وأن دجمعنا وإدا
 عىى  اعته ومي ا خرا مى جنته و ار كرامته.

 أحهتى مي ال:

ة أن كىمن ع الكردم... وأو  أن أوعح مي الهدادةوشىا شو ليالنا الثانى م  شىا الموعو
ننو ح  ْحىننة والترَّ ْحىننة والرَّ حنناهللا وا رت رحىننة ليسننت بمعنننى النزشننة أو الفسننحة وإنمننا الرَّ

جنو بمعنى ا نتياهللِا والمسير د يناهللا  ننت رحىتننا ورحنو منلن وارتحنو بمعننى سنار ور

ٌو أأ درتحىون كثيراً. ح   وخحوهللا وقوم ر 
جٌ ومي حددك ابن مسعو  إن و ال مي سهي ما شو رَحْو او َسْرج مَرْحٌو إلى بيت ال وَسر 

 دردد أن اإلبو ت ركب مي الحج والخيو  تركب مي الجها .
فسنحة وإنما أر ت أن أبين ذلك ألن بعض األحهة قد  ن أن الرحىة بمعننى النزشنة وال

ا بننا متعنالو ثَنمَّ ورأأ أنها   تىيق بحج بيت ال الحرام من ر ت التوعنيح والهينان وِمنْن 

 م المصنطفى   نىى ال عىينه وسنى لنرحو سوداً عىى جناح السرعة لنعهش م  الحهينب
 مي حجته الوحيدا والتى ت سمى بحجة الو اع .

د وقنند ور  ميهننا حننددٌك  ودننو عمننيم دتمننو عىننى كثيننر مننن الفواأنند والنفنناأس واليواعنن

ا منرج مننه ننىر جنزءاً كهينراً وخنالفيهية الجىيىة حتى  نف ميه اإلمام  أبو بكنر بنن  الم
 لو تيصىودزدد  عىى ماأة وخمسين مس لةً من مساأو الفية وتعيهه اإلمام النووأ مياهللا 

 لزا  عىى شىا اليدر من المساأو ما دساوده.

وشىا الحددك العمنيم الجىينو منن أمنرا  مسنىم أأ رواه اإلمنام مسنىم مني  نحيحه منن 
ام الهخارا مي  نحيحه والحنددك : عنن جعفنر حددك جابر بن عهد ال ولم دروه اإلم
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بن محمد عن أبيه قاهللا:  خىنا عىى جابر بن عهند ال مسن هللا عنن الينوم حتنى انتهنى إلنىَّ 
 ميىت: أنا محمد بن  عىى بن حسين.. مياهللا جابر مرحهاً بك دا ابن أخى سو عما شات.

 ال رسوهللا مياهللا محمد بن  عىى بِن الحسين مس لته وشو أعمى ميىت: أخهرنى عن حجةِ 

... 
نجَّ ثنم أذن مني النناس مني الع  اشنرا أنمياهللا جابر: إن رسوهللا ال مكك تس  سننين لنم دَح 

ن ألرسوهللا ال حاٌج وقد استدهللا بعض  أشنو العىنم بهنىا عىنى جنواز التراخنى مني الحنج 

عنند  م رض عىيه الحج سنة تسن  ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم 
عاشنرا إلنى السننة الالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  م منن المحيينين وأخنرهأكثر أشو العى

 رك ألنهمأخره ألنه كره ا ختل  مي الحج ب شو الشالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ولكن

  النهنى جكانوا دحجون ودطومون بالهيت وشم ع راه مىما  هر ال الهيت الحرام مننهم حن
 لحج موراً اال له النفية وا ستطاعة وجب عىيه  .. ولىا ممن دسر ىى ال عىيه وسىم 

 »مني الحنددك النىأ رواه أحمند وشنو حنددك حسنن:النهى   ىى ال عىينه وسنىم  ليوهللا

ِ دَْعنِي اْلفَِردَهةَ مَإِنَّ أََحدَك ْم َ   وا إِلَى اْلَحج 
ى   «.ض  لَه  ا َما دَْعرِ دَْدرِ  تَعَجَّ

دم اٌج مينَحنس مي السننة العاشنرا أن رسنوهللا ال ديوهللا جابر بن عهد ال : ثم أذن مي النا

 المددنة بشر كثيٌر كى هم دىتَمس  أن د تم برسوهللا ال ودعمَو مثَو عمِىِه.

ىيفة .  ديوهللا جابر: مخرجنا معه حتى أتينا ذا الح 
ىيفة مييات  أشو المددنة والىأ د سمى اليوم ) ب بيار عىى (  * وذو الح 

حفنة مصنر وتعنرم ا ن برابنغ وشنى مييناٌت ألشنو الشنام و * والمييات  الثانى شنو الج 

 ومن مر بها.
جد  شو ن * والمييات الثالك شو قرن  المنازهللا ود عرم ا ا بالسيو الكهير وشو ميياتٌ 

 والطاأف ومن مر به.

ر منمن ومنن * والمييات الراب  شو دَىَمْىَم ودعرم ا ن بالسعددة وشو مييناٌت ألشنو الني
 به.

هننا أو المكانينة لمننن أرا  الحننج أو العمننرا ميجنب عىيننه ان دحننرم من شنىه شننى المواقيننت  

 لعىم.بمحاذاتها ومن تجاوزشا بدون إحرام معىيه  م  جهران وشو قوهللا  جمهوِر أشو ا
ِمنْيس ديوهللا جنابر: مخرجننا من  رسنوهللا ال حتنى أتيننا ذا الحىيفنة مولندت أسنماًء بننت ع  

 أ ننن  ؟ قنناهللا: اغتسننىى واسننتنثرأمحمنندَ بننَن أبننى بكننر م رسننىت إلننى رسننوهللا ال كيننف 
 بثوب وأحرمي.

دهناً ومي شىا  ليو عىى استحهاب الغسو لىحاأض والن فساء وشو قوهللا الجمهور ومينه أ

م  ننحة  إحننرام الحنناأض وأن عىيهننا أن تفعننو كننو مننا دفعىننه الحنناج  غيننر أنهننا   تطننو
 بالهيت.

 العمرا م مرشومي الصحيح عن عاأشة رعى ال عنها أنها حاعت قهو أ اء مناسك ا

أن وأن تحرم بالحج غير أن   تطنوم بالينت حتنى تطهنر النهى   ىى ال عىيه وسىم 
 تفعو ما دفعىه الحاج.

أمننا إن جنناء الحننيض  بعنند  ننوام اإلماعننة والسننعى وقهننو  ننوام الننو اع سننيط عنهننا 

  وام  الو اع ألن الحاأض والنفساء ليس عىيها  وام   الو اع.
  مي المسجد.ديوهللا جابر: مصىى رسوهللا ال
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 ولىا استحب الجمهور أن دكون اإلحرام  بعده  لا . إما مردهة وإما نامىة .
هللا  الرسوة ديوهللا جابر: مصىى رسوهللا ال مي المسجد ثم َرِكَب اليَْصواء ) وشو اسم لناق

لهينداء ا( حتنى إذا اسنتوت بنه ناق تنه عىنى  نىى ال عىينه وسنىم    ىى ال عىيه وسىم 

ر مثَو  بصرأ بين ددده من راكٍب وماٍش وعن دمينه مثَو ذلك وعن دسانمرت  إلى مدَّ 
 ذلك ومن َخىِفه مثَو ذلك.

 منن شن ٍ  ورسوهللا ال بين أَ ه رنا وعىيه دنزهللا  اليرآن وشو دعرم  ت ودىنه ومنا عمنو بنه

 َشنِردَك َ  ْينَك َك لَهَّ  لَهَّْينلَهَّْيَك الىَّه نمَّ :» بالتوحيد النهى   ىى ال عىيه وسىم  عمىنا به م شو
ْىَك َ  َشرِ   «دَك لَكَ لََك لَهَّْيَك إِنَّ اْلَحْمدَ َوالن ِْعَمةَ لََك َواْلم 

منام ىيهنا اإلعوشىه التىهية أدها األحهة كانت تحتاج  منا إلى لياء كامٍو مسنتيو وقند عىنق 

بنى أ ىنى سنننابن  الييم تعىيياً بددعاً واستخرج منها أكثر من عشردن ماأدا مني تعىيينه ع
  او  لمن أرا  أن دراجعها مي كتاب عون المعهو  .

لنىأ شنو اومن بين شىه الفواأد الهددعة التنى ذكرشنا أن التىهينة شنى شنعار  حنج التوحيند 

وعِ روح  الحج وميصنده بنو شنو روح  العهنا اِت ِكىهنا وتتهنمن شنىا التىهينة منن الخهن
ىى ة لىر  عوجو كما أنها متهمنوالىهللِا والمحهِة واليرب ما تتحيق به العهو دة  هلل عز 

كننو ٌمهطننو منني  ننفات ال عننز وجننو وتوحيننده مهننى مهطىننةٌ ليننوهللا المشننركين وقننوهللا 

كمنناهللِا الجهمينة المعطىننين وليننوهللا مجنوس ِ األمننة المعانننددن.. ألنهننا تثهنت كننَو  ننفات ال
 والجلهللا هلل رب العالمين.

عنهمنا قناهللا:  ولىا ور  مي الحددك النىأ رواه مسنىم منن حنددك ابنن عهناس رعنى ال

يينوهللا مكان المشركون ديولون: لهيك الىهم لهيك . لهينك   شنردك لنك قناهللا ابنن عهناس : 
: ديولننون رسنوهللا ال قننٍد قننٍد أأ قنند كفنناكم شننىا ماقتصنروا عىيننه و  تزدنندوا ألنهننم كننانوا

 .«بعدشا إ  شردكاً شو لك تمِىك ه  وما َمىك ديولون شىا وشم دطومون بالهيت

سنحة مكن. أأ ا أتينا الهيت معه استىم إذا أتينا الهيت معه استىم النرديوهللا جابر: حتى إذ
لحجر ابيده وشو سنة مي كو  وام ومى  حيح مسىم أن رسوهللَا ال كان   دستىم  إ  

 والننركن اليمننانى وقنند أجمعننت األمننة عىننى اسننتحهاب اسننتلم الننركنين وتيهيننو الحجننر

 لمسىمين والمسىمات.األسو  إن أمكنَّ ذلك من غير إدىاء ألحٍد من ا
  إننىومى الحددك الىا رواه مسىم أن عمر بن الخطاب قَهَّو الحجر األسو  وقناهللا وال

يهىنك د ال أل قهى ك وإنى أعىم  أنك حجر وأنك   تهر  و  تنف  ولو  أنى رأدنت  رسنوهللا  
 «ما قهىت ك

 بعاً.مشى أرديوهللا جابر: حتى إذا أتينا الهيت معه استىم الركن مََرَمَو ثلثاًَا و

 وهللا.والرمو شو إسراع  المشي م  تيارب الخطا وشو مستحب مى األشوا  الثلثة األ  
تهم ومى  حيح مسىم من حددك ابن عهاس قاهللا قدم رسوهللا  ال وأ حاب ه مكة وقد وشن

مى دثرب مياهللا المشركون: إنه قدم  عىيكم غداً قوٌم قد وشنتهم الحمى َولَ  ها شندا ي وا منح 

ى نوا ثالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  دىى الِحْجَر وأمرشممجىسوا مما  ٍ  لثنة أشنواأن درم 
ىدن وأن دمشننوا مننا بننين الننركنين ليننرأ المشننركون َجىَنندَشم مينناهللا المشننركون شننؤ ء النن

ه  أن زعمتم أن الحمى قد وشنتهم شؤ ء أجىندٌ منن كنىا وكنىا قناهللا ابنن عهناس ولنم دمنْعن

 «.اإلبياء  عىيهم د مرشم أن درمىوا األشوا  ك ىها إ 
 ديوهللا جابر : ثم نفى إلى ميام إبراشيم عىيه السلم ميرأ
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و ، وقنو شنمجعو الميام بينه وبين الهيت و ىى ركعتين ] قرأ ميها قو دا أدها الكامرون
فا من الصن ال أحد[ ثم رج  إلى الركن. ماستىمه ثم خرج من الهاب إلى الصفا مىما  نا

 قرأ:

جو وه ال عز : أبدأ بما بدأ ب ىى ال عىيه وسىم    عىيه وسىم قاهللا النهى   ىى الثم 
مني  مهدأ بالصنفا مرقنى عىينه حتنى رأأ الهينت ماسنتيهو اليهىنة ومنى روادنة أبنى شردنرا

  شردك لنه  إله إ  ال، وحده  »  حيح مسىم) ورم  ددده( موحد ال وكهره وقاهللا : 

وعننده  در ،   إلننه إ  ال  وحننده أنجننز، لننه المىننك ولننه الحمنند ، وشننو عىننى كننو شنن  قنند
 ثم  عا بين ذلك قاهللا مثَو شىا ثلذ مرات.« ونصر عهده وشزم األحزاب وحده

ى إذا ثم نزهللا إلى المروا حتى إذا أتنى المنروا مفعنو عىيهنا كمنا معنو عىنى الصنفا . حتن

لَنْم أَس نِق  ْسنتَْدبَْرت  ا اا َمنلَْو أَن ِي اْستَْيهَْىت  ِمْن أَْمنرِ »كان آخر   وامِه عىى المروا مياهللا: 
ِ اهللَا دَنا رَ مَيَناَم س نَراقَة  ْبنن  َماِلنِك مَيَن« اْلَهْدَا َوَجعَْىت َها ع ْمنَراً  أِلَبَنٍد   أَِلعَاِمنَنا َشنىَا أَمْ س نوهللَا َّللاَّ

ِ َ نىَّى الىَّهنم َعىَْينِه َوَسنىََّم أََ نابِعَه    خىَنِت »اهللَا ْخنَرأ َوقَندَاً مِني اأْل   َواِحنمََشنهََّك َرس نوهللا  َّللاَّ

 «.اْلع ْمَرا  مِْي أِلَبٍَد األَبَدٍ 
نروا إ  ان معنه ومنن كنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  قاهللا جابر: محو الناس  كى هم وقصَّ

هنوا ( . توجشدٌأ مىما كان دوم  الترودة ) ودوم  الترودة شو اليوم الثنامن منن ذأ الحجنة

المهننر والعصننر والمغننرب إلننى ِمنننى منن شىوا بننالحج وركننب رسننوهللا  ال مصننىى بمنننى 
ره والعشناء والفجنر ثنم مكنك قىنيلً حتنى  ىعننت الشنمس  وأمنر بخيمنة ت هنرب لنه بِنَمنن

 ت قنردشٌ مساَر رسوهللا ال و  تشك  قردٌش إ  أنه واقف عنند المشنعِر الحنرام كمنا كانن

نمنرا بتصن   مى الجاشىية م جز رسوهللا  ال حتى أتى عرمنه موجند اليهنة قند ع نربت لنه 
ِالَننْت لننه منن تى بطننَن الننوا  منننزهللا بهننا أ حتننى إذا زاغننت الشننمس أمننر باليصننواء مَرح 

ْرمَ  إِنَّ ِ َماَءك ْم َوأَْمَوالَك ْم َحَراٌم َعىَْيك مْ »مخطب الناس وقاهللا:  ْم َشىَا مِي َشْهِرك ْم ِة دَْوِمك  َكح 

اِشِىيَّنِة َمْوع وعٌ َوِ َمناء  اْلجَ  َت قَدََميَّ ِة تَحْ َشىَا مِي بَىَِدك ْم َشىَا أََ  ك وا َشْيٍء ِمْن أَْمِر اْلَجاِشِىيَّ 
هللَا  ٍَم أََع   ِمْن ِ َماأِنَا  َم  اْبِن َربِ  ْستَْرِعنعًا مِنيِن اْلَحنارِ بْ يعَةَ َمْوع وَعةٌ َوإِنَّ أَوَّ  ِذ َكناَن م 

ننوعٌ وَ  هللا  بَنِنني َسننْعٍد مَيَتَىَتْننه  ش ننىَْدٌو َوِربَننا اْلَجاِشِىيَّننِة َمْوع  ِد  ِربَننا َعهَّنناِس ْبننِن َعْهنن    ِربًننا أََعننأَوَّ

ِىِب مَإِنَّه  َمْوع وعٌ ك ىاه   طَّ  «اْلم 
وش نَّ :» َثم قاهللا  َ مِي الن َِساِء مَإِنَّك ْم أََخْىت م  ِ  بِ َمَ اتَّي وا َّللاَّ وَجه  وَ اِن َّللاَّ ِ اْستَْحىَْىت ْم م ر  نَّ بَِكِىَمنِة َّللاَّ

ِ عنز وجنو  ْمت ْم بِهِ ِن اْعتَصَ ْن تَِهىاوا بَْعدَه  إِ َوقَْد تََرْكت  مِيك ْم َما لَ :» ..... ثم قاهللا  ِكتَاب  َّللاَّ
» 

قَننال وا: نَْشننَهد  أَنَّننَك قَننْد بَىَّْغننَت َوأَ َّْدننَت « َوأَْنننت ْم ت ْسنن َل وَن َعن ِنني مََمننا أَْنننت ْم قَنناأِى ونَ :»ثننم قنناهللا 

مَّ اْشنَهْد الىَّه نمَّ َونََصْحَت مَيَاهللَا بِإِْ هَِعِه السَّهَّابَِة دَْرمَع َها إِلَى ا لسََّماِء َودَْنك ت َها إِلَى النَّاِس الىَّه 
اٍت ث مَّ أَذََّن ث مَّ أَقَاَم مََصىَّى الماْهَر ث مَّ أَقَاَم مََصىَّى اْلعَْصَر َولَْم د َصو ِ بَْينَ  ه َما اْشَهْد ثََلَذ َمرَّ

ِ َ ننىَّى الىَّهننم َعىَ  ْيننِه َوَسننىََّم َحتَّننى أَتَننى اْلَمْوقِننف ] بنناليرب مننن َشننْياًا ث ننمَّ َرِكننَب َرس ننوهللا  َّللاَّ

الصخرات[ َواْستَْيهََو اْلِيْهىَةَ ] ددعو ال عز وجو [ مَىَْم دََزهللْا َواقِفًا َحتَّى َغَربَنِت الشَّنْمس  
ْفَرا  قَِىيًل َحتَّى َغاَب اْلي ْرص  َوأَْر ََم أ َساَمةَ َخْىفَه . َو َمََ  َرس ن ِ َ نىَّى َوذََشهَِت الصا وهللا  َّللاَّ

َمناَم ] حتنى   تسنرع [ و الرسنوهللا   نىى ال الىَّهم َعىَْينِه َوَسنىََّم َوقَنْد َشننََق ِلْىيَْصنَواِء الز ِ

ننِكينَةَ  ننىى ال عىيننه وسننىم   عىينه وسننىم  دشننير إلنى الننناس بِيَننِدِه اْلي ْمنَننى أَداَهننا النَّنناس  السَّ
ْز َلِ  فَةَ مََصىَّى بَِها اْلَمْغنِرَب َواْلِعَشناَء بِن َذَاٍن َواِحنٍد َوإِقَناَمتَْيِن َولَنْم السَِّكينَةَ.... َحتَّى أَتَى اْلم 
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ِ َ نىَّى الىَّهنم َعىَْينِه  د َسه ِْح بَْينَه َما َشْياًا] أأ لم دصو بينهما نامىة[ ث نمَّ اْعنَطَجَ  َرس نوهللا  َّللاَّ
ننْهح  بِنن َذَاٍن َوإِقَاَمننٍة ث ننمَّ َرِكننَب  َوَسننىََّم َحتَّننى َ ىَننَ  اْلفَْجننر  َوَ ننىَّى اْلفَْجننَر ِحننينَ  تَهَننيََّن لَننه  الصا

ندَه  مَىَن ْم دَنَزهللْا اْليَْصَواَء َحتَّى أَتَى اْلَمْشعََر اْلَحَراَم مَاْستَْيهََو اْلِيْهىَةَ مَدََعاه  َوَكهََّره  َوَشىَّىَنه  َوَوحَّ

...َواقِفًا َحتَّى أَْسفََر ِجداا مَدَمََ  قَْهَو أَْن تَْطى  َ    الشَّْمس 
َم َصااٍ ِمْنَهنا ث نمَّ اْنَصنرَ َ  ك و ِ حَ ه ِر  مَ َحتَّى أَتَى اْلَجْمَراِ اْلك ْهَرأ مََرَماَشا بَِسْه ِ َحَصيَاٍت د كَ 

ددك يح مسنىم منن حنحمند و نحأإِلَى اْلَمْنَحِر مَنََحَر ثََلثًا َوِسنت ِيَن بدننة بِيَنِدِه ومنى مسنند 

ثنم  نحر ثم قناهللا لىحنلق خنى وأشنار إلنى جانهنه النيمنأنس رسوهللا ال أتى منى مرمى و
 «األدسر ثم جعو د عطيه لىناس

ِ إلى مكة مَ َمَاَض إِلَى اْلهَيْ  ماعنة  ام  وام اإل ِت ] أأقاهللا جابر: ث مَّ َرِكَب َرس وهللا  َّللاَّ

سنىم والنهنى   نىى ال عىينه  وشو ركن من أركان الحنج بإجمناع المسنىمين[ ثنم َ نىَّى
ننةَ ال ِىننِب دَْسنني وَن َعىَننى بَِمكَّ طَّ ْنِزع ننوا بَنِنني َعْهننِد ا» مَيَنناهللَا: ْمننَزمَ زَ ماْهننَر َوأَتَننى بَنِنني َعْهننِد اْلم 

ِىِب مَىَْوَ  أَْن دَْغِىهَك م  النَّاس  َعىَى ِسيَادَتِك ْم  طَّ  َب ِمْنه  مَنَاَول وه   َْلًوا مََشرِ «ت  َمعَك ْم نََزعْ لَ اْلم 

َها بِ َمَكَك مَ وسنن أبى  او  ثم رج  رسوهللا  ال إلى ِمنًى تيوهللا عاأشة كما مي مسند أحمد 
ر  َمنَ   بَِسْه ِ َحَصيَاٍت د َكه ِنوا َجْمَراٍ ْمس  ك  لَيَاِلَي أَدَّاِم التَّْشِردِق دَْرِمي اْلَجْمَراَ إِذَا َزالَِت الشَّ 

ع   وَ يَنامَ ك و ِ َحَصااٍ َودَِيف  ِعْندَ اأْل ولَى َوالثَّانِيَِة مَي ِطينو  اْليِ  َ  دَِينف  َودَْرِمني الثَّاِلثَنةَ وَ  دَتََهنرَّ

 ِعْندََشا
ة ليطوم مرا أخرأ إلى مكالنهى   ىى ال عىيه وسىم  وبعد انتهاء أدام التشردق عا 

 وامنن  الننو اع كمننا منني  ننحيح الهخننارا مننن حننددك ابننن عهنناس قنناهللا: َكنناَن النَّنناس  

َوَسىََّم َ   هم َعىَْيهِ ى الىَّ َ ىَّ  ىى ال عىيه وسىم   ياهللا رسوهللا الدَْنَصِرم وَن مِي ك و ِ َوْجٍه مَ 
 دَْنِفَرنَّ أََحدٌ َحتَّى دَك وَن آِخر  َعْهِدِه بِاْلهَْيِت .

خننىوا عنننى »الننىأ قنناهللا :  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  وشننىا بإدجنناز شننو حننج

 «.مناسككم
ىم عىى و ىى ال وسم النهى   ىى ال عىيه وسى وشىه شى الحجة الوحيدا التى حجها

 محمد

==================== 

 الصوم

ننا ت أعمالإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياا 
حنده ال و من دهده ال مل مل مهو له، ومن دهىو مل شا أ له، وأشهد أن   إلنه إ 

َ  اتَّي  ا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ  شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله : دَ  قَّ ت يَاتِِه َو َ حَ واْ َّللا 

وَن )] ْسِىم  وت نَّ إِ َّ َوأَنت م ما  [(1تَم 
ن نَّْفن  ِمْنه َمنا َق ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنٍس َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّننِىا تََسنناءل وَن بِننهِ ِرَجننا ً َكثِ  َ َكنناَن َعىَننْيك ْم ْرَحنناَم إِنَّ َواألَ  يننًرا َونَِسنناء َواتَّي ننواْ َّللا  قِيهًننا رَ  َّللا 

[(2)] 
َ َوق ول نوا قَنْوً  َسنِدددً  ك نْم ذ ن نوبَك ْم ْعَمنالَك ْم َودَْغِفنْر لَ ْح لَك نْم أَ ا د ْصنىِ د َداَها الَِّىدَن آَمن نوا اتَّي نوا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما )]َوَمن د    [(3ِطْ  َّللاَّ

 أما بعد :
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مننإن أ نندق الحننددك كتنناب ال ، وخيننر الهنندأ محمنند ، وشننر األمننور محنندثاتها وكننو 
 محدثة بدعة ، وكو

 بدعة عللة ، وكو عللة مي النار.

 أحهتى مي ال:
حوله وليوم بإذن ال وعونه ليد كان موعوع خطهتنا الماعية ) و ادا رمهانية ( وا

 و وله وتومييه مإن

 موعوعنا اليوم شو: )) من أحكام الصيام ((
 وسوم دنتمم حددثى م  حهراتكم مي العنا ر التالية:

 أو ً: معنى الصيام وحكمته.

 ثانياً: أركان الصيام.
 ثالثاً: مهطلت الصيام.

 رابعاً: رخص الصيام وآ ابه.

 م.وأخيراً: أخطاٌء مي الصيا
 أو ً: معنى الصيام وحكمته

ىيهنا الصيام لغةا: شو اإلمساك والكنف  عنن الشنيء كمنا قناهللا تعنالى حكادنة عنن منردم ع

 السلم : إني نىرت لىرحمن  وماً أأ إمساكاً عن الكلم والصيام
 ،شرعاً: اإلمساك عن جمي  المفطرات من  ىوع الفجر إلى غروب الشمس م  النية 

 يام: مهي كثيرا وهلل الحمد.أما حكمة مشروعية الص

جهىهنا  ىَهنا مننمما من عها ا شرعها ال لعها ا إ  لحكمة بالغنة َعِىَمهنا منن عىمهنا وَجهِ 
 وليس جهى نا بحكمة

 راك شىء من العها ات  ليلً عىى أنه   حكمنة لهنا بنو شنو  لينٌو عىنى عجزننا نحنن إ

 حكمة اله سهحانه
   قىيووتعالى الياأو: وما أوتيتم من العىم إ

 ى :وِمْن ثَمَّ مإن من أعمم حكم الصيام أنه سهب لىتيوأ كما قاهللا سهحانه وتعال

نيَام  َكَمننا ك تِن  تَتَّي ننوَن ِمننن قَنْهِىك ْم لَعَىَّك نمْ  ى الَّنِىدنَ َب َعىَندَنا أَداَهنا الَّنِىدَن آَمن ننواْ ك تِنَب َعىَنْيك م  الص ِ
[(4.)] 

 ن خىيه.والتيوأ شي و ية ال لألولين وا خردن م
 وشي كما عرمها ابن مسعو  :

 أن دطاع ال مل دعصى وأن دىكر مل دنسى .. ، وأن دشكر مل دكفر .

 وعرمها  ىق بن حهيب بيوله:
ن تتنرك التيوأ شنى أن تعمنو بطاعنة ال عىنى ننور منن ال ..، ترجنو ثنواب ال ..، وأ

 معصية ال.. ،

 عىى نور من ال .. ، تخام  عياَب ال.
اجتننناب والصنوم  منن أعمنم العهنا ات التنى تهين  النفنوَس لتينوأ ال بامتثناهللا أوامنره و

 نواشيه.

 .ألن الصوم أمٌر موكوهللٌا إلى نفس الصاأِم، وعميره، إذ   رقيب عىيه إ  ال



 401 

ه لي لصوِم مإنكو  عمو ابِن أ َم له، إ  ا» ومن شنا قاهللا ال تعالى مي الحددك اليدسي: 
نَّةٌ، مإذا كان دوم  وم أحدكم مل د ْرم ْك، و وأنا أجزأ به،  ب، منإن  دَْصخَ والصيام ج 

ى نوم  يده، لخَ شاتمه أََحدٌ أو قالتهو، مىييو : إنى  اأم ، إنى  اأم، والىأ نفس محمٍد ب

 مَنِرح   مم الصاأم أ يب  عند ال من ردح المسنك ولىصناأم مرحتنان دفرحهمنا، إذا أمطنر
 [(.5« )]بصومه  بفطره، وإذا ليى ربه مرح

تخهن   ومن حكمة العميمة تربية  النفس بكفها عن شهواتها والحدَّ منن كهرداأهنا حتنى

 لىحِق وتىين لىخىق.
خوانناً إ ن لهنم ومن ِحكِمه الهىيغة تىكير  األغنياء الىدن درمى ون مي نعم ال جنو وعنل بن

! بنو ومننهم   دتهورون جوعاً مي نهار رمهنان محسنب بنو مني جمين  أدنام العنام..!

هللا يننة لىهننىمننن دمننوت جوعنناً . وِمننْن ثِننمَّ دتحننرك  أ ننحاب  اليىننوِب الحيننِة والنفننوِس األب
 واإلنفاق والعطاء.

 أما مواأد  الصيام الصحية مل دجهى ها أحد .

يننف  ش ننَو الىَّطِ ىَننَق وَ خَ ممننا أعمننَم حكمننةَ الِ وأبىغَهننا و نندق ال إذ ديننوهللا: أََ  دَْعىَننم  َمننْن 
 [(.6 )]اْلَخهِير  

 ثانياً : أركاَن الصيام

 النية : –الركن األوهللا 
وا وشى ركن مي جمي  العها ات وشى عمو من أعماهللا اليىنب ليولنه سنهحانه: َوَمنا أ   ِمنر 

نَفَاء َود ِيي دَن ح  ْخِىِصيَن لَه  الد ِ َ م  وا الإِ َّ ِليَْعه د وا َّللاَّ َلاَ َود  م  َكااَ َوذَِلكَ صَّ يَي َِمِة  ِ دن  الْ ْؤت وا الزَّ

[(7.)] 
 وليوله مي الحددك الىا رواه الهخارا ومسىم من حددك عمر بن الخطاب:

 [(8« )]إنما األعماهللا بالنيات وإنما لك امرئ ما نوأ.... » 

بسند  ودرأ جمهور الفيهاء تهيت النية ليلً مى  يام الفرض لما رواه أ حاب السنن
منن لننم » قناهللا :  عىيننه وسنىم النهنى   نىى ال  نحيح عنن حفصنه رعننى ال عنهنا أن

 [(9« )]دهيت الصيام من الىيو مل  يام له 

بنو  ،وشىا خاص بصيام الفرض أما  يام النوامو مل دجب مى تهييت النينة منن الىينو 
 م وغينرهدجوز بينة من ليو أو نهار ، إن لم دكن قد  عم شيااً لىحددك النىأ رواه مسنى

 من حددك عاأشة رعى ال عنها قالت :
 ، قاهللا  ذات دوم مياهللا " شو عندكم ش  . قىنا : النهى   ىى ال عىيه وسىم   خو عىى

[( ميناهللا 10يس )]: مإنى إذاً  اأم ، ثم أتانا دوماً آخر ، ميىنا : دارسوهللا ال أشدأ لنا ح

 [(11« )]أرنييه مىيد أ هحت  اأماً ماكو» 
 وشنا سؤاهللا : شو تكفى نية واحدا لصيام الشهر كىه ؟

 جواب أن العىماء قد اختىفوا مى ذلك عىى قولين :وال

 كىه. األوهللا : لىمالكية حيك قالوا ب ن نية واحدا مى اوهللا الشهر تكفى لصيام الشهر
اء حينك أما اليوهللا الثانى وشو الراجح وال تعالى أعىى وأعىم وشو قنوهللا جمهنور الفيهن

 قالوا  بد من تهييت النية لكو دوم.
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 عنن ه. مهلً ه   دشتر  التىفة بالنية وأنما دكفى أن دنوأ بيىهومن رحمة ال تعالى أن
ركنان أن سحوره دعتهر نية والحمد هلل عىى تيسيره ومهىه شىا شو النركن األوهللا منن أ

 الصيام.

 اإلمساك عن جمي  المفطرات من  ىوع الفجر إلى غروب الشمس : –الركن الثانى 
َن  اْلَخْيِط اأْلَْسنَوِ  ِمنْبيَض  ِمنَ ط  اأْلَ ى دَتَهَيََّن لَك م  اْلَخيْ ليوله سهحانه : ) َوك ى وا َواْشَرب وا َحتَّ 

يَاَم إِلَى الىَّْيِو ()] وا الص ِ  [(12اْلفَْجِر ث مَّ أَتِما

 لصنحيحينوالمرا  بالخيط األبيض . والمرا  بالخيط األسو  سوا   الىيو لما ور  منى ا
 من حددك عدأ بن حاتم :

لنى هللا أسنو  وإعمندت إلنى عينا(  …دنة : ) َوك ى نوا َواْشنَرب وا َحتَّنىقاهللا لما نزلت شنىا ا 

 عينناهللا أبننيض مجعىتهننا تحننت وسننا تى مجعىننت أنمننر مننى الىيننو مننل دسننتهين  لننى ، مىمننا
 "وقناهللا : النهى   ىى ال عىيه وسىم  أ هحت غدوت إلى رسوهللا ال م خهرته مهحك

 [(13النهار" )] إن وسا ك إذا لعردض  ودو إنما شو سوا   الىيو وبياض

 راً قلً قناو  شك أن الركن الثالك شو الصاأم نفس ه ودشتر  أن دكون مسىماً بالغناً عنا
 عىى الصوم وشىا بَي ن لىجمي  بإذن ال.

 ثالثاً : مهطلت   الصيام

 ونهدأ  ب شدشا وأكهرشا إثماً وشو :
 أو ً : الِجماع :

ه ووجننب عىيننه اليهنناء  والكفننارا  ممتننى جننام  الصنناأم  مننى نهننار رمهننان بَطننو  ننوم 

 المغىطة وشى :
عننىر لعتننق رقهننة مؤمنننة. مننإن لننم دجنند مصننيام   شننهردن متتننابعين   د فطننر بينهمننا إ  

 ً  شرعى ، ك دام العينددن ، أو لعنىر حسنى كنالمرض ، منإن أمطنر لغينر عنىر ولنو دومنا

 واحداً ألزمه أن دست نف الصيام من جددد مرا أخرأ ليحصو التتاب .
 م دستط  مإ عام ستين مسكيناً.مإن ل

أنهنا  وأختىف الفيهاء مى حكم الكفارا شو شى عىى الترتيب أم عىنى التخيينر والنراجح

 عىى الترتيب وشو ما ذشب إليه الجمهور.
حنن والدليو عىى ذلك ما رواه الهخنارأ ومسنىم منن حنددك أبنى شردنرا قناهللا : "بينمنا ن

 ت .!ءه رجو مياهللا : دارسوهللا ال شىكإذا جاالنهى   ىى ال عىيه وسىم  جىوس عند
 ومى روادة مى الصحيح أدهاً قاهللا : دارسوهللا ال احترقت !

 : مالك ؟ ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م

 مياهللا : وقعت عىى أمراتى وأنا  اأم.
 : شو تجد رقهة تعتيها ؟ياهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم م

 قاهللا :  

 هو تستطي  أن تصوم شهردن متتابعين ؟قاهللا : م
 قاهللا :  

 قاهللا : مهو تجد إ عام ستين مسكيناً ؟

 قاهللا :  
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 الالنهنى   نىى  مهينمنا نحنن عىنى ذلنك أتنىالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  قاهللا : ممكك
 بعرق )أأ بمكتو( ميها تمر.عىيه وسىم 

راودننة  ن السناأو . ومنى: أدن ننىى ال عىينه وسنىم   يناهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم م

 ً  عاأشة أدن المحترق آنفا
 مياهللا : أنا دا رسوهللا ال.

 قاهللا : خى شىا متصدق به.

أشنو  لمددننة(امياهللا الرجو : عىى أمير منى دا رسوهللا ال ؟ ! مو ال ما بين  بيتهنا )أأ 
اهللا : قنحتنى بندت أنيابنه ثنم النهى   ىى ال عىيه وسىم  بيت أمير من أشو بيتى مهحك

 [(14ه أشىك" )]أ عم

ى واختىننف الفيهنناء أدهنناً عىننى ثلثننة أقننواهللا مننى حكننم المننرأا التننى دكرشننا زوجهننا عىنن
 الجماع مى نهار رمهان.

ولم دثهت  ،والراحج وال اعىم أن عىيها اليهاء ميط ،  ون الكفارا إذا أجهرشا الزوج 

  ليو  حيح دىزمها بالكفارا.
 لمس استمناء باليد أو غير ذلك : ثانياً : إنزاهللا المنى باختياره بتيهيو أو

ه لنىأ روااألن شىا كىه من الشهوا التى   دكون إ  باجتنابها كما مى الحددك اليدسنى 

 [(15الهخارأ وميه : "ددع  عامه وشرابه وشهوته من أجىى" )]
ذ * ممن أنزهللا منياً بشهوا مى نهار رمهان بطو  ومه ، ووجب عىيه اليهناء مينط إ

 عىم.إ  مى الجماع ميط ، و  حجة لمن قاهللا بخلم ذلك. وال ألم تثهت الكفارا 

 لصناأم .* أما اإلننزاهللا بنا حتلم . منل دهطنو الصنوم ألن ا حنتلم بغينر اختينار منن ا
لينتم ومماذا ننام الصناأم منى نهنار رمهنان ثنم اسنتيية ، منرأأ أننه قند أحنتىم، مىيغتسنو 

  ومه و يامه  حيح و  ش  عىيه.

يح الصاأم زوجته أو باشرشا بدون إنزاهللا مل شنى عىينه ، و نيامه  نح* أما إن قهو 
ىينه النهى   نىى ال ع لما ور  مى الصحيحين من حددك عاأشة رعى ال عنها " أن

 [(16كان ديهو وشو  اأم ودهاشر وشو  اأم ولكنه كان أمىككم إلربه" )]وسىم 

م نام ثم  زوجته مى الىيو * ودهيى سؤاهللا شام متعىق بهىا الهحك وشو : ما حكم من جا
 ولم دغتسو حتى أذن الفجر الجواب أن  يامه  حيح لما رواه الهخنارأ ومسنىم عنن

فجنر كنان ددركنه الالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  عاأشة وأم سىمة رعى ال عنهما أن
 [(.17وشو جنب من أشىه ثم دغتسو ودصوم ")]

 :ثالثاً : من مهطلت الصيام األكو والشرب عمداً 

 اْلَخنْيِط اأْلَْسنَوِ  ِمننَ  ْبنيَض  ِمننَ ط  اأْلَ ليوله تعالى : ) َوك ى وا َواْشَرب وا َحتَّى دَتَهَيََّن لَك م  اْلَخنيْ 
يَاَم إِلَى الىَّْيِو ( )] وا الص ِ  [(18اْلفَْجِر ث مَّ أَتِما

 أما من أكو أو شرب مى نهار رمهان ناسياً مل ش  عىيه ، و ومه  حيح لىحنددك

قناهللا  النهى   نىى ال عىينه وسنىم رواه الهخارأ ومسىم من حددك أبى شردرا أن الىأ
 "مننن نسننى وشننو  نناأم ، م كننو أو شننرَب مىيننتم  ننوَمه ، مإنمننا أ عمننه ال واسننياه"

[(19)] 

 رابعاً : من مهطلت الصيام الي   عمداً :



 404 

ه وشنو أن دتعمند الصناأم إمنراغ منا منى معدتنه منإن معنو ذلنك بطنو  نومه ودجنب عىين
ومه  ناليهاء ، أما من غىهه الين  بندون رغهنٍة مننه و  اختينار منل شن  عىينه ولينتم 

كم و يامه   حيح. لما ور  مى الحددك الىأ رواه الترمىأ وأبو  او  و ححه الحا

مينه ومى المستدرك و ححه أدهاً شين اإلسلم ابن تيمية مى كتابنه "حييينة الصنيام" 
 ([20مىيس عىيه قهاه ومن استياء مىييض" )] أنه قاهللا :"من ذرعه الي  وشو  اأم

 خامساً : من مهطلت الصيام الحيض  والنفاس   لىمرأا:

أو  ممتى رأت المرأا  م الحيض أو النفاس بطو  ومها ، سواء كنان منى أوهللا الينوم ،
ا مى آخره ، ولو قهو الغروب بىحمنات ، ودجنب عىيهنا بعند الطهنر أن تيهنى منا ماتهن

 من أدامها.

مننى  ننحيح مسننىم مننن حننددك عاأشنة رعننى ال لمننا سنناىت مننا بنناهللا الحنناأض  لمنا ور 
تيهى الصوم و  تيهى الصلا ؟ ميالت :"كنان دصنيهنا ذلنك مننؤمر بيهناء الصنوم 

 [(21و  نؤمر بيهاء الصلا" )]

 شىه شى اشهر المفطرات بإدجاز شددد.
 رابعاً : من عنا ر الىياء َرخص الصيام وآ ابه  

 : ومنها …تن ال بها عىى عها ه  معاً لىحرج ورمعاً لىمشيةشناك رخص عدددا أم

 جواز الفطر مى نهار رمهان لىمردض وكىا لىمسامر الىأ دشق عىيه الصوم. -1
َر َو  دد  َّللاَّ  بِك م  اْلي سْ أ َخَر د رِ  دَّامٍ ليوله تعالى : َوَمْن َكاَن َمِردهاً أَْو َعىَى َسفٍَر مَِعدَّاٌ ِمْن أَ 

 د ِردد  

 [(22بِك م  اْلع ْسر )]
اهللا ، ومنها جواز استخدام السواك مى كو وقت لىصاأم ، قهنو النزواهللا ، وبعند النزو -2

عنند وشننىا شننو اليننوهللا الصننحيح إن شنناء ال. واسننتد هللا بعننض أشننو العىننم بعنندم الجننواز ب

 " مهنو الزواهللا بحددك عىى مرموعاً : "إذا  متم ماسنتاكوا بالغندا و  تسنتاكوا بالعشن
 [(23اه الهيهيى والدار قطنى وشو حددك ععيف جداً )]حددك رو

مالسواك مشروع لىصاأم مى كو وقت وبخا ة مى المواع  التى ور  النص بىكرشا 

 وشى ستة :
 الصلا. -1

 وعند الوعوء. -2
 وعند  خوهللا المنزهللا. -3

 وعند ا ستييا  النوم. -4

 وعند قراءا اليرآن. -5
 وعند تغير راأحة الفم. -6

الرخص أدهاً المهمهة  وا ستنشاق بدون مهالغة. خشية أن دصو ش  من ومن  -3

  أبنو  اووالماء إلى الحىق ميهَط و   ومه بىلك. لىحددك الىأ رواه الترمىأ والنساأي 
بالغ مي و» ، قاهللا له : النهى   ىى ال عىيه وسىم  وأحمد من حددك لييط بن  هرا أن

ً المهمهة وا ستنشاق إ  أن تكون  اأم  [(.24« )]ا

لنى إومن الرخص أنه دجوز لىمرأا أن تتىوق الطعام أثناء الطهى بشر  أ  دصو  -4
 جومها.
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ومن الرخص أن دجوز لىصاأم أن دخفف عن نفسه شدا الحر والعطش با غتساهللا  -5
 والتهر  بالماء لماور  مي الحددك الصحيح عن أبى بكر بنن عهند النرحمن عنن بعنض

دصنب   النهى   ىى ال عىيه وسىم رأدت» قاهللا : عىيه وسىم النهى   ىى ال  أ حاب

 [(.25« )]الماء عىى رأسه وشو  اأم من العطش أو من الحر
يننه، ومن الرخص أدهاً أنه دجوز لىصاأم إن احتاج أن ده  الدواء مي أذنه أو ع -6

حتننى ولننو وجنند  عمننه منني حىيننه، ألن ذلننك لننيس ب كننو و  شننرب و  بمعنننى األكننو 

 كما قاهللا شين اإلسلم ابن تيمية رحمه ال تعالى.والشرب 
وكىا دنرخص لىصناأم إن كنان مردهناً بنالربو أن دسنتخدم الهخنا  مني حناهللا أزمنة مني 

 النفس وليتم  ومه،

لشنرب او يام ه  حيح ألن شىا الهخا  ليس أكلً و  شنرباً و  شنو بمعننى األكنِو و 
 أدهاً وهلل الحمد والمنة.

 ا:أما آ اب الصيام ممنه

ور تسحروا مإن مي السنح»السحور ليوله مي الحددك الىأ رواه الهخارأ ومسىم:  -1
 [(.26« )]بركة 

ودتحيننق السننحور بيىيننو الطعننام ولننو بجرعننة منناء والمسننتحب تنن خيره لمننا ور  مننى 

ا الصحيحين من حددك أنس عن زدد بن ثابنت قناهللا : تسنحرنا من  رسنوهللا ال ، ثنم قمنن
« ةقندر خمسنين آدن»كنم كنان بنين األذان والسنحور؟ قناهللا: إلى الصلا.قىت  )أأ أننس( 

[27.] 

اهللا    دنز» ومنها تعجيو  الفطر لحددك سهو بن سعد مني الصنحيحين أن النهني قناهللا:-2
ىوا الفطر  [(.28« )]الناس  بخير ما َعج 

 ومن السنة أن دكون عىى ر ب مإن لم دجد معىى تمر مإن لم دجد معىى الماء.

نهني منا د اإلمطار مإن الصاأم   تر  ومن أحسن ما ثهت عن الومن آ ابه الدعاء عن-3
  و ذشنب الممن»رواه أبو  او  من حددك ابن عمر بسند حسن أنه كان إذا أمطر ديوهللا:

 [(.29« )]ابتىت العروق  وثهت األجر  إن شاء ال

 نك أدهاومن آ اب الصيام الواجهة ترك  الغيهة والنميمة وقوهللا الزور مإذا  امت بط-4
َا جوارحِك عن جمي  المعا ى وا ثام.ا  لحهيب عن الطعام والشراب مىتصم جمي  

راً.. أساهللا ال جو وعل أن دجعىنى وإداكم ممن دسنتمعون الينوهللا ميتهعنون أحسنن وأخين
 أخطاٌء مي الصيام.

اً يها أده  ردب أن الصاأمين من خير عها  ال تعالى لكْن شناك بعض  األخطاء دي  م

 ن ومنها:بعض  الصاأمي
 صنلا من أن منهم من ديهو عىى العها ا مي أوهللا رمهان إقها ً  يهاً ميحامة عىى ال-1

الجماعة، ودحرص عىنى قنراءا الينرآن، وإكثنار النىكر، وا سنتغفار، ودحنرص عىنى 

وا إ   لا التروادح ، مإذا انيهت األدنام األولنى، تكاسنو، وانشنغو، و  حنوهللا و  قن
هنننا وإن:»ب قننوهللا النهننني بنناهلل، متنننىكر أدهننا الحهيننن « قنننو  أحننب  األعمننناهللا إلننى ال أ وم 

 [(.31« )]إنما األعماهللا بالخواتيم»[(.واذكر قوله: 30)]

ومن األخطاء الكهيرا التنى دين  ميهنا بعنض الصناأمين اليسنوا والفما نة والغىطنة، -2
وسوء  التعامو من  المنو فين أو ا خنردن، بحجنة أنهنم  ناأمون.وشو الصنوم دن مرك 



 406 

مات المتشنجة؟ أو دحثك عىى استعماهللا األلفا  النابية، أو دحهك عىى اليسنوا بالتصر
والفما ننة والغىطننة، شيهننات. . شيننات. إن الصننوم مدرسننةٌ لىتربيننة عىننى كننو مهننيىة 

 وخىق.

م مل والصيام جنة مإذا كان دوم   وم أحدك»واذكر  وماً و ية النهي مي الصحيحين:
 (.[32« )]ىه مىييو إني  اأم.. إنى  اأم درمك و  دصخب مإن شاتمه أحد أو قات

ومن األخطاء التى دي  ميها بعنض  الصناأمين أدهنا أنهنم دتخنىون رمهنان مر نة -3

ثم  ذ باهلللىنوم والكسو والخموهللا، مترأ أحدشم دنام النهار كىه وقد ده  الصلا والعيا
دسننننهر الىيننننو . وقنننند دحننننتج أحنننندشم بحننننددك ) نننننوم الصنننناأم عهننننا ا ( وشننننو حننننددك 

 [(.33يف)]عع

مينات ومن األخطاء الكهيرا التوس   المىفت مي المآكو والمشارب والتخىص منن الك-4
 الكهيننرا الفاأهننة بإلياأهننا منني سىسننىة المهمننلت وشننىا إسننرام محننرم وشننىا بننل شننك

 دناقض الحكمة من مشروعية الصيام أ لً.

و ولنو امون الىينإنكم ت كىون األر اهللا، وتشربون األسطاهللا، وتنن» ورحم ال من قاهللا : 
 «. اهللا، وتزعمون أنكم أبطاهللا؟!

م   يهات ما أحو ال  لعها ه.  مالميصو  ا عتداهللا  و إ  منحن   نحر 

اتنا تنا وزكنس هللا ال العميم رب العرش العميم أن دتيهو ال منا  يامنا وقيامنا و ل
 إنه ولى ذلك ومو ه...
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 ( وغيرشم2390( ، وأبو  او  رقم )3/139)

( ، رواه الهخنارأ منى كتناب الصنيام ، و أبنو  او  3877[(  حيح : )ص.ج : 15)]

 (.2363رقم )
( ، 3/135( ، مسىم )1/480( ، رواه الهخارأ )934[( متفق عىيه : )اإلرواء : 16)]

 وأبو  او 

 ( وغيرشم1687)( ، وابن ماجه 141 /1( ، والترمىأ )2382رقم )
 (.4938[( متفق عىيه : )ص. ج : 17)]

 .187[( سورا الهيرا : 18)]

( ، 3/160( ، مسىم )1/481( ، رواه الهخارأ )928[( متفق عىيه : )اإلرواء : 19)]
 وأبو  او 

 ( وغيرشم1673( ، وابن ماجه )2398رقم )

( ، وأبنو 2/498( ، رواه أحمد )930، اإلرواء :  6243[(  حيح : )ص.ج : 20)]
 ( ، وغيرشم.2380 او  )

( وشننننننىا لفمننننننه ، والهخننننننارأ 335/265/1[( متفننننننق عىيننننننه : رواه مسننننننىم )21)]

( ، وابنننن 259/444/1( وأبنننو  او  رقننم )130/87/1( ، والترمننىأ )321/421/1)
 (.631/207/1ماجه )

 .185[( سورا الهيرا : 22)]

 401[( أنمر السىسىة الهعيفة : 23)]
( مني 142،143،144[، رواه أبو  او  رقم ) 130، 129 : [(  حيح: ] ص.24)]

 الطهارا، والترمىأ

(، والحننناكم 4/33(، وأحمننند منننى مسننننده )1/66( مننني الطهنننارا، والنسننناأى)38رقنننم )
(1/147 ،148.) 

 (.2348[، رواه أبو  او  رقم ) 2072[(  حيح: ] ص. :25)]
اه الهخننننننارأ [ رو 58[، ] مختصننننننر م م : 2943[( متفننننننق عىيننننننه: ] ص.ج: 26)]

 (.1095/77/2(، ومسىم )1923/139/4)

(، 1097/771/2(، ومسننننىم )1921/138/4[( متفننننق عىيننننه: رواه الهخننننارأ)27)]
 (.143/4(، والنساأى )699/104/2والترمىأ )

(، 1098/771/2( ، ومسنننىم )1957/198/4[( متفنننق عىينننه: رواه الهخنننارأ )28)]

 (.695/103/2والترمىأ )
 ( مي الصوم.2357[ ، رواه أبو  او  رقم )2066[( حسن: ]ص.  : 29)]

( مننننى 783( ، رواه الهخننننارأ ومسننننىم رقننننم )163[( متفننننق عىيننننه: )ص. ج : 30)]

 الصلا.
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منى ( ، مى اليدر ، ومى الجهنا  ، ومنى المغنازأ ، و11/436[( رواه الهخارأ )31)]
 الرقاق ، ومسىم

 ( مى اإلدمان من حددك سهو بن سعد الساعدأ .112رقم )

 .72[( تيدم ص32)]
 .4696[( انمر السىسىة الهعيفة لأللهاني :33)]

===================== 

 الهجرة دروس وعبر

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات

 حندهال و من دهده ال مل مل مهو له، ومن دهىو مل شا أ له، وأشهد أن   إلنه إ 

َ  اتَّي   شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ  قَّ ت يَاتِِه َو َ حَ واْ َّللا 
وَن )] ْسِىم  وت نَّ إِ َّ َوأَنت م ما  [(1تَم 

ن نَّْفن  ِمْنه َمنا ا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ َق ِمْنَهندَاٍ َوَخىَنٍس َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّننِىا تََسنناءل وَن بِننهِ  َ َكنناَن َعىَننْيك ْم ْرَحنناَم إِنَّ َواألَ  ِرَجننا ً َكثِيننًرا َونَِسنناء َواتَّي ننواْ َّللا  قِيهًننا رَ  َّللا 
[(2)] 

َ َوق ول وا قَْوً  َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم  الَك ْم َودَْغِفنرْ  أَْعَمنْصنِىْح لَك نمْ ددًا د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما )]  [(3َوَمن د ِطْ  َّللاَّ
 أما بعد :

مننإن أ نندق الحننددك كتنناب ال ، وخيننر الهنندأ محمنند ، وشننر األمننور محنندثاتها وكننو 

 محدثة بدعة ، وكو بدعة عللة ، وكو عللة مي النار.
 أحهتى مي ال:

ر شاء ال تهارك وتعالى سنوم دننمم حنددثى معكنم تحنت شنىا العننوان مني العنا نإن 

 التالية:
 أو ً: أسف وألم.

 ثانياً: ولماذا الهجرا؟

 ثالثاً: رس مي التخطيط والتنميم.
 رابعاً: وكيف دن سى  ور الصددق.

 خامساً: ولىشهاب  ور.
 وأخيراً: وقفة لىت مو.

 أو ً: أسْف وألم

دؤلم  ك بىكرأ  َو مسىم غيور ، أن األمة تحتفو م  بدادة كو عام شجرا جدددد وسف و 
نت مينه شنردعته وانح المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  شجرا رمنت مي الوقت الىأ نَحَّ

 عن س نَّته.

 واختارت لنفسنها منن المنناشج األرعنية والينوانين الوعنعية. منا دننيص منن األسناس
 زعمها الهاشت أنها تكرم سيد الهشردة !!

ا الينوم تعنرض  لمجنر  اإلعجناب السنالب أو لىدراسنة النمردنة  بو ليد أ نهحت السنير 

الهحتة وك ننا لسنا مطالهي ب ن نعيش شىه السيرا وأن نحولها مي حياتنا إلى منهج حياا 
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وإلى واق  دتحرك مي  نيا الناس ميسم   كثيٌر منن المسنىمين السنيرا ، ودنطىنق ولسنان 
 مي سالف األدام عىى عهد النهي عىيه الصلا والسلم . حاله در   .. كان دا مكان

ن واليرو م  أن ال جو وعل لم دهعك محمداً إ  ليكون قدوا متجد ا عىى مر األجياهللا

 ، وإ  ليكون مثلً أعىى لكو زمان ومكان .
ِ أ ْسَواٌ َحَسنَةٌ  َ َواْليَْوَم اْ  دَْرج   ن َكانَ  ل ِمَ مياهللا سهحانه : لَيَْد َكاَن لَك ْم مِي َرس وهللِا َّللاَّ ِخَر و َّللاَّ

َ َكثِيراً )]  [(4َوذََكَر َّللاَّ

ننه عنعم ليد أ به ال ورباه عىى عينه. . وشنرح لنه  ندره .. ورمن  لنه ذكنره ووعن  
 وزره وأعىى له قدره وزكاه مي كو ش  .

 [2زكاه مي عيىه مياهللا سهحانه: َما َعوَّ َ اِحه ك ْم َوَما َغَوأ ]النجم :

 [3مي  دقه مياهللا سهحانه : َوَما دَنِطق  َعِن اْلَهَوأ ] النجم :  وزكاه
 [1وزكاه مي  دره مياهللا سهحانه : أَلَْم نَْشَرْح لََك َ ْدَرَك ] الشرح:

 [4وزكاه مي ذكره مياهللا سهحانه : َوَرمَْعنَا لََك ِذْكَرَك ] الشرح:

حِ  وٌم رَّ ْؤِمنِيَن َرل   [128: يٌم ] التوبةوزكاه مي حىمه مياهللا سهحانه : بِاْلم 
 [5وزكاه مي عىمه مياهللا سهحانه : َعىََّمه  َشِددد  اْلي َوأ ] النجم : 

ى ٍق َعِميٍم ] اليىم:   [4وزكاه مي خىيه مياهللا سهحانه : َوإِنََّك لَعَىى خ 

ى  المصطف ممهىغ العىم ميه أنه بشر وأنه خير  خىف ال كىهم.. مىيد جم  ال مي شخص
دار الينندرا الحيننة الكامىننة لىمنننهج التربننوا اإلسننلمي عىننى منن م  ننىى ال عىيننه وسننى

 التاردن كىه .

* مهنو رسنوهللا دتىيننى النوحى منن ال جننو وعنل لينربط األرض بالسننماء بن عمم ربننا  
 وأشرم  ىة.

 اء وغينرَّ * وشو رجو سياسة دييم األمة من متات متناثر ، منإذا شنى بنناٌء   دطاولنه بنن

 تساوأ مي حسها الزمن شيااً .مجرأ التاردن مي مترا   
ا * وشو رجٌو حرٍب ده  الخطط ، وديو  الجيوش كياأد متخصص مي اليتاهللا مكان إذ

  متت األلسنة وبىغت اليىوب الحناجر قام مي الميدان دنا أ ب عىى  وته:

طَِّىْب »   [(5« )]أَنَا النَّهِيا َ  َكِىْب أَنَا اْبن  َعْهِد اْلم 
فس منن نفينات النن –رب أسرا كهيرا تحتاج كثيراً من النفيات * وشو أب ، وزوج ، و

عىنى نسنق مييوم بهىا الدور الكهينر عىنى أ –والتربية والتوجيه مهلً عن نفيات الماهللا 
 شهدته األرض وعرمه التاردن.

  شنىا * وشو عابد خاش  خاع  لربه ك نه ما خىق إ  لىعها ا وك ننه قند تفنرغ لهنا ومن

قَنه م  عوا شهدتها األرض ، أخنىت عيىَنه ومكنَره وروَحنه وعركىه مهو قاأم عىى أعم
ي منو مهَ كو شىا العممات ، كو شىه الطاقات ، وكو شنىه األشنخاص المتفرقنة تجمن  

 المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  شخص

ب  بو دجن* مهو اليدوا الطيهة والمثو األعىى الىأ دجب أ  تكون سيرته ماعياًَا أبداً 
يهو كية شعىة توقند شنموَس الحيناا و مناًء تتندمق مني عنروق المسنتأن تكون سيرته الز

 واألجياهللا.

 ثانيا: ولماذا الهجرا
 ولىجواب عىى شىا السؤاهللا قصة .
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ق إنهننا قصننة  فننو  هننور ، و دنن  كالنسننيم ، ولنند دتيمننا واسننتمر اليننتم دلحيننه ودلحنن
  فولته مي  رقات مكة و روبها .

ناً روب الحيناا دتمناً أكهنر منن دتمنه ، وودكهر محمد ، وتكهر غربته، ودكتشنف مني   َشم 

ه.. ماألرض كىها دتم .. والهشردة كىها تان باأللم ودعصر قىهه  .ا الحزنأثيو من َشم 
لعننا ات مننالجزدرا العربيننة كىهننا غابننة مننن األ نننام ، وأو دننة تسننيو بالنندماء الهرداننة وا

 العالية والتياليد المحيرا.

ننور جهنو ال لهياة لينطىق بعيداً... بعيداً عىى قمةمماذا دفعو محمد سوأ أن دهجر شىه ا
 ع .والتهر لييهى النهار مي الت مو والتفكير والتدبر ولييهى الىيو مي التعهد والتهتو

ومنني ليىننة مهاركننة مننن ليننالي شننهر رمهننان دصننمت الكننون كىننه.. النجننوم منني السننماء 

لحمنات  ددا ... إنهاوالرماهللا مي الصحراء ... والوحوش مي الهيداء... إنها لحمات مر
تننربط األرض بالسننماء .. مهننو شننو أمننين وحننى السننماء جهردننو عىيننه السننلم دتنننزهللا 

بهنا  بالوحى عىى رسنوهللا ال ، ودحمنو النهني األماننة ، ونطىنق بهنا إلنى قومنه ودنطىنق

 بهجة وبشرأ لهم، دنتمر اإلجابة ، وت تى اإلجابة عىى غير ما دتمنى .
 تعىدهاً.ت تى اإلجابة سهاً وتكىدهاً و

الهجرا وتحت و  ا شىا المىم والطغيان لم دجد النهي بداً من أن دشير عىى أ نحابه بن

 شنل ت .. بالهجرا إلى أدن ؟ إلى الحهشة ألن بهنا مىكناًَا   دمىنم عننده أحند ولتغسنو
 الحهشة  موع المؤمنين وأحزانهم.

فسنه بن ه وسنىم المصنطفى   نىى ال عىين ودشتد األذأ ودزدد ا بتلء ميخرج الحهيب

رقنة ، دشق األو دة والجهاهللا عىى قدميه الداميتين المتعهتين تحنت حنرارا الشنمس المح
 وعىى الرماهللا والصخور المىتههة ولكن إلى أدن ؟!.

ددن شنىا الن إلى الطاأف لعىه دجد أرعاً تيهو بىرا التوحيد.. لعىه دجد دنداً حانينة تحمنو

 وتنشر معه شىا النور.
خنس أي األخرأ تىفة بىرا التوحيند ، وإذا ب شىهنا دفعىنون معنه وإذا ب رض الطاأف ش

 ما دفعىه اإلنسان ب خيه اإلنسان.

أخنرأ  ابه منراو  تزدد األدام قردشاً إ  بطشاً ، و ىماً ، و غياناً ، ود مر النهي أ ح
 بالهجرا .. إلى أدن . إلى دثرب.

لنه  شنركة أخطنر اجتمناعودشعر المشركون ألوهللا مرا بحجم الخطر ودَعيد  الهرلمان ال
ورشنا نمي التاردن إل دار قرار باإلجماع لىيهاء عىى حامو لواء الدعوا ليط  تينار 

 عن الوجو  نهاأياً.

وَن )َوَّللا   َغاِلٌب َعىَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس  َ دَْعىَ   [(6]م 
واْ ِلي ثْهِت نوَك أَوْ  نوَك وَ د  أَْو  دَْيت ى نوكَ  َوإِْذ دَْمك ر  بَِك الَِّىدَن َكفَنر  وَن َودَْمك نر  َّللا   ْخِرج   َوَّللا   دَْمك نر 

لمصطفى   ىى ا [( ودعىم النهي بهىا ا جتماع الخطير مماذا  ن 7َخْير  اْلَماِكِردَن )]

 ؟ ( ال عىيه وسىم 
ىحمننو  لوالجننواب أنننه التخطننيط النندقيق ، والتنمننيم المحكننم الننىأ   دنندع أبننداً مكاننناً 

 اء ، وشىا شو عنصرنا الثالك من عنا ر شىه الخطهة.العمي

 ثالثا:  رس مي التخطيط والتنميم
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ى مىيد ك ىف النهي بالهجرا ، وعمره ثلٌذ وخمسون سنة مي  روم  عهة قاسية حتن
ىدن درأ نفسه مهطراً أن دهاجر بالىيو مختفياً شو و ناحهه منن أعنين المطنار دن الن

 بمحمد حياً أو ميتاً .ر دوا الجواأز المغردة لمن د تى 

 خطة الهجرا بمنتهى الدقة والحكمة .النهى   ىى ال عىيه وسىم  ميه 
 ما.* مي ذن لساأر المؤمنين بالهجرا ود مر أن دهيى أبو بكر وعىى رعى ال عنه

ه كننه دتجن* والمددنة المنورا تي  إلى الشنماهللا منن مكنة والمسنامر إليهنا دتجنه شنما ً ول

 من ليهىو المطار دن .جنوباً ناحية الي
 شما.* واألمر دحتاج إلى  ابة قودة ميج  الصددق براحىتين قودتين وديوم عىى أمر

* والطردق دحتاج إلى رجو خهير   دعرم الطرق الممهدا ميط بنو دجنب أن دعنرم 

ر دن ، الطرق الجانهية والفرعية التنى دمكنن أن ت سنىك ليتمكننوا منن الفنرار منن المطنا
 ون عىى الشرك بعدما تيين من أمانته.و  حرج أن دك

ن الهحنك عن –  مي الىيو و  مي النهار  –* ولن تهدأ قردش مي األدام الثلثة األولى 

 عن النهي و احهه . إذن مل بد من ا ختفاء مي الغار مي شىه األدام.
 * وكيف ت عرم األخهار؟  والخطط التى تدبرشا قردش؟!

كة ون مي ملىيو لينيو كو ما سم  من أخهار وقهو الفجر دكد تي عهد ال بن أبي بكر با

 ك نه بات ميها.
؟! * وكيف التغىنب عىنى آثنار األقندام عىنى الرمناهللا وأشنو مكنة دجيندون معرمنة ا ثنار

ىنب مىي ت عامر بن مهيرا مولى أبني بكنر الصنددق ليرعنى األغننام متمحنو ا ثنار ودح

 لهما الىهن ، وديدم لهما الطعام .
 ه دننام عىنى  عىنى مراشنه ، ودىتنف بهنر المصطفى   ىى ال عىينه وسنىم  * ومي بيت

ى و المعننالكردم ، حيطة بالغة و قة محكمة لم دعرم تاردن الهشردة لها مثيلً وشىا شن

ال  أ أو عهالحيييى لىتوكو عىى ال عز وجو..إنه ا حترام الكامو ليانون السههية الى
  عز وجو.مي شىا الكون م  الثية مي نصر ال

ىيغناً بفينىاًًا لنه تنالنهى   ىى ال عىينه وسنىم  وم  تيددر اإلسلم ليانون السههية وتنفيى

فَّت  قيينناً م نننا   أعننرم ا ن أمننة اسننتهانت بيننانون السننههية ، وخرجننت عىننه واسننتَخَ 
 بميدماته ونتاأجه كاألمة اإلسلمية اليوم.

، والعشنواأية ، والدروشننة مىننم وزعمنت باسننم التوكنو ، أن كننو شنن  دمشنى بالفوعننى 
 تجنى إ  الىهللا، والهعف ، والهوان ، والىدىية ألخس أمم األرض.

ر واق  م   منحن أولى الناس ب ن نتعرم عىى إسلمنا ، و دننا وأن نعىم أن ما نحياه من

بي أحنداً   تحنا أليم إنما وق  ومق السنن الربانية الثابتة التى   تتهندهللا و  تتغينر والتنى
 الخىق مهما ا عى لنفسه من ميدمات المحاباه.من 

 رابعاً : وكيف دنسى الصددق

 نعم كيف دن سى رجٌو ب مة ؟..
ثم لنم دتىعنكيف د نسى رجو َجنَّدَ ماله وبيته وعيىه ومكنره و منه لنددن ال عنز وجنو.. و

ِمنو  ت  مي إدمانه  رمه عين، مىيد كان الصددق  يفاً منن الحننان..، وسنحابة منن الحنب 

 سوهللاالر
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هنى  الن وك نى به دو  لو  ن  من جسده  رعناً دحمنى بنه رسنوهللا ال . مهنو دمشنى أمنام
لنهنى  ا مرا ودمشى خىفه أخرأ ، ودىتفنت ودكثنر ا لتفنات. مسن له ىى ال عىيه وسىم 

مامنك ، دا رسوهللا ال إذا كنت خىفك خشيت  أن تؤتى من أ»مياهللا:  ىى ال عىيه وسىم 

والحننددك رواه ابننن ششننام وشننو حننددك « ؤتى مننن خىفننكوإذا كنننت أمنناك خشننيت أن ت نن
 حسن بشواشده واستمر أبو بكر مي ذلك حتى  مست أقدامها غار ثور.

 بو خام عىى رسوهللا ال أن دندخو إلنى شنىا الغنار المهجنور قهنو أن دطمنان شنو عىنى

سنتهرأ ، : مكاننك دنا رسنوهللا ال حتنى الرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  سلمته مييوهللا
 دخو ماستهرأ ، أأ تهين ، ثم قاهللا : انزهللا دا رسوهللا ال.م

 ديوهللا عمر :

وشنو  والحددك رواه الهيهيى« والىأ نفسى بيده لعىك الىيىة خير من عمر وآهللا عمر» 
 حددك مرسو لكن له شواشد ترقى به إلى  رجة الحسن .

وتحتنهس أنفناس الصننددق ودطينر منؤا ه وشننو دنرأ أقندام الطغنناا المنار دن منن قننردش 

حوهللا باب الغار ودهجم الخوم والرعب من شيوق الغار من سيوم الطغاا وعينونهم 
 التى تتطادر شرراً وإجراماً.

أن  دا رسنوهللا ال لنو المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ومى حوار شامس ديوهللا لىحهيب

دمنأله  أحدشم نمر إلنى قدمينه لرآننا. مينر  عىينه الحهني بىغنه دحندوشا األمنو.. ، وبيىنب
 الييين.

 [(8« ) ]دا أبا بكر ما  نك باثنين ال ثالثهما » 

 ال أكهر« ..   تحزن إن ال معنا» 
ر مخنرج وإذا كان األمر كىلك مو ال لو سار م  قردش كو األحيناء..، وانشنيت الميناب

كننو األمننوات.. ، دسننحهون أكفننانهم خىننف أبنني جهننو ديىهننون معننه حجننارا األرض..، 

 الثهما.ثون مي الرماهللا..، ما قدروا أبداً عىى اثنين ال ودزحزحون الجهاهللا..، ودنيه
وه  مَيَْد نََصَره  َّللاَّ  إِْذ أَْخَرَجه  الَِّىدَن َكفَ  وا ثَ إ   تَْنص ر  ِر إِْذ دَي نوهللا  ْيِن إِْذ ش َما مِي اْلغَاانَِي اثْنَ ر 

َ َمعَنَنا مَن َْنَزهللَا َّللاَّ  َسنِكي ن نوٍ  لَنْم تَرَ ىَْينِه َوأَ عَ نَتَه  ِلَصناِحهِِه   تَْحنَزْن إِنَّ َّللاَّ ْوَشنا َوَجعَنَو دَّندَه  بِج 

ِ ِشَي اْلع ىْ  ْفىَى َوَكِىَمة  َّللاَّ وا السا  [(9ٌز َحِكيٌم ) ] َعِزديَا َوَّللاَّ  َكِىَمةَ الَِّىدَن َكفَر 
س حب النناوِمْن ثَمَّ استحق الصددق بجداره أن دتهوأ ذروا سنام الصدديين وأن دكون أ

 سيد الهشردةإلى قىب 
،  كما مي الحددك الىأ رواه الهخارا من حددك عمرو بن العاص قىنت: دارسنوهللا ال

 ن ؟ قناهللاأ  الناس احب إليك ؟ قاهللا : عاأشة. قىت من الرجاهللا قاهللا: أبوشنا. قىنت : ثنم من

 [(10:عمر )]
 قاهللا :النهى   ىى ال عىيه وسىم  ومى  حيح الهخارأ من حددك أبو شردرا أن

ممنن  ،وجين مى سنهيو ال ننو أ منن أبنواب الجننة ! داعهند ال شنىا خينر " من أنفق ز

كان من أشو الصلا   عى منن بناب الصنلا ، ومنن كنان منن أشنو الجهنا  ،  عنى منن 
ة باب الجها  ، ومن كان من أشو الصيام  عى من باب الردنان وكنان منن أشنو الصندق

 ىك األبواب كىها ؟ قاهللا عى من باب الصدقة" قاهللا أبو بكر : شو ددعى أحد من ت

 [(11" نعم وأرجوا أن تكون منهم " )]
 خامساً : ولىشهاب  ور
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 جه وشنىانعم مهىا عهد ال بن أبي بكر وعامر بن مهيره ديومان بواجههما عىى أكمو و
 اء.الهطو الشردف والفداأي العميم الىأ عىم الدنيا شرم الهطولة . وحييية الفد

ىأ لنهنوا الناورسوله ، وأحهه ال ورسوله .. أننه تىمينى بينت إنه الفداأي الىأ أحب ال 

ىى بنن ، وكفى أنه أسد ال الغالب: ع المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  تربى مي حجر
ه ديندم وشنو دعىنم ديينناً أننالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  أبى  الب النىأ ننام مني منراش

  .جسده لىموت ودهي  نفسه هلل ليفتدأ حهيهه رسوهللا ال

ىيند موالشهاب شم مستيهو األمة وعىى أكتامه وسواعده تتيدم الحهارات من أجو ذلك 
سنامة أكان شددد الحفاوا بالشهاب مهو الىأ أخى برأدهم مي غزوا أحد وشو الىأ ولنى 

يش أبو بن زدد قيا ا الجيش وشو الشاب الىأ لم دهىغ العشردن من عمره وجند شىا الج

 لد وعمر و بن العاص...!!بكر وعمر وعثمان وعىى وخا
 سا ساً: ولىمرأا  ور

 مهىه شنى المجاشندا الصنا قة الصنابرا أسنماء بننت أبني بكنر ذات النطناقين رعنى ال

 عنهما التى قدمت أروع المثو مي التهحية والتعيو.
ننا تيوهللا أسماء : لما خرج رسوهللا ال وخرج معنه أبنو بكنر وحمنو مالنه كىنه مندخو عىي

لت: فسه مياشب بصره مياهللا: وال إنى  راه قد مَِجعكم بماله م  نجدأ أبو قحامة وقد ذ

ي دهن  كل دا أبت ، بو ترك لنا خيراً كثيراً، وأخىت أجماراً موعنعتها حينك كنان أبن
المنناهللا ووعننعت عىيهننا ثننوبى ، ثننم أخننىت بيننده ، ميىننت : دننا أبتننى عنن  دنندك عىننى شننىا 

 ىا ميد أحسن.الماهللا، موع  دده مياهللا:   ب س إن كان قد ترك لكم ش

ك، تيننوهللا أسننماء:   وال ومننا تننرك لنننا شننياا ولكنننى أر ت أن أسننكت شننىا الشننين بننىل
 والحددك رواه ابن إسحاق وأحمد بسند  حيح.

لينرآن و  عجب مإنها الزشرا التى تربت مي حيو اإلسلم ، ورباشا الصنددق بتربينة ا

 والسنة
 وأخيراً: وقفة لىت مو .. سؤاهللا شام

دنيا ليند مهنى عنام منن عمنرك ، ميربنك إلنى ال عامناً، وأبعندك عنن النأدها الحهينب : 

 عاماً.
 مهو ت مىت وتدبرت شىا ؟

 وشو س لت نفسك : ماذا قدمت ؟
وح مننإن اإلنسننان دننىكر اليردننب ولكننن كىمننا عننرب الننزمن ب دامننه ولياليننه..، مننإن الجننر

 تندمو .. ، والمعالم تنمحى ، ودنشغو اإلنسان بحاعره ودنسى ما مهى.

 ولكن .. ، شو ما دنساه اإلنسان دنساه الددان؟؟
 ... ... واذكر ذنوبك وابكها دا مىنب   ع عنك ما قد مات مي زمن الصها

 ... ... بو أثهتاه وأنت   ه تىعب   لم دنسه المىكان حين نسيته

 ... ... ستر شا بالرغم منك وتسىب  والروح منك و دعة أ و عتها
 ... ...  اٌر حيييتها متاع دىشب  وغرور  نياك التى تسعى لها

 ... ... أنفاسنا ميها تعد وتحسب  الىيو ماعىم والنهار كلشما

 دا نفس قد أزم الرحيو وأ ىك الخطب الجىيو ...
 مت شهى دا نفس   دعىب بك األمو الطودو  ...
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 مىتنزلن بمنزهللٍا دنسى الخىيو به الخىيو ...
 ... وليركهن عىيك ميه من الثرأ ثيٌو ثييو  

 عرب الفناء بنا جميعاً ...

 مل دهيى العزدز و  الىليو ...
 مهيا أدها المسىمون لددن ال و عوا رسوهللا ال .

 مكو واحد منكم دستطي  أن ددرك ؛ ثواب الهجرا .. نعم

» قنناهللا : النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  مفنني الحننددك الصننحيح عننن ميهننو بننن دسننار أن
 [(12« ) ]العها ا مي الهرج كهجرا إلى  

تغىننب والمننرا  بننالهرج شنننا : الفننتن ، مننالهرج: عننندما تكثننر الفننتن وتنتشننر الرذدىننة و

 الرذدىة.
سنوهللا رمالصهر عىى الددن والعها ا ، دناهللا به التينى الصنابر أجنر وثنواب الهجنرا إلنى 

 ال .

م ألنها سفر من مكان إلى مكان.  ألن الهجرا لم ت َكرَّ
نتيناهللا ارا لنم تكنرم عىنى إنهنا سنفر، لكنهنا كرمنت ألنهنا مما أكثر الىدن دسامرون مالهج

 عيدأ ونفسى ومكرأ وروحي إلى حيك دردد ال ورسوله .

لىهننم أسنن هللا ال العمننيم رب العننرش العمننيم أن دجنهنننا الفننتن مننا  هننر منهننا ومننا بطننن ا
اشندنا  ارزقنا قهو الموت توبة وعند الموت شها ا وبعد المنوت جننة ورعنواناً.. الىهنم

 بنا واجعىنا سههاً لمن اشتدأ ..وأشد 

--------------- 
 .102[( سورا آهللا عمران: 1)]

 .1[( سورا النساء:2)]

 .71،70[( سورا األحزاب:3)]
 21[( سورا األحزاب: 4)]

( 8/37،21[ رواه الهخننارا) 1189[، ]مختصننر م: 1451[(  ننحيح] ص.ج: 5)]

 .( مي الجها 1688رقم )( مي الجها  ، والترمىأ 1776مي المغازأ ، مسىم رقم )
 21[( سورا دوسف: 6)]

 30[( سورا األنفاهللا:7)]
( ، ومسنننننىم 3653[ ، رواه الهخنننننارا رقنننننم )6109[( متفنننننق عىينننننه :] ص.ج:8)]
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 40[( سورا التوبة : 9)]
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 ( مى الفتن.2202الفتن والترمىأ رقم) 
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ا أعمالنن نه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنيااتإن الحمد هلل نحمده ونستعي
حنده ال و من دهده ال مل مل مهو له، ومن دهىو مل شا أ له، وأشهد أن   إلنه إ 

َ  اتَّي   شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ  قَّ ت يَاتِِه َو َ حَ واْ َّللا 

وت نَّ  وَن )] تَم  ْسِىم   [(1إِ َّ َوأَنت م ما
ن نَّْفن  ِمْنه َمنا َق ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنٍس َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّننِىا تََسنناءل وَن بِننهِ  َ ْرَحنناَم إِنَّ َواألَ  ِرَجننا ً َكثِيننًرا َونَِسنناء َواتَّي ننواْ َّللا  قِيهًننا رَ  َكنناَن َعىَننْيك ْم  َّللا 

[(2)] 
َ َوق ول وا قَْوً  َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ ددًا د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما )]  [(3َوَمن د ِطْ  َّللاَّ

 أما بعد :
وكنوَّ  حندثات هاأ دَق الحددك كلم  ال ، وخيَر الهدِأ شدأ  محمٍد ، وشرَّ األمور ممإن 

 محدثٍة بدعةٌ ، وكوَّ بدعة عللٍة ، وكو عللٍة مي النار.

 أما بعد :
 األزمننة أحهتننى منني ال... عنننوان لياءنننا منني شننىا اليننوم المهننارك إن شنناء ال جننو وعننل

ركز أ دنسحب بسا  الوقت من تحت أقدامنا مسوم السكانية والحىوهللا الغاأهة وحتى  

 الحددك مي العنا ر التالية:
  راع بين الحق والها و. -أو ً 

 أزمة مفتعىة وحيدٌ  مين. -ثانياً 

 الحىوهللا الميترحة -ثالثا
 * تحددد النسو.

 * ت خير سن الزواج .

 * اإلجهاض.
 وأخيراً ... الحىوهللا الغاأهة.

منان صراع. مإن الصنراع بنين الحنق والها نو.. بنين اإلدإنها قصة  ودىة بطوهللا شىا ال

  وعاركنة. والكفر ..بين الفهيىة والرذدىة .. بين الخينر والشر. نراعٌ  اأنٌم   تهندأ م
 تخهو جىوته.

 أو ً: الصراع بين الحق والها و
ننه ننتفش ك وقد دنزوأ الحق  مي مترا من الفترات ك نه مغىوب .. وقد دنتفن  الها نو  ود

 .غالب

السنننة ولكننن المننؤمنين الصننا قين   دخننالجهم الشننك أبننداً منني شننىه الحيييننة الكهيننرا. و
 وات.د والدعاألزلية الهاقية التى قام عىيها بناء  السماِء واألرض وقامت عىيها العياأ

 إن الحنقمنأ  وشى : أنه مهما بىغت قوا الها و و ولت ه ومهما كانت  ولت نه وكثرت نه. 

 الها و زاشق زاأو .خالدٌ  اشٌر. وإن 
ِ َعىَى اْلهَاِ ِو مَيَْدَمغ ه    [4ٌق )]ا ش َو َزاشِ  مَإِذَ ديوهللا الحق سهحانه بَْو نَْيِىم  بِاْلَحق 

 إنها حييية كهيرا ديرشا الحق جو وعل بىاته بصيغة التوكيد.

 وإن بدا لىنمرا األولى أن لىها و َ ْولةً و َْولَة.
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م تخهنو ه شنش ععيف..كشنعىة الهشنيم ترتفن   نارشنا ثنميد دنتفن  الها و  ودنتفش ..ولكنن
فناء سردعاً وتصير عىى رما .. أو كالزبد دطغى عىى الماء ولكنه سرعان ما دنىشب ج  

 ودهيى الماء.

 إن الها و كان زشوقاً.. وعد ال وإن  اهللا زمن الها و.
 وما من مؤمن ذاق  عم اإلدمان إ  وذاق معه حلوا شنىا الوعند ومنن أ ندق منن ال

 حددثاً؟

ةً منن ن مرحىنأحههت  أن أقدم لموعِوعنا اليوَم بهىه الميدمة الموجزا... ألنننا نشنهد  ا 
لحاقند أخطِر مراحو الصنراع التنى اننتفن ميهنا الها نو  واننتفش دتنولى كهرشنا الغنرب  ا

 هة الحنقالىأ تيدم لييوم الهشردة كىها عىى حين غفىة من أمنة اليينا ا والردنا ا و ناح

 حنق النىأو  الهشردة كىها عىى حين غفىة من أمة الييا ا والردا ا و ناحهة الالىأ ليي
ًا واألرض والجنة  والننار ومنن أجنو شنىا الحنق أنزلنت ال ىيت السماء  كتنب من أجىه خ 

 وأرسىت الرسو.

 ومكمنننن  الخطنننِر مننني شنننىه المرحىنننة أن الغنننرَب دردننند  بطردينننة أو بننن خرأ أن د ىنننزمَ 
 .ليه من تفسن عيدأ وتحىو أخلقى ومسا  اجتماعىالمجتمعات المسىمة بما و و إ

 ين!!حتى   دفيق العالم  اإلسلمى من غفىته ودهيى قصعة مستهاحة لهؤ ء المجرم

 وأخينننراً امتعىنننوا شنننىه األزمنننة التنننى بيننننت لكنننو غامنننو حيننندشم الننندمين عىنننى اإلسنننلم
 والمسىمين.

 وشىا شو العنصر  الثانى من عنا ر شىا الىياء.

 ً  مة مفتعىة وحيد  مينأز -ثانيا
ذ إلسكانى امىيد أثاروا عجة إعلمية رشيهة عما دسمونه باألزمة السكانية أو ا نفجار 

سنيا   دمهنر  اإل 2050تشير وثيينة المنؤتمر الندولى لىسنكان والتنمينة أننه بحىنوهللا عنام 

 ... دمهننر  بىيننون نسننمة..... 7.8المنننخفض لألمننم المتحنندا تعنندا اً سننكانياً عالمينناً دهىننغ 
سننمة.] ثننم نبىيننون 12.5اإلسننيا   المنننخفض لألمننم المتحنندا تعنندا اً سننكانياً عالمينناً دهىننغ 

 دت لون عىى ال عز وجو[

طنننٍة لىتنمينننة ا قتصنننا دة إ ذ منننن وديولنننون: وشنننىا كارثنننةٌ بكنننو الميننناديس تننندمر أأَّ خ 
 المستحيو أن تفى الموار   بكو احتياجات شىه األمواه الجاأعة!!!

ألرض امتهجح  المغرور أنه لن دستطي  أأا مؤتمر لىسكان عىى  هر ونسى اإلنسان ال
ند   لنى شنىه إأن دحد  السكان إ  بيدر ما دردد رازقهم جو وعل وسني تى الينا مون الج 

 الحياا ب مر خاليهم   ب مر الهندسة الوراثية.

 د خىنقن وشؤ ء الىدن ديننون ودتعاركون ميمن د تى غنداً إلنى الحيناا ومنن   دن تى ومن
الكننو مومننن   دخىننق شننؤ ء أنفسننهم   دمىكننون أن دكونننوا بننين األحينناء أو   دكونننوا 

 راحٌو رغم أنفه وإن  الت به الحياا!!!

منة عىننى * و  بند أن نعىنم ديينناً أن الغنرب منا تحنرك اليننوم بهنىه الينوم لحنو شنىه األز
حهاً ور اً عىيها مستوأ الهىدان النامية أأ اإلسلمية بصفة خا ة ما تحرك لحىها ح

 لها واشفاقاً عىى شعوبها كل..كل.

مإن الغرب   دزعجه مطىيناً أن تعنيش شنىه األمنواه أو أن تموت..بنو شنو النىأ دهيندشا 
بوحشية وبربردة وقحنة ب سنىحة الندمار النىأ أعندشا وبحرمانهنا منن مناأض كهينر مني 
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بناء شىه الندوهللا التنى موار ه دىيى به مي الهحر مي الوقت الىأ دموت ميه ا  م من أ
دتغنى اليوم ب نه ما جاء إ  لتنميتها!!! وإسنعا شا.. إننه الكنىب النىأ لنم دعند دنطىنى إ  

عىى السىج ملبد أن نعىم أدها المسىمون أن الغرب ما تحنرك الينوم بهنىه الينوم لوقنف 

 نسو المسىمين إ  خومناً منن اخنتلهللا مينزان الينوأ مني العنالم لصنالح المسنىمين .. و 
 نيوهللا شىا تهميداً لىجراح أو تسكيناً لآل م أو من باب األحلم الور دة أبداً.

 ) عىماء السياسة وا جتماع(

ن * ممننى  سننوات وعىمناء السياسنة وا جتمناع مني أوربنا وأمردكنان دحنىرون بشندا من
ي مني المصير الىأ دنتمر نفوذ أوربا وأمردكنا إذا منا اسنتمرت معند ت النمنو السنكان

األرعننية كمننا شننى عىيننه  ون عننهط أو تعننددو ، إذ أن شننعوب العننالم النننامي الكننرا 

 ستصننهح شننى الكتىننة الهشننردة األكهننر واألعمننم  منني الكننرا األرعننية مهحسننب تيننددرات
 ى ميابنوخهراء السكان باألمم المتحدا أنه م  نهادة اليرن الحا أ والعشردن سيكون م

عهينرشم تأبناء العالم الثالنك عىنى حند كو مر  أوربى أو أمردكى ثمانية عشر مر اً من 

يق أحند وإذا استمر الوع  عىى ما شو عىيه مالمستيهو دنىر بكارثة كهيرا عىى حد تعى
 مساولى مركز األبحاذ السكانية الدولية مي باردس.

 ) باوهللا شمتز(

دوجند »* وقد عهر عن شىا الرعب والفزع المفكر األلمانى ) بناوهللا شنمتز( إذا دينوهللا: 
 مين عنصران دؤثران ت ثيراً كهيراً شما:لدأ المسى

 الزدا ا المطر ا مي عد  سكانه.

 والموا  الخام.
 وشما مصدر  اليوا النامية مي العالم اإلسلمى ثم ديوهللا:

مني  وتشير  اشرا  النمو السكانى مي أقطار الشرق اإلسلمي عىى احتماهللا وقوع شنزا

ت عىننى أن لنندأ سننكان شننىه ميننزان اليننوأ بننين الشننرق والغننرب ، مينند  لننت الدراسننا
 المنطيننة خصننوبة بشننردة تفننوق نسننهتها مننا لنندأ الشننعوب األوربيننة وشننىه الزدننا ا منني

 « اإلنتاج الهشرأ سوم تمكن الشرق عىى نيو السىطة مي مدا   تتجاوز بهعة عيو

 * ودؤكنند شننىه الحينناأق أدهنناً بشننكو جىننى المفننوض السننابق لشنناون اللجاننين بنناألمم
 تهى الصراحة:المتحدا إذ ديوهللا بمن

 )المفوض السابق لشاون اللجاين(
هند  أمنن إن شىه الزدا ا المطر ا مي سكان العالم الثالك والندوهللا األمرديينة خا نة ت» 

 الدوهللا األوربية بشكو مهاشر.

* ولينند أجننرت وزارا النندماع األمردكيننة سىسننىة مننن الدراسننات عننن  ردننق مركزشننا 
 لىدراسات ا ستراتيجية .

 األمردكية () وزارا الدماع 

 ومن أشم ما خىصت إليه الدراسة:
 أن النمنننو السنننكانى مننني العىنننم الثالنننك دهننند  بصنننورا مرعهنننة المصنننالح ا سنننتراتيجية

 األمردكية.

شتمناًم وأن جهو  عهط النسو ووقف النمو السكانى مي العنالم الثالنك دنهغنى أن دىينى ا
 دعا هللا ما توجهه الو دات المتحدا إلنتاج األسىحة الجدددا.
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 * واحفموا شىا الرقم الخطير الىا ديوهللا:
 ار  و رمىي 17ب ن التيددرات النهاأية لنفيات الهرنامج العالمى لخفض السكان دهىغ 

ىينون م 11والحصة المطىوبة من الدوهللا النامية من مجموع شىه النفيات تيدر بحنوالى 

كفو ا دة تمية اقتص و ر تؤخى من شىه الدوهللا الفييرا التى دتغنون ب نهم درددون بها تن
 ا ستيرار ألمرا شا.

تنمية عىى ال شىه المىيارات تنفق كىها عىى الحد من النسو و  دنفق منها  و راً واحداً 

 التى عحكوا بها عىينا مي عنوان المؤتمر الدولى لىسكان والتنمية .
 واألعجب من شىا شو:

 المعدمة ؟كيف تتم جهادة شىا المهىغ الرشيب من شىه الدوهللا الفييرا 

غ والجواب من رأنيس الهننك الندولى: بن ن تخصنم كنو  ولنة منن شنىه الندوهللا تىنك المهنال
 الرشيهة من ميزانيات التسىيح لددها وشىا قرار مىزم من األمم المتحدا.

ن * شنىه الخىفيننة الخطينرا وحنندشا شننى التنى تفسننر الهننغو  اليودنة التننى تمارسننها ا 

الم لننك األمننم المتحنندا لمحاربننة وقننف نمننو العننأمردكننا والنندوهللا الغربيننة مسننتخدمة منني ذ
 تنميتنه اإلسلمى بكو وسيىة .. ليس قىيناً عىنى عاميتنه كمنا زعمنوا ... ولنيس سنعياً مني

 كما كىبوا..

ى بنننو حمادنننة لنفنننوذشم واسنننتعلأهم وشيمننننتهم وتننندعيماً لسياسنننة العصنننا الغىيمنننة التننن
ن قىننة ية تعننانى أ ننلً منندرمعونهننا!!! بنندليو أنهننم َ نندَّروا شننىه النندعاوأ لنندوهللا إسننلم

 النسو كسوردا وليهيا والسو ان والعراق واألر ن ولهنان وغيرشا.

 الحىوهللا الميترحة –ثالثا 
هكنى * ومى سهيو تخفيف شىه الغادة جاءت حىولهم الميترحة غالهاً بصورا تهحك  وت

 مي آن واحد.

ف مني تخىين* مىيد خرج عىينا ] جراح كهينر مني لنندن[ دفتنى بن ن حنو المشنكىة دتمثنو 
ىة منن ميروس بالهندسة الوراثية دنؤ أ إلنى العينم عنند الرجناهللا والنسناء منعنالج المشنك

  جننىورشا!!! ثننم ديننوهللا وحتننى نهتنندأ إلننى شننىا الفيننروس عىينننا أ  نسننمح باإلنجنناب إ

برخصنة مننن وزارا الصننحة وعىننى مننن دنجنب بنندون رخصننة أن دنندم  غرامننة كهيننرا 
ذا عننا  دسننجن ود عامننو معامىننة الشخصننيات ود حننرم مننن التنن مين الصننحى والمعنناش وإ

 الخطرا.
حو ل* ودخرج عىينا عهيرأ آخر من جامعة ست نفور  ب مردكا وديترح شىا ا قتراح 

 المشكىة السكانية مييوهللا:

! ، حمنو.. !* اقتراح أن ] دخىط اليمح[ والىأ دصدر إلى الهل  النامية بعياقير منن  ال
مينراً حر شىا الوقح وأمثاله مزرعنة لىندواجن أو وك نما أ هحت الهل  النامية مي نم

 لفاران التجارب!!!

 اإلجهاض
لنمننو * وأخيننراً.. كننان مننن بننين الميترحننات التننى اقترحهننا مننؤتمر السننكان لىحنندَّ مننن ا

السننكانى منني  وهللا العننلم اإلسننلمى اقتننراح اإلجهنناض ومنننهم مننن أدنند ، ومنننهم مننن 

بينان الحكنم الشنرعى مني شنىه  عارض ،  ون أ نى خجو أو وجو ولسنت ا ن بصند 
 المس لة الخطيرا مهى محسومة مي  دننا وهلل الحمد.
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 واقترح المؤتمر أدهاً لحو شىه المشكىة اقتراحاً غردهاً جداً ديوهللا:
 * بت خير سن الزواج

ة * و  دمكننن لألشننو أن دننؤخروا سننن  الننزواج إ  بتيسننير الهننداأو األخننرأ لممارسنن

وح مي تفسير شىا ا قتراح بو ليد  رحت بنىلك وبوعنالجنس، وليس شىا تعسفاً منا 
 مي الفصو الخامس. 30وثيية المؤتمر مي  فحة رقم

الننه دنهغننى ) نعننم شكننىا دنهغننى( أن تتخننى الحكومننات إجننراءات مع:» إذ تيننوهللا الوثييننة 

 لىيهنناء عىننى جمينن  أشننكاهللا اإلكننراه والتمييننز منني السياسننات والممارسننات المتعىيننة
 ران األخرأ.بالزواج وأشكاهللا ا قت

وأشنننكاهللا  ا قتنننران األخنننرأ غينننر  الشنننرعية شنننى زواج  الرجنننو بالرجنننو..، والمنننرأا 

ر بالمرأا..، وشى ممارسات   تؤ ا إلى إنجاب وتصو إلى الحد من النسنو منن أقصن
نادنة  ردق !! إلى آخر ما مي شىه الوثيية من غثاء مهى مى مجموعها نغنٌم مصننوع بع

ة بصننف« مصننر»بصننفة عامننة وقىننِب العننالِم اإلسننلمى  ماأيننة لنسننف الهودننة اإلسننلمية

 خا ة.
 ] وشكىا [

ية السكان أنكر شؤ ء أو تناسوا عن عمد مفهوح أن المنجم الحيييي لىتنمية شو الكثامة

إلبداع مل توجد ثروا عىى اإل لق أغىى من اإلنسان الىأ دمىك وحده اليدرا عىى وا
 لموار  و  تدخو مي حساب الفاقد.وا بتكار مالكثامة السكانية تدخو عمن ا

تىننك  إذا مننا اسننتغىت الحكومننات شننىا العنصننر الفعنناهللا اسننتغل ً عىمينناً منندرباً ونهننىت

ىاشب الحكومننات  شننىه الهيروقرا يننة والننروتين الياتننو الننىأ دهنند  الطاقننات وديتننو المنن
ه هللا شنىوأمسحت المجاهللا لهىه الطاقات لىعمو الجنا  واإلبنداع الفعناهللا وحينانى مينط تتحنو

 الكثامة السكانية إلى نعمة كهيرا   إلى نيمة كما ددعون!!!

 وأما أعيينا ا ن بعض  النماذج التى تستحق الدراسة الطودىة.
سناحة مفى اليابان دتجاوز عد   السكان ماأةً وعشردن مىيونناً مني مسناحة أ نغر منن م

و ، مردكني بنمصر ، وم  ذلك مهى المنامس األوهللا مي األسواق العالمينة للقتصنا  األ

ام وأ نننهحت أمردكنننا تىنننوح ا ن بالتهددننند الصنننردح لىيابنننان إذا لنننم تفنننتح أسنننواقها أمننن
 المنتجات األمردكية .

 وتعنننيش اليابنننان بنننل مينننر، و  مجاعنننة ، بنننو تمىنننك ا ن ماأهننناً دزدننند عىنننى الفننناأض
ا تمىنك األمردكي م  أن اليابان ليس ميها بتنروهللا و  محنم و  حتنى خنام الحددند وكىنهن

 ن كنز أ  وشو اإلنسان.أثم

 ونفس  الكلم دياهللا عن شونج كونج وعنن سننغامورا وعنن كوردنا وغيرشنا منن النمنور
 األسيودة التى بدأت مي ا نطلق.

 كل. مالمشكىة دا سا ا ليست كثامة السكان و  تتمثو مي قىة الموار  كما دزعمون

حتشنندون % مننن مجمننوع سننكان مصننر د98.8مفننى مصننر تشننير الدراسننات إلننى أن 
بصننورا مثيننرا منني شننردط عننيق مسنناحة مصننر شننو وا أ النيننو والنندلتا منن  أن تىننك 

   .% من مساحة الهل  التى تهىغ حوالى مىيون كىيو متر مرب4المساحة   تجاوز 

% من المساحة الكىية لمصر منل دسنكنها سنوأ 96أما الصحارأ التى تغطى مساحة 
 ألف نسمة ميط   غير. 671
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ينناه مننإن شننىا الخىننو الرشيننب منني التوزدنن    دىيننى اإلشتمننام الننىأ دىولألسننف الشننددد 
 مشروع  الحِد من النسو أو مشروع  تنميم األسرا.

ىنه لعنالم كاوإن بىداً شاسعاً كالسو ان دمىك من األراعى الهكر والموا  الخام ما دكفنى 

 ية.مبو تسيط الثمار عىى األرض   تجد من د كىها . ومى غيره من الهىدان اإلسل
  المنوار مالموار  كثيرا وهلل الحمد والسكان أقو  من المعدهللا المطىنوب   سنتغلهللا تىنك

 واستصلح تىك األراعى.

 ولكنه الروتين الياتو.
 والتكاسو المدمر.،

 والمىم الجش  مى توزد  الثروات.

 وتهددد  الطاقات ميما   دنف  عىى اإل لق.
ىنو كنو الم ىنك الجمهنرا الكهينرا منن المنؤتمردن مننأو ً: أدها األحهة تمنيننا أن ن سنم  ت

 أنهم قد تغامىوا عن حييية كهيرا اسمها الرزاق ذو اليوا المتين.

 وأخيرا: الحىوهللا الغاأهة
شنىه  وقد دتمىمىون ودتغامزون من شىا الكلم الىأ دحكم اليوم عىنى أ نحابه منى مثنو

 واتنا حاب نعىنه ب عىى أالمؤتمرات بالتخىف العيىى ولكننا برلوس عالية تنا ح الس

 ونفخر به.
نفسنه  أن المتكفو ب رزاق شىه األمواه شنو النرزاق ذو الينوا المتنين. النىأ أوجنب عىنى

 اختياراً منه سهحانه أن درزق كو  ابة عىى  هر شىه األرض.

ِ ِرْزق   سْ َها وَ مياهللا سهحانه: َوَما ِمن  َآبٍَّة مِي األَْرِض إِ َّ َعىَى َّللا  ْستَْو َعَ تَ دَْعىَم  م  َشا َوم  َها يَرَّ
هِيٍن )]  [(5ك وٌّ مِي ِكتَاٍب ما

   وعندإتنعم مما من  ابة من شىه الدواب التى   دحيط بها حصر و  دىم بها إحصاء 

 ال عىمها وعىى ال رزقها.
، و  بحننر عىننى …ممنا مننن جهنو عىننى  هنر شننىه األرض إ  ودعىننم ال منا مننى وعنره

بعىمه  ددرأ ال ما مى تغره..،و  تحمو من أنثى و  ته  إ سطح شىه األرض إ  و

 [(6َوِعندَه  َمفَاتِح  اْلغَْيِب )]
 عز ى قوهللا الومن الىفتات اليرآنية الدقيية التى تستحق الدراسة والت مو ، تىك الىفتة م

 …وجو: ومى السماء رزقكم وما توعدون
عىننق اليىننوب باألسننهاب ألنهننا منن  أن أسننهاب الننرزق المنناشرا مننى األرض حتننى   تت

ألسننهاب وحندشا   تهنر ..، و  تنفن  ..، و  تنرزق..، و  تمنن  ..، إ  بن مر مسنهب ا

 جو وعل
 ليس معنى شىا أن نهي  األسهاب وأ  ن خى بها كل.

سهاب  خى باألمإننا مى شىه الجزأية نطمان العىمانيين من كو المىو أن  دننا د مرنا أن ن

 ناً أن األمر ابتداء وانتهاء ب مر ال عز وجو .، وأن نعىم ديي
 ومى الحددك اليدسنى الجىينو النىأ رواه مسنىم منن حنددك أبنى ذر رعنى ال عننه أن

ْىنَم َعىَنى :»قناهللا: قناهللا ال تعنالى النهى   ىى ال عىينه وسنىم  ْمنت  الما دَنا ِعهَناِ ا إِن ِني َحرَّ

ًما مَ  َحرَّ وا دَا ِعهَاِ ا ك ىاك ْم َعاهللاٌّ إِ َّ َمْن َشدَْدت ه  مَاْسنتَْهد ونِي نَْفِسي َوَجعَْىت ه  بَْينَك ْم م  َل تََمالَم 
ونِي أ ْ ِعْمك ْم دَنا ِعهَناِ ا ك ىاك نْم َعنارٍ   أَْشِدك ْم دَا ِعهَاِ ا ك ىاك ْم َجاأٌِ  إِ َّ َمْن أَْ عَْمت ه  مَاْستَْطِعم 
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س نك ْم دَنا ِعهَناِ ا إِنَّك نْم ت ْخِطا نوَن بِالىَّْينِو َوالنََّهناِر َوأَنَنا أَْغِفنر  إِ َّ َمْن َكَسْوت ه  مَاْستَْكس نونِي أَكْ 
ونِي َولَنْن  نرا ا مَتَه  ونِي أَْغِفْر لَك ْم دَا ِعهَاِ ا إِنَّك ْم لَْن تَْهى غ وا َعنر ِ الىان وَب َجِميعًا مَاْستَْغِفر 

لَك ْم َوآِخَرك ْم َوإِْنَسنك ْم َوِجننَّك ْم َكنان وا َعىَنى أَتْيَنى  تَْهى غ وا نَْفِعي مَتَْنفَع ونِي دَا ِعهَاِ ا لَوْ  أَنَّ أَوَّ

لَك ننْم َوآِخننَرك ْم  ْىِكنني َشننْياًا دَننا ِعهَنناِ ا لَننْو أَنَّ أَوَّ ننٍو َواِحننٍد ِمننْنك ْم َمننا َزا َ ذَِلننَك مِنني م  قَْىننِب َرج 
ٍو  ْىِكي َشْياًاَوإِْنَسك ْم َوِجنَّك ْم َكان وا َعىَى أَْمَجِر قَْىِب َرج   َواِحٍد َما نَيََص ذَِلَك ِمْن م 

لَك ْم َوآِخَرك ْم َوإِْنَسك ْم َوِجنَّك    َْعَطْيت  يٍد َواِحٍد مََس َل ونِي مَ وا مِي َ عِ ْم قَام  دَا ِعهَاِ ا لَْو أَنَّ أَوَّ

نا ِعْننِدا إِ َّ كَ  ْحنَر دَنا يَط  إِذَا أ ْ ِخنَو اْلهَ  اْلِمْخنْني ص  َمنا دَنك وَّ إِْنَساٍن َمْس َلَتَه  َما نَيََص ذَِلَك ِممَّ
َ َوَمنْن  َوَجندَ َخْينًرا مَْىيَْحَمناَشا مََمننْ ْم إِدَّ ِعهَاِ ا إِنََّما ِشَي أَْعَمال ك ْم أ ْحِصيَها لَك ْم ث مَّ أ َوم ِيك   ِد َّللاَّ

 [(7« )]َوَجدَ َغْيَر ذَِلَك مََل دَى وَمنَّ 

شردرا  الكردم الىأ رواه الهخارا ومسىم عن أبىوتدبر معى أدها المسىم شىا الحددك 
اب قناهللا والىفنة شنىا الهخنارأ مني كتنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  رعى ال عننه عنن

اء  »التوحيد: نَها نَفَيَنةٌ َسنحَّ ِ َمأْلَأ َ  دَِغيه  ْننى  َهناَر أََرأَْدنت ْم َمنا أَنْ ْينَو َوالنَّ  الىَّ إِنَّ دَِميَن َّللاَّ فَنَق م 

 [(8]« ) هِ َمَواِت َواأْلَْرَض مَإِنَّه  لَْم دَْني ْص َما مِي دَِمينِ َخىََق السَّ 
 ً  اإلدمان  التيوأ: -ثانيا

نَن السَّنَماء ا َعىَنْيِهمفَتَْحنَنقاهللا الرزاق سهحانه َولَْو أَنَّ أَْشَو اْلي َرأ آَمن واْ َواتَّيَنواْ لَ   بََرَكناٍت م ِ

 [(9 )]بَِما َكان واْ دَْكِسه ونَ  َواألَْرِض َولَِكن َكىَّب واْ مَ ََخْىنَاش م
 ً  ا ستغفار: -ثالثا

ن إوقد دهحك العىمانيون بمىن  أمنواشهم حينمنا دسنمعون إلنى رجنو دينوهللا أدهنا النناس 

ادنة مفتاح األرزاق شو ا ستغفار بو وربما دنشرون عىى  فحات الجراأد األولى حك
 ر.ية شو ا ستغفاشىا الرجو الهداأى المتخىف الىأ ديترح حلً لىمشكىة السكان

زق الق وراخولكنها حييية مطىية نصدقها بيدر ما دكىبها العىمانيون ألنها من عند ال 

 شىا اإلنسان.
وا اَن َغفَّاًرا كَ ْم إِنَّه  َربَّك   قاهللا ال سهحانه حكادة عن نهيه نوح عىيه السلم : مَي ْىت  اْستَْغِفر 

ْدَراًرا ك ْم أَْنَهاًرا ك ْم َجنَّاٍت َودَْجعَو لَّ دَْجعَو لَّ وَ نِيَن د ْمِدْ ك ْم بِ َْمَواهللٍا َوبَ  َد ْرِسِو السََّماء َعىَْيك م م ِ

[(10)] 
 ً  العىم والعمو ومتح األبواب ل بداع وا بتكار: -رابعا

 و دننا د مرنا بىلك أدهاً مي آدات كثيرا جداً ومى األحا دك الصحيحة
 ً  جغراميننةعدالننة مننى توزدن  وإزالننة الحننواجز الا سننتغلهللا  األمثننو لىمنوار  :وال -خامسنا

و والنفسنننية التنننى زرعهنننا ا سنننتعمار بنننين النننهل  العنننالم اإلسنننلمي كخطنننورا لىتكامننن

 ا قتصا ا  سيما ونحن ا ن عصر التكتلت
 وبعد ميا أدها األحهة:

اعنية دنام المشىا ما نددن ال به مي شىه المس لة الخطيرا التى  ار حولها الجدهللا مي األ

  عمنمالوكان واجهاً عىى أشو الحق أن ديولوا كىمتهم وأ  دكتموا الحق النىأ عىمهنم 
 وجو إداه.

أمننا مننا قدمننه المننؤتمرون مننن اإلجهنناض والعننازهللا الننىكرأ والجنننس الحننر مهننو مننن 

ينوهللا جها ت شىا العصر الىأ أرا  ال عز وجو أن دطىعنا ميه بجنلء عىنى سنفاشة ع
 عالم اليوم.اليىة المترمة التى تحكم ال
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عند بلوارمة اوال ليد آن األوان لتف  الهشردة مرا أخرأ إلى منهج ال لتستمو بملله 
 أن أحرقها لفح الهاجرا الياتو.

عنز وإلسلم انس هللا ال أن در  الهشردة إلى اإلسلم ر اً جميلً وأن دير أعيننا بنصرا 

 الموحددن إنه ولى ذلك ومو ه..
-------------- 

 .102سورا آهللا عمران:  [(1)]

 .1[( سورا النساء:2)]
 .71 - 70[( سورا األحزاب:3)]

 81[( سورا اإلسراء:4)]

 6[( سورا شو :5)]
 59[( سورا األنعام:6)]

( 2497( مني الهنر والصنىة، والترمنىأ رقنم )2577[(  حيح: رواه مسىم رقنم )7)]

د  وهللا اإلسنلم، قن( ، وشىا الحددك أ و عميم من أ49مي  فة الييامة وباب رقم )
اشنتمو عىننى قواعنند عميمننة منني أ ننوهللا الننددن، وشننو مننن األحا دننك التننى عىيهننا منندار 

 اإلسلم ، وقد شرحه العىماء وأمر ه بالت ليف.

 [ رواه الهخارأ ومسىم وأحمد، و  دغيهها: أأ  2277[( متفق عىيه :]ص.ج:8)]
 تنيص و  ديو خيرشا ، وسحاء :أأ  اأمة العطاء.

 96األعرام: [( سورا9)]

 12-10[( سورا نوح:10)]
=================== 

 اإلبتالء

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات
حنده ال و من دهده ال مل مل مهو له، ومن دهىو مل شا أ له، وأشهد أن   إلنه إ 

َ  اتَّي  سوله : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ  شردك له وأشهد أن محمداً عهده ور قَّ ت يَاتِِه َو َ حَ واْ َّللا 

وَن )] ْسِىم  وت نَّ إِ َّ َوأَنت م ما  [(1تَم 
ن نَّْفن  ِمْنه َمنا َق ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنٍس َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّننِىا تََسنناءل وَن بِننهِ ِرَجنن َ َكنناَن َعىَننْيك ْم ْرَحنناَم إِنَّ َواألَ  ا ً َكثِيننًرا َونَِسنناء َواتَّي ننواْ َّللا  قِيهًننا رَ  َّللا 
[(2)] 

َ َوق ول وا قَْوً  َسندِ  ك ْم لَك نْم ذ ن نوبَ   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ ددًا د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما )]  [(3َوَمن د ِطْ  َّللاَّ
 أما بعد :

مننإن أ نندق الحننددك كتنناب ال ، وخيننر الهنندأ محمنند ، وشننر األمننور محنندثاتها وكننو 

 محدثة بدعة ، وكو بدعة عللة ، وكو عللة مي النار.
 تَن وَن أََحِسَب النَّاس  ش ْم   د فْ نَّا وَ أَْن دَي ول وا آمَ  أحهتى مي ال: ألم أََحِسَب النَّاس  أَْن د تَْرك وا

نَّ َّللاَّ  الَّنِىدَن ْن قَنْهِىِهْم مَىَنيَْعىَمَ الَّنِىدَن ِمن تَنَّنامَ أَْن د تَْرك وا أَْن دَي ول نوا آَمنَّنا َوش نْم   د ْفتَن نوَن َولَيَنْد 

 [( )4َ دَق وا َولَيَْعىََمنَّ اْلَكاِذبِيَن ]
 التى دتعرض لها أشو اإلدمان كثيرا :والفتن 
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   * ومن بين شىه الفتن أن دتعرض المؤمن لألذأ وا عطها  منن الها نو وأشىنه ثنم
عنة و  دجد النصير النىأ دسنانده ودندم  عننه األذأ ، و  دمىنك لنفسنه النصنره أو المن

ا ن إذا مندجد اليوا التى دواجه بها الطغيان ، وشىه شى أبرز الصور التنى تيفنز لألذشنا

ن التنى ذكرت الفتن التى دتعرض لها أشو  اإلدمان وبالرغم من ذلك مإن شناك منن الفنت
 دتعرض لها أشو اإلدمان ما شو أمر وأ شى من ذلك!!

وقند  ؟* وشناك متننه األشنو واألو   واألحهناء النىدن دخشنى ان دصنيههم األذأ بسنههه 

ىم منني ليرابننة أن دسننالم أو دستسنندهتفننون بننه ودتوسننىون إليننه ، ودنا ونننه باسننم الحننب وا
 الوقت الىأ   دمىك عنهم  معاً وشىه من أشد الفتن .

  أن  دسنتطيوقد تز ا  الفتنة إذا وق  بهم األذأ وا بتلء أمام عينه وبنين دددنه وشنو  

 ددم  عنهم أذأ أو در  عنهم سوء.
ين المىنهعا ين و* وشناك متنة أخرأ خطيرا، إنها متنة إقهاهللا الدنيا عىى المهطىين وال

ماشير، والمالمين ورلدة الناس لهم ناجحين مرموقين تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الج

م وتنتحطم منني  نرديهم العواتننق، وتنىلو لهننم الصنعاب، وتفننتح لهنم األبننواب وتهين  لهنن
 األسهاب.

همنٌو منكنر   دحنس بنه أحندٌ  ، و   تصاغ لهم األمجا  ، وتصفو لهم الحيناا والمنؤمن م 

ىدن   عنننه أحنند، و  دشننعر بيسننيمة الحننق الننىأ معننه إ  اليىيىننون مننن أمثالننه النن دنندام 
 دمكىون من أمر الحياا شيااً.

ْن * وشناك متنة الغربة مي شنىا النددن .متنى دمهنر المنؤمن مينرأ معمنم منا حولنه وَمن

 دد.حوله غارقاً مي تيار الهللة والشهوات والشههات ، وشو وحده غردب  رددٌ شر
ة  ً غارقنمتنة نراشا بارزا مي شىه األدام أ  وشى أن المنؤمن دجند أممناً و و* وشناك 

اتهنا مي الرذدىة والمعصية وبالرغم من ذلك مإنها راقية مي مجتمعها متحهنرا مني حي

 ، ودجد الفر  ميها من الرعادة والحمادة ما دىيق به كإنسان!!!
ة األرض والطننين ، و ننعوب* وشننناك الفتنننة الكهننرأ متنننه النننفس والشننهوا، وجاذبيننة 

،  صنر الاألستيامة عىى  را  ال المستييم كو شىه الفتن . منإذا  ناهللا األمند وأبطن  ن

ال  كانت الفتنة أشد وأقصى ، وكان ا بتلء أشد وأعنف ، ولنن دثهنت إ  منن عصنمه
 عز وجو .

! مي الوقت ن؟مما شى الحكمة من كو شىه الفتن وا بتلءات التى دهتىى ال بها المؤمني
 الىأ دنتشى ميه المالمون ودهغى ميه المهطىون.

يينى ا  الحيحاشا هلل : أن دعىب المؤمنين با بتلء وأن دؤذدهم بنالفتن كنل ولكنن اإلعند

  لنى إعندالتحمو األمانة الكهرأ والمساولية العممنى والعييندا العىينا ألنهنا مني حاجنة إ
الصننهر علء الحيييننى عىننى الشننهوات، وإ  بخنناص   دننتم إ  بالمعاننناا ، وإ  با سننت

وهللا غم منن  نالحيييى عىى ا  م ، وإ  بالثية الحيييية مي نصر ال أو ثوابه عىنى النر

 الفتنة وشدا اإلبتلء.
ك تصنن  مكما تفتن النار الىشب لتفصو بينه وبين العنا ر الرخيصة العالية بنه ، كنىل

 الفتن بالنفوس تصهرشا متنفى عنها الخهك.

م شننوحسننب المننؤمنين الننىدن تصننيههم الفتنننة ، ودينن  عىننيهم الننهلء حسننههم أن دكونننوا 
 المختاردن من ال ليكونوا أمناء عىى حق ال وعىى  دن ال عز وجو.
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شم وأن دشننهد ال لهننم بننان مننى  دنننهم  ننلبه. ومننى عيينندتهم قننوا مهننو سننهحانه دختننار
 : يه وسىم المصطفى   ىى ال عى للبتلء. .مإنه كما قاهللا

منإن  ب  دننه ،أشد الناس بلًء األنهياء، ثم األمثنو  ماألمثنو  ، د هتىنى الرجنو  عىنى حسن» 

ىهاً، اشتد بلله، وإن كان مي  دنه رقة  ابت ىى عىى قْدر   ما دهرح  دنه ، مكان مي  دنه   
 [(5«)]الهلء  بالعهد حتى دتركه دمشي عىى األرض وما عىيه خطياة 

الحون ، أشد الناس بلًء األنهيناء، ثنم الصن:»   ىى ال عىيه وسىم  المصطفى  وديوهللا

هسنها ، ود هتىنى [( ، ميى6ليد كان أحدشم د هتىى بالفير حتى ما دجد  إ  العهناءا دجوبهنا) ]
و حتى ديتى ه ، وألحدشم كنان أشندَّ مرحناَ بنالهلِء منن أحندكم بالعطنا ( قناهللا [7« )]ءباليمَّ

 ابن الييم رحمه ال

ميمهنر   سهحانه وتعنالى اقتهنت حكمتنه أننه   بند أن دمنتحن النفوس.ودهتىيهنا ،إن ال
با متحنننان  يههنننا منننن خهيثهنننا ، ومنننن دصنننىح لموا تنننه وكرامتنننه ومنننن   دصنننىح ، 

وليمحص النفوس التى تصنىح لنه ودخىصنها بكينر ا متحنان كالنىشب النىأ   دخىنص 

و  نو جاشىنة  المنة ، وقند حصنو  دصفو من غشه إ  با متحان ، إذ الننفس مني األ
منى  لها بالجهو والمىم من الخهك ما دحتاج خروجه إلى السهك والتصفية ، مإن خنرج

 [(8جنة ) ]شىا الدار وإ  مفى كير جهنم ، مإذا شىب العهد ون يل أ ذن له مي  خوهللا ال

وب يىنان الوليس أحدٌ أغير عىى الحق وأشىه من ال .. ولكنهنا سننة ال الجاردنة  متحن
 وتمحيص الصفوم.

 [(9 )] َلَيَْعىََمنَّ اْلَكاِذبِينَ دَق وا وَ  ِىدنَ َولَيَْد مَتَنَّا الَِّىدَن ِمْن قَْهِىِهْم مَىَيَْعىََمنَّ َّللاَّ  الَّ 

سنى ؟ قناه مومما الىأ   قاه نوح عىيه السلم ؟، وما الىأ  قاه إبراشيم؟، وما الىأ  
اس، ىأ  قناه محمند ؟ وشنم أ هنر النناس وأشنرم النن، وما الىأ  قاه عيسى؟. وما ال

ه وا نننطفاشم ال عنننز وجنننو واختنننارشم وأحنننههم إلنننى ال وأقنننربهم إلنننى ال شنننو حهيهننن

 ومصطفاه محمد
ى حجر قام دوماً دصىى مالنهى   ىى ال عىيه وسىم  مىيد ور  مي  حيح الهخارأ أن

 يه وسىمالنهى   ىى ال عى الكعهة م قهو عىيه عيهة بن أبى معيط موع  ثوبه مي عنق

  عىينهالنهنى   نىى ال مخنيه خنياً شنددداً م قهنو أبنو بكنر حتنى أخنى بمنكهنه و معنه عنن
 [(10وشو ديوهللا أتيتىون رجلً أن ديوهللا ربى ال )]وسىم 

هللا ال وور  مي الهخارا أدهاً أن شىا الفاجر عيهة بن أبى معيط جاء دومناً عىنى رسنو
وهللا وشو ساجد مىم درم  رسنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ربسىى جزور ميىمه عىى  ه

 المصنطفى   نىى ال ال رأسه حتى جاءت ما مة رعى ال عنها مرمعتنه عنن  هنر

 [(11« ]ال عىيك بيردش ثلذ مرات» مرم  رأسه ثم قاهللا  عىيه وسىم 
 هوتعىمون ما الىأ حدذ له بالطاأف مهلً عن و نفهم لنه بالسنحر والجننون واتهمنو

مي شنرمه وعرعنه . شناشو ذا رسنوهللا ال وشنو مني النىروا منن بننى شاشنم ، شناشو ذا 

هنارا درمى مي بيته ومي من؟! مي عاأشة التى أحهها منن قىهنه . شناشو ذا د رمنى مني  
شو مراشه وشو الطاشر الىأ تفيض منه الطهارا. وشاشو ذا درمى مي  يانة حرمته و

سنوهللا رها أشد متنة عىى اإل لق تعنرض لهنا الياأم عىى  يانة الحرامات مي أمته. إن

هللا ال وشو الحهيب عند ربه جو وعل . بو أ نها أعنخم المعنارك التنى خاعنها رسنو
 ال



 425 

 إنهننا الفننتن وا بننتلءات ولينند ور  أدهنناً منني  ننحيح الهخننارا عننن خهنناب بننن األرت
لكعهة اوشو متوسد بر ا مي  و النهى   ىى ال عىيه وسىم  رعى ال عنه قاهللا: أتيت

أ  تستنصنر  ميىت : دا رسوهللا ال أ  تندعوا ال لننا ، –وقد ليينا من المشركين شدا  –

حمٌر وجهه مياهللا:  ددند منا ليد كان منن قنهىكن ليمشنط ب مشنا  منن الح»لنا ، ميعد وشو م 
تنى ح ون عممه من لحم أو عصب ما دصرمه ذلك عن  دنه ، ولينتمنَّ ال شنىا األمنر 

 [(12«)]نعاء إلى حهر موت   دخام إ  ال دسير الراكب من  

الوقنار ولنه منن الجنلهللا والنهى   ىى ال عىيه وسنىم  وإذا كانت شىه ا عتداءات عىى
 منني نفننوس العامننة والخا ننة مكيننف بالصننحابة الكننرام،  سننيما الهننعفاء منننهم منن نتم

ينرشم تعىمون ما الىأ كان د فعو بهلهللا و خهناب وآهللا داسنر و نهيب وابنن مسنعو  وغ

 ممن قالوا :   إله إ  ال .
و كاننت مهربوا لنا أروع األمثىة مي الصهر عىى الهلء والتهحية لهىا الددن حتى ول

 باألرواح واألبدان.

مىينند كننان الننددن عننندشم أغىننى مننن أأ شنن  حتننى مننن أرواحهننم وأو  شننم وأزواجهننم 
 وأموالهم .

شم.. هم ودنصنر الموحنددن منن بعندولىلك أددشم ال بنصره كما نصر المؤمنين من قنهى

 وتكون العاقهة عىى من عا اشم وانمر كيف كان عاقهة المجرمين.. !!
ننا * م دن مرعون الىأ قاهللا ليومنه منا عىمنت لكنم منن إلنه غينرأ؟ والنىأ قناهللا ليومنه أ

حتى؟ ربكم األعىى؟ والىأ قاهللا : دا قوم أليس لى مىك مصر وشىه األنهار تجرأ من ت

 وقه!م جراشا ال من م
ً أََخنْىنَا بِ   َمنْن ِه مَِمنْنه مْ ىَْنهِن* وأدن شامان؟ وأدن قارون ؟ وأدنن عنا  ؟ وأدنن ثمنو ؟: مَك نل 

ْيَحة  وَ  ْم َمْن أََخىَتْه  الصَّ ْم َمنْن ْفنَا بِِه اأْلَْرَض َوِمنْ ْم َمْن َخسَ ِمْنه  أَْرَسْىنَا َعىَْيِه َحاِ هاً َوِمْنه  ه 

ْم َولَِكْن َكان وا )]أَْغَرْقنَا َوَما َكاَن َّللاَّ    [(13 ِليَْمِىَمه 
 و دق من قاهللا:

 ج ... ... لهم مي الغى بو أدن مرعون وشامان؟  أدن المالمون وأدن التابعون

 ... ... وذكرشم مي الورأ  ىٌم و غيان؟   وأدن من  وخوا الدنيا بسطوتهم
 ؟ ... ... وأدن من غرشم لهو وسىطان  أدن الجهارا الطاغون ودحهموا ؟

 ... ... أو شو نجا منه باألمواهللا إنسان؟   شو أبيى الموت ذا عٍز لعزته؟
 ... ... الكو دفنى مل أنس و  جان     و الىأ خىق األكوان من عدم

نو َ ثْى َهنا مِني اْلهِلِ َوثَ  د ْخىَنْق مِ تِي لَنمْ أَلَْم تََر َكْيَف مَعََو َرباَك بِعَاٍ  إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِ  الَّ  الَّنِىدَن  م 

ْخَر بِاْلَواِ  َومِْرَعْوَن ِذا اأْلَْوتَاِ  الَِّىدَن  َ  وا مِيَهنا اْلفَ  ي اْلنهِل ِ مِنغَنْوا َجاب وا الصَّ َسنا َ مَن َْكثَر 
 [(14ِ  )]مََصبَّ َعىَْيِهْم َرباَك َسْوَ  َعىَاٍب إِنَّ َربََّك لَهِاْلِمْرَ ا

تم ا ما شامون ودهيى المالمون.. ماعىموممهلً أدها المالمون .. محاهللا أن دموت الممىو

ىَم  َسننيَعْ إنننا عننامىون، وجننوروا مإنننا بنناهلل مسننتجيرون وا ىمننوا مإنننا إلننى ال متمىمننون وَ 
ْنيَىٍَب دَْنيَِىه وَن)] وا أَاَّ م   [(15الَِّىدَن َ ىَم 

 ... ... إن عين ال ديمى   تنام   أدها الممىوم  هراً   تهن

 ... ... معدهللا ال  اأم بين األنام  خا راً ثم قردر العين واشن  
 ً  ... ... مإن أخىه شددد ذو انتيام   وإن أمهو ال دوماً  الما
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 دينوهللا لهنااتيوا  عوا الممىنوم مىنيس بيننا وبنين ال حجناب درمعهنا ال منوق الغمنام و» 
 [(16« ) ]وعزتى وجللى ألنصرنك ولو بعد حين 

 .. ... مالمىم ترج  عيهاه إلى الندمِ .  و  تمىمن إذا ما كنت ميتدراً 

 ... ... ددعو عىيك وعين ال   تنم ...  تنام عينك والممىوم منتهه
 احىر من الممىوم سهماً  اأهاً واعىم بان  عاءه   دحجب.

 وتهيى لى نصيحة أخيرا لجمي  المسىمين :

اعدشا اب شنم سنوميا أدها المسىمين : إن كان الشيو  عيوهللا األمنة التنى تفكنر منإن الشنه
وأ التى تهنى وتعمر وشو دمكنن لعينو أن دن تى مجنر اً   دمشنى عىنى رجىنين، و  دين

 بساعددن.

مىيد  إن الشهاب شم مستيهو األمة وعىى أكتامه وسواعده تيوم الحهارات من أجو ذلك
اب مهنو شددد الحفناوا بالشنه ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم كان 

 أخى برأدهم مي غزوا أحند وشنو النىأ ولنى أسنامة بنن زدند قينا ا جنيش وشنو شو الىأ

نند شنىا الجنيش أبنو بكنر وعمنر وعثمنان  الشاب النىأ لنم دهىنغ العشنردن منن عمنره وج 
،وعىننى وخالنند وعمننرو بننن العنناص!! وإلننى أأ الجهننات كانننت وجهننة الجننيش ؟! إلننى 

 الروم! لينا ح الصخور الصماء.

وا ب ألننه مني حاجنة إلنى توجينه منن أبنوه حتنى أو منن أخنشكىا دنهغى أن دعامو الشنها
ى أن  ا قة . إنه مي حاجة إلى محاورا .. إلى حددك العيو والروح إنه مني حاجنة إلن

 .أحهابناتحترم عيولهم وأن تصان آ ميتهم وأن ديدر مكرشم .. مهم أبنالنا وأخواننا و

لق يوا ب خكم وتوحيدكم وتخى* أما أنتم أدها الشهاب متمسكوا بددنكم ، واعتزوا بإسلم
 هندم و دنهيكم ، وا عوا الناس :إلى شىا الددن بالحكمة والموعمة الحسنة منإن العننف 

 دهنى وإن الشدا تفسد و  تصىح

ْم َولَْو ك ْنَت مَم اً َغِىي ِ ِلْنَت لَه  وا ِمْن َحْوِلَك مَاعْ ْىِب َ ْنفَ َة اْليَ مَهَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ ه ْم ف  َعنْ ها
ْم َوَشاِوْرش ْم مِي اأْلَْمِر مَإِذَا َعَزْمَت مَتَ  ِ  َوكَّوْ َواْستَْغِفْر لَه  َ د ِحبا اَعىَى َّللاَّ ِىيَن )  إِنَّ َّللاَّ تََوك ِ ْلم 

[17)] 

تختىننف مأدهنا الشننهاب  عننوا الفرقننة بينننكم ، وحنندوا  ننفومكم ، و  تختىفننوا ميمننا بينننكم 
ت ، وتجنننر وا منننن كنننو األسنننماء والمسنننميات قىنننوبكم ، واتركنننوا األليننناب والشنننعارا

 واخفهوا جمي  الرادات، والشعارات ، إ  رادة التوحيد لرب األرض السموات.
 ً ِ َجِميعننا وا بَِحْهننِو َّللاَّ ق ننوا وَ َو  تَ  اتحنندوا مننإن اتحننا كم عننزاً ورمعننه. َواْعتَِصننم  وا فَرَّ اْذك ننر 

ِ َعىَْيك ْم إِْذ ك ْنت ْم أَْعندَاءً  انناً َوك ْننت ْم َعىَنى ْحت ْم بِنِْعَمتِنِه إِْخوَ ْم مَ َْ نهَ ى نوبِك   مَن َلََّف بَنْيَن ق  نِْعَمَت َّللاَّ

ْفَراٍ ِمَن النَّاِر مَ َْنيَىَك ْم ِمْنَها َكىَِلَك د هَي ِن   نةٌ اتِِه لَعَىَّك ْم تَْهتَد   لَك ْم آدَ َّللاَّ   َشفَا ح  وَن َوْلتَك ْن ِمْنك ْم أ مَّ
وِم َودَْنَهْوَن عَ دَْدع وَن إِلَى اْلَخيْ  وَن بِاْلَمْعر  ر  نونَ ْنَكنِر َوأ  ِن اْلم  ِر َودَ ْم  ْفِىح   َو  ولَاِنَك ش نم  اْلم 

ق وا َواْختَىَف وا ِمْن بَْعِد َما َجاَءش   ْم َعىَاٌب هَي ِنَات  وَ م  الْ تَك ون وا َكالَِّىدَن تَفَرَّ ِميٌم دَْوَم عَ أ ولَاَِك لَه 

نوهٌ َوتَْسننوَ  ج  ننا الَّنِىدَن اْسنَو َّْت و  تَْهنيَضا و  نوهٌ مَ َمَّ ج  ننوش ه   ا و  ى وق وا ْم بَْعنندَ إِدَمنانِك ْم مَننْم أََكفَنْرت  ج 
ْت و   ا الَِّىدَن اْبيَهَّ وَن َوأَمَّ وش ه  اْلعَىَاَب بَِما ك ْنت ْم تَْكف ر  ِ ش نْم مِيَهنا ْم مَِفي َرحْ ج  اِلند وَن خَ َمنِة َّللاَّ

[(18)] 

د كىمة العميم أن دنصر اإلسلم ودعز المسىمين وأن دوجأس هللا ال العميم رب العرش 
 المسىمين بمنك وكرمك دا أكرم األكرمين
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----------------- 
 لم عىينه السن موسنىالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  )*( ألييت شىه الخطهة بساحة مسجد

 بالسودس -

 .102[( سورا آهللا عمران : 1)]
 .1[( سورا النساء :2)]

 .71- 70زاب :[( سورا األح3)]

 3-1[( سورا العنكهوت:4)]
[ منن حنددك 143[، ] الصحيحة: 1562[، ] المشكاا:992[(  حيح :] ص.ج :5)]

 سعد .

 [( دجوبها : أأ ديط  وسطها ليىهسها.6)]
 [ رواه الهيهيى وأبو دعىى والحاكم995[، ] ص.ج:144[(  حيح : ] الصحيحة:7)]

 من حددك أبى سعيد.

(  . الرسننننالة بتحييننننق شننننعيب وعهنننند اليننننا ر 3/18ن اليننننيم )[( زا  المعننننا   بنننن8)]
 األرنالو .

 3[( سورا العنكهوت:9)]

 (7/203[(  حيح: رواه الهخارا مي مناقب األنصار ) 10)]
[(  حيح: رواه الهخنارأ مني الوعنوء، ومسنىم مني الجهنا  والسنير، والسنىى : 11)]

يننات اأم ، وأمننا مننن ا  مشننى الجىنندا التننى تكننون ميهننا الولنند دينناهللا لهننا ذلننك مننن الههنن

 مالمشيمة.
 (5/109[(  حيح : رواه الهخارا مي مناقب األبصار ، وأحمد)12)]

 40[( سورا العنكهوت:13)]

 14-6[( سورا الفجر:14)]
 .227[( سورا الشعراء:15)]

[ رواه الحاكم من حددك ابن عمنر 870، والصحيحة:118[(  حيح:] ص.ج: 16)]

 رعى ال عنهما.
 .159ا آهللا عمران : [( سور17)]

 107-103[( سورا أهللا عمران: 18)]
================= 

 في ظالل اإلسراء والمعراج

عمالننا أإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعنوذ بناهلل منن شنرور أنفسننا سنياات 
حننده   ومننن دهننده ال مهننو المهتنند ومننن دهننىو مننل شننا أ لننه وأشننهد أن   إلننه إ  ال 

 أشهد أن محمدا عهده ورسوله .شردك له و

َ َحننقَّ ت يَاتِننِه َو َ  ننوت   دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننواْ اتَّي ننواْ َّللا  وَن ]آهللا عوَ نَّ إِ َّ تَم  ْسننِىم  مننران : أَنننت م ما
102] 

ن نَّْفن  ِمْنه َمنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ َق ِمْنَهنا دَاٍ َوَخىَنٍس َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّننِىا تََسنناءل وَن بِننهِ  َ َكنناَن َعىَننْيك ْم ْرَحنناَم إِنَّ َواألَ  ِرَجننا ً َكثِيننًرا َونَِسنناء َواتَّي ننواْ َّللا  قِيهًننا رَ  َّللا 
 [1]النساء : 
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َ َوق ول وا قَْوً  َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم  أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ  ْصنِىْح لَك نمْ ددًا د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعِميًما ]األحزا  [71 _ 70ب :َوَمن د ِطْ  َّللاَّ

 أما بعد

مإن أ دق الحددك كتناب ال وخينر الهندأ شندأ محمند وشنر األمنور محندثاتها وكنو 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة وكو عللة مى النار .

 مى ال : أحهتى

هننتم عننزاء و حيَّناكم ال جميعننا أدهننا ا بنناء الفهننلء وأدهننا األخننوا األحهنناب الكننرام األ
 جميعاً و اب ممشاكم وتهوأتم جميعاً من الجنة منز  .

ك عىنى وأساهللا ال العميم الكردم جنو وعنل النىأ جمعننا وإدناكم منى شنىا الهينت المهنار

ه المصننطفى   ننىى ال عىينن سننيد النندعاا  اعتننه ، أن دجمعنننى وإدنناكم مننى ا خننرا منن 
 مى جنته و ار كرامته إنه ولى ذلك واليا ر عىيه . وسىم 

 أحهتى مى ال :

لينوم )) مى  لهللا اإلسراء والمعراج (( شىا شو عنوان لياءنا م  حهنراتكم منى شنىا ا
 :لتالية الكردم المهارك وكعا تنا مسوم دنتمم حددثنا تحت شىا العنوان مى العنا ر ا

 أو ً : ت ردن وتحييق .

 ثانياً : ولماذا اإلسراء ؟
 ثالثاً : األقصى الجردح .

 رابعاً : المعراج إلى السماوات العىي .

 وأخيراً :  روس وعهر من األحداذ .
 م عيروني اليىوب واألسماع مإن شىا الموعوع من األشمية بمكان .

 أو  : ت ردن وتحييق

ىكرأ بنأن دحتفىنوا  -حنم ال جنو وعنل منن المحيينين إ  منن ر -ليد اعتا  المسنىمون 
ر ا   اإلسراء والمعراج مى ليىنة السناب  والعشنردن منن شنهر رجنب احتفنا ً باشتناً بنا

 دىيق بالمصطفى !!!

 واعتيد الكثيرون أن اإلسراء كان مى شىه الىيىة .
اء بو اإلسر شهر والتحييق أن العىماء قد اختىفوا اختلماً كهيراً مى دوم اإلسراء بو مى

 مى سنة اإلسراء !!
 قاهللا السدأ : كان اإلسراء مى شهر ذأ اليعدا .

 قاهللا ابن عهد الهر : كان اإلسراء مى شهر ربي  األوهللا .

 قاهللا النووأ : كان اإلسراء مى شهر رجب .
 قاهللا الواقدأ : كان اإلسراء مى شهر شواهللا .

 ومى قوهللا آخر قاهللا : كان مى شهر رمهان .

ة أشهر راء قهو الهجرا بستة أشهر وقيو كان اإلسراء قهو الهجرا بتسعوقيو كان اإلس
سننة ، وقيو كنان اإلسنراء كنان قهنو الهجنرا بسننة ، وقينو كنان اإلسنراء قهنو الهجنرا ب

 وستة أشهر ، وقيو كان اإلسراء قهو الهجرا بثلذ سنين حكاه ابن األثير .

 . ومن ثم مإن اليوم والشهر والعام   دعىمه إ  المىك
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والتحددنند ل سننراء بيننوم وشننهر عننرب مننن المجازمننة والتخمننين    ليننو عىيننه مننن 
 الصا ق المصدوق الىأ   دنطق عن الهوأ محمد .

يننا أن ولما لم دحتفو النهي والصحابة واألتهناع منن بعندشم بنىكرأ اإلسنراء مينهغنى عى

 دسعنا ما وسعهم .
 ف .مكو خيٍر مى اتهاع من سىف وكو شٍر مى اتهاع من خى

ا إلننى والتحييننق أن اإلسننراء كننان بعنند الهعثننة وقهننو الهجننرا مننن مكننة زا شننا ال تشننردف

 المسجد األقصى الجردح خىََّصه ال من أددأ إخوان الير ا والخنازدر .
 .ثم من المسجد األقصى إلى السماوات العىي كما س مصو ا ن بحوهللا ال وقوته 

 ثانياً : ولماذا اإلسراء ؟

 شىا السؤاهللا قصة إنها قصة  فو  هور كالربي  !! ولىجواب عىى
ارا إنها قصة  فو كردم كالنسيم !! إنها قصة  فو نش  منى مكنة منى بيانة تصنن  الحجن

 ب دددها وتسجد لها من  ون ال جو وعل !!!

ر بو كان دصن  الواحد منهم إلهه من خشب أو من نحاس أو حتى من حىوأ أو من تم
ه قام ليندس شنىا اإللنه النرخيص منى جومنه لينىشب عنن نفسن مإذا ما عهك الجوع بهطنه

 شدا الجوع !!!

 ننام ، مناحتير شنىه األ المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  مى شىه الهيانة نشن  الحهينب
 وأشفق عىى أ حاب شىه العيوهللا .

 ار حنراءمترك شىه الهيانة الشنركية وانطىنق بعينداً بعينداً إلنى قمنة جهنو الننور . إلنى غن

تفكينر مى الت مو والتفكر والتهرع ، وديهى النهنار كنىلك منى الت منو واللييهى ليىه 
 والتدبر .

 ومى ليىة كردمة دخش  الكون وتصمت أنفاس المخىوقات وجهردو أمنين وحني السنماء

 محمند عىنى قمنة جهنو الننور المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  دتنزهللا ألوهللا مرا عىى
((  عمة شدددا وشو دينوهللا لنه )) اقنرأ  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم ليهم الحهيب

نننا والحهيننب ديننوهللا مننا أنننا بيننارئ ، وجهردننو ديننوهللا)) اقننرأ (( والمصننطفى ديننوهللا : مننا أ

 بيارئ ، ومى الثالثة غطَّه حتى بىغ منه الجهد وقاهللا لىحهيب :
ْنَساَن ِمنْن َعىَنقٍ  بِناْليَىَِم  أْلَْكنَرم  الَّنِىا َعىَّنمَ ا َوَربانَك اْقنَرأْ  اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّىا َخىََق َخىََق اأْلِ

ْنَساَن َما لَْم دَْعىَْم ]العىق:  [5-1َعىََّم اأْلِ
مؤا ه درتجف ومراأصه ترتعد .. وجوارحه تهطرب حتى و و إلنى السنكن .. إلنى 

ا رمننز الومنناء .. إلننى سننكن سننيد األنهينناء .. إلننى خددجننة بنننت خودىنند رعننى ال عنهنن

رسنو أعامىة الصنالحة التني اسنتحيت أن شنرمها ال بن ن وأرعاشا .إلى شىه الزوجة ال
 إليها السلم من موق سه  سماوات مفي الصحيحين من حددك أبى شردرا

 -ينه إ ام ومعها إناٌء م المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ))أتى جهردو عىيه السلم إلى

ت ، قند أتن مإذا شي أتت مياهللا جهردنو: دنا رسنوهللا ال ، شنىه خددجنة -) عام أو شراب( 
ينه م قرأ عىيها السلم من ربها، ومنى وبشرشا بهيت مى الجنة من قصب ،   نخب م

 ( .1و  نصب (()

دجة قاهللا داخدوبهىه الهشارا  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مىما أقهىت خددجة بَشََّرَشا
 : ربك ديرأك السلم وجهردو ديرأك السلم !!
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ت إن ال نما قالنالعالمة ، ما قالت وعىى ال السلم وإ مماذا قالت خددجة الهىيغة العاقىة
بركاتنه وشو السلم ومنه السلم وعىى جهردو السلم وعىيك دا رسوهللا ال ورحمة ال 

. 

ت خددجة عا  إليها النهي محمد درجف منؤا ه وشنو دينوهللا زمىنونى زمىنونى ، واسنتجاب
يند رحنه وقناهللا : )) وال لخددجة حتى استيية الحهيب وقند شندأت نفسنه واسنتيرت جوا

 خشيت عىى نفسي داخددجنة (( وقنص عىينه مهشنرته بهنىه الكىمنة الطيهنة وقالنت : كنل

ك وال   دخزدننك ال أبننداً إلننى آخننر مننا ذكننرت والحننددك رواه الهخننارا وشننو حنندد
 (2 ودو)

 هينبثنم ننزهللا قنوهللا ال عنز وجنو عىنى الح -عىنى النراجح  -ثم متر النوحي لفتنرا قىيىنة 

دَّث ِر  ق ْم مَ َْننىِ  ى   ىى ال عىيه وسىم المصطف نْر بَّنَك مََكه ِنْر َورَ : دَا أَداَها اْلم  ْر َوثِيَابَنَك مََطه ِ
ْر َو  تَْمن ْن تَْستَْكثِر  َوِلَرب َِك مَاْ نهِرْ  ْجَز مَاْشج  حمند  ع عننك م[ قنم دنا 7-1ر:]المندث َوالرا

 اليوم حملً ثييلً. شىه األغطية مما كان باألمس حىماً جميلً أ هح

و  ق ِم الىَّْيَو إِ َّ قَِىيلً نِْصفَه  أَوِ  م ِ زَّ ْص ِمْنه  قَِىيلً أَْو ِىيلً نِْصفَه  أَِو اْني  ْص ِمْنه  قَ  اْني  دَا أَداَها اْلم 
[ مينام الحهينب 5-1:  المزمو] ثَِييلً  قَْو ً ِزْ  َعىَْيِه َوَرت ِِو اْلي ْرآَن تَْرتِيلً إِنَّا َسن ْىِيي َعىَْيكَ 

 !!ولم ديعد عشردن سنة ، لم دعرم  عم الراحة .. لم دىق  عم النوم .. لم دهدأ

منات وإنما انطىق عىى قدميه حناملً ننور ال عنز وجنو إلنى الهشنردة ليخرجهنا منن  ى
 الشرك وأوحاهللا الوثنية إلى أنوار التوحيد واإلدمان برب الهردة جو وعل .

ندَّث ِ بعدما نزهللا عىينه قنوهللا ال عنز وجنو : دَنا أَداَهنا الْ  انطىق الحهيب بعد ذلك َ م  ْننِىْر ر  ق نْم مَ 

 انطىق ددعوا الناس سراً إلى اإلسلم ثلذ سنين .
هننة ألن لأل نننام جيوشنناً غاعننهة إن شننؤ ء اليننوم ديتىننون مننن أجننو ناقننة ممننا  نننك بآل

 لمرحىنة وبعند شنىه ادىبحون لها آ م النياق إن مس جنابها عىى دد محمد ابن عهند ال

 السردة نزهللا قوهللا ال عز وجو :
 [214َوأَْنِىْر َعِشيَرتََك األقربين ]الشعراء:

ْشِرِكيَن ]الحجر:  [94مَاْ دَْع بَِما ت ْؤَمر  َوأَْعِرْض َعِن اْلم 

ننى مهنر بميام الحهيب مىهيا أمر ال : مصعد عىى جهو الصفا دنا أ عىى بطون مكة دا 
أرسنو  بنى كىا دا بنى كىا ، مجعنو الرجنو إذا لنم دسنتط  أن دخنرج ، دا بنى عدأ ، دا

سنهم رسو ً لينمر ما شو والتف حوله الناس من أشو مكة ووقفنوا بنين دددنه وعىنى رأ
 أبو لهب .

يلً خنتكم أن وقام الحهيب ليييم الحجة عىى قومه بىغة النهوا مياهللا : )) أرأدتكم لو أخهنر

 ىيكم أكنتم مصدقي ؟ ((وراء شىا الوا ا تردد أن تغير ع
 قالوا : نعم ما جربنا عىيك إ   دقاً .

 دد(( .: ))مإنى نىدر بين ددأ عىاب شد المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مياهللا الحهيب

 َمنا َهنٍب َوتَنبَّ لَ أَبِني  مياهللا أبو لهب : تهاً لك ساأر اليوم ألهىا جمعتنا ؟ منزلت : تَهَّنْت دَندَا
الَنةَ َرأَت نه  َوَما َكَسَب َسيَْصىَى نَاراً ذَاَت لََهنٍب َوامْ أَْغنَى َعْنه  َمال ه   اْلَحَطنِب مِني ِجينِدَشا   َحمَّ

 (1[)5 - 1َحْهٌو ِمْن َمَسٍد ]المسد:

 بعد شنىا الموقنف حندذ أن قردشناً أرعندت وأبرقنت و قنت  هنوهللا الحنرب عىنى رأس
 وأ حابه . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
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 المصطفى  واحد لتصب الهلء واإلدىاء  هاً عىى رأسوانطىيت مكة عىى قىب رجو 
ان كننمفننى الهخنارا ومسنىم عنن عهنند ال بنن مسنعو  : أن النهني   نىى ال عىينه وسنىم 

دصىى عند الهيت وأبو جهو وأ حاب لنه جىنوس إذ قناهللا بعهنهم لنهعض : آدكنم دجن  

( لههناأممنن ا بَسىَي جىور بنى ملن )وشى الجىندا التنى دكنون ميهنا الولند ديناهللا لهنا ذلنك
 ميهعه عىى  هر محمد إذا سنجد ، مانهعنك أشنيى الينوم مجناء بنه ، منمنر حتنى سنجد

ااً لنو وععه عىى  هره بين كتفينه وأننا أنمنر   أغننى شنيالنهى   ىى ال عىيه وسىم 

كاننت لني منعنه ، قنناهللا : مجعىنوا دهنحكون ودمينو بعهننهم عىنى بعنض ، ورسننوهللا ال 
 ه ما مة مطرحت عن  هره ، مرمن  رأسنه ثنم قناهللا :ساجد   درم  رأسه ، حتى جاءت

 ( .1)) الىهم عىيك بيردش (( )

ي وور  مى  حيح الهخارا أن عيهة بن أبى معيط قد انطىق إلى النهي وشو دصنىى من
 المصنطفى  حجر الكعهة موعن  ثوبنه منى عنينه مخنينه خنيناً شنددداً حتنى كنا ت أنفناس

عنن مر ء الصنددق ليندم  شنىا الفناجر الكناأن تخرج بين ددده مجا  ىى ال عىيه وسىم 

 (2وشو ديوهللا )رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 
لً أَْن دَي وهللَا َرب َِي َّللاَّ  َوقَْد َجاَءك ْم بِ   [28ب ِك ْم ]غامر:رَ نَاِت ِمْن اْلهَي ِ أَتَْيت ى وَن َرج 

 أحهتي مي ال :

 مننانطىق الحهيننب إلننى رأأ النهنني أن أرض مكننة  ننىدا قاسننية   تيهننو بننىرا التوحينند
و بنالطاأف دهحك عن قىوب حانية لعىها تحمو شىا النور   إلى أشنو الطناأف محسنب 

 إلى الدنيا كىها .

وقننت انطىنق الحهينب عىنى قدمينه المتعهتنين ،   دركنب راحىنة مهنو   دمىنك منى شنىا ال
 الراحىة !!

حددنند تحننت شننمس محرقننة تكننا  تننىدب ال المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  دنطىننق

ن أوالصخور والحجارا وعىى رماهللا مىتههة إذا ما انعكست عىيها أشعة الشمس كا ت 
 تخطف األبصار !!

ة رعنى انطىق الحهيب مى شىا الجو متعهاً دت لم   سيما وقد از ا  حزنه بمنوت خددجن

ن منال عنها وبموت عمه أبى  النب النىأ كنان حناأَط  ند ِ منين  لحمنلت المشنركين 
 الخارج .

شنة ردند وجاي دنطىق إلى شناك عىنى قدمينه وال   دردند منا ً و  دردند جاشنا و  دالنه
دكنن  إنما دردد لهؤ ء خير الندنيا وا خنرا .ولكنن معنو أشنو الطناأف بالمصنطفى منالم

المصننطفى   دتوقنن  مىينند سننىطوا عىيننه الصننهيان والسننفهاء حتننى وقفننوا ورمننوا الحهيننب

 الدم الشردف ب بي شو وأمي .بالحجارا ونزم   ىى ال عىيه وسىم 
عىينه  ! ودىينىإنه المؤدد بمد  السماء .. إنه المؤدد بوحى السماء .. تىيى عىيه الرماهللا !

 التراب ؟!!

 وديىم بالحجارا حتى دسيو الدم الطاشر من جسده ؟!!
م لج ه الصهيان والسفهاء إلى بستان  بن ربيعنة وشنالنك ارتفعنت شنىه الكىمنات النينرا 

هيب إلى ال بهىا الدعاء )) الىهم إني أشكو إليك ععف قوتي وقىة حيىتني وتهرع الح

وشواني عىى الناس دا أرحم النراحمين أننت رب المستهنعفين وأننت ربنى ، إلنى منن 
تكىني ؟ إلى بعيد دتجهمنى ؟!! أم إلى عدو مىكته أمرا ؟! إن لم دكن بك غهب عىنىَّ 
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المىمننات و ننىح عىيننه أمننر النندنيا مننل أبننالي، أسنن لك بنننور وجهننك الننىأ أشننرقت لننه 
وا خرا أ  تنزهللا بنى غهنهك أو دحنو عىنىَّ سنخطك ، لنك العتهنة حتنى ترعنى ، و  

 (1حوهللا و  قوا إ  بك(()

هني  لىن ومى الهخارا ومسىم : عن عروا أن عاأشة رعنى ال عنهنا حدثتنه أنهنا قالنت 
 شو أتى عىيك دوم كان أشد من دوم أحد ؟  ىى ال عىيه وسىم 

 ذ عارعتاهللا : )) ليد لييت من قومك ما لييت ، وكان أشد ما لييت منهم دوم العيهة إق

م نا مهمونفسي عىى ابن عهد داليو بن عهد ك لهللا مىم دجهني إلى ما أر ت ، مانطىيت وأ
د قننعىننى وجهنني مىننم اسننتفق إ  وأنننا بيننرن الثعالننب ، مرمعننت رأسنني مننإذا أنننا بسننحابة 

هللا سم  قنو و منا اني مياهللا : دا محمد إن ال جو وعل قدأ ىتني منمرت مإذا ميها جهرد

هم قومننك لننك ومننا ر وا عىيننك ، وقنند بعننك ال إليننك مىننك الجهنناهللا لتنن مره بمننا شننات منني
أننا لنك ، و منا اني مىك الجهاهللا مسىم عىىَّ ثم قاهللا : دا محمد إن ال قند سنم  قنوهللا قومنك

هم ت ، إن شنات أ هينت عىنيمىك الجهاهللا وقد بعثنى ربك إليك لتن مرني بن مرك ممنا شنا

  مننال  األخشهين واألخشهان جهلن عميمان بمكة مياهللا النهني ))بنو أرجنوا أن د خنِرَج 
 (1أ لبهم من دعهد ال وحده   دشرك به شيااً(()

نيندا شىا مىك الجهناهللا دسنت ذن النهني أن دحطنم شنىه الجمناجم الصنىدا مهنىه النرلوس الع

 خنرج هلل نه منا جنزع لنفسنه .. منا خنرج لىاتنه .. إنمناالمتكهرا الكامرا المتحجرا . ولك
 وحده.

 ً  - شىا نصر غيهى من ال لىمصطفى ولكن و نو الحهينب إلنى مكنة زا شنا ال تشنردفا

لنى ليرأ كرامة أخرأ له من ال عز وجو لينرأ جهردنو شنالنك منى انتمناره لي خنىه إ
 شىه الرحىة المهاركة إلى رحىة اإلسراء والمعراج .

رسوهللا  دا المصطفى   ىى ال عىيه وسىم   عز وجو قد أرا  أن ديوهللا لحهيههوك ن ال

 ال إن كان أشو مكة وأشو الطاأف قد رمهوك مإن رب السماء واألرض ددعوك .
 دا محمد   تمن أن جفاء أشو األرض دعنى جفاء السماء .

 أكهر . إن ال ددعوك اليوم ليعوعك بجفاء أشو األرض حفاوا أشو السماء ال

عنارض متعالوا بننا لنتعنرم عىنى شنىه الرحىنة المهاركنة ولنجمن  بنين الروادنات إذ   ت
  خننىبينهننا كمننا قنناهللا الحننامة بننن حجننر : منني بيننت أم شننان  د تيننه جهردننو ليشننق الهيننت لي

ام ثنم من بيت أم شان  إلى الحجر مني بينت ال الحنر المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  اء بشق  دربعد ذلك تهدأ رحىة اإلسر

: ىم قاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىينه وسنمفي الصحيحين من حددك أنس بن مالك قاهللا : 

زم ))أ تيت مانطىيوا بى إلى زمزم ، مشرح عن  درا ) أا شق ( ثم غ ِسنو بمناء زمن
 (1ثم أنزلت (()

ى ينمنا كنان مني  دنار بننوأنتم تعىمون أنه قد شق  دره قهو ذلك وشنو غنلم  نغير ح

 ( .2سعد عند مرععته حىيمة رعى ال عنها )
 ينوهللاتهدأ الرحىة المهاركة رحىنة اإلسنراء منن المسنجد الحنرام إلنى المسنجد األقصنى د

 والىفة لمسىم من حددك أنس : المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

  غنو ، دهنأوتيت بالهراق والهراق بنص الحددك الصحيح  ابة موق الحمار و ون اله
 َحامَِره  عند منتهى  رمه .



 433 

ن ألوقف الحامة ابنن حجنر عنند قولنه الهنراق ميناهللا : الهنراق منن الهردنق منن الىمعنان 
هنة النهي حد  لونه بالهياض وقاهللا الهراق من الهرق والهرق عوء وسرعة الهوء رشي

 شىا شو الهراق.

ه رازق منى مصننفور  من حددك الترمىأ وعند اإلمام أحمد مى المسند وعنند عهند الن
 وعند الهيهيى مى السنن من حددك أنس :

هردنو لما انطىق ليركب الهراق استصنعب عىينه ميناهللا جالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أن

ن ننه أأ منلىهراق : ما حمىك عىى شىا وال ما ركهك أحد من خىق ال أكرم عىنى ال م
 محمد بن عهد ال .

جد هنراق وانطىنق منن المسنجد الحنرام إلنى المسنالالنهى   ىى ال عىينه وسنىم  وركب

 األقصى .
 وعنصر ا عجاز مى رحىة ا سراء األرعية شو الزمن .

شنىا من مكة إلى المسنجد األقصنى منى زمنن قىينو والنهى   ىى ال عىيه وسىم  انطىق

 شو الىأ أنكره المشركون مى مكة .
نطىينت اام وأننت تينوهللا ب ننك قالوا نهرب لها أكها  ا بو شهراً من مكة إلنى بنل  الشن

ألن  من مكة إلى المسجد األقصى ثم إلى السماوات العىى وع دت مى جزء من الىيو _

ينو ، ولنم أ جزء منن الىأالىغة  ال قاهللا س ْهَحاَن الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدِه لَْيلً وليلً عند عىماء
 . الىيىة ستغرق جزءا منديو ليىة لتيوهللا ب ن ا سراء قد استغرق ليىة بكامىها   بو ا

ْكنَنا  اأْلَْقَصنى الَّنِىا بَارَ ى اْلَمْسنِجدِ ِم إِلَنس ْهَحاَن الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدِه لَْيلً ِمَن اْلَمْسنِجِد اْلَحنَرا

 [1:ا سراء]َحْولَه  ِلن ِردَه  ِمْن آدَاتِنَا إِنَّه  ش َو السَِّمي   اْلهَِصير  
ق أن كان منن السنيار  (( ووله :)) إِنَّه  ش َو السَِّمي   اْلهَِصيوانتهه لهىه ا دة التى ختمت بي

إنمنا ديوهللا : ))إنه عىى كو شىء قددر(( )) إنه عزدز حكيم(( ليمهر عممته وقدرتنه و

ك من را  بنو قومنك قاهللا إِنَّه  ش َو السَِّمي   اْلهَِصير  أأ الىأ سم  قوهللا قومك لنك ورأأ معن
 أن دكرمك وأن دشرمك .

ى عوا ب بء معجزا مرددا ليست ت ديداً لىدعوا بيدر ما شى ت ديد لصاحب الدألن ا سرا

 شو وأمى
 ثالثا األقصى الجردح

ى يهو  عىاألقصى الجردح الىأ تدوسه األن أقدام إخوان الير ا والخنازدر من أبناء ال
 مرأأ ومسم    أقوهللا من المسىمين إنما من العالم كىه .

 ، ونسم  الكىمات !!ونسم  اليصاأد ونسم  األشعار 

ونحتفننو بننىكرأ المولنند ونحتفننو بننىكرأ النصننف مننن شننعهان شننىا شننو الننىأ دجيننده 
سنهيو  المسىمون الىدن عشيوا الهزهللا دوم كرشوا الجد والرجولة والهطولة والجها  منى

 ال !!

ي منر النهنالمسجد األقصى إنما شو أولى اليهىتين . وشو المسجد المهارك الثالك النىأ أ
صننى اهللا ))  تشنند الرحنناهللا إ  لثلثننة مسنناجد المسننجد الحننرام والمسننجد األقبشنند الرحنن

 (1(() المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  ومسجد

 المسجد األقصى ا ن دداس ب رجس األرجو !!
 المسجد األقصى ا ن الحفردات تحت جدرانه من كو ناحية إلى دومنا شىا !!
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صى جة الترميم ليسيط المسجد األقالحفردات تحت جدران المسجد بحجة التوسعة وبح
 وليييم إخوان الير ا والخنازدر عىيه ما دسمونه بالهيكو المزعوم .

 حياأق  بد أن ترسن مى اليىوب والعيوهللا .

 ة !!الصراع بين اليهو  وبين المسىمين  راع عياأدا ، ولن دنتهي إلى قيام الساع
هنو منن  نلح ؟! شنو منن األقصى الجردح دان !! متحه عمر وحرره  لح النددن م

  لح جددد !!

 شو من  لح بيننا وبين ال ليمدنا ال بصلح ؟!!
ْكنَنا  اأْلَْقَصنى الَّنِىا بَارَ ى اْلَمْسنِجدِ ِم إِلَنس ْهَحاَن الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدِه لَْيلً ِمَن اْلَمْسنِجِد اْلَحنَرا

 [1:اإلسراء]ِمي   اْلهَِصير  َحْولَه  ِلن ِردَه  ِمْن آدَاتِنَا إِنَّه  ش َو السَّ 

ة وحه ديمأدها األحهة : إن معتيد أشو السنة والجماعة أن اإلسراء كان بجسد النهي ور
   مناما .

 لماذا دنكر ذلك من دعهدون العيو ؟!

ى مندنكرون ذلك لعنصر الزمن كيف ديط  شىه المسامة التى ديطعها الناس مى شهور 
 لحمات؟!!

 تنزده ألمعاله وأسماأه و فاته جو وعل . وأنا أقوهللا )) سهحان ((

فاتكم  نأأ إذا كان الفعو من ال منزشوا معو ال عنن معىكنم ونزشنوا  نفات ال عنن 
 ونزشوا قوهللا ال عن قولكم .

فنة العهند ل دطىنق الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدِه : والعهد لغة تطىق عىنى اإلنسنان بروحنه وبدننه  

 ا أسرأ بعهده ليلً( والسرا : شو السير ليل :عىى الروح  ون الهدن ) الى
ْكنَنا  اأْلَْقَصنى الَّنِىا بَارَ ى اْلَمْسنِجدِ ِم إِلَنس ْهَحاَن الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدِه لَْيلً ِمَن اْلَمْسنِجِد اْلَحنَرا

 [1:اإلسراء]َحْولَه  ِلن ِردَه  ِمْن آدَاتِنَا إِنَّه  ش َو السَِّمي   اْلهَِصير  

لنى بينت سمى رحمه ال :  لت شىه ا دة عىى ثهوت اإلسراء وشو سير النهني إقاهللا اليا
 الميدس ليلً .

قاهللا الياعي عيناض : وذشنب معمنم السنىف والمسنىمين إلنى أننه إسنراء بالجسند ومنى 

 الييمة وشو الحق .
دهللا تنقاهللا : والصنحيح إن شناء ال أننه إسنراء بالجسند والنروح مني اليصنة كىهنا وعىينه 

 األخهار وا عتهار . ا دة و حيح
ىنى أن و  دعدهللا عن الماشر والحييية إلى الت ودو إ  عند وجو  نص أو قردننة تندهللا ع

 الماشر غير مرا  إذ لو كان مناماً لياهللا بروح عهده ولم ديو بعهده .

عجنزا، موقوله تعالى : ما زاغ الهصر وما  غى ولنو كنان منامناً لمنا كنان مينه آدنة و  
ذ معنو به ، إ ر و  كىبوه ميه ، و  ارتد به ععفاء من أسىم وامتتنواولما استهعده الكفا

 شىا مى المنامات   دنكر .

 بو لم دكن ذلك منهم إ  وقد عىموا أن خهره إنما كان عن جسمه وحاهللا ديمته
ال  ومما ددهللا عىى أنه كان ديمة كىلك ما رواه الهخارا عن جابر بنن عهند ال رعنى

جر مجىى عنهما أنه سم  رسوهللا ال   بينتال ديوهللا : )) لما كىبتني قردش قمت مى الحَّ

 (1الميدس مطفيت أخهرشم عن آداته وأنا أنمر إليه (( )
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اً شنىه أدهنمىو أنه أخهرشم ب نها رلدا رآشا لما اختهروه بالسؤاهللا عنن آداتنه وعلماتنه و
 معجزا ثانية لرسوهللا ال

 شىا وأستغفر ال لى ولكم.وأكتفي بهىا اليدر مى شىه الخطهة وأقوهللا قولي 

 الخطهة الثانية :
 ن سننيدناالحمنند هلل رب العننالمين واشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه وأشننهد أ

 محمداً عهده ورسوله .

من  الىهم  ىى وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو
 دوم الددن .أشتدا بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى 

 أما بعد :

ى صى ، ومميا أدها األحهة الكرام : وبدأت الرحىة من المسجد الحرام إلى المسجد األق
ه المسجد األقصى  خو النهي المسجد و ىى ركعتين وبعدما خرج وجد جهردو ديدم ل

طنرا  هت الفأإناأين إناًء من لهن وإناًء من خمر م ختار النهي الىهن مياهللا له جهردو قد 

 ا محمد .د
 ثم تهدأ رحىة المعراج ولنرج  مرا أخرأ إلى حددك أنس مى  حيح الهخارأ .

 :، قينو  ديوهللا ثم عرج بنا إلى السماء ماستفتح جهردو ، مييو : من أنت ؟ قاهللا : جهردو

أننا  ننا منإذاومن معك ؟ قاهللا : محمد ، قيو : وقد بعك إليه ؟ قاهللا : قد دعك إلينه ، مفنتح ل
 ا لى بخير .بآ م ، مرحب بى و ع

 ت ؟ثم عرج بنا إلى السماء الثانية ماستفتح جهردو عىيه السلم ، مييو : من أن

 قاهللا : جهردو .
 قيو : ومن معك ؟ قاهللا : محمد ، قيو : وقد بعك إليه ؟ قاهللا : قد بعثت إليه .

ا ،  عىيهمنمفتح لنا مإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مردم ، ودحي بن زكردا  نىوات ال

 ا بي و عوا لي بخير .مرحه
قينو :  ،ثم عرج بى إلى السماء الثالثة ماستفتح جهردو مييو : منن أننت ؟ قناهللا: جهردنو 

أننا  ننا منإذاومن معك ؟ قاهللا : محمد . قيو : وقد بعك إليه ؟ قاهللا : قد بعك إلينه ، مفنتح ل

 بيوسف عىيه السلم إذا شو قد أعطى شطر الحسن مرحب و عا لى بخير .
و ردنو .قينلى السماء الرابعة ، ماستفتح جهردو مييو : من شنىا ؟ قناهللا : جهثم عرج بنا إ

 ومن معك ؟ قاهللا : محمد . قيو : وقد بعك إليه ؟ قاهللا قد بعك إليه مفتح لنا .
 ً  (( عىيا مإذا أنا بإ ردس ، مرحب و عا لى بخير ، قاهللا ال عز وجو )) ورمعناه مكانا

 :و ، قيو جهردو مييو : من شىا ؟ قاهللا : جهردثم عرج بنا إلى السماء الخامسة ماستفتح 

ننا منإذا أ ومن معك ؟ قاهللا : محمد . قيو : وقد بعنك إلينه ؟ قناهللا : قند بعنك إلينه مفنتح لننا
 بهارون عىيه السلم مرحب و عا لى بخير .

 و . قينوثم عرج بنا إلى السماء السا سة ماستفتح جهردو مييو : من شنىا ؟ قناهللا : جهردن

 إذا أننامنمد . قينو : وقند بعنك إلينه ؟ قناهللا : قند بعنك إلينه مفنتح لننا ومن معك ؟ قاهللا: مح
 بموسى عىيه السلم مرحب و عا لى بخير .

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ماستفتح جهردو مييو : من شىا ؟ قناهللا : جهردنو، قينو : 

أننا  ومن معك ؟ قاهللا : محمد ، قيو : وقد بعك إليه ؟ قاهللا : قد بعك إلينه ، مفنتح لننا منإذا
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بإبراشيم عىيه السلم ساندا  هره إلى الهيت المعمور وإذا شنو ددخىنه كنو دنوم سنهعون 
 ألف مىك   دعو ون إليه .

قاهللا : مىما  ،ثم ذشب بى إلى سدرا المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيىة وإذا ثمرشا كاليلهللا 

ن تهننا مننغشننيها مننن أمننر ال مننا غشننيها تغيننرت ممننا أحنند مننن خىننق ال دسننتطي  أن دنع
 حسنها .

 م وحى ال إلىَّ ما أوحى معرض عىى خمسين  لا مى كو دوم وليىة .

منزلننت إلننى موسننى عىيننه السننلم مينناهللا : مننا مننرض ربننك عىننى أمتننك ؟ قىننت : خمسننين 
د بىنوت  لا قاهللا : إرج  إلى ربك ماس له التخفيف م ن أمتك   دطييون ذلك ، م نى ق

 إلى ربى ميىت : دارب خفف عن أمتيبنى إسراأيو وخهرتهم . قاهللا : رجعت 

 محط عنى خمساً مرجعت إلى موسى ميىت : حط عنى خمساً .
 قاهللا : إن أمتك   دطييون ذلك م رج  إلى ربك ماس له التخفيف .

هللا: دنا قاهللا : مىم أزهللا أرج  بين ربى تهارك وتعالى وبين موسى عىيه السنلم ، حتنى قنا

 نلا عشنر منىلك خمسنون  نلا ،  محمد أنهم خمنس  نىوات كنو دنوم وليىنة . لكنو
ىم مبسياة  ومن َشمَّ بحسنة مىم دعمىها كتهت له حسنة مإن عمىها كتهت له عشراً ومن شم

 دعمىها لم تكتب شياا .

 مإن عمىها كتهت سياة واحدا .
ك قناهللا : منزلنت حتنى انتهينت إلنى موسنى عىيننه السنلم م خهرتنه ميناهللا : ارجن  إلنى ربنن

بى حتى ميىت : قد رجعت إلى رال   ىى ال عىيه وسىم ياهللا رسوهللا ماس له التخفيف م

 ( .1استحيت منه)
 وشكىا أدها األحهة تنتهي رحىة المعراج .

----------------- 

، النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ( منى مهناأو أ نحاب3820( رواه الهخارأ رقنم)1)
ال  ، بناب قنوهللا خددجة ومهىها ، ومى التوحيندالنهى   ىى ال عىيه وسىم  باب تزوج

اب بنن( منى مهناأو الصنحابة ، 2432تعنالى ))دردندون إن دهندلوا كنلم ال (( ومسننىم )

 مهاأو خددجة أم المؤمنين رعى ال عنها .
 ( مى بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى إلى رسوهللا ال3( رواه الهخارأ رقم )2)

ب )وأنننىر عشننيرتك ( مننى تفسننير سننورا الشننعراء بننا4770( رواه الهخننارا رقننم )1)
 تسب إلنىاألقربين( ومى الجناأز ، باب ذكر شرار الموتى ، ومى األنهياء ، باب من ان

وأننىر  ( منى اإلدمنان بناب قولنه تعنالى)208آباأه مى اإلسلم والجاشىية ، ومسىم رقنم)

 ( مى التفسير3360عشيرتك األقربين( والترمىأ رقم)
ا باب إذا أليى عىى  هنر المصنىى قنىر ( مى الوعوء ،240( رواه الهخارا رقم )1)

وجيفة لم تفسد عىيه  لته ، ومى سترا المصىى ومنى الجهنا  ومنى مهناأو أ نحاب 

ذأ أ( منى الجهنا  ، بناب منا ليني النهني منن  1794النهي ومى المغازأ ، ومسىم رقم )
حمنه ( مى الطهارا ، بناب منرذ منا دؤكنو ل 1/161المشركين والمناميين ، والنساأي )

 الثوب . دصيب
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( منى مهناأو أ نحاب النهني وبناب قنوهللا النهني )) لنو 3678( رواه الهخارا رقم) 2)
فسنير كنت متخىاً خىيلً (( وباب ماليى النهني وأ نحابه منن المشنركين بمكنة ، ومنى ت

 سورا المناميين .

اسنحاق  ( رواه الطهرانى وقاهللا الهيثمى مى مجم  الزواأد : رجاله ثيات ما عدا ابن1)
ا ثينه وقنند عنعفه شننيخنا األلهنانى وهلل الحمنند رأدنت شنناشدا آخنر ديننوأ شننى وشنو منندلس

 الحددك عن ابن اسحاق مو و ً وكلشما ديوأ بعههما ا خر .

وحيد ( مى بدء الخىق ، باب ذكر الملأكة ومى الت225،  6/224( رواه الهخارأ )1)
 النهننى  ليننى( مننى الجهننا  بنناب مننا 1795، بنناب )وكننان سننميعا بصننيرا( ، ومسننىم رقننم )

 من أذأ المشركين والمناميين . ىى ال عىيه وسىم 

 ( مننى اإلدمننان بنناب اإلسننراء برسننوهللا ال إلننى260( رواه الهخننارا ومسننىم رقننم )1)
 السموات ومرض الصلا .

( مننى كتنناب اإلدمننان ، بنناب اإلسننراء برسننوهللا ال ومننرض 261( رواه مسننىم رقننم )2)

 الصىوات
( مننى التطننوع ، بنناب مهننو الصننلا مننى مسننجد مكننة 1189( رواه الهخننارا رقننم )1)

جد ، ( منى الحنج ، بناب   تشند الرحناهللا إ  لثلثنة مسنا1397والمددنة ، ومسنىم رقنم )

( 2/38,37( منى المناسنك بناب منى إتينان المددننة ، والنسناأي )2033وأبو  او  رقم )
 مى المساجد ، باب ما تشد الرحاهللا إليه مى المساجد 

 ( مى مناقنب األنصنار بناب حنددك اإلسنراء وقنوهللا ال3886قم )( رواه الهخارا ر1)

 تعالى :
  اأْلَْقَصىى اْلَمْسِجدِ ِم إِلَ س ْهَحاَن الَِّىا أَْسَرأ بِعَْهِدِه لَْيلً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَرا

 ( مننى مناقنب األنصننار ، بناب المعننراج . ومسنىم رقننم3887( رواه الهخنارا رقنم )1)

 ب اإلسراء برسوهللا ال إلى السموات ومرض الصىوات .( مى اإلدمان ، با259)
====================== 

 أسير فى قيد ... دروس وعبر

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا
   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 

 ِمْنه َمنا ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ  دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهنا نَّ َّللاَّ
 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم  أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ  ْح لَك نمْ ْصنىِ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميما ً ]األح  [71-70زاب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ
 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 

 مى النار .محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة 
 : أحهتي مي ال
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لينوم )) أسير مى قيد ..  روس وعهر (( شىا شو عنوان لياأنا م  حهنراتكم مني شنىا ا
 الكنردم المهننارك حتننى   دنسنحب الوقننت مننن أدنددنا سننردعاً مسننوم أركنز الحننددك منن 

 حهراتكم تحت شىا العنوان مي العنا ر التالية :

  ِن الهغض إلى حب.أو   : الرمق واإلحسان إلى الناس د ِحو
 ثانيا  : سيرا حامىة بالدروس والعهر .

 ثالثا  : عو ا واجهة.

هِع نوَن يَنْوهللَا مَيَتَّ وَن الْ م عيرونى اليىوب واألسماع وال أس هللا أن دجعىنا ممن الَِّىدَن دَْستَِمع  
َ أَْحَسنَه  أ ولَاَِك الَِّىدَن َشدَاش م  َّللاَّ  َوأ ولَاَِك ش ْم أ ول    [18مر:هَاِب ]الزلْ و اأْل

 أو  : الرمق واإلحسان إلى الناس دحو ن الهغض إلى حب .

 أحهتى مى ال ..
 الروأ الهخارأ ومسىم وأبو  او  والنساأى من حددك أبى شردرا قاهللا : بعك رسوهللا 

ة ناحية سردة عسكردة استطلعيالنهى   ىى ال عىيه وسىم  خيلً قِهو نجد )أأ أرسو

ى السردة بييا ا محمند بنن سنىمة مجناءت شنىه السنردة برجنو منن بنن نجد ، وكانت شىه
منن  حنيفة دياهللا له : ثمامنة بنن أثناهللا سنيد أشنو اليمامنة مربطنت شنىا الرجنو منى سناردة

قهاهللا أسوارأ المسجد )أأ عمو  من أعمدا المسجد( وشم   دعرمونه ، مثمامة قهو من 

ى أسروه وشو مى  رديه إلالعرب )أأ : سيد من أسيا  العرب وشردف من أشرامهم( 
ى منالعمرا ولكن كان عىى الشرك بناهلل جنو وعنل ، وأ خىنوه إلنى المسنجد ، وربطنوه 

ومنى  رآه معرمنهالنهى   ىى ال عىينه وسنىم  عو  من أعمدا المسجد النهوأ مىما  خو

به : أل نحا نىى ال عىينه وسنىم   قناهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم روادة ابن ششام 
النهنى   نىى  ِة(( وأمنرِو اليََماَمند  أَْشنتَعِرم وَن َمْن َشىَا ؟!! ، إِن ِهَ ث َماًمة  ْبن  أ ثَناهللٍا َسني ِ ))أَ َ 

 أ حابه أن دحسنوا إليه.ال عىيه وسىم 

إليه قاهللا : ))َمناذَا ِعْنندََك النهى   ىى ال عىيه وسىم  ونعد إلى روادة الصحيحين خرج
ا محمد خيٌر إن تيتو تيتو ذا  م ، وإن تنعم تنعم عىى شاكر دَا ث َماًمة  ؟(( مياهللا : عندأ د

النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ، وإن كنت تردد المناهللا مسنو تعنط مننه منا شنات ، متركنه

مياهللا : ))َماذَا ِعْندََك دَنا ث َماًمنة  ؟(( النهى   ىى ال عىيه وسىم  حتى كان الغد . ثم خرج
شناكر ، وإن تيتنو تيتنو ذا  م ، وإن كننت تردند قاهللا : ما قىت لنك : إن تننعم تننعم عىنى 

الماهللا مسو تعط منه ما شات ، متركه رسوهللا ال حتى كان من الغد مياهللا : ))َماذَا ِعْندََك 
دَا ث َماًمة  ؟(( مياهللا : عندأ ما قىت لك إن تنعم تنعم عىى شاكر ، وإن تيتو تيتو ذا  م ، 

 ىى   النهى   ىى ال عىيه وسىم  ياهللاوإن كنت تردد الماهللا مسو تعط منه ما شات . م

، النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  : ))أَْ ِىي ننوا ث َماًمننة (( ، م  ىيننه أ ننحابال عىيننه وسننىم 
مانطىق ثمامة إلى نخو قردب من المسجد النهوأ ، ماغتسو ، ثم  خو المسجد ، وقاهللا: 

ا محمند وال منا كنان أشهد أن   إله إ  ال وأشهد أن محمداً عهده ورسوله ، وقناهللا : دن

عىى األرض وجهٌ أبعض إلى  من وجهك ، ميد أ هح وجه ك أحب الوجو  ك ىها إلى  ، 
وال ما كان من  دن أبغض إلى  من  دنك ، م  هح  دنك أحب الددن كىه إلى  ، وال ما 

كان من بىند أبغنض إلنى  منن بىندك ، م  نهح بىندك أحنب النهل  كىهنا إلنى  ، وإن خيىنك 

قناهللا  -النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وأننا أردند العمنرا ممناذا تن مرنى ؟. مهشنرهأخىتنى 
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الحامة ابن حجر : بشره بخيرأ الدنيا وا خرا أو بشره بالجنة أو بشره بتكفير سيااته 
 . -ألن اإلسلم دهدم ما قهىه 

شنو  بشره رسنوهللا ال وأمنره أن دعتمنر ، مىمنا قندم مكنة قناهللا لنه قاأنو : أ نهوت ؟ )أأ

 كننت  دننن آباأننك وأجنندا ك وتهعننت محمنند عىننى  دنننه ؟( قنناهللا :   ولكنننى أسننىمت  منن تر
هللا يهنا رسنومرسوهللا ال وال   د تيكم من اليمامة حهة  حنطٍة )أأ حهة قمح( حتى دن ذن 

 1ال )

وهللا من ومى روادة ابن ششام : أن ثمامة لما و و بطن مكة رم   وته بالتىهية مكان أ
لعىنينة ة ميما رأأ المشركون رجنلً دتحنداشم بهنىه الصنورا الهى وجهر بالتىهية مى مك

 دارننا والجرداة قالوا : من شنىا النىأ دجتنرأ عىيننا ودرمن   نوته بالتىهينة منى بل ننا 

َهننا محمنندٌ أل ننحابه ؟! مانيهننوا عىيننه وأرا وا أ ا ن دهننربوودننر   الكىمننات التننى د عَِىم 
م منة وأننتمنة ابنن أثناهللا سنيد أشنو اليمارأسه ، مياهللا أحدشم : أ  تعرمون من شىا إننه ثما

 ال  تحتاجون إلى اليمامنة منى  عنامكم مخىنوا سنهيو الرجنو ، مالتفنت إلنيهم وقناهللا : و

 د تينكم حهة من حنطة من اليمامة إ  بإذن رسوهللا ال .
 أدها األحهة الكرام ...

أنه مشهد بالغ الروعنة اعتنرم بدادنة أنننى أعجنز عنن أن أ نور لحهنراتكم روعتنه 

حننددن وعممتننه وجللننه ، مرسننوهللا ال شننو الرحمننة المهننداا والنعمننة المسننداه ،   لىمو
 [ .107 ]ا نهياء:الَِمينَ محسب بو لىعالمين قاهللا تعالى : ََما أَْرَسْىنَاَك إِ َّ َرْحَمةً ِلْىعَ 

مت له تقاهللا ابن عهاس رعى ال عنهما : رسوهللا ال رحمة لىهار والفاجر ممن آمن به 

حتنى  وتمت له الرحمة مى الدنيا وا خنرا ، ومنن كفنر أمنن منن عنىاب الندنيا النعمة ،
بَه  دىينننى ال منننى ا خنننرا مصنننداقاً لينننوهللا ال تعنننالى: َوَمنننا َكننناَن َّللاَّ  ِلي عَننن مِنننيِهْم  ْم َوأَْننننتَ ى ِ

 [ .33]األنفاهللا:

ىيك ععن عاأشة قالت : دا رسوهللا ال شو أتى  -وتدبر شىا الحددك  -ومى الصحيحين 
ِيينت  لَ : ))لينْد  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  وم كان أشد عىيك من دوم أحد ميناهللاد

ْم دَْوَم اْلعَيَهَةِ  ِلينَو ِسي َعىَنى اْبنِن َعْهنِد دَاَرْعت  نَفْ عَ  إِْذ ِمْن قَْوِمِك ، َوَكاَن أََشدَّ َما لَِييت  ِمْنه 

 ىى   النهى رمض  عوا ْبِن َعْهِد ك َلهللٍا(( وشو شردف من أشرام أشو الطاأف ولكنه
ت وسنىط الصنهيان والسنفهاء عىنى الحهينب ورمنوه بالحجنارا حتنى سنالال عىيه وسىم 

وٌم َعىَى ْيت  َوأَنَ اْنَطىَ الدماء من جسده الطاشر ديوهللا : ))مَىَْم د ِجْهنِي إِلَى َما أََرْ ت  ، مَ  ا َمْهم 
يننو عننن دطنناأف بمننا   د عننن الِب(( مكننان دهعننَوْجِهنني مَىَننْم أَْسننتَِفْق إِ َّ وأنننا بِيَننْرِن الثَّعَاِلنن

مى شىا  من شمه وألمه إ النهى   ىى ال عىيه وسىم  خمسة كيىو مترات ، ولم دستفق

نِني ، مَنََمنْرت  ْد أََ ىَّتْ ابٍَة قَ المو ن و ماله تْنزم ديوهللا : ))مََرمَْعت  َرأِْسي ، مَإِذَا أَنَا بَِسحَ 
َ َعنزَّ َوَجنمَإِذَا مِيَها ِجْهِردنو  مَنَنا َ   اوا ر  ْوهللَا قَْوِمنَك لَنَك، َوَمنا ْد َسنِمَ  قَنوَّ قَنانِي مَيَناهللَا : إِنَّ َّللاَّ

َره  بَِمنا ِجهَناهللِا ، اهللَا مَنَنا َانِي َمىَنك  الْ مِنيِهْم ، قَن ِشناْتَ  َعىَْيَك ، َوقَْد بَعََك إِلَْيَك َمىََك اْلِجهَاهللِا ِلتَ ْم 

َ قَ َوَسىََّم َعىَيَّ ث مَّ قَاهللَا : دَا م   د  ، مياهللا : إِنَّ َّللاَّ  اْلِجهَناهللِا ، ْوِمَك لََك َوأَنَا َمىَنك  َ  قَْوهللَا قَ ْد َسمِ َحمَّ
َرنِي بِ َْمِرَك . مََما ِشاْ  َ ْن ِشاَْت أَ َت ؟ إِ َوقَْد بَعَثَنِي َرباَك إِلَْيَك ِلتَ ْم  ْخَشنهَْيِن ْن أ ْ هَِق َعىَنْيِهْم اأْل

نو أَْن د ْخنِرَج َّللاَّ  م النهى   ىى ال عىيه وسى (( مياهللا له ِهْم َمنْن ْن أَْ نَلبِ  ِمن: )) بَنْو أَْرج 

َ َوْحدَه  َ  د ْشِرك  بِنِه َشنْياًا(( )  ا قينو أ ع عىنى المشنركين قناهللا( ومنى روادنة لمن1دَْعه د  َّللاَّ
 (( .َمةً ِعثْت  َرحْ نََّما ب  :)))) إِن ِي لَْم أ ْبعَْك لَعَّانًا َوإِ  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
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هللا الرمق واإلحسان منن رسنوهللا ال النه غض ا لمت  نو أدها المسىمون : تدبروا كيف َحوَّ
ى مى قىب ثمامة إلى حب جياش ميناض!! . ثمامنة بنن أثناهللا سنيد أشنو اليمامنة خنرج إلن

تمىكنه ومنا  .مكة ليعتمر لييوهللا : لهيك الىهم لهيك ، لهيك   شردك لك إ  شردكاً شو لك 

لها يىوب بحووعل إ  أن دىهى تىهية الموحددن ، مسهحان من بيده المىك ، م بى ال جو 
وهللا  بَْيَن اْلَمْرءِ  َ دَح  وا أَنَّ َّللاَّ  [.24اهللا:هِِه ]األنف َوقَىْ كيف دشاء قاهللا تعالى : َواْعىَم 

ز ميننه أن  بننط مننى المسننجد وشنننا تننرجم عىيننه الهخننارأ بابنناً د جننو  دخو دننثمامننة أ سننر ور 

المسجد  إ  أن دمو ثمامة مىالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أبىالمشرك إلى المسجد ، و
..  ا الننددنالنهنوأ ِلِحَكننٍم غاليننة عددندا .. ليننرأ ثمامننة بعينينه وليسننم  ب ذنيننه عممنة شننى

. .يه وسىم النهى   ىى ال عى بنفسه .. وليسم  كلمالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ليرأ

 . النهى   ىى ال عىيه وسىم وليرأ أخلق
د و  أدهننا المسننىمون :   بنند أن نعننى شننىا النندرس العنننف دهنندم و  دهنننى ، الشنندا تفسنن

تصنىح. الرمننق واإلحسنان إلننى النناس شننو النىأ دحننوهللا النهغض مننى اليىنوب إلننى محهننة 

  ا قة مياعة ، ما أحوجنا إلى أن نعى شىا الدرس .
حننامة عىننى دنن تى شنناب شننرح ال  نندره لللتننزام منن عفى الىحيننة ، وقصننر الثننوب ، و

 ردنق  مجالس العىم ، و  زاهللا أبنوه بعينداً عنن  ردنق ال ، و  زالنت أمنه بعيندا عنن

لننده ، رسننوهللا ال ، ميجعننو شننىا الشنناب مننن الهيننت حردينناً محرقنناً منندمراً ، دسنن  إلننى وا
يمن منودس  إلى أمه ، دسفه أباه ودحتير أمه ، ودهرب أخوته ، ودس  إلى إخواننه ، 

ك   م غصب مستمر .   دا أخى أنت أس ت إلى اإلسلم منن حينأشو الهيت أن ا لتزا

عر ، مى الدعوا من حينك   تشنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  تدرأ ، وأس ت إلى منهج
وا ة واليسنمفرقوا أدها الشهاب وأدها المسىمون بين ميام الجها  الىأ دحتناج إلنى الغىمن

ع  لى : ا ْ والحكمنة والرحمنة قناهللا تعنا والشدا ، وبين ميام الدعوا الىأ دحتاج إلى الىين

 [.125َي أَْحَسن  ]النحو:بِالَّتِي شِ  ْله مْ إِلَى َسهِيِو َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَمِة اْلَحَسنَِة َوَجا ِ 
 أدها األحهة الكرام ...

أنه مشهد بالغ الروعنة اعتنرم بدادنة أنننى أعجنز عنن أن أ نور لحهنراتكم روعتنه 

حننددن ، مرسننوهللا ال شننو الرحمننة المهننداا والنعمننة المسننداه ،   لىمووعممتننه وجللننه 
 [ .107 ]ا نهياء:الَِمينَ محسب بو لىعالمين قاهللا تعالى : ََما أَْرَسْىنَاَك إِ َّ َرْحَمةً ِلْىعَ 

مت له تقاهللا ابن عهاس رعى ال عنهما : رسوهللا ال رحمة لىهار والفاجر ممن آمن به 
حتنى  ة مى الدنيا وا خنرا ، ومنن كفنر أمنن منن عنىاب الندنياالنعمة ، وتمت له الرحم

بَه  دىيى ال مى ا خرا مصداقاً ليوهللا ال تعالى: َوَما َكاَن َّللاَّ  ِلي عَ   مِيِهمْ  ْم َوأَْنتَ ى ِ

 بو وخا ب ال نهيين كردمين خا ب موسى وشارون :
 [.44-43ر  أَْو دَْخَشى ] ه:ه  دَتَىَكَّ عَىَّ  لَي ِناً لَ اْذَشهَا إِلَى مِْرَعْوَن إِنَّه  َ غَى مَي و  لَه  قَْو ً 

 أدها األحهة الكرام ...

أنه مشهد بالغ الروعنة اعتنرم بدادنة أنننى أعجنز عنن أن أ نور لحهنراتكم روعتنه 
حننددن وعممتننه وجللننه ، مرسننوهللا ال شننو الرحمننة المهننداا والنعمننة المسننداه ،   لىمو

 [ .107 ]ا نهياء:الَِمينَ ا أَْرَسْىنَاَك إِ َّ َرْحَمةً ِلْىعَ محسب بو لىعالمين قاهللا تعالى : َمَ 

قاهللا ابن عهاس رعى ال عنهما : رسوهللا ال رحمة لىهار والفاجر ممن آمن به تمت له 
النعمة ، وتمت له الرحمة مى الدنيا وا خنرا ، ومنن كفنر أمنن منن عنىاب الندنيا حتنى 
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عالى: اْذَشهَا إِلَى مِْرَعْوَن إِنَّه  َ غَى مَي و  لَه  قَنْو ً دىيى ال مى ا خرا مصداقاً ليوهللا ال ت
 [.44-43لَي ِناً لَعَىَّه  دَتَىَكَّر  أَْو دَْخَشى ] ه:

ننت تن مر ا دنة مهكني ، وقناهللا سنهحانك منا أحىمنك ، أن ك -رحمنة ال  -قرأ سيدنا قتا ا 

لنىأ اشنو حىمنك بفرعنون موسى و شارون أن ديو  لفرعون قو ً ليناً ، مإن كنان شنىا 
 قاهللا : أنا ربكم األعىى ، مكيف دكون حىمك بعهد قاهللا سهحان ربي األعىي؟!.

ا ن  أحهتنني منني ال : إن ثمامننة ت  ننوَّ الننهغض منني قىهننه ، و أنننتم تعمىننون أن الننهغض

 مت  و مي قىوب كثيرا مي الشرق و الغرب.
نهني ممنا النهي بو لهىند الأقوهللا: ت  و اله غض مي قىب ثمامة.   لشخص النهي بو لددن 

 الىا حدذ؟!

 تحوهللا شىا الهغض إلى حب بالرمق واإلحسان والحكمة والرحمة والىين.
شننىه شنني متطابيننات ميننام النندعوا إلننى ال ، الننهغض ا ن مت  ننو منني قىهنني الشننرق 

قة ، مهدلة !! كيف نحو حرَّ هللا شنىه والغرب عىي اإلسلم ، مصورا اإلسلم مشوشة ، م 

محولنننا  ،ييتهنا ؟!! واإلجابننة : إذا عندنا نحنن ابتنداء إلننى شنىا اإلسنلم الصنورا إلنى حي
 عمىني ، اإلسلم بعممته بيننا ابتداًء وعىى أرض الواقن  ، ومني  نينا النناس إلنى واقن 

و ، و العم وإلى منهج حياا ، دت لق سمواً وروعة وجل ً ، مإن اليوهللا إذا خالف الواق 

ل وَن َما   ا ِلَم تَي وآَمن و اهللا علم الغيوب : دَا أَداَها الَِّىدنَ بىر بىور النفاق مي اليىوب كما ق
ِ أَْن تَي ول وا َما   تَْفعَ   [.3-2الصف:ى وَن ]تَْفعَى وَن َكه َر َمْيتاً ِعْندَ َّللاَّ

لنصر  و حة أن ثمامة لما شرح ال  دره لىددن وع  كو قدراته وإمكانياته و اقته

لى ميها إ ية العميمة التى أ لييت عىى عاتيه منى أوهللا لحمه  خوالددن ماستشعر المساول
الفا نىة  مخى  ر اء الكفر عىى عتهة التوحيد واإلدمان ، وأعىن -جو وعل  – دن ال 

 ور عا أالحاسمة بين اإلدمان و الشرك م عىن الو ء هلل ورسوله والمؤمنين وعىى الف

 الشرك والمشركين.
 دنفنك  رس منهنا عنن ا خنر ، بمجنر  أن دشنرح  نندر شنىه كىهنا  روس مترابطنة  

 لنو ء هللأن دخى  ر اء الكفنر عىنى عتهنة اإلدمنان ، وأن دعىنن ا المرء ل سلم  بد من

 ولرسوله ولىمؤمنين وأن دعىن الهراءا من الشرك
 نَّ المنوالمشركين ، وأن دسخر كو  اقته وقدراته وإمكانياته لنصرا شىا الددن الىا 

 .به عىيه
ذن  حة قولنة ثمامنة وشنو دينوهللا لىمشنركين : وال   تصنو إلنيكم حهنة حنطنة حتنى دن 

ا رسوهللا ال ، وعا  ثمامة ليهرب حصارا اقتصا دا عىى قردش. والسلح ا قتصنا 

عىى  من أخطر األسىحة ، وبكو أسف د ستخدم ا ن عد المسىمين . حصاراً اقتصا داً 
. حصناراً و ان .. حصناراً اقتصنا داً عىنى ليهينا .العراق .. حصاراً اقتصا داً عىى السن

ا دسننتخدم إلذ هللا المسننىمين .. و ليننت األمننة تعنني دننوم أن اسننتخدمت شننىا السننلح مننر

  أقنوهللا حا نروا الغنرب حصناراً اقتصنا داً  –واحدا مي حرب العاشر من رمهنان 
تغيننرت  -كنناملً بننو بسننلح واحنند مننن أسننىحة الحصننار ، أ  وشننو سننلح الهتننروهللا 

 موازدن وانيىهت.ال
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لننو  -واألمننة المسننىمة تمتىننك مننن الينندرات و اإلمكانيننات و الميومننات مننا تسننتطي  بهننا 
ألمنة أن تغينر منوازدن العنالم ب سنره ، من مواهللا ا -اتحدت كىمتها عىى قىب رجو واحند 

 اإلسلمية مي الهنوك الشرق والغرب تحرك  مة السياسة العالمية ب سرشا .

 رب حصاراً اقتصا داً عىي قردش حتى أكىت قردشانطىق ثمامة بمفر ه ليه
ن بن( واستجار اليرشيون من أشو مكنة بنهنر الرحمنة ودنهنوع الحننان محمند 1العىهز )

منإن  يمامنة ،عهد ال قالوا : أنك ت مر بصىة الرحم وإن ثمامة قد من  عننا المينرا منن ال

لحننان ارحمنة ودنهنوع شات ماكتب اليه ليخىي بيننا وبين المينرا ، ممنا كنان منن نهنر ال
منا  -نهنار  الىا د مر بصىة األرحام ، م  أنهم أعداله ، م  أنهم الىدن أسناءوا إليهىينو

فعننو كنان منننه إ  أن دكتنب إلننى ثمامنة أن دخىنني بينننهم وبنين مننا دصنو إليننه منن ميننرا م

 ثمامة ليعىم اليرشيون قدر ومكانة رسوهللا ال .
 س النفناقلمنا قناهللا رأ -رعنوان ال عىينه  -بني وشىا ما معىه عهند ال بنن عهند ال بنن أ

ك  بنىلأبوه لان رجعنا إلى المددننة ليخنرجن األعنز منهنا األذهللا مىمنا سنم  ولنده عهند ال

( قناهللا : ْهندَ الِ(عَ َك دَنا ذشب إلى النهي مياهللا له المصطفي : )) أََو َما َسِمْعَت َما قَالَنه  أَب نو
ة لَنى الَمِددنَننَنا إِ  ؟. قناهللا : ))قَناهللَا لَناِْن َرَجعْ وماذا قاهللا أبني بن بى أننت وأمني دنا رسنوهللا ال

(( مياهللا عهد ال بن عهد ال  ي م ننت بن ندق وال أ :ن أ بني بنلَي ْخِرَجنَّ األََعزا ِمْنَها األَذهللَاَّ

هند انطىق عاألعز وشو األذهللا ، ثم قاهللا : دا رسوهللا ال و ال لترا منا تينر بنه عيننك ، من
)دعني  دك  ىهاعىى باب  اره مياهللا عهد ال ألبيه : وال   د و ال ووقف ألبيه بالسيف

ألذهللا اعنز ومنن المددنة( و  تهيتن الىيىة مي بيتك إ  ب ذن من ال ورسوله لتعىم منن األ

نه إمنين .. والمؤ ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم ، إنه الو ء هلل و
 مة .الهراء ، إنها المفا ىة الحاس

عهنر  روس غالية دجب أن نيف أمامهنا  نودلً ، منإن سنيرا النهني حامىنة بالندروس وال

ثيامننة منن  سننيرا النهنني لمجننر  ال -إ  مننن رحننم ال  -لكننننا بكننو أسننف أ ننهحنا نتعامننو 
  ..  الىشنية الهار ا ، أو لمجر  ا ستمتاع السالب ، أو لمجر  الدراسة النمردة

عنياً لنهني مامنا جعنو ال حيناا النهني ، وسنيرا النهني ، وسننة اوال ما أرسو ال نهيه و

محسب ، بو دجب أن تكون سيرته شعىة توقد شموس الحياا و ماء تتندمق مني عنروق 
 مستيهىنا وأجيالنا .

. وإلنى شىه السيرا ليسنت لىدراسنة النمردنة ، بنو لنحولهنا مني حياتننا إلني واقن  حيناا .
 . منهج عىمي .. دت لق سمواً ، وروعة

َو   مىنننتعىم شننىا الرمننق .. وشننىه الرحمننة .. وشننىه األخننلق .. و نندق ربنني إذ ديننوهللا :

ي ِاَة  اْ مَْ  بِالَّتِي ِشَي أَْحَسن   اٌ َك َنَّه  َوِلنيٌّ ْينََك َوبَْينَه  َعدَاوَ ا الَِّىا بَ  مَإِذَ تَْستَِوا اْلَحَسنَة  َو  السَّ
وا َوَما د ىَيَّاَشا َحِميٌم َوَما د ىَيَّاَشا إِ َّ الَِّىدنَ   [ .34-35يٍم ]مصىت:و َحة ٍ َعمِ  َّ ذ  إِ  َ هَر 

َ َرمِينٌق د ِحنبا  ْمنقَ او دق المصطفي إذ ديوهللا كما مي  حيح مسىم ))إِنَّ َّللاَّ  َود ْعِطني لر ِ

ْمِق َما َ  د ْعِطي َعىَنى اْلع ْننِف َوَمنا َ  د ْعِطني َعىَن  ومني  نحيح(1َواه (( )ى َمنا ِسنَعىَى الر ِ
ْمَق َ  دَك ون  مِي َشْيٍء إِ َّ زَ   ِمْن َشْيٍء إِ َّ َ  د ْنَزع  انَه  وَ مسىم من حددك عاأشة )) إِنَّ الر ِ

 (.2َشانَه (( )

تدبروا شىا الدرس الىا رواه مسىم من حددك معاودة بن الحكنم السنىمي دينوهللا : بينمنا 
ا( ميىت درحمك ال . أنا أ ىي م  رسوهللا ال إذ عطس رجٌو من اليوم )أأ مي الصل
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)أأ وشو مي الصلا( ديوهللا : مرماني اليوم ب بصنارشم ميىنت َواث ْكنَو أ ميَناه ! منا شن نكم 
نني  ت ونَني لَك ِ تنمرون إلى  ، مجعىوا دهربون ب ددشم عىى أمخناذشم ، مىمنا رأدنتهم د َصنم ِ

، مىما  ىى رسوهللا ال مه بي شو أمي ! ما رأدت معىماً قهىه و  بعن ده أحسنن مننه َسَكت 

ننَلاَ َ   تعىيمنناً ، مننوال مننا َكَهِرنَنني و  َعننَربِنَي و  َشننتَِمنَي وإنمننا قنناهللا )) إِنَّ َشننِىِه الصَّ
 (.1دَْصى ح  مِيَها َشْيٌء ِمْن َكَلِم النَّاِس إِنََّما ش َو التَّْسهِيح  َوالتَّْكهِير  َوقَِراَءا  اْلي ْرآِن(( )

 السننالب ؟! أم لتحننوهللا األمننة شننىه األخننلق وشننىه شننو شننىه النندروس لمجننر  ا سننتماع

مننهج  الدروس مي بيوتها ، وأماكن عمىها ، وحياتها وواقعها إلنى واقن  عمىني ، وإلنى
ِ ي َرس نحياا؟! ورسوهللا ال شو أسوتنا وقدوتنا. قاهللا تعالى : لَيَنْد َكناَن لَك نْم مِن ْسنَواٌ أ  وهللِا َّللاَّ

َ وَ  و َّللاَّ َ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن دَْرج   [.21حزاب:ثِيراً ]األ كَ اْليَْوَم اْ ِخَر َوذََكَر َّللاَّ

ومنني الصننحيحين مننن حننددك أبنني شردننرا وانننس رعنني ال عنهمننا : بينمننا نحننن منني 
مه مه  المسجد م  رسوهللا ال إذ جاء أعرابي ميام دهوهللا مي المسجد مياهللا أ حاب النهي

نوه  :  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  )دعني ماذا تصن ( ميناهللا ( )  َع نوه ( ))َ  ت ْزِرم 

حننان تيطعوا عىينه بولتنه ( متركنوه حتنى بناهللا ، ثنم ننا أ عىينه نهنر الرحمنة ودنهنوع ال
َشنْيٍء تَْصنى ح  لِ  دَ َ  ومعىم الحكمة نا أ عىيه ب بي شو وأمي وقاهللا له : ))إِنَّ َشِىِه اْلَمَساجِ 

ِ َعننِمننْن َشننىَا اْلهَننْوهللِا َوَ  اْليَننىَِر إِنََّمننا ِشننَي ِلننىِ  ننزَّ َوَجننْكِر َّللاَّ ِن(( َلاِ َوقِننَراَءاِ اْلي ننْرآوَّ َوالصَّ

عرابني إن شىا األ -رحمه ال  -(ومي راودة ابن ماجه بسند  ححه شيخنا األلهاني 2)
سنب ، دأ هح مييها بعد شىه الكىمات مياهللا ب بي شو وأمي قناهللا إلني ، ولنم دؤننب ، ولنم 

 ولم دهرب.

  ىينه وسنىملىنهني   نىى ال ع الحهيب النهي مينام دندعو  ثم انفعو شىا األعرابي ب خلق
اهللا: ق(مي كتاب األ ب من حددك أبي شردرا أنه 3مي الصلا كما مي روادة الهخارا )

يند : )) ل الىهم ارحمني ومحمداً ، و  ترحم معنا ! أحند مىمنا سنىم النهني قناهللا لألعرابني

ْرَت واسعاً(( لماذا عييت ما وس  ال جو و عنل نه هلل سنهحامنا -دردند رحمنة ال - َحجَّ
 [.156ديوهللا: . َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ك وَّ َشْيٍء . ]ألعرام: 

ن وتدبروا أدهاً شنىا الحنددك النىا رواه الهخنارا و مسنىم و أحمند منن حنددك أننس أ

غهنب مالنهي لما متح حنين ميسم مي المهناجردن و الطىيناء ولنم دعنط األنصنار شنياا ، 
طني د عسنىم لرسنوهللا ال   نىى ال عىينه و ألبرار وقالوا : دغفنر الاألنصار األ هار ا

نندَّذ رسننوهللا ال ك نننا وس نني وم نا تيطنر مننن  منناأهم . قنناهللا أننس : مح  لتهم ،  بمينناقردشناً ودتر 
معوا قاهللا ىما اجتم رسو إلى األنصار مجمعهم مي ق ه ِة من أ م ، ولم دَْدع  معهم َغْيَرشم م

و رَ   بَىَغَنِي َعْنك ْم(( مياهللا له م يَهاء األنصار:النهي مياهللا ))َما َحِددكٌ  ا رسنوهللا أْدننا دنأمنا ذَو 

ال   نىى  لرسنوهللا ال مىم ديولوا شيااً ، وأما ناٌس منا حددثةٌ أسنانهم مينالوا : دغفنر ال
ن ِي ي )) مَنإِ دعطي قردشاً ودتركنا وسنيومنا تيطنر مننه  مناأهم . ميناهللا النهنال عىيه وسىم 

ْم أَمَننَل تَرْ أ ْعِطنني رِ  النَّنناس  بِنناأْلَْمَواهللِا  ْن دَننْىَشبَ أَ َعننْوَن َجنناً  َحننِددثِي َعْهننٍد بِك ْفننٍر أَتَنن َلَّف ه 

 َوتَْرِجع وَن إِلَى ِرَحاِلك مْ 
نا دَْنيَِىه نوَن بِنِه(( ) ِ لََمنا تَْنيَِىه نوَن بِنِه َخْينٌر ِممَّ ِ؟ مََوَّللاَّ (ومني روادنة ابنن اسنحق 1بَِرس وهللِا َّللاَّ

حيح منن حنددك أبني سننعيد الخندرا أن األنصنار قناهللا قناأىهم : و ال ليند لينني بسنند  ن

رسوهللا ال قومه )أا لما ليي رسنوهللا ال قومنه منن قنردش أعطناشم ونسنينا( مىمنا سنم  
ذلك سعد بن عهنا ا انطىنق إلنى النهني مناخهره بمنا قناهللا األنصنار ميناهللا النهني المختنار : 
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م  األنصار مخرج النهي إليهم محمد ال و اجم  لي األنصار دا سعد ، مانطىق سعد مج
ً  مََهندَاك ْم َّللاَّ  بِني ؟ ، َوَعالَنةً  نلَّ أثني عىيه ثم قناهللا : ()دَنا َمْعَشنَر اأْلَْنَصناِر أَلَنْم أَِجنْدك ْم ع 

قِيَن مََجَمعَك ْم َّللاَّ  بِي ؟(( مسكت األنصار ، ميناهللا المصنطفي تَفَر ِ :  مَ َْغنَاك ْم َّللاَّ  بِي ؟ ، َوم 

))أََ  ت ِجيه ونِي دَا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر(( ميالوا : ال ورسوهللا أَْمنا . مياهللا المصطفي : : ))لَْو 
اَك ، ِشاْت ْم لَي ْىت ْم مََصدَْقت ْم ، لَي ْىت ْم ِجاْتَنَا َ ردداً مآََوْدنَناك ، َوَعناأِلً مََواَسنْينَاَك ، َوَخاأِفناً مَ ََمنَّن

ْرنَاك(( مينناهللا األنصننار : المننن  هلل ولرسننوله ، مالتيننت المصننطفي إلننيهم َوَمْخننى و ً مَنََصنن

وقنناهللا بىغننة اإلحسننان و الرمننق والرحمننة والحنننان ، قنناهللا المصننطفي : )) َوَجننْدت ْم مِنني 
وا َحنِددثاً ،  أَْنف ِسك ْم مِي ل عَاَعة )أأ مي أمر تامنه منن الندنيا ( م لَّْفنَت بهنا ق ى نوَب قَنوٍم أَْسنىَم 

ْىت   ك ْم إِلَي إِدََمانِك ْم باهلل ورس نِوِله ، دَنا َمْعَشنَر اأْلَْنَصناِر أََ  تَْرَعنْوَن أَْن دَْرَجنَ  النَّناس  َوَوكَّ

ِ(( ثنم التفنت إلنيهم منرا  إِلَى ِرَحاِلهْم بِالشَّاِه والهَِعير َوتَْرِجع نوَن إِلَنى ِرَحناِلك ْم بَِرس نوهللِا َّللاَّ
ِر لَْو َسىََك النَّاس  ِشْعهًا وَسىَك اأْلَْنَصاِر ِشنْعهًا لََسنىَْكت  أخرا وقاهللا : )) دَا َمْعَشَر اأْلَْنَصا

مَّ  لً ِمْن اأْلَْنَصاِر(( ثم رم  ددده وقاهللا : ))الىه  ِشْعب اأْلَْنَصاِر ، َولَْوَ  اْلِهْجَرا  لَك ْنت  َرج 

ار(( مهكنني األنصننار حتننى اْرَحننم األَْنَصننار ، َوأَْبنَنناَء األَْنَصننار ، َوأَْبنَنناَء أَْبنَنناَء األَْنَصنن
 اخهىت لحاشم من الهكاء أمام شىا اإلحسان والرمق ، وحسن التصرم ، و المعامىة.

لم (من حددك عهد ال ابن س1وأختم شىه الدروس بدرس جميو آخر رواه الطهراني )

لمنات عبسند رجاله ثيات أن حهر اليهو  زدد بن السعنة قاهللا : و ال ما من شيء منن 
لى : يه األو وقد عرمته مي وجه النهي حين نمرت إليه إ  اثنين لم أعرمهما مالنهوا إ 

 دسهق حىمه جهىه ، والثانية :   تزدده شدا الجهو عىيه إ  حىماً.

ديوهللا : مانطىيت دوماً مرأدت النهي وقد أقهو عىيه رجو دركب راحتنه و شنو دينوهللا : دنا 
ن مى قردة كىا كانوا قد  خىوا اإلسلم رسوهللا ال إن قومي من قردة كىا أو من بنى مل

مكنت وعدتهم أنهم إن  خىوا اإلسلم أن د تيهم الرزق رغداً ، وقد أ ابهم الينوم شندا 

ماخشى أن دخرجوا من اإلسلم  ر ا كما  خىوا اإلسنلم  معناً من ن رأدنت أن نرسنو 
عىنى  بنن أبنى  إليهم بشى من الماهللا لتغنيهم به معىت وجزاك ال خيرا مالتفت النهي إلنى

 الب وك نه دردد أن دس هللا شو عندنا من الماهللا شني ؟!! دينوهللا زدند بنن سنعنة : م قهىنت 

عىى محمد وقىت دا محمد شو تهيعني تمر حاأط بنى ملن إلى أجو معىوم؟ مياهللا النهني 
ى َحنناأَِط بنننى م ننلن(( مينناهللا زدنند ابننن سنننعة : قهىننت . ديننوهللا زدنند  : ))نَعَننْم لَكننن   ت سننم ِ

ثمانين مثيا ً من ذشب مدمعها كىها إلنى الرجنو و نهى   ىى ال عىيه وسىم ال م عطيت
قاهللا : ))أَِغْك بَِهىَا الَماهللَا قَوَمْك(( ديوهللا زدد : وقهو أن دحو وقنت السندا  رأدنت محمنداً 

مي نفر من أ حابه ، بعد أن  ىى عىى جنازا رجو من األنصار ، دجىس إلى جوار 

منن مجنام  ثوبنه و قىنت لنه لنهى   ىى ال عىيه وسىم ا جدار ، م قهىت عىيه ، وأخىت
ْطننلً !!  :أ أ مننا عىيننك مننن  َْدننٍن دننا محمنند مننوال مننا عىمننتكم دننا بنننى عهنند المطىننب إ  م 

 وقنناهللا : دننا عنندو ال تيننوهللا –وشننو   دعرمننه  –مالتفننت عمننر إلننى شننىا الحهننر اليهننو ا 

ال ما أرأ ، وال لو  أنى ما أسم  ، وتفعو برسوهللا لرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم 
أحىر غهنهه لهنربت رأسنك بسنيفي شنىا !! مالتفنت النهني إلنى عمنر وزدند بنن سننعة 

دراقب وجه النهي ، و دراقب كىمنات النهني ، ودردند أن دسنم  مناذا سنييوهللا رسنوهللا ال 

مى شىا الموقف الرشيب العصيب ، مالتفت النهي إلى عمر وقناهللا : ))أَنَنا َوش نو دَنا ع َمنر  
ْسننِن التَّيَاِعنني ، ك   َره  بِح  ِرنَي بًحْسننِن األَ َاِء َوتَنن ْم  نَّننا أَْحننَوَج إِلَننى َغْيننِر َشننىَا ِمْنننَك ، أَْن تَنن ْم 
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ْعتَنه (( . دينوهللا  اْذَشْب بِِه دَا ع َمر  مَاْقِهِه َحيَّه  َوِزْ ه  ِعْشِردَن َ اعاً ِمْن تَْمٍر َجَزاَء َما َروَّ
زا ني عشردن  اعاً من التمر . ميىت له : ما شىه زدد : م خىني عمر م عطني حيي و

الزدا ا. قاهللا : أمرني رسوهللا ال أن أزددكها جزاء منا روعتنك . ميناهللا زدند بنن سنعنه : 

أ  تعرمنى دا عمر . قاهللا :   قاهللا : أنا عمرو بن سعنة قاهللا عمر : حهر اليهنو  . قناهللا : 
منا معىنت ؟!! قناهللا زدند :  نعم . قاهللا عمنر : ممنا النىا حمىنك عىنى أن تفعنو برسنوهللا ال

داعمر وال ما من شيء من علمات النهوا إ  وقد عرمته مي وجه محمد حين نمرت 

إليه إ  اثنتين لنم أعرمهنا ، مينه األولنى : دسنهق حىمنه جهىنه ، والثانينة :   تزدنده شنده 
الجهننو عىيننه إ  حىمنناً أمننا وقنند عرمهمننا اليننوم مننإني أشننهدك أننني قنند رعننيت بنناهلل ربنناً 

باإلسننلم  دننناً و بمحمنند نهينناً ورسننو ً وعننا  حهننر اليهننو  منن  عمننر بننن الخطنناب إلننى و

المسجد مياهللا : أشهد أن   أله ال وأن محمد رسوهللا ال ، وشهد م  رسوهللا ال بعد ذلك 
 كو المشاشد والغزوات وتومي مي غزوا تهوك ميهل غير مدبر .

 أدها المسىمون : أدها األحهة الكرام.

ينت حهراتكم أن اإلحسان إلى الناس دحوهللا الهغض مي اليىوب إلنى حنب ؟! لألم أقو ل
 األمة تعي شىا الدرس بحكامها ، وعىماأها ، وشهابها ، ونساأها.

ا ي حياتهمليت األمة تعو  إلى سيرا النهي لتحوهللا شىه السيرا العطرا واألخلق الىكية 

 إلى واق  عمىي وإلي منهج الحياا.
 يىوب برسوهللا ال إ  لهىه األخلق السامية.موال ! ما تعىيت ال

 ىى اللرسنوهللا ال   ن ليد كرم النهنيَّ أعنداله قهنو أ نحابه وأ ندقاأه . شنهد األعنداء

خنلق ، عىي األقو بينهم وبين أنفسهم بالصدق ، والنهنو ، والرجولنة ، واألعىيه وسىم 
مني  ليفاوض النهيوالحق ما شهدت به األعداء . ليد قاهللا عروا بن مسعو  الىا ذشب 

لنى إ( جعو درم ق أ حاب النهي بعينه مرج  عروا 1كما جاء مى الهخارا)-الحددهية 

كسرا أ حابه مياهللا : أأ قوم ! وال ليد ومدت  عىى المىوك ، وومدت عىي قيصر ، و
منون ، والنجاشي ، موال ما رأدت مىكاً دعممه أ حابه كما رأدت أ حاب محمد دعم  

ىنده ! ا تنخم نخامة إ  ووقعت مي كف رجو مننهم مندلك بهنا وجهنه وجمحمداً ، وال م

 م خفهواوإذا أمرشم ابتدروا أمره ، وإذا توع  كا وا ديتتىون عىى وعوأه ! وإذا تكى
 أ واتهم عنده وما دحدون إليه النمر تعميماً له !!

. تستمت  شنياً .ذإن األمة ا ن تتعامو م  شىه السيرا كما ذكرنا تعاملً نمرداً ، تعاملً 
حيناا ، بالسيرا اسنتمتاعاً سنالهاً !! بنو دجنب أن تكنون سنيرته شنعىة توقند لننا شنموس ال

ا مني دجب أن تكون سيرته  ماًء تتدمق مي عنروق أجيالننا مسنتيهىنا لنحنوهللا شنىه السنير

 . حياتنا إلى عمىي ، وإلى منهج حياا ، وشىا شو عنصرنا الثالك من شىا الىياء
عننن شننىا العنصنر إلننى مننا بعنند جىسنة ا سننتراحة وأقننوهللا قننولي شننىا وأرجنيء الحننددك 

 وأستغفر ال لي ولكم.

 الخطهة الثانية .
سنياات وإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعنوذ بناهلل تعنالى منن شنرور أنفسننا 

   الأعمالننا منن دهنده ال منل مهنو لنه ومننن دهنىو منل شنا ا لنه وأشنهد أن   إلننه إ

 شردك له ، وأشهد أن محمد رسوهللا ال . وحده  
 أما بعد :



 446 

 ثالثا : عو ا واجهة إلى ال جو وعل و إلى سيرا وحياا المصطفي .
لق ة واألخنأدها المسىمون : قد دكون من اليسير جداً أن نيدم منهجناً نمردناً مني التربين

اق  وس إلى ولكن شىا المنهج النمرا سيمو حهراً عىي ورق مالم دتحوهللا مي حياا النا

ا مني  نين عمىي ، ومنهج حياا ، بو قد   دساوا قيمة المدا  الىا كتب بنه منا لنم دتن لق
لعرب االناس سمواً وروعةً وجل ً ، وليد نجح النهي مي أن دجعو من األعراب ومن 

النهني  المنهوذدن مي أرض الجزدرا الىدن   ذكر لهم و  وزن قهو اإلسلم ، اسنتطاع

ثنيلً دة لنه م ء الحفاا العراا جيلً قرآنياً مردداً لنم و لنن تعنرم الهشنرأن دجعو من شؤ
عىننى اإل ننلق وذلننك دننوم أن نجننح المصننطفي منني أن دطهنن  آ م النسننن مننن المنننهج 

هعها التربوا اإلسلمي ولكن لم دطه  شىه النسن بالحهر عىى  حاأف الورق وإنما  

ي ب النهي شىا المنهج النمنرا منعىى  حاأف اليىوب بمدا  من النور ، محوهللا أ حا
هشنردة التربية و األخلق إلى واق  عمىي دت لق عممة وروعة مي  نيا النناس منرأت ال

لننت كىهننا نننهىهم و نندقهم ، مننرأت منننهج ال دمشنني عىننى قنندمين منني  نيننا الننناس كمننا قا

(( )عن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم عاأشة   (1))َكاَن َخى ي ه  الي ْرآن 
 ن أمر النهي قرآنا متحركا مي  نيا الناس ، و كىلك : كان أ حاب النهي دمتثىوكان ال

ا ورسننوله .. ودحتنهننون نهنني ال ورسننوله .. وديفننون عننند حنندو  ال جننو وعننل الننى

 دعىمهم إداشم رسوهللا ال .
. .ن جددند ووال لن نكون من أتهاع النهي حياً إ  إذا عدنا مسنرنا عىني شنىا الطردنق من

و منن شنمر كو نفس تدعي اإلدمان باهلل ورسوله .. وتدعي الحب هلل ولرسوله أدن مىنت

 حييية اإلدمان وحييية المحهة و دق ا تهاع ؟.
اجهنة عو ا و مالعو ا إلى ال ورسوله ليست نامىة ، و  تطوعاً ، و  اختياراً ، بو شي

عىنى  مصنطفي والسنير، بو إنننا أمنام شنر  اإلسنلم وحند اإلدمنان إمنا إدمنان باتهناع ال

مَنل  : رديته ، وإما كفر با نحرام عن منهج ال وعن  ردق رسنوهللا ال قناهللا تعنالى 
ْم  وَك مِيَمنا َشنَجَر بَْيننَه  م  ندَِجند وا مِن مَّ  ث نَوَرب َِك   د ْؤِمن وَن َحتَّى د َحك ِ ا ي أَْنف ِسنِهْم َحَرجناً ِممَّ

وا تَْسِىيماً ]النساء:  [65قََهْيَت َود َسى ِم 

ننْؤِمنِي ِ ا   ع ننوا إِلَننَن إِذَ قنناهللا تعننالى مننى حننق المننؤمنين الصننا قين : إِنََّمننا َكنناَن قَننْوهللَا اْلم  ى َّللاَّ
ْم أَْن دَي ول ننوا َسننِمْعنَا َوأََ ْعنَننا ننوَن َوَمننْن د ِطنن ِ اِننَك ش ننم  اَوأ ولَ  َوَرس ننوِلِه ِلننيَْحك َم بَْينننَه  ْفِىح  َ ْلم   َّللاَّ

 َ ونَ َوَرس ولَه  َودَْخَش َّللاَّ  [ .51،52ر: ]النو َودَتَّْيِه مَ  ولَاَِك ش م  اْلفَاأِز 
ن وقاهللا مي حق المناميين الىدن دسمعون ودعرعون .. ودسمعون ودنحرمون .. دسمعو

نونَ ودهزلون ودسخرون .. قاهللا ال مي حيهم : أَلَْم تََر إِلَنى الَّنِىدَن دَزْ  َمن نوا بَِمنا أَنَّه نْم آ ع م 

وا ا أ ْنننِزهللَا ِمننْن قَْهِىننَك د ِردنند وَن أَْن دَتََحنناأ ْنننِزهللَا إِلَْيننَك َوَمنن وا أَْن لَننى الطَّنناغ  إِ َكم  وِت َوقَننْد أ ِمننر 
وا بِِه َود ِردد  الشَّْيَطان  أَْن د ِهىَّه ْم َعل ً بَِعيد ْم تَعَالَْوا إِلَى َما ذَا قِيَو لَ اً َوإِ دَْكف ر  ْننَزهللَا َّللاَّ  أَ ه 

نداوَن  نَنامِِيينَ َرأَْدنَت اْلم   نىى ال عىينه وسنىم   وسنىم  الرسوهللا   ىى ال عىينهَوإِلَى  دَص 

د و اً ]النساء:  [.61-60َعْنَك   
داً م  أََ اَع  ودطي  ))... مََمنْ  لىنهي   ىى ال عىيه وسىم  إذا المؤمن شو الىا دسم   َحمَّ

َحمَّ  داً مَيَْد َعَصى ال ، م  َحمَّ  (1النَّاِس(( ) ْرٌق بَْينَ دٌ ا مَ مَيَْد أََ اَع ال َوَمْن َعَصى م 

منا منن مسيرا النهي ليست من أجو الثيامة ، و  من أجنو النمردنات و المجنا  ت و إن
لها األمة مي حياتها إلى واق  عمىى ، و إلى منهج حياا.  أجو أن تحو 
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عنو   لنن ت بد من شىه العو ا مي شىه األدام ..  بند منن عنو ا إلنى ال و رسنوله منوال
ي أعىنى ألمة إلى مكانتها إ  إذا عنا ت إلنى المننهج النىا رمعهنا منن أسنفو سنامىين إلنا

 عىيين .. إلي منهج رب العالمين .. ومنهج سيد المرسىين األمر َجد  خطير.

منر عشو تعىم أن مجر  رم  الصوت عىي النهي دحهط العمو ؟ شو تعىم أن أبا بكنر و 
وت  لك لمجر  أنهما رمعا أ واتهم موق كا  أن ديعا مي اله –رعي ال عنهما  –

 تعرعننا لىهننلك –بعنند نهيهمننا  –النهنني ؟ أبننو بكننر وعمننر العميمننان منني شننىه األمننة 

أبنا  ،( عن أبن أبي مىيكه قاهللا كا  الخينران أن دهىكنا 1والحددك مي  حيح الهخارا )
حهيب لابكر و عمر ، رمعا أ واتهما مي مجىس النهي ميط لما أقهو ومد بني تميم عىي 

نْر عىنيهم اليعيناع بنن معهند دنا رسنوهللا ال ، ميناهللا عمنر    بنو أمنر  :. قاهللا أبنو بكنر : أَم ِ

مني دنا عىيهم األقرع بن حابس دا رسنوهللا ال ، ميناهللا أبنو بكنر لعمنر : منا أر ت إ  خل
 .عمر . قاهللا عمر :   ما أر ت خلمك دا أبا بكر . ميط شىه شي الكىمات بنصها

طفي لىا حدذ؟   شيء إ  أن الصوت قد عل عند النهي المصنشىا شو الحوار ، ما ا

 منزهللا اليرآن دحىر ونزهللا اليران دربي:
و ْوَق َ نْوتِ ك ْم مَنقاهللا ال تعالى : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا   تَْرمَع وا أَْ َواتَ  ِ َو  تَْجَهنر  ا النَّهِني 

وَن ]الحجرات:ْنت ْم   تَ ْم َوأَ تَْحهََط أَْعَمال ك   لَه  بِاْليَْوهللِا َكَجْهِر بَْعِهك ْم ِلهَْعٍض أَنْ   [ .2ْشع ر 

هط دحنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  أدها المسىمون : إذا كان مجر  رم  الصوت عىنى
 ؟!! واتهامالنهى   ىى ال عىيه وسىم  العمو مكيف بتنحيه شرع

ا ها عىنى مسنادرشردعته بالجمو  ، واليصور ، والرجيعنة ، والتخىنف ؟!! وعندم قندرت

 والعشردن .  مدنية اليرن الحا أ
 شراء  و... ... من شدده مسفاشةٌ ، ولم دفدالنهى   ىى ال عىيه وسىم  من ددعى حب

 إن كان  دقاً  اعة ووماء مالحب أوهللا شر ه ومروعه

 ؟لصا قة وأختم بهىه اليصة الىطيفة التى  الما ذكرت بها ألبين أدن نحن من المحهة ا
لدناك . تىميى إلى أستاذه وقاهللا : دا أستاذأ عىمنت أننك تنرأ رسنوهللا ال منى رمىيد جاء 

اذه ياهللا أستقاهللا : وماذا تردد دا بنى ؟ قاهللا : عىمنى كيف أراه مإنى مى شوق لرلداه ؟! م

: م ننت مندعو لتننناوهللا العشناء معنى شننىه الىيىنة ألعىمننك بعنض ذلنك كيننف تنرأ حهيهننك 
 رسوهللا ال .

ح ينه المىناألستاذ المربى العشاء بين ددأ تىميىه وأكثنر م وذشب التىميى ألستاذه ووع 
د أن دزدن ومن  عنه الماء مطىب التىميى الماء مراراً م بى عىيه أسنتاذه بنو وأ نر عىينه

مك كينف مى الطعنام . ميناهللا لنه : ننم وإن اسنتييمنا قهنو الفجنر إن شناء ال تعنالى سن عى

طننش التىميننى دتىننوأ مننن شنندا العمننى رلدنناك ، منننام النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  تننرأ
ى  النهن رأودت لم من المم  مىما استييما قاهللا له أستاذه : أأ بنى قهنو أن أعىمنك كينف تن

 أس لك شو رأدت الىيىة شيااً مى منامك ؟ ىى ال عىيه وسىم 

ر ، وبحا قاهللا : نعم . قاهللا ماذا ؟ قاهللا : رأدت دا سيدأ األمطار تمطر ، واألنهار تجرأ
 هللا أسننتاذه المربننى : نعننم دننا بنننى  نندقت نيتننك مصنندقت مننى رلدتننك ، ولننو!! مينناتسننير 

  دقت محهتك لرأدت رسوهللا ال 

ع منا أدسنر اإل عناء ومنا أسنهو النزعم ، ومننا أرخنص الكنلم ، لكنن أدنن نحنن منن اتهننا
 .النهى   ىى ال عىيه وسىم  حيييى ؟ أدن نحن من عو ا  ا قة لسيرا وحياا
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النرب  كاشنفة ، إ  إذا عنا ت األمنة منرا أخنرأ إلنى مننهجوال لنيس لهنا منن  ون ال 
 ،العطنرا  .. لتحوهللا شىه السيراالنهى   ىى ال عىيه وسىم  العىى .. وإلى سيرا وحياا

 ياا .إلى واق  عمىى .. وإلى منهج ح –من جددد  –وشىه الحياا الحامىة مى حياتها 

 أس هللا ال جو وعل أن در  األمة ر اً جميلً .
----------------- 

،  ( منى المغنازأ ، بناب ومند بننى حنيفنة4372( متفق عىيه : رواه الهخنارأ رقنم )1)

 ( مى الجها  والسير ، بابا جواز اإلغارا عىى الكفار.1764ومسىم رقم )
منين ، ( مى بدء الخىق ، بناب إذا قناهللا أحندكم آ3231( متفق عىيه : رواه الهخارأ )1)

ن أذأ منالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  ر ، بابا ما ليى( مى الجها  والسي1795ومسىم )

 المشركين
و ثننم ( العهىننز : شنن  كننانوا د كىونننه مننى عننام المجاعننة دخىطننون ميننه النندم بننوبر اإلبنن1)

 د شوأ عىى النار مي كىونه إذا اشتد بهم الجوع .

 ( مى الهر والصىة ، باب مهو الرمق .2593(  حيح : رواه مسىم )1)
 ( مى الهر والصىة ، باب مهو الرمق .2594مسىم )(  حيح : رواه 2)

 ( مى المساجد ، باب تحردم الكلم مى الصلا.537(  حيح : رواه مسىم )1)

( 285( مى األ ب ، باب الرمنق منى األمنر كىنه ، ومسنىم )6025( رواه الهخارأ )2)
 مى الطهارا ، باب وجوب غسو الهوهللا .

 ة الناس والههاأم .( مى األ ب ، باب رحم6010( الهخارأ )3)

ىم ( مى المغازأ ، باب غزوا الطناأف ، ومسن4331( متفق عىيه : رواه الهخارأ )1)
 ( مى الزكاا ، باب إعطاء المؤلفة قىوبهم عىى اإلسلم .1059)

ن سنعد ( قاهللا الحامة مى اإل نابة : رواه الطهراننى ، والحناكم ، وأبنى الشنين ، وابن1)

ى أبنى يون / وذكره ابن كثير منى الهدادنة وعنزاه إلنوغيرشم ثم قاهللا ورجاهللا إسنا ه موث
رجالنه ( رواه الطهراننى و8/240نعيم مى الد أو ، وقاهللا الهيثمى مى مجمن  الزواأند )

 ثيات .

 ( مى الشرو  ، باب الشرو  مى الجها  .2732،  2731(  حيح : الهخارأ )1)
 ىيو .( مى  لا المسامردن ، باب جام  مى  لا ال746( رواه مسىم )1)

  .( مى ا عتصام ، باب ا قتداء بسنن رسوهللا ال7281(  حيح : الهخارأ رقم )1)
( مى التفسير ، باب )  ترمعوا أ واتكم منوق  نوت 4845(  حيح : الهخارأ )1)

 النهى(

================ 

 حضارة العبيد

ات ياإن الحمنند هلل نحمننده ونسننتعينه ونسننتغفره ، ونعننوذ بنناهلل مننن شننرور أنفسنننا وسنن 

 إ  ال أعمالنا من دهده ال مل مهو لنه ، ومنن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه
 وحده   شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 
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 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 
َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ً نَّ َّللاَّ  ْم َرقِيهنا

 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو وال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها مإن أ دق الحددك كتاب 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 أحهتي مي ال :

 )) إنها حهارا العهيد ((
يىنوب شىا شو عنوان لياأنا من  حهنراتكم مني شنىا الينوم الكنردم المهنارك من عيروني ال

شمينة الحرجة التي تمنر بهنا أمتننا منن األواألسماع مإن شىا الموعوع مي شىه األزمة 

 بمكان وسوم دنتمم حددثي م  حهرتكم تحت شىا العنوان مي العنا ر التالية :
 أو   : كىمات لها مغزأ .

 ثانيا  : حهارا العهيد .

 ثالثا  : حهارا اإلسلم و اإلنسانية الواحدا .
 رابعا  : حهارا اإلسلم و األخلق الفرددا الفىا .

 : حهارا اإلسلم و الرمق بالحيوان . خامسا  

 وأخيرا  : أمانة أ وق بها األعناق .
ن مأعرني قىهك وسمعك أدها األ  المهارك مإن شىا الموعوع مي شىا المرم الحرج 

 األشمية بمكان .

 أو   : كىمات لها مغزأ :
أسنتهو بهننا الحننددك عننن شننىا الموعننوع الخطينر الهننام وأقننوهللا   حاعننر ألمننٍة تجهننو 

هكناء اعيها ، و  مسنتيهو ألمنة تنسني مهناأىها ، وإذا كنان الوقنوم أمنام الماعني لىم

كنو منا بوالنحيب عىيه ، شو شغو الفارغين العا ىين التامهين !! مإن از راء الماعني 
 ميه من خير ونور شو ش ن الحاقددن والجاشىين !!

 وا بينهيو أن دحولومن السفه أن تنطىي عىينا ا ن خطط األعداء الىدن حاولوا بكو س
 أجينناهللا األمننة المعا ننرا وبننين الماعنني المشننرق المجينند حتننى   تسننتمد األجينناهللا مننن

اا الماعي المجيد المشرق نوراً دهيء لها  ردق المستيهو وشعىة توقد شنموس الحين

 ، و ماء تتدمق مي عروق المستيهو واألجياهللا .
 ، وتعيد ممىماً كملم الىيوإن كو أمة من أمم األرض تعتز بماعيها ، ولو كان أسو َ 

إن وله ا حتفنا ت بنو وتمننح أبناءشنا مني الو ناأف الرسنمية العطنلت واإلجنازات ، 

ر ز الغفاأحق أمم األرض بهىا ا عتزاز و ا متخار بجدارا واقتدار بو وبشها ا العزد
نٍة أ   وَن تَن ِلىنَّناِس تْ ْخِرَجنشي أمة نهينا المختار ، قاهللا سهحانه و تعالي : ك ْننت ْم َخْينَر أ مَّ ر   ْم 

. ِ ْنَكِر َوت ْؤِمن وَن بِالَّ وِم َوتَْنَهْوَن َعِن اْلم   [ .110:.. ]آهللا عمرانبِاْلَمْعر 

رق نا المشنمَك ْر جيداً مي شىه الكىمات لتعىم أنه من الخطر العميم أن دحناهللا بنين ماعني
 لمسىمين.وبين مستيهىنا . أس هللا ال أن دجعىه مستيهلً زاشراً ل سلم وا
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 ثانيا  : حهارا العهيد :
 ن نعننم إنهننا حهننارا العهينند ، إنهننا الحهننارا الخاودننة الننروح التنني دمتطنني جوا شننا ا

مي  و  الرجو الغربي ، ليسوم الهشردة كىها سوء العىاب ، مىيد شهدت الهشردة اليوم

 حهارا العهيد شىه ما   دمكن عىي اإل لق أن تجسده كىمات قواميس الىغة!!
مني  ننو حهنارا الرجننو  -ن الهشنردة ا ن تشننهد منن  نننوم الوحشنية والهربردننة منإ

حننوش مننا تخجننو الو -الغربنني الننىا تينندم لييننو  العننالم كىننه منني  ننو تنن خر أمننة الييننا ا 

لي تنمر إ الهاردة أن تفعىه بهعهها مي عالم الغابات . ليست مهالغة ، ما عىيك إ  أن
 حا ت عن منهج ربها منهج نهيها .الواق  المردر لىهشردة المنكوبة التي 

عنصنر نعنم دنا أدهنا المسنىمون إنننا نينر أننه  بند لىحهنارا منن عنصنردن أ  وشمنا : ال

 الما ا، والعنصر األخلقي .
ن مننونحننن   ننكننر ألهتننه مننا و ننىت إليننه الحهننارا الغربيننة منني عننالم المننا ا ، مىننيس 

الم عنلىحهنارا الغربينة مني  اإلنصام و  من التعيو أن ننكر ذلنك بنو إنننا نثهنت ذلنك

 اً وانطىق بعيد الما ا . نير ب ن الرجو الغربي قد انطىق بعيداً بعيداً مي أجواء الفهاء ،
نر الننىرا و ننن  الينهىنة النوودننة ، و نننَّ   بعينداً منني أعمناق الهحننار والمحيطننات ، ومجَّ

هللا العننالم كىننه إلنني قردننة  ننغيرا عننن  ردننق شننىا  ينندم التالينابننو الجرثوميننة ، بننو وحننوَّ

 المىشو مي عالم ا تصا ت والموا لت.
 يناا ليسنتأن الح -كنىلك  -  ننكر ذلك أبداً و  نتجاشو شىا ، ولكننا عىني دينين جنازم 

جنناح بكىها ما ا ، وإنمنا  بند وإن اسنتطاع  ناأر جهناراً أن دحىنق مني أجنواء الفهناء 

 ً  خنر الينكسر جناحه  واحد   دستطي  أن دوا و  يرانه وتحىييه وإنما سيسيط حتما
و  بند ، وإن  الت مدا  يرانه مي شىا الفهناء الفسنيح. مالحيناا ليسنت كىهنا منا ا ، بن

 لىجانب األخلقي من تواجد معاهللا مي شىه الحهارا.

مننح تإن الحهارا الما دة ا ن التي و ىت إليها الحهارا الغربينة منا اسنتطاعت أن 
و إلني أأن ترتيي به إلني  هنارا إنسنانيته  ما استطاعت -ابن شىه الحهارا  -اإلنسان 

اح وعاءا آ ميته ، ما اسنتطاعت أن تنومر  بنن شنىه الحهنارا راحنة الهناهللا .. وانشنر

و دينف بنالصدر .. و م نينة النفس .. كل ، ما استطاعت أن تمنح اإلنسان شنىا كىنه ، 
 مصابين  العىماء النفس والطب ا ن مي حيرا و ششة أمام شىه الحا ت المتزاددا لعد

 مني مثنو باألمراض النفسية والعصهية ، وأمام شىه الحا ت الهاأىة للنتحار الجماعي
 ا كمنا شىه الهل  المتحهرا التي و و ميها اإلنسان إلي ما و و إليه مي جانب المنا

َرَض إذ ديوهللا : َوَمنْن أَْعن –عز وجو  –تعىمون وكما ترون وكما تسمعون و دق ال 

ه  دَْوَم اْلِييَ َعْن ِذْكِرا مَ  ِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَ  ْعَمى قَاهللاَ أَ اَمِة إِنَّ لَه  َمِعيَشةً َعْنكاً َونَْحش ر  ْعَمى َرب 
ا َمنْن ت ْنَسنى َوَكنىَِلَك نَْجنزِ  َك اْليَنْومَ َكنىَلِ وَ َوقَْد ك ْنت  بَِصيراً قَاهللَا َكىَِلَك أَتَتَْك آدَات نَنا مَنَِسنيتََها 

 [127 – 124يَى ] ه:  َوأَبْ بِآداِت َرب ِِه َولَعَىَاب  اْ ِخَراِ أََشدا أَْسَرَم َولَْم د ْؤِمْن 

ابن شنىه الحهنارا الخاودنة النروح  –ليد عجزت الحهارا الما دة أن ترتيي بإنسانها 
عجزت أن ترتيي به إلي السعا ا .. إلي انشراح الصدر .. إلي راحة الهمير .. إلي  –

زت  ن الننروح   تننوزن بننالجرام ، و  تينناس  م نينننة النننفس وراحننة الهنناهللا .. عجنن

بالترمومتر ، و  تخه  لىتجارب المعمىية مي أحد المعامو إنما شىه الروح دعجز أا 
إنسان عىني شنىه األرض أن ديندم لهنا المننهج النىا درتيني بهنا ، وأن ديندم لهنا المننهج 



 451 

حهنا مني الندنيا الىا دغىدها ، إذ   دسنتطي  أن ديندم لهنىه النروح مننهج  نلحها و مل
وا خرا إ  خالق شىه الروح قاهللا جو وعل : أَ  دَْعىَنم  َمنْن َخىَنَق َوش نَو الىَِّطينف  اْلَخهِينر 

 [14]المىك:

 نعم أدها األحهة الكرام :
ر الحهننارا الغربيننة مينندت العنصننر األخلقنني ، ومننن المعىننوم أن سنننة ال منني تطننود

لمنا ا اعىى الحهارا السنابية مني الجاننب  الحياا أن الحهارا اللحية  بد أن تتفوق

لحهنارا حتماً ، شىه سنة من سنن ال مي تطودر شىه الحياا ، ممن العهنك أن نطالنب ا
 السابية بما و ىت إليه الحهارا اللحية مي جانب التطودر الما ا.

م ثنواعرب لكنم مثنا ً ليتهنح منا أقنوهللا انمنر ا ن إلنى الكتابنة مني الماعني السنحيق 

  لتني تطهن ن إلى الكتابنة بعند شنىا التطنودر المنىشو مني آ ت الكتابنة الحددثنة اانمر ا
ألن اا ن عشرات ا  م من الكىمنات مني الدقيينة الواحندا ، ممنا و نو إلينه الغربني 

إنما شو محصىة أل مغة وعيوهللا عشرات األجياهللا، لكن محاهللا أن ترتيي حهارا عىنى 

  تسو  و ط أبداً أبداً ، بو إن الحهارا   هر األرض أو أن تدوم بالعنصر الما ا مي
 تهينني إ  بالعنصننر األخلقنني ليحنندذ التننوازن بننين شننىا العنصننر المننا ا وبننين شننىا

 العنصر األخلقي.

ينا ا شنا .. أرج  الهصر مرا ومرا .. وكرا بعد كرا إلى العنصر األخلقني مني  نو ق
لعهيد اولتعىم أنها حهارا  الرجو الغربي لتعىم أنها حهارا قد تجر ت من األخلق ،

دسننعد ميهننا ابننن الحهننارا الكننامرا بنن ن دجىننس   عىننى كرسنني بننو عىنني عمننام أخيننه 

مننا اإلنسننان !!! ليسننعد ميهننا ابننن شننىه الحهننارا   بشننرب كنن س مننن المنناء الهننار  وإن
 بشرب برك  ماء إلخوانه شنا وشناك !!

 .ىق ومن كو مهيىةانمر لتتعرم عىي حييية شىه الحهارا ، التي تجر ت من كو خ  

انمر ا ن و راج  الهصر إلى منا دجنرا ا ن عىنى أرض الهوسننة ،و ارجن  الهصنر 
ى كرا أخرأ عىى ما دجرأ ا ن عىى أرض الشيشان !! و ارج  الهصر كرا ثالثة إل

ما دجرأ ا ن عىى أرض مىسطين!! وارجن  الهصنر كنرا رابعنة إلنى منا دجنرأ ا ن 

صننر كننرا خامسننة إلننى مننا دجننرأ ا ن عىننى أرض عىنني أرض العننراق !! وارجنن  اله
كشمير !! وارج  الهصر كرا سا سة وسابعة وعاشرا وألنف إلنى منا دجنرأ ا ن مني 

ندَ ميننه المىنك جننو جللنه !! لتعننرم إلنى أأ  رك  ننني و نىت حهننارا  ح ِ كنو مكننان و 
 لرنانةوإن خرج إلينا ابن شىه الحهارا بهىه الشعارات االغرب مي جانب األخلق !! 

م الجومنناء كحيننوق اإلنسننان والددميرا يننة المشننؤومة ، وحردننة المعتينندات ، والنمننا

ن إ  طىني ا العالمي ، والسلم العالمي ، إلى آخر شىه الدعاوا الكاذبة التي لم تعد تن
ا حهنار -لكنو ذا لنب  -عىى السىج والرعاع شىه األمعناهللا الهشنعة التني تهنين بجنلء 

غنى به ن أنف الدجو اإلعلمي والعهر السياسي الىا دتالغرب مي شىه األدام رغماً ع

 قا ا الغرب مي قاعات المؤتمرات و مي المجالس و الهياات والمنممات.
ب الندجو اإلعلمني و ا دكنىب شنىدتغنى قا ا العالم الغربي بهىه الشعارات والواق  دكنى ِ

 العهر السياسي.

أولاك وشؤ ء مني كنو مناسنهة وألبين لحهرتكم قيمة شىه الحهارات التي دتغنى بها 
و بنندون مناسننهة مفنني أربنن  سنننوات ميننط ق تِننَو عىننى أرض الهوسنننة بمنتهننى الوحشننية 
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الهربردننة مننا دزدنند عىننى نصننف مىيننون منني  ننو حهننارا الرجننو الغربنني !! اغتصنناب 
جمنناعي منننمم لىنسنناء عىننى أرض الهوسنننة عىننى مننرأأ ومسننم  مننن ابننن الحهننارا 

يننو والنهنننار !!  نننرخت المسننىمة .  نننرخت باسنننم الغربيننة التننني دتغنننى بهنننا مننني الى

 كىه وقالت: اإلنسانية .  رخت مي الهمير العالمي
 أحلمها األوباش والفساق    أنا أدها الناس مسىمة  وأ

  وته أمي و مي نمراته إشفاق   أخىوا  غيرا وشو درم 

 مخنوقة و ديهيه األماق    ولدا وتهىغني بيية  رخة
 قهراً وتمىم حولي األماق   هودجرني وغدٌ إلى سر اب

  هرا وتغمض جفنها األخلق    ودان مي  درا العفام ودشتكي

  مي شنا دا مسىمون دراق   أنا   أردد  عامكم وشرابكم
 أما ميكم أبِىٌّ قىهه خفاق   عرعي ددنس أدن شيمتكم؟

  ارت عىى  رب الخهوع تساق   أختاه أمتنا التي تدعونها

 وسرا بها نحو الهياع رماق  مةأو ت بها قومية مشاو
 نفق وت تي بعده أنفاق إن كنت تنتمردنها مسينتهي

 مىسوم درم  ش نك الخلق ممدا إلى الرحمن كف تهرع

 تتهاأو األنساب واألعراق   تي سى م مام قدرا ربنا ..
م و النمناشىا ما د فعو بالمرأا مي  و الحهارا الغربية !! شىا ما دفعنو بنالمرأا مني  ن

مرأا فعنو بنالالمي الجددد !! شىا ما دفعو بالمرأا مي  و السلم العالمي !! شنىا منا دالع

ىينو عىى مرأأ ومسم  من ابن الحهارا التي دتغنى بحهارته الخاودة الكنامرا مني ال
عىى  ما   دمكن لمخىوق-مي  و حهارا الغربيين  -والنهار !! حتى األ فاهللا شهدوا 

ي مي  و حهارا العهيد التني دمتطن -هللا لم دسىموا  هر األرض أن دجسد حتى األ فا

حتننى الطفنو دسننتخدم ا ن عىنى ارض الهوسنننة كنندرع  -جوا شنا ا ن الرجننو الغربني 
مرجنوا بشرأ!! بمعني أن دفخن األ فاهللا باأللغام دعىنوا مي مكهرات الصوت انهم قند أ

ىمة المسن عن مجموعة كهيرا من األ فاهللا ، مإذا ما و و األ فاهللا إلنى قواعند الهوسننة

 وخنرج الينا ا وخننرج األشنو  سنتيهاهللا أ فننالهم و أبنناأهم ، دينوم الصننرب عنن  ردننق
ء أجهزا التحكم ب عد التي تعرم بنالردموت كنتنروهللا ميفجنر الصنرب األلغنام مني شنؤ 

 األ فاهللا المساكين مييتو األ فاهللا وديتو كو من خرج  ستيهالهم!!!
لشننين اْسننىَم !! المننرأا لننم تسننىم !! مني  ننو حهننارا الغربنني الفنناجر ، حتنني الطفنو لننم دَ 

ا وا ولندشالكهير لم دسىم !! الرعني  الصنغير لنم دسنىم !! بنو كنانوا دن تون بناألم ودْنزعن

 الرعي  من  درشا !!
بو ليد نشرت وكا ت األنهاء بالصور أنهم كنانوا دهينرون الهطنون ودخرجنون األجننة 

م بناألغلهللا ودوعن  الطفنو من بطون أمهاتهم !! دنتزع الطفو من  در أمه وتييند األ

 -عىى النار ليشوأ ، واألم تنمر ، مإذا ما انتهى شؤ ء الفجنرا منن َشني ِِه أ جهنرت األم 
أن ت كو من لحم  فىها المشنوأ ، مني  نو الحهنارا الغربينة  -تحت تهددد الر اص

دفعنو شنىا باأل فنناهللا قتىنوا أربعنين ألننف  فنو ، وشننر وا ماأنة ألنف  فننو مني مخيمننات 

مي زغرب مي ميدونها مي ألهانيا مي الملجيء الكنسية مي أوربا كىها ، حتى  اللجاين
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األ فاهللا لم دسىموا مي  و حهارا الغربني أ فالننا . مكنر ا ن مني  فىنك ، مكنر ا ن 
 مي ولدك لتشعر بما أقوهللا

 وعىى لهيب الياذمات أماقوا أ فالنا ناموا عىى أحلمهم

 يها راجت األسواقتشرا مفأ فالنا بيعوا وأوربا التي . 
ا ن  د أوربناأ فالنا بيعوا ، دهاع الطفو المسىم ا ن مي أوربا بماأة  و ر ميط !! تشنه

رب مني أبش  تجارا رقيق مي التاردن كىه لأل فاهللا ، بو دستخدم الطفو ا ن كف ر تجنا

مكىوبنة معامو أمردكا ومي إنجىترا وشولندا ، مي شىه الندوهللا التني تتغننى بالحهنارا ال
 امرا الفاجرا !!!الك

 أدن النمام العالمي؟ اما له أثر؟ ألم تنعق به الهواق

 أدن السلم العالمي؟!!ليد بدا كىب السلم وزاغت األحداق
 دا مجىس الىا مي  ىه كسر األمان و عي  الميثاق

 أو مادحرك الىا دجرأ لنا او ما دثيرك جرحنا الدماق

 بالعياب عراق دعفى عن الصرب الىدن  غوا و أجيروا و دفر 
 وحشية ديف الخياهللا امامها متهاأل وتمجها الىواق ...

ىه إنهننا ورب الكعهننة حهننارا العهينند إنهننا .. حهننارا العهينند بكننو المينناديس . أدننن شنن

ة أن الحهارا التي دفعو اإلنسان مى  ىها ب خيه اإلنسان ما تستحي الوحوش الهنارد
 تفعىه بهعهها الهعض مي عالم الغابات ؟!!

 ؟يتم ما معىه ابن شىه الحهارا بينهىته النوودة مي شيروشيما و نجازاكيشو نس

اذ شو نسيتم ما دفعىنه ابنن شنىه الحهنارا مني أمردكنا بالسنو  الزننوج ؟! وليسنت أحند
 لوس أنجىوس من أحد بهعيد.

 شو نسيتم ما دفعىه ابن شىه الحهارا مي كو مكان ب خيه اإلنسان ؟!

 العرقي !!من أجو ماذا ؟ من أجو التطهير 
 من أجو ماذا ؟! من أجو الىون !! من أجو العييدا !! من أجو الددن !!

 شىا ما دفعىه اإلنسان ب خيه اإلنسان مي  و قيا ا الرجو الغربي !!

امينة ،  إنها حهارا العهيد ، و  أردد أن أتوقف  ودلً م  شىا العنصنر منإن الجنراح 
دستحي وإلسلم ، ودخامون اإلسلم ، بو ولكن تعاهللا معي لنهين لهؤ ء الىدن دخشون ا

!! أو أحدشم أن دعىن ب نه مسىم !! أو أن دىكر مي منؤتمر منن المنؤتمرات لفمنة إسنلم
 آدة قرآن أو حددك عن النهي عىيه الصلا و السلم.

وكنن ن اإلسننلم ا ن مننا شننو إ   دننن التطننرم و اإلرشنناب شنننا وشننناك !! إن حنندثت 

مننرت تىننك المصننيهة  ون أن تنسننب إلننى اإلسننلم  مصننيهة منني أأ موعنن  أعجننب إذا
ب ن  والمسىمين!! كنت أتوق  دوم أن حدثت أحداذ لوس أنجىوس مي أمردكا أن ديولوا

 الىا مجر شىه األحداذ اإلرشابيون والمتطرمون !!

 كننت أتوقنن  دننوم أن وقن  الزلننزاهللا منني مصنر أن ديولننوا بنن ن النىا أحنندذ الزلننزاهللا شننم
 !اإلسلميون اإلرشابيون !

أن تىصنننق شنننىه المصنننيهة والتهمنننة  -و  زلنننت  -كننننت أتوقننن  إذا حننندثت أا مصنننيهة 

 باإلسلم باإلرشابيين بالمتطرمين !!
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وإذا أر ت أن تتحينننق منننن  ننندق ذلنننك ممنننا عىينننك إ  أن تجىنننس أمنننام مسىسنننو منننن 
تطرم المسىسلت التي دعزم عىى وترشا إعلمنا الوقور .. الحيي .. الىا دحارب ال

أجنننو ذلنننك مهنننو دسنننخر   بنننالمتطرم والمتطنننرمين و  باإلرشننناب  واإلرشننناب منننن

ءون !! واإلرشابيين وإنما بسنة سيد النهني !! وأننتم جميعناً تشناشدون و تسنمعون وتينر
 إنه الواق  المر األليم !!

ينة منتم حييانمروا دا من تخشون اإلسلم ، وال لو عىمتم عممة اإلسلم ، وال لنو عى

 المكامنآتوعىمنتم عدالنة اإلسنلم لمنحنتم الندعاا الصنا قين الجنواأز اإلسلم ، وال لو 
ينة شنىا حيي –بعند بنل  المسنىمين  –لينطىيوا ليعىموا الناس جميعاً مى الشرق والغرب 

 الددن .

 ثالثا : حهارا اإلسلم واإلنسانية الواحدا .
ً إنها حهارا اإلسلم أدها المسىمون .. اإلسلم الىا جاء ليجعو الناس ج ة سواسني ميعا

 بننين دننندأ ال وجنننو ،   عصننهية لرادنننة ،   عصنننهية لىننون ،   عصنننهية لجننننس ،  

 . سواء -عز وجو  -عصهية لو ن . جاء اإلسلم ليجعو الناس جميعا بين ددا ال 
 عل وممنى الىحمات األولى رم  اإلسلم شىا الشعار ل نسانية الواحدا بيوله جو 

نَّ أَْكنَرَمك ْم قَهَاأِنَو ِلتَعَناَرم وا إِ وَ ْم ش نع وباً ْىنَناك  إِنَّا َخىَْينَاك ْم ِمْن ذََكٍر َوأ ْنثَى َوَجعَ دَا أَداَها النَّاس  

ِ أَتْيَاك ْم ... ]الحجرات:  [13ِعْندَ َّللاَّ
 ال اكهر !! منى الىحمات األولى ، دؤ و اإلسلم شىا األ و العميم .

َ َ  دَْنم نر  مفى  نحيح مسنىم منن حنددك أبنى شردنرا أ نَوِرك ْم   إِلَنىننه قناهللا : )) إِنَّ َّللاَّ   

 ( .1) َوأَْمَواِلك ْم َولَِكْن دَْنم ر  إِلَى ق ى وبِك ْم َوأَْعَماِلك ْم ((
ن ببو ومى الحددك الىا رواه احمد بسند  حيح و الهيهيى مي سننه من حددك جابر 

داَهنا : ))أَ  شنردق خطهنة النو اع قناهللاعهد ال أنه قاهللا : خطهنا رسوهللا ال مى وسط أدام الت

لعََربني  َواِحد ، أَ َ َ  مَْهوَ  نَّ أَبَاك م َ إِ النَّاس أَ َ إِنَّ َربَّك ْم َواِحد ، أَ َ إِنَّ َرب ك ْم َواِحد ، أَ 
ى َر َعىَننَمننَو َ ألَحْ  ،ْحَمننَر َعىَننى أَْعَجِمنني  ، َو َ لعجمنني َعىَننى َعَرب نني ، َو َ أَْسننَو َ َعىَننى أَ 

ِ أَتْيَا  ك مْ أَْسَو  إِ َّ بالتَّْيَوأ(( إِنَّ أَْكَرَمك ْم ِعْندَ َّللاَّ

جننس شىا شو اإلسلم النىا دؤ نو اإلنسنانية الواحندا ،   منرق بنين لنون و لنون .. و
ِ وجنس .. وأرض و أرض.. إ  بالتيوأ والعمو الصالح إِنَّ أَْكَرَمك ْم ِعنْ  ْم إِنَّ  أَتْيَناك  دَ َّللاَّ

 َ   َعِىيٌم َخهِيٌر .َّللاَّ
ومي دوم متح مكة وقنف المصنطفي ليؤ نو شنىا األ نو كمنا مني الحنددك النىا رواه 

الترمىا من حددك أبي شردرا و قاهللا : حددك حسن ورواه الترمىا كىلك من حنددك 

وم عهد ال بن عمر وقاهللا حددك حسن غردب ، وشىا لفة حددك أبي شردرا أنه وقف د
ا أ  بآباأهن اس إن ال قد أذشب عنكم عهية الجاشىينة وتعا مهنامتح مكة وقاهللا: ))أدها الن

ردم كنإن أباكم واحد وإن آ م من تراب (( ثم قناهللا : ))مالنناس رجنلن . رجنو بنر تيني 

 وهللا القنالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  عىى ال ، ورجو ماجر شيى شين عىى ال((وتىى
ْم ش ننع وباً َوقَهَاأِننَو َجعَْىنَنناك  أ ْنثَننى وَ ىَْينَنناك ْم ِمننْن ذََكننٍر وَ : دَننا أَداَهننا النَّنناس  إِنَّننا خَ  -عننز وجننو  –

 َ ِ أَتْيَاك ْم إِنَّ َّللاَّ  [ .13]الحجرات: يٌم َخهِيرٌ  َعىِ ِلتَعَاَرم وا إِنَّ أَْكَرَمك ْم ِعْندَ َّللاَّ
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عناذ جناء اإلسنلم أدهنا المسنىمون ليسنوأ بنين بنلهللا الحهشنى ، وأبنى ذر الغفنارأ ، وم
ارأ ، و هيب الرومنى ، سنىمان الفارسنى ، وحمنزا اليرشنى ، بنو لمنا امتخنر األنص

 شؤ ء ب نسابهم قاهللا سىمان :

 أبى اإلسلم   أب لي سواه إذا امتخروا بييس أو تميم
 مىما سمعها عمر بكى وقام لينشد بيت سىيمان وشو ديوهللا :

 أبى اإلسلم   أب لي سواه إذا امتخروا بييس أو تميم

 إلسلم سىمان مارس ووع  الكفر الشردف أبا لهب.مىيد رم  ا
شنننو  ىنننت شنننىه المهنننا ئ  -وأعرنننني قىهنننك و سنننمعك لهنننىا السنننؤاهللا  -و السنننؤاهللا ا ن 

ميثناق اإلنسانية التي جاء بها اإلسلم ؟ شو  ىت حهراً عىى ورق مني أ راج حهيسنة ك

ىه ا بهنحيوق اإلنسان مي شياة األمم ؟ شو  ىنت حهيسنة مني الهىند النىا ننا أ أوهللا منر
 -ت كمنا زعمن-المها أء مي المددنة المنورا كما حهست مرنسا مها أء الثنورا الحنرا 

را عن مستعمراتها وبىدانها ورعاداشا أو شو  ىت شنىه المهنا أء وقامنت شنىه الحهنا

ردكننا اإلسننلمية لتجسنند شننىه المهننا أء بتماثيننو وأ نننام كاذبننة مارغننة ؟! كمننا معىننت أم
وهللا ميدان مسيح مي نيودورك دصندم النداخو لىمددننة أ بتنصيب تمثاهللا لىحردة مي وسط

اء مرا ثم خرجت أمردكا نفسها خارج أرعها لتعىن الحردة و لتسحق األحرار الشنرم

دن ، األ هننار األبننرار!! شننو معىننت حهننارا اإلسننلم شننىا ؟   وال .. اقننرءوا التننار
يناا حإلني مننهج  وشها ا التاردن أ دق شها ا ، ما معو اإلسلم ليحوهللا شنىه المهنا أء

 وإلى واق  دسم  و درأ مي  نيا الناس ؟!!

جينناهللا ولنسنهو األ لننة العىميننة براأنند حهننارتنا وأسننوتنا وقنندوتنا المتجنند ا عىننى مننر األ
عىنى  - التي نا أ بهنا-واليرون ، ممحمد الىا حوهللا شىه المها أء والمواثيق الشردفة 

 واً وجل ً.أرض الواق  إلي منهج حياا ، دشرم ، ودت لق روعة وسم

مي الصحيحين : أن امنرأا شنردفة منن األشنرام منن بنني مخنزوم سنرقت ، مغهنهت 
سنوم دينيم  نىى ال عىينه وسنىم   الرسوهللا   ىى ال عىينه وسنىم قردش وحزنت أن 

يطن  تني   تعىيها الحد وديط  دددها ، ميالوا :  ،  بد أن دشف  أحد عند رسنوهللا ال ح

 َساَمة  ْبن  َزْدٍد ِحبا أ  ْيِه إِ َّ ئ  َعىَ ميها رس وهللَا ال ؟ مَيَال وا َوَمْن دَْجتَرِ  ددشا ميالوا : من د كى ِم  
ٍد ِمنْن فَ   مِي حَ ) أَتَشْ ): ياهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم رسوهللا ال ، مََكىََّمه  أ َساَمة  م

ِ دَا أ َسامة ؟(( وأرتيى النهي المنهر و شو غاعب وقنا د وِ  َّللاَّ َمنا لنناس! مَإِنَّ أدهنا اهللا : ))ح 
ننْم َكننان وا إِذَا َسننَرَق مِننيهِ  ننأَْشىَننَك الَّننِىدَن ِمننْن قَننْهِىك ْم أَنَّه  ْم ك ننوه  َوإِذَا َسننَرَق مِننيهِ ِردف  تَرَ ْم الشَّ

وا َعىَْيِه اْلَحدَّ ، َوأِْدم ال  ِعيف  أَقَام  ندٍ ةَ بِْننىَْو أَنَّ ماِ َمنالهَّ َحمَّ ا(( ت  دَندَشَ َسنَرقَْت لَيََطْعن َت م 

 ( إنه التطهيق العىمي لىمساواا ،لىمساواا اإلنسانية الواحدا.1)
وشىا أبو ذر الغفارا ، رجو منن غفنار أبنيض الىنون ، و شنىا بنلهللا حهشني رجنو منن 

 والحهشة أسمر الىنون وكلشمنا منن أ نحاب رسنوهللا ال األخينار مندار بينهمنا خنلم 

خنىشا و دا ابن السو اء ، مغهنب بنلهللا وأ احتد الخلم منمر أبو ذر لهلهللا و قاهللا له :
التفنت أنطىق إلى سيد الرجاهللا م خهره بما قناهللا أبنو ذر ، مغهنب النهني غهنهاً شنددداً و

ِه إِنََّك امْ  ٌل مِ إلى أبو ذر وقاهللا )) دَا أَبَا ذَر ٍ أََعيَّْرتَه  بِ  م ِ ( منندم أبنو ذر و 2ةٌ(( )يَك َجاِشِىيَّ ر 

 بكى.
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ينمنا حىء والى شىه اليمة السنامية التني جسندت شنىا النندم وأنمر إلى شىا األمق الوع
إننه  وع  أبو ذر خده عىى األرض و استحىف بل  ً أن دط  بنعىه عىى خده ا خنر ،

 اإلسلم.

نر أدهنا بهنىا المشنهد الواحند و تمنينت أن لنو سنمعه كنو  عمناء زواسمحوا لي بن ن أ ذَك ِ
رأأ  الخطاب أمير المؤمنين الىا الغرب ، إنه عمر ، وما أ راكم ما عمر؟! عمر بن

ك لحمن شو قامىة تدنوا من المددنة مي الىيو ، مياهللا لعهد الرحمن بن عوم : دا عهد الر

 مي أجر الىيىة؟ قاهللا ماذا تردد دا أمير المؤمنين؟
 قاهللا : تعاهللا بنا لنحرس شىه اليامىة تىك الىيىة!!

نسننانية عننن شننىه الن زعننة اإلمىيسننم  العننالم كىننه ، ولتسننم  الحهننارا الغربيننة الكاذبننة، 

الفرددا، وديوم عمر وعهد الرحمن بن عنوم دصنىيان ودحرسنان ، ومجن ه سنم  عمنر 
ي بكاء  هي مي اليامىة ، مدنا عمر من  نوت بكناء الصنهي ، ثنم ننا أ عىنى أم الصنه

 وقاهللا : أتق ال وأحسني إلى  هيك.

ه لنإلينه! ميتحنرك  فو دهكي دحرك قىب الحاكم،  فو دهكي م  أمه! من  أقنرب النناس 
حهنان قىب الحاكم ! قىب أمير المؤمنين ! قىب حاكم الدولة دتحنرك لهكناء  فنو بنين أ

ن أمنه أمه ،   أقوهللا بين أحهان الينابو والطاأرات والدبابات والرشاشات بين أحهنا

 ! مييترب عمر ودينوهللا : أتنق ال وأحسنني إلنى  نهيك ، ثنم دنصنرم لصنلته ، وبعند
 ، مإني هي ميرج  إلى المرأا وديوهللا : اتق ال وأحسني إلى  هيكمترا دسم  بكاء الص

وشي  -زعجتني أراك أم سوء ميالت : دا عهد ال ليد أبرمتني منى الىيىة )) تعني : ليد أ

لنم  :قالت: إني أ كنره ولندا عىنى الفطنام كرشناً ، ميناهللا عمنر  -  تعرم من تخا ب ثم
ر  دهننرم عطنناًء إ  لىفطننيم ،مهكننى عمننتسننتعجىيه ؟ ميالننت : ألن عمننر بننن الخطنناب  

م : منا ، ديوهللا عهد النرحمن بنن عنو -وانخى  قىهه لهىه الكىمة ، و عا  دجر ثوبه دهكي

 ىَّم وعرم الناس قراءتنه مني  نلا الفجنر منن شنده بكاأنه ، ال أكهنر !! ، و بعندما َسن
ت دنا قتىن أنتهي من  لته قهض لحيته وبكى و قاهللا : ودو لعمنر.. دنا بؤسناً لعمنر.. كنم

ين المسىم عمر من أ فاهللا المسىمين ؟! مىتسم  الدنيا ، مىيسم  قا ا الغرب وليسم  قا ا

ب أن ، كم قتىت دنا عمنر منن أ فناهللا المسنىمين؟.. ال أكهنر ، ثنم دن مر عمنر بنن الخطنا
 لكنو منن دمشي بين الناس و ديوهللا :   تستعجىوا  هيانكم مي الفطام مإنا نهنرم العطناء

 .. الا عهنا  منى أوهللا دوم إنها عممنة اإلسنلم .. أنهنا اإلنسنانية الفنىا دن ولد مي اإلسلم
أن  أنها  ورا سامية .. مهما أوتيت من الهلغنة والفصناحة مىنم اسنتط  ولنن أسنتطي 

ن شا و قواعندأجسد لحهراتكم شىه الن زعة اإلنسانية التى جاء بهنا اإلسنلم ، والتنى أً َّ

َج عوأسننس بنيانهننا محمنند عىيننه الصننلا و  ىننى بييننةالسننلم ، وأكتفننى بهننىا الينندر أل َعننرَّ
لنى  العنا ر مى عجالة سردعة بعند جىسنة ا سنتراحة ، أقنوهللا قنولى شنىا وأسنتغفر ال

 ولكم .

 الخطهة الثانية :
ننا ت أعمالإن الحمد هلل نحمد ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياا

 وحنده   منل شنا أ لنه ، وأشنهد أن   إلنه إ  ال من دهد ال مل مهو له ومن دهنىو

 شردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله .
 أما بعد :
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 ميا أدها األحهة : رابعاً :الحهارا اإلسلمية والن زعة األخلقية :
 ىَنى أرضستعجب إذا قىت لك أدها الحهيب : ب ن اإلسلم كان مردداً مى أخلقه حتى عَ 

ثيننر دن الحننروب ، منن  أن رلدننة النندم تثيننر النندم ، ومنن  أن اليتنناهللا المعننارك ومننى ميننا د

ى ردنداً منالحمية مى النفوس وا تتيام ، وبالرغم من ذلنك لنه أقنوهللا : إن اإلسنلم كنان م
عىينه  النهنى   نىى ال أخلقه حتى مى مينا دن اليتناهللا والحنروب ، ال أكهنر ! دغهنب

 ، ودن مر د مر الصحابة أ  دفعىنوا ذلنكحينما درأ أمرأا قد قتىت مى الميدان ، ووسىم 

ى مىعها ا لالصددق جيش أسامة وديوهللا :   تيتىوا شيخاً ، و  امرأا ، و  رجلً تفرغ 
ث و  اإلس مى  لم حتى ومعته ، و  تيطعوا شجرا ، و  تىبحوا بيرا إ  لألكو ، شىه م 

عنطها  منن األذأ واألعالم الحروب والمعارك ، بنو و  دعىنم التناردن أحنداً م عنَو بنه 

سنة مثو ما م عَو بنهينا : وأذأ مى مكنة ، ووعن  التنراب عىنى رأسنه ، ووعنعت النجا
عىى  هره ، خنق حتنى كنا ت أنفاسنه أن تخنرج ، و نر  منن بىنده ، وحنرم منن بيتنه 

جر إلى وماله ، وأوذأ أ حابه أشد اإلدىاء وبالرغم من ذلك لما ترك و نه وبىده وشا

  النهى  مشركون حتى مى المددنة بو جر وا عىيه السيوم ، ولما عاالمددنة ما تركه ال
اهللا لهنم قنمنتصراً مى دوم متح مكة وقف أشو مكة جميعاً بين ددده  ىى ال عىيه وسىم 

َن أَن ِى مَاِعٌو بِك ْم(( قالوا : أ  كردم   ردم ، ميناهللا :كنأبن أ  و احب الخىق : ))َما تَم نوا

 َْنت ْم اْذَشه ننوا مَنن م  اليَننْوم ،ىَننْيك  ه  أَِخننى د وس ننف ألْخِوتَننِه :  َ تَثِْردننَب عَ ))أَق ننوهللا  لَك ننْم َمننا قَالَنن
ىَيَاء(() ن ال ! حتى (ولألمانة العىمية أقوهللا : إن شىا الحددك سنده ععيف ، سهحا1الطا

ن من، عنا  النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  مى شىه األوقات الحرجة انمنروا إلنى أخنلق

ِمَى بالحجارا و  نِر َ َومَعَنَو بنه أشنو الطناأف أبشن  منا د الطاأف بعد أن نسنان فعىنه اإلر 
ىق احب الخب خيه اإلنسان ، وقيو له : ا ع  عىى المشركين دا رسوهللا ال : مماذا قاهللا  

إلنسنان احتنى منى شنىه األوقنات التنى قند دمينو اليىنب ميهنا إلنى التشنفى وا نتينام إذ أن 

ْحَمنةً ، رَ ا ب ِعثْنت  إِنََّمنوَ دينوهللا : )) إِن ِني لَنْم أ ْبعَنْك لَعَّانًنا  دشعر بنالمىم ، وبنالرغم منن ذلنك
ْم  َ دَْعىَم ون(( ) مَّ اْشِد قَْوِمى مَإِنَّه   (2الىَّه 

 الو هق  حابته الكرام شىه المها ئ أعمم تطهيق شهدته األرض وعرمه التناردن ، 

 سنمرقند ح اإلسنلمية إلنى بنل أكهر ! انمروا ماذا معو المسىمون دوم أن امتدت الفتنو
ره مى عهد عمر بن عهد العزدز ، وأرسو حاكم سمرقند رسالة إلى قاعى اليهاا دخه

عننوا بنن ن الفننتح اإلسننلمى لسننمرقند مننتح با ننو ، ألنهننم  خىننوا عىننيهم عنننوا ، ولننم دفر
ز عىيهم جزدة ، ولم دنىروشم باليتناهللا ، وأرسنو قناض قهناا إلنى عمنر بنن عهند العزدن

 ب موراً لك ، مما كان من عمر إ  أن أمر قاأد الجيوش مى سمرقند با نسحاليخهره بى

 ، ولما عىم أشو سمرقند أن الجنيش قند أنسنحب بن مر أمينر المنؤمنين عمنر خنرج أشنو
له أأن    سمرقند عن بكرا أبيهم بين ددأ الجيش الفاتح المنتصر ليعىنوا جميعاً شها ا

 إ  ال وأن محمداً رسوهللا ال .

ً إن  أمنام  تاردن الحروب اإلسلمية تناردن مشنرق مىيينرأ التناردن وليينف النناس جميعنا
دَّم أننه قَن عهر شىا التاردن ، وأنتم تعىمون ما معىنه  نلح النددن بالصنىيهيين ، أتعىمنون

ه  هيهه الخاص مى أرض المعركة ليعالج قاأد الحمىنة الصنىيهية حنين و نو إلنى عىمن

 لم ؟!!!! أأ أخلق شىه أخوا اإلسالدواء والعلج ؟أنه مردض و  دوجد من دهىهللا له 
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ا ولما  رخت أمرأا نصرانية ورمت بنفسها عىى خيمة  لح الددن مى الىيو وسن له
 ح النددنما الخهر ؟ م خهرته أن أحد أمرا  الجيش اإلسلمى قد أخى ولدشا ، م مر  ل

 د ر  َّ فسنه أن المنرأا قنأن در  الجيش ب أ سهيو شنىا الطفنو ، ولنم دهندأ حتنى ا من ن بن

 إليها  فىها .
منتح  وتعىمون ما معىه محمد الفاتح بالنصنارأ الصنىيهيين منى كنيسنة آهللا  نوميا حينمنا

رءوا اليسطنطينية ، معنو منا سنييف أمامنه التناردن وقفنة إعنزاز وإجنلهللا وإكهنار ، مناق

 ركالتنناردن مننإن الوقننت   دتسنن  لمننا معىننه شننؤ ء األ هننار األبننرار حتننى مننى المعننا
والحروب والميا دن ، ماإلسلم عنرب أروع األمثناهللا حتنى منى أرض المعنارك التنى 

ينام ، وا نت تثير ميها رلدة الدم الدماء ، ودنتشى اليا ا الفاتحون بسكرا النصر لىتشفى

 ولكنه لم دحدذ مى  و حهارا اإلسلم التى أسس أ ولها وأسس بنيانها محمد .
 را اإلسلم والرمق بالحيوان :وأخيراً أدها األحهة أقوهللا : حها

نو أ ننوهللا الرمننق بننالحيوان .. قهنو أن تتغنننى أوربننا وأم ردكننا إن اإلسنلم شننو الننىأ أ َّ

 النهنى   نىى ال بجمعية الرمق بالحيوان ، مفى الصحيحين من حددك أبنى شردنرا أن
اٍ َربََطتَْها عىيه وسىم  ْن لَْم تَدَْعَها تَ ْك و  ِمنْطِعْمَها وَ ىَْم ت  مَ قاهللا : )) ََخىَْت اْمَرأَاٌ النَّاَر مِي ِشرَّ

 (1َخَشاِش اأْلَْرِض (( )

حيح )) شىا شو اإلسلم قهو أن تتغنى أمردكا وأوربا بالرمق بنالحيوان ، بنو ومنى الصن
ْت عَ  –أمرأا زانية  –أَنَّ بَِغياا  َرأ ِمنْن ِشندَّا ىََهك  الثَّندَ ىَى َكْىٍب ِمْن بَغَادَا بَنِى إْسَراأيو َمر 

وقَِها ا فََّها  -ْلعََطِش مَنََزَعْت م   (2َر ال لََها بِِه(( )تْه  مَغَفَ اِْر مََسيَ َوَمألَتْه  َماًء ِمَن الهِ  –خ 

مكينف تصنن   وأنا أقوهللا أدها األحهة : إذا كانت الرحمة بالكلب تغفر الخطادنا لىهغادنا ،
 الرحمة بمن وحد رب الهرادا ؟!!

 غادا بنى إسراأيو .. شىا شو اإلسلم .من أجو كىب غفر ال لهغى من ب

 وأخيراً أدها األحهة : )) أمانة أ وق بها األعناق((.
أننا ، حتى   أ يو عىيكم ، أماننة أ نوق بهنا أعنناق حكامننا ، وأ نوق بهنا أعنناق عىما

إلسنلم وأ وق بها أعناق المسىمين والمسىمات مى كو مكان ، أن د ْمهر حكامننا شنىا ا

 إذا أن –ربتننه .. بعنندم الصنند عننن سننهيو ال ، وأن دعىنننوا لىعننالم كىننه وحيييتننه بعنند محا
د شنأوأنا أتن لم  ،أن دهينوا لىعالم كىه حييية اإلسلم  –الىعهة مى أدددهم مى الميام األوهللا 

ون األلنم حينمنا أرأ حكنام المسنىمين منى كننو منؤتمر منن المنؤتمرات ، بمناسنهة ، وبنند
دعوكم مم واإلرشاب ، إذاً ستو مون أنتم بىلك ، مناسهة ،   دتكىمون إ  عن التطر

لنة ، وعدا من شىه النغمة الممجوجة ، وبينوا لىعالم كىه حييية اإلسلم وعممة اإلسلم

ى اإلسلم ، ورحمة اإلسلم ، وإن وق  من بعنض المسنىمين بعنض األخطناء منل دنهغن
ىننم الشننماعة الم أبننداً أن نركننز المجنناشر المكهننرا عىننى شننىه األخطنناء لنعىننق عىننى شننىه

 السياسى والمىم ا جتماعى وا ستهدا  األخلقى ، والفسا  الطهيى .

تىك إذاً قسمة عيزأ ، سنهحان ال ! شنىه األمعناهللا تمنارس منى كنو سناعة عىنى خشنهة 
المسننرح العننالمى ، منن دن أنننتم مننن التطننرم اليهننو أ مننى مىسننطين ؟!! أدننن أنننتم مننن 

نتم من التطرم الوثنى الشيوعى مى الشيشنان التطرم الصربى مى الهوسنة ؟!! أدن أ

؟!! أدننن أنننتم مننن التطننرم الهيننرأ الننوثنى مننى كشننمير ؟!! أدننن أنننتم مننن التطننرم مننى 
 اجكسننتان ، مننى الصننوماهللا، مننى كننو مكننان ؟!!   دنهغننى أن تركننز المجنناشر المكهننرا 
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عىى بعض األخطاء التى قد دي  ميهنا بعنض الشنهاب ، وإنمنا دنهغنى أن نفنتح  ندورنا 
لهىا الشهاب ، وأن دفسنح المجناهللا لىعىمناء المخىصنين والندعاا الصنا قين ليهيننوا الحنق 

لهؤ ء الشهاب ولي خىوا ب دددهم إلى ما جاء به اإلسلم من عممة ، وخىنق ، وعندهللا ، 

 ورحمة .
قنت ونننا منى وأمانة أ وق بها أعناق العىماء ، دا عىماء األمة : أنتم مشناعو الهددنة ، إ

د اسنى ألحن مجاهللا ميه لىنفاق و  لىتمىق ز  لىمداشنة ، ولنو  امنت الكر  وقت ميه و 

 ن ما و ىت إلنيكم ، إن الكراسنى زاأىنة ، وإن المنا نب مانينة ، وإن أعمنم خدمنة ا
 ،ة بن  ب تيدمونها لددن ال أن تصدقوا الحكام النصيحة ، أن تهنىلوا النصنيحة الصنا ق

 ، ب  ب وبإجلهللا وبتواع  واحترام . نعم ب  ب ، نحن   نخرج عن قواعد األ ب

نمنا إبنداً ، أمل دهنغى أن تجترنا عنتردتنا عىى المننابر شننا أو شنناك لنسنفه شنىا أو ذاك 
هللا أقوهللا : نهىهللا النصيحة لهؤ ء الحكام بن  ب وإخنلص وبصندق ، منإن الوقنت   مجنا

 ميه ألهته لىتمىق و  لىمدارا و  لىمداشنة .

ً  دوا لهىا اإلسلم بسىوككم وب خلقكم وب عمالكم ..وأنتم أدها المسىمون اشه  كفانا خطهنا
دهننا أ.. إن اإلسننلم لننن نعيننده لننألرض بالخطننب الرنانننة ، و  بننالمواعة ، إنمننا أنننت 

 أ نر  ..والمسىم ، وأنت أدتها المسىمة ، تحركوا لهىا الددن ، إنننى أكنرر وأننا أ ، 

ينرأ لحيناا لاسلم من المساجد إلى كو أمور حولوا اإلسلم أنتم إلى الواق  ، انيىوا اإل
لم ىنى اإلسنعالعالم كىه كيف أن المسىمين قد ارتيوا بإسلمهم إذا أن العالم دحكم ا ن 

هنندس من خنلهللا واقعكنم أننتم أدهنا المسنىمون ، مىيشنهد الطهينب إلسنلمه ، وليشنهد الم

 ليشننهد المنندرسإلسننلمه ، وليشننهد العننالم إلسننلمه ، وليشننهد المو ننف إلسننلمه ، و
 إلسلمه ، ولتشهد المرأا إلسلمها ، كو بعمىه ، ب خلقه ، بسىوكه ،

 لناس .أن نحوهللا اإلسلم مى حياتنا كىها إلى منهج حياا وإلى واق  دتحرك مى  نيا ا

------------- 
مند ( مى الهر والصىة ، باب تحردم  ىم المسنىم ، وأح2564(  حيح : رواه مسىم )1

 ( .539،  2/285مى المسند )

( 1688( مى أحا دك األنهيناء ، ومسنىم رقنم )3475( متفق عىيه : رواه الهخارأ )1)
 مى الحدو  ، باب قط  دد السارق الشردف

،  ،( منى اإلدمنان ، بناب المعا نى منن أمنر الجاشىينة 30( متفق عىينه : الهخنارأ )2)
 مى اإلدمان ، باب إ عام الممىوك. 1661ومسىم )

 (9/118ى مى السنن )( رواه الهيهي1)

 ( مى الهر والصىة ، باب النهى عن لعن الدواب .2599(  حيح : رواه مسىم )2)
( مننى بنندء الخىننق ، بنناب خمننس مننن النندواب 3318( متفننق عىيننه : الهخننارأ رقننم )1)

 ( مى السلم ، باب تحردم قتو الهرا .2242مواسق والفهو له ، ومسىم رقم )

( 2245( منى أحا دنك األنهيناء ، ومسنىم رقنم )3467( متفق عىيه : الهخارأ رقم )2)
 باب السلم ، باب مهو سيى الههاأم .

================= 

 عالمية اإلسالم



 460 

لنا ات أعماإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيا
 وحنده   إ  المن دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه 

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عيده ورسوله.

َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ ون َ ]آهللا  إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:عأَْنت ْم م 
 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ اِحن وَ دَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنننِىا تََسننناَء ل نننوَن بِننن َ َكننناَن َعىَنننْيك  إِ أْلَْرَحننناَم ِه َواِرَجنننا ً َكثِينننراً َونَِسننناًء َواتَّي نننوا َّللاَّ ْم نَّ َّللاَّ

 [1َرقِيها ً]النساء:
َ َوق ول وا قَْو ً  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ داً د   َسنِدددَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد :
كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 

 عللة ، وكو عللة مى النار .محدثة بدعة وكو بدعة 

 أحهتي مي ال
 عىى ٌم كردمٌ أأ دوم شىا الىأ نحياه ا ن ، أأ دوم شىا الىأ نعيشه ا ن ، إنه دوٌم عمي

منى وال جو وعل ، إنه دوم عرمة مى دنوم جمعنة إننه دنوم عرمنات منى دنوم الجمعنة ، 

 :جناء عمنر وقناهللا  ( عن ابن عمر رعى ال عنهما أن رجلً من اليهنو 1الصحيحين)
يناهللا معينداً  دا أمير المؤمنين آده مى كتابكم لو نزلت عىيننا معشنر اليهنو   تخنىنا الينوم

دننَك ْم ت  لَك نْم  ِ ْكَمىْ عمر بن الخطاب : أأ آدة ؟ مياهللا اليهو أ : قوله تعالى : ..... اْليَْوَم أَ 

ْسلمَ   [3 : ... ]الماأدا ِ دناً .َوأَتَْمْمت  َعىَْيك ْم نِْعَمتِي َوَرِعيت  لَك م  اإْلِ
لت ميه مياهللا عمر بن الخطاب : وال إنى ألعرم أأ دوم نزلت ميه ، والمكان الىأ نز

 ، مىيد نزلت شىه ا دة عىى رسوهللا ال وشو واقف بعرمه مى دوم الجمعة.

ى من المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  مفى مثو شىا اليوم أدها األحهاب وقنف الحهينب
ك ْم ْىت  لَ مى دوم جمعة ونزهللا عىيه قوهللا رب األرض والسموات اْليَْوَم أَْكمَ وا أ عرمات 

ً ِ دنننَك ْم َوأَتَْمْمننت  َعىَننْيك ْم نِْعَمتِنني َوَرِعننيت  لَك ننم  اإْلْسننلمَ  سننلم  دننن أشننو  مننإن  دننن اإل ِ دنننا

ن جمين  السماء .. و دن أشو األرض .. و دن الجن المؤمن .. و دن جمي  األنهياء و د
د وِن ] لَهَ إِ َّ أَنَنا مَاْعه نإِ أَنَّه     لَْيهِ إِ سىين : َوَما أَْرَسْىنَا ِمْن قَْهِىَك ِمْن َرس وهللٍا إِ َّ ن وِحي المر

 [ 25ا نهياء : 
 -لسنلم عىى نهينا وعىيه الصنلا وا -بو إن اإلسلم  دن النصارأ الىأ آمنوا بعيسى 

ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنه   ِ إِ َصناِرا م  اْلك ْفَر قَاهللَا َمنْن أَنْ قو جل وعل مَىَمَّ قَناهللَا اْلَحَواِردانوَن  لَنى َّللاَّ

ْسِىم   ِ َواْشَهْد بِ َنَّا م  ِ آَمنَّا بِالَّ  [ 52هللا عمران : وَن ] آنَْحن  أَْنَصار  َّللاَّ
ينه عل دؤتمإننا اليوم أدها األحهاب مى دوم عرمة ومى دوم جمعة .. إنه مهو ال جو و

. .عرمات   ذو الفهو العميم .. مفى شىا اليوم تتجىى عالمية اإلسلم مىمن دشاء وال

كف أشىا أحمر .. وشىا ابيض .. وشىا اسو  والكو ديف ا ن عىى عرمات وقد رمعوا 
 الالهراعة إلى رب األرض والسموات ، شىا دخا ب ال بالعربية .. وذاك دخا ب 

سهحان ية .. وىيزدة .. وذلك دخا ب ال بالفرنسبالهاكستانية .. وذاك دخا ب ال با نك

 من   تختىف عىيه الىغات و  تختىف عىيه األ وات.
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أَنَّ  ا لَنوْ دسم  كو أحد .. ودجيب كو أحد .. ودعرم ما ديولنه كنو أحند )) ... دَنا ِعهَنا ِ 
وا مِني َ ن لَك ْم ، َوآِخنَرك ْم ، َوإِْنَسنك ْم ، َوِجننَّك ْم ، قَنام  َ وَ ِعيٍد أَوَّ  ل ونِي مَ َْعَطْينت  ك نوَّ اِحنٍد مََسن 

ا ِعْنِدا إِ َّ َكَما دَ   (1()(إِذَا أ ْ ِخَو اْلهَْحَر  اْلِمْخيَط   ْني ص  إِْنَساٍن َمْس َلَتَه  َما نَيََص ذَِلَك ِممَّ

 سهحان ال الىأ   تختىف عىيه الىغات .. و  تشتهه عىيه األ وات.
ؤلم لم منى عرمنات ، لكنن النىأ دندمى اليىنب ودنديف الجمي  ا ن لتمهر عالمينة اإلسن

النفس أن دجتم  المسىمون من كو مج عميق ومن كو حدب و نوب منى شنىا التجمن  

كوا ساكناً ، و  غينروا واقعناً ومنا  ة .. جهنوا  منوالعالمى الكهير ، ثم دنفهون و  َحرَّ
 و  حوهللا و  قوا إ  باهلل !!.

شنلء كو مكان ، وشاشى برك الدماء وأكنوام األشىه  ماء المسىمين تْنزم بغزارا مى 

 تجسد الفجيعة وتحكى الم ساا مى ألف مىيون مسىم
وا إِذَا َوَعْت الِجَراح    َوأَْدَن ش م 

ْعتَصم د ِغيك  َمْن استَغَاَذ بِِه َوَ احَ   َما ثَم  م 

اً .. د تى شىا الجم  من كو مج عميق وسرعان ما دنفض وما أث ر مى ش  وما غير شيا
 لمسنىميناوما حنرك سناكناً .. ومنا اشنتم العنالم كىنه بهنىا التجمن  !!! ألنهنم دعىمنون أن 

ْم اَعى َعىَنْيك  ْن تَندَ ا ن غثاء كغثاء السيو كما قاهللا الصا ق المصدوق : )) د وِشك  اأْل َمم  أَ 

. قناهللا : ال ؟!رسنوهللا  ومانى دنادَكَما تَتَدَاَعى اأْلََكىَة  إِلَى قَْصعَتَِها(( قالوا: أو من قىة نحن 
نن نند وِر َعننلَيَْنننَزَعنَّ وَ ْيِو ))بَننْو أَْنننت ْم دَْوَماِننٍى َكثِيننٌر َولَِكنننَّك ْم غ ثَنناٌء َكغ ثَنناِء السَّ ك ْم  َّللاَّ  ِمننْن    ِ د و 

دنا رسنوهللا ال ؟ . قناهللا :  : وما النوشن (( قيواْلَمَهابَةَ ِمْنك ْم َولَيَْيِىمَنَّ َّللاَّ  مِي ق ى وبِك ْم اْلَوْشنَ 

با الداْنيَا َوَكَراِشيَة  اْلَمْوِت(()))  (1ح 
النىأ  ولكنه دوم  تتجىى ميه رحمة الحق جو وعل عىى عها ه الهنعفاء ، مإننه سنهحانه

ى ا ميتجىننخىيننا .. وإننه دعىننم عنعفنا .. ودعىننم ميرننا .. ودعىننم عجزننا .. ودعىننم تيصنيرن

منواهللا ددار واألشنو واألعىى حجاج بيته الحرام ، الىدن تركنوا الن -جو وعل -برحمته 
ت  واألو نان وراحنوا لييفننوا الينوم عىننى عرمنات وقنند س نكهت منننهم العهنرات .. وعننج 

مننهم األ نوات .. وارتفعنت لهنم الندعوات .. ليتجىنى عىنيهم رب األرض والسننموات 

 ودهاشى بهم ملأكته.
َ  مفى مسند األمام أحمد أن رسوهللا ال قناهللا : )) إِنَّ ال تَعَنالى د يَناِشى َشنَو أَ ِو َعَرمَنات ْشنبِ 

ونِى ش ننْعثاً غ ْهننراً(() ننْم : َجننال  ننَماء مَيَي ننوهللا  لَه  )) مننْن ك ننوَّ مَننجِ َعِميننق  (. ومننى روادننة2السَّ
تِى َوَجلِلى أ ْشن وَن َرْحمتِى َودََخام وَن َعىَابِى ، مََوِعزَّ ْد َغفَنرت  لَنه  (( ، بِن َنَّى قَن ِهدك مْ دَْرج 

دك ْم من قاهللا عنه حددك  حيح متصو اإلسنا  )) أ ْشهِ الحددك حسن ، بو ومن عىماأنا 

ْم ((.  بِ َنَّى قَْد َغفَرت  لَه 
 رعى-إنه دوم الرحمات أدها األحهاب ، ولىا ور  مى  حيح مسىم من حددك عاأشة 

،  ِر ِمنْن دَنْومِ ِمنْن النَّنا ينِه َعْهندًا مِ أنه قاهللا : )) َما ِمْن دَْوٍم أَْكثََر ِمْن أَْن د ْعتَِق َّللاَّ   -ال عنها 

َ ِء(( ): َما أََرا يَي وهللا  َعَرمَةَ ، َوإِنَّه  لَيَْدن و ث مَّ د هَاِشي بِِهْم اْلَمَلأَِكةَ مَ   (.3 َ َشؤ 
إنننه مهننو ال جننو وعننل ، ولننىا أرأ أدهننا األحهنناب أنننه مننى الجفنناء إ  نصننحب اليننوم 

نا متعننالوا بنننا سننردعاً حجنناج بيننت ال الحننرام ب نفسنننا ، إن لننم دكننن ب شخا نننا وأجسننام

نطير عىى جناح السرعة إلى بينت ال الحنرام لنتعنرم عىنى قصنة شنىا الهينت ، ومنن 
الىأ بناه ، وما الىأ جعو اليىوب مى كو مكان تهوأ إليه. استم  أدها الحهيب الكنردم 
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هَارَ  ِعَ  ِلىنَّاِس لَىَِّىا بِهَكَّنةَ م  هللَا بَْيٍت و  كناً َوش ندًأ ِلْىعَنالَِميَن مِينِه ديوهللا ال جو وعل : إِنَّ أَوَّ
ِ َعىَنى النَّناِس ِحنجا اْلهَْينِت َمنِن اْسنتََطاَع  آدَاٌت بَي ِنَاٌت َميَام  إِْبَراِشيَم َوَمْن  ََخىَه  َكاَن آِمنناً َوِلَّ

َ َغنِيٌّ َعِن اْلعَالَِميَن ] آهللا عمران :   [ 97،  96إِلَْيِه َسهِيلً َوَمْن َكفََر مَإِنَّ َّللاَّ

 أدهنننا الحهينننب الكنننردم : ور  منننى الصنننحيحين منننن حنننددك أبنننى ذر أننننه سننن هللا الحهينننب
ِعنَ  منى  المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  ألرض اوقناهللا : دنا رسنوهللا ال أأا مسنجٍد و 

هللَا؟ ) أأ ما شو أوهللا المساجد التى بنيت مى شىه األرض( ، مياهللا الحهيب   لمصنطفىا أَوَّ

؟ قننن: ))الَمْسنننِجد    نننىى ال عىينننه وسنننىم   باهللا الحهيننن الَحنننرام (( قننناهللا أبنننو ذر : ثنننم أَأا
ن : كنم كنا : ))الَمْسنِجد  األَْقَصنى(( قىنت )أأ أبنو ذر(المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

نلاَ َرَكتْنبينهما ؟ قاهللا الحهيب : ))أَْربَع وَن َسنَةً(( ثم قاهللا : ))وأَْدنََمنا أَ ْ  مََصنو ِ مَه نَو  َك الصَّ

 ت ب نَى هلل مى أرعه شو المسجد الحرام.( مإن أوهللا بي1َمْسِجدٌ(()
 منن بننى وقاهللا عىمالنا : إن أوهللا من بنى الهيت شم الملأكة ، ومنهم منن قناهللا : إن أوهللا

 يم عىينهالهيت شو آ م عىيه السلم ، ومنهم من قاهللا : إن أوهللا منن بننى الهينت شنو إبنراش

 السلم.
يت واعد الهمن الهيت ، مإن قوالراجح : أن إبراشيم وإسماعيو شما الىىان رمعا اليواعد 

منا قناهللا ككانت قددمة وجاء إبراشيم وإسماعيو ب مر ال جو وعل ليرمعنا شنىه اليواعند 

َك أَْننَت نَنا تَيَهَّنْو ِمنَّنا إِنَّنَماِعيو  َربَّ َوإِْسن ربنا سهحانه : َوإِْذ دَْرمَ   إِْبَراِشيم  اْليََواِعدَ ِمَن اْلهَْيتِ 
ْسِىَمْيِن لََك َوِمْن ذ  السَِّمي   اْلعَِىيم  رَ  دَّ بَّنَا َواْجعَْىنَا م  ةً ر ِ ْسِىَمةً لََك َوأَِرنَ تِنَا أ مَّ ا َمنَاِسنَكنَا َوت نْب  م 

ِحيم  ] الهيرا  اب  الرَّ  [ 128:  127َعىَْينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

مر بن  لهيتاليواعد : دعنى األساس كان قددماً ، وجاء إبراشيم وإسماعيو مرمعا قواعد ا
اس ( من حددك ابن عهن2ال جو وعل ، ومى الحددك الطودو الىأ جاء مى الهخارأ)

ينت عنند أنه قاهللا لما جاء إبراشيم بهاجر وإسماعيو عىيهما السلم ، ووععهما عنند اله

يس  وحة ) شجرا كهيرا ( موق زمزم مى أعىى المسنجد ولنيس بمكنة دومانٍى أحندٌ ، ولن
فننى عنندشما جرابناً مينه تمنر وسننياء مينه مناء ، ثنم ق بهنا مناء موعنعها شنالنك ، ووعنن 

 ،دا إبنراشيم  :إبراشيم منطىياً ) أأ ولى راجعاً إلى الشام ( متهعته أم إسماعيو ، ميالت 

 راراً ،أدن تىشب وتتركنا بهىا الوا أ الىأ ليس ميه إننٌس و  شن  ؟ ميالنت لنه ذلنك من
   ت : إذنبهنىا ؟ قناهللا : نعنم ، قالن وجعو   دىتفنت إليهنا ، ميالنت لنه : آهلل النىأ أمنرك

 دهيعنا ، ثم رجعت.
 أحهتي مي ال

منن شننا  وشناجر -عىيهنا السنلم  -نردد أن نتعىم الييين النىأ عىمتنه لىندنيا كىهنا شناجر 

أن وخرجت ، ممن مصر خرج الييين أدها األحهناب ، منردند أن نعنو  إلنى شنىا اليينين 
 عل.ولى شىا التوكو الصا ق عىى ال جو تعو  إلى شىه الثية باهلل ، وأن نعو  إ

نَر والنَّْفنَ  بيند ال ، وأعىنم بنان النرزق ب  ، واعىنم بن ن يند الدنا عهند ال : أعىنم بن ن الها

اهلل سننتعين بنناألمننر كىننه بينند ال معىيننك أن تثننق مننى ال ، وأن تىجنن  إلننى ال وحننده وأن ت
 وحده، وأن تفوض أمرك كىه هلل وحده.

ى بيته م هللا غيره ، أو تىبح لغيره ، أو أن تحىف بغيره ، أو أن تطوم بغيرإداك أن تس 

 مكة ، أو أن تس هللا غيره ن أو أن تتوكو عىى غيره.
 أبشر بخير مإن الفارج ال   دا  احب الهمَّ أن الهمَّ منفرج
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 إن الىأ دكشف الهىوأ شو ال إذا بىيت مثق باهلل وارض به
 .   تجزعن مإن الصان  ال ...ال دحدذ بعد العسر ميسرا ..

َ ْيِهْم بََركَ ا َعىَ قاهللا تعالى : َولَْو أَنَّ أَْشَو اْلي َرأ آَمن وا َواتَّيَْوا لَفَتَْحنَ  ْرِض اٍت ِمَن السَّنَماِء َواأْل

 [96] األعرام:
 حق قدره. -جو وعل  -ولكن شكوا مى قدرا ال ، وما قدروا ال 

 م به نجاه ، ومن موض األمر إليه شداهمن توكو عىيه كفاه ، ومن اعتص

ْقنه  ِمنْن حَ  َ دَْجعَْو لَه  َمْخَرجاً َودَْرز  ِ َوَمنْن دَتََوكَّنْو َعىَنى   دَْحتَِسنب  ْينك   ... َوَمْن دَتَِّق َّللاَّ  َّللاَّ
 [ 3-2مَه َو َحْسه ه ... ] الطلق : 

   شننناجر : إذاقالنننت شننناجر : آهلل النننىأ أمنننرك بهنننىا ؟ : قننناهللا إبنننراشيم : نعنننم . قالنننت 

 دهيعنا!!
وجهنه بوانطىق إبراشيم عىينه السنلم حتنى إذا كنان عنند الثنينة حينك   دروننه اسنتيهو 

ٍ  َغْينِر ِذا دَّتِني بِنَوا ذ ر ِ الهيت ثم  عا ورم  ددده بهؤ ء الدعوات : َربَّنَا إِن ِي أَْسَكْنت  ِمنْ 

نن ِم َربَّنَننا ِلي ِييم  َحننرَّ ننلاَ مَاَزْرعٍ ِعْننندَ بَْيتِننَك اْلم  ِهْم َن النَّنناِس تَْهننِوا إِلَننيْ ْماِنندَاً ِمننأَ ْجعَننْو وا الصَّ
وَن ] ابراشيم :  ْم دَْشك ر  ْم ِمَن الثََّمَراِت لَعَىَّه  ْقه   [ 37َواْرز 

فند وجعىت أم إسماعيو ترع  ولدشا وتشرب من ذلك الماء الىأ كان معها حتنى إذا ن

ياء عطشت وعطش ابنها ، وجعىت تنمر ة أن إليه دتىوأ ، مانطىينت كراشين ما مى الس ِ
ت تنمر إلينه ، موجندت الصنفا أقنرب جهنو منى األرض دىيهنا ، ميامنت عىينه ثنم اسنتيهى

غت بطن الوا أ تنمر . شو ترأ أحداً ، مىم ترأ أحداً ، مههطت من الصفا حتى إذا بى

الوا أ رمعت  رم  رعها ، ثم سعت سعى اإلنسان المجهو  حتنى جناوزت النوا أ 
سنه   المروا ، ميامت عىيه ونمرت شو تنرأ أحنداً مىنم تنر أحنداً ، مفعىنت ذلنكثم أتت 

  النَّنناس))مَننىَِلَك َسننْعى  قنناهللا رسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىم مننرات ، قنناهللا ابننن عهنناس 

ثننم  -ا تردنند نفسنه -بَْينَه َمنا(( ، مىمننا أشنرمت عىننى المنروا سننمعت  نوتاً ميالننت :  نه 
ك إذا شنى بالمىنمنَواٌذ ، : قَْد أَْسَمْعَت إِْن َكاَن ِعْندََك َغنتَّسمعت ، مسمعت أدهاً ، ميالت 

نه  حتنى  هنر المناء مجعىنت ت   -أو قاهللا بجناحنه  -عند موع  زمزم مهحك بِعَِيهِِه  ع  ِ  َحو 

. توتيوهللا بيدشا شكىا ، وجعىت تغرم من الماء مى سياأها وشو دَف ور  بَْعندَما  اهللا قنِغنرم 
َكْت َو، لَْو تَرَ ْسَماِعي: ))دَْرَحم  ال أ مَّ إِ  عىيه وسىم قاهللا رسوهللا ال   ىى الابن عهاس : 

( قناهللا : مشنربت اَ َمِعينناً( َعْيننَزْمَزَم(( أو قناهللا: ))لَنْو لَنْم تَْغنِرْم َمنَن الَمناِء لََكانَنْت َزْمنَزم  
نْيعَةَ ، منإن شنا شننا بي  دهنينه شنىا تناً هللوأرععت ولندشا ميناهللا لهنا الَمىَنك  :   تخناموا الهَّ

 الغلم وأبوه ، وإن ال   د هي   أشىَه .

هلً دهرأ ن قاهللا : ثم لهك عنهم ) إأ إبراشيم عىيه السلم ( ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيو
،  بالولند له تحت  وحة قردهاً من زمزم ، مىما رآه قام إلينه ، مصننعا كمنا دصنن  الوالند

ك ربك ما أمر ب مر . قاهللا : ما ن  والولد بالوالد ثم قاهللا : دا إسماعيو إن ال قد أمرنى

نا بيتاً ، شبنى شا . مييوهللا إبراشيم : وتع يننى ؟ قاهللا : وأعين ك . مياهللا : إن ال أمرنى أن أ
 ،الهينت  واشار إلى أََكَمة مرتفعة عىنى منا حولهنا ، قناهللا : معنند ذلنك رمعنا اليواعند منن

ء بهننىا فن  الهننناء ، جنامجعنو إسنماعيو دنن تى بالحجنارا ، وإبننراشيم دهننى ، حتننى إذا ارت

  نالحجر موععه له ميام عىيه ، وشو دهنى وإسماعيو دناوله الحجارا ، وشما ديو



 464 

وراً حوهللا الهيت وشما حتى دد نمجعل دهنيا َربَّنَا تَيَهَّْو ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّمي   اْلعَِىيم  . قاهللا :
 . سَِّمي   اْلعَِىيم  ديو ن: َربَّنَا تَيَهَّْو ِمنَّا إِنََّك أَْنَت ال

ا شنو قاهللا العىمناء : لمنا قنام إبنراشيم عىينه السنلم عىنى الحجنر غا نت قندماه مينه وشنى

ينو ام الخىالميام الىأ نراه ا ن مى مواجهة بناب الكعهنة شنرمها ال وقند أثنرت مينه أقند
ْبننَراِشيَم إِ يَنناِم عىيننه السننلم ، وشننىا شننو اليننوهللا الننراجح مننى قولننه تعننالى : َواتَِّخننى وا ِمننْن مَ 

َصى ًى مالميام مى الىغة شو موع  األقدام ، مالميام شو النىأ قنام عىينه إ يعىنى لبنراشيم م 

نناء راشيم الهولمنا أنهنى إبن -جو وعل  -الهناء مغا ت قدمه عىيه السلم ميه ليثهته ال 
 ىق، منانط إ َّ موع  الحجر األسو  ، مياهللا : انطىق دا بننى من بغى حجنراً لنكمنو الهنناء

إسنماعيو لينن تى بننالحجر األخيننر ثننم عننا  موجند حجننراً لننيس مننن جنننس حجننارا الكعهننة 

راشيم ماستغرب وتعجب إسماعيو وقاهللا : دا أبتى من الىأ جاءك بهىا الحجر . مياهللا إب
 : جنناءنى بننه مننن لننم دتكننو عىننى بننناأى وبناأننك جنناءنى بننه جهردننو مننن السننماء ، وشننىا

منى  وابنن أدنى شنيهه وابنن جردنر والهيهينىالحددك رواه اإلمام الحناكم منى المسنتدرك 

 الد أو وحسنه الحامة ابن حجر.
م إبنراشي لما أنهى إبراشيم الهنناء أمنره ال جنو وعنل أن دنؤذن منى النناس بنالحج. ميناهللا

 .لغ (( ومن الىأ دسم   نوتى دنا رب. ميناهللا ال جنو وعنل : ))أَذَّْن أننت وعىيننا النه

تب عىيكم ال ك ال جو وعل : )) قو دا أدها الناس إن مياهللا إبراشيم : مماذا أقوهللا ؟ مياهللا
بنين  : )) مسنمعه َمننْ  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  الحج محجوا (( ديوهللا الحهيب

هينك السماء واألرض ، أ  ترأ إلى الناس دجياون من كو مج عميق دىهنون وديولنون ل

ا قنناهللا ى ب سننانيد قودننة كمننالىهننم لهيننك (( ، والحننددك رواه الحنناكم وابننن جردننر والهيهينن
 الحامة ابن حجر مى متح الهارأ ومى كتاب الحج.

 وشكىا أدها األحهاب أتم إبراشيم وإسماعيو الهناء ب مر ال عز وجو.

ِعننَ  ِلىنَّنناِس لَىَّننىِ  هللَا بَْيننٍت و  هَارَ ا بِهَ شننىه قصننة الهيننت بإدجنناز شننددد إِنَّ أَوَّ ننةَ م  كنناً َوش نندًأ كَّ
لزحام الىغة شو اشى مكة ( ، سميت مكة بهكة لشدا الزحام ، مالهك مى ِلْىعَالَِميَن ) وبكة 

 عنينه ، وقيو أدهاً : الهك شو  ك العنق ، ممن قصد مكة بسوء من جهار إلنى و ق ال

ْجعَْو َكْيدَش ْم دَ يِو أَلَْم ِب اْلفِ وكىكم دعىم قصة أ حاب الفيو أَلَْم تََر َكْيَف مَعََو َرباَك بِ َْ َحا
يٍو مََجعَىَه نْم َكعَْصنٍف  ِمنْن ِسنج ِ َجناَراٍ ْهنِىيٍو َوأَْرَسنَو َعىَنْيِهْم َ ْينراً أَبَابِينَو تَنْرِميِهْم بِحِ مِي تَ 

 [ 5-1َم ْك وهللٍا ] الفيو : 
هَاَركنا ً ا ِعَ  ِلىنَّاِس لَىَِّىا بِهَكَّةَ م  هللَا بَْيٍت و  ، وليند أمنتن ال  ى كثنرا الخينرلهركنة شنإِنَّ أَوَّ

نْم لَّنِىا أَ ابهىا مياهللا سنهحانه : مَْىيَْعه ند وا َربَّ َشنىَا اْلهَْينِت عىى أشو الهيت  نوعٍ ِمنْ عََمه  ْن ج 

ْم ِمْن َخْوٍم ] قردش :   [ 4-3َوآَمنَه 
هَاَركاً َوش دًأ ِلْىعَالَِميَن مِيِه آدَاٌت بَي ِنَاٌت َميَنام  إِْبن ينت ( منن شنىه ا دنات  )أأ منى الهَراِشيمَ م 

يعىنى لوقىنت لكنم بن ن مينام إبنراشيم شنو الحجنر النىأ وقنف عىينه الهينات ميام إبراشيم 

ا تنولى الهناء ، وكان شىا الحجر مل ياً لجدار الكعهة إلى عهد عمر بنن الخطناب مىمن
 دعنوق عمر الخلمنة أخنر شنىا المينام إلنى المكنان النىأ ننراه ا ن أمنام الكعهنة حتنى  

خنو شنىا أ ومنن  َخىَنه  َكناَن آِمنناً )أالطاأفين عن الطوام حوهللا بيت ال الحرام َوَمنْن  َ 

 الهيت كان آمناً (.
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لى وله تعناقاهللا عىماء الىغة : وا دة خير بمعنى األمر )أأ ومن  خىه م منوه( كما مى ق
 جا هللا مى الحجتسق و  : مَل َرمََك َو  م س وَق َو  ِجدَاهللَا مِي اْلَحج   أأ   ترمك و  تف

ء األولياولهيت الحرام عىى الصفاء كما  خىه األنهياء ، ومن العىماء من قاهللا من  خو ا

هللا كان أمناً من عىاب رب األرض والسماء جو وعل كما مى الحددك الصحيح أننه قنا
ور  لَننْيَس لَننه  َجننَزاٌء إِ َّ اْلَجنَّننة   ومننى قولننه : )) َمننْن َحننجَّ مَىَننْم (1 ((): )) .... َواْلَحننجا اْلَمْهننر 

ه ((، َرَجَ  ِمْن ذ ن وبِِه َكيَْوِم َولَدتْه  أ   دَْرم ْك َولَْم دَف س ق    (2) ما

 الخطهة الثانية :
 هالحمد هلل رب العالمين وأشهد إ  إله إ  ال واشهد أن محمداً عهد ورسول

 أما بعد ميا أدها األحهة ..

ِ َعىَى النَّاِس ِحجا اْلهَْيِت َمِن اْسنتَ  لً منن مننَّ ال ِه َسنهِيلَْينإِ َطاَع ديوهللا الحق جو وعل : َوِلَّ
ة ، عىيه با ستطاعة )أأ النفينة( وجنب عىينه أن دحنج وأ  دتراخنى عنن أ اء الفردهن

منناهللا ، ىننيم بالعمإنننا نعىننم كثيننراً مننن أحهابنننا وأخواننننا مننن ال عىننيهم بالصننحة ومنننَّ ال 

 أحمند امولكنهم إلى ا ن ما مكروا منى حنج بينت ال الكهينر المتعناهللا!! ومنى مسنند اإلمن
ىوا الَحج (( دعنى الفردهة )) مإِنَّ أَ  َمنا   َ دَْدرأَ  َحدك مْ والحددك حسن أنه قاهللا : )) تَعَجَّ

 (1د عرض لَه  (()

من ا ن  والعزم دا من لم تؤ  الفردهة قد منَّ ال عىيم بالماهللا  ب ر من ا ن واعيد النية
ِ  مك ومن أركان  دنكعىى أن تؤ أ حج بيت ال الحرام مإنه ركن من أركان إسل  َوِلَّ

اب مننإن الحننج واإلدجنن َعىَننى النَّنناِس ِحننجا اْلهَْيننِت والننلم مننى قولننه : َوِلِ شننى  م اإللننزام

حة مردهنة وركننن مننن أركننان الننددن. مننإن مننن  ال عىيننك بالمنناهللا ولننم دمننن  عىيننك بالصنن
فسنه ماست جر بمالك من دحج عنك بشر  أن دكون شىا النىأ ستسنت جره قند حنج عنن ن

 ن شنهرمة.سم  رجلً دىهى بالحج ديوهللا : لهينك عنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أو ً ألن

مةَ  ىى ال عىيه وسىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم م هللا رجو  ؟ (( قا: )) َمْن ش ْهر 
ْن َجْجنَت َعن: )) أَحَ  ىى ال عىينه وسنىم   ياهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم أحج عنه . م

جَّ نَْفسِ  جَّ َعْن نَْفِسَك ث مَّ ح  َمة (  َعنْ َك ؟ (( قاهللا :   قاهللا الحهيب : )) مَح   ( .2()ش ْهر 

ؤ  عنك ميا من من  ال عىيك بالماهللا وسىب منك الصحة وأست جر رجلً حج قهو ذلك لي
ِ َعىَى النَّاِس ِحجا ا اَع إِلَْيِه طَ  َمِن اْستَ ْلهَْيتِ الفردهة و  تسوم و  تت خر و  تتوانى َوِلَّ

 َسهِيلً 
 انتهه :

ىمنرأا لبحسن نية أو بغير ذلنك إذ حند اإلسنتطاعة  -شناك خط  دي  ميه كثير من الناس 

را ت أذا منا إ -م  الزا  والراحىة : الَمْحَرم ، والمحرم شو أحد محارمها ،  بد لىمرأا
ننه نندنا ولكأن تسامر لىحج أو لغينره منن محنرم دسنامر معهنا، ولنيس شنىا الكنلم منن ع

ى  المصطف كلم من   دنطق عن الهوأ بو ليد ور  مى الصحيحين أن رجلً جاء إلى

أ خنرج أمياهللا : دا رسوهللا ال أنى أكتتهت مى غزوا كنىا وكنىا )   ىى ال عىيه وسىم 
حنرام. غازداً مى سهيو ال مى عزوا من الغزوات ( وامرأتى خرجت لتحج بينت ال ال

نٌو بِن أتدرون ماذا قاهللا له َمعََهنا ذ و اٍ إِ َّ وَ اْمَرأَ الحهيب ؟!! قاهللا الحهيب : )) َ  دَْخى َونَّ َرج 

يناهللا رسنوهللا ال   نىى ال عىينه م (1َمْحَرٌم َوَ  ت َسنامَِر الْمنَرأَاٌ إِ َّ َوَمعََهنا ِذأ َمْحنَرَم(()
جَّ َمَ  اْمَرأَتَِك(( ولم د ذن له أن دخرج لىغزو وسىم   .ى سهيو الم))اْنَطِىْق مَح 
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ِ َعىَى النَّاِس ِحجا اْلهَْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسهِ   َمْن َكفَرَ يلً وَ َوِلَّ
 قاهللا ابن عهاس ومن كفر بفردهة الحج ولم دنؤمن ب ننه واجنب وب ننه ركنن منن أركنان

  دنه مإن ال غنى عن العالمين ،   نفعه الطاعة و  تهره المعصية.

يوب يها العمم : إنها رحىة إدمانية مهاركة تغفر ميها الىنوب وتمحى أدها األحهاب الكرا
هحانه س.. وتتجىى ميها رحمات علم الغيوب جو وعل .. ودرج  أشىها إن  دقوا ال 

 وتعالى رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم بغير ذنب وبدون خطياة.

. .منناء  الندنيا إلنى ميا من من  ال عىيك   تهخنو عىنى نفسنك منإن المناهللا إلنى زواهللا وإن
ين ددأ وإن ورثتك شم الىدن سينعمون بمالك بعد موتك .. أما أنت دا مسكين مستس هللا ب

 ؟ال جو وعل عن كو  نغير وكهينر منى شنىا المناهللا منن أدنن جانت بنه ؟ ومنيم أنفينت 

 ورحم ال من قاهللا :
 النَّفس  تَجَزع  أن تكوَن مَييَرا ... ... ...

 ِغنَى د ْطِغيَها ... ...... والفير  َخيٌر ِمن 

 َوِغنَى النف وِس ش َو الَكفَام  ... ... ...
 ... مَإن أَبَْت مجمي   ما مى األرِض   دكفيَِها ... ...

 َشى اليَنَاعة  ماْلَزْمَها تَك ْن َمىكاً ... ... ...

 ... لَو لَم تَك ْن لََك إِ َّ َراحة  الهدِن ... ...
 ْنيا ب َْجَمِعَها ... ... ...وأْنم ر لِمن َمىََك الدا 

 ... َشو َراَح ِمْنَها بِغَيِر الي طِن والَكفَِن ... ...

ه  َواِحندٌ. دَتْهَع نه  دَْهيَنى َمعَنوَ نَناِن مى الصحيحين أنه قاهللا : )) دَتْهَ   اْلَمي َِت ثََلثَةٌ ، مَيَْرِجن   اثْ 
 (1ى ه (( )يَى َعمَ ال ه  ، َودَهْ أَْشى ه  َوَمال ه  َوَعَمى ه  ، مَيَْرِج   أَْشى ه  َومَ 

ب شو الىأ دنفعك أدها الحهينب ودخا هنك بىسنان الحناهللا رجعنوا وتركنوك ، ومنى التنرا

وععوك ، ولىحساب عرعوك ، ولو  ىوا معنك منا نفعنوك ، ولنم دهنق لنك إ  عمىنك 
 م  رحمة الحى الىأ   دموت.

ح  الحننرام  ننالأن دتيهننو منننا ومنننكم ومننن حجنناج بيننت ال –جننل وعننل  –أسنن هللا ال 

 األعماهللا.
_________________ 

م ( مننى اإلدمننان ، بنناب زدننا ا اإلدمننان ونيصننانه ، ومسننىم رقنن44( الهخننارأ رقننم )1)
 ( مى التفسير.3017)

 ( مى الهر والصىة ، باب تحردم المىم.2577(  حيح : رواه مسىم )1)

مننم عىنننى ( منننى الملحننم ، بننناب مننى تنننداعى األ4297(  ننحيح : رواه أبننو  او  )1)
( ، و ننححه األلهننانى مننى الصننحيحة 5/278اإلسننلم ، وأخرجننه أحمنند مننى المسننند )

(958.) 

( ، والحنناكم مننى المسننتدرك 305،  2/224(  ننحيح : أخرجننه أحمنند مننى المسننند )2)
 ( ، وقاهللا  حيح عىى شر  الشيخين ولم دخرجاه وواميه الىشهى.1/465)

ى مهننو الحننج والعمننرا ودننوم ( مننى الحننج ، بنناب منن1348(  ننحيح : رواه مسننىم )3)

 عرمة.
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نا لداو  ( مى أحا دك األنهياء ، باب )) ووشه 3425( متفق عىيه : وراه الهخارأ ) 1)
 ( مى المساجد مى ماتحته. 520سىيمان ... (( ومسىم ) 

 ( مى أحا دك األنهياء ، باب )) دزمون ((. 3364(  حيح : الهخارأ ) 2)

 باب مهو الحج والعمرا.( مى الحج ، 1349( رواه مسىم )1)
مسنىم ( منى المحصنر ، بناب قولنه تعنالى : [ مَنل َرمَنَك ] و1819( رواه الهخارأ )2)

 ( مى الحج ، باب مهو الحج والعمرا.1350)

( ، ومننى سنننده أبننو إسننراأيو الملأننى واسننمه 1/314( أخرجننه أحمنند مننى المسننند )1)
مننى  –رحمننه ال  –إسننماعيو بننن خىيفننة وشننو عننعيف ، وعننعفه الشننين أحمنند شنناكر 

 تعىييه عىى المسند.

( مى الحنج ، بناب منى الرجنو دحنج عنن غينره ، وابنن 1811(  حيح : أبو  او  )2)
( مننى المناسننك ، بنناب الحننج عننن الميننت ، و ننححه األلهننانى مننى 2956ماجننة رقننم )

 (.944اإلرواء )

ى ( مننى الجهننا  والسننير ، بنناب مننن اكتتننب منن3006( متفننق عىيننه : رواه الهخننارأ )1)
 ( مى الحج ، باب سفر المرأا من محرم إلى حج وغيره.1341جيش ، ومسىم )

 ( 2960( مى الرقاق ، باب سنكرات المنوت ، ومسنىم )  6514( رواه الهخارأ ) 1)

 مى الزشد والرقاأق ، مى ماتحته
==================== 

 الزواج العرفى ؟

لنا ات أعمامن شرور أنفسنا وسيا إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل
   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.

ونَ إِ َّ َوأَ  وت نَّ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا الَ َحقَّ ت يَاتِِه َو  تَم   ْسِىم   [102ان:]آهللا عمر  ْنت ْم م 
 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 

َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن عَ إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً ىَنْيك  نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:
َ َوق ول وا قَْو ً َسنِدد ك نْم ذ ن نوبَك ْم لَ أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنْر  ِىْح لَك نمْ داً د ْصندا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعِميماً ]األحز  [71-70اب:َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ
 أما بعد .

كو وأ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها  مإن

 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .
 أحهتي مي ال :

ه   نتحدذ اليوم عن  اشرا خطيرا تنتشنر مني مجتمعننا انتشنار الننار مني الهشنيم مإنن

 ي جاننب وأن تكنون األمنة وأندنهغي أن دكنون العىمناء بموعنوعاتهم وأ روحناتهم من
دكننون المجتمنن  بمشنناكىه وشمومننه منني جانننب أخننر .. نحننن اليننوم عىننى موعنند منن  شننىه 

المنناشرا التنني تسننمى بننـ )) الننزواج العرمنني (( وكمننا تعننو ت حتننى   دنسننحب بسننا  

 الوقت سردعاً من تحت أقدامنا مسوم دنتمم حددثي م  حهراتكم مي شنىا الموعنوع
 تالية :الخطير مي العنا ر ال
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 أو ً : الزواج آدة ربانية ، وسنة نهودة ، وممىكة إدمانية .
 ثانياً : الزواج السرا با و .. شرعاً وعرماً .

 ثالثاً : الهحادا دعترمون .. والم ساا مروعة !!

 رابعاً : شىه شي األسهاب .. وشىا شو العلج .
 وأخيراً : مهو من توبة ؟!!

ن ميتهعنو  أس هللا أن دجعىنا من الىدن دستمعون اليوهللام عيروني اليىوب واألسماع ، وال

 ابِ ْلهَ أحسنه أ ولَاَِك الَِّىدَن َشدَاش م  َّللاَّ  َوأ ولَاَِك ش ْم أ ول و اأْلَ 
 أو ً : الزواج آده ربانية ، وسنة نهودة ، وممىكة إدمانية :

 ممهنا ،ا دنأحهتي الكرام : إن اإلسنلم   دحنارب  وامن  الفطنرا و  دسنتيىرشا ، وإنمن

 ىا كرمهودرمعها عن المستوأ الحيواني و الههيمي .. وشىا شو الىا دىيق باإلنسان ال
 ال عز وجو .

ْمنَنا بَنِني آ ََم َوَحَمْىنَنناش ْم مِني اْلهَنر ِ  ي ِهَننهَْحنِر َورَ  َوالْ قناهللا تعنالى : َولَيَنْد َكرَّ اِت َزْقنَناش ْم ِمنَن الطَّ

ْىنَاش ْم َعىَى َكثِيٍر مِ  ْن َخىَْينَا تَْفِهيلً ] اإلسراء:َومَهَّ  [.70 مَّ
و ين الرجنمالزواج آدة من آدات ال ، وسننة منن رسنوهللا ال ، واإلسنلم دينيم العلقنة بن

 والمننرأا عىننى أسنناس مننن المشنناعر الطنناشرا الرقييننة التنني تهنننى عىننى السننكن النفسنني

 أَْزَواجناً أَْنف ِسنك مْ   ِمننْ َق لَك نمْ والهدني والمو ا والرحمنة . قناهللا تعنالى : َوِمنْن آدَاتِنِه أَْن َخىَن
وَن ]الَك َ داٍت لِ ي ذَلِ مِ ِلتَْسك ن وا إِلَْيَها َوَجعََو بَْينَك ْم َمَو َّاً َوَرْحَمةً إِنَّ   [ .21روم:يَْوٍم دَتَفَكَّر 

شننا و أمننا بيننت الزوجيننة مممىكننة إدمانيننة . الننزوج مىكهننا ، وربانهننا ، والمسننير ألمور

و شؤونها ، بما جعو ام  َجاهللا  قَوَّ بَِمنا  ى الن َِسناءِ َن َعىَنال له من قوامة مي قوله تعالى : الر ِ
ْم َعىَننى بَْعننٍض َوبَِمننا أَْنفَي ننوا ِمننْن أَْمننوَ  ننَو َّللاَّ  بَْعَهننه  ألخننرأ مىكننة اوالزوجننة شنني  اِلِهمْ مَهَّ

منا أ عنين ،متوجة مي شىه الممىكة اإلدمانية ألنها شردكة الحياا ورميينة الندرب وقنرا ال

لنب ا  .. والرعية مي شىه الممىكة الطيهة بين شىدن المىكين الكنردمين ، مهنم ثمنرا الفنؤ
ااِ النداْنيَا دنَة  اْلَحيَ وَن زِ الكهد .. وزشرا الحياا الدنيا .. شم األو   قاهللا تعالى : الماهللا  َواْلهَن  

. 

مناء بنهتهنا  شىه الممىكة إن  ىو سماءشا مننهج رب الهردنة .. و سنيد الهشنردة ، وروأ
اإلخننلص والمننو ا والرحمننة النددننة ، أتننت ثمارشننا كننو  ننهح وعشننية .. وأدنعننت منني 

 أرعها زشرات الحب ، والوماء ، واإلخلص ، األخلق العىية .
وشنىا شننو السننهيو الشنرعي الوحينند الننىا دهننمن لىمنرأا حيوقهننا ، وكرامتهننا ودهننمن 

واج ، ألن الننزوج مني شننىا الننز لنألو   حيننوقهم ، وكنرامتهم ، منني المجتمنن  اإلسنلمي

 الى :الشرعي مساوهللا مساولية كامىة عن زوجته وأو  ه مي الدنيا وا خرا ليوله تع
ا آتَاه  مِ ْنِفْق لينفْق ذ و َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه َوَمْن ق ِدَر َعىَْيِه ِرْزق ه  مَْىي    [7َّللاَّ  ]الطلق:  مَّ

اَرا  و  َشنا النَّناس  َواْلِحَجن نَناراً َوق  ِىيك مْ ن وا ق وا أَْنف َسك ْم َوأَشْ وليوهللا ال تعالى : د َداَها الَِّىدَن آمَ 

َ َما أََمَرش مْ  وَن ]التحردم: عَى وَن َما َودَفْ َعىَْيَها َملأَِكةٌ ِغلٌ  ِشدَا ٌ   دَْعص وَن َّللاَّ  [6د ْؤَمر 
دك ابن عمر وليوهللا النهي كما مي الحددك الصحيح الىا رواه الهخارا و مسىم من حد

و  َراعٍ مِْى أَْشىِهِا َوَمْسا وهللٌا َعْن َرِعيَّتِِه(() ج  ( 1))ك ىاك ْم َراعٍ وَمْسا وهللٌا َعْن َرِعيَّتِِه .. َوالرَّ

َ مِني  …. وليوهللا النهي كما مي  حيح مسىم منن حنددك جنابر بنن عهند ال ))  اتَّي نوا َّللاَّ
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وش نَّ بِ ََمنانِ  ِ(( ثنم قناهللاالن َِساِء مَإِنَّك ْم أََخْىت م  وَجه نَّ بَِكِىَمنِة َّللاَّ ِ َواْسنتَْحىَْىت ْم م نر  المصنطفى    َّللاَّ
وِم(()  ىى ال عىيه وسىم   ( .2)) َولَه نَّ َعىَْيك ْم ِرْزق ه نَّ َوِكْسَوت ه نَّ بِاْلَمْعر 

ىا ششىا شو الزواج الشرعي الىا عرمه المسىمون منى زمن الوحي إلي أن  رنا إلي 

لزمنان اا دموج بالفتن ، متن الشهوات والشههات .. إلى أن  رنا إلنى شنىا الزمان الى
نناس الىأ اختىت ميه الميناديس الصنحيحة لىحنلهللا والحنرام !! وتجنرأ مينه كثينر منن ال

ورأدنننا  نناشرا جددنندا تنتشننر ا ن منني عىننى محننارم ال جننو وعننل وعىننى حنندو  !! 

شننو والتنني تسننمى بننالزواج العرمنني  المجتمنن  انتشننار النننار منني الهشننيم ، تىننك المنناشرا
 عنصرنا الثاني من عنا ر شىا الىياء.

يىنوب الزواج السرا الىا دطىيون عىيه ))العرمي(( با و شرعاً وعرماً من عيروني ال

واألسنننماع جينننداً ، ألن شنننىا العنصنننر شنننو لنننب الموعنننوع وأساسنننه ونمنننراً ألشميتنننه 
 وخطورته مسوم أركز الحددك ميه عىى ثلثة محاور .

 لمحور األوهللا :  ورا الزواج العرمي الياأما

 المحور الثاني : بطلنه عرماً .
 المحور الثالك : بطلنه شرعاً .

 أو ً :  ورا الزواج العرمي الياأم :

تنننتىخص مننني التيننناء الرجننناهللا بالنسننناء أو الشنننهاب بالفتينننات مننني العمنننو أو المننندارس 
داً ، لفتنناا دعرمهننا الشننهاب جيننوالجامعننات ، ميتر نند الشنناب لفتنناا مسننتهترا !! وشننىه ا

وذلك من خلهللا شعرشا المكشنوم ، وثوبهنا الهنيق أو العنارا النىا دمهنر كنو متننة 

مخهننوءا منني جسنندشا ، دعرمهننا الشننهاب مننن خننلهللا عطرشننا األخنناذ وبرمانهننا العا ننف 
فتنناا لوحركاتهنا المثيننرا وكىماتهننا المننؤثرا وإ  م نننا أتحندأ أن دتر نند شنناب مسننتهتر 

 الحينناء والعفننة والمننروءا والطهننر والشننرم ، دتر نند الشنناب بفتنناا تجىههننت بجىهنناب

 ودىهب مشاعرشا وأحاسيسها بكىمنات الحنب –من شىا النوع الىا ذكرت  –مستهترا 
، والعشننق ، والغننرام التنني حفمهننا مننن كتننب األ ب المكشننوم ، أو مننن المسىسننلت 

ؤا ه ، أحرق م حهها حهاً قدواألملم ، وديسم لها الشاب بالتوراا واإلنجيو واليرآن أنه د

دتنزوج  وأنه   دصير عىى مراقها مي لحمة منن لينو أو نهنار ، ومنن ثَنمَّ مهنو دردند أن
ب أن ولكن ماذا ؟!! ولكن المروم   تسمح ا ن !! من شننا دحناوهللا الشنا –بها ولكن 

 اد الفتننادينن  الفتناا أن دتزوجهنا سنراً !! دعنني بندون عىنم النولي ، دعنني بندون عىنم والن
را المسننكين ، الننىا دربنني و دنفننق ، ثننم تتننزوج ابنتننه زواجنناً بننا لً مننن غيننر أن دنند

 !!!المسكين عن شىا الزواج شيااً .. و  حوهللا و  قوا إ  باهلل العىي العميم 

عىيهنا  د تي شىا الشاب ليكمو مصوهللا خددعته ، وخيانته الكهرأ ، مي تي بورقنة ود شنهد
د شنىا دعرمون علقته المحرمة والمشنهوشة ، د شنه زميىين من زملأه الميربين ، ممن

ى نهما عىالشاب زميىيه عىى شىا العيد العرمي الها و ليكون شو بدوره شاشداً لواحد م

 عيد عرمي با و جددد .
 -دعني والند الفتناا أو وليهنا  –وأقوهللا لكم أدها األحهة : إن أا عيد زواج دهاركه الولي 

م  اإلسلمي مهو عيد شنرعي  نحيح وإن لنم دوثنق ودشهد عىيه الشهو  ودعىن لىمجت

مي وثيية زواج رسمية عند م ذون شرعي ، وأا عيد زواج   دهاركنه النولي وبندون 
إعلن وشهو  مهو با و وإن سجو مي وثيية زواج رسمية عند م ذون شنرعي ، ألن 
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وثييننة الننزواج الرسننمية ليسننت شننر اً منني  ننحة العينند إنمننا شنني مننن بنناب المصننالح 
سىة التي دهمن من خللها حيوق النسناء مني زمنن خربنت مينه النىمم ، وقنو مينه المر

 أشو األمانة !!

 أما المحور الثاني : و شو سؤاهللا مهم : شو د ير ع رم الناس ذلك ؟!
شنو  الجواب :   ورب الكعهة ، بو العرم دهطىه ، ألن العرم عند عىمناء األ نوهللا :

 دينر  تهم ، وقند دينر الشنرع عرمناً ، وقند ما تعارم عىيه الناس مي عنا اتهم ومعنامل

الشننرع عرمنناً ، بمعنننى أن الشننرع المطهننر قنند دحكننم عىننى عننرم مننن أعننرام الننناس 
اً بالجواز ، وقد دحكم عىى عرم من أعرام النناس بنالهطلن ، مالشنرع قند دينر عرمن

 وقد دهطو عرماً آخر .

ن مننرعياً أو قاعنندا أمننا العننرم المعتهننر شننرعاً : شننو العننرم الننىا   دخننالف نصنناً شنن
 قواعد الشردعة ، شىا شو العرم المعتهر مي ميزان الشرع .

  منني مصنر بنو مني بىنند  –والسنؤاهللا : اأتنوني برجنو مسننىم عاقنو عىنى وجنه األرض 

ديننوهللا بنن ن المسننىمين منننى زمننن الننوحي إلنني شننىا الزمننان قنند تعننارموا منني  –أوروبنني 
 الخهيثة !! تزودجهم ألبناأهم وبناتهم عىى شىه الصورا السردة

وج بن ا بمعنى أن تزوج الهنت نفسها بدون إذن وليها وأن دنطىق الشاب أو الفتى ليتنز

جننة متنناا بنندون عىننم الوالنند أو بنندون عىننم األسننرا .. شننو تعننارم الننناس عىننى شننىه الزد
ع الخهيثننة والعلقننة المحرمننة ؟!! التنني تيننوم عىننى أسنناس مننن الغننش والنفنناق والخنندا

خنان  اب ومتاا ، من شاب خان أسرته وأشىه ومجتمعه بعد أنوالخيانة ؟! خيانة من ش

ن تنوشم ال ورسوله ، ومن متاا خانت أسرتها ومجتمعها بعد أن خانت ال ورسوله وإ
صندق دوأرجو أن  –أحد من الشهاب أنه قد تزوج زواجاً شرعياً  حيحاً ، م نا أساله 

عنن   نحيحاً مىمناذا أخفيتنه: إن كنت تعتيد أنك تزوجنت زواجناً شنرعياً -مي الجواب 

 . أشىك ؟! وعن أقرب الناس إليك ؟!! مالحلهللا   دعرم السردة و  دخشى المهور
تاا أو ثم .. لماذا تتىصص و تهحك عن مكان خفي   دراك ميه أحد من الناس لتخىو بف

اج بزميىة مي الجامعة مي شية مفروشة أو مي غرمة مندق ممىمة لتزني بندعوأ النزو

 ؟.
هاح  نأ  تشعر بالخيانة والنفاق والخداع وأنت ت خى المصروم من والدك كنو ثم .. 

 بحجة الىشاب إلي الجامعة و أنت ذاشب إلني شنية مفروشنة أو غرمنة ممىمنة لتمنارس
 الدعارا

إلني  والزنى بدعوأ الزواج ؟! ثم .. شو تيهو أنت أن د خى زميىنك مني الجامعنة أختنك

شىا  أ أنها زوجته وأنت وأسرتك   تعىمون عننفس الشية المفروشة ليزنى بها بدعو
 الزواج شيااً ؟!!

ي ثننم .. شننو تيهننو بعنند ذلننك أن تخننرج أبنتننك أنننت إلنني الجامعننة لترجنن  إليننك بجنننين منن

ن ذلك عأحشاأها بدعوأ أنها تزوجت بزميىها مي الجامعة ؟!! وأنت مي الهيت   تعىم 
 شيااً ؟!

ْنَسان  َعىَى نَْفِسِه بَِصيَراٌ َولَنْو أَْليَنى ا دق مي الجواب .. وتىكر قوهللا ال تعالى  : بَِو اأْلِ

[ و  تنس قوهللا ال تعالى : َونََه   اْلَمنَواِزدَن اْلِيْسنَط ِليَنْوِم 15 – 14َمعَاِذدَره  ]الييامة : 
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بَِهنا َوَكفَنى بِنَنا َحاِسنهِيَن  اْلِييَاَمِة مَل ت ْمىَم  نَْفٌس َشْيااً َوإِْن َكاَن ِمثْيَاهللَا َحهٍَّة ِمْن َخنْر هللٍَا أَتَْينَنا
 [. ور    وماً قوهللا الياأو :47]األنهياء : 

 ً   رق الفسا  م نت غير مكرم ..دا شاتكاً حرم الرجاهللا و تابعا

 مي قومه دزنى برب  الدرشم من دزني مي قوم ب لف  رشم
 كان الوماء من أشو بيتك ماعىم إن الزنى  دن إذا استيرعته

 اً ؟ أأنت تعهك باألعراض تيهاً ؟أأنت تهاشي بالزنا مرح

 مياهللا : بو ذاك شرعاً  ار متهعاً كم تاه غيرا به قهىي و كم باشا !!
 ميىنا : ألست تخام ال منتيماً ؟! مياهللا مي كهر :   أعرم ال !!

 ودح الشهاب إذا الشيطان نازعهم عىى العيوهللا م وشاشا وألغاشا !!

 اأرشا زدغ وأعماشا !!قد عىمتهم أمانين الخنا و ساأو غشى بص
 ومطربة ومطرب مي المىداع لينهم ألحان محش وزكاشا وغناشا !!

 ووالد غامو   شي ومدرسة نمامها من نمام الددن أقصاشا !!

 لو أن لي قوا مي أمتي ودداً ألزمت حواء مثواشا وم واشا !!
 كان لها بيت عزاً .. كان لها بيت مىكاً .. ميه ترأ السىطان و الجاه

 وعت بيدشا عرشها وغدت رعية وذأاب األرض ترعاشا !!مي

 شىه الحهارا  دن   أ دن به إني كفرت بمعناشا ومهناشا !!
ة   دينر عننرم العيننلء و  عنرم المسننىمين ذلننك ، ولننم دعنرم المسننىمين شننىه العلقنن

ات المحرمة الخهيثة من زمن الوحي إلي أن  رنا مي زمن الفنتن . الشنهوات والشنهه

 و  قوا إ  باهلل العىي العميم .و  حوهللا 
 والسؤاهللا الثالك : شو دير شرع ال ذلك ؟.

قننة والجننواب :   ورب الكعهننة ، بننو شننرع ال دهطننو شننىا الننزواج الخهيننك وشننىه العل

هللا عند رسووالمشاومة ، معيد الزواج مي اإلسلم ميثاق له قدسية كهيرا عند ال تعالى 
 ال .

 إ  –عىننى الوجننه الننىا شننرعه ال  -كننو منهمننا بننا خر  معىننى الننزوجين أن دسننتمت 

 باليهوهللا ، واإلدجاب ، واإلعلن ، والولي ، والمهر ، والشهو  .
ينند أمننا اليهننوهللا و اإلدجنناب : مهمننا ركنننان   دصننح العينند إ  بهمننا ، وشنني  ننيغة الع

 المعرومة ، ومىشب جمهور العىماء أن العيد دصح ب ا لفة ددهللا عىى ذلك .
رو  : م وهللا شر  من شرو   حة العيد : الولي إذ   دصنح أا عيند مني أا أما الش

أرض ، وتحت أا سماء ، وألا  نرم منن المنروم ، إ  بهنىا الشنر  وشنو شنر  

الولي . والولي شو والد الفتاا أو من دزوجهنا إذا تنومى أبوشنا أو إن غناب . وليهنا منن 
ى وش نَّ أَْن دَْنِكْحَن أَْزَواَجه نَّ أشىها . قاهللا تعالى : َوإِذَا َ ىَّْيت م  الن َِسا َء مَهَىَْغَن أََجىَه نَّ مَل تَْعه 

وِم ]الهيرا :  ْم بِاْلَمْعر  وشنىه ا دنة  –رحمة ال  -[. قاهللا الشامعي 232إِذَا تََراَعْوا بَْينَه 

شي أبين ما مني الينرآن كىنه عىنى أننه   نكناح إ  بنولي ، وسنتعجهون إذا عىمنتم سنهب 
دننة ، مىينند نزلننت منني حننق معيننو بننن دسننار مىينند زوج معيننو أختننه لرجننو مننن نننزوهللا ا 

المسىمين وأحسن إليه معيو وأكرمه ، وبعد مترا  ىق شنىا الرجنو أخنت معينو ، مىمنا 

انيهت عدتها جاء الرجو مرا أخرأ لير  المرأا ، مياهللا له معيو بن دسار : زوجتنك 
   تعو  إليك أبداً ، وكنان رجنلً وأمرشتك ، أكرمتك ، مطىيتها ثم جات تخطهها ، وال
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   بنن س بننه ، وكانننت المننرأا تردنند أن ترجنن  إليننه ، منننزهللا قننوهللا ال تعننالى عىنني النهنني
نى وش نَّ أا :  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  َوإِذَا َ ىَّْيت م  الن َِساَء مَهَىَْغَن أََجىَه ننَّ مَنل تَْعه 

  والتهييق والتعسير ، منل تعهنىوشن أن مل تمنعوشن ، مالعهو مي الىغة شو : المن

دنكحن أزواجهن ، مىما سنم  معينو بنن دسنار ا دنة ، قناهللا : ا ن أمعنو دنا رسنوهللا ال ، 
ومي لفة سمعاً و اعة ا ن أمعو دا رسوهللا ال .. م عا شا إليه بمهر جددد م نكحها إدناه 

. 

و أن تنزوج نفسنها أاستدهللا جمهور المفسردن بهنىه األدنة عىنى أننه   دجنوز لىمنرأا أن 
 ،نت ثيهاً ألن أخت معيو بن دسار لم تكن بكراً وإنما كا –تزوج غيرشا ولو كانت ثيهاً 

ى وش نَّ  ا أمنر لي معننى منإذا لو لم دكنن لعهنو النو –وم  ذلك قاهللا ال لوليها ، مَل تَْعه 

 ال ولي المرأا أن در شا إلي الرجو مرا أخرأ .
نوا اأْلَ  ناِلِحيَن ِمنْن ِعهَنقناهللا تعنالى : َوأَْنِكح  [.  32ْم ]الننور :  َوإَِمناأِك  اِ ك مْ دَناَمى ِمنْنك ْم َوالصَّ

ارا وانكحوا خطناب منن ال ألوليناء المنرأا واسنتدهللا جمهنور المفسنردن واإلمنام الهخن

 . المرأا بهىه ا دة عىى أنه   نكاح أ  بولي ، ألن الخطاب من الرب العىي ألولياء
ننوَرش  وقنناهللا تعننالى : مَنناْنِكح   ومِ نَّ بِننوش نَّ بِننإِْذِن أَْشِىِهنننَّ َوآت ننوش نَّ أ ج  ْحَصنننَاٍت َغْيننَر  اْلَمْعر  م 

تَِّخىَاِت أَْخدَاٍن وكيف تتزوج الهنت بدون إذن الو َسامَِحاٍت َو  م  لد دون إذن الوالي ؟! بم 

 . لخهيراوبدون عىم األسرا ؟! شىا تشرد  ال الحكيم الىا دعىم من خىق وشو الىطيف 
ْشنِرِكيَن َحتَّنى د ْؤِمن نوا َولَعَْهن نوا اْلم  نؤْ وقاهللا تعالى : َو  ت ْنِكح  ْشنِرٍك َولَنْو ِمنِمٌن َخْينٌر دٌ م  ْن م 

زوج تننرأا أن أَْعَجنهَك ْم وشنىه ا دنة أدهناً خطناب مننن ال ألوليناء المنرأا منل دجنوز لىمن

ت ، ات الكردمنانفسها أو غيرشا ، وشىا قوهللا جمهور المفسردن الىدن مسنروا شنىه ا دن
ه ، و  لت كند ت كينداً   لنهس مين –عىى  احهها أمهو الصلا والسنلم  –وت تي السنة 

 عىينه المصطفى   نىى ال غموض .. بو و  ت ودو ، لت كد أنه   زواج إ  بولي قاهللا

بن ماجنه مي الحددك الىا رواه أحمد ، و أبو  او  ، والترمىا ، والنساأي ، وا وسىم 
سننى ي ، والنندارقطني ، والهغننوا ، والطهرانني ، والحنناكم مننن حنددك أبننو مو، والهيهين

())ٍ وادنة ))َ  نَِكناَح إِ َّ (ومني ر1األشعرا أن الحهينب النهني قناهللا : ))َ  نَِكناَح إِ َّ بِنَوِلي 

ْىَطان  َوِليا َمْن َ  َوِليَّ لَه (( مي الحددك الص ٍ َوالسا ، ه أحمد ردح الىا رواحيح الصبَِوِلي 
ي الطهرانوأبو  او  ، والترمىا ، والهيهيي ، والهغوأ ، وابن حهان ، والدارقطني ، و

َواِليَهنا مَ ْينِر إِْذِن ْت بِغَ والحاكم من حددك السيدا عاأشة أن النهي قاهللا )) أَداَما اْمنَرأَاٍ نََكَحن
َها بَاِ ٌو(() َها بَاِ ٌو ، مَنَِكاح  َها بَاِ ٌو ، مَنَِكاح   (.1مَنَِكاح 

 ؟. اذا ترددون بعد ذلك دا منن توحندون ال ؟ و دنا منن تثينون و تيصندون رسنوهللا الم

 ورسوهللا ال شو المشرع مي شىه األمة .
ي ومي الحددك الصحيح الىا رواه ابنن ماجنه ، والهيهيني ، والطهرانني منن حنددك أبن

ج   ِ ج  اْلَمْرأَا  اْلَمْرأَاَ َوَ  ت َزو  ِ (. قاهللا أبو شردنرا 2ا(()ا  نَْفَسهَ َمْرأَ لْ اشردرا أنه قاهللا ))َ  ت َزو 

 ا .: الزانية شي التي تزوج نفسها ، وقاهللا ابن عهاس : الهغي شي التي تزوج نفسه
لىنهي   ىى  بحددك  –من باب األمانة العىمية مي  رح الموعوع  –وقد دحتج عىينا 

وأبو  او  ، قاهللا وبيوهللا ألبى حنيفة ، أما الحددك مصحيح رواه مسىم ،  ال عىيه وسىم 

))الثَّي ِنب  أََحنقا بِنَْفِسنَها النهى   ىى ال عىيه وسنىم  والترمىأ من حددك أبى شردرا أن
ننَمات َها(() ( والحننددك   دعكننر 3ِمنْن َوِلي َِهننا َواْلهِْكننر  دَْسننتَ ْذَن َها أَب وَشننا مِنني نَْفِسننَها َوإِْذن َهننا   
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: أننه   دجننوز لننولي -أشننو العىننم  كمننا قنناهللا جمهنور –عىنى كلمنننا ، مننالمرا  بالحنددك 
المرأا الثيب أن دزوجها رغماً عنها ، بو   دجوز له أن دزوجها أ  ب مرشا و رعاشا 

جهنا رغمناً عنهنا مىهنا أن تفسنن النكناح عنند ولني األمنر أو منن دننوب عننه ،  ، منإن زوَّ

ك واستدهللا العىماء عىى ذلك بالحددك الصحيح الىا رواه الهخنارا ، وأحمند منن حندد
لىنهني   خنساء بننت خندام أن أباشنا زوجهنا وكاننت ثيهناً ، مكرشنت المنرأا ذلنك وذشهنت 

 ماشتكت له مر  النهي نكاح والدشا .  ىى ال عىيه وسىم 

دون إذن بنمإنه ديوهللا : دجوز لىمرأا أن تزوج نفسها  –رحمه ال  –أما قوهللا أبى حنيفة 
ىعتها اس عىنى جنواز بين  المنرأا سنوليها وأخى اإلمام من ذلك شىا الحكم منن بناب اليين

 بنفسها ، مياس اإلمام عىى ذلك أنه دجوز لىمرأا أن تزوج نفسها !!

 ووشىا قياس ماسد ا عتهار بإجمناع عىمناء األ نوهللا ألننه قيناس من  ننص منن الينرآن 
(   الننص(مكلم النهي ، والياعدا األ ولية باتفاق وإجماع العىماء تيوهللا : ))  قياس 

. 

لنىا ذكرتنه ا: أن الدليو الصردح -رحمة ال عىيه  -إجل ً مني ألبي حنيفة وأنا أقوهللا 
 –ال  رحمة – ا ن لو بىغ أبا حنيفة لياهللا به أبو حنيفة وأنا أكا  أجزم بىلك وأبو حنيفة

دحنو  شو الياأو : إذا  نح الحنددك عنن النهني مهنو منىشهي وأبنو حنيفنة شنو الياأنو :  

 نَناَزْعت مْ إِْن تَ عىم من أدن قىنا . وال جنو وعنل شنو الياأنو : مَنألحد أن ديوهللا بيولنا حتى د
ِ وَ  وقناهللا ه وسنىم  عىينال نىى   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسنىم مِي َشْيٍء مَر  اوه  إِلَى َّللاَّ

ْؤِمنَنٍة إِذَا قََهنى َّللاَّ  َورَ  ْؤِمٍن َو  م  ا  لَه نم  اْلِخيَنرَ ْن دَك نوَن  أَْمنراً أَ س نول ه  تعالى : َوَما َكاَن ِلم 

َ َوَرس ولَه  مَيَْد َعوَّ َعل ً  هِين ِمْن أَْمِرِشْم َوَمْن دَْعِص َّللاَّ  ال[ . وقناهللا 36 ا ]األحزاب :م 
وَك مِيَمنا َشنَجرَ  م  ْم ث نمَّ  بَْيننَ تعالى : مَل َوَرب َِك   د ْؤِمن وَن َحتَّى د َحك ِ   دَِجند وا مِني أَْنف ِسنِهمْ  ه 

وا تَْسِىيماً ]النساء : َحَرجاً ِممَّ   [ .65ا قََهْيَت َود َسى ِم 

سن لة ، بو وستعجهون إذا عىمنتم أن األحننام أنفسنهم قند خنالفوا أبنا حنيفنة مني شنىه الم
 أن أبننا دوسننف –كمننا ذكننر اإلمننام الطحنناوا منني شننرح معنناني ا ثننار  –منن نتم تعىمننون 

ة ، بمىشب أبني حنيفن وشما أته  الناس ألبي حنيفة وأعرم الناس –ومحمد بن الحسن 

ىه شننقنند خالفننا أبننا حنيفننة منني  –بننو وشمننا الىننىان أ ننل وقعنندا قواعنند المننىشب الحنفنني 
وج و أن تزالمس لة بو مي كثير من المساأو ، وقا  :   دجوز لىمرأا أن تزوج نفسها أ

 غيرشا و  دصح الزواج إ  بولي .
ىى  نالمصنطفى   فة عىى قنوهللامهو دنهغي لىمسىم بعد ذلك أن ديدم قوهللا اإلمام أبي حني

 محمد ؟! شىا شو الشر  األوهللا من شرو  العيد . ال عىيه وسىم 

   الشننر  الثنناني : اإلعننلن : اإلسننلم أوجننب إعننلن الننزواج و إشننهاره ، ماإلسننلم
لسنر ادعرم السردة مي الزواج ، بو و  دعرم بزواج السر . قاهللا ابنن تميمنة : نكناح 

 اح ذوات األخدان .شو نكاح الهغادا ، وشو نك

فسنه الحلهللا   دخشى المهور ، الحلهللا   دعرم السرا دب والسردة ، بو دعىن عنن ن
 بغادة الوعوح .. وبغادة العزا والكرامة .

تننزوج منني الحننلهللا الطيننب واحنندا ، واثنتننين ، وثلثننة ، وأربعننة بشننر  العنندهللا وارمنن  

و وعنل عىنى أنهنا جنرم رأسك و  تستحي من المجتم  الىا دنمر إلنى شنردعة ال جن
دجب عىى أ حابه أن دهعوا رلوسهم مي الوحو والطين والتراب !! ارم  رأسك ما 
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 مننت تننؤ ا مننا أمننر ال بننه ، ومننا شننرعه لننك رسننوهللا ال .  عننوكم مننن شننىه الهزدمننة 
النفسية التي أ ابت األمنة وجعىنت المسنىم دنمنر إلني شنرع ال المحكنم مني الينرآن و 

، وتخىف و ت خر مي الوقت النىا دنمنر مينه المجتمن  إلني شنىه  السنة عىى أنه رجعية

العلقات الخهيثة المحرمة عىى أن أشىها ممن تحرروا من قيو  المجتم  و منن عنغط 
الواق  و من عغط الددن ! و   حوهللا و  قوا إ  باهلل العىي العمنيم أَ  دَْعىَنم  َمنْن َخىَنَق 

 [ .14: َوش َو الىَِّطيف  اْلَخهِير   ]المىك 

ي مناإلسلم   دعرم السردة مي الزواج ، بو دوجب عىيك اإلسنلم أن تعىنن زواجنك 
 الحلهللا الطيب ، وأن ترم  رأسك بىلك مي المجتم  .

كمننا منني الحننددك الننىا رواه أحمنند والحنناكم  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  قنناهللا

نكناح(( ))أعىننوا ال والطهراني وغيرشم من حددك عهد ال بن الزبير بسند حسن قناهللا :
او : ومي روادة لىطهراني بسند حسن بالشواشد من حددك دزدد بن الساأب أن النهي سن

 شننو دننرخص لنننا بننالىهو عننند العننرس ؟ قنناهللا : ))نعننم(( إنننه نكنناح   سننفاح ، ثننم قنناهللا

 ))أشيدوا النكاح(( أا : أعىنوه و ا هروه . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 
 رو  العيد مهو : المهر .أما الشر  الثالك من ش

عىنى الرجنو  منالمهر واجنب [،4قاهللا تعالى : َوآت وا الن َِساَء َ د قَاتِِهنَّ نِْحىَنةً.. ]النسناء : 

يحين وشو حق كامو لىمرأا ، وليد أمر اإلسلم بتخفيف المهر وتيسيره كما مني الصنح
وهللا : دا رسمن حددك سهو بن سعد الساعدا قاهللا : جاءت امرأا إلي رسوهللا ال ميالت 

به ثم      رسوهللا ال رأسن ا ه ، مىمنال جات أشب لك نفسي ، مصعَّد النمر ميها و وَّ

 رأت المرأا أنه لم ديض ميها شيااً مجىست.
مهنىا  وشنا أردد أن أوعح أمراً أنه   دجنوز لىمنرأا أن تهنب نفسنها إلحند منن الرجناهللا

نْؤِمنِيَن األمر خاص بالنهي قاهللا تعالى : َخاِلَصةً لََك ِمْن     ان  بند منن كنىا أمنر شنوِن اْلم 

 التنهيه عىيه .
م دكنن ونعو  إلي حددك سهو قاهللا : ميام رجو من أ حابه ، مياهللا دا رسوهللا ال ! إن لن

رسنوهللا  اد  وال !  لك بها حاجة مزوجنيها ، مياهللا : )) مََهْو ِعْندََك ِمْن َشْيٍء؟(( مياهللا :

اهللا :   وال ثم رج  ، مي (( مىشب، مَاْنم ْر َشْو تَِجد  َشْيااً ؟ ال ، مياهللا ))اْذَشْب إِلَى أَْشِىكَ 
ا ِمننْن  َخاتًَمنن: ))اْنم ننْر َولَننوْ ينناهللا رسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىم ! مننا وجنندت شننيااً ، م

لكن شىا ددد ، وَحِددٍد(( مىشب ثم رج  ، مياهللا :   وال ! دا رسوهللا ال و  خاتماً من ح
ىيننه عيناهللا رسنوهللا ال   نىى ال ا لنه منن ر اء ( مىهننا نصنفه ، مإزارا )قناهللا سنهو : من

 إِْن لَهَِسنتْه  لَنْم دَك ننْ َشنْيٌء ، وَ  ا ِمْننه  : ))َما تَْصنَ  بِإَزاِرَك ؟ إِْن لَهِْسنتَه  لَنْم دَك نْن َعىَْيَهنوسىم 

ولَعىَْيَك ِمْنه  َشْيٌء(( مجىس الرجو حتى إذا  اهللا مجىسه قام مرآه رسوهللا ال ، م مر ياً  م 
ىا وسنورا سنورا كن به مدعي ، مىما جاء قاهللا : ))َماذَا َمعََك ِمْن اْلي نْرآِن ؟(( قناهللا : معني

ش نَّ َعْن َ ْهر قَْىهَِك(( قاهللا : نعم . ى ِْكتََهنا ْب مَيَنشَ قاهللا : ))اذْ  كىا )عدَّ شا( مياهللا : ))تَْيَرل  ْد م 

 (.1بَِما َمعََك ِمْن اْلي ْرآِن(( )
 .د لكثيرهح، لكنه أمر بتخفيفه ، و قد أجم  العىماء عىى أنه   ماإلسلم أوجب المهر 

 الشر  الراب  من شرو   حة العيد : الشهو  .

قاهللا النهي كما مي الحددك الصحيح الىا رواه الهيهيي ، والطهراني ، والدارقطني من 
ٍ َوَشنناِشدَْدِن(( ، ومنني حننددك عمننران بننن الحصننين  حننددك عاأشننة : ))َ  نَِكنناَح إِ َّ بِننَوِلي 
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 ٍ الىا  نححه األلهناني مني إرواء الغىينو بشنواشده أن النهني قناهللا : ))َ  نَِكناَح إِ َّ بِنَوِلي 
( وليد أتفق عىماء األ وهللا عىى شرو  العدالة وشني : اإلسنلم ، 2َوَشاِشدَا َعْدهللٍا(( )

والهىوغ ، والعيو ، وعدم الفسق . شنىه شنرو  مجمن  عىيهنا بنين عىمناء األ نوهللا مني 

شد العا هللا ، ووال و أنا عىى منهر النهي ليد أرسىت إلي  متاا جامعية رسالة كتهتهنا الشا
تخهرني ميهنا ب نهنا قند تزوجنت زواجناً عرميناً بنا لً  -دوم   دنف  الندم  -بدموع الندم 

بزميو لهنا مني الجامعنة ، ومني دنوم منن األدنام شنعرت بالحمنو دتحنرك مني أحشناأها ، 

ددده أن د تي إلي أشىها ليتزوجهنا زواجناً شنرعياً  نحيحاً .  م سرعت إليه لتتوسو بين
تيسم لي باهلل أن الشاب أخرج ورقة الزواج العرمي الها و ومزقها أمنام عينيهنا وبنين 

 دددها وقاهللا لها : من ددردني أنه ولدا ؟!

رأ ، دتنكر الشاب لىفتاا ودمزق الورقة بين دددها لينطىنق دهحنك عنن مردسنة غهينة أخن
العينند  لواقنن  تيننوهللا لنني الفتنناا : أن شنناباً مننن الشننابين الننىدن شننهدا عىننى ورقننةشننىا شننو ا

ا أن العرمي الها و لما عىم بىك ذشب إليها و ىب أن دزني بهنا !! مىمنا رمهنت شند ش

زنني دفهح أمرشا مي الجامعة وبين أسرتها ، مهي تس لني و تيوهللا شو تمكننه منن أن د
هو  ن أشىهنا ؟! شنىا شناشد منن أولانك الشنبها حتنى   تفهنح نفسنها مني الجامعنة أو بني

 الىدن دشهدون ا ن عىى وثيية عيد الزواج العرمي الها و المشاوم المزعوم .

فنة شو دينوهللا مسنىم بعند ذلنك أدهنا األحهنة بن ن شنىا النزواج السنرا الها نو دمنت إلني ل
ا العهر الزواج أو إلي لفة العرم بصىة من قردب أو من بعيد ؟!   .. و رب الكعهة .

ا الهارندوبالمسميات والحياأق   باألسماء ، مىو سميت الخمر بالشمهانيا ، و الوسكي 

 الفاأدا، والمشروبات الروحية ، مالمسمى واحد وشو الخمر الحرام ، ولو سمي الربا ب
أن  م بناهللوالعاأد أو غير ذلك مهىا لن دخرج الربا عن كونه ربنا حرمنه ال ، وأننا أقسن

 األرض   درعننى و  ديهننو شننىه العلقننة و  ديهننو شننىا الننزواج أأ مسننىم عىننى وجننه

ه ألننه تنى ألبننالعرمي الها و ألمه، أو ألخته ، أو لعمته ، أو لخالته ، أو ألبنته ، أو ح
كند أن خروج عنن النددن واألخنلق والفطنرا السنىيمة السنودة النيينة ، والواقن  ا ن دؤ

 دجاز .الم ساا مروعة ، وشىا شو عنصرنا الثالك بإ

 ثالثاً: الهحادا دعترمون .. والم ساا مروعة !!
 م كتفي بثلذ حا ت ميط و إ  و ال عندا الكثير .

وكن ن  -األولى لفتاا تيوهللا : شكىت أنا و زميىي ثناأي عا في كان محو أنمار الجمين  
:  تينوهللا -الجامعة مني بىندنا ا ن تحولنت إلني واحنات ميحناء لىحنب والعشنق و الغنرام 

تنناا نننا الننزواج عرمينناً حتننى نهنن  األسننرتين أمننام األمننر الواقنن  !! ولننو  نندقت الفقرر

 ،الجرداة شىه ليالت وقررنا أن نه  رلوس األسنرتين مني الوحنو والطنين والتنراب 
 ،أدهنناً  وإ  مننإن الفتنناا تتننوشم وتعتينند أنهننا متزوجننة منني الحننلهللا الطيننب ، م نننا أسنن لها

ألم شىا النزواج عنن والندشا وأمهنا ؟! شنىه ا وأرجو أن تصدق مى الجواب لماذا أخفت

درا أن تالمسكينة التي  زالت تتهرع إلي ال أن درزقها بالزوج الصالح ، ومهي   
ينت بأبنتها متزوجة ، أمر عجيب ، ثم شو دعيو أن متناا  ناشرا ، شنردفة ، تربنت مني 

 اً ؟! هر وشرم وعفة ،  ون أن دعىم شىا الهيت الشرم الطاشر عن زدجتها شيا

تيوهللا : قررنا الزواج عرمياً حتى نه  األسرتين أمام األمر الواق  ، مىما عىمنا بخهنر 
نجاحنننا اتصننىت أنننا وشننو عىننى األسننرتين لنهىننغ األسننرتين معنناً بخهننر النجنناح ثننم بخهننر 
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لهىا الشناب النىا تزوجهنا  -أا سماعة التىيفون  -الزواج ، تيوهللا : و أعطيت الهاتف 
أمها بخهر زواجهما ، واألم   تعىم و  دعىم الوالد عن ذلنك شنيااً بالعيد العرمي ليخهر 

. تيوهللا الفتاا : مىما أخهرشا الخهر  رخت األم  رخة أنا سمعتها و أنا أقنف بجنواره 

مي سماعة التىيفون ، ووقعت األم المسكينة عىى األرض ، ثم أسرع الوالد إلي امرأته 
يالنت : ليتهنا ماتنت ، ليند تزوجنت ابنتنك ، التي سيطت ما الخهر ؟ شنو ماتنت أبنتنه ؟ م

مىما عىم الوالد المسكين ذلك سيط شو ا خر عىى األرض ونيو إلي المستشفى ، ومني 

غرمة العنادة المركزا خرج الطهيب ليخهرشم ب ن الوالد أ يب بجىطنة مني المنن أ ت 
 إلي شىو نصفي .

ار ة دعتنرم( تنزوج  ينحالة ثانية : ن شرت تحت عنوان )الطيار قاتو زوجته المهنيف

ا بزميىة له مهيفة مي الطيران ، وشو متزوج وخام أن دعىن عن زواجه ، تنزوج بهن
 ت أن مي السر بعيد عرمي با و  ون عىم والدشا وأشىها ، مىما حمىت شنىه الهننت أرا

تعىننن زواجهننا وأن تفننرح بننه منني المجتمنن  ، منن نكر ورمننض شننىا الطيننار ذلننك ، مىمننا 

 مة .مي شيتها ثم أحرق جثتها حتى تهي  علمات و أ لة الجردأ رت قتىها بالسكين 
انيننة ، ثحالنة ثالثننة مروعننة : والنند تننزوج ورزقننه ال بنناألو   ، وأرا  أن دتننزوج مننرا 

ولكنه خام من امرأته ، وخام منن المجتمن  النىا أ نهح دنمنر إلني تعند  الزوجنات 

 الت واألدنام ، وديندر متزوج مي السر ، وتمهي السنوا -عىى أنه مهيحة و جردمة 
ة الجامعن أن ددخو ولده من امرأته األولى الجامعة وأن تندخو ابنتنه منن امرأتنه الثانينة

شمنا ووديدر ال أن دحب كو منهمنا ا خنر ودينررا النزواج العرمني ، والعجينب أنهمنا 

لنني شننىا إدوقعننان العينند وجنندا تطابينناً كنناملً منني األسننمين مينناهللا الفتننى لىفتنناا : أنمننرا 
 لننىوبان وشننىا الحننب حتننى و ننو التطننابق منني األسننمين إلنني شننىا حنند التكامننو ، ولمنناا

ههننا أحسنت الهنننت بالحمنو منني أحشناأها أسننرعت إلينه بالتوسننو أن دن تي إلنني بيتهنا ليطى

 ي الهينترسمياً ، وليتزوجها زواجاً شرعياً  حيحاً وحد ت له موعداً ليكون الوالند من
لني اء بنه إفتح له الهاب ؟ إنه أبوه .. ما النىا جنوذشب إلي شنالك وكانت المفاج ا من د

ه ينى بنفسنشنا ؟ شو رتهت الفتاا م  الفتى ذلك ؟   ، ولكن لمنا عنرم الفتنى الحييينة أل

مىمنا  ،من الطابق العىوا منتحراً ، وسيط الوالد عىى األرض وقد أ يب ب زمة قىهية 
 عىمت الفتاا أ يهت بحالة ميدت ميها الوعي والنطق .

اٌ ل عراض عن شرع ال : مََمِن اتَّهََ  ش دَاَا مَل دَِهوا ثمرا  رَّ  أَْعَرَض ْشيَى َوَمنْ  َو  دَ م 
ه  دَْوَم اْلِييَ  ِ ِلَم َحَشْرتَنِي أَ  ْعَمى قَاهللاَ أَ اَمِة َعْن ِذْكِرا مَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َعْنكاً َونَْحش ر  ْعَمى َرب 

ْن َمنْنَسنى َوَكنىَِلَك نَْجنِزا ت   اْليَنْوَم َكنىَِلكَ وَ أَتَتَْك آدَات نَنا مَنَِسنيتََها َوقَْد ك ْنت  بَِصيراً قَاهللَا َكىَِلَك 

 [ .127 –123يَى ] ه :  َوأَبْ أَْسَرَم َولَْم د ْؤِمْن بِآداِت َرب ِِه َولَعَىَاب  اْ ِخَراِ أََشدا 
 وأخيراً : ما شي األسهاب لهىه الماشرا وما شو العلج ؟!!.

 الراب  .. شىه شي األسهاب .. و شىا شو العلج :وشىا شو عنصرنا 

عنعيف  السهب األوهللا : الهعد عن ال عز وجو ، شو أخطر األسهاب ، مالهعيند عنن ال
كم مينه اإلدمان ، دصهح مردسة سهىة لىهوأ ولىشيطان ، والنفس األمارا بالسوء ، تنتح

  حهة السوء ، ونفسه ، وشواه وشيطانه .

مىي عىى  دق قولي : انمروا نمرا سردعة إلي شنؤ ء وشنؤ ء وإن أر تم الدليو الع
.. إلي شهاب عاأ  ، وإلي شهاب  اأ  دعيشون مي بياة واحدا مني كىينة واحندا .. مني 
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جامعة واحدا ، دتعرعون لنفس الفتن ونفس المؤثرات ، انمروا إلي شىا الفتى وذاك 
 جننو وعننل ، ودحهننر الفتننى ، شننتان .. شننتان بننين شنناب ديننيم الىيننو دتهننرع إلنني ال

مجالس العىم والعىماء ، ودحامة عىى الصىوات مي جماعة ، ودينرأ الينرآن ، ودصنىي 

الفجر ، وديرأ ور ه اليومي وديوهللا أذكنار الصنهاح د خنى كتناب ال بنين كتهنه الدراسنيه 
ودنطىنق إلني الجامعننة ودحمنو شمنوم أسننرته و عوتنه ، وأمتنه شننتان .. شنتان بنين شننىا 

وبنين شناب لنم دسنم  الينرآن ، ولنم دعنرم قىهنه حنلوا اإلدمنان ، ولنم  الشاب المهنارك

دعرم مجالس العىم ولنم دنىشب إلني المسنجد قنط ، و  دفنارق سنمعه الغنناء المناجن ، 
والموسييى الصاخهة ، و  دتورع أن دخىو شنا وشنناك مني زوادنا وثنادنا الجامعنة بفتناا 

 متهرجة عاردة شتان شتان بين شىا وذاك .

 وعنند مننن ج دكمننن منني العننو ا إلنني ال تهننارك و تعننالى ، مهننالعو ا إلنني ال الننىاوالعنل
ْم س نه ىَ ْهنِددَنَّ جاشد نفسه ميه أعانه ال قاهللا تعنالى : َوالَّنِىدَن َجاَشند وا مِينَنا لَنَ  َ لََمن َ ه   نَا َوإِنَّ َّللاَّ

ْحِسنِيَن ]العنكهوت :  [ .69اْلم 

 َ قْ  وقاهللا تعالى : َوَمْن دَتَِّق َّللاَّ ْحتَِسنب ]الطنلق : دَ  َحْينك    ه  ِمننْ دَْجعَْو لَه  َمْخَرجا ً َودَْرز 
2-3.] 

ِ مَه َو َحْسه ه   .  وقاهللا تعالى : َوَمْن دَتََوكَّْو َعىَى َّللاَّ

دك ومي الحددك الىا رواه الحاكم وأبو نعيم وغيرشما بسند  حيح بالشواشد منن حند
وحَ  نوَت نَْفن ه  لَنْ الي ْدِس نَفََك مِى روِعى أَنَّ  ابن مسعو  أن النهي قاهللا : ))إِنَّ ر  ٌس َحتَّنى تَم 

اَء نَّ أََحنندَك ْم أْسننتِْهطَ ىَننَو َ دَْحم ىَننِب ،تَْسننتَْكِمَو أََجىََهننا َوِرْزقََهننا مَننات ي وا ال َوأْجِمى ننوا مِننى الطَّ 

ْزِق َعىَى أَْن دَْطى هَه  بِمْعِصيَِة ال مَإِنَّ َما ِعْندَ ال  (.1بَِطاَعتِِه(() نَاهللا  إِ  ِ د   َ الر ِ
 السهب الثاني : غياب األسرا .

غابننت األسننرا .. و أنعنندمت الرقابننة !! بنندعوأ مشننؤمة مزعومننة أ  وشنني  عننوأ 

 عييندتنابالحردة التي ديىد ميها كثير من المسىمين الغنرب الكفنار التني تصنطدم عييدتنه 
هاشنراً مجتم  اإلسلمي ا نطداماً ا طداماً مهاشراً و تصطدم أخلقياتنا و أخلق الم

أسنس ، ديىد الكثير من ا بناء الغنرب ميينوهللا : أننا رجنو  دميرا ني أو  أن أل نو ، و

،  الددميرا يننة منني بيتنني !! أنننا رجننو أحننب الحردننة مىتخننرج الفتنناا منني أا وقننت تشنناء
 وب ا لهس ، وب ا ممهر ،

ها ا أثق ميمي أخلقها ، أنوتتكىم مي التىيفون مي أا وقت ومي أا ساعة !! أنا   أشك 
 تعنرم شىا إن كنت غربيناً   -ثية عمياء !! شىا كلم با و ليس مي  دن ال عز وجو

 ي أبنتكو  دحو ألبنتك أن تتكىم م  أا أحد مي أا وقت ، و دجوز إل -قرآن و  سنة

ن ها ألأن تخرج إلي الجامعة ))با سترتش(( أو بالثوب العارا أو الهيق ،   دجوز 
و لم ؟ بنتتكىم بالساعات الطودىة م  زميو لها مني الجامعنة ، أدنن اإلدمنان و أدنن اإلسن

 اعات م وأدن الرجاهللا دا مسىمون ؟! ألم دفكر الوالد وألم دس هللا نفسه مي ساعة من الس

 من تتكىم
 الهنت مي شىه الساعة المت خرا من الىيو ؟!! م  من تهمس ؟!!

لهننت إلني الجامعنة بهنىا الثنوب ؟! با سنترتش أو ألم دس هللا الوالد نفسه كينف خرجنت ا

الثوب الهيق العارا ، بالراأحة األخناذا التني تعصنف بناألنوم ؟!! ألنم دسن هللا الوالند 
نفسننه ؟ ألننم تسنن هللا األم كيننف خرجننت الهنننت بهننىا الننزا ؟ ألننم تفكننر منني السننؤاهللا عننن 
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ن األم ؟! وال  واحهها م  من تخرج ؟ م  من تتكىم ؟ أدن الرقابة ؟! أدن الوالد ؟! أد
 عز وجو ديوهللا : دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا ق وا أَْنف َسك ْم َوأَْشِىيك ْم نَاراً .

نة وإلني سن مالعلج دكمن مي إدجاز مي العو ا إلي شرع ال ، مي العو ا إلي قنرآن ال

ب رسننوهللا ال ، دننا مسننىمون نحننن   نتىيننى تشننردعنا عننن الشننرق المىحنند و  عننن الغننر
 .عن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم كامر ، بو عن ال جو وعل وال

م  ؟ والسؤاهللا الىا دفرض نفسه ا ن : محند  ا ن جوابناً عىنى شنىا السنؤاهللا . لمنن تسن

لمننن تننىعن ؟ ومننن تطينن  ؟ شننو تسننم  هلل ورسننوله أم لشننرق مىحنند وغننرب كننامر ؟ أم 
 !!جيد والتيددس لىغرب ؟ألولاك الىدن دعزمون عىى وتر الغرب ؟! وعىى وتر التم

 هنا وسننةووال ما أ يهت األمة بالىهللا ، والىلة ، والهنوان إ  دنوم أن تركنت كتناب رب

اشنراً نهيها وراحت لتىوب مي بوتية الغرب .. تىك الهوتينة التني تصنطدم ا نطداماً مه
 م  عييدتنا وأخلقنا و دننا .

نة إلي السالمطهر إلي اليرآن و أدها المسىمون : إن العلج دكمن مي العو ا إلي الشرع

منن  ،صنحيحين الصحيحة وتَىَكَّر أدها الوالد ، وتىكرا أدتها األم كلم النهي كما مي ال
و  رَ حددك ابن عمر : ))ك ىاك ْم َراعٍ وَمْسا وهللٌا َعْن َرِعيَّتِِه ، َوالرَّ  ىِهِا َوَمْسا وهللٌا اعٍ مِْى أَشْ ج 

( ورب الكعهننه ستسنن هللا عننن 1ا(( )ةٌ َوَمْسننا ولٌةٌ َعننْن َرِعيَّتَِهننَعننْن َرِعيَّتِننِه ، َوالَمننْرأَا  َراعيَنن

 ددك أذكنر بحنأبنتك شىه بين ددا ال ، وستس لين أدتها األم عن أبنتنك بنين دندا ال ، و
) ًمنا )مي الصحيحين من حددك معيو بن دسار أننه قناهللا :  لىنهي   ىى ال عىيه وسىم 

نننوت  دَنننْوَم َوش نننَو َغننناٌش ِمنننْن َعْهننند أْسنننتَْرَعاه  َّللا  َرِعيَّننن َم َّللاا َعىَْينننِه  تِنننِه إِ َّ َرِعيَّ لِ ةً ، دَم  َحنننرَّ

نةَ(()  (. و أقوهللا قولي شىا و أستغفر ال لي و لكم .2الَجَّ
 : الخطهة الثانية

 وسنياات إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره و نعوذ باهلل تعنالى منن شنرور أنفسننا

  وحندهالله ومن دهىو مل شا ا له ، وأشهد أن   إله إ  أعمالنا من دهده مل مهو 
   شردك له ، و أشنهد أن سنيدنا محمند عهنده ورسنوله الىهنم  نىي وسنىم وز  وبنارك

ره إلي عىيه وعىى آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واقتفى أث

 دوم الددن.
 أما بعد : ميا أدها األحهة الكرام :

 الثالك من أسهاب شىه الماشرا و شو أخطر األسهاب :السهب 
 المغا ا مي المهر و تكاليف الزواج و نفياته .

ن عننأمنام تعنننت كثينر مننن ا بناء واألمهننات منني نفينات الننزواج تن خر كثيننر منن شننهابنا 

ي الزواج ، وت خر كثير من بناتنا عن الزواج ، ولو  حياء مي  دورشن لصنرخن من
كنان  هات : أن ارحمنوا عنعفنا ، خىنوا بينننا وبنين شناب مسنىم ولنووجوه األباء و األم

اء ها األبنمييراً ، ليساعد كو واحد منا ا خر عىى  اعة ال عز وجو والعلج دكمن أد

نرَوا َوَ   نرت  و األمهات مي العو ا إلي اإلسلم العميم قاهللا النهني : )) دَس ِ نرَ عَس ِ وا َوا َوبَش ِ
ددك أبني حلحددثين الصحيحين ومي سنن الترمىا بسند حسن من ( وا1َوَ  ت نَف َِروا(()

ى يَه  ًوِ دنَنه  مَ  نشردرا أنه قاهللا : ))إِذَا َجاَءك ْم َمْن تَْرَعْوَن خ  ج   تَْفعَى نوا تَك نْن مِتْنَنة وه  ، إِ َّ َزو 

 (.2مى األَرِض َومََسا ٌ(()
 السهب الراب  : التهرج و ا ختل  و الخىوا :
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 ىا دثينرشالنمرا المؤثرا .. والعطر األخاذ .. والحركات المثيرا كو مالجسم العارا و
 الشهوات الكامنة ودحنرك الغراأنز الهاجعنة مني  ندور الشنهاب من  اخنتل  وخىنوا ،

 تكون الكارثة أعمم .

ا ولينند اسننتوقفني كىمننات لكاتهننة انجىيزدننة تسننمى )الىينندا كننوك( تيننوم عىننى قنندر كثننر
مىة خىوا حا شك أن جعهة الهاحثين لماشرا ا ختل  والا ختل  تكثر أو   الزنا . و

هللا دنا باألحداذ المزردة التي تسط  مي وجه كو من دجا هللا مي الحق بعدما تهين ، محنا

ار ننأ حاب العيوهللا الراشندا أن نسنكب الهْننزدن عىنى ننار مشنتعىة أ نلً ونينوهللا : دنا 
حننر ثننم أن نىييننه منني الهإدنناك إدنناك وا شننتعاهللا !! وأن نكتننف شنناب بننالييو  والحهنناهللا ، و

 نيوهللا : إداك والغرق وإداك إن تهتو بالماء !!

 ألياه مى اليم مكتوماً وقاهللا ... ... إداك إداك أن تهتو بالماء
ىب هنىا الجنإن الجىب بين الرجو و المرأا أمر مركوز مي الِفَطنِر ، ألن ال قند أننا  ب

 والمنرأا منإن الجنىب امتدا  النسو الهشنرا عىنى  هنر األرض ، محيثمنا وجند الرجنو

منن  بينهما أمر مطرا .. جهىي ..   دستيط  مخىنوق أن دنفنك عننه مهمنا ا عنى لنفسنه
 ميومات األنفكاك .

ب ِنَك   ل َورَ والعلج لهىا السهب دكمن مي العو ا إلي شرع ال إلني قنوهللا ال تعنالى : مَن

ْم ث نن نوَك مِيَمننا َشنَجَر بَْيننَه  م  نا قََهننْيتَ ي أَْنف ِسننهِ وا مِنمَّ   دَِجند  د ْؤِمن نوَن َحتَّنى د َحك ِ  ْم َحَرجناً ِممَّ
وا تَْسننِىيماً ] النسنناء:  ل  ، والتهننرج إ  [ ممننا حنرم اإلسننلم الخىننوا ، وا خننت65َود َسنى ِم 

ثتثنار ألنه دهدم إلي إقامة مجتم  إسلمي  اشر نمينف   تثنار مينه الشنهوات ، و  ت

 ميه الغراأز الهاجعة .
 من أسهاب شىه الماشرا شو اإلعلم :السهب الخامس 

. بناأل ب وما أ راك ما اإلعنلم ؟! منإن اإلعنلم ا ن دشني  الفاحشنة مني النىدن آمننوا .

المكشنننوم واألمنننلم والمسىسنننلت الهابطنننة .. والمسنننرحيات السننناقطة .. والعنننزم 
! وات !والتمجينند لىفنننانين والفنانننات ، والمطننربين والمطربننات ، األحينناء منننهم واألمنن

 والتشوده المستمر لصور الدعاا والعىماء و  حوهللا و  قوا إ  باهلل !!

 و  منين إ ً والعلج دكمن مي أن دتيي ال الياأمون باإلعلم الىدن   درقهون مي المنؤ
 ،ذمننة ، وأن دعننو وا إلنني األ ننو الننىا مننن أجىننه أنشنن  شننىا اإلعننلم لنشننر الفهننيىة 

 واليهاء عىى الشر والرذدىة .
لهينوت ، نا مى االنمر إلي الخردطة اإلعلمية الميدمة إلي أبناأنا ، وبناتنا ، وأ فال مإن

سينيىب إليه بصنره خاسنااً وشنو حسنير ألن شنىه الخردطنة تعنزم عىنى وتنر الحنس ، 

ذا الجننننس ، والننندعارا ، والعننننف ، والجردمنننة ، والكىمنننات السننناقطة والهابطنننة ، ممنننا
 تنتمرون بعد ذلك؟!

 المؤسسات التربودة الددنية :سا ساً : غياب 

 والهعف الشددد مي الطرح الدعوا الىا   دتفق م  مشاكو الشهاب بصفة خا نة ،
زارا و  م  مشاكو األمة والمجتم  بصفة عامة ، والعلج دكمن مي أن ترج  ا ن و

بجند  األوقام واألزشر وكو الياأمين عىى أمر الندعوا مني مصنر إلني الندعوا إلنى ال

 خلص .و دق وإ
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أن دحنناهللا وأن دفننرق بننين  -منني  ننو شننىا المننرم الحننرج  -و  دنهغنني عىننى اإل ننلق 
منن مالدعاا الرسمين من األوقام واألزشر وبين الدعاا غير الرسنمين منن غيرشمنا ، 

لجمين  دهند  ا آتاشم ال العىم ، وجعو لهم قهو ً بين المسىمين شنا وشنالك . مإن الخطنر

 إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا كما قاهللا النهي .وكىنا دركب سفينة واحدا 
 واختم بهىا السهب الخطير أ  وشو : المدارس والجامعات ومناشج التعىيم :

سنن ا   تحمإن مناشج التعىيم مي بل نا تحسن إن تعىنم أبناأننا العىنوم والمعنارم ولكنهن

وع ل  المنرأن تعىم عيونهم الدموع و  قىنوبهم الخشنوع !! كينف ذلنك مني شنىا ا خنت
ه تحرك ميالمدمر ؟ كيف دتربى الولد عىى اإلدمان مي شىه الهياة التى تثير الشهوات و

د ذان عننالغراأز ؟ والعلج أقدمنه مني نينا  محند ا أسن هللا ال أن دفنتح لهنا اليىنوب وا 

 : أساتىتنا األماعو الكرام من الياأمين عىى أمر التربية والتعىيم مي بل نا
 هنتم بهنا ا الددن ما ا أساسية : متصهح منن منوا  الرسنوب والنجناح ، ليأو ً : جعو ما

اء ن العىمننأبناأنننا وبناتنننا ، بشننر  أن دهنن  المننا ا العىميننة الددنيننة واإلسننلمية نخهننة منن

اتنننا أننا وبناألماعنو والندعاا األجننلء ، ليهنعوا المنا ا الها مننة الها أنة التني تربنني أبنا
 ال . عىى اإلدمان باهلل وعىى حب رسوهللا

مية ىة تعىيوليختار شؤ ء األماعو الما ا أو المعىومة الددنية التي تتناسب م  كو مرح

 من مراحو التعىيم .
ب نننا    مسناولونثانياً : إلغاء ا ختل  إلغاًء تاماً بين الطلب والطالهنات : وإن قناهللا ال

 قنو ، وشنىانيدر عىنى شنىا أقنوهللا : حتنى ولنو كنان شنىا مني الفصنوهللا الدراسنية عىنى األ

 أععف اإلدمان .
احنو ثالثناً : إلغناء النرحلت المختىطنة بنين الطنلب والطالهنات مني أا مرحىنة منن مر

اشرا ، التعىيم ، مإن شىه الرحلت المختىطة كانت السههب الرأيسني الخطينر لهنىه المن

 وما تسمعونه عن جماعة ))حورس(( ليس منكم بهعيد .
تنى حلنمردنة لدراسنية لىطالهنات مني الكىينات العمىينة وارابعاً : إلغناء الفتنرا المسناأية ا

  تت خر الطالهة عن وقت معين عن بيتها وأسرتها .

ة الجامعن خامساً : مؤاخىا أا متاا متهرجنة مؤاخنىا شندددا ومنعهنا منعناً باتناً إن  خىنت
 بثياب   تىيق م  قيم ورسالة الجامعة .

دننا التنني تنتشننر شنننا وشننناك منني زواسا سنناً : اليهنناء عىننى شننىه الثناأيننات المشننهوشة 
 الجامعة، مإنها  ار عىم وليست  ار حب وغرام !!

ليننناء سننابعاً : منننتح بننناب الكىيننات والجامعنننات لىعىمننناء العننامىين والننندعاا الصنننا قين إل

أنيس المحاعرات العىمية الها أة الها مة عىى أن دتولى شنىا األمنر بصنورا رسنمية ر
ده ، بشننر  أن دشننرم شننىه الجىسننات أخواننننا الجامعننة ، أو عمينند كننو كىيننة عىننى حنن

 المدرسيين والمدرسات م  الطلب والطالهات.

ثامننناً : مراعنناا أوقننات الصننلا منني وعنن  المنننهج الدراسنني حتننى   دحننرم الطىهننة 
 والطالهات من أ اء  لا المهر مي وقت الدراسة م  المدرسين والمدرسات .

ه ألمر ال إن أن دفتح لها اليىوب وا ذان ووشىه شي بعض الهنو  العمىية التي أساهللا ال

 دسير عىى من دسير ال عىيه 
 احهتي مي ال :
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لمناشرا إن المشكىة تهد  الجمي  ، و  دنهغي أن نيوهللا ب ن الصالحين بمن أ عنن شنىه ا
نة أ ))سنفيأ.. كل .. إن النهي أخهرنا أننا نركب جميعاً سفينة واحدا إن نجنت السنفينة 

نجننا الصننالحون منن  الطننالحين ، وإن شىكننت السننفينة شىننك الصننالحون مننه  المجتمنن ((

ت منن أننا ا عىنى شنو ء الشنهاب والفتينا-حتنى   أشنق عىنيكم  -الطالحين : و أخيراً 
 دن .أبناأنا وبناتنا ممن وقعوا مي شىا المستني  جهلً بالددن أو جرأا عىى الد

 أنا ا عىى الجمي  وأقوهللا : شو من توبة ؟.

وقن  الشناب  ا ، م نال .. ارج  إلي ال .. ارج  إلي ال أدها الفتى و أدتها الفتا عد إلي
ا قالنه مي ذلك مىينىشب إلني أشنو الفتناا وليعيند عىيهنا عينداً شنرعياً  نحيحاً شنىا شنو من

 الشامعي وغيره .

. .ب رحيم اذشب وجد  التوبة واندم عىى ما مهى .. وعد إلي ال .. واعىم أن ال توا
 فنرح بتوبتننك  وشنو الغننني عننك .. مهمننا كثنرت ذنوبننك ومعا نيك منناعىم أن عفننو الد

َ دَ ِمنْن َرْحَمن نَط نواأعمم ق ْو دَنا ِعهَناِ َا الَّنِىدَن أَْسنَرم وا َعىَنى أَْنف ِسنِهْم   تَيْ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْغِفنر  ِة َّللاَّ

ِحيم ] الزمر:  [ 53الىان وَب َجِميعاً إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ
ْنيَا ك نوَّ لَْيىَنٍة َماِء الندا لَى السَّ واعىم أدها الشاب وأدتها الفتاا : أن النهي ديوهللا : ))دَْنِزهللا  َّللاَّ  إِ 

هللا  مَيَي وهللا  أَنَا اْلَمِىك  أَ  َ ذَ َمِىك  َمْن نَا الْ ِحيَن دَْمِهي ث ى ك  الىَّْيِو اأْلَوَّ ْسنتَِجيَب ا الَّنِىا دَنْدع ونِي مَ 

نِ الَِّىا دَْس َل نِي مَ  ْعِطيَه  َمْن ذَا الَِّىا دَْسنتَ لَه  َمْن ذَا  َك َحتَّنى لَنه  مَنَل دَنَزاهللا  َكنىَلِ  ي مَن َْغِفرَ ْغِفر 
())  (1د ِهيَء اْلفَْجر 

هنى  الن وأختم بهىا الحددك الىأ رواه اإلمام الهخارأ من حنددك عمنر بنن الخطناب أن

هطنها بولدشا مىما وجدته ألصيته رأأ أمرأا مى السهى تهحك عن  ىى ال عىيه وسىم 
 لَندََشا مِنيِرَحنةً وَ أل حابه )) أَت َرْوَن َشنِىِه َ االنهى   ىى ال عىيه وسىم  م رععته ماهللا

( معند 2َولَنِدَشا(( )ْن َشنِىِه بِ اِ ِه ِمنالنَّاِر؟ (( قالوا :   دا رسوهللا ال ، قاهللا : ))َلَّ  أَْرَحم  بِِعهَن

 ها الفتاا .إلى ال أدها الفتى وأدت
ْؤِمن وَن لَعَىَّك ْم ت فْ  ِ َجِميعاً أَداَها اْلم  ونَ ت وب وا إِلَى َّللاَّ  ِىح 

 ً ننوحا ِ تَْوبَننةً نَص  ننَر َعننْنك ْم َسنني ِ باك ننْم أَنْ رَ َعَسننى  دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا ت وب ننوا إِلَننى َّللاَّ اَاتِك ْم  د َكف ِ

عَننه  مَ هِنيَّ َوالَّنِىدَن آَمن نوا  النَّ َّللاَّ  ْخنِزا د  ْحتَِهنا اأْلَْنَهننار  دَنْوَم   َود نْدِخىَك ْم َجنَّناٍت تَْجنِرا ِمنْن تَ 
ش ْم دَْسعَى بَْيَن أَْدِددِهْم َوبِ َْدَمانِِهْم دَي ول وَن َربَّ  نَّنَك َعىَنى ك نو ِ إِ ن وَرنَا َواْغِفْر لَنَا  تِْمْم لَنَانَا أَ ن ور 

 [8َشْيٍء قَِددر ٌ ]التحردم:
------------- 

( منني 1829( منني الو ننادا ، و مسننىم رقننم )2751( متفننق عىيننه : الهخننارا رقننم )1)

 اإلمارا باب مهيىة األمام العا هللا .
 ( مي الحج ، باب حجة النهي .1218(  حيح : مسىم رقم )2)

اح ( مني النكن1101( مي النكاح ، والترمىا رقم )2085(  حيح : أبو  او  رقم )1)

 ( مني النكناح ، و نححه األلهناني مني األرواء رقنم1908، 1907، وابن ماجه رقنم )
(1839. ) 

 ( مني النكناح ، وابنن ماجنة1102( ، والترمنىا رقنم )2083(  حيح : أبو  او  )1)

( ، و نننححه األلهننناني مننني اإلرواء 162،  6/47( ورواه مننني المسنننند )1906رقنننم )
(1840. ) 
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األلهنناني منني األرواء ( منني النكنناح ، و ننححه 1909(  ننحيح : ابننن ماجننة رقننم )2)
(1840. ) 

 ( مى النكاح ، باب استاىان الثيب2083(  حيح : رواه مسىم رقم )3)

( منني النكنناح بنناب التننزودج عىننى اليننرآن وبغيننر 5149( متفننق عىيننه : الهخننارا )1)
 . ( مي النكاح ، باب الصداق ، وجواز كونه تعىيم قرآن1425 داق ، ومسىم رقم )

 – 383منوار ( والندارقطني ) 1247هنان مني  نحيحه )(  حيح : أخرجه ابن ح2)

 ( .1858( ، و ححه األلهاني مي اإلرواء رقم )7/125( ، والهيهيي ) 384
 ( مننن حننددك أبنني أمامننة ، والحنناكم مننن10/27(  ننحيح : أبننو النعننيم منني الحىيننة )1)

عىنى حددك ابن مسعو  ، وابن حهان والهزار والطهرني من حددك أبي الندر اء وأبنو د

 ن حددك أبي شردرا ، وابن ماجه من حددك أبي حميد الساعدا .م
 (  حيح : سهق تخردجه .1)

 ( مني األحكنام ، بناب منن اسنترعى رعينة مىنم7150( متفق عىيه : الهخنارا رقنم )2)

 .( مي اإلدمان ، باب استحياق الوالي الغاش لرعيته النار 142دنصح ، ومسىم )
ى ( مي المغازا ، باب بعك أبي موس4342،  4341( متفق عىيه : الهخارا رقم )1)

 ( مي اإلمارا ، باب النهي عن  ىب اإلمارا .1733ومعاذ اليمن ، ومسىم رقم )

 هيد( ، وإسنا ه حسن ألجو ابن شرمر وابني ع7/82( حسن : الهيهيني مي السنن )2)
 ( مني758( مني أبنواب التهجند و مسنىم رقنم )1145( متفق عىيه : الهخنارا رقنم )1)

( مي 1/214لا المسامردن ، باب الترغيب مي الدعاء والىكر ، ومالك مي المو   ) 

 ( مي الصلا .1315( مي الدعوات ، وأبو  او  رقم )3493اليرآن ، والترمىا )
 ( مى ا  ب ، باب رحمة الولد .5999(  حيح : رواه الهخارأ رقم )2)

==================== 

 الوقت هو الحياة

لنا ات أعما نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسياإن الحمد هلل

   وحنده من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال

 شردك له ، وأشهد أن محمداً عهده ورسوله.
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  وت نَّ  تَ دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ]آهللا ع إِ َّ وَ م  ْسِىم   [102مران:أَْنت ْم م 

 ِمْنه َمنا  ِمْنَهنا َزْوَجَهنا َوبَنكَّ دَاٍ َوَخىَنقَ  َواِحندَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَْفنٍس 
َ الَّنِىا تََسناَء ل نوَن بِن َ َكناَن َعىَنْيك  إِ أْلَْرَحناَم ِه َواِرَجا ً َكثِيراً َونَِسناًء َواتَّي نوا َّللاَّ ْم َرقِيهناً نَّ َّللاَّ

 [1]النساء:

َ َوق ول وا قَْو ً َسندِ  لَك نْم ذ ن نوبَك ْم   أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنرْ ْصنِىْح لَك نمْ دداً د  دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوز  [71-70اب:اً َعِميماً ]األحزَوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 أما بعد

كو ومإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخير الهدأ شدأ محمد ، وشر األمور محدثاتها 
 محدثة بدعة وكو بدعة عللة ، وكو عللة مى النار .

 أحهتي مي ال :

 !!تيهو عىينا اختهارات آخر العام مترم  الهيوت حالة الطوارئ إلى أقصى  رجة 
 غأنهى أبنالنا ا ختهارات عا ت الهيوت مرا أخرأ إلى حالة من الفرامإذا ما 
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 وا رتخاء قاتىة !!
ألجازا اوترأ قىيل من الهيوت شي التي تعرم قدر الوقت وقيمة العمر مإذا ما أقهىت 

دنيا   مني النالصيفية استغىوا شىا الوقت اسنتغل   يهنا ألبنناأهم ميمنا دعنو  عىنيهم بنالنف

خننواني ت منن  إقهنناهللا اإلجننازا الصننيفية عىينننا أن أذكَّننر نفسنني وآبنناأي وإوا خننرا م حههنن
 بييمة الوقت وشرم الزمان لىا مإن لياءنا اليوم م  حهراتكم بعنوان :

 )) الوقت شو الحياا ((

 وكما تعو نا مسوم أركز الحددك م  حهراتكم تحت شىا العنوان
 مى العنا ر التالية :

 أو ً : قيمة الوقت .

 عواأق ا ستفا ا من الوقت . ثانياً :
 ثالثاً : كيف دطوهللا عمرك.

 وأخيراً : رسالة إلى اليتىة .

 ن أحسنهم عيروني اليىوب واألسماع وال أس هللا أن دجعىنا ممن دستمعون اليوهللا ميتهعو
 أولاك الىدن شداشم ال وأولاك شم أولو األلهاب .

 أو  : الوقت شو الحياا

شنرم ووقت شو الحياا والعاقنو شنو النىأ دعنرم قندر وقتنه أدها األحهة الكرام : إن ال
 زمانه مل دهي  ساعة واحدا من عمره إ  مى خير لىدنيا أو لآلخرا .

 مالوقت من أعمم نعم ال ، قاهللا تعالى :

 [62 : ]الفرقان أََرا َ ش ك وراً  كََّر أَوْ ْن دَىَّ َوش َو الَِّىا َجعََو الىَّْيَو َوالنََّهاَر ِخْىفَةً ِلَمْن أََرا َ أَ 
ا منن وليىفت ربنا أنمارنا إلنى قندر الوقنت وقيمنة الوقنت أقسنم بالوقنت منى آدنات كثينر

 قرآنه .

 [2 – 1الىيو:مياهللا جو وعل : َوالىَّْيِو إِذَا دَْغَشى َوالنََّهاِر إِذَا تََجىَّى ]
 [2-1وقاهللا جو وعل : َواْلفَْجِر َولَيَاهللٍا َعْشٍر ]الفجر: 

ناِلَحاتِ ى نوا االعصر إن اإلنسنان لَِفني خسنر إ  الَّنِىدَن آَمن نوا َوَعمِ وقاهللا جو وعل : و  لصَّ

ْهِر ]العصر: ِ َوتََواَ ْوا بِالصَّ  [3-1َوتََواَ ْوا بِاْلَحق 
 مالوقت شو العمر .. شو الحياا

العاقننو شننو الننىأ دنندرك شننرم زمانننه وقنندر وقتننه و  تننراه مننى سنناعة مننن عمننره إ  
 ىدنيا وإما بعمو نام  لآلخرا .منشغلً إما بعمو نام  ل

ى وشا شو نهينا دعىمننا أن اإلنسنان سيسن هللا عنن سناعات عمنره وعنن أدنام عمنره كمنا من

 : الحددك الصحيح الىا رواه الترمىأ عن أبى برذا األسىمى : أن رسوهللا ال قاهللا
سنمه ?  تزوهللا قدم عهد دوم الييامة حتى دس هللا عن أرب  عن عمنره ميمنا أمنناه وعنن ج

 له?ميما أب

ن عىمنه ومى لفة : ))وعن شهابه ميما أبله وعن ماله من أدنن اكتسنهه وميمنا أنفينه وعن
 (1ماذا عمو ميه(()

 وشا شم سىفنا رعوان ال عىيهم دعىمون كيف دكون الحرص عىى الوقت .

 مها شو عهد ال بن مسعو  ديوهللا : ما ندمت عىى شن  كنندمي عىنى دنوم غربنت شمسنه
 ميه عمىي .نيص ميه أجىى ولم دز  
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 مرا .اك من عذوهلل  ر الياأو : إذا مر بي دوٌم ولم أقتهس شدًأ .. ولم أستفد عىماً مما 
ودننز ا  األمننر خطننرا إذا عىمنننا أن مننن أشننم خصنناأص الوقننت أنننه دمننر مننر السننحاب 

ر ودجرأ جرأ الرداح ، األدام تمر واألشهر تجرأ وراءشا تسحب معها السنين وتمن

 ياا جيو بعد جيو .خىفها األعمار وتطوأ ح
 وبننين دنندا المىننك الجىيننو سننيعىم الخاسننرون الننىدن خسننروا أنفسننهم وعننيعوا أوقنناتهم

 وأعمارشم سيعىمون وك نهم ما لهثوا مي شىه الدنيا إ  ساعة :

نن اً َوأَنَّك نْم إِلَْينَننا   ْم َعهَثننََّمنا َخىَْينَنناك  أَ َحِسنْهت ْم وَن أَمَ قَناهللَا إِْن لَهِثْنت ْم إِ َّ قَِىنيلً لَننْو أَنَّك نْم ك ْننت ْم تَْعىَم 
ِ إِلَهاً ْلَكِردِم َوَمْن دَْدع  مَ اْلعَْرِش ا  َربا ت ْرَجع وَن مَتَعَالَى َّللاَّ  اْلَمِىك  اْلَحقا   إِلَهَ إِ َّ ش وَ  َ  َّللاَّ

ِ اغْ ْلكَ ْفِىح  اه    د  آَخَر   ب ْرَشاَن لَه  بِِه مَإِنََّما ِحَساب ه  ِعْندَ َرب ِِه إِنَّ  وَن َوق ْو َرب  ِفْر َواْرَحنْم امِر 

اِحِميَن ]المؤمنون   [118:113َوأَْنَت َخْير  الرَّ
ومن أشم خصاأص الوقت أدهناً أننه إن مهنى   دعنو  أبنداً و  دعنوض كنان الحسنن 

ابن دنالهصرا رحمه ال ديوهللا : ما من دنوم دنشنق مجنره إ  وشنو دننا أ بىسنان الحناهللا 

 .عىى عمىك شهيد ماغتنمنى م نى   أعو  إلى دوم الييامة أ م أنا خىق جددد و
 منن أدها الخيار : الوقت شو أغىى وأثمنن رلوس األمنواهللا ومن  ذلنك م نننا ننرأ كثينراً 

وبنين  إخواننا ديتىون الوقت قتو بو و  ديفنون عىنى أخطنر العواأنق التني تحنوهللا بيننهم

 من عنا ر الىياء : ا ستفا ا من أوقاتهم وأعمارشم وشىا شو عنصرنا الثاني
 ))عواأق ا ستفا ا من الوقت((

 العاأق األوهللا : إتهاع الهوأ .

والهننوأ مىننك  ىننوم غشننوم جهننوهللا دهننوأ بصنناحهه إلننى الشننر منني النندنيا والهننلك منني 
 ا خرا.

 :ديوهللا ابن عهاس : ما ذكر ال الهوأ مي موع  من كتابه إ  وذمه قاهللا تعالى 

 [23الجاثية:ْىٍم ]عِ َهه  َشَواه  َوأََعىَّه  َّللاَّ  َعىَى أَمََرأَْدَت َمِن اتََّخىَ إِلَ 
 وحىر ال نهيا كردما من أنهياأه من الهوأ قاهللا تعالى :

مَي ِهنىََّك   َو  تَتَّهِ ِ اْلَهنَوأاِس بِاْلَحق ِ  النَّ دَا  َاو    إِنَّا َجعَْىنَاَك َخِىيفَةً مِي اأْلَْرِض مَاْحك ْم بَْينَ 

 ِ ِ لَ َعْن َسهِيِو َّللاَّ ِحَسناِب دٌ بَِمنا نَس نوا دَنْوَم الْ ىَاٌب َشنِدده نْم َعن إِنَّ الَِّىدَن دَِهىاوَن َعْن َسهِيِو َّللاَّ
 [26]ص:

ْن عَ ا قَْىهَه  ْغفَْىنَ أَ بيوله : َو  ت ِطْ  َمْن  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وخا ب ال نهيه
ه    [28م ر  اً ]الكهف: ِذْكِرنَا َواتَّهََ  َشَواه  َوَكاَن أَْمر 

 مالهوأ دهوأ بصاحهه إلي الشر مي الدنيا وا خرا .

ن ومى الحددك الىا رواا الهزار والهيهيى والحاكم والحددك حسن بمجمنوع  رقنه من
 حددك أنس أن النهي قاهللا :

 ،))ثلذ مهىكات وثلذ منجيات ، أمنا النثلذ المهىكنات : مشنح مطناع وشنوأ متهن  

صد ية واليوأما الثلذ المنجيات : مخشية ال مي السر والعلن وإعجاب المرء بنفسه ،
 (1مي الفير والغنى والعدهللا مي الغهب والرعا (( )

 شىا شو  ردق الهلك وشىا شو  ردق النجاا .

حىننو مىننو انيننا  اإلنسننان لهننواه زدننن لننه جىسننة الفننارغين وجىسننة الهطننالين وزدننن لهننم ت
 المتحىىين من أوامر رب العالمين 
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وَّ الىيو أمام المس ترأ ىسنلت المسىم ديهى الساعات الطودىة عىى ميهى أو ديهى ج 
 واألملم وإن س لت واحداً ما السهب ؟!!

 ديوهللا لك : أعي  الوقت !!!

 إسنتيهو شو   ددرأ أنه ديتو نفسه ألن اإلنسان مجموع أدام مإن إنيهى دوم من أدامه
 به ا خرا وأستدبر به الدنيا .

ا ت الندنين ديوهللا لولده : أا بنى إنك منن دنوم أن نزلنت إلنى الندنيا إسنتدبركما كان ليما

 وإستيهىت ا خرا م نت إلى  ار تيهو عىيها أقرب من  ار تهتعد عنها .
عة مننن مينا أدهنا المسننىم : إن وقتنك شننو الحيناا .. إن وقتننك شنو العمننر .. منل تهنني  سنا

 عمرك إ  وأنت مي خير لىدنيا أو مي خير لآلخرا .

جو  الهوأ من أخطر العواأق التي ستصرم العهد عن استثمار وقته ميما درعى الم
 وعل .

 العاأق الثاني :  وهللا األمو

و   جميو أن تحمو أملً مي قىهك لتعمنر الكنون .. ماإلنسنان مفطنور عىنى حنب الحيناا
 دنكر ذلك إ  جاشو باليرآن والسنة .

 قىهي . جميو أن أعيش مي الدنيا وأن أحمو األمو مي

ر بيتاً ألو  ا وأن أ و إلى أعىى المنا ب وأرقى الدرجات .  أن أ َعم ِ
 وأن أحصو الملدين من األمواهللا من الحلهللا الطيب .

 شىا ش  جميو لكن الخطر أن دحوهللا  وهللا األمو بينك وبين  اعة ال جو وعل !!

 ناب مطوهللا األمو م  قتو الوقت وتهيي  العمو مصيهة كهينرا ومنرض عهناهللا إن أ
 ا نسان شغىه عن  اعة الكهير المتعاهللا ومتنه بالدنيا وأنساه ا خرا .

يناهللا ومى لحمة درأ نفسه بين عسكر الموتى بين ددا ال جو وعل دتمننى الرجعنة مي

 [100له: َكلَّ إِنََّها َكِىَمةٌ ش َو قَاأِى َها ]المؤمنون: 
وم ، وأن دمنينك بكىمنة سنإحىر  وهللا األمو ، أن دحوهللا بينك وبنين  اعنة ال سنهحانه

 تفعو وسوم تفعو وسوم تفعو .

ولينند حننىر النهنني مننن  ننوهللا األمننو مينناهللا  بننن عمننر كمننا مننى  ننحيح الهخننارا رقننم 
 ( : ))كن مي الدنيا ك نك غردب أو عابر سهيو((6413)

 مساء .وكان ابن عمر ديوهللا : إذا أمسيت مل تنتمر الصهاح وإذا أ هحت مل تنتمر ال
 حيييي لألمو قاهللا تعالى :شىا شو الفهم ال

وذَْرش ْم دَ ْك ى وا َودَتََمتَّع وا َود ْىِهِهم  اأْلََمو  مََسْوَم دَ   [3َن ]الحجر:ْعىَم 

ة ال ماهللا الير هي : ذرشم دن كىوا ودتمتعنوا ودىههنم األمنو أأ دشنغىهم األمنو عنن  اعن
 جو وعل.

ش أبننداً وأعمننو وروأ عننن عىننى  ابننن أبننى  الننب انننه قنناهللا : اعمننو لنندنياك ك نننك تعنني

 ألخرتك ك نك تموت غداً .
 نوهللا األمننو دمنينك ومننى زدننارا لني منني أمردكننا لفنت نمننرا رجننو مسنىم عربنني جننار 

 لىمسجد ولكنه ما  خو المسجد مرا !!!

قالوا ليد َمنَّ ال عىيه باألمواهللا ، ذكروه باهلل منا تنىكَّر !!! حنىَّروه منن الننار ممنا خنام 
المختنار ممنا تحنرك قىهنه !!! : لَه نْم  نىى ال عىينه وسنىم   النهى النار !!! ذكَّروه بكلم
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ننْم آذَاٌن   دَْسننَمع وَن بَِهننا أ ولَاِننَك  وَن بَِهننا َولَه  ننْم أَْعنني ٌن   د ْهِصننر  ق ى ننوٌب   دَْفيَه ننوَن بَِهننا َولَه 
 [179َكاأْلَْنعَاِم بَْو ش ْم أََعوا أ ولَاَِك ش م  اْلغَامِى وَن ]األعرام :

: دنا  ى شىا الرجو رأدته دهين  الخمنر مني محىنه ودهين  لحنم الخنزدنر ميىنت لنهمىشهت إل

ىا أخي اتيى ال ألست مسىماً ، المسجد إلى جوارك ما خطوت إلينه خطنوا وذكنرت شن
 المسكين بكلم ال وبحددك النهي عىيه الصلا والسلم .

 هللد أن أبننى قاهللا : دا شين أعدك إن عدت إلى بىندا بعند منا أحصنو منن المناهللا منا أردن

 مسجداً وأن أعكف ميه ولن أمارقه !!!
 قىننت لننه : أعطننني شننىه الفر ننة ألوقنن  لننك شننىا العينند بهننىه الصننورا بينننك وبننين مىننك

 الموت !!!

 شو عمنت دا مسكين أن تعو  إلى بىدك ؟ !!
ة قنناهللا : أشننهد ال ثننم أشننهدك أنننني إذا أ ننيهت بحالننة إعينناء وحالننة  ننداع أعنن  ورقنن

 الماأة عىى رأسي ميطير الصداع واأللم مي الحاهللا .الدو ر من ماة 

))تعنس  قىت : أنت عهد لىدو ر وأنت عهند لىندرشم والنددنار كمنا قناهللا النهني المختنار :
 (1عهد الدرشم تعس عهد الددنار تعس وأنتكس وإذا شيك مل إنتيش (( )

 العاأق الثالك : الفراغ

 فراغ وخطره !!وآه من الفراغ عىى شهابنا وأخواتنا !! آه من ال
 والفراغ نعمة من آجو النعم ونحن  ندرأ !!

نناس روأ الهخارا من حددك ابن عهاس أنه قاهللا : ))نعمتان مغهون ميهما كثينر منن ال

 (.2الصحة والفراغ(( )
ن قاهللا الحامة ابن حجر : ممن استغو  نحته ومراغنه مني  اعنة ال مهنو المغهنو  ومن

 و المغهون .استغو  حته ومراغه مي معصية ال مه

 والفراغ أنواع : الفراغ اليىهي ، والفراغ النفسي ، والفراغ العيىي .
 الفراغ اليىهي :

 أن دفرغ اليىب من اإلدمان !! وشو أخطر أنواع الفراغ عىى اإل لق .

ىنب إذا مرغ اليىب من اإلدمنان مصناحب شنىا اليىنب مينت وإن تحنرك بنين األحيناء مالي
رواه  مي حددك النعمان النىا طفى   ىى ال عىيه وسىم المص وعاء اإلدمان كما قاهللا

 الشيخان وميه :
 ))أ  وإن مي الجسد مهغة إذا  ىحت  ىح الجسد كىه وإذا مسندت مسند الجسند كىنه

 (.3أ  وشى اليىب (( )

وإذا  اليىب شو المىك واألعهاء جنو ه ورعاداه م ن  اب المىك  اب الجنو  ورعاداه
 والرعادا . خهك المىك خهثت الجنو 

تىىذ مننإن عمننر اليىننب باإلدمننان مننا شننعر اإلنسننان أبننداً بننالفراغ ألنننه منني كننو لحمننة سنني

 باألنس باهلل .
وا م دتنىوققاهللا شين اإلسلم ابن تيمينة : مسناكين وال أشنو الندنيا خرجنوا منن الندنيا ولن

 أ عم وأحىى ما ميها 

 قيو : وما أ عم ما ميها ؟!
 . قاهللا : ذكر ال واألنس بىياأه
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 ومننى الحننددك الننىا رواه أبننو نعننيم والننددىمى و ننححه األلهنناني مننن حننددك َعىننى  أن
 الحهيب النهي قاهللا :

 ،سحابة  )) مامن اليىوب قىب إ  وله سحابة كسحابة اليمر مهينا اليمر مهيء إذ عىته

 ( .1م  ىم مإذا تجىت عنه أعاء(( )
ب المىنننم والنننىنوب مكنننىلك ننننور األدمنننان مننني اليىنننب إن حجنننب ننننور اإلدمنننان بسنننحاأ

 والمعا ي متر اإلنسان عن  اعة ال .

ومنراغ اليىننب مننن اإلدمننان سننيعرض اليىننب لكننو أنننواع الفننتن ألن الفننتن تعننرض عىننى 
ىينه المصطفى   نىى ال ع اليىوب كما قاهللا والحددك رواه مسىم من حددك حىدفة قاهللا

 أٌْشنِربَها ))تعرض الفنتن عىنى اليىنوب كعنرض الحصنير عنو اً عنو ا من ا قىنب وسىم 

عىنى  نكتت ميه نكتة سو اء وأا قىب أنكرشا نكتت ميه نكتة بيهاء حتى تعو  اليىنوب
ياً   دعرم معروماً و  دنكر  َجخ ِ ْربَا َّا كالكوز م    ما أ شرب نكراً إمقىهين قىب أسو  م 

 (.2من شواه وقىب أبيض مثو الصفا   تهره متنة ما  امت السماوات واألرض (( )

كنو لوعاء اإلدمان ومحط الفنتن منإذا منرغ اليىنب منن اإلدمنان تعنرض اإلنسنان  ماليىب
 متنة وتشربها مي قىهه .

طاعننات وعننلج الفننراغ اليىهنني بزدننا ا اإلدمننان إذ أن اإلدمننان دزدنند ودنننيص ، دزدنند بال

 ودنيص بالمعا ي والى ت .
جنالس ن ومنى مديوهللا عهد ال بن مسعو  : تفيد قىهك مى ثلثة موا ن عند سنماع الينرآ

وا ن الىكر والعىم ومى وقت الخىوا بينك وبنين ربنك ، من ن لنم تجند قىهنك منى شنىه المن

 مابحك عن قىهك مانه   قىب لك !!
 مإن اليىب دمرض واإلنسان   ددرأ وإن اليىب دموت واإلنسان   ددرأ.

ه إن اإلنسان إذا مرض قىهه بمرض من األمراض العهودة أسرعنا إلى األ هاء وشنى

مطرا لكن اليىب قند دمنرض بالشنهوات وقند دمنوت بالمعا ني والمىنىات و ناحهه   
 ددرأ عىى اإل لق !!!

كمننا مني الصننحيحين منن حننددك أبنى موسننى  المصننطفى   نىى ال عىيننه وسنىم  دينوهللا

 األشعرأ :
 ?مثو الىا دىكر ربه والىا   دىكر ربه كمثو الحي والميت?

ين ء والغامنو عنن ذكنر ال مينت وإن تحنرك بنمالىاكر هلل حي وإن حهست منه األعها
 األحياء !!

دنا  وخىوا شىه الو فة الهىيغة من سفيان الثورا لرجو منرض قىهنه ذشنب إلينه ميناهللا :

 سفيان ليد ابتىيت بمرض قىهي مصف لي  واء .
مياهللا سفيان : عىيك بعروق اإلخلص وورق الصهر وعصير التواع  عن  شنىا كىنه 

فَّه ماء الخشية وأوقد عىيه نار الحزن عىى المعصنية و ن مى إناء التيوأ و ب عىيه

بمصننفاا المراقهننة وتناولننه بكننف الصنندق واشننربه مننن كنن س ا سننتغفار وتمهننمض 
 بالورع وابعد عن الحرص والطم  دشفى مرض قىهك بإذن ال .

 أس هللا ال أن دعيننا عىى شىا الدواء الناجح النام  .

 الطاعناتها بالحق شغىتك بالها نو إن لنم تفطمهنا بوالفراغ النفسي : النفس إن لم تشغى
 قا تك إلى المعا ي والى ت .
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اَراٌ بِالساوِء إِ َّ َما َرِحمَ   [53ي ]دوسف:ي إِنَّ َرب ِ  َرب ِ النفس أمارا : إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ
 رغنتما منإذا ميا أدها األ  الحهينب ودنا أدهنا الوالند الكنردم الفنراغ النفسني ميتىنة لشنهابن

 نفوسهم قاموا إلى كو معصية وانحرموا مي كو وا  ومى كو  ردق عاهللا .

غو إذا لننم دجنند الشنناب عمننلً ديننوم بننه ورأأ نفسننه منني مننراغ انشننغو بالمعا نني .. انشنن
جلت بننالفتن والشننهوات .. انشننغو بنناألملم والمهارادننات والمسىسننلت .. انشننغو بننالم

ار ساق مجَّ ي تحوهللا الزشا  العها  إلى مالخىيعة الجنسية الماجنة .. وبيراءا اليصص الت

!!! 
 والنفس  إن ألجمتها بىجام الطاعة انيا ت .

اَشا ا َسننوَّ ألن ال جننو وعننل قنند زكننى النننفس و لَّهننا عىننى الطننرديين مينناهللا : َونَْفننٍس َوَمنن

وَرَشا َوتَْيَواَشا قَْد أَْمىََح َمْن َزكَّاَشا َوقَ   [9-7َشا ]الشمس:اَب َمْن  َسَّ ْد َخامَ َْلَهَمَها م ج 
ا َمْن َ غَنى َوآثَنَر اْلَحيَنااَ النداْنيَا مَنإِنَّ  نا َمنْن اِحنيَم ِشنَي  اْلجَ وقاهللا جو وعل : مَ َمَّ ْلَمن َْوأ َوأَمَّ

 [41-37النازعات: ]اْلَم َْوأ  ةَ ِشيَ َخاَم َميَاَم َرب ِِه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوأ مَإِنَّ اْلَجنَّ 

انتصننر عىنى نفسنه وقهرشننا وألجمهنا بىجننام الطاعنة وجعننو  مالنناس  ننفان  نننف قند
 النفس مطية إلى رعوان ال والجنة أس هللا ال أن دجعىني وإداكم منهم .

لنى و نف قهرته نفسه وانتصرت عىيه نفسه وغىهته وقا ته إلى كو شنر منى الندنيا وإ

لنك ذه ولى ء إنالهلك مى ا خرا أس هللا ال أن دحفمنا وإداكم من نفوسنا األمارا بالسو
 واليا ر عىيه .

ن لننار بنيوالفراغ العيىي : حياته  مار وآخرته بوار بدليو تصادح أشو النار وشم منى ا

 ددأ الواحد اليهار دتصادحون أنهم كانوا   دحمىون عيو ً   دعيىون بها .
َحاِب السَِّعيِر نَّا مِي أ ْ ك  و  َما قاهللا ال جو وعل عن شؤ ء : َوقَال وا لَْو ك نَّا نَْسَم   أَْو نَْعيِ 

 [10]المىك:

 ميا أدها األ  الحهيب ليد آتانا ال عيو ً شي من أعمم نعم ال عىينا .
نهننرا حينمننا ذشهنننا لزدننارا إخواننننا وأخواتنننا منني مستشننفى األمننراض العيىيننة و خىنننا ع

تاا مى منا م ربتلىنساء ورأدنا النساء بين أدددنا وقد أعطاشن ال كماهللا الخىق ومج ا اقت

 العنهنر الثانية والعشردن من عمرشا ثنم بعند ذلنك رأدننا شنىه الفتناا قند أخنىت جانهنا منى
 ثنم وتجر ت من كو ثيابها كما ولدتها أمهنا مخرجننا وقىنت إلخنواني دومهنا : أشنهد ال

 أشهدكم إنني ما عرمت قدر نعمة العيو إ  مي شىه الىحمة .
 )) العاأق الراب  : الفتن ((

مننتن لفننتن بننين أدننددنا كثيننرا وشننى بالجمىننة تنيسننم إلننى نننوعين إنهننا مننتن الشننهوات ووا

 الشههات .
و  عننون لننك لتسننتفيد منننن وقتننك وسننط شننىه الفنننتن إ  إذا اسننتعنت بنناهلل جننو وعنننل 

 وحر ت عىى مجالس الخير وعىى مجالس العىم .

 مو ه.لى ذلك وأس هللا ال أن دحفمني ، وإداكم من الفتن ما  هر منها وما بطن إنه و
 ثالثاً : كيف دطوهللا عمرك ؟!

ن اإلنسان مفطور عىى حب الحيناا ودرجنوا أن لنو  ناهللا عمنره ، بنو ودتمننى الخىنو  إ

 استطاع .
 ولكن الموت دختطف الشاب مي ردعان شهابه !!
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 ودختطف الفتى المدلو الوحيد من بين أشىه !!
 ودختطف العروسة ليىة عرسها !!

 موشوب من بين حرسه وجنو ه !!ودختطف الحاكم اليوأ ال

يناننى حماألدنام محسننوبة وا جنناهللا معنندو ا ومنا  ام المننوت شننو نهادننة الحيناا مننإن العمننر 
 قصير .

 ماألدام تمر واألشهر تجرأ والسنين تولى والعمر دنيهي !!

طي  مما  ام الموت شو آخر المطام مالعمر إذن قصير ولم دستط  العىنم بنو ولنن دسنت
 لى شهاب أو أن دحوهللا بين اإلنسان وبين الموت .أن در  الشيخوخة إ

 وم  ذلك قد دستطي  اإلنسان أن دطيو عمره !! كيف ؟!

وم دناشا من اعىم أدها األ  الكردم أن العمر الحيييي ل نسان   دياس بسنواته التي قه
سنان مني و  ته إلنى دنوم وماتنه وإنمنا العمنر الحيييني ل نسنان ديناس بيندر منا قندم اإلن

 عمره من عماأم األمور وجلأو األعماهللا الخيرات الصالحات الطيهات . سنوات

 شىا شو عمرك الحيييي دياس بعمو الخيرات وبالطاعات .
 مكم من عمر  الت آما ه وقىت خيراته !!

 وكم عمر قىَّت آما ه وكثرت خيراته !!

ح  نوال إن العمر الحيييي دياس باألعماهللا والطاعات   دياس بالسنوات انمر إلى نهى
من معنه قهى ألف سنة إ  خمسين عاما مى الدعوا إلى ال وقدر ال جو وعل أ  دنؤ

 إ  قىيو .

محمند كنم عناش وكنم عند  سننوات  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وانمر إلى عمر
ن دييم ليىيو أ عوته ؟ تزدد عن العشردن قىيلً جداً وم  ذلك قدر ال له مي شىا العمر ا

دننر   م  ولننة مننن متننات متننناثر مننإذا شنني بننناء شننامن   دطاولننه بننناء اسننتطاع أنل سنل

 الناس مي  حراء تموج بالكفر موجا إلى ال العىي األعىى جو وعل .
هللَا وشىا شو  ددق األمة األكهر مي مدا و دتنه التني   تزدند عىنى سننتين ونصنف َحن وَّ

 المحن التي أ ابت األمة إلى منح .

 قهى عىى متنة الر ا !! مي سنتين ونصف
 مي سنتين ونصف أنفى بعك أسامة !!

 مي سنتين ونصف جم  اليرآن الكردم َوَر َّ األمة إلى منهج النهي الكردم !!
تساوأ  وشىا ماروق األمة عمر مى عشر سنوات وستة أشهر شىه الفترا اليىيىة التى  

إنهنا  تهىنى بنو ولنن تهىنى أأ ش  مي حساب الزمن ديدم عمر لدنيا الناس كامنة قندوا  

 األمنواهللاقدوا تتمثو مي حاكم بركت الدنيا كىهنا عىنى عتهنة  اره وشنى مثيىنة بالغنناأم و
 والكنوز والطيهات ميام عمر ليسرحها سراحاً جميلً .

إنننننه عمننننر الننننىا أرشننننب المىننننوك والحكننننام وتحننننت قدميننننه جنننناءت مفنننناتيح أعمننننم 

ى ة النروم ، وانتصنر اإلسنلم مناإلمهرا وردات ، إمهرا وردة منارس ، وإمهرا وردن
ى عهنند عمننر شننرقاً وغربنناً وشننما ً وجنوبنناً ورمرمننت رادننة اإلسننلم عىننى مرنسننا وعىنن

مزكناا روسيا مي عشر سنوات وستة أشهر إنها بركة األعمار إنها األعمار الطودىنة ال

 المهاركة من ال .
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ن مثامنة عشر وشىا معاذ بن جهو شاب من شهاب األمة معاذ بن جهو شاب أسىم مي ال
 عمره وتومى مي الثالثة والثلثين من عمره .

ىنى عمي شىه السنوات اليىيىة مي عشر سنوات أو دزدد قىنيل اسنتطاع معناذ أن دسنطر 

 جهين الزمان وعىى  فحات التاردن واألدام شىا المجد وشىه العممة وشىا
ى ذ وال إننندومننا : ))دامعننا المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  الخىننو  حتننى قنناهللا لننه

 (1ألحهك(( )

وشنىا شننو عمنر بننن عهند العزدننز شنناب منى ردعننان الشنهاب مننى و دنة اسننتمرت سنننتين 
ونصف استطاع أن ده  دده عىى الداء الىأ استشرأ منى أمنة الحهينب محمند ونجنح 

ى تعيش من مى أن دستو جرثومته بيد بيهاء نيية وأن دعيد الهشردة عو اً حميداً وك نها

ج المننا أ دينوهللا منن كنان عىينه  دنن مسندا   دننه منن بينت مناهللا زمن الوحى حتنى خنر
 المسىمين .

كنة منى وشىا الشهو من ذاك األسد سدَّ عمر بن عهند العزدنز النددون وبيينت الهركنة بار

ن بيت الماهللا مخرج المنا أ ديوهللا من أرا  منن شنهاب المسنىمين أن دتنزوج مزواجنه من
 ركة مى بيت الماهللا .بيت ماهللا المسىمين مزوج الشهاب وبييت الهركة با

 وشنو مخرج المنا أ لىمرا الثالثة وشى أعجب لييوهللا أدها الناس من أرا  حنج بينت ال

ينت   دستطي  محج بيت ال عىنى نفينة بينت مناهللا المسنىمين وخنرج منن أرا  الحنج وبي
 الهركة باركة مى بيت الماهللا .

 كنم بن ن. ألم أقنو ل مى ماأة سنة معو شىا ؟! مى ألف سنة ؟!   وال مى سنتين ونصف

 العمر دطوهللا بجلأو األعماهللا وعماأم الهطو ت .
ى المصطفى   ى مي دها المسىم أ و عمرك بعمو الخيرات وعمو الطاعات ، كما قاهللا

 مى الحددك الىأ رواه أحمد وغيره وشو حددك  حيح . ال عىيه وسىم 

غك قهنو شنغىك ))اغتنم خمساً قهو خمس ، حياتك قهو موتك و حتك قهو سيمك ومرا
 (1، وشهابك قهو شرمك وغناك قهو ميرك (( )

ا اغتنم شىه الغناأم و  تهني  عمنرك و  تهني  سناعات وقتنك منإن العمنر دنولى وغند

 سترأ نفسك بين ددأ ال .
 وأخيراً أوجه رسالة إلى اليتىة بو شر اليتىة ممن شم ؟!!

 ال لى ولكم . نتعرم عىيهم بعد جىسة ا ستراحة وأقوهللا قولى شىا وأستغفر
 الخطهة الثانية :

ا أعمالنن إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شنرور أنفسننا وسنياات

حنده   ومن دهده ال مل مهنو لنه ومنن دهنىو منل شنا أ لنه وأشنهد أن   إلنه إ  ال 
ى ه وعىنشردك له وأشهد أن محمداً عهده ورسوله . الىهم  ىى وسىم وز  وبارك عىين

 الددن. آله وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدبه واستن بسنته إلى دوم

 أما بعد : ميا أدها األحهة الكرام
 )) رسالة الى اليتىة ((

ا ن الحيناإلى من ديتىون الوقنت قنتلً .. إلنى منن ديتىنون العمنر قنتلً .. إلنى منن دهنيعو

 تهييعاً .
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نت     عمرك وتهي  حياتك وتنتحر انتحاراً بطيااً وأدا من تهي  الوقت : أنت تهي
 تدرأ .

 بو و  دىكرك أحد بهىه الجردمة الشنعاء التى ترتكهها مى حق نفسك .

 تس هللا لماذا ؟
 ديوهللا : أعي  الوقت !!

م بو ورب الكعهة رأدت بعيني عىى عرمات مي دوم عرمة رأدنت النناس بىهناس اإلحنرا

ىَّم والثعهان ورأدت  قد جىسوا عىى ) الشيشة ( ورأدت عهنهم ببعههم دجىس عىى السٌّ
حنرام دىعب )الكوتشينة( متعجهت واقتربت منهم وقىنت دنا أخني اتنق ال أننت بىهناس اإل

 مي دوم عرمة جات لتطهر من كو ذنب ولترم  إلى المىك أكف الهراعة وأراك عىى

 شىا الىهو والعهك !!
 وم  ودو شانحن نهي  الوقت!!وال ليد ر  عىى  جىهم وقالوا : دا شين الي

 تهي  وقت عرمات ؟!

 تهي  وقت الطاعات ؟!
ه هنوا إلينتهي  وقتاً دتنزهللا ميه رب األرض والسموات ليهاشى الملأكة بعها ه الىدن ذش

 شعساً غهراً دطىهون رعوانه ومغفرته ؟! .

 أدها الياتو لوقتك بو لعمرك بو لحياتك !!
يهنا قندر م  دنف  الندم وست تى عىيك سناعة سنتعرم وال الىأ   إله غيره ستندم دوم 

ينه الساعة .. وسي تى عىيك زمن تعرم ميه قدر الزمن .. وسي تى عىيك وقت تعرم م

 قدر الوقت !!
ا عمو ميهإذا نمت عىى مراش الموت ستتمنى من ال أن تعو  إلى الدنيا ساعة واحدا لت

  الحاً هلل جو وعل .

 سترنا تحت األرض واسترنا دوم العرض .الىهم استرنا موق األرض ا
أدها الحهيب الكردم اعرم قدر وقتك وشرم زماننك وحييينة عمنرك وحييينة سناعات 

 أدامك معد الىيىة إلى ال .

عىيننك  الهنندار .. الهنندار .. قهننو مننوات األعمننار واسننم  إلننى العزدننز الغفننار وشننو دنننا أ
َ ا ِمنْن َرْحَمنْينَط نوَعىَنى أَْنف ِسنِهْم   تَ وديوهللا: ق ْو دَا ِعهَاِ َا الَِّىدَن أَْسَرم وا  ِ إِنَّ َّللاَّ ْغِفنر  دَ ِة َّللاَّ

ِحيم  ]الزمر:  [53الىان وَب َجِميعاً إِنَّه  ش َو اْلغَف ور  الرَّ
-------------- 

:  ( ، وقناهللا الترمنىأ1( مى  نفة الييامنة ،بناب رقنم )2419( رواه الترمىأ رقم )1)

 (7300شيخنا األلهانى مى  حيح الجام  )شىا حددك حسن  حيح و ححه 
( 3045( ومنى  نحيح الجنام )1802( حسنه شيخنا األلهاني مي الصنحيحة رقنم )1)

 وقاهللا رواه الطهرانى مى األوسط عن إبن عمر.

 ( مي الجها  والسير باب الحراسنة منى الغنزو منى سنهيو2887( أخرجه الهخارا )1)
 ال.

( مننى 2305قنناق مننى ماتحتننه الترمننىأ رقننم)( مننى الر6412( رواا الهخننارا رقننم)2)

 الزشد مى ماتحته .
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لهينوع ( مي اإلدمان ، باب مهو من إستهرأ لددنه ، ومنى ا52( رواا الهخارا رقم )3)
ساقاا ، ( مي الم1599، باب الحلهللا بين والحرام بين وبينهما مشتههات ، ومسىم رقم )

مي  ( مي الهيوع ، باب3330, 3329باب أخى الحلهللا وترك الشههات وأبو  او  رقم )

ات ، ( مي الهيوع ، باب ما جاء مي ترك الشهه1205اجتناب الشههات ، الترمىأ رقم)
 ( مي الهيوع ، باب اجتناب الشههات مي الكسب .7/241والنساأي )

( 2268( والصحيحة رقنم )5682( حسنة شيخنا األلهانى مى  حيح الجام  رقم )1)

. 
عو  ى ا دمننان ، بنناب بيننان أن ا سننلم بنندأ غردهننا وسنني( منن144( رواه مسننىم رقننم )2)

 غردهاً.

( مننى النندعوات ، بنناب مهننو ذكننر ال عننز وجننو ، 6407( رواه الهخننارأ رقننم )1)
 ( مى  لا المسامردن ، باب استحهاب النامىة مى بيته .779ومسىم رقم )

ى من( 3/53( مى الصلا بناب ا سنتغفار ، والنسناأى )1522( رواه أبو  او  رقم )1)

 (7969السهو باب نوع آخر من الدعاء و ححه شيخنا األلهاتى مى  حيح الجام  )
ى م( وقاهللا رواه الحاكم والهيهيى 1077(  ححه شيخنا األلهانى مى  حيح جام  )1)

 شعب ا دمان عن ابن عهاس وأخرجه أحمد مى الزشد وأبى نعيم مى الحىية .

==================== 

 سيف هللا المسلول

ت إن الحمنند هلل نحمننده ونسنننتعينه ونسننتغفره، ونعنننوذ بنناهلل مننن شنننرور أنفسنننا وسنننياا

 ه إ  الأعمالنا، من دهده ال مل مهو له، ومن دهىو منل شنا أ لنه، وأشنهد أن   إلن
َ َحقَّ  اْ اتَّي واْ آَمن و وحده   شردط له، وأشهد أن محمداً عهده، ورسوله: }دَا أَداَها الَِّىدنَ   َّللا 

وَن{ سورا آهللا عمران ْسِىم  وت نَّ إِ َّ َوأَنت م ما  .102: ت يَاتِِه َو َ تَم 

ن نَّفْ  كَّ ِمْنه َمنا َق ِمْنَها َزْوَجَهنا َوبَنِحدَاٍ َوَخىَ ٍس َوا}دَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك م م ِ
َ الَّن َ َكناَن َعىَنْيك ْم ْرَحناَم إِنَّ َواألَ  ِىا تََسناءل وَن بِنهِ ِرَجا ً َكثِيًرا َونَِساء َواتَّي نواْ َّللا  قِيهًنا{ رَ  َّللا 

 1سورا النساء: 

َ َوق ول ننوا قَننْوً  َسنندِ  ْر لَك ننْم ك ننْم أَْعَمننالَك ْم َودَْغِفنند ْصننِىْح لَ  ددًا *}دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا اتَّي ننوا َّللاَّ
َ َوَرس    .71،  70 ورا األحزاب:يًما{ سولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعمِ ذ ن وبَك ْم َوَمن د ِطْ  َّللاَّ

أمننا بعنند .. مننإن أ نندق الحننددك كتنناب ال، وخيننر الهنندأ شنندأ محمنند وشننر األمننور 
د: محدثاتها وكو محدثة بدعة، وكنو بدعنة عنللة، وكنو عنللة منى الننار، ثنم أمنا بعن

 نناب ت و هننتم جميعنناً ومحينناكم ال أدهننا األخننوا الفهننلء وأدتهننا األخننوات الفهننىيا

ى ته العىممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً، وأس هللا ال جو وعل ب سماأه الحسنى و فا
 اايد الندعسنأن دجمعنا مى شىه الدنيا  اأماً وأبدا عىى  اعته أن دجمعنا مى ا خرا من  

ه ىينه. آمى جنته و ار ميامته إنه ولى ذلك والينا ر ع المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 دا مسىمون.
 .. والمحاق األعمى دىيه محاق   آه دا مسىمون ! متنا قرونا

 آ ميون أم نعاج تساق  أأ ش  مى عالم الغاب نحن

 الجثك الحمر والدم الدماق  نحن لحم لىوحش والطير منا
 دا لعرض اإلسلم كيف دراق  وعىى المحصنات تهكى الهواكى
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 وا من الر أ ترداقواعد                  قد شودنا لما شوت
 الدنيا عىينا واسو ت األعماق    واقتىعنا اإلدمان ماسو ت

 تموت األغصان واألوراق   وإذا الجىر مات مى با ن األرض

 آه دا مسىمون
 ... كىه خسة وخيانة ونفاق   اليدس تها  والعالم

 كىه خسة وخيانة ونفاق            اليدس تها  والعالم

 ان أبوشا والفاتح العملق   عثمـاليدس من  ولة المجد 
 حيد دعىو لوالشا الخفاق   اليدس من قىب مكة بالتو

  وقا من خىفه أ واق  تركوشا وما حولها كلب اليهو 

  وقا من خىفه أ واق تركوشا وحولها من كلب اليهو 
 قربانا .. ولىيهو  كىهم عشاقا   قدمتها لىصىهان لىيهو  قربانا

 لرأدنا مثو الىأ رآه العراق   هو  ما معىوهوال لو معىنا بالي

 عالم الغاب ما له ميثاق   قد حفمنا لىمرا األلف عنكم
 فنو  واق  دنزم  فو   دعىم أدن ذشب أبوه و  أدن ذشهت أمه و  أدن ذشنب إخواننه

مهن   مى الثانية من عمره دنمر إلى السماء التى حولها السنلح األمردكني إلنى نهنار

 شىه األنوار مى سماء الىيو الممىم؟ مهو دتساءهللا ما
جنة من الىأ حوهللا مساء مىسطين الممىمة إلى نهنار مشنرق، النينران المت ججنة المتوش

وشننو   دنندرأ أن الصننواردن والطنناأرات والنندبابات قنند حولننت شننىا المننلم النندامس 

رأ بنيران مت ججة. ثنم دنمنر مينرأ أشنلء أمنه تتنناثر، ودنرا أشنلء أبينه تتمنزق ودن
رع إخوانه تسيو مى كو وا ، ميخرج الطفنو منىعوراً مفزوعناً دخنرج إلنى الشنوا ماء 

عندا  ة بنو ب والطرقات ميرا جندداً دهو داً ديابىه بهىا المندم  الرشناش، أو بهنىه الدبابن

 من الدبابات!!
هداء مى الش   أقوهللا: انهعثت راأحة جثك إخواننا من الشهداء أس هللا ال أن دتيهىهم عنده

 راأحننة الخيانننة مننن أدننن؟ مننن تحننت ا نينناض مننن الميننابر الجماعيننة ذاتبننو انهعثننت 

 الصن  اليهو أ المحكم.
لننن تسننتطي  قننوا أن تحصننر عنند  اليتىننى أو عنند  الشننهداء مىينند  منننت الجثننك بصننورا 

جماعيننة مننى ميننابر جماعيننة، وشننالوا عىننى شننىه الجثننك الزكيننة التننراب مننن الرجنناهللا 
 جعىنه الواقن  المنر األلنيم أن أذكنر بهنىا النىأوالنساء واأل فناهللا م حههنت منى  نو شنىا 

ما مى ذروا سنام اإلسلم، حيك قاهللا لمعاذ بن جهو ك المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

 سنن الترمىأ بسند  حيح: " أ  أخهنرك بنرأس األمنر وعمنو ه وذروا سننامه". قناهللا
منو ه م وع:" رأس األمنر اإلسنلالمصطفى   ىى ال عىيه وسىم  بىى دا رسوهللا ال قا

 هابناش[( أحههت أن أذكر بهىا الشرم 1الصلا وذروا سنامه الجها  مى سهيو ال")]

س وأو  نا وأمتنا وأنا ألكد لحهراتكم ب نه   دوجد شر محنض كمنا ذكنرت منى  رو
صنى جد األقالعييدا شاء ال بهىه الفتنة مى شىه األدام حينما  خو المجرم شارون المسن

ىكر دذ أن بنذ أن تعىم األمة كىهنا حييينة اليهنو  وشناء ال بهنىا الحنشاء ال بهىا الحد

ن جددنند عىمنناء األمننة بننإجرام اليهننو  وأن دهينننوا عيينندا الننو ء والهننراء وأن دننىكروا منن
 بالجها  مى سهيو ال.
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 أس هللا ال أن درم  عىمه إنه ولى ذلك ومو ه
إ ارا وحننده منى منن الييننا ا تعنالوا لنعنيش الينوم منن  عىنم منن اعننلم الجهنا  إننه عنالم و

 وم أحد،دالحروب إنه قاأد المجاشددن وأستاذ من الحروب والميا دن الفاتك بالمسىمين 

م من سنيو والفاتك ب عداء اإلسلم بيية األدام، إنه مارس اإلسلم والمسىمين إنه سيف
ق رب العالمين بشنها ا سنيد المرسنىين، إننه تردناق وسناوس الشنيا ين بشنها ا الصندد

 ألمين إنه الفارس الرشيد، إنه الهطو العنيد إنه خالد ابن الوليد.ا

و  نا أماذا دعرم شهابنا عن خالد؟ بو وماذا تعرم األمة عن خالد مى زمن تعىم ميه 
عرمننون وأبنالنننا مننى الجامعننات تنناردن األقننزام بننو وتنناردن المجننرمين، م و  نننا ا ن د

 مون لينين ودعرمون شارون ودعرمنونبسمارك ودعرمون ستالين ودعرمون شتىر ودعر

 كو المجرمين من اليا ا الخهثاء.
منور   مماذا دعرم شهابنا عن قاأد الينا ا وأسنتاذ منن الحنروب النىأ وقنف الينا ا أمنام

الند منى خالد الخالد لينهىنوا مننه منن اليينا ا وإ ارا الحنروب مناذا دعنرم شنهابنا عنن خ

 أحننواهللا الهننابطين ممننن دينندمون ا نزمننن دتربننى ميننه أو  نننا عىننى سننير السنناقطين و
 ألو  نا ليكونوا اليدوا والمثاهللا.

د شو الد خالوخالد بن الوليد نش  مى بياة غنية مترمة مىك أن تعىم أدها األ  الفاعو أن 

رآننه  منى قالوليد بن المغيرا الىأ كان أغنى أبناء زمانه بل نزاع مهو الىأ توعنده ال
ْمند و ً  َمناً  ي َوَمنْن َخىَْينت  َوِحيندًا * َوَجعَْىنت  لَنه  بسورا المدثر بيوله: }ذَْرنِن ا * َوبَنِنيَن  مَّ

نندتا لَننه  تَْمِهينندًا * ث ننمَّ دَْطَمنن   أَْن أَِزدنندَ * َن ِ دَاتِنَننا َعنِينندًا * إِنَّننه  َكننا َكننلَّ  ش ننه و ًا * َوَمهَّ

 ( سورا المدثر17،  11}َس  ْرِشي ه  َ ع و ًا{ )
 منى شنىه ىا الرجنو إننه والند خالند بنن الوليند، الوليند بنن المغينراإلى أخر ا دات من ش

نة الهيانة الغنيننة نشنن  خالنند لكنننه راض وعنو  نفسننه عىننى الرجولننة والفروسننية والخشننو

عد بنه والهطولة، مكان دترك شىه الهياة، ليركب مرسه وجوا ه ليشق بنه الو دنان وليصن
لكنره اأننه منى الوقنت ذاتنه ورذ الجهاهللا واليمم حتى  ار مارساً   دشنق لنه غهنار إ  

لرمناا االشددد ل سلم عن أبيه مخالد شو قاأد الميمنة منى غنزوا أحند شنو النىأ باغنت 

لجمن  االىدن خالفوا أمر رسوهللا ال مهاغتة أذشىنتهم بنو وأذشىنت المسنىمين بنو وتشنتت 
وشق  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  والشمو وتحوهللا النصر إلى شزدمة حتى جرح

 وكسرت رباعيته و خىت حىيات المغفر مى وجهه الشردف .وجهه 
و ال وأ حابه مى المددنة وانمر إلى مه المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  جددداً م 

ى نندداً منعىى خالد بعد ثلثة أشهر ميط، أو أقو دخرج خالد بنن الوليند لىمنرا األولنى ج

الشنرك  ط قاأنداً منن قنوا  جنيشكتاأب التوحيد واإلدمان بعد أن كان من ثلثة اشهر مي
 والهلهللا إلى أدنن لمنا حنة الصنخور الصنماء.. أدنن منى بنل  الشنام منى غنزوا مؤتنة

 لميابىة الروم الى دغهرون من آن  خر عىى حدو  الدولة اإلسلمية.

 الروم، وأمر سيد الهشردة الجيش أن دىشب إلى شناك ليؤ ب الروم واليهاأو التى والت
منى  بنفسنه ليختنار قنوا  الجنيش اإلسنلمى كمنا ال عىيه وسنىم  المصطفى   ىى وقام

النهنى   نىى ال عىيننه   نحيح الهخنارأ مننى كتناب المغنازأ مننن حنددك ابنن عمننر أن

 أمر عىى الجيش مى غزوا مؤته زدد بن حارثة.وسىم 
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أ أسم  لىمصطفى حين قاهللا: "إن قتو زدد مجعفر بن أبى  الب".. ما دنطق عن الهنو
يش [( وانطىنق الجنيش وحينمنا و نو الجن2جعفر معهد ال بن رواحة")] .. " مإن قتو

   لنىإمياتنو حينمنا و نو الجنيش اإلسنلمى    اإلسلمى الىأ   دزدد عىى ثلثنة آ م

 أرض المعركة.
وجد الجيش نفسه أمنام جنيش جنراز دزدند عىنى ماأنة ألنف مياتنو متنر   الصنحابة منى 

 ن رواحنةدر الىشهى الشاعر الشهيد عهد ال بناليتاهللا. مياهللا الشهيد الطيار  احب السر

هللا وم، ميناالياأد الثالك لما رأأ الصحابة قد تر  وا لهىه الكثرا المرعهة منى جنيش النر
 تكرشنون كىمات حركت اليىوب ماذا قاهللا عهد ال بن رواحه قاهللا: دنا قنوم وال إن التنى

تنو عندونا د ، وإنمنا نياإنها الشها ا وما نياتو عندونا بعتنا  وعن –التى خرجتم تطىهون 

  ا.إما شهابهىا الددن الىأ أكرمنا ال به، مانطىيوا مإنها إحدأ الحسنيين إما نصر و
مانطىق الجيش وتلحم الجيش اإلسلمى م  جيش جرار رشيب دزدند عىنى ماأنة ألنف 

ر مننارس، و ارت معركننة رشيهننة وتتنناب  سننيو  الشننهداء، وقتننو الياأنند األوهللا كمننا أخهنن

يطنه   دنطق عن الهوأ قتو زدند بنن حارثنة، وقهنو ان دسنيط الىنواء الت الصا ق الىأ
شنماله، جعفر بن أبى  الب، ولكن الروم كثرا ميط  الروم دمين جعفر مالتيط الىنواء ب

ط ميطعوا شماله مالتيط الىواء وعمه بعهدده حتى   دسيط مطعنوه منى  ندره، مسني

 الىواء وسيط خيار الشهداء.
راح احننة الننتيط الىننواء مننن عىننى األرض سننردعاً ورمعننه عالينناً. ولكننن عهنند ال بننن رو

رع ثنة، م سنليىكر نفسه وإخوانة بالجنة، ولكنه قتو شو ا خر، وسيط الىواء لىمرا الثال

ىنى ععىى الىواء  حابى جىيو مهارك إنه ثابت بن أقنرم وأرعناه، منالتيط الىنواء منن 
ارس .. مننن أبننو سننىيمان غنننه الفنناألرض، و ننو دنننا أ: دننا أبننا سننىيمان دننا أبننا سننىيمان 

لنى أ ب نمروا إاالعنيد، إنه الهطو الرشيد إنه خالد ابن الوليد: دا أبا سىيمان خى الىواء 

اً هدت بدرخالد وتواععه قاهللا:   . أنت أحق به منى دا ثابت م نت أقدم إسلماً، وقد ش
حة من  رسنوهللا ال حتننى منى شننىه الىحمنات دعننرم أشنو الفهننو لنىوأ الفهننو منى سننا

الوغى، وميدان الهطولة والشرم وحينما تصنمت األلسننة الطودىنة وتخطنب السنيوم 

 .  والرماح عىى منابر الرقاب   دنسى الفهو ألشو الفهو ذر الفهو ميينوهللا خالند:
 .الأنت أولى به منى دا ثابت، م نت أكهر سنا منى وأنت ممن شهد بدراً م  رسوهللا 

نى ثم ماليتاهللا ال ما أخىت الىواء إ  لك م نت أ رأ بميالت ثابت بن أقرم:   داخالد، و
لد بنن  ر  ثابت بن أقرم مى الجيش اإلسلمى وقاهللا: أدها المسىمون أتيهىون إمرا خا

 نا إمراالوليد، مهتف المسىمون جميعاً عىى لسان وقىب رجو واحد: الىهم نعم ليد رعي

بيمينه  الىواء ى العهيرأ جوا ه ورم خالد بن الوليد، مالتيط الىواء خالد بن الوليد واعتى
ا فة خى سرعة إلى اإلمام ك نما دفتح أبواباً مؤ دا مغىية آن لها دإذن ال أن تفتح، وم

 مى  لم الىيو معو خالد بن الوليد العجب العجاب.

لثننة لينند تننولى خالنند إمننرا الجننيش بعنندما تحنند  مصننير المعركننة بالفعننو قتننو اليننا ا الث
مناً تمنر عميييناً. وكانت المفاج ا المىشىة والكرامنة الكردمنة التنى تنوانتهت المعركة د

 ً  ليحييهننا شننى أن دوقننف الخسنناأر المىشىننة مننى الجننيش اإلسننلمى، وأن دننؤمن انسننحابا

 ألمرا  الجيش بىغة العسكردن شىا قمة النصر.
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ير ينى الصومى  لم الىيو اعتىى العهيرأ بجوا ه ربوا عالية وأليى بعينين ثاقهتين كع
 نمرا ماحصة سردعة عىى أرض الميندان وعنا  ليغينر الموقنف ب كمىنه مجعنو الميمننة

دم مى الجيش مى الميسرا وجعو الميسرا مى الميمننة وجعنو الميدمنة منى المنؤخرا وقن

ن أالساقة أأ: المؤخرا إلنى الميدمنة، وغينر األعنلم وأمنر  اأفنة أخنرأ منن الجنيش 
ان إلنى عنن ثير غهاراً وتراباً، ليتصناعد الغهنارتت خر مإذا بزغ نور الصهاح أمرشا أن ت

منى  السماء وأمرشم أن دحدثوا  ياحاً وجىهة وعجيجاً و نراخاً مىمنا بندأت المعركنة

أل الصننهاح رأأ الننروم وجوشنناً غيننر الوجننوه وأعلمنناً غيننر األعننلم ورأوا غهنناراً منن
ة المددنن أتنى مننالسماء درتف  إلى عنان السماء ممن الروم أن جيشاً ومند اً جددنداً قند 

بنن  لىجيش اإلسلمى ميىم ال الرعب منى قىنوبهم مفنروا منن الميندان واسنتطاع خالند

 .جيش الروم   الوليد الفارس العنيد أن دفتح ثغرا وسط شىه الكتىة الهاأىة من
تسنعة  ليد روأ الهخارأ أن خالد بن الوليد تحطم مى شىا اليوم مى دنده تسنعة أسنيام،

ب شىا خالد واستطاع شىا العملق العهيرأ أن دفتح ثغرا مى قى اسيام تحطموا مى دد

 الجننيش الرومننى الهاأننو، وأن دننؤمن انسننحاباً لىجننيش اإلسننلمى حتننى نجننا بفهننو ال
 المؤمنون ثم بعهيردة خالد.

وأ، النىأ   دنطنق عنن الهن المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  وشنالك مى المددنة قام

مننى  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ا حنندذ موقننفمىينند أوحننى ال عننز وجننو لننه منن
 المسجد وعيناه تىرمان ب بى شو وأمى وروحى ونفسى مياهللا كما منى  نحيح الهخنارأ

ب من حددك أنس قاهللا:" أخى الرادة زدد بن حارثة م  يب وأخىشا جعفر بن أبنى  الن

ى م  يب وأخىشا عهد ال بن رواحة م  يب ثم أخنى الرادنة سنيف منن سنيوم ال حتن
اً: " متحن  نصنر خالند المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  [( .. مسمى3متح ال عىيهم")]

ميمنة عثم أخى الرادنة سنيف منن سنيوم ال حتنى منتح ال عىنيهم" .. دنا لهنا منن منيهنة 

دفة بينده الشنر المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  كردمنة جىيىنة دنا لنه منن نيشنان دعىينه
 الوليد ثنم أخنى الرادنة سنيف منن سنيوم ال حتنى منتح الطاشرا عىى  در خالد بن ال

 عىيهم.

 لنه، ىم المصطفى   ىى ال عىيه وسن وعا  خالد، ليحتو شىه المكانة المرموقة بتزكية
لفتح مكنة  قاأداً لىجيش اإلسلمى ،النهى   ىى ال عىيه وسىم  وبعد أشهر قىيىة دخرج

ة قهنو أد لميمنوليد قاأد الميمنة كما كان قاخالد بن الالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ليجعو
ى  المصنطف ذلك مى جيش الشنرك، ولكننه الينوم قاأند الميمننة منى جنيش التوحيند بيينا ا

 .  ىى ال عىيه وسىم 

لخهيثة اوتومى الحهيب ودتولى الخلمة أبو بكر وتهب أعا ير الر ا الماكرا المجرمة 
شابنه ى لحمات قىيىة روح الشهاب بنين إوديوم الصددق ذلكم الشين الجىيو الىأ عم م

دتنه وتحولت محنة الر ا بين ددده إلنى منحنة قنام الصنددق، ليجنيش الجينوش وليعند ألو

شنناك بنفسه لىينا ا ليتناهللا المرتنددن منى أقصنى الجزدنرا مىيند  هنرت متننة النر ا شننا و
لند اخوشنالك، وقام الصددق لىيهاء عىيهنا وحينمنا أعطنى الىنواء لكنو قاأند أتجنه نحنو 

يوهللا: " دسمعت رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم ميط وقاهللا الصددق لخالد: دا خالد إنى 

ين المشرك نعم عهد ال وأخو العشيرا خالد بن الوليد سيف من سيوم ال سىه ال عىى
 [( .. والحددك رواه أحمد4المناميين")]
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 د وبدأتالد بن الوليوقاهللا الهيثمى: رجاله رجاهللا الصحيح ورم  الىواء لخالد وانطىق خ
معارك الر ا وانطىق خالد من نصر إلى نصر ومنن عنزا إلنى عنزا ومنن كرامنة إلنى 

 كرامة حتى اشتعىت نار المعركة الرشيهة أ  وشى معركة اليمامة.

  مىيد استطاع الندعى الكنىاب مسنيىمة أن دهنزم عكرمنة بنن أبنى جهنو وشنو أحند الينوا
مة مسيىمة أن دهزم عكرمة بن أبى جهو شزدعىى الجيوش اإلسلمية استطاع الكىاب 

مة، اهللا مسيىنكراء م  در األوامر خىيفة رسوهللا ال لخالد بن الوليد أن دتجه مسرعاً ليت

ة منى وشنالنك جمن  خالند بنن الوليند الجينوش، وتنولى اليينا ا العامنة والتينى من  مسنيىم
 فعنو تسناقطمعركة ما ىة حاسمة إنها معركنة اليمامنة، و ار قتناهللا رشينب رشينب وبال

و  وتتناب  سنيالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  كثير من قراء اليرآن الكردم من أ نحاب

ً  الشهداء، واعتىى العهيرأ أدهاً بجوا ه ربوا عالية ثم عا  إلى أرض المعركة  مسرعا
نعىم منمم الصفوم وأعا  الترتيب ثم نا أ ب عىى  وته منى الجنيش: امتنازوا الينوم لن

منام فسهم وأوا اليوم لنعىم بلء كو حى .. دردد أن دكشفهم أمام أنبلء كو حى .. امتاز

 إخوانهم ليهىى كو قاأد وكو جندأ ب قصى ما دمىكة لددن ال.
وبالفعننو سننرعان مننا تسنناقط جننند مسننيىمة بالماننات ممننن لحمننات تسنناقط المسننىمون 

بالعشنرات بنو بالمانات كزشننور حددينة غنناء  وحنت بهننا عا نفة عنيندا شندددا وبعنند 

نينت خحمات بفهو ال ثم بفهو خالد دتساقط جند مسيىمة بالماات كالنىباب الحيينر ل
 أنفاسه نفثات مطهر مهيد وحسمت المعركة بفهو ال لخالد، ولىمسىمين.

رك ا المهناولم دسترح خالد بن الوليد حتى أ در الخىيفة المهارك أبو بكر أوامره لياأد

ة مى كهيرا إلى أدن؟ إلى أعمم إمهرا وردأن دنطىق بعد حروب الر ا انطلقة أخرأ 
الشننرق إنهنننا إمهرا وردننة الفنننرس بييننا ا شرمنننز الهطننو المغنننوار والياأنند المعنننروم 

لكتب إرساهللا االمحنك، مهدأ خالد بن الوليد معاركه الجدددا مهدأ بالعراق وبدأ المعارك ب

 ليا ا األلودة الكسرودة مى العراق وتوادعها مماذا قاهللا خالد؟
د ن الولينبنبر أدها األ  الحهيب قاهللا خالد: بسم ال الرحمن النرحيم: منن خالند اسم  وتد

ككم، إلى مرازبة مارس سلم عىى من اته  الهدأ وبعد مالحمد هلل الىأ مض وسىب مى

ا لننا منووشن كيدكم، من  ىى  نلتنا واسنتيهو قهىتننا وأكنو ذبيحتننا منىلكم المسنىم لنه 
رجاهللا بجاتكم  إما الجزدة، وإما الحرب وإ  موال ليدوعىيه ما عىينا، مإما أن تسىموا و

 دحهون الموت كما تحهون الحياا.
ج و ب الرعب مى قىوب مرازبة مارس  سم خالد. ولن أمصو مى المعارك مهىا دحتا

ن إلى خطب  ودىة لكن عىنى الجمىنة أقنوهللا: اسنتطاع خالند بنن الوليند منى عنام واحند أ

    الفرس مى أجيناهللا سن كرر لمنن ارا  أن دراجندنجز ما عجز الرومان أن دنجزوه م
أن  التاردن اقوهللا: اسنتطاع خالند بنن الوليند منى عنام واحند ان دنجنز منا عجنز الرومنان

 دنجزوه م  الفرس مى أجياهللا مىيد  خو خالد م  الفرس خمس عشنرا موقعنة لنم دهنزم

لفرس مى موقعة واحدا بفهو ال وكان من أخطر شىه المواق  التى خاعها خالد م  ا
ن موقعة ذات السلسو وسميت بىات السلسنو، ألن الفنرس منن األبطناهللا كنانوا دييندو

 أنفسهم بالسلسو خشية أن دفروا من الميدان تحت عربات خالد الساحية.

وأنتهت الموقعة بفهو ال بنصر كهير جددد لخالد ولىجيش اإلسلمى وبهزدمة منكرا 
بنا بكنر وارعناه منى شنىا التوقينت النىأ لجيوش كسرأ ستعجهون أن الخىيفة الراشد أ
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أمنر ميننه خالنند بننن الولينند أن دنطىننق إلنى اإلمهرا وردننة الفارسننية كننان قنند أعنند جيوشنناً 
 أخرأ لمياتىة اإلمهرا وردة الرومانية مى بل  الشام ليتاهللا الروم دا له من عجب!

انمروا إلى الرجاهللا الىدن ما عاشنوا منن أجنو العنروش والكنروش والفنروج وعاشنوا 

درسنو  من أجو الكراسى الزاأىة والمنا نب الفانينة بنو عاشنوا منن أجنو ال و دنن ال
ى بنل  جيوشاً أخرأ مى الوقنت ذاتنه، ليتناهللا النروم، ليتناهللا اإلمهرا وردنة الرومانينة من

راح بن الج الشام، وقام الصددق بنفسه أدهاً ليختار قا ا شىه الجيوش ماختار أبا عهيدا

 دننده واختننار عكرمننة بننن أبننى جهننو، ودزدنند بننن أبننى سننفيان وجعننو الييننا ا العامننة مننى
لجنيش وعمرو بن العاص وجعو الييا ا العامة ألمين األمة أبى عهيدا وأرعاه ولكنن ا

المسننىم حينمننا و ننو إلننى حنندو  الشننام وسننم  إمهرا ننور الشننام أنننه قنند أرسننو جيشنناً 

 غىن أباوال ألشلملقاته غهب امهرا ور الروم غههاً شددداً وقاهللا كىمة خطيرا قاهللا: 
ر  بعند بكر عن أن دور  بعد ذلك خيىه إلى أرعنا .. وال ألشغىن أبنا بكنر عنن أن دنو

 ذلك خيىه إلى أرعنا.

تين مجنيش جيشنناً لملقنناا المسننىمين.. تنندبر الننرقم دزدنند عنند  الجننيش الرومننى عىننى منناأ
ا سننىووأربعننين ألننف مياتننو، مىمننا رأأ اليننا ا الموقننف الرشيننب، والصننورا الجددنندا أر

  د السنردرسالة بالهردد السرد  ولم دكن شناك ما دعرم ا ن بهىه الوسناأو إنمنا الهردن

شننو أن دكىننف رجننو مننن الفرسننان الننىدن دجينندون الجننرأ والكننر مننى الطننرق والجهنناهللا 
لخىيفنة والو دان، ليحمو رسالة مكتوبة من قاأند الجنيش إلنى الخىيفنة وليرجن  بن وامر ا

يش ردعة إلننى أبننى بكننر دخهننروه بنناألمر الجددنند وبننالجإلننى اليننا ا م رسننىوا برسننالة سنن

 الميابو.
وسنهم اسم  ماذا قاهللا الصددق ر اً عىى قنوهللا إمهرا نور النروم قناهللا: وال ألشنفين وسا

 الرشنيد بخالد .. وال. ألشفين وساوسنهم بخالند .. م  ندر الخىيفنة األمنر إلنى الفنارس

يتننولى ىننق مسننرعاً إلننى الشننام، لوالهطننو العنينند خالنند بننن الولينند أن دتننرك العننراق ودنط
 شام مإنالييا ا مكان أبى عهيدا وس قف وقفة سردعة قهو أن أ و م  خالد إلى جههة ال

 خالد عهيرأ من  راز مردد ومخىص هلل من  راز كردم، حان عىيه أوهللا موسم لىحج

  ن ميه أنه دستطي  أن دؤ أ الفردهة وشو مى العراق.
بسنرعة الهنرق منن أقصنى العنراق إلنى جننوب  مفى سردة تامنة ركنب جنوا ه وانطىنق

 ون أن الجزدرا م  أ مردهة الحج  ون أن دعىم الخىيفة أبو بكر م  أنه أمير الحنج و
ىم أحند دعىم أحد مى الجيش اإلسلمى إ  الخا ة من الميربين من قوا ه، و ون أن دع

ه در إلينمن األعداء مى أسهوعين اثنين حنج خالند وعنا  منن مكنة إلنى العنراق، ثنم أ ن

 األمر أن دسير ليتولى قيا ا الجيوش مى الشام.
ين أبنو اسم  وتدبر دا شهاب الصحوا، أرسو الخىيفة المهارك أبو بكر رسالة إلنى األمن

يندا بنن عهيدا بن الجراح. ميناهللا ميهنا : بسنم ال النرحمن النرحيم منن أبنى بكنر ألبنى عه

منإنى قند  لم ال عىيك وبعند :الجراح، شكىا من أبى بكر إلى أبى عهيدا بن الجراح. س
لينت  منا ووليت خالد بن الوليد الييا ا مى بل  الشام منل تخالفنه واسنم  لنه وا ن  وال

 ا عهينداخالد الييا ا إ  ألنى  ننت أن له مطنة مى الحرب ليست لك وأنت عندأ دنا أبن

 خير منه أرا  ال بنا وبك خيراً والسلم. , أبو بكر.
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 الرادنة جو الساعة بجدارا شو خالد ميتيدم خالند لنيس المهنم منن درمن إنه التجر  إنه ر
دنة من  الراالمهم أن ت رم  الرادة، ليس المهنم منن دينوهللا الحنق المهنم أن د يناهللا الحنق مىير

الند بنن خالد وليساعده أبنو عهيندا، وليرمن  الرادنة أبنو عهيندا وليسناعدا خالند ودكتنب خ

لننرحمن ان أبننو عهينندا مييننوهللا ميهنناك بسننم ال الولينند رسننالة رقراقننة لطيفننة ألخيننه األمنني
بعد. عىيك و الرحيم من خالد بن الوليد إلى أخيه األمين أبى عهيدا بن الجراح سلم ال

ننندشا جمنإنى قنند تىييننت كتنناب خىيفنة رسننوهللا ال دنن مرنى بالسننير إلنى بننل  الشننام لتننولى 

ينه دنا مننك النىأ أننت والييام عىى أمرشا ووال ما  ىهت ذلك وما أر ته م نت مى مو 
  ال أبا عهيدا   نستغنى عن مشورتك و  عن رأدك م ننت سنيدنا وسنيد المسنىمين أرا

 بنا وبك خيراً والسلم.

منة  األدا له من تجر  ، بهىه اليىوب نصر ال األمنة بهنىه اليىنوب المتجنر ا، نصنر ال
هللا المهنم أن أقنو لكن انمروا ا ن إلى حب الزعامات وحب الصدارات وحب الييا ات

 قنن  المننرأنننا أمننا أنننت مننل !!!! المهننم أن أتصنندر أنننا أمننا أنننت مىتتنن خر!!! شننىا شننو الوا

وليند د بنن الاألليم، ودتنازهللا األمين أبو عهيدا عن الييا ا ألخينه سنيف ال المسنىوهللا خالن
وبسننرعة الهننرق دننا إخننوا مننى أدننام   دصنندمها عيننو عسننكرأ مهننلً عننن عيننو إنسننان 

جيشنة بلد العراق تحت قيا ا أخيه المهارك المثنى بن حارثنة، لينطىنق عا أ، دترك خا

و إلى الشام مى  ردق   دسير ميه أحد أرا  أن دختصر الطردق اختصناراً حتنى و ن
أبننى  إلننى إخوانننه وشنالننك التيننى باليننا ا . بنن بى عهينندا وبعمننرو بننن العنناص وبيزدنند بننن

 م خىصوا دام الأأدها اليا ا شىا دوم من  سفيان محمد ال وأثنى عىيه ثم قاهللا: أدها اليا ا

م ننزهللا لنجها كم هلل عز وجو مإن شىا اليوم لنه منا بعنده منإن ر  نناشم الينوم وشزمنناشم 
تعالوا بنا داً ، منر شم ونهزمهم بيية األدام بإذن ال. وإن شزمونا اليوم لن نفىح بعدشا أب

الغند  دنا بعندحندنا منى الغند ولنيكن أحنلنتها هللا اإلمارا مىيكن أحدنا اليوم أمينراً، ولنيكن أ

ذنوا ألوهللا من حتى دت مر الجمي  إن شاء ال وأست ذنكم أن تتركوا اإلمارا لى مى الينوم ا
 له.

ا يردنة منىوقام العهيرأ لينمم الجيوش وبدأ اليتاهللا بإشارا خالد النىأ اعتىنى جنوا ه بعه

الحماسة منى نا را وحرك الىواء و ر   رخة  وت مى الجيش كىه وسرت اليوا و
و عنروقهم كسنردان التيننار الكهربناأى مننى األسنلك وشنم دسننمعون خالند بننن الوليند وشنن

 ديوهللا: ال أكهر شهى رداح الجنة .. ال أكهر شهى رداح الجنة.
وأبىى المسىمون مى شىا اليوم بلءاً   دستطي  أ دب بىيغ أن دعهر عن ش  مننه مهناشم 

يوم شا شو رجو من الصحابة دننا أ منى أرض المسىمون دفعىون األعاجيب مى شىا ال

المعركة عىى أبى عهيدا بن الجراح وديوهللا: دنا أبنا عهيندا دنا أبنا عهيندا ميىتفنت إلينه أبنو 
لرسنوهللا ال   عهيدا وديوهللا: ما حاجتك؟ مييوهللا الصحابى: بو أننت شنو لنك حاجنة أبىغهنا

 اليوم مهو لنك ، مإنى عازم اليوم عىى الشها ا وس ليى رسوهللا ال ىى ال عىيه وسىم 

حاجة ألبىغها لرسوهللا ال؟ مياهللا أبو عهيدا : نعم أقرئ رسوهللا ال منا السلم وقو له: دا 
رسوهللا ال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حيا.. وشنىا عكرمنة ابنن أبنى جهنو؟ أجنو أبنن أبنى 

جهو عكرمنة الصنحابى المهنارك دصنر  منى أرض المعركنة ودننا أ عىنى الصنحابة 

رسننوهللا ال مننن دهنناد  عىننى المننوت؟! مننن دهنناد  عىننى المننوت ؟!  وديننوهللا: دننا أ ننحاب
متهادعه كوكهة من األ هار األبرار ميينوهللا عكرمنة: لطالمنا حاربنت رسنوهللا ال قهنو أن 
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دهددنى ال ل سلم أأمر اليوم من الجها  مى سهيو ال   وال من دهاد  عىنى المنوت؟! 
بيينا ا عكرمنة، لتهحنك عنن الشنها ا   متهادعه كوكهة أخرأ .. مانطىينت شنىه الكوكهنة 

عن النصر مصدقوا ال مصدقهم ال جو وعل وانتهت الموقعة الحاسمة بنصر مؤزر 

لخالد بن الوليد ولىمسىمين ومى أوج شىه ا نتصارات المىشىة دموت خىيفة رسوهللا ال 
دا بنن ودحمو الهردد رسالة من الخىيفة الجددد المهارك عمر بن الخطاب إلنى أبنى عهين

 الجراح، ليخهره ميها بموت خىيفة رسوهللا ال ولي مره ميها ب ن دتولى الييا ا من جددد.

قند  وشنا قاهللا الكىابون المغرعون ما قالوا مى حق عمر مينالوا: إن عمنر بنن الخطناب
ة   عزهللا خالد بن الوليد لهغينة قددمة مى نفس عمر نحو خالد وشىا أمنر ورب الكعهن

 شنها االصا قين مكينف بمنن أجنرأ ال الحنق عىنى لسنانه وقىهنة بدىيق ب حا  المؤمنين 

األمننين؟ كيننف بعمننر الننىأ بىننغ مننن الصنندق واإلخننلص النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم 
ننه؟ والعممة والنياء والصفاء ما لم دستط  أ دنب أو عنالم مهنارك أن دعهنر عنن شن  م

المصنطفى   نه شنوكيف والىأ شهد بصدق عمر وب ن ال أجرأ الحق عىى قىهنه ولسنا

؟ كيف ديوهللا مغرض عن عمر شىا؟ كيف دياهللا: بن ن عمنر عنزهللا  ىى ال عىيه وسىم 
 خالداً لعداوا قددمة؟

 تيوهللا كتب التاردن التى لم تحيق كمنا مصنىت قهنو ذلنك بن ن عمنر قند  نارع خالند بنن

 الوليند متننرا الصننها مصننرع خالند عمننر محمىهننا عمننر مننى نفسنه لخالنند مىمننا تننولى عمننر
 لمنؤمنينزهللا خالد مى تمثيىية سخيفة   تىينق شنىه المسنرحية الهزلينة بآحنا  االخلمة ع

 الصا قين مهلً عن ا حاب سيد المرسىين.

كننرم وق خالند بنن الولينند موقفناً، ورب الكعهننة من  كنو مننا قدمنة خالنند   أرأ أعمنم وأ
..  وأشرم وأكهر وأ هر واجو من موقفه شىا من دوم أن أسىم إلى دوم أن منات، نعنم

أدا مى ندأ ليادم  أبو عهيدا الكتاب لخالد مييرأ خالد بن الوليد الكتاب ميؤ أ تحية الجد

أنداً يردنب قاالتو والىحمة، ليصير خالد بن الوليد جندداً مطيعاً، بعند أن كنان بناألمس ال
إنمننا وكهيننراً مطاعنناً، إنهننا العممننة شننؤ ء   دعمىننون لىكراسننى و  دعمىننون لىمنا ننب 

 دعمىون هلل.

  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  حيح الهخارأ من حددك أبى شردرا وميه أن ومى
ه إن قاهللا )ص("  وبى لعهد آخى بعنان مرسه مى سهيو ال . أشعت الرأس مغهرا قندما

ذن   كان مى الحراسة كان مى الحراسة وإن كان مى الساقة كان مى السناقة وإن اسنت 
 [(5دؤذن له وإن شف    دشف " )]

لهردة دد رب ا دردد منصهاً سياسياً، و  دردد  هل أو زمراً إعلمياً إنما شو دررجو  

مهو  الجنددةبجو جلله   دردد بعمىه إ  ال، مإن كىف الييا ا مهو جندأ هلل وإن كىف 
منين، خينه األجندأ هلل   دهتغى األجر إ  من ال مى عله ميتنازهللا خالند عنن اليينا ا أل

 مطيعاً بعد أن كان قاأداً مطاعا.ليصير جندداً 

كنىابين ولنرج  إلى عمر لماذا عزلت خالداً دا عمر لماذا؟ أجب أنت م نت منتهم منن ال
 عنة مىماذا عزلت خالد بن الوليد سنيف ال المسنىوهللا؟ والجنواب منى كىمنات حاسنمة قا

 كالحق الىأ أجرأ عىى قىب ولسان عمنر دينوهللا:   أمينر عىنى أبنى عهيندا.. شنىه شنى

 منة، لكنوولى..   أمير عىى ابى عهيده شىه مكانة أبى عهيد عنند عمنر مهنو أمنين األاأل
 أمة أمين وأمين شىه األمة أبو عهيدا بن الجراح بشها ا رسوهللا ال .
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ك بنوانمر إلى الكىمنة الثانينة األخطنر قناهللا عمنر: أرسنو رسنالة إلنى األمصنار حينمنا 
ن سنر عمنر كتابناً إلنى األمصنار ليهنيالمناميون شىا اليوهللا مى عزهللا عمر لخالد م رسنو 

يند بنن الولاعزله لخالد بن الوليند ميناهللا بعندما حمند ال وأثننى عىينه: إننا لنم نعنزهللا خالند 

صنر منن لسخط أو لخيانة وإنما عزلته ألنى قد رأدت النناس قند متننوا بنه و ننوا أن الن
س ت النارأد عنده م ر ت أن أعىمهم أن النصر من عند ال وأن ال شو الصان .. ألنى

 بعرض متنة.

 كىمات مى عييدا التوحيد حاسمة عمر  هيب لىيىوب ومن عاش مننكم من  خالند ورأأ
نناس نصره المتتالى لشعر بكىمات عمر ليد تنر  ت الكىمنات بالفعنو ومنتن كثينر منن ال

لد بخالد وبسيف خالد و نوا أن النصر مى سيف خالد وبسيف خالد   من عند رب خا

ن بن الوليد مصار النناس بعنرض متننه خطينرا عىنى اليىنوب من را  منالىأ دومق خالد 
أ لَك ْم  َّ ب ْشرَ  إِ أجرأ ال الحق عىى قىهه ولسانه أن دربط قىوبهم بالمىك }َوَما َجعَىَه  َّللا   

 ِ سننورا آهللا  (126ِكننيِم{ )ِزدننِز اْلحَ  اْلعَ َوِلتَْطَمنناِنَّ ق ى ننوب ك م بِننِه َوَمننا النَّْصننر  إِ َّ ِمننْن ِعنننِد َّللا 

جنواب عمران وشا شو خالد دنام عىى مراش الموت مماذا قاهللا خالد ومناذا قينو عننه وال
 بعد جىسة ا ستراحة ، واقوهللا شىا واستغفر ال لى ولكم..

 الخطهة الثانية:

 ، محمنداً الحمد هلل رب العنالمين واشنهد أن   إلنه غنل ال وحندا   شنردك لنه وأشنهد أ
سننىم وز  وبننارك عىيننه وعىننى آلننه وا ننحابه وأحهابننه عهننده ورسننوله و ننو الىهننم و

 ..ما بعد.أوأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن. 

را منن ميا أدها األحهة الكرام أرجو أن تركزوا معى مى شنىه الىحمنات الحاسنمة األخين
ه ال عىننى أسننتاذ حينناا عهيننرأ اإلسننلم والمسننىمين خالنند بننن الولينند وارعنناه و ننىى

طولنة ومعىمه، شا شو خالد دنام عىى مراش الموت بعيداً عن سناحة النوغى وميندان اله

جسندأ  والشرم دا إلهى سهحانك مييوهللا خالد: وال ليد شهدت كىا وكىا زحفاً وما منى
موع  شهر إ  ومينه عنربة بسنيف أو رمينة بسنهم او  عننة بنرمح وشنا أننا ذا أمنوت 

 كما دموت الهعير مل نامت أعين الجهناء.. عىى مراشى رغم أنفى

ن دموت لم ديدر رب األرض والسماء لياأد الميا دن أن دموت مى الميدان بو قدر له أ
و كان عىى مراشه، ليعىم ال جو وعل الجهناء ممن دحر ون عىى الحياا ب أ ثمن ول

ثمن،  لحياا ب أعىى حساب الددن والعييدا، ليعىم ال جو وعل الىدن دحر ون عىى ا
حيناا ولو كان عىى حساب الددن والعييدا ليعىم ال جو وعنل النىدن دحر نون عىنى ال

التامهنة الرخيصننة مننن حيناا الشننهوات والشننههات ولنو عىننى حسنناب  دننن رب األرض 

ٍة َوِلك و ِ والسماوات أن الموت إن حان موعده   دؤجو و  ديدم كما قاهللا ال تعالى: }  أ مَّ
وَن َساَعةً َو َ دَْستَ أََجٌو مَإِ  ْم  َ دَْستَ ِْخر  را األعنرام أدنمنا ( سو34وَن{ )ْيِدم  ذَا َجاء أََجى ه 

ا جناءه كنت وحيثما كنت ولو كنتم مى بروج مشيدا مإن مىك الموت   دست ذن أحنداً إذ

هكى راشه ودماألمر من ال نفى   درشب سىطاناً و  حاكماً و  مالكاً دموت خالد عىى 
يض  وتفننالو دننر   شننىه الكىمننات ثننم دننر   كىمننة التوحينند:   إلننه إ  ال   إلننه إ  وشنن

روحننه الكردمننة إلننى خاليهننا وبارأهننا جننو مننى عننله ودمننوت عهيننرأ اإلسننلم ودمننوت 

الهطننو العنينند ودمننوت الفنننارس الرشننيد دمننوت سننيف منننن سننيوم ال سننىه ال عىنننى 
 المشركين والمناميين.
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ا ا أننت ذ. إده دا بطو غيه دا بطو كو نصر إده دا مخر كو ليىة شندموت خالد بن الوليد
نو عنك قد أتممت مسراك مىسيرتك المجد أبا سىيمان ولىكراك الخىد دنا خالند وتعنالى ل

قاهللا:  بهىه الكىمات الر اب العىاب لعمر بن الخطاب الىأ قاهللا حينما سم  بموت خالد

 ش حمينداً كنان مينه ثنم قناهللا عمنر: ليند عناوال ما عند ال لخالد خينر لنه ممنا قندم وممنا 
ش ومات سعيداً.. بو وما نسيه عمر وشو عىى مراش الموت مييو لعمر وشو عىى منرا

 الموت، ألم تعهد .. دعنى ألم تستخىف.

قندمت  مياهللا عمر: وال لنو أ ركنت أبنا عهيندا بنن الجنراح لوليتنه خلمنة المسنىمين منإن
:" ت لربنى: سنمعت خىيىنى رسنوهللا ال دينوهللاعىى ربى وس لنى: لم وليت أبنا عهيندا ليىن

 [( .6لكو أمة أمين وأمين شىه األمة أبو عهيدا بن الجراح". )]

خالند  اسم  ولو أ ركت خالد بن الوليد لوليته مإن قدمت عىى ربى وس لنى : لنم ولينت
ليد سيف ديوهللا:" خالد بن الوسمعت رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم بن الوليد؟ ليىت: 

 [(7ال سىه ال عىى المشركين والمناميين". )] من سيوم

 ينة وأبنووأثر عمر أثر  حيح رواته كىهم ثيات إ  أبا العجماء منن بناب األماننة العىم
 العجماء مختىف ميه وثية ابن معين وابن حهان والدارقطنى.

 عنز وشكىا دموت قاأد المجاشددن وعىم من اليتاهللا وإ ارا الحروب ولمينا دن أرجنو ال

ردمنة كوجو أن أكون بسيرته قد قدمت شيااً من العهرا والعمة وقد قدمت قدوا جىيىنة 
تصنحح   يهة وأرجو ال بهىه الكىمات أن دحيى سهحانه روح الجها  مى أمتننا بعند أن

 إدمانها وعييدتها بربها إنه ولى ذلك واليا ر عىيه..

ومنن  هو أو نسنيان ممننىشىا وما كان من توميق ممن ال وحده وما كان من خط  أو س
نم ثنم الشيطان، واعوذ باهلل ان اكون جسنراً تعهنرون عىينه إلنى الجننةودىيى بنه منى جهن

 أعوذ باهلل أن اذكركم به وأنساه .. وأقم الصلا.

------------ 
( وقاهللا: حددك حسنن  نحيح، وابنن ماجنه منى 2616( رواه الترمىأ مى اإلدمان )1)

 (.246،  245،  237،  235،  234،  5/231( وأحمد )3973الفتن )

 (.4261( رواه الهخارأ مى المغازأ )1)
 (.4262( رواه الهخارأ مى لمغازأ )1)

 ( رواه أحمنند والطهرانننى9/348( وقنناهللا الهيثمننى مننى المجمنن  )1/8( رواه أحمنند )1)
 بنحوه ورجالهما ثياب.

 (.2887( رواه الهخارأ مى الجها  والسير )1)

 ( ومسنىم3744)النهى   نىى ال عىينه وسنىم  أو أ حاب( رواه الهخارأ مى مها1)
 (.53/  2419مى مهاأو الصحابة )

 ( سهق تخردجه.1)

================= 

 حق التعريف باإلسالم

إن الحمنند هلل نحمننده ونسنننتعينه ونسننتغفره، ونعنننوذ بنناهلل مننن شنننرور أنفسنننا وسنننياات 

لنه، وأشنهد أن   إلنه إ  ال أعمالنا، من دهده ال مل مهو له، ومن دهىو منل شنا أ 
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َ َحقَّ  وحده   شردك له، وأشهد أن محمداً عهده، ورسوله: }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ اتَّي واْ َّللا 
وَن{ سورا آهللا عمران:  ْسِىم  وت نَّ إِ َّ َوأَنت م ما  .102ت يَاتِِه َو َ تَم 

ن نَّفْ }دَا أَداَها النَّاس  اتَّي واْ َربَّك م  الَّ  كَّ ِمْنه َمنا َق ِمْنَها َزْوَجَهنا َوبَنِحدَاٍ َوَخىَ ٍس َواِىا َخىَيَك م م ِ

َ الَّنِىا تََسناءل وَن بِنهِ  َ َكناَن َعىَنْيك ْم ْرَحناَم إِنَّ َواألَ  ِرَجا ً َكثِيًرا َونَِساء َواتَّي نواْ َّللا  قِيهًنا{ رَ  َّللا 
 1سورا النساء: 

َ َوق ول ننوا قَننْوً  َسنندِ }دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا اتَّ  ْر لَك ننْم ك ننْم أَْعَمننالَك ْم َودَْغِفنند ْصننِىْح لَ  ددًا *ي ننوا َّللاَّ

َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوًزا َعمِ   .71،  70 ورا األحزاب:يًما{ سذ ن وبَك ْم َوَمن د ِطْ  َّللاَّ
 أما بعد ..

 منور محندثاتها وكنومإن أ دق الحددك كتاب ال، وخير الهدأ شندأ محمند وشنر األ

 محدثة بدعة، وكو بدعة عللة، وكو عللة مى النار.
 ثم أما بعد ...

 ناب ميعاً ومحياكم ال جميعاً أدها األخوا األخيار وأدتها األخوات الفاعلت و هتم ج

 نفاته وممشاكم وتهوأتم من الجنة منز ً، وأس هللا ال عز وجو وعل ب سماأه الحسننى 
يد سنخرا م  ى شىه الدنيا  اأماً وأبدا عىى  اعته أن دجمعنا مى ا العىى الىأ جمعنا م

الينا ر مى جنته و ار ميامته، إننه ولنى ذلنك و المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  الدعاا

 عىيه.
 أحهتى مى ال:

حيننوق دجننب أن تعننرم سىسننىة منهجيننة تحنند  النندواء مننن اليننرآن والسنننة لهننىا الننداء 

األمنننة أ  وشنننو ا نفصنننام النكننند بنننين منهجهنننا  العهننناهللا النننىأ استشنننرأ منننى جسننند
مننهج  المنيروواقعها المنؤلم المردنر، م ننا   أعنرم زماننا قند انحرمنت مينه األمنة عنن

لتننى ربهننا ونهيهننا كهننىا الزمننان منن ر ت أن أذكننر نفسننى وأمتننى بهننىه الحيننوق الكهيننرا ا

عنن  عاعت لعىها أن تسم  منن جددند عنن ال عنز وجنو، ولعىهنا أن تسنم  منن جددند
تهم ، وتننر   منن  الصننا قين السننابيين األولننين قننولرسننوهللا ال   ننىى ال عىيننه وسننىم 

{ الخالدا: } َسِمْعنَا َوأََ ْعنَا غ ْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلمَ   هيرا.( سورا ال285)ِصير 

ه ونحن اليوم عىى موعد م  الحق السا س والعشردن م  حق كهير جىيو قد مر ت مي
 طاً شنيعاً أ  وشو حق التعردف باإلسلم.األمة تفرد

 وكعا تى حتى دنسحب بسا  الوقت سردعاً من تحت أقدامنا مسوم أركز الحنددك منى
 الموعوع الجىيو مى العنا ر ا تية.

 أو ً: عالمية اإلسلم.

 ثانياً: أخلق اإلسلم.
 ثالثا:ً من دحمو شم اإلسلم.

 وأخير: المستيهو ل سلم.

مين والمسى ىوب واألسماع جيداً. وال أس هللا أن دير أعيننا بنصرا اإلسلمم عيرونى الي
 إنه ولى ذلك واليا ر عىيه.

ولعىكم تلحمون أننى قند تعمندت أختينار شنىا الموعنوع عمنداً، نمنراً لهنىه األحنداذ 

المؤلمة التى تمر بها أمتنا مى شىه األدنام وأننا النىأ أكنرر الينوهللا: إننه   دنهغنى لىندعاا 
 قين أن دكونوا بموعوعاتهم وا روحاتهم مى جانب وأن تكون األمنة بجراحهنا الصا
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ومشنكلتها وأزماتهننا مننى جاننب آخننر، ومننن ثننم اختنرت شننىا الموعننوع أ  وشو)حننق 
 التعردف باإلسلم(.

 أو ً: عالمية اإلسلم:

 ك تهنارأحهتى مى اله اإلسلم شو المننة الكهنرأ والنعمنة العممنى التنى لنم دختارشنا ال
ا ى الندنيمنوتعالى إلسعا  العرب محسب، بو اختار ال شىه النعمة ليسعد الهشردة كىهنا 

و بننوا خنرا، ماإلسننلم شنو الننددن الوحينند النىأ ارتهنناه ال جننو وعنل ألشننو األرض 

لم  اإلسنوألشو السماء ما أنزهللا ال اإلسلم لىمسىمين ولىعرب مينط، بنو ليند أختنار ال
ِ اإِلْسنننلَم   دننننا ألشنننو األرض وقننناهللا  دَن ِعنننندَ َّللا  ورا آهللا سننن( 19{ ) سنننهحانه : }إِنَّ الننند ِ

أل لننة عمننران. لننىا مننا أرسننو ال نهيننا و  رسننو  إ  باإلسننلم، وتنندبروا معننى شننىه ا

ورا السنردعة بدادننة مننن نهنى ال نننوح الننىأ قناهللا كمننا قنناهللا عننه ربنننا حكادننة عننه مننى سنن
 ( سورا دونس.72ْسِىِميَن{ )دونس: } َوأ ِمْرت  أَْن أَك وَن ِمَن اْلم  

 َّ َمن إِ ْبَراِشيَم ىَِّة إِ وما بعك الخىيو إبراشيم إ  باإلسلم قاهللا تعالى: }َوَمن دَْرَغب  َعن م ِ 

ن ِخنَراِ َسِفهَ نَْفَسه  َولَيَِد اْ َطفَْينَاه  مِي النداْنيَا َوإِنَّنه  مِني ا  َربانه  اِلِحيَن* إِْذ قَناهللَا لَنه   لَِمنَن الصَّ
ننى بَِهننا إِْبننرَ أَْسنن ِ اْلعَننالَِميَن * َوَو َّ َ  ْعي ننوب  دَننا بَنِننيَّ إِنَّ بَنِيننِه َودَ  اِشيم  ِىْم قَنناهللَا أَْسننىَْمت  ِلننَرب  َّللا 

ْسِىم ونَ  وت نَّ إَ َّ َوأَنت م ما دَن مَلَ تَم   هيرا.( سورا ال132-130{ )اْ َطفَى لَك م  الد ِ

ْلَمنْوت  دَْعي نوَب ا َحَهرَ  : }أَْم ك نت ْم ش َهدَاء إِذْ وما بعك ال دعيوب إ  باإلسلم قاهللا تعالى
اِعيَو َوإِْسَحَق أَِك إِْبَراِشيَم َوإِْسمَ إِلَهَ آبَاَهَك وَ إِْذ قَاهللَا ِلهَنِيِه َما تَْعه د وَن ِمن بَْعِدا قَال واْ نَْعه د  إِلَ 

وَن{ ) ْسِىم   ( سورا الهيرا.133إِلًَها َواِحدًا َونَْحن  لَه  م 

قَننْد  بعننك ال نهيننه دوسننف إ  باإلسننلم قنناهللا تعننالى مننى آخننر سننورا دوسننف: }َرب ِ  ومننا
ْىِك َوَعىَّْمتَنِي ِمنن تَ ِْودنِو األََحاِ دنِك مَن  َواألَْرِض أَننَت َوِلي ِني لسَّنَماَواتِ اِ َر اآتَْيتَنِي ِمَن اْلم 

ْسِىًما َوأَْلِحْينِي بِالصَّ   دوسف. ( سورا101{ )ِحينَ الِ مِي الدان يَا َوا ِخَراِ تََومَّنِي م 

عهنا ىنى أتهاعوما بعك ال سىيمان إ  باإلسلم وشىا وشو كتابه لمىكة سه  والتى قرأته 
إِنَّنه  إِنَّه  ِمن س نىَْيَماَن وَ  ٌب َكِردٌم * ِكتَامى ممىكتها قالت: }قَالَْت دَا أَداَها الَمأَل  إِن ِي أ ْلِيَي إِلَيَّ 

حْ  ِ الرَّ ِحيِم * أَ َّ تَْعى نوا َعىَنيَّ َوأْت نبِْسِم َّللاَّ ( سنورا النمنو. ومنا 31ْسنِىِميَن{ )ونِي م  َمِن النرَّ

ِ إِن ِني َ ىَ  ْفِسني ْمنت  نَ  خىت مى اإلسلم إ  دوم أن شرح ال  درشا لىحنق قالنت: }َرب 
ِ اْلعَالَِميَن{ ) ِ َرب  ال نهيه موسى إ  لنمو. وما بعك ( سورا ا44َوأَْسىَْمت  َمَ  س ىَْيَماَن ِلَّ

وَسى دَا قَْوِم إِن ك ننت ْم آمَ  ِ مَعَ ننت م بِنباإلسلم قاهللا ال حكادة عنه: }َوقَاهللَا م  ى نواْ إِن ال  ىَْينِه تََوكَّ
ْسِىِميَن{ ) م قاهللا ال حكادة ( سورا دونس. وما بعك ال نهيه عيسى إ  باإلسل84ك نت م ما

ا أََحسَّ ِعيَسنى ِمنْنه   ِ إِ م  اْلك ْفنَر قَناهللَا َمنْن أَنَصناِرا عنه: }مَىَمَّ ْلَحَواِردانوَن نَْحنن   قَناهللَا الَنى َّللا 

وَن{ ) ْسِىم  ِ َواْشَهْد بِ َنَّا م  ِ آَمنَّا بِال  ورا آهللا عمنران. بنو وإن  دنن الجنن س( 52أَنَصار  َّللا 
والمننؤمنين شننو اإلسننلم قنناهللا ال عننز وجننو حكادننة عنننهم: }َوأَنَّننا ِمنَّننا اْلم    َوِمنَّننا نَ ْسننِىم 

ْوا َرَشدًا* َوأَمَّ  -14{)ان وا ِلَجَهننََّم َحَطهًنااِسط وَن مََكنا اْليَ اْليَاِسط وَن مََمْن أَْسىََم مَ  ْولَاَِك تََحرَّ

نهيه: لتعالى  ( سورا الجن. ، وما بعك ال لنهة التمام ومسك الختام إ  باإلسلم قاهللا15
اْعنط رَّ  اإِلْسلََم ِ دنًا مََمننِ  ِعيت  لَك م  ي َورَ أَتَْمْمت  َعىَْيك ْم نِْعَمتِ }اْليَْوَم أَْكَمْىت  لَك ْم ِ دنَك ْم وَ 

َ َغف وٌر رَّ  ثٍْم مَإِنَّ َّللا  ِ تََجانٍِف إل ِ أندا. وأننزهللا عىينه ( سورا الما3)ِحيٌم{ مِي َمْخَمَصٍة َغْيَر م 

ا ِخننَراِ ِمننَن   َوش ننَو مِننيِمْنننه   هَننوَ سننهحانه وتعننالى: }َوَمننن دَْهتَننغِ َغْيننَر اإِلْسننلَِم ِ دنًننا مَىَننن د يْ 
 ( سورا آهللا عمران.85اْلَخاِسِردَن{ )
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ماإلسننلم  دننن أشننو السننماء و دننن أشننو األرض لننيس  دننن العننرب محسننب ولننيس  دننن 
هنا شنىا المسىمين محسب، بو شو  دن الهشردة كىها، ووال منا ذلنت الهشنردة كىهنا ولفح

ب عىنى يه والملم إ  دوم أن أعىنت الحنرالحردق الياتو وأرشيها  وهللا المشى مى الت

ىهشنردة لاإلسلم، إ  دوم أن انحرمنت األمنة عنن شنىا النددن العمنيم النىأ ارتهناه ال 
 م.كىها، عندما انحرمت عنه مىاقت  عم الخوم والرعب واليىق والحزن والهم والغ

ى دكنا وشنأمر العالم كىه ا ن إن العالم كىه اليوم محروم من نعمة األمن واألمنان حتنى

ن مناليوأ العممى مى العالم كما ددنندون أذاقهنا ال عنز وجنو  عنم الخنوم، لتشنرب 
 نفننس الكنن س الننىأ أذاقننت منننه شننعوب العننالم مننراراً وتكننراراً ، تعننيش ا ن الخننوم

 والرعنب مهننلً عننن غيرشننا مننن  وهللا العننالم حتننى روسننيا ، حتننى اليهننو  مينند شنناء ال

فين شناء ال أن دهنمد بعنض جنراح المسنىمين المستهنعتهارك ، وأنا أكرر شىا  وماً 
اءشم ىلوا  منالىدن   دمىكنون شنيااً إ  أن ال دعىنم أن قىنوبهم تحتنرق وو وا لنو أنهنم بن

 نصنرا لننددن ال ليعىمننوا أشننو األرض أن محمننداً مننا منات ومننا خىننف بنننات، بننو خىننف

الىيننو وعننل مينناموا برجننا  أ هنناراً تحتننرق قىننوبهم شننوقاً لىشننها ا مننى سننهيو ال جننو 
شناء مدرمعون أكف الهراعة لىىأ   دغفو و  دنام، شاء ال أن دهمد جنراح شنؤ ء 

تة ال أن دسننيط بنناألمس  نناأرا روسننية أخننرأ عىننى الهحننر األسننو  أشىننك ال ميهننا سنن

 وستين دهو داً.
متنننى سنننتعرم األمنننة عممنننة ربهنننا وجللنننه منننالكون   دنننتحكم مينننه رعننناا الهينننر منننن 

ه تحكم ميان، الكون   دددر  مته المىحدون والمىعونون من الروس، الكون   داألمردك

 النننجس اليننىر مننى بردطانيننا، إنمننا دننددر الكننون كىننه مىننك المىننوك وجهننار السننماوات
واألرض، والننىأ   دحنندذ شنن  مننى كونننه إ  بنن مره و  تينن  ورقننة مننن شننجرا مننى 

َها إِ األرض كىها إ  بعىمه }َوِعندَه  َمفَاتِح  اْلغَ  ْحِر  َما مِي اْلهَر ِ َواْلهَ َو َودَْعىَم   َّ ش  ْيِب  َ دَْعىَم 

َهنا َو َ َحهَّنٍة مِني   ى َمن  َرْ نٍب َو َ دَنابٍِس إِ َّ  ْرِض َو َ اِت األَ َوَما تَْسي ط  ِمن َوَرقَنٍة إِ َّ دَْعىَم 
هِيٍن{ ) نر  ( سورا األنعام . قاهللا سهحانه: }َوَما د عَ 59مِي ِكتَاٍب ما نٍر َوَ  ِمنمَّ عَمَّ  د ننيَص  ن ما

ِ دَِسننيٌر{ ) ننِرِه إِ َّ مِنني ِكتَنناٍب إِنَّ ذَِلننَك َعىَننى َّللاَّ ا مننا ر. جنناء حهننر مننن ( سننور11ِمننْن ع م 

مننا دو ننىى ال عىيننه وسننىم   الرسننوهللا   ننىى ال عىيننه وسننىم أحهننار اليهننو  جنناء إلننى 
  دجعنودنا مى التنوراه أن الوالحددك مى  حيح مسىم مياهللا: محمد كنا نجد مكتوباً عن

واألرعنين عىنى  -رب السماوات دجعو السماوات عىى إ ه  -السماوات عىى إ ه 
إ ه ، والمناء والثنرأ عىنى إ نه  والجهناهللا والشنجر عىنى إ نه ، ثنم بناقى الخلأنق 

دت حتى بنالنهى   ىى ال عىيه وسىم  عىى إ ه  ثم دهزشن وديوهللا: أنا المىك مهحك

َوَمنا عالى: }قوهللا ال تالنهى   ىى ال عىيه وسىم  نه ليوهللا الحهر وتلنواجىه تصددياً م
َ َحقَّ قَْدِرِه َواأْلَْرض  َجِميعًنا قَْهَهنت ه  دَنْومَ  وا َّللاَّ ناْلِييَ  قَدَر  ِمينِنِه ماَوات  َمْطِودَّناٌت بِيَ اَمنِة َوالسَّ

ا د ْشِرك وَن{)]  ( سورا الزمر.67[( )1س ْهَحانَه  َوتَعَالَى َعمَّ

نعم متعالى ال المىك الحنق رب العنرش الكنردم، مالعنالم كىنه محنروم منن نعمنة األمنن 
واألمان عىى الرغم من كثرا الوساأو الحربية الهاأىة، مىيد  ن  العالم الينهىة النوودنة 

والجرثومينننة والهيدروجينينننة و نننن  الطننناأرات والننندبابات والصنننواردن التنننى تعمنننو 

تر، وعىنى النرغم منن التخطنيط العىمنى المنىشو المهننى وتنطىق عهر اليارات بنالكمهيو
عىى العىم النفسى، وعىم ا جتماع لمحاربة الجردمة واإلرشاب منى كنو مكنان، وعىنى 
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الرغم من منممات العالم الهنخمة الفخمنة كهيانة األمنم ومجىنس األمنن وحىنف النناتو 
اء دجتمعنون كا تحا  األوروبى إلى آخنر شنىه المنممنات، ومن  ذلنك: الحكنام والزعمن

ودنفهننون والسياسننيون والمحىىننون العسننكردون والنفسننيون وا قتصننا دون دجتمعننون 

 ودحىىون ودنفهون.
مننازاهللا العننالم دشننعر بطعننم الفننزع لينند خرجننت  نناأرا مدنيننة أمردكيننة مننى األسننهوع 

ى الماعى مى حراسة  اأرتين عسنكردتين ألن الطناأرا المدنينة بمجنر  منا انطىينت من

أرا ن الركاب، ألنه  ن أن بالطاأرا مختطفين ماتصو قاأد الطاالسماء  ر  راكب م
عىننى الياعنندا العسننكردة، م رسننىت الياعنندا العسننكردة  نناأرتين عسننكردتين، لتحننرص 

ِعيَشننةً لَننه  مَ  الطنناأرا المدنيننة و نندق ربننى إذ ديننوهللا: }َوَمننْن أَْعننَرَض َعننن ِذْكننِرا مَننإِنَّ 

 (سورا  ه.124َعنًكا{ )
الىغننة لتسننتخرج لننى مرا مننا لىفمننة، "الهنننك" عنننك مننى  إنننه الهنننك اجمنن  قننواميس

األعصاب، عنك مى الصدور، عنك منى المكنان، عننك منى الزمنان كىمنة قرآنينة   

ه عندهللا  َعنًكا{ إننِعيَشةً ديولها إ  من أنزهللا اليرآن: }َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِرا مَإِنَّ لَه  مَ 
فسننه نالحننق الننىأ حننرم المىننم عىننى ال، مننإن ال سننهحانه وتعننالى مننن أسننماأه العنندهللا و

ىْ  ٍم ل ِ  ( سنورا46{ )عَهِيندِ وجعىه محرمناً بنين العهنا  مسنىمهم وكنامرشم } َوَمنا َربانَك بَِمنلَّ

مصنننىت "دنننا عهنننا أ إننننى حرمنننت المىنننم عىنننى نفسنننى وجعىتنننه بيننننكم محرمننناً منننل 
 [( .2تمالموا")]

كنو لحمنة عناقت  مالعالم محروم من نعمة األمن، بو والملدين دنتمرون المنوت منى

األرض أمامهم، األعنواء شننا وشنناك والعنالم محنروم منن نعمنة اإلسنتيرار والرخناء 
وراحة النفس وشدوء الهاهللا وانشراح الصدر، كو شىه ثمرا منرا لىهعند عنن شنىا النددن 

إ   -أنا   أتكىم عنن األمنة لنن تسنعد الهشنردة قنط -العميم، ووال لن تسعد الهشردة قط

لهىا المنهج الربانى إلى شىا المنهج الىأ ارتهاه لكو الهشردة  دنناً  أن ماءت من جددد
، ومننن الجهننو الفننا ح بننو والمىننم الهننين أن دننتهم شننىا الننددن شننىا اإلسننلم بننالتطرم 

واإلرشاب والجمو  والرجعية والوحشية والهربردة، ودخرج عىينا جاشو جاشو جاشو 

حهارا اإلسلمية وقد تفوقت عىى ليعىن أن الحهارا الغربية دجب أن تنتصر عىى ال
شىه الحهارا، لنو عنا  شنىا الجاشنو ألأ كاتنب منن كتابنه منى إدطالينا ليفنتح مناذا معنو 

المسىمون مى اليرون الوسطى دوم أن أنار المسىمون بل  األندلس، عهر الطرق، كان 
الوحو والطين مخيما عىى إدطاليا ومرنسا ولندن ما عرمت الحهنارا الغربينة أ نوهللا 

حهارا إ  عىى أددأ المسىمين لكنن أثهنت منى الوقنت ذاتنه أن المسنىمين تخىنوا عنن ال

عنزشم وحهنارتهم منى الوقنت النىأ تمسنك الغربينون ب  نوهللا شنىه الحهنارا ميفنزوا 
قفزات حهاردة شاأىة   أع  رأسى منى الرمناهللا كالنعنام ألنكرشنا بنو أثهنت لهنم أنهنم 

بد ألأ حهارا من أن تيام  بد من قفزوا مى الجانب األوهللا من جانهى أأ حهارا،  

جانب ما أ وجانب أخلقى قفزت الحهارا الغردهة مى الجانب الما أ قفزات شاأىنة 
  دنكرشا عاقو منصف بحاهللا، لكنها مى الجانب األخلقنى قند و نىت إلنى قناع سنامو 

مننى الحهننيض حهننارا متعفنننة الننروح حهننارا متوحشننة الهننمير، حهننارا تصننف 

هر اإلعلمى ب نه سياسة حهاردة تصف التصفية الجسنددة ب ننه الخداع السياسى والع
تطهير عرقى، أذاقت اإلنسنان منى األرض كىهنا منن النودلت ومعىنت منى اإلنسنان منا 
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تخجو الوحوش الهاردة أن تفعىه بهعهها الهعض مى عالم الغابات، حهنارا النىأاب 
قوأ أما الهنعيف حهارا األماعى حهارا الثعالب، وحهارا   تعرم إ  الهياء لأل

مإنننه دطحننن  حننناً ودنندك  كنناً ألنهننا حهننارا تتغنننى بالددموقرا يننة والحردننة والنمننام 

العالمى الجددد والسلم العالمى الجددد، كو شىا  اخو حدو  أراعنى شنىه الندوهللا، أمنا 
 وأن خرجت شىه الدوهللا خارج أرعها مإنها تسحق األحرار.

 شر تغردناقالوا لنا الغرب قىت  ناعة   وسياحة ومما 

 ً  الغرب ميهرا المها ئ لم دزهللا  درعى ععيفاً أو دسر حزدنا
 لكنه خاو من اإلدمان     درمى بسهم المغردات الددنا

 الغرب ميهرا العدالة الغرب ميهرا العدالة

 الغرب ميهرا العدالة كىما  رم  ددا أبدأ لها السكينا
 وإنما السلم الموشوم دستهودنا

 جرا   معلم دحمو قومنا الزدتوناالغرب دحمو ر ا ا وخن

 كفر وإسلم م نى دىتيى    شىا بىلك أدها اللشونا
 أنا   ألوم الغرب ، أنا   ألوم الغرب مى تخطيطه

 ولكن ألوم مينا نخوا لم تنتصب   إ  لتهربنا عىى أدددنا

الغننرب شننو راأنند اإلرشنناب مننى األرض ، لينند أسننيطت راأنندا اإلرشنناب مننى األرض 
احندا ألنف بينهىنة و 270سيطت قنهىة نوودة مى شيروشيما ميتىت ما دزدد عنن أمردكا أ

 وبعدشا بثلثة أدام مى نجازاكى.

راأد الحهارا الغربية شى التى أبا ت شعب الهنو  الحمنر السنكان األ نىين ألمردكنا 
ملدننين منى ميتنننام راأنندا الحهننارا  4شنى الحهننارا الغربيننة، أمردكننا شنى التننى قتىننت 

ردكا شى التى قتىت ما ديرب من رب  مىيون  فو عراقى   دجندون الطعنام الغربية أم

والنندواء، راأنندا الحهننارا الغربيننة أمردكننا شننى التننى قتىننت مننى الفىهننين، ومننى جنننوب 
أمردييننا مننى الصننوماهللا ماننات ا  م مننن المنندنيين الننىدن   دمىكننون حيىننة و  وسننيىة، 

سلح ل رشابى الوقح المجرم اليهو أ راأدا الحهارا الغربية أمردكا شى التى تيدم ال

شارون ليىبح به المسنىمين والمسنىمات واأل فناهللا منى مىسنطين إلنى شنىه الىحمنة ، بنو 
ددعى أن حماس وأن منممة متح وغيرشا منن المنممنات إرشابينة دجنب أن تست  نىها 

أمردكا م  استاصالها ل رشاب أقصد اإلسلم لكن شيهات شيهات أرض محتىنة، دندك 
األرض بالطاأرات والدبابات والصواردن ، منإن قنام أحند شنؤ ء ليندام  عنن أ حاب 

نفسه مهو إرشابى إرشابى متطرم و ولى مهولى موعنوأ وحنش بربنرأ رجعنى 

إلى آخر شىه التهم اليىرا المعىهة التى دكيىها اإلعنلم اليهنو أ لىمسنىمين كنيل منى كنو 
ا الرجنو الهردطنانى الننىأ لحمنة منن لينو ونهننار، تنىكرت ا ن ورب الكعهنة قصنة شننى

ديص عىى زميىه من الجنو  دوم أن احتىت بردطانى مصر متيدم بردطانى الىأ ديص 

عىى زميىه من الجننو  دنوم أن احتىنت بردطنانى مصنر متيندم بردطنانى لينىبح مصنردا 
بسلحه األبيض، ميام المصرأ ليدام  عن نفسه معض دد الهردطانى مىبحه، ثنم ذشنب 

ألخيننه الهردطننانى المجننرم تصننور أن المصننرأ عننض دنندأ وأنننا  الهردطننانى المجننرم،

أذبحه، تصور انمروا إلى شؤ ء المجرمين السفاحين ديىهون الحياأق بصنورا ما حنة 
تصيب اإلنسان بالهغط، بكو بسا ة دعىن المجرم شارون باألمس ب ن منممة حماس 
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و الننىدن ومنممننة مننتح وبنن ن الفىسننطنينيين الننىدن دنندامعون عننن أرعننهم وعرعننهم بنن
ددامعون عن عرض األمة منن اإلرشنابيين ودجنب عىنى كنو العنالم كىنه أن دجتنك شنىه 

الجرثومات اإلرشابية من عىى سطح األرض ميتو أمنرئ منى غابنة جردمنة   تغتفنر، 

 قتو امرئ غربى دحمو الدماء الزرقاء وقتو امرئ دهو أ دحمو الدماء الزرقاء.
 شعب آمن مس لة ميها نمر قتو امرئ مى غابة جردمة   تغتفر وقتو

ا منالغرب شنو راأند اإلرشناب منى األرض أمنا اإلسنلم تعنالوا وتعرمنوا عىنى اإلسنلم 

 زالت  فحات التاردن مفتوحة لم تغىق اقرلوا تاردن اإلسلم.
 وشىا شو عنصرنا الثانى بإدجاز شددد أخلق اإلسلم:

ة العيددننة و  أخلقننه أنننا لننن أتكىننم عننن أخننلق اإلسننلم بننين المسننىمين   عننن أخلقنن

التعهددة و  أخلقه التشنردعية و  عنن أخلقنه السنىوكية بنين أمنرا ه المسنىمين، وإنمنا 
س تكىم عن أخلق اإلسلم لغير المسىمين شا شو عمر وكيف أبدأ بعمر وأنسى أن أبدأ 

ب ستاذ عمر ، من الىأ أعطنى األمنن واألمنان لىيهنو  منى المددننة ووقن  معهنم العهنو  

النهنى   نىى ال  عهدا قط، ومنا نينضالنهى   ىى ال عىيه وسىم  مواثيق وما خانوال
ميثاقننا منن  اليهننو  قننط، ولكننن اليهننو  شننم الننىدن نيهننوا كننو العهننو  }مَهَِمننا عىيننه وسننىم 

َواِعن م وَن اْلَكِىنَم َعنن مَّ ْم قَاِسيَةً د َحر ِ ْم لَعنَّاش ْم َوَجعَْىنَا ق ى وبَه  يثَاقَه  ِعِه َونَس نواْ َحمانا نَْيِهِهم م ِ

ْم َواْ نفَ  م  مَناْعف  َعنْنه  نْنه  ْم إِ َّ قَِىنيلً م ِ ْنه  ِى   َعىََى َخآأِنٍَة م ِ واْ بِِه َو َ تََزاهللا  تَطَّ ر  ا ذ ك ِ مَّ ْح إِنَّ م ِ
ْحِسننِيَن{ ) َ د ِحبا اْلم  النهنى   ( سنورا الماأندا. مناليهو  شنم النىدن نيهنوا العهند من 13َّللا 

، نيننض دهننو  بنننى قردمننة ودهننو  بنننى النهننير ودهننو  خيهننر، يننه وسننىم  ننىى ال عى

لكن قهو أن دنيهوا العهد ذاقوا النهى   ىى ال عىيه وسىم  نيهوا كو عهد أبرموه م 
 عم األمن واألمان مى  لهللا اإلسنلم،   سنيما إذا عنرمتم منا ذاقنه اليهنو  عىنى أدندأ 

وشؤ ء شم النصنارأ دعطنيهم مناروق  الرومان قهو الحكم اإلسلمى ذاقوا  عم األمن

األمة عمر بن الخطاب األواب أمناً وأماناً عىى أنفسهم وأموالهم وكناأسهم حينما جناء 
من المددنة ليتسىم مفاتيح بيت الميدس نزو ً عىى رغهنة المسنؤولين عنن بنين الميندس 

ت حتننى   تسننفك النندماء مننى شننىه األرض الميدسننة، ودنن تى عمننر مننن المددنننة إلننى بينن

الميدس لييط  مسامة تصو إلى ألفى وخمسماأة كيىو متنر، عمنر تصنور شنىه المسنامة 
لم دركب  اأرا ولم دركب سيارا مكيفة ولم د ت مى موكب مهينب منن الخينو واإلبنو 

والهغاهللا والخدم والحشنم إنمنا جناء منى موكنب مهينب وجىينو دتكنون منن خنا م والدابنة 
را دس كما ذكرت كو كتب التاردن، وشنو واحدا، دركب عمر الدابة بميدار قراءا سو

الياأنند المنتصننر الفنناتح، مننا سننفك  مننا، مننا سننب أحننداً مننا أغىننة اليننوهللا بننو كتننب العهنندا 

العمردننة وأعطنناشم أمننناً لكناأسننهم وألنفسننهم وأمننوالهم، وأ  تهنندم كناأسننهم ومننن أرا  
ا  منهم منهم أن درحو من أرض إدىيا ملبد أن دعطى األمان حتى دهىغ م منه، ومن أر

أن دهيى مى األرض   تؤخى منه الجزدة حتى دحصد حصا ه شىا شو اإلسلم، ما ذاق 

اليهو  والنصارأ  عم األمن إ  مى  لهللا اإلسلم. ومى  حيح مسىم قاهللا حىدفة بنن 
اليمان : ما منعنى أن أشهد بدراً من  رسنوهللا ال أمنا وأبنى حينو إ  أنننا خرجننا م خنىنا 

أترددان محمندا؟ قىننا:  بنو نردند المددننة م خنى المشنركون عىيننا  المشركون ميالوا لنا:

عهد ال وميثاقة أن ننصرم إلى المددنة وأ  نياتو م  رسوهللا ال مانطىق حىدفة وأبوه 
قناهللا إلى رسوهللا ال م خهره حىدفة بما قاله المشركون وبما قاهللا لىمشنركين، اسنم  مناذا 
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الىأ عىم الدنيا حييينة الومناء اسنم  عىيه وسىم  ىى ال   النهى   ىى ال عىيه وسىم 
مى معركة والحرب خدعة  ىى ال عىيه وسىم   قاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم ماذا 

 [(3لحىدفة وأبيه: " انصرما")] ىى ال عىيه وسىم   قاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم 

 ن باهلل عىيهم"."انصرما نفى لهم بعهدشم ونستعي -أأ   تشهدا معنا المعركة
ر ابنن وأرسو أبو عهيدا بن الجراح من الشام إلى أمير المنؤمنين الفناروق األواب عمن

الخطناب ليستشننيره منى أمننر جىند، لينند مننح جننندأ منن جنننو  الجنيش اإلسننلمى عهننداً 

 باألمننان لهىنند كامننو مننن بننل  العننراق، أمننر خطيننر  ون أن درجنن  لياأننده منننح جننندأ
ر ن ، تدبراق م رسو أبو عهيدا لعمر رسالة ليستشيره ماذا دصباألمان ألشو بىد مى الع

منن عهند  ماذا قاهللا عمر أرسو كتابه بسرعة إلى أبى عهيدا بعند حمند ال والثنناء عىينه:

أبنى  طناب إلنىال وال ما نصروا إ  دوم أن كانوا عها ا هلل: من عهند ال عمنر بنن الخ
 ى تومنوامنم الومناء و  تكوننون أوميناء حتنعهيدا بن الجراح وبعد مإن ال تعنالى قند ع

 لهم بعهدشم وتستعينوا ال عىيهم.

انتهننه معننى لتيننف عىننى  رسننين مننن أعمننم النندروس، أمننا األوهللا مىينند بننين عمننر ابننن 
 الخطنناب أن كرامننة الفننر  المسننىم ككرامننة قاأنندا، مننل مننرق بننين جننندأ وقاأنند أعطننى

لنهنى  ا دينوهللا ه امتثنا ً عمىيناً منن عمنرالجندأ عهداً باألمان مىيفى الجنندأ امتثنا  لعهند

كمننا مننى  ننحيح الهخننارأ: "المسننىمون تتكامنن   مننالشم ودسننعى  ننىى ال عىيننه وسننىم 
 بىمتهم أ ناشم عىى أعلشم".

واقن   الدرس الثانى:   تكونون أومياء حتى تفنوا ميحنوهللا عمنر شنىا الخىنق الكنردم إلنى

نسان ياة األمم ميثاق حيوق اإلعمىى محهارا اإلسلم لم تحهس أخلقها كما حهست ش
اً كمنا مى األواق واأل راج، ولم تحهس الحهنارا اإلسنلمية كلمهنا نمردنا باشتنا بنار 

ون د الينانمعىت الثورا الفرنسية مهدأ الحيوق اإلنسانية وأمن الناس جميعا سواء اسنتهع

الفرنسنننى نفسنننه قرابنننة منننا دزدننند عىنننى نصنننف الشنننعب الفرنسنننى منننن التصنننودت منننى 
وت منى بات، ألنهم دعتهنرون المنوا ن الفيينر موا ننا سنىهياً   دحنق لنه أن دصنا نتخا

أنندا ا نتخابننات، الحهننارا اإلسننلمية لننم تحننهس نمرداتهننا بننار ا باشتننة كمننا معىننت را

ت الحهارا الغربية أمردكا م نت تصنطدم بتمثناهللا الحردنة منى قىنب نيودنورك منى الوقن
 ض مننى كننو مكننان  ... اإلسننلم  الننىأ تسننحق ميننه أمردكننا األحننرار عىننى وجننه األر

ى دعرم النمردات   دعرم المثو النمردة بنو دنمنر ودحنوهللا شنىه المثنو النمردنة عىن
ن أرض الواق  إلى حياا إلى مننهج دتن لق سنمواً وروعنة وعممنة وجنل ً، وشنا شنو من

دينوهللا:  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  أ و شىه الحهارا إن  ح التعهير شا شنو

 [(.4لو أن ما مة بنت محمد سرقت ليطعت ددشا")]"وادم ال 
مثننو حننى عىننى أرض الواقنن  ليسننت كىمننات بننار ا تسننطر مننى الكتننب وليسننت كىمننات 

حماسننية دتغنننى بهننا الحكننام والزعمنناء، وإنمننا شننو واقنن  دتنن لق سننموا وجننل ً وروعننة 

متح  وعممة وعملً وبناء شىا شو اإلسلم،  لح الددن األدوبى  يب ال ثراه دوم أن
اليدس وقدم دومها مثا ً عمىيا لىصىيهيين الحاقنددن منن أعمنم  روس التسنامح دنوم أن 

أرسو بطهيهه الخاص وبدواء من عنده لعلج من؟ عدوه الىدو  ردتشا ر  قىب األسد، 

وشىا محمد الفاتح دعىم الدنيا كىها  رساً آخنر منن  روس التسنامح اإلسنلمى من  غينر 
و اليسنننطنطينية، و خننو كنيسنننة آدننا  نننوميا شننىا تننناردن المسننىمين دننوم أن منننتح و خنن
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مسطور، وشىا موقف من أعمم دوم أن منتح المسنىمون مددننة سنمرقند منى عهند عمنر 
ابن عهد العزدز  ينب ال ثنراه ولكنن الجنيش باغنت المددننة، ولنم دعنرض عىنى أشىهنا 

طفى   نىى المص اإلسلم مإن أبت مالجزدة، مإن أبوا ماليتاهللا شكىا عىمهم سيد الرجاهللا

لكن باغتوا المددنة ومتحوشا عنوا م رسو أشو سمرقند أن متح سمرقند  ال عىيه وسىم 
با و، سنهحانك ربنى لمناذا؟ ألن المسنىمين  خىنوا المددننة عننوا  ون أن دعىمنوا أشىهنا 

اإلسننلم بنن ن ديهىننوا أو دنندمعوا الجزدننة أو دنندمعوا باليتنناهللا، شكننىا عىمهننم سننيد الرجنناهللا ، 

وا ذلك م رسو أشو سمرقند رسالة لعمنر بنن عهند العزدنز  ينب ال ثنراه ولكنهم ما معى
وأخيروه أن متحهم اإلسلمى لمددنتهم متح با و وبينوا له ذلك، مما كان منن عمنر بنن 

عهنند العزدننز إ  أن أرسننو أوامننره إلننى جيشننه الفنناتح مننى سننمرقند با نسننحاب مننورا، 

صر المنسحب شاشدا: أن   إله إ  مخرجت األلوم المؤلفه بين ددأ شىا الجيش المنت
ال وأن محمداً رسوهللا ال، شىا شو اإلسلم الىأ أخهر أن زانية بغية زاتية بغينة زانينة 

 [( 5من زوانى بنى إسراأيو  خىت الجنة مى كىب، وأن امرأا  خىت النار مى شرا )]

 ا كاننتا منإذاإلسلم الىأ دؤ و الرحمة دهين أن الزانية  خىت الجنة، ألنها سيت كىهن
صننن  الرحمننة مننى اإلسننلم بننالكلب، بننالكلب تغفننر الننىنوب والخطابننا لىهغادننا مكيننف د

 اإلسلم بمن وحد رب الهرادا؟

تركها اإلسلم الىأ دخهر أن امرأا  خىت النار مى قطة حهست قطة لم تطعمهخا ولم ت
ير دم   [( شىا شو اإلسلم، ماإلسل6ت كو من خشاش األرض مدخىت النار مى شرا)]

سنن اإلرشاب عىى أأ أرض، بو نهى اإلسلم والحددك رواه الهخارأ والنساأى مى ال

ق و ححه شيخنا األلهانى المجىد الثانى من  حيح الجام  من حددك عمرو بن الحم
وإن  الخزاعى أن الحهيب قاهللا: " منن أمنن رجنلً عىنى  منه ميتىنه م ننا بنرئ منن الياتنو

 [(7كان الميتوهللا كامرا")]

ا اإلسلم شىا شو اإلسلم  دن الرحمة  دن التسامح  دن الوماء  دنن الخىنق واليهنو  شى
والمجرمننون دعىمننون شننىه الحينناأق عىننم الييننين }الَّننِىدَن آتَْينَنناش م  اْلِكتَنناَب دَْعِرم ونَننه  َكَمننا 

نوَن اْلَحنقَّ َوش نْم دَ  ْم لَيَْكت م  نْنه  نوَن{ )دَْعِرم وَن أَْبنَناءش ْم َوإِنَّ مَِرديناً م ِ ( سنورا الهينرا 146ْعىَم 

كما تر   وساأو اإلعلم، وأنا أقوهللا، متى اسنتحيى اليهنو  وكفنوا أدنددهم عنن مىسنطين 
متننى حتننى أمردكننا ستر نند كننو حركنناتهم قهننو األحننداذ، متننى اسننتحيى اليهننو  وشننىه 

التصردحات التى تتر   ا ن ب ن أمردكا قد غيرت سياستها وبدأت تسير عىى الطردق 
ألنها أعىنت أنها م  قيام  ولة مىسطينية بشنر  أ  دكنون ذلنك عىنى حسناب الصحيح، 

اليهو  أو عىى حساب  ولة إسراأيو أنا أقوهللا بموء الفم وب عىى الصوت وبىغنة اليينين 

ب نها تصردحات سياسية للستهلك المحىى لتجيش الدوهللا العربية لمحاردتهنا ل سنلم 
ين السننخامة التننى تروجهننا ا ن وسنناأو أقصنند اإلرشنناب وقنند عكسننتها شننىه المننرا ألبنن

اإلعلم تصردحات ل ستهلك المحىى وإ  مإن اليوم دتحركون عنن عييندا كمنا بيننت 

مى محاعرا األسهوع الماعى مى مجم  اإلدمان، وأرجو منكم جميعا الحنرص عىنى 
سماع شىه المحاعرا و هعها وتوزدعهنا والتنى كاننت عننوان متناوأ حاخامينة لخطنر 

عرا مى شىه األدام ليد بينت بالدليو أن اليوم دتحركون عن عييدا وعن  دن شىه المحا

وعن متاوأ من حاخاماتهم حتى مى عربهم لىمندنين حتنى منى تسنىيمهم لغنزا وأردحنا 
مما معىوا ذلك إ  عن عييدا بالدليو من أقوالهم شو   من أقولنا نحنن، مناليوم تحنركهم 
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ْم العييدا و دق ربى إذ ديوهللا: }َولَن تَ  ْرَعى َعنَك اْليَه و   َو َ النََّصاَرأ َحتَّى تَتَّهَِ  ِمىَّتَه 
ْن أَْشنِو اْلِكتَناِب لَنْو دَنر  اونَك م 120{ ) ( سورا الهيرا و دق ربى إذ ديوهللا: }َو َّ َكثِيٌر م ِ

ن بَْعِد َما تَهَيَّنَ  ْن ِعنِد أَنف ِسِهم م ِ ن بَْعِد إِدَمانِك ْم ك فَّاراً َحَسدًا م ِ { )م ِ م  اْلَحنقا ( سنورا 109 لَه 

ن   ونِك ْم  َ دَ ْل ونَك ْم  الهيرا و دق ربى إذ ديوهللا: }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ  َ تَتَِّخى واْ بَِطانَةً م ِ
ش ْم أَْكهَر   د ور   قَْد بَيَّنَّا لَك م  َخهَا ً َو اواْ َما َعنِتاْم قَْد بَدَِت اْلهَْغَهاء ِمْن أَْمَواِشِهْم َوَما ت ْخِفي   

( سننورا آهللا عمننران و نندق ربننى إذ ديننوهللا: }دَننا أَداَهننا 118ا دَنناِت إِن ك نننت ْم تَْعِيى ننوَن{ )

ننك   ْم أَْوِليَاء بَْعٍض َوَمن دَتََولَّه م م ِ ه  ْم الَِّىدَن آَمن واْ  َ تَتَِّخى واْ اْليَه و َ َوالنََّصاَرأ أَْوِليَاء بَْعه 
َ  َ دَْهِدا اْليَْوَم المَّاِلِميَن{ )مَإِنَّه  ِمْنه مْ  ( سورا الماأدا و دق ربنى إذا دينوهللا: 51 إِنَّ َّللا 

ك ْم أَْوِليَناء ت ْىي نوَن إِلَنْيِهم بِناْلَمَو َّاِ َوقَنْد كَ  ا َوَعد وَّ ِ وا }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا َ  تَتَِّخى وا َعد و  فَنر 

( } ِ َن اْلَحق   سورا الممتحنة .( 1بَِما َجاءك م م ِ
 شىا شو عنصرنا الثالك من دعرم الدنيا كىها ما شو اإلسلم؟

احندا وبكو أسف بكو مرارا وحسرا   تمىك األمة كىها إلى شىه الىحمة قنناا مهناأية 

م   لتهننين لىعننالم كىننه ولتتهنننى قهننية اإلسننلم إعننلم األمننة إعننلم سننامو منننحط، إعننل
ه و  حداذ المروعنة   تجند إعلمناً دحتنرم نفسندعرم الجد أبداً حتى مى  و شىه األ

  دخنندم قهننية، ليينندم الصننورا المشننرقة ل سننلم إلننى كننو أشننو األرض، مالعننالم كىننه 

دعرم شيااً عن اإلسلم ومن عرم منهم عن اإلسلم عرم  نورا مشوشنة  نورا 
التطرم واإلرشاب، ليد أمسك أمردكى شاب مى  عشردنات من عمره بى مى إحندأ 

 دننوم تمرات التننى حهننرتها شنالننك ودكننى وقنناهللا: وال وال س سنن لكم بننين دنندأ الالمننؤ

وهللا منة مشنغالييامة لماذا تركتم والدأ دموت عىى الكفر؟ أدن كنتم وأدن أنتم؟ إعلم األ
لفمنة  بالكرا ومشغوهللا بالممثىين والممثلت، امنتح أأ قنناا لتنرأ العهنر وأننا أعنى كنو

دخنندم  ولتننرأ ا نحننلهللا   تننرأ إعلمننا دخنندم  دنننا و أر  شننا بننإذن ال لتننرأ العهننر 

لصورا اقهية. ممن دحمو شم الددن من دعرم العالم كىه ا ن باإلسلم؟ من ديدم شىه 
لم كىنه المشرقة لماذا   تكون خطهة كهىه عىى مهاأية من مهاأيات األمة ليسم  العنا

 لكننن لمنناذا   -هننةورب الكع -ليسننت بالهننرورا أن تكننون الخطهننة،     أقصنند شننىا

إلسلم دعرم عىمالنا العالم كىه عهر وساأو اإلعلم الهخمة حييية اإلسلم وعممة ا
ِ َعىَنن و إِلَنىوالصنورا المشنرقة ل سنلم قناهللا ال جنو وعنل: }ق نْو َشنِىِه َسنهِيِىي أَْ ع ن ى َّللا 

ِ َوَما أَنَاْ مِ   ( سورا دوسف.108)ْشِرِكيَن{  اْلم  نَ بَِصيَراٍ أَنَاْ َوَمِن اتَّهَعَنِي َوس ْهَحاَن َّللا 
ى دندعو حينا حتنالنهى   ىى ال عىينه وسنىم  قاهللا ابن الييم: و  دكون الرجو من أتهاع

 المصنطفى   نىى ال عىنى بصنيرا قناهللاالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  إلى ما  عا إلينه

ة كما مى  حيح مسىم من حددك ابنن مسنعو . " منا منن نهنى بعثنه منى أمن عىيه وسىم 
نهنا إقهىى، إ  كان له من أمته حواردون وأ حاب د خنىون بسننته وديتندون بن مره ثنم 

 تخىف من بعدشم خىنوم ديولنون منا   دفعىنون ودفعىنون منا   دنؤمرون ممنن جاشندشم

بيننده مهننو مننؤمن، ومننن جاشنندشم بىسننانه مهننو مننؤمنن ومننن جاشنندشم بيىهننه مهننو مننؤمن، 
 (.[8وليس وراء ذلك من اإلدمان حية خر هللا")]

وقاهللا كما منى  نحيح مسنىممن حنددك أبنى شردنرا: " منن  عنا إلنى شندأ كنان لنه منن 

كان  األجر مثو أجور من تهعه،   دنيص ذلك من أجورشم شيااً، ومن  عا إلى عللة
 [(9عىيه من اإلثم مثو آثام من تهعه،   دنيص ذلك من آثامهم شيااً")]
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 منو شنىا النددن لنيس نامناا و [( ، وح10ومى لفة: "   دنيص منن أوزارشنم شن " )]
 ه.تطوعا و  اختياراً بو شو تكىيف  ارم جازم   مفر من أ اأه ماهلل من وراأ

ِ أََحنندٌ َولَننْن أَِجنندَ ِمننن   ونِنن ىْ }ق ننْو إِن ِنني لَننن د ِجيَرنِنني ِمننَن َّللاَّ ِ تََحنندًا * إِ ِه م  ننَن َّللاَّ   َّ بََلًغننا م ِ

َ وَ   (سورا23،  22يَها أَبَدًا{)اِلِددَن مِ خَ نََّم َرس ولَه  مَإِنَّ لَه  نَاَر َجهَ َوِرَساَ تِِه َوَمن دَْعِص َّللاَّ
 الجن.

ا خدمة شنىميجب عىى األمة ا ن أن تجيش كو  اقاتها وإمكانياتها وأموالها وقدراتها ل

كننو الننددن، ممننا أحننوج العننالم كىننه ا ن ليتعننرم عىننى الصننورا المشننرقة ل سننلم، وال
 جنو وعنل بحسنب قدرتنه، واسنتطاعته عهنر بكىمنة، عهنر بمالنك،سيس هللا بين دندأ ال 

هد عهر عن انتماأك لهىا الددن بوقتك بجهدك بفكرك، مهكو أسف مى  و األحنداذ نشن

تنى حمراغاً عيىيا بكو أسف ومراغنا منى الوقنت قند أ ىنق العننان لكثينر منن المسنىمين 
تغننى  اأعات التنى  كثير من شهاب الصحوا لىحددك مى الكلم التامه ومى ترودج الشن

تنى و  تسمن من جوع، نهىا إن  هللا ميدهللا عىى مراغ عياأدأ وتعهدأ ومكرأ قاتو، مم

تفيق األمة وتستوعب األحداذ وتستوعب الدروس وترج  إلنى كتناب ربهنا إلنى سننة 
ى قنوهللا قنولنهيها ؟ أس هللا ال عز وجو أن دجعو ذلك قردهاً وما شنىا عىنى ال بعزدنز، وأ

  لى ولكم.شىا وأستغفر ال

 الخطهة الثانية:
داً أن محمن الحمد هلل رب العالمين، وأشهد أن   إله إ  ال وحندا   شنردك لنه، وأشنهد

عهننده ورسننوله، و ننو الىهننم وسننىم وز  وبننارك عىيننه وعىننى آلننه وأ ننحابة وأحهابننة 

 وأتهاعة وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.
 أما بعد...

 ميا أدها األحهة الكرام...

 وأخيراً المستيهو ل سلم:
ما زلنا حتى شىه الىحمة عىى الرغم مما شاشدناه، ورأدناه، ما زاهللا كثير من المسىمين 

حتى شىه الىحمة   دؤمنون إ  بالما دات والحسيات ودشكون منى عممنة وقندرا رب 

بدادة خير حاسم لألمة    األرض والسماوات أنا أ دن لربى ب ن األحداذ األخيرا شى
تحسننهوه شننراً لكننم بننو شننو خيننر لكننم بننإذن ال، بننو شننو خيننر لكننم ألنهننا سننتكون بدادننة 

المفا ىة ، تكىمت كثيراً عن إقامنة الفرقنان اإلسنلمى عنن الخنروج منن حالنة الغنهش 
التى تحياشا األمة ا ن، شىه الحالة التى   تعرم ميها األمة من توالى ومن تعا أ من 

ر ومن تحارب حالة   تنصر  دنا و  تنصنر أمنة، ملبند منن المفا نىة  بند منن تنص

تنصر ومن تحنارب حالنة   تنصنر  دننا و  تنصنر أمنة، ملبند منن المفا نىة  بندمن 
إقامنة الفرقننان اإلسننلمى،  بند مننن اسننتهانة سنهيو المننؤمنين مننن سنهيو المجننرمين شننىا 

ارجهننا وسننفنها وبواخرشننا وأموالهننا الننددن العمننيم لننو اجتمعننت كننو  وهللا األرض بهو

و اأراتها و باباتها وحدشا وحدددشا لو اجتمعت كو قوأ األرض لتحارب اإلسلم ما 
اسننتطاعت، ألن الننىأ اسننتطاع بحفننة اإلسننلم شننو مىننك المىننوك وجهننار السننماوات 

 َ ِ بِنن  وا ن نوَر َّللاَّ ْمَواِشِهْم واألرض،   تسنتطي  قنوا أن تطفن  ننور النننور }د ِردند وَن ِلي ْطِفنؤ 

ِ ِلي ْمِهنَره   وَن*ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ولَه  بِاْله دَأ َوِ دِن اْلَحنق  تِما ن وِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكامِر   َوَّللاَّ  م 
ْشِرك وَن{ ) دِن ك ى ِِه َولَْو َكِرهَ اْلم  ( سورا الصف. }ش َو الَِّىا أَْرَسَو َرس ولَه  9،  8َعىَى الد ِ
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ْشِرك وَن{ وال منا شنعرت بىنىا بِاْله دَأ وَ  دِن ك ى ِِه َولَْو َكِرهَ اْلم  ِ ِلي ْمِهَره  َعىَى الد ِ ِ دِن اْلَحق 
وحنلوا شنىه ا دنة إ  منى األدنام اليىيىننة الماعنية أ  وشنى قنوهللا ال تعنالى: }إِنَّ الَّننِىدَن 

 ِ ننداواْ َعننن َسننهِيِو َّللا  ْم ِليَص  واْ د نِفي ننوَن أَْمننَوالَه  مََسنني نِفي ونََها ث ننمَّ تَك ننون  َعىَننْيِهْم َحْسننَراً ث ننمَّ َكفَننر 

وَن{ ) واْ إِلَى َجَهنََّم د ْحَشر  ( سورا األنفاهللا.. وتندبر قنوهللا ال جنل 36د ْغىَه وَن َوالَِّىدَن َكفَر 
 وعل: }َولَيَْد َسهَيَْت َكِىَمت نَا ِلِعهَاِ نَا

و م  اْلَمنص ور  ْم لَه  ْرَسِىيَن * إِنَّه  ندَنَا لَ اْلم  ( سنورا 173،  171) غَناِله وَن{ه نم  الْ َن * َوإِنَّ ج 

س ننو  َو َ  ننْم قَنن ناننواْ الصننامات. وتنندبر قننوهللا ال تعننالى: }َحتَّننى إِذَا اْسننتَْي ََس الرا ْد ك ننِىب واْ أَنَّه 
ننَي َمننن نََّشنناء َو َ د ننَر ا بَ ْس نننَا َعننِن  نَا مَن ج ِ ْجننِرمِ ْليَننْومِ اَجنناءش ْم نَْصننر  ( سننورا 110َن{)ي اْلم 

وك ْم إِ َّ أَذًأ َوإِن د يَناتِى و نرا ألَ  بَناَر ث نمَّ  َ َولانوك م  اك ْم د  دوسف قاهللا تهارك وتعالى: }لَنن دَه 

وَن{ )  ( سننورا آهللا عمننران. وا دننات كثيننرا وتنندبر قننوهللا الصننا ق كمننا مننى111د نَصننر 
شننارقها  ننحيح مسننىم مننن حننددك ثوبننان: " إن ال تعننالى زوأ لننى األرض مرأدننت م

 [( .11ومغاربها، وإن أمتى سيهىغ مىكها ما زوأ لى منها")]

ند كمنا منى مسنند أحمند ومعجنم الطهراننى بسنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وتدبر قنوهللا
غ ن منا بىن حيح من حددك تميم الدارأ: " وال لينتمن ال شنىا األمنر لينهىغن شنىا الندد

ىهللا بنزدنز أو در إ  أ خىه شىا الددن بعنز عالىيو والنهار، وما دترك ال بيت وبر و  م

 [(12ذليو، عزا دعز ال به اإلسلم وذ  دىهللا ال به الكفر")]
يح وتدبر معى شىا الحددك الىأ ربما دسمعه الكثير مننكم ألوهللا منرا من  أننه منى  نح

اهللا: " س هللا أ حابة دوما وقالنهى   ىى ال عىيه وسىم  مسىم من حددك أبى شردرا أن

 ددنة جانب منها مى الهحر وجانب منها مى الهر".تعرمون م
جاننب  قالوا: نعنم دنا رسنوهللا ال وشنىه المددننة شنى اليسنطنطينية قناهللا:" تعرمنون مددننة

 ون ألفنامنها مى الهحر وجانب منها مى الهر" قاهللا: "   تيوم الساعة حتى دغزوشا سنهع

را مى الم وإنما ديولون من بنى إسحاق، مإذا جالوشا لم دياتىوا بسلح ولم درموا بسهم
انينة:   منرا الثاألولى:   إله إ  ال وال أكهر ميسيط الىأ مى الهنر ثنم، ديولنون منى ال

  والال  إله إ   إله إ  ال وال أكهر ميسيط جانهها ا خر ثم ديولون مى المرا الثالثة:

 [(13أكهر ميفتح لهم ميدخىوشا" )]
شنىه  تعىيينه عىنى شنىا الحنددك الجىينو قناهللا: وبننو إسنحاق منى قاهللا الحامة ابن كثير مى

ن منالنهوءا النهودة شنى سنللة العنيص بنن إسنحاق بنن إبنراشيم وشنؤ ء شنم النروم أأ 
عىنى  األوربيين مى آخر الزمان قهو قيام الساعة وسيكون منتح رومنا أأ اليسنطنطينية

ه أ سن ذكركلم الواق  النىأدددهم بإذن ال تعالى، أمر عجب تدبر معى وأنا   أ دق ب

مؤمن   الىأ   دنطق عنن الهنوأ كنل كنل منالالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ا ن بكلم
هوأ كل الىأ   دنطق عن الالنهى   ىى ال عىيه وسىم  دحتاج بشراً ليصدق به كلم

خنىوا  كل مالمؤمن   دحتاج بشراً ليصدق به كلم رب الهشنر وكنلم سنيد الهشنر إنمنا

 شىه الحياأق المىشىة.
قاهللا الحامة ابن كثير: سيسىم كثير من الروم أأ: منن األوربينين منى آخنر الزمنان قهنو 

قيننام السنناعة وسننيكون مننتح رومننا أأ اليسننطنطينية عىننى أدننددهم لهننىه النهننوءا النهودننة 

الصا قة شو تعىمون أن كو كتب اليرآن الكردم المترجمة بالىغة الفرنسية قد نفدت مى 
األسننهوع الماعننى، شننو تعىمننون أن كننو كتننب اليننرآن الكننردم المترجمننة بالىغننة مرنسننا 
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اإلنجىيزدة قد نفدت مى أمردكا األدام الماعية، وأنا أقسم الغرب إلى مرديين: مردق بدأ 
دتطى  وديهو عىى قراءا اإلسلم وقراءا اليرآن المترجم بنهم، الىأ دعشق شؤ ء اليوا 

ه اليهننو  مننن أن دينعننوا سننكان العننالم بنن ن الننىأ قننام مينند اسننتطاع اإلعننلم الننىأ دننددر

بننالتفجيرات شننم المسننىمون وإلننى ا ن لننم تينندم أمردكننا أأ  ليننو، وخننرج شننىا المجننرم 
الهردطانى رأيس وزراء بردطانيا ليعىن أنها أسرار مخابراتية   دنهغى أن تعىن، وشم 

مردنق مننهم أقهنو  دتصورون أنهنم دتعنامىون من  أنناس   دفهمنون شنيااً عىنى اإل نلق

عىى قراءا اإلسلم والتعرم عىينه، مردنق أقهنو ألننه دعشنق الينوا عشنياً، النىدن معىنوا 
معىه   تيدر عىيها  وهللا ب سرشا شىا مردق، الفردق ا خر أقهنو عىنى اإلسنلم ليتعنرم 

عىيننه وألوهللا مننرا دسننم  عىننى ألسنننة أكننابر العننالم أن اإلسننلم  دننن السننماحة حتننى لننو 

ب ن الددن اإلسلمى  دن السماحة و  دير اإلرشاب شم و  ديرون شنىا ر  ت ألسنتهم 
 و  ذاك مهدأ سكان العالم دتطىعون لمعرمة اإلسلم.

 الخطهة خىوا شىا الخهر من أمردكا وأنيو خهرا من بردطانيا وخهرا من مرنسا أختم به

ددند م منن جتيوهللا مجىة التادم األمردكية وتدبروا كىمات الخهر: وستشرق شمس اإلسل
س شىا ليس من عندأ بو من مجىة التادم وشى مجىة مشهورا جداً تيوهللا: وستشرق شم

رق اإلسلم من جددد ولكنها مى شنىه المنرا سنتعكس كنو حيناأق الجغرامينا مهنى   تشن

 من المشرق منى العنا ا ستشنرق شنىه المنرا منن الغنرب منن قىنب أوروبنا، تىنك الينارا
رومنا وا ح أبراج الكناأس مى باردس ولندن ومدردند العجوز التى بدت المآذن ميها تن

و وت األذان مى كو دوم مى شىه النهل  خمنس منرات دشنهد أن اإلسنلم دكسنب كنو 

 دوم أرًعا جدددا وأتهاعا وجدوا ميه الطردق.
 جردننندا الصننننداأ تىجنننرام الهردطانينننة تينننوهللا: إن إنتشنننار اإلسنننلم منننى نهادنننة الينننرن

 لننيس لننه سننهب مهاشننر إ  أن سننكان العننالم مننن غيننرالمنصننرم وأواأننو اليننرن الحننالى 

لهللا خنالمسىمين بدلوا دتطىعون إلى اإلسلم وبدلوا ديرلون عن اإلسلم معرمنوا منن 
لوحيند اا  لع أن اإلسلم شو الددن الوحيد األسمى النىأ دمكنن أن دتهن  وشنو النددن 

 اليا ر عىى حو مشاكو الهشردة.

يجي عنن ختم الخطهة بهىا الخهر، ألنه خهنر اسنتراتمجىة لو دنا الفرنسية وتعمدت أن أ
خهراء استراتيجية عسكردة،  راسنة قنام بهنا متخصصنون تينوهللا الدراسنة: تندبر معنى 

 ينوم حنربتمستيهو العالم سيكون  دنياً وشىا واق  معىوم لىجمي  ا ن أدهنا اإلخنوا لنن 
ا منى كوسنوم عىى وجه األرض إ  بدام  من الددن الحرب مى الشيشان  دنية، الحرب

  دنية، والحرب منى كشنمير  دنينة، والحنرب منى الهوسننة  دنينة، الحنرب منى مىسنطين

  دنيننه، الحننروب المعىنننة ا ن عىننى اإلرشنناب  دنيننة حننرب  ننىيهية، وسيسننو  النمننام
ولية اإلسلمى عىى الرغم من ععفه الحالى، ألننه النددن الوحيند النىأ دمتىنك قنوا شنم

يننى الننددن دحننارب منننى أوهللا لحمننة وشىننك المحنناربون وبشاأىننة إنننه  دننن ال منننى متننى و

 طي  قنوااإلسلم وسيهيى اإلسلم شامخاً، ألن الىأ دحفمة شو ال جو جللنه منل تسنت
 عىى األرض أن تعىن الحرب عىى ال جو وعل.

أدها األماعو امىؤوا قىوبكم ثية باهلل ورعا عن ال أنتم تستطيعون أن تتصوروا معى 

ميكنة العسكردة التى ترعب بها أمردكا لكو من   دحمو شنيااً دينين وثينة أن كو شىه ال
ن نو َ  باهلل، تصور معى بييين أن ال جو جلله قا ر بجنندأ منن جننو ه، } َوَمنا دَْعىَنم  ج 
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( سننورا المنندثر أن دوقننف شننىه الميكنننة العسننكردة والحربيننة مننى 31َرب ِننَك إِ َّ ش ننَو { )
يس بيا ر عىى ذلك، ورب الكعهنة كنو شنىه األجهنزا تعمنو مكانها مل تتحرك خطوا أل

بالكمهيوتر كىها، المعارك الحددثة ا ن تدار بنالكمهيوتر  ناأرات التجسنس بنالكمهيوتر 

  دوجنند ميهننا  يننار، الصننواردن   ديو شننا  يننار، الرشنناش الننىأ دمسننك بننه الجننندأ 
والسلح دهرب عهر  اليهو أ دعمو ب شعة الىيزر   دوجه إنما شو دحمو السلح ميط

أشعة الىيزر كو شىه الميكننة تعمنو بنالكمهيوتر، مينروس مينروس واحند منى الكمهينوتر 

المركزأ لهىه األسىحة مى الوقت الىأ دشاءه ال ودردنده ال، دعطنو كنو شنىه الميكننة 
 التى تمأل اليىوب مزعاً ورعهاً، ألن اليىوب لم تعد تعرم هلل عممة و  قدرا.

ى شاً بو أعى ما أقوهللا وليد رأت أعيننكم مناذا حندذ ألعنخم بنرجين عىنأنا لست  رود

 وجننه األرض منناذا حنندذ لننوزارا النندماع الهنتنناجون التننى دينناهللا بنن ن سننماءشا مهرمجننة
ن لهنتاجوابالكمهيوتر موق الهنتاجون   تستط  ذبابة، ذبابة   تستطي  أن تتحرك موق 

ر ة شناء ال جنو وعنل أن دكسنإ  وشى مر و ا ب جهزا الر ند العسنكردة األمردكين

ذبابنة  أنف أمردكا من حيك تعتز من السماء تيوهللا: ب ننا نتحكم مى السماء مإذا خرجت
مهى مر و ا عندنا، إذا  ا م ومنرت  ناأرا منى شنىه المنطينة منوق وزارا الندماع 

دخننرج إليهننا بطرديننة كمهيوتردننة  ننارو  أدننن كانننت الصننواردن وأدننن كننان  نناأرات 

منطىنق   عىى بصرشا لم تر اإلواكس شيااً أنا   أقوهللا ذلنك إ  منناإلواكس،  مس ال
   الخطنةأن دتجد  الييين مى اليىوب برب العالمين، أردد لهىه األمنة المسنكنية أن تهن

ممنة السنودة والخمسية لكن   دنهغى أن تنسى، ابدأ أأ خطة منن تىنك الخطنة قنوا وع

ون، وحنده عىنى أن دينوهللا لىشن  كنن ميكن وإرا ا رب الهردة، ماهلل جو وعل شنو الينا ر
لمات عوال ليد س لنى إخوانى مى أمردكا وأنا أتحدذ مى ليىة من ليالى رمهان عن 

كون الساعة الكهرأ وأنا أتحدذ أن الحروب الكهرأ قهو قيام الساعة أن الحنروب سنت

ردكنا مأبالسيوم والرماح والخيوهللا ميام إلى رجو أمردكى مسىم دفكر بهىه العيىية منى 
ح، بعيىية الما دات والمحسوسات قاهللا: كينف ذلنك؟ كينف بنالخيوهللا؟ . والميكننة والسنل

 .النهى   ىى ال عىيه وسىم  قىت: وال   أعىم لكننى أ دق قوهللا

وال ورب الكعهة بت شىه الىيىة وأنا مهموم، ألننى شعرت ب ن شىا الرجو دردد جوابنا 
يوم كنا مى شتاء قنارس وبنر  شنددد جناء إلنى ليين  عيىه، ومى الصهاح مى مجر شىا ال

أحنند اإلخننوا بسننيارته المرسننيدس أحنندذ مو دننو لي خننىنى مننن الفننندق أل ننىى الفجننر 
وألليننى المحاعننرا بعنند الصننلا، وركهنننا السننيارا السننيارا مرسننيدس أحنندذ مو دننو 

الطننرق تعرمونهننا السننيارا مىياننة بننالهنزدن قاأنند السننيارا دجىننس قننا ر عىننى الييننا ا كننو 

سننهاب متننوامرا أو متننومرا ومتيسننرا، ومجنن  سننيط عننهاب حجننب الرلدننة تمامنناً مننل األ
درانننى وأنننا أجىننس إلننى جننواره و  أراه وأنننا أجىننس إلننى جننواره   نننرأ مننا بننداخو 

السيارا،   ما بخارج السيارا، مما كان من شىا الرجنو إ  أن دتوقنف خنارج الطردنق 

ه: وجدتها وجدتها قناهللا: مناذا وجندت؟ و ىىنا لم نستط  أن نخطو خطوا واحدا ميىت ل
قىننت: شننىه السننيارا وشننىا الطردننق وأنننت تيننو  لننم دنعنندم الهنننزدن لننم دنعنندم سننهب مننن 

األسهاب الما دة التى نمىكها لتيو  السيارا لكن ال جو جلله أرسنو جنندداً منن جننو ه 

ن و َ َرب َِك إِ َّ ش نَو { ، معطنو بهنىا الجنندأ معطنو شنىه الميكننة منى مكانهنا  } َوَما دَْعىَم  ج 
عىى الرغم من أنها تمىك كو أسهاب العمو، ال قا ر ولو عرمت األمة ربها ألراشا ال 
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العجب العجاب مإننا   نخام عىى اإلسلم بو نخام عىى المسىمين إن شم تخىوا عن 
 اإلسلم، مما عىينا إ  أن نرتيى إلى شىا الددن.

------------------ 

( ومسننىم مننى  نننفة الييامننة والجنننة والننننار 4811هخننارأ مننى التفسنننير )( رواه ال1)
(2786.) 

 (.2577/55( رواه مسىم مى الهر والصىة وا  اب )1)

 (.98/  1787( رواه مسىم مى الجها  )1)
النهنى   نىى  ( ومنى مهناأو أ نحاب3475( رواه الهخارأ مى أحا دك األنهياء )1)

 (.1688( ومسىم مى الحدو  )6788( ومى الحدو  )3733)ال عىيه وسىم 

 (.2245( ومسىم مى السلم )3467( رواه الهخارأ مى أحا دك األنهياء )1)
 (.2243،  2242( ومسىم مى السلم )3482( رواه الهخارأ مى أحا دك األنهياء )2)

 ( وسنده  حيح.5/224( رواه أحمد )3)

 (.50/80( رواه مسىم مى اإلدمان )1)
 (.2674/16العىم )( رواه مسىم مى 2)

 (.1017/15( رواه مسىم مى العىم)3)

 (.2889/19( رواه مسىم مى الفتن وأشرا  الساعة )1)
من  ( وقاهللا الهيثمنى منى المج1280(، والطهرانى مى الكهير )4/103( رواه أحمد )2)

 (. رجاهللا أحمد رجاهللا الصحيح والحددك  حيح.6/14)

 (.2920( رواه مسىم مى الفتن وأشرا  الساعة )1)
===================== 

 حرمة المسلم وأنتهاك األعراض

نا ور أنفسنإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدده، ونعوذ باهلل تعالى من شر
ه ن   إلوسياات أعمالنا، من دهده ال مل مهو له، ومن دهىو مل شا أ له، وأشهد أ

ة الرسنال يه وخىيىنه، أ أ األماننة وبىنغإ  ال وأن محمداً عهده ورسوله و فيه من خى

منالىهم  ونصح لألمة مكشف ال به الغمة، وجاشد منى ال حنق جهنا ه حتنى أتناه اليينين،
أجزه عننا خينر منا جزدنت نهينا عنن أمتنه ورسنو ً عنن  عوتنه ورسنالته، و نو الىهنم 

ه ددوسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله و حهة وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ به
 واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.

أمننا بعنند ... محينناكم ال جميعنناً أدهننا األخننوا الفهننلء، و هننتم جميعنناً و نناب ممشنناكم 

وتهوأتم من الجنة منز ً، وأس هللا ال العمنيم الحىنيم الكنردم جنو وعنل النىأ جمعننا منى 
 د الننندعااشنننىا الهينننت المهنننارك الطينننب عىنننى  اعتنننه أن دجمعننننا منننى ا خنننرا مننن  سننني

مى جنته و ار كرامته، إنه ولنى ذلنك والينا ر عىينه.  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

إن المجتم  المسىم الىأ شنا  الينرآن الكنردم  نرحه الشنامن وأرسنى لهناتنه وقواعنده 
كان مجتمعا مردداً منى كنو شن  مهنو مجتمن  لنه  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  نهينا

ل، ديوم عىى أساس العهو دة هلل جو وعل امتثا  عمىيا ليوله أ ب مردد م  ال جو وع

ِ اْلعَنالَِميَن *  َ َشنِردَك لَنه   ِ َرب  عز وجو: }ق ْو إِنَّ َ لَتِي َون س ِكي َوَمْحيَناَا َوَمَمناتِي ِل 
ْسِىِميَن { ) هللا  اْلم  لنه أ ب ( سورا األنعام وشو مجتمن  163،  162َوبِىَِلَك أ ِمْرت  َوأَنَاْ أَوَّ
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مردنند منن  رسننوهللا ال ديننوم عىننى أسنناس اإلدمننان الصننا ق وا تهنناع الصننحيح والمحهننة 
امتثنا ً عمىيناً منن أمنرا  شنىا المجتمن  الكنردم لرسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  الكامىة

ْم ث نمَّ  َ دَ  نوَك مِيَمنا َشنَجَر بَْيننَه  م  ِجند واْ مِني أَنف ِسنِهْم ليوهللا }مَلَ َوَرب َِك  َ د ْؤِمن وَن َحتَّنَى د َحك ِ

واْ تَْسِىيًما{ ) ا قََهْيَت َود َسى ِم  مَّ ( سورا النساء وشو مجتم  به أ ب مردند من  65َحَرًجا م ِ
نفسه مجتم  تصان ميه الحرمات، مجتم    تته  مينه العنورات، مجتمن    تنتهنك مينه 

النهيىنة،    األعراض، أحا ه الينرآن الكنردم بسنياج منن الفهناأو الكردمنة والمشناعر

مهننو مننى شننىا المجتمنن  لعربننى عىننى أعجمننى و  ألبننيض عىننى أسننو ، بننو   مهننو 
نن  ألحدشم إ  بالتيوأ والعمو الصالح كما قاهللا جو وعل: }دَا أَداَها النَّاس  إِنَّا َخىَْينَناك م م ِ

َ َعِىننيٌم ذََكنٍر َوأ نثَننى َوَجعَْىنَنناك ْم ش نع وبًا َوقَهَاأِننَو ِلتَعَنناَرم وا إِنَّ أَْكنَرمَ  ِ أَتْيَنناك ْم إِنَّ َّللاَّ ك ْم ِعننندَ َّللاَّ

( سورا الحجرات وشو مجتم  له أ ب مردد م  الغير، والحنق منا شنهدت 13َخهِيٌر{ )
به األعداء مها شو )غوستام لوبون( ديوهللا منصفاً لىحق قهو أن دكون منصفاً ل سنلم 

كالمسنىمين، ولنم تعنرم  والمسىمين ديوهللا: لم تعرم األمم ماتحين راحمنين متسنامحين

األمم  دنا سمحاً كددنهم .. لم تعرم األمم ماتحين راحمين متسامحين كالمسنىمين، ولنم 
تعرم األمم  دنا سمحاً كددنهم.. وأما ما دروح له الغرب ا ن من أن اإلسلم شو  دنن 

التطرم واإلرشاب، وأن المسىمين قد أكرشوا غير المسىمين عىى الدخوهللا مى اإلسلم 

وا السيف مهىا شراء وامتنراء دغننى بطلننه عنن إبطالنه، ودغننى مسنا ه عنن إمسنا ه، بي
ودغنى كسا ا عن إكسا ه، ولم تعد تنطىى شىه الحيو إ  عىى السىج والرعاع، وأن ما 

جرأ  واهللا سنوات اليرن الماعى وما دجرأ إلى دومنا شىا عىى أرض كوسوماً بعد 

الهغيض األعمى عد اإلسلم والمسنىمين ولنو الهوسنة لمن أعمم األ لة عىى تعصههم 
راجعننوا التنناردن بعننين اإلنصننام لعرمننوا جيننداً أن اإلسننلم شننو  دننن التسننامح والعنندهللا 

والرحمة، شىه بعض سمات المجتم  المسىم الىأ شا  اليرآن الكنردم  نرحة الشنامن 

 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وأرسى لهناته وقواعده العميمة نهينا
ىا المجتمنن  الكننردم أدهننا الفهننلء درمننو مننى ثننوب اإلدمننان واألمننان والعننزا و ننو شنن

والكرامة حتى ابتعد رودداً رودداً عن أ و عزه ومعين كرامته، انحنرم بعينداً بعينداً 

وراح ليىهنك وراء الشنرق  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  عن كتاب اله وعن شدأ
وحكم اليانون الوععى األعمى دوم أن  المىحد تارا ووراء الغرب الكامر تارا أخرأ،

ابتعد عن منهج الرب العىى ومن شنا بو ومن شنا ميط عاعت حيوق كثينرا وانتهكنت 
قنند النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  أعننراض وحرمننات بصننورا مميعننة وخطيننرا منن  أن

رأسى قواعد المجتم  المسىم، وشد  عىى حرماته تشددداً عميماً مفى الصنحيحين منن 

خطنب النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  عهاس وأبى بكنر رعنى ال عنهمنا أن حددك ابن
الناس دوم النحر مى منى وقاهللا:.. أتدرون أأ دوم شنىا؟ .. منر  الصنحابة رعنوان ال 

عىننيهم .. مننى أ ب جننم: ال ورسننوله أعىننم .. وشننو دشننك أحنندكم مننى أن الصننحابة   

 ديوهللا لهنم  ىى ال عىيه وسىم   المصطفى دعىمون أنهم مى دوم النحر لكنه األ ب م 
: أأ دننوم شننىا؟ .. قننالوا : ال ورسننوله أعىننم قنناهللا المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 

: أأ  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  الحهيب: أليس دوم النحر؟ .. قالوا : بىى ميناهللا

:  ىم المصطفى   ىى ال عىيه وس شهر شىا؟ .. مياهللا الصحابة: ال ورسوله أعىم مياهللا
: أأ بىند شنىا؟  المصطفى   ىى ال عىيه وسنىم  أليس ذا الحجة؟ .. قالوا: بىى مس لهم
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: أليس الهىد الحرام؟  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  .. قالوا: ال ورسوله أعىم مياهللا
: إن  مناءكم وأو  كنم وأمنوالكم  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  .. قالوا: بىى قناهللا

حرمة دومكم شىا مى شهركم شىا مى بىدكم شىا.. ثنم قناهللا : أ  شنو بىغنت حرام عىيكم ك

الىهننم أشننهد .. وأعا شننا مننراراً بنن بى شننو وأمننى ثننم التفننت إلننى الصننحابة وقنناهللا: مىيهىننغ 
 [(1الشاشد الغاأب .. ثم قاهللا :   ترجعوا بعدأ كفاراً دهرب بعهكم رقاب بعض..)]

موعنننوع األعنننراض وحرمنننة أدهنننا األحهنننة إن موعنننوع الننندماء موعنننوع جىينننو، و

األمنننواهللا، وقننند أجمىنننت شنننىا الموعنننوع إجمنننا  منننى خطهنننة عيننند األعنننحى بإسنننتا  
للنه المنصورا، وأو  اليوم تىهية لرغهنة أحهنابى أن أمصنو شنىا الموعنوع تفصنيلً لج

 وخطره مى الدنيا وا خرا.

ينه منن مونفنن ه أحهتى مى ال .. إن ال تعالى قد كرم اإلنسان تكردماً عميماً، خىيه بيند
روحننه وأسننجد لننه ملأكتننه، وأنننزهللا لننه الكتننب وأرسننو لننه الرسننو ووعنن  لننه شننردعة 

ق محكمة تهمن له الحيوق والسنعا ا منى الندنيا وا خنرا، وإن أوهللا وأكهنر وأعمنم حن

و عننمنته الشننردعة اإلسننلمية ل نسننان مننى األرض شننو حننق الحينناا، مننإن ال وحننده شنن
ا   واشههندنهغى ألحد الهتنة أن دسنىب شنىه الحيناا إخالق الحياا وشو واشب الحياا، و  

وح إ  وخاليها وإ  ب مر ال جو وعل مى نطاق الحدو  الىأ شرعها، و  دسنىب النر

ردمنة واشب الحياا وشو وحده الىأ دعىم من خىق وشو العىنيم الخهينر، مسنفك الندماء ج
راأند ح  نفحة منن الجبشعة ت تى مهاشرا بعد جردمة الشرك بناهلل، واننا أتحندأ أن تفنت

مننى أأ جردنندا مننن جراأنندنا اليوميننة إ  وسننينيىب إليننك بصننرك خاسننااً وشننو حسننير، 

ألرض وسينخى  قىهك أمام جراأم اليتو التى انتشرت مى مجتمعات المسىمين بو ومى ا
ض األعنرا كىها إما بدام  السرقة وإما بدام  الث ر الهغيض األعمنى وإمنا بندام  انتهناك

شنعة،  حوهللا و  قوا إ  باهلل، انتشرت جردمة سفك الدماء بصورا بأو ا غتصاب و 

  وأ هحت حرمة الدماء حثيرا مى حسن كثير ممن دنتسهون إلى اإلسلم و  حوهللا و
 قوا إ  باهلل العميم.

ن تَعَم ِ ْؤِمنًنا ما ه  َجَهندًا مََجنتدبروا كلم ال مى كتابه الكردم: }َوَمن دَْيت نْو م  دًا مِيَهنا نَّم  َخاِلنَزآل 

ا النسنناء ومننى  ننحيح ( سننور93)َوَغِهننَب َّللا   َعىَْيننِه َولَعَنَننه  َوأََعنندَّ لَننه  َعننىَابًا َعِميًمننا{ 
  دننه منا قاهللا: ..   دزاهللا المؤمن مى مسحة منالنهى   ىى ال عىيه وسىم  الهخارأ أن

 ات[( .. وكان ابن عمر رعى ال عنهمنا دينوهللا: إن منن ور ن2لم دصب  ما حراماً)]
 [( ومى3األمور التى التى   مخرج لمن أوق  نفسه ميها سفك الدم الحرام بغير حىه)]

ى  النهنن الصنحيح النىأ رواه أحمنند وأبنو  او  والنسنناأى والحناكم منن حننددك معاودنة أن

و قتنو قاهللا: " كو ذنب عسنى ال أن دغفنره إ  منن منات مشنركاً أ ىى ال عىيه وسىم 
 دا أنى الحددك الصحيح الىأ رواه النساأى منن حنددك بردن[(. وم4مؤمناً متعمداً" )]

. .[( 5ا")]قاهللا: "قتو المؤمن أعمم عند ال من زواهللا الدنيالنهى   ىى ال عىيه وسىم 

 تعرموا
ا عىى حرمة الدماء بو من أعجنب األحا دنك الصنحيحة التنى قرأتهنا منى شنىا الهناب من

الحننددك األلهننانى مننى  ننحيح رواه النسنناأى والهخننارأ مننى التنناردن الكهيننر و ننحح 

ىم النهنى   نىى ال عىينه وسن الجام  من حددك عمرو بن الحمق الخزاعى أن الحهيب
 را..".قاهللا: "من أمن رجل عىى  مه ميتىه م نا برئ من الياتو وإن كان الميتوهللا كام
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حرمة الدماء عميمة عند رب األرض والسماء ممنن أجنو ذلنك جعنو الندماء شنى أوهللا 
 النهى  نأال بين العها  دوم الييامة كما مى الصحيحين عن أبى شردرا ش  ديهى ميها 

[( 6ء")]قاهللا: أوهللا ما ديهى ميه بين الناس دنوم الييامنة منى الندما ىى ال عىيه وسىم 

إذا مننا وعننعت المننوازدن وتطننادرت الصننحف وغننرق الننناس مننى عننرقهم عىننى قنندر 
 أعمالهم

ياتو ن ألف مىك دجرونها دنا أ عىى البجهنم لها سهعون ألف زمام م  كو زمام سهعو

 السننفاح المجننرم الننىأ سننفك النندماء بغيننر حننو، ميخىنن  النننداء قىهننه مترتعنند مراأصننه
وتهطرب جوارحه وشو دمشى بين الخلأق لييف بين ددأ المىك الحق جو جللنه ، 

و قهم تسنيودنا أ عىى كو قتيو قتىه شىا المجرم السفاح ميتعىق كو قتينو بالياتنو وأعننا

ىا ماً ودتعىيون به وشو دصر  ودستغيك بين ددأ المىك الحق وديوهللا: دنا رب سنو شن 
لندم اميم قتىنى؟ ممناذا سنيكون جوابنك أدهنا الياتنو؟ مناذا سنيكون جوابنك دنا منن سنفكت 

 بغير حو؟ ماذا سيكون قولك بين ددأ ال؟

 تىكر وقومك دوم العرض عرداناً    مستوحشاً قىق األحشاء حيرانا 
 هب من غية ومن حنق    عىى العصاا ورب العرش غههاناوالنار تى

 اقــرأ كتابك داعهد عىى مهو  مهو ترأ ميه حرماً غير ما كانا

 مىما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت   إقرار من عرم األشياء عرمانا
 نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتي  وامهوا بعهد عصى لىنار عطشانا

 هوا والمؤمنون بدار الخىــــد سكاناالمشــركون غداً مي النار دىته

---------- 
 مثو لنفسك أدها المغرور ** دوم الييامة والسماء تمور 

 إذ كورت شمس النهار وأ نيت ** حتى عىى رأس العها  تسير

 وإذا النجوم تساقطت وتناثرت ** وتهدلت بعد الهياء كدور
 روإذا الهحار تفجرت من خومها ** ورأدتها مثو الجحيم تفو

 وإذا الجهاهللا تيىعت ب  ولها ** مرأدتها مثو السحاب تسير

 وإذا العشار تعطىت وتخربت ** خىت الددار مما بها معمور
 وإذا الوحوش لدأ الييامة احشرت ** وتيوهللا لألملك أدن تسير

 وإذا تياا المسىمين تزوجت ** من حور عين زانهن شعور
 ها ميسوروإذا المول ا ساىت عن ش نها ** وب ا ذنب قتى

 وإذا الجىيو  وأ السماء بيمينه **  ي السجو ِ كتابه المنشور

 وإذا الصحاأف نشرت متطادرت ** وتهتكت لىمؤمنين ستور
 وإذا السماء تكشطت عن أشىه ا** ورأدت أملك السماء تدور

 وإذا الجحيم تسعرت نيرانها مىها ** عىى أشو الىنوب زمير

 ** عىى  وهللا الهلء  هوروإذا الجنان تزخرمت وتطيهت لفتى 
 وإذا الجنين ب مه متعىق دخشى ** اليصاص وقىهه مىعور

 شىا بل ذنب دخام جنينه كيف ** المصر عىى الىنوب  شور؟!

... 
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رض بنين دنا أ عىى الياتو مإن أوهللا ش  ديهى ال ميه بنين العهنا  منى الندماء و  تعنا
ه العهند .. إن أوهللا منا دحاسنب عىين: النهى   ىى ال عىيه وسىم  شىا الحددك وبين قوهللا

 [( مالصلا شى حق ال تعالى وأما الدماء7دوم الييامة الصلا)]

ذ مهننى حننق العهننا  منن وهللا حننق لىعهننا  ديهننى ال ميننه شننى النندماء، ولينند قننص عىننى أسننتا
ماعو ومستشار   أزكيه عىى ال، قص عىى قصة ذكرتها منى خطهنة عيند األعنحى 

أأ رأهاً بشرداً نزعنت الرحمنة منن قىهنه وانتكسنت مطرتنه تخى  اليىب، خل تها أن ذ

 فىة  نغيرا مسنكينة   دزدند عمرشنا عنن خمنس سننوات رآشنا تىعنب بهنراءا بجنوار 
يصناص ببيتها المجاور لىميابر مى قردة من اليرأ، م حتاهللا شىا الىأب الىأ لم درعى 

 ىه الطفىننةعننا هللا و  بمراقهننة ال جننو وعننل الننىأ دمهننو و  دهمننو، ماحتنناهللا عىننى شنن

ى عتدأ عىنالصغيرا الهرداة المسكينة واستدرجها إلى الميابر حتى أ خىها الميابر ثم أ
و بنعرعها ولم درحم استغاأتها، وشى الطفىة الهرأينة المسنكينة بننت الخمنس سننوات 

ر، ولم دراعى حرمة الموتى الىدن أحا وا به منن كنو جاننب، ولنم دنراع حرمنة الميناب

لنىأ   اوانتكاس الفطر والعيناذ بناهلل، لنم دراقنب ال الحنى  انمروا إلى مرض اليىوب
ينة دموت ولم دراع حرمة الميابر و  حرمة األموات، بو انتهك عرض الطفىة المسنك

ا ن دخنيهالهرأية بين الميابر، ومكر بعد ذلك مى الفهيحة محاوهللا شىا المجرم الخهيك أ

ىا شننحتننى مارقننت الحينناا، ومكننر  مىننم دفىننح مجنناء بثوبهننا الننداخىى منندس ثوبهننا مننى ممهننا
 المجننرم الخهيننك مننى مهننيحته مفننتح قهننراً مننن اليهننور المعنندا لىمننوتى ووعنن  الطفىننة

جو و عز الالمسكينة الهرأية بثيابها مى شىه الميهرا ولكن المىك دمهو و  دهمو، قدر 

ن الى أأن دموت رجو من شىه اليردة مى الينوم التنالى مهاشنرا ودشناء ال سنهحانه وتعن
 انة، مينددحمو المتومى إلنى المينابر وأن دفنتح نفنس اليهنر النىأ  مننت مينه الطفىنة الهرد

شنعة، حاوهللا األشو أن دهحثوا عنها مىنم دجندوشا، ممنن النىأ دفكنر منى شنىه الجردمنة اله

واسننتطاع رجنناهللا األمننن بعنند ذلننك مننى أن ديههننوا عىننى شننىا الننىأب الهشننرأ الخهيننك 
ا قننص عىننى المستشننار حكمننت عىننى شننىا المجننرم، وحكمننت عىيننه محكمننة النننيض كمنن

ن ولين ا الىأب الهشرأ باإلعدام لكن من منا سم  حكم اإلعدام؟ لىا م نا أ الب المسؤ

ثلت ن والممنكما دىد  التىفاز مى نشرته اإلذاعينة أو التىفازدنة األخهنار، أخهنار الممثىني
م حيناء منننهوالسناقطين والسناقطات واللعهنين واللعهنات والمطنربين والمطربنات األ

أ واألموات، أن دنىدعوا عىنى األقنو عىنى األقنو خهنر الحكنم باإلعندام عىنى ذأنب بشنر
ننى خهيك ليرتدع من تسوهللا له نفسه عىى األقو مى انتهاك األعراض والحرمات، ثم إ

لهشعة عىى ديين مطىق جاز مى أن الحو الناج  األوحد مى اليهاء عىى شىه الجردمة ا

ألَْلهَناِب اوِلنْي النناس }َولَك نْم مِني اْلِيَصناِص َحيَنااٌ دَناْ أ   شو اليصناص تطهينق شنردعة رب
 ( سورا الهيرا179لَعَىَّك ْم تَتَّي وَن{ )

 أن دعة الوال لن درتدع المجرم الياتو إ  إذا عىم أن شردعة ال تطهنق، وأن منن شنر

ىه شنعىنى ديتو الياتو وأن ديام الحند عىنى الزاننى، شنىا شنو الحنو األوحند منى اليهناء 
رقة ام  السنالجردمة الهشعة، أقسم باهلل عىى منهر رسوهللا ال أن جردمة اليتو لم تكن بد

رب أو بدام  معو األغتصاب إ  دوم أن حكم اليانون الوععى األعمى ونحى شرع الن

{ )ْلَخهِيالعىى األعىى الىأ قاهللا: }أََ  دَْعىَم  َمْن َخىََق َوش َو الىَِّطيف  ا  ىك .ا الم( سور14ر 
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شنىا شنو وثالثاً: حرمة الماهللا: من حق المسىم مى المجتم  اإلسلمى أن د من عىى ماله 
 ، مهنوعنصرنا الثالك من عنا ر الىياء حرمة الماهللا إخنواتى الكنرام .. المناهللا مناهللا ال

ِ الَِّىا آتَاك مْ  اهللِا َّللاَّ ن مَّ هللا ( سورا النور مالما33 { )واشهه ورازقه قاهللا تعالى: }َوآت وش م م ِ

ِ الَّننِىا آتَنناك ْم { قنناهللا سننهحانه  نناهللِا َّللاَّ ننن مَّ ننو} َوأَنِفي نن :منناهللا ال }َوآت ننوش م م ِ ا َجعَىَك ننم ا ِممَّ
ْستَْخىَِفيَن مِيِه { ) ش م  َن بَِما آتَا الَِّىدَن دَْهَخى و( سورا الحددد وقاهللا سهحانة: }َو َ دَْحَسهَنَّ 7ما

ق ونَ بَنْو ش نَو َشنرٌّ لَّه نْم َسني طَ َّللا   ِمن مَْهِىِه ش نَو َخْينًرا لَّه نْم  ِ واْ بِنِه دَنْوَم اْلِييَاَمن َمنا بَِخى نوَّ ِة َوِل 

ننَماَواِت َواألَْرِض َوَّللا   بَِمننا تَْعَمى ننوَن َخهِيننٌر{  را آهللا عمننران ثننم ( سننو180)ِميننَراذ  السَّ
 ختهناراً أعام ال عز وجو الماهللا لىعها  تكرماً منه وتفهنلًًاًا منن ناحينة وابنتلء وا

قوهللا .. لهم من ناحية أخرأ، أركز مى شىه الكىمة مرا أخرأ وأعيدشا أدها الفهلء وأ

هم لختهارا ثم أعام ال عز وجو الماهللا لىعها  تكرما منه وتفهلً من ناحية وابتلء وا
ْوَ   ك نْم َعنن َ  أَ َوال ك ْم وَ ْم أَْمنمن ناحية أخرأ مياهللا سهحانة: }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن نوا َ  ت ْىِهك ن

وَن{  ِ َوَمن دَْفعَْو ذَِلَك مَ  ْولَاَِك ش م  اْلَخاِسر  المنناميون قناهللا جنو وعنل:  ( سنورا9)ِذْكِر َّللاَّ

واْ أَنََّما أَْمَوال ك ْم َوأَْو َ  ك ْم مِتْنَةٌ َوأَنَّ  َ }َواْعىَم  اهللا ( سنورا األنفن28 َعِمنيٌم{ )نندَه  أَْجنرٌ  عِ َّللا 
{ ةً َوإِلَْينَنا ت ْرَجع نونَ َخْينِر مِتْنَن َوالْ  نَْفٍس ذَاأِيَة  اْلَمْوِت َونَْهى وك م بِالشَّر ِ وقاهللا جو وعل: }ك وا 

 ( سورا األنهياء .35)

اأننو زلننىا مننإن المننؤمن العاقننو شننو الننىأ دعىننم الغادننة مننن المنناهللا، ودعىننم أن المنناهللا  ننو 
 كمننا مننى ىم المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسنن وعاردننة مسننترجعة و  دنسننى أبننداً حهيهننه

وشنو   حيح مسىم ممن حددك عهد ال بن الشخير، "مالك دا بن آ م تيوهللا مالى مالى،

. .[( 8لك من مالك إ  منا أكىنت م منينت، أو لهسنت م بىينت، أو تصندقت م مهنيت" )]
 ومى لفة

م بييت، ولىا ديوهللا الحهينب المحهنوب كمنا منى الحنددك الصنحيح النىأ رواه أحمند منن 

:.. ثننلذ أقسننم  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  نمننارأ ديننوهللاحننددك أبننى كهشننة األ
عىيهم وأحدثكم حنددثاً مناحفموه: منا نينص مناهللا عهند منن  ندقة و   ىنم عهندا ممىمنة 

مصهر عىيها إ  زا ه ال بها عزا و  منتح عهند بناب مسن لة إ  منتح ال عىينه بناب مينر 

ه ال ما  وعىما مهو دتيى مينه ربنه أحدثكم حددثاً ماحفموه: إنما الدنيا ألربعة عهد رزق
.. أأ مى ماله وعىمه مهو دتينى مينه ربنه ودصنو مينه رحمنه ودعىنم هلل مينه حينا .. مهنىا 

ب مهننو المنننازهللا أأ عننند ال جننو وعننل، وعهنند رزقننه ال عىمنناً ولننم درزقننه مننا  مهننو 
هر والخير  ا ق النية مهو ديوهللا لو أن لى ما  لعمىت ميه بعمو ملن .. أأ من أشو ال

لهنيت المساجد وألنفيت عىى الفيراء والمساكين ولفعىت كنىا وكنىا.. دينوهللا النهنى: مهنو 

[( أأ مننن أشننو الهننر 9 ننا ق النيننة ديننوهللا لننو أن لننى مننا  لعمىننت ميننه بعمننو مننلن )]
: مهننو بنيتننه م جرشمننا  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  والخيننر، اسننم  منناذا وقنناهللا

المصننطفى   ولنم درزقننه عىمننا شننىا شنو العهنند الثالننك ديننوهللا سنواء، وعهنند رزقننه ال مننا 

: مهو دخهط مى ماله .. دعنى دنفق الماهللا عىى غير حق وشدأ     ىى ال عىيه وسىم 
دتيى ميه ربه و  دصو ميه رحمه و  دعىم هلل أأ منى مالنه حينا، مهنىا ب خهنك المننازهللا 

عهد لم درزقه ال ما ً و  عىمناً أأ عند ال جو وعل وعهد وشىا شو العهد الراب .... و

مهو ديوهللا لو أن لى ما  لعمىت ميه بعمو ملن .. أأ من الفسنق والمجنون والمعا نى 
لسامرت من بانكوك إلى مدردد، إلى شنا وشنناك، لىهنو والفسنق والزندقنة .. لنو أن لنى 
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منا مهنو بنيتنه موزرش المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ما ً لعمىت بعمنو منلن دينوهللا
 سواء..

اأننو مننالمؤمن العاقننو إخننواتى شننو الننىأ دعىننم الغادننة مننن المنناهللا، دعمننو أن المنناهللا  ننو ز

وعاردة مسترجعة من أجو ذلك انتهه ، مهو دحرص كو الحرص عىى أن دجم  الماهللا 
ن أمن الحنلهللا وأن دنؤ أ منى المناهللا حنق الكهينر المتعناهللا، منن حنق شنىا المسنىم حينانى 

 ه، من أن د من عىى بيته، من حيه أن د من عىى أو د من عىى ماله ولو قو، من حيه 

لماهللا، احيه أن د من عىى تجارته، من حيه أن د من عىى ماله مى المجتم  ولو قو شىا 
و أ  دجوز ألحد الهته أن د خنى شنىا المناهللا مننه بغنش أو بسنرقة أو بنصنب أو بغصنب 

 َّ أَن بَْيننَك ْم بِاْلهَاِ نِو إِ  ْمَوالَك مْ ى واْ أَ   َ تَ ْك  بمىم أو باحتياهللا قاهللا تعالى: }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن واْ 

نك ْم َو َ تَْيت ى واْ أَنف َسك ْم إِ  َ تَك وَن تَِجاَراً َعن تََراٍض م ِ ( سنورا 29ك نْم َرِحيًمنا{ ) َكناَن بِ نَّ َّللا 
ِ َزاء بَِما كَ جَ  َماالنساء وقاهللا تعالى: }َوالسَّاِرق  َوالسَّاِرقَة  مَاْقَطع واْ أَْدِددَه   نَن َّللا   َسهَا نََكنا ً م ِ

ألوحند واألمثنو ( سورا الماأدا وسيمو حد اليط  شو الرا ع ا38َوَّللا   َعِزدٌز َحِكيٌم{ )

منم واألقوأ لىيهاء عىى الىصوص الكهار والصغار الىدن دسرقون أقوات وأمواهللا األ
أ و النرا ع واألقنووالشعوب واألمرا  عىى السواءن سيمو حند اليطن  ليند السنارق شن

لىيهنناء عىننى الىصننوص الكهننار والصننغار، ومننن دننزعم ب نننه أرحننم بالننناس مننن خننالق 

د الناس مى قىيه عمى ومى عيىنه عنلهللا، وعىنى النىدن ددنندنون عىنى أن حند اليطن  لين
 ىنيهم أنعالسارق   دتواءم و  دتفق م  مدنية اليرن العشردن و  من  إنسنانية الهشنر 

ن أن نتاأج اليطن  ونتناأج السنجن والحنهس، ليعىمنوا عىنم اليينيدراجعوا بعدهللا وإنصام 

أََ  حد اليط  لم دطهق مى  در اإلسلم إ  عىى أحا  الناس و ندق ربنى إذ دينوهللا: }
( }  ( سورا المىك14دَْعىَم  َمْن َخىََق َوش َو الىَِّطيف  اْلَخهِير 

 من عىنى عرعنه،رابعاً حرمة العرض: ثم من حق الفر  المسنىم عىنى المجتمن  أن دن 

وشىا شنو عنصنرنا الرابن  منن عنا نر الىيناء، العنرض شنو موعن  المندح والنىم منى 
المصننطفى     اإلنسنان، ومننه قنوهللا حسننان بنن ثابنت ، وشنو دننىدب عنن عنرض الحهينب

 :  ىى ال عىيه وسىم 

 وإن أبى ووالده وعرعى لعرض محمد منكم وقاء
ابنن منمنور منى لسنان العنرب  مالعرض شو موع  المدح والىم مى اإلنسنان كمنا قناهللا

ممننن جسنند أو نفننس أو حسننب أو شننرم و  شننك أن أبشنن   ننورا مننن  ننور انتهنناك 
العرض شى الزنا، مالزنا أبش  وأشن  جردمة ترتكب عىى  هنر األرض بعند الشنرك 

بنناهلل وقتننو النننفس، المننرأا إن زنننت والعينناذ بنناهلل أ خىننت العننار عىننى زوجهننا وأشىهننا 

وحننو والطننين والتننراب، مننإن كانننت المننرأا متزوجننة ووعننعت رلوس أسننرتها مننى ال
ووقعت مى جردمة الزنا وخامت من الفهيحة والعنار، قتىنت ولندشا منن الزننا، وقعنت 

مى كهيرتين أ  وشما اليتو والزنا، مإن أبيت عىى ولدشا منن الزننا وأ خىنت شنىا الولند 

ذلنك، وخنل بهنم بين أو  شا، أ خىت عىيهم أجنهياً ليس مننهم منورثهم و  حنق لنه منى 
و  حق له مى ذلك، وانتسب شىا الولند إلنى زوجهنا و  حنق لنه منى ذلنك، أمنا إذا زننا 

الرجو ماختىطت األنسناب واشنتعىت األحينا  وشندم المجتمن  المسنىم منن قواعنده، منن 

أجننو ذلنننك شننند  اإلسننلم دنننا أخنننوا تشننددداً عميمننناً عىنننى جردمننة الزننننا ميننناهللا تعنننالى: 
انِيَننة {.. وإلحننة م ىحمنناً قرآنيننا بىيغننا لتيددمننه لفننة الزانيننة، مإنننه   دننتمكن زان مننن }الزَّ
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انِني {  انِيَنة  َوالزَّ الزنا إ  بميدمات حيييينة منن زانينة مجرمنة ميندم الينرآن الزانينة }الزَّ
( 38( سورا النور ولىا قدم اليرآن مى السرقة الرجو مياهللا }َوالسَّاِرق  َوالسَّاِرقَة  { )2)

انِني سورا الماأدا ألن  ا انِيَة  َوالزَّ م  السرقة عند الرجو أقوأ ، أما مى الزنا قاهللا: }الزَّ

ِ إِن ك ننت ْم ت ْؤِمن ن ْىك م بِِهَمنا َرأْمَنةٌ مِني ِ دنِن َّللاَّ ْنه َما ِماَةَ َجْىدَاٍ َوَ  تَ ْخ  وَن مَاْجِىد وا ك وَّ َواِحٍد م ِ
ِ َواْليَْوِم اْ ِخِر َوْليَْشَهْد َعىَابَه مَ  انِني َ  دَننِكح  إ َّ َزانِيَنةً أَْو بِالَّ نْؤِمنِيَن * الزَّ َن اْلم  ا َ اأِفَةٌ م ِ

ننْؤِمنِيَن{ ) َم ذَِلننَك َعىَننى اْلم  ننر ِ ْشننِرٌك َوح  َهننا إِ َّ َزاٍن أَْو م  انِيَننة  َ  دَنِكح  ْشننِرَكةً َوالزَّ ( 3،  2م 

حىلينة.. كيننف سنورا الننور أنمننروا إلنى شنىا التشننرد ، األمنر   دحتناج إلننى مىلكنة أو 
دؤتى بالزانى عىى رلوس األشها  لييام عىيه حد الجىد أو حد النرجم شنىا   دتفنق من  

إنسننانية اإلنسننان، شننىا   دتفننق منن  مدنيننة اليننرن العشننردن !!!   تمننت إلننى عيننو سننىيم 

بصىة ولو ابتىى اإلنسان بهىا الهلء .. وأس هللا ال أن دنجينى وإداكم منه، لو زنى بابنته 
أته أو ب ختنه لتمننى ورب الكعهنة أ  دينام الحند بالجىند أو بنالرجم، بنو لتمننى أن أو امر

دمزق الزانى ب نيابه قطعة قطعة، إن األخى عىى دد الزانى حيناا لىمجتمن  كىنه: }َولَك نْم 

( سنورا الهينرا ، رجنو ذكنر 179مِي اْلِيَصاِص َحيَااٌ دَاْ أ وِلنْي األَْلهَناِب لَعَىَّك نْم تَتَّي نوَن{ )
باهلل. مىم دتىكر، نصح مىم دنتصح قيو: إدناك والعنرض   تتعندأ و  تنتهنك الحرمنات 

مىم درتدع مراح درت  مى شىا المستنف  ا ثن العفن،  بند منن األخنى عىنى دددنه، لنو أن 

عهوا من أعهاء الجسد قد أ يهت بمرض السر ان مإن من الحكمنة أن ديطن  شنىا 
  مسيسرأ المرض مى الجسد كىه، ملبد من العهو الىأ ابتىى بمرض السر ان، وإ

بتر شىا العهو الخهيك مى المجتم  لنهمن الحياا الطهية الها أة لىمجتم  ب سره، ماهلل 

تهارك وتعالى أمر بالجىد لىزانى الهكر الىأ لم دتزوج أن دجىند ماأنة جىندا من  الزانينة 
ن تسنوهللا لنه نفسنه بندهللا أمام  اأفة من الناس ليرأ كو الناس شىا العياب، ميفكر كنو من

المننرا ألننف مننرا مننى التعنندأ عىننى األعننراض وانتهنناك الحرمننات، أمننا المحصننن أأ 

المتزوج الىأ دترك شىا الحلهللا الطيب ودنطىنق ليرتن  منى شنىا المسنتنف  ا ثنن العفنن 
محده مى  دن ال الرجم، مإن رجم وتاب إلنى ال تهنارك وتعنالى منإن ال عنز وجنو قند 

قامة الحد  هره، ومن عدهللا ال، تهارك وتعالى أ  دحاسب العهد عىى  هره بالتوبة وبإ

ذنب  هر منه مى الدنيا بإقامة الحد   دحاسهه ال عىنى شنىا النىنب دنوم الييامنة، عندهللا 
ال ورحمته ميد دزهللا اإلنسان لكن  بد حينانى أن دجند  التوبنة واألودنة، وأن دينام عىينه 

المحصن شو الرجم حتى الموت تىك حدو  ال ، شىا حد ال تهارك وتعالى محد الزانى 
( سننورا 179شننرع ال: }َولَك ننْم مِنني اْلِيَصنناِص َحيَننااٌ دَنناْ أ وِلننْي األَْلهَنناِب لَعَىَّك ننْم تَتَّي ننوَن{ )

قاهللا النهى  الهيرا   دحيا المجتم  حياا آمنة شا أة إ  بهىان إ  بتطهيق شرعه المحكم و

كما مى الصحيحين ..   دزنى الزانى وشو ى ال عىيه وسىم  ى   ىى ال عىيه وسىم 
مؤمن و  دسرق السارق حين دسرق وشو مؤمن و  دشرب الخمر حين دشربها وشو 

كمننا مننى  ننحيح  ننىى ال عىيننه وسننىم   قنناهللا النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم مننؤمن .. و

ى   ىى ال عىيه النه الهخارأ من حددك سمرا الطودو أن جهردو وميكاأيو جاءاً إلى
ميا  له: ... انطىق مانطىق الحهيب معهما ممروا عىى تنور أعنله عنيق وأسنفىه وسىم 

منى شنىا التننور منرأأ مينه النهى   ىى ال عىينه وسنىم  واس  تشتعو ميه النيران منمر

رجا ً ونساء عراا دصيحون من شدا لهنب التننور )أأ منن شندا الحنر( منإذا ارتفعنت 
  ياهللا النهى   ىى ال عىينه وسنىم مإذا انخفهت انخفهوا مى شىا التنور م النار ارتفعوا
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: من شؤ ء دا جهردو؟ مياهللا جهردو: شؤ ء الزناا والزواننى شنىا  ىى ال عىيه وسىم 
 [(10عىابهم إلى دوم الييامة..)]

منناذا منن زهللا مىيتنب، وقنند دسن لنى ا ن مسنىم أنننا أعنيش مننى بىند   تطهنق ميننه الحندو  م

ا و  ؟ وقد وقعت مى شىه الجردمة الهشعة و  أذوق  عم النوم و   عنم السنعا أ ن 
 عم الراحة، كم منن اتصنا ت وكنم منن أسناىة مكتوبنة تعنرض عىيننا منى كنو أسنهوع 

ن تهنت أقوهللا له: أخى الحهيب.. أخى الكردم.. اعىم بن ن ال عنز وجنو سنيفرح بتوبتنك إ

 ً  خىننى عنننا و  نهينناً مرسننلً، ووال لننو تإليننه وشننو الغنننى عنننك م نننت لسننت مىكنناً ميربننا
ن مننبرحمتننه  رمننة عننين لهىكنننا، وال لننو تخىننى عنننا برحمتننه  رمننة عننين لهىكنننا، ميننا 

ِىدَن ِ َا الَّننعننعفت وزلىننت مننى شننىه الكهيننرا عنند إلننى ال واسننم  نننداء ال: }ق ننْو دَننا ِعهَننا

 ِ ْحَمِة َّللاَّ َ   إِنَّ أَْسَرم وا َعىَى أَنف ِسِهْم َ  تَْينَط وا ِمن رَّ ش َو اْلغَف ور   لىان وَب َجِميعًا إِنَّه  ا دَْغِفر  َّللاَّ
ِحيم  { ) ن سنتر ال إ( سورا الزمر عند إلنى ال وأعىنم بن ن ال سنيفرح بتوبتنك، 53الرَّ

ة وليس عىيك ماستر عىى نفسك وجد  التوبة واألودة، مإن األ و مى الكهاأر شو التوب

 التوبة أمرك إلى ولى األمر المسىم، ماستر عىى نفسك وجد  إقامة الحد، إ  إذا و و
  تهنناركمننإن قهننو ال منننك التوبننة ، تننولى ال تهننارك وتعننالى تخىننيص ذنهننك، وتننولى ال

َ بِيَ   أَتَىوتعالى تفردج كربك }دَْوَم َ  دَنفَ   َماهللٌا َوَ  بَن وَن * إِ َّ َمنْ  ،  88ْىنٍب َسنِىيٍم{ )َّللاَّ

 راء .( سورا الشع89
لنىأ ااأل و مى الكهاأر شو التوبة كىكم دحفة قصة مناعز والغامددنة، ليند جناء مناعز 

 المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  ارتكب جردمة الزنا وشو محصن جاء إلنى الحهينب

 اهللا لننهقننإلننى الرحمننة المهننداا والنعمننة المسننداا لييننوهللا: دننا رسننوهللا ال.  هرنننى ، ممنناذا 
. جناء ؟ قاهللا: .. ودحك ارجن  اسنتغفر ال وتنب إلينه . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم

ه: .. لنندطىننب منننه أن ديننيم الحنند عىيننه، والنهننى ديننوهللا النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  إلننى

ب مننه دطىنالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  ودحك ارج  استغفر ال وتب إليه .. جاء إلى
. مرجن  ر ال وتنب إلينه .أن دينيم الحند عىينه، والنهنى دينوهللا لنه: .. ودحنك أرجن  اسنتغف

 الى: دنامنى الينوم التنالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  ماعز ولكن ما دطيق النوم وعا  إلى

حننك : .. ودالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  رسنوهللا ال  هرنننى لينند أ ننهت حننداً مينناهللا لنه
 ا ربناشمإرج  استغفر ال وتب إليه .. وعا  ماعز ولكن لم دطق النوم وشؤ ء دنا إخنو

 عىنى مراقهنة الحنى، لنم دتنرب شنؤ ء عىنى مراقهنة لمصطفى   نىى ال عىينه وسنىم ا
 الالنهنى   نىى  اليانون األعمى الىأ إن رأأ ساعة   درأ منى غيرشنا، لكنن ربناشم

اننه، عىى مراقهنة العىنى األعىنى، منإن لنم تن ت بنه الشنر ة دن تى دحركنة إدمعىيه وسىم 

اراً  تهنارك وتعنالى مين تى عىنى قدمينه مختندحركه خومه من ربنه، وتحركنه مراقهنة ال
 غير مكره غير مهطر.

النهنى   ميناهللا لنهالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  د تى لىنهى:  هرنى دا رسنوهللا ال ميناهللا لنه

لىمرا الثالثة: "ودحك ارج  استغفر ال وتب إليه، مياهللا له ماعز:  ىى ال عىيه وسىم 
النهنى   نىى ال عىينه  وهللا ال  هرنى. من مرليد ا هت حداً دا رسوهللا ال زنيت دا رس

  قاهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم رجل من أ حابه أن ديوم ب ن دشم راأحة ممه وسىم 

أل نحابة: " أبنه جننون؟ أشنو عاقنو؟ " قنالوا: نعنم دنا رسنوهللا ال  ىى ال عىيه وسىم 
الخمننر  ممننه شننو شننرب خمننراً مىعهننت –راأحننة  -منن مر رجننو أن دسننتنكهه أأ أن دشننم
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برأسه، ميام أحد الصحابة مشم راأحة ممه مىم دجد بها أثرا لىخمر أو مىم دجد بفمه أثراً 
 [(11لىخمر مياهللا:   دا رسوهللا ال محيناى أمر رسوهللا ال أن ديام الحد عىى ماعز.)]

 ومن أعجب ما قرأت من الروادات ما ذكره الشوكانى مى نيو األو ار  نححه كثينر

نهنم لمنا من خهروه وأالنهى   ىى ال عىيه وسىم  الصحابة عا وا إلىمن أشو العىم، أن 
:" شننل تركتمننوه؟ شننل ينناهللا النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم شمننوا بننرجم منناعز جننرأ م

ن   ين الىدتركتموه؟" ماإلسلم ليس متعطشاً لىدماء و  إلقامة الحدو ، وعىى العىماني

وا هنا منى الحندو ، عىنيهم أن دحترمندحترمون أنفسهم ممن دختزلون قهية الشردعة كى
يهم أن أنفسهم وأن دعىموا دييننا أن اإلسنلم العمنيم   دختنزهللا منى قهنية الحندو ، وعىن

 الدعىموا الحدو  حين تطهق لها عوابط ولها شرو  األمر لنيس متروكنا شكنىا منددن 

و عز وجو ورب الكعهة شو  ردنق السنعا ا منى الندنيا وا خنرا، ألن ال عنز وجنو شن
ىمنرا الق اإلنسان، وشو وحده الىأ دعىم ما دسعده وما دصنىحه ومنا دفسنده، وأكنرر لخ

{ )ْلَخهِيناالثالثة قنوهللا ال تعنالى: }أََ  دَْعىَنم  َمنْن َخىَنَق َوش نَو الىَِّطينف   ا المىنك ( سنور14ر 

م بشنن   ننورا مننن  ننور انتهنناك العننرض شننى الزنننا أسنن هللا ال عننز وجننو أن دطهننر 
ر  دننمسننىمين مننن شننىه الجننراأم والكهنناأر الكهيننرا الهشننعة، وأن مجتمعنننا ومجتمعننات ال

هينى منن تالمجتمعات المسىمة إلينه ر اً جمنيلً إنهنولى ذلنك والينا ر عىينه.. وأتنرك منا 

 جزأية العرض إلى ما بعد جىسة ا ستراحة أقوهللا شىا وأستغفر ال لى ولكم.
 الخطهة الثانية:

منداً د أن محه إ  ال وحده   شردك لنه، وأشنهالحمد هلل رب العالمين ، وأشهد أن   إل

ى عهده ورسوله، الىهم  و وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله وأ نحابه وأتهاعنه وعىن
 كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.

 أما بعد..

منة لكىميا أدها األحهة الكرام ..  شنك أدهناً أن منن  نور انتهناك األعنراض الينىم ما
تىبح عرعناً وتجنرح كرامنة مكمنا دنتهنك العنرض بالزننا دنتهنك العنرض بكىمنة قنىم 

: هللا تعنالىبشعة ، لىا ميد جعو اإلسلم العميم اليىم كهيرا من الكهاأر تستحق الحند قنا

ْحَصنَاِت ث مَّ لَْم دَ ْت وا بِ َْربَعَةِ  وَن اْلم  َ  تَْيهَى وا َجْىدَاً وَ  وش ْم ثََمانِينَ اء مَاْجِىد  ش َهدَ  }َوالَِّىدَن دَْرم 
ْم َشَها َاً أَبَدًا َوأ ْولَاَِك ش م  اْلفَاِسي وَن{ ) ور مالكىمنة خطينرا، دسنتهين ا ن ( سورا النن4لَه 

كىمنة كثير من المسىمين والمسىمات بالكىمة، منيجىس رجنو بنين إخواننه ميينىم ملننا ب
هنك ين المسنىمات متنتمينتهك عرعه، دنتهك شرمه، دس  إلى سمعته أو تجىس ملننة بن

 عننرض مسننىمة مننن المسننىمات بكىمننة، شننىا قننوهللا مالكىمننة تجننرح بننو وتهنندم بيوتنناً آمنننة

 يننو دتننركمطمانننة وهلل  ر مننن قنناهللا: إن تننرك األلسنننة تىيننى الننتهم قننىاماً  ون بينننة أو  ل
ماناً، المجاهللا مسيحاً لكو من شاء أن ديوهللا ما شاء مى أأ وقت شاء. ثم دمهى آمنا مط

ا عة وتمسى وإذا أعراعها مجرحة وسمعتها مكىوثنة، وإذا كنو منر  ميهنمتصهح الجما

ن مننمننتهم أو مهنند  با تهننام ، وشننىه حالننة مننن الشننك واليىننق والردهننة   تطنناق بحنناهللا 
وقناهللا  ( سنورا ق18) تِيندٌ{األحواهللا، قاهللا تعنالى: }َمنا دَْىِفنة  ِمنن قَنْوهللٍا إِ َّ لَدَْدنِه َرقِينٌب عَ 

عنالى: }مََمنن دَْعَمنْو ( سنورا المندثر وقناهللا ت38َكَسنهَْت َرِشينَنةٌ{ )تعالى: }ك نوا نَْفنٍس بَِمنا 

اٍ شَ  اٍ َخْيًرا دََره  * َوَمن دَْعَمْو ِمثْيَاهللَا ذَرَّ ا دَ ِمثْيَاهللَا ذَرَّ  ( سورا الزلزلة.8،  7َره { )را
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. كما مى الصحيحين منن حنددك أبنى شردنرا: . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  وقاهللا
إن و رجنات  م بالكىمنة منن رعنوان ال   دىينى لهنا بنا  ميرمعنه ال بهناإن العهد لينتكى

 [(12العهد ليتكىم بالكىمة من سخط ال   دىيى لها با  ميهوأ بها مى جهنم.)]

  النهى ومى الحددك الصحيح الىأ رواه الهخارأ ومسىم وعن أبى موسى األشعرأ أن
ه اهللا: " منن سنىم المسنىمون منن لسنانسناو أأ المسنىمين أمهنو قن ىى ال عىيه وسنىم 

 الىسان عىى اليد، من سىمالنهى   ىى ال عىيه وسىم  [( .. ميدم13ودده")]

هح المسىمون من لسانه ودده، ومى  حيح سننن النسناأى: "إننه منا دنوم دمنر عىيننا دصن
ألعهاء اإلنسان ميه إ  واألعهاء كىها تكفر الىسان أأ تىهللا له وتخه  أأ تيوهللا له ا

 [(14 مينا مإنما نحن بك مإن استيمت استيمنا وإن إعوججت اعوججنا".)]أتق ال

ى بسند ومى الحددك الىأ رواه الطهرانى وأرجو أن تتدبروا شىا الحددك رواه الطهران
  ححه األلهانى مى السىسىة الصحيحة بمجموع  رقه من حددك الهراء بن عازب أن

أمنه  يان الرجواثنان وسهعون بابا أ ناه مثو إتقاهللا: .. الربا النهى   ىى ال عىيه وسىم 

[( . ومنى الحنددك الصنحيح 15وإن أربى الربا استطاله الرجو منى عنرض أخينه . )]
اهللا قنقناهللا: .. منن النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  الىأ رواه أحمد من حددك ابن عمر ان

 مى مؤمن ما ليس ميه أسكنه ال رذغة الخهاهللا

ا ر غنة الخهناهللا، ر غنة الخهناهللا أدهنا األحهنة شنى عصنار [( شو تعىمون شاياً عن16)]
 أشو النار .. ال .. ال مى

و العرض والشرم، مكر ألف مرا قهو أن تنطق مرا، مإن الكىمة خطيرا، بكىمنة تندخ

ىمنة كال،   دن ال وبكىمة تخرج من  دن ال، وبكىمة تناهللا رعا ال وبكىمة تناهللا سخط
 رم عىينك مرجهنا، إن الكىمننة منى اإلسنلم خطينرا مننلتسنتحو منرج امنرأا، وبكىمننة دحن

ت دنهغى أن تجىس مى المجالس شنا وشناك مى الو اأف لييىم كو من شاء مى أأ وق

و   شاء، مستس هللا عن كو كىمة نطق بها لسنانك منى شنىه الندنيا منى دنوم دنفن  مينه مناهللا
 بنون إ  من أتى ال بيىب سىيم.

 الفسا  م نت غير مكرم  رق .دا شاتكا حرم الرجاهللا وتابعا

 مى قومه دزنى برب  الدرشم من دزن مى قوم ب لفى  رشم
 كان الوما من أشو بيتك إن الزنا  دن إذا استيرعته

... 
الزنا أبش   ور انتهناك العنرض والينىم مالكىمنة  نورا خطينرا وكهينرا بشنعة منن 

  ور انتهاك العرض.

ىا الشنرع المحكنم المطهنر، إلنى أن أدها األحهة .. ورب الكعهة منا أحنوج األمنة إلنى شن
ترج  من جددد إلى  ردق السعا ا والنجاا مى الندنيا وا خنرا، إلنى كتناب ربهنا وإلنى 

سنة الحهيب نهيها .. مإن اإلسلم  دن السىم،  دن التسنامح، إن اإلسنلم  دنن الفهناأو، 

يف الخهير، إن اإلسلم  دن الشماأو، إن اإلسلم  دن ال الىأ دعىم من خىق وشو الىط
الهشننردة ا ن كىهننا تحتننرق   دمكننن أبنندا أن تفننتح تىفننازاً أو إذاعننة مننن اإلذاعننات إ  

وستفاج  بجراأم اليتو الهشعة وجراأم وإنتهاك العرض المخنرج شنو العنو ا منن جددند 

نك ْم ِلنهَْعٍض َعند وٌّ  نا إلى ال ورسوله قاهللا ال جو وعل: }قَاهللَا اْشهَِطا ِمْنَها َجِميعًا بَْعه   مَإِمَّ
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ن ِي ش دًأ مََمِن اتَّهََ  ش دَاَا مََل دَِهوا َوَ  دَْشيَى * َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكنِرا مَنإِنَّ  دَ ْتِيَنَّك م م ِ
ه  دَْوَم اْلِييَاَمِة أَْعَمى{ )  ( سورا  ه124،  123لَه  َمِعيَشةً َعنًكا َونَْحش ر 

 اً إليننك ر ىهننم اسننتر عوراتنننا، الىهننم ر نننانسنن هللا ال أن دننر  إليننه األمننة ر ا جمننيلً، ال

سناأنا نمكن من جميلً، الىهم أستر أعراعنا وأستر نساءنا، الىهم استر بناتنا، الىهم   ت
 و  بناتنا ذأها بشردا من ذأاب الهشر الجاأعة دارب العالمين.

أ ( ومى المغاز1741،  1739( ومى الحج )105،  67( رواه الهخارأ مى العىم )1)

 (.1679( ومسىم مى اليسامة )7447( ومى التوحيد )7078( ومى الفتن )4406)
 (.2/94( وأحمد )6862( رواه الهخارأ مى الددات )1)

 (.6863( رواه الهخارأ مى الددات )2)

( 7/81( والنسنناأى مننى تحننردم النندم )4270( رواه أبننو  او  مننى الفننتن والملحننم )3)
 .( و ححه4/351( والحاكم )4/99وأحمد )

 (.83،  7/82( رواه النساأى مى تحردم الدم )4)

( ومسننىم مننى اليسننامة 6864( ومننى الننددات )6533( رواه الهخننارأ مننى الرقنناق )1)
(1678/28.) 

اأى ( والنسن864( وأبو  او  مى الصلا )413( رواه الترمىأ مى أبواب الصلا )1)

 .(425،  2/290) ( وأحمد1425( وأبن ماجه مى إقامة الصلا )1/232مى الصلا )
( ومننى تفسننير 2342( والترمننىأ مننى الزشنند )2958/3( رواه مسننىم مننى الزشنند )1)

 (.26، 4/24( وقاهللا: حسن  حيح وأحمد )2352اليرآن )

 (.4/231( رواه أحمد )1)
 .(14،  5/8( وأحمد )7047( ومى التعهير )1386( رواه الهخارأ مى الجناأز )1)

،  1619( ، ومسننىم مننى الحنندو  )6820، 6815( رواه الهخننارأ مننى المحنناربين )1)

1694.) 
ى ( ورواه مسىم بىفة قردب من2/334( وأحمد )6478( رواه الهخارأ مى الدقاق )1)

 (.2988الزشد والرقاأق )

ان ( ومسنىم منى اإلدمن6484( ومى الرقناق )11،  10( رواه الهخارأ مى اإلدمان )2)
(41  ،42.) 

 (.2407الزشد ) ( والترمىأ مى3/96( رواه أحمد )1)
 ( لىطهرانى مى الصغير منن الهنراء45096( عزاء السيو ى مى الجام  الصغير )2)

 بن عازب وقاهللا السيو ى:  حيح.

 (.3597( وأبو  او  مى األقهية )2/70( رواه أحمد )3)
================== 

 التوبة النصوح

شردك له، وأشهد أنا سيدنا إن الحمد هلل رب العالمين، وأشهد أن   إله إ  ال وحده   
محمننداً عهننده ورسننوله و ننفيه مننن خىيننه وخىيىننه، أ أ األمانننة وبىننغ الرسننالة ونصننح 

لألمة، مكشف ال به الغمة، وجاشد منى ال حنق جهنا ه حتنى أتناه اليينين، منالىهم اجنزء 

عنا خير ما جزدت نهيا عن أمته ورسو  عن  عوته ورسالته، و و الىهم وسىم عىيه 
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ه وأ حابه وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسننته واقتفنى وعىى آل
 أثره إألأ دوم الددن.

ً  أما بعد: محياكم ال جميعاً األخوا الفهلء، و هتم و اب ممشاكم، وتهوأتم من  جميعا

كم منى النىأ جمعننى من  حهنرات –جنل وعنل  -الجنة منز ً، وأس هللا ال الحىيم الكردم
 الطيننب المهننارك عىننى  اعتننه، أن دجمعنننا مننى ا خننرا منن  سننيد الننندعااشننىا الهيننت 

 ىيه.عمى جنته و ار ميامته، إنه ولى ذلك واليا ر  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

سنحب أحهتى مى ال نحن اليوم عىى موعد م  التوبة النصوح وكما تعو ت حتنى   دن
دثى من  حهنراتكم منى شنىا بسا  الوقنت سنردعاً منن تحنت أقندامنا، مسنوم دننتمم حند

 الموعوع الجىيو العميم مى العنا ر المحد ا التالية:

 أو ً: وجوب التوبة.
 ثانياً: مهو التوبة..

 ثالثاً: شموس مهياة مى سماء التوبة..

 رابعاً شرو  التوبة..
 خامساً : عيهات مى  ردق التوبة وكيف الخلص منها..

، وأن ات، وال أس هللا أن دتوب عىى وعىيكمم عيرونى اليىوب وأألسماع مى شىه الىحم

ن دسننتر عىننى وعىننيكم مننى النندنيا وا خننرا، وأن دجعىنننا ممننن دسننتمعون اليننوهللا ميتهعننو
َك ش ْم أ ْول وا دَاش م  َّللاَّ  َوأ ْولَاِ الَِّىدَن شَ  لَاِكَ أحسنه }الَِّىدَن دَْستَِمع وَن اْليَْوهللَا مَيَتَّهِع وَن أَْحَسنَه  أ وْ 

 ( سورا الزمر18{ )اأْلَْلهَابِ 

 أو ً: وجوب التوبة..
  ولتوبنة، اأحهتى الكرام قاهللا اإلمام ابن الييم رحمنة ال: أكثنر النناس   دعرمنون قندر 

 دننن  حيييتهننا مهننل عننن الييننام بهننا، عىمنناً وعمننلً وحننا ً، منن  أن التوبننة شننى حيييننة

ن تاأنب أن دكنواإلسلم، والددن كىه  اخو منى مسنمى التوبنة، منن أجنو ذلنك اسنتحق ال
 م  و التوبة مى الىغنة الرجنوع ديناهللا: تناب وآب وثناب –جو وعل  –حهيب الرحمن 

كو  اً، إلىبمعنى رج ، مالتاأب إلى ال شو الراج  عن كو ما دكرشه ال  اشراً وبا ن

 ما دحهه ال  اشراً وبا نا.
 لتوبنة منىوليد تماشرت وتهامرت أ لة اليرآن والسنة، وإجماع األمنة عىنى وجنوب ا

كننو لحمننة وحننين، ألن المسننىم   دخىننو مننن معصننية  نناشرا أو با نننة. مننن أجننو ذلننك 
 عنز – وجب عىيه أن دجند  التوبنة واألوبنة إلنى ال بعند  أانفناس حياتنه حتنى دىينى ال

ِ إِ وشو عىى توبة قناهللا تعنالى: }دَنا أَداَهنا الَّنِىدَن آَمن نوا ت وب نوا  –وجو  نوحً   تَْوبَنةً لَنى َّللاَّ ا نَّص 

َم َ  ْحتَِهنا اأْلَْنَهنار  دَنوْ ْجنِرا ِمنن تَ تَ نَّناٍت َعَسى َرباك ْم أَن د َكف ِنَر َعننك ْم َسني ِاَاتِك ْم َود نْدِخىَك ْم جَ 
ش ْم دَْسعَ  تِْمْم وَن َربَّنَا أَ  َوبِ َْدَمانِِهْم دَي ول   أَْدِددِهمْ ى بَْينَ د ْخِزا َّللاَّ  النَّهِيَّ َوالَِّىدَن آَمن وا َمعَه  ن ور 

سننورا التحننردم وديننوهللا ال عننز  (8لَنَننا ن وَرنَننا َواْغِفننْر لَنَننا إِنَّننَك َعىَننى ك ننو ِ َشننْيٍء قَننِددٌر{ )

ْؤِمن وَن لَعَىَّ  ِ َجِميعًا أَداَها اْلم  وَن{ ك ْم ت  وعل: }َوت وب وا إِلَى َّللاَّ ( سورا النور وديوهللا 31)ْفِىح 
 جو وعل:

وَن{ )}َوَمن لَّْم دَت ْب مَ  ْولَاِ   ( سورا الحجرات11َك ش م  المَّاِلم 

المصننطفى   ننىى ال عىيننه  األمننين كمننا ديننوهللاالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ومنى سنننة
كمننا مننى  ننحيح مسننىم مننن حننددك ابننن عمننر: "دننا أدهننا الننناس توبننوا إلننى ال  وسننىم 
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لنىأ غفنر [( .. شىا نهيننا وحهيهننا ا1واستغفروه مإنى أتوب إليه مى اليوم ماأة مرا" )]
 ال له

 .ما تيدم من ذنهه وما ت خر، دتوب إلى ال ودستغفر ال مى اليوم ماأة مرا

منإن  [(2ومى لفة الهخارأ: "مإنى أسنتغفر ال وأتنوب إلينه أكثنر منن سنهعين منرا" )]
 -المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  كان

لتوبة ادتوب مى  ىم المصطفى   ىى ال عىيه وس إن كان -أدها المسىمون أدها الشهاب

عنن  إلى رب األرض والسموات مى اليوم الواحد آ م المنرات، منوال   دنفنك مسنىم
معصننية  ننغرت أم كهننرت،  نناشرا أم با نننة، منننحن نحتنناج إلننى التوبننة بعنند  أنفنناس 

روحنك  تى تهىنغحياتنا مى شىه الدنيا. وأبشرك ب ن ال تعالى   دغىق باب التوبة أبداً ح

 حتنى تطىن  الشنمس منن مغربهنا، متندبر كنلم الصنا ق المصندوق النىأ  الحىيوم أو 
 دنطق عن الهوأ.

 قناهللا: " إن الالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  مفى  حيح مسىم من حددك أبى موسى أن

لىينو اتعالى دهسط دده بالىيو ليتنوب مسنىء النهنار، ودهسنط دنده بالنهنار ليتنوب مسنىء 
 [(3حتى تطى  الشمس من مغربها")]

 القاهللا: "دننزهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم  ومى الصحيحين من حددك أبى شردرا أن

 ار بهالنك إلى السماء الدنيا" .. دنز  نزو  دىيق بكماله رجللنه مكنو منا  -عز وجو –
ْحَمن  َعىَى اْلعَْرِش اْستََوأ{ ) ستوأ كمنا أخهنر ا( سورا  ه ، 5ماهلل بخلم ذلك. }الرَّ

 ياهللا. منلأ أرا ، وبالمعنى الىأ قاهللا: استواء منزشا عن الحىوهللا وا نتوعىى الوجه الى

العننرش دحمىننه و  الكرسننى دسنننده، بننو العننرش وحمىتننه والكرسننى وعممتننه، الكننو 
 محموهللا بىطف قدرته ميهور بجلهللا قههته.

 هللا ماألستواء معىوم والكيف مجهنوهللا، واإلدمنان بنه واجنب، والسنؤاهللا عننه بدعنة   تسن

كنو جللنه، موال دتنزهللا كو ليىة إلى السماء الدنيا تننز  دىينق بكمالنه كيف دتنزهللا، مإن 
{ )ي   الهَ ما  ار بهالك ماهلل بخلم ذلك } لَْيَس َكِمثِْىِه َشْيٌء َوش َو السَّمِ  سنورا  (11ِصنير 

{ يننف  اْلَخهِ الىَّطِ  الشننورأ } َّ ت ْدِرك ننه  األَْبَصننار  َوش ننَو د ننْدِرك  األَْبَصنناَر َوش ننوَ  ( 103)يننر 

 َ ِ األَْمثَاهللَا إِنَّ َّللا  نوَن{ )ىَنم  َوأَننت   دَعْ سورا األنعام قاهللا تعالى }مَلَ تَْهِرب واْ ِل  ( 74ْم  َ تَْعىَم 
ِه ِعْىًمننا{ بِنند ِحيط ننوَن   َوَ  سننورا النحننو قنناهللا سننهحانه }دَْعىَننم  َمننا بَننْيَن أَْدننِددِهْم َوَمننا َخْىفَه ننمْ 

نمَ  ( سورا  ه قاهللا جو جلله }ق وْ 110) ْم د ولَنْد *  دَِىنْد َولَند  * لَنمْ ش َو َّللاَّ  أََحندٌ * َّللاَّ  الصَّ
، أحند أحند منى ذاتنه ( سورا اإلخلص أحد منى أسنماأه،4،  1َولَْم دَك ن لَّه  ك ف ًوا أََحدٌ{ )

 مى  فاته، أحد مى أمعاله.

درمعنه، وقاهللا أعرم الناس به :" إن ال   دننام و  دنهغنى لنه أن دننام، دخفنض اليسنط 
لننور، اودرم  إليه عمو الىيو قهو عمو النهار، وعمو النهنار قهنو عمنو الىينو، حجابنه 

 عز [( .. دنزهللا ال4لو كشفه ألحرقت سهحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خىيه")]

 وجو كو ليىة إلى السماء الدنيا، وديوهللا سهحانه
عطينه، ذا النىأ دسن لنى م وتعالى: " أنا المىك من ذا الىأ دندعونى م سنتجيب لنه، منن 

 [(5من ذا الىأ دستغفرنى م غفر له" مل دزاهللا كىلك حتى دصىء الفجر.)]
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 ت العمنرم دن أنت؟ تيهى الىيو أمام األملم الداعرا، أمق أدها المسنكين! دنا منن قهني
ا أ لله دنأمام المسىسلت واألملم قم وانتهه! قم مإن الموت د تى بغتة. المولى جو ج

 مى غفىة: أنتهه: عىيك وأنت

  ع عنك ما قد مات مى زمن الصها  واذكر ذنوبك وابكها دا مىنب
 لم دنسه المىكان حين نسيته   بو اثهتاه وانت  ه تىعب

 والروح منك و دعة أو عتها   ستر شا بالرغم منك وتسىب

 وغرور  نياك التى تسعى لها    ار حيييتها متاع دىشب
أ عىيننك ال جننو جللننه دنننا أنفاسنننا ميهمننا تعنند وتحسننب الىيننو منناعىم والنهننار كلشمننا  

 طيه، مننمييوهللا: " أنا المىك من ذا الىأ ددعونى م ستجيب له، من ذا الىأ دس لنى م ع

 ذا الىأ دستغفرنى م غفر له مل دزاهللا كىلك حتى دهىء الفجر". .
اهللا قنقاهللا: "النهى   ىى ال عىيه وسىم  أن – –ومى الصحيحين من حددك أبى شردرا 

، منإن ال عز وجو مى الحددك اليدسى: " أنا عند  ن عهدأ بى، وأنا معنه إذا ذكرننى

إن وذكرنى مى نفسه ذكرته مى نفسى ، وإن ذكرنى مى مأل ذكرته مى مأل خير منهم، 
وإن  تينرب مننى شنهراً تيربننت إلينه ذراعناً، وإن تينرب منننى ذراعناً تيربنت إلينه باعننا،

وا  َ  تَْينَط نىَنى أَنف ِسنِهمْ عَ ( }ق ْو دَنا ِعهَناِ َا الَّنِىدَن أَْسنَرم وا [6أتانى دمشى أتيته شروله")]

 ِمن
َ دَْغِفر  الىان وَب َجِميعًا إِنَّه  ش   ِ إِنَّ َّللاَّ ْحَمِة َّللاَّ  ( سورا الزمر53ِحيم  { )غَف ور  الرَّ َو الْ رَّ

 ا تركنتالتوبنة من مهيا أدها المسىم! شيا إلى شىا الفهو العميم، موال لنو عرمنت مهنو

 التوبة  رمة عين ... وشىا شو عنصرنا الثانى من عنا ر الىياء ..
كنرت مهو التوبة: وأعمم مهو لىتوبة أنها سهب لمحهة الرب لىعهد . شو تدبرت ما ذ

لمحهنة  أدها الكردم الفاعو؟ أقوهللا: إنها سهب لمحهنة النرب لىعهند ولنم أقنو التوبنة سنهب

اه مىنك؟! قناهللا جنو وعنل منى الحنددك اليدسنى النىأ روالعهد لىرب، ممن أنت ليحهنك ال
تننه اإلمنام الهخنارأ منن حنددك أبنى شردنرا ديننوهللا تعنالى: " منن عنا أ لنى ولينا ميند آذن

حنب بالحرب.." " من عا أ لى وليا ميد آذنته بالحرب، وما تيرب إلى عهدأ بشىء أ

حههتنه منإذا أإلى مما أمترعه عىيه ، و  دزاهللا عهدأ دتيرب إلنى بالنوامنو حتنى أحهنه، 
تنى كنت سمعه الىأ دسم  به وبصره الىأ دهصر به، ودده التى دهطش لها، ورجىنه ال

 [(7دمشى عىيها ولان س لنى ألعطينة ولان استعاذنى ألعيىنه".. )]
: بى شردراكما مى حددك أالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ماذا لو أحهك ال؟ اسم  ! ديوهللا

ه هردنو عىينعىينه السنلم". " إذا أحنب ال عهنداً  عنا ج"إذا أحب ال عهداً  عنا جهردنو 

 السلم.
ىنك وقاهللا : دا جهردو إننى أحنب ملننا م حههنه" وتنىكر أننت عنند المىنك ودنىكر أسنمك م

ء، المىننوك" إنننى أحننب ملنننا م حههننه، دحهننه جهردننو ، ثننم دنننا أ جهردننو مننى أشننو السننما

ى منجهردو  شو السماء ثم دنا أوديوهللا: دا شو السماء إن ال دحب ملنا م حهوه ميحهه أ
 [(8األرض، ميوع  له اليهوهللا مى األرض")]

حيثمننا توجننه، وعنن  ال لننه اليهننوهللا إذا احهننه ال سننهحانه، وإذا أبغننض ال عهننداً  عننا 

جهردو وقاهللا:" دا جهردو إننى أبغنض ملننا م بغهنه ميهغهنه جهردنو ودننا أ جهردنو، 
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ى أشو األرض متوع  له الهغهاء منى ألشو السماء ميهغهه أشو السماء ثم دنا أ عى
 األرض" أعاذنى ال وإداكم من الهغهاء.

مإن أحهك رب األرض والسماء سعدت مى الدنيا وا خرا، ولو أحهك مسناوهللا سنعدت 

 مننى  نينناك، مكيننف لننو احهننك مننن بيننده النندنيا وا خننرا، سننعدت مننى النندنيا وسننعدت مننى
 عا ا مى الدنيا وا خرا.ا خرا، أس هللا ال أن دجعىنى وإداكم من أشو الس

كينف تطنو و  ثانياً : من مهاأو التوبة: أنها سهب لفرح الرب بالعهد .. ال دفرح   تع

 م المصنطفى   نىى ال عىينه وسنى و  تمثو. اسم  ماذا قناهللا أعنرم النناس بربنه وشنو
 كما مى الصحيحين من حددك أننس بنن مالنك: "هلل أشند مرحنا بتوبنة عهنده حنين دتنوب

ه ن أحنندكم كننان عىننى راحىتننه بنن رض مننلا، ماتفىتننت منننه راحىتننه وعىيهننا  عامننإليننه منن

 [( .9وشرابه م دس منها، م تى شجرا ماعطج  مى  ىها وقد أدس من راحىته")]
مشى مى المعنى: رجو دركب حماراً أو ناقة أو حصاناً  ابة عىيها الطعام والشراب ود

 ، مهناع الطعنام وعناع الشنراب، حراء ميفرا، مهىكة. ومج ا انفىتت الدابة: جنرت

وعنناعت الركوبننة التننى دركههننا مننى شننىه الصننحراء ماستسننىم لىمننوت، مننرأأ شننجرا 
    هنراً مانطىق إليهنا وننام منى  ىهنا دنتمنر المنوت، ألننه   دجند  عامناً و  شنراباً و

راحىته  : " وبينما شو كىلك إذا به درأ المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  دركهه. ديوهللا

 عند رأسه وعىيها الطعام والشراب".قاأمة 
أننا متصور معى أخنى الحهينب الفرحنة العارمنة لهنىا العهند ميناهللا: "الىهنم أننت عهندأ و

 د بعو اربك" أخط  من شدا الفرح .. مرح ال بك إن تهت إليه أعمم من مرح شىا العه

  ابته إليه.
هنو !! ، دنا لنه منن مثالثاً: من مهاأو التوبة: أنها سهب لننور اليىنب ومحنو أثنر النىنب

وكنو  التوبة سنهب لننور اليىنب ومحنو أثنر النىنب، انتههنوا دنا شنهاب! مىينتهنه كنو مسنىم

اب مسىمة، مل دستغنى عن شىا الموعوع عالم و  حناكم و  رجنو و  امنرأا و  شن
 و  شابة كىنا مى حاجة إلى التوبة.

 توبتنك  هنرك ال التوبة سنهب لننور اليىنب ومحنو أثنر النىنب، إن  ندقت من  ال منى

 المصطفى   ىى بتوبتك من كو ذنب كهر أم  غر كما س بين لحهراتكم ا ن، ديوهللا
بنى أمى الحددك الىأ رواه الترمىأ والحاكم بسند  نحيح منن حنددك  ال عىيه وسىم 

 [( .. إن الىنب10شردرا: " إذا أذنب العهد نكت مى قىهه نكتة سو اء" )]
ذان ن الفتن تعرض عىى اليىوب   عىى األبصنار وا دنكت نكتة سو اء مى اليىب، أل

 محسب.

ديننوهللا الحهيننب محمنند كمننا مننى حننددك حىدفننة بننن اليمننان:" تعننرض الفننتن عىننى اليىننوب 
كعننرض الحصننير عننو اً عننو اً، منن أ قىننب أشننربها نكتننت ميننه نكتننة سننو اء، وأأ قىننب 

الكوز مربا  كنأنكرشا نكتت ميه نكتة بيهاء، حتى تعو  اليىوب عىى قىهين. قىب أسو  

بنيض [( وقىنب أ11مجخيا   دعرم معروما و  دنكر منكراً إ  ما اشرب من شواه )]
ة   تهنره متنننة منا  امننت السنموات واألرض.." إذا أذنننب المنؤمن نكننت منى قىهننه نكتنن

 : "منإن تناب وننزع واسنتغفر المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  سو اء، اسم ! دينوهللا

 .ى اليىبنور إلى اليىب مرا ثانية، ألن ل دمان نوراً م يو قىهه" دعو  اإلدمان وال
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لنىأ أكرر وأقوهللا: إن ل دمنان ننوراً منى اليىنب كمنا قناهللا الحهينب منى حددثنه الصنحيح ا
 الالنهى   ىى  رواه أبو نعيم والدارمى من حددك عىى و ححه األلهانى أن الحهيب

ر مهنىء اليمر مهيننا اليمن قاهللا: "ما من اليىوب قىب إ  وله سحابة كسحابةعىيه وسىم 

 إذ عىته سحابة م  ىم ، مإذا تجىت عنه اعاء..".
رك النفننيس دشننرق اليمننر مننى السننماء، متتحننالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  تنندبر! كننلم

سننحابة كثيفننة ممىمننة متحجننب السننحابة الممىمننة نننور اليمننر عننن األرض، مننىلك إن 

يىنب، منإن انيشنعت السنحب تحركت المعا ى عىنى اليىنب حجهنت ننور اإلدمنان منى ال
ى مننسننحب المعا ننى والننىنوب بالتوبننة واألوبننة وا سننتغفار ، عننا  اإلدمننان  -الممىمننة

نننب : "إذا أذ المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  اليىنب إلنى ننوره وإشنرامه، كمنا ديننوهللا

أ ا –المؤمن نكت مى قىهه نكتة سو اء مإن تناب وننزع واسنتغفر  نيو قىهنه منإن زا  
أ زا ت" أأ زا ت بيعة السوا  منى اليىنب، وذلنك النران النى -ىنوبمن المعا ى وال

ا َكان وا دَ  ب ِِهنْم  وَن * َكنلَّ ْكِسه  ذكره ال مى قوله : }َكلَّ بَْو َراَن َعىَى ق ى وبِِهم مَّ إِنَّه نْم َعنن رَّ

وب ننوَن{ )  سننهب لنننور ( سننورا المطففننين مالتوبننة أحهتننى مننى ال15،  14دَْوَماِننٍى لََّمْحج 
 اليىب ومحو أثر الىنب.

ن أرا  مننرابعناً: مننن مهنناأو التوبننة: التوبننة سننهب لىحينناا السننعيدا مننى النندنيا وا خننرا، 

معىينه  الماهللا معىينه بالتوبنة وسن ذكر لنك ذلنك بالندليو منن الينرآن، منن أرا  منا  وغننى
ن أرا  مننبالتوبنة، مننن حننرم مننن نعمننة اإلنجناب وأرا  األو   والىردننة معىيننه بالتوبننة.. 

 خننرا دا منى الحيناا السنعيدا الهاناننة منى الندنيا معىيننه بالتوبنة .. منن أرا  الحينناا السنعيا

وا َربَّك نْم إِ  ا * د ْرِسنِو اَن َغفَّنارً نَّنه  َكنمعىيه بالتوبة: اسم  لربك جو وعل: }مَي ْىت  اْستَْغِفر 
ْدَراًرا * َود ْمِدْ ك ْم بِ َْمَواهللٍا َوبَنِينَ  ْنَهاًرا * أَ نَّاٍت َودَْجعَو لَّك ْم عَو لَّك ْم جَ َودَجْ  السََّماء َعىَْيك م م ِ

ِ َوقَاًرا{ ) وَن ِلَّ ا لَك ْم َ  تَْرج   ( سورا نوح .13،  10مَّ

 حننق منا لكننم   توحندون ال حننق توحينده و  تعهنندون ال حنق عها تننه و  تيندرون ال
وا َربَّك ننْم إِنَّننه  َكنناَن غَ  التوبننة وج ا سننتغفار لننى نتنناأإفَّنناًرا{ انمننر قنندره، }مَي ْىننت  اْسننتَْغِفر 

ْدَراًرا{ دا من تخشون قىة الماهللا توبوا  روا رب األرضواستغف }د ْرِسِو السََّماء َعىَْيك م م ِ

ننْدَراًرا{ بننالمطر والغيننك، ألن  ننَماء َعىَننْيك م م ِ ك المطننر لننىأ دمىنناوالسننماء }د ْرِسننِو السَّ
ْو لَّك نْم أَْنَهناًرا{ }َولَن ٍت َودَْجعَنوَجنَّنا اهللٍا َوبَنِيَن َودَْجعَو لَّك مْ والغيك شو ال }َود ْمِدْ ك ْم بِ َْموَ 

ننأَنَّ أَْشننَو اْلي ننَرأ آَمن ننواْ َواتَّيَننواْ لَفَتَْحنَننا َعىَننْيِهم بََرَكنن ننَمااٍت م ِ ب واْ ء َواألَْرِض َولَِكننن َكننىَّ َن السَّ
أر ت المنناهللا عىيننك  عننرام ... دننا مننن( سننورا األ96مَ ََخننْىنَاش م بَِمننا َكننان واْ دَْكِسننه وَن{ )

 غفار.بالتوبة ... ودا من حرمت من نعمة الولد عىيك بالتوبة والمداومة عىى ا ست

   . والارج  إليه واعىنم ان التوبنة سنهب لىحيناا الكردمنة السنعيدا منى الندنيا وا خنرا
ىَّم  ِت  َ تَكَ َم دَ ْ دَوْ مى الدنيا و اوم عىى التوبة } -سعا ا مى ا خرا، إ  لمن تاب إلى ال

ا الَّىِ  ْم َشِييٌّ َوَسِعيدٌ * مَ َمَّ ْم مِيَها َزمِ اي واْ مَِفي دَن شَ نَْفٌس إِ َّ بِإِْذنِِه مَِمْنه  يٌر َوَشِهيٌق * لنَّاِر لَه 

ا الَِّىدَن س ِعد واْ مَِفي اْلَجنَِّة َخاِلِددَن مِيَها َما  َ  ء َرباَك ْرض  إِ َّ َما َشاَواألَ  لسََّماَوات  اَمِت اَوأَمَّ
 ا ا.( سورا شو  الىهم اجعىنا من أشو السع108،  105َعَطاء َغْيَر َمْجى وٍذ{ )

مهيا ادها الكردم عجو ا ن وبا ر بالتوبة.. دا نا ماً عىنى النىنوب أدنن اثنر نندمك؟! أدنن 

بننه بكننالك عننو زلننة قنندمك .. دننا اسننير الخطادننا أدننن النندموع الجاردننة.. دننا مننن بننارز ر
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باليهنناأح أتصننهر عىننى الهاودننة؟! مننوا أسننفاه إن  عيننت اليننوم غىننى التوبننة ومننا لهيننت .. 
 واحسرتاه إن ذكرت ا ن بالتوبة وما أنهت.

 شيننا بننا ر بالتوبننة و  تؤجننو و  تسننوم ، مننإن المننوت دنن تى بغتننة، وقنند سننهيك عىننى

 الطردق كثير من األ هار واألبرار واألخيار.
 موس مهياة مى سماء التوبة:وشىا شو عنصرنا الثالك: ش

. دهين . النهى   ىى ال عىيه وسىم المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  واستهو ب حا دك

 إلنى ال أن رجنلً قتنو ماأنة نفنس .. ومن  ذاك لمنا تنابالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  لنا
 ينهالمصنطفى   نىى ال عى و دق مى توبتنه تناب ال عىينه، اسنم  مناذا قناهللا الحهينب

كم كما مى الصحيحين من حددك أبى سعيد الخدرأ قاهللا : " كنان منيمن كنان قنهى وسىم 

ى رجو قتو تسعة وتسعين نفساً، م را  أن دتوب مس هللا عن أعىنم أشنو األرض مندهللا عىن
 يد قتىتلمىشب إليه وقاهللا:  -راشب )دعنى عابد من عها  بنى إسراأيو لكن   عىم لدده(

أرا  ولماأة، ة مياهللا:   ،   توبة لك ميتىه مكمو به اتسعة وتسعين نفساً مهو لى من توب

مة أن دتوب م  ذلك مس هللا عن أعىم أشو األرض مدهللا عىى رجو عالم".. وما أحوج األ
شنم  ،إلى العىماء، منإن العىمناء شنم الشنموع التنى تحتنرق ، لتهن  لألمنة  ردنق نهيهنا 

هيناء ثة األنإن العىماء ور اليا ا الحييييون مى األمة الىدن دسيرون عىى  ردق األنهياء

 أس هللا ال أن دهارك مى عىماء األمة.
لنىأ "مدهللا عىى رجو عالم مياهللا: إنه قتو ماأنة نفنس مهنو لنه منن توبنة قناهللا: نعنم ومنن ا

ال   ماعهددحوهللا بينك وبين التوبة، لكن أذشب إلى أرض كىا مإن ميها أناساً دعهدون ال

غيينر بند منن ت، بياة المعصية والهعند عنن ال  معهم" )غير الهياة ملبد من تغير الهياة
الصننحهة التننى تحننوهللا بينننك وبننين الطاعننة وبننين  روس العىننم،  ننحهة تيننوهللا لننك:  ، 

ألو   احىر!   تىشب إلى المساجد واحىر أ حاب الىحى انتهه مإنننا نردند أن نربني ا

 وإننا نردد أن نعيش.
 ى لنيهنىى بناألملم النداعرا، تعنالو اأفة تيوهللا لك: تعاهللا إن ملنا قد اشترأ  شنا دن ت

سنعار الىيو عننده، وإن رجنلً دينوهللا لنك: إن الميهنى الفلننى ديندم الهنانجو بن رخص األ

 غير الهياة وغير الصحهة وإ  مىن تتمكن من التوبة واألودة إلى ال(.
لنى ترجن  إ "لكن اذشب إلى أرض كىا مإن ميها أناساً دعهندون ال، ماعهند ال معهنم و 

 رعك مإنها أرض سوء" مانطىق الرجو إلى أرض التوبة مياهللاأ
أتناه المنوت"  -أأ و نو إلنى منتصنف الطردنق -الحهيب : " حتى إذا نصف الطردنق

اأهناً تمات "ماختصمت ملأكة الرحمة وملأكة العىاب قالت ملأكة الرحمة: ليد جناء 

. مهعنك ال منو خينرا قنط .ميهلً بيىهه إلى ال تعالى، وقالنت ملأكنة العنىاب: إننه لنم دع
 قنرب مهنوأإليهم مىكا حكماً مياهللا المىك: قيسوا المسامة بنين األرعنين منإلى أدتهمنا شنو 

ههنه من أشىها".. " دعننى إن كنان قردهناً منن األرض التنى ارتكنب ميهنا المعا نى مىتي

وجنو  ملأكة العىاب، وإن كان قردهاً من األرض التنى ذشنب ليتنوب ميهنا إلنى ال عنز
 ههه ملأكة الرحمة".مىتي

دأ : " من وحى ال عنز وجنو إلنى شنىه أن تهاعن المصطفى   نىى ال عىينه وسنىم  قاهللا

 وإلى شىه أن تياربى.."
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أن  أوجى ال إلى أرض المعصية أن تهاعدأ والمىك مىكه ، وأوحى إلى أرض التوبنة
 الإلننى تيربننى " موجنندوه قردهنناً قردهنناً دشننير إلننى األرض التننى أرا  أن دتننوب ميهننا 

 [( .. برحمة ال جو وعل.12ميههته ملأكة الرحمة)]

هيرا ك. ت تى شىا قاتو.. وشىا زان وزانية. أس هللا اله أن دطهرنا وأن دستر نساءنا وبناتنا
 مننك الزنا بعد كهيرا اليتنو . ومن  ذلنك إن تهنت إلنى ال و ندقت منى توبتنك وقهنو ال

شو  وتطهيرك دوم الييامة من  احب الىنبالتوبة م بشر، مإن الىأ سيتولى تخىيصك 

م  عىنى الغفور الرحيم جو جلله. المهم أن تصدق مى التوبة، وأن تهكى  مناً بندهللا الند
تغفر كهيننرا الزنننا التننى وقعننت ميهننا، وأن تهكننى  منناً بنندهللا النندم ، ولتيىنن  ولنتننب ولتسنن

 ولتداوم عىى الطهر والعمو الصالح.

و  والحنددك رواه مسنىم وابنو  ا – ينه وسنىم المصنطفى   نىى ال عى اسم  مناذا قناهللا
 قنناهللا دردنندا: جنناء منناعز بننن مالننك )رجننو زنننى مننى عهنند -وغيننرشم مننن حننددك بردنندا

أأ متننزوج( جنناء لىنهننى وقنناهللا:  –وشننو محصننن ..  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 

مناعز   هرنى دا رسوهللا ال مياهللا له النهى: "ودحك ارج  استغفر ال وتب إلينه" ذشنب
 ..   وقاهللا:  هرنى دا رسوهللا ال المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  يد مجاء إلىغير بع

وسنىم  النهنى   نىى ال عىينه دصهر . ودردند أن دطهنر منى الندنيا قهنو ا خنرا ميناهللا لنه

 ة  ينب اللىمرا الثانية : " ودحك ارج  استغفر ال وتب إليه".. ولنىلك قناهللا ابنن تيمين
ه عيند مجناببة قهو إقامة الحد . التوبة .. ذشنب مناعز غينر تراه: األ و مى الكهاأر التو

 ىى   النهى وقاهللا:  هرنى دا رسوهللا ال مياهللا له المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  إلى

ز غينر لىمنرا الثالثنة: "ودحنك ارجن  اسنتغفر ال وتنب إلينه" ذشنب مناعال عىيه وسىم 
 ينند زنيننت دننا رسننوهللا الوقنناهللا: ل المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم  بعينند مجنناء إلننى

ا   .. أ حابة وقاهللا: " أبنة جننون؟ .." قنالوالنهى   ىى ال عىيه وسىم   هرنى، س هللا

جلً من ر" أشرب خمرا؟" ميام  ىى ال عىيه وسىم   قاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم 
رسنوهللا  مياهللا :   لم دشرب خمراً دنا -أأ راأحة ممه -الصحابة ماستنكهة أأ شم نكهته

 .تى الموتبإقامة الحد عىيه رجماً بالحجارا حالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ، م مرال

 النهنى  شىا حد ال لمن زنى وشنو محصنن أأ متنزوج ممهنى دومنان أو ثلثنة ثنم عنا 
" إلننى أ ننحابة وقنناهللا لهننم: " اسننتغفروا ألخننيكم منناعز بننن مالننك ننىى ال عىيننه وسننىم 

النىأ و: "  المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  يناهللاميالوا: غفر ال لمناعز بنن مالنك.. م
 او   [( .. ومنى روادنة أبنى13نفسى بيده ليد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسنعتهم")]

 : " استغفرواقاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم 

ىينه المصنطفى   نىى ال ع ألخيكم ماعز بنن مالنك" غفنر ال لمناعز بنن مالنك.. ميناهللا
 [(14ده إنه ا ن لفى أنهار الجنة دنغمس ميها")]"والىأ نفسى بي وسىم 

المصنطفى   نىى ال  ثم جاءت الغامددة ميالت: دا رسوهللا ال  هرنى ليند زنينت ميناهللا

: "ودحك ارجعى وإستغفرأ ال وتوبى إليه" ميالت: دا رسوهللا ال أتردد أن عىيه وسىم 
، و  شنر ة األمنر تر نى كما ر  ت ماعز بن مالك.. شىه لم تن ت بهنا شنر ة ا  اب

بننالمعروم والنهننى عننن المنكننر، بننو جنناء بهننا إدمانهننا، وخومهننا مننن ربهننا جننو جللننه 

مهؤ ء لم دتربوا عىى مراقهة اليانون الوععى األعمى، بو عىى مراقهنة النرب العىنى 
: "ودحك ارجعى  المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  األعىى،  هرنى دا رسوهللا ال قاهللا
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ى إليه" ميالت: دا رسوهللا ال أتردد أن تر نى كما ر  ت مناعز بنن واستغفرأ ال وتوب
 لها:"أنت" قالت: نعم. المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مالك .. مياهللا

غ ر  بىين أسم  ماذا قاهللا لها الحهيب : "أذشهى حتى تىندأ" .. شنىا الولند منا ذنهنه؟ وشنىا

دنن  دو ، ودزعمنون أن عىى العىمانيين المجرمين الىدن دختزلنون النددن منى أمنر الحن
 هللا لهنااألسلم  دن متعطش لتيطي  األددأ ولرجم الخىنق والعهنا ، ولسنفك الندماء، دينو

وشنننى التنننى جننناءت تعتنننرم بالزننننا: "ودحنننك ارجعنننى النهنننى   نننىى ال عىينننه وسنننىم 

 واستغفرأ ال وتوبى إليه".
: ينه قنناهللا عىقناهللا كنو أشنو العىنم: وال لنو رجن  مناعز واسنتغفر ال وتناب إلينه لتناب ال

ى "اذشهى حتى تىدأ" شىا الولد ما ذنهنه منىشهت حتنى وعنعت ولندشا منن الزننا. اشربن

ة زورأ جوازا واخرجى ألأ بىدا   ،   ... وجاءت به تحمىه عىى  درشا مى خرق
ا وشنو  فننو منى المهنند لىنهنى لتيننوهللا : دننا رسنوهللا ال شننىا ولندأ قنند وعنعته مطهرنننى دنن

طمينه" ى الثانينة قناهللا:   "ارجعنى حتنى ترعنعيه حتنى تفرسوهللا ال ... ماذا قاهللا لها من

 أرععيه سنتين كامىتين حتى تفطميه.
عننا ت المننرأا م رعننعت  فىهننا عننامين كننامىين لننم تهننرب ومننا نسننيت بننو جنناءت بعنند 

عناع، عامين ومى دد ولدشا كسرا خهز ، لتهنين لىنهنى عمىينا أن الولند قند مطنم عنن الر

سنىم والنهنى   نىى ال عىينه  قهنو األخنرا من مرمإنها مصرا عىنى أن تطهنر منى الندنيا 
 رجلً من المسىمين أن د خى الولد لييوم عىى تربيته.

الند بنن مىمنا رماشنا خ - –وكان من بين شؤ ء الىدن رموشا بالحجارا خالند بنن الوليند 

 ى   ىىالنه الوليد عل بحجر تنفح  مها عىى وجهه خالد مسهها خالد بن الوليد مسمعه
وبة لو تيد تابت مياهللا: " مهل دا خالد .. مهل دا خالد موالىأ نفسى بيده لوسىم  ال عىيه

 [( .. ومى روادة لما15تابها  احب مكس لغفر له")]

 عىينه المصنطفى   نىى ال الصحابة بها ثم قنامالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ماتت أمر
 - ىى بفتح الصا  -، ليصىى عىيها بنفسه، ثم  منت وسىم 

أتصىى  ا شو الراجح بدليو روادة مسىم أن عمر بن الخطاب قاهللا له : دا رسوهللا الوشى

يند تابنت :" والنىأ نفسنى بينده لالنهى   ىى ال عىينه وسنىم  عىيها وقد زنت؟! مياهللا له
 توبة لو قسمت بين سهعين من أشو المددنة لوسعتهم وشو وجدت أمهو من أن جنا ت

 [( .16بنفسها هلل جو وعل")]
 ... ...  رق الفسا  م نت غير مكرمتكا حرم الرجاهللا وتابعادا شا

 مى قومه بزنى برب  الدرشم من دزن مى قوم ب لفى  رشم

 كان الوماء من أشو بيتك ماعىم إن الزنا  دن إذا استيرعته
متب إلى ال دا من زنيت .. توبى إلى ال دا منن زنينت، تنب إلنى ال دنا منن وقعنت منى 

الشنيعة. الىهم استر نساءنا وبناتنا وأ ىح شنهابنا، واحفنة مروجننا  شىه الكهيرا الهشعة

دننا أرحننم الننراحمين حتننى ولننو لننم ديننم عىيننك الحنند عجننو بالتوبننة، وتننب إلننى ال تهننارك 
وتعالى. مإذا وقفت بين ددأ ال سهحانه مى دوم   دنف  ميه مناهللا و  بننون إ  منن أتنى 

تنولى ال سنهحانه وتعنالى تخىنيص الحنق النىأ  ال بيىب سىيم، إن قهنو ال مننك التوبنة

عىيك لمن ارتكهت مى حيه كهيرا الزنا. إن تهت إلى ال وكنت  ا قا مى توبتنك وقهنو 
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ال منك التوبة ستدخو الجنة برحمته أنت وأخوك  احب الحق، المهم أن تصدق مى 
 التوبة شىا زانى وشىه زانية وشىا رجو قتو نفسه.

 قناهللا:النهى   نىى ال عىينه وسنىم  من حددك أبى شردرا عن والحددك مى الصحيحين

أأ أثينو عىنى نفسنه منن المعا نى  -"كان ميمن كان من قهىكم رجو أسرم عىى نفسه
 عنز ال)وأو  أن أنهه شنا إلنى أن الرجنو قند تناب إلنى  -مىما حهرته الوماا -والىنوب

 أننا منت : دنا أو  أ إذاقناهللا لهنينه -( مىما حهرته الوماا-وجو توبه عجيهة قهو الموت

محرقونى، حتنى إذا  نرت محمنا ماسنحيونى، ثنم اذروا نصنفى منى الهنر ونصنفى منى 
ه بنمعىوا  الهحر مىان قدر عىى ربى ليعىبنى عىابا ما عىبه ألحد من العالمين مىما مات

 [(17ذلك:)]

ا ومى لفة:" مإذا كان دوم ردح عا ف ماذروا نصفى مى الهر ونصنفى منى الهحنر مىمن
جمن  م الهر أمر ال الهحر مجم  ما ميه وأمر ال -معىوا به ذلك مياهللا ال عز وجو مات

ك اهللا المىنقنوقاهللا ال لىعهد شىا: كن مإذا شنو رجنو قناأم بنين دددنه جنو جللنه ثنم  -ما ميه

 حيناا بنوشى التوبة، شىه شى التوبة، لم ديتنو نفسنه قنو نا و  د سنا منن ال -اسم  وشىه
ال  مياهللا -هك خوما من لياء ال وشو دمن أنه بىلك لن ديف بين دددقتو نفسه أو أمر بىل

ة : " له: عهدأ ما حمىك عىى أن معىت ما معىت مياهللا العهد : "خشيتك دا رب" ومى لف

 مخامتك دا رب وأنت أعىم وأننت أعىنم أنننى أخامنك وأنننى أخشناك وأخامنك منى سناعة
  المصنطفى وبى بنين دنددك". قناهللاس قف ميها بين دنددك ممنننت أن ذلنك لنن دنوقفنى بنىن

 : "مغفر ال له بىلك" إنه شو الرحيم الكردم.  ىى ال عىيه وسىم 

 وشىا شاب مى عصرنا شىا دخرج شو وشىته   طيا  الفتيات ودخرج بهنن إلنى الهنر
ا الكهير إلى الصحراء  رتكاب الزنا بعد شرب الخمر. ومى ليىة من الىيالى أنهوا شىه

يىم الىينو وعنا وا إلنى بينوتهم وعنا  شنىا الشناب لييهنى ليىتنه من  من مى وقت مهكر من

اولوا حنجنسى  اعر، حاوهللا أشو شىا الشاب وقد من ال عىيهم بالسعة والثنراء والجناه 
  نر ممعه بشتى الطرق مىم دفىحوا، استهاموا أمهو أشو العىم لهدادته مىنم دصنىحه، 

فىنة والنده متنزوج مرزقنه ال بط أشىه عىنى النزواج من بى أوهللا األمنر ثنم أذعنن ليرعنى

 و الفجرجميىة  غيرا مهىغت السا سة من عمرشا، وم  ذلك مإنها   ترأ الوالد إ  قه
  يىة موعل  ددخو الهيت إ  قهو الفجر تيردهاً، مى كو ليىة حياا عربدا ومسوق وعا  

ن شردطا جنسياً  اعرا وجىس بعدما ا منان أن  فىتنه تغنط منى ننوم عمينق منى أحهنا
لننداعر أمهننا ودشنناء ال تهننارك وتعننالى أن تسننتيية الهنننت وأبوشننا دشنناشد شننىا الفننيىم ا

مسنمعت  نوتا خامتنا ورأت ننورا منى غرمنة مكتنب أبيهنا متسنىىت و خىنت عىنى أبيهننا 

رأت  الىأ ا م ن أن ابنته نامت م  أمها مندخىت الهننت الصنغيرا بننت السا سنة، مىمنا
 ننرخت الهنننت وبكننت مفننزع موقننف مكانننة    شنىه المشنناشد التننى تخىنن  اليىننوب الحيننة

ح اوز تنروعندستطي  حركة وإذا بابنته تيوهللا له كلما غردها تيوهللا له: )دا بابا إذا كنت 

 النار روح لوحدك بس مدخىناش النار معاك(.
مصر  و رخت الهنت وعرب الجهاز والفيددو بيدمه وانطىق إلى ابنتنه واحتهننها 

ت منا الخهنر وشنو منى شنىا الوقنت سنم  آذان و و دصر  ودصر  ميامت األم وعرم

 الفجر: ال أكهر ال أكهر.. مدخو إلى الخلء واغتسو ليرم  جنابة الزنا.
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ا وألوهللا مننرا دنندخو بيننت ال جننو وعننل ودينندر ال سننهحانه أن ديننرأ اإلمننام مننى  ننل
ْينَط نوا ِمنن ِسنِهْم َ  تَ ف  ى أَنالفجرا قوهللا ال عز وجو : }ق نْو دَنا ِعهَناِ َا الَّنِىدَن أَْسنَرم وا َعىَن

َ دَْغِفننر  الننىان وَب َجِميعًننا إِنَّننه  ش نن ِ إِنَّ َّللاَّ ْحَمننِة َّللاَّ ( سننورا الزمننر 53ِحيم  { )غَف ننور  الننرَّ َو الْ رَّ

عنا ممهكى وعل  وته بالهكاء وبعد الصلا التفت المصىون من؟! ملن، ملن دصىى 
رأ النىأ جن د ابنتنه الطناشرا الطيهنة، منلن مناودهكى لم ديدر ال له الهدادنة إ  عىنى دن

ميص عىيهم ما الىأ كان و و جالسا مى المسجد دهكى حتنى أشنرقت الشنمس مصنىى 

 الهحى.
ىمون وشم دع مىما انطىق إلى عمىه مهكراً تعجب زملءه: ما شاء ال أتيت اليوم مهكراً!

هم منا سنياة وقنص عىنيأنه   د تى مى شىا الوقنت أبنداً، مهنم دعىمنون سنىوكه وسنيرته ال

بنة كان ورأوا عىنى وجهنه انكسنار التوبنة، بنو قنو إن شنات: جنلهللا وأننوار وشيهنة التو
ن تيك ميالوا: ما الخهر ميص عىيهم ما حدذ مياهللا له منددره: عند إلنى بيتنك ماسنترح مسن

 الىيىة لنتناوهللا معك العشاء، لتيص عىينا خهر توبتك.

هنر؟ ء ورأأ زحاما مندخو مسنرعا منا الخمعا  إلى بيته قهو المهر موجد  راخاً وبكا
 مننا الننىأ جننرأ؟ ميننالوا: ماتننت ابنتننك!! ماتننت أبنتننى! ذشننب النننور الننىأ أخرجنننى مننن

، ماتنت المىمات إلى النور ذشهت شىه الطيهة الطاشرا التى جعنو ال تنوبتى عىنى دندشا

ىنى  عال مى اليوم التى أحتاج إليها ميه، ماتت قهنو أن أبنرشن لهنا عمىينا أننى تهنت إلنى
 دددها.

ا سنه من بوو مم شىا الولد الشاب أن دغسنىها بينده وأن دكفنهنا بينده وأن دننزهللا اليهنر بنف

  متاب عىيه مياهللا:   ،  عونى أو ع النور الىأ أخرجنى من المىمات إلى النور، وعا
هللا ال إلى العزدز الغفور و حت توبته ولم درج  إلى الزنا ولم درج  إلى الخمنر نسن 

 ثهات.لنا وله ال

ا ابنا شننميا أدها الشاب،   تينط و  تي س مهما بىغنت ذنوبنك، وشنىا وال شناب منن شنه
منى قردنة منن قننرأ مركنز المنصنورا كنننت ألينى منى شنىه اليردننة دومنا محاعنرا بننين 

وأعد م  ىى ال عىيه وسى  الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم المغرب والعشاء، عن وماا 

ا از حنم النناس وكنان العند  كهينراً منى شنىه المحاعننراإلخنوا مراشنا خنارج المسنجد و
 الطيهة.

ولنننىا م ننننا أكنننرر  اأمننناً أن دحنننرص المسنننىمون عىنننى تكثينننر سنننوا  المسنننىمين منننى 
ثنة المحاعرات العىمية، مإن تكثير سوا  المسىمين  عنوا منى نفنس الوقنت ، خنرج ثل

لحشننيش، مننن الشننهاب دحمىننون مننى جيننوبهم أو أكياسننهم وحينناأههم قطعنناً كهيننرا مننن ا

 يصة وشنولتيطيعها وبيعها مى المنصورا ليلً ديسم باهلل شىا الشاب الىأ ديص عىى ال
ادنة لهىند وج)رأدنا الدقون مىية شوارع ا -شىا عىى حد تعهيره -منهم ديوهللا: وال دا شين

ىأ من كو  ردق واحنا قىنا إده الىى خرج الندقون منن جحورشنا شنوا منى أدنة؟( منا الن

منن جحنورشم منا الخهنر؟ مينالوا:"  ه مينه محاعنرا شننا لواحند أخرج أ حاب الىحى 
ىى  ن الرسنوهللا اسمه محمد حسان قالوا: بيهي  أده؟ قالوا:  أ محاعرا قاهللا ال وقناهللا 

 شكىا قالوا لى". ىى ال عىيه وسىم   ال عىيه وسىم 

هل ديوهللا: ميىت لىشابين معى: ما زاهللا الوقت مهكراً، لنتمكن من تيطي  الحشيش لهيعه م
جىسنا م  شؤ ء مى الشارع حتى إذا  خو وقت العشاء انطىينا إلى المنصنورا، ديسنم 
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لى باهلل جىسنا معنا قط  كهيرا من الحشيش جىسنا مى الشنارع، دينوهللا: وكننت تتحندذ 
ديسم لى باهلل إن قىهه قد  ىى ال عىيه وسىم   الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم عن وماا 

النهنى   ه لم دهك مى حياته من قهو قاهللا: وتصنورت أنننى من ارتجف وارتعد وبكى وك ن

 مى غرمته وشو دغسو بعد الموت. ىى ال عىيه وسىم 
نابنة ديوهللا: مىما أذن المؤذن لصنلا العشناء  خىنت إلنى  ورا ميناا المسنجد مرمعنت الج

عن نفسى بخر وم  ورا المياا وخرجت لىصلا وألييت كو ما معى من الحشيش مى 

بنة، لمسجد و ىيت وبكيت بكاء مردنراً وشنعرت بىنىا التوبنة وحنلوا ا و ورا مياا ا
  عىنى وقىت لألخودن الىىدن كانا معى: أنتما من الىيىة مى  ردق وأننا منى  ردنق، منر

ز ة هلل عنكو واحد منهما ميالوا: كنا سوداً عىى المعصنية وشنا نحنن ا ن نهندأ منى التوبن

 وعل.
توحيند، بننا   دفنارق  رس األربعناء منى المسنجد الووال إنه ا ن لطالب عىم منن  ل

 وجهه األزشر األنور.النهى   ىى ال عىيه وسىم  وقد زدنت سنة

 مل تي س أخى الحهيب و  تينط مهما كان الىنب ومهما كانت المعصية
 عد إلى ال.

 ِىدنَ وأعىم ب نك لو قىت دنا رب دنا رب تنب عىنى وال سييسنر لنك  ردنق التوبنة: }َوالَّن

َ لََمننَ  الْ  ْم س ننه ىَنَا َوإِنَّ َّللاَّ ْحِسننَجاَشنند وا مِينَننا لَنَْهننِددَنَّه  ورا العنكهننوت وقنناهللا سنن( 69نِيَن{ )م 
ْقه   َ دَْجعَو لَّه  َمْخَرًجا * َودَْرز   ْحتَِسب  َوَمنن دَتََوكَّنوْ ْيك  َ  دَ ِمْن حَ  سهحانة: } َوَمن دَتَِّق َّللاَّ

ننَو َحْسننه ه   ِ مَه  َ بَنناِلغ  أَْمننِرِه قَننْد َجعَننَعىَننى َّللاَّ ا ( سننور3،  2ْيٍء قَننْدًرا{ ) ِلك ننو ِ َشننَو َّللاَّ  إِنَّ َّللاَّ

 الطلق.
توبنوا دا شهاب من توكو عىيه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن موض إليه األمر شنداه. م

 إلى ال، واعىموا أن لىتوبة شرو اً.

 وشىا شو عنصرنا الراب  بإدجاز شددد:
بة و  التوبة: اإلخلص   تتب خوما من السجن و  خوما من العيوأوهللا شر  من شر

وا ا ِليَْعه ند و إِ َّ  و  خوما من ذم الناس لك إن وقعت مى مهيحة، إنما تب هلل. }َوَما أ ِمنر 

نَلاَ َود   نوا الصَّ نَفَناء َود ِييم  دَن ح  ْخِىِصيَن لَنه  الند ِ َ م  َكنااَ وَ اْؤت نوا َّللاَّ ( 5)يَي َِمنِة{ ذَِلنَك ِ دنن  الْ لزَّ
ثْى ك ْم د وَحى إِلَيَّ أَنَّ  و ِليَاء لَهٌ َواِحدٌ مََمن َكاَن دَ لَه ك ْم إِ َما إِ سورا الهينة }ق ْو إِنََّما أَنَا بََشٌر م ِ ْرج 

 ورا الكهف( س110دًا{ )ِه أَحَ َرب ِِه مَْىيَْعَمْو َعَمًل َ اِلًحا َوَ  د ْشِرْك بِِعهَا َاِ َرب ِ 
 لع عن المعا ى والىنوب.ثانياً: اإلق

 رابعاً: العمو الصالح والمداومة عىيه.

ه وإن خامسنن ً: إن كننان الننىنب متعىينناً بحننق عهنند مننن العهننا  متحىىننه: إن أخننىت مننا  ر 
تنى   اغتهت أخا من إخواتك مىيس بالهرورا أن تىشب إليه، لتيوهللا له: ليند اغتهتنك ح

هنت أن تنىشب إلنى المجىنس النىأ اغتتوغر  دره إنما دكفيك ميط أن تتنوب إلنى ال و

 ميه أخاك متثنى عىيه الخير، وتدعو ال عز وجو له وشىه توبة.
سنتغفر وأس هللا ال أن نكون ممن دستمعون اليوهللا ميتهعون أحسنه، وأقوهللا قولى شنىا، وأ

 لى ولكم.

 الخطهة الثانية:
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اً ن محمندشنهد أالحمد هلل رب العالمين وأشنهد أن   إلنه إ  ال وحنده   شنردك لنه، وا
عهننده ورسننوله، و ننو الىهننم وسننىم وز  وبننارك عىيننه وعىننى آلننه وأ ننحابة وأحهابننه 

 .وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهددة واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن. 

 أما بعد...
 أدها األحهة الكرام وأخيراً.

وجو  ال عز بيى أن نتعرم عىى عيهات خطيرا قد تعوق  ردينا إن أر نا التوبة إلى

 وشىه العيهات.
 أو ً: الشيطان بين التزدن لىعهد والتيايس من رحمة الرب.

 ثانياً: األغترار بستر ال وحىمه وتوالى نعمة عىى العهد.

 ثالثاً: الركون إلى الدنيا وا نشغاهللا عن ا خرا.
 رابعاً: النفس األمارا بالسوء.

  ردق التاأب. خامساً:  حهة الشر والسوء شىه عيهات ستعترض

واب تنننا، دنا وأس هللا ال العىى اليددر مى شىه الىحمات الكردمة الطيهة أن دتنوب ال عىي
 الىهم ارحمنا دا رحيم.

 (.42/  2702( رواه مسىم مى الدعاء )1)

 (.6307( رواه الهخارأ مى الدعوات )1)
 (.31/  2759( رواه مسىم مى التوبة )2)

 (.405 – 401 /4(، وأحمد )293/  179( رواه مسىم مى اإلدمان )1)

 (.758(، ومسىم مى  لا المسامردن )1145( رواه الهخارأ مى التهجد )2)
 (.2675( ، ومسىم مى الىكر والدعاء )7405( رواه الهخارأ مى التوحيد )1)

 (.6502( رواه الهخارأ مى الرقاق )2)

ر (، ومسنىم منى الهن7485(، ومنى التوحيند )3209( رواه الهخارأ مى بدء الخىق )1)
 (.15(، رقم )726 /2(، ومالك مى الشعر )157 /2637والصىة ا  اب )

 (.2747( ، ومسىم مى التوبة )6309،  6308( رواه الهخارأ مى الدعوات )2)

 (، وابنن ماجنة منى الزشند3334(، والترمنىأ منى التفسنير )297 /2( رواه أحمند )1)
 (.1/5(، والحاكم )4244)

 (.144/231ى اإلدمان )( رواه مسىم م2)
 (.46/  2766(، ومسىم مى التوبة )3470( رواه الهخارأ مى حددك األنهياء )1)

 (.348،  347 /5( ، وأحمد )22/  1695( رواه مسىم مى الحدو  )1)

 (.4428( رواه أبو  او  مى الحدو  )2)
 .(4442(، وابو  او  مى الحدو  )23،  22/  1695( رواه مسىم مى الحدو  )1)

 (.4440(/ وأبو  او  مى الحدو  )24/  1696( رواه مسىم مى الحدو  )1)

 (،7508،  7506(، ومننى التوحينند )3478( رواه الهخننارأ مننى أحا دننك األنهينناء )2)
 (.757،  2756ومسىم مى التوبة )

==================== 

 الكاسيات العاريات
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نا ور أنفسنعوذ باهلل تعالى من شرإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدده، ون
ه ن   إلوسياات أعمالنا، من دهده ال مل مهو له، ومن دهىو مل شا أ له، وأشهد أ

ة الرسنال إ  ال وأن محمداً عهده ورسوله وعفيه من خىيه وخىيىنه، أ أ األماننة وبىنغ

الىهم منين، ونصح لألمة مكشف ال به الغمة، وجاشد منى ال حنق جهنا ه حتنى أتناه اليين
 أجزه عننا خينر منا جزدنت نهيناً عنن أمتنه ورسنو ً عنن  عوتنه ورسنالته، و نو الىهنم

دده وسىم وز  وبارك عىيه وعىى آله و حهة وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ به

 واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم الددن.
ام ب الكننرخننوا األحهنناأمننا بعنند ... محينناكم ال جميعنناً أدهننا األخننوا الفهننلء، وأدهننا اإل

لعمنيم ااألعزاء. و هنتم جميعناً و ناب ممشناكم وتهنوأتم منن الجننة مننز ً، وأسن هللا ال 

ن أالحىيم الكردم جنو وعنل النىأ جمعننا منى شنىا الهينت المهنارك الطينب عىنى  اعتنه 
ر منى جنتنه و ا المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  دجمعنا مى ا خنرا من  سنيد الندعاا

 ى ذلك واليا ر عىيه.كرامته، إنه ول

ة ت السناعأحهتى مى ال ... مازلنا نوا و حددثنا بفهو ال ومد ه وتومييه عن علما
الصغرأ عمن سىسىة الحددك عنن اإلدمنان بناليوم ا خنر كنركن منن أركنان اإلدمنان 

 منة أ باهلل عز وجو وعل، أوا و شىه العلمات وأسنتهو العلمنات الىيىنة بهنىه العل

الكاسننيات العاردننات كعلمننة مننن العلمننات الصننغرأ التننى أخهننر عنهننا وشننى  هننور 
 هالصا ق المصدوق الىأ   دنطق عن الهوأ ، وقند وقعنت العلمنة بمثنو منا أخهنر بن

 وأرجنو أن تركنز معنى منى شنىا الحنددك النىأ ربمنا المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

اهللا الصنا ق دصنف الحنم النهنى   نىى ال عىينه وسنى دسمعه كثير منكم ألوهللا مرا، مإن
ىه معننا منى شن المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  و فاً مى غادة الدقة، وك نمنا دعنيش

 األدام ودصف أحواهللا نساأنا إ  من رحم ربك جو وعل.

 كمننا مننى الحننددك الننىأ رواه أحمنند وغيننره بسننندالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  ديننوهللا
رعننى ال  -د ال بننن عمننرو ننححه العلمننة أحمنند شنناكر رحمننه ال مننن حننددك عهنن

 سيكون مى آخنر –وأرجو أن تدقق مى لفمة "آخر"  -عنهما:" سيكون مى آخر أمتى"

م أمتى رجا  دركهون عو سروج ك شهاه الرحاهللا دنزلون عىى أبنواب المسناجد نسنالش
كاسننيات عاردننات عىننى رلوسننهم ك سنننمة الهخننك العجننام العنننوشن، مننإنهن مىعونننات 

األمننم لخنندمن نسننالكم نسنناءشم كمننا دخنندمنكم نسنناء األمننم  لوكانننت وراءكننم أمننة مننن
 [( تدبر شىا الىفة النهوأ المعجز !!1قهىكم")]

سننروج: جمنن  سننرج، والسننرج: شننو رحننو الدابننة، الننىأ دوعنن  عىننى  هننر الدابننة. 

والرحنناهللا: جمنن  رحننو، والرحننو شننو مركننب دوعنن  عىننى  هننر الهعيننر ودينناهللا لمنننزهللا 
 اإلنسان وسكنه: رحو.

هللا منا دركنب عىينه النناس أو دجىنس مينه ا ن ك شنهاه الرحناهللا أأ شنىه مالنهى دصف حنا

الفرش الوثيرا الجميىة التى دجىنس ميهنا المنرء ودركنب ودرحنو منن مكنان إلنى آخنر، 
شنىه الصننة النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وشىا شو منا دنطهنق عىنى السنيارات، دصنف

ت ا ن تركنب السنيارا العجيهة بهىا الو نف النهنوأ المعجنز أأ ك شنهاه الهينوت، وأنن

وك نها حجرا خا ة لك إن كانت سيارتك الخا ة، مهى   تختىف كثينراً عنن حجنرا 
خا ننة لننك تجىننس ميهننا أنننت وأشىننك وربمننا تتننناوهللا أنننت وأشىننك الطعننام بننو الشننراب 
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ب نواعه وأنت مى  ردق أو آخر، بنو نحنن ننرأ منى كثينر منن السنيارات التنى أعندت 
حماماً أو مكاناً ليهناء الحاجنة، وتجند ميهنا مكانناً  -ك الأعز -إعدا اً نرأ مى السيارا

لثلجة  غيرا تشرب منها الماء الهنار  بنو وأحيانناً تنرأ المناء السناخن النىأ تحتناج 

إليننه ألأ نننوع مننن أنننواع الشننراب شننىا مننا نننراه مننى السننيارات الكهيننرا الخا ننة ومننى 
ة بين الدوهللا، ومن سامر مننكم "الها ات" الكهيرا المكيفة التى تسامر المسامات الطودى

لىعمرا عن  ردق شىه "الها ات" دعىم شىا الو ف النهوأ المعجنز، بنو وشنناك منن 

السيارات الخا ة ا ن تصن  ميها الكراسى بحيك تستددر بطردينة أو بن خرأ بحينك 
تتحوهللا شىه الكراسى إلنى شنهه "أنتردنة"  اخنو غرمنة  نالون أو غرمنة "أنتردنة" منى 

: النهى   ىى ال عىينه وسنىم  دحتاج إلى مزدد بيان، لكن تدبر قوهللا الهيت مالو ف  

"سيكون منى آخنر أمتنى رجناهللا دركهنون سنروجا ك شنهاه الرحناهللا دنزلنون عىنى أبنواب 
المساجد نسالشم كاسيات عاردات عىى رلوسهم ك سنمة الهخت العجام" مرسوهللا ال 

المسناجد بسنروجهم أو  دخهرنا أنه منن بنين شنؤ ء الرجناهللا النىدن دنزلنون عىنى أبنواب

برحالهم من بينهم رجناهللا لهنم نسناء منى الهينوت من  أنهنم دحهنرون إلنى بينت ال جنو 
وعل لكن نسنالشم دخنرجن نسناء كاسنيات عاردنات !!!!  نىى ال عىنى منن   دنطنق 

 عن الهوأ.

  ىا الجمنشنأس هللا ال أ  دكنون أحندنا مننهم بمننه وكرمنه، وأننا إن شناء ال تعنالى أننزه 
ه دم الطيب عن أن دكون احد حهورنا الكرام مى  روس العييندا منن تنرك أمراتنالكر

رننا تخرج بعد ذلنك إلنى العمنو أو إلنى الشنارع وشنى كاسنية عاردنة، أسن هللا ال أن دطه

 ً  جميعا
 من شىا الو ف.

تنك دنا الىهم أسنتر نسناءنا وبناتننا. الىهنم حهنب إلنيهن الحجناب وزدننه منى قىنوبهن برحم

الشم كاسنيات عاردنات عىنى رلوسنهم ك سننمة الهخنت العجنام" أحرم الراحمين "نسن
 هخك ننوعومى لفة سي تى ا ن إن شاء ال تعالى :رلوسهم ك سنمة الهخك الماأىة". ال

جمناهللا من أنواع الجماهللا الخرسانية التى كانت تعند منن أغننى منا دمتىكنة العربنى منن ال

مإذا ماهللا  والجو ا وغىو ثمنه،العربية، وتمتاز بطوهللا األعناق دعرم شىا الهعير باليوا 
ح السنام  هللا ذلك عىى ععف شىا الهعير وعىى عدم رغهة  احهه ميه غهة كهيرا دصه

لنسناء بعيراً مهمل   ديوأ عىى الخدمة و  ديوأ عىنى العمنو، منالنهى دشنهه رلوس ا
ى  هنر الكاسيات العاردات معينة مترم  المرأا شعرشا عىى رأسها كما رم  السنام عى

 مختىفة ير سهحان ال، وشىا ما دسمى األن بيصة األسد عند النساء، وشناك قصاتالهع

تخننرج مننن آن  خننر بحسننب أحنندذ الموعننات والمننو دلت، وأ ننهحنا نننرأ ا ن 
ولتصفيف شعرشا محلت خا ة بنىلك تسنمى بمحنلت "الكنوامير" . تنىشب المسنىمة 

ين دندأ رجنو أجنهننى لهنىا المحنو لنتجىس  اأعننة مختنارا غينر كارشنة و  مهننطرا بن

ليصننفف لهننا شننىا األجنهننى شننعرشا أو ربمننا ليصننو لهننا شننعراً آخننر دخننالف شننعرشا 
 الحيييننى، مننالنهى دصننف أحننواهللا النسنناء مننى عصننرنا ا ن و ننفاً  قيينناً ك نمننا دعننيش

بيننننا ودصننف حالننة رآشننا بعينننه "عىننى رلوسننهم  المصننطفى   ننىى ال عىيننه وسننىم 

 ك سنمة الهخك العجام".
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 ولية أوشن مإنهن مىعونات" وأرجو أن أقف عند شىه الىفمة ألبين قاعدا ديوهللا :"العن
ن تن تى أمى غابة الدقة أ  وشى الحكم عىى اإل لق، والحكم عىى التعينين منل دنهغنى 

هنا ييم عىي مرأا متهرجة بعينها وتيوهللا: أنت مىعونة .   .   دجوز ذلك، بو دجب أن ت

تان شالحكمة والرحمة واأل ب والتواع ، مشتان الحجة الخا ة وأن تهين لها الحق ب
يننوهللا: بنين أن تيننوهللا: لعننن ال الكاسنيات العاردننات شننىا حكننم عىنى اإل ننلق، وبننين أن ت

ن، التعيي ملنه الكاسية العاردة مىعونة مرق كهير بين الحكم عىى اإل لق والحكم عىى

  منن تحيينق شنرومالحكم عىى معين منن النناس سنواء كنان رجنلً أو امنرأا  بند مينه 
راً سنم  كثينوانتياء موان  شىا  رس مهم أو لطيفنة   دنهغنى أبنداً أن نتجاشىهنا، منإننى أ

رجنو ا قو: أمن إخواننا و لبنا ديوهللا: ملن شهيد .   دنهغى أن تحكم له بالشها ا وإنم

 اللى عىنى ال أن دكون شهيداً أو أن دكتهه عنده مى الشهداء.. ومنلن منى جهننم   تتن 
إ   دعىمهنا ما أ راك أنه مى جهنم، مإن بين ال وبين عها ا من األمور واألحنواهللا منا  

 أخنره.. الكهير المتعاهللا من المصاأب المكفرا ومن الرحمنة التنى   دعىمهنا إ  شنو إلنى

د حكنم ألحنوملن مى الجنة ما ددردك منل دنهغنى أبنداً أن نحكنم ألحند بالشنها ا، أو أن ن
ىيه عالحجة  م ألحد بنار أو أن نىعن أحداً من الناس بعينه  ون أن نييمدجنة، أو أن نحك

يينة بالهوابط المعىومة التى مصىتها قهو ذلنك منى الفصنو األوهللا وأننا أشنرح كتناب حي

التوحينند. مننالنهى ديننوهللا: " نسننالشم كاسننيات عاردننات عىننى رلوسننهم ك سنننمة الهخننك 
كم أمنة منن األمنم لخندمن نسنال العجام العنوشن مإنهن مىعوننات .. لنو كاننت وراءشنم

 [( أأ لهعدكم عن ال وعن منهج ال وشىه ثمرا حتمية2نساءشم" )]

 ً منة أن األ مرا لىهعد عن منهج ال جو وعل وشى ثمرا النىهللا والهنوان، وأننا أعىنم دييننا
 أذهللا ال ا ن تعيش شىه المرحىة تجنى ثمرا الهعد عن ال تعالى وشى ثمنرا منرا، مىيند

 هنو  و من كتب عىيهم الىهللا والىلنة منن إخنوان الينر ا والخننازدر منن أبنناء الياألمة ل

 نسنالكم حوهللا و  قوا إ  باهلل. مالنهى ديوهللا:" لو كاننت وراءكنم امنة منن األمنم لخندمن
 ن. نساءشم كما دخدمنكم نساء األمم قهىكم" شنىه علمنة منن العلمنات التنى  هنرت ا

( [3شنىه األمنة رجناهللا دركهنون عىنى الميناثر")]ومى روادة لىحاكم " سيكون منى أخنر 

 اثر عىنىوالمياثر جمي  ميثرا بكسر الميم وشى الثوب الىأ تجاله الثياب، وتطىق المين
م وشى مراكب األعاجم التى تعمو من حردر أو  دهاج، والمرا  بها شنا السروج العما

يهنا  عىعاشندنا ال تطىق ا ن كما ذكرت عىى السيارات األنيية، ولألمانة العىمينة التنى
سنناأى مننإن مننى روادننة الحنناكم التننى ذكننرت عهنند ال اليتهننانى وقنند عننعفه أبننو  او  والن

 ن لهيعنةرحمهما ال تعالى وقاهللا ميه أبو حاتم: شو قردب منن ابنن لهيعنة ومعىنوم أن ابن

د ععيف، إ  أن الحددك ديوأ بالحددك الىأ ذكرت أو بالطردق الىأ ذكرت من مسن
 أن  تعالى، والىفة المشنهور النىأ رواه مسنىم، منن حنددك أبنى شردنراأحمد رحمه ال

سنيا   قاهللا: " نفان منن أشنو الننار لنم أرشمنا : قنوم معهنمالنهى   ىى ال عىيه وسىم 

ن كاذناب الهير دهربون بها الناس، ونساء كاسيات عاردات مميلت ماألت رلوسنه
 ن مسيرادحها وإن ردحها ، ليوجد مك سنمة الهخت الماأىة   ددخىن الجنة و  دجدن ر

عنن  [( ،  نفان من أشو النار.. شىه شها ا من الصنا ق النىأ   دنطنق4كىا وكىا")]

هللا ىت اليوالهوأ، مالنهى شو الىأ دحكم ا ن بالنار عىى امرأا كاسية عاردة .. وقد مص
 مى الصنف األوهللا رجاهللا معهم سيا  ك ذناب الهير.
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 كاسيات عاردنات" منا معننى قولنه )كاسنيات عاردنات(وأمصو مى الشق الثانى "نساء 
 مى ذلك أقواهللا ألشو العىم:

 ا تحتهنااألوهللا: كاسيات عاردات اأ تىهس المرأا ثيابا شفامة خفيفة تشف شىه الثيناب من

نند متمهنر المنرأا وك نهنا عاردنة، وأ نن أن شنىا الو نف النهنوأ تنراه ا ن منتشنرا ع
النداخىى  قند تنرأ الثنوب –وال  –  باهلل، بو عد  كثير من النساء و  حوهللا و  قوا إ

ستر دالمىتصق بالجسد سواء مى الجزء العىوأ عند الصدر أو مى الجزء السفىى الىأ 

لمنرأا اعورا المرأا قد تراه  ناشراً بنارزا منن جنراء شنىه الثيناب الشنفامة التنى تمهنر 
عاردنة متننة منن ال وك نها عاردة، بو أننا أقنوهللا قند تمهنر المنرأا بهنىه الثيناب وشنى أشند

ا تمامنناً، ألن الممنننوع مرغننوب وألن المننرء  اأمنناً بفطرتننه مجهننوهللا عىننى أن دعننرم منن

 وك نهنا وراء الحجب والجدران، متىهس المنرأا ثيابناً شنفامة متمهنر شنىه الثيناب المنرأا
 عاردة شىا تفسير..

ً  االتفسننير ا خننر: أن المننرأا تىننهس ثيابنناً عننيية متمهننر تىننك الثينناب مفنناتن المننرأ  تمامننا

 أن وك نهنا عاردنة تمهننر كنو مفنناتن المنرأا وسناء مننن األمنام أو مننن الخىنف. أسنن هللا ال
ا اب لكنهندستر نساأنا وبناتنا إنه عىى كو شىء قددر متمهنر المنرأا من  أنهنا تىنهس الثين

أ هنيق النىتمهر وك نها عاردة، إما لىثياب الشفامة التى تمهر ما تحتها وإما لىثوب ال

 ى   ىىالنه لمرأا بصورا تجعو المرأا أشد متنة من المرأا العاردة.أ هر كو مفاتن ا
مة التنى دحكم عىى شؤ ء ب نهن من أشو الننار مهنو تينوأ المنرأا المسنىال عىيه وسىم 

  هرت كاسية عاردة شو تيوأ عىى النار.

أختنناه أدتهننا األخننت المسننىمة شننو تينندردن وتصننهردن عىننى حننر النننار؟ دننا مننن خرجننت 
 شفامة، ودنا منن خرجنت بالثيناب الهنييه شنو تصنهردن عىنى حنر الننار؟ شنوبالثياب ال

 ىمنين أنتعىمين أن الطعام مى النار نار؟ شو تعىمين أن الشراب مى الننار ننار؟ شنو تع

ر لننار ننااالثياب مى النار نار؟  عام أشو النار نار وشراب أشو النار نار وثياب أشنو 
وهٌ دَْوَماِنٍى َخاقتا تعالى:" }َشْو أَتَاَك َحِددك  الْ  ج  اِ نهَةٌ* تَْصنىَى َعاِمىَنةٌ نَّ  *ِشنعَةٌ غَاِشيَِة* و 

( سنورا 6،  1{ ) ِمنن َعنِرد ٍ  إِ َّ نَاًرا َحاِميَةً * ت ْسيَى ِمْن َعنْيٍن آنِيَنٍة * لَّنْيَس لَه نْم َ عَنامٌ 

ى وه  مَغ ىاوه  * ث مَّ الْ  مَّ مِي ث  َ ىاوه  *  َجِحيمَ الغاشية شو تعىمين ما الهرد  أدتها األخت }خ 
ِ  د نؤْ ِسْىِسىٍَة ذَْرع َهنا َسنْهع وَن ِذَراًعنا مَاْسنى ك وه  * إِنَّنه  َكناَن َ   اَن َ   اْلعَِمنيِم * إِنَّنه  َكنِمن  بِنالَّ

ِ اْلعَِمنيِم * مَىَنْيَس لَنه  اْليَنْوَم َشاش نَنا َحِمني  ، 30) َّ ِمنْن ِغْسنِىيٍن{ إِ َ  َ عَناٌم ٌم * وَ د ْؤِمن  بِالَّ
من  ( سورا الحاقة شو تعىمين ما الغسىين؟ وشو تعىمين ما الهرد ؟ الهرد  نوع36

 أنواع الشو  دنهت مى أرض الجزدرا، والغسىين عصارا أشو الننار منن قنيح و نددد

ً  أَْم َشَجَرا   قان شىا  عام أشو النار وقاهللا تعالى: }أَذَِلَك َخْيٌر ناز  تْنَنةً ا َجعَْىنَاَشنا مِ وِم* إِنَّنالزَّ
ج  مِني أَْ ننِو اْلَجِحنيِم *  َ  ناِلِميَن * إِنََّهننا َشنَجَراٌ تَْخننر  ننيَاِ يِن * ر  ا َك َنَّنه  ْىع َهننل ِىمَّ وس  الشَّ ل 

وَن ِمْنَها اْله ط وَن{ ْم َ ِكى وَن ِمْنَها مََماِلؤ   مَإِنَّه 

كنو ( سورا الصامات مهو تيدردن عىى الزقوم والغسىين والهرد ، ثم إذا أ66،  62)
أشو النار شىه النار وت ججت النار مى بطونهم استغاثوا بالعزدز الغفنار دردندون المناء 

ميغاذ أشو النار بماء كالزدت الىأ دغىى من شدا الغىيان: } َوس ي وا َمناء َحِميًمنا مَيَطَّنَ  

َحاَ  بِِهْم س َراِ ق َها ( سورا محمد وقا تعالى: } إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلىمَّاِلِميَن نَاًرا أَ 15أَْمعَاءش ْم{ )
ْهِو{ ) ( سنورا الكهنف أأ كالزدنت المغىنى } دَْشنِوا 29َوإِن دَْستَِغيث وا د غَاث وا بَِماء َكاْلم 
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ْرتَفَيًنا{ ) وهَ بِاَْس الشَّنَراب  َوَسناءْت م  ج  واْ َوَخناَب ك نوا 29اْلو  ( سنورا الكهنف }َواْسنتَْفتَح 
ننن َوَرآأِننِه َجَهنن ع ننه  َو َ دََكننا   د ِسننيغ ه  َجهَّنناٍر َعنِيننٍد * م ِ نناء َ ننِددٍد * }دَتََجرَّ نَّم  َود ْسننيَى ِمننن مَّ

( 17،  15َودَ ْتِيننِه اْلَمننْوت  ِمننن ك ننو ِ َمَكنناٍن َوَمننا ش ننَو بَِمي ِننٍت َوِمننن َوَرآأِننِه َعننىَاٌب َغِىننيٌة{ )

 ن سورا إبراشيم حتى الثياب، الثيناب التنى تتفننن المنرأا المتهرجنه الكاسنية العاردنة ا
مى إ هارشا ولهسها لتفتن قىوب الشهاب والرجاهللا سنتهدهللا شنىه الثيناب بثيناب منن الننار 

وا مِي َرب ِِهْم  إن لم تتب إلى العزدز الغفار. قاهللا ربنا جو وعل: }َشىَاِن َخْصَماِن اْختََصم 

وسِ  ل  ن نَّاٍر د َصبا ِمن مَْوِق ر  ْم ثِيَاٌب م ِ عَْت لَه  وا ق ط ِ ِهم  اْلَحِميم  * د ْصَهر  بِِه َما مَالَِّىدَن َكفَر 
يَناِم   ِمنْن َحِددنٍد{ ) ى و   * َولَه نم مَّ ( سنورا الحنج مالطعنام منى 23،  20مِي ب ط ونِِهْم َواْلج 

النار نار والشراب مى النار ننار والثيناب منى الننار ننار مهنو تصنهردن أختنى المسنىمة 

 عىى حر النار؟ ..
 مننرأا عىننىال مننى السننتر والعفننام وال   تينندر الال ال مننى الحجنناب الشننرعى ال 

حننرارا حننر الشننمس مننى دننوم شننددد الحننرارا و  تينندر عىننى أن أن تمننس دنندشا نننار 

ى ران التن"الهوتوجاز". اعىمى أدتها األخت أدتها األخت الفاعنىة المسنىمة أن شنىه النين
ا دنقنالوا:    تصهردن عىى حرشا مى الدنيا إنما شى جنزء منن سنهعين جنزءاً منن جهننم

عىى  -تأأ زا  –رسوهللا ال، وال إن كانت لكامية . مياهللا: " ولكن نار ا خرا مهىت 

 نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً كىها مثو حرشا".
 ىأ أحهنهميا أدتها األخنت أننا أ عىينك وأننا وال النىأ   إلنه غينره أحنب لنك الخينر الن

لنك العفننام النىأ أحهنه ألمننى   بنتنى، وأحنب لنك السننتر النىأ أحهنه لزوجتننى، وأحنب

 وعمتى وخالتى، م نت  را مصونة وأنت جوشرا ثمينة وأننت لؤلنؤا مكنوننة، ومحناهللا
الها و بألأ عاقو أن دىيى بدرته وجوشرته لكو عين خاأنة، ولكو دد آثمة لتصو إليها 

ح  ننا أ نحمواإلثم والعدوان، مل تيولى أبداً: اقنعنى بالحجاب وإنما إن أر ت السؤاهللا 

  ممناك السؤاهللا وشو: اقنعنى باإلسلم!! مإن كنت مسىمة مالىأ أمرك بالحجاب شو الل
 عىيك إ  أن تيولى: سمعنا وأ عنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

  قددر أس هللا ال أن دستر نساءنا وبناتنا وأن دشرح  دورشن ل سلم، إنه عىى كو ش

ربون معهنم سنيا  ك ذنناب الهينر دهن .. ديوهللا : "  نفان من أشو النار لم أرشما: قنوم
بهننا الننناس، ونسنناء كاسننيات عاردننات ممننيلت منناألت" تتمادننو المننرأا مننى مشننيتها 

  إوتتهختر دمننة ودسنرا متجنىب إليهنا قىنوب الشنهاب بنو والرجناهللا منل حنوهللا و  قنوا 
لنسنناء امننى األمننة شننى متنننة النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  بنناهلل، مننإن أعمننم متنننة تركهننا

أ سيات العاردات كما قاهللا مى الصحيحين من حنددك أسنامة:" منا تركنت متننة بعندالكا

و   أعر عىى الرجاهللا من النساء .. رلوسهن ك سنمة الهخنت الماأىنة   دندخىن الجننة
 –[( وعننن أبننى شردننرا 5دجنندن ردحهننا وإن ردحهننا ليوجنند مننن مسننيرا كننىا وكننىا" )]

مهنر تاهللا: " منن أشنرا  السناعة أن قالنهى   ىى ال عىيه وسىم  أن –رعى ال عنه 

ثينناب تىهسننها نسنناء كاسننيات عاردننات" أنمننر إلننى لفننة: " أن تمهننر ثينناب" مننالمرا  
وأنا  بالو ف شىه الثياب، )أن تمهر ثياب(، تىهس شىه الثياب نساء كاسيات عاردات،

ة اردختىفة عأعىم دييناً أنه   دخالف مسىم ا ن أن الثياب التى نراشا ا ن من قصات م

 . المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  مفتحة من كو الجوانب لم تكن الهتة عىى عهد
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ا منميند وقن  النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  مهىه األحا دك إخوتى الكنرام منن معجنزات
 مى عصرنا بصورا  قيية بمثو ما قاهللا. المصطفى   ىى ال عىيه وسىم  أخهر به

يناب نننوع مننن أنننواع الحجنناب  ننورا مننن أمنا سننؤاهللا األخننت الفاعننىة عننن النينناب مالن

وش نَّ َمتَاًعنا مَاْسن َل   َجناٍب حِ ِمنن َوَراء  وش نَّ  ور الحجاب مى قولنه تعنالى: } َوإِذَا َسن َْلت م 
ِ  ْؤذ وات  ذَِلك ْم أَْ َهر  ِلي ى وبِك ْم َوق ى وبِِهنَّ َوَما َكاَن لَك ْم أَن  نوا أَ َرس نوهللَا َّللاَّ ْزَواَجنه   َوَ  أَن تَنِكح 

ِ َعِميًما{ ) سورا األحزاب والنياب  ورا منن  (53ِمن بَْعِدِه أَبَدًا إِنَّ ذَِلك ْم َكاَن ِعندَ َّللاَّ

لمرأا  ور الحجاب، والنياب لغة شو غطاء الوجه الىأ دنيب بمحاذاا العينين لترأ ا
اً أن من شىدن النيهين الطردنق، ولنىا سنمى بالنيناب وشنو غطناء الوجنه، و  دنهغنى أبند

ن أشنو به، وإنما دنهغى أن نعىنم أن النيناب أو غطناء الوجنه قناهللا بوجوبنه لفينف من دهزأ

 العىم والفهو، واأل لة عىى وجوب تغطية الوجه كثيرا، وأنا أ دن هلل بهىا.
وجههنا  ليد نيو اإلمام الشوكانى اتفاق المسىمين عىى وجوب أن تغطى المرأا المسىمة

ن عتيند ا أزمانننا دكثنر مينه األوليناء؟!! وأننا مى زمن دكثر ميه الفساق، مما رأدكم مى 

 هللا أ دن أننا نعيش زمانا تخشى ميه الفتنة عىى الرجاهللا وعىى الشهاب وعىى النساء م ن
 بهىا، وإليكم األ لة:

َْزَواجِ  ْؤِمنِيَن نَاتَِك َونِ َك َوبَ الدليو األوهللا: قاهللا ال تعالى: }دَا أَداَها النَّهِيا ق و أل ِ يَن د ْدنِ َساء اْلم 

ِحيًمنا{  َوَكناَن َّللاَّ  ْؤذَْدنَ َعىَْيِهنَّ ِمن َجَلبِيهِِهنَّ ذَِلَك أَْ نَنى أَن د ْعنَرْمَن مَنَل د ن ( 59) َغف نوًرا رَّ
نة سننهحا -: أمننر ال -رحمننة ال –سننورا األحننزاب ديننوهللا الشننين عهنند العزدننز بننن بنناز 

ه هن منن الشنعور والوجنجمين  نسناء المنؤمنين بإ نناء جلبينههن عىنى محاسنن -وتعالى

 وغير ذلك حتى دعرمن بالعفة.
دننة قنناهللا الشننين أبننو األعىننى المننو و أ رحمننة ال تعننالى مننى كتنناب الحجنناب: نزلننت ا 

بهن خا ة مى ستر الوجه ثم ديوهللا: ممعننى ا دنة أن دنرخين جانهناً منن خمنرشن أو ثينا

بنه سنتر عىى أنفسهن، وشىا شو المفهوم منن عنرب الخمنار عىنى الوجنه، والميصنو  
الوجننه وإخفنناله سننواء كننان ذلننك بهننرب الخمننار أو بىننهس النينناب أو بطرديننة أخننرأ 

 تختىف عن ذلك.

را مننى آدننة اإل ننناء مننى سننو -رحمننة ال تعننالى -ديننوهللا اإلمننام الطهننرأ شننين المفسننردن
 األحننزاب ديننوهللا عننن أبننن عهنناس: أمننر ال نسنناء المننؤمنين إذا خننرجن مننن بيننوتهن مننى

ن مننوق رلوسننهن بالجلبيننب وأن دهننددن عينننا واحنندا: حاجننة أن دغطننين وجننوشهن منن
لعىنم اديوهللا: وشىا اإلسنا   ح عنن ابنن سنيردن سن لت عهيندا السنىمانى التنابعى الفيينة 

لمنؤمنين ونزهللا بالمددنة مى زمنن أمينر االنهى   ىى ال عىيه وسىم  الىأ آمن مى حياا

 عمر بن الخطاب ولم دزهللا بالمددنة حتى مات وشو دصف حاهللا نساء.
}دَنا أَداَهنا النَّهِنيا  -عنن قولنه -رحمنة ال تعنالى -ديوهللا ابن سيردن: س لت عهيدا السىمانى

نْؤِمنِيَن ا دنة ميناهللا بثوبنه مغطنى رأسنه ووجهنه وأبنرز  َْزَواِجنَك َوبَنَاتِنَك َونَِسناء اْلم  ق و أل ِ

ثوبه عن إحدأ عينيه، وبين بصورا عمىية معنى ا دة كما كنان دفعنو نسناء الصنحابة 
رعوان ال عىيهن .. وقاهللا اإلمام الرازأ: مى شىه ا دة   لنة عىنى أن المنرأا الشنابة 

منن مورا بسننتر وجههننا عننن األجنهيننين وقنناهللا بوجننوب تعطيننة الوجننه، و  أتوقننف عننند 

األقنواهللا وإنمنا أذكننر بالمصنا ر لمنن أرا  أن درجنن  إليهنا، قناهللا بوجننوب تغطينة الوجننه 
الجام  ألحكام اليرآن الكردم، وقاهللا بوجوب تغطية لىمرأا المسىمة اإلمام الير هى مى 
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الوجننه اإلمننام الهغننوأ مننى معننالم التنزدننو مننى تفسننير سننورا األحننزاب، وقنناهللا بوجننوب 
تغطية الوجه اإلمام الزمخشرأ مى الكشام، وقاهللا بوجنوب تغطينة الوجنه اإلمنام ابنن 

وجنوب العربى المالكى منى تفسنير سنورا األحنزاب منى تفسنير أحكنام الينرآن، وقناهللا ب

تغطينة الوجننه اإلمننام ابننن الجننوازأ مننى زا  المسننير مننى عىننم التفسننير، وقنناهللا بوجننوب 
تغطيننة الوجننه اإلمننام الهيهنناوأ مننى أنننوار التنزدننو وأسننرار الت ودننو، وقنناهللا بوجننوب 

تغطية الوجه اإلمام النسفى مى مدارك التنزدو وحياأق الت ودو، وقناهللا بوجنوب تغطينة 

ندلسننى مننى الهحننر المحننيط مننى تفسننير سننورا الوجننه اإلمننام ابننن عىننى بننن حيننان األ
األحزاب، وقاهللا بوجوب تغطية الوجه اإلمام الخطيب الشربينى مى السراج المنير مى 

تفسير سورا األحزاب، وقاهللا بوجوب تغطية الوجه شين اإلسلم ابن تيمية منى تفسنير 

م سننورا النننور، وقنناهللا بوجننوب تغطيننة الوجننه اإلمننام أبننن اليننيم مننى مرجعننة اليننيم إعننل
الموقعين، وقاهللا بوجوب تغطية الوجه اإلمام ابنن حنزم منى المحىنى منى الجنزء الثالنك 

بتحييق الشين أحمد شاكر، وقاهللا بوجوب تغطية الوجه شيخنا الفاعو محمد بن  الح 

العثيمين ديوهللا: وقد  لت األ لة من كتاب ال وسنة رسوله والنمر الصحيح وا عتهار 
رأا أن تستر وجها عن الرجاهللا األجاننب النىدن ليسنوا والميزان عىى أنه دجب عىى الم

من محارمها، و شك عاقنو أننه إذا كنان عىنى المنرأا أن تسنتر رأسنها وتسنتر رجىيهنا 

وأ  تهننرب األرض برجىيهننا حتننى دعىننم مننا دخفننى مننن زدنتهننا وأن شننىا واجننب، مننإن 
ثينر وجوب ستر الوجه أوجب وأعمم وذلك أن الفتنة الحا ىة بكشف الوجه أعمم بك

من الفتنة الحا ىة بمهور شعره من شعر رأسها أو بمهور منن أ نامر رجىيهنا، وإذا 

ت مو العاقو المنؤمن منن شنىه الشنردعة وحكمهنا وأسنرارشا تهنين أننه   دمكنن أن تىنزم 
الشننردعة المننرأا بسننتر الننرأس والعنننق والننىراع والسنناق ثننم تهننيح الشننردعة لىمننرأا أن 

مأل جما  وتحسينا.. وبوجوب تغطية الوجه قاهللا  تخرج كفيها وأن تخرج وجهها الىأ

اإلمام الشوكانى مى متح اليددر الجام  بين منى الروادة والدرادة مى عىم التفسير. قناهللا 
العلمة األلوسى مى تفسير اليرآن العميم مى السه  المثانى مى سورا األحزاب، ومى 

ددن الياسمى مى محاسن وجوب تغطية الوجه قاهللا العلمى علمة الشام محمد جماهللا ال

الت ودو، ومى وجوب تغطية الوجه قاهللا علمة اليصيم الشنين عهند النرحمن بنن نا نر 
السعدأ مى تفسير اليرآن الكنردم منى تيسنير الكنردم النرحمن منى تفسنير كنلم المننان، 

ومى وجوب تغطية الوجه قاهللا الدكتور محمد محمو  حجازأ مى التفسير الواعح مى 
وجوب تغطية الوجه قناهللا الشنين أبنو بكنر الجزاأنرأ حفمنة ال  سورا األحزاب، ومى

منى أدسنر التفاسنير لكنلم العىنى الكهينر بوجنوب تغطينة الوجنه قناهللا الشنين  نالح عهند 

الوشاب الهىيهى مى كتابه الطيب دا متاا امسلم اقرأأ حتى   تخدعى، بوجوب تغطية 
جنه قناهللا كثينر منن أشنو الوجه، قناهللا الشنين عهند العزدنز بنن خىنف، بوجنوب تغطينة الو

الفهننو والعىننم ودكفننى شننىا الكننم الكهيننر الهاأننو مننن الننىدن ذكننرت أسننماءشم وذكننرت 

 مراجعهم.
وش نَّ َمتَاًعننا مَاْسنن َل وش نَّ ِمننن  ا ن النندليو الثننانى: بإدجنناز ديننوهللا ال تعننالى: "} َوإِذَا َسنن َْلت م 

( سنورا األحنزاب وشنىه ا دنة وقند 53نَّ { )َوَراء ِحَجاٍب ذَِلك نْم أَْ َهنر  ِلي ى نوبِك ْم َوق ى نوبِهِ 

نزهللا مى شهر ذأ اليعدا مى السنة الخامسة من الهجرا، وشى نص واعح مى وجوب 
تحجب الرجاهللا عن النساء مى شىه ا دة الكردمنة كمنا دينوهللا العلمنة الشننييطى رحمنه 
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ال تعالى ومى شىه ا دات الكردمة  ليو عىى وجوب الحجاب، ولكن وجوب الحجناب 
وإن كان أ و الىفة النهى   ىى ال عىيه وسىم  حكم عىى الناس وليس خا ا ب زواج

: ألن عمنوم عىتنه  لينو عىنى عمنوم الحكنم النهى   ىى ال عىيه وسنىم  خا اً ب زواج

ميه ومسىك العىة. النىأ  هللا عىينه: ذَِلك نْم أَْ َهنر  ِلي ى نوبِك ْم َوق ى نوبِِهنَّ شنو عىنة قولنه تعنالى: 
وش نَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب وشو المسىك المعروم عند العىماء مسىك اإلدماء والتنهية، مَاْس َل  

وكىلك قاهللا بوجوب تغطينة الوجنه منى أ دنة شنىه الشنين حسننين مخىنوم مفتنى مصنر 

السابق، وديوهللا األستاذ/ محمد أ دب كىكو مى "مية النمر منى اإلسنلم": إن شنىه ا دنة 
منى حيهنن ، وإن قناهللا قاأنو بن ن شنىه ا دنة خا نة خا ة ب مهات المؤمنين وقد نزلنت 

 ب مهات المؤمنين وقد نزلت مى حيهن.

امنة عمن جهة السنهب مإنهنا النهى   ىى ال عىيه وسىم  قىت: وإن كانت خا ة بنساء
  عاء من جهة األحكام، ألن العهرا بعموم الىفة   بخصوص السهب، ثم ديوهللا : مإن ا

مى  وقد نزلت مى حيهن   دنهض حجة ألن ا ستثناءأن شىه خا ة بامهات المؤمنين 

نَاَح َعىَْيِهنَّ مِي آبَاأِِهنَّ { ) ى أخنر ا دنة عامنة وشنو ( سورا األحنزاب إلن55ا دة } َّ ج 
مرع عن األ و وشو األمنر بالحجناب مندعوأ تخصنيص األ نو دسنتىزم تخصنيص 

ب: تناب كشنف النيناالفرع وشو غير مسىم مى ا دة، وديوهللا الشنين سنعيد الجنابى منى ك

ت شنن المطهنرات منن السنفاح المحرمناالنهى   نىى ال عىينه وسنىم  وغىا كانت نساء
ىنوبهن عىينا بالنكاح، المو ومات ب نهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجناب  هنارا لي

كنناح وقىنوب أبننناأهم المحننرم عىننيهم نكناحهن، ممننا نيننوهللا مننى غينرشن المحىننلت لنننا بالن

ينر سفاح شو دجوز لهن أن دكن سامرات غير منتيهات وبارزات غالمتطى  لهن أشو ال
ِ اء النَّ محجهات. وديوهللا األستاذ محمد أ دب كىكو حفمه ال مى قوله تعنالى: }دَنا نَِسن هِني 

َن الن َِساء إِِن اتَّيَْيت نَّ مََل تَْخَهْعنَ  َرٌض َوق ْىَن مَ َمَ  الَِّىا مِي قَْىهِِه ْوهللِا مَيَطْ بِاْليَ  لَْست نَّ َك ََحٍد م ِ

ومًا{ ) ْعر  ها و ادا ربانية ( سورا األحزاب إلى آخر ا دات الجميىة ديوهللا: إن32قَْوً  مَّ
ت   وآدنات إلهيننة منن أ منهننا   دتصننو بعامننة النسنناء المسننىمات؟ وشننو النسنناء المسننىما

نهغنى دجب عىيهن أن دتينين ال؟ وشنو أبنيح لهنن أن دتهنرجن تهنرج الجاشىينة؟ ثنم شنو د

 أن الن دتركن الصلا ودمنعن الزكاا ودهعدن عن  اعة ال ورسوله؟ شو دردد لهن أ
منا مدتركهن مى الرجس؟ مإذا كانت شىه األوامر واإلرشا ات عامنة بجمين  المسنىمات 

 المهرر مى التخصيص؟
النهنى   نىى ال  نعم ما شى الد أو والتكىيفات عىى أن شىه األوامر خا نة بزوجنات

: لم در  مى أدى النور وآدة -رحمة ال -وهللا الشين عهد العزدز بن خىف؟ ديعىيه وسىم 

النهى   ىى ال عىينه  األحزاب بما قهت به من أحكام عامة لىمسىمات من أمة محمد
النهنى   إلى دنوم الييامنة وإن منن النزعم الها نو بن ن آدنة الحجناب خا نة بن زواجوسىم 

أدهاً آدات مى سورا النور التى شى آدة إلى آخر ما ذكر، وشناك  ىى ال عىيه وسىم 

ْؤِمنَاِت دَْغه ْهَن ِمْن أَْبَصاِرِشنَّ {ولكنننى أو  أن أقنف  31سورا النور ا دة  ْىم  }َوق و ل ِ
عىى األثر المنسوب  بن عهناس شنىا األثنر منى قولنه تعنالى: َوَ  د ْهنِددَن ِزدنَنتَه نَّ إِ َّ َمنا 

ب. قناهللا ابنن عهناس رعنى ال عننه: الزدننة زدنتنان: َ َهَر قاهللا أبن عهاس: الكحنو الثينا

زدنة  اشرا وزدنة غير  اشرا ، وجوز لها إبداء الزدنة غينر المناشرا لىنزوج وغينر 
ذوأ المحننارم وأمننا الها نننة مننل تهننددها إ  لىننزوج وذوأ المحننارم، دسننتدهللا بنن ثر ابننن 
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ن تمهنر المنرأا عهاس ب نه اقو: الزدننة المناشرا وشنى الكحنو والثيناب دعننى   منان  أ
الكحنو لغينر المحنارم، لغيننر النزوج، وشنىا مننن أبطنو الها نو األثننر المنروأ عنن ابننن 

عهاس رواه اإلمنام الطهنرأ رحمنه ال تعنالى منى التفسنير ، ورواه الهيهينى منى السننن 

 الكهرأ واإلسنا ان   دصحان بحاهللا.
ا : حدثنمروان قاهللا اإلسنا  األوهللا: قاهللا ابن جردر الطهرأ: حدثنا أبو كردب قاهللا: حدثنا

اهللا: قنمسىم الملأى عن سعيد بن جهير عن ابن عهناس قناهللا: )و  دهنددن زدننتهن( قناهللا: 

رجمنة الوجه والكفين. أقوهللا : إسنا ه عنعيف جنداً بنو منكنر، قناهللا اإلمنام النىشهى منى ت
اهللا مسىم المو أى الكومى متروك الحددك، وقناهللا عننه دحينى بنن معنين: لنيس بثينة، وقن

تنروك من ميه، وقاهللا دحيى أدهاً: زعمنوا أننه اخنتىط، وقناهللا النسناأى: الهخارأ: دتكىمو

ى عىنى الحددك. وشىا إسنا  سناقط   دصنىح أبندا لىمتابعنات و  لىشنواشد، كمنا   دخفن
 أحد من  لب عىم الحددك.

 البنو عهند أاإلسنا  الثانى: الىأ رواه الهيهيى مى السنن الكهرأ قناهللا الهيهينى: أخهرننا 

 نا أحمدسعيد بن أبى عمر قاهللا: حدثنا أبو العهاس محمد ابن دعيوب، حدث الحامة، وأبو
ن بنبن عهد الجهار، حدثنا حفص بن غياذ، عن عهد ال بن مسىم بن شرمو عنن سنعيد 

إلسننا  جهير عن ابن عهاس قاهللا: )و  دهددن زدنتهن( قاهللا: الكنف والوجنه، قناهللا : شنىا ا

لعطنار أ قناهللا النىشهى: عنعفه غينر ممىم ععيف جداً لهعف أحمد بن عهند الجهنار ا
ن عنواحد، وقاهللا أبو حاتم: ليس باليوأ، وقاهللا ابن عهد الرحمن: كتهنت عننه وأمسنكت 

 التحددك عنه لما تكىم الناس ميه، وقاهللا الحامة مى التيردب: ععيف.

شهى: والننراوأ الثننانى مننى شننىا السننند شننو عهنند ال بننن مسننىم بننن شرمننز قنناهللا اإلمننام الننى
يردب تاهللا أبو حاتم: ليس باليوأ وععفه النساأى، وقا الحامة مى ععفه ابن معين، وق

 التهىدب: ععيف.

  عننه،إذا دا أخوا اإلسننا ان كمنا رأدننا   دثهتنان أبندا بحناهللا عنن ابنن عهناس رعنى ال
بنن  ودؤكد  حة ذلك ما ذكرناه عن ابن عهاس رشى ال عنه قاهللا ميما رواه عنه عىنى

ين منؤمنين إذا خنرجن منن بينوتهن منى حاجنة أن دغطنأبى  ىحنة ثناهللا: أمنر ال نسناء ال

وجوشهن من منوق رلوسنهن بالجلبينب شنىا كنلم ابنن عهناس رعنى ال عننه، شنناك 
يه  عىالالنهى   ىى  أدهاً أ لة كثيرا مى السنة أكتفى بدليو واحد ميط أ  وشو حددك

 نىى   النهنى كما مى  حيح الهخارأ ومو   اإلمام مالك وغيرشمنا منن حنددكوسىم 
عننننن عهنننند ال بننننن عمننننر:"   تنتيننننب المننننرأا المحرمننننة و  تىننننهس ال عىيننننه وسننننىم 

 [(6اليفازدن")]

قاهللا شين اإلسلم ابن تيمية: إن شىا ددهللا عىنى أن النيناب واليفنازدن كاننا معنرومين منى 
النساء اللتى   دحرمن، ولىلك ديتهى ستر وجوشهن وأدددهن. قد دؤخى بكلم الشين 

 مى المس لة بجواز كشنف الوجنه، وأو  أن أذكنر بكنلم الشنين نا نر نا ر حفمة ال

أن سنتر الوجنه والكفنين لنه  -رحمنة ال -الددن األلهانى مى شىه المس لة ميد قرر الشنين
وسناق األ لنة النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  أ و مى السنة وأنه كان معهو ا منى زمنن

اشرا عىننى أن حجنناب الوجننه كننان عىننى ذلننك، ثننم قنناهللا: إن مننى ذلننك الحننددك   لننة  نن

وأن نسناءه كنن دفعىنن ذلنك، وا سنتد هللا النهى   نىى ال عىينه وسنىم  معروماً مى عهد
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بحددك أسماء   دصح بحاهللا ميد بينا قهو ذلك ععف حددك أسماء من وجهين بو منن 
 ثلثة وجوه وال تعالى أعىم.

 ن نحتينرهغنى عىنى اإل نلق أم نا أقوهللا:   دنهغى عىى اإل لق أن نسفه النياب و  دن

لحق إن االمنتيهات، وإنما أقوهللا لألخت المنتيهة: أرمعى رأسك عالية واعىمى أنك عىى 
بنواب شاء ال تعالى، وأعجب أشد العجنب  منرأا سنامرا عاردنة متهرجنة تفنتح لهنا األ

يفننة وتهتننف لهننا الجمنناشير وتننىلو لهننا الصننعاب وتغىننق األبننواب مننى وجننه المنتيهننة العف

 عىنى منن شرا الهرداة الشردفة، ومى الوقت ذاته منن بناب األماننة العىمينة   ننكنرالطا
ديوهللا من أشو العىنم جنواز كشنف الوجنه بشنرو  الحجناب الشنرعية المعرومنة لىمنرأا 

راً، المسىمة بشر  أن دكون الثوب  ودلً مهفاعنا، أ  دكنون الثنوب مهخنراً أو معطن

سنىمة. لشرو  المعىومة مى لهاس المرأا المأ  دكون الثوب ثوب شهرا إلى آخر شىه ا
 وتهرعى مهو من توبة أدتها الفتاا؟ شيا توبى إلى ال عز وجو واقىعى عن شىا الىنب

التاأب دفرح ب إلى ال تهارك وتعالى أن دغفر ما قد سىف. واعىمى دييناًا  ب ن ال تعالى

وهللا ا ا ودينباب التوبنة لعهن إليه وشو الغنى عن العالمين، مهو سهحانه وتعالى الىأ دفتح
َ ط نوا ِمننن رَّ  تَْينَ سنهحانة : }ق ننْو دَنا ِعهَنناِ َا الَّننِىدَن أَْسنَرم وا َعىَننى أَنف ِسننِهْم َ   ِ إِنَّ َّللاَّ  ْحَمننِة َّللاَّ

ِحيم  { ) سننورا الزمننر ودنننا أ سننهحانه  (53دَْغِفننر  الننىان وَب َجِميعًننا إِنَّننه  ش ننَو اْلغَف ننور  الننرَّ

غيرا إلدمان بالتوبة وتجدددشا مإن اإلنسنان   دنفنك عنن معصنية  نوتعالى عىى أشو ا
ِ إِ وب وا أو كهيرا، ومن ثم ماهلل جو وعل ديوهللا: }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا ت   تَْوبَةً نَّص وًحا  لَى َّللاَّ

َم َ  ْحتَِهنا اأْلَْنَهنار  دَنوْ ن تَ ْجنِرا ِمنتَ نَّناٍت َعَسى َرباك ْم أَن د َكف ِنَر َعننك ْم َسني ِاَاتِك ْم َود نْدِخىَك ْم جَ 

ش ْم دَْسعَ  وَن َربَّنَا أَتِْمْم  َوبِ َْدَمانِِهْم دَي ول   أَْدِددِهمْ ى بَْينَ د ْخِزا َّللاَّ  النَّهِيَّ َوالَِّىدَن آَمن وا َمعَه  ن ور 
م ودينوهللا سنهحانه: } سنورا التحنرد (8لَنَا ن وَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعىَى ك و ِ َشنْيٍء قَنِددٌر{ )

ْؤِمن وَن لَعَىَّك نْم ت   ِ َجِميعًا أَداَها اْلم  نَوت وب وا إِلَى َّللاَّ را الننور ومنا منن دنوم ( سنو31وَن{ )ْفِىح 

هللا: أننا لنه ودينودمر عىينا إ  ورب العزا دتنزهللا إلى السماء الدنيا تنز ً دىيق بكماله وجا
ىأ أ دسنن لنى م عطينة، منن ذا الننالمىنك منن ذا الننىأ دندعونى م سنتجيب لننه، منن ذا النى

ىينه عقناهللا النهنى   نىى ال دستغفرنى م غفر له مل دزاهللا كىلك حتنى دهن  الفجنر .. و

يتنوب ل: " منا منن دنوم إ  ورب العنزا دهسنط دنده بالىينو  نىى ال عىينه وسنىم   وسىم 
 أن [( ومنى الصنحيحين أدهناً 7مس  النهار، ودهسط دده بالنهار ليتوب مسن  الىينو")]

 قاهللا: " قاهللا ال تعالى مى الحددك اليدسى:هى   ىى ال عىيه وسىم الن
ى منأنا عند  ن عهدأ بى وأنا معه إذا ذكرنى مى نفسه ذكرتنه منى نفسنى وإن ذكرننى 

 ينرب إلنىمأل ذكرته مى مأل خيراً منه، وإن تيرب منى شهراً تيربت إليه ذراعاً وإن ت

سنىم منن [( ومنى  نحيح م8يته شرو ً" )]ذراعاً تيربت إليه باعاً، وإن أتانى دمشى أت
 ك الجىيووأختم شىا الىياء بهىا الحددالنهى   ىى ال عىيه وسىم  حددك أبى موسى أن

النهننى   الكننردم الننىأ رواه الهخننارأ مننن حننددك عمننر بننن الخطنناب رعننى ال عنننه أن

 رأأ امننرأا مننى السننهى تهحننك عننن ولنندشا، مىمننا وجدتننه ألصننيته ننىى ال عىيننه وسننىم 
ىينه عالنهنى   نىى ال  هطنها وأرععته، من ثر شنىا المشنهد الرقنراق الحنانى منى قىنبب

ا رسنوهللا دنالكردم مياهللا:" شو ترون أن شىه األم  ارحة ولدشا مى النار؟ قنالوا   وسىم 

عهنا ه منن ب:" هلل أرحنم  نىى ال عىينه وسنىم   يناهللا النهنى   نىى ال عىينه وسنىم ال، م
 [(9رحمة األم بولدشا")]
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وم إلنى هيا أدتها الفتيات إلنى التوبنة إلنى رب األرض والسنماء، وأسنفاه إن  عينت الينم
 ين لربنكالتوبة وما أجهت!! واحسنرتاه إن ذكنرت بناهلل الىيىنة ومنا أنهنت !! مناذا سنتيول

 غداً؟ تىكر أدها الشاب وتىكرأ أدتها الفتاا تىكروا أدها المسىمون:

 مستوحشاً قىق األحشاء حيرانا... ...    تىكر وقومك دوم العرض عردانا
 عىى العصاا ورب العرش غههانا   والنار تىهب من غيط ومن حنق

 مهو ترأ ميه حرماً غير ما كانا   اقرأ كتابك دا عهدأ عىى مهو

 وأقررت إقرار من عرم األشياء عرمانا   مىما قرأت ولم تنكر قراءته
ً وامهوا بعهد عصا لىن   نا أ الجىيو خىوه دا ملأكتى  ار عطشانا

 والموحدون لدار الخىد سكانا   المشركون غدا مى النار دىتههوا

 لموت  عد إلى ال وتىكر ميت   تغتر بشهابك و  تفتر بصحتك و  تغتر بيوتنك، منا
غتننرأ اا   تدتنرك  ننغيراً و  كهيننراً و  شنيخاً و  شنناباً و  امننرأا ، وأننت أدتهننا الفتنن

اً بنين ك و  بخددعتك ألسرتك و  لىمجتم  مستيفين دومبشهابك و  بجمالك و  بصحت

 ددأ ال جو وعل الىأ دعىم خاأنة األعين وما تخفى الصدور.
 أدها العا ى

 واذكر ذنوبك وابكها دا مىنب   ع عنك ما قد مات مى زمن الصها

 لم دنسها المىكان حين نسيته بو أثهتاه وأنت  ه تىعب
 ر شا بالرغم منك وتسىبوالروح منك و دعة أو عتها ست

 وغرور  نياك التى تسعى لها  ار حيييتها متاع دىشب

 الىيو م عىم والنهار كىهما أنفاسنا ميهما تعد وتحسب
ه  اْلِفنَراق  * َ ننَّ أَنَّنوَ اٍق * و دق ربى إذ ديوهللا: }َكلَّ إِذَا بَىَغَْت التََّراقَِي * َوقِيَو َمنْن رَ 

َب َ  َ ىَّى * َولَِكنن َكنىَّ  َ دََّق وَ * مََل  ِق * إِلَى َرب َِك دَْوَماٍِى اْلَمَساق  َواْلتَفَِّت السَّاق  بِالسَّا

 َ َسنب  ى لَنَك مَن َْولَى * أَدَحْ ث مَّ أَْولَن *ْولَى َوتََولَّى * ث مَّ ذََشَب إِلَى أَْشِىِه دَتََمطَّى * أَْولَى لََك مَ 
نَسان  أَن د تَْرَك س دًأ * أَلَْم دَك  ن   ٍ د  اإْلِ نِي  ن مَّ أ * َعىَيَنةً مََخىَنَق مََسنوَّ  ث نمَّ َكنانَ  ْمنَنى *ْطفَةً م ِ

ْوَجْيِن الىََّكَر َواأْل نثَى * أَلَْيَس ذَِلَك  ،  26ْحيِنَي اْلَمنْوتَى{ )د   َعىَنى أَن يَناِ رٍ بِ مََجعََو ِمْنه  الزَّ

 ( سورا الييامة40
ننا وذردات نا شب لننا منن أزواجنناأس هللا ال جو وعل أن در نا إلى الحق ر ا جميلً. رب

ا إلنى نا ور ننقرا أعين، واجعىنا لىمتيين إماماً الىهم اسنتر نسناءنا وبناتننا، واحفنة شنهاب
 الحق ر اً جميلً برحمتك دا أرحم الراحمين.

جعىها دأحهتى مى ال شىه  رخة  يحة من أ  دحهكم مى ال. أس هللا ال جو وعل أن 

 المسىمين والمسىمات إنه ولى ذلك واليا ر عىيه. خالصة لوجهة وأن دنف  بها
ومنن  شىا وما كان من توميق ممن ال وحده وما كان من خط  أو سهو أو نسنيان ممننى

 هننم. ثنمجالشيطان . وأعوذ باهلل أن أكون جسراً تعهرون عىيه إلى الجنة ودىيى به منى 

 حههمد وعىى آله و أعوذ باهلل أن أذكركم به وأنساه .. و و الىهم عىى سيدنا مح
 وسىم أجمعين.

 )*( محاعرا ألييت عمن  روس العييدا بمسجد التوحيد بالمنصورا.

 (.2/223( رواه أحمد )1)
 ( سهق تخردجه.1)



 551 

( وقناهللا:  نحيح عىنى شنر  الشنيخين ولنم دخرجناه وتعيهنة 4/436( رواه الحاكم )1)
هللا اأى وقابو  او  ولنسالىشهى عهد ال بن عهاش وإن كان قد احتج به مسىم ميد ععفه أ

 أبو حاتم: شو قردب من ابن لهيعة.

 ( .125/  2128( رواه مسىم مى الىهاس والزدنة )2)
 (.2741،  2740(، ومسىم مى الرقاق )5096( رواه الهخارأ مى النكاح )1)

(، ومالننك مننى المو نن  مننى كتنناب الحننج 1838( رواه الهخننارأ مننى جننزاء الصننيد )1)

 (.1826،  1825(، وأبو  او  مى المناسك )2/119د )(، وأحم15( رقم )1/268)
 (.404،  4/395(، وأحمد )2759( رواه مسىم مى التوبة )1)

،  2675( ، ومسنننىم منننى النننىكر والننندعاء )7405( رواه الهخنننارأ منننى التوحيننند )2)

2686.) 
 (.202/  2754(، ومسىم مى التوبة )5999( رواه الهخارأ مى األ ب )3)

================== 

 هل ولد المهدى ؟

فسنننا إن  الحمنند هلل ، نحمننده ونسننتعينه ونسننتغفره ، ونعننوذ بنناهلل تعننالى مننن شننرور أن

 د أن  وسياات أعمالنا ، من دهده ال مل مهو له ، ومن دهىو مل شا أ لنه ، وأشنه

 إله إ  ال ، وحده   شردك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عهده ورسوله .
َ َحقَّ ت يَاتِِه َو  )دَا أَداَها الَّ  وت نَّ تَ ِىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ وَن ( آهللا  إِ َّ وَ م  ْسِىم   102مران/عأَْنت ْم م 

. 

كَّ ِمْنه َمنا َق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَنِحدَاٍ َوَخىَ ٍس َوا) دَا أَداَها النَّاس  اتَّي وا َربَّك م  الَِّىا َخىَيَك ْم ِمْن نَفْ 
َ الَّنِىا تََسناَءل وَن بِنِرَجا ً َكثِير َ اً َونَِساًء َواتَّي وا َّللاَّ َ َكناَن َعىَنْيك  ْرَحناَم إِ ِه َواأْل ْم َرقِيهناً ( نَّ َّللاَّ

 . 1النساء/

َ َوق ول وا قَْو ً سَ  لَك نْم أَْعَمنالَك ْم َودَْغِفنْر لَك نْم  ( د ْصنِىحْ 70)ِددداً ) دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا اتَّي وا َّللاَّ
َ َوَرس ولَه  مَيَْد مَاَز مَْوزاً َعمِ  ن وبَك ْم َوَمْن د ِط ِ َّللاَّ

 . 70/71األحزاب يماً (ذ 

شنر أما بعد .. مإن أ دق الحددك كتاب ال ، وخينر الهندأ شندأ نهيننا محمند )ص( و

 . األمور محدثاتها ، وكو محدثة بدعة ، وكو بدعة عللة ، وكو عللة مي النار
 ثم أما بعد ..

شنناكم اكم ال أدهننا األخننوا األخيننار وأدتهننا األخننوات الفهننلء ، و هننتم و نناب مممحينن
لهيننت وتهننوأتم جميعنناً مننن الجنننة منننز  ، وأسنن هللا ال جننو وعننل الننىا جمعنننا منني شننىا ا

جنتنه  المهارك عىي  اعته ، أن دجمعننا مني ا خنرا من  سنيد الندعاا وإمنام النهينين مني

 .و ار ميامه ، إنه ولى ذلك ومو ه .
 أحهتنني منني ال شننو ولنند المهنندا ؟ الجننواب عىننى شننىا السننؤاهللا شننو موعننوع لياأنننا منن 

 حهراتكم مي شىا اليوم المهارك .

وكعا تي حتى   دنسحب بسا  الوقت سردعا منن تحنت أقندامنا مسنوم دننتمم جنوابي 
 عىى شىا السؤاهللا مي العنا ر التالية :

 أو  : امرأا ترع  اليمر .

 . ثانيا : من شو المهدا
 ثالثا : الر  عىى المخالفين .
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 رابعا : الحييية بين العىم والعمو واألمو .
عننون منن عيروني اليىننوب واألسننماع ، وال أسنن هللا أن دجعىنننا ممننن دسننتمعون اليننوهللا ميته

 أحسنه ، وأن دير أعيننا جميعا بنصرا اإلسلم وتمكين المسىمين ، إنه ولي

 ذلك واليا ر عىيه.
 مر :أو  : امرأا ترع  الي

 ن امنرأاإشاعة مدودنة انتشنرت مني األدنام اليىينة الماعنية انتشنار الننار مني الهشنيم ، أ

 مسىمة رأت مي الرلدة أنها ترع  اليمر ، واتصىت عىى رجو من المعهنردن لىنرلأ
مت ، م قسن مياهللا لها و ىب منها أن تيسم باهلل العميم ثلثا أنها رأت أنها ترعن  اليمنر

 لم .ىيه السعمياهللا شىا المعهر أو الم وهللا : إذن ليد ولد المهدا  المرأا عىى ذلك ثلثا ،

لهشنيم وانتشرت اإلشاعة مي مصر بو مي العالم العربي واإلسلمي انتشار النار مني ا
لنم  ثنا أننهمي أدام معدو ا ، مىما ساو المن وهللا والمعهنر أقسنم شنو ا خنر بناهلل العمنيم ثل

وم أنه وبينت المساولة عن الهرنامج المعر تس له امرأا من األ و عن شىه المس لة ،

لرلأ لم تتصو مسىمة أ ل ، ولم تيص شىه الرلدة   عىى الهرنامج و  عىى م وهللا ا
 وشىه إشاعة   أ و لها وأكىوبة با ىة .

وشب أن مسنىمة رأت بالفعنو أنهنا ترعن  اليمنر مهنو دسنتطي  عاقنو مهنلً عنن عنالم 

    إذ  ؟وديط  ب ن المهدا عىيه السلم قند ولند  بكتاب ال وسنة رسوهللا ال أن دجزم
ي   دعىم وقت ميل  المهدا مىك ميرب ، و  نهي مرسو ، مهىا أمر كوني قدرا غيه

 زأية .دعىمه إ  الرب العىي سهحانه وتعالى ، و  أردد أن أ يو النفس مي شىه الج

 ممن شو المهدا ؟ :
و ىينه السنلم رجنو منن المسنىمين منن نسنشىا شو عنصنرنا الثناني بإدجناز ، المهندا ع

ما مننة بنننت سننيدنا رسننوهللا ال مننن نسننو الحسننن بننن عىنني ابننن ما مننة اسننمه عىننى اسننم 

د منا رسوهللا ال ، واسم أبيه عىى اسنم أبني رسنوهللا ال ، دمنأل األرض قسنطا وعند  بعن
مين ، مىانت األرض جنوراً و ىمناً ، دنصننر ال بنه النددن ودنصننر ال عىنى دددنه المسننى

منن  زهللا ال عنز وجنو مني عهنده الهركنة منل تحنهس السنماء شنيااً منن قطرشنا ، و  تدن

 األرض
 شيااً من ثمرشا.

زدرا، قاهللا مي حيه الحامة ابن كثير : مي زمن المهدا تكون الثمار كثيرا والزروع غ
 م .امه  اأوالماهللا وامر ، والسىطان قاشر ، والددن قاأم ، والعدو راغم ، والخير مي أد

منا لوهللا ذلنك وهللا ذلك رمياً بالغيب ، و  من باب األحلم الور دة الجاشىة ، و  نين  ني

أن  د الهتةتعانيه األمة من عغط شددد من أعداأها ، كل . كل ، مهىا أمر   دجوز ألح
 دتكىم ميه إ  بدليو من كتاب ال ، أو بدليو من كلم الصا ق رسوهللا ال .

 . السلم كردمة من كلم رسوهللا ال مي ش ن المهدا عىيهمخىوا شىه الطاأفة الجىيىة ال

ىمة سمفي الحددك الىا رواه أبو  او  وابن ماجة مي السنن بسند  حيح من حددك أم 
ولند  ( أو منن1رعي ال عنها أن النهي قاهللا : " المهدا من عترتي من بيت ما مة ")

 ما مة مهو محمد بن عهد ال العىوا الفا مي الحسني .

الحددك الىا رواه أحمد مي مسنده وابن ماجة مي سننه بسند  نحيح منن حنددك  ومي
( 2عىي رعي ال عنه أن النهي قاهللا : " المهدا منا أشو الهيت دصنىحه ال مني ليىنة")
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أا : دعده ال ودهياه لىخلمة الراشدا لييامة األمة المسنىمة مني زمنن الفنتن والملحنم، 
 مة الراشدا .أس هللا ال أن دعجو بهىه الخل

 رعي –ومي الحددك الىا رواه أبو  او  بسند  حيح من حددك عهد ال بن مسعو  

مىنك العنرب حتى د –أو   تنيهي الدنيا  –أن النهي قاهللا : "   تىشب الدنيا  –ال عنه 
 (3رجو من أشو بيتي دوا يء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي" )

 حيح  هراني وابن حهان والهزار والحاكم بسندومي الحددك الىا رواه أبو  او  والط

ن أن الحهينب النهني قناهللا : " لنتمأل –رعني ال عننه  –من حددك أبني سنعيد الخندرا 
 ً  دهعنك األرض جوراً و ىماً ، لتمألن األرض جوراً و ىماً ، مإذا مىانت جنوراً و ىمنا

انت كمنا مىال رجل مني اسمه اسمي واسم أبيه اسنم أبني منيمأل األرض قسنطا وعند  

ك سهعا جورا و ىما مل تمن  السماء شياا من قطرشا و  األرض شياا من نهاتها ميمك
 (4أو ثمانية ، مإن أكثر متس  ، ميمكك ميكم سهعا أو ثمانية مإن أكثر متس ")

ومي الحددك النىا رواه الحنارذ بنن أبني أسنامة مني مسننده بسنند  نحيح منن حنددك 

م " ، أن النهني قناهللا : " دننزهللا عيسنى ابنن منرد –همنا رعني ال عن –جابر بن عهد ال 
كنون وتدبر مإن المهدا دكون مي زمنه عيسى ابن مردم ، وإذا نزهللا عيسى ابن مردم د

ون مي زمانه الدجاهللا ، مالىا ديتو الدجاهللا عيسى ومعه المهدا ، مفي زمنن عيسنى دكن

ي زمنن المهدا ومي زمن المهدا دكون عيسى ، ومي زمن عيسى دكون الدجاهللا ، ومن
عيسننى دخننرج دنن جوج ومنن جوج ، مالعلمننات خننرزات منمومننة منني سننىك مننإن ديطنن  

  السىك دتهن  بعهنها بعهناً ،   أقنوهللا ذلنك منن نفسني ، بنو شنو كنلم الصنا ق النىا 

دنطق عن الهوأ كما مي مسند أحمد ومسنتدرك الحناكم بسنند  نحيح منن حنددك أبني 
 –ومنني لفننة األمنننارات  –منننات أن النهنني قنناهللا : " العل –رعنني ال عننننه  –شردننرا 

 (1خرزات منمومات مي سىك مإن ديط  السىك دته  بعهها بعهاً" )

ب ا إ  رإذا وقعت علمة من العلمات الكهرأ تهعتها بيية العلمات مي مدا   دعىمهن
األرض والسننماوات ، مننارج  إلننى حننددك الحننارذ بننن أبنني أسننامة منني مسنننده بسننند 

يسى أن النهي قاهللا : " دنزهللا ع –رعي ال عنه  –  حيح من حددك جابر بن عهد ال

تعناهللا  تعاهللا  و بننا ، –شكىا ديوهللا أميرشم المهدا  –ابن مردم مييوهللا أميرشم المهدا 
 " .  و بنا ، مييوهللا عيسى لىمهدا :   إن بعهكم أمير بعض تكرمة ال ألمة محمد

 –ي ال عنه رع –ومي روادة الصحيحين مي الهخارا ومسىم من حددك أبي شردرا 
دم قنناهللا : " كيننف أنننتم إذا نننزهللا مننيكم عيسننى ابننن مننرالنهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  أن

 (2وإمامكم منكم" )

أن الصننا ق  –رعنني ال عنهمننا  –بننو منني لفننة مسننىم مننن حننددك جننابر بننن عهنند ال 
ى المصدوق النىا   دنطنق عنن الهنوأ قناهللا : "   تنزاهللا  اأفنة منن أمتني ديناتىون عىن

ا عىننى نهيننن –إلننى دننوم الييامننة " ثننم قنناهللا : " ودنننزهللا عيسننى ابننن مننردم  الحننق  نناشردن

يسى : : تعاهللا  و لنا مييوهللا ع -أا لعيسى  –مييوهللا أميرشم  –وعىيه الصلا والسلم 
 (1  إن بعهكم عىى بعض أمراء تكرمة ال لهىه األمة" )

 لنة بهنىا شىا كلم الصا ق الىا   دنطنق عنن الهنوأ ، و بند منن الجمن  بنين شنىه األ

الت  يو الىا أقدم ا ن حتى   دهرب أحد السننة بعهنها بنهعض ، و  دنهغني ألحند 
كما ذكرت أن دتكىم بش ن المهدا إ  بكلم الصا ق النهي ، مهىا أمر غيههني   دنهغني 
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قناهللا رسنوهللا ال  ألحد أن دتكىم ميه منن عنند نفسنه أو منن ذشننه أو منن عيىنه قناهللا ال أو 
 .سىم  ىى ال عىيه و

نى وه  مَ ه وسنىم  نىى ال عىين  الرسوهللا   ىى ال عىيه وسنىم قاهللا تعالى : ) َوَما آتَاك م   خ 

َ َشن َ إِنَّ َّللاَّ ( لكنن منن المعىنوم 7الحشنر/ْلِعيَناِب ()ِددد  اَوَما نََهناك ْم َعْننه  مَناْنتَه وا َواتَّي نوا َّللاَّ
ه كنو واحند منن شنؤ ء أننن لىجمين  أن كثينرا منن الدجاجىنة والكنىابين قند خنرج وأ عنى

رت مي المهدا ، لم دتركنا رسوهللا ال بو بين لنا الصا ق علمة واعحة أكيدا إن  ه

ق األرض عىمنننا أن الرجننو الننىا عنناذ ولجنن  إلننى بيننت ال الحننرام شننو المهنندا الصننا 
 وأ .الحيييي عىيه السلم ، ما شىه العلمة ؟ اسم  لىصا ق الىا   دنطق عن اله

 رعني ال –الىا رواه الهخارا ومسنىم منن حنددك أم المنؤمنين عاأشنة مفي الحددك 

 عهنك : أا تحنرك حركنة عىنى غينر –قالت : عهك رسوهللا ال دوما مي منامه  –عنها 
عت عهك رسوهللا ال دوما مي منامه ميالت عاأشة رعي ال عنهنا رأدتنك  نن –عا ته 

 –لحنرام ان أمتني دؤمنون الهينت شياا بم تكن تفعىه ؟ مياهللا النهي : " العجب أن أناسا م

أا محتمني  –لرجو من قردش عاأىا بالهينت  –أا دتوجهون وديصدون الهيت الحرام 
حتى  ميخرج إليهم جيش –أا الهيت الحرام  –لرجو من قردش عاأىا بالهيت  –بالهيت 

قالت  "أا بهىا الهيت  –خسف به  –أا الصحراء  –بالهيداء  –أا الجيش  –إذا كانوا 

ج دعنني مني شنؤ ء منن خنر –: ميىت : دا رسنوهللا ال إن الطردنق دجمن  النناس  عاأشة
 ليتنناهللا المهنندا ومنننهم مننن خننرج ليهنناء مصننالحه ، مىمنناذا دخسننف ال بننه الطردننق إن

بننن الطردننق قنند دجمنن  الننناس. مينناهللا النهنني : " نعننم مننيهم المستهصننر ، والمجهننور ، وا

،  (1هعنثهم ال عىنى نيناتهم")السهيو دهىكون مهىك واحد ، ودصندرون مصنا ر شنتى د
 ومي لفة مسىم من حددك أم

ن مننأن النهنني قنناهللا : " سننيعوذ بهنىا الهيننت قننوم  –رعنني ال عنهنا  –المنؤمنين حفصننة 

نعنة أمتي ليست لهم عدا و  عد  و  منعه مستهعفون ليست لهم عدا و  عند  و  م
ومني لفننة منني  (2دهعنك إلننيهم جننيش حتنى إذا كننانوا بهيننداء منن األرض خسننف بهننم" )

 (3 حيح مسىم : " و  دهيى منهم إ  الشردد الىا دخهر عنهم" )

ن   شىه العلمة إن  هنر المهندا مني بينت ال الحنرام ودهادعنه مجموعنة منن المسنىمي
عد  لهنم و  عندا و  سنلح إنهنم مستهنعفون دخنرج لىمهندا جنيش ليتالنه واليهناء 

  دنجو دخسف ال بهىا الجيش األرض ، وعىيه مينصر ال المهدا نصرا قدردا غيهيا 
 من شىا الجيش إ  الشردد إ  الرجو أو الرجلن .

 إذا  هرت شىه العلمة عرم المسىمون جميعناً عىنى  هنر األرض أن الرجنو العاأنى

ل منبالهيت شو المهدا عىيه السنلم ، ودنتشنر الخهنر بسنرعة مىشىنة مني األرض كىهنا 
مر حتنى رحو من بىده أدا كان إلنى الهينت الحنرام إ  وسنادهيى مسىم قا ر دستطي  أن د

أن ولنصر ، ادرزقه ال الشها ا أو درزق ال األمة النصر . نس هللا ال أن درزق األمة 

 دكتب لنا الشها ا إنه ولي ذلك ومو ه .
صننر وشنننا دعىننن العننالم كىننه الحننرب عىننى المهنندا عىيننه السننلم لكننن ال جننو جللننه دن

 ه وأمره سهحانه مي جمي  معاركه التي سيخوعها .المهدا بيدرت

 –اسننتم  وتنندبر شننىه الهشنناأر النهودننة ، مفنني  ننحيح مسننىم مننن حننددك نننام  بننن عتهننة 
أن النهنني قنناهللا : " تغننزون جزدننرا العننرب ميفتحهننا ال " و حننة أن  -رعنني ال عنننه 
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ارس ميفتحهنا الىا سيفتح شنا شو ال " تغزون جزدرا العرب ميفتحها ال ثم تغزون من
ثننم تغننزون الننروم  –الىهننم عجننو بفتحننك دننارب  –ال ثننم تغننزون الننروم ميفتحهننا ال " 

 (1ميفتحها ال ثم تغزون الدجاهللا ميفتحه ال")

ق ممن المعىوم أن عيسى ابن مردم كما مي  حيح مسىم ، حند  الصنا ق النىا   دنطن
لىا سنينزهللا بنه عيسنى عن الهوأ مكان نزوله مي األرض ، بو حد  الصا ق الثوب ا

ردن أا بين ثوبين ممصن –من السماء . قاهللا : " دنزهللا عيسى ابن مردم بين مهرو تين 

فينه دنزهللا عيسنى ابنن منردم بنين مهنرو تين واعنعاً ك –دميو لون الثوبين إلى الصفرا 
نند ععىى أجنحة مىكين تيطر لحيته ك نه دتوع  ومازاهللا المناء ديطنر منن لحيتنه دننزهللا 

 (.2شرق  مشق" )المنارا الهيهاء 

 نىى ال عىنى الصنا ق ثننم دتجنه بعند ذلننك عيسنى إلنى بيننت الميندس مينرأ المسننىمين 
لييندم  دصىون وإمامهم المهدا كما بينت األحا دك الماعية ، ميردد المهدا أن دتن خر

عيسننى ابننن مننردم ليصننىى بالمسننىمين ، ألنننه نهنني ميننرمض عيسننى عىيننه السننلم ودنندم  

  ألمنةه أن دصىى بالمسىمين ودكنون إمنامكم مننكم تكرمنة الالمهدا بين كتفيه ، ود مر
 معيسنى دننزهللا لييتنو ‘محمد ، ودصىى عيسى خىف المهدا عىى شردعة الحهيب النهي 

 الخنزدر ، وليحطم الصىيب ، وليفنرض الجزدنة ، وليندعوا النناس جميعنا مني األرض

د ي المهنمنولنى كىماتنه كىها إلى توحيد ال الواحد األحد بل مننازع و  شنردك ، مهنىه أ
ِ آتَانَِي اْلِكتَاَب َوَجعَىَنِي نَ  هَاَركناً أَْدنَن َمنا ك ْننت  ( َوَجعَىَ 30هِي ناً)قاهللا : ) قَاهللَا إِن ِي َعْهد  َّللاَّ نِني م 

َكننااِ َمننا   ْمننت  َحي نناً) ننلاِ َوالزَّ اً بِ 31َوأَْوَ ننانِي بِالصَّ اً َواِلنندَتِي َولَننْم دَْجعَْىنِنني َجهَّننار( َوبَننر 

ِلْدت  َودَْوَم أَم وت  َودَ 32ي اً)َشيِ  ِلنَك ِعيَسنى اْبنن  ذَ ( 33 َحي ناً)ْوَم أ ْبعَنك  ( َوالسَّلم  َعىَيَّ دَْوَم و 
وَن) ِ الَِّىا مِيِه دَْمتَر  ِ 34َمْردََم قَْوهللَا اْلَحق  َهنى نَه  إِذَا قَ  أَْن دَتَِّخىَ ِمنْن َولَنٍد س نْهَحا( َما َكاَن ِلَّ

)أَْمراً مَإِنََّما دَ  َ َرب ِ 35ي وهللا  لَه  ك ْن مَيَك ون  ْسنتَ ِ  ي َوَرباك ْم مَاْعه د وه  َشىَا ( َوإِنَّ َّللاَّ ِييٌم ( َراٌ  م 

 ( دنننزهللا عيسننى ودنتيننو منن  المهنندا ليتنناهللا النندجاهللا ، مننإذا رأأ النندجاهللا36-30)مننردم/
دنق عيسى ابن مردم دىوب كما دىوب المىح مي الماء مييتو عيسى الدجاهللا وشو مي  ر

 دخهره ال جو وعنل أننه قند أخنرج دن جوج ومن جوج ميينوهللا لنه : إنني أخرجنت عو ته

 ا إلننى عهنا اً لني   دندان ألحند بيتنالهم _ أا   قندرا ألحند عىنى قتنالهم _ محنىر عهنا
 الطور .

جوج ميىج  نهي ال عيسى والمؤمنون معه إلى الطور مي سيناء ، ودخرج دن جوج ومن 
ولتهم ترض سهيىهم ميفتنون متنة عمياء مييولنون قنمل دجدون أحداً من أشو األرض دع

إلنى  الخهيثة : قهرنا أشنو األرض مىنيهنر أو مىنعىنو أشنو السنماء ، ميصنوبون رمناحهم

هرننا لنون : قالسماء متز ا  متنتهم حينما در  ال إليهم الرماح وقد خههت بالدماء مييو
عننل أن دخىننص أشننو األرض وعىونننا أشننو السننماء ، ميهننرع عيسننى إلننى ال جننو و

األرض مننن شننرورشم ميرسننو ال عىننيهم النغننف . مننا النغننف ؟ النغننف  و ا  ننغيرا 

ض شنؤ ء النىدن ديولنون : قهنروا أشنو األر –الجمنو  –حييرا تخرج مي أنف الهعينر 
تمتىن  وعىوا أشو السماء درسو ال عىيهم النغف ميهىكون وديتىون كوت نفس واحندا م

 األرض بزشمهم ونتنهم .

عيسى إلى ال دطهر األرض ، ميرسو ال عىى األرض  يرا ك عناق الهخت  ميهرع
درسننو ال  يننرا  –والهخننت شنني الجمنناهللا الخرسننانية الهننخمة منني أرض الجزدننرا  –
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ك عناق الهخت متحمو شىه الجثك العفنة إلى حيك شاء ال وقدر ، ثم درسو ال مطنرا 
الزلينة أو كنالمرآا ، ودننزهللا عىى األرض ميصهر األرض متصنهح األرض بعند ذلنك ك

ال الهركة وتعيش الهشردة مني شنىه الفتنرا متنرا لنم تننعم بهنا منن قهنو حتنى تمننى نهيننا 

الرسنوهللا   نىى ال عىينه العيش مي شىه األدام ميناهللا : "  نوبى لعنيش بعند المسنيح " م
 ديوهللا : " تغزون جزدرا العنرب ميفتحهنا ال ، ثنم تغنزون ىى ال عىيه وسىم   وسىم 

منارس ميفتحهننا ال ثننم تغننزون الننروم ميفتحهنا ال ، ثننم تغننزون الننروم ميفتحهننا ال ، ثننم 

 تغزون الدجاهللا ميفتحه ال" وذلك مي عهد عيسى والمهدا عىيهما السلم.
و حنة  –أن النهني قناهللا  –رعني ال عننه  -ومي  حيح مسىم من حددك أبي شردرا 

 تكىمنت بننه حتنى شنىه الىحمنة شنو كننلم أننني   أتكىنم بشنيء منن عننندا بنو إن كنو منا

ح مني  نحيقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  –الصا ق الىا   دنطق عن الهوأ 
دابق" مسىم من حددك أبي شردرا : "   تيوم الساعة حتى دنزهللا الروم باألعمناق أو بن

(1) 

نحنن  واألعماق أو  ابق مكان بين سنوردا وبنين أنطاكينة مني منطينة بنل  الشنام . وشنا
دا  نرأ وألوهللا مرا مي التاردن الحنددك والينددم ننرأ جحامنو النروم تننزهللا بهنىه األعن

لشننام االغفيننرا التنني   مثيننو لهننا منني التنناردن كىننه تنننزهللا إلننى األعمنناق إلننى قىننب بننل  

ال  كىه شو وستتوالى األحداذ تهاعاً ، ستتوالى األحداذ تهاعاً ، ألن الىا دهي  الكون
  دتكىم إ ما أخهر عنه الصا ق الىا   دنطق عن الهوأ ، إذ أنه  جو جلله ليي  ميه 

 ( َوَمنا دَْنِطنق  َعننِ 2َوأ)َغن( َما َعنوَّ َ ناِحه ك ْم َوَمنا 1بوحي من ال ) َوالنَّْجِم إِذَا َشَوأ)

 ( .5-1أ ( )النجم/( َعىََّمه  َشِددد  اْلي وَ 4( إِْن ش َو إِ َّ َوْحٌي د وَحى)3اْلَهَوأ)
دابق بنن   دنطق عن الهوأ : "   تيوم الساعة حتنى دننزهللا النروم باألعمناق أو قاهللا م

أو شنم خينر أشنو  –ميخرج إليهم جيش من أشنو المددننة منن خينر أشنو األرض دومانى 

 لنىدن سنهواامإذا تصاموا لىيتاهللا قاهللا الروم لىمسىمين : خىوا بيننا وبين  –األرض دوماى 
ق : " هللا الصنا ال   نخىى بينكم وبين إخوانننا " قنامنا نياتىهم، مييوهللا المسىمون :   و

ي منكمنا  – مييتتىون مينهزم ثىك منن المسنىمين   دتنوب ال عىنيهم أبندا ، ألنهنم ارتندوا

ك وديتو ثى مينهزم ثىك   دتوب ال عىيهم أبدا –روادة مسىم التي س ذكرشا ا ن أدها 
 (1شم أمهو الشهداء عند ال ودفتح الثىك األخير" )

ومنني روادننة منني  ننحيح مسننىم مننن حننددك أسننيد بننن جننابر قنناهللا : شاجننت ردننح حمننراء 
بالكومة مجاء رجو ليس لنه شجينرا إ  دنا عهند ال بنن مسنعو  دنا عهند ال بنن مسنعو  

انمنروا إلنى كنلم  –جاءت الساعة جاءت الساعة مكان ابن مسعو  متكاناً ميعند جىنس 

ينوم السناعة حتنى   ديسنم مينراذ أو دفنرح وقناهللا ابنن مسنعو  :       ت –أشو العىنم 
بغنية . ثم قاهللا ابن مسعو  رعي ال عنه وأشار بيده نحو الشام وقاهللا : عدوا دجمعون 

ألشو اإلسلم ودجم  لهم أشنو اإلسنلم . قىنت : النروم تعنني ؟ قناهللا : نعنم وتكنون عنن 

ن عنند ذاكنم وتكنو –الىهنم ثهتننا عىنى اإلدمنان حتنى نىيناك  –ذاكم مىك ثاني ر ا شدددا 
اليتاهللا ر ا شدددا ميشتر  المسنىمون شنر ة لىمنوت   ترجن  إ  غالهناً مييتتىنون حتنى 

دحجز بينهم الىيو ميفيء شؤ ء وشؤ ء كو غير غالب وتفنى الشر ة . قاهللا : حتى إذا 

مييتتىنون ميتىنة لنم  –أا نههوا وتيدموا  –كان اليوم الراب  نهى إليه بيية أشو اإلسلم 
مييتتىون  –دجعو ال الداأرا عىى الروم _ الىهم عجو بها دا أكرم األكرمين در مثىها و
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ميتىة لنم دنر مثىهنا ودجعنو ال النداأرا عىنى النروم حتنى إن الطناأر ليمنر بجننابتهم ممنا 
دخىفهننم حتننى دخننر ميتننا ميتعننا وا بنننى األبنني كننانوا ماأننة مننل دجدونننه قنند بيننى منننهم إ  

ة دفنرح وأا مينراذ دتياسنم ؟ قناهللا : مهيننا شنم كنىلك إذ الرجو الواحد قاهللا : مه ا غنيمن

وق  بهم ب س شو أكهر من ذلك إذ جاءشم الصردن : إن الدجاهللا قد خىفكم مني ذراردكنم 
أا ليتهيننوا الخهنر  –ميرمهون ما مي أدددهم من الماهللا ودهعثون عشرا موارس  ىيعة 

سماءشم وأسماء  بناأهم : " وال إني ألعرم أقاهللا رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  –

 (2وألوان خيولهم شم خير موارس عىى  هر األرض دوماى" )
ينددر شكىا أدها المسىمون دنصر ال عز وجو المهدا عىينه السنلم مني كنو ملحمنه بت

ددن كىنه ودؤدد ال عز وجو بنه النددن ودمهنر ال النددن عىنى الن –منه سهحانه وتعالى 

 ا   دنطق عن الهوأ .كما وعد ال رسوله الصا ق الى
ِ بِ َْمَواِشِهْم  تِما ن  َّللاَّ  وَ قاهللا جو وعل : ) د ِردد وَن ِلي ْطِفا وا ن وَر َّللاَّ وَن( وِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكا م  مِر 

 (8)الصف/

 شىه بعض األحا دك الصحيحة كما بينت مي ش ن المهدا عىينه السنلم ومن  كنو ذلنك
نكنروا ومن المفكردن ومن المنتسنهين إلنى العىنم وأ خرجت عىينا  اأفة من أشو الكلم

حمنت المهدأ عىيه السلم وقنالوا : المهندا خرامنة وأسنطورا اخترعتهنا الشنيعة ثنم أق

 شىه األسطورا عىى كتب أشو السنة وأور وا بعض الشههات .
 وشىا شو عنصرنا الثالك : الر  عىى المخالفين :

 را ي شن ن المهندا حنددك  نحيح وأننا   أأدها األحهة الكرام وديولون : لنم دثهنت من

كيف دجرل واحد عىى أن دندعي مثنو شنىه الندعوأ  ون أن دراجن   دواننا واحندا منن 
ي شن ن من واودن أشو السنة مىيد قناهللا الشنوكاني رحمنه ال : ليند وقفننا عىنى األحا دنك 

المهدا التي بىغت خمسين حددثا منهنا الصنحيح والحسنن والهنعيف المجهنر ، مكينف 

احد ي واحد ممن دنتسهون إلى العىم ب نه لم دثهت مي ش ن المهدا حددك  حيح وددع
 عن الحهيب النهي ، مجمو الشنههات أنهنم قنالوا : حتنى لنو  نحت األحا دنك مني شن ن

ثة دعة محدبالمهدا مإنها  حا  ، وأحا دك ا حا    دؤخى بها مي أمر العييدا ، وشىه 

تىف ولم دخ ماء السىف الهتة بو لم تهرز شىه الفتنة  أ و لها ولم ديو بها واحد من عى
 ر شنو مناشىا النزاع بين عىماء السىف الصالح عىى اإل لق ، ممن المعىوم أن المتوات

ا جم  عن جم  دستحيو توا ؤشم عىى الكىب من أوهللا السنند إلنى  خنره ، وا حنا  من
 سوأ المتواتر شىا تعردف عىماءنا لىحددك المتواتر .

ة شىه بدعو ن أحا دك المهدا ليست متواترا ، ومن ثم مل دنهغي أن ن خى بها قالوا : ب

حددك  مر و ا وقوهللا مر و  كما بينت لم ديو به واحد من السىف ، ألن لو ثهت لىمسىم
 واحد  حيح عن الصا ق الىا   دنطق عن الهوأ وجب عىيه أن دؤمن بهىا الحددك

 م أنه عىم دييني قطعي .، وأن د خى به وأن دعىم أن ما ميه من عى

ة اء األمشىا وقد بىغت األحا دك مي المهدا مهىغ المتواتر والمتواتر عند جماشير عىم
ىك خهر دفيد العىم اليطعي ، ومن ثم مالعىم به واجب والعمو به مرض  زم ، وإذا و 

 واحد عن الصا ق وعىمت  حة الخهر وجب عىيك أن ت خى به وأن تعمو بما ميه .

( مندلت 6ن وا ()الحجرات/هٍَ  مَتَهَيَّ ٌق بِنَ  تعالى : ) دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا إِْن َجاَءك ْم مَاسِ قاهللا ال
  عزا دة عىى أن خهر الواحد غير الفاسق   دثهت منه و  دتهين وإ  لياهللا ال
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هينين التأن  وجو : دا أدهنا النىدن آمننوا إن جناءكم خهنر متهيننوا أو نهن  متهيننوا ولنم دحند 
الَّنِىدَن  داَهنادجب أن دكون لىفاسق  ون غيره ولجاءت ا دة مطىية ، لكن ال قيندشا )دَنا أَ 

 ( .6آَمن وا إِْن َجاَءك ْم مَاِسٌق بِنَهٍَ  مَتَهَيَّن وا ()الحجرات/

تهنين دمدهللا عىى ذلك أن خهر غير الفاسق عىى خهنر المنؤمن الثينة   دنهغني لىمسنىم أن 
لننه : خهننرك خهننر آحننا  ، مننا سننمعنا أن واحنندا مننن الصننحابة حدثننه منننه أو أن ديننوهللا 

آخنى  بخهر مياهللا له : خهرك خهر آحنا   عن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم  حابي 

 نلق ، به سواء كان الخهر مي أمنر العييندا أم مني أمنر األحكنام   نعىنم ذلنك عىنى اإل
هللا حابي واحند أن النهني حنووأنتم تعىمون جميعا أن المسىمين وشم دصىون أخهرشم  ن

 الاليهىننة مننن بيننت المينندس إلننى الكعهننة ماسننتداروا جميعننا مننن بيننت المينندس إلننى بيننت 

تواتر مالحرام ولم ديو واحد منهم :   ننتمر حتى نتثهت ، خهرك خهر آحا  ليس خهر 
  نعىنم ذلننك عىننى اإل نلق ، والننىا أخهننرشم بحرمنة الخمننر  ننحابي واحند ومننا قنناهللا 

 كد أو نتثهت خهرك خهر آحا  وشكىا .الصحابة نت 

 الشههة الثانية :
 أن أحا دك المهدا لم ت ت  حيحة مي الصحيحين ومن المعىنوم لطالنب العىنم مهنل

 لف عن العالم أن األحا دك الصحيحة كىها لم تدون مي الصحيحين ميط ، بو سترأ ا

لسنننن ومنني مننن األحا دننك الصننحيحة مدونننة منني غيننر الصننحيحين منني المسننانيد ومنني ا
 المعاجم ومي  واودن أشو السنة كما شو معىوم .

 الشههة الثالثة :

قنيض  قالوا ب ن األحا دك  خىها كثير من اإلسنراأيىيات شنىا حنق ، لكنن ال عنز وجنو
ا نو لىسنة العىماء األماعو من مرسان عىم الحددك مهينوا الصحيح من الهنعيف واله

اسيين حرام الغالين وت ودو المهطىين والفوالموعوع وحفة ال السنة و هرشا من ان

 ي . قناهللا، ألن حفة السنة من حفنة النددن ، إذ   دفهنم الينرآن إ  إذا حفمنت سننة النهن
ْكَر َوإِنَّا لَه  لََحامِم ونَ  ْلنَا الى ِ   (تعالى : ) إِنَّا نَْحن  نَزَّ

 الشههة الرابعة :

،  واه ابن ماجة بسند عنعيفاحتج بحددك ديوهللا : "   مهدا إ  عيسى " والحددك ر
 بو قاهللا الىشهي رحمه ال : حددك منكر ..

 ،مسنىمين وشكىا أدها األحهة   دنهغي عىى اإل لق أن تؤثر شىه الشههات مي عييدا ال
 بشر  أن دكون  حيحا وجب عىنىعن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسىم مكو ما ثهت 

لرسنوهللا  ااك م  مينه ليولنه تعنالى : ) َوَمنا آتَناألمة أن ت خى به وأن تؤمن به وأن تعمنو بمنا 

ى وه  َوَما نََهاك ْم َعنْ  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم  َ إِنَّ ه وا َواتَّ ه  مَاْنتَ مَخ  ي وا َّللاَّ
َ َشِددد  اْلِعيَاِب ()الحشر/  ( .7َّللاَّ

 (3،4د وَحى ( ) النجم/  َوْحيٌ ( إِْن ش َو إِ َّ 3وليوله تعالى : )َوَما دَْنِطق  َعِن اْلَهَوأ)

وا بَنْيَن  م  ِ دَنوليوله تعالى : ) دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن نوا   ت يَند ِ َ  َوَرس ندَاِ َّللاَّ َ إِ وِلِه َواتَّي نوا َّللاَّ نَّ َّللاَّ
و أو نتكاسنو ( لكن شو دجب عىينا أو دنهغي عىيننا أن نتواكن1َسِميٌ  َعِىيٌم ( )الحجرات/

ا نو   والعمو أو أن نستسىم بدعوأ أننا ننتمر المهدا ؟ شنىا كنلم ب أو نرمض العىم

يينة ديوهللا به عاقو مهل عن عالم ، وشىا منا نتعنرم عىينه مني العنصنر األخينر : الحي
 بين العىم والعمو واألمو ، ذلك بعد جىسة ا ستراحة .



 559 

 أقوهللا قولي شىا وأستغفر ال لي ولكم .
 الخطهة الثانية :

دنا هد أن سنيالعالمين ، وأشهد أن   إله إ  ال وحده   شردك لنه ، وأشنالحمد هلل رب 

 محمدا عهده ورسوله ، الىهم  و وسىم وبارك عىيه وعىى آله وأ حابه أجمعين .
 وبعد .

اأنا ينوش أعندميا أدها األحهة الكرام نمرا لىواق  األلنيم النىا تحيناه أمتننا ونمنرا ألن ج

 ثينرا مننكجواً ، واألمنة ميهىنة عىنى أدنام  نعهة ، أرأ أن تحيط بنا ا ن براً وبحراً و
را ا تعىننق المتواكننو المسننىوب اإل –عىيننه السننلم  –المسننىمين ا ن دتعىيننون بالمهنندا 

حركة طاء والودتوق  كثير منا أنه دنهغي لنا أن نترك العىم والعمو والجها  والهىهللا والع

 ذا مل عىم و  عمو .والسعي بدعوأ أن المهدا قد اقترب زمانه وأوانه إ
سننخف مننن اليننوم وشننراء ، وإ  مننإن الننىا أخهننر بكننو شننىه األحا دننك كمننا ذكننرت شننو 

و   رسوهللا ال ، وشو دعىنم أن ذلنك سنيي  عىنم اليينين كنان عىينه أن دنتمنر وأن دجىنس

 المهندا دسفك الدماء مي الجها  مي سهيو ال ، وأ  دمزق األشلء بدعوأ أننه دنتمنر
معنو   عز وجو عىى ددده الددن مي آخر الزمان وغير ذلك ، لكننه مناالىا سينصر ال

نه جو ذلك أبدا بو جاشد وقاتو وقدم روحه و مه ونفسه وماله وكو ما دمىك لنصرا  د

ن ن تعني أأوعل ، ميد تعهدنا ال سهحانه وتعالى بهىا النددن ، ودجنب عىنى األمنة ا ن 
دهللا و  تصنر إ  ومنق سننن ربانينة ، و  تتهنما وق  لها وقن  ومنق سننن ربانينة ، و  تن

ي تتغير ، مرموض أن نعىق كو أخطاأنا وكنو تيصنيرنا وكنو شزاأمننا بعندونا الخنارج

 اهللا القوأن نهرر ألنفسنا شىا التيصير ، وشىا الىا نحن ميه مرموض بكو المياديس . 
ِصنيهَةٌ قَنْد أََ نْهت ْم ِمثْ  نا أََ نابَتْك ْم م  ِد ى َشنىَا ق نْو ش نَو ِمنْن ِعْننْىنت ْم أَنَّنَهنا ق  ىَيْ جو وعل : ) أََولَمَّ

 ( .165أَْنف ِسك م ()آهللا عمران/

وأن ىم عن رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنميجب عىى األمة أن تعىم عن ال وأن تعىم 
 ذلنك منن تعىم عن مينه المرحىنة التني تحياشنا ومينه المرحىنة الميهىنة ، ولنن تنتعىم األمنة

ى مجننلت ووكننا ت األنهنناء العالميننة والمحىيننة وإنمننا دجننب عىننالصننحف والجراأنند وال

هللا ال األمة مي شىه المرحىة الحرجة أن ترج  إلى كتاب ال وإلى كلم الصنا ق رسنو
 ليعىم الحق الىا   حق بعده .

 ن مني كنو بد أن ترج  إلى العىمناء الربنانيين المتحيينين بنالعىم الشنرعي النىدن ديولنو
بند أن ومي كو أزمة : قاهللا النرب العىني قناهللا الصنا ق النهني ، مل نازلة ومي كو حا ثة

م مهمنا ، وأن دفنرغ كنو مسنىعن رسوهللا ال   ىى ال عىيه وسنىم نتعىم ا ن عن ال و

منو   كان وععه ومنصهه وقتا من وقته ليتعىم ميه عن ربه وعن نهيه ، ثم عىنم بنل ع
 اليىب ) خالف العمو بىرت النفاق ميخير ميه و  قيمة له و  كرامة بو إن اليوهللا إن 

ِ أَْن تَي ول ننوا َمنناكَ ( 2دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننوا ِلننَم تَي ول ننوَن َمننا   تَْفعَى ننوَن )    ه ننَر َمْيتنناً ِعْننندَ َّللاَّ

 ( .2،3تَْفعَى وَن ( )الصف/
وَن النَّنناَس بِنناْلهِر ِ َوتَْنَسننْوَن أَْنف َسننك   ر  ْم َوأَْنننت ْم تَتْى ننوَن اْلِكتَنناَب أَمَننل قنناهللا جننو وعننل : ) أَتَنن ْم 

 –رعني ال عننه  –( وقاهللا كما مي الصحيحين من حددك أسامة 44تَْعِيى وَن ( )الهيرا/

أا  –وعننن أبيننه : " دننؤتى بالرجننو دننوم الييامننة ميىيننى منني النننار متننندلق أقتنناب بطنننه 
لننار وديولنون : دنا ميدور بها كما ددور الحمار مي الرحنا ميجتمن  إلينه أشنو ا –أمعاله 
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ملن ما لك ألم تكن ت مر وتنهى عنن المنكنر ؟ ميينوهللا : بىنى كننت آمنر بنالمعروم و  
 (1آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه" )

 م من الوهلل  ر ابن السماك إذ ديوهللا : كم من مىكر باهلل وشو ناس هلل ، وكم من مخو

 عن آدات ال . وشو جراء عىى ال ، وكم من تاهللا لكتاب ال وشو منسىن
د  دن  بننس هللا ال أن درزقنا الصدق مي اليوهللا والعمو ، ملبد من العمنو مني كنو المينا

ىني ي والعممن العطاء والهىهللا مي كو الميا دن  بد من اإلعدا  اإلدمناني اإلعندا  العىمن

ا والسياسي وا قتصا ا والعسكرا والروحي والتربنوا واألخلقني شكنىا أمرننا ربنن
اٍ ()ألنفنناهللا/مينناهللا : )  ننْم َمننا اْسننتََطْعت ْم ِمننْن ق ننوَّ َ َمننا 60َوأَِعننداوا لَه  ( . وقنناهللا : ) مَنناتَّي وا َّللاَّ

 (16اْستََطْعت ْم ( )التغابن/

منة لنن ماأل   مل دنهغي عىى اإل لق أن نهرر أخطالنا بالتعىيق عىى عندونا الخنارجي
أها مني كنو أعندا  تمن  عىيهناتهزم أبندا . اسنم  مناذا أقنوهللا : األمنة لنن تهنزم أبندا لنو اج

يند منن الوجنو  لنن ده   الخارج ، لن تهنزم بمعننى لنن دست  نو العندو الخنارجي األمنة

لنك ، لكنن أو قد تهنزم شنا  خهراءشا لن دزدو مىكها بالكىية ، ولكن قد تهزم األمة شنا
 األمة لن دستطيعوا .   لو اجتم  أشو األرض من أشو الكفر ليست  ىوا ش مة

 ك من عنند نفسني أدهنا إنمنا شنو كنلم الصنا ق النىا   دنطنق عنن الهنوألن أقوهللا ذل

عالى أنه قاهللا : " إن ال ت –رعي ال عنه  –روأ مسىم مي  حيحه من حددك ثوبان 
ي زوأ لي األرض مرأدت مشارقها ومغاربها ، وإن من أمتي سيهىغ مىكها منا زوأ لن

ربني عنز وجنو ألمتني أ   منها ، وأعطينت الكننزدن األحمنر واألبنيض ، وإنني سن لت

ا أ –دهىكها بسنة عامة، وأ  دسنىط عىنيهم عندوا منن سنوأ أنفسنهم ميسنتهيح بيهنتهم 
مإننه  وأن ال تعالى أوحى إلى وقاهللا : دا محمد إني إذا قهنيت قهناء –مىكهم وعزشم 

هنتهم   در  ، وإني أعطيتك ألمتك أ  أسىط عىيهم عدوا من سوأ أنفسنهم دسنتهيح بي

 [(1عىيهم من ب قطارشا")]ولو اجتم  
و لك الحمد دا ربنا ، ولو اجتمعت جيوش أمردكا وبردطانيا وجينوش األرض لتست  ن

 أعطيتنك ش مة األمة مىن دتمكنوا من ذلك بموعدا من ال لىصا ق رسوهللا ال : " وإنني

ن منألمتك أ  أسىط عىيهم عدوا من سوأ أنفسنهم دسنتهيح بيهنتهم ولنو اجتمن  عىنيهم 
ن حتى دكون بعههم دهىك بعها ، ودسهي بعههم بعها رواه مسىم مي الفتب قطارشا 

 [(2( .)]2889وأشرا  الساعة )
ومنني روادننة مالننك منني المو نن  والترمننىا والنسنناأي منني السنننن مننن حننددك خهنناب بننن 

 األرت بسننند  ننحيح قنناهللا :  ننىى بنننا رسننوهللا ال  ننلا م  الهننا ميىنننا : دننا رسننوهللا ال

هو ؟ قناهللا : "أجنو إنهنا  نلا رغهنة ورشهنة وإنني سن لت  ىيت  لا لم تصىها من ق
سننة ربي عز وجو ثلثة م عطاني اثنين ومنعني واحدا ، س لت ربني أ  دهىنك أمتني ب

يهنا عامة م عطانيها ، وس لت ربي أ  دسىط عىى أمتي عدوا من سنوأ أنفسنهم م عطان

 [(3، وس لت ربي أ  دىدق بعههم ب س بعض ممنعنيها" )]
ألمة ب س بعهها بعها وقد رأدنت منا حندذ لألمنة مني اليمنة العربينة ومني ميد ذاقت ا

اليمة اإلسلمية مصدق قوهللا سيد الهشردة الىا   دنطق عنن الهنوا ، ميجنب عىيننا أن 

نعمو أ  نتكاسو أ  نتواكو أ  نتعىق بهىه الحياأق تعىنق المهنزوم المسنىوب اإلرا ا ، 
عد أن دمكن منن آمنن بنه وحينق  دننه مني ماهلل جو وعل وعد أن دنصر من نصره ، و
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ه ()الحنج/ نر  َرنَّ َّللاَّ  َمْن دَْنص  ( منن دنصنره ) َوَعندَ َّللاَّ  الَّنِىدَن آَمن نوا 40األرض ) َولَيَْنص 
اِلَحاِت ()النور/  (55ِمْنك ْم َوَعِمى وا الصَّ

ىنق نتعأن  ملبد من العمو الصالح مي كو ميدان و بد من تجددد اإلدمان ، ثم   دنهغي

،  ى العمنوباألمو تعىق الىدن   دفهمون مرا  ال ورسوله ، م منو المنؤمنين دندمعهم إلن
 وأمو الهطالين دورثهم الكسو دورثهم النفاق .

 حسنة قاهللا الحسن الهصرا : إن قوما ألهتهم أماني المغفرا حتى خرجوا من الدنيا و 

 . أقسنم ا المنن ألحسننوا العمنولهم وقالوا : نحن نحسن المن باهلل ، وكىبوا لنو أحسننو
اقن  ومر إلى باهلل األمة   تستحق النصر ، أقسم باهلل   تستحق األمة ا ن النصر . ان

 األمة ، سترأ الكىب ، سترأ العيوق ، سترأ أكو الحرام ، سنترأ العنرا ، سنترأ

 هار .أكو الربا ، سترأ معاقرا الزنا ، سترأ الحرب تعىن عىى ال مي الىيو والن
منة كيف دنصر ال أمة خنىلت  دننه كينف دنصنر ال أمنة انحرمنت عنن شندا نهينه . األ

ة أن بوعنعها ا ن   تسننتحق النصننر ملبند أن نعمننو أن نجنند  اإلدمنان أن نجنند  التوبنن

بعد  غدا أو نستعد لآلخرا ، وأن نعىم أن آخر الزمان قد أ ىنا ،   أقوهللا ذلك ب نه سيي 
سنناعة  ق أن بعثتننه مننن علمننات السنناعة : " بعثننت أنننا والعننام   ، مىينند أخهرنننا الصننا

 لفنتن و اكهاتين " ماستعد بالتوبة إلى ال جو وعل بالعمو لآلخنرا ، ألننك مني زمنان 

ومنن  أحد لك  مام أمان مي شىا الزمان أعمم من التوحيند منن أن تحينق العهو دنة هلل
 .العىماء الربانيين  أن تحامة عىى العها ا مي بيت ال وأن تحرص عىى مجالس

 –مفي  نحيح مسنىم منن حنددك معينو بنن دسنار أن النهني قناهللا : " العهنا ا مني الهنرج 

هنني ( شناجر إلنى رسننوهللا ال ، شينا شناجر إلنى الن1كهجننرا إلنى") –الهنرج دعنني الفنتن 
 كيف ؟ بالحرص عىى العها ا مي شىه

ينه  نىى ال عى المصنطفى  األدام " العها ا مني الهنرج كهجنرا إلنى " أا كهجنرا إلنى

بفهمنك  ،   تتخىى عن العىماء الربانيين مي شنىا الزمنان   تينو منن عنند نفسنك وسىم 
ى أننت بعيىنك أنننت بهنواك ،   سننيما إن كنان قولننك منرتهط بنن مر غيهني ، بننو ارجن  إلنن

و عىننى العىمنناء   تتحننرك و  تعمننو إ  بننالعو ا إلننى أشننو العىننم الربننانيين ،   تخطنن

ن كننلم تننتكىم منني الفتنننة قولننة إ  بحننق إ  بنندليو مننن كننلم ال ومننالطردننق خطننوا و  
 الصا ق رسوهللا ال .

عىنى  ونحن عىى أمو ب ن الجولة اليا مة وعن قردنب ، وال من  شنىه األزمنة الطاحننة
ا تي دىيهأمو مي وعد ال مي وعد رسوهللا ال أن أشد ساعات الىيو سوا ا شي الساعة ال

قننا م ومجننر التوحينند قننا م ، ألن عننرم التنناردن أوسننا  عننوء الفجننر ومجننر اإلسننلم

وخزرج مىىه أوس قا مون وخزرج وإن كنوز الغيب تخفي  لأ  حنرا رغنم المكاأند 
 تخرج .

وا د نْ ِىدَن كَ وأختم لياأي بهىه ا دة عن عمد واختيار قاهللا العزدز الغفار : ) إِنَّ الَّ  ِفي وَن فَر 

ننداوا َعننْن َسننهِ  ْم ِليَص  ِ مََسني ْنِفي ونََها ث ننمَّ أَْمنَوالَه  َن َوالَّننِىدَن  َحْسنَراً ث ننمَّ د ْغىَه ننون  َعىَننْيِهمْ  تَك ننويِو َّللاَّ
وَن ( )ألنفاهللا/ وا إِلَى َجَهنََّم د ْحَشر   را الكهرأ .( نعم لتتم شنالك الحس36َكفَر 

نني شىا وما كنان منن تومينق ممنن ال وحنده ، ومنا كنان منن خطن  أو سنهو أو نسنيان مم

لنى إشيطان ، وأعوذ باهلل أن أكون جسنرا تعهنرون عىينه إلنى الجننة ودرمنى بنه ومن ال
 جهنم ، وأعوذ أن أذكركم به وأنساه ، وأقم الصلا .
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--------- 
 ( .4086( وابن ماجة مي الفتن )4284( رواه أبو  او  مي المهدا )1)

 ( سهق تخردجه .2)

 (.4282( رواه أبو  او  مي المهدا )3)
 إحسنان( 6832( وابن حهنان )68( رقم )19/32،33راني مي الكهير )( رواه الطه4)

 ( و ححه وواميه الىشهي ، وقاهللا الهيثمني مني4/557موار ( والحاكم ) 1880ومي )

( : رواه الهنننزار منننن  ردنننق  او  بنننن المحهننر بنننن قحنننىم عنننن أبينننه 7/314المجمنن  )
 وكلشما ععيف .

 وواميه الىشهي .( و ححه 4/546( والحاكم )2/219( رواه أحمد )1)

 (.155/244( ومسىم مي اإلدمان )3449( رواه الهخارا مي أحا دك األنهياء )2)
 ( .156/247( رواه مسىم مي اإلدمان )1)

( 2884/8( ومسىم مي الفتن وأشنرا  السناعة )2118( رواه الهخارا مي الهيوع )1)

 والىفة له .
 (.2883/7( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )2)

 (.2883/6( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )3)

 (.2900/38( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )1)
 (.2937( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )2)

 ( .2897( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )1)

 ( وشو نفس الحددك السابق .2879( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )1)
 (.2899/370رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة ) (2)

 (2989( ومسىم مي الزشد والرقاأق )3267( رواه الهخارا مي بدء الخىق )1)

 ( . شو نفس الحددك السابق .2889( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )1)
 ( شو نفس الحددك السابق .2)

( وقناهللا : حسنن 2176فنتن )( والترمنىا مني ال3/146،156,5/240( رواه أحمد )2)

 ( ومي الزواأد : اسنا ه  حيح ورجاله ثيات .3951 حيح وابن ماجة مي الفتن )
 ( .2948( رواه مسىم مي الفتن وأشرا  الساعة )1)

=================== 

 ؟أفحكم الجاهلية يبغون 

نا نفسنور أإن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدده، ونعوذ باهلل تعالى من شر

 وسياات أعمالنا، من دهده مل مهو له ومن دهىو مل شا أ له.
رسننوله ووأشننهد أن   إلننه إ  ال وحننده   شننردك لننه، وأشننهد أنننا سننيدنا محمننداً عهننده 

ه و ننفيه مننن خىيننه وخىيىننه، أ أ األمانننة وبىننغ الرسننالة ونصننح لألمننة، مكشننف ال بنن

اً زدت نهينجن، مالىهم اجزء عنا خير ما الغمة، وجاشد مى ال حق جها ه حتى أتاه الييي
عن أمته ورسو  عن  عوته ورسالته، و نو الىهنم وسنىم عىينه وعىنى آلنه وأ نحابه 

 الددن. وأحهابه وأتهاعه وعىى كو من اشتدأ بهدده واستن بسنته واقتفى أثره إلى دوم

جميعاً من أما بعد: محياكم ال جميعاً األخوا الفهلء، و هتم و اب ممشاكم، وتهوأتم 
النىأ جمعننى من  حهنراتكم منى  –جنل وعنل  -الجنة منز ً، وأس هللا ال الحىيم الكردم
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 شننىا الهيننت الطيننب المهننارك عىننى  اعتننه، أن دجمعنننا مننى ا خننرا منن  سننيد الننندعاا
 مى جنته و ار ميامته، إنه ولى ذلك واليا ر عىيه. المصطفى   ىى ال عىيه وسىم 

ح عىنى موعند من  الندرس الثنامن واألربعنين منن  روس شنرأحهتى مى ال نحن الىيىة 

 بنواب: "اإلمام الهخارأ رحمة ال تعالى، وما زلننا من  الهناب الثنامن والعشنردن منن أ
ر كتناب اإلدمننان النىأ تننرجم لننه الهخنارأ بهننىه الترجمنة مينناهللا: بنناب المعا نى مننن أمنن

 "ه وسنىم  نىى ال عىينالنهى   الجاشىية و  دكفر  احهها بارتكابها إ  بالشرك، ليوهللا

َ  َ دَْغِفننر  أَن ْغِفننر  َمننا َك بِننِه َودَ د ْشنرَ  إننك امننرل ميننك جاشىينة" ، وقننوهللا ال تعننالى: }إِنَّ َّللا 
ِ مَيَنِد اْمتَننَرأ إِثْ  سنورا النسنناء  (48يًمننا { )ًمنا َعمِ   وَن ذَِلنَك ِلَمننن دََشناء َوَمننن د ْشنِرْك بِننال 

دثنا حددثا قناهللا: حندثنا سنىيمان بنن حنرب قناهللا: حنوروأ اإلمام الهخارأ مى شىا الهاب 

ه عىين –أسنم مكنان  -شعهة عن وا و األحدب بن المعرور قناهللا: ليينت أبنا ذر بالربنىا
وعىنى غلمنة ثنوب أأ وعىنى خا منه حىنة مسن لته عنن ذلنك والسناأو شنو  -ثنوب -حىة

األحدب بن المعرور، مس لته عن ذلنك أأ كينف تىنهس حىنة ودىنهس خا منك أو  نهيك 

هت الحىنة التنى تىهسننها؟ كينف تىنهس حىننة دىهسنها غلمنك؟ مينناهللا أبنو ذر : إننى سننهنفنس 
و ننرحت بعننض  -أنننى سننههت رجننل معيرتننه ب مننه -والسننب شننو محننش اليننوهللا -رجننلً 

 إنننى سننههت –النهننى   ننىى ال عىيننه وسننىم  الروادننات أن شننىا الرجننو شننو بننلهللا مننؤذن

ننك إه ب منه؟ :" دا أبا ذر عيرتنم النهى   ىى ال عىيه وسى رجلً معيرته ب مه، مياهللا لى
ددنه دأمرل ميك جاشىية، إخوانكم خولكم جعىهم ال تحت أدنددكم ومنن كنان أخنوه تحنت 

شم مىيطعمننه ممنننا د كنننو وليىهسنننه ممنننا دىننهس، و  تكىفنننوشم ممنننا دغىنننههم ، منننإن كىفتمنننو

 [(1م عينوشم". )]
رجم تنلهناب أدهناً شىا شو الهاب الثانى والعشردن من أبواب كتاب اإلدمان ومى نفنس ا

نننؤْ  ا  اْقتَتَى نننوِمنِينَ اإلمنننام الهخنننارأ شنننىه الترجمنننة، ميننناهللا بننناب: "}َوإِن َ اأِفَتَننناِن ِمنننَن اْلم 

وا بَْينَه َمننا { ) ى الميتتىننين ( سننورا الحجننرات مسننماشم ال المننؤمنين أأ سننم9مَ َْ ننِىح 
دنوب نا أالمؤمنين وقاهللا: حدثنا عهند النرحمن بنن المهنارك ، حندثنا حمنا  بنن زدند، حندث

ً  -ودونس عن الحسن عن األحنف بن قيس قا : ذشهت ألنصر شنىا الرجنو  - -أأ عىينا

ً أأ ع –مياهللا: أدن تردد ميىت: أنصر شىا الرجو  - حابى جىيو -مىيينى أبو بكرا  - -ىيا
ىمان دينوهللا: إذا التينى المسنسنمعت رسنوهللا ال   نىى ال عىينه وسنىم قاهللا: ارجن  منإنى 

هللا، الميتنو توهللا مى الننار". ميىنت: دنا رسنوهللا، شنىا الياتنو ممنا بناهللابسيفيهما مالياتو والمي
 [(2قاهللا: "إنه كان حردصاً عىى قتو  احهه". )]

شىينة باب المعا ى من أمر الجاشىية : شنى مرحىنة منا قهنو امسنلم إذا أ ىنق لفنة الجا

 ى أربعنةمالمرا  به المرحىة التى سهيت امسلم وقد ذكر الينرآن الجاشىينة ب و نامها من
ن منات: حكم الجاشىينة، و نن الجاشىينة، وحمينة الجاشىينة، وتهنرج الجاشىينة، مكنو  ف

ء حا  عن حكم اإلسلم، وذشب إلى حكم الجاشىية مهو جاشىى، وكو من  ن  ن السو

شىينة باهلل تعالى ميد  ن الجاشىيى مهو جاشىى، ومنن تهرجنت التهنرج الجناشىى مهنى جا
 إلى آخره

 أأ بتصرمها شىا.

ا األحهة وإن كانت مرحىة زمنية سهيت اإلسلم مىها  نفات ولهنا  نور مالجاشىية أده
باقية لكو من معنو معنلً منن أمنور الجاشىينة ديناهللا لنه: إننك امنرل مينك جاشىينة ولكنن   
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دنهغى أن نحكم عىيه بالكفر األكهر، وأن نخرجه من اإلسلم المخرج من المىنة، لفعىنه 
يه الحجة الرسالية الخا ة، ورم  عنه الجهو معلً من أمور الجاشىية إ  إذا أقيمت عى

والت ودو والشههة ، مإن أ ر بعد ذلك عىى أمر من أمور الجاشىية معتينداً لنه، محنو ً 

لهىا األمر إلى عمو وإلى واق  محينى دحكم عىيه بالتكفير، لكن   دنهغى أن دفعنو ذلنك 
والمننا  العنام والمننا   إ  أشو العىم ممن دفرقون بين الحجة العامة والحجة الخا ة،

الخنناص، والنندليو العننام والنندليو الخنناص إلننى آخننره.   دنهغننى أن دتسننرع  الننب عىننم 

 ننغير   دحسننن مثننو شننىه المسنناأو الكهيننرا/ ليسننيط الحكننم بننالتكفير عىننى معننين مننن 
 الناس.

ى شنى منا قهنو اإلسنلم وقند دطىنق منى شنخص معنين أأ من -أدها األحهنة -إذن الجاشىية

ية الجاشى دعنى دياهللا  مرأا متهرجة: إنك امرأا ميك جاشىية لتهرجها تهرج حاهللا جاشىيته
 رجنو دحينند عننن منننهج ال جنو وعننل مننى مسنن لة أو غيرشننا ديناهللا لننه: "إنننك امننرل ميننك

ى   نىى قناهللا النهنجاشىية"، رجو دعير رجلً آخر بنسهة أو ب بيه أو بامنه ديناهللا لنه كمنا 

[( رجو 3]بى ذر: " إنك امرل ميك جاشىية..")أل ىى ال عىيه وسىم   ال عىيه وسىم 
 دمن  ن السوء بالمنهج أو بالشردعة بجهو  

 كن بجهولباعتيا  مىو اعتيد مهىه مس لة كهيرا قد تخرجه من المىة من أوس  األبواب، 

ية الجاشى أو بت ودو أو بشههة دياهللا له حيناى: إنك امرل ميك جاشىية. مهاب المعا ى من
الشنرك،  ما قهو اإلسلم قاهللا الهخارأ: و  دكفر  احهها إ  بارتكناب، مالجاشىية شى 

اهللا مالشنرك ذننب   دغفنره ال عنز وجنو، لصناحهه لكننن لنو أتنى اإلنسنان معنل منن أمعنن

اب تنالجاشىية، سنواء كاننت منن الكهناأر أو منن الصنغاأر، مناهلل عنز وجنو دغفنر لنه إن 
َ  َ العهد إليه عز وجو لكن الشرك ذنب   دغفر ليوله  َك ر  أَن د ْشرَ  دَْغفِ سهحانه: }إِنَّ َّللا 

 ِ ( 116 بَِعيندًا { )وَّ َعنلَ ً يَنْد َعنمَ بِِه َودَْغِفر  َمنا   وَن ذَِلنَك ِلَمنن دََشناء َوَمنن د ْشنِرْك بِنال 

 سورا النساء .
 -اإلمام الحامة ابن حجر رحمه ال تعالى ديوهللا مى كلم نفيس: ومحصو الترجمنة أننه

لمنا أ ىنق أن المعا نى دطىنق عىيهنا الكفنر كمنا ذكنرت منى المحاعنرا  -أأأ الهخنار

الماعية حينما قاهللا: كفر  ون كفر العشير أ  وشو كفران المرأا إحسان الزوج، وذكر 
شننىا تحننت الكفننر لكنننه الكفننر الننىأ   دخننرج مننن المىننة، مالحننامة ابننن حجننر ديننوهللا: إن 

مجنازا عىنى إزا ا كفنر النعمنة   الهخارأ لما أ ىق أن المعا نى دطىنق عىيهنا الكفنر 
كفننر الجحننو  أرا  أن دهننين أنننه كفننر   دخننرج عننن المىننة خلمنناً لىخننوارج أأ الننىدن 

َ  َ دَْغِفننر  أَن  دكفننرون بالننىنوب، ونننص اليننرآن دننر  عىننيهم وشننو قولننه تعننالى: }إِنَّ َّللا 

ِ مَيَنْد َعنوَّ َعنلَ ً بَِعينندًا {  د ْشنَرَك بِنِه َودَْغِفنر  َمنا   وَن ذَِلننَك ِلَمنن دََشناء َوَمنن د ْشنِركْ  بِننال 
َودَْغِفر  َما   وَن دعنى من الكهاأر والصنغاأر التنى تىنى الشنرك، دهينى محصنو الترجمنة 

أنه لما قدم أن المعا ى دطىق عىيها الكفر مجازاً عىى إرا ا كفر النعمة   كفر الجحد 

، من نتم تعىمنون كمنا مصنىت  أرا  أن دهين أنه كفر   دخرج عن المىنة خلمناً لىخنوارج
قهو ذلك أن الخوارج دكفرون بالكهاأر كهاأر النىنوب دعننى منن أتنى بكهينرا منن كهناأر 

الىنوب مهو كامر عند الخوارج والمعتزلة قالوا: شو مى منزلة بين المنزلتين لكن أشنو 

إذا    دكفنرون أحنداً منن أشنو المىنة أو أشنو اليهىنة بنىنب إ  -رحمهنم ال تعنالى -السنة
اسننتحىه، لكننن إن معننو الننىنب وإن كننان كهيننراً، ودتنناب إلننى ال عننز وجننو، دتننوب ال 
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سهحانه وتعالى عىيه مإن أشو السنة   دكفرون بكهاأر الىنوب ليوهللا ال عز وجو: }إِنَّ 
َ  َ دَْغِفر  أَن د ْشَرَك بِِه َودَْغِفر  َما   وَن ذَِلَك ِلَمن دََشاء{ .  َّللا 

بنى ذر: ألبنى ذر دينوهللا ألالنهى   ىى ال عىينه وسنىم  مى استد له بيوهللاقاهللا الكرمانى 

ه "إنننك امننرل ميننك جاشىيننة".. حينمننا عهننر رجننلً ب مننة ، ووجننه ا سننتد هللا ديننوهللا: وجنن
  اسننتد هللا الهخننارأ لحننددك أبننى ذر ميننه نمننر، ألن التعهيننر بنناألم لننيس كهيننرا وشننم 

لك عىينه منن ا دنة  ناشر، ولنى اسنتد له -والياأنو ابنن حجنر -دكفنرون بالصنغاأر قىنت

ييت باقتصر عىيه ابن بطاهللا، وأما قصة أبى ذر مغنما ذكرت، ليستدهللا بها عىى أن من 
ميه خصىة من خصاهللا الجاشىية سنوأ الشنرك   دخنرج عنن اإلدمنان بهنا سنواء كاننت 

 الخصىة من الصغاأر أم من الكهاأر وشىا واعح.

الرجننو إن كانننت ميننه خصننىة مننن ماإلمننام الهخننارأ اسننتدهللا بحننددك أبننى ذر عىننى أن 
ن خصاهللا الجاشىية سواء كانت شىه الخصىة من الكهاأر أو منن الصنغاأر منل تخنرج من

ى شنىا منالمىة وإنما دياهللا له: إنك امرل ميك جاشىية و عونى أمسنر وجنه ا سنتد هللا بنه 

 الهاب.
اعنة وأكرر واقوهللا أن ما استدهللا به الهخارأ ، ليهنين مىشهنة ومنىشب أشنو السننة والجم

يرا أو مى أن الرجو لو ارتكب كهيرا أو  غيرا من أعماهللا الجاشىية ما  امت شىه الكه

 كفر. الصغيرا ت تى بعد الشرك باهلل مإنها   تخرج من المىة ، وإنما شو كفر  ون
كمننا ذكننرت بعننض الروادننات عيننر بننل . وبننلهللا كانننت أمننة أعجميننة كانننت  - -أبننو ذر

هيىنة من قهيىة مشهورا عميمة شنى قهيىنة غفنار قسو اء الىون ، وأبو ذر من األشرام 

 -لها مكانة منى أرض الجزدنرا بنين العنرب محصنو خنلم أو شنجار بيننه وبنين بنلهللا
ب، ولو مسب أبو ذر بلهللا، وأو  أن أبين شنا أن العهد عهد والرب ر -رعى ال عنهما

 بشنردة بشنردة دحندذ المصنطفى   نىى ال عىينه وسنىم  كان شىا العهند منن أ نحاب

ى  النه خلم وشجار دصو إلى حد السب بو إلى حد اليتاهللا، وأنتم تعىمون أن أ حاب
 و عثمان.قد حدذ بينهم قتلً عارداً مى الفتنة العا فة بعد ميت ىى ال عىيه وسىم 

 سنن تكىم بإدجننار مننى شننىه المسنن لة، ألنننى قنند مصننىت الحننددك ميهننا تفصننيلً مننى  روس

ة وهلل الحمنند ومننن أشننم وأخطننر األشننر ة مننى العيينندا مننى  رس األربعنناء واألشننر 
سب  - -، م بو ذرالنهى   ىى ال عىيه وسىم  موعوع الفتنة التى وقعت بين أ حاب

كمننا  بننل ، سننهه، لمنناذا؟ قنناهللا لننه: دننا بننن السننو اء؟ منن  أن أبننا ذر كننان مننى شننىا السننن
 رحمة ال - رحت بعض الروادات كان مى سن متيدم ولىلك دتامح الحامة ابن حجر

قاهللا من  وديوهللا: إنه قاهللا ذلك قهو أن دعىم حرمة التعهير، ولىلك  رح أبو ذر و -تعالى

م لكنن شىا السن أأ بعد شىه السن المتيدمة، ورغم أنى   أعنرم أن التعهينر شنىا حنرا
وق   أخىنا بالرأأ األوهللا أن أبا ذر أخط  وسب أخاه لهشردته ولهعف   عنا حتى ولو

 من الىحمات.  ميه مى لحمة

ام حدشم أمنلكن انمروا دا إخوا إلى األكابر حينما دىكرون بكتاب ال وشرع ال ديف أ
الحنند، أمننام الشننرع كعصننفور مهىننو بمنناء المطننر درتعنند ودرتجننف مننن شنندا الخننوم 

ة إن والوجو إن ذكر أحدشم باهلل تىكر. ما كنان عىينك إذا أر ت أن تنرأ أحند الصنحاب

دنو تنإ  أن  مرتجفاً وجلً أ فر الىون ما عىيك ميطكان عملقا كهيراً أن تراه مرتعداً 
 منه وتيوهللا له: اتق ال وال لو سمعها  رتجف قىهه وارتعد مؤا ه!!!.
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د ماروق األمة كان إن ذكر باهلل عز وجو درتجف ودرتعند ودصنفر لوننه عنن - –عمر 
اأنو قننت كو ثوب دىهسه وعند كو  عنام د كىنه وعنند كنو كىمنة دنىكر ميهنا بناهلل، مناذا أ

ربنننا  لربننك غننداً دننا عمننر ؟ كننانوا ديفننون مننى قننولتهم الخالنندا : سننمعنا وأ عنننا غفرانننك

 وإليك المصير.
بنت لمو ه زدند بنن حارثنة م  -رعى ال عنها -النهى دردد أن دزوج زدنب بنت جحش

ْؤِمنَنٍة إِذَا نْؤِمٍن َوَ  م  ول ه  أَْمنًرا َوَرس ن َّللاَّ  قََهنى  زدنب وكرشته منزهللا اليرآن }َوَما َكاَن ِلم 

َ وَ  م  اْلِخيََرا  ِمْن أَْمِرِشْم َوَمن دَْعِص َّللاَّ هِينًنا{ )ه  مَيَْد عَ َرس ولَ أَن دَك وَن لَه  ( 36وَّ َعَلً  ما
سننورا األحننزاب أنمننر إلننى اليننرآن كيننف دنننزهللا ليعننالج المشنناكو مننى التننو والىحمننة، 

 دنات مينرأ عىيهنا ا - عنهنارعنى ال -إلنى زدننبالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  وانطىق

 ميالت: رعيت بما رعى ال به ورسوله.
قف ووقوم عجيب عند الحدو    مزلكة و  حزلفة إذا سم  شىا الحد امرأا أو رجو 

 وأذعن واستسىم.

 معيو بن دسار  حابى جىيو زوج أخته لرجو من المسىمين، وأكرم معينو ابنن دسنار
ىنة لرجو  ىنق أخنت معينو بنن دسنار بعند متنرا قىيشىا الرجو وأحسن إليه، ولكن شىا ا

وذشننب زوج أخننت معيننو بننن دسننارا، لير شننا ، مينناهللا لننه معيننو بننن دسننار: زوجتننك 

 منر مطنرأوأمرشتك وأكرمتك مطىيتها ثنم جانت لتطىههنا؟!   وال   تعنو  إلينك أبنداً أ
  زوجتك وأمرشتك وأكرمتك مطىيتها حتى إذا انيهت عدتها جات لتطىهها؟!  -بشرأ

 وال   تعو  إليك أبداً.

أخنى  رج  الرجو، وكان رجلً   ب س به وكانت المنرأا تردند أن ترجن  إلينه تندبر دنا
 س بناإلنصام عند شؤ ء العدوهللا دعنى م  إنه ر ه دعترم ب ن الرجنو كنان رجنلً   

 بنه   مننى  دننن و  خىننق ، وأخننت معيننو كاننت تردنند أن ترجنن  لزوجهننا متنننزهللا اليننرآن

نأَ هللا قوهللا ال عنز وجنو: }َوإِذَا َ ىَّْينت م  الن َِسناء مَنهَىَْغَن دربى، منز نى وش نَّ أَن نَّ مَنلَ تَ َجىَه  ْعه 
وِم ذَ  ِ بِنن َكاَن ِمننك ْم د نْؤِمن  وَعة  بِِه مَ ِلَك د  دَنِكْحَن أَْزَواَجه نَّ إِذَا تََراَعْواْ بَْينَه م بِاْلَمْعر  ال 

وَن{ )نت ْم  َ تَ م  َوأَ ى لَك ْم َوأَْ َهر  َوَّللا   دَْعىَ َواْليَْوِم ا ِخِر ذَِلك ْم أَْزكَ  را ( سورا الهين232ْعىَم 

أأ إذا انيهنننت العننندا منننل تعهنننىوشن و  تمنعنننوشن مالعطنننو منننى الىغنننة شنننو المنننن  
نى وش نَّ أأ   تمنعننوشن أن دننرجعن إلننى  ذا إزواجهننن أوالتهنيهق، منناهلل ديننوهللا: مَننلَ تَْعه 

انت كما  امت الزوجة من الجاأز أن ترج  إلى زوجها إذا  تراعوا بينهم بالمعروم،
نزلنت  ىيت  لقاً رجعياً، ممن حق الزوج أن در شا أو أن درجعها إليه مرا أخرأ و

معينو  إلنىالنهى   ىى ال عىيه وسنىم  وذشبالنهى   ىى ال عىيه وسىم  ا دات عىى

ا ر }َوإِذَ دمة عىى معيو بنن دسناا دات الكرالنهى   ىى ال عىيه وسىم  بن دسار، وقرأ
ننى وش نَّ أَن  نننِكْحنَ دَننَ ىَّْيننت م  الن َِسنناء مَننهَىَْغَن أََجىَه نننَّ مَننلَ تَْعه  نَه م نَّ إِذَا تََراَعننْواْ بَْينن أَْزَواَجه 

وِم{ قاهللا: ا ن أمعو دا رسوهللا ال، ا ن أمعو دا رسوهللا ال.  بِاْلَمْعر 

 هللا ال.و اعة دا رسوهللا ال، ا ن أمعو دا رسوومى روادة قاهللا معيو بن دسار: سمعاً 
وأدهاً من الجفاء أن أتكىم عن سرعة استجابة شنؤ ء األ هنار لألمنر الربنانى والحند 

الربانى واألمنر النهنوأ، و  أذكنر شنىا الحنددك الرقنراق النىأ رواه الهخنارأ ومسنىم 

ِ ما مِي السََّماواتِ  َّ َوَما مِي األَْرِض َوإِن ت ْهند واْ َمنا  وغيرشما لما نزهللا قوهللا ال تعالى: }ل ِ
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ب  َمنن دََشناء َوَّللا   َعىَنى ك نو ِ  مِي أَنف ِسك ْم أَْو ت ْخف وه  د َحاِسْهك م بِِه َّللا   مَيَْغِفر  ِلَمن دََشناء َود عَنى ِ
 ( سورا الهيرا284َشْيٍء قَِددٌر{ )

ىه شا نزلت سوله ال لمذشب الصحابة إلى ر -أدها األخيار الكرام -لما نزلت شىه ا دة

ى جثنوا عىنذشب الصحابة إلى رسوهللا ال لما نزلت ا دنة و -ادها األخيار الكرام -ا دة
لا ننا بالصنركههم بين ددده وقالوا: دا رسنوهللا ال كىفننا منن األمنر منا   نطينق، ليند كىف

 الالنهنى   نىى  والصيام والجها  والصدقة ، وقد نزلت عىيك آدة   نطييها، مغهنب

ليهنو  واحمر وجهه وقاهللا:" أتردندون أن تيولنوا منا قناهللا أشنو الكتنابين منن اعىيه وسىم 
لىحمة والنصارأ سمعنا وعصينا بو قولوا سمعنا وأ عنا.." مياهللا الصحابة مى التو وا

ِ منا مِني  َّ واِت َوَمنا لسَّنَماا: سمعنا وأ عنا غفرانك ربنا وإليك المصير منسخها قوله: }ل ِ

ب  يَْغِفر  ِلَمن دََشاء َود  ِه َّللا   مَ بِ ْهك م َوإِن ت ْهد واْ َما مِي أَنف ِسك ْم أَْو ت ْخف وه  د َحاسِ  مِي األَْرِض  عَى ِ
  نىى ال  سنىم  عىينه والرسنوهللا   نىى الَمن دََشاء َوَّللا   َعىَى ك و ِ َشْيٍء قَنِددٌر * آَمنَن 

ب ِِه َوالْ عىيه وسىم  ْؤِمن وَن ك نوٌّ آبَِما أ نِزهللَا إِلَْيِه ِمن رَّ ِ َوَمآلَمنَن بِنام  س نل  ِىِه  َ أَِكتِنِه َوك ت هِنِه َور 

س ِىِه َوقَال واْ َسِمْعنَا َوأََ ْعنَ  ن را ق  بَْيَن أََحٍد م ِ  َ د َكى ِنف   *نَا َوإِلَْيَك اْلَمِصير  انََك َربَّ ا غ ْفرَ ن فَر ِ
ْسننعََها لََهننا َمننا َكَسننهَتْ  نَا أَْو  ت َؤاِخننْىنَا إِن نَِّسنني َربَّنَننا  َ تََسننهَتْ َوَعىَْيَهننا َمننا اكْ  َّللا   نَْفًسننا إِ َّ و 

ْىنَنا َمنا ت  قَْهِىنَنا َربَّنَنا َو َ  لَِّىدَن ِمنناَعىَى  أَْخَط ْنَا َربَّنَا َو َ تَْحِمْو َعىَْينَا إِْ ًرا َكَما َحَمْىتَه   َحم ِ

ننَت َموْ نَننا َواْرَحْمنَننآ أَننن َ َ اقَننةَ لَنَننا بِننِه َواْعننف  َعنَّننا َواْغِفننْر لَ  ْرنَا َعىَننى اْليَننْوِم  َنَننا مَانص 
 ( سورا الهيرا.286ـ284اْلَكامِِردَن{ )

 عنز شنىه ا دنات وقرأشنا الصنحابة خىفنه قناهللا الالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  لما قنرأ

وجننو: " قنند معىننت" ومننى لفننة مننى  ننحيح مسننىم قنناهللا ال عننز وجننو:" نعننم نعننم" أأ 
 شىا الدعاء بهركة ماذا؟ بهركة السم  والطاعة. استجاب ال

تعىمون أن ال حنرم الخمنر عىنى مراحنو وكاننت الخمنر بالنسنهة لهنؤ ء منى المجتمن  

العربى كالماء بالنسهة لنا ا ن،   دستغنى عنهنا أحندشم أبنداً ومنى مجىنس ألبنى  ىحنة 
قهنو أن تحنرم بكنؤوس الخمنر النهى   ىى ال عىيه وسىم  ددور الساقى عىى أ حاب

 الخمر تحردماً بينا، الساقى ددور عىى اليوم بالكؤوس وشم دسنمعون المننا أ منن قهنو

: أدهنا المسنىمون إ  إن الخمنر قند حرمنت، منوال منا رمن  النهى   ىى ال عىيه وسىم 
أحدشم الك س ليكمو ما مى الك س من شنراب دينوهللا أبنو  ىحنة: مسنكهت جنرار الخمنر 

بالخمر ال أكهر انمروا إلى السنم  والطاعنة، سنكهت جنرار  حتى مألت سكك المددنة
الخمر حتى مألت سكك المددنة أأ مألت شنوارع و رقنات المددننة بنالخمر }دَنا أَداَهنا 

نننْيَطاِن  ننْن َعَمننِو الشَّ الَّننِىدَن آَمن ننواْ إِنََّمننا اْلَخْمننر  َواْلَمْيِسنننر  َواألَنَصنناب  َواألَْز َم  ِرْجننٌس م ِ

وَن{ )مَاْجتَنِه وه   ( سنورا الماأندا قنالوا: أنتهيننا ربننا و  دجنرل أحندشم أن 90 لَعَىَّك ْم ت ْفِىح 
عننربوا أروع المثننو مننى السننم  والطاعننة هلل ولرسننوله،  -دكمننو الخمننر الننىأ مننى دننده

وتسنم  لمنن وتطين  منن؟ تسنم  لىشنرق المىحند تننارا  -ماألمنة ا ن لنم تسنم  ولنم تطن 

لىعىمننانيين الننىدن دننددرون  مننة التوجيننه ا ن مننى وتسننم  لىغننرب الكننامر تننارا آخننرأ و
األمنة ب سننرشا. إ  مننا رحننم ربننك، تسنم  ا ن ألشننو الخيانننة، وتكننىب األمننة ا ن أشننو 

قناهللا النهنى  األمانة، تسم  األمة ا ن ألشو الكىب وتكىب األمة ا ن أشو الصدق، كمنا 

ق عننن الهننوأ، الصننا ق الننىأ   دنطنن ننىى ال عىيننه وسننىم    ننىى ال عىيننه وسننىم 
، والحنناكم مننى مسننتدركه بسننند  ننحيح مننن  -والحننددك رواه األمننام أحمنند مننى مسنننده
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قاهللا:" سي تى عىنى النناس سننوات النهى   ىى ال عىيه وسىم  أن - -حددك أبى شردرا
خداعات دصدق ميها الكاذب ودكىب ميها الصا ق، ودنؤتمن ميهنا الخناأن ودخنون ميهنا 

" قينو: منن الرودههنة دنا رسنوهللا ال ؟ قناهللا:  الرجنو األمين، ودنطنق ميهنا الرودههنة

 [( .4التامه دتكىم مى أمر العامة..")]
  هج السنمو  حوهللا و  قوا إ  بناهلل العىنى العمنيم، ممنا ذلنت األمنة إ  لهعندشا عنن منن

َ والطاعننة هلل ولرسننوله ولىعىمنناء }دَننا أَداَهننا الَّننِىدَن آَمن ننواْ أَِ يع ننو لرسننوهللا  اواْ  َوأَِ يع نناْ َّللا 

ْيٍء َشنْعت ْم مِني ن تَنَنازَ َوأ ْوِلي األَْمِر ِمننك ْم مَنإِ  ىى ال عىيه وسىم    ىى ال عىيه وسىم 
ِ وَ  ن نوَن ننت ْم ت ْؤمِ ك  إِن سىم  ىى ال عىيه و  الرسوهللا   ىى ال عىيه وسىم مَر  اوه  إِلَى َّللا 

ِ َواْليَْوِم ا ِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسن    سورا النساء (59تَ ِْودلً{ ) بِال 

 َ س نوهللَا{ يع نواْ الرَّ َوأَ ِ  وأرجو أن تىتفتوا إلى شىه الىطيفة اليرآنية الجميىنة: } أَِ يع نواْ َّللا 
س وهللاَ  َ َوأَِ يع واْ الرَّ ة م جناء عنند لفن{ لكن لمكرر ال عز وجو لفة الطاعة }أَِ يع واْ َّللا 

  ينه وسنىم ال عى الرسنوهللا   نىىوأ يعنوا ال وأ يعنوا } َوأ ْوِلي األَْمِر ِمنك ْم{ مىم دينو: 

رتهطنة موأ يعوا أولى األمر منكم لماذا؟ ألن  اعة أولنى األمنر  ىى ال عىيه وسىم 
ص بطاعة ال ورسوله منل  اعنة لمخىنوق منى معصنية ال ورسنوله، من ولو األمنر بنن

هنا  لتخىيذلت األمنة إ  تفسير جمهور المفسردن شم العىماء واألمراء دعنى الحكام. مما

اء د العىمنعن منهج السم  والطاعة هلل ولرسوله ولىعىماء ، العىماء ورثة األنهياء أقصن
 المتحييين بالعىم الشرعى الىدن قالوا قاهللا ال وقاهللا رسوله .

 منه ب – -اسم  دا أخى إلى منهج السم  والطاعة عند أبنى ذر. أخطن  وذهللا معينر بنل  

 منه عيرتنه ب"دنا أبنا ذر أالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وا اء مياهللا لنهمياهللا له: دا ابن الس
ا جنو: }دَنوإنك امرل ميك جاشىية.." انمروا إلى التعىيم الربنانى والنهنوأ قناهللا ال عنز 

ن قَْوٍم َعَسى أَن دَ  ن ك ون واأَداَها الَِّىدَن آَمن وا َ  دَْسَخْر قَوٌم م ِ ننَخْيًرا م ِ ْم َوَ  نَِسناء م ِ َسناء ن ِ  ْنه 

ْنه نَّ { )  ( سورا الحجرات11َعَسى أَن دَك نَّ َخْيًرا م ِ
ى مامة له شىا ميزان اله الىأ درم  ودخفض به العها  وميزان الهشر   قيمة له و  كر

 كنن اللا خرا مالهشر دزنون اإلنسان مى الدنيا بالجاه والسنىطان والمنصنب والغننى، 

ييامننة ودرمنن  نسننهه ودنننا أ وديننوهللا: أدننن عننز وجننو دهنن  نسننب أشننو األرض دننوم ال
تيوأ المتيون أدن المتيون؟   مهو لعربى عىى أعجمى و  ألبيض عىى أسو  إ  بال

ن  ْم َسى أَن دَك  ْوٍم عَ قَ والعمو الصالح }دَا أَداَها الَِّىدَن آَمن وا َ  دَْسَخْر قَوٌم م ِ نْنه  ون وا َخْيًرا م ِ
ن ن َِساء َعَسى ْنه نَّ { مإن م َوَ  نَِساء م ِ و  تخفض  لهشر   ترم وازدن اأَن دَك نَّ َخْيًرا م ِ

عنند  عند رب الهشر ، بو إن ال ميزاناً درمن  ودخفنض بنه الهشنر   ترمن  و  تخفنض

} إِنَّ  رب الهشر، بو إن ال ميزانناً درمن  ودخفنض بنه الهشنر أ  وشنو مينزان التينوأ:
ِ أَتْيَا َ َعِىيٌم َخهِيٌر{ أَْكَرَمك ْم ِعندَ َّللاَّ  ا الحجرات .( سور13)ك ْم إِنَّ َّللاَّ

منى مجىسنه النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ور  مى  حيح الهخارأ أن رجلً منر عىنى

أ حابة وقاهللا:" ما تيولون مى شنىا؟" وشنناك روادنة النهى   ىى ال عىيه وسىم  مس هللا
وهللا منى شنىا"؟ مينالوا: إننه س هللا أبا ذر:" ما تيالنهى   ىى ال عىيه وسىم   رحت ب ن

 -من األشرام من أشنرام الينوم؟ لينه؟ ألننه  بنس جمينو وراكنب  ابنة مارشنة -رجو

رجننو مننن أشننرام اليننوم حننرأ إن خطننب أن دننزوج وإن شننف  أن دشننف ، ومننى ذات 
المجىس مر رجو من الفيراء والنهنى دينوهللا أل نحابة: " منا تيولنون منى شنىا"؟ قنالوا: 
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يناهللا وا: حنرأ إن خطنب أ  دنزوج وإن شنف  أ  دشنف  مرجو منن مينراء المسنىمين قنال
: " والىأ نفسى بيده إن شىا وأشار  ىى ال عىيه وسىم   النهى   ىى ال عىيه وسىم 

عىننى الرجننو الفييننر أمهننو عننند ال مننن مننوء األرض مننن مثننو شننىا".. اليهننية مننش 

ال عىينه وسنىم  النهنى   نىى بالمماشر الكىابة لكن بالتيوأ والعمو الصنالح لنىلك دينو
مى  حيح مسىم من حددك أبى شردرا:" إن ال   دنمر إلى  وركم و  إلى أموالكم 

 لكن دنمر إلى قىوبكم وإلى أعمالكم.."

ام: منن الناس اليوم ديولون لىمنامق: دنا سنيد!! لغنناه، وقند دحصنو شنىا المناهللا منن الحنر
ا منن السنرقة دحصنو شنى تجارا المخدرات من الربا، منن أكنو أمنواهللا النناس بالها نو،

ه: دنا الماهللا من الحرام ودياهللا له لما له: دا سيد وشو منامق لص خهينك معنروم ديناهللا لن

 سيد،
 م النه عنزذلك: " إن قىتم لىمننامق دنا سنيد ميند أغهنهتقاهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم و

ننوٌم قَنوجنو.." مهنىا مننن زعنم الهشنر }دَننا أَداَهنا الَّنِىدَن آَمن ننوا َ  دَْسنَخْر  ى أَن ن قَنْوٍم َعَسننم ِ

ننن ن َِسنناء َعَسننى أَن دَك نننَّ  ْم َوَ  نَِسنناء م ِ ننْنه  ننْنه نَّ  َخْيننرً دَك ون ننوا َخْيننًرا م ِ ( سننورا 11 { )ا م ِ
 ىلك قناهللاالحجرات مغن الميزان الىأ دزن ال به النساء والرجاهللا شو ميزان التيوأ ول

" دننا ة بنننت رسنوهللا ال :لفا من ننىى ال عىينه وسننىم   الرسنوهللا   نىى ال عىيننه وسنىم 

 ينه وسنىمالنهنى   نىى ال عى ما مة أعىمى مإنى   أغنى عننك منن ال شنيااً.." وننا أ
نى كنن تن توعىى قهيىته وقومة وقاهللا:" أعىموا مإنكم لنن تن تونى دنوم الييامنة ب نسنابكم ول

 ب عمالكم ماعمىوا مإنى   أغنى عنكم من ال شيااً..".

أو  ،منا عمىنك؟ النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  هى دنتهى إلنى  تيو أنا راجو منسب نس
عنون جهو ما علقته بالنهى ؟ عمه. ومين أبو جهنو؟ منى الندرك األسنفو منن الننار، مر

نهنى  ال شىه األمة كما قاهللا الصا ق سيد شىه األمنة:" أبنو جهنو مرعنون شنىه األمنة" عنم

 و:" إن اللنسب العهرا بالعممى الدرك األسفو من النار ما نفعه ا ىى ال عىيه وسىم 
   دنمر إلى  وركم و  إلى أموالكم لكن دنمر إلى قىوبكم وإلى أعمالكم.."

سنتكثر دمانمروا إلى أبى ذر ديوهللا لهلهللا: "دا بن السنوا اء" زلنة كهينرا لمنن شنو  وننه 

 الناس  غيرا من رجو من أشو الفهو.
اه و منن أشنو الفهنو معنلً دنروشىا شو ورب الكعهة تشردف لنا وتكنردم ميند دن تى رجن

س و  الناس شنيعاً كهيراً وقد د تى رجنو ممنن شنو  وننه بفعىنه كهينرا دستصنغرشا الننا
  عىينهقاهللا النهنى   نىى الدنمرون لها و  دهالون. من أجو ذلك لما عهر أبو ذر بلهللا 

ر " أعيرتننه ب مننه؟! إنننك امننرل ميننك جاشىيننة" وكننو أمننو ننىى ال عىيننه وسننىم   وسننىم 

 ب اشىية منتنة منر و ا بغيهنة، اسنمعوا إلنى مننهج السنم  والطاعنة وإلنى شنىا األالج
ؤ ب دنالعجيب، كيف أ ب أبو ذر نفسه لما د تى أحدنا معنل منن أمعناهللا الجاشىينة كينف 

نفسه درتدع عن شىا األمر كينف دتنرك شنىه المعصنية ولنو  نغرت، شنىا شنو المننهج 

 هىبها.اإلسلمى. م را  أبو ذر أن دؤ ب نفسه وأن د
 مى روادة وإن كنان منى سنندشا عنعف منن بناب األماننة العىمينة أن أبنا ذر لمنا قناهللا لنه

ذلك ذشنب لنهلهللا ووعن  أبنو ذر خنده عىنى األرض وقناهللا النهى   ىى ال عىيه وسىم 

تربية  -لهلهللا: استحىفك باهلل أن تط  بنعىك عىى خدأ ا خر. ت  دب عجيب كان أبو ذر
ه، و  دىهس إ  ما دىهسه خا مه سهحان ال ديوهللا شعهة عن   د كو إ  م  خا م -لنفسه
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وا و األحدب عن ابن معرور قاهللا: لييت أبا ذر بالربىا عىيه حىة وعىى غلمة حىة، 
عىيه وعىى غلمة نفس الحىة التى درتددها. أبو ذر كما ذكرت من أشرام اليوم ومنن 

إننى سنههت رجنلً معيرتنه أشرام الناس مىما س لته عن ذلك ميص عىينه اليصنة ميناهللا: 

" عيرتنه ب منه دنا أبنا ذر؟! اننك امنرل مينك النهنى   نىى ال عىينه وسنىم  ب مة ميناهللا لنى
دىنهس خا منه منن نفنس  -تربية وت  دهاً وتهنىدهاً لنفسنه -جاشىية.." الحددك وكان أبو ذر

 وهللاالزأ الىأ دىهسه ودؤكو خا مه من نفس الطعام الىأ د كىه ت  دهاً وتهىدهاً لنه بعند قن

 له:" أعيرته ب مه دا أبا ذر، إنك امرل ميك جاشىية.."النهى   ىى ال عىيه وسىم 
فننة من  أن عىمناء األ نوهللا ديولنون:   دشنتر  المسنناواا بنو دشنتر  المواسناا شنىه لطي

و بنمسناواا جميىة: أعيرته ب مه دا أبا ذر، إنك امرل ميك جاشىية.." لنم دشنتر  النهني ال

ىت  دننب ذر أخنى بالمسناواا وتنرك المواسنناا، ألن شنىا الهناب لاشنتر  المواسناا لكنن أبننا 
 والتهىدب والتربية لىنفس.

ىتطعمه موما أحوجنا وال إلى شىا العميم إخوانكم أخوالكم، مإن كان أخوك تحت ددك 

 إن كنان مما تطعم ولتىهسه مما تىهس و  تكىفنوشم منا دغىنههم، منإن كىفتمنوشم من عينوشم
لم ك أن تكىفة دما دطهنق منإن عجنز مىتسناعده، شنىا شنو اإلسنعندك خا م أو عامو عىي

ىى منن العميم الىأ   دفرق بين نفس ونفس إ  بالتيوأ و  مهو ميه لمن حكم ميه ع

العمو حكم و  من ارتف  عىى من انخفض و  لمن اغتنى عىى من امتير إ  بالتيوأ و
ِ أَتْيَناك   رات منل بند منن نهنى أمنور ( سنورا الحجن13ْم { )الصالح } إِنَّ أَْكنَرَمك ْم ِعنندَ َّللاَّ

منن  الجاشىية و ن الجاشىية وتهرج الجاشىية وحمية الجاشىينة، وكنو منن وقن  منى أمنر

ينه لحكم عىأمور الجاشىية دياهللا له: إنك أمرل ميك الجاشىية، لكن   دنهغى أن نتسنرع بنا
أتننى  ليهننين أن مننبنالتكفير المخنرج مننن المىنة، مننإن شنىا قنند تنرجم لنه اإلمننام الهخنارأ 

خصنىة مننن خصنناهللا الجاشىيننة منا  امننت  ون الشننرك مهننو ذننب   دخننرج  نناحهه مننن 

 المىة.
إلمنام اأتوقف عند شنىا اليندر وأتكىنم إن شناء ال تعنالى منى األسنهوع الميهنو عنن قنوهللا 

د نين، وقنالهخارأ :"وإن  اأفتان من المؤمنين اقتتىوا م  ىحوا بينهما" مسماشم المؤم

 النهنى   نىى ال عىينه ش  لىفتنة الخطيرا التنى وقعنت بنين أ نحابأتعرض بعض ال
 -همرعنى ال عنن -و ىحنة والزبينر - -والتنى قتنو ميهنا عىنى - -بعد قتو عثمنانوسىم 

ز ولنىلك سنماشم ال عنالنهنى   نىى ال عىينه وسنىم  وكثير من الصحابة منن أ نحاب
ىى ال عىينننه وسنننىم  ننن  الرسنننوهللا   نننىى ال عىينننه وسنننىم وجنننو بنننالمؤمنين وسنننماشم 

 بالمؤمنين.

 ىى   النهى وأس هللا ال عز وجو أن درزقنا اإلخلص إليه، وأن دخىينا ب خلق وب  ب
نا دنا ونهي، إنه ولى ذلك واليا ر عىيه، و و الىهم وسىم وبارك عىى سيال عىيه وسىم 

 محمد وعىى آله و حهه وسىم.

 1661(، ومسىم مى اإلدمان )6050)(، ومى األ ب 3( رواه الهخارأ مى اإلدمان )1)
/ 38 – 40.) 

 (.31( رواه الهخارأ مى اإلدمان )2)

 ( سهق تخردجه .1)
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( ومننى الزواأنند مننى 4036( وابننن ماجننه مننى الفننتن )338،  2/291( رواه أحمنند )1)
ره إسنا ه إسحاق بن أبى الفراش ، قاهللا النىشهى منى الكاشنف: مجهنوا وقينو منكنر وذكن

 ( و ححه وواميه الىشهى.4/512رواه الحاكم )ابن حهان مى الثيات و
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