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ن وم ط  ه وعلطى لل ط   ،املصطففى  على النيبِّ اوسالًم وصالًة ،وكفى هلِل احلمُد 
 :ا بعُدأمَّ ؛واقتفى احلِق على هنِج سار 

الدعوَة إىل اهلِل تعطاىل علطى بصط،ةو، وتخسطاإل  اِ طان  س  فطوِ         فإنَّ
 املسلمني، وإرشاد  الضاِل إىل طخيِق السداد  هلي م ن أشخف  املقاصد ، وأحسطنِ 

 . األعماِل

 للجمهطورِ  وموجطهو  أهمَّ مؤثٍخ لتكوَن س هذا الزمان  عة ُماجُل خفبُة وتأيت
، ه بقضطاياه املصط،ية   ، وتبصط،ُ اجملتمِع ها تغذيُةعاتق على  ، وتقُعاِسالميِّ

هي  روُح الدعوة  وركُنها املشاُد الطذ   ، بل واهلدى اخلِ، ه إىل طخيِقودعوُت
 . يفاُل أفئدَة أكثِخ املسلمني

واملزنلطة  العالاطة ، صطار      السطاماة   املقامطة   هبذه  عة ُماجُل وملا كا ت خفبُة
ه، جهطد   بذَل، وأن ي ه هذا احلسَّه وعقل س قلِب مَلأن حي ا على اخلفاِبلزاًم

وأن ، هطا الصطحا ِ  على وجِه العظامة  هذه األما ة  ه س تأدية وسع  ويستفخَغ
     سططا الططو يقططوُل فاهططا املهمططة  احُل هبططذه للقاططا ِِ ُهساس ططاوأح ُه فس طط هاططَأُي

ڎ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ       :احلقُّ جلَّ وعطال 

ت خ ُثط ، وَكتالطمت فاطه الفط ُ   س زمٍن وال ساما أ نا  عاُش (1)ڈ  ڈ  

 ، وأثخنطت  واملفاسُد البدُع ، وتوغلت احلديثُة املستجداُت ، وا تشخت به احملُن
 بطا   َفإىل ُخ احلاجطة   سِّم ط ، بل حنن س َأالغائخة  باجلخاِح اِسالماُة األمُة

 العظامطة   هطذه األما طة    من تضاِع ِرواحلذ احلخِص يكو ون س أعلى درجات 
 املفسطدين، حخيصطني س      عطوارِ  ها، جمتهدين س كشط   س أدائ  والتفخيط 

 علطى السطاحة    ت ح طل   قضطاةو  كطل   ، مشمخين س ططخحِ اِسالماة  األمة  مشِل

                                                           
 . 33اآلية:  فصلت( سورة 1)
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، وهو ما يسطعى إلاطه   على اجلمهوِر مؤثخًة مقبولًة اخُلَفُب لتكوَن اِسالماة 
 .   خملٍص خفاٍب كل 

 مْال و  س ط َطط  جطامعِ  منط ِ  لصطعود   سطنحت   الفخصطةُ  وكا ت قد  هذا  
 واليطة  جطامع االسطتقامة ب   مث صطعدتُ سنتني وأشطهخ،   ملدة  اِ خ ْماحَل بوالية 

ن م ط  جمموعطةو   فسطي س إعطداد    هطا خالَل  شطفت  ،مطن ُعُمطخ      ْزو ى سنواتو
 مطن  ها علطى كطث،ٍ  ا س إعطداد  معتمطدً  ،سطلمني امل على مسامِع ألقاُتها ،ِبَفاخُل

 هطا مطا فطت     س أغلِب فت، وأض، واألشخطة ، واملقاالت الكتِب منابِع املعخفة  م ن 
 ذلط    ن أجطلِ هطا م ط  هطا وتختابِ ا جبمع أين   أكن معتنًاط  تعاىل عليَّ غ،  اهلُل

 ُخفطيب مطن   وجمموعًة  طو  سلاٍم ها جبامِعالو ألقاُت ُخَفيب مجاع  فقدُت
تأث، هطا، وتفاعطَل النَّطاِ  معهطا      ا رأيطتُ ، فلمَّاالستقامة  ها جبامِعُتالو ألقا

وال ساما تل   الطو تتحطدُ  عطن     –بني  مؤيدو ومعارٍض خُلَفيب ومضام اِنها 
 ن أجطلِ م  العلِم املهتمني وطلبة  ن بعِضا م إحلاًحمث رأيُت  –الواقِع املعاصِخ 

 بعنوان ةو موسوعس  هانَّ   أن أمجع ها عمن علوم  واال تفاِع ،منها االستفادة 

 ا لألجططِخطلًبطط ت ب ًعاس  شططخها وسأسططعى ،املنربياا ِ بِط اااخلُ نَمِاا املسااة  ِ النفحاا  ِ

 ا لإلسال  واملسلمني .      و فًع ،والثواِب

ين وأن يثاطب   ،واملسطلمني  اِسطال    اخلفطبِ  هبذه  أن ينفع  أسأُل واهلل 
 . العاملني ربِّ هلِل مُدواحل ؛لمني والثواب  علاها األجخ 

 أفقُخ العباد  إىل رمحة  ربِّه                                     

 السافيِّ سعادو بِن اهلِل عبد  بُن حممُد

 ضوت -  ْزو ى                                                   
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 خلطق   ،الثطخى  ومطا بانطهما ومطا  طت      والسطما ُ  لطه األرضُ  ،هلِل احلمُد  
 م وسطلَّ  ،ه وما درىعدوِّ ِخْجس ح  ربَّى الكلام  ،خىبعلى ما  فله احلمُد الوجود 
 مطن كاطد    الصطديق   ومحطى يوسط     ،ومطا بطه طغطى    مطخود  النَّ ن  اِرم  اخللاَل
 .وما دعا حىت الاقنِي األمنِي واعتا بالصادِق ،وما قضى النسوة 

ه عبطد   ه وابطنِ عبد  له شهادَة ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد  
 أنَّ وأشطهدُ  ،هرمحت ط  عطن كتائطبِ   عطنيٍ  ن ال غطا لطه طخفطةَ   وم ط  ،هأمت  وابِن

 ،ه اُنطط والططاُم ،هجباُنطط البططدُر ط   ه علاططهريب وتسططلاماُت صططلواُتططط  احممططًد
 ،هوأبلطى جديطد    طَلباال وخذَل ،هعديد  وأكثخ  ،احلق   صخ  ،هديُن واحلنافاُة

 التمطا ِ  لبنَة فكاَن ،ه السديدة وأفعال  ه احلمادة بأقوال  األخالِق مكار   ومتم 
 :ا بعُدأمَّ؛ القصادة  ورو َّ

كم ُخَكط كم َذكم وصغُ،كم كبُ،كم وفقُ،كم غناُّكم وجاهُلعامُل ال جيادُل   
فمطن   ؛قلطةو ُ  وحمَل ُقلعةو الد اا دار  احلااَة تعاىل قد جعَل اهلل   ثاكم بأنَّوُأ

ه ه س د اطا  مطا قاَلط     ممطا ممُعط   صطابُ  .هومن مطدعٍو لغطد    ،هلاوم  راحٍل
 :احلكاُم

 هكَلطط الططدهخ    ممططا ممططُعصططاُب  
 

 تلططططوى فاهمططططا وحنططططو ُ  ردلن  
 

 فأعطدوا حملطلِ   ،أعاِنكم  صب  لديكم باقاًة ثابتًة فلما كا ت هذه احلقاقُة  
هطا  كلُُّ واحلااُة ،ه أمِسكل  فالدهُخ ،املعاصي وخففوا أمحاَل ،اا كافًازاًد الُنقلة 
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مططن  اخلططخو   س تقططوى اهلِل فططإنَّ ،الُنقلططة  حملططِل علططاكم بتقططوى اهلِل ٍسَفكططن 

ڱ  ڱ     :قال جلَّ وعطال  ،املزالِق ن م  والسالمَة زِقآامل ن م  والنجاَة املضايِق

ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  (1)    ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ ڱ  ڱ 

 . (2)ېئ  ېئ ىئ 

 الططدرهُم بططد وُع املططادُة لَُّبططت وُغ ،إىل األرِض فاططه النططاُ  أخلططد  س عصططٍخ  
ا معخوًفطط املنكططُخ أصططب   س عصططٍخ ،القهططاِر الواحططد  اهلِل ن دون م طط والططديناُر
 أهططِل ن أزِرم طط شططدُّوُي ،الفضططالة  علططى أهططِل الططنكُ، يشططتدُّ ،امنكططًخ واملعططخوُف

تنطادوا   ،أمجعطني  اهلِل أعداُ  حممدو تنادى على أمة  س عصٍخ ،الخذيلة 

 تعطاووا مطن كطل     ،وتدعوا مصطفلحني  ،وتعادوا مسلحني ،نا مصبحنيعلى أمت 
هلطا  ووضطعوا   ًا،عطاثور  حفخةو  صبوا هلا س كل  ،صبٍب وهتاووا من كل  ،حدٍب
س  وال سطارية   س حبطخٍ  هلطا جاريطة    تكطونَ  أالَّوأمجعوا على  ،فخًا فٍج س كل 

 .بٍخ

من  ولاس هلا حمل ٌّّ ،س التنكِ، بل موغلًة  كخًة األمُة أصبحت  س عصٍخ  
 موائطد   فتات  تقتاُت ،ذلالًة فأصبحت تابعًة ،متبوعًة كا ت قائدًة ،اِعخاِب

ال  مغلوبطةو  بنفسطاةو  وتعطاشُ  ،همس ركطابِ  وتسُ، ،همبأعااِب وتتمسُ  ،الغخِب
 .غالبةو

 بطني الفانطة    كطم تط زُ  م وتشطاهدو ه س واقع  هذه كمطا ععطتُ   واحلالُة  
ها  عطدُّ  مناسطبات   واألعطوا ِ  األياِ  مع كخِّ وت ُق ،من اآلماِل خخى فلول واأُل

 .لوان السُّ لبث  ودوحًة األحزان  ا جللِيمنتجًع

 

                                                           
 .2( سورة الفالق اآلية: 1)
 . 4( سورة الفالق اآلية: 2)
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 اِ سطا اة   لخفعطة   محاطدةً  فا طةً  كطانَ  ،مهم  خف،  كم حد  ن باِنم   خُّ  
 احلباطبِ  والدة  ه حدُ إ َّ ،والضااِع التاه  حااة  بعد  السعادة  ها لفل  و ويل 
 والشطهخِ  السطنة   س  ديطد   العلمطا ِ  اختالف  ومع ،() اهلِل عبد  بِن حممد 
وال  هم هذا ال يعنانا س قلاٍلاختالَف : بأنَّوُل ق ؛هذا احلد   لوالدة  والاوِ 

 ،والعط    و سطتوحي الطدرو     ،هذا احلد   مضامنُي ُل لنانفعتما  بقدِر كثٍ،
الطو   ،والعفطبِ  الزلطلِ  ملواضطعِ  شامٍل جبخدو و قوُ  ،والوارد  الصادر  و خاجُع

مطن   سطتفادة  امل ِ والع  الدروِ  ومع كثخة  ،ها هذاس حمل  احلباِب جعلت أمَة
 :منها ال ُبدَّ على وقفاتو  قتصُخ هذا احلد  

ىل إ النطا ُ  فطال ينقطادُ   ،إىل الطاقنيِ  أقطخبُ  العاان  طخيُق 

 ؛ال يطة   خط،ِ  ألخطالقِ  التفباقاطة   العملاطة   احلاطاة   إال بالصطورة   اهلداية 
هم مع علم  عِلالفه ب( أصحاب ) اهلِل رسوُل حني أمخ  بذل  احلديباُة تشهُد

 اقتطدا    ،( فتتطابعوا بالعمطلِ  ) فتطخددوا مث عمطلَ   ،عن اهلوى ه ال ينفُقأ َّ
 .(1)ن كا وام  وكأهنم غُ، ،باحلباِب

 همأمططام  ا يسططُ،قخلً طط قططد كططانَ 
 
 

 األفكططاُر وبططه اقتططدوا فأضططا ت    
 

 .(2)ة ذَّبالُق َةذَّوالُق عِلبالنَّ عِلالنَّ يقلدو ه حذو   ()ه أصحاُب وهكذا كاَن

فاطه   ودخطلَ  ،هبَّط فأح اِسال   در   غخيبٌّ علاه طباب  عنا فاشهُدا واُقأمَّ
 ماِلس ش ط  فجطالَ  ،التفباطقِ  س جمطالِ  املسلمني لاسطتفاد   إىل دياِر مث سافخ 

                                                           
إلاها أ َّها جمحفة  س الظاهِخ م ن شخو   ُصلِ  احُلديباة ، و ظخوا  –رضواُن اهلِل علاهم  –اغتمَّ الصحابُة ( 1)

بالتحلِل من ُعمطخت هم، إذ  اعتطخاهم الوجطوُ  والطذهوُل، و  يبطادورا إىل       () وال ساما بعد  أن أمخ هم النيبُّ
كعادت هم، وقد أمَّلوا أن يذحبوا هدي هم، وحيلقوا رؤوس هم س رحاِب احلخِ ، فلمطا رأوا   ()تنفاذ  ما أمخ هم ِبه  

قا   وذب   ب د   ًة، وحلق  رأس ه بعد  مشورة  أ ِّ املؤمنني  أ ِّ سلمَة هنطد  بنطت  أيب ُأماطَة املخزوماطة       ()رسوَل اهلِل
قاموا فنحخوا وحلقوا ولمنوا باهلل وصدَّقوا وعد ه وأطاعوا  با ه؛ وُأمضي  الصلُ ، وكاَن س ذل  اخلُ، والفالُح 

 لإلسالِ  واملسلمني  . 
النسِخ والصقِخ بعطد  تسطويت ها وإعطداد ها لتخكَّطِب س السَّطهِم؛ وهطو مثطل  ُيضطخُب للشطائنِي          ريشُة الفائِخ ك( 2)

 يستويان  وال يتفاوتان  . 
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 فقطالَ  ،هفلم يظفطخ إال يابت ط   ،إىل القاهخة  ه وعاد غات فلم جيد ُب ،إفخيقاا
 هلِل " احلمطدُ  ط:  فحواها ،ثقالًة ألامًة كلمًةالذ  يصلي فاه ط اجلامع   ِماِ 

 ه علطى أهل ط   أن أتعخف  قبَل الصحاحة  ة ه احلاَّس صورت  اِسال   ي عخفُتأ ِّ
  س لوقعطتُ  اِسطال ِ  هبطم قبطلَ   اتصطا   فلطو كطانَ   ،هالبعادين عطن تفباق ط  

 عنايطةُ . أيطن ال هطا اِخطوةُ  أيُّ .  عطم  طط  فتنطةً  أن  كوَن باهلِل  عوُذ ط " الفتنة 
 ،اِسطال ِ  س بطالد   اِعالِ  وسائِل ع   () احلباِب وأوامِخ احلباِب أخالِقب

 ()املصطففى  سطنة   ها؟! أين تفباُقما خيالُف كل  بك ِّ تقديٍخ ولو على أقلُِّ
أو كطادت   –ملا أمهلت  األمُة ؟ ماذا جنت واجملتمِع والشارِع واألسخة  س البات 

لقطد   - والسطال ِ  الصطالة   ها أفضطلُ علطى صطاحبِ   - احملمديطة   السنة  مور ُأ –
 اجلطاد   عطن التفباطقِ   والطدعاوى والزعطو ِ   ،عطن احلقطائقِ   اكتفانا باملظاهِخ

 أو النشأة  حممدو ريإِلأت لقخا ة  السنة  ا من أياِ وجعلنا يوًم ،احلِق والتمس  
 أغلطب   مُد بل ،ما  قخُأل  أو تفباٍق فقهو وَند احملمدية  أو الشمائِل احملمدية 

 وقد يأيت كطث،   ،احملموِل باهلات   واللعِب والقاِل اجملتمعني مشغولني بالقاِل
 .ا حيدُ عمَّ مث ال تسأُل ،والشخاِب الفعاِ  لتناوِل منهم جماملًة

وإذا  ،الشعاع  فال تنتظِخ الشمُس فإذا   تكِن ،عفا ال ُي الشيِ  فاقد  إنَّ
ن وم ط  ،اللؤلؤ  فال تنتظِخ البحُخ ا   يكِنذوإ ،ر النو فال تنتظِخ القمُخ   يكِن

 .اأو مها مًع أو مغخور  خٌّهذا فهو غ  يالف  ظنَّ

 هطططططم علطططططاهم كالُم ومطططططخدود 
 

 بطططططال و   النكطططططاحُ  دَّكمطططططا ُر 
 

ه ع ط فقطد جخَّ  ، ى اِسطال ُ ه الُك( قضاُت) احلباُب كاَن 

 الطذ  اسطتقخَّ   حاربوه س البلد  ،هن بلد م  أخخجوه والعلقم  الصعب  مكَة أهُل
 وقطالوا عنطه: أ طت مطذمم      ،وهبُّس ط  ،الفطائ    ه أهُلطخد  ،هلذوه س  فِس ،فاه

قطاطعوه س   ط  ه علاطه ريب وسالُم صلواُتط  ما هو حممد وإ َّ .(1)حممدًا ولست 

                                                           
ال يسطمو ه باع طه الطداِل علطى املطدِح، فاعطدلون إىل ضطدِّه،         ()كاَن الكفَّاُر م ن شطدة  كطخاهت هم للطنيبِّ    ( 1)

فعَل اهلُل مبذمٍم . ومذمم  لاس  اع ه، وال ُيعخُف به، فكطاَن الطذ     فاقولون: مذمم ، وإذا ذكخوه بسوٍ ، قالوا:
 يقُع منهم مصخوًفا إىل غِ،ه . 
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 علطى  (2)اجلطزورِ  الألقطوا س ط   ،هس طخيق ط  و  وضطعوا الشَّط   ،سوهحبو (1)عِبالشِّ
 ،الكطخ ُ  ه القطخلنُ ه وبالئ ط حِنط ي عطن م  سل فُا ،ائتمخوا لاقتلوه ،هه ورأس ظهِخ

 ،حممُد يا  (4)  ۅ  ۅ ۉ  (3)  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئۈئ له فاقوُل

 الخاضطاة   الفطاهخة   ه الزكاطة  روح ط  ا تقطالِ  بعطد   والشتُم ه السبُّبل يالحُق
 األرض  وإىل أن يطخ َ  بطل  ،نا هذاوإىل يوم  ،األعلى إىل الفخدوِ  املخضاة 

 فطبإلُ هطذ  وي  ي  الذ  جطا    الذلاِل م وتسمعون عن اخلائِبأما ععُت ،هاوارُث
فطا  ى   ،هسطخفَ  سطعطُ ي  ،هس أ ف ط  الشافاُن ن  فإل م  ،بشدقاه ويخمي القا  

 لاططةوظحن مططن أرحططاٍ  اِ والفططخ مططن اللططهِو الططورى س ضططخوٍب بسططاد  يسططخُخ
 .صلاباةو وأصالٍب
 فا السططططططخ سططططططخا   يططططططا

 النفططططيِّ   بططططاُبمططططا باُبطططط إ َّ
 

 وا تطططططططططططها  س ابتطططططططططططداٍ  
 اجلطططططططططططططزا  ال بطططططططططططططاُب

 

 ،ومطا وسطق    واللاطلِ  س الشَّطفِق،  متطار   ،الذباِب ومسقُط الكالِب أين أدُ 
   . سق إذا اتَّ القمِخو

ه قضطات   اِسطال    أن جيعطلَ  ()ه بنبِاط  أسطوةً  مسطلمٍ  علطى كطل   كطاَن  لذا 
 عنطه بقطوةو   دافُعوُيط  ه كما جطا   يفبُق ، وُت هوس سبال  ،ا ى علاه حياالُك

للطذين اسطتقاموا مث    :و قطولُ  ،وإخطالصٍ  ه جبطدو س سطبال   هُداوجي ،وحكمةو
 العفطبِ  موضطع   االسطتقامة   دوَن إياكم فطإنَّ  مث إياكم ،هما قلبوا على أعقاِب

 . واهلال  

 حممطدو  ن يتباعطد عطن طخيطقِ   وم 
 

 البعادة  الفخيِق شافاُن ُهخجيخج 
 

ومطا   ،الكتطابِ   صطوص   فبطق   أن  اِسالِ  ألمة  ة ن الغ،م 

ال أن  هطا للغطخبِ  ُدورِّ مث  ط،  والسطال ُ  علاطه الصطالةُ  ط  اِسالِ  عن  يبِّ جا  

                                                           
  أو ا فخا   بني  جبلني . س اجلبِل الشِّعب: الفخيُق( 1)
 س ال اجَلزور: مشامُة الناقة ، وما خيخُ  معها م ن سوائَل بعد  الوالدة  . ( 2)
 .127( سورة النحل اآلية: 3)
 . 7( سورة املدثخ اآلية: 4)
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ففخقطت   ،هطا هطا ورفعت  خت ملصطدر  عزت  تنكَّط  فاألمطةُ  ،الغخِب أمة  ز ب د  ر صدِّ 
       :(ه )قوَلط  متجاهلطةً  األمطمِ  ها إىل كطل  ت أيطدي  ومطدَّ  ،األبطوابِ  دوهنما كلَّ

 "،وسطنو  اهلِل ا كتطاب  م هبما لن تضلوا أبًدفاكم شئني ما إن متسكُت تخكُت" 
حتلطت  وُأ ،الوعطدُ  وُأخلط    ،الخعطدُ  كطذب   ،بالفشِل ت ئوبا ،(1)فجا ت بالوشِل

 مطع   الع ابطة   فُخص  ،ابة نا إال باخَلوما رجعت أمُت ،(2)سعد  اِبَل وورد  ،األرُض
 .والصغاِر املها ة 

 هم س اتبطاعِ ا أن عطزت  املسلمني أن يفقهوا جاطدً  وبنات  األمة  وعلى شباِب
ه ه وأخالق ط ه وسط،ت  هلطم بقخلِ ط   فقد  صطب   ،هه وسلوك أخالق  هم وتقلاد  بِا

وس  ،يكفي ما الكخِ  القخلن  س أخالِق ،ومنحدٍر س كل مصعدو هدايةو أعال  
 أفكطارِ  صطديد   ىل تصطديخِ إ ولسطنا حباجطةو   ،شفيما ي  () اهلِل رسوِل هد ِّ

 هم.ثقافت  وقاِ  الغخِب

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   اهلل  وأسطتغفخُ  ،قو  هطذا  أقوُل
 الكخ . خُّه هو الب وادعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم

علاط  أ طت كمطا     ثنا  حصي ال ُأ ،عِمالنِّ ن م  اللهم على ما أسبغت    أمحُد
 خوِحه ِبط صصطتُ مطن خ   أفضطلِ  علطى حممطدو   وأسلُم يوأصل ، أثنات على  فِس

ن بط  م ط   و عطوذُ  ،والعمطلِ  القوِل ب  من فتنة  إ ا  عوُذ يإهلي وخالق ، دس ُق
ن بط  م ط   و عطوذُ  ،مبطا حنسطنُ   الُعجطبِ  ن ب  م  عوُذ كما  ،سُنحنملا ال  كل  التَّ

 :وبعُد ،صِخواحَل الع يِّ ن م  ب    عوُدكما  ،واهَلَذِر السَّالطة 

ت مطخَّ  هطود   ي جنطازةَ  يطخوى أنَّ  - ها املؤمنونأيُّ -  ع فم  

 :الصطحابة   لطه أحطدُ   فقاَل ،()رأها  فدمعت عاناه ملا، ()حبضخة  النيبِّ 
 خخجطت  هطا  فطس   ولكنُّ  " ،() فقطال  ،يهطود    هذه جنازُة اهلِل ولكن يا رسوَل

                                                           
 الوش ل: املاُ  القلاُل يتجلُب م ن جبٍل أو صخخةو، وال يتصُل قفُخه . ( 1)
 مثل  ُيضخُب س كل  من يعمُل عماًل بفخيقةو غِ، صائبةو وال مناسبةو . ( 2)
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ط عنه   اهلُل رضي  ط اخلفاِب بُن عمُخ األمة  فاروُق وقاَل "،جهنم  مين إىل  اِر

ەئ  وئ     وئ   ۇئ    :فقطال  ،هعلى قوم  لقد دعا  وح  اهلِل بأيب أ ت وأمي يا رسوَل

 طا فقطد   ها هللكنطا عطن لخخِ  علانا مثَل ولو دعوت  (1) ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

      ا إال خط،ً  فأباطت أن تقطولَ   ؛ اُتط خت رباعِسط   وُكمي وجُهط د   وُأطئ ظهُخُو
 ". هم ال يعلمون" اللهم اغفخ لقومي فإ َّ

. فع هلطم هم ودعا وش م علاهم ورح  شفق فى عنهم مث َأسكت عنهم حىت ع 
 شططديد  كططاَن ،هبططمه وشططفقت  النططاِ  علططى هدايططة  (ه )حخُصطط هكططذا كططاَن

لطاس   " ه:ألصطحابِ  ُليقطو  وكاَن باملعخوف  واألمِخ املنكِخ ِ،اعلى تغ احلخِص
     ن م طط خططخدٍل حبططةو مثقططاُل املنكططِخ عططِن والنططهيِّ بططاملعخوف  األمططِخ تططخ   ورا  

س  ويدخُل ،امنكًخ ويسمُع ن  شي س منكٍخنا هذا م ويأيت س زماِ ، " اِ ان 
املصففى  ه حيُبويفتخ  أ َّ مث يزعُم ،اِ ان  ولو بأضع   ،ُخوال يغاِّ ،منكٍخ

()، الشخصطاة   س األمطورِ  : ل م  التطدخلُ ويقوُل لِسغبال أيت من ي دَّرُعبل ي ،
  وال بنفِسط  فطال تطز َّ   ،اصطلابً  وعلقطتُ  ،اخزنيطخً  وأكلطتُ  ،امخطخً  ولو شخبُت

 !هطا حباات  تسطتمتعُ  النطا    هم: اتطخ   بعُضط  ويقوُل ،فاما ال يعنا  تتدخْل
 ،فقطد وهطى الِسطقا    ،اِمالعقط  هبذا التفكِ، ن يفكُخم  اِسالِ  فإن كان س أمة 

و   بط     ،الظمطأ   ن م  الناُ  وهل   ،وُأتبع الدلُو الِخشا ،املاُ  بالفالة  وُأهخق 
بإ طا هلل وإ طا إلاطه     ،ها شطاعُ  وإهنطا ملصطابة    ،مبولطودو  و   فخْح ،على مفقودو

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں    :اهلُل وصدق  ،راجعون

 .(2)  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 .املخسلني  أال وصلوا وسلموا على إماِ 

  

                                                           
 . 26( سورة  وح اآلية: 1)
 . 104( سورة لل عمخان اآلية: 2)
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 وله األعاُ  ،وامللكوُت ه امللُ وباد  ،واجل وُت له العزُة  الذ هلِل احلمُد
ه النجطوى أو خيفاطه   ظهطخُ عنطه مطا تُ   ي عطزبُ فطال   العطا ُ  ،احلسا والنعوُت

 ن أ شأ ا م  ،وال يفوُت واألرِض س السموات  ه شيٌ يعجُز الف القادُر ،السكوُت
 ،اا و ق سطمً لنا منطها أرزاًقط   خ ويسَّ ،اا وأمًم ا فاها أجااًلواستعمخ  ،اًمس    األرِض

 ،والوقطوتُ  وتبلانا األيطا ُ  ،والقوُت نا الخزُقويكفُل ،والباوُت نا األرحاُ تكنُف
وهطو   ،والثبوُت وله البقاُ  ،ها املوقوُتعلانا كتاُب الو خطَّ وتعت ِوُر ا اآلجاُل

 العطخيبِّ  الطنيبِّ   ا حممطدو علطى سطاد    والسطال ُ  والصالُة ،الذ  ال  وُت احليُّ
أن  قبطلَ  ه الكطونُ لفصال  الذ  متحض  ،املنعوُت واِجناِل س التوراة  املكتوِب
ه ه وأصحاِبل لوعلى  (3)موُتْهوالا  زحُل ويتباين  ،(2)بوُتوالسُّ (1)اآلحاُد تتعاقب 

س  والشَّطمُل اجلماطعُ   ،والصطاتُ  البعاُد ه األثُخباع ه واتِّالذين هلم س صحبت 
 علاطه وعلطاهم مطا اتصطلَ     صطلى اهللُ  ،الشطتاتُ  هم الشطملُ ه ولعطدوِّ مظاهخت 
 ؛اكثً، تسلامًا م وسلَّ ه املبتوُتحبُل بالكفِخ وا قفع  ،(4)بخوُتج دُّه امل باِسالِ 

     (5)ڦ               ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ : ا بعططُدأمَّطط

     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ
. (6)  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

                                                           
 األحُد .اآلحاُد: مجع  مفخُدها ( 1)
 السُّبوُت: مجع  مفخُدها السبُت .( 2)
 الا ْهموت: بفتِ  الااِ  وإسكان  اهلاِ ؛ اسُم بخٍ  ُيسمَّى النوُن، بان ه وبني  ُزحَل بوً ا بعاًدا، وُيسمَّى لوتاا . (3)
 املبخوُت: احملظوُظ .( 4)
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 5)
 .71- 70: ات( سورة األحزاب اآلي6)
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 وأطلقطوا القلطوب    ،هإىل مخضات  وبادروا بالسعيِّ ،اتقوا اهلل  اهلِل يا عباد 
وغطدًا   ،وال حسطاب   عمطل   فطالاو    ،دفُع ُيط مطا ال  هجوِ  ها قبَلغالت  من مخاد 
 . وال عمل  حساب 

 ن أخفِخم  بين اِ سان  ِخُمن ُعم  الشباِب مخحلَة كم أنَّعن ألباِب ال يغاُب 
 هطا مخحلطةُ  تعطاىل ل طم  ؟ أل َّ   اهلِل عنطد   خاص  هلا حساب  ولذا كاَن ،املخاحِل
  وى املاديططة القُ طط عا  ض طط يبططدُأ سططاَناِ  فططإنَّ ،والنشططا   واحلاويططة  القططوة 

أو  التجخبطة   واسع  وإن  كاَن ،وتضعُ  تغوُر وينتهي وقواه املاديُة ،واألدباة 
 ،اا خاًصط حسطابً  الشطبابِ  بني ضعفني جعلت لفتخة  هذه القوُة ،املعخفة  كث، 

 قطدما ابطنِ   ال تطزولُ  " :ط  هاط ه علريب وتسلاماُت صلواُتط  احلباُب ولذا قاَل
 ،خه فامطا أفنطاه  ُمعن ُع عن مخٍس سأَله حىت ُيربِّ ن عند م  القاامة  يو   لد  

 َلم ط وماذا ع  ،هه وفاما أ فَقن أين اكتسب ه م وعن مال  ،ه فاما أبالهوعن شباِب
 وهطي أعمطخُ   ،فاهطا الفاقطاتُ   الو تتفجُخ هي املخحلُة ، فالشباُب" فاما علم 
 وال ريطب   ،علطى سطوا ٍ   واألدباة  ملادية ا وأغناها بالفاقات  ،بالقوة  الفتخات 

 الشطبابُ  انمطا ظهطخ   ح جلالطةً  رائقطةً  ه تأديًةيؤد  رسالت  بدَأ اِسال   فإنَّ
 ه علططى رأِ س شططباِب عططَثُب () الططنيبَّ كمططا أنَّ ،() حممططدو حططوَل املططؤمُن

 الكهط    أهطلَ  جنطدُ  اهلِل س كتطابِ  سطااحاةً  جولطةً  وعندما  ذهُب ،األربعني

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     :تعططططاىل فططططاهم  اهلُل يقططططوُل ،فتاططططًة

 ،هس شطبابِ  األصنا   م حفَّ ط  والسالُ  علاه الصالُةط  وإبخاهاُم (1)ٴۇۋ

 .(2)  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  :جلَّ وعال قاَل

ه عن ورفعت  ،اِسالِ  ا تصارات  جنُد العسكخية  وإذا جئنا إىل الناحاة   
 أتى إىل معخكة  ،الفااُر فهذا جعفُخ ؛املؤمنني الفتاة  وأكتاف  الشباِب طخيِق

                                                           
 . 13سورة الكه  اآلية:  (1)
 . 60( سورة األ باا  اآلية: 2)
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 فأخطذَ  ،فعطت  نطاه  فُق ،اهلِل ا س سطبالِ جماهطدً  وقطوةو  شطجاعةو  بكطلِ  َةمؤت
 الخمطاحُ  بعضديه حىت تكسطخت   الخايَة فعت فضمَّفُق ،ه الاسخىباد  الخايَة

ين إ إلطاكم عطين واهللِ   :"يقطولُ  ،ِخضط الن بطنُ  وأ طسُ  ،وهو يبتسطمُ  ،هس صدِر
 س سطبالِ  فامطوتُ  ،مثا ني ضطخبةً  ُبضخ فُا ،" أحدو ن دون م  اجلنة  ري   ألجُد

خه ُمط والعشخين من ُع س اخلامسة  شاب   افٍع بُن وهذا عقبُة ،األحد  الواحد 
 ا يخفطعُ ا مصطلاً موحطدً  األطلنفطيِّ  على احملطاط   املؤمِن الشاِب بشجاعة  يقُ 
ضطته  ا خلأرًضط  أن ورا  هطذا املطا ِ   و أعلطمُ ل واهلِل :"اقائًل ه إىل السماِ ساَف

 . " إال اهلُل ال إله  ا رايَةبفخسي هذا رافًع

 س احلطاللِ  األمطة   إىل أعلطمِ  نظطخُ  فعنطدما   العلماطة   الناحاطة   ن ا م ط أمَّ  
 كطانَ  ،عباٍ  ابِن األمة  الثالثني وحبِخ ا س سِنشاًب فكاَن ،جبٍل ابِن واحلخاِ 

 ه مطع مشطايإلِ  جيعُلط  اخلفطابِ  بطن   عمطخ   ألنَّ السِن باِرك  منه بعُض ا يغاُرشاًب
 جطابخ   كما وجطد ا اِمطا    ، هبخأِي ه واألخذ س استشارت  الصحابة  ن م  مة األ
مث  ،العخاِق صخة بِب العلِم طلِب من أجِل ُعماَن ه األِ عن وطِن خحُلي  زيدو بن 

 س هطذه اآليطة    اقط   املو فطاهم أشطخف    الكطخ ُ  القطخلنُ  َلن سطجَّ مب   ما ظنُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   العظامة 

 .(1)  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 نا عطنِ لاحطدثَ  عطوفو  بطنِ  املختطارِ  أليب محطزةَ  اجملطالَ  - اآلَن – ولندِع   
تعط،وين   مكطةَ  : " يطا أهطلَ  فاقطولُ  احلباطبِ  مطع   الطذ  كطانَ   املطؤمنِ  الشباِب

 ،اإال شباًب () اهلِل رسوِل أصحاُب وهل كاَن ،م شباب هبأصحايب تزعمون أ َّ
 الباطِل عِن هم بفائًةأعاُن عن الشِخ هم ع ماًةمكتهلني س شباِب ،الشباُب م ْعِ 

 ،هم مبثطاين القطخلن   أصطالبُ  منثناًة اللاِل إلاهم س ل اِ  اهلُل هم قد  ظخ َأرجُل
س  وإذا مطخَّ بآيطةو   ،ا إلاهطا بكطى شطوقً   ،اجلنطة   فاها ذكُخ هم بآيةوإذا مخَّ أحُد

هم لطال   قطد وصطلوا كطاللَ    ،س أذ اطه  جهطنم   زفط،   كطأنَّ  شهقًة شهق  الناِر ذكِخ

                                                           
 .23( سورة األحزاب اآلية: 1)
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م ُهبططاه ج األرُض قططد أكلططت  سططهٍخ وأطططالح  ه،عبططاد  أ ضططا   ،همهنططاِر بكططالِل
قطد   ،الصطاا ِ  ن كثطخة  هم م ط أجساُم  احلًة ،همألواُ  مصفخًة ،همهم وركب وأيدي 
مسطتنجزون   ،اهلِل موفون بعهد  ،اهلِل مستقلون لذل  س جنِب ،  القاا الوواص

ه وسطاوفُ  ،شطخعت ه قطد أُ ورماُح ،تقد فو َُّق ،العدِو ها  إذا رأوا س  ،اهلِل لوعد 
 اسطتها وا بوعاطد    املطوت   ورعطدت بصطواعقِ   ،الكتابطةُ  وبخقطت   ،قد ا تضطات 

 رجاله على عنِق حىت ختتل   منهم ُقدمًا فمضى الشاُب ،اهلِل لوعد  الكتابة 
إلاطه   وأسطخع   ،ه بالثخىجباُن وُعفَُّخ  ،ه بالدماِ وجِه ه قد ُرم ُّلت حماسُنفخس 

 ططائخٍ  نقطارِ س م  قلطةو فكطم مطن مُ   ،السماِ  ت علاه طُ،واحنفَّ ،األرِض باُعس 
ها طاملطا  با طت عطن معصطم     وكم من كط    ،اهلِل ها من خشاة طاملا بكى صاحُب

 لطق  قطد فُ  رقاٍق وجبنٍي وكم من خدو عتاٍق ،هس سجود ها علاها صاحُب اعتمد 
   . ها س اجلنان أرواح  دخَلوَأ ،على تل  األبدان  اهلِل رمحُة احلديد  د ُمبُع

 الشطابة   ن تلط  األجاطالِ  م  املشخقَة هذه الصفحات  و  فعالوا معي لنت   
ها عطن إسطالم    والطدفاعِ  ،هاها بعقاطدت  سطك  وس مت ،هاها وسلوك س أخالق  املثالاة 

ا ه واقًعط فعاشطتُ  اِسطال    الطو عخفطت    تلط  األجاطالُ   ،هاعن حااض  ود والذَّ
هطا  قفوُف عالاطةو  جلنطةو  والُبلغطةَ  الزاد  الو أعدت  تل  األجااُل ،اا حًاعملًا

معي  تعالوا ،أ اةو سقى من عنٍيُت حاماةو و اٍر املفلِع ن هوِلوأشفقت م  ،دا اة 
 ،نا خاصطةً مطن شطبابِ   نا املعاصطخِ جال  على أحواِل و ق   تل  القخوَن لنفو  

 .هغُ، حديث  وللنساِ 

س  حطادةو  يعاين من أزمةو ،اِسالماة  األمة  من شباِب اهلائَل السواد  إنَّ  
 اهلزيلططة  التثقافاططة  املططوارد  ويعططاين مططن درن  ،والثقططاس  الفكططخ ِّ التوجاططه 
 التخباططُة أصططبحت  ،هاواضططفخاِب التعلاماططة  املططادة  ن تلططو  وم طط ،الفاشططلة 

 ،ه( وألمت طط)ه ولخسططول  هلِل الططوال   ا يقططدُ شططاًب الططو تصططنُع اِسططالماُة
 صطلي   ،التعلاماة  ه س املؤسسات ه وتقالاد ه وعادات ه وكخامت وتصون أخالَق

وال  ،عِشالنَّ بعد أن غسلناها وحنفناها ومحلناها على اجلنازة  علاها صالَة
سطط،اجعون  الغططخِب أذ ططاب  أ  أنَّ رجعططةو ها لغططِ،بططدفِن أدر  هططل سططنقو ُ 
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. السطبال   وا عطن سطوا ِ  وا وأضل أن ضل  هم بعد هم ويعودون إىل رشد ظمائخ 
 جاطل   فظهطخ   ،االهتطا ِ  دخلت قفطص  الو ُأ إىل التخباة  يفتقُخ الشاُب أصب  
ه ود اطاه  ديِنط  بشطؤون   جاهل  ،ناٍحج  ن غِ،م ويفُ، ،ماٍ  من غِ، يسبُ  تافه 

ال    ى إىل أهنطارٍ الُك الصحخاُ  فكما  تاُ  ،والبفالُة ه الفخاُغيكتسُح ،امًع
مطن   إىل أهنطارٍ  نا حباجطةو شطباب   فطإنَّ  ،اها خصطبً جطدب   َلهلا كطي  طوِّ   حصخ 

ى ممطا  ها أرقط ومعُل ،هاحالت  وتبدُل ،مستواها تخفُع ،ها ود ااهابديِن املعخفة 
 حىت تنطدر   وبد اا ا جهال  ،نا جهال رخي أوبت ،نا جهال فنحن بديِن ،هي اآلن

وممطا   ،هلطم  نا ال هويطةَ شطبابُ  أصب   ،ن يقخُأم  لخُخ العخب  : بأنَّالاهود  قادُة
هم مطن  يطذهبون حاطث يطذهبون مبطا عنطد       األرِض أهطلَ  أنَّ غاوٍر كلَّ يغاُظ
 أو سطأخذُ  ،عن الشاوعاة  أ ين متنازل  ط ق ما فكخَّ الشاوعيُّ الخجُل ،عقائد 

مطن   خ س أن يغاِّط  قطط   خ ما فكَّط  س العاِ  الصلاباة  وعماُد اِسالِ  ن ا م بعًض
وحيطاولون   ،اهم جا ًبيسلخون دين  ،املسلمني ه إال شباُبن مسلك وال م  ،هتديِن

 .الغخِب موائد  من فتات  والتسوَل التففَل

 اهم حطىت  دفقلط  ،واللعطب   والعبطثَ  اللطهو   الغخِب س أمة  العا   رأوا اجلوَّ  
ال  بالشططباِب ملائططًة ،اللاططا  إىل أ صططاف  واألرصططفَة الفلططوات  إ طط  لتجططُد

ورأوهططم  ،والفجططوِر حططِشالُف وحططديَث واألغططايَن الططورِق ب يعخفططون إال لع طط
 ،الصطهاينة   حثالطة   ه وهطو شطأنُ  ويتخكطون بعض ط   الطخأ ِ  يأخذون من شطعخِ 

 ،س الشطعخِ  زِعهنطى عطن الَقط    () النيبَّ أنَّ وس احلديث  ،وقلد اهم فتففلنا
 ن يلبسطون أسطورةَ  م ط  اجلاطلِ  ن شباِبم  ظهخ  ،اآلخِخ وتخُ  البعِض أخُذ :أ 

 أصطب    ؛ّختاطان احل ط  إو احلخيطخِ  ِسبوال يبالون س ل ،الذهِب وخوامَت الفضة 
 وظطن   ،ا يتجلجطلُ ذاه صطوتً ن ح ط م  حىت تسمع  ال  شي على األرِض الشاُب

 مطن   وظهطخ   ،اجاطدً  احلاطاةَ  ه يعطخفُ علطى أ َّط   شطارة   هذا الصطنع   بأنَّ املسكنُي
 ن م ط  وظهطخ   ،هعورت ط  ويظهطخُ  ،س الكالِ  نُجغويت ،س املشيِّ ن يتفسإُلم  الشباِب
 مفطاتن    ُزُتط  فخ سطاويةو  بألبسطة   اللفاط    ن يتقخبون من اجلنِسم  الشباِب
 ه.عورت  ومسم  اجلسد 
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 واألعمطارُ  الفويلطةُ  الساعاُت فتمُخ ،هوقت  س ا ف ُعنا يضّان شباِبم  وكث،  
 يططو   والبططوار  علططاهم اخلسططخاَن بططل فامططا جيلططُب ،فائططدةو أ ِّ دوَن املديططدُة
س  إىل العشطا ِ  العصطخِ  ن م  ه الاوميَّبخ اجم  نا يبدُأشباِب بعض  . إنَّالقاامة 

 وال وظافطةَ  وال مطارةَ  وال زراعَة ال عمَل لبات ا ن م  واخلخوِ  والعبث  اللهِو
 هم عنطدما يسطمعُ  وبعُضط  ،الاًلط  أو الثا اطة   إىل الواحدة  مث يسهُخ ؛وال كسب 

 ثطة  كاجُل ه س الفخاِشيخمي جبسد  العاهخُة األفالُ  ُهوقد شغلْت ،الفجِخ أذاَن
 عَةالسططا مث يسططتاقُظ ،هن قاموس ططم طط الفجططِخ بعططد أن ألغططى صططالَة اهلامطدة  
 تل ! عاشةو هذه وأ ُّ حااةو فأ ُّ ،الظهِخ أذان س  عشخ  الثا اَة

 املشطي   الطذ  ال حيسطنُ   ،الضطاقةَ  البنفاَل ن يلبُسنا م شباِب بعُض ظهخ   
ومطن   ،مخة بطاحلُ  الشطفه   ويصطب ُ  ،الُكحطلَ  ن يسطتخد ُ م  وظهخ  ،هبه من ضاق 

 املطبنيِ  وأبشطخ بطالفت ِ   ،كطذل   إن كاَن فأ عم باجلاِل ،الوجه  خار ُب يستخدُ 
 !أولئ   مبثِل

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكم فاسطتغفخوه  اهلل  ستغفُخأو ،ما تسمعون أقوُل  
 .الكخُ  ه هو ال ُُّإ َّ ،وادعوه يستجب لكم ،الخحاُم

 ن شطا   وم  ،منع  ن شا  أعفى وم  ن شا  وم  ،صنع  الذ  ما شا   هلِل احلمُد 
 :وبعُد ؛هولل  على حممدو والسالُ  والصالُة ،رفع  ن شا  وم  خفض 

 س كطل   وهدايطةو  خط،ٍ  ال  عط لنطا أ  قطد رسطم    () انا حممًدنا وأسوت  باَّ إنَّ  
هم سلوك  وقاِ  ،الغخِب ن موائد م  إىل التسوِل ولسنا حباجةو ،ومنحدٍر مصعدو
 ،شفيما ي  احلباِب وس أخالِق ،ما يكفي الكخِ  القخلن  ففي هد ِّ ،هموثقافت 

 ،وتخكطوا مطا سطواها    ،اهلِل الزموا صطبغةَ  ،بالصاحلني ما يغين وس االقتداِ 
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ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ    :لكم صبغةو وأعزُّ صبغةو فهي أحسُن

 .(1) ڻ  ۀ      ۀ  ہ

 كطم جطلَّ  كم بطذل  ربُّ كمطا أمطخ    ،اجملتىب هذا وصلوا وسلموا على النيبِّ  
 .وعال  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                           
 .138( سورة البقخة اآلية: 1)
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 ،الففطخِ  أصطناف   بطدعِ مو ،وِروالصُّ األشباِح ِرومصوِّ ،البشِخ خالِق هلِل احلمُد  
وال يغطين   كاَن ما شا   ،قدر  كائٍن له بكل  الذ  سبق  ،مبا خفى وظهخ  العاِ 
 س اآلصطالِ  ولطه احلمطدُ   ،هأمحطدُ  ،وِرالسُّط  ِمَكْحس ُم أة املخ قامَة رفع  ،احلذُر
إال  أن ال إلطه   وأشطهدُ  ؛ه وبالقطدرِ ه ورسطل  ه وكتِبط به ومالئكت  وأومُن ،والبكِخ

 أنَّ وأشطهدُ  ،ه وال وزر ن دوِ ط م ط  ال ملجطأَ  ،صمدٌّ فخدٌّ ،له ه ال شخي  وحد  اهلُل
 والوجطه   ،األزهطخِ  جلطبنيِ وا ،األطهطخِ  اجملطد   صطاحبُ  ،هه ورسطولُ ا عبُدحممًد
بطه حطىت    مطا ُأِرسطلَ   َ فبلَّ ،ه وما تأخخ ن ذ ِبم    له ما تقدَّ اهلُل غفخ  ،األقمِخ

ه وعلطى لل ط   () ،فطأدبخ   الفغاطان   جنطمُ  وغطاب   ،فطأزهخ   اِ طان   قمطخُ  ج تبلَّ
 :ا بعُدأمَّ ؛خ وكبَّ مهلل  ما هلَل ،الغخِر ه النجوِ وأصحاِب

أ طتم راحلطون عطن هطذه      وال شط    ،عمطارِ األ يفو  بكم مسطافةَ  الزماَن إنَّ 
ه إال ؟ وهل بعطدُ املشاِب ماذا تنتظخون بعد  والشاوِخ باِ اآل فاا معشخ  ،الداِر
م فمطاذا تطزودتُ   ،ن سطبالٍ م ط  إىل البقطا ِ  ه لطاس  إ َّط  ،قخيب  املوت  ؟ فإنَّاملوُت

یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب       ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ؟ للخحاِل

 ،اخسطارً  األعمطارِ  م غطخر  أ فقطتُ  الشطبابِ  األحطدا    ويا معشخ   (1)خبمب

 مؤثطلٍ  وال بعطزٍ  ،مظفطختُ  ال بغنامطةو  ،اا وإصخاًرمتادًي الشباِب م قوَةوضاعُت
 فطاتقوا اهلل   ،مفطزتُ  االسطتقامة   وال بشطخف   ،مأحطخزتُ  الكسِ، القوِ  للديِن

                                                           
 .281( سورة البقخة اآلية: 1)
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ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    :كطنَّ رُب يقطولُ  ،النسطا ِ  ويا معشطخ   ،كمرب 

(1)چ  چ
 واألصطوات   املطاكخة   فهل أ   منطها أو عنطها إىل األبطواقِ    

 ؟املضللة  والدعايات  الناعقة 

 هطا القطخلنُ   عت  أمطةً  أخطخ    ()ا نطا حممطدً  كم أن  باَّعطن خلطد    ال يغاُب 

ها كا طت بشطبابِ   هذه األمطةُ    (2)ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ: بقوله  الكخُ 

 ،اِسطال ِ  حلطخوف   الواقعيِّ العمليِّ س التفباِق املثا َّ خاز الف  ها متثُلوشابت 
كا طت هطذه    ،الكلمطة   و فطوذ   س العظمطة   وَلاأل العاَ  عدُّكا ت ُت هذه األمُة

 ،النبطوة    أحضان س قد  شَأ ،األوَل العاَ  عدُّالذ  ُي وكان هذا اجلاُل ،األمُة
 العنايطة    ت  مث عاش  ،هعلى توجاهات  وشبَّ ،اِسالِ  وتخىب على مثالاات 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   :تعطاىل  الو اقتضت ذلط  بقولطه    اِهلاة 

ه ه بعقادت ط وس متسطك   ،هه وسطلوك  س أخالق ط  يخضُع هذا اجلاُل كاَن  (3)ۋ 

 ،هإ اِ ط  س سباِل والفداِ  ا س التضحاة ا مثالًاجاًل كاَن ،والسنة  الكتاِب ن م 
 واحملافظطة   اِسالِ  هبدِ  الناظخين س االهتداِ  ومفم   املثِل مضخب  وكاَن

 ه.ه وتعالام على سنِن

هم وأن ينطالَ  ،همهم رقطابُ لون أن تنقص ط فضُِّي األوِل العاِ  أفخاُد لقد كاَن  
 أو  ططيبِّ باِسططالٍ  مكططخوهو أدىن ن أن يلحططق م طط العططذاِب وأشططدُّ ،األذى أسططوُأ

قوه نتعالذ  ا هذا اِسالِ  حيبذون فدا   األوِل العاِ  أرباُب كاَن ،اِسالِ 
 ،والبنني واِلاألموب ،همهم وأرواح ه الذ  اتبعوه مبهِج باِّ وفدا   ،ولمنوا به

ها بأسطخِ  ن احلااة م  ا أن خيخ  مستعًد هم كاَنأحد  وبكل ما  لكون حىت أنَّ

                                                           
 . 33( سورة األحزاب اآلية: 1)
 . 110( سورة لل عمخان اآلية: 2)
 . 7( سورة حممد اآلية: 3)
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 فاِعالطدِّ  وس سباِل ،هه وعلى عقادت على ديِن احلفاظ  س سباِل حلظةو  ِّس أ
هطا  وقَف ،عديطدة   ومواقط ُ  رائعطة   وهنا  أمثلطة   ،هاعن حااض  ود والذَّ ،عنها
 ،هم النفطاسِ أبطا وا فاهطا عطن جطوهخِ     األوُل ذل  العاُ  ،ذل  اجلاِل أفخاُد

 ،شطاخمة   هم قمطم  أ َّ ،أمجع  ناِ ها للمن خالل  ن وتباَّ ،هم الساماة وعن  فوس 
 .اِسالِ  تعالاِم تسامى س تفباِقوال  ناُلال ُت

 العطا ِ  عاشطت عصطخ    ،مسلمةو ن إمخأةوم  العظام  الخائع  إلاكم هذا املوق     
 و طيبُّ  اِسطال ِ  حطبُّ  وتغلغطلَ  ،اِسطالماة   الطدعوة   وتخبت س أكناف  ،ِلاألوَّ

 عطن هطذا املوقط      ريإُلأنا التحيدُث ،هافؤاد  اف غها وش حنايا  فِسس اِسالِ 
ففطي هطذه    ،الشطه،ة   اِسطالماة   املعخكطة   حطدو ُأ يطو    الطذ  حطد َ   العجاِب
هم إىل عائطدين س ططخيق    ه الكطخا ُ صحُبو () النيبُّ وعندما كاَن ،املعخكة 
 ،املسطلمني  ن م ط  د شطه ن اسُتعمَّط  تسطألُ  ،مطن بطين دينطارٍ    جا ت امخأة  ،املدينة 
أباهطا وأخاهطا    هطا املخط ون أنَّ  إذ أخ   ،هلا ومفجعة  مؤملة  املفاجأُة وكا ت 
 ولكن ماذا فعلطت هطذه املطخأةُ    ،املعخكة  شهداِ  ضمن  ط  امجاًعط ها كا وا  وزوج 

هلا؟ هل صاحت وولولت؟ هل رفعت  املخعب  عندما تلقت هذا اخل   املسلمُة
 .؟ ال والعويطلِ  ها بالبكاِ ؟ أو هل أسلمت  فس األموِر ِموعظائ ها بالثبوِرصوت 

لقطد   ،أ َّ اهتمطا ٍ  بل   ُتعطخ هطذا اخلط      ،ن هذا قط م  ه   حيد  شيٌ إ َّ
 واحلمطدُ  ،ه يط،ٍ : إ َّهلا الناُ  فقاَل () اهلِل رسوِل عن حاِل ا  ت تسأُل

ما وعنطد   () نيبِّفأخطذوها إىل الط   ،أن أراه بعاين رأسطي  فقالت: أريُد ،هلُل
مث أخطذت   ،اهلِل يطا رسطولَ   بعطد  هتطونُ   مصطابةو  : كطل  رأته صاحت قائلًة

ال أبطا  إذا   اهلِل رسطولَ  : بأيب أ طت وأمطي يطا   وجعلت تقوُل ،هثوِب بناحاة 
 صطابُ ُت هطذا املوقط     ويا لخوعة  فاا هلِل – ن هال وأ  م  – ن عفٍبس ل مت م 

وس  –هطا وأباهطا وأخاهطا    زوِج –هطا  مطن قخابت   ن متلط ُ م ط  س أعطزِّ  هذه املخأُة
 ا املصائُبأمَّ ،() اهلِل رسوِل ها إال حاُلال يهمُّ األلامة  هذه الفاجعة  غمخة 

 .يٍ، ()النيبُّ إذا كاَن ،هاها س  ظِخاألخخى فما أهو  
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هلططذا  والوفطا ُ  الصطدقُ  وهكطذا يكطونُ   ،والتضطحاةُ  البفولطةُ  هكطذا تكطونُ    
الطو   ه س هطذه املواقط    و باِّط  بطاهللِ  احلُق مث هكذا يتجلى اِ اُن ،الديِن
ه تقُفط  فقطط   واحطد   هطذا موقط     ،هامثَل أن تنجب  الالحقُة األجااُل ع ُقمت 
ه؟ ه وأبفال ط رجال ط    مبواقط   فما ظنُّط  ،األوِل العاِ  من  ساِ  واحدة  امخأة 

  :الكخ طة   س هطذه اآليطة    املواقط    فاهم أشخف  لقخلُنا َلن سجَّ  مب وما ظنُّ

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ

 .  (1)  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

 العطا ِ  سطتار   لنفت   األوِل العاِ  ريإِلأعن ت الستار  أن أسدَل ولكن أريُد  
ه علانا ولطو  تفلَقأن  الغخِب ها من دوِلشخِّ كما حلى ألمخيكا وحموِر الثالث 

 وحلققنطا درجطةَ   ،جطدارةو  مُلنحنا إيطاه بكطل    أو عاشخ  تاسع  هنا  عا   كاَن
ا ولطو اختفطوا مجاًعط    أمجعني اِسالِ  أعدا   ذل  أنَّ ،بال جماملةو الفخخية 

الطذ  هطم علاطه اآلن  ظخيطًا      وبقي املسطلمون علطى الوضطعِ    ،من هذه الد اا
 .فاها  هبم وال يستحقون التمكني  ال تصلُ  األرض  فإنَّ ،اا وخلقًاو فسًا

اشططتغلت  أمططة  ،والسطنة   هططا الكتططاِبأمهلططت وتنكططخت ملصطدر  عزت   أمطة    
مطا فاطه    وبكل  ،هوموضات  ثقافات هب واألخذ  الغخِب وبتقلاد  ،الغخِب ببهخجة 

أن  بعطد   القافلطة   أصطبحت س ذيطلِ   أمطة   ،ن هنال م  خُدت  وُخزعبالت  سفاف إ
 ال باآليطات   ،بطالوكالت   ا تطدارُ وجهه  ُلالذ  صبَ  أمة  ،القافلة  رأُ  كا ت هي
علطى   لنقط    الستار  أن أفت   أريُد ؛ها املزجاُةت وها ت ورخصت سلعُتولذا ذلَّ

الطذ  وقفنطا علطى     األوِل والعطا ِ  األوِل اجلاطلِ  ه بنساِ ُ رنا و قاجال   ساِ 
ين ال تسططعُف العبططاراُت ِنولكطط ،الباططاِض ه الناصططعة مططن صططفحات  صططفحةو

هططا هططا وهنِا فِا علططيَّ بططأدوات  تبخططُل العخباططُة ين واللغططُةختططوُ  واأللفططاُظ
 ؛هاها وُ طدبت  هطا واسطتغاثت   ها وتعجِباسطتفهام   علطيَّ بأسطالابِ   تضطنُ  ؛هاوزجِخ

                                                           
 . 23( سورة األحزاب اآلية: 1)
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ذلط     ساِ  بني  سحاقة  وهوة  شاسع  وهنا  بون  ،املقار َة ال حيتمُل فاجملاُل
الطو   الذابلطة   هذا اجلاطلِ   ساِ  وبني  ؛املضفخمة  املتأججة  املشتعلة  اجلاِل
 نا الاو  جال   سا   إنَّ ،والتجمد  ال ود  إىل درجة  فِخالص  إىل ما  ت  تصُل

 ن  سطا ِ م ط  هطذه النمطاذ ِ   عندما يستمعن ملثِل والدهشة  قد يصنب بالذهوِل
 . الواقِع هلن بذل   ه ال شأَنأل َّ األوِل الصدِر

وقطل إن   الثالطث   العطا ِ   سطا ُ  –نا جال  ما  ساُ  نا وما أدرا  جال   ساُ   
 اجلاطلِ  ا عطن أحطوالِ  ال يفقهطن قشطورً   فهطن الاطو     طط  واخلامس  شئت الخابع 

 العاطونَ  ويعطا ُ  س الكِ، ن ينفإُلوهنا  م  ،شاغٍل غٍلس ُش وهن الاو   ،األوِل
 أسطخةً  أن تطبين   فهطي ال تخيطدُ   ،نطا أصطبحت متخجلطةً   س زماِ  املخأُة ،بالخمد 
علطى   أن تقتصطخ   ال تخيطدُ  ،نُّح ط وت  وتعفط ُ  األجاطالَ  ُئنشَّها وُتدر خ  وتلزُ 

 أصطبحت   ،واحلشطمة   العفطة   بسطتارِ فاهطا   مصو ًة ها الو تكوُنعمل  جماالت 
 واملكتبططات  س املفططاعِم تباططُع ،األسططواِق حُبجططزة  نططا تأخططذُ س زماِ  املططخأُة

 ،هططاجوعت  هلططا مططا يسططدُّ خ أن يططوف  هططا ال يسططتفاُعأمِخ و َّ وكططأنَّ ،والنططواد 
 رخاصطةً  سطلعةً  هذه املخاهقطةَ  ها حباث جيعُلجسد  ويستُخ ،هاويخو  ظمَأ

 حبجطة أنَّ  والوضطاعُ  والسطفاهُ  والفطاجخُ  علاهطا فاطه البطارُ    يدخُل س حمٍل
   .هوفخض ه فأ عم بشفافات  ،ذل  يفخُض الغالِ  وواقع  ،شفاف  اجملتمع 

 ه صطباح  تبادُلط  ،أجطنيب   مع رجطلٍ  س مكتٍب نا تداوُ س زماِ  املخأُة أصبحت    
 بطني اجلنسطني س املطدار ِ    االخطتال    فطخضُ  ومتَّ ،الاطاعنيِ  ومسطا    ِلالُف

 لافطاقم  الكارثطَة،   اِسطالميِّ  العطا ِ  أقفطارِ  س معظِم التعلاماة  واملؤسسات 
ال  "،ن النسطا ِ م ط  على الخجاِل هي أضخُّ   فتنًةبعد ما تخكُت" : ()ه وقوُل

مث ملطاذا   ،املطخأة   ورهبنة  للتشدد  وال داعي  !سلامة  القلوب  ا ألنَّتساو  شاًئ
 ؟واحلخيةِ  اال فتاِح س عصِخ املعاكسُة

 والتجماططِل األزيططاِ  مبحططالت  وت ض طط ُّ وت ططث جُّ نا ت ع ططجُّأصططبحت أسططواقُ   
وقطد بانطت    ،وكطذا وكطذا   اخللطاجِ  وزهطخة   احلسناِ  واملخأة  الشعِخ وتصفا  

ه مطا  سطبتُ   هن الشطهخ ِّ ن مصطخوف  ينفقن م ط  اخللاِج  سا   أنَّ خلاجاة  دراسة 
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 كطخة   لطديها فخيطقُ   الثالطث   العطا ِ  أصبحت امطخأةُ  ،التجماِل % ملساحاِق80
نطا  وجمالُت ،س السطباحة   البحطخِ  ملكطة   وأحطخزت لقطب    ،وتنٍس وطائخةو قدٍ 
 البقاطة   إغطخا ُ  لاطتم   املباركات  والتحاات  الفاف   الثنا    ا تعفاهن خائُدوج

   .املسلمني من  ساِ  الباقاة 

 مطن عارضطة    اِعطال ِ  س وسطائلِ  هطا الفاعطلِ  عطن دورِ    وال حطخ   وحدِّ 
 م وإذا تكلَّط  ؛واجملطون   لالحنطاللِ  إىل مخوجةو إىل ممثلةو إىل مفخبةو دعاياتو

 ومهطدرةُ  مظلومطة   املطخأةُ  :قطائلني  ،واملسطكنة   الذَُّلطة   أهطلُ  صطخخ   رشاد  رجل 
إال  وال يتطنفسُ  ه معفطل   صطفَ  : أنَّاحملطافظ   ويقولون عن اجملتمطعِ  ،احلقوِق

 ؟املخأُة ُ حخ وكا  ُت ،واحدةو بخئةو

هطا  هطا ولدابِ مطن أخالق   املخأة  يهدفون إىل  خيِخ هم هبذا الكالِ إ َّ . عم  
يخيطدوهنا   ،والفسطاد   هطا س الشطخِ  هطا وإيقاع  ها ومبادئ ا وقام هثل ها من ُموسلخ 

خ وين  ا املؤمن واملؤمناُتهفاا أيُّ ،والبسفاِ  للسذِ  وسلعًة لألزياِ  عارضًة
 .األجااِل وتخباة  األهِل وسعادة  البات  ن لصالِحكم م بخِب

لكطم س    و اهلُل وبطار    ط  وأرضطاها  الد ااريطة   عطن املطخأة    اهلُل رضي  ط 
 مطن كطل  ذ طبٍ      ولكطم  اهلل أسطتغفُخ  و ،املخسلني  ساد  وهد ِّ ه العظاِمكتاِب

 فاستغفخوه.  

 ،إال علطى الظطاملني   وال عطدوانَ  ،الصطاحلني  العاملني و   ربِّ هلِل احلمُد   
 ،أمجعطني  النطا ِ  املتقني وقطدوة   املخسلني وإماِ  على ساد  والسالُ  والصالُة
 :وبعُد ؛اا كثً،م تسلاًمه وسل حِبه وصوعلى لل 

 واال سطااقِ  اِسطال ِ  هطد ِّ  خمالفطة   من مغبة  حذاِر حذاِر مكانو س كل   
 املطخأة   أخطالقِ  ضطد   املضطللة   املسطمومة   والطدعايات   اقطة  ال َّ الشعارات  ورا  
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الطو   اِسالماة  واألعماِل خعاة الش واقتصخ  على احلخية  ،هاثل ها وُموقام 
 .أو سنةو ا من كتاٍب ًص فاما ال خيالُ  ،وأ وثت   مع طباعت   تتفُق

و طواهي   س مفالطبِ  اخلط،ِ  كطل   واخلط،ُّ  اِسطال ِ  س تعالاِم العزِّ كل  فالعزُّ  
ملطن كطان    حسنة  أسوة  املصففى والصحاباات  س أزواِ  نَُّكوَل ،احلكاِم الشخِع
 ا ورعايطةً تعلاًمط  لني عطن الفتطاة   وإىل املسطؤ  ،اآلخخ  والاو   اهلل  منكنَّ يخجو
 فاصطلٍ  حطدو  من وضِع دَّوال ُب ،اِ ا اة  ركزوا على اجلوا ِب وعنايًة ق وامًة

 املاجنطة   واملنطاظخِ  الفاضطحة   املظطاهخِ  ن م ط  املتدفقة  الساوِل أما   مناٍع وسد 
 الططو ُتططخد  الغطط،َة العاريططة  وشططبه  يططة العار والصططوِر اخللاعططة  واألفططالِ 
 مطن أزوا ٍ  األمطورِ  إىل أولاطا ِ  .والخذيلطةَ  َةالد ُّياث وتورُ  ؛قتالًة واألخالق 

ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ    :وعطال  جلَّ احلِق قوَل خواتذك ولباٍ 

 . (1)پ  پ پ ڀ

كبطت س  ما ُ   تكطن إال بعطد   هطا  س أخالق  اِسالماة  األمة   كبَة اعلموا أنَّ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    هاها بنسطائ  اهتماُم وفسد  ،هات أسخ  ظاِ 

ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

 . (2)  ٴۇ

 .  العارفني  الزاهدين وقدوة  هذا وصلوا وسلموا على إماِ      

 
 

                                                           
 . 34سورة النسا  اآلية: ( 1)
 .71 - 70: ات( سورة األحزاب اآلي2)
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 عطنِ  اهلدايطة   هطا بنطورِ  وردَّ ،هطا وأعماَل اخللاقطةَ  الطذ  خلطق    هلِل ُداحلم  
 ِنم ط  ه محطد  أمحطدُ  ،هطا أماَل فقصَّخ  با اة الخَّ ها بالعناية ها وأمدَّوأمال  الغواية 

ه وحطد   إال اهلُل ه أن ال إلط  وأشهُد ،هاها واكتسى سخباَلزالَل النعِم ن احتسى م 
 وأخخجطت   ،هطا زلزاَل األرُض لزلطت  إذا ُز ،قطدا   األ ُتتثبِّ شهادًة ،له ال شخي  

ه ا عبططُد ا حممططًدسططاد  أنَّ وأشططهُد ،هططاماَل اِ سططاُن وقططاَل ،هططاأثقاَل األرُض
 ،هاجطدالَ  ُخ( يكث ط )فلطم يطزل    ،هطا ت ْشطخُع ظاللَ  ه واجلاهلاطةُ أرسطلُ  ،هورسوُل
الد اا  وعافت  ،هاها حىت عخفت حخام ها ورجاَلخلاَل ويعخُف ،هاجماَل ُقويضاِّ

ه ه وأصطحابِ وعلى لل ط  ، ا حممدووسلم على ساد  اللهم فصِل ،هاإذ عخفت زواَل
 والبطان   على الطورد   (1)ُقمخ ٌّ وما تغخد  ،هامشاَل وِبُبس اهُل وُبُناجَل ما خالفت 

 :ا بعُدأمَّ ؛هاوأمثال  (3)اأُلْقُحوان  على  وِر (2)عندلاب  وما  اح  ،هاوأشباه 

 

عطن   ؟ ومطا للطهممِ   فائضًة ؟ وما ألفواه الذ وِب غائضًة العاون  ما ألمواه 
 ؟ وما لألهطوا ِ راكضًة الشهوات  س مادان  ؟ وما للنفوِ رابضًة النجاة  طلِب

 ؟ أذهطب   اهضطةً  التوبة  إىل مقابِل ؟ وما للعزائِمخائضًة س جمار  الزالت 
 األعطاعِ  بثواقطبِ  طط  كطم اهللُ م رح ط ؟ أال يطا اسطخحوا    عن السُّطال    الصواُب

كططم هططذا إال ون س مجع ختططفمططا  ،واألقفططاِر س  ططواحي اجلهططات  واألبصططاِر

                                                           
 ُقمخ :  وع  م ن أ واِع احلماِ  ح سُن الصوت  .( 1)
عندلاب: طائخ  صغُ، اجُلثَّة  سخيُع احلخكطة  كطثُ، األحلطان ؛ ي سطكُن البسطاتني ، ويظهطُخ س أيطاِ  الخباطِع،         ( 2)

 .واجلمُع: عنادُل 
 ِل أزهاِر احلدائِق بألواِ ه وأشكال ه املتعددة  .: م ن أمجاأُلْقُحوان( 3)
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؟ وأيطن  األكطابخُ  أيطن األبطا ُ   ،ا مطات  فالً ط  كم أنَّأو تسمعون س ربوع  الشتات 
هبم  ط  واهلِلط ؟ عثخت  املعاشُخ اخللاُط املناصُخ ؟ وأين املعنُياألصاغُخ األبناُ 
 ،البطواتخُ  هم احلادثطاتُ وبتطخت أعمطار    ،الغطوابخُ  ننووأبادهتم السَّط  العواثُخ

ت م د وع ط  ،واحملاضُخ هم املشاهُدن شاوخ وخلت م  ،كواسُخ واحتفظتهم عقبات 
 ،الزواهططُخ هم األ ططواُروُطفئططت مططن وجططوه   ،هم تلطط  اجلططواهُخمططن أجسططام 

 شفت عنطهم أغفاطةَ  فلو ك ،بلى السخائُخُت إىل يوِ  واملقابُخ وابتلعتهم احلفُخ
 ،سطائلةً  علطى اخلطدود    م األحطداق  لطخأيتُ  ثال و لالتني أو بعد  بعد  األجدا  

 بطدان  األ س  طواعمِ  األرِض وديطدانَ  ،(1)حائلطةً  اللحطود   مطن ضطاقِ   واَنلط واأل
ا ن كطان هبطا عارًفط   هطا م ط  ينكُخ ،زائلطةً  على األ ان  املؤسدَة والخؤو   جائلًة
 ا.ا ألًفعنها من   يزل هب وينفُخ

 هجبهت  الشمُس تصاُب حني  ن كاَنم 
 هكططى تبقططى بشاشططُت الظططلَّ ويططألُ 

 موحشططةو غطط ا   مظلمططةو س قعططِخ
 

 عثاوالشَّطط ني الشَّطط خيططاُف الغبططار  أِو 
 ثاد ا ج ط ا راغًمط يوًمط  يسطكنُ  فسوف 

 الثخى اللبثا ها  ت س قعِخ فاُلُي
 

ڇ  ڇ     التقطوى  وَلِبس  ،الفوت  ه قبَل فس  ا تدار  امخ   اهلُل م فخح   

     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  (2)  ڇڇ

 . (4)جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب ىب  (3)  ڦ

 طائفطةو  هلا قلوُب قُِّخت  ا س موعظةوالذ  قضاناه سوًي بعد أن ا تهى العدُد  

 اآلَن قلططُعُأ  (5) ەئ  ەئ  وئ   وئ   وعططال جططلَّ احلططقِّ علاهططا قططولُ  يصططدُق

 الاطو ِ  اُتجامعط  تتقطاطخُ  ،وأرقى جامعةو جامعةو أعظِم كم إىل زيارة بأرواح 
                                                           

 حائلة: متغ،ة .( 1)
 .26( سورة األعخاف اآلية: 2)
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 3)
 . 5( سورة الفالق اآلية: 4)
 .10( سورة األعلى اآلية: 5)



28
  

هطا  ها وإماُمعماطدُ  هذه اجلامعطةُ  ،هاشِخُع ار ش ْعم  أن تساو     ا واستحااخجًل
 هططذه اجلامعططُة - ه علاططهريب وتسططلاماُت صططلواُت - اهلِل عبططد  بططُن حممططُد

هطذه   ر ح طمِ  نم ط  ،هطا ورجاَل اجلحافطلِ  هطا وقطادةَ  وأبفاَل األمة  ما  جت علخخَّ
 والشطعوبُ  األمطمُ  وملا كا ت  ،هكل  واجملُد ،هكل  والعزُّ ،هكل  اخلُ، خخ   اجلامعة 
 عفطخةً  هطم سط،ةً  ومعُل ،هطا وتطبين هبطم أجماد    ،هطا بعظمائ  تفتخُخ والدوُل
ا مطن  تلماطذً  لنأخطذَ  احملمديطة   جلامعة هذه ا ن زيارة ًا م   جند ُبدَّ ،هاألجال 

  تحطد ُ  () اهلِل عبطد   بطنُ  ا حممطدُ طًخ اخللِق اهم خُ،ها الذين ربَّتالماذ 
 حنتطا ُ  أل نا س عصطخٍ  ه س بخاثِن واألسد  مِخالذَّ بل البفِل عن هذا التلماذ 

فطال   ،القطدوة   فاه عطن أهطلِ    بحُث وس عصٍخ ،همفال جنُد فاه إىل األبفاِل
 ،اا خطائخً ا بارًدا مائًعقزًم فكاَن ،الصاحلَة القدوَة اجلاُل فقد ، اهلم أثًخ ُدجن

ه مطن  وأصطحابِ  ()املصطففى  سط،ة   وقطخا ة   صِلهبم إىل األ الخجوُع فكاَن
 .وال ساما س هذا الزمان  ،مبكانو األمهاة 

 عمخ  أنَّ السِ، أهُل روى ،املؤمنني س ثبات  وغخة  ريإِلأالت س جبنِي شامة   
ا جاًشط  للهجخة  عشخ  التاسعَة س السنة  ه وجَّ ط  عنه اهلُل رضي  ط اخلفاِب بن 

 جنطد   ن أخبطارِ م  الخوِ  قاصُخ وقد علم  ،هم لإلسالِ بالد  وفتِ  الخوِ  حلخِب
 واسطتخخاصٍ  عقاطدةو  ورسطوخِ  إ طانو  ومطا يتحلطون بطه مطن صطدقِ      ،املسلمني
 ؛م ل ط مطا ع   اهلِل س سطبالِ  واألرواِح للمهِج وبذٍل وصٍ  اهلِل س سباِل للنفوِ 

مطن   ه أن إذا ظفخوا بأسٍ،رجاالت  فأمخ  ؛هه وما أشد ه وما أدهش ما أذهَل م ل ع 
س  وعطال أن يقطع    جطلَّ  اهلُل وشطا    ،ويأتوه بطه  ،ابقوا علاه حًااملسلمني أن ُي

 معطا العبوديطة    قد أدر   جلال  ن املسلمني من بانهم صحايبٌّم  عدد  األسِخ

ک    :تعطاىل فطاهم   اهلُل وهطو ممطن قطالَ    ط،  وجطلَّ  عطزَّ ط  هلِل ڑ  ڑ  ک  ک    

 وهططو س األسططخِ  ،قاصططخ  رأه جنططوُد  (1)  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ

ن فخأوا م ط  ،راقبوه هجُعا ما ي فقلاًل ،اللاِل س جنِ  ويتلو القخلَن ،النهار  يصوُ 

                                                           
 .18 - 17: ات( سورة الذاريات اآلي1)
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ورأوا إن ، همه مطا أدهش ط  ه ورزا ت ط ه وعقل ط ه ورجولت ط ه وصطالبت  تقاه وصالح 
تطوين  ُأ :فقطال  ،همذكخوه لقاصِخ ،اا عظاًمكسبوه لدينهم أهنم حققوا  صًخ

ومطا راٍ  كمطن    ،اخل   وجاوزت املعاينُة ،(2)ِ من اخُل أعظم  (1)ُ فكان اخَل ،به
 ،ؤمننياملط  اَلواسطتع  فاه عطزةً  ىفخأ ،هم ظخ إلاه قاصُخ - كما قاَل - ععا

: مطا هطو؟   قطالَ  ،اعلاط  أمطخً   : أراين أعخُضافبادره قائًل ،األبفاِل وجنابَة
س  ط  فقال األسُ، ،  وأكخمت مثوا  سباَل فإن فعلت خلاُت ،: أن تتنصخ قاَل
 ينممطا تطدعو    مطخةو  إ َّ ألط    ألحطبُّ  املوت  إنَّ ،هاهات  هاهات  ط وحزٍ  أ فةو
 .إلاه 

 الكفططِخ إىل ظلمططات  أن تعططود  اِ ططان  خالفتططها بشاشططُة ى لقلططوٍبأ َّطط  
 ا أن تتطدثخ  حًقط  النطور   عخفطت   ى لقلوٍب؟ أ َّاِغخا اُت مهما كا ت  ،والضالِل
علطى   ويطتحفمُ  ،من هذا القاصطخِ  األوُل العخُض خخى؟ يفشُلُأ مخًة بالظالِ 
 ه متسطع  فلم يبطق س قلِبط   ،اإ اً  هقلُب امتأل  هذا الخجَل ألنَّ اِ ان  صخخة 

 ،  سطلفاين وقاعُتط  ،  ملكطي لطو تنصطخت شطاطختُ    :همقاصُخ فقاَل ،هلغِ،
لطه   الذ  طاملا ساَل املخكِز من الد اا إىل ِرقِّ ٍضخ ه بع دين  يخيدو ه أن يباع 

خطس  إلطه:   فقطالَ  ،ه ال ط  س سباِل اهلِل النا  فضاعوا حقوق  ن م  كثٍ، عاُبُل
ه ومطا متلُكط   مطا متلط ُ   إال هطو لطو أعفاطتين مجاطع      والذ  ال إله  ،اهلِل عدو 

   .قبلت ما عنِي طخفت  () حممدو عن ديِن على أن أرجع  والعجُم العخُب

 تطاتو ايا وُفظإىل ش اِغخاُ  يتحفُم ط  املؤمنون ها اِخوُةأيُّط  أكُ  اهلُل   
 ،جنطةو  ه طالطبُ ذا؟ أل َّط ملا ذل  الصحايبِّ س  فِس الشمِّ اِ ان  على صخوِر

 اجلنة  ن بأيدهم ما هو أعلى م  ولاس  ،اجلنة  غخى مبا هو دوَنوال  كن أن ُي
هطا  ملالك  والنفاِس النفِس ها بذُلمهُخ ا،جًد غالاة  اهلِل ها سلعُةإ َّ ،لاغخوه به

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     :املطؤمنني  ن ها م ط االذ  اشتخ

                                                           
 سؤاُل .معناها: ال -بفتِ  اخلاِ   -اخَل : ( 1)
 معناها: العلُم . -بضِم اخلاِ   -اخُل : ( 2)
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ېى  ى  ائ  ائ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   

 ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ

مطططا هزلطططت   اهلِل ولُ (1)

 .املعخضون اجلبناُ املفلسون (2)هاحىت يستام 

مطع   وبعطد االجتمطاعِ   ،فطخدوه  ،ردوه إىل األسطخِ  :مهقاصطخُ  عنطدها قطالَ  
 : إنَّوقطالَ  ،ثالطثو  وإغخاٍ  بعخٍض الخأ ُّ استقخ  ،ه الدمهاِ ه وبفا ت حاشات 
فكطم رأينطا    ها اِخوُةأيُّ .  عم ،به الكثُ، صاب ُأ  اجع  خب جم طخيق  الشهوَة

وسانفقوهنا  ،الشهوات  هم من أجِلوينفقون أمواَل يعبدون الشهوات  من أ اٍ 
 ،اِ فطاقُ  وبئس  ،حيشخون والذين كفخوا إىل جهنم  علاهم حسخًة مث تكوُن

 وبطئس   شطهوةو  اُدبَّط ُع ،والخكُب السفُخ وبئس  ،احملخمة  الشهوة  يسافخون ورا  
 مجطالِ  مبلكطة   فجطي    ،س بالد  فتاةو أتوين بأمجِل :همقاصُخ قاَل ،العباُد
ه س إن استفاعت أن توقع ط  العظامة  وأغخاها باألمواِل ،كما يقولون البالد 

ها مطن سطتخِ   خدةومتج ماجنةو فاجخةو عاهخةو فدخلت علاه بصورةو ،الفاحشة 
 وال ذ طب   ؛ طان  ِمن ا على التجخد  املتختِب ها من احلااِ ها بعد مخد وعفت 
 . فٍخُك بعد 

ه فتوت ط  س كامطلِ  شطاب   هطذا الخجطلُ   ط  ها األحبطةُ أيُّط ولكم أن تتصوروا   
هطم  جيعُل وهطذا عامطل    ،شطهورٍ  ه منطذُ عطن أهل ط   ذلط  غائطب    ه وفطوق  ورجولت 

 :فقطالَ  ،اِغطخا ِ  وططخقِ  فحاولت بشىت الوسائِل ،هأدخلوها علا ،يتفائلون
فمطا    ،إ َّ مما تدعوين إلاه أحبُّ القتُل ربِّ ه:ه وقال حال  ولساُن ،اهلِل معاَذ

 األخبطارِ  بانمطا  قلطةُ   ،حطىت يأسطت منطه    و  مد له من سباٍل ،استفاعت
 ه سووقوع ط  ذلط  الصطحايبِّ   ينتظخون خط     ِسِا من شااطنِي على الباِب

ک  ک   هم ا ال تصطارِ وإعالً ط  باِسالِ  مشاتًة لاف،وا باخلِ  الفاحشة 
                                                           

 .111( سورة التوبة اآلية: 1)
 يستامها: يتفاوُض س باع ها، إذ  املفلسون ال يساومون إال س األموِر الخخاصة  .( 2)
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 تصطططاُ  وإذا هبطططذه املطططخأة    (1) ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

مطا يطدر     : واهلِلوهطي تقطولُ   ،فأخخجوهطا  ؛أخخجوين أخخجوين :وتصخُخ
 ؟أ  على بشٍخ أدخلتموين على حجٍخأما أدر   ؟ وواهلِلا أ  ذكخ  أ ثى أأ

  ڳ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  (2)   كاططط

؟ كاط   رُةاها اخلسقد تعقُب ولذةو ،فاجخةو بعاهخةو العنِي احلوِر خضى طالُبي 
 ملطألت مطا بطني     األرِض ن إىل أهطلِ ن لطو اطلعطت إحطداهُ   مب  عد ُوخضى وقد ي 

 ن يكطونُ مب ط ع طد  ُوكاط  وقطد   ، وألضا ت مطا بانطهما   ،ارحًي واألرِض السماِ 
 والطد ِ  اللحطمِ  ن وراِ ها م ساق  خى مإلَّحىت ي  البصُخ ا ينفُذعلاها سبعون ثوًب

 وال خفخ  ،معتس  وال أذن  ،رأت ال عني  مبا د ع كا  وقد ُو ،والعظِم والعصِب
 ،بطال شطي ٍ   شطي ٍ  كطلَّ  ن باع م  خاب  ،ا بفانوباقًا ن باع م  خاب  ،بشٍخ على قلِب

 . ا أقتُلهم إًذقاصُخ وهنا يقوُل ،شيٍ  بكل  واشتخى ال شي  

أن  اهلِل ه بعبوديطة  قلُبط  امطتأل   ى ملطؤمنٍ وأ َّط  ،إىل التهديطد   األمطخُ  ا تقطلَ   
 ،أ طت ومطا تخيطدُ    –عنطه   اهلُل رضطي   – قطالَ  ،جهطنم    اِر ا دوَنخيشى هتديًد

 ،يديطه ورجلاطه   قطخب   بالسهاِ  بخماه  ه مث أمخ فأمخ بصلِب ،افعل ما بدا ل 
ن لطوه م ط  زنهم أن يقاصطخُ  فافلُب ،فاأىب ذل  أن يختدَّ علاه أثنا   عخُضُيو
 ،عظطامٍ  دٍرفاطدعو بق ط   ،لطني  يه أن لعَلط  علاطه التهديطد    ع نطوِّ لُا لِبالصَّ بة شخ

 مث يطأمخُ  ،يغلي الزيُت حىت أصب   احلاماُة الناُر وقُدوُت ،فاه الزيُت ويصبُّ
 ،همططاحططىت تفتططت عظاُم دِرالق ططفالقاهمططا س  ،بأسططخين مططن أسططخى املسططلمني

هم بذل  وصطلوا  وظنوا أ َّ ،متناهاة  ووحشاة  فظاع  منظخ  ،هماحلُم واحتخق 
 .ن ذ  قبٍلإبا   م  فكان أشدَّ ،هذا الصحايبِّ إىل قلِب

                                                           
 .217( سورة البقخة اآلية: 1)
 .90( سورة يوس  اآلية: 2)
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 ،ه طب  بطه  فلما ُذ ،مع صاحباه دِرلقى س الق أن ُي أمخ  القاصُخ ا يئس فلمَّ   
مطا  : إ َّفقطالَ  ؟مطا أبكطا    ، وحي  :فقالوا له ،زع ه ج فظنوا أ َّ ،دمعت عاناه

 ما س جسد  من شعٍخ   بعدد  أشتهي أن يكوَن وقد كنُت ،واحدة  هي  فس 
 ،وه إىل األسططِخعنططدها ردُّ ،اهلِل س سططباِل دِرهططا س هططذا الق ططلقططى كل ُت س ُفططْ َأ

 وبقطي   ،والشطخاب   ومنعطوا عنطه الفعطا      ،خزنيطخٍ  ا وحلطم  ووضعوا معه مخًخ
 اجلطوعِ  ن شطدة  ه م ط فلطم يفعطل و ثنطت عنُقط     ،ه يأكطلُ علَّط  ُبُيخاَق أياٍ  ثالثَة

       أن تأكطلَ مطا منع ط   :وقطالوا لطه   ،فأخخجوه على اهلال   وأشخف  ،والعفِش
إال  ولكن والطذ  ال إلطه    ،قد أحلت   ذل  الضخورَة قال: أم ا إنَّ أو تشخب 

هنطديها   ا مطن كلمطاتو  ياهلط  ،هل وأه كم باِسالِ هو لقد كخهت أن يشمت أمثاُل
 مدون الواحطد   ،همبالتزام  الناِ  نا الذين خيجلون من مواجهة إىل أحبائ 
  شطي علطى خجطلٍ    والغمطزِ  واللمِز باهلمِز السفهاِ  ه أعنُيتالحُق منهم يو  

منه  ه أن خيجَلغ،  جيُ  احلِق حامَل إنَّ ،ن القوِ يتوارى م  ٍ وعلى استحاا
 فلاتنبه لذل .  ،هض بغا أو  وت 

هل ل  أن  ؛هه وعقل صِ  ه وقوة ه ورشد ا بثبات معجًب له القاصُخ فقاَل   
 : وعطن مجاطعِ  هم قطالَ وكطا وا ال يعاشطون أل فِسط    ،رأسي فأخلي عنط   َلقبُِّت

: - ه فس ط  يسطائلُ  - هم . فقطالَ : وعطن مجطاع   قال القاصطخُ  ،أسخى املسلمني
ال  ،فتنطوا ُي العن أسطخى املسطلمني لطئ    لاخلي  هأقبل رأس  اهلِل ن أعداِ م  عدو 
 دينطارٍ  وأجازه بثالثني أل   ؛له األسخى ه وأطلق له فأطلَقس ذل . فقبَّ ض، 

 وأخط    ،الشامإِل ود كالفَّ على عمخ    د وَق ،(1)ًةوثالثني وصاف اوثالثني وصاًف
ن أ مسطلمٍ  كطل   علطى  : حق وقاَل ،هرأس  وقبََّل ،وِرخالس أعظم  فُسخَّ اخل   عمخ 
 ن؟م   . رأُ رأس  يقبَل
 بطنُ  اهلِل ه عبطدُ إ َّط  ،املغطوارِ  البفِل هذا الخجِل مثَل ا جيهُلأحًد ال أظُن  

 . -عنه وأرضاه  اهلُل رضي  – السهميُّ ُحذافَة
ه هطو  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   العظطام   اهلل  ستغفُخأقو  هذا و أقوُل  

 .الكخُ  ه هو ال ُُّلكم إ َّ . وادعوه يستجبالخحاُم الغفوُر

                                                           
 ُة .الوصا  والوصافة: مها اخلادُ  واخلادم( 1)
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ن م طط وجيططُ، ،همزيططد  ويوجططُب ،رضططاه نططاا يبلُغا كططثً،محططًد هلِل احلمططُد  
 صطالةً  ،العطاملني  ربِّ ني ورسطولِ االنبط  خطامتِ  على حممدو وصلى اهلُل ،هف خ س 

 :وبعُد ؛هه وأصحاِبه وعلى لل رِب ه عند ه وُتزلُفُتؤد  حَق زاكاًة تامًة

 :إال أن يقطولَ  هلطا اهلطا ُ   الو تقُ  هذه املواق   أما   اِ ساُن ال  لُ   
 ،قطو ٍ  ال س سطبالِ  اهلِل ها س سطبالِ بأرواح  ماهُد يو   املؤمنُة ها النفوُ إ َّ

 هلِل منطهجِ  لتحقاطقِ  اهلِل بل س سطبالِ  وطٍن وال س سباِل ، فٍس وال س سباِل
بطل   ظ حط ها لطاس هلطا لنفِسط    ،اهلِل على عباد  اهلِل شخِع اذ لتنف اهلِل س أرِض

 اهلِل منوا حطبَّ ضط و ل طم  اخلطوف؟ وقطد     الئٍم افون لومَةخيال  ،حظ  ها هلِلكل 
ه ه وسكنات حخكات  ن يستمدُّهو م  ن خيشى النا  م  إنَّ ،الناِ  ربِّ وعبوديَة

إىل  ن يعطودُ ا م ط أمَّط  ؛دوينٌّّ ططاينٌّ  فهطو أرضطيٌّ   ،النطا ِ  ن أهطوا ِ ه م ط ومقايس 
هم وشطهوات   البشطخِ  فما يبا  بطأهوا ِ  ،املوازيِن كل  ها فوق لاجعَل اهلِل موازيِن

ال يبطا  مبطا    ،هه وعقادت ط إسطالم   مطن قطامِ   عن شطي ٍ  وال يتنازُل ؛هموقام 
 املطؤمنني احملطبني هللِ   هطا عطةُ  إ َّ ،وال مبا يتوعدون ،وال مبا يفعلون ،يقولون
.()ه ورسول 

 وإنَّ ،واحطد   الانبطوع   فطإنَّ  ،هطؤال ِ  من أمثطالِ    لتكوَنفهالَّ أعددت  فس   
علطى   ثبطات   ،منطه  ما أخذوا منه أ طت تأخطذُ   ،واحد  النهخ  وإنَّ ،واحد  املورد 

عطاويون ال   ،واخلطاس  س الظطاهخِ  وإخطالص   ،مطع البطار  ِ   وصدق  ،املبادِئ

ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ    ڻ  ۀ   ۀ  ہأرضططاون ال طاناططون ال دو اططون 

   .  وأرضاه السهميِّ ُحذافَة بِن اهلِل عن عبد  اهلُل ورضي  (1)ھ  ے 

 . وال فخخ  لد   ولد  أال وصلوا وسلموا على ساد     

                                                           
 .21( سورة احلديد اآلية: 1)
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 علطى أهطلِ   بالفنطا ِ  وحكطم   ،األعماِر مشاد  باملوت  الذ  هد   هلِل احلمُد  
هم ا تطزعجُ هبطم أمخاًضط   َلووكَّط  ،األقطدارِ  ا لسهاِ هم أغخاًضفجعَل ،ذه الداِره

ها و  تصطب سطهامُ   ،ذو  الاسطارِ  دوَن و  خيطص هبطا الفقطخا      ،عن القخاِر
 بالبطادين واحُلضَّطارِ   عطدل   اهلِل بل هطي ليطاتُ   ،األخااِر ة دون الساد األشخار 

 إال اهلُل لطه  إأن ال  وأشطهدُ  ،صخاِرواِ به من العتِو وأعوُذ ،هه على  عم أمحُد
 هبطا دار   د ِهن ش ط م ط  ُمبو ُّأَة ،الناِر من عذاِب منجاًة له شهادًة ه ال شخي  وحد 

 ،منطارٍ  وأ طورِ  شطعارٍ  ه بطأ نِ ه أرسطلَ ه ورسطولُ ا عبطدُ حممطدً  أنَّ وأشهُد ،القخاِر
 كططة ا باملالئمنصططوًر  صططاِرا باملهططاجخين واألمؤيططًد ،وإسططخاٍر إعططالنو وأظهططِخ

 ه ل طا   ه وأصطحابِ ولل ط   ا حممدووسلم على ساد  اللهم فصِل ،املقخبني األبخاِر
 :ا بعُدأمَّ ؛النهاِر وأطخاف  اللاِل

إذ  ،الغفطالت   س حبطارِ  ق ِخَغط  ت ،الشطهوا  س د ااه بلذيذ  يغتخُّ بانما املخُ  
 فغشطاتهُ  ،ه غمطخاتو ن غمِّط علاه م وألقى  ،ه كاساتون ُمخِّه م ع فجخَّ أتاه املوُت

 ن فاطه م ط   عمَّطا كطانَ   فخحطلَ  ،ه حسطخاتو وأرتطه مطن شطدت     ،ه سكخات ِبْخن َكم 
ه وجخت علطى مصطابِ   ،البنني والبنات  وأيتم  ،واألمهات  با  وأبكى اآل ،اللذات 

 ن مجلطة  ه م س قِ  وصار  ،الفلوات  إىل بفون  على األعناِق وُحم َل ،الع اُت
 ه غط،ُ و  ينفعطه س حلطد    ،والسطائات   احلسطنات   ن ه م ط وخال بعمل ط  ،ات فالخُّ

 ،ودعطواتو  ن صطلواتو م  وأسل   ،وصدقاتو ن بٍخم  وما قدَّ   ،التقوى والفاعات 
أيطن   ،الدارسطاتُ  وقد حوتطه القبطورُ   ،ن قد مات م  مبصخِع العاقُل أفال يعتُ 
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 الططدالئِل صططاحُب قططاَل وقططد ،س البقططاِ  فكاطط  يفمططُع ؟والسططاداُت العباططُد

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    "سطططكخاتو للمطططوت  " إنَّ :واملعجطططزات 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    (1) وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

 . (2)ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

 ومجاطعِ  وجطانو   طسٍ إن م ط  العبطاد   ا على مجاطعِ حمتوًم املوت  جعَل اهلل  إنَّ

سطاوى    (3)  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  وال أمطانَ  املطوت   ن م ط  ألحطدو فال مفخَّ  ،احلاوان 

 والفقط،ِ  واأل ثطى والغطينِّ   والطذكخِ  والكطب،ِ  والصطغ،ِ  واحلخِّ العبد  فاه بني 
 ،ه فس ط  ن داَنم  ُسفالكاِّ ،العلاِم العزيِز ذل  بتقديِخ وكل  ؛واجلاهِل والعاِ 
 ِنم ط  واملسلُم ،الفوت  حلوِل قبَل لعمِلبا ن بادر م  واحلازُ  ،املوت  ملا بعد  وعمَل

 علطى املصطابة    ه الثطواب  بصطدرِ  ن تطاقن  م ط  واملطؤمنُ  ،والقدِر للقضاِ  استسلم 
 .والضخِر

،  واحطدو  الد اا ألجابطا بلسطانو   عن حقاقة  والنقَل م العقَلاستخ ُت لِو  
فما  ،بكدٍر وهي مشوبة  إال على احلقاقة  لاس فاها لذة  ،وشخوٍر مصائب  داُر

 ،ها خطخاب  ها وإن ح ُسنت صورُتوعمارُت ،فهو سخاب  ه شخاب س الد اا أ َّ ُيظُن
 !سطع  لوال اللطدغَ  نكطخُ كاط  يُ  ،األفطاعي  ه س سلة ممن يُد العجِب كل  والعجُب
 .النفع  على الضِخ بِعممن ُط منه ممن يفلُب وأعجُب

 هاوأ طت تخيططدُ  عطت علطى كططدرٍ  بُط
 

 واألكطططداِر األقطططذاِر ن ا م طططصطططفًو 
 

ال  ورزيطةو  وال تصطفو مطن حمنطةو    ،ن بلاطةو ضعت ال ختلطو م ط  ها على ذا ُوإ َّ
 .اإال عدًم واملوجوُد ،اإال هخًم والكبُ، ،افاها إال سقًم الصحاُ  ينتظُخ

                                                           
 . 200( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 . 35( سورة املائدة اآلية: 2)
 .26( سورة الخمحن اآلية: 3)
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ه على وِجط  بإ سانو بل هل ععت  هل رأيت  ط:  فأجبينط    أسأُل فاا صاِح 
 ه؟!عل    سِعش  ت حىت س قفِعت أو جلَّدقَّ   يصب مبصابةو هذه األرِض

 وأمطخ   موجطع   وحطد    مطؤ    خفطب   ط  اعموًمط  األحبة  وفقُد الزمان  خُبُك
وس هطذه   ،علطى اِ سطان    الطو متطخُّ   األ كطاد   ن أثقطلِ بل هو م  ؛مزعج  مهول 

هططا ن علمائ م طط كوكبططة  بفقططد  اِسططالماُة زئططت األمططُةها ُرالططو  عاُشطط السططنة 
(1)؛ وأفوِل جنِم إمطاٍ  م طن أئمت هطا   هاها و بالئ من فقهائ  خنبةو ها ووفاة وفضالئ 

  
منطها حطىت    ودوَطط  ها علطى فقطد   ها ومللمطت ضطلوع   دموع  ت األمُةفكففما إن ك

هططا حلبات  وتنططاثٍخ اٍ وضَّطط ٍ قططدو مططتألىلس ا فططخا و لع  لخططخ  زئططت بفقططد ُر
 . اصعة  وسجالت  المعة  فوى صفحات ُت هابذة اجل هؤالِ  ومبوت  ،املتناسقة 

علطى   الفقطد   أ واِع ن أعظِماملصلحني م  الخبا اني واألئمة  العلماِ  فقد  إنَّ
 مكا طةً  للعلمطا ِ  ا ملطاذا؟ ألنَّ وأثطخً  لوعطةً  ها على األمطة  وأشدِّ ،اوقًع النفوِ 

علطى   اُ واألمنط  الخسطلِ  وخلفطا ُ  األ باطا ِ  فهم ورثطةُ  ،ك ى ومزنلًة ىعظم
 .النبوة  م،ا  

 مصطابا ُ  ولألمطة   ،المعطة   وكواكطبُ  سطاطعة   مشطو    هم للنطا ِ ملاذا؟ أل َّ
 وبطه ُحفظطوا وهبطم ُرفعطت منطاراتُ      ،الديُن فَظهبم ُح ؛هداها دجاها وأ واُر

مب ىب  يب  جت   حت  خت  مت   :القائلني أصدُق قاَل ،وهبا ُرفعوا ،امللة 
 (2)ىت يت

خون بطه  بصِّط وُي ،املطوتى  اهلِل حاون بكتطابِ ُي العلما   نَّملاذا؟ أل 
 ،األمطمُ  ت عطزَّ  بالعلمطا ِ  ن ضلَّ إىل اهلطدى ملطاذا؟ ألنَّ  ويهدون م  ،العمى أهَل

 و ققطت   ،األجمطادُ  وقامت  ،احلضارات  وُأشادت صخوُح ،القمِم وبلغت سامق 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    :هسطبحا    قطالَ  اهلِل خشطاة   فهم أهُل ،اال تصاراُت
 .  (3)   ۉ

                                                           
م طن شطهِخ ذ     12وذلط   س يطوِ  األحطد  بتطاريإل      ،اهلنطائيِّ  هالِل بِن عليِّ بِن غالِب اِماِ  وفاة  إىل ( إشارة 1)

 هط . 1430احلجة  سنة 
 . 11ة اجملادلة اآلية: ( سور2)
 . 28( سورة فاطخ اآلية: 3)
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هذه  مقداِر وعظاِم هذا اخلفِب فادحة  س باان  اهلِل كم يا عباد وحسُب  
 النطا ِ  ن ا م ط ا تزاًعط  العلم  ال يقبُض اهلل  " إنَّ :(املصففى ) قوُل النازلة 

 النطا ُ  اختطذَ  حطىت إذا   يبطق عطا      العلمطا ِ  بقطبضِ  العلُم ولكن ُيقبُض
 ُخْبط ح  ولقطد أخط     ،فضلوا وأضطلوا"  علِم ِ،فُسئلوا فأفتوا بغ ا،جهاًل رؤوسا  

ه س قول ط  ط  عنطهما  اهلُل رضطي  ط  عباٍ  بُن اهلِل عبُد ن لوت خمجاُن القخ األمة 

 تططنقُص" :قططاَل  (1)ى  ى  ائ  ائ   ەئ ەئ  وئ   وئ   :تعططاىل

 ئها ".ها وفضال علمائ  مبوت 

 و الغفطورُ ه هط إ َّط  ؛م فاسطتغفخوه كط   ول اهلل  قو  هذا وأسطتغفخُ  أقوُل  
 .الكخُ  ه هو ال ُّودعوه يستجب لكم إ َّ الخحاُم

مطنَّ   املطبنيُ  احلطقُ  امللُ  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،العاملني ربِّ هلِل احلمُد  
ا  بان ط  أنَّ وأشهُد ،صادقني عاملني مهتدين وعلما   هداةو على املسلمني بأئمةو

 :ا بعُدأمَّ ؛نيه والتابعه وصحِب( وعلى لل )حممدًا 

 :هنا  تنباهان مهمان

 واملصطلحني ورجطالَ   العلمطا    أنَّ املخاز  س هذا الزمطان   ن م  

 أو بعط،ٍ  شطاةو  مطوتُ  بطل أصطب     ،النطا ِ  عنطد   وال قطدر   لاس هلم وزن  الفكِخ
 نطا ألنَّ ا س زماِ جطدً  طباعطيٌّ  وهذا أمطخ   ،أو مصلٍ  عاٍ  ا من موت وقًع أعظُم

وإذا  ،املموجطة   واملطدلوالت   العخجطا ِ  طخوحات بالفوضى واأل متوُ  الساحَة
 الالعبني والالعبات  متجُد ًةئومقخو ومسموعًة مخئاًة اِعالِ  كا ت وسائُل

 مطع  عبطارات    عطن هطؤال ِ   العماطا    املالحطق   وتصطدرُ  ،واملفخبني واملفخبطات  
وال  وال مصطل ٍ  ا لعطا ٍ ذكطخً  ه ال مطدُ ذات  وس الوقت  ،والنجوماة  التمجاد 

                                                           
 . 44( سورة األ باا  اآلية: 1)
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 فأ ُّ. هن ذكِخم  اِعالِ  تستحي وسائُل العاُ  بل حىت إذا مات  ،فكٍخ لخجِل
 جاطل   ،لاطلِ  كحاططبِ  يتخطبطُ  جاطل   - بطال شط و   -ه إ َّط  األمُة نتظُخت جاٍل

 .ةولولا أل   لالةو س عاِ  يعاُش جال  ،على املاِ  القابِض كخابة  خائب 

 وسطائلِ  الطذ  تعطاين منطه معظطمُ     والسطقو    االحنفطا    احذروا فطإل    
 والنجوماطةُ  ،الخاسطخني  للعلمطا ِ  اجملطد   كطل   فاجملطدُ  ،إبلطاس   ألسنة  اِعالِ 
 ؛همهم وأوططا ِ واملنطتجني ألمطت    والخأِ  الفكِخ وأصحاِب العلِم ِبلفال  والتألُق

    سطدُ ال ُت ثلمة  العاِ  فموُت ،العلما  وحز وا على وفاة  ،هوأهَل خوا العلم فوق
 .(عاٍ  ن موت م  أيسُخ اهلِل عند  قبالةو وملوُت)

 والكتابططات  العنكبوتاططة  الشططبكة  مواقططِع نططا بعططُضتفالُع 

 لى العلماِ ع وهي التفاوُل ،خف،ةو قضاةوعن  القص،ة  والخسائِل احلديثة 
 واضط ِ  هم بغط،ِ هم واهتطامُ عثطخات   هم وتتبُعمن قدِر علاهم والتنقاُص والخدُّ
ن الغاطورين إىل  م ط   تطا ُ  وهطذه القضطاةُ   ؛نٍ،مط  وال هدًى وال كتطابٍ  سباٍل

 حلطو    فطإنَّ  ،روا منهاذروها وحذ وح  ،فا تبهوا هلذه الكتابات  ،حازمةو وقفاتو

ک    تعططاىل اهلِل عنططد  عظططام  هلططم أمططخ  والتعططخُض ،مسططمومة  العلمططاِ 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 . (1)ڱ

 .ن هذا التحخيِخم  القصاد  وباُت

 دارت رحططططططططططى األيططططططططططا ِِ 
 

 القمطططِم واسطططتلقت علطططى القطططاعِِ  
 

 

 وصلوا وسلموا على إماِ  املخسلني.

 

                                                           
 . 58( سورة األحزاب اآلية: 1)
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ا س السطفانة   احلمُد هلِل بارِئ النَّسِم، وخ الِق اخللِق م ن عدٍ ، جنَّى  وًح  
، ومحطى  مُِّموسى م ن ُطغاان  فخعوَن وجنَّاه م ن الا  م الغ خِق الذ  عمَّ، وسلَّ ن م 

ن َقص طد  باب طه وأ َّ، وال   يوس   حني  تواىل علاه االبتالُ  واهلمُّ، ال خياُب م ط 
ي ندُ  م ن رجا ثواب ُه وال ي هتُم، إله  لُه الفضُل إذا أ عم  متَّ، وأشهُد أن ال إلطه   
إال اهلُل وحد ه ال شخي   لُه شهادَة م طن أمطن  بطه  وأسطلم ، وا قطاد  واستسطلم ،       

 ،  ا عبُده ورسوُله الطنيبُّ اهلطاد ، خطُ، م طن حضطخ  النطواد      حممًد وأشهُد أنَّ
 ، وفاق  اللاطوَ  العطواد  ،  (1)واد  وأبخُّ م ن ر كب  اخل وأكخُ  م ن  الدِِّ  الغواد ،

قططخَن اهلُل ذكططخ ه بططذكِخه علططى لسططان  كططل  ذاكططٍخ، وش ططُخَفت بخسططالت ه املنططائُخ 
علُم اِ ان  قطد عفطى، و طوُره خطىب، فأ طار  مطا خطىب،        واملنابُخ، بعَثه اهلُل وم 
اللطهم صطِل    ،وشفى بكلمة  التوحاد  م طن كطاَن علطى ش طفا    وشاَّد  منه ما عفى، 

وسلم على حممدو ولله  األطهاِر األبطخاِر وصطحِبه املصطففني األخاطاِر، وم طن      
 أمَّا بعُد: ؛هنَل م ن معاِنه الث ِخ املدراِر

 

وتططزودوا م ططن  املخاحططِل     (2)ڇ  ڇ  ڇڇڍ  اتقططوا اهلل  تعططاىل: 

 ،ىل الوجهططططة  املقصططططودة املعططططدودة  إ ،  (3)ٹڤڤ ڤ ڤ 

 وت عاو وا فاما بان كم على البِِّخ والتقوى، وال تعاو وا على اِمِث والعدوان  .

                                                           
 اخلواد : مجُع خاديةو، وهي اِبُل املسخعُة .( 1)
 . 26( سورة األعخاف اآلية: 2)



40
  

ُأحبططُخ حبضططخات ُكم ببططاخخة  اأُلمططة  اِسططالماة ، فططأرجو أن تأخططذوا      
سططال   وأوعططِخ ح ططْذر ُكم فططإنَّ البططاخخَة ت مططخُّ هططذه األعططوا   علططى أضططاِق املَ 

، وحيططاُط هبططا املططوُ  املططتالطُم واجلططوُّ الصططاخُب، والخبابنططُة ال   (1)املناصططب
ُيحسطنوَن إدارت هططا، والفططاقُم قطد  فططد  زاُده، وفططا عتطاُده، وذهبططت ع دُتططه    
وب فلت ُأهبُته، م ن أجِل هذه احلالة  الفارئة  الطو ت عصطُ  ببطاخخة  األمطة      

ا، وثخا ة  جخاح ها، وغفلة  ُحكَّام هطا وحمكوم هطا،   جسد ه اِسالماة  م ن متزُِّق
واحنخاف  شبابت ها. غفلة ، وعجز ، وخور ، وذ لطة ، وتوافطُه ومهطازُل، واحلالطُة     

 هذه.
فم ن  الفباعيِّ واحلتميِّ أن ي ساَل ُلعاُب قخاصنة  البَّحطِخ هلطذه البطاخخة       

 فتكوَن هلم غنامًة يوجهوهنا كافما شاؤا؟



هل أتاُكم حديُث الَفج خة  أصحاِب الوجوه  الَقت خة ، الالئِم النَّكخة ، احُلُمِخ 
املستنفخة ، امُلَكذ بطة  املطزورة ، م طن ال خيشطون ت طخًة، وال ي خعطون مطأثخًة، وال        

 . ت نفُعهم تذكخة 

 لهو م ططن  الكلمطططات  حطططني  َأسطططوُقها 
 

 ا فتنكُخين احُلطخوُف و جطمُ  سوًق 
 

اجُلخُح غائخ ، والدُ  فائخ ، حني  ُجِخح ت أفئدُة املؤمنني، وُكل م طت مشطاعُخ   
امُلوحدين حانما ُ ش خ ت ُرسوُ  السُّخخية  واالستخفاف  بساد  املخسلني ط علاه  

وسالُ  ربِّ العاملني ط ع   اِعالِ  الدِّمناركيِّ والنَّخوجيطيِّ م طن ُحَثالطة       ُةصال
لزَّ دقة  س ح ملة  ص لاباةو حاقدةو  طت  ش طعارات  ُحخيطة     الزَّيِ  واِحلاد  وا

ڑ  ک ک  ک  کگ  گ   گ  التَّعطططبِ، والطططخأ ِّ والفكطططِخ؛

، مث ُيؤكطُد أهطُل الزيطِ  والطد ا ة      (3)كاَن هذا احلدُ  العطا   املنصطخ     (2)گ

                                                                                                                                                    
 .197( سورة البقخة اآلية: 3)
 املناصُب: املقاماُت .( 1)
 .118اآلية:  ( سورة لل عمخان2)
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األسطبوع  الطذ    عاُشطه مطخًة ُأخطخى هطذه الخسطو   عط   عشطخات  الصططح            
، وكأ نا   لعُب و  تسلى، وكأنَّ املسألَة مسطألُة القطط  والفطأِر واألسطد      واجملالت 

واحلمِل، مث على الذين اجتمعوا هطذا األسطبوع  للنظطِخ س اِعطالِ  العطخيبِّ      
حبجة  أ َّه ي نشُخ الكخاهاَة بطني  األديطان ، ويبطُث صطور  اِرهطاِب والتشطدد ،       

الناِ  عداوًة، وهم الطذين يبثطون    علاهم أن ي عودوا لصواِبهم، فالاهوُد أشدُّ
ا باِسطالِ   ا واسطتهتارً العداوَة، مث م ن ي نشُخ الصطور  املارقطَة اآلَن اسطتخفافً   

على وزراِ  اِعالِ  أن ُيفكخوا قبَل أن يتكلموا، وعلى أ ِّ حاٍل فلنا مطع هطذا   
خية  يِ، احلد   األلاِم، واجُلخِ  العظاِم، والذَّ ِب الكبِ،، أعين رسو   السُّخ

 ( وقفاتو، فألقوا إ َّ أعاع كم.ال ية  )
 

م طن أشطخف  العناصطِخ    ( ) أ َّطه  علانا أن  علم  علطم  يقطني   

ا فهو خاار  م ن خااٍر م ن خااٍر، قاَل عن  فِسه:" أ ا سطاُد ولطد  لد     ا و بًلفخًخ
(  ال تضُ،ه س قلاٍل وال كطثٍ، وال  سوِل اهلِل )أنَّ السخخيَة بخو وال فخخ "،

       قباٍل وال دبطٍ،؛ ألنَّ اهلل رفطع  قطْدر ه وأعطال ذ كطخ ه وكفطى؛ زكطى اسطتقامت ه        

 ٻ  پ  پ  پ  پ (1) و فَقططه ، ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   (2) ،وعلم ططه   ٹ

  ۀ        ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ، وبصخ ه(4) ڍ  ڍ    ڌ    ڌ  ڎوفؤاد ه   (3)ٹ  ٹ

ڱ  ، وخلَقططه   (7)ڭ  ڭ  ڭ وذكططخ ه ، (6)ۀ   ہ  ہ ہوصططدر ه،(5)

                                                                                                                                                    
 هجخية .1431سنة  :( أ 3)
 .2( سورة النجم اآلية: 1)
 .2( سورة النجم اآلية: 2)
 .5( سورة النجم اآلية: 3)
 .11( سورة النجم اآلية: 4)
 .17( سورة النجم اآلية: 5)
 .1( سورة الشخح اآلية: 6)
 . 4( سورة الشخح اآلية: 7)
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، فطأين  دو ُّ   (2)ک  ک  گ    گ  گ اه كلَُّها، وزكَّ(1 )ڱ  ڱ  ں

   الذ باِب والز بوِر مع  غِم الفخقان  والزبور.

 نهاال ختفطططى حماُسططط والشطططمُس
 

 األ ططواِ  قططُعْخى علاهططا ب فَّططغوإن  
 

ُم ( وُيحِجططُخ م ططن رسططوِل اهلِل ) ال عططذر  ملططؤمٍن ُيسططخ   

ا ُق، وفاطه عطنُي ت فطخُف، إذ أمطة  ُيسطتهاُن بنبِاهطا وُيسطخُخ منطه جهططخً        وُيفطخِ 
وتدافُع على استحااٍ  وخطوٍر وضطع و    ،عال اًة س وقاحةو وسفاهةو ومحاقةو

( حىت يكوَن رسوُل اهلِل ) وكسٍل؛ أمة  ال تستحُق احلااَة فال ُيؤمُن أحُدكم
أحب  إلاه م ن  فِسه وولد ه ووالطد ه والنطاِ  أمجعطني، إنَّ التخطاذَل واجلطنب       

قطاَل جطلَّ    ،ا مطن خملطوٍق ذ طب  عظطام     ا س د اطا وخوًفط  عن  صخة   باِّنا طمًع

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  وعال:

  ۅ  ۉ  ۉ ې  ې ه:سطبحا    ، وقاَل(3)ں  ڻ

(4) ې  ې  ى

، إذ () خفورُة السكوت  على املنتقصني لخسوِل اِسطال ِ 

 ،ومنتقص طه هطو سطبب  لضطااِع الطدينِ     (اِب لخسطوِل اهلِل ) السكوُت عِن السَّط 
وسبب  لسقوط ه م ن َأعنِي امُلسلمني وغِ، املسلمني، لذا فإنَّ األمطخ  املسطتقخ  س   

(، فطالنيبُّ  هد  صحابت ه هو قتُل الساِب هلِل ولخسول ه )(، وععهد  النيب )
()ا بأستاِر الكعبة ، و  يقبطل فاطه الشطفاعةَ   ا سبَّه، وكان متعلًققتَل رجًل، 

 (.وأقخَّ الذ  قتَل جاريت ه الو كا ت تسبُّ النيبَّ )

قبططَل أن  سططتغاَث بططاهلِل مططن أفعططاِل وصططنائِع هططؤالِ      

زقة  املارقني من ُحثالة  الدمنخ   والنخويِج، وقبل أن ُ قطام  املظطاهخات    املخت
                                                           

 . 4( سورة القلم اآلية: 1)
 .107ا  اآلية: ( سورة األ با2)
 . 157( سورة األعخاف اآلية: 3)
 . 9( سورة الفت  اآلية: 4)
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ب  والنططدوات ؛علانا أن  سططأَل َفططاملنططددَة والصططخاخ  والعويططَل السططاخَط واخُل
ت نا س قنوات  التحلِل والشهوات ؟ وسقانا أبناَئنا كأ   اأ فس نا أ   ضاِّع أوق

؟    علْمهطم سط،ت ه، و  خنلْقهطم    الُبعد  عطن رسطوِل ربِّ األرِض والسطموات    
بأخالق ططه و   ططخِبهم علططى منهِجططه، و   ططبنْي هلططم السطط،َة اجلمالططَة، بططل  

غخقطون س أمطواِ    تخكناهم فخيسًة سهلًة لخفقة  السوِ  والقدوة  الفاسدة ، ي 
الظَّالِ  تائهني س صحخاِ  القنوات  القاحلة ، والتسطا  الزائفطة  واملوضطات     

س أفعال نا (ما مظاهُخ حبِّنا للنيبِّ ) - حبُة املؤمنونها األأيُّ -مث ة، هالتاف
وسلوك نا؟ هل  قخُأ القخلَن ؟ وهل حنافُظ على الصلوات  س اجلماعة  ؟ وهل 

 امتنعنا عن سائِخ احملخمات  ؟ وهل وهل؟

تعُل تطارًة  شط لاسطت عواطط   شطكلاًة ومظطاهخاتو ت      (ه )ورسول  احملبُة هلِل 
وتضفخُ  مث ت كبو ُأخخى وت خبو، بل احملبُة احلقاقاُة تفباق  عمليٌّ  عاُشطه  

 (؟(، وكلٌّّ يخاجُع  فس ه، ما  وُع حمبت ه هلِل ورسول ه )ل ما كاَن علاه )

فال ي غاُب علطى الغاطورين أنَّ أعظطم  األسطلحة  ضطدَّ      

وُعبَّططاد  الصططلاِب واألوثططان  املقاطعططُة              والخبططا،أعططدائ نا أكلططة  اخلزنيططِخ،  
؟ وبضاعُة الدمنخ   رخاصة  ، وال يقل أحُد ا: ماذا سوف أؤثُخاالقتصاديُة

ا. َثكلت   أمُّ  يا هطذا أتخيطُد أن تكطوَن    خَّن  املقاطعة ؟ وهلمَّ جوما الفائدُة م 
مَّت ط ، وأن تنطاَل شطخف     أذَل ممن بالت علاه الثعالُب، فأ ت تخيُد أن ُت ئ  ذ

الدفاِع عن  باِّ  ، وقد أثبت التأريإُل عظام  تأثِ، املقاطعة  على العدِو أثنا   
ون املقاطعطَة  كسطًة   احلخوِب والعداوة  بني  أ ِّ خ صمنِي، فهؤالِ  املارقُة ي عطدُّ 

إال رسطوَل  فاهم، فهم عبَّاُد درهٍم وديناٍر، فهي رسالة  فصاحة ، تقوُل هلطم: ) 
أقططوُل مططا تسططمعون، وأسططتغفُخ اهلل    ولكططم فاسططتغفخوه، إ َّططه هططو   اهلِل (.

 الكخُ . الغفوُر الخحاُم، وادعوه يستجب لكم إ َّه هو ال ُُّ

ا ال ا قفطاع  لخاتِبطه، وال إقطالع  لسطحائِبه، والصطالُة      احلمُد هلِل محطدً    
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ق ه،  قطَل النطا   م طن    على حممدو  يبِّ اهلِل وصفوت ه وخ،ت ه م ن خلوالسالُ  
طاعة  الشافان  الخجاِم إىل طاعة  الخمحِن الطخحاِم، أرسطَله اهلُل لإلسطالِ     

ا، وعلى لله الذين عظَّمهم توق،ًا، ا على أهِل الضالِل مبً،ا وقدًرا منً،قمًخ
 :ا بعُدأمَّ ؛اوطهخ هم تفهً،

ا أكثطخ  اخلنطافس    نت، ومط فمن أخفِخ املخاطِخ أنَّ اخُلنفسا   إذا ُمست   تَّ  
س ُأمة  اِسالِ ، فقد ظهخ  م طن ي لطبُس ُلبطو   اِسطالِ ، ويطتكلُم بلغت نطا، م طن        
يقوُل: جيُب أن  تخفق  هبؤالِ  الخَّسامني، وم ن يسا ُدهم أل َّهم يقولون ذلط   

قصدو منهم، ومنهم م ن يقوُل: السكوُت أسلُم، وهطذا كطال   س    عن جهٍل وغِ،
   واالهنزاماة ، فاا هذا ويا ذا ، َأُيتخفُق بقوٍ  لعطن هم اهلُل  غايةو م ن  السقو

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     س الططد اا واآلخططخة ، فقططاَل فططاهم:

   أُيتخفُق بقطوٍ  قطاَل اهلُل لنبِاطه، وقطد أذوه     ،(1) ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ

جطلَّ   فقاَل ،  هم م ن خلَقهم وشب ههم باحلمِ،قوٍ  قد أهاب ، أُيتخفُق (2)ڀ

گ     گ  گگ  ڳ      ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک وعططال:

، أمَّا قوُلهم: هالة  (3) ڳ  ڳ    ڳ  ڱ     ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻ

ووصطف ه بطاملتخل      (النيبِّ ) ه فأ ُّ حٍق بقي ؟ وأ ُّ عزةو بعد  سبِّوفوق  حق 
ا، )ولكنَّهطا ش نشطنُة   رهايبِّ وحمِب النساِ  والغطخاِ ؛ وهلطمَّ جطخَّ   والخجعيِّ واِ

 ، والنصخُة بالقلِم واللسان، والسِّطنان، واملقاطعطة  حلطول    (4) (أعخُفها م ن أخزِ 
 أمت نا؛ ودعوا العاَ  إسالم نا وقوَة قلوِبنا وعزَة س، لنبا ُّن  مكا َة  باِّنا أسلُم

                                                           
 . 57( سورة األحزاب اآلية: 1)
 . 9، وسورة التحخ  اآلية: 73( سورة التوبة اآلية: 2)
 . 5( سورة اجلمعة اآلية: 3)
َن عاًقا ألباه، فلمَّا مطات  ضطخب    عجُز باتو صُدره: إنَّ بينَّ ضخبوين بالدمي؛ وسبُبه: أنَّ أخز   الفائيَّ كا( 4)

 األحفاُد جدَّهم حىت ساَل دُمه، فقاَل هذا البات، وهو ُيضخُب للسجاة  والعادة  .   
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 رسوَل اهلِل(، وحطذروا هطذه العبطارات  املضطللَة     ات  املدويَة: )إالقيسمُع الفل
واألقال   امللغومطَة املطأزورَة غط،  املطأجورة ، ودافعطوا عطن إسطالم كم و بطاِّكم         

 بالغا  والنفاِس تسعدوا س د ااكم وأخخاكم.

  

 أععوين الصالَة والسال   على احلباِب .
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ُب ربُّنطا ويخضطى، احلمطُد هلِل    ا فاطه كمطا حيط   ا مبارًكا طاًباحلمُد هلِل محًد  
خلق  فسوَّى، وقدَّر فهد ى، وأخخ   املخعى فجعَلُه غثا   أحوى، أضح   وأبكطى  

، فلطُه احلمطُد س   فَّى، وأغطا وأقطا، ووعطد  فطوو وأوعطد فطو      اوأمات  وأحاط 
خة  واألوىل، وأشهُد أن ال إله  إال اهلُل وحد ه ال شخي   له، لُه األعطاُ   اآلخ

( أرسطَله ببطالِ    ) اساد  ا و باَّنا حممطدً  احلسا والصفاُت العال، وأشهُد أنَّ
اِ طان   احل َكِم وجلَله بسوابِ  النِّعِم وأوطَأه ِرقاب  األمطِم، فلطم يطزل بز طاد     

ا حطىت  ا، وهلِل س كطل  األحطواِل مناصطحً   سطاحبً  ا، وس ُعمخان  األهواِ قادًح
ا، فصطلواُت اهلِل وتسطلاماُته   ا، وعاد  الفساُد صطاحلً أصب   م نهاُ  احلِق واضًح

أمَّطا   ؛ اعلاه  وعلى لل ه  وأصحاِبه وأتباع ه، ما دا   جنم  الئحطًا وطاطب  فائًحط   
 بعُد:

وتداركوا اهلفوات  قبطَل الفطوات ،    ، ط قبَل املمات  اتقوا اهلل  ط رح م كم اهللُ  
وبادروا، فإنَّ أجَل اهلِل ألتو، وإ َّكم ال تدرون أس العشاَّة  يأيت أ  س الب اات ، 

ُتفوى وأ تم على ُفُخش الغفلة  عاكفون، وإنَّ مفايا األيطاِ    أال وإنَّ األعماَل
 ت خون شهخ  شعباَن، كاط   بطاَن   قفُع بكم مسافَة األعماِر وأ تم واقفون، أالت 

بالخحاطِل عطنكم والفطخاِق، فطا ظخوا شطهخ        علاه امَلحاُق، وعمَّا قخيٍب ُيطؤذنُ 
م ن هناٍر، وتصخَّمت أياُمه ولاالاطه  كلمطٍ  م طن     شعباَن كا   ذهب ! كأ ُّه ساعة 

 حملات  األبصاِر.  
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مطا باطن كم   ا، وحوادُثطه ت جطوُل فا  ا وهنطارً هذه مواعُظه ُتتلى علطاكم لاًلط   
ا، أال وإ َّه قد حاَن من شهِخ شعباَن االر اُل، ولَن م ن شطهِخ اهلِل  ا ويساًر اًن

الكخِ  اِقباُل، فالغنامَة الغنامَة والِبدار  الِبدار  قبَل هجطوِ  مطا ال ُيطدفُع    
 إذا   زَل وحلوِل ما لاس  ألحدو به قدرة  وال ق ب ل .

 بزواجِخ الكالِ ؟أم ا لَن ألهِل الغفلة  أن يتعظوا 
 أم ا لَن ألهِل الفكخة  أن يتذكخوا مصارع  احل م اِ ؟

 أم ا لَن ألهِل العجِز أن ينهضوا للعمِل لداِر السالِ ؟
 ِ ؟نا   أن يصفلحوا مع  املل   العالَّأم ا لَن خلو ة  األمة  والديِن احل

  أم ا لَن لبين األياِ  أن ي كفوا عن اقتخاف  اجلخائِم واآلثاِ ؟

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   بلططى قططد لَن قططد لنَ 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    (1) ۆئ  ۆئ

 . (2)ۈ  ۈ ۇ  ۆ  ۆ

ا علططي ذ  عاططنني أنَّ أعططدا   اهلِل أمجعططني س القططدِ       يعططْد خافًاطط    
،  ِّالفكطخ  الغطزوِ  يؤلبطون جاطوش    واحلديث ، وسطاظلوَن كطذل  س املسطتقبلِ   

جمعون ش تات  قواهم لاسددوا ضخبات هم على هذا الديِن احلنا   لتنتقَل وي 
قطاَل جطلَّ    ،البشخيُة من عبطادة  ربِّ العطاملني إىل عبطادة  الشطافان  الطخجامِ     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ       ڀ  ڀ       وعططال:

والشِّطماِل ت فتطُ     ، فجنوُد الشهوات  وإغخاُق اجلاطِل عطن الطامنيِ   (3)ٺ  ٺ

بعقادة  املسلمني وتفتُنهم عن إسالم هم بفخائق  بالكاد  واملكطِخ تكطاُد ت عجطُز    
 ا.الشافاُن أن تأيَت مبثل ها، ولو كاَن بعُضهم لبعٍض ظهً،

                                                           
 . 200( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 . 35( سورة املائدة اآلية: 2)
 . 32( سورة التوبة اآلية: 3)
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 عقططططود  علططططى حخِبهططططا ُتوثططططُق
 
 

 ومططططال  علططططى ضططططخِبها ُينفططططقُ  
 

ى ِبُفطُخِق املخزيطات    ، َأهطد يسوُقها هلذه اهلاوية  عدو  قخيب  وخصم  ألدُّ  
، ولعمخ  أضل  ممن لمنوا بسطجاح، يسطعى س هطدِ  امللطة  جبمطِع      (1)م ن الَقفا

الق لة  وي حذُف األصليَّ والزائد  والصِّلَة والعائد ، ال ي عخُف معطًا للعاطِب إذا   
 متأل  اجلاُب، وال يأُبه للعاِر وإن دخَل النار .

 ي ماططططططُل إىل شططططططكل ه وكططططططل 
 
 

 نطططططافِس للعقطططططخِبكماطططططِل اخل 
 

بسَط يد ه ولسا  ه وقلم ه بالسوِ  والعداوة ، وم ن ورائه  ي توارى به كمطا     
يتوارى سطائُق احلمطِ، س احلمطِ،، مث خيطُزه لانطدفع  علطى غطِ، غخيزت طه،         
وحاُله وقاُله: ارِ  هبذا فإ َّما أعددُت   وغذيُت   ورفعطُت ذكطخ    ملثطل هطذا،     

، واخدع ُأمت   باسِم أمتِّ ، وكذْب على تأرخي   باسِم ارِ  دين    باسِم ديِن  
تأرخي  ، أجهْز على البقاة  الباقاة ، ول  اجُلنُة الواقاُة واملزنلُة الخاقاُة، 
وس خدمت    الصحافُة والشبكُة واملطذياُع؛ وس  صطخت   األشطااُع واألتبطاُع؛     

لساين، وحسُبنا أ نطا  ارِ  باع   لتغفي  به اعي، وقل بلساِ   وم ن ورائ ه 
، وشعختان  س حبٍل م ن مسدو، على مذهِب اِ اد  مع شطاوِع  ُروحان  س جسدو

، وُيقسطُم أ َّطه مطاُ  احلاطاة ، مث تطأيت شطبكُة       اِحلاد ، فانفلُق ي سطقي السُّطم   
هذا اِحنخاف  الفكخ َّ بنشِخ لالف  الخسطائِل، و طت  تلط      االتصاِل لتدعم 
مُة املسلمُة ت ستعنُي على احلااة  بالقاتطِل، وتسطتعاُذ مطن    األ املفارِق أصبحت 
 الفإلِّ بالصائد .

إين أشعُخ بشيٍ  م ن  اخلجِل واحلااِ ، وأ ا أطخُح هذا املوضطوع  الطذ  مطا     
ا م ن األياِ  أن ي تصطور  مسطلم  أن تصطَل باوتطاُت املسطلمني إىل هطذا       كان يوًم

املنطهِج القطوِ  وسطنة  سطاد  املخسطلني ط علاطه         عطنِ  احلد  من الشُّخود  والُبعد 
نايطات  س هطذا   ط واملنطُ  ال يسطتخدُ  التوريطات  والك      والتسلِم الصالة  أفضُل

                                                           
 . جنُس طٍ، صحخاو   الَقفا:( 1)
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ا، ويهطخوُل بطني أظهطِخ املسطلمني، فطال يلاطُق       املقاِ  فكما أنَّ الشخ  ظاهخ  عااً ط 
  ريات  والكنايات بكلمة  احلِق أن تتوارى، أو تتوكَأ على عصا، أو تستتخ  بالتو

گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳڳ  ڳ  ڱ  (1)    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 . (2) ڱں   ں  ڻ  ڻ  ڻ

ا، ُيؤرُق ماليطني  أتدرون ما هو هذا املوضوُع، إّ ه موضوع  مهم  خف،  جًد  
مطا هطذا    ا م طن  األيطاِ ،  املسلمني، ويشعخون باحلسطخة  واألِ  إذا فطات هم يوًمط   

ادُة املوحدون ط ؟ هل تطالوُة سطورة  البقطخة  ولِل ع مطخاَن؟      ها السط أيُّ  املوضوُع
؟ ال. هطل ت فطويُخ قطدرات     سطجدين  امل القبلطتني وثالطث    ال. هل  خيطُخ أوَّلِ 

. أتدرون ما هطو    ؟ الاا واقتصادًيا وسااسًاا وعسكخًيالدولة  اِسالماة  علمًا
 ط. س اهلِل ها األحبُةشغُلهم ط أيُّهذا املوضوُع الذ  ي 

أن يتفخق  هلذا املوضوِع الذ    ائة إنَّ املن   يشعُخ باخلز ِّ والذ لة  والد  
 ،هذا املوضوُع ال عالقطَة لطُه مبطا ذكخ طا     ،طفى على جسد  اجملتمِع اِسالميِّ

، الذى تبثُه قناُة أ  يب سطي السطعوديُة   التخكيُّ هذا املوضوُع هو مسلسُل  وٍر
واحد  م ن لالف  املسلسالت  الو جنطت علطى األمطة     ، إنَّ هذا املسلسَل يب م ن ُد

 والشطاباتُ  الشطبابُ  بسطبِبه  ع ماَّاِسالماة  الويَل والبوار  والذ لَة واملها َة وت 
؛ مسلسطل  ي حظطى بطاالحنالِل اخلباطث      واألمهطاتُ  واآلبطا ُ  والكبطارُ  والصغاُر

مفسدو؛ فهو فاه  الضاِر، وهو عبارة  عن متثاٍل إجخامي  خباثو ضاٍل ضاٍر مؤذو
املسلسطُل مطنحطٌّّ    ا؛ هطذ م ن  الشِخ والبالِ  وهدِ  األخالِق وحماربة  الفضائِل

منحل ، وفاه م طن  املفاسطد  مطا اهلُل بطه  علطام  . وأ ُّ حمفطةو تنشطُخه أعلنطت          
                            . () احلخب  على اهلِل ورسول ه 

ت  اجملون  واخلالعطة  كافطًة مبطا فاهطا     وقد أفىت العلماُ  بتحخِ  مسلسال 
هذا املسلسُل التخكيُّ؛ وقد جا   على لسان  أحد  العلمطاِ  عطن هطذا املسلسطِل     

يطدعو إىل الخذيلطة ، وحيبطُذها، وينصطُخها، ويؤيطُدها،      ) التخكيِّ مطا  صُّطه:   
                                                           

 . 18ية: ( سورة األ باا  اآل1)
 . 81( سورة اِسخا  اآلية: 2)
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وينشُخ أسباب ها، ويصوُر اجلخ َة كمادةو ُتخى حاًة ط والعااُذ بطاهلِل ط بطدلاِل     
طيٌّ؛ وتقطو  علاطه فئطة     ااحنفط  هو فطالم  خباطث  احنطال ٌّّ    (،  تزاِع احلااِ ا

ن أسوِ  األفالِ ، يدعو ِشطاعة   جمخمة  من  ساٍ  ورجاٍل، فهو س احلقاقة  م 

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    الفاحشططة  والنذالططة  س بططالد  اِسططال ِ 

 .(1)ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب

ملاذا مسلسُل  وٍر على القائمة  األوىل؟ ومسلسُل أياِ  الضَّطااِع تصطناُفه      
بعطد هطذين؟ كطال.     زالل  س املختبة  الثا اة ؟ وهل وسطائُل اِعطالِ  صطافاة    

، لطاس فاهطا خط،  فاحمطُد، كمطا أنَّ وسطائَل       كافًة فاسدة  ماجنة  املسلسالُتف
نسِخ إىل األرِض، فهي ال تخقى ألن  مطَل رسطالًة   هبوَ  ال اِعالِ  هابفة 

إال مطا شطذَّ وال عط َة بالشطاذ ، فمسطاحُة األغطاين        املسلم  أو توجه  اجملتمع 
   . اهلابفة  واملسلسالت  التافهة  هتامُن على الساحة  اِسالماة  والثقافاة 

خطائخة ،   إنَّ وسائَل اِعطالِ  س الطدُّوِل اِسطالماة  هزيلطة  هشطة  ماتطة         
ُر شعوب ها، وال تقطوُ  بطأدىن مسطؤولاةو س احلفطاظ  علطى هويطة  األمطة         ُتخدِّ

اِسالماة  واحملافظة  على العادات  والتقالاطد  واألعطارف  س أ ِّ بطالدو منطها؛     
ا، و فطاِم  ا ركًنط إنَّ هذه القنوات  س أيام نا تسعى هلدِ  أركان  اِسطالِ  ركًنط  

ا الساِل م ن هذه املسلسالت  ا تحطخت األمطُة املسطلمُة    املعتقدات ، و تاجًة هلذ
 وصٍل س درِ  الكالِ . فأصبحت مهزَة

إنَّ هذه املسلسالت  جعلت أبنا   املسلمني ينغمسون س شهوات هم، وتظهطُخ    
علاهم بصماُت اِحنالِل والتفسطإِل الطديينِّ، وذلط  عط   وسطائَل شطافا اةو       

مطا خففطت لطه، و تاجطًة هلطذا ظهطخت لثطار         هلا  تسلُ  مسل   التدرِ  لاتمَّ
 .، والفضائااُت س واقِع املسلمني، ومن تل  اآلثاِر(2) خف،ة  م ن املفسديون

                                                           
 . 19( سورة النور اآلية: 1)
 حنت  لكلمتني مها: املفسُد التلفاُز .  ( 2)
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ا، فأصب   يأكطُل عنطد    كثً، ال  امُج الاوميُّ س حااة  املسلِم  فِسه تغاَّخ  

الباططت  وقططت  املسلسططِل الفططالين ، وينططاُ  عقططب  التمثاططِل الفططالين ، ويكططوُن س 
ال  امِج الغنائيِّ، وهكطذا، وهطذه حاطاة  هباماطة  ال ت خقطى ملصطاف  جمطا نِي        

 اِ سا اة .

ُل كثٍ، م طن  اهلويطات  واملواهطِب كطالقخا ة  واملفالعطة  والكتابطة        اتعف 

يفططو ُُّر لططدى اِ سططان  اخلمططوَل  واخلااطططة  واحلططخف  وغططِ، ذلطط ؛ فالتلفططاُز
 بصِخ  والسمِع واملشاعِخ دوَن أ ِّ حخكةو.عمى الواجللو   ِ

خت  اهلويطُة الديناطُة، وتطزورت  احلقاقطُة اِسطالماُة، وتشطوهت       تغاَّ 

ريإِل، ومتاَّع  اجلاُل، وذل  عط   الط امِج الطو ختلطو عطن الفكطخة        أمعاُ  الت
الصططادقة ، واملشططهد  اهلططادف ، واحلقاقططة  املؤكططدة  حاططُث تكثططُخ املسططخحااُت  

بعطُض   تتطدفقُ التمثالااُت واألفطالُ  اهلابفطُة اخلاالاطُة واملخت خعطُة، وقطد      و
، فنطخى م طن   –املفسطديون   –العادات  السائة  س اجملتمطِع مطن خطالِل التلفطاِز     

تو اشتهخت س مسلسٍل ما ، أو ممارسة  سلو و معنٍي ظهخ  به جنطُم  ايكخُر عبار
قنواُت بفبِع اهلويطة  بفطابٍع مناسطٍب    ا تقوُ  الالتمثاِل املمثُل الفالين ، وأيًض

 ا عن تعالاِم اِسالِ  احلنا  .مع  احلضارة  الغخباة  بعاًد

صططار  األُب املططخيب هلططم، هططو ذلطط  اجلهططاُز       والناشططئة  ألطفططاِلل 

 –وهي قلالطة    –، الذ  يتلقى منه األخالق  والسلوكاات  حسن ها اِلكتخوين 
 .-وال حصخ   –وقباح ها 

يعو ُُّد على املناكِخ وم ن ثَّم  إيالُفها والتغاضطي عنطها، وحطني  تتعطوُد      

ُش األمُة على املناكِخ، وتتمخَُّن علاها، مث ال تنكُخها، ستتحفُم قاُمهطا وُيخطد   
تتوغطَل س  تتغطوَل و  حااُؤها، وتزدرى الفضائَل، وُيفسُ  اجملطاُل للخذائطِل أن   

خطالِل التفباقطات  العملاطة  س الشطارِع      صدوِر العاملني. وها هي مشطاهُد مطن  
املسلِم ع   لالف  التقالاد  العمااِ  لكطثٍ، م طن مشطاهد  اهلبطو   والتطدحخِ ،      
وهنا  أخفار  ُتزعزُع باوت  املسلمني من خالِل هذا الصطندوِق الطذ  ُيطديُخ    
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بخاجم ه حثالُة القوِ  وأراذُل الناِ  الذين تشبعت قلوُبهم وعقطوُلهم حبطِب   
زيِ  واهلوى، وهاموا حبِب الشطافان  ومكائطد  إبلطاس ، وا ظطخوا ط عافطاكم       ال

ط ما أكثخ  التخويج  هلا س موسِم العبطادة  والصطااِ ، ومطا ذلط  إال هلطدِ         اهلُل

 .(1) ڑ    ک ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑهذا الديِن

طط   السطادة املؤمنطون  هطا  ولكن ملاذا التخكاُز على مسلسِل  طوٍر ومهنطدو ط أيُّ     
أتدرون أنَّ هذا املسلسَل يشتمُل على لقفاتو غطِ، شطخعاة  وغطِ، أخالقاطةو؛     
تدعو دعوًة صخحيًة للتلذذ  الشطهو ِّ وتلويطث  األخطالِق، أتطدرون أن مئطات       
حاالت  الفطالِق حطدثت بسطبِب هطذا املسلسطِل التافطه ؟! أتطدرون أنَّ هنطا          

ذا املسلسِل؟! أتدرون أنَّ لالف  األطفاِل حاالتو من اال تحاِر حدثت بسبِب ه
ُأطلق  علاهم مهند  س دولة  اِسالِ  منُذ بداية  بث  هذا املسلسِل اقتدا   به؟ 
أتدرون أنَّ  غمات  اهلوات   للصغاِر والكباِر والشباِب والشابات   مُل  غمطات   

ائِل للحصوِل على  وٍر، وشخكُة االتصاِل تزيُد الفني  ب لًة، فتنشُخ لالف  الخس
 غمات :  وٍر اضغط على الخقِم: كذا وكذا! أتدرون أنَّ أحطد  األتطخا   كطاَن    
يقططوُل: م ططن  املخططز  أ نططا حنططن األتططخاُ  الططذين  عططاُش س دولططةو تقططدُ   

ا ينشطُخ الشطذوَذ   العلما اَة   عدُّ هطذا املسلسطَل علطى املسطتوى الخعطيِّ تافًهط      
لقناة  األوىل عند ا على حطنِي أنَّ شطعوب كم   واجلخ َة، وال يخقى للنشِخ س ا
 رحٍب وسعةو للنشِخ وهااِ  املتابعة . اِسالماَة والعخباَة تلقفتُه بكل 

ملاذا هذا السباُت العماُق ملتابعة  هذه التفاهطات ، ول طم  هطذا التخطبُط س      
لنطوِر إال م طن رح طم  اهلُل،    الظالِ  الدامِس كالبوِ ، أىب أكثُخ ا أن خيخ   إىل ا

وأمُتنا س هوانو دائٍم من حنِي أضعنا شعائخ  اِسالِ  ومبادئ  الديِن؛ واألمطُم  
، وتسطلُب أراضطا نا وأرواح نطا، وتسطفُ  دماَئنطا، وتصطنُع       تعبُث فانا بالفساد 

السططالح  ضططد  ا، وحنططن س غفلططةو معخضططون  ططت  مسلسططِل  ططوٍر ومسلسططالت  
هذا؟ مث أين الوازُع اِسالميُّ الذ  ي خدُع النفو   عن هطذه   اجملون ، ملاذا كل 

                                                           
 . 8( سورة الص  اآلية: 1)
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س  () السخافات ؟ وأين تقطوى اهلِل رِبكطم س قلطوِبكم؟ أيطن حمبطُة الطنيبِّ      

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  سويداِ  قلوِبكم 

م؟ أيطن تطالوُة   كط أين االستعداُد ل ما يقطخُبكم جلنطة  ربُِّ   (1)ی       ی  ی  ی

القخلن  الكخِ  وسنة  ساد  املخسلني وقطخا ة  سط،ة  الصطحابة  والصطاحلني؟     
تابعوا ط رح م كم اهلُل ط ما ينقطُذكم مطن داِر الشطقاِ  ومطا يطنفُعكم س الطديِن         

خخة ، فخاب  وخ ِسخ  م ِن أتبع  فس ه هواهطا، و  يسطتجب لنصطِ     والد اا  واآل

 .(2)ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    الناصحني

و فعين وإيطاكم هبطدِ  إمطاِ  الطثقلني،      ،بار   اهلُل   ولكم س الوحاني  
 ه هطو الغفطورُ    ولكطم فاسطتغفخوه، إ َّط    اهلل  أقوُل: مطا تسطمعون، وأسطتغفخُ   

 الكخُ . ه هو ال ُّ، وادعوه يستجب لكم إ َّالخحاُم

، وعلطى لل طه  وصطحِبه ومطن     اهلِل رسطولِ احلمُد هلِل، وصلى اهلُل وسلم  على 
 وااله، أمَّا بعُد: فهذه رسائُل سخيعة :

ا عند  حدو   املناسبات  أو األعااد  أو اخلخيط    إ َّه م ن  املؤس   حًق 

أن يتم  الشطفُب علطى بخ طامِج سطؤاِل أهطِل الطذكِخ كالعطادة  ودوَن أ ِّ خجطٍل         
ه الُقصوى لتبصِ، النطاِ  بطأموِر ديطِنهم،    وحااٍ  م ن قبِل القائمني مع أمهات 

ل  الد طد اُت واملهطاتخاُت حمطَل هطذا ال  طامِج الطذ  يتابُعطه ماليطنُي         ح مث ت 
س السطلفنة  وخارِجهطا، فعلطى القطائمني أن يتقطوا اهلل ، وأن يعطودوا        العباد 

الطذ  أصطب      لخشد هم، وعلى الناِ  أن يفالبوا بخفطِع مسطتوى هطذا البطث ُّ    
 تذُروه الخياُح. اهشاًم

                                                           
 . 21( سورة األحزاب اآلية: 1)
 . 37( سورة ق اآلية: 2)
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فإىل كل  مصلٍ  أو أٍب أو امخأةو أو غاوٍر على أمت طه، ال   

 كُن أن  قاو   وسائَل اِعالِ  املاجنة  وما تبُثه من ويالتو ودماٍر وسفاسط    
م ن مسلسِل  وٍر، وأياِ  الضااِع، واحلاِ  متطو ، وراجطٍل، وسطت  سطتاتو، وهلطمَّ      

فعٍل  م ن مثِل هذه السخافات ، مث  قابُل ذل  بالسباِب، واِ فعاِل، فلكل  جخَّا
فعططٍل مسططاٍو لططه س املقططداِر ومكططافًئ لططه س القططوة ، فططالفكُخ ال يقططاوُ  إال  ردُّ

  ِ ، عطال ِ بالفكِخ، فال ُبدَّ من هامنة  املصلحني واحملبني ألمت هم علطى وسطائِل ا
ُلهم وأفهطاُمهم فاستحسطنوا الشطي   القبطا       دت عقوو زِع الغوغاِ  الذين تبلَّ

 واستقبحوا احلسن  امللا  .

ا عطن  ا وأخط،ً فاا أولاا   األمطوِر، أ طتم املسطؤلون أوًلط     :

أوالد كم، وأ تم م ن باد ه تسهاُل دخوِل هذه الفضائاات  إىل منازل كم ، أ طتم  
كططم إ َّ مث واهلِل ، فططواهلِلالططذين لططو شططئتم ألخخجتموهططا أو أدخلتموهططا   

فلططذات  أكبططاد كم، وسططتتحملون كططلَّ عقبططات  هططذه التخباططة    نمسططؤولون عطط
الفاسدة  وستجنون مثار ها أ تم ، بل أ تم الذين زرعطُتم الشطو   فطأ تم أول     

 م ن ُيشاُ .

 . واحلوِض الشفعة  صاحِبهذا وصلوا وسلموا على 
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يطة  األبصطاِر النطاظخة ، املطزنه  عطِن التخطاالت        ؤاحلمُد هلِل املختفطِع عطن ر  
واألوهاِ  اخلاطخة ، العاِ   طت  أمطواِ  البحطاِر الزاخطخة  كعلم طه حبخكطات        
خلق ه الظاهخة ، الذ  أحاا القلوب  باألوقات  العامخة  وتالوة  السُّوِر البانطة   

، أمحُده على  عم طه ولالئ طه املتطواتخة     احلائخَةالظاهخة ، فأقا   هبا النفو   
 حلطوَل كطل  فطاقخةو، وأشطهُد أن ال    ا أدفُع به وليات ه الباهخة  املتظاهخة ، محًد

إله  إال اهلُل وحد ه ال شخي   له شهادًة صادرًة عن طويطةو غطِ، مختابطةو وال    
ظطاهخة  واملفضطِل   ا عبُده ورسوُله املبعوُ  باآليات  الوأشهُد أنَّ حممًد ،فاتخةو

ت طه  تخباملقامات  الفاخخة ، اللهم فصِل وسلم على ساد  ا حممدو وعلى لل طه وع  
 أمُّا بعُد: ؛اهخة ، وعلى أصحاِبه األجنِم الزاهخة فال

إنَّ سباَل العافاة  عافاة  لقلة  ُسطالك ها، وإنَّ ع لطَل القلطوِب القاسطاة  مؤذ طة        
حلَل الذ وِب واملعاصي بادية  على ُسوقة  األمطة  وأمالك هطا، وإنَّ    هبالك ها، وإنَّ

ا من شباك ها، فكأن قد سلكت بكطم اآلمطاُل   ُرسَل الفناِ  قا صة  ال ُتفلُت أحًد
س عخصات  الد اا سباَل اخَلابة ، وهتكت منكم املنوُن ُستور  اهلابة ، فصط،ت   

     ا؛ فطأحالوا ا واملقطام  ظاعًنط  سطاكنً  املنازَل خالاًة واحلالئَل بالاطًة واملتحطخ    
ط النظخ ، ما صنع  الدهُخ باألمِم املاضاة ؟ أين املعاقطُل املناعطُة    كم اهلُلط رمح 

واملنازُل الخفاعُة؟ وأين م ن أطاَل األمَل؟ أين  وح  وقوُمه؟ وأين عاد  ومثطوُد؟  
الشطتات    أين فخعوُن وهامطاُن؟ بطل أيطن أجطداُدكم؟ أمفطخهُتم ط واهلِل ط م طن         

ُسُحب  مهع ، وأحامت علطاهم مطن األوقطات  طط،  ُوقطع ، وعصطفت علطاهم مطن         
كالكطِل الطدهِخ مهطود      املمات  ري   زعزع ، وابتلعتُهم الفالُة الب لقُع، فهم  طت  
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ڳ  ڱ   (1)  ہ  ہ  ھ  ھھھے ے ع ، فأعدوا الطزاد   خشَّ

 س ِبن لوىب مَلوىب مث ُطفُف (2)ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 السططائات  ن أذهططب وهنائططًا مَلطط  ،الفططوات  قبططَل اهلفططوات  وتططدار   ،التقططوى
  فاس  ن باع وخسخا ًا مَل ،مواله ه امللهى عن طاعة ن شغَلمَل وخابًة ،باحلسنات 

ی     ی  جئ     فطسٍ  كطل   تقطولُ  لطه حطني    وحسخًة ،د ااه ه يساِسلخخت 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   وتعسطططًا لطططه  ، (3)حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب

 . (4) ڱ  ڱ

الذين  اِخوة  م وحبضخات ُكحبضخات  أ تقُل التذك،ية  هذه الوقفة  وبعد   
أن  فبعطد   ،فاها وال عجطلَ  ال ريَث  قلًة (5) اا وسجاًل زاًع احلِق ون دعوَةسمُُّي

ه بعساكِخ والفت   اِ الشت جند  ا هز َةا معلًنا فشاًئشاًئ يتسخُب الصاُ  بدَأ
 اهلُل  سأُل ،الدراساة  املخاحِل مبختل   النهاية  متحا ات اِ عن بداية  لاعلن 

، لمطني   ،همهم وأمطت  نا لاكو طوا  طافعني لطوطنِ    ا وبنات ألوالد  والتفوق  التوفاق 
 ال يطد   عط    ثطال و  بخسائَل أبعُث ،هاواقتخاِب الصافاة  اِجازة  ومع إطالِل

 فلاسطتلم كطلٌّّ   ،وفائطدةو  مثخةو أ ِّ عنا بدون  الصاُ  ت ل نَفأن ي  خشاَة السخيِع
جلَّ  اهلُل ن قاَلإال م  هلذه الخسائِل وال يستجاُب ،هه الو ختُصمنكم رسالت 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ     :وعال فاهم
 . (6)ۀ  ۀ

                                                           
 . 32( سورة األ عا  اآلية: 1)
 .90( سورة يوس  اآلية: 2)
 .56ية: ( سورة الزمخ اآل3)
 .40( سورة النبأ اآلية: 4)
، وال يهمُّطين مطا يقوُلطه زيطد      و  عاطق  فيب بأ َّها  زاع  وصمت ُخ –ال ُبدَّ منها  –( هذه العبارُة إشارة  إىل ثلةو 5)

 فعلى اهلِل قصد  السباِل .وعمخو ، 
 . 26( سورة الشورى اآلية: 6)
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 ،الصطافاة   اِجطازة   سطتارُ  فطعُ تيخ صطا و  كطل   مع بداية  أحد  ال جيادُل 
 أوقطات الفطخاغِ   فما أكثطخ   ،والبنات  البنني  عن حاِل األحدا   مسخُح ويكشُ 

 اِجطازة   كم بأيطا ِ فمطا بطالُ   ،واملطدار ِ  الشطتا ِ  أيطا    الناشطئةَ  الو متطاحُ 
سططتغل س هططا إن   ُتفإ َّ ،إىل تخشططادو  تططاُ  هططذه اِجططازَة إنَّ، الصططافاة 

 ،تغلوا بالشطخِ شط ا ،باخلِ، وإذا   ُيشغل الناشئُة ،ستغلت س الفاحِلُأ الصاحِل
إن   جنطد   ،تخيطدُ  فجخت وا صطخفت إىل حاطثُ   ا صخف الفاقاُتإن   ُتو

 إن    طوفخ وظطائ     ،البهاماطة   ت إىل الوظطائ   تطخدَّ  ،روحاًة هلا وظائ  
 سم هلم األهطدافُ خن   ُتإ ،الشافا اُة م الوظائُ  ا صخعتُهألوالد  ا اًةإ 

 حباطثُ  لطهاات ، وامُل وا غمسطوا س املاديطات    ،والشهوات  استغخقوا س اِباحاة 
إىل  ثطال و  يصبحون و سون إىل غايطاتو  وال غايةو  ا بال هدفوأوالُد صبُ ُي

إىل  فكا وا بطذل  أقطخب    ؛والنوِ  مث االرختاِ  واللعِب واللهِو واملشخِب املأكِل
 بل أحلق   ،ضاريةو وسباٍع كاسخةو ما يكو ون بوحوٍش به شأو ،احلاوان  فصاِل

 احلكطامُ  العزيطزُ  فقاَل ،الكفاِر مبصاف  والفموحات  تعاىل هذه الغايات  اهلُل

 ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  (1)  ، ُوهطططذا الفطططخاغ 

 النطا ِ  ن م ط  فاهمطا كطث،    مغبطون    عمتطان   :"() قطالَ  عنطه اِ سطانُ   مسؤول 
 ". والفخاُغ ُةالصح

س  حمطلُ ي  طويطلٍ  عن فطخاغٍ  معلنًة اِجازة  فاه ساعُة تدقُُّ عاٍ  كلَّ إنَّ   
 الخسالُة فكا ت  ،اجلنسني ن املخاهقني م  عند  وخاصًة ،الفساد  اب به أسطاات 

 وجياطدُ  ن لطه قطدرة   م ط  وأعين كطلَّ  ،إىل األساتذة  –ها املؤمنون أيُّ –األوىل 
علطى   ،" " بلغوا عين ولو ليطةً  ففي احلديث  ،يسٍ، و بشيٍ ول الناشئة  تعلام 
 املخاكطزِ  بفطت ِ  اجلاطلِ  اجلنسني أن يسطامهوا س تعلطامِ   ن م  األساتذة  هؤالِ 

 ،الكطخ ِ  القطخلن   بتعلطامِ  والعنايطة   والفتاطات   الفتاان  واستقفاِب الصافاة 
 القطخلنَ  م ن تعلَّكم م : " خُ،(ه فعنه )حبذافِ، ه الذ  فاه اخلُ،وتدريِس

                                                           
 . 12( سورة حممد اآلية: 1)
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      :أ طه قطالَ  : () اهلِل بلغطين عطن رسطولِ    قطالَ  زيدو بِن وعن جابِخ ،ه "وعلم 
مث  ،هطو "  اهلِل ن علِمم  تعلم ما ينبغي أن ُي ُله أوُّ َّإف كم القخلَن" علموا أوالد 

 فهطي مطع القطخلن     ،والسطال ِ  الصطالة   ها أفضطلُ علطى صطاحبِ   النبوية  بالسنة 
فمطا     وجطلَّ  عطزَّ  اهلِل عملتم بكتاِب ا مالن تضلوا أبًد" : () قاَل الكخِ 

 أو  األمطخِ  إىلفما   مدوه س سنو ف ،ففي سنو ،اهلِل مدوه س كتاِب
 ،هم ود اطاهم ديطنِ  مث علاهم أن يدرسوهم ما حيتاجو طه مطن شطؤون     ،منكم"

 املخاكططِز هبططذه تقططاِ راال هم س سططباِلأن يبططذلوا مططا بوسططع  علططى األسططاتذة 
علططاهم أن  ،والخياضططاة  والعلماططة  واملهناططة  التخوحياططة  األ شططفة  وإدخططاِل

 ؛إلاطه  واملسطابقة   اخلط،ِ  على فعِل حخضوا الناشئَةلاو ،يبتعدوا عن اجلمود 
 ن رمطي  م ط  الخياضطاة   واأل شفة  بالخحالت  الفلبة  علاهم أن يبهجوا  فو  

علططاهم أن  ،هبططم هم والخأفططة علططا مططع احملافظططة  وكططخةو وجططخٍ  وسططباحةو
وعلطى   ،هه وحفظ ط ه ومويطد  وتالوت ط  الكطخ ِ  القطخلن   يشجعوهم على عاِع

 بوا هلم القخا َةبعلاهم أن حي ،اهلادفة  واألشخطة  ،اِسالميِّ النشاد  عاِع
 اهلِل الو علاها رسطولُ  الفاضلَة الفابَة واألخالق  املكتبات  وارتااد  اهلادفَة

() جلسطا ِ  حذروهم من  طافخي الكط،ِ  و ،همعلى هنِج ن سار وم  ،هوأصحاُب 
الطذ  يخجو طه    الثطوابِ  هم مقابَليبذلون أوقات  أساتذًة وجزى اهلُل، السوِ 

هلطم   افهناًئط  ،هم علطى الناشطئة   هم وصط   تعاىل حاث أظهخوا جطدَّ  اهلِل ن م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   :األجُخ

 .(1)ٺٺ  

تطواروا   نطا شطباب   س وقت  ا أن يظهطخ  حًقط  ن املؤس  ه م  َّإه فومع هذا كل ُّ   
كطأين هبطم يعاشطون علطى      ،إىل املاطدان   موا عن الطزنولِ جوأح ،الساحة  عِن

   . خائخة  هزيلة  مههم  ،الوغى إذا اشتدَّ أموات  ،الدهنا  رماِل

                                                           
 .195ية: ( سورة لل عمخان اآل1)
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 البفططيِ  تعططاين مططن املططوت   إىل سططنة  مططن سططنةو الصططافاَة املخاكططز  إنَّ
 شيٍ  كل  ها قبَلأوجد  الفارئُة وهذه احلالُة ،املزمنة  العصباة  والتشنجات 

 ؛الخصاد  مفلسة  عورا   بكما   صما   منهم بأعذاٍر الواحُد يعتذُر ،ن ذكخ ام 
 تصطديع   : ال أريطدُ فمن قائٍل ،التكسِ، ن م  وال تقي اجلمع  ،الضم،  وال تقنُع

س  التطدريس   : ال أعطخفُ ومطن مطتكلمٍ   ،أعصطايب س اِجطازة    وضطغطَ   فسي
  فتططخةو  بعطد   عطن الفلبططة   مث ينسططلإُل ،علططى التطدريسِ  ومططن موافطقٍ  ،الصطا   
 وجازةو .

   حططططططق  واِسططططططالِ  أمططططططا هلِل
 
 

 وشططططاُب عنططططه شططططبان  يططططدافُع 
 

ا متسطكً  ه قلطة  ز وجطوَّ  ازو طه ال جي النحطويني  فجمهطورُ  (يا أ ت .فاا أ ت)
إىل  عند  يقتضطي اللجطو    فاملقاُ  (،يا أْبج خ بن  أْبجٍخ يا أ تا:)بقول القائل

فاطا   ،واألبصاُر إ َّ األعاُع وتلتفت  ،حو  األذهاُن القلال لتلت   املستخدِ 
 عطن العنايطة    العطزوف   وإنَّ ،األجاطالِ  تخباطة   س عظامطة   املسؤولاَة أ ت إنَّ

 ن يخيطدُ م ط  كطل   أمطا    الباِب ها فتُ ن مثخات م   ىُك جخ ة  الصافاة  باملخاكِز
 الضالة  واملسال   املنحخفة  االماهات  ن أصحاِبم  العكِخ س املاِ  االصفااد 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ     : الشطبابُ هطا  فاطا أيُّ  ؛املشبوهة  واملشارِب

 .(1)ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی

 سططاد  و فعططين وإيططاكم هبططدِ  ،العظططاِم   ولكططم س القططخلن  اهلُل بططار  
ه هطو  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   اهلل  سطتغفخُ أو ،ما تسطمعون  أقوُل ،املخسلني
 .الكخُ  ه هو ال ُّوادعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم الغفوُر

علطى   ن سطار  وم ط  ،املصطففى  على النيبِّ اوسالًم وصالًة ،وكفى هلِل احلمُد  
 :وبعُد ،واقتفى احلِق هنِج

                                                           
 .2( سورة املائدة اآلية: 1)
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ها فاا أيُّ األموِر أولاا   الو ختصُُّ الثا اة  بكم إىل الخسالة  أ تقُل 
 ،كمس أعناق  هم أما ة  َّإابعوهم فت ،كمس أوالد  اتقوا اهلل  ،واألمهاُت األباُ 

 ،همأوقات   فائِس ِلواستغال ،الصافاة  املخاكِز شجعوهم على حضوِر
ن ظخوهم م  ا ،() رسوله  وسنة  اهلِل من كتاِب شيٍ  محلوهم على حفظ ا

الصاحلني  وحبَّ اِ ان  هم حبَّيذهبون؟ اغخسوا س  فوس  وأين يصاحبون؟
ها أيُّ - ه من احملزن إ َّ ،هم لكم أو علاكم َّإف ،الفاضلة  واألخالِق العلِم وحبَّ
ه ه ساسجُله بأ َّأوالد  وعد  األموِر أولااِ  بعض  أن  سمع  - واألمهاُت األباُ 

 بأنَّ الناشئة  بعُض وقاَل ؛الزائد  واللعِب العبث  من أجِل األ دية  س بعِض
 الوحشاة  وأفال   بولاساًة رواياتو الصافاة  له س اِجازة  ه ساحضُخوالد 

ن م  موِراأل أولااِ  بعض  بل جنُد ،املدجمة  األقخاِص وبعض  ،واجلخ ة 
 جُعشوت ِ،بالغخائز الو تتاجُخ املشبوهَة ه القصص أوالد  وِ س  ف ُقمِّع ُي

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ     واِجخاِ  على اِحنخاف 

. (1)ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 ها هي اِجطازةُ  :هلم  قوُل األكباد  فهي إىل فلذات  :الثالثُة ا الخسالُةأمَّ
اجتهطدوا   ،واال تفطاعِ  االسطتفادة   حاولوا فاها جاهطدين س سطبالِ   الصافاُة

 واملكتبطات   الصطافاة   تطخددوا إىل املخاكطزِ   ،طابةو و تائج  لتخخجوا مبكاسب 
تصطوروا   ،كمكم وإبداعات خوا وجدوا واجتهدوا منوا مهارات مش ؛العلِم وحلِق
 بطني   شتان  فشتان  ،هاوأيام  اِجازة  ساعات  كم س اغتناِ ا يعاُنا مناسًبجدوًل
 ،وثقافطةو  فهطو ذو علطمٍ   ،الكث،  ويتقُن الكث،  يعخُف متعددةو ذ  مواهب  شاٍب

 دُديتطخ  ،واألدب  الشطخي    ا منطه واحلطديثَ  أو شطفخً  الكطخ    القخلَن حيفُظ
 ويتعامطلُ  ى،الفصح اللغَة وجياُد ،الصافاَة املخاكز  وحيضُخ ،العلِم على حلِق

 خامطلٍ  شطابٍ  وبطني   ،متناماطة   ولباقطة   شخصاةو وله قوُة ،اآل   مع احلاسِب
 واللعطبِ  الشطغبِ  سطوى إثطارة    له للمجتمطعِ  ال  فع  اخلابة  أذياَل جيخُّ كسوٍل

                                                           
 .6( سورة التحخ  اآلية: 1)
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 فخ ص ط  والنتاجطةُ  ؛اللاطا   إىل أ صاف  اللالاة  واجللسات  النارية  بالدرجات 
 . أصفاٍر جمموعُة يساو : فٍخص  زائُد فٍخص  زائُد

 . الزاهدين املخسلني وقدوة  وا وسلموا على إماِ أال وصل
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 جمطدةً  رتطه النفطو ُ  وحذ  ،عا اًة ذلالًة أصبحت له الوجوُه هلِل احلمُد 
 ،هطا دا اطة   قفوُف جلنطةو  ق وشطوَّ  ،فا اطة   إذ هطي حقط،ة    ،الد اا ذ َّ ومتوا اًة

 ،شطا اهْ  ه علطى تقطو ِ  أمحطدُ  ،أ اطةو  سقوا من عطنيٍ صخعى اهلوى أن ُي ف وخوَّ
 التوحاطد   بتحقاطقِ  وأحصطلُ  ةو،وشطا ا  شطانو  كل  ه من شخِّه وأستعاُذوأستعاُن

أن  وأشطهدُ  ،ه عال اة عند  فالسخُّ ،والعال اة  بالسِخ العلاُم هو العاُ  ه،إ ا ا
 وأشطهدُ  ،الاطه ين أهلي وميتخُك ين حني تصحُب خالصًة شهادًة إال اهلُل ال إله 

وسطلم علطى    اللطهم صطلِ   ،ها حىت تنقضي أياماطه أقوُل اهلِل ا رسوُلحممًد أنَّ
 :ا بعُدأمَّ العالاة. ه ذ  النفوِ وعلى لل  وثا اةو دقاقةو كلَّ حممدو

ا علاط  لاًلط   يشطخفُ  املطوت     َلم  واعلم بأنَّ ،وكن على حذٍر ،واعت  تذكخ
 ،  ل ط ْع   خا  ن ش ط إلاط  م ط   أقطخبُ  فاملوُت ،اا وحًض  حًثيفلُب واملنوُن ،وضحى

 تصطب ُ  فعن قخيٍب وكن على وجِل ، خ  ربَّ لد   ابن  ،اا وركًض  خبًبيتلقُف
، عنط  األ سطا ُ   وتنقفطعُ  األكفاُن لبُسوُت ،من  القدمان ت ُد ،هامدًة ثًةُج

 بفطون    س وينفطو  ذكطخُ   ، وينسطى اُعط   ، رُعط  ا ينقفطعُ غطدً  لد   ابن 
فاجعل هلطذه   ،س الصوِر نفإُلُي إىل يوِ  اللحود  وظلمة  ،الدود  ومخاتِع ،الثخى

 اهلل  اتطقِ  يطدخخُ  ذخٍخ ها خُ،فإ َّ ،  التقوىولاكن زاُد ،اا كافًازاًد العخصات 

    (1)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ حاثما كنت 

                                                           
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 1)



63
  

  ڭ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ

.(1)  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

 بطأنَّ  ن إدرا وم ط  وقلطة   ،مطن فهطمٍ   لطه مسطحة    شطخصٍ  ال خيفى على أ ِّ  
 وأحاطططت هبطا  ديططدات   ،و كبطاتو  كبطت بكططوار َ لقططد ُ  ،الماَةسط اِ األمطةَ 

 ،اليطا ورزايطا  بوتوالطت علاهطا    ،وفط    ها حمن رخي أت أصابتها ع   ،ومؤامخات 
 زنُفت ط  األمطةُ  وال تطزالُ  ،وخفوب  وحدثت جخاحات  ،وكخوب  ت مصائُبحلَّ

س  وسطها    ،الغطخا ِ  الشطخيعة   تفباطقِ  س إمهطالِ  مآسطىً  ؛الدماِ  ن ا م طوفاً 
شططىت س  وطعنططات  ،والشطبابِ  واملخاهقططات  املططخاهقني ن م ط  الناشططئة  احنطخاف  

 وقطذائ ُ  ،عطن املنكطخِ   والنطهيِّ  باملعخوف  واألمِخ ،احلسبة  التخلي عن واجِب
عطن   وحد  وال حطخ    ،بدعاوى مضللةو اِباحاة  و شِخ الخذيلة  ن تصديِخم 

 ن شطخفو م ط  ي ق ما ب  الفتخاِ  الو ختفُط السافخة  والتحديات  اخلارِ  حمِن
 .املكلومة  اِسالماة  مة هلذه األ وعزةو

 ا التقاتططها واحططًدسططهًم ولطو كططانَ 
 

 وثططططانو وثالططططث  ه سططططهم ولكنَّطططط 
 

 ،نطا اِسطالماةُ  الو تعاين منها أمُت واملؤامخات  التحديات  من أخفِخ إنَّ  
ويتزينطون   ،يتظاهخون باِسطال ِ  ؛أقزا     سذَّ ها أ ا  تل  الو يتوىل ك  

عطاجلون  وي ،بالطدا ِ  يطداون األمطةَ   ،س الدسطم  م خيفطون السُُّط   اِ ان  أزيا  
يطدافعون   ،الزائفطةَ  واملظاهخ  ،اقَةال َّ يخفعون الشعارات  ،محاها بالفاعون 

 املعسطولة   بالكلمطات   خيطدعون العامطةَ   ،ويتعخضطون للفضطالة    ،ذيلطة  خعن ال
نسطبون إىل  ُي أولئط  النطا ُ   ،املنمنمة  ومشة امل والعبارات  الخ ا ة  واأللفاظ 

هطم صطادون    وس احلقاقطة   ،هحااض ط ويزعمون أهنم يدافعون عن  ،اِسال 
 .ه وإن كا وا حيملون اع  ،ه وهناهمعخضون عن أمِخ ،عنه

                                                           
 .71 - 70: ات( سورة األحزاب اآلي1)
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 الطذرى  ن م ط  فال خيفى احلضطاضُ 
 
 

 الثخيططا والثططخى  مططا بططني   ان شططتَّ 
 

 وال يشطتبهُ  ،واألمنُي وما خيفى املخيُب ،خمايُل وللحقائِق دالئُل ولألموِر 
   .الظا ني باملتهِم الصخيُ  الصحاُ 

 متلمطططططع  بطططططارق    خيلبنَّططططط ال
 
 

 هطططاس تلماع  ختطططوُن الططط وق  إنَّ 
 

 املسطلمني حمخمطات    س أسطواقِ  يطو ٍ  كطل   ا أن تظهطخ  حًق املؤس   ن ه م إ َّ   
هلطذه   وتظهطخُ  ُخوتفطخَّ  فتبطاضُ  الغطخبِ  ن ُتصدَُّر لنا م ط  ؛هجانة  وبدع  لقافة 
 األمطة   ن أبنطا ِ م ط  ظهُخوي  ؛الكاذبة  عاية دِّال أبواُق املهجنة  واحملخمات  البدِع

 ،املسطلمِ  تمطعِ هطا س اجمل ها ومتكاِنشجعون لتعزيِزُي ،مستعارون قو   اِسالماة 
 اِسطال ِ  س أمطة   اللطهوُ  أن يصطب    ط  القخلن  يا أهَلط ا  حًق رزية  ط  واهللط ها  إ َّ

الغاطورين   ومع غفلة  .اا وال مخشًد اصًح مث ال تتبُع ،افاها هلًو والديُن ،اديًن
 ،عطن املنكطخِ   والنطهيِّ  باملعخوف  األمِخ وغااِب اِسالماة  هذه األمة  من أبناِ 

 ت عنطدهم مبحطال   عخُفحىت متكنت أو كادت ما ُي حال و هباٍم تسللت س لاٍل
 ،بطني أيطديكم هطذه اللفتطات      أضُع هذه احملالت  وخلفورة  ،النواد  الصحاة 

 . حتجا  هذا اال وقبلها أرفُع

ال  واحلُق ،وهذه دعوى ،النواد  الصحاة هذه احملالت  على لوافت  ب ت ُك  
 ولطو أنَّ  ،ال باألعطا ِ  باملسطماات   الع َة وإنَّ ،ولكن بالدلاِل ،بالدعوى ثبُتي 

ا عادًلط  ي ن ُسطم  م ط  وكطل   ،ة ا على احلقاقصاحًل ا كاَنه صاحًله أمُُّتن عَّم  كلَّ
 ولطو أنَّ  ،والعطدولِ  ،الصطاحلني  بكثطخة   لكنا سعدا   ،قاقة ا على احلدًلاع كاَن
 ولطو أنَّ  ،وطغى احلسطنُ  م ُظلع  احلسن  ا ال يأيت إال الفعَلسًنى ح سمَّن ت م  كلَّ

ويتالشطى   ،الصحُة خ اها لفتحنا حمالت لتكُثعلى مسمَّ صحاة  هذه النواد  
تتهاوى فاطه   ،الواقِع ُقُفُأ اجلمالة  واأللقاِب هذه األعاِ  ولكن ورا   خُضامل

 ن فعطلٍ م ط  إال احلقاقطةَ  فطال مطدُ   واتنفلطقُ  واأللقاِب من هذه األعاِ  كث، 
 .هذل  أو يكذُب يصدُق
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 باألعطططاِ  األشطططااُ  ال تعظطططُم
 اِ طططط امل غط،ُ  د طططالبا خاب طططس إنَّ

 
 

 بالظلمططططاِ  النططططوُر قططططاُ وال ُي 
 وإن دعططططوت النططططهخ  بالططططدأما ِ 

 

 

على   واد  مخضاة   فهي  والباطِل الخذيلة  بعبات  متستخ  موهو   م فهذا اس  
 .واحلقاقة  الاقنِي

 ؛واجملتمطعِ  على الفطخد   وشخورًا مستف،ًة ا خف،ًةهلذه النواد  لثاًر إنَّ  
 :ن تل  اآلثاِرفم 

الطذ    اُ فاهطا التطدل   مطار ُ الطو يُ  خضطاة  ن هذه النواد  املم  قصُدُي 

 األمطة   شطبابِ   إغطخاقُ  ط  وأ طدى للجطبنيِ   ،أعظُم في وما خ ط  ،او ه مساًجسمُُّي
 ،والفتاات  الفتاان  بني  الخذيلة  ومستنقِع ،الفاحشة  املسلمني س وحِل وبنات 

 والشططهامة  العططزة  أخططالِق وقتططِل ،السططلوكيِّ واِحنططالِل ِعهم بططالتماِّوإغططخائ 
فعون لانسوا مطا هلطم ومطا    اأُل األفعى إىل  اِب شدِقيقلبوهنم من  ،والنشامة 

 .عهم هم وجمتم أمت  علاهم من واجبات 

ا ملطا فاهطا مطن    شطخعً  احملخمطة   األ شطفة   ن م ط  النطواد  املخضطاةُ   عدُُّت 

كمطا   ،ايكسطبون سطحتً   هذه احملالت  وأصحاُب ،والشبهات  الشخعاة  املخالفات 

 بطت مطن    حلطمٍ  : " كل قاَل على السواِ  املؤجخين يشاطخوهنم اِمَث أنَّ

 أوىل به" . فالناُر ،حتوُس

 (1)هاأصطحابُ  ض عطخَّ س هطذه النطواد  ت    الشطذوذ   ن م  حاالتو ضبُط متَّ 

 ؛الوبائاطة   هطا مطن األمطخاضِ   وغِ، والسطاالن   والزهخ ِّ اِيدِز إىل أمخاِض

                                                           
بعد  متاِ  هذه  اخُلفبة  اتَّصَل يب شاب  س ريعان  شباِبه، وطلب  مين االلتقا   به ، والتقاُت به  بعطد  يطومنِي   ( 1)

: إن ما ذكخت ه س ُخْفبة  اجُلُمعة  حقُّ كل ُه، وأ طا واحطد  م طن ضطحايا     -ُع ينحدُر على خديه والدم –وقاَل   
هذه النواد ، وقد ُأصبُت مبخِض اِيدِز، وقد فخَّت لذَُّة حاايت م ن د اا  ، وغطادر  النَّطوُ  جفنطا  ، وال تطزاُل     

 د اا   وأخخا   . اهلموُ  واألحزاُن جباًلا س صدر ، إذ خسخُت س متعةو قلالةو
وقد  صحُته س اهلِل وحخضُته أن يتوب  إىل اهلِل توبًة  صوًحا، وأن ُيكثخ  م طن  االسطتغفاِر والعمطِل الصطاحِل،        

 هجخية .    1432وبعد  معا ةو مع  املخِض، ُتوس هذا الشاُب، وكان ذل  س سنة 
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 :عطزَّ وجطلَّ   فقاَل ،والتعد  علاها النفِس ن قتِلجلَّ وعال م  احلُق ر وقد حذَّ

ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ(1) ،املطؤمنِ  عن احلطزبِ  وقاَل    ٺ

 . (2)ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ

هطذه النطواد     مثطلِ  بفطت ِ  وتسطم ُ  خخُصُتط  دولطةو  أ َّ ال خيفى بأنَّ 

 الفتاكطة   املعدية  األمخاِض لعالِ  فادحةو ماديةو ذل  يسائخ  تبعَة تتحمُل
 .هذه النواد  والو هي من مثخات 

 والشطعورُ  النفسطاةُ  مختطاد  هطذه النطواد  األمطخاضُ     عنطد   كثُخت  

 .(3)الباِل وشغِل واألوهاِ  الشافان  ووساوِ  واألرِق بالذ ِب

 علطى الفطخد    واألخفطارِ  هطذه الفضطاعة    وملا كا ت هذه النواد  حبجِم  
 عن هطذه احملطالت    الفخف  غضُِّ بعدِ  املسؤولة  جلهات ا فإ ا  فلُب ،واجملتمِع
 القطخارِ  علطى أصطحابِ   ، انا وتقالاد نا وعادت نا وعقادت على إسالم  الدخالة 

 فخصطةو  ها س أقخِبوإغالق  ،على هذه األ دية  القضاِ  أن يتحخكوا س سباِل
وال  ،اجلاطلِ  ا لشباِبوصوً  ،اجملتمِع وكخامة  األمة  ا على شخف حفاًظ ممكنةو

 س خدمطة   فالكطل   ،علطى مبطهمٍ   املسطؤولاة   وإلقطا ِ  والتطهخبِ  معا للتحايطلِ 
 .ه ه وبنات ويخقى بشباِب ،اجملتمع  خدُ الذ  ي  العاِ  الصاحِل

 ،هطم مطن هطذه األ ديطة     روا أوالد أن يخاقبوا وحيذ  األموِر وعلى أولااِ   
كم َئتطابعوا أبنطا   - األمطورِ    ايطا أولاط   - هلم على الغارِب تخكوا احلبَلتفال 

 وهم لكم أو علاكم . ،كمس أعناق  هنم أما ة إف

                                                           
 .29( سورة النسا  اآلية: 1)
 .68( سورة الفخقان اآلية: 2)
ذكخ   طباب  أن شاًبا جا  ُه متوتخًا مهموًما، وطلب  منُه أن جيخ   لُه فحًصطا، هطل بطه  اِيطدُز؟ فتعجطب      ( 3)

منُه؟ وقاَل لُه: ماذا جخى؟! ماذا ب  ؟! وبعد  مصارحاتو اعتخف  لُه بارتكاِب الفاحشة  س شيٍ  م طن  النَّطواد ،   
ب مبخٍض، فنصح ه وحذَّر ه الفباُب، وخوََّفُه بأنَّ العودَة ملثِل هذه إال أنَّ فحص  الشاب  ظهخ  سلاًما، وأ َّه   يص

 القذارات  تؤد  ال تقاِل األمخاِض اخلباثة ، وأن م ن س لم س اأُلوىل لن يسلم  س األخخى .      
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 فاستغفخوه . ،  ولكم العظام  اهلل  قو  هذا وأستغفُخ أقوُل  

، وخطالِق اخللطِق م طن تطخاٍب،     األسطبابِ  ومسطببِ  ،األربطابِ  ربِّ هلِل احلمُد  
ه وعلى لل ط  واالحتساِب لدعوة با ن قا  م  أفضِل على حممدو والسالُ  والصالُة

 :وبعُد ،والتابعني بإحسانو

ومطا   ،النطواد  املخضطاة   لديكم خفطورةُ  تظهخ السخيعة  بعد هذه اللفتات  
 اجلطادُ  فلم يبق إال العمُل ،واجملتمِع على الفخد  الوخامة  ه من العواقِبمخُّ

التطواين   مع تخ   حكامةو حمكمةو اعد وقو سلامةو سٍسعلى ُأ املبينُُّ املخلُص
 ،همنطا بواجِبط   كطلٌّّ  فلو قا   ؛على اآلخخين التبعة  وإلقاِ  والتالوِ  والتواكِل

 الفسطاد   على بؤِر القضاِ  ه س سباِلمع إخواِ  وتعاوَن ،هه ورسالت دور  وعخف 
 اهلِل ولكطم س رسطولِ   ،اا رائًجط وًقُسط  و  يلق الفساُد ،سبااًل   جيد الباطُل

()  النطا ِ  أشطدَّ  فقطد كطانَ   ،اآلخخ  والاو   يخجو اهلل  ملن كاَن حسنُة أسوة 
 النطا ِ  أشطدَّ  وكطانَ  ،اهلِل رسطالة   ا علطى تبلاط ِ  وحخًصط  ،اهلِل على ديِن غ،ًة
 بططالقوِل وقمعططوا الفسططاد  () فتأسططوا بططه ،اهلِل ا إذا ا تططهكت حخمططاُتغضططًب

  :الشطخ َ  طط  كم اهلُلم رح  طفحققوا   التواين والكسِل فقد مضى زمُن ،والعمِل

 ۇ  ۆ  ۆ...   حيقق لكم اجلزا  ...ۈ(1) . 

 املخسلني. هذا وصلوا وسلموا على إماِ 

 

 

                                                           
 .7( سورة حممد اآلية: 1)
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 ِ أوالبط  شطدة  ال ن م  الناِ  وخمخِ  ،ياِ اِ بعد  القفِخ مزنِل هلِل احلمُد
 عنطد   املطأمولِ  ،الغمطا ِ   طزولِ  لكشط    املطدعوِ  ،والضخاِ  على السخاِ  احملمود 
 ،القاسطااتُ  والصطخورُ  ،الخاسطااتُ  الذ  خشعت له اجلبطالُ  ،الخجاِ  ا قفاِع
ه ه علطى   عم ط  أمحطدُ  ،اه شطجو ً عت بفاعت ط وتصطدَّ  ،اه عاوً ط خت بأمِخفاتفجَّ
ه وأسطتوهبُ  ،الثقطالِ  ه للطذ وبِ تغفُخسط وأ ،ه املطدرارِ ه على سطابِ وأشكُخ ،الغزاِر

 الفضطلِ  ه عمطام  وأسطألُ  ،العضاِل وأستشفي به من الداِ  ،األعماِل حبفات ُم
 متصطلةً  له شهادًة ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ؛النواِل وجزيَل
ه ورسطولُ  ن اخلالئطقِ م ط  ه املختطارُ ا عبطدُ حممطدً  أنَّ وأشطهدُ  ،واألصطالِ  بالغدِو

 س أعططاِ  واِحلططاد  والشقاشططِق ِناللسَّطط وطخائططِق املططذاهِب بأمحططد  املبعططوُ 
 فاسٍق كل  ه شأفَةبساف  واستأصَل ،شاهٍق كلَّ الكفِخ ن به م  فهدَّ اهلُل ؛اخلالِق
صطلى   ،واملشطارقِ  س املغطاربِ  احلطقُ  حىت اتسق  منافٍق كل  ن  اصاة ه م وأمكن 
 :ا بعُدأمَّ ، اطٍق بنفٍق لسان  و فق  ،بارٍق اُضوم  ما الح  علاه وعلى لله  اهلُل

 ،وراقطت بالقلاطلِ   ،ت بالشهوات فَُّح ،خضخة  ها حلوة فإ َّ ،كم الد ااُرإين أحذ  
وال  ،هاح ْبخُت ال تدوُ  ،وتزينت بالغخوِر ،ماِللات باآلوُح ،و ببت بالعاجلة 

 اسطتكثخ   منطها  ن أقطلَّ م  ،ها إال التقوىن زاد م  س شيٍ  ال خ،  ،هافجعُت تؤمُن
 فطال تطدينوا هلطا فبئسطت      ،همما  يوبُق منها استكثخ  استكثخ  ِنوم  ،هُنمما يؤمِّ

ن كا طت علاطه   ها مَلط وال حبطذا عاشطتُ   ،ااهلل وثًنط  ن اختذها مطن دون  م ل  الداُر
مطا هطي   فإ َّ ،وأ تم تعلمون أ كم تاركوها ال ُبطدَّ  ،افاعملوا صاحًل ،اا و دًموباًل
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ې  ې  ې   ې  ى  ى   :وقطد قطالَ   ،واللطهوِ  عِببالل ها اهلُلكما وصَف

 .(1)  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 ن اهللكطة  وأظلكطم م ط   ،العظامطة   تعلمون ما حلَّ بكم من هطذه اجلطوائ ِ    
 ،هبناِبط  علطاكم القحططُ   خ شَّط حطىت كَ  األمفطارُ  ت قلَّط  ،األلامطة   هبذه املصائِب

 ،والثمطارِ  س الزروِع األوبئُة وتفتشت  ،والقحُط ُبخ اجلدوا تش  ،اُهاامل فغارت 
فهخولنطا إىل   ،اا وقتاًلط فأردته مخيًضط  ،الثبوِر عواصُ  اللامون  ت بشجِخحلَّ

 عن بكطخة   أن خيتفي  اللاموُن ا حىت كاد فما صنعت لنا شاًئ ،الزراعة  وزارة 
فاستنجد ا  ،لُعوقلَّ الف ،العوُد فهزَل ،املتِق أفُة النخاِل ت بشجخة وحلَّ ،أباه

علطاكم   علطنُ يطوٍ  يُ  ا بعطد  يوًمط  واملتُق ،ا فًع رشُّها فما أجدى ،للخِش بالزراعة 
 واآلَن ،كمخنطال   ارة ضط مطن    على ما بقي  للقضاِ  والتجاِش االستنفاِر حالَة
 .املااه  موارد  علاكم فتمسحتم واستغثتم بوزارة  يفُل والصاُ  ،املااُه تغوُر

 ،خاُعالا ط  كطم؟ جط َّ  كم وأحالُمكم؟ وأيطن ذهبطت عقطولُ   أين عزبت أفهطامُ   
م وال فمطا قمطتُ   ،كمأمطخِ  له لتقوِ  و ادى الداعي ال عو   ،خطاُ الق  وامتأل 
 ،همصطبِّ  ن غط،ِ م ط  مطا لكطم تسطتزنلون الغاطثَ     ،أعطو ٍ  م إال علطى ضطلعٍ  قعدُت

ملطن   اخلطالص   ! مطا لكطم تفلبطون   همهِبط  مطن غط،ِ   الخمحة  وتستخوحون ري  
 .خاعة إىل ض  ملن حيتاُ  الضخاعة  وتخفعون أيد   ،إىل خالٍص حيتاُ 

كم؟ أهطذه  الو ارتضاتموها أل فِس كم؟ أهذه هي احللوُلِنَفف  لُ اأهذا مب
 ؟كمم إلاها ظمائُخالو أرشدتُك هي العالجاُت

ن م ط  مخيطبٍ  أ  س شط و  ٍعمخيط  هل أ تم س أمٍخ ،أدر  إخاَل فال أدر  ولسُت  

ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ  ۋ   احلكططاِم العزيططِز قططوِل

                                                           
 .129، 128( سورة الشعخا  اآلية: 1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    (1) ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى

 (2)پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ

ال  ،هطو اهللُ  الضطارُ  ،هطو اهللُ  النطافعُ  ،هطو اهللُ  واملغاُث ،هو اهلُل البالِ  رافُع

ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     وال جدَل ش  

ۇ  ۆ    (3) ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ

 .(4)ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې

 وأبعدمت النجعطةَ  ،م هباا ما اعتخفُتكم أسباًبالو تالحُق هلذه الكوار   إنَّ  
ا عوً ط  ها لتكطونَ ن أن تتلمسوا أسباب ها، فما أحخاكم وأ تم تعا وعن تشخاص 

 ،م الطدوا   عطخفتُ  الطدا ُ  ص فإذا تشخَّ ،مبصداقاة  الداِ  لكم على تشخاِص
كم عطن  كم غفلطت  بسطاحت   ل ح ط الطو ت   والكطوار    فطخِ الَق منطعِ  من أسباِب وإنَّ

وكطذل    ،واملعاصطي  الطذ وبِ  ن علاهطا م ط   كم مبا راَنقلوِب كم وقسوَةرِب طاعة 
 وإيتطا ِ  الصطالة   كم س أداِ وتقصط،ُ  ،والتقطوى  اِ طان   س  قاِقكم تساهُل

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ     :وعال جلَّ قاَل ،الزكاة 

كم فأ صططفوا أ فس طط، (5) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

كم ططاعت   ه بقطدرِ ه وغضطب  مقت ط  ويخفطعُ  ،هخزائن ط  ويفطت ُ  ،كميقخُب اهلل  فإنَّ
 .كم ومعاصاكمذ وِب كم بقدِرويقصاكم ويبعُد

 ه عمائ طططططط تخجططططططو مواهططططططب 
 
 

 هأعدائ طططططط وأ ططططططت س صطططططط  ُّ 
 

                                                           
 . 62( سورة النمل اآلية: 1)
 . 64النمل اآلية: ( سورة 2)
 . 107( سورة يو س اآلية: 3)
 . 11( سورة الخعد اآلية: 4)
 . 96( سورة األعخاف اآلية: 5)
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هم إىل ربُِّ عن التوبة  الناِ  ن م  كثٍ، إعخاض  فِخالَق منِع من أسباِب وإنَّ  
 والبنني  س املاِل واملدد  الغاث   زوِل أسباِب ومها من أعظِم ،هم لهواستغفاِر

ٱ    ٻ  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ    ی   :سبحا ه قاَل ،واجلنات 

    (1)ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ

 رضي  ط اخلفاِب بُن عمُخ وقد خخ     (2)  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ  مئ

 له س ذل ؟ فقال: اَلفق ،فلم يزد على االستغفاِر ،لالستسقاِ  طعنه  اهلُل

 .هبا املفُخ ستزنُلالو ُي السماِ  (3)مبجاديِ  الغاَث لقد طلبُت

يطا   طنطا   ذ وب  وإنَّ ،إال بتوبطةو  بطال ٌ  ع ف ط وال ُر ،إال بطذ بٍ  بالٌ  ه ما  زَلإ َّ 
واسططتزنلت علانططا  ،مفططار أحجبططت عنططا األ ،وعظامططة  كططث،ة  ط   اهلِل عبططاد 

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ   :قطال تعطاىل   ،األمخاض و األسقا  

بكم  لتحدق  ط  اهلِل يا عباد ط فماذا كسبت أيديكم  ، (4)ىئ  يئ  جب  حب

   .الكث،ُة املصائُب

 أمططا تفشططت   والتقططوى؟ واِخططالِص والعبططادة  أ   قصططخ س اِ ططان    
علطى   حًةأما أعلنا حخبًا مفتو ؟املوبقاُت وا تشخت  احملخماُت ت وعمَّ املنكخاُت

 قطد ذهطب    ؟ أما هطذه الصطالةُ  املشبوهة  واملعامالت  الخبوية  بالتعامالت  اهلِل
قطد   ؟ أما هطذه الزكطاةُ  هلا س القلوِب ال أثخ  فأصبحت حخكات  ،هاها وروُحلبُّ

                                                           
 . 12إىل اآلية  10( سورة  وح من اآلية: 1)
 . 52( سورة هود اآلية: 2)
رضطي  اهلُل      – جمادي : مجع  مفخُدها جمدح : وهو كل  جنٍم كا ت  العخُب تقطوُل ُيْمَفطُخ بطه، فطأخ   عمطخُ     ( 3)

أنَّ االستغفار  هو اجملاديُ  احلقاقاُة الو ُيست زنُل هبا القفُخ ال األ واُ ، وإ َّما قصد  التشباه ؛ وقاطَل:   –عنُه 
 جمادحُيها: مفاتاُحها، وهي رواية .

 . 30( سورة الشورى اآلية: 4)



72
  

 عن إخطخا ِ  مواِلس األ والتنافُس ثُخاوأهلاهم التك ،الناِ  ن م  هبا كث،  َلخ ب 
 منها؟ اهلِل حقِّ

 الشططباُب (1)فتخنططَث والشططاباُت الشططباُب ع والز ططا ومتاَّطط ى القتططُلفشَّططأمططا ت
 الوصطولِ  سطهلةَ  مباحطةً  اخلمطورُ و ؟ أمطا أصطبحت البطاراتُ   النساُ  وتخجلت 

 اجلاطلِ  س قلطوبِ  النبويطة   والسطنة   العظطامِ  القطخلن   عطنِ  ت؟ أما حلَّط واملناِل
 اهلبطو    سطهخاتُ  املطؤمنني  ؟ أمطا تفشطت س باطوت    واجملوُن األغاين والفخُب

فأصطبحت   ،اللاطا   ىل أ صطاف  إ والبنطاتُ  األوالُد يعكُ  ،اِفالِ  وحلقاُت
 أو سطاقطو  رخطاصٍ  أو تافهو أو ممثٍل مغناةو هم متابعَةهم ومسائ صباح  أذكاُر

 واملعاكسطاتُ  والتهتُ  الت ُ  فظهخ  ،والنساُ  الخجاُل ؟ أما اختلَطأو ساقفةو
 والنطهيُّ  باملعخوف  األمُخ ؟ أما غاب دواعي الفساد  ن أكِ وهي م  ،واالختالُ 

 أما أمطا أمطا ... وهلطمَّ    ،اا مسخوًرجذالً  املنكُخ وفخَّخ وطار  فباض  ،عن املنكِخ
 ا.جخَّ

 العمطلِ  مطن جطنسِ   اجلطزا ُ  فكاَن ،فهذا ما كسبت أيديكم ،كمحاسبوا أ فس   

ڳ  ڳ   ڳ   ٍمبطال ظلط   وعطدلٍ  بال حاط و  بكم ما تستحقو ه بإ صافو حلَّ

 وأروا اهلل  ط  اهلل عبطاد  ط  فاتقوا اهلل  ،النعم  تزيُل املعاصي  فإنَّ، (2)ڱڱ

 ودفطع   الغاث  طلب  وعلموا أنَّ ،املعاصي ن أمحاِلوخففوا م  ،اكم خً،من أ فِس
 وإمنطا يتفلطبُ   ،املعصطاة   س وحطلِ  الغارقطة   القلطوبِ  الخزايا ال يكون مبجخد 

ا عطن  بعاطدً  ملؤهطا الفاعطة    ،جديطدةو  صطفحةو  وفطت    هلِلا مطع   العهد  مديد 
هطذا   ه مطع كطل   وإ َّ ،احلااة  مخافِق ا س كل ا شامًلوإصالًح املعاصي واحملخمات 

            ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  وال قنططوَ  فططال يططأ    التقصططِ،

 تائطبٍ  كطلَّ  ه عطمَّ وعفطوُ  شطي ٍ  ت كطلَّ ع ه وس ورمحُت واسع  اهلِل فعفُو، (3)  چ

                                                           
 ختنث: تلاَّن  وتكسَّخ  وتثنَّى .( 1)
 . 49( سورة الكه  اآلية: 2)
 . 56( سورة احلجخ اآلية: 3)
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گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں(1)،  إال جعَل أمخ  فما ضاق 

لوا فأبشخوا وأمِّ، امعه فخًج اهلُل إال جعَل خفب  وال عظم  ،امنه خمخًج اهلُل
وا س وجل ط  حطنيٍ  وكلَّ يوٍ  كلَّ االستسقاِ  وسددوا وقاربوا وأكثخوا من صالة 

  ولكطم س   اهلُل بطار    ،هطا تح تطدعوكم لف  اهلِل فطإن خطزائن    ،الدعاِ  طلِب
قطو  هطذا    أقطولُ  ،املصطففى األمطنيِ   و فعين وإياكم هبدِ  ،العظاِم القخلن 

 فاستغفخوه. ،  ولكم اهلل  ستغفُخأو

 الكطخبِ  وكاشط    ،املضفخين دعوة  وجماِب ،املستغاثني مغاث  هلِل احلمُد  
 ؛أمجعطني  لد   ولطد    وساد املخسلني على إماِ  والسالُ  والصالُة ،عن املكخوبني

 :  ا بعُدأمَّ

لططئال  ،والغططال وتفشططي األمططخاِض والقحططط  باجلفططاف  كم اهلُلإمنططا خيططوُف  
 وإنَّ ،نطا جللالطة   رِب وإن مواهطب   ،كموتصخوا على غفلطت   ،كمتستمخوا س ذ وِب
اطلبطوا   ،ه يغدو ويخوُحوفضُل ،ه ممنوح وعفاُؤ ،ه مفتوح باُب ،عفاياه جلزيلة 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    حاشططاه عططن ياططلٍ   ،منططه سططبحا ه  شططيٍ  كططلَّ

 الغاطث   ه علطى إ طزالِ  وحطد   فهطو القطادرُ   ،أخلصوا لطه العبطادةَ   (2)ژژ

اللططططهم إن  (3) ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ األرزاِق وتقططططديِخ

 ،إلاط   صطاعد   ،ا فامطا لطدي   ا وطمًعط نطا خوًفط  اَئرجو ،علاط    ا واق  رجا  
 ُلإلاطه و عطوِّ   و تطوبُ  اهلل  ستغفُخ  ،بني يدي  والتفخيط  بالتقصِ،  اوإقخاُر

 وصلوا وسلموا على إما  املخسلني . .نا علا  دعائ  س إجابَة

                                                           
 . 82( سورة طه اآلية: 1)
 . 58( سورة الذاريات اآلية: 2)
 . 56( سورة األعخاف اآلية: 3)
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 ،بطال اعتطدا ٍ   القضطا ِ  ومصطخف   ،بطال اقتطدا ٍ   األشااِ  مؤل   هلِل احلمُد
الطذ  ز َّ   املطا ِ  على تااِر رِضاأل وساطِ  ،س اهلواِ  دوم ع  بغِ، السماِ  ِعوراف

 وع ل طم  دباطب    ،واِعفطا ِ  بالبطذلِ  ن رزق وعمَّ م  ،واِحصاِ  بالعدِل ن خلق م 
 ح ْنططد ِ  جالباططِب  ططت  الصططماِ  الصططخخة  علططى صططفاِ  السططوداِ  النملططة 
 ه وابطنِ عبطد   لطه شطهادةَ   ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،الظلماِ 

ه ا عبطدُ حممطدً  أنَّ ه. وأشطهدُ عطن رمحت ط   عطنيٍ  ا له طخفطةَ غن ال ه وم عبد 
 الطذ  قطدح    ،هقصد  لسباِل املوضُ  ،هس وعد  الصادُق ،هبعهد  ه، الوس ورسوُل

ه ه حبزِبط ه وأيطد  حبطد   وفطلَّ حطدَّ الشطافان     ،هبز طد    طان  اِ هاب ش به  اهلُل
ه بنحِسط  َفَل   ودار  ،هبخعد  ه سحاب ه ما قهَقن بعد ه م وعلى لل  () ،هد وجن

 ه عطامخة  شطخارُ  ه متفطايخ  منطارُ  متظطاهخ   ،هتااُر زاخخ  ه والكفُخأرسَل ،هوسعد 
بطه   وأخطنس   ،(1)ها(شقاشطقَ ) مبحمطدو  اهلُل فطأخخ    ؛هأ صطارُ  ه متفقطة  دياُر

 وقمطع   ،هاه معاطس ط بسطلفا ِ  وجطذع   ،هامفارَق وأوطأه  ،هامفالَق وبوأه  ،هامنافَق
 ،هرأس ط  اِسطال ُ  ها حطىت أطلطع   ه حنادس ط بغخت ط  وكشط    ،هاه أبالس ط بأصحاِب

 :ا بعُدأمَّ ،هه بأس بأعدائ  وأوقع 

 وأثخن  ،فأقلع  ات تالشَّ كم عارُضوجاد  ،فأعع  اللذات  بكم هادُ  لقد هت   
وأ طتم معتمطون    ،فأسخع  األفات  وسعى إلاكم فالُق ،فأوجع  املمات  فاكم ساُ 

 ن غفلطةو ا م ط فاطا عجًبط   ؛اآلجاِل حوامِت كم وبني بان  الساتخُة ،اآلماِل بعمائِم

                                                           
 . شقاشقها: خفباُؤها وفصحاُؤها( 1)
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 ،هطا كطم حمتوم  وأرتكم س غِ، ،هاهجوم  أ ذرتكم األياُ  ،عاجلةو و قلةو شاملةو
 فنبهوها بزواجطخِ  بالقلوِب أقسوة  ؛واللاا  س ذهاٍب واألياُ  التواين ا  فحتَّ

 م أنَّا علمططُتأم طط  (1)ی  ی   ی  ی  ،فططذكخوها أ  غفلططة  الكتططاِب

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ها اِ سطانُ   أيُّخت تذكخت؟ فذكخ  فس إذا ُذك  النفو  

 وجعطل  ،  علطى واد  الخجطا ِ  وُعج بقلِبط  ،التوبة  اسخح على ساحِل(2 )ڤ

ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    (3)    ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ه التقطوى ملَئ

 .(4)  ېئ  ېئ   ىئ

 ود طا منطه الخحاطلُ    ،وا فطالقٍ  بطوداعٍ  وأذَن ،عن ساٍق قد مشَّخ  رمضاَن إنَّ   
 ن أهطلِ م  ن أسا  وعلى م  ،والوفاِق الفاعة  من أهِل ن أحسن مَل يشهُد ،والفخاُق
ن م ط  وَقبطولٍ  ُخَلطعٍ  والنهى! هل من أ طوارِ  فاا ذو  القلوِب ؛والشقاِق املخالفة 

هطل   ،الطخحامِ  للطخمحنِ  والدعاِ  احلماد  الذكِخ وإكثاِر اد اجمل القخلن  تالوة 
 سطواكب    ات ن ع ط هطل م ط   !واملساكنِي على الفقخاِ  وسخاٍ  وجودو ن صدقةوم 

فهل مطن   ،تخفُق كم العظام شهخ  أال وإنَّ ؟الغااهِب س ظلمات  غوالب  وزفخاتو
ه مطن أيام ط   فشاعوه ومتتعوا فاما بقي  ال حمالَة ه راحل أال وإ َّ ؟تدفُق دموٍع

ه ه س غط،ِ وال كمفتخض  ،عوض  س الشهوِر رمضاَن ن شهِخفما م  ؛وال تضاعوه
 خطائ و  كطلُِّ  وأمطانُ  الطذ وبِ  وكفاراُت القلوِب ع مارات  شهُخ رمضاُن ،مفتخض 
 ،وقاطا    ه قخا ة ولاُل وصاا   ه صدقة هناُر ،املساجد  اغتصاِص شهُخ ،مخهوٍب

 ،اِ ابطةَ  واِ ابطةَ  التوبطةَ  فالتوبطةَ  ،األمال   فاه هبوُ  ،ه سال  أيام  وكل 
 ،إىل التمطا ِ  ه املنطونُ وال يطؤخخُ  ،ه بعد هذا العطا ِ ا منكم ال يدرُكفلعل كثً،

                                                           
 . 9، وسورة الزمخ اآلية: 19( سورة الخعد اآلية: 1)
 . 6( سورة اِ ففار اآلية: 2)
 . 2( سورة الفالق اآلية: 3)
 . 4ورة الفالق اآلية: ( س4)
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فاتتطه   ف وَّن سط م ط  ويطا خسطارةَ   ،والفالِح بالسعادة فاه  فاز  ،ن تاب م  ب  فاا ِر
 س املتططاِب أتفططخيط  ،لاططت شططعخ  هلطط   فسططي ويططا ،واألربططاُح هططذه املغططاُم

ٱ  ٻ  ٻ    ماِ احل  إىل طوارِق  ظٍخ دوَن األياِ  إىل قادِ  وتسوي  

 . (1)  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 
 املطؤمن   وإنَّ ،هِخُمط ُع ه طالطةَ شطعار   تقطوى اهللِ  ن تكطونُ ا م ط حًق املسلم  إنَّ  

 ه املعاصطي واملنكطخاتُ  واجتناُبط  ه بالفاعطات  عمُلط  ن يكطونُ م ط  اِ ان  صادُق
 أبناُ  ن ُيسي  أ اِسالِ  يا أهَل غخيب  ،وجلَّ عزَّ ا إىل أن يتوفاه اهلُلمنهاًج

ن على ووال حيافظ ،فال يعملون الفاعات  ،اِسالِ  لشعائِخ الفهم  هذا الديِن
 ذلط  لخطخ    فطإذا ا تطهت كطانَ    ،معانةو إال س مواسم  القخلن  وتالوة  الصلوات 

 فطإذا ا سطلإل    ،يتعبطدون س رمضطانَ   عطن أ طا ٍ   السطل    ئل بعطضُ ُس ،همعهد 
 .إال س رمضاَن ال يعخفون اهلل  القوُ  : بئس تخكوا؟ فقاَل رمضاُن

 وحطنيٍ  وقتو ه س كل كم عبادت ه وألزم علاكم طاعت  ض افتخ اهلل  م أنَّأ ساُت 

  (2)ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎڎ :ه تعطاىل قوَلط  البصطخ ُّ  احلسطنُ  قخَأ

فطإىل الطذين عزمطوا     ،املطوت   ا دوَنأجًل املؤمِن   جيعل لعمِل اهلل  : إنَّفقاَل
 ،تعطاىل  أن يتقطوا اهلل   رمضطانَ  املعاصطي بعطد    ومواصطلة   املسطاجد   إىل هجِخ

 فإىل مىت االستخسطالُ  ،معدودة  واأل فاُ  حمدودة  واآلجاُل ،خ قص، ُمفالُع
ها إىل بعطد   ال رجعطةً  صادقًة ا توبًةفلتعلنوها مجاًع واِعخاِض س الغفلة 

 .الصااِ  لنعمة  احلقاقيُّ هو الشكُخ ط واهلِلط فهذا  ،الذ وِب

 

                                                           
 . 8( سورة التحخ  اآلية: 1)
 . 99( سورة احلجخ اآلية: 2)
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 ،الكطخ ِ  رمضاَن حنن س شهِخو ،اِسالماة  األمة  وإذا جئنا إىل أحواِل  
هم زُوغططو األعططداِ  سططافخُة، احملططِن وسططحِب الفططِ  فهططي تعططاين مططن غاططوِ 

 الفكططخ ِّ الغططزِو وسططائِل هامنططُة ،اِسططالِ  ا لططبالد ا وخلقًاططا وفكخًيططعسططكخًي
 واملشطكالتُ  والفخقطةُ  والزنعطاتُ  اخلالفاُت ،واألسِخ على الباوت  واألخالقيِّ
 السططلاِمالتخفططاطِ  غاططاُب، والبفالططُة املططدقُع الفقططُخو الفادحططُة اجملاعططاُت
 علطى  فطوذ    املناصِب  فوذ  تسلُط. اِسالماة  األمة  لثخوات  األمنِي والتنفاذ 
 األصططالُح ُدبع ططوُي ،احلقططائُق ُموُتعططتَّ األفططواُه تلجططُم حباططُث والفكططِخ الكلمططة 

 ن أخفطى م ط   وزعوٍ وى ابدع املناصِب قوة  تأثِ،  ت  اِسالِ  شعوِب ضلُلوُت
 س اجلوا طبِ  واِغطخاقُ  العقديطة   واملقومطات   الثوابطت   عطنِ  االبتعطادُ  ،العدِ 

 .هماملسلمني و اشئت  من  كثٍ، عجمُة ،والعملاة  عن الواقعاة  التنظ،ية 

 بطه    كثخ  ولكطن ع ديطد  ال اعتطداد    
 

 متسططق ولكططن بديططُد غطط،ُ  مجططع   
 

 فمطا  كطادُ   َفطي العمطلِ   وحلنطا  ، لحُن  كاُد فما ،والقخلن   فقنا بالعخباة   
 عطن دولِ  الطدينِ  فصطلُ  ،نطان  اجَل مطع عجمطة    اللسان  قنعنا بفصاحة  ، عخُب

ن م ط  احلثاطثُ  والتقخُب ،سالماة اِ اهلوية  ومسإُل ،هزيلةو إال س أموٍر اِسالِ 
 ضطانَ رم ن شطهخِ م ط  اِسالِ  فهالَّ استفادت أمُة، ومنحدٍر مصعدو س كل  الغخِب

 وهططالَّ اسططتاقظَ  ،هابشططعوِب هططا واالرتقططاِ قع او لتحسططنِي والعطط   الططدرو  
 الغطخبِ  الطذين يخضطعون مطن ثقافطة      اِسطالماة   األمطة   املوتورون من أبناِ 

ه ال ه بأ َّط أن تفَقط  اِسطال ِ  علطى أمطة    ؛اِسالِ  لافخضوها على أهِل املادية 
هطا  ها بإ اِ ها والتزام بإسالم  التمس  ها إال بألحوال  ها وال صالح ملشكالت  حلَّ

 الطد اا إال بقاطا ِ   مطا قامطت    فطواهللِ  ؛املوتطورين  هؤالِ  ها وحماسبة وعقادت 
العططاملني!  ا خضططعوا لططخِبإال ملَّطط والكخامططَة املسططلمون العططزَة وال  ططاَل الططديِن

 هنطجِ  اتبطاعِ  دوَن أو سطال    ورخطا ٌ  أمطن   أو يسطتمخ   أن حيطلَ  هاهطات   وهاهطات  
   ولكم فاستغفخوه. اهلل  وأستغفُخ ،قو  هذا أقوُل واملخسلني. أل بااِ ا
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 وأشهُد ،إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،النقِم ومباد  موا  النعِم اهلِل احلمُد  
 ،بار  علاطه و وسلم  صلى اهلُل ،والعجِم ىل العخِبإه ه ورسوُلأن حممدًا عبُد

 :  ا بعُدأمَّ؛ واهلمِم ه أو  العزائِمه وصحِبوعلى لل 

ه وعلى لالئ  ،حصىه الو ال ُتاشكخوه على  عم  ط اهلِل عباد  ط فاتقوا اهلل 
 وتطابع   ،والفضائَل علاكم جلَّ وعال النعم  فقد واال ،ها إلاكم تتخىالو أرسَل

، كمسطائات   وتكفط،ِ  ،كمحسنات  كم وزيادة درجات  لخفعة  اخلِ، علاكم مواسم 
 .كمثوب  يُدكم مبا يزوأمخ 

تبقططى مططع  ،كمهبططا أ فُسطط طابططًة ،كمأبططداِ  كم بزكططاة ن ذلطط : أمططخ وم طط  
وهطي إن   ،كممطن أعمطال    منطا   س الصطاحلِ   وتكطونُ  ،لكطم  الصاحلات  الباقاات 

 ن م ط  تكطونُ  أو أرٍز أو لطنبٍ  أو ذرةو أو ُبطخ   أو زباطبٍ  ن متطخٍ م ط  تسألوا عنها صاع 
 صطالة   قبَل ن يعوُلوعمَّ ،هعن  فِس الغينُّ هاكم خيخُجس بالد  الغالِب القوت 
ه وبطني  بان ط  من املبادلطة   الناِ  بعُض كما يفعُل ولاس  ،عفى الفق، ُت ،العاد 
فبطادروا   ،هطا إخخاِج بصطحة   ه معلطق  ورفع  الصوِ  قبوَل ه فإنَّه وجواِرأرحام 

 .اهفى علاكم من فقِها خ سألوا عمَّاو

 جطخ  على ذل  األ ب ورتَّ ،منه أياٍ  ستة  صااِ  نم  شواَل كم س شهِخكما  دب   
ن ا م ط ه سطتً مث أتبع ط  رمضطانَ  ن صطا   " م ط  : () األمنِي الصادِق فعِن ،العظام 

عهطا س  بتتاِب فلم ُيلزْ  ،س ذل  سالُ ِا خ وقد يسَّ ،"الدهِخ كصااِ  كاَن شواَل
 سطخعةَ  خ وتطذكَّ  اهلُلأن يتوفاه  قبَل اهلِل س عبادة  ن مشَّخ م  فالكاُس ،الشهِخ
حاطث ال   فانطد ُ  التسطوي    ه بطاب  على  فِسط  ن فت  م  والعاجُز ،ِخُمالُع تصخِ 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ه النططططدُ ينفُعطططط

 .(1)  ڳڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں ڻ

 . الغفاُر كما أمخكم بذل  العزيُز ،املختاِر أال وصلوا وسلموا على النيبِّ  

                                                           
 . 21 -20: ات( سورة األ فال اآلي1)
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ه فضطل   علطى كطث،ِ   املشطكورِ  ،هس قال ط  الصادِق ،هبدلال  املعخوف  هلِل احلمُد
إذا  اُهاط وامل ،تإذا ثجَّط  والسطحبُ  ،إذا عجَّطت  ه األصواُتالذ  تسبُح ،هوقلال 

 السطما ِ  رافطعُ  ،تلباليا أو ضطجَّ اإذا ص ت على  والقلوُب ،تارمَّ سكنت أِو
مبطا   والعاُ  ،س  واحاها األطواد  و اصُب ،وداحاها األرِض وساطُ  ،ا اهاوب

ومطا   ،منطها  ومطا خيطخ ُ   س األرِض ُجل ط مطا ي   يعلُم ،س أقاصاها ودا اها حيدُ 
ه علطى  وأشطكخُ  ،ه الشطاملِ ه على فضل أمحُد ،فاها وما يعخُ  السماِ  ن م  يزنُل

 ظهطخ   لطه شطهادةً   ه ال شخي  وحد  هلُلإال ا أن ال إله  وأشهُد ،ه الكامِلإحساِ 
ه ه أرسطلَ ه ورسطولُ ا عبطدُ أن حممطدً  وأشطهدُ  ،ها وفطاح  عبُ، وطار  ،ها والح  وُر

 و سطإل   ،الظطاهخِ  بطاحلقِ  الباططلَ  فقمطع   ،عطاثخ   الصطوابِ  وقدُ  ،داثخ  واحلُق
 صططاباِ ماهلططدى و ه جنططوِ وعلططى لل طط () الزاهططِخ بططالعلِم اجلهالططة  ظلمططات 
 ،والنطهارِ  اللاطلِ  دائمطني دوا    ،ا مسطتمخين بطال ا عطدا ٍ   وسالًم ًةصال ،الدجى

 مطو   غوال ها اهلمو  عن قائل  زيُلُت وغخوٍب طلوٍع بني  الشمِس متخددين تخدد 
 :ا بعُدمث أمَّ؛ والكخوب 

 واسطتعدوا لطه قبطلَ    ،هفتطأهبوا حللول ط   ،وال  طا ٍ  عطنكم  بسطاهو  ما املطوتُ  
وال  ،فقطد زاد   إىل الفخيطق  وردوا العاصي  ،والزاد  لوا الخاحلَةحصِّو ،ه زول 

وأفخغطوا   ،جىالطدُّ  ِمَلط س ُظ املظلوِ  واتقوا دعوَة ،احلجا تعدلوا عن حمجة 
مططا كططان  األمططِل ن وامنعططوا م طط ،الغاططوِب ِ وافزعططوا إىل عططالَّ ،الططذ وِب ذ ططوب 

 هططا متكططخُ لططد اا فإ ُّوإيططاكم وا ،ا صططوًح توبططًة وتوبططوا إىل اهلِل ،امجوًحطط
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 ،ها سطخاب  وغامُخ ها خخاب عامُخ ،هاهبا ُسمَّ عقارِبوهتد  إىل أقاِر ،هابصاحِب
هبا  واخلاطُخ ،ها هدر وجخُح ،ها كدر صفُو ،تصُ، وإىل الفناِ  ، ها قص، أمُد

فطاركبوا   كم له من غخيٍق ها العماُقحبُخ ،ألهنا ال تبقي وال تذُر ،على خفٍخ
لعلكطم   خى الشطخيعة  بُع ها التمس  واجعلوا شخاع  ،ا مناعًةًكْلفاه من التقى ُف
فاع وها وال  ،وهي قنفخة  ،بشخاكم الخاحُل بشُ، ويقدُ  ،تبلغون الساحَل

ڀ  ٺ  ٺ   التقطوى  كم منطها إىل اآلخطخة   ولتكن بضاعُت ،تعمخوها

         (1)ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ھ  ھ

 .  (2)  ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ۉ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   

  ،واألعطخا ِ  الطزوا ِ  حفطالتُ  (8و  7)س شطهخ  يولاطو وأغسطفس     تكثُخ   
 بطنِ  املطؤمنني عمطخ    فكأين بطأم،ِ  ط  ها األحبُةأيُّط  س احلديث  أن أشخع  وقبَل

 منا تعطديلَ  ويفلُب ،ااحتجاًج يقدُ  ،اهلجخ ِّ التقوِ  ( واضُع) اخلفاِب
س  اهلجطخ ِّ  سارت على التقطو ِ  اِسالماَة الدولَة ألنَّ مبا هو خ،  العبارة 
 على هويطة   س احلفاظ  اهلجخ ِّ ريإِلأهذا الت أمهاَة ها مؤكدًةعهود  خمتل  

هطا  هطا وقام  مع عبادات  الدائِم ِلالتواص ها س  قاِقوذاتات  اِسالماة  األمة 
ن وم ط  األرض  اهلُل وحطىت يطخ َ   اهلجطخةُ  مطذ حطدثت    رخياطة  أها التوأحداث 

 ن هذا العطا ِ م  وشعباَن تكثخ س شهخ  رجب  ،املؤمنني يا أم،  فمعذرًة ،علاها
علاطه   ه ملطا يتختطبُ  ذات ط  س حدِّ محاد  وهذا أمخ  ،والزواِ  األعخاِ  حفالُت

 املتعطددة   واملنطافعِ  السطاماة   ِمَكط ن احل وملطا لطه م ط    ،والطد اا  لديِنا من مصاحِل
 األسطخِ  وتكطوينِ  احلاطاة   لبنطا ِ  اجتماعاطة   فهطو ضطخورة    ؛واملعاين الكخ ة 

فاطه   ،سطلِ النَّ وكثطخة   الفطخو ِ  و صطنيِ  البصطخِ  وغطضِّ  ،ضطالة  فال ساِستأو

                                                           
 . 18( سورة احلشخ اآلية: 1)
 . 28( سورة احلديد اآلية: 2)
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 والتعاوُن النعاِم فاف بني أع والتقلُب القلباُة والفمأ انُة النفساُة الخاحُة
علطى   الدالطة   اهلِل ن ليات م  ية له ويكفاه أ َّ ؛االجتماعاة  احلااة  على أعباِ 

جلَّ وعال  قاَل ،هنع ُص ه وبديِعخلق  س عظاِم إىل التفكِ، ه والداعاة حكمت 

  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ

 . (1) ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

 وعبطادةو  بشطخيةو  وضطخورةو  شطخعاةو  مطن قضطاةو   الطزوا ِ  أمطخُ  لقد عاد    
مطا مطن   هطو وإ َّ  ن حاطثُ ال م  ؛،ةوحم ومشكلةو اجتماعاةو إىل كارثةو عظامةو

ا بطه شطخعً   وال يطخبتطُ  إلاه بصطلةو  فاه مما ال  ُت ه الناُ حاث ما أحدَث
 الطزوا ُ  يطتمُّ  ا الا حتمًاط أمطخً  طه  لط  النطا ِ  من فعِل ط ه أصب  ولكنَّ ،اوال عقًل

 والعطادات   البالاة  األعخاف  ورا   اال سااِق  تاجَة ه هو املقصوُدوكأ َّ ،هبدوِ 
علطى   عن املباهطاة   والبحث  زائفةو شعاراتو األعمى خل   واال قااد  اجلاهلاة 

   .السوية  والففخة  السلاِم والعقِل احلنا   الشخِع حساِب

ها سطافخت    كطمُ  وال تزاُل ،تسخبت خاطئًة وتقالاد  هنا  عاداتو إنَّ   
 وحنطن إذ  فلطقُ   ،ها احلديدية ا س قبضت ه أسً،فتجعُل ،على اجملتمِعاملفبقَة 

 وإال فإنَّ والتساهِل التجوِز فذل  على سباِل ،خاطئًة وتقالاد  علاها عاداتو
 منحخفة  وتقالاُد ما ُيقال عنها عادات  أقل  احملدثَة والتقالاد  هذه العادات 

 كمطا إنَّ  ،أمهاطةو  َةهطا أيَّط  عنطدها أو إعارت   الوقطوف   وهي ال تسطتحقُ  ،وضالة 
ه هتخيُبط  مطا يطتمُّ   بضبط  ا لتقو  دائًم ها ولاست فارغًةلديها ما يشغُل املنابخ 

 الطو جططا    البالاطة ،  واألعطخاف   والتقالاططد  العطادات   ه مطن كماطات   وتسطخيبُ 
 حديثطةُ  حملاطة   وتقالاطدُ  ها عطادات  وبعُض واجلباِل البحاِر ها من وراِ كثُخأ

 ها:وما يلحُق الزواِ  ن مشاكِلفم  ،العهد 

                                                           
 . 21( سورة الخو  اآلية: 1)
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 بعطضِ  عنطد   الزواُ  حىت صار  داِقس الصَّ واملبالغة  املهوِر غالِ  مشكلُة 

ا حطدً  قطاعِ الِب س بعطضِ  املهطخُ  وبلط َ  ،أو املسطتحالة   الشاقة  من األموِر الناِ 
أن  األولاطا ِ  بطبعضِ  اجلشطعُ  أن يصطلَ  مسطلمٍ  كطلَّ  ويؤسط ُ  ،فاُقا ال ُيخاالًا

علطى   وقطد أ كطخ    ؛اأو عشطخين ألًفط   لالفو عشطخة   عطن  ا يزيُدمهًخ يفلب 

 امطخأةً  : إين تزوجطتُ اهلِل يطا رسطولَ   فقاَل ،رجل  ا  جفقد  ،املغالني س املهور
ا ومئطة وسطتون درمًهط    طا  مئة وستني درمًه يعين ط  من الفضةو أواٍق على أربِع

؟ أواٍق على أربِع النيبُّ فقاَل ط رياٍل ئة ام مبلَ  نا ال ماوُزس زماِ  فضًة

 ما عند ا ما  عفاط  " وقطالَ   هذا اجلبِل من ُعخِض ما تنحتون الفضَةكأ َّ" 

: له الطنيبُّ  قاَل ،فلمَّا   جيد ،" ن حديدوا م لخجل: " التمس ولو خامًت

،  " هن بخكطةً ا أكثطخُ هن مهًخأقل  ":قال و ،" زوجتكها مبا مع  من القخلن 

 عمطخُ  وقطالَ  ،مطن ذهطبٍ    واةو (: على وزن ) عوفو بُن الخمحِن عبُد وتزو  

 ".النساِ  الوا صداق غال ت" (: ) اخلفاِب بُن

 وهطذا مبلط     ،ريطالٍ  اه وهطو ألفط   ديُد متَّ فهنا  مبل   ،دَّال ُب وإن كاَن   
 أن حيطتجَّ  ولقائٍل ،به العمُل ولكن ينقُص ،فاه وال تفخيَط ال إفخاَ  ،وسط 

 الزمطانَ  واجلواب: بأنَّ ،الغالُ  هذه املفالب  وقد فخض  ،اختل  الزماَن بأنَّ
علطى   وتعسط،ٍ  مبطا أحطدثوه مطن بطدعٍ     الزمان  أهُل ولكن اختل   ،هو الزماُن

 س، فأبوا إال التعس، .هم التاهلم ديُن هم أراد بعض 

 حاط به من تكالا  ما ُأ الزواِ  س موضوِع املشكالت  وهي مشكلُة 

هم علطى أ فِسط   ها النطا ُ فخض ط  اجتماعاةو وعاداتو ،عظامةو و فقاتو ،باهضةو
 اا وتبطذيخً وإسطخافً  خاطا ي  وأثطا و  كُحلطي   ومباهطاةً  مفاخخًة ا وتبعاًةتقلاًد

ا عمَّط  ط  وال حطخ  ط    وحطد ُّ  ؛القاعطات   وأمجطلِ  فنطادقِ ال ألفخطمِ  اواسطتئجارً 
 الطزوا ِ  مطن موضطوعِ   نا ال تفقُهزماِ  فتاات  أصبحت أكثُخ ،خفى وال ُيشاهُدُي

 األوِل فهطي مطن اللقطا ِ    ؛اجملتمطعِ  وبنطا    األسطخة   وتأسطاس   والخمحَة املودَة
 لكلمطات  مطن ا   فطظُ  وال ،والتفاهات  السفاس   بعِض حبمد  ُ ها تسبِّبزوِج
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 لالطةَ  وأهنطا سطتتزينُ   ،عسطلٍ  شطهخِ  قاعَةو، ستان و وع  الف، خفوبةو إال حفَل
يخكعطون ويسطجدون    األزواِ  وبعُض ،كذا وكذا ن حمِلم  ها س العاصمة  قلت 

 من أجطلِ  والقخوض  هم الديوَنويفخضون على أ فِس ،هن الساذجة لكل مفالِب
ه  فس ط  املسطلمُ  ُضخِّعط ؟ كاط  ي لقخلن ا هذا يا أمَة فلماذا كل  ،طائشةو رغباتو
وقطد   ،ألمطوالِ له ه وتضطاع  ِسطخاف   الشطااطنيِ  من زمخة  اهلل فاكوُن لسخط 

 . (1) ىئ  ىئ ىئ  ی ی: عزَّ وجلَّ قاَل

 كفايطةَ  أن ت ُسطد   كفالة  طائلة  أموال  أن تصخف  يندى له اجلبنُيمما  إنَّ 
بطني أيطديكم يطا     املاِل كم وجوُدأغخَّ ؛فاس  هذه الس من جخاِ  ُقخى عديدةو

ممطن ال جيطدون مطا     لكطم س العقاطدة    إخوانو ؟ أال تعت ون بأحواِلأغنااُ 
 احلطالِ  ويا مسطتور   ،هموال يوار  عورت  ،هموال ما يخو  ظمَأ ،هميسدون رمَق

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ   :يقوُل احلقَّ   فإنَّكن مع ديِن

 . (2) ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 التعقطلِ  وتعقلطوا كطلَّ   ،وتناصحوا فاما باطنكم  ط  اهلِل عباد ط  فاتقوا اهلل  
وال  ،س هططذه احملططدثات  وأعاططدوا النظططخ  ،واألعططخا   الططزوا   فامططا خيططصُّ

 .والقاصخات  السفهاِ  ن كم م غِ،  بأيد مخ تتخكوا األ

ه هطو  إ َّط  ،ورهالعظطام   ولكطم فاسطتغف    اهلل  قو  هذا وأستغفُخ أقوُل  
 .الكخُ  ه هو ال ُُّودعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم الغفوُر

 إال اهلُل أن ال إلطه   وأشطهدُ  ،خ فاسَّط  خع شط و فقطدَّر   الطذ  حكطم    هلِل احلمُد 
ه ا عبطدُ نا حممطدً ا وقطدوت   بان  أنَّ وأشهُد ،اِصباِح له فالُق ه ال شخي  وحد 

                                                           
 . 27( سورة اِسخا  اآلية: 1)
 . 29( سورة اِسخا  اآلية: 2)
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 مطا  هم بإحسطانو ن تطبع  وم ط  ،هه وصطحبِ ل ط علاه وعلطى ل  وبار   ()ه  ورسوُل
 :ا بعُدأمَّ ؛والصباُح املساُ  تعاقب 



 س الشططخِع ا منكططخًةأمططوًر الططزواِ  س حفططالت  ه النططاُ ممططا أحدَثطط وإنَّ  
فهنطا    ؛واملباهطاة   والتفطاخخِ  املهطورِ  وغطال ِ  والتبذيِخ على اِسخاف  فعالوًة

 العقاطدة   وخطوا ِ  اِ ان  ضع   فاها  تاجَة الناِ  بعُض ع أخخى توسَّ أمور 
 ن حفالت م  جيعُل الناِ  فمن ذل  أن بعض  ،س املادة  واِغخاِق العلِم وقلة 

ه مطع زوجت ط   الطزو ِ  وظهطورِ  والنسطا ِ  الخجاِل بني  ا لالختال  موًع الزواِ 
 ،وعمطخو   زيطد   اوًرعلاهمطا صط   ويلطتقطُ  ،الزينة  وهم بكامِل ،نياحلاضخ أما  

 عطن اهلطزات    بعاطدةً  الصطورُ  لتكطونَ  جطخةو ُأ مقابطلَ  تصويٍخ وقد تأيت خب،ُة
 االتصطالِ  وسطائلِ  عط    هطذه الصطورُ   وقد تنشُخ ؛الوضوِح وعدِ  والتخددات 

 وكطل   ،وحيطد ُ  كمطا حطد َ   ،مشطبوهةو  ها املخضى ألغخاٍضويتداوُل ،احلديث 
 ا مطن باوتطات   الطذ  غطزى كطث،ً    اعيِّاالجتمط  املسطإلِ  من صطورِ  هذه الصنائِع

ه هم جيعُلط وبعُض ،البقخة  اد وعبَّ البقخة  املسلمني الذين ال يفخقون بني سورة 
 ،مطن اللاطلِ   متطأخخةو  إىل سطاعةو  احملطخ ِ  واللعِب على اللهِو وسهٍخ عٍخ موسم 

 فخصطةً  فاجعلطون الطزوا     اهلِل ن عبطاد  وم  اهلِل ن م  خخون يضاعون احلاا  أو
ه ه وإخوا  ط هم يطؤذ  ج،ا  ط  وبعُضط  احملخمطة   واللقطا ات   املشبوهة  عالقات لل

 تبطار    اهطا احلطقُّ  الطو عَّ  واألغاين املاجنطة   ،الساارات  املسلمني بأصوات 
 .الشافان  قاَةُر () اها احلباُبوعَّ ،احلديث  وتعاىل هلو 

 متنمصطةً  ًةافوصَّط  افًةشطفَّ  ألبسطةً  تلطبسُ  مت جطةً  النسطا ِ  وتأيت أكثطخُ 
 وإن  صطحت كا طت الفتطوى والسطتارُ     ،للحسطنِ  جًةفلمت مستومشًة مستوصلًة

 وهطذا كطال     . بسطاعةو    سطاعةً ح قلب روِّ . ِخُمس الُع مخة  . يوٍ  ُحفخ الكثاُ 
 ال يقبططَل فاِسططالُ  ط   املؤمنططون هططا اِخططوُةأيُّط ا   وتفصططاًل مجلططًة مخفططوض 
 فطأكونَ  واحطدو   طا ٍ لس  واخلباطثَ  ب الفا حباث أمجُع واحملاصصَة التجزئَة
 ،مطع الخسطولِ   مطخةً  ،الغنطا ِ  خخى مطع  وُأ القخلن  مع  تارًة ،مزدوجًة شخصاًة

 س األعطخا ِ  الفطخح   ال  نطعُ  اِسطال    علطى أنَّ  ،وقاروَن مع فخعوَن وثا اًة
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 والتصططدِق واألطفططاِل والخجططاِل النسططاِ  ِنوتططزّي الططدف  ها بضططخِبوإشططهار 
 .الشخعاة  الضوابط  ذل   ت  كل  كاَن إن والولامة 

 نا الطذين ضطخبوا أمثلطةً   إخواِ  ببعِض أن أشاد  ين س هذا املقاِ ال يفوُت  
هم هطم والتطزام   زواِج س أمطورِ  والتخشطاد   يشكخون علاها س اِقتصطاد   رائعًة

إىل  العطاسُ  هم فلم ينساقوا كمطا تنسطاقُ  زوجات  وتستِخ ،اِسالماة  باآلداِب
 .حاديها

 .كم جلَّ وعالكم بذل  ربُّاجملتىب كما أمخ  هذا وصلوا وسلموا على النيبِّ
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إذا عاملتططه  ،او  يططزل س ُعططاله سططنًا ،االططذ    يططزل علًاطط هلِل احلمططُد
 األرض  ه متطألُ جود  من حبِخ ة ا، قفخه وفًاه وجدت وإن عاهدت  ،اه ملًاوجدت 

ا ملطن أطاعطه ولطو عبطدً     اجلنطةُ  ،اولًاط  الكافخ  ُخه تصاِّرمحت  بعنِي و ظخة  ،اِرًي
ه قطوال  تعاىل س كتاِب اهلُل قاَل ،اا قخيًشصاه ولو شخيًفملن ع  والناُر ،ابشًاح

                                 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  هباطططططططططا

 . (1)   ڦ

ه ال وحطد   إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،اا زكًاه وتعاىل محًده سبحا  أمحُد  
ا حممطدً  أنَّ وأشطهدُ  ،اا علًاط قصطخً  لنا هبطا س اجلنطة    معُل له شهادًة شخي  

 ،اا أزهخًيط وجباًنط  ،اا قمخًيط وجًه ه لخأيت لو رأيت  ياله من  يب  ،هه ورسوُلعبُد
 األصطحابِ  وعلى سطائخِ  ه س الغاِروسلم وبار  علاه وعلى مؤ ِس اللهم فصِل

 :ا بعُدأمَّ ؛اوعشًا ا دائمني متالزمني بكخًةوسالًم صالًة

خون وإىل كططم ُتططذكَّ ،كم عنططها الهاططة وأفكططاُر إىل كططم تسططمعون املططواعظَ  
 ،كم عنطها متعاماطة   صطارُ تخشطدون وأب  وإىل كم بطالزواجخِ  ،كم قاساة وقلوُب

كم خغُبوإىل كم ُت ،ها متوالاة كم على حبُِّكم س الد اا و فوُسوإىل كم تزهُد
 ،قلالطة   واألعمطالُ  ُخُمط الُع ي ِنَف، عادية  كم عنها معخضة وخواطُخ س اآلخخة 
 واحلطالُ  والنطهارُ  كم اللاُلووعَظ ،طويلة  واآلماُل واألوزاُر الذ وُب وتخاكمت 

                                                           
 . 21 - 19: اتورة اللال من اآلي( س1)
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ه ُخُمط ُع ن ذهطب  م ط  فاا ضاعَة ،واحلساب  م الق  اُتِسوقد    ، حالَةفال ما حاَل
 ن جعَلم  ويا حسخَة ،بال زادو الفويَل السفخ  استقبَل ِنم  ويا خابَة ،وما أفاد 

أن  ط  واهلِل طط  فاوشط ُ  ،العذاِب ن ه م  فِس و  يعمل لنجاة  ،الفساد  ه فعَلدأب 
 ن أططاع  م  فالفائُز ،كم س الناِرفتقذَف القدُ م بُك وتزَل ،باألوزاِر الظهُخ يثقَل

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    العقاِب ن ألاِمم  ه فس  خلَّص و ،اجلبار  املل  

ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   

 . (1)  ۈ  ٴۇ  ۋ

 عاقطل   وال يشط ُ  ،هطا بطه أولُ  إال مبطا ص طَل     صلُ ال ي  هذه األمة  خِخل أمخ  إنَّ 
 اهلِل رسطولِ  بعطد   اخللطقِ  هم خط،ُ  ()النيبِّ أصحاب  ه أنَّورسول  باهلِل يؤمُن

() َّمعخفطةَ  نَّأو ،األرِض على وجه  ُأخخجت وأمةو قخنو ه أفضُلصحابت  وأن 
 () حممطدو  أسطوةَ  أن يعاش  الذ  يخيُد املؤمِن أما   الفخيق  هم لتضيُ سِ،
 قلطةُ هطم    هم ملطاذا؟ أل َّ هم وأخبطارِ ِ،س ط  ا علانطا معخفطةُ  لزاًمط  كطانَ ن هنطا  وم 

 احملافظَة تستوجُب على اِسالِ  احملافظَة وألنَّ ،اا صحاًحإلانا  قًل اِسالِ 
 طخيطقِ  عطن  س اِسطال ِ  ا للفعِنسباًل اِسالِ  أعداُ  هم لئال جيد ِ،على س 
 هم لاكطونَ فضطائل   لتبنِي احلاجُة عت كذل  د األمُخ وملا كاَن ،هس  قلت  الفعِن
هم كططي وأسططقفوا عططدالت  ،خوا الصططحابةا للموتططورين الططذين كفَّططًعططدذلطط  ر

 ى هلم ذل  .وأ َّ ،همن قواعد  يهدموا اِسال  

 هططاا لاوهن صططخخًة يوًمطط  كنططاطٍ 
 

 ه الوعططُلفلطم يهنططها وأوهططى قخ  طط   
 

 رفاطعِ  القطدرِ  عظطامِ  رجطلٍ ، ن أولئط  األخاطارِ  م  رجٍل ن حااة م  وٍرىل ُصإف  
ه مال ط  كطلَّ  وأ فطق   ،س اهلِل وجاهد  () اهلِل ا بخسوِلاهلل متأسًا عبد  املزنلة 

بطه   كفطخ   بطه يطو     ولمن  ،ه الناُ خذَل يو   ()الخسوَل  صخ  ،اهلِل س سباِل

                                                           
 . 71 - 70: ات( سورة األحزاب اآلي1)
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 ،املسطلمني  ن أبنطا ِ م ط  ه الكطث،ُ فعَلط  َلِهط ج  ،ه النطا ُ ب كذَّ ه يو  َقوصدَّ الناُ 
عطن   نا يعخُفأجاال  بعُض ؛هو  يقدروه قدر  ،هه وهضموه مزنلت وه حَقخسب 

 يعخفطون  وال ،أو ساقفةو أو ساقطو رخاٍص أو تافهو أو ممثلةو ةواأو مغنِّ مغًا
 ه اخلفبطا ُ بطل ماهَلط   حىت العامُة ه ال أقوُلماهُل ،(1)ِمَلعن هذا الع  اشاًئ

 نم ط  جبواِر ه عظام ما أل َّربَّ ،الدراساة  س املناهِج َلمه وُأ ،اُبتَّوالُك والوعاُظ
 مطا طلعطت    ،الصطحابة   ه أفضطلُ إ َّط  ،ن هطو أكطخ ُ  م ط  جبطوارِ  وكخ   ،هو أعظُم

 ن م ط  ن من لم  ُله أوَّإ َّ ،منه وال غخبت بعد النبني واملخسلني على خٍ، الشمُس
ه إ َّط  ،هإ اُ ط  فطخج    األمة  ه بإ ان إ اُ  َنِزن ُوه م إ َّ ،على الصحاِ  الخجاِل

ن م ط  السطلامة   الففطخة   صاحُب ؛الكخُ  التاجُخ الخحاُم احلازُ  احلايُّ الورُع
ا مخطخً  ب خ ه ش ط   يؤثخ عنه أ َّ ،ثنني إذ مها س الغاِرا وثايَن الضالِل أدران 
و  يطؤثخ   ،ا قط و  يتعامل بخًب ،قط  لصنٍم ه سجد ؤثخ عنه أ َّو  ُي ،قط 

ال  رجطل   هون شطب وأ عطم بطه م ط    ،() اهلِل ا بخسوِلشباًه كاَن ،قط  عنه كذب 
        الصطديقِ  أبطو بكطخ   عثمطانَ  بطنُ  اهلِل ه عبطدُ إ َّط  ،ال كالسِ، وس،ة  ،كالخجاِل

ه مطن ُدع طي  إىل   إ َّط  ط  ن أبغضه وعطاداه م  اهلُل ولعن  عنه وأرضاه اهلُل رضي  ط
 . وما تلبث إىل اِسالِ  بادر  ماوإ َّ ، وال تخدد ىبفما كىب وال   ،اِسالِ 

حنطن   س وقطتو  ِمَلهذا الع  من حااة  على صوٍر كم أن  ق  فحسيب وحسُب 
 أيب عطن منطهجِ   عطدو أ نطا س بُ  هذا لنعلم  كل  ؛هؤالِ  إىل س،ة  ما  كوُن أحوُ 

توارى  ه يو  أ َّ لم لنع ،عن كثٍ، ويعفو اهلُل ،ذل  مبا كسبت أيدينا وكل  ،بكٍخ
  . (2)ُةالخويبض و فق  األقزاُ  وتفاوَل ،الفساُد ظهخ  العظاُم هذا الخجُل

 تولططططت إذا اللاططططوُ  وجططططديخ 
 

 الثعالططب ها مجططوُعأن يلططي سططاح   
 

                                                           
ولذل  شواهد، منها: أنَّ شابًا جا   إىل األوقاف  س معاملة  مسطجدو، فقاطَل لطه: مطا بطاُلكم غاَّطخُتم اسطم          (1)

أبا بكٍخ، وإ َّما تعخُف شاإل  املسجد  م ن أيب بكٍخ إىل شاإِل القبالة ، فقاَل: تعْبنا م ن هذا االسِم، الناُ  ال تعخُف 
القبالة  . وقاَل آلخخ : لات  الناشئَة ي ْدرسون تطأريإل  أيب بكطٍخ والفطاروِق؛ فقطاَل: لكطْن هطذا تطأريإل  قطد   ال         

 ينتفعوَن منُه اآلَن تاريإل  جديد  .
 . الخُّويبضة: الخجُل التافُه يتكلُم س أمِخ العامة ( 2)
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        أبططو بكططخٍ  أحلَّ األرقططِم س داِر () الططنيبُّ األوىل: ملططا اجتمططع   الصططورُة

(س الظهوِر )  ِالنيبُّ فقاَل ،االختفاِ  وعد () :  ٍا قلاطل  إ َّط  ،يا أبطا بكطخ 
ه حطىت وافَقط   اِسطال ِ  ِظهطارِ  () اهلِل على رسوِل اُملًح بو بكٍخأفلم يزل 
فهطو   ،()اهلِل ودعطا إىل رسطولِ   ،ا س الناِ خفاًب أبو بكٍخ فقا   ؛على ذل 

 اًبخبوه ضططخضططعلاططه املشططخكون ف فثططار  ،تعططاىل دعططا إىل اهلِل خفاططٍب ُلأوَّ
 - أخطزاه اهللُ  - رباعطةَ  بطنُ  تبُةمث قا  ُع ،باألرجِل أبو بكٍخ وُوطَئ ،اشديًد

ه علطى بفِنط   (2)مث يطزنو  ،هعلطى وِجط   (1)بطنعلني خمصطوفتني   أبطا بكطخٍ   فضخب 
     فجطا ت  طعنطه    اهلُل رضطي   طه  ه مطن وجِهط  أ ُفط  عطخفُ ه حىت مطا يُ دُم ويساُل

 ،هَقط الطذ  حل   الضخِب لكثخة  هوهم ال يشكون س موت  ،أيب بكٍخ قوُ  بنو تاٍم
 .ا أليب بكٍخثئًخ عتبَة لنقتلنَّ أبو بكٍخ فقالوا: لئن مات 

 ،النطهارِ  لخطخ   إىل أن فطاق   بكلمطةو  تكلُمفمغمطى علاطه ال ي ط    ا أبو بكٍخأمَّ   
وال  فمطا أكطلَ   ؟اهلِل رسوُل : ما فعَل؟ قاَلم مب تكلَّ - اهلِل عباد  يا -أتدرون 

فلمطا   ،إلاه يتكطئُ  فخخ   ،األرقِم س داِر يٍ، اهلِل رسوَل أنَّ م ل حىت ع  شخب 
 شديدًة قًةِر ()اهلِل له رسوُل قَّه ور َلقبَّ () اهلِل رأه رسوُل

 هم بشيٍ ما فضَلوإ َّ ٍ ،وال صاا صالةو بكثخة    ي فُضل النا   بكٍخ أبا إنَّ 
 ال يتجطاوزُ  ه س اِسطال ِ ُخُمط وُع بكطخٍ  أبطو  خطخ    ،ه اِ طانُ ه إ َّط س قلِب وقخ 

 ،الصطحابة   ن كبطارِ م  على يديه ستة  وقد أسلم  يعوُد أياٍ  وبعد  ،أياٍ  بضعَة
   الطخمحنِ  وعبطدُ  وسطعد   والطزب،ُ  وطلحُة على يديه عثماُن وقد أسلم  ،يعوُد

 منطا  الواحطدُ  قطد يعطاشُ   ،كهذا العفطا ِ  لإلسالِ  أرأيتم عفا   ؛وأبو عبادَة
 سطاعةً  احلطقِ  س ماطزان   ال تعطدلُ  ط  واهللط ها  ا لكنَّا أو سبعني عاًماًمعستني 

س  القخلن  ن م  سوٍر بضع  قد حفَظ الصديُق قد ال يكوُن أيب بكٍخ من ساعات 
 ويسطتمعُ  ،الكطث،   السطنة   ن م ط  وحيفطظُ  ،القخلَن نا حيفُظوبعُض ،ذل  الوقت 

                                                           
 غِ،ه .  خمصوفتني: خمخزتني جبلدو أو( 1)
 . يزنو: يثُب( 2)
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مطا   ،اا واحطدً علطى يديطه رجًلط    هلُله ومطا هطدى ا  ُخُمط نقضطي عُ يو ،خات ضاحملا
 تعاىل. اهلِل مع  الصدِق و قُص اِ ان  ه  قُص؟ إ َّالسبُب

 ،ه لإلسطال ِ فوجطودُ  ،هعلاطه وقت ط   اِسالُ  وقد استغخق  ،بكٍخ أبو ُتويتلفَّ 
 ن وإذا باملستضططعفني م طط ت  ُفطط جديططد  ت وإذا ماططدان تلفَّطط ،ه اِسططالُ ورسططالُت

 ة اط الوثن (1)د ُةوس ط  الشطخ    وصطناديدُ  الكفطخِ  علاهم طغاُة نني قد صبَّاملؤم

ڄ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  حبسطوهم جوعطوهم عفشطوهم عطذبوهم     العذِب سو  

هططم وأمَل ،وأعاتططهم املعا ططاةُ  ،هم العططذاُبأمضَّطط (2)ڄ  ڄ ڃ ڃڃ

 ،هطا ِجس فْخ عاطةُ  وتفعطنُ  ،العطذابِ  ن ألطامِ العمطى م ط    ،َةِز أصاب  ،العذاُب
 املخعبطةَ  هذه املنطاظخ   ى أبو بكٍخأوملا ر ،على بالٍل العظامُة الصخوُر وضُعُتو

 ،مطارةً  قطخيشٍ  مطن أكثطخِ   وكطانَ  ،هت ط ى ماره وصفَّأمواَل مجع  واالبتال ات 
 ا يطئنُ بالًلط  أبو بكطخٍ  يسمُع ،ىاألرقَّ هؤالِ  لتخلاِص ديناٍر أربعني أل   فأ فق 
 بطنِ  إىل أماطةَ  أبو بكٍخ ويذهُب ،أحد  أحد  :وهو يقوُل ،التعذيِب وطأة   ت 
 هفاطه فباع ط   ه ال خط،  أباُعط  .  عطم  :أماُة فقاَل ؟ابالًل أتباُع :ويقوُل ،خل و

ا بالًلط  لطو أردت   يطا أبطا بكطخٍ    :أماطةُ  يقوُل ،ن ذهٍبم  اٍقوأ يمسة  أليب بكٍخ
 أوقاططةو ئططَةاولططو أردت م :أبططو بكططٍخ فاقططوُل ،ه لطط لبعُتطط ةوواحططد بأوقاططةو

 عطن مقطايسِ   ختتلط ُ  ومعطايخ   له مطوازين   أنَّ ا من أيب بكٍخكها إعالً عفاُتأل
 والنهديطةَ  وز ط،ةَ  مط،ٍ ُع ا وأ  ا وعطامخً بالًلط  أبطو بكطخٍ   وأعتق  ،هوحزِب أماَة
 ا ملعطخوفو بالًلط  أعتطق   أبا بكٍخ بأنَّ الشاعات  نويأيت املنافقون ويبثو ؛هاوابنت 
ن وم ط  على هؤالِ  لتخدَّ عوات  سبِع من فوِق اآلياُت ه وتتزنُلعند  لبالٍل كاَن

ٿ      :وعطال  لَّجط  اهلُل يقطولُ  ،السطاعة   هم إىل قااِ على شاكلت  ٿ  ٿ  ٿ  

                                                           
 س د   ة: حخَّا  وأسا  .( 1)
 . 8( سورة ال و  اآلية: 2)
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يسططاو   زخططخفو أ ُّ  (1)   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ

يسطاو  ولسطوف    متطاعٍ  أ ُّ ،خضطى ي  د اا تساو  ولسطوف   أ ُّ ،يخضى ولسوف 
ها ال ِ،بطل حبطذاف   ؛هطا ها وزينُتها ولذائطذُ خخُفها وُزال الد اا ومتاُع ؟خضىي

األكطخمني   ه أكطخ ُ إ َّط  ،ه بالخضطا ِ م طن الطذ  وعطد     ،خضطى ي  تساو  ولسطوف  
ن فاطه م ط   ل ق ط ي  خضطى س يطو ٍ  ي  ولسوف  ،الديِن يوِ  اُنالخامحني وديَّ وأرحُم

 كطانَ  " إنَّ :أبطو بكطخٍ   فاقطولُ  ،املصففى ُبوُيكذَّ () وُيسخى بالنيبِّ ،خضىي 
 ومجاطعُ  أبطو بكطخٍ   اشطتخ    ،صطورٍ  أ َّ صطور   اهلجخة  ويو   "، فقد صدق  قاَل

 () ا للحباطبِ صطاحبً  أبطو بكطخٍ   فكاَن ،العظاِم ه س هذا احلد  أسخت  أفخاد 

 . (2)ڭ    ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  احلِق قوِل بنِص

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكم فاستغفخوه اهلل  ستغفُخأو ،ما تسمعون أقوُل   
 .الكخُ  ه هو ال ُُّوادعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم

 :وبعُد ،هبعد  ن ال  يبَّعلى م  والسالُ  والصالُة ،هوحد  هلِل احلمُد  

 عشخَة احلاديَة س السنة  األوِل رباٍع ن شهِخاِثنني م  يوِ  وس صباحة   
وأظلمطت   ،الفاجعطةو  خط ُ  شطاع   جسطدو  س الد اا من أشخف  روٍح اضت أطهُخف

 العاطونُ  وذرفطت   ،هطا حبزِ  القلطوبُ  وأغلقطت   ،ت بالبكطا ِ وضجَّ ،املدينة  عاُ 
 حممطدو  بنطتُ  ا فاطمطةُ أمَّ، ها عذر   ي فض ماُؤ ولاس لعنٍي ،ها املصبوِببدمع 

() ،الفطخدو ِ  يا أبتطاه إىل جنطة    ،ربًا دعاه : يا أبتاه أجاب فكا ت تقوُل 
ا أمَّط  ،هسطافَ  وأشطهخ   وتوعطد   ،ه عطن صطوابِ   ه اخلط ُ فأذهَل ا الفاروُقأمَّ ،مأواه

 غخفطةَ  حطىت دخطلَ   املسطجد   فطدخلَ  ا أبو بكٍخأمَّ ،الكالِ  عِن عجم فُأ عثماُن

                                                           
 . 21 - 19: اآليات( سورة اللال 1)
 . 40( سورة التوبة اآلية: 2)
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 فاكشط ُ  ،دوبط   وهو مسجًى ،() اهلِل رسوِل ه حنو ا وج ه مامًمابنت  َةعائش
يطا  ط بطأيب أ طت وأمطي      ":ويقطولُ  ،همث يبكي ويقبُلط  ،الشخي   لنوِرعن ذل  ا

 النطا ُ  والتط َّ  مث خطخ    ،" ا  ماًتط ا ومطا أطاب ط    حًاط ما أطاب  ط  اهلِل رسوَل
 ،ا قطد مطات   حممًد ا فإنَّحممًد عبُدُي ن كاَنم " : َةه اخلالدكلمات  ه وقاَلحوَل

 اهلِل رسطولِ  معطذرون صطاحبةُ   "،ال  طوتُ  حطيٌّ  اهلل  فإنَّ اهلل  يعبُد ن كاَنوم 

() َّقد كاَن ،عظامة  واملصابَة ،جسام  اخلفب  إن() َّهم س حاطات   شيٍ  كل
فقدوا ذل   ؛همهم ومنقَذهم وأباهم وأخاهم وقائد هم وحباب قد كان حاكم 

 () اهلِل رسطولِ  ذلط  خلافطةَ   بعطد   الصطديقُ  ويكوُن ؛من هناٍر ه س ساعةوكلَّ
 الصطديقِ  فجالطت س  فطسِ   ،علطى األمطة    خفطابٍ  أوَل لالقطي   املنط    ويصعُد
 صدع فن ،هه ومعلم ه وصاحب حباب  خ تذكَّ ،املنِ  بصاحِب ه املنُ خ ذكَّ خواطُخ

 حبكَّاِ  ما جديخ وإ َّ ،ه القلالة ه س كلمات مبدَئ وأعلن  ،هموع ُد وكفك   ،اباكًا
الطو   هطا املزريطةُ  وأحواُل مطةُ األ لتسطتقام   املسلمني أن يفقهوا هذه الكلمطات  

إين قطد ولاطت علطاكم     ها الناُ : " أيُّ-رضي  اهلُل عنه  - قاَل ،وصلت إلاها
 ،أما طة   الصطدقُ  ،وإن أسأت فقوموين ،فأعانوين كم فإن أحسنُتيِ، ولسُت

 ط  اهلُل إن شطا    ط  لطه  احلطق   حىت لخطذُ  فاكم قو ٌّ الضعاُ  ،خاا ة  والكذُب
 قطو    ال يطدعُ  ط  إن شطا  اهلل ط منطه    احلطق   حىت لخطذُ  ،فاكم ضعا   والقو ُّ
 هطم اهللُ إال عمَّ س قطو ٍ  الفاحشطةُ  وال تشطاعُ  ،بالذ ل هم اهلُلإال خذَل اجلهاد 
ه فطال  ورسطولَ  اهلل  فطإن عصطاتُ   ،هورسطولَ  اهلل  أطاعوين مطا أطعطتُ   ،بالبالِ 
 .  علاكم" طاعَة

 وحططارب  ،أسططامَة جططاش   فططَذأ ط   عنططه اهلُل رضططي ططط  هططذا املنططهج  ففبَّططق  
مطا ال   فعَل ،واملسلمني به اِسال   و صخ  ،املبني  به احلق  اهلُل وأعزَّ ،املختدين

بطل   ،هطا ِرابأعم ال تقطا ُ  والبشطخُ  ،(1) السنني س سنتني و اِّط  س مئات  يفعُل
طاملطا   سطكت فطم   فُأ ،إىل باريها الخوح  أبو بكٍخ وهكذا أسلم  ،هاها وأعمال م هبم
ن تا وبكتطا م ط  هخ غمضت عانان لفاملطا س ط  وُأ ،ودعا إىل اهلِل اهلِل بذكِخ لجَلج

( )اهلِل لفاملطا دافعطت وجاهطدت مطع رسطولِ      واستخاحت يدان  ،اهلِل خشاة 

                                                           
  اِّ : ُيكا عن عددو م ن  الواحد  إىل الثالثة  . ( 1)
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 والعطا ِ  واجملاهطد   عايطة  دا لله مثًلمن  فِس أن جعَل بعد  األمَة الصديُق ع ودَّ
 ريإِلأس تطط مشططخقة  صططفحة ويططت وهكططذا ُط ؛والططوا  واخللافططة  والزاهططد 

عطن   مطا جطزى خلافطةَ    ، ها وأرضاه وجزاه خن خفَّعمَّ اهلُل فخضي  سالِ ِا
 .هأمت 

 السطحبِ  ن م ط  األمطةَ  لانقطذَ  أيب بكطخٍ  هطل لنطا مبثطلِ    ؛للمسلمني فاا هلِل  
 ؟() اهلِل رسوِل صحابة  ؟ وهل لنا مبثِلاملدهلمة  والفِ  الداكنة 

 رُ أخططخون وخططز  أ  يبططق أو  
 أ نطا  اجلهطد   ن بطد  م ط  مطا  ُ  فغايُة

 

 ع ططخم ُم جططاش  أ  يبططق لإلسططالِ   
 و شططتُم الاهططود  طواغاططَة  سططُب

 

 .املخسلني هذا وصلوا وسلموا على إماِ   
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ه ه جطلَّ شطأ ُ  وى علُماست ،اياووالن القلوِب فخات على خ  املفلِع هلِل احلمُد
 ،ومطا ا فطوت علاطه احلنايطا     بطه اجلطوارحُ   ومبطا تقطو ُ   ،واخلفايا بالظواهِخ

ا و ثين علاطه ثنطا   طاًبط    ،ه مث هدىخلَق شيٍ  نا الذ  أعفى كلَّه ربَّأمحُد
ه ال وحطد   إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،احصي له عدًدا ال ُ املدى مكثاًر يتجاوُز
ا بطه جالًسط   ومتسط    ،اا دائًمط ثباًتط  ثبت على التوحاطد  ن م  له شهادَة شخي  
ا دلاًل لإل سا اة  ه اهلُله ا تخب ه ورسوُلا عبُد ا حممًدساد  أنَّ و شهُد ،اوقائًم
ا ا خافًاط ه سطبالً علطى قلِبط   فلطم يكطن للشطافان     الباططلِ  ن ه م ط وطهخ  ،اوهادًي
 :ا بعُدأمَّ  ؛اوبادًي

 ،مها هبذه األعماِرمخوُر وشاهدمت ما يصنُع ،والنهاِر اللاِل   م تصخُّيُتأقد ر  
أيطاِ    ن لكم م ط  ن وتباَّ ،ألو  األبصاِر هما ما فاه مزدجخ م من مواعظ وعاينُت
وكطم   ،كطم أسطبلت فهتكطت    ،ها سطقم  صحُت ،ها عسخ ويسُخ بعُدها قخب ؛الد اا 

 ،أينعت فنعتوكم  ،ت فأوحلتوكم حَل ،وكم كست فأوكست ،أضحكت فأبكت
 فاطا معشطخ    ،نطت فغطدرت  وكطم أمَّ  ،وكطم صطفت فكطدَّرت    ،وكم أقبلت فأدبخت

 ويطا ُجطدد    ،  ن قطد غط  م ط  ويطا بقاطةَ   ،ن قطد دبطخ   ل  م ويا خ  ،الغفِ، اجلمِع
كطم  كم س الد اا خملطدون؟ أ   سطبون أ َّ  أتظنون أ َّ ،مالاآل وعباد  األجاِل

 ،كطم إذا ملغطخورون  إ َّ هاهطات   اهطات  ه ،مطا تتومهطون   سا   ،ونصنحم املوت  ن م 
ا فأعطدوا جواًبط   السطؤالُ  ووجب  ،اا كافًاحتقبوا زاًداف ،والخحاِل دوا هلِلوِج

 ،فططات ح ططى اآلودارت علططاكم ر  ،تات الشَّطط بكططم  ططاعُق فكططأن قططد  عططق  ،اشططافًا
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س  وال زيطادةً  السطائات   ن ا م ط فلن تستفاعوا  قًص ،املمات  وعصفت فاكم ريُ 
 وجنبين وإياكم مطوارد   ،مننيالفائزين اآل ن وإياكم م  جعلين اهلُل ،احلسنات 
 ه احلطقُُّ وقوُلط  يقطولُ  واهلُل ،العطالَّ ِ  امللط    كطال ُ  الكطال ِ  أحسطن   إنَّ ،الظاملني

ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ          ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   یی  جئ  حئ    :املططبنُي

 .  (1)جب  حب  خب  مب  ىب مئ  ىئ  يئ

لقطد أصطبحت    ،االقتصاديُة هي املعضلُة ، ىُك معضلَة يعاُش العاَ  إنَّ 
 املفكطخين والعلمطا ِ   جهطود   ويسطتقفبُ  ،ه العطا ُ حوَلط  الذ  يدوُر هي احملوُر
ومطع   ،الطزمنِ  ن م ط  عقطودو  عط    وبكلاطاتو  بعلٍم االقتصاُد واستقَل ،والباحثني

علطى   وجطب   ،اآلن أزًَّا هبأسطخِ  العطا َ  ُاأزوالو ت  املا   اِعصاِر حمنة  ظهوِر
 تداوُلال زالت ُت األزمَة ألنَّ شخعي  من منظوٍر الفصَل القوَل أن تلقي  املنابِخ

 وسطنة   القطخلن   عطن منظطورِ   ،احلماطد   الشخِع عن منظوِر بعادةو من منظوراتو
 .() حممدو النيبِّ

 ريإِلأس التط  مطخةو  وِلوأل ،اخلفط،ةَ  كم تتطابعون هطذه األزمطةَ   أ َّ وال ش   
 املعلطو ِ  ن فم  ه،كما ُيسمو  خِّاحُل االقتصاد  ِ قاذ  احلكوماُت تتدخُل املعاصِخ

 ،خِّاحُلط  هطا علطى االقتصطاد     ظاُم ُ وقي  املتوحشَة واِلا لاَة الخأعالاَة أنَّ
ن مالاة م ط الخأُسط  هتتطزُُّ  مخةو وألوِل ،املاِل حبخكات  للحكومات  ومعناه ال دخَل

 س واشططنفن  احلكومططاُت تتططدخُل ،اا عظاًمططزلزاًلطط ها بططل وتتزلططزُلقواعططد 
حطىت   امللاطارات   مئطات   أوروبطا لضطإلِ   دوِل وس كطل  ؛ وبطخلني   وموسكو ولنطدنَ 

فلقطد   ،بل البقا   النجاح  ال أقوُل املالاُة وهذه احلخكُة ،هلذه البنو   ُيظمن 
وضطخنت أوروبطا مطا     ،ٍردوال علطى مثامنائطة ملاطارِ    ما يزيطدُ  ضخت واشنفُن

وقطد أفلسطت    ،اخلفط،ةَ  تصطوروا هطذه األزمطةَ    ،ت لط،ون  علطى ثالثطة    يزيُد
 .  الكب،ُة املصارُف بالفعِل

                                                           
 .5 - 4: ات( سورة الفالق اآلي1)
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 مطع علمطا ِ   كم اآلَن: أتطخكُ ؟ اجلطوابُ االقتصطادية   هذه األزمطة   ما أسباُب  
   أ طا  بطال ُ   أحطد   ه حىت ال يتصطور  حخوف نِص هم بالغخباني وكالم  االقتصاد 
 الضطمائخ   ويهطاجُ  املشطاعخ   مطا حيطخ ُ   العخباطة   اللغطة   ن كلمطات  م ط  أو خنتاُر
 املتخصصني س االقتصطاد   هؤالِ  كلمات  بل سأقخُأ . ال ؛به الغخائز  و ستثُ،

أ نطا   أظُن :"هحخوف  بنِص اقتصادو عاُ  قاَل ،املسلمني ن غِ،الغخباني م  ن م 
 ،"اِجناطلِ  ن قطخا ة  ا م بدًل القخلن  إىل قخا ة  ذه األزمة س ه أكثخ  حباجةو

 املطالِ  فالخبطا هطو والدةُ   ،وهطذا هطو الخبطا    "، النقطود   ال تلُد النقوُد" : وقاَل
 ،كطافخٍ  غطخيب   اقتصطادو  واععطوا إىل خطب،ٍ   ؛لطاس إال  الطزمنِ  لعنصِخ للماِل
 ،واالقتصطاد ِّ  ملطا   ا س اجملطالِ  اِسطالماة   الشخيعة  تفباِق : بضخورة قاَل

 الشطخيعة   مطع روحِ  وهطو مطا يتفطابقُ    ،س الباطوعِ  واشتخطت فخ سا التقابض 
 بالصطكو    التعامطلَ  ا يسطم ُ ًراقطخ  فخ ساةو وأصدرت أعلى هائةو ،اِسالماة 
 للخطالصِ  إيفطا ي  اقتصطادو  عاُ  ويفخُح ،الفخ ساة  س األسواِق اِسالماة 

 و و از طه بصطفخٍ   الفائطدة   معطدلِ  تعطديلُ  :ومهطا  ،حلطني  املطا    اِعصطارِ  ن م 
 ،ئطة  اىل اثطنني س امل إ الضخيبة  مقداِر تعديُل :الثاين واحلُل ،ال ربا  تساو

 ويقطولُ  ،ئطة ااثطنني و صط  س امل   س اِسالِ  الزكاة  ن م  قخيب  وهذا املقداُر
ٍ  بسططاا اديُةصططاالقت العملاططاُت حططاَ أن ُت جيططُب" : (1)الططخئاس الفخ سططي

 ." أخالقي 

هل حنن املسلمني وحنطن   ،دمي القلوب ه وُي فس  فخُحالذ  ي  املخيُخ والسؤاُل 
 االقتصططاد  علمططاِ  أو إىل شططهادة  الواقططِع إىل شططهادة  املططؤمنني س حاجططةو

 ه هطؤال ِ فمطا ذكطخ    ،()ا ا حممًدو بان  ،نا تبار  وتعاىلربَّ لنصدق  الغخيبِّ
         ه،سطبحا    فقطالَ  ،اا قاطًعط بطا  خً ط  فقطد حطخَّ  الخِّ   ()نطا  نا و باُّه ربُّذكخ 

    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ        ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

                                                           
 . ساركوز هو: ( 1)
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ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  

 احمًقط  ()هورسول  اهلِل ن م  معلنًة احخًب ما حيدُ  واآلَن (1) ېې

ٱ  ٻ     :هذكطخُ  جلَّ قاَلف ،واألوالد  س األمواِل احمًق ،س ال كة 

 وهططو مشططاهد  ،  (2)ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

وتطخدت   ،همحطني أفلسطت مصطارفُ    علطى الشاشطات    املعاصِخ تخاهم س الواقِع
ال يتحخكطون إال   ط  واهلِلط هم  ا ظخوا أحطوالَ  ،هماقتصاُد واهنار  ،(3)همبورصاُت

 عاقبطةَ  الخبا إال كاَن أحد  ما أكَل" : الشخي   وس احلديث  ،شافانلا كمسُِّ
 :فقطال  ،والبضطائعِ  س األمطوالِ  االحتكار  اِسالُ    كما حخَّ ،" ه إىل قلةوأمِخ

   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ

س  الخشوَة   وحخَّ ،"إال خاطئ  ال حيتكُخ " :() وقاَل ، (4)ڑ  ڑک

 ،بانطهما"  والطخائش   واملختشطي   الخاشطي   اهلُل : " لعطن  ي احلطديث  فف ،التعامِل

ٹ    :هذكطخُ  جطلَّ  فقطالَ  ،علطى األمطوالِ   باالحتاطالِ  االسطتحواذَ    وحخَّ

   الشُّطط كمططا حططارب  ،  (5) ڦ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 منوعطة  امل ا للحاطلِ طخيًق و  جيعل للفخد  ،الفخديَة امللكاَة راعىو والتبذيخ 
كمطا   ؛اآلخطخين  علطى حسطابِ   والتضخم  واالحتكار  الغش  ومنع  ،املاِل لكسِب

 .اِسالميِّ س االقتصاد  األخالقيُّ ااُ فهذا هو السِّ ،هه   يبخسه حَقأ َّ
 
 

                                                           
 . 279 -178: اتلبقخة اآلي( سورة ا1)
 .275( سورة البقخة اآلية: 2)
 . ُبورصاهتم: أسواق  تعقُد فاها الصفقاُت التجاريُة، ويتمُّ تسعُ، العمالت  واألسهِم املالاة ( 3)
 .34( سورة التوبة اآلية: 4)
 .29( سورة النسا  اآلية: 5)
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 اِسطالميَّ  االقتصاد  املسلمني بأنَّ ن غِ،ه م وعلمائ  الغخِب اعتخاف  ومع   
أن  جيطبُ  البنو   هم بأنَّومع اعتخاف  ،املالاة  األزمة  ن م  للخالِص هو البديُل

 وسطببُ  ،هطذه األزمطة    ه سبُبأل َّ ه الفائدَةالخبا الذ  يسمو   ن ا م خ أوًلُتفه 
 .أزمةو كل 

 ق بَّططُط ،سططالِ اِ س بططالد  املقتخحططة  عططن احللططوِل السططتار  اآلَن وأكشططُ   
 ،هاأصطحابِ  كسطقمِ  سقامة  حلول  وهي ،ه للتفباِقس طخيق  والبقاُة ،البعُض
وهططم  ؛همهم وإسططالم هم ورسططول هم لكتططاِبوتنكططِخ ،هاأصططحاِب كغخبططة  غخيبططة 

ه محَلط ): وس املثطلِ  ،هلطا  ال حصخ  وكوارَ  خمخوٍق، س مخكٍب حيملون األمَة
 خِّاحُلط  االقتصطاد   قاطا ُ  االقتصطاد   هم لنمطا ِ فمطن حلطول    ،(1) (أعفخ على قخنو
 والصطل    بالخعو طة   العاَ  ديُخالذ  ُي األوحد  مع القفِب خة احُل واألسواِق
 ،اِفطال ِ  ن ها م وتعاين بنوُك ،ااقتصادًي رة امنه واشنفُن والسادُة ؛واشنفن
 وهطو حطلٌّّ   ،التطخد  والتطخ  ِ   س مهام طه  ال تزاُلها الو ارتبفنا هبا وعمالُت
األعمطى   منه التقلاطدُ  يخاُد ،(2) (بالناِر الخمضاِ  ن م  كاملستجِ،) أمحُق أخخُق

 ا مشطلولُ فكخًيط  ا مهطزو    فسطاً  ا واملهطزو ُ  فسطاً  ا مهطزو   عسطكخيً  املهزو   ألنَّ
ا ا مباشطخً اصطفدامً  ويصفدُ  ،ا أعمى أخخقتقلاًد ولو كاَن ؛واحلخكة  الفكِخ

 االقتصطاد   لتحسطنيِ  املقتخحطة   احللطولِ  ن وم ط  ؛نانا وأخالق نا وديِنمع عقادت 
  صطخا اةً  أو أسالماًة يهوديًة إسالماًة لتكوَن األسبوعاة  جازة اِ استبداُل

س    وال مجطلَ  ه: ال  اقطةَ ألصطحابِ  يقوُل وهذا حلٌّّ ، صخا اًة أو يهوديًة
وال  ،والتخبطاطُ  ولو   يعكطخه التطهخيجُ   ،سخا   وحلٌّّ وهو رأ ٌّ ،كماقتصاد 

 للغطخبِ  والذوباُن صهاُرواِ  التبعاُة :منه والقصُد ،ينادون به العقالُ  أظُن
 .والتعلاميِّ واِعالميِّ واالقتصاد ِّ ه السااسيِّس  ظام 

 ،األسطئلة   ن م ط  فاهطا جمموعطةً   وطخحُت ،استباانو ولو قدمنا اآلن استمارَة  
مطن   وجمموعطةو  ،نامطن شطبابِ   اثنني من جمموعةو عشوائاة  واخت،ت عانات 

                                                           
 .مثل  ُيضخُب ملن يباُت لاَلُه س شدةو ملقلةو( 1)
 .مثل  يضخب س مشقتني، ُيعدُل عن أيسِخمها ألعسِخمها( 2)
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 ألنَّ متفابقطةً  :إن قلنطا   بطال ُ وال  ،متقاربة  جلا ت اِجاباُت الغخِب شباِب
الطذ  يتطخىب    املنهِج هو ذاُت ،نا هذه السنواتالذ  يتخىب علاه شباُب املنهج 

 وتبعاطة   ا سطالخ   ،العظطامِ  إال بطاهللِ  وال قطوةَ  وال حوَل ،الغخِب علاه شباُب
ا حمطذرً  () املصطدوقُ  الصطادقُ  قطالَ  ،ها وال ساما س هذا األوان لقي بظالل ُت
 ا بشط ٍ ن قطبلكم شط ً  م ط  –قطة  يأ  طخ – س طنن   " لتتبعن ُّ :هذه التبعاة  نم 

 قطالوا يطا رسطولَ    ،لتبعتمطوهم"  ضطبٍ  حطخ  حىت ولو دخلطوا جُ  ا بذراٍعوذراًع
 .هؤالِ  ن غُ،ن ؟ أ  فم : فم قاَل ،والنصارى الاهوُد :اهلِل

 .نيالثقل ساد  و فعين وإياكم هبدِ  ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   اهلل  أقول ما تسمعون وأستغفُخ 
 .الكخُ  ه هو ال ُّإ َّ ،ودعوه يستجب لكم الخحاُم

وعلطى   ،احملمود  على النيبِّ والسالُ  والصالُة ،املعبود  الواحد  هلِل احلمُد  
 :ا بعُدأمَّ ،ه املوفني بالعهود وصحِب ه لل 

ها بأ َّ - التعبُ، إن ص َّ - إسالماة  أن تتفوه دولة  والعاِر اخلزِ  ن ه م إ َّ 
علاهططا مططن  اهلُل أن أفططا   بعططد  مططا ي وإعصططاٍر اقتصططاديةو تعططاين مططن أزمططةو

 الفباعاة  واملوارد  النفط  ن م  على حب،ةو تخقُد اِسالماُة فالدوُل ،هخزائِن
 واألهنطارُ  ،هزمام ط ب متسط ُ  االسطتخاتاجيُّ  احلاطو ُّ  ملوقطعُ وا ؛عندها متنوعة 

 والعقطولُ  والتجطارةُ  والسطااحةُ  متطوفخة   الزراعاُة والخقعُة ،لديها والبحاُر
 الطدولِ  وس مصطاف   ،األمطمِ  قائطدةَ  ها لتكطونَ ها ويؤهُلذل  عند  كل  ،املدبخُة

ذلط    كطل   ،اخبطزً ا وال  طخى  ولكن  خى طحًن ،والخاقاة  واملتقدمة  الصناعاة 
 س الخبطا والغطشِ   عنطد ا غارقطة    فالبنوُ  ،والسنة  الكتاِب عِن البعد  بسبِب

 الشطعوبِ  وثطخواتُ  مبطددة   والفاقطاتُ  ،ذلط  عنطد ا   كل  ،واالحتكاِر واجلشِع
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الطو   املسطلمة   ال للشعوِب للمناصِب املفلُق وصار الوالُ  ،هبا العابثون يعبُث
 . (1)د القدي وتلبُس أصبحت تأكُل

 املصففى. على احلباِب أال وصلوا وسلموا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 .القديد: البا  من الشي ( 1)
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 النظطا ِ  قطدُ بطه ع   ُلمطا يفصَّط   وأمجُل ،الكالِ  به صدُر ُ وشَّما ُي أفضَل إنَّ
 والسطال ُ  مث الصطالةُ  ؛واِ عطا ِ  واِفضطالِ  واِكطخا ِ  ذ  اجلالِل اهلِل محُد

 .الكخاِ  ن عنصِخم  املبتعث  املختاِر على النيبِّ

ه مبشطخين  َلُسط ُر وأرسطلَ  ،احملجطةَ  وأوضط    الفخيق  ن الذ  باَّ هلِل فاحلمُد
 ،خصوصطاةً  شطهخٍ  لكطلِ  وجعطلَ  ،حجطة   على اهلِل للناِ  ومنذرين لئال يكوَن

 ن قصطد  عمَّط  واألوزار  الطذ وب   وحطَّ ،ذا احلجة  احلِج بوقوِع وخصَّ ،هختصُّ
فكطم   ،هوعجَّ فاه التكب،  ن أظهخ مَل األجخ  م وعظَّ ،هوحجَّ احلخا   ت فاه البا
ه ن فضطل  م ط  ه يزيطدُ ه وشكُخوأشكُخ ،وضجةو من زلزلةو وكش   ،ن  عمةوأوىل م 
 وأنَّ ،لطه  ه ال شطخي   وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد َة،املخم األبواب  ويفتُ 
 اللهم صطلِ  ،وهبجًة مهابًة النبوة  لِلن ُحه الذ  كساه م ه ورسوُلا عبُدحممًد

ا أمَّ ؛جَّهثما   و سحاب  ه ما محَله وأصحاِبوعلى لل   ا حممدووسلم على ساد 
 :بعُد

 اهلِل حقطوق   عت وضطاَّ  ؛وسطقمٍ  وغمٍُّ همٍُّ وهي داُر ،  س الد اا فس  أتعبت  
 ،حمطخ ٍ  فعطلٍ  كطلَّ  وفعطلَ  اهلِل حمار   َلَلفاا م ن ح  ،وال تفهُم ُلال تعق  وصخت 

ه وهطو ال  ن ُ سطجت أكفاُ ط  ويطا م ط   ،وتطأ َ  اهلِل ن خشطاة  أين أ ت ممن بكى م 
 إذا اللاطلُ  هم عطن املضطاجعِ  تتجطاو جنطوبُ   ن قوٍ أين أ ت م  ،يدر  وال يعلُم

ن هطو  ويا م  ،    قد هتدَّشباِب وركُن س البقاِ  تفمُع يا مسكنُي وحي   ،أظلم 
 املطواعظَ  تسطمعُ  عطةو ُمُج س كطل   ،وتط  ُ  جهُزه ُتأكفاِ  ا وخاوُ الد ا س هلِو
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ا؟ ا وغًاط شطحً  س د اطا    بطالفخضِ  ُفوِّفإىل كم تسط  ،وأبكُم وأ ت عنها أصُم
ا وحاَّطا؟  موًتط  مطع التسطوي     ا ختاُفا ؟ أم ا غنًارًب بالفخِض وإىل كم متاطُل

يطا أو    الِبطدار   فالِبدار  ،اا ب  وال سهًل  ال أهًلل  قُ  ا ختشى أن يقوَلأم 

ٱ ٻ ٻ  ٻ    الصطططاحِل والعمطططِل النصطططوِح ة النطططهى بالتوبططط 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ىئ    ی    (1)   ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ

  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې (2) ی   ی  ی  جئ   حئ  مئ

 . (3)ى  ى  

 إىل هنطا    االسطتقامة   جامُع ا حاُثن هنم  شعوريًة  قلًة بكم اآلَن أ تقُل
 األمطنيُ  البلطدُ  إىل هنطا  حاطثُ   ،وزمزُ  والصفا واملخوُة العتاُق الباُت حاُث

پ  پ    :احلكططاُم العزيططُز فقططاَل ،هبططه لشططخف  تعططاىل اهلُل الططذ  أقسططم 

اللاططا   عططن فضططِل املوحططدون لططاس  هططا السططادُةنا أيُّوحططديُث  (4)پڀ 

  :س عطاله  جطلَّ  فقطالَ  ،تعاىل بلاالاها اهلُل الو أقسم  ن ذ  احلجة م  العشِخ

 ٱ    ٻ  ٻ  ٻ ٻ(5) ه صطاام   وأنَّ ،خفطةَ ع  يطو ِ  صطاا ِ  وال عن فضِل

وال عططن  ،األضطحى  عاططد  وال عططن صطالة   ،والقادمطةَ  املاضططاَة السطنةَ  ُخيكف ط 
 ، هذه األياِ س احلماد  العزيِز هلِل والتكبِ، بالتسباِ  جِّوالثَّ جِّالع  مشخوعاة 

 واِدخطارِ  ،اثا ًاط  واألكطلِ  ،اأوًل إىل الصدقة  ُمها تقسَّوأ َّ ،األضحاة وال عِن
فاطه   وممطا أكثطخ    ،بطارُ حواأل ممطا اسطتهلكته الشطفاهُ    فهطذه املواضطاعُ   ؛اثالًث

 كم قبطلَ كم وشطابُ شطابِ  كم قبطلَ ه صطغ،ُ وهي مما يعخُفط  ،والوعَّاُظ اخلفباُ 
                                                           

 .96( سورة مخ  اآلية: 1)
 .112( سورة طه اآلية: 2)
 .107( سورة الكه  اآلية: 3)
 .3( سورة التني اآلية: 4)
 .2 - 1: ات( سورة الفجخ اآلي5)
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 عططُدالُب :ومنططها ،كططث،ة  أبعططاد  املباركططة  ،ة ولكططن س هططذه الشططع  ،كمشططاخ 
 .االجتماعيُّ عُدوالُب ،االقتصاد ُّ عُدوالُب ،السااسيُّ

 هلطذه الفخيضطة    املتنوعطةَ  املختلفطةَ  هذه األبعاد  ا أنَّحًق املؤس   ن وم    
 .عن د اا املسلمني  توارت باحلجاِب العظامة  املص،ية 

املسطلمني   ن م  كثٍ، س واقِع ها الصالة خت أل تابعًة احلِج أصبحت فخيضُة  
 قبطلَ  ا لطألرواحِ حمخًكط  لتكطونَ  والشطهاقِ  عملاو الزفِ، لتؤد   لاس هلا روح 

فاهطا   يطتمُُّ  سااحاةو من املسلمني إىل رحلةو كثٍ، عند  احلُج فُحصخ  األجساد 
 . إىل األسخاِب مث الخجوُع واملدينة  ة القبل زيارُة

املسطلمني س   وعلطى بقاطة    ،تعطاىل خاصطةً   اهلِل املسلمني امللطبني لطدعوة    على
 احملتططوى السااسططيِّ  ن أن يسططتفادوا م طط  هططا عامططةً ومغارِب األرِض مشططارِق

يكتفططوا  وأالَّ ،إىل احملتططوى العبططاد ِّ  إضططافًة واالجتمططاعيِّ واالقتصططاد ِّ
 (احلجطاج   وأقلَّ الضجاج  ما أكثخ ) :القائُل فحسب فاصدُق والصورة  بالشكِل

جطلَّ   وقد قطالَ  ،والشعائِخ للمشاعِخ ن التعظاِمم  احلِج على أبعاد  الوقوف  إنَّ

العزيز  وقاَل ، (1)ۅ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ :وعال

 . (2)  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦ: الكخ 

 ،احلِج ن أبعاد م  عدومخوا على ُبآما ت حداَ هم األوأذ اب  اِسالِ  أعدا   إنَّ
هطم  املسطلمني علطى ختلف    إبقطا ِ  مطن أجطلِ   السااسطيِّ  عطد  كما تأمخوا علطى البُ 

 والعخِض ألرِضاوالسلفويني لاعبثوا ب الغزاة  أما   الفخِق هم وفتِ وتشخذم 
عطن   اطةً أمه ه السااسطيُّ عطدُ ُب ه ال يقُلا بثاق  منُذ احلج  فإنَّ وال ريب  ؛لدِ او
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 منطافعُ  عطد  وهلطذا البُ  ،ه عبادة هو بذات  السااسيَّ عد الُب بل إنَّ ه العباد ِّعد ُب
ن م ط  مبلطٍ  خط،    وربَّ ،ن خفاطبٍ م ط  خط،   مسطتمعٍ  فاععوا وعوا فطخبَّ  كث،ة 
 .قخيٍب

بطل عطن    اِسطالماة   عن األرِض العامليِّ االستكباِر يد  قفُع 

 :هتعطاىل بقول ط   ها اهلُلالو ذكخ  املنافِع فهذه من أعظِم ،ااملستضعفني مجاًع

ڳ ڳ ڳ (1) ُّ جبطابخة   يطد   ن قفطعِ وأعطى م ط   أعظطمُ  منافع  فأ 

 ن أن تكطونَ وم  ،املظلومة  املقهورة  لدان على الُب السافخة  ن والظاملني م  العاِ 
 ها ال أن تكطونَ شطعوبِ ا لا صخًفملًك املسلمة  للبلدان  العظامُة املاديُة الذخائُخ

إىل  الخاماطة   هذه العبطادة   على املسلمني اجملتمعني س مواق   ،اا حلوًبأبقاًر
  اد اب أن يقوموا هبذه املنفعة  األرِض أرجاِ  ن كل املسلمني م  تات ش  مماِع

 عصطخِ  هم س هذا العصطخِ فإ َّ ،هم هنا هم ومشاعُختلباُت تهم كما ا دكلمت 
 ب عنه.ُجاحُل ه وإزالة إبخاِز نمضى ع وقتو ن أ ِّأكثخ م  مسؤلون غاِبال

 : فهطي التفطاهمُ  ط  املؤمنطون  هطا اِخطوةُ  أيُّ طط  

بطني   الكلمطات   إىل توحاطد   وذلط  بالطدعوة    ،بني املسطلمني  خوة اأُل وتخساإُل
 عى أعططداُ الططذ  يسطط والتحططزِب والتمططزِق الفخقططة   بططذ  املسططلمني وضططخورة 

           :وعططال جططلَّ قططاَل ،اِسططالِ  دويططالت  ه س كاا ططات إىل تخسططاخ  اِسططالِ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ    (2). 

س  السااسطة   رجطالِ  الجتمطاعِ  ة  فاسط  مثانة  فخصة  احلُج 

ا ًخمطؤمت  لاْعق طدوا س مكطةَ   احلطجِ  موسطمِ  اسطتثمارِ  من أجطلِ  اِسالميِّ العاِ 
 مشطاكلِ  لافخحطوا كطلَّ   ،والتنطاقضِ  ا عطن االزدواجاطة   ا بعاطدً ا صطادقً عاملًا

 علطى زعمطا ِ   ،الناجعطةَ  لاكشطفوا هلطا احللطولَ    ،هطا وغ،  سلمني السااساَةامل
وأن يفخحططوا  ،اهلِل ألمططِخ اسططتجابًة املعظمططة  أن جيتمعططوا س مكططَة القططوِ 

                                                           
 .28( سورة احلج اآلية: 1)
 .103( سورة لل عمخان اآلية: 2)
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اسططتفاعت القططوى  ذلطط  مططا ولططو حططدَ  ،ويتغلبططوا علاهططا ،هم بانططهممشططاكَل
مطع   الخعاطةُ  ا أن تتسطام   أمَّط  ،هطا ها مهما كا ت عظمُتبوجِه األخخى أن تق  

 وكطل   ،املغابطة   س قضطاياها املصط،ية    الخاعي مع الخعاة  ويتسام   ،الخاعي
ويبقطي   اِسطال ِ  جخوح  فهذا مما يعمُق ،(1) احلمِ، منهما يأتى لآلخخ بقخون 

   على ما هي علاه. املشاكَل

 ؛ه الدَّفاقة وطاقات  ه العظامة على قدرت  يدلُُّ احلجِّ مبظاهِخ اِسال   إنَّ 
هم املسططلمون عططن طططاقت  ملططاذا يغفططُل ؛ها فس طط الططو تفططخُح امُللحططُة واملسططائُل

 ؟ ملطاذا كطل   كافطةً  واخلاصة  العامة  احلااة  س مناشط  ويعتمدون على الغخِب
الطو   ؟ ما هي الطدرو ُ القوى األجنباة  لسافخة  وِخوالخض هذا االستسالِ 

 ؟ مطا الطذ  صطل     املباركة  من هذه الشع،ة  عاٍ  ا بعد هبا املسلمون عاًم خخ  
ومسطخى   املاليطين  هذا االجتمطاعِ  هم؟ ما مثخُةالُملهل تبدَّدت  ؟هممن أحوال 

اذا تتلقى  ى؟ ملُك غاصبةو دولةو ندان س   ت  الخساالت  وأرُض () الخسوِل
مطن   - ويزيطدُ  – استني عاًمط  خالَل والضخبات  الصفعات  العخباُة احلكوماُت

 فطاعشُ  ،احملاطا  طلطقِ  ذلط  بوجطهو   وتتقبطلُ  ،اجملخمطة   العنصخية  الصهويناة 
 القتطلِ  ن م  املستفُ، والشُخ األلاُم به العذاُب حاُطُي س سجٍن لسفني ف  أبناُ 

 والفساد  والفقِخ قضايا البفالة  ملاذا ال ُتحل  !والتنكال والتدمِ، والتشخيد 
س  الو تستشخ  بكثافةو س التفاهات  األمواِل وإهداِر واالحتالِل واحلخوِب

نطا  إعالُم - الكطخ ِ  وحنن س هطذا الشطهخِ   – ؟ ملاذا ال يقنُناِسالميِّ العاِ 
املسلمون مطن   ُدها؟ ملاذا ال يستفامن أساس  الديِن أركاَن الذ  يقوُض املخموُر
أحطخى هبطم أن    ا كطانَ يتفقوا وال جيتمعوا أم  أالَّفاتفقوا على  احلِج اجتماِع

 واهم "!ن س " وهم يد  على م  :()النيبِّ يلتزموا قوَل

 

                                                           
 . له قخَن ال احلمار  ألنَّ والباطِل بالكذِب يُ ن جيمَل مثل  ُيضخُب( 1)
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 املسلمني لاس لنا مطن الشطخف    حنن اآلن معاشخ  ُمخَّة  واحلقاقُة حقاقة   
إىل هنططا  مث  النططاِ  ن م طط جمموعططةو اُبسططوى ذهطط اهلِل باططت  وحططِج مبكططَة

فطاعلني مطن    أشطخاصٍ  ذهطابِ  مسطألةَ  فطإنَّ  ،ديد شط ال ومطع األسط     ،الخجوُع
لاجتمعطوا   والثقافطة   والكتابطة   الفكطخِ  ن أصطحابِ م  القوِ  ورجاِل احلكومات 

 واهلُل ،عنطها  مغفطول   واملسلمني هذه مسطألة   اِسالِ  ويدرسوا مسائَل ،هنا 
 .اه التكالُنوعل املستعاُن

 .الثقلني ساد  و فعين وإياكم هبدِ  ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار      

 ا عطن كطل   ه عوًضط   ولكم مطن رمحت ط   أن جيعَل اهلل  وأسأُل ،ما سل   أقوُل 

ٹ   ،هطا املؤمنطون لعلكطم تفلحطون    ا أيُّمجاًعط  وتوبوا إىل اهلِل ،خل و

   . (1)ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ

 ؛هوحطد   األحطزاب   ه وهطز   جنطد   ه وأعطزَّ عبطد    صطخ   ،هوحطد   هلِل احلمُد 
علاه وعلطى   وبار   ()ه ه ورسوُلا عبُدحممًد وأنَّ إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد

 .ا بعُدأمَّ ،هه وصحِبلل 

 األمة   كي واقع  جلاةو على صورةو يقُ  احلجاِج س أحواِل الناظخ  إنَّ  
 األمطةُ  أن تسطتثمخ   املهمة  املنفلقات  ن م  ولذل  فإنَّ ،هومخِّ ه حبلِو سالماة اِ

 املسطتقخئ   إنَّ ،هجوا ِبط  هطا س مجاطعِ  واقع  ِصطالحِ  العظامطةَ  هذه املناسطبةَ 
ها حاطث  مطن أوضطاع    هطا س كطث،ٍ  إلاطه أمخُ  باألسطى ملطا للَ   ها يخجطعُ ألحوال 

 ،واهلطوى  الضطاللة   ا كدرهتا شوائُبحانم الشخيعة  ن معاِ م  ا درست مجلة 
 ،واألراُ  بُلوتفخقت هبا الُسط  ،هارو ق  لساُلس  وتناثخ  ،هادت وح  قُدع  فا فخَ 

                                                           
 .90( سورة هود اآلية: 1)
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وس  ،هم غخض ممن س  فوس  الظالِ  واستنسخ خفافاُش ،وتكلمت الخويبضُة
 هطا بالعوملطة   مطن أبنائ   كطث،ِ  ا افتتطانُ تًنط ف الفط    وممطا يزيطدُ   ،هم مخض قلوِب
بطل   ،جمطخدةو  سطلوكاةو  وأمنطا و  ثقافطاتو    بتطخويجِ تط الطو   تك  اصخة املع

 ُضعطخِ الطو تُ  املاديطة   باملبطادئِ  فكاِرواأل العقوِل ماوزت ذل  إىل اختخاِق
 والتبعاطة   عن مدى التقلاطد   جبالٍ  مما يكشُ  الخبا اة  الوحيِّ عن هدايات 

 ،واالهنزاماة  واخلوِر ها بالضع  و وُط اِسالماة  األمة  جسد  ُخخالو تن
هطا  ها وعزت وسطعادت   األمطة   صالِح مدار  بأنَّ للتذكِ، فخصة  احلج  ولذل  فإنَّ

ڭ  ڭ   تعطاىل   ها بطاهللِ ها وصلت ها وتوبت ها بعقادت متسك  ها على قوة وريادت 

 .  (1)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 .الغفاُر كم العزيُزذل  رُبكم بكما أمخ  املختاِر أال وصلوا وسلموا على النيبِّ

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .162( سورة األ عا  اآلية: 1)
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 ا لألمطمِ رقًاط  النافع  العلم  وجعَل ،ما جيلو البصائخ  الذ  أ زَل هلِل احلمُد
 ،والنظطائخِ  وتعطاىل عطن األشطباه     ،والشعائخ  األحكا   وباَّن  ،ا للبصائِخومناًر

 ،النططواظِخ األبصططاِر عططن إدرا   ارتفططع و ،واجلططواهِخ األعططخاِضوتططزنه عططن 
 لإل سطان   ه رفطع  محطدُ ، َأواآلخطخُ  هطو األولُ  ،اخلطواطخِ  ن لطواحظ  عط  وامتنع 
ن وشطعَّ م ط   ،اأسطتارً  اجلهالطة   (1)ن سطجوف  بطه م ط   ه فكشط   بفكِخ ا وأقدر مقداًر
 ،اواقتطدارً  مطةً حك الكامطلُ  التصطخفُ  وهلِل ،اأ واًر الكون  ه على غوامِضبخيق 

 ،ملطعِ  هطا س األفطاقِ   وُر لطه شطهادةً   ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد
 ُيؤَّبطدُ صطالًة   () هه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ وأشهُد ،قد مجع  ها للخِ،ومعتنُق

اهلطدى   ه أسطاطنيِ ها علطى صطحبِ  جالُل هُدوُيم  ،ها جزا   على ما به صدع كماُل
 :ا بعُدأمَّ ؛اا كثً،تسلاًم وسلم  ومن تبع 

وال تعخفطون   ،عنكم ومضطى  ال تدرون مبا رحَل راحٍل عاٍ  كم بني أال وإ َّ 
ال تدرون مطا   قابٍل عاٍ  وبني  ،أ  على رضا اهلِل ن م  م فاه على غضٍبأحصلُت

ى؟ وا قضط  عطد  أ  قطد بُ  فسطحة   وال تعلمون أس األجِل ن القضاِ فاه م  بخ  ُأ
   ؟ فعال  الغفلطةُ هي أ  مخدودة  أمقبولة  أعماٍل صاحلات ن م  كم على يقنٍيوإ َّ
 الناطة   عطن إصطالحِ   ؟ وحتطا   اِعطخاضُ  اخللطلِ  عطن تطدار     طط  اهلِل عباد ط 

كم ه باطن  ا أ    تنظطخوا فعَلط  ا وأماً ط عهطدً  املوت  ن كم اختذمت م ؟ كأ َّوالعمِل
 ،اكم أمثاًلط أمثطال   لكطم بأخطذ    وضخب  ؛اجماًلفاكم  لقد أوسع  ا كال واهلِلعااً 

                                                           
 سجوف: ُظَلم .( 1)
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تلطى علطاكم   ُي اهلِل ا، هطذا وكتطابُ  مقاًلط  لقائٍل كم لو اتعظتم فما تخ  ووعَظ
عن  األعاُع ت مَُّصَأ ،اًحاكف كم بالنصِ ه ختاطُبعِ  ا وزواجخ مسا   وصباًح

وا ملطا  ت؟! فطاعمل فاسطودَّ  الطذ وبِ  ن كثخة م  القلوُب وُسدَّت؟ أ  قست  املواعظ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  العطاملون  هذا فلاعمِل م فلمثِلأيديُك بني 

ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ    (2) ڇ  ڇ  ڇڇڍ   (1)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ېئ  ېئ  ېئ          ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  

 . (3)مب  ىب

ن م ط  الكطث،   أنَّ إىل درجطة   يوٍ  ا بعد ًميو تتعاظُم التعلاِم أمهاُة ال تزاُل
 أولويطة   ه مثطلَ تطأيت أولويُتط   ، ىُك استخاتاجاًة ه قضاًةتعتُ  العاِ  دوِل

األقطوى   ه العامطلُ أ َّط  وذل  على أساِ  ،سوا   بسواٍ  القوميِّ واألمِن الدفاِع
 خ  لشط  واحملقطقِ  االقتصطادية   ناطة  بال ودعِم ،االجتماعيِّ احل خا   ِحدا  
 اِسالُ  كاَن الزمِن ن ا م أربعة عشخ قخً  وقبَل ،احلديث  س العصِخ احلضارة 

 اهلِل صلواُتط  األمة  لنيبِّ ينيارب خفاٍب أوُل بل كاَن ،العلِم قد بدأ بفخيضة 
     فقطالَ  ؛القلطمِ  العلطمِ  تدويِن وللة  القخا ة  عِن قد متحور  ط  ه علاهوتسلاماُت

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           *ٻ  ٻ  ٱ   ٻ  :جلَّ وعال

 فخدو بكِل واهتمَّ  (4) ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ

ه مبفهوم ط  العلطمِ  طلب  احلناُ  نا اِسالميُّديُن حاث فخض  األمة  من أفخاد 
هطو   اِسطال    بطأنَّ  ولذا أمكننطا أن  قطولَ   طالد اا   وعلِم الديِن علِم ط الواسِع

        قطال:  حطني   ()نطا حممطدو   باِّ علطى لسطان    التعلطامِ  إلزاماطةَ  ن فخض م  ُلأوَّ
                                                           

 .102( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 . 26 ( سورة األعخاف اآلية:2)
 .5، 4( سورة الفالق اآلية: 3)
 .  5  - 1 اآليات:( سورة العلق 4)
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مططن هططذه  مسططلمة، وجعططَل " وزيططد  مسططلٍم علططى كططل  فخيضططة  العلططِم " طلططُب
" : ()املصطدوقُ  الصطادقُ  فقاَل ،باجلنة  إىل الفوِز وصلًةُم عبادًة الفخيضة 

 وغط،ُ  ،"ا إىل اجلنطة  لطه طخيًقط   اهلُل ا سهَللًمفاه ع ا يلتمُسطخيًق ن سل  م 
 ،الطديارُ  ه ختطخبُ وبدوِ ط  ،هاوشطخيا ُ  احلاطاة   هطو وريطدُ   املا   علاكم أنَّ خافو

 ،األرواِح وريُد ذل  فالعلُم وس مقابِل ،والثماُر األشجاُر ومتوُت ،البواُر حل وي 
 ن م طط العططاُ فططال يسططتو   ،العجمططاِ  والبهامططة  بططني اِ سططان  وهططو الفاصططُل

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی   :تعططاىل قططاَل ،هططِلااجل

 هلططذه النططدا ات  اِسططالماُة الططدوُل اسططتجابت  . ولكططن هططِل (1)یجئ

 ن فاهططا؟ وكططم م طط ومططا مسططتوى التعلططاِم هططا؟؟ وهططل أخططذت حبجزت الخبا اططة 
 ا؟سنوًيهم واملفكخين الذين ختخُج والعباقخة  والعلماِ  األدباِ 

 العطا ِ  إىل حمطاط   علانطا أن  نظطخ    عطن هطذه السطؤاالت     اجلواِب قبَل  
ها تسطا  بسطببِ  ن شطاخوخةو فهو يعطاين م ط   ، ا هذاه س عصِخبأسِخ اِسالميِّ

ا أن خيففطوا  هطم عموًمط  ن غِ،وم ط  ،ااملنتسطبني إلاطه خصوًصط    ن ه م ط ألعدائ 
 ه املكططدود س جسططم  واال تكططاِ  االرتكططاِ  ويعمقططوا فاططه جططخوح   ،هلقتل طط

 التخباطة   ن ا م ط بطد    عديطدةو  هم س ماطادين  فنفثطوا عطوم    ،ه املكلوِ وحماف 
 . والتفكِ، باملعتقد  ها  توا  والتعلاِم

 مبنعففطاتو  يوٍ  ا بعد يوًم متخُّ العاِ  اِسالميِّس  والتعلام  التخباَة إنَّ   
ه الطذ  يسطبحون حبمطد     واالصالِح واملواكبة  التفويِخ أكذوبة  ت   قاساةو

 بالدهشطة   صطابُ إلاطه لاُ  ومطا للَ  التعلطامِ  حلاِل الناظخ  وإنَّ ؛ويستغفخون له
أن  والتعلطامِ  وعلى التخباطة   ،ثال و على  قا و الضو   وهنا أسلُط ،والذهوِل

                                                           
 .9( سورة الزمخ اآلية: 1)
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 والضحاَة ،نا ا وبناُتالُدوأ :األوىل الضحاَة ها حىت ال يكوَنتلقيَّ إ َّ عع 
 .   نا العزيُزوطُن :الثا اَة

 واهلطزالِ  العلماطة   اجملاعة  ن م  الدراسيُّ يعاين املنهاُ  ؛الدراسيُّ املنهاُ  

 ،ه قد خابوا اآلمطالَ مناهِج ه ورسِمخفف  على إعداد  املؤمتنني  ألنَّ املستمِخ
فقطد   ،وال تغين من جوٍع ال تسمُنالو  هم اهلشة ت ابأطخوح وخا وا األما َة
 ،س التصطورِ  واالضطفخابِ  على الفوضوية  قائمًة الدراساُة أصبحت املناهُج

 واللغطة   اِسطالماة   املنطاهجِ  ه حماربطةُ ا علطى خفطخِ  خفطخً  األمخ  يزيُد اومم
، إىل فصطلٍ  ومن فصطلٍ  ،إىل سنةو ن سنةوم  ملتويةو ثعبا اةو بأسالاب  العخباة 

 املنطاهجِ  هطا س تبطديلِ  تنفُق ا باهضةأمواًلا سنوًي تأخُذ والتعلام  التخباَة إنَّ
 وإهطدار ٍ  لثخوة األمة اِسطالماة  فهو تبديد  ،العلماة  املادة  وهتماِش ؛اسنوًي

 اهِجنط علطى امل  املطؤمتنني   إنَّ ،املثقفطة   الفبقطة   بطإقخارِ  مثخةو حصوِل هلا لعدِ 
ملطا عنطدهم    ولون إضطفى الشطخعاة   وحيا ،ها لاسوا أكفا  وصااغت  الدراساة 

أخو  :)وس املثِل ،بل ويتهخبون عنه اآلخِخ هم ال يقتنعون بالخأ ِّومع إفالس 
 :قاَل حني  الشاعِخ درُّ وهلِل (1) (أعشى باللاِل الظلماِ 

 جططائٍز  ا غططُ،يقولططون هططذا عنططد 
 

 لكطم عنطدُ   ن أ تم حطىت يكطونَ  وم   
 

   أسطبوعاة    شطخات   والتعلطا مِ  س التخباطة   ُختظه ؛املخاهقُة النشخاُت   

 ، اهلطات ُ وحاطزةو  ها لفتطخةو هطا بعطد ممارسطت    أكثِخ إحباُ  يتُم أو قل يوماة 
 املفويطاتُ  وزُعمث ُتط  ،ه كطذا وكطذا  ومطن مثخت ط   ،به س املدارِ  مسموُح النقاُل
 وبعطد   ،مطن الخيطاالت    لط   اآل هطا مئطاتُ  إخخاِج من أجِل نفُقُتوالو  والكتُب

ه َكْاطت  وَكْاطت    ن أضطخارِ وم ط  ،نائ ابأبن مضخٌّ موُلاحمل اهلاتُ  : قوُل ،أسبوعني
 املؤسسطة   أين خ اُ  ؛باهلل علاكم . ه هناباستخدام  سمُ ذل  ال ُي ن أجِلم 

 صطخح   الطذ  يقطوضُ   ألاس هذا مطن التخطبط    ؟شخفون؟! وأين املالتعلاماة 
س األمططة   إ نططا !س الططخؤى علططى االضططفخاِب ويططدُل ؟هن أساس ططم طط التعلططاِم

                                                           
مثل  ُيضخُب ملن ي فقُد القدرَة على التفكِ، السلاِم، فال يستفاُع اجتااز  ما ي قابُل م ن عقباتو أو أ ِّ مواقط    ( 1)

 .    يعفاه عصاةو، وهو يشِبُه املثَل القائَل: فاقُد الشيِ  ال
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ويكفطخون   ؛إىل مسؤولني وخ ا  يتجاوزون العشطوائاة  حباجةو اِسالماة 
وال ينسططون وهططم   ،ال إىل الططوهِم وحيتكمططون إىل احلقططائقِ  ،بالغوغايططة

 ،اخلاطالِ  فطال جيطخون ورا     ،أهنم واقفون على األرِض يتفلعون إىل السماِ 
مسطؤولني وخط ا  ال    ،جنطاحٍ  ن بغط،ِ وال يفط،و  ،مطا ٍ  سبحون س غِ،يوال 

وال  ،وال يبططذرون س الصططخخ ،وال حيخثططون س البحططِخ ،يسططبحون س الططِ 
 .ا س الخماِلوال يبنون قصوًر ،ا من خاالينسجون خاوًط

 شىت منها: ذل  س أموٍر ويتمثُل ،بالفالِب ناية عال عدُ  

ه غااِبط  ولطو جطاوزت مطدةُ    ،درسة امل ن م  هخوِبهه وس غااِب املباالة  عدُ  -
 ا.شهًخ

 ،إىل أعطال  ه من أدىن فصٍلبخفع  لتقو   الدراسيِّ التحصاِل جلنة  وضُع -
 .ااًججن ا ال يستحُقوإن كان فاشًل

أمتططه  وال إىل  ،لططه الططو ال تعططوُد املسططتهجنة  بططاملواد  الفالططِب اشططغاُل -
 كاملوساقى.ي  بش

 .الفالِب فكخ  تشتُت حباُث داٍع وفائدةو ها لغِ،وتكثُ، املواد  تفخيُع -

ها الو أقخَّ الخادعة  العقوبات  ن وسائِله م مع أ َّ بالضخِب العقاِب منُع -

ٹ  ٹ    :الناشطزِ  ه عطن املطخأة   حديث  وعال س معخِض جلَّ فقاَل ،اِسالُ 

 وس السططططططنة   ،(1)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ

 سططبٍع علمططوهم أوالد  " :والسططالِ  الصططالة  ها أفضططُلاحِبصططعلططى  النبويططة 
 فطال يكسطخُ   ،ارحاًمط  الضطخبُ  أن يكطونَ  " علطى شطخ    عشٍخ د وضخبوهم أوال

األوىل  س املخاحِل ه خاصًةمنع  فال أدر  ما حجُة ،احلًم ُشخد ا وال ي عظًم
 .العاشِخ إىل الص   الفالِب ِخُممن ُع

                                                           
 .34( سورة النسا  اآلية: 1)
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وشطدوا   ،الصطادقني  وكو طوا مطع    ط  أيُّهطا احملسطنون  ط تعطاىل    فاتقوا اهلل   

ۀ  ہ  ہ  ہ     :التعلطامِ  ن م ط  وأصلحوا ما فسطد   ، كم إىل اخلِ،رحاَل

ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

.(1)  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

 ،الطثقلني  سطاد   و فعين وإيطاكم هبطد ِ   ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    
 ا.ه كان غفاًرإ َّ ،ستغفخوهاستغفخ اهلل العظام فوأ ما قلُت أقوُل

 واألرِض السطموات   لطه ملط ُ   ،الشكوِر احللاِم الغفوِر الخحاِم هلِل احلمُد  
إىل  ه بإحسطانو وأتباع ط  علطى حممطدو   والسطال ُ  والصالُة ،األموُر وإلاه تصُ،

 :ا بعُدأمَّ ؛ما س الصدوِر وحيصُل ما س القبوِر يبعثُخ يوِ 

 النظططخ  وعلانططا أن  عاططد  ،لططذ  عاططنني احلططُق ، وقططد ظهططخ اخلفططاُ  خح ب طط 
 والتعلطامِ  التخباطة   هبا قفطاعُ  املآسي الو  خُّ لكِل  اجعةو بعالجاتو و فالب 

 لتخجطع   ما فسطد   ا أن تصل  خصوًص املختصة  وعلى اجلهات  ،س أمة  اِسالِ 
 الطدينِ  بشطؤون   والتخلط    ماطة  األ  ذر  ه وإال فإنَّعهد  ه كسابِقه ومكا ُتقوُت

 عقامطة   أجاطالِ  س ظهطورِ  متمثلطةً  فطقِ س اأُل قطد بطدأت تلطوحُ    ،اوالد اا مًعط 
ال  للطوطنِ  واال تمطا ُ  ُةافالوطن ،الشخصاة  غائبة  ،التدبِ، سقامة  ،التفكِ،

 اجلنوُن وحيدُ  ،والكبُ، الصغُ، حباث يدمُن (2)تساويان الشوطني واِضاَس
 س هطذا اجملطالِ   الغطخبِ  مطن ديطارِ   الذ  تسطخب   والعويُل والصخاُخ واهللوسُة

                                                           
 .71 - 70: ات( سورة األحزاب اآلي1)
مطن إهطداِر أوقطات هم للنظطِخ       شطباِب وبنطات  العطاِ  اِسطالميِّ    ا مطن  ( إشارة  إىل الخزية  الو أصابت كطث،ً 2)

ذلط  مطن منطاكخ  اقتطدا       قبال الفجِخ ، مث ما يتبطُع   بالساعات  الفواِل للكخة وسهِخهم إىل أ صاف  اللاا  أو
 اِسطال   هدى اهلُل شباب  وبنات  -اِسالمي  باألمِم األورباة ، واعت وا صناع هم هذا وطناًة وا تما   للوطن

 لمني . –إىل طخيِق اهلِل املستقاِم 
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 وتضطللُ  تعطتين بالتوافطه    أمطةو  إنَّ أ َّ ، (1) وال بعط،   : عشب ه والنتاجُةوغِ،
 ها باال تحططاِرعلططى  فِسطط حكططُمالناصططحني ُت لنصططِ  هططا وال تسططتجاُبأبناَئ

 يومًا ما. واال دثاِر

 وإخططخاِ  بططالعلٍم متسططلحةو إىل شططبابةو حباجططةو اِسططالماَة األمططَة إنَّ  
 والفطبِ  الشطخعاة   كطالعلو ِ  املختلفطة   احلاطاة   س جمطاالت   والنوابِ  العلماِ 

هطا  أجاال  غاِلتشط ا بسبِب ه األمُةوهو ما تفتقُخ ؛هاوغِ، واألحااِ  واهلندسة 
 سططخيعةو ن حلططوٍلهططل م طط :والسططؤاُل ؛والسططذاجات  هم باحلمقططات وختططديِخ
 بنظطا ِ  الو تفطا ُ  املخلصني هلذه األزمات  ذو  االختصاِصمن  ومدروسةو

 س بطالد   التعلطامِ  لوضطعِ  ن ارتقطا ٍ ه؟ وهل م ط ه وأركا  خاام  وتقوُض التعلاِم
 فٍخوص ط  سطالبٍ  فٍخص  بني  التعلاُم أ  ساظُل وتعلاٍم علٍم املسلمني؟ وحنن أمُة

 اللهم سلم سلم.   ،موجٍب

 بني واملخسلني .هذا وصلوا وسلموا على خامِت الن

 

 

 

 
 

                                                           
 به. نتفُعال ُي حاُث الشيِ  وجود  س مثل  ُيضخ ُب( 1)
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 ا وحكمطةً وكماًلط  ا وقدرًةا وجالًلعلًو النعوت  بأعظِم املتص   هلِل احلمُد  
  تطزل   علطى  عطمٍ   املزيُد والشكُخ املديُد ه سبحا ه له احلمُدأمحُد ؛اومجاًل
ا عنطهم أصطارً   وحططَّ  ،ااملتفائلني أمطاين ولماًلط   َ إهلا بلَّ ا وجلَّعزَّ رًب ،تتواىل
 هطي لطدياج،ِ   له شهادًة ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،اوأوجاًل
ا  بان ط  نَّأ وأشطهدُ  ،اثقاًلط  مخهفطات   االحبطا    ولكتائطبِ  ،ا يطتالىل  وًر الاأِ 
 رِب اللطهم فاطا   ،اوفاًلط  رجطا    ال ية  ه أسوُةورسوُل اهلِل ا عبُد ا حممًدوساد 

ه وعلطى لل ط   ،املنتطهاها وال لجاًلط   ال حطدَّ  صالًة ،اوأصاًل اصل وسلم علاه ُبكًخ
ا ا ومناًلما عزَّ مقاًم احلائزين من األماجد  ،اوأفضاًل مكار   نيقاملسته وصحِب

أمَّطا   ا؛ا وضطاللً املطوىل جناً ط   يخجو من فضطلِ  هم بإحسانوع والتابعني ومن تِب
   :بعُد

واسطتدركوا   طط  كم اهلُلم رح  طفاتقوه   عزَّ وجلَّ أوصاكم و فسي بتقوى اهلِل  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    والتوبطات   بتطوا  العط ات    ما فات 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   (1) ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

 .(2)ۅ   ۉ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ

 

                                                           
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 . 28ديد اآلية: ( سورة احل2)
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 واحلشطخِ  املطوت   عطنِ  فطال أ طد ُ   ،عطن املعهطود    س هذه اخلفبطة   أخخُ   
 فلطاس   ،املطوتى  س عطداد   املسطلمةَ  األمطةَ  بأنَّ هذه األيا   ألين أشعُخ والنشِخ

هطا  أقوُل الوكاطلُ  عطم  وِ  نا اهلُلوحسُب ،ه له اخلفاُبأن يوج  يص ُّ هنا  أحد 
 ا.ثالًث

 واجلخاحطات   والشطتات   املآسي والنكبات  رهانَة نا اِسالماُةأمُت اُلال تز 
 خفط،ة   وتطداعاات   عصطابة   ها أليطا   إ َّ ،دمي األكباد يو ،  األطواد مبا يدُّ

 ،هطا عوُم فطاقِ هطا وا تشطخت س اآل  أطبقطت غاومُ  حخب  ؛قاصمة  ومستجدات 
 ن حثالطة  م ط  البشطخية   أعطدا ُ  لثطار   ؛حمتدمطة   وصطخاعات   مضطفخمة   حخب 
 الكخامطةُ  هطا حطىت أصطبحت    واسطتفتحوا باب   ،هاواقتدحوا  ار  ،ها قع  الاهود 

 .واألراضي مغصوبًة ،منهوبًة واحلقوُق ،مسلوبًة

 دائطخة   علطى اِسطال ِ   أفطقٍ  س كل 
 

 هططالنثضطوى و هططا ُرن هول م ط  ينهطدُُّ   
 

 احلاقطد   الصطهاوين   الصطل    اسطتمخارُ  بالقطدرِ  بطخَّح  خافو علاكم مطا   غُ،
 الشطاخمة   نا املستضعفني الصامدين س غطزةَ ه على إخواِ ه وإجخام بوحشات 
ه وإبادت طط ،ه ال بخيططة وغارات طط ،ه العدوا اططة ا س رعو ات ططمستخسططًل، األباططة 

   بشطعةو  دمويطةو  س جمزرةو  سا اة اِ ا من أدىن املشاعِخمنسلًخ اجلماعاة 
 ع ُحخمطةَ تطخ    مخوعةو خمافةو خقةووحم ؛ا وال امخأًةوال طفًل اتخحم شاًخ

 مقومطات   وسطائخِ  العامطة   واملشطاس واملخافطقِ   واجلامعطات   واملطدار ِ  املساجد 
 من ديطنٍ  وازٍع أ ِّ ودوَن ؛الدولاة  واملواثاِق العهود  لكِل سافٍخ س  دو احلااة 

 وخاا ططاتو رهاططٍب دو ي صططمتو س ظططِل مٍ،أو ضطط مططن خلططٍق أو رادٍع أو قططاٍم
وال  ،نطا اِسطالماة   بأمت  الو تعصط ُ  امللبدة  تل  الكهوِ  ، وعلى إثِخعخباةو

احملللططني  خوحططاُتطاملسططلمني أ ن م طط علططى كططثٍ، افختسطط غططزَة سططاما حططدُ 
: وقاطلَ  ،بالنابطلِ  واحلابطلُ  ،بالخُّغطا ِ  احلننُي فختلَط ،واملفكخين واِعالمني



117
  

 ،والنفطاقِ  الشطقاقِ  أهطلُ  وأطَل اخلالفاُت فعظمت  ،سعاد  ا فقد هل  عًدا ج س
هم وحسطابُ  ،على العاون  وذرَّ اخلائنون املفلسون الخماد  ،الزالُل املورُد ر وتكدَّ

 .لنا كلمات  ومع هذه احملنة  ،على اهلِل

س   من املسلمني على اِيال اًمفئا املخُّ هذا الواقُع محَل 

هم تتقاذُف والقنو   الاأِ  هم لخياِحو صبوا أشخعت  ،االحبا   سخادِب
إال  ىقلوال ت ،إال التالو   وال تسمُع ،فال تخى إال التشئاو   ،العناِ  صوب 

 ا:  متمثًللنفِس فتعوُد ،اِسالِ  ه إال الباكني س أمة وال تواُج ،الشاكني
 ُهن ال قاططت يشططكو دهططخ   كططل م طط 

 

   هططذه الططد اا ملططن؟ شططعخ لاططت   
 

 القنطو    اِ وإقص ِلاؤوالتف باألمِل أن تتمس   اِسالِ  ن أمة م  املفلوب  إنَّ  
 س املسطلمني  طور    ُلعف ط ُت ،الظالِ  ف د ن ُسم  ُسدفة  فالقنوُ  ؛االحبا   و بذ 
عطن   اِسطال ُ  لذل  زجطخ   ؛ا للضااِعهم مفتخًقهم ومعُلعز ت  و بُط القوة 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   :سطبحا ه  قطالَ  ،املخلخلطة   ة متالقا هذه الصفة 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ        :وقططططططططاَل،  (1)چ  چچ

عطن   مطبفن   متطخد   اِسطالماة   األمة  من حاِل باالحبا   الشعور  إنَّ (2)ٹ

 بطاملوىل الط ِ   ظطنٍ  وسوِ  اخلبِ، اللفا   حلكمة  والتسلاِم اخلضوِع مقامات 
ين " ويعجطبُ :() قطالَ  املخسلني حطني   ساد  هلدِ  صارخةو وخمالفةو الخحاِم

 . "الفابُة قال: الكلمُة ؟وما الفأُل ط: اهلل يا رسوَلط قالوا  ،الفأُل

 س فطوات   اخلط،ِ  كطلَّ  مطا اخلط،ُ  وربَّ س الشِخ كامن  اخل،  كم لعَليما يدر  
 .والنهاُر اللاُل ما بلَ  ذا األمُخه وسابلُ  ،دول  واألياُ  ،احملبوِب

 اغطدً  لنطا    يعد فطإنَّ  إذا األمُس
 هططا س ططنناأفاُق نا س اللاططِلوتلبُسطط

 

 هطا محطدا  ُؤالد اا ومنل به   ضيُ   
 ه  ططداأ سططاُم  ا س الفجططِخوتنشططُخ

 

                                                           
 . 56( سورة احلجخ اآلية: 1)
 . 87( سورة يوس  اآلية: 2)
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وهكطذا   ،الطد اا  أرجا   حىت مأل  وضاٍق عسٍخ ما وصلنا إال بعد  سالُ ِوا
البطار    وتل  مشائُة ،ان أفخاًحخوخلوهنل  ،افاها أتخاًح   أقوا الد اا مخَّع 

 قضاها. بالغةو مةوكه أمضاها حله وخلق س ملكوت 

 اجملتمطعِ  عطن حطالِ   املخيطخُ  الواقطعُ  كشُ يومع ما قلناه 

 س املاطزان   الطذ  يففط ُ   الكطب،ِ  املسطنِ  الشطاإلِ  األعطو ِ  ذ  الضطلعِ  الدو  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       *ٱ  ٻ  ٻ  ٻهم ومني حقططوَقاملظلطط ويططبخُس

ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

؟ ه العاملاطةُ ه وجمالُسط ه ومنظماُتالدو   وهائاُت أين اجملتمُع (1)ائ  ائ

الذ  ينادون  الظلِم الو يتشدقون هبا؟ بل أين جملُس اِ سان  أين حقوُق
؟ أيطن الطذين   عطن الففولطة    هطا تطدافعُ  بأ َّ :الطو تقطولُ    ابه؟ أين الاو س

؟ احملخمطة   عطن األسطلحة    عُدوالُب ه السالُ ا يسوُدجمتمًع يصخخون بأ ا  خيُد
ه ن لعن ط ها م ط الطو يشطنُّ   الضطخو ِ  كم اآلن من هذه احلطخبِ فلتخفعوا عق،ت 

 .الفغوت  وعبد  واخلنازيخ  منهم القخدَة وجعَل ،اهلُل

 ،واملطؤمنني  (ه)ورسوَل اهلل  فقد خا ت  العخيبِّ العاِ  ومات أمَّا عن حك   
 على أرِض املهخاِق املسلِم الدِ  ي  زنل العاجِل للوق   و  تقم بأدىن واجٍب

الطو     مطن هطذه احلكومطات     الوكاطلُ  و عم  نا اهلُلفحسُب ،واملعخاِ  اِسخاِ 
هم إخطوا ِ  ا لنصطخة  ًنحسط  الطو أبلطت بطال      ها الباسطلة  ملسطتوى شطعوبِ   تختِق

 علاهطا أن تخفطع    العطخيبِّ  س العطا ِ  احلكومات  إنَّ ،غزَة املخابفني على أرِض
ا عاجًل أحدو كلَّ ستلحُق وإال فالدائخُة ،هاقضايا أمت  حلِل ها السااسيِّمن أدائ 
مطا   أقطل   هذه احلكومات  إنَّ ،املتناماة  الصهويناة  هذه األطماِع   ا أماأ  لجًل

 مقصطور   أو هطي اسطم    هلطا ظهطور    لاس  بغنةو ن إدغاٍ ها تعاين م عنها أ َّ اُلقُي
وهطي   ،اخط ً  وال مطخُّ  ،اقوًلط  ا وال تنصطبُ راًيط  فطال تخفطعُ   ،ها مقدرة حخكاُت

                                                           
 . 4 - 1: اآليات( سورة املفففني 1)
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 ،اِسطالماة   مطة  األ مصطائبِ  وهي من أكط ِ  ،وما زاد  (1)عن العشخين مسؤولة 
 .(3)ا رعاشو يو   بالكوفة  مو  ن ُأم  وأذل  ،(2)حبمٍص ن َقْاسي هي أذل  م ف

 خاصططًة كم س غطزةَ إخطوا ِ   صطخةَ  إنَّ ط   اِ طان   إخطوةَ  ط  

 إال اهلُل ال إلطه   :قائطلٍ  ال يسطقط عطن كطل     واجطب     أمخ الاِس بالد  وسائِخ

 وقططاَل (4) ۈ  ٴۇ  ۋ :جططلَّ وعططال  قططاَل  اهلِل رسططوُل حممططد 

 " مثطلُ :واملخسطلني  األ باطا ِ  خطامتِ  وس سنة  (5)ڀ  ڀ :سبحا ه

إذا اشطتكى   الواحطد   اجلسد  هم كمثِلهم وتعاطف هم وتخامح املؤمنني س تواد 

ن   " م ط :وقطالَ  "بطاحلمى والسطهخِ   اجلسطد   تداعى له سائُخ منه عضو 

 :وس حديث أيب موسى األشطعخ ِّ  ،هم "مناملسلمني فلاس  ه بأمِخحيد   فس 
 وكو وا ظهط،اً  فاتقوا اهلل  ،ا "ه بعًضبعض  يشدُّ كالبناان  للمؤمِن املؤمن  إنَّ" 

 كم.ِخواِ 

 ،الطثقلني  سطاد   و فعين وإيطاكم هبطد ِ   ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    
وادعططوه  ،الططخحاُم ه هططو الغفططوُرإ َّطط ،  ولكططم فاسططتغفخوه اهلل  وأسططتغفُخ

 .ُ الكخ ه هو ال ُّإ َّ ،يستجب لكم

س  العبطد   حبطالِ  العلطامِ  ،هس قهطخِ  العزيِز ،هس قدِر العظاِم هلِل احلمُد   
ه علاطه بإعا ت ط   وُده وجيط صط ِ  ضطع    عند  املظلوِ  أ ني  يسمُع ،هه وجهِخسِخ

 ،ومطخه   حلطوه   ه على القضطا ِ وأشكُخ ،هه وشِخخِ، ه على القدِرأمحُد ،هو صِخ
                                                           

  –علاهم لعنطُة اهلِل تعطاىل واملالئكطة  والنطاِ  أمجعطني       –مضت من قااِ  الاهود   ا( إشارة  إىل عشخين يوًم1)
 لمني . –عدوِّهم و  عزائم هم، و صخ هم على عدوِّ اشدَّ اهلُل –حبخِبهم على قفاِع غزَة احملاصِخ الباسِل 

 .ذل   ألنَّ محص  كلَّها للامِن، لاس  هبا م ن قاٍس إال بات  واحد   (2)
ذل   ألنَّ ُسوق  احلقد  رائج  على اأُلمويني ، وموُ  حباِره هائج  لدى الشاعة ، ويكوُن س ذروت ه يو   عاشطورا    (3)

قتِل احلسنِي بِن عليِّ ولِل البات ، وطلًبا ألخذ  الثأِر م ن  الذين تسببوا س قتل ه، وعلى على م –بزعم هم  –حزً ا 
 رأس هم بين ُأماة .

 . 10( سورة احلجخات اآلية: 4)
 . 29( سورة الفت  اآلية:5)
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ا  ا حممطدً سطاد   أنَّ وأشطهدُ  ،لطه  ه ال شطخي   حطد  و إال اهلُل أن ال إلطه   وأشهُد
 :ا بعُدأمَّ ؛ه وسائخ د هخهِخُمُع ه طوَلجهاد  حقَّ س اهلِل جاهد ه ه ورسوُلعبُد

ا أن وشطعوبً  ا قطادةً مجاًع اِسالماة  بالدوِل فإ ا هناُب أمَّا  

األقصططى  قضططاة  ودعططِم زَةغطط هم املستضططعفني سإخططواِ  ينفططخوا لنصططخة 
 :أشاا   بعدة  ذل   ويكوُن وفلسفني 

  عنهم استجابًة مة الُغ لكش   الدعاِ ب واِحلاُح إىل اهلِل عُةاخضال 

 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ:هوقول ططط (1) ٺ  ٺ  ٺٿ:ه تعطططاىللقول ططط

 . (2)ٴۇ  ۋ
  :ه تعطاىل ول ط لق الطنفسِ  علطى جهطاد    وهطو مقطد     ،هم باملاِلإعا ُت  
ٻ  ٻپ(3) سبحا ه وقاَل:    ھ   ھ  ے  ے

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   

ه حطىت يقضطى   صطدقت   س ظطلِ  امخٍئ " كل :() وقال ؛(4)ۋ  ۅ

 أضطعاف  " : قطالَ  ط؟  اهلل يطا رسطولَ   ط  لصطدقةُ ا : ما() وُسئَل ،"الناِ  بني 
توهم آفط  ،اهلِل مطالُ  فاملطالُ  ،كموا ما بوسع فبذل ،" املزيُد اهلِل وعند  مضاعفة 

 منه. منه إال ما أ فق  فلاس للمخِ  ،منه

 ،نطا إخواِ  لنصخة  تقاُ  تضامناةو مس،ةو س كل  واملشاركُة اخلخوُ  

" مطن  قطال  املنكطخِ  ِ،تغطا  وهي من أسطالابِ  ،هبا بل مأمور  ،وهي جمدية 

                                                           
 . 60( سورة غافخ اآلية: 1)
 . 62( سورة النمل اآلية: 2)
 . 41( سورة التوبة اآلية: 3)
 . 15جخات اآلية: ( سورة احل4)
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إن   يسطتفع  فط  ،هفطإن   يسطتفع فبلسطا ِ    ،هرلى منكم مكخًا فلطاغ،ه باطد   
كم كم بطأ َّ إخطوا ُ  حيطسُ  ات وس هطذه املسط،   "،اِ طان  ه وذل  أضعُ فبقلِب

القاصطخين بطأن ال    بعطضُ  ُقسطوِّ ال كمطا يُ  ، سون باآلمهم ،متالمحون معهم
 منها . فائدَة

 تقططُ  دولططةو وأ ُّ ،َلاإسططخائ أن تقططاطع  العخباططة  علططى األ ظمططة  

 البشطخية   احلثالطة   إسطخائالَ  الشطخِ   ثنطا مطع  ا ومارًي اا واقتصادًيسكخًيع
، فهي بعادُة اال تماِ  ألوطاِ ها، حماسبة  أمطا    وأمخيكا والشخذمة الصهوينة 

اهلِل تعاىل على  فاق ها وختلاها عطن مفالطِب اِسطالِ  الخاماطة  الستئصطاِل      
 جخثومة  الصهاو اة  العاملاة  .

 اةوإسططخائال بضططاعةو هم لكططِلفّعلططوا مقططاطعت ملسططلمني أن ُيعلططى ا 

 والسطخفات   علطى املهطازلِ   تقدُ  دولةو كلَّ و نصُ  ،املستفاِع حسب  ةوإمخيكا
 . اهلِل   أما ة ها فهي موقوفبلداِ  بأعاِ  هذه البضائِع أعاِ  من تغاِ،

     ،كمإخطوا ِ  لنصخة  متاحةو وسالةو ا ابذلوا ومشخوا واجتهدوا بكل وختاًم  

  وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ(1)،  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئىئ  ىئ  (2) . 

 . املختاِر أال وصلوا وسلموا على النيبِّ

 

 
 

                                                           
 .214( سورة البقخة اآلية: 1)
 .13( سورة الص  اآلية: 2)
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 املتصط    ،ا وثنطا   ا وتشطخيفً تعظاًمط  احملامطد   جبماطعِ  احملمطود   هلِل احلمُد
 دفطع   وبطه  أمطلُ   وبطه جنطولُ   به  صطولُ  ،وك يا   وقوًة عزًة الكماِل بصفة 

 إال اهلُل أن ال إلطه   وأشطهدُ  ؛وألوا  ضنكًا اخلفوِب ودر   وبال   شدًة الكخوِب
 ،ا وإسطخا   ًجط امعخ األقصطى بالفضطائلِ   املسطجد   له اختصَّ ه ال شخي  وحد 
 وأشطهدُ  ،عطدا    للمؤمنني الناِ  هم أشدُّهم بأ َّووصَف الاهود  ر ا من كاد وحذَّ

ه وعلططى لل طط ،ا وفططدا  جهططاًد هططذه األمططة  ه أفضططُله ورسططوُلا عبططُدحممططًد أنَّ
 علطاهم صطالةً   اللهم صطلِ  ،ووفا   صفا   األمثلة  ه الذين ضخبوا أروع وصحِب

 وهبطا    هبجطةً  ا يزيطدُ وسطلم تسطلامً   ،عا   ا وال عاٌ أرًض ها أرض ال تفاوُل
 :ا بعُدأمَّ ؛وثنا   وبخكًة ا وضاا  و وًر

 طلطبِ  د وأ تم بصد ،ه ولاالاهوتقضت أياُم ،كم هذا وفات عام   صُ  ذهب 
هطا  علاهطا قبائحُ  ها راَنها كأ َّس أيام  ال تتفكُخ ذاهلةو ا لقلوٍبفواعجًب اللذات 
 م الزواجطخُ ها؟ أمطا أععطتكُ  ها وأمثاُلمواعُظ خهتا من اآليات أما ذكَّ ،هاوأفعاُل

خت كَّططذ ؛هططاهططا وحالُلحخاُم لكططم مططن الشططخائِع ن هططا؟ أمططا تبططاَّأقواَل افعططُةالن

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  هطا أقفاُل علطى القلطوبِ   وأععت وبانت ولكن راَن

 .(1)ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

                                                           
 .18( سورة احلشخ اآلية: 1)
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 مزيطدو  إىل فهي  تاُ  ،جويةو أرضاةو  ا مع رحلةوموعد  اععوا وعوا فإنَّ
أعطين   األصطمِ  بكم من هنا س هذا الشهِخ وإين أ فلُق ،والاقظة  التخكاِز ن م 

الطو   الشطائقة   الخحلطة   ا فطالقِ  فهنا  مخاسطمُ  ،احلخاِ  إىل املسجد  رجب 
الطداعي   :والو ت ُز ؛والنجِم س سوريت اِسخاِ  الكخُ  إلاها القخلُن أشار 

 صطلواتُ طط   النبطاني  خطامتُ  : حممد املدعُو ،  املل مالُ  : هو اهلُلإىل الخحلة 
 اال فطالقِ  بدايطةُ  ،الط اقُ  :العخبطةُ  ،: املالئكطةُ اخلطد ُ  ط  ه علاهوسالُم اهلِل

 ،األقصططى املسططجُد ،األرضططيِّ اال فططالِق هنايططُة ،احلططخاُ  : املسططجُداألرضططيِّ
 ،ضطةُ املفخو : الصطلواتُ الثمانطةُ  اجلائزُة ،العال : السمواُتاجلو ُّ اال فالُق
علاطه   ط   احلباطبُ  اهلط  ض الطو تعطخَّ   املعا ة  ن م  : األ ُسالخحلة  ن م  األسخاُر
 . عنها اللسان  وتعجُز ط والسالُ  الصالُة

 ،املباركططة  هططذه الخحلططة  س تفاصططاِل بكططم عططن اخلططوِض وإين أ عفططُ   
 األحدا   تداعاات  س ذروة  ؛األقصى وفلسفني عن قضاة  احلديَث فأحجُز

 تفجططِخ بططل وس خضططمِّ ،س املنفقططة  األوضططاِع التططهاِب وس ظططِل ،س األمططة 
 والغلاطان   الطدو    والتخطاذلِ  ،العامليِّ هذا الصمت  ووسط  القضايا س العاِ 

 نططا الشططخعاُةبُتتتجلططى فاهططا ثوا   تطط ز قضططاة  ،اِسططالميِّ س الشططارِع
 ،الدولاططُة األحقططاُد كمططا بططخزت  يُة ططا احلضططاروأجماُد نططا التارخيططُةوحقوُق

 ىوتعطخَّ  ،املصطفلحات   وا كشفت فاها حخُب ،العاملاُة وظهخت فاها املتناقضاُت
 والقطخارات   فاها بالوثطائقِ  التالعِب عنٍِ ناُعالق  وسقَط ،الشعارات  فاها بخيُق

 الططو دخلططت س منظومططةو هططذه القضططاُة ؛األقصططى مهططُد فلسططفني  كقضططاة 
 وى العاملاطةو الُقط  ن م ط  رهاطبٍ  س تطآمخِ  املطبفنِ  واملكِخ املعلِن لعداِ ا ن م  مشفا  

 إىل متاهطاتو  ها الشطخعاة  واألقصى من دائخت  فلسفني  حىت خخجت قضاُة
 احلزباططة  والنعططخات  واِقلاماططة  القوماططة  الشططعارات  ن م طط ومسططتنفعاتو

 هطا الدافعطةَ  طاقت و هطا احملخكطةَ  ها قوت يفقُد ط  اهلِل لعمُخط وذل    ؛والفائفاة 
 فطاقِ  وأ املفاوضطات   وظالِ  الشعارات  س دهالاِز حىت تاهت القضاُة املؤثخَة
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ا طبًقط  احلطالُ  فأصطب    ؛الدولتني حل  وأضحوكة  السالِ  وأكاذيِب املخاوغات 
 .(1)خا  : الفخُ  ن أبو  ؟ قاَل: م للبغِل قاَل ،السائِخ للمثِل

 مسلسطلُ  وساظُل ،على هذا النحِو قصى مغابًةواأل فني فلس قضاُة ستظُل
 األعطا ِ  ِ،اوتغط  القطد ِ  وهتويطد   واألرِض العخِض وا تها   والسيبِّ القتِل

 بأ طدلس   القطد ِ  لالطةَ  فمطا أشطبه    ،اا وجطوً ا وحبطخً بطخَّ  فلسفني  وحماصخة 
لقد  ،هاديِن مىت ما حادت عن ب على األمة املكتُو واهلواُن ه الذ ُلإ َّ البارحة 

 املنطاكخُ  وا تشطخت   ،هموحطادوا عطن رشطد     ،همعطزِّ  املسلمون عن منابِع ابتعد 
ن ال علطاهم م ط   َطفسطلَّ  ،وهطم يعخفو طه   عصطوا اهلل   اهلِل فهطا وا عنطد    ،بانهم

 لُل القلطوبِ  ن ماتطت م ط  ُأ يو   القدُ  ضاعت  ،والضااُع فكان اهلواُن ،يعخفو ه
 ،واستغشطات الثاطابُ   ،يطو  ُأصطمت األذانُ  ضطاعت   ة  وبطخا  عمخان واأل فاُل

 وال أدىن غايططةو فططال هططدف  ،والتوافططه  باملهططازِل اجلاططُل اهططتم   ضططاعات يططو
مطن   األمطة   لضطخبِ  األمطة   أمطوالَ  سخَّخ احملسبون على اِسطال ِ  ضاعت يو  

 احلطقِ  مطدت سطاوفُ  غوُأ ،وعزَّ األشقااُ  ،تقااُ األ ذلَّ ضاعت يو   ،هاقواعد 
 .الباطِل ُفوُرفعت ساو

 ُسططلواُن س الططدهِخ فاجعططةو لكططل 
 ذاهلططة   هططذ  مططأذ وه خخسططا ُ  

 

 ُسطلوانُ  القطد ِ  أرِض وما لنكبطة    
 أذان وال س النطططططاِ  فطططططال أذان 

 

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،اهلل   ولكطم فاسطتغفخوه   وأسطتغفخُ  ،أقول قو  هطذا 
 .الكخُ  ه هو ال ُّإ َّ ،ودعوه يستجب لكم ،الخحاُم

ه ه تعططاىل علطى  عم طط أمحطدُ  ،الغفططاِر العزيطزِ  ،القهططاِر الواحطد   هلِل مطدُ احل
 النيبُّ () احممًد أنَّ وأشهُد ،القهاُر الواحُد إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،الغزاِر
 :أمَّا بعُد ؛ه األطهاِروصحِب وعلى لله  ،املختاُر

                                                           
 .مثل  ُيضخُب للمخلط  أو ملن يفخُخ بشيٍ  لغِ،ه ( 1)
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 الثقلني هي القضطاةُ  ومسخى ساد  سجدينامل القبلتني وثالث  ِلأوَّ قضاَة إنَّ 
 جيطبُ  اِسطالميِّ  س العاِ  واملستأ سة  القضايا السائبة  أطنان  من بنِي األُ 

 التنطازلُ  قبطلُ ُيوال  ،مسطلمٍ  كطل   األقصطى وفلسطفني س قلطبِ    قضاُة أن تظَل
  َّالاهطود  على املؤمنني أن يعلموا أن الصل   ،ا من األياِ والتغاضي عنها يوًم

ۓ   ے    ے  ۓ   الكطخ ِ  الكتطابِ  مبنفطوقِ  مؤمٍن لكل  األلد  العدو 

 دولطة   فلسطفني   هم أنَّس عقطول   على املطؤمنني أن تخسطإل     (1)ڭ ڭ ڭ

ا ا وشطعوبً على املؤمنني دوًل ن تخاٍبم  الاهود فاها ك   ولاس من حِق ،واحدة 
 الطو تطزدادُ   لقضطاة  هذه ا س خوِض والقناعة  والورِع أن يكفوا عن الزهد 

 زاِلوُهط  وتعسط و  املستشطخ  مطن خطبطو    الفساد  بسبِب يوٍ  ا بعد ا يوًمتعقاًد
 .اِسالميِّ س العاِ  التفكِ،

 للعلماطة   والعجمطة   للعلماطة   مطن التصطخي     ممنوعة  دولة  إسخائاَل إنَّ  
 ا وتوعاطةً إصطخارً  اطدةً ا وعقإ اً ط   اجعطةو  وسطالةو  فا دوا بكل  ،والتخكاِب

 . واألقصى املبار   اِسالِ  ن دياِرها م ها وصخف لتصخيف  وقوًة مفالبًة

 .املخسلني  أال وصلوا وسلموا على إماِ   

 

 
 

 

                                                           
 . 82( سورة املائدة اآلية: 1)
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  يخاُدالالذ   ،هُؤقضا الواقِع ،هُؤهبا الساطِع ،هُؤعفا الواسِع هلِل احلمُد  
ه س ُمطخ اد   وال يعطارضُ  ،ه وال ينطازعُ س ملك ط  وال يضاُد ،ه وال يخاجُعس حكم 

 خ ن مبَّم  ومهل   ،هبذكِخ ق ن تعلَّم  وذاكخ  ،هبنصِخ ن  قق م   اصخ  ،وال  ا ُع
 ،عنطه األسطخارُ   الطذ  ال تعطزبُ   ،هعن أمِخ ه وفسق ن خالَفم  ومدر   ،هبكفِخ
 ،الغفطارُ  إال هطو العزيطزُ   الطذ  ال إلطه    اهلُل ذلط   ،ه مبقطدارٍ عنطد   شيٍ  وكل 

هبطا   وأطلطبُ  ،هوعطد   هبطا مضطمونَ   أسطتجخُّ  شطهادةً  إال اهلُل أن ال إلطه   وأشهُد
ه ا عبطدُ حممطدً  نَّأ وأشطهدُ  ،ن عنطده م ط  هبطا ال كطات    وأسطتزنلُ  ،هفد ِر جزيَل
ه ه وأصطحابِ وعلطى لل ط   ،مطاٍش علطى التطخابِ    خط،ُ  بالسطحابِ  ه املظلطلُ ورسوُل

 :أمَّا بعُد ؛الوقاِر ومعادن  األبخاِر شاوِخال

كاط    ؛هاوما بعد  كم س هذه األياِ كم بل تخون أ فس كم تخون أ فس كأ َّ  
وتسطتعملون   وتتط دون باملطا ِ   املصا   وفصَل الشمِس تفخون وتتقون هج، 

ا وا وتتقطوا  طارً  خُّف ت  كم أحخى أنكم ختشون ذل  فإ َّومبا أ َّ ؛الت يد  أجهزَة
 وال جيط ُ  ،هاصطغ،ُ  وال يطخحمُ  ،هاكبُ، قُخووال ي ،هاسعُ، ال خيمُد ،تلظى
 ،هم فاها جديطد  وعذاُب هم فاها الصديُدخاُبشو ،ها احلديُدأهل  لباُ  ،هاكسُ،

 فطاتقوا النطار    ،هبطم اِلبطا ُ   وحطلَّ  ،هم اِياُ قد مشَل عنهم بعاد  والفخُح
 عدت للكافخين.ُأ واحلجارُة لناُ ها االو وقوُد
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نطا  تعطاىل أن رزقَ  اهلِل ن رمحطة  وم  ،البشخية  احلااة  لبقاِ  ضخورىٌّ الغذاُ   
 ن أحكاِ م  لكثٍ، فاها ذكخ  األ عاِ  سورُة وس القخلن  ،علانا لنا ما حخَّ   ن وباَّ

وقطد   ،للنظطخِ  فال جمطالَ  ،ات واآلي س سواها من السوِر ما ذكخ  غِ، األطعمة 

ڀ  ڀ    ڀ    :وقد قاَل ،شيٍ  بكل  ه احملاط تعاىل ذل  بعلم  كفا ا اهلُل

 بالفعطا ِ  اجلطوف   ِ مطل  شطهوةَ  أنَّ ومعلو   (1)  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ

 النكطاح مطا ال يصط ُ    علطى تطخ     يصُ  واملخُ  ،الفخِ  ن شهوة م  أكثخ  تتكسُخ
 بطاحملخ ِ  اجلطوف   إشطباعِ  س إمِث الوقطوعِ  فمظنطةُ  ،والشخاِب الفعاِ  على فقد 

 ن خفطوات  م ط  ولذا كطانَ  ،باحملخِ  الفخِ  إشباِع س إمِث الوقوِع من مظنة  أكثُخ
هطا  قامت  هطا أو لطُخخصِ  لتوافِخ احملخمات  بعِض أكَل للناِ  أن يزين  الشافان 

 ها.مخيِب ن باِبها أو م أو لتوهم لذت 

 ؛خباطث   قبطا    بغاض  وهو خملوق  ،زنيُخاخل احملخمة  ن هذه األطعمة وم  
 ار ذاألقط  يلتطهمُ  هنطم   حطخيص   شطبق   ،ه الاوماطة  ات اح (2)خِزس ُط قذر  حاوان 

ه م ططوحخَّ ،تعططاىل بططه البشططخ  ابتلططى اهلُل ،هِ ططأقخا حططىت جاطط   والنجاسططات 
جطلَّ   قاَل الكخِ  القخلن  ن م  ياتول علاه س أربِع التأكاد  كخر  ،اا شديًد خً 

   :سطبحا ه  وقطالَ ، (3)گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     :وعطال 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ(4) على  األمُة املفسخون: أمجعت  قاَل

 معظطم   ه ألنَّتعاىل حلم ط  اهلُل ما ذكخ وإ َّ ،ه حمخ  أجزائ  جبماِع اخلزنيخ  أنَّ
 الصطالة   أفضطلُ ط ها  علطى صطاحبِ   لنبويطة  ا وس السطنة   ،بطه  متعلطق   اال تفطاعِ 
 وحططخَّ   ،هططاومثن  وحططخَّ  املاتططَة ،هططاومثن  اخلمططخ  حططخَّ   اهلل  إنَّ " :ط   والسططالِ 

                                                           
 . 119( سورة األ عا  اآلية: 1)
 ُطُخز: أمنا   وأشكال  .( 2)
 . 115 ( سورة النحل اآلية:3)
 . 3( سورة املائدة اآلية: 4)
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 ع م ه س ط أ َّط  طعنطه    اهلُل رضطي   طط  اهلِل عبطد   بطنِ  وعن جطابخِ  "،هومثن  زنيخ اخل
علطاهم   ملا حخَّ   عزَّ وجلَّ اهلل  إنَّ ،الاهود  اهلُل قاتَل"  يقوُل: () اهلِل رسوَل
 ا.وكفى بذل  تنفً، "،ه مثن  افأكلو ،مث باعوه ،ها أمجلوهشحوم 

 فمنطها أمطخاض    ،كطث،ة   ها لإل سطان  الطو يسطببُ   واألمخاض  اخلزنيخ  إنَّ  
 والطدا ِ  ،اخلزنيطخِ  حبصطبة   ة فاملعخو ه كاحُلمخا اة بقذارات  ها اخلزنيُخينقُل

 اخلزنيططخ كططالففِ  حلططِم أكططُل ها الوحاططُدسططبُب أمططخاض  :نططهاوم ،ال،قططاين 
 الشطخايني واآلال ِ  كتصطلبِ  اخلزنيِخ حلِم ها أكُلن عوامل م  وأمخاض  ،اجللد ِّ

 .املفصلاة 

كم مطا  مطوا أل فِسط  وحخِّ ،اهلُل واستحلوا ما أحلَّ ،يا أو  النهى فاتقوا اهلل   

  ولكم  اهلُل بار   (1) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ه م حخَّ

 سطتغفخُ أو ،مطا قلطتُ   أقطولُ  ،الطثقلني  ساد  و فعين وإياكم هبدِ  ،س الوحاني
 . اغفاًر ه كاَنإ َّ اهلل 

 :وبعُد ،هبعد  يب ن ال   على م  والسالُ  والصالُة ،هوحد  هلِل احلمُد    

خيشطون   وأوبئطة   أمخاض  املتأخخة  األعصاِر هذهس  تتواىل على البشِخ  
ى مَّط ُح النطا ُ  عطخف   املاضطاة   السطنوات   وخطاللَ  ،هاوحيطاذرون ضطخَّ   ،هافتَك

 مث ا فلو زا الفاطورِ  ،البقِخ مث جنوَن ،األغنا   الو أصابت  الواد  املتصدِع
 الو احتضنت  ها اخلنازيُخسبب  أنَّ ،الباحثني واملختصني ن م  الو أثبت كث، 

وقطد   ، فلطو زا اخلنطازيخِ  ا األياِ  هذه س لتظهخ  ،منها ه الفاوُرفنقلُت املخض 
ن أربعمائططة ألكثططخ م طط خصططب  مختططع  اخلزنيططخ  الغططخبني أنَّ ثبططت س أحبططا  

سطبعة ومخسطني    س  قطلِ  الوسطاط   مبهمة  وهو يقوُ  ،اا وبائًاومخسني مخًض

                                                           
 . 157( سورة األعخاف اآلية: 1)
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ضخوا  ولو املاثلَة هم يكابخون احلقائق وهم جيعُلل ولكن ُع ،منها إىل اِ سان 
معهطم إىل   خون البشطخيةَ وجيط  ،هطذا االسطتكبارِ   واآلن جينون مثار  ،همأ فس 
ا فتًكط  أكثطخ   تفشطي أوبئطةو   إىل احتمطالِ  تشُ، الدالئَل ذل  أنَّ سحاقةو هوةو

 عطخفُ مطا يُ  ا تشطخ   ، وقبطل اثطنني وأربعطني سطنةً    العصطخِ  طاعون  اسم   مُل
 وس تاريإِل ،العاِ  أحناِ  تل  س خم شخٍص ملاوَن فقتَل ،با فلو زا اخلنازيِخ

 البسطافة   ه على وِج فقتَل ،همن دياِرم  لال فلو زا صدر  ف،و   إسبا اا ُذكخ 
  .من اآلن وذل  قبل تسعني سنًة ،إ سانو ملاون  ئة امن م ما يقارُب

 لتطدلَ  ها البشطخُ الو خياُف املتدفقَة والنذر  املتالحقَة هذه األمخاض  إنَّ 
مطع   ولاسطت عنطا ببعاطدو    ه،جالُل جلَّ اهلِل قدرة  هم أما  وضعف  همعلى عجِز

ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   املخسلني ساد  هنِج ،القوِ  النهِج  ا عِنعد ُب

هم وغطخبت   البشطخِ  اسطتنكاف   إنَّ   (2) ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉې (1)  ۇ  ۆ  ۆ

چ  چ    چ واآلجطلِ  س العاجطلِ  الواقطعُ  هطو اهلطال ُ   اهلِل عن شخيعة 

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  (3)  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ

 .(4)  ىئ  يئ  جب  حب  خب

 .   األمنِي الصادِقهذا وصلوا وسلموا على     

 
 

                                                           
 . 7( سورة الفت  اآلية: 1)
 . 2( سورة املدثخ اآلية: 2)
 . 17( سورة سبأ اآلية: 3)
 . 30( سورة الشورى اآلية: 4)
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   فوسط  ،وال علطقٍ  بال عمطدو  السموات  ورفع  ،وخلق  خ الذ  دبَّ هلِل احلمُد  

 اللاطلَ  وأظلطم   ،فأشطخق   وأجخى الن،ين س الفل   ،فأطبق  ملاِ األرضني على ا
فطأرىب   علطى احلطبِ   القفطخ   وأ طزلَ  ،فطأدفق   وأجخى األحبخ  ،فأدجى وأغسق 

 وجعطلَ  ،ورتطق   ففتطق   املقطاديخ   ر وقدَّ ،وأبخق  ا فأرعد سوًق الغام  وساق  ،وفلق 
ه عبطاد   وحاسب  ،فخزق  رحاِ س األ اخللق  ر وصوَّ ،فتعلق  األشااِ  ن م  األشاا  

 ن الشطخ   تقطي م ط   ه شطهادةَ وحطد   إال اهلُل أن ال إلطه    شطهدُ و ؛ه فخفق بنفِس
مطز    صالًة وعلى أصحاِبه ()ه ه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ و شهُد ،والنفاِق

وسطلم   هم السطامق  وتعلطي مقطام    ،هم السطابق  فضطلَ  وتكطخ ُ  ،هم الصطادق  جهاد 
 :ا بعُدأمَّ ؛ جنت  جيمعنا هبم س فساِ  ، رمحت  ا من شآباِبعلاهم سالًم

 وكم من ذ  أبَّهةو ،هبا قد فجعته فكم واثٍق ،الد اا كم خمالب ُرإين أحذ  
ن ذ  وكطم م ط   ،فاهطا قطد خدعتطه    وكطم مطن ذ  اختاطالٍ    ،اقد ص،ته حقً،

 ها دول سططلفاُ  ،افاهططا قططد أردتططه ذلاًلطط وةوخنططقططد صططخعته وذ   طمأ انططةوا
 ،هطا مطذلول   وعزيُز ،ها مسطلوب  ملاُك ،ها مخٌّوحلُو ،ها أجا  وعذُب ،ها ر ق وعاُش

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ها حمخوب وجامُع ،ها منكو  وصحاُح

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

 . (1)کگک  ک  ک  

 وكطانَ  ،سفانًة ، ركبت مجاعة األ باِ  كم ملؤجِزكم وقلوب أع،وين أعاع  
هطذه   مايطة  حب اجلماعطةُ  فتشطاغلَ  ،منه املطا ُ  يدخُل ثقب  س هذه السفانة 

 هطذه السطفانة    فما مصط،ُ  ،هذا الثقِب دِّعن س البحِخ من قخاصنة  السفانة 
ولكطنَّ   ،سطاعةو  ِلس أوَّ هطا تغطخقُ  أ َّ هطذه السطفانة    مص،  ؟! إنَّهابأهل  الشقاة 
قد أمهلطوه وتشطاغلوا عنطه     منه املاُ  يفوُر الذ  كاَن هذا الثقب  أنَّ الواقع 

 ا.  ا كثً،اخلاالني الذين كا وا قد س م عوا عنهم شاًئ القخاصنة  حبديث 

 بصطدقٍ  ُخن وهي تعبِّهم املسلمو واجلماعُة ،اِسالِ  هي أرُض والسفانُة 
 س الوضططِع املقلوبططة  والخؤيططة  العقلططيِّ والتمططوِ  ،الفكططخ ِّ عططن االضططفخاِب

 لاة وباملسطؤ  اِدرا   وعدِ  بالفوضى والالمبالة  الذ  يتسُم املمزِق (2)املهلهِل
فحالنطا   ،عنطا   : زيطد  ن يقطولُ م ط  فكطث،   ،اِسطال ِ  ن أمة م  عخيٍض س قفاٍع

 !فقال: حسيب ما أ ا فاه إىل السعادة  : هلمَّله كشقي قاَل

هم ثقطافت   وصطاا ة   اِسطال ِ  على املنتسطبني ألمطة    للحفاظ  لاَةواملسؤ إنَّ 
 هلِل والنصططُ  ،مسططلٍم علططى كططل  هم متعانططًةعططن َذمططاِر هم والططدفاِعومقططدرات 

ومطا   ،اع عنه مستف ال خيخُ  هم فخض املسلمني وعامت  وألئمة  ()ه ولخسول 
 هطا أيُّ طط  مطن األحطوالِ   حبطالٍ  م مطا تعلمطت " فطال جيطوزُ    ل :" ع ما قاَل أحسن 
 وفاهطا منافطذُ   ،كطث،ة   وفاهطا ثقطوب    ،نطا س خفطخٍ  حاات  أن  تخ   ط ُنااِخو
 . هذه السفانُة وتغخُق ،منها املاُ  يدخُل كث،ة 

 
                                                           

 . 20( سورة احلديد اآلية: 1)
 املهلهل: غُ، املتماس   .( 2)
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والططو  ،خاصططًة هططذه األسططاباِعس  املتعانططة  العظامططة  لاة واملسططؤ ن وم طط 
 مططخة غحاططث يططدخلون س  البططنني والبنططات  ن م طط بالناشططئة  ها العنايططُة عاُشطط

وال  ؛أو دمطار  عمطارٍ  :ثطنني اعطن أمطخين    الطو ال ختطخ ُ   الصطافاة   اِجازة 
عند  الناشئة  استحكاُ  الفخاِغ القاتطِل   دواعي االحنخاف  من  أكثِخ نَّأخيفى 

 وال ساما أ نطا س زمطنِ   ،اِجخاُ  ويكثُخ ،الفساُد ويزيُد ،األوالُد فبه ينحخُف
 ها صباح ُسمَّ ُثالو تنُف املشبوهة  املارقة  واألفكاِر واِ تخ ت  والنقاِل الدِش
 .مسا  

 وخاصطةً  طويطلٍ  عطن فطخاغٍ   معلنًة اِجازة  فاه ساعُة ؤذُنُت عاٍ  كلَّ إنَّ  
 ،علمطني امل إىل األسطاتذة   األوُل النطدا ُ  فكطانَ  ،نسطني اجل ن املخاهقني م ط  عند 

چ    :وعطال  جطلَّ  قطالَ  ،إىل اهلِل الطدعوةَ  األقطوالِ  من أحسطنِ  لتعلموا أنَّ

علطططى  (1) چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ ڈ

 السطتقفابِ  الصطافاة   املخاكطزِ  بفطت ِ  اجلاِل لتعلاِم املعلمني أن يشدوا اهلمَة
علاطه  طط   قطالَ  ،ا ورعايطةً تعلاًمط  املطواد   ن أهطمِ م ط  اهلِل ولاكن كتطابُ  ،الناشئة 
ن م  ما ينبغي أن يتعلم  ُله أوَّفإ َّ كم القخلَن" علموا أوالد  ط:  والسالُ  الصالُة

فطاكم شطائني مطا إن     تخكطتُ  :"()قطالَ  النبويطةُ  مث السطنةُ  ،هو" اهلِل علِم
 مطادةو  بإدخطالِ  نصط ُ  و ،وسطنو"  اهلِل ا كتطاب  م هبما لطن تضطلوا أبطدً   متسكُت
 االتصطالِ  ووسطائلَ  الدخالَة املنحخفَة واألفكار  املتأز   الواقع  تكشُ  فكخيةو

 . احلديث 

 عطن املنكطخِ   وهناطه   ه بطاملعخوف  وأمِخ اجلاِل عن تعلاِم والتهخب  التنكخ  إنَّ

چ  چ  ڇ  ڇ    :وعطال  جطلَّ  قطالَ  ،قطو ٍ  أوجبت هال   جخ ة 
                                                           

 . 33( سورة فصلت اآلية: 1)
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أن تعتطذروا   حطذارِ  فحذاِر (1) ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ

 كطب،   وذ ب  عظامة  خاا ة  اِسالِ  عن ثغوِر اال سحاب  فإنَّ ،القباِ  بالعذِر
 ط. املستعاُن واهلُلط  والبوار  اخلز   يوجُب

 ،الطثقلني  سطاد   و فعين وإيطاكم بسطنة    ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    
 ولكم فاستغفخوه. ،  اهلل  وأستغفُخ ،ما قلت أقوُل

علطى   والسالُ  صالُةلوا ،هسلفاِ  وعظاِم ،هجبالل  ا يلاُقمحًد هلِل احلمُد  
 :ا بعُدأمَّ ؛هولل  حممدو

س    أما طة  أوالُد ،ا منط  عجًبط  الثطاين فاطا و َّ األمطخِ    فإلاكم النداُ    
   عالطةً ولطدُ  أيخضطا  أن يكطونَ   ،ِخاألم هم يا و َّ  وال تبا  بفساد نق ُع

    تسطتقم    أ َّط   ساسأُلابُن األمِخ ه يا وَ   وعلى أمت علا  وعلى غِ،
 :الشاعُخ قاَل !!ل  أستقاُم   فكا  

 هوقد أعاطا  والطدُ   تخجو الولاد 
 

 الولططدا الوالططد  ومططا رجططاؤ  بعططد  
 

ابناهمطا   وق قط ع ه يشكوان ومعه زوُج رجل  حضخ  واقعاًة واععوا قصًة 
 :وقطاال  ،عن ذل  اعتخفا س أهلمافلمَّا  ،االبنني العاقني فلب عند  القاضي، ف

مها هلمطا أدخطال جطدَّ    فلمطا عط     ،من  حلظًة ولكن  فلُب هذا صحا   . عم
ومثطل مطا هطو     ،ه أبو ا منذ ثالثني سطنةً وقد عقَّ ،هذا جدُّ ا :وقاال ،العجوز 

 األمِخ يا و َّ تداُن وكما تديُن ،التخباة  خُةفهذه مث، أبا ا أباه حنن  عُق عقَّ
ا ودعمهمطا مادًيط   الصطافاة   املخاكِز   حلضوِرلو عحت وتكخمت ُحثَّ أوالد 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   اعنوًيطططططمو

 . (2) ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

                                                           
 . 79( سورة املائدة اآلية: 1)
 . 6( سورة التحخ  اآلية: 2)
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 الصطافاةُ  املخاكطزُ  :د األكبطا  فلطذات   فطإىل الناشطئة    الثالطثُ  ا النداُ أمَّ  
 إىل حلطقِ  التخدُد ،كمألرواح  غذاٌ  املكتبات  زيارُة ،كمأوقات  الستغالِل سبال 
 الزائطد   كم اللعب مهوم  ال معلوا غايَة ،كملقلوِب طمأ انة  العلِم وأهِل العلِم
 الفلطوات   وس بفطون   ،الشطوارعِ  على ضطفاف   اللالاَة والسهخات  الفاف   واللهو 
 سطاعةَ  والت  الندُ  ط  واهلِلط ه  فإ َّ ،الفاعات  س غِ، الساعات  وإمهاَل إياكم
 .مندٍ 

 اجملطالسِ  مطن صطدورِ   قطد اختطذَ   فالصطا ُ  ،واالطنطاب   االسطهاب   ال حنُب
مطن   عصطابةو  وإ كم لتمخون بأيطا ٍ  ،وما   ه هوا  بسعِ، وأوقد  ،اومقاًم أريكًة
 رمحطةَ  فطإنَّ  ،همطن فضطل    اهلل  اكم فاسألوعلى دياِر ف واجلفا القحط  هامنة 

 احملسنني. ن م  قخيب  اهلِل

 .   وال فخخ  لد   ولد  هذا وصلوا وسلموا على ساد     
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 ه لطواحظُ ُظط وال تلح ،ه األفكطارُ ذات  مبعخفة  الذ  ال  اُط هلِل احلمُد  
هطو   ،وال ختفى علاه خواس األسخاِر ،األخفاِر ه خواطُخوال  خُك ،األبصاِر

 أوائطلِ  بعد  والدائُم ،األعصاِر أواخِخ بعد  خُخواآل ،األدهاِر أوائِل قبَل األوُل
 بغخِز والعاُ  ،الدواِر ا بالفل  علًم واحملاُط اللال على النهاِر واملكوُر ،اِكواِر

 ،األشطجارِ  ورِق عطدد   واملطدر ُ  ،القفطارِ  وزن  واحملصطي مثاقاطلَ   ،اِرالبحط  مااه 
 ا يبلغنطا مشطارق   ه محطدً ، حنمطدُ علاه هنطار   وأشخق  علاه لال  ما أظلم  وعدد 

   . القخاِر داِر ويبؤ ا  عام  ،األبخاِر بنا مسال   ويسلُ  ،األ واِر

 القلططُب فمططئُني  لططه شططهادًة ه ال شططخي  وحططد  إال اهلُل أن ال إلططه  و شططهُد
ه ا عبطدُ حممطدً  أنَّ و شطهدُ  ،ها شطخِ  بفاطبِ  النفِس حماُط ويتضوُع ،هابذكِخ
ه وعلى أصطحابِ  ،وسلم علاه اللهم صِل ،األخااِر وساُد ختاُرامل ه النيبُّورسوُل

 وأورقططت  ،األطاططاُر وغططخدت  ،ومططا الحططت األ ططواُر ُ،والنططهار اللاططُل خد مططا اط طط
 :ا بعُدأمَّ ؛الثماُر وأينعت  ،األشجاُر

 ،ومطا ظهطخ    ما بفن  ُيزي ُُّن لباٍ  وأفضُل ،دخُخُي ذخٍخ خُ، تقوى اهلِل إنَّ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں   شطخٍ  ن كطل  م  املناُع والسااُ  ،خٍ، لكِل هي الفخيُق
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  
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ىئ  ىئ  ىئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ (1)  ۆ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
 . (2)ی  ی   یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىب

 بطالُكخه   الطد اا حمفوفطةً   تعطاىل جعطلَ   اهلل  دركون بطأنَّ كم ُتط أ َّ وال ش   
 حطىت كا طت خالاطةً    الد اا حالاًة فما قلنا عِن ؛واملخِض والصحة  والسخوِر

وال  ،إال أوحلطى  وما حلطى فاهطا عطاش     ،بست الِبلىل أالثوى حىت وما أطالث 
والوسفى هطو مطا    السبابة  بني  والفارُق ،الزمان  نا هذا هو لخُخزما   أنَّ غخو 
 فمطا أمططن   ،تنتشطخُ  فططاُتواآل ،تسطتعخُ  إذ الفط ُ  رو   () احلباططِب عطنِ  بقطي  

حطىت سطخى    يطة  النوو واملفطاعالت   الذرية  القنابِل ن م  اهلال   أسباب  الناُ 
ه تعطاىل بقدرت ط   اهلِل خملوقطات   مطن أصطغخِ   املخوُع واخلوُف املهلُع فاهم اهللُع

 قطالَ  ،تعطاىل  اهلِل شخُع ويغاُب ،املناكُخ وتسخُح ،اخلبُت عندما يزيُد النافذة 

ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       مب    :جططلَّ وعططال

األدىن  العطذابِ  ن م ط  املعديطةُ  هطذه األوبئطةُ  و  (3)ىب   يب  جت  حت  خت

ويخجعطون إىل   ،لعلطهم يؤبطون   ،هالذ  يلقاها املطوىل جطلَّ وعطال علطى عبطاد      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     :سططبحا ه ه قططاَلرحاِبطط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    :اا علاًمططعطزَّ قائًلط   قطالَ و  (4)پ  پڀ

 . (5)  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

وهطذه   ،نطا س عامل  الو تظهُخ هذه األوبئَة أنَّ ط رعاكم اهلُل يا طواعلموا    
هلطا   ألامةو وكوارَ  عظامةو بأخفاٍر الو تنذُر املتتابعُة والكوارُ  األمخاُض

                                                           
 .3 - 2: ات( سورة الفالق اآلي1)
 .5 - 4: ات( سورة الفالق اآلي2)
 .41( سورة الخو  اآلية: 3)
 .21( سورة السجدة اآلية: 4)
 . 48( سورة الزخخف اآلية: 5)
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وهطي أقطوى    ،معنويطة   منها عالجطات    افعة  وقاية و ومحاة  فاعلة  عالجات 

ٻ  ٻ    ٻ  پ   ٱ   ٻ   :سبحا ه قاَل ،والتقوى ومنها اِ اُن ،اًخثأ

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

 لطدر ِ  فطذل  سطبب    ،تعطاىل  ىل اهلِلإ والخجطوعُ  ن ذل  االستغفاُروم  (1) ٿ

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ    :وعطال  جطلَّ  قطالَ  ،الوبطا ِ  واحنساِر املخِض

 ،االسططتغفاِر ن فططأكثخوا م طط  (2)ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ 

 وتعلططاُم " ؛"الططخبِّ غضططب  ففططُئُت الصططدقُة ":()نططه فع ،ومنططها الصططدقُة
 ،" مخضططاكم بالصططدقة  واداو:" ()هوقوُلطط "،الططخبِّ غضططب  ففططُئُي الصططغاِر

علاطه  ط فقطال    ،الزكطاة   منِع ن مغبة م  ()املصففى  ر ذَّحوقد  ،ومنها الزكاُة
 ،" الزكطاة   إال حبطبسِ  وال حبطخٍ  س بطخٍ  مطال   : " مطا تلط     ط  الصالة والسال 

ومطن   ،إال أهلكته "ا اًلم الزكاُة " ما خالفت  ط:  والسالُ  علاه الصالُةط وقال  
      :() عطن الطنيبِّ   مالط و  بطنُ  الذ  يخويطه أ طسُ   ففي احلديث  ،ذل  الدعاُ 

 ."والتضخِع بالدعاِ  البالِ  " استعانوا على محِل

واحطذروا أن   ،وال أهطدى منطها   فال أكخ   ،الكتاِب ا آليات واستمعوا ختاًم  
 ن م ط  العلطامِ  السطماعِ  أعوذ بطاهللِ  ،عنها ربه فأعخض  بآيات  خ ك تكو وا ممن ُذ

ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        الططططططخجاِم الشططططططافان 

  (3) ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ مئ

 حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  (4). 

                                                           
 .96( سورة األعخاف اآلية: 1)
 . 33( سورة األ فال اآلية: 2)
 . 52( سورة هود اآلية: 3)
 . 61( سورة هود اآلية: 4)
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 العزيُز إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد ،سباِباأل ومسبِب األرباِب ربِّ هلِل احلمُد   
 بالططدعوة  ن قططا  م طط ه أفضططُله ورسططوُلا عبططُدحممططًد أنَّ وأشططهُد ،الوهططاُب

 :ا بعُدأمَّ ؛واأللباِب ه أو  األبصاِره وصحِبوعلى لل  () واالحتساِب

 اطه إالسطال ُ  عل فمطا حطخص    ،وبطائيٍ  مطخضٍ  لكل  احلساُة ا العالجاُتأمَّ  
ن م ط  ط  والسطال ِ  الصطالة   أفضطلُ ط ها  علطى صطاحبِ   النبويطة   وثبطت س السطنة   

 احَلْجطخِ   ظاِ  ه بفخِضه ومهد علاه س مكاِ  والقضاِ  ،املعد  املخِض ِقيتفو
العدوى  ن ا علاه م وحفاًظ للمجتمِع صاا ًة وت يخاتو تساهٍل بدون  الصحيِّ

 بطأرضٍ  فال تطدخلوها، وإذا وقطع    س أرٍض :" إذا ععتم بالفاعون () قاَل
طط   اخلفطابٍ  بطنُ  املطؤمنني عمطخُ   أمط،ُ  وملا أراد  ،" وأ تم هبا فال ختخجوا منها

همَّ ف ،فاها قد دخَل الفاعوَن وأخ وه أنَّ ،الشا   أن يدخَل عنه ط  اهلُل رضي 
ا أفطخارً  :ط  عنطه  اهلُل رضي  ط اجلخَّاِح بُن عامُخ عبادًة له أبو فقاَل ،بالخجوِع

 ،هطا يطا أبطا عباطدةَ      قاَل: لو غط،ُ املؤمنني عمُخ له أمُ، فقاَل !اهلِل ن قدِرم 
 .اهلِل إىل قدِر اهلِل دِرقن   ف خُّ م  . عم

 طط  ه اهلُلرمح ط  طط  الاعخيب  مخشد  بن   اصخ  اِما   أنَّ األصحاِب ن سِ،وم   
فمطن   ،الفون النطا   حاطث خيط   س األفطال ِ  االغتسطالِ  ن م  اجملاذ   قد منع 

        اخللالطي  اهلِل عبطد   بطنُ  حممُد اِماُ  وهكذا فخض  ،ه باحلبِسه عاقب خالَف
 وس رسطالةو  ،ذاِ اجُلط  للمصابني مبطخضِ  الصحيِّ احلجِخ  ظا  ط رمحه اهلل   ط

 اجلطذا ِ  مصاب  مبخِض الناِ  أحد  أنَّ ملا علم  : ط فاها جا   األشااِخ عن أحد 
 اجلطذا ِ  فخأوا به علَة ،إلانا وعخضناه على اجملاذِ  قد وصَل" ف ط:  ما  صه
ه قااُمط  أن يكطونَ  ه لكن  نُعوقدِر اهلِل فهو اآلن يخضى بقضاِ  ،فاه متبلغًة

هم وال يآكَل ،النا   يداخَل أالَّ وعلاه أن يتعهد  ؛هه وأهل ذل  عند أوالد  بعد 
 لكطلُِّ ف ،هموخمطالفت   ِ النطا  وإن هو    تنع عن منطبِ  ،مااهم وال يشخب 

 ". حكم   ازلةو

 : مننططع تفططور تقططوُل العاملاططة  الصططحة  منظمططَة أنَّ هططذا ومططن الغخيططِب   
ا خً، الوقايُة ألاست  ،الناِ  ه بني ا تشار  وال مننُع ،اخلنازيِخ وباِ  جخثومة 
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 س كافطة   بالنظافطة   كطذل  االلتطزا ُ   يطة  االوق ن أسباِبوم  ،عالِ  من قنفاِر

چ  ڇ  ڇ    با  قطدوةً ُق وكفى بأهِل ،هاالو  ستخدُم احلااة  افِقمخ

 . (1)  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ ڎ

 الورى . واععوا وأطاعوا هذا وصلوا وسلموا على خِ، ،فاتقوا اهلل 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 .108( سورة التوبة اآلية: 1)
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 الشطافان   ومطن صطوت    ،اها لتقط سطبالً  القطخلن   ن م  الذ  جعَل هلِل احلمُد  
وإذا  ،ا تقطاه  ِنم ط  أسطعد   ،ن عصاهم  وما أمهَل هَلمسبحا ه أ ،شقاه ا لداِردلاًل
 ملِن اجلنَة تخاه الذ  أعدَّ فال عني  ،عنه األعنِي حَظلوا ب جه أعفاه حسأَل

هم لبطائ   وهطم س أصطالبِ   ،اوخلق للدارين خلًقط  ،ملن عصاه وأعدَّ النار  ،اتقاه
ه إلاطه  أمطخ   ض ن فطوَّ وم ط  ،علاطه كفطاه   ن توكطلَ م ط  ،ه وأمضاهملا خلَق خ فال مغاِّ

ه ا عبطدُ حممطدً  وأنَّ وحطد ه ال شطخي   لطه،    إال اهلُل أن ال إلطه   وأشطهدُ  ،هداه
 ،هطا مطن أعفاف   احلِق سخى  وُر شهادًة ط ه وسلم علاه ولل  صلى اهلُلط  ُهورسوُل
ت ثبَّط  ،هطا مطن أطخاف   ،ات اخلط  إذ قد مشلطت   ،هاألفاف  الصادقون بسِخ وتعلق 

 نا يططو  تططوزُنهططا س صططحائف وكتب  ،هاالف ُسطط نططا وروا ططا مططن رحاططِققلوب  اهلُل
 :أمَّا بعُد ؛هاها من خفاف ثقاُل فاتبني  األعماُل

 

 واقتطخب   ،الفاعطة   ن م ط  التطزود   حطنيُ  وحطانَ  ،السطاعة   قااِ  أواُن قد لَن 
 الصطوابِ  كم عطنِ أعمات أبصطارُ  ،واالضاعُة التفخيُط فما هذا ،احلُق الوعُد
 وال رجطوع   عطةو ُمععتموها كلَّ ُج ن عٍ فكم م  ؟املآِب كم عِنت أعاُعمَّأ  ُص

 قططد جططا ت متوالاططةً  السططاعة  أمططارات  أمططا تططخون أنَّ ؟وال متططاب  إىل اهلِل
 ؟وعطمَّ  حطخِ والب س الط ِ  الفساُد ا ظهخ أم  ؟خافاةو أتت غ،  احلاقة  وأشخاَ 

 أما قاد  ؟اهلوى جمَّ طخيق  الناِ  أما حبُّ ؟ه وطمَّعلى أهل  الشقاُ  ا غلب أم 
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ؟وأ َّ البططواِر لططداِر الشططافاُن

  .(2)ېئ   ىئىئ  ىئ  یی (1) ڦ 

ن م  اهُدشقد ت وأ ت واق   ساارًة ورمبا تخكُب ،ل  عند رحٍم قد ملُس 
   دراجطة  ِنط من با أو متخُّ ،ا قًع وس التعباد  ،اغباًر تثُ، ، اريًة دراجًة بعادو

 ،هه ورقاِّط لتقدم ط  هطا عالمطةً  يظُن عاعطةً  لعلطه يضطعُ   ها صيبٌّيقوُد هوائاة 
وععطت عطن    ،شطا ًُّ سطاهخةو   عطن حفلطة    سطاارةو    قخئت س جخيدةووأحسُب

ا فتطخى حمًلط   ،  عطن  اِنط   لتفطتُ مث ت اجملمهطخةُ  ه اجلمطاه،ُ تختطادُ  مهخجانو
 واملسططجد  واِسطال ِ  العطا ِ  أخبطار   لتسطمع   املطذياع   وتفطت ُ  ،ه شطبابة  تختطادُ 

 قبطل أن حيمطلَ   ُت  ملقفطعٍ وقطد ُينصِّط   ،الط  أجخيطت اتصطالً    وألٍخ ،األقصى
واملوسطاقى   األغطاين واملعطازف      ا تشطارُ يهوُلط  هطذه املشطاهد    وأمطا    ،ههاتَف

 ،ا قلبططت حسططخاتو وضططحكات  ،ت إىل أشططجانوجططخَّ حلططان إهنططا أ ،واألحلططان 
 وصطوتُ  احلطديث   ؟ هلطوُ الغنطا ِ  عطنِ  مطاذا أقطولُ   ،ُعمخت بطالويالت   وجلسات 
 ُن؟ هطو قطخل   عن الغناِ  ماذا أقوُل ؛الشافان  ومزماُر القخلن  وعدُو العصاان 
 عبطد   ؟ ما أدمن علاهالغناِ  عِن ، ماذا أقوُلالخمحِن عِن واحلجاُب الشافان 

عطن   وغفطلَ  ،وسطاجدو  راكطعٍ  وفخَّ عن كل  ،واملساجد  القخلن  ن م  إال استوحش 
 عطنِ  ، مطاذا أقطولُ  النصطارى والاهطود    بأصطوات   واسطتأ س   ،املعبود  الخبِّ ذكِخ

 .النفاِق الز ا وُمورُ  ؟ ُرقاُة الغناِ 

 علطى التطنف،ِ   نبويطةُ ال والسطنةُ  ،علطى التحطذيخِ   الكخ طةُ  أطبقت اآليطاتُ   
 طعنه   اهلُل رضي  ط مسعودو ابُن ُسئَل ،األغاين واملوساقى ن عاِعم  والتحخِ 

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ه تعطاىل عن قول ط 

                                                           
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 .282( سورة البقخة اآلية: 2)
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 مططا هططو هلططوُ   قاططل لططه:  ، (1) چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ

 طط  مسعودو ابُن وصدق  ،ه الغناُ إ َّ ،إال هو الذ  ال إله  ؟ فقال: واهلِلاحلديث 
      :ه تعطاىل عن قول  احلنفاة  بُن حممُد وُسئَل ،وإن   ُيقسم طعنه   اهلُل رضي 

 ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  (2) مطا   :لطه  قاَل

 تعطاىل لكفطارِ   وقطالَ  ،اهلِل بط  عطن ذكطخِ    ه  اُلأل َّ : هو الغناُ ؟ قاَلالزوُر

 (3)  ۀ  ۀ ہ ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں :قططخيٍش

تعطاىل   اهلُل ووصط    ،سامدون : مغنون ط:عنه   اهلُل رضي  ط عباٍ  ابُن قاَل

ٹ ٹ     ڤ     :وجلَّ عزَّ فقاَل ،احلخاِ  البات  عند  األصناِ  ُعبَّاد  أحواَل

 ن م ططط ان وعططط :واملكطططا  والتصطططدية (4) ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 () الطنيبُّ  قطخنَ  النبويطة   وس السطنة   ،والتصطف،ُ  التصفاُق ا:ومه ،املعازف 
يسطتحلون احلطخَّ    س أمطو أقطوا     :" لاكطو نَّ فقطالَ  ،والز طا ِ  بطاخلمخِ  الغنا  

عطن   هاطتُ " ُ  ط:  والسطال ُ  علاطه الصطالةُ  ط  ، وقاَل"واملعازف  واخلمخ  واحلخيخ 
 الشطافان   ومطزام،ِ  ولعطبٍ  هلطوٍ   عمطةو  عنطد   صوتني أمحقني فاجخين صطوتو 

 الغنطا ِ  خفطخِ  ن أعظطمِ وم ط  ،" جاطوبٍ  وشطقِ  وجوهو لفِم بةوامص عند  وصوتو
ن أمطو  م ط  لاكطو نَّ " :فقطالَ  والقطذف   باملسطإلِ  املعطازف   مع اس ()النيبِّ توعُد
تعطاىل   هم اهلُل سطخُ  هم بالقاطان  س ط وعلطى رؤ  وُيعزُف يشخبون اخلمخ  أقوا  
 س أمطو خسط     كطونُ " ي: ط  والسطال ُ  علاه الصطالةُ ط وقال   ،وخنازيخ  قخدًة

 والَقْانطاتُ  ،" اخلمطخُ  واسطتحلت   واملعطازفُ   طتُ إذا ظهطخت الَقْاا  ومسإل  وقذف 
 .املغناُة :وهي ،ةوانق مجُع

 
 

                                                           
 .6( سورة لقمان اآلية: 1)
 .72( سورة الفخقان اآلية: 2)
 .60 - 59: اآليات( سورة النجم 3)
 . 35( سورة األ فال اآلية: 4)
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 ال تكطادُ  املعطازف   هطاهي لالتُ  والنبويطة   القخل اطة   ومع هذه التحذيخات  
 واملوسطاقى تنتشطخُ   العطزف   بل هاهي مدارُ  ،اِسالِ  ا س بالد حصى عدًدُت

 حيخكن الشطهوات   املماالُت املائالُت وهاهن املغنااُت سالِ ِا من بالد  س كثٍ،
م ههططا وس املقابططِل ،والفتاططات  ن الفتاططا ن م طط ها جاططوش حيضططُخ س حفططالتو

ن م ط  وفخيطق   ،ذارىالع ط  ويعبثون بطأعخاضِ  ،كاىلالثَّ يفتكون بأرواِح ُ األعدا
وإن قطالوا   ،احلطقِ  ولعمُخ ؛والتخويِ  الفِن ه  ت مظلة وطخِب نا س هلوه قوم 

 ا.حالًل احلخا   ال تقلُب فالتسمااُت ،باردو هم س حديدوفقد ضخبوا بتسماات 

ها فإ َّ ،املوساقىو واملعازف  واحذروا األغايَن ،ها املوحدونأيُّ فاتقوا اهلل   
 وقلططة  ال كططات  حملططِق وسططبب  ،للنفططاِق وهططي عالمططة  ،القلططوِب لقسططوة  سططبب 

 س سطبالِ  وهنوا عن املنكِخ ،مخوا باملعخوفأو ،كم منهاوا أوالد روحذ  ،التوفاِق
ا غفطارً  ه كطانَ إ َّ ،فاستغفخوه اهلل  وأستغفُخ ،مما ععُت أقوُل ،هاجذوت  إطفاِ 
 ا.علاكم مدراًر السما   يخسِل

***
 ن للخط،ِ وم ط  ،هلل وىب اجملت ا على النيبِّوسالًم وصالًة ،وكفى هلِل احلمُد  

 اهلُل رضطي   طاملطؤمنني    أُ  هطا املسطلمون رأت عائشطةُ   فاطا أيُّ  :ا بعطدُ أمَّ ؛اقتفى
أخخجطوه   شطافان   فقالطت: أفو  ،ويسخًة ا  نًةه طخًبرأس  ا حيخُ رجًل طعنها

 ،واآلثطا    الغخائطز   أال تخى أ ه يثُ، ،الغناُ  الشافان  صوُت .  عم ،أخخجوه
صطارت   ن حطخةو كطم م ط   اهلِل ولعمطخُ  ،احلطخا ِ  وأ طواعِ  ،ال  ويدعو إىل االخت

والصطبايا؟ وكطم    ا للصطباان  به عبًد صب  أ ن حٍخمن البغايا؟ وكم م  بالغناِ 
ا بطه فقط،ً   أصطب    ن غين ا بني ال ايا؟ وكم م قباًح ابه اًع تبدَل ن غاوٍرم 

 وكم من شاٍب ،بالياال به أ واُع تأحلَّ ن معاًوواحلشايا؟ وكم م  بعد املفارف 
 ه معهطا عطن الضطلوعِ   حبت روُحط وُسط  ،والعشطايا  األغطاين بطالبكخِ   عاع  أدمن 

  .واحلنايا
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  ه تعطاىل للمؤمنطات   قوَلط  م أنَّإذا علمطتُ  ط  اهلِل يا عباد ط كم لتعجبون  وإ َّ  

 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  (1)  املططخأُة تضططخب  أالَّ :معنططاه 

 س قططدماها حططىت ال يسططمُع خالخططَل هططي البسططة و ،بقططوةو هططا األرض بخجل 
كم فمطا بطالُ   ،اا إذا كان هذا حخاًمط عجًب . تنونففا ،اخلالخِل صوت  الخجاُل

 كا  مبطن تتكسطخُ   ؛واهلمسات  ها بالضحكات صوت  وتخفُع وتتمايُل ن تغينمب 
 طط  عبطا ِ  إىل ابطنِ  رجطل   جطا    ،نُجغط ها تتأوه وتتس كالم  ها وتتماُعس صوت 

عطن   يسطألُ  ؟ رجل هو أ  حخا   أحالل  : أرأيت الغنا  فقاَل طعنه   هلُلا رضي 
 ،وال فاديو كلاب ،ولاس فاه تصويخ  ،فاه معازُف الذ  لاس  األعخاِب غناِ 

س البطواد  حطالل  أ     األعطخابِ  غنطا ُ  ،فاتنطة   وال رقصطات   ،عاٍر وال لبا  
 احلطق   أرأيطت   طعنطه    اهلُل رضطي   طط  عبطا ٍ  ابطنُ  ؟! فقاَلعباِ  يا ابن  حخا  

 : يكطونُ  الخجطلُ  ؟ قطالَ الغناُ  فأين ساكوُن ،القاامة إذا جا ا يو   والباطَل
اذهطب فقطد    ،إال الضطاللُ  احلطقِ  : فمطاذا بعطد   عبطا ٍ  ابطنُ  قاَل ،الباطِل مع 

   .أفتات  فس 

 .   واحلوِض الشفاعة  صاحِبهذا وصلوا وسلموا على   

 

 

 
 

 

 
                                                           

 . 31رة النور اآلية: ( سو1)
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 ومخسطلِ  األكطواحِ  ومثبطت   املا  الَقطخاحِ  وُمزنِل ،صباِحاِ فالِق هلِل احلمُد 
ملوسطى   تطب  كو باألمالِح وأ َّ البحخ  النهخ  الذ  أعذب  ومخو  البفاِح الخياِح

عطن   علاائطه   ه س عظطامِ وتزَن ،الصالِح من أهِل البغيِّ أهِل وفارِق ،س األلوِح
 ،الفطالحِ  ألهطلِ  عمطةَ ُط رمضاَن شهخ  جعَل ،األشباِح ومشاكلة  األرواِح هبة مشا

 وأشطهدُ  ،األربطاحِ  زاكاَة شهادًة ،له ه ال شخي  وحد  أن ال إله إال اهلُل وأشهُد
 الكفطخِ  وحزُب ،ستباُحُت ه واحلخماُتأرسَل ،هورسوُل اهلِل ا عبُدنا حممًد با  أنَّ

 الوضطاحِ  بطاحلججِ  إىل احلطقِ  يخشطدُ  () م يزلفل ،والبفاح  قد عمَّ الفجا  
الخياح صطلى   سخياَن وسخى س األفاِق اهلِل ديُن حىت ظهخ  الخماِح وعهخية 

 م  احلنطاد   ضطوُ  الصطباحِ   َلط الُظ مطا أزالَ  ،هه وأصطحابِ علاه وعلطى لل ط   اهلُل
 ناِحواجُل اِمِث ن دركات هبا م  و تخلُص ،الفالِح هبا أعلى مخاتِب حنوُز صالًة

 :أمَّا بعُد ؛اا كثً،وس لَّم تسلاًم

 ن د اطاه مشطارب   م ط  ع ؟! وقطد مطخَّ  كم س مواضي الطزمنِ قبَل ن كاَنأين م  
حطىت   والسطنن   الفطخائض   وال عخف  ،وال علٍن مواله س سٍخ فال راقب  ،اآلسن

 ورحطلَ  ،والكفطن   نطو َ ه احَلمال  من مجاِع الزاُد وكاَن ،أو كأن به املنوُن  زَل
 ،احَلطزن   ه أسط،  وبقي س حلد  ،ه والوطِنعن أهل  وا زعج  ،ه وضعن عن أوطاِ 

ولقطد   ،لطن و  الطزاد   ن م ط  لاطزداد   عاد ومتا أن ُي ،وما خزَن ه ما مجع وما  فع 
فاطا   ،ولو أن ه لات أن تنفع  هاهات  وهاهات  ،فما ففن  اِ ذاِر به هاتُ  هت  
 علطاكم كطلَّ   تنصطبُّ  هذه املطواعظُ  ،ن قد غ  م  ويا بقاَة ،بخ م ن قد د خل  
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 اهلِل ذا س طاعططة  بعططد  ؟ أال أقططدا  واعاططًة ملططا قلططُت أال لذان  ،اصططًب عططةوُمُج
؟ راعاطةً  املطواعظ   لقبوِل ؟ أال قلوب مخاعاة  اهلِل حلقوِق ؟ أال  فو  ساعاة 

 .صائبة  رمضاَن لشهِخ أال سلوكاات 

 أرفططططِق مبططططاِ  أن ت ططططِخد املططططا  
 

 اسطتقوا    قد قلت للقوِ  ال ذ ب  
 

 (1)ُقطططفهي  ديٍخططططغ م إىل جنِبططوه

ڇ    يقطوى  التقوى حبل  كم فلاس لكم بغِ،رب ُّ اتقوا اهلل  اهلِل فاا عباد 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  (2)  ڇ  ڇڇ

 .(3)ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 الزمطان   عطن مطألوف    و طأ    ،الختابطة   النمفاطة   جنوى عطن احلاطاة    س   
 وضطا و  عظطامٍ  مفاياهطا بطني يطد  شطهخٍ     نا اِسالماُةأمُت ُتناإُل ،هوتفابق 
 شططارُعله از ماَّطط شططهٍخ ،عمططام  وبالفضططائِل ،مجططام  بططاخل،ات  ،كططخٍ  مبجططٍل
 املباحطات   ناوِلت ن  خِ م  الصورية  الصوِ  مظاهِخ عند  و  يقْ  ،احلكاُم

 ،ه السطاماة وغايات ط  الصااِ  ما يناس مقاصد  كلَّ   بل حخَّ ،فحسب والفابات 
 ه بسطاا ٍ فقطد أحاَطط   وال جطخ    ؛واخللقاطه   ه الخوحاَةم َكح  ُشخد ما ي  وكلَّ
ها ها إىل ربِّال ها واجنفوصفائ  النفوِ  وطهِخ واجلوارِح اللسان  من ع ْقد  مناٍع

بطه   والعمطلَ  الطزورِ  ن   يدع قطولَ " م  :والسالُ  اه الصالُةعلط  قاَل ،تعاىل
" ... وال  :وس احلططديث  ،ه "ه وشططخاب طعام طط س أن يططدع  حاجططة  هلِل فلططاس 

 ومغطنم   خط،   الصطاا ِ  شطهخِ  ذلكطم شطأنُ   ،" اهلِل عن حمطار ِ  إال بالك   صو  
 وجنطد   حمفطم   ب القل ولكنَّ ؛للسائات  ومكفخ  للحسنات  ومكثخ  للقخلن  وتالوة 
 نطا س هطذه األيطا ِ   إىل واقع   زنُل حني  مكانو نا ُشلَّت من كل على حال  الصِ 

كا  ال وقطد   ،ُعقخ  وإن تأخخ  خ حإن تقد  ُ  ؛احملخجنِم نا كالبعِ،فحاُل خِّالُغ
                                                           

 مثل  ُيضخُب ملن يوعُظ، وال يقبُل املوعظَة والتذك،  .  (1)
 . 26( سورة األعخاف اآلية: 2)
 .18( سورة احلشخ اآلية: 3)
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وما صاموا عطن   والشخاِب الفعاِ  فصاموا عِن ،الخشاد  عن مفالِب مجع  ضلَّ
بطل يصطبحون و سطون     ،الفتون  فنون  ومشاهدة  واجملون  اخلالعة  فضائاات 

 ،والظنطون   الشطائعات   ومسطخبات   والبهتان  والنمامة  الغابة  وجمالِس ،علاها
 وسطفكوا ُحخمطةَ   ،اهتًكط  الفضطالة   هذا وقد هتكوا حجطاب   صااٍ  أ ُّ فاا هلِل

هذه  لموا أنَّولاع ،اهلوى ن سكخة أن يفاقوا م  على هؤالِ  ،اسفًك الصااِ  شهِخ
 ،نططانا وفتاات شططباِب نا ملططا فاططه حتططُ بسططفانت  دفُعتطط اطم والفضططائاات احلطط

؟ الصطاا ِ  ختاه أيطن لثطارُ  سط فواح؛ نافضطائل   واد   ُعتصطدِّ  خفخة  وجخثومة 
وأحططالوا  واملهالطط   ؟ لقططد ارتكسططوا س املططآمِثالقاططاِ  وواخجلتططاه أيططن أ ططواُر

لططوا هططم قططد عجَّعلططون التقططوى فالح ال جي وأقططوا   ،حوالطط   الغططخَّ اللاططاَ 
 هم.هالَك

 للغخائطزِ  هم ُحطداةً الطذين  صطبوا أ فس ط    التزنيطلِ  س شطهخِ  اهلل  أال فلاتِق
 .اجلباِر الواحد  هم من قبضة الد اا يا وحي  س باداِ  الشهوات و

ه كتاِبط  وتطالوة   اهلِل علطى طاعطة    مطنكم اِدمطانَ   يفلطبُ  شهخ الهذا  إنَّ  
 ال ظطلَّ  ه يطو   س ظل  هم اهلُلالذين يظل  السبعة  مخة ه لتدخلوا س ُزلال  وقااِ 
م وأدمنطتُ  ،م املالعطب  فقطد عمطختُ   ،اا مجاًلط لكطم عتاًبط   وإين معاتب  ؛هإال ظل 

 والعبطادة   اجلد  وقت  ه على حساِبو صف  إىل ثلثي اللاِل فاه خوالت ،التسلاَة
 ،ادثطارً  س العبطادة   اخلمطولُ  صطب   أحطىت   العلطمِ  و صاِل وة والتال والذكِخ

 إىل السطح،ة   والسهُخ إىل الظه،ة  فالنوُ  ،اشعاًر واللعِب س اللهِو والنشاُ 
 .(1)" هند  غا اةو " كل  :وس املثِل ،بانكم هو السائُد

  نائ ط   وأبزوِجط    لففوِرإعداُد اهلِل ويا أمَة ،كمس أ فِس فاتقوا اهلل    
 بعبطادة   - اأيًضط  - ي  واهتمط ولكن أ صفي من  فِس ،  تثابني علاهوإخواِ 

 .الفضاِل الشهِخ من روحا اات      لتنا  حظَّرِب

                                                           
 مثل  ُيضخُب س تساو  القوِل عند  فساد  الباطِن .  (1)
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ن تقطوى  هطا م ط  فإ َّ اهلِل وعظمطوا شطعائخ    ط  أيُّها املوحطدون ط  فاتقوا اهلل    
م فطامن  علطاكم إال وأ طت   كم هطذا ال يعطودُ  شهِخ وال تدرون لعل  ظ،  القلوِب

 ه ما ُيحمطدُ لنفِس واختار  ،هواه ن سنة ه م قلب  أيقَظ   اامخ اهلُل م ح فخ  ؛فات
 ا سواه.عمَّ

 ريب قخيططب  مث توبطوا إلاطه إنَّ   ط،  أيُّهطا املوحطدون  ط كطم   واسطتغفخوا ربَّ   
 .جماب 

 :ا بعُدأمَّ ؛هبعد  ن ال  يبَّعلى م  والسالُ  والصالُة ،هوحد  هلِل احلمُد  

مبطا   ارعطواٍ  أو خجطلٍ   دوَن الوبائطة   ذ  املؤائد  الصح   نا بعُضتفالُع 
 ، رمضاَن س هناِر والغلاون  التبِ  باُع حضُخُي الصااِ  ا مع ُحخمة متاشًا :ه صُّ

مث مطاذا؟!   ،املغخِب وحىت أذان  السابعة  الساعة  ن م  األزياِ  عخُض حضُخُي و
 أن يعطخض   ن أراد وم ط  ،فحطالل   أو يشطتخ    س اللاطلِ  التبط َ  ع أن يباط  ن أراد م 

أن  ن أراد وم ط  ،فحطالل   أن يطزينَ  ن أراد وم ط  ،فحطالل   باللاطلِ  اهلابفَة األزيا  
إن هططذه  ،(1) مجططخًة :لقططاَل ،متططخًة :لططو قلططُت :فحططالل  معططا ذلطط  يسططخق 

 ُبالطو  بط   ن الخزايطا وهطي م ط   ،(2)هطا األدفطخِ  تخمطي بقتام   أهواٌ  الدعايات 
 ال يطتغ،ُ  فطاحلخا ُ  ،والسفاسط    املخاوغطات   وتطدعو هلطا بأسطالاب     ،الخذائَل

س  اِمَث أ  س الطخباعني إال أنَّ  س رمضاَن أ  س النهاِر أكان س اللاِل ،هحكُم
 ،هه ولال ط بطني هنطارِ   وال فطخق   ،ضطاع ُ ُت احلسطنات   كمطا أنَّ  ،يضاعُ  رمضاَن

 وحذروا منها. ،روا من هذه املضلالت فحذ 

ال  كطث،ةو  قطد بخَّحتنطا س بقطاعٍ    واحملُن ،املؤمنني بنا معاشخ  (3)ه لقمني إ َّ  
ن مهطا م ط  الخافطدين وغ،ِ  وس بطالد   ،القبلتني ِلالثقلني وأوَّ ساما مسخى ساد 

                                                           
 مثل  ُيضخُب عند  اختالف  األهواِ  .  (1)
 ها خباث  الخائحة  . بقتام ها األدفخ: بغباِر (2)
 َلقمني: جلديخ  .  (3)
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 نططا بالنصططِخِخواِ  وأن  ططدعو  ،والعظططات  هم العطط  أن  سططتَل اِسططالِ  بططالد 
ولمطنكم   كم فاه من جوٍعكم س بلدو أطعم واشكخوه أ َّ ،همعلى عدوِّ التمكنِيو

 .م مستمع ككم لدعائ رب  فإنَّ ،املعدية  األوبئة  واسألوه حسخ  ،من خوفو

 .   على حممدو ولل ه األطهاِر وصلوا وسلموا هذا
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ه مبطا ال  وخصَّط  ،اوفخًخ اا وأتاه شخًفنا حممًد باَّ َلالذ  فضَّ هلِل احلمُد  
 ،الطه ذكطخً   ا ورفطع  له صدًر وشخح  ، ىكال واخلصائِص املعجزات  ن ُيحصى م 

 ه خط،  ه ولَلط صطحب   جعطلَ  ،اه صدًروما أرحب  ،اه قدًرما أرفع  هذا النيبُّ فلله 
بطه س األوىل   وأوىل النطا ِ  ،اوقطدرً  مزنلطةً  فهم أعلى ال يطة   ،ولٍل صحٍب

 ،اهلا شطكخً  ال  ستفاُع اهلِل ن م   عمًة األمِم ه على سائِخأمت  َلوفضَّ ،واألخخى
 و شطهدُ  ،اا وجهطخً ا سطخً ا كثً،محًد ه املخحومة نا من أمت ه على أن جعَلحنمُد

 أنَّ و شطهدُ  ،النطا ذخطخً   تكطونُ  لطه شطهادةً   ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله 
وعلى ، () السمحاِ  والشخيعة  الغخاِ  بامللة  ه املبعوُ ه ورسوُلحممدًا عبُد

 :  أمَّا بعُد؛ الزهخاِ  الن،ة  ه النجوِ وصحِب ِضألرا أهِل ه أمان لل 

 مطا س  َلكم وُحصِّمن قبوِر وبعثتُم ،س الصوِر إل ف خ وين كا  بكم إذا ُ  
كاط    ،تنظطخون  فإذا أ تم قاا   ،كممستوُر وظهخ  ،كموضاقت أموُر ،كمصدوِر

أيُّهططا  - وقلططت  ،هططاأثقاَل ُضراأل وأخخجطت   ،هططازلزاَل لزلططت األرُضبكطم إذا زُ 
 ن هطذه الطدارِ  بطالتقوى م ط   ط  الفقط،ُ  هطا العبطدُ  أيُّط فتزود   ؟هلا ما :- اِ ساُن

 اغتخَّ ِنوال مَل ،ُيقبُل س العمِل فخََّ  نم  فلاس  ،واجتهد س بقايا هذه األعماِر
و طوروا   ،القلطوبِ  أدراَن املطدامعِ  وطهطخوا بفطاضِ   ،ُلأُيسط  يطو    حجطة   باألمِل
 كم القطدرُ ويصطمَّ  ،التحويطلِ  كطابُ لكم ِر قبل أن تناخ  نوِببتجاس اجُل القلوب 

الطد اا   احلااة  كم زهخُة  وال تغخَّ ،ه وال قباَللكم من مكتوِب الذ  ال حماص 
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 ،خيخ م أمخ  د املوت ما بع  فإنَّ ،(1)الكخيِخ كم قبَلواحلقوا أ فس  ،دب،  ها متاع فإ َّ
 على الكافخين غُ، عس،  أمخ  ما بعد املوت  فإنَّ ،حس،  أمخ  املوت  ما بعد  فإنَّ

 . (2)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  يس،

 وُيقططون اهلمططَة ويوجهططون األمططَة ،ها  ثلططون قام ططرمططوًز مططٍعجمت لكططل  إنَّ  
 رسطولِ  هطم صطحابةُ   اِسطالميِّ  اجملتمِع ورموُز ،إىل القمة  لاصعدوا بالناِ 

 هم الفط ُ ن حمصطتُ م ط  السابقة  هم أهُلوأفضُل ،هم بإحسانون تبع وم  () اهلِل
 ن أجِلم  شيٍ  عندهم كل  فهاَن والنفاِس ن امتحنوا بالنفِسم  هم احملُنو قُت
نطا  أمت  لواقِع املتأمَل وإنَّط    عنهم ورضوا عنه اهلُل رضي ط  التوحاد  راية  رفِع

 ولططذا فتحططت بططاب  ؛ها املثططاُلوينقُصطط إىل القططدوات  ها تفتقططُخجيططُد الاططو  
هطا  جهُل م ُظط هطا وع  فتنكطخت لتارخي   ،احلطدود   ن خطار ِ م ط  للقطدوات   االست،اد 

فاهطا   الضوِ  وخفتت قوُة ،األياِ  فاها مبخوِر اخلِ، عنصُخ فتناقص  ،هابسلف 
 فاها. االشعاِع وعن مخكِز الضوِ  ها ابتعدت عن مصدِرأل َّ األزمان  بكخوِر

  اا حلاضططططِخنماضططططا َلإذا متثَّطططط
 

 تنففطططُخ  طططا بطططالغِ،أكباُد تكطططاُد 
 

مطن   كطث،   وذاب  ،تلطت فاطه الفضطالةُ   وُق ،اغتالت فاه األخالُق وس عصٍخ
 فاطه الفسطادُ   ماوز  (3)ط فسي   وي   ط س عصٍخ .مكَة   س رمضا نا كالثلِجشباِب

 وال الشططابُة ،هبذكوريت ط  يعتططخُف فططال الشطابُ  ،الففطخِ  إىل فسططاد  األخالقطيُّ 
 عاًةصططنا نا سطلوكااتو مطن شططبابِ  كططث،  يعتنطقُ  س عصططٍخ ،هطا بأ وثات  تعتطخفُ 
 الفكطخ ِّ  التحصطنِ  علطى زلزلطة    تدُل غااٍر فُعق ،وواردو صادٍر مع كل  تتأقلُم

فحسططيب  مططا أقططوُل واحلالططُة ،س القلططوِب احلقططة  العقاططدة  ركططِن وتذبططذِب
حنطن   س وقت  اِسالِ  اوِخشن م  شاإٍل من حااة  على صوٍر كم أن  ق  وحسُب
 . هؤالِ  إىل س،ة  ما  كوُن أحوُ 

                                                           
 الكخيخ: االختناق أو تعب املوت .  (1)
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 2)
 وي   فسي: كلمُة توجٍع، وقال: مبعا ويل .  (3)
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 ه البطدو ُّ بفضطل   تطخفُ املع النقطيُّ  الطدَّي ُّنُ  الطذكيُّ  الففُن الزكيُّ ه الورُعإ َّ
ه إ َّط  ؛ه رمحطةً ا وإمارُتط ه  صطخً ا وهجخُته فتًحن كان إسالُمه م إ َّ ،واحلضخ ُّ

حاطث   معطه احلطقُ   ن يطدورُ ه م إ َّ ،هفجِّ غ،  الشافاُن سل   افًج ن إذا سل  م 
 له الطنيبُّ  ن قاَله م إ َّ ،منه خٍ، وال غخبت على رجٍل ،الشمُس ما طلعت  دار 

()  العظططاُم القططخلُن ن  ططزَله م ططإ َّطط ،  "تنسططاين يططا أخططي مططن دعائ طط:" ال 
 املطؤمنني أبطو حفطصٍ    أمط،ُ  األمصطارِ  وممصطخُ  الفتوحات  صاحُب ،همبوافقت 
 .القخشيُّ العدو ُّ اخلفاِب بُن عمُخ الفاروُق

النطا     أصطاب   ،للطهجخة   عشطخ   الثامنطةَ  ه س السطنة  أ َّط  السِ، أهُل ذكخ   
 فُسطمي   ،اوماتت املواشي جوًع ؛اجلوُع واشتدَّ وقحط  جدب و شديدة  جماعة 

ا وال عًنط  يطذوق   أالَّ املؤمنني عمطخُ  أمُ، الدولة  حاكُم وأقسم  ،الخمادة  عاُ 
 واشطتخى غطال     ،الناِ  عِن والشدُة هذه اجملاعُة ا حىت تختفع ا وال حلًمبًنَل

   اهلُل رضطي   طط  بطه إىل عمطخ    وجطا    ،ن لطنبٍ م  قاٌ وس  ،ا به عن له إ ا   صغً،
 ،احلمطخة   ه شطديد  وكطان وجُهط   ،له: تصطدق بطه   وقاَل ،هأخَذ فخفض  ط   عنه
 ،هالطو حلقُتط   والشدة  اجلوِع ن ا م كاسًف وأصب   ،الخمادة  ه س عاِ لوُ  خ فتغاَّ

 س إحدى اللاا  فمخَّ بقطخبِ  ه خخ  أ َّ ريإُلأالت َلاملؤمنني وقد سجَّ وهو أمُ،
 بانمططا األعططخايبُّ ،وتسططتغاُث تصططخُخ امططخأةو صططوت  فسططمع  أعططخايب  خامططة 

 عمطخُ  فأسطخع   ،تلُد امخأة  :ها جيخ  فأجاب ه عمَّفسأَل ،اكتخا و دوَن مضفجع 
 ،املسطلمني  مطالِ  ومطخَّ بباطت    ،هه أن تخافَقط مطن زوجت ط   ه وطلب ا إىل بات عائًد

 وسطار   ،السطمنِ  ن م ط  ااًرمقد ما أخَذكه على ظهِخ الدقاِق ن م  منه كماًة فحمَل
س  املطخأةَ  لتسطاعد   اخللافطة   ودخلطت زوجطةُ   ؛األعطخايبِّ  ا إىل خامطة  مسخًع
 لاصطنع   السطمنِ  مطع   الطدقاقِ  وطبإِل ،الناِر بوقد  عمُخ بانما ا شغَل ،هاخماض 
مبطا   مكتطخ و  غط،ُ  جالس  عخايبُّذل  واأل كل  بعد أن تلد  ه املخأُةكُلأا تطعاًم

خ بشِّط  تقطولُ  اخللافطة   زوجطةَ  األعطخايبُّ  ع م س  ت الوالدُةمتَّ وبعد أن ،جيخ 
 ا لكطنَّ ه فزًعط بصطخ   ب وقلَّط  البطدو ُّ  فارتطاع   ،املطؤمنني  ، ميا أ   بغالٍ صاحب 

 ه.مع زوجت  ه وا صخف عنه وطمأ   خف   اخللافَة



153
  

 ،الطثقلني  سطاد     ولكم س الوحاني و فعين وإياكم هبطد ِّ  اهلُل بار      
ودعطوه   ،الطخحامُ  ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكطم  اهلل  وأسطتغفخُ  مطا قلطتُ   وُلقأ

 .الكخُ  ه هو ال ُّإ َّ ،يستجب لكم

 ِنه وم ه وصحِباجملتىب ولل  ا على النيبِّوسالًم وصالًة ،وكفى هلِل احلمُد  
 :ا بعُدأمَّ ،اهتدى

أن  ه أسطلمُ ما ذكخ  طعنه   اهلُل ضي ر ط اجللاِل هذا الصحايبِّ ن مواق  وم   
 داٍر س جوف  فإذا هو بامخأةو لالًة طاف  ط   عنه اهلُل رضي  ط اخلفاِب بن  عمخ 

 فطد ا عمطخُ   ،اقد مألهتا مطا    على الناِر در وإذا ق  ،يبكون ها صباان هلا وحوَل
م اُه؟ فقالطت: أبَكط  الصطباان   هطؤال ِ  مطا بكطا ُ   اهلِل يطا أمطةَ   فقطالَ  الباِب ن م 

هطم أن فاهطا   أومُه ؟ قالطت: مطا ٌ  على الناِر دُرهلا: فما هذا الق  فقاَل اجلوُع؟
 وشطحمٍ  ا مطن دقاطقٍ  شطائً  وأخطذَ  الصدقة  إىل داِر مث جا   فبكى عمُخ ،شائًا

ه : بل أمحُلط فقلُت ،امحل عليَّ : يا أسلُممث قاَل ،م ودراه  وثااٍب ومتٍخ وعٍن
أ طا   ،القاامطة  عطين وزر  يطو     هل  مطلُ  : و فقاَل ،املؤمنني عن  يا أم، 

ا س ًقط دقا فجعطلَ  ،املخأة  ه إىل مزنِله بنفِسفحمَل ،عنهم س اآلخخة  ُلواملسؤ
 ،هحلات ط  مطن خلطلِ   خيطخ ُ  اَنخفخأيطت الطد   ، ت القطدرِ  ينفإُل وأخَذ ،القدِر

   ألحطقُّ إ َّط  لطه: واهللِ  وهطي تقطولُ   ،تعلطو حمااهطا   والبهجُة ،تنظُخ واملخأُة
 ا .ا قو  خً،قو  خً، هلا: يا امخأُة فقاَل ،ن عمخ م  فة باخلال

    ه خالفت ط  هطي مطدةُ   ب وغخَّ فاها اِسالُ  شخَّق  ذهباةو سنواتو عشِخ وبعد   
 ورا   وكطانَ  ،الفجِخ املسلمني لصالة  وهو يؤُ  ،هاغتااُل متَّ طعنه    اهلُل رضي  ط

 ة يهوديَّط  هطا أصطابعُ  ت علطى حوك  تالقط  ،واسعةو أطخافو ذاُت ه مؤامخة اغتاال 
 فط،وزُ  أبطو لؤلطؤةَ   الشطقيُّ  املؤامخَة خ ودبَّ ،شىت من فئاتو وز ادقة  ة وجموساَّ
 ،وقطد أخطزاه اهللُ   ،ه فس  مث قتَل ،ذ  حديِن مسموٍ  ه ينجٍخَلتق اجملوسيُّ

 رسطولِ  جبطوارِ  طعنطه    اهلُل رضطي   طط  عمُخ فن وُد ،هه بفعل لنفِس الشقا   وكتب 
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 بططِن عططن عمططخ  اهلُل فخضططي  ،وأكططخ  هبططا مططن مزنلططةو  ،وأيب بكططٍخ () اهلِل
 .ه عن أمت  ما جيز  خلافًة وجزاه خ،  ،اخلفاِب

 ن صطا   " م ط  :() هكم بقول ط مطن مقطامي هطذا إين أذكطخُ     أن أقطو    وقبَل  
كطم  أ َّ فطال أظطنُ   ،"الطدهخ   مطا صطا    فكأ َّ ،مطن شطوالِ   ه بسطتو مث أتبع  رمضاَن

   .العظام  ستفوتون هذا األجخ 

جطلَّ   ربُّكطم  على الطنيبِّ اجملطتىب كمطا أمطخ كم بطذل      هذا وصلوا وسلموا  
 وعال.
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 الفطخد   ،بالسطجود   واألرِض ن س السطموات  له م ط  الذ  أذعن  هلِل احلمُد  
 العطد ِ  ن م ط  اخلالئطق   الذ  أخخ   ِراملصوِّ البارِئ ،مولود وال  فال والد  ،الصمد 

ه حمامطد   ه جبماطعِ حنمطدُ  ،مشطهودو  لاطو ٍ  الباعث  اآلخِخ األوِل ،إىل الوجود 
ه وحطىت  خلق  ِلن أوَّا م مكخًم اِ ساَن جعَل ،وال معدودو مبحسوٍب ا لاس محًد
 ،املعبطودُ  لطه الطخبُ   شخي  ه ال وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،ه للحود موارت 
ا  ا حممطدً سطاد   أنَّ و شطهدُ  ،املوعطود   هبطا س الاطو ِ   ن أخلطص  م   تنفُع شهادًة

 ه اهلُلاختطار    طيبٌّ  ،احلطدود   و ديطد   الشطخائعِ  جا  بتشخيِع ،هه ورسوُلعبُد
 ه املقطا   ووعطد   ىالعظمط  بالشطفاعة   ه اهلُلخصَّ  يبٌّ ،موجودو ه على كل َفوشخَّ

ه الطوافني  صطحابِ أه ووعلطى لل ط    ا حممطدو وسلم على ساد  اللهم صِل ،احملمود 
 :ا بعُدأمَّ ؛بالعقود 

منطها   واحدةو كل  يتبُع اجلوهِخ تتخى كنظاِ  متخادفة  الساعة  عالمات  إنَّ
لكططم  هططا اهلُلتنسططاكم الصططغخى حططىت خيتم  هططاظعاُتفم وال تططزاُل ،األخططخى
 والقط ُ  ،(2)وُسطخى  (1) اتأويًبط تنطاديكم   احَلنِي وها هي سهاُ  ،ى الُك بالفامة 

 املوت    م َلُ ا خيفُفأمي غًد فاا ابن  ؟الق خى سن كم فهل أعددمت له ُحيفلُب
ا أمطي غطدً   يطا ابطن    ،  إال بطالكفنِ من ثااِب ا مخَُّدأمي غًد يا ابن  ،فال حالَة
فطال   ،اا وال أ اًسط وحاًد ى القِ ا علأمي غًد يا ابن  ،حممول  حدبا   على للةو

                                                           
 تأويب: سُ، عامة  النهاِر .  (1)
 ُسخى: سُ، عامة  اللاِل .  (2)
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ا؟ أ  ًلج ا س قلب  ويوًم أدر  ولست إخاُل أدر  أأحدثت ل  هذه العخصاُت
 العطذاب   علطى أن يبعطثَ   على ذل  قطادر   القادر  فإنَّ ،اعمًل اهلِل عند  َأْصلحت 
لكطن   ا،ا ولعًبط هلطوً    خلَقط  اهلل  أنَّ اهلِل فال  سب عبد  ،بالُقن عصاه على م 

أن  ا مطن قبطلِ  إىل رضطاه سطببً   التوبطةَ  ومعطلَ  ،اا ورهًبرغًب إىل اهلِل أر جلت
        ا صطبً  والتقصط،ِ  وعلطى التكاسطلِ   ،اغضطبً  واِصطخارِ    علطى الغفلطة   يأخَذ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ (1)   ڇ  ڇ

 . (3)ہ  ہ  ھ  ھھھے ے  (2) ڇڇڍ

األقصطى   واملسطجد   الشخي   دِ س الُق اوَنبين صه ا عن عجخفة بعاًد  
    ه املخعبطة  ولثطارِ  ،اِ دو سطاة   ُسطومفخةَ  جزيخة  ا عن زلزاِلوبعاًد ،املبار  

 ن مغبطة  م ط  العلمطا ِ  األطبطا ِ  بعطضِ  ا عطن  طذيخات   وبعاًد - سلمنا اهلُل -
علطى   خف،ةو ه من تبعاتووما جيخُّ ،احديًث النازِل الكاماو ِّ اللقاِح استخداِ 

 ،ص   منطها  املخاهقني الو قد عاَل ا عن تصخفات وبعاًد ،البشخ ِّ اجلنِس
 منطها بقطولِ   غاطورٍ  مصلٍ  كل  الو ينفُق اِسالماة  األمة  ا عن مهوِ وبعاًد

 ط: ه اهلُلرمح  ط ِخضالن ابِن

 فلطططم أم دخاطططل  تطططأوبين داٌ 
 

 وللطططهمم ا للطططهموِ سطططهً، وبطططُت 
 

إذ  ،تعاىل اهلِل ن كتاِبم  ثابت  هلا أصل  والقبور  املقابخ  خيفى علاكم أنَّال   

 :وجلَّ عزَّ وقاَل، (4) ٹ    ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  :هسبحا   يقوُل

                                                           
 .129( سورة النسا  اآلية: 1)
 . 26ة األعخاف اآلية: ( سور2)
 . 32( سورة األ عا  اآلية: 3)
 .26( سورة املخسالت اآلية: 4)
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 ڻ ۀ  ۀ ہ (1) َّهشطأ ُ  جطلَّ  وقال:  ک  ک  ک ک (2)وهطذه   ؛

 لكطل   وهطي وعطا ٌ   ،ناأمهاُت ا وأباُؤ وفاها ،نا املسلمنيإخواِ  رفات  تضمُُّ املقابُخ
هلطذه   اِسطال ُ  ذلط  جعطلَ   مطن أجطلِ   ،له بطاخلخو ِ  اهلُل إىل أن يأذَن إ سانو
 عنها اسطمُ  ال يزوُل وجعل املق َة ،هاماوُز ا ال جيوُزأحكاًم والقبوِر املقابِخ

ڀ  ٺ    :ه تعطاىل لقول ط  السطالُ  هااستأصطلَ  أصطلها أو  نم ط  لعتولو ُق ،املق ة 

بطل   ،ما فاهطا  ها درست ودر  ا مع أ َّقبوًر القاامة  اها يو  فسمَّ ،(3) ٺ ٺ

 التعطخض   أنَّ والسطال ِ  الصطالة   ها أفضطلُ على صطاحبِ  الفاهخُة السنُة بانت 
 ،القِ  س ذل  إيذا   لصاحِب وأنَّ ،هاا حُلخمات ا وماوًزاستخفاًف يعدُّ للقبوِر

: يطا  فقطالَ  ،ا على قط ٍ جالًس () اهلِل رأين رسوُل قاَل حزٍ  بِن فعن ُعمارَة
بطل   ،الق  وال يؤذي  " ال تؤذ  صاحب  ا زل م ْن على القِ  القِ  صاحب 

     هأ َّط  () عطن الطنيبِّ   فطخو    ،علطى قط ٍ   فطامن جلطس    الشديُد الوعاُد جا  
ه إىل جلطد   فطتخلص   ،هثااب ط  فتحخق  كم على مجخةوأحُد :" ألن جيلس  قاَل

 والسطال ِ  الصطالة   علاه أمت  احلباُب ح وصخَّ ،"على قٍ  لس خ،  له من أن جي
 خمطةُ ُح" : () فهطو يقطولُ   ،األحااِ  ُحخمة  نع ال ختتلُ  ُحخمًة أن للمات 

 ". أحاا ا  ا كُحخمة اموت

ين إال أن فال يسُع ،للمقابِخ ض ملن تعخَّ الشديد  الوعاد و ومع هذا النكِ،  
ومبططا  أو شططبهه  بططالنفيِّ املسططبوقة  الناسططخة  كططاَن أخططوات  أسططتدعي بعططض 

 يطدامهون املقطابخ    النطا ُ    فط ومطا ا   وما بطخح   وما فىت   فما زاَل املصدرية 
 وقد أجطاد   ،خمتلفةو ويتعخضون هلا مبدامهاتو ،هاخمات ُحويد سون  ،والقبور 
 ا س األبناطة  ا جطدّ ا خفط،ً هنطا  توسطاعً   إنَّ (،ما   تخ  عش تخ ): من قاَل

ها من عن ويلتهُم ،املقابِخ صوب  ها يتحخُ وغِ، التجارية  واحملالت  والقصوِر

                                                           
 .21( سورة عبس اآلية: 1)
 .2( سورة التكاثخ اآلية: 2)
 . 4( سورة اِ ففار اآلية: 3)
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 ،كطب،ةو  إىل مقط ةو  كان ينظُخ احلمقاِ  أحد  أنَّ احلاُل بل بلَ  ،ومشاٍل  نٍي
 احلسطا    أ  يفكخوا عندما ضاعوا هذا املوقع  !الناِ  ا هلؤالِ عجًب :فقاَل

علطى   الطخدِّ  بصدد  ولسُت ،األًف أربعني فاها  تساو  القفعُة س مق ةو واملماز 
 ،خفط،ةو  جطدُّ  خفط،ة   القضطاةَ  إنَّ، يب وبكطم  املقطا ُ  فافوُل ،هذا السخا  

بانمطا   ،هطم  قل  هم ووسطائلِ ا يدوسوهنا بأقدام طخًق املقابخ  الناُ  فقد اختَذ
هم على العب مبت فوضعوا مبا رُح ضاقت علاهم األرُض الناشئة  بعض  جنُد

 لخمطيِّ  مزبلطةً  ها صطن   بانمطا اختطذَ   ،املعاِ  واضحة  ظاهخةو شاهخةو مق ةو
 .األوساِخ

 الفطني   مث حنن  زيُد ،هاا بسكاِ أصًل ضاقة  املقابخ  أنَّ الباَل مما يؤرُق إنَّ 
 و نتططهُ  ،هامططن أرض طط فنتسططوُل ؛اهنططًخ الفططني  بططل  زيططُد اهلل  أسططتغفُخ ،لططًةب 

  ا احملتطو ُ وهطي مصط،ُ   ،ا سطاكنون هبطذه املقطابخِ   أ نا يوًم أال  فكُخ ،هاُحخمات 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   تعاىل لنا  تبار   ه اهلُلالذ  رع 

 . (1)  ڈ ژ

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   اهلل  قو  هذا وأسطتغفخُ  أقوُل  
 .الكخُ  ال ُّه هو ودعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم

 ؛هن عند م  رمحًة على املبعو   والسالُ  والصالُة ،همحد  حقَّ هلِل احلمُد  

 :ا بعُدأمَّ

  

ومصططلحون يخاعططون  ،س اجملتمططِع رشططداُ  هنططا  رجططال  أن يكططوَن جيططُب 
 ن فم ط  ،واهلطدى  الخشطاد   عن سنِن ويوجهون الضاَل ،خاصًة املشتخكَة املصاحَل

                                                           
 . 27 - 26: ات( سورة الخمحن اآلي1)
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أو  ا عن منكٍخأو  اهًا ا مبعخوفولمًخ املصلحني فال  سمُع جذوُة أن ختبو  العاِر
 إال األهطوا    ال ختطد ُ  قضايا هامشاًة ا أو  ناقُشنا يساو  صفًخحظ  يكوُن

هطا  هطا واقتخاحت  بتوجاهات  أن تظهطخ   الواعاطة   علطى الفبقطة    إنَّ ؛الشخصاَة
 نطا س الواقطعِ  كالم  حطظ   يكطونَ  أالَّ و قتطخحُ  ،ا من هطذا االختفطا ِ  بدًل ،اقلاًل

هطا  ا عاأن تخ ُبجيط الطو   ومطن االقتخاحطات    ،ا بطال فعطلٍ  أعين كالًمط  ،بخقلًة
 :املفخوِح س املوضوِع الواعاُة النخبُة

 ،الكطب،ة   السطكا اة   مطع الكثافطة    مبطا يتناسطبُ   موقِع املق ة اتساُع  ا:أوًل
 إشطخاف   ها  طت  حطدود   مطع باطان    ،هبطا  ثابتطةو خاصطةو   ها س ملكااتوورصُد
 .االختصاِص جهات 

 وجطود   نكطخُ ُ وال  ،فاهطا  العبثاطة   ا لطدابخِ قفًعط  هذه املقابِخ تسويُخ ا:ثا ًا
 املخلصني. ها جبهود تسويُخ الو متَّ املقابِخ بعِض

 املوتى. لغسِل وأماكن  ه من مصلااتومبا  تاُج هذه املقابِخ مهاُز ا:ثالًث

 .هبا خلل  إن كاَن والساقفة  ها املتصدعة جدارِ  ة لصاا  السعيُّ ا:رابًع

 خمططات مقططابِخُح س صططاا ة  ط   اهلِل د يططا عبططاط واجتهططدوا    فططاتقوا اهلل   
 كم.كم أجور كم ويؤت قبور  اهلُل موتاكم ي ُصِن

 . واآلِل حممدو اخلتاِ  ومس   التماِ  أال وصلوا وسلموا على بدِر    
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وأعاطا   ،هااضطمحالل   فأينعت بعد  نا باِسالِ الذ  أحاا قلوب  هلِل احلمُد 
 الباضطا ِ  وتخكنطا علطى احملجطة     ،هطا فخجعطت بكالل   هرك دامللحدين عن  فهو  

هطا  ل بأثقا الظهطور   أ قضطت   مطن مظطا َ   بطه  ه وأسطتعنيُ أمحطدُ  ،هاها كنهاِرلاُل
 إال اهلُل أن ال إلططه  وأشططهُد ،هاوُعضططال  األمططوِر بططه لعصططاِ  ه وأسططتعنُيوأعبططُد

مطن   واقاطةً  ،هطا وظالل  الطدرجات   حبصطولِ  وافاًة له شهادًة ه ال شخي  وحد 
 اهلُل ه الطذ  أطلطع   ه ورسطولُ ا عبطدُ حممًد أنَّ وأشهُد ،هاوأهول  الدركات  حلوِل

ى وجلَّط  ،األذان  بطه وقطخ    وأعع  ،هاالل وض  القلوِب ن ظلمة م  اِ ان  به فجخ 
 ال قططاطع  صططالًة علاططه وللططه وسططلم  صططلى اهلُل ،هابصططقال  القلططوِب بططه ر ي ططن 

   :أمَّا بعُد؛ هاال بتاِر وال جماَل ،هاالتصال 

كلمططا  عبطد   خ ِسط وخ  ،تباعطد   إىل اخلط،ات   ب ُخكلمطا َقط   عبطد   لقطد خطاب     
 ،مطا سطاعد    للفطالحِ  كلمطا  طود     عبطد   و طد    ،تقاعطد   األرباِح لناِل تنهض اُس

ه   يسطمع  فكأ َّط  ،السطال ِ  لطدارِ  ه كلمطا دعطي   هذه وتل  حاُل ا لعبدوفواعجًب
فاطا   ،اا وتوا ًاط كسطلً  زداد ا اهلِل ن م ط  كلما ُحطثَّ للقطخبِ   أسفاه لعبدو ا وواداعًا
ن م ط  السطفخُ  ا؟ ألطاس  ًلط اا قلالد اا ل  متاًع ألاست  ،واغخاباه من  اهلِل عبد 

   ا لطط  داًر القططُ  ا؟! ألططاس مططن جنابطط  قخيًبطط املططوُت ا؟ ألططاس د اططا  حثاًثطط
  ا؟ فمهطد لنفِسط  ا وباًلط صطعبً  والقفمط،ِ  الفتاِل   عِنا ؟! ألاس حساُبمكاًث

بطل سطدد وقطارب     ،األمطلِ    بفسطحة    الضعا وال تغخَّ جسد  ،العمِل بصاحِل

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ائ   ِ األجططل إىل طخيططِق
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 (1) ۆئ  ۆئ
  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں (2)    ٹ  ٹ  ڤ

 .(3) ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ

مطن   دِ الُقط  س مدينة  األخ،ة  واجملخيات  احلديثة  امُلعفاات  س خضِم  
 بسطط   وتط،ة   ومطع تسطارعِ   ،نيها األصطلا لسطكا ِ  ها والتشطخيد  ألرض ط  التهويد 

 علطى املسطجد    التد اساة املتكخرة  ومع االقتحامات  ،علاها الكاملة  السافخة 
 .هحوَل املباركة  األقصى واألرِض

 الطدفعِ  شديدة  امةوهدَّ تااراتو لوجود  خاصًة ا ِخواين الشباِبوتذكً،  
 ،األقصطى  هم واملسطجد  هم ال يفكخون س قضايا أمطت  ومعُل الشباب  تستهدُف

إن  مطل علاطه    هم كالكلطبِ هم وملذاهتم وهلوهم ولعِبس شهوات  ونيفكخ بل
 وحطىت ال تغاطب هطذه القضطاةُ     بائي عامًةا آلوتذكً، ،يلهث أو تخكه يلهث

 ىِ والتطواط  العجاطبِ  الصطمت   ا مطع  دائًمط  حاضخًة وإمنا لتكوَن ،عن العقوِل
الطو   ِبفحسطب مطن اجلوا ط    واحدو على جا ٍب الضو    سلُط الخهاِب العامليِّ

 الصطهاينةَ  وجعلطت   ،إىل مطا ال هنايطةَ   ومعخقلًة قص اًةُم جعلت هذه القضاَة
 .حنٍي ا كلَّا وبواًريعبثون ويعاشون فساًد

 س تكططخيِس ه اخلفطط،ة ومفخزات طط االقتصططاد ِّ نا عططن اجلا ططِبحططديُث  
خملفطني   عامطةً  وفلسطفني   خاصطةً  القطد ِ  على مدينة  ة الاهوديَّ السافخة 

 أنَّ يذكُخ .املقاِ  لضاِق واِعالميَّ والعسكخ َّ واالجتماعيَّ السااسيَّ اجلا ب 
أخاطه   ديطة   ه إىل قبطولِ خته مبال ط ا وعاَّعاتبت أخاها ع مًخ جاهلاًة شاعخًة
 فقالت :   ،املقتول

                                                           
 . 200( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 . 27( سورة املائدة اآلية: 2)
 . 32( سورة احلج اآلية: 3)
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 ا مسطا   ا إن عمطخً ودع عن  عمًخ
 

 ملفعطم  ٍ ش ط  غط،ُ  عمخٍو وهل بفُن 
 

 ٍ ش ط  مقدار  يتجاوُز إ سانو بفن  أنَّ البسافُة اجلاهلاُة ُةأاملخ ما تتصوُر  
احلططاد  والعشططخين  القططخن  ابططِن احلاضططِخ اِ سططان  ت معططدَةألططو ر فكاطط  

ومطاوزت حطىت أصطبحت ال     ،ه حىت وسطعت األرض  تضخمت وك ت معدُت
حىت صطارت   س اِ سا اة  احلخِص تضخمت معدُة .  عم ،ها إال التخاُب لُؤ

 علطى حسطابِ   على املادة  قائمًة وأصبحت املصاحُل ،املاِل ن م  ها مقدار ال يشبُع
 ،على النطهمِ  قائمًة البشخيُة أصبحت  ،هاها وحضارت ومقدسات  األمة  مقدرات 

 ،مطة  األ كخامطةُ  هتطونُ  ،اا وحخاًمحالًل املوارد  وتستزنُف ،ام الد اا التهاًمتلتُه
 الاهوديططة  مططع هططذه الفلططولِ  سططخيةو صططفقاتو مططن أجططلِ  القططدُ  ويهططوُن

وال س أعطاله   القطدرِ  فال هي س أسفِل األمة  كخامُة هتوُن.  عم  ،السخطا اة 
  ذالططةو عططن أ ِّ الصططمُت :واملقابططُل ،املشططتخكة  احلططخة  التجططارات  مططن أجططِل
 .(1)له ال بواكي  لكنَّ محزَة صهويناةو ومحاقةو

 واالسطتنكارِ  عطن احلطديث    القاطادات   أفواه  يلجُم ود َّالاه االقتصاد  إنَّ  
نفقطون وال  ولذا فهم ال ي  ،عنهم فهذا بعاد  ،أو حخٍب جهادو ا عن مسألة فضًل

منطه س   واسطع   وجزٌ  س العاِ  متجذر  الاهود ُّ فاملاُل ،ؤذن هلم فاعتذرونُي
 : إنَّفقطالَ  ،عن ذل  االقتصاد  علماِ  أحُد خ ولقد عبَّ ،اِسالميِّ العاِ  دوِل

 املطالِ  رجطالِ  ا على رغبطات   زوًل مخاتو عدَة األوىل قد تأجَل املالاَة الشؤون 
 لتحقاطقِ  مطن الطدولِ   عطددو  أكط    هم كا وا يخيطدوهنا أن تشطملَ  أل َّ الاهود ِّ
 .اقتصاديةو مصاحَل

 ،مسطلمٍ  كطل   س قلطبِ  أن تظطلَ  فلسفني جيطبُ  األقصى وأرض  قضاَة إنَّ  
 علطم  وي  أن يقطخأَ  وعلى اجلاِل ،فاها واملخُ  اهلخُ  ُخُثوَك ،هاوإن تشابكت خاوُط

 الاهود  بغِض وما له وما علاه ولاحخص على غخِ  ،هاه ومستقبَلقضايا أمت 

                                                           
 مثل  ُيضخُب عند  فقد  م ن ي هتُم بشأِ  .  (1)
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ٻ  ٻ  ٻ    :وتعطاىل  تبطار    احلِق ا لقوِله امتثاًلأوالد  ه وقلِبس قلِب

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ 

 .(1)  ڤ  ڤ     ٹ  ٹ

 ه هططو الغفططوُرإ َّطط ،  ولكططم فاسططتغفخوه اهلل  وأسططتغفُخ مططا قلططُت أقططوُل  
 .الكخُ  ه هو ال ُّإ َّ ،ودعوه يستجب لكم ،الخحاُم

 املتعططا  عططنِ  ،والتقططديِخ باحلكمططة  س األكططوان  املتصططخف  هلِل احلمططُد 
ا أمَّط ، ه أمجعطني ولل ط  النذيِخ على البشِ، والسالُ  ُةوالصال ،والنظِ، الشخي  

   :بعُد

هطذه  س  املباركطة   ن األرِضه م ط األقصطى ومطا حوَلط    املسطجد   اقتحا   إنَّ  
 اِسطالماة   األمطة   لكخامطة   معنطاه اقتحطا     الاهطود   شطخذمة   ن قبطلِ م  األياِ 
 فعلى القاطادات   لو بقات هلا كخامة  ها أنها وفخامت ها وجمد ها وشهامت وعزت 

هططا الططذين وأهل  س هططذه األرِض اهلل  ن تتقططي أ خاصططًة اِسططالميِّ س العططاِ 
 علططى اجلا ططِب مقدمططة  الكخامططَة إنَّ ،هلططم وال مغاططَث ،هنططار  يسططتغاثون لاططَل

 ها واجطب  ومقدسطات   األمطة   عطن حاطاضِ   والدفاُع ،املاِل وحفنة  ،االقتصاد ِّ
 فاا ويط    ،اِسالِ  ن ثغوِرم  على ثغخةو فالكل  ،مسلم عن أ ِّ سقُطال ي شخعيٌّ

 ه.ن قبل م  ؤتى اِسالُ من ُي
 ،بططالبزوِغ يططؤذُن فططالفجُخ الظططالُ  فمهمططا اشططتدَّ ومهمططا يكططن مططن أمططٍخ  

 هطذه األمطةَ   تبشُخ الوحيِّ وما عند ا من أخباِر ،السماِ  ن م  ستحُل والعدالُة
 االجهطاضُ  وسطاحلُ  ،الظلطمِ  منطابعُ  وستجُ  ،والخفعة  نة السِّ بأعال درجات 

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ     منطهلٍ  كطلَّ  اِسطال ُ  وسطابل ُ  ،جبطارٍ  متكط ٍ  لكل 

                                                           
 . 51( سورة املائدة اآلية: 1)
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أال وصطلوا  . لإلسطال ِ  والنصطخُ  ،أك  واهلُل ،(1)ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئۈئ
 . خِ، م ن وطأ  احلصى بنْعل هعلى  وسلموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 21( سورة يوس  اآلية: 1)
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 الواحد  ،باملعخوف  املعخوف  العفوف  الكخِ  الخؤوف  الخحاِم هلِل احلمُد  
 ه عطنِ س ملكوت ط  الغطينِّ  ،بطاأللوف   وال يتكثُخ حدة بالو  الذ  ال يتأثُخ األحد 
اسطتوى علطى    ه مكشطوف  عنطد   الغاطبِ  فستُخ ،واملألوف  واأللا   املشِ، الوزيِخ

 ن س النططاِ أذَّ ،والوقططوف  واجللططوِ  ا عططن احلخكططة اسططتوا   مزنًهطط خِشالعطط
 ،املخطوف   ن م ط  فطع  ما د ل  اهلِل أمحُد ،والصفوُف ه األفواُ ذاِ فامتثلت آل باحلِج

 ه بالصطدقِ م طْن لسطا ُ   لطه شطهادةَ   ه ال شطخي   وحد  إال اهلُل أن ال إله  شهُدأو
 ا سططاد  نَّأ شطهدُ أو ،مكفطوف   حلطقِ ا إىل غططِ، االمتطداد   عطنِ ه وكف ط  ،حمفطوف  

 الدا اة  باجلنة  خ وبشَّ ،واملشخوف    ه إىل الشخيه أرسَله ورسوُلا عبُدحممًد
 وسلم على هذا النيبِّ اللهم صِل ،العسوف  احلاماة  الناِر ن م  ر وحذَّ ،القفوف 
 :ا بعُدأمَّ ؛األ وف  ه الشمِّه وأصحاِبوعلى لل  ،الكخِ 

 باطت   حجاُ  وار َل ،ومضى اجملدون وخلفوكم ،املشم ُّخون وتخكوكم ارع س
 هم اهلمطمُ قعدت بكطم عطن صطحبت     ،التعويِق وأ تم أسارى لقاود  ،العتاِق اهلِل

 ض خ تخيطدون ع ط   ،الفطاخخة   علطى املخاتطبِ   الفابَة م املساكن ولثخُت ،الفاتخُة
 ؟الفخيطقِ  علطى فطوات    السطواجمُ  فطأين الطدموعُ   ،اآلخخَة يخيُد واهلُل ،الد اا

 ه مطنكم التجطخدُ  ن فات ط ؟ فم ط الخفاطقِ  عطنِ  علطى التخلط     الدائُم وأين القلُق
ن وم ط  ،اآلثطا ِ  حملظطورات   والتجنطبُ  ،احلخاِ  عِن ه التجخُدفال يفوُت لإلحخاِ 

ن وم ط  ،العطاملني  ربِّ ن ذكطخِ م ط  ه اِكثاُرمع امللبني فال يفوُت التلباة  ه فضُلفات 
 تعطديلُ  واجلماعطات   عطة  ُمه س اجُلفال يفوُتط  الوقوف  مجُع ن عخفاتوه م فات 



166
  

 والتهجطدُ  اللاطلِ  ه قاطا ُ فطال يفوُتط   اجلمطارِ  ُيورم ه املباُتن فات وم  ،الصفوف 
 ه الصطالةُ فطال تفوُتط   احلطخا ِ  بالباطت   والفطوافُ  ه السعُين فات وم  باألسحاِر

 ط  والسطال ُ  علاه الصالُةط  األ اِ  ساد  ومن فاتته زيارُة ،اآلثاِ  ها ماحاُةفإ َّ
 .علاه والسالِ  الصالة  ه إكثاُرفال يفوُت

 علطى طاعطة    فاغتنموا املداومطةَ  ،عنه وال بدَل لقد فاتكم ما ال عوض   
واعتصطموا   ،هلطا ا فصطا     الطو لطاس    ومتسكوا بعخى اِ ان  ،وجلَّ عزَّ اهلِل

 يشطخحُ  بطاهللِ  اِ اَن أال وإنَّ ،اعتصا   اهلِل له حببِل وكو وا ممن كاَن باهلِل
 بطاهللِ  اِ طانَ  أال وإنَّ ،األمطورِ  صعاب  يسهُل باهلِل اِ اَن أال وإنَّ ،الصدور 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   القبطورِ  مضطايق   يفسُ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   (1) ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇۋ  ۋ  ۅ       ۓ  ڭ  ڭ     

 .(2 ) ۅ   ۉ

 ن شطهخِ م ط  ِلئط األو العشطخِ   فحطاتُ  س هذه األياِ  اهلِل على أرِض تفوُح   
       :س عططاله جططلَّ فقططاَل ،بلاالاهططا اهلُل الططو أقسططم  ذ  احلجططة  احلططخاِ  اهلِل

 ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ(3)  ِعنطها  الو قطالَ  ُ  عخفَةيو س هذه األيا(:)   

 ،نا عطن ذا وذلط   ولطاس حطديثُ   "،والقادمطةَ  املاضطاةَ  ها السنَةصااُم يكفُخ "
ولكطن هلطذه    ،واحملاضطخون  بطه اخلفبطا ُ   ومما هلج  ،لدى اجلماِع فهذا معلو  

 االقتصطاد ُّ  عطدُ والُب السااسطيُّ  عطدُ الُب :ومنطها  ،شىت أبعاد  املباركة  الشع،ة 

                                                           
 .18( سورة احلشخ اآلية: 1)
 . 28( سورة احلديد اآلية: 2)
 .2 - 1: ات( سورة الفجخ اآلي3)
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 ن فم ط  ،املسطلمني  ن م ط  لطدى كطث،ٍ   جمهولطة   وهذه األبعاُد ،جتماعيُّاال عُدوالُب
ها إال أشطكالَ  ن املسطلمني ال يعخفطون مطن العبطادات     ا م كثً، ا أنَّصدًق الخزية 

 رمبطا يفقطهُ   احلجطاجِ  فطأكثخُ  ،واملضطمونَ  وجيهلون الطخوح   ،املعهودَة الصوريَة
حطىت   س الفطواف    َّ :)الفطائخُ  علاهطا املثطلُ   فاصدُق ا الخوُحأمَّ احلِج هاكَل
 ،ه مبكَةحصوُل فاتفق  س البالد  يفوُف ا خخ  رجًل أنَّ هذا املثِل وسبُب (،حجَّ
 . (حىت حجَّ س الفواف   َّ) : فقاَل ،منه رغبةو من غِ، فحجَّ

 وقطد قطالَ   ،والشعائِخ للمشاعِخ التعظاِم ن م  احلِج على أبعاد  الوقوف  إنَّ  

 عزَّ قاَل، و (1)ٴۇ  ۋ  ۋ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ :وعال جلَّ

 .(2)  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤڦ  ڦ ڦ  ڦ :وجل 

فمطن تطوىل    ،همعطن عاطو ِ   ها اهلُلشطخفَ    تغب مكُة اِسالِ  أعدا   إنَّ  
نا حانذو  كُن العخِب عن بالد  مكَة ومدينُة مىت توارى القخلُن) :ه يقوُلخ ك ْب

 الطو   يبعطده عنطها إال حممطد      احلضطارة   س سباِل يتدرُ  ى العخيبَّأن  خ
ن م ط  احلج  إنَّ) : احلِج عن موسِم فوه يقوُل ضَّه وُفت  اُنلَُّش ولخُخ (،هوكتاُب
املسططلمني  ن قططوة م طط فهططو يزيططُد ،ا علططى الغططخِباملسططلمني خفططًخ عبططادة  أشططدِّ

ه هطو بذات ط   س احلِج االقتصاد َّ عد الُب فإنَّ وال ريب  (،همِرادهم واقتووحدت 
ن م ط  خط،   مسطتمعٍ  فطاععوا وعطوا ُفطُخبَّ    ،كطث،ة   منطافعُ  عد وهلذا الُب ،عبادة 
 . ن قخيٍبم  خ،  مبلٍ  بَّوُر خفاٍب

 ه حباطث يشطتدُّ  اقتصطاد   وزلزلُة العامليِّ االستكباِر يد  قفُع 

فهذه  ؛املسلمني شتخى سلُعوُت باُعلمني وُتاملس التجاُر ويخبُ  ،املسلمني اقتصاُد

 . (3)ڳ   ڳ  ڳ :هتعاىل بقول  ها اهلُلالو ذكخ  املنافِع من أعظِم

                                                           
 . 30( سورة احلج اآلية: 1)
 . 32( سورة احلج اآلية: 2)
 . 28( سورة احلج اآلية: 3)
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علططى  الططو تسططافُخ والبططؤِ  الفقططِخ ن ظططاهخة م طط احلططدُّ 

 وفلسطططفني  كالصطططوماِل اِسطططالميِّ العطططاِ  ن دوِلم ططط عخيضطططة  قفاعطططات 
فاها  إال وتتفاوُت اِسالميِّ العاِ  ن دوِلم  دولة  توجُد بل وال ؛وأفغا ستاَن

 ".الفقِخ ن فتنة ب  م  : " وأعوُذفقاَل منه  الذ  استعاَذ الفقِخ ظاهخُة

املسططلمني  مشططكالت  ا حلططِلا إسططالمًامططؤمتًخ احلططُج يعتططُ  

 ن شطىت بقطاعِ  املسلمني م  مالينُي املقدسة  إىل األماكِن حني يفُد ة قتصاديَّاِ
 طاطب   موسطم   فطاحلجُ  ،االقتصاد  املتخصصون س جماِل منهم العلماُ  ،العاِ 
 والتنسططاِق إىل التكامططِل الوصططوِل س سططباِل والنططدوات  املططؤمتخات  لعقططد 

 .اِسالماة  الدوِل بني  االقتصاد ِّ

س  واحملتطاجنيِ  اكنِيواملسط  للفقخاِ  والذبائِ  ن الُبد  منافُع 

 العطا ِ  ن دوِلم ط  هذه الُبدن  جللِب كما أنَّ ،هاوخارِج املقدسة  األماكِن داخِل
- اهلِل عبططاد  - فططاتقوا اهلل  ،خافاططةو غطط،  اقتصططاديًة فائططدًة اِسططالميِّ

 وأسطتغفخُ  مطا قلطتُ   أقطولُ  ،كم وتقواكمكم يزد إ اُ عبادت  واستشعخوا أرواح 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ٻ  ی       جئ      حئ  مئ     تغفخوه  ولكططم فاسطط  اهلل 

 .(1)ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ پ  پ  پ  پ   ڀ   

 أن ال إلطه   وأشطهدُ  ،اومنهاًج ش خعًة الذ  منَّ علانا باِسالِ  هلِل احلمُد  
 ،اا وأفوًجط فأموه لحطادً  احلخا   ه البلد لعباد  له هاَأ ه ال شخي  وحد  إال اهلُل
ا ان ط  ب أنَّ وأشطهدُ  ،اا وابتطهاجً جالًل هواِ ان ما يزيُد األمِن ن حلِلوكساه م 

ه علاه ولل ط  صلى اهلُل ،اا وسخاًجا و وًره هادًيه ربُّه بعَثُلوسوره ا عبُدحممًد
 :ا بعُدأمَّ ؛اتاًج ولألمة  ،اه الذين كا وا للمتقني   اًسوصحِب

 

                                                           
 . 12  - 10: اآليات( سورة  وح 1)



169
  

 إىل تفباططِق فططدعوة  ،س احلططِج اخلامسططُة يُةاالقتصططاد ا املنفعططُةأمَّطط  
 ن م ط  بطني النطا ِ   املعطامالت   هِ،فلطت  وة دعط  إذ س احلِج ،اِسالميِّ االقتصاد 
 وأكطلٍ  وجهالطةو  وغطخرٍ  وتطدلاسٍ  وغطشٍ  ن ربا واحتكطارٍ م  واملوبقات  اخلبائث 
 ذيخ والتبط  اِسطخاف   علاه أن يتجنب  احلا   كما أنَّ ؛بالباطِل الناِ  ألمواِل

علطى   اِسطالميِّ  االقتصطاد   لتفباطقِ  صطادقة   دعوة  فاحلُج ،التخسَّ واال فاق 
 .اِسالماة  مستوى الدوِل

 نا أنَّوحسطبُ  ،يفطولُ  س السطخد   والبطابُ  ذو شطجونو  ها املسلمون واحلديُثأيَّ  

علطى   لتطدلَ  منطافع   كلمطةَ  خ كَّط فن، (1)ڳ  ڳ  ڳ  :تعطاىل قطالَ   اهلل 

 .والعموِ  الشموِل
 .املختاِر أال وصلوا وسلموا على النيبِّ

 

 

 

 
 

                                                           
 . 28( سورة احلج اآلية: 1)
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ا ناهم به وإن ُعدموا ماًلأغو ،اسبًب للعلماِ  العلم  الذ  جعَل هلِل احلمُد  
 الكلطامُ  ه قا  ولفلِب ،واجتىب ه اهلُلورفع  باجلنة  إدريُس ه فاز وألجل  ،او سًب

ائ  ەئ  ەئ    ،امها هذا  صطبً إىل أن لقاا س سفِخ افسار ،وفتاه وا تصبا

 (1)وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ
 ه خلططق وبسططبِب  

 ق وفَّ ،أىب له فسجدوا إال إبلاس  بالسجود  املالئكَة وأمخ  ،أبا للبشِخ لد   اهلُل
ه هم أحكام ط َفخَّقهم وعط وفَّ ،اورهًب اه رغًبه فقاموا س خدمت بعنايت  العلِم أهَل

 وفضوا به من املشكالت  ،اا وأدًبواكتسبوا به جمًد ،افأحخزوا به مزايا ورتًب
ه لفلِب ه فما وجدوا س السفِخأحكام  هم حالوَةوأذاَق ،اًبا حمتِجبعاًد ما كاَن

 و طاداهم  الكخامطة   هم تاجطانَ ألبس ط  فإذا وفدوا إلاطه س القاامطة    ،اا أبًدتعًب
ال  أن ال إلطه   وأشهُد ،اسبًب ه للنجاة ا أختُذه محًدأمحُد ،اا ومخحًبوسهًل أهاًل
ه ا عبطدُ حممطدً  أنَّ وأشطهدُ  ،اهبطا طخًبط   أعتطزُّ  له شهادًة ه ال شخي  وحد  اهلُل

ا وسططالًم الُنج بططا صططالًة ه الطط رة ه وذريت ططه وأزواِجططوعلططى لل طط () هورسططوُل
 :ا بعُدأمَّ ؛اا وسحًبوأبدت غاًم ،هابل ابو دائمني ما هفلت السماُ 

 واألوطططاَن وتخكططوا األمططواَل ،وسططتخحلون إىل القبططوِر األحبططاُب رحططَل  
موا دََّقطط ملططاموا د وَقطط ،وسططتتجخعون الفططخاِق عططوا كططأ  خَّوم ،وسططتتخكون
وتأسطفوا علطى    ،وسطتندمون  س األعمطالِ  و دموا على التفطخيط   ،وستقدمون

                                                           
 . 60( سورة الكه  اآلية: 1)
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ووقفوا  ،هدوناوستش املنون  وشاهدوا ما هلم عند  ،وستتأسفون اِلهماِ أياِ 
وي طو ُد   ،وا وسُتسطألون ملط ا عوُسطئلوا عمَّط   ،وستقفون هم على األهواِلببصائِخ

 ،احلسطابِ  يطو ِ  قبطلَ  متطابِ للفبطادروا   ،وسطتودون  هم لو ي فتطد  باملطالِ  أحُد
ن كطم م ط  وقد أظَل ،ملنون ا قد أبلتها يُد الشباِب كم بأياِ فكأ َّ ،الظنون  وخابة 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    مطا كنطتم توعطدون     املطوت   فجأة 

                       (1)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  (2)     ٱ  ٻ

 . (3)   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 العلمطا ِ  ن هم م ط بسطلف   املعاصطخة   والناشطئة   الحقة ال األجااِل ارتباَ  إنَّ
 ويقتبسطون مطن  طورِ    ،همويسط،ون علطى منطهجِ    ،همينتفعطون بسط،ت    األفذاذ 

ا ال بطدً أا وهبا دائًم ينتعالو ينبغي أن   األموِر ن أهِمهم هلو م هم وفضل علم 
 صطالحِ ِوا سطبة  احل  ورجطالُ  إىل اهلِل والطدعاةُ  العلطمِ  وطالُب ساما العلماُ 

 ،ت فاطه الفضطالةُ  وذلَّط  ،سطادت فاطه الخذيلطةُ    س زمطنٍ  ، وحنن  عاُش كا  ال
 السطخافات   نا ورا  وهلطث شطبابُ   ،س املاديطات   الناُ  وغخق  ،وأجدبت القلوُب

 وس املثطلِ  ،والطوارد   يقلطدون الصطادر    ،ا بال أرواٍحفأصبحوا أجساًد ،وامُللهاات 
 س عصطخِ  ،(4) والنقاعطةَ  واِعطذار   اخُلْخ   اعُةتشتهي رب : ُكلَّ الفعاِ الفائِخ

 ،اخلالفطاتُ  ت وعمَّط  ،واسطتحكمت األزمطاتُ   ،احملطنُ  ت وطمَّط  ،خت فاه الفط  كُث
وال م خلطص    ،واملطؤامخاتُ  واشتدت التحدياُت ،واملعضالُت املشكالُت وتباينات 

هطم  رمح  ط األمة  سل   على منهِج والسِ، والسنة  بالكتاِب إال االعتصاُ  امنه

                                                           
 .29( سورة األ فال اآلية: 1)
 . 119( سورة التوبة اآلية: 2)
 . 1( سورة احلج اآلية: 3)
 مثل  ُيضخُب مَلن ُعِخف  بالخغبة  س كل  شيٍ  .  (4)



172
  

 السلام  احليَّ التفباق  ُلثمت ،فخيدًة ومناذ   حااًة الذين ُيعدون أمثلًة طاهلل  
 .لإلسالِ  الصحا   العلميَّ واملنهج 



 ال كالعلمطا ِ  عطا    العلمطا ِ  هؤالِ  وأفضِل األئمة  هؤالِ  ن أجل م  وكاَن  
 ُيعطدُ  ،شطامإل   ود وَطط  حبطخ     وح ط  ،أمُت وبطدر   ،أشطمُ  جبطل   ،ال كاألعالِ  م َلوع 

 ه عقمت  سطا ُ دهِخ ه و ادرُةعصِخ فخيُد ،اهلجخ ِّ األوِل القخن  إماُ  جبدارةو
ه مطن  إ َّط  ،س رجطلٍ  وأمطة   إمطا ٍ  س شطخصِ  ه أئمة إ َّ ؛همبثل  أن مود  الزمان 

    عنططه  ن قططاَله م ططإ َّطط ،ه األكططواُنوافتخططخت بفلعت طط ،ه الخكبططاُنطططارت بصططات 
ه قول ط  عنطد   البصطخة   أهُل لو  زَل "( :ماعنه اهلُل )رضي  عباٍ  بُن اهلِل عبُد

ه عطن  املتحلي بعلم ط " عنه : ن قاَله م إ َّ ،" اعلًم اهلِل عهم عمَّا س كتاِبس وأل
ا عاًنط  للعلطمِ  كطانَ  ،والوعثطا ِ  ه س الوعطورة  بطذكخِ  ىواملتسطل  والظلماِ  به الّش

ا وهطو  هارًبط  اخللِق ن وم  ،اليًب إىل احلِق وكاَن، اا مكاًنركًن دة وس العبا ،امعاًن
ن ذا الططذ  مططن هططو؟ م طط ط  يخعططالكم اهلُل طأتططدرون    ،"التططابعني ن قططدماِ م طط

 والفقاطهُ  اجل ْهِبطذُ  والعاُ  الفذ  ه اِماُ إ َّ :هس،ت  كم بذكِختعفخون أعاع 
تعطاىل   ه اهلُل)رمح ط  الاحمطد ُّ  األزد ُّ زيطدو  بطنُ  جطابخُ  أبو الشطعثا ِ  املبجُل
 عنه(. ورضي 

           اِمططاُ  اجللاططُل التططابعيُّ ى وُلططد و ْز  طط مبدينططة  فططخٍق علططى ثططخى بلططدة  
مث  ،ه هبطا علوم ط  مبطادئ   فأخَذ ،وتخعخع  وهبا  شَأ ،زيدو بُن جابُخ أبو الشعثاِ 

 العلماطة   املخاكطزِ  ن كا طت ل طذا  م ط   و ،إىل البصطخة   العلطمِ  منها لفلطبِ  خخ  
 جطابخُ  اِمطا ُ  هبا لقد أقبطلَ  () اهلِل رسوِل ة من صحاب عدد  لزنوِل املهمة 

 واألثطخِ  على احلطديث   وأقبَل ،الكخ   القخلَن فحفَظ من العلِم ينهُل زيدو بُن
 ة علطى غطزار   إال دلاطل   س اِسطال ِ  لط   ُأ كتاٍب ُلأوَّ هوو ،الديوُن:هوما كتاُب

 فقطه   الطو ممطعُ   املهمطة   ن املخاجطعِ ه م ط ه هطذا بأ َّط  كتاُب ه حاث ُوص   علم 
فهطو   ا الدرايُةأمَّ ،الخواية  هذا س جماِل ،أمجاٍل مخسة  ُلْمه ح وأ َّ ،اِسالِ 
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 والسططنة  ا بالكتططاِبُملتزًمطط ،(2) الفططخا س جططوف  الصططاد  وكططل  ،(1)هاجبططدت  ابططُن
 ،عنطهم(  اهلُل )رضطي   بفتطاوى الصطحابة    واألخطذ   واألثطخِ  بالدلاِل والعناية 

     :هعطن  فِسط   وهطو القائطلُ   ،املنطورة   ه إىل املدينة من بلد  العلِم س طلِب رحَل
 يعطين ابطن    إال البحطخ   العلطمِ  ن هم م ط ما عند  فحويُت ،اسبعني بدرًي " أدركُت

إىل  َلورحط  ،منقفطع   فاالسطتثنا ُ  ،بطدرٍ  ن أهطلِ م ط  عبطا ٍ  ولاس ابُن ،عباٍ 
بطين   عنطد   () للطنيبِّ  كتطابٍ  ه عن وجطود  ا بلغ ملَّ إىل الامِن ، ورحَلصخة الِب

 . حز 

 والصطحار    القفار  ويقفُع ،والوطن  األهَل يفارُق جابخ  اِماُ  هكذا كاَن 
رجعنطا إىل   فهطالَّ  ،اوكفى به شخًف ،هوأهل  العلِم عن منابِع للبحث  ت هعلى  اق

 سطفخ   الفط وهي بطني أيطدينا    ،والكتِب رجعنا إىل املكتبات  وهالَّ ،هوأهل  علِمال
 فكنطا أمطةَ   الذ  تاتم س ذا الزمطان   رجعنا إىل الكتاِب هالَّ ،ها وال  صب لنال 

 . إقخأ ال تقخُأ

ٱ   الطخجامِ  الشطافان   ن م ط  بطاهللِ  أعوُذ ،خل و خلِ، سل و فلتكو وا خ،    

پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

 فاستغفخوه. ،  ولكم اهلل  وأستغفُخ ،قو  هذا أقوُل  . (3) ٿ  ٿ  ٿ

مب ىب  يب  جت   حت  خت    : فقطالَ  ،العلطمِ  أهطلَ  رفع  ذ ال هلِل احلمُد 

أن  وأشهُد ،ما   يعلم اِ ساَن م علَّ ،م بالقلِمه علَّسبحا   (4) مت ىت يت

                                                           
 ثل  ُيضخُب للعاِ  بالشي ، املتقِن لُه، املماِز له. م (1)
 مثل  ُيضخُب ملن يبزُّ إخوا  ه، ويتفضَُّل علاهم .  (2)
 .23( سورة األحزاب اآلية: 3)
 . 11( سورة اجملادلة اآلية: 4)
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 األقططوِ  الططداعي إىل السطبالِ  ،هه ورسطولُ ا عبططُدحممطدً  وأنَّ ،إال اهلُل ال إلطه  
 :ا بعُدأمَّ ؛مه وسلَّه وصحِبعلاه وعلى لل  وبار   صلى اهلُل

 العبطادة   صفحُة زيد  بِن جابِخ أيب الشعثاِ  اِماِ  حااة  جوا ِب ن أهِمم  
ه ال أ َّط  - عنطه  ورضطي   ه اهلُلرمح ط  -ف،وى عنطه   ،والبذِل والدعاِ  والذكِخ
وقطد   ،عطزَّ وجطلَّ   ىل اهلِلإبه  يتقخُب شيٍ  س كل  – أ  ال جيادُل –  اكُس

 اِمطا    و تطخ ُ  .وعمطخةو  س حجطةو  ا وعشطخين سطفخةً  ه أربًعط على  اقت ط  حجَّ
 ط:      عنطه    ورضطي   ه اهلُلرمح ط  طط  ؟ قطالَ احلطج   يكثطخُ  لنا ملاذا كطانَ  يعلُل اجابًخ

 والصطاا ُ  ،املطالَ  وال مهُد البدَن مهُد فإذا الصالُة ،ال ُِّ س أعماِل ظخُت"  
 ،"الط ِّ  أ طواعِ  أفضطلُ  احلطج   أنَّ فخأيطتُ  ،والبدَن املاَل جيهُد واحلُج ،ذل  مثَل

 فالدعاُ  اللاِل ، فأمَّا حديُثحديث  هاِرللنو حديث  :" للاِلأبو الشعثاِ  وقاَل
هكطذا   ،" ه س الديِنفالفُق النهاِر وأمَّا حديُث خويُ والت واملوعظُة والخغبُة

 ه .ه وذكُخكا ت عبادُت

و  يكطن   ،واجملتمطعِ  عطن األمطة    مبعطزلٍ ط ه اهلل  رمح ط  ط اِماُ    يكِن   
 وإذا مطا أططالَ   ،احلجطا ِ  خلط    عطةَ ُميصطلي اجلُ  فكطانَ  ،ها علطى ذات ط  متقوقًع
 و   تنع رغم  ؛إ ا   لىص قت الو خخو   اِماُ  وحسَّ س اخلفبة  احلجاُ 

 واجتمطاعِ  األمطة   ا منطه علطى توحاطد    حخًص احلجاِ  خل   ذل  عن الصالة 
 .املبار   املسلمني س هذا الاوِ  جبموِع ها وااللتقاِ كلمت 

 لفخد  من حائطو قصبًة ه أخَذأ َّ طعنه   رضي و  ه اهلُلرمح  طه  رع ون م و  
 هبطا حلطنيِ   ه باالحتفطاظ  أهَلط  فأمخ  ،عه القصبُةه ومهبا مث مخَّ ببات  ِبالكال

لطو   "هلطم:  فقطالَ  ،قلتهان ذل  ل ه م أهُل فتعجب  ،هالاعاد  املسجد  ن ه م رجوع 
ن فأين هذا م ط  ،"  يبق منه شيٌ  قصبًة أخَذ هبذا احلائط  كل  من  خُّ كاَن

ن وأيطن أولئط  الطذي    !اضطمً ا وقًمضط خ النطا ِ  أولئ  الطذين يطأكلون أمطوالَ   
 . خافات ه والسها س التواف ومقدرات  األمة  يلعبون بأمواِل

 



175
  

ولكطن   ،املقطا ُ  هطا لفطالَ  كل ُّ هطذا اِمطا ِ   حاطاة   صفحات  ولو أرد ا أن  قلب 
ا وربًفط  ،هطم علانطا  حق  لطبعضِ  نطا وأدا   علمائ  لقطدرِ  نا ما ذكخ طا وفطا    حسُب

 الطوحيِّ  ن معطنيِ واستقوها م  ،النبو ِّ هم الو ورثوها عن املنهِجبسِ، للناِ 
فاقتطدوا   ؛هممطن مكطا ت    هلطم واحلطط ُّ   أو اجلفاِ  س األئمة  س ُبْعدو عن الغلِو

 .الصاحِل األمة  وسل   ه الكخاِ وصحابت  ()  كم الكخِ  باِّ بس،ة 

 همأولئطط  أشططااخي فجططئين مبططثل 
 

 إذا مجعتنططا يططا ج خيططُخ اجملططامُع     
 

 . على األرِض ماٍش على خِ، مواأال وصلوا وسل
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 ن حبطخِ م ط  واغتطخف   ،والبطاد   ه احلاضُخبفضل  الذ  اعتخف  هلِل احلمُد  
   وسطبَّ  ،الغطواد   حِبالُسط  ه عاطونُ د جو ومهعت بفضِل ،والغاد  ه الخائُ بخِّ

، الطواد   وأمطواه   والبحطخ   أجخى النطهخ   ،اهلاد  واللاُل الزاهُخ ه النهاُرحبمد 
 التخلط    ن وم ط  ،واألمطاين  القطخبِ  حطالوةَ  والفجطخِ  سطحارِ األ ن شهود م  جعَل

وهنطاهم   املؤمنني علطى اخلط،ِ   ه حخَّض سبحا   ،والتماد  البعد  عنهما غايَة
 عن التواين.

يطو    ه السطال   و سطألُ  ،الفاطاس  ا يخبطو علطى ذرات   ه تعطاىل محطدً  حنمُد  
س  خملطصٍ  لطه شطهادةَ   ال شطخي    هوحطد   إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،لتناد ا

 املطاُ  مطن  طنيِ    ه الطذ   بطع   ه ورسطولُ ا عبُد ا حممًدساد  أنَّ و شهُد ،همعتقد 
ا يطدومان  وسالًم ه صالًةد ص قه وتابعي م ه وأصحاِبوعلى لل  ()ه يد  أصابِع

بل  ،مدى الزمان  ا ال ينقُصا كثً،سالًمه وسلم تن ولد م  الوالُد يفخُّ إىل يوِ 
 ه.بتجدد  يتجدُد

          فنططا   االسططتماِع ن أجططِخم طط حمططخو   اضططٍخح بَّكم فططُخألقططوا إ َّ أعططاع   
 .فها   االصغاِ  عنه ثواُب أو مقفوع 

 ،اا وال ضطعنً وال تتخطذوها مقاًلط   ،األد طا ِ  ها داُربكم الد اا فإ َّ ال تلعنبَّ
وال  ،بطاألخال ِ  هطا تأخطذُ  تطها فإ َّ وحذروا مداعب  ،ها على شفا وال أسا  فإ َّ
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ن كم م ط قلِبملنومهدوا  ،عنكم وال  اٍ  بغافٍل ه لاس فإ َّ املوت  تغفلوا عن ذكِخ
فقطد   ،هقناع ط  الغفلطة   ألهطلِ  احَلطنيُ  فقد كشط    ،األرماِ  كم إىل بفون داِر

 ،هأوجاع ط  األجسطا ِ  علطى صطحاحِ   وأطلطق   ،هقناع ط  لة الغف ألهِل املوُت كش  
 املطزنولِ  ن م ط  ه فخفطق  منكم دفاع  و   ل  أحد  ،هإيقاع  األ اِ  بكِل وحقق 

ه ورمح ط  ،هاُده عطوَّ مصطخع   هلطولِ  وقلق  ،هه سواُدمن  اظِخ وامنحق  ،هبه فؤاُد
 تضطاقُ  توفاا لطه مطن وقط    ،حالتاه ووا هل   فساه فوا قلَة ،هاُده وحسَّأعداُؤ

وال تغطين   ،فاطه احلبائطبُ   وال ينفطعُ  ،واملصائُب وتبدو اخلابُة ،فاه املذاهُب

ٱ  ٻ    ن زادوبطه م ط   لاس  لاوٍ  فأعدوا الزاد  ،والندائُب فاه النوائُ 

ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  

. (1)ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ

ه ملططا وأصططحاِب () كم حممططدوكم وأسططوت عططن  بططاِّ اععططوا هططذه القصططَة 
ا حىت تعبوا تعًبط  أطالوا املس،  ن خا  ه م وأصحاُب () اهلِل رسوُل ا صخف 
 رسطولُ  فقطالَ  ،لانطاموا  س الفخيطقِ   زلوا س موضطعٍ  اللاُل ا أقبَلفلمَّ ،اشديًد

ن مطنكم  ؟ " أ  م ط لعلنا  ناُ  الفجِخ ا صالَةعلان ن منكم حيفُظ" م :() اهلِل
 وكططاَن طعنطه(     اهلُل )رضططي  ربططاٍح بطنُ  بططالُل فقططا   ؟الفجطخِ  نطا لصططالة  ياقُظ

 ،الفجططِخ لكططم صططالَة أحفططُظ اهلِل : أ ططا يططا رسططوَلفقططاَل طا لططذل    متحمًسطط
 بطنُ  بطاللُ  وقطا    ،فناموا الكخاُ  الصحابُة و زَل  ،() اهلِل رسوُل فاضفجع 

 ا مطن ططولِ  ا ومنطهكً متعًبط  وقد كاَن ،عنه( يصلي حىت تعب  اهلُل )رضي  رباٍح
 الفجطخ   واسطتقبلَ  ،اه مسطتخحيً إىل بعط،ِ  واسطتند   فقعطد   ،قبل ذل  الفخيِق

ه  وُمط  ففطالَ  ،شديدو س تعٍب اجلماُع كاَن ،فغلبته عاناه فنا   ،هه ينظُخيخمُق
 و  يططوقظهم إال حططخُّ ، اططا   والكططُل الصططبُ  وطلططع  ،ومضططى اللاططُل ،همو ططوُم

                                                           
 . 2 - 1: ات( سورة احلج اآلي1)
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ا رأوا فلمَّط  ،هممطن  طوم    الصحابُة وهبَّ () الكخُ  النيبُّ استاقَظ ،الشمِس
 ،اشططزًر إىل بططالٍل ينظططُخ الكططُل ،هططملغُف وكثططخ  ،اضططفخبوا طالعططًة الشططمس 
س  هم بطالل  فقد أوقع  ،فاه باستااٍ  وتتقلُب ،ه وُر والعاوُن االهتاِ  فأصابُع
 ! هذا ملاذا كل  ،خمجلةو طارئةو وحالةو حمخٍ  موق و

   :وعطال  جطلَّ  قطالَ  ،ها املالئكُةها الو تشهُدوقخلُ  الفجِخ ها صالُةإ َّ .  عم

 ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ    چ  چ(1) الفجطخِ  ها صطالةُ إ َّ .  عم 

 عشطا ِ ال على املنافقني صالُة الصالة  :" أثقُل() اهلِل عنها رسوُل الو قاَل
 .  عطم ، اأ  زحًفط  ،ا "ا ألتومها ولو حبطوً مولو يعلمون ما فاه جِخفال وصالُة

 ،النطهارِ  ومالئكطةُ  اللاطلِ  هطا مالئكطةُ  س وقت  الطو جيتمطعُ   الفجطخِ  ها صالُةإ َّ
 رسطولُ  قاَل ،سبحا ه وتعاىل اجللاِل الخبِّ فاها عند  عبدو فاشهدون على كل 

فاجتمعطون س   ،بالنطهارِ  ومالئكطة   باللاِل ة " يتعاقبون فاكم مالئك:() اهلِل
 وهطو أعلطمُ   ،هطم هم ربُّفاسأُل ،الذين باتوا فاكم املالئكُة فتعخُ  الفجِخ صالة 

وأتاناهم وهم  ،تخكناهم وهم يصلون" م عباد ؟ فاقولون: هبم كا  تخكُت
ووا خجلتطاه إن   ،أو تخكناهم وهم  ائمون وأتاناهم وهطم  طائمون   ،يصلون "

 ه وتعاىل.سبحا   اجللاِل للخبُِّ املالئكة  جواب  األخُ، هذا كاَن

ضطاعت   خجطل   وهو مفطخق   ،إىل بالٍل تنظُخ الكخاُ  الصحابُة وال تزاُل 
 س قلطوبِ  الطذ  سطكن    العماطقُ  ما هذا اِ طانُ  فاا هلِل ؛الفجِخ علاهم صالُة

 .الصحابة  هؤالِ 

 القلِبب معتصم  فاِ اُن بوا اجلسم ذَّإن ع
 

 بططاألجِم اللاططث  عتصططاِ ا ثططَلم 
 

 مث ه الطدَّ بأسطلوبِ  ط  والسطال ُ  علاطه الصطالةُ  طط   الكخُ  النيبُّ وهنا يلتفُت 
 ؟ فأجطاب  بنا يطا بطاللُ   : ماذا صنعت وقاَل ،رباٍح بِن إىل بالِل ه الخفاِعوخلق 
 أخطذَ  اهلِل : يطا رسطولَ  قطالَ  ،امتاًم للواقِع ه موض  لكنَّ خمتصٍخ جبواٍب بالل 

                                                           
 . 78( سورة اِسخا  اآلية: 1)
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 ،النطو    حاولطت أن أقطاو     ،  يعين بذل : أ ا بشطخ  بنفِس ي الذ  أخَذبنفس
 "،:" صطدقت ()لطه املصطففى    فقطالَ  ،كمكما غلب  غلبين النوُ  ،فلم أستفع
عطن   ن  طا   :" م ط  بعد هذه الواقعطة   () الكخُ  النيبُّ مث قاَل ،وسكت عنه

إال  ال يكوُن ديُثوهذا احل ،ها"ها فذل  وقُتها فلاصلها إذا ذكخ أو  سا  صالةو
 للمتعمطد   ولطاس   ،كمطا بانتطه القصطةُ    س العبادة  جتهاد باال واألخذ  باحلزِ 
 .لوات هه وصت ابعباد املبا  وعدِ 

ه هو وأصطحابُ  وقد قاتَل، خا   من غزوة  راجع  () تأملوا معي الخسوُل
 وس هطذه الغطزوة    ،عنط و و شخاسطةو  بكطل   القتطالِ  وقطاتلوه أشطدَّ   ،خا   أهَل

 ،خاط   بعطد فطت ِ   احلطار    بنطتُ  وهي زينُب ،ن خا  م  يهودية  امخأة  تتجخُأ
 ن الطذين أكلطوا م ط    أصطحابه    أحطدُ ويتطوو  مسطمومةً  شاًة () فتهد  النيبَّ

ه هطو وأصطحابُ   وجيتهطدُ  ،ن خاط   م ط  ويخجُع ،ه منه باَّ اهلُل وحيفُظ ،الشاة 
 واملواقط    والشدة  ا لذل  مع املعا اة بالًل وجيعُل ،الفجِخ لصالة  لالستاقاظ 

 مطع ذلط  الطنيبُّ    م ويتضجُخكما ععُت ،اا و فسًاالو عا وها جسديًد املؤملة 
ها مطع  ها ووقت حدَّ الفجِخ حني ختفت صالُة الكخاُ  الصحابُةو () الكخُ 

 .عذاِراأل من مضامنِي ه الكلمُةما  مُل بكل  ٍراعذأهم س أ َّ

لخأينطا   نطا س ذا الزمطان   جال  نطا وحطالِ   ا على حال ولكن إذا قلبنا بصخ    
 والفجطخِ  والعصطخِ  ،عامطةً  بالصطلوات   املبطاالة   ن عطد ِ م  األلباب  ذهُلا ُيعجًب

املسطلمون؟   : مىت ينتصطخُ النصارى حني ُسئَل نا أحُدحلال  وقد شهد  ،خاصًة
ها . قاَل عة ُماجُل هم س صالة د كعد الفجِخ هم س صالة عدُد : إذا كاَنفأجاب 

 اِسطالماة   س شطىت البقطاعِ   مطن األوضطاعِ   مخدَّ تخد  كطث،ٍ  فإنَّ وقد صدق 
 ألوجططِب وجططهو بأكمططِل القاططاِ  وعططدِ  املخالفططات  هططا س أوديططة لتططخد  أبنائ 

 .الصلوات  مجاِع أال وهو إقامُة ؛الواجبات 
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 ،(1)  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ اهلِل عبطاد  فاا  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  (2). 

 وأشهُد ،هه وإ عام له على توفاق  والشكُخ ،هه وإحساِ على منِّ هلِل احلمُد  
ه ه وصطحبِ وعلى لل ، ()ه ه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ وأشهُد إال اهلُل ن ال إله أ

 . كم هلذه القصة كم وأعاع فأع،وين قلوب  :وبعُد ؛هوأتباع 

 ه( س صطالة  وجه ط  اهلُل   )كطخَّ  أيب طالٍب بن  علي  () الكخُ  النيبُّ فقد   
 ابطنُ  هلطا: مطا شطغلَ    فقاَل ،ي عل وهي زوُ  ،ه فاطمَةعلى ابنت  فدخَل ،الفجِخ

فلمطا   ،ا يصليقائًم يتهجُد اللاِل طواَل ؟ فقالت: بات الفجِخ عن صالة    عّم
 لطو شطهد   " :() اهلِل رسطولُ  فقطالَ  ،ع فصلى فاضفج تعب  علاه الفجُخ طلع 

 ." لكفته مجاعًة معنا ركعو الفجِخ

 مطن أبنطا ِ   كث،  كما يسهُخ فما سهخ  ،اللاِل طواَل يتهجُد عليٌّ كاَن.  عم   
، السطقامة   والسطهخات   السخ   أفالِ  ومشاهدة  واملصارعة  على الكخة  اجلاِل
 علطيٌّ  ، مطا قفطع    اهلزيلة  اهلاتفاة  اسالت ُه س الثخثخة واملخعليٌّ لاَل ع ما ضاَّ
مطن   الفجطخِ  صطالةَ  وشطفب   ،النطهارِ  إىل  ص   الفويِل س النوِ  اللاِل سكوَن
 ه.دماغ 

 أيقضوهم. ، الفجخ  الفجخ الصالَة فالصالَة ،كمس أعناق  كم أما ة أوالُد

 إذا كنطت   ؛ تصطخفُ    وسطا   حبذا فعُلط    والناُعص   وبئس حاُل قُب    
 الكطخ ِ  للقخلن  وتاٍل وساجدو   بني راكٍعمثُل وشباب  ،والنخ،  النو   تداعُب

                                                           
 . 238( سورة البقخة اآلية: 1)
 . 90سورة هود اآلية:  (2)
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 ابطنِ  الفطاروقِ    قوَلواستحضخ س قلِب ،  منهمحدد موقع ؛ الفجِخ س وقت 
ومطن   ،" الصطالةَ  ملطن تطخ     س اِسطال ِ  َظحعنه(:" ال  اهلُل )رضي  اخلفاِب

 .ه التوفاق  فس  فقد حخ   الفجِخ ه صالَةفس   حخ  

 ه أمجعني .  ت تخه وعوعلى لل  ،الخحاِم أال وصلوا وسلموا على النيبِّ  
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 العبطد   ومسطعد   ،وموفاطه  الوعد  ومنجِز ،احلق ومبديه مظهِخ هلِل احلمُد  
 الصطبِّ  وُمعطلِ  ،ومخويطه  مظمطي القلطبِ  و ،وخمفاطه  الطذ بِ  ومذهِب ،ومشقاه
 السطحابِ  ومخسطلِ  ،ومعلاطه  الطدينِ  و اصطخِ  ،هاوجمل الكخِب ومزيِل ،ومشفاه
 الشطجخِ  ومطورقِ  ،ومدويطه  الخعطد   ومنفطقِ  ،الودق وموريطه  ومبسِم ،ومنشاه
 ،ومبقاطه  احلطقِ  وحمِق ،وحملاه الثمِخ وُممِخ ،ومزهاه الزهِخ ومو ِق ،ومخباه
لططه  ه ال شططخي  وحططد  إال اهلُل أن ال إلططه  و شططهُد ،فاططهومن الباطططِل ومبفططِل

ٱ ٻ    اتقانططا لفًحطط  شططهادًة (ه )ه ورسططوُلا عبططُدحممططًد أنَّ و شططهُد

پ   ا نطا رهًقط  ومنُب ،ٻ  پ  پ  پ ا نا فزًعط وتأمُن ،ٻٻ

   ا إمططًخ وتططخدُّ ،  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ا  ا صططً وتزيططُد ،  ڀ   ڀ  ڀ

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ، اشططًخ جططُز و ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ، وتقططاُم 

 ،  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ا خطططً، وتضطططمُن ،ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  اأمطططًخ
 ،  ڃ  چ  چ چ ا ظهًخ وتكوُن ، ڄ  ڃ  ڃ ڃ ا عسًخ وتدفُع
 ؛(1)  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ بشطخى   وتزُف ،  چ  ڇ  ڇ  ڇ ذكخى وتخفُع

 :ا بعُدأمَّ

                                                           
 . 13  - 1: اآليات( سورة التكويخ 1)
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وقطد علمطت    ،س هوا  وأ ت سادر علا  موال     يتفضُلن أمِخا م عجًب
 ،منشطا  ومخبطا    ا أحسطن  أم ط  ،  ومنا ا بلَّغ  مقصود أم  ،حبا  ا مايقاًن

 ،لط  العقطلَ   ا وهطب  أم ط  ،وتقوا     رشد ا أهلم أم  ،مثوا    وأكخ  ا أعزَّأم 
ه   بفاعت ط ا أمطخ  أم ط  ،ه وأعفطا  ا خوَّلط  س  عم ط  أم ط  ،هطدا   وإىل اِ ان 

ا أم ط  ،ه و طادا  ا دعا  إىل باِبأم  ،ه وهنا ر  عن معصات ا حذَّأم  ،ا ووصَّ
س  واجلطزا ِ    بطالفوزِ ا وعد أم  ،ه و اجا خفاِب بلفا   حِخ  س السَّأيقَظ

فأغاث  منها  ا استغثت به س الشدائد أم  ،دعا  ا سألته فأجاب أم  ،أخخا 
ه بطارز  منط  أن ت  اسطتحقُ فأ ،ا ه وغفَّط   حبلم ط ا عصاته فسطتخ  أم  ،ا وجنَّ

وتسطتخفي   ،ه خفطا  إىل معصطات   ه ومتدُّ  بخزق و دُّ ،  وخفايا بذ وِب
إىل مىت إىل مىت أ ت  ،  ورأ وقد شاهد  ن اهلِلوال تستخفي م  الناِ  ن م 

واقلطع   ،النطد ِ  فاركب سطفانةَ  إن أردت النجاَة ،  وهوا غاِّ س حبِخ غخيق 
 وقطد جطاد    ،اِخطالصِ  ِل  إىل سطاح  فس ط  وألطقِ  ،إىل موال  التوبة  بخيِ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   و طادا    علا  باخلالِص

ھ  ھ  ھ  ے  ے    (1)ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ۋ  

 .(2 )ۅ     ۅ   ۉ

مطن   س جزٍ  ضاٍلُع مبخٍض صاب ا أفخًد أريتم لو أنَّ :اععوا هذا املثَل  
ه عالُجط  فاعسطخُ  ،هه كل ط س جسطد   يستشطخ  املطخضُ   ه أو لطاس  ه فأمهَلجسم 

خ فلطم يغاِّط   وُتخ   إذا ظهخ  ط يا رعاكم اهلُل ط ه؟! فكذل  املنكُخشفاُؤ ويتعذُر
 العسط،ِ  ن م ط  ويسطتمخئوه وعندئطذو: يصطب ُ    ه النطا ُ أن يألَفط  ه ال يلبطثُ فإ َّ

 .األمة  سفانُة وتغخُق ،الفواحُش وتنتشُخ ،املنكخاُت عمُّتف ،هُته وإزالتغاُ،

                                                           
 .18( سورة احلشخ اآلية: 1)
 . 28( سورة احلديد اآلية: 2)
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ا فاه يوًمط  ُ تتكد األمة  جسد  ه فإنَّالذ   عاُش بالواقِع ه املثَلوما أشب  
بطل رزايطا    ه قضطايا خفط،ة   بسطاحت   ل ح ط وت  ،األمخاِض ن م  ركامات  يوٍ  بعد 

 اهلويطة   اجملهولطة   يعات والتشطخ  بطالقوا نيِ  هطذه األمطخاضُ   عطززُ مث ُت مهلكة 
ا هنطا  ا فصطامً   أنَّ اسطو    األمطخ   وممطا يزيطدُ   طط  التعطب،ُ  إن صط َّ  ط واملصدِر
 وزكطاة   وصطو    صطالة   الطدين   أنَّ الذ  ظطنَّ  املسلِم اجملتمِع ا لشخصاة واضًح
 وال ينطتفضُ  الفطواحش   ويسطمعُ  ،وال يتطأ ُ  ف،ى املناكخ  ،ال غ، فقط  وحج 
 بطالواقعِ  ا س اجلاطلِ ا مخكًبوتخى جهًل ،ُمفُاسل  الفاسدُة وا نُيعلاه الق ىوتتل

 وطلعطة   وشطخب   ه أكطل  علم ط   طت قدماطه ومبلط ُ    اجلاِل فأفُق ،هالذ  يعاُش
 ه:ه وقاُلفحاُل ومنا  

 مثلطططي غطططال   س احلطططيِّ فلطططاس      وطابططططت  فسططططي  إذا تغططططديُت
 

 ليطططى قبد تغدَّطططق   ططالإال غ
 علطى حسطابِ   باملنصطبِ  والتعلِق الشخصاة  واملنافِع صاحِلا للموتخى إيثاًر

 علطى حسطابِ   والعطالوات   التخقاطات   عطنِ  وتطخى السطؤالَ   ،واألخطالقِ  املبادِئ
 ن ال يطؤمنُ م ط  شطأنُ  ،نا س منتهى اخلطز ِّ وهكذا حاُل ،والثوابت  قضايا القاِم

 للحاطاة   اوتطخى حبَّط   ،اا وال خيشطى حسطابً  وال يخجو معطادً  ،وال بكتاٍب بنيب 
ه ه ومنتطهى أمل ط  بضطاعت   الطد اا رأ    احلاطاةَ  عطدُّ ن ي م ط  دأُب ،للموت  وكخاهًة

 املاديطة   كطاألممِ  اجلوفطا ِ  واملظطاهخِ  ا بالزخطارف  وتخى افتتاً ط  ؛هعلم  ومبلَ 
 ا لإل سططان وتططخى خضططوًع ،حاططة  وال حقاقططة  عنططدها أخططالق  الططو لططاس 

 هم كشطأن  وتقديِسط  واملناصطبِ  ومطة  احلك ورجاِل واألمخاِ  للملو   واستكا ًة
 س  قططِص اهلِل نا وعقوبططاُتفهططذا كسططُب، األصططناِ  وعبططدة  الوثناططة  األمططِم

       نطا تتعقُب والخذائطلِ اجلطخائم ِ  وا تشطارِ  ،س األعمطارِ  ال كطة   وعدِ  ،األمفاِر

  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ(1)    ی  ی  ی  جئ

 . (2)حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب

                                                           
 . 11( سورة الخعد اآلية: 1)
 . 13( سورة الشورى اآلية: 2)
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الغاطورين املخلصطني مطن     باَل ا يؤرُقهنا  هاجًس م فإنَّما ععُت واحلالُة
 الثقافطة   وعوملطة   األفكطارِ  مطن غخبلطة    مطا حيطد ُ   حاطالَ  هطذه األمطة    أبناِ 

 وبنطا ِ  رخطاصٍ  تافطهو  لكطل   والتشطجاعِ  اِسطالماة   اهلويطة   ومسطإلِ  واِعالِ 
 وس املقابططِل ؛واملاديطات   بامللطهاات   الشطبابِ  ِ واملوسطاقى وإغطخا   الفطنِ  معابطد  
  طيبِّ  وتعالاِم الكخِ  القخلن  على أخالِق املبينِّ الفاضِل اجملتمِع بناِ  ا عداُ 

 صطوتو  أ ِّ وكبطتُ  ،اخلط،ِ  منطابعِ  ( وإمهطالُ والسطال ُ  )علاه الصطالةُ  اِسالِ 
 وكثططخة  وبقططات امل ا تشططاِر ن م طط يفطخٍ  ينططذُر مسلسططٍل عطط   يطدعو إىل احلططقِ 

 اجلاطلَ  ولعطلَ  ؛القخيطبِ  عقباهطا س املسطتقبلِ   ال  مطدُ  وإفطخازاتو  اجلخائِم
 .القادِ  كم واجلاِلس أحفاد  الضحاُة وستكوُن ،هابذور  بدأ يأخُذ املعاصخ 

إنَّ الوضع  الذ   عاُشه حباجةو ملحةو إىل إحااِ  فخيضة  األمِخ باملعخوف     

گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ    املنكِخوالنهِي عن 

ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   (3)  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھھ

 (4)ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ

 أن يبعَث اهلُل أو لُاوشكنَّ املنكِخ عِن ولتنهونَّ باملعخوف  " لتأمخنَّ:()وقاَل
 .لكم " ا منه مث تدعو ه فال يستجاُبعلاكم عقاًب

 جديطدو  من كل  واحلذُر الاقضُة أيُّها اجملتمُع املسلُم _ - علا  الواجب  إنَّ
 شطامةُ  فالسكوُت ،املنحخفة  املسارات  بتصحاِ    واملفالبُة ظِخ وجهة  وإبخُز

 . العنب  الشو   ن م  األمُة ولن مين  ،الضعفاِ  عُة والتجاهُل اجلبناِ 

 فاستغفخوه ذ ٍب له ولكم من كل  اهلل  وأستغفُخ ،ما قلُت أقوُل  
                                                           

 . 71( سورة التوبة اآلية: 3)
 . 165( سورة األعخاف اآلية: 4)
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 أهطلِ  هوعلطى لل ط   ،اجملطتىب  ا على النيبِّوسالًم وصالًة ،وكفى هلِل احلمُد   
 :ا بعُدأمَّ ؛الوفاِ 

ىل إ ها حباجطةو بعُضط  قطخارات   أن تصطدر   الغاطور   املسطلم   الذ  يؤُ  إنَّ   
ا أشخاًصط  هطا مث ال مطدُ  خفِخ ا لكشط   ا واحطدً صًف وإىل الوقوف  مخاجعةو

بطل ال   ،اا واحطدً صطفً  ا عن الوقوف فضًل ،همهم وأمت هم ووطِنخملصني جملتمع 
 هطا محايطةُ  مطن واجبِ  لدى اجلماع تكوُن معلومًة حمددًة واضحًة جهًة مُد

 .    على اجملتمِع خُأالو تف واملتغ،ات  هذه القخارات  ومناقشُة اجملتمِع

 واجطب   متطار ُ  حمطددة   واضطحة   هنطا  جهطة    أن تكطونَ  املهِم ن ه م إ َّ   
 هذه اجلهطةُ  وأن تكوَن ،هتدم،  ممن حياوُل اجملتمِع وحفظ  الفساد  حماربة 

 فطخدو  أ ُّ حطىت ال يتجطاوز    وسطلفات   وهلا صالحاات  ؛ابًةه وُم ومؤثخًة فاعلًة
منطها   والو ال يطخادُ  ،الزائفة  واحلخية  الخعناِ  ت باملقوال ه وال يتبجُ حد 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   والعبططاد  الططبالد  إال تططدمُ،

 . (1)ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ۉ

 . م ن أعفاُه اهلُل الشفاعَة والكوثخ أال وصلوا وسلموا على    

 

 
  

                                                           
 . 28( سورة احلديد اآلية: 1)
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هم وخصَّط  ،وا تقطى  ن صط َّ للعبطادة   ه م ط ن عبطاد  م  الذ  اختار  هلِل احلمُد  
ا ا قطد ً هم شطخابً تقديِسط  وسقاهم بكأِ  ،واللقاِ  ه وحباهم بالوصِلبعنايت 
أجططادوا  ،وارتقططى ن عططا إىل احلضططخة منططهم وعططا م طط كططلٌّّ ففططاب  ،امخوًقطط

هططم مططن واستنشططقت أرواُح ،ارمًقطط الططنفِس ِضوضططو  يتخكططوا حل بططاملوجود 
 فسطار   ،إىل الصطديقِ  هطا الزكطيُّ  ُجوأِر ه اخلفيُّخُّفسخى س  ،اًقِبا ع  شًخ اِ ان 

وإىل  ،اا فخًقط منطه مشطؤمً   الشافاُن ففار  وإىل الفاروِق ،مستبقى على اآلثاِر
 وإىل أيب السطبفني فأضطحى س حمبطة     ،اًقمنفل خٍ، لكل  ذ  النورين فكاَن

ا  فطخَّ  أعطزَّ  احلطقِ  فكطان لصطولة    ،األمطة   أمطنيِ  اجلخاِح وإىل ابِن ،اموثًق اهلِل
 ففلطب   عطوفو  وإىل ابطنِ  ،اا مزجمطخً بفًلط  فتخاه س املعار   وقاٍص وإىل ابِن
ا واقًفط  للعبطادة   كطانَ  طه  درُّ وهلِل طط  وإىل طلحطةً  ،اهلطا سطهخً   وازداد  اآلخطخةَ 
 هطا تطدفقُ  أماق  فكا ت دموُع هلِل فهامت س حمبة  خويلدو ابنة وإىل  ،امصفً 

 ا.تدفًق

أن ال  و شطهدُ  ،اه منكسطخً ا وجلالل ط ه مفتقطخً ا جلناِبط ه سبحا ه محًدحنمُد
 أنَّ و شطهدُ  ،هطا اجتطخى  محوَل ُخوال يعك ط  ،ها مخاال خيالُف شهادًة إال اهلُل إله 

 وأردى الباططلَ  ،اا منتصًخشاهًخ احلق  َل  جعالذ ()ه ه ورسوُلعبُد حممدًا
 :ا بعُدأمَّ ؛اا متحً،زهوًق

 ؟   وأهل ط مبال ط   ؟ إىل مىت تغتطخُّ   وجهل على غفلت  إىل مىت أ ت مقام 
   إىل مىت تنسى حلاَق ؛ وهى تسعى س قتل  الد اا الد ائَة إىل مىت تؤثُخ
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 ؟ حىت مطىت    وعذل عتاِب فا  كثُ، ؤثُخ ؟ إىل مىت ال ين قبل م  ن كاَنمب 
اهلطوى   فكطم لعطب     ؟ تطاقظ يطا غافطلُ   وقد قالت من أجل  املواعَظ ال تفهُم

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ     مبثل ططططططط

ڤ  ڤ     ڤ   (1)   ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

 ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  (2) ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 .(3)  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ

ومطع   العتاطقِ  كا طت امخأتطان تفوفطان بالباطت      :اععوا مين هذه القصَة   
تتسطلى بطه    باملكسطخات   ه مليٌ ال تقوى على محل  تكاُد ،كب،  حدامها كاس إ

 ن م ط  احلطديث   أطخاف  تتجاذبان ،احلِج ومها تؤديان مناس   ،هاصاحبُتوهي 
 س أيطا ٍ  بتسطلاةو  اهلِل هكذا أبطدلتا ذكطخ    ،الساذجة  والتخهات  والقاِل القاِل

 الخوحا اطة   احلاطاة   مزامحطةَ  املاديطةُ  احلااُة هكذا  اوُل .  عم ،معدوداتو
 ،املاديطة   احلاطاة   جنطون   أمطا    تنمطو بقطوةو   مطع شطخذمةو   البقاِع ولو س أطهِخ

املصطففى )علاطه    سط،ة   الطزاللِ  بطعِ نعطن امل  والبعد  ،هوات الش ساوِل وتدفِق
 ،امهًمط  إىل ذلط  املنبطعِ   الخجطوعُ  وملطا كطانَ   ،ه األطهطارِ ( ولل ط والسالُ  الصالُة
هم  بطاِّ  بسط،ة   والناشطئة   الالحقطة   األجاطالِ  لخبط  س هذه األزمان  خاصًة

()، ه نهِجططويسطط،ون علططى  م ،هيتبعططون سطط،ت  ،الصططاحِل وذلطط  الخعاططِل
 ه.ويقتفون فضَل

نطا  من أمهات  أٍ  من حااة  على صوٍر ق   أن  العجالة  فحسيب على جناِح  
هطا تبطار    وهطي تنطاجي باري    ،وال املكسطخات  وال الشخاب  الفعا     تستسِ 

 .حاشاها زوٍر أو قوَل أو منامًة ها غابًةا لساُ أبًد وما عخف  اىلوتع

                                                           
 .71 - 70: اتسورة األحزاب اآلي( 1)
 .55 - 54: ات( سورة القمخ اآلي2)
 .43ط  41: ات( سورة املخسالت اآلي3)
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والبنني هي مطن واسطت    البنات  وأ ُُّ ،أمجعني اهلِل خلِق خِ، نا زوُ هي أمُّ 
  طزولِ عند  ه ن أزِروشدت م  ،والنفاِس بالنفِس ها الخحام وزوج  نا الكخ   باَّ

 ،س السطخا ِ  الشطاكخةُ  التقاُة ينُةالدَّ النقاُة السادُة ،األمنِي الخوِح عخصات 
 ال مطن قصطبٍ   نطة  س اجل بباطتو  ها ج يُلخ ن بشَّها م إ َّ ،س الضخاِ  الصابخُة

ن م ط  ها علطى هنطخٍ  بعد وفات  ()ن رأها املصففى ها م إ َّ ،فاه وال  صب  صخب 
 () الطنيبِّ  ن خففطت مطن روعِ  هطا م ط  إ َّ ،العاملني  ساِ  ها سادُةإ َّ ،اجلنة  أهناِر
 الطنيبِّ  أزواِ  هطا أحطبُ  إ َّ (،اأبًد ال ُيخزي  اهلُل كال . أبشخ فواهلِل ) :هابقول 

() إلاه  . 

هططا إ َّ ،هطذا الثنططا ِ  لكططل  جبططدارةو املططؤمنني املسطتحقةَ  م أ  لعلكطم عططخفتُ   
عنططها  اهلُل رضططي  ططط األسططديُة القخشططاُة أسططدو بططُن خويلططدو بنططُت خدجيططُة
 .طوأرضاها

 علطى الخسطولِ   حطخا ٍ  س غطارِ  األمطنيُ  الطخوحُ  : ملطا  طزلَ  السِ، أهُل ذكخ   
: " فقطالَ  علطى خدجيطةَ   فطدخلَ  ،هفطؤادُ  ا يخجط ُ خائًفط  رجطع   () الكخِ 

   اهلُل رضي  ط خلدجيَة فقاَل وُع،عنه الخَّ فزملوه حىت ذهب  ،زملوين زملوين "
 . كطال  ط:)  عنطها  اهلُل رضطي   ط فقالت خدجيُة ،على  فسي لقد خشاُت ط  عنها

 ،احلطديثَ  وتصطُدقُ  ،ا إ ط  لت ص طُل الطخحم    أبطدً  ال ُيخزي  اهلُل أبشخ فواهلِل
 رضطي  ط فكا طت    ،"دهِخالط  علطى  وائطبِ   وُتعنُي ،املعدو   وتكسُب ،وت حم ُل الَكلَّ

 ا بإمجطاعِ إسطالمً  اهلِل خلطقِ  َلوأوَّ () مطن وقفطت مطع الطنيبِّ     َلأوَّ ط عنها اهلُل
 املسلمني.

 وجا ه منها عطدةُ  ،هاقبَل ه   يتزو  امخأًةأ َّ: (ها علاه )ومن كخامت    
 (1)هططا َفو ج ططد إىل أن قضططت حنب  ىعلاهططا قططط وال تسططخ و  يتططزو   ،أوالدو
هطو   جطخُ ويتَّ ،هطا علاطه مطن مال    وكا ت تنفُق ،ها كا ت ِ عم القخيُنفإ َّ ،هالفقد 

()، األذى  أقسططى ضططخوبِ  ه علططى احتمططالِ ه وتعاُنططأزر  ه وتشططدُّتنصططُخ
                                                           

 و ج د : ح ز َن .  (1)
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ا حخًبط  لتكوَن الو أعلنتها قخيش  املقاطعة  بل بعد  ،اسنني عدًد واالضفهاد 
 ؛ا وال امططخأًةا وال شططاًخا وال ضططعاًفصططغً، ال تططخحُم واقتصططاديًة  فسططاًة

ه وال صطخُ نسطنني ت  وأقامت معه ثالَ  ،مكَة س شعاِب () خخجت مع النيبِّ
قد  وهي س ذل  الوقت  ؛س تل  الشعاِب العاشة  ن ا م ا أو صخًبضجًخ ظهُخُت

 ،هطذا اجلهطاد    فمطا أعظطم   . و الطت منطها أثقطاُل الشطاخوخة      ،علت هبا الس ُُّن

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    وأ عططم هبططذه التضططحا ات 

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     

 .(1)   ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

ه هطو  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   العظطام   اهلل  وأسطتغفخُ  مطا قلطتُ   أقوُل  
 .الكخُ  ال ُّ ه هووادعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم الغفوُر

 وأشطهدُ  ،إال اهلل  أن ال إلطه   وأشطهدُ  ،النقِم وُمباد  موا  النعِم هلِل احلمُد
ه وبار  علاطه وعلطى لل ط    ، () والعجِم ه إىل العخِبه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ

 :ا بعُدأمَّ ؛واهلمِم ه أو  العزائِموصحِب

 كخ طاتو  زوجطاتو  () املصطففى    تطزوَّ  هخة الفطا  خدجيطةَ  وفطاة   وبعد   
 أنَّ ()ه مطع علم ط   خدجيطةَ  ذكطخِ  كثطارِ إل  مطن  ذولكن    نعه  ،صاحلاتو
 َنخغي وإن كنَّ ،هبنَّ االضخار    يقصد  ()ه ولكنَّ ،الضخائِخ غ،َة ذل  يثُ،

 ه إىل ذلط  تدفُعط  ()الطنيبِّ  س أعمطاقِ  الكامنطة   الفابة  لثار  من ذل  ألنَّ
 ،الغط،ة   ن م ط  صطورةً  يشطهدُ  ،الصطديقِ  أيب بكٍخ بنت  عائشَة ا. فهذا باُتدفًع

 ما تطذكخُ )فقالت:  ،ها فس  فما متالكت عائشُة ،خدجيَة ()النيبُّ فقد ذكخ 
   اهلُلأبطدلَ  هلكت س الدهِخ ،الشدقني محخا   قخيٍش من عجائِز ن عجوٍزم 

                                                           
 .195( سورة لل عمخان اآلية: 1)
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ه مثَلط  ا مطا غضطب   ا شطديدً غضطبً ها من قول  () الخسوُل فغضب  (،ا منهاخً،
يب   إذ كفطخ  يبقطد لمنطت    ،ا منطها خط،ً  ما أبطدلين اهللُ  واهلِل" : وقاَل ،قط 

 ،هطا إذ حطخمين النطا ُ   وواسطتين مبال   ،بين النطا ُ وصدقتين إذ كذَّ ،الناُ 
ملطا رأتطه    ط  فقالطت عائشطةُ   ،"النطا ِ  وحطخمين أوالد   ،هطا أوالد  ورزقين اهلُل

 .( الاو    فاها بعد ال أعاتُب واهلِل): ط ()ا مغضًب

 : " أرسلوا هبطا إىل صطديقات   يقوُل ،الشاَة إذا ذب   () اهلِل رسوُل وكاَن
 ! فقطالَ  خدجيطة  . ا فقلطت: خدجيطة  : فأغضبته يوًمعائشُة تقال ،خدجيَة

 ها".(: إين قد ُرزقت حبَّ) اهلِل رسوُل

وس  ،() الطنيبِّ   قلِبها سمكا ت   ى خدجيُةاملؤمنني الُك هكذا احتلت أ ُّ
وأسطكنها   ،تل  األوصطالَ  اهلُل فخحم  ،الساعة  ه إىل قااِ من بعد  ه أمت قلوِب

 مني.لعنها وأرضاها اللهم  اهلُل ورضي  ،األعلى الفخدو  

 اجملتىب. اهلدى والنيبِّ أال وصلوا وسلموا على إماِ 
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 طخائطق   ن وبطاَّ  ،اهاحوضط  اهلطدى كالشطمسِ   معاَ    الذ  وضَّ هلِل احلمُد
 وعسطى  ،إذا جالهطا  املها كالنطهارِ  من صهباِ  ر وحذَّ ،إذا تالها الخدى كالقمِخ
 املنتسطى ه ص طعب    طور   جعطلَ  ،إذا يغشطاها  ه ص ْخُف امَلا كاللاطلِ علانا حبكمت 

ومطا   كطاألرضِ  والطوىن  بطالوهنِ  فتصطاغخ   الباططلَ  ودمَ  ،اهاوما بن كالسماِ 
 .وما سواها إىل اهلوى كنفٍس الخكوَن وأ ذر  ،طحاها

لنطا   ه على احلطالني مطا أمطخَّ   شكُخ و ،والدجى تعاىل باألصاِل اهلِل حنمُد 
 عنطد   اخلامتطة   ه حسطن  و سطألُ  ،القضطا  ا علطى صطخف   جزًمط  ُمو سل  ،وما حال
تطخو    له شهادًة ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،ىضاملنت احلماِ 
الدجى ومطا جطخت س    ما جنَّ ()إىل املستمى  اهلِل هبا عند  و صُل ،الصَّدى

 :بعُد اأمَّ ؛التقى والنقى ه أهِلوعلى لل  ،الضحى مشُس  وَلَف

 على العاون  خُّك ي  الشافاَن فإنَّ ،عة ُماجُل فبة كم خُلم وقلوب كافتحوا عاو  
س د اطاه بفتطون    يغتطخُ  بانمطا زيطد    :وتطأملوا قطو    ،اآلن  اس هطذ  والقلوِب
 فطامتخض   املطوت   ُ َلط علاطه م   إذ هجطم   ،ملعاصي والسائات ا وجيتخُّ ،الشهوات 
 ،هططورُ  فا طد َّ  منطه البصطخُ   وشطخص   وزفخ  فزار  ؛وملجَل وتغخغخ  ومتلمَل

 بطالبالقعِ  ىوأمسط  ،ان د اطاه رهاًنط  م ط  لب فُسط  ،هتقطديخُ  اهلِل ن فاه م  وا قضى
 ضطن و  س جطد و  ،ما به مطن أ طا ٍ   مبوحٍش األرماِ  س ظلمة  ب اِّفُغ ،امهاًن

 وهلطوا ِ  ،اووجاًفط  لطه خشخشطةً   ا يسطمعُ دوًد ينبطتُ  ،احماطدً  ا ال جيُدوحاًد
  وتسطتمخ  غاَّط   ، تبطارز مطوال   هذا يا بكطخُ  ا أبعد ه رجاًفخى س عظام ثال
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ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    فططاتق اهلل  ،  يفايطا  خالَقط  و طاربُ  ،وهطوا  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ېئ  ېئ          

  :ا بعُدأمَّ؛ (1) ىب

ا أتطى  فكطخً  أن أصطح    أحُب فبة اخُل موضوِع إىل صماِم حبخ قبل أن ُأ   
مطن القضطايا س    قضطاةو  لعالِ  جخى اجتماع  ،به أحد  لئال يغتخ  فُنالع  علاه
تلط    أسطبابِ  ن أهطمِ م ط  إىل أنَّ احلضطورِ  فعزى أحطدُ  ،إسالماةو عخباةو دولةو

 ،الصطارمة   القوا ني اجملخمطة   وجود  وعدِ  واملخدرات  تفشي اخلموِر القضاة 
 :متناهاطةو  س وقاحطةو  قطالَ  مث ،اهذا لاس صطحاحً  املسؤلني بأنَّ ق كبُ،فعلَّ

هطذا   ومطا أجطدر    (،همهم واحتخاُمهلم ديُن وعند ا أجا ُب حخيةو حنن دولُة)
 :الشاعِخ بقوِل

 فطارتقى  إبلطاس   ن جند ا م امخ   وكنُت
 هبعطد   أحسطنُ  قبلي كنُت فلو مات 

 

 من جند  إبلاُس حىت صار  يب احلاُل 
 ها بعطد  لطاس حيسطنُ   خبثو طخائق 

 

 منها: بأموِر الاتاِمهذا  على واجلواُب

 اخلموِر من  خِ  الكخِ  س الكتاِب مبا جا   مؤمنة  مسلمة  حنن أمة  

هطذه   ملثطلِ  هنطا  جمطال    فلطاس   النقاش  ال تقبُل قفعاةو بصورةو واملخدرات 
 .السخافات 

 ه مقطد   ه وغضطبِ سطخف   من دائطخة   سبحا ه واخلخوُ  اخلالِق إرضاُ  

 املخلوقني. ضاِ على إر

أن  والبالدة  السماجة  ن فم  ،هاها ومعتقداُتهلا ثوابُت حنن أمة  

 . اهلزيِل هبذا املنفِق  تحدَ 

                                                           
 .5 - 4: ات( سورة الفالق اآلي1)
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بل هطي   ،كما يدعي هذا املتحذلُق ،وتقديٍخ احتخاٍ  شارَة اخلمُخ لاس  

 ماة اِسطال  األقلاطات   مطاذا عطنِ   ،همن هذا كل ط  هُموامل، ومخض  وخباث  رجس 
 ا تطها    مطارُ اخل  ،ممنطوع   ، احلجطابُ ممنوعة  املآذُن ،الغخِب س بالد  املوجودة 
 فلات هذا املنسطلإل   ،والغخامُة ه السجُنبفعل  ويلزُ  ،الغخباة  احلخية  ألصوِل
 ه.ه ورشاد صواِب إىل يخجُع

 على بعطضِ  باُهتنلا سبق  ،املخاد  بكم إىل صماِم أ تقُل التصحاِ هذا  وبعد  

ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ولكطن   ،خاصًة عة ُماجُل ويوِ  باملسجد  املتعلقة  داِباآل

 :وإلاكم هذه التنباهاُت (1)  ڦڄ

وقطد   ،عطذرٍ  بغط،ِ  عطة  ُماجُل املسلمني عن صالة  بعُض يتأخُخ 

 الَ ثط  ن تطخ   " م  العظاِم س هذا الواجِب ن تساهَلعلى م  شديد  وعاد  ورد 
 ه أجطخُ فافوُتط  ُخبك وال ُي هم ال يبادُروبعُض ،ه"على قلِب اهلُل ا طبع هتاوً  مجٍع

 .إال باضًة ُبقخِّفال ُي ىل اخلفبة إ االستماِع

 اخلفبطةَ  أنَّ جطة  حب عطة  ُماجُل خلفبطة   عن االستماِع النوُ  

 س أثناِ  ، والكالُ حباٍل ال يصُ  ،هلقائ إطخح ه وس  مخيض  واخلفاب  ماتة 
 " إذا قلطت   ط:  والسطال ُ  علاه الصطالةُ ط  قاَل ،عنها ممنوع  والتشاغُل اخلفبة 
أمطخ مبعطا    فعطلِ  اسطمُ  :وصطه  ،فقد لغوت " خيفُب واِماُ  ،  صهولصاحِب
 اسكت.

ؤذون وُيط  ،ه يعبثطون س املسطجد   أوالد  املصلني يتطخ ُ  بعُض 

 يطزاحمُ  اآلخطخ   كمطا  طخى الطبعض     ؛يطث،ون الضطجاج   اآلخخين ويتكلمون و
 ،منطها  أو بطالقخبِ  بالسطتخة   األوِل س الص   ويتصدُر ،ه الكبار وإخوا   َئهأبا

هم إىل اصطفحابِ  هطم وينبطهوهم قبطلَ   بوا أوالد هطذ  أن ُي األمطورِ  فعلى أولااِ 
 هم.من أمِخ لاكو وا على بانةو املسجد 

                                                           
 . 55( سورة الذاريات اآلية: 1)
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وال  الناِ  تخفون رقاب ي  الصبااُن ني وخاصًةاملصل بعُض :

 زجطخ   وقطد  ،األوىل وف فعلى الصط  فازاحُم اومنهم م ْن يأيت متأخًخ ،يبالون
" اجلطس فقطد   :وقاَل لطه  ،األماماة  يتخفى للصفوف ا رأه رجًل (املصففى)

 ."لذيت 

 وس ،هم النقالطة  هطواتف   املصطلني  غمطاتُ   من بعِض تظهُخ 

فمطا   اهلِل باطوت   خطار    املوساقى، وهذا ال جيوُزواألغاين  منها أصواُت كثٍ،
عطن  ه قلب ط  وأن يقفطع   ،ههاتَفط  غلطق  فعلطى املصطلي أن يُ   !اهلِل كم س باوت باُل

 .حد األ ه بالواحد ولاكن اتصاُل ،الد اا اتصاالت 

مث  الطورقِ  علطى حمطار ِ   ويتطنخمُ  املصطلني يبصطقُ   بعُض 

وهطذا   ؛أو علطى زوايطا املسطجد     املصطاح    وبطني   املسطجد   ها على  وافطذ  يتخُك
س  ن يكطونَ أ وجيطبُ  ،اهلِل باطتُ  فاملسطجدُ  ،هومكا ت ط  املسطجد   دساة لُق امتهان 
 فطأ َّ  املسطجد   ا دخطلَ رجًلط  يطخوى أنَّ  ،للمصلني الخاحُة ه لتنجلب  ظافت  كامِل

  ل اهلِلرسطوُ  فقطالَ  ؛هينظطخُ   اهلِل ورسطولُ  ،بلة س الق  فبصق  النا  

  اهلِل ذلط  لخسطولِ   فمنعطوه فطذكخ    ،ال يصلي بكم "" : ه حني فخَغلقوم 

علاطه  طط   عن احلباطبِ  وقد ورد  ،ه"ورسوَل أذيت اهلل  .  عم"  :علاه فخدَّ

 ."احلوِر مهُخ املساجد  " كنُس ط والسالُ  الصالُة
 ،الطثقلني  سطاد   و فعطين وإيطاكم هبطد ِ    ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار   

 فاستغفخوه. ،  ولكم اهلل  واستغفُخ ما قلُت أقوُل

 وأشهُد ،هه وإ عام له على توفاق  والشكُخ ،هه وإحساِ على منِّ هلِل احلمُد  
ه ه وصطحبِ وعلطى لل ط   () هه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ وأشهُد ،إال اهلُل أن ال إله 

 :بعُدا أمَّ ؛هوأتباع 

 اجلماعططة  املصططلني عططن صططالة  بعططُض يتطأخخُ  فخطذوا   

 الفوضطى والعطداوة    هم س إثطارة  بعُض ويأخُذ ،مقد   الصالة  وقت  أنَّ حبجة 
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 لغط،ِ  اجلماعطة   تعطدد   أنَّ مطع العلطمِ   من مجاعةو أكثُخ وقد تقاُ  ،س املسجد 
 إال لالجتمطاعِ  خعت اجلماعطةُ ُشط فمطا   ال تصُ  تعمدو أو عدِ  أو ضخورةو عذٍر

 وقطتُ  خطخ  بَّ علاطه ولطو أُ  شط  ه الكسطلَ ن عطوَّد  فس ط  وم  ،بني املسلمني واأللفة 
 لفاتته. إىل منتهى ما يخيُد الصالة 

ه خمت ط ه وُحمكا ت  العظاِم واعخفوا هلذا الاوِ  ط  اهلِل عباد ط  فاتقوا اهلل   
 وختططو  عبطثو  كم من كل الد كم و صحوا أووتناصحوا بان  اهلِل زهوا باوت  و

 تكو وا من املفلحني. اهلِل عباد  لخقاِب

على الخسوِل اجملتىب، كما أمطخ كم بطذل  ربُّكطم جطلَّ      أال وصلوا وسلموا  
 وعال.
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 ،ها قادت التباع فا للنصاحة  اِسالِ  أهِل صدور  الذ  شخح  هلِل احلمُد  
 ،هطا بعطد أن متطادت س  زاع    الفغاطان   أهِل  فو   وأمات  ،هاوارتاحت لسماع 

ومطا س   واألرُض ه املخلوقطاتُ ا قطادت ملشطائت   سطبحا ه  ها وتغالت س ابتداع 
 زيطدو  س لفظطة   التنطوينِ  ا كطتمكنِ ا متمكًنه تعاىل محًدأمحُد ،هافلوات  بفون 
 ها وأمتطخدُ ه ِضطافت  ن كلمت ط م  التنويِن ه كخهِب  إلاه سبحا وأرهُب ،هاوأمثال 

 ،هطا هطا وإيغال  إهبام  لشطدة   باِضافة  على التعخي    غٍ، كتمخد  على الباطِل
 األفئططدة  با قاططاد  العططاُ  ،لططه ه ال شططخي  وحططد  إال اهلُل أن ال إلططه  وأشططهُد
 ،هططاتماع هططا واجس حططالو افتخاق  القلططوِب علططى ضططمائِخ املفلططُع ،هططاوامتناع 
 بعطد   الباططلِ  ه كلمطةُ ه الذ  اخنفضت حبق ط ه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ وأشهُد
 (ها )ها بعد ا قفاع وظهخت حجُت ،اهلدى ه أ واُرواتصلت بإرسال  ،هاارتفاع 

ه وعلطى لل ط   ،هاهطا وهطذه س اتسطاع    هطذه س عوِّ  واألرُض السطما ُ  ما دامت 
وهجطخوا س   ،هطا قالع  وَنصط حوا حوفت ،املخدة  ه الذين كسخوا جاوش وصحِب
 ؛هطا هبطا بعطد وداع    او  يعطاودو  ،طاَنوواأل األوطار  داعاهم إىل اهلِل حمبة 

 :ا بعُدأمَّ

هطا قطد   أال وإ َّ ،االقبطالُ  األصطمِ  الشطهخِ  ن م ط  عنكم اجُلماديطان ولنَ  رحَل 
 ططط اهلِل عبططاد  طفاسططتقبلوا    ن هططذا العططاِ م طط القابططِل النصطط   أظلططتكم أيططاُ 

 ،علطى س طفخٍ   فطاكم بخهطةً   ه وإن قطا   فإ َّط  ،ه الغطخر  شهور  الصاحلة  باألعماِل
 ،العط ِ  اسطتاقظوا بقطوارعِ  و ،ه علطى حطذرٍ  فاه وس غِ، التسوي   ن وكو وا م 



198
  

 ،األيطا ِ  وتفكخوا س حطواد    ،اخلِ  صوادُق فإهننَّ الكتاب  وتدبخوا مواعَظ
   .فاها املزدجخ  فإنَّ
 إىل كطل   لنطا ولكطم الوصطولَ    خ ويسَّط  القلطوبِ  لنطا ولكطم أقفطالَ    اهلُل ت  ف 

 ه احلطقُ وقوُل تعاىل يقوُل واهلُل ،ِ العالَّ املل   كالُ  الكالِ  أحسن  ، إنَّمفلوٍب

ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   (1)  ڇ  ڇ  ڇڇ  :املبنُي

 .(2) ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 تتدفُق س هذه األزمان  اِسالماَة الشعوب  منكم أنَّ على أحدو خافو ُ،غ 
 فاستسطلم   ؛هطا ت غزو الو شطنَّ  واملبتكخات  املختخعات  ن م  واردة  علاها طفخة 
 فكخيططةو  تططائج  س ظهططوِر فاعططل  دور  هلططذه املختخعططات  وكططاَن ،هلططا اجلماططُع

مطن   الكطث،ُ  إذ هلطذه املختخعطات    ،ِماملسل املدى على اجملتمِع بعادة  وأخالقاةو
 الغخائطزِ  علطى مناجطاة    والقدرة  بالباطِل االقناِع وإمكا اات  التمويه  وسائِل

 و سطنُ  ،املعاصطخةَ  الدعائاطةَ  الوسطائلَ  هطا متلط ُ  ها. كما أ َّوإثارت  اهلابفة 
بطل   املفتوحطةَ  هطذه املوجطات    ويقابطلُ  ،واِمَث الضطخر   فاما جيلطبُ  اِغخا  

 ،ه اِسطالميُّ وازُع ضعا   جال  ،هاالقتنائ  هنم  جال  املختخعات  ن م  دلوقَةامل
 سطفحيُّ  جاطل   ،ه السلوكيُّإعداُد هزيل  جال  ،ه األخالقيتكويُن سقام  جال 

 . املعخفة و االطالِع قشخ ُّ جال  ،الذايت  البناِ 
 اهلِل ن  عطمِ م ط  وهو بال ش و  عمة  ،احملموَل اهلات   ن من تل  املختخعات إو  

إال  ال يكططوُن والشططكُخ ،ه الشططكخ يقتضططي وجططودُ  ،حصططى علانططا الططو ال ُت
       الفطاحلِ  بطه عطن الضطارِ    والنطأ ِ  الصطاحلِ  س النطافعِ  هذا اجلهطازِ  باستخداِ 

   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

  .(3) ڃ

                                                           
 . 26( سورة األعخاف اآلية: 1)
 .18ية: ( سورة احلشخ اآل2)
 . 7( سورة إبخاهام اآلية: 3)
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هطا  غمخت  س    الو  طو ُ  الفارئة  ف الظخو ن م  ما ذكخُت اجلاِل وحاُل  
 ط  وال غخابطةَ طط   هتتغشَّط  احملموِل ه للهات  ومع استالم  ،والتكسِخ التصدِع ن م 

علاطه بططني    قمطةً  فصطار   ،وا كمشطت منطه اِجياباطاتُ    ،السطلباات   ن م ط  كطث،  
ن س خخيآوألقى ب ،التدبِ، ا منه لسوِ أوزاًر اجلاِل ن م  فئا   وسحب  ،العاملني

 وتخصطد   ،والتنباهطات   امللحوظطات   ومطع تطزاحمِ   ،الطتفك،ِ  لزيط ِ  قِمالنِّ وحِل
     س خفبطتني   النقطالِ  عن اهلطات    ه  تحدُ قاظ  ه وشدة بضاق  الوقت  سا  

هطا  الفاطديو خلفورت   س األوىل عطن مقطاطعِ   احلديَث حنسُخ ط  اهلُل إن شا   ط
 .التنباهات  ى بقاَةو لقي س األخخ ،ها بني اجلاِلوا تشاِر

 الفتاطان   ن م ط  كطث،ٍ  عنطد   النقالطة   الفاطديو س اهلواتط     مقطاطعُ  تنتشُخ  
الطذين يتلطذذون    هلا املفلسون األمطواتُ  ُ يخوِّ هذه املقاطِع وأغلُب ،والفتاات 

 . فا  االحن   ر د  وإشاعة  األخالِق أرخِص بنشِخ

 والخذيلطة   س الدعارة  اجلاِل أبناِ  ني ب تنتشُخ خف،ًة هنا  مقاطع  إنَّ  
 عط    الفاحشطة   بارتكطابِ  واِغطخا ِ  للعطورات   والتعطخضِ  األعطخاضِ  وهت  

ا. وحيلطو  ا صفصطفً قاًعط  األخطالق   معطلُ  ؛هابفطةو  فاضطحةو  وصطورٍ  فات لَق
 هم والتالعطبِ لصطورِ  بطالتعخضِ  العلمطا ِ  حلطو    اهلطابفني أن ينتطه     لبعِض
ه هبطذه  هاتَفط  إل ن لفَّط م ط  فاا وي   ؛هلم منهم والتعخِض هم والسخخية بأشكال 

 ،القوِ  للديِن ض هلم تعخُّ ُضوالتعخُّ ،مسمومة  العلماِ  حلو   فإنَّ ،القذارات 
ا لًقط زا وما وعطخً ا مخكًبط ا و شطخً يًنط زا وخته فعًلط لطه  فُسط   ُلن تسوِّم  وس،كُب

 مقطاطع   واملغفلني بتخزيِن احلمقاِ  بعُض ا أن يقو  حًق الغخيِب ن وم  ،اخفً،
وقططد  ،السططِن ن كبططاِرم طط اجلهلططَة هم يسططتغُلوبعُضطط ،اخلمططوِر اِبشططخَّ هلططذيان 

 الصطالة   علاطه أفضطلُ  ط   الكطخ     ويسطبون الخسطولَ   ،العاملني يتعخضون لخبِّ
فما  ،تات القا  والصحاباات  األطهاِر هم يتعخضون للصحابة وبعُض ط والتسلاِم

هطا  يتناقُل ا لفتاطاتو لخطخون صطورً   ُل. ورمبا ُيحمِّط  ! وأقذر بههذا الفعَل أقب  
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وس  ،الفط ُ  تل  املقطاطعِ ب فتثاُر هن متزوجاتوبعُض وقد تكوُن ،بانهم الشباُب
 .ها ُعخى الزوجاة بسبِب احنلَّ واقعاةو قصٍص

هم وال تكطون  كم وحطذرو و صطحوا إخطوا     ط  ها األحبطةُ أيُّط  فاتقوا اهلل   

ەئ وئ وئ   هورسطول   هلِل كم لفاعة وخذوا بأيد  بعض  ،ا للشافان عوً 

 .(1) ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ

 ،الطثقلني  سطاد   و فعين وإيطاكم هبطد ِ   ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    
 الطخحامُ  ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكم فاستغفخوه اهلل  وأستغفُخ ،ما قلُت أقوُل

 .الكخُ  ه هو ال ُّلكم إ َّ ودعوه يستجب

ه ن أطاع ططم طط ووعططد  ،احلططخا   وحظططخ  ،احلططالَل الططذ  أحططلَّ هلِل احلمططُد  
 والصطالةُ  ،اهلطوان   س داِر ن عصاه بالعقطابِ م  وأوعد  ،السالِ  س داِر بالثواِب
 :ا بعُدأمَّ ؛ه والتابعني هلم بإحسانوولل  على حممدو والسالُ 

 إىل إشططاعة  املنتسططبني لإلسططال ِ  بعططُض لططه أن يقططو    ممططا يؤسطط ُ  إنَّ
 ،هم احملمولطة  الفاطديو س هطواتف    مقطاطعِ  بني املؤمنني عن طخيطقِ  الفواحِش

 هططا األجهططزُةتتناقُل ،الفاضططحة  والصططوِر احملخمططة  السططوِ  ن مقططاطِعفكططم م طط

ک  ک  ک    گ  گ    ک   اىلتعط  احلطقِ  ها غافلون ساهون عن قوِلوأصحاُب

مطن   ما ال تتحمُل هم الضعافة أ فِس أولئ  الذين   يكتفوا بتحماِل (2)گ

 خسطلُ ن ُيفإىل م  ،خخينبني اآل السوِ  فأضافوا لذل   شخ  ،والذ وِب األوزاِر
ن هطا م ط  فاتناقُل ،الفاحشطةَ  ويشاُع ،الف   ويثُ، ،األستار  يهتُ  ه ماجهاِز ع  

 ،القاامطة   علا  إىل يطو ِ  ها تعوُدالناظخين كلَّ وزار أ لم أنَّاع ،ه مخض س قلِب
                                                           

 . 2( سورة املائدة اآلية: 1)
 . 52( سورة األحزاب اآلية: 2)
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 كطانَ  ن دعا إىل ضطاللةو " وم  :() احلباُب قاَل ،تعاىل إن   تتب إىل اهلِل

ۆئ   " اهم شطائً ذل  من لثطام   ه ال ينقُصن تبع م  أثاِ  مثَل اِمِث ن علاه م 

 ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ 

 .(1)  يئ    جب    حب    خب  مب
 كم بطذل  العزيطزُ  كمطا أمطخ    ،املختطارِ  هطذا وصطلوا وسطلموا علطى الطنيبِّ       

 .الغفاُر

 

 

 

 

 
  

                                                           
 . 19( سورة النور اآلية: 1)
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ن ططه  خأت م ط وما ُق، (1)ھ  ھ  ھ  ھ ےلات ما ُت هلِل احلمُد

 وئ وئۇئ(2) ، ومطا التقطى عنطد املصطبِّ     ،انالنجد اِ سيَّ وما تنازع 

علططى  عططاىل مططا تعاقططب ته األصططفخان، حنمططُد الغاططدا   ن يَّططومططا ز  ،البحططخان
ومطا   ،الطثقالن  اهلل  ومطا ذكطخ    ،فاهطا األبطخدان   وما تناسطإل   ،ناامللو البسافة 

لطه   ه ال شطخي   وحطد   إال اهلُل أن ال إلطه   و شهُد ،شبانخه األلعظمت  تصاغخ 
ها منططويططختج  ،هبططا األخططدعان وينططبُض ،ألصططغخانعلاهططا ا يتفططُق شططهادًة

 ،ه الطدولتان ه سطقفت مطن جهطاد    ه ورسطولُ ا عبطدُ حممًد أنَّ و شهُد ،اخلافقان
له مطن   واجتمع  ،ه القبلتانوشخفت بوجِه ،ه القخيتانلبعثت  وأذعنت صاغخًة

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ه الطذين حطازوا   وعلى أصطحابِ  () ،احلسناان اهلِل

 :ا بعُدأمَّ ؛هم الوحاانسلوك  س ومتثَل (3)  ڄ

قطد   النطذيخ   أنَّ ويعلُم ،بأذ اه املواعَظ ويسمُع ،بعاناه   ن يخى الع ا مَلتًب
وهطو   ،علاطه  ُعه ممط كلمات  وأنَّ ،يديه ها بني أشخاُط الساعَة وأنَّ ،إلاه وصَل

 (4)ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ،عطن ذلط    ومتصطامم   متعاٍ 

                                                           
 . 13( سورة الخمحن اآلية: 1)
 . 63( سورة طه اآلية: 2)
 . 46( سورة الخمحن اآلية: 3)
 . 101( سورة يو س اآلية: 4)
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   علطى حطنيِ  فخفَفط  وقطد فاجطأ  املنطونُ    ،الضطعا ُ  ها العبُدفكأين ب  أيُّ
 ،والشطخقِ  الغطخبِ  ه عنط  متلط ُ  و  يقدر علطى دفع ط   ،ال ِق اختفاف  غفلةو

 ،األوىل وتأسطفت علطى تخكط      ،اخلطخقِ    بعطد اتسطاعِ  و دمت على تفخيف ط 

 عطن كطل    مث  اسُب (1)ڄ  ڄ   ڄ  ڃ خخى أحُقعلى اأُل وأسفُ 

   (2)ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ أدق  شططيِ 

   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .(3)ڦ  ڦ   ڦ

 أبطخز   وكلمطةو  وصطورةو  ن صطوتو ه م ط مكو ات ط  بكطل   احملمطولُ  اهلطات ُ  يشكُل
 جبطارةو  ن مكا اتوه م فهو مبا  لُك س اجملتمعات  ةوضعخي على طبقةو املؤثخات 

 عقطولَ  أن يأسطخ   اسطتفاع   والتأثِ، اجلذِب وقوة  على اال تشاِر هائلةو وقدرةو
 ُفاتض ةوحديث لتقنااتو الدائمُة ُةالتغذي هوز خب تزاد  ومما ،والكباِر الصغاِر

حطىت   الفقطخا ِ  حطىت عنطد    والغطخا ِ  العشطقِ  مشطاعخِ  م س إذكطا ِ تسُه ،لاهإ
 الفقططخاِ  بعططض  إىل أنَّ تشططُ،  ا الشططخِق بلططد س التقططاريِخ ظهططخت بعططضُ 

 الفعطا ِ  هم على توفِ،من حخص  أكثخ  احملموِل اهلات   حيخصون على توفِ،
 لطئن  طوهلم إىل مختبطة     كافاطةً  للمكاملطات   َةاملصخوف املبالَ  وأنَّ ،والشخاِب
 ولكن. ،املستورين

 ال لمططخ  افًعطط لططاس  ع تططاُب النططا ِ 
 

 ب  يعاُتبططهلطط ِ إذا   يكططن للمططخ  
 

ا س هطذا  عصطا   سطالفً   : قطد ألقاطتُ  كم قائلطةً  طدثُ  هذه اخلفبطةَ  إنَّ 
 التنباهطات   ن م ط  فهطاكم مطا بقطي     ،ينجلطي  لالطي عطن صطباحٍ    فما كاد  املوضوِع

                                                           
 . 19( سورة ق اآلية: 1)
 . 90ورة يوس  اآلية: ( س2)
 .18( سورة احلشخ اآلية: 3)
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 :ملا سبق  ااًمإمت واِرشادات 

 وأغطاينَ  ًةموسطاقا  هم  غمطاتو س هطواتف   الناِ  بعُض ُيخزُن 

 تأديطة   أثنطا    وقد تصخُخ ،اهلِل فادخلون هبا باوت  ،ًةئبذي ومقاطع  ساقفًة
حطىت أصططبحت   مكطةَ  األرِض بقططاِع ذلط  س أشطخف    ورمبطا حيططد ُ  ،الصطالة  
! هلطؤال ِ  ديطنٍ  فطأ ُّ  ،ها الناقوُ على جنبات  النصارى يتخدُد ِعا  ا كِبمساجُد

 بقطخا ة   املسطاجد   ُفخ مث هطل ش ط   !مهلط  مخفوعطةو  صطالةو  بطل أ ُّ  خشوٍع وأ ُّ
 واملوسططاقى والعبططث  أ  بالنغمططات  العلططِم وحلططِق والططذكِخ والصططالة  القططخلن 
 ط . املستعاُن اهلُل ط احملموِل باهلات  

 هطات و  بكطل   والشطابات   الشطبابِ  بعطضُ  يتبطاهى ويتفطاخخُ   

طط   هطداهم اهللُ  طهم  وبعُضط  ،س السطوقِ  صادٍر ا عن كل ويبحثون دائًم ،جديدو
  ؤمشطط وتصططخف  منبططوذ  خ يتبططذ وهططذا الصططناُع ، تلكططون هططاتفني وأكثططخ  

  ىئ ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ(1)  ُفاهلطططات 

 .منه معلومة  والغايُة منه واض   ا فاهلدُفا أ  جديًدقدً  أكاَن

 ه الغالاطةَ وأ فاس ط  ه الثمانطةَ حاات  الشباِب ن م  كث،  ُعُيضاِّ 

هم إىل بعُضطط وقططد يسططهُخ ،العشطوائاة   واالتصططاالت  اهلاتفاططة  س املخاسطالت  
 وا تطها    ومنامطةو  ابطةو وغ  وقطالٍ  وقاطلٍ  س ثخثطخةو  اللاِل ن م  متأخخةو أوقاتو

 ه دون مخاعطةو تطه ورسطائل   ملكامل  العطا    الفخيق  الواحُد وقد حيجُز ؛أعخاٍض
 ظخوف اآلخخين.  لو طخيٍق حلِق

 اهلططات   أنَّ ططط هططم اهلُلرمح  ططط األمططوِر أولاططاِ  بعططُض يظططُن 

 ه وابطنِ جبدت ط  البطنِ  عالمطة   البطنني والبنطات    ن ه م ط أوالد  س جاطبِ  احملموَل
 لألحططدا   اهلططات   أنَّ والواقططُع ،احلاططاة  واتقططان  للتقططدِ  وبصططمة  ،همدينت طط

ه الذ   عاُشط  املخُّ والواقُع ،التأخِخ ودالئِل التخل   ن إرهاصات واملخاهقني م 
 ن فاملآسطي م ط   ،بطاحلتوف   شطاهد   فاحلاُل ،احلخوف  ه ولو مجع عن  فِس يكشُ 
 مث إذا كطانَ  ،اوخجًلط  منها حاا   يتقاصُخ واملداُد ،حصىال ُت احملموِل اهلات  

                                                           
 . 27( سورة اِسخا  اآلية: 1)
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وأن  ،اهلطات   فعلطى الوالطدين أن يفتشطا     ،والصبايا معهطم احملمطولُ   الصبااُن
 هم.أكباد  لفلذات  واملنفعة  املصلحة  ن يتابعاه ملا س ذل  م 

الطذين   السطو ِ  املخخبني املنحخفني وقخ طا ُ  يهد  بعُض 

 والبنططات  األوالد  بعططض  اهلمططِل ومسططاكِن ،(1)اهلوامططِل يعاشططون س باوتططات 
فاعطو    هلطؤال ِ  سطاغةً  ه لقمطةً أوالد  أن يتخ   األمِخ فلاحذر و   ،اهلوات  

 ه.س بات  ويبكي الغخاُب الذئُب
ا وكو طوا عوً ط   ،الناصطحني  واستجابوا لنصط ِ  ط  اهلِل عباد ط  فاتقوا اهلل   

 .وشٍخ شبهةو وجنبوهم وحذروهم كلَّ ،خٍ، كم س كل ألوالد 

ريب  فاسطتغفخوه مث توبطوا إلاطه إنَّ    اهلل  مطا تسطمعون وأسطتغفخُ    أقوُل   
 .جماب  ب قخي

 ،ن عنطده م  رمحًة على املبعو   والسالُ  والصالُة ،همحد  حقَّ هلِل احلمُد  
 :ا بعُدأمَّ ؛هن بعد ه م ه وصحِبوعلى لل 

جيعلططون  احملمططوِل املسططتخدمني للططهات   بعططض  فططإنَّ 

ه قبطل  هاتَف وقد حيمُل ،املااه  س دورة  ف،ُن ،همهواتف  لخ نِي الكخ   القخلَن
 الكططخِ  القططخلن  وس ذلطط  مططا ال خيفططى علططاكم مططن امتططهان   ،اآليططة  متططاِ 

فهطو   ،لطألذى  عخضطةً  اهلِل فال معلوا كال   ،ه العظامة مبزنلت  واالستخفاف 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې   :وعال جلَّ احلقُّ كما قاَل

ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ې 

 .(2)  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ

                                                           
 اهلوامل: املتسكعون .   (1)
 . 2، 1( سورة الكه  اآلية: 2)
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 صحاةو مضاٍر إىل وجود  احلديثة  الدراسات  خلصت بعُض 

 خاليا الطدماغِ  ه وتدمِ،وفقداِ  السمِع س  قصان  تتمثُل احملموِل اهلات   ن م 
 اهلطات    مطن ه طِو ِ   قلاطلُ والت س املكاملطات   فاالقتصاُد ؛األعصاِب واضفخاِب

ه أن يعا ط  جيطبُ  أمخ  ه ما   تكن هنا  ضخورة استخدام  ن م  واحلُد احملموِل
 بعطضِ  أفطخاد   مجاطع   بطأنَّ  إذ يتفاجطأ العاقطلُ   ،وأن يتناصحوا علاه ،اجلماُع
 هم دون مبطاالتو ا ثط هم وُأهم ذكطخُ هم وكطب،ُ صطغ،ُ  حيملون اهلطات    األسِخ
وخطذوا   ،الخاشطدين  ن فطاتقوا اهلل وكو طوا م ط    ؛حةووال ص وال اقتصادو بوقتو
 .والسداُد وطبقوه ففاه اخلُ، واالرشاد  النص  

  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 . (1)ۇ  ۆ

 . املنِ، والسخاِ  النذيِخ البشِ،أال وصلوا وسلموا على 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 . 18( سورة الزمخ اآلية: 1)
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املتعطا  عطن    ،البقاِ  بدواِ  واملنفخد  ،البهاِ  جبالِل املتوحد  هلِل احلمُد  
 العظمطة   املتطخد  بطخدا ِ   ،واألبنطا ِ  بطا ِ اآل عطنِ  واملقطد ِ  ،والفنطا ِ  الزواِل

 ،واال تطها ِ  داِ تط عطن االب  الطذ  جطلَّ   ،األشطاا ِ  جبماطعِ  العلطامِ  ،والك ياِ 
الطذ    البصط،ِ  ،س الطدعا ِ  املختلفُة ه األصواُته علاالذ  ال تشتُب اِعالسم

عطن   الذ  ال يعزُب العلاِم ،الظلماِ  س اللالة  على الخمِل النمِل دباب  يبصُخ
ن علطى م ط   سطبلُ الطذ  يُ  احللطامِ  ،وال س السطما ِ  س األرِض ذرةو ه مثقاُلعلم 

 ،والعفطا ِ  الطنعمِ  ن اتقاه جبزيِلعلى م  املنعِم ،والغفاِ  الستِخ عصاه مجاَل
 األرِض بسطا َ  وبسططَ  ،اهلواِ  س جوِّ عمدو بغِ، السما   الذ  رفع  واحلكاِم

 وجطلَّ  ،والقخ اِ  واأل داد  األضداد  الذ  تعاىل عِن ،املاِ  ه على تااِرحبكمت 
 الضطم،ِ  عنطه سطخُّ   الذ  ال يستتُخ املفلِع ،والشخكاِ  واألوالد  عن الصاحبة 

 .أل اِ وا األوقات  س مجاِع

 و شطهدُ  ،والصفاِ  الفهِخ ه على مواسِمو شكُخ ،الِ اآل ه على صنوف حنمُد
 وس طْعدو  ،نطا وشطفا   لقلوِب ططب   له شطهادةَ  ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله 

 بطه فاطوض    متَّه أه ورسطولُ ا عبطدُ حممطدً  أنَّ و شطهدُ  ،سطوا   نا وهنطجٍ ألرواح 
 () ،اجلطزا ِ  س داِر الفطوز   مبطا حيقطقُ  ا ا وموجًهط به مخشطدً  وجا   ،النعماِ 
 :ا بعُدمَّأ ؛النبال  ه السادة ه وأصحاِبوعلى لل 

مطا  فإ َّ ،واللاطا  هبطم سطائخة     ويا مقامون واألياُ  ،ها بنا ملسافخة إ َّ واهلِل
كاط    ،شطعبانَ  أال تخون شهخ  ،خخة اآل فضي بكم إىل منازِلُت الد اا مخاحُل
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 فا ظخوا شطهخ   ،خاِقعنكم والف  بالخحاِل يؤذُن ا قخيٍبوعمَّ ،علاه امُلحاُق اَنب
مطن   ه ولاالاطه كلمط ٍ  وتصخمت أياُم ،ن هناٍرم  ه ساعة كأ َّ كا  ذهب  ،شعباَن
فامطا   ه موُلوحوادُث ،اا وهناًرتلى علاكم لاًله ُتهذا ومواعُظ األبصاِر حملاتو

ن م ط  ولَن ،االر طالُ  شطعبانَ  شطهخِ  نم  قد حاَن هأال وإ َّ ،اا ويساًربانكم  اًن
ه وواظبوا علطى  الغتنام  ط  كم اهلُلرمح ط فتأهبوا   ،اِقباُل الكخِ  اهلِل شهِخ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ه س لاالاه وأيام  الفاعات 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   (1) ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ڦ

 . (2)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

 الشطهورِ  مطن أعظطمِ   شهخ  قالئَل أياٍ  بعد  اِسالميِّ على العاِ  اشخُقس  
  طزلَ ُأ هفاط  ومكا طةً  هطا مزنلطةً  وأرفُع ،وفائطدةً  ها منفعطةً وأعظُم ،ا وبخكًة ًن

 ،بطدرٍ  وفاطه كا طت غطزوةُ    ،شهٍخ ن أل  م  خ،  وفاه لالة  ،للناِ  هدًى القخلُن
وفاطه   ،الطن،ان   أبطوابُ  غلُقوفاه ُت ،ة اجلن أبواُب فتُ وفاه ُت ،مكَة وفاه فتُ 

 وفاه فاه. ،والتخاويُ  وفاه التهجُد ،الشافاُن ُدصفَُّت

 كططن لنططا املبطار ُ  هططا الشططهُخفاطا أيُّ 
 

 كططلَّ مططدان  ا إىل الططديان شططفاًع 
 

 وهطي أمناطة    ،ها املشطمخون قطدرِ  ها حقَّيقدُر ،ك ى  عمة  رمضاَن بلوَغ إنَّ
: " اللطهم بطار    يقوُل ه حىت كاَنها ربَّويسأُل ()كم حممد كان يتمناها  باُّ

 ".وبلغنا رمضاَن وشعباَن لنا س رجب 

 هطذا الشطهخِ   ا س اسطتقبالِ قطددً  املسطلمون طخائطق    ارتدَّ وس هذه األزمان 
 ،هقطدر   املسلمني قدرت هذا الشهخ  ن م  قلًة إنَّ :وهنا تخسو الكلماُت ،الفضاِل

 للتوبططة  فهططو عنططدها فخصططة  ،ها بقخِبططواغتبفططت جططذًل ،هت ططوأ زلتططه مزنل
ه ورسطول   اهلِل أمطخِ  اهلطوى وامتثطالِ   وقهطخِ  السطواد   صطفحات   وحمِو ة واِ اب

                                                           
 .183( سورة البقخة اآلية: 1)
 .102( سورة لل عمخان اآلية: 2)
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() لكطال ِ  مع التدبِخ باملخات  القخلن  خلتِم الُعدَة ن جهز م  ومن هذه القلة ؛ 
ه س ه وأهل ط ِسط بنف والتهجطد   القاطا ِ  سطاعات   ن حيسطبُ ومنها م ط  اىل،تع اهلِل
 مطن زكطاةو   العبادات  صنوف  س  صاِل ن يثابُخنا م ن قلت وم  ؛ة األسحاِرغمِخ

 ة ا س مواقفط فهطو ال يطألوا جهطدً    ؛علٍم درِ  وحضوِر وإحسانو وبخ  وصدقةو
        :تعططاىل احلطقِّ  قطولُ  س هطذه القلططة   فقططد صطدق   ؛هاو صطال   اخلط،ِ  وجطوه  

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ (1)   ال  هلطذا الصطن     فاا ططوىب

ه  فِسطط س إصططالِح وجيتهططُد ه فهططو يعتصططُخمت ططأُل إال ا تمططا   ه رمضططاُنُديزيطط
 ،ه العظمطى أمت ط  مطن جخاحطات    سطتفاع  امطا   يضطمدُ  هذا الصطن ُ  ،هوجمتمع 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ    ىها الُكطططملصطططائِب حبصطططافةو وينظطططُخ

. (2) چ چ

 ا صطوريةً ا وأعماًلط ا موروًثط لاطدً قت رمضطانَ  خ الثاين فط،ى شطه   ا القسُمأمَّ
 األطعمطةُ  ا وتتكطد ُ صطباحً  البفوُن موُع ،ِ فاعال ضعافَة األثِخ حمدودَة
فمن يقضي  ،الشافاين  والعبُث النفسيُّ ه اِهنزاُ م س قلِبفاتخاُك ،افاها لاًل
 متطخةو  أو ومطا ٍ  ن يففطخ بتمطخةو  وم ط  ،اه هائًمويقفع لاَل ا، ائًم ههناِر سحابَة

ن يعفطي  وم ط  ،هزيطلٍ  ومسلسطلٍ  تافهةو ه على حلقةوعاناه وعُع وتففُخ ولنٍب
 س أعطخاضِ  واخلطوضِ  والنمامطة   بالغابطة   ه الفلتاَنوحواس  ه العناَنغخائز 
 وهطم حمخومطون مطن  فحطات      ،والتبطارِ  ا بأوا باخلساِرال  مجاًعؤفه ،هإخواِ 

 .ه عند الخمحِنوفضل  الصااِ 

     ه أو بعدها بنفِس ه إىل الواحدة لاَل ن يسهُخم  قولوا   هل عندكم سواٌ 
          الخكعطات   ن م ط  ويتهجطدون مبطا تاسطخ     ،القطخلن   ه يقلبون صطفحات  أو مع أهل 

                                                           
 .61( سورة املؤمنون اآلية: 1)
 . 5بقخة اآلية: ( سورة ال2)
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ه لاَلطط ن يسططهُخا كم ططمفاططًد أو مططا كططاَن كتططاٍب هم بقططخا ة أو يسططتغلون أوقططات 
مططن  أو س شططيٍ  اآل   احلاسططِب وبألعططاِب اططدوأو ق ضططابطو دوَن باملباريططات 

 ؟!والقاِل والقاِل أو بالثخثخة  اللهِو حمالت 

وال  وال الظطلُ  ،والنوُر فال تستو  الظلماُت ال سوا   :كم بالتأكاد إجابُت  
 .وال األمواُت وما يستو  األحااُ  ،احلخوُر

كم مطا دا  س   فِسط وأحسطنوا أل  ،األوِل الفخيطقِ  ن وكو طوا م ط   فاتقوا اهلل   
 .كم قص،ة وأعماُر كم قلالة ه فأياُمحخكُت تدبُّ القلِب و ااُ  فسحة  ِخُمالُع

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،  ولكطم فاسطتغفخوه   اهلل  قطو  هطذا وأسطتغفخُ    أقوُل
 .الكخُ  ه هو ال ُّودعوه يستجب لكم إ َّ الخحاُم

 إال اهلُل أن ال إلطه   وأشطهدُ  ،ااًما وأيأوقاًت للخ،ات  الذ  اختار  هلِل احلمُد
 والصطالةُ  ،اا واحتساًبإ اً  رمضاَن ملن صا   املغفخَة له كتب  ه ال شخي  وحد 

 ا.ا أو قااًمه الذاكخون قعوًده ما ذكخ وصحِب على حممدو والسالُ 

املسطلمني   ن ا م ط كطث،ً  أنَّ واللسطان   ه س القلِبُلْمح  له ويثقُل مما يؤسُ  إنَّ
 هبططذا املوسططِم املبططاالة  وعططدِ  واالسططتهتاِر الشططخود  ن الثططاين م طط مططع الصططن  

 النطورِ  س عصطخِ  رادعطةً  وال النصطائ ُ  ،زاجطخةً  فما عادت املطواعظُ  ،العظاِم
ولاططت  ،هقططدر  هططذا الشططهخ  فلاططت أمططو تقططدُر ،الخوحاططة  والظلمططات  املططاد ِّ

 ،هطذا الشطأن    ا غط،  ا لتمنانا هلم شأً إًذ ،األمنِي ِ املسلمني يستجابون للناص
 أن يفعلطوا فلطاس    ولكن هاهطات   ،هذا احلاِل غُ، هلم حال  ولخجو ا أن يكوَن

 فكم جطا    ،ساجيُ  رمضاَن وال بأخِخ جا   رمضاَن هذا بأوِل نا القادُ رمضاُ 
هم إن كاِ س م واملسلمون وقوف  ،ورمضاُن وكم مضى رمضاُن ،ورمضاُن رمضاُن

 س األخططالِق ا وإباحاططًةا واسططتهتاًرا وهتتًكططوً ططجمو خالعططًة ،  يتططأخخوا
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 س جمططِي علططى أنَّ ملططونا يععمَّطط بغافططٍل ومططا اهلُل ؛الططديِن بططآداِب واسططتها ًة
 ،يعقلطون  لقطو ٍ  بالغطات   وعظطات   ألو  األلبطابِ  بانات  ه ليات وذهاِب رمضاَن

ال  فاسطتعدوا لاطو ٍ   ،هطا زواُل لُُّح سطا   يطبٍ وعطن قخ  ،هاُؤفنا الد اا يقتخُب فإنَّ
 يفطت ُ  وهطذا رمضطانُ   ،الطدارِ  و  سطو ُ  وهلم اللعنُة ،همالظاملني معذرُت ينفُع

 كم بفعطلِ فشمخوا واجتهطدوا و صطحوا إخطوا      ،اخل،ات  ه بصنوف لكم صدر 
 لعلكم تخمحون.   املنكِخ واجتناِب ،لعلكم تفلحون اخلِ،

  اجملتىب كما أمخ كم بذل  ربُّكم جلَّ وعال.على النيبِّ أال وصلوا وسلموا
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يخبطو   محطداً  هلِل واحلمطدُ  ،للكطال ِ  فتاحطاً م  احلمد  الذ  جعَل هلِل احلمُد
 الفخقطان   فشهخت بظفِخ ،ه ببدٍرعبد   صخ  ،واهلااِ  الغماِ  ه على قفخات عدُّ
 بطإلٍ  إٍلبط  :وهطو يقطولُ   ،هم بتمخاتوفخمى أحُد الصحابُة ومشَّخ  سالِ ِا يُةرا
 بطن   أعطين ُعمط،    فاستشطهد   ،التمطخات   إن بقات حىت أكَل طويلة  ها حلااة إ َّ

 ع ومطخَّ  ،اللطزا ِ  ُسمَّ وشابُة أبو جهٍل فذاق  األصناِ  ، ا دحخت فلوُلاحُلماِ 
 ه ال شطخي   وحد  إال اهلُل أن ال إله  هُدو ش ،ساِ احُل ضخبَة ن عاصٍمم  عقبُة

 وتقشطعُ  ،(2)شطفي األوا   وت  ،(1)وتطخو  األوا    ،اخلتطا ِ  حسطن   تكفُل له شهادًة
 ،احلمطا ِ  وسطكخات   األ فطسِ  س حشطخجة   الواقاَة لنا الُعدَة وتكوُن ،الظال  
 وجنبنططا عبططادَة ،ه دعا ططا إىل اِسططالِ ه ورسططوُلعبططُد حممططدًا أنَّ و شططهُد

ن م ط  لطهُ  لطاس    ثطخاً  الشخ   يافوخ  و ثخ  ،ال تخاُ  عز  وسنمنا ذروَة ،صناِ األ
ه امُللحقني به س ه وصحِبولل   ا حممدواللهم صل وسلم على ساد  ،ه  ظا  بعد 

 :ا بعُدأمَّ؛ واِكخاِ  التبجاِل

 

 احملجطوبُ  واخلاسُخ ،م وٍر فاه بعمٍل ن جا  م  الفائُز كم س شهٍخعلموا أ َّا
 ،ه العظاُ ه وأوائُلأال وقد تقضت منه غخُر ،مغفوٍر غِ، عنه بذ ٍب ن ا سلإل م 

 ه مسط ُ أليام  هنَّ وخواتاُم النظاِ  قد ع  وسائُط هنَّ واستقبلتم منه وسائَط

                                                           
 األوا : حخارُة العفش.  (1)
 األوا : الّدوار .  (2)
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مطا   وحلطولُ  إذا  طزلَ  قبل ما ال يطدفعُ  العمِل فاجتهدوا فاهن بصاحِل ،اخلتاِ 
 . وال قبل  ة به قدر لاس ألحدو

مطنكم أن   الفكطخة   ألهطلِ  ا لَن؟ أم ط الكطال ِ  لكم أن تتعظوا بزواجطخِ  ا لَنأم 
أن ينهضطوا   العجطزِ  ألهطلِ  ا لَن؟ أم ط األ طا ِ  ن م ط  فطات  قد ن م  يتذكخوا مصارع 

 ،واأليطا    أن يغتنمطوا هطذه اللاطا َ    الكسِل ألهِل ا لَن؟ أم السالِ  لداِر للعمِل
محطى فاهطا اخلفايطا    ا ُتلاطا  وأياًمط   ،وأ طوار   ار خهطا أسط  ا تغمُخوأياًمط  لااَ 

 املناجطاةَ  مطا أطاطب    ،الناِر ن م  الخقاِب فاها عتُق ا يكثُخوأياًم لااَ  ،واألوزاُر
 وما أحسطن   ،اِففاِر عند  الدعوات  إجابَة وما أسخع  ،األسحاِر عند  فاها هلِل

 كم ذ  الفضِلربِّ تنموا فضَلفاغ ؛واستغفاٍر وتضخٍع وصااٍ  ها من قااٍ أوقات 

جت  حت  خت  مت  ىت   (1) ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  واِحسان 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    (2)   يت   جث  مث  ىث

. (3) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 النبوية  للهجخة  الثا اة  س السنة  رمضاَن ن شهِخم  هذه األياِ  س مثِل
 اجلاهلاُة والتقت ، باحلِق والباطُل باِ ان  والكفُخ بالنوِر لظالُ التقى ا

 طاحنةو رحى معخكةو دارت س بدٍر ؛الباطُل وزهق  احلُق فجا   ،باِسالِ 
 فا تصخت  ؛كافخةو كث،ةو وفئةو مؤمنةو قلالةو متكافئتني فئةو بني فئتني غِ،

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ   اهلِل بإذن  الكث،ة  على الفئة  القلالُة الفئُة

 ،ن املسلمنيا م عدًد كان املشخكون أكثخ ، (4)ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ

 رسوِل أصحاِب كان عدُد ،وأغا س قضاياهم اِدارية ،اُعدًد وكا وا أحسن 

                                                           
 . 194( سورة البقخة اآلية: 1)
 . 233( سورة البقخة اآلية: 2)
 . 63 - 62: ات( سورة يو س اآلي3)
 .123( سورة لل عمخان اآلية: 4)
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مع  وكاَن ،ااملشخكني ألًف عدُد وكاَن ،ارجًل عشخ  مائةو وبضعَةلثث () اهلِل
 ُعخاًة وكان املسلمون حفاًة ،فخٍ  مئُة ومع املشخكني ،املسلمني فخسان

 وكاَن ،اِبِل ن ا م ا تسًعويوًم ،اا عشًخاملشخكون ينحخون يوًم وكاَن ،اجااًع
 بدٍر املسلمون يو   كاَن ،ن قخيٍشاملشخكون م  وكاَن ،شىت ن قبائَلاملسلمون م 

هي  ،اهوحد  ه ا تصخت العقادُةومع هذا كل  ،يتناوبون على بعٍ، ثالثةو كلَّ
هم من سبعون ُجل  الفاجُع املصُ، فلقي  ،للمنتصخين واألخُ، األوُل السالُح

 ومخعوا كؤو   وِ السَّ دارت علاهم دائخُة ،هورؤسائ  الشخ   صناديد 

ۇ  ۆ     هاربني مذعورين البقاُة وفخَّ ،سبعون س األسِخ وسقَط ،الخدى

        (2) ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ېې (1) ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

     ک      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ ک  ک  ک (3). 

 عططة ئرا صططور  كم س هططذه العجلططة فحسططُب ،وعطط   درو   بططدٍر س معخكططة 
 ،ناس عقادت  هبا قوًة لعلنا  كسُب ،ه(وأصحاُب)نا حممد ها  باُّسجَل ودرو  
ا س وفالًحط  ،ناس اسطتقامت   وفذاذًة ،نافولت س ب وعظمًة ،ناس أخالق  ومتا ًة
 نا.قاادت 

هم يعتقبطون  اد مطع قطوَّ   النبو ِّ اجلاِش أفخاُد كاَنط   رعاكم اهلُلط اععوا  
 الخسطولُ  فكطانَ  ،يتناوبون علاه بع،  ثةوالث فلكِل ،هما س محلت السبعني بعً،

() ففلطب   ،ى بعط،ٍ يتناوبون علط  أيب طالٍب بُن وعليُّ بن أيب مخثدو ومخثُد 
 الطبع،ِ  هما س ركوِب( أن يتنازال عن حصت ) هما النيبِّمن زمال  وعليٌّ مخثد 

" ما أ تما بطأقوى مطين، وال أ طا بطأغا     هلما:  وقاَل ،ذل ( )النيبُّ فخفض 

                                                           
 . 7( سورة حممد اآلية: 1)
 . 8( سورة حممد اآلية: 2)
 .249ة: ( سورة البقخة اآلي3)
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س  وجنطد    قائطدو  بطني   فطال فطخق    احلطقُّ  ، هذا هو القائُدعن األجِخ منكما "
 .   اِسالِ  مازان 

بأخاطه أيب   مخَّ عمٍ، بن  مصعب  الشه،  الصحايبَّ أنَّ السِ، كتُب ذكُخوت  
 األ صاِر به وأحُد مخَّ ،املسلمني ضد  بدٍر معخكَة الذ  خاض  عمٍ، بِن عزيِز
 وأحكطم القاطد    ،بطه  هيديط  شطدَّ  لأل صار ِّ مصعُب فقاَل ،هس يد  القاود  يضُع
: يطا أخطي   أبطو عزيطزٍ   فقطالَ  ،ه منط  لعلطها تفديط   متطاعٍ  ه ذاُتأم  فإنَّ ،علاه

أخطي   طأ  األ صطار     طه  إ َّط  علاطه مصطعبُ   يب! فطخدَّ   أهذه وصاُت :مصعُب
 دو   .

 كما طلطب   ،بن هشاٍ  ه العاص خاَل اخلفاِب بُن عمُخ تَلَق بدٍر وس معخكة 
 ن وم ط   ،املشطخكني  س جطاشِ  الطذ  كطانَ   الطخمحنِ  ه عبطد  ابِن أبو بكخ مبارزَة

ن م ط  مطا كطانَ   ِ املبطد  وثبطاتُ  العقاطدة   الو بخزت فاها قطوةُ  خائعة ال املناظِخ
 () بطه الخسطولُ   ا مث أمطخ  صخيًع هفقد رأى أبا رباعَة بِن عتبَة بِن حذيفَة

 وجطهُ  خ فتغ اَّط  ،املشطخكني  ن م  تَلن ُقمع م  ط  العماِق البئِخ ط أن يلقى س الَقلاِب
 أباطه عتبطةَ   وهطو يطخى ُجثطةَ    ،واحلطزن   الكآبطة   ن م ط  ه سحابة وعلُت حذيفَة

 لطه يطا   فقطالَ  ،() فطخأه الخسطولُ   ،هطا س القلاطبِ  اللقائ  ثطث  بني اجُل ُبحتس
 :حذيفطةُ  املؤمُن الشاُب فقاَل ،شيٌ  أبا   ن شأن   م لعل  قد دخَل :حذيفُة
 ولكططنين كنططُت ،هوال س مصططخع  ،س أيب مططا شططككُت اهلِل يططا رسططوَل ال واهلِل

فطدعا   ،لإلسالِ  ه اهلُلأرجو أن يهدي  وكنُت ،اا وفضًلا وحلًمن أيب رأًيم  أعخُف
هطل   () اهلِل رسطولِ  صطحابة   درُّ . فلله  اخً، :له وقاَل ،ي، () الخسوُل

هطم  وامطتألت أرواحُ  ،هم باِ طان  هم تشخبت قلوُبل اكأمث نا بشباِبلنا س زماِ 
 للطدفاعِ  النطادرةُ  عُةفاه هذه الشطجا  تتمثُل ؟ هل لنا جباٍلالخمحِن بفاعة 

 .والتخلِع ِعنا عن التخبعاًد اِسالِ  عن حااِض
 ممبثلططِه أن يططأيت الزمططاُن هاهططات 

 

 هم لبخاططططُلمبططططثل  الزمططططاَن إنَّ 
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      ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ی   ی  ی       جئ    حئ  مئ
.(1)ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ

 ه وهز  جند  وأعزَّ ،هعبد   صخ  ،هبعد  ه وال شي  قبَل ال شي   هلِل مُداحل  
 وأ طذر   خ   وبشَّط دعطا وبلَّط   علطى حممطدو   والسطال ُ  والصطالةُ  ،هوحطد   األحزاب 

ه والتطابعني  ه وصطحبِ علاه وعلى لل  وبار   ،()ه جهاد  حقَّ س اهلِل وجاهد 
 :ُدا بعأمَّ ؛إىل يو  الديِن ن تبعهم بإحسانووم 

منطهم   ان عفا إال أفطخادً وعفى عمَّ ،ن أسخ م  () اهلِل رسوُل أسخ  س بدٍر  
 العفطوِ  ه حطدَّ لتجطاوزِ  أيب معطاطو  بطنُ  عقبطةُ  الضطاللِ  وقائطدُ  الشخ   زعاُم
 : يا ويلطي عطال     وقاَل ،وسعَل عقبُة ه فولوَلبقتل  () النيبُّ فأمخ  ،ِ فوالص

علطاهم   إن مننت  ،من قومي اجعلين كخجٍل يا حممُد ،ن بني من هاهنام قتَلُأ
 يا حممطدُ  ،منهم فخذ مين وإن أخذت فدا   ،وإن قتلتهم قتلتين ،عليَّ مننت 

ه ه فقتَلط ضخب عنَقط او ،مه يا عاصُمقدِّ.  : هلم الناُر() ؟ فقاَلم ن للصباة 
أتطدرون مطا    ،ه(ألصطحابِ ) الطنيبُّ  مث قاَل ،أيب األقلِ  بِن ثابت  بُن عاصُم

فمطا   ،ه على عنقيرجَل فوضع  ،املقاِ  خل   هذا يب؟ جا ين وأ ا ساجد  نع ص 
 ال شطاةو سأخخى ِب مخًة وجا   ،ن رأسيعاين ستندران م  أنَّ ها حىت ظننُترفع 

 وأ ا ساجد  ،فألقاه على رأسي ط  وقاذوراتو ن أوساٍخم  الوالدَة وهو ما يعقُب ط
 .لته عن رأسيفغس ،فجا ت فاطمُة

 بطدرٍ  وا تطهت معخكطةُ   ،الكفطخِ  علطى رؤو ِ  (وهكذا قضى املصففى )   
 والعسطططكخية  والسااسطططاة  وى الخوحاطططة الُقططط خت مطططوازين غاَّططط بنهايطططةو

وهطوى   ،قطخيشٍ  كمطا تطدهورت ععطةُ    ،العخباطة   س اجلزيطخة   واالجتماعاة 

ک  ک  ک   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   العخباة  اجلزيخة  ها س أحناِ  فوُذ
                                                           

 . 12 -10اآليات ( سورة  وح 1)
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چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ   (1)   گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 .  (2)  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 . على النيبِّ اجملتىب أال وصلوا وسلموا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 126( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 .160( سورة لل عمخان اآلية: 2)
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 الظطاهخِ  ،يدا اطه  خطخ  لالطذ  ال   اآلخِخ ه،يثا ا وَلأ الذ  ال هلل احلمُد  
الطذ  ال   البعاطد   ،يواطاطه  الطذ  ال بطاطن    الباطِن ،يضاهاه الذ  ال ظاهخ 

 الطذ  ال أحطد    األحطد   ،داعاطه  دعوَة الذ  جياُب القخيِب ، وافاه باملسافة 
ومطا   س السموات مبا  العلاِم ،متاديه له فانقفُع الذ  ال أمد  الفخد  ،حياذيه

وجيفطأ بطه عنطا     ،ه منطا ويوافاطه  يقبُلط  اه تعاىل محطدً حنمُد ، ت أراضاه
لططه  ه ال شططخي  وحططد  إال اهلُل أن ال إلططه  و شططهُد ه،ه ومهاويططعذاِبطط سططاللام 

  ا عبطدُ حممطدً  أنَّ و شطهدُ  ، ا عن مناهاهن تعالاه و جُزنا م تقخُب شهادًة
مبطواله س   املتعلطقُ  ،ه وأياديطه ربِّط  أل عطمِ  الشاكُخ ،ملا يعا اه   الصابُخورسوُل
   :ا بعُدأمَّ ؛وعلى أصحابه وأتابع  اديه () ،ه وغاديهرائح 

 عن ركطوبِ  ن ارتدع وم  ،األ اِ  ِبَفاستغا عن ُخ األياِ  خلفوِب ن استمع م   
 ،االعتبطارِ  ه بز طاد  بصط،ت   ن قطدح  وم ط  ،الكطخا ِ  ارتقى أعلى درجطات   ،األثاِ 

 ط  كطم اهللُ رمح  طفاجطذبوا    ،االستبصطارِ  العواقطب مبصطابا ِ   م َلط أ ارت لطه ظُ 
 أمططخِّ بططذكِخ األهططواِ  واقمعططوا طططوام   اآلمططاِل عططن طلططِق النفططوِ  جططوام  
كطم  أرواح  لقطبضِ  ُداملتخصِّط  وذلكطم املطوتُ   ،الخمطو ِ  ن كم م ط ع وُمود  الكؤوِ 

 الضطعا ُ  هطا العبطدُ  فكا  بط  أيُّ  ،ى ودجىضحلكم  املزعُج ،ا ومسا  صباًح
 ،قشطعمٍ  أ ِّ بطني خمالطبِ   ا حط،انَ ا وحاطدً أسً، ووقعت  املوُت ب   إذا استأثخ 

 ،   وأموال ط مطن  عم ط   فخدت حانئطذو فطأُ  ، ا أل ف ط   رغًمط فأسلمت هلطا روح ط  
ووجطدت مطع    ، أكفاِ ط  الطد اا ثطوب    ن وتطزودت م ط   ، أعمال ط  وتقلدت قالئد 
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ا غطدً  يان الطدَّ  فبمطاذا إىل امللط     ؟   وإعالِ ط سطخارِ ه س إعت صطن ما  موال  

 أعططددت   (1)حبخب  مب  ىبيب :إذا قططال ؟ أ  مططاذا لططه تقططوُلتعتططذُر

 هاهطات   هاهطات   ؛اا وافًاط ه حجاًبط ت مطن  كال ط  د؟ أ  وجط اا شافًاه جواًبلسؤال 
 ،الوجاطبِ  إعطالنُ  وتكلم على األفئدة  ،اجملاِب لساُن عن اجلواِب واهلِل أفحم 

     العصطابِ  الاوِ  هلوِل وارتعدت الفخائُص ،الخقاِب مبسفوِر اجلوارُح وشهدت

  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   (2) ۈئ

 . (3)  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 لعلم ا وأنَّ ،وبوار  شخ  اجلهَل وأنَّ ،و ور  شخف  العلم  كم يدر  أنَّكل   
 ،املوارد  أعذُب العلم  وأنَّ ،الخذائِل مكمُن اجلهَل وأنَّ ،الفضائِل مصدُر النافع 

 بناُ  واجملتمعات  لألفخاد  يتحقُق النافِع وبالعلِم ،املشارِب أعكُخ اجلهَل وأنَّ
 عامُخ ويتصدُع ،األركاُن زُععتتز كما باجلهِل ،احلضارات  وتشااُد ،األجماد 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ      بني  قاضني ضدين  قاربةوم فإىل البناان 

                      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی      ی  ی (4)     ڀ  ڀ

ن مَل وويل  ،مخًة ن ال يعلُممَل (:" ويل ) عن الصادِق وس احلديث  ، (5)  جئ

 .مختني" وال يعمُل يعلُم

 اجلهطلِ  ن ففطخوا م ط   ،هطذه األمطة    هطا سطل ُ  أدرَك دُةالضطدي  وهذه املقار ُة 
 ؛والنفطاس   والغاَ  مخ غوال القلاَل هوبذلوا س سبال  ،وسقفوا س محى العلِم

                                                           
 . 24( سورة الصافات اآلية: 1)
 . 200( سورة لل عمخان اآلية: 2)
 . 18( سورة احلشخ اآلية: 3)
 .19( سورة الخعد اآلية: 4)
 .9( سورة الزمخ اآلية: 5)



220
  

 سطنةً  اثنو عشطخةَ  وأ ا ابُن ،والد  : أبفأت عين  فقُةهم يقوُلفهذا أحُد
هم أحُد و قض  ،هماقماصي فبعُت إىل أن فتقت ُكمّي فاضفخرُت ،العلم  أطلُب

وعلى هذا  العلم، لفلب ه لاتزود خشب  ه فباع بات  ه سق  شباِب وهو س ريعان 
 فقطا    ،هم س املاطدان  مطخُ وتوالطت زُ  ،األولاطا ِ  تعاقبت طوائُ  الخفاِع النهِج
 بظمطأ   العجاِب الصِ  ن م  بألوانو و ت العلوُ وُد ،هدت أركاُ ّاوُش ،علِملا صخُح

 الناصطبة   واملشطاقِ  االغتطخابِ  س بلد  النفقة  فاِعاللاا  وا ق وسهِخ اهلوجِخ
س شىت  طواحي   اِسالماُة افتخخت هبم احلضارُة شأت أجاال نف ؛املتعاقبة 

 . احلااة 

 وقطلَّ  ِم،العلط  فكثطخت مطواردُ   ،األحطوالُ  وتبطدلت   ،املطوازينُ  حىت ا قلبطت   
 باحلاططاة  فططإذا اتصططلت  ؛هططا اهُل وقططلَّ ،املعخفططة  وطفحططت مناهططُل ،هططاوارُد

 ،همودرسطت أحطوالَ   ،النا   توخالف عن كثٍب اجلاِل و ظخت حاَل ،احلديثة 
وال  ،اوزً ط  ال ُيقامطون للعلطمِ   الساحقَة هم رأيت األغلباَةوأصغات إىل حديث 

هطم  وامنحطت مطن أرواح    ،العلِم هم لذُةاختفت من قلوِب ،احًق يعخفون للكتاِب
ن فم ط  الكتطابِ  وجمالسطة   باملكتبطة  هلطم   وال عالقطةَ  ،الكتطابِ  وحُب الدراسُة

 خ  أربعطون ُمط بفاطه: عُ  ن متحطد و وم ط  طط  ه اهلُلرمح ط  ط للغباِر : الكتاُبقائٍل
 ط . عافاه اهلُل طا كتاًب وال أملُ  ،سنًة

 والفعطا ِ  اللبطا ِ  ن م  اللذات  ا س سباِلها جهاًدكل  وهكذا صارت احلااُة  
        اآلخططخة  إىل منططازِل الخحاططِل ة إىل غايطط األعمططاُر نحططُخا ُتذوهكطط ،واهلططخِ 

 .- املستعاُن واهلُل -

 خجطو أن   هبطذه التوجاهطات     بعُث ديد اجل الدراسيِّ العاِ  بدِ  ومبناسبة 
ما  صبو إلاطه   ه لاتم ا دور منَّ واحدو كل  وأن يعي  ،ا للهمِمها حافًزطخُح يكوَن

 .وقوةو وجمدو و صخةو ومنعةو من عز 
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 بططني وزارة  وجزئططيٌّ كلططيٌّ هنططا  ا ططاد  أن يكططوَن جيططُب

 واألسط ُ  ط تكشُ  املنصخمَة األعوا   إنَّ ،والبات  واملدرسة  والتعلاِم التخباة 
 ،ا بطني هطذه األركطان    ا عماًقا وصدًعا خفً،هنا  ش ْخًخ أنَّ طنا  جواحَن ألُ 

ها ال جطدوى مطن   وأغلُب ،اأسبوعًا تصدُر والنشخاُت ط   السالُ  اعلاهط  فاملناهُج
 وجنطدُ  ،خلخلتطه   وزيطادة   التعلطامِ  مسط،ة   س بلبلة  ها اللهم إال أن تكوَنورائ 

البطنني   ن هم م ط وأوالد  األموِر ا بني أولااِ ارتباًط س وادو مث ال مُد املدار  
علطى املسطتوى    لاقط    دًةواحط  ه وال مطخةً  فس  ُ كل ال ُي األمِخ فو   ،والبنات 

علاها  فالوزارُة ،هدور  أحدو ه كل ه فنخجو أن يفَقألوالد  والتعلاميِّ األخالقيِّ
أن  ِ وعلطى املطدرِّ   ،مطن مسطتوى التعلطامِ    ها مبا يخفطعُ ا خفَفجاًد در  أن ت 
ه فطال  لفالِبط  وفوائطد   ه مطن معلومطاتو  مطا بوسطع      وأن يقدِّ ،هس عمل  ص ُيخل 

 ماذا يعفا ؟   الشيِ  ا وإال ففاقُده أوًل فِس س تثقا   يبخل ولاجتهد 
س  وأن يتقططوا اهلل  ،همر فعلططاهم أن ال خيو ططوا أمططا ت األمططِو أمَّططا أولاططاُ   
 ،ه "عطن رعات ط   وهطو مسطؤول    راٍع " فطاألبُ  :الشخي   ففي احلديث  ،همأوالد 

 بوعني أو على األقطلِ أس لكل  ه بزيارةوه أو ابنت على ولد  يبخَلأالَّ  على األِب
 دعطوةَ  علاطه أن يلطيب    ،هم س املدرسطة  علطى أحطوال    ف لاتعخَّ مخًة شهٍخ س كل 
 واقتخحطاتو  من حلوٍل مستوى اجلاِل لخفِع ما ينفُع   وأن يقدِّ ،باِ اآل جملِس

 خط،ٍ  صطخوح   املطدار ُ  وتصبُ  ،وُدصاملق يتحقُق مِخثامل اِ البنَّ وهبذا التعاون 
 .وتخباةو توجاهو ين ومااد وهدًى

 ومفالعطة   الكتطابِ  ن م ط  اجلاطلِ  عطن  فطورِ   الواقطعُ  يكشُ  

 أنَّ   احلطالُ فاطذهلُ  ،والكتابطة   س القطخا ة   ظطاهخ   ضع   كما يوجُد ،العلوِ 
 ،والكتابطةَ  القطخا ةَ  ال يعطخفُ  أو كلاطةو  ا س الثاين عشطخ أو س جامعطةو  طالًب

س  أن  غطخ    فاجطبُ  ،الطاقنيُ  فلديها اخلُ  ؤسسات امل -إن شئتم  -لوا أساو
 حصطص   س املطدار ِ  أن تقطا    دَّوال ُبط  ،العلِم حب  والناشئة  الصباان   فوِ 

 الكتططاِب أمهاططَة الفلبططة  س  فططوِ  ها متخصصططون تغططخُ حياضططُخ مكثفططة 
 قبطة  وعا اجلاهلطة   واألمطمِ  املتعلمطة   بني األمِم واملقار ة  والكتابة  والقخا ة 

 .اجلاهِل وعاقبة  املتعلِم
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 اجلماطع   وأن يطخزق   ،نطا حاَل خ نا حىت يغاِّط ما بأ فِس خ أن يغاِّ  سأُل واهلل   
 .كخ   ه جواد إ َّ ،الصاحَل والعمَل النافع  علم لا

 املطؤمنني،    ولوالطد  ولكطم وجلماطع    اهلل  قو  هطذا وأسطتغفخُ   أقوُل  
 .الخحاُم ه هو الغفوُرفاستغفخوه إ َّ

 أن ال إله  وأشهُد ،ما   يعلم اِ ساَن م علَّ ،بالقلِم م الذ  علَّ هلِل احلمُد  
ه الطداعي إىل  ه ورسطولُ ا عبطدُ نا حممًدأن  باَّ وأشهُد ،األكخُ  األعُز إال اهلُل
 :ا بعُدأمَّ ؛ه وسلم ه وصحِبعلاه وعلى لل  صلى اهلل وبار   ،األقوِ  السباِل

 كافطة   وتطوف،ِ  املدارِ  ن تشاد م  س البالد  املبذوَل اجلهد  أحد  ال ينكُخ  
ه وهذا كل ط  ؛الدراساة  الكتِب وتوفِ، التعلاماة  مع اخلدامات  الخاحة  وسائِل

 واحتطخا ِ  العلطمِ  س طلطبِ  إال باملثطابخة   ال يكطونُ  ، والشكُخإىل شكِخ حباجة 
 كمطلِ أه علطى  واجب ط  إلاه لاطؤد    ة ااِس وعدِ  املدرِ  وتوقِ، لتعلاِما مكان 

 والشططغِب التصططخفات  وسفاسطط   املنحخفططة  عططن السططلوكاات  والبعططد  وجططهو

ڦڦ    هلططا وكفططخان  ،اهلِل بططنعِم ذلطط  بفططخ  كططلَّ فططإنَّ ؛والفوضططى

 .  (1)  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ا حيصطد  ن يزرع خً،م  أن يدركوا أنَّ وعلى املشاغبني الفاقدين للتخباة   
 . عنبًة من شوكةو ولن جيتين  ،حيصد  دامًة ومن يزرع شخًا ًةغ ْبف

 على ساد  ا حممدو وعلى لل ه . أال وصلوا وسلموا  

 

 
                                                           

 . 7ية: ( سورة إبخاهام اآل1)
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ه بات ط  وأهطلَ  () اه حممًده  باَّاصففائ  حبسِن الذ  خصَّ هلِل احلمُد  
 واال تصطارِ  هم بطاللعنِ ملقطام   التعطخضِ  ن مغبطةو م  يٍخذما  أيَّ ر وحذَّ ،األطهاِر

هم فضطخب   ،لخطخين  وأبعطد   هم عطن األغاطارِ  ه وحجطب  ا حلضطخت  أقواًمط  ب وقخَّ

ٿ  ٿ    ٺ  ٿ   ه س كتاِبط  سطبحا ه أ طزلَ   ،واال تهاِر عد الُب بسا  

ورفعهطن إىل   ،واألكداِر األرجاِ  ففهخهن من مستنقِع (1)  ٿ  ٹٹ ٹ  ٹ

 .الصديقني األبخاِر مخاتِب

 وكا ت س طودةُ  ،والفخاُر هلا العزُّ فحصَل س اجلنة  بباتو خدجيَة خ فبشَّ   
فبشطخى هلطا    لعائشطةَ  الت ئطة   ليطات   وأ زَل ،باِيثاِر ه املشهورُةأزواِج ثايَن

فصطامت   علطى حفصطةَ   نَّ باملزيطد  وم ط  ،املعفطارُ  هذا الثنطا ُ  القاامة  إىل يوِ 
على الطزينبني فحظاتطا    باملعخوف  وجاد  ،واألسحار  اللااَ  وقامت  ،اهلواجخ 
 وسقى صطفاةَ  املدراِر ا باخلِ،ا عامًخقلًب هلندو ووهب  ،كثاِرامل  الخفاِع بالشخف 

 .واألذكاِر س األوراد  الكثخَة مامو َة ورزق  ،والوقاِر هد الزُّ ش ْخب  ورملَة

وما سطاحت علطى    ،واألمصاِر على الدياِر األمفاُر ه تعاىل ما هفلت حنمُد
أن ال  و شطهدُ  .األعماِر ا قضاِ  و شكخه إىل حنِي ،واألهناُر العاوُن البسافة 

 اطلِ الل ُرمكطو  السطتارُ  احللطامُ  الغفطارُ  له الكخُ  ه ال شخي  وحد  إال اهلُل إله 
 ه النيبُّه ورسوُلا عبُدحممًد أنَّ و شهُد ،عنده مبقداٍر شيٍ  وكل  ،على النهاِر

 :ا بعُدأمَّ ؛والوقاِر ه أو  اهلابة وعلى لل  ()املختاُر
                                                           

 . 32( سورة األحزاب اآلية: 1)
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ا السطنني! أم ط   ن س املاضي م ط  والدهوُر فامن قخضتهم الشهوُر ا لكم ع ة أم   
 وطفطلٍ  وشطابٍ  وكهطلٍ  ن شطاإلٍ م ط  األ اِ  ن كم م قبَل املوُت فامن صخع  لكم فكخة 

! إىل وقطخينٍ  وخلاطلٍ  وشطقاقٍ  ن صطديقٍ م مبن ق مت م ط ا اعت ُت! أم وجننٍي
أغطختكم   ،على يقنٍي كم ما أ تم من املوت الد اا كأ َّ مىت تلتفتون إىل عالئِق

ال تخكنطوا  و احلاجطة   ، اعمخوا الد اا بقطدرِ لكم باقنٍي الزماُن أ  جاد  املهلُة
علاط  أيب وأخطي    بطاهللِ  ؛الديِن يوِ  واركنوا إىل مال   ،كم الناُرإلاها فتمسَّ

وُيبكطى   ،  واأل طنيُ  زُعط  ويشطتدَّ  ،منط  اجلطبنيُ   أن يعطخق   قبل  صحي قبَلا
وال  فاطه النطورُ   ال يظهطخُ  مظلطمٍ  س قط ٍ  و صطلُ  ،املعطنيِ  الدمِع علا  مباِ 

     املطبنيِ  احلطقِ    قطولُ ا أ طذر  أم ط  ،رهطني   ا كسب مب امخٍئ ويبقى فاه كل  ،ُيبنُي

 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ (1) ،الططدهُخا وعَظططأم طط   

 زِر (2) ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   الصوُتوأعع 

 ها تفكططخ وتفكططخ س أصططحابِ  ،اخلاشططعني وجلططس عنططدها جلططو    ،املقططابخ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ اخلططائفني

ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   (3)  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک

 . (4)ۈئېئ  ېئ  ېئ

 ه هطم اِسطال ُ  ه من بعد وأصحاب  () اهلِل أن رسوَل مسلٍم كل  س قلِب ثابت 
ى وقطو  ،هاظهُخ واشتدَّ ،الدعوُة هبم هنضت  ،للعاملني الن،ُة ه املسخجُةوماداُت

فطاهم   هلطم والفعطن    التعطخض   وأنَّ ،هم وصطلنا اِسطال ُ  خيق طط وعن  ،هاعوُد
 ،اِسطال ِ  منطها أعطدا ُ   ينفطذُ  وفجطوة   ،س اِسالِ  ه طعن أل َّ ال جيوُز حخا  

                                                           
 . 88( سورة القصص اآلية: 1)
 . 27 - 26: ات( سورة الخمحن اآلي2)
 . 29( سورة األ فال اآلية: 3)
 . 169( سورة األعخاف اآلية: 4)
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 هلطم شطخفُ   و ساٍ  وأ عم بخجاٍل ؛واِكخاُ  واحملبُة واالحتخاُ  فلهم التوقُ،

پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    :وفطاهم  طزلَ   ،الصحبة 

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   (1) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ 

 . (2) ۇ  ۇ  ۆ

 حىت غدت ملُة اِسالِ  وهي هبم
 ا منطططهم يطططِ، أٍبأبطططًد مكفولطططًة

 

 من بعد  ُعخبت ها موصطولَة الطخحمِ   
 وخططِ، بعططٍل فلططم تاططتم و  تططئمِ 

 

 زمطانو  أ ُّ أن يطأيتَ  ال غخابطةَ ف الخفاعة  واملكا ة  العظامة  ومع هذه املزنلة   
 والقمطخ   ،هاعلطى سطخاجِ   وحيسدون الشطمس   ،يهخفون مبا ال يعخفوَن بأقزاٍ 

مطن    سطإلٍ  حبطخقِ  ويزجمطخُ  وهطذا يهطددُ   ،()الطنيبَّ  فذل  يسبُّ ،هعلى  وِر
 بطاهللِ  ه يطؤمنُ أ َّ رجل  ا حانما يزعُمخفًخ األمُخ ويزداُد ،الشخي   املصح  

 الطنيبِّ  مطن أزوا ٍ  س زوٍ  فاقطدحُ  ،اا ورسطولً  بًاط  ا ومبحمدوًندي ا وباِسالِ رًب
 باطو ِ  فطخحٍ  سطهخةَ  ويقطامُ  ،هطا بلعِن ويتفطاولُ  ،هاخف مطن ش ط   ويناُل ،الفاهخات 

 لطه وزن   ولطاس   ،ه فكخ ال  ثُل هذا من رجٍل مثل  أن خيخ   وال عجب  ،هاوفات 
ٍِ س أمة  فلطم جيطد هلطا     والشطهخةَ  الظهطور   أحطب   ،ه أحطد  وال يعخُفط  ،الِ سط ا
   ". تعخْف خالْ ":ا قاَلوقدً ، () النيبِّ زوِ  س سبِّ ا إال باملخالفة مصع ًد



 الفاهخة  والزوجة  الصاحلة  ة هذه ال َّ من س،ة  على ومضاتو الوقوف  إنَّ  
ا ا وردًعط كون ذلط  ردَّ لا ؛واجب  عنها أمخ  والدفاِع ها س اِسالِ مزنلت  وباان 

ن هططي هططذه فم طط ،الشططوامإِل املوتططورين الططذين يتعخضططون للجبططالِ  لألقططزاِ 
 بطاألخالقِ  املطدثخةُ  ،باملزايطا السطناة    هطا املزملطةُ  هطا؟ إ َّ ؟ ومطا مزنلتُ الزوجُة
 املط أةُ  ،احلباطبِ  حبابطةُ  ،ذرها البطواذخُ  العلِم س درجات  الخاقاُة ،املخضاة 

 ،هطا ع،  العظاُم القخلُن ن كاَنها م إ َّ ،القلوِب م ن  ارتااِب املعخاُة ،من العاوِب
س  () والخسطولُ  ،هطا قخين  وجهطةو  س كل  والعلُم ،هاخدين  أمٍخ س كل  والورُع

                                                           
 . 23( سورة األحزاب اآلية: 1)
 . 18( سورة الزمخ اآلية: 2)



226
  

 عائشطةُ  الصطديقِ  بنطتُ  الصطديقةُ  ،() اهلِل رسطولِ  ها زوُ إ َّ ،هاألاَف احلااة 
عن  عنها وأرضاها ورضي  اهلُل )رضي  أيب قحافَة بِن اهلِل عبد  أيب بكٍخ بنُت

 أباها وأرضاه(.

 :() الطنيبِّ  زوُ  قالطت عائشطةُ  ، () اهلِل رسوِل ها س قلِبأتدرون مزنلت   
 () اهلِل إىل رسطولِ  () اهلِل رسطولِ  بنطت   فاطمطةَ  ()الطنيبِّ  أزواُ  َلأرس

هلطا   فطأذنَ  طويب  أ  س ثط  طمعطي س مخططي     وهطو مضطفجع    ،فاستأذ ت علاه
 س ابنطة     أرسلنين إلا  يسألن  العدَلأزواج  إنَّ ط:  اهلِل يا رسوَل ط  فقالت
: تفقالط  ، بني ما أحطبُّ  أ  ُبناة! ألست  () اهلِل هلا رسوُل فقاَل ،قحافَة

 ينال ُتطؤذو  "  :هألزواِج مخًة وقاَل ط يعين عائشَة ط: فأحيب هذه  قاَل ،بلى
 ،" هطا مطنكن غ،   امطخأةو  وأ طا س حلطاف    الوحيُّ ما  زَل ه واهلِلفإ َّ س عائشَة

س  الطو هتطامُ   النشطازِ  ه هلا  لتفت إىل أصطوات  وحبِّ () النيبِّ أقواِل أبعد 
 ،(1)وفتطاوى اخُلنفشطارين   ،اجلطاهلني  نا أقواُلهتمُّ ،ها هذهمكا ت  أبعد  ،وادو كل 

 ا خلاسخون .إ ا إًذ كال واهلِل

 وهي كطب،ةُ  ،على االطالِق الصحاباات  ها أعلُمإ َّ ،ها س العلِمأتدرون مزنلت   
 ،والفبِّ والعلِم والفصاحة  س الذكاِ  الصحاباات  و ابغُة ،هاعصِخ ثات حمدِّ

 ،أحاديطثَ  ومطئو وعشطخة    ،ألفي حطديثو  () عن النيبِّ ن  األحاديث روت م 
 ،وهطي س هطذا السطنِ    ،مات عنها () النيبَّ ألنَّ مثان عشخة سنًة وهي بنُت

 ،سطنةً  عشطخةَ  مخس  وهي بنُت () النيبِّ س حااة  الكخ   وحف ظت القخلَن
 ها.ها وفقه علم  وما أوسع  ،هاحفَظ ما أعظم  ،هادرُّ فلله 
وحططاموا عططن  ،ودافعططوا عنططها ،كططم عائشططَةأمَّ أحططبو س اهلِل فططوقخوا  

لاطزداد   ه الكطخا ِ أصطحابِ  وسط،ةَ  الكطخ ِ  كم بطاِّ  وتدارسوا س،َة ،هاحااض 
 .كم هبمكم وتعلُقحبُّ

  
                                                           

 . الذ  يدَّعي الفهم  والعلم ، وهو ال  لُ  منهما شاًئاكلمة  يتداوُلها ُ قَّاُد األدِب للشخِص ( 1)
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 اهلِل ه قوُلوأصحاِب ()هورسول  على اهلِل متفاوٍل ع عع  كل قخولا  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    تعاىل 

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 .(1) ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 ،الطثقلني  سطاد   يطاكم هبطد ِ  إو فعين و ،لوحاني  ولكم س ا اهلُل بار    
 ريب قخيططب  إنَّ ،فاسطتغفخوه مث توبططوا إلاططه  اهلل  وأسططتغفُخ ،مططا قلططت أقطولُ 
 .جماب 

 ا علطى سطاد    والسطال ُ  والصطالةُ  ،ه وال ط  تعاىل علطى جزيطلِ   هلِل احلمُد  
 :وبعُد ؛هولل  حممدو

 ،مجطةو  ن سطواها يصطالٍ  عمَّط  أيب بكطخٍ  بنطتُ  عائشطةُ  لُةنا اجللاامتازت أمُّ  
نك  :   ي ط ضطلت بعشطخٍ  ُف ط  بتلط  الطنعمِ   متحدثطةً  ط  عنها( اهلُل قالت )رضي 

 اهلُل وأ ططزَل ،وال امططخأة  أبواهططا مهططاجخان غطط،  ،ا غطط، بكططًخ () رسططوُل
 ،وهطو معطي   علاطه الطوحيُّ   يزنُل وكاَن ،  فاِ س حادثة  السماِ  ن بخا يت م 

 ،بطني يديطه   وكان يصلي وأ ا معتخضة  ،واحدو أ ا وهو من إ اٍ  وكنت أغتسُل
 ،وس لطالو  ،بني سحخ  وحنطخ  وحاضطنو وذاقطنو س حجطخيت     بض وُق
 س حجخيت. ن ف وُد

عنطها   اهلُل )رضطي   القاامطة   ا إىل يطو ِ ا وفخطخً عطزَّ  فكفتها هذه اخلصطالُ 
الصطديقني   ا هبا س مخاتطبِ نعها ومثواها ومجمستقخ  اجلنَة وأرضاها وجعَل

 لمني . ،ان أولئ  رفاًقسوح (نيحلوالصا والشهداِ 

على احلباِب اجملتىب، كما أمطخ كم بطذل  ربُّكطم جطلَّ     صلوا وسلموا أال و  
 وعال.

                                                           
 . 58 - 57: ات( سورة األحزاب اآلي1)
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 شطخائع  لا ع ، وشطخ واملتشطاهبات   احملكمطات   اآليطات   الذ  أ زَل هلِل احلمُد  
علطى   فطخض   ،مكا اطات   خطخُ وُأ فمنطها زما اطات    هلا املواقاطت   ووقت  ،مات القاِّ

هطا  من أيام  وجعَل ،املعلومات  س األياِ  الفضِل جممع  وجعَل ،الصلوات  الناِ 
ا عً  والنهاِر اللاِل ن تقلِبم  ه تعاىل أن جعَلحنمُد ،عخفات الفضِل عظامَة
لاقومططا  والقمططِخ س الشططمِس املتناهاططَة الدقططَة ز ه أن غططخو شططكُخ ،وليططاتو

 ،له حاطنا بالعنايات  ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،باحلسابات 
ه ا عبطططُدحممطططًد أنَّ و شطططهُد ،ورغبنطططا س الباقاطططات  ،وشطططخفنا بالعبطططادات 

 وعطدد   ،العبطادات   لنا مواقات  وحدد  ،ياُته اآلن لنا ما محلُتباَّ (ه)ورسوُل
ه ه الططذين سططاروا علططى منهاِجططه وأصططحاِبوعلططى لل طط ،والسططجدات  الخكعططات 

 :ا بعُدأمَّ ؛املعوجات  وقوموا الفخائق  مات ،املخ فسددوا األفكار 

ه واجتنبطوا معاصطا    ،كم بتقواه وحبب إلاكم اِ اَنفقد أمخ  اتقوا اهلل  
ويطخى   ه معكم يسمُعوراقبوه فإ َّ ،صااَنوالع  والفسوق  ه إلاكم الكفخ فقد كخَّ
 الطنعمِ  ن حصى م ط كم ماال ُيَله فقد خوَّشكِخ واشكخوه حقَّ ،مكان وأوانو س كل 

وتطذكخوا   ،القطخلن   ه س حمكطمِ كم  فس ر ه فقد حذَّوحذروا بفش  ،واِحسان 
 ،حطىت صطارت لكطم كالعاطان      علطاكم القصطص    كم فقد قصَّه فامن قبَلأيام 
كم خططخت واعملططوا آل ،اجلنططان  لتنططالوا غططخف  بالفاعططات  قخبططوا إىل اهلِلوت

ه فإ َّط  ،كطم مث توبطوا إلاطه   واسطتغفخوا ربَّ  ،كم مبا   يكن منها قد كطانَ فكأ َّ
 فطإنَّ  ،ن علاهطا فطانو  م ط  وإياكم وهطذه الطد اا الطو كطل      والغفخان  العفِو دائُم
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ۈ  ۈ    :تعططاىل اَلفقططد قطط ،وزيادهتططا إىل  قصططانو ،هططا إىل بططؤٍ  عام 

 كططم حططقَّ. واذكططخوا ربَّ(1)  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې ې

ۉ  ې  ې    واألركططان  واأللسططِن بططالقلوِب ه وال سططاما س هططذه األيططاِ ذكططِخ

            ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  (2)  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   (3)   ىئ

 .(4) ڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڦ 

وبانطهما   ،عطن فطار ٍ   العخِب جزيخَة الذ  يفصُل اخللاِج عِن كمكل  يسمُع
 خطخُ ل إىل اآلخخين لكن هنطا  خلطاج    بالنسبة  إذ تعاشون على ساحله  ماٌ 

الطذ    وهطو اخللطاجُ   ؛كم هطذا ا من خلاِجعمًق مدى وأشدُّ ا وأطوُلخفًخ أكثُخ
 بططني اِسططالِ  وفجططواتو اهنططا  خلجاً طط وأنَّ ،سططلمنيوامل اِسططالِ  بططني  وقططع 

 والعبطادةُ  العقادُة ىمن ذل  أن تبتل وأشدُّ ،والعبادات  واملسلمني س العقائد 
ال  لكطون   رجطال   فاطتحكمُ  ،سقاٍم موغٍل جهٍل أو مخيٍض ا لفكٍختبًع فتساُس
فخضطوا  فا ،س الطدينِ  ن فقطهو م ط  ولاس هلطم ُقالمطة    ،السلاِم الخجِل حصافَة

    وارى ُتططط وس املقابطططِل ،احملمديطططة  األمطططة  ويتحكمطططوا س ُ ُسططط   ،هطططمإرادت 
هطا  وروُح العبطاداتُ  فتتحلطلُ  ،األتقاطا ِ  نيوالخاسطخ  العلماِ   ظخُة باحلجاِب

   .األك   التحلَل
 يطططا لططط  م طططن قنططط ةو مبعمطططخ   
 و قطططخ  مطططا شطططئت أن تنقطططخ   

 

 فبطاض واْصطف خ    لط  اجلطوُ   خال 
 (5)فابشطططخ  الصطططااُد قطططد رحطططَل

 

                                                           
 . 39( سورة غافخ اآلية: 1)
 . 76( سورة لل عمخان اآلية: 2)
 .131( سورة لل عمخان اآلية: 3)
 .18( سورة احلشخ اآلية: 4)
 .ُ  مثل  ُيضخُب س احلاجة  يتمكُن منها صاحُبها كما يشا( 5)
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 املغالبطة   وحماولطة   اخلاطا    ِمكسُُّط  ضطاقٍ  مبنظطورٍ  العبادات   جام  إنَّ  
هططا أوزار  يتحمططُل ،واجلحططاِم يططة واهلا ىلإ بالنططاِ   ٌّزمططا  لفكططٍخ اخلفاططة 

 ،ثا اطاً  لاَةوؤاملسط  املسطلمةُ  الشطعوبُ  كما تتحمطلُ  ،اا إلاها أوًلالساعون حثاًث
 وأن تنطاقش   ،هاعن حااض  أن تدافع  فال ُبدَّ ،تعاىل اهلِل ألما ة  ها حاملة أل َّ

 جهطةو  أو أ ِّ فطخدو  ن أ ِّم ط  تفخُأ أو خلخةو إشكاٍل لكل  هادفًة علماًة مناقشًة
 .كا ت 

 ،ة س ح ط  النطا    حىت جعطلَ  مخاتو تكخر  الظاهُخ هذا االضفخاُب وملا كاَن  

ہ ھ ھ  ھ    فطاععوا  س  قطا و  احلطديثَ  هم  وجطهُ من أمِخ

  .(1)ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

وعشطخون   تسطع   " الشطهخُ  :ه قطالَ أ َّط   النيبِّ ثبت عِن 

 علطاكم فطأكملوا العطدةَ    مَُّغط  فإنَّ طأ  اهلالل   طتصوموا حىت تخوه   فال لالًة

 علطى أنَّ  اِمجطاعُ  فقد وقع  ،رمضاَن ا بشهِخاًصخ ه قوُل ولاس "، ثالثني

مطن   أكثطخ   وال يكطونُ  ،اوعشطخين يوًمط   عطن تسطعةو   ال ينقُص اهلجخ َّ الشهخ 
 ا.ثالثني يوًم

 تكطونَ  أن ال ُبطدَّ  اهلجخيَة الشهور  املسلمني أنَّ بعُض يظُن 

وال  ،أن يكو طا متحطدين   دَّال ُب واحلج  الصاا   وأنَّ ،الدوِل س مجاِع متساويًة
 :بأدلةو ومخدود  وهذا ال يص ُّ ،األضحى ويوُ  عخفَة ساما يوُ 

ا ا وغخًبط شطخقً  اِسطال ُ  الخاشدين ما ماتوا حطىت ا تشطخ    اخللفا   أنَّ 

 هطم كطا وا يكتبطون إىل األفطاقِ    ومع ذل  ما ثبطت عنطهم أ َّ   ؛اا وجنوًبومشاًل
 .بني هذه البلدان  متحدًة  لتكوَن الخؤية  حكِم بتعماِم والبلدان 

 الشطمس   أنَّ فمعلطو    ،األحطوالِ  ن م  حباٍل العباداُت أن تتحد  ال يصُ  

 وغاطابُ  والفجطخُ  وهكطذا الفلطوعُ   ،هس غط،ِ  أن تغطخب   قبطلَ  س مكطانو  تغخُب

                                                           
 . 18( سورة الزمخ اآلية: 1)
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عند  وزوال  قوٍ  عند  إال وهي فجخ  ها الشمُستتحخُك وما من حخكةو ،الشفِق
ذلط  يقضطي    ألنَّ امثًلط  الصطالةُ  د أن توحَّط  فال يصُ  ،عند قوٍ  وغخوب  ،قوٍ 

 هطذا س الدولطة    اخلطالف   بطل جنطدُ   ،اا أو فجطخً لاًلط  العصطخ   قطو    بأن يصلي 
بطني   واخلطخو ُ  والدخوُل واالففاُر اِمساُ  خيتلُ  وهكذا الصوُ  ،الوحدة 
 فكطذا شطهخُ   ،مهاحاطدُ تو ال يصط ُ  والصطو    الصطالةَ  فكما أنَّ ،البلدان  بعِض
 .كافًة واملعمورة  ه س الدياِره وخخوِجدخول  توحاُد ال يصُ  احلِج

 الفضِل أ   أنَّ عن ُكخيٍب الثابت  الصحاِ  ثبت س احلديث  

قضطات  ف فقدمت الشا   :ُكخيب  ، قاَلبالشاِ  بعثته إىل ُمعاويَة احلار   بنت 
مث  ،عطة  ُماجُل لالطةَ  اهلالَل فخأيُت ،وأ ا بالشاِ  رمضاُنعليَّ  واستهلَّ ،هاحاجت 

 اهلُل )رضطي   عبطا ٍ  بطنُ  اهلِل فسطألين عبطدُ   ،الشطهخِ  س لخطخِ  قدمت املدينَة
 : رأينطاه لالطةَ  ؟ فقلطتُ م اهلطاللَ : مطىت رأيطتُ  ، فقطالَ اهلطاللَ  عنهما( مث ذكطخ  

 ؛ُمعاويطةُ  وصطا   وصاموا  ورأه الناُ  .:  عم: أ ت رأيته، فقلُتفقاَل عة ُماجُل
 فطال  طزالُ   ،السطبت   لكنطا رأينطاه لالطةَ    :عنهما( اهلُل )رضي  عباٍ  ابُن فقاَل
 معاويطةَ  اطة  ئال تكتفي بخوفقلت: أو  ،ا أو  خاهثالثني يوًم حىت  كمَل  صوُ 

علططى  صططخي   واحلططديُث ،" اهلِل  ططا رسططوُلهكططذا أمخ  .: ال ه؟ فقططاَلوصططاام 
 الخسططوِل ه مططن أمططِخوأ َّطط ،بططني البلططدين هوخخوِجطط الشططهِخ دخططوِل اخططتالف 

اهلِل  ا رسوُلهكذا أمخ  . : الحىت قاَل وخخوِ  أ  بتحخ  دخوِل 

 ،شطوالَ  شطهخِ  ودخطولِ  رمضاَن شهِخ ا بنهاية خاًص احلديُث ولئن كاَن ،اهلالِل
 .   اهلجخية  الشهوِر لبقاة  عا   املستنبَط احلكم  فإنَّ

 : " لكطل  ه قطالَ عنهما( أ َّ اهلُل )رضي  عباٍ  بِن اهلِل ثبت عن عبد وأيضًا 
 .هم "يا أخي هالُل قوٍ  رؤيتهم" و" لكل  قوٍ 

 واسطتغفخوه إنَّ  ،احلطالِ  واسطألوه صطالح    ط  ها املوحطدون أيُّ ط  فاتقوا اهلل   
 .الخحاُم ه هو الغفوُرا إ َّمجاًع الذ وِب يغفُخ اهلل 
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 مث الصططالُة ،واال عططاِ  واالفضططاِل ِ واِكططخا ذ  اجلططالِل هلِل احلمططُد  
 ه أعطال ِ وعلطى لل ط   ،الكطخا ِ  ن عنصطخِ م ط  املبتعطث   ،األ طا ِ  علطى خط،ِ   والسالُ 
 :ا بعُدأمَّ ؛الظالِ  ه مصاباِ وأصحاِب اِسالِ 

 األموِر وشخ  حممدو هدُ  اهلدِ  وخ،  اهلِل كتاُب احلديث  أصدق  فإنَّ  

 .ضاللة  بدعةو وكلَّ ة بدع حمدثة  وكلَّ ،هاحمدثاُت

هم وحيطاولون إقنطاع    ،همعلطى إخطوا ِ   ط هداهم اهلُل طاملسلمني   بعُض ُسلبُِّي  
 وهطو ابطنُ   ،كطب،   مختفطع   اهلالَل بأنَّ :ن يقوُلم  فتجُد هم س الشبهات ِيقاع 
 كط ِ ل  ال عط ةَ  –ة وخط فاطا إ  طاألوىل   اللالطة   ابطنُ  وال يكوُن ،الثا اة  اللالة 
كمطا   بخؤيتطه   مطا العط ةُ  وإ َّ ؛هه وال اخنفاض ط ه وال ارتفاع ط وال صغِخ اهلالِل

علاطه   )صطلى اهللُ  اهلِل عطن رسطولِ   الثابتطةُ  احملمديُة على ذل  السنُة تدُل
فلما  ،: خخجنا للُعمخة ( فقد روى أبو الب ْختخ  قاَله وسلم ه وصحِبوعلى لل 

، ثال و هو ابُن :القوِ  بعُض ، فقاَل ال: تخا ينا اهلالَلق ،خنلَة  زلنا ببفِن
 ،عبطا ٍ  أبو الب ْختطخ : فلقانطا ابطن     لالتني، قاَل : هو ابُنالقوِ  بعُض وقاَل

 بعطضُ  وقطالَ  ،ثطال و  : هطو ابطنُ  القطو ِ  بعطضُ  فقطالَ  ،فقلنا: إ ا رأينا اهلالَل
كطذا   فقلنطا : لالطةَ   :رأيتمطوه؟ قطالَ   ل: أ ُّ لالطةو فقَا ،لالتني : هو ابُنالقوِ 
 فهطو للالطة    مطدَّه للخؤيطة    اهلل  : " إنَّقطالَ  () اهلِل رسطولَ  : إنَّفقطالَ  ،وكذا

 ، فكاَن لااٍل لالتني أو ثالَ  ابن  اهلالَل القوُ  فتأملوا معي قد ظنَّ ،رأيتموه"
 .واحدةو لالةو ابن 

إال س  موقتطةً  عبادًة ال يقبُل اهلل  علموا أنَّاو ط  اهلِل عباد ط  فاتقوا اهلل   
وتلقططوا  ،اهلِل كم فططال تتنصططلوا مططن حكططِمس ديططِن هططا فخططذوا بططاألحزِ وقت 
 هم مسؤلون فكما هم مسؤلون أ تم كذل  مسؤلون أمطا   وأ َّ ،كملغِ، ئمة باال

 اهلل.



233
  

الطو   ن ذ  احلجطة  م ط  املباركة  خِّالُغ العشِخ كم تتفاأون ظالَلعلموا أ َّاو 

 التطهلالِ  ن فأكثخوا م ط  (1)  ٻ  ٻ  ٻ ٱ ٻ  :فقاَل ،هابلاالا اهلُل أقسم 

 الو تثلُج اخلِ، ومن بشائِخ ؛واألرِض السموات  لفاطِخ واالستغفاِر والتكبِ،
 ن م ط  املباركطةُ  التطهالالُ  س الفخقطات   ن تصدح أ س هذا اجملتمع املسلِم الصدر 

ڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇ    ڇ  ڇ العطططاملني ربِّ هلِل والناشطططئة  األطفطططاِل

 . (2)ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک     ک  ک  ڌ  ڎ  

   . خامِت النباني وقخة  عنِي العارفنيعلى  وصلوا وسلموا أال    

 

 

 

 

 
 

  

                                                           
 .2 -1: ات( سورة الفجخ اآلي1)
 . 37 - 36: ات( سورة اجلاثاة اآلي2)
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والتقطى   ،بقطدرٍ  شيٍ  كلَّ ه خلق سبحا   ،ا كما أمخ ا كثً،محًد هلِل احلمُد  
ا جنَّط  وك   مقتفني له فاما صغخ  ه بأصحاٍب باَّ ق وفَّ ،ر د قد ُق أمٍخ على املاُ 
 وأ طذر   ،وهنطخٍ  املطتقني جبنطاتو   خ بشَّط  ،شطكخ   عبطدو  لكطل    عمطةً  بسحٍخ لو و لَل

 .سقخ  املكابخين مبِس

 .  وبالقدِروبخسول  أمنا ب   والبكِخ باألصاِل نا ل  احلمُدإهَل  

 .القِ  ومن عذاِب  الغا والفقِخمن فتنو ب   ُذونا  عإهَل  

 .العصِخ ووفقنا س ساعات  والنصِخ  ا باالعا ة نا أمدَّإهَل  

  ،به وكفخ  ن جحد ا مَلله إرغاًم ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  وأشهُد  
اللهم فصطل وسطلم علطى     ،البشِخ ه ساُده ورسوُلا عبُد ا حممًدأن ساد  وأشهُد

 :ا بعُدأمَّ ؛يٍ  ذن وُأ بنظٍخ ه ما اتصلت عني ه وصحِبلى لل وع  ا حممدوساد 

   

 ومضطى علاهطا سطبعةُ    اجلسطد   ن إذا خخجت م ط  الخوح  : إنَّس األثِخ جا    
هلطا:   ه ؟ فاقطالُ ىل جسد  ما حاُلإ ائذن   حىت أ ظخ  رِب : ياتقوُل ،أياٍ 

ه مطن منخطخِ   ا يساُلإلاه فتخاه متغً، فتنظُخ ،إىل القِ  اذهيب فتأيت الخوُح
 ، جسطم   بعطد  ضطارة    صخت إىل هذا احلاِل :له فتقوُل ،ه وعاناه ماٌ وفم 

إلاه ما  ائذن   حىت أ ظخ  : يا رِبخخى تقوُلُأ أياٍ  سبعة  وبعد  يمث متض
والطذ  س عاناطه    ،اصطديدً  املاُ  َلهلا: اذهيب فتخاه وقد  وَّ ه؟ فقاَلحاُل
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 سطبعة   مث بعطد   إىل هذا احلاِل صخت  :له فتقوُل ،اه دًموالذ  س أ ف  ،اًحقا
 الصطديدُ  وقطد صطار    ،فتطخاه  إلاه مطن بعاطدو   هلا فتنظُخ فاؤذُن تستأذُن أياٍ 
مطن   وخيطخ ُ  ،هس فم ط  يطدخلُ  والطدودُ  ،هوقد سقفت عاناه على وجِه ،ادوًد

 . دَّالِلوال بعد النعاِم : صخت إىل هذا احلاِله فتقوُلمنخِخ

 ؟ وكاط  تفلطبُ  املطوت   بعطد     كاط  تصط،ُ  ا ظخ إىل حال  اهلِل فاا عبد   
 ،غطارق   اآلمطالِ  وس حباِر ،ب  غافل  ا يخاُدفأ ت عمَّ الفوُت وقد حصَل العود 
 ! املصاحِل   عن مجاِعِبس قل ؟ أغشاوة س أذ ا  عن النصائِ  أوقخ 

ٿ  ٿ  ٹ    الصطاحلُ  لتقى والعمُلا ه غُ،س قِ  املخ   ما ينفُع تاهلِل  

 .(1)  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

 ،هه و واها ط ويفبقطون أوامطخ    ،ُه ثلون قام  ا وقادًةرموًز جمتمٍع لكلُِّ إنَّ  
 تمطعِ اجمل ورمطوزُ  ،واألمطان   السطال ِ  إىل بطخِّ  الطامِّ  مطن جلطة    مطةَ ويوجهون األ

 ،الطدينِ  إىل يوِ  هم بإحسانوومن تبع ، ()اهلِل رسوِل هم صحابُة اِسالميِّ
 هم اجلدوُل هؤالِ  و قتهم احملُن ،ن حمصتهم الفُ م  السابقة  هم أهُلُلضوأف
 ،األمطمِ  إىل قاطادة   باألمطة   ويخجطعُ  ،هامن ركام  األمَة الذ  ينتشُل اُضالفاَّ

 اِسالِ  تعالاِم ا س فهِما عجاًبمثاًل ط  عنهم اهلُل رضي ط وقد كا وا   .كا  ال
أو  هم فتنطة  ن أن تصاب م  احلذِر قد كا وا أشدَّ ،الكخِ  القخلن  أوامِخ وتنفاذ 

 نا؟!هم فما حاُلهذا حاُل؛ ألام  هم عذاب يصاب 

 وتساهَل ،بالضخورة  الديِن ن م  لم املسلمني مما ُع بعُض بعد أن تخ    
وضخبوا  ،اِسالِ  من تعالاِم وس كثٍ، ،والزكاة  لصالة منهم س ا كث، 

 :   احلُق أ  يقِل . هوزواجِخ الكخِ  القخلن  من أوامِخ اكثً، احلائط  بعخِض

                                                           
 . 102( سورة ال عمخان اآلية: 1)
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 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ       ۓ  ڭ  (1) 

 هم.من املسلمني غارقني س الخبا إىل أذقاِ  كث،  فأصب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ    :زيطزُ الع أ  يقِل 

 ،املسططلمني س أسططواِق اخلمططُخ فصططار  (2)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ

 ، ويقدُ  وجبًة س الفنادِق .  املسلمني باوت  س بعِض شخُبوُي

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ    :ياُنالططدَّ أ  يقططِل 

 فأضحى الاهوُد (3)  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ

وإ طا إلاطه    فإ طا هللِ  ،أ  يقطل  . أ  يقل  ،اِسالِ  لشعوِب والنصارى أولاا  
 .راجعون 

 () اهلِل رسطولِ  من صحابة  ا تفباقاًةصوًر اهلِل رسوِل فإلاكم أحباب   
 السطحاقةُ  واهلطوةُ  الشاسطعُ  البوُن لاتض   جخات احُل ن سورة م  الثا اة  لآلية 

ٺ  ٿ  ٿ    كمفطألقوا إ َّ أعطاع    ،الطو خلفطت   واألجاطالِ  اِلبني ذل  اجل

 .(4)  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

هم مزنلطت   وباطانَ  وطلبطوا املفطاخخةَ   () اهلِل على رسوِل متاٍم ُدفَقد   و  
 قطاسٍ  بطنُ  ثابطتُ  الصطحايبُّ  مث قطا    ،هم فطافتخخ  خفاطبُ  فقطا    ،همعن غِ،
 األقطخعُ  هم وهو الصطحايبُّ شاعُخ وقا   ،فغلبهم ،ج ْزلًة لاغًةب خفبًة فخفب 

 :هومنها قوُل ،اأبااًت فأ شد  ،حابٍس بُن

                                                           
 . 278( سورة البقخة اآلية: 1)
 . 90( سورة املائدة اآلية: 2)
 . 51( سورة املائدة اآلية: 3)
 . 37( سورة ق اآلية: 4)
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 غطططارةو س كطططل  لنطططا امل خبطططاع  وإنَّ
 
 

 ِمئالتططها أو بططأرِض بنجططدو تكططوُن 
 

 ه:ن قول وم  ،هفأجاب  ،ثابتو بُن حساُن الصحايبُّ فقا    

 كمفخطخ   بطين دارٍ  ال تفخطخوا إنَّ  
 

 املكططارِ  ذكططِخ ا عنططد وباًلطط يقططوُد 
 

هم وشطاعخُ  نطا، مطن خفابِ  هم أخفطبُ فقطالوا: خفاطبُ   ،التخاشطقُ  فحدَ   
 ساكت  () والنيبُّ ،النبوية  هم باحلضخة فارتفعت أصواُت ، امن شاعِخ أشعُخ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   :وعطال  جطلَّ  احلطقِّ  قوُل فزنَل ،ما يدوُر ويسمُع ،ال يتكلُم

ہ    ھ  ھ  ھ  ھ       ے   ے  ۓ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  

 احتجب  الكخ ُة زلت هذه اآليُة فلما  (1)  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ

أ طا   :وقطالَ  ،هبات ط  ز  فَل طعنه   اهلُل رضي  ط قاٍس بُن ثابُت اجللاُل الصحايبُّ
   وكطانَ  ،() الطنيبِّ  صويت عن غط،  حبضطخة    وارتفع  املفاخخة  يو   خفبُت

ه ال يفارُقط  () اهلِل رسطولَ  يطالز ُ  الصطوت   ا جهط،  رجًلط  ط  هعنط  اهلُل رضطي  ط 
 الكطخ ُ  ه الطنيبُّ فافتقد  ،املكتوبة  إال ألداِ  خيخُ  ه ال يكاُدبات  ها يلزُ عند 

 ن يطأتاين يط ِ  م  ط:  هأصحاِب حبضخة ط  فقاَل ،ه علاه(ُمالريب وس )صلواُت
 ؟ثابتو

 هطذا األ صطار ُّ   فطا فلق   ،اهلِل أ طا يطا رسطولَ    :األ صطارِ  ن م ط  رجل  فقاَل  
 ؟ فطخدَّ بطتُ الطه: مالط  يطا ث    فقطالَ  ،الطخأ ِ  ه منكُسفإذا هو س بات  ،فجا ه

 الصطوت   جهط،ُ  بأين رجطل   : أتعلُمله: ما ذا ؟ قاَل فقاَل ،واهلِل شخ  :علاه
 س كتطابِ  وقد علمطت مطا  طزلَ    ،() اهلِل رسوِل ا ما يعلو صويت صوت وكثً،
 ف،جططُع ،النططاِر وأين مططن أهططِل ،عملططي َطِبإال ُحطط ينأحسططُب مططا واهلِل ،اهلِل

 ،ه كطذا وكطذا  ن أمطخِ م ط  ط:  اهلِل يا رسطولَ  ط  ويقول، () إىل النيبِّ األ صار ُّ
 وقل لطه: لسطت    ،إرجع إلاه :لأل صار ِّ () النيبُّ فقاَل ،: كذا وكذاويقوُل

 فقطالَ  ،هأخط   لاطه و إ فطذهب   ،يطا ثابطتُ   اجلنطة   أ ت مطن أهطلِ   الناِر من أهِل
 ،" أبدًا اهلِل صويت على رسوِل ال أرفُع ،هورسول  ببشخى اهلِل رضاُت"  :ثابُت

                                                           
 . 2ية: ( سورة احلجخات اآل1)
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 ا س معخكطة  شطهادً  فقطد سطقطَ   ( لثابطتو ) اهلِل رسطولِ  وقد  ققت بشارُة
 . قاٍس بِن عن ثابت  اهلُل فخضي  ،الكذاِب مسالمَة س حخِب الامامة 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   : الكخ طةُ  يُةاآل ملا  زلت  :السِ، كتُب وتذكُخ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ       ے   ے  ۓ  ۓ  

عنططه(  اهلُل )رضططي  الصططديِق أبططو بكططٍخ قططاَل (1) ڭ  ڭ ڭ  ڭۇ

 ،" حطىت ألقطى اهلل    وأخا اِسخاِر   إال اِسخار ال أكلُم ": () اهلِل لخسوِل
هطذه   بعطد  طزولِ   ط  عنطه  اهلُل رضطي  طط   األمطة   فاروُق اخلفاِب بُن عمُخ وكاَن
 ه .هُمفحىت يست () ه النيبُّال يسمُع اآلية 

هم ه بعطخوق  وتعالاُمط  القخلُن اختلَط () اهلِل رسوِل أصحاُب هكذا كاَن  
عنطهم وأرضطاهم    اهلُل فخضطي   ،ا  شطي علطى األرضِ  فصاروا قخلً  ،همودمائ 

 حشخ ا معهم.و

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    :كططم يقططوُلربَّ نَّإفطط ِرباالسططتغفا اهلجططوإ 

 .(2)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ ڻ

  ا حممطدو على ساد  والسالُ  والصالُة ،ه وال  تعاىل على جزيِل هلِل احلمُد
 :وبعُد ؛هل لو

 

                                                           
 . 2( سورة احلجخات اآلية: 1)
 . 110( سورة النسا  اآلية: 2)
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عنطه (   اهلُل )رضطي   الصطديقِ  أبو بكطخٍ  () اهلِل رسوِل خلافُة لقد كاَن  
 هم بالوقطارِ هم كا  ُيْسطلمون ويطأمخُ  ن يعلُملاهم م إ وقد أرسَل ،وفد  قد  إذا 

 ،سل و خلِ، خل و خ،  ط اِسالِ  أمَةط فلتكوين  ؛ ()ه عند  الصوت  وخفِض
فبطذل    () اهلِل رسوِل ا كصحابة ا عملًاواقًع الكخِ  القخلن  ولتعاشي روح 

 .  الباذُخوعزُّ شامإُلل  اجمدُّ يعوُد

 .   املهداة  والخمحة  املسداة  ا وصلوا وسلموا على النعمة هذ  
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 ،(1)هطا أكناف  مطن  طت    املطا ِ  هاطا    وأسطكن   األرض  الذ  خلق  هلِل احلمُد  
 العاطون   فطأجخى ينطاباع    ،هاعلى أكتاف  (2)ذَّخ ُبال مإل الشُّ اجلباَل شواهق  ومحَل

 عططدَلو ،هاها وأخاديططد باططدائ  (5)هططا س سططهوِبَقوفخَّ ،(4)هططاأ وف  (3)مططن عططخا نِي
مطططن  مِّالُشطط  (7)شططناخابِ لا وذوات  (6)هامططن جالماطططد   هططا بالخاسططاات   حخكت 

 ،هطططاأمواِج (9)أواذ ُّ فلطططتفم  ه األحبطططُختحسطططبحا ه سطططبَّ  ،(8)هاد اصطططااخ
 ؛هطا عنطد هااجِ  كطالفحولِ  (12) اوتخغو زبطدً  ،(11)هابأثباِج تقذُف (10)واصففقت

 ،هطا ها وأقفال ها من أغالل ويفُك ،هان سبات نا م قلوب  ا ينعُشه تعاىل محًدحنمُد
 الشطكو    ظطال    يطزي ُ  له شطهادةً  ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد
 ا اد سط  أنَّ شطهدُ  و ،هطا جحام  وشطخرِ  ن السطبعِ هطا م ط  قائَل ومتنطعُ  ،هايقاِن صبُ 

 كلمطة   وخفطضِ  ،هاوتشاد  اِسالِ  كلمة  لخفِع ه املبعوُ ه ورسوُلا عبُدحممًد

                                                           
 أكنافها: جوا بها .( 1)
 الُبذَّخ: العظامة .( 2)
 أوَّل كل  شيٍ  . عخا ني: (3)
  أ وفها: جماريها وطخقها . (4)
 سهوب: أجواف .( 5)
 جالمادها: صخورها .( 6)
 الشناخاب: أعا  اجلباِل .( 7)
  : الصخُخ الذ  ال تعمُل فاه املعامُل .صااخادها (8)
 أواذ : أموا  .( 9)
  اصففقت: اضفخبت و خكت . (10)
 بأثباجها: ما س حماين ضلوع ها .( 11)
 تخغو زبًدا: رغوة الباضا  الو تعلو املا   عند  هاجاِ ه .( 12)
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أمَّطا   ؛هطا عخيِن وُأسطد   الغابطة   ه لاطو   ه وصطحبِ ل لوعلى  (ها )توهاِنب الكفِخ
 :بعُد

 ،علاكم املعاش  وأسبَ  ،كم الخ ُّياش الذ  ألبس  أوصاكم بتقوى اهلِل
 ،كميغفُل ا لاس كم عمَّوكا  غفلُت ،عنه الغفلة  وإقالِل املوت  بذكِخأوصاكم 

ُحملوا إىل  ،عاينتموها تواموأا بفكفى واعًظ ،كم هُل كم فامن لاس وطمُع
 ،فا ني تحوا منها غ، ُفو ، ازلني وُأ زلوا فاها غ،  ،راكبني هم غ، قبوِر

 كا  فخش  املوت  ل  أال تخون م ،دافعني غِ، األرِض وُضموا س طباِق
أو يومان إال وقد ععنا  يو   فال متخُّ ،كموألقى عصاه عند  ،ه بانكمبساَط

 ا جيُدأحًد ولو أنَّ ،والتأخُ، املهخُب هاهات  هاهات  ،أو فال ةو فالنو عن وفات 
           داودو بِن ذل  لسلاماَن ا لكاَنسباًل املوت  ا أو إىل دفِعسلًم إىل البقاِ 

 النبوة  واِ س مع  اجلِن له ملُ  خ الذ  ُسخِّ ط والسالُ  لاه الصالُةعط 
 ناِ فه رمته ق ِسيُّ الدت ُم واستكمَل ،هفلمَّا استوو ُطعمت  ،الزلفة  وعظاِم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   كم عملوا ملنقلِبافتذكخوا واعت وا و ،املوت  بنباِل

        (2)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں (1)  ٻ پ پ پ پ

 ٹڤڤ ڤ ڤ(3)،   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ

 . (4) حئ      مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب

 علططى عتبططة  واالطططخاِح احلاططاة  مخاحططِل س مجاططِع إىل اهلِل االلتجططاُ   
 الففطلِ  ه ارمتطا   رمحت  س أحضان  واالرمتاِ  الكسِ، الفقِ، ه إطخاح عبوديت 

                                                           
 . 17 -16: ات( سورة األعلى اآلي1)
 . 194( سورة البقخة اآلية: 2)
 .197ة البقخة اآلية: ( سور3)
 .281( سورة البقخة اآلية: 4)
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 ُ،والضططاُر هططو النططافُع اهلل  بططأنَّ القططو ُّ واِ ططاُن ،هأم طط حضططان س أ الصططغِ،
 وال كاشط    ،ملطا منطع    وال معفطي   ،ملطا أعفطى   وأن ال مطا ع   ،اخلاذُلو والناصُخ

 َنز احَلط  وهطو جيعطلُ   ،اه سهًلإال ما جعَل وال سهَل ،هلخمحت  وال ممس   ،هلضخِّ

     ى  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ،اسطططططهًل

 . (1)  ائ

 الوقطوف   وإطالة  س الدعاِ  يوحي للمؤمنني باالبتهاِل كاَن هذا اِ اُن  
هكطذا   .  عطم  ،س املسطألة   ِحه واِحلطا بأعتاِبط  االلتطزا ِ  وشطدة   الكخِ  بباِب

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ    :عنطهم  اجملاطدُ  كما حكى القخلُن ،األ بااِ  كا ت ُعدَُّة

ڤ  ڤ   ڤ   : والنتاجة(2) ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   :قطالَ  ،ُيوُ س  وعن ذ  النون ، (3) ڦ  ڦ   ڦ   ڦ

 مططن ربِّ اجلططواُب فكططاَن (4) ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

  . (5) ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے    ے  :األرباِب

 بطأبوابِ  هطا علطى صطلةو   قخوِ  مخاحطلِ  عط    اِسطالماةُ  األمُة لقد ظلت   
 الطدعا ِ  يسطتزنلون ب كطة    صاحلو األمطة   وكاَن ،هاحيزُب أمٍخ س كل  السماِ 
هطم  وأ َّ ،همهم وضطعف  عجطزِ  وإظهطارِ  هم بطاهللِ صطلت   من متكنِي نويَةعامل اآلثار 

 .أ    تقع  احلساُة اآلثاُر ه وقعت مفتقخون إىل مدد 

 

                                                           
 . 28( سورة الشورى اآلية: 1)
 . 83( سورة األ باا  اآلية: 2)
 . 84( سورة األ باا  اآلية: 3)
 . 87( سورة األ باا  اآلية: 4)
 . 88( سورة األ باا  اآلية: 5)
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هطا خخجطوا   غاوم  عن دفطقِ  السماُ  إذا تأخخت  صاحِلال األمة  سلُ  كاَن  
وقطد   ،متبطذلني متواضطعني متخشطعني متضطخعني     االستسطقا ِ  طالبني سنَة

مطن   سطتو  سطنةَ  رمضطانَ  ( س شطهخِ ) كم حممطد   بطاُّ  على هذا احلطالِ  خخ  
 ستسقي.إىل املصلى ي  اهلجخة 

 يطا رسطولَ   ط  فقطالَ  ،() إىل الطنيبِّ  أعطخايبٌّ  جا   :النبوية  س،ة لوس ا  
 األعطخايبِّ  ومطخادُ  ،" ي غ ططُُّ  وال صيبٌّ يئُط قد أتانا  وما لنا بع، "  ط:  اهلِل

هبطم   النازلطة   واحلاجطة   اجلطدبِ  الذ  هم فاه من شدة  الضخِّ ن م  االشتكاُ 
وأثطا   اهلِل فحمطد   ،املنط    صطعد  ه حطىت  ردا   جيطخُّ  () فقا   ؛همواشِامبو

ا ا ُمخيًعط ا مخًيا مغاًثاللهم اسقنا غاًث" : وقاَل ،إىل السماِ ه يد  علاه مث رفع 
 ،بطه الطزرع    وينبطتُ  ،بطه الضطخع     أُل ؛ضاٍر ا غ،  افًع رائثو ا غ، ا ع ِجًلغدًق

ه ه إىل حنطخِ فمطا ردَّ يطد    ،وكذل  ختخجطون"  ،هابعد موت  األرض  به  حىيوُت
()  حىت  كأفواه الق خٍب يٍخغز وجا ت مبفٍخ ،هابأوراق  السماُ  حىت التفت

 :فقطالَ  ،ه إىل السطما ِ يد  () اهلِل رسوُل فخدَّ ،خق غالغخق  ال ن يصاُ جا  م 
 كاِكلاطلِ  باملدينطة   وأحطدق   السطحابُ  فاجنطاب   ،" " اللهم حوالانا وال علانا

 )رضطي   اخلفاِب بُن عمُخ وخخ   ،هحىت بدت  واجُذ () اهلِل رسوُل فتبسم 
 اِفسطاد   حىت تضافخت عوامُل احلاُل وهكذا استمخ  ،سقاِ عنه( لالست اهلُل

 ،ا خفط،ةً وأمخاًضط  ا كطث،ةً فأحطدثت فاطه علًلط    ،اِسطالميِّ  العاِ  س جسِم
 .ه واختلت أعضاُؤ

يسعى على و ،يسمُع أ  وومن  ،من عني يشُم األعضاِ  ُ فا عكست وضائ  
س  ه بفالطة  تعطززُ  يِّاِسطالم  العطا ِ  جسِم هذا هو حاُل، تدمُع ورجل  ،بفٍن

 ه احلاطاةُ أزر  تشطدُّ  ،هطاقت ط  بكطل   املطاد ِّ  س اجلا ِب وعمل  ،الخوحيِّ اجلا ِب
 بطالخبِّ  صطلت ه  املسطلمني قفطع    ن ا م ط كطث،ً    لتجطدُ حىت إ َّ املعاصخُة املاديُة
 . أو كاد  الكخِ 
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من  عًةْزَق السماِ  حىت ال تخى س جوِّ املااه  ن ش ِّتعاين م  الديار  إنَّ 
 والناِ  والثماِر الزروِع ن م  وقد تضخرت كث،  ،وشهوٍر ألساباع  سحاٍب

 هذا اجلفاف  وتبع  وتدهورت األفالُ  ،اآلباِر ن م  وجفت كث، ، والبهائِم
وتقخبوا  ،االستسقاِ  صالة  سنَة ط كم اهلُلرمح ط فأحاوا  س املعاشة  الغالُ 

 س مثِل هملوا هذه السنَةأن ُت العظاِم ن  احلخمان ه مل فإ َّ ،الخحاِم الكخِ  ن م 
      إىل الصحخاِ  والبهائُم واحُلاَُّض خخجوا ومعكم الصبااُنُأ ،هذه األياِ 

 ىئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ

 . (1) ی  ی    ی  ی   جئ    حئ  مئ

ه ومطن  ه وصطحبِ وعلطى لل ط   ،اهلِل رسطولِ  لطى ع اوسطالمً  وصالًة ،ا هلِلمحًد 
 :وبعُد ؛هولل 

 ،وال تقنفطوا  ،بطه  وأحسطنوا الظطنَّ   ،وعال ن موالكم جلَّم  اطلبوا الغاَث 
وأدوا  ،والشطحنا ِ  والغل  احلسد  وطهخوها من أدران  ،كمقلوِب وأصلحوا فساد 

 ،واملاطزانَ  وال تنقصطوا املكاطالَ   ،هم  أشاا وال تبخسوا النا   ،كمأموال  زكاَة
 .السماِ  غاَث هذا حيجُب كلََّ فإنَّ ،كموتوبوا من ذ وِب

     عاسطى  اهلِل فطأتوا  طيبَّ   ،اا شطديدً قحفوا قحًف بين إسخائاَل يخوى أنَّ  
لنطا    ا فاستسطقات  عنطد   لطو خخجطت    اهلِل فقالوا: يا  طيبَّ  - علاه السال  -

 اهلِل  طيبُّ  فقطالَ  ،هممن كثخت  اجلباُل معه حىت اسودَّت  الناُ  وخخ   فخخ  
 ،فل،جع فخجطع أ طا     ،اذ ًب منكم قد أذ ب  ن كاَنم  ط:علاه السال   ط عاسى  
 النطا ُ  كطذل  حطىت رجطع     يقوُل فما زاَل ،منهم أ ا   فخجع  ثا اًة مث قاَل

علاطه  ط عاسطى    اهلِل  طيبُّ  فقطالَ  ،أعطورُ  واحطد   و  يبق معه إال رجطل   ،همكل 
ه فطال إال أين  أعلُمط  ا ذ طب  : أمَّط فقاَل ،اصب ذ ًبفىت؟ أ  ُت مال  يا ط السالُ 

                                                           
 . 52( سورة هود اآلية: 1)
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 فمطا جطاوزت    ،هإلاهطا بعطاين هطذ    فنظطختُ  ا أصلي فمخت يب امخأة يوًم كنُت
 .إصبعي س عاين فا تزعتها حىت  أدخلُت املخأُة
م فطادُع حطىت   ق ،أ ت صاحيب ط السالُ  علاهط عاسى   اهلِل له  يبُّ فقاَل  

علطى   ط  علاه السالُ ط عاسى   اهلِل  يبُّ ن وأمَّ فدعا الخجُل ، على دعائ  أؤمن 
ا ا تاًمط مفطخً  ت عزالاها فسطقاهم اهللُ ا مث صبَّسحاًب السماُ  فتخللت  ،هدعائ 
ه قطد  نا فإ َّط س شطخع   ه حمطخ   بأ َّط  العطنيِ  ا. وال ُيشك ُل علاكم قلُعا عاًموغاًث

 ه.ما   حيخ  س غِ،نا س شخع    خَُّح
 وألط و  المثائةوستني وث مثا اةو ما حد  س سنة  :املتأخخين ومن س،ة   

 اِمطا ُ    فخطخ  ،عظطام   وقحط  شديد  جدب  ُعماَن أصاب  اِسالماة  للهجخة 
ه خااُلط  فسطخح   ط  علاطه  اهلِل رمحطةُ  طط  اخللالطيُّ  اهلِل عبطد   بُن حممُد العالَّمُة

 واآلَن ،األوديططُة وتططزحُم ،مباشططخًة األمفططاُر فططتزنُل كنططا  سططتغاُث)ا: قائًلطط
 اِمطا ُ  وبعد ذلط  كتطب    ،ه فس  حياسُب فظَل ،ا ا غوًرماُؤ وال يزاُل  ستغاُث

 :ا بعطدُ أمَّط "  :فاه جا   ،العلماِ  من كباِر لثالثةو املضمون  متفقَة ا ثالثًةكتًب
 النا   ا يسأُلمتنكًخ للاِلس ا خيخُ  ط علاه السالُ  ط داوُد اهلِل  يبُّ فقد كاَن
علطيَّ   يطنقمُ    إن كاَن ن من  أن تباِّ وأريُد ،ا ينقمون علاهوعمَّ ،هعن س،ت 

إ طا   ها اِمطا ُ أيُّ ":منهم متقاربًة اِجاباُت فكا ت  (،نهوتباِّ من األموِر شيٌ 
 سطط،ًة س هططذا الزمطان   ولقططد سطخت   ،وال س قسطمٍ  علاط  س حكططمٍ  ال  عاطبُ 

 األوُل ىواقتطد  العمطلِ  ن قبِلم  القصور  ولكنَّ ،الدهِخ س جبنِي ًةأصبحت غخ
 "، مطة  األ كم لصطالحِ واهلل يطوفقُ  ،فا ظخوا س األمطخِ  ،خُقاخَل واتسع  ،باآلخِخ

 .الفاسد  وأصل   بالالزِ  االماُ  فقا  

    القطولِ  كم واسطتجابوا ألحسطنِ  وحاسطبوا أ فس ط   ط   اهلِل عباد ط  فاتقوا اهلل   

 ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ہ

 .(1)   ۇ  ۆ

 . املخسلني ِ هذا وصلوا وسلموا على إما

                                                           
 .18( سورة الزمخ اآلية: 1)
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على  الذ  أبدع  ،الديان  الكخِ  األحد  الواحد  ،املنان  الكبِ، هلِل احلمُد  
 ،بناطانو  وأغطخبِ  تقطديخٍ  س أعجِب األشاا   واختخع  ،ن األكوا  ظا   مثاٍل غِ،

 ،الطخمحنُ  سبحا ه الخحاُم ،واملكان  ه عن الزمان تزنَّ ،احلدثان باده عواقُب
وهطو   ،علاطه  حصطي ثنطا    ال ُ ، القخلن  ه س لِ ه وقدرت عظمت  إىل باهِخ أشار 

أن  و شطهدُ  ، سان ه إمحد  غايَة الذ  ال يبلُ  هلِل واحلمُد ،باِحسان  البادُئ
ن م ط  الباقي وكل  ،عن شأنو ه شأن ال يشغُل ،له ه ال شخي  وحد  إال اهلُل ال إله 

أن  و شطهدُ  ،األمطان   بفضالة  األكِ  الفزِع ها يو  قائُل سعد  شهادًة ،علاها فانو
ه دولتطا  الطذ  تصطاغخت ببعثت ط    ثقالن لط إىل ا ه املبعوُ ه ورسوُلا عبُدحممًد

 ،والُصطلبانُ  وتقاصطخت النطواقاسُ   ،اهلِل ومشخطت باطوتُ   ،ان والخومط  الفخِ 
 ؛اِ طان   أهِل ه سادات ه وصحاِبوعلى لل   ا حممدووسلم على ساد  اللهم صِل

 :  ا بعُدأمَّ

وأهنطاكم و فسطي عطن     ،واِعطالن   السطخِ  س أوصاكم و فسي بتقوى اهلِل  
كم ُروأحطذ   ،الشطافان   ودسطائسِ  ن أمطاين النفطو ِ  هطا م ط   َّفإ معاصي اجلبطارِ 
فكطم بغطت    ،ن علاهطا فطانو  م ط  وكطل   ،ها البالُ هنايت  الد اا فإنَّ و فسي زخارف 

كم بطه  فكطأ َّ  ،تعطاىل  هلِل للقاِ  كم و فسي على التأهِبوأحث  ،ن إ سانوم  املوُت
 تشطابُ  ه س يطو ٍ سطبحا   بطني يطد  اهللِ   كم وإيا  الوقوف وأذكُخ ،وقد كاَن

 خُّف ط وي  ،فاه الديواُن نشُخوُي ،فاه اخلالئُق جمُعُت ن يوٍ يا له م  ،فاه الولداُن
هطا  ن أعمال هنال  م ط   فٍس كل  ومُد ،واِخوان  الصحِب من مجاِع فاه املخُ 
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 ،وإحسطانو  مطن إسطا ةو   مطا صطدر    قطاعُ والِب اجلوارُح وتشهُد ،ما قد كاَن مجاع 

ڀ ٺ  ٺ    له الخمحُن ن أذَنإال م  فال جيُد ،اشفاًع املذ ُب ويلتمُس

 (1)ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

  . (2)  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ثالثطةُ  عطةَ ُماجُل حيضطخُ  ؟مطاذا يقطولُ   () م حممطدو كاععوا إىل حباِب 
فهطو   ،ها بطدعا ٍ حضطخ   ورجطل   ،ه منهاها يلغو فذل  حظ حضخ  : فخجل  فٍخ

 ها بإ صطاتو حضطخ   ورجطل   ،همنع ط  أعفطاه وإن شطا     إن شطا    دعطا اهلل   رجل 
 عطة  ُمإىل اجُل ا فهطي كفطارة   و  يطؤذ أحطدً   ،مسطلمٍ  قبَةرو  يتخط  وسكوتو

ک ک ک ک   :يقطولُ  اهلل  وذلط  بطأنَّ   ،أياٍ  ثالثة  ا وزيادة الو تلاه

  .(3)گ  گگ

س  الططوارد  وأصططغوا لتحططخزوا الثططواب   ،عططة ُماجُل فططاععوا إىل حططديث  
 .الشخي   احلديث 

 علططى مططخِّ اخلالططدُة ،لنو س كططل  املتفجططخُة هططو املعجططزُة الكططخُ  القططخلُن 
، ()ا النبطاني حممطدً   هبطا خطامتَ   اهلُل د ك ى الو أيَّال وهو اآليُة ،األزمان 
ال  سلسطلةً  الاطو    النطا ُ  وجيطدُ  ،الباان  أبلَ  األوُل املؤمُن فاها الفوُ  فوجد 
ه أو س  ظام ط  البالغطيِّ  القطخلن   تتجلطى س أسطلوبِ   ،اِعجطازِ  ن هلطا م ط   هنايَة

                                                           
 .18احلشخ اآلية:  ( سورة1)
 .3 - 2: ات( سورة الفالق اآلي2)
 .160( سورة األ عا  اآلية: 3)
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ه أو س إشطارات    سطان  ه لإلأو س  ظخت ط  واالقتصطاد ِّ  والسااسيِّ االجتماعيِّ
 وتعطداد   ،هه وكلمات ط ليات ط  وحىت س تختاطبِ  ؛واحلااة  واخللِق للكون  العلماة 

ڇ  ڇ  ڍ    :قطالَ  حطني   كلمطاتو  هطذا س سطت    كطلَّ  اهلُل وقد مجطع   ،هحخوف 

 فخٍع أو س أ ِّ ا س الفِب  يزنل كتاًب القخلَن أنَّ صحا   (1) ڎڍ  ڌ  ڌ

 اهلل  ولكطنَّ  ،للحاطاة   وعقاطدة   لإل سطان   منطها    شيٍ  كل  َلوهو قب ،العلوِ  ن م 
 ،العقاطدة   أركطانَ  ما يشطدُّ  الصخحية  واحلقائِق الباهخة  فاه من اآليات  أودع 

مطن   هاتفطةً  هلِل سطاجدةً  ختطخُّ  واألعضطا    الشطعور   ما جيعُل اِ اَن ويعمُق

 .(2)  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې ها أعماق 

ڳ  ڳ  ڱ     فتطأملوا وتطدبخوا    ،الكطخ ِ  القطخلن   ن إعجطازِ ا م ط هاكم قفوًف

ۆئ   (4)  ۈ   ۈ  ٴۇ ۋ (3)  ڱ  ڱ  ڱں

 .(5) ۆئ  ۈئۈئ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ    :وعططال جططلَّ قططالَّ

هططططذه  عططططخُضُت (6)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 صدر  اهلُل ه شبَّ دقاٍق بالغي  س أسلوٍب ثابتًة علماًة قاقًةح الكخ ُة اآليُة
 وتؤكططُد ،واحلططخِ  بالضططاِق فاشططعُخ س السططماِ  ن يصَّططعُدمب طط اِلالضَّطط الكططافِخ

ا س ضططاًق يسططبُب عالاططةو ملسططافاتو س اجلططِو االرتفططاع  أنَّ العلماططُة احلقططائُق

                                                           
 .38( سورة األ عا  اآلية: 1)
 .1( سورة الكه  اآلية: 2)
 .21( سورة الخو  اآلية: 3)
 .23( سورة الخو  اآلية: 4)
 .24( سورة الخو  اآلية: 5)
 .125( سورة األ عا  اآلية: 6)
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 الضطاقُ  حطىت يصطلَ   تفاُعاالر يزدادان كلما زاد  ا باالختناِقوشعوًر التنفِس
 :لشاني مها فاعوُد التنفِس ضاِق ا سبُبأمَّ ،اجدَّ وصعبةو حخجةو إىل درجةو
 الضططغط  واخنفططاُض العالاططة  األكسططجني س االرتفاعططات   سططبة  اخنفططاُض

 حماولطة   ضطحايا خطاللَ   إىل حدو   هبذه احلقاقة  ى اجلهُللقد أدَّ ؛اجلو ِّ
 ا الفططائخاُتأمَّطط ،البدائاططة  أو الفططائخات  بالبالو ططات  إىل اجلططِو الصططعود 
        واألكسططجنِي اجلططو ِّ الضططغط  لضططبط  بططأجهزةو جهططُزفأصططبحت ُت احلديثططُة

 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  (1). 

إال  ن ال ينجطبْ  هم ألهنطنَّ زوجات  هم إىل تخ  هم جهُلدفع  احلمقاِ  بعض  إنَّ  
 األُخ وقطد يغمطزُ   ،البغاضطة   املنتنطة   اجلاهلاطة   مطن أدران   وهذا الفعُل ،اإ اًث

 ،وال حبطذا  ،أو أبطا البنطات    البنطت   :فاسطماه  ،اِ اَ  ه اهلُلأخاه الذ  وهب 
 الكطخ ُ  القطخلنُ  مث قطد فصطلَ   ،أ ثطى  نا أبناُ فكل  ، ثىن ُأم  ا   يأت ن منَّفم 

ال  ،اجلطنني  جطنسِ   ديطد   أنَّ ن وبطاَّ  ،اجلهلة  على هؤالِ  وردَّ ،هذه القضاَة
علطى   اجلطنني الخجطلُ   جطنسِ  عطن  ديطد    ما املسؤوُلوإ َّ ،له باملخأة  عالقَة
 الذكوريطةَ  اجلنسطاةَ  الصطبغةَ  فإن كا ت  مطلُ  ،الو يلقاها النففة  حسِب

وتطأملوا   ؛أ ثطى  كطانَ  األ وثاطةَ  اجلنساَة الصبغَة ا وإن كا ت  مُلذكًخ كاَن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ    :محِنالطخ  الطخحامِ  معي قطولَ 

ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ    :العلطامُ  اخلالُق وقاَل ،(2) ڀ

إال مطن   مطا ال تكطونُ  الطو تُ  فالنففُة (3)ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ

 :(منطهُ ) الضمُ، ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ڭ  الثا اة  مث س اآلية  الخجِل

                                                           
 .25آلية: ( سورة إبخاهام ا1)
 .46 - 45: ات( سورة النجم اآلي2)
 .39 - 37: اآليات( سورة القاامة 3)
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  ،واأل ثططى الططزوجني الططذكخ  ن م نا ُّطط  يططا رجططُلم طط أ  جعططَل إىل املططينِّ عائططد 
 العاملني. ربِّ هلِل واحلمُد

 والو تصُ  ،الكخِ  القخلن  س ليات  اخلضخة  لفُظ يخُد ط  ا ماكثً،ط   كثخما 
 البهجطة   مطن   رفاطعٍ  س جطوٍ  النعطامِ  ن هبطم م ط   أو مطا حيطاطُ   اجلنة  أهِل حاَل

ے ے  ۓ  ۓ    :الكهط    س سورة  فنجُد ،النفسيِّ واالطمئنان  واملتعة 

چ  چ  چ  چ  ڇ      :الططططخمحِن وس سططططورة  (1) ڭڭ

ەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   : اِ سان  وس سورة  (2)  ڇ  ڇ

 تططأث،  يؤكططُد احلططديَث العلططم  إنَّ ؛(3) ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ

 األزرق  اللوَن أنَّ التجارُب وقد أثبتت  ،اِ سا اة  النفِس على أعماِق األلوان 
 اجلهططاز  نشططُطُي واألصططفخ  ،بالططدفِ  واألمحططخ  ،بططال ودة  اِ سططاَن ُخشططع ُي

 فهطو يبعطثُ   ،األخضطخُ  هطو اللطونُ   األلوان  أحسن  أنَّ العلماُ  ووصَل ،العصيبَّ
ه كمطا أ َّط   ،اطاة  احل وحطبَّ  البهجطة   فاها بواعطثَ  ويثُ، ،النفِس داخَل السخور 

 ،األمحطخِ  كاللون  فلاست بالفويلة  ،ه وسفىموجت  طوَل كما أنَّ ،البصخ  يسخُّ
 ن وم ط  ،س املشطاس  املفضَل اللوَن لذل  أصب   األزرِق كاللون  ولاست بالقص،ة 

 حططواد   أغلططب  ألنَّ اال تحططاِر جبسططِخ عططخُفا ُيجسططًخ س لنططدَن أنَّ الفخيطط  
 اللطون   إىل القطامتِ  ه األغط ِ لوِ ط  تغطا،ُ  ه حاطث متَّ وق ط ن فم ط  تطتمُ  اال تحاِر
   .كبٍ، بشكٍل اال تحاِر حواد   إخنفاض  مما سبب  اجلماِل األخضِخ

 ،الطثقلني  سطاد   و فعين وإيطاكم هبطد ِ   ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    
 ه هططو الغفططوُرإ َّطط ،  ولكططم فاسططتغفخوه اهلل  وأسططتغفُخ ،مططا تسططمعون أقططوُل

 .الكخُ  ه هو ال ُّودعوه يستجب لكم إ َّ ،خحاُمال

                                                           
 .31( سورة الكه  اآلية: 1)
 .76( سورة الخمحن اآلية: 2)
 .21( سورة اِ سان اآلية: 3)
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 ه وسطالةً س ليات ط  والنظطخ   ،هس مصطنوعات   التفكخ  الذ  جعَل هلِل احلمُد 
 املطتقني وشطفاعِ   املخسطلني وإمطا ِ   على سطاد   ُ الوالس والصالُة ،الاقنِي لخسوِخ

 :ا بعُدأمَّ ؛املنتجبني األطهاِر وعلى األئمة  املذ بني حممدو

 ،مطخةً  عشطخ   ا تسطعةَ مًعط  والبصطخُ  لفظتطا السطمعُ   الكطخ ِ  وردت س القخلن   
ه منطها قوُلط   البصطخِ  لفظطة   قبَل السمِع ا لفظُةموضًع عشخ  كخت س سبعَةوُذ

 والواقطعُ  (1) ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی    ی  یجئ  :هسبحا  

ولكطن   ،س اِ سطان   الغالاطة   الثمانطة   احلواِ  ن م  ِخصوالب السمِع ن ا م كًل أنَّ
وقطد   ،مفطخدةً  قاعطدةً  أن يكطونَ  يكطادُ  س القطخلن   البصطخِ  قبطلَ  السمِع ذكُخ

 منها. احلديث  العلِم ا على مكاسِباعتماًد احلكِم ظهخت بعُض

 يسططمُع فططاجلننُي ،البصططِخ وظافططة  قبططَل بالعمططِل السططمِع وظافططُة تبططدُأ

 .بأياٍ  الوالدة  بعد  األبصاِر عملاُة بانما تبدُأ ،حلمِلا س هناية  األصوات 

 فطإذا ُولطد    ،األوىل بالدرجطة   السطمعِ  عطن طخيطقِ   تمُّي ط  النفطقِ  تعلُم 

 ،اخلطارجيِّ  مطع احملطاط    علاطه اال سطجا ُ   ه يصطعبُ فإ َّط  وهطو أصطم    اِ ساُن
 ن م ط  لكطث،ُ بانمطا هنطا  ا   ،ه ووعاهس ذهِن وتخدو عقليٌّ لديه قصور  وحيدُ 

 ن م ط  راقاطةً  قد تعلموا وبلغوا درجًة منذ الوالدة  البصِخ الذين ُحخموا  عمَة
 .والعلِم اِدرا  

 لبكطا ِ  األُ  تسطتاقظُ  حىت وأ طت  طائم    عن العمِل ال يتوقُ  السمُع 

 ا البصطخُ أمَّ ،ه وم  علاه لذَة ا يقفُعا مزعًجصوًت إذا عع  بٌّأ ويت ُ  ،هاطفل 
 ا .شاًئ العانان مغلقتني ال تبصُخ ظُلفت

 ل ؤومس بانما البصُخ والتوازن  عن وظافو السمِع ل ؤومس السمُع 

 .اِبصاِر عن وظافة 

 ال تخاه . ما فأ ت تسمُع ،احلواجز  خيتخُق السمُع 

                                                           
 .36( سورة اِسخا  اآلية: 1)
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 ولطو حطد َ   فتختلط ُ  ا البصطخُ أمَّط  ،واحطدةً  يعفا  حقاقطةً  السمُع 

 وصطولِ  ه فعلى حسطبِ ا لثاُرأمَّ ،القوة  ه بنفِسيسمُع فالكُل ،ن بعادوم  ا فجار 
 .احلكاِم الكتاِب وتدبخوا ليات  فتقوا اهلل  .إىل املكان  ئيالخل

 ک  ک     گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   (1). 

 ه أمجعني .ولل  حممدو الكخِ  أال وصلوا وسلموا على النيبِّ

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .93( سورة النمل اآلية: 1)
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 وال  ويططه األفكططاُر ،والظنططوُن ه األوهططاُ الططذ  ال تدرُكطط هلِل احلمططُد 
 وأرسطلَ  ،املكنطونَ  الكتطاب   الطذ  أ طزلَ   ،واملنطونُ  فطاتُ ه اآلوال تناُلط  ،والعاوُن
ه تئمبشطاِ  وذلَّ ،املطأفونَ  املل   و زع  ،املشحوَن خى الفل  وأج ،اهَلُتوَن السحاب 

ن م ط  اِ ساَن وخلق  ،الغصون  من يابِس الثماِر رطب  ه أخخ  سبحا   ،لوَنذاألر
وهطم   ،ا يفعطلُ عمَّط  سطألُ ال ُي ه شطؤون  س خلق ط  وهلِل ،مسنونو ن محأ م  صلصاِل
 أن ال إلطه   و شطهدُ  ،فاكطونُ  له كطن  أن يقوَل ااًئش ه إذا أراد ما أمُخإ َّ ،يسألون
 األرض  وبسططَط ،والسططكوَن احلخكططَة لططه خلططق   ه ال شططخي  وحططد  إال اهلُل
 أنَّ و شطهدُ  ،واهُلطون   حبالو العزِّ وابتلى العباد  ،واحلزوُن ها السهوُلوبأكناف 
مطن   ه اجللاطلُ أخخج ط  ،املطأمونُ  األمطنيُ  العطخيبُّ  ه النيبُّه ورسوُلا عبُدحممًد
 وعلطى  اصطخيه أيب بكطخٍ    () الغصطون   طاطبِ  ن فطخعٍ وم  ،مصونو عخيٍق  سٍب

   أمَّا بعُد: ؛وبه كا وا يعدلون ه الذين قضوا باحلِقأصحاِب وسائِخ وعمخ 

                                                           
ملستفخة  س هذا الكتاِب، كا ت متعايشَة مطع الواقطِع مبعطا أين    خفُب اال قالبات  والثورات  على احُلكاِ  ا (1)

خفبتها س  فِس فتخة  احلد  ، وال ُبدَّ م ن  اِشارة  أنَّ البهجَة والفخحَة الو سخت س صطدر ، وعط ت عنطها    
ذ  جعَل هطذه  س خفيب تالشت بعد  اال فالت  واهلخِ  واملخِ  الذ  أعقب  هذه الثورات  والفائفاة  والتنازِع ال

الثورات  فاشلًة، جنت منها الدوُل املنتفضُة الويالت  والبوارات  فقلنا:" الصُ  على البله  خ،  م ن  الص ِ  على 
 اجملنون ".  

هجخية، وذل  بعد  الظلِم واالستبداد  الذ  عاش طه الشطعُب    1432/ صفخ/10 السبت  يو   اال قالُب تاريإل (2)
ن  الزمان  أو يزيُد فقد أقد   أحُد املواطنني بعطد  أن منع طه العسطكُخ م طن  الباطع  اشطتكى       التو سيُّ حنو عقدين م 

ا، وبعدها توالت  املظاهخاُت حىت قامت مظطاهخة   لشخطاَّة فضخبته على خدِّه فأقد   على حخِق  فِسه منتحًخ
 .، وفخَّ إىل جدة بالسعودية  ابِن علي شعباة  عارمة  أطاحت حبكِم 
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وتلفظطت   ،اِمجطالِ  مطوال  علطى طخيطقِ    عاطت معخفطةَ  ادَّ   عجطاب  أمُخ
علطى   مطا جيطبُ   وتك ت عن تعلِم ،األقواِل ببعِض   كتلفظ  التوحاد  بكلمة 

 أفأ طت علططى اهللِ  ،الطذكخِ  واخننسطت عطن جمططالسِ   ،ه السططؤاُل  س مثل ط مثل ط 
عطن   مبعطذورٍ  ولسطت   ؛إن  طدمت  ملطا عملطت وال إقالطةَ    ال قبوَل .؟ كالختتاُل
 العلطمِ  بغِ، ؟ أو املوعظَةينفُع اجلماِل مع غِ، البكا   أتظُن ،والسؤاِل التعلِم
 قلطوب   اخلشطاةُ  أن تسطكن   ؟ حاشطا هللِ يدفُع لدى اخلفِب ؟ أو اخلشوع تخدُع

 اِ ططان  حبططالوة  املتكطط ين؟ أو تلتططُذ ضططمائخ  الططوعُظ ُعأو ُيفططِز ،اجلططاهلني
 طخيطقٍ  لغط،ِ  مهخوٍل وال كل  ،صدق  عى احلب ن ادَّم  فما كل  ،الغافلني مسامُع

 .سبق 

 كم أهطوالُ مث لتطوينَّ  طط  املطوت   ُ سطو طط   احلمطا ِ  كم سطو ُ لاقخعنَّ تاهلِل
؟ ات ؟ وتتعططاو ون علططى اخلزيَّطط اات ؟ فططإىل كططم تتكططالبون علططى الططدَّالقاططاِ 

ما تتشاغلون به مطن   ط  اهلِل عباد ط فارفضوا   ات وتنفقون مبا لاس س الفويَّ
 الطذ  يقصطمُ   اجلهطلِ  ن واتخكوا ما تتجاهلون بطه م ط   ،الو ال تفاُد األشغاِل

     ،(1) ٹڤڤ ڤ ڤ  الوعاططد  لاططوِ  ا الططزاد وأعططدو اللديططد،

          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڄ   (2)  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ

 . (3) ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

 

                                                           
 .197ورة البقخة اآلية: ( س1)
 . 1( سورة النسا  اآلية: 2)
 .119( سورة التوبة اآلية: 3)
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 بطاجلزيخة   ططارق   الفطات ُ  ئطدُ القا ملا  طزلَ : املثِ، اععوا إىل هذا اخلِ 
والمطوه علطى    اجلطاشِ  ن م ط  ه رجطال  فجطا    ،حخقطت فُأ بالسفِن أمخ  اخلضخاِ 

وقد أحخقت  ، اإىل بالد  وقالوا: لقد قفعت بنا احلبال فكا   خجُع ،هفعل 
 ،لنطا  وسطنبقى هنطا وهطذا وططن      ،س الخجوِع أ ا ال أفكُخ)هلم:  فقاَل ؟السفن

 العجطمِ  س ذلط  بطني    ال فطخق   ،لنطا  وطن  وبالدو ن أرٍضم  هلِل ما كاَن كَل فإنَّ
لاس  ؛هكل  ه العاُ وطُن احلُق هذا هو املسلُم.   عم (والغخِب والشخِق والعخِب
 الططوطِن مططع أحططدا   ويتفاعططُل ،اِسططالِ  دعططوَة ينشططُخ ،وال غططخيب  بشططخقي 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    والعططخيبِّ اِسططالميِّ

 .املسلمني فلاس منهم " ه بأمِخن   حيد   فس " م  (1)   ٿ

 احملدقطة   مطن اخلفطوبِ   اِسطالماةُ  ما تعا اه األمُة على أحدو غائٍب غُ،
 ،هه ومآسطي إخواِ ط  أمت ط  هلمطو ِ  املتابُع فال يكاُد ،واآلذاَن األعاع  مُّالو ت ُص

القضطايا   هو يخى ويسطمعُ و ،واألُ  به اِحباُ  حىت حياَط باألمِل حيسُّ
 اال فتطاحِ  ها س تكخيِسُت خز جيتهُد دوٍل فما بني  ،اتعقاًد تزداُد اِسالماَة
هطم  دول  هني إىل علما اطة  جمطت  اخلطارجيِّ  على العاِ  وال ضوابَط بال حدودو

علطى   وأخخى يقوُ  ،همحكم  ا على صفحات هامًش جيعلون اِسال   ،هموشعوِب
 تصطادرُ  وثالثطة   ،هيسطبحون حبمطد    العطخشِ  حطولَ  وم ن ،عناد  ها جبار عخش 

 ،فكخيطةو  هذا من  احاطةو  الناِ  تدعو إىل يقظة  كلمةو أ َّ و اسُب ر افكاأل
 ،مكطان  مطن كطل    الفقطخِ  هبا موُ  حياُط مسلمًة  خى دولًة املقابلة  وس اجلهة 

 األرض  نَّالغاطورين أ  بطالَ  مطا يطؤرقُ   وأهمُّ ،ها أو كادتا فصلت عخوُت وثا اة 
املعتططدين   ططت أيطد  الصططهاينة   أو يزيطدُ  قططخنو منطذ  صطط    تططأُن املباركطةَ 
 .الغاصبني  والاهود 

                                                           
 .92( سورة األ باا  اآلية: 1)
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ا كطث،ً  جعطلَ  اِسطالماة   األمة  بساحة  الذ  حيل  املقات  التدهوِر شب   إنَّ  
أرخطى   ه شطب   إ َّط  ،املتطخد   من الوضطعِ  وياأُ  احلاِل ن م  املسلمني يقنُط ن م 

 والخزايطا والطبال     " إال املصطائب   ا يغشطا ا ا دامًسط فال  خى إال ظالًم السدوَل
 واألوصابا واألحزا ا. واهلم 

 فطاحلقُ  ؛والقنطو    الاطأ ِ  ين  ظطخةَ عط ا أقفًع مخفوضة  هذه النظخَة إنَّ

        (1) ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  :وتعططاىل يقططولُ  تبططار  

  چ  چچڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ (2)  َاحلباططُب وقططد كططان () 

س  كطامن   اخلط،ُ " :وس املثطل  ،  الظطخوف  حىت س أحل  احلسُن ه الفأُليعجُب
 وما أشخق  مات ُلالُظ من أرحاِ  يولُد النور  فإنَّ ،امؤمًل الوضُع ولئن كاَن " الشِخ
 لتططأريإِل واملتططابُع ؛ه اجلططاهلاونعاش طط عسططٍخ خمططاٍض إال بعططد  اِسططالِ   ططوُر

ا ا وورًمط ا تفاًخط  فكلما ازداد  ،منفوٍخ هم كشيٍ تارخَي واملسلمني جيُد ِسالِ ا
مطن  طواحي    س  احاطة   اِسطال ُ  ب فمطا ُ ك ط   ،بقطوةو  ا فجطخ   واحملطنِ  باألزمات 

 العطا ُ  ب فمطا ُ ك ط   ،إال وقامطت لطه دول    دولطةً  و  خيسطخ س جا طبٍ   ،العاِ 
 اِسطالماة   احلضارة  وا فمست معاُ  ،ِرالتتا بغارة  بت بغداُدوُ ك  ،اِسالميُّ

وُ كطب   ،وتزدهطخُ  حانها تنتشُخ س اهلند  اِسالماُة هنا  إال وكا ت الدولُة
 فتطخة   ولكن س  فِس العخباة  اِسالماة  بفلسفني  األخِ، املسلمون س العهد 

   إ دو اسطا  :باكسطتان واألخطخى   :إحطدامها  ،قامت للمسلمني دولتان النكبة 

 ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  ڌ (3). 

 بصططدٍق وتططدُل البطالَ  وتططخيُ  الصطدر   الطو تططثلجُ  ن اال تصططارات م ط  وإنَّ  
 ،هاوعن إرادت  ،هاعن حقوق  ها تدافُعوأ َّ ،يٍ، اِسالماَة الشعوب  أنَّ ،ويقنٍي

                                                           
 . 87( سورة يوس  اآلية: 1)
 . 56( سورة احلجخ اآلية: 2)
 . 8( سورة الص  اآلية: 3)
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الطو محلطت    التو سطاةُ  الشعباُة فاضُةها اال تفكِخ مبصادرة  ها ال تسمُ وأ َّ
 :الدروِ  ن ا م لنا كثً،

هطا س  مطن أفخادو  فطخدو  كطل   هطي س وعطيِ   اِسطالماة   األمة  حصا َة إنَّ 

 ا  طت حكطمٍ  ذلاًل وال يخضى أن يعاش  ه ال يقبُله املستوى الذ  جيعُلبلوغ 
 خفطع  أن ُت اهلِل س باطوت   وال يسطم ُ  ،هه وكخامت ط حخيت ط  يسطلبُ  ططاغٍ  متعس و
 اسطتبداد     ظطا ِ  لكطلِ  فطخدو  ن كطل  م ط  الطخفضِ  قطوةَ  إنَّ ،هفاهطا اُعط   ويذكخ 

ۇئ  ۆئ  ۆئ       الفاغوتاطةُ  علاها األ ظمُة تتكسُخ قوةو هي أعظُم ،تعسفي 

 .(1) ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ

 تلطهجون فاهطا باسطتغفارِ    قصط،ةو  بعطد جلسطةو   الثطاينَ  الطدر    وأتخُ   
 .الكخِ  ال ِّ اِمالخح الغفوِر

 قططاهُخ ،فططإذا هططو زاهططق  ،علططى الباطططِل بططاحلِق الططذ  قططذف  هلِل احلمططُد 
علطى   سالُ لوا والصالُة ،هن ينصُخم  اهلُل ولانصخنَّ ،فاسٍق لمٍث وكل  اجلبابخة 

   :ا بعُدأمَّ ؛هل لو حممدو

 وعاقبطةُ  ،ال يطدو ُ  اهلِل ى عاطالِ علط  والتجط    واالستبداد  الظلم  إنَّ 

ہ  ھ     العططدِل مططن قبضططة  لططن يفططخَّ والظططاُ  ،سططِخإىل ُخ الظلططِم

 :سبحا ه وقاَل ،(2)  ھ  ھ   ھے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭڭ

ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ(3)  ُها واضطحةً يقوُل فاِسال: 

                                                           
 .25( سورة األ فال اآلية: 1)
 .52( سورة النمل اآلية: 2)
 .85ية: ( سورة النمل اآل3)
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ال  عزيطز   مكطخ    اِ سطانُ  ،هخالق  إال قوُة علاه قوة  ال تتسلُط حخُّ اِ ساُن
 .اهلِل لغِ، وال باخلضوِع وال باملادة  بالقوة  ُيذل 

 اال فتطاحِ  ا س عهطد  مطا عطادت مطد   فًعط     والكلمطة   الطخأ ِّ  مصادرُة 

 مصطادرةَ  فطإنَّ  ،احلطديث   االتصطالِ  مطن وسطائلِ   املعلومطات   وتدفِق ،احلضار ِّ
هم ه عططن طموحططات بالتواف طط النططاِ  َةوتلهاطط والتضططلاَل واملخادعططَة الفكططِخ

 وضطع   غطيب  ذلط  فهطو ك   يطالفو  ن يعتقطدُ وم ط  ،أصبحت مكشوفًة ،احلقاقاة 
هطا تطوارت عطن    هطا أ َّ وظنَّ فلم يخ الشمس  (1)النهاِر عة ئيديه على عاناه س را

 العاملني . عاون 

أن و ،هابانطها وبطني شطعوبِ    قنطوات االتصطالِ   أن تفت   على احلكومات  

 ،منطه  قخيبطةً  وأن تكطونَ  ،هاشعِب أفخاد  افة كل والخاحَة الكخ   العاش  توفخ 
 عادلطةو  سِسعلى ُأ الثخوَة وعلاها أن توزع  ،األمان  أسباب  كما علاها أن توفخ 

ه أن أمطخِ  ه ومطال ُ هلطذا كل ط   األمطان   ه وصماُ ها ثخوُتأل َّ ه الشعوُبمبا تقبُل
 األمطخُ  وأن يكطونَ  ،املسطلمة   هذه الشعوِب  مصِ،س هو احلاكُم اِسالُ  يكوَن

 وأن يكطونَ  ،والسطنة   ا عن الطوحاني القطخلن   منبثًق والنقُض واِبخاُ  والنهُي
 فطإذا  قطق    ؛اا ال شطبحً ا وجسطمً ا ال عخًضط جطوهخً  هلذه احلكومات  اِسالُ 

ن أ وحانها على الشطعوبِ  ،والقاُل القاُل وامتنع  ،الصدوِر ذل  ذهبت ضغائُن
ا فًعط ود  وامُلنجطزات  مطن ا على األها حفاًظس صف  وأن تق   ،احلكومات  تسا د 
 .والخقيِّ التقدِ  لعجلة 

س  األحطوالِ  ن م  حاٍل ا بأ ِّقفًع مخفوض  ها أمخ وحخُق النفِس قتُل 

 (2)ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ :وعطال  جلَّ قاَل اِسالِ 

مثطَل هطذه العملاطات      عطن احلطالِ   اِعطال  للتعطب،ِ   ئِلوسطا  وقد رأينطا عط    
 هم لظطخوف  ممطن قتلطوا أ فس ط    علطاهم بالشطهدا ِ   ن أطلطق  ا م وأمَّ ،اال تحارية 

 . ط املستعاُن واهلُلط  أمة  فهذه مشكلُة ،احلااة  وضغو   املعاشة 

                                                           
 رائعة النهار: معظُمه، وأوَُّل بوادِره .( 1)
 .29( سورة النسا  اآلية: 2)
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وعلطى   ،لطه بالسااسطة    ال عالقَة اِسال   بأنَّ الناِ  (1)وغاُ ب يخدُد 

ولطو   ممكنطةو  غط،ُ  اِسطالماةُ  واحلكومطةُ  ،همأن يبعطدوا أ فس ط   الديِن رجاِل
ال  الباطد   كسخاِب وهذا كال   االحنفا   إىل عصوِر قامت لخجعت بالشعوِب

 وقطد مطار     ،سااسطة   هو س األصطلِ  فاِسالُ  ،حىت على عصى غلاظو يتكُأ

هطا  وحكام  األرِض ملطو    يطدعو  ُهرسطائلَ  أرسَلالسااسَة، ف نا حممد  باُّ

 ه عبطاداتو فهطو   يشطخح س رسطائل     ،اًاواخلضوع له سااسط  ،اًاسااس لإلسالِ 
 .كامل  ه إسال  فقط على أ َّ السااسيِّ واكتفى باِذعان 

 ،لطه بالسااسطاة    وال عالقطةَ  الطدولِ  لقاطادة   ال يصلُ  اِسالُ  وإذا كاَن  
 كقفعطان   العباطد   علطى رقطابِ   اَلالذين يخبفون احلبط  اجلبابخُة فهل هؤالِ 

 .كال وريب صاحلون للسااسة  ٍماهب لاِل شاتو س جنِ  س وقت  ماشاةو

 ضططعفا   خي  وُيطط ،املهتططدين لططواِ   شططخ  تططا  موال ططا أن ُي اهلِل ن م طط  أمططُل  
واملسططلمني  اِسططالِ  حططاَل اهلُل جطط   ،املتجطط ين دعططائم  وينسطط   ،املسططلمني

 ال قامت للباغني قائمطة   ،الوباَل العذاب  بْفِخيٍخ كلَّ ذيُقُي  باٍل بفٍل بفلعة 
هم منطهم  رؤوس ط  ومطا بخحطت عصطاف،ُ    ،املنايا علاهم حائمطةً  وال زالت طاوُر

  مصعدًة وال س السماِ  مقعدًة هلم س األرِض اهلُل ال تخ   ،هاربًة مذعورًة

 املخسلني. أال وصلوا وسلموا على إماِ 

 

 
 

 

                                                           
 هم ومحقاهم .سفلُت بوغا : (1)
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 عطن الولطد    املطزنه   املاجطد   ،القطد   الواجطد   ،الكطخ ِ  الواحد  هلِل احلمُد
 احملمطود   ،واملعا د  املتعا  عن املضاد  ،واملساعد  عن املشار   املقدِ  ،والوالد 
إلاطه   وهطو  طاظخ    ،علطى العاصطي   ه اجلماَلستخ  الذ  يسبُل ،احملامد  جبماِع

 املقاصطد   ه مجاطع  ويبلُغط  ،ه الطذلالِ على عبطد   ه اجلزيِلبخفد  و ُن ،ومشاهد 
 ،خ، شاهدو وعلى األمِم ،اوسًف فكا ت أمًة ،احملمديَة هذه األمَة َلالذ  فضَّ

 مطن صطمِّ   األهنطارِ  مفجطخُ  ،سطبحا ه  د القدائط  واملسطال    الشقاِق ن ها م ر وحذَّ
 وخمطخ ِ  ،اجلامطد   الاطابسِ  العطود   ن م ط  زهطارِ مزهطي األ و ،واجلالمد  األحجاِر

 إال اهلُل أن ال إلطه   و شطهدُ  ،واحطدو  سطقى مبطا ٍ  ُت األغصطان   من أفنطان   الثماِر
 ،التوحاطد   عطن خطالصِ   صطادرةً  شطهادةً  الخشاُد العدُل ،له ه ال شخي  وحد 

ه ه ورسطولُ ا عبطدُ حممطدً  أنَّ و شطهدُ  ،الوعاطد   يوِ  األكِ  الفزِع ن  نجو هبا م 
 (1)فطّدادو  ه كطل  لنبوت ط  الذ  تصطاغخ   ،أمجعني اهلِل خلِق فضُلأالنبني و خامُت

 ،حماقطدو  راصطدو  كطل   (2)الواصطبِ  الطدينِ  ن به م  ما جا   بصدِق وأقخَّ ،ومعا دو
 :ا بعُدأمَّ ؛واحملامد  اِفضاِل ه أهِلولل  مدو ا حمصل وسلم على ساد  مالله

 وحكطم   ،الوريطد   ن حبطلِ كم م ألحد  هي أقخُب قدٍر ى بضخبة ضق اهلل  نَّإ
 فسلمَّ هلطذا احلكطمِ   ،وال م ح اد  عنه حماص  ا ما ألحدوا ماضًاه حكًمت ئس بخ
ه ذلط   وسكخُت ه املوُتإ َّ، صنديدو وبفٍل وحقٍ، وغيٍن فقٍ، ا كل ا الزًمإرغاًم

                                                           
 فداد: غلاُظ الكالِ  .( 1)
 الواصب: الثابُت الدائُم .( 2)
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 اِصغبطالتن  الخغاطد   العطاشِ  للطذة   ُبالسطال  ه املطوتُ إ َّط  ،منطه  اطد    ما كنت 
 األمطد   حلبطلِ  البطاتخُ  ه املطوتُ إ َّط  ،عناطدو  جباٍر لكل  املذُل ه املوُتإ َّ ،والتنكاد 

م ن  ه املوُتإ َّ ،د وامله ن م  واألطفاَل واجلدود  اآلبا   م ْن أخَذ ه املوُتإ َّ ،املديد 
 للوجططوه  املعفططُخ ه املططوُتإ َّطط ،والولاططد  والولططد  واألمططِ، املططأموِر حططلَّ بسططاحة 

 إىل يطو ِ  األجطدا    س سطجنِ  األمطم   ن أمخد م  ه املوُت َّإ ،والصعاد  بالتخاِب
هم إىل وقطد سطاروا بطأمجع     ،هممبصطخع   فانطا يعتط ُ   ن عاقٍلفهل م  ،الوعاد 
منطهم   ا أصطب   أم ط  ،املشطاد   والقصِخ واحلصون  املدن  ؟ أين أهُلالتفخيد  منازِل

وهطو   اللحطد   س ظلمطة   واِينطا ِ  القطخبِ  بعطد   وذو البطأ ِ  وم ِخيخةو ذو م خَّةو

      (1)  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ وحاططططططد 

   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ۆ  ۈۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

 . (2)ى  ائ

ففاهطا   ،والفاوِر واأل عاِ  السباِع ن ا م ما فخأيتم أ واًع ًةرمت غابلعلكم ُز  
 ،ه س احلمطلِ أ ااب ط  يغطخزُ  والطذئبُ  ن الغطزالن  ه م ط على فخيسطت   يهجُم األسُد

مطخ  علطى    هطذه األمطم    إنَّ ،الورقطا ِ  علطى فطخاخِ   يهجطمُ  اجلطارحُ  والفائُخ
علطى   احلفطاظَ  ُل طاو  الغابطة   مطن أمطمِ   مطةو أ فكطل   ،واملغلوِب الغالِب غخيزة 

 .اآلخِخ النوِع ها على حساِبها و وع جنِس

علطى    طوع   فطافا  والتوافطقِ  حطدة  الو  فاهطا  ظطا ُ   خيتطلُ  الغابة  أمم  إنَّ 
 .احلكاِم العزيِز اهلِل ن م  حكمًة خخ ل حساِب

                                                           
 .1( سورة احلج اآلية: 1)
 .29( سورة لقمان اآلية: 2)
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 إىل أصِل س الخجوِع ابد   فُقتوجد اها ت البشِخ وإذا جئنا إىل أمة   
 متانًة وجد ا هنا  روابَط "،من تخاٍب ولدُ  كم آلد  كل  ،"التخاِب واحدو
 بانما تنغخُز ،والكافِخ والذميِّ املسلِم حىت بني  اوحقوًق ا ومواثاق وعهوًد

 ،ن بعٍضهم م املسلمني بعُض بني  اخلالفات  كافُة وتذوُب اِسالماُة الخابفُة
 ،هاس تخساخ  عظاُمال القخلُن املسلمني أطنب  أفخاد  بني  هذه الخابفَة إنَّ

وهكذا تخادفت  ه ،بالتشوي ها الناصِعل يق  والتعخِض ،تثاثهاجمن ا ر وحذَّ

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   :يقوُل فاحلُق ،هاس تأكاد  () املختاِر أحاديُث

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    (1)ٺ  ٿ  ٿٿٿ

ها على صاحِب الغخاِ  وس السنة  (3)ۈ ٴۇ ۋ :ويقوُل (2)ڭۇ

  ه بعُض يشدُّ كالبناان  إخوة  ُننوما املؤمإ َّ " ط: والسالِ  صالة ال أفضُلط 
 فُاغفُخ اخلماِس اِثنني ويو   يو   األعماُل تعخُض"  :() وقاَل ،" ابعًض

" دعوا  :يقوُل "،ا بانه وبني أخاه شحناُ ا إال رجًلشاًئ باهلِل ن ال ُيشخُ مَل
 . "هذين حىت يصفلحا

 معسطكخات الغابطةَ   إنَّ ،عدٍو ا س غِ،و ضاًل جهادو ا س غِ،هنا  جهاًد إنَّ
ه  طار   وُيضطخ ُ  ،هجذوت ط  ُيشطعلُ  ُمحدق  ها خفخ إ َّ ،املسلمني بني ظهخاين ل ح ت 

 اِسطالماة   األمطة   عون بناطانَ الذين ُيصطدِّ  الفتنة  ن دعاة شخذمة قلالون م 
الطذين    هم سفحاو التفكِ،إ َّ ،منٍ، ال كتاٍبوال هدى و ،سباٍل واضِ  من غِ،

 هطم مطن ي ْحُصطخون اِسطال      إ َّ ،بني املسطلمني  والفخقة  الشقاِق حيملون بذور 
وقطد تسطخخت هلطذه     ،هم الضطاقة  واماهطات   هم احلخجطة  فكطارِ أس  العظام 

 ،االسطتقامة   يلبسطون َلُبطو     فاهطا هطؤال ِ   يظهطخُ  فضطائاة   قنوات  الشخذمة 
هطا  وركِن اِسطال ِ  هطم يطدافعون عطن باضطة     اعمطني أ َّ ز حخقةو ون بكل وينفق

                                                           
 .92( سورة األ باا  اآلية: 1)
 .52ؤمنون اآلية: ( سورة امل2)
 .11( سورة احلجخات اآلية: 3)
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 مبطل ِ  ها شطخذمة تصطخخُ  إ َّ ،وما هم بشيٍ  هم على شيٍ ويزعمون أ َّ ،املشاد 
س  وظهطخت مواقطعُ   ،مطبني   وضطالل   وما سواها فهو كفطخ   ،()حنن احلُق :فاها

 ُهفهذا يسطف   ،سلمنيامل بني اِخوة  طاحنةو فاها رحى معار   تدوُر احلاسوِب
ا لطه عطن بطاقي    إرًث النعاِم جنَة جيعُل خُخلو ،وهؤال  يفسقون أولئ  ،ذا 

 ملخالفاهم من املوحدين. النار  ثانو بأنَّ وحيكُم ،املسلمني

 واجلطنسِ  اللون  ن م  عصباةو كل  الو جا ت حملِو اِسالماُة األمُة وتقُع  
 والطططتكفِ، التفخيطططِق فخيسطططَة اِسطططالماة  األخطططوة  إ شطططاِ إىل  والطططوطِن

ومتخكطزت   ،هبا من سلفانو اهلُل الو ما أ زَل والديناة  املذهباة  والعصباات 
 ،املسططلمني بططني طوائطط   واخلططالف  الشططقاِق أركططاُن اِسططالِ  أمططة  س جسططِم
املطارقون أن   الغوغاُ  وحاوَل ،اقِعخعلى ال ْخُقاخَل حىت اتسع  اهلوُة واتسعت 

املسطلمني   بطني   والفائفاَة املذهباَة ويث،وا النعخات  ،السموات  يبلغوا أسباب 
 هم بططني معسططكخاتوبسططبِب اِسططالميُّ فأضططحى العططاُ  ،الواحططدة  س الدولططة 

 . ط املستعاُن واهلُلط  خمتلفةو

 علطى هطذا الطدا ِ    الطدوا ِ  لوضِع الوقوف  ن م  دَّفال ُب ،ما ععتم واحلالُة 
 وجيتُث ،املسلمني حدَةو  ا ينثُخطاعوً  لاكوَن يتفور  أن   حياوُلذال اخلباث 

الطو   هبذه احلقطنِ  الدواِ  وتوضاُ  ،دينحاملو س ص   اِسالماَة الخوابَط
 :تأتاكم

 مطخض   األخط،ة   س األو طة   ما أصابت بطه هطذه األمطةُ    ن أخفِخم  إنَّ 

إىل  واألرا   تصطورات  وال كطار  فواأل العقائطد   حىت مشَل واملخالفة  االختالف 
ن م  اِسالماة  لدى األمة  كلَّ ما وكأنَّ ؛والسلو   والتصخفات  األذواِق جا ِب
 ،اذل  متاًمط  بعكِس األمُخ ،ها إلاهأو يدفُع ها على االختالف حيث  و واهو أوامخ 

 التوحاطد   بعطد   مطا حخصطتا علطى شطي ٍ    نا رسطول   وسنَة اهلِل كتاب  فإنَّ

 :وعطال يقطولُ   جلَّ فاهلُل ،االختالف  و بذ  األمة  وحدة  تأكاد ها على كحخص 
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ(1) سططبحا ه ويقططوُل:    ٻ  ٻ

 الصططالة  ها أفضططُلعلططى صططاحِب املفهططخة  وس السططنة  (2)پ  پ  پ

 اهلِل " ال تباغضططوا وال  اسططدوا وال تططدابخوا وكو ططوا عبططاد     :والسططالِ 
 ."اإخواً 

 ها لطدعمِ ها إمنا جا ت س مضموِ جيُد و واهي اِسالِ  ألوامِخ املتأمَل إنَّ
 اِخطوة   هطؤال ِ  فمطا رأ ُ  ،بطني املطؤمنني   اِسطالماة   حدة الو  جا ِب وتغذية 

 واالهتطا ِ  بالسطبِّ  احلاسطبِ  و طألون مواقطع    ،الذين يظهخون على الشاشطات  
 وأن يتخكوا التفساق  ،سواٍ  لمةوهم املوحدين أن جيتمعوا معنا على كِخواِ 

 حبقاقطة   ا  عتطخفُ فطنحن مسطلمون مجاًعط    ،ن ملتقطى م  ومعنا أكثُخ ،والتكف، 
 فططخبُّ ،الططديِن بأصططوِل املسططلمني ت ططديُن طوائطط   ومجاططِع الناصططِع اِسططالِ 

 ،() نطا حممطد   و باُّ ،الواحطدُ  ها هطو اهللُ ومغارِب األرِض املسلمني س مشارِق
 علطى فطخائضِ   حنطن  تفطقُ   املشخفُة نا الكعبُةوقبلُت ،الكخُ  ُننا القخلتاُبكو

 والطزوا ُ  وهنطا  األعاطادُ   ؛وحطجٍ  وصطاا ٍ  وزكاةو من صالةو اخلمِس ِ الاِس
 فلاتطقِ ، واملكان  الزمان  باختالف  وال ختتلُ  ،هما  لتقي علاها مجاعًاوأحكاُم

نا املوحدين املؤمنني علطى  إخوا    ا لنحتو  تفكِ، ولُنوسع أفق  مسلٍم كل  اهلل 
 .همهم وطوائف مذاهِب اختالف 

گ گ   ڳ  ڳ    :يقطولُ  الطخحامُ  الغفطورُ  فطاهللُ  ،أكثخوا من االسطتغفارِ   

 . (3) ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ
 

                                                           
 .103( سورة لل عمخان اآلية: 1)
 .46( سورة األ فال اآلية: 2)
 .110( سورة النسا  اآلية: 3)
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 :أمَّا بعُد ؛هبعد  ن ال  يبَّعلى م  والسالُ  والصالُة ،هوحد  هلِل احلمُد

 األمطورِ  وشطخ   () حممطدو  هدُ  اهلدِ  وخ،  اهلِل كتاُب احلديث  أصدق  فإنَّ
 .ضاللة  بدعةو وكلَّ بدعة  حمدثة  وكلَّ ،هاحمدثاُت

 

 الذين يث،ون االختالف  بطني  املسطلمني   فعلى هؤالِ  ا أمَّ

نا ال يسطألُ  فخعاطة   ا يتحطدثون عنطه مسطائلُ   مط  غايَة أن يفقهوا ويفهموا أنَّ
هبطذه   عبطأون ال ي املسطلمني س العطا ِ   ومعظطمُ  ،املشطهود   نطا س الاطو ِ  عنها ربُّ
حطىت   عنطد هطؤال ِ   اجلزئاطةَ  هذه املسائَل إن تضخام  ،اا وفخًعأصًل املسائِل

 م  جطا  كمطا أنَّ  فكطخ ٌّ  ن َفع  ا لخخ هم ال يخون شاًئأ َّ هم إىل درجة تستغخَق
مبطا   واألحاديث  اآليات  تفسُ، ها حباث يصبُ بعاِن س طائفةو احلقِّ اِسالِ 
 :اجلاهلاطة   بنا إىل مقولة  يقوُد مسإل  الفكخ ِّ ِبحزمن الت هذا اللوَن يوافُق

 ." مضٍخ ن صادِقأفضُل م  كذَّاُب رباعَة" 

س  ًةوحطدين عال اط  املطؤمنني امل  ُقن يفسِّط م ط  بطه أنَّ  واملسلِم الاقنِي ن م  

 ا للمشططكلة ه أعخاًضططفعُلطط سططب ال خيططخ  أن يكططوَناواحل والصططح   التلفططاِز
 إىل توجاطهو  حباجةو طاف   وهذا مخض  ،الفكخ ِّ ا س الُبناان ًللوخ ،الثقافاة 

 هطؤال ِ  لتعطديلِ  ضطخوريةو  كضطما ةو  هادفطةو  علماطةو  ومناقشطةو  سطلامٍ  فكخ  
 واجملططامِع اِسططالماة  والخابفططة  سططالميِّاِ املططؤمتِخ فعلططى منظمططة  ،النشططاِز

 هططؤالِ  هططا س توجاططه  بواجِب أن تقططو   اِسططالميِّ س العططاِ  اِسططالماة 
 وعلطى الفبقطة    ،الو ينفلقطون منطها   واملواقِع القنوات  هم وتوجاه وتخشاد 
 الثطائخة   والطخدود   ا عن التشطنجات  بعاًد هبؤالِ  أن تتصَل الواعاة  املعتدلة 

س  اِسطال ِ  مصاحِل من أهِم هؤالِ  إصالح  فإنَّ الداِ  من سخيان  تفاقُمالو 
 . مستقاٍم املسلمني إىل صخا و أن يهد    سأُل واهلل  ،هذا الزمان 



فاغتنموا هطذه  ، ()كم  باِّ فاه مولُد ،األ وِر خباِعال كم تتفاأون ظالَلإ َّ
 من متاِ  وإنَّ ،هوحمبت  ()ه س،ت  به وقخا ة  القتداِ س ا الغالاَة املناسبَة
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 ه اجملاد كتاِب كم س حمكِمكما أمخ  ،علاه والسالِ  الصالة  ن م  ه األكثار حمبت 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ    :اًمط اا علعزَّ قائًلط  حاث قاَل
 .  (1) چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           
 .56( سورة األحزاب اآلية: 1)
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 سطاريةو  باقظطةو  اِسطال ِ  ه ظلطُة شطعوبِ  بطأمخِ  الطذ  تنجطابُ   هلِل احلمطدُ 
وتزهطو   ،صطاغخةً  حقط،ةً  الفطاغنيِ  هطا عطخوشُ  وتستلقي على أذقاِ  ،ظافخةو

 ِخهطا الطداث   ع بس ر الفسطاد   بخاثُن وتتحفُم ،ظاهخًة ها  اصعًةلل ُحس  العدالُة
ه عطن حقاقت ط   اِصطابة   دوَن األوهطا ِ  ه سطها ُ سطبحا    ،صاحلةو مؤمنةو بأيدو

وال  ه األبصطارُ ال تدرُكط  ،ه غالفطة  ذات ط  تنطاولِ  عند  األفهاِ   وأيد ساقفة 
خخجطت عطن    ،وال واسطفةو  وزيطخٍ  ه مطن غط،ِ  ملك  أمور  خ دبَّ ،ه ضابفة تضبُف

ه وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،والغفةو الغاةو ت كل ه فكلَّكلماُت االحصاِ 
ا  ا حممطدً ساد  أنَّ و شهُد ،رابفة  عادة سال شوارد  جلماِع له شهادًة ال شخي  

 ،حابفطة   م س اآلخطخة  هالطذين أعمطالُ   ه لاجاهطد  ه الطذ  بعَثط  ه ورسوُلعبُد
 للصطاحلِ   فطسٍ  منطهم كطلَّ   هم ويصطل   ويطزكا   واحلكمطةَ  الكتاب  النا   م عل وُي

 كطلُِّ  بعزِّ اهلِل أمُخ حىت ظهخ  باحلِق به وصدع  خ م ما ُأ ففعَل ،خالفة  ِ بالسي
 ه بعطدد  ه وأصطحابِ اللهم صل وسلم علاه وعلى لل  ،ساخفةو كل  ل وُذ راضاةو

 :ا بعُدأمَّ ؛فةوشماأو  أو شابةو صباةو  فٍس كل 

 أمواتو ركائب و، لذو  البصائِخ واللاا  لع ًة األياِ  س مواعظ  إنَّ
فكم قد  ،القبوِر إىل مضائِق حمُلمث ُت ،القصوِر عن مقصورات  ُجزعُت

 م من  واعِمُتنوكم عاي ،تفَّقد ُص القاِع س بقاِع أعاانو ث َثم من ُجشاهدُت
إىل  أسادو وكم أبصخمت من عخائِس ،تفَّقد ُل األكفان  س مدارِ  أبدانو

                                                           
 .  2011مار   11هط 1432رباع الثاين  6 هذه اخلفبَة س: ألقاُت( 1)
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 ويا له من مضماٍر ،إلاها العباُد يستبُق فاا هلا من غايةو ،تفَّقد ُز األحلاد 
 ،اد د ش  ه أهوال بعد  شديدو ويا له من هوٍل ،جوادو بعد  ه منهم جواد يتناوُب
 ملا س الصدوِر و صال  ؛القبوِر وبعثخُة س الصوِر و فإل  قبوٍر فتنُة

 اآلماِل كم كواذُب َّوال تغخ ،هلذه األهواِل ط وإيا  كم اهلُلرمح ط فاستعدوا 

ے    إال املماُت القاامة  وبني  العبد  ولاس بني  ،ما توعدون آلتو فإنَّ

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   (1 )ۈ ٴۇ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀ

 .(2)ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ

 العطا ِ  علطى دولِ  ديطة  النَّ ها الخطبطة  بنسطائم   هتبُّ التغاِ، رياُح ال تزاُل
 وسابِق نا تعاىل مبشائته ها ربُّجعَل ،عارمةو شابةو بصحوةو والعخيبِّ االسالميِّ

ه سطخَّ  اهلُل وقد جيعطلُ  ،اا منسًاكان  سًا ،بساطو فقٍ، من رجٍل ه تنبعُثحكم 
 وس أ ِّ ؛مطىت شطا     افطذة   اهلِل مشطائةَ  بأنَّ أحدو كل  اعلم ه لخلق  س أضع  

 ،الضطالني  الضطعفا ِ  مفائطةُ  واقطعٍ  ن أ ِّم  والضجخ  القنوَ  ؟ وأنَّشا   وقتو

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    :احلكططططاِم عططططن العزيططططِز وس التزنيططططِل
 ،ت س مصططخ وحفَّطط ،ن تططو س م طط الصططحوُة وهكططذا طططارت  (3)چچ

 الواقطعِ  صطخحيني س  لاطلِ   وسطنكونُ  ،ناعامل  دوِل وسائِخ ،اوفخَّخت س لابا
         والتوريططات  إىل الكنايططات  فلسططنا حباجططةو ،اللغططات  العخباططة  ولتسططمحنا أ ُّ

 االتصطالِ  ووسطائلُ  ،مكشطوف   شيٍ  فكل  ،ن بعادوم  والقذف  والدوران  أو الل  
 .فضحت كلَّ أحدو احلديثة 

                                                           
 .35( سورة املائدة اآلية: 1)
 .2 - 1: اتورة احلج اآلي( س2)
 .56( سورة احلجخ اآلية: 3)
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 ع اط املن والسطد   اخلفط،   اال فصا   ووضوٍح جالٍ  ه بكل قناع  قُعالوا كش  
عنه(  اهلُل )رضي  الصديُق احلاكُم كاَن ففي وقتو ،واحملكومني بني احلكومات 

 ،فطأعانوين  إن أحسطنتُ  ،كطم يِ، علاكم ولسطتُ  اُتل " إين ُو :هلخعات  يقوُل
 عمطخ   ها الخاشطد  وحاكم  الدولة  ألمِ، يقوُل إىل رجٍل ،فقوموين " وإن أسأُت

 علطى رقعطة    ه الخجطلُ وحياسطبُ  ،" ل  وال طاعَة عنه( " ال عع  اهلُل )رضي 
نا ا قومنطاه بسطاوف   اعوجاًجط  : " إن رأينا فا  للفاروِق يقوُل إىل رجٍل ،ثوٍب
اعوجطاجي   ُ ن يقطوِّ م ط  س األمطة   أن جعطلَ  هلِل احلمُد" : العادُل األمُ، ف،دُُّ
 ا لضطوابط  وفًق واحملكوِ  بني احلاكِم العالقُة أن تكوَن جيُبهكذا  ،ه "بساف 

 ،اآلخطخ   يكمطلُ  فكطلٌّّ  ؛الخعاطةُ  الخاعطي وتسطتخي     لاسطتخي    احلنا   الشخِع
 فقطالَ  ،احلماد  الشخِع عن قاود  اُ كَّاحُل وا صخف  ،ولكن تالشت هذه العالمُة

 يقططوُل اكٍمإىل حطط، ه "عنَقطط قفعططُت ن أوصططاين بتقططوى اهلِل" م طط :همأحططُد
هطذا   ويصُ  "،كمه س وجوه أللقاُت ب عند  منص " لو كاَن :ه املؤمنة لخعات 
إىل  ،والكحطولِ  ومتعطاطي اخلمطورِ   ه بطاجملنون  بكخامت ط  الذ  يفالطبُ  الشعب 
 إىل لخطخ   والكخامطة   املفطالبني بطالعزة    لقمطعِ  واجلماَل اخلاوَل ُيخسُل حاكٍم

 األرِض ه وبنطو ُ امتألت قصوُر لخخ  حاكٍم إىل ،والدبابات  الفائخات  ُلخس ُي
 األحططخار  تصططُ  إىل تصططخحياتو ،البططائِس املسططكنِي ه الفقططِ،شططعِب بططأمواِل

مطدفوعون   مختزقطة   أو دمهطا ُ  أطفطال   هم صغار وأ َّ ،والتنظامات  بالقاعدة 
 املسط،ات   متنطعُ  اِسطالماةُ  أو الشطخيعةُ  مطن جهطاتو   اخلطار ِ  ن وجمندون م ط 
الطو دعطا إلاهطا     بطل هطي احلخيطةُ    وافتطخا ٌ  ه كذب وهذا كل  ،ت واالعتصاما

 .واالستبداد  اجلوِر على أ ظمة  اِسالُ 

 ن م ط  عقطودو  ه واحملكطومني عط    وزمخت  احلاكِم بني  الذ  وقع  اال فصا   إنَّ
 س مخافطقِ  اِدار ِّ الفسطاد   ا تفشطت فاطه صطنوفُ   ا مخيطخً واقًع فخض  الزمِن
ت واشطتدَّ  ،الفقطخِ  واتضطخمت حبطالُ   ،منطها  وال ساما الديناُة ،كافًة احلااة 
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 والسططخقاُت احملسططوبااُت اسدأسططدت وشططاعت الخشططاوى و ،البفالططة  أحزمططُة

 .(1)ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ عخضوا وكلما ُ بهوا َأ ،واالختالساُت
 ، يعانطه فامطا ال  ه يتطدخلُ روه مطن أ َّط  وحذَّ ،جلموا فاه متكلم  م وكلما تكلَّ

هم ومحلوا  عوش ط  ،مِهحىت ا فجخت س وجوه ا تفخت الكخُة النتاجُة فكا ت 
 فكا ت  ؛هممضاجع  الذ  قضَّ اجللِل املصاِب ن وأصبحوا مذعورين م  ،همبأكف 

 الذكخ  الو تستحُق اال تفاضات  من بنِي ، وإنَّاملباركُة الشعباُة اال تفاضاُت
ن الطو خخجطت م ط    هطذه اال تفاضطةُ   ،املؤمنطةَ  اللاباَة اال تفاضَة واالطخا  

 ها القطخلنَ أهُل حيفُظ اِسالماة  الدوِل ن أكثِخفهي م  ،القخلن  لاباا داِر دولة 
 نم ط  ؛وأبطو مناطب   الشاخان أبو الخباع بطن هطارون   :ن ثخى لاباام  . الكخ  
 لعطا ُ ا إُلان لاباطا الشط  م ط  ،الناسطكةُ  الصطاحلةُ  املخأُة ماطو   لاباا أ ُّ تخبة 

 طتعطاىل    ه اهلُلرمح ط  طط  اجلنطاوين   أبو زكخيطا حيطىي بطن أيب اخلط،ِ     القدوُة
 مسطلمٍ  كطل   س باطت   وأن يكوَن ،بالقخا ة  اجلديُخ الكتاُب الوضِع كتاِب مؤلُ 
 . هدين  لاعخف 

 ،للخعاطة   ٍ ظطالَّ  مسطتبدو  عنادو اٍرجببَّ اهلُل ابتالُه املوحُد املؤمُن هذا البلُد
 الضطاللِ  ولو   تكن من خفايطا عقاطد    ،والعناد  والفساد  الضالِل ُمه زعاإ َّ

 ،هبات ط  وهطد    طط،  ه اهلُلرمح ط  طعلى حيطىي معمطخ     املؤمِن بالشاإِل َلكَّ ه إال أ َّ
 ن غط،ِ م ط  بنطالوت   الذ  يصلي فاطه الشطاإلُ   املسجد  وهد   ،ى به األرض وسوَّ
ولطو   تكطن مطن     ،ه جلَّ وعطال ربِّ ا عند لكفاه جخًم وال جخيخةو وال وزٍر ذ ٍب
 وسطلامٍ ُب س سطجنِ  ا النطاميَّ ًخْمط ع  الغاطور   اجملاهد  الشاإل  ه سجن ه إال أ َّمآمث 

 وألط و  سطنةو  ربعمائطة  أو ا من سطنة أربطعٍ  مث أخفاه قسًخ ه بنالوت بات  وهد  
 وكم وكطم فعطلَ   ؛ا عند اهلِله لكفاه ذ ًبنا هذا اختفت أخباُرإىل يوم  للهجخة 

ه مطن هول ط   مطا ت ش طابُ   واالبطادة   الوحشطاة   ن ه م ط مطا يصطنعُ   واآلَن ،همل بأمثا
 ط. مبا يستحُق ه اهلُلعامَل ط الولداُن

                                                           
 .269( سورة البقخة اآلية: 1)
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 () كم الكططخُ و بططاُّ ،(1)ۈ ٴۇ ۋ  :كططم جططلَّ وعططال يقططوُلربَّ إنَّ  

 سطد  اجل هم كمثطلِ هم وتعطاطف  هم وتخامح س توادِّ ننِياملؤم " مثُل :لكم يقوُل
 وإنَّ ،واحلمططى " بالسططهِخ اجلسططد  تططداعى لططه سططائُخ إذا اشططتكى منططه عضططو 

فطأعانوهم   ،كم معهمكم وتعاطَفكم وتخامح كم س لاباا يلتمسون توادَّإخوا  
هطذا   هم لاطزولَ معنويطات   وبخفطعِ  إ سطا اةو  مبا تقدرون علاه مطن مسطاعداتو  

 وخمخ   ،ضائقةو لكِل فتاح فهو م ،ه الدعاُ ن ذل  كل م  وأهُم ،هوزمخُت الظاُ 
 .علاكم لكم ويو   فال تبخلوا علاهم فاو   ، ازلةو لكل 
 بطالد   وس سطائخِ  وس فلسطفني   ،نا املستضعفني س لاباطا ص إخوا  ربنا خل  

 ،همق أعطدائَ ومطزِّ  ،همت أقطدام  ربنطا ثبِّط   ،الظاملني املعتدين ن القوِ م  اِسالِ 
 والط اكنيِ  بط  مطن الطزالزلِ    ُذربنطا  عطو   ؛والديِن احلِق ومجعهم على كلمة 

 .واحملِن والكوار  

 كطخ    ه غفطور  إ َّط  ،  ولكم فاستغفخوه اهلل  قو  هذا وأستغفُخ أقوُل   
   .رحام  بخ 

 :أمَّا بعُد ؛هه وصحِبه ولل على رسول  والسالُ  والصالُة ،هلِل احلمُد  

 واالعتصطامات   الُعما اطة   س السطاحة   احلطخا    عطن كثطبٍ   يتطابعُ  اجلماُع
 التنباطه   الطوطنِ  وحُب العاُ  الصاحُل ُمحيتِّ مهمة  وهنا  تنبهات  ،والكتابات 

 علاها.

 ،هم للمواطننيمسؤلات  دركوا عظم أن ُي ىأو القدام اجلدد  على الوزراِ  

وأن حيطاربوا   ،فاةووشطفا  وأما ةو إخالٍص هم ويتعاملوا بكل وأن يفتحوا قلوب 
 .همن صوِر صورةو أو أ َّ واحملسوباَة والتساب  هم واِمهاَلس وزارت  الفساد 

                                                           
 .10( سورة احلجخات اآلية: 1)
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 حطقٌّ  الفسطاد   وحماربطةُ  بطاحلقوقِ  واملفالبطةُ  واملس،اُت االعتصاماُت 

ها أن يصادر  أحدو من حقِّ ولاس  ،عنها بالتعبِ، مسموح  وهي حقوق  ،مشخوع 
أن  :ثالثطةو  سٍسهم ُتبا على ُأمفالُب املعتصمني أن تكوَن على ه جيُبإال أ َّ
مطن   واملختصطةُ  املعناطةُ  اجلهطاتُ  لتطتمكن   ومشخوعًة ومعقولًة حمددًة تكوَن
 ها.ها وتنفاذ دراست 

لني وأو املسططؤ األمططِن لخجططاِل أن يتعططخض  معتصططٍم مططن أ ِّ ال جيططوُز 

 واملناقشططات  باحلكمططة  ، بططلتكا طط وسططالةو بططأ ِّ واِها ططة  والشططتِم بالسططبِّ
يتعخضطوا   أالَّ األمِن كما على رجاِل - اهلِل بإذن  - املفالُب ستنفُذ واِحلاِح

 هم.هم املفالبني حبقوق وطِن هم وأبناِ ِخواِ 

 وحماصطخة   والسطخيعة   الخئاسطة   س الشطوارعِ  واملس،اُت االعتصاماُت 

 غططُ، للمططواين أسططلوب  والتعططخِض العبططوِر ن م طط الشططاحنات  ومنططِع الططدوارت 
 وعشططوائاةو بإخفاقططاتو االخفاقططاُت فططال تعططاُ  ،ه أحططد ال يقططخُّ ،حضططار  
 . ومهجاةو

 أو اخلاصطة   واألسطواقِ  الشطخطة   كمخاكطزِ  العامطة   املمتلكطات   حخُق 

    :فقطال  ،جطلَّ وعطال عنطه    احلقُّ وقد زجخ  ،مخفوض  فساد  واملساكِن كاحملالت 

  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇڭ (1). 

لاسطت   ،إىل عصباةو والدعوة  األحدا   س  قِل واملبالغاُت االرجاُف 

 ه.ه ومتاسك بأصالت  خف الذ  ُع املسلِم هذا البلد  من شأن 
 رغبات  هم على خدمة مفالُب تقتصخ  أالَّ ه على اجلماِعن ذل  كل م  وأهمُّ  

عططا ُت فاعلططة  ديناططة  مؤسسططات  أن توجططد  املفالططِب فططأهمُّ ،والططد اا الططبفِن
 القطخلن   حيملطون أخطالق    والنسطا ِ  الخجاِل ن ا م جاًل ُتخخ ُُّ  والسنة  بالقخلن 
 مطادةو  كطأهمِّ  اِسطالماة   التخباطة   مطادةُ  وأن تخجع  ،الخحاِم والنيبِّ الكخِ 
 عانططةو علماطةو  هم مبطادةو هم وكلاطات  هم وجطامعت  س مدارس ط  ها الفلبطةُ يدرُسط 
 الطو يلتط ُ   القاطادةَ  بطأنَّ  وحنطن علطى يقطنيٍ    ،االختالُ  منع وأن ُي ،واسعةو

                                                           
 .56( سورة األعخاف اآلية: 1)
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 ،قطاد    اخلُ، اهلُل وإن شا   ،املفالِب مجاِع على  قاِق قادرة  ها الشعُبحوَل
 .زاهخ  هذا الشعِب ومستقبُل

 على صاحِب اخللِق العظاِم . هذا وصلوا وسلموا
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 ،اعلانطا زجطخً     ا وحطخَّ لنا أمًخ فأحلَّ ،اعلانا ذكًخ الذ  أ زَل هلِل احلمُد  
لطه س   وأوجطب   ،اا  كطخً ا جا  شاًئه متعمًد فس  ن أتل  م  (ه )قضى ورسوُل

 ،اُخط ً  الطد اا واآلخطخة    حبطواد    ه أحطا َ سطبحا    ،افًخا وق محاًم اآلخخة 
املطتقني   ب جنَّط  ،اسطتخً  ه علطى اخلالئطقِ  رعايت ط  وأسبَل ،اقدًر شيٍ  لكل  وجعَل
 ،اه صً لقضائ  وأسلُم ،اه شكًخه على  عم أمحُد ،االظاملني يسًخ   وحخَّ ،اعسًخ

 القاامطة   ها لاطو ِ  عطدُّ  لطه شطهادةً   ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد
ه ا عبطدُ  ا حممطدً سطاد   أنَّ و شطهدُ  ،ا صطخً  عطدا ِ ها علطى األ و سطتمدُّ  ،اذخًخ

 و شطخ   ،اا وجهطخً فدعا إىل اهلل سخَّ ،اأو ُ ذًر اُعذًر ه إىل ال ية ه أرسَلورسوُل
ه ل ط لوعلطى    ا حممطدو وسطلم علطى سطاد     اللهم صِل ،اه على العاملني  شًخرمحت 

 :ا بعُدأمَّ؛ اوأد  هلم أجًخ ،هوأصحاِب

مطا   األعمطالِ  ن وارفضوا م  ،القخاِر كم من داِرما يقخُب استعماِل اهنضوا س
يا هلطا   ،الواقعُة والعقوبُة اجلامعُة ها املصابُةفإ َّ ،البواِر داِر يد اكم جلهنم 

 ،هطا  كال  بقطا ُ  الفنطا ِ  ن م ط  وامتنطع   ،هطا حالل  رجاُ  الخجاِل ن م  ا قفع  ن داٍرم 
 هم اخلطز ُّ وسطخابالُ  ،والعويطلُ  هم البكطا ُ ثاُرود ،الفويُل ها الويُلأهل  وشعاُر

 ،احلططخاِ  وشططخاِب طاملططا ولعططت بأكططِل أمعططا   ع منططهم احلمططاُمقف ططُي ،الوباططُل
قطد   ،اآلثطا ِ  طاملطا أسطخعت إىل اكتسطابِ    أعضطا    منطهم اجلحطامُ   ضعضُعوُت

 بالعططذاِب هم حمططددة فجلططوُد ،الُتت هبططم امَلططُثوحلَّطط ،ت علططاهم األ ططاُتاهنلَّطط
 ،بطابٍ  يطدخلون علطاهم مطن كطل      والزبا اُة ،احلساِب لسوِ  هم مسودة ووجوُه
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وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ    :ت طه يقوُل املنطتقُم اجلبطاُر ملالئك  

علطاهم س   وحطقَّ  ،ه فخطالفوه لُمط ح  هم س العاجلطة  ا غخَّن إهًلويناد ،(1)  ىئ

   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   :يقولططون، ه ملططا لسططفوهحكُمطط اآلجلططة 

 .(2)ڤ

 ،العخباطة   اجلزيخة  شبه  أجنيبٌّ طاف  الزمِن ن م  فتخةو قبَل :اععوا وعوا
 ه س بعطضِ حلت ط ه عطن ر  حديث ط  وس معطخضِ  ،ه تلط  مطذكخةً  حلت عن ر    وألَّ

 كحطول   فطال يوجطدُ   اخلمطخ   يشطخبُ  عخيب  و  أجد أ َّ" : قاَل ،عماَن أرجاِ 
 جطديخ   ، واقطع  " ورمبا القتطل  ه لإلمِثشارب  ُضعخِّوُي ،العقِلب يذهُبه هنا أل َّ

 .والتسفِ، شادة باِ

مطوا  ل ع  النطا    ؟ اجلطواب: ألنَّ الكحوُل وجُدوال ُت ملاذا ال يشخبون اخلمخ 
 ن عمططِلم طط رجططس  الكحططوَلو اخلمططخ  أنَّ ()هم  بططاِّ هططم وسططنة ربِّ ن كتططاِبم طط

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   ٱ   :سططبحا ه قططاَل ،الشططافان 

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 (3) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

هطا  وأ َّ ،ه حطخا   ه فقلاُلط كطث،ُ  ما أسكخ  اخلمخ  أنَّ ()النيبِّ هم علموا قوَلأل َّ
 إلاهطا القطخلنُ   الطو أشطار    بائث اخل ن م  الكحوَل هم علموا أنَّأل َّ ،اِمِث مجاُع

هطططم أل َّ (4) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  :هبقول ططط الكططخ ُ 

                                                           
 .59( سورة ص اآلية: 1)
 .107( سورة املؤمنون اآلية: 2)
 .91 - 90: ات( سورة املائدة اآلي3)
 .157( سورة األعخاف اآلية: 4)
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 ،هه وتبطذيخِ وضطااع   املطالِ  هلدِر سبب  النكخاِ  هذه اخلبائث  شخا   موا أنَّل ع 

         ىئ  ىئ  ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ  :يقطططوُل واحلطططُق

 والطخمحنُ  ،هاوقتل  النفِس هلال   ها مداعة استخدام  موا أنَّل هم ع أل َّ (1) ىئ

كططا وا  ،(2) ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  :يقططوُل الططخحاُم

 وبطالدة   الطتفك،ِ  وخبطالِ  العقطلِ  لطذهابِ  سبب  والكحوَل اخلمخ  يفقهون بأنَّ
ن م ط  اهلُل مطا خلطق    هطي أحطط    ركطاتو إىل د  باِ سطان   الطذ  يطزنلُ   التصخف 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    :جلَّ وعال موال ا يقوُل ،حاوانو

كا ت س منتطهى   لةوومسؤ جهاتو وجوُد هذا الوعيَّ وقد ساعد  (3)  ھ  ھ

 بطل ورحطمِ   ،هاعلاها س مهاد  والقضاِ  مفسدةو كل  لدحِخ واملسؤولاة  األما ة 
 ؛وجخجخهتطا إىل العدالطة    اخلفاطة   الفسطاد   تعقبت أوكار  ها، هذا اجلهاُتأمِّ

 .والخعاُة الخعاُة فارتاح 

 أل نطا بلطدُ   األجطنيبُّ  كمطا قطالَ   ،موجودًة والكحوُل اخلموُر   تكِن . م ع
 ،الخعطاةُ  دت فضطاع  تبلَّط  واألفكطار   ،اختلطت  املوازين  إال أنَّ والفهارة  النظافة 
 .(4)بالبارحة  وما أشبه اللالَة ،الخعاُة وفسدت 

الخزايطا   ن متكطنِ م ط  ثقالطة   جنمطت عنطه تبعطة     والخعاة  ة الخعا فساد  إنَّ
 بباطعِ  السطماحُ  مطن تلط  الخزايطا اخلفط،ة      وكاَن ؛احملدقة  واألخفاِر املهلكة 
 األمُخ وماوز  ،والتبَ  والشاشَة الدخاَن الو تباُع احملالت  وا تشاُر ،اخلموِر

 .واملقاهي عال اطةً  عِمس املفا الشاشة  لباِع والتصاريِ  التخاخاِص إىل منِ 
 الططدخان  ملتنططاوِل مخعبططةو خفططخةو بزيططادةو اخلفططِخ لذاَن يططدُق الوضططع  إنَّ

                                                           
 .27ة اِسخا  اآلية: ( سور1)
 .29( سورة النسا  اآلية: 2)
 .22( سورة األ فال اآلية: 3)
 .س الشِخ واخلديعة  ِ مثل  يضخُب س تساو  النا( 4)
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هططا ها بأ واع واملقططاهي س عخض طط املفططاعُم بططل تنافسططت  ،والتبططِ  والشاشططة 
هم املسططلمني س جمالِسطط بعططِض بططل وظهططخت س باططوت   ،األمثططان  وبططأرخِص

 :عاجلة  ات  دا هذه هنا   ُةواحلال ،همهم وبنات هم بني أوالد وغخف 

 املسطؤولاة   أك   ها فهي تتحمُلومديخيات  البلديات  إىل وزارة  

 إذ هططي املسططؤولُة عططن مططنِ  ؛والتبططِ  والشاشططة  الططدخان  ا تشططاِر س كارثططة 
 واجملمعطات   احملطالت   وال متنُع الشاشة  واملقاهي لتناوِل للمفاعِم التخاخاص 

ها، س إشطهارِ  باجملطاهخة   واحملطالتُ  املفطاعمُ  وإال ملا مخأت  ،الشاشة  ن باِعم 
 أن واملطواطنِ  الطوطنِ  س حطبِّ  إن كا طت صطادقةً   البلديات  لوزارة  من اخلِ،ف

 وأن تشطدد   ،التطخاخاص   تسطحب   ة  القلطِم، وأن دَّمتنع  ذلط  وهطي قطادرة  مب ط    
 متعفنطة   فاسطدةو  لشطخذمةو  تصطغي   أالَّ البلطديات   لطوزارة   ن اخلِ،، م الخقابَة
 فكطأين هبطؤال  يصطدقُ    ،علطى اآلخطخين   واال فتطاحِ  باحلخيطة   تقوُل الففخة 
 فاهم:

 اطالًبطط للقططخن  كططاَن محططاٍر كمثططِل
 

 قططخُن لططُه ولططاس  بططال أذنو فططآب  
 

لكطم   وأ طت حطخٌّ   ، عن يساِر والباراُت ، عن  اِن : املساجُدن يقوُلم  إنَّ
 هطذا كطال     ،هطذه  ن يفلُبوهنا  م  ،تقضي ذل  ساحُةلاو ،كم و  دين ديُن

ال  والسطنة   الكتطابِ  نطا قطولُ  ، حيكُم ظافطة   مسلمة  فنحن أمة  ،باملخة  ساقط 
س  همطا القطاطعِ  واضطحان س منع   والسطنةُ  ، والقطخلنُ والغوغطا ِ  اجملا نِي قوُل

پ    ٱ  ٻ     ٻ  ٻ    ٻ  پ  والصطحةَ  املاَل الو هتلُ  اخلبائث   خِ 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     

 .(1)  ٹ  ڤ

 الصحاة  واجملمعات  س املستشفاات  جنُد الصحة  إىل وزارة  

 جبنطبِ  مججمطةو  وصطورةُ  ،هطا ثعبطان   حوَل يلتط ُ  شاشطة  ، والصطور   النشخات 

                                                           
 .36( سورة األحزاب اآلية: 1)
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 ُعثاثطة  : احلكطامِ  لاها قطولُ ع يصدُق هزيلة  جات الوهذه ع ،التبِ و الدخان 
ها بل مطن جطذورِ   ،هاها ورأس من جذع  املشكلُة عاُ فال ُت (1) اأملًس جلدًا ت ص خُ 

 مطن اجلهطات    أن تفالطب   املتواضطعة   مع هطذه العالجطات    الصحة  على وزارة 
 ا ضطد  احتجاًجط  أن تقطد    الصطحة   علطى وزارة   ،هذه اخلبائث  منع  لة واملسؤ
 أن تخسطلَ  الصطحة   ، علطى وزارة  التطخاخاصِ  عن مطن ِ  لتك َّ ت البلديا وزارة 

 وال سطاما فئطةُ   اجملتمطع   هلطا أنَّ  بني لُتط  والبلديات  لة واملسؤ للجهات  التقاريخ 
 وهم يتجهون إىل اخلفِخ . ،أوحاِل هذه اخلبائث  سيغخقون  الشباِب

 فطاجلماعُ  ،اعموًم ا واجملتمِعواملصلحني خصوًص إىل الدعاة  

أن  جيطبُ  ،عطن املنكطخِ   والنهيُّ باملعخوف  علاهم األمُخ جيُب اهلِل   مسؤلون أما
 وتفتط ُ  ،اجملتمطعِ  بناطانَ  الو هتطددُ  الظواهِخ ا ملنِعا واحًدصًف اجملتمُع يق  

 ألمطخٍ  كلمطةً  وال  خفطعُ  ،الصطالةَ  أن  قام  املقبوِل من غِ، ه، إنَّه وبنات بشباِب
 ال حطولَ  :بعبطاراتو  أن  طأيتَ  املقبطولِ  ن غِ،م  إنَّ ،عن منكٍخ أو هني  باملعخوف 
 ، مث  عتط ُ املفسدين اهلُل ا إلاه راجعون، قصم إ َّو إ ا هلِل .إال باهلِل وال قوَة

، ومحاقطة   هطا، هطذه سطذاجة    بقول  ، وقطد  كخ طا املنكطخ    كافاًة هذه العبارات 
 اهلِل إىل رسطولِ ط   عنطها  اهلُل رضطي   طط  جحطشٍ  بنطتُ  املؤمنني زينُب جا ت أ ُّ

 ،  هلطا:   فقطالَ  ؟وفانطا الصطاحلون   أهنلط ُ  ط  اهلِل يا رسوَلط فقالت: 

 .اخلبُث خ ُثإذا َك .  عم

املسطلمني   ا يطا بنطات   خصوًص ها الشباُبيا أيُّ اِسالِ  يا أمَة 

 ،كمسططالم إس  حمخمططة  ططط أو الخشططبُة أو األرجالططُة الشاشططُة طال تنخططدعوا   
ال تنخطدعوا   و ،السط  وا مع قخ اِ خُّج ْنكم، فال ت ملال  مضاعة  ،كملصحت  قاتلة 
 مطا  عطا ِ هذه األ ورا   فإنَّ ،( الخوحيُّ – ) املعسُل ها الكاذبة ها وأعائ بباع 

 وبعطضُ  واملسطخ ُّطنةُ  املشعُة ها املواُدأقل  قاتلًة أل  مادةو (4000)عن  ال يقُل
الطد اا   ضااع  ِمهذا السُّ ورا   ها، إنَّس تخكاِب الو تدخُل احلشخية  ادات بامل

 واملا. الندامُة وال تنفُع ،واآلخخة 
 ا            مغتاًفططط اللاطططَل بطططتُُّ إذا متناطططُت

 

 املفطططالاِس أمطططواِل امُلطططا رأُ  إنَّ 
 

                                                           
 علاه . فال يقدُر ،على الشيِ  أن يؤثخ  للخجِل جيتهُد مثل  ُيضخُب( 1)
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 ،قلنيالطث  سطاد   و فعين وإيطاكم هبطد ِ   ،  ولكم س الوحاني اهلُل بار    
 ،الطخحامُ  ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،ه  ولكم فاستغفُخ اهلل  وأستغفُخ ،ما قلُت أقوُل

 .الكخُ  ه هو ال ُّودعوه يستجب لكم إ َّ

 الورقطا ُ  ما هتفت  الكماِل جبواهِخ على امُلتوِ  وأصلى وأسلُم ،هلِل احلمُد  
وعلطى   ،والبالد  العباد  به اىلتع اهلُل فأغاَ  مهى امُلزُن ، ومادواماَّ على غصٍن

 :ا بعُدأمَّ ؛ه والتابعني هلم بإحسانولل 

 احملالت  بعض  ا أن  شاهد ذرًع به الصدُر ويضاُق ،س النفِس مما يعزُّ إنَّ  
املأسطَة الطو      ال ُبطدَّ أن  طدر  ، فلطذا  عال اطةً  الشاشطةَ  باُعتالو  واملفاعِم

، مطن هطذه اخلبائطث     ماَنُع بالد  ا حلماية  تكات  وعلانا أن   ا،مجاًع  عاُشها
 س سطائخِ  والتبط ِ  الشاشة  ال حملالت  :البلديات  لوزارة  أن يقوَل على اجلماِع

هم إن أن يخفعطوا أصطوات    واألعاطان   والخشطدا ِ   ا احلباب على املشطايإلِ بالد 
إن كطا وا   ،الفابة  احلضارية  التارخياة الُعما اة  خبة كا وا حمبني هلذه الت

 هم .هم وبنات هم وشباِبحمبني ألوالد 

على  باِّنا وحباِبنا وأسطوت نا حممطدو   اللهم قد بلغت، أال وصلوا وسلموا    
 وعلى لل ه أمجعني، والتابعني بإحسانو إىل يوِ  الديِن .
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 العطا ِ  ،هِبط ومقل  األمطخِ  مطدبخِ  ،هومسطتوجبِ  احلمطد   مستحِق هلِل احلمُد  
 األرض  ه مهطد  سطبحا    ،هسطحبِ  ِثطارة   الخياح  الذ  أرسَل ،هه ومكذِبع ئبفا

 أحطلَ  ،هن  قم ط وحطذر ا م ط   ،هلانا مطن  عم ط  ع وأغدق  ،هح ص ِب لقضاِ  لإل سان 
 جعطلَ  ،هاخلسخى ملختكِبط  وأوجب  احلخا   وحخَّ   ،هس طلِب وال تثخيب  احلالَل
 م س لاطلِ وتطختكُ  ،جطه  س جل ا متطو ُ أقزاًمط  وللباطِل ،به ا تشبُثرجاًل للخِ،

ا عنط  ختفط ُ  شطهادةً  ،لطه  ه ال شخي  وحد  إال اهلُل له إأن ال  و شهُد ،هِبُجُح
نططا  ا و باَّسططاد  أنَّ و شطهدُ  ،هِبططب س ُق علانطا الططبال    ُنوهتططوِّ ،هِبططخ س ُك ع زنَّط ال

ه س رتِبط  ال يطة   عطن كطل    الصاعُد ،هن عخِبم  ه املختاُره ورسوُلا عبُدحممًد
ن م  املختاِر ه على أمحد وتسلاماُت اهلِل ه فصلواُتف د عن ُس الظال   الذ  شقَّ

ه وذو  ه وصطحبِ وعلطى لل ط   ،هكتِبط  بأشخف  املخصوُص ،هوأطاِب العنصِخ زكيِّ
ه خِبط س َط رُقوتغطا الطوِ   ،هِببصطاِّ  خطال   ومهطع   ،هبسبسطبِ  لل  مطا ملطع    ،ه سِب
 :أمَّا بعُد؛ هِبج س ع  ُرالدُّ اذف قوت

عطن   الكشط    يطو    ،والنشوِر البعث  يو   س الصوِر تذكخوا صعقو النفإِل  
 ،لألطفطالِ  املشطابِ  يطو    ،واألهطوالِ  اجلطزعِ  يو   ،للجباِل س  النَّ يو   ،ِراملستو

 ظطا ٍ  علطى كطل    والصطغارُ  ُلالطذ   فهنال  حيطقُّ  ،األمحاِل لذوات  الوضِع يو  
                                                           

" أثار  املخجفون الطذين   الشاشة  وشخِب باِع ومفاعِم اِ كار على حمالت  ( بعد  أن خفبُت خفبًة بعنوان  "1)
 –كعطادهتم   –؛ فقطاموا وقعطدوا   ايتلذذون بخؤية  السُّموِ  واالحنخاف  يفتُ  بشطباِبنا وبنات نطا واجملتمطِع فتًكط    

 الطخدِّ " : بعنطوان   وأثاروا الشبهات والتمويهات لتضلاِل البسفاِ  والعامة ؛ فعقبَّت علاهم يفبطةو م طن جطزئني   
 " . والدخان  والنواد  املخضاة  املخاقِصو والشاشة  اخلموِر مبحالت  املتعلقة  على الشبهات 



281
  

 وقواصططُ  ،اهططا سططعً،وقططد عططال هلاُب ،بططارزًة ويططؤتى جبهططنم  ،جبططاٍر متكططٍ 
وتططخى  ،األشططقااِ  لتعططذيِب لنططاُرا وتطط َُّز ،اا وزفططً،شططهاًق ها ُتططخادُفصططعقات 

 ،اجلحطامِ  هم ملواقعطة  أجسطام   وعظَّطم   ،همصور  ه اهلُلوَّقد ش اجملخمني يومئذو
هم قطد  وأقطدامُ  ،البطهامِ  هم كاللاطلِ وجطوه   وظلمطةُ  ،هم كاجلبِلأحد  فضخُ 

 سطخابالِ  هم مطن أغشطاة   هطم ففوقطت، وجلطودُ   م مطن خلف  ت مع  واصاِهمع ُج
 ،تقفعطت  الاحمطو ِ  شطخبِ  هم مطن إسطاغة   ُؤوأمعطا  ،علطاهم متزقطت   القفخان 
ذ   قطولَ  ط  إن شطئتم ط وتدبخوا   ،ها علاهم قد ا فبقتركاُتود  الناِر وأغفاُة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    :الشططديد  الططبفِش

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  

 فاحلططططططازُ  (1) ڃ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 

 .النار ن عقىب الداِرم  ُجنًة واختَذ ،البواِر ن ه م  فس  ن أجند م  اللباُب

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   لألولطني واآلخطخين    اهلِل أوصا  بوصاة   

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    (2) ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  (3) ژ

  .(4)  ىئۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
  

                                                           
 .78 - 74: اآليات( سورة الزخخف 1)
 .131اآلية:  نسا ( سورة ال3)
 .13( سورة احلجخات اآلية: 3)
 .20( سورة الزمخ اآلية: 4)
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هطل  صطخمت    ،اكم غطدً سائُل اهلل  فإنَّ ،وبلغوا.  اخلِ، لكلمة  ألقوا السمع   
ا بطه شطائً   كم أنَّبفكطخِ  ال خيفطخُ  إبطاحي   أوريب  س بلطدو  .ه أ  خطذلتموه دين 

 فاطه كبطارُ   يتوفُخ س مشفى راٍق قصة حدثت  ،والشهوات  امللذات  ن ا م ممنوًع
قلطت  فقد ُ  ،هس غِ، النظِ، عزيزُة املستخدمُة واألدواُت واخل اِ  األطباِ 

ها كسطخِ  أ سطجةَ  أنَّ األشطعة   وأكطدت صطورُ   ،هطا س رجل  صطابت بكسطخٍ  ُأ امخأة 
 كطب،ُ  وأشار  ،هاشفائ  لسخعة  هتنئًة املعاُ  هلا الفباُب فقدَّ   ،بسخعةو تلتئُم

وعشطخين   ربطعٍ أ هطا بعطد   إىل بات  اطلب منطها العطودةَ   : أن اجلخاحني للفباِب
هطا  وجطا ت ابنتُ  ،على شيٍ  دون أن تستند  ها استفاعت أن متشي أل َّ ،ساعًة
أن  وعلاط    ،اآلن جاطدةو  بصطحةو    تتمتُع: والدُتهلا الفباُب فقاَل ،هاتزوُر

وقالطت هلطا:    ،هطا إىل أمِّ بنُتال فتوجهت  ،اتبها إىل الا لتخافقِا ضخ  غًد
 خخجت البنطتُ ، فالعجزة  ا بإحدى دوِرل   سكًن اتفقنا أ ا وزوجي أن حنجز 

ا ا سطخيعً اهنااًر فشاهد  املخأة  بسخيِخ مخَّ الفباُب ساعاتو بضِع ها وبعد عن أمِّ
ال  حطىت ماتطت املطخأةُ    وعشخون سطاعةً  ة و  متض أربع ،هاعلى جسم  يفخُأ

 . فساة  وحاة ر ضخبته أزمة  كسٍ، قلٍب اِ ولكن من جخَّ ،هارجل  كسِخ بسبِب



الطذ  يعطاين منطه     التنطاقضِ  ن م ط  تعفانطا صطورةً   الواقعاُة هذه القصُة
 احلاطاةَ  قطوةو  بكطل   العطا ُ  ففطخض   ،هحاات ط  ن جوا ِبم  جا ٍب س كل  العاُ 
وهطدَّ   ،واألخالقاطةَ  الخوحاطةَ  اَةاحلاط  بانمطا مسطإل    ،هاأسطباب   ووفطخ   ،املاديَة

 نتطها أ ظمطة   ومكَّ اِسطالميِّ  وقد طارت عدوى األوربني إىل العطا ِ  ،هابناا  
 املطاد ِّ  الغطخيبِّ  ا إىل االمطاه  ا حثاًثط ها سً،بشعوِب تسُ، ،ماروتاة  هاروتاة 
 ،واملارقني واملندسطني  الضعفاِ  وأعا تها  فوُ  ،االباحاة  العلما اة  واحلااة 

 احلاطاة   س متكطنيِ  خما و واملغامزون هلا إىل حد  وقد جنحت هذه األ ظمُة
هطذه   ن رحطمِ لطد م ط  وقطد وُ  ،واألخالقاطة   الخوحاطة   احلاطاة   قصاِ إو املادية 
مطا   من مجلة  ، وكاَناحلااة  س شىت مخافِق ورباع  مثا وثالَ  البالُ  احلالة 
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 ،اللالاطةُ  املطخاقصُ و ،الشاشطة   شطخبِ و باطعِ  حمالُت :املسلمني س أسواِق ظهخ 
 ِ .والتب الدخان  حمالُتو ،املخامُخو ،النواد  املخضاُةو

 ،هم مطا ٌ وس أفطواه   ،هامن فتح  يوٍ  ِلن أوَّها م املسلمني غلَق بعُض وقد طلب   
ذلط  رجعطوا    مطن أجطلِ   هم متشي علطى اسطتحاا ٍ  وأرجُل ،وعلى أيديهم عناٌ 

وال  فمطا جطارهم عمطخو     ،هم فصخخوا من ُجطبٍ واحتخقت دوُر ،في ُحننيُي

 لبطدلوا احلطالَ   (1)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  :احلطقِ  فطاهم قطولُ   ولو صطدق   ،زيد 

 .امَلح الة  رجفوا أهَلأو
 يطططو  الطططوغى القطططوِ  وال جبطططاُن

 وال فطططططىت العطططططب قْاناتطططططه                                 
 

 مثطططُل الشطططجاِع الثطططائِخ الباسطططِل 
 اِبلكضططططارٍب بالسططططا   والططططذ  

 

علطى   ظهطخت ردود   ؛اا وأسط،ً ا ويتاًمط مسكاًن كاَن غالِقاِ طلب  ومع أنَّ   
 والطخدود   املوقطوذة   واألقطوالِ  املنخنقطة   األفكطارِ  ها بطبعضِ املفالبني بإغالق 

إلاهطا   وا سطاق   الضطعفا ِ  هبطا بعطضُ   وقد اغتطخَّ  ؛النفاحة  والشبه  املتخدية 
 ،اًاا حتماهلدى أمًخ ها بز اد وكسُخ احلِق ها بكلمة فكان قذُف ؛الدمهاِ  بعُض

 منه. ال مفخَّ

 الشخصطاة   احلخيطات   س إططارِ  تنطدر ُ  هطذه احملطالت    فطت ُ  

  تكطن   املذكورة  احملالت  مجاُع شيٍ  كل  قبَل .س الوطِن أحدو لكل  املكفولة 
كما  ،ن هذه احملخمات هم ععد هم وُببإسالم  الناِ  لتمس   س البالد  موجودًة

بطل   ،هبطا عال اطةً   فطال تسطم ُ   ،بالوحاني يةووق كا ت على صلةو الزعامَة أنَّ
وقططد أسططخت  ،ظهططخت بقططوةو املتططأخِخ ، وس العصططِخهططا اخلفاططَةأوكار  تفططارُد

والنططواهي  وامططِخاأل عنططها لتططهماِش ال منططاص   تاجططًة والفتاططات  الفتاططاَن
 حديثطة   حالطة   هذه احملطالت   فوجوُد ،تمِعاجمل ها عن روِحوإقصائ  اِسالماة 

 واجلطوابُ  ،الشخصطاة   احلخيطةُ :شطعارِ  هم  ت س ديِن الناِ  ها غخبُةسا د 
 : ن وجوهوم 

                                                           
 .54( سورة املائدة اآلية: 1)
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 وأنَّ ،اِسطال ُ  الشطعبِ  ديا طةَ  ه على أنَّدستوُر وينُص ،مسلم  هذا البلُد 

ا قفًع حيخُ  اِسالُ  ا، إًذوالسنة  س الكتاِب املتمثُل اِسالُ  التشخيِع مصدر 
 مطن التحلطلِ   أ َّ  طوعٍ  كمطا يطخفضُ   ،والطدخان   والشاشة  اخلموِر ن م  اخلبائَث

 الشخصططاَة احلخيططَة ومعططا هططذا أنَّ ،والنططواد  املططخاقِص ن م طط األخالقططيِّ
 .اِسالميِّ الدستوِر س إطاِر مكفولة 

فأ ت  ،شخصيِّال واال فصاِ  والعبثاة  الشخصاة  بني احلخية  فخق  

س  ولكطن هطذه احلخيطةُ    ،كطث،ةو  وس أموٍر ،  ومسكن    وزواِجس معاش  حخُّ
 فقطد يفالطبُ   ،إىل عبثاةو احلخيُة ( وإال لتحولت )ه ورسول  اهلِل أمِخ  فاِق

 الطزوا    اأخو ط  ويفالطبُ  ،املثلطيَّ  الطزوا    الشخصطاة   احلخيطة   باسطمِ  الشواُذ
 أن تفطت    فهل يصط ُ  ،للبغِي أماكن  توف،  ئا  ف ويفالُب ،أو ستو  ساٍ  يمِس

هطذا ال   ،الشخصاُة احلخيُة :شعاِر  ت  هلذه املفالِب أو  ذعن  هذه احملالُت
 . ه العقالُ أوىل ال يقوُل فمن باِب ،املِس ن م  ه الشافاُنن يتخبُفه م يقوُل

 ڤ  ڦ      ڦ  :بقولطه  عمخاَن لِل يناديكم س سورة  إخواين احلُق  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ه فططذكخوا اهلل واسططتغفخوه إ َّطط  (1)  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 .الكخُ  ه هو ال ُّودعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم هو الغفوُر

 علطى منطها ِ   اخللاقطة   أمطخ   أقطا    ،والفضطلِ  احلمد  وهو و ُُّ ،هلِل احلمُد  
مطن   مطخُ األ وهلِل ،العقِل ه بنعمة ز وماَّ اِ ساَن فكخَّ   ،ِلالعد وقسفاِ  احلِق
أمَّطا   ؛اجلطزلِ  ه أو  النائطلِ ولل  على حممدو والسالُ  والصالُة ،ومن بعُد قبُل
 :بعُد

                                                           
 .135سورة لل عمخان اآلية: ( 1)
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الطذين   األشطخاص   فطإنَّ  ،الشخصطاة   احلخية  عن شبهة  الثالث اجلواُبا أمَّ 
أهنطم خيلفطون بطني     ها الواقطعُ الطو تطدعمُ   واجلهطات   حملالت يفتحون هذه ا

 والسطنة   الكطخ ِ  الكتطابِ  س إططارِ  هطا اِسطال ُ  الو كفَل الشخصاة  احلخية 
 جممعطون وأصطحابُ   واجلهطو  فطالعقال ُ   الشخصطيِّ  اال فصطا ِ  وبني  الغخاِ 
 ن احلخيططة لاسططت م طط احملططالت املططذكورَة متفقططون علططى أنَّ السططلامة  الففططِخ

ا هنططحويفت يعططاين منططه أشططخاص   ومططخض  بططل هططي ا فصططا    شخصططاة لا
 مضططخة  والشاشططَة والططدخاَن اخلمططخ  نططا جممعططون علططى أنَّفكل  ،ويختادوهنططا

 والططديِن بططاألخالِق والنططواد  مضططخة  واملططخاقُص ،واملططاِل والعقططِل بالصططحة 
أن  جيطوزُ ال  مخض  أو جهةو س شخصاةو اال فصا   ذل  أنَّ ُ وومفه ،واجملتمِع

هم أن يعططاجلوا أ فس طط وعلططى هططؤالِ  ،الشخصططاة  احلخيططة  لططه باسططِم   يططخوَّ
 .األوان  فوات  هم قبَلويؤبوا إىل رشد  ،املخيضَة

تعطاىل   اهلِل هلطا بعطد أمطخِ    وال  فطاذَ  ،الشخصاة  للحخية  ال جماَل 
جطلَّ   قطالَ  ،اِسطال ِ  كا طت س دولطة    جهطةو  أو أ ِّ شطخصٍ  أل ِّ ()ه ورسول 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    :وعططططططططال
جططلَّ س  وقططاَل ،(1)  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ وئ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    :عططاله
 غلطططُق الشطططبهات  ن وم ططط (2) ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ

 احملطالت   وأصطحابُ  ،ذل  كفُلي  القا وَن ألنَّ ها صعب وغلُق ،الاس حًل احملالت 
 الكطال ِ  ن م ط  وال فائدَة ،هاغلُق إذا متَّ ،حيتجون ويفالبون تعويضات باهضًة

إن  القادمطة   ها س اخلفبطة  هطا سنناقُشط  وغُ، هذه الشبهاُت ،نايسمُع ال أحد 
 علانا بذل  . منَّ اهلُل

 .املخسلني  أال وصلوا وسلموا على إماِ 

                                                           
 .65( سورة النسا  اآلية: 1)
 .36( سورة األحزاب اآلية: 2)
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وهطو   ،همهم بعطد أن أوجطد   ومعطدم   ،العطد ِ  ن م  العباد  موجد  هلِل احلمُد  
الطذ    ،البصط،ُ  ه وهطو السطماعُ  كما بطدأَ  خلٍق كل  معاد  ،قديخ  شيٍ  على كل 

ه حنمطدُ  ،علاه النك،  وشدد  اخلباث   ق،    وحخَّ ،ه الكث، وجعَل الفاب  أحلَّ
 ،ه الكبِ،وإحساِ  ه اجلمِّه على إ عام و شكُخ ،الكبِ، ه العليِّبشأِ  ا يلاُقمحًد

  تقطي هبطا مطن عطذابِ     شطهادةً  ،له ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد
ه ا عبطدُ  ا حممطدً ساد  أنَّ و شهُد ،هداها و ستنُ، شكاة مب و ستضيُ  ،السعِ،
 اللطهم صطلِ   ،والتحذيِخ والتخهاِب بالتخغاِب املبعوُ  النذيُخ ه البشُ،ورسوُل

 ،الغفط،   ه فخوى اجلمَّأصابع  من بنِي املاُ  الذ   بع   ا حممدووسلم على ساد 
ه ه وأصطحابِ وعلطى لل ط   ،جط،ِ اهل ن م  ه الغماُ وظلَل ن طعاٍ م  ا بك وألًف وأشبع 

 أو ثطب،ٍ  ن ذهطبٍ م ط  أحدو مثَل ن أ فق ه م هم وال  صاَفالذين   يبل  ُمدَّ أحد 
 ما الشططمس سططناُه ويقهططُخ ،والعططب،  ما العنطط  شططذاُه ا يبططهُخوسططالًم صططالًة

 :بعُدأمَّا ؛ املن،  والقمخ  املسخجَة

هطا  وأ كاَل جهطنم   ل حني تصط ُ التزنِي ات ا وأ تم تتلون ليهل اتعظتم يوًم
ها لطاس جلاحطد    ،واهلطوان   واخلزِ  األحزان  باُت - تاهلِل -ها إ َّ ،هاوجحام 

 ،هطا بالُؤ حمتو   يا هلا من داٍر ،سااُنفاها والنِّ علاهم اخللوُد وحقَّ ،منها أمان 
 ،احلمطامُ  هطا أهل  شطخابُ  ،هطا مهالُك ُمب همطة   ،هامسطالكُ  مظلمطة   ،هطا رجاُؤ معدو  
 ،هِمالطدُّ  كالبغطالِ  والعقطاربِ  احلاطات   ن هلم فاها م ط  ،ا مقام ها أبًدأهل  وعذاُب
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ينطادون مطن    ،(1) ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ  ،لاس هلا عديطد   اف صنأ واحلمِخ

 يطا مالط ُ   ،علانا الوعاطدُ  حقَّ ها: يا مالُ عذاِب ن تخادف ها م ها وشعاِبفجاِج
أخخجنطا منطها    يا مالط ُ  ،منا اجللوُد قد  ضجت يا مالُ  ،قد أثقلنا احلديُد

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ   اخلططخوُ  هاهططات  ، وهاهططات فإ ططا ال  عططوُد

ہ  ہ       (2) ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  

ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ  ڭ      ۇ  ۇ   

  هل لكطم علطى   ؟ أطاقة  هل لكم جبهنم  ،فاا بين اِسالِ  (3)ۆ ۆ

مطن هطذا فطأطاعوه     علطاكم أهطونُ   اهلِل طاعُة بين اِسالِ ا ؟ يها ص  عذاِب

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ه واتقطوه  ه واجتنبوا  واها وامتثلوا أوامخ 

 (5)  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ (4)   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ

 ڇ  ڇ  ڇڇ (6)
 . 

 اال شطغالِ  وعطد ِ  اخلفبطة   س عطاعِ  احملطدودةَ  هذه الطدقائق   استثمخوا 
ا مطن  مزارعطون بطذورً   غطخ    .والنوِ  نة والسِّ الغفلة  الشافان  عنها بتجارة 

هم س وأحاطوا لاطالا    ،ية اوالخع علاه بالسقِي ِهخواس و والقتاد  احلنظِل شجِخ
 ،سطوا هطذا الشطجخ    لاحخ القطار ِ  وس ال د  ،الشمِس ووقفوا س وهِج هسبال 

 وت موا وتضايقوا. ،همضِبغ أ زلوا جا   ها الفباعيِّفلما جا ت بأكل 

                                                           
 .21( سورة احلج اآلية: 1)
 .20( سورة السجدة اآلية: 2)
 .36( سورة فاطخ اآلية: 3)
 .90( سورة يوس  اآلية: 4)
 .77( سورة النسا  اآلية: 5)
 . 26( سورة األعخاف اآلية: 6)
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املطزارعني   كم: فعطلُ إجطابتُ  ؟ بالتأكاطد  معقطول   املزارعني شطي ٌ  هل فعُل  
 طباعطةَ  ها ألنَّصوِر س أ صِع بل هي البالدُة ،طباعي  وغُ، معقوٍل غُ، شيٌ 

 احلنظطلِ  فشطجخةُ  ،األرض  اهلُل منطذ خلطق    ،الشطجخة   هطي طباعطةُ   ة الشجخ
 الخمططان  وشططجخُة ،سططتعفي الزيتططوَن الزيتططون  وشططجخُة ،سططتعفي احلنظططَل

 بأكطلِ  أن يطأيتَ  احلنظطلِ  م س شطجخِ أن  تطوه   اخلبطالِ  ن فم  ،ستعفي الخماَن
س  زمطان  هطذا ال  اِ حكَّط  املزارعني هطو حطالُ   هؤالِ  وحاُل .والخمان  الزيتون 

فقطد زرعطوا الباليطا     ،احلكطمِ  ن سطد ة  مقطخباهم م ط  وهم ووزرائ  اِسالِ  دياِر
واآلن  ،همظهوِر خل   احلنا   وتخكوا الدين  ،الزمِن ن م  عقودو والخزايا ع  

ن م ط  والخمطانَ  فلطو زرعطوا الزيتطونَ    ،اد ت ط والَق احلنظطلِ  ن جينون ما زرعوه م ط 
هم جمتمعطات   وتفهِ، ،هم قاطبًةدول  مخافِق س واِصالِح باِسالِ  االهتماِ 

 .وِ السَّ ملا دارت علاهم دائخُة والفساد  اخلبائث  ن أوحاِلم 

ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ       :جلَّ وعال احلِق فاه قوُل يصدُق وحنن س زمٍن  

 شططجِخ وغططخِ  تططاد والَق احلنظططِل شططجِخ اجتثططا   س زمططٍن (1)  ىئ  ىئ

 :هي عخيضةو على قاعدةو أن يقو   دَّال ُب هذا الغخ   فإنَّ ،والخمان  تون الزي
فإذا تأسست هطذه   ،أن تنته   اهلِل على حمارِ  الغاوُر املخلُص املسلُم اجملتمُع

 أو مؤسسطةو  حكومطةو  ه لاس بوسطعِ فإ َّ ،هماملخلصني ألمت  من صفوة  القاعدُة
 بططل سططتخمتي احلكومططُة ،دة ه علططى هططذه القاعطط فس طط أن يفططخض  أو قططا ونو
 .صاغخًة الشعباة  اِرادة  ها س حضِنومؤسساُت

 اخلمطخِ  ا تشطخت مطارةُ   ،اِسطال ِ  ها بغط،ِ سطكا ِ  أغلطبُ  ي ديُن وس دولةو  
 وكطانَ  ،ل طذا   اِجنلاطزِ  ومخكُز ،اهلند  وهي ُك ى مدن  ،هس كلكت  والكحوِل

ه املصلحني مع أصحاِب أحُد قا  ف ،ِ اليدينون باِس هذه املدينة  سكان  أغلُب
هم عططن ب وتططوَّ ،تعططاىل اهلِل ن  قططِمهم م ططر وحططذَّ والنصططِ  س كلكتططه بططالوعظ 

                                                           
 .13ية: ( سورة الص  اآل1)
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 وأقفخت واعتطذر اخلمطارونُ   ،هاس أسواق  والكحوُل اخلموُر فكسدت  ،يصاملعا
 اخلمطخِ  مطارة   وتعفطلِ  وِقالسُّط  مطتعللني بكسطاد    احلكومطة   ضخائِب عن دفِع

 البوذيططة  س هططذه الدولططة  النططاِ  ن م طط ضططة يعخ اعططدة فقامططت ق ،والكحطولِ 
 ،ا واحطدةً هم واصطففوا يطدً  س قلطوبِ  هم العماطقُ هم إ طا ُ يطدفعُ  ،اهلندوساة 

 تشطكلُ  احلاطةَ  اجملتمعطات   أباها ملاذا؟ ألنَّ لقت عن بكخة وُغ ،هاوطلبوا إغالَق
هطا  مطن إ ا ِ  ها املنبثقطةُ ها وتقالاطدُ ها علاها وعاداُتكما متلاه عقادُت الواقع 
 تنتشطخُ  فهطي ُرخطمٍ   اِسطال ِ  وإن كا ت س جزيطخة   ؛املاتة  اجملتمعات  يالف 

   .وهي هامدة  ،فاها الخذائُل

 ا فقططططططي           يططططططارخُم إذ قاططططططَل
 ه           ا هطططططي أهُلططططط مبطططططفأتطططططت 

 

 طططططائخ   شططططُخإ َّطططط س الفططططِ، 
 احملططططاور ِلشططططلن م طططط والعططططُي

 

نا هطا شطبابُ  قفوَف ا لطاجين  حثاًثط  الطو تطزرعُ   احلنظِل شجِخ نِيمن ب إنَّ  
ه س خفبطتني  خلفورت ط  املوضطوعِ  وقد  طدثنا عطنِ   ،ُشخب  الشاشة  ،ناوبناُت

ه بطدورِ  ا لاقو  حاَّ إن كاَن واجملتمع  لَةوسابقتني أزعجنا فاهما اجلهات املسؤ
 الشاشطة   وشطخاب   اطع  ب بطأنَّ  :ن يقطولُ م ط  وفنَّطد ا زعطم    ،هذه احملالت  ِغالِق
 هطا صطعب   وهطي: غلقُ  ،الثا اطة   الشبهة   قض  الاو   و واصُل شخصاة  حخية 

عططن  يتحططدُ  قططا ونو أ َّ : إنَّ والططخدُّ ،هططاهططا وال  نُعباع  يكفططُل القططا وَن ألنَّ
واملطثقفني منطه    علطى الشطعبِ   وأن يعخض  ال ُبدَّ ،مص،يةو قضايا اجتماعاةو

ه من ورائ ط  إال إذا كا ت قوة  املفعوِل  افَذ  يصبُ وال ة ،اخلصوصا على وجه 
 وشطخب   باطع   الطذ  كفطلَ   فالقا وُن ،هماحملبني ألمت  الشعِب وهي قوُة ،هتسنُد

ن ه ذلط  م ط  عقادت ط  ُ الطذ   طخِّ   املسطلمِ  س هطذا اجملتمطعِ   واخلموِر الشاشة 
ه أ َّط له أو علاه، حنطن  تحطدى    التصويُت ه حىت يتمَّعخُض ه؟ وهل متَّصاَغ

ه ه وبنات ط علطى شطبابِ   ه واملشطفقُ لوطِن احملُب اجملتمُع ه ساصوُتعخُض إذا متَّ
إذ ال  اجملتمطعِ  فلاطتم اسطتفتا ُ   ،الشاشة  وشخِب باِع قا ون  ضد  باملائة  مائة 
 هطذه القطوا نيُ   وأن تصطغي   ،اجملتمطعِ  ا هلطد ِ ُجزاًف القوا نُي أن تفخض  جيوُز
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 رأُ  بانما ُيهمطلُ  والسذِ  الغوغائاة  (1)ن عتاري  واملهلوسني م اجملتمِع لشواذ 
 ه.بأسِخ اجملتمِع

 وضطعيٌّ  واملسطكخات   واخلمطورِ  الشاشة  وشخب  باع  الذ  كفَل القا وُن 

 آليطات   وجماهخ  هبا اجملتمُع الو يديُن اِسالِ  لعقادة  مناقض  اِ سان  ن م 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    :يقطولُ  فطاحلقُ  ،هبا الو  ؤمُن القخلن 

ا ا ومشططخًعه حاكًمططا بقا وِ ططإ سططاً  أن  قبططَل وعلاططه فططال يصططُ (2)ژ

 جطلَّ  اهلُل ه املفلطقُ وحاكُمط  اِ سان  إال خالُق هبذا احلِق فال يتمتُع لإل سان 
 وعال.

هطم وفخضططوها  إرادت  أصطدروها مبحططضِ  الطذين صطاغوا القططوا ني    إنَّ 

مىت  ،هاها وإلغاَئَله تعدي فِس يستفاعون س الوقت  املؤمِن ا على اجملتمِعقسًخ
 وينشطخُ  ،س اجملتمِع واخلبائَث القذارَة ا يعمُققا وً  أن  لغي  شاؤا فهل صعب 

 عندكم .   ! اجلواُبواألوبَة األمخاض 

 هططددوا بفلططِب الشاشططَة الططو تباططُع احملططالت  أصططحاُب 

متَّ  س حطالِ  ريطالٍ  ومخسطني ألط     مائطةو  إىل تصُل باهضةو مالاةو تعويضاتو
وأخفطى   ،باططلٍ  ن خطاطو م  أدُق وهذه الشبهُة ،هابباع  السماِح ها وعدُ الُقغإ
 . ن العدِ م 

 وأواين اخلمططِخ ،اماًلطط لاسططت  احملخمططاُت اِسططالميِّ الشططخِع ن منظططوِرم طط 

 درة  ِببضطخ    اهلِل رسطولُ  فقطد أمطخ    ،هطا إتالُف جيوُز والكحوِل والشاشة 

ولطو   ،" اآلخِخ والاوِ  باهلِل من ال يؤمُن : "هذا شخُبوقاَل ،س احلائط  مخٍخ

 ها هطؤال ِ الو يفلُب ها، فهذه التعويضاُتبكسِخ  النيبُّ ا ملا أمخ كا ت ماًل

 اخلبائطث   هم بباطعِ هم وجماهخت أخالق  ماذا؟! أعلى دا ة  نع يتامى األخالِق
 أ  عن ماذا؟!

                                                           
 عتاري : هم اخلباثون الفاجخون .( 1)
 .157( سورة األعخاف اآلية: 2)
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 ،هطا قائل  علطى وجطوه    لتختطد   معكوسًة أن تكوَن جيُب هَةهذه الشب نَّإ 

هطذا   أن  طاكم   هطا املشطخوعِ  مطن حق   خرُةضط املت واملؤسسطاتُ  املطدينُُّ  فاجملتمُع
 هطا عال اطةً  تخوجِي بسطببِ  مطن هطذه احملطالت     تتعويضطا  وأن تفلب  ،القا وَن

 ىمخض لعالِ  ملال العاِ ا وإهداِر واألوبئة  األمخاِض و شِخ اجملتمِع الحنخاف 
 . واملسكخات  الشاشة 

 كم الغفطور  تستغفخون فاها ربَّ قص،ةو بعد جلسةو الخابعَة الشبهَة أتخُ  
 .الكخ   ال َّ الخحام 

 ن طلطع  م ط  وخط،ِ  املتقني األبخاِر على إماِ  والسالُ  والصالُة ،هلِل احلمُد   
 :ا بعُدأمَّ ؛خااِره ومناصخيه األوعلى لل  ،هناٍر ه ضوُ جباِن على ُغّخة 

 :واملسكخاُت التبِ  وماُر الشاشة  هلا دعاُة الو يخوُ  الشبهة الخابعةا أمَّ  
 نا متطوفخةً نطا وأسطواقُ  فنادُق أن تكطونَ  فاجطبُ  واال فتاِح الس ُّااحة  حنن بلُد
 : كطث،  واجلطوابُ  ؛وإال لكسطدت السطا ُّاحةُ   واملسكخاُت واخلموُر ُهاشفاها الش

 لُةواملسطؤ  اجلهطاتُ  فهل منعت  ،الغخِب س دوِل من املسلمني يذهبون للسااحة 
 هم مطع أنَّ املسطلمني وإسطالم    هؤالِ  لعاون  واملسكخات  والشاشَة هنا  اخلمور 

 فلمطاذا  ،هم الفاسطدة  مطن عقائطد    سطلعةو  نا أرخطصُ إسالم  عند ا أ  أنَّ احلق 
 .ه التاف ه  ت هذا الت يِخه وهنا نا وأمخ إسالم  و تخُ   تساقُط

 ،اخلمِخ وعبُّ هم مُص الشاشة هم س ر حالت وغخُض الس ُّااِح لاس هدُف 

ويخضطخون   ،الُبلطدان   وهم حيتخمون عادات  ،عند ا (1)كما يتوهم املتحذلقون
تأثخوا ودخلطوا س   س القدِ  من الس ُّااِح بل كث،  ه تل  الدوُلما تفلُب لكل 

 والنظاِ  ويخون ما فاها من النظافة  ،املسلمني عندما يزورون ُبلداَن اِسالِ 

                                                           
 املتحذلقون: املدعون للعلِم واملعخفة ، املتظاهخون بعلم ه وبالظفِخ والكااسة  .( 1)
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 واخلباطثُ  ،هكل ط  مبطاح   اُبمث الفَّ ،همهم وتقالاد هم وعادات بإسالم  والتمس  
 ! ه الوخامة مع عواقِب فلماذا جناهُخ قلال 

أوىل  فطاملواطنُ  ،الس ُّطااحة    طت مظلطة    والعبطاد   الطبالد   هل ُ خطخ ُّبُ  

مطا   ال على مخاعة  الصاحِل على املواطِن قائمة  والدولُة ،والعناية  بالخعاية 
 .واملواطِن على الدولة  بال   فاه ضخر  وإن كاَن ،ه السائُ يفلُب
 ،لطذ  عاطنني واجنلطى الغشطا     احلُق فقد ظهخ  ط  اهلِل عباد ط  فاتقوا اهلل   

 هطا س اجملتمطعِ  ها الطو تسطعى لتمكانِ  وحماربت  كخات نامل س دحِضفاجتهدوا 
ال تسطتفاعون   سطائغةً  هطا إذا متخكطزت أصطبحت عطادةً    فإ َّ ،فاسطدة   شخذمة 

 ها املؤمنون.أيُّ .بأيديكم القادمَة وسُتخخبون األجااَل ،اعلاها ف كاًك

 ومطا ا تفطاُع أخطي الطد اا بنطاظِخه     
 

 لطمُ إذا استوت عنده األ طواُر والظُ  
    

 .املهداة  والخمحة  ة املسدا أال وصلوا وسلموا على النعمة 
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مطن   القلطوبُ  وأمسطت   ،عا اطةً  خاضطعةً  أصبحت له الوجطوهُ  هلِل احلمُد   
واستسطلمت   ،وهائجطةً  سطاكنةً  ه البحطارُ ا قادت ألمطخِ  ،هائمًة ه وجلًةعظمت 
 ر سططبحا ه حططذَّ ،ا فا اططًةفمططىت شططا ها كا ططت كثباً طط الصططمُّ جلبططاُله املشططات 

سطقوا  وأن ُي ،ا حاماطةً أن يصلوا  اًر عا دًة هم عماًةاجملاهخين ما زالت  فوُس
ه سططبحا ه علططى حنمططُد ،م زبا اططة ههم علططى وجططوه ُبحوتسطط ،أ اططةو مططن عططنٍي

 ه ال شخي  وحد  إال اهلُل أن ال إله  و شهُد ،ا وعال اًةه سًخو ستغفُخ ،احلالني
 العالاطة   ه ذو اهلمطة  ه ورسوُلا عبُدأن حممًد و شهُد ،ساماًة علاًة له شهادًة
 مطزن   مطا اهنطلَّ   ه وسطلم  علاطه ولل ط   صطلى اهللُ  ،الزاكاطة   احلماطدة   واخلصاِل

 أمَّا بعُد: ؛العالاة  بالتساباِ  فجخ  وابتسم  ه الفاماة ي،ات 

كم غفلت  ويوُ  ،بالنفاد  كم قد لذَنأيام  وزاُد ،قد د ا للحصاد  كمأعمال  زرُع
كم م وأمهططات ون عططن إخططوا ك تفططخُّ سططتندمون يططو   واهلِل ،الخُّقططاد  قططد أطططاَل

 علطى فطوات    أين احلسخاُتف ،وقخ  وس اآلذان  فاكم الوعُظ خ ُثقد َك ،كمولبائ 
؟ أيطن مطا أعطددمتوه    والطخمسِ  القط ِ  ظلمطة   على متاعِب ؟ أين الدموُعأمِس
فاطه   ختشُع لاوٍ  ُةحلالصا ؟ أين األعماُلعن  فٍس ال ت جز  فاه  فس  لاوٍ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     إال اهلمطططس  فطططال تسطططمُع األصطططواُت

ھھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  (1) ٴۇ

  .(2)ٴۇۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ۉ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

 الفخعو اططة  األ ظمططة  املسططلمني ضططد  ُبلططدان  س معظططِم قامططت ثططورات   
 رات وإىل هطذه الثط   التأمطلِ  وعنطد   ،من حديطدو  مبقامع  الو  كُم  اة ااهلام
 هطذه األ ظمطة    فعلى جطورِ  ،واسعةو وثقافةو عماٍق ن وعٍيم  ها تنفلُقأ َّ جنُد

اخلططارجني فاهططا    إال أنَّ واملسطط،ات  رات وعلططى هططذه الثطط ها بالنططاِروضططخِب
 ومسطط،ات  رات وثطط فكا ططت حبططٍق ،والعامططة  اخلاصططة  تلكططات ميتعخضططوا للم

   يتعخضطوا و  خيلطوا بطاآلدابِ    ،السطعادُ  لنا الطامنُ  جاٍر وأقخُب ، اصحة 
 املسط،ات    ا فقطد خخجطت بعطضُ   س بالد  ما حدَ  وهذا يالف  ،اِسالماة 

 اخلاصطة   للمتلكات  ذل  حخق  ولكن صاحب  ،والتعديالت  باالصالِح املفالبة 
عطن   ُخعبِّط ُي شطعبٍ  وكل  ،ذل  وغُ، ،الشوارِع وقفُع املصاحِل وتعفاُل ،والعامة 

أن  جطدارةو  بكطل   مطا حطد َ   فقطد عكطس    ،مبا فاطه ينضط ُ   ٍ إ ا فكل  ،هثقافت 
ولكطن هنطا     ،املسؤولاة  وإدرا   والوعِي ِجالنض نا   يصل إىل حدِّجمتمع 
 نا عطن األخطالقِ  ن شطبابِ م ط  كطث،   د جطخَّ ملطاذا ت  : ه بقوةو فس  يفخُح مل   سؤال 

إىل  مخيبططة  وسططهخات  ور ٌّ ه إال شططبع فمططا مه ط  ،ومعططا  األمططوِر اِسطالماة  
 عطد ِ و والعدوا اطة   اال تقاِ  فاهم ثقافَة واالذين غخس  نم و ،اللاا  أ صاف 
 !!والعامة  اخلاصة  واملصاحِل الدولة  مبخافِق املباالة 

 األخالقيِّ حنخاف اِ ن وزِرم  وفخ ألا القسَط سؤولونامل تحمُلي 

وال سطاما   والتطخاكمِ  إىل التضطخمِ  الطزمنِ  ن م ط  عقطودو  ع   يتجُه الذ  أخَذ
أن  ولقائطلٍ  ،فطإل  يطدا  أْوكتطا وفطو       :وس املثطلِ  ؛اآلخط،ةُ  هذه السطنواتُ 

 ه قبطلَ عن  فِس يتحدُ  : الواقُعواجلواُب ،ملاذا هذا التجين اخلفُ، :حيتجَّ
 . الكلمات 

                                                           
 .71 - 70: ات( سورة األحزاب اآلي1)
 . 28( سورة احلديد اآلية: 2)
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  وهطي األسطواقُ   ،نطا جمتمع  ن مخافطقِ فقط م ط  واحدو إىل مخفٍق النظخ  إنَّ  
 فاهطا سطخطانُ   نا يتضطخمُ  خى أسطواقَ  ،مهاوغِ، واِعالِ  التعلاِم ن دعكم م 
 وال سططاما  س رقعططة  ،األثططِخ اللططذان هلمططا أبعططُد االحنططالِل وُجططذاُ  الفسططاد 

 تضطخبُ  أخالقاطةو  بزلزلطةو  وهذا مطا ينطذرُ   ،من اجلنسني املخاهقني والشباِب
 ن م ط  املاضاة  س األياِ  ها وما حدَ وقد بزغت مالحُم ،هبخمت  اجملتمِع جذور 

إن    شطخٌّ  القطاد ُ و ؛س اجملتمطعِ  األخالقطيِّ  الفسطاد   ن مثاِرم  مثخة  التخخيِب
 .الوضع   تدار  



هم مطن  هم وأمطت  هم ووططنِ احملطبني ِسطالم    س  فوِ  ا يتمدُدهنا  قلًق إنَّ
 صطخحون هطا امل عطن فتح   ُلواملسطؤ  ،والعباد  البالد  إىل ختخيِب هتدُف حمالتو

 ن ه م ط إ َّط  قوا نِيبطال  حيموهنطا و ،املسطلمِ  ها س هذا اجملتمِع شاط  مبمارسة  هلا
 نا .س أسواق  أن تظهخ  والعاِر اخلزِ 

  ،الشاشطة   ومفطاعمُ  حمطالتُ   .والدخان  التبِ  حمالُت 

س  السطانما ِ  دوِر لفطت ِ  احلثاطثُ  السطعيُ   ،النطواد  املخضطاة    حمالُت

 .ملشبوهة ا التجماِل حمالُت  ،واملتاجِخ التجارية  اجملمعات 

 واحلصا ة  احلضار ِّ عن الوعِي ُخال يعبِّ هذه احملالت  ا تشار  إنَّ  
 األخالقيَّ اخلخاب املعاََّة الغخباةَ ، و عكُستبل  ،للمجتمِع الثقافاة 

 " الديُن :ا كاَنوملَّ .حىت يفتكا به ن اجملتمع االلذين ينخخ واالحنالل 
كما  ،للفالِح وهي سبب  ،() ِقاملصدو كما ثبت عن الصادِق ،" النصاحُة

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڳ  ڳ  ڳ     :جلَّ وعال قاَل
و سد  له  ،لَةواملسؤ اجلهات  فإ نا  نبُه (1)ۀۀ ڻڻ  ڻ  ڻ

 منها غلق  و فلُب ،والعقِل احلكمة  رأِ  و دعوها لسماِع ،خف الصِّ النص  
وإال ألصبحت هذه  والقتاد  الشو   الو جيين منها اجملتمُع احملالت 
 .عامًة وعلى اجملتمِع ،هاومؤسسات  على احلكومة  لعنًة احملالُت

                                                           
 . 104( سورة لل عمخان اآلية: 1)
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 .عاصٍم بِن ن قاِسوم  وم ن مسالمة، ،من ُجحانَة أكذُبإن هذه احملالت   

 ايوًمط  كمطن شطكى الفطاعونَ    وكاَن
 

 ُدمططا هبططا علططى الفططاعون   وزيططد  
 

 الخذيلطة   ا هلا ملمارسطة  ابة ستاًركذَّ لوائ   تتخُذ ة مشبوه هذه احملالت  إنَّ
 ،الضطاا ِ  ن م ط  ُبهوال خيفى الغا ؛خمايُل وللحقائِق دالئُل ولألموِر ؛والفساد 

 الصفا. ن م  بُشالغ  وال يشتبُه

 فطاجملتمعُ  ،فخصطةو  س أقخِب هذه احملالت  أن ُتغلق  لة واملسؤ على اجلهات  إنَّ  
ا أ  ا عاجًلط باهًض الثمُن وإال ساكوُن واآلراذِل للحثالة  وال يتسُع ،عنها غينٌّ
 والطدمار   الفتاكطةَ  إال األمطخاض   من هطذه احملطالت    اجملتمُع ولن جيين  ،الجًل

 ،امطا    ولن تصبَّ السماُ  ،وهو حاصل  ،دعا   له الخمحُن ولن يخفع  ؛والبوار 
 س األعمطارِ  ولطن يبطار     ،املاطاه   وشط ِّ  أوالطدب  اجلفطاف   بتقارِب وهو حاصل 

 واألعاصط،   علانطا الباليطا واحملطن     وساسطلطُ  ،وهو حاصل  ،وامل،ة  واألرزاِق
لطاس   اهلل  وأنَّ ،ذل  مبا قدمت أيطديكم  وكل  ،هاوقد تقاربت سنواُت ،املدمخَة

جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ     جب  حب   خب       مب  ی  ی          للعباد  بظالٍ 

 .(1) حت  خت ىب  يب  جت 

 ه هطو الغفطورُ  إ َّط  ،ذ طبٍ    ولكطم مطن كطل     اهلل  وأسطتغفخُ  ،ما قلُت أقوُل  
 .الكخُ  ه هو ال ُّودعوه يستجب لكم إ َّ ،الخحاُم

ه رسططول  س سطط،ة  وجعططَل ،اهلدايططَة باِسططالِ  الططذ  خططتم  هلِل احلمططُد   
ه إال من أظلمطت قلب ط   عنها ال حيجُب ،أعظم هبا ليًة ليًة هن بعد ه م وخلفائ 
 تلطوا مخاكطز   حا نه الذيولل  على حممدو والسالُ  والصالُة ،والغوايُة العمايُة
 :ا بعُدأمَّ؛ والسعادة  ة الزلف هم س الدارين منازَلوحققوا أل فِس القاادة 

                                                           
 . 41لخو  اآلية: ( سورة ا1)
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 املسلم ها اجملتمُعفاا أيُّ  

 الخ ُّيبطة   حمطالت   وظهطورِ  األخالقطيِّ  االحنطخاف   عطنِ  لثاينا ُلوا املسؤأمَّ  
علاهم أن يقفطوا   ،املثقفني واملصلحني خاصًة وطبقُة عامًة اجملتمُع والشبهة 

 فطإنَّ  ،اجملتمطعِ  بسطاحة   الطذ  حيطل    األخالقيِّ اال فصاِ  ا لتدار  ا مناًعسًد
 اِ سطا اةَ  الففطخةَ  وإنَّ ،احلاطاة   س واقطعِ  فساد  :معناه س األخالِق الفساد 

وتفطخ    ،هاها باطد   فس ط  وبذل  تنحطخُ  ،على اجملتمِع اخلفُب إذا ا فلتت حلَّ
 .(1)هاها مبديت أد  

كم كم فطإ َّ كم وجمطتمع  كطم وبنطات   س أوالد  ط  ها املسؤلونأيُّط  فاتقوا اهلل    
 إلطاكم أمطخُ   سطند  فقطد أُ  مطا حيطد ُ   كطم عطن كطل    موقوفون ومسؤلون عند ربِّ

 ن م ط  اهلُل م مطا حطخَّ    وأحبطتُ  ،موهافضطاعت  عظامطةً  لطتم أما طةً  مِّوُح ،اجملتمع
 .واالحنالِل الفساد 

   :يقطولُ  ()كم  بطاَّ  فإنَّ ط  ها املصلحون واملثقفون واملتعلمونأيُّط  اتقوا اهلل   
فاهم باملعاصي مث يقدرون على أن يغ،وا فلم يغ،وا إال  يعمُل " ما من قوٍ 

بططؤِر الفسططاد  حلمايططة     طططالبوا باجتثططا "،بالعقططاِب هططم اهلُلأن يعمَّ أوشطط  
   اجملتمِع وصاا ت ه وحفظ ه .

 إىل املخاكطزِ  البطدار   فالبطدار   الصطافاة   اِجطازة   كم تدخلون س أيطا ِ إ َّ  
 .كم احنخاف  ن م  كم ووقاية لفخاغ  لكم واستغالل  ها خ، فإ َّ ،الصافاة 

 وسطبب   ،للطخبِّ  مخضاة  املخاكز هذه  فإنَّ ،كمحثوا أوالد  األموِر يا أولاا    
 كم.كم وأوالد بأموال  ادعموا هذه املخاكز  ،هوصالح  اجملتمِع لستقامة 

ه س ولل ط  اللطهم صطل علطى حممطدو     ،هولل ط  على حممطدو  واهذا وصلوا وسلم
علطاهم س املطأل األعلطى     وسلم وصل ،علاهم س اآلخخين وسلم األولني وصل

 إىل يو  الدين .  

                                                           
 . أ  تشقُّ جلد ها بسكاِنها( 1)
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نا تشطخيف   منابخ  ورفع  ،خخجت للناِ ُأ أمةو الذ  جعلنا خ،  هلِل احلمُد  
 الطدينِ  دعطائم   فأقطا    (ا )حممًد وأرسَل ،ٍ أن بما هبا م  ثابتةو على أركانو
ا مؤمًنط ا ورىب جاًلط  ،س إبالٍ  ما كاَناهلدى بعد  منار  د وشاَّ ،تناٍ  بعد طوِل

 إال اهلُل أن ال إلطه   و شطهدُ  ؛مسطا ٍ  ا عنطه دونَ صطاغخً  فختطدَّ  إبلطاس   أتعب 
 ا سطاد   أنَّ و شطهدُ  ،الظاملون األرجطا ُ  ا يقوُلله تعاىل عمَّ ه ال شخي  وحد 

وعلطى  ، () األ فطا ُ  الفاطبُ  املطأمونُ  ه األمنُيه ورسوُلعبُد نا أمحد وحباب 
الططخاقني س  ،املناقططِب ناهضطني بأعبططا ِ وعلططى ال وعمططخ  اخللافطتني أيب بكططخٍ 

 وابطنِ  جبطلٍ  ابطنِ  الثواقطب   النجطو    الديِن البالغني س  صِخ ،املناصِب علااِ 
 وعلطى سطائخِ   األكط ِ  الصطديقِ  مطا ِ ِا بنطت   وعائشطةَ  خويلطدو  ابنطة  و عمٍ،

 :أمَّا بعُد؛ األد اِ  املفهخين عن مجاِع الصحابة 

 شعلت أل  من   ار تلظى ُأ ن خوفوهل م  ،يان الدَّ إىل العزيِز رجعةون هل م   
 ؛تفاسودَّ سنةو شعلت أل  ت مث ُأفامحخَّ سنةو شعلت أل  فاباضت مث ُأ ،سنةو

  س لال  هلِل العاصي احملارُب ها الشاُبأيُّ مسكني  .مظلمة  سوداُ  فهي اآلَن
 ومع  ،مكبوب  وس جهنم  ،عود مب الخمحة  وعِن ،حمجوب  اجلنة    عِنوهناِر

 خ متغاِّ ، عورُت منكشفة  ،دا ي مغلولة  ،رجال  مقادة  ،مغمو   الشافان 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    لساُ  ساقفة  ،عانا  منفمسة  ، لوُ 
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 داٍر ،السالِ  لداِر ن استعدادوهل م  ها الكهوُلويا أيُّ، (1) وئ   ۇئ ۇئ

ها حجارُت ،بشٍخ على قلِب وال خفخ  ،تع م س  وال أذن  ،رأت فاها ما ال عني 
ما لو  العنِي احلوِر ن فاها م  ،والعنُ  ها الزعفخاُنوتخاُب ،واجلوهُخ اللؤلُؤ

ڎ   ڈ    واملغخِب ألضا ت ما بني املشخِق اهوجِه ن مجاِلم  أطلت واحدة 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    (2)  ڈ  ژ ژ

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  (3)  ڦ  ڦ

 .(4) ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

العططاملني مططن األولططني   بططني  ال تططدا اها مزنلططة   () الخسططوِل مزنلططَة إنَّ  
وال  ؛العاُّطوقِ  دوهنطا منطا ُ   قصطخُ ه ي ه من بعد أصحاِب مزنلَة نَّإو ،واآلخخين

        :احلطقُ  يقطولُ  ،الشطجخة   ي أهطلِ ففط  ؛القتطاد   ُ ْخودو نطا خ ط   ،تدا اها الثخيا

   ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ

هم بطواطنِ  على تزكاة  تدُل واآليُة ، (5)  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

من  " كنُت :عنه( اهلُل )رضي  اهلِل عبد  بُن جابُخ قاَل ؛همما س قلوِب وتفهِ،
 األطهطارِ  الصطحابة   وس مجاطعِ  ،ائة "وأربعم ا ا ألًفعدُد وكاَن ،الشجخة  أهِل
 ن ربِّم ط َفطار  ْعامل  علطاهم الثنطا     وتغطدقُ  ،هممزنلطت   تبجطلُ  عظامة  لت لية  ز

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ    :وفاهططططا ،العططططاملني

                                                           
 . 41( سورة الخو  اآلية: 1)
 . 61( سورة الصافات اآلية: 2)
 . 102( سورة لل عمخان اآلية: 3)
 .18( سورة احلشخ اآلية: 4)
 . 18( سورة الفت  اآلية: 5)
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 اهلِل )صططططلواُت الكططططخِ  الخسططططوِل احتططططخا   إنَّ (1) ٹ  ٹ  ڤ    ڤ

 الطدينِ  ن م ط  معلطو    ه أمخ تشخيع  وامتثاَله ه وتوق، بت حمه علاه( ووتسلاماُت
عنططهم  هم والتخضططي ه املاططامني وتططوق، أصططحاِب احتططخا   وإنَّ ،بالضططخورة 

     الطخحامُ  دعطا إلاطه العزيطزُ    لنا أمطخ   لاكو وا قدوًة ة َقِبهم الع س،ت  وقخا َة

 ەئەئ وئ وئۇئ  ۇئ  ۆئ (2). 

 ()العظمططى حممططدو  الشططفاعة  بصططاحِب واالسططتخفاف  االسططتهتار  إنَّ  
خون صط كطم تعا ، وإ َّاآلخطخة   و كاُل ،الد اا ه عقوبُةُلآم خف،  ه أمخ وأصحاِب
 السطخخية   رسطو    ن سطبَّ ورسطم   فم ط  رعديطدو  ز طديقٍ  س كطل   العقوبة  تعجاَل

 ياسطخ   وكطانَ  ،واهللوسطةُ  النفسطيُّ  ه املطخضُ هم حلَقط وبعُضط  ،تعخضوا للسكتة 
أيب  ة ( ابنط ه وسطلم  علاطه ولل ط   )صطلى اهللُ  اهلِل رسوِل وِ لز ض تعخَّ احلباُب

ها س عخض ط  ها وقطدح  ها وشطتم  عنطها( فسطبَّ   اهلُل )رضطي   عائشطة   العاملطة   ٍخكب
 ،الغطخبِ  ا إىل ديطارِ ا طخيطدً شخيًد فخخ   ،هت جنساُتحبُس ،منه اهلُل فا تقم 

      :() قطالَ  ،ِ ه الكطخ  باِّط  الذين اصطففى لنصطخة    اهلِل وعباُد هم األسوُةإ ُّ
 ا مطا أدر   ذهًب أحدو مثَل كم لو أ فق أحد  ا من أصحايب فإنَّ" ال تسبوا أحًد

 ".ه هم وال  صاَفُمدَّ أحد 
)صلى  اهلِل رسوِل خضم من صحابة  أشم وحبٍخ جبٍل ن س،ة م  بذوُ  فمع   
الطذ    ُدوالفَّط  ،واألصطغخِ  ه ذو اجلهطادين األكط ِ  ( إ َّط ه وسطلم  علاه ولل ط  اهلُل

 ه الفىت املطدللُ إ َّ ،ماُدبه الث  الذ  ال تقاُ  والبحُخ ،ه األطواُدتظا لت دو  
 ن   ختضطعه العاطفطةُ  ه م إ َّ ،األوِل اِسالِ  سفُ، الشهاُد الساُد ،س صباه
 الفطارُ  العقبطة   يطو    للحباطبِ  املبطايعُ  ،املكاطةُ  و  تستفزه األهواُ  األموماُة

 .بشة احل ه إىل أرِضبديِن

 

                                                           
 . 29( سورة الفت  اآلية: 1)
 . 90( سورة األ عا  اآلية: 2)
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 هاشططٍم بططِن عمططٍ، بطنُ  ُمصططعُب ه الصططحايبُّإ َّط  ،م املقصططود لعلكطم عططخفتُ   
 وأمطوالٍ  رغاطدو  س عطاشٍ  ُمصطعبُ   شطأَ  طعنطه وأرضطاه     اهلُل رضطي   ط القخشيُّ
 علطى تطدلالِ   ن ظفطخ  م  مكَة و  يكن بني فتاان  ،باهٍخ ا مع مجاٍلجًد طائلةو

 " كطانَ  :فاقولطون  ،هاملؤرخطون شطباب    يصط ُ  ،مصعُببه  ما ظفخ  أبويه مبثِل
هطم  معطه أ َّ  ن لمطن  وم ط  ،الطنيبِّ  يط ِ  الفطىت ُمصطعبُ   لطمِ  ع  ،" مكَة أهِل أعفخ 

 مطن حداثطة    علطى الطخغمِ  ط  فذهب  ،أيب األرقِم بِن األرقِم جيتمعون س داِر
 . س اِسالِ  فدخَل ،األرقِم إىل داِر ط سنه 

 ه ُخنطا   سوى أمِّط  قوًة األرِض على ظهِخ و خياُفأ حياذُر   يكن مصعُب
أخفطى   ،ها الخجاُلبفش  هاُبها ي س شخصات  فذةو بقوةو الو تتمتُع مال و بنت 

 ،اا شطديدً فغضطبت غضطبً   ،همت بإسالم ل ع  ولكن هاهات  ،ه عنهاإسالم  مصعُب
فأخطذ   ،مكطةَ  ها وأشطخاف  فأوقفته بني عش،ت  ،(1)هاُ جنو وجنَّ ،هاصواُب وطار 

ولكطن اسطتخخت    ،هعلطى خطدِّ   قاسطاةو  ه بلفمطةو ت أن تسطكت  فهمَّ يتلو القخلَن
مطن   ه س ركٍنفحبسُت ،ه فأخذته إىل البات الذ  تسمُع النوِر وتخحنت أما  

مث امتنعطت هطي    عطن اِسطال ِ   ل،جع  والشخاب  خت علاه الفعا  وقتَّ ،هاداِر
حطىت   ولن أشطخب   لن لكَل يا ولد  مصعُب :فقالت له ،والشخاِب عن الفعاِ 

 اِ طانُ  الطذ  خطالطَ   هلا هطذا الفطىت املطؤمنُ    فقاَل ؛حممدو عن ديِن تخجع 
ا مطا  ا  فًسط  فًس وأراها ختخُ   فٍس ئُةايا أماه ولو كا ت ل  م :)هقلِب ش غاف 
ه لنفِسط  مصطعبُ  وحتاَل ،خبتفآيست منه فأكلت وش  (،حممدو عن ديِن رجعُت

 ه مطخةً أرادت أن  بس  ا عاد فلمَّ ،ا إىل احلبشةاجًخمه وخخ   ،هأمِّ من سجِن
 فطاقتخب   ،ًا    أعد ل  أمَّط فقالت له: اذهب لشأِ  ،منها ه اهلُلع منف ،أخخى
إال  ه ال إلطه  فاشطهد  أ َّط   شفوق  وعلا    اص   اه إين ل  يا أمَّ"  :وقاَل ،منها
 ا بالثواقِبقسًم"  :مهتاجًة فأجابته غاضبًة ،" اهلِل ا رسوُلحممًد وأنَّ اهلُل

 ا إىل اهلِلفودعها مهطاجخً  ،" عقلي   فُازرى بخأيي وي ضُعُ س ديِن ال أدخُل

                                                           
 . مبالغة س اجلنونبضم اجلام وفتحها س جنَّ، ُ ها: جنَّ جنو( 1)
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 بنطا ِ أ بعطضُ  أ،علطى املبطد   الثبطاتُ  ،علطى العقاطدة    ه الثبطاتُ إ َّ ،()هورسول 
 . أو غمزةو ةوامه لُكله واستقامت يتخلى عن ثوابت  اجلاِل

كم س د اطاكم  ويوفْق ،كم اهلُلحيبْب اخلِ، ُمصعب  فكو وا مقتدين بأمثاِل  
 كم.ولخخت 

 إلاطه س الاطو ِ   وأتطوبُ  اهلل  إين ألسطتغفخُ  واهلِل"  :كم الكطخ ُ  باُّ يقوُل 
 .ودود  ريب رحام  فاستغفخوه وتوبوا إلاه إنَّ من سبعني مخًة كثخ أ

 :أمَّا بعُد ؛هبعد   يبَّن ال على م  والسالُ  والصالُة ،هوحد  هلِل احلمُد  

 الخفاهاطة   عنه ( مطن حاطاة    اهلُل )رضي  عمٍ، بُن ُمصعُب وهكذا ا تقَل   
لقطد رأيطت    :)عنطه (  اهلُل )رضطي   أيب وقاٍص بُن سعُد قاَل ،والنعاِم والتخف 

ه لطد  ِج ا حطىت لقطد رأيطتُ   ا شديًدجهًد س اِسالِ  قد جهد  عمٍ، بن  صعب ُم
وس  (،احلاطة   لطدُ ِج ويتفايُخ كما يتحشُ  ،اجلوِع ن شدة م  ويتقلُص يتحشُ 
 ،املعخكطة   لطوا    مث محطلَ  ،الثطائخِ  كاألسطد   ُمصطعبُ  وجاَل صاَل أحدو معخكة 
وهطو   ،هطا ع ه الطاما فقفَ ه علطى يطد   فضطخب   ،اللاثطيّ  قمئطةَ  علاه ابطنُ  فهجم 

ه باطد   اللطوا    مث أخطذَ  (1) ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :يقوُل

 ،هطا ه الاسطخى فقفع  على يطد   اللاثّي قمئَة ه ابُنفضخب  ،وحنا علاه ،الاسخى
 ،هه بعضطديه إىل صطدرِ  وضطمَّ  أن يسطقطَ  خمافطةَ  على اللطوا ِ  فحنا ُمصعُب

بعطد أن   اللطوا ُ  وسطقطَ  ،اشهاًد صعُبُم فوقع  ،هبخحم  قمئَة فهوى علاه ابُن
 جثمططاُن وُجططد  املعخكططة  وبعططد ا تططهاِ  ،ظططاٍمع س استبسططاٍل املعخكططَة خططاض 

 العظطامُ  الخسطولُ  وجطا    ،ه الزكاطة  ا بدمائ ط ا مضطمخً الشهاد الخشاد راقطدً 
 صطعب  ُم ثمان ُج وعند  ،هااَئويودعون شهد ،املعخكة  ه يتفقدون أرض وأصحاُب
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، زار غ ط  ( وسالت منه دموع ه وسلم علاه ولل  )صلى اهلُل الخحاُم النيبُّ توق  
 ،اا قصط،ً ا واحطدً ه   يتطخ  إال ثوًبط  ه وجدوه أ َّتكفان  الصحابُة ا أراد مَّفل

 فقطالَ  ؛هرأُسط  فوا رجلاه خخ  ه خخجت رجاله وإذا َغفوا رأس فكا وا إذا َغ
     :ه الفطاهخِ وجِهط  قسطمات   يلط ُ  ( واحلزُنه وسلم علاه ولل  )صلى اهلُل النيبُّ

ِِدخ طخُ  ،" ه وجعلوا علطى رجلاطه اِدخطخ    " غفوا رأس   معطخوف   حشطاش   :وا
 .الخائحة  طاُب

هططا هططا وزخخَفالططد اا ومتاع  تططخ   ،الططد اا اخلططُ، صططعُبُم ع وهكططذا ودَّ  
مطع الطذين    ا لطه الشطهادةُ  فهناًئط  ؛ه  يغط جسد  منها بكفٍن وخخ   ؛هاوزينت 

 ٱ   اأولئ  رفاًقط  ن ُسوح  النباني والصديقني والشهداِ  ن علاهم م  اهلُل أ عم 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 شطهدا ِ  وعن سائِخ عمٍ، بِن تعاىل عن ُمصعب  اهلُل رضي   (1) ٿ  ٿ  ٿ

 مني.، لهم ومأواهممستقخَّ اجلنَة وجعَل ،وأرضاهم أحدو معخكة 

 . من  أرسَله اهلُل رمحًة للعاملنيأال وصلوا وسلموا على 
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اجلططز  األول مططن موسططوعة                وهبططذا اجلهططد  املبططار   تكططوُن مخاجعططُة    
   " النفحات املسكاة  م ن  اخلفِب املن ية  " قد متطت مبوضطِع سطكنا  املسطمى    

مبحلة  ضوت م ن أعماِل والية    ْزو ى، وذل  بتاريإِل لالطة الثالثطا     ( ا املد  )
هجخيطة،   1435ملبطار   مطن شطهوِر سطنة     الثاين والعشخين م ن شهِخ رمضان ا

 . ماالدية 2014املوافِق العشخين م ن شهِخ يولاو من شهوِر سنة  

شلَّت جنود ص   من كل  مكانو، وتخادفت على قلطيب   وس التاريإِل املذكوِر
اهلموُ  واألحزاُن، واشتعَل م ن اهلوِل شعخ  بااضًا حلاِل األمطة  اِسطالماة    

ُث قا   العدوُّ الصهاوين  الغاشطُم باجتاطاِح مدينطة  غطزَة     ممزعة  األشالِ  حا
الصامدة  الصابخة  م ن دولة  فلسفني احملتلة ، ودخَل حيَّ الشجاعاة  ودمَّطخه  
تدم،ًا، وأباد  س هذا احليِّ ُأسخًا كاملطًة، وكطان النطاُ  حيتمطون باألشطجاِر      

األمطُخ م طن قبطُل     واجلدران  والساارات ، فوجدت جثُثهم حاث احتمطوا، فللطه   
 وم ن بعُد .     

لكطل   ِمتطا  اجلطز  الثطاين، و    أسأل اهلل  اِخالص  والتوفاطق  والسطداد    
عمٍل صطاحٍل أتقطخُب بطه إىل مطوال  ، وأن يطخزَقين اجلنطَة دار  القطخاِر، وأن        

 حيخِّ   جسد  على الناِر.

 واحلمُد هلِل ربِّ العاملني .
 بِّهبقلِم كاتِبه الفقِ، إىل رمحة  ر

 اهلِل بِن سعادو السافيِّ حممد  بِن عبد 
 الزنو ِّ اِباضيِّ

 )عامَله اهلُل بلفف ه( 
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