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ر ألوحلائّ ةِؽٔت جالهل، وحؽَرف إحلًٓ ةٍا أشداه  9338رمضان  3 َٓ احلٍد هلل اذلي َع
، أرشيّ رمحث ْٔ، وأطٓد أن حمٍداً ؼتده ورشٔهلإحلًٓ ٌَ إفضاهل، وأطٓد أال هلإ إال 

 ًٌ فخح ألخد إال ٌَ طريلّ، فيً يُ  ،وشد إىل جِخّ مجيػ اىطرق ا ليٍخلني،ليؽاملني، وإٌا
 /. أٌا ةؽدوجاْد يف اهلل خق اجلٓاد ،وُصح األٌث ،وأدى األٌاُث ،فنظٓد أُّ ةيؾ الرشاىث

 فاحلٔا اهلل؛ فإُلً يف طٍٓر اتللٔى فيّ أكٔى.
ٔخثألةٔاب اىؽغيٍث ٌِذ األمس وحيم ا  ٌَ ، ٌفخ ا أحدرون كً شؽث حيم األةٔاب؟ إَن 

َْ َمَصاِريؽِ  ٌِ اَعنْيِ  ْرَبِؽنَي َشَِثً  ٓا/)َبنْيَ ِمْْصَ
َ
 (َمِصرَيُة أ

ٔخث طييث رمضان. ٌا حيلً األةٔاب يا حرى؟!   إُٓا أةٔاب اجلِث اثلٍاُيث لكٓا ٌفخ
مٌ شأن ْذه األةٔاب ىلع شؽخٓا اهلائيث  املفزع واملليق ْٔ ا يَ َٓ ِتنَيَ َؼيَيْ

ْ
َنِغيٌظ  ولك ةاب ٌِٓا ،يَأ

ََ الزَِخامِ  ًْ حَُزوُل  خىت إن. ٌِ ُٓ َِاِنُت ٌَ ِّ َخىَت حََلاَد  َِث حَلُْضَغُطَٔن َؼيَيْ . فٓو أْو اجلَ
 حخخيو أُم حزاخً ةٓذه الصفث؟!

 وٌا دٌِا يف طٓر الرمحات واىرباكت وحفخح اجلِات، فينصأل أُفصِا/
خىت ىلد ضدم ٌِٓا إُٓا كصث ؼجيتث،  أحؽرفٔن كصث آخر رجو يدخو اجلِث؟

 ، ةو ضدم ٌِٓا رب اىؽاملني جو جالهل. الصداةث حؽجتًا، ةو ضدم ٌِٓا رشٔل اهلل 
ْن  /كال 

َ
َراَد أ

َ
َْ أ ٌَ ََ اّنلىارِ  ٌِ ْن ُُيِْرَج 

َ
َراَد أ

َ
ََ اْىَلَضاءِ َبْْيَ ِغَتاِدهِ، َوأ ٌِ  ُ َخَّتى إَِذا فََرَغ اَّللى

 ، ًْ ُْ ْن ُُيْرُِجٔ
َ
الَئَِسَث أ ٍَ ْ َمَر ال

َ
؛ أ ُ ْن الَ إََِلَ إالى اَّللى

َ
ُد أ َٓ َْ ََكَن يَْش ٍى ًْ  ..ُُيِْرَج ِم ُٓ ِْ ٌِ َويَْتََق رَُجٌو 

لْ  ِّ لََعَ اّنلىارِ، ٌُ ِٓ َْٔج ِ ِىَث ْٔ تٌِو ة َ َْ يَْدُخُو اْلْ ٌَ ُّ  ..) آِخُر  ةً، َوتَْصَفُػ ةً، َويَْسُتٔ َمرى ِِش َمرى ٍْ َٔ َح ْٓ َذ
ا َٓ حيُ ةً، (َذَيُلُٔل/ يَا َرِب! كَْد كََشبَِِن رِ ْخَركَِِن  ،[ كتح راحئث اجلار ً أُفايسخَ نَ ]أي  اّنلىاُر َمرى

َ
وَأ

ا،  َْ جأي/ ]َذََكُؤ ، َذَيُلُٔل/ ىََػيىَم  خرارحٓا [ ْو َ َِ اّنلىارِ! فَالَ يََزاُل يَْدُغٔ اَّللى فَاْْصِْف وَْجِِه َغ
 َِ ُّ َغ َٓ لَُم َدْْيَهُ. َذَيْْصُِف وَْج

َ
ْشأ

َ
حَِم! الَ أ ىَِِن َدْْيَهُ؟ َذَيُلُٔل/ الَ َوِغزى

َ
ْن تَْصأ

َ
ْخَطْيُخَم أ

َ
إِْن أ

ًى َحُلُٔل َبْػدَ  ْن الَ  اّنلىارِ، ُث
َ
َج أ ٍْ ىَيَْس َكْد زََخ

َ
ِىِث! َذَيُلُٔل/ أ َ َذلَِم/ يَا َرِب! كَِرْبِِن إََِل ةَاِب اْلْ

ْخَطْيُخَم َذلَِم 
َ
ْغَدَرَك! فَالَ يََزاُل يَْدُغٔ، َذَيُلُٔل/ ىََػِِّل إِْن أ

َ
ا أ ٌَ ََ آَدَم  ىَِِن َدْْيَهُ؟ َوْييََم اْب

َ
 تَْصأ

ىُِِن َدْْيَُه؟ َذَيُلُٔل 
َ
لَُم َدْْيَهُ.تَْصأ

َ
ْشأ

َ
حَِم! الَ أ  / الَ َوِغزى

ا َشاءَ  ٌَ  َ ِىثِ  َذُيْػِطي اَّللى َ ُّ إََِل ةَاِب اْلْ ََلُ َدْْيَهُ، َذُيَلِرُب
َ
ْن الَ يَْصأ

َ
َٔاثِيَق أ ٍٔد َوَم ُٓ َْ ُخ ٌِ  

                                 
 (7856صديح مصيً )(9)
 7437شنن اىرتٌذي (7)



 

 

2 

 
َ
َجَرةِ؛ فَل ِذهِ الشى َْ  َْ ٌِ ْدُِِِن 

َ
ْي َرِب! أ

َ
َْ )َذرُتَْذُع ََلُ َشَجَرٌة، َذَيُلُٔل/ أ ٌِ َب  ْْشَ

َ
ا، وَأ َٓ ْشَخِظوى ةِِظيِ

ا؟ َذَيُلُٔل/  َْ ْْلَِِن َدْْيَ
َ
ا َشأ َٓ ْخَطْيُخَه

َ
ََ آَدَم! ىََػِِّل إِنى أ / يَا اْب ُ َغزى وََجوى ا. َذَيُلُٔل اَّللى َٓ ِ ائ الَ يَا ٌَ

 ُّ ُى
َ
ُّ َحْػِذُرهُ؛ أل ا، َوَرُب َْ ََلُ َدْْيَ

َ
ْن الَ يَْصأ

َ
ُِْدهُ أ ِّ َرِب. . َويَُػا ، َذُيْدجِي ِّ ا الَ َصْْبَ ََلُ َغيَْي ٌَ يََرى 

ا،  َٓ ِ ائ ٌَ  َْ ٌِ ُب  ا َويَْْشَ َٓ ا، فَيَْصَخِظُو ةِِظيِ َٓ ِْ ِىثِ .. ٌِ َ َِْد ةَاِب اْلْ ًى حُْرَذُع ََلُ َشَجَرٌة ِغ ْي  ..ُث
َ
َذَيُلُٔل/ أ

 ََ ا. َذَيُلُٔل/ يَا اْب َْ لَُم َدْْيَ
َ
ْشأ

َ
ا، الَ أ َٓ ِ ائ ٌَ  َْ ٌِ َب  ْْشَ

َ
ا وَأ َٓ ْشَخِظوى ةِِظيِ

َ
ِذهِ؛ أل َْ  َْ ٌِ ْدُِِِن 

َ
 آَدَم! َرِب! أ

 َْ لَُم َدْْيَ
َ
ْشأ

َ
ِذهِ الَ أ َْ ا؟ كَاَل/ ةَََل يَا َرِب،  َْ ىَِِن َدْْيَ

َ
ْن الَ تَْصأ

َ
ِْْدِِن أ ًْ ُتَػا َ ل

َ
ُّ أ ُى

َ
ُّ َحْػِذُرهُ؛ أل ا. َوَرُب

ا،  َٓ ِْ ٌِ  ِّ ا، َذُيْدجِي َٓ ا الَ َصْْبَ ََلُ َغيَْي ٌَ  يََرى 
ورِ  ةِ َوالُُّسُ َْْبَ ََ اْلْ ٌِ ا  َٓ ا ذِي ٌَ ى 

َ
ِىُث، َفرَأ َ َلْج ََلُ اْلْ َٓ ِىِث اْجَف َ ى -فَإَِذا كَاَم إََِل ةَاِب اْلْ

َ
، فَإَِذا َرأ

 ُ ا َشاَء اَّللى ٌَ ا َشَهَج  َٓ ا ذِي ْن يَْصُهَج،ٌَ
َ
ٍَ   أ ا فَيَْص َٓ ِْ ٌِ ْدَُاهُ 

َ
ِىثِ فَإَِذا أ َ ِو اْلْ ْْ َ

َٔاَت أ ْص
َ
 .ُع أ

ىَِِن َدْْيَهُ؟ َوْييََم 
َ
ْن الَ تَْصأ

َ
َج أ ٍْ َوىَيَْس كَْد زََخ

َ
ًى َحُلُٔل/ أ ِىَث! ُث َ ْدِخيِِْن اْلْ

َ
ًى َحُلُٔل/ َرِب أ ُث

ْغَدَرَك! َذَيُلُٔل/ يَا
َ
ا أ ٌَ ََ آَدَم  ْشََق َخيِْلَم! فَالَ يََزاُل يَْدُغٔ َخَّتى يَْضَدَم، يَا اْب

َ
 َرِب! الَ ََتَْػيِِْن أ

ا؟ كَاَل/ يَا َرِب  َٓ َػ ٌَ ا  َٓ ٌِْثيَ ْغِطَيَم اّدُلْجَيا َو
ُ
ْن أ

َ
يُْرِضيَم أ

َ
َِْم؟ أ ٌِ ا يَْْصِيِِن  ٌَ ََ آَدَم  ! َذَيُلُٔل/ يَا اْب

 ٍِ َ َُْج َرُب اىَْػال
َ
ٌِِِن وَأ زُِئ  ْٓ تَْصَخ

َ
ْضَدُم؟ َْي؟ أ

َ
ًَ أ لُِِٔن ِم

َ
اَل تَْصأ

َ
ٍٔد، َفَلاَل/ أ َُ َمْصُؽ فََضِدَم اْب

َهَذا َضِدَم رَُشُٔل اهللَِ  َْ ًَ حَْضَدُم؟ كَاَل/  َِ؟ َفَلالُٔا/ ِم ًَ حَْضَدُم يَا رَُشَٔل اهلل ، َفَلالُٔا/ ِم
زِئُ  كَاَل/ ْٓ تَْصَخ

َ
ٍَِْي ِخَْي كَاَل/ أ َ َْ ِضْدِم َرِب اىَْػال ٍَِْي؟ َذَيُلُٔل/ إِِِن الَ  ٌِ َ َُْج َرُب اىَْػال

َ
ٌِِِن وَأ

َشاُء كَاِدٌر. 
َ
ا أ ٌَ َِْم، َوىَِهِِن لََعَ  ٌِ زُِئ  ْٓ ْشَخ

َ
 أ

ى، َذَْيِْجُع َذَيُلُٔل/ يَ  
َ
ا َمل َٓ جى

َ
ِّ أ ا، َذُيَخيىُو إََِلْ َٓ تِي

ْ
ِىَث! َذَيأ َ ْب فَاْدُخِو اْلْ َْ / اْذ ُ ا َذَيُلُٔل اَّللى

ى، َذَْيِْجُع َرِب وَ 
َ
ا َمل َٓ جى

َ
ِّ أ ا، َذُيَخيىُو إََِلْ َٓ تِي

ْ
ِىَث! َذَيأ َ ْب فَاْدُخِو اْلْ َْ ى! َذَيُلُٔل/ اْذ

َ
ا َمل َٓ َجْدُت

ِىَث! َ ْب فَاْدُخِو اْلْ َْ ى! َذَيُلُٔل/ اْذ
َ
ا َمل َٓ  َذَيُلُٔل/ يَا َرِب وََجْدُت

 ، َّنى ٍَ َْ َنَذا! َذَيَخ ٌِ َى  ٍَ ا رِيَو ََلُ/ َت َٓ ا، فَإَِذا َدَخَو ذِي َٓ ِذَن ََلُ ةِاّدُلُخِٔل ذِي
َ
ُّ أ ِْ ٌِ فَإَِذا َضِدَم 

 ، اِِنُ ٌَ ِّ األَ ِ َِْلِطَع ة ، َخَّتى َت َّنى ٍَ َْ َنَذا! َذَيَخ ٌِ َى  ٍَ ًى ُحَلاُل ََلُ/ َت  ُث
َْ ُمئُِك اّدُلْجَيا؟ َذَيُلُٔل/ َرِضيُج  َذَيُلُٔل ََلُ/ ٌِ ٌِْثُو ُميِْم َميٍِم  ْن يَُسَٔن لََم 

َ
حَْرََض أ

َ
أ

َاِمَصِث/ َرِضيُج َرِب. 
ْ

، َذَلاَل ِِف اْل ُّ ٌِْثيُ ، َو ُّ ٌِْثيُ ، َو ُّ ٌِْثيُ ُّ َو ٌِْثيُ َرِب. َذَيُلُٔل/ لََم َذلَِم، َو
َثاَِلِ  ٌْ َ

ةُ أ َذا لََم َوَغَْشَ َْ َُِم. َذَيُلُٔل/ َرِضيُج َرِب.َذَيُلُٔل/  ْت َخْي ْج َجْفُصَم َوذََلى َٓ ا اْشَخ ٌَ . ، َولََم 
ْغِطيُج.

ُ
ا أ ٌَ ٌِْثَو  َخٌد 

َ
ْغِطَي أ

ُ
ا أ ُٔرِ اىِْػِْي،  .ٌَ ََ اْلْ ٌِ ِّ َزوَْجَخاهُ  ، َذَخْدُخُو َغيَْي ُّ ًى يَْدُخُو ةَْيَخ ُث

ْخَياَك ّنَلَ 
َ
ِي أ ِ اذَلى ُد َّلِلى ٍْ َ ْخَياَُا لََم. َذَخُلٔالَِن/ اْلْ

َ
 ا وَأ
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ليجِث، حخجىل جلا  فيف مٔكف ذلم الرجو اذلي ْٔ آخر داخٍو _____ 2______
تث والرمحث ًٌؽا، فاملرء ٔ ىيس ةضاٌَ جِث ربّ إال ةرمحث رب الْر كتو ذلم ىلع خٔف ّ، ْو

 ، ثًووكاه، وأكرٌّ ً ذلم الرجَو وأٌا ٌلام الرمحث فإن اهلل رخِ  وخطر أن ُُيرم فال يُرخً.
 .، لً ختُطر ىلع كيتّأؼطاه أضؽافًا مضاؼفث

َْ وكال/ ةَاَدَر لِيَْدِيِف  ليجِث ادلاخَو  وحأمئا نيف أن الرجَو  ٌِ ا َوَقَػ هَلُ  ٍَ ِ )اَل وَِؼَزحِم( ل
ة اىَْفَرح َٔ ػ و َكَضاِء َخاَجخّ. ةاهلل، وكُرب كُ ٍَ ة اىَط َٔ ِّ اْْلَدِمّ فيٍا كُ  .ُطِتَػ َؼيَيْ

ًْ  ،فَْضو ادُلََعء اىؽجيتث/ ؼغيًَوِِف ْذه اىلصث  َ ْٔ ل َ ة َول َٔ ة الرََجاء يِف إَِجاةَث ادَلْؼ َٔ َوُك
ر  ِْ لَِم يِف َعا اًل ذِلَ ْْ َ

َْ ادَلاِِع أ ََ فَْضو اىَْهِريً َواِشػ. احلال،يَُل  ىَِل
ال شيٍا كتو اإلفطار، وِف األشدار، وِف خئحّ  فؽىل لك مصيً أن يلرث ٌَ دَعء ربّ،

إذا  مةاملؽصيث فإن رمحث اهلل تََصؽُ  ٌخٍاديًا نِج؛ فٍٍٓا ٍٔالهوأن ُيصَ اىغَ ة ٌػ ربّ،
فإذا اكن ربِا كد جييب دَعء املرشكني ؼِد االضطرار  اُطرخج ٌؽرتفًا ةٍا نَِج ٌلرتفًا.

 .وأخرى أوىل -ٌػ حلصريًْ-ٌِني فإن إجاةخّ ليٍؤ
 َِ ًْ َخيِِيٌ / كَاَل رَُشُٔل اهلل ْن إِنى َربىُس

َ
ِّ أ ِّ يََديْ َْ َخْتِدهِ إَِذا َرَذَع إََِلْ ٌِ ، يَْصَخْديِِي  ًٌ َنِري

ا ِصْفًرا ٍَ ُْ ُّ خياء ؛ ألال حدركّ األفٓام ٌدٌْض ُٔع  خياء الرب حؽاىل ٌَ ؼتدهو) .يَُردى
ٔد وجالل ٌَ ةو  ،إُّ يصخديي أن يؽذب ذا طيتث طاةج يف اإلشالم، خىت نرم وبر وج

 .(اهلل ٌِّ اٌَ اهلل اشخدي ااشخدي
 سجحبّل ٍب ػجذّبك حق ػجبدتل. سجحبّل ٍب قذرّبك حق قذرك. 

 . وجهل أمزً اىىجىٓ، وجبُهل أػظٌ اجلبٓ، وػطِّيتل أػظٌ اىؼطِّية

 ُتطبَع فَتشُنز. وُتؼصً فَتغِفز. 

َّ ،ْبحّييِت وقيَة ،ْبقىِت اىيهٌ ّشنى إىّيل ضؼَف أّت رة املستضؼفني وأّت ، اىْبسػيً  ْبوهىا

 .ْبى ل أوسُغأُ ػبفّيَت غرَي ،جبيلّال ف ْبإُ مل ينِ ثل غضت ػيّي ْب،رث

ٍََنبّ ََّل َتَزي  ٌَ ِإ ََُغ َمالٍْباىَيُه ٌُ ِسّزْب، َوَتِس ٍِِزال َيِخو، ْبَوَػالَِّّيت ّب، َوَتِؼَي ِِ َأ ٍِ ، ّبَفً َػَيِّيَل َشِيٌء 

ُِ اىُجَؤسبُء اىُفَقزاء، َُِسَتِغّيُث َِّح َُِسَتِجرُي ىُاْى َُِشِفُق ىُ، اْىَىِجُيوُاْى َُِقُزىُاْى َُِؼَتِزُف وُ، اْى  ىُاْى

َِِسِننِيِسَّ، ُّىِثهٌِثُذ ٍَِسَأَىَة اْى ِِّت َّ، َوَأُىَل  َُْذ  . اىَذِىّيِوِجَتِهُو ِإَىِّيَل اِثِتَهبَه اْى

ٌَ ال َتِجَؼْيْ ِِ ِثَأِشِقّيبءِثُذَػبِئَل  باىَيُه َّب، َيب َخِّيَز ْب، َوُم ََِسُئىِىنَي َرُءوًفب َرِحّي ، َوَيب َخِّيَز اْى

َُِؼِطنَي  .اْى

                                 
 . إشِاده جيد (/933/  99)فخح اى كال اةَ خجر ِف  .اذَلْيبوصدداه و( 386/ 9(، واْلازً )765واةَ ختان )وخصِّ  (3445رواه اىرتٌذي )(9)

 (759/ 7ٌدارج الصالهْي )ةخْصف ٌَ  (7)


