
 16 من 1  

ْداع! غختاتِ ىلع   ال
42/9/9249ْ 

ا ةػس ٌَّ   :أ
َٓ  ٌَ دلالِط  غيمي  يف دليٍط  ي ٍُ غٍَص  ًِ ال

 ةسر، غصَض  أشياِخ  وحبرضةِ غِّ  اللُ  رضَ 
 غِّ ٌسارظثَ  اللُ  رضَ  غٍصُ  ًْكائسُ  غييًٓ
َيا غِّ هلً:  اللُ  رضَ  فلاَل  انلصِ  ظٔرةَ 

ِ َواهَفْخحُ )َتُقْلَُْن ِِف  ، إَِذا َجاَء ٍَْْصُ اَّلله
َْاًجا ْف

َ
ِ أ ٌِ اَّلله يَْج انلهاَس يَْدُخوَُْن ِِف ِدي

َ
 (َوَرأ

َْرة ْن َحَّته َخَخَى السُّ
َ
ِمْصَُا أ

ُ
: أ ًْ ُٓ ، َفَلاَل َبْػُظ

َُا َوفُِخَح َغيَيَِْا َ َونَْعخَْغِفَصُه إَِذا ُُِصْ َس اَّللَّ ٍَ  .ََنْ
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ًْ َشيْئًا، َفَلاَل و ُٓ ًْ َيُلْو َبْػُظ َ  حلبِ  غٍصُ ل
َكَشاَك َتُلُٔل؟ : يَ األٌث

َ
ََ َعتَّاٍس، أ  :فلاَل ا اْب

ًَ ال،  ِّ وََظيَّ ِ َصًلَّ الُل َغيَيْ َجُو رَُظِٔل اَّللَّ
َ
َٔ أ ُْ

ِ َواىَفخُْح َفخُْح  ُ ََلُ: ِإَذا َجاَء َُْصُ اَّللَّ ُّ اَّللَّ ٍَ ْغيَ
َ
أ

ِس  ٍْ َجِيَم: فََعتِّْح حِبَ
َ
ُث أ ٌَ َث، فََشاَك َغاَل هَّ ٌَ

ُص:  َربَِّم َواْظخَْغِفْصهُ  ٍَ اةًا. كَاَل ُع َّٔ ُّ ََكَن حَ َيا »إَُِّ
ا إَِّله َيا َتْػوَىُ  َّ َْ ْغوَُى ِي

َ
 .«أ

 اهلل:  غتادَ 
ًَ يكفيّ رشفً  املتاركُ  إن ْشا اىػٍصُ   ا أن أكع

ِّ  اللُ  إٍّى هيف  هػًركَ حػاىل: } فلاَل  ة
 ِ  {.ّى يػًّْنسمرح
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َُ  كاَل    َق يَ ا رَ ٌَ ) غِّ: اللُ  رضَ  غتاَس  اة
 رَ وٌا ذَ  اللُ 

َ
 صَ ا ةَ ٌَ وَ  أ

َ
 َْ ٌِ  ىلع اللِ  ا أكصمَ عً فْ نَ  أ

ٌَ غييّ وظيّ  صًل اللُ  حمٍسَ   اللَ  ا ظٍػُج ً، و
 ًَ  .اىطبي ّ. أرصجَ (هغيِ  أخسٍ  حبياةِ  أكع

ٍّ  ،اوظخٔن ربيػً  إُٓا ذالُث   اللِ  فيٓا ُػٍثُ  ْج ح
ا، ا ٌِيً ا ورساجً ؤُرً  طياءً  ىلع اىبرشيثِ 

ًٌ  ذالُث   حاريذِ  يِ يف جت شاٌثٌ  ا هَ وظخٔن اع
 ّ ئمَ نٓيئخِ  الضٌانُ  فيٓا اظخسارَ  ،اىبرشيث

واألرض، وٌِٓا أربػٔن  العٍٔاِت  اللُ  ريَق 
 ًٌ ا ًٓ وشٍعً ألةساُِ  اعفيثً  ليبرشيثِ  ا َكُْج اع

 .اىبرشيث يف دْصِ  دلُياًْ، نصمظانَ 
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 أيّا املتاركْن!
يف  َكنَ  املتاركِ  يف ْشا اىػٍصِ  الهٍالِ  واغيثُ 
 ٌِ َُ  ّ نٍا كاَل حٍا إَِذا َجاَء ٍَْْصُ ) غتاس: اة

َجوَِك 
َ
َث، َفَذاَك َغالََيُث أ ِ َواهَفْخُح َفْخُح َيمه  .(اَّلله

 ةاالظخغفار، معًك  ْشا اىػٍصِ  رخامُ  َكنَ  ىلسْ 
 نٍا كال صًل اللُ  ،يف اىػتادة ا ةاجلسِ ورحياًُ 

إِنه »غِٓا:  اللُ  رضَ  ّبلظػخِ  ًَ غييّ وظيّ 
ةً، ِجْْبِيَن ََكَن ُيَػارُِضِِن ا ٍََث َمره هُقْرآَن ُُكه َس

َراهُ إَِّله 
ُ
، َوَّلَ أ َتْْيِ ُُ ََعَرَضِِن اهَػاَم َمره َوإٍِه

َجِل 
َ
 ."َحََضَ أ
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وفيُ اسخحتاب حكثري اهػتادة اهػوًاء:  قال
 .ِف آخر اهػًر

َُ شَ هَ َْ  َْ  األغٍارُ  ا حزتي ا شَ هَ املتاركث، و
َْ الصاحلي وداعُ  يكٔنُ   ٔنُ كُ ا يَ شَ هَ ، و
 وإياكً ًٌِٓ. ا اللُ َِ جػيَ  اجيانل مصكُب 

ٔداعُ  ويئحُ  ،انلٓايات حلرتُب  ديَ ف  يشخسُ  ال
َْ ا وتشٍيً الصاحلٔن اجخٓادً  ُْ ا ، و  الشٓصُ  َٔ ا 

 اعئشثُ  ً، وأٌكُ يِليض أنْ  ُم ٔشَ يُ  املتاركُ 
: معيً يف صديِح نٍا  حلُٔل  غِٓا اللُ  رضَ 

 جيخّدُ  غويُ وسوىَ  صىل اهللُ  اهللِ  رسُْل  َكنَ )
 (.هِف غريِ  األواخر يا َّل جيخّدُ  هػشِ ِف ا
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  َْ  كسْ  ادلْصِ  يلالِ  ريُ  املتاركثُ  اىػرشُ  هَ  او
َْ ً، فشٍصُ كُ خْ أظيّ   فػِسَ  اجلسِ  ظاغسِ  وا غ

 واىػبةُ  ى،الرس اىلٔمُ  حيٍسُ  الصتاِح 
 ًِ  أخعَِج  يا صاِح  نَِج  فإنْ  ةاخلٔاحي

َْ  االظخلتاَل  َِ إخعاَُ  فضي ٔداع،  م حبع ال
حم إظاءَ  فصكعْ  االظخلتاَل  أظأَت  نَِج  وإنْ 

 َِ ٔداع حبع ( ا يػدوداتأيايً ِا )فظيفُ  ،ال
 اّل ا إِ َٓ ِْ ٌِ  ِقَ ا ةَ ٍَ فَ ، ْشه األيام حصٌْج  وكسْ 

 ْالُل  املِادي: ّْو  ا يصيحُ سً وغَ  ،ابلص لكٍِح 
 !اىػيس
ٍا فصبّ  ،ٔا يلايلّ املختليثوأخيُ  وا املزئرَ فشس  
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ٌْ  :الهبى ةاجلائضةِ  حظفصونَ   يلوثَ  قامَ  )ي
 َيا حَقّدَم يٌ َل  رَ فِ ا غُ ا واحتساةً إيًاًٍ  اهقدرِ 
  (ذٍتُِ
 درَ ـَّل يُ  داعِ  وا ... رّب جدُّ  الوينِ  ا رجاَل يَ 
ْمُ يَ  ٌْ  َن ـــالوي ا يق  وجد ل غزم   إَّل ... ي

 اإليًان:  إخْةَ 
َْ  يَ وِ رُ  غييّ  صًل اللُ  دلاْس: أن انلبَّ  غ

َْ رجاًل  ً ذنصَ وظيّ   َط بِ ىَ  ةين إرسائيَو   ٌ
َْ  املعئٍنَ  فػجَب  شٓصٍ  أىَف  حَ العال ٌ 

يَلْوَُث اهَْقْدرِ } ْشه العٔرةَ  اللُ  ذلم فأُضَل 
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رٍ  ّْ هِْف َش
َ
ٌْ أ  : اىػٍُو انلزعّ  كاَل ، {َخرْي  ِي

ََ  فيٓا ريٌ   شٓص. يف أىِف  اىػٍوِ  ٌ
َْ  ويف الصديديِ   اللُ  رضَ  أيب ْصيصةَ  غ

 َِ ً كال: غييّ وظيّ  صًل اللُ  انلبِّ  غِّ غ
 ٌْ ل  رَ فِ ا غُ ا واحتساةً إيًاًٍ  اهقدرِ  يلوثَ  قامَ  "ي

ٌْ  يا حقدمَ   .ُ"ذٍتِ  ي
 واحلائَض  انلفعاءَ  أرأيَج داك: الّظ  َو ئِ ظُ 

ًَ  واملعافصَ  ًْ  وانلائ ُصيب؟  اىلسرِ  يف يليثِ  هل
 ًْ َْ  ُك  كال: ُػ ّ ّ ظيػطيْ غٍيَ  اللُ  حلتَو  ٌ

َْ ُصيتَ   .اىلسر يليثِ  ّ ٌ
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ِِ  روى اىرتٌشي  و  ضَ ر الصسيلثَ  ّ أنيف ظن
صًل الل غييّ  اللِ  رظَٔل  ظأىْج ا ٍغِٓ اللُ 

ُج أيَّ يليٍث يليَث اىلسِر  وظيً: أرأيَج  ٍْ إْن غِي
ٌّْ "ٌا أكُٔل فيٓا؟ كال: كٔيل:  ىه إٍهك غُف الوّه

، فاْعُف غِِن  َْ   ."ُُتِبُّ اهػْف
ْشه الييايل م يف لعاَُ  ةٓشا ادلاعءِ  فصطْب 

 الرشيفث.
 اليييثِ  يف حيَم  دلاعءُ ا :اثلٔري ظفيانُ كال 
ََ  إيلَّ  أخب     .الصالة ٌ
ْذُ  ٌَ  ةاهللِ  أغ  اهللِ  الرجيى* بسىِ  الشيطانِ  ي

 ٌِ اىلسر* وٌا  يف يليثِ  هُ )إُا أُضنلا: الرحيى الرمح
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 ٌَ أىِف  ريٌ  اىلسرِ  اىلسر* يليثُ  أدراك ٌا يليثُ 
ًٓ ربِ  ةإذنِ  فيٓا والصوحُ  املالئكثُ  شٓص* حزنُل 

  .اىفجص(  خ ى ٌطيعِ ه أمص* ظالمٌ  ٌَ ِك 
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 اخلطتث اثلاٍيث:
 أيا ةػد:
ًَ  اخلييُو  ملا شيسَ   غييّ الصالة والعالم أغظ
ِّ  معجسٍ   إىل اللِ  حرضعَ  األرِض  ىلع وج
 :ّ غٍيَ  نٍا ررّل ََل ؤْ ظُ  اللُ  فزرلَ  ،ةاىلتٔل

ْاغدَ  إةراِيىُ  يرفعُ  وإذْ ) ٌَ  اهق  ابليِج  ي
يَا إٍك أٍج السًيع  ربَا حقتْن  وإسًاغيُن 

كً ً يف شٓصِ رفػخُ  سْ كَ  ًْ ا أُخُ َْ وَ  ،(ػويىاه
ٔا ملٔالكً فخرضغُ  صاحلثٍ  أغٍالٍ  كٔاغسَ 
ْا وقوْبّى آواذليٌ يؤحْن يا ) :اةلتٔهلِ  ح

 (.وجوث أٍّى إىل ربّى راجػْن
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 اىػٍصِ  رخامَ  االظخغفارُ  ىنئ َكنَ  غتاد اهلل:
غييّ  صًل اللُ  املتارك انلبِّ  ياةِ حل ،املتارك
َٔ  ،وظيً  األغٍالِ  ِك  خامُ نشلم ر فٓ

َْ  غٍصُ  نخَب  ،الصاحلث إىل  اىػضيضِ  غتسِ  ة
ًِ يأمصُ  األمصارِ   ،ةاالظخغفار رمظانَ  ًْ خبخ
ُ : ّ اللرحَ  كاَل  اىفطصِ  وصسكثِ  ٍَ كٔل  ا كاَل ٔا ن

ََا َوإِْن لَْى َتْغِفْر ٔكً آدم: }أةُ  ْنُفَس
َ
ََا أ ًْ ََا َظوَ َربه

 َ
ْ
ٌَ اخل ٌه ِي ََا نَلَُمَْن ٌَ نَلَا َوحَرمَْحْ ي ُ ، {اِِسِ ٔا وكٔل

َوإَِّله َتْغِفْر ِِل غييّ العالم: } ُٔحُ  نٍا كاَل 
 ٌَ ي َاِِسِ

ْ
ٌَ اخل ٌْ ِي ُك

َ
وكٔلٔا نٍا ، {َوحَرمَْحِِْن أ

ُج كال مٔىس غييّ العالم: } ًْ َرِب إِِِّن َظوَ
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وكٔلٔا نٍا كال ذو انلٔن ، {َنْفِِس َفاْغِفْر ِِل 
َُْج يِ غييّ العالم: } ٌَ ُسْتَحاٍََك إِِِّن ُل

ًِْيَ  ِ ال  .{اهظه
َْ ويُ    أُّ غِّ اللُ  رضَ  أيب ْصيصةَ  صوى غ

ُ يرقػُ  سخغفارُ واَّل ،الصيامَ  خترُق  يتثُ اهغِ كال: 
 ٌِ ْمٍ  يَكى أن ييجءَ  اسخطاعَ  فً  مرقٍع  ةص

 .فويفػْن 
 َِ  جِثٌ  ٌػىن ذلم: الصيامُ يف  املِهسرِ  وغَ اة
ًْ  ٌَ انلارِ   خيصُق  اليسءُ  والالكمُ  ،ٓاخيصكْ  ٌا ل
 ا.ٌِٓ ٌا ختصَق  يصكعُ  واالظخغفارُ  ،ثِّ ْشه اجلُ 
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 رمظانَ  يسغٔ يف آرصِ  الصادُق  جػفصُ  واكنَ 
ْشا  ،اىلصآن ٌزنَل  رمظانَ  فيلٔل: امهلل ربَّ 

  رمظانَ  شٓصُ 
ُ
 وكسْ  فيّ اىلصآنُ  ُضَل اذلي أ

ٔذُ حصّ  ِٓ  م، أي رب فأغ ٔج ًِ ة أن  م الهصي
 ٌَ يلييت ْشه أو خيصجَ  اىفجصُ  يطيعَ 

ين أن حػشةَ  حصيسُ  ولم غِسي ذٌُب  ،رمظان
 !أىلاك ئمَ 

 أيّا الصائًْن!
ٌَ  وإن مما يصكعُ  ِٔ ِا مما رصكَ صيا  ّ ٌَ اليغ

اةَ  نٍا يف خسيِد  اىفطصِ  والصفد: صسكثُ 
رسُْل اهللِ صىل اهلل غويُ  فرَض ) غتاس:
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ِْ  وسوى زاكةَ  اهفطِر ُطَّرةً لوصائِى يٌ الوغ
ًث لوًسالْيِ  ًَ اِا قتَن  ،والرفِد وُطْػ يٌ أده

اِا ةػَد  ،الةِ فيه زاكة  يقتْهَث  الص ٌْ أده وي
ٌَ الصدقاتِ    (.الصالةِ فيَه صدقث  ي

، املدتي حسفْق  دمٔعُ  ،حصفْق  رمظانَ  يا شٓصَ 
ًِ كئبُ   غىس ظاغثُ ، تشلق اىفصاقِ  ًٓ ٌَ أل
غىس ، لكٍا ختصق حصفٔ ٌَ الصيامِ  حٔبثٍ 

غىس  ،قامللتٔىي ييدَ  غَ ركِب  ٌِلطعٍ 
ٔجَب  ،طيقيُ  األوزارِ  أظيُ   غىس ٌَ اظخ
 ق.ػخَ يُ  انلارُ 
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ُا وأجصْ  ،ٓالكِ  ِا يف األمٔرِ امهلل أخعَ اعكتتَ 
 اآلرصة. غشاب ٌَ رضي ادلُيا و


