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ُ!الغيَنُنٍالُمُ
22/10/1432ٌ 

ُ:اخلطتثُاألوىلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ا ةكػ/  َّٔ  أ

َٖ  قشَ  احلاديثَ  الف٘ثِ  ِ  َٛ خَ فْ يف مُ   ضًّل  ةكَد  اجلتٜيثِ  اهلشؽةِ  ٔ
ِٙ  اللُ  ّْ  قْي ي٘ث، َٛ ٖٔ سُ  ٙ إىل احلَُؽًاِت ٖٔ أضطاةِ  رسيثً  َٓ ـو
 ّٕ ِٚ  الرسيثُ  اٌّٜم، وغؽسِج  ٜا ٚؽَب ا أضتطُ ول  ٓ وأدركَ يف آذار

َٖ رسًل  الرسيثِ  ٚؼهِ  روادِ  أضػُ  َِ  اٌّٜمِ   ٔ الُالؽسِ "  يٌُٜل  وشك
َِ  ويف روايثٍ  ، "هلإُإالُاهلل ّٕ  سك ّٖ يكّّب ل ٚؼا  ا رأى الفيه، وـ
َِ  ق٘ٙ أنّ  اللُ  رضَ  الططابُ  َٖ  ةالشٛادةِ  حػّرعَ  الؽس َٔ  حلطط ٙ د
ِٙ  امل٘اوٌني وشػّ  َط٘يفِ   ٙ!وٌخَْ  قْي

  اللُ ضًّل  ٙ، ضىت أىت اجلبَّ يف ٗىفِ  ٚؼا املًُٜه  ٔازاَل  ّٓ ثُ  
 ّْ َّٓ ٓ وأَّق قْيٙ ـو َِ   اهل   اللُ ضًّل اجلب   يػِي   ةنيَ ةاَل  اذلي أشن

 ِٙ ّْ  قْي ْٓ/"   اللُ ل ضًّل  ٓ وٌاَل ـو ُاهلُلُقْيٙ ـو َكاَلُاَلُإََِلَُإاَِلّ
َ
أ
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؟" ًُ َهاُ"/ بي طاٚؼا الط وأساَب  َوَقَخلَْخ فًاُيَاَُرُسََلُاهللِ،ُإَِنّ َْ اَُخ ٍَ َ َكال
ََلح ًٕ ِنَوُالِسّ ُٙ  اللُ  ٔ٘ٙ رضَ  ا"، ضُ وْٓ يكٖ  ةاّـاٚؽِ  ق٘

ْٖ  ا لرلٔاءِ ٔخكؽشً   اإلساةثُ  ُٙ الشتاب، وأحخْ  ٙ محاُس أدركَ  وّك
ـً دلؽى ضياحِ  اّيت مّّيْت  اجلتٜيثُ  ا ل لٓ يجفاٚا ضىت ٙ واكن در
ْمُاَل؟"ٔات/ "

َ
اُأ ٍَ َ َكال

َ
َُتْؽلََمُأ َُخََتّ ًِ َفََلَُصَلْلَجَُعْوَُكْلتِ

َ
ذٓ يؽوي  أ

 َٔ ُٙ /" جلا رض الل ق٘ٙ ٗػ ُرسَلُاهللَُخََتّ َّ اََُعَ ٌَ ُر َفَهاَُزاَلُيَُلِرّ
َنئٍِذ" َْ ْسلَْهُجُيَ

َ
ُأ ِِنّ

َ
 .َتَهَيّْيُجُأ

 ِْ ٖٔ ٚؼا الططاب؟! إٗٙ ٖٔ  املتاركُ  ٛا اجلٕفُ يي أ حكْٕٜنَ  ٚ
ٜلِ  إىل اجلاِس  ضّب أ ْٓ، اللِ  ـر ُٖ  ُبّ إٗٙ احلِ  ضًل الل قْيٙ ـو  ة

َٖ  أـأثُ  احلب   ه ٚؼا ٚؼا ساءَ  رض الل قٕ٘ٛا، ؤفَ  زيػَ  ة
؟!(الشػيػ/  اجلتٜيي  اتلٜبيظُ  ًِ تِ

َفََلَُصَلْلَجَُعْوَُكلْ
َ
 .)أ

َفََلَُصَلْلَجَُعْوُ)    
َ
؟!أ ًِ ٜقـثٌ َكْلتِ جلا  قـيٕثٌ  ٗتٜيثٌ  ( إٗٛا م

 ِْ ٜقـثٌ  اجلاِس  ٘ا ٔفَ مجيًكا يف حكام  ٔكامْثِ جلا يف  وقّبةٌ  مجيًكا، م
َٖ  ال ةابلٜاؼٖ، وأن جنخَ٘ب  ةاّـٜاٚؽِ  اجلاَس   اّـٜ٘نِ  َرًّيا ٔ
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 اجلاس! ٘ا وٗؽبصَ أٗىفَ  ليك ٗؽبصَ  الفحئثِ 
ْٖ  أًصُ  اللِ  يا قتادَ  احلياةَ  إنَّ   ٔيػاًٗا ّىٜىض  أن حكٜنَ  ٔ

 اجلٜايا واٌّْٜب. اّـٜ٘ن، ومغٕاًرا الًخطامِ 
ُٕ  اٌِّْٜب  وأرسارُ  ٍَ  وْحَؿ  اّنيِٜب  ٛا إال قلمُ ال يكْ  أنْ  ل

ـُ يف مّيِ  حكخٌػَ  ٍَ  إذا اٗكشَه  اّل ًٜءا إك  ُِ  ةكيانٍ  ل  ال يٌت
 وإٕٗا الشيؽانُ  الفحئثِ  ٍ ٖٔ اّـٜ٘نِ يف ًْتِ  اتلأويِ، ؤا يٌفُ 

 ٍَ  اللُ  وًػ ًاَل  اّىفاقِ  ٙ أوفُي ٙ وإّٗ ويجتيغ أن حكؼةَ  يٌْيٙ إحل
نُ)حكاىل/ 

َ
َاُأ َاُإِنَُجاَءُكْمَُفاِسٌقُةِنََتٍإَُفَخبَيذُي ِيَوُآَنُي اُاَّلذ ٍَ يُّ

َ
يَاُأ

َُناَُفَؽلُْخْمُىَاِدِننَي( ٰ َاُلََعَ الٍَثَُفُخْصتُِد ٍَ ًناُِِبَ َْ َاَُك  .حُِصيُت
ُاهلل:ُؼتادَُ

 ِٖ ِٖ  حبف ٜدة، ورويفُ  وضىاءُ  املطتث، دوامُ  اّـ املؽوءة،  امل
ٖ ة ؼْطثَ  أن زوسثَ  روعِث اّكٌلءِ يف  ساءَ  األعٜة، وٌّػْ  وضػُق 

ا رأيُج " /ًاّج لؾوسٛا اَلَلّ ةْٖ قَٜف  َعتْػِ  ا  ا ًػ أشػُ أضػً  َٔ ًٔ لؤ
ِٛ  ال حٌٜيل ذاكَ  ْٙ َٔ "ًَاَل/  "ٍٖٔ أضطاةِ  ٖٔ  ٓ، ؤا رأيِج وي
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ِٛ ؤل ًَال/  " ٜك!ساٗتُ  وإذا أقرسَت ٜك لؾمُ  إذا أيرسَت "؟ ًاّج/ "ٓم
ْٖ "ًاّج/  "األعلق ٛٓ ةٕاكرمِ ىلع أن وضىخِ  زدِت  ٔا"  ؤا ٚؼا ٔ

ٍُِنيُُّاللَةُُِاُيفُخالُِيَُيأحَنَُ /"ًَال "األعلق؟! ماكرمِ  مُاُؼلي
 ."اُؼليٍمنيُُّالظؽِفُُاُيفُخالُِيَُويفاركَنَُ
َٖ  أنّ  َيَه  وا راعكٓ اللُ واٗـؽُ  ِٖ  ضف ت، آلْٕؽو ٔ٘تفٌ  اّـ

 ًات.اوالطػ األعٜةِ  ؤػارُ 
  ّٕ ُٖ  ا اكنَ ول ِٖ  ضف ةِ ٜٚ زبػحُٛا  ةٕاكنٍ  ٖٔ األعلقِ  اّـ

 ُِ ْٖ  ؛ٖٔ الفِْه  حٜايص األعيارِ  اكن حم ةٖ املفيَّب  ـكيػِ  وك
َاِنُنوُأصدابُرسَلُاهلل:ُأنُطػًُْال ُةؽضُإخ ُ:ُ)نخبُإَلّ
ًُُِ،ُناُلمُْأخيمُلَعُأخسيُُِأمرَُ ُّمُناُيغلتُُيأح ُم،ُوالُحغَنّ

ا،ُوأىَجُُمسلمٍُُنوُامرئٍُُخرجْجُُةللهثٍُ ُهلاُيفُاخليُُِجتدًُُُشّ
ُِ  وأةْلُ  حمهًَل( ْٓ/ "ًُٜل  ٔ٘ٙ وأكٕ إيَّاكمُ ضًل الل قْيٙ ـو

َا،ُ َا،ُوالُحتسس و،ُفإنُالغوُأكذبُاحلديد،ُوالُجتسس والَغّ
َاىا َاُإخ َا،ُوكَى  ومفْٓ. " رواه ابلغاريي والُحتاغظ
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ُيفُاهلل!ُأيٍاُاإلخَةُُ
 ُٖ ِٖ  حن ِٖ  إىل ضف ِٖ   أضٜجُ  اّـ ِٓ  يف ٚؼا الؾٔ  ٔف مجيفِ  املػهل

 ْٖ امِ  ة٘اءً  اجلاِس  حط٘يُه  شاعَ  وًػْ  ا، َيَه ضٜجِل  ٔ  ىلع األٚو
ُٓ  اّىاـػةِ  واّـٜ٘نِ  ٛٓ ٔخ٘اـني/ ىلع ةٜاؼِ٘  ضىت وشا احلك

(ًُِ تِ
َفََلَُصَلْلَجَُعْوَُكلْ

َ
 ؟!(.أ

 َٓ ّٕ  اللُ  رضَ  ًخادةَ  اللُ  ورض َِ ق٘ٙ ل ٚؼا ه ٖٔ قصِ  ا ضّؼر أٚ
َٓ  أًٜامٍ  وٌال/" وٕا ةاُل  ادلاءِ   يف اجل٘ثِ  اجلاس، ولنٌ  يخلكىٜن قْ

ٙ ًال ال أدري ٚٓ قٖ ٗىفِ أضػَ  يف اجلار، وإذا ـأَّج  وولنٌ 
ُٓ ة٘ىفِ  ّكٕؽي أَٗج  ٍَ  ٍ أقْ  اجلاس، وٌّػ حكْىَج  ةأقٕالِ  ٔ٘

ًتْكٓ ًال ٗب الل ٜٗح قْيٙ  ٙ األٗبياءُ شحئا ٔا حكْىخْ 
َاَُيْؽَهلَُنََُُكاَلَُوَنا}الفلم/  [ ، 112]الشكؽاء/ { ِؼلِِْمُةَِهاََُكىُ

ُلذُلْمُإِنُوًال ٗب الل شكيب قْيٙ الفلم/ } َُِخْيٌ ةَِليذُجُاَّللذ
ْؤِنينَِيُ ىَاَُوَناُُنيُخمُنُّ

َ
ٜد/ ِِبَِفيٍظَُُؼلَْيُلمُأ [ ، وًال الل 68{ ]ٚ

]اتلٜبث/ { مٍُُُْهُُلَُؽُْنَُُوَُُنُُْمٍُُُْهُُلَُؽُُْتَُاَلُجلبيٙ قْيٙ الطلة والفلم/ }
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101"] 
ه ويٙ اعدَ  اذلي حٜيفَ  الشاوِع  اإلٔامِ  يف مؽِض  أيٍاُالفظَلء!

َٜ  ىلع الشاوع   وٌال/ "دعُْج  ةٖ ـْيٕانَ  ه الؽبيفُ حْٕيؼُ   ٚو
ّٜ  مؽيظ، وٌُْج  ّٜ عكىَ  ى اللُ ل/ ً ى عكيف ٍ. وٌال/ لٜ ً

مُلَُأىُُّأؼلمُُإال اخلّي. ًال/  . وٌْج/ والل، ٔا أردُت ِن ًخَْ 
ُإالُاخلي"ُ.ُدُْرُِلمُحُُُِنُصخهخَُ

ِْ  ا اإلٔامُ ٚؼَ  اكنَ  كٓ الل َيَه ٜا رمحَ وخأمُْ  ٙ الؽايق يف حكام
َٜ  الْؽيِه  ِ٘ٙ، وٙمؽِع  ىلع وؽاِش  ٚو اُت  ْٓ يث  َٓ يكّْ  املؽِض أن ٚآ

ٜسّ   "ًال/  ضنيَ  اّكْٕاءِ  ةكُظ  ويخْؽه، وضػَق  ٙ ويكؼرَ وي
ُ
ٜأ  أـ

ْٖ  اجلاِس  ْٓ  ضاال/ ٔ ٜءِ  ةأضػٍ  ْي يرِ  ل ٜءِ  يرْي  ٙ ولٓؿ٘   لف  ةٙ أضٌػ لف
 ِْ  ٙ!وك

ُِنوُأوىقُاجلنُْ ِوّ ُُخْسوُالَغّ ُحؽْشُيفُغتطٍث**إَنّ َوّ ِوُالَغّ َُخِسّ
ََءُُُيْزَُ ُـــوُْــنثلًَ**كلَّهاُُُيَْزىُكتيٌحُِبســــُىَنوُيغوُالُسّ

 ةارك الل يل وّكٓ ..
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 اخلؽتث اثلاٗيث/                               
 أٔا ةكػ/

ُاهلل:ُُؼتادَُ
َٜ يجتيغ قْي٘ا مجيًكا أن   ٘ا ٔا يٌْيٙ الشيؽانُ قٖ أذٚاِٗ  ٕٗط

ٜءَ  أنّ ٖٔ  ِٖ  ـ َٖ  اّـ ِٖ  ضطاوث، وضف َٓ  اّـ ىلع  ةلٚث، واحلك
 ِٖ  وؽاـث. اجلاِس  ةٜاؼ
ْٖ إذ  يتق أو ل ضاضب،  يػومَ  نْ أ ه ٔا يْتُد ٚؼا شكارُ  اكنَ  ٔ

َٓ  هلا، وضاعتثٌ  ال لٜنَ  ه ةاٚخثٌ ق٘ػَ  ل حمب، واحلياةُ  هلا،  ال ؼك
ٜءُ  ِٖ  وف َٜ  ٜٗايا اجلاِس  ٜٚ املٌػم، واًخطامُ  اّـ ـّ  ٚ  ٓ.املك

 ُِ ٜقثٍ  جيػْ  ٘ا املكاصِ يف واًكِ  واملخأم ٛٓ يف ةكِغ  ق٘ػَ  ألٜاًٗا ٔخ٘
 يف ٚؼا الٜادي الفطيي! اآلـٖ، وضًٜرا قشيتثً  ٚؼا املفتٌ٘فِ 

إلمؽاُق يف ا :احلياةُِاألرسيثُنثًَلُيِفُُالغوَُُِءُِسُُُرََُُُِصُُوُْهُِفَُ
 ًٜلٍ  ك   جتاه املىؽؼثُ  املخؽؽوث، واحلفاـيثُ  ّيةُ واّنِ  ،الشٍ
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ِِ  واالحطاالِت  اتلصواِت  ووكِ، ومؽاًتثِ  ائ مؽيب،  بشٍك  والـؽ
 ِِ إىل  اذلي اكن يُىرتَُض أن يكَٜن ـًُ٘ا ورمحث ابليِج  وسك
يٕا يف - وواردة، ةحٕ٘ا اّكاويثُ  شاردةٍ  لك   حتٌيٌاٍت  زٗؾاٗثِ  اـل

ِِ كي  سؾاءَ أ قشةِ يف  -احلياِة األرسيث  َٕا يٌُٜل  ٛا يف اتلناو
 حكاىل. ٙ اللُ رمحَ  أمحػَ  اإلٔامُ 
َءُُِاملؽارصةُُُِالصَرُُِوَُونُِ  انلاس:ُةنيَُُيفُاتلؽاملُُِالغوُُِيفُس

ُٕ ٍ حؽَ أّٗ  ٜءِ  ٜنَ ُْ خَ تْ ى ال ِٖ  بف  أوًاَت  لْ٘اِس  يرتضػونَ  اّـ
 ِ ُ وّ ؤَ ويُ ٓ ِٛ احطال ِْ  الؽدِ  قػمَ  ٜنَ ل ائ  ويخغؼونَ ، ٛٓ جتاًٚل ىلع ـر

 ٚؼهِ  ٔا سْتْج  واٌّؽيكث، ؤا أكثُ  ا ةاهلشؽِ ىلع ٚؼا ًؽارً  ة٘اءً 
ربٕا وضْج  مؤملثٍ  ٖٔ ًطٍص  اتلٜاضْيثِ  املشٕٜاعِت 
 ِٓ ٜءِ  بفتِب  لْٕطاك ِٖ  ـ  ٜٗايا اجلاس، واللُ  واًخطامِ  اّـ
 املفخكان.

َءُُِونوُصَرُِ ٚٓ اقختارُ  واملَعفني:ُالؽاملنيَُُةنيَُُالغوُُِس
ٍَ  فػَّ ووغيطث، وحُ  ػ= حكيّيٌ وٌٗ ٗطيطثٍ  ألي   ْٖ  ةؼل  ٙ كَّ ٗىفِ  ق
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اه اجلاس، ويخغّؽ  يخٌػمُ  إذْ  ٙ، ويخأعؽُ جلىفِ  ؽٜيؽٍ ٙ، وحةؼاحِ  ارحٌاءٍ 
 ُٚ ٜءِ  ٔا يؾاُل  َٜ الؾٖٔ، و  ٙ يخٕػد.ؿ٘   يف ـ

َءُُِصَرُُِونوُْ ٜداويثُ  / اجلـؽةُ الغوُس مجيًكا  لْٕشخٕفِ  الف
 ِٔ ٛٓ ةٜاؼِ٘  وحمإَثِ ٙ، أِٔ٘  رسالِ  ه، وحكىّيِ ٙ وحكىّيِ واحٛا

َِ ٛٓ ودٔائِ ىلع أٗىفِ  واتلكػي   يف  ػِة املاعيثِ امليف  ٛٓ، َٕا ضط
ِٙ  يف اٌّطيٓ، ؤا اٗؽْٜت  الشجيكثِ  اّؽؽويثِ  ضادذثِ  َٖ  قْي ٔ 
 اللُ  اّيت ًاَل  لْىخ٘ثِ  األٗىؿ، وإذارةٍ  يف األرض، واٗخٛاكِ  إوفادٍ 
ُِنَوُالَْلْخلُِويٛا/ } َصدُّ

َ
ِْ  {، َيَه َوالِْفْخَيُثُأ َٖ  أنّ  َٓ إذا ُق  األٔ

ؽٌَْب حَطُنؽ ُدوَٗ  واألٔانَ  ِْ  ٙ َرٌّي ٖٔ املؽاّب، وحٜٛنُ َٔ ٙ ألس
 َٖ ِٖ  َرٌّي ٔ وحطىٜ  املفاسػُ  حكٕؽُ  واألٔانِ  املخاقب، ةاألٔ

ٖ ادلٔاء، وحُطانُ  اّكتادة، وُيجَش اخلّيُ  ٌَ  وحُتَىُؾ  األقؽاُض  وحُت
مُ  رُ  املشخٕكاُت  األمٜال، وحخٌَػّ َّٜ  يسءَ  ّكٖت، الط٘ااع وحخؽ

ْٖ  اّكِٕ، ال ي٘ـؽُ  اّـٖ، ًتيصُ  ٜداء، وًٍْب  قنيٍ  إال ٔ ٜد،  ـ أـ
ٜء، ويٌُٜل  ُِ  يخٕىن الف ٜء، ويىك ٜء، ؿْٕاٌت  الف  ٛا وَٜق ةكُغ  الف
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 ْٖ ْٓ  ةكظ، ؤ ِِ  ل  ل ًٜٗرا وٕال ٖٔ ٜٗر. اللُ  جيك

ّٕ  وإنّ  ؛اهللُؼتادَُُوبؽدُُ  َٖ  اجلاُس  ّج َ٘ يُ  ام  ٚؼا يف الًِٜٜع  ٔ
 ِِ ٜض ٘تِ  اّـن   ال ُٕ َٜ  ال ِٓ  يف الشع   املِ٘ٛز  احتاِع  ٚ  ىلع احلك
ِٚ  اجلاِس  ٌِ  إىل ٛٓةٜاؼِ٘  وحؽكِ  ٓةـٜاٚؽ ْٓ  أدرى وٜٛ ٛٓعاّ  ةٛ
ْٓ ٔفَ  اللُ  ضًّل  اّبشِ  وفيػُ  وحكاىل، ٙـتطاَٗ   إقلمِ  قْيٙ ـو
ٚٓ ومّيِ  ٚا يف امل٘اوٌنيَ ىلع ؿٜاٚؽِ  جيؽي األمٜرَ  اكنَ  ل الِٜح 

 ُِ  ٓ.ِٛ ربِ ٚٓ إىل رسائؽَ  ويك
 ُٓ ِٖ  اجلاِس  وأقْ َٜ  ةػي ُٜل  الل، ٚ ْٓ الل،  ـر ؽ قْيٙ ؤمَ يُ  وْ

َب  الطلةِ  ٌِّ  ابلؽٜن، وًػْ  وال أن يشيَّ  اٌَّْٜب  والفلم أن يُ٘
ّٕ  اكنَ  َٓ م ُٕ  ا قّْ ُٙ/" ق٘ٙ رقيخَ  اللُ  رضَ  قٕؽُ  ُٓ َٛ ْْ ال المرٍئُُالُحيلُّ

ََُُأنُيغوُذُنوُأخيًُلكهثًُُسهػَُُمسلمٍُ َءاً،ٌُو هلاُيفُُُيدُُُةٍاُس
ٌٖ  األقؼارِ  واتلٕاُس  "، خمرجاًُُنوُاخليُُِصئٍُ ٙ إال ال يكؽوُ  رويفٌ  و

 اّكـيٕث/ الؽويكث، واألعلقِ  اجلىِٜس  أضطاُب 
َُلُؼذًراُوأىَجُةلَمُُِوالُحؽجْلُُحأنُذ َم!ُمُصاختا**لؽَلّ ُحل
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ِٖ امهلل اٚػِ  ٛا إال أٗج، ألضفِ٘  ال يٛػِ  األعلقِ  ٗا ألضف
 ق٘ا ـحئٛا إال أٗج. ٛا ال يصْف ق٘ا ـحئَ  واصْف 

َٜاء  ْٚ َ
اِل َواأْل َٕ ْع

َ
ْعَلِق َواأْل

َ
َؽاِت اأْل َُ ْ٘ ُٔ  ْٖ ِٔ  ٍَ ٜذ ةِ َّٓ إِِّٗا ٗك ُٛ الَّْ

 يا رب اّكاملني.
 


