
 نصُٔف اىليب!

41/44/4141ْ 
 اخلُْعَتُث األوىل/

ا ةؿد/  ٌَّ  أ
َْ  هِ نتدِ  خرّ  لً يربدْ  ِِ  رخيوِ  ٌ ًْ اة  يِجربْ  ّ، ول

ًْ وخيدِ  ّ ىلع فراقِ كيتِ  نرس ًْ  ه، ول َْ فؤادُ  ييخئ  ه ٌ
 خيىش أنْ  ّ فزاع،إىل حمراةِ   ررجَ ّ؛ خّت صفي   وداِع 

َْ  خت نسَ  الصاؼثَ  حكٔنَ   يأرذَ  أنْ  اىفزِع  شدةِ  ٌ
 فصّل  ِّ ّ ةردائِ ّ أْيُ ّ، فأدركَ  كناَُ دراًع  فأرذَ  هءَ ردا

ًْ  صالةً  َْ ْا أصداةُ يؽٓدْ  ل ِ  كتو، واكُْج  ّ ٌ ا َٓ ىطٔل
ٔؼِ  ُّ أصداةِ  كروياِت  ٓا حمو  ورش  ّ، فرواْا ؼِ

َْ  أكثَ  ٌ  ََ ًَ  ؼرشي ٌَ أُّ  صداةًيا رغ  ْا يا صاّل ّ 
َُ نٍا رجدَ  واخدة ّ إال كرةً خياحِ  ي  حيٍيثَ  ّ اة

  .آرريَ



ِّ   الُ اىؽاملني صّل  ّ رشُٔل إُّ   ئمَ  ًَ وشيّ  ؼيي
َّ ي ؼٓدِ  الشٍُس  ِج نصفَ   ليِاِس  ه الزاْر، فص

 ْج نصفانلاس:  فيٓا كاىثَ  دَ ةٓا، وفِّ  صالًة راصثً 
َِ إةراْيً  ملٔتِ   .اهلل رشٔلِ  اة

ي  آيثً  اكُْج  الصالة؟! ا ْذهِ ٌَ  ا أدراكَ ٌَ وَ 
 رضَ  أيب ةكرٍ  ةُِج  أشٍاءُ  ث، حلُٔل والرْت اخلشِٔع 

ٍَ  الُ  نَّ كصيً: " اإلٌامِ  ا ي صديِح ؼٍِٓا ن
َ
ْٔ أ َ ل

 ًَ ِّ َوَشيَّ نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َؾيَْي
َ
ًْ يَْشُؿْر أ َ ََت ل

َ
إِنَْصاًُا أ

َْ ُظِٔل اىِْلَياِم  -َرَكَؽ  ٌِ ُّ َرَكَؽ،  َُّ
َ
َث أ ا َخدَّ ٌَ." 

  ٌَ أةٔ  يلُٔل  الصالة؟! ْذهِ  ا ظُٔل ٌَ  ا أدراكَ و
ِل رَِياٍم ّ: "ؼِْ  الُ  رضَ  كٔىس األشؽريُ  َٔ ْظ

َ
َفَصَّلَّ ةِأ
 ُّ ُّ َرطُّ َحْفَؿيُ ْحُخ

َ
ٍٔد َرأ  ُّ ". أررجَ َوُرُنٍٔع َوُشُج

 .ابلخارّي 



ُّ  الُ  رضَ  جاةرُ  ويلُٔل  ٍَ  ؼِ  ا ي صديِح ن
ٌِ كصيً: " ُل  َٔ ْظ

َ
ا أ َٓ ا َرْكَؿٌث إَِّلَّ اىَِِّت َرْتيَ َٓ ََ ىَيَْس ذِي

 ِ ِٔده َْ ُشُج ٌِ ًٔا  ُّ ََنْ ا، َوُرُنُٔؾ َْ  ."اىَِِّت َبْؿَد
 َث خدّ  الصالة؟! ْذهِ  ا ؾجائُب ٌَ  ا أدراكَ ٌَ وَ 
ُّ  الُ  رضَ  جاةرُ  َِ انلب  ؼِ ِّ  ، ؼ  الصالةُ  ؼيي

ًْ ِخنَي كال: " والصالمُ  ىََلْد ِِجَء ةِانلَّارِ، َوَذىُِس
ْن يُِص 

َ
ْرُت، ََمَاَفَث أ خَّ

َ
ِِٔن حَأ ٍُ ْحُخ

َ
ا، َرأ َٓ َْ ىَْفِد ٌِ يبَِِن 

ُّ ِِف  َِ ََيُرُّ ُكْصَت ْدَج ٍِ ْ ا َصاِخَب ال َٓ يُْج ذِي
َ
وََخَّتَّ َرأ

ََ ََلُ َكاَل/  ، َفإِْن فُِع ِّ ْدَجِِ ٍِ ِ َاجَّ ة
ْ

انلَّارِ، ََكَن يَْْسُِق اْل
 ، ِّ ِ َب ة َْ ُّ َذ ِْ ْدَجِِن، َوإِْن ُغِفَو َخ ٍِ ِ ا َتَؿيََّق ة ٍَ إِجَّ

ا َص  َٓ يُْج ذِي
َ
ًْ وََخَّتَّ َرأ ا َفيَ َٓ ةِ اىَِِّت َرَبَعْخ رَّ ِٓ

ْ اِخَتَث ال
ْرِض، 

َ
َْ َخَشاِش اأْل ٌِ ُكُو 

ْ
ا حَأ َٓ ًْ حََدْخ َ ا، َول َٓ ٍْ ُتْعِؿ

احَْج ُجًٔع  ٌَ  ّ كصيً[". ]أررجَ  َخَّتَّ 
  ؟!ٓاوُصدِ الصالة  ْذهِ  ٌا وؾُغ  كَ اوٌا أدر



ِّ   الُ ّ صّل أُّ  ي ابلخاري   كال:  ًَ وشيّ  وآِلِ  ؼيي
ثَ " ٌَّ ُ

ْن  يَا أ
َ
ِ أ ََ اَّللَّ ٌِ ْدََيُ 

َ
َخٍد أ

َ
َْ أ ٌِ ا  ٌَ  ِ ٍد َواَّللَّ ٍَّ ُُمَ

 ْٔ َ ِ ل ٍد َواَّللَّ ٍَّ َث ُُمَ ٌَّ ُ
، يَا أ ُّ ُخ ٌَ َ

ْو حَْزِِنَ أ
َ
يَْزِِنَ َخْتُدهُ أ

ًْ َنثَِيًا ًْ َكيِياًل َوبَلَهْيُخ ًُ لََضِدْهُخ ْؾيَ
َ
ا أ ٌَ َٔن  ٍُ  .« َتْؿيَ

 اهلل/   ؾتادَ 
 ًْ َْ  رشفاٌت  حيك ِّ  لُ  اّ صّل صالحِ  ٌ  ؼيي

ٍّ  ًَ وشيّ   ه، وكصُٔف ي ؼٓدِ  الشٍُس  ا رصفِج ل
ا نلا مجيًؽا يَ  وُذرٌ  آياٌت  اىلٍرِ  ورصُٔف  الشٍِس 

ِّ ُبي   ال، فإنّ  ؼتادَ   والصالمُ  الصالةُ  كً ؼيي
ِذهِ اْْليَاتِ  إِنَّ وكال: " َق فصدّ  َث خدّ  اىَِِّت يُْرِشُو  َْ

، َوىَسِ  ِّ ِ َخٍد، َوََّل ِْلََياح
َ
ِْٔت أ ٍَ ِ ََّ اهلَل اهلُل ََّل حَُسُٔن ل

ا ِؾَتاَدهُ،  َٓ ِ ُِّٔف ة ا، ُُيَ َٓ ا َشيًْئا، يُْرِشيُ َٓ ِْ ٌِ  ًْ ْحُخ
َ
َفإَِذا َرأ

 ِ ، َواْشخِْغَفارِه ِّ ِ ٔا إََِل ِذْنرِهِ، َوُدَعئ  ُّ . أررجَ "َفاْفَزُؾ
ًٌ ي صديدِ   ّ.كصي



 ِف اهلل/  ٓا اإلخٔةُ أيُّ 
َٔ  آياٌت  ّ رصٔف، يتتؽُ  آيات، وكصٌٔف  حي

زاٌت   ّ يرحؽدُ كل  ودٌار، والهٔنُ  وخروٌب  ٌل زوزال ْو
 َْ ًْ شيئً  ا وكأنّ خٔنل ٌ  األكرَ  حيدث، وكأنّ  ا ل

 ا يصخدُق ا خدثً ٍَ رب   ا، أوْ ا فيهي  ّ خدثً اليؽدو نَُٔ 
َْ ةؽِض  ؼِدَ  ةؽثَ واملخا اتلصٔيرَ   ا خنيَ ذَ هَ ًٓ، و
 الِ  ةآياِت  يلخؽَظ  فال دلاَل  اىليُب  يِهصُف 

ٍْٔم َّلَّ )ه، وُذرِ  ا ُتْغِِن اْْليَاُت َوانلُُّذُر َؾَ َك ٌَ َو
ُِٔنَ  ٌِ  !( يُْؤ

 ضياءً  ليشٍِس  الُ  جؽَو  ىئْ  اهلل! ؾتادَ 
ََ ا ي كِٔل ٍَ ا نَ ُٔرً  واىلٍرَ  ِياىل: )ؽَ   َٔ اَّلَّ َجَؿَو  ُْ

َر ًُُٔرا ٍَ َس ِضَياًء َواىَْل ٍْ ا ُٔرً  ليلئِب  جؽَو  ( فلدْ الشَّ
رَ  ا ٍَ نَ  اكنَ  ي اىليِب  ا الضياءُ ذَ َْ  وضياء، فإذا أْز

َُ  أيبل  كاَل  َحَخَليَُّب ِِف ََخَْصٍث رض ال ؼِّ: " ؽٍب ن ة



ُّ ٌُُٔر،  ْدَخيُ ٌَ ُّ ٌُُٔر، َو يُ ٍَ ُّ ٌُُٔر، وََخ ٌُ رِ، َفلََكَ ََ انلُّٔ ٌِ
ِث إََِل  ٌَ َْٔم اىِْلَيا رِ يَ ُّ ٌُُٔر، َوَمِصَيُهُ إََِل انلُّٔ َوََمْرَُج

َِّثِ  َ  ."اْلْ
ٔءُ  ُق ٍدَ ا يُ ٍَ وكَ   وخيتُج  فخِهصُف  الشٍِس  ض

 ىلع أخٔالٍ  اىلئُب  فيِخصف، فهذلَم  اىلٍرِ  ُٔرُ 
ِّ : أربؽثٌ  اىلئَب  نٍا ُروَِي أنّ  أربػَ  ْجَرُد ذِي

َ
َكيٌْب أ

ْغيَُف َمْرُبٌٔط لََعَ 
َ
ُر، َوَكيٌْب أ َْ اِج يَْز َ ٌِْثُو الْسِّ

ا اىَْليُْب  ٌَّ َ
ُِْهٌٔس، َوَكْيٌب ُمْصَفٌح، َفأ ٌَ ، َوَكيٌْب  ِّ ِغاَلفِ

ْجرَ 
َ
ا اأْل ٌَّ

َ
ِّ ُُُٔرهُ، َوأ ُّ ذِي اُج َِ ِِسَ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ُد/ َذَليُْب ال

ا اىَْليُْب  ٌَّ
َ
ْغيَُف/ َذَليُْب اىََْكفِِر، َوأ

َ
اىَْليُْب اأْل

ا  ٌَّ
َ
َُْسَر، َوأ

َ
ًَّ أ َِافِِق َؾَرَف، ُث ٍُ ْ ُِْهُٔس/ َذَليُْب ال ٍَ ْ ال

اٌن َوَُِفاٌق  ٍَ ِّ إِي ْصَفُح/ َذَليٌْب ذِي ٍُ ْ  .اىَْليُْب ال
ًَ   ْذا األثرِ م ىلَعَ كيتَ  فاؼرْض   أّي  تلؽي

 م!ي جٔفِ  اىلئِب 



 اهلل/  ؾتادَ 
ا أكراًض  ليِب لي ةأنّ  اعكالنِ   خيخيُف ا اَل ٍَ وكَ 

 الشٍِس  لهصِٔف  أنّ  ى اثِانِ ال يخٍارَ  فهذلَم 
َْ أشتاةً  ٌَ  ا، ىك  ٌػَ  الشٍِس  نصُٔف  ا جيخٍػُ ؼِد

ََ ا ختىَش َْ ؼِدَ  اىليِب  نصِٔف  ٌ   ًِ  واىغفيثِ  اىغي
ًُ  ا اىلرآنُ َْ اىيت صٔرَ  اىغاةريَ:  ي اىلٔمِ  اىؽغي

ا ) َٓ ِ َب ة ن َنذَّ
َ
ن ُُّْرِشَو ةِاْْليَاِت إَِّلَّ أ

َ
َِا أ ََِؿ ٌَ ا  ٌَ َو

لَُٔن  وَّ
َ
َِااأْل ٔدَ  َوآحَيْ ٍُ ةً  انلَّاَكثَ  َث ْتِِصَ ٔا ٌُ ٍُ ا  َذَؼيَ َٓ ِ ا ة ٌَ  َو

ِٔيًفا إَِّلَّ  ةِاْْليَاتِ  ُُْرِشُو 
 .(ََتْ

ّٔ كئبِ  فصادَ  امهلل أصيحْ  ٓا، عيٍخَ  رْ ِا، وُ
 ّٓ  كٔيل ْذا، واشخغفرُ  ادلاعء، أكُٔل  ْا يا شٍيػَ رْ وط
 اىؽغيً.. الَ 

  



 
 اخلعتث اثلاُيث/

 ةين آدمَ  ةذُِٔب  حٓيَم  أنْ  ادلوابل  ا اكدِت إذَ 
 ٍَ  حؽاىل حؽاىل ي كِٔل  ًٓ الُ رحَ  الصيُف  ا كاَل ن

ا) ٍَ ِ ُ انلَّاَس ة ْٔ يَُؤاِخُذ اَّللَّ َ ٰ  َول ا حََرَك لََعَ ٌَ ٔا  َنَصُت
َصًّم  ٌُّ َجٍو 

َ
ًْ إََِلٰ أ ُْ ُر ِسَ يَُؤخِّ

ٌَِ َداةٍَّث َوىَٰ ا  َْ ِر ْٓ ( َػ
ََ  ْذه اآلياِت  أن   يُِهرُ  فؽالمَ   اخلصِٔف  ٌ

َْ  ّ انلاُس ا أخدثَ ٌَ  بصتِب  والهصِٔف  ٌ  ٌَ ا ذُٔب؟! 
 الرشؼيثَ  األشتاَب  ويخجاْئنَ  يضجرونَ  أكٔامٍ  ةاُل 

َْ  ْذا يا أختثُ ىيَس أواخلصٔف؟!  ليهصِٔف  ٌ 
 ٓا؟!وطٍصِ  اىلئِب  نصِٔف 

  ؼزّ َل كٔ ال يؽارُض  اتلجريبيثِ  اىؽئمِ  إن حطٔرَ 
ا َنَصَتْج {: وجّو  ٍَ ِ َر اىَْفَصاُد ِِف اىََْبِّ َوابْلَْدِر ة َٓ َػ

يِْدي انلَّاِس 
َ
َُ  اتلاةؽنيَ  شيدُ  { كاَل أ  ابلرصيل  احلص



ِ  ً اهللُ ُْ أفصدَ ّ ال: "رحَ   األرِض  ًٓ، ِف حبرِ ةذُٔب
 ا اليشءَ َِ ٍا أذاقَ "، وإُّ ً اخلتيثثْا، ةأؾٍالِ وبرِ 

ْٔ ٌَ أؼٍانِل  اىيصيَ  ٍَ أؼٍانِل  ِا ك  أذاكَ  ا، ول  كَ رَ ا حَ ا ل
َْ ىلع عٓرِ   داةث. ْا ٌ

 ٓا الهرام/ أيُّ 
 األرض، وحتجُب  ْذه املؽايص نٍا حفصدُ  إنّ 
ًَ  وحبيدُ  واألرزاق، ةْو  اىرباكِت   حذُْب  فهذلَم  األك

َُ  األٌثِ  خربُ  نٍا كاَل  اىليِب  ةِٔرِ   رضَ  ؼتاٍس  اة
َِِث ِضَياًء  ؼٍِٓا: " الُ  ، َؤًُُرا ِِف إِنَّ لِيَْدَص ِّ َْٔج ْ ِِف ال

ةً ِِف ابْلََدِن، َوَُمَتًَّث ِِف  َّٔ ْزِق، َوكُ اىَْليِْب، َوَشَؿًث ِِف الرِّ
ًث  ٍَ ، َوُػيْ ِّ َْٔج ْ َٔاًدا ِِف ال يَِّئِث َش َْيِق، َوإِنَّ لِيصَّ كُئُِب اخلْ
ًِا ِِف ابْلََدِن، َوَجْلًصا ِِف  ْْ ِِف اىَْلَْبِ َواىَْليِْب، َوَو

ْزِق، َْيقِ وَ  الرِّ  ".ُبْغَضًث ِِف كُئُِب اخلْ



 بصتِب  صغيةٌ  ؼضيثٌ  ًُ غيَ حُ  فيا ل نيَف  
ًُ  ٌؽايص فردٍ   بصتِب  نتيٌ  جرمٌ  واخد، وال يُغي

ٔؼثٍ  ََ  ٌؽايص دلٍ   انلاس؟! ٌ
ٔدَ  رجفِج   رض الُ  الهٔفث ىلع ؼٓد اةَ كصؽ

ا انلَّاُس إِنَّ  : "ا كائاًل ٌذنرً  ي انلاِس  مَ ؼِّ فلا َٓ حُّ
َ
يَا أ

ٔهُ  ًْ َفاْؾخُِت ًْ يَْصَخْؿخُِتُس َوإِنَّ  " يلٔل كخادة: " َربَُّس
وَن،  ًْ َحْؿَخَِبُ ُٓ َْ آيٍَث ىََؿيَّ ٌِ ا َشاَء  ٍَ ِ ُِّٔف انلَّاَس ة َ ُُيَ اَّللَّ

ْو يَرِْجُؿٔنَ 
َ
ْو يَْذُنُروَن، أ

َ
 ". أ

ويف ؼٓد ؼٍر رض ال ؼِّ زلزىج األرض 
رُ  َخت  اْصَطَفَلج َ ، فخطب ؼٍر رض ال  الرسل

،  ؼِّ انلاس فلال: " ًْ ، ىََلْد َؼِجيْخُ ًْ ْخَدْثخُ
َ
ىَِئْ أ

َرانَ  ْٓ َْ َبنْيِ َع ٌِ   َ ْررَُج
َ
ًْ اَعَدْت أَل َُ " يُْك أيب  رواه اة

 ةإشِاٍد صديح.شيتث 
 اهلل/ ؾتادَ 



 اىلٍرِ  ورصِٔف  الشٍِس  نصِٔف  الجنالءِ  إنّ 
ِّ   الُ صّل  ؼييٓا انلبل  دل   طااعٌت  ٌّ  وشيًّ ؼيي ّ خَ أ

ًْ يَرِْجُؿٔنَ  حؽاىل )ٓا كُٔل أمجيَ  وكدْ  ُٓ  كخادةُ  ( كاَل ىََؿيَّ
ْن  ّ ال: "رحَ 

َ
ْن يَرِْجَؽ، ىََؿوَّ حَائًِتا أ

َ
ىََؿوَّ َراِجًؿا أ

ْن يَْصَخْؿخَِب 
َ
  "!َحُخَٔب، ىََؿوَّ ُمْصَخْؿخًِتا أ

هذا اىربءُ  َْ  ْو  ةاتلٔبثِ  اىليِب  نصِٔف  ٌ
ْو حؽاىل: ) كاَل  واالشخغفارِ 

َ
ٔا َفاِخَشًث أ ََ إَِذا َذَؿيُ ي ِ َواَّلَّ

 ٌََ ًْ َو ِٓ ِ ُُٔب َ َفاْشَخْغَفُروا َِّلُ ًْ َذَنُروا اَّللَّ ُٓ ُُفَص
َ
ٔا أ ٍُ َػيَ

 ٰ وا لََعَ ًْ يُِِصُّ َ ُ َول َُُٔب إَِّلَّ اَّللَّ ًْ َحْغِفُر اَّلُّ ُْ ٔا َو ا َذَؿيُ ٌَ  
ٔنَ  ٍُ  (.َحْؿيَ

 ةالصالةِ  إىل الِ  اىفزعَ   ْذه الهربثُ ومما جيّل 
ًْ ّ "أٌخَ  والصالمُ  ؼييّ الصالةُ  نٍا دل   ْحُخ

َ
َفإَِذا َرأ

 ِّ ِ ِ َوُدَعئ ٔا إََِل ِذْنرِه َْ َذلَِم، َفاْفَزُؾ ٌِ َشيًْئا 
 ِ  «.َواْشخِْغَفارِه



جيل  فإُّ نذلَم  الشٍِس  وٌا جيل نصَٔف 
ًُ  يِب اىل نصَٔف  َٔ  اذلنرِ  وأؼغ  انلٔرُ  اىلرآنُ  ْ

تنٌِي املتني: } ٌُّ ِ ٌُُٔر َوكَِخاٌب  ََ اَّللَّ ٌِّ َكْد َجاَءُزً 
اَلِم 41) ُّ ُشُتَو الصَّ َٔاَُ َتَؽ رِْض َِ اتَّ ٌَ  ُ ِّ اَّللَّ ِ ِدي ة ْٓ ( َح

 ًْ ِٓ ِدي ْٓ ِّ َويَ ِ رِ ةِإِْذُ اِت إََِل انلُّٔ ٍَ يُ ََ اىؼُّ ٌِّ  ً ُٓ َوُُيْرُِج
ْص  ٌُّ ًٍ إََِلٰ ِِصَاٍط   {.َخِلي

اَُِِا ًُُٔرا،  ٍَ ْي
َ
َْ أ امهلل ا جؽو ِي كُئُبَِِا ًُُٔرا، َوَع

 
َ
ائِِيَِا ًُُٔرا، َوأ ٍَ َْ َش ًْ َوَع  نَلَا ًُُٔرا.  ؼغ

 
 


