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رِ  احلٍر َّلله الٔاحرِ  ْ.2341ذو اىلعدة  12 ِٔ ه ٌُ ار،  ٓه ٍره أةيَؼ احلٍ ر ىلع حنالييو ىلع اجلٓار،  اىل
ٌِ ٌَ ـظيِ  طأُُل املشيرَ ندميع ُػٍّ، و ؛ وأعٓر أن اىػاملني رّب ّ. وأعٓر أن ال هلإ إاله اَّلله ّ وًلس

حمٍراً غتُره ورضُٔل، أكسُم الطاةلني والالحل ني، ل ئاُت اَّللّ وض الٌّ غيي ّ وىلع ض ا س 
ًْ تَْشُهُرونَ } اجلبيني، ولحتّ وآُل واتلاةػني إىل ئم ادليَ. أٌا ةػر/ ٔا اَّلَلَ ىََعيَُك  {.فَاَّتُل

ب غييٓ ا أو ٔراً نت رية، رحّ  ،يطريةً  لاحلثً  ِا ةِا أن رشع جلا أغٍاالً ربِ  رمحثِ  ٍَ ضػثِ ـ
 وحشير غييّ ةرروات ال حلارُٓا. ،حفٔق اىػٍَو 

 ؽ ريَ اخلي ق س َُظ ٌٍٓا ة را   غَ أح ر، واىفظَو  ال يٍيم أحر أن يرـع ْزه السمحثَ و
ذً اكُ ج ىليت ّ اتلفاح ث إىل امض الم، دل ىلع الرشك، وعاب غيي ّ،ـلر ُاهلا ٌَ وُ .مطخحٍق 
ٔ رشف ٌا ةػره رشف، ـجػيّ ٌَ ألحاب ُبيّ   ةيره،ـأدز اَّلل  !وإىل أيَ لار؟ ـأيَ اكن، ْو
س، ى سص  ابلص جو ٌِٓا ٌرّ ضِ  ، لّك يٍر ُل ئم اىلياٌث تطػث وتطػٔن ضجالً  ْزا رووو

 ٍُ  ّ، حىت إذا رأى ُفطّ ْالًك ـيٓا إال وسا 
ُ
(. ـخٔط ع ال هلإ إال اهللـيٓا/ ) دسوج ُل ةػاكث، أ

 ابلػاكث   نفث، والطجالت   نفث، ـخػسظ الطجالت، وحرلو ابلػاك ث، ـي ردو اةِ ث.
ٔاةّ  ؟!ـأيَ غٍيّ ٌَ ذ

  ؛أؤْر ا نت رية، ويط ريةٍ  واىػتر املٔـق ْٔ ٌَ جِيّر   حتص يو أغٍ الٍ 
َ
ه غٍ سَ  حلٍ  

ََ ةكِٔز حرلِ  اىلصريَ   ّ.حطِاحِ  و مٔازي
ٔازيَ ئم اىلياٌ ث أغظً األغٍال اىيت حرلِ إن ٌَ و  ،ذنرر اهلل حعراى/ أيٍه ا حرلي وو امل

 /وجلأدز اآلن مخطث أٌريث ألذاكر يه أغظً األذاكر
ٍِزيَاَن، وَُشْتَداَن اَّلَلِ كُٔل لىل اَّلل غييّ وضيً/ ) األول/ ْ  ال

ُ
ؤل ٍْ ِ َّت ُد َّلِلَ ٍْ َ ِ  ،َواْلْ ُد َّلِلَ ٍْ َ َواْلْ

ْرِض،
َ
اَواِت َواأل ٍَ ا َبْْيَ الَص ٌَ  

ُ
ؤل ٍْ ْو َّت

َ
آلِن أ ٍْ   .( رواه مطيًَّت

ٍ  املزيان ىلع غظٍخّ، وأن يٍ  الطٍٔات ىلع ذٔاةّ أن يَ  كررِ  غٍوٍ  ـأيَ اةٓر ٌلاةَو 
ال نطتث وال ٌلارُث، ـخيم غسيلث اةٔاد الهسيً ٌع  !واألرطني ىلع اُبطاغٓا؟ ،ضػخٓا

 اذليَ حطِج ُياحًٓ وظًُِٔٓ ةاَّلل حػاىل، ولٔ كرصت أغٍاهلً، وطػفج.
سحب غييٓا مخص ـظا و دلخٍػات، ذنس حلُٔل ٌَ األؤر املظاغفات امل اثلاين/اذِلنس 

إََِلَ إاِلَ اَّلَلُ وَْخَدُه الَ الَ )إُّ كٔل/ . وكتو ؽسوب الغٍص ٌا ث أدسى )ٌا ث مسة( صتاح   ال
ٍء َكِديرٌ  َٔ لََعَ لُُكِ ََشْ ُْ ُد َو ٍْ َ يُْم، َوََلُ اْلْ ٍُ ْ ا اخلٍص؟! ََشِيَم ََلُ، ََلُ ال  ( ـٍا ؤا ْش
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ٌِ احطِ  ََكَُْج ََلُ َعْدَل األوس/كَْرِر َ تطخػيع إحصاء ى ملهِو ،َ نسم أكسم األكسٌنيب 
ََ الَشرْيَعاِن َعْْشِ رِكَاٍب، َوُكخَِتْج ََلُ  ٌِر ٌِائَُث َشّيَِئٍث، َوََكَُْج ََلُ ِخْرًزا   ُّ ِْ ٍَِث، َوُُمَِيْج َع ٌِائَُث َخَص

َْ َذلَِم. ٌِ ْكََثَ 
َ
َو أ ٍِ َخٌد َع

َ
ِّ إاِلَ أ ِ ا َجاَء ة ٍَ ْفَضَو ِم

َ
َخٌد ةِأ

َ
ِت أ

ْ
ًْ يَأ َ ، َول ِِسَ ٍْ ُّ َذلَِم َخََّت ُي ٌَ ْٔ  . يَ

ُِف ق   ٌػسـخ ّ املالي ني ل كن -رمحّ اَّلل-ةَ ةازْزا اذِلْنساىػظيً؛ كال غِّ ا
ُ
/ )ل ٔ أ

زه ضٓيث، يٍكَ وأُج حنخظس ل الة اىفج س -رمحّ اَّلل -كال اةَ غريٍني و كيياًل( / ْو
 .ةػر أن حأيت ليٍطجر أو حلٔهلا   غسيلم أو ةػر غئع اىفجس 

،  مطاًء كت و اىؾ سوبـٓو ُلسأ ْزا اذلنَس ٌا ث مسة لتاًحا كتو الرشوق، وٌا ث أدسى 
وكر َوسهب ةػض اىُػتهاد أًُٓ جُياْرون أُفطًٓ نر رًيا،     ٌَ السكً واحر، إىل السكً ٌا ث ؟!

ئ غييًٓ، ـال حسدير واضخحظار ٌػايَن ْزا اذِلنِس ذً يَلػع الغيػان ٍِ  ّ ضا س ئًٌٓ.ُيُك
ل ىل اَّلل غيي ّ  -رض ٔل اَّلل غ َِٓ كال  ،إحرى غرشة آيث ٌَ اىلسآن اذلنس اثلاىد/

ُٔذ / -وضيً  ُعر
َ
ُٔذ ةَِرِب اىَْفيَِق، و كُْو أ ُع

َ
ََ كط: كُْو أ ُزىَج ْذه اليييث لً يَُر ٌثيٓ

ُ
ألً حَر آياٍت أ

 .رواه مطيً ةَِرِب اّنلَاِس.
ي ان ْاحني  –لىل اَّلل غييّ وضيً  -ْهزا ولَؿ  ِٔ خَ ني؛ ألٍُٓ ا حت ٍَ الط ٔرحنَي اىػظي

ُّ ةٓ ا رُشوَر ِحصًِا ٌَ  َِ وامن ص، وُئاِو  َُ عياغنَي اة ا، وضالًحا يرـُع ةّ املؤٌ ًٍ اَّلل غظي
ِٔضني. ٔض ٔضٔاس وامل  احلياة ومصاِغتٓا، والك ِريَ ـيٓا واحلاِضريَ، والطاحسيَ، وال

ٔذحني/ )إُّه ال يطخؾين غٍِٓا أحٌر كّع، وحاو ث اىػت ر  َُ اىليً رمحّ اَّلل غَ املػ كال اة
َ حاوخّ إىل اجلهَفص واىّػػام والرّشاب واليِتاس(  ٌِ  ًُ  . إىل االضخػاذة ةٍٓا أغظ

ْكرَرُ َنتِراًا، اض خفخاح الص الة ةل ٔل// ٌَ األؤر املظاغفات وًرااذلنس الساةع 
َ
اَّلَلُ أ

ِصيالً. 
َ
ِ َنثِاًا، وَُشْتَداَن اَّلَلِ ةُْكَرةً وَأ ُد َّلِلَ ٍْ َ / غ َ ْ ؤالء الاٍ ات اىسط رياتكَ اَل َواْلْ

اءِ. ٍَ َٔاُب الَص ةْ
َ
ا أ َٓ َ ا! فُخَِدْج ل َٓ َ ْػُج رَُض َٔل اَّللهِ  َعِجْتُج ل ٍِ ِْ ُز َض  ٌُ َه  ُٓ ا حَ َسًْلخُ ٍَ َس/ َف ٍَ َُ ُع  كَاَل اْب

 .َيُلُٔل َذلَِم 
رُد َدْرًدا َنثِراًا َظِيًترا ةػر رـػم ٌَ السًلٔع/ أن حلٔلاذلنس اخلامص/ ٍْ َ َِرا َولَرَم اْلْ َرَّب
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. ِّ َتاَرًَك فِي يُْج ةِْضَعًث َوثاَلَثَِْي /ىلا يَُٓبيم  كَاَل ٌُ
َ
َوُل َرأ

َ
ا أ َٓ ًْ يَْكُخُت ُٓ ُي

َ
ا أ َٓ  .َميًًَك يَبَْخِدُروَن

آيث ٌَ نخاب اَّلل لكٍا كسأُاْا أو ضٍػِاْا ـيِ زنس غظ يً ـظ و _______2____
ٔديث. إن حيكً اآليث ىيه كٔل ربِ ا و و   غ اله/ اَّلل غييِا   ْزه املٍيهث اىػيتث ال طػ

ا ) ًٌ َِا َخَر َُا َجَعيْ
َ
ًْ يََرْوا أ َ َول

َ
ًِا َويَُخخَ أ ٌِ ًْ آ ِٓ ِ ل ْٔ َْ َخ ٌِ    (.َعُف اّنلَاُس 

َه ىلع وغِِا ةِػٍث األٌَ ةػ ر أن ـ ٌَ يِهرث ٌَ محر اَّلل   لك ئم ةو لك ضاغث ىلع أن 
ٔده حاىث ٌَ اخلٔف واةٔع وكػع اىػسق، واحلسوب اىيت ال حلؿ إال وحترأ أدسى!  اكُج تط

ـيِ ْزنس  ؛واتلذػفات واىلخَو  واهلسجَ  اىػاحِات، ، واحلسوَب وإذا رأيِا ْزه االُلالةات
َْ / -ضتحاُّ-وجلخزانس كٔل ربِا  ٌِر ًِرا َويَُخَخَعرُف اّنلَراُس  ٌِ را آ ًٌ َِرا َخَر َُا َجَعيْ

َ
ًْ يََرْوا أ َ َول

َ
}أ

ِث اَّلَلِ يَْكُفُروَن{ ٍَ َُِٔن َوّبِِِْع ٌِ فَتِابْلَاِظِو يُْؤ
َ
ًْ أ ِٓ ِ ل ْٔ  .َخ

يفػيّ ةػض اجلاس حبطَ ُيث أو  حرصٌف داغئٌ واةريس ةاتلِٔيّ   ْزا امللام أن ذٍج 
ٔء ُيث ٔ اىليام ةخصٔيس ضلٔط الصٔاريخ، أو اآلذارِ بط زا ـيّ ٌفاضر/،اجلاجتث غِٓا ، أال ْو  ْو

 ابليتيث ةني دلخٍػِا اآلٌَ. السغب ةني اجلاس، وبّد  األوىل/ إعاغثُ 
 ؿ.كغَ ليػرو، ٌا اكن هلا أن حُ  أرسارٍ  اثلاُيث/ نغُؿ 
 اىفشع ةني املرُسني. وإذارةِ  ،اةنبإيلاع ةؾيث اىػرو، ٌَ  اثلاثلث/ حتليُق 
 ْا.ْزه الصٔاريخ، أو آذارِ  ضلِٔط  املطيٍني اذلي ٌِع حصٔيسَ  أمسِ  ويلِ  الساةػث/ خماىفثُ 

فغٔا ٌا يكٔن ٌَ اىػ رو ع ٍاحث ًٓ، وال حُ ًٓ، وأٌَِ ًٓ، وكٔحَ ـاحفظٔا ليٍطيٍني حآىفَ 
ٔذ ةاَّلل ٌَ عٍاحث األغراء.ة  ِا، ُػ

 وأمىنهم من رلبة عدوىم,وأنزي عٍيهم اٌسىينت,هماٌٍهم ثبج ألداماجلنىة, اٌٍهم انصر إخىاننب اجملبىدين يف 

  واجعً  اوفنبىم مبب شئج. اٌٍهم واٌنصرييني واٌمخٍت ادلفسدين, ووً حمبرة ٌٍديناٌٍهم عٍيه ببحلىثيني ,

 .ا عٍيهمحدبريىم حدمرًي

  ,ريخبواخٍفهم يف أىٍيهم اٌٍهم واحفظ جنىدنب يف مجبرونب وطرلنب. 

 .اٌٍهم وفك إمبمنب وويل عهده بخىفيمه. اٌٍهم أصٍح اٌراعي واٌرعيت 

 .اٌٍهم من أراد بنب أو ببالدنب أو والة أمرنب من اٌعٍمبء أو األمراء فخنت فأشغٍو بنفسو 

 وال جتعٍنب من اٌغبفٍني ,نب سخرنوال هتخه ع ,وال حنسنب ذورن ,اٌٍهم ال حؤمنب مىرن. 

 ونعىذ من حيبة متنع خري ادلمبث ,دنيب متنع خري اآلخرة اٌٍهم إنب نعىذ من. 

 .نسخغفرن اٌٍهم من نمً اخلطىاث إىل اخلطيئبث, وسىق اٌشهىاث إىل اٌشبهبث 
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