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ِ َرِّب الحَعالَِهيَ } ايذي اتججس نجبهّ هبحلٍد تلبل/احلٍد هلل 8114ٌحمرم81 ُد ّلِِله َهح {، اْلح
ِي }/تلبلواتججس َخيْلّ هبحلٍد، ِ اَّله ُد ّلِِله َهح َهاوَاِت وَاألرحَض اْلح واخججٍّ {َخلََق الّسه

ُد } د ٌآل أْو اجلِة وأْو اجلبر/هبحلٍد، تلبل هػ َهح َِق َوقِيَل اْلح مح بِاْلح ٍُ َوقُِِضَ بَيحَي
ِ َرِّب الحَعالَِهيَ  ٔا اهلل واشهروه.ت أٌب هػد/ ،تيّ احلٍد يف األوىل واآلخرة {ّلِِله  بثل

وأرضثب  أكرث ٌَ املزباعت واحلروب والهٔارث.أْيهجب ْالًًك آتجبن اخنجبن 
ميئن دوالر سِٔيبً،  444 تٓو ثدررون أن !!رضًرا هبىًغب اكجطبد ادلول واألترادىلع 

 .بسبب إشدى ْبثني اآلتجني املٓيهجني ثرصف يف دول اخلييذ تلػ
ثِبوهل وال  ٌَذنر اسً اهلل غييّ يُ ايذي ال  اخلبيح تإُٓب ذىكً أٌب األوىل

 زبئر.ه؛ إُّ اىػدو اجلبئر/ اتلدخني هبلسبه غييّ إذا أٍُٓدحي
أكو َ ٌَ  ضًل اهلل غييّ وسيً ويكيف يف ثلبيصّ وثلدحيّ ُيه رسٔل اهلل

 ًٌ آالًك ليخبيح، ٌع  ب، وسىم آلكٓليطالة يدخو املسزد  أو نراخًب أنأو هطالً  بخٔ
ٌَ  اتللبيسويظٓر وادلخبن أشد ُٓيًب وزرًرا؛ ألُّ حمرم، ، أُٓب يف أضيٓب ٌببشة

 .املسزد. ٌِػّ ٌَ دخٔل 1  /خالث ُٔاٍح 
 .ْالكٓب ضالة اجلٍبغة، واألضو أن ثرك ثفٔيت. 2
 غَ ضالة اىفرد.وغرشيَ دررة  سبع. ثفٔيت أرر 3

أال وإن ٌَ اتلصدث هِػٍة اهلل غييِب يف ْذه املصبتظة املصبتِظة/ أن ُذنر 
وٌَ تغو اهلل أن حمالت هيع ادلخبن، وكية املدخِني،  هِدرةُػٍة اهلل غييِب 

 .ٔببً شَية، وغٔاؼف لإلسالم كٔيةدخِني يٍيهٔن كيندرياً ٌَ ْؤالء امل
ثأمو نيف أن و ،/ أغرين سٍػم، واتجس يل كيبماملبجًل هذىكً ابلالءأيخ 

تُم غَ هِر وادليمٌَ دلبلسجم، بػح ىلع اجلفٔر ث راحئة ادلخبن ؛ هو كد يرَْصِ
ٔا راحئجمألُم ختىش  ٍُ  !؟ي خري يرىج ٌَ غٍو يتسبب يف غلٔق؛ تأيُش

يُّ وتسجصيي  بشخًط  تسجيح رًدا أن ثػبُقأُم  /يب أيخَ  أغظً ٌَ ْذاهو  ُُتِ
 ، وأيَ وكبره يف كيبم؟يف الطالة  . إذاً تأيَ إرالل اهللٌِّ

ّٔاشة، اغيل إن اجلبس ثدتع  األمٔال لرشاء األؼيبب ذواِت الروائس الزكية اىف
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 يسؤوك وئِؤك!ٌب ينبػح ٌِم ووائس املِتِة، ثأىف الر -ْداك اهلل -وأُت 
تلد ، والشيشة أدىه وأمر ،ويجؽٔر األمر هأن وكع آخرون هٍب يسىم هبلشيشة

أررت ربٌػة امليم غبد اىػزيز دراسة غَ إيدز رديد اسٍّ اىفريوس الهبدي، 
وال ثغرتوا هٍب يرى ، %( سبب إضبهجًٓ هّ ْٔ ثػبيط الشيشة44وكبلٔا أكرث ٌَ )

 /اسأهلًىكَ و ،سييٍة حبسب ٌظٓرًْأرسبًٌٓ هأن ايذيَ يرشبُّٔ ٌَ هػظ 
واتلػب  ،واىزنالت الطدرية ،وكرثة السػبل ،ةٌبذا حيدث هلً ٌَ كية الشٓي

  !!الشديد غِد أكو غٍو ولكفة
اخلبيح ايذي تشب أيٓب اإلخٔة/ أال وإن ٌَ املخبوف اُتشبر ْذا ادلخبن 

ٔسة الشيتغاًل غَ رشبّ يف الطغبر  ، ؽبنالهببر، وأًْ أسببب اُتشبره/ وس
ٔءو ٍب إشسبن وكد أشسِت ادلوىة أيَ امللبيه واالسرتاشبت اىػبٌة. ، ورتلبء الس

ٔاق واحلدائق هغراٌة ٌبحلةمؤخًرا شيٍِب كررت  ، وبجغريً ٌػبكبة املدخَ يف األس
 املصو ايذي يبيع ادلخبن ملَ ًْ دون اثلبٌِة غرشة.

هبغّ. وىلع ٌَ  ؛ىلع املدخَ اجلطس ٌِب هرتق عػفاُتشبره وراهػبً/ ممب زاد 
ِبضس هرتق حمالت هيػّ، ويه كييية حمطٔرة، وأن ُجزِب الرشاء ٌِٓب شى وجل

 . َ ٌبل يكسبّ اإلنسبن هٍػطية اهللوإن اىفلر خلري ٌ .ّثدع هيػ
مشهٔرة ثيم احلٍالت  يو ٌب ثفػيّ دمػية ماكتصة اتلدخنيٌَ دمو

ٔغٔية، ويسِبدًْ كبئدو ب اىؽالهئاملدارس  اتل هر اهلل هلً هذهلً ن، تشومرشدْو
َّ اهلل غييّ هبىػطٍة ٌِّ أن حيٍد اهلل ىلع و وسػيًٓ. وال أن اعتبه، ىلع ٌَ ٌ

 ٍَ  .هبىػطٍة ٌِّ هلًاهلل  دعُ وحل ت وال حيجلر املدخِني،يش
ويف ْذا السبغة املببركة نسألم ٌَ تغيم  ،تبمهلل يف ْذا املاكن املببرك

ٔاُِب املدخِني ْداية وثٔبة ضبدكة ٌَ ْذا ابلالء ٔدك أن ثٓب ٌَ دلُم إلخ   .ور
 هبخلالص ٌَ ْذا الٔببء.وأزوارًٓ امهلل أكَر أغني وادليًٓ 

 .امهلل إُم ثػيً أن ندرياً ٌَ إخٔاُِب املدخِني مطئن وٌجطدكٔن
ََ غييِب وغييًٓ ه ٌُ  جٔبة ثٍصٔ ٌب سيف واكن ٌَ ايذُٔب واىػطيبن.امهلل 
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ٔادث  /أٌب اآلتة اثلبُية اىلبثية واىيت ثزداد وال ثِلصت نرثة املٔىت ٌَ ش
َال)ْذا واملجًٓ األول السيبرات،  ثفّلد املركبة، اجلٔال، خً عػف ُػً  (ارفع اجل

ٔسبئو السالٌة واألٌبن، واألكية و  ُتبوز الرسغة اجلظبٌيةخذ ه
َِب يف الزىيف مروِغة شٔادث السيبرات ىػرباً إن يف أال  خالل شٓر ، وىلد دت

رشً اهلل ركً خميف!! ًٌِٓ ٌبثٔا حبٔادث سيبرات.  تسػةٌ غرش ُفًسب،  أشدَ واشد 
 أمٔات املسيٍني.أمٔاثِب و

ٔادث  الٔتيبتٌَ أكرث دول اىػبلً يف  دُ ػَ تُ  هالدُبٌَ املؤسف أن و بسبب ش
، تهيف إشدى السِٔات ًكُت نسبة الٔتيبت أُّ يفيكيف أن ُػيً والسيبرات، 

يجخيو مسيً أن ئٍت يف اعم واشد ٌب يُلبرب مخسة آالف إنسبن يف هالدُب لكٓب 
 ْو حنَ يف ٌيبديَ اىلجبل؟!يب ليٓٔل!!  بسبب شٔادث السيبرات؟!

ٔدية/ إن لك سبغجني ئٍت إنسبن  وثلٔل اإلشطبءات املرورية يف السػ
/ كبل .مطبهني خالل ْبثني السبغجني 8يل ، وشٔاُتيزًة حلبدث مرورّي 

يحَطان) ِ وَالحَعَجلَُة ِنَو الّشه ىَاةُ ِنَو اّلِله
َ
ٔد سيبرثم يف يد الشيؽبن(. تال ُتاأل  .ػو ٌل

أن ٌَ أتغو اىؽباعت، وأرشف اىلرببت،  -رمحكً اهلل-ْذا واغئٍا 
ت، نرثة ضالثكً وسالٌكً ىلع خري اىربيبت، ضبشب املػززات ابلبْرا

واآليبت ابليِبت، تلد أمركً هذلم ربكً رَو وغال تلبل ثػبىل كٔاًل نريٍبً/ 
ًُ يَُصلََُن لََعَ اّنلهيِِبِ ... َ َوَمالئَِكَت  }إِنه اّلِله

ََِتَل َوَفِضِيَل َوِرِسِقَل ِِ َبَزَماِتَل َوَرِح ٍِ َْا  ٌَ اِبُسْط َعَيِي   .اىَيُه

َِّسَأُىَل  ّّا  ٌَ ِإ ٌَ اَىِذي َىا َيُحىُه َوَىا َيُشوُهاىَيُه َُِقي ٌَ اْى َِْعي   .اى

ًَ اْىَخِىِف َِ َيِى ٍِ ًَ اْىَعِيَيِت َواْىَأ ٌَ َيِى َِْعي َِّسَأُىَل اى ّّا  ٌَ ِإ   .اىَيُه

َِْعَتْا ٍَ ٍَا  َْا َوَشِز  ٍَا َأِعَطِيَت ِِ َشِز  ٍِ ّّا َعاِئذوُ ِبَل  ٌَ ِإ   .اىَيُه

ٌَ َقاِتْو اْىَن ٌِ ِرِجَشَك اىَيُه ِِ َسِبيِيَل َواِجَعْو َعَيِيِه َُ َع َُ ُرُسَيَل َوَيُصُّدو َِ ُيَنِذُبى َفَزَة اَىِذي

َِ ُأوُتىا اْىِنَتاَب ِإَىَه اْىَحِّق .َوَعَذاَبَل ٌَ َقاِتْو اْىَنَفَزَة اَىِذي   .(1) اىَيُه
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