
 
 

احلٍر هلل رب اىؿاملني، السمحَ السحيً، ٌالم ئم ادليَ، ْ. 4110 صفس 3 
َ هلإ نسيً، ورب رحيً، وأشٓر أن ال هلإ إال اهلل وحره ال رشيم هل،  ٌِ ستحاُّ 

وأشٓر أن ُبيِا حمٍراً ؾتر اهلل ورسٔهل،  يؽ املذئكات.ؾً ةفضيّ وكسٌّ مج
صًل اهلل ؾييّ وىلع آهل اىعاْسيَ، وصحاةخّ اىغس املياٌني، ومصعفاه وديييّ، 

َ حتؿًٓ ةإحسان إىل ئم ادليَ، وسيًَ تسييٍاً نررياً. ٌَ  أٌا ةؿر/ واتلاةؿني و
ٔا اهلل حق حلٔافيا ؾ َ احًف اهلل حفؼّ ووكاهتاد اهلل! احل ٌَ  .ه، فإن 

ةاحختاس يف يف أحر األيام أصيب ، فجأة ؾٍسهٌَ  نيٍاُيف اثلشيخ نتري 
ِاك اىعتيب كام ةؿٍو كسعسة  .، فحٍيّ أةِاؤه إىل املستشىفٔلابل ، دسج ْو

 .ابلٔل واُخٓج آالم الٔادل
ٔجّ األةِاء ليعتيب  وأدزوا يشهسوُّ ويثِٔن ؾييّ نررًيا .. ،ح

فإذا ْٔ اغرق يف ابلاكء، فأدزوا  ،اتلفج األةِاء إىل أةيًٓ حلعٍئِٔا ؾييّ
ًَ ابلاكء !؟ /يٓرئُّٔ ويلٔلٔن هل  إن املشلكث اُخٓج في

 ْرأ كييال ذً ةنّي هلً ستب ةكائّ ةٓزه اللكٍات/
وشهسُاه  ،سُا فضيّ وٌؿسوفّؿواستش ،ساؾرين اىعتيب مسة واحرة فلط

ا يغٍسين اهلل ، وذٍاُنررًيا ًٌ ةكسٌّ وإحساُّ وسرته وبرون  -جو جالهل-ٔن اع
ً  } !ث إىل أيث ؾٍييث ولً نستشؿس فضيّاحلاج ا بُِك ٌَ ََ اّلَلِ  َو ٍِ ٍة فَ ٍَ َ  ُِػ  ٌِ}. 

ٔهُ َوآثَاكُ } ٍُ ُ ْل 
َ
ا َشأ ٌَ َ  لُُكِ  ٌِ   ً}. 

اىغعاَء ؾَ أىعافّ وبسه وصِؿّ  اهللُ ف شَ فئ نَ )/-رمحّ اهلل-يلٔل اةَ اىليً 
شهساً هل وشٔكاً إحلّ وا ب كيتّ حتً ه ٌَ حيد يؿيً وٌَ حيد ال يؿيً ذلاؿترى

 .(هل
ال نيف  اؾخرُا ىلع اجلِؿً حىت إُِا إذا ُسئيِا ؾَ حاجلا كيِا/ ال جرير !!

 !!؟وبلاء اجلِؿً ث،ؿسُا جتّرد اىؿافيفٓو استش جرير، واجلؿً يف جترد ومشير؟!!

                                 

 (480دحني )ص/ ظسيق اهلجسحني وباب السؿا



 
 

ٌِ  وؾردَ  ث،خؿافيُا املداليا أجسادِ  ؾردَ  ِالم احلٍر ربَ    ِا اىيت ال نشهٔأيا
 .وؾرد ُؿٍم اىيت ال حنصيٓا ،فيٓا

أدز ىلع أيري السفٓاء جل، وؼثحلةو  ل  ه ر ٌَ محر اهلل يف  ل ئموجل
ً  ثََر إََِل }/دار ابلٔار َو فِسًْ ُؿٍث اهلل اكُج اىؿاكتث أن حَنِ اذليَ إن حسكِاًْ وكُ  َ ل

َ
أ

ً  َدا ُٓ َم  ٔ ٔا كَ َخيُ
َ
راً وَأ َت اّلَلِ ُكف  ٍَ ٔا ُِػ  ُ ََ بََّدل َٔارِ اََّلِي َ  .{َر اْل 

َ  َخي ُح ال يَ }/ لٔل ربِاة مجيًؿا خؿغيِف ٌِ   ً ُٓ رُِج َجّد  ٍُ َشنَص  يَ أي/ ُرُيًٓ  {ٔنَ ػ 
 كٔن ُٔاعً ٌَ اجلؿيً يف ػاْس األمس.كر يؾزاب ٌَ 

َدى ُشْهسَ َفلَ ٌَ كاهل ء اذلي ادلاع لمذومساء  تاحص ل  ولجلو
َ
ِّ  ْر أ ٌِ ْٔ   .يَ

َبَح  ُّ/إ ٌا ذىكً ادلاعء؟!حررون أ ص 
َ
ا أ ٌَ  ًَ ُٓ ِ َم ٌا أمىس أو اليَ ٍِ ٍة فَ ٍَ َ  ُِػ  ٌِ ِِب 

َّدَك الَ ََشِيَم لََم؛ َفيَ  رُ  َم وَخ  ُّد، َولََم الُظه   ٍ َ  .اْل 
ٌَ في ؾتراً شهٔراً  ٌَ أراد أن يكٔناهلل/ تاد ؾ  .َ دوُّ يف ادلُيايِؼس إىل 

َفَو  /كال  ش 
َ
َ  أ ٌَ ُظُروا إََِل  ً   ان  ِ ُك َّدُر  ،ٌِ ج 

َ
َٔ أ ُٓ ً  َف َكُك  ٔ َٔ فَ ُْ   َ ٌَ ِ ُظُروا إََِل  َوالَ َت

َة اّلَلِ  ٍَ ن  الَ ثَز َدُروا ُِػ 
َ
ً  أ  .َغيَي ُك

َ  َْ ٍَ فَ  حال اذليَ أصاب ةئحًٓ ٌراًل خأمو فيي قيّ َض يسى أُّ ةيج  سكَ يفي
ْعُسوِحنَي يِف اىَعِسيِق، ، وحال  ارعٔزلشال فصاروا يف الش ٍَ ْ ًْ ال ُٓ َ َوى ل

ْ
أ ٌَ ََ اَل  ي  .اذَلِ

أًع  خفهس يفييففيخزمس آدس الشٓس ّ يكفيال راحب  هؾِر اذليو ن ج َ ئٍٔح  .اذلي
 /اتلايل املٔكفيخئى ٌَ املسض حلخفهس يف واذلي 

 
َ
َِ  ى رَُجٌو َرأ ِر ةْ ٍَ ا َشَق َؾيَيَواِسٍؽ كُسَْحًث، فَهَ يِفَ يَِر حُمَ ٌَ ى 

َ
ُّ َرأ َُ

َ
ا، َفَلاَل  ّأ َٓ ِْ ٌِ 

َُ َواِسؽٍ  ََ اجلّ / اْب ٌِ ِزهِ اىُْلسَْحِث  َْ َِ َؾٌَلَ يِف  اَذا هلِل ٌَ حَْرِري 
َ
ِث؟أ ٍَ ِحنَي فََسَهُج، َفَلاَل/  ْؿ

ا ىلَعَ َحَركيَِت، َواَل ىلَعَ َظسِْف لَِسا َٓ ًْ ََيَْؿيْ َ   !!ىلَعَ َظسِْف َذَنِسي َواَل ..يِن ل
ُّ لسَُجوا كَاَل  اَُْج َؾٌَلَ كُسَْحخُ َٓ  ./ َف

                                 
ٔخات ) وابَ خجر 66ص األذاكرصددّ انلٔوي يف و (861صديح ابَ خبان )و (5775شنن أىب داود )(1)  .(367/  2)األفاكر ُجائجو (177/  3يف اىفج

 (7619صديح مصيً )(2)

ٔاب غييّ البَ أِب ادلُيا )ص:3)  !!لََعَ َطر ِف َذَنرِي َواَل ، ويف األخر زيادة: 184بركً  (126(الصرب واثل



 
 

م ىلع سالالو ةصالالضيّ وإحساُّ اجلٌل، وّ اخليف، وفٍر هلل ىلع ىعفاحل 
 ر/ةؿأٌا  ٌؿخٌل، آهل وصحتّ وٌَ حتؿًٓ ةإحسان وىلع ،اجليب األيم

 فٓٔحشهس اجلاس ىلع إحسآًُ إحلّ، ٍَ أراد أن يكٔن ؾتراً شهٔراً/ فيف 
َُ و .انلاس ٌَ ال يظهرُ  اللَ  ال يظهرُ / ٌَ شهس اهلل، كال  أن  الشهسِ  أحس

ًا /ليٍحسَ واملخلَ ُلٔل ب يََؼ يِف  /ؾٍَ كاهلا كَاَل  .َجزَاَك اّلَلُ َخْي 
َ
َِاءِ َفَلّد  أ  .اثلَ

 .وحسِّاىرتٌزي  اهرو
 .اُخؼس الشهس ٌَ داىلمةو حغضب، فال لً ُتَِْصْف، ولً ُتْؿَط كررك،  إذاو

ِّ اّلَلِ اَل ُُِريّدُ كال املذيصٔن/ } نٍاكو و َٔج  ِ ً  ل ُك ٍُ ِػ ا ُنط  ٍَ ً  جَ  إَِن زَاًء َواَل ٌُِِك
اكفأًْ اكُٔا إذا ذلا و ..ٌَ اجلشاء ىلع اإلحسان واإلساءة فإن ادلاعء ُٔع{ ُطُهًٔرا

ْؿَعٕ ةراعء وغريه ٍُ ٔه ةٍرو ال حلتًف أجسًْ ىلع اهلل حؿاىل، وال يكُٔٔا  ؛ذلم كاةي
و/ إذا أرسيج إىل كٔم ةٓريث حلٔل ليٍسسَ  شث كر اؾخاضٔا ٌِّ، نٍا اكُج اعئ

 َٔ  .هلً ةٍرو ٌا دؾٔا جلا، ويتًف أجسُا ىلع اهلل اسٍؽ ٌا يرؾٔن ةّ جلا، حىت ُرؾ
ََ السبا واحلسام؟ جسرهج تُس ُؿٍث اهلل، ٌَ هَ ْو شَ ال أ س ُؿٍث هَ ْو شَ و ٌِ

ا ؾَ أوكاحٓا؟ ٔد ديِّ، فرتك الصالة أو حٓاون يف أدائٓا وأدْس  اهلل ٌَ فسط يف ؾٍ
 س ُؿٍث اهلل ٌَ ْجسهَ ْو شَ و س ُؿٍث اهلل ٌَ ؾق وادليّ وكعؽ رمحّ؟هَ ْو شَ و

 ؟ِتغاءيبؿيجيّ لو ،س ُؿٍث اهلل ٌَ أصىغ ةأذُيّ إىل اىغِاءهَ ْو شَ و نخاب ربّ؟
َ رواعثًٓ، ورد  ٔال املصيٍني يف لُك ماكن ، واشرت غٔراثًٓ، وٌآ امهلل أصيح أخ

ًٓ، وامحو خافيًٓ ، وأطػً اعري ُس اغئبًٓ، واعف ٌبجالًْ، واّْد ضاهلً، وان  
َِِة اىغفية ، واجػيًٓ محاة ليٍية.جائػًٓ  ، وامجع طٍيًٓ لَع اْلق ، وأيلظًٓ ٌَ ِش

َِا يف أوطاُِاامهلل  ٌِ وافرج هلً يف املضاائق، ، وأصيح أئٍجِا ووالة أمٔرُا، ودورُا آ
ٔه اْللائق، وأغًِٓ ببطاُاة ُاصادة،  ٔء، وانظف هلً وج وارصف غآًِ بطاُاة الصا

ٔء، وأ ٔء، وُلية الص  ْو اىغض واخلّديػة، واَّلمً الٔضيػة.وكاىة الص
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