
 

 

1 
ُّ َونَْصذَْغِفُرهُ ِ. 1444/ 3/ 1 َِ نَْصذَِؽيُِ َد ّلِِل ٍْ ْنُفِصَِة ،إَِن اْْلَ

َ
وِر أ َْ ُُشُ ٌِ  ِّ ُٔذ ثِ ِد  .َوَنُؽ ْٓ َْ َي ٌَ

ةِدَى َلُ  ،اّلِلَُ فاََل ُمِظَو َلُ  َْ َْ يُْظِيْو فاََل  ٌَ ْن اَل إَِلَ إِاَل اّلِلَُ  ،َو
َ
ُد أ َٓ ْط

َ
َن  ،َوأ

َ
ُد أ َٓ ْط

َ
َوأ

ًدا َبجُْدُه َورَُشُٔلُ.ُمَ  الً َضِريًرا يُْصوِْح ) ٍَ ْْ ْا قَ ُ َ َوقُْل ْا اَّللذ ُق ْا اّتذ َُ ٌَ آَي ِي ا اَّلذ َّ ُّي
َ
يَا أ

َ َوَرُضْ ٌْ يُِطِع اَّللذ اهَُكْى َويَْغِفْس هَُكْى ُذٍَُْبُكْى َوَي ًَ ْع
َ
ًزا هَُكْى أ ْْ ََلُ َفَقْر فَاَز فَ
ا( ًً إن )اّلِل كد دكَفو ثَِْْص ْذا ادليَ إىل ئم اىليةٌح، وبغٓٔرِه ف أٌة ثؽد/ َغِظي

ذه اىفنت ..وطٓد ثذلم، وكىف ثةّلِل طٓيًداىلع ادليَ ّلكِّ،  ، وإن اكُخ واىلالكوْو
 (الِظفةءُ و اىلٔةاء اذلي يُصَلةه املريُض يلدصو ل إاّل اكدلوفٍة يه  ُمؤملًح ليلئب،

ِميِ )  ُبيِة بََّشْ وكد  ًْ ََاءِ وَاّنلذْْصِ وَاّتلذ َث ةِالطذ يذ
ُ
ِزهِ األ وىكَ يلذدلق  .(َِ

ِ نلة اتلٍهني يف األرض فالثد ٌَ حتليق ٌة يف كٔل ربِة دؽةىل/ ٌَ إ ِي ْى )اَّلذ ُِ َذا ْن َيمذ
 ِ ََْمِس َوَّلِلذ ًُ ْ ٌِ ال ْْا َغ َّ ْػُسوِف َوَن ًَ ْ َمُسوا ةِال

َ
ََكةَ وَأ ُْا الشذ ََلةَ َوآتَ ْا الصذ قَاُم

َ
ْرِض أ

َ
ِِف اأْل

ُمْرِ(.
ُ
 فٍة أؼغٍٓة ٌَ آيةت وكأُٓة ُزىخ الصةؼح هلذه األخداث الراِْح!ََعقَِتُث اأْل

ًُ ف ٔال املؤٌِني أُ اّلِلُ  ئم يؽي  ًٓ إذا مَ ٌَ أخ
ُ
ديخ يهٔا اُتّشت الصئات، وأ

 .الزكٔات، وؼال صٔت املؽروف، وخفخ صٔت املِهر فيِرتكت انلْص واتلٍهني
ثدءاً ٌَ اشذصالح انلفس  ،وحنَ ٌأمٔرون ثذدليق األشجةب املٍهِح

 .يّ فإُِة ٌؽذورون أٌةم اّلِل فيّلدر ؼيثً ثةيق املجذٍػ، وٌة لً َُ  ،واألرسة
 ٌِةَط ِة، وجؽو ذلم ؼَ أُفصِة وأؼراِط  واّلُِل كد دنَلة ىلع ٌة ُدرأ ثّ اخلطرَ 

و ُيْؽَدُل ثةىفالح يشء؟ ،اىفالح َْْيِ  !ْو ٌث يَْرُغَْن إََِل اْلْ يذ
ُ
}َوّتْلَُكٌ ِيَُكْى أ

ْفوُِحَْن{ ًُ ْ ُى ال ُِ ْوََلَِك 
ُ
ََمِس وَأ ًُ ْ ٌِ ال َن َغ ْْ َّ َْ ْػُسوِف َويَ ًَ ْ ُمُسوَن ةِال

ْ
وبأوئلم  َويَأ

ًِٔر ثةطيًٓ، وب ْلٔا زاَْق املفصديَ، ىُي  ثةطَو  املفيدني يدفػ اّلِلُ   إُكةْر
ا اَّلُل{.ًْاّلِل ُةرَ  يطفئُ  َِ َ

ْطَفأ
َ
ْوقَُرواْ ٍَاًرا هِوَْحْسِب أ

َ
ا أ ًَ  }لُُكذ

َّ / كةل رشٔل اّلِل  َْ ْػُسوِف، َوّتَلَ ًَ ْ ُمُسنذ ةِال
ْ
ِ ّتَلَأ ُدُزنذ َواَّللذ

ْ
ََْمِس، َوّتَلَأ ًُ ْ ٌِ ال نذ َغ ُْ
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َِّق قَْْصًا 2 ُُ لََعَ اْلْ ٍذ ْطسًا، َوّتَلَْقُْصُ
َ
َِّق أ ُُ لََعَ اْلْ ُطُسٍذ

ْ
الِِى، َوّتَلَأ  . لََعَ يََرِى اهظذ

أيٓة املؤٌِٔن/ إن كيةم لك فرد يف املجذٍػ بظؽرية األمر ثةملؽروف وانليه ؼَ  
ٔ يصِػ ل وملج املِهر ذٍؽّ طٍةُةً وأٌةُةً ٌَ ٌَ دالاو دٔفيلّ وخرييذّ، ْو

ْوِِلَاُء ، واشذٍطةراً لصيو الرمحةت/ اىؽلٔبةت
َ
ْى أ ُّ ََاُت َبْػُض ْؤِي ًُ ْ ََُْن وَال ْؤِي ًُ ْ }وَال

ََلةَ َوُيْؤتُْ َْن الصذ ًُ ََْمِس َويُِقي ًُ ْ ٌِ ال َن َغ ْْ َّ َْ ْػُسوِف َويَ ًَ ْ ُمُسوَن ةِال
ْ
ََكةَ َبْػٍض يَأ َن الشذ

} ُ ُى اَّللذ ُّ وََلَِك َضَْيمَْحُ
ُ
َ َوَرُضََْلُ أ  .َويُِطيُػَْن اَّللذ

ىكَ ْذه الظؽرية ىيصخ يف الصٔق والظةرع فدصت؛ ثو جيت أن دجدأ ٌَ 
يفطِٔن لهيد وخيِٓة وا ثةىغرية واْليةء، ذَ غَ أ فيّ اىفىت واىفذةة، يلُ ظَ نَ ابليخ اذلي يُ 

َِجاَرةُ{}/ اءدلّ األؼداء األ
ْ

ا اّنلذاُس وَاْل َِ وِيُكْى ٍَاًرا َوقُُْد ِْ َ
ْنُفَطُكْى وَأ

َ
ْا أ   قُ

يطيلٓة املرء يف املٔكف  ىيس ّلكٍحً  /واألمر ثةملؽروف وانليه ؼَ املِهر
ً، وكذجةً دطجػ، دَِغ  ، وبراٌجَ دلٔمُ  اىؽةرض، ولهِٓة جيت أن دكٔن مؤشصةت  

ََ وإؼالٌةً خراً  ِح، وخِ  ُزيٓةً، ومةط  وراً ليلرآن، وأكالٌةً وٌِةثر، وممةُؽحً لةً ودُ يَ ٌآ
ٔه ٔات دخييح. ،للك فهر مظج  أو دؼ

يف  الصةىِح  الصيِف  ملِٓج الٔطنُ  وٌَ مجيو ٌة يُذنر فيظهر ذىكً املؤدٍرُ 
ٔديحِ  اىؽربيحِ  املٍيهحِ  ؼَ املِهر، ودورِ  ثةملؽروف وانليِه  األمرِ  يف دؽزيزه،  الصؽ

ةدى ، وُاىغراءظؽرية كرردٓة الّشيؽح ْذه الن ذلم أ ْذا األشجٔع. كيًأواذلي 
ٔجد دوىح يف اىؽةلً جؽيخ ليدصجح  ثٓة والة أمرُة ٌَ اىؽيٍةء واألمراء، وال ي

 إال ْذه ادلوىح املجةركح.مٔعفني و راةشح
ٔدون ومةربٔن يف دفةؼِة ؼَ أؼراطِة، ُة أال وإُِة يف ثالد ونلؽيً أُّ ملدص

ذفخ الفرتاآً وعيًٍٓ/ ىَ يُصيح آخر ْذه األٌح إال ٌة أصيَح أَوهَلة، فال ُي
ْا  ًُ ٌَ َظوَ ِي ََْقوُِتَْن{}وََضَيْػوَُى اَّلذ ََْقوٍَب َّي يذ ُي

َ
 .أ

___________ 

ِة رجو أٌَ، وٌَ أؼغً األٌَ إُكةر املِهر حبصت اىلدرة، فٍَ لً ّلكَ  ؛ُؽً
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ّ فال ؼذر لر ىلع اإلُكةر ثيدلدِ يَ  3 ً يلدر ثيصةُ َ ل ّ. ه فييِهر ثيصةُّ، وٌ  أن يِهر ثليج
ِة ِة بصجت شهٔدِ اُتّشت يف جمةٌؽِة وجمةلصِة وأشٔاكِ  ثٍخ ٌِهرات  إن 

فْ ثرفق  ِهرفيُِ ِة، وخٔفِ  ِٔ  .إلخٔاُِة ٌَ انلصح ِة الظيطةنُ ثٍة ُلدر، وال خي
ة ث ٌِهرات   اآلن مجيحَ وإيلكً   لصنذِة، وانلصح ىفةؼيٓة.أُلدر اغبلًة ىلع إُكةْر

 اّنلذاِس ََسِقًَث / كَةَل  /ًٓصالدٌَ  يرسكٔنُراًْ  اذليَُصح  األول/
َ
َْأ ْض

َ
إِنذ أ

 . ُُ ِي يَْْسُِق َصَلَتَ ة؟ كَةَل/ اَّلذ َٓ ُق ا، َوالَ كَةلُٔا/ يَة رَُشَٔل اّلِلَِ، َوَكيَْف يرَْسِ َّ َْع الَ يُتُِى ُرُل
اضُ  َِ  .أمحدرواه . ُجَْد

 ، وشبيو اإلُكةر امللدورِ اىغض يف الصيػ وابلئعاملِهرات املِتّشة/ وٌَ 
 ؼرب دطجيق وزارة اتلجةرة.ؼييّ إرشةل ثالغ 

 ثّ  أخرب فيُخىش أن يلػ ٌة إن اُتّش واذلياىغِةء شٍةع املِهرات وٌَ 
 ."َوقَْزٍف  َوَمْطٍخ  َدْطٍف "ٌَ  الصةدق املصدوق

ٔشيىق يف   ،وامللةطػ تاجلٔاالوىؽةب األوممة زاد ابلالء يف ؼْصُة دخٔل امل
ً ثؽض املصيٍني ُفصّ أُٓة ىيصخ غِةءً ْذه الظيالت اىيت  وأكثِ   .أْو

ىلع  يلرلهأن يذنر ؼئبّ أو ن ،اىغيجحاملِهرات اىيت ال دكةد دَُِهر/ وٌَ 
يدافػ ؼَ أخيّ أن ا وجيت ىلع ٌَ اكن خةضً  أو اإلطدةك. اتلٓكًشبيو 

َْْم ا/  كةلاملغذةب  ُِ اّنلذاَر يَ ِّ ٌْ وَْج ُ َع ُِ َردذ اَّللذ ِدي
َ
ٌْ ِغْسِض أ ٌْ َردذ َع  .هِقَياَيثِ َي

دلواب اكوىؽَ ٌَ ال يصذدق اليؽَ  ،ىؽَ املؤٌَاملِهرات الظنيؽح/ وٌَ 
ٌْ / كَةَل / ثو وربٍة ىؽِٔا أُفصًٓ وأوالدًْ ،والريح والصيةرة َْ هَػَ  َي ُّ ًَا َف ٌَ ُمْؤِي

 ُِ  .ؼييّذفق ٌ .َلَقْتوِ
ٔاء، يؽيذُة ٌَ ٌِهرات األخالق، واأن  -ؼَز وجَو -نصأل اّلِل  ألؼٍةل واألْ

خد ، وأن ئوأن حيفظ والة أمرُة كةدة ْذه ابلالد، ُةءَ جةثِة ونصةطوِة أن يصيدو
 .يزيد جٓةز اهليبةت ماكُح ودٍهيًِةأن نصأل و .ِة، وجيٍػ ّلكٍذِةصفٔف
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