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 ال وضددهُ  اللُ  إال هلإ ال أن وأطٓدُ ، دحللً  ّآياحِ  ٌَ ىػتادهِ  أظٓرَ  اذلي للِ  احلٍدُ  21/5/2114َ
 أصددُ   ورشدٔهُل  هغتددُ  احمٍددً  أن وأطدٓدُ ، وحفصيلً  مجيثً  واتلدةيِ  ةاخليِق  املخفردُ  هل رشيَم 
ِّ  آهلِ  وىلع غييّ اللُ  صىل، يلً قِ  اخليِق  ًٍ  ًوشيّ ، ةإضصانٍ  هلً واتلاةػني وصطت / أٌدا ةػدد. اتصيي

 .وَص إال وَ  امرئٍ  كيَب  ْت ٌا ساورَ  فخلٔى اللِ ؛ فاحلٔا اللَ 
ِّ  وشاَل ، ّ ادلئنُ ّْدْت اكْيَ  اىػيالِ  نريُ ،فليٌ  رسٌو   .ٌاُء اىػئن بلؤش

 ٍّ ( 011ر ةد)ذروًة طائيًث حلدّ  كد ٌاَت وعيَّف  بيثٍ و( يف ةلٍد أورّ املغرتَب ذً أعربوه أن )غ
َّ إسراءاِت ! !ٌث إال ْٔراوىيس هل و ،ميئن دوالر  اىرثوةِ  وُلِو  والٔرذثِ  اإلرِث  ضصِ  ىك

ًَ  ،كييلً  شتخأعرُ   (اكميثٍ  ِثٍ )شَ  إال ةػدَ  اىرثوةَ  وىَ يصخي
 !ْذه؟ّ ْذا اىفلي الٔارُث َشنَخَ نيف شيػيُض / أعربين اآلنَ 

ٌُ  ًَ غْ رُ ، ٌطٍئِاً سداً ، ال طم أُّ شيهُٔن مرسوراً سداً  َّ  ،ػدٌاً أُّ ٌازال ةػُد  ّ( )يليَِ  ىك
 . ٍأُيِثظػّداً ةاىّط ومُ  ،ّ مصخلراً ةالصػادةكيتَ  شيصتُص غِياً سػَو  شِثٍ  ةأُّ ةػدَ 

َِ وكذلم )يلنيُ  ه ٌٍٓا اكن فلرُ  ،ّ شػيداً ٌطٍئِاً شيشػيُ  هل يف اجلِثِ  ةٍا أغّده اللُ  ( املؤٌ
 .هوبلؤُ 
ٔدُ  الرمزيثَ  اىلصثَ  ْذهِ إن   ( اذلي غَ )الرسِ  َض فتّ ُا  جلحل

َ
 واىُػّتادَ  الصاىصَ  الصيَف  وصَو أ

ا وضديرًا ًٍ ، ًٓ يف اإليٍانِ وتصايم درساحِ ، يف اىػتادةِ  ٌَ االسخٓادِ  الرفيػثِ  هلذه امللاٌاِت  كدي
 .اىػظٍاءِ  ْؤالءِ طج( ةّ كئُب ِا( حصيُص ةٍا)صيَ ىػّو )كئبَ 

  َْ ٍُ  ةكرٌ  الهتيُ  اىيت كاهلا اتلاةيعّ  تًا فاشٍػٔا هلذه امللاىثِ وا حػشّ ىزتدادُ  ىك ضيد ، ينّ زَ ال
َْ  ،ةكرثِة صلٍة وال صيامٍ  ةكرٍ  تلًٓ أةٔشَ  ٌا )واللِ / يلٔل  ! !َر يف كيتّ(كَ وَ  بيشءٍ  وىك

ّ ريض الل غِّ فد)فاَ ( اذلي وكَر يف كيتِ  إذاً ٌا ْذا؟! صلٍة وال صيامٍ  نرثةُ ال ! ! يا غشتًا
 ؟!ػاءمَج  ةّ األٌثَ 
 ٌِ َِ  كيَو   أيب ةكرٍ  ػدِ َ ةَ و  ٌالِم  ٌرَو  رأيُج رسًل ارحفعَ  ٌا/ رمحّ الل ٌالٍم  اإلٌامِ  غ

َِ ا  ! !يرة(هل )َس  حكٔنَ  إال أنْ  ،وال صيامٍ  صلةٍ  ىيس هل نريُ  ،أنٍس  ة
 ؟!ًٓيف كئبِ  رَ كَ وٌا وَ ، نياملصطفَ  اىلٔمِ  أوخلَم ( يرةَ )س تلػرَف  ْو اطخلَج 

ًٍ  ُتٍٔي  ضديٍد  ٌَ اجلٔاَب  ذِ إًذا عُ  َِ  ةّ كيُب  يطيُ  نري  .فرضاً  املؤٌ
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دِ  األّوثِ  َذهِ  صالُح أولِ /  يلُٔل اجليبّ  . (واألملِ  آخُرَا ةابلخلِ  ُنُك ويَ ، وايلقيِ  ةالَز
دِ  أعرسّ أمحدُ  ُّ  واىطرباينّ " يف "الْز  .األبلاين وصطط

ةّ  وٌا )الرُس( اذلي ارحفعَ ، أيب ةكرٍ  ( اذلي وكَر يف كيِب ٌا )اليشءُ  * ْو أدركَج اآلنَ 
َِ  وأمحدَ  ٌالٍم  أٌراُل   !؟ضِتوٍ  ة

َُ  اىلئِب  طتيُب اذلي كال غِّ  احللنيُ . .ةإُّ )احللنُي( يا شادَ  ًِ  اة  )احللنيُ رمحّ الل/  اىلي
. .صٔنخِافِ امل َس وفيّ حِافَ اىػارفٔن،  َو فاَض ّ حَ وفي، ٌَ اجلصدِ  الروِح  ةٍزنىثِ  َ اإليٍانِ ٌ

 .(اجلٔارِح  أغٍالِ  أرواحُ  اىيت هَ  اىلئِب  أغٍالِ  روحُ  احللنيُ 
َُ  اذلي يلُٔل ْٔ  احللنيُ  ٔدٍ  غِّ اة واحللنُي ، اإليٍان الصرُب ُصُف / ريض الل غِّ مصػ
 .ّلكّ  اإليٍانُ 

َُ  يلُٔل عادلُ  .ٍّرددّدٔن ىلع حػيّ ّ وَيُ الصيُف يخػئٍَُ  ذلا اكنَ   ٍٔا احللنيَ ػيّ )حَ / دانَ ػْ ٌَ  ة
ٔه اىلرآنَ  نٍا حخػئٍنَ   .ّ(ٍُ فإين أحػيّ  ؛ضىت حػرف

َٔ نتائرَ  رَ أن حكفّ  -ْج لٔ كيّ وضىت - َم و حريُد ٌَ ضصِاحِ ْ/ يا غتَد اللِ   ك وحٍط
 ٍَ  م()يليَِ  إذاً حفلدددّددْ  !؟مغظائ

 َُ  ٌا واحللنيِ  ةٓا ٌَ الصد ِ  لرتنُ )واحلصُِث الٔاضدُة كد يَ / حيٍيثَ  يلٔل طيُظ اإلشلم اة
 .(الهتائرَ  رُ كفّ ٓا حُ جيػيُ 

َ  ،فيً حَر ةٔادَر إساةثٍ  ،نرياً  * ْو دغَٔت اللَ   ؟ْد غلٌاِت كتٔلٍ َٓ ظْ ولً ت
 ميليَِ  إذاً حفلدددّددْ 

ٌَُِن ةِاإِلَجاةَثِ  / يلُٔل  ْنُتْه ُمِقِ
َ
َ وَأ ِا اَّلله  .اهليريمّ ِّ وضصّ  اىرتٌذّي  رواهُ  .اْدُغ

 ؟احلياة ومصاغُب ك مصائُب وأمضّدْج فؤادَ  ،لٔاغُز ادلُيا َم * ْو أحػتخْ 
َِ  فاحللنيُ  م()يليَِ  إذاً حفلدددّددْ   ( ابللياو)ختفيِف  ( املصائِب شتٌب رئيٌس يف )حٓٔي

ٌَا َووِ )/ رمضانَ  داعءَ  رْ وحذنّ  ُن َغنَْي ِِ َُ  .(َمَصائَِب اّدُلْنَياَي ايْلَِقِي َوا ُت
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َخًدا لَْه ُيْػَط َبْػَد ايلَِقِي / ا رشٔجِل  ؛ ىلٔلِ ِّليمركّيم، وحُ غتادًة حُ  اكحللنيِ  فل يشءَ 
َ
فَإِنه أ

 .َخرْيًا ِوَي امَػافَِيثِ 
 ؟()اتلدةرِ  م ةدكيتِ  كُفوِ  ِص خْ وفَ ( )اتلفهرِ  غتادةِ  م إلحلانِ ْج ُفصُ * ْو حاكَ 

 م()يليَِ  دْ ددددحفلّ إذاً 
 .املِظٔرةِ  ةآياِت اللِ  وحػخربُ ، امللروءةِ  ةآياِت اللِ  م حنخفعُ جيػيُ  فاحللنيُ 
 
ُ
ٌُِنَ ٌه َقْد ةَيه وىل )فاأل ٍِْم يُِقِ ْرِض آا َوِف واثلاُيث ) ( ا اْْلياِت مَِق

َ
 (يَاٌت لِنُْىِقٌِِيَ أْل

َُ أيّ  -* احللنُي  َوَوْي ) /ّورشغِ  أضاكِم اللِ  ةكٍالِ والرىض  اتلصديِق م ىلع يػيُِ  -ٓا املؤٌ
ْخَسُي ِوْي اَّلَلّ 

َ
ٌُِنَ أ ٍِْم يُِقِ  .( ُخْكًىا مَِق

ٔضيدَ  احللنيّ فإن / هوبػدَ  ذلَم  * وكتَو  ٔضيَد إال ة ؛كيصّطُص ح أليب  م . كال ُبيّ يلنيفل ح
ْن اَل إََِلَ إاِله اهلُل ُمْستَيْ / ْريرةَ 

َ
ُد أ َُ ، َوْي مَِقيُج يَْش ٍُ ا قَنُْت َُ ِ ًٌا ة ٌهثِ  [هُ بَِّشْ ]ِق َ

ْ
 .رواه مصيً .ةِاْل

  اىعىساد َشروسب، اخلطُئبد وغبفَش، اىنشثبد مفِشَجو، اىظيمبد َب مبشَفاىيهم ،ٍَ ، احلبجبد وقبظ

 :واىسمىاداألسض  وإىَه، اىذسجبد وسفَُع، اىذعىاد ورلَُت

  وصشاَطىب، وقجىَسوب، وِىس ىىب حُبَرىب َواْىَأِسِض اىَسَمَىاِد ُمَىِىَسَب. 

 َُسأه عمب َفعُو، فعو ه إرا شبَءَب َم َُِجشمه سؤاه َمه سأهو. وال  ، لإوب ال وشجى إال غفشاَواىيهم . ال 

 .لإال إحسبَو وال وطيُت

 ذعىكوك وبصشًا فنُف ال وبووجذ، شجىكوك سحُمًب فنُف ال وبقذ وجذ: ىبإذَل. 

 اىزٌ لوجِه ثىىس عىُرو، ادلسزععفني سُةو ىبسُث أوذ، ىبحُيِز وقيَخ ىبقىِر ظعَف إىُل شنىإوب و اىيهم 

، لسخُط ىبث حَوََ أو، لغعُج ىبث زنَهََ أن: واِخشح اىذوُب أمُش عيُه حوصُي، اىظيمبد ىه أششقِذ

 .ثل إَىب قىَح وال حىَه وال

 لسخِط ومجُِع، لقمِزِو جبءِحوُف، لعبفُِز وحتىِه، لوعمِز صواِه مه ثل عىرو بإو اىيهم. 

  ىبوالَرقُبدرىب و ووفِق، ىبأقىاَر وطُِت، ىبأوطبَو وآمِه، وبسشائَش وطهِش، ىبأخالَق ِهوحِساىيهم ،

، ىبدَىَو واقِط، ىبشؤوَو اذلذي عيً وامجِع، ىبأمىاَر واسحِم، واشف مشظبوب، واوصش رلبهذَىب

 .وبأسعبَس أسخِصو
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