
  
ةمحر  ُتاحَفن 

باتك

 

: ةبتاكلا
يلع حلاص  ءافص 

 : ميمصتلاو فالغلا 
يلع حلاص  ءافص 

ءاد ــــــــــ هإلا

يبأ ِثيغلا  ىلإ 
هللادبع  دمحا   يلع  حلاَص 

يمأ ِحورلا  ىلا 
نامدرك  قيدص  ديسلا  يناَمأ 

امهركذب يمسبم  بيطي  ام  امئاد  نيذلا 

انتبيبح ةيلاغلا  هديقفلا  ىلا 
نامدرك  قيدص  ديسلا  لالجإ 

كمحر هللا

يبلق   يف  دو  هل  نم  لكلو  يتاوخأو  يتوخإ  ىلإو 

 .. هملؤملا براجتلا  اهب  تحرب  حور  لك   ىلإو 

ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

لخدم

 

هتءارقب رشاب  حئاصنلا  يبحم  نم  تنك  نإ 

اديج اهب  كسمتف  بحأ  نم  لك  اهب  يصوأ  يتلا  اياصولا  يه  هذه  يبراجت ..  عقاو  نم  ةصالخ 
 

 

 

 

 

 



نزحت يكل ال 

 .. كداؤف تبعتاو  كتقهرأ  املاط  يتلا  بعاصملا  كلت  كناهذأل  تتأ  امبرو  هتيمملا ..  كراكفأ  قامعأ  يف  قرغت  تنأ  امنيب  نوكس  يف 
 .. نزحت يكل ال  كيلإ  اهقاس هللا   .. رعاشم امبرو  صاخشا  فقاوم و  لكش  يف  ةمحر هللا  كل  ىلجتتف 

؟  كنع لفغيأ  ءاملظلا  ةليللا  يف  ءاسلملا  ةرخصلا  يف  ءادوسلا  ةلمنلا  بيبد  عمسي  وهف  وه ..  الا  دنس  هنا ال  اهدعب  كردتل  
 ! هيلإ أجلت  نم  ةمظع  يردتوا  ىلاعتو   كرابت  هاشاح 

ةثالث هنطب  يف  ثبلو  توحلا  همقتلا  امدنع  مالسلا   هيلع  سنوي  انديس  ظفح هللا  كبلق ..  يف  ةمحر هللا  كل  ىلجتتل  الاثم  كيطعأس 
هلظتل !  نيطقيلا  ةرمث  هل  أيهو  هاجنأف هللا  ن "  ــ يملاظلا نم  تنك  ينا  كناحبس  تنا  الا  هلإ  ال  هنا "  ددري  لظو  ىلإ هللا   أجل  دقف  مايا ! 

عيمج ىلع  يوتحي  نيطقيلا   نا  اوفشتكا  دق  ءاملعلا  نا  يردتوا ؟  هءايبنا !   نم  يبن  ىلع  هتمحرب  فيكف  هدابعب  ميحرلا  وهو  فيك ال 
  .. اهملعن يتلاو ال  اهملعن  يتلا  همعن  ركذتو  هدمحب  حبسف  ناسنالا ..   مسج  اهجاتحي  دق  يتلا  تانيمتيافلا 

هديب انلكف  قولخمل  كرمأ  ملست  الو  ملست ..  هل  كرمأ  ملس  نيح ..  دعب  ولو  كر  ــــــ بجيس هنا  نقيتو  كبلق  يف  ام  لكب  هيلإ  عرهاو 
 .. ءاشي فيك  انفرصي 

 .. باسح ريغب  ربصلا  اذه  ىلع  مهروجا  نوفويس  هنا  هدابعل ..  دعو هللا  ركذتو  كبلق  ىلع  نزحلا  بصي  ام  لك  ىلع  مويلا  ربصاف 
 .. ةيناف اهناو  رمالا  ةقيقح  كردي  نم  وه  نطفلاف  اهدارا ..  نمل  ايندلا  كرتاو  دنع هللا  ام  يف  عمطاف 

ليمج ربصف  كتاقاط ..  لك  كنم  ذفنتسا  دق  ضرم  كباصا ..  ءالتبا  لوؤسم ..  ريغ  جوز  قاع ..  نبا  ام ..  رمأ  ىلع  كربص  يركذتو 
 .. هنجلا ضاير   نم  ةضور  مهروبق   لعجا  مهللاف  ىرثلا  مهدمغت  نم  محر هللا  نذإب هللا ..  ةنجلا  دعوملاو 

باسح ) ريغب  مهرجأ  نورباصلا  ىفوي  امنإ  : ) َىلاََعت لاق 
 ( هلل هلك  رمألا  نا  لق  : ) َىلاََعت لاق 

 " اربخ هب  طحن  مل  ام  ىلع  اربص  مهللا  رادجلا ..  امأو  مالغلا  امأ  ةنيفسلا  امأ  " 

: ةزكن
كمها  ام  كيفكي  هيلع  لكوت 

 

 

نيركاذلا نم  نك 

تتأ ىركذب  وا  لعف  ام  ىلع  مدنب  الا  اهنم ..   ةعجر  يتلا ال  هراكفا  يف  انضعب  هوتي  ركذت ..  ةدئاف  الب  تاقوالا  ضعب  انيلع  يضمت  انايحا 
 .. ريكفتلا رثا  نم  هحمالم  تدعجتو  هنول  فلتخاف  هترطاخ  ىلع 

ءاش امو  ردق هللا  لقو  كرما   ريسيتو  كنزح  ءالجنإل  يفكي  اذهف  هبيبح  ىلع  ةالصلابو  هركذب ..  كمف  رطع   .. ركذاو هللا هظحلل  فقوت 
نكي  مل  كباصا  امو  كبيصيل  نكي  مل  كاطخأ  ام  لعف .. 

  ... كأطخيل

ربدي فيكو  دبعن  نم  ةمظع  انفرع  اذا  طقف  نوكت  امم  طسبا  ةايحلاف  كقلاخ ..  ركذ  ةداعس  ىلا  كراكفا  ىدص  رداغ  قمعب  سفنت 
هلل كرما  ملس  اذا .. ؟  قلقلا  امل  هديب  ئش  لك  سيلوأ  تاف ..   ام  ىلع  ةرسحلاو  مدنلا  يف  انلوقعو  انسفنا  قرغن  امنيب  انروما .. 

 ! ربج نم  همظعأ  امو  كقلاخ  نم  ربجلا  بقتراو  ريبدتلا  لامج  قوذتو  هيلع  لكوتو 

كقلاخو كبرل  كركذ  ىلع  تا  ــ نسح يتبسك  لب  هللاو  ال  ائيش ؟  يترسخا  يركذا هللا  خبطملا  ..  يف  وا  لمعلا  يف  نينوكت  امنيح 
لب ..هل  عفشت  نل  روما  يف  هرمع  لك  عاضا  دق  هنا  رصبي  امدنع  رفاكلا .. " ىلع  ةرسحلا  موي  نباغتلا " موي  اهب  يئجافتت  نا  مظعألاو 

نيركاشلا نم  انلعجا  مهللاف    .. نونب الو  لام  عفني  موي ال  ةرسحلا  يتأت  انهو  هللاب  ذايعلاو  هريغ  هب  كرشاو  هللاب  نمؤي  مل  مهضعب 
 .. نيرساخلا موقلا  نم  انلعجت  الو  نيركاذلا 

 ( نورفكت الو  يل  اوركشاو  مكركذا  ينوركذاف   ) ىلاعت لاق 
 ( بولقلا نئمطت  ركذب هللا  الأ  ركذب هللا  مهبولق  نئمطتو  اونما  نيذلا   : ) ىلاعت لاق 

: ةزكن
هركذ نع  نيلفاغلا  نم  نكت  الو  ركذاف هللا  هبر ..   يسن  نم  رساخلا 

  ( نوقسافلا مه  كئلوأ  مهسفنأ  مهاسنأف  اوسن هللا  نيذلاك  اونوكت  الو   : ) ىلاعت لاق 

***

 

 



امهمحرا يبر  لقو 

ابح اهبلق  يف  فذق هللا  دقف  ىوكش ..  الب  للك و  الب  رهشأ  ةعست  اهنطب  يف  كتلمح  نم  امهنمو  فيك ال  امهب ..  كاصوأ هللا 
لاق دقف  اهلاح !  ناك  ًايأ  اهتحص  يلا  تفتلت  الو  كتحار  ىلع  رهستو  ءايتسإ   وا  رجض  يا  نود   هب  رمت  ام  لك  لمحتت  يكل  كل ..  اميظع 

فلاو ال !  هللاو  ال  ملسو  ..  هيلع  لص هللا  لوق ؟  كلذ  دعبأ  كما   مث  كما  مث  كما  اهيف  ملسو  هيلع  لص هللا  يبنلا 
كيبري امب  كثدحي  انايحأ  ائيش ..   قزرلا  نم  وكشت  الو  معان  شارف  ىلع  مانتل  هلمع  يف  لايلو  امايأ  رهسي  تنا ..  لكأتل  ىقشي  رخآلاو 

 ! تنا معنتل  يفكي  ام  براجتلا  نم  ضاخ  دقف  ينباي !  لضت  يكل ال  كل  ةيبرت  امنإ  اهرك  سيل 

راصف مهنع ..  ءاوهلا  تبجحو  راغلا  باب  تقلغأ  ةرخصب  ..  راغلا  يف  اوقلع  نيذلا  ةثالثلا  ةصق  دجن  نيدلاولا  ..  رب  ةدابع  ةمظع  نمف 
لاق المع ..  مهنم  دحاو  ركذف   ! .. مهتبرك مهنع  جرفيو  مهرسا  كفي هللا  يكل  ىلاعت ..  هجو هللا  هب  دارأ  احلاص  المع  ركذي  دحاو   درف  لك 

هركذي ربكلا ال  رثا  نم  ناك  هابا  نا  يتح  ىلاعت  ..  هجو هللا  الا  ارجأ  يغتبي  امهتحار ال  ىلع  رهسي   .. امهب اميحر  هيدلاوب  اراب  ناك  هنا  مهدحا 
نم هذهف  ةثالثلا ..   سفنتو  راغلا  ىلا  ءاوهلا  لخدو  ةرخصلا  تحزحزو  تاظحل  الإ  يهام  العفو  ىلاعت  هجو هللا  اذهب  دارأ  هنكل  !

   .. نيدلاولاب ربلا  يهو  الأ  هدابعلا  هذه  مظع  تامالع 
اريغص  .. "  ينايبر  امك  امهمحرا  بر  امئاد "  ددر  همحرلاب  امهل  كئاعد  هيلع  رجؤت  ام  رثكا  نم 

مالسلا  ..  اهيلع  ءارذعلا  ميرم  هتدلاو  نع  مالسلا   هيلع  حيسملا  ىسيع   لوق  اذهو 
ايقش .. )  ارابج  ينلعجي  ملو  يتدلاوب  اربو   ) ىلاعت لاق 

الو فأ  امهل  لقت  الف  امهالك  وأ  امهدحا  ربكلا  كدنع  نغلبي  امإ  اناسحا   نيدلاولابو  هايإ  الإ  اودبعت  الأ  كبر  ىضقو   : ) ىلاعت لاق 
 ( اريغص ينايبر  امك  امهمحرا  بر  لقو  ةمحرلا  نم  لذلا  حانج  امهل  ضفخاو  اميرك *  الوق  امهل  لقو  امهرهنت 

 : ةزكن
امهب   اميحر   نك  اراب ..   نكف  تادابعلا  مظعأ  نم  نيدلاولا  رب 

***

 

 

 

كتاقالع يف  لمأت 

اننيد ىلع  نواعتن  له  كسفن  ..  لاسإ  ةرمل  نكلو  مهريغو  ..  لمع  تاليمز ..   تاقيدص  انتايح ..   يف  تاقالعب  لفحن  نا  ليمجلا  نم 
لاسن له  بنج هللا ..  يف  رصقن  امنيح  ضعبلا  انضعب  بتاعن  له  بضغو هللا  ؟  رانلل  يمتح  قيرط  يه  ما  تاقالعلا  هذه  يف 

نينثالا موصن  اله  هقدص ؟  جرخنل  يباتغت !  ال  نارقلا ؟  ربدتنل  يتيلص ؟  له    ) ءاش هللا نا  ةنجلا  يف  اعم  نوكن  نأب  امامتهإ  انضعب 
؟  كلذ ريغ  ما  ملسو )  هيلع  لص هللا  هلوسرو ؟  نع هللا  ملعتنل  ظفحلا !  عجارنل  نايرلا ؟  باب  نم  لخدنل  سيمخلاو 

بنج هللا يف  ريصقتلا  دنع  انضعب  خبون  امدنع  صخالابو  تاقالعلا   ةذه  رجأ  لمجأ  امف  يف هللا ..  لماعتنو  قداصن  نا  عئارلا  نم 
 !! اذهب يل  نأش  ال  نالف ؟  نع  فرعت  نا  ديرتأ  رفغتسا !  اذه  تلق  اذامل  بحي ..  امب ال  رخآلل  اندحأ  ركذ  دنع  ..

رفغتسنل هللا اذل  ةميمنلاو  ..   ةبيغلل  فصو  يف  ىلاعت  لوق هللا  اذهف  ائين ..   انضعب  محل  لكان  مأ  اذهب  ضعبلا  انضعب  ثدحن  له 
نم عم  رشحي  ءرملا  نا  ملعن  له  ىرت  رانلا ؟  ما  ةنجلا  ديرنأ  انسفنا  عجارنلو  مظعلا !  ىتح  همحل  اانلكا  انب  رامو  ديعبو  بيرق  لك  نع 

؟ تايباحصلاب هبشتن  مأ  اذهو  هضوملاو  تانانفلا  عباتن  له  بحي .. 

عامسل ما  نارقلا  عامسل  حاترن  له  باجعإلا !  تارظنب  نيلثمملاو  نينانفلا  ىلا  رظنن  مأ  حلاصلا  فلسلاو  ةباحصلا  نع  أرقن  له 
نا ديرنأ  كبلق  !!  بع  ًانار  كرتتس  تقولا  رورم  عمو  نارقلا !  ةذلب  روعشلا  مدع  ىلا  كبلق  دوقت  اهنا  ريغ  ائيش  لعفت  يتلا ال  يناغالا  ؟ 

راتخت يذلا  تناف  كديب ..  رايخلا  ئيش  كتُفي  مل  مهريغو ..  فلخ  نب  ةيمأ  نيقفانملا ك ـــ عم  مأ  ملسو  هيلع  لص هللا  يبنلا  عم  رشحن 
كاوهو ..   كناطيشو  كسفن  براحو  ملهف  ريسم  ريخم ال  ناسنالا  نأل  كريصم  

ةنجلا  ةعلس هللا  نا  الأ  ةيلاغ  ةعلس هللا  نا  الأ 
 ( زاف دقف  ةنجلا  لخداو  رانلا  نع  حزحز  نمف   : ) ىلاعت لاق 

: ةزكن
نمؤملا نجسو  رفاكلا  ةنج  ايندلا 

 

***

 



 

كبلق نع  رابغلا  ضفنا 

كربخاس  .. مهلخادب ام  ةدشل  مهعم  لماعتن  داكلابو  هيبلسلا ..  رعاشملا  مهيوتحتو  مهيلع  رطيست  انتايح  يف  اصاخشا  انايحأ  رصبن 
اليمج ..  ائيش   

يفو ديج  ئش  لك  ردصم  بلقلاف  كيلع ..  فوخ  انهف ال  اديج  كبلق  فرعتو  كسفنب  نمؤت  تمد  ام  دحأل  تفتلت  الو  كبلقب  ضمإ 
ةريثك اهنا  ملعتل  ليطن  يكل ال  بلقلا  ..  ضارمأ  ضعب  نع  كثدحأس  يضري هللا ..  الو  ئيس  ئش  لكل  ردصم  تالاحلا  ضعب 

يه يتلاو  مالسإلا  اننيد  اهركذ  يتلا  ضارمالا  نع  ملكتأ  لب  هريغو  ..  وبرلاو  بلقلاك  يحص  ضرم  نع  ملكتأ  ال  اهضعب ..   درسأسو   
 ! نينمؤملا تافص  نم  تسيلو  هللاب  كناميإ  ةحصل  طرش 

.. ؟  كناميا نيأ  ديب هللا  قازرالاو  امل  اهيلع !  هلوصحو  اهلاوز  ىنمت  هللاب  ذايعلاو  لب  ركذي هللا  مل  مهدحأ  دنع  ةمعن  يأر  اذإ  انم  ضعبلا 
حوللا يف  بوتكم  موتحم  ردق  انم  لكل  نأو  كبرب ؟  كنيقي  نيأف  كريغل  بهذي  نل  كل  هبتك هللا  يذلا  كقزر  نأ  نيقيلا  ملع  ملعتل 

كيضري هللا  !  يكل  ىضرلا  هطرشو  هيلإ  يضمي  نأ  دب  ال  ظوفحملا ..  

تناو لباقت هللا  نا  ديرتأ  اذه ؟  يردتأ  كتانسح  يف  لعتشت  ران  دسحلا  نأل  هنم  صلختلل  كسفن  دهاج  كدنع  ضرملا  اذه  تدجو  اذا 
نيديلا !  غراف 

 ( . هلضف نم  مهاتا هللا  ام  ىلع  سانلا  نودسحي  ما  ىلاعت ( :  لاق 

***

كولم !  مهنأكو  مهاوس ..  اهب  دحا  نأك ال  ضرالا  ىلع  نوشمي  نم  كلانهو 
 .. ملسو هيلع  لص هللا  يبنلا  انبيبح  لاق  امك  ىوقتلاب  الإ  اننيب  قرف  مدآ ال  نبا  اي  ربكتلاو ..   بجعلا  املف  دحاو  ؟  نيط   نم  قلخن  ملأ 

"  .. هعفر هلل  عضاوت  نم  عضاوتلا " مالسالا  ..  يف  انقلخ  اذهف  نينمؤملا ..  نم  كريغل  كحانج  ضفخاو  ق  ــــ معب سفنتو  ادهأف 
الوط . )   لابجلا  غلبت  نلو  ضرألا  قرخت  نل  كنإ  احرم  ضرالا  يف  شمت  الو  ىلاعت ( :  لاق 

هيلع لص هللا  يبنلا  لاق  رظن هللا ..  لحم  بلقلا  نأل  بولقلا ..  ضارمأ  فرص  ىلع  لمعلاو  انبولق  يف  نمكي  امفاشتكا  يف  دهاجنلف 
 ( . بلقلا يهو  الأ  هلك  دسجلا   دسف  تدسف  اذاو  هلك  ..  دسجلا  حلص  تحلص  اذا  ةغضم  دسجلا  يف  نإو  الأ   : ) ملسو

: ةزكن
كبلق   فشتكاف  ئيش  لك  ردصم  بلقلا 

***
قزر   بحلا 

بابسألا لذبإ  لب  ببسلا ..  نع  لأست  الف  كبلق  يف  ام  صخش  بح  عضو هللا  اذإف  ءاشي  ..  فيك  اهبلقي  ىلاعت  دي هللا  يف  انبولق  
نم هيساقت  دق  ام  لمحتتو   اهلفط  ىلع  مالا  ربصت   نلف  بح  كلانه  نكي  مل  نإف  دوجولا  ساسأ  بحلاف  هبناج  ..   ىلإ  ىقبتل  ءاعدلاو 

رمتسي يكل  و  ةمحرلاو ..  ةدوملا  نيجوزلا  نيب  لعج  ىلاعت  نأو هللا  تاقالعلا ..  لك  كلذ  ىلع  سق  كلذك  بحلا ..  دوجو  يف  هلجا 
لثم نيباحتملل  ىري  مل  لاق ( :   ملسو  هيلع  لص هللا  يبنلا  نأو  امهنيب ..  امل  اريدقت  ىلاعتو  هناحبس  نكمي  ام  لوطأ  امهنيب  بحلا 

بهوت ةفطاع  بحلا  نإف  كلهأ ..  نم  ةلفغ  ىلع  سيلو  كتيب !   ىلإ  يبحت  نمب  يتأي  يذلا  رهاطلا  بحلا  دوصقملا  امنإو   حاكنلا .. ) 
ىلع لجعت  الف  بولقلا ..   قزر  وهف  نم هللا ..  ىدهتو  حنمتو 

كقزر .. 
ام لك  نع  ادعتبتو  اربصت  ملام  لالحلاب ..   نذأي هللا  نأ  ىلإ  دعبلاب  هجلاعو  حاكنلاب ..  كبلق  نصف  امكاياون !  ملعي  نا هللا  املعتلو 

  .. كبلق نصو  سرتحإف ..  مارح  وه  ام  لك  ىلإ  دوقي  دق  بحلا  ناصي  مل  اذإف  بضغي هللا ... 

تافاسملا دوجو  مغر  رطاختت  حاورالا  نأو  ئش ..  لصح  امتح  هنأ  ينعت  ةئجافملا  بلقلا  ةزغن  نأب  يحورلا ..  طابترإلاب  ادج  نمؤأ  ينإف 
..  

كل نكي  ةجيدخ  هل  ينوكو  كبلطم ..   يف  قدصاف  بح ..  مارح  لك  سيلو  مارح  بح  لك  سيلف 
ايدمحم .. 

  . اهنع يضر هللا  هجيدخل  ملسو   هيلع  لص هللا  نيلسرملا  ديس  بح  نم  يقنأو  رهطأ  كانه  سيلف 

 : ةزكن
ءاشي ..  نمل  هبهي  نم هللا  قزر  بحلا 

 " اهبح تقزر  ينإ   " ملسو هيلع  لص هللا  لاق 

***

 



 

 

 

ءوسلا اهب  عفدا 

دق ءالب  نم  كِهنُأ  قاع ..  دلو  ىلع  نزح  زيزع ..   تومل  بيرق ..  ضرمل   .. ام رما  نم  قرألا  هكلمتي  مل  مومهلا ..  يف  قرغي  مل  انم  نم 
 !! انريغل ةلماجم  الا  هلعفي  الو  هنع  لفاغ  انلكو  هب  انرمأ هللا  دقو  لكاشملا  هذه  لكل  زيجولا  لحلا  ام  كربخأس  هباصا ..  

ةقدصلاف  .. نورصقم انلكف  برلا  بضغ  ئفطتو  ءوسلا  كنع  عفدت  هقدصلا  قدصت !  معن  قدصتو ..  كبلطم  ركذاو  هلل  كتين  قدصأ 
اهب اناصوا  دقف  يحضلا  ةالصو  هرمت ..  قشب  ولو  قدصتف  انع ..  لحر  نم  لك  ةينما  نم  يه  امتحو  كتايح  روما  يف  ةكربلا  ةدايز 

ماظعلا  ..  لصافم  نع  هقدص    360 لداعت يهف  ملسو ..  هيلع  لص هللا  لوسرلا 

اقح ال بهذ ..  دق  ءالب  نمو  يضق  دق  رما  نمو  جرفنا  دق  مه  نم  ايكاب  هلل  دجستس  اقح  كب ..  ثدحيس  اذام  اهدعب  رظناو  قدصتنلف 
يقت فورعملا  عئانص  ناو  برلا ..  بضغ  ئفطت  رسلا  ةقدص  نا   ) لاق نيح  ملسو  هيلع  لص هللا  لوسر هللا  قدص  اقحو  الا هللا  هلا 

ءوسلا )  ..  عراصم 
ناو هللا قولخملا  دي  لبق  دي هللا  يف  عقت  اهنال  كدنع ..  امب  قدصتو  لخبت  الف  كتبرك  اهب  جرفي هللا  هتبرك  نمؤم  نع  جرفت  امدنعف 

موي !   تاذ  هربكب  أجافتت  ىتح  تبني  عرزلاك    .. همايقلا موي  ىلا  اهظفحيو  كل  اهفعاضي 
كرتي ناكأ  راد  ىلإ  راد  نم  لقتني  نا  مكدحا  دارأ  ول  لاقف :  هدنع ..  ام  ذفني  نا  كشوا  يتح  هقدصلا !  ةرثك  يف  فلسلا  دحا  بتوع  دقف 

ئيش ..   اهبوشي  يتلا ال  هصلاخلا  ةقيقحلا  اهنا  بعوتسن  انتيل  ائيش ؟  ىلوالا  يف 
نم نكأو  قدصاف  بيرق  لجأ  ىلإ  ينترخأ  الول  بر  لوقيف  توملا  مكدحا  يتاي  نا  لبق  نم  مكانقزر  امم  اوقفناو  ىلاعت ( :  لاق 

 ( نيحلاصلا

: ةزكن
كلبقتسي  ..  هلعجت  نأ  كتعاطتسإب  نكل ..  كعم  كلام  ذخات  نا  كتعاطتسإب  سيل 

 

***

 

 

كسفن ئفاك 

هذه ىلع  رصتنت  امدنعف  ادحأ ..  اهب  ربخي  الو  اهايافخ  يف  صوغيو  اهجاوما  عراصي  هدحو ..  اهزاتجي  دحأ  اهب  ربخي  روما ال  هيدل  انم  لك 
هنا كنهذب  يتأي  دقو  ماه  رمأب  سيل  رمالا  اذه  نأ  ىرت  امبر  هأفاكم !  معن  هأفاكملاو  ..  زيفحتلا  نم  كبيصنو  كظح  ىسنت  جاومالا ال 

 !! قحتست تنأف  ةهربل  رظتنا  ال  كسفن ..  ىلع  هنوهت  دقو  هلعف  كيلع  بجي  ال 

ديدعلا تعراص  يفكي !!  اذهو  ملعي  نكلو هللا  ائيش  دحأ  اهنع  ملعي  يتلا ال  كتازاجنإب  لفتحاو  كسفن  ئفاك  بعتلا  نم  مكلا  اذه  دعب 
اهتلعف هللدمحلا  لقو  هتالوكوشلا  ..  نم  ةعطق  لوانتو  ةوهقلا  نم  ابوك  كسفنل  زهج  تنسحا !  دقل  دحا  ملع  نود  جاومالا  نم 

  !.. قحتست ام  هنا  ةداعلل ال  قراخ  ما  بعص  ئيشب  اذهأ  كنم ..  لضفلا  كلذ  يبراي 

مل ام  هنم ..  افئاخ  تنك  ام  تزتجا  معن  اهتلعف  هللدمحلا  سامحب  اهلق  قيرطلا ..  ىلع  تنأو  رثكا  دقتت  لب  كتقاط  دمخت  يكل ال 
مايالا كلت  اعدوم  يمدق  ىلع  فقا  نالا  انأ  اه  هدحو  ..  هَملظو و  بعت  دعب  نم  ينرصن هللا  دقل  رمالا  !!  لوهل  ادحا  هب  ربخا  نا  عطتسأ 

 ! تعرز ام  رامث  تدصح  ةياهنلا  يفو  يديألا  فوتكم  فقا  ملو  هعاجشب  اهتهجاو  يتلا  هقِهرملا  سيساحألاو  هبيصعلا 

يف لمأت  ريصعلا ..  نم  ًابوك  كسفن  يدهأ  اهتربدتو  نارقلا  نم  ةحفص  تظفح  اذإ  كتيسفن ..  ىلع  ريبك  رثأ  عيجشتلاو  زيفحتلا  اذهل 
يكل ًاديج  ..  هسردإو  كتايح  ىلع  فقوم  لك  ذخو  ةرطعلا  يبنلا  ةريس  يف  ملعت  اهريغو ..  تاتابن  نم  قلخ هللا  يف  تاقولخم هللا .. 
لبقو اهب ..   لمعنو  هتنسب  ذخان  نأ  ملسو  هيلع  لص هللا  ميركلا  انلوسر  انملع  اذكه  كتايح  يف  كيقالت  دق  يتلا  فقاوملا  هب  هجاوت 

 . لعفن ام  لك  ىلع  هللاب  نيعتسن  نا  كلذ 

 .. رثكأ يضملل  كل  ازفحم  اذه  لعجإ  لب  كل ..  تليق  ةملك  لجأ  نم  كبعتو  كدهج  سِخُبت  الف 
 .. ةمغار ايندلا  كيتأت  ضماو  هللاب  قث 

: ةزكن
 .. ادحا رظتنت  الو  كسفنل  زفحملا  نك 

 .. دحأب انتارايتخاو  انتايح  نراقن  نا ال  يلخادلا  مالسلل  ةوطخ  لوأ 



***

 

رثكا برقت 

برقتلا !  اذه  رجا  امو  نم هللا  برقتن  فيكو  اذامب  ..  كربخأس  نم هللا ؟  برقلا  فيكف  مهبحن ..   نم  نم  برقلا  لمجا  ام 
 .. ملسو هيلع  لص هللا  يبنلا  هبيبح  توصب  نارقلا  عامسبو  هبرقبو ..  هتنجب  معنن  يكل  اضر هللا  لانن  نأ  يه  ةايحلا  هذه  يف  انفده  نإ 

 .. هركذ نع  ايندلا  هذه  انلغشتال  ناو  هيلا  نحن   برقتن  نا  انم  بولطملا   نكلو  ديرولا  لبح  نم  انيلإ  برقا  نإ هللا 

اهلوأ اضر هللا  لعجاو  كتايولوأ  بيترت  دعأ  انقلاخ ..   نع  انلغشي  نا  قحتسي  ام  كلانه  سيل  انولقعو ؟  انبولقب  عم هللا  نحن  لهف 
 ..

لص هللا لوسر هللا  لاق  ىلاعت  نأو هللا  العو  لج  هاضر  لينو  هنم  برقلا  لثم  ةرخالا  يف  معنن  انلعجي  يش  الف  ىلا هللا  برقت  ايهف 
ألم يف  هتركذ  ألم  يف  ينركذ  نإو  يسفن ..  يف  هتركذ  هسفن  يف  ينركذ  نإف  ينركذي ..  نيح  هعم  اناو  يب  يدبع  نظ  دنع  انا  ملسو (  هيلع 

ةلوره  .. )   هتيتا  يشمي  يناتا  نإو  اعاب ..  هنم  تبرقت  اعارذ  ينم  برقت  نإو  هنم ..  ريخ 
هللاف ابح  ..  غلبا  اذف  لفاونلاو   مايصلاك  تادابعلاب  ىلاعت  ىلإ هللا  برقتو  هيلا ..  كمودق  بحي  هنإف  اوبح ..  ولو  هيلا  ريست  نا  مهملاف 

هتكئالمو كبحي هللا  نأ  اذه !  نم  مظعأ  كلانهأ  هوبحأف  ..  انالف  بحا  ينإ  ليربجاي  ىدان  ادبع  بحا  اذإ  نأو هللا  كنم ..  اذه  بحي 
مالسلا  ..  هيلع  ليربجو 

: ةزكن
كنم  ..  برقلاب  امئاد  وهف  نم هللا   برقت 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

انراد تسيل 

 ! مهتايح ةيقبل  اينيمأت  اباسح  مهل  عضيو  هدالوأل ..  البقتسم  نمؤيو  هضفلاو  بهذلا  زنكيو  روصقلاو  تويبلا  ءانب  يف  عرشي  انم  ريثك 
؟  ىرخا ةقيقدل  كرمع  نمأت  له  ةهربل ..  فقوت  الهم 

رهظتسو ناحتما  الا  يهام  انتايح  ناو  اهلجأ  نم  انقلخ هللا  يتلا  رادلا  كلت  اهتيسنأ ؟  ةيقيقحلا  انرادل  تددعأ  اذام  كسفن  لأستلو   
بهذلا كعفني  نل  مويلا  كلذ  يف  هيف ..  تنأ  يذلا  ناحتمإلل  تاباجإ  هيفرضحتل  لب  وهلل  سيل  كرمع  نأو  هيلع !  ضرعلا  موي  انجئاتن 

 .. اديحو ايندلا  هذه  يلا  تئج  امك  كبر  ىلإ  يضمتس  روصقلا  الو  تويبلا  الو  هضفلا  الو 

يعم رعشتست  له  باسحلا ..  مويو  كربق  يف  كل  عفشي  ةبحص  ريخ  وهف  نارقلا  وهو  الأ  كل ..   عفشيو  كقفاري  اقيفر  كل  رتخاف 
 .. العو لج  هناحبس  لدرخلا !  ةبحك  دي هللا  يف  امهيف  نمو  ضرالاو  تاومسلا  نأو  هناحبس  ..  هيلع  ضرعلا  رظنم 

ةمعن نع  كثدحأ  ينعد  كل  حضتي  يكل  انيلع ..  همعن  نم  ةدحاو  ةمعن  ركش  يفون  نل  انركش  نإو  اننأل  هركذ ..   يف  نورصقم  اننأو 
 ! رثكأو معنلا  تارايلم  كلذ  ىلع  سقو  هدحاو 

ةعاس ةدمل  اذه  برج  تيبلا  ءاجرأ  ىلا  كتفرغ  نم  جرختو  شامقلا  نم  ةعطقب  كينيع  فلت  نأ  اموي  تبرج  له  هب !  رصبت  يذلا  كرصب 
دوسالا نوللا  اذه  ىتح  وه  دمحاف هللا  لضفا  كلاح  لب  هللاو  ال  ىمعالا ..  لاح  اذه  كل  لوقا  كلذ ؟..  فيكو  يل ال  لوقتس  طقف 

 ! هاري متاقلا ال 



نولوقيسو نوماني  الو  نوبرشي  الو  نولكاي  الو  صقن  لك  نع  هنوهزنيو  هنومظعيو  هنوحبسيو  هلل  نودجسي  ةكئالملا  نا  ملعتلو  
ةيناف ..  اهنا  ملعن  يتلا  ايندلا  روما  يف  عيضي  انتقو  بلغا  ناو  ركشن هللا  فيكف ال  كتدابع ..  قح  كاندبع  ام  كناحبس  باسحلا  موي   

 ( نورمؤي ام  نولعفيو  مهرما  ام  نوصعي هللا  ال  ىلاعت ( :  لاق 
 ( نورتفي راهنلاو ال  ليللا  نوحبسي  ىلاعت ( :  لاق 

 ( ىلاعت ةيشخ هللا  نم  يلابلا  سلحلاك  ليربجو  ىلعالا  ألملاب  يب  يرسُأ  ةليل  تررم  ملسو (  هيلع  لص هللا  لوسر هللا  لاق 
انلبس )  مهنيدهنل  انيف  اودهاج  نيذلاو  ىلاعت ( :  لاق 

***

 

 

يكل ال ركشلا  نم  ادرو  انل  لعجنلف  اهركش ..   نع  لفغن  يتلا  معنلا  فالآ  تدجول  كدسج  ةيقبل  ترظن  ول  و  رصبلا ..  ةمعن  هذهف 
 .. كظفحي ظفحا هللا  ينباي  ءاسملاو ..  حابصلا  راكذا  نم  اندرو  ىلع  ظفاحنلو  هركش ..  نع  نيلفاغلا  نم  بتكن 

ائيش  ..  نع هللا  انينغت  نلو  لئاز  عاتم  يه  امنا  انلاومأو   اندالوا  ناو  انلزانم  لوا  ربقلا  نا  ركذتنلو  توجن ..  يمارلا  برقب  تنك  نإو 
  ( هينغي نأش  ذئموي  مهنم  ئرما  لكل  * هينبو هتبحصو   * هيباو هماو   * هيخا نم  ءرملا  رفي  موي  ىلاعت ( :  لاق 

 ( نوملعي اوناك  ول  ناويحلا  يهل  ةرخالا  رادلا  نأو  : ) ىلاعت لاق 

ةزكن :
انرايد  الو  انراد  تسيل 

ةرخالا شيع  شيعلا  نا  كيبل 

***
 

ةمتاخ

اذه زاتجن  ىتح  اهيف  نسحن  نا  انيلع  بجوتي  اذل  نيرباع ..  اهيف  نحنو  ق ..  ــــ يرط ايندلا  هذه  نأب  انراعشتسإ  انحومط  يوقي  ام  رثكا 
 .. اهعسو الإ  ًاسفن  فلكي  ُهنأ ال  قدصأ ..  دعو هللا  نكلو  بعصلاب  وه  امبر  رابتخالا .. 

***
ليصافت لكب  قباسلا  ماعلا  ءاعد  نا  تركذت  املك  رثكا  بحأ هللا  يننإ 

اقح يبر  اهلعج  دق  نكلو  لانملا  ةديعب  اهنظا  تنكو  ماعلا  اذه  عقاو  يه  دوجسلا  ةينماو 
 .. انل اهتبجا  دقو  الا  رمي  ماعلا ال  اذه  تاينما  مهللا 

***

اهتافاسم  تدعب  ناو  كمالحأ  مويغ  ـ  س ــ مالت كلعجي  هللاب  كنيقي 
ربجت  هلل  نك 

   .. ن ــ يرخآلل المأ  كربج  ةصق  حبصتو 

 

 


