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، وصددا ا  ومددِؿ  ووددنير   ددا كددحي هبددف روْددني و دد ى فٔددف مبنيركددنيً  كثدد اً  رب الًددني مح اددهللاً احلّددهلل   

هبهلل دف وامد ـ وتدْ ف ومددنير   بدهلل ا  ورمدقلف  دّدهلل صدا ا   ِٔددف ومدِؿ و دا ه دف وصدحبف ومددـ ا  دهللى

  ا هنجف واق ٍك أث ه إىل  قم الهلل ـ،

 أّما ب عد:

 أهيني ا ٍ قن: رمالن.

إٕدؽ عًِدؿ أأ أ ِددؿ أذدؽ كددووب مد اوا، وكددؾ لنيلدذ ،ددؼ  ًِدؿ  ددوا، ّبدني  جدد ت و جد  ، وددؽ أن 

 ددا جيددهللوا ئددٔخني ُ دد ج  نددنيمني مددـ التددٍِٔ  ل هددهللققا وددف فدد   ُؿ أذْددل مب ددهللة وكددوا ،ددهللا ي وكددوا  مٔتدد  

 قىبٔني!! ، وأ ِؿ أذف لٔس وآخ  ني سُت واجلحي   أ ؾ التْ 

لدددٔس إٓ الُدددوب وآفددد ا   !،فقا جبدددني لَدددقم   ّٓدددقن رادددال وُدددؾ  دددوا وٓ ،جددد  مًٓدددؿ وٓ و  دددنين

أمني ُ ًهللون لَٔنيم ٓؿ خقفني مـ ا  أٓ  َِدقا ا  و  رقدنيهبؿ  ، ؟!-   واؾ-، أمني  نيفقن رهبؿ !والبٓ نين

 ؟!الَبنيئحعِؽ ا ينيمل و وه 

ـَ أ ددٔس را الَنيئددؾ:     ددِو  ُوونَ  َوالَّ ْٗ ِمْمِحَ  ُ دد ْٗ ُدد ِمَْددنيِت  اْ  ْٗ ُ ددْ ِ  َواْ  ٌَ ددهللِ  اْكَ َتددُبقا  َمددني وِ ََ ددقا  َف ُِ َّ ددني اْ،َ  ًٕ  َوإِْثددحًي  هُبَْ ني

 ((؟!ُمبِْٔنًي

ـْ    الَنيئدددؾ: -صدددا ا   ِٔدددف ومدددِؿ-أ دددٔس الْبدددل  ـٍ  ِ   َقدددنيَ   َوَمددد ِم ْٗ َْٔس  َمدددني ُمددد َْفُ  ِفٔدددفِ  َلددد َُ ُ  َأْمددد  َرْ َغددد َ  اّللَّ

 (1 (( َقنيَ   ِِمَّني َ ُْ َج  َ، َّك اخْلََبني ِ 
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 :أهيني ا ْح ف الوني  الوي ئنيب رأمف وحلٔ ف ووهللٓ مـ أن  نيف روف و  دقب و دٗوب :وأقق  لؽ

 ْ َدؾ مدـ لدال   -صا ا   ِٔف ومِؿ-ٓ مـ لًقٕنيت    ننيم وؾ   أذبٔني  ا  وصحنيو  رمق  ا  

 !وعنيرة ونيلقئني   واخلٔنيٕ  !،عنيرة ونيلُوب وآف ا  ،ومـ   وهللة إىل   وهللة ،إىل لال 

 أقق  لؽ: 

 !!هشام حداديتقول: 

 الدد  و   وددؾ اًددؾ قتددحي خنيصددني   مققًددف وًْددقان ،والددهلللٔؾ أذددف  ىًددـ و دد    ددا احلهللا  دد  لددٔال وهنددنيرا 

 !!الًِّٔ   ا إق ام الٌالة احلهللا   (

  ننيم ،هللا ي وقهلل اًؾ  ا مققًف عِؽ الًْنيو ـ أعٔ :

  فع ئبٓنيت احلهللا    الِخنيم  ـ إئّ  إ الم.-

 الِقازم النهللا    ال    ا دّق  احلهللا .-

 ال    ا احلنيزمل.-

 ال    ا احلنيزمل واحلجل ومققع إم  إو .-

   أصق  احلهللا   . -،ٍيف ا -ذح رمنيل  الًالم  رؤع ا هللخيل -

 .-،ٍيف ا  -ذح رمنيل  ال    ا الىنيئٍ  احلهللا    و َ  ظ الًالم  الٍقزان-

 ورة خنيصدد    الدد    دددا احلهللا  دد  أر فْني ددني لددّـ الٍددد   الوددنيل  ا ْح فدد  ال ددل ر  ٕدددني  أقّدد وددؾ -

 ! ِٔٓني
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ٕقد ام، مقاددق ة ؿ مدـ اوغد   ، وفد اج   ِْٔدني احلهللا  د  أذٍتدٓؿ ور و  احلهللا  د  كددآ  مدنييرودؾ -

ة ؤْْدني  ِٔٓدني ر و   ِْٔدني الًدور ونيجلٓدؾ  دهللم ال ل ع قىل قودٔ  مْنقرة، وكولؽ أيوني ئبُ  أفني  ، سا

 !!وومح احلهللا    ومع ولؽ كِف فٓننيم البٔيل راؾ ،هللا ي

 ددا ا ددهلل ل  البْٔدد و(، ( قددؾ  ددنيعقا و  ددنيُٕؿ إن كْدد ؿ صددني قمح:  وأقددق  لددؽ وٕمثنيلددؽ وحل وددؽ كِددف

 مـ أذُ !! والّٔمح  ا

 !!هشام دسيسة على أهل السهة : تقول

فودال  ددـ  ،التد حيئ  ك ددنيب فَدط   الًَٔددهللة -و  احلّددهلل-أذددف   دح ك ددذ التدْ  ال ددل قنيرود   ودهلللٔؾ

 -   وادؾ-غ  ني مـ ف وة ال  ً  و ِقمٓني ا  ْق   وال ل ام ق ب  مجٔع الٍْقن وولؽ وٍوؾ ا  

 و،هلله.

 !!-و  احلّهلل وا ْ -الوي زا   ا ابنيئ ل ك نيب  اهللو  الهللروسإي  إىل و

و ددددددل مقاددددددق ة  ددددددا ا ققددددددع وفٔٓددددددني  -ا  ددددددو،  إ،هددددددنيئٔ  الُ ددددددذ- وإيدددددد  أيوددددددني إىل ا ،هددددددنيئٔ 

 !-و  احلّهلل وا ْ -ال و،نيت ال ل قهلل إ ٓ  وال و،نيت احلنيلٔ  

 ؟!فُٔػ  ُقن  ننيم  مٔت   ا أ ؾ التْ  و ق  ْ  ك ذ التْ  الِٔؾ والْٓنير

و  -ال دددل  ،وك دددذ التدددْ  ،مدددني روىْدددني لالوْدددني إٓ وٖئّددد  التدددْ  -وٍودددؾ مدددـ ا  مدددبحنيٕف وعًدددنيىل-ودددؾ 

ُعبمح  وا ا ْٓج وجال ، فُٔػ  ُقن ال اؾ  مٔت   ا أ ؾ التْ  و ق  ْ  مْٓج أ دؾ  -احلّهلل وا ْ 

 .!!ولُْف ا ْٓج ال ل جت ّع فٔف الَْنيئض !؟وك بٓؿ التْ  واجلحي  

 !!قطيب قول: هشامت
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 ،و ً ددق قىبددني مهددهللر ال ٍُدد    الًددنيمل ا ًددنيسأذددف  دد    ددا الَىبٔدد  لددٔال وهنددنيرًا، والددهلللٔؾ  ددا ولددؽ 

وخدو وًدض  -و  احلّدهلل وا ْد -وقهلل ر   ِٔف ر و ا كث ة وعقثٔؼ ولؽ كث  وٓ  ٍك  ِٔدؽ وقدهلل ؤْدنيه 

 !!لٔ بمح لؽ إوا كنين  ننيم قىبٔني أم ٓ ا قا  مـ مققًل  وه  ْنيو ـ

   ال    ا الَىبٔ ؟! -و ل  ا ا ققع–وعُقن لف اجلٓق  فٓؾ  ننيم قىبل أهيني ال اؾ 

فدنيت الٍ قد  الَىبٔد (،  وًْقان: ورة خنيص  لِ    ا الَىبٔ   أقّ -  الهللرر ا ؤ    كندػ إح ا

 وِمني اني  فٔٓني:

 ع مج  مقا ة لتٔهلل قىذ مٗمس الَىبٔ .-1

 و هللافًقن  ـ ا ب هلل   أاهلل الَْٔذ أذّقواني.الَىبٔقن هنيروقن أ ؾ التْ  -2

 مٔهلل قىذ  بٔح الْينيم آئ اكل.-3

4-. ٕٔ  مٔهلل قىذ   ى ا مالم م جيني مـ النٔق ٔ  والْنا

 مٔهلل قىذ   ى إخقة ا ٕتنئٕ  ال ل عْني ي هبني ابنيمقٕٔ .-5

 ألقار مٔهلل قىذ مع  َٔهللة و،هللة القاق .-6

 مٔهلل قىذ  هللٕهللن ،ق  ،    آ  َني .-7

 مٔهلل قىذ  تقي ومح أ ؾ ال كنية وأ ؾ اجل   .-8

 مٔهلل قىذ  ىًـ   الًِحي  و ًْ ٓؿ ونيلهللراو ش.-9

 مٔهلل قىذ  ٍُ  الب    كِٓني.-11

 مٔهلل قىذ  ً ق متنياهلل ا تِّمح كًّنيوهلل اجلني ِٔ  جيذ ا   اهلني.-11
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 مٔهلل قىذ  ً ق وونيئح ا تِّمح الو ـ  ٍُ  ؿ كوونيئح أ ؾ الُ نيب.-12

 ٓ  هيل اجلًّ  لًهللم واق  اخلالف .مٔهلل قىذ -13

 مٔهلل قىذ   ى مو ذ اخلقارج   ا  حين فٍُٔ  وني ًهٔ  القا،هللة.-14

 جمّؾ مآخو  ا مٔهلل قىذ ومققػ مهلل ل التٍِٔ  مْف.-15

ر ددد    أفُدددنير  :وًْدددقان   ال حدددو   مدددـ ال دددور    ورة  ِّٔددد   كدددولؽ أقّددد-  كندددػ البال دددني ا  قا

 الىنيئٍ  ال ور  (.

كولؽ أيوني ك نيوني لًِالم  رؤع وـ  ني ي ا هللخيل وًْقان  مٔهلل قىذ  ق مهدهللر عٍُد  وذ،   -

 ا ج ًّنيت  مالمٔ (.

 ك نيوني أيوني لف ،ٍيف ا  عًنيىل  مْٓج إذبٔني  فٔف احلُّ  والًَؾ(. وذ، -

مٍِدددني لدددف  اًِددد أيودددني مٍِدددنيت لَِىبٔدددمح وال دددور مح   الًدددنيمل مدددْٓؿ  بدددهلل الددد اـ  بدددهلل اخلدددنيلؼ فَدددهلل -

 !لقامف ولالٓعفوؤنين   خنيصني  ا مققًل لِ    ِٔف 

  الدددد    ِٔددددف  -،ٍيددددف ا  عًددددنيىل-ك نيوددددني لِنددددٔن رؤددددع وددددـ  ددددني ي   اددددهللو   رود   وددددؾ وولددددً  

ط وا،هلل ٓ   ات(.   مجني   وا،هللة ٓ مجني نيت وسا

  ٍ ق    ال    ا مٔهلل قىذ وأببني ف مْٓني:ا َنيلع  وا وني لنيف  إىل ا -

 عُقن مٍِٔني وأذ  عثْل  ا ا خقان ا تِّمح ومٔهلل قىذ؟.كٔػ -1

  نيمال من كني ومح مجٔع اجلحي نيت؟ بنيوا مٔهلل قىذ صنير-2

   عٍُ ه وجتِٓٔف لِّج ًّنيت؟ ال    ا مٔهلل قىذ-3
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  ؾ مٔهلل قىذ ا  ور  ـ أخىنيئف؟-4

لًدـ أمدد   الًدنير والندْنير  دا مدـ وصددٍؽ مدٔهللا ومدهلل،ؽ قىبدني وال ًِٔدؼ  ددا رمدنيل  الْني ٔد   دـ-5

 ا ٗمْمح مًنيو  .

أ ُدددوا  ُدددقن  ىًدددـ   قىدددذ لدددٔال وهندددنيرا؟أيُدددقن قىبٔدددني مدددـ   ؟!فدددحي رأيدددؽ  دددني رمدددالن وًدددهلل كدددؾ  دددوا

 ا ٕهنيف؟!

 !!مبتدع قلت: هشام

ني وٓ وٓ ، ًوددد فدددحي عددد   مجني ددد ً  :وهندددنيراً   نددنيم مب دددهللة والدددهلللٔؾ  دددا ولدددؽ أذدددف  ددد    دددا أ ددؾ البدددهللة لدددٔالً 

 !!وفوحف ذ فؤح  ،وومّح  قاره ،مـ   نية أ ؾ البهللة إٓ ور   ِٔف ئخهنيً 

لددٔس كىدد  َ ُؿ إٕددحي عدد  ون  ددا مددـ  دد    ِددُٔؿ غنيلبددني، والددهلللٔؾ  ددا ولددؽ مددني خنيلبددَ  وددف  و  ددنيمل( 

 !!ٕحق  وا الُالم وأ،ْٔحي قَِ : إىل النٔن ا ُ م الوي  ْنيأ ومني  ْٔ ف ومحيأ ومني مّٔ ف 

ومدددني  ْدددؽ و ادددؾ ،دددط  ِٔدددؽ،     ابدددٖرا ،ٔدددْحي قِددد  ودددنيحل ف القا،دددهلل:وكدددولؽ أيودددني   ر    دددا

،د  وحٔدت  ً َدهلل مدـ  وٕ    ار ، فٖلِؼ فٔؽ لتنيٕف، و َهلل لولؽ ا جنيلس، ولقٓ أّن امدّؽ وكد  سا

 تددّع وًددهلُل إىل هنني ددنيت اِتددنيت غٔب ددف وفجقره...لددقٓ أن مددـ  تددّع وًددهلُل  ً َددهلل أذددف  َهددهلل  وُالمددف مددني 

 ..(( ِٔٓني  ال ٍّ  إلٔٓني، ومني  قلّ  

راددؾ  ْدد     ددنير  ثددؿ  ْنيوئددؽ  ِددحي واددقرا ولٌٔنيٕددني، لددق  ددؾ الُددالم مددبٓحي فددحي أكثدد  :   إىل أن قِددَ  

 (( الو ـ هُيّ فقن،  ْبحقن،  ًَْقن،  َْٓقن   كؾ قْنية ومْ هللى ومققع وا  هللة وجمِ  وٕنيٍ  ووا ٍ 

 !!ال ٍّ  إلٔف، فٓوه ل  َ ؽ غنيلبني  بني ر  ت  ِٔف وبني أذف لقٓ أذف َوك   ومحيَّ  :إوًا ؤَْ  م ا  
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فددحي ع كْددني مْح فددني  -وٍوددؾ ا  مددبحنيٕف وعًددنيىل- ددا قددهللر امدد ىني  ْني  -فِِددف احلّددهلل وا ْدد -أمددني ٕحددـ 

فف متد ًْٔمح  -وٍوؾ مـ ا  مدبحنيٕف وعًدنيىل-إٓ ور  ٕني  ِٔف  ،وٓ م جنيوزا  ِّْني جتنيوزه ، ِّْني إح ا

 !-مبحنيٕف وعًنيىل-  ولؽ كِف وني  

ًجدددذ الًجدددنيب أذدددؽ عددد    ِْٔدددني   كثددد ة ر و ٕدددني  دددا أ دددؾ البدددهللة واًِددد  ا كثدددنير مدددـ ولدددؽ ودددؾ ال

 :عْ َهللأ خالف مْٓج التِػ أ ؾ التْ  واجلحي  ، فََِ  

وال اؾ ٓ     أ،هللا مـ غ  أن   ُِؿ فٔف  يـ أن التٍِٔ  أْن عد   وعد   وعد  ، أن ع ًد ل لُدؾ   

 .(( كث ا مـ ال  و  عبًت وهللة ا   و   ِٔٓؿأ،هلل  وا خىٖ ولٔس  وا مـ مْٓج التِػ ٕن 

وأذددني أ جددذ مددـ ولددؽ أئددهلل الًجددذ، كٔددػ  ددوا وٓ  دد ا  ال اددؾ  ْددهلل التددِػ دّددق ا وُثدد ة ر و ه 

فخددو  -إن كْدد  عَدد أ ك ددذ التددِػ-  ددا أ ددؾ البددهللة وإ ددقا  وإوا أر ت  لددٔال  ددا ولددؽ  ِّٔددني وققلٔددني

وع اددع  ددـ عٖصددِٔؽ اجلهلل ددهلل لَقا ددهلل عىًددـ    ،ٕددص رمددنيل  إمددهلل ـ   ولددؽ لًِددؽ عٍٔددؼ مددـ غٍِ ددؽ

رادددف ا   - خدددو  دددوه ال مدددنيل  ال دددل وك  دددني اودددـ ولدددنيح ،مدددْٓج التدددِػ وأذددد  رتدددذ أذدددؽ ع فدددع لدددقا ه

 :-عًنيىل

ددهللُ وكدد  - َّّ ـُ  ُدَ ددنيٍح، ْودد ـْ  َولَّ ـَ  َأَمددهللَ  َأنَّ  َواِ،ددهللٍ  َغددْ ِ  َ دد ـِ  َأَمددهللِ  إىَِل  َكَ ددَذ  ُمقَمددك ْودد ِت  ْودد ددَ ا ٍُ ددؿا   : اْل  َأْي  َِ

ِْدددل َأذَّدددحَي  َأِخدددّل  َِ َ دددنيِب  َ دددَا  َاَ ُِ ْٔدددَؽ  اْل ـْ  وِددداَلِ  َ  َأْ دددُؾ  َوَكددد َ  َمدددني إَِل ُ  َأْ َىدددني َ  َمدددني َصدددنيلِِح  ِمددد ـْ  اّللَّ َهدددنيِفَؽ  ِمددد ْٕ  الَّْدددنيَس  إِ

ـِ  ددددْ َت  ِِمَّددددني َ،نيلِددددَؽ  َوُ،ْتدددد َٓ ـَ  َأْ  ددددَّْ ِ  ِمدددد ْٔبِددددَؽ ،  التُّ َْ ددددؾِ  َوَ  ِْددددَؽ  ،هَلُددددؿْ  ِوْكددددِ  َ  َوَكْثددددَ ةِ ، اْلبهلِْلَ دددد ِ  ِٕ ًْ ؿْ  َوَل ِٓ ْٔ دددد َِ  َ  ،

ؿُ  ُٓ ًَ َّ ََ ُ  َف ْٓ َ  وَِؽ  َوَئهللَّ ،  وَِؽ  اّللَّ دَّْ ِ  َأْ ؾِ  َ  ا َ ،  التُّ ؿْ  َوَقدقَّ ِٓ ْٔ د َِ دنيرِ  َ  َٓ  ْ ِ٘ ؿْ  وِ ِٓ ْٔدبِ ـِ  َ  د ًْ ؿْ  َوالىَّ ِٓ ْٔ د َِ ُؿُ ،  َ  ََٖوهلَّ ُ  َفد  اّللَّ

ؿْ  َوَصددددنيُروا،  وِددددَولَِؽ  ِٓ ـَ  وِبِددددهلْلَ  ِ دددد،  ُمْتددددَ ِ ِ  َٖبِْ ْ ـَ  َ،َتددددْنَيعَِؽ  َأْفَوددددَؾ  وِددددفِ  َواْ َ ددددهللَّ ،  َولِددددَؽ  وَِثددددَقاِب  لَأِخدددد َأْي  َف  ِمدددد

اَلةِ  َٔنيمِ  الهَّ ني ِ  َواحْلَجِّ  َوالهِّ َٓ ـَ ،  َواجْلِ عُ  َوَأيْ ََ َْ حَيُ   َ ِوهِ  َع ْٕ ـْ  ا   كَِ نيِب  إَِقنيَم ِ  ِم
ِ
  اّللَّ

ِ
َٔني    َرُمقلِِف؟ ُمَّْ ِ  َوإِْ،
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  َرُمدددقُ   َقدددنيَ   َوَقدددهللْ 
ِ
ُ  َصددداَّ - اّللَّ ْٔدددفِ  اّللَّ َِ َِّؿَ  َ  ـْ : »-َوَمددد دددني َمددد َٔ ًْٔخني َأْ، ـْ  َئددد  اجْلََّْددد ِ  ِ   َوُ دددقَ  َأذَدددني ُكْْدددُ   ُمدددَّْ ِل ِمددد

ددنيَعمْحِ  َٓ ْٔفِ  َوددمْحَ  َوَلددؿَّ  شَك ًَ بِعَ  َ ددَوا إىَِل  َ َ ددني َ اةٍ  َأيُّددحَي : »َوَقددنيَ  ،  ُأْصددُب ْٔددفِ  َفددنيعُّ َِ ـْ  َأْادد ِ  ِمْثددُؾ  َلددفُ  َكددنينَ  َ  ددفُ  َمدد ًَ  َ ددْقمِ  إىَِل  َعبِ

َٔنيَم ِ 
َِ ـْ ،  شاْل َّ   َ َوا َأْا َ  ُ هلْلِر ُ  َف

ٍ
ـْ  وَِمْ  ِِِف؟ ِم َّ  َ " 2). 

إوًا أمددددهلل وددددـ مقمددددك قددددهلل مددددهللح   أمددددهلل وددددـ الٍدددد ات كثدددد ة وكدددد ه ٕ ددددؾ البددددهللة وإ ددددقا  وكثدددد ة لًْددددف 

 !! ِٔٓؿ

لٔدد  فٓددؾ كددنيٕقا وددولؽ خددنيرامح أ ددؾ البددهللة ولَددهلل ر  أ ددؾ التددْ  واجلحي دد   ددا  الدد  و  الُثدد ة وا  قا

 ؟!مْٓج أ ؾ التْ  واجلحي    ـ

 !!ؿ ،نيلف خالف مْٓج التِػِِ والًجذ أذؽ عًِؾ ولؽ وٖن كث ة ال    ا مـ  ُ 

إوا كنين إم  كولؽ فٖذ  أو  مـ خنيلػ ولؽ، فٓؾ ر  ت  ا ابٖرا قبؾ الًِدحي  أم  :وأقق  لؽ

 ؟!!كْ  عنيوًني هلؿ مت ٍٔهللا مْٓؿ

لدددددق أر ٕددددددني ، وا كْددددد  عنيوًدددددني هلددددددؿ كدددددولؽ و ِدددددؿ ادددددد َّ وكدددددوا احلِبدددددل فٓددددددؾ ر  ت  ِٔدددددف قبدددددؾ الًِددددددحي  أم 

 آم ًٔنيب لوني  ا َنيم و ًِؿ ا  أن وق ل لٔؼ مـ أن أسفف   مجع  وا كِف فٕ٘ف كث .

 !بنيوا ه ّؽ كث ة ر و ي  ا أ ؾ البهللة وأذْل مني ع ك  أ،هللا؟ :ولُـ التٗا  الوي  ى ح ٍٕتف

  هنؿ؟أ وا  ٗمل أ ؾ التْ  أم  تًهلل ؿ؟  ٍ ،ٓؿ ولؽ أم ه

  ق مـ  تّع غهللا؟ أمس أ ٔس   ولؽ ئهلل أزر ؿ وعَق   ئقك ٓؿ؟! و ؾ مـ مّع

ر الًِددددحي  لِ حددددو   مددددـ قىددددذ  ،والهددددقفٔ  ،وال بِٔددددغ ،وا خددددقان ،والبْددددني ،ف دددد هلل وددددني   ِٔددددؽ عُدددد ا

وكث ة ولؽ ل ًِؿ أن  وا لٔس مْٓجني مْح فدني ودؾ  ،وغ  ولؽ مـ منيئ  الٍ   وإئخنيصوإئني  ة، 
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لددني متدد  و ددوا  ،ولُددـ ا نددُِ  أذددؽ الددوي مل عَددؿ هبددوا وددؾ قددنيم وددف غدد   -!إ بددف-َٔحي، ولُددـ ا نددُِ  سا

 !أمنيس ا نُِ  الٍْتٔ   ْهلل  كٔػ ُعتبؼ؟

وأذدددد  الدددددوي عبْدددددل لَدددددذ الًالمددددد   المددددد  اجلدددد ح وال ًدددددهلل ؾ، والدددددوي مل عددددد   ف صددددد  وٓ مقلْدددددني إٓ 

، دك عنددف  لأر ت أن عْدني  مْد ،فِدحي  ٓدد  فندِؽ وودنين  دقر  ،وردنيو  أن ع كد   دا إ ٓدنير  دوا البًدهلل

وإٓ أ ت  أذ  ا ٍ خ  أذؽ عُث  ا ال،نية مع أ ؾ البهللة وعًٍؾ وعًٍؾ فحي مقلع  ،الْنيس  ـ  رود

 ؟!إٓ َني  إوًا، وأذ  الوي عُث  ا قاآ  وعُث  ال    ا  ٗٓ 

 فزية اجلزيسي:

أمني دنيول دؽ الْٔدؾ مْدني ودحي أمدّٔ ف وّقلدقة  اجل  زد( الدوي ٓ  ًدهللو أن  ُدقن مق ٍدني رد  متدّك 

الٌدد ل مددـ إثنيرعددؽ هلددوا ا قلددقة وع كٔددد    فدد٘ن مددهلل   عٍْٔددوي(    ددوه ا ٗمتدد  ٕحددـ ردد  كٍنيل ٓددني 

 نيلهلل اجل  ز( فٓوا الً ل مْف مً وف أٓ و ق:خ ِٔف كٖن  ِٔؽ أْني امّف  

ـ إجيني  أخىني   ِّٔ  هبني ٕخ ج  ـ التٍِٔ  أر عؿ أن عَقلدقا أي ر    أي ر  أذؽ ّبني  ج ت  

وقدددهلل ر  ٕدددني  دددا ا دددهلل ق  دددني   التدددٔهلل ودددحي  ٍُدددل  ونيصدددىال،ؽ  خدددبط لددد  ( فدددنيخ   ؿ  دددوه الٍ  ددد ، كدددهلله

ومل عٖبقا وُؾ اجلقاب وؾ أخدوعؿ مْدف مدني كدوو ؿ ودف  ِْٔدني  ،و نٍل، ولُُْؿ أبٔ ؿ إٓ الب  كحي  ل  ني عُؿ

 أ  مْنيكؿ   اجلقاب وحي رنيرون   ال    ِٔف. !!، واحلََٔ  أذْنيأذْني أق رٕني وُالمُؿ

 ؟!مـ  ق خنيلهلل اجل  ز: لَهلل مٖ  ْل 

ودني ؾ فخدني  يدٔحي  َدع  ندنيم والدوي مثَّد ،وست عُ ر  وا التٗا  وكٖذف التٗا  الوي ٓ أادهلل لدف اقا

 !!و  ج مـ التٍِٔ  وتببف ،ٔفف
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 ددق مق ددػ وّتددّك  مددهلل   عٍْٔددوي   مٗمتدد  أذددني ردد   :واددقاا ونيخ هددنير ووددهللون لددػ وٓ  وران

 !كٍنيل ٓني(  وا الوي أ  فف  ـ خنيلهلل اجل  ز

أ،ٔددؾ  ،مددـ ولددؽ فٖ،ٔددؾ اجلددقاب  ددا  المدد  اجلدد ح وال ًددهلل ؾ وآفدد ا  وال ٓق ددؾ أكثدد فدد٘ن أر ت 

ؾ: إٕدددف مدددـ كبدددنير الَىبٔددد    الًدددنيمل كِدددف، وإٕدددف أو  مدددـ أوادددهلل وأ،دددهللث لٍدددظ فٕ٘دددؽ الَنيئددد :اجلدددقاب  ِٔدددؽ

 ((اجلنيمٔ  وا هللخِٔ ، أو  مـ ،نيرب اجلنيمٔ  وا هللخِٔ  وام ًّؾ  وا الٍِظ

 وأقول لك باختصار:

فِحيوا خٍك  ِٔؽ و ا ، وؽ أم ه فِؿ عوك وه  ،  مـ كبنير الَىبٔ    الًنيملإوا كنين  وا ال اؾ -1

إٓ بددني أو،ددك إلددُٔؿ وًددض ئددٔنيلمح ا ٕددس ونيمددّف أن فددٖر عؿ أن عهددًْقا مْددف  ؟!قاتمْددو مددْقات ومددْ

 ؟!!قىبٔني  ني ٔني ل ثب قا أن  ننيمني  ا  الق  ونيلَىبٔ 

وأقدددق :  ندددنيم ٓ  القددد  لدددف ونيل ادددؾ أمنيمدددني إٓ مً فددد  ودددف كّق دددػ   مٗمتددد  ومدددع ولدددؽ ألدددنيلبُؿ 

   القا ة مْف وال حو    ِْني!! أب    ثنئٕ  وا،هللةوبٔنين الهلللٔؾ  ا قىبٔ  ال اؾ الًني ٔ  و،ْٔٓني لـ 

ألنيلبدددددؽ  دددددني  دددددنيمل ال ودددددِٔؾ وال ٓق دددددؾ أن عدددددٖس ونيلدددددهلللٔؾ  دددددا أذدددددف أو  مدددددـ ٕىدددددؼ وّتدددددّك اجلنيمٔددددد  -2

فدني فد ال  َبدؾ ولدـ وا هللخِٔ  ولؽ  يل أن أ  وحي و هللت القا ة مْف وال حو    ِْني. أمدني ال ّٓد  لِْدنيس ا ا

ٍ٘  َفنيِمددددٌؼ  َاددددنيَ ُكؿْ ني الددددو ـ همْددددقا إن  َبددددؾ فددددْحـ أببددددنية ،ددددؼ:    ددددني أهيدددد َُّْٔددددقا  وََِْبدددد نيَلدددد ٍ  َقْقًمددددني ُعِهددددُٔبقا  َأنْ  َفَ َب َٓ  وَِج

ُ ؿْ  َمني َ َا  َفُ ْهبُِحقا  ِْ ًَ  .((َٕنيِ ِممحَ  َف

ْددنيلَمح وّهدددىِح اجلنيمٔددد   دددوا أو  ال ،ا،ندددوا هلل قىبٔددد  ال اددؾ الًدددني ل :إوًا أذددني   إ يدددنير اددقاوُؿ

 !! ؼ كؾ مـصهللق  ذ وٕتٔذ وعَقلقا  ٓ أن ،مـ ك بف ،مـ لتنيٕفوا هللخِٔ ، 
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ولدـ أقبدؾ  ،ولـ أرى إٓ ودولؽ ،مـ ك بف ،مـ لتنيٕف ،لـ أقبؾ مُْؿ كالمني إٓ أن  ُقن مونيفني إلٔف

 إو  :كنين ولؽ  لٔال  ا  يدٔؿ البٓ دنين ، ِٔف مني  نين مقثَني ولؽ أن ف٘ن م َّ  ،اجلقاب إٓ وِتنين رمالن

 كٔػ   ُِؿ     ل إٕتنين وٌ   لٔؾ وٓ و  نين؟!.

 : مني ،ني  خنيلهلل اجل  ز؟!ولـ أ ىٔؽ وق نًي أهيني ال اؾ ،أكٔهلل أن الهلللٔؾ ومح  هلل ف ولـ أمِٓؽ  قمني

لددـ أمِٓددؽ  قَٔدد  وا،ددهللة، أ ىْددني الددهلللٔؾ أن وإٓ كْدد  مٍ  ددني  ددا إذددنيم، و،ْٔخددو إوا ؤْدد  هلل مددـ 

إم  ،ْٔخو مقى  قَٔ  وا،هللة   الدقا ة مْدف لدـ أراوا مدثِحي عد اوا،  لتنين ال اؾ ومـ ك بف لـ  ٍُِْل

و  الً ة أ قام وال ع ااع احلّدهلل   لدـ ٕبٔدع   ْْدني  ،لدـ أبحدت  دـ  دوا كِدف ،لـ أاًؾ أوراقف  ْهللي ق ا

 !!مـ أاؾ أ،هلل أبهللا

ُِددددؿ هبددددوا فددددقا  ثددددؿ وا  ثددددؿ وا  لددددق أ ٓدددد عؿ لْددددني مددددني قِدددد ؿ   كالمُددددؿ أن  ددددوا ال اددددؾ أو  مددددـ ع

مدددـ  -إن ئدددني  ا - ا هدددىِح اجلنيمٔددد  وا هللخِٔددد  وأن  دددوا ال ادددؾ قىبدددل  دددني ل لدددق أ ٓددد عؿ ولدددؽ لُْدددني

 !ا حور ـ

ثؿ كٔػ  ٍدك ،دني  الَىبدل الًدني ل  دا ال ؤدع واجلدنيو ي واجلدنيمل والْجّدل وغد  ؿ ِمدـ ر وا -3

 ! ِٔف وأيـ مَنيل ٓؿ فٔف؟ وأ ؾ البِهلل أ رى وّـ فٔٓني، أيـ ر و  ؿ ،و ؿ أ ؾ البِهلل ، ا كؾ خمنيلػ

 ،و ق الَىبل إو    الًدنيملوا،هلل  ا راؾ  تّك وخنيلهلل اجل  ز، ر   وأ لٔس  قاهلل مَني  وا،هلل

 ؟!!وأو  مـ عُِؿ وّهىِح اجلنيمٔ  وا هللخِٔ 

 ؟!!أ ٔس  وا  َ يض لًْني فٔٓؿ إن كنيٕقا  ني مح

ف فٖذدددددني مدددددثِٓؿ اني دددددؾ وحنيلدددددف وأمدددددني إن كدددددنيٕقا ادددددني ِمح و،نيلدددددف أذدددددف قىبدددددل  دددددني ل ومل  ىًِدددددقا  دددددا ،نيلددددد

 ومقف ُٕقن لُؿ مجًٔني مـ الننيك  ـ!وأ ِّقأ وأ ِّق ؿ وحنيلف 
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ولَهلل ،نيول  وُؾ مني أمِؽ أن أبحت  ـ ر  لِ اؾ  ثب   وا إم  الدوي وك ودقه فِدؿ أادهلل -4

وددؾ واددهللت  ُددس  ددوا كِددف، واددهللت كالمددني ، وٓ رددو  ا مددـ  ددنيمل ،وٓ مَددنيٓ ،وٓ ك نيوددني ،ئددٔخني ٓ  بددنيرة

دهلل أن  َقهلدني  ًُ –رادؾ مدـ كبدنير الَىبٔدمح   الًدنيمل  لِ اؾ  ا ،تنيوف  ا عق    ْدني   دوه آفد ا ات و ب

 أس:  عق   واهللت  ا ،تنيوف ،ٔت ، -كحي عَق 

إمدـ الَدبض  دا خال دني امد خبنيراعٔ  إٕجدنيز أمْدل مٓدؿ، هٍدظ   مب ّق اجلنيري:  12و نير ن   قني-

 ((والتِؿ ا ج ًّل وقلْْني والهلل ني  مقصق  لقٓة أم ٕني وٖن  ْن ؿ ا   ا كؾ مـ  ني ا ؿ

أذددني مددني أ ري  ددوا قىبددل وٓ اددنيمل ومددهللخيل  ددا اصددىالح الْددنيس، أيّددهللح الَددبض  ددا  ددوه اخلال ددني 

 راؾ قىبل؟!.

الًَٔددددهللة،   ولددددـ را  ددددف   واددددهللٕني أيوددددني  ددددا ،تددددنيوف  ددددا عددددق   مْددددو  ددددس   ددددة مددددني    َددددق : -

وئددًنيره إمددـ وآمدد َ ار، وصددٍ  أبْنيئددف القفددني ، ٓ َٕبددؾ   ددقات ا  وهددمح والٌددني ر ـ،   ا،ٍدددظ 

 (( وال ٕني ووٓة أم ٕني وحٍيؽ

 ؟الٌني رون  وا قىبل  َق   و الُالم:" ٓ َٕبؾ   قات ا  وهمح والٌني ر ـ"، ومـ  ؿ

ٕٔقنالَىبٔقن، واحل ؤقن،   ، وال ٍج  قن!!ٍ  قنوال ُ ،وا ٍتهللون ،ا خقا

 وإي  إىل ُوًهلل  ائحي الهلل ني  لقٓة أم ٕني. ((    ا،ٍظ وال ٕني ووٓة أم ٕنيو َق :    

مدددددب ّق، مٓدددددحي ،دددددنيو  ا ٌ لدددددقن عقأدددددف  15،ددددد ا    مدددددني  :  12أيودددددني  َدددددق   دددددا عدددددق   مْدددددو -

مددددٔبىؾ ولددددؽ كِددددف ّدددد  الددددهلل قات لمددددب حلّ ْددددني القلْٔدددد ، فدددد٘ن عال،ددددؿ النددددًذ الددددق  مددددع قٔني عددددف احلُٔ

 وال نير ن ئني هلل((
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ٕٔددقن  ددؿ ال ٍُ  ددقن  ددؿ ال ٍج  ددقن، وإيدد  إىل  إوًا مددـ  ددؿ ا ٌ لددقن؟  ددؿ الَىبٔددقن  ددؿ ا خقا

 مهلل،ف لقٓة إمقر   كؾ دؾ و وا  ٖبنيه الَىبٔقن.

أيوني اني    ثْنيئف  ا احلج و دا عْئّدف و دا وٓة إمدقر والثْدني   دا آدق  ؿ   ولدؽ، و دوا -

قددهلل  ُددقن غهددد    ،ِددق  الَىبٔددمح أيوددني فٓدددؿ ،  هددقن أٓ ُ يٓدد وا ولددؽ، قدددني   ددا ،تددنيوف و دددنير ن  مددني

، ا قِّٔٔددددد  وال حدددددهلل نيت الُبددددد ة، إ دددددهللا  وددددد غؿ احلّدددددهلل، لدددددؽ   1438 احلدددددج ٕجدددددنيح   مدددددب ّق:8

 ((وال َهلل   النُ  فِٓؿ اجلّٔع، أهب  ونُؾ احلج إ ارة   قٔني عْني ٕجح 

 دددوه كِٓدددني كنيٕددد   عقأدددف ا ٌ لدددمح،   دددقة ا  وهدددمح والٌدددني ر ـ ،الُبًدددهلل، ردددهلل نيت ائدددحي ُ يٓددد   دددوا 

 !عٌ  هللات لف  ا ،تنيوف  ا عق  

ومٓدحي  ُددـ مددـ أمدد  فد٘ن إمدد  مددني زا  قددنيئحي والًٓدهلل مددني زا  مبددووٓ إن أبٔدد ؿ لِ ادؾ وددهلللٔؾ مددـ كالمددف 

وا هللخِٔد  فٖذدني مًِدـ مدني و دهللعُؿ ومـ ك بف أذف قىبدل  دني ل وأذدف أو  مدـ أ،دهللث  دوا ا هدىِح اجلنيمٔد  

 ب   إٓ جم   ا ً ف  النخهٔ !وف،  وا كِف أققلف رغؿ أذف ٓ  الق  هلل وف إٓ ال

ثددددددؿ أولددددددحْني لُددددددؿ وأ  مْددددددنيكؿ كٔددددددػ  دددددد ى الَىبددددددل إو    الًددددددنيمل كِددددددف أن ألًددددددـ   قىددددددذ -5

ىبٔددددني و  ددددقىل   ددددقة وا خددددقان الِٔددددؾ والْٓددددنير كددددحي أمددددًّْنيكؿ الدددد  و   ددددا الَىبٔدددد  وا خددددقان؟.  ُددددقن ق

ا ٍدد ل أهنددني عثْددل  دددا قىددذ أو عددقر  قىدددذ( ومددع ولددؽ   دددقة قنيئّدد  الِٔددؾ والْٓدددنير  ددا دنيرودد  قىدددذ 

 و ا ، ب قىذ و ا الَىبٔمح   الًنيمل كِف.

وأ دددد م ُؿ أيوددددني كٔددددػ  دددد ى الَىبددددل إو    الًددددنيمل أن ألددددع أكثدددد  مددددـ مددددنيئ ل ك ددددنيب   اددددهللو  

 نيوَ  وعوّْني ول ومني.ال هللر س كِٓني رنيرب الَىبٔ  مى
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لُدددـ  دددوا آفددد ا  لدددٔس  دددُْؿ وبًٔدددهلل وٓ غ  دددذ، أ تددد  أذدددني احلدددهللا ي إو    منددد مدددع ددددنيرو ل 

ثدف؟، أ تد  أذدني الىدني ـ  لِحهللا    الِٔؾ والْٓنير، أ ت  الىني ـ   إلبنيأ راف ا  عًدنيىل مدع ٕ دي ل ا

 ُ بف ور و ه؟.اجلهلل هلل   الًالم  ال ؤع كحي  هلل ل  ني   التٔهلل وأذني ٕنيذ ل

فقا جبني مـ ، ب ٓ   َل ا  وٓ    قي وأقق  وا  احلّهلل   الوي  نيفنيأ ِمني او ا وف كثد ا مدـ 

  بني ه.

وا إمد  ،دق   ندنيم وكٖذدف لدٔس  ندٌِف والتٗا  الوي  ى ح ٍٕتف بدنيوا أئدٌؾ رمدالن إمد  هبد-6

 الًِّٔ ؟  ورعفإ ٓني   إٓ  وا ا قلقة ا ٓؿ الوي  ْبٌل أن ُ  ك   ِٔف مع لِب ف قبؾ

واجلددقاب: أهيددني الىددالب لُددل  بًددهلل أذيددنيركؿ  ددـ الدد  و  الُثدد ة ال ددل ر  ٕددني هبددني  ددا ال اددؾ وال دددل 

أولح  مـ خالهلني أذف مب دهللة لدني  لدني ـ   إذبٔدني  والهدحنيو  الُد ام مدع غ  دني مدـ الد  و  وال دل مل 

هللا ولدـ عتد ىٔع ودؾ الد  و  قنيئّد   ِٔدؽ فدٖيـ جي ؤ أن      ِٔٓني إىل أن، ولـ رق  قؤ ْني  دني رمدالن أبد

 اقاوؽ؟.

ووًددهلل  دددوا اهلددو نين كِدددف الددوي عُِّدددَ  وددف وُأ جبددد  وٍْتددؽ مدددـ ل ،ددف وكٖذدددؽ عْ َددؾ مدددـ  لٔدددؾ إىل 

غ لدددؽ فٔٓدددني  ،ومدددـ وئدددني   إىل أخددد ى ،ومدددـ و  دددنين إىل هخددد  ٓ أذدددؽ عْ َدددؾ مدددـ افددد ا  إىل افددد ا  ، لٔدددؾ

 ، ومَهق   فٔٓني فنيلح:والح

أ الدقثْل الدوي -لْتِؿ اهللٓ أذْل احلهللا ي الَىبل ال ٍُ ي ا خقاأ  أ ـ ونيقل الٔٓدق ي الْندا

 فٖقق : -اا ّع   كؾ ذ وهف 

ومدددني َِٕ دددف  ْدددؽ مدددـ كالمدددؽ كدددنين ، فددددني  ؟!ومدددني وك عدددف فٔدددؽ صدددهللقني ؟!أ دددٔس مدددني إ َدددهللعؽ فٔدددف ،َدددني

 ؟!فًالم ال وغنين وال وغنين ! ، فني؟
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أم  ٍُدددل   ولدددؽ أن  ؟مدددـ الندددخص أن  ُدددقن صدددني،ذ مدددْ   دددني رمدددالن  دددؾ مدددـ ذط قبدددق  احلدددؼ

 ُقن صني،ذ ،ج ؟، إن كْد  جتٓدؾ ،ُدؿ ولدؽ فخدو إ لد   دا وادقب قبدق  احلدؼ وإن كدنين الْدنيلؼ 

 وف مىًقٕني فٔف:

ـْ روى البخدددنيري وغددد ه    َ ْبدددهللِ  َ ددد
ِ
ُ  َرِيَ  ودددـ متدددًق  اّللَّ ـَ  َ،دددْقٌ  َادددني َ   : َقدددنيَ   َ ْْدددُف، اّللَّ  إىَِل  إَْ،َبدددنيرِ  ِمددد

  َرُمددق ِ 
ِ
ْٔددفِ  ا ُ  َصدداَّ  اّللَّ َِ َِّؿَ  َ  ددنيَ   َوَمدد ََ ددهللُ  َ ددني: َف َّّ ددني ُدَ َّٕ ِجددهللُ  إِ َ  َأنَّ : َٕ ددُؾ  اّللَّ ًَ ِت  جَيْ َقا َّ دد  َوإََرِلددمحَ  إِْصددَبعٍ  َ ددَا  التَّ

َج َ  إِْصَبٍع، َ َا  دقُ   إِْصدَبٍع، َا َ د اخلَاَلِئِؼ  َوَمنيِئ َ  إِْصَبٍع، َ َا  َوالثََّ ى َواَبني َ  إِْصَبٍع، َ َا  َوالنَّ َُ َٔ  اَ ِِدُؽ، َأذَدني َف

ْٔفِ  ا ُ  َصاَّ  الَّْبِلُّ  َفَوِحَؽ  َِ َِّؿَ  َ  ِاُوهُ  َوهلَلْت  َ، َّك َوَم ني ََٕقا ًَ ْق ِ  َعْههلِل  ََ ، لِ   َرُمدقُ   َقدَ أَ  ُثؿَّ  احلَْقِ
ِ
 ا ُ  َصداَّ  اّللَّ

ددددفِ  ْٔ َِ َِّؿَ  َ  َ  َقددددهلَلُروا َوَمددددني: }َوَمدددد ددددني َوإَْرُل  َقددددهلْلِرِه، َ،ددددؼَّ  اّللَّ ًً َٔنيَمددددِ ، َ ددددْقمَ  َقْبَوددددُ فُ  مَجِٔ
َِ ُت  ال َقا َّ دددد ددددنيٌت  َوالتَّ  َمْىِق َّ

ِِْٔف، ِّ َٔ فُ  وِ َٕ نيىَل  ُمْبَحني ًَ ُكقنَ  َ حيَّ  َوَع ِ ْ ُ}.)). 

ـْ روى البخددنيري وغدد ه والٍِددظ لددف - ُ  َرِيَ  ُ َ ْ ددَ ةَ  َأِا  َ دد ِْددل: َقددنيَ   َ ْْددُف، اّللَّ َِ   َرُمددقُ   َوكَّ
ِ
 ا ُ  َصدداَّ  اّللَّ

ْٔدددفِ  َِ َِّؿَ  َ  دددظِ  َوَمددد ٍْ َٖبَدددنيِأ  َرَمَودددنيَن، َزَكدددنيةِ  وِِح دددَؾ  هٍت، َف ًَ ُثدددق َفَج ـَ  َهْ دددنيمِ  ِمددد ًَ ََٖخْوُعدددُف، الىَّ دددُ   َف ِْ َُ َّْدددَؽ : َف ًَ َْرَف  إىَِل  َٕ

  َرُمدددق ِ 
ِ
ْٔدددفِ  ا ُ  َصددداَّ  اّللَّ َِ ََِّؿ، َ  دددصَّ  َوَمددد ََ دددنيَ   احلَدددهلِل َت، َف ََ ِئدددَؽ  إىَِل  َأَوْ دددَ   إَِوا: َف ، هَ ددد َ  َفدددنيْقَ أْ  ِفَ ا دددْ ِدِّ ُُ ـْ  ال  َلددد

  َ َؽ  َ َ ا ًَ ـَ  َم   ِم
ِ
َ ُوَؽ  َوَٓ  َ،نيِفٌظ، اّللَّ َْ َْٔىنينٌ  َ  ْٔدفِ  ا ُ  َصداَّ  الَّْبِدلُّ  َوَقدنيَ   ُعْهدبَِح، َ، َّك َئ َِ َِّؿَ  َ   َصدهلَلَقَؽ : »َوَمد

َْٔىنينٌ  َوا َ  َكُووٌب، َوُ قَ   .شَئ

الْدنيلؼ ودف مىًقٕدني فٔدف ٕن  لٔدؾ احلدؼ قدني  ا  قدني  وهلوا اعٍَ  إم  كِٓني  ا قبق  احلدؼ وإن كدنين 

لددٔس  لٔددؾ احلددؼ  ددق الْددنيلؼ وددف، فٔددني  ددوا إيدد  إىل ٍٕتددؽ ٓ إىل غدد  ،  -صددا ا   ِٔددف ومددِؿ-رمددقلف 

الٔددقم عَددق   ددوا كٍِٔددف قىبددل افدد ا  ولٌٔنيٕددني وٕتددٔ  أن الَىبٔددمح قددهلل مددهلل، ٓؿ أذدد  وأثْٔدد   ِددٔٓؿ أذدد  

ن مـ  ق أاهلل  نيممح؟، أخقأ مـ  دق أادهلل  نيمدمح؟، أ دٔس صدني،ذ ومل ع اع  ـ ولؽ إىل أن، رمال

 مـ الَىبٔ . ا ٔ   ال كٔ  وابآخو ال وق  ، أاذ ٍٕتؽ  ني مـ ختنيف  يلَّ 
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 أ تَ  مني ح الهقفٔمح وإئً  مح مـ  ق دّهلل مٔهلل لْىنيوي؟

  أ ددددٔس  ددددق ال اددددؾ الددددوي مهلل، ددددف فَِدددد  فٔددددف: َٕددددؾ  ددددـ فوددددِٔ  ئددددٔن إز دددد ، و ددددق  ددددنيمل مددددـ  ِددددحي

ال ٍت ، ولف عٍت  وائع منٓقر، ومل ًٕٓهلل  ِٔدف عْنيقودني ، دك  َدني  إٕدف ٕدنيقض مدني قدهلل خىدف ؤّْٔدف، وقِدَ  

ُٕتدددذ إىل فودددِٔ ف فّهلل، دددف ومل ُع ددد إىل  أيوددني فٔدددف:  دددق مدددـ ا ٍ ددد ـ مدددـ مٍ دددي إمدد  إىل غددد  ولدددؽ ِمدددني 

زٕددنيت أ ٔتدد   ددوه الودددالٓت وإٓح فددنيت فّددـ  ددق دّدددهلل صددقفٔ ف وٓ إىل أئددً   ف، أ ددٔس  دددوه ا قا  ا

 مٔهلل لْىنيوي؟.

ثددؿ أيوددني أ تدد  ابددني ح النددً اوي صددني،ذ الًِددؿ الددوي مل  ُددـ  ِّددف وبددو  جمٓددق  وددؾ  ِّددف فددٔض 

ادددق ، والدددوي أخدددوت   ال اادددع  دددـ ولدددؽ ،َِدددنيت و،َِدددنيت ع ودددّـ كثددد ا مدددـ ا  اوغدددنيت كدددنين هخددد  

 !! ع ااع  ْٓني إىل أنإم  كِّ   نيم  أر ت هبني أن عٌِؼ ا ِػ عنيركني لالٓت ،ني  مهلل،ؽ لف مل

ثددددؿ مل عُ ددددػ هبددددوا وٖصددددحنيب النددددبٓنيت ، ددددك ألددددٍ  إىل ولددددؽ مْحدددد  ورٍدددد  ٕصددددحنيب النددددٓقات  

ال،َددمح قددٔس فُنيٕدد  وقٍ ددؽ مددع مددِىنين الًنيئددَمح إمددنيم ابددنياْمح الددوي اب وددف ا ثددؾ   التددنيوَمح وال

 !!وـ ا ِقح جمْقن لٔا

فددنيكمح  هللٕددهللٕقن أن الددوي  َددق  و ُ ددذ  ددؿ ومددـ الًجددذ الًجددنيب أن إفددني  إكددق ومًددف مجِدد  إ

ولِبنيلدددؾ  ،وأذددد ؿ عًِّدددقن أدددهللا أذُدددؿ كدددنيووقن ،والىٌٔدددنين لٌٔنيٕدددني ،وًدددض لالوْدددني لٔددد  ا  آفددد ا  افددد ا ً 

 !!وُؾ مبٔؾ وومِٔ  ،و ـ احلؼ ُع  هللون ،عْ ون

قدهللاني أذد  هنبدني  !؟   دوا  دني رمدالن وأذد  صدني،ذ ورئدٔس أكدق مٗمتد  لِ دقنيت الًِّٔد  ؿُِ بأ 

ذ الًِددددحي  خ ددددك   خىبددددؽ إىل الٔددددقم، وعدددقىل إ اراددددني ولددددهلل  الددددوي عًددددهللت  قنيعددددف مثِددددؽ وأخدددوا مددددـ ك دددد

 !!الُ ذ الُث ة
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وددؾ مل  ُ ددػ هبددوا ، ددك لًددـ   الًِددحي  ومددْٓؿ الًثّٔددمح أهنددؿ التددنيرققن لُ ددذ أ ددؾ الًِددؿ الْددني بقن  

 !!هلني

  دهللافًقنودؾ ودنيلًُس رأيْدني ، ودؽ  ،فٓؾ ر كد  ئدٍ ني  وُِّد  وا،دهللة  فني دني  دـ الًالمد  الًثّٔدمح

 !!وإن الىًـ   رمالن لًـ   التٍِٔ  ،!!قنيئِمح إن الىًـ   اوـ رمالن لًـ   رمالن  هلللو ـ 

وٕزدد ، وددؽ مددني قٔددؾ ،ددق  الًثّٔددمح وإٕددني   وإٕددني إلٔددف رااًددقن، فددحيوا لددق  ِددؿ ، وددؽ أن ولددهلل  قددهلل 

اات ٕىددؼ وددٖن  ِددحي  ا ُِّدد  مجًٔددني وَدد  إٓ النددٔن رؤددع، وإٕددحي ع حدد   وُِددحيت وخىددذ ومَددنيلع ودددني

 !! فني ني  ْؽ و ـ ولهلل 

 !!؟"لْنيس ونيحلجنيرةمـ زانيج فال  َوف امـ كنين ؤ ف "أ ٔس ا ثؾ  َق :  :رمالن

 ؟خمىىؽ وحوفُ  ؟قهلل  ٓ  أم   ؽذأ أ ـ

 !!ٖقتؿ وني  غ  ،نيٕت أذْل مني واهللت راال ألًػ مْؽ   ال    ِٔفف ٍُني  كالمنيف

فنيعددؽ كنيٕدد   ِّٔدد  لَددهلل عْق دد  لددالٓعؽ وإح ا  ،!وٓ واددهللت أ،ددهللا أمُددـ أ،ددهللا مددـ رقب ددف مْددؽ

 !!وع وق   ومتُِٔ 

 !؟وأي ققة فٔؽ ع  بْني ،!؟فٖي ر  فٔؽ هي ٕني

نيوددددؽ  ددددا الٍددددقر  ون راددددقة إىل الهددددٌ  مددددـ لالوْددددني إن مددددٖ  ف  ددددالم عبددددهللة  ددددني ولددددهللي رمددددالٕني؟، أا

الودالٓت   ـمد وصدنير  ًدهلل لدف   دات  ،، وٓ عًِدثؿ وِتدنينوٓ ام ًنيٕ  وُب  ،وٓ ٕي    آنيز ،ك نيب

 !!لقا،هللة مْٓني عَهؿ  ٓ  وً ال ل ا

 !!طقس قطن انلك نالسر

 !!لؽ أٓ عْىؼ وأذف لؽ أٓ ع ُِؿ فٖ،تـ ،!!قهلل أث    ر و ٕني فُِحي ٕىَ  مَى  :رمالن
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وأخددد ا والُدددالم كثددد  لُدددـ ٓ أر دددهلل أن ألٔدددؾ أكثددد  مدددـ  دددوا فددد غؿ دنيولددد  إ ٓدددنير وكنيئدددؽ و،ٔى دددؽ 

 !!ٓ مٗ هللو،تـ إ َنيئؽ بني ع  هلل أن عقرط فٔف خهّؽ إٓ أذؽ خموو  مٍوقح غ  مقفؼ و

 دددددني رمدددددالن لَدددددهلل ،ُّددددد   دددددا ٍٕتدددددؽ وِتدددددنيٕؽ أذدددددؽ ا ًنيٕدددددهلل ا ُدددددنيو  ا نددددد  دددددا مجٔدددددع لدددددالٓعؽ 

فنيعؽ م عَ  بني ،وإح ا و    ة أ قا  !!،مح أ ِْ  أذؽ عً ف ولؽ مـ ق ا

اخددددوات مْنددددقر مددددـ مددددْ  ثددددحين كددددؾ مددددني  ٖخووٕددددف ِمددددني  َقلددددقن إٕددددف مددددـ إخىددددني  ومددددـ ا ٗ   فَِدددد :

 ((وأ ٍمح

ال ددل لددق أ ددهللت التددحية لُِّ ددؽ لُْدد  أئددهلل  ،زلدد   بنيرعددؽو، مْحدد  كِّ ددؽ وكنيٕدد   ددوه !ا  أكددق

م عَ  بني و    ة أ قا  !!ٕهللمني  ِٔٓني ،مح أ ِْ  أذؽ عً ف ولؽ مـ ق ا

وؾ قهلل أخقأ مـ انيلتدؽ مْدو ق  دذ و دق مدـ مْىَ ْدني أذدؽ عًد ف ولدؽ مدـ  دنيم أروًد  وًدهلل أ ٍدمح، 

و   هلل مْؽ أن عتُ   ،كِْني  ىئ ومٖراع  ـ  وا وكوا وكوا :ني  وٖن رمالن  َق و،مح اني  إهلل وق

 !!وغ  ولؽ ، ـ ال  و   ِٔف

 !!احلّهلل   رب الًني مح !؟ف ،  وولؽ أئهلل الٍ ح، وقِ  رمالن م اع

فنيعددف وأذددني مددٖكقن "وقِدد  لددف وأمِٔ ددف ، فددني وٕهددني:  وِددغ رمددالن أن   ااددع  ددـ لددالٓعف و ددـ إح ا

لـ أرفع  وه ال  و   دـ مدققًل ودؾ مد بَك " :أمِٔ   ِٔف ولؽ ولُْْل قِ  لفو "ف ،ني وولؽ م ورا

 !!ؤهلل أذْل مٖرفًٓني  ـ واآ  ا ققع فَط

فًتددك أن   اددع رمددالن  ،!لُْْددل قِدد  ٓ عُددـ  قٕددني لِنددٔىنين  ددا أخٔددؽ ،و ددوا ٓ  ِ مْددل ذ ددني

فنيعف مً فدني  ،ٍهدؾلُـ هلل ذط أهيني ال اؾ أن   اع  ـ ولؽ ال اقة ا  ،و ٗوب مـ لالٓعف وإح ا
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فنيعدددددف ئدددددٖذف   ولدددددؽ ئدددددٖن الًِدددددحي  الدددددو ـ   اًدددددقن  دددددـ أخىدددددنيئٓؿ وزٓادددددؿاو ،وودددددالٓعف ٓ  دددددـ  ،ٕح ا

 !!ٍْقخ أن   اؿ لٍْتف ع مج  م نو ، لالٓاؿ وإح افنياؿ

 !!وو هللأ وولؽ وو هللأ خ ا، فَِ  أذ ي  اجلقاب، فُنين اجلقاب مني ا ف وف الٔقم  ني رمالن

 ٍٕتددددؽ وِتددددنيٕؽ أذددددؽ ا ًنيٕددددهلل ا ُددددنيو  ا ندددد  ددددا مجٔددددع لددددالٓعؽ وأقددددق  لددددؽ: لَددددهلل ،ُّدددد   ددددا

م عَ  بدني  دوا وِتدنيٕؽ، فنيلتدٗا  أذدف  ِد م  و    ة أ دقا فنيعؽ ،مح أ ِْ  أذؽ عً ف ولؽ مـ ق ا وإح ا

 أ،هلل أم  ـ ٓ ثنيلت هلحي وٓ دٔهلل  ْٓحي:

 ،اموا  دددهللا   دددا الهدددحنيو  الُددد  ،إمدددني أن عُدددقن عِدددؽ الودددالٓت لًقٕدددنيت   إذبٔدددني  : وٕا  مدددٕا

ٍٕتدددؽ واعوددح لٌِّدد ور ـ ودددؽ  وونيل ددنيهلل عُددقن كٍٔ ْددني !ني لٔتدد  وودددالٓتهنددإمدددني أ ،وغ  ددني مددـ الىددقام

 !!،ََٔ ؽ

كددؾ  ددوا الققدد     إ ددالن ال قودد فًددالم كددنين ال ددٖخ   ،أن عُددقن مً فددني وددولؽ مَدد ا وددف :أنيثددلا  مددٕا

ر وعًني  وام ُبنير  !!؟أ ٔس  وا  لٔؾ مًنيٕهللة وإسا

ل ادددقة وًدددهلل   دددة أ دددقام ٓئدددؽ أذدددف لدددٔس إٓ ال ادددقة الدددهللوِقمنيد فٖذددد  مِدددقم  دددا كدددؾ ،دددني ، وا

ه ا ْ َدددهلل ـ ودددني والدددحني إن  ،وعُ ددد ودددف أقدددالم الُدددنيعبمح ،الدددوي ردددنيو  أن عتدددهلل ودددف أفدددقا وإٓ فٖذدددني أر دددهلل اقا

 ،ع ااً  الٔقم  ني رمالن فِحيوا عٖخ ت   ة أ قام؟  وا التٗا  الثنيأ

 ؟فب كو فمالك ـم فٔلإ فبتْع حيو ؽمالك مني ،ني  خنيلهلل اجل  ز مقثَني :التٗا  إو 

التدٗا  الثدنيأ: لدق ع ااًد   دـ أخىنيئدؽ ولدالٓعؽ ع ااًدني مٍهدال مٍْدهللا  دوه الودالٓت فِددحيوا 

م عَ  بدني؟ أ دوا ئدٖن ال امدخمح امد ًّ  إىل ال ؤدع كٔدػ كدنين  !؟والًِدحي  ال ودنئٕمح ؟عٖخ ت   دة أ دقا

 م .ع ااًف فقر  ِّف وني ٗاخوة مْ َهللا ٍٕتف أئهلل إٓ َني  مِقمني هلني أئهلل ا ال
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ثدؿ مدٗا  هخد   دوا التدٗا  الثنيلددت اك دذ  ْدهلل : لدق ع ااًد  الٔددقم  دـ عِدؽ الودالٓت فدحيوا أذدد  

وقددهلل مددبب ف وئدد ّ ف و  ددقت  ِٔددف وُددؾ أذددقاة الددهلل ني  أن  - ور  هبددني  ِٔددؽ ،صددنيٕع مددع مددـ أخ آددني لددؽ

فني وٍوِٓؿ وعَهلل  ا جلٓق  ؿ- ًٍؾ وف ا  كوا وكوا  !؟ًٍق ؿل نيولِب ،، أٓ  ت قاذ  وا ا  ا

 !؟رٕني منيوا أذ  صنيٕع وإٕني  ْ ي ونوا القااذ  ِٔؽ أأ ٔس   

 !ةصيخر تاياشو

وأمددني اخلنيودد  وإ بددف إىل خلنيودد  فددٖقق  لددؽ  ددني رمددالن إن إمددِقب الدد خٔص الددوي رددنيو  كددؾ مدد ة أن 

وأذدددددؽ كنيئدددددػ  ،وأن ع كددددد   ِٔدددددف مدددددـ أذدددددؽ ال ادددددؾ الدددددوي ردددددنيفظ  دددددا أمدددددـ وِدددددهلل  وولْدددددؽ ،عتددددد ًِّف

وأذددؽ مندٌق  وددولؽ الِٔددؾ والْٓددنير لتدد   ،ٍجدد  ددا أ دؾ ال ٍُدد  وال  ،وميٓدد  النددْني نيت ،ا خىىدنيت

ولِ ٍج  دددمح رودددحي  ،ا أمدددـ وِدددهلل ؿ ودددؾ  دددؿ مدددـ  ُقٕدددقا لِ ٍُ  دددمح ذكدددني كٖذدددنيس هخددد  ـ ٓ هدددنيفيقن  ددد

 !!هبوا الُالم وعَههللأ ،ز حي 

 أبهددددهلل  مددددني !؟أم  فني ددددني  ددددـ ذة ا  !؟فددددٖقق  لددددؽ: مددددنيوا ع  ددددهلل مددددـ ورا  ولددددؽ أب  ددددهلل ٕهددددٔح   

 !أو عًل مني عهق  وف وجتق ؟رمالن أبههلل  مني عَق   !؟عَق 

أم  ددق الددوي أفددؽ وددف رمددالن  !؟أ ددوا  ددق  نددنيم ،ََٔدد  ،؟أو  َدد   ابددني ،قن ؟أيهددهللقؽ التددنيمًقن

 !؟واف ى وزا    الىٌٔنين

أكدددنين  ندددنيم م خٍِدددني  قمدددني وا،دددهللة ودددؾ حليددد  وا،دددهللة  دددـ ٕندددة ودددال ه والدددهللفنية  دددـ أبْنيئدددف مدددـ أندددْني 

 !؟وراني  أمْْني

أذددد  أ ِدددؿ هبدددني  ،و فني دددنيتٍِدددنيت وخىبدددني و رومدددني ومَدددنيلع لَدددهلل أقّْدددني   دددني رمدددالن لدددولؽ مٍِدددنيت وم

 !!وأ رى هبني
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، ددك  ِحددؼ وْددني مددـ إوى مددني  ِحددؼ أ ددوه  ؟وإ،ددهللاث الُْني دد  ،فددحيوا ع  ددهلل مددـ ورا  ولددؽ إٓ القئددني  

 !أم  ق اخلوٓن والىٌٔنين؟ ؟؟ وه اب الُ امأخال  ا مالم

أكثدد   ا ددزا ت  كثدد وغ  ددني -راددؾ  ىًددـ    ول ددف و  أنددف ثددؿ  قاددف  ددوه ال مددنيئؾ  ددا مققًددف 

 :مقٔلا ىلإ لًققم ا  ق و نيْٓمأذ خذ لؽ وًوني  ، شٔجلاو  لوهلللا ةهللٕنيتم   -حيئ   ْقانمـ ثالث

 رمنيل  إىل اجلْق  ا ن مح: أثب قا وا، تبقا ق ني  اخلقارج وال ٍُ  مح. 

 الُِٔ  احل ؤ  وٍُ  النٔن ال ًِٔؼ  ا ،ني ث عٍج  لالب. 

  ال    ا ا ً هلل ـ اجلٓال   ا اْق ٕني ونحي  مْٔني. 

 كقٕقا مع  ول ْني وأنْني، ولهلل مـ ه ف ذ ْني. 

  والهللاخِٔ  ت اجلِٔ  مـ ال يني   لهلل اجلٔشال حو  ا. 

 اعَقا ا   ني ئبنيب اجلنيمً  : ، ام  ُِٔؿ منٕني واْق ٕني . 

 ف قي اوـ ونيز   اغ ٔني  راني  ال ل  واجلٔش. 

 أمـ البال  مْٓج مٍِل ومىِذ ذ ل. 

   والهللاخِٔ  وفٔف ال حو   مـ ا يني  ات وال ٍجد ات   ـ  ا اجلٔشال وا ة الَق   لِّ يني

 .  ْني   25 قم 

 بنيوا عَ ِقن اجلْق ؟ 

  الدد    ددا اخلددنيرال الٍقلددقي مددالم   بددهلل الَددقي   ر  وددف  ددا اجلددٔش وققلددف إ ٓددك  ندد

 .التِّٔ 

http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=15199
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=15199
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=14765
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=19077
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=19077
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=10780
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=11495
http://www.elbeialy.com/play.php?catsmktba=11495
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  الٍ نين احلق ْل  يل وال   ال اـ هلل ب  ّ  اخلنيرال وحََٔ  آ حين أ ؾ عوك. 

 وصْنيف  ع ان وتبذ ال يني     قات  ا الُْ  إ الن. 

 اجلٔنية ثقرة   نيوى مـ ال حو     ا قْنية. 

 الٍَ ا  ثقرة قبؾ ال فني  من أ ؾ إىل رمنيل ل. 

   ْني   25 ميني  ات مـ ال حو . 

   ٕقفّق 28 التٍِٔ  اجلبٓ  ميني  ات مـ ال حو. 

   2114  ْني   25 اجلٔش لهلل ا يني  ات مـ ال حو. 

 إخ ى ال ٍج  و،قا ث وهللمٔنيط البح    لْش  ا آ  هللا  ،ني ث  ا ال ًِٔؼ. 

 واجلٔش الهللول   ا اخلقارج مـ وال حو   الً  ش، ،ني ث. 

ولًدددددـ فٔٓدددددني ووًدددددهلل  دددددوا كِدددددف أأذدددددني خددددد  وًدددددهلل كدددددؾ  دددددوا أم  دددددوا الدددددوي إ َدددددهلل ،ُقمددددد  وِدددددهلله وإ ارادددددني  

 !!؟نيوإ َهٓ

وأن  ،وعًِؿ أن ا  نبع وحي مل  ًدط  دق أذد  ٓ أذدني ،وخو مثنيٓ  ا ولؽ لًِؽ عت حل مـ عُ ار  وا

ئ  ،!!الهني     الهللفنية  ـ وِهلله و،ُقم ف وأنف ونيلهلللٔؾ  ق أذني ٓ أذ   !!وا  أ ِؿ ونيل ا

،ٔددْحي  -نيهلل  بددهلل الٍ ددنيح التٔزدد وفَددف ا  لُددؾ خدد أ تدد  أذدد  الددوي إ َددهللت ،ُقمدد  الدد ئٔس احلدد

ومدددني مًْدددك أن ُهيددد  الُدددالم   الدددهلل ـ   متدددنياهلل ا  مدددـ غددد  ابدددٖوون هلدددؿ ودددنيلُالم و تدددّع     : قِدددَ  

وني  ((القق   ْٔف الُالم ونيلنبٓنيت وال نُٔؽ   الهلل ـ ِمـ ٓ  تنيوي وزٕف ع ا
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وِهلل  وْع الهلل نية إىل ا  مبحنيٕف وعًنيىل مدـ  قِ   وا   خىب  وًْقان  من وخقارج الًن(، إواً 

 !!أن   ُِّقا ونيحلؼ

 !؟الِٔؾ والْٓنير وِهلل   تّحقن لهلل نية النبٓنيت وال نُٔؽ   الهلل ـ أن   ُِّقا وحي ئني وا

 !!؟ وه وِهلل  وعِؽ ولْٔ ؽ  ني رمالن و،ٍني ؽ  ا أمـ البال 

 مني.ولؽ، وقهلل ؤْني  وا كث ا   ال  و   ِٔؽ ف اآًني ل ا     لوهلللاوأذ  عْ َهلل 

 !وام َقي وّـ ئخ   ،!واك ذ مني ئخ  ،!وقؾ مني ئخ  ،!افًؾ مني ئخ  :وأقول لك أيوا املخذول

لدل ومْٓدنيال ،أمني أذدني فَدهلل   فد  ل  َدل   ،وأٓ أذىدؼ إٓ و دة ا  ،أٓ أبقكدؾ إٓ  دا ا  ،وسا

 !! ِٔف عقكِ   ق ،تبْني وًٕؿ القكٔؾ، رلٔ  وف روني كٍٔال ٕه ا 

ئ   ،وكِحيعددؽ رخٔهدد  ،لُْْددل أ،ببدد  أن أقددق : ل  َ ددؽ مُنددقف  وؤْددل وؤْددؽ  ددقم عددبا فٔددف ال ددا

 !!و،ْٔخو ف ا ،ُؿ ؤْل وؤْؽ ،وجت ّع فٔف اخلالئؼ ،وعيٓ  فٔف الَبنيئح

 :وٓ ختط وَِّؽ إٓ ئٔخني وا،هللا ،ٕنيصحني أٓ عْىؼ وُِّ  -مٗق ني–و ا ني رمالن 

 (لْني وع اْني لُْقٕـ مـ اخلني  ـ(روْني  ِّْني أذٍتْني وإن مل عٌٍ    

 .مِؿ وونير   ا  بهلل ا  ورمقلف دّهلل و ا ه ف وأصحنيوف أمجًمح.وصا ا  و

ب ه  
ي  /كت 

 
ان  أب و األلب 

 هشام بن فؤاد البيلي 

معة ب وم  ال  – 8241ذو الحج ة  42الج  ب   مصر-ب 


