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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
ايفتٛز يف غٗس األدٛز

ٖ1429/9/12ـ(غ)

فإْهِ يف غٗس ال ٜػبُُٗ٘ غٗس ،عع ِٝاألَس ،دً ٌٝايكدز َٔ ٖٛ ،أغسف
أٚقات ايدٖس ،فضا ً٘٥ال حتؿٚ ،٢حماَد ٙال تُطتكؿَٛ ،٢ض ٌِ ٚافسُ األزباح ملٔ
اتَذسًَٗ ،وْ ألزٚاح َٔ طػ ٢فٚ ٘ٝفذس.
املطًُ ٕٛيكد َض َٔ ٢زَضإ ثًج٘ٚ ،اْكض َ٘ٓ ٢بعض٘ ،فاغتُٓٛا
:
أٜٗا
فسؾ ١مت ُس َسَ ايطخابٚ ،يِذٛا قبٌ إٔ ُٜػًل ايبابٚ ،بادزٚا أٚقات٘ َُٗا
أَهٓهِٚ ،اغهسٚا اهلل عً ٢إٔ أخّسنِ إيَٚ ٘ٝهٓٓهِٚ ،ادتٗدٚا يف
ايطاع ١قبٌ اْكضاٚ ،٘٥أضسعٛا باملجاب قبٌ اْتٗا ،٘٥فطاعات٘ ترٖبٚ ،أٚقات٘
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تُٓٗبٚ ،شَاْ٘ ُٜطًبٜٛٚ ،غو ايضٝف إٔ ٜسحتٌٚ ،غٗس ايؿ ّٛإٔ ٜٓتكٌ،
َض٢
فأحطٓٛا فُٝا بكٜ ،ٞػفس يهِ َا .
اهلل تؿسّ ايػٗس ٚاْٗدّٚ ،فاش َٔ حببٌ اهلل اعتؿِٚ ،خاف َٔ شيٓ١
عباد :
ايكدّٚ ،اغتِٓ غٗس زَضإ خري َػتِٓٚ ،غك ٞايػافٌ ايعاؾ ٞبني ايرٍ
ٚايطكِٚ ،األَٔ ٚايٓدّٜٚ ،ا  ّٜٛ ًٜ٘ٚحتٌ عً ٢أٌٖ املدايف ١اآلفات ّٜٛ ،تٓكطع
أف٦د ٠أٌٖ ايتفسٜط بايصفساتُٜ ّٜٛ ،خػس أٌٖ املعاؾٚ ٞايدَٛع عً ٢ايٛدٓات،
ٜك ٍٛايسب ايعً ٞيف اذتدٜح ايكدضٜ(( ٞا عباد ٟإمنا ٖ ٞأعُايهِ أحؿٗٝا
يهِ ،ثِ أٚفٝهِ إٜاٖا ،فُٔ ٚدد خرياّ فًٝخُد اهللٚ َٔٚ ،دد غري ذيو فال
 ًَٜٔٛإال ْفط٘)) رأخسد٘ َطًِد
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املاضٞ؟ أَا أفٓتِٗ آفات
!
املطًُ ٕٛأ َٔ ٜٔناْٛا َعٓا يف زَضإ
:
أٜٗا
املٓ ٕٛايكٛاضٚ ،ٞأعدَتِٗ ؾّ َٛا ٚفطساّٚ ،شّٚدتِٗ َٔ اذتٓٛط عِطسا ،أَا
فُخاٖا؟ ثِ أ َٔ ٜٔؾاَٛا
!
و ٚد ِٖٗٛايجس٣
أدازت عً ِٗٝاملٓ ٕٛزحاٖاٚ ،حَ ٖ
األدس؟ أتاِٖ ٖادّ ايًراتٚ ،قاطع
َعٓا يف أ ٍٚايػٗسٚ ،قاَٛا أٚي٘ ٜبتػ! ٕٛ
ايػٗٛاتَٚ ،فسّم ادتُاعات ،فٓكًٛا َٔ ايكؿٛز املٓٝف ١إىل بط ٕٛاذتفسَٔٚ ،
ايفسؽ ايٛثري ٠إىل خػ ١ْٛاملدزٚ ،حنٔ – ٜا عباد اهلل – عً ٢األثس ،فتأٖبٛا ملجٌ
َا حٌّ بِٗ َٔ اي ِػَٝسٚ ،ترنسٚا َساز ٠املٛت اير ٟال ٜطًِ َٓ٘ بػسٚ ،ي ٛضًِ
ايبػس
َٓ٘ أح ٌد يطًِ ضٝد .
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فأعذصٙ؟ َٔ اير ٟحتؿَٔ يف حؿٓ٘
!
أٜٗا املطًُ َٔ ،ٕٛاير ٟطًب٘ املٛت
أعٛشٙ؟ َٔ اير ٟأٌَّ ط ٍٛاألدٌ فُا
أدزن٘؟ َٔ اير ٟضع ٢يف َُٓا ٙفُا !
!
َٚا
نطسٙ؟
!
ّزٙ؟ ٚأ ٟغؿٔ عال عً ٢ضاق٘ َٚا
حذصٙ؟ أ ٟعٝؼ ؾفا َٚا ند !
!
ٚاملساد
يكد أخر اآلباٚ ٤األددادٚ ،أزٌَ ايٓطاٚ ٤أٜتِ األٚالدٚ ،حاٍ بني املسٜد .
عباد اهلل ،ال دافع عٓهِ َٔ املٛت ٜكٝهِ ،فتٛبٛا قبٌ إٔ تٓدَٛا إذا غؿّت
تساقٝهِ،
أٜٗا املطًُ ،ٕٛأٜاّ زَضإ تاج عً ٢زأع ايصَإ َٔ ،زُحِ فٗٝا فٗٛ
حسّٔ خريٖا فٗ ٛاحملس َٔٚ ،ّٚمل ٜتصَٚد َٔ عاَ٘ فٗٝا فٗ َ ٛايعًّٛ
املسحُ َٔٚ ،ّٛ
املً ،ّٛؾعد زض ٍٛاهلل

فكًٓا ٜا زضٍٛ
فكاٍ ((آَني ،آَني ،آَني)): ،
املٓرب :
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آَني ! ،فكاٍ (( :إٕ درب ٌٜعً٘ٝ
فكًت آَني ،آَني! ،
اهلل ،إْو ؾعدت املٓرب :
فكاٍ َٔ أدزى غٗس زَضإ فًِ ٜػفس ي٘ ،فدخٌ ايٓاز فأبعدٙ
ايطالّ أتاْ: ،ٞ
قًت )آَني)
اهلل: ،قٌ آَني: ،
فٝا َٔ فسّطتِ يف غٗس زَضإ ايكا ٌٖ ،ِ٥أْتِ عًٜ ٢كني َٔ ايعٝؼ إىل
قادّ؟ فكَٛٛا حبل غٗسنِٚ ،اتكٛا اهلل يف ضسِنِ ٚدٗسنِ،
زَضإ !
ٚاعًُٛا إٔ عًٝهِ ًَهني ٜؿخباْهِ ط ٍٛدٖسنِٜٚ ،هتبإ نٌ
أضسازنِ
.
أعُايهِ ،فال تٗتهٛا أضتازنِ عٓد َٔ ال ختف ٢عً٘ٝ
أٜٗا املطًُ ،ٕٛإٕ أٜاّ زَضإ جيب إٔ تُععِٖ ٚتؿإٚ ،تُهسَّ ٚال تُٗإ ،فٌٗ
ٚايٓعس؟ ٚنففتِ دٛازحهِ عٔ
!
حبطتِ غسضهِ فٗٝا عٔ فض ٍٛايهالّ
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يًطفس؟ أّ أْتِ ممٔ تعسض يف
!
ٚاألغس؟ ٚاضتعددمت َٔ ايصاد َا ٜؿًذ
!
ايًٗٛ
ٖرا ايػٗس يًُطاخطٚ ،قازف املعامل ٚاملطاقطٚ ،تا ٙبايدْٝا ٚنأْ٘ خًُل فٗٝا
هلاٚ ،ضًو بٓفط٘ طسٜل اهل ٣ٛفأًٖهٗاِ ٚ ،يتُخسع َٓهِ يف ٖرا ايػٗس
ايعٓٝإٚ ،يٝخفغ ف ٘ٝايًطإٚ ،يتُُٓع َٔ ارتُطا يف ارتَطا ايكدَإٚ ،ذيو
ٚادب يف نٌ شَإٜٚ ،تعاظِ يف غٗس زَضإٜ ،ك ٍٛضٝد األْاّ  َٔ(( :مل
ٚغساب٘) رأخسد٘
ٜدع ق ٍٛايصٚز ٚايعٌُ ب٘ ،فًٝظ هلل حاد ١يف إٔ ٜدع طعاّ )
ايبدازٟد ٚقاٍ دابس بٔ عبداهلل األْؿاز ٟزض ٞاهلل :عٓ٘ (إذا ؾُُت فًٝؿِ
مسعو ٚبؿسى ٚيطاْو عٔ ايهرب ٚاحملازّٚ ،دع أذ ٣ادتازٚ ،يٝهٔ عًٝو
ٚقاز ٚضهٚ ،١ٓٝال جتعٌ  ّٜٛؾَٛو  ّٜٛٚفطسى ضٛاٜ )٤ا عبد اهلل ،ددّ ايكّٛ
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ٚأْت قاعدٚ ،قسبٛا ٚأْت َتباعدٚ ،قاَٛا ٚأْت زاقدٚ ،ترنسٚا ٚأْت غازد،
إٕ قاّ ايعُبا ُد مل ُت َس بٚ ،ِٗٓٝإٕ ُعدَ ايؿاذت ٕٛفًطت َعِٗ ،تسد ٛايٓذا٠
ببضاعَ ١صدا ،٠فال ؾالٚ ٠ال َٓاداٚ ،٠ال تٛبٚ ١ال َؿافا ،٠يكد باغس
ايؿاذت ٕٛيٝاي ٞزَضإ بؿفاح ٚدٚ ،ِٖٗٛقٝاّ أبداِْٗ ،خايف خٛف اهلل
بٚ ِٗٓٝبني ايطُٗادٚ ،أطاز َٔ أع ِٗٓٝايسقاد ،ع َٔ ِْٗٛٝزٖب ١اهلل تدَع،
قًٛبِٗ َٔ خٛف٘ تًني ٚختػعٜ ،عبد ْ٘ٚيف ظًُ ١ايًٚ ٌٝايٓاع ضُذَع ،ق ٌّ ٛأبساز،
ُذاز
يٝطٛا بأمثٚ ١ال ف .
. . . . .ايًِٗ. . . . . . . . . . .
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ايجاْ١ٝ
ارتطب: ١
أٜٗا املطًُ:ٕٛاقؿدٚا باب ايتٛب ١جتدَ ٙٚفتٛحاّٚ ،ابريٛا مثٔ ادتٓ ١بدْا
َفطٛحاّ
.
ٚزٚحاّٚ ،أقبًٛا عً ٢اهلل َا داّ األدٌ
أٜٗا املطًُ ،ٕٛأْٗٓٝا ثًح زَضإ ،فال بد َٔ حطاب ،نٝف َضت أٜاّ
ايػٗس املاض١ٝ؟ ٚنٝف اْكضت يٝاي ،٘ٝذٖب ايجًح ٚايجًح نجري ،فُاذا فعًٓا
ٚقدَٓا فُٝا َض َٔ ٌٖٚ ٢عًُ ١ٝحتطني َٚضاعفٚ ١اشدٜاد يف ايعباد ٠فُٝا
ضٝأتٞ؟
ايٓاع إْٓا ْػعس بٓٛع َٔ ْكـ ايعبادْٛٚ ٠ع َٔ ايتهاضٌ ٚايفتٛز يف
أٜٗا :
ٚضط زَضإٖ ،را غَ ٤ٞالحغ فإٕ ايٓاع يف ايعادٜٓ ٠ػط ٕٛيف أٜاّ زَضإ
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األٚىل ملا حيطّ َٔ ٕٛايتػٝري َٚا جيد َٔ ٕٚير ٠ايعبادْ ٠تٝذ ١ايػعٛز بايتذدٜد
يف أ ٍٚايػٗس ،ثِ َا ًٜبح ٖرا ايػعٛز إٔ ٜبدأ يف االضُخالٍ ٜٚؿبذ األَس
ْٛعاّ َٔ ايستاب ١يف ايعػس األٚاضط ًْٚخغ ٖدأ ٠ايسدٌ عً ٢بعض ايؿًٛات يف
املطادد خالف ّا ملا نإ عً ٘ٝيف أ ٍٚايػٗسْٚ ،الحغ ْٛعاّ َٔ ايكً ١يف قسا٠٤
ايكسإ يف ٚضط ايػٗس عُا نإ عً ٘ٝيف أٚي٘ ،ثِ تأت ٞايعػس األٚاخس بعد ذيو
َٚا فٗٝا َٔ ايكٝاّ ٚي ١ًٝايكدز يتٓبعح بعض اهلُِ ٚايعصاَ ِ٥س. ٠أخس٣
ٚيعٌ َٔ أضباب ٖرا إٔ بعض ايٓاع حيط ٕٛبايعباد ٠يف أ ٍٚايػٗس ،فإذا َس
عً ِٗٝفرت ٠فإٕ عبادتِٗ تتخ ٍٛإىل عادٚ ٠غ ٤ٞزتٝب ،فُا ٖ ٞايطبٌ ملٓع ٖرا
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عاد ٠نٝف ْعٝد ايًر٠
ايتخ ٍٛنٝف منٓع حت ٍٛعبادتٓا عباد ٠ايؿٝاّ إىل . .
ٚاذت ١ٜٛٝإىل ٖر ٙايعبادٚ ٠حنٔ يف أٚاضط زَضإ؟
اهلل ٜٓبػ ٞإٔ حنكل ايتعبد يف ايؿٝاّ باضتخضاز ايٓ ١ٝأثٓا ٤ايكٝاّ ب٘،
عباد :
ٚإٔ ايعبد ٜؿ ّٛيسب ايعاملني ،نُا ٜٓبػ ٞإٔ ْطتُس يف ترنس األدس يف ٖرا
ايؿٝاّ ٚفض ١ًٝايعباد ٠يف ٖرا ايػٗس ايهسْ ،ِٜترنس داّ ُ٥ا ْٚعٝد إىل األذٖإ
حدٜج٘  َٔ(( :ؾاّ زَضإ إمياْ ّا ٚاحتطاب ّا غفس ي٘ َا تكدّ َٔ ذْب٘)) ،ثِ
عًٓٝا إٔ ْترنس إٔ هلل عتكا َٔ ٤ايٓاز ٚذيو نٌ ي ،١ًٝٝفكد ته ٕٛأْت عتٝل
اهلل َٔ ايٓاز يف أٚاضط ٖرا ايػٗس ،فًُاذا ايهطٌ ٚايتٛاْٞ؟ البد َٔ االْبعاخ
ٚإعاد ٠اهلُ.١
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فٝا َٔ قضٝت يًٝو يف َعؿ ١ٝارتايلٚ ،أضعت يٝاي ٞزَضإ ايػسٜف ١يف
احملسَات ٚايبٛا٥لٜ ،ا هلا َٔ خطاز ٠ال تػبٗٗا خطاز ،٠إٔ تس ٣أٌٖ اإلميإ
ٚايٝكنيٚ ،زنا٥ب ايتا٥بني ٚقٛافٌ املطتػفس ،ٜٔقد حعٛا يف ضاعات ايًٌٝ
بايكسب ٚايصيفٚ ٢ايسضٛإٚ ،قد زَُٝت بايطسد ٚاإلبعاد ٚاذتسَإ ،اضتدزى َٔ
زَضإ ذاٖباّٚ ،دع ايًٗ ٛداْباّٚ ،اذتل بايكافًٚ ،١تكًب يف َٓاشٍ ايعبٛد ١ٜبني
فسضٕ ْٚافًٚ ،١ادعٌ اذتٝا ٠بطاع ١زبو حافًٚ ،١حافغ عً ٢ايرتاٜٚذ ٚايكٝاّ،
فُٝا تبك َٔ ٢األٜاّ ،فكد قاٍ زض ٍٛاهلل  َٔ(( :قاّ زَضإ إمياْ ّا ٚاحتطاب ّا
غفس ي٘ َا تكدّ َٔ ذْب٘ َٔٚ ،قاّ ي ١ًٝايكدز إمياْ ّا ٚاحتطاباّ غفس ي٘ َا تكدّ
ايًِٗ . . . . . . . . . .
عً. . ٘ٝ
َتفل . .
ذْب٘) .ر .د
. ). َٔ. . . .

