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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
أحهاّ شنا ٠ايفطس ٚايعٝد

ٖ1429/9/26ـ(غ)

فإٕ قًٛب ايصاسبني إىل ٖرا ايػٗس ذبٔٓ َٔٚ ،أمل فساق٘ تٚ ،ٔ٦نٝف ال
ايعًُني؟ نٝف ال تدَع عً ٢فساق٘ ع ٕٛٝاحملبني ،
!
ٚقد ْصيت ف ٘ٝزمح ١زب
ترنسٚا ٚأْتِ تٛدٓع ٕٛغٗسنِ ضسع ١األٜاّ ،ففَ ٞسٚزٖا ٚضسعتٗا عظ١
ٚعرب٠

باألَظ

ايكسٜب اضتكبًٓاٚ ،ٙغدا ْٛدع٘ ،فٜا َٔ ُٚفّل يالجتٗاد بايعٌُ ايصاحل يف ٖرا
ايػٗسٖ ،ا قد اْكط ٢ايػٗس ،فٌٗ

تترنس أملَ ازبٛع ٚايعطؼ! ؟ أّ ٌٖ

ايكٝاّ؟ يكد ذٖب ايتعب ٚايٓصب ٚثبت األجس إٕ غا. ٤اهلل قد نٓت َٔ
!
أجٗدى
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أ ٍٚايػٗس تك ّٛهلل ٚتصًٚ ،ٞتطجد ٚتكسأ ٚترنسٚ ،غريى مل ٜٓفو عٔ
ايتعب ،فكد قاّ يهٔ هلٛاٚ ،ٙاجتٗد يهٔ يف ذبص ٌٝدْٝا ،ٙأضاع يْٗٚ ً٘ٝازٙ
زَطإ؟
حت ٢ذٖب عٓ٘ ايػٗس ٚال أجس ،بٌ ٖ ٛايٛشز ٚب٦ظ َا فعٌٚ ،شز يف !
املطًُ ٕٛغسع اهلل يهِ يف ختاّ غٗسنِ غسا٥ع ،فاعًُٖٛا يتعًُٛا
:
أٜٗا
باشبٛات ِٝغسع يًُطًِ يف ختاّ ايػٗس إخساج شنا٠
.
بٗا ٚال تطٓٝعٖٛاٚ ،األعُاٍ
ايفطس ٖٞٚ ،فسض ٚاجب عً ٢ايصػري ٚايهبريٚ ،ايرنس ٚاألْجٚ ،٢اسبس
قاٍ فسض زض ٍٛاهلل
ٚايعبد َٔ املطًُني ،سبدٜح ابٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا :
شنا ٠ايفطس صاعّا َٔ متس أ ٚصاعّا َٔ غعري ،عً ٢ايعبد ٚاسبس ٚايرنس
ايبخاز ٟفُٔ أدزن٘ غسٚب مشظ
.
املطًُني زٚاٙ
.
ٚاألْجٚ ٢ايصػري ٚايهبري َٔ
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َ ٞطًِ ٚجبت عًَ َٔٚ ،٘ٝات قبٌ ايػسٚب أٚ ٚيد بعد ايػسٚب
ي ١ًٝايعٝد  ٖٛٚح ٌ
عٓ٘ ٜٚطتخب إخساجٗا عٔ ازبٓني اير ٟيف ايبطٔ.
مل دبب .
ٚربسج َٔ عاَ ١طعاّ ايبًد نايرب ٚايتُس أ ٚاألزش ،سبدٜح ابٔ عباع زضٞ
عٓ٘ أَسْا زض ٍٛاهلل إٔ ْؤد ٟشنا ٠زَطإ صاعّا َٔ طعاّ.
اهلل :
َٚكداز شنا ٠ايفطس صا ْع عٔ نٌ ٚاحدٕٚ ،ال تدفع إال ملطتخكٗٝاِٖٚ ،
املطانني د ٕٚبك ١ٝاألصٓاف ايجُاْ ١ٝعً ٢ايصخٝح ،سبدٜح ابٔ عباع زضٞ
عُٓٗا فسض زض ٍٛاهلل
اهلل :

شنا ٠ايفطس طٗس ٠يًصا َٔ ِ٥ايًػٚ ٛايسفح

يًُطانني (د) ٚجيٛش إٔ تٛشٓع عً ٢عدَ ٠طانني أ ٚتعط ٢ملطهني
.
ٚطعُ١
ٚاحد.
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ٚجيٛش إخساجٗا قبٌ ايعٝد ب ّٛٝأَٜٛ ٚنيٚ ،أفطٌ ٚقت إخساجٗا قبٌ اشبسٚج
يصال ٠ايعٝدٚ ،ال جيٛش تأخريٖا عٔ صال ٠ايعٝد ،فإٕ أخست عٓٗا فإمنا ٖٞ
ايصدقات ٚال جيٛش دفع ايك ١ُٝبدٍ ايطعاّ ألْ٘ خالف املٓصٛص
.
صدقَٔ ١
أمسع ٜعط ٢دزاِٖ؟ :قاٍ "أخاف إٔ ال
داٚد ض ٌ٦أمحد ٚأْا :
عً ،٘ٝقاٍ أب: ٛ
ف ضٓ ١زض ٍٛاهلل ".
جيص٘٥؛ خال ُ
ٚال جيٛش إخساج ايسد ٤ٟيف ايصنا ،٠فاهلل طٝب ال ٜكبٌ إال طٝبّا
اهلل عٝد ايفطس  َٔ ّٜٛأٜاّ املطًُني  ،حيسّ صٝاَُ٘ سبدٜح أب ٞضعٝد
عباد :
عٓ٘ إٔ ايٓيب
اشبدز ٟزض ٞاهلل :

ايٓخس
َٜٛني  ّٜٛايفطس . ّٜٛٚ
ْٗ ٢عٔ صٝاّ :
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زٚاَ. ٙطًِ ٜٚطٔ ايتهبري ي ١ًٝايعٝد  َٜ٘ٛٚيف نٌ َهإ ميهٔ ذنس اهلل
ف.٘ٝإىل إٔ ٜدخٌ اإلَاّ يصال ٠ايعٝدٜ ،سفع ايسجاٍ أصٛاتِٗ بريوٚ ،ربفض
أجاْب
ايٓطا ٤إذا ناْت حبطس. ٠
ٜٚطتخب اشبسٚج يصال ٠ايعٝد يًسجاٍ ٚايٓطا ،٤بٌ ذٖب بعض أٌٖ ايعًِ
نػٝخ اإلضالّ ٚغري ٙإىل ٚجٛب اشبسٚج يصال ٠ايعٝد ،سبدٜح أّ عط ١ٝزضٞ
قايت أَسْا زض ٍٛاهلل
اهلل عٓٗا :

ٚاألضخ ٢ايعٛاتل
:
إٔ خنسجٗٔ يف ايفطس

ٚاسبٖٝض ٚذٚات اشبدٚز ،فأَا اسبٖٝض فٝعتصئ ايصالٜٚ ٠ػٗدٕ اشبري ٚدع٠ٛ
املطًُني.
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ٜٚطتخب ايتجٌُٓ يًعٝد ٚيبظ أحطٔ ايجٝاب ٚايطٝب ،فكد نإ ايصخاب١
ٜفعً ٕٛذيو ٜٚكسِٖٓ ايٓيب

عً ٘ٝأَا ايٓطا ٤فٝبتعدٕ عٔ ايص ١ٜٓإذا خسجٔ،
.

ٚحيسّ عً َٔ ٢أزادت اشبسٚج إٔ متظٓ طٝبّا أ ٚتتعسٓض يًسجاٍ بفتٓ.١
ب االغتطاٍ قبٌ اشبسٚج يصال ٠ايعٝد ،فكد ص ٓح يف املٛطأ ٚغري ٙإٔ
ٜٚطتخ ٓ
عبد اهلل بٔ عُس زض ٞاهلل عُٓٗا نإ ٜػتطٌ  ّٜٛايفطس قبٌ إٔ ٜػد ٚإىل
املصًٚ ،٢صحٓ ذيو أٜطّا عٔ عً ٞزض ٞاهلل عٓ٘ ،قاٍ ايٓ ٟٚٛزمح٘ :اهلل "اتفل
ايعٝد .
ايعًُا ٤عً ٢اضتخباب االغتطاٍ يصال" ٠
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ٜٚطتخب إٔ ال خيسج يف عٝد ايفطس يًصال ٠حتٜ ٢أنٌ متسات ٚتسا ،ملا ز٣ٚ
ايبخاز ٟعٔ أْظ زض ٞاهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب نإ ال ٜػد ّٜٛ ٚايفطس حتٜ ٢أنٌ
متسات
.
ٜٚطتخب إتٝإ املصًَ ٢اغّٝا إٕ تٝطس ذيو ،فكد أخسج ايرتَر َٔ ٟقٍٛ
ايًِٗ . . . . . .
َاغّ. ٝا) . . . .
ايعٝد. .
إىل .
ربسج. .
إٔ .
ايطٓ. ١
َٔ . .
عً. ( . ٞ
:. . . .

8

ايجاْ١ٝ
اشبطب: ١
فًكد ٜطٓس اهلل طس َم اشبرياتٚ ،تابع يعبادَٔٛ ٙاضَِ اسبطٓاتٚ ،زبٗٓا ٚحدَٖٛ ٙ
َصسِف األٜٓاّ ٚايػٗٛز،

جعٌ يه ٌِ

أج ٌٍ نتابّاٚ ،يهٌٓ عُ ٌٍ حطابّاٚ ،جعٌ ايدْٓٝا ضٛقًا ٜػد ٚإيٗٝا ايٓٓاع
ٜٚسٚح ،ٕٛفباْ ٥ع ْفطَ٘ فُعتٔكٗا أَٛ ٚبٔكٗاٚ ،األٜٓاّ أجصا َٔ ْ٤ايعُُس َٚساحٌ يف
ب
ايطّسٜل تفَّٜٓٛ ٢ا بعد َُ ،ّٜٛطٗٗٝا اضتٓفادْ يألعُاز ٚاضتهُاٍ يآلثاز ٚقس ْ
َٔ اآلجاٍ ٚغًَلْ شبصا ٔ٥األعُاٍ.
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إذا نإ غٗس زَطإ قد َٚدٓعٚ ،أْاع يف غٗٓٝا مل تَسجع ،فُت ٢تهٕٛ
ايٝكظ١؟ َٚتٜ ٢ه ٕٛايسجٛع؟  َٔٚمل ُتًٔ ِٔ قًبَ٘ املٛاعظُٚ ،تٛقظ٘ ايصٚاجس،
ب نٌ جباز عٓٝد.
فًٝعًِِ إٔ ايٓاز ترٜب اسبدٜدَٚ ،قً َ
ايبان١ٝ؟ ٚأٜٔ
!
أال أٜٗا املكصس ٜٚ ،ا أٜٗا املفسط ٚنًٓا نريو ،أَُ ٜٔكًتو
تٛبتو؟ ٚألٟ
!
ٚايػاد١ٜ؟ أل ّٜٛ ٟأخٖست
!
ازباز١ٜ؟ ٚأ ٜٔشفستو ايسا٥خ١
!
دَعتو
حاٌ٥؟ نال ،فُا إيٝو َد ٠األعُاز،
عٛدتو؟ إىل عاّ قابٌ ٚح! ٍٛ
!
 ّٜٛادخست
ٚال َعسف ١األقداز ،فهِ َٔ َؤٌَِ أٌَٖ بًٛغَ٘ فًِ ٜبًػ٘ٚ ،نِ َٔ َدزِى ي٘ مل
ٍ يطٝب عٝد ٙجُعٌٔ يف تًخٝدٔٚ ،ٙثٝاب يتص ٜ٘ٓٝصازت
خيتُ٘ٚ ،نِ َُ ٔعد
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قرب ٙفامحدٚا اهلل ـ عباد اهلل ـ عً٢
يتهفَٚ ،٘ٔٓٝتأٖٓب يفطسِ ٙصاز َستّٗٓا يف ,
بًٛغ اختتاَ٘ٚ ،اضأي ٙٛقب ٍٛقٝاَ٘ ٚصٝاَ٘ٔ.
أٜٗا املكصٓس املفسٓط ،إٕ ايفسصَٛ ١اتٚ ،١ٝال شاٍ يف ايعُس بك ،١ٝفأحطٔ
باشبٛات ِٝفطٛب ٢ملٔ غَطٌَ دَ َز َٕ
.
جبٗ َا قبًٗاٚ ،األعُاٍ
اشبتاّ ،فايتٛب ١تَ ُ
ايرْٛب بتٛبٚ ،١زجع عٔ خطاٜا ٙقبٌ فٛات األٚب ،١أَاَهِ يٝاٍٍ َبازن، ١
غٗس
تسج ٢إٔ ته ٕٛفٗٝا ي ١ًٝايكدز اييت ٖ ٞخري َٔ أيف .
املطًُ ٕٛأنجسٚا االضتػفاز يف ختاّ غٗسنِ ،قاٍ اسبطٔ زض ٞاهلل
:
أٜٗا
 :عٓ٘ "أنجسٚا َٔ االضتػفاز؛ فإْهِ ال تدزَ ٕٚت ٢تٓصٍ ايسمحٚ ،"١قاٍ يكُإ
:البٓ٘ "ٜا بين ،عٓٛد يطاْو االضتػفاز ،فإٕ هلل ضاعات ال ٜسد ف ٔٗٝضا،"ٌ٥
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نإ بعض ايطًف إذا صً ٢صال ٠اضتػفس َٔ تكصري ٙفٗٝا نُا ٜطتػفس املرْب
ذْب٘ ٚنتب عُس بٔ عبد ايعصٜص زمح٘ اهلل إىل األَصاز ٜأَسِٖ خبتِ صٝاّ
َٔ .
ٜٚك" ٍٛإٕ صدق ١ايفطس طٗس ٠يًصأَ ِ٥
زَطإ باالضتػفاز ٚصدق ١ايفطس: ،
ٚايسفح
ايًػٚ ٛايسفحٚ ،االضتػفاز ٜسفع َا ربسم َٔ ايصٝاّ بايًػ. " ٛ
اهلل ٚمما جيٌُ يف ختاّ ايػٗس اإلنجاز َٔ ايصدق ١اييت بٗا ُٜطفَأ
عباد :
ٚنسَ٘
.
غطب ايسبٓ عٔ ايتكصريُٜٚ ،طتَدزٗ بٗا عف ٛاهلل

