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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده.. وبعد:
فقددد اعلعددى علددى الاملددولة اخماملددامة وتددوعا الكلاهددا   الدد    ك ددو 
جددهاه اهلل ًددأخا  ًددف  لاملدد، الجددومف، فاجدددعو يفملددولة نوفعددة   بو ددو، 

اجلددااال   وقددد حددنيف مددن االملدد يدام السددة  ابل تدمددة الكلاهددا   
 احلدلثة وبَّين ًجاهو على اجمل مع ومو قد هؤول إلةه من مفوملد.

فأملأل اهلل هعوىل  ل لنفع  وهك دو وقويفه دو و ال مدام اجلمةدع ا جدا.  
 مددو  ملددأله جددأ وعدده  ل مفددل نيددكوش اخمسددلمَّي مددن نيددا مددو لف ددن  ، 
واهلل جدددأ وهعدددوىل  علددد  و حاددد ، وودددلى اهلل وملدددل  وبدددويف  علدددى نكةندددو 

 لى آله ووحكه وملل .حممد وع
 و  كه

 ناصر بن محمد األحمد
جةب جومع النايف بوترب  إموم ًو

 هد7291حمام  92



 
 وتوثلبلا اطرمخ

 
6 
 

 المقدمة
إل احلمدد هلل ممددده، ونسدد وفاه ونسدد  دله، ونعدا  بددوهلل مددن نيدداويف 
 نفسددنو ومددن ملددةمو   عمولنددو، مددن ل ددده اهلل فددال م ددأ لدده ومددن ل ددلأ 

ا عكدده ويفملداله فال هودي له و نيد د  ل ال إلده إال اهلل و نيد  د  ل حممددخ
. 

جاال الاومأا هقنةة حدلثدة، والندوت هل در ويفال  دأ جدلدد بود  
النظددددا عددددن حددددوج    إلةدددده.. ةدددداد هقلةددددد ومكوهددددوة وهفددددوًا.. ومددددن ال 
ندددداف  ال جددددالا وال يدلددددد، ودلننددددو حثنددددو علددددى العلدددد  والدددد عل ، ولاددددن 
حدددددنيفنو مدددددن ال قلةدددددد ا عمدددددى ومدددددن إملدددددولة االملددددد يدام واتدددددا    
ا عاا  واالمجوط اجلنسف واإللدنال لخًدالن واالب دهاد لديفجدة الاقدا  

   احلاام.
ومددددن نع ددددده بعقةددددددهنو ونل دددددهم  دددددو ولندددددو قةمندددددو وهقولةددددددنو و ًالقندددددو 
الفوضددددلة، الدددد  هعلمنوهددددو مددددن دلننددددو احلنةدددد،، وقددددد حثنددددو دلننددددو علدددددى 

 ال مسك  نه ا ًالق.
اهصددددول حدلثددددة ولةسددددى الق ددددةة   جدددداال الاددددومأا ف ددددف وملددددةلة 

م جدددايفة.. لادددن الق دددةة   ملدددال االملددد يدام واملددد عمول هدددنه الاملدددةلة 
والنعمدددة فةمدددو حدددام اهلل. وقدددد  دال  لدددك إىل ماددداال   ثدددأة وق دددولو 

 اج موعةة حاجة.
ولقددد يف لددى   جدداال الاددومأا  منددووا مؤخمددة ووددايفخا ال  ًالقةددة 

مدددن  ف أخمدددى  دددنا الاضدددع السدددة  الدددني ال لاضدددوه مسدددل   ةدددايف، فا لدددى
واجدديب  ل    ددا نفسددف وإًدداار  ددنه الاملددولةن نصددةحة هلل بددأل ن دددايف  
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مدو بقدف مدن  عمويفنددو   عوعدة اهلل، ونسد يدم هددنه النعمدة الد  مددنن اهلل 
  و علةنو فةمو لُاضف يفبنو عنو.
 وقد مشلى هنه الاملولة:

 اخمقدمة. -7
 هأ هعل ؟ -9
 الكلاها  وإنيوعة الفوحاة. -3
 ماوهد مؤخمة. -2
 ندال للاالدلن. -5
  ً  اخمسلمة. -6
 نومة اجلاال. -1
 ف اال ونصةحة هومة من الاةخ حممد ووحل اخمنيد. -8
 االمل يدام السلة  للكلاها . -2
 اتومتة. -71
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 هل تعلم؟
هأ هعل   ل  دنه ال قنةدة الد  هان دو املد  داج  ي ج دود جداال 

ةوندددو  مددهود بدددولكلاها  علدددى مسدددوفة هصددأ إىل مةدددأ ونصددد، وملددداقة الك
اخماجدددددادة   ا دددددوه،،  ولعندددددوولن والاملدددددوهأ و أهدددددو  مدددددو هان دددددو ديف  

 يفملوهأ داًأ اجل ود.
وا ًجدددا مدددن  لدددك لسددد جةع هدددنا اخم دددوج   ل لسددد يدم ا دددوه، 
إلجدددداال اهصددددول إىل  ي هددددوه، آًددددا دول  ل لاددددعا وددددوحب اجلدددداال 

 وبدول ها   ي  ثا.
 ج ددددهة وقددددوم بوحددددر  خمددددور ب جددددالا هددددنه ال قنةددددة ب حالددددأ هددددنه ا

اخمددهودة بددولكلاها  إىل  ج ددهة هنصددى عددن بعددد. حةددر هاددن ال نصددى 
علددى عةددع اخماوخمددو ، فاددأ مددو م وجدده اخم ددوج  هددا عندداال الكلاهددا  
جل ددود ال ددحةة، وبعدد  ا ج دددهة هاددن اً اق ددو حددد  لددا  ونددى  دددأ 

 ماهةة لألج هة ا ًاال.
ا .. قدددوم تددد   هدددنه ال قنةدددة بدددتجاال ةابدددة إلثكدددو  عملةدددة االًددد  

ج ود هوه، نقول وها   الدويف احلودي  311حةر امل جو  اً اق 
 عاا من الفندق إىل مااق، السةويفا    الدويف ا يفضف.

فةو من مو دلدى مصداخا علدى املد يدام ج دود جداال الكلاهدا  ان كده 
لنفسدددك وجلاالدددك ومدددو م الددده وحدددوفل علدددى إهوندددك وال هادددن ضدددحةة 

 خمي قف الكلاها ...
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 إشاعة الفاحشةالبلوتوث و 
إل هصدددالا النسدددول بادددومأا  اجلددداال و أهدددو ومدددو ل كدددع  لدددك مدددن 
هدداول وددايفهن لسددكب  كددأ   إنيددوعة الفوحاددة   اجمل مددعن و لددك  ل 
النفات إ ا ه اى حيوش العفة وةوود  حددود ا دش فتادو هجمد  
خمدددو ويفال  لدددك مدددن ملدددال ا ًدددالق. والدددنلن لعمددددول إىل هدددداول هلدددك 

سددددددوعدول علددددددى هدددددددم الف ددددددةلة   اجمل مددددددع وناددددددا الصددددددايف ونادددددداهو ل
الا للددة... و ددنا هاعددد اهلل مددن ملددعى    لددك وهسددكب فقددول ملددكحونه: 

   وْم َعوَذا ُُ ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن َآَمنُووا َل
ووووووَرِأ َواللَّووووووُ  يَوْعلَووووووُم َوأَنْوووووووُ مْ  َِ نْوَيا َواْ َ   ََل تَوْعَلُمووووووونَ  أَلِوووووويم  ِفووووووي الوووووودُّ

 [.72]النايف: 
ِإنَّ »  هفسدأه:  -يفاده اهلل-قول الادةخ عكدد الداان السدعدي 
 ي ا مدددايف الادددنةعة اخمسددد قكحة  الَّوووِذيَن ُيِحبُّووووَن َأْن َتِشووويَع اْلَفاِحَشوووةُ 

وووْم َعوووَذا   أَلِووويم  اخمسددد عظمة   الدددنلن آمنددداا  ُُ  ي ماجدددع للقلدددب  َل
  اخمسدلمَّي ةكدة الادا  د  وجدا ع  علدى والكدلن و لك لوا   إًدااا

 عااضدددددد  ، فددددددت ا  ددددددول هددددددنا الاعةددددددد جملدددددداد حمكددددددة  ل هاددددددةع الفوحاددددددة 
واملدد حالل  لددك بولقلددب فاةدد، ظددو هددا  عظدد  مددن  لددك مددن إو ددويفه 

 ان  ى  المه يفاه اهلل.«. ونقله
فوحاة الاالم السة  الكنيل فاة، ظو مد    دمنندو هدنا مدن 

 مويف اجمل مع اإلملالمف. ولمك النلن لسعال لد
و  هددنه ابلددة وعةددد بولعددناش ا لددة    الدددنةو قكددأ ابًدداة للددنلن 
لسعال لدمويف اجمل مع اإلملدالمف الدني هدال علدى العفدة والج دويفة، لدأ  
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هدددددؤالل ل ددددددمأ ا ًدددددالق، واهلل لعلم ددددد  ومجلدددددع علدددددى  فعدددددو   وهددددد  

  ا ملااق  ل عمدول ولكونياول إنيوعة الفوحاة   النلن آمناا، هااه 
 وا مو ن العومة لكثال ول كودلال الاملوهأ ال  حتويفش الف ةلة.

منووا  أ  ًالقةة ومقوعع فةدلا ووا  ووايفة  وضو  ختدش 
احلةول وهأل الفجاة السلةمة  ل هااهو لف ةو  مسلمو  لعادن ال دةو ، 
و وددددكحن ضددددحولو  ددددنه اخمنددددووا اخمؤخمددددة بسددددكب ملددددال املدددد يدام جدددداال 

 «.الكلاها »الاومأا 
 فمو ها الكلاها ؟

الكلاها  هانالاجةو جدلدة متان من هاوةأ ا ج هة االلا ونةة 
مثأ اجلاال والامكةاها من هكودل الكةوندو  واخمعلامدو  مدن  دأ  ملدال  
 و هدددًأ مددن اخمسدد يدم... وهددا وملددةلة مددن وملددوهأ االهصددول احلدلثددة 

املدد عمول الاملددةلة واخم جددايفة ولاددن اخمصددةكة   ملددال االملدد يدام وإملددولة 
 والنعمة ال   نع  اهلل  و على العكود.

وهأمددددأ مددددو ا حددددد  مددددن إملددددولة املدددد يدام ا ددددوه، اجلدددداال اخمددددهود 
بولاومأا... نيكوش   اجملمعو  ال يويفلة لالحقدال الف ةدو  ول كدودلال 

 ة، لكونياول إنيوعة  فةمو بةن   هلك الاملوهأ  أ ا ًالقةة.. فونظا
لدنلن آمنداا.... خمدو ا هدنا ال سدوهأ وهدنه الوفلدة؟ الفوحاة واخمنادا   ا

 ال لعلمددال مددو هفعددأ هددنه الفوحاددة   ة معنددو اإلملددالمف الددني هددال 
علدى العفددوج والج ددا واحلةددول... إاددو مأملددوة ومصددةكة ه جلددب منددو وقفددة 
هأمددأ، وإديفا  خمددو حت الدده مددن ًجددا عظددة  و وضددو  ل ددأ   ددو  ددأ مسددل  

  ةايف.
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ن مملدال جدااال  مدهودة  دمدة الكلاهدا  الاثأ من اخمسدلمَّي  د
 ملددواوا املدد يدام هددنه النعمددة الدد  مددنن اهلل  ددو علددة  ، فيعلاهددو نقمددة 
ومناددداخا، وإلدددنال للمدددؤمنَّي واخمؤمندددو ، وهعددددلخو علدددى حددددوده  و اددد، 
عددايفاع  وال حددال وال قدداة إال بددوهلل... هصددايف لددو  ًددف لددو مددن هسدد يدم 

 ل  ددأ مقجددع فةدددلا  و وددايفة هن قددأ جدداال الاددومأا اخمددهود بددولكلاها  
من جاالك إىل جاال  أ  وفة و من اخمندووا اخمؤ لدة مدو  ددش احلةدول، 
 ل  ددأ مددن لااهددو  و لسددمع و ه حمددأ  نددى السددةمو   نددك ملددكب   
ناددداهو وإنيدددوع  و   الدددنلن آمنددداا... ا مدددا لدددو  ًدددف جدددد ًجدددأ فادددا 

وحاة، نع  لو وهفاا   هنه السةمو  ال  ه حمل و بسكب إنيوعة الف
 ًددف و نددى   ماددول عددوم ماددوال هأهةددك يفملددولة بلاهددا  ال هسدد جةع 
 ل هااهو ف حفظ و   جاالك ل اهو فةمو بعد، و نى ال هدديفي مدو فة دو 

 من وايف فوضحة.
والكلاهدددا  لعمدددأ ف ن قدددأ هدددنه الاملدددولة ظدددو فة دددو مدددن جاالدددك إىل 

اا، نعددا  جددااال   ددأ . و ددنه الجالقددة هن اددا الفوحاددة   الددنلن آمندد
بوهلل من اتنالل ومو هف احلوجة المل يدام جاال الاومأا   دمن قأ 
فةه احلةول و ثا  فةه الفنت و   دأه مدن اجلدااال  مدن  دأ الادومأا  

  فولة وحتقةق  دج االهصول.
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 مشاهد مؤلمة تدمي قلب المسلم الغيور

فلن دددددق اهلل    نفسدددددنو ونك عدددددد عدددددن هدددددنه السدددددةمو  وهلدددددك ابثدددددوم 
ونسددد يدم نعمدددة االهصدددول فةمدددو  حلددده اهلل ومدددوفل علدددى جااالهندددو مدددن 

 الفأوملو  ا ودمة لألًالق اخم ةعة لإلهول اخممة ة للقلاش.
من اخمؤ   ل بع  إًااننو  وحوش حمال  بةع اجلدااال  لقامدال 
بنقأ النومو  اخماملةقةة والصايف اةامة ومقوعع الفةددلا  دأ ا ًالقةدة 

ث ددددو   اجمل مددددع عددددن عالددددق اجلددددااال  فلة قدددداا اهلل   مددددن الامكةدددداها وب
 نفس   وال لااناا عانخدو  دؤالل الادكوش علدى اإلل والعددوال ولة فاداوا 

 .  حدلر الاملال 
مون ععوا إلود هود  »قدول:   ل يفملدال اهلل  يفوال  با هالداة 

ألجر مثل أجوور مون تبعو  َل يونقك ملوأ مون أجوورهم اكان ل  من 
لد ضوللة كوان عليو  مون امثوم مثول آثواع مون تبعو  شيًئا، ومن ععا إ

 . 7و«من آثامُم شيًئا كَل ينق
فةنكوددف علةنددو  ل ن كصدددا بعااقددب ا مددايف ون دددوه  ا عمددول فنسدددعى 
لليددأ لناددال قدددوة حسددنة وال ن سددكب بولاددا حدد  ال ل ددوع، علةنددو 
العقددوش ون حمددأ آثددوم  أنددو ونسددوعد علددى إنيددوعة الفوحاددة   الددنلن 

 آمناا.
لدددعال  -هدددانو اهلل وإلددوه -قددع بعدد  نيددكوش اخمسددلمَّي الةددام ووا

إىل ال دداللة وابثددوم والعةددو  بددوهلل بددأ ول فددوًاول ظعصددةة اهلل عدده وجددأ. 
                              

 .96121يفواه مسل   (1)
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يفيب لسدددددد  علددددددة   وهدددددد  ل كددددددوهال بوخمعصددددددةة ولكثددددددال وددددددايفه   دددددداال 
الاومأا  عن عالق الكلاها  فةمو بةن  . ةوهاة بولننب الني فعلاه 

وأن مون الماواهرأ أن  ،عوافد إَل الماواهرونكل أم وي م»: قول 
يعمل الرجل بالليول عموًل ثوم ي وبد وقود او رل اهلل عليو  فيقوو  يوا 

وقوود بووات يسوو رل ربوو  وي ووبد فوولن عملووب البارحووة كووذا وكووذا    
 . 7و«يكشف ا ر اهلل عن 
فقدددد حددددن  وحتقدددق هدددنا احلددددلر   دمنندددو  وددددق يفملدددال اهلل 

 هنا..
 ل ددو النددوت هعصددال اهلل بوللةددأ والن ددويف  ملددكحول اهلل.. عيكخددو لادد 

وها لاا   ولس  علةا  و ن   هقالال نالد الف ةحة.. ف كثال وايف   
ولااهدددو الندددوت ولف دددنت الادددةجول ضدددعفول النفدددات وال حدددال وال قددداة إال 

 بوهلل... نسأل اهلل العوفةة...
هعلمال من هعصال إنا  هعصال اجلكويف اخمن ق  الدني مدنن علدةا  

الاثأة ومن و السمع والكصا، و دول بدب علدةا   ل هسد يدماا بنعمه 
هددنه النعمددة فةمددو لاضددف اهلل فددال هسددمعاا إال احلددالل وال هكصدداوا إال مددو 
 حدددأ اهلل وهو ددداا  بصدددويف   عمدددو حدددام اهلل ف ابددداا إىل يفباددد  قكدددأ  ل ال 

 لنفع الندم.
  ددددا  ملدددد و  ماددددويف     لةددددة الاددددالعة  ندددده    ددددول،  حددددد مددددن 

اخمسددلمَّي   حتدداط االعددال  علددى عددايفا  الوددأ، وعدددوا  لددك العلمددول 
من الاكوها وإل حا  هصالا النسول بااملجة  ومأا  اجلاال  و  أهو 

                              
 م فق علةه. (1)
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ًلسددة ملدداال  ددن   الاددويف   و السدداق  و   وددوال  ا فدداا  ف ددؤالل 
النسدداة لسددن مددن حمددويفم الاجددأ  و اخمددا ة الدد  قومددى بول صددالا. فحادد  

مدددن ًدددالل الكدددوش، وال صدددالا باددددومأا   لدددك واحدددد  حاددد  مدددن نظدددا
اجلاال  عظ  و نيد ضايفخان  ل اخمصايف لدًل و إىل ج دود الامكةداها ل 
لنااهو عن عالق اإلن نى، فكدل  ل لااهدو واحدد ملداج لااهدو اخماللدَّي 
مددن النددوت وهددنا ال نيددك مناددا عظددة  و كددأة مددن الاكددوها ومددن  باددع 

عدددايفا  اخمدددؤمنَّي بدددَّي  الظلددد ن  نددده مدددن حمكدددة إنيدددوعة الفوحادددة و نادددا
 النوت.

 مددددو ا وددددأ   هددددنا اجل ددددود ف ددددا اإلبوحددددة  سددددوها ا ج ددددهة فددددت ا 
امدداج اإلنسددول   املدد عموله   احلدداام ف ددا حدداام ومددن املدد عمله فةمددو 

  بوحه اهلل ف ا حالل... واهلل  عل ...
 
 

* * *



 

 وتوثمخاطر البل

 

75 
 

 نداء للوالدين
ندددال... ندددال... مدددن قلددب ةددداو  وعددَّي دامعددة مدددن مسددل   ةدددايف 

و... ول حسا على فلنا  ا  كود من بنَّي وبنو ....
خ
 لكاف  خم

 ل و اببول وا م و .. ال هأًننا  العوعفة وهاال ملدككخو ل دةو  
لسدددد يدمال  -إال مددددن يفحدددد  اهلل- بنددددوها ، فددددتل  ثددددأخا مددددن اخمددددااهقَّي 

اجلددداال اة ددداي علدددى الكلاهدددا    هكدددودل الصدددايف ومقدددوعع الفةددددلا  دددأ 
 هسكب االمااج والفسود. ا ًالقةة    مايف

واجمل مددددددع لعددددددةي قصصخددددددو واقعةددددددة ضددددددحولوهو الف ةددددددو  والف ةددددددول، 
واخمدايفت وا ملااق ًأ نيوهد علدى  لدك.. فد ال الجدالش والجولكدو  
مددو  ل ل قددوبلاا حدد  ل سددوللاا عددن اجلدلددد   عددو  الكلاهددا ... عددالش 

ل دددددو   اخماحلدددددة االب داهةدددددة مملدددددال جدددددااال   دددددومأا  هسدددددولل  سددددداة  
الاالدددال مددو حوجددة الجولددب جلدداال الاددومأا...  لل فددوًا وال كددوهف بددَّي 

 الهمالل؟...
اجلدداال هددا وملددةلة اهصددول وإل  ددول البددد  بنوهنددو مندده لعجددى االبددن 
ج ودخا من  أ بلاها  ال  ل هأًننو العوعفدة واددي  بنوهندو جدااال  

هددؤثا علددى  ددنه ال قنةددة لسدد يدمااو    مددايف هل ددة   عددن عوعددة يف دد  و 
  ًالق  .

دددو  مدددن نثدددق بأبنوهندددو وال نددد  م   بولفسدددود، ولادددن    دددولجال  نوملخ
آًدددالن   اجمل مدددع مدددن   الصدددوحل ومدددن   الفوملدددد، و دددوج علدددة   مدددن 
ا نيداايف. هددنه ف ددوة   اخماحلدة الثونالددة و  حوفلددة اخمديفملدة ختلددع عكولعددو 
ا وهددف ه ددحك، وهصددايفهو  و جددول وج  ددو حدد   ل وج  ددو واضدد  جدددخ
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دمةل  و  اال الاومأا وهف هاقص وهافع ثةو و إىل مو فاق الا كة... مدو 

 ماقف و إ ا يفآهو  باهو  و  ًاهو وان اا  وايفعو عرب الكلاها ...
وقصة ف وة  ًاال  وةكى  م و بولصدمة عندمو  بلو و  حد  قويف و 
بددأل وددايفة ابن  ددو اخم نقكددة معاوضددة وهددف ملددوفاة   اإلن نددى وا  اددفى 

م  ل إحدددال ودددلقو  ابن  ددو وددايفعو بددوجلاال ل  يفملددل  و إىل ماقددع ا 
 للهواج على اإلن نى.

ومااج مديفملة لأًن جااالخ من عولب مد    بول صدالا لدأال فةده 
 الصايف الفوضحة.

 ل ددددددو اببددددددول اهقدددددداا اهلل    بنددددددوها  فددددددتا   مونددددددة    عنددددددوقا ... 
لكلاهدددددا  وال واعلمددددداا  ل بعددددد  ا بندددددول لسددددد يدمال اولدددددة لليددددداال ا

ا ش  ل لفدد   اجلدداال وال ل يددا   ل لسددأل ابندده عمددو م الدده،  لسدد جةع
هنه ثقدة عمةدول وضدع، نييصدةة مدن ا ش، بدأ إل بعد  ا بندول قدد 
آثدددا جددداال الادددومأا علدددى دلنددده  والخ ل علدددى مسددد ااه الديفاملدددف بعدددد  ل 

وا الَّوِذيَن آَ  هداه والده جاال والكلاها   قدول هعدوىل:  َُ َمنُووا قُووا يَوا أَيوُّ
وووا َمَلِ َكوووة   َُ أَنْوُفَسوووُكْم َوَأْهِلووويُكْم نَوووارًا َوُقوُعَهوووا النَّووواُة َواْلِحَاوووارَُأ َعَليوْ
 ِغوووَلش  ِشوووَداع  ََل يَوْعُ ووووَن اللَّوووَ  َموووا َأَموووَرُهْم َويَوْفَعلُووووَن َموووا يُووووْؤَمُرونَ 

 [.6]ال حاط: 
 «.و  عن رعي  ؤ كلكم راع وكلكم مس»: وقول 

  ل و اببول:
ب علةنددو إقنددو   بنوهنددو بددأل هددنه النعمددة وجددد  تدمددة اإلنسددول بدد

ولدددةل للعكدددر وان  دددو  حاموهددده. و ل قدددن   بنولندددو قدددديفة م يدددددة علدددى 
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و ل اهلل  -عدده وجددأ-ال اةدد، مددع اجلدلددد. ونددهيف    قلددا   مااقكددة اهلل 
لااندددددو ومجلدددددع علدددددى  دددددأ  عمولندددددو ولنكودددددف هابةدددددة ا بندددددول علدددددى الددددددلن 

ملاا مددددع هددددنه الاملددددوهأ علددددى  اددددو علدددد  تدمددددة وا ًددددالق حدددد  ل عددددو
 اإلنسول وال لس عملااو فةمو ل ا بولقة  والدلن واخمكودئ.

* * * 
 أَ ي المسلمة

 ل  ددو الف ددوة اخمسددلمة...  ل  ددو ا ًددى الفوضددلة لددو ديفة مانانددة... 
وجاهاة مصانة...  نودي فةك احلةول والعفة والج ويفة والفجداة السدلةمة 

ِلْقِى عل ًُ ة و  ل  و الوولةدة عدالم ه كعدَّي ًجداا  نيدةوعَّي اإلندل، ال  
الدددنلن ل العكدددال بدددك ول لدددن ول بدددولنظا إلةدددك، ومددد  مدددو نيدددكعاا مندددك 

 ثددداا عدددن ضدددحةة  دددأ ... ولدددا « عفوفدددك»و ًدددنوا   لدددى مدددو متلدددةان 
 علكى من  حده  الهواج منك والس  علةك لاف  وهارب علةك.

عع تهلة هددل علدى ضدع،  ل  و اخمسلمة إاو منووا مؤخمة... ومقو
اإلهدول وقلدة احلةدول واجملدوهاة بوخمعصدةة فاةد، هاضدى اخمسدلمة بدنلك... 
ةصدة ولُ العدب بدك وهُنادا   لن العفدة واحلةدول...   دنه الديفجدة  ندى يًف

 وايف  بَّي النوتن ف صك  ف ةحة لك و هلك.
 هسددولل  سدداة  ةدد، هظ ددا اخمسددلمة وهددف عويفلددة مددن  ددأ نيددفل؟ 

واللكوت وهف هعل   او ُهصايف باومأا اجلاال ل نادا  من احلةول والعفوج
ودددددايفهو بدددددَّي الندددددوت.. ملدددددكحول اهلل  هادددددنا جعلدددددى اهلل اجلكدددددويف  هدددددال 
النووالن إلةك وها لاا ... ملكحونه ولعل   أ مو هفعلَّي  مدو هسد حَّي 

 من اهلل؟.
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 ً ددوه...  لنددو نقددع   الددنناش ولاددن نسدد وفا ون دداش  مددو اجملددوهاة 

ددددهي وعددددويف،  مددددو ختددددوفَّي  ل  ددددو  بوخمعصددددةة وال كددددوهف  ددددو ف ددددنه  فلددددة ًو
اخمسلمة من هعيةأ العقابة من اهلل   الدنةو قكدأ ابًداة...  مدو فادا  

  نه اخمعصةة والف نة لاأ من لنظا إلةك...
جاا  الاةجول فاة، هاضَّي  و..؟  إاو مهالق الا اا  ًو

ومدددو هدددا اخمقوبدددأ الدددني لسددد حق مندددك هدددنه ال  دددحةة بدددأ لى مدددو 
لاددَّي..  هاددنا ه نوقددأ وددايفهك عددرب الكلاهددا  و نددى    وضددو  مؤخمددة مت

و جسددود عويفلددة بددأ إل بعدد  اخمسددلمو  وهددن وحةدددا    ا ملددااق ال 
 ش وال  خ وال دوج ممدددة ن ولودددويف علدددة ن مدددن الدددنهوش الكادددالة وهدددن 
م ربجددو  مملددن جددااال  الاددومأا بألدددل ن ل فددوًال  ددو... وبع دد ن 

هددو  نددو ههلنددى لادد  انظدداوا « انظدداوا إ ن »قددال: هنددودي النددوت ظظ اهددو ه
 جلمو  لكسى العكولة اخم ربجة والنقوش الفوض  والعجا الفاا .

 وملؤا  خمن ه هلن اخما ة وهف ًويفجة لألملااق؟
 هالد  ل هفنت  أهو وهكةع نفس و وهصك  حكالخ للاةوعَّي لصجود 

  و ضعفول النفات؟
ل ابدددة واةوفظدددة علدددى دلندددك  ً دددوه..  نودلدددك بدددولعادة الصدددودقة وا

وحةوهدددددك مدددددن هلدددددك الدددددنهوش الكادددددالة  ودددددحوش الاددددد اا  والقلددددداش 
 اخمال .

 ً وه اهقف اهلل   نفسك وال هاار ف نة لوأ  و دار علدى حدنيف 
من جاال الاومأا ، وهنا الكلاها  فتنه فأوت ًجأ مج  عفوفدك 
ايفخا وبعلك فالسة مل لة وال هسمحف  ي  حد  ول  ل لل قط لك ود
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عدددد حةوهددك الوولةددة، وهاددال علةددك حسدداة وندامددة   وقددى ال لنفددع 
 الندم.

إل الاجدددول ال لظ ددداول   مقدددوعع الكلاهدددا ، فدددوللام علدددة    قدددأ، 
 مددو  نددى فصددايفهك واضددحة  مددوم النددوت، فددألن اتدداج مددن اهلل عندددمو 
ًلع  ثاش احلةدول و أندك   هداهايب  نكخدو  و هقعدف   حمدام؟. آه  ل  دو 

مة لاال هسوهلك خمدو وجددوا عالقخدو إلةدك،  ندى ف حدى الكدوش  د  اخمسل
ومسحدد   ددؤالل الددنهوش بولعكددر وال العددب بددك وهنوملددة  يفش العددوخمَّي 

 الني لاا   لنمو هاانَّي.
 نونيددددددد   ًدددددد  اخمسددددددلمة  ال متنحددددددف الفاوددددددة  حددددددد  ل لن  ددددددك 

 حاموهك واهلل لن لف   إال من ف   نفسه.
الاددداعةة والعفدددوج واحلاددددمة واهلل فحددداي بدددك  ل هل همدددف ابداش 

اخمسدددددددؤول ملددددددددكحونه  ل مفظندددددددو عةعخددددددددو  فظددددددده و ل مفددددددددل  عااضددددددددنو 
 واخمسلمَّي، فعادي إىل الاان وهايب هابة نصاحخو...

* * *
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 مشاهد مؤلمة

قصدص مؤخمدة وواقدع مالدا  حددا  هددل علدى ضدع، اإلهدول وقلدة 
دثى ل ادال احلةول لةسى من نس  اتةول لان و واقعةة ننقل و  مو حد

 عربة خمن لع رب..
* ف دددوة جومعةدددة هسددد لقف   املددد احة اجلومعدددة بدددَّي اةوضددداهَّي وإ ا 
بجولكدددة نيدددالاة لددددل و جددداال  دددومأا ودددايفعو وودع  دددو عدددرب اإلن نددددى   

 وضع عويف. مو قالك لا  ونى هنه ابن ك  و دوج ك؟.
* هقددال الداعةددة م.  إاددو  ثددأخا مددو هدددعا الف ةددو   يددا الاددكوش 

ل مسددك بوحليددوش، فقددوم  حددد ضددعفول النفددات بوإلملددولة إلة ددو حددَّي وا
 ثددا  علددى ودددلق ه الدد  هوبددى إىل اهلل... فمددو  ددول مندده إال  ل  يفملددأ 
إ  مدددن هصدددايفر و ندددو  لقدددف حموضددداة ونادددا ودددايف    اإلن ندددى  سدددد 
... فددواا  واح يكددى عددن النددوت وعددد  بعددد ملدد ة  نيدد ا  ل  عددويف...

الاثدددأ مددن ا  ال و  لثدددن    لددك عدددن  والصدددحوبة واج دداا الاملددال 
 الدعاة إىل اهلل.

* هدداوي م. إاددو يف   مددن هصددايف النسددول  دداال الاددومأا   ماددوأ 
 نسوهف ما ايف   جدة...

* وهقال ج.د إاو  ونى   ةمع ةويفي   اتربر حةر فاجمى 
 بقةوم ف وهَّي ب صالا النسول  ثنول الاضال...

ل جدداال الاددومأا  ددول ملددككخو   هدددم * معلمددة معاوفددة ب دددلن و هقددا 
حةو ، حةر وايف  بددول علم دو و يفملدلى الصدايفة إىل دوج دو الدني 
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 هسا    عالق و وحامواو من  عفو و وهف مظلامة.
* و  الددددددموم و  وضددددد  الن دددددويف و مدددددوم  حدددددد اخمجدددددوع  هعاضدددددى 
إحددددال السدددةدا  الع ددددال مدددن نيدددوبَّي وهدددف جولسدددة   ملدددةويفة دوج دددو 

وبدده وددايف ًووددة بعوهل  ددو وحفددأ دفددوج إحدددال قالكوعددو وملدداقو جاا ددو 
 وختاى من ناا هنه الصايف على اإلن نى.

* ضكجى هةمة ا ما بوخمعاوج والن ف عدن اخمنادا حمدال  هصدالا 
احلفددددددال  بولدددددددموم  نيدددددداعة وملددددددف دي  و ددددددو حفددددددال  دواج نسددددددوهةة 
لسعادلو  من عةع منوعق اخمملادة وعدن  ةفةدة وودال هدنه ا نيداعة 

لا ا ةمة إل هنه اةال  هقام بعمأ نسية إضدوفةة عندد علدب قول مد
 وددحوش احلفددال  لعمددأ إعددودة إًددااج ومان ددوج  ددو دول علدد  الهبددوهن 

 ل هقام بكةع و.
هنه قصدة مؤخمدة المدا ة م هوجدة ةلدل مدع وددلق و وه حدد  عدن 

 دوج و باالم بنيل.
و  ماقدددع احلسدددكة علدددى نيدددكاة اإلن ندددى قصدددة إلحددددال الف ةدددو  

ضدكجى هةمدة ا مددا بدوخمعاوج والن دف عددن اخمنادا ف دوة   ماددول  حةدر
ماكاه... وبعد ال حقةق مع الف وة قولى: إل ودلق  و وايفعو باومأا 
اجلاال ودبليى الصدايفة   وضدع عدويف ل هدددعو بعدد  ل نادا  هلدك 
الصددددايفة و  لاددددن  موم ددددو إال  ل هاضددددخ  وامددددا ودددددلق  و فياعددددو إىل 

 الا للة والفسود.
واقعدددة  ًددداال ناددداعو إحددددال الصدددح، اخمصدددالة  ل ةماعدددة مدددن  *

الادددكوش  دددوناا   جلسدددة و دددول  حدددد الادددكوش لعدددا  بادددومأا جاالددده 
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وايفخا لنسول عويفلو ،    افة قةوت اخمالبل    حد اجملمعدو  ووددم 
 حددددددده  عندددددددمو يف ال  ً دددددده فقددددددوم ب اسددددددأ ا ددددددوه، اجلدددددداال وضدددددداش 

  ودقوله.
ش    وضددددو  ملددددةمة وفوضددددحة * مقجددددع فةدددددلا لف ةددددو  مددددع نيددددكو

 ختدش احلةول ونسول مسلمو  هويفملن الا للة.
* ف ةددددو  مسددددلمو  لوجددددَّي الاجدددده لاددددن لااددددفن عددددن عددددايفاعن 

 اخمولظة بااأ فوض ...
* امددددا ة داًددددأ الكحددددا و ًدددداال مع ددددو هصددددايفهو ول كددددودلن  لمددددو  

 بنلمة... وف ةو  ل اقصن على الاوع    وض  الن ويف.
دو وجداالة مقجدع  ويفملدة الهندو وهسدمع * من  نيد اخمنووا فظوعد

خ
ة و خم

 وا  اب ال ل دد... اهلل   رب... اهلل   رب... و أا  ال لسمعال.
 * ونيكوش ل اقصال وآلو  القاآل ه لى عنده ... ملكحول اهلل..
  ددنه الديفجددة هكلددد اإلحسددوت وقسددى القلدداش؟ وال حددال وال قدداة 

يف السدددمةع العلدددة  الدددني لااندددو إال بدددوهلل  لدددن اتددداج مدددن اهلل العهلددده اجلكدددو
  لنمو  نو؟

 ال  اى هؤالل  ل لقك  اهلل  يفواح د  وهد  علدى هدنه ا وضدو  
 اخمؤخمة.

هدددنه بعددد  القصدددص الااقعةدددة ومدددو ًفدددف  دددول  عظددد  و نيدددد، إنددده 
إلدددنال للمدددؤمنَّي واخمؤمندددو  الودددوفال  اةصدددنو  الدددال  لسدددعى  ولمدددك 

 ا نياايف إىل هااله مسع  ن.
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وبر وايفهن من  نيد ابثوم خمو ل هب علةه من إل هصالا النسول 
لددق  مفوملددد ومنادداا ، وهسددكب   إنيددوعة الفددااحي   اجمل معددو  ًو

 اخماو أ ا ملالة.
إل هصددالا النسددول حددول  دداان عوخمددو  يفاضددةو   و  ددوفال  فةدده 

 ه ك حليوش احلامة واحلةول الني  نع  اهلل به على اخمؤمنو .
ووا النَّبِووويُّ قُوووْل أ: بددر هلددك الصدددايف تددول، لقالددده عدده وجدد َُ يَوووا أَيوُّ

ُِنَّ  ُِنَّ ِموووْن َجَلبِيوووِب أِلَْزَواِجوووَأ َوبَوَناتِوووَأ َوِنَسووواِء اْلُموووْؤِمِنيَن يُوووْدنِيَن َعلَوووْي
 َملِووووَأ َأْعنَوووود َأْن يُوْعووووَرْفَن فَووووَل يُوووووْؤَمْيَن وََكوووواَن اللَّووووُ  َغُفووووورًا رَِحيًمووووا

 [.52]ا حهاش: 
ةده وهندع مدن ه اده لادن  دب فلدأما بولسد  ولا  -جأ نيأنه-فوهلل 

هنا اخمصايف للنسول  ول،  ما اهلل بأ ول كع الاةجول الدني لسدعى إىل  
 ا، العايفا . وال  فى علةا   ل ال صالا  ف   همة العلد  ب حاهده 
لعمام مو جول الن ف عن ال صالا والاعةدد فةده إال مدو  دول لل داويفة وال 

مدددن اإللدددنال، قدددول عددده  ُبةددهول  دددول هصدددالا النسدددول  دددنه الجالقددة  نددده
َوالَِّذيَن يُوْؤُموَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيوِر َموا اْكَ َسوُبوا فَوَقوِد وجدأ: 

َ انًا َوِإْثًما ُمِبيًنا ُْ  [.58]ا حهاش:  اْحَ َمُلوا بُو
و بدددددولاالم فاةددددد، بون  دددددو   هدددددنا   السدددددكب الدددددني لادددددال نيددددد مخ

  لدددة إىل ها ةدددب ودددايف ا عددداا  وإو دددويف الصدددايف وبث دددو بدددأ وودددلى ا
اخمسدددلمو  العفةفدددو  الودددوفال  علدددى  جسدددود عويفلدددة وهدددنا مدددن  عظددد  
الكوددف و  ددرب العدددوال... و نيددد الك  ددول... واعددوم  ددن بددولفحي ويفمددف 

  ن بولسال.
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ِإنَّ الَّووِذيَن يَوْرُموووَن اْلُمْحَ ووَناِت اْلغَوواِفَلِت قددول اهلل عدده وجددأ: 

وووْم َعوووَذا   َعِ ووويم  * يَووووْوَع اْلُمْؤِمنَووواِت لُِعنُووووا ِفوووي الووودُّ  ُُ وووَرِأ َوَل َِ نْوَيا َواْ َ
وووْم ِبَموووا َكوووانُوا يَوْعَملُوووونَ  ُُ ْم َوَأْرُجُل ُِ ْم َوأَيْوووِدي ُُ ْم أَْلِسوووَن ُو ُِ ُد َعلَوووْي َُ  َتْشووو

 [.95  93]النايف: 
« اج نبوووا السووبع الموبقووات»قددول:  يفوال  بددا هالدداة عددن الندديب 

قووووذم المح وووونات »قددددولاا: لددددو يفملددددال اهلل ومددددو هددددن؟. و  ددددا مددددن ن 
 «.المؤمنات الغافلت

الوددوفال   ي  ددوفال  عددن الفددااحي ومددو قُددِنْفنر بدده ًووددة هلددك 
الصدددددايف الددددد  هلددددد قط للنسدددددول اخمسدددددلمو  وهدددددن  دددددوفال   مدددددو لقدددددع   

 ال صالا   ا عاات واخمدايفت والالةو .
إاو ًةونة وحب للفحي ونااه لدل على دنولة النفل وملفول  و 

 .فنعا  بوهلل من  لك
إنددددك    ددددا مددددن لدددداال وددددايف اخمسددددلمو  الوددددوفال   ل لع ددددرب هلددددك 

ووَوأ  اخمسددلمة  ً خددو لدده، قددول هعددوىل:  َْ ]احليدداا :  ِإنََّمووا اْلُمْؤِمنُوووَن ِإ
71.] 

وا  ا  أ من ملالى له نفسه ب صدالا حمدويفم اخمسدلمَّي علدى حدَّي 
 فلدددة مدددن   م نوملدددةخو نظدددا اهلل إلةددده فدددأ  اه بدددولاقاج بدددَّي لددددي اهلل عددده 

ْيور  ُمْحَ وًرا قول هعوىل: وجأ  ََ ٍ  َموا َعِملَوْب ِموْن  يَوْوَع َتِاُد ُكلُّ نَوْفو
نَوُ  َأَموًدا بَِعيوًدا َوُيَحوذ رُُكُم  وا َوبَويوْ َُ نَو َوَما َعِمَلْب ِمْن ُاووء  تَووَوعُّ لَوْو َأنَّ بَويوْ

 [.31]آل عماال:  اللَُّ  نَوْفَسُ  َواللَُّ  رَُءوم  بِاْلِعَباعِ 
ك اخماقدد، العظددة  لددام بدددول هلددك ا فعددول ف دأ ل ددن ا هددؤالل  لدد
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  ودددددحوه،  عمدددددو  ؟  فدددددال ل ابدددددال إىل اهلل ولسددددد وفاونه مدددددن هلدددددك 
ا عمددددول اةامددددة، وإنددددك ال  يفلددددد  ل  جددددا  ماددددوعا إًدددداار... لان ددددو 
حقةقدددة وواقدددع مدددؤ  وةدددوهاة بولدددننب لديفجدددة االملددد   ويف، نسدددأل اهلل  ال 

 لؤاًننو ظو فعأ السف ول منو.

* * * 
 مة الاوا نغ

لو  ًف اخمسل  لو من وضعى جاالك على نومة ماملةقةة اهق اهلل 
  نفسددك وفددةمن حالددك مددن إًاانددك اخمسددلمَّي، فددتل هددنه النومددو  
اخماملددددةقةة حدددداام ومناددددا ال بدددداد، ومددددع  لددددك هسددددوهأ بعدددد  إًااننددددو 
اخمسددلمَّي   إدًددول هددنه اخماملددةقى إىل اخمسددوجد الدد    ل اهلل  ل هافددع 

ه وهدؤالل اً دويفوا هدنه النومدو  الد  هفسدد اتادا    ولن ا فة دو امسد
 الصالة وها ى ا  هول.

إًدداار لددا دًددأ  حددد اخمسدديد والنددوت هصددلف و ًددن لعددهج ب لددة 
ماملدددددةقةة؟ مدددددو نفعدددددأ بددددده؟ ال نيدددددك  ل اجلمةدددددع ملدددددةناا علةددددده. وهدددددنه 
اجلددااال  هعددهج بددَّي وددفاج اخمصددلَّي فددوهقاا اهلل وضددعاا اجلدداال علدددى 

ة لنس اعا  ننو نق، بَّي لدي اهلل عه وجأ و نك الصومى  ثنول الصال
 ًادددى علدددى مدددن وضدددع نومدددة حمامدددة مدددن دعددداة مسدددل  مظلدددام ولمددده 
بتمسوعددددده هلدددددك النومدددددو  اخماملدددددةقةة   اخمسدددددوجد، و  النومدددددو   دددددأ 

 اخماملةقةة  فولة وهف  ثأة وهلل احلمد فوً  مو هاول من و.
ة ل ادال نومدة  مو  ل بع  إًااننو اجمل  دلن وضدعاا آلدو  قاآنةد
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 للياال.

فددأ  اه  بددأل القدداآل مددو  نددهل لةاددال نومددة لليدداال والقدداآل  ددالم 
اهلل بددب علةنددو هعظةمدده والعمددأ بدده وهالوهدده وهدددبا آلوهدده، إمددو  ل لاددال 
نومة للياال مو  ل هكد  ال الوة ح  لقجع و ووحب اجلاال لأد علةه 

و له لنكوف خمدن ف نا تول، لألدش مع القاآل. و اى  ل لاال ام  ونخ 
لسددد مع إىل آلدددة مدددن القددداآل  ال لقجع دددو حددد  هن  دددف اح امخدددو وإجدددالالخ 

َوِإَما قُووِرَ  اْلُقووْرَآُن فَاْاووَ ِمُعوا لَووُ  لاددالم العهلدده احلاددة  قددول هعددوىل: 
  َوأَْنِ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُ وا َلَعلَُّكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووْم تُوْرَحُمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونَ 

 [.912]ا عااج: 
اً ةددويف وقددد ملددألى الاددةخ حممددد وددوحل اخمنيددد عددن حادد  هعمددد 

 نومة ماملةقةة بوجلاال؟
 فأجوش ف ةل ه:

وضددددع نومددددو  ا ددددوه، اجلدددداال علددددى ا ودددداا  اخماملددددةقةة مناددددا 
ليكونن »قد نص على حتاط اخمعودج حةر قدول:  وحمامن  ل النيب 

« موون أم ووي أقووواع يسوو حلون الحوور والحريوور والخموور والمعووازم   
 . 7واحلدلر 

 ج والجاش من وج َّي:و  احلدلر دلةأ على حتاط آال  العه 
فتنه وال  بأل اخمدن ايفا  ومن دو « يس حلون»: قاله  أولُما:

 اخمعودج هف   الاا  حمامة، فةس حل و  ولمك القام.
                              

  .5521يفواه الكيويفي و (1)
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قددال اخمعددودج مددع اخمقجددا   ام دده وهددا الهنددو واتمددا، ولددا    ثانيًووا:
 . 7وهان حمامة خمو قااو مع مو 

دلر علدددددى حتددددداط قدددددول نيدددددةخ اإلملدددددالم يفاددددده اهلل: فددددددل هدددددنا احلددددد
اخمعودج، واخمعودج هف آال  الل ا عند  هأ اللودة، وهدنا املد  ل ندوول 

 . 9وهنه ابال   ل و 
 وآال  الل ا هف آال  اخماملةقى.

وهاددن االملدد ونول عددن هددنه النومددو  اةامددة ب ددكط ا ددوه، علددى 
 نومة اجلات اخمع ودة  و  أهو  و ال لعد من النومو  اخماملةقةة.

للينددة الداهمددة لإلف ددول عددن حادد  النومددو  اخماملددةقةة وقددد مُلددملى ا
ال باد امل عمول النومدو  اخماملدةقةة   ا ااهد، »  اجلاال فأجوبى: 

 و  أهددو مددن ا ج ددهةن  ل املدد مو  ابال  اخماملددةقةة حمددام  مددو دلددى 
 . 3وعلةه ا دلة الااعةة ولس وىن عن و بومل عمول اجلات العودي 

 واا  اخماملةقةة مناا وحمدام ولدهداد فاضع نومو  اجلاال على ا
نينوعة وقكحخو وحتاهخو وناويفة عندمو لاال   بةا  اهلل وهف اخمسدوجدن 
 ل    لددك إعالنخددو للكوعددأ واةددام   هددنا اخماددول الفوضددأ فةاددال إل 

قدددد ندددص علدددى حتددداط  ودددوحكه  نيدددد ووديفه  عظددد ، ومعلدددام  ل النددديب 
نه ا ودددداا  هددددنا  من ددددو اخمعددددودج، وهددددنه اجلددددااال  مسدددديأ فة ددددو هدددد

وه اايف، ولةى نيدعاي مدو ا ملدةا ب   ودحوه، هدؤالل الدنلن هعدهج 
                              

 ب صاج. 727-721 7السلسلة الصحةحة لأللكور  (1)
  .535 77ةما  الف ووال و (2)
 .29ص 7125ةلة الدعاة العدد  (3)
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جددددددااالع  بوخماملددددددةقى   بةددددددا  اهلل  ثنددددددول الصددددددالة فةاانيددددددال علددددددى 
 نفس   وعلى  دأه ، وبعلدال ودا  الكوعدأ ومهمدويف الادةجول لاهفدع 
  بةا  اهلل، ل ه  فاق  لك  له ال لس جةعال الاد علدى اخم صدأ مدو 

 اماا   الصالة فل  اجملوهاة  و..؟.د
 ال ل قددف هددؤالل يف دد  ول ابددال إلةدده ولقلعددال عمددو هدد  فةدده ولوددأول 
هددنا اخمناددا ًصاوخددو و ل الكدددلأ اخمكددو  ماجدداد مددن ا ودداا  ا ًدداال 

 العودلة  أ اخماملةقةة   اً ةويفا   جاات ا وه،؟
ندده و ددو لنكدده علةدده  ل جددات ا ددوه، وإل  ددول علددى وددا  مكددو  فت

لنكوددف  ل لادد   ولولددق قكددأ دًددال اخمسدديد منعخددو لل اددالي علددى عكددود 
 اهلل اخمصلَّي.

وقددد حدداص اإلملددالم علددى  ل هاددال وددالة اخمسددل   وملددة اتاددا  
وات ددا  بعةدددة عمددو لل ددف عددن الصددالة واالناددوول بوأهددو عن ددو ومددن 

 ا مايف ال  يفاعوهو اإلملالم    لك:
  نيددة   ع النديبمد  ندو نصدلف»قدول:  عن  ندل بدن مولدك 

احلدددا فدددت ا   لسددد جع  حددددنو  ل هادددن وج ددده مدددن ا يف  بسدددط ثابددده 
 . 7و«فسيد علةه

 قول احلوفل ابن حيا:
 ل الظوها إل ونةع    لك إلدالدة ال ادالي العدويف  مدن حداايفة 
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 . 7وا يف  
فوإلملدددالم حدددر علدددى اتادددا    الصدددالة واالملددد قومة فة دددو، ومدددو 

احلولة ال    ا  إال ملككخو ل ةو  اتاا   ناال هنه ا ااه، اخم نقلة  
ددددو م دددداخا بدددداو  الصددددالة والجمأنةنددددة فة ددددو،    الصددددالةن  ل فةدددده هاالاخ
فننصدددد  اإلًدددداة الددددنلن هلاددددال مثددددأ هددددنه ا ج ددددهة  الن ل  اهددددو قوبلددددة 
لالملددددددد قكول   وقدددددددى الصدددددددالة  و  ل بعلاهدددددددو   وضدددددددع االملددددددد قكول 

 صلَّي.الصومى لدفع ال ايف الني قد لقع على اخم
مجددوع   –خمنددع اإلدعددوج « اجلددااال »وهنددو  مجددوع  متنددع دًددال 

« اجلدددددددااال »ومسدددددددوجدنو هن  دددددددك حاموعدددددددو بدددددددد  –يفاقةدددددددة   بدددددددويفلل 
 اخماملةقةة..

و مددو ضددكط ا ددوه، علددى آلددة قاآنةددة، فددو رْوىل  ال لفعددأ هددنا، فتندده 
 اى  ل لاال   هنا نا  ام  ول للقاآل الااط، فتل اهلل هعوىل  ندهل 

قدددداآل لةاددددال   ددددوش هدالددددة ل دددددي للدددد  هددددف  قددددام، فةقددددا ، ولاهددددأ، ال
 ول دبا، ولعمأ ظو فةه، ال لةاال وملةلة هنكةه.

 فةافف السوهأ  ل بعأ هوهفه على نومة اجلات اخمع ود.
 واهلل هعوىل  عل .

 ف ةلة الاةخ حممد ووحل اخمنيد حفظه اهلل
  ًالقةةحا  هكودل وايف الكلاها  ال  حت اي على ماوهد  أ 

هدددددنا الفعدددددأ ال نيدددددك  نددددده حمدددددام، وقدددددد انيددددد مأ علدددددى عدلدددددد مدددددن 
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 اةظايفا  الااعةة، وال  من و:

َوَمْن يَو َوَعدَّ ُحُدوَع ال عدي على حدود اهلل، قول اهلل هعدوىل:  -7
 [.7]الجالق:  اللَِّ  فَوَقْد ظََلَم نَوْفَس ُ 

َل ت بووع »: االعددال  علددى العددايفا  حمددام، وقددد قددول الندديب  -9
 «.ن رأ الن رأ، فإن لأ األولد وليسب لأ ا َرأال

 يفواه ال مني وحسنه ا لكور   وحة  ال مني.
وخمدددو   بع ددد و مدددن الفدددنت،  صدددايف اخممدددثال  والنسدددول العويفلدددو ، 

 ومن لسمال ملاو  عول.
كول المسولم علود »: ه ك حامة اخمسل : وقد قول النديب  -3

 . 7و«المسلم حراع عم  ومال  وعرض 
إ ا  ول مل قط هنه الصايف مؤمتنخو على يفالة العايفة  ولجكةب،  -2

 و ودلق  و وما  لدك،  دول   هصدالاهو ونادا  لدك ًةوندة لألموندة. 
َل إيموان »: والنصداص    م اتةوندة  ثدأة معاوفدة، وقدد قدول النديب 

 . 9و«لمن َل أمانة ل ، وَل عين لمن َل عُد ل 
وقددددد هاعددددد اهلل هعددددوىل مددددن   هددددنا الفعددددأ:   لددددة للمؤمنددددو ،  -5

َوالَّووووِذيَن يُوووووْؤُموَن آ ال اخمددددؤمنَّي واخمؤمنددددو  بوددددأ جددددام مددددن   بقالدددده: 
َ انًووا َوِإْثًمووا  ُْ اْلُمووْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَوواِت ِبَغْيووِر َمووا اْكَ َسووُبوا فَوَقووِد اْحَ َملُوووا بُو

 [.58]ا حهاش:  ُمِبيًنا
                              

 يفواه مسل . (1)
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ِبَغْيِر َما اْكَ َسُبوا  ماجكة لأل ال. ي بوأ جنولة من   
انًا َ ُْ  حةر آ وه  بوأ ملكب. فَوَقِد اْحَ َمُلوا بُو
َوِإْثًمووووا ُمِبينًووووا  حةددددر هعدددددوا علددددة  ، وان  ادددداا حامددددة  مددددا اهلل

 . 7وبوح ام و 
 ولهداد الفعأ إمثخو إ ا  ول    لك   لة لليويف.

َل »قدول:   ل يفملدال اهلل    عدن  يب هالداة 26يفوال مسل  و
 «.َل يأمن جارل بوا ق يدَل الانة من 

  ي دواهةه، واخمااد الااويف  ولظل  والوي واإللنال.« بوا ق »
فةدددددده هاددددددكه بوخمنددددددوفقَّي الددددددنلن  ددددددوناا ل عاضددددددال للمؤمنددددددو ،  -6

لَووِئْن لَووْم يَوْن َووِ  اْلُمنَوواِفُقوَن َوالَّووِذيَن ِفووي ف اعدده  اهلل عدده وجدأ بقالدده: 
ْم َموووووَرر  َواْلُمْرِجُفووووووَن ِفوووووي الْ  ُِ وووووْم ثُووووومَّ ََل قُولُووووووِب ُِ َمِدينَوووووِة لَنُوْغرِيَونَّوووووَأ ِب

لُووووا  وووُذوا َوقُو و  َِ وووا ِإَلَّ َقِلووويًل * َمْلُعوووونِيَن أَيْوَنَموووا ثُِقُفووووا ُأ َُ ُيَااِوُرونَوووَأ ِفي
 [.67-61]ا حهاش:  تَوْقِ يًل 
 ْووووووم ُِ  ي نددددددأما  بعقدددددداب    وق ددددددو  ، ونسددددددلجك  لَنُوْغرِيَونَّووووووَأ ِب
 علة  .

ني لن  ددال عندده، لددةع   ددأ مددو هدداحف بدده و  هددن ا ابلددة الفعددأ الدد
 نفسددد   إلدددة  ، وهاملدددات لددده، وهددددعا إلةددده مدددن الادددا، مدددن ال عدددال  
بسدددددددكب اإلملدددددددالم و هلددددددده، واإليفجدددددددوج بوخمسدددددددلمَّي، وهددددددداهَّي قدددددددااه ، 
وال عدددددا  للمؤمندددددو  بولسدددددال والفوحادددددة، و دددددأ  لدددددك مدددددن اخمعوودددددف 
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 . 7والصوديفة من  مثول هؤالل 

وإنيددوعة الفوحاددة والفسددود،    هددنا الفعددأ إفسددود للمي مددع، -1
ِإنَّ الَّووِذيَن ُيِحبُّووووَن َأْن َتِشووويَع اْلَفاِحَشوووُة ِفوووي الَّوووِذيَن قددول اهلل هعدددوىل: 

ووَرِأ َواللَّوووُ  يَوْعلَوووُم َوأَنْووووُ ْم ََل  َِ نْوَيا َواْ َ وووْم َعوووَذا   أَلِوويم  ِفوووي الووودُّ ُُ َآَمنُوووا َل
 [.72]النايف:  تَوْعَلُمونَ 

كددال  لددك ولعملددال لدده، و  ددويفول  ل هاددةع:  ل هظ ددا وهن اددا، م
ولقصددددول و دددايف القكدددة ، و دددايف الفوحادددة، مكدددال  ل هادددةع الهندددو   
اجمل مددع،  مددو قددول ق ددودة يفادده اهلل: إل لظ ددا الهنددو وفعددأ القكددة . ومددن 
 عدددول علدددى ناددداهو ف دددا  ولدددني لقددداد النسدددول والصدددكةول إىل الفوحادددة، 

 و نلك  أ ووحب ونعة هعَّي على  لك.
ا الاعةدد الاددلد خمدن  حدب بقلكده  ل هادةع الفوحادة فت ا  ول هدن

وهظ ا، فاة، ظدن لظ اهدو ولنقل دو؟. ال نيدك  ل عقاب ده  نيدد، وإمثده 
  عظ .

وال نيددددددك  ل ال قددددددوع   الصددددددايف مددددددن  ملددددددكوش ان اددددددويف الفوحاددددددة 
والفسدددود   اجمل معدددو ، ومدددن لكةدددع  ددد  هلدددك الادددومأا  ال نيدددك  نددده 

 ى احلاام حاام.لعةن   على ناا الفوحاة. واخمعوونة عل
و اددى علددى مددن لفعددأ  لددك  ل لُدْك رلددى ل لُدْفُ ددُ  نعددا  بددوهلل مددن 

 الف ةحة، فحنايف حنايف.
 نه فعأ الهنو   لسأله الاملدال  و  قصة موعه خمو  ًرب الاملال 
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  عددددن الجدددداج ابًددددا و  لقددددأ لدددده دلنددددو علةدددده بددددأ قعددددد الاملددددال 
 لصافه، ولقال له لعلك  مه ، لعلك قدركنلى..

ب علدى اخمسدل   ل ل قدف اهلل وال لادن ملدككخو   ان ادويف اجلاهدة فةيد
 من ًالل نقل و  و احلدلر عن و  و ح  ماوهدعو.

 ونصةح  خمن اب ُِلفر  نه ال قنةة:
الكعددددد عددددن مددددااعن الف نددددة والادددد اة ف ددددف هددددا  ماضخددددو   القلددددب 
وهاددال ملددككخو   قسدداهه، و اددى علةدده مددن الدلوثددة، وعدددم الوددأة علددى 

ا  اخمسددلمَّي لاثدداة مددو لدداال ولاددوهد، بددأ وهاددال ملددككخو   الف ددايف  عددا 
والةددأت والظددن بولنددوت وددن السددال، بددأ الن اددويفهو و ثدداة احلدددلر عن ددو 

 قد ةا  بع  ضعوج اإلهول بوجملوهاة بوخمعصةة، بأ واخمجولكة  و.
ا ِنَووَة ولةيعددأ  ددأ واحددد منددو نصددب عةنةدده قالدده هعددوىل:  ََ يَوْعلَووُم 

 [.72] وفا:  َما ُتْخِفي ال ُُّدورُ اأْلَْعُيِن وَ 
 ونصةح  خمن لس يدمال ال قنةة فةمو حام اهلل:

 ل ل قددددددداا اهلل    عددددددداا  اخمسدددددددلمَّي فحفظ دددددددو مدددددددن ال ددددددداويفلو  
اتمل، وعلة    ل لس ولاا هنه ال قنةة فةمو لنفع   الاعل واإليفنيود 

 والنص .
ادداا  وال بددد مددن ال نوودد  بددَّي اخمسددلمَّي والاقدداج ضددد هددنه اخمن

علددددى حسددددب مااهددددب اإلناددددويف الدددد    احلدددددلر، ومددددن واله اهلل واللددددة 
كلكم راع وكلكوم مسوؤو  عون » فلة ق اهلل فة و ف ا مسؤول عن و و

 «.رعي  
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و ددددد  فعلدددددى هدددددنه الصدددددايف مدددددن ا فوعةدددددأ و ددددد  افدددددُ ِير  دددددو علدددددى 
اخمظلددددامَّي واخمظلامددددو ، وحصددددلى  ددددو  ندددداا  الفددددنت والددددالال ، حدددد  

  لسددلمن مددن  لددك، ف لدد قط وددايفهن   حموضدداا   الددداعةو  إىل اهلل
 النسول ل  ب على وايف بنلمة على الاكاة.

هصددددايف النسددددول    ا عدددداات، واحلفددددال ، واخمدددددايفت، والالةددددو ، 
وها ب علدى ودايف ًلةعدة مدن الادكاة، ل مدد  االب دهاد، وإيفادة هددم 
الكةا ، وهنه ان حدا ، وهدنه  ودةكى ظدا  مسد ما، وهلدك اع هلدى 

ة  و مل ة  ني ا، و ًاال علق و دوج و، وهدنه  ًدى ه دأ  مدن  ادو   ب
فاجمددى بقةددوم مددن وددايفهو  ثنددول قةوم ددو بولاضددال   اخمديفملددة، فددت ا هددف 
ماةدة مدباة، ن ةية وايفة ال قجى باومأا ا وه، اةمال، وبع د ن 

 بالمو ، وبع  ن ووخمو  مف لو .
 إلة و؟ ل بعد  لك عندمو هل قط وهناا، ف أ باد النظا

 ْم َملِوَأ ُُ ُقْل لِْلُموْؤِمِنيَن يَوُغ ُّووا ِموْن أَْبَ وارِِهْم َوَيْحَف ُووا فُووُروَج
ِبير  ِبَما َيْ نَوُعونَ  ََ ُُْم ِإنَّ اللََّ   [ بب  ل لو داا 31]النايف:  َأزَْكد َل

من  بصويفه  عن النظا إىل العدايفا ، والنسدول ا جنكةدو ، و دأ مدن ال 
 اا فاوج   عن احلاام.باد النظا إلةه، ومفظ

ن وورأ أي  –يووا علووي َل ت بووع الن وورأ الن وورأ، فووإن لووأ األولوود »
 «.وليسب لأ ا َرأ –الفاأأ 

َل »فةمدو يفواه الكيدويفي:  ولعلك ه معن   هدنا احلددلر: قدول 
مدددو معدددىن « تباشووور المووورأأ المووورأأ ف نع ُوووا لنوجُوووا كأنووو  ين ووور إليُوووا

 ف نع  و لهوج و؟
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جسددددهو ولةان ددده، ومدددو  او ونعام ددده،  و ي هصدددف و لهوج دددو   بدددد
فة ددو مددن  ندداا  اجلمددول  صددفة الاجدده والافددَّي ومددا  لددك،  أندده لنظددا 

 إلة و.. الاو، الدقةق.
فمددو بددولا  إ ا  ونددى وددايفة هنقلدده بدقددة، وهأًددنه ب مومدده، فأل مددو 

  وىل بول حاط؟.
إ ا  دددول قدددول ال هكونيدددا اخمدددا ة ف نع  دددو لهوج دددو، وهدددا م دددهوج عندددده 

ال هنع  ددو  أندده لنظددا إلة ددو، فمددو بددولا  بولصددايفة الدد  هوددك عددن  امددا ة،
 الاو، متومخو، وههلد علةه..

االح فدددوا بولصدددايفة إوددداايف علدددى اخمعصدددةة، وان  دددو  حامدددو   -8
اهلل، فةكعددد وددوحك و عددن ال ابددة، قددول ابددن عكددوت يفضددف اهلل عن مددو: ال 

 ووأة مع إواايف.
ا عددن  ناددا الصددايف ةددوهاة بولددننب الددني اق فدده، -2 فةاددال بعةدددخ

كوووول أم وووووي معوووووافد إَل »: يفاددددة اهلل وعفدددداه وموفاهددددده، قددددول النددددديب 
الماوواهرين، وإن موون الماوواهرأ أن يعموول الرجوول بالليوول عموولً ثووم 
ي وبد وقود او رل اهلل عليوو ، فيقوو : يوا فوولن، عملوب البارحوة كووذا 

]م فدق « وقود بوات يسو رل ربو  وي وبد يكشوف او ر اهلل عنو وكذا! 
 علةه[.

ويف هنا ا وه، مأملوة باعةن وله  بعدود تةفدة، حد  ضداش وقد و
  عظ  ا مثلة بنقله اجمل مع إىل مس نقع الا للة و ودلة ال ل،.

ال بد من معوقكة  ودحوش اجلدااال  الدنلن لاملدلال يفملدوهأ قدنيفة، 
بدددب نصددد  هدددؤالل اخمسددد عملَّي  دددنه الصدددايف وهدددن أه  بدددوهلل عددده وجدددأ 
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علددى والة ا مددا ومددن  دد  الاددأل  و ادد  مددو لفعلاندده،  مددو  ل الااجددب
بدددددَّي ودددددفاج ضدددددعفول « الكلاهدددددا » ل مرُالددددداا دول املددددد ماايفلة جاهدددددة 

النفاتن  ل هدنا مدن إنيدوعة الفوحادة، فالبدد مدن ا ًدن علدى  لددي 
السدددف ول، والبدددد مدددن إلدددهام نيدددا و  االهصدددوال   ل هاددداش علدددى هدددنه 

ا لددل اتدمة، ًصاوخو و ل هنه الاملوهأ لةل  و مقوبدأ مدودي، وهدن
على  ل اخمقصاد من و إنيوعة اخمناا، ولةعلماا عةعخو  اد  ماقافدال بدَّي 
لدي اهلل وفةو ولل   إل   لسدويفعاا إىل قجدع دابدا الف ندة، مدن  ا الدني 

 لعصم   من اهلل .
وعلدى والة ا مدا  ل لسدويفعاا بتلقددوج هدنه اخم ملدف  ال هن ادا بددَّي 

جعددأ مددن هنوولدده وددفاج اجمل مددع لددةل ل يدداط هددنا الفعددأ فحسددب، و 
حتددى عوهلددة القددونال ف ددنا ال بدددي، بددأ الااجددب إلقددوج هددنه اتدمددة 

 ال  ناا  الف وه .
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 اَلا خداع السليم للبلوتوث
 ًدددف لدددو مدددن مدددو دلدددى مصددداخا علدددى املددد يدم جددداال الادددومأا اعلددد  
 نددك مسددؤول  مددوم اهلل عدده وجددأ عمددو م الدده جاالددك و نددك  دعددا  إىل 

اهلل  ددددو علةددددك   الدددددعاة إىل اهلل مددددن  هسدددديأ هددددنه النعمددددة الدددد  مددددنن 
ًدالل دلدويفة ماقددع الكلاهدا  الددعاي علددى نيدكاة اإلن ندى واالملدد فودة 
مددن هلددك ا فاددويف الاثددأة الدد  هاودد، هددنه ال قنةددة   الدددعاة إىل اهلل 
مدددن ًدددالل بددداام  إملدددالمةة وف دددووال و   دددويف ونومدددو  مكوحدددة ومندددووا 

 عكةعةة .
بددَّي النددوت لةسدد كدلاا الددني هددا * بددر قدداالة للقدداآل بصددا  ندددي 

  دىن بولني ها ًأ.
* إيفملدددددول ماعظدددددة بصدددددا  ًونيدددددع   مادددددول لادددددال فةددددده الندددددوت 

  وفلَّي.
 * ال ن أ بوخما  بصايفة للقرب ومو م اله.

 * احلر على الصدقة من ًالل:
* إيفملول مقوعع فةدلا هنقأ م ملف اخمسدلمَّي   نيد   مدول العدو  

 ومو لعونال من فقا وجا .
ادددددا ا نونيدددددةد اإلملدددددالمةة الددددد  حتدددددر علدددددى القدددددة  اإلملدددددالمةة * ن

 وا ًالقةة الفوضلة وهسما بولنفل ما اخمعو .
* لدددا يف لدددى مناددداخا  يفملدددأ لصدددوحكه ماعظدددة هنوملدددب  لدددك اخمنادددا 

 لةاال وقع و   قلكه مؤثاخا.
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*   لدددق الكلاهدددا     مدددو ن ةمدددع الندددوت حددد  ال لأهةدددك مدددو ال 

 لاضةك وال لاضف اهلل.
هددد دد   مسددد   لدددة يفملدددولة ملدددةمة حددد  ال لن ادددا الفسدددود    * ال
 اجمل مع.

  ًأخا....
مليا الكلاها  لةادال مندربخا إعالمةخدو إملدالمةخو مدؤثاخا ندوقالخ للحقةقدة 
داعةخددو إىل اتددأ واعلدد   نددك هاددال قددد ملددننى ملددنة حسددنة لددك  جاهددو 

 و جا من  يفملل و  و اه دال  و.

* * * 
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 اتمةووالخ
هدددنه الاملدددولة..  هسدددولل  سددداة هدددأ م دددى دمدددن   حكددد    اولدددة

 احلةول وااويف  القة  وامل كةحى احلامو  إىل هنه الديفجة..؟
هدددددأ ولدددددى  لدددددوم  دددددول السددددد  فة دددددو  وىل حددددد  عادددددنو نددددداال ودددددايف 

 اخمسلمو  بَّي  لدي ماضى الا اا .
إل هدددنه الظدددوهاة جدددهل مدددن تجدددط  كدددأ ل وةدددأ نيدددومأ   ثقوف ندددو 

وددددةو ة اخمسددددلمَّي لة قكلدددداا العددددةي مثددددأ  وة معنددددو وا دددددج مندددده إعددددودة
الودداش متومخددو ولنسدداا اوهةخددو احلةددول والعفددة والف ددةلة والن ددف عددن ان  ددو  

 احلامو ..
َواللَّوووُ  يُرِيوووُد َأْن يَو ُووووَ  َعلَوووْيُكْم َويُرِيوووُد الَّوووِذيَن قدددول اهلل هعدددوىل: 

َواِت َأْن َتِميلُوووا َمووْيًل َعِ يًمووا * يُرِ  َُ وو يووُد اللَّووُ  َأْن ُيَخف وووَف يَو َِّبُعوووَن الشَّ
ْنَساُن َضِعيًفا ِلَق اْمِ َُ  ]النسول[. َعْنُكْم َو

فول ابة... ال ابة والعدادة الصدودقة إىل اهلل عده وجدأ ولنسد حف مدن 
اهلل حق احلةول، فتل اجملوهاة بولننب  نيد إمثخو وإعونة على نادا الفسدود 

 وهعد. على حامو  ابًالن.
لدددوم مت دددف وق دددف مع دددو وإادددو مهيفعدددة وندددن ا   بدددأل هدددنه الددددنةو  

لخًددددداة و دددددأ ةدددددودال ظدددددو عمدددددأ فلن دددددق اهلل مدددددن هدددددنه اخمندددددووا اخمؤ لدددددة 
والنومو  اخمهعية ولنسد يدم هدنا اجلداال   نادا اتدأ وبدر الف دةلة 
والدعاة إىل اهلل بولالمة ا ودفة واخماعظة احلسنة، و ملأل اهلل  ل لادال 

 دددنه الاملدددولة  دددأ مدددن قا هدددو عملدددف ًولصخدددو لاج ددده الاددداط و ل لنفدددع 
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 وبودي ًأخا  أ من  عول على نااهو.

وفقددددك اهلل وإلددددو   خمددددو مكدددده ولاضددددوه و ل  وددددكى فمددددن هافةددددق اهلل 
 وحده وإل  ًجأ  فمن نفسف والاةجول و مل وفا اهلل و هاش إلةه.

وولى اهلل وملل  علدى نكةندو حممدد وعلدى آلده وودحكه ومدن اهدكع   
 بتحسول إىل لام الدلن...

 
  ًا  

 يواف بن محمد بن يواف الطامي
 37259الامه  – 7523ص.ش:  –اترب 

1515822639 
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