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 مسات وسمىك الشخصًة الىطهًة  
  يف ضىء الشزع احلهًف

مَجِؿقّعاماظؾَِٓهمِبَقِؾٔلمَواِسَؿِصُؿوا}م:اظؽّٕؼمممطؿابهميفماظؼائلماظعادلنيم،مربمهللماحلؿّٓمممممممم

مربؿّّٓامدٓقّٓغاموغؾٖقـامأٖنموَأذفُّٓم،مَظُهمَذّٕؼَكمالموحَُّٓهماهلُلمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُّٓم،م{َتَػَُّٕٓضوامَوَظا

مإَظىمبنحلإنمَتِؾَعُفِمموَعِنم،موصقِؾِهمآِظِهموسَؾىم،مسَؾقهموبأرْكمودؾخملِممَصلِّماظؾَُّفٖمم،موردوُظُهمَسؾُّٓه

مم.ماظِّّٓؼٔنمؼؤم

 وبعد :        
اظدّٓؼنمم،مالمؼؿـاضضدانمممورناظدّٓؼنمواظدممورنمسالضةمتؽاعلم،ماظّٓؼنمواظصننماظعالضةمبنيمممممممم

ادلوارـةمادلؿؽاصؽةميفماحلؼوقمواظواجؾداتم،موأنمغعؿدلمعّعداممممامأدّٗمؼّٕدكانمعّعمورنواظ

اِّدؼدانممصطؿدامحنؾدهمِّغػلدـام،ممممأنمحند ماخلدريمظغريغدامممموخلريمبؾّٓغاموخريماظـداسمأذيعدنيم،ممم

 ،ماِّدؼانممساحةم،ماِّدؼانمإغلاغقةم،ماِّدؼانمسطاءم.مررية

مؼؽونمبقــدامجدائلموالممماظّٓؼنمواظّٓوظةمؼؿطؾؾانمعـامذيقّعاماظؿؽاصلماجملؿؿعيم،موأنمالمممممممم

م.ممربّٕومموالمسإرموالمعشّٕدموالمربؿاج

اظّٓؼنمواظّٓوظدةمؼدّٓصعانمإديماظعؿدلموااغؿداجم،مواظؿؿقدّٖموااتؼدانم،موؼطداردانماظؾطاظدةممممممممممممممم

واظؽللم،مواارػابموااػؿالم،مواظػلادموااصلادم،مواظؿّٓعريمواظؿكّٕؼد م،موإادارةماظؼالضدلمممم

مواظػنتم،مواظعؿاظةمواخلقاغة.مم

مإميانموممممم ماظورـقة م، مسؾاراتمتّٕدد مظقلتمذبّٕدمذعاراتمتّٕصلمأو ماحلؼقؼقة إنماظورـقة

ودؾوكموسطاءم،ماظورـقةمغظاممحقاةموإحلاسمبـؾّٚماظورنموباظؿقّٓؼاتماظيتمتواجفهم،م

معنمأجؾه مظؾؿضققة ماظّٓائم مواالدؿعّٓاد م، مواظػّٕحمبؿقؼققمآعاظه م، ممواظؿلملمآلالعه مؼؼول،

مَصفَومَأِػِؾِهمدوَنمُضِؿَلموعنم،مَذفقّْٓمَصفَومعاِظِهمدوَنمُضِؿَلمَعن(م:م)دؾمومسؾقهماهللمصؾى)ماظـيٓب

مم.(مَذفقّْٓمَصفَومدِعِهمدوَنمُضِؿَلموعنم،مَذفقّْٓمَصفَومدؼـِِهمدوَنمُضِؿَلموعنم،مَذفقّْٓ
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اظشكصقةماظورـقةمػيماظيتمسؾىمادؿعّٓادمِّنمحترتقمظؿـريمدروبماظورنم،موِّنمصمممممممم

وعاممتؾكم،موتعّٕفمظؾورنمحؼهموضّٓرهم،موتّٓركمأغفامبالمورنمطاظلؿكمبالمتػؿّٓؼهمبـػلفام

معاءم،موطاظطائّٕمبالمػواءم،موهللمدرمذوضيمحقثمضالم:

 وادددؼدددُممِظَقؾددددوامدوَنمَضوِعٔفددددددَوزاظمادددقدامِظَؿقدددددداَتمِصؿَقُؿفدددددالْدمعددددِب

 وادددّٕٔمَصاِذُؼدددِممَغعقَمماظَّٓػددَصٔننمُرعُؿماٍةدددوٍتمَأومَحقدَنمَعددِممَبقددددددُدَوَضػؿ

 ٗقدددددددْنمُعلَؿِقددددتمَوَدؼددددّْٓمَدَؾَػدَؼمّٕٕٓددلٔٓمُحدديمَدٔممُطدددأنمصددددَوِظأَلور

 واددؼدددددوامَوَؼلددٔإذاماَِّحّٕاُرمَظممُؼلؼماداؼددَُّٕبمِبادَلـدددىمَوَؼشدددَوَعنمَؼلؼ

 ٗقدددددوَقمَوالمُؼِقددددددَوالمُؼّٓغيماحُلؼماددَطاظَضقاؼاِظَكمددينمادَلؿددَوالمَؼؾ

مَّٓٗقدددددددٍةمُؼدددددَّٕٖجددٍّٓمُعَضددددلٔٓمَؼددددِبُؽماْبددددددّٕاِءمبدددددِةماحَلؿددددددّٕٖٔٓؼدَوِظؾُق

إنماظورينماحلقمالمؼؽّٔبمورـهم،موالمخيونمأػؾهم،موالمؼغشفمم،موالمخيّٓسفمم،موالممممممممم

مسؾقف موالمؼؾقلمضضاؼاػممبليممثنؼؿكعّٕ ماظورينماحلقمطادلـؼفماحلقمالمؼؾاعموالمممم، ،

م م، مصقفا موعا ماحلؼقؼؼشرتىمباظّٓغقا مقصاظورـقة مػّٓممبـاءة ممال مالمدبّٕؼ م،، اظورـقةممإسؿار

معَِّنمَأغَشَلُطِممُػَو}:محقثمؼؼولمدؾقاغهممػيمصنمصـاسةماحلقاةمموسؿارةماظؽونم،ةمقاحلؼقؼ

مصاظورين{ِصقَفامُطِمَواِدَؿِعَؿَّٕماِِّرٔض والمم،موؼلخّٔمباِّدؾابم،موؼؽّٓموؼعؿلمؼلعيماحلقم،

مِصيمَصاِعُشوامَذُظوًظاماْظَلِرَضمَظُؽُممَجَعَلماظَِّّٔيمُػَو}:متعاديم،مضالمواظؽللماخلؿولمؼّٕطنمإدي

ءمواظؿعؿريم،م،مصققثمتؽونمادلصؾقةم،موؼؽونماظؾـام{اظـُٗشوُرمَؤإَظِقِهمٔرِزِضِهمِعِنمَوُطُؾوامَعـَاِطِؾَفا

ماحلؼقؼ مواظورـقة ماادالم موصققّّ ماهلل مذّٕع مواظؿكّٕؼ مقصـم ماهلّٓم مؼؽون موحقث ة،

مواظّٓعارمصـؿةمسؿلماظشقطانموذياساتماظػؿـةمواظّٓعارمواخلّٕابم.

ماحلؼقؼمممممممم متعينقاظورـقة مإمة مباظورنمعنمخالل ماظعؿلماالرتؼاء فّٓموبّٔلماجلم،متؼان

سمأبـائهم،مويفمأسنيموغػوسماآلخّٕؼنم؛مِّنماظصورةماظّٔػـقةمظؾورنميفمغػومظؿصققّّ

مرصضهم مأو مضؾوظه مسؾى مإجياّبا مأو مدؾّؾا متـعؽّٗ مذبؿؿل مذكّٙمأو مِّي ماظّٔػـقة اظصورة
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مو مععه مبّٓؼـهماظؿعاعل ماظيتمتؾقق ماظّٔػـقة ماظصورة مردم مسؾى مؼعؿل مأن معـٓا مطل موسؾى ،

موعنممتـقؾهميفما م، معنمإتؼانماظعؿلموجتّٓؼّٓه م، ظّٓاخلموورـهمطلميفمذباظهموعقّٓاغه

ممواخلارج ماظلائقنيمواظّٖائّٕؼنم، موحلنمععاعؾة صورةمذػـقةمسنممهصاظلائّّمتؿؽونمظّٓؼ،

ماظؾعّٚم مؼّٕاػا معنمعواضفمرمبا مظه ماظورن مػّٔا مأبـاء مععاعؾة ،ممؼلريةاظورنمعنمخالل

ماظلائّّ ميفمذاطّٕة موعؿفّٔرا معرتدكا مأإّا مترتك موظؽـفا مإديمبالدهم مععه مطقلنممحيؿؾه ،

دفوظةموؼلّٕمبّّٓءامعنماحلصولمسؾىمإذنماظّٓخولم،ميفمّٕاءاتمجاا،مأومإغفاءمادؿؼؾاظهم

 .موعّٕوّرامبػرتةمإضاعؿهم،مووصوالمإديمحلظةمعغادرته

مواظـظامممممممممم ماظـظاصة معلؿوى مإدي مبـظّٕته ماظلائّّ مظّٓى ماظّٔػـقة ماظصورة متؿؽون وضّٓ

مواظ موشريمذظكمعنمعظاػّٕمواظؾؿلاتماجلؿاظقة مادلعؿاريمظّٓىماظشع مادلضقفم، طّٕاز

م.لماظيتمدسامإظقفامدؼــاماحلـقفماجلؿا

ممممممممم مالمذكمصقه أنماجلاغ ماظلؾوطيمعنمأػمماجلواغ مادلمإّةميفمبـاءماظصورمومما

اظّٔػـقةم،موضّٓمضاظوام:محالمرجلميفمأظفمرجلمخريمعنمطالممأظفمرجلمظّٕجلم،مصاظـاسم

موالمؼلمتـونم موإنمخط مصقفممأظفمخطؾةموخطؾةمسنماظصّٓقم، المؼصّٓضونماظؽاذبم،

مأظفمحّٓؼثموحّٓؼثمسنما موعقـاقموحّٓافم مأظفمسفّٓ مأسطاػم موإن ماظغادر مأو خلائن

موجفانم موظقّٗمظـا م، موجهمواحّٓمزاػّٕهمطؾارـه مظّٔامجي مأنمؼؽونمظـا م، مواظوصاء اِّعاغة

أحّٓػؿامزاػّٕمواآلخّٕمخػيم،مإذمميؽنمظإلغلانمأنمخيّٓعمبعّٚماظـاسمظؾعّٚماظوضتم،م

موعف مطانمذطاؤه مأنمظؽنمالمميؽنمِّيمإغلانمعفؿا مودػاؤه موحقطؿه مطاغتمحصاصؿه ؿا

مخيّٓعمطلماظـاسمطلماظوضتم.

متعينمإنماظورـقةمممممممم مم–ماحلؼقؼقة ماحرتامم-أؼّضا معنمماظورنمضقممطلموتؼّٓؼّٕم: مرصلم،

مساظّقمؿهوسَؾمراؼؿه م،ممح مسنمادلعربماظورينمغشقّٓهمواحرتامم،ماودوظ٘قمربؾ٘قاا اظورن

متعين ماظيت مادلوارـة محلنموتػعقل مهأعـمسؾىمواحلّٕصم،مظؾورنمواالغؿؿاءمءاظوالم:
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ممورضقهم،مؿهوغفضم،موتؼّٓعهم،موادؿؼّٕاره مواظواجؾاتمباحلؼوقماظؽاعلماالظؿّٖاممتعينمطؿا،

ماظعّٕقمأوماظؾونمأوماظّٓؼنمأداسمسؾىمتػّٕضةمأيمدون،ممذيقّعاماظورنمأبـاءمبنيمادلؿؽاصؽة

م.اظؾغةمأوماجلـّٗمأو

مأطمممممممم مأن مؼمطّٓان موادلشاػّٓة مسؾىمواظواضل موحّّٕصا مادلوارـة ممبؾّٓأ ماظّٓولمإمياّغا ـّٕ

م؛مػيمأطـّٕماظّٓولم مإمياّغامحبقماظؿـوعمواالخؿالفمواسؿؾارهمإضاصةموتّٕاّاا تطؾقؼهموأطـّٕػا

مصّْم ميف موضعت ماظيت ماظّٓول مذيقل مأن مطؿا م، موازدػاّرا موتؼّّٓعا موادؿؼّٕاّرا موأعاّغا أعـّا

دؼطتمومتّٖضتموػوتماظؼؾؾيماالحرتابمواالضؿؿالماظطائػيمأوماظعّٕضيمأومادلّٔػيبمأوم

ماِّعّٕٖ موساغوا مأبـاؤػا موتشّٕد مؼن مضائؿة، مهلم موال مهلا متؼم مأدّٗمموَظم مأػم معن مطان مظّٔا ،

مبنيمادلفاجّٕؼنم مادلماخاة مودؾم( ماهللمسؾقه ماظـيبم)صؾى ميفمسفّٓ ماظّٓوظة مبـاء ودسائم

مواِّغصارم،موادلعاػّٓاتمبنيمادللؾؿنيموشريػممعنمأبـاءمذبؿؿلمادلّٓؼـةمسؾىماخؿالف

مدؼاغاتفمم.

مظـممممم أوممعؿّٓؼـّاػلمعنمؼلعىمظؾؼؿلمواظػلادمواظؿكّٕؼ مميؽنمأنمؼؽونمم:مؿلاءلوإغـا

م!عؿّٓؼـّام؟مميؽنمأنمؼؽونمورـ٘قامأومعنمؼعطلمعلريةماظؿؼّٓممواظّٕضيميفمورـهػلمم!؟رـ٘قاو

م!؟عؿّٓؼـّاممميؽنمأنمؼؽونمورـ٘قامأوشّٕوعمعنمؼلؿغلمعوضلمسؿؾهميفماظرتبّّمشريمادلػلم

م،موالمميؽنمأنمؼؽونمورـقامصادلؿّٓؼنماحلؼقؼيم،موا جلوابم:مالمميؽنمأنمؼؽونمعؿّٓؼـا

واظورينماحلؼقؼيمػومعنمؼػؿّٓيمورـهمباظغاظيمواظـػقّٗم،موػلمػـاكمأشؾىمعنماظورنم،م

موعنمأرادمأنمؼّٓركمضقؿةماظورنمصؾقلللمعنمصؼّٓوامأوراغفممسنمذظكم.

م،جيابقةميفمح ماخلريمظؾـاسموغػعفمإموعنمأػمممساتماظشكصقةماظورـقةمأنمتؽونمممممممم

م ماهلل مردول مأن مسـه( ماهلل م)رضي مػّٕؼّٕة مأبي مودؾم(صعن مسؾقه ماهلل ضال:مم)صؾى

:مم،مصؼاَلمرجْلمضاَل:مصَلَؽؿوا،مصؼاَلمذِظَكماالَثمعّٕٖاٍتم(خبرٔيُطممعنمذِّّٕطمم؟ أخرُبُطم أال)

خرُيُطممَعنمُؼَّٕجىمخرُيُهموُؼمَعُنمذُّٕٗه،م):مم،مضاَلم،مأخِؾّٕغامخبرٔيغامعنمذِّّٕغامبَؾىمؼامردوَلماظؾَِّه
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مذُّٕٗه مُؼمَعُن موال مخرُيُه مُؼَّٕجى مال معن م:وذّٕٗطم مودؾم( مسؾقه ماهلل م)صؾى موؼؼول م، َخِقُّٕم)م(

م ماظؾَِّه ـَِّٓ مِس مَو)اَِِّصَقاِب مم(َجٖلَسّٖٖ ماظؾَِّه ـَِّٓ مِس ماْظِفرَيأن مَوَخِقُّٕ م، مِظَصاِحِؾِه (مَوَجٖلمَسّٖٖ)َخِقُُّٕػِم

مُؼّٕٔؼُّٓمَحاَجًةمُأٖعِؿيمِعِنمََِّحٍّٓمَضَضىمَعِن)،موؼؼولم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(م:م (ُػِممِظَفأرِهَخِقُّٕ

م(م.اْظَفـَٖةماظؾَُّهمَأِدَخَؾُهماظؾََّهمَدّٕٖمَوَعِنم،ماظؾََّهمَدّٕٖمَصَؼِّٓمَدِّٕٖغيمَوَعِنم،مَدِّٕٖغيمَصَؼِّٓمِبَفامَؼُلُّٕٖهمَأِن

  ولكم لٌ اهلل وأستغفز هذا قىلٌ أقىل
*  *  * 

مأنموأذفّٓمظهم،مذّٕؼكمالموحّٓهماهللمإالمإظهمالمأنموأذفّٓماظعادلنيم،مربمهللماحلؿّٓمممممممم

م،مسؾّٓهمربؿّّٓاموغؾقـامدقّٓغا م،موباركمودؾممصٓلماظؾفمموردوظه مموصقؾهمآظهموسؾىمسؾقه

م.ماظِّّٓؼٔنمؼؤممإَظىمبنحلإنمَتِؾَعُفِمموَعِنم،مأذيعني

 : اإلسالم إخوة

بّٓاؼةمعنمامواجّؾامجتاهمبـاءماظشكصقةماظورـقةمجي مسؾقـامأنمغؼوممبهمسؾىمطلمعـٓمٖنإمممم

اِّدّٕةم،مصاِّبمواِّممتؼلمسؾقفؿامعلؽوظقةمطربىميفمتـشؽةمأبـائفؿامتـشؽةمورـقةمحؼقؼقةم،م

موػؿام موتؼّٓعه، مواظعؿلمسؾىمرضقه م، مسؾقه مواحلػاز م، مح ماظورن صقغّٕدانميفمأبـائفؿا

مَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)مأدّٕتفؿامأعامماهللم)سّٖموجل(مم،محقثمؼؼولمغؾقـاعلؽوالنمبلؾوطفؿامسنم

م)َوَدؾََّم م: ممَرِسٖقِؿِهمَسِنمَوَعِلُؽوْلمَرإعمُطؾُُّؽِم( ممَرِسٖقِؿِهمَسِنمَعِلُؽوْلمَوُػَومَرإعمَصاْظٔنَعاُم؛ مَواظُّٕٖجُل،

ممَرِسٖقِؿِهمَسِنمَعِلُؽوْلمَوُػَومَرإعمَأِػِؾِهمِصي مَسِنمَعِلُؽوَظٌةمَوِػَيمَراِسَقٌةمَزِوِجَفامَبِقِتمِصيمْظَؿَِّٕأُةَوا،

م.م(َرِسٖقِؿِهمَسِنمَعِلُؽوْلمَوُػَومَرإعمَدقِِِّّٓهمَعألمِصيمَواْظَكاِدُم،ممَرِسٖقِؿَفا

محؽامأطؿامأنمظؾؿلفّٓمدورهمادلفمميفمبـاءماظشكصقةماظورـقةم؛مصػقهمؼؿعؾممادللؾمممممممممم

أنمعصاحلماِّورانمالمتـػكمسنمعؼاصّٓماِّدؼانم،مورـهم،موصقهمؼّٓركممدؼـهموواجؾهمجتاه

معطؾ مذّٕسيموورينم،م ماظورـقةموتّٕدقّْمدسائؿفا ماظّٓوظة وأنماظعؿلمسؾىمتؼوؼةمذوطة

وأنمطلمعنمؼعؿلمسؾىمتؼوؼّٚمبـقانماظّٓوظةمأومتعطقلمعلريتفام،مأومتّٓعريمبـاػاماظؿقؿقةم،م

ميفم مذبّٕم مػو مإمنا م، ماآلعـنيمبفا متّٕوؼل مأو معّعا موورـه مدؼـه مدورمحق مصنن ممثة موعن ،
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ادللفّٓمطؾريميفمغشّٕمصققّّماادالمم،موتصققّّمادلػاػقمماخلارؽةمدواءمسنماظّٓؼنمأوم

ماظورنم.

ماحملوريممممممممم مدورػا مأنمظؾؿّٓردة مصيفطؿا م؛ ماظورـقة ماظشكصقة تؿؼادمممادلّٓردةمبـاء

م، صقف مأنمتؽونمسؾىمضّٓرممعلماِّدّٕةماظرتبقةمواظؿعؾقمم،موػيمأعقـةمسؾىمسؼولمأبـائـا

محبلنمشّٕسم م، مورـفا مجتاه موواجؾفا موتمديمعلؽوظقؿفا م، ماظـؾقؾة موشاؼؿفا ماظشّٕؼػة عفؿؿفا

م،م موتطؾقؼا مودؾوطا م مسؾىمح ماظورنم،مسؾؿا موتّٓرؼؾفممسؿؾقا اظعؾمميفمسؼولماِّرػالم،

مموتـشؽؿفممسؾىماظؼقمماظـؾقؾةموعؽارمماِّخالقم،موهللمدرمذوضيمحنيمضالم:

مِّٕداظِصَغمفِّٓدسميفمواظؿفّٔؼُ ماصالُحامؼـػلمضِّٓ

ماظِؽدَؾدِّٕميفمـَّٕٖدَعدَتماًلدْػدِرمأِػدَؿدْؾدَؿدُهمٔإِنمّ٘ءدواظـ

وطّٔظكمظؾفاععةمدورػاماظؿعؾقؿيمواظرتبويمأؼّضام،مصفيمتؾينمسؾىمعاممتمتلدقلهميفممممممممم

مو م، ماظشؾابمواظؼوة معّٕحؾة موعّٕحؾؿفا م، موادلّٓردة متؿشؽلمصقفوم،ماظورنمؼؾـىمبفااِّدّٕة ا

ما م،مظاظشكصقة ماظشكصقة مادلفمميفمحلنمبـاءمػّٔه مبّٓورػا محنيمتؼومماجلاععة م، ورـقة

موااغؿاجماظعؿلمإديممودصعفسؾؿ٘قامواؼاص٘قام،مماظشؾابمتلػقلوشّٕسمضقممادلوارـةم،موحلنم

مبامممراضؿف،مواالدؿػادةمعنممواظّٔػـقةمواظؾّٓغقةماظعؾؿقةمضوتفممسؾىمواالسؿؿاد،مممواالبؿؽار

م.مفمورـأغػلفمم،موسؾىممسؾىمغػعهمؼعود

طؿامأنمِّغّٓؼةماظشؾابمادلكؿؾػةمدوّرامعفؿاميفمبـاءماظشكصقةماظورـقةم؛مصفيمربلممممممممم

م،م ماظّٕؼاضقة مظؾّٕوح مبـاّء مظقؽون مذظك مادؿـؿار مصقـؾغي م، مأغشطؿفم موعؾؿؼى م، اجؿؿاسفم

ةمروحماظػّٕؼقماظواحّٓموابؿعاّدامسنماظؿعص مادلؿؼوتم،موشّّٕدامظؼقمماظؿعاونم،موبقاّغامِّػؿق

اظّٔيمجيؿعـام،موغلؿؿؿلممبؼّٓراتهم،مماظورنميفماظعؿلم،مطلمذظكماسالءمضقؿةموعؽاغةمػّٔ

ماظـاصّٔماظّٔ مدؾقمصننمظؾؽؾؿةمدورػا مإديمجاغ معا م، م،مميوحنقامذيقّعاميفمرحابه المؼـؽّٕ

مواظّٔيمؼمإّمدؾؾامأومإجياّبام.
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مبـاءماظشكصقةماظورـقةمااجيابقة،مدورمعفمميفمقنيااسالعصعؾىمادلػؽّٕؼنمواظؽؿابموممممم

قـامذيقعامطلميفمذباظهموعقّٓاغهم،موتؼلمسؾصفممؼلفؿونمبؼوةميفمتشؽقلموسيماجملؿؿلم

غلللماهللماظعؾيماظعظقممأنمؼوصؼـامظؾؼقاممحبؼفام؛ممعلؽوظقةمطربىمأعامماهللموأعامماظورنم،

مخّٓعةمظّٓؼــاموورــام.

ممممممممم

 ديهها وأوطانها ،  احفظ عمًها، والمهم أصمح أحىالها 
 ووطهها . ديههاوأعها عمى الكًام بىاجبها جتاه 
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