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  حماصبة اليفط

ـَممَأٗؼَفهاممَؼهام}،ماظؼائؾميفمطؿابهفماظعيؼهيم مماحلؿدمٓمربماظعادلني ِِؼ ماظؾَّهفَمماٖتُؼهقاممآَعـُهقامماظَّه

ـُِظِر مٔإالَّمإظهفَمماَلمأِنموَأذهفدُم،م{َتِعَؿُؾهقنَممِبَؿهاممَخِؾرْيماظؾََّفمٔإٖنماظؾََّفمَواٖتُؼقامِظَغٍدمَضٖدَعِتمَعامَغْػْسمَوْظَؿ

ُٓ مودؾِِّؿمَصؾِّماظؾَُّفٖؿموردقُظُف،مَسؾُدهمحمؿّداموغؾٖقـامدقَِّدغامأٖنموَأذفُدمَظُف،مَذرؼَؽمالموحَدُهما

ـِموصقِؾِف،مآِظِفموسَؾكمسَؾقفموبأرْك ـٔ،مؼقٔممإَظكمبإحلإنمَتِؾَعُفِؿموَع مم:وبعدماظدِّؼ

موبارـةم،حبؽؿؿفمؾؼدمخؾؼمآماخلؾؼصمممممممم موضؿـمهلؿم،وأدؾغمسؾقفؿمغعؿفمزاػرة

موأغيلم ماظردؾم،ظقفؿماظؽؿبإأرزاضفؿ، متؽؾقػفؿميفماظدغقاموأردؾمإظقفؿ موجعؾمعدة ،

مجيا موجعؾ مأسؿارػؿ، مدائّؿءباغؿفاء مخؾقّدا ماظدغقا ميف مإحلاغفؿ مسؾك مجـةمػؿ ميف ا

والمأذنممسعت،موالمخطرمسؾكمضؾبمم،عامالمسنيمرأتمسرضفاماظلؿقاتمواألرض،ممحقث

 بشرم.

ماظلـقن،متؿؾقػامواظلـقنماظشفقر،موراءمجتريمواألذفرماألؼام،مإثرممترمواألؼاممممممممم

مبعدماألجقالموتػـكماألسؿار،مصؿـؼضل آم)سيممؼديمبنيماإلغلانموؼؼػمجقؾ،مجقًؾا

حقثممواظصغريمواظؽؾري،مواظـؼريمواظؼطؿري،مواظؽـري،ماظؼؾقؾمسـمواظلؤالمظؾقلابموجؾ(

مدؾقاغف  ماحلؼ ماْظُؿِف}ؼؼقل مَصَؿَرى ماْظِؽَؿاُب مَوَؼُؼقُظقَنمَوُوِضَع مِصقِف مِعٖؿا مُعِشِػِؼنَي ٔرِعنَي

َِاماْظِؽَؿاِبمَظامُؼَغاِدُرمَصِغرَيًةمَوَظامَطِؾرَيًةمٔإظَّامَأِحَصاَػامَوَوَجُدوامَعامَسِؿُؾقامَحاِض ّرامَؼاَوِؼَؾَؿـَامَعألمَػ

مَرٗبَؽمَأَحّدا مَؼْظِؾُؿ م{َوَظا مالبـف موؼؼقلمدؾقاغفمسؾكمظلانمظؼؿانم)سؾقفماظلالم( َؼاُبـَٖلم} ،

مَأِومِصلماظٖلَؿاَواِتمَأِومِصلماْظَأِرٔضم مِصلمَصِكَرٍة ـِ مَخِرَدٕلمَصَؿُؽ ـِ مِع ـَِؼاَلمَحٖؾٍة مٔإِنمَتُؽمِع ٔإٖغَفا

مَظِطقْػمَخِؾرْي مٔإٖنماظؾََّف ماظؾَُّف صؽقػمؼػرُحممبرورماألسقاممَعـمؼقُعفمؼفدممذفَره،مم{َؼْأِتمِبَفا

مفدممُسؿَره؟!مطقػمؼػرحمَعـمؼؼقُدهمُسؿُرهمإَظكمأجِؾف،موحقاُتفموَذِفُرهمؼفدممدـَؿف،مودـُؿفمت

 ٍـ8441مً ربيع اآلخز  4مجَورية مصز العزبية                                     
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م عاملمؼؽـمذظؽمبطاسةمآموسؿارةماظؽقنممإديمعقِتف؟

  وطٗؾمؼقممعضكمُؼدغلمعـماألجؾ              ***        إغامَظـػَرُحمباألؼاممغؼطُعفاممممممممممممم

مصإمناماظربحمواخللرانميفماظعؿؾمممممممم        ***صاسؿِؾمظـػلؽمضؾؾمادلقتمجمؿفدًا

م مَراِظٍب  مَأِبل ـُ مِب مَسِؾٗل مَوِظُؽؾِّم»َضاَل مُعْؼِؾَؾًة، ماآلِخَرُة مَواِرَتَقَؾِت مُعِدِبَرًة، ماظٗدِغَقا اِرَتَقَؾِت

ماظٗدِغَقا، مَأِبـَاِء ـِ مِع مَتُؽقُغقا مَواَل ماآلِخَرِة، مَأِبـَاِء ـِ مِع مَصُؽقُغقا ـُقَن، مَب ـُِفَؿا مِع ماظَقِقَمممَواِحَدٍة َصٔإٖن

م.م«َسَؿْؾمَواَلمِحَلاَب،مَوَشّدامِحَلاْبمَواَلمَسَؿْؾ

إالممحلابمآميفماآلخرةمعـممأغفمالمؼـفقفإنماظعاضؾمعـمأدركمبعنيماظؾصريةممممممممم

،مصؿـمحادبمٓم)سيموجؾ(ميفماظدغقاموصدقمادلراضؾةمظـػلف،مماحملادؾةودواممظيومم

موَحةمحلاُباظؼقاعمؼقمغػلفميفماظدغقا،مخػم رمبامف،موعـمأػؿؾماحملادؾةمؾـمعـؼؾُلف،

م"ـمعـؾفبضالموػبممموخابموخلر،مداعتمحلراتف، شغؾمحؼمسؾكماظعاضؾمأنمالمُؼم 

سـمأربعمداسات،مداسةمؼـاجكمصقفامربف،موداسةمحيادبمصقفامغػلف،موداسةمؼػضلمصقفام

بنيمغػلفموبنيمإديمإخقاغفماظِؼـمخيربوغفمبعققبف،موؼصدضقغفمسؾكمغػلف،موداسةمخيؾقم

،موطانم"ظِاتفامصقؿامحيؾموالمحيرم،مصإنمػِهماظلاسةمسقنمسؾكماظلاساتموإذياممظؾؼقة

َحاِدُؾقامَأِغُػَلُؽِؿمَضِؾَؾمَأِنمُتَقاَدُؾقا،مَؤزُغقامَأِغُػَلُؽِؿمَضِؾَؾمَأِنم) مسؿرم)رضلمآمسـف(مؼؼقل

ـِمَحاَدَبمَغْػَلُفمِصلمُتقَزُغقا،مَوَتَفٖفُيوامِظْؾَعِرٔضماأَلْطَؾٔر،مَؤإٖغَؿ ٍِمَسَؾكمَع امَؼِكٗػماْظِقَلاُبمَؼِقَعِؽ

م(.اظٗدِغَقا

ُؼؼدممادلؽؾػمسؾكمضقلمأومصعؾمضؾؾمأنمؼلألمغػلفممأالم:اصبة اليفطحممعيى مممممممممم

عؽروه؟محؿكمالمؼؼعميفمعغٓؾؿفمؼقمماظؼقاعة،مصإنمصاتفمذظؽمأومحراممموػؾمػقمعؾاح،مأ

ـػلفمداسةمعـمظقؾمأومغفارمحيادبمصقفامغػلفمسؾكمعامضٓدممعـمظعِرمعا،مصعؾقفمأنمجيعؾمظ
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،موإنموجدمدليؼدواأضقالموأصعال،مصإنموجدمخرّيامَحِؿَدمآم)سٓيموجٓؾ(مودأظفماظؿقصقؼم

متؼصري معـ معـف مطان معا مصؾقلؿدرك مذظؽ مشري مظؾؿقادؾة م، متعرؼػف ميف مادلاوردي ؼؼقل

مأعضاهمأنمؼؿصّػحماإلغلانميفمظقؾفمعامصدرمعـمأصعالمػلم" غفاره،مصإنمطانمحمؿقدًا

وأتؾعفممبامذاطؾفموضاػاه،موإنمطانمعِعقعًامادؿدرطفمإنمأعؽـ،مواغؿفكمسـمعـؾفميفم

م"ػلماظؿـٓؾتميفمذيقعماألحقالمضؾؾماظػعؾم." ادللؿؼؾؾ وضالماحلارثماحملاديب 

محؿكمؼؿؾٓقـمظفمعامؼػعؾموعامؼرتك،مصإنم،واظرتكمعـماظَعؼدمباظضؿري،مأوماظػعؾمباجلارحة

جاَغَؾفمبَعؼدمضؿريمضؾؾف،موطٓػمجقارحفمسٓؿامطرػفمآمم(سيموجؾ)تؾٓقـمظفمعامطرهمآم

م."،موَعـَعمغػلفمعـماإلعلاكمسـمتركماظػرض،مودارعمإديمأدائف(سيموجؾ)

الواو  مع أىفضَه وافة صاداة، وحماصبتَا ب عبادةاهلل )عّش وجّل(  لقد أمزمممممممم

مجل(على ما ادمت بني يدي اهلل )عش و ـَمَأٗؼَفامَؼا}صؼالمتعادي ، ِِؼ ماظؾََّفماٖتُؼقامآَعـُقاماظَّ

ـُِظِر ظقـظرمأحدطؿم مأيم،{َتِعَؿُؾقَنمِبَؿامَخِؾرْيماظؾََّفمٔإٖنماظؾََّفمَواٖتُؼقامِظَغٍدمَضٖدَعِتمَعامَغْػْسمَوْظَؿ

باظـػسممأٖيمذلءمضدم؟مسؿًؾامصاحًلامؼـفقف؟مأممراحًلامؼقبؼف؟،مطؿامأضلؿمدؾقاغفموتعادي

مإطراّعامهلا، موتؾقعفا؛ مُأْضِلُؿ}صؼالمتعادي ماظيتمحتادبمغػلفا، مُأْضِلُؿماْظِؼَقاَعِة*َوَظامِبَقِقٔممَظا

مضالماظػراء،{اظؾَّٖقاَعِةمِباظـْٖػٔس م،إنم  مإالموػلمتؾقممغػلفا ظقسمعـمغػسمبرةموالمصاجرة

وضالمممملمأصعؾ.ؼامظقؿين مػالمازددت،موإنمسؿؾتمذرامضاظت مطاغتمسؿؾتمخريامضاظت

م ماحللـماظؾصري معامصػلماظـػسمادلؤعـة، متراهمإالمؼؾقممغػلف، معا موآمه إنمادلؤعـمه

مم،امالمحيادبمغػلفموالمؼعاتؾفاأردتمبؽالعل؟معامأردتمبأطؾيت؟موإنماظػاجرمميضلمضدّع

  المؼؾقيمسؾكمأيمذلءمصعؾم،موالمؼؽرتثممباماطؿلبمأوممماماطؿلبم.ممؾوإنماظغاص

مممً ٍدي الييب)صلى اهلل عليُ وصله( اصبة اليفطنا أٌ حمك م)، مسؾقف صؾكمآمحــا
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مودؾؿ ـِم)مضال حقثمم(سؾقف مَع مَواظَعاِجُي مادَلِقِت، مَبِعَد مِظَؿا مَوَسِؿَؾ مَغْػَلُف مَداَن ـِ مَع اظَؽقُِّس

مَوَتَؿـٖكمَسَؾكماظؾَِّف مَػَقاَػا مَغْػَلُف ضال مطـتمععم)رضلمآمسـفؿا(ممسـمابـمسؿر(،موَأِتَؾَع

صؾكم)ؿمسؾكماظـيبم،مصفاءهمرجؾمعـماألغصار،مصلّؾ(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)ردقلمآم

مردقلمآمأيمادلؤعـنيمأصضؾ؟(آمسؾقفمودؾؿ مؼا مثؿمضال  مُخُؾًؼا)مضال م.، م(.َأِحَلـُُفِؿ

مأطقس؟ مادلؤعـني مصأي مِظَؿ)مضال م.ضال  مَوَأِحَلـُُفِؿ مِذْطّرا، مِظْؾَؿِقِت مَبِعَدُهمَأْطـَُرُػِؿ ا

وطؿامحــامسؾقفم)صؾكمآمسؾقفمودؾؿ(مبؼقظفم،مطانمضائّؿام(،ماِدِؿِعَداّدا،مُأوَظِؽَؽماْظَأْطَقاُس

صؾقتمععماظـيبم)صؾكمآمسؾقفمم بفمبػعؾفم،مصعـمسؼؾةمبـماحلارثم)رضلمآمسـف(مضال

جقهمدخؾمسؾكمبعضمغلائف،مثؿمخرجمورأىمعاميفمومعلرّساودؾؿ(اظعصر،مصؾؿامدّؾؿمضامم

مصؼال مظلرسؿف، متعفؾفؿ معـ مَأِنمم اظؼقم مَصَؽٔرِػُت ـَِدَغا، مِس مِتِؾّرا ماظٖصاَلِة مِصل مَوَأَغا )َذَطِرُت

ـَِدَغامهمَصَأَعِرُتمِبِؼِلَؿِؿِف(م. مُؼِؿِلَلمهمَأِومَؼِؾقَتمِس

وٌ )رضواٌ اهلل عليَه أمجعني( يتحلوٌ بَذا اخللق ولقد كاٌ الصحابة والتابعمممممممممم

مص العظيه موطاغقامحيـقنمبعضفؿمبعّض، سؾكماالظؿياممبف،مماؼدمطاغقامحمادؾنيمألغػلفؿ،

ماألد محـظؾة مضالقصعـ مسـف( مآ م)رضل مصؼالمبؽر،مأبقمظؼقينم دي مؼامأغت؟مطقػ 

مضؾت مضالمحـظؾة مسـدمغؽقن مضؾت مضالمتؼقل؟.معامآمدؾقان مضالمحـظؾة،مغاصؼ 

مصإذامسني،مرأيمطأغامحؿكمواجلـة،مرباظـامؼِطرغامودؾؿ(،مسؾقفمآم)صؾكمآمردقل

مواظضقعات،مواألوالدماألزواجمساصلـامودؾؿ(،مسؾقفمآم)صؾكمآمردقلمسـدمعـمخرجـا

مبؽرمأبقمضالمطـرّيا.مصـلقـا محؿكمبؽر،موأبقمأغامصاغطؾؼتمػِا.معـؾمظـؾؼكمإغامصقمآ 

مصؼالمآمدقلرمؼامحـظؾة،مغاصؼ مضؾتمودؾؿ(،مسؾقفمآم)صؾكمآمردقلمسؾكمدخؾـا

م)َوَعامسؾقفمآم)صؾكمآمردقل مضؾتمَذاَك؟(.مودؾؿ(  مسـدك،مغؽقنمآمردقلمؼا 
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ماألزواجمساصلـامسـدك،معـمخرجـامصإذامسني،مرأيمطأغامحؿكمواجلـة،مباظـارمتِطرغا

ِِيم ودؾؿ(مسؾقفمآم)صؾكمآمردقلمصؼالمطـرّيامغلقـامواظضقعات،مواألوالد مَغْػِللمَواظَّ

ِِّْطٔر،مَوِصلمِسـِِدي،مَتُؽقُغقَنمَعامَسَؾكمَتُدوُعقَنمَظِقمٔإِنمِدِهِبَق مَسَؾكماْظَؿَؾاِئَؽُةمَظَصاَصَقِؿُؽُؿماظ

ـِمُرُرِضُؽِؿ،مَوِصلمُصُرِذُؽِؿ مإجيابقةممحمادؾةصفِهمم.مَوَداَسًة(ثالثمعراتمَداَسًةمَحـَِظَؾُةمَؼامَوَظِؽ

 مرحؿمآماظؾصريمضالماحللـم.ودعلمصادقمحلػظماظؼؾبموطؿالماإلميانمظؾـػس،

،مصإنمطانمٓمعضك،موإنمطانمظغريهم)مأيمسيعفمسؾكمأداءماظػعؾ(سؾدًاموضػمسـدمػؿف

مِصلمَعامَوَؼِعَؾُؿماظؾَُّفمَؼِعَؾِؿُفمُتِؾُدوُهمَأِومُصُدؤرُطِؿمِصلمَعامُتِكُػقامٔإِنمُضِؾ} تعاديمآمضال.ممتأخر

ـِمَسِؿَؾِتمَعامَغْػٕسمُطٗؾمَتِفُدمَؼِقَم*َضِدؼْرمَذِلٍءمُطؾِّمَسَؾكمظؾَُّفَواماْظَأِرٔضمِصلمَوَعاماظٖلَؿاَواِت مِع

ـِمَسِؿَؾِتمَوَعامُعِقَضّرامَخِقٕر ُِّرُطُؿمَبِعقّدامَأَعّدامَوَبِقـَُفمَبِقـََفامَأٖنمَظِقمَتَقٗدمُدقٍءمِع مَغْػَلُفماظؾَُّفمَوُؼَق

ـُِؽِؿمَأَحْدمٔإظَّامَدُقَؽؾُِّؿُفمَضاَلمَرُدم.و{ِباْظِعَؾاِدمَرُءوْفمَواظؾَُّف ُٓمَسَؾِقِفمَوَدؾََّؿ مَعامِع قُلماظؾَِّفمَصؾَّكما

ـِمَسَؿِؾِف،مَوَؼ ـُِفمَصاَلمَؼَرىمٔإظَّامَعامَضٖدَممِع ـَمِع ـُِظُرمَأِؼَؿ ـُِظُرمَأِذَأَممَرٗبُفمَظِقَسمَبِقـَُفمَوَبِقـَُفمُتِرُجَؿاْن،مَصَق

ـُِفمَصاَلمَؼَرىمٔإظَّامَعا ـٖاَرمِتْؾَؼاَءمَوِجٔفِف،مَصاٖتُؼقاماظـٖاَرمَوَظِقممِع مَؼَدِؼِفمَصاَلمَؼَرىمٔإظَّاماظ ـَ مَبِق ـُِظُر َضٖدَم،مَوَؼ

م" مَتِؿَرٍة موسـممِبِشؼِّ مأنمردقلمآم)صؾكمآمسؾقفم، مبـمجؾؾم)رضلمآمسـف(، ععاذ

مَؼَدٔيماظؾَِّفودؾؿ(مضال ) ـٔ مَبِق ـِ ـِممَظامَتُيوُلمَضَدَعامَسِؾٍدمِع مَأِرَبٕع،مَس ـِ َسٖيمَوَجٖؾمَحٖؿكمُؼِلَأَلمَس

ـَم مَأِؼ ـِ مِع مَعاِظِف ـِ مَوَس مِبِف، مَسِؿَؾ مَعا مِسْؾِؿِف ـِ مَوَس مَأِبَؾاُه، مِصقَؿا مَجَلِدِه ـِ مَوَس مَأْصـَاُه، مِصقَؿا ُسِؿٔرِه

م.(اْطَؿَلَؾُف،مَوِصقَؿامَأِغَػَؼُف

 أاول اولي ٍذا وأصتغفز اهلل لي ولكه
    *       *   * 

ممممممممممم
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مصؾك)وصالةمودالّعامسؾكمخامتمأغؾقائفموردؾفمدقدغامحمؿدمم،اظعادلنيمربمٓماحلؿد

مم.مأذيعنيموصقؾفمآظفموسؾكم،(ودؾؿمسؾقفمآ

ممإخقةممم مأغؽؿمعقضقصقنمبنيمؼدؼف،موعـمسؾؿماإلدالم  مواسؾؿقا م، اتؼقامآم)سيموجؾ(

معلؽقل مأغف موعـمسؾؿ معلؽقل، مأغف مسؾؿ معقضقف، مآمجقاّبا،مأغف مظؾلؤالمأعام مصؾقعٓد ،

مخٓػمسؾقفماحللابمأعاممآم)سيموجؾ(ميفم مأنمعـمحادبمغػلفميفماظدغقا واسؾؿقا

،موؼؿؾنيمربفحفؿمجتارتفمععممأنمؼعؾؿماظعؾدم:وإٌ مً مثزات حماصبة اليفطاآلخرة،م

مقلماظـيبامصؾادرمبؿعفقؾماظؿقبةماظصادضةم؛ماشؿـاّعامظؼصإنمطانمشاصًؾمظفمرحبفمعـمخلارتف،

َٓمَسٖيمَوَجٖؾمَؼِؾُلُطمَؼَدُهمِباظؾَِّقٔؾمِظَقُؿقَبمُعِللُءماظـَٖفأر،مَوَؼِؾُلُطمَؼَدُهم)صؾكمآمسؾقف( م) ٔإٖنما

مَعِغٔرِبَفا ـِ مِع ماظٖشِؿُس مَتْطُؾَع مَحٖؿك ماظؾَِّقٔؾ، مُعِللُء مِظَقُؿقَب مومً مثزاتَا(.ِباظـَٖفأر تيطقةم 

معـ موتطفريػا ماماظـػس مواألدرانطؾ مظؾعؾدقصم،ألعراض مضالممؿقؼؼ مواظـفاح، اظػالح

مَزطَّاَػا ﴿ :تعادي ـِ مَع مَأْصَؾَح مَدٖداَػا * َضِد ـِ مَع مَخاَب مومً مثزاتَا.﴾ َوَضِد محنقم  اظؿغقري

 :األصضؾمواألحلـ؛مصالمخريمصقؿـمالمؼلؿػقدمعـمعاضقفموؼؿداركمأخطاءه،مضالمتعادي

مَصاِحَش ﴿ مَصَعُؾقا مٔإَذا ـَ ِِؼ مَؼِغِػُرمَواظَّ ـِ مَوَع ُُِغقِبٔفِؿ مِظ مَصاِدَؿِغَػُروا ماظؾََّف مَذَطُروا مَأِغُػَلُفِؿ مَزَؾُؿقا مَأِو ًة

ُِٗغقَبمٔإظَّاماظؾَُّفمَوَظِؿمُؼِصٗروامَسَؾكمَعامَصَعُؾقامَوُػِؿمَؼِعَؾُؿقَن صالمؼؽقنماإلضالعمسـماظِغبم ،﴾ اظ

مإديمعرضاةمآم)سيموجؾ(.ميفمادللؿؼؾؾمإالممبقادؾةماظـػسموتؼقميفامواألخِمبيعاعفا

م...مخؾقتموظؽـمضؾمسؾلمرضقبمؼقعامصالمتؼؾمإذامَعامخؾقتماظدػر

موالمأنمَعامخيػكمَسَؾِقِفمؼغقبمم...مممممممموالمحتلنبماظؾَّفمؼغػؾمداسةم

 ىت وليُخري مً سكاٍا، أاللَه آت ىفوصيا تقواٍا، وسكَا أىت "

 
 


