جم ـ ـ ـ ـ ــلة غايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى – الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد احلاد االعروا – ربي ـ ـ ـ ـ ـع أال 1434هـ ....................................................

4

ٍحووافظ ب٘سسووعيذ يصووش بووخُ مووو
ٍناج اىبشيذ ٍسحعذ ىحيقوي طيبوات
االسناُ بذ ا ٍوِ يوً٘ ٓٔ ٕ/ححوي
ٓٔٗ ٕٖٓٔ/ٗ/يْكووي ٍوواجشدد عووِ
ٕ/ ٙ
جخهيو االسحَاسات.
طال ,هاٍعة ب٘سسعيذ يقكوُ٘ ٗقكوة
اححجاهية أٍاً ٍنح سئيو اىجاٍعة
ىيَطاىبووووة بحخهيووووو اىذساسووووة ىحوووويِ
صوووذٗس اىحنوووٌ اىْٖوووائ ٚفووو ٚقضوووية
ٕ/ ٙ
اسحاد ب٘سسعيذ
سبووواُ سوووكْة اىحاٗيوووات اىذَّاسميوووة
يقووووذً اىشوووونش ىووووشئيو ٕي ووووة قْووووا
اىس٘يو ٗأطقٌ اإلّقوار ىَجٖو٘داجٌٖ
فووي إّقووار اىسووكيْة بعووذ جعطيٖووا فووي
ٖ ٕ/
اىقْآ اىجَعٔ اىَاضية .

قوشاس هَٖوو٘س ٙبضيواد اىَعاشووات
إى %ٕٓ ٚبذالً ٍوِ ٘ٔ ، %عيوٚ
أُ جُصوووووو وذِس ٗصيووووووووش اىشوووووو و ُ٘
االهحَاعيووووووة اىق٘اعووووووذ اىَْكووووووز
ٖٕ/
ألحناً ٕزا اىقشاس
ىَضيذ ٍِ اىحكاصيو صٗسٗا ٍ٘قعْا
www.ghayatyjannaty.com

فقذ أسسو اهلل جعاىّ ٚبيَْا صي ٚاهلل عيئ ٗسيٌ
في أحيل ىحظات اىبششية ظالٍاً ٗفي أشذ أٗقاجٖا اّحشافاً ،فاىْاط
ال يعشفووُ٘ ىٖووٌ إىٖواً إال اىحجوواس ٗاألٗثوواُٗ ،قووذ جْوواصعحٌٖ ٗ قطَّعَووث أٗصوواىٌٖ اىْعووشات اىجإييووة
ٗاىعصووبيات اىقبييووة ،فنوواّ٘ا فووي شووش حوواه ٗأصووع ٍعيشووة ،فاىووذٍا جُس وكَل ألقووو سووب ٗجْحٖوول
اىحُشٍات بال ّنيش ،فناّ٘ا عي ٚرىل اىشقا حح ٍَِّ ٚاهلل جعاى ٚعييٌٖ باإلسوالً ،فوخرشهٌٖ بؤ ٍوِ
اىظيَات إى ٚاىْ٘س ٗأبذىٌٖ ٍِ بعذ اىخ٘ف أٍّْا ٍِٗ بعذ اىظيٌ عذالً.
ٍَّٗووا جحقوو ىٖووٌ فووي اإلسووالً أُ عصووٌ اهلل دٍووا ٌٕٗ ،أىَّوو َ بوويِ قيوو٘بٌٖ بشابطووة عظيَووة (األروو٘
اإليَاّيوووة) ٗاىحوووي اّصوووٖشت أٍاٍٖوووا سٗابو و اىجإييوووة (اىجوووْوٗ ،األسوٗ ،اىقبييوووة) ،فقووواً اىَجحَو و
اإلسالٍي األٗه عي ٚأمحاف (أبي بنوشٍ اىعشبويٗ ،سويَاَُ اىكاسسويٗ ،بوالهٍ اىحبشويٗ ،صُوٖي ٍ اىشٍٗوي)
فسووادٗا األسو بٖووا ٗحنَٕ٘ووا ٗصوواسٗا قوو٘ ً عيووٍ ٚووِ عووادإٌ ٗ ...فووي رىوول يَووحِ اهلل جعوواى ٚعيوويٌٖ
ٗيُوووزمشٌٕ بٖوووزٓ اىْعَوووة ٗيوووخٍشٌٕ باالعحصووواً بٖوووزٓ اىشابطوووة اىحوووي هَعوووحٌٖ ٍوووِ بعوووذ شوووحاتٍ ٗعوووذا ٍ
بق٘ىَٔٗ":اعْحَصِوَُ٘ا ِبحَبْووِ اىيَّؤِ هََِيعًوا َٗىَوا جَكَشَّقُو٘ا َٗارْمُوشُٗا ِّعََْوثَ اىيَّؤِ عَيَويْنٌُْ إِرْ مُْْوحٌُْ أَعْوذَا ً فَوخَىَّ َ بَويَِْ
قُيُ٘بِنٌُْ فَخَصْ َبحْحٌُْ بِِْعََْحِِٔ ِإرَْ٘اًّا َٗمُْْحٌُْ عَيَ ٚشَكَا حُكْشَ ٍ ٍَِِ اىَّْاسِ فَخَّْقَوزَمٌُْ ٍَِْْٖوا مَوزَىِلَ يُبَوينُِ اىيَّؤُ ىَنُوٌْ آيَاجِؤِ
ىَعَيَّنٌُْ جَْٖحَذَُُٗ"
فيََّا أضعْا(األر٘ اإليَاّية) ٍُضنقثِ األٍةُ ٗ ،قطنعثِ اىشوع٘ٗ ،,ضوا ٍُيول اإلسوالً بويِ (ّعوشات قٍ٘يوة
ّٗذا اتٍ ٗطْية ٗاّحَا ات حضبية ٗصيحات مشٗية) ،فحيَْا غا ,عوِ اىقيو٘ ,االّحَوا ٗاى٘فوا عيوٚ
اىذيِ ٗطَُسث ٍعاّي اإلرا ٗاىَو٘د بويِ اىَسويَيِ ،فيوٌ َّعُوذ َُّيوض بويِ اىَحبوة ٗاىَو٘اال ىيَومٍْيِ،
ٗاىَُعووادا ىينووافشيِ  ...ال ّحعج و إرُ أُ يق و مووو يووً٘ عووذدٌ ٍووِ اىقحيوو ٚفووي صووك٘ف أبْائْووا
ٗاى وبُ
اىَُ شس بٌٖ ٗاىزيِ غُيبث قي٘بٌٖ ٗعق٘ىٌٖ قسشاً عِ جعواىيٌ ديوٌْٖ طييوة اىعقو٘د اىَاضوية ىيحووَّ ٍحيٖوا
ٍكإيٌ ٗاّحَا ات ربيثة جُكش ٗال جُجَ ٗ ،جقضي عي ٚاألرضش ٗاىيابو في أعَاسٌٕ ٗأٗطأّ.
فاىَخشج اى٘حيذ أحبحي اىنشاً ٍِ ٕزا اىبال أَّّٔ ال بذ ىْا ٍِ اىع٘د إى ٚديْْا ٗاىحَسل بعقيذجْا ٗحَوو
أبْائْا عي ٚعَاس اىَساهذ ٗحكظ محا ,اهلل ٗاىعَو بٔٗ ،أُ ّوشبيٌٖ عيوٍ ٚعواىي األٍو٘س ٍوِ اىحضوحية
ىٖزا اىذيِ اىعظيٌ ٗ ،االٕحَاً بقضايا اىَسيَيِٗ ،اىحشبٔ باىصاىحيِ ٗاىَُصيحيِ ٍِ ٕزٓ األٍة .
فيا عبذ اهلل ...إبذأ بْكسل ٍِٗ جع٘هٗ ،جذاسك ٍا فاجل ٍِ جكشي في ح اهلل
جعاىٗ ،ٚاعيٌ أَُّ اهلل جعاى ٚيق٘هَٗ":اىَّزِيَِ هَإَذُٗا فِيَْا ىََْْٖذِيٌََُّْْٖ سُبُيََْا َٗإَُِّ
اىئََّ ىَََ َ اىْ َُحْسِِْيَِ" ٗ ....اىحَذ هلل س ,اىعاىَيِ

ٗىالسحكساس إجصو عيٖٖٕٓٔٓٓٛٗٚٗ ٚ

ىيعيٌ /يحٌ ج٘صي ّٓٓ٘ٔٙسخة

ٍِ اىَجية بب٘سفماد ٗب٘سسعيذ

لإلعالن يف هذه املساحات اإلعالنية اتصل على 01118313831

تواصلوا معنا عبر www.ghayatyjannaty.com

ٍِ أساد اىَشاسمة في دعٌ ّٗشش ٕزٓ اىَجية فييحصو عيٖٖٖٓٔٔٔٛٔٛٔ ٚ

يكفيك من احلاسد أنه يغتم وقت سرورك

عثَاُ بِ عكاُ سض ٚاهلل عْٔ

طبعث باىَطبعة اىَححذ بب٘سفماد ،تٕٕٖٜٜٜٓٔ٘ٔٙ - ٖٕٜٓٙٙٗٓ٘ٓ:
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مغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ
طلِ فَيَدِ َ
 مـقـال الــــــعدد ...سلسلة حلقاتَ :بلِ نَقْ ِرفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَا ِ

قال تعالى":إِ َّن اهلل ال يُغي ُر ما بِقوم حتَّى يُغي ُروا ما
.

_< <<< << < _

بِأن ُف ِ
س ِهم" (.........الرعد)11/

صذِّسد ٘زٖ ا٠٢خ ثبٌزأو١ذ(إَّْ )ٚ ،هللا ال ٠حزبط رأو١ذ والٌِٗ ،ىَّٓ ٘زا َُِّ ٛعٗ ٌٍجشش ،اٌز ٓ٠سثّب ا٘ز َّضد لٍُُٛثٚ ،ُٙغبسد أحالِ،ُٙ
ُ
غّٗ ػٍ ٝاٌخٍك،
ٚفمذٚا ُسشذُ٘ ،ثّشب٘ذح األ٘ٛاي  ٚاٌفزٓ  ٚاٌّصبئت اٌغجبي!! إَّْ اٌجالء ٕ٠ض ُي ثبٌخٍكٚ ،لذ لذَّس هللا اٌجالء  ٚل َّ
ّ
ّ
وّب لذَّس َّ ٚٚصع ػٍ ُٙ١األسصاق ،ف ُىً إِشا ٔبئً حظّٗ ِٓ اٌجالءٌ ،ىٓ ػٕذ اٌجالء ٕ٘بن أدةّ ،أال ٠غضع اٌ ُّغٍُ  ،أال ٠مٕػ ،أال ٠ع ّظ
ثبٌشى ،ٜٛثً ٍ٠ضَ عبٔت اٌصجش ٚاٌشظب٘ٚ ،زا ٘ ٛاإلّ٠بْ ثبٌمذس ،لبي رؼبٌِ" :ٝب أصبة ِٓ ُِص١جخ إال ثئرْ هللا٠ ِٓٚ ،ؤِٓ
غٍف ٛ٘ :اٌّش ُء رٕضي ػٍ ٗ١اٌ ُّص١جخ ،ف١ؼٍُ أٔٙب ِٓ ػٕذ هللا؛ ف١شظُ٠ ٚ ٝغٍُِّ ٚ .فُِ ٝغٕذ اإلِبَ
ثبهلل ٙ٠ذ لٍجٗ" ،لبي ثؼط اٌ َّ
أحّذ ٚغ١شٖ ثئعٕبد سعبٌٗ صمبد ٛ٘ٚ -صح١ح  -أْ ُػجبدح ثٓ اٌصبِذ لبي ٌٌٛذٖ – ف ٝثبة اٌمذس( -أْ رؼٍُ أْ ِب أصبثه ٌُ ٠ىٓ
ٌُ١خطأن ِ ٚ،ب أخطأن ٌُ ٠ىٓ ٌُ١ص١جه) اٌحذ٠ش.
ٌٕٚب أْ ٔؼٍُ أْ اٌجالء ثبٌؼزاة ٠ى ْٛثغجت اٌّؼص١خ ،لبي رؼبٌ" :ٝف ُى َّالا أخزٔب ثزٔجٗ؛ فّٕ ِٓ ُٙأسعٍٕب ػٍ ٗ١حبصجبِٓ ُِٕٙٚ ،
ص١حخ ِٓ ُِٕٙٚ ،خغفٕب ثٗ األسض ِٓ ُِٕٙٚ ،أغشلٕبِٚ ،ب وبْ هللا ٌ١ظٌٍّ ٚ ُٙىٓ وبٔٛا أٔفغُٙ
أخزرٗ اٌ َّ
٠ظٍّ("ْٛاٌؼٕىجٛدٚ ،)00/ف ٝاألصش اٌصح١ح ِٓ حذ٠ش اٌؼجبط (اٌٍ ُٙإٔٗ ال ٕ٠ضي ثالء إال ثزٔت ٚال ُ٠شف ُغ إال ثزٛثخ).
شمبق ٚاٌخالف ٚإسالخ اٌذِبء ٚأزٙبن األػشاض ثبٌمٛي ٚاٌفؼً،
إرا ػٍّٕب ٘زا ُوٍَّٗ :ػٍّٕب أْ ِب أصبة ثالدٔب اٌحج١جخ ِٓ اٌ ِّ
ٚرخبٌُف إٌبطٚ ،رغ١ش رُِّ ،ُٙ
ٚخ ُش ٚع ُٙف ٝاٌّظب٘شاد ٚاالػزصبِبد١ٌ ،ظ ِٓ أعً هللا ِ -غ ثذػَّ١خ رٌهٌ -ىٓ ِٓ أعً
شؤَ اٌّؼص١خ ٚاٌّخبٌفخ ،إْ
عؤٌٌٚ ،ُٙىٕٙب ُ
ِطبٌت ُدٔ٠ٛ١خ ٌٛ ،صجشٚا ٚاعزُ ٙذٚا ف ٝاٌذػبء ألعبة هللا ُدػبءُ٘ ٌٚحمَّك ٌُ ُُٙ
اٌمع١خ ٌ١غذ ف ٝاٌز ٓ٠لُزٍُٛا ف" ٝاعزبد ثٛسعؼ١ذ"١ٌٚ ،غذ ف ٝأحىبَ اٌّٛد ػٍ ٝثؼط اٌّز١ٌٚ ،ٓ١ّٙغذ ً٘ اٌّزُ٘ ّْٛٙ
اٌّز ،ّْٛٙأَ إْ اٌّز ٓ١ّٙغ١ش ِؼشٚفٓ١؟ إْ اٌّشىٍخ اٌحم١م١خ :إٔٔب ال ٔؼشف اٌّشىٍخ ،فّٓ ػشف حمَّك اٌّؼشفخ ثبٌؼالطٌ ،ىٓ
صزٙب ف٘ ٝزا اٌخٛض ٘ٚزا اٌٍؼت ٘ٚزا اٌٙزس د ْٚأْ ُ٠حبٌٛٚا ِؼشفخ اٌّشىٍخ ،اٌز ٝثّؼشفزٙب ُٕٔ ِّغٟ
ال رضاي األُ َِّخ :ػب َِّزٙب  ٚخب َّ
أٔفغٕب  ٚثالدٔب ِٓ اٌفغبد  ٚاٌؼزاة ...
ششػ١خ٘ٚ ،زا أوجش  ُ٘ٚفٝ
إْ حم١مخ اٌّشىٍخ :إٔٔب ث ُؼذٔب ٚثبػذٔب إٌبط حم١مخا ػٓ هللا؛ ثذػ ٜٛػش٠عخ ٘ ٟرحم١ك اٌّصٍحخ اٌ َّ
ربس٠خ ِصش ِٕز فُزحذ ػٍ٠ ٝذ ػّش ٚثٓ اٌؼبص – سظ ٟهللا ػٕٗ – ٌٚزٌه الثذ ِٓ إػالْ اٌزٛثخ ِٓٚ ،رحغ ٓ١اٌؼاللخ ثبهلل،
ٚسثػ إٌبط ثذِ ٓ٠حّذ -صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ -ال ثذ ٓ٠األحضاة ٚاٌذّ٠مشاغ١خ ،الثذ أْ ٔؼًّ ٌذ ٜاأل َِّخ خذِب ا "ٔمُ َٛثمعبء
ِصبٌحُِ ٚ ،ُٙغبػذر ُٙف ٝأفشاحٚ ُٙأحضأٔ ،ُٙفؼً رٌه ٌٛعٗ هللا" ،فئرا رغَّ١شٔب ثبٌ ِّذٌ ٓ٠صبٌح اٌذ :ٓ٠غَّ١ش هللا ِب أصبثٕب ِٓ
شمبق ٚاٌٙضّ٠خ٘ٚ ،زا ِٕطُٛق ا٠٢خ ِٚفِٙٛٙب ،وّب ٔغأي هللا عجحبٔٗ أْ ٠أ ُخز ثأ٠ذٕ٠ب إٌٝ
اٌفمش ٚاٌّشض ٚاٌغٚ ًٙاٌخالف ٚاٌ ِّ
غٍُ ٚاألِبْ ٚاٌخ١ش ٚاإلّ٠بْٚ ،صٍ ٝهللا ٚعٍُ ٚثبسن ػٍ ٝإٌجِ ٟحّذ ٚػٍ ٝآٌٗ ٚصحجٗ ٚعٍُ.
غبػزٗ ٚأْ ُٕ٠ؼُ ػٍ ٝثالدٔب ثبٌ ِّ

احللقة الثانيةُ :ش ُبُ ات ُوردُود حول ادلميوقراطية ُ(ش ُبه َة :ال َف هرق بني ادلميوقراطية ََكَ هذهَب وبني اختاذها وس يةل)

اٌحّ ُذ هلل ٚاٌصالحُ ٚاٌغال َُ ػٍ ٝسعٛي هللاٚ ،ثؼذ،،،
فمذ رحذصذُ ف ٟاٌحٍمخ اٌّبظ١خ ػٓ اٌذّٛ٠لشاغ١خٚ ،أٚظحذُ أَّٔٗ ال

ٕ٠جغٌّ ٟغٍُ أْ ُّ٠بسعٙب ألَّْ أل ًَّ ِب فٙ١ب أٔٙب ِٓ أ٘ٛاء أً٘ اٌىفش
خبصخا (اٌٛٙ١د ٚإٌصبسٚ ،)ٜوزٌه ُِّبسعزٙب ِٓ اٌزَّشجٗ ثِٓٚ ُٙ
غَّٕخ رُح ِّزس ِٓ ارِّجبع
عٕٕٚ ،ُٙلذ عبءد إٌصٛص ف ٟاٌىزبة ٚاٌ ُ
ُ
عٕٕٚ ُٙاٌزشجٗ ث.ُٙ
ٚ
أ٘ٛائُٙ
ُ
ٚلذ ثؼش إٌ َّ ٟإخٛأ ٟثجؼط اٌشجُٙبد اٌز ٟرزؼٍَّك ثٙزا اٌّٛظٛع،
ِٓ رٌه :أَّْ ِٓ ٠م َٛثّّبسعخ اٌذّٛ٠لشاغ١خ ٠مٛي" :الثُ َّذ أْ ُٔف ِّشق
ث ٓ١اٌذّٛ٠لشاغ١خ وّز٘ت ٚث ٓ١ارخبر٘ب ٚعٍ١خ ،فٕحُٓ ٔىفُش ثٙب
ٌٚىٓ ُّٔبسعٙب وٛعٍ١خ  ٟ٘ٚثزٌه أثؼذ ِب رى ْٛػٓ ٚصف اٌشِّشن
ٚاٌ ُىفش وبألحضاة ٚاٌزص٠ٛذ ٚاٌصٕبد٠ك" ػٍ ٝح ِّذ رؼج١شُ٘ .
ألٛي ٚثبهلل رؼبٌ ٝاٌزٛف١ك :إَّْ اٌٛعبئً ف ٟشش٠ؼزٕب  -اٌ ُّط َّٙشح
اٌ ُّجبسوخ – ٌٙب ُحىُ اٌّمبصذ (فالثُذ ِٓ ع١ش اٌّمصذ ٚاٌٛعٍ١خ رحذ
عٍطبْ اٌشَّشع اٌ ُّطَّٙش لجُٛالا ٚس َّداا) ،ألَّْ اٌٛعٍ١خ ٔزؼجَّذ ثٙب هلل ػض
ُ
ٚعً وّب إٔٔب ٔزؼجَّذٖ ثبٌّمصذ.
صخ ٚاٌىفبس
أ َِّب ٚعٍ١خ ُِحذصخ  ...ثً ٘ ِٓ ٟأ٘ٛاء أً٘ اٌىزبة خب ّعٕٕ ٟ٘ٚ ،ُٙأ٠عب ا فُِّ ٟبسعزٕب ٌٙب ٔىْٛ
ػب ِّخ ٟ٘ٚ ،أ٠عب ا ِٓ ُ
ِٓ اٌ ُّزشجِّ ٓ١ٙثٚ ،،،ُٙلذ ػٍّزُُ أَّْ ششغ ٟلجُٛي اٌؼًّ (اإلخالص
هلل رؼبٌٚ ،ٝاٌ ُّزبثؼخ ٌشع ٌٗٛصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ) ،فّٓ أخ ًَّ
ثبإلخالص فمذ أششن ِٓٚ ،أخ ًَّ ثبٌ ُّزبثؼخ فمذ اثزذع.
فٛعبئً اٌذػٛح إٌ ٝهللا ػض ٚعً الث ُ َّذ أْ رى ْٛحغجّب ششع هللا ػض
ٚعً ف ٟوزبثٗ ٚػٌٍ ٝغبْ سع ٌٗٛصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ،،،
إٌبط ف ٟد ٓ٠هللا أفٛاعب ا
ٚثبٌٛعبئً اٌز ٟششػٙب هللاُ ػ َّض ٚع ًَّ دخً
ُ
ُ
صحبثخ اٌجٍُذاْ
ػٍ ٝػٙذ إٌج ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُٚ ،،،فزح اٌ َّ
ٚاألِصبس – ثٙزٖ اٌٛعبئً ٠ ٌُٚجزذػٛا ٚعبئً ِٓ ػٕذ أٔفغ– ُٙ
غٍفُ سظٛاْ هللا رؼبٌ ٝػٍ٠ ُٙ١ف٘ ُّْٛ ٙزا األصً أال
ٚلذ وبْ اٌ َّ
( :ٛ٘ٚأَّْ اٌٛعٍ١خ ف ٟاٌذػٛح إٌ ٝهللا ٚإٌُٔ ٝصشح د ٓ٠هللا ػ َّض ٚعً
ال ثُ َّذ أْ رىٚ ْٛعٍ١خ ِش ُشٚػخ) ً٘ٚ .رخجَّػ ِٓ رخجَّػ ف ٟأِش
اٌذػٛح إٌ ٝهللا رؼبٌ ٝإالَّ ثغجت ارِّخبر ٚعبئً غ١ش ِششٚػخٌٚ ،زٌه
ٌُ ُٛ٠فَّك ف ٟدػٛرٗ ٚفُٔ ٟصشرٗ ٌٍذِّٚ ٓ٠لذ سإٔ٠ب رٌه وض١شاا.
ٚأخز ُُ ٌه ٘زٖ اٌشُجٙخ ثٙزٖ اٌمصخ اٌز ٟروش٘ب اإلِب َُ َّ
اٌز٘ج ٟفٟ
(ع١شٖ) ف ٟرشعّخ اٌزَّبثؼ ٟاٌغٍُِ - ً١ط ِّشف ثٓ ػجذهللا ثٓ اٌشخّ١ش
صٛحبْ ،فىبْ ٠مٛي
سحّٗ هللا رؼبٌ -ٝلبي ُِط ِّشفُ (:وَّٕب ٔأر ٟص٠ذ ثٓ ُ

"٠ب ػجبد هللا ،أوش ُِٛا ٚأعٍُّٛا ،فئَّّٔب ٚعٍ١خ ُ اٌؼجبد إٌ ٝهللا ثخصٍز:ٓ١
اٌخٛف ٚاٌطَّّغ" .فأر١زُُٗ راد ٚ ،َٛ٠لذ وزجُٛا وزبثبا ،فٕغمُٛا والِب ا ِٓ
٘زا إٌَّح :ٛإَّْ هللا سثٕبُِ ٚ ،ح َّّذ ٔجٕ١بٚ ،اٌمُشآُْ إِب ُِٕب ِٓٚ ،وبْ ِؼٕب ُوَّٕب
ض
ُ ٚوَّٕب ِٓٚ ،خبٌفٕب وبٔذ ٠ذُٔب ػٍُ ٚ ،ٗ١وَّٕبُ ٚ ،وَّٕب...لبي :فغؼً ٠ؼش ُ
اٌىزبة ػٍ ُٙ١س ُعالا س ُعالا ،ف١مُ :ٌُْٛٛألشسد ٠ب فُالُْ ؟ حزَّ ٝأزٛٙا إٌ َّ،ٟ
فمبٌُٛا :ألشسد ٠ب ُغال َُ (٠مصذ ْٚص٠ذاا)؟ لٍُذُ  :ال...لبٌٛا :ال رؼغٍُٛا ػٍٝ
اٌغُالَِ ،ب رمُُ ٛي ٠ب ُغال َُ؟ لٍُذُ  :إَّْ هللا لذ أخز ػٍ َّ ٟػٙذا ا ف ٟوزبثٗ ،فٍٓ
 ...ٟفشعغ اٌم ِٓ َُ ٛػٕذ آخشُ٘
أُحذس ػٙذاا ع ٜٛاٌؼٙذ اٌَّز ٞأخزُٖ ػٍ َّ
ِب أل َّش ِٕ ُُٙأحذٚ ،وبُٔٛا صُ٘بء صالصٔ ٓ١فغب ا) ا٘ـ ،فٍؼ ًَّ ٘زٖ اٌمصخ
غٍف اٌصبٌح سظٛاْ هللا رؼبٌ ٝػٍ ُٙ١ثأَّٔ ُٙوبٔٛا
رُؼط١ه أطجبػب ا ػٓ اٌ َّ
٠فٚ ّْٛٙعبئً ُٔصشح اٌذِّٚ ٓ٠أٔٙب ال رخ ُشط ف ٟشىٍٙب ِٚع ُّٙٔٛب ػٓ
عٕخ سع ٌٗٛصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ.
وزبة هللا ُ ٚ
ص َُّ رُؼط١ه أ٠عب ا أَّْ اٌّٛػظخ وبٔذ رُؤصِّش ف ُٙ١عش٠ؼب ا إرا ُسدٚا إٌ ٝهللا
ٚسع ،ٌٗٛػٍ ٝاٌؼىظ ثبٌٕغجخ ٌٕب فئَّْ اٌّٛػظخ ثً اٌّٛاػع اٌم١ٌٛخ
ٚاٌفؼٍ١خ أصجحذ ال رُؤصش فٕ١ب ألَّْ أوضش لٍٛثٕب ِبرذ ٚلغذ ،خبصخا فٟ
أ٠بَ اٌفزٓ اٌز ٟرز٘ت فٙ١ب اٌؼمٛي ُ٠ٚصجح إٌبط فٙ١ب -إال ِٓ سحُ هللا -
ال ٠زأصش ْٚثّٛػظخ ِٓ شذح اٌفزٌٓٚ ،زٌه س ٜٚاإلِب َُ أحّذ ف ٟاٌ ُّغٕذ
ع ف ٟاٌفزٕخ ،فغؼً ٕٙ٠بُٖ ٚال ٕ٠زٟٙ
[أَّْ أ اخب ألثُِٛ ٟع ٝوبْ ٠زغ َّش ُ
فمبي" :إْ ُوٕذُ أس ٜأْ ع١ىف١ه ِِّٕ ٟاٌ١غُ ١ش ِٓ اٌّٛػظخ"]ٌٚ ،زٌه
رش ٜإٌَّبط ٠ؼُذ ْٚوجبئش اٌّؼبص ٟف ٟاٌفزٓ صغبئش ثً سثّب ال ٠شٙٔٚب
ش١ئباٚ ،وّب لبي اثٓ ػّش سظ ٟهللا ػّٕٙب" :ف ٟاٌفزٕخ ال رش ْٚاٌمزً
ش١ئبا"ٚ...أدٌَّخ و ْٛاٌٛعٍ١خ ف ٟشش٠ؼزٕب الثُ َّذ أْ رىِ ْٛششٚػخ أ ٚأَّْ
غَّٕخ( ،فىّب وفشد
ٌٙب أصال ا رشع ُغ إٌ ٗ١أوضش ِٓ أْ رُحصش ف ٟاٌىزبة ٚاٌ ُ
ثبٌذّٛ٠لشاغ١خ وّز٘ت ،الثُ َّذ أْ رىفُش ثٙب وٛعٍ١خ ُ٠ؼّ ًُ ثٙب ف ٟد٠بس
اٌ ُّغٍّ.)ٓ١
إَّْ اٌغب٠خ ال رُج ِّشس اٌٛعٍ١خ – ٘زا ػٕذ ٛٙ٠د – أ َِّب ػٕذٔب ٔحٓ اٌ ُّغٍّٓ١
فالثُ َّذ أْ رىِ ْٛششٚػخ ،،،فّٓ أساد ُٔصشح اٌذِّ ٓ٠ف ٟأ١ِ ٞذاْ ِٓ
غشح – فؼٍٗ١
ِ١بد ٌُٚ – ٕٗ٠رىٓ ٚعٍ١خ ُٔصشح ٘زا اٌّ١ذاْ َُِّ١ٙئخ ٚال َُِّ ١
اٌزَّٛلف ١ٌٚظً فٚ ٟظ١فزٗ اٌز ٟخٍمٗ هللا رؼبٌ ٝألعٍٙب ٟ٘ٚ
(اٌؼُجٛد٠خ) ،فئْ ػجبدح هللا رؼبٌ ٝال رٕمع ٟإال ثبٌّٛدٌٍٚ ....حذ٠ش ثم١خ
ٚهللا اٌ ُّٛفِّك،،،،،،،
كتبه َضيلة الشيخ  /منصور بن محمد آل رياض
الموجه باألزهر الشريف ،خطيب مسجد الكبير المتعال ومدرس العقيدة السابق بمعاهد أنصار
السنة ببورسعيد ،موقع َضيلتهwww.mansurriad.com/
ُ

عن ابن عباس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :خمس بخمس،
عدوهم ،وما حكموا بغير ما أنزل اهلل إال َشا َيهم الفقر،
قيل :يارسول اهلل ،وما خمس بخمس؟ قال :ما ن قض قوم العهد إال سلَّط اهلل عليهم َّ
وما ظهرت الفاحشة َيهم إال ظهر َيهم الطاعون ،وال ط َّففوا الكيل إال منِعوا النبات وأ ِ
ُخذوا بالسنين ،وال منعوا َّ
الزكاة إال ُحبِس عنهم المطر».
ُ
"حسنو األلباىن وقال :صحيح لغريه"

ظ خصبي أُخش ٞرحًّ إٌِّمّخ اإلٌَّ١ٙخ ػٍُِ ٝشرىج ٟرٍه اٌّؼبص ٟاٌخّظ:
ظ خصبي ِٓ ِؼبص ٟهللا رؼبٌ٠ ،ٝزشرت ػٍٙ١ب خّ ُ
أ ٞخّ ُ
 فّب ِٓ لٔ َٛمعٛا ُػٛٙدُ٘ ،إال ُػٛلجُٛا ثأْ ُ٠غٍِّػ هللا ػٍ ُٙ١ػ ُذ َّ ِٓ ٖٚأً٘ اٌ ُىفش أُ٠ ٚغٍِّػ ػٍ ُٙ١اٌش١طبْ فُ١غُ٠ٚ ُُٙ ٠ٛفغذُ٘.ش ٟاٌفمش ف.ُٙ١
 ِٚب ِٓ ل َٛاحزىّٛا إٌ ٝاٌمٛأ ٓ١اٌؼُشفَّ١خ اٌٛظؼَّ١خ ٚرشوٛا شش٠ؼخ هللا ،إال ػٛلجٛا ثزف ِّ ِٚب ِٓ ل َٛظٙشد ف ُٙ١اٌفبحشخ ،إال ػٛلجٛا ثظُٛٙس األِشاض ٚاٌطبػ ْٛف.ُٙ١غ ،ٖٛإال ػٛلجٛا ثّٕغ إٌجبد ٚأُخ ُزٚا ثبٌمحػ ٚاٌغذة.
صٛا اٌىٚ ً١ثخ ُ
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