
 

 ال تيأسوا مً أحوال املسلنني

نثري َٔ املطًُني قد أصٝبٛا بايٝأسع ٚايكٓأٛ     ،أحبيت يف اهلل
٢ بكأا  ارز،، رتكنأٛا ايلُأٌ،    َٔ أحٛاٍ املطًُني يف غت

  ٍ َ}:بأأايس ِ إٔ اهلل الأأاو ٜكأأٛ  ٓ ننِ َ ِ ننِةََرا  َِمننْ ََرْرَ ُِ َوَمننْ ََقْؼننـَ

الُّونََ  :ٖٚٓاى عد٠ أضباب يريو َٓٗا  ؛[65:اذتحس]{ الض 
 ارديأأ١ ٜطبكأإٔٛ رتبلضأأِٗ ايػأأسع١ٝ، ارديأأ١ رتٗأأِ ضأ٤ٛ  -1 

 يف د٠ايأٛاز  اردي١ رتُثاّل صحٝح،  ري اطبٝكّا ايٛازد٠ ايػسع١ٝ
 ٜتغري ئ ْ٘أ ٜٚطتٓتحٕٛ حاهلِ، ع٢ً ٜطبكْٛٗا ايصَإ، رتطاد
 إٔ عًأأ٢ اأأدٍ ايأأيتٚاسنأأٛا ارديأأ١ ايػأأسع١ٝ  ايٛاقأأ ، ٖأأرا

َ}:قاٍ الأاو   ،قادّ يًُطًُني ايتُهني نِيقَ َََمـُنوا َا َال  ََ َوَعن

ََْ ِؾَػـ ُفمَِاَاَْْرِكََكنَسَاْ ن ِْ َْ َاِتََلَقْتن َِ نا َالَّ  َؾَفَِمـُْؽْمََوَعِؿُؾنوا ِْ

َلـ ُفْمَ  َ ِييَاْرَتََضَََلُْمََوَلُقَب َََلُْمَِدقـَُفُمَال  ـَ   ِيقَ َِمْ ََقْبِؾِفْمََوَلُقَؿؽ  ال 

ُكوَنَِِبََشْقًئا وَكـِيََُٓقْْشِ َُ ََخْوِفِفْمََأْمـًاََقْعُب َِ  .[66:ايٓٛز] {ِمْ ََاْع
ٗ  ٚأًٖ٘، ايػسى متهني زأٚا إذارت  يٛاق ا رتِٗ ض٤ٛ -3  ِأصأاب

 باملبػأسا   ممًأ٤ٛ  ايٛاقأ  يف حني إٔ  كْٓٛ ،اي ذيو جسا٤ َٔ
َ}قاٍ الأاو : ،  قسْٜب الاو اهلل ْصس إٔ ع٢ً ادٍ اييت ََ َوْعن

ََقْعَؾُؿنونََ َٓ نَ َالـ ناِسَ ََ ََأْك ُهََوَلِؽن   ََ ََوْع ُ َُُيِْؾُفَاَّلل  َٓ َ
ِ
] ايأسّٚ   {اَّلل 
 نأأثري٠ طأأات  ٖٓأأاى ا ايأأداَظ ايظأأالّ ٖأأرا ٚٚضأأ ، [5:

ٚأجأاب اهلل الأاو عًأ٢ ٖأرا      اهلل؟ ْصأس  ٞأأٜسا َت٢: َٓٗأأا
ََقِ قٌبَ}ايطؤاٍ رتكاٍ:

ِ
َا  ََكْْصَ  . [412:ايبكس٠] {َأَٓ ِن 

اْغُأأاع بلضأأِٗ يف امللاصأأٞ ٚايهبأأا٥س، ْٚطأأٛا إٔ اهلل  -4
ََعنَذَ}الاو قأاٍ يف كهأِ نتابأ٘:    ُفنوا َ ُْ نِيقَ ََأ ََقناَِعَبناِدَيَال  ْْ ُقن

َ ََتْؼـَُطوا َٓ ُ َُهَوََأنُػِتِفْمَ ُكوَبَََجِقعًاَ ِك  ََقْغِػُ َاليُّ َ َاَّلل  َ ِن 
ِ
ْرَِةَاَّلل  ِم َر 

ِحقمَُ رتأاهلل الأاو ٜغ أس ايأرْٛب      ، [63] ايصَس :  { اْلَغُػنوُرَالن  
 اٛب١ ْصٛح. َٓ٘ ايلبد ااب إذا ايػسى مجّٝلا حت٢
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 قادو    فجر اإلسالو

ٔ  نأثريْ  ٔأ٦ٜأ  قأد  ،إخٛاٞ يف اهلل  ٕٜٛٚكٛيأ  اآلٕ املطأًُني  َأ
بػأس٣ أٚ أٟ أَأٌ    أٜأ١  املكاٍ، بًطإ ٚزمبا بٌ اذتاٍ، بًطإ

يكأد اهايبأا ارَأِ املدتً أ١     ٚ ؟جساحٓأا  بٗا اضُد إٔ اسٜد
 ◘ع٢ً املطًُني  يف نأٌ بكأا  ارز، نُأا أخأب اذتبٝأب      

 أْظأس إو أحأٛاٍ   أزخص دَا٤ يف ايلأا    رتتحد دَا٤ املطًُني
 أغأد  إٕأقٍٛ ْلِ:  املطًُني يف بٛزَا ٚاي ًبني ٚنػُري ...

ٞ  ضٛادّا ايًٌٝ ضاعا   اي حأس،  ضأ٤ٛ  ًٜٝٗأا  ايأيت  ايطأاع١  ٖأ
ٟ ٚ قادّ، اإلضالّ ٚرتحس ٌ  ايأر ٘  عٓأد  ارَأس  يف ضٝ صأ  ْٗاٜتأ
ٔ  هلأا  ٜٚا ،ٚيهٔ اهلل جٌ ٚعال ،أبدّا ايباطٌ ضدا١َ يٝظ  َأ
نِيقَ َ}قأاٍ الأاو :   ،دزٖاقأ  عسرتٓا يٛ َبازن١ نسمي١ َل١ٝ َال   ِن 

ََتُؽوُنَ ََفَتُقـِػُؼوََنَاَُثم 
ِ
َا  ِْ واََْع ََ بِق َُّ ََلُْمَلَِقَُّ َكَػُ واَُْقـِػُؼوَنََأْمَوا

َُقْغَؾُبننننونََ ننننًةَُثننننم  َ ًْ  جأأأأٌ قأأأأاٍ، ٚ[35:ارْ أأأأاٍ] {َعَؾننننْقِفْمََح
َ}:ٚعأأال ننَ َالـ نناسََِواَّللََغالِننٌبََعننَذََأْمننِ ِهََوَلِؽنن   ََ  ََٓقْعَؾُؿننونََََأْك

 . [41:ضف]ٜٛ {(12)
 اإلسالو مترض لكيها ال متوت أمة

ُِس، ار١َ ٖرٙ إٕ ،أحبيت يف اهلل ٛ  متأٛ ،    يهٓٗا َا  ٚاغ أ
 دٜأاز  ايتتاز  صا حني، أبدّا اط س   يهٓٗا ٚختبٛ آاّ،   يهٓٗا

٘  أاا غ٤ٞ َٔ ارز َا ايلكِٝ نايسٜح ٚدخًٖٛا املطًُني  عًٝأ
َِٝ جلًت٘ إ  َّسٚا ِ،نايسَّ ُِسإ، َٚخسبَّٛا امُلدٕ، َد  ٚأضأايٛا  ايُل

 يف اإلضأال١َٝ  املهتبأا   ٚأيكأٛا  ايصأًٛا ،  ٚعطًَُّٛا ايِدَا٤،
 ايهتب، َداد َٔ ضاٍ َا نثس٠ َٔ َاتٙ اضٛدَّ حت٢ دج١ً ْٗس

ٚ  بٗأرا  َٗدد٠ ٚايبػس١ٜ اإلضالّ حضاز٠ أِصَبحا حت٢  ايغأص
 ضأأأ بل حِأأأ أح حت٢ ٜرز، ٚ  كٞأأبُٜ   ايرٟ ايٛحػٞ،
ٔ  َِٚٓٗ رتٝ٘، ايهتاب١ عٔ يًَحَدث امللاصسٜٔ ٘  ارثأري  ابأ  زمحأ

 ٚنٓا ٖرا قبٌ َا يٝتين اًدْٞ،   أَٞ يٝا: قاٍ ايرٟ اهلل
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 باملطأًُني،  حًا اييت اي اجل١ ٍٖٛ َٔ زأ٣ مما َٓطّٝا؛ ْطّٝا
 بلأد  اسا أ   ٚئ ُْهَِّطا اإلضالّ زا١ٜ إٔ حٝٓٗا ايٝا٥طٕٛ ظٔ

 عًٝٗأا  حكَّأا  قأد  ٚايٓصأس  اي أتح  أَأ١  ٚإٔ أبأدّا،  ايّٝٛ ذيو
ٕ  إو الأٛد  إٔ رتٗٝٗا  اهلصمي١، ٔ  املٝأدا  ميأض   ٚ ، جدٜأد  َأ

 بٗأؤ ٤  رتأإذا  اإلضأالّ،  َلحأص٠  حتككأا  ٢حت ضٓٛا  ض٣ٛ
ِ  رتتطك  اإلضالّ، ٜغصِٖٚ يإلضالّ ايغاشٜٔ ادتبابس٠  ضأٝٛرتٗ

ِ  رتأإذا  اإلضأال١َٝ،  ايلكٝأد٠  اسثري حتا املؤَٓني، صف يف  بٗأ
ٛ  َا ِخالف ع٢ً املغًٛبني، دٜٔ يف ٜدخًٕٛ ٔ  َلأسٚف  ٖأ  َأ

ٚايطأبب إٔ:   املٓصأٛز  ايغايأب  بتكًٝد دا٥ُّا َٛي  املغًٛب إٔ
َا}

ِ
 ََُ ََوِمننْ ََاْعنن ُْ َْمننُ َِمننْ ََقْبنن ٚقأأاٍ الأأاو :   ،[2:ايأأسّٚ]{ْْ

َََ َالـ اِسَََٓقْعَؾُؿونََ} َََأْك  . [181:ارعساف] {َوَلِؽ  
 أىته األعلوٌ إٌ كيته مؤميني

ُُْمَ}قأأأاٍ الأأأاو: ،يف اهلل خأأأٛاٞإ ََوَأنننن ُكنننوا َُ ََوَََٓزْ َوََََٓتِـُنننوا

نننْ ِمـِ ََ ُْمَمُّ    ٚامللٓأأأ٢: ،[131:آٍ عُأأأسإ] {اَْْعَؾنننْوَنَ ِنَُكـننن
ٚأْأتِ   ،ٚ  حتصْٛا ملا أصابهِ يف "ُأحد" ،اِضُل ٛا أٜٗا املؤَٕٓٛ

إٕ نٓأأتِ َصأأدقني بأأاهلل ٚزضأأٛي٘  ،ايغأأايبٕٛ ٚايلاقبأأ١ يهأأِ
 بلد ْصيا يكد اآل١ٜ؟ ٖرٙ ْصيا َت٢ أالًُٕٛ ،َتَّبلني غسع٘

 ايلأص٠  إٔ املأؤَٓني  اهلل ِلًِيأُٝ  ٚذيأو  !!اهلصمي١ بلد أحد  ص٠ٚ
 َس٥أٞ،  بٓصأس  ٜسابطإ ٚ  َسح١ًٝ، بٗصمي١ ٜتسثسإ   ٚايلًٛ

 إٔ املأؤَٓني  اهلل َِ لُِِّٝيأ َٚ.. َػأاٖد  متهأني  ع٢ً ٜلتُدإ ٚ 
 دٚز٠، ٚهلرا دٚز٠، رتًٗرا دٚزا ، يًتازٜذ ٚإٔ دٍٚ، ارٜاّ

 ،لأِ ٜأا إخأ٠ٛ   ، ْاهلل غأا٤  إٕ رتًًُأؤَٓني  ارخري٠ ايدٚز٠ أَا
ُهََِمن َ}ٍ:قأا أْتِ ارعًٕٛ رٕ زبهِ اهلل  َُ نن ـِ َوَمناََكناَنَا َلُِقْع

ق اًَ َِ ننُ ََكنناَنََعِؾننقسًََقنن َْرِكَ ِك  ْْ َِاَا َٓ نَسَواِتََو َِاَالت 
ٍ
ء  :رتأأاطس] {ََشْ

22]،  ٕ  خأري ارتًأل   ◘كُأد  رْهأِ أابأا     ؛ٚأْتِ ارعًأٛ
 ٚأْتِ  ،سأأأأايسضٌ رتٗٛ املاح٢ ايرٟ ميحٛ اهلل ب٘ ايه  ٚضٝد
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 ً يكوٌ إال بالتنسك بدييهه  التنكني للنسلنني ل

 دعْٛاٚ ،اإلضالّ عٔ حط١ٓ صٛز٠ عطٝٓاَأ يٛ ،يف اهلل إخٛاٞ
ٔ  يف نًِٗ ايٓاع يدخٌ ،صحٝح١ دع٠ٛ اهلل الاو إو  اهلل دٜأ

 آضأٝا  غسم جٓٛب يف إضالَٞ جتُ  أنبٚايديٌٝ إٔ  أرتٛاجّا،
 اآًٜأد  يف َطًِ ًَٕٝٛ َا٥يت َٔ بسنثس اذتاضس٠ أٜآَا يف ٜكدز
بايس ِ َٔ أْأ٘   ،.. ٚضٓغارتٛز٠ َٚايٝصٜا ٚأْدْٚٝطٝا بنيٚاي ً

 ٚ  ايأبالد،  اًأو  يف ٖٓأاى   يًحٗاد إضالَٞ جٝؼ ٜرٖب  
ّ  صأدز  يف داع١ٝ ذٖب ٌ  ٚإمنأا  أبأدّا،  اإلضأال  يف أٚي٦أو  دخأ

 ذٖأب  عٓأدَا  ٚذيأو  ،ارخالم اإلضأال١َٝ  بٛاضط١ اإلضالّ
ٕ  اًو إو حضسَٛ  جتاز َٔ مجاع١ ٕ  رتصأازٚا  ايبًأدا  ٜبٝلأٛ

 صأحٝح١،  إضأال١َٝ  َلاًَأ١  ايٓأاع  َ  ٜٚتلإًَٛ ػكٕٜٚٚ
بسخالم ٖأؤ ٤ ايتحأاز املطأًُني،     ايبالد اًو أٌٖ رتسعحبا
 ٜكأأدز ايأأيت اي ًأأبني إٕ حتأأ٢ أرتٛاجأأّا، اهلل دٜأأٔ يف رتأأدخًٛا
ٔ  ّٜٛ يف نًٗا ناْا ًَّْٝٛا بطتني اذتاضس٠ أٜآَا يف ضهاْٗا  َأ

ٔ  نأثري  ٚازاد بسنًُٗا، إضال١َٝ دٚي١ ارٜاّ ٔ  طأًُني امل َأ  عأ
 يف املطأًُني  ضألف اْٗٝاز أخالم املطًُني ٚ  بطبب اإلضالّ
يريو ٜٓبغٞ ع٢ً نٌ َطًِ إٔ ٜلًِ ٜكّٝٓا  ،♣ اهلل إو ايدع٠ٛ

ٍ  ،يًٓاع أمجلني اهلل اختازٙ ايرٟإٔ : اإلضالّ ٖٛ ايدٜٔ   قأا
ََ َُ}: الاو َاإِلْ ن

ِ
َاَّلّل ََ قَ َِعـ  َ َال ٕ  آٍ] { ِن   إٔ ، ٚ[11: عُأسا

ٔ   بأد  ٚإمنأا  ايتكدّ، ٖٛ ضبٌٝ يٝظ ٙٚحد ايلًِ  ايلكٝأد٠  َأ
ّ  بسضأباب  ارخأر  َ  اإلضال١َٝ ٚارخالم ايصحٝح١  ،ايتكأد

 اإلضأأالّ، بتلأأايِٝ بأأا يتصاّ ٜهأإٔٛ ارَأأ١ ٖأأرٙ صأأالح إٔٚ
َالـاس،َ: ☺ عُس ٚارخالم اإلضال١َٝ، نُا قاٍ ََكـاَأذل  لؼ

 .لـاَا حْىَأعُكاَا َااإل َ ،َفإنَااْغقـاَالعُةَاَغره؛َأذ
 للمزيد ارجع لكتاب : هيا نؤمن ساعة قبل قيام الشاعة
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٘  اهلل نتأاب نتابهِ ايكأسإٓ  رٕ  ؛ارعًٕٛ ِ  َأا  ْبأس  رتٝأ  قأبًه
 بأاهلصٍ،  يٝظ اي صٌ ٖٚٛ بٝٓهِ، َا ٚحهِ بلدنِ َا ٚخب

ٔ  اهلل، قصأُ٘  جباز َٔ اسن٘ َٔ   أريٙ  يف اهلأد٣  ابتغأ٢  َٚأ
ٛ  املأتني،  اهلل حبٌ ٖٚٛ اهلل، أضً٘ ِ  ايأرنس  ٖٚأ ٛ  اذتهأٝ  ٖٚأ

٘  اًتبظ ٚ  ارٖٛا٤ ب٘ اصٜغ   ايرٟ ٖٛ املطتكِٝ، ايصسا   بأ
 ٚ  ايأسد،  نثس٠ َٔ ُلًَِدَٜ ٚ  ايلًُا٤ َٓ٘ ٜػب  ٚ  اريطٔ،

رٕ غسٜلتهِ اإلضالّ دٜٔ  ؛ٚأْتِ ارعًٕٛ عحا٥ب٘، آكضٞ
  .عكٌ ٚقًب ،ٚدْٝا، جطد ٚزٚح

 ال املسلننيأىت أىت املسئول عً سوء أحو

 ع٢ً أٚ اذتهاّ، ع٢ً املط٦ٛي١ٝ ْض  أحٝاّْاأحبيت يف اهلل، 
 :أقٍٛ ٚأْا اجملتُ ، َٔ َل١ٓٝ طبك١ أٚ ٚايدعا٠، ايلًُا٤
  ريِٖ، نُط٦ٛي١ٝ يٝطا ايدعا٠ٚ ايلًُا٤ٚ اذتهاّ َط٦ٛي١ٝ

نٌ رتسد يف اجملتُ  عًٝ٘  إٔ دزىُا إٔ ذيو َ  ٜٓبغٞ ٚيهٔ
 ،ط٦ٛيٝااو ع٢ً أمت ٚج٘رتٌٗ قُا أْا بسدا٤ َ ،َطؤٚي١ٝ

َاإِلَماُ َ:  ◘قاٍ ايٓيب  ََرِعق ِِْ ، ََعْ  ََمْتئُوٌل ََوُكؾُُّؽْم ََراٍع، ُكؾُُّؽْم

ََعْ َ ََمْتئُوٌل ََوُهَو ََأْهؾِِ  َِا ََراٍع ُْ ُج ََوال   ََرِعق ِِْ ، ََعْ  ََوَمْتئُوٌل َراٍع

ََوَمْتئَُ ََزْوِجَفا ََاقِْت َِا ََراِعقٌَة َُة ََواَدْ أ ََرِعق َِْفا،ََرِعق ِِْ ، ََعْ  وَلٌة

ََرِعق ِْ َِ ََعْ  ََوَمْتئُوٌل ِه
َِ
ََ ق  ََماِل َِا ََراٍع  ) َت ل عًٝ٘( ، َواخلَاِدُ 

رتهٌ َٓا ع٢ً يريو ٚج٘ ايًّٛ يٓ طو قبٌ إٔ اًّٛ  ريى، 
ثغس َٔ ثغٛز اإلضالّ رتًتحرز َٔ إٔ ُِٜسَاٞ اإلضالّ َٔ  

ٌ ابدأ بٓ طو، ٚاعرز ْ طو بني ٜدٟ اهلل جٚثغسى، 
 ْاصس الاو اهللٚ ٍٚ عٔ ٖرا ايدٜٔ،ؤٚعال، ٚاعًِ بسْو َط

  !!ايػسف؟ ٖرا عٔ ضتتكاعظ رتٌٗ، بغريى أٚ بو دٜٓ٘
 َوِقُػوُهمَْ}قاٍ الاو:ضتطسٍ عٔ ذيو ّٜٛ ايكٝا١َ، نُا أْو 

ْتئُوُلونََ ُمَم  ٚاعًِ أْ٘ ئ ٜلٛد عأأصْا  ،[42] ايصارتا  :  { َِن 
َََ َالـ اِسََذلَِ} إ  بإضالَٓا، قاٍ الاو: ََأْك قُ َاْلَؼق ُمََوَلنِؽ    َ َكَال

 .  [24] ٜٛضف: { َََٓقْعَؾُؿونََ
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 عزنا يف إسالمنا

 

 

 

لقد كها أذلَّ الهاس، حتى أعزنا اهلل باإلسالم،  :☺ عمر قال

 .فإن ابتغيها العزة يف غريه؛ أذلها اهلل


