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صالح اىقي٘ب
اىخغثح األٗىٚ
أٍا تعذ. . .
أٖٝا اىَؤٍُْ٘ اذق٘ا ا﵀ حق ذقاذٔٗ ،اعيَو٘ا أُ ذقو٘ ٙا﵀
جو ٗعال ىِ ذسرق ٌٞىنٌ إال تئصالح قي٘تنٌ ٗذغٖٞشٕوا ٍوِ
األٍووشاو ٗاٟتوواخ توواىثش ٗاىغاعوواخٗ ،ىٖووزا تووئُ ا﵀ جووو
رمشٓ تعس اىشسو ٗأّضه اىنرة إلصالح اىقي٘ب ٗذغٖٞشٕوا،
ٗذضمٞرٖا ٗذغٞٞثٖا ،مٞف ال ؟
ٗتاىقية ٝعشف اىعثوذ ستؤ تٞرعوشف عيو ٚأسوَافٔ ٗصو اذٔ،
ٗتاىقية ٝعيٌ اىعثذ أٍش ا﵀ ّٖٗٗ ٔٞتاىقية ٝحوة اىعثوذ ستؤ
ٗٝخاتٔ ٗٝشجو٘ٓٗ ،تاىقيوة  ٝيول اىعثوذ ْٗٝوو٘ ٝوً٘ اىقٞاٍوح
قاه ا﵀ ذعاى ًََْ٘ٝ﴿ :ٚال َ َْْٝعُ ٍَاهٌ َٗال تَُْوَُ٘  إِىَّوا ٍَوِْ أَذَوٚ
سيِ﴾ٌٍٞ
اىَّئَ تِ َق ْيةٍ َ
أ ٛأذوو ٚا﵀ تقيووة سوويٍ ٌٞووِ مووو ووٖ٘ج ذخوواىف أٍووش ا﵀
ّٖٗ ٍِٗ ٔٞمو ثٖح ذعاسو خثشٓ ّٗثأٓ.
ٗتاىقية ٝا عثاد ا﵀ ٝقغع س ش اٟخشج توئُ اىسوٞش إىو ٚا﵀
ذعاى ٚسٞشُ اىقي٘ب ال سٞشُ األتذاُ.
قغع اىَساتح تاىقي٘ب إى ٔٞال
اىشمثاُ

تاىسوووٞش تووو٘د ٍقاعوووذ
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قاه اتِ سجة سحَٔ ا﵀(( :تأتضو اىْواط ٍوِ سويل عشٝوق
اىْث ٜصي ٚا﵀ عيٗ ٔٞسيٌ ٗخ٘اص أصحاتٔ تو ٜاالجرٖواد
ت ٜاألح٘اه اىقيثٞح تئُ س ش اٟخشج ٝقغع تسوٞش اىقيو٘ب ال
تسٞش األتذاُ)).
ٗاىقية ٝا عثاد ا﵀ ٕ٘ ٍ٘ضع ّظش ا﵀ سثحأّ ٗذعاىٍِ ٚ
عثذٓ ت  ٜصحٞل ٍسويٌ ٍوِ حوذٝس أتوٕ ٜشٝوشج سضو ٜا﵀
عْووؤ ٍشت٘عوواً(( :إُ ا﵀ ال ْٝظوووش إىووو ٚصووو٘سمٌ ٗأت ووواسمٌ
ٗإَّا ْٝظش إى ٚقي٘تنٌ ٗأعَاىنٌ)).
تٞا ﵀ اىعوة ٍِ ،أق٘اً صشت٘ا جوّ إرَاٌٍٖ تو ٜذحسوِٞ
ظ٘إشٌٕٗ ،غ يو٘ا عوِ قيو٘تٌٖ ٗأتهوذذٌٍٖٗ ،وا أصوذد ٍوا
قاىٔ اتِ اىق ٌٞسحَٔ ا﵀:
تاى ضو عْذ ا﵀ ىٞس تص٘سج اه

أعَوووووووواه تووووووووو

تحقافق اإلَٝاُ
ٗتصالح اىقية ٝا عثاد ا﵀ ذصيل األجساد ت  ٜاىصحٞحِٞ
ٍِ حذٝس اىْعَاُ تِ ت ٞش ٍشت٘عواً(( :أال ٗإُ تو ٜاىوسوذ
ٍضغح إرا صيحد صيل اىوسذ مئ ٗإرا تسذخ تسذ اىوسذ
مئ أال ٕٗ ٜاىقية

))

أٖٝووا اىَؤٍْووُ٘ تووا﵀ ٗسسوو٘ىٔ ٝووا ٍووِ ذشجووُ٘ ا﵀ ٗاىووذاس
اٟخشج ،عيٞنٌ تح ظ قي٘تنٌ ٗإصالحٖا ٗحسِ اىْظوش تٖٞوا
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ٗتزه اىَوٖ٘د ت ٜاسرقاٍرٖاٗ ،اعيَ٘ا أّؤ ىوِ ٝورٌ ىنوٌ ٍوا
ذشجّ٘وؤ ٍووِ صووالح قيوو٘تنٌ حروو ٚذسوويٌ قيوو٘تنٌ ٍووِ أستعووح
أٍ٘س:
األٍش األٗه :أُ ذسيٌ ٍِ اى شك صوغٞشٓ ٗمثٞوشٓ تئّؤ ٍوِ
أعظٌ ٍ سذاخ اىقي٘ب قاه اتِ اىق ٌٞسحَٔ ا﵀ٗ :ال صوالح
ىووؤ – أ ٛىيقيوووة – إال تر٘جٞووؤ ٍحثرووؤ ٗعثادذووؤ ٗخ٘تووؤ
ٗسجافٔ.
األٍش اىصاّ :ٜأُ ذسيٌ ٍِ اىثذعح ٍٗخاى ح اىسْح ،توئُ موو
تذعح ضالىح ٗمو ضالىح ت ٜاىْواس توئرا اٍورل اىقيوة تاىثوذ
أظيٌ ٗإرا أظيٌ ٍشو ٗىٌ ٝصل.
األٍش اىصاىس :أُ ذسيٌ ٍِ اى وثٖاخ اىرو ٜذضٝغٖوا ٗذحَيٖوا
عي ٚاذثا اىٖ٘ٗ ٙاىرنزٝة تاىحق.
األٍوووش اىشاتووووع :أُ ذسوووويٌ ٍوووِ اى ووووٖ٘اخ اىروووو ٜذَشضووووٖا
ٗذ سذٕا.
أٖٝووا اىَؤٍْووُ٘ إُ اىسووالٍح ٍووِ ٕووزٓ اٟتوواخ اىنثووش ،ٙال
ذرووأذ ٚإال تأسووثاب التووذ ٍووِ األخووز تٖووا ٍٗقووذٍاخ التووذ ٍووِ
ذحصٞيٖا.
تَوووِ أسوووثاب صوووالح اىقيووو٘ب ٗاسووورقاٍرٖا األخوووز تووواىقش ُ
اىعظ ٌٞذالٗج ٗح ظاً ٗذذتشاً ٗذعيَاً تئُ ا﵀ سثحأّ ٗذعاىٚ
أّضىٔ

اء ىَا ت ٜاىصوذٗس ٕٗوذٗ ٙسحَوح ىيَوؤٍْ ِٞقواه

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

ا﵀ ذعوواىَٝ﴿ :ٚووا أَََٖٝووا اىَّْوواطُ قَ وذْ جَوواءَذْنٌُْ ٍَ ْ٘عِظَ وحٌ ٍِوِْ سَتنُ وٌْ
ح ََحٌ ِى ْيَُ ْؤٍِِْ﴾َِٞ
صذُٗسِ َُٕٗذَٗ ًٙسَ ْ
َٗ ِ َاءٌ ِىََا تِ ٜاى َ

تاىقش ُ أتيغ ٍ٘عظح ىَِ ماُ ىٔ قية أٗ أىق ٚاىسَع ٕٗو٘
ووٖٞذٕٗ ،وو٘ أّ ووع األدٗٝووح ىَووا توو ٜاىصووذٗس ٍووِ أٍووشاو
اى ووثٖاخ ٗاى ووٖ٘اخ قوواه اتووِ اىقوو ٌٞسحَوؤ ا﵀(( :جَووا
أٍشاو اىقي٘ب ٕ ٜأٍشاو اى ثٖاخ ٗاى وٖ٘اخ ٗاىقوش ُ
اء ىيْ٘ع .)) ِٞتأقثي٘ا عي ٚمراب ا﵀ ٝا عثاد ا﵀ تئّٔ ال
صالح ىنٌ ٗال سوعادج إال تاىرَسول تؤ تاعرصوَ٘ا تؤ ٍٗوِ
ٝعرصٌ تا﵀ تقذ ٕذ ٛإى ٚصشاط ٍسرق.ٌٞ
ٍِٗ أسثاب صالح اىقي٘ب ٗاسرقاٍرٖا إعَاسٕا تَحثح ا﵀
ذعاى ٚتال تالح ٗال صالح ٗال اسرقاٍح ٗال ىزج ٗال عٞة إال
تَحثووح ا﵀ ذعوواى ٚقوواه اىْثوو(( : ٜشووالز ٍووِ مووِ تٞوؤ ٗجووذ
تِٖ حالٗج اإلَٝاُ :أُ ٝنوُ٘ ا﵀ ٗسسو٘ىٔ أحوةَ إىٞؤ ٍَوا
س٘إَا

))

ٍر ووق عيٞوؤ .قوواه ووٞس اإلسووالً اتووِ ذَٞٞووح سحَوؤ ا﵀( :
تاىَحثح أعظٌ ٗاجثاخ اىوذٗ ِٝأمصوش أصو٘ىٔ ٗأجوو ق٘اعوذٓ
توووو ٕووو ٜأصوووو موووو عَوووو ٍوووِ أعَووواه اإلَٝووواُ ٗاىوووذ.) ِٝ
تاجرٖذٗا ٝا عثاد ا﵀ ت ٜذحصٞو ٍحثح ا﵀ ذعاىٗ ٚاعيَو٘ا
أُ عشٝقٖا األمثش أداء اى شافض ٗاى٘اجثواخ ٗاالجرٖواد توٜ
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اىْ٘اتووو ٗاىَسوورحثاخ قوواه ا﵀ ذعوواى ٚتوو ٜاىحووذٝس اإلىٖوو:ٜ
((ٍٗا ٝضاه عثذٝ ٛرقشب إى ّٜتاىْ٘اتو حر ٚأحثٔ))

ٍِٗ أسوثاب صوالح اىقيو٘ب ٗذغٞٞثٖوا رموش ا﵀ ذعواى﴿ :ٚأَال
غََ ِهَِ اىْ ُقيُ٘بُ﴾
اىئِ ذَ ْ
ِتزِمْشِ َّ
ٗ .قاه اىْثٍ(( : ٜصو اىزٝ ٛزمش ستٔ ٗاىوز ٛال ٝوزمش ستؤ
مَصو اىحٗ ٜاىَٞد

))

تووزمش ا﵀ ذعوواى ٚأٖٝووا اىَؤٍْووُ٘ جووالء اىقيوو٘ب تووئُ اىقيووة
ٝصذأ مَوا ٝصوذأ اىْحواط ٗاى ضوح ٗجوالرٓ رموش ا﵀ ذعواىٚ
توووأمصشٗا أٖٝوووا اىَؤٍْوووُ٘ ٍوووِ رموووش ا﵀ ذعووواى ٚتووو ٜجَٞوووع
األٗقاخ ال سَٞا ت ٜأدتاس اىصي٘اخ ٗت ٜاىصثاح ٗاىَسواء
ٗغٞوووش رىووول ٍوووِ اىَْاسوووثاخ تئّٖوووا ٍوووِ أعظوووٌ ٍوووا ٝصووويل
اىقي٘ب.
عثاد ا﵀ إُ ٍِ أسثاب صالح اىقي٘ب ذغٖٞشٕا ٍِ اٟتواخ
ٗاألٍشاو اىر ٜذ سوذٕا ٗذعغثٖوا ماىحسوذ ٗاىغوو ٗاىعووة
ٗاىشٝواء ٗاى ول توئُ ٕووزٓ األٍوشاو ذ سوذ اىقيوة ٗذصووشتٔ
عوووِ صوووحرٔ ٗاسووورقاٍرٔ تاحشصووو٘ا تووواسك ا﵀ توووٞنٌ عيوووٚ
ذغٖٞوووش قيووو٘تنٌ ٍوووِ ٕوووزٓ اٟتووواخ تئّووؤ ال ّوووواج ىيقيوووة إال
تاىْواج ٍْٖا.
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أٖٝا اىَؤٍُْ٘ إُ ٍِ إٌٔ أسثاب صالح اىقيو٘ب دعواء ا﵀
سثحأّ ٗذعاىٗ ٚسؤاىٔ إصالح اىقية ٗ ذغٞٞثٔ تئُ سوؤاه
رىل ٍِ أّ ع اىذعاء ٍٗوِ دعواء اىْثو(( : ٜاىيٖوٌ ٍصوشف
اىقي٘ب صشف قي٘تْا عي ٚعاعرل

))

ٍِٗ دعافٔ أٝضاًٝ(( :ا ٍقية اىقي٘ب شثد قيث ٜعي ٚدْٝل

))

تأمصشٗا ٍِ سؤاه ا﵀ اىرصثٞد ٗإصالح اىقي٘ب.
اىخغثح اىصاّٞح
أٍا تعذ...
تٞا أٖٝا اىَؤٍُْ٘ ذ٘ت٘ا إى ٚا﵀ ذ٘تح ّص٘حاً توئُ اىوزّ٘ب
:

تسوواد اىقيوو٘ب ٗخشاتٖووا ٗتعووذ ت وو ٜاىصووحٞل قوواه اىْثوو ٜ

((ذعشو اى رِ عي ٚاىقي٘ب ماىحصٞش ع٘داً ع٘داً تأ ٛقيوة
أ شتٖا ّنود تٞؤ ّنروح سو٘داء ٗأ ٛقيوة أّنشٕوا ّنود تٞؤ
ّنرح تٞضواء حرو ٚذصوٞش اىقيو٘ب عيو ٚقيثو :ِٞعيو ٚأتوٞض
ٍصو اىصو ا توال ذضوشٓ ترْوح ٍوا داٍود اىسوَاٗاخ ٗاألسو،
ٗاٟخش أسو٘د ٍشتواداً مواىن٘ص ٍوخٞواً ال ٝعوشف ٍعشٗتواً ٗال
ْٝنش ٍْنشاً إال ٍا أ شب ٍِ ٕ٘آ

))

تثوٕ ِٞوزا اىحووذٝس أشوش اىووزّ٘ب عيو ٚاىقيووة ٗأّؤ ٝغَسووٖا
ٗٝخرٌ عيٖٞا مَا قاه اتِ اىَثاسك سحَٔ ا﵀.
سأٝد اىزّ٘ب ذَٞد اىقي٘ب
إدٍاّٖا

ٗقووووووذ ٝوووووو٘سز اىووووووزه

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

ٗذشك اىزّ٘ب حٞاج اىقي٘ب

www.alielharony.com

ٗخٞوووووووووووش ىْ سووووووووووول

عصٞاّٖا
ٗت ٜاىحذٝس أٝضاً أشوش اىر٘توح تو ٜذصو ٞح اىقيوة ٗذغٖٞوشٓ
ٗذْقٞرٔ قاه ٞس اإلسالً اتِ ذَٞٞح سحَؤ ا﵀( :اىقيوة إرا
ذوواب ٍووِ اىووزّ٘ب موواُ رىوول اسوور شاغاً ٍووِ ذخيٞغاذوؤ حٞووس
خيظ عَالً صاىحاً ٗ خش سٞهاً تئرا ذاب ٍِ اىزّ٘ب ذخيصد
ق٘ج اىقية ٗإسادذؤ ىلعَواه اىصواىحح ٗاسورشاح اىقيوة ٍوِ
ذيل اىح٘ادز اى اسذج اىر ٜماّد تٗ )ٔٞقاه اتِ اىق ٌٞسحَٔ
ا﵀( :تئرا عضٍد اىر٘تح ٗصحد ّٗ أخ ٍوِ صوَ ٌٞاىقيوة
أحشقد ٍا ٍشخ عي ٍِ ٔٞاىسٞهاخ حر ٚمأّٖوا ىوٌ ذنوِ توئُ
اىرافة ٍِ اىزّة مَِ ال رّة ىٔ).
تأمصشٗا أٖٝا اىَؤٍُْ٘ ٍوِ اىر٘توح ٗاالسورغ اس توئُ اىر٘توح
ذوي٘ اىقيوة ٗذضٝوو عْؤ أٗضواس اىَعاصوٗ ٜاىسوٞهاخ ت وٜ
اىصووحٞل ٍووِ حووذٝس األغووش اىَضّوو ٜأُ سسو٘ه ا﵀  قوواه:
(( إّؤ ىٞغواُ عيو ٚقيثوٗ ٜإّو ٜألسورغ ش ا﵀ تو ٜاىٞوً٘ ٍافووح
ٍشج))
أٖٝوووا اىحشٝصوووُ٘ عيووو ٚإصوووالح قيووو٘تٌٖ إُ ٍوووِ أسوووثاب
اسرقاٍح اىقية ٗصوالحٔ ذعظو ٌٞا﵀ ذعواى ٚاىوز ْٝ ٛوأ عْؤ
ذعظ ٌٞأٍشٓ ّٖٗ ٔٞقاه ا﵀ ذعاىَ ﴿ :ٚرىِولَ ٍََٗوِْ ُٝعَظوٌْ َوعَافِشَ
اىئِ َتئََِّّٖا ٍِِْ ذَقَْ٘ ٙاىْ ُقيُ٘بِ﴾
َّ
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ٗ وووعافش ا﵀ ٕووو ٜأٗاٍوووشٓ ّٗ٘إٞووؤ تعظَووو٘ا ا﵀ سوووثحأّ
ٗذعاىٝ ٚصيل ىنٌ قي٘تنٌ ٗٝغ ش ىنٌ رّ٘تنٌ.
ٍِٗ أسوثاب صوالح اىقيو٘ب ٗذغٞٞثٖوا اىحوشص عيو ٚاىثعوذ
عِ أسثاب تسوادٕا ٗخشاتٖوا قواه ذعواىَِٗ﴿ :ٚإرَا سَو َأىْ ُرََُُِّٕ٘
ب َرىِنُووٌْ أَعَْٖووشُ ىِ ُقيُووو٘تِنٌُْ
ٍَرَاعوواً تَاسْووأَىَُِّٕ٘ ٍِووِْ َٗسَاءِ حِوَوووا ٍ
َٗ ُقيُ٘تَِِِّٖ﴾
 .قواه اى ووٞس عثووذاىشحَِ اىسوعذ ٛسحَوؤ ا﵀ٗ( :ميَووا تعووذ
اإلّسوواُ عووِ األسووثاب اىذاعٞووح إىوو ٚاى ووش تئّوؤ أسوويٌ ىوؤ
ٗأعٖش ىقيثٔ)

تنو ٜء  ٝسذ قيثل أٖٝا اىعثذ تاحشص عي ٚذوْثٔ ٗاىثعذ
عْٔ تئُ قيثل أعظٌ ٍا ذَينٔ ٗإرا تسذ عيٞل تسوذخ عيٞول
حٞاذوول ٗ خشذوول .اىيٖووٌ أصوويل قي٘تْووا ٗ خ ّ ٘سووْا ذق٘إووا
ٗصمٖا تأّد خٞش ٍِ صمإا.

