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بسم هللا الرحمن الرحيم
ُ
سنة هللا في عبااد المىحادين ن ُيلمال بوام ىفايوم لاىان اوباتال ىسانة
لقد مضت
التمحيص ،ىذلك سي ُر دعىة األنبيا ىالصالحين من بلدهمُ ،يبتلا المار علا ادر
دين ا  ..فيصاابر ماان صاادت فااي تىحيااد ى دلااص ت يواااد  ،مااا تلااين ل ا ناااة فااي
ً
صالبة ىثباتا عل هذا الطريات ،ثباتاا
ملالية هذ األمىر ،ىو تزد ُ تتابع المحن إو
يقذف ا هللا فااي رىع ا كراما ًاة ل ا ىياااثز ًة عل ا مااا ثباات علي ا ماان صااىا الطرياات
المنحن ىاألهىال ،ىهذ كرامة ل فاي الادنيا ،ىيناة عرضاوا
ىصادت المنوج ،رغم
ٍ
فىز ى كرم بوا من ياثزة !
السماىات ىاألرض في اآلدرة ،فأنلم ب من ٍ

هذا ىمما يبتلي هللا ب عباد المىحدين؛ ىالذي هى ابتال لام ينكاك ُيصا با عبااد
مىطن ىفي كل ى ٍ
ت ىحين؛ امتحانا من سابحان ىادتباارا ،ليولاك مان هلاك
في كل
ٍ
حي عن بين ٍة ..
عن بينة ىيحيا من ّ
إبااتال منا للمىحاادين بأهاال ا رياااط ماان المثبطااين المنااافقين ،هاال الشااك ىباثيا ،
ىممتوني الريبة ىمذيليوا ،هل اوضاطرا ىالاىهن ،ى هال اليابن ىالماين ىالكاذ
 ، ..حربا عل هل السلم ىالتىحيد ىماىاو ًة ألهال الشارك ىالتندياد ( ااتل ُو ُم ُ
هللا ُ ُنا
ُي ْؤف ُكىن )
عل نوم – اتلوم هللا  -ىم برزىا في إظوار مرض القل الذي ينشأ عن كال إثام
ىفسىت ىعصيان ،ىداصة تتباع النساا ىالتلارض لوان بالساى  ،ىإغاراثون علا
الكاحشااة ،ااىم باارزىا فااي ا رياااط ىإذاعااة السااى  ،ىبا األكاذيا التااي تكاات فااي
عضد اليماعاة ،ىتقتال فايوم رىح ا ادام ،ىكاانىا – ىماا زالاىا  -ينتوازىن فارص
الحاار ىالقتااال فيااذيلىن كاال ضااار ىمكسااد ،إشا ً
ااعة للكااذ ىالباطاال بقصااد التمااا
الصاط ،ىزلزلااة
الكتناة ىتويايج الداىاطر ،ىتثبايط الوماام ،ىشال اللازاثم ،ىزعزعاة
ّ
الاانك  ،ىتقااىيض بنيااان يماعااة المااؤمنين الثااابتين علا ماار هللا ،القابضااين عل ا
اليمر ،الصابرين عل ألىا ى شىاك الطريت !

ىنحاان ىفااي دضاام هااذ الحمااالت المساا ّتلرة ،ىالتااي ّ
تااىو كبرهااا مرتاادى حكىمااة
الطاااغىت ،نىصااي إدىاننااا بالتثباات ىالثبااات ،تثباات ىثبااات المااؤمنين المسااتيقنين

بنصاار هللا ى اار تحقاات ىعااد للباااد المااؤمنين ،فنياااكم ن تكىنااىا عىنااا لشااياطين
الياان ىا ن ا عل ا إدااىانكم؛ ماان حي ا و تحساابىن؛ ىذلااك بنشاار األكذىبااة ،ىب ا
الشاااعة ،التااي ُتسااكن اللاازاثم ،ىتد ا ّدر النكااى  ،فااىهللا ىتااات و دياار فااي المريااط
ىالمدااذل ىعمليومااا؛ ىإنمااا علا المساالم المياهااد ن يتىكاال علا هللا ،ى ن يحساان
الظن بندىان  ،ى ن تقىى عزيمت عل الدير ،ى ن و تثن عن هاذا الطريات هيماة
دبيثااة عاان ري ا ٍ تتكساار عل ا صاادرة ثبااات ا دااىة ىشااديد عاازاثموم – باانذن هللا
تلال – كما تكسرت اللىاتي بلوا .

هذا ىو يحسبنُ هل الردة ىا شراك ،ن فارار ا داىة مان ظلموام ىتشاريدهم عان
هلواام ىبناايوم ،نصا ًارا لواام ىمكساابا ،كااال ىهللا إنمااا الكاارار ماان الظلاام ىالتغاار فااي
سبيل الحت طبيلة ديمة في النكى الكريمة ،ىما هى فرار ،ىو هاي غرباة ،ىإنماا
هى الحت يكر مغلى ًبا لي ُك ُر غالبا ،ىيص ُد ُر مطلى ًبا ليرد طالبا ..

ىبلد،
و فليللم الطىاغيات ى يناادهم المرتادين :نا ماا كاان للمياهاد ن يبدال
بمال ى ب ُمويت في سبيل هللا ،ىاونتصار لدين  ،ىهى يلل ُم نوا ُربة إلا
هللا ،ىماا كااان لا ن يرضا الدُ ن ُيااة فاي دينا إذا رضاايوا فااي دنيااا ( .ىهللا
غال عل مر ىلكن كثر النا و يللمىن ) .
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