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األحبد٠ش إٌج٠ٛخ  أ١ّ٘خ اٌزأوذ ِٓ طحخاألٚي : اٌفظً 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ثُقٔو هلل ًح ثُؼج٤ُٖٔ، ٝثُٚالر ٝثُْالّ ػ٠ِ ٤ّوٗج دمحم ثُٚجهم ثُٞػو ثأل٤ٖٓ، ثُِْٜ ال ػِْ ُ٘ج إال ٓج ػِٔض٘ج 

 ً ٝثًٍه٘ج ثصذجػٚ، إٗي أٗش ثُؼ٤ِْ ثُق٤ٌْ، هللا ػِٔ٘ج ٓج ٣٘لؼ٘ج ٝثٗلؼ٘ج دٔج ػِٔض٘ج ٍٝهٗج ػِٔجً، ٝأًٗج ثُقن فوج

ٝأًٗج ثُذجَٟ دجٟالً ٝثًٍه٘ج ثؽض٘جدٚ، ٝثؽؼِ٘ج ٖٓٔ ٣ْضٔؼٕٞ ثُوٍٞ ك٤ضذؼٕٞ أفْ٘ٚ، ٝأهمِ٘ج ك٢ ًفٔضي ك٢ 

 .ػذجهى ثُٚجُق٤ٖ

أ٣ٜج ثإلمٞر ثُٔؤٕٓ٘ٞ، ٓٞٝٞع هه٤ن ٛٞ إٔ ثُِْْٔ إىث ُٗوَ ُٚ فو٣ظ ػٖ ًٍّٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ؾخ ػ٤ِٚ دجها ى١ 

ٖٓ ٙقضٚ، كِٞ ُْ ٣ضأًو ٖٓ ٙقز ٛيث ثُقو٣ظ، ٝأميٙ، ٝصْٞٛ أٗٚ ػٖ ًٍّٞ هللا ٠ِٙ هللا ػ٤ِٚ  دوء إٔ ٣ضأًو

ِّْٝ، ٝد٠٘ ػ٠ِ ٛيث ثُقو٣ظ فٌٔجً، أٝ ٓٞهلجً، أٝ صٌٚكجً، كئٗٚ دٜيث ٣ٌٕٞ هو مجُق ثُٜٔ٘ؼ ثُٚق٤ـ ك٢ صِو٢ 

 .ثُؼِْ

هٍٞ ال صقجٍٝ إٔ صلٌْٙ، ٝال صؾْٖ كذؼْٜٞ ٣وٍٞ إٕ ٛيث ثُوٍٞ فو٣ظ ٣ٌٕق: ثصِن ٌٕ ٖٓ أفْ٘ش إ٤ُٚ، ٛيث 

ٗلْي إٔ صؤُٝٚ، ٝال صذقظ ػٖ ٓؼج٤ٗٚ ثُوه٤وز، ٝال ػٖ ٌٓث٤ٓٚ ثُؼ٤ٔوز، إٗٚ ٤ُِ فو٣غجً ػٖ ًٍّٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألٕ

ًَ إْٗجٕ ٣ٌ٣و إٔ ٣ٔض٘غ ػٖ كؼَ ثُن٤ٌ، ٣ْضٖٜو دٜيث ثُقو٣ظ ٣وٍٞ ُي: ثصِن ٌٕ ٖٓ أفْ٘ش إ٤ُٚ، ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ 

 :ٝثُْالّ ٣وٍٞثُٚالر 

َْٕسٝ، ٚاٌذ٠َّبْ ال ٠ّٛد (( ))فاْ اٌخ١ش ال ٠َجٍٝ، ٚاٌَشَش ال ٠ُ

()أمٌؽٚ ٣ٍجهثس ٣ًٍٖ ػٖ ػذو هللا دٖ ْٓؼٞه

.ٛيث فو٣ظ ٣ٌٕق 

(( اػًّ ِب شئذ وّب رذ٠ٓ رذاْ ))

ُيُي ثُؼِٔجء ثُِْٕٔٔٞ ٝٝؼٞث مطز ٜٓ٘ؾ٤ز ُضِو٢ ثُؼِْ، ثُو٣ٖ ك٢ ثألّجُ ٗوَ ػٖ هللا ػَ ٝؽَ، أ٤ُِ ٛيث 

ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ٖٓ ػ٘و هللا ػَ ٝؽَ؟ إٗٚ ٗوَ ٙق٤ـ ٓضٞثصٌ، ٝثُقو٣ظ ثُ٘ذ١ٞ ث٣ٌُٖق ثُي١ ُٗوَ ػٖ ًٍّٞ

ً إال إىث أٗٚ ٙق٤ـ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص إٗٚ ٗوَ أ٣ٞجً، كأمطٌ ٢ٕء ك٢ ثُ٘وَ ثُضأً و ٖٓ ٙقز ثُ٘وَ، ٣ؼ٢٘ ال صوذَ فو٣غج

ٙق٤ـ أٝ فْٖ، أػ٠ِ أٗٞثع ثُقو٣ظ ثُٔضٞثصٌ دجُِلع، ٝدؼو ثُٔضٞثصٌ دجُٔؼ٠٘، ٝدؼوٙ ثُٚق٤ـ، ٝدؼوٙ ثُقْٖ، 

ٖٓ ٝدؼو ثُٞؼ٤ق،٣ٝأص٢ دؼوٙ ثُٔٞٝٞع فو٣ًظ ٣طالً ال أَٙ ُٚ، كٌْ ٖٓ ٓضجٛز ٖٓ فٌْ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، ًْٝ

ق دجَٟ د٢٘ ػ٠ِ فو٣ظ ٓٞٝٞع؟ كٔج ًأ٣ش فو٣غجً ًأ٣ش ثُ٘جُ ٣ٌههٙ ٖٓ ٛيث ثُوٍٞ: ثصَن ٌٕصْٞٛ، ًْٝ ٓٞه

:ٖٓ أفْ٘ش إ٤ُٚ، ٛيث ثُقو٣ظ ال أَٙ ُٚ، ٣وٍٞ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ

اطٕغ اٌّؼشٚف ِغ أٍ٘ٗ ِٚغ غ١ش أٍ٘ٗ، فاْ أطجذ أٍ٘ٗ أطجذ أٍ٘ٗ، ٚئْ ٌُ رظت أٍ٘ٗ فأٔذ أٍ٘ٗ(( ))

ُؼَ ٛيث ثُي١ صٚ٘غ ٓؼٚ ثُٔؼٌٝف ٣ِْْ ػ٠ِ ٣و٣ي، ُؼِٚ ٣٘وٛٔ دٜيث ثُٔؼٌٝف، ُؼِي صأعٌٙ دٜيث ثُٔؼٌٝف، 

 .ُؼِي صلجؽتٚ دإٔ ثُِْْٔ إْٗجٕ أماله٢
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ؼٜٞج أفجه٣ظ ٣ٌٕلز، ٝدؼٜٞج أفجه٣ظ ٓٞٝٞػز، ُيُي ٛيٙ ثألهٞثٍ ثُض٢ ًغ٤ٌثً ٓج صٌه ػ٠ِ أُْ٘ز ثُ٘جُ د

 .ٝدؼٜٞج أهٞثٍ ال أَٙ ُٜج

ُيُي ثُضقون ٖٓ ٙقز ثُقو٣ظ ٢ٕء ْٜٓ ؽوثً، ُٔجىث؟ ألٕ ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ؽجء دجُْ٘ز ثُٔطٌٜر 

 :٤ُذ٤ٖ ُِ٘جُ ٓج ٍَٗ إ٤ُْٜ، كئىث ًجٕ هللا ػَ ٝؽَ ص٠ُٞ فلع ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ دو٤َُ هٍٞ هللا ػَ ٝؽَ

﴿ ﴾ َْ ئَِّٔب ٌَُٗ ٌََحبفُِظٛ َٚ ْوَش  ٌَْٕب اٌزِّ ُٓ َٔضَّ  ئَِّٔب َْٔح

 ًّٞر ثُقؾٌ( )

 :ٝٓج هثّ هللا ػَ ٝؽَ ٣وٍٞ

ُٙٛا ﴾ ْٔزَ ُْٕٗ فَب ُْ َػ بُو َٙ ب َٔ َِ َٚ ُسُٛي فَُخزُُٖٚ  ُُ اٌشَّ ب آَرَبُو َِ َٚ  ﴿ 

 ًّٞر ثُقٌٖ( ) 

ٝجػش ثُْ٘ز كل٢ ٤ٝؼٜج ٤ٝجع ُِوٌإٓ، إىثً كٌإٔ ٤ٝغ ثُْ٘ز، إىثً ًإٔ فلع ثُْ٘ز ٖٓ ث٤ُٞجع أٝ ٖٓ كئىث 

ثُض٤٣َق، أٝ ٖٓ ثُٞٝغ، أٝ ٖٓ ثُضق٣ٌٞ، أٝ ٖٓ ثُضذو٣َ ًإٔ فلع ثُْ٘ز ٖٓ فلع ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ُيُي هللا 

كٞث ٙق٤قٜج ٖٓ ٍثةلٜج، ػٌكٞث ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ّنٌ ُٜيٙ ثُْ٘ز ًؽجالً أدطجالً ههوٞث ك٢ ٛيٙ ثألفجه٣ظ، ٝػٌ

ؽ٤وٛج ٖٓ ٤ّتٜج، ػٌكٞث ٖٓ مالٍ ثُٔضٖ، ٖٝٓ مالٍ ثُْ٘ج ٤ًق ٣ٌٕٞ ثُقو٣ظ ٙق٤قجً، ٤ًٝق ٣ؼَٟ إ٠ُ 

 .ثُ٘ذ٢ ملسو هيلع هللا ىلص

ثألفجه٣ظ أًهس ٖٓ ٛيث ثُقو٣ظ ٛيث ثٌُضجح ًِٚ ك٢ ثُٔٞٝٞػجس، ٣ؼ٢٘ أفجه٣ظ ًغ٤ٌر ٓٞٝٞػز، كٖٔ ٛيٙ 

 :ثُٔٞٝٞػز: ثصِن ٌٕ ٖٓ أفْ٘ش إ٤ُٚ، ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٣وٍٞ

 ّؼشٚف ِغ أٍ٘ٗ ِٚغ غ١ش أٍ٘ٗ، فاْ أطجذ أٍ٘ٗ أطجذ أٍ٘ٗ، فاْ ٌُ رظت أٍ٘ٗ فأٔذ أٍ٘ٗ((اطٕغ اٌ ))

 :٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٣وٍٞثُ٘ذ

َْٕسٝ، ٚاٌذ٠َّبْ ال ٠ّٛد، اػًّ وّب شئذ وّب رذ٠ٓ رذاْ  (( ))فاْ اٌخ١ش ال ٠َجٍٝ، ٚاٌَشَش ال ٠ُ

 :هللا ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ٣وٍٞ

ضْمَب ِِ  ًْ َّ ْٓ ٠َْؼ َّ ٍح َشّشاً ٠ََشُٖ ﴾﴿ فَ ضْمَبَي رَسَّ ِِ  ًْ َّ ْٓ ٠َْؼ َِ َٚ ٍح َخ١ْشاً ٠ََشُٖ *   َي رَسَّ

 )ًّٞر ثََُُُز(
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إىثً ٛيث ثُوٍٞ، ٌٛيث هجٍ ثُْنج١ٝ: ال أػٌكٚ، أٝ ال أَٙ ُٚ، أٝ فو٣ظ ٓٞٝٞع، ٓغ إٔ ثُ٘جُ ًِٔج أًثهٝث إٔ 

ٌههٕٝ ٛيث ثُوٍٞ، ٣وٍٞ ُي: ثصِن ٌٕ ٖٓ ٣ضؼِِٞث دضٌى ػَٔ ٙجُـ، ًِٔج أًثهٝث إٔ ٣ْ٘قذٞث ٖٓ ػَٔ ٤ٟخ ٣

 :أفْ٘ش إ٤ُٚ، ٝٓض٠ ًجٕ ثُي١ أفْ٘ش إ٤ُٚ ٢ْ٣ء إ٤ُي؟ أٗش ٓج ػالهضي دٚ؟ أُْ صْضٔغ ٖٓ هٍٞ هللا ػَ ٝؽَ

اَل ُشُىٛساً ﴾ َٚ ُْ َعَضاًء  ُْٕى ِِ ِ اَل ُِٔش٠ُذ  ِٗ َّللاَّ ْع َٛ ٌِ  ُْ ُى ُّ ب ُْٔطِؼ َّ  ﴿ ئَِّٔ

 ( ًّٞر ثإلْٗجٕ )

٤ُْور ػجةٖز دقو٣ظ ثإلكي، ٝثُي١ ًثػ ك٢ ثُٔو٣٘ز، ف٤٘ٔج كٌٌ ٤ّوٗج أدٞ دٌٌ ٢ًٝ هللا ْٓطـ ثُي١ صٌِْ ػٖ ث

 :ػ٘ٚ إٔ ٣وطغ ػ٘ٚ ْٓجػوصٚ ث٣ٌُٜٖز ػجصذٚ هللا ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ك٢ ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ كوجٍ

﴾ ُْ ُ ٌَُى ْْ ٠َْغِفَش َّللاَّ َْ أَ  ﴿ أاََل رُِحجُّٛ

 (22ًّٞر ثًُ٘ٞ ث٣٥ز:  ) 

إّجءر أدِؾ ٖٓ إٔ ٣ضوٍٞ ٓضوٍٞ ػ٠ِ ثد٘ضي دأٜٗج ٍث٤ٗز؟ َٛ ٛ٘جى إّجءر صلٞم ٖٓ ٛيٙ  كوجٍ: دال دال، َٝٛ ٖٓ

ثإلّجءر؟ صًٚٞٛج، إْٗجٕ ُٚ د٘ش ٟجٌٛر، ٣ٌٕلز، ػل٤لز، فٚجٕ، ٣أص٢ إْٗجٕ ٣ٌٝػ ك٢ ثُذِو أٜٗج ٍث٤ٗز؟ َٛ 

  :٤ٚ، هجٍٖٓ إّجءر صلٞم ٛيٙ ثإلّجءر؟ ٝٓغ ىُي ٓج هجٍ ٛيث ثُٚقجد٢ ثُؾ٤َِ ثصِن ٌٕ ٖٓ أفْ٘ش إُ

﴾ ُْ ُ ٌَُى ْْ ٠َْغِفَش َّللاَّ َْ أَ  ﴿ أاََل رُِحجُّٛ

كِيُي ثُي١ أصٔ٘جٙ ػ٠ِ إمٞص٘ج ثألًجًّ أْٜٗ إىث ثّضٔؼٞث إ٠ُ فو٣ظ ٣ؾخ إٔ ٣ضقووٞث ٖٓ ٙقضٚ، ألٗي هو صذ٢٘ 

ػ٠ِ فو٣ظ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، فٌٔجً ؿ٤ٌ ٙق٤قج، هو صوق ٓٞهلجً ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، هو صؼضوو ػو٤ور ؿ٤ٌ ٙق٤قز، ُيُي 

 .أفجه٣ظ ًغ٤ٌر إٕ ٕجء هللا ٖٓ ف٤ٖ ٥مٌ أِٟؼٌْ ػ٠ِ ٛيٙ ثألفجه٣ظ ثُذجِٟزٛ٘جى 

 ِٔ ٟذؼجً أهٞثٍ أمٌٟ ٤ُْش أفجه٣ظ، ٌُٜ٘ج ٕجةؼز د٤ٖ ثُ٘جُ، ًٝأٜٗج فٌْ، ٓوطٞع دٚقضٜج، ٣وٍٞ ٣ج أم٢: ثٓ

ر دؾ٘جٍر، ٝال ص٢ٖٔ دَٝثؽز، ٛيث آ٣ز أّ فو٣ظ؟! ٛيث ًالّ كجًؽ، ٛيث ًالّ ٤ٕطج٢ٗ، ٣وٍٞ ػ٤ِٚ ثُٚال

 :ٝثُْالّ

سٕخ لبَ ١ٌٍٙب ٚطبَ  ِٓ ِشٝ ثزض٠ٚظ سعً ثبِشأح وبْ ٌٗ ثىً وٍّخ لبٌٙب، ٚثىً خطٛح خطب٘ب ػجبدح ))

 (( ٔٙبس٘ب
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ٛيث فو٣ظ ٣ٌٕق، ٣ؼ٢٘ ٛيٙ ثُٔقلٞظجس، ٛيٙ ثألهٞثٍ، ٛيٙ ثُقٌْ، ٛيٙ ٣٘ذـ٢ إٔ صٔق٘، ٣٘ذـ٢ إٔ ٣وهن دٜج 

ٛيث فو٣ظ ٙق٤ـ ٓج صل٤ٌْٙ؟ ٛيث فو٣ظ ٓٞٝٞع، ٛيث هٍٞ، ال أَٙ ُٚ، ٛيث هٍٞ ٖٓ هٍٞ ث٤ُٖطجٕ، ُيُي 

 .ث٤ُٖطجٕ ٓجىث ٣ؼَٔ؟

ب  َّ ﴾﴿ ئَِّٔ َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُِ  ُْ ُ ز ْٕ ْْ ُو ِْ ئِ َخبفُٛ َٚ  ُْ ُ٘ ١ٌَِبَءُٖ فَََل رََخبفُٛ ْٚ ُف أَ ِ ّٛ ُْ ٠َُخ ُُ اٌش١ََّْطب ُى ٌِ  رَ

 ًّٞر آٍ ػٌٔثٕ( )

٣نٞكي ٖٓ ػَٔ ٙجُـ، ٣نٞكي ٖٓ ثإلٗلجم، ٣نٞكي ٖٓ ديٍ ثُٔجٍ، ٣نٞكي ٖٓ فًٞٞ ٓؾجُِ ثُؼِْ، ٣نٞكي، 

 ً  :ٝث٤ُٖطجٕ أ٣ٞج

ُُ اٌْ  ُْ ٠َِؼُذُو فَْضَلً ﴾﴿ اٌش١ََّْطب َٚ  ُْٕٗ ِِ ْغِفَشحً  َِ  ُْ ُ ٠َِؼُذُو َّللاَّ َٚ ٌْفَْحَشبِء  ُْ ثِب ُشُو ُِ ْ ٠َأ َٚ  فَْمَش 

 (262ًّٞر ثُذوٌر ث٣٥ز:  )

كجإلْٗجٕ ٣ؾخ إٔ ٣وهن دنٞثٌٟٙ، دٜيٙ ثألهٞثٍ ثُض٢ صؾ١ٌ ػ٠ِ أُْ٘ز دؼٜٞج دجَٟ دؼٜٞج ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، ثصِن 

ال أػٌكٚ، ٓج هجُٚ ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ، ٣ؾخ إٔ  ٌٕ ٖٓ أفْ٘ش إ٤ُٚ ال أَٙ ُٚ، هجٍ ثإلٓجّ ثُْنج١ٝ:

صؾ١ٌ ٌٓثؽؼز، صوه٤ن، ؽٌه أٍٝ ّ٘ز ث٥ٕ، ؽٌه، ثؽٌه ثألفجه٣ظ ًِٜج ثُض٢ فجكظٜج، هو ٣ٌٕٞ دؼٜٞج ؿ٤ٌ 

ٙق٤ـ، ص٘طِن ك٢ ٓؼجِٓضي ُِ٘جُ ٖٓ فو٣ظ ؿ٤ٌ ٓٞٝٞع هو ص٘طِن ك٢ ٓؼضوو ٖٓ فو٣ظ ٓٞٝٞع، هو ص٘طِن 

 .ٞعك٢ ٓٞثهلي ٖٓ فو٣ظ ٓٞٝ

ُيُي ٗقٖ إٕ ٕجء هللا ك٢ ثألّذٞع ٤ُِ ؿوثً دَ دجالع٤ٖ٘ ثُوجهّ ّ٘لضضـ دجإلٝجكز إ٠ُ هًٝثس صقل٤ع ثُوٌإٓ 

ث٣ٌٌُْ، ٝإٝجكز إ٠ُ هًٝثس صؾ٣ٞو ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ هًٝر ك٢ ػِّٞ ثُوٌإٓ ٝػِّٞ ثُقو٣ظ ٣ّٞ ثالع٤ٖ٘ دؼو ثالع٤ٖ٘ 

ػز ثُْجهّز، ٛ٘جى هًٝصجٕ ّجػز ُؼِّٞ ثُوٌإٓ، ّٝجػز ثُي١ ٛٞ ٣ّٞ ثُـو، دوءثً ٖٓ ثُْجػز ثٌُثدؼز ٝفض٠ ثُْج

ُؼِّٞ ثُقو٣ظ، ٖٓ أًثه إٔ ٣وػٞ إ٠ُ هللا ػَ ٝؽَ، ٖٓ أًثه إٔ ٣ضؼِْ ثُؼِْ ثُٚق٤ـ، ٖٓ أًثه إٔ ٣ضٌٖٔ ٖٓ 

 .ػِّٞ ثُوٌإٓ، ٝػِّٞ ثُقو٣ظ كٜيٙ هًٝر

جً ٝؼ٤لجً أٝ ٓٞٝٞػجً أُِن إىً ٣ؾخ إٔ صضقون ٖٓ ًَ فو٣ظ ٣َٚ إ٤ُي أٝ صْضٔغ إ٤ُٚ، إىث ًجٕ فو٣غجً ٓٞٝٞػ

 .دٚ ًٝثء ظٌٜى ٝال صضؾْٖ ػخء كٜٔٚ، ٝال ػخء ٓوثًّضٚ

ثصوٞث ثُذٌه كئٗٚ هضَ أمجًْ أدج ثُوًهثء، فو٣ظ ال أَٙ ُٚ، ٟذؼجً ثصوٞث ثُذٌه هٍٞ، ٝٗقٖ ثُذٌه ّ٘ضو٤ٚ إٕ ٕجء هللا 

ٌه كئٗٚ هضَ أمجًْ أدج ثُوًهثء، ًٌّ٘خ صوكتز ٣ًٌَٓز دلَٞ هللا ػَ ٝؽَ، ٌُٖ ٛيث ثُقو٣ظ ال أَٙ ُٚ ثصوٞث ثُذ

 .إٕ ٕجء هللا ك٢ هًُٝ هجهٓز ّٞف ٗيًٌ ٌُْ دؼٞجً ٖٓ ٛيٙ ثألفجه٣ظ

هجٍ: إىث ؽِِ ثُٔضؼِْ د٤ٖ ٣و١ ثُؼجُْ كضـ هللا ػ٤ِٚ ّذؼ٤ٖ دجدجً ٖٓ ثٌُفٔز، ٝال ٣وّٞ ٖٓ ػ٘وٙ إال ًٔج ُٝوصٚ أٓٚ 

إٗٚ ٓٞٝٞع، ٓذجُـز ًذ٤ٌر  :ػذجهر ّ٘ز، هجٍ ٝأػطجٙ هللا دٌَ فٌف عٞثح ّذؼ٤ٖ ٤ٜٕوثً، ًٝضخ ُٚ دٌَ فو٣ظ

ؽوثً، كجإلْٗجٕ ٣ؾخ إٔ ٣ضقون ٖٓ ثألفجه٣ظ ثُض٢ ٣ْضٔغ إ٤ُٜج، ٗقٖ إٕ ٕجء هللا صؼج٠ُ ك٢ هًُ ثألفو ٗؼط٢ 

 .ٖٓ ًضجح ٣ًجٛ ثُٚجُق٤ٖ، ٛيث ثٌُضجح ًَ أفجه٣ظ ٙق٤قز

كئىث ًأ٣ش إ٠ُ ؽجٗخ  ك٢ ثُؾجٓغ ثُٚـ٤ٌ ك٢ أفجه٣ظ ٙق٤قز، ك٢ أفجه٣ظ فْ٘ز، ٝك٢ أفجه٣ظ ٝؼ٤لز

 .ثُقو٣ظ فٌف ٝجه كٜيث ثُقو٣ظ ٝؼ٤ق ثٗضذٚ، هو ال ٣٘طذن، هو ال ٣ٚـ
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أًهس ٖٓ ٛيث ثُقو٣ظ إٔ أُلش ثُ٘ظٌ إ٠ُ أٗٚ هو ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ًغ٤ٌ ٖٓ ثألفجه٣ظ ثُض٢ صؾ١ٌ ػ٠ِ أُْ٘ز ػجٓز 

٣ضْٞٛ أٗٚ هٍٞ ثُ٘ذ٢، ثصِن ثُ٘جُ هو صٌٕٞ ٛيٙ ثألفجه٣ظ ٓٞٝٞػز ال أَٙ ُٜج، كجإلْٗجٕ ال ٣ضقؾؼ دوٍٞ دٔج 

 :ٌٕ ٖٓ أفْ٘ش إ٤ُٚ، ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٣وٍٞ

 (( ))ِٓ وزة ػٍٟ ِزؼّذاً ف١ٍزجٛأ ِمؼذٖ ِٓ إٌبس

 )أمٌؽٚ أدٞ ٣ؼ٠ِ ٝثُطذٌث٢ٗ ػٖ ػوذز دٖ ػجٌٓ(

ً إ٠ُ فو٣ظ ٣ضْٞٛ أٗٚ ٙق٤ـ،  ٝهو ًفٔ٘ج ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ دٌِٔز ٓضؼٔوثً، ثإلْٗجٕ ٣ْضٔغ أف٤جٗج

 .كٚجػوثً ٣قخ إٔ ٣ضقون ثإلْٗجٕ ٖٓ ًَ فو٣ظ ٣ٌٝ٣ٚك٣ٌٝ٤ٚ، ٛٞ ؿ٤ٌ ٓضؼٔو، ٌُٖ ث٥ٕ 

ٗ٘ضوَ د٤ٖ ٤ّوٗج ػغٔجٕ ٤ّٝوٗج ػ٢ِ ٛ٘جى ثّضٌثفز، ٝٓج هٓ٘ج ك٢ أٍٝ ثُؼجّ، ٝك٢ ٛيث ث٤ُّٞ، ٛٞ ىًٌٟ ٤ٓاله  

٤ّوٗج ث٤ُْٔـ ػ٠ْ٤ ػ٤ِٚ ثُٚالر ثُْالّ، ٛ٘جى هٚز أ٣ًو إٔ أ٣ًٜٝج ػ٠ِ ْٓجٓؼٌْ، ٛيٙ ثُوٚز ًضذش ٖٓ هذَ 

ٌؽٔش إ٠ُ ثُِـز ثُؼٌد٤ز، أًهس ٖٓ ٛيٙ ثُوٚز إٔ صٌٝث ٓجىث ٣ٌضخ أػوثء ثإلّالّ ػٖ ث٤ُِْٖٔٔ، ثُـٌد٤٤ٖ، ٝص

ً ًضذٜج ثُِْٕٔٔٞ، ٝٛج ٢ٛ ى١ ثٌُٔر ثُٞف٤ور ٗوٌأ هٚز ًضذٜج ًضجح ؿ٤ٌ ٤ِْٖٔٓ،  ً ٝأدوثً ٗوٌأ هٚٚج هثةٔج

  .ثُوٚز ٓضؼِوز ك٢ د٤ش ثُٔووُ، ٝك٢ ٓٞهؼز فط٤ٖ، ٝك٢ دطُٞز ٙالؿ ثُو٣ٖ

ٛيٙ ثُوٚز فٍٞ ثٌٓأر ثّٜٔج ٓج٤٣ًش، ٛيٙ ثٌُٔأر ٓج صْضط٤غ إٔ صْضوٌ ٖٓ ؽَػٜج ػ٠ِ ٍٝؽٜج،  كضوًٝ

ٝإٕلجهٜج إٔ ٤ٚ٣ذٚ ٌٌٓٝٙ، صْٞ ُٝوٛج ث٤ٌُٝغ إ٠ُ ٙوًٛج ٝص٘جؽ٤ٚ ٝص٘جؿ٤ٚ، عْ ٣وًًٜج ث٤ُأُ ٣ٝن٤َ إ٤ُٜج 

ٝؽٚ ثُطلَ ك٤ل٤ن ٓيػًٞثً ك٤ذ٢ٌ،  أٗٚ هو ؿوث ٣ض٤ٔجً ال أدجً ُٚ ٛيث ثُطلَ ثُٚـ٤ٌ، كضْجه٠ ثُوٓٞع ٖٓ ػ٤٘٤ٜج ػ٠ِ

كضٔضَػ هٓؼز ثألُْ دوٓؼز ثُطلُٞز ًٝجٕ ٍٝؽٜج هو مٌػ ك٢ ثُـوثر ٌُه ثألػوثء ث٤ُِْٖٔٔ ػٖ د٤ش ثُٔووُ، ٛيث 

ثٌُٔأر ُٜج ؿالّ، ُٜٝج ٍٝػ كجًُ ٓووثّ مٌػ ك٢ ٙذ٤قز ٛيث ث٤ُّٞ ٤ٌُه ثألػوثء ث٤ُِْٖٔٔ ػٖ د٤ش ثُٔووُ، 

ف ٓج فَ دٚ، ًٝجٗش ٛيٙ ثُلضجر كضجرً دجِّز عجدضز ثُؾ٘جٕ، ُْٝ صٌٖ صؼٌف ٝٓجُش ثُِٖٔ ُْٝ ٣ؼو ُْٝ صؼٌ

ثُنٞف، ٝال صنِغ ثُقٞثهط كؤثهٛج، ٌُٖ ٝهؼز فط٤ٖ ُْ صوع ُٖؾجع ٖٓ ثإلكٌٗؼ هِذجً، ُْٝ صضٌى ُلجًُ ك٤ْٜ 

أٓالً ك٢ ثٌُ٘ٚ، كوو ٟق٘ش ؽ٤ْٕٜٞ ٟق٘جً، ٝػًٌضٜج ػٌى ثٌُف٠، ٍٝػَػش هِٞح ثٌُٔجس ػٖ ٓٞثٝؼٜج، 

ٙ ٓؼًٌز فط٤ٖ ث٤ٌُٜٖر، ثُض٢ ٝثؽٚ دٜج ٤ّوٗج ٙالؿ ثُو٣ٖ ِٓٞى أًٝدج دأًِْٜٔ، كنلن هِخ ٛيث ثٌُٔأر، ٛي

ًِ أٛٞ ثُذ٤ٌٖ أّ ٛٞ ثُ٘جػ٢، ٝصِلضش كئىث ٢ٛ دَٝؽٜج ٣ومَ ػ٤ِٜج ّجُٔجً، ٣ٝقوعٜج  ٝصالفوش أٗلجّٜج، ُْٝ صو

٤ٖ هذَ إٔ ٗذجٌٕ فٌدجً، ٝإٔ ٌٖٗع فو٣ظ ثٌُ٘ٚ، ُوو ًه ث٤ُْٞع ثألػوثء، ٝكش ك٢ ػٞوْٛ، ٝثٗطِوٞث ٛجًد

ك٢ هضجٍ، ُوو ثّضوٌ ِٓي ث٤ُْٔـ ك٢ د٤ش ثُٔووُ إ٠ُ ثألدو، ٤ُٝضي ٣ج ٓج٤٣ًش أدٌٚس ٛؤالء ُوو ىٛخ ثُلٌع 

دأُذجدْٜ، ُٔج ًأٝث أّٞثً ثُٔو٣٘ز صطَ ٖٓ كٞهٜج ثألدطجٍ، كٜوٓٞث م٤جْٜٓ ُٝٝٞث ثألهدجً ال ٣ِٕٞٝ ػ٠ِ ٢ٕء، ال 

ٙوهش إٔ ٛؤالء ثُي٣ٖ كؼِٞث صِي ثُلؼَ ك٢ فط٤ٖ كٌٝث ًجُ٘ؼجػ ثُٖجًهر، ك٤ج ٤ُش أدطجٍ ٣ٌ٣وٕٝ إال ثُ٘ؾجر، ُوو 

 .ثُٔووُ ًجٗٞث ك٢ فط٤ٖ ٤ٌُْٝٛ ٣ٞٓتٍي ٓج ثُوضجٍ

ًٝثؿ ٣قوعٜج ػٖ ٛؤالء ثُٞفٞٓ ثٌُل٣ٌٖ، ٣ٝٚق ُٜج كظجػز ه٣جٗضْٜ، ٝهْٞر ًؽجُْٜ، ٤ًٝق ٣إًِٔٞ ُقّٞ 

ْٜ ٙالؿ ثُو٣ٖ ًأٗٚ ٝفٔ ٓلضٌُ، كضٌصؾق أٝالػٜج مٞكجً ثألػوثء، ٣ٌٖٝدٕٞ هٓجةْٜ، ٣ًٝٚٞ ُٜج ٌِٓ

ٝكَػجً ٖٓ ٛيٙ ثًُٚٞر ثٌُٔػذز ٝصْٞ ُٝوٛج إ٤ُٜج ٝصْضؾ٤ٌ دجُوو٤ْ٣ٖ ؽ٤ٔؼجً، ٝد٤ْٞع ٝثُؼيًثء أال ٣ؾؼِٞث 

 .ُٚ ّذ٤الً إ٤ُٜج، ٝأال صٌٟ ٝؽٜٚ ثُٔن٤ق
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ٌٛيث ٣ٚلْٜٞٗ ٝػجه ٓ٘ضٌٚثً ٝهو ثٌٓأر ك٢ د٤ش ثُٔووُ ُٜج ٍٝػ مٌػ ٖٓ صٞٙ ٤ُقجًح ث٤ُِْٖٔٔ ثُـَثر 

 .ٟٔأٜٗج إٔ ٛيٙ ثُذاله دأ٣و٣ْٜ إ٠ُ ٓج ٕجء هللا

ٝصقِ إٔ ثُو٤ٗج أُوش إ٤ُْٜ ٓوج٤ُو ثألٓجٕ، ٝإٔ ثُوٌٛ هو فٌْٜٔ ك٤ٚ، ٍَٝٗ ػ٠ِ فٌْٜٔ، ٝصْضِو٢ ػ٠ِ 

جصٜج ٓ٘جًر ْٓؾو، كٌثٕٜج، فض٠ إىث دِؾ دٜج ثُضأَٓ إٔ صٌٟ إٔ ٛيٙ ثُذاله ًِٜج ػجهس إ٠ُ هٜٞٓج ُْٝ صذَن ك٢ ؽ٘ذ

 .ُْٝ ٣ضٌهه ك٢ ؽٞٛج أىثٕ، ٝصٌٟ ٍٝؽٜج هو ػال ك٢ ثُٔ٘جٙخ فض٠ ٙجً ثُوجةو

أؿٔٞش ػ٤٘٤ٜج ػ٠ِ ٛيٙ ثًُٚٞر ثُقِٟٞ ٝأميصٜج ٓؼٜج ك٢ أفالٜٓج ٝٗجٓش، ٌُٜٝ٘ج ُْ صؾو إال فِٔجً َٓػؾجً، 

ضٜوّ ًٔج ٣ضٜوّ ػٔ هو أفْش إٔ ثُٔو٣٘ز صضوِوَ ٝص٤ٔو، ٝصقِ إٔ فٜٚٞٗج صوى هًجً، ٝصنٌ فؾجًصٜج ص

ػٚلًٞ ٝؼ٤ق دٌٞدز ٖٓ ؽ٘جؿ ٌْٗ ًجٌّ، ٝمجُطش ّٔؼٜج أٙٞثس ثُؼ٣َٞ ٝثُذٌجء، صضنِِٜج أٙٞثس 

ثٌُؽجٍ، كؼِٔش أٗٚ ٤ُِ دقِْ ٌُٜٝ٘ج ثُقو٤وز، كٞعذش صقَٔ ثدٜ٘ج ٝٗظٌس إ٠ُ ٣ٌٌّ ٍٝؽٜج كِْ صِلٚ ك٢ ٌٓجٗٚ، 

ثُذِو، فض٠ ف٠ ػ٠ِ ؽذَ ث٣َُضٕٞ، عْ ٙوّ  كنٌؽش صْأٍ ػ٘ٚ ٓج ثُنذٌ كؼِٔش إٔ ٙالؿ ثُو٣ٖ هو هثً فٍٞ

ثُٔو٣٘ز ٙوٓز ٍَُُضٜج َٝٛصٜج َٛثً، ًٝجهس صوضِؼٜج ٖٓ أّجّٜج، ًٔج صوضِغ ثُٖؾٌر ٖٓ ثألًٛ ثٌُمٞر، 

ًٝٓجٛج دجُٔ٘ؾ٤٘ن ٝثُؼٌثهثس، ٝهيكٜج دج٤ٌُ٘ثٕ ثُٖٔضؼِز، ٝٛؾْ ؽ٘ٞهٙ ػ٠ِ ثألّٞثً ًج٤َُْ ثُٔ٘ق٠، ًأْٜٗ 

 .ٌثٗ٘ج، ٝال ٣وطؼْٜ فو٣وٗج، ًإٔ ثٌُٔهر ٝث٤ُٖج٤ٟٖ ًِٜج صوجصَ ٓؼْٜأدجًّز ثُؾق٤ْ ال صقٌهْٜ ٤ٗ

ًٝجٗش ٛيٙ ثٌُٔأر ٝثعوز ٖٓ هٞر ثُوكجع، كجُووُ دِو ثُلٌٗؾز، ُذْش ك٢ أ٣و١ أِٜٛج ٓتز ّ٘ز، ال ّ٘ز ٝال ّ٘ض٤ٖ، 

ثُٖي ك٢ هِذٜج، ٝك٢ ثُووُ ّضٕٞ أُلجً ٖٓ م٤ٌر ثألؽ٘جه ٣وٞهْٛ ثُِٔي د٤ِجٕ، ٌُٖ ٛيٙ ثُٔلجؽأر ًٝػضٜج ٝأهمِش 

ٟٝلوش ثألمذجً صَٚ ٓضؼجهذز صضٌث، ًَ مذٌ ٌٕ ٖٓ ثُنذٌ ثُي١ هذِٚ، ًِٝٔج ٌٓس هه٤وز ّٔؼش ٗذتجً ؽو٣وثً ػٖ 

ٕور ثُٜؾّٞ ٝٓٞجءٙ، ٝػٖ صقطْ أهٝثس ثُوكجع فض٠ ؽجءٛج ثُنذٌ دإٔ ثٌُث٣جس ثُذ٤ٜ هو ًكؼش ػ٠ِ 

 .ٙ ثُوٚز ٌٓر عج٤ٗزثألّٞثً، ٣ؼ٢٘ ٛيٙ ثُٔو٣٘ز ثّضِْٔش، ٌٗؽٞ هللا إٔ صؼٞه ٛي

ٝأٜٗج هو ػووس ثُٜوٗز ػ٠ِ إٔ ٣نٌػ ٖٓ ٕجء ٖٓ ثُٔو٣٘ز ك٢ ٓور أًدؼ٤ٖ ٣ٞٓجً ٖٝٓ أًثه ثُذوجء دو٢ ك٢ فٌْ 

ٙالؿ ثُو٣ٖ، ٝإٔ صلضـ ُْٜ ثُٔو٣٘ز أدٞثدٜج ٝإٔ ٣وكغ ثٌُؽَ ثُي١ ٣ٌ٣و ثُنٌٝػ ػٌٖر هٗج٤ٌٗ، ٝثٌُٔأر صوكغ 

 .مْٔز، ٝثُُٞو ه٣٘ج٣ًٖ

ك٢ ًؽضْٜ، ٝمٌؽش صلضٔ ػٖ ٍٝؽٜج ثُقذ٤خ، ٖٝٓش ك٢ ثُظالّ صوًٝ فٍٞ ثألّٞثً،  ٝصًٌش ٓج٤٣ًش ثُوّٞ

ٝص٘ظٌ إ٠ُ ثألدٞثح ثُٔلضقز، ٝثُؾ٘ٞه ظجك٣ٌٖ ٣ومِٕٞ دجُٖٔجػَ ٝثُطذٍٞ كضٖو ٣وٛج ػ٠ِ ُٝوٛج ٝص٢ٞٔ 

، ٓضذجػور فض٠ صذِؾ ّجفز ثُوضجٍ، كئىث ٢ٛ صطأ ػ٠ِ أػالّ ثُلٌٗؾز َٓٔهز ٓنٌهز، ٓنضِطز دؾغظ ثألؽ٘جه

ٓضوطؼز ثألٝٙجٍ، كجٓضألس ٗلْٜج ًٛذز ٝمٞكجً ٝٛٔش دجُؼٞهر ٌُٜ٘ج ؿجُذش ثُ٘لِ ٖٝٓش، كوو ًجٗش صلضٔ ػٖ 

ٍٝؽٜج، ٝال صْضط٤غ إٔ صٌؽغ فض٠ صِوجٙ أٝ صؼٌف مذٌٙ، ًٝجٕ فُٜٞج ًؽجٍ ْٝٗجء ًغ٤ٌٕٝ ٣ذقغٕٞ ًٔج 

٥مٌ، ٝأُو٤ش دقغضٚ ك٢ صذقظ، ػٖ ه٣ٌخ أٝ ٙو٣ن، ٝصٔغِش ىُي ثألَٓ ثُٞنْ كأُلضٚ أٗٚ هو ٓجس ٛٞ ث

ثُط٣ٌن، ًٝأس ٛيٙ ثألًٛ هو ػجهس ُِوّٞ ثٌُجك٣ٌٖ، ٣ؼ٢٘ هٚوٛج ث٤ُِْٖٔٔ، ٝأفَٜٗج ىُي ًٔج أفَٜٗج كوو 

ٍٝؽٜج، ٝصٞجػلش دٚ ٤ٚٓذضٜج ٝفجُٝش ػ٠ِ ٝؽٞٙ ثُوض٠ِ ٖٓ أفذجدٜج ٝػ٤ٌٖصٜج كأملش ٝػؾَس ُْٝ صذٌٚ 

صٔغِش ُٜج ف٤جصٜج ًِٜج كئىث ٢ٛ هو ىٛذش ٝؽجءس ك٢ ٌٓجٜٗج ٤ٕتجً ٖٓ ثُظالّ، ٝٓٔج أٙجدْٜ ٖٓ ثُضذو٣َ ٝثُضـ٤ٌ ٝ

 .ف٤جر ؽو٣ور، ف٤جر ًػخ ٝكَع ٕٝوجء ال صؼٌف ػٜ٘ج ٝال ٣و١ً أفو ٖٓ هٜٞٓج ٤ًق ٣ٌٕٞ ث٤ٌُٚٔ
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ثٗضَع ٖٓ ٝىًٌس ٓج هجُٚ ُٜج ٍٝؽٜج ػٖ كظجػز ٛؤالء ثُلجصق٤ٖ، كأفْش ػ٘و ىًٌ ٍٝؽٜج ًإٔ هِذٜج هو 

ٙوًٛج، ٟٝجًس ك٢ أعٌٙ، ٝكٌٌس ك٤ٚ، أ١ أًٛ صوِٚ؟ أ١ ّٔجء صظِٚ؟ َٝٛ ٛٞ هض٤َ هو صَٔم ؽْٔٚ 

ٝثٗضغٌس ع٘ج٣جٙ؟ ُْٝ صْضطغ إٔ ص٢ٞٔ ك٢ ٛيٙ ثًُٚٞر ثٌُٔػذز كأؿٔٞش ػ٤٘٤ٜج ٝأُوش ػ٤ِٜج ؿٖجء ٖٓ 

ثٌٗٚثف ثُ٘جُ ػٜ٘ج، ًٝق ثُوٓغ ٝأفْش ًإٔ كؤثهٛج ٤ْ٣َ فَٗجً ػ٤ِٚ، ًٝجٕ إٔو ٓج ًٝػٜج ٝفَ ك٢ كؤثهٛج 

أ٣و٣ْٜ ػٖ ْٓجػوصٜج، كوو ٕـِش ث٤ُٚٔذز ثُوثٛٔز ًَ ٝثفو د٘لْٚ ًأٗٚ ٣ّٞ ثُٔقٌٖ ًَ ٣وّٞ ك٤ٚ أٗج، ًٌٝس 

ًثؽؼز ٢ٛٝ صؼٌف ك٢ ىٜٛ٘ج كٍٚٞ ٛيٙ ث٣ٌُٝز ثُض٢ ٓغِش ٛيٙ ث٤ُِِز، كجدضوأس دجُظلٌ ٝثُٔؾو ٝثٗضٜش دجُن٤ذز 

 .َثٌُٔر ٝث٣َُٜٔز ثُٔجفوز، ٝثُلٌثم ثُط٣ٞ

ُْٝ صلْٜ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ١ٜٞ٣ ك٢ ُقظز ثٌُٚؿ ثُي١ أه٤ْ ك٢ ٓتز ّ٘ز؟ ٤ًٝق ٣ٜوّ ًؽَ ٝثفو ٓج صؼجٕٝ ػ٠ِ 

إٖٗجةٚ أَٛ أًٝدج ؽ٤ٔؼجً؟ أ٣ٌٕٞ أ٤ٌٓ ِْْٓ ٝثفو ٓؼجهالً ك٢ ث٤َُٔثٕ ِٓٞى أًٝدج ًِْٜ ٝأٌٓثةْٜ؟ ٤ًق ُٞ 

ًجٗش ٌِٓٔضْٜ ٌِٓٔز ٝثفور صٔضو ٖٓ  صقجُق ث٤ُِْٖٔٔ ًِْٜ؟ ٤ًق ُٞ ًجٗش ثُقٌٝح ك٢ أ٣جّ ثُنالكز، إىثً 

 .ث٤ُٖٚ إ٠ُ هِخ كٌْٗج

ً ْٜٓ٘ ًه٤ن  ٝؽؼِش صْأٍ ًَ ٖٓ صِوجٙ ػٖ ٍٝؽٜج، كال ٣وق ُٜج أفو ٝال ٣ٌه ػ٤ِٜج، ٝإىث ُو٤ش ْٜٓ٘ ٣ًٌٔج

ثُوِخ ّأُضٚ كؼطق ػ٤ِٜج دؾٞثح ُٝي ٣ٌٖ ؽٞثدٚ ال أه١ً، ٝظٌٜ ثُؤٌ ٗق٤الً ٣َٛالً ٖٓ د٤ٖ كٌػ ثُـٔجّ 

ً ؽؼَ ثُو٤ٗج ًٜ٘ج ٝؽٚ ٣ٌٜٓ ٓقضٌٞ، كٌأس هطغ ثُِقْ ثُذ١ٌٖ كأُو٠ ػ٠ِ  ً ف٣َ٘ج ثُْجفز ٤ٝجء ٕجفذج

ٓنِٟٞز دجُٞفَ صذٌٍ ٖٓ مالُٜج ثُوًٝع ثُٔيٛذز ٝصذوٝ ٖٓ د٤ٜ٘ج هطغ ثٌُٓجؿ ثٌٌُْٔر ٝث٤ُْٞف، كإٔؾجٛج 

 .ثُضلٌٌ ك٢ ٛيٙ ثُؾ٤ق ثُٔ٘ض٘ز

ٖٓ ّجفز ثُٔؼًٌز، ًٝإٔ ثُنطخ هو فطْ إًثهصٜج  ٣ٝقخ ٍٝؽٜج كأهًًضٚ ثُٖلوز ػ٤ِٜج كأمي د٤وٛج كجّضنٌؽٜج

ٝصًٌٜج ًجُض٢ ص٢ٖٔ ك٢ ٜٗٞٓج، كجٗوجهس إ٤ُٚ ٤ٟؼز ّٝجًس ٓؼٚ، ّٝأُضٚ ٛجْٓز، ًأٜٗج صنجٟخ ٗلْٜج: ٣ج أدضجٙ 

هو ًأ٣ش ٍٝؽ٢؟ كِْ ٣ؾ٤خ، ُْٝ ٣قخ إٔ ٣٘ذتٜج دٔج صٌٌٙ كِٟٞ ثُقو٣ظ ٕٝـِٜج دـ٤ٌ ٓج صْأٍ ػ٘ٚ، كوجُش: ٣ج 

 :٣ٚ٘ؼٞث د٘ج ٛؤالء؟ َٛ ٣نطلٕٞ ُٝو١ ٤ُأًِٞث ُقٔٚ أٓجّ ػ٢٘٤؟ ٌٛيث ٣لؼِٞث ث٤ُِْٖٔٔ؟ هجٍ أدضجٙ ٓج صظٖ إٔ

ٖٝٓ أمذٌى دٜيٙ ثألًجى٣خ؟ إٕ ث٤ُِْٖٔٔ هّٞ ًٌثّ، أَٛ كَٞ ٝٝكجء ٝٗذَ، ٝإٕ ٌِْٜٓ ٙالؿ ثُو٣ٖ م٤ٌ 

٢ٛٝ كجصقز ثُِٔٞى هجٟذز، ٖٓ هجٍ ُي إٕ ث٤ُِْٖٔٔ ٝفٞٓ؟ ٠ٞٓٝ ٣قوعٜج ػٔج ػٌف ٖٓ ٙلجس ث٤ُِْٖٔٔ 

كٜٔج هٖٛز، ال صٌجه صٚوم ٓج صْٔغ، ٝال صلْٜ ٓج ٣وٍٞ، ٝال صٚوهٚ، كؼجه ٣وٍٞ، ههوٞث ؽ٤وثً ٣ج د٤٘ض٢ ُٞ أْٜٗ 

ىدقٞٗج ُٔج ًجٗٞث ٓؼضو٣ٖ، ًجٗٞث ٓ٘ٚل٤ٖ ٓ٘ج، ُٔج همِ٘ج ثُووُ ٓ٘ي ٓتز ػجّ هضِ٘جْٛ ك٢ ثُذ٤ٞس ٝثُٖٞثًع 

ْْٜ ٖٓ كٞم ثألّٞثً ٤ُ٘ؾٞث د٘ج، ٝفض٠ دِؾ ػوه ٖٓ ٝثُْٔجؽو، ٝف٤ظ ٓج ٝؽوٗجْٛ فض٠ ٙجًٝث ٣ِوٕٞ دأٗل

 .هضِ٘ج ْٜٓ٘ ّذؼ٤ٖ أُلج، ُْٝ ٣ضقٌم هِخ دٖلوز ٝال ُْجٕ

 .هجٍ: ٣ج د٤٘ض٢ ثُِْٕٔٔٞ هّٞ ًٌثّ، ٝأَٛ ٝكجء ٛيث هٍٞ ثألػوثء، ٝإٕ ٌِْٜٓ ٙالؿ ثُو٣ٖ م٤ٌ ثُِٔٞى هجٟذز

ِٖ أفو، ُْٝ ٣ْأ٢ُ٘ أفو ٖٓ أٗج، هجٍ أفو ثُلٌٗؾز: دؼو إٔ كُضقش ثُووُ همِش ثُْٔؾو ثأله٠ٚ، ك ِْ ٣ٔ٘ؼ

ً ٣ؾِْٕٞ ػ٠ِ ثألًٛ ال صضلجٝس ٓوجػوْٛ ٝال ٣ٔضجٍ أ٤ٌْٓٛ ػٖ ٝثفو  كجمضِطش دج٤ُِْٖٔٔ كئىث ْٛ ؽ٤ٔؼج

ً ك٢  ْٜٓ٘، هو مٖؼش ؽٞثًفْٜ، ٌّٝ٘ش فٌثًجصْٜ، ٝمٞؼٞث هلل ٝفوٙ كؼؾذش ٖٓ ٛؤالء ثُي٣ٖ ًجٗٞث ؽ٘ج

قجُٞث ٛ٘ج ًٛذجٗجً مٖؼجً ًأ٣ش ثُنط٤خ ٙؼو ثُٔ٘ذٌ ٝمطخ مطذز، ُٞ ثُٔؼجًى، ٤ٕٝج٤ٟٖ ك٢ ثُوضجٍ؟ ٤ًق ثّض

أٜٗج أُو٤ش ػ٠ِ ًٓجٍ ُضقًٌش ٝثٗوِذش كٌّ٘جً، ٝٓٞش فض٠ ثألًٛ، ُٝٞ ّٔؼضٜج ثُٚنًٞ ثُْٚ الٗذغوش 

ك٤ٜج ثُق٤جر، ٖٝٓش ك٤ٜج ثٌُٝؿ، ٝٝؽوس ٛؤالء ثُ٘جُ ال ٣ـِذٕٞ أدوثً ٓج هثٓٞث ٤ِْٖٔٓ، ُٝٞ ثؽضٔؼش ػ٤ِْٜ 

٤ٗج، ألٕ هٞر ثإل٣ٔجٕ أهٟٞ ك٢ ٗلّْٜٞ ٖٓ ًَ هٞر، إْٜٗ ال ٣ن٤لْٜ ٢ٕء ألٕ ثُ٘جُ إٗٔج ٣ن٤لٕٞ دجُٔٞس هٍٝ ثُو

ٝٓ٘ٚ ٣نجكٕٞ، ٝٛؤالء هّٞ ٣قذٕٞ ثُٔٞس ٣ٌ٣ٝوٕٝ إٔ ٣ٔٞصٞث، ًال، ال ٣طٔغ هٞٓ٘ج دٜيٙ ثُو٣جً، أٗج أهٍٞ ٌُْ 

الةوْٜ، ًال إٗٚ ال أَٓ ُ٘ج ك٤ٜج، ُوو ٝهو ػٌكش ثُوّٞ ٝصٌِٔش دِْجْٜٗ، ٝمجُطْٜ، ٝٝهلش ػ٠ِ ه٣جٗضْٜ، ّٝ

 .مٌؽ٘ج ٜٓ٘ج دؼو إٔ ُذغ٘ج دٜج ٓتز ػجّ
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ٝٗظٌس ٛيٙ ثَُٝؽز كئىث هٜٞٓج هو آعٌ ك٣ٌن ْٜٓ٘ ثُذوجء ك٢ ظَ ثٌُث٣ز ثإلّال٤ٓز ف٤٘ٔج ًأٝث ك٢ ظالُٜج ثُؼوٍ 

كجمضجًس إٔ صٌٕٞ ٓغ ثُل٣ٌن ثٌُثفَ ال ٝثألٖٓ ٝثُٜوٟ، ٓغ ثُقٞجًر ٝثُضٔوٕ ٝثُـ٠٘، ٝأدج ك٣ٌن ثٌُف٤َ 

ًٌٛجً دج٤ُِْٖٔٔ كوو دوس ِٕٔ ثُقو٤وز ًٝيح ثُٞثهغ ٓج ّٔؼش ػْٜ٘ ٌُٜٝ٘ج ُْ صْضطغ إٔ صو٤ْ ٝف٤ور ك٢ ثُذِو 

 .ثُي١ ٣يًٌٛج ًَ ٢ٕء دَٝؽٜج

ّجًس ٢ٛٝ ّجًفز ك٢ أكٌجًٛج كضن٤ِش ٍٝؽٜج ٢ٖٔ٣ ٓؼٜج ك٢ ثًُٔٞخ ثُظجكٌ كذٌش ٝثمض٠ِ ٤ٖٗؾٜج د٤ٖ٘ؼ 

ْ٘ٞر ٖٓ فُٜٞج ٖٝٛ ٣ذ٤ٌٖ ٖٓ مِلٜٖ ٖٓ ثألٌّٟ ٝثُوض٠ِ ٝإىث دجُؾ٘ٞه ٣ٞهلٜٖ، كٌْضٖ ٖٓ ثُلَع، ٝٝهلٖ ثُ

ٝأ٣وٖ دجُٜالى ٝأًؽؼٖٞٛ كئىث ػ٠ِ ًثد٤ز ٟجةلز ٖٓ ث٤ُِْٖٔٔ د٤ْٜ٘ ٤ٕل ػ٠ِ كٌُ ُٚ، ُْ صٌُع ٛيٙ ثٌُٔأر 

ٕ؟ ٛيث ٛٞ ثُِْطجٕ ٙالؿ ثُو٣ٖ ٝٙقذٜج إال ػ٘وٓج ه٤َ ُٜج ٛيث ٛٞ ثُِْطجٕ، ٙالؿ ثُو٣ٖ ٛيث ٛٞ ثُِْطج

ثُٔن٤ق آًَ ُقّٞ ثُذٌٖ؟ ٕٝجًح ثُوٓجء؟ ٝؽؼِش صنضِِ ثُ٘ظٌ إ٤ُٚ، كال صٌٟ ٓالٓـ ثُٞفٔ ثٌُجٌّ، ٝال 

صذٌٚ ثأل٤ٗجح ٝال ثُٔنجُخ، ال صٌٟ إال ث٤ُٜذز ٝثًُ٘ٞ ٝثُؾالٍ ٝثُٞهجً، كوو ٝهلٖ ػ٤ِٚ كوجٍ: ٓج صٌهٕ؟ هجُش 

ٝصٚج٣قٖ ٝد٤ٌٖ، ٝد٠ٌ ثُِْطجٕ ًهز ُٜٖ، ٝأٌٓ دئٟالم أٌّثٖٛ  ثٌٓأر: ًؽجُ٘ج ك٢ ثألٌّ، أٍٝثؽ٘ج،

ً ٓؼجك٠،  ٝأػطجٖٛ ثُوٝثح ٝثُطؼجّ ٝثُٔجٍ، ًٝجٕ ٍٝػ ٛيٙ ثٌُٔأر ٓغ ثألٌّٟ، كجُضوش دٚ ًٝأصٚ ٙق٤قج

ك٤ْ٘ش ثُٖوجء ٝث٣َُٜٔز، ٝهو ؽؼَ ثُِْطجٕ ٌَُ ٖٓ ٛؤالء ٓج ٣ٌل٤ٚ ٖٓ ثُطؼجّ ٝثٌُٖثح ٝثُوٝثح ُ٘وِٚ إ٠ُ 

 .ف٤ظ ٣ٌ٣و

عْ ٖٓش ٛيٙ ثُوجكِز دٜؤالء ثُ٘جٍف٤ٖ كِْ ٣ؼٌف أُْٜٝ ٖٓ آمٌْٛ، ًٝجٕ ثُط٣ٌن ًجٌُٜ٘ ثُٔٔضِب دجُٔجء ٖٓ 

ٓ٘ذؼٚ إ٠ُ ٓٚذٚ، ٌٜٗ ٖٓ ثأل٠ّ ٝثُلٌؿ ٝث٣َُٜٔز ك٢ ثُٔؼًٌز ٝثُظلٌ دِوجء ثألفذز ًٌٝٙ ثُـجُذ٤ٖ ٌٌْٕٝٛ 

ٔقْٖ، ًٝأس ٖٓ مالٍ ثإلْٗج٤ٗز ػ٠ِ إفْجْٜٗ، ٝأفْش ٓج٤٣ًش ك٢ هِذٜج دجالػضٌثف دلَٞ ٛيث ثٌُؽَ ثُ

ٝثُقن ٝثُ٘ذَ صضٔغَ ك٤ٚ، ال ٖٓ ًأس ٖٓ ًؽجٍ هٜٞٓج، ًٝجهس صقذٚ ٝصض٘ذٚ ك٢ ٗلْٜج ٓج ػِٔٞٛج ٖٓ دـٜ 

ثإلّالّ كضٞهلش ٝفجُٝش إٔ صيًٌ ٤ّتز ٝثفور ُٜيث ثٌُؽَ، ُٝوٞٓٚ صْضؼ٤و دٜج دـٞجةٜج إ٣جْٛ كِٖ صؾو، ٝال 

ٜج ثُي٣ٖ مٌؽٞث ٓغ ثُوجكِز دؼو ٓج ثّضِذٞث ثُٔؼجدو، ًْٝ٘ٞث ثٌُ٘جةِ، ٤ّتز، ٝؽؼِش صوجدَ د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ًؽجٍ هٞٓ

ٝفِٔٞث ًَ ٓج ًجٕ ك٤ٜج ُْٝ ٣ؼ٠َ ٖٓ ٛيث ثُٔجٍ أفو ُْ ٣وكغ ٖٓ ٛيث ثُٔجٍ ػ٠ِ ثٌٓأر ٝؼ٤لز ص٢ٖٔ ٓؼٚ، ٝػ٠ِ 

 ٤ٕل ػجؽَ، ٝىًٌس ٓج ّٔؼش ٖٓ إٔ ثُِْطجٕ صٌى ٛؤالء ٣نٌؽٕٞ دأٓٞثُْٜ ٓغ أٗٚ ٌٕٟ ػ٤ِْٜ إٔ ٣نٌؽٞث

ٖٓ أٓٞثٍ ثٌُ٘جةِ، ٝىًٌس ٓج ًجٕ ٣ٚ٘غ هٜٞٓج ٖٓ إمالف ثُٞػٞه، ٝثُق٘ظ دجُؼٜٞه كضٔ٘ش ُٞ أٜٗج ًجٗش 

 .ِْٓٔز ٌُٜٝ٘ج ُْ صؾٌٜ دٜيٙ ثأل٤٘ٓز ٝم٘وضٜج ك٢ ٗلْٜج

ٖٓش ٛيٙ ثُوجكِز ك٢ ثُطٌم ثُٔولٌر، ٝثُْٔجُي ثُٔٞفٖز، ُْٝ صقخ إٔ صؼٌػ ػ٠ِ ٢ٕء ٖٓ داله ثإلّالّ، 

ِ، كِٔج دِـضٜج دؼو ثُؾٜو ثُذجُؾ، ٟذؼجً ًجٗش ٝهش إٍى صجدؼز ُِلٌٗؾز، كوو دِـضٜج دؼو ثُؾٜو ًجٗش ٝؽٜضٜج ٌٟثدِ

ثُذجُؾ ٝثُٖٔوز ثٌُِٜٔز، ٝدؼو ٓج صًٌش ٖٓ ٝقج٣ج ثُؾٞع ٝثُضؼخ ٝٓجس ٖٓ ٓجس ك٢ ثُوجكِز، ٝثألؿ٤٘جء ٓؼْٜ 

 .ثُيٛخ ٝك٤ْٜ أٓٞثٍ ًغ٤ٌر

ثُوجكِز ًٝهٛج، عْ دؼظ ًؽجُٚ كجّضِذٞٛج، أميٝث ًَ ٛيٙ  ُٝٔج دِـضٜج أؿِن أ٤ٌْٓٛ ثإلكٌٗؾ٢ ثًُْٞ ك٢ ٝؽٚ

ثألٓٞثٍ، كجٗذٌٟ ُْٜ ثُٖؾؼجٕ ٝثألدطجٍ كجهضضِٞث ك٤ٔج د٤ْٜ٘ ًٝجٕ ك٤ٖٔ هضَ ٍٝؽٜج، هُضَ ػ٠ِ ٣و هٞٓٚ، صٞؽٜٞث 

 ٗقٞ ٌٟثدِِ ألٕ ك٤ٜج أ٤ٌٓثً ٖٓ ثإلكٌٗؼ ٛيث ثأل٤ٌٓ أؿِن أّٞثً ثُٔو٣٘ز، ٝثّضِخ ثُوجكِز ٖٝٗذش ٓؼًٌز كوضَ

ٍٝؽٜج، ٝصجٙ ٖٓ ًجٕ ك٢ ثُذ٣ٌز ًٔج ٣ض٤ٚ ثًَُٝم ك٢ ُٞػ ثُذقٌ، ٝػجه أًغٌ أِٜٛج إ٠ُ ه٤ٗج ثألٖٓ ثٌُٔٝءر 

ٝثُ٘ذَ، إ٠ُ ه٤ٗج ث٤ُِْٖٔٔ ًٝجٗش ٛيٙ ثَُٝؽز ٓغ ثُضجة٤ٜٖ ص٢ٖٔ ٓؼْٜ، هو ٓجس فْٜج، ٝصِذو ٕؼًٞٛج، ُْٝ 

ؼٔٞٛج، ٝصٚٔش إٕ صًٌٞٛج، ًٝأٗٔج صْضطغ إٔ صلٌٌ ك٢ ٢ٕء صٍَ٘ دَُْٜ٘ٝ ٝصٌفَ دٌف٤ِْٜ، ٝصأًَ إٕ أٟ

مٌٟش ك٢ ػوِٜج، أٝ أٙجدٜج ِٓ ٖٓ ثُؾٕ٘ٞ، فض٠ دِـٞث أّٞثً أٗطج٤ًج، كطٌهْٛ أِٜٛج ًٝهْٝٛ كٌؽؼٞث إ٠ُ 

داله ثإلّالّ ٝهو أ٣و٘ٞث أٗٚ ُٖ ٣ٌٕٞ ك٢ ثألًٛ أٗذَ، ٝال أكَٞ ٖٓ ٛيث ثُٖؼخ ثُي١ ػِٔٚ دمحم ٤ًق صٌٕٞ 

 .ثإلْٗج٤ٗز
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ٌجٜٗج ىثِٛز ال صذٌٚ ٝال صؼ٢، أهذَ ػ٤ِٜج ٕجح ٖٓ أَٛ أٗطج٤ًج ٖٓ هٜٞٓج، كأمي د٤وٛج أٓج ٓج٤٣ًش دو٤ش ك٢ ٓ

ٝٝثّجٛج، كجٗوجهس ُٚ، ّٝجًس ٓؼٚ فض٠ ثفضٞثٛج َُٓ٘ٚ ػ٠ِ ٕجٟب ثُذقٌ، كْوطش ٖٓ ثُضؼخ ٝثإلػ٤جء ٗجةٔز، 

ٜج ٤ٙو١ أٗج، ٝأ٣وظٜج ُـ٠ ٖٓ فُٞٚ، كْٔؼش ٙٞس ًؽَ ٣وٍٞ ُٚجفذٚ ٓج ٗوػي ص٘لٌه دٜج، ك٤وٍٞ ُْٜ: ٌُ٘

أٗج ثُي١ ثٙطوصٜج، ٛيٙ ٢ُ مجٙز كضلْٜ إٔ ثُنالف ػ٠ِ ٌٕكٜج ٝػلجكٜج، ٝصؼٞه إ٠ُ ىٜٛ٘ج ٝصيًٌ ثُٔج٢ٝ، 

ٝصوًى أٜٗج كووس ٍٝؽٜج ٝفج٤ٜٓج كضوٍٞ: ٣ٝقٌْ أٛيٙ ٢ٛ ٌٓٝءصٌْ ٝإْٗج٤ٗضٌْ؟ أٛيث ٛٞ ه٣ٌْ٘ ٣ج أَٛ أًٝدج 

ْجٕ أمجٟذٌْ؟ دِْجٕ ثُو٣ٖ ٝأٗج أًثًْ ِٓقو٣ٖ ك٤ٞقٌجٕ ٣ٝضوٜوٜجٕ، ك٤ٖضو دٜج ثُـٞخ ٝصٌٚك دْٜ، د٢ ُ

ًجك٣ٌٖ، دِْجٕ ثإلْٗج٤ٗز؟ ٓج أٗضْ إال ٝفٞٓ ك٢ ؽِو د٢٘ آهّ، دِْجٕ ثٌُٔٝءر؟ كوو كووصٔٞٛج، ٤ْٗٝضْ فوٝهٛج، 

٣ٌِْٝ، أال ٣ْضق٤ٕٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛؤالء ثُِْٕٔٔٞ إٔلن ػ٠ِ ْٗجءًْ ٝأفلع ٌُٖكٌْ ٌْٓ٘؟ ٝإٔ ٣ٌ٘ٞث أٗذَ 

ث٤ُْو ث٤ُْٔـ؟ ال ٝهللا ُْضْ ٤ُِْٔـ ٝال ُٔقٔو، أٗضْ ٤ُِٖطجٕ، أُٝتي ْٛ ثُي٣ٖ ؽٔؼٞث ٝأكَٞ ٝأفلع ُٞٙج٣ج 

ث٤ُْٔـ ٝدمحم، أُٝتي أَٛ ثُلٞجةَ أًدجح ثألٓؾجه، مالٙز ثإلْٗج٤ٗز، إٌْٗ ُْ صـِذْٞٛ، ُٖ صأميٝث أًٌْٝ 

ْ أػٌم ٌْٓ٘ ك٢ ثإلْٗج٤ٗز، إٕ ثُٔووّز ٖٓ أ٣و٣ْٜ أدوثً، ًال إْٜٗ أفوٞث دٜج ألْٜٗ أٝك٠ ٌْٓ٘ دٔذجها ث٤ُْٔـ، إٜٗ

ثُْٔضوذَ ُْٜ، إٕ ثُٔؾو ٝثُظلٌ ٌُٖٝ ػ٤ٌِْ ثُِؼ٘ز، كال صؾو ٜٓ٘ٔج إال إ٣ـجالً ك٢ ثُٞقي، ٝصضِلش كال صؾو 

ً ػٖ ثٌُٖف ك٢ دِو ٤ُِ ك٤ٚ ِْْٓ، ٝصٌثٛٔج هو أهذال ػ٤ِٜج دؼ٤ٕٞ  ً ػ٠ِ ثُقن، ٝال ٓوثكؼج ٗجٌٙثً ٝال ٓؼ٤٘ج

 .وٛج ك٢ ث٤ُْ ٝص٢ٌٓ د٘لْٜج ك٢ ثُذقٌٓقٌٔر، ك٤ؾٖ ؽٜ٘ٞٗج كضِو٢ دُٞ

ٛيٙ ثُوٚز صذ٤ٖ إٔ ث٤ُِْٖٔٔ ف٤٘ٔج كضقٞث ثُؼجُْ ًجٗٞث أٛالً ُٜيث ثُلضـ، أفو ثُٔؤًم٤ٖ ثألؽجٗخ ٝٛٞ صِّٞض١ٞ 

هجٍ: ٓج ًأ٣ش كجصقجً أًفْ ٖٓ ثُؼٌح ك٢ كضٞفجصْٜ، ثُذ٣ٌٖز صضلجٝس ثٗضٜش ٛيٙ ثُوٚز دإٔ أُوش د٘لْٜج ك٢ ث٤ُْ 

، ٤ًق ًأس ٖٓ ٤ّوٗج ٙالؿ ثُو٣ٖ ثُؼطق ٝثٌُٔٝءر ٝثٌُفٔز، ٤ًق ًأس ٖٓ ث٤ُِْٖٔٔ ٝأُوش ثدٜ٘ج ًيُي

 .ثُٖٜجٓز ٝثٌُٖف، ٤ًق ًجٗٞث ًفٔجء ٤ًق ًجٗٞث فٌٔجء

ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ف٤٘ٔج كضـ ٌٓز ٓجىث هجٍ ػ٘ٚ أدٞ ّل٤جٕ ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ؟ هجٍ: ٣ج دمحم ٓج أًفٔي! ٝٓج 

 .!أفٌٔي! ٝٓج أِٝٙي! ٝٓج أًٌٓي

ٌٛيث ثُِْْٔ، ثُِْْٔ ٣قلع ٌٕف ثُ٘جُ، ٣قلع أٓٞثُْٜ، ٣قلع أػٌثْٜٝ، ٣قلع ه٣ْٜ٘ ٛيٙ هٚز ًضذٜج ٓؤًمٞ 

أًٝدج ف٤٘ٔج كضـ ٤ّوٗج ٙالؿ ثُو٣ٖ د٤ش ثُٔووُ، د٤ش ثُٔووُ ف٤٘ٔج كُضـ أًغٌ ٖٓ ػٌٖ ِٓٞى مجٝٞث ٓؼجًى 

ثُي١ ٛٞ ٓوكٕٞ ث٥ٕ إ٠ُ ؽجٗخ ثُؾجٓغ  ٟجف٘ز الفضالٍ ٛيٙ ثُذاله، ٝدوٞث ك٤ٜج ٓتز ػجّ، عْ ؽجء ٛيث ثإلْٗجٕ

 .ثأل١ٞٓ، ٓوجّ ٤ّوٗج ٙالؿ ثُو٣ٖ ٛيث ثٌُؽَ ػجَٓ أػوثةٚ ٓؼجِٓز ٌٖٓكز

 ً  .ثُي١ أ٣ًو إٔ أهُٞٚ فٍٞ ٛيٙ ثُوٚز: إٔ ثُِْْٔ ال ٣ٌه٠ ػ٘و هللا إال إىث ًجٕ أماله٤ج

 ٣ـٌٗي إٔ ه٤َ مجٍ ًٍّٞ ٤ّوٗج ػٌٔ ٢ًٝ هللا ػ٘ٚ ف٤٘ٔج ػ٤ٖ ٤ّوٗج ّؼو دٖ أد٢ ٝهجٗ هجةوثً هجٍ ُٚ: ال

هللا، كجُنِن ًِْٜ ػ٘و هللا ّٞث٤ّز، ٤ُِ د٤ْٜ٘ ٝد٤٘ٚ هٌثدز إال ٟجػضْٜ ُٚ، كجُطجػز ٝفوٛج ٢ٛ ثُوٌثدز، ال صٌه٠ 

 .ػ٘و هللا إال دجُنِن ث٣ٌٌُْ، إال دجالٗٞذجٟ

ظ٤ْ، ٣ٝق٤ٞٙ صق٤ز أٗج أّٔغ إٔ ف٤٘ٔج ٣أص٢ ثألؽجٗخ إ٠ُ دالهٗج أٍٝ ِٟخ ُْٜ إٔ ٣ًَٝٝث هذٌ ٛيث ثإلْٗجٕ ثُؼ

إؽالٍ ٝإًذجً، ُٔجىث؟ ألٗٚ ٓغَ أمالم ث٤ُِْٖٔٔ ك٢ ٓؼجِٓز أػوثةٚ، ٝٓغ إٔ ثُلٌٗؾز دوٞث ك٢ ثُووُ ٓتز ػجّ، 

ٌُٖ ٛيث ثُذطَ ثّضطجع إٔ ٣قًٌ ٛيٙ ثُذاله ٖٓ ثفضالُْٜ، ٝإٔ ٣ٌكغ ٕإٔ ث٤ُِْٖٔٔ، ٌٝٗؽٞ هللا ّذقجٗٚ 

 .ذِو دِو ثأله٠ٚ ٣ٞٛضٚ ثإلّال٤ٓزٝصؼج٠ُ إٔ صؼجه ثٌٌُر ٌٓر عج٤ٗز ٝصؼٞه ُٜيث ثُ

 :ثُوٚز ًٔج هجٍ هللا ػَ ٝؽَ
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ِٗ فَُإاَدَن ﴾ ب ُٔضَجُِّذ ثِ َِ  ًِ ُس ْٔجَبِء اٌشُّ ْٓ أَ ِِ ُوَّلً َٔمُضُّ َػ١ٍََْه  َٚ  ﴿ 

 (021ًّٞر ٛٞه ث٣٥ز:  )

 .ثإلْٗجٕ ُٔج ٣ٌٟ ثإلّالّ مِن، ٝثإلّالّ ثٗٞذجٟ، ٝثإلّالّ أػٔجٍ ٤ٟذز

ً ثُِْْٔ ٣غ٢٘ ػ٠ِ ث٤ُِْٖٔٔ، ٌُٖٝ إٔ صوٌأ ثُوٚز دوِْ ًجصخ ثُقو٤وز إىث هٌأس  هٚز دوِْ ًجصخ ِْْٓ، ٟذؼج

ؿٌد٢ أمي ٝهجةؼٜج ٖٓ أفوثط كضـ د٤ش ثُٔووُ ًٝضذٜج دٜيٙ ثُط٣ٌوز، ٝؽجء ٖٓ صٌؽٜٔج صقِ ثُلَٞ ٓج 

ىٝ كَٞ، ٕٜوس دٚ ثألػوثء، إٔ ٣ٖٜو ُي ػوٝى دأٗي ًف٤ْ، دأٗي ف٤ٌْ، دأٗي ْٕٜ، دأٗي ىٝ ٌٓٝءر، دأٗي 

 .ٛيٙ ٕٜجهر ًذ٤ٌر، ٝثُقٔو هلل ثُي١ ؽؼِ٘ج ٖٓ أٓز ٟجٌٛر صٌكغ ٕأٜٗج، ٝصٌكغ ًأّٜج ك٢ ثُؼجُْ ًِٚ
 

دمحم ثُٚجهم ثُٞػو بسم ميحرلا نمحرلا هللا، ثُقٔو هلل ًح ثُؼج٤ُٖٔ، ٝأكَٞ ثُٚالر ٝأصْ ثُض٤ِْْ ػ٠ِ ٤ّوٗج 

َٛ ػ٘ج، ثُِْٜ ثؽؼَ  ثأل٤ٖٓ، ثُِْٜ أػط٘ج ٝال صقٌٓ٘ج، ٝأًٌٓ٘ج ٝال صٜ٘ج، ٝآعٌٗج ٝال صؤعٌ ػ٤ِ٘ج أًٝ٘ج ٝثً

ؽٔؼ٘ج ٛيث ؽٔؼج ٓذجًًجً ٌٓفٞٓجً، ٝثؽؼَ صلٌه٘ج ٖٓ دؼوٙ صلٌهجً ٓؼٚٞٓج، ٝال صؾؼَ ك٤٘ج ٝال ٓ٘ج ٝال ٓؼ٘ج ٕو٤ج 

 . ثُ٘ذ٢ ثأل٢ٓ ٝػ٠ِ آُٚ ٝٙذقٚ ِّْٝٝال ٓقٌٝٓج، ٠ِٙٝ هللا ػ٠ِ ٤ّوٗج دمحم

 

 ٚاٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ
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 الحديث الصحيح والحديث الموضوعالثاني : الفصل 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ثُقٔو هلل ًح ثُؼج٤ُٖٔ، ٝثُٚالر ٝثُْالّ ػ٠ِ ٤ّوٗج دمحم ثُٚجهم ثُٞػو ثأل٤ٖٓ، ثُِْٜ ال ػِْ ُ٘ج إال ٓجػِٔض٘ج 

 ً ٝثًٍه٘ج ثصذجػٚ، إٗي أٗش ثُؼ٤ِْ ثُق٤ٌْ، ثُِْٜ ػِٔ٘ج ٓج ٣٘لؼ٘ج ٝثٗلؼ٘ج دٔج ػِٔض٘ج ٍٝهٗج ػِٔج، ٝأًٗج ثُقن فوج

ٝأًٗج ثُذجَٟ دجٟالً ٝثًٍه٘ج ثؽض٘جدٚ، ٝثؽؼِ٘ج ٖٓٔ ٣ْضٔؼٕٞ ثُوٍٞ ك٤ضذؼٕٞ أفْ٘ٚ، ٝأهمِ٘ج دٌفٔضي ك٢ 

  . ػذجهى ثُٚجُق٤ٖ

ٖٓ صؼج٣ًق ثُو٣ٖ ثُؾجٓؼز ثُٔجٗؼز أٗٚ ٗوَ ػٖ هللا ػَ ٝؽَ، مجُن ثُْٔٞثس ٝثألًٛ أٝف٠ ُ٘ذ٤ٚ ٠ِٙ هللا 

٣ْ، ٝأٌٓ ثُ٘ذ٢ إٔ ٣ذ٤ٖ ٛيث ثُوٌإٓ، كو٣٘٘ج ٝف٢، ًضجح ّٝ٘ز، ٝدٔج إٔ ثُو٣ٖ ػ٤ِٚ ِّْٝ ٝف٤جً ٛٞ ثُوٌإٓ ثٌٌُ

  .ٗوَ كأمطٌ ٓج ك٢ ثُ٘وَ ٙقز ثُ٘وَ، ُيُي إٕ ً٘ش ٗجهالً كجُٚقز، ٓضذؼجً كجُو٤َُ

إٕ ٛيث ثُؼِْ ه٣ٖ كجٗظٌٝث ػٖٔ صأميٕٝ ه٣ٌْ٘، ثُِْٕٔٔٞ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ٌٞٗٞث ٓضّقو٣ٖ ألٕ إال ْٛ ٝثفو،ٝٗذ٤ْٜ 

 ضجدْٜ ٝثفو، ّٝ٘ضْٜ ٝثفور، ٓج ثُي١ كٌهْٜ ؟ ٝثفو، ًٝ

ثُي١ كٌهْٜ ٛٞ أٗٚ أ٤ٝق ػ٠ِ ثُو٣ٖ ٓج ٤ُِ ٓ٘ٚ، كٌهْٜ ثُذوع، فو٣ظ ٝؼ٤ق أٝ ٓٞٝٞع، كأمطٌ ٓج ك٢  

ثُو٣ٖ ٙقز ثُ٘وَ، كٌْ ٖٓ كٌهز ٝجُز صجةٜز ٕجًهر ٌٕهس ٝ ثٗقٌكش ٝثدضؼوس ُ٘٘ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، كجُِْْٔ 

  .فٌٙٚ ػ٠ِ ه٣٘ٚ ألٕ ه٣٘ٚ ٗوَ، ٝأمطٌ ٓج ك٢ ثُ٘وَ ٙقضٚ ٣٘ذـ٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣قٌٗ ػ٠ِ ٙقز ثُ٘وَ

هو ال صٚوهٕٞ إٔ ك٢ ثٌُضخ ثُضْؼز ثُٚقجؿ ٓجةز ٝصْؼز ّٝض٤ٖ فو٣غجً صقٜ ػ٠ِ ههز ثُ٘وَ ٝصِـ ػ٠ِ صق١ٌ 

جٗجً دجُ٘جً ثُٚقز ٖٓ فو٣ظ ًٍّٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٝصؼو ثُي١ ٣ٌيح ػ٠ِ ًٍّٞ هللا دجُ٘جً، ٝإىث أٝػو هللا ٝ ًُّٞٚ إْٗ

كٜيٙ ٖٓ أًذٌ ثٌُذجةٌ ! ٝال صْ٘ٞث إٔ ك٢ دؼٜ آ٣جس ثُوٌإٓ ث٣ٌٌُْ ػٌٛ ُِٔؼج٢ٙ، ٝدط٣ٌوز صٚجػو٣ز، 

  .ثإلعْ، ثُؼوٝثٕ ثُلقٖجء ثٌٌُٔ٘... ٝؽؼِش ك٢ أػ٠ِ ْٓض٣ٞجس ثُٔؼج٢ٙ

( َْ ٛ ُّ ب اَل رَْؼٍَ َِ  ِ ْْ رَمٌُُٛٛا َػٍَٝ َّللاَّ أَ َٚ  ﴿969( ﴾ 

 )ًّٞر ثألػٌثف(

  .ٌ ٝهذَ إٔ صوٍٞ: ٌٛيث هجٍ ثُ٘ذ٢ ػ٤ِي ثُضأًو ٖٓ ٙقز ثُقو٣ظكوذَ إٔ صٖٔ

فو٣ظ ػٖ ًٍّٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ: ًَ ثُ٘جُ ٌِٛز إال ثُؼجُٕٔٞ، ٝثُؼجُٕٔٞ ٌِٛز، إال ثُؼجِٕٓٞ، ٝثُؼجِٕٓٞ ٌِٛز  

ِٚش ك٤ٔج إال ثُٔنِٕٚٞ، ٝثُٔنِٕٚٞ ػ٠ِ مطٌ ػظ٤ْ، صؼِٔش كِْ ص٘ؾٞ، ػِٔش دٔج ػِٔش كِْ ص٘ؾٞ، أم

ػِٔش كِْ ص٘ؾٞ، ٝٓغ أٗي ٓنِ٘ كأٗش ػ٠ِ مطٌ ػظ٤ْ، ٛيث فو٣ظ ال أَٙ ُٚ ٝٓٞٝٞع، ثُي١ ٝٝؼٚ 

  .أًثهى إٔ ص٤أُ

ٓج هٓش ك٢ ثُقو٣ظ ثُٚق٤ـ كأٗش ػ٠ِ ٙنٌ، ألٕ ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ال ٣٘طن ػٖ ثُٜٟٞ، إٕ ٛٞ  

ٓ٘قٌكز، ٝال ٖٓ ػو٤ور ٍثةـز، ٝال ٖٓ إال ٝف٢ ٣ٞف٠، ٝٙوه٢ٗٞ أٗٚ ٓج ٖٓ كٌهز ٝجُز، ٝال ٖٓ كتز 

  :مٚٞٓز ٖٝٔ ثإلّالّ، إال دْذخ ٗوَ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، ثُقو٣ظ ثُي١ ًٝه ك٢ ثُوث٢ًٓ
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ِ طَ (( ْؼُذ َسُسَٛي َّللاَّ ِّ ْٛ آ٠َخً، ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػّش ثٓ اٌؼبص لَبَي: َس ٌَ َٚ َُ ٠َمُُٛي: ثٍَِّغُٛا َػِّٕٟ  َسٍَّ َٚ  ِٗ ٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ

َٓ إٌَّبسِ  ِِ ْمؼََذُٖ  َِ أْ  َّٛ ١ٍَْزَجَ ًذا فَ ِّّ زَؼَ ُِ  َّٟ ْٓ َوزََة َػٍَ َِ َٚ ال َحَشَط  َٚ  ًَ ِٕٟ ئِْسَشائ١ِ ْٓ ثَ صُٛا َػ َحّذِ َٚ(( 

 )ًٝثٙ ثُوث٢ًٓ(

أُْ صْضٔغ ُنطذز ؽٔؼز ؟ أ٤ُِ ك٤ٜج آ٣ز ؟ أٌٓ ٗذ١ٞ دِؾ ثُضذ٤ِؾ كٌٛ ػ٤ٖ، )ٝفوعٞث ػٖ د٢٘ أٌّثة٤َ ٝال 

وؼوٙ ٖٓ ثُ٘جً ( أ١ ٖٓ أًذٌ ثٌُذجةٌ إٔ ص١ٌٝ فو٣غجً ٓج هجُٚ ػ٤ِٚ ثُٚالر فٌػ ٖٝٓ ًيح ػ٢ِ ٓضؼٔوثً ك٤ِضذٞأ ٓ

ٛيث ثُقو٣ظ ًٝه دٌٝث٣جس ػو٣ور ًغ٤ٌر، ًِٜج صذ٤ٖ إٔ  (ٝثُْالّ، )ٖٝٓ ًيح ػ٢ِ ٓضؼٔوثً ك٤ِضذٞأ ٓوؼوٙ ٖٓ ثُ٘جً

  .ثُي١ ١ٌٝ٣ فو٣غجً ػٖ ًٍّٞ هللا ٝٛٞ ٣ؼِْ أٗٚ ٓج هجُٚ ك٤ِضذٞأ ٓوؼوٙ ٖٓ ثُ٘جً

٥مٌ: ك٢ ثألًٛ مْٔز آالف ٤ِٕٓٞ إْٗجٕ، إٔ صٌيح ػ٠ِ ٛؤالء ثُ٘جُ ٛيث ًيح ٓقٌّ ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ث٢ُٖء ث

مطأ، ٝإٔ صٌيح ػ٠ِ ٝثفو ٖٓ د٢٘ ثُذٌٖ ٢ٕء آمٌ، أٓج إٔ صٌيح ػ٠ِ ًٍّٞ هللا كٜيث مطأ ٝؽ٣ٌٔز ًٝذ٤ٌر 

 :ال صـضلٌ، ُيُي هجٍ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ

ُْٕٙ لَبيَ  (( ُ َػ ِغ١َشِح َسِضٟ اٌٍَّٙ ُّ ٌْ ِٓ ا َّٟ ١ٌََْس َوَىِزٍة  :َػ َّْ َوِزثًب َػٍَ َُ ٠َمُُٛي: ئِ َسٍَّ َٚ  ِٗ َّٟ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ ْؼُذ إٌَّجِ ِّ َس

 )) َػٍَٝ أََحذٍ 

 )ثُذنج١ً، ِْْٓ، ثُضٌٓي١، أفٔو (

هللا إٔ ٗأمي ػ٘ٚ، كئٕ ًيدش ػ٠ِ ثُ٘جُ ٝأمذٌصْٜ أ١ إْٗجٕ ٣ؤمي ٓ٘ٚ ٣ٌٝد٢ ػ٤ِٚ ٌُٖ ثُ٘ذ٢ ٌٖٓف، ٝأٌٓٗج 

 أٗٚ فو٣ظ ًٍّٞ هللا كأميٝٙ ٝصلٌهٞث ٝثمضِلٞث ٝثٗقٌكٞث ٝكْوٝث ٓجىث كؼِش ؟ 

أٗش ُؼذش دو٣ٖ هللا، كوذَ إٔ صوٍٞ: هجٍ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ٣ؾخ إٔ صؼو ُألُق، ٖٓ أ٣ٖ ؽتش دٜيث ثُقو٣ظ ؟ 

؟ ألٕ ٛيث ه٣ٖ، ك٤ٚ آمٌر ٝؽ٘ز ٝٗجً ٟٝجػز ٝٓؼ٤ٚز ٝهٌح ٖٓ  ٖٝٓ أمٌؽٚ ؟ ٝٓج ّ٘وٙ ؟ ٖٝٓ أُوجٙ ػ٤ِي

هللا ٝدؼو ػٖ هللا ػَ ٝؽَ، )ُيُي إٕ ًيدجً ػ٢ِ ٤ُِ ًٌيح ػ٠ِ أفو( )ٖٓ ًيح ػ٢ِ ٓضؼٔوثً ك٤ِضذٞأ ٓوؼوٙ ٖٓ 

ً ٝٓنطتجً، ٛيث ثُنطأ ال ٣ووّ ٝال ٣ؤمٌ، أٓج إٔ  ثُ٘جً( ُي إٔ صضٌِْ دأُق ٓٞٝٞع ٝإٔ صوٍٞ ًالٓجً ٙق٤قج

  .١ ػٖ ثُ٘ذ٢ فو٣غجً صٌٝ

 ثإلٓجّ ػ٢ِ ًٌّ هللا ٝؽٜٚ ٣وٍٞ 

ْْ أَِخشَّ  (( َُ فأَلَ َسٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َطٍَّٝ اٌٍَّٙ ْٓ َسُسِٛي َّللاَّ ُْ َػ صْزُُى ْٕٗ: ئِرَا َحذَّ ُ َػ ٌّٟ َسِضٟ اٌٍَّٙ ٍِ بِء أََحتُّ  لَبَي َػ َّ َٓ اٌسَّ ِِ
ْْ أَوْ  ْٓ أَ ِِ  َّٟ ِ َطٍَّٝ ئٌَِ ْؼُذ َسُسَٛي َّللاَّ ِّ ٌَْحْشَة َخْذَػخٌ، َس َّْ ا ُْ فَِا ث١ََُْٕى َٚ  ِٟٕ ب ث١َْ َّ ُْ ِف١ صْزُُى ئِرَا َحذَّ َٚ  ، ِٗ ِٗ ِزَة َػ١ٍَْ ُ َػ١ٍَْ اٌٍَّٙ

 ْٓ ِِ  َْ َِ ٠َمٌُُٛٛ بُء األَْحَل َٙ ِْ ُسفَ ٌَ ُحَذصَبُء األَْسَٕب ْٛ ِْ لَ ب َِ َُ ٠َمُُٛي: ٠َأْرِٟ ِفٟ آِخِش اٌضَّ َسٍَّ َٚ َْ ُشلُٛ ّْ ٌْجَِش٠َِّخ، ٠َ ِي ا ْٛ َخ١ِْش لَ

 ُْ ُ٘ ٛ ُّ ب ٌَِم١زُ َّ ُْ فَأ٠ََْٕ ُ٘ ُْ َحَٕبِعَش ُٙ بُٔ َّ ُص ئ٠ِ ِٚ ١َِّخ، ال ٠َُغب ِِ َٓ اٌشَّ ِِ  ُُ ْٙ ُشُق اٌسَّ ّْ ب ٠َ َّ َِ َو َٓ اإِلْسَل ِِ ُْ ُٙ َّْ لَزٍَْ ُْ فَِا ُ٘  فَبْلزٍُُٛ

خِ  َِ ٌِْم١َب ََ ا ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ْٓ لَزٍََ َّ ٌِ  ))أَْعٌش 

 )ًٝثٙ ثُذنج١ً(
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ً ًًخ ٟجةٌر ّٝو٠ ٖٓ ْٓجكز أًدؼ٤ٖ أُق هوّ ٤َّٚ ٤ٓضجً، )ٝإىث فو عضٌْ ك٤ٔج د٢٘٤ ٝد٤ٌْ٘ كئٕ صن٤َ إْٗجٗج

ثُقٌح موػز(، فو٣غ٢ ٓؼٌْ ٢ٕء، ٝفو٣غ٢ ٓغ ثُ٘ذ٢ ٢ٕء آمٌ، دجُٔ٘جّذز ْٓٔٞؿ ثٌُيح ك٢ ٓٞثٟٖ عالط 

فٌٚثً ٝال ٣ؾٍٞ إٔ صضؼوثٛج: ُي إٔ صٌيح ك٢ ثإلٙالؿ د٤ٖ إم٣ٖٞ ٤ٔ٣ًٌٖ، ُٝي إٔ صٌيح ك٢ ثُقٌح كئٕ 

ٝٛٞ إٕ هجُش ُي أصقذ٢٘ ؟ هَ أفذي ٝ ُٞ ً٘ش ثُقٌح موػز، ُٝي إٔ صٌيح ك٢ ٓٞٝٞع ٝثفو ػ٠ِ ٍٝؽضي 

ال صقذٜج ًدٔج صٌٟ ك٤ٜج ػ٤ذجً ٌُٖ إىث هِش ال أفذي ٛوٓش د٤٘ي ٝد٤ٜ٘ج، ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ ػ٘وٓج ّأُضٚ 

ًؼوور ثُقذَ، ًٝجٗش صْأُٚ ٖٓ ف٤ٖ ٥مٌ ٤ًٝق  :ث٤ُْور ػجةٖز ٤ًق فذي ٢ُ ؟ كوجٍ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ

٠ِ فجُٜج، إْٗجٕ صَٝػ ٝٛيٙ ٍٝؽضٚ ٝأّ أٝالهٙ، ٟجٌٛر ٗو٤ز، ٓؤٓ٘ز صو٤ز، ِٓضَٓز دٌَ ثُؼوور ؟ ٣وٍٞ: ػ

ٝثؽذجصٜج ث٤َُُ٘ٔز، ٤ُْش ًجِٓز ك٤ٜج ػ٤خ ك٢ مِوٜج، َٛ ٢ٛ مِوش ٗلْٜج ؟ ال كئٕ ثٗضووس مِوٜج ثٗضووس مِن 

ج ٣َثٍ ٣٘ضووٛج ٣ٝٚـٌ هللا ػَ ٝؽَ، ّأُضي أصقذ٢٘ ؟ هَ أفذي، ٝهللا ٣ٞؽو أٍٝثػ ٣نٌدٕٞ د٤ٞصْٜ دأ٣و٣ْٜ، ٓ

ٖٓ ٕأٜٗج ٣ٝ٘ضوو ٌِٕٜج ُٟٜٝٞج ُٜٝٞٗج إ٠ُ إٔ ص٤أُ ٓ٘ٚ كئىث ٣تْش أِٛٔضٚ، كجٌُٖع ّٔـ ُي إٔ صٌيح ك٢ 

  :ثُقٌح ألٜٗج موػز، ّٝٔـ ُي إٔ صٌيح ك٢ ثإلٙالؿ د٤ٖ أع٤ٖ٘ ألٕ هللا ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ٣وٍٞ

أَ  َٚ  ُْ ٍُِحٛا رَاَد ث١َُِْٕى أَْط َٚ  َ َٓ )﴿ فَبرَّمُٛا َّللاَّ ١ِٕ ِِ ْإ ُِ  ُْ ُ ْٕز ْْ ُو َسُسٌَُٛٗ ئِ َٚ  َ  ﴾ )9ِط١ؼُٛا َّللاَّ

 )ًّٞر ثألٗلجٍ(

ُٝي إٔ صٌيح ػ٠ِ ثَُٝؽز كو٠ إٕ ّأُضي ػٖ فذي ُٜج، ٤ُِٝ دٌَ ٓٞٝٞع ٝ ٤ُِ ُي إٔ صضّٞغ ك٢ ٛيث 

ذٜج ًجٌٍُّٞ ، كضٖ٘أ ثُٖٔجًَ ًِٔج ّأُضي ّؤثالً صؾ٤ذٜج إؽجدز ًجىدز، صٌيح ػ٘وٓج صْأُي أصقذ٢٘ ؟ كضؾ٤  ثُقو٣ظ 

ً ػ٢ِ ٤ُِ ًٌيح ػ٠ِ أفو ( )ٖٓ ًيح ػ٢ِ ٓضؼٔوثً ك٤ِضذٞأ  ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ: ًؼوور ثُقذَ، )كئٕ ًيدج

ٓوؼوٙ ٖٓ ثُ٘جً( ًثؽغ ٗلْي، ٣وٍٞ ثإلٓجّ ػ٢ِ ًٌّ هللا ٝؽٜٚ:)إىث فوعضٌْ ػٖ ًٍّٞ هللا كألٕ أمٌ ٖٓ 

 ك٤ٔج د٢٘٤ ٝد٤ٌْ٘ كئٕ ثُقٌح موػز( ٝإىث فوعضٌْ ، ثُْٔجء إ٠ُ ثألًٛ أفخ إ٢ُ ٖٓ إٔ أًيح ػ٤ِٚ

((  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َطٍَّٝ اٌٍَّٙ ْؼُذ َسُسَٛي َّللاَّ ِّ َِ  َس بُء األَْحَل َٙ ِْ ُسفَ ٌَ حذ صبء األَْسَٕب ْٛ ِْ لَ ب َِ َُ ٠َمُُٛي: ٠َأِْرٟ فِٟ آِخِش اٌضَّ َسٍَّ َٚ
 ِٚ ١َِّخ ال ٠َُغب ِِ َٓ اٌشَّ ِِ  ُُ ْٙ ُشُق اٌسَّ ّْ ب ٠َ َّ َِ َو َٓ اإِلْسََل ِِ  َْ ُشلُٛ ّْ ٌْجَِش٠َِّخ ٠َ ِي ا ْٛ ْٓ َخ١ِْش لَ ِِ  َْ ُْ ٠َمٌُُٛٛ ُ٘ ُْ َحَٕبِعَش ُٙ بُٔ َّ  (( ُص ئ٠ِ

 ( )ثُذنج١ً، ِْْٓ، ثُْ٘جة٢، أد٢ هثٝه، أفٔو

ٓو٤جُ، هو ّأػط٤ٌْ ٓغالً ٤ًق إٔ ثُوٌإٓ ٛٞ ثُٔو٤جُ ؟ ثُقو٤وز ٛ٘جى ٢ٕء ك٢ ثإلّالّ ًثةغ أٗي ًٔؤٖٓ ٓؼي 

صؼٌٛ ػ٤ِي أُق ٓوُٞز، ثإلّالّ ث٥ٕ ك٤ٚ أكٌجً ٝثصؾجٛجس ٝٓيثٛخ ٌٟٝٝفجس ٝٓ٘طِوجس ال صؼو ٝال 

صق٠ٚ، ٤ًق أػٌف ثُقن ٖٓ ثُذجَٟ ؟ ٝ ثُن٤ٌ ٖٓ ثٌُٖ؟ ٓج ٙـ ٝٓج ُْ ٣ٚـ ؟ الدو ُي ٖٓ ٓو٤جُ، 

ٌ ٙق٤ـ، إىث ًجٕ ىًٌس هذَ ف٤ٖ أٗي دقجؽز ٤َُٔثٕ صَٕ دٚ ًَ ٢ٕء ٝأًذٌ مطأ إٔ ٣ٌٕٞ ث٤َُٔثٕ ؿ٤

ً هو ٣ٌٕٞ ٛ٘جى مطأ ٌُٖٝ ال ٣ضًٌٌ، ثُنطأ ك٢ ثٍُٕٞ ال ٣ضًٌٌ، أٓج ثُنطأ ك٢ ث٤َُٔثٕ ال  ث٤َُٔثٕ ٙق٤قج

٣ٚقـ، أمطٌ ٢ٕء ك٢ ثُو٣ٖ إٔ ال صِٔي ٤َٓثٗجً ٙق٤قجً ػ٘وٛج صِٜي ٝ صُِٜي، ثُنطأ ك٢ ث٥فجه َّٜ ؽوثً ألٗٚ 

ش ػذو١ مطأ ال ٣ضًٌٌ هجُٜج ٖٓ ٕور ثٗلؼجُٚ، أٓج إىث ًجٕ ٤َٓثٗٚ ال ٣ضًٌٌ، هجٍ ُٚ ثُذو١ٝ : ٣ج ًد٢ أٗج ًدي ٝأٗ

  :مطأ كٌَ أفٌجٓٚ ؿ٤ٌ ٙق٤قز، ث٤ُْور ػجةٖز ػ٘وٛج ٤َٓثٕ، هجُش ٢ًٝ هللا ػٜ٘ج
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َٛ ٠َمُُٛي ) ال رُ  ُ٘ َٚ ُ فَمَْذ َوزََة  َُ َسأَٜ َسثَّٗ َسٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ًذا َطٍَّٝ اٌٍَّٙ َّّ َح ُِ  َّْ ْٓ َحذَّصََه أَ َِ صََه )) ْٓ َحذَّ َِ َٚ ْذِسُوُٗ األَْثَظبُس ( 

))ُ ٌْغ١ََْت ئاِل َّللاَّ ُُ ا َٛ ٠َمُُٛي ال ٠َْؼٍَ ُ٘ َٚ ٌْغ١ََْت فَمَْذ َوزََة  ُُ ا ُ ٠َْؼٍَ  أََّٔٗ

 )ًٝثٙ ثُذنج١ً(

ثُوٌإٓ ٜٓ٘ؼ ث٤ُْور ػجةٖز، ٝ ثُوٌإٓ د٤ٖ ٣و٣٘ج، كأٗش إىث ً٘ش أٓجّ ػ٣ٌٖٖ هطؼز هٔجٓ ػ٠ِ ًَ هطؼز ُٚجهز 

ق٤قجً صذ٤ٖ ثُطٍٞ ال صوَ ٣ج صٌٟ ٙـ أّ مطأ ؟ ػ٘وى ثُٔضٌ هْٜج د٘لْي ٝثٗض٠ٜ ثألٌٓ، ٛيث ثُي١ ٣ِٔي ٓضٌثً ٙ

٣ٌٖق أ١ مطأ دجُو٤جُ، صأًو د٘لْي ٖٓ ثُنطأ، ك٤ؾخ إٔ صقٌٙٞث إٔ صٌِٔٞث ث٤َُٔثٕ، ٗقٖ ِٗٔي هٌآٗجً 

هطؼ٢ ثُغذٞس، ػ٘وٗج فو٣ظ هطؼ٢ ثُغذٞس ٝظ٢٘ ثُغذٞس، ٓغ ثُوٌإٓ صذقظ ػٖ ٓؼ٠٘ ث٣٥ز كو٠، أٓج ٓغ 

ٌ صذقظ ػٖ ٙقضٚ ٝٓؼ٘جٙ ثُقو٣ظ صذقظ ػٖ ٤ٕت٤ٖ: ػٖ ٙقز ثُقو٣ظ، عْ صذقظ ػٖ ٓؼ٘جٙ، أٓج أ١ هٍٞ آم

ٝٓطجدوضٚ ٌُِضجح ٝثُْ٘ز، ٛيث ٜٓ٘ؼ ثُذقظ ك٢ ثإلّالّ، إٕ ً٘ش ٗجهالً كجُٚقز، ٝإٕ ً٘ش ٓضذؼجً كجُو٤َُ، ث٤ُْور 

 ػجةٖز ػ٠ِ ػِْ ٖٓ هجٍ ؟ ٖٓ فوعي ؟

ال رذسوٗ  ))أْ دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص سأٜ سثٗ فمذ وزة، ِٚٓ حذصه أٔٗ ٠ؼٍُ اٌغ١ت فمذ وزة " ٌمٌٛٗ ػض ٚعً: "

 األثظبس" "ٚال ٠ؼٍُ اٌغ١ت ئال هللا((

 ( ًٝثٙ ثُذنج١ً )

َٓ األَ ))لَبَي  ِِ  ُْ َْ ٠َأْرَُُٛٔى َْ َوزَّاثُٛ بٌُٛ ِْ َدعَّ ب َِ ُْ فِٟ آِخِش اٌضَّ : ٠َُىٛ َسٍَُّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َطٍَّٝ اٌٍَّٙ ُْ َسُسُٛي َّللاَّ ب ٌَ َّ َحبِد٠ِش ثِ

)) ُْ ال ٠َْفزَُُِٕٛٔى َٚ  ُْ َُٔى ُْ ال ٠ُِضٍُّٛ ُ٘ ئ٠َِّب َٚ  ُْ ُْ فَِا٠َّبُو ال آثَبُؤُو َٚ  ُْ ْٔزُ ؼُٛا أَ َّ  رَْس

 )ًٝثٙ ِْْٓ(

٣ٌٚـ، ثُؼوَ الٍُش أُـ ػ٠ِ إٔ صٚطل٢ ه٣٘ي ٖٓ ثُ٘وَ ثُٚق٤ـ، ٝثُ٘وَ ثُٚق٤ـ ال ٣ضؼجًٛ ٓغ ثُ٘وَ ثُ

ٓو٤جُ أٝهػٚ هللا ك٤٘ج ٝثُ٘وَ ًالٓٚ، ٝثُنِن مِوٚ، ٝثُلطٌر كطٌصٚ، كجُقن ال ص٘جهٜ ك٤ٚ،إٕ ًأ٣ش ص٘جهٞجً 

كذ٤ٖ ثُؼوَ ث٣ٌُٚـ ٝد٤ٖ ثُ٘وَ ؿ٤ٌ ثُٚق٤ـ، أٝثُ٘وَ ثُٚق٤ـ ٝثُؼوَ ؿ٤ٌ ث٣ٌُٚـ، أ٣ًو إٔ أٝغ د٤ٖ أ٣و٣ٌْ 

  :٣ظ ٛيث ثُقو٣ظٗٔجىػ ٖٓ ثألفجه٣ظ ثُٔٞٝٞػز، ًٝه ك٢ دؼٜ ًضخ ثُقو

 .آمٌ أًدؼجء ك٢ ثٌُٖٜ ٣ّٞ ٗقِ ْٓضٌٔ" فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ"

أصج٢ٗ ؽذ٣ٌَ دووً كأًِش ٜٓ٘ج كأػط٤ش هٞر أًدؼ٤ٖ ًؽالً ك٢ ثُؾٔجع " فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ. ال صٌصجؿ "

  .ُٚ، هَ إٗٔج أٗج دٌٖ ٓغٌِْ " أٗٚ ٌٖٓع ملسو هيلع هللا ىلص

ًثً ك٤ٜج ه٣ي أد٤ٜ ال ٣وٌدٜج ث٤ُٖطجٕ " ٛيث فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ." ثصنيٝث ثُو٣ي ثألد٤ٜ كئٕ هث" 

  .ثصنيٝث ٛيث ثُقٔجّ ثُٔوج٤ِّ ك٢ د٤ٞصٌْ كئٜٗج ص٢ِٜ ثُؾٖ ػٖ ٙذ٤جٌْٗ " فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ

كجإلْٗجٕ ػ٘وٙ صقو٤ن صوه٤ن، ال أًٝع ٖٓ ِْْٓ ػجُْ، ُؼجُْ ٝثفو إٔو ػ٠ِ ث٤ُٖطجٕ ٖٓ أُق ػجدو إٕ ٛيث ثُؼِْ 

 ٣ٖ، كجٗظٌٝث ػٖٔ صأميٕٝ ه٣٘ي.ه
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ثدٖ ػٌٔ ه٣٘ي ه٣٘ي إٗٚ ُقٔي ٝهٓي مي ػٖ ثُي٣ٖ ثّضوجٓٞث ٝالصأمي ػٖ ثُي٣ٖ ٓجُٞث "ٛيٙ ثأل فجه٣ظ ؿ٤ٌ "

 .٣ٌٕلز ألٜٗج ٓٞٝٞػز ٝال أَٙ ُٜج

ْٕجَِش، ئ٠َِّب )) ِّ ٌْ َ٘زَا ا َُ ٠َمُُٛي َػٍَٝ  َسٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ ْؼُذ َسُسَٛي َّللاَّ ِّ ْٓ أَثِٟ لَزَبَدحَ لَبَي: َس ٌَْحِذ٠ِش َػ َوضَْشحَ ا َٚ  ُْ ُو

ْٓ لَبَي ػَ  َّ َٓ إٌَّبِس((َػِّٕٟ فَ ِِ ْمؼََذُٖ  َِ أْ  َّٛ ١ٍَْزَجَ ًْ فَ ُْ أَلُ ب ٌَ َِ  َّٟ َي َػٍَ َّٛ ْٓ رَمَ َِ َٚ ْٚ ِطْذلًب  ًْ َحمًّب أَ ١ٍَْمُ َّٟ فَ ٍَ 

 ( )ثدٖ ٓجؽز، أفٔو، ثُوث٢ًٓ

 ثُقو٣ظ ثُٚق٤ـ ًجُٚنٌ صوق ػ٤ِٚ ٓطٔت٘جً، كئىث ٣ًٝش فو٣غجً ٙق٤قجً ال صضٞهغ إٔ أفوثً ٣٘ضووى أٝ ٣ؼجًٝي، 

ٌٟ ٠َُٛحٝ ) ْح َٚ َٛ ئاِلَّ  ُ٘  ْْ  (﴾4﴿ ئِ

 )ًّٞر ثُ٘ؾْ(

( ٜ َٛ َٙ ٌْ ِٓ ا ِْٕطُك َػ ب ٠َ َِ َٚ  ﴿3﴾) 

 )ًّٞر ثُ٘ؾْ(

ً ك٢ ثٌُضخ ثُٚق٤قز ًٝهس ًِٜج ك٢ فٜ ثُٔؤٖٓ ػ٠ِ صو٢ٚ ٙقز  أىًًٌْ دإٔ ٓجةز ٝصْؼز ّٝض٤ٖ فو٣غج

ثُقو٣ظ، ٝك٢ ثُض٤ٌٛخ ٖٓ ًٝث٣ز فو٣ظ ٓٞٝٞع أٌٝٓيٝح أٝ ٝؼ٤ق ػٖ ًٍّٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألٕ ك٢ ٛيث ُؼذجً 

  :دجُو٣ٖ. ٖٓ ثألفجه٣ظ ثُٔٞٝٞػز

ء أ٣جه كئٕ ُْٜ هُٝز ٣ّٞ ثُو٤جٓز "إىث كو٤ٌ ؿ٤ٌ ٓؤٖٓ َٛ ُٚ ػ٘و هللا هُٝز ؟ فو٣ظ ٓٞٝٞع ثصنيٝث ػ٘و ثُلوٌث "

  :ال أَٙ ُٚ. ٖٝٓ ثألفجه٣ظ ثُٔٞٝٞػز

ثفَٔ ثُْ٘جء ػ٠ِ أٛٞثةٜٖ " إىث إْٗجٕ أِٟن َُٝؽضٚ ثُؼ٘جٕ أػطجٛج ٓج ص٣ٌو ٝ كؼِش ٓج صٖجء ٝثٗقٌكش ًٔج " 

صٌد٤ز إّال٤ٓز أ٣ؼوَ إٔ ٣ٌٕٞ ٛيث ٖٓ ٛو١ ًٍّٞ هللا ٝ أ٣ٖ ٗقٖ صٌؿخ ٝ صؾجٍٝس ثُقوٝه، ُْٝ صٌِح د٘جصٜج 

 :ٖٓ هٍٞ هللا صؼج٠ُ

ج ﴾ َٜ ٌْ َػ٤َِْ َطذِ ْٙ ث َٝ اَلِر  َّٚ ََِي ِدجُ ْٛ ٌْ أَ ُٓ
أْ َٝ  ﴿ 

 )ًّٞر ٟٚ(

إىث أفوٗج هػ٢ ثمِؼٞث ٗؼجٌُْ ػ٘و ثُطؼجّ كئٜٗج ّ٘ز ؽ٤ِٔز "  "ثُوٌإٓ ٝثُقو٣ظ ثُٚق٤ـ ال ٣ض٘جهٞجٕ أدوثً، 

ُطؼجّ ٝؽِِ ػ٠ِ ٟجُٝز دج٤ُٚق أ٣نِغ فيثءٙ ؟ َٛ ٛيث ًالّ ثُ٘ذ٢ ٝكٚجفضٚ ؟ دؼٜ ػِٔجء ثُقو٣ظ ػ٘وْٛ 

دٔج ٠ْٔ٣ ثُقجّز ثُْجهّز ! ٤ٌُٖٝ ٗ٘ ثُقو٣ظ ٓجك٤ٚ ٕي أٝؿذجً أدوثً ٣ٖؼٌ إٔ ٛيث ٤ُِ ًالّ ثُ٘ذ٢، ألٕ 

٤ش ؽٞثٓغ ثٌُِْ، ٛٞ ثُ٘ذ٢ أكٚـ ثُؼٌح ٖٓ هٕٝ ، أٝص ًالّ ثُ٘ذ٢ أكٚـ ًالّ ػ٠ِ ثإلٟالم دؼو ًالّ هللا 

 :، هو ٣وٍٞ أفوًْ: ال أػِْ إٔ ٛيث ثُقو٣ظ ٓٞٝٞع، ّٔؼضٚ كوِضٚ، ؽٞثح ثُ٘ذ٢ مط٤ٌ ٣وٍٞ ك٢ ٛيث    ثّضغ٘جء 
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)) 

ٍ َسِضٟ َّللاَّ   ّٟ ٍِ ْٓ َػ ُٙ َػ ُ َوِزٌة فَ ْٓ َحذََّس َػِّٕٟ َحِذ٠ضًب ٠َُشٜ أََّٔٗ َِ  : َُ َسٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ ُْٕٙ لَبَي: لَبَي َسُسُٛي َّللاَّ َٛ  َػ
 َٓ ٌَْىبِرث١ِ  ))أَْوزَُة ا

 )ثُضٌٓي١، ثدٖ ٓجؽز، ًٝثٙ أفٔو (

ش ٓنجُق ُوجٕٗٞ ث٤ٌُْ إٕ َٛ ٣ق٢ٔ ثُوجٕٗٞ ثُٔـل٤ِٖ ثُي١ ٛٞ ٖٓ ٝٝغ د٢٘ ثُذٌٖ ؟ ُٞ أٝهلي ٢ٌٟٕ ٝأٗ

 هِش ُٚ: ال أػِْ، َٛ ص٘ؾٞ ٓ٘ٚ؟

إٕ ػِٔش أٗٚ ٓٞٝٞع ك٤ِضذٞأ ٓوؼوٙ ٖٓ ثُ٘جً " إٕ ُْ صؼِْ أٗٚ ٓٞٝٞع ٝأٗي هٌأصٚ دال صٔق٤٘ دال صوه٤ن دال "

  :صقو٤ن ّٝؤثٍ، هجٍ صؼج٠ُ

( َْ ٛ ُّ ُْ اَل رَْؼٍَ ْٕزُ ْْ ُو ْوِش ئِ ًَ اٌزِّ ْ٘  ﴾ )7﴿ فَبْسأٌَُٛا أَ

 )قًَّٞر ثُ٘ (

ً ػ٠ِ فو٣ظ صقون ٖٓ ٙقضٚ. ٖٓ ثألفجه٣ظ ثُٔٞٝٞػز  :ثّأٍ دٚ مذ٤ٌثً كوذَ إٔ صذ٢٘ د٘جء ٕجٓنج

إىث أمي ثُٔؤىٕ ك٢ أىثٗٚ ٝٝغ ثٌُح ٣وٙ كٞم ًأّٚ كال ٣َثٍ ًيُي فض٠ ٣لٌؽ ٖٓ أىثٗٚ ٝإٗٚ ٤ُـلٌ ُٚ ٓو " 

 ." ٙٞصٚ كئىث كٌؽ هجٍ ثٌُح: ٙوم ػذو١ ٕٜٝوس دٖٜجهر ثُقن كأدٌٖ

صؾي٣خ ُقٌٞر هللا ػَٝؽَ، أٗج أٝغ د٤ٖ أ٣و٣ٌْ ٛيٙ ثألفجه٣ظ ثُٔٞٝٞػز ٖٓ أؽَ إٔ صض٤وظٞث، ٓج ًَ ٛيث 

فو٣ظ ك٢ ًضجح ٛٞ ٙق٤ـ، ههن ك٢ صن٣ٌؾٚ ٖٝٓ ًٝثٙ ؟ ك٢ أ١ ًضجح إٕ ًجٕ ك٢ ثٌُضخ ثُٚق٤قز صطٔتٖ 

ٕ ك٢ ًٝث٣ز ٛيث إ٤ُٚ، أٓج إٕ ًجٕ ك٢ ثٌُضخ ثُٞؼ٤لز أٝ صن٣ٌؾٚ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ ٣٘ذـ٢ إٔ صْٔي ػٖ ًٝث٣ضٚ أل

 :ثُقو٣ظ

َّٟ َطٍَّٝ  )) َّْ إٌَّجِ ٍشٚ أَ ّْ ِٓ َػ ِ ْث ْٓ َػْجذِ َّللاَّ َٓ َػ ِِ ْمؼََذُٖ  َِ أْ  َّٛ ١ٍَْزَجَ ًذا فَ ِّّ زَؼَ ُِ  َّٟ ْٓ َوزََة َػٍَ َِ َُ لَبَي:...َ. َسٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ اٌٍَّٙ

 إٌَّبِس((

 )ثُذنج١ً، ثُضٌٓي١، أفٔو، ثُوث٢ًٓ(

 :ك٢ فو٣ظ آمٌ ٣ٌٝ٣ٚ أدٞ ٣ٌٌٛر ػٖ ًٍّٞ هللا ٝهو ًٝه ك٢ ْٓ٘و ثإلٓجّ أفٔو هجٍ

مْ  َِ أْ  َّٛ ١ٍَْزَجَ ًْ فَ ُْ أَلُ ب ٌَ َِ  َّٟ ْٓ لَبَي َػٍَ َِ َُ ٠َمُُٛي:  َسٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ َٓ إٌَّبِس(())سّؼذ َسُسِٛي َّللاَّ ِِ  ؼََذُٖ 

 ( )ًٝثٙ أفٔو

  .كجألٌٓ مط٤ٌ
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((  َِ ُٗ َػٍَٝ  ُّ َْ ئِصْ ٍُ َوب ٍْ َٟ ثِغ١َِْش ِػ ْٓ أُْفزِ َِ  : َُ َسٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َطٍَّٝ اٌٍَّٙ ُّٞ لَبَي َسُسُٛي َّللاَّ ِش ْٙ َّ ٌْ ُْ ا ب َّ ْٓ أَْفزَبُٖ َصاَد ُس١ٍَْ

ِٖ فَمَْذ َخبَُٔٗ(( ْشَذ فِٟ َغ١ِْش َّْ اٌشُّ ُُ أَ ٍش ٠َْؼٍَ ِْ َ ِٗ ثِأ ْٓ أََشبَس َػٍَٝ أَِخ١ َِ َٚ  ِٗ  فِٟ َحِذ٠ضِ

 )ًٝثٙ أدٞ هثٝه(

إىث ثّضٖجًى إْٗجٕ ك٢ ٓذِؾ ٖٓ ثُٔجٍ ٣ٌ٣و صٞظ٤لٚ كإٌٔس ػ٤ِٚ دط٣ٌن ُٚجُقي كضٌٕٞ ديُي هو م٘ضٚ، 

م٤جٗز ك٢ ثإلّالّ. ثُقو٣ظ ٌٓر  كط٣ٌوز ثّضغٔجً ٛيث ثُٔجٍ ٤ُِ ُٚجُقٚ دَ ك٢ ٙجُقي، كٜيٙ ثًُٖٔٞر صؼو

 :عج٤ٗز ًٝه ك٢ ْٓ٘و ثإلٓجّ أفٔو ػٖ ٤ّوٗج أد٢ ٣ٌٌٛر

ْمؼََذُٖ  َِ أْ  َّٛ ١ٍَْزَجَ ًْ فَ ُْ أَلُ ب ٌَ َِ  َّٟ ْٓ لَبَي َػٍَ َِ َُ ٠َمُُٛي:  َسٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ َٓ إٌَّبس(())سّؼذ َسُسِٛي َّللاَّ ِِ   

 ( ًٝثٙ أفٔو )

 ً  :ٝ هجٍ أ٣ٞج

ٓؤثمي  ٖٝٓ أكض٢ دلض٤ز دـ٤ٌ ػِْ ًجٕ إعْ ىُي ػ٠ِ ٖٓ أكضجٙ هٕٝ إٔ ٣ؼط٠ ثُي١ ثّضلض٠ " ثُوٚو إٔ ثُٔلض٢" 

 :ٝثُي١ هذَ ثُلضٟٞ هٕٝ صقو٤ن أ٣ٞجً ٓؤثمي

 (( ))ِٚٓ اسزشبس أخبٖ فأشبس ػ١ٍٗ ثأِش ٚ٘ٛ ٠شٜ اٌششذ فٟ غ١ش رٌه فمذ خبٔٗ

 ( )ثدٖ ٓجؽز، أفٔو، ثُوث٢ًٓ، أد٢ هثٝه

  :ٔٞٝٞػز ثُض٢ ًٝهس ك٢ دؼٜ ثٌُضخ هجٍٖٓ ثألفجه٣ظ ثُ

  .إىث ؽؼِش إٙذؼ٤ي ك٢ أى٤ٗي ّٔؼش م٣ٌٌ ثٌُٞعٌ" فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ"

ألٕ ثألؽْجّ ثُِٚذز أًغٌ ٗجه٤ِز ُألٙٞثس ٖٓ ثألؽْجّ ثُـج٣ٍز، كئىث ٝٝؼش إٙذؼي ك٢ أىٗي أٙذـ ثصٚجٍ  

ثإلّالّ ال  " كقًٌز ثألفٖجء ٝثُوِخ ص٘ضوَ ُألىٕ ٛيث صل٤ٌْ ػ٢ِٔ، "إىث ىُش ثُؼٌح ىٍ ثإلّالّثُؼظْ دذؼٞٚ 

  :٣يٍ أدوثً ٌُٖ ثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ هجٍ

"٢ِ٘ ْٞ ـِ ُٕ ال صُْذ ج َٔ ِْ َّ : ٣َج  َْ َِّ َّ َٝ  ِٚ ٠َِّ َّللاَّ َػ٤َِْ َٙ  ِ ٍُ َّللاَّ ُّٞ ًَ  ٢ُِ  ٍَ  هَج

ُ؟ لَبَي: رُْجغِ  )) ََ٘ذأَب َّللاَّ ثَِه  َٚ َو١َْف أُْثِغُضَه  َٚ  :ِ ٍُْذ ٠َب َسُسَٛي َّللاَّ ٌْؼََشَة فَزُْجِغُضِٕٟ((فَزُفَبِسَق ِد٠ََٕه، لَبَي لُ  ُض ا

 )ًٝثٙ أفٔو(

 :ٛيث فو٣ظ ٙق٤ـ ًٝه ك٢ ْٓ٘و ثإلٓجّ أفٔو 

 :ـٜ ثُؼٌح كضذـ٢٘ٞ " أٓجصذ "

  :إىث ىُش ثُؼٌح ىٍ ثإلّالّ " ٛيث فو٣ظ ؿ٤ٌ ٙق٤ـ، هجٍ"

 .إىث ٟ٘ش أىٕ أفوًْ ك٤ِي٢ًٌٗ " ٛيث فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ"
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 :هجٍ

  .إىث ًضذش كٞغ هِٔي ػ٠ِ أىٗي كئٗٚ ثىًٌ ُي " فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ"

  "ٗجةضْٜإىث ًٌٓصْ دأَٛ ثٌُٖر كِْٔٞث ػ٤ِْٜ صوكغ ػٌْ٘ ٌٕصْٜ ٝ"

 .فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ

٢ٖء   أٙوم ثُقو٣ظ ٓجػطِ أفوًْ ػ٘وٙ ". إىث إْٗجٕ ًجٕ ١ٌٝ٣ هطز كؼطْش ٓؼ٠٘ ٛيث إٔ ًالٓٚ ٙق٤ـ "

 ٓٞقي. 

أًَ ثُِقْ ٣قْٖ ثُٞؽٚ ٣ٝقْٖ ثُنِن " ٓغ إٔ ثألٟؼٔز ثُ٘ذجص٤ز أكَٞ ، ثُوٍٝ ثُـ٤٘ز صأًَ ثُِقْ د٤ٌٔجس " 

عٔج٤ٗز أٓغجٍ ثُوٍٝ ثُلو٤ٌر، أٗج أىًٌ هًثّز ػ٤ِٔز ؽجهر ؽٌس دأٟؼٔز ًذ٤ٌر ٝ أٌٓثٛ ثُوِخ ٝثألٝػ٤ز 

ثُٖؼٞح ك٢ ثُؼجُْ ٝصِٞٙش إ٠ُ إٔ أكَٞ ؿيثء ػ٠ِ ثإلٟالم ؿيثء ثُٖؼٞح ثُلو٤ٌر ٝثألّذجح: إٔ ٛيٙ 

ك٤ٚ ثألؿي٣ز ك٤ٜج ٓجهر ٣ٍِِٞ٤ّز ًذ٤ٌر ؽوثً، ٗقٖ ال ٗأًَ ػ٤ٌٚ ثُضلجؿ دَ صلجفز ٝثفور أٝكٌ، ٝٛيث ثُضلجؿ ٣ٞؽو 

ٓجهر ٣ٍِِٞ٤ّز، ٛيٙ ثُٔٞثه صؼ٤ٖ ػ٠ِ فًٌز ثألٓؼجء صٔض٘ ثُٔٞثه ثُؤّز ٝث٤ٌُُْٞضٌٍٝ ٝصؾؼَ دوجء ثُطؼجّ 

ك٢ ثألٓؼجء ه٤ِالً، ال ٣ٞؽو صنٌٔثس ألٕ أفو أّذجح ٌّٟجٕ ثٌُُٕٞٞ ٖٓ ثألٟؼٔز ثُٔطقٞٗز ٝثُٔٚلجر، هجٍ 

ٍ، ٝصؼ٤ٖ ػ٠ِ فًٌز ثألٓؼجء، صوَِ دوجء ثُطؼجّ ٛيٙ ثُٔٞثه ٜٓٔز ؽوثً ك٢ ف٤جر ثإلْٗجٕ ألٜٗج صٔض٘ ث٤ٌُُْٞضٌٝ

ك٢ ثألٓؼجء إ٠ُ أهَ ٝهش ٌٖٓٔ ٝٛيث ٣ْذخ ٖٗجٟ ثُؾْْ، ٝثُذٌٝص٤ٖ ٗذجص٢ ًجُقٔ٘ ٝثُلٍٞ ٝثُؼوُ ... أمق 

ػ٠ِ ؽْْ ثإلْٗجٕ ٖٓ ثُذٌٝص٤ٖ ثُق٤ٞث٢ٗ ُٚ ٓنِلجس مط٤ٌر كأًَ ثُِقْ ٖٓ ٓنِلجصٚ فٜٔ ثُذٍٞ ثُي١ ٣ٌٛن 

 :ظ إٔ ٣ٍش ث٣َُضٕٞ ثُٚجك٢ ٛيث هٝثء ٤ُِٝ ؿيثء، كجُ٘ذ٢ هجٍث٤ٌُِض٤ٖ، ثُؼجَٓ ثُغجُ

 ِٗ ُٕٛا ثِ ِ٘ ادَّ َٚ ٠َْذ  : ُوٍُٛا اٌضَّ َُ َسٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ ٌَْخطَّبِة لَبَي: لَبَي َسُسُٛي َّللاَّ ِٓ ا َش ْث َّ  (())ػٓ ُػ

 ( )ثُضٌٓي١، ثدٖ ٓجؽز

ث٥ٕ عذش إٔ ثُـيثء ثُي١ ٣و٢ ٖٓ صِٚخ ثٌُٖث٤٣ٖ ٝصٌِ٘ ثُٔلجَٙ ٣ٝنلق ثُٞـ٠ ٛٞ ث٣َُش، ث٤ُّٞ صٞؽو 

  :ثُـيثء ثألٍٝ ، هللا ػَ ٝؽَ هجٍ فِٔز ًذ٤ٌر ك٢ ثُؼجُْ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ٍش ث٣َُضٕٞ ٛٞ

ب ٠ُِضُٟء﴾ َٙ اَل َغْشث١ٍَِّخ ٠ََىبُد َص٠ْزُ َٚ جَبَسَوٍخ َص٠ْزٍَُٛٔخ اَل َشْشِل١ٍَّخ  ُِ ْٓ َشَغَشٍح  ِِ  ﴿ ٠ُٛلَُذ 

 )ًّٞر ثًُ٘ٞ(

  :ٝثُ٘ذ٢ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ هجٍ

 " َْ َِّ َّ َٝ  ِٚ ْ َػ٤َِْ ٠َِّ ثَُِّٜ َٙ  ِ ٍُ َّللاَّ ُّٞ ًَ  ٍَ   :هَج

جَبَسَوخٍ  ُِ ْٓ َشَغَشٍح  ِِ ُ ٠َْخُشُط  ِٗ فَِأَّٗ ُٕٛا ثِ ِ٘ ادَّ َٚ  ِٗ ٛا ثِ ُِ ائْزَِذ َٚ ٠َْذ   (( ))ُوٍُٛا اٌضَّ

  )ًٝثٙ ثُوث٢ًٓ(
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  :هجٍ: ٛيث أكَٞ ٟؼجّ ٖٓ د٤ٖ ٟؼجّ ثُٖؼٞح، كوٍٞكجُذٌٝص٤ٖ ٗذجص٢، ٝث٣َُش ٣ٍضٕٞ، ٝثُطؼجّ ١ٍِِٞ٤ّ، 

 " أًَ ثُِقْ ٣قْٖ ثُٞؽٚ ٝثُنِن"

  .فو٣ظ ٓٞٝٞع ال أَٙ ُٚ

 (( أوشِٛا ػّزىُ إٌخٍخ فأٙب خٍمذ ِٓ فضٍخ ط١ٕخ أث١ىُ آدَ ))

 .فو٣ظ ٓٞٝٞع

  :ٓغ ثُؼِْ إٔ ثُ٘ذ٢ ث٣ٌٌُْ صقوط فو٣غجً ًثةؼجً ك٢ ثُضٌٔ هجٍ

ٌش عِ  )) ّْ ِٗ رَ : ٠َب َػبئَِشخُ ث١ٌَْذ ١ٌََْس ِف١ َُ َسٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َطٍَّٝ اٌٍَّٙ ٍُُٗ لَبَي َسُسُٛي َّللاَّ ْ٘  (( ١َبٌع أَ

 )ًٝثٙ أفٔو(

ٝ ٝٙق ثُضٌٔ ٝثُِذٖ دأٜٗٔج ثأل٤ٟذجٕ، ثُضٌٔ ك٤ٚ ّش ٝأًدؼٕٞ ٓجهر ؿيثة٤ز ٝمِٔ ّٝذؼٕٞ دجُٔجةز ٖٓ ٍٝٗٚ 

٣ٌٌْز ك٢ ثُؼجُْ، ٌّجًٌ أفجه٣ز ٣ٌّؼز ثُْٜٞ ٝثُضٔغَ ص٘ضوَ ٖٓ ثُٔأًٍٞ ٓجهر ٣ٌٌّز صؼو ٖٓ أًه٠ ثألٗٞثع ثُ

ثُلْ إ٠ُ ثُوّ ك٢ أهَ ٖٓ ػٌٖ ههجةن، إع٠٘ ػٌٖ صٌٔر صؼجهٍ هطؼز ٝثفور ٖٓ ثًُٖٞٞال، كجُضٌٔ ٣ق١ٞ ػ٠ِ 

 ٓٞثه دٌٝص٤٘٤ز ٝه٤٘ٛز، ك٤ٚ ّش ك٤ضج٤ٓ٘جس أّج٤ّز، ٝعٔج٤ٗز ٓؼجهٕ أّج٤ّز ! إىث أًِش ٓجةز ؿٌثّ ٖٓ ثُضٌٔ ص٘جٍ

م٤ْٖٔ دجُٔجةز ٖٓ فجؽضي ُِٔؼجهٕ ًجُقو٣و ٝثُ٘قجُ ٝثُٚٞه٣ّٞ ٝثُٔـ٣َ٤ّ٘ٞ.... ك٤ٚ ثع٠٘ ػٌٖ فٜٔ أ٢٘٤ٓ 

  .ٝٓٞثه ٤ِٓ٘ز ٝٓٞثه ٜٓوةز. " د٤ش ٤ُِ ك٤ٚ صٌٔ ؽ٤جع أِٛٚ" ٝثُضٌٔ ٝثُِذٖ ٛٔج ثأل٤ٟذجٕ ػ٘و ًٍّٞ هللا

ٛج، ٝإٔ صٌٕٞ ٓطجدوز ٌُِضجح ٝثُْ٘ز ألٕ ػ٠ِ ثإلْٗجٕ ألٕ ٣ٔق٘ ثألفجه٣ظ ثُض٢ ٣ٌٝ٣ٜج، ٝثُؼوجةو ثُض٢ ٣ؼضوو

هللا ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ؽؼَ ٛيث ثٌُضجح ٓقلٞظجً، ٝهو هجٍ ثُؼِٔجء: إٕ ٖٓ فلع هللا ُٜيث ثٌُضجح ث٣ٌٌُْ أٗٚ فلع 

ّ٘ز ٗذ٤ٚ ألٕ هللا ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ أٌٓ ثُ٘ذ٢ إٔ ٣ذ٤ٖ كئٕ ُْ ٣قلع ُ٘ج هللا ّ٘ز ثُ٘ذ٢ ثُض٢ ٢ٛ ٓلٌْر ٝٓذ٤٘ز كووٗج 

جُْ٘ز ك٢ ٓؾِٜٔج صل٤ٌْ ٌُضجح هللا هلالج لج ٝد٤جٕ ٝصل٤َٚ كِيُي ًد٘ج ّذقجٗٚ ٝصؼج٠ُ ٤ٛأ ُٜيٙ ثألٓز ػِٔجء ثألَٙ، ك

ًذجًثً إٔوثء ػ٘وْٛ ؽِو ال فوٝه ُٚ، هًّٞث ثُْ٘ز ٝٓقٚٞٛج ٝٙ٘لٞٛج ٝعذضٞٛج، ٝٛج ٢ٛ ثُقٔو هلل ٝثٝقز، 

٣ؼٌكٕٞ ثُقن ٖٓ ثُذجَٟ، ٛ٘جى ًؽَ  ٣ٞؽو ًضخ ٝصن٣ٌؾجس ٙق٤قز ٝ أٗش صأمي ٛيث ثُؼِْ ػٖ ػِٔجء أؽالء

ٝٝجع ًِٔج ؽجء دقو٣ظ ٣وػ٢ أٗٚ ًأٟ ثُ٘ذ٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝأمذٌٙ أٗٚ ٙق٤ـ، كؾجء ًؽَ أًثه إٔ ٣ٔضق٘ٚ أػطجٙ فو٣غجً 

ٙق٤قجً ٝهجٍ ُٚ: ْٗ ٛيٙ ث٤ُِِز ٝإىث ًأ٣ش ثُ٘ذ٢ إّأُٚ ػٖ ٙقز ٛيث ثُقو٣ظ، كٜيث ثُوؽجٍ كضـ ثٌُضخ ٝٝؽو أٗٚ 

 ٙ ك٢ ث٤ُّٞ ثُغج٢ٗ ٝهجٍ ٌُِؽَ: ًأ٣ش ثُ٘ذ٢ ٝهجٍ: ٛيث فو٣ظ ٙق٤ـ أٗج هِضٚ، كأؽجدٚ ثٌُؽَ ٌٌٕثً. ٙق٤ـ كؾجء

ؽجءٙ دؼو ف٤ٖ دقو٣ظ ٓٞٝٞع كٜيث ثُوؽجٍ كضـ ثٌُضخ كٞؽوٙ ٓٞٝٞع هجٍ ُٚ: ًأ٣ش ثُ٘ذ٢ كوجٍ ٢ُ: ٛيث ُْ 

  ! أهِٚ، كوجٍ ُٚ ثٌُؽَ: ًالٓي ٙق٤ـ كؼالً ٛيث ثُقو٣ظ ٓٞٝٞع

ج٤ٗز ؽجءٙ دقو٣ظ ٝؼ٤ق، كذقظ ًؼجهصٚ ك٢ ثٌُضخ كٞؽوٙ أٗٚ فو٣ظ ٝؼ٤ق كوجٍ: ًأ٣ش ثُ٘ذ٢ ك٢ ثٌُٔر ثُغ

  .ث٣ٌٌُْ ٝهجٍ ٢ُ: أٗٚ ٝؼ٤ق ! كٌٖلٚ ألٕ ثُ٘ذ٢ ال ٣وٍٞ أفجه٣ظ ٝؼ٤لز

كٜٔ٘ؼ ثُذقظ ك٢ ثإلّالّ إٕ ً٘ش ٗجهالً كجُٚقز، ٝإٕ ً٘ش ٓذضوػجً كجُو٤َُ، كئىث هِش ُي: إٔ ثُٖجّ ًِٜج ٢ٌِٓ 

إٕ ٛيث ثُذ٤ش الد٢٘ ٤ُضَٝػ  :٣ٖ أًٝثم ث٤ٌُِٔز ؟ هجُٞث: ُٞال ثُو٤َُ ُوجٍ ٖٓ ٕجء ٓج ٕجء، كئىث هِش ُيصْأ٢ُ٘ أ

  :صْأ٢ُ٘ أ٣ٖ أًٝثم ث٤ٌُِٔز ؟ كجُو٤َُ أّج٢ّ، ُيُي هجٍ دؼٜ ثُؼِٔجء ك٢ صل٤ٌْ هُٞٚ صؼج٠ُ
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 ِٓ َِ َٚ ِ َػٍَٝ ثَِظ١َشٍح أََٔب  ٍِٟ أَْدُػٛ ئٌَِٝ َّللاَّ ِٖ َسِج١ َِ٘ز  ًْ َٓ )﴿ لُ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ب أََٔب  َِ َٚ  ِ َْ َّللاَّ ُسْجَحب َٚ  ﴾ (908ارَّجَؼَِٕٟ 

  )ًّٞر ٣ّٞق(

ثُذ٤ٌٚر ػ٠ِ أعجط ٝصؼ٤َِ ٝص٤ٝٞـ ٝصقو٤ن ٝصوه٤ن،إٕ ؽتش دٌالّ ٤ُِ ُٚ ه٤َُ إًٌٔش ٗل٢ْ ٓغ هللا، 

ً ٣ؼضوو دٌأ١ دؼو ىُي ٣ذقظ ػٖ ثألهُز كئٕ ًأٟ ه٤ُالً ك٢  ثٌُضجح ٣ؤًو ًأ٣ٚ صْٔي دٚ إٌٓأر ثإلْٗجٕ أف٤جٗج

ً ٣ٌكٞٚ ألٗٚ ٓ٘جهٜ  ص٘وٜ ًأ٣ٚ أِٜٛٔج، إٕ ًأٟ فو٣غجً ٝؼ٤لجً ٣ؤًو ًأ٣ٚ صْٔي دٚ، إٕ ًأٟ فو٣غجً ٙق٤قج

ٌُأ٣ٚ، ٛؤالء ٖٓ أمطٌ ثُ٘جُ، أَٛ ثٌُأ١ ًأ٣ْٜ ٛٞ ثُْٜٔ، أٓج ثُٔؤٖٓ ثُ٘٘ أٝالً، إٕ ؽؼِش ًأ٣ي أٝالً 

 :ٌُأ١ ٝأٗش أفوعش ه٣٘جً ؽو٣وثً، ُيُيٝثُ٘٘ ك٢ موٓز ثٌُأ١ كأٗش ٖٓ أَٛ ث

ٍء ﴾ ْٟ ُْ فِٟ َش ُٙ ْٕ ِِ َوبُٔٛا ِش١َؼبً ٌَْسَذ  َٚ  ُْ ُٙ لُٛا ِد٠َٕ َٓ فَشَّ َّْ اٌَِّز٠  ﴿ ئِ

 )ًّٞر ثألٗؼجّ(

 .٤ًق ؽؼِٞث ه٣ْٜ٘ ٤ٕؼجً ٝكٌهجً ؟ ألْٜٗ ؽجءٝث د٢ٖء ٖٓ ؿ٤ٌ ه٤َُ

 "ج ٖٓ ث٤ًٌُٖٖٔهَ ٛيٙ ّذ٢ِ٤ أهػٞ إ٠ُ هللا أٗج ٖٝٓ ثصذؼ٢٘ ّذقجٕ هللا ٝٓج أٗ

  .كِٞ هِش ٌُْ ًالٓجً دال ه٤َُ ٝصؼ٤َِ كأٗج هو إًٌٔش ٗل٢ْ ٓغ هللا ّٝذقجٕ هللا ٝٓج أٗج ٖٓ ث٤ًٌُٖٖٔ

ً كجُو٤َُ، كوذَ إٔ صوٍٞ: هجٍ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ صأًو ٖٓ ٙقز ثُقو٣ظ  إٕ ً٘ش ٗجهالً كجُٚقز، ٓذضوػج

ج هه٤وجً ٝٙق٤قجً، ٝصأًو إٔ ثُي١ ٣ؾٔؼ٘ج ٢ٛ ٝثُذقظ ػٖ ٓٚوًٙ ٝػٖ ٖٓ هجُٚ، ٝػٖ ّ٘وٙ، ٤ٌُٕٞ ه٣٘٘

ثألفجه٣ظ ثُٚق٤قز ٝثُوٌإٓ ٝثُْ٘ز، ٝثُي١ ٣لٌه٘ج ٢ٛ ثألفجه٣ظ ثُٞؼ٤لز ٝثُٔٞٝٞػز، كؼ٤ِي إٔ صٌثؽغ 

 :ٗلْي ٝصذقظ ػٖ ث٢ُٖء ثُي١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٗجٙؼجً ٝثٝقجً ًٔج هجٍ ػ٤ِٚ ثُٚالر ٝثُْالّ

َ٘ب ال ٠َضِ  )) بِس َٙ ب َوَٕ َٙ ٌْج١ََْضبِء ١ٌٍَُْ ُْ َػٍَٝ ا َُ لَبَي: لَْذ رََشْوزُُى َسٍَّ َٚ  ِٗ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ َػ١ٍَْ ٌٌِه((َسُسُٛي َّللاَّ َ٘ب ب ثَْؼِذٞ ئاِل  َٙ ْٕ  ٠ُغ َػ

 ( أفٔو، ثُضٌٓي١، ثدٖ ٓجؽز، أد٢ هثٝه، ثُوث٢ًٓ )

قٖ ك٢ هًُٝ هجهٓز إٕ ٕجء هللا ْٗضأٗق ٓٞٝٞػجس ٜٓٔز ؽوثً ٓضؼِوز دأفٌجّ ٛيث ثُو٣ٖ ثُو١ٞ ٖٓ مالٍ ٝٗ

 ثألفجه٣ظ ثُٚق٤قز ثُض٢ ًٝهس ك٢ ثٌُضخ ثُٚق٤قز 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، ثُقٔو هلل ًح ثُؼج٤ُٖٔ، ٝثُٚالر ٝثُْالّ ػ٠ِ ٤ّوٗج دمحم ثُٚجهم ثُٞػو ثأل٤ٖٓ، ثُِْٜ  

ٓ٘ج، أًٌٓ٘ج ٝال صٜ٘ج ، عٌٗج ٝال صؤعٌ ػ٤ِ٘ج، أًٝ٘ج ٝثًٝج ػ٘ج، ٠ِٙٝ هللا ػ٠ِ ٤ّوٗج دمحم ثُ٘ذ٢ أػط٘ج ٝال صقٌ

 .ثأل٢ٓ ٝػ٠ِ آُٚ ٝٙقذٚ ِّْٝ

 ٚاٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ
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