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ىؽؼّٓؽةىاؼطقعةىاؼلاؾقة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالـ على من ال نىب بعده، سيدان دمحم وآله وصحبه.

بلػػط " اب ػػهل ايةطميػػ " س اتلطسػػبطتت   سػػ    ػػهل بعػػد  ف مػػدملط ال بعػػ  ا وت مػػن   ط
م  طليػػ  تمػػ مى علػػػى اتلطسػػبطت الد ليػػ  كػػػساؿ العػػطـ  مػػػط سػػيملتى ت؛صػػيله الح ػػػط  ػػ ه ات دمػػػ   
هتطفػػ  ال ػػعاى علػػى كػػ ه الة ػػهل ولطصػػ  اتمػػ للسف علػػدعسة والػػسعي علػػى مسػػ س  ا م سر ػػ  

 ال عاى ودور اللمع إبعطدة كبطع  ط.حىت ن؛دت ال بع    وم  مصري، وكطلبلط الةثري من 
فطسػػ انعان ت تعػػطت   ذلػػان وآ ػػعان  ف ت بػػل ا  ػػجماى السػػ     ولػػد واحػػد حػػىت تةػػسف 
  سػػػع لل ػػػطر ى و سػػػ ى للبطحػػػا والػػػداعى   السصػػػى نت مط ع ػػػد، ومػػػد  ػػػب لط   كػػػ ه ال بعػػػ  

،  مػػط حػػ فلط ا دعيػػ    اآلايت بعسػػا اتصػػحع العثمػػطك، وَنػػةألْلَلط ا حطد ػػا اللبس ػػ  المػػع ؛ 
اب ب  الثطني  وتع لطكط تط جتسد به معحي  اب يهل حبسػهل اتلطسػب  وتس ػه ملبػه نت ت، وار  لػط  ف 

 ن بل الة طب كبع  ميسألعة ليعا به الل؛ل و جم د به ال؛ضى.
ال طر ى الةعمي،   طبلط ك ا ال   بني  د ان مةسف من مت يد وس    بػساب، ومػد تلطوللػط   
ال م يد  مع ن  سطسني  لجـم مععف  مط  يداً،  وةمػط كػس "مػل ل الػداعى احلةػيا و  وصػطفه" وكػى 
ن ػػطف  ت تةػػن عل بعػػ  ا وت، وا مػػع الثػػطك كػػس  حةػػطـ ا معػػ  مػػن  ػػـس و  بػػ  وصػػالة، و مػػط 

 ا بساب ف د رتبلطكط وفق ال سلسى الجممىن للملطسبطت  الؿ العطـ فةطن   مط  لى:
مػػػد تلطوللػػػط فيػػػه  حػػػداث اةجػػػعة مػػػن مةػػػ  نت و " : اةجػػػعة و ػػػـس عطنػػػسراى": البػػػطب ا وؿ

 حبسػػهل مػػط فػػ ل تي ػػط اتد لػػ  بةػػى ت؛صػػيالهتط، و فضػػلط آل بيػػطف اآلايت ال عآنيػػ  الػػ   نػػطرت نل
 و   ان من و مػل حيثمط  طف، العرب ال  تل؛ل اتؤمن آل حيطته فعداً ومجطع ،  ط واس ل ملط مل

 نصػػطر ا سػػػق وال ػػيا واتثػػػى الػػ  تصػػلل اي معػػػطت وبيلػػط  ي؛يػػػ    يػػق ذلػػػان آل ات ػػط ع ن وا
  مط ت نل؛ى  ـس عطنسراى و حمللط نت الةي؛ي  الصحيح  لالح ؛طى به.،  و معطتلط اتعطصعة

مػن  وال  ؛ستلط  ف ن  ع أبف  حػداث اةجػعة متػ  آل نػ ع ربيػل ا وؿ ف ػد  ػعج اللػ  
 ا وؿ مػػن نػػ ع ربيػػل ا وؿ ود ػػى اتد لػػ  اتلػػسرة  ػػـس اي لػػني ال ػػػط  مةػػ  م ػػط عاً  ػػـس اي لػػني

فةطنػ  فػ ة اةجػعة  سػػبسعطً،  مػط السػع آل  عل ػػط آل بدا ػ  العػطـ اةجػػع  فري ػل ذلػان نت عصػػع 
ساله خم سمػػ  بعبػػطرة  الػػو ه  ػػطدالمػػن رسػػط ى ه بعػػ  تػػحيػػا  طى  مػػري اتػػؤملني عمػػع بػػن اب ػػطب 

 ه صػػػػحطب مث مجػػػػل  سػػػػطبق؟الكػػػػ ا العػػػػطـ  ـ  ؟ر ػػػػهل :      ف ػػػػطؿمػػػػثاًل   ُ  ػػػػهل آل ر ػػػػهل
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و ػػػطف العػػػعب  ؤر ػػػسف مػػػن مبػػػى ع حػػػداث الع يمػػػ   اس مػػػطركا   ن ػػػطذ  ر ػػػ، للمسػػػلمني، و 
 ف  واس حسػػن سػػيدان عمػػع   و وفطتػػه، بع   ف  ػػؤرخ الػػيالد اللػػ الػػفػػطم ح ،  حطد ػػ  ال؛يػػى

احل ي يػػ  للدولػػ  ايسػػالمي ، وتػػط  طنػػ  السػػل    جػػعة اللػػ   لػػط البدا ػػ ايسػػالمى ر ، مل ػػال بػػد  
اةجع ػػ  تبػػد  بمػػ ع احملػػـع  علػػه  وؿ العػػطـ اةجػػع  ا وؿ و ػػطف ذلػػان بدا ػػ  ال  ػػسمي ايسػػالم  

، ومػػن مث  ػػع  ايح ؛ػػطؿ العػػعا ال مػػع  والػػ   تلبػػل عليػػه المػػ سر الععبيػػ  وا حةػػطـ المػػععي 
 ،  طن  اةجعة ذاهتط مت    ن ع ربيل ا وؿ.نف  و ب  ع  اةجعة  وؿ العطـ   ن ع احملـع

 ػداً ة ري  هل الةثػابان  يلط من ف د   مط البطب الثطك ف؛ى   هل اتسلد اللبس  المع ع :
الػػ  سػػجألل ط ا حبػػطب   لػػ  مبطر ػػ   لمػػطذج تعط ػػ  ممػػط ى ا فػػعاد واي معػػطت علػػى  ػػسى كػػ ه 

به  ػالؿ اتلطسػب  مػن تس ي ػطت تػسمي ا مػ  مط  ُسح  ة،وآ عان مل ط مط   س  على ال  ع  الع ع 
من غ؛ل  ط، وتثري عجما ا لض  ط، وجتعل ط ت جه للبي ط تس ل ا مله الع ْند، وتس مد اةدا ػ  تػط فيػه 

  ريكط وفالح ط آل الدنيط و ـس ل طى ت.
 آل اتلطسػب يلػط  م مى على ومسع  مبطر   من اب هل الػ  فػ ل ت  ػط علوالبطب الثطلا 

  ع  ايسػػعاى واتعػػعاج، ومػػد سػػجللطكط حبسػػهل نل ط  ػػط وذ ػػعان ا مػػط ن واتسػػط د الػػ  لػػالةعميػ  
، مث  ل يلطكػػط  ػػط، ومػػد بػػد انكط ل ب ػػني عػػن نػػ ع ر ػػهل اتبػػطرؾ وفضػػله  نػػه مػػن ا نػػ ع احلػػـع

 تبعلطكػػػط بعػػػدد مػػػن اب ػػػهل ذات اتعػػػطك ا د ػػػدة   تلػػػطوؿ اتس ػػػسع اتبػػػطرؾ والػػػىت  مػػػعع مع ػػػط 
ل ػػطر ى الةػػعمي حبػػالوة الػػ  ع  اتبطر ػػ  وأبلػػط معػػني ال لضػػهل مػػن ايةطمػػطت وا نػػسار وابػػريات ا

 والرب طت على ا م  أبسعكط.
، ومػػط المػػ ع ط فيػػه  صػػط  فبيلألػػ ،لمػػ ع نػػعبطف اتبػػطرؾ  صصػػلطه  ػػد مػػط البػػطب العابػػل :ف

: ا وؿ فصػػسؿ ػػ   ال بػػطبمسػػملط ال، و مػػن ال س  ػػطت والعبػػطدات واللسافػػى  صػػه  ػػط احلبيػػهل 
الي يليػػػ  علػػػػى  فضػػػط ى ليلػػػ  اللصػػػع مػػػن نػػػعبطف وسػػػعدان ا دلػػػ  ان فيػػػهوالثػػػطك ذ ػػػع ، للان ػػػهل

،  مػػػط  وردان بعػػػ  ا دلػػػ     بػػػست معجػػػجمة نػػػق ال مػػػع حلط ػػػ  اب بػػػطى والػػػدعطة ح ؛ػػػطؿ  ػػػطاي
 ونغ لػطـاللصػع، و ػحلط فيػه الةي؛يػ  الصػحيح  يحيػطى ليلػ  ف ػد  الثطلػا  ؛صػىال مػط و لػ لان، 

 .فضل ط وال ععض لل؛حطهتط وذلان من بيطف و حساؿ   م  السلع الصطحل والعلمطى العطملني
حةػا  هومػد تلطوللػط فيػ البطب ابطمق فةطف لم ع رمضطف وليل  ال در وعيد ال؛ ع...  مط

الصػػيطـ الصػػحي  واال  مطعيػػ  والمػػععي  وابل يػػ  وغريكػػط و ػػد لط فيػػه عػػن سػػلن الصػػيطـ وآدابػػه 
 حمللط نت غجموة بدر واالع ةطؼ وليل  ال در، وذ عان ز ػطة ال؛ ػع وحةم  ػط وو ػعلط ومس حبطته، و 

 .منطذج ب هل عيد ال؛ ع اتبطرؾ وذلان  له أبسلسب سلق  ال ا العصع
ومػػد ر ػػجمان فيػػه علػػى  ، ػػس عػػن احلػػل و  ػػهل عيػػد ا  ػػحىالبػػطب السػػطدس وا  ػػري فو 
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البيػ  احلػعاـ وآايتػه ال ػطكعة والبطكلػ ،   ساب احلل ودر طت احلجطج وملجمل  ا علد ت، وفضط ى
علػى عبػطده آل كػ ه ا مػط ن اتبطر ػ ، وا زملػ    و حمللط نت مػدر العةػ  الساسػع  الػ   ُلجمةػط ت

وذ عان فيه مصػ  ابليػى نبػعاكيا، والػ بيل نلطعيػى، واس انلصػلط ، ال؛ط ل ، و طص  آل  ـس ععف 
 لا مل ط.مسكن ال دوة ال  أي  كط  ى مسو العرب 

وذ ػػعان   ضػػطً فضػػط ى ا عمػػطؿ الػػ  ىػػهل  ف   حلػػى  ػػط اتػػؤمن آل  ايـ عمػػع ذ  احلجػػ ، 
سػػػػلا معاعطهتػػػػط آل  ايـ ال مػػػػع ق  اتالسػػػػلن الػػػػ   لبلػػػػ  علػػػػى  ععفػػػػ ، وبيلػػػػط  ػػػػـس وفضػػػػى صػػػػيطـ

 مم ل للعطم  وابطص . ط  حي ، وال ةبري وغريكط وذلان أبسلسب سلق 
عع ػلط آل كػ ا الة ػطب مػط ر  لػطه  مػػعب نت نت  نلػط  دمػ      ػطـ كػ ه ات حػهل  ف  نػسه و 

فػػ لان مػػط  سػػلداً بع  ا حطد ػػا الضػػعي؛  بػػ حيػػطانً  دؿ نسػػرالػػط الصػػساب ونف ر   الػػبع   نلػػط 
 ُػْعمػػػى عحلػػػد ا الضػػػعيع آل فضػػػط ى مػػػن  نػػػه نت؛ػػػق عليػػػه   مػػػ  ا صػػػسؿ آل مطعػػػدهتا اتمػػػ سرة 

ر  ػػ  صػػساب حي مػػى اب ػػمل، ور    :  المػػطفع ومػػد  ّسػػيلط آل ذلػػان ب ػػسؿ نمطملػػط  ،ا عمػػطؿ
 .غري    مل حي مى الصساب

 سػػملؿ ت تعػػػطت ال سفيػػػق والسػػػداد واةػػػد  والعنػػػطد و ف ىعػػػى كػػػ ا العمػػػى  طلصػػػطً لس ػػػه 
من البدى للان ػطـ حػىت وصػى لل ػطر ى  الةعمي ، و ف ىجم   ري ا جماى  ى من سطكا  و نطرؾ فيه

 سػػػملله سػػبحطنه  ف  سػػػط لط    ػػػى مصػػػسر  و ت صػػػري  طل ػػػه، الةػػعمي  ػػػ ه الصػػػسرة ال يبػػػ ،  مػػػط 
وع ران   ذلان  مط مطؿ ا ولسف  ف ت تعطت  ىب  ف  ةسف   طٌب صػحيحطً نال   طبػه، وصػلى ت 

 على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلا.
 كػ ٖٓٗٔرمضطف  ٙاتسافق ، ٜٕٓٓ غس ق  ٕٛا مع  
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ىؽؼّٓؽةىاؼطقعةىاِّوىل

  عػػػن احلمػػػد هلل الػػػ    لػػػق اينسػػػطف وعلألمػػػه البيػػػطف، و كلألػػػه للعيػػػطف، وتسأل ػػػه ب ػػػطج ابالفػػػ
الػعةن. والصػػالة والسػػالـ ا متألػطف ا  مػػالف علػػى  ػري مػػن بعثػػه ت ةدا ػ   ل ػػه وح؛ ػػه  ػػطكعاً 
وعكلػػطً مػػن  كػػساى الػػل؛ق ومػػن نػػعار  ل ػػػه سػػيدان دمحم ف يػػه ال؛  ػػطى، وحةػػيا احلةمػػطى، ونمػػػطـ 

كػػ ا اةػػد  العسػى وا نبيػػطى وآلػػه الػػربرة ا ن يػػطى، و صػػحطبه اةػػداة ا ت يػطى و ػػى مػػن تػػبع ا علػػى 
 العطتني. اتبطرؾ نت  ـس الععض وا جماى وعليلط مع ا  مجعني آمني اي ربأل 

ف ػػد  ػطكبل نػػيان  ومػػدوا مػسالان المػػي، دمحم علػػ  سػالم  ذات مػػعة مػػط الً آل  وبعػد ...
نحػد  الل ػػطىات ال يبػ  مػػل حضػعته: اي بػػل ا  ػػهل بعػ  اب ػػهل ابطصػ  عتلطسػػبطت الد ليػػ  آل  

وتط  ل  آل ك ا السمػ  آل حػطؿ  ػس مـ مػل حضػعته، و نػعع  ، ؛ل  ط ن سانان  طب و  بل ليل
 ف كػػ ا م ػػطـ ال  صػػلل لػػه مثلػػ ،  ف ػػد ر  ػػ  آل ذلػػان احلػػني  دا مػػطً بعجػػجم  ومصػػسر  آل ن؛سػػ 

فطع ػػ رت عػػن ذلػػان عع ػػ ار رميػػق ونسػػي  ذلػػان ا مػػع، ولةػػن آل السػػلسات ا  ػػرية  حلّ علػػ أل  
، وزاد كػ ا   ن   عع ػسف للػدعسة و ع لػسف اتلػطبع آل تلجيػجم ذلػان ثري من اي ػساف الصػطدمني الػ

مث نسػػان ط  كػػ ه اب ػػهل  تصػػليع مػػط  هػػجمه بعػػ  ا  ػػسة وا  ػػسات ا فط ػػى مػػنا مػػع نلجمامػػطً 
ةبػػػػري آل مجػػػػل المػػػػعا ا الػػػػ  سػػػػجل ط اي ػػػػساف آل السػػػػيطحطت ال ػػػػد بػػػػ لسا ا بعػػػػد  ف  ،  طبػػػػ 

فطسػ انعان ت تعػطت  ، ط  ف نعا ع ػط ورع  ػط ون بع ػطب ػى للػ لسعػ ، و اتس ػسعطت اتالعوحطني  آل 
لػػ  عػػطـ  و  جم ػػد و ػػطف كػػ ا كػػس  واف ايذف آل ذلػػان مػػن ت عػػجم نػػملنه فمػػط في ػػط مػػن آل ذلػػان م

 ح يق.فبه سبحطنه وحده ال سفيق وعليه  ىأل نملنه مدد اتعسن  وال   صساب ف س من ت
علػػى غػػري اتع ػػطد آل   ثػػرية  آل صػػ؛حطتل الساحػػدة ت ػػ ػػداً، و  اً وتػػط  ػػطف  ػػّا اب ػػهل  ثػػري 
عليلػػط  ف همػػل اتلطسػػبطت اتان ل؛ػػ   ػػالؿ العػػطـ آل  صػػعهل ةػػطف  فالة ػػهل اتؤلّ؛ػػ  آل كػػ ا ال؛ػػن، 

طسػػػب  د ليػػػ   ، ف ػػػد اسػػػ انعان ت تعػػػطت  ف هعػػػى لةػػػى مل نػػػه سػػػيةسف  بػػػري احلجػػػا  ػػػطب واحػػػد 
 اً واحلل، واةجعة اللبس   وغريكػط  ػجمى، وايسعاى واتععاج، والصـس ون ع رمضطف،  طتسلد اللبس 

 ط نل    بع  اب هل ممط سجله اي ساف آل ك ا المملف ونعا ع ط ل ةسف  لمسذج حي   ه  طً  طص
 اب يهل آل معط   مثى ك ه اتس سعطت على  ف تصدر ك ه ا  جماى تبطعطً.

  بلػط  ف آل   وتط  طف اةد  ال   اح   لط فيػه حػ و نػيانلط المػي، دمحم علػ  سػالم 
أن   آ   ممط   ع ه ال طرئ لة طب ت تعطت مبى الصػالة تلطسػهل السمػ  واحلط ػع ن ونمػعح ط الػط 

على مػدر مػط ت حملػه وتسػ سعبه مػدارؾ السػطمعني دوف نعػداد سػطبق للان بػ   و    ؛ ل به ت
تعػطت مػن  حىت  د ػد تس ػسع ط ف ػد ليلػط كػ ا الة ػطب ساب ػهل ايةطميػ ت ف ػ   ل ػط حبمػد ت 
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   : لػػجم مسلػػه سػػبحطنه                                          ػػطف مػػد  و ت، ت، الة ػػعالة ػػع٘ٙ٘ٙسس 
 آل   ب  ا مع : كد  نيانلط 

 ال  ، و ػػطف حيػػعص  ن ف  ل ي ػػط بللػػ  سػػ ل  ووا ػػح  ل صػػى مبطنػػعة نت  ذكػػطف احلط ػػع  -
آل    ّك  لػػ   مبعػػه  ػػطف مػػن غعا ػػهل كػػ او   لّػػ كس لػػ  مملػػ   و مصػػرية خماب بػػ  تةػػسف 

ومػػػل ذلػػػان رػػػعج ومػػػد  اندراً نال  دمي ػػػ  ٚٔ ػػػد علػػػى بسػػػطع  فةػػػطف ال  جم  طً   بػػػ  ممسػػػة
  ف ن   ا راغبػني  ػريٌ  و طف   سؿ للط دا مطً آل ذلان ،اس سعبلط اتس سع من مجيل نساحيه

اتسػػجد ومػػد ععفػػسا مس ػػسعطً ات ػػا اي بػػل  ف   ػػـس اللػػطس مػػن !، مػػن  ف    ػػسان زاكػػد ن
  حػعأل  دا مػطً   ػطف ، وام ػداداً ةػ ا الػل ل   دداً من  مسر د ل ا واس سعبسه ليعملسا بػه

مس ػػػسع واحػػػد ال هػػػعج علػػػه    ف تةػػػسف مس ػػػسعطته علػػػى اتلػػػرب  و آل دروس اتسػػػط د 
ى اتس ػػسعطت العطمػػ  الػػ  حي ط  ػػط  ػػ، و ف تةػػسف مػػن اب يػػهل حػػىت ال  مػػّ   السػػطمعني
مػط  ثػري ال؛ػا واتمػط ى بػني وع ابالفيػ   و اينػطرة نلي ػط،مسلا، و ب عد عن ذ ػع ا مػسر 

 .اللطس

مػػػد د وال عسػػػري، ال َ   ػػػى   بػػػه ودروسػػػه وال مييػػػى نت  حيػػػعص علػػػى ال بمػػػري آل  ػػػطف و  -
 .تعطت  هس ع ال   ل  ا من رةوميجمج ذلان ب ان الساسع   ؛ ل لللطس  بساب رة  تو 

 دب آل احلد ا عن العلمطى مجيعطً فال ىّعِح  حداً مػن اتعطصػع ن حػىت ولػس  طف ند د او  -
 مػط    مل بى  ل مق له الع ر و ربر له مسم؛ػه، ومػل ذلػان   ػعر الصػساب ب ع  ػ  حةيمػ ، 

 ػػػطف  عيػػػهل علػػػى مػػػن حي؛ػػػي اب ػػػهل  و  سػػػ   عكط مث ،  السػػػطب ني في  ػػػى عػػػل ا  مجعػػػني
لػػط  ف حي؛ػػي اب ػهل مث  ةعركػػط علػػل ، ولةػػن  ل ي ػط و  ػػسؿ الػػن ال الػػهل  حػد مػػن ن سان

  ؛ ا احمل س  مث  عربِّ عله أبسلسبه.

ة ور ػػػساف و ػػػري آل الػػػدنيط  ػػػطف للػػػط، فجػػػجماه ت علألػػػط  ػػػري ا ػػػجماى الل؛ػػػع   فػػػلعا اتػػػعا
وت تعطت  سملؿ  ف  بطرؾ آل  ى من سطكا آل ك ا العمػى ب سػجيله  و ، ننه نعا اييهل، واآل عة

 و كبعه  و نمعه و ف ميدكا الدد تسفي ه، و لح  ا بعػني علط  ػه، و ف ىعل ػا آل  مجعه  و نسانه
 ف  ل؛ػل بػه مػن مػع ه  و لعػه   و دعػس ت، وال  ه وآل اآل عة مػن  كػى سػعطدتهالدنيط من  كى 

 .  ن  س معسف ال سؿ في بعسف  حسلهو ف ىعللط مجيعطً من ال
 فسز  دمحم  بسز د    ه وسلا.وصلى ت على سيدان دمحم وعلى آله وصحب

 .غعبي ، ا ميجمة، ـٕٓٓٓمن مط س  ٙٔ ،كجع   ٕٔٗٔص؛ع  ٕٔالثالاثى 
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ىىاؽّٗاؽّٗاُاُىىقابقاباؼاؼ

ىىاِقاركاِقاركىىوطقّٓىاؼػطّٕوطقّٓىاؼػطّٕىىاِعظَّماِعظَّمىىشفّٕىرؽضانشفّٕىرؽضان

 

ــىى:ى:ىىىىىــــــــــــــــــــــُطقةىاِّوؼُطقةىاِّوؼاا ــؾِقــــ ــ ىؾِقــــ ــ ابىطؿؾــــ ــاامىومــــ ــ ىةىاؼصــــ ــ ابىطؿؾــــ ــاامىومــــ ىى..ةىاؼصــــ

ــقا ىىىىىىى::ىىةةــــــــــــــــــــــــــاُطقةىاؼلاؾقاُطقةىاؼلاؾق ــاؼةىاؼصــــــــــــــــــــ ــقا ىرســــــــــــــــــــ ــاؼةىاؼصــــــــــــــــــــ ىى..رســــــــــــــــــــ

ىى..عضـــــــــــاا ىشـــــــــــفّٕىرؽضـــــــــــانعضـــــــــــاا ىشـــــــــــفّٕىرؽضـــــــــــانىى:ى:ىىىةةــــــــــــــــــــــــــاُطقةىاؼلاؼلاُطقةىاؼلاؼل

ــانىىإإىى:ى:ىىىةةــــــــــــــــــــــــاُطقةىاؼّٕابعاُطقةىاؼّٕابع ــفّٕىرؽضــ ــؿاسىبنــ ــاسىاؼوــ ــانىىحكػــ ــفّٕىرؽضــ ــؿاسىبنــ ــاسىاؼوــ ىى..حكػــ

ىىيفىاؼصـــــــقا ىيفىاؼصـــــــقا ىىىقـــــــ ّ قـــــــ ّ اهلـــــــّٓ ىاؼـِاهلـــــــّٓ ىاؼـِىى:ى:ىىىةةــــــــــــــــاُطقةىاُاؽواُطقةىاُاؽو

ــنقةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ــ ىاؼصـــــــــــــــــ ــنقةىوحؽؿكـــــــــــــــــ ــ ىاؼصـــــــــــــــــ ىى..وحؽؿكـــــــــــــــــ

ــ  ىىى:ى:ىىىةةــــــــــــــــاُطقةىاؼوادساُطقةىاؼوادس ــ حىاِّ ـــــ ــقا ىوإالـــــ ــ  ىاؼصـــــ ــ حىاِّ ـــــ ــقا ىوإالـــــ ىى..اؼصـــــ

ــ  ىٌ ىى:ى:ىىىةةــــــــــــــــــــــطقةىاؼوابعطقةىاؼوابعاُاُ ــ  ىٌ اؼصــــــــــــــــــــــ ــاؼصــــــــــــــــــــــ ـــِــــــــــــــــــــــ ىى..ةةـِــــــــــــــــــــــ

ىى..تؽــــــــــــــّٕـمىآىؼؾصــــــــــــــااؿ ىتؽــــــــــــــّٕـمىآىؼؾصــــــــــــــااؿ ىىى:ى:ىىىةةــــــــــــــــــــــاُطقةىاؼلاؽـاُطقةىاؼلاؽـ

ىى..  ربربظــــــــــــّٖوةىبــــــــــــّٓرىاؼؽــــــــــــىظــــــــــــّٖوةىبــــــــــــّٓرىاؼؽــــــــــــىىى:ى:ىىىعةعةــــــــــــــــــــاُطقةىاؼكاساُطقةىاؼكاس

ىى..ؼقؾـــــــــــــــــــــــــةىاؼؼــــــــــــــــــــــــــّٓرىؼقؾـــــــــــــــــــــــــةىاؼؼــــــــــــــــــــــــــّٓرىىى:ى:ىىىّٕةّٕةــــــــــــــــــاُطقةىاؼعاشاُطقةىاؼعاش

ــانىىىاُطقةىاَادـةىطنّٕ:ىاُطقةىاَادـةىطنّٕ:ى ــفّٕىرؽضـــــــــــــــ ــانىوداعىشـــــــــــــــ ــفّٕىرؽضـــــــــــــــ ىى..وداعىشـــــــــــــــ

ىى..واإلؾعـا ىواإلؾعـا ىـ  ىاؼعػـ ىىـ  ىاؼعػـ ىىىىاؼعقّٓ:اؼعقّٓ: طقةى طقةىىىاُطقةىاؼلاؾقةىطنّٕة:ىاُطقةىاؼلاؾقةىطنّٕة:ى

ــ  ىىىاؼعقّٓ:اؼعقّٓ: طقةى طقةىىىاُطقةىاؼلاؼلةىطنّٕة:ىاُطقةىاؼلاؼلةىطنّٕة:ى ــاسىاؼكؼــــ ــ  ىؼقــــ ــاسىاؼكؼــــ ىى..ؼقــــ

ىى..ــــــــ  ىاٍـــــــااّٖةىــــــــ  ىاٍـــــــااّٖةىىىاؼعقّٓ:اؼعقّٓ: طقةى طقةىىىاُطقةىاؼّٕابعةىطنّٕة:ىاُطقةىاؼّٕابعةىطنّٕة:ى
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رًاه ابه رًاه ابه فيما فيما ائمني ائمني ــــــــنهصنهص  اهلُلاهلُل  فيما أعدَّفيما أعدَّ  قال انصادق املصدًق قال انصادق املصدًق 
  ::  ًانبييقى عه ابه عباسًانبييقى عه ابه عباس  ،،حبان يف كتاب انثٌابحبان يف كتاب انثٌاب

ــ } }  ََُّى   َيُق ــى ُمَصــ ــَرُ ًا  َن ــََاا َب ََُّى   َيُقــ َف ــى ُمَصــ ــَرُ ًا  َن ــََاا َب   ٌُل انهَّــُو ٌُل انهَّــُو َف

ََِئَكِت: َما َجَزاُء اأَلِجرِي  َاا َعِمـَم َعَمَهـُو     ََِئَكِت: َما َجَزاُء اأَلِجرِي  َاا َعِمـَم َعَمَهـُو    ِنْهَم ِنْهَم

ََِئَكُت:  هَل ََِئَكُت:  هَلَقاَل: َفَتُقٌُل اْنَم   َنا ًََسيَِّدَوا َجَزاُؤُه َأنَنا ًََسيَِّدَوا َجَزاُؤُه َأنَقاَل: َفَتُقٌُل اْنَم

ا ا تٌَُفَِّيُو َأج َرُه. َقاَل: َفَيُقٌُل: َفَوِّي ُأش ِيُدُك   َيتٌَُفَِّيُو َأج َرُه. َقاَل: َفَيُقٌُل: َفَوِّي ُأش ِيُدُك   َي

ََِئَكِتــــي ََِئَكِتــــيَم ــٌَاَبُي   ِمــــ   َأوِّــــيَأوِّــــي  َم ــٌَاَبُي   ِمــــ َقــــد  َجَعْهــــُب َُــ   ه ه َقــــد  َجَعْهــــُب َُــ

  ًَِقَيـــــــاِمِي  ًَِقَيـــــــاِمِي    َرَمَضـــــــاَنَرَمَضـــــــاَن  ِصـــــــَياِمِي   َشـــــــي َرِصـــــــَياِمِي   َشـــــــي َر

  {{                      وَهَغْفِرَتًِوَهَغْفِرَتًِ                        رِضَايَرِضَايَ                                          

ىى
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ىىاُطقةىاِّوىلاُطقةىاِّوىل

ةىاؼصاامىوم ابىطؿؾ ةىاؼصاامىوم ابىطؿؾ ؾِقؾِق
11

ىى

العػػطتني، حيػػهل عبػػطده اتػػؤملني فيػػدعسكا نت ال   ػػع وال سبػػ  آل  ػػى ومػػ   هلل ربِّ  احلمػػد
العبػػػطدات لػػػريفع ا علػػػده در ػػػطت و ػػػدعسكا نت ال طعػػػطت واللسافػػػى وحػػػني،  ؛ػػػ ل ةػػػا  بػػػساب 

 عامػػطت، سػػبحطنه سػػبحطنه، كػػس نوال ػػععت ليع ػػي ا بػػ لان علػػده  ػػـس ا ػػجماى ملحػػطً وع ػػطىات و 
العحيا بعبطده الل يع لل ه ال    سعى  ا نليه و دةا على العمى الصطحل اتع ى نليػه، و بػني 

علػده ولد ػه و نػ د  ف ال نلػه نال الػه وحػده ال نػع ان لػه ال تضػعه  ةا  بساب ابري والرب ات بسلػ 
 :معصػػػػي  العطصػػػػني،  مػػػػط ال تل؛عػػػػه كطعػػػػ  ال ػػػػط عني ونمنػػػػط ا مػػػػع  مػػػػط مػػػػطؿ عػػػػن ن؛سػػػػه آل معآنػػػػه

                                                                 تتا ط ي ا ط ي ٘ٔ٘ٔسس.. 
و نػػ د  ف سػػيدان دمحماً عبػػد ت ورسػػسله وصػػ؛يه مػػن  ل ػػه و ليلػػه، الػػ   اصػػ ؛طه وحبػػطه 

وسػػلا وعرؾ علػػى  مسػػداة  ميػػل  لػػق ت، الل ػػا صػػىِّ  ومعبّػػه و دانه و علػػه رةػػ  م ػػداه ونعمػػ 
سػػيدان دمحم وعلػػى آلػػه وصػػحبه وسػػلا وارزملػػط مجيعػػطً حسػػن نتبطعػػه آل الػػدنيط ونػػ؛طع ه الع مػػى آل 

 العطتني. اي ربأل ة و ساره آل  لطت اللعيا. آمني. آمني اآل ع 
فيػػط ن ػػساك واي  حبػػطا آل ت: الػػن نسػػ عد مجيعػػطً اآلف السػػ  بطؿ نػػ ع رمضػػطف   مػػط بعػػد..

؟  وفع ض  الصيطـ.  يع نس عد؟ و يع ن ج جم الس  بطؿ ن ع الصـس
مسر ال   ضيعسف  ػط يطت وا  مط العساـ فيس عدوف ب ج يجم اتمل سالت واتمعوعت واتسلِّ 

ا ومػػطت ف ةػػسف علػػي ا  ػػـس ال يطمػػ  حسػػعات ومصػػيبطت، فطلػػ  ن  ضػػيعسف  ومػػطت رمضػػػطف آل 
  اتسػػليطت واتسلسػػالت اةطب ػػطت سػػي سلسف مجيعػػطً  ػػـس ال يطمػػ   مػػط  نبػػمل ت               

                ال ػػملت آل ليػػـس وال  ل؛ػػل ال س ػػل  و ، وال تل؛ػػل احلسػػعة آل ذلػػان ا تتالجممػػعالجممػػعٙ٘ٙ٘سس
  ف  ـس العمى مد فطت و ـس نع طى الثساب  و الع طب كس اآلت. علدكط!!! ذلان

ػػ  اً نذ ػػ ،جم اتسػػلا يػػع   ج أل لمػػ ع  ،واتػػسمن ،و يػػع  سػػ عد احملسػػن ،جم اتػػؤمنو يػػع   ج أل
دد لل؛سػػه و  ػػ  وحُيػػ  ىػػعد ني ػػه وحيضػػع سػػع عته وُ صػػّ؛  ن؛سػػه وملبػػه هلل والً رمضػػطف الةػػعمي؟ 

  لب ط من مساله و ب ل  بعملػه آل نػ ع الصػيطـ   يػق مػط  ّملػه مػن ت وال؛ػسز الػط  ع ػسه مػن  ػـع 
ــا ىىى}}ىى:نػػػملانً مػػػطؿ فيػػػه   و مػػػى اتػػػؤملني علػػػد ت..... ،  ت ــاَنىإَ اؾـ ــاَ ىَرَؽَضـ ــَصىاَلـ ــا ىىىَؽـ ــاَنىإَ اؾـ ــاَ ىَرَؽَضـ ــَصىاَلـ َؽـ

ــ ِىى ــاىَتَؼـــــَِّٓ ىِؽـــــَصىَذَؾِقـــ ــَّٕىَؼـــــِ ىؽـــ ــاىَتَؼـــــَِّٓ ىِؽـــــَصىَذَؾِقـــــ ِىىواَحِكَوـــــابا ِىظ ِػـــ ــَّٕىَؼـــــِ ىؽـــ ىى{{واَحِكَوـــــابا ِىظ ِػـــ
2         .                              . _________________________________________________ 

 ـ.ٜٜٚٔمن  لط ع  ٓٔكػ/ ٚٔٗٔغعة رمضطف  طن  ك ه اب ب  السجد الم يد عبد اتلعا رايض الد ل  بل ط  ـس ا مع     ٔ
 رواه البانطر  آل صحيحه والبي    آل السلن عن  ا كع عة. ٕ
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بَػػػَع فَ ػػطَؿ : البانػػطر  آل   طبػػه ا دب َ فأل اللألػػ أل  مػػطؿو         ــ َى}} َصػػِعَد اِتلػْ ــَ ىآؽ ــَ ىآؽ ــَ ىآؽــ َىآؽ ــَ ىآؽ .ى.ىآؽ

ـََقــَِّٕىغ ى ِِ ـََقــَِّٕىغ ىغقــَ :ىـَــاىَرســ ََّىاؼؾَّــِ ِىإِؾــَعىِحــَ ىاَلــِعََّٓتىا ِِ َإِنىَإِنىْؾــَت:ىآؽــَ ىآؽــَ ىآؽــَ ِىغــاَّ:ىْؾــَت:ىآؽــَ ىآؽــَ ىآؽــَ ِىغــاَّ:ىغقــَ :ىـَــاىَرســ ََّىاؼؾَّــِ ِىإِؾــَعىِحــَ ىاَلــِعََّٓتىا

ـِـاَرىَعَعَبَعـَِّٓلىاؼؾَّـِ ىغ ـَ :ىىىىىىىىِ َقَّٕـَ ىأَتاؾيىَعَؼاََّ:ىَؽِ َقَّٕـَ ىأَتاؾيىَعَؼاََّ:ىَؽ ـَِغَػـَّٕىَؼـِ ىَعـََّٓ َ ىاؼ ـِـاَرىَعَعَبَعـَِّٓلىاؼؾَّـِ ىغ ـَ :ىىىىىىىىَصىَأَدَرَكىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوَؼَمى ـَِغَػـَّٕىَؼـِ ىَعـََّٓ َ ىاؼ َصىَأَدَرَكىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوَؼَمى

ىى..{{شؼىىؽصىأدركىرؽضانىعاؾوؾّْىؽـ ىوملىـغػّٕىؼ ىعؼؾت:ىآؽ شؼىىؽصىأدركىرؽضانىعاؾوؾّْىؽـ ىوملىـغػّٕىؼ ىعؼؾت:ىآؽ ىى}}: وآل روا   {{......آؽ آؽ 

حلضػػػػسر  ايـ نػػػػ ع رمضػػػػطف عليػػػػه  ف   فطلػػػػ    ػػػػدرؾ نػػػػ ع رمضػػػػطف و سف ػػػػه الػػػػعةن
يه  ف  لس  آل ملبػه وعليػه  ف ى ػجم آل سػع عته مػن اآلف تػطذا  صػـس نػ ع  س حضع آل ن؛سه وعل

رمضطف؟ فإذا  طف  صسمه للعطدة اتععي   مط  صـس اللطس وت حيدد لل؛سه و  ػ  علػد رب اللػطس 
َإِؾؿاىاَِّطَؿاَِّىباؼِّقاتِىوَإِؾَؿاىِؼؽ ـ ِّىاَؽـَّٕ س ىىىَإِؾؿاىاَِّطَؿاَِّىباؼِّقاتِىوَإِؾَؿاىِؼؽ ـ ِّىاَؽـَّٕ س ىىى}}: ل سلػه   فليق له   ع وال  ساب علد ت

ــ َى ــاىَؾ ــ َىؽ ــاىَؾ {{  ؽ
حسلػػه و  مػػىن آل ن؛سػػه  ف  ػػ كهل نت مةػػطف بعيػػد  نومػػن  صػػسمه  سفػػطً مػػن لػػـس مػػ 3

ىىِرِبىاَلاِاُمىَحظُِّ ىِؽَصىاِلَقاِؽِ ىاْؼِم ِعىَواْؼَعَطـِّ٘ىِرِبىاَلاِاُمىَحظُِّ ىِؽَصىاِلَقاِؽِ ىاْؼِم ِعىَواْؼَعَطـِّ٘ىىى}}فيه:  في؛ ع فيه ك ا   سؿ العسسؿ الةعمي 

   نه  صـس عن غػري ام لػطع وعػن غػري ر ػط أبمػع ت وعػن غػري  بػ  ل ل؛يػ  نػعع ت وت ىى44{{
      ال  ع ػػى الثػػساب نال تػػن عمػػى العمػػى  طلصػػطً اب لػػطى و  ػػه                       

                                           تتالة عالة عٓٔٔٓٔٔسس. 
 ػػػه نػػػ طدة مػػػطذا  ؛عػػػى اتسػػػلا؟  لػػػس  مػػػن اآلف  ف  صػػػـس نػػػ ع رمضػػػطف ليلػػػطؿ آل لط  اً نذ

فيلػػػس  الصػػيطـ ل لػػػهل اتل؛ػػعة و لػػػس  الصػػػيطـ حملػػس ذنسبػػػه وسػػػ    علل؛ػػعاف مػػػن احللػػطف اتلػػػطف
، وك ا كس ال       بس ه من مسله سػبحطنه  عيسبه، وتة؛ري سيئطته، وزايدة حسلطته علد ت

    آل بيػػػطف حةمػػػ  الصػػػيطـ                                                  
          تطذا ايرب؟ ومط احلةم  اي ت؟  ....               تتالب عةالب عةٖٖٛٔٛٔسس. 

، و مػى  لة      نصيبطً مػن مػرياث ال  ػس  و لطلػان فضػى مػن ع ػطى ا ت يػطى مػن ت
َعـذَذاىَبـَِّٕزواىىىَعـذَذاىَبـَِّٕزواىىىىى}} :  سؿ فيه   ميو دك حي للمسلمني واتؤملني من علد الةع نصيهل لألت يطى 

:ىَعَكؼ ـ َِّىى:ىَعَكؼ ـ َِّىىإَؼىىِؽَص َِّؿَمىـَؼ  َِّىاؼؾَّـِ ىَطـِّٖىَوَ ـِ ىِؼْؾَؿَ ِاَؽـِة:ىَؽـاىَ ـَّٖاِسىاَِِّ ـَ ىإَذاىَطِؿـَ ىَطَؿَؾـِ =ىَغـاََّىىىىىىىىىىإَؼىىِؽَص َِّؿَمىـَؼ  َِّىاؼؾَّـِ ىَطـِّٖىَوَ ـِ ىِؼْؾَؿَ ِاَؽـِة:ىَؽـاىَ ـَّٖاِسىاَِِّ ـَ ىإَذاىَطِؿـَ ىَطَؿَؾـِ =ىَغـاََّىىىىىىىىىى

ؾِّيىأ َشـَفِّٓػ َمىـَـاىَؽَ ِاَؽِكـيىَأؾِّـيىىىىىؾِّيىأ َشـَفِّٓػ َمىـَـاىَؽَ ِاَؽِكـيىَأؾِّـيىىىىىـَاىَوَسقََِّّٓؾاىَ َّٖاِؤِلىَأَنىِتَ عَِّقِ ىَأَ َِّٕل.ىَغاََّ:ىَعَقؼ ـ َِّ:ىَعـذىىـَاىَوَسقََِّّٓؾاىَ َّٖاِؤِلىَأَنىِتَ عَِّقِ ىَأَ َِّٕل.ىَغاََّ:ىَعَقؼ ـ َِّ:ىَعـذىىاْؼَؿَ ِاَؽة :ىإهَلاْؼَؿَ ِاَؽة :ىإهَل

َغــَّٓىَ َعْؾــِتىَمــَ اَبِفَمىِؽــَصىاِلــَقاِؽَفَمىَشــَفَّٕىَرَؽَضــاَنىَوِغَقــاِؽَفَمىَرَتــاَ ىَوَؽَغِػَِّٕتــيِىَوـَؼ ــ َِّ:ىـَــاىِطَقــاِد ىىَغــَّٓىَ َعْؾــِتىَمــَ اَبِفَمىِؽــَصىاِلــَقاِؽَفَمىَشــَفَّٕىَرَؽَضــاَنىَوِغَقــاِؽَفَمىَرَتــاَ ىَوَؽَغِػَِّٕتــيِىَوـَؼ ــ َِّ:ىـَــاىِطَقــاِد ىى

ــَِّٕتؽ ىىىىى ــَمىِ ِ  ــيىَ َؿِعؽ  ــَقفا ىِع ــَ َ ىَش ــَعؼ  ِؾيىاْؼَق َْىَتَو ــيى ــَ ِطِِّٖتيىَوَ َ ِؼ ــؾ  ِؾيىَع ــَِّٕتؽ ىىىىىَس ــَمىِ ِ  ــيىَ َؿِعؽ  ــَقفا ىِع ــَ َ ىَش ــَعؼ  ِؾيىاْؼَق َْىَتَو ــيى ــَ ِطِِّٖتيىَوَ َ ِؼ ــؾ  ِؾيىَع َْىَس ــِكؽ َمىَو َّىَأَطَطَق َْىَمىإ ــِكؽ َمىَو َّىَأَطَطَق َمىإ

َّىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َم َّىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِؼَِّٓؾَقاػ َمىإ ومػد غ؛ػع ةػا ذنػس ا و صػبحسا بػني   فيلصعفسف مػن بػني  ػد  تىى55{{ىىِؼَِّٓؾَقاػ َمىإ
   د ػػه  مػػط حيػػهل م بػػني كػػطكع ن  ن يػػطى  بػػعايى  مػػط مػػطؿ سػػبحطنه آل معآنػػه                  

_________________________________________________ 
 م ؛ق عليه من حد ا عمع بن اب طب.، ٖ
 رواه  ةد والدارمى آل ممةطة اتصطبيل عن  ا كع عة. ٗ
 رواه ابن حبطف آل   طب الثساب والبي  ى عن ابن عبطس. ٘
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                 تتالب عةالب عةٕٕٕٕٕٕسس. 
والػػػ    ع ػػػد اتل؛ػػػعة مػػػطذا  عمػػػى مػػػن   ػػػى  ف أي ػػػ  اتل؛ػػػعة آل نػػػ ع رمضػػػطف؟  ل ػػػع نت 

فيمل ػػ   ػػط   بػػساب اتل؛ػػعة الػػ  ف ح ػػط ت لعبػػطد ت والػػ  بيل ػػط وو ػػح ط سػػيدان رسػػسؿ ت 
عليػػه  نليػػه وكػػس علػػى كػػ ا العمػػى فػػيمن  مجيعػػطً وال  ػػ ؾ ععً واحػػداً مل ػػط عسػػى  ف  ل ػػع ت

 !!!فعليه  ف  صـس نميطانً واح سطعً و لم  نميطانً  عل عن ام لطع،  الل؛عته
 ععؼ حةم  الصيطـ و  علا ا سبطب ال  من   ل ط فعض ت عليلػط الصػيطـ سػساى  طنػ  
 سػػػبطعً كبيػػػ   و  سػػػبطعً ن؛سػػػي   و  سػػػبطعً ا  مطعيػػػ   و  سػػػبطعً نػػػععي  ونف ت  سػػػ  ل  ف حيصػػػل ط 

سملؿ في ط العلمطى حىت  صـس عن ام لطع مـ  ف الصيطـ فيه مصلح  عط لػ  لػه آل الػدنيط بل؛سه  
فيصػـس    آل  سمه وفيه مل؛ع    يدة له آل الدنيط آل ن؛سه وفيػه   ػع  بػري آل الع ػىب علػد ربػه

ؽـ َنىاؼوٍَــَة ىىىؽـ َنىاؼوٍَــَة ىىىَؼَ ىـََعَؾِمىاؼِعَقاِدىَؽاىِعيىَرؽضاَنىؼكؿـٍََتىأ ؽٍَِكيىَأَنىَتَؼَ ىـََعَؾِمىاؼِعَقاِدىَؽاىِعيىَرؽضاَنىؼكؿـٍََتىأ ؽٍَِكيىَأَنىَتىى}}آل نملف كػؤالى:   مط مطؿ 

ىى{{ىىػ ؾٍ فاىرؽضاَنػ ؾٍ فاىرؽضاَن
فطل    علا ك ا ابري وال    علا ك ا الرب   مىن  ف  ةسف ك ا الم ع كػساؿ  6

العطـ ال   رـب مله وال  مةس مله وال  صدر مله آل  ـس من  ايـ الصيطـ  لمػطت مػن مثػى مػط   سلػه 
؟ تػطذ ا كػطؿ كػ ا المػ ع؟  ػى كػ ه بع  العساـ تطذا كطؿ اليـس كةػ ا؟ تػطذا   ػع اتلػعب اليػـس

 ....الةلمطت ع سعت وحسعات على من   سةط
عليلػػػط   اي ن ػػساك مجطعػػ  اتػػؤملني  ف اتػػػؤمن علػػا احلةمػػ  الػػ  مػػػن   ل ػػط فػػعض ت

مػػىى  ر ػػه ومػػىى لساتػػه ولػػيق آل   غػػل عػػن تعػػ  هل  ل ػػه ع ػػسع و ػػريه  الصػػـس ف ػػس
ا مػػسات وا رزاؽ ونمنػػط تلػػطفل عط لػػ  وملػػطفل  حط ػػ  نت صػػيطـ  ل ػػه ليػػسفع الل؛ ػػطت  و  ػػد ع

فطتسػلا البػد  ف   علم ػط  ،كط وعن نعح ط و  ػطج نت ومػ  آ ػعآ ل   ضيق السم  بلط عن عدِّ 
        حىت  صـس وكس راض عن  مع ت وكػس راض عػن نػعع ت فيةػسف مػن الػ  ن   ػسؿ فػي ا ت

                                             تتسالبيل سالبيل . 
فػػإذا صػػطـ عػػن نميػػطف  عػػى صػػيطمه اح سػػطعً  عػػىن كلبػػطً تػػط علػػد ت ال  سفػػطً مػػن ابلػػق وال 

ة وال للسػمع  ونمنػط الصػيطـ عمػى  ػدرب اتػعى علػى اي ػالص ع نعجطعً من الل؛ق وال كلبػطً للمػ 
د وربػه ال   لػل عليػه نال ت ولػ لان ال  ع ػ  فطلصـس سع بني العبػ  آل اتعطمل  للملان العالـ

فعلدمط تعت؛ػل اتال ةػ  الةػعاـ بعمػى الصػط مني نت اتلػان العػالـ   ا  ع والثساب عليه نال ت
وكػػػػا الةػػػػعاـ الةػػػػطتبسف مط مػػػػ  أبسػػػػعطر احلسػػػػطعت ايةيػػػػ  وا  بػػػػطر الععنيػػػػ    ف ػػػػد  ع ػػػػطكا

ت الصػيطـ فػال ىػدوف فيمػط مع ػا مػن صػحع فيل ػعوف ن ،لعبطدات اتسػلمني آل  ػى ومػ  وحػني
_________________________________________________ 
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ُِ.ىىىى}}  في سؿ ت    عه وال  سابه وال فضله فريفعسف ا مع هلل ُِ.ىىػ ّ ىَطَؿَ ىاَبَصىآَدَ ىـَِضـاَط ػ ّ ىَطَؿَ ىاَبَصىآَدَ ىـَِضـاَط

َََوـَة ىَطَنِّٕىَأَؽَلاِؼَفاىَإَؼى َََوـَة ىَطَنِّٕىَأَؽَلاِؼَفاىَإَؼىا ُ .ىَغاََّىاؼّؾِ ىىىٰ  ٰ  ا ُ .ىَغاََّىاؼّؾِ ىَسَقِعِؿاَاِةىِتَع َّىاؼِصَ َ .ىَعَذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾاىَأَ َّٖ ىىَسَقِعِؿاَاِةىِتَع َّىاؼِصَ َ .ىَعَذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾاىَأَ َّٖ :ىَإ ىى:ىَإ

ــِ  ــِ ِب ىى{{ِب
  اتػػعى علػػد الػػ   حيػػدد ا  ػػع وحيػػدد الثػػساب وحيػػدد اتةطفػػملة علػػى حسػػهل نيألػػ  ف ػػس 7

 .  صسمه هلل
... ومػػن نػػس  بعملػػه الع ػػق مػػن اللػػرياف ،  ع ػػطه ت اتل؛ػػعة ... فمػػن نػػس  بعملػػه اتل؛ػػعة 

 ةػػ  آل  مػػسؼ الع ػػق مػػن اللػػرياف الػػ  تلػػجمؿ  ػػى ليلػػ  مػػن سػػطح  الع ػػساف نت مال   در ػػه ت
الةمػػع آل  مػن   عػدد  ،آل تلػػان الليلػ  مػن اللػػرياف  الػعةن مة ػسب    ػػط كػؤالى ع  ػطى ت

وآل آ ػع ليلػ  مػن نػ ع رمضػطف  لػجمؿ   ،وآل ليلػ  ا معػ  مثػى عمػ  ا سػبسع طً ف  ل؛ػس  ى ليل  سبع
 مػػع  ػػطمل مػػن علػػد الػػعةن فيػػه مثػػى عػػدد مػػط  ع ػػق ت آل سػػط ع المػػ ع، فمػػن نػػس  بصػػيطمه 

 .من اللرياف  در ه العةن آل  مسفه الع ق
ومػػن نػػس  بعملػػه  ف  ةعمػػه الةػػعمي آل ليلػػ  ال ػػدر بدر ػػ  مػػن الػػدر طت العطليػػ  وملجملػػ  مػػن 

 ، و حي ػى علسػالـ مػن ا مػني  رب ػى  ، ػملف تسػلا عليػه اتال ةػ  وتصػطفحه  ،اتلطزؿ العاميػ 
 و حي ػػػى آل كػػػ ه  ،السػػػالـ  و   م ػػػل آل تلػػػان الليلػػػ  بعى ػػػ  اتصػػػ ؛ى عليػػػه  فضػػػى الصػػػالة و م

،  ع يػػه ت علػػى مػػدر ني ػػه وعلػػى مػػدر  الليلػػ  بسػػمطع السػػالـ بػػال  ي؛يػػ  مػػن حضػػعة السػػالـ
  ع   ت  ى واحد على مدر ني ه.  سع عته وعلى مدر ن الصه آل مصده هلل

 ػـس ال طسػػل والعمػع ن مػػن  و ر ػػطه   بلػط رسػػسؿ ت   مػطؿ سػيدان سػػلمطف ال؛طرسػ 
ـَّفاىاؼـِاِسىَغَّٓىَأَضؾَّؽ َمىَشَفٌّٕىَطِظقٌمِىَشَفٌّٕىِؽَقـاَرك،ِىَشـَفٌّٕىِعقـِ ىَؼَقَؾـة،ىَ َقـٌّٕىىىىىى}} :ف ف طؿن ع نعبط ـَّفاىاؼـِاِسىَغَّٓىَأَضؾَّؽ َمىَشَفٌّٕىَطِظقٌمِىَشَفٌّٕىِؽَقـاَرك،ِىَشـَفٌّٕىِعقـِ ىَؼَقَؾـة،ىَ َقـٌّٕىىىىىىـَاىَأ ـَاىَأ

ُِىَشَفُِّٕىَ َعَ ىاؼؾَِّ ىَتَعاَؼى ُِىَشَفُِّٕىَ َعَ ىاؼؾَِّ ىَتَعاَؼىِؽَصىَأْؼ اِلَقاَؽِ ىَعَّٕـَضة ىَوِغَقاَ ىَؼَقِؾِ ىَتَطّ طا ِىَؽَصىَتَؼَِّٕبىِعقِ ىِبَهَصـَؾة ىىاِلَقاَؽِ ىَعَّٕـَضة ىَوِغَقاَ ىَؼَقِؾِ ىَتَطّ طا ِىَؽَصىَتَؼَِّٕبىِعقِ ىِبَهَصـَؾة ىىىىٰ  ٰ  ِؽَصىَأْؼ

َعَّٕـَضــة ىِعقــِ ىَػــاَنىَػَؿــَصىَعَّٕـَضــة ىِعقــِ ىَػــاَنىَػَؿــَصىىىٰ  ٰ  َعَّٕـَضــة ىِعقَؿــاىِســَ اِلِىَوَؽــَصىَأِد َعَّٕـَضــة ىِعقَؿــاىِســَ اِلِىَوَؽــَصىَأِد ىىٰ  ٰ  اَنىَػَؿــَصىَأِد اَنىَػَؿــَصىَأِد ِؽـَصىاْؼَهَقــَّٕىَػــىِؽـَصىاْؼَهَقــَّٕىَػــى

َسَقِعَ ىَعَّٕـَضة ىِعقَؿاىِسَ اِلِىَوِؿَ ىَشَفِّٕىاؼِصَقَِّٕىَواؼِصَقِّٕىَمَ اِبِ ىاْؼَمـِة ِىَوَشَفِّٕىاْؼِؿَ اَساِةِىَسَقِعَ ىَعَّٕـَضة ىِعقَؿاىِسَ اِلِىَوِؿَ ىَشَفِّٕىاؼِصَقَِّٕىَواؼِصَقِّٕىَمَ اِبِ ىاْؼَمـِة ِىَوَشَفِّٕىاْؼِؿَ اَساِةِىىىٰ  ٰ  َأِد َأِد 

ـَِّٖاِدىِعقِ ىَرَزِ ىاْؼِؿَؤِؽَص ـَِّٖاِدىِعقِ ىَرَزِ ىاْؼِؿَؤِؽَصَوَشَفٌّٕى ََىَرَغَقِكـِ ىِؽـَصىىىىَوَشَفٌّٕى ََىَرَغَقِكـِ ىِؽـَصىىىىِىَؽَصىَعطََّّٕىِعقِ ىاَلاِاؿا ىَػاَنىَؼِ ىَؽَغِػَّٕة ىِؼِِّٔؾ ِبِ ىَوِطَكـ ِىَؽَصىَعطََّّٕىِعقِ ىاَلاِاؿا ىَػاَنىَؼِ ىَؽَغِػَّٕة ىِؼِِّٔؾ ِبِ ىَوِطَكـ

ـَؼ َّٙىِؽَصىَأَ َِّٕلىَشـَيٌسِىـَِعِطـيىاؼؾَّـِ ىَتَعـاَؼىىىىى ـَؼ َّٙىِؽَصىَأَ َِّٕلىَشـَيٌسِىـَِعِطـيىاؼؾَّـِ ىَتَعـاَؼىىىىىاؼـِاَرِىَوَػاَنىَؼِ ىِؽَلِ ىَأَ َِّٕلىِؽَصىَظَقَّٕىَأَنىـَ ؿـَّٔاىىؿـَّٔاىىىىٰ  ٰ  اؼـِاَرِىَوَػاَنىَؼِ ىِؽَلِ ىَأَ َِّٕلىِؽَصىَظَقَّٕىَأَنىـَ

َؼَقُصىَأَوىَتَؿَّٕة ىَأَوىَشََّٕبة ىِؽَصىَؽاس ِىَوَؽَصىَأَشَقَّٝىاَلاِاؿا ىَسَؼاِلىَؼَقُصىَأَوىَتَؿَّٕة ىَأَوىَشََّٕبة ىِؽَصىَؽاس ِىَوَؽَصىَأَشَقَّٝىاَلاِاؿا ىَسَؼاِلىاؼِلَ اَبىَؽَصىَعطََّّٕىاَلاِاؿا ىَطَؾىىِؽََّٔغِةىاؼِلَ اَبىَؽَصىَعطََّّٕىاَلاِاؿا ىَطَؾىىِؽََّٔغِةى

َْىـَْظَؿـاىَحِكـىىـَـَِّٓ َ ىاْؼَمـِـَةِىَوِؿـَ ىَشـَفٌّٕ:ىَأِوؼ ـِ ىَرَحَؿـة،ِىَوَأَوَسـط ِ ىىىىىىىىىى َْىـَْظَؿـاىَحِكـىىـَـَِّٓ َ ىاْؼَمـِـَةِىَوِؿـَ ىَشـَفٌّٕ:ىَأِوؼ ـِ ىَرَحَؿـة،ِىَوَأَوَسـط ِ ىىىىىىىىىىاؼؾَِّ ىِؽَصىَحَ ِتيىَشََّٕبة ى اؼؾَِّ ىِؽَصىَحَ ِتيىَشََّٕبة ى

ـِـاَرِىَعاَسـَكْؽِلِّٕوىىىى ٌَىِؽـَصىاؼ ـِـاَرِىَعاَسـَكْؽِلِّٕوىىىىَؽَغِػَّٕة،ِىَوآِ ِِّٕلىِطَكـ ٌَىِؽـَصىاؼ اىِعقـِ ىِؽـَصىَأَرَبـَّٝىِ َصـاَُّىَ َصـَؾَكاَنىِتَِّٕتـ َنىِبَفـاىىىىىىىىاىِعقـِ ىِؽـَصىَأَرَبـَّٝىِ َصـاَُّىَ َصـَؾَكاَنىِتَِّٕتـ َنىِبَفـاىىىىىىىىَؽَغِػَّٕة،ِىَوآِ ِِّٕلىِطَكـ

ـَِفَؿاِىَعَعِؽاىاْؼَهَصَؾَكاَنىاؼؾََّكاَنىِتَِّٕت َنىِبَفَؿاىَرِبؽ ـَم:ىَعَنـَفاىى َْىِظـًَىىَؼؽ َمىَط ـَِفَؿاِىَعَعِؽاىاْؼَهَصَؾَكاَنىاؼؾََّكاَنىِتَِّٕت َنىِبَفَؿاىَرِبؽ ـَم:ىَعَنـَفاىىَرِبؽ َمِىَوَ َصَؾَكاَنى َْىِظـًَىىَؼؽ َمىَط َدة ىَدة ىَرِبؽ َمِىَوَ َصَؾَكاَنى

_________________________________________________ 
 رواه الدارمى آل سلله و ةد آل مسلده وابن  جممي  آل صحيحه و بس  على آل مسلده عن  ا كع عة. ٚ
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َّىاؼؾَّــِ ىَوَتَوــَكَغِػِّٕوَؾِ ىَوَأِؽــاىاؼؾََّكــاَن َْىَإؼــَ ىَإ َّىاؼؾَّــِ ىَوَتَوــَكَغِػِّٕوَؾِ ىَوَأِؽــاىاؼؾََّكــاَنَأَنى َْىَإؼــَ ىَإ ـَِفَؿــا:ىَعَكَوــَعؼ  َنىاؼؾَّــَ ىاْؼَمـِــَةىىىٰ  ٰ  َْىِظـــىَْىِظـــىىىَأَنى ـَِفَؿــا:ىَعَكَوــَعؼ  َنىاؼؾَّــَ ىاْؼَمـِــَةىِبؽ ــَمىَط ِبؽ ــَمىَط

ىى{{َوَتِع ِذوَنىِبِ ىِؽَصىاؼـِاَرَوَتِع ِذوَنىِبِ ىِؽَصىاؼـِاَر
  .ىى{{ادط اىآىوأؾكمىؽ غـ نىباإل ابةادط اىآىوأؾكمىؽ غـ نىباإل ابةىى}} و  مط مطؿ ... . 8

ىاُطقةىاؼلاؾقة:

العطتني، ال   من عليلط عةد  وابػري والي ػني و عللػط مػن عبػطده اتسػلمني  هلل ربِّ  احلمد
 ف  ػدمي عليلػط تلػان اللعمػ  نعمػ    الػد ن ونسػمللهكػ ا على  ف وف لط يتبطع  وامع    نةعهو 

 ال سفيق لمةعه وحسن عبطدته حىت   سفطان مسلمني و لح لط علصطحلني.
الل ػػا و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده النػػع ان لػػه و نػػ د  ف سػػيدان دمحماً عبػػده ورسػػسله. 

 وعلى آلػه وصػحبه وسػلا واع لػط ابػري وادفػل علػط المػع وهلػط وسلا وعرؾ على سيدان دمحم صىِّ 
 ..  فيط    ط ا  سة اتؤملسف . مط بعد...  نصعان على  عدا لط ايرب العطتنيوان؛لط وا

وجت يػجم  ،وتع  ػط تػط علػه لػى ت ،اس عدوا من اآلف ل ج يجم ن؛سسػةا ونعػدادكط ل طعػ  ت
ولإلمبطؿ على ا عمطؿ الصػطحل  الػ  تع ػى علػط  ،ة   طب تملسبةا لإل ثطر من ذ ع ت ول الو 

ونذا  كػطع ال   بػى ملػه ت !! وام عسا  سبطب ال  يع  ال  جتعى اتػعى نذا سػملؿ ال  لبيػه ت  ،ت
 .و مه ط ع سؽ السالد ن وم يع  ا رحطـ!!! 

ومػػن م ػػل  رحطمػػه   ،ب الً فمػػن عػػق والد ػػه ال   بػػى ت ملػػه ملػػيالً وال  ثػػرياً   ػػطً  ػػطف  و مػػ
 ومػد وعػدكط رب   {{ىىصََصاؼٍَِّٕحِمىِشَمـَة،ىِؽَصىاؼٍََّٕحَؿاؼٍَِّٕحِمىِشَمـَة،ىِؽَصىاؼٍََّٕحَؿىى}}:: ف  طن  العحا ك  ال  ت ع له عتعصػطد 

 . 99{{ىىَؽَصىَواَلَؾِعىَواَلْؾِكِ ِىَوَؽَصىَغَطَعَعىَغَطَعِكِ َؽَصىَواَلَؾِعىَواَلْؾِكِ ِىَوَؽَصىَغَطَعَعىَغَطَعِكِ ىى}}:: العبطد علدمط تعل   علععش ومطؿ
ل؛ػػعة فػػيمن  سػػملم ةػػا مػػن عبػػطد ت فصػػلسا  رحػػطمةا وبػػعوا آع ةػػا و م ػػطتةا واكلبػػسا ات

واكلبػػسا ملػػه  ف  سػػط ةا حػػىت نػػد ى علػػى نػػ ع ال طعػػ  ونػػ ع الرب ػػ  ونػػ ع ابػػري  ،اتسػػلمني
  عػن السصػسؿ حلفإف احلجطب ال   حيجهل الدعسة الصػط ....  حجطب  وليق بيللط وبني ت

ونمػػػط نصػػػعاره علػػػى ... مػػػه  و م يعػػػ   رحط... نمػػػط ع ػػػسؽ لسالد ػػػه !!!!  نت ت كػػػس مػػػط ذ ػػػعانه 
فػػإذا  لػػ  اتػػعى ممػػط ذ ػػعانه ت  ةػػن بيلػػه وبػػني ت  ... وعػػدـ رغب ػػه آل ال انلػػ  عل ػػط... معصػػي  
 !...ونذا دعطه لبطه !نذا سملله  ع طه !حجطب 

 يعطً ن سب تسب  نصسحطً نت تف يط بلط مج
 .<< مث الدعطى>>   

_________________________________________________ 
 رواه ابن  جممي  آل صحيحه و ورده صطحهل ممةطة اتصلبيل عن سلمطف ال؛طرس   ٛ
 {العألِحُا ُنْجَلٌ  ِمَن العألْةِٰن: مَطَؿ ت َمْن َوَصَلاِن َوَصْلُ ُه، َوَمْن َمَ َعاِن َمَ ْعُ ُه : } عن عط م  و ىب كع عة واحلد ا ب مطمه رواه البانطر  و ثري غريه ٜ
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اُطقةىاؼلاؾقةاُطقةىاؼلاؾقة
1010

ىى

ىىرساؼةىاؼصقا رساؼةىاؼصقا 

العػػػطتني، الل ػػػا لػػػان احلمػػػد ولػػػان المػػػةع علػػػى  ف  عل لػػػط مػػػن اتسػػػلمني  هلل ربِّ  احلمػػػد
ومللػػ  عليلػػط  ػػ ا المػػ ع الةػػعمي وت؛ضػػل  عليلػػط و علػػ   عمػػطران ممػػدودة حػػىت  حطك لػػط بع ػػ  

 ف ميػػن عليلػػط إبمتػػطـ الصػػيطـ و ايمػػه و ف   ؛ضػػى عليلػػط عجم ػػى  سابػػه وننعطمػػه    ايمػػان ونع ػػس ت
 على  ى نئ مد ع وعي طب   د ع. فإنه سبحطنه رب مد ع وكس

معػػػدودة و صػػػسالً  ػػػدودة نال الصػػػيطـ  نلػػػه نال ت  عػػػى لل طعػػػطت حسػػػلطتو نػػػ د  ف ال 
سعاً  طلصطً حبضعته، و عى  سابه ال  ععفه وال   لل عليه نال  لػطب ع م ػه ف ػطؿ  ف د  عله 
َََوـَة ىَطَنِّٕىى}} ػى وعػال  ُِ.ىا َََوـَة ىَطَنِّٕػ ّ ىَطَؿَ ىاَبَصىآَدَ ىـَِضاَط ُِ.ىا ُ .ىَغـاََّىىىىٰ  ٰ  َأَؽَلاِؼَفاىَإَؼىَأَؽَلاِؼَفاىَإَؼىىىػ ّ ىَطَؿَ ىاَبَصىآَدَ ىـَِضاَط ُ .ىَغـاََّىىَسَقِعِؿاَاِةىِتَع َسَقِعِؿاَاِةىِتَع

َّْىاؼِصـَ َ .ىَعَذِؾـِ ىِؼـيىَوَأَؾـاىَأَ ـَّٖ ىِبـِ .ىـَـَِّٓعىَشـَفَ َتِ ىَوَصَعاَؽـِ ىِؽـَصىَأَ ِؾـي.ىىىىىىىىىىىىى َّْىاؼِصـَ َ .ىَعَذِؾـِ ىِؼـيىَوَأَؾـاىَأَ ـَّٖ ىِبـِ .ىـَـَِّٓعىَشـَفَ َتِ ىَوَصَعاَؽـِ ىِؽـَصىَأَ ِؾـي.ىىىىىىىىىىىىىاؼّؾِ ىَطِّٖىَوَ ـِ :ىَإ اؼّؾِ ىَطِّٖىَوَ ـِ :ىَإ

ـََّٓىِؼَؼاِسىَربِِّ  ـََّٓىِعْطَِّٕلِىَوَعََّٕحة،ىِط ـََّٓىِؼَؼاِسىَربِِّ ِؼؾِصاِاَمىَعََّٕحَكاَن:ىَعََّٕحة،ىِط ـََّٓىِعْطَِّٕلِىَوَعََّٕحة،ىِط {{ىىِؼؾِصاِاَمىَعََّٕحَكاَن:ىَعََّٕحة،ىِط
11. 

و نػػػ د  ف سػػػيدان دمحماً عبػػػد ت ورسػػػسله وصػػػ؛يه مػػػن  ل ػػػه و ليلػػػه، بلػػػ  العسػػػطل  و د  
ا مطنػػ  وو ػػل احملجػػ ، فصػػالة ت وسػػالمه علػػى كػػ ا اللػػ  الةػػعمي صػػالة نػػد ى  ػػط آل رحػػطب 
معي ػػه، والمػػع  ػػط  ػػ  لػػساى نػػ؛طع ه ونةػػسف  ػػط مػػن الػػ  ن  مػػعبسف مػػن حس ػػه اتػػسرود و ػػس عه 

وسلا وعرؾ علػى اللػ   الل ا صىِّ ، العطتني اي ربأل عبسد. آمني. آمني  طى حضعة اتاتم سد  ـس ل
 الةعمي العىوؼ العحيا سيدان دمحم صلى ت عليه وعلى آله وسلا.

اسػػ مع  معةػػا مبػػى الصػػالة نت رسػػطل  الصػػيطـ الػػ   نجمةػػط عليلػػط اتلػػان العػػالـ   مػػط بعػػد..
و  ػػػع الصػػػيطـ، و ػػػساب الصػػػط مني مػػػن كػػػ ه ا مػػػ  و عػػػى في ػػػط  حةػػػطـ الصػػػيطـ وحةػػػا الصػػػيطـ 

اتعحسمػػ  تػػن   ػػدبع  ػػالـ ت و  طبػػه رسػػطل  صػػلرية مػػن  لمػػطت معػػدودة نسػػمع ط آل  ػػى ومػػ  
، كػ ه العسػطل   نػ     ػط   وحني ولةن تدبعكط حي طج نت آالؼ السلني  لط  الـ رب العطتني

و ف تعلػػػا  ،و ف تعػػػعؼ حػػػدودكط ،م ػػػطاتػػػؤمن م طلػػػهل  ف ت ع كػػػط و ف ت؛ م ػػػط و ف تعػػػعؼ  حةط
و ف تعلم ػػػط ي سانػػػان  ،و ف تعلم ػػػط لجمو  ػػػان ،و ف تعلم ػػػط  والدؾ وبلطتػػػان ، وامعكػػػط ونساكي ػػػط

 .  مث تعمى بعد ذلان الط في ط ل لطؿ ر طى رب العطتني ،اتؤملني
لػػط رسػػط ى ت نلي  ح ي  ػػه فػػإف ال ػػعآف .. لطمجطعػػ  اتػػؤملني بوكػػ ه العسػػطل   لػػط  طصػػ  

    رسط ى نت ابلق مجيعطً وك  الػ  تبػد  ب ػسؿ ت ،مله             و تبػد  ب ػسؿ ت        _________________________________________________ 
 ـ.ٜٜٛٔ/ ٗ/ ٚكػ / ٜٓٗٔمن رمضطف   طر  طف   ال ليسبي   ـس ا مع  الثطك طن  ك ه اب ب  ب ع   مي  الع ٓٔ
   آل صحيحه عن  ا كع عة.رواه الدارم  آل سلله، و ةد آل مسلده، وابن  جممي ٔٔ
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    ه تعػطت وملػه رسػط ى  طصػ  للمػؤملني وكػ  الػ  تبػد  ب سلػ                    ، ومػػد
،  ػػى رسػػػطل  مل ػػط حي ػػطج اتػػػؤمن نت   عسػػىن ػػق ال ػػعآف إب لػػني وسػػػطنني رسػػطل  و   ػػط لػػػان ات

مػن  ومػع  طتدبعكط وف   ط ومععف  مط  طى  ط من  حةطـ ودراس  مط في ط من علـس والعمػى الػط في ػ
 ....  ليلطؿ ر طى احل  ال يـس

  ورسػػػػػطل  الصػػػػػيطـ  بػػػػػد كط ت عللػػػػػداى علػػػػػى  حبطبػػػػػه في ػػػػػسؿ                      
                                                     و ة؛يلػػػط   ))الب ػػػعةالب ػػػعةٖٖٛٔٛٔسس ،

م دمػػ  كػػ ه العسػػطل  نذا تػػدبعانكط آل كػػ ا السمػػ  ال صػػري واسػػ مل معػػ  نت العلػػ  الةبػػري وكػػس 
ـعتقــعىـعتقــعىىى!!!!!!ـــاىطقــّٓ ىأؽــاىتوــكنيىؽــ ىـــاىطقــّٓ ىأؽــاىتوــكنيىؽــ ى }}   علمػػان ا دب مػػل رسػػطل ه في ػػسؿ فيمػػط رو  علػػه

ػكابىؽصىبعّٚىإ  اؾعىوأؾتىيفىاؼطّٕـَىمتنيىعكعَّّٓىطـصىاؼطّٕــَىوتؼعـّٓىِّ ؾـ ىوتؼـّٕؤلىىىىىىػكابىؽصىبعّٚىإ  اؾعىوأؾتىيفىاؼطّٕـَىمتنيىعكعَّّٓىطـصىاؼطّٕــَىوتؼعـّٓىِّ ؾـ ىوتؼـّٕؤلىىىىىى

اؾظّٕىػمىعصؾتىؼـعىىاؾظّٕىػمىعصؾتىؼـعىىىى!!وتكّٓبّٕلىحّٕعا ىحّٕعا ىحكىىْىـػ تعىشيسىؽـ ِىوؿّٔاىػكابـيىأؾّٖؼك ىإؼقعوتكّٓبّٕلىحّٕعا ىحّٕعا ىحكىىْىـػ تعىشيسىؽـ ِىوؿّٔاىػكابـيىأؾّٖؼك ىإؼقع

ِىمـمىأؾـتىؽعـّٕنىطــ ىأعؽــتىىىىىىِىمـمىأؾـتىؽعـّٕنىطــ ىأعؽــتىىىىىى!!وػـمىػـّٕرتىطؾقـعىعقـ ىؼككعؽـ ىص ؼـ ىوطّٕتـ ىىىىىىىوػـمىػـّٕرتىطؾقـعىعقـ ىؼككعؽـ ىص ؼـ ىوطّٕتـ ىىىىىىىىى!!عق ىؽصىاؼؼ َّعق ىؽصىاؼؼ َّ

عــّٚىإ  اؾــع=ىـــاىطقــّٓ ىـؼعــّٓىإؼقــعىبعــّٚىإ  اؾــعىعكؼقــ ىطؾقــ ىبؽــ ىىعــّٚىإ  اؾــع=ىـــاىطقــّٓ ىـؼعــّٓىإؼقــعىبعــّٚىإ  اؾــعىعكؼقــ ىطؾقــ ىبؽــ ىىأؿــ نىطؾقــعىؽــصىبأؿــ نىطؾقــعىؽــصىب

و فعىوتصغيىإىلىحّٓـل ىبؽ ىغؾقعِىعذنىتؽؾمىؽكؽؾمىأوىشغؾعىشاظ ىطـصىحّٓـلـ ىأوؽـعتىىىىو فعىوتصغيىإىلىحّٓـل ىبؽ ىغؾقعِىعذنىتؽؾمىؽكؽؾمىأوىشغؾعىشاظ ىطـصىحّٓـلـ ىأوؽـعتىىىى

إؼق ىأنىػُىوؿاىأؾاىذاىؽؼق ىطؾقعىوحمّٓثىؼعىوأؾتىؽعّٕنىبؼؾقعىطـ ىأعمعؾـك ىأؿـ نىىىىإؼق ىأنىػُىوؿاىأؾاىذاىؽؼق ىطؾقعىوحمّٓثىؼعىوأؾتىؽعّٕنىبؼؾقعىطـ ىأعمعؾـك ىأؿـ نىىىى

 ا اب طب !!!!... كى لع ا  حنأل و مجى من ك ىى{{ىىطـّٓكىؽصىبعّٚىإ  اؾع=طـّٓكىؽصىبعّٚىإ  اؾع=
إذاىمسعـــتىآىإذاىمسعـــتىآىىى}}:: ػػػن  مػػػط  ػػػطف  صػػػحطب رسػػػسؿ ت ف ػػػد مػػػطؿ مػػػط ل ا   ! ..اي عبػػػد ت

ىىـؼ َّىـؼ َّى     ىى   ىى   ىىععرطفاىمسععِىعذؾـ ىإؽـاى ـ ىِتـؤؽّٕىبـ ِىوإؽـاىشـّٕىِتـفـىىطــ ىىىىىىىىىىععرطفاىمسععِىعذؾـ ىإؽـاى ـ ىِتـؤؽّٕىبـ ِىوإؽـاىشـّٕىِتـفـىىطــ ىىىىىىىىىىىى}}
ٕٔ 

مػسة نال عهلل  س مل بةلان ومى بلسطنان: لبيان الل ػا ربلػط وسػعد ان لبيػان لبيػان وال حػسؿ والفط
 :و علػػػا  نػػػه نذا مػػػطؿ ... وكطعػػػ  لػػػان بعػػػد كطعػػػ  ... العلػػػ  الع ػػػيات  عػػػل لعػػػطً لػػػان بعػػػد لػػػل

                    ونمػط  ف  ل ػطؾ عػن  ف حصى عليه!  ل؛ي الفسطرع نت  رينمط  ف أيمعؾ ل
 لبه ل سلا مله!.فسطرع نت جت عٍّ ن

!! مػػن  ان اي    ػػط اتػػؤمن !!! اتػػؤمن ال عػػهل والمػػ طى والعلػػطى  ولػػ ة مػػط آل اللػػداى تجم ػػى عػػن
وهطكبلط العل  الةبري؟    س ه نليلط عللداى ال   له احلةػا !! ومن  ن  حىت  لطد  عليلط ا ليى 

آل ا وت واآل ػػعة ونليػػه اتصػػػري؟ ولةلػػه  ػػـع مػػػن الةػػعمي وننعػػػطـ مػػن اتػػلعا  لػػػطد  علػػى  حبطبػػػه 
  في ػػسؿ:                    اي  !اي مػػن آملػػ ا بة ػػطا !اي  وليػػط   !اي  حبػػطا ! عػػل اي عبػػطد

 مػػطذا اي رب؟!..واي واي... اي مػػن عدرم لع ػػط   !اي مػػن  سػػعع ا نت كػػطع  !مػػن صػػدم ا بعسػػل 
 _________________________________________________وكػػ ا عب سػػع ل للمل؛ػػعة ! كػػ ا كع ػػق سػػع ل لل سبػػ  ...  اند ةػػا  مػػسؿ لةػػا ... اي  حبػػطىب ... 

 ، وايت طف   علـس ال عآف وغريكط الةثري من ال ؛طسري و  هل علـس ال ؛سري عن عبدت بن مسعسدال ساعد احلسطف آل ت؛سري ال عآف ٕٔ
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وك ا ميػداف فسػيل ل ةثػري ا  ػع والثػساب وكػ ا مة ػهل تلػطلسف ملػه نػ طدة وتػد لسف ا لػ  مػل 
 ا حبطب وك ا عب تد لسف مله ا ل  بلري سؤاؿ وال حسطب.

  مػػػػط كػػػػ ا البػػػػطب اي رب؟ ف ػػػػطؿ:                   تػػػػطذا   ػػػػهل عليلػػػػط الصػػػػيطـ؟
  كػػ ا وال ذاؾ  ف ت غػل عػػن كطع لػػط  مجعػػني ف ػػس لل عػهل والعلػػطى؟  ـ للمػػدة والمػػ طى؟ ال 

  : : ال تل؛عػػه كطعػػ  ال ػػط عني وال تضػػريه معصػػي  العطصػػني ونمنػػط ا مػػع  مػػط مػػطؿ سػػبحطنه       
                                                      تتا ط ي ا ط ي ٘ٔ٘ٔسس. 

ليع يان اتل؛عة. وكى كلطؾ نئ آل الدنيط واآل عة  مجى مػن اتل؛ػعة؟  فعض عليان الصيطـ
فػػػإف  !!لػػػس حبثلػػػط اي   ػػػ  مػػػط و ػػػدان آل الس ػػػسد  لػػػه  مجػػػى مػػػن مل؛ػػػعة ت واحلصػػػسؿ علػػػى ر ػػػطه

ف ػػى  !وت  سػػ  عليػػه عيسبػػه !اينسػػطف لػػس ملػػان الػػدنيط أبسػػعكط و ػػعج مل ػػط وت  ل؛ػػع ت لػػه ذنسبػػه
ه احليػطة؟ بػى نف اينسػطف لػس مػأل ا رض عبػطدة هلل ولةػن عبطدتػه في ػط  ل؛عه نئ ممط ملةػه آل كػ 

 ؟  عل  متلع ط من ال بسؿ فلا  لى   ط مل؛عة الل؛طر مطذا  ؛عى  ـس  ل ى الساحد الل؛طر
نف الةعمي ت؛ضى عليلػط وفػ ل للػط  بػساب  عمػه و ػسده فجعػى مػن  صػـس كػ ا المػ ع نميػطانً 

 ع نػػػ طدة أبنػػػه مػػػد غ؛ػػػعت لػػػه ذنسبػػػه ونذا مػػػطـ المػػػ ع نميػػػطانً هلل واح سػػػطعً أي ػػػ  آل لط ػػػ  المػػػ
ف طو ر ػطه  مل ػط ر ع ػ  ف ػد مػطؿ ايمػطـ مطلػان -واح سطعً ولس بصالة ر ع ني مػن سػل  ال يػطـ 

، ومػن ف ػع صػط مطً   فإنه  لػطؿ آل آ ػع المػ ع نػ طدة عتل؛ػعة مػن الل؛ػطر  -وال حد لل ط   ط
 عمػػطؿ  ثػػرية  ؛ ح ػػط اتػػست للصػػط مني  ػػى عػػ ا كػػ ا؟ ... ... كػػى ل ف ػػد  لػػطؿ نػػ طدة عتل؛ػػعة

و ػػملف ت مػػط فػػعض عليلػػط الصػػيطـ ومػػط سػػن للػػط   عمػػى مل ػػط  سػػ س هل اتل؛ػػعة مػػن رب العػػطتني
ـِْػـَكِّّىىىؿؿ}}: ول ا   ػسؿ !!! سل  ال يطـ نال ليل؛ع للط ذنسبلط  رسسؿ ت  ـِْػـَكِّّىىىَّٔاىَرَؽَضاِنىَغَّٓىَ ـاَسى َّٔاىَرَؽَضاِنىَغَّٓىَ ـاَسى

َِىِعقِ ىَأَبَ اِبىاؼـِاَرِىَوِتَغّ ىِعقـِ ىاؼِنـَقاِصِ ِىِبَعـَّٓا ىِؼَؿـَصىَأَدَرَػـِ ىَعَؾـَمىىىىىىىِعقِ ىَأَبَ اِبىاْؼَمـِِةِعقِ ىَأَبَ اِبىاْؼَمـِِة ـَِغَؾ َِىِعقِ ىَأَبَ اِبىاؼـِاَرِىَوِتَغّ ىِعقـِ ىاؼِنـَقاِصِ ِىِبَعـَّٓا ىِؼَؿـَصىَأَدَرَػـِ ىَعَؾـَمىىىىىىىِىَو ـَِغَؾ ِىَو

ـَِغَػَّٕىَؼِ ىِعقِ ىَعَؿكى ـَِغَػَّٕىَؼِ ىِعقِ ىَعَؿكىـَِغَػَّٕىَؼِ ِىَإَذاىَؼَمى  !!طل   ال  لطؿ اتل؛عة آل رمضطف مىت  لطةط فىى1313{{ىى==ىىٰ  ٰ  ـَِغَػَّٕىَؼِ ِىَإَذاىَؼَمى
؟  واالم لػطف مػن احللػطف اتلػطفوكس ن ع اتل؛ػعة ونػ ع ا ػسد وايحسػطف ونػ ع الةػـع 

بسػػبعني فع ضػػ  فيمػػط سػػساه مػػن المػػ سر ا  ػػع ، فطل؛ع ضػػ    فمػػط علةػػا والعمػػى فيػػه   ضػػطعع
ونذا صػػطمه اينسػػطف و حسػػن صػػيطمه   ػػ   ،  فيػػه تعػػطدؿ فع ضػػ  فيمػػط سػػساه مػػن المػػ سروالسػػلأل 

فػإذا د لػسا  غلػػق  !سفف الػػ   ال  ػد ى ملػه نال الصػط متػ  عة نةيػ  لػد سؿ ا لػ  مػن عب الػعايأل 
علػى مط ػ   لػع  فيمن   فمط علةا وآل  ى ليل  من ليطليه   ؛ضى اتست  ،...وت  د ى مله  حد

 عمي ا عللجػػػطة مػػػن دار البػػػساروتةػػػ !مػػػن الصػػػط مني و  لػػػق ال ػػػعار ايةػػػ  بع ػػػق رمػػػط ا مػػػن اللػػػطر
_________________________________________________ 

ُ َعْلهُ  ٖٔ  كق، عن  َنق َرِ َ  اَّللأل
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فػإف مة ػهل ال ػدرة ايةػ  فػإذا  طنػ  ليلػ  ا معػ  و سم ػط  ... و مطف د ػسةا ا لػ  مػل ا بػعار
فػػإذا  طنػػ  آ ػػع ليلػػ  مػػن  ،ٗٔفي ػػط مط ػػ   لػػع  عػػ   ا ت مػػن اللػػطر طً هػػعج آل  ػػى سػػطع  صػػح؛

، طً ومػن عمػى فيػه عمػالً  ػطف   ػعه مضػطع؛ !!! ر طف  ع ق ت في ط مثى مط  ع ق آل سػط ع المػ ع
  لػه مال ةػ  المػمق مطلػهلل ونذا  ػطى غػعوب  طً عن العمػى  ػطف سػةسته تسػبيح هومن سة  في

َؾـَ ِ ىاؼِصـاِاَمىِطَقـاَدة،ِىَواَلـَؿِكِ ىَتَوـِققٌِّّىىىىىىَؾـَ ِ ىاؼِصـاِاَمىِطَقـاَدة،ِىَواَلـَؿِكِ ىَتَوـِققٌِّّىىىىىىىى}} :، مػطؿ فإف لان دعسة مس جطب  علد ت ت: ادعُ 

ٌُِىَوِدَطاِؤِلىِؽَوَكَماٌبِىَوَذَؾِقِ ىَؽَغػ  ٌر ٌُِىَوِدَطاِؤِلىِؽَوَكَماٌبِىَوَذَؾِقِ ىَؽَغػ  ٌرَوَطَؿؾ ِ ىِؽَضاَط {{ىىَوَطَؿؾ ِ ىِؽَضاَط
15  !!!! 

ولػس بصػالة ال؛جػػع  لػس  حيطكػط اينسػػطفوكػى ليلػ  ال ػػدر اتبطر ػ  ...  فمػط علةػا وفيػه ليلػػ ٌ 
ــَصىاَلــؾَّىىى}}: رسػػسلةا الةػػعمي سؿ  ػػلوالعمػػطى آل مجطعػػ  آل العمػػع ا وا ػػع  ــَصىاَلــؾَّىَؽ ــيىىىٰ  ٰ  َؽ ــيىاْؼِعَنــاَسىِع اْؼِعَنــاَسىِع

َُىَؼَقِؾِ ِىَوَؽَصىاَلؾَّى َُىَؼَقِؾِ ِىَوَؽَصىاَلؾَّىَ َؿاَطة ىَعَؽَعِؾَؿاىَغاَ ىِؾَص ىىاْؼّصَقَّّىِعيىَ َؿاَطة ىعَؽَعِؾَؿاىاَلـؾَّىىاؼؾََّقـ ىػ ؾَّـ ِىىىاْؼّصَقَّّىِعيىَ َؿاَطة ىعَؽَعِؾَؿاىاَلـؾَّىىاؼؾََّقـ ىػ ؾَّـ ِىىىىىٰ  ٰ  َ َؿاَطة ىَعَؽَعِؾَؿاىَغاَ ىِؾَص

ىى{{
{{يىاْؼَعَنــَّٕىاََِّواِ ــَّٕىِؽــَصىَرَؽَضــاَنيىاْؼَعَنــَّٕىاََِّواِ ــَّٕىِؽــَصىَرَؽَضــاَنَعاْؼَكِؿِوــ ؿاىِعــَعاْؼَكِؿِوــ ؿاىِعــ}}: ومسلػه  16

فمػن صػػلى العمػػطى آل ... 17
ومػط  دراؾ مػط !! مجطع  والصبل آل مجطع  آل العمع ا وا ع من رمضطف  طف لػه   ػع ليلػ  ال ػدر 

ف عمػػالً صػػطحلطً آل صػػحع مةعمػػ  أب ػػد  سػػ؛عة  ػػعاـ بػػعرة س حيػػعر لػػه الةػػعاـ الةػػطتب!! ليلػػ  ال ػػدر 
 ملنػػه عبػػد ت عبػػطدة ميػػطـ ليل ػػط، صػػيطـ ... عطمػػطً و ربعػػ   نػػ ع  فس طن ال ػػ  وسػػ طم ػػداركأبعمػػطؿ 

 !!لطركط تدة  ال   وسطنني عطمطً وزايدة  ربع   ن ع 
فلػػػس حػػػطفي اتػػػؤمن علػػػى كػػػ ا احلػػػطؿ علػػػى صػػػالة العمػػػطى وال؛جػػػع آل مجطعػػػ  آل العمػػػع 

  آالؼ سػل  آل عبػطدة  ػطف  ملنػه عػطش  ربعػمػثالً  ا وا ع من رمضطف تدة  ربعني  و مخسػني عطمػطً 
 بػػػري بصػػػه البمػػػري    ثػػػري و ػػسابٌ     ػػػعٌ ..    م صػػل  ليل ػػػط ميػػػطـ ولطركػػط صػػػيطـ للملػػػان العػػالـ

ٌَىِؽـَصىاؼـِـاَرِىَعاَسـَكْؽِلِّٕواىِعقـِ ىىىىىىىىىىى}}الل  ع ف طؿ:  ٌَىِؽـَصىاؼـِـاَرِىَعاَسـَكْؽِلِّٕواىِعقـِ ىىىىىىىىىَوِؿَ ىَشَفٌّٕ:ىَأِوؼ ِ ىَرَحَؿة،ِىَوَأَوَسـط ِ ىَؽَغِػـَّٕة،ِىَوآِ ـِِّٕلىِطَكـ َوِؿَ ىَشَفٌّٕ:ىَأِوؼ ِ ىَرَحَؿة،ِىَوَأَوَسـط ِ ىَؽَغِػـَّٕة،ِىَوآِ ـِِّٕلىِطَكـ

ـَِفَؿـاِىَعَعِؽـاىاْؼَهَصـَؾَكاَنىىىىىىىىىىِؽَصىَأَرَبَّٝىِ َصاَُّىَ ِؽَصىَأَرَبَّٝىِ َصاَُّىَ  َْىِظـَـًىىَؼؽ ـَمىَط ـَِفَؿـاِىَعَعِؽـاىاْؼَهَصـَؾَكاَنىىىىىىىىىىَصَؾَكاَنىِتَِّٕتـ َنىِبَفـاىَرِبؽ ـَمِىَوَ َصـَؾَكاَنى َْىِظـَـًىىَؼؽ ـَمىَط َصَؾَكاَنىِتَِّٕتـ َنىِبَفـاىَرِبؽ ـَمِىَوَ َصـَؾَكاَنى

َْىَإؼَـىىىاؼؾََّكاَنىِتَِّٕتـ َنىِبَفَؿـاىَربِىىاؼؾََّكاَنىِتَِّٕتـ َنىِبَفَؿـاىَربِىى َْىَإؼَـىىىؽ ـَم:ىَعَنـَفاَدة ىَأَنى َْىِظــىىىىىىىى  ؽ ـَم:ىَعَنـَفاَدة ىَأَنى َّىاؼؾَّـِ ىَوَتَوـَكَغِػِّٕوَؾِ ىَوَأِؽـاىاؼؾََّكـاَنى َْىِظــىىىىىىَإ َّىاؼؾَّـِ ىَوَتَوـَكَغِػِّٕوَؾِ ىَوَأِؽـاىاؼؾََّكـاَنى ِبؽ ـَمىىِبؽ ـَمىىىىٰ  ٰ  َإ

ـَِفَؿا:ىَع ـَِفَؿا:ىَعَط {{ىىَكَوَعؼ  َنىاؼؾََّ ىاْؼَمـَِةىَوَتِع ِذوَنىِبِ ىِؽَصىاؼـِاَرَكَوَعؼ  َنىاؼؾََّ ىاْؼَمـَِةىَوَتِع ِذوَنىِبِ ىِؽَصىاؼـِاَرَط
 ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب ....  18

ىاُطقةىاؼلاؾقة:

العػػطتني، و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه، و نػػ د  ف سػػيدان  هلل ربِّ  احلمػػد
 وعلػػى آلػػه وصػػحبه وسػػلا و ع لػػط وسػػلا وعرؾ علػػى سػػيدان دمحم لل ػػا صػػىِّ ا، ده ورسػػسلهدمحماً عبػػ

_________________________________________________ 
 {  لجم العمطؿ مل ط س  مط    لع ع يق من اللطر  ل ا مد اس س بسا اللطرليل  ا مع   ربل وعمعوف سطع ، هلل تعطت آل  ى سطع  } ننطرة نت احلد ا  ٗٔ
 ورد آل ال؛ ل الةبري عن عبد ت بن  ا  و .  ٘ٔ
 رواه مسلا وال م   و بس داود عن عثمطف ومطؿ حد ا حسن صحيل.  ٙٔ
 رواه البانطر  آل صحيحه والبي    آل سلله عن عط م .  ٚٔ
 طحهل ممةطة اتصلبيل عن سلمطفرواه ابن  جممي  آل صحيحه وص ٛٔ
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 العطتني. اي ربأل ابري وادفل علط المع وهلط وان؛لط وانصعان على  عدا لط 
حةمػػ  الصػػيطـ آل  لمػػ  واحػػدة   بػػ  ت....  فيػػط    ػػط ا  ػػسة اتؤملػػسف  مػػط بعػػد..

  وعال  ف طؿ  ىأل             ػ  اينسػطف مػن  والصػـس ،فطلصـس     اينسطف انر ا حيا  
والصػػـس   ػػ   ،والصػػـس   ػػ  اينسػػطف مػػن مػػعارة كػػ ا اليػػـس ،كػػسؿ السمػػسؼ  ػػـس الةػػعب الع ػػيا

 ... والصـس     اينسطف من العيسب ،اينسطف من ال نسب
والصػػـس فػػسؽ ذلػػان   ػػ  اينسػػطف مػػن ا مػػعاض ف ػػس عػػالج  معا ػػلط و مػػعاض   سػػطملط 

داى ايسػػػالـ  ة مػػػ؛سف آل عصػػػعان كػػػ ا حةمػػػ  ومػػػن غعا ػػػهل حةػػػا ت ومػػػن حةمػػػ  ت  ف  عػػػ
مػػثالً المػػيسعي  تل ػػجـم في ػػط اتصػػحطت الػػ   صػػسمسف في ػػط عل ع  ػػ  كػػى الصػػيطـ ايسػػالم  ف ػػط 

و  سلػػسف  ف الصػػيطـ  ػػ ه ال ع  ػػ  وكػػس االم لػػطع عػػن ال عػػطـ والمػػعاب آل  ػػـس  طمػػى  ،ايسػػالمي 
تل ػػيا  ه، وسػػالم  ملبػػ تػػه، وعدتصػػحيل مو ، علػػى صػػح  اينسػػطف سػػني تػػدة نػػ ع  طمػػى  عمػػى 

بػػى و عمػػى علػػى  ،اينسػػطف اتػػع   علسػػةعدـ و عمػػى علػػى  ؛ػػي  نسػػب  السػػةع آل  ه، ػػل 
ا لوعلى  ؛يع  معاض  ثرية و ثرية ذ عوكػط علػدكا  كل ػا ليمػجعس ،  ؛يع  معاض العومطتيجـم

ومػػن   ػػى  ،ا بػػداف وولةػػن مػػن   ػػى صػػح  ا  سػػطـ ، لػػيق مػػن   ػػى كطعػػ  ت! علػى الصػػيطـ
ف ليئػػػػطً لةػػػػا معمػػػػع اتسػػػػلمني  ػػػػ ا الصػػػػيطـ الةػػػػعمي الػػػػ    علػػػػه ت صػػػػح   !سػػػػالم  ال لػػػػسب

 .<< مث الدعطى....  >>  صح   بدانةا وصح   ميل  حسالةا  سطمةا و 
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ىى

ىىعضاا ىشفّٕىرؽضانعضاا ىشفّٕىرؽضان

دة مم ػػدة ومط ػػ ،العػػطتني  عػػى نػػ ع رمضػػطف مسلػػطً للانػػري لعبػػطده الصػػط مني هلل ربِّ  احلمػػد
و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه  صػػهل ابػػري  ،علعةػػ  والرب ػػ  علػػى اتػػؤملني  مجعػػني

 ..       صػػػبطً علػػػى عبػػػطده آل نػػػ ع رمضػػػطف اح ؛ػػػطىاً بلػػػجموؿ   طبػػػه العلػػػ  الةبػػػري وكػػػس ال ػػػعآف
فيػه  بػساب  سبحطنه سبحطنه!  للق فيه  بساب اللرياف و صػ؛د فيػه اتػعدة والمػيطكني و ؛ػ ل       

و  بػى علػي ا فيسػ جيهل دعػطىكا وحي ػق  ،ا لطف  م  سيدان دمحم  مجعني،  ل ع نلي ا فال  ع  ا
 ،ر ػطىكا و ل؛ػػع ذنػػس ا وهػع  ا مػػن كػػ ا المػ ع الةػػعمي ومػػد غ؛ػع ةػػا  ػػى مػط ت ػػدـ مػػن ذنػػس ا

مي واةػػد  رسػا للػػط اتػػل ل ال ػػس  ،وصػ؛يه مػػن  ل ػػه و ليلػػه ،و نػ د  ف سػػيدان دمحماً عبػػده ورسػػسله
وسػلا وعرؾ علػى سػػيدان  طلل ا صػىِّ فػ ،آل الصػػيطـ وال يػطـ  طؿ ر ػطى تنلػاتسػ  يا الػ   بػه 

 _________________________________________________ دمحم وعلى آله وصحبه  مجعني و ى من تبع ا لري نت  ـس الد ن.
 ـ.ٖٜٜٔ/ٕ/ٕٙكػ/  ٖٔٗٔرمضطف  ٘ -غعبي   - طن  ك ه اب ب  السجد سيد  عيسى الم طو  ع ميجمة مع جم السل      ٜٔ
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فيػػط    ػػط ا  ػػسة اتؤملػػسف.. م مػػط  ػػد لط وم مػػط تةلملػػط فلػػن نسػػ  يل  ف نلػػسه   مػػط بعػػد..
   ؛ػى   ػع الصػط مني فػال   لػل عليػه وال  علمػه نال كػس  يلػط  ف تب؛عا   ن ع رمضطف عل

  حىت اتال ة  احل؛   الةعاـ الةطتبني ال  ن  سػجلسف  عمطللػط و ة بػسف حع طتلػط وسػةلطتلط ال
فريفعػػػسف ا مػػػع نت ت و  سػػػطىلسف و ؛س ػػػسف ا مػػػع حلضػػػعة ت مػػػطذا !!  علمػػػسف   ػػػع الصػػػيطـ 

ُِ.ىىىىىى}}ةػػا   مػػن الثػػساب؟ في ػػسؿ تنسػػجى لعبػػطدؾ اتػػؤملني  ُِ.ىىىىػ ــّ ىَطَؿــَ ىاَبــَصىآَدَ ىـَِضــاَط ػ ــّ ىَطَؿــَ ىاَبــَصىآَدَ ىـَِضــاَط

َََوـَة ىَطَنِّٕىَأَؽَلاِؼَفاىَإَؼى َََوـَة ىَطَنِّٕىَأَؽَلاِؼَفاىَإَؼىا ُ .ىَغاََّىاؼّؾِ ىىىٰ  ٰ  ا ُ .ىَغاََّىاؼّؾِ ىَسَقِعِؿاَاِةىِتَع َّىاؼِصَ َ .ىَعَذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾاىَأَ َّٖ ىىىَسَقِعِؿاَاِةىِتَع َّىاؼِصَ َ .ىَعَذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾاىَأَ َّٖ ى:ىَإ :ىَإ

ىى{{ىىِبِ ِبِ 
ب اا وبع مػ  وعمػطالا فملان ال    حدد ! لسا عمله وال تسجلسا  ساب عمله  عل سجِّ  20

 !!! ساب   عه على صيطمه  نه   ؾ ن سته ونعابه وكعطمه من   ل  
م   ؛طت من فضػط ى كػ ا المػ ع بع   ف نعلا    ط اتسلمسف واتسلمطت ولةن حسبلط 

 عليلط للجم د كيب  له وتع يمطً ونمبػطالً عليػه عل طعػطت وابػريات ر ػطىاً آل الثػساب وال؛ضػى مػن ت
 . ... فحسبلط  ف السل  فيه تسػجى للػط ب؛ع ضػ  فيمػط سػساه، وال؛ع ضػ  فيػه تة ػهل للػط بثػساب

 لػجمؿ مػن لسحػه حمل؛ػسظ آل  ػى ليلػ   مػ؛طً بػه   و ة؛يلط  ف ت، .... سبعني فع ض  فيمط سساه 
آل   مسمػل  سػ؛ى الةمػع لػطم رب العػطتني  كػؤالى ع  ػطى ت ٕٔس مط    لػع مػن الصػط مني

  من اللطر[ فإذا  طف آ ع ليل  من ن ع رمضطف نجمؿ  مع ميط ى مجيل الةمػسؼ الػ  ك ه الليل
 .وبع   على عبطده اتؤملني  نجمل   الؿ الم ع فضاًل من ت

وك ا العمى الةعمي وكس الع ق من اللرياف و مطف د سؿ ا لطف مب  لطله الع ى ملط؟ بمػئ 
ََىَرَغَقِكـِ ىِؽـَصىىىىىىىَؽَصىَعطَََّّٕؽَصىَعطََّّٕىى}}:  سري   سؿ فيه الل  الةعمي  ََىَرَغَقِكـِ ىِؽـَصىىىىىِعقِ ىاَلاِاؿا ىَػاَنىَؽَغِػَّٕة ىِؼِِّٔؾ ِبـِ ىَوِطَكـ ِعقِ ىاَلاِاؿا ىَػاَنىَؽَغِػَّٕة ىِؼِِّٔؾ ِبـِ ىَوِطَكـ

ـَؼ َّٙىِؽَصىَأَ َِّٕلىَشَيٌس ـَؼ َّٙىِؽَصىَأَ َِّٕلىَشَيٌساؼـِاَرِىَوَػاَنىَؼِ ىِؽَلِ ىَأَ َِّٕلىِؽَصىَظَقَّٕىَأَنىـَ {{ىىاؼـِاَرِىَوَػاَنىَؼِ ىِؽَلِ ىَأَ َِّٕلىِؽَصىَظَقَّٕىَأَنىـَ
. نذا ف ع الع ى ملط عبداً 22

 ػساف الػ  تلػجمؿ صػط مطً آل رمضػطف غ؛ػع ت لػه ذنسبػه و ع ػق رمب ػه مػن اللػطر ونػجمؿ آل  مػسؼ الع 
 !من حضعة العةن وفي ط  لطى ع  طى ت من اللرياف و طف له مثى   ع ك ا الصط ا

ونذا  ػػطف بعضػػلط   علػػى أبنػػه ال ىػػد مػػط  ؛ ػػع الصػػط ا عليػػه ف ػػد مػػطلسا مثػػى ذلػػان لسػػيدان 
ِىَأَوىَطَؾـىىَشـََّٕبِةىىىِىَأَوىَطَؾـىىَشـََّٕبِةىىىاىاؼِلَ اَبىَؽَصىَعطََّّٕىاَلـاِاؿا ىَطَؾـىىَتَؿـَّٕة ىىىاىاؼِلَ اَبىَؽَصىَعطََّّٕىاَلـاِاؿا ىَطَؾـىىَتَؿـَّٕة ىىىّّٔٔـَِعِطيىاؼؾَِّ ىؿـَِعِطيىاؼؾَِّ ىؿىى}}ىىف طؿ: رسسؿ ت 

 ل؛ػػع ت لػػه  !فةػػسف اينسػػطف ملػػط  ع ػػ  صػػط مطً متػػعة  و  سػػ يه نػػعب  مػػطى {{ىىَؽــاس ِىَأَوىَؽََّٔغــِةىَؼــَقُصَؽــاس ِىَأَوىَؽََّٔغــِةىَؼــَقُص
و  ػػن كػػ ا  مػػع  سػػري عليلػػط ونف   !و ةػػسف لػػه مثػػى   ػػع الصػػط ا !و ع ػػق رمب ػػه مػػن اللػػرياف !ذنسبػػه

 !!و ثعة الرب طت رغا وفعة ابريات!! طن  الل؛سس  ثع نح ط آل ك ه ا ايـ 
_________________________________________________ 

 رواه  ةد واللسط   والبانطر  من حد ا  ا كع عة.  ٕٓ
سكػهل عػن { ن اللطر فإذا  طف آ ع ليلػ   ع ػق بعػدد مػن مضػى.نف هلل تعطت عجم و ى آل  ى ليل  من رمضطف س  مط    لع ع يق مننطرة للحد ا :} ٕٔ

  لجم العمطؿاحلسن، معسالت.
 رواه ابن  جممي  والبي    من حد ا سلمطف. ٕٕ
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 ػػػد  ػػػطنسا فومػػػد  ػػػطف آعىان الػػػ  ن نعػػػدكا آل زمطنلػػػط   ػػػطالً  ػػػطنسا علمػػػطىاً عهلل وبػػػد ن ت 
  لطفسسف آل تلان ال طعطت وحيطوؿ  ػى واحػد مػل ا  ف  ؛ػ ل بي ػه آل رمضػطف لل؛ ػعاى واتسػط ني 

احملبػػػ  وتػػػ كهل  و لػػػ و  ا رحػػػطـ حػػػىت ت ػػػملتى زايرة ا كػػػى  كل ػػػط ف  س ػػػق عػػػع  اتػػػسدة وت جػػػدد 
 !!!ايحن من الصدور ك ا تن  ؛ ع الصط ا على متعة  و على نعب  مطى 
َوَؽـَصىَأَشـَقَّٝىاَلـاِاؿا ىىىىَوَؽـَصىَأَشـَقَّٝىاَلـاِاؿا ىىىىىى}}ىى:فمط علةا الن  مبعه وىعله أي ػى حػىت  مػبل   ػسؿ آل ذلػان 

َْىـَْظَؿاىَحِكىىـَـَِّٓ َ ىاْؼَمـِـةَىى َْىـَْظَؿاىَحِكىىـَـَِّٓ َ ىاْؼَمـِـةَىىَسَؼاِلىاؼؾَِّ ىِؽَصىَحَ ِتيىَشََّٕبة ى {{ىىَسَؼاِلىاؼؾَِّ ىِؽَصىَحَ ِتيىَشََّٕبة ى
ميػع عليػه  و  ػن الع ػى الػ   23

 نػػ ع رمضػػطف وال  مػػبل فيػػه صػػط مطً بعػػد مععفػػ  كػػ ا الثػػساب الع ػػيا عػػط جم و ػػعـو مػػن فضػػى ت
 نه  مع  سري و  ع  بري من العل  الةبري   .. 

ومن كلط اي ن ساك و ػل لةػا نبػيةا الةػعمي لجػطً مبطر ػطً للصػط مني مػط كػ ا الػل ل اللبػس  
طمه ب عػطـ السػحسر والسػل  فيػه  ف  ةػسف مبػى ال؛جػع ال   نسػري علػى كد ػه؟  بػد  اينسػطف صػي

ىى{{ْىَتَّٖاَِّىأ ِؽِكيىخبُ ىؽاىَطِمؾ  اىاإلْعَطـاَرىوَأِ ـِّٕواىاؼّوـن رَىىىْىَتَّٖاَِّىأ ِؽِكيىخبُ ىؽاىَطِمؾ  اىاإلْعَطـاَرىوَأِ ـِّٕواىاؼّوـن رَىىىىى}}ىى  سؿ: ف د  طف سم  مصري ب
ىىَتَوِنِّٕواِىعَذِنىيفىاؼِوِن َرىَبَّٕػـة ىَتَوِنِّٕواِىعَذِنىيفىاؼِوِن َرىَبَّٕػـة ىىى}}:  ع السحسر وال ن  ه ولس على  عع  مطى ل سله ؤ فل 24

}}
{{ىىاؼِغـَّٔاِسىاْؼِؿَقـاَركِىىاؼِغـَّٔاِسىاْؼِؿَقـاَركِىىىىٰ  ٰ  َؿؾ ّؿ اىَإَؼىَؿؾ ّؿ اىَإَؼىىى}}ىىصحطبه:و طف   سؿ   25

والسػل   ف   سػحع اينسػطف  ،ٕٙ
ال؛جػع ليمل ػ    ػع كػ ه الصػالة الع يمػ   ةمبى ال؛جع بلصع سطع   و بثلا سطع  مث أيا لصال

ــَ ىـََ ؽــا ىاَلــَ َةىاْؼَػَمــَّٕىَوِطَنــاَسىا ِ ــَِّٕةىِعــيىىىىٰ  ٰ  َؽــَصىاَلــؾَّىَؽــَصىاَلــؾَّىىى}}ىى:ف ػػد مػػطؿ   مػػن ت ــَ ىـََ ؽــا ىاَلــَ َةىاْؼَػَمــَّٕىَوِطَنــاَسىا ِ ــَِّٕةىِعــيىىَأَرَبِع ىىَأَرَبِع

ـِـاَرِىَوَبـَّٕاَسة ىِؽــَصىاؼـَػـا َىىىىىىى ـِـاَرِىَوَبـَّٕاَسة ىِؽــَصىاؼـَػـا َىىىىىىىَ َؿاَطـة ِىَأَطَطـاِلىاؼؾَّــِ ىَبـَّٕاَسَتَقَص:ىَبـَّٕاَسة،ىِؽــَصىاؼ 2727{{ىىَ َؿاَطـة ِىَأَطَطـاِلىاؼؾَّــِ ىَبـَّٕاَسَتَقَص:ىَبـَّٕاَسة،ىِؽــَصىاؼ

ومػن كلػط  نصػػل ىى
فإذا  طن  ليل  العيد    وا حػ ركا  ف حيػعم ا  ،ن ساك أبف  دميسا على صالة ال؛جع آل رمضطف

العػػػدد  ربعػػػني فيمل ػػػ وف المػػػي طف مػػػن صػػػالة ال؛جػػػع آل مجطعػػػ  آل تلػػػان الليلػػػ  حػػػىت ال  ة مػػػى 
فعلػػى مػن   ػػـس لصػػالة ال؛جػػع ...  اللػػطر والػػرباىة مػن الل؛ػػطؽ نػ طدة مػػن رب العػػطتني علػرباىة مػػن

اآلف  ف  سا هل على ا مى ليلػ  العيػد وعمػع ليػطؿ بعػدكط ليمل ػ  كػ ه الػرباىة الع يمػ  مػن اللػطر 
 . من ت.. بعاىة ومن الل؛طؽ 

 :كػػػػ ه ا ايـ عةػػػػد  اللبػػػػس  الػػػػ     ػػػػسؿ فيػػػػه  عليلػػػػط آل... وآل  ايـ نػػػػ ع رمضػػػػطف 
َْىـََمَفَ .ىَعَذَنىاَؽٌِّٕؤىَشاَتَؿِ ىَأَوىَغاَتَؾِ ِىَعْؾَقؼ َ ىى}} َْىـََمَفَ .ىَعَذَنىاَؽٌِّٕؤىَشاَتَؿِ ىَأَوىَغاَتَؾِ ِىَعْؾَقؼ َ َإَذاىَأاَلَقَّّىَأَحِّٓػ َمىـََ ؽا ىاَلاِاؿا ِىَعَ ىـََّٕع َثىَو :ى:ىَإَذاىَأاَلَقَّّىَأَحِّٓػ َمىـََ ؽا ىاَلاِاؿا ِىَعَ ىـََّٕع َثىَو

ــاِامٌىىى ــيىاَل ــاِاٌم.ىَإؾِّ ــيىاَل ــاِامٌىىىَإؾِّ ــيىاَل ــاِاٌم.ىَإؾِّ ــيىاَل آل نػػملف والعفػػا كػػس الةػػالـ ات علػػق عللسػػطى  و الةػػالـ  ...ى...ىىى..2828{{ىىَإؾِّ
_________________________________________________ 

 رواه  ةد عن  ا ذر. ٖٕ
 رواه اللسط   من حد ا ات داـ بن معد  ةعب. ٕٗ
  ع ه مسلد الم طب عن ابن عبطس.  ٕ٘
 مصلع ابن  ا نيب  عن  ا ركا السمطعى ٕٙ
ُ علهُ  ٕٚ  اْب يهل وابن عسط ع وابن اللألجألطر عن  َنٍق رَ   اَّللأل
 رواه البانطر  ومسلا ٕٛ
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فػال  ،ـ على اتسلا آل لطر رمضطف كساؿ ك ا المػ ع الةػعميوك ا  عأل  ،ا مطع  و مداعب  اللسطى
ىهل  ف   ةلا مػل رفطمػه آل نػملف اللسػطى  و عػن اللسػطى وال ىػهل آل لػطر رمضػطف  ف  ػ ةلا مػل 

 !!حىت ال   ل آل مم   وعل مداعبطً زو  ه بةالـ آل نملف ا مطع  و    ب مل ط 
وال  ، ف حي؛ػػي صػػيطمه حب؛ػػي  سارحػػه آل كػػ ا المػػ ع الةػػعمي اتسػػلا   لػػهل مػػن  طهللفػػ
فػػإذا تةلملػػط آل  !والصػػانهل كػػس رفػػل الصػػست آل  ػػداؿ  و آل  صػػسم   و آل حػػد ا ! صػػانهل

 ػطف  ػ ةلا مػل   اً لطر رمضػطف فمػن  دب احلػد ا آل لػطر رمضػطف  ف ال  عفػل  حػدان صػسته سػساى
فػإذا وصػى ا مػع نت در ػ  اللضػهل فعليػه  !!طوش معػه آل ممػةل  و   ل ، و ىطدله آل  مع ،  يه

 ف  ػػ  ع ن؛سػػه و ػػ  ع   يػػه و  ػػسؿ سالل ػػا نك صػػط ات  ػػ  ع ن؛سػػه أبنػػه صػػط ا حػػىت ال  جم ػػد آل 
و ػػ  ع الػػ   ىطدلػػه  و حيط جػػه حػػىت  ع ػػل عػػن سػػان ه وعػػن   اللضػػهل في؛عػػى مػػط حعمػػه ت

 .آل ن ع رمضطف سؿ ت رفل صسته في ملدب آبداب ت ال  سل ط للط رس
ــَؤِؽِصىىىى}}:  و المػػ ا  و اللعػػن ف ػػد مػػطؿ آل ذلػػان   مػػط رفػػل الصػػست علسػػهلِّ   ِ ــَقَّٗىا ــَؤِؽِصىىَؼ  ِ ــَقَّٗىا َؼ

َْىاؼؾَِّعاَنىوْىاؼَػـاِحَّ٘ىوْىاؼَقـِّٔ ِّىى َْىاؼؾَِّعاَنىوْىاؼَػـاِحَّ٘ىوْىاؼَقـِّٔ ِّىىباؼطَِّعاَنىو {{ىىباؼطَِّعاَنىو
َإَذاىَغـاََّىىَإَذاىَغـاََّىىىى}}ىىوحػ ران آل حػد ا آ ػع ف ػطؿ: 29

فػإذا ملػ    يػان ولػس علػى سػبيى اتػجماح   3030{{ىىِِّٓؿَؿآِِّؿَؿااؼِِّٕ ِ ىَِِّ قِ ىـَاىَػاِعِّٕىَعَؼَّٓىَباَسىِبَفـاىَأحَـىىاؼِِّٕ ِ ىَِِّ قِ ىـَاىَػاِعِّٕىَعَؼَّٓىَباَسىِبَفـاىَأحَـىى
صػػػػعدت نت السػػػػمطى ف للػػػػق  مطم ػػػػط  بػػػػساب  ! و اتداعبػػػػ  اي  ػػػػطفع  و اي نصػػػػعاك  و اي   ػػػػسد 

ونال ر عػػػ   !فػػػإف  ػػػطف  ػػػطفعاً  مػػػط ذ ػػػعت نجملػػػ  عليػػػه !ف  ػػػل نت الػػػ   مل  ػػػط فيػػػه !السػػػمطى
  د ػدة وتمػ د  د ػد واس حضػطر  د ػد هللوال تع ل نت ايسالـ نال بعد ال سب ، تسبػ   !!عليان
  !! و ػػػ ا نذا ملػػػ  لػػػه اي نصػػػعاك  و اي   ػػػسد  ذكبػػػ  نت السػػػمطى ف للػػػق  مطم ػػػط ا بػػػساب

ونذا  ػطف مسػلمطً  مػط !! نجملػ  عليػه  ايً  و   سد يطً طحب ط فإذا  طف آل احل ي   نصعانف  ل على ص
مػػطؿ ولػػ ا ..  ر عػػ  علػػى الػػ   مطةػػط!  الػػن معمػػع اتسػػلمني   ػػسؿ ال نلػػه نال ت دمحم رسػػسؿ ت

 ::{{َؽَصىَغاََّىَِِّ قِ ىاْؼِؿَوِؾَم:ىـَاىَػاِعِّٕىَعَؼـَّٓىَبـاَسىِبَفـاىَأَحـِِّٓؿَؿاىَوَؽـَصىَرَؽـىىَرِ ـ ىِبـاْؼؽ ْػَّٕىَأَوىَغـاََّ:ىىىىىىىىىىَؽَصىَغاََّىَِِّ قِ ىاْؼِؿَوِؾَم:ىـَاىَػاِعِّٕىَعَؼـَّٓىَبـاَسىِبَفـاىَأَحـِِّٓؿَؿاىَوَؽـَصىَرَؽـىىَرِ ـ ىِبـاْؼؽ ْػَّٕىَأَوىَغـاََّ:ىىىىىىىىىىىى

{{ىىَطِّٓوٍِىاؼؾٍَِ ىَوَؼَقَّٗىَػَِّٔؼَعىإْىَحاَرىَطَؾَقِ َطِّٓوٍِىاؼؾٍَِ ىَوَؼَقَّٗىَػَِّٔؼَعىإْىَحاَرىَطَؾَقِ 
و اي نصػعاك  ػطفع  و اي   ػسد   ف سؿ اتسلا   يػه اي ٖٔ

عج مػػن د لػػه وال  ع ػػل نليػػه نال ومػػد سػػلهل ملػػه نػػئ ال  عػػسد نليػػه  بػػداً نت  ػػـس ال يطمػػ   عػػل ال هػػ
 ع ل نميطنه الصحيل ال    ػطف عليػه مبػى  ف   ػسؿ كػ ه الةلمػ   و   ؛ػسه  ػط  نػه تةلػا بةلمػ  

 .ع يم  لى عل ط ت وح ران مل ط رسسؿ ت 
الػػ     ػػسؿ  ر رمضػػطف؟ عليػػه  ف   بػػق حػػد ا رسػػسؿ ت مػػط علػػى الصػػط ا آل لػػط اً نذ

ٌُِىَوِدَطـاِؤِلىِؽَوـَكَماٌبِىَوَذَؾِقـِ ىىىىىىىىىىىى}}فيػه:  ٌُِىَوِدَطـاِؤِلىِؽَوـَكَماٌبِىَوَذَؾِقـِ ىىىىىىىىىىَؾَ ِ ىاؼِصـاِاَمىِطَقـاَدة،ِىَواَلـَؿِكِ ىَتَوـِققٌِّّىَوَطَؿؾ ـِ ىِؽَضـاَط َؾَ ِ ىاؼِصـاِاَمىِطَقـاَدة،ِىَواَلـَؿِكِ ىَتَوـِققٌِّّىَوَطَؿؾ ـِ ىِؽَضـاَط

_________________________________________________ 
 رواه ال م   عن ابن مسعسد ومطؿ حد ا حسن. ٜٕ
 رواه مسلا آل صحيحه ومطلان آل اتسكمل و ةد آل مسلده عن ابن عمع.  ٖٓ
   ، وغريكطف طو  السبة صحيل مسلا و  ٖٔ
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ىى{{ىىَؽَغػ  ٌرَؽَغػ  ٌر
  و ، و بػ  ع ت أب  صػيل  ،فعليػه  ف  مػلى ن؛سػه عل سػبيل هلل  و عالسػ ل؛طر هلل، 32

 سػ مل نت   ػ   ..فػإف  ػطف غػري حػطفي  و غػري مػطرئ.. ب الوة ال ػعآف نف  ػطف حطف ػطً  و مػطر ً 
َصىَشَّٕـَؽاَنىِعيىاََِّ َِّٕىَواْؼَؼاَر ِسىَواْؼِؿَوـَكِؿِّٝىىَصىَشَّٕـَؽاَنىِعيىاََِّ َِّٕىَواْؼَؼاَر ِسىَواْؼِؿَوـَكِؿِّٝىىاؼِّٓاِطيىَواْؼِؿَؤؽِّاؼِّٓاِطيىَواْؼِؿَؤؽِّىى}}: ال عآف الةعمي ف د مطؿ 

 ىى3333{{ىىَ َّٕىَشَّٕـَؽاَنَ َّٕىَشَّٕـَؽاَنِعيىاََِّ َّٕىَشَّٕـَؽاَنِىَواْؼَعاِؼِمىَواْؼِؿَكَعؾِمىِعيىاَِِّعيىاََِّ َّٕىَشَّٕـَؽاَنِىَواْؼَعاِؼِمىَواْؼِؿَكَعؾِمىِعيىاَِّ
فلػػس  ،ولػػس سػػسرة ال؛ط ػػ  فإلػػط  ـ ال ػػعآف ،د مػػط حي؛ ػػه مػػن   ػػطب تونذا  ػػطف ال؛ػػعده  ػػعدِّ 

 و   ػػع   ،مع كػػط اينسػػطف ورددكػػط آل كع  ػػه  و آل ولسػػه  و آل عملػػه فإلػػط تة؛يػػه  لػػط  ـ ال ػػعآف
ط مػػع  ال ػػعآف  لػػه مػػعة فػػإذا مع كػػط  ػػالث مػػعات فةملمنػػ ،سػػسرة اي ػػالص فإلػػط تعػػدؿ  لػػا ال ػػعآف

دكػط  و حيسػن تالوهتػط حػىت سػسرة س ػقت ىسِّ  اية؛ػي فال عاىة ال  ن ال ع دوف  مط ن سانلط  ،واحدة
ىى{{ّٗىَػَكَبىآىَؼِ ىِبِؼَّٕاَسِتَفـاىِغـَّٕاَسَةىاؼؼ ـَّٕآَنىَطَنـَّٕىَؽـِّٕات ىىىىىّٗىَػَكَبىآىَؼِ ىِبِؼَّٕاَسِتَفـاىِغـَّٕاَسَةىاؼؼ ـَّٕآَنىَطَنـَّٕىَؽـِّٕات ىىىىىَؽَصىَغََّٕأىـَؽَصىَغََّٕأىـىى}}: و  ع كط ف د مطؿ 

34 ،
ولػه   ال ةػ  تصػحل لػه  المػه مبػى  ف  صػى نت تفػإف اتوى  ػد ونذا  طف ال حيسن الػ الوة 

ــَّٕرِةِىىىىىى}}:   ػػع ع ػػيا   ػػسؿ فيػػه الػػعىوؼ الػػعحيا  ــَّٕاَ ىاؼَق ــَػَِّٕةىاؼِؽ ــَّٝىاؼِو ــاْؼؼ َّٕآَنىَؽ ــاِؿِّٕىِب َِ ــَّٕرِةِىىىىا ــَّٕاَ ىاؼَق ــَػَِّٕةىاؼِؽ ــَّٝىاؼِو ــاْؼؼ َّٕآَنىَؽ ــاِؿِّٕىِب َِ ا

{{ىىَعَؾـِ ىَأَ ـَّٕاَنىاَمـَـانَىىىَعَؾـِ ىَأَ ـَّٕاَنىاَمـَـانَىىىىى[[ عػل   ػع ه المػ   عللػ  عػل   ػع ه المػ   عللػ ،]،]َواؼَِّّٔ ىَتَكَعَكّٝىِعقِ ىَوِؿَ ىَطَؾَقـِ ىَشـا  ىىَواؼَِّّٔ ىَتَكَعَكّٝىِعقِ ىَوِؿَ ىَطَؾَقـِ ىَشـا  ىى
وكػ ا ، 35

  ع ال ػػػعآف ومػػػد مػػػطؿ ت فيػػػه: نػػػ                               ليلب لػػػط تتالب ػػػعةالب ػػػعة٘ٛٔ٘ٛٔسس ،
علػػى  ف كػػ ا المػػ ع كػػس المػػ ع الػػ   ىػػهل عليلػػط فيػػه  ف ن ػػجمود فيػػه مػػن ال ػػعآف و ف نةثػػع مػػن 

 .  مد بيلطهمعاىة ال عآف أب   ي؛ي  وأب  كع    وال ع ر لساحد ملط بعد ك ا البيطف ال 
ــ ىىى}}  مػػط  ػػري الصػػدم ؟ ف ػػطؿ  وعليػػه  ف  ةثػػع فيػػه مػػن الصػػدم  ف ػػد سػػئى ــ ى   

{{ىىاؼصّٓغةىؽاىػاؾتىيفىشفّٕىرؽضاناؼصّٓغةىؽاىػاؾتىيفىشفّٕىرؽضان
آل نػ ع رمضػطف   ػسد عبػري مػن الػع ل   ومد  طف 36

ال  مػػلى ن؛سػػه آل ... مث عليػػه    ىػػسد الػػط علػػده  ف كػػ ا الثػػساب مضػػطعع علػػد ت ،اتعسػػل 
وال غ؛لػػػ  وال غريكػػػط مػػػن وسػػػط ى الل ػػػس  و وسػػػط ى ال سػػػلي  الػػػ  تػػػ  ع ط رمضػػػطف بل ػػػس وال لعػػػهل 

د ال لػػػسب و عم ػػػط مػػػن فضػػػى وبع ػػػطت عػػػالـ فإلػػػط تسػػػسِّ  ،ايذاعػػػ   و الػػػ   عع ػػػ ط ال لي؛جم ػػػسف
  ض  اينسطف لطره آل ال طع  فإذا ت  س  ل فعليه  ف  لطـ ملػيالً ليسػ عني عللػـس ،   الليسب

فطتػػه   ػػع  !فػػإف مػػن مضػػى لػػطره  لػػه ان مػػطً  !ف ال   ضػػ  لػػطره  لػػه ان مػػطً علػػى   ،علػػى ميػػطـ الليػػى
 ! نه فطت ه احلةم  ال  من   ل ط فعض الصيطـ على ك ه ا م  !!الصيطـ 

 ،وىعػى ف ػعه علػى متػعات مبلسلػ  عتػطى ،فإذا  طف غعوب الممق فعليػه  ف  عجػى ال؛ ػع
حملػػػسف   عجػػػى الصػػػالة نذا  ػػػطف  كلػػػه   مث !وعلػػػى نػػػعب  مػػػطى نف ت ىػػػد  ، و علػػػى متػػػعات ف ػػػا

_________________________________________________ 
 عبد ت بن  ا  و . ورد آل ال؛ ل الةبري عن  ٕٖ
 رواه ابن مط   آل سلله وال رباك آل الةبري عن  ا  مطم . ٖٖ
 رواه ال م   والدارم  عن  نق. ٖٗ
 رواه البانطر  من حد ا عط م .  ٖ٘
 رواه ال م   معفسعطً. ٖٙ
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 مػػػط نذا  ػػػطف  والده صػػػلطراً وال   حملػػػسف االن  ػػػطر فعليػػػه  ف  ؛ ػػػع مع ػػػا وكػػػ ا كػػػد   ،ن  ػػػطرهن
علػػى  نػه بعػػد ايف ػطر مبطنػػعة  سػطرع نت الصػػالة وال  ػع ل ن؛سػػه و  ػسؿ مػػط زاؿ ،  رسػسؿ ت 

 .مث  ل  ع العمطى ،سطرع نت الصالةونمنط بعد ال؛ ع مبطنعة   !السم  بعيداً مم داً للعمطى
ــَّٕىىىى}} مَػػطَؿ: َعػػْن َعِلػػَ  ففػػإذا صػػلى العمػػطى ال ت؛ستػػه صػػالة ال يػػطـ  ــاىَحَِّٕتــِتىِطَؿ ــَّٕىىَأَؾ ــاىَحَِّٕتــِتىِطَؿ ىىَأَؾ

َطؾىىاْؼِؼَقاَ ىِعيىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنِىَوَأَ َقَِّٕتِ ىَأِنىَعَ َ ىاؼِوَؿاِسىاؼِواِبَعِةىَحِظَ ة ىـَِؼاَِّىَؼَفـاىَحِظـَ ة ىىىَطؾىىاْؼِؼَقاَ ىِعيىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنِىَوَأَ َقَِّٕتِ ىَأِنىَعَ َ ىاؼِوَؿاِسىاؼِواِبَعِةىَحِظَ ة ىـَِؼاَِّىَؼَفـاىَحِظـَ ة ىىى

ـَِفاىَغَ ٌ ىـَِؼاَِّىَؼِفِم:ىاؼّّٕوِحِىَعَذَذاىَػاَنىَؼَقَؾة ىاْؼَؼََّٓرىاَسَكْعَذِؾ اىَرِبِفَمىَتَقاَرَكىَوَتَعـاىلىىاْؼؼ ََّٓسىـَاْؼؼ ََّٓسىـَ ـَِفاىَغَ ٌ ىـَِؼاَِّىَؼِفِم:ىاؼّّٕوِحِىَعَذَذاىَػاَنىَؼَقَؾة ىاْؼَؼََّٓرىاَسَكْعَذِؾ اىَرِبِفَمىَتَقاَرَكىَوَتَعـاىلىىَوؽ  َوؽ 

َّىَدَطـَ اىىىىىىى ََىَإ َّىَدَطـَ اىىىىىىىِعيىاؼـِّّٖوََّىَإىلىاؼَّّٓؾَقاِىَعَقْعَذِنىَؼِفَمِىَعَ ىـَِؿـّّٕوَنىِبَعَحـّٓ ىـَِصـؾيىَأَوىَطؾـىىاؼطََّّٕــ ََىَإ ِعيىاؼـِّّٖوََّىَإىلىاؼَّّٓؾَقاِىَعَقْعَذِنىَؼِفَمِىَعَ ىـَِؿـّّٕوَنىِبَعَحـّٓ ىـَِصـؾيىَأَوىَطؾـىىاؼطََّّٕــ

ـَِفَمىَبََّٕػة ِىَعَؼاََّىِطَؿِّٕ:ىـَاىَأَبـاىاْؼَنَوـَصىَعِكَنـِّٕنىاؼـِـاَسىَطؾـىىاؼِصـَ ِةىَحِكـىىىىىىىىىىَؼِ ِىَعَعاَلاَبِ َؼِ ِىَعَعاَلاَبِ  ـَِفَمىَبََّٕػة ِىَعَؼاََّىِطَؿِّٕ:ىـَاىَأَبـاىاْؼَنَوـَصىَعِكَنـِّٕنىاؼـِـاَسىَطؾـىىاؼِصـَ ِةىَحِكـىىىىىىىىِؽ ىىٰ  ٰ  ِؽ

ىىىى3737{{ىىِتِصقَقِفِمىاْؼَقََّٕػة ِىَعَعَؽَّٕىاؼـِاَسىِباْؼِؼَقاَ ِتِصقَقِفِمىاْؼَقََّٕػة ِىَعَعَؽَّٕىاؼـِاَسىِباْؼِؼَقاَ 

ف ؤالى اتال ة  ميسسف ال  ن  صلسف صالة ال يطـ وال عليان  ف تصػل  مػط اسػ  ع  ف ػد 
 :   مػػطؿ ت                      ف ػػد رو   ف سػػيدان عمػػع مجػػل  صػػحطبه  تتال لػػطبنال لػػطبنٙٔٙٔسس ،

وكػ ا  فضػل ط وكػ ا  ريكػط تػن علػده  ،على صالة ال يطـ وصالكط  ا  ا بن  عهل عمعوف ر عػ 
 مػػط اتع ػػى  و المػػيسخ  و اتسػػلني  و الضػػع؛طى فيسػػ  يل الساحػػد مػػل ا  ف  صػػل  سػػطك  ،عجمميػػ 

َْىىىىىىىىَؽاىَػاَنىَرِسـ َِّىاؼؾَّـِ ىىىَؽاىَػاَنىَرِسـ َِّىاؼؾَّـِ ىىىىى}}رد عن السيدة عط م  آل مسةػط: ر عطت تط و  َْىىىىـََّٖــِّٓىِعـيىَرَؽَضـاَنىَو ـََّٖــِّٓىِعـيىَرَؽَضـاَنىَو

ــة ىى ــََّٕةىَرْػَع ــىىإَحــَّٓ ىَطَن ــَِّٕلىَطَؾ ــة ىىَظَق ــََّٕةىَرْػَع ــىىإَحــَّٓ ىَطَن ــَِّٕلىَطَؾ {{ىىَظَق
ومػػن ال  سػػ  يل  ف  ،سػػطف ميػػطـ و ػػالث المػػ؛ل والػػستع 38

 ػػػد ونف اسػػ ةثع ف ،ولػػس صػػلى  ربعػػطً انؿ   عمهػػط ، صػػل  الثمػػطف فلػػس صػػلى ر ع ػػني انؿ   عمهػػػط
ونف ت  سػػ  ل  ف  صػػل   ػػى ليلػػ  ، علػػى  نػػه حيػػعص علػػى  ال  ؛ستػػه كػػ ا الػػرب ،اسػػ ةثع مػػن ابػػري

 صل  ليل  و عمح ليل ، فإف ت  س  يل فعليػه  ف  سا ػهل آل العمػع ا وا ػع علػى ا  ػ  ف ػ  
عةػػق مػػط  ؛علػػه نػػبطبلط ف ػػا حيػػطف سف علي ػػط آل  وؿ المػػ ع فػػإذا  ،الػػ    ػػد في ػػط صػػالة ال يػػطـ

 ...مل  لط ك  السم  اتؤ د لصالة ال يطـ ان  طراً لليل  ال در كط،العمع ا وا ع تع س   طى
وعليلط بعد ذلان آل ك ا الم ع الةعمي  ف رػعج ا  ػلطف وا ح ػطد وا حسػطد مػن ملسبلػط 

 ،و ف نصػػى فيػػه مػػن م علػػط ، رحطملػػط  وعليلػػط  ف نصػػى فيػػه ذو  ،والمػػحلطى وال؛سػػطد مػػن ن؛سسػػلط
و ف  ،العػعاة مػن اتسػلمني هو ف نةسػس فيػ ،و ف نع ػ  فيػه مػن حعملػط ،عمن  لملط و ف نع؛س فيه

َأَتــاػ َمىَشــَفِّٕىَرَؽَضــاَنىَشــَفِّٕىَبََّٕػــة ىِعقــِ ىَ َقــٌّٕىىَأَتــاػ َمىَشــَفِّٕىَرَؽَضــاَنىَشــَفِّٕىَبََّٕػــة ىِعقــِ ىَ َقــٌّٕىىىى}}ىى:مػػطؿ  ،ن ؛ ػػد فيػػه ال؛ ػػعاى والي ػػطمى والبط سػػني

ـَََِّّٖىاؼَِّٕحَؿَةىَوـَِنُّّٛىِعقـِ ىاْؼَهَطاـَـاىَوـََوـَكِمقىىى ـَََِّّٖىاؼَِّٕحَؿَةىَوـَِنُّّٛىِعقـِ ىاْؼَهَطاـَـاىَوـََوـَكِمقىىىـَِغنقؽ ِمىاؼؾَِّ ىَعِق ـَظ ـِّٕىاؼؾَّـِ ىَإَؼـىىىىىىىـَِغنقؽ ِمىاؼؾَِّ ىَعِق ـَظ ـِّٕىاؼؾَّـِ ىَإَؼـىىىىىىىِبىِعقـِ ىاؼـَّّٓطاَسىـَ ِبىِعقـِ ىاؼـَّّٓطاَسىـَ

ىىَتـَاع ِوؽ َمىَوـَِقاِؿيىِبؽ َمىَؽَ ِاَؽَكِ ِىَعَعِرواىاؼؾََّ ىِؽَصىَأَؾػ ِوـؽ َمىَ َقـَّٕا ىَعـذِنىاؼِنـِؼِيىَؽـَصىِحـََّٕ ىِعقـ ِىىىىىىىَتـَاع ِوؽ َمىَوـَِقاِؿيىِبؽ َمىَؽَ ِاَؽَكِ ِىَعَعِرواىاؼؾََّ ىِؽَصىَأَؾػ ِوـؽ َمىَ َقـَّٕا ىَعـذِنىاؼِنـِؼِيىَؽـَصىِحـََّٕ ىِعقـ ِىىىىىىى

_________________________________________________ 
  طمل ا حطد ا واتعاسيى ٖٚ
 رواه البانطر  ومسلا و صحطب السلن عن عط م .  ٖٛ
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{{َرَحَؿَةىاؼؾَِّ ىَطِّٖىَوَ ـ ِىَرَحَؿَةىاؼؾَِّ ىَطِّٖىَوَ ـ ِى
َْىَذَؾـبَىىىىىىى}}: ومػطؿ ، 39 َْىَذَؾـبَىىىىىاؼِكاِاـِبىِؽـَصىاؼـَِّٔؾِبىَػَؿـَصى  ... ، 4040ىى{{ىىَؼـ ِىَؼـ ِىىىاؼِكاِاـِبىِؽـَصىاؼـَِّٔؾِبىَػَؿـَصى

 ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب .
ىاُطقةىاؼلاؾقة:

ونسػػملله  ف   العػػطتني الػػ   كػػداان لإلسػػالـ واصػػ ؛طان و عطنلػػط علػػى ابػػري هلل ربِّ  احلمػػد
 سف لػػػط لػػػ  عه ونػػػةعه وحسػػػن عبطدتػػػه و نػػػ د  ف ال نلػػػه نال ت وحػػػده ال نػػػع ان لػػػه و نػػػ د  ف 

وسػػػلا وعرؾ علػػى سػػيدان دمحم وعلػػػى آلػػه وصػػحبه وسػػػلا  لل ػػا صػػىِّ اسػػيدان دمحماً عبػػده ورسػػػسله 
 العطتني. اي ربأل واع لط ابري وادفل علط المع وهلط وان؛لط وانصعان على  عدا لط 

مػط  فضػى عمػى  ت ػعب بػه   مط بعد فيط ن ػساك مجطعػ  اتسػلمني سػئى سػيدان رسػسؿ ت 
ِؾِ ىْىِؽَلَ ىَؼِ ىوْىٌع ىـ  ىال ؽعىوـ  ىعطـّٕكىىِؾِ ىْىِؽَلَ ىَؼِ ىوْىٌع ىـ  ىال ؽعىوـ  ىعطـّٕكىىَطَؾَقَعىباؼِصَ َ ِىعَذَطَؾَقَعىباؼِصَ َ ِىعَذىى}} ؟ ف طؿ  نت ت

{{ىىس اسس اس
 ! عػل ال جتعػى  ايـ ونػ ع رمضػطف  ػط ايـ الػ  مبػى رمضػطف وا ايـ الػ  بعػد رمضػطف 41

لةػػػن ىػػػهل  ف    ػػػع نػػػسر ال طعػػػ  علػػػى و ػػػسه الصػػػط مني و  ػػػع ايمبػػػطؿ علػػػى ت علػػػى ملػػػسب 
ت،  ع  صػػدؽ علػػى مسػػةني ومػػن  ػػ   سػػان مصػػح؛طً، ومػػناتسػػلمني فػػ   اتسػػلمني فيػػه مػػن مي

ومػػن  سػػ ل؛ع ت، ومػػن  صػػى ذو  رةػػه، ات ػػا  نػػه    لػػهل آل كطعػػ  مػػن ال طعػػطت آانى الليػػى 
    ل  ػػع آل بي ػػه وال  !فػػإذا ت  سػػ  ل  ف  ؛عػػى ال طعػػطت فلػػـس الصػػط ا عبػػطدة !!و كػػعاؼ الل ػػطر

 .ا وزار والسيئطت حىت ال  ةثع آل صحي؛  سيئطته من !ىلق على اللساص  وال عمطت
مػػطؿ فػػي ا  نوعليلػػط آل كػػ ا المػػ ع  ف نةثػػع مػػن الصػػدمطت و ف ن حػػع   ػػط ال؛ ػػعاى الػػ  

َُِىَأَبـاىاْؼِعَقـاََّىىىىىىىىى}}: سيدان رسسؿ ت  َُِىَأَبـاىاْؼِعَقـاََّىىىىىىىَإِنىاؼؾََّ ىـِِنـّبىَطَقـَِّٓلىاْؼِؿـَؤِؽَصِىاْؼَػِؼـَ ِىاْؼِؿَكَعػِّـ  ىى4242{{ىىَإِنىاؼؾََّ ىـِِنـّبىَطَقـَِّٓلىاْؼِؿـَؤِؽَصِىاْؼَػِؼـَ ِىاْؼِؿَكَعػِّـ
 و !! وال  مػػػعع بػػػه  حػػػد  !! عال ػػػهفطتسػػػةني الػػػ   علػػػده مػػػعض وال  سػػػ  يل  ف أيا بػػػثمن 

 و اتسػةني الػ    ع ػد !! وال حيق بػه  حػد !! اتسةني ال    بل وال  س  يل  ف  ةمى بليطنه 
 !! ...وال  ع ع عليه  حد  !!وال ىد نيئطً ى جمكط به !!زواج ابل ه

ة ولػػيق مػػن الجم ػػط... فية؛ػػي ا نػػئ  سػري مػػن الصػػدمطت !!! وال ػػط ؛ني !!!  مػط السػػط لني 
لػط صػدم  ال؛ ػع  وعليلط  ف نع   يػداً  ف ال نػ كهل نت مصػلى العيػد نال ومػد   ع ... ات؛عو   

 ...  طمل  عمن نعسةا
 .<< مث الدعطى>> 

_________________________________________________ 
 ن سلمطف.رواه ال رباك ع ٜٖ
   ع ه ابن مط   عن ابن مسعسد والد لم  عن  نق وابن عبطس وال رباك آل الةبري عن  ا سعيد ابدر .  ٓٗ
 رواه ابن حبطف آل صحيحه واللسط   آل سلله وابن  جممي  آل صحيحه عن  ا  ميم .  ٔٗ
 رواه ابن مط   وال؛ ل الةبري عن عمعاف بن حصني.  ٕٗ
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ىىاُطقةىاؼّٕابعةاُطقةىاؼّٕابعة
4343

ىى

ىىاحكػاسىاؼوؿاسىبنفّٕىرؽضاناحكػاسىاؼوؿاسىبنفّٕىرؽضان

الل ػػا لػػان احلمػػد ولػػان المػػةع  ،العػػطتني ةػػداً  ػػساآل نعمػػه و ةػػطفئ مجم ػػده هلل ربِّ  احلمػػد
ووف  لػػػط يحيػػػطى نػػػ ع رمضػػػطف علصػػػيطـ  ،وكػػػد  لط نت ايميػػػطف ،لػػػ  عليلػػػط عيسػػػالـعلػػػى  ف مل

و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه الػػعحيا الػػعةن ... والػػ  ع وتػػالوة ال ػػعآف  ،وال يػػطـ
 ،ونمنػط لريفػػل  ػط در ػػطهتا ،فػعض ال طعػػطت ال لَيُمػّق  ػط علػػى عبػطده ،الػعىوؼ بةػى بػػل اينسػطف

 ػػط  ػػسا ا ولػػيجعل ا آل اآل ػػعة مػػن  صػػحطب احللػػى ال؛ػػط عة وات طمػػطت البػػطكعة والس ػػسه وليةثػػع 
   اللط عة ال    سؿ في ط                                  تتال يطم ال يطم سس. 

ذؽ ال بيػهل احلػط ،و ن د  ف سيدان ومسالان دمحماً عبد ت ورسسله وص؛يه من  ل ػه و ليلػه
فجعػى للػط مساعػد لللػ اى اح ػطر  ،اتطكع ال   سبق كهل ا كبطى وحةمػ  احلةمػطى وِعْلػا العلمػطى

سػػػػّلمسا بل ط ج ػػػػط ومػػػػطلسا وعل ػػػػسا آل  !وبعػػػػد  ف عجػػػػجموا عػػػػن فحصػػػػ ط !في ػػػػط العلمػػػػطى آل عصػػػػعان
دمصىغ  ىْىؾعػ ىحكىىي عىوإذاىأػؾـاىدمصىغ  ىْىؾعػ ىحكىىي عىوإذاىأػؾـاىىى}}ىىمس م؛يطهتا صدؽ رسسؿ ايسالـ حيا   ػسؿ:

ن   ػن أيتيلػط اتػعض؟! صػلسات ت وسػالمه علػى كػ ا ال بيػهل ا وؿ الػ    سػق فمػ {{ىىْىؾنقّْٝىؾنقّٝ
 وؿ مصػػػح  آل الس ػػػسد لصػػػح  ا  سػػػطد والل؛ػػػسس ول  ػػػطرة ال لػػػسب وا رواح صػػػالة وسػػػالمطً 

 العطتني. اي ربأل دا مني م الزمني مط داـ ملان ت وملةسته آمني آمني 
 ،آل  ػػػى عػػػطـ  مػػػطكد م ػػػطكع نػػػ ع رمضػػػطففيػػػط    ػػػط ا  ػػػسة اتؤملػػػسف..  للػػػط   مػػػط بعػػػد..

وعلملطكط وععفلطكط وح؛ لطكط سساى  طن  م ػطكع لأل ػى  و م ػطكع للمػعاب  و م ػطكع لعػطدات 
 و م طكع لإلذاعطت  و م طكع لل لي؛جم ػسانت  و م ػطكع  ،معيل  واثب   منم  علي ط آل ك ا الم ع

ملةػست ت ولطواتػه اللطسػب  نػ ع  ولةػن مػن ِملّػط ر   ات ػطكع الػ   ػدث آل، لسسط ى ايعػالـ 
مػػن الػػ   ملػػط نػػطكد  حػػساؿ ا لػػ  و كل ػػط و ي؛يػػ  اح ؛ػػط  ا واسػػ  بطةا لمػػ ع !! ؟؟؟؟؟ رمضػػطف.

 بسا ػط آل  لطر السمسات ومةطتػهل السػيطح  ايةيػ  آل  ػى لػطى ت؛ػ رمضطف؟ من ال   نطكد عمأل 
احللػطف اتلػطف ليلجملػسا نت ا رض  ن ع رمضطف ل سجيى  لطى اتال ة  الػ  ن أي ػ وف تصػعحيطً مػن

 للسيطح  آل ن ع رمضطف؟
ق ال نسػػ  يل مععف  ػػط وايحطكػػ   ػػط نال نذا  نصػػ لط  يػػداً نت اتعلِّػػالسػػمطو   كػػ ه ات ػػطكع 
فإنػه وحػده كػس الػ    ع ػطه ت العدسػطت الةطنػ؛  الػ  تةمػع ..   اببري الػعىوؼ الػعحيا

صػ؛ه بعػد ذلػان للممػطكد ن واتسػ معني مػن  تبطعػه مػن و  ،وتةمػع عػطت اتلةػست ،عطت الليػهل
_________________________________________________ 

 ـ.ٜٚٛٔ/٘/ٔكػ/  ٚٓٗٔمن رمضطف  ٖاحلطج عل  ا ن ع عت ع    طف   ال طكعة  ـس ا مع   طن  ك ه اب ب  السجد  ٖٗ
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اتػػؤملني اسػػ معسا اي معمػػع اتػػؤملني نت رسػػسلةا الةػػعمي وكػػس حيػػد ةا عػػن م ػػطكع اسػػ  بطؿ نػػ ع 
ست الن نععؼ مي طت الم ع بعى   اةػالؿ ولةػن عػطت اتلةػ، مضطف آل  ل  ت وآل ملةست تر 

 وال لطر فةيع  ععفسف بدا   الم ع؟ وال هـس وال ليى ليق فيه مشق وال ممع وال
ىىَغاََّىَرِسـ َِّىاؼؾَّـِ :ىَإِنىاْؼَمـِـَةىَؼِكـَِمـِّٓىىىىَغاََّىَرِسـ َِّىاؼؾَّـِ :ىَإِنىاْؼَمـِـَةىَؼِكـَِمـِّٓىىىىىى}}: ، مطؿابن عبطس فيمط  عو ه  اس مل نليه 

ىاْؼَنــَ ََّىِؼــِِّٓ  ََّىَشــَفَّٕىَرَؽَضــاَنىَعــَذَذاىَػــاَنىَأِوَِّىَؼَقَؾــة ىِؽــَصىَشــَفَّٕىىىىاْؼَنــَ ََّىِؼــِِّٓ  ََّىَشــَفَّٕىَرَؽَضــاَنىَعــَذَذاىَػــاَنىَأِوَِّىَؼَقَؾــة ىِؽــَصىَشــَفَّٕىىىىلىلَوِتــَّٖـِِصىِؽــَصىاْؼَنــَ ََّىَإَوِتــَّٖـِِصىِؽــَصىاْؼَنــَ ََّىَإ

َِىَوَرِ ىَأَشـَماَرىاْؼَمـِـِةِىىىىىىىىىىىَرَؽَضاَنِىَؿِقَرَؽَضاَنِىَؿِق ِ ـِلَ ة ِىِتَصـػ َِىَوَرِ ىَأَشـَماَرىاْؼَمـِـِةِىىىىىىىىىىىَتىَرــٌّّىِؽـَصىَتَنـِتىاْؼَعـََّٕشىـَِؼـاَِّىَؼَفـا:ىا ِ ـِلَ ة ِىِتَصـػ َتىَرــٌّّىِؽـَصىَتَنـِتىاْؼَعـََّٕشىـَِؼـاَِّىَؼَفـا:ىا

ََِصـاَرـَّٝى ََىا ََِصـاَرـَّٝىَوِحَؾ ََىا  عػل صػست مسسػي ى  عػل صػست مسسػي ى   ]]ِؼـَعىَصــٌِ ىىىِؼـَعىَصــٌِ ىىىٰ  ٰ  ِىَعِقَوـَؿِّٝىِؼـّٔىىِىَعِقَوـَؿِّٝىِؼـّٔىىىى[[ عػل م ػطب  ا بػساب عػل م ػطب  ا بػساب]]ىىَوِحَؾ
ـَـِ ِىَعَكَقـِّٕىىىىى[[  روحطك ع ػياروحطك ع ػيا ـَـِ ِىَعَكَقـِّٕىىىَؼَمىـََوَؿَّٝىاؼِواِؽِع َنىَأَحَوـَصىِؽ ِزىاْؼِنـ ِرىاْؼِعـِ ِىَوـَِؼْػـَصىَبـَقَصىِشـَِّٕ ىىىىىىِزىاْؼِنـ ِرىاْؼِعـِ ِىَوـَِؼْػـَصىَبـَقَصىِشـَِّٕ ىىىىىىَؼَمىـََوَؿَّٝىاؼِواِؽِع َنىَأَحَوـَصىِؽ

ِِّٔلىاؼؾََّقَؾـة =ىىِِّٔلىاؼؾََّقَؾـة =ىىـَؼ ْؾـَص:ىـَـاىَرَتـَ اِنىَؽـاىؿـىىىىىـَؼ ْؾـَص:ىـَـاىَرَتـَ اِنىَؽـاىؿـىىىىىىىىاؼؾَِّ ىَعِقَّٖوَ ِ ِىِمـمِىىاؼؾَِّ ىَعِقَّٖوَ ِ ِىِمـمِىَؿَ ىِؽَصىَ اِصب ىَإىلَؿَ ىِؽَصىَ اِصب ىَإىلاْؼَمـِِةىَعَقؼ ْؾَص:ىاْؼَمـِِةىَعَقؼ ْؾَص:ى

َشـَفَّٕىَرَؽَضـاَنِىع كَنـَتىىىىَشـَفَّٕىَرَؽَضـاَنِىع كَنـَتىىىىىىِِّٔلىَأِوَِّىَؼَقَؾـة ىِؽـصَىىِِّٔلىَأِوَِّىَؼَقَؾـة ىِؽـصَىىؼ ـ َِّ:ىـَـاىَ َقـَّٕاٌتىِحَوـاٌنىؿـىىىىىؼ ـ َِّ:ىـَـاىَ َقـَّٕاٌتىِحَوـاٌنىؿـىىىىىَعِقِمقِقِفَمىِباؼِكْؾِقَقـِةىَعقَىَعِقِمقِقِفَمىِباؼِكْؾِقَقـِةىَعقَى

َأَبَ اِبىاْؼِمـَاَنىِؼؾِصاِاِؿَ ىِؽَصىأ ِؽِةىَأَحَؿَّٓىعرتعـّٝىػـ ىواحـّٓةىؽــفصىْعكـةىطؾـىىالـّٓرؿاىىىىىىىىَأَبَ اِبىاْؼِمـَاَنىِؼؾِصاِاِؿَ ىِؽَصىأ ِؽِةىَأَحَؿَّٓىعرتعـّٝىػـ ىواحـّٓةىؽــفصىْعكـةىطؾـىىالـّٓرؿاىىىىىىىى

دمصىاؼـاطؿاتىع ىدمصىاؼـاطؿاتىع ىىى!!ع ىمن تع ىمن توتؼ َّىبؾواؾفاىؽكنّٓمةىبـعؿةىآىطؾقفا:ىدمصىاُاؼّٓاتىوتؼ َّىبؾواؾفاىؽكنّٓمةىبـعؿةىآىطؾقفا:ىدمصىاُاؼّٓاتى

4444{{ىى==ىىؿ ىؽصى اصبىإىلىآؿ ىؽصى اصبىإىلىآىى!!دمصى  اتىحواندمصى  اتىحوانىى!!َؾَقعسَؾَقعس

 .ىى
 زكػطر ا لػطف فيمػا  بدا   الم ع هتهل ر ل كيبػ  مػن  ػ  عػعش الػعةن ت ع ّػع مل ػط تلان

وتصػػ؛ق  وراؽ ا نػػجطر و ػػعؾ م ػػطب  ا بػػساب  ، كػػى ا لػػطف را حػػ  ع ػػعة ت  مػػمسلط مػػن مبػػى
يػب ن ملػدوب في سػطىؿ سػةطف ا لػطف فيج ،ف سمل مسسػي ى نةيػ  روحطنيػ  ت  سػمل  حػد الثيل ػط

رىسػػػطى اتال ةػػػ    مث بعػػػد ذلػػػان ىمػػػل احلػػػق ،اسػػػ  بطؿ نػػػ ع رمضػػػطف ـ نلػػػطالػػػعةن أبف كػػػ ه 
و ةلػع  ػى واحػد مػل ا ب ةليػع  ػطص ... كا و ع د ةػا مػؤمتعاً عطمػطً آل سػدرة اتل  ػى ى وزعمط

ومطلػان  ،ور ساف  ػطزف ا لػطف ،فيجمل  رب ى ...  ل؛ ه آل ندارته وكيئ ه آل ن ع رمضطف 
العػسا نت  وامػع  طً و ع ػ  لةػى واحػد مػل ا تةلي؛ػ ، ن ايةػ وميةط يى وز ػع ال مػس  ، طزف اللرياف

 :ت تعطت حيا   سؿ  احلق ال  ذ عكط سيد ابلق
ََىَأَبـَ اَبىاْؼَمِنـقَمىَطـَصىاؼِصـاِاِؿَ ىىىىىىىى}} ََىَأَبـَ اَبىاْؼَمِنـقَمىَطـَصىاؼِصـاِاِؿَ ىىىىىىـَاىَرَتَ اِنىاْعَكَّّىَأَبَ اَبىاْؼِمـَاَنِىـَاىَؽاِؼع ىَأْظِؾـ ـَاىَرَتَ اِنىاْعَكَّّىَأَبَ اَبىاْؼِمـَاَنِىـَاىَؽاِؼع ىَأْظِؾـ

َإىلىاََِّرَنىَعَصػَّٓىَؽـََّٕدَةىاؼِنـَقاِصَ ِىَوظ ؾَِّفـَمىِبـاَِّْظَ ََِّىىىىىَإىلىاََِّرَنىَعَصػَّٓىَؽـََّٕدَةىاؼِنـَقاِصَ ِىَوظ ؾَِّفـَمىِبـاَِّْظَ ََِّىىىىىىىِؽَصىأ ِؽِةىَأَحَؿَِّٓىـَاىِ َقَّٕـِ ىاَؿِقِّْٛؽَصىأ ِؽِةىَأَحَؿَِّٓىـَاىِ َقَّٕـِ ىاَؿِقّْٛ

َْىـِْػِوـِّٓواىَطؾـىىأ ِؽـِةىَحِقـقيىاِلـَقاَؽِفمَىىىىى َْىـِْػِوـِّٓواىَطؾـىىأ ِؽـِةىَحِقـقيىاِلـَقاَؽِفمَىىىىىِمِمىاْغَِّٔ ىِبَفَمىِعيىؼ َمَجىاْؼِقَناَرىَحِكىى ــاىىــاىىىىِِوغقـاؽفمىوغقـاؽفمىىىِمِمىاْغَِّٔ ىِبَفَمىِعيىؼ َمَجىاْؼِقَناَرىَحِكىى

{{ىىؽقؽااقــ ىإنىؿــّٔاىاؼنــفّٕىـِــّٖادىعقــ ىيفىرز ىاِــؤؽصىؽقؽااقــ ىإنىؿــّٔاىاؼنــفّٕىـِــّٖادىعقــ ىيفىرز ىاِــؤؽصى
ػػ ف  45   ايةيػػ  ب طمػػطت متػػس ل ا  ععمِّ

عكػػط ةػػا ..  عكػػط؟ عمِّ ػػف ،لػػيق ع كعمػػ  احلّسػػي  ولةػػن ع كعمػػ  العوحطنيػػ الػػطذا  عمِّ ب طمػػطت  ععمِّ
_________________________________________________ 

  طمل ا حطد ا واتعاسيى ٗٗ
 رواه ابن حبطف آل   طب الثساب والبي    عن ابن عبطس. ٘ٗ
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وعّمعكط علصػدمطت وعّمعكػط ب؛عػى ابػريات حػىت  ل ل ػسا نت  وعّمعكط علصالة  ب  ع ت  متس ل ا
  طت وال طعطت.ال طعطت فريحبسف آل ك ا اتسسا ال    مطمه ت سسمطً للانريات والرب 

كػػ ه ا وامػػع مػػط ت؛صػػيل ط؟ ومػػط فط ػػدهتط عللسػػب  للػػط؟ مػػط الػػ   نسػػ ؛يده مػػن فػػ ل  بػػساب 
ا لػػطف؟ ننػػان تمػػعع  ػػ ا ولةلػػان ال تسػػ  يل  ف تعػػرب علػػه عللسػػطف ونف  لػػ  تمػػعع بػػه آل  ػػى 

والةػػػى   ػػػسؿ نك  ،رمضػػػطف، أيا رمضػػػطف وهػػػد اتػػػع   والمػػػي، الةبػػػري وال ؛ػػػى الصػػػلري  صػػػـس
 يع  ك ال  نعع أبت ا سع وال أبت الع ش مل  ك آل غػري رمضػطف ال  سػ  يل  ف   مػى  عجهل  

ونسى  ف  نسار ا لطف وروا ل ا لطف  بسا ط م؛ سح  للمؤملني هتهل على ملػس ا  ،صيطـ  ـس واحد
ف وجتعػػى ا عضػػطى سػػ ل  احلع ػػ   ؛ي؛ػػ  اتؤنػػ  آل كطعػػ  احللػػط ،ف عمعكػػط عي  ػػطف ومتألكػػط عيميػػطف

 ... تطذا؟فال تمعع أبت وال وصهل وال تعهل  !!اتلطف
ونف  لػػ  ال تمػػعع  ػػ ا اللػػ اى !! لل مػػس ن ايةػػ  اللػػسراك الػػ   غػػ    بػػه مػػن  لػػ  ت 

 نػه غػػ اى ملػ  وغػػ اى روحػػطك   ضػطً ت لػػري اللػػسااي وال لػسب  ف الػػ    ػػد ى ا لػ  مبػػى د سةػػط 
ى ع ػط و عمػد علػى ممػعح  ط و مػ سف صػدره و ل؛ػ وف البد  ف  د ى غعف  العمليطت ايةي  علػ

    فيػػػه مػػػسؿ ت                                                  وكػػػ ا تتاحلجػػػعاحلجػػػعٚٗٚٗسس ،
حيػػدث آل نػػ ع رمضػػطف لةلػػه حيػػدث لػػان و نػػ  ال تمػػعع فإنػػان جتػػد ن؛سػػان آل رمضػػطف ملمػػعحطً 

مسػػ ب طً نت عمػػى ال طعػػطت وال تػػدر  لػػ لان سػػببطً، وال تعػػعؼ لػػ لان  طً ، مسػػطرعل؛عػػى ابػػريات
  ف  صطحلان من  طصم ه مبى رمضطف. سعاً، حىت  نان تسد  

 ،وتسد  ف تسطمل من  لمان مبى رمضػطف ، ف  سن نت من  سطى نليان مبى رمضطف وتسد  
ؼ مػط كػ ه العجمميػ  وال تعػع  ،وت ػع علػى  ػى  بػساب ابػريات ،وتع د  ف ت؛عى  ى  نػساع ال طعػطت

ولةل ػػػػط كػػػػ  الػػػػعوا ل ا لطنيػػػػ  ... اللع بػػػػ  الػػػػ   طىتػػػػان آل حل ػػػػ  واحػػػػدة مػػػػل بدا ػػػػ  المػػػػ ع؟ 
 واللسمطت العوحطني  ال  هتهل على ملسب اتؤملني ف عمعكط علي ني وت  عكط حلضػعة رب العػطتني

  ..تلان بع  مالمل ك ا ا مع اية  ل؛ ل  بساب ا لطف!!! 
في؛ػػ ل كػػ ا !! لػػ  في ػػط عب  سػػمى عب الػػعايف وكػػس  ػػطص علصػػط مني ملمػػل آ ػػع  ف ا 

ون؛ػػػ وا فيػػػه ا حةػػػطـ ، البػػػطب ليػػػدوف آل سػػػجالته الػػػ  ن مػػػطمسا هلل آل رمضػػػطف ع وامػػػع ايةيػػػ  
 ،ل انػػعج ةػػا ب طمػػ  نةيػػ  تس ػػل آل سػػجالت كػػ ا البػػطب ،ومبعػػسا فيػػه السصػػطاي اللبس ػػ  ،المػػععي 

  ا مػػػن ال بػػػسر نت ال صػػػسر حػػػىت نذا  ػػػطى  ػػػـس احلمػػػع   ػػػ و                            
      لػػػػطد  السكػػػػطب   ػػػػن الصػػػػطبعوف؟ والصػػػػـس  مػػػػط مػػػػطؿ العسػػػػسؿ الةػػػػعمي:... تتالجممػػػػعالجممػػػػعٓٔٓٔسس  

ُِىاؼِصَقّٕىى}} ُِىاؼِصَقِّٕؾَص {{ىىِؾَص
 !!ن ع الصرب والصرب  سابه ا ل  ... والم ع  مط وص؛ه  46

_________________________________________________ 
 رواه البي    من حد ا  ا كع عة. ٙٗ
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فػإف  لػسؼ فػا الصػط ا  كيػهل علػد ت مػن  ،حػ   فػساك افي ـس الصػط مسف فيععفػسلا بعا 
فيج معسف    لساى الصرب مث أي  كا اتال ة  اتس لػسف أبمػع الصػرب مػن  رض  .. را ح  اتسان

ال  عوف حسطعً وال  لصػهل ةػا ميػجماانً وال ىػسزوف علػى صػعاط وال  ػعوف  !!احملمع نت عب العايف
 ـّٕىــ  ىاؼؼقاؽـةىطؾـىىىىىى ـّٕىــ  ىاؼؼقاؽـةىطؾـىىىىىىىى}}سمػع  مػط   ػسؿ سػيد السػطدات:  كسااًل وال نةبطت بػى ميػع علػي ا ات

{{ىىاِؤؽصىػص ةىرػعك ى ػقػك اِؤؽصىػص ةىرػعك ى ػقػك 
47. 

في ؛سف  مطـ البطب والبطب  مط وص؛ه الػعىوؼ الػعحيا عع ػه مسػرية  ربعػني سػل  لػيق لػه 
فػإذا وم؛ػ    مػن ال؛ ػطحوايذف ايةػى الصػع ل م؛طتيل وال  م؛طؿ ونمنط  ؛ ل  كله عل صع ل 

طنػػػ  لػػػان تػػػ  عة مدونػػػ  مػػػل ا حبػػػطب فُػػػ ل لػػػان البػػػطب ود لػػػ  كػػػ ا الّعحػػػطب  مػػػطـ البػػػطب و 
ف طبل ان اتال ة  بةسب من حسض الةس ع مة سب عليه الان تمعب مله نعب  ال ت مػمل بعػدكط 
   بداً و  بدؿ مط فيان من  معاض ومن مهـس ومن غمـس ومن تعهل ونصهل وتصػبل  مػط مػطؿ ت 

                                                تتفطكعفطكعٖٖٗٗسس . 
ت؛ ل  بساب ا لطف للصط مني وت؛ ل  بساب ا ل  لل ط مني، وت؛ ل  بساب ا ل  كػساؿ كػ ا 

لػػيق  !!!المػػ ع ل عػػعض البضػػطع  فػػإف كػػ ا المػػ ع مسسػػا عػػعض بضػػطع  الػػعةن  كػػى ايميػػطف
حلػػسر وعػػعض ال صػػسر وعػػعض ا لػػطر،  لػػطر مػػن مسسػػا عػػعض الةلطفػػ  وال  ػػط ع ولةلػػه عػػعض ا

و لػػطر مػػن .. و لػػطر مػػن مخػػع لػػ ة للمػػطربني .. و لػػطر مػػن لػػغ ت   لػػري كعمػػه .. مػػطى غػػري آسػػن 
وات ػػطعا الععنيػػ   ، عػػعض السػػيطج، عػػعض احلػػدا ق، عػػعض الةػػطف ايت ايةيػػ ... عسػػى مصػػ؛ى
 .....ؽ  كى ايميطف آل ن ع رمضطف وأل جم وا لطني ، ت

آل ملةست ت وتدة ن ع واحد كس نػ ع رمضػطف وتػ  عة د ػسؿ  و اتععض ك ا الععض 
  ؛ضػى عليػه آل ليلػ    فػإف احلػق ،اتععض ك  صػيطـ نػ ع رمضػطف فمػن  صػا نميػطانً واح سػطعً 

مث  ػد لسف  ،الععض الةرب  و عسى اتال ة  ل مل   روحه من ا رض وتععج  ط نت عطت اتلةست
فػػريوف اللعػػيا الػػ   ال  ل؛ػػد و ػػعوف ابػػري الػػ   ال  ةػػى وال  ،  الػػ   ال ميػػست ػػط نت  لػػ  احلػػ

َْىَطَقٌصىىىَغاََّىاؼّؾِ ىَغاََّىاؼّؾِ ى}}: و ةسف  مط مطؿ رسػسؿ ت  ، ربح َْىَطَقٌصى:ىَأَطََّٓدِتىِؼِعَقاِدَ ىاؼِصاِؼِنَ ىَؽاى :ىَأَطََّٓدِتىِؼِعَقاِدَ ىاؼِصاِؼِنَ ىَؽاى

َْىَ َطَّٕىَطَؾـىى َْىأ ِذٌنىَسِؿَعَتِىَو َْىَ َطَّٕىَطَؾـىىَرَأَتِىَو َْىأ ِذٌنىَسِؿَعَتِىَو {{ىىَغْؾـِبىَبَنـُّٕىىَغْؾـِبىَبَنـُّٕىىىىٰ  ٰ  َرَأَتِىَو
ل ا ومػد ر   مػن فيصػبل الساحػد مػ 48

مػػط  ،ومػػد ر   مػػن غعا ػػهل صػػلل ت آل  لػػ  ت ،ومػػد ر   مػػن عكػػع  نػػسار ت ،عجط ػػهل مػػدرة ت
  م   عاً ل سؿ مػساله: !! و ع د  ف  ؛ع نت حضعة ت  !!ىعله  جمكد آل ك ه الدنيط               

                        تتال ارايتال ارايتٓ٘ٓ٘سس . 
_________________________________________________ 

 رواه  ةد و بس  عل  وابن حبطف والبي    اف  ا سعيد. ٚٗ
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فػػإف ا لػػ  م؛ سحػػ   بسا ػػط لةػػا !!    ػػط ا  ػػسة اتؤملػػسف كػػ ه فعصػػ ةا ل مػػطكدوا  لػػ ةا 
تلطد  علػيةا مػن  ع ػد  ف  مػطكد ملةػست ت؟ ومػن  ع ػد  ف   ؛ػعج علػى نعػا ت البطميػ ؟ ومػن 

غري ال؛طني ؟ فعليه  ف  صـس الصيطـ الصحيل و عل  مه ػه و علػ  روحػه    ع د  ف  ع  آاثر ت
ةثع زاده و   ل ت  عة س؛ع مل ا حبطب آل ليل  الس؛ع الةرب  نت العلػ  السكػطب  سػطفع نت و 

ت و ػع  مػن نعػا ت مػط ت ػّع بػه عيلػطه فػال ميػد عيلػه بعػد ذلػان نت نػئ مػن ز لػ  كػ ه احليػطة  مػط  
 ...و ر طكا  طف  صحطب رسسؿ ت 

َرِىَأَؽـَّٕىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىِ َقَّٕــَ ىَعَقَفـِقّٛ ىِعـيىَػَقَؽَقـة ىِؽـَصىىىىىىىىىَرِىَأَؽـَّٕىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىِ َقَّٕــَ ىَعَقَفـِقّٛ ىِعـيىَػَقَؽَقـة ىِؽـَصىىىىىىىىىَعَذَذاىَػاَنىَؼَقَؾـة ىاْؼَؼـَّٓىىَعَذَذاىَػاَنىَؼَقَؾـة ىاْؼَؼـَّٓىىىى}}: مطؿ رسػسؿ ت 

ََِ ِاَؽــِةىَإىلىاََِّرَن ََِ ِاَؽــِةىَإىلىاََِّرَنا ـََفــاىىِِا ـََفــاىىَوَؽَعــِ ىِؼــَ اٌسىَأَ َضــِّٕىَعِقَِّٕػــِِّٖلىَطؾــىىَضَفــَّٕىاْؼَؽَعَقــِةِىَوَؼــِ ىِســّكِؿاَاِةىَ ـَــاُحِىِؽ َوَؽَعــِ ىِؼــَ اٌسىَأَ َضــِّٕىَعِقَِّٕػــِِّٖلىَطؾــىىَضَفــَّٕىاْؼَؽَعَقــِةِىَوَؼــِ ىِســّكِؿاَاِةىَ ـَــاُحِىِؽ

َّىِعـيىَؼَقَؾـِةىاْؼَؼـََّٓرىىىى ـَِنِِّٕؿَؿاىَإ َْىـَ َّىِعـيىَؼَقَؾـِةىاْؼَؼـََّٓرىىىىَ ـَاَحاَنى ـَِنِِّٕؿَؿاىَإ َْىـَ ََِغـَِّٕبِىىىىىىىَ ـَاَحاَنى ََِنـََّٕ ىَوا ـَِنـِِّٕؿَؿاىِتْؾـَعىاؼؾََّقَؾـَةِىَعِقَمـاَوَزاَنىا ََِغـَِّٕبِىىىىىىىَعَق ََِنـََّٕ ىَوا ـَِنـِِّٕؿَؿاىِتْؾـَعىاؼؾََّقَؾـَةِىَعِقَمـاَوَزاَنىا َعَق

ََِ ِاَؽــَةىِعــيىؿــِِّٔلىاِّ ِؽــِةِىَعِقَوــؾِؿ َنىَطؾــىىػ ــ ىَغــاِاُمىَوَغاِطــّٓ ِىِوِؽَصــَ ىَوَذاِػــُِّٕىىىى ََِ ِاَؽــَةىِعــيىؿــِِّٔلىاِّ ِؽــِةِىَعِقَوــؾِؿ َنىَطؾــىىػ ــ ىَغــاِاُمىَوَغاِطــّٓ ِىِوِؽَصــَ ىَوَذاِػــُِّٕىىىىَوـَِقــّثىِ َقَّٕـــِ ىا َوـَِقــّثىِ َقَّٕـــِ ىا

َعـَذَذاىَػـاَنىَؼَقَؾـَةىاْؼِػْطـَِّٕىِسـؿَقَتىِتْؾـَعىىىىىىىَعـَذَذاىَػـاَنىَؼَقَؾـَةىاْؼِػْطـَِّٕىِسـؿَقَتىِتْؾـَعىىىىىىىىىِِاْؼَػَمـِّٕىاْؼَػَمـِّٕىىىَوـَِصاِعِن َؾِفَمىَوـَِؤؽـِ َنىَطؾىىِدَطاِاَفَمىَحِكـىىـَْطؾ ـَّٝىىَوـَِصاِعِن َؾِفَمىَوـَِؤؽـِ َنىَطؾىىِدَطاِاَفَمىَحِكـىىـَْطؾ ـَّٝىى

َقَفِقط ـ َنىىَقَفِقط ـ َنىىاؼؾََّقَؾة ىَؼَقَؾَةىاْؼَماِاَِّٖةِىَعَذَذاىَػاَنىَظَّٓاة ىاْؼِػْطَِّٕىـََقَعِثىاؼؾَِّ ىَتَعـاىلىَؽَ ِاَؽـة ىِعـيىػ ـ ىاْؼـِقَ ِدىعَىىىىىاؼؾََّقَؾة ىَؼَقَؾَةىاْؼَماِاَِّٖةِىَعَذَذاىَػاَنىَظَّٓاة ىاْؼِػْطَِّٕىـََقَعِثىاؼؾَِّ ىَتَعـاىلىَؽَ ِاَؽـة ىِعـيىػ ـ ىاْؼـِقَ ِدىعَىىىىى

َــىىى َــىىىَإىلىؼأَلَرَنِىَوـَؼ  ِؽ َنىَطؾىىَأْعـَ اِلىاؼوـَؽِعىَعِق َّىىىىىىىَإىلىؼأَلَرَنِىَوـَؼ  ِؽ َنىَطؾىىَأْعـَ اِلىاؼوـَؽِعىَعِق ََىاؼؾَّـِ ىَإ َّىىىىىىىاِدوَنىِبَصـَ ت ىـََوـَؿِعِ ىَ ِؿقـِّٝىَؽـَصىَ َؾـ ََىاؼؾَّـِ ىَإ اِدوَنىِبَصـَ ت ىـََوـَؿِعِ ىَ ِؿقـِّٝىَؽـَصىَ َؾـ

َػَّٕـُمِىـَِعِطيىاْؼَمَّٖـَ ِىَوـََغِػـِّٕىاْؼَعِظـقَمِىىىَػَّٕـُمِىـَِعِطيىاْؼَمَّٖـَ ِىَوـََغِػـِّٕىاْؼَعِظـقَمِىىىىىَةىَأَحَؿَّٓىاَ ِِّٕ  اىَإىلىَربٍَّةىَأَحَؿَّٓىاَ ِِّٕ  اىَإىلىَربٍّاْؼِمِصىَواإَلَؾَِّٗىَعَقؼ  ؼ  َن:ىـَاىأ ِؽاْؼِمِصىَواإَلَؾَِّٗىَعَقؼ  ؼ  َن:ىـَاىأ ِؽ

َ ِاَؽـِة:ىـَـاىَؽَ ِاَؽـَىَؽـاىِ ـَّٖاِسىاَِِّ ـَ ىَإَذاىَطِؿـَ ىىىىىىىىَ ِاَؽـِة:ىـَـاىَؽَ ِاَؽـَىَؽـاىِ ـَّٖاِسىاَِِّ ـَ ىَإَذاىَطِؿـَ ىىىىىىىىَعَذَذاىَبَِّٕزواىِعيىِؽَصـ َِّؿَمِىـَؼ ـ َِّىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىِؼْؾؿَىىىىَعَذَذاىَبَِّٕزواىِعيىِؽَصـ َِّؿَمِىـَؼ ـ َِّىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىِؼْؾؿَىىىى

َطَؿَؾــِ =ىَعَقؼ  ؼ ــ َن:ىَ ــَّٖاِؤِلىَأَنىـِــَ عَّىىَأَ ــَِّٕلِىَعَقؼ ــ َِّ:ىَعــَذؾيىأ َشــَفِّٓػ َمىَأؾــيىَ َعْؾــِتىَمــَ اَبِفَمىِؽــَصىىىَطَؿَؾــِ =ىَعَقؼ  ؼ ــ َن:ىَ ــَّٖاِؤِلىَأَنىـِــَ عَّىىَأَ ــَِّٕلِىَعَقؼ ــ َِّ:ىَعــَذؾيىأ َشــَفِّٓػ َمىَأؾــيىَ َعْؾــِتىَمــَ اَبِفَمىِؽــَصىىى

:ىـَاىِطَقاِد ىَسـؾ  ؾيِىَعـَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼـيىىىى:ىـَاىِطَقاِد ىَسـؾ  ؾيِىَعـَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼـيىىىىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقاِؽَفَمِىَرَتاايىَوَؽَغِػَّٕتيِىَوـَؼ  َِّاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقاِؽَفَمِىَرَتاايىَوَؽَغِػَّٕتيِىَوـَؼ  َِّ

َّىَؾَظَِّٕتىَؼؽ  َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ َّىَأَطَطَقِكؽ َمِىَو َّىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َْىَتَوَعؼ  ِؾيىاْؼَقَ َ ىَشَقفا ىِعيىَ َؿِعؽ َمىِْ َِّٕتؽ َمىَإ َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ َّىَأَطَطَقِكؽ َمِىَو َمِىَوِطِّٖتـيىىَمِىَوِطِّٖتـيىىَْىَتَوَعؼ  ِؾيىاْؼَقَ َ ىَشَقفا ىِعيىَ َؿِعؽ َمىِْ َِّٕتؽ َمىَإ

َْىَأْعَضـِنؽ َمىَبـَقَصىـَـََّٓ ىَأاَلـَناِبىىىىىىىىََِّسِكَِّٕنىَطَؾَقؽ َمىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽـاىَراَغَقِكِؿـ ِؾيِىَوِطِّٖتـيىىىََِّسِكَِّٕنىَطَؾَقؽ َمىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽـاىَراَغَقِكِؿـ ِؾيِىَوِطِّٖتـيىىى َْىَأْعَضـِنؽ َمىَبـَقَصىـَـََّٓ ىَأاَلـَناِبىىىىىىَْىأ َ ـَّٖـؽ َمىَو َْىأ َ ـَّٖـؽ َمىَو

ََِ ِاَؽـة ىَوَتَوَكَقنِـىىىىى ـَؽ َمِىَعَكْػـِّٕحىا ََِ ِاَؽـة ىَوَتَوَكَقنِـىىىىىاْؼِنِّٓوِدِىاَؾَصَّٕع  اىَؽَغػ  را ىَؼؽ َمِىَغَّٓىَأَرَتَقِكِؿ ؾيىَوَرَتـَقِتىَطـ ـَؽ َمِىَعَكْػـِّٕحىا ِّٕىِبَؿـاىىِّٕىِبَؿـاىىاْؼِنِّٓوِدِىاَؾَصَّٕع  اىَؽَغػ  را ىَؼؽ َمِىَغَّٓىَأَرَتَقِكِؿ ؾيىَوَرَتـَقِتىَطـ

4949{{ىىَّٕىَرَؽَضاَنَّٕىَرَؽَضاَنْعَطِّٕواىِؽَصىَشَفْعَطِّٕواىِؽَصىَشَفِِّٔلىاِّ ِؽَةىَإَذاىَأِِّٔلىاِّ ِؽَةىَإَذاىَأـَِعِطيىاؼؾَِّ ىَتَعاىلىؿـَِعِطيىاؼؾَِّ ىَتَعاىلىؿ

ىى..

 ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب .
ىاُطقةىاؼلاؾقة:

و نػػػ د  ف سػػػيدان  ،العػػػطتني و نػػػ د  ف ال نلػػػه نال ت وحػػػده ال نػػػع ان لػػػه هلل ربِّ  احلمػػػد
 ،وسػلا وعرؾ علػى سػيدان دمحم وعلػى آلػه وصػحبه وسػػلا الل ػا صػىِّ  ،ومػسالان دمحماً عبػده ورسػسله

 ، العطتني اي ربأل وهلط وان؛لط وانصعان على  عدا لط  ،المع واع لط ابري وادفل علط
 _________________________________________________فػإف لةػا علػد ت فضػى ع ػيا و ػري   ،  مط بعد فيط   ساك مجطع  اتػؤملني ابمػعوا وبمػعوا

    طمل ا حطد ا واتعاسيى. عن ابن عبطس  ٜٗ
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 ... بري ال  علا حده ومدره نال ت
فإف اتال ة  ال  ن معةا وال  ن و ل ػا ت لػدم ةا  سػجلسف كػ ا الثػساب وحيسلسنػه نت 

ىػدوا لػه  افػإذا وصػلسا نت الصػيطـ ن ػعوا آل ال ط مػ  فلػ ،نت ت  ربةا د رصدتةا البطمي  عل
مع ا فري عسف نت ت في سلسف نةلط وسيدان ومسالان مطذا نة هل لعبطدؾ الصػط مني؟ سنػيان  ،  عاً 

ػ ـٌ ىىػ ـٌ ىىىى}}: الصيطـت  ا  سطو  من ال يم  علد اتلان العالـ؟ فيجيب ا الساحد ا حد ال؛عد الصػمد

َّىاؼصقاَ ىَعذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾـاىَأَ ـَّٖ ىِبـ ِىىى َّىاؼصقاَ ىَعذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾـاىَأَ ـَّٖ ىِبـ ِىىىَطَؿَ ىابَصىآَد ىَؼِ ىإ {{ىىَطَؿَ ىابَصىآَد ىَؼِ ىإ
نف نػيان الصػيطـ هػعج مػن  جمانػ   50

تػػػطذا اي رب؟  ف مػػػط فيػػػه ال !! ملػػػان اتلػػػسؾ ال   لػػػل عليػػػه َملَػػػان فية بػػػه وال نػػػي طف في؛سػػػده 
 نال احلسػيهل ا  ػرب وال  سػ  يل حسػطبه ! س  يل احلطسبسف حسطب مط فيػه مػن ا  ػع والثػساب

  ! ومػػط فيػػه مػػن الثػػساب الع ػػيا ال  سػػ  يل  ف  عػػعؼ مػػداه نال حضػػعة الع ػػيا ومػػط فيػػه مػػن
فبمػػعوا وابمػػعوا فػػإف   ال ةػػعمي ال  ليػػق  ف  ُػْعػػعُؼ نال آل دار اللعػػيا  نػػه تةػػعمي حضػػعة الةػػعمي

 !!!!  ع ا آل الصيطـ ال  علمه نال اتلان العالـ 
ــؿَ اِتىَواََِّرَنىَأَنىىىى}} وكػػػس   ػػػسؿ: ولػػػ ا العػػػسا نت رسػػػسؿ ت ــَ ىَأِذَنىِؼؾِوـ ــَ ىَأِنىاؼؾَّـ ــؿَ اِتىَواََِّرَنىَأَنىىَؼـ ــَ ىَأِذَنىِؼؾِوـ ــَ ىَأِنىاؼؾَّـ َؼـ

ــةِىى ــََّٕتاىَؽــَصىاَلــاَ ىَرَؽَضــاَنىِباْؼَمـِ ــةِىىـََكَؽؾََّؿــاِىَؼَقِن ــََّٕتاىَؽــَصىاَلــاَ ىَرَؽَضــاَنىِباْؼَمـِ 5151{{ىىـََكَؽؾََّؿــاِىَؼَقِن

 ،السػػمطوات ت ػػسؿ لػػان ابمػػع اي صػػط ا ع لػػ ىى
 لػ  و بساب ا ،واتال ة  ت سؿ لان ابمع اي صط ا ع ل  ،وا رض ت سؿ لان ابمع اي صط ا ع ل 

و بػػساب اللػػطر مسصػػدة  ف كػػ ه البضػػطع  لػػيق  ،وتػػعوح علػػى ال ػػط مني ،م؛ سحػػ  تععػػى الصػػط مني
 ،ولػ ا مػن ميػ  مػن اتػؤملني صػط مطً فإنػه ب؛ضػى ت  ػد ى  لػ  ت ،ك ا وم  ط وليق كػ ا  والػط
 وكع ػػق ا لػػ  وحػػده كػػس ات؛ ػػسح فيػػ كهل بػػه !! لػػيق لػػه كع ػػق نلي ػػط ! ف اللػػطر ملل ػػ  ا بػػساب

اتال ة  و عع سف فيجدوف كع ػق اللػطر مللػق فػمل ن  ػ كبسف؟  ػ كبسف نت كع ػق ا لػطف حػىت ولػس  
 !!   طف عمله غري مة مى فإف ك ا  سجى آل  مسؼ الع  طى من اللطر 

فإف د ساف ملان اتلسؾ ُهعج آل  ى ليل  من ليط  ك ا الم عحطف   و م؛طً فيه  لػطى مط ػ  
 د انلػسا آل كػ ه الليلػ   ػط جمة  ػرب  مػػن ربِّ  لػع   روا ػ    ػػع ، مػو سػ مط     لػع مػن اتػؤملني 

 ليلػػ  العػػطتني مػػط كػػ ه ا ػػط جمة؟  ػػى واحػػد مػػل ا أي ػػ  نػػ طدة علع ػػق مػػن اللػػرياف فػػإذا  ػػطف  ػػـس 
مػػػن ع يػػػق مػػػن اللػػػطر   ػػػعج د ػػػساف ملػػػان اتلػػػسؾ آل  ػػػى سػػػطع   مػػػ؛طً الط ػػػ   لػػػع و سم ػػػط ا معػػػ  
 المػػ ع   ع ػػسا  مػػسفطً بعػػدد الةمػػسؼ الػػ    ع ػػ  آل سػػط ع فػػإذا  ػػطف آ ػػع ليلػػ  آل !اتػػؤملني
.. أي ػ كط غػداً .. فطبمعوا مجطع  اتؤملني فإف من ت أي ػ  عػالوة الع ػق مػن اللػطر اليػـس  !الم ع

 أي ػ كط العػطـ الػ    ليػه...ومن ت أي  كط ك ا العطـ ...أي  كط بعد غد  .. ومن ت أي  كط غداً 
 _________________________________________________ .  بمعوا ....  بمعوا ....فطبمعوا .. ننمطى ت !!

 رواه  ةد والبانطر  واللسط   من حد ا  ا كع عة. ٓ٘
ُ علهُ  ٔ٘  الدأل لم  س عت عن َ ا كدب  عن  َنٍق رَ   اَّللأل
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فمػطذا تع ػس بعػػد ذلػان مػػن كػ ه الػػدار دار ..   ػػ ت عػالوة الع ػػق مػن اللػػرياف  نػ  إذا فػ
اةساف؟ نذا    ت ن طدة مل؛عة من الل؛طر مط الػ    ل صػان آل دار البػسار؟! كػهل  نػان ملةػ  

ل علػان ذلػان كػى  ُػلْػ؟؟ الدنيط أبمجع ط لةلان  ع   مل ط وت  صى على ن طدة الل؛سر الل؛طر 
 سل طنان نيئًط؟! علان نيئًط؟! كى  لل

نف مثى ك ا   سؿ فيه ملان اتلسؾ مصسراً حطله ومصسراً مطله ومصسراً اس  جماى اتال ةػ  بػه 
ت ػػسؿ لػػه اتال ةػػ    ػػن مطلػػان؟ في ػػسؿ: كلػػان عػػل مطليػػه.   ػػن سػػل طنان؟ في ػػسؿ: مػػط  غػػل عػػل 

   :سػػػػػػػل طنيه، فيلػػػػػػػطد  ا ا بػػػػػػػطر                                                 
                معلالً سبحطنه ، مث   سؿ تتاحلطم احلطم ٕٖٕٖ  --  ٖٖٓٓسس                                
                     فػطحعص  نػد  !وال  طكػه !ه مطلػه، ك ا ال   ت  ل؛عتتاحلطم احلطم ٖٖٗٗ  --  ٖٖٖٖسس

احلعص على  ف تلطؿ ن طدة اتل؛عة وتلطؿ نػ طدة الع ػق مػن اللػرياف نذا   ػ هتط ف ػد كبػق عليػان 
  ...  مػػػػػعار احللػػػػػػطف اتلػػػػػػطف                                       والػػػػػدنيط بعػػػػػػد ذلػػػػػػان: 

                                  تتآؿ عمعافآؿ عمعاف٘ٛٔ٘ٛٔسس   ... ...  

 .     << مث الدعطى>> 
 

اُطقةىاُاؽوةاُطقةىاُاؽوة
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ىى

ـِ ىىوحؽؿك ىاؼصنقةوحؽؿك ىاؼصنقةىىيفىاؼصقا يفىاؼصقا ىىق ّ ق ّ اهلّٓ ىاؼـِاهلّٓ ىاؼ

العػػػطتني، مجػػػى عبػػػطده اتػػػؤملني آل نػػػ ع الصػػػيطـ عمػػػطؿ اتال ةػػػ  ات ػػػعبني،  هلل ربِّ  احلمػػػد
ت اتػػؤملني مي لعػػسف عػػن ال عػػطـ والمػػعاب  فطتال ةػػ  ال أي لػػسف وال  مػػعبسف وال  لػػطمسف وعبػػطد

لطراً وحييسف الليى بصالة ال يطـ ل حدث اتؤانس  بيػل ا وبػني اتال ةػ  الةػعاـ في لجملػسف علػي ا آل 
 ليل  ال در عل حي  والسالـ.

 ،و ن د  ف ال نله نال ت وحده ال نع ان له فعض فعا ضه حلةم  عللػ  ال  علم ػط نال كػس
ف؛ػعض عليلػط !! آل فػعض العبػطدات  مػط كػ    ع   سعاركط وتب ى حةػا ت ةمع البع  ب

، ونمنػط رةػ  أب سػطملط !! مػن ا ػسد والةػـع   وال ل لػ   جما لػه!! الصيطـ ليق ل ع  بلط ع سع 
فػػػإذا ،   وتعمي ػػطً للحجػػهل بيللػػط وبيلػػه ،وهتػػ  بطً لل؛سسػػلط ،ولػػساً  رواحلػػط ،وعال ػػطً  عضػػط لط

    لػػطى آايت الصػػيطـ    ي ػػ  الصػػيطـ  ػػطف ةػػا مػػط مطلػػه ت  ػػق العبػػطد حب               
_________________________________________________ 
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  تتالب عةالب عةٙٛٔٙٛٔسس. 

 ورسػػسله الصػػسرة ا  مليػػ   داى ال ةػػطليع المػػععي  والػػ  و نػػ د  ف سػػيدان دمحم عبػػد ت
 لل ا صػػىِّ ، فػػططه وفػػطز الػػط  ع ػػسه  ػػـس ل ػػطى تمػػن اك ػػد   ػػد  ط آل حيطتػػه الدنيس ػػ  سػػعد آل دنيػػ

وسلا وعرؾ على سيدان دمحم ال ػدوة ال يبػ  وا سػسة احلسػل  واللمػسذج ا  مػى لل؛ضػط ى ايةيػ  
 .ن اتبل كداه نت  ـس الد ن آمنيله وصحبه و ى موا  الؽ ال عآني  وعلى آ

  ػيطف  نػ ع الصػيطـ،  ايـ والػن آلعليلػط  تف ػد مػع  فيط    ط ا  ػسة اتؤملػسف..  مط بعد..
تعػطلسا بلػػط ن؛ ػػه سػسايً احلةمػػ  الػػ  مػػن   ل ػط فػػعض ت عليلػػط فع ضػػ  الصػيطـ ف ػػد حػػدد ذلػػان آل 

    مسله                                                            
  تطذا اي رب؟              ت ت الب عةالب عةٖٖٛٔٛٔسس... 

ف ػػػ ا المػػػػ ع الةػػػػعمي معسػػػػةع رعك، وفصػػػػى دراسػػػػ  نةػػػػ ، دورة  ػػػػد ى في ػػػػط اتؤملػػػػسف 
فةػػػى واحػػػد مػػػن  ،رتػػػهل ال  ػػػس  واتؤملػػػطت آل  ػػػى  الػػػطى الػػػدنيط ليحصػػػلسا ع ب ػػػط علػػػى رتبػػػ  مػػػن
علػى صػدره وسػطمطً مػن  ولػ    اتؤملني الصط مني هعج آل لط   ن ع رمضػطف ومػد علػق اتػست

و ػػى  ، و ونػطحطً مػن  سػػعار الة ػطب ال ػعآك الػععك ، و نيمػطانً مػن نيطنػني اللػػسر ايةػ  ،ال  ػس 
وال  ك ا الم ع الةعمي ال  عػد   فضله آل  فإف ت... به صدره   الط  معح ت !!على مدره

كػػا الػ  ن سػػطروا ..  ولةػن مػػن كػا الصػػط مسف الػ  ن حيصػػلسف علػى بعػ  مػػط ذ ػعانه؟ ...!! حيػد  
 آل الصيطـ وال يطـ، و يع  طف كد ه المع ع؟ على كد  رسسؿ ت 

ن   ػػع  ػػجمىاً  سػػرياً علػػى حسػػهل ات ػػطـ حػػىت ال ن يػػى علػػيةا ف ػػد  ػػطف مػػن كد ػػه  تعػػطلسا
ــيىىىى}} آل رمضػػطف تعجيػػى ال؛ ػػع و  ػػري السػػحسر و  ػػسؿ آل ذلػػان  المػػع ع  ــَّٖاَِّىأ ِؽِك ــيىىْىَت ــَّٖاَِّىأ ِؽِك ْىَت

{{ىىخبُ ىؽاىَطِمؾ  اىاإلْعَطاَرىوَأِ ِّٕواىاؼّون َرخبُ ىؽاىَطِمؾ  اىاإلْعَطاَرىوَأِ ِّٕواىاؼّون َر
 ،على ركػهل  عػل الػبلل ال ػطزج و طف ف عه  ،53

 ،و ػطف  ضػعه آل اتػطى حػىت  ةػسف لػه م؛عػسؿ العكػهل ،فإف ت ىد فعلػى متػعات  عػل الػبلل ا ػطؼ
 . فإف ت ىد   جعع ملياًل من اتطى ،ت ىد فعلى مجمم  لغفإف 

 :آل نػػػػملنه  وكلػػػط    ػػػع للػػػػط مجطعػػػ  اتػػػػؤملني حةمػػػ  اللػػػ  الةػػػػعمي و نػػػه  مػػػػط مػػػطؿ ت
                                        ف ػػد بػػني الػػد  سر  نػػسر ات؛ػػ   تتسالػػلجاسالػػلجا ،

على ال مع  و العكهل  و    نئ حلس ف طؿ: سنف اتعدة تةسف آ ع الل ػطر  طليػ   سعار ايف طر 
من ال عطـ وا عضطى مد  صط ط نئ من ال؛ سر والةسى لل   نمػدادكط عللػ اى فػإذا   ػى اتػعى 
_________________________________________________ 

 عن  ا ذر رواه  ةد. ٖ٘
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ع ػػهل ايف ػػطر مبطنػػعة نػػيئطً مػػن الربوتيلػػطت  اللحػػـس  و ا لػػطؾ  و مػػط نػػط  ط[ اسػػ لعم   ربػػل 
ونذا   ػػى نػػيئطً مػػن الػػدكسف مةػػا كػػ ا ال عػػطـ سػػ   ،وتصػػى نت ا عضػػطىسػػطعطت حػػىت هتضػػا 

 مػط ال مػػع والعكػػهل والمػػئ  ،سػطعطت حػػىت  ػػ ا كضػمه و س لػػه نت اتػػطدة الالزمػ  للػػ اى ا عضػػطى
احللػػس فػػال  سػػ لعؽ   ثػػع مػػن مخػػق دمػػط ق حػػىت  صػػى نت مجيػػل ا عضػػطى فيلمػػ  ط و لبػػه اتعػػدة 

    نذ   ػػسؿ:  ةػػسف  ػػطكجمة السػػ  بطؿ ال عػػطـت وصػػدؽ تل ؛ػػعز عصػػطرهتط وننجمميطهتػػط حػػىت ت    
                                    تتاحلمعاحلمعٚٚسس..  

  ػػػـس بعػػػد ذلػػػان لصػػػالة اتلػػػعب وتلػػػان ال؛ػػػ ة  طفيػػػ  ل ج يػػػجم اتعػػػدة وا معػػػطى  مث  ػػػطف 
لةػػن كػػ ا ال  ةػػسف للػػري ال ػػطدر ن وال  ةػػسف  ،وا عضػػطى السػػ  بطؿ ال عػػطـ بعػػد ا ػػسع ال س ػػى

ا سػػػعة ال  سػػػ  يل  ف  ؛ػػػطرؽ  والده علػػػد  فػػػإذا  ػػػطف ربأل  ،تةلي؛ػػػطً نػػػطمطً علػػػى الصػػػلطر والةبػػػطر
 مػػط نذا  ػػطف  سػػ  يل ومػػن معػػه  ف  ، ؛ ػػع مع ػػا و صػػل  اتلػػعب بعػػد ذلػػان فعليػػه  ف ،ايف ػػطر

فػإف  داى .. آل ذلان حةمػ  عللػ   ف ف س  فضى  ؤدوا صالة اتلعب مث   لطولسف كعطـ ايف طر 
الصالة ىعى ا عضطى تلبعا في ط احليطة فإذا معد اتعى بعػد ذلػان علػى ال عػطـ ال أي ػى بمػعاك  

الػػ    ل ػػطب  ثػػري ن  !وال  ل طبػػه الةسػػى والػػس ا !وال ُ صػػطب عل انمػػ  !وبػػ لان ال   عػػهل اتعػػدة
 من ال  ن ال  س  يعسف نمسطؾ  ن؛س ا علد كعطـ ايف طر.

ِمِمىغ َؿـَاىإَؼىىِمِمىغ َؿـَاىإَؼىىىىَتَوِنََّٕؾاىَؽَّٝىَرِس ََّىاؼؾَِّ ىَتَوِنََّٕؾاىَؽَّٝىَرِس ََّىاؼؾَِّ ىىى}}: ر مط رو  عله ميػىآل السحس  ومن كد ه 

5454{{ىىاؼِصَ ِةىغ ْؾِتىَػَمىَػاَنىَبَقـَِفَؿاىَغاََّىَغََّٓرىَؽاىـَْؼَّٕأ ىاؼِِّٕ ِ ىَ َؿِوَ ىآـَة اؼِصَ ِةىغ ْؾِتىَػَمىَػاَنىَبَقـَِفَؿاىَغاََّىَغََّٓرىَؽاىـَْؼَّٕأ ىاؼِِّٕ ِ ىَ َؿِوَ ىآـَة 

 عل مط  عطدؿ حسا  ىى
ع اللػ  الةػعمي آل  ػى  حسالػه كعػطـ تػطذا   ألػ ،مط نسميه آل عصعان الػدفل ايمسػطؾ ُلا سطع   و 

السػػحسر نت مػػط مبػػى ال؛جػػع؟ وت  ؛عػػى  مػػط ن؛عػػى اآلف نسػػ ع نت الساحػػدة  و الثطنيػػ  مث ن لػػػطوؿ 
فػإف اتػػعى  :السػحسر ونلػطـ؟ حلةمػ  عللػ   عّلم ػط للػط اتصػ ؛ى عليػه  فضػى و م الصػالة والسػالـ

فطلس ػسى  لمػا ا عضػطى وال؛ػ ة الػ    ضػي ط  ، ػملمث مطـ وتس  ،نذا   ى مبى ال؛جع بثلا سطع 
فحع ػػػطت الصػػػالة  ل ػػػط تسػػػطعد اتعػػػدة  ،بعػػػد ذلػػػان آل صػػػالة ال؛جػػػع تعمػػػى علػػػى كضػػػا ال عػػػطـ

فػإذا صػػلى ال؛جػع حػػىت ولػػس   ،والةبػد وغريكػػط علػى نفػػعاز عصػػطرهتط الػ  تعمػػى علػى كضػػا ال عػػطـ
 س ا وال تعهل.ال حيّق ب !وانـ  لطـ ملمعح الصدر نميا العوح ، طف م عبطً 

 ف  ، مط ال   أي ى آل الساحدة  و الثطنيػ  و لػطـ فإنػه مػن اتؤ ػد ال  صػل  ال؛جػع حط ػعاً 
ضػػػط ه فيصػػػيب ط ا مػػػسد وعمليػػػ  اةضػػػا تسػػػحهل الػػػدـ في ػػػى مػػػط  ػػػ كهل  عال عػػػطـ الػػػط فيػػػه مػػػن 

! وابمػػػسؿ وحيػػػـع ن؛سػػػه مػػػن كػػػ ا ا  ػػػع  ،فػػػال  سػػػ  يل ال يػػػطـ لصػػػالة ال؛جػػػع و سػػػ لعؽ عللػػػـس
_________________________________________________ 

   رواه ايمطـ البانطر  عن سيدان ز د بن اثب  ٗ٘
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مث بعػد ذلػان   ػى كػساؿ  سمػه  سػسؿ الػل؛ق سػ يا الصػدر حيػق علػس ا وحيػق علث ػى  ،ياالع 
 !!! نه   ى وانـ وت  عا  عضط ه فعص  ةضا ال عطـ 

فمط علةا نذا  طف الصط ا ك؛اًل صلرياً فإف ا ك؛طؿ آل معحل  ال ةس ن وحي ػط سف آل بلػطى 
غػػػري كس ػػػى  نػػػه نذا   ػػػى وانـ وكضػػػا ابػػػالاي نت بعػػػ  الربوتيلػػػطت و ف  ةػػػسف ومػػػ  صػػػيطم ا 

ت سمػػع عمليػػ  البلػػطى حلط ػػ  ا سػػا ال عػػطـ آل  وؿ الل ػػطر واح ػػطج ا سػػا نت غػػ اى مػػطذا  ؛عػػى؟ 
لةللػط نذا  كعملػطه مبػى  ... لعدـ و ػسد ال عػطـ فُيصػطب ال ؛ػى علضػعع ومػط نػطبه ذلػانللل اى 

فال ُ صػطب علضػعع  ، ة كس ل صالة ال؛جع وانـ بعد صالة ال؛جع فإف ال عطـ ميةا آل ب له ف
و للط نال حػي كػ ا علػى  والدان علػد الػ كطب للمػدارس   رمضػطف .. فلػس تسػحعوا  وال علس ا

 مبى ال؛جع  عسدوا نمي ني من اتدرس  وال  م ةسف نال ملياًل..
صالة ال يطـ، تطذا سن للػط صػالة ال يػطـ؟ ةضػا ال عػطـ. فلػا  ةػن آل زمطنػه  ومن كد ه 

طل  علدان اآلف وال ممعوعت تعمػى علػى كضػا ال عػطـ فسػمللسه عػن  ي؛يػ  كضػا ال عػطـ  دو    
أِذـِق اىَصَعاَؽؽ َمىِبِّْٔػَّٕىاؼؾٍَِ ىَطٍَّٖىَوَ  ٍَىواؼصٍَـ ِةِىوْىَتـَـاِؽ اىَطَؾــَقِ ىَعَكْؼِوـَ ىَؼـِ ىىىىىىأِذـِق اىَصَعاَؽؽ َمىِبِّْٔػَّٕىاؼؾٍَِ ىَطٍَّٖىَوَ  ٍَىواؼصٍَـ ِةِىوْىَتـَـاِؽ اىَطَؾــَقِ ىَعَكْؼِوـَ ىَؼـِ ىىىىىىىى}}: للصط مني ف ػطؿ 

مػن ب يػ    ػجماى ا سػا   ػىو ضػا مػن   ػى اةمعدة بعػد ال عػطـ للفإف الدـ   جمل  55 {{ىىغ ؾ  ِبؽ َمغ ؾ  ِبؽ َم
علػػد ر سعػه تضػػلا  عضػط ه علػػى معدتػػه .. فإذا صػػلى فػ ،ممػط ىعػػى اتػعى  مػػعع بمػػئ مػن الةسػػى

فػػإذا سػػجد علػػى  ب  ػػه نػػجمؿ الػػدـ نت ر سػػه .. وعلػػى  بػػده في؛ػػعزاف العصػػطرات الالزمػػ  لل ضػػا 
ط هلل آل صػالة ال يػطـ وب سا  حع ػطت الصػالة الػ  نؤد  ػ.. ورد نليه نئ من     ه .. فحعؾ خمه 

  سات على ا سا عملي  كضا ال عطـ ومتثيله الل ا   بةي؛ي  معحيػ  للمعػدة وملب ػ  لألعضػطى .. 
  للط مجطع  اتؤملني   فمط  صدؽ مسؿ ت...                                       

                                      تتا حجمابا حجمابٕٕٔٔسس..  

  ضطً من كد ه فيمط ذ عانه  نه و صحطبه ت  ةسنسا    عوف اك مطمطً عللػطً  مػط ن؛عػى ب عػطـ 
بى  طنسا  عوف مػن العيػهل ومػن الػ نهل  ف  ؛ةػع اينسػطف فيمػط سػي؛ ع عليػه مبػى ميعػطد  ،ال؛ سر
حيػث ا علػى  ػعورة السػحسر و  ػسؿ آل و ػطف    نه ب لان ان لى عػن عػالـ الليػسب ،اللعوب
ــاس ىىىىى}}تػػػػن ال  سػػػػ  يل ا  ػػػػى  ذلػػػػان  ــَصىؽــ ــة ىِؽــ ــَ ىِبَمََّٕطــ ــِنِّٕواىوَؼــ ــاس ىىىَتَوــ ــَصىؽــ ــة ىِؽــ ــَ ىِبَمََّٕطــ ــِنِّٕواىوَؼــ {{ىىَتَوــ

 و  ػػػػسؿ ةػػػػا: 56
{{ىىاؼِغَّٔاِسىاْؼِؿَقاَرِكاؼِغَّٔاِسىاْؼِؿَقاَرِكىىٰ  ٰ  َؿؾ ّؿ اىَإَؼىَؿؾ ّؿ اىَإَؼىىى}}

{{ىىَتَوِنِّٕواىعذِنىيفىاؼّوِن َرىَبََّٕػة َتَوِنِّٕواىعذِنىيفىاؼّوِن َرىَبََّٕػة ىى}}و  سؿ ةا  ٚ٘
ىى.58

ـَــََِّّٖىاؼَِّٕحَؿــَةىىىىَأَتــاػ َمىَشــَفِّٕىَرَؽَضــاَنىَشــَفَِّٕأَتــاػ َمىَشــَفِّٕىَرَؽَضــاَنىَشــَفِّٕ}}: مػػطؿ  ـَــََِّّٖىاؼَِّٕحَؿــَةىىَبََّٕػــة ىِعقــِ ىَ َقــٌّٕىـَِغنــقؽ ِمىاؼؾَّــِ ىَعِق  _________________________________________________َبََّٕػــة ىِعقــِ ىَ َقــٌّٕىـَِغنــقؽ ِمىاؼؾَّــِ ىَعِق
 عن عط م  رواه ابن السل و بس نعيا آل ال هل اللبس . ٘٘
 عن  نق رواه  بس  على. ٙ٘
 مصلع ابن  ا نيب  عن  ا ركا السمطعى ٚ٘
 عن  نق رواه  بس  على.  ٛ٘
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ـَِقاِؿيىِبؽ َمىَؽَ ِاَؽَك ـَظ ِّٕىاؼؾَِّ ىَإَؼىىَتـَاع ِوؽ َمىَو ـَِقاِؿيىِبؽ َمىَؽَ ِاَؽَكَوـَِنُّّٛىِعقِ ىاْؼَهَطاـَاىَوـََوَكِمقِبىِعقِ ىاؼَّّٓطاَسىـَ ـَظ ِّٕىاؼؾَِّ ىَإَؼىىَتـَاع ِوؽ َمىَو ِ ِىِ ِىَوـَِنُّّٛىِعقِ ىاْؼَهَطاـَاىَوـََوَكِمقِبىِعقِ ىاؼَّّٓطاَسىـَ

{{ىىَؽَصىِحََّٕ ىِعقِ ىَرَحَؿَةىاؼؾَِّ ىَؽَصىِحََّٕ ىِعقِ ىَرَحَؿَةىاؼؾَِّ ىَعَعِرواىاؼؾََّ ىِؽَصىَأَؾػ ِوؽ َمىَ َقَّٕا ىَعذِنىاؼِنِؼِيىَعَعِرواىاؼؾََّ ىِؽَصىَأَؾػ ِوؽ َمىَ َقَّٕا ىَعذِنىاؼِنِؼِيى
59. 

  و  مط مطؿ: ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب . 
ىاُطقةىاؼلاؾقة:

العػػطتني، و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت، وحػػده ال نػػع ان لػػه، و نػػ د  ف سػػيدان  هلل ربِّ  احلمػػد
به وسػػلا واع لػػط وسػػلا وعرؾ علػػى سػػيدان دمحم وعلػػى آلػػه وصػػح الل ػػا صػػىِّ دمحماً عبػػده ورسػػسله. 

  مط بعد.. العطتني اي ربأل ابري وادفل علط المع وهلط وان؛لط وانصعان على  عدا لط 
َػـاَنىَرِسـ َِّىاؼّؾــِ ىىىَػـاَنىَرِسـ َِّىاؼّؾــِ ىىى }}: ابػن عبػطس مػط رواه  فيػط ن ػساك واي  حبػطا..  ػطف مػن كد ػه 

.ىحـ ىـؾؼـالىِ َقَّٕــِ ىَطَؾَقـِ ىىىىى.ىحـ ىـؾؼـالىِ َقَّٕــِ ىَطَؾَقـِ ىىىىىَأَ َ َدىاؼَـٍاَسىِباْؼَهَقَِّٕىَوَػاَنىَأَ َ ِدىَؽاىـَؽ  ِنىِعيىَشـَفَّٕىَرَؽَضـانَىىَأَ َ َدىاؼَـٍاَسىِباْؼَهَقَِّٕىَوَػاَنىَأَ َ ِدىَؽاىـَؽ  ِنىِعيىَشـَفَّٕىَرَؽَضـانَىى

ـََوـِؾَِّْىَعَقَعـَِّٕنىَطَؾَقـِ ىَرِسـ َِّىاؼّؾـِ ىىىىىىىىىى ـََوـِؾَِّْىَعَقَعـَِّٕنىَطَؾَقـِ ىَرِسـ َِّىاؼّؾـِ ىىىىىىىىىىاؼوٍََ ِ ىوَػاَنىـَْؾَؼاِلىِعيىػ  ٍَىَســَة ِىِعـيىَرَؽَضـاَنىَحكٍَـىىـَ اؼوٍََ ِ ىوَػاَنىـَْؾَؼاِلىِعيىػ  ٍَىَســَة ِىِعـيىَرَؽَضـاَنىَحكٍَـىىـَ

6060{{ةىةىَقَّٕىِؽَصىاؼٍَّٕـَّّىاْؼِؿََّٕسَؾَقَّٕىِؽَصىاؼٍَّٕـَّّىاْؼِؿََّٕسَؾاْؼؼ َّٕآَن.ىَعَذَذاىَؼِؼَقِ ىِ َقَّٕـِ ىَػاَنىَرِس َِّىاؼّؾِ ىَأَ َ َدىِباْؼَهاْؼؼ َّٕآَن.ىَعَذَذاىَؼِؼَقِ ىِ َقَّٕـِ ىَػاَنىَرِس َِّىاؼّؾِ ىَأَ َ َدىِباْؼَه

 فةػطف ىى
ومػن  ع ػى  ػطد آل  ، ةثع فيه من ال صدؽ على ال؛ ػعاى واتسػط ني  ف مػن  ن؛ػق  ن؛ػق ت عليػه

 ... فللةثع من اين؛طؽ آل ن ع رمضطف ع ط ه الةعمي احللطف اتلطف
بعػػػ  الػػػدوؿ ايسػػػالمي    ا عػػػساـ واي حبػػػ ا لػػػس ان  جلػػػط السػػػل  احلميػػػدة الػػػ  فعل  ػػػط 

 ػػط مثػػى ا زكػػع وغريكػػط عمػػن ز ػػطة ال؛ ػػع نت كيئطتلػػط ايسػػالمي  الػػىت جتماتط ػػي  أبف نعسػػى  ػػجمىاً 
 و  ط اتسػػػػلمني احمل ػػػػط ني آل البسسػػػػل ط نت ن سانلػػػػللس فريسػػػػتربعػػػػطت ذو  ابػػػػري واليسػػػػطر    ضػػػػطً و 

ن سانلػػط اتسػػلمني احمل ػػط ني آل الصػػسمطؿ ون سانلػػط اتسػػلمني احمل ػػط ني آل ا م ػػسرايت ايسػػالمي  
ال؛ ػػري الػػ   ... فإنلػػط مجيعػػطً آل بلػػدان واحلمػػد هلل ال  س ػػد نال  مػػى مػػن ال ليػػى كػػط وغري آل روسػػيط 

 !!وكس ال   ليق آل بي ه نئ نال ال اب... تل بق عليه المعوط المععي  لل؛ ري 
.. من مل ا من ندة ا سع  وفةثري الميست   ك ه البالد ايسالمي  ... كلطؾ لةن 

مل ا لعدـ و سد الل طى آل  وفوميست الةثري اليد واللسطى .. بى اتس و الةبطر والصلطر وا ك؛طؿ 
ملةلط للل طى والةسطى مل  ليى مله الال   ال  صيبلط نال و  ال    عطنسف ملهك ا الربد ال طرس 
 و احلصسؿ على اتطى لعدـ اس  طع  ا العالج   ضًط مل ا  وفميست  ثري  مط   واتلجمؿ وال دفئ ،

الىت عطفطان ت مل ط واحلمدهلل  وايطعطت واحلعوب  ا دواىالةسارث و ا نساى و مل ندة الل ى 
 << مث الدعطى>>  ...

_________________________________________________ 
 ك آل الةبري عن عبطدة بن الصطم .رواه ال ربا ٜ٘
 ابن عبطس ، صحيل مسلا ، ورو  مثله عن السيدة عط م    البانطر . ٓٙ
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وادسةوادسةاُطقةىاؼاُطقةىاؼىى..
6161

ىى

ىىوأسقابىاؼـصّٕىعىىرؽضانوأسقابىاؼـصّٕىعىىرؽضانىىظّٖوةىبّٓرىاؼؽرب ظّٖوةىبّٓرىاؼؽرب 

العػػطتني،  نػػجمؿ ال ػػعآف آل ليلػػ  ال؛عمػػطف، لل ػػد  والبيػػطف، والػػ  ع وال بيػػطف،  هلل ربِّ  احلمػػد
...  و نػػػعؾ حل ػػػه ابػػػجم  والػػػ ؿ وابسػػػعاف، ومػػػن  ػػػّ ب بػػػه فمػػػن آمػػػن بػػػه وصػػػدؽ حػػػطز ا لػػػطف

و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت  عػػجم مػػن  كطعػػه، و لصػػعه علػػى مػػن عػػداه، و  ػػيا بػػه للحػػق دولػػ  وللػػد ن 
و نػػػ د  ف سػػػيدان دمحماً نػػػ  ت ورسػػػسله  مػػػطـ بػػػه اتلّػػػ  ، مسمػػػ ، ولإلسػػػالـ صػػػسل ، ولل ػػػعآف  سلػػػ 
ف د  به بعد  الل ، وعلّػا بػه بعػد   طلػ ، و عػجم بػه بعػد  العس طى، ونمع به المع ع  السمحطى،

 ذل  ومجل به بعد فعم ، و غىن به بعد فطم .
وعرؾ على سيدان ومسالان دمحم ال   فعؽ ت به بني احلػق والبطكػى فملمػطـ  وسلا الل ا صىِّ 

  :   به دولػ  احلػق وكػدـ بػه دولػ  البطكػى و ػطف كػس احلػق الػ   مػطؿ فيػه ت             
                                تتايسػػعاىايسػػعاىٔٛٔٛسس ،   وعلػػى آلػػه الةػػعاـ و صػػحطبه الع ػػطـ

و تبطعه ال  ن نصعكا ت على  ن؛س ا حىت  حيسا آل مملة  ا وآل عطت ا دولػ  ايسػالـ ونػع ع  
  مػط بعػد.....   حل لػط  ػا علػى  ػري آمػنيو  احلق و صبحسا  همطً  ػطكعة مضػيئ  آل  فػق اللبػسة 

سػؤاؿ ىػسؿ لػطكع  ثػري ملػط. تػطذا  طنػ  االن صػطرات ايسػالمي  ... كلطؾ  فيط ن ساك واي  حبطا
عع ػػ  عػػني وم ا نػػدلق  ػػسؿدو  فػػ ل مةػػ و  غػػجموة بػػدرمثػػى  الةػػرب  آل نػػ ع رمضػػطف علػػ ات؟

 ؟!ومعع   العطنع من رمضطف،  طلست
لػػه م؛طتيحػػطً آل   طبػػه  وةػػط:  عػػى   آل    معع ػػ ، و ػػل تنف سػػع ان صػػطر اتسػػلمني 

  ::مػػػػػطؿ   مػػػػػط  اللصػػػػػع لػػػػػيق عل ػػػػػسة وال علعػػػػػدد وال عبُ ػػػػػا وال عل ة يةػػػػػطت ف ػػػػػا، ونمنػػػػػط
                         فطللصع آل البدا   والل ط ػ  مػن ت، ، ))ا ن؛طؿا ن؛طؿٓٔٓٔسس  ولػ لان ورد ،

  ػ  بيػده ح؛لػ  مػن   ف رسػسؿ ت ىت كى  ػسر حػد ثلط   كػ ه اب بػ  البآل   بطر غجموة بدر 
فمػط السػع   ذلػان ملصطب   ى ممعؾ،  عداى مط الً نطك  الس سه فال اب ورمى  ط آل و سه ا

   ه تعطتلس م؟ السع   ذلان                                  ول ا مطؿ تتا ن؛طؿا ن؛طؿٚٔٚٔسس ،
 تعػػطت ب  لػه لصػػلطد د  كػػى الة؛ػع مػػطؿفػػطف انع   ػ ت بعضػػ ا نمػػسة اللصػع لمني الح ػػطً تطللمسػ

    ةا ُمعّلمطً وُمؤدّعً:                           فملن ا  مسػة ا علسػيسؼ  تتا ن؛طؿا ن؛طؿٚٔٚٔسس .
  ل  ا.ف  نت رمطب ا عداى ط ال    مدّ ا عل سة، و وصلكس  ت و عب ا، ولةن

  للػػػػػط  مػػػػػسؿ ت لةػػػػػن كػػػػػ ا ال  لػػػػػط  ، و  فطللصػػػػػع بدا ػػػػػ  مػػػػػن ت             _________________________________________________ 
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                                                           ت، ت، ا ن؛ػػػػػػػػػػػػػػطؿا ن؛ػػػػػػػػػػػػػػطؿٓٙٓٙسس
وا ةػط، لةػن البػد مػل ال ػسة مػن فةى مط آل نمةطانتةا من مػسة  ّ جموكػط، وتػدربسا علي ػط، واسػ عد

 سػػػلح  آل ال  ػػػطؿ   ػػػق اللصػػػع ال  ع ي ػػػط نال   ،  ف هلل اسػػػ مداد اللصػػػع مػػػن علػػػد ت
لعبطده اتؤملني، ومػد  نػطر نلي ػط ُوْمػالً سػيدان عمػع بػن اب ػطب آل   طبػه الػ    رسػله نت سػيدان 

ٓىىىى}}: سعد بن  ا ومطص آل غجموه لبالد فطرس، و طف ممط مطله له فيػه ٓىىِؽَّٕىاٍــّٓىبطاطـةىا ِىعذؾـاىىِىعذؾـاىىىىِؽَّٕىاٍــّٓىبطاطـةىا

 ــٍّٓىدــّٓدلىؽــصىأصاطــ ى ــٍّٓىدــّٓدلىؽــصىأصاطــ ىىىىىِىوآِىوآىىْىؾـكصــّٕىبعــّٓدىوْىِطــّٓدِىوإمنــاىؾـكصــّٕىباِــّٓدىؽــصىآْىؾـكصــّٕىبعــّٓدىوْىِطــّٓدِىوإمنــاىؾـكصــّٕىباِــّٓدىؽــصىآ

وؾصّٕىشّٕط ِىأؽاىإذاىطصىىاٍـّٓىآِىعذؾفمىـكواوونىؽّٝىأطّٓاافمىوؿمىأػلـّٕىؽـٍـاىَطـَّٓا ىوِطـّٓدا ىىىىىوؾصّٕىشّٕط ِىأؽاىإذاىطصىىاٍـّٓىآِىعذؾفمىـكواوونىؽّٝىأطّٓاافمىوؿمىأػلـّٕىؽـٍـاىَطـَّٓا ىوِطـّٓدا ىىىىى

 ،لصعوك ا كس ات؛ طح الةعمي الثطك لل {{ىىعكؽ نىاؼـصّٕةىهلمعكؽ نىاؼـصّٕةىهلم
ومػن  وؿ مػط أيتػى بػه ،  ،  طىان اللصع مػن علػد تهفإذا  مملط حدود ت وكب لط نعا ع

ؾصــّٕتىباؼّٕطــبىؾصــّٕتىباؼّٕطــبىىى}}: مػػ ؼ الععػػهل آل ملػػسب ا عػػداى وكػػ ا سػػالح مػػطؿ فيػػه اللصػػع مػػن ت 

ىى{{ىىؽوــ ةىشــفّٕؽوــ ةىشــفّٕ
الػػعـو  ّ ػػجم   ثػػع مػػن مخسػػمط    لػػع، و علػػن  نػػه ملػػان  ف اللػػىب فعلػػدمط علػػا  62

و ػػعج مػػن اتد لػػ  آل ومػػ  صػػيع  ػػطف نػػد د  ، ال ػػني  ل؛ػػطً  ا اللػػ ،  ّ ػػجم كػػ  قسػػي س ه حملػػ
مػػط  جم ػػد مػػط وبيل   هوالجػػعد  عو ػػه مػػن اتد لػػ  كػػطرت ا نبػػطى نت ميصػػع الػػعـو لعو ػػ، احلػػعارة

عن ا لػع  يلػسم ، فمػط  ػطف مػن ميصػع الػعـو نال  ف تػعؾ بػالد المػطـ  ل ػط وذكػهل نت عطصػم  
حػىت بلػػ  تبػسؾ آل مشػػطؿ ا جم ػػعة  ، فسػػطر بػطً وفجمعػػطً مػن رسػػسؿ ت ملةػه آل ال سػػ ل يلي  رع

بػه    لداً وال  يمطً وال  حداً آل م طبل ػه فطلسػالح ا ع ػا الػ   نصػع تمن العـو لا ىد م
     ..اتسلمني آل  ى حعو ا آل ن ع رمضطف                      تتاحلمعاحلمعٕٕسس . 

 ف  تػػطذا  ػػطف اللصػػع حليػػع  كػػى ايميػػطف آل نػػ ع رمضػػطف علػػ ات؟.. و  ن ػػساك اتػػؤملني
ُِىاؼصٍَــَقَّٕىى }}: نػػ ع رمضػػطف نػػ ع الصػػرب ف ػػد مػػطؿ  ُِىاؼصٍَــَقَّٕىىاؼصٍَــَ ِ ىِؾَصـــ ىى{{ىىاؼصٍَــَ ِ ىِؾَصـــ

ُِىى }}و  63 ُِىىاؼصٍَــَقِّٕىِؾَصـــ اؼصٍَــَقِّٕىِؾَصـــ

        ػسؿ ت ط نملف الصرب عللصع؟فم ٗٙ{ىىاإَلَ اَناإَلَ اَن                            
                                          وب؛حػػػ  كػػػ ه ال ػػػطكعة علميػػػطً هػػػد  تتا ن؛ػػػطؿا ن؛ػػػطؿ٘ٙ٘ٙسس ،
يػػطة احلر ػػهل كطمػػطت  عضػػطى اينسػػطف مجيعػػطً علػػى  ف   ػػـس  ػػجمى  سػػري مل ػػط علعمػػى آل   احلػػق

فطلعضػػػالت  لمػػػؤمن الصػػػطبع آل السمػػػ  اتلطسػػػهل،ت ؛جعلال بيعيػػػ ، واد ػػػع عمػػػ  ال طمػػػطت حػػػىت 
  ػػػس  عمػػعة  مثػػطؿ كطمطهتػػػط ف مجيعػػطً تعمػػى بػػبع  كطمطهتػػػط، وعلػػد االسػػ ثطرة تعمػػػى بةػػى كطمطهتػػط

لةليػػ  والةبػػد تعمػػى اا وت، و ػػ ا كطمػػطت ا  ػػطز العصػػ  تعمػػى عمل ػػط ال بيعػػ  وحػػىت  ػػالاي 
علػد صػطبع فػ   اتػؤمن البعمع كطمطهتط، وعلد ال سارئ تعاكط ومد زاد نن ط  ط نت عمػعة  مثطةػط، 

_________________________________________________ 
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  بصػػػربه تػػػجمداد كطمػػػ  نن ط ػػػه والل يجػػػ   نػػػه ال ػػػسارئ الل؛سػػػي  فعحػػػطً مس بمػػػعاً،             
                                                                            

              تتا ن؛طؿا ن؛طؿ٘ٙ٘ٙسس..  

 يميط يػػػ  ت؛عزكػػػط  ػػػالاي وكػػػى مطدةنػػػدروفني ا مػػػد م آل السػػػلني ا  ػػػرية ا  مػػػطؼ مػػػطدة و 
مطدة تػجمداد آل دـ اينسػطف  لمػط زاد صػربه علػى وكى ات،،  طص  ال معة العليط من فص  ات،، 

لػػى ومػػع تعػػني اينسػػطف عكػػى الػػىت اآلالـ اتان ل؛ػػ ، و لمػػط زادت نرادتػػه آل نهػػطز عمػػى  ػػطص، و 
، ولػػػػ ا وكػػػػس  سا ػػػػه الصػػػػعسعت واتانػػػػطكعه ا ت، وعلػػػػى زايدة ال حمػػػػى، وعلػػػػى اسػػػػ  عار كطمطتػػػػ

فطتؤمن تةسف مستػه آل ومػ  المػدة عمػعة   ػعطؼ مستػه العطد ػ   نػه تػّدرع بػدرع الصػرب، ودرع 
ىىوك ا حطةا ا لى   ن ع الصرب ن ع رمضطف. الصرب ال  ةسف نال  كى ايميطف

يػـس السػطبل عمػع مػن   الال ؛ػ  كػ ه ا ايـ بػ  ع  غػجموة بػدر  ... والػن ن ساك اتػؤملني
   مػػػط مػػػن الليػػػط  الػػػ  ا  صػػػ ط ت، فرمضػػػطف  آل العمػػػع ن مػػػننػػػ ع رمضػػػطف وفػػػ ل مةػػػ  

للصػع ا لػط مػن الليػط    عل؛ضى ول لان ف د حعص سل؛لط الصطحل على نحيط  ط آل كطعػ  ت
و  لان  لمط من الليط  ال  جتلى في ػط ت حلبيبػه ومصػ ؛طه ق جماز احلإبع حوال؛عح عللصع وال؛ع 

ل سفيػػق حييػػسف كػػ ه و صػػحطبه مػػن ات ػػط ع ن وا نصػػطر فػػملعجمكا و  ػػدكا و مػػدكا ووف  ػػا فملكػػى ا
 ف ت  مػػدكا  الػػدد مػػن ال سفيػػق ايةػػ  الػػ   ح ػػى بػػه  صػػحطب رسػػسؿ ت  الليػػط  ليح ػػسا

 ....لى  عدا  اعلدمط اس لط سا  ا فطن صعوا ع
 :معلػػػط عػػػدو مػػػالـز للػػػط   ػػػسؿ فيػػػه رسػػػسؿ ت    ػػػط اتؤملػػػسف واتؤملػػػطت والػػػن  ػػػ لان 

ومػن   ػى  ف  ل صػع اينسػطف علػى   6565{{ىىاََِّطَّٓاِسىَؼَعىَؾْػِوَعىاؼَِّكيىَبـَقَصىَ ـََقَقـعَىىاََِّطَّٓاِسىَؼَعىَؾْػِوَعىاؼَِّكيىَبـَقَصىَ ـََقَقـعَىىىىٰ  ٰ  َأَطَّٓ َأَطَّٓ ىى}}
علػده  و مػدد مػن لدنػه  فإف ت ميدان ت العسنػ  مػن  ك ا العدو حي طج نت نمداد ومعسن  من ت

فملكػى ، بى رالػط م عتلػط  ن؛سػلط وآل ذلػان كال لػط والعيػطذ عهلل  ،مط اس  علط  ف ن للهل على  ن؛سلط
ت السػػطب سف و  مػػ  ات  ػػسف حييػػسف كػػ ه الليلػػ   ػػطرعني نت رب العػػطتني  ف  ػػعزم ا ال سفيػػق و ف 

  مط به  سػ  يعسف  ف  ل صػعوا آل كػ ه ميدكا من حبطر اللبسة ومن  سعار ال؛ سة ومن  نسار ا لسكي
 .احليطة على  ن؛س ا ب؛ضى ت وتسفيق ت

و ػػػطنسا  -ومػػػد وصػػػلسا نت ميػػػداف اتعع ػػػ   ف؛ػػػ  ليلػػػ  بػػػدر  ػػػطف  صػػػحطب رسػػػسؿ ت 
 ػػطر ني ت طبلػػ  ال جػػطرة الػػ   ػػطف في ػػط  بػػس سػػ؛يطف وعمػػعو بػػن العػػطص و ربعػػسف ر ػػالً مػػن مػػع ش 

فلػجمؿ سػيدان  رب ػػى  ،  ػط مػن بػالد المػطـ و ػط مةطسػهل وملػط   ثػريةو طنػ  كػ ه ال جػطرة آل كع 
_________________________________________________ 
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  و  ػػرب رسػػسؿ ت و علمػػه  ف  ع سػػ؛يطف وعمػػعو بػػن العػػطص آتػػني مػػن بػػالد المػػطـ ومع ػػا
و لػلمةا كػ ا اتػطؿ م طبػى  ىفػط ع سا فعالػط  عس ػةا ت عػجم و ػف ر اًل ومع ػا مػطؿ وفػري س  ربع

ومعػػػه عػػػدد مليػػػى حػػػسا   ػػػالث مط ػػػ   انػػػعج العسػػػسؿ ف ،مػػػلةا آل مةػػػ اغ صػػػبسه اتػػػطؿ الػػػ   
ر اًل، وت  ععفػسا  لػا  ع ػسا مػن   ػى احلػعب ولػ لان  طنػ  ا سػلح  الػ  مع ػا  ةو الث عمع 

ولػ لان  ػطف  ػى  ال ػ    لػطوبسف علػى ، ف مجػالً س مػن ا مػطؿ سػبعمػن ابيػسؿ و  ال   ، ومع ا مليل 
لني من  صحطبه وعلدمط مطلسا لػه اي رسػسؿ ن؛سه  طف   لطوب مل ا  مجى واحد حىت رسسؿ ت 

أطؾمىأؾؽمىتؽػ ؾ ىذؼـعىوؼؽــ ىىىأطؾمىأؾؽمىتؽػ ؾ ىذؼـعىوؼؽــ ىىىىى}}: ت عليان  ف تع هل والن  مس  على اتم  ف ػطؿ 

 عػػل  ر ػػد ا  ػػع مػػثلةا فضػػعب للػػط اتثػػى آل ال ػػدوة وعلملػػط  يػػع  {{ىىْىظـــىىؼــيىطــصىاِّ ــّٕىْىظـــىىؼــيىطــصىاِّ ــّٕى
 . ةسف مط د ا يش ن؛سه نع ةطً  لده

والعػػػدد  ػػػطف ملػػػيالً نال  نػػػه نػػػطىت نرادة ت  ف  ةػػػسف ورغػػػا  ف ا سػػػلح   طنػػػ  مليلػػػ  
 ،ال    عج ال  ع ػد نال اللليمػ  وا مػساؿ وا رعح واتةطسػهل الػ  عل جػطرة ال  طؿ، مل  ف  ىأل 

ولةلػػه  ػطف مػػد  رسػػى  ، ال ع ػػق وهػط بةػػى مػن معػػهوعلػدمط علػػا  بػس سػػ؛يطف لػػعوج اتسػلمني غػػريأل 
فانع ػػػسا آل تسػػػعمط    ،طرهتا معع ػػػ  لسػػػسى ليانع ػػػسا نليػػػهرسػػػسالً نت  كػػػى مةػػػ   علم ػػػا أبف جتػػػ

 ،ومع ػػا مػػن ا مػػطؿ عػػدد  ثػػري و مػػساؿ  ثػػرية و سػػلح  وفػػرية ،ومخسػػسف فطرسػػطً ومع ػػا مط ػػ  فػػعس
وآل ن؛ػق السمػ   ػطنسا مستػسر ن  ف العسػسؿ  ػعج مػن بيػل ا  ،و ع سا واس عدوا حلمط ػ  جتػطرهتا

 طنسا مد دبعوا      ةم  ل  لػه فانػعج إبذف ت مػن وت  س  يعسا  ف  صلعسا معه نيئطً مل  لا  
 .بيل ا فةطنسا  ع دوف االن  طـ

فطل  ى ا يمطف علد مػطى بػدر، وصػى الة؛ػطر  والً علػد مػطى بػدر ولػ  بػدر  ف كلػطؾ بئػع 
 سمى بدر وميطكه ع ب  فعلدمط نجمؿ الة؛طر  واًل نجملسا عسار البئع و علسه  ل؛ ػا وةػسه حػىت ال 

 وعلػػػدمط وصػػػى العسػػػسؿ  ،اتسػػػلمسف وال  ل سػػػلسف وال حيصػػػلسف ملػػػه علػػػى مػػػطى مػػػعب ملػػػه 
و صػحطبه و ػطنسا مػد م عػسا  ربعػػ   ايـ آل ال ع ػق سػرياً علػى ا مػػداـ و ػطف ا ػس حػطراً وال ع ػػق آل 
الصحعاى ون يج  لل عهل المد د حد   آايت ع يم  من آايت ت مػن   ػى  ف تثبػ  ا آل كػ ه 

نت  ػػالث ومسعػػطت  ون يجػػ  لل عػػهل والة؛ػػطر عػػساركا مسػػم ا العسػػسؿ  الليلػػ ،  ػػطنسا م عبػػني
ومسعػػ  تلػػطـ الثلػػا ا وؿ مػػن الليػػى وومسعػػ  تلػػطـ الثلػػا الثػػطك مػػن الليػػى وومسعػػ  تلػػطـ الثلػػا 

 .من الليى ملط مسم ا ا  ري 
 وبعدمط مسا ا يش وم؛  ايمسع  ال  ت ست حعاسػ  ا ػيش و مػطمسا لػه  يمػ  صػلرية آل

ونطىت نرادة ت للجميل  ف  لطمسا من ندة ال عهل ومػن   مؤ عة ا يش      صل  في ط هلل
كسؿ الس؛ع والسػري علػى ا مػداـ حػىت الػ  ن  ػطنسا مػس لني عحلعاسػ  انمػسا ومع ػا سػيسف ا وكػا 

حػىت  ف سػيدان رسػسؿ ت انـ ،   وام؛سف آل  مط ن حعاس  ا وت   عػسا علػى ا رض ب ػدرة ت
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ومػػػن  ،فلّمػػػطكا ت علل عػػػطس مجيعػػػطً وحعسػػػ  ا مال ةػػػ  السػػػمطى مػػػن عيػػػسف الة؛ػػػطر ،سػػػجسده آل
  وك ه  طن   وؿ آ   من آايت ت الػ  ذ ػعت آل سػسرة ا ن؛ػطؿ  ،دورايت الة؛طر          

                 تتا ن؛طؿا ن؛طؿٔٔٔٔسس. 
 و  لػػطـ آل  ػػس عرد حيػػ لا فملصػػبل  ثػػري  وآل الصػػبطح وعػػطدة علػػدمط  ةػػسف اينسػػطف م عبػػطً 

مػػل ا ومػػد  صػػطب ه  لطبػػ  فسسػػسس ةػػا المػػي طف ومػػطؿ  يػػع تةسنػػسا  وليػػطى هلل وفػػيةا رسػػسؿ ت 
و سػػبسف  نةػػا علػػى احلػػق وال تسػػ  يعسف الس ػػسى  و الصػػالة؟ و يػػع ت ػػطبلسف  عػػدا ةا  ػػ ه 

 :لع يمػػػ  الثطنيػػػ  مػػػن آايت تالةي؛يػػػ  واتيػػػطه  مػػػط مللػػػط مبػػػى ذلػػػان مػػػل الة؛ػػػطر فحػػػد   اآل ػػػ  ا
                                                                          

                        اًل: :  و . فلػػػػجمؿ اتػػػػطى مػػػػن   ػػػػى كػػػػ ه ا مػػػػسر الثال ػػػػ ت ت ا ن؛ػػػطؿا ن؛ػػػطؿٔٔٔٔسس
ومػػػطمسا ببلػػػطى  حػػػساض فػػػطم ألت عتػػػطى  ،آل مػػػع املػػػه لي   ػػػعوا بػػػه فطغ سػػػلسا وتس ػػػملوا و  ػػػ وا 

اثنيػطً: ليػ كهل عػلةا ر ػق المػي طف وكػ  السسسسػ   ،  ثػع ممػط علػد الة؛ػطر و صبل علدكا مػطىٌ 
 كب  ومػس  ال  وسسس  ط المي طف آل ن؛سس ا وال  رالط  طنػ  ت سػبهل آل  ػعع عػجممي  ا فػ

 ف  لا علمسا  ف علط   ت مع ا.ايميط
 طفػػػونذا العلط   الح  ان عيسلط               فطتانطوؼ  ل ن  م

وا مػداـ  طنػ  تلػػسص آل  ! ف ا رض  طنػ  رمليػ  اثلثػطً: ،ف طتػط مع ػا علط ػ  ت   مئلػسا
 آايت ت وكػ ه  طنػ  آ ػ  مػن !العمطؿ فلجمؿ ات ػع و عػى ا رض ُملبّػدة ال تلػسص في ػط ا مػداـ

 مط اتةطف ال   فيه الة؛طر ف د نجمؿ فيػه م ػع  ثػري فملصػبح  ..  آل اتةطف ال   فيه اتسلمسف
وكػػ ه  ،ا رض كيلػػطً سَوْحػػاًلت ال  سػػ  يل الساحػػد مػػل ا  ف   حػػعؾ في ػػط وتلػػسص  مدامػػه آل ال ػػني

 ....وبد ت اتعع   آل الصبطح ... علط   ت للمؤملني
ميػػػداف ال  ػػػطؿ ومعػػػه  بػػػطر مػػػطدة ا ػػػيش وحػػػدد بيػػػده  ؿ ت ومبػػػى اتعع ػػػ  ت؛ ػػػد رسػػػس 

المع ؛  ا مط ن ال   ُػْ  ى في ػط صػلطد د الة؛ػع في ػسؿ كلػط سػي  ى  بػس   ػى!! كلػط سػي  ى  ميػ  
بن  لع، كلط سي  ى فػالف وفػالف، فحػدد ا مػط ن الػ     ػى في ػط الة؛ػطر ومػد  ػطف مػن ع ػيا 

ده رسسؿ ت ل  ى ر ػى و ػدوه آل ن؛ػق اتةػطف  مػط مػطؿ مدرة ت بعد اتعع    ف  ى مةطف حد
لسػػيدان علػػ : ساع ػػل ح؛لػػ  مػػن  وعلػػدمط اصػػ ؛  الصػػ؛سؼ مػػطؿ رسػػسؿ ت  رسػػسؿ ت 

ن. مػػطذا ت؛عػػى كػػ ه احل؛لػػ  مػػن احلصػػى آل  رضت فس ػػعه آل  ؛ػػه ورمػػى بػػه الةػػطفع احلصػػى مػػن ا 
مجيعػطً و صػط ا آل  عيػل ا مػن   ػى  الةبري؟ لةػن احلصػى غ ّػى ال سػعمط   وابمسػني دك ا العد

 :   ف  ثبػػػػػػػػػ  ت اتػػػػػػػػػؤملني وآل ذلػػػػػػػػػان   ػػػػػػػػػسؿ                                
 .... ، وبد ت اتعع   وآل   لط  ط تسال  اتعججمات اللبس   تتا ن؛طؿا ن؛طؿٚٔٚٔسس
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هل نت طرب حػػىت  سػػع سػػي؛ه فػػ كحيػػفسػػيدان عةطنػػ  و ػػطف مػػن  صػػحطب رسػػسؿ ت  ػػى 
رسسؿ ت وت  ةن معه اح يطك   ف  ى واحد معه سيع ف ا مطذا فعى العسػسؿ؟  حضػع عػسداً 
من احل ػهل و ع ػطه لػه ومػطؿ لػه ا ػعب  ػ ا العػسد ف عجػهل سػيدان عةطنػ  وحػعؾ عػسد احل ػهل 
بمػػدة فس ػػده سػػي؛طً ع يمػػطً مصػػ سالً المعػػطً و ملنػػه  ػػطرج مػػن اتصػػلل و ػػى حيػػطرب  ػػ ا السػػيع 

 ىت مطت.كساؿ عمعه ح
وُمعطذ بن ع؛عاى وكس ر ى مػن ا نصػطر وكػس حيػطرب  ػعبه عةعمػ  بػن  ا   ػى علسػيع 

فمل ػػ  مػػن ر  ػػه المػػع ع وو ػػعه علػػى مةػػطف  علػػى   ؛ػػه ف  ػػل ذراعػػه فػػ كهل نت رسػػسؿ ت 
سػبحطف ت الع ػيا  ،طؿ إبذف ت و ملنه ت  صػبه  ػعرا ُْعح و عطد ال راع نت مةطنه فم؛ى آل احل

ل رسسؿ ت نت  يطك  وال بلل وال  دو   وال كبيػهل  ػد ع وال كبيػهل  ػعاح وال غػري ذلػان ت حي 
 كػػى بػػػدر  لػػط  طنػػػ    مػػل  ف الع ػػا تةّسػػػع وت  عػػ  المػػعا ني وا وردة ولةلػػػه   يػػد ت

اؼؾـفمىإنىؿـّٔلىغـّٕـّ٘ىىىىاؼؾـفمىإنىؿـّٔلىغـّٕـّ٘ىىىى}}معع   فطصل  ومد عرب عن ذلان رسسؿ ت آل بدا   اتعع   حيا مػطؿ: 

فاىوِ ق افـاىًـادكىوتؽـّٔبىرسـ ؼع.ىاؼؾـفمىؾصـّٕكىاؼـّٔ ىوطـّٓت .ىاؼؾـفمىإنىىىىىىىىىىفاىوِ ق افـاىًـادكىوتؽـّٔبىرسـ ؼع.ىاؼؾـفمىؾصـّٕكىاؼـّٔ ىوطـّٓت .ىاؼؾـفمىإنىىىىىىىىىىغّٓىأتـتىخبقؾـىىغّٓىأتـتىخبقؾـىى

 .{{تفؾعىؿّٔلىاؼعصابةىعؾصىِتَعقّٓىيفىاِّرنىبعّٓىاؼق  تفؾعىؿّٔلىاؼعصابةىعؾصىِتَعقّٓىيفىاِّرنىبعّٓىاؼق  
   ننه نذا الجـم كؤالى اتؤملسف فسسؼ  ل    كػ ا الػد ن فةػطف البػد مػن اللصػع وال مل يػد 

 وا اتمع ني عػدداً صػلرياً ةا، و  عت آايت ال حد ةط وال حصع ةط ومن  مل ط  ف اتسلمني ر 
 لػػ    :وحيةػػ  عػػن ذلػػان سػػيدان عبػػد ت بػػن مسػػعسد في ػػسؿ!!  ػػداً مػػل  لػػا تسػػعمط   ومخسػػسف 

وذلػان حػىت تةػسف بيػل ا الث ػ   ! مسؿ تن عسار  كى كؤالى سبعسف ر اًل؟ مطؿ: ال بى نلػا مط ػ 
وا ونذا  ػطى اللػعور والي ني، و  لان الة؛طر ر وا  صحطب رسسؿ ت عدد صلري من   ى  ف  ل  

   ػػػطىت اةجمميػػػػ  و طنػػػ  كػػػػ ه آ ػػػ  مػػػػن آايت ت                                     
                     حػػػىت  ثبػػػ  اتسػػػلمسف و لػػػ  الةػػػطفعوف وكػػػ ه   ضػػػطً مػػػن ت ت ا ن؛ػػػطؿا ن؛ػػػطؿٗٗٗٗسس ،

 ... سبطب اللصع
ات ت آل اتعع   نػجموؿ اتال ةػ ، تػطذا  رسػى ت اتال ةػ ؟  ف آل كػ ه و  لان من نمداد

اتعع ػػ  مػػطـ المػػي طف ب جليػػد  ػػى  عسانػػه حػػىت  نػػه  ػػطى مبػػى اتعع ػػ  مػػن   ػػى تمػػجيل الة؛ػػطر آل 
و ػطف زعػيا مبيلػ   بػرية ومػطؿ للممػع ني  ان  !صسرة ر ى من ع مطى الععب اله سعام  بن مطلػان

فعلػػػدمط ر وا سػػػعام  مػػػطلسا ل ػػػد  ػػػطىت للػػػط نمػػػدادت مػػػن العػػػعب،  !معةػػػا معةػػػا ومجيػػػل مبيلػػػ 
ر كطتػػػط  ف العػػػعب  ػػػطىوا عػػػطون  ا ف ػػػطلسا ال ن ػػػدالة؛ػػػطر ت انسػػػطً  ػػػطىوا ن  ف  ف ر واس واتسػػػلم
فملرسػػى ت اتال ةػػ  ل ملػػل المػػي طف و عسانػػه ولػػ لان علػػدمط نجملػػ  اتال ةػػ   ة اتمػػع ني!!تسػػطعد

لمي طف  طف مس سداً و ده آل  ػد ر ػى مػن زعمػطى الة؛ػطر و ػطف   حػدث تعو    هل ال طر ،  ف ا
 معػػػػػػػػه والجػػػػػػػػعد نػػػػػػػػجموؿ اتال ةػػػػػػػػ   ػػػػػػػػع  مسػػػػػػػػععطً بعيػػػػػػػػداً فلػػػػػػػػطداه كػػػػػػػػ ا الع ػػػػػػػػى ف ػػػػػػػػطؿ لػػػػػػػػه
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  نبليق اللعػني                          ولةلػه  ػطؼ مػن اتال ةػ  حػىت ال  تتاحلمػعاحلمػعٙٔٙٔسس ،
ط ػػػ  للمػػػؤملني مػػػن المػػػي طف و عسانػػػه كػػػ ا  واًل، واثنيػػػطً اكمئلػػػطانً  عمػػػه فةػػػطف نػػػجموؿ اتال ةػػػ  ة

  ::ن للمسػػػػػلمني    بمػػػػػع  ةػػػػػا  بمػػػػػعوكا بلصػػػػػع ت والعسنػػػػػ  ت وب سفيػػػػػق ت لعبػػػػػطده اتػػػػػؤمليل
                                   ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب ... ..   تتدمحمدمحمٚٚسس 

ىطقةىاؼلاؾقة:اُ

احلمػػػد هلل معػػػجم لعبػػػطده اتػػػؤملني، وانصػػػع  حبطبػػػه اتس ضػػػع؛ني و نػػػ د  ف ال نلػػػه نال ت 
وسػػلا  الل ػػا صػػىِّ ، عبػػده ورسػػسله الصػػطدؽ السعػػد ا مػػنيال ػػس  ات ػػني، و نػػ د  ف سػػيدان دمحماً 

سد و ػى وعرؾ على سيدان دمحم صطحهل اللساى اتع سد واللصع اتع ػسد وآلػه وصػحبه الع ػل السػج
 من تبع ا لري نت  ـس السفسد.

عػػدـ  : والً ؟ ن ػػساك و حبػػطا.. مػػط  بػػعز م سمػػطت اللصػػع آل   ػػطب ت  لػػد ت  مػػط بعػػد..
    اللػػػػعور وذلػػػػان ل ػػػػسؿ ت                                 اثنيػػػػطً: اب ػػػػ   ..تتآؿ عمػػػػعافآؿ عمػػػػعافٖٕٖٕٔٔسس

  السا ػػػػػح  آل مسلػػػػػه  ػػػػػى نػػػػػملنه                                                 
                                                                

                           تتسا ن؛طؿسا ن؛طؿ..  

وعػػدـ الثبػػطت مبليػػ  علػػى مخسػػ   سػػق:   سػػطس اللصػػع عللسػػب  للمسػػلمنيف ػػ ه اب ػػ  
  لطى ال  طؿ حػىت ال  ػ ؾ الصػالة مبػى اتعع ػ   عع ت صالة ابسؼعن ذ ع ت ول لان ن  ل؛لال

ورسػسؿ ت سػػن للػط آل كػػ ه اتعع ػ  سػػالح الػدعطى فةػػطف كلػطؾ مػػن حيػطرب علسػػالح  ، و   لطىكػط
كلطؾ من حيطرب علدعطى و لق رسسؿ ت  دعس حىت نجمل  مالبسه من على    طفػه و  ػسؿ لػه و 

سيدان  بس بةع اي رسسؿ ت  ؛طؾ ملطنػدتان ربػان فػإف ت ملجػجم لػان مػط وعػدؾ. ف ػطؿ لػه  بمػع 
 .اي  ع بةع فإك  ر   رب ى ومعه اتال ة  ونك  ر  مصطرع ال ـس

 ،   معع ػػ  مػػن اتعػػطرؾ ات مػػ  فطيطكػػدوف حيػػطربسفف بعػػد ذلػػان آل س و ػػ لان  ػػطف اتسػػلم
و ػطف لألزكػع دور  بػري آل كػ ا ايػطؿ و ػطف آل    معع ػ   ،وال  ن ىلسػسف آل اتد لػ   ػدعسف ت

 ،كػد نمن اتعطرؾ ى مل العلمطى آل ا زكع   ع وف ال ػعآف وصػحيل البانػطر  مػن   ػى نصػع ايط
، والثطلػا كػس كطعػ  عان بػدعط ةا ولػيق أبسػلح لط ومستلػطل د ان صػ وعلدمط  صى ال ط د   سؿ ةا

ت ورسسله ونمطم  نععه، والعابع  كى ن  مػطع الةلمػ  و عػدـ اللػجماع، وابطمسػ  كػى الصػرب  مػط 
ف ػ ه كػى اب ػ  احملةمػ  والػىت  طنػ  بػدٌر مسػعحطً م ةػطمالً ل ل؛يػ كط و  سركػط   ،،سبق و بيلط سػعأله

 .<< مث الدعطى>> 
ىى
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بعةبعةاُطقةىاؼوااُطقةىاؼوا
6666

ىى

ىىواغرتابىاؼعقّٓواغرتابىاؼعقّٓىىاؼصقا ىوإال حىاِّ   اؼصقا ىوإال حىاِّ   

العطتني،  عا عبػطده اتػؤملني علػى   ػالؽ ال ػعآف وصػ؛طت ايميػطف و عمػطؿ  هلل ربِّ  احلمد
 كػػػى ا لػػػطف، و نػػػ د  ف ال نلػػػه نال ت وحػػػده ال نػػػع ان لػػػه، نلػػػه نػػػ؛سؽ بعبػػػطده، ل يػػػع لل ػػػه 

 ورسػػسله وصػػ؛يه مػػن  ل ػػه و ليلػػه،  وؿ و نػػ د  ف سػػيدان دمحماً عبػػد ت، تػػؤملني رىوؼ رحػػياع
ع كال ػػػط ا فصػػػسةط ووزأل طف، ومسألػػػمػػػن  سػػػق مدرسػػػ  ايميػػػطف ونػػػيدكط م يلػػػ  البليػػػطف عطليػػػ  ا ر ػػػ

ملطكج ػػػط، وو ػػػل ةػػػط نػػػ طدات ال  ػػػد ع الػػػ   ػػػعج للمػػػربز ن في ػػػط مػػػن العلػػػ  ال ػػػد ع،  لوو ألػػػ
لػػري وآلػػه الةػػعاـ و صػػحطبه الع ػػطـ صػلسات ت وسػػالمه علػػى كػػ ا اللػػ  البمػػري اللػػ  ع السػػعاج ات

 وعلى  ى من سطر على لجه نت  ـس الجمحطـ.
فيط    ػط ا  ػسة اتؤملػسف.. والػن علػى ونػان االن  ػطى مػن كػ ه الػدورة ايميطنيػ    مط بعد..

الرب  ، ك ه الدورة ال  ليق ةػط مثيػى آل دنيػط اللػطس فػال  س ػد آل العػطت  لػه  ال  ع دكط للط رب  
نػػيس طً ونػػبطانً،  ك؛ػػطالً  ؾ في ػػط مػػط  جم ػػد عػػن ا لػػع مليػػسف مػػن البمػػع ر ػػطالً ونسػػطىاً، دورة  مػػ
وكػا  ،العطتني آل ك ه الدورة ايميطني  السػلس   تػدة نػ ع  طمػى الةى  م  سف أبمع ربِّ  ،وعللني

  مػػ  سف أبرواح ػػا وملػػس ا آل كػػ ه الػػدورة ،آل بيػػسهتا وكػػا آل بلػػدالا وكػػا آل  مػػط ن عمل ػػا
لع ػد  ف نػػ لمق بعػ  البساعػػا الػ  مػػن   ل ػط فػػعض عليلػػط ت ... ف  الػ  ن م ػػط ةػا اتػػست
 ك ه الدورة ايميطني .

نف  ػػػى مػػػػط ومػػػػع علػػػػده احلةمػػػطى وا كبػػػػطى  ف كػػػػ ه الػػػػدورة اللػػػعض مل ػػػػط تل يػػػػ  اتعػػػػدة 
ةلػػه ل!!! و  ػػعمي    مػػعةػػط وكػػ ا نػػئ ع ػػيا و  ونصػػالح نػػمللط مث بعػػد ذلػػان نصػػالح ا سػػد احلطمػػى

 :لػػيق اةػػدؼ ا سطسػػ   مػػط بػػنّي ت آل مػػعار ال انصػػي  ف ػػد مػػطؿ آل مػػعار ننمػػطى كػػ ه الػػدورة
                                                           تتالب عةالب عةٖٖٛٔٛٔسس . 

و ف   علػق حببػى ال  ػس  فةطف اةدؼ مػن كػ ه الػدورة  ف  صػى اتػؤمن نت م ػطـ ال  ػس ، 
و ف  لضػػػا نت   يبػػػ  ا ت يػػػطى، ونت صػػػ؛سؼ ا ن يػػػطى، و ف  ةػػػسف فػػػعداً آل  ػػػيش سػػػيد ا نبيػػػطى 

وحيطرب العذ لػ   ،وحيطرب الضالؿ آل    مةطف ،حيطرب  حطفى ال الـ وحيطرب   ط هل المي طف
و جم ػػى مػػن  ، سػػعى بػػني اللػػطس ع  ػػالؽ ،و لمػػع ال؛ضػػيل    لمػػط حػػّى  و ذكػػهل ،  لمػػط تس  ػػ 

بيل ا الل؛سر وابػالؼ والمػ طؽ، ميمػ  بعػد كػ ه الػدورة آل دنيػط اللػطس كبيبػطً رعنيػطً معػه ا دو ػ  
 _________________________________________________ .احملمد   وا ن؛ي  الععني ،  عطجل اللطس  ط من  معاض الل؛سس 

 ـ.ٜٛٛٔ/٘/ٖٔكػ اتسافق ٛٓٗٔرمضطف اتع ا   مع  ا  رية من طن  ك ه اب ب  السجد ايمطـ  بس العجما ا اللطغ   طف   اتليط  ـس ا ٙٙ
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هػد  نعػا،مػن  مػعاض ا  ػالؽ .. ولس حبثلط آل الةسف مػط و ػدان مصػحطت لعػالج الل؛ػسس
مػػػن للعػػػالج  و  ومػػػط   ثعكػػػط ومػػػط  وسػػػع ط ومػػػط   ثػػػع العػػػطملني  ػػػط سػػػطـ مس مػػػ؛يطت لعػػػالج ا 
، لةن عالج الل؛ػسس مػن مثى ال؛صطـ والعكطب وغريكط ..  دس ط ا كبطى ا معاض الل؛سي  الىت 

اللضهل ومن الليي ومن احل د ومن احلسد ومن احلػعص ومػن  معاض ا  الؽ وسسى ال بطع من 
،  روك آل العػطت  لػه مصػح  ن؛سػي  تعػطجل اللػطس ... مػن المػ طؽال مل ومن اللرية ومن الل؛ػسر و 

مػػل  لػػط سػػبهل مػػط الػػن فيػػه مػػن ممػػةالت و ػػى مػػط الػػن فيػػه مػػن ا  الميػػ  مػػن كػػ ه ا مػػعاض 
 !!! الفطت وملطزعطت 

نف مػػط بيللػػط ومػػط حيػػدث آل و معلػػط مػػن مضػػطاي اللصػػهل واالح يػػطؿ ومػػن السػػعم  والعنػػسة 
  ػد  اللػ   ػالؽ وسػسى ال بػطع وعػدـ اك ػدا لطمنط سبب ط فسطد ا وغريكط من  نساع اتمةالت ن

وال  س ػػد مصػػح  آل عػػطت البمػػع تعػػطجل كػػ ه الِ؛ َػػع نال اتصػػح  ، اتان ػػطر ومشط ػػى  صػػحطبه ا بػػعار
ايميطنيػ  الػػ   ل  ػػط و و ب ػط عليلػػط فػػطكع البمػع و ػػطلق ال ػػدر، و و ػهل عليلػػط مجيعػػطً  ف نػػد ل ط 

...  طف ون لّبه نت مط في ط من كسابري   المي  بّيل ػط للػط اللػ  العػدانف عالح سطب وصدؽ ايمي
 ف أنا بل؛سسػػػلط ونػػػد ل ط آل ورنػػػ  ايصػػػالح ... اللط ػػػ  الةػػػرب  مػػػن كػػػ ه الػػػدورة وكػػػ ه كػػػى 

ليػػ كهل نػػعكط وليةمػػى  ريكػػط ولي  ػػع بعكػػط حػػىت نذا  ع ػػ  مػػن  ... الععنيػػ  ل لصػػلل   الم ػػط
كساؿ العطـ علػى كػد  مػن   ػطب ت وعلػى كػد  مػن سػل  رسػسؿ  لل؛قاسطرت .. ك ه الدورة 

 و ر طكا  مجعني. وعلى كد  من   الؽ السلع الصطحل  ت 
، تسػ س  عط يػهل المػعورنف الل؛ق آل غيب  ط عن ال  ى وغيب  ط عن معامب  العميهل ت؛عى 

ط مػن نػسازع على الضعيع وتسعؽ ال س  وتضعب بيد من حد د على الضػع؛طى واتسػط ني بلسكػ
، ول لان هد  ى  ـس صػ؛حطت ايػالت وا عا ػد  ا  العة  ال   ا من معامب  رب العطتني

! وا حساؿ اللع ب  ال  علدمط ن ع كط ن   ع  نلط آل غطبػ  مػن اللػطعت  الىت ال تصدؽللط ع  بطر 
 ..   و و مل نميطك !ولسلط آل و مل نسالم  

بػػػى نف احليػػػساانت ...  حػػػساؿ احليػػػساانت  دك مػػػن لطزعػػػطت كػػػس  ف مػػػط حيػػػدث آل كػػػ ه ات
بعضػػ ط علػػده فضػػط ى تللػػهل علػػى بػػل اينسػػطف فطلةلػػهل مػػثالً ال أي ػػى حلػػا   يػػه الةلػػهل اتيػػ  

علػى مجمبلػ   طً ه ُمل ػطال ػطذورات لةلػه لػس و ػد   ػوأي ى ا يػع وأي ػى ! ، أي ى حلا اتي   !! بداً 
، فمػػط علػػان عينسػػطف الػػ   أي ػػى حلػػا !! ميضػػله أبسػػلطنه ال   ػػعب ملػػه وال   ػػ ب مػػن حلمػػه وال

  يه مي طً ىلق مل   يه على لش حلا   يه، وعلى الةػالـ آل عػعض   يػه، وعلػى احلػد ا الػط 
..    العمػػى علػػى نفسػػطد نػػملف   يػػهه، وعلػػى  طولػػ   لػػهل المػػع   يػػه، وعلػػى  طولػػط سػػسى   ػػ
 .معتب  آدمي  لةل ط آل احل ي     الؽ حيساني آل ك ا ابلق   دك عن معتب  الةلهل.  ليق كس 
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نف كػػ ا كػػس مػػط  عط ػػه الصػػيطـ، ىعػػى الل؛ػػسس ت  ػػع حلضػػعة ال ػػدوس، وتعامػػهل ت وتصػػى 
 عامبػػػه آل   ونت م ػػػطـ  ع  ػػػد صػػػطحبه  ف ت م لػػػل عليػػػه و ػػػعاه و نػػػه  نت م ػػػطـ معامبػػػ  ت

 طت الصدور وحع طت العيسف، و علػا ملػه علا مله  ؛ي  ابلسات  مط  عامبه آل ا لسات، و نه
  حػػىت ابػػساكع ال لبيػػ  الػػ  ت  ػػعج نت حيػػجم ال ل؛يػػ ، فػػإذا علػػا  ف ت م لػػل عليػػه و ػػعاه فإنػػه

  جػػه علعمػػى نت ت،  عطمػػى ت آل ابلػػق و عطمػػى ابلػػق آل ت، في ػػـس معامبػػطً هلل  عمػػى  ف ت 
ت. نذا صػلل مععوفػطً فإمنػط  صػلعه مػن   ػى ت وال  ل  ػع   عاه وال  ل  ػع ا  ػع آل عملػه نال مػن

ا  ع عليػه نال مػن ت، ونذا ام لػل عػن نػع فلمععف ػه  ف ت  ػعاه وكػس ال  ع ػد  ف  سػسى ن؛سػه 
 هل و  مسه صسرته  مطـ  طل ه وعر ه فإنه نذا اكلل عليه وكس آل اتعصػي  غضػهل عليػه ونذا غضػ

 :س ال  ع ػػػػػػد  ف هػػػػػػعج مػػػػػػن كػػػػػػ ه احليػػػػػػطة نال ب ػػػػػػسؿ ت عليػػػػػػه حػػػػػػّى بػػػػػػه ع ابػػػػػػه وسػػػػػػان ه وكػػػػػػ
                                            تتالبيل البيل ٛٛسس.. 

   ط ا  سة اتؤملسف نمنط ع دت ك ه الدورة ايميطني  يصالح   الؽ ا مػ  احملمد ػ  فػإذا 
مػػد مػػد عػػدان ب؛ضػػى ت وبع ػػطت كػػ ه و ػػطى العيػػد  ومػػد  متللطكػػط بلجػػطح ع لػػط مػػن كػػ ه الػػدورة 

  عُػػْدان نت سػػريتلط ا وت وعُػػْدان نت حطل لػػط ا وت الػػ   لّػػط في ػػط علػػد ت... الػػدورة ايميطنيػػ  
 علػػػدمط  ل لػػػط مبػػػى كػػػ ه احليػػػطة و  لسػػػلط علػػػى بسػػػطط الصػػػ؛طى و طكبلػػػط الػػػط   ػػػرب بػػػه بةالمػػػه:

                                                                           
مػػط آل  عب ػػه مػػن احل ػػد علػػى فػػالف  و زاؿ ، فيانػػعج اينسػػطف مػػن كػػ ا المػػ ع ومػػد تتا عػػعاؼا عػػعاؼٕٕٚٔٚٔسس

حلػػهل الةػػعه ل؛ػػالف  و الػػبل  ل؛ػػالف  و ُحػػهّل المػػع ل؛ػػالف  و العغبػػ  آل االن  ػػطـ مػػن فػػالف  و ا
كػػ  الػػ  في ػػط كػػ ه  ق ُػْ؛ػػعغ مػػط آل  عب ػػه  مػػط آل  عبػػ  الػػل؛ق[ والػػل؛... للػػش فػػالف وفػػالف 

ا عب  ال  رة متلؤكط علمعور وتلمعكط عآلاثـ وتل   نليان الط في ط آانى الليى و كػعاؼ الل ػطر عػن 
 ...  يع ذلان؟وس المي طني  وايذاع  الل؛سطني كع ق السسط
دكط تسسػسس لػان الػط  حد ػه لػان فػالف والػط فعلػه معػان فػالف علدمط   ل  بل؛سان جتننان 

ومط ال   ت؛عله معه؟  يع تعد نعفان و عام ان؟ و يع تلػ  ا لمانصػان؟ و يػع تعطملػه عتثػى؟  
وآل كػ ا المػ ع الةػعمي   ػـس اتػست الع ػيا !!  ى كػ ا مػن بضػطع  الػل؛ق الػ   جملػط آل خمطزلػط 

إبفػػعاغ مػػط آل الػػل؛ق مػػن كػػ ه ا وحػػطؿ ومػػن كػػ ه . .نذا  ل يػػ  ن؛سػػان آل ورنػػ  ال ػػعآف الةػػعمي 
وميلؤكػػط علعةػػ   ،وبصػػ؛طت الػػرب، ميلؤكػػط عحلػػهل لةػػى مسػػلا.. وميلؤكػػط لصػػطؿ ابػػري ، ابصػػطؿ 

لةػػى مػػؤمن وميلؤكػػط علعغبػػ  آل صػػل  ا رحػػطـ وميلؤكػػط علعغبػػ  آل بػػع السالػػد ن وميلؤكػػط علعغبػػ  آل 
آل نػػىت ب ػػطع ا رض، ف انػػعج  ا عاى واتسػػط ني مػػلوند ػػطؿ السػػعور علػػى ال؛ ػػ ،حبػػسر عبػػطد ت

فيانػعج  .. علػى مصػعاعي ط بصػلسؼ الػرب جمان  ط ومد ام ألت .. الل؛ق ومد ام ألت حبهل ابري 
اينسػػطف مػػن كػػ ا المػػ ع الةػػعمي ومػػد امػػ أل مػػن ر سػػه نت  مخػػ  مدميػػه ب  ػػس  ت والعامبػػ  ت 
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لمعؼ بعدمط هعج من ك ه احليػطة، كػ ا كػس اللػعض  وعلعغب  آل العمى تط  ع   ت وتط  لطؿ به
 ....ا سطس  من مدرس  ال  س  

إذاىالـؿتىؼقصـمىىىإذاىالـؿتىؼقصـمىىىىى}}مبيلطً للػط اتل ػطج في ػط:  ال    سؿ في ط رسسؿ ت مدرس  ال  س  

ــّٓكىى ــّٓكىىمسعــعىوبصــّٕكىوؼوــاؾعىوـ {{ىىمسعــعىوبصــّٕكىوؼوــاؾعىوـ
وت ػػـس اتدرسػػ  ايميطنيػػ  عل ػػدر هل العملػػ  علػػى كػػ ه ، 67

 ! ال تلضػػهل نذا اس لضػػب  : نػػ ع  طمػػى  مػػعؾ فيػػه تعػػطليا اتدرسػػ ا عمػػطؿ ال  يػػ  الل يػػ  تػػدة 
إؾِّـيىىإؾِّـيىىىىِِإؾِّيىاَؽـٌِّٕؤىاَلـاِامٌىىإؾِّيىاَؽـٌِّٕؤىاَلـاِامٌىىىى}}ىىبى مى !تثىعحىت نذا ن م  ت سؿ لان ال تعد  !و ال تعد نذا ن م 

ــٌِّٕؤىاَلــاِاٌم ــٌِّٕؤىاَلــاِاٌماَؽ ــٌِّٕؤىاَلــاِامٌىىىِِاَؽ ــٌِّٕؤىاَلــاِامٌىإؾِّــيىاَؽ {{ىىإؾِّــيىاَؽ
وممػػ ؾ   كػػ ه     نك كطلػػهل   كػػ ه اتدرسػػ  ايميطنيػػ  68

صػط ا عػن اب ػطاي وصػط ا عػن  نػىن الػىت  ل ػجـم  ػط وب  بي  ػط نيػ  ومػن مػساد دراسػىت الدورة العوحط
..  نت صػيطـ اتعػدة عػن ال عػطـ والمػعابعل بػل عي ػطف   لداناي وصط ا عن ا  الؽ ال؛طسدةا

 لػػ   ػػ لان نذا   !نػػ عاً  ػػطمالً ال ػػدر ىب فػػإذا  ع ػػ  مػػن كػػ ا المػػ ع ومػػد كب ػػ  كػػ ا الػػربانمل 
 و لػػػ   مػػػط مػػػطؿ رب   !ل بػػػيل انصػػػعف  علػػػه وت ت طبلػػػه نال بةػػػى  ػػػري وملػػػيل طكبػػػان ننسػػػطف ع

  العطتني                              تتال؛عمطفال؛عمطفٖٖٙٙسس. 
نل ع نت ر ى واحد من ال  ن  ع سا من ك ه اتدرس  وال   فيه ا سػسة للػط دعسان ول ا 

صع ا وؿ ال  ن  ع سا من ك ه اتدرس ، والػ  ن هػد  ولػ  ا  مجعني أن   مثطاًل واحداً من ال
أيا ... و ػـع ت و  ػه   كػس ايمػطـ علػ ... و معل   آل صدور اتلةست ا على تػن  ل؛ ػا 

نليػػه ر ػػى وأي ػػ   سػػّبه و مػػ مه و جم ػػد عليػػه وكػػس ال  ل ؛ػػ  نليػػه وال  ةلمػػه حػػىت نذا وصػػى نت 
نف  ػطف علػدؾ نػئ آ ػع فػملت بػه مبػى  !اي   ط ايسػالـ: مطؿ المطرع ال   به نجمله ال ؛  نليه و 

ومػطؿ اي ... ف عجػهل ننسػطف  ػطف  عامػهل اتسمػع مػن بعيػد  !! ا والد فيؤذ ػانمػن  ف  عاؾ  حد 
 مطؿ و  ثع من ك ا: ! مري اتؤملني نت ك ا احلد

 هػػػػػػػػػػػػطكبل السػػػػػػػػػػػػ؛يه بةػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػبل
 

 فػػػػػػػػػػػػػمل عه  ف   ػػػػػػػػػػػػػسف لػػػػػػػػػػػػػه ُويبػػػػػػػػػػػػػطً 
  جم ػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػ؛طك  و ز ػػػػػػػػػػػػػد حلمػػػػػػػػػػػػػطً  

 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػسد زاده ايحػػػػػػػػػػػػػػػػعاؽ كيبػػػػػػػػػػػػػػػػطً  
  ننػػػػػػػه تعلػػػػػػػا آل مدسػػػػػػػ  الصػػػػػػػـس                                        

          ا ك ه ال عطليا؟ مػن  ُػدّرب عمليػطً ، ان عوا نت العطت  مجل من  علِّ تتآؿ عمعافآؿ عمعافٖٖٗٔٗٔسس
اتصػ ؛ى نبيػه وعلى ك ه ال عطليا الععني  نال رّب الرب ػ  و   بلط ه وكالبه على ك ه ا  الؽ العلي 

 الدورة ايميطني  !!!!آل ن ع ال  س  و   ري الرب   
_________________________________________________ 

 عن  طبع آل مصلع ابن  ا نيب . ٚٙ
 عن  ا كع عة آل مسلد  ا  على. ٛٙ
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مل عدو من  عداى ت، ك ا  طف مسمع مل ر ػى حىت مث ان عوا نت مسمع آ ع آل ت ساه 
سػػطف ، ال  ػػى مػػل فػػطرس مػػن فع  مػػن  كػػى ايميػػطف، وكػػ ا مسمػػع مػػل ر ػػى مػػن  عػػداى الػػعةن

مث نػجمال وت ػطتال علسػيع  فعسػ مط،الة؛طر آل معع   حعبي  وحدث بيل مط مبطرزة ف  طتال حىت ومػل 
مث د ػػال آل مصػػطرع  وان  ػػ  أبف ةلػػه ايمػػطـ علػػ  و ومعػػه علػػى   ػػعه  ،حػػىت تةسػػع سػػي؛ي مط

ونذا الع ػػػى  ْ ؛ػػػى آل و  ػػػه !! وبػػػعؾ فسمػػػه و  ػػػعج  لجػػػعه لي  لػػػه بعػػػد كػػػ ه اتعع ػػػ  المعسػػػ  
ف عجهل الع ػى ومػطؿ  يػع تػع  ل بعػد  ف  الع ى !!  مطذا فعى ايمطـ عل ؟ مطـ وتعؾ !تس بصق

  متةلػػ  مػػل؟ العػػسا نت  ػػع ل مدرسػػ  ايميػػطف وال  ػػس  مػػطذا   ػػسؿ؟ مػػطؿ:  لػػ   مطتلػػان هلل
، ف ػطؿ: وكػى    ف  م لػان ان  طمػطً لل؛سػ  فػملحـع ا  ػع مػن را  ؛ ُ  !فلمط ت؛ل  آل و   

 ع ػسا مػن مدرسػ  ال  ػس  ومع ػا العميػهل  !..كػ ه اتػساكن؟ مػطؿ: وآل  ّدؽ مل ػط تعامبسف ت آل
 ومع ا مسؿ الع ى الصطحل:

 نذا مػػط  لػػْسَت ، الػػّدكَع،  ْسمػػطً، فػػال تَػُ ػػىْ 
  

 َ لَػػػػػػػْسُت، ولِةػػػػػػػْن مُػػػػػػػْى َعلػػػػػػػّ  رَميػػػػػػػهلُ 
 وال َ سػػػػػػػػػػَغّ اَّلّلَ  ُػْلِ؛ػػػػػػػػػػُى مػػػػػػػػػػط مَضػػػػػػػػػػى 

 
 َوال  ّف مػػػػػػػػػػػط َهَ؛ػػػػػػػػػػػػى َعَليػػػػػػػػػػػػِه  َليػػػػػػػػػػػػهلُ 

 لَيػػػػػػػػَ   ّف اَّلّلَ  َلِ؛ػػػػػػػػُع مػػػػػػػػط مَضػػػػػػػػى فَيػػػػػػػػط 
 

 وأيَذُف آل تَػْسعتِلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط، فلَػ ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسبُ 
 فملْحِسػػػػػػػْن َ ػػػػػػػجماًى مػػػػػػػط اْ  َػَ ػػػػػػػدَت فإمّنػػػػػػػط 

 
 بَ ْعِ ػػػػػػاَن جُتػػػػػػجَم  والُ ػػػػػػُعوُض ُ ػػػػػػػُعوبُ 

ولػػ ا   ػػعم ا ت و عػػى ةػػا ح؛ػػى تةػػعمي نةػػ  آل  ػػـس ا ػػط جمة وكػػس  ػػـس ال؛ ػػع فيسػػ عدوف  
 !فيحضػػع مع ػػا اتال ةػػ  الةػػعاـ... عبمػػسع وال ع ػػيا   لل ةػػعمي وىلسػػسف بػػني  ػػد  اتػػست

و سم ػسلا مػن بيػسهتا وهع ػسف آل صػبيح  كػ ا اليػـس و  ؛ػسف علػى  بػساب  !وحيّ؛سلا أب لحػ  ا
و  سلسف اي  م  دمحم   ع سا نت رب  ػعمي  ع ػ  ا  ػع ا جم ػى و ل؛ػع الػ نهل الع ػيا .. ال عمطت 

ومع ا سجالت ال مع ؛طت ايةي   سػجلسف في ػط  .. د وآ عوف ىلسسف على  بساب اتسط ... 
وبيػ  ت .. ليسػجى الػه آل ال صػع ايةػ  آل بيػ  ت ...  ى من حضع نت د ساف رب الرب ػ  

 سػػػػجلسف  لػػػػط  ا آل د ػػػػساف ... كػػػػس اتسػػػػجد وزواره كػػػػا  ػػػػيسؼ ت وكػػػػا عمػػػػطر اتسػػػػط د 
 ...  ال مع ؛طت 

و لسػػسا مع ػػا  صػػلسف .. و ؛ػػ  ا مػػالـ الصػػحع وكس ػػ   غل ػػ فػػإذا د ػػى ايمػػطـ 
 ،وكػػ  صػػالة العيػػد فمػػط كػػ  نال نػػةع هلل علػػى نعمػػ  ال سفيػػق للصػػيطـ.. مع ػػا صػػالة المػػةع هلل 
وعلػى نعمػ  رفػل ات طمػطت علػد احلبيػهل  ،وعلى نعم  اتل؛ػعة للػ نسب ،وعلى نعم  ال سفيق لل يطـ

علػي ا وبلعمػه    ػ  عكا ب؛ضػلهفإذا نةعوه اسػ معسا نت الػساعي وكػس ! فيمةعونه  احملبسب،
فػػػإذا ان  ػػػسا مػػػن كػػػ ا ات ػػػطـ ونػػػةعوا ت علػػػى مػػػط  والكػػػا وع مػػػسه علػػػى مػػػط  ،السػػػطبل  علػػػي ا

َْىَتَوـَعؼ  ِؾيىاْؼَقـَ َ ىىىىى}}اس معسا نليه وكس   ػسؿ:  ، ع طكا َْىَتَوـَعؼ  ِؾيىاْؼَقـَ َ ىىىـَاىِطَقاِد ىَسؾ  ِؾيىَعَ ِطِِّٖتيىَوَ َ ِؼيى ـَاىِطَقاِد ىَسؾ  ِؾيىَعَ ِطِِّٖتيىَوَ َ ِؼيى
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َّىى َّىىَشَقفا ىِعيىَ َؿِعؽ ـَمىِ ِ ـَِّٕتؽ َمىإ َّْىَؾَظـَِّٕتىَؼؽ ـَمىاؾصـّٕع اىؽغػـ را ىىىىىىىىىَشَقفا ىِعيىَ َؿِعؽ ـَمىِ ِ ـَِّٕتؽ َمىإ َْىِؼـَِّٓؾَقاػ َمىإ َّْىَؾَظـَِّٕتىَؼؽ ـَمىاؾصـّٕع اىؽغػـ را ىىىىىىىَأَطَطَقـِكؽ َمىَو َْىِؼـَِّٓؾَقاػ َمىإ َأَطَطَقـِكؽ َمىَو

{{ىىؼؽمىؼؼّٓىأرتقكؿ ؾيىورتقتىطـؽمؼؽمىؼؼّٓىأرتقكؿ ؾيىورتقتىطـؽم
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 ..{{ت ب اىإىلىآىمجقعا ىأـفاىاِؤؽـ نىؼعؾؽمىتػؾن نت ب اىإىلىآىمجقعا ىأـفاىاِؤؽـ نىؼعؾؽمىتػؾن ن}} و  مط مطؿ 
ىاُطقةىاؼلاؾقة:

ف سػيدان دمحماً د  العطتني، و ن د  ف ال نله نال ت وحده النع ان له، و ن  هلل ربِّ  احلمد
وسلا وعرؾ على سيدان دمحم وعلى آله وصػحبه وسػلا واع لػط ابػري  الل ا صىِّ ، عبد ت ورسسله

 العطتني. اي ربأل وادفل علط المع وهلط وان؛لط وانصعان على  عدا لط 
فيػػػط    ػػػط ا  ػػسة اتؤملػػػسف.. كليئػػػطً لةػػػا بصػػيطـ كػػػ ا المػػػ ع الةػػػعمي، و بمػػػعوا   مػػط بعػػػد..

مػػد فػػ ل لةػػا مجيػػل  ػػجما ن فضػػله ومجيػػل  بػػساب  عمػػه   ع الع ػػيا مػػن اتػػست الةػػعمي فإنػػهع  ػػ
ولػػ ا  مػػع ا اللػػ  الةػػعمي  ،و ػػدعس ا لل ةػػعمي آل  ػػـس ال ةػػعمي ،ليلػػدؽ علػػيةا نعمػػه  ػػطكعة وعكلػػ 

 أبف تد لسا نت ت و ف ت كبسا لل طى ت الط  ليق بع م  ك ا اتسمع الةعمي.
العػػطتني و مػػ ده   كػػس صػػالة العيػػد ح؛ػػى تةػػعمي للمػػؤملني  مػػ ده رب  كػػ ا اتسمػػع الةػػعمي

فػػػإذا ُدعيػػػ  ةػػػ ا  ،ف آل ملػػػان ت وملةستػػػهس اتال ةػػػ  ات عبػػػسف و مػػػ ده مجيػػػل عبػػػطد ت الصػػػطحل
َؽَصىَأَحَقاىؼقؾَةىاؼِػطَّٕىوؼقؾَةىاِّتنىىَؼَمىـَِؿَتىَغْؾِقـِ ىــ َ ىىىَؽَصىَأَحَقاىؼقؾَةىاؼِػطَّٕىوؼقؾَةىاِّتنىىَؼَمىـَِؿَتىَغْؾِقـِ ىــ َ ىىىىى}}: احل؛ى فملحي  ليل  العيد ل سله 

ولةػػػن  !! و  يي ػػػط عاللمػػػطؾ آل اتلػػػ ات !!ال  يي ػػػط عػػػسار ال لي؛جم ػػػسف 7070{{ىىاؼؼ ؾ ـــ ِباؼؼ ؾ ـــ ِبىىَتِؿـــ ِتَتِؿـــ ِت
 ...و حيي ط علمةع على مط كس آت !! حيي ط عالس ل؛طر على مط فطت

و نػػ  آل كػػ ا  !تةػػعمي ت علػػى مػػط صػػلع  آل كػػ ا المػػ ع الةػػعمي ح؛ػػى ملنػػ  م بػػى علػػىف
  ف  ضػػ  كػػ ه الليلػػ  آل ال سبػػ  نت ت ! ذنبػػ  المػػ ع الةػػعمي رالػػط مصػػعت ورالػػط ك؛ػػست ورالػػط

فػػإذا  صػػبل  !واالسػػ ل؛طر بػػني  ػػد  ت علػػى مػػط حػػدث ملػػان مػػن ذنػػسب وسػػيئطت آل كػػ ا المػػ ع
و نػػ   ،وت يبػػ  و ع ػػ  مػػن بي ػػان ،ولبسػػ   حسػػن مػػط علػػدؾ مػػن الثيػػطب ،الصػػبطح اغ سػػل 

 نػػػػ  تع ػػػػا ت وت ػػػػسؿ: ػػػػعج مػػػػن البيػػػػ  و  ،وتةػػػػعر مػػػػط   ػػػػربؾ بػػػػه رسػػػػسؿ ت تلػػػػ  نػػػػداى ت
ىىِِواَؿـــّٓىٓىػـــل ا واَؿـــّٓىٓىػـــل ا ىىِِػـــربىػــق ا ىػـــربىػــق ا ىأأآىآىىىِِوٓىاَؿـــّٓوٓىاَؿـــّٓىىِِآىأػــربىآىأػــربىىىِِآىأػـــربآىأػـــربىىِِآىأػــربىآىأػــربىىى}}

 ،وتةعر ك ا الةالـ آل بي ان وآل كع  ان حىت تصى نت بيػ  ت {{ىىوسقنانىآىبؽّٕةىوأالق  وسقنانىآىبؽّٕةىوأالق  
لػػان السػػطع  آل ف جػػد ن سانػػان آل ان  ػػطرؾ  ةػػعروف كػػ ا الةػػالـ ولػػ ا  ةػػسف حػػطؿ اتسػػلمني آل ت

 . آل مسط دكا الةى  ل جسف عل ةبري للعل  الةبري و آل نسارع ا و بيسهتا
_________________________________________________ 

 عن ابن عبطس، رواه المي، ابن حبطف آل   طب الثساب والبي   . ٜٙ
 عن  ا الدرداى. رواه البي    آل السلن الةرب .  ٓٚ
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ومبػػى  ف  ػػعج  داى كػػ ه الصػػالة ت مل ػػد مػػن ن ػػعاج الجم ػػطة  لػػط حػػق ال؛ ػػعاى واتسػػط ني 
فال  عج من بي ان نال ومد   ػدت أبنػان   و ط   يهل عملان و ُػْعفل د سانان نت رب العطتني

فإذا صلي  مل اتسػلمني فػط لق لسػمطع الػسعي مػن  ،ح  ط و  ع   ط نت مس ح  طمد وفي  ط 
وبعػػػد كػػػ ه السػػػل  احلميػػػدة تػػػ كهل نت ن سانػػػان  ،العلمػػػطى العػػػطملني ف لػػػان سػػػل   ػػػري اتعسػػػلني

 .اتسلمني تصطفح ا وتسّلا علي ا
وليسػػػػ  .. ليسػػػػ  مػػػػعاىة ال ػػػػعآف ... كػػػػ  اتصػػػػطفح  اتانصسصػػػػ  وعبػػػػطدة كػػػػ ا اليػػػػـس 

عبػػطدة  ػػـس العيػػد كػػ  مصػػطفح  ...  وليسػػ      نػػساع   ػػع  مػػن العبػطدات.. الّل؛ليػػ   الصػلسات
 :لطسػػػػب  الةعميػػػػ  واتصػػػػطفح  ن؛سػػػػ ط مػػػػط   عكػػػػط؟   ػػػػسؿ في ػػػػط وهتلئػػػػ  ا  ػػػػ ه ات.. اتسػػػػلمني 

ِ َوِؾَمىإَذاىاَلاَعَّّىَأَ ـاِلىَتَناِتـَتىَ َطاـَاِؿَؿـاىىىىى}} ِ َوِؾَمىإَذاىاَلاَعَّّىَأَ ـاِلىَتَناِتـَتىَ َطاـَاِؿَؿـاىىىإِنىا َوَرِ ىَوَرِ ىَػَؿـاىـََكَنـاّتىىىَػَؿـاىـََكَنـاّتىىىىى    نجملػ  ذنس مػط[    نجملػ  ذنس مػط[ىىإِنىا

 ..!! مط  لجمؿ ورؽ المجع     ىى7171{{ىىاؼِنَمَّٕاؼِنَمَّٕ
نذا ن ػع اتسػلا آل و ػه   يػه ن ػعة حػهل وصػ؛طى ومػسدة  ػا والعبطدة الثطني  كى الل ػع .. 

ؾظــّٕةىيفىو ــ ىأخىيفىآىطؾــىىىؾظــّٕةىيفىو ــ ىأخىيفىآىطؾــىىىىى}}آل كػػ ه مػػن ا  ػػع اسػػ مل نت العسػػسؿ الةػػعمي وكػػس   ػػسؿ: 

{{ًًىىش  ى ـ ىؽـصىاطكؽـا ىيفىؽوـمّٓ ىؿـّٔاىطاؽـا ىىىىىىش  ى ـ ىؽـصىاطكؽـا ىيفىؽوـمّٓ ىؿـّٔاىطاؽـا ىىىىىى
ه س  ذلػان اليػـس الل ػع آل و ػفعبػطدتةا آل 72

اتسػػػػلمني علبمطنػػػػ  وعحملبػػػػ  والسػػػػعور، علبمػػػػع وال حػػػػطب، ومصػػػػطفح  اتػػػػؤملني، وال ػػػػساد بػػػػني 
تلػان كػ  عبػطدتةا كػساؿ ...  اتؤملني، وصل  ا رحطـ، والع ع على ال؛ عاى واتسط ني وا   ػطـ

ع ػػق الػػ   ذكبػػ  ملػػه نت كػػ ا اليػػـس الةػػعمي فػػإذا ر عػػ  نت بي ػػان تع ػػل نليػػه مػػن كع ػػق غػػري ال 
 .اتسجد  داى صالة العيد

تلػػان كػػ  سػػلن العيػػد همل ػػط فيمػػط  لػػ : نحيػػطى ليلػػ  العيػػد آل كطعػػ  ت، احللػػق وال  صػػري، 
ت لػػيا ا  ػػطفع، االغ سػػطؿ ليلػػ  العيػػد  و آل صػػبيح  العيػػد، ال  يػػهل  عػػل و ػػل العا حػػ  الع ػػعة، 

طـ نت اتلػػػرب، مصػػػطفح  اتسػػػلمني وال ػػػسادد ال ةبػػػري مػػػن بعػػػد صػػػالة ال؛جػػػع نت حػػػني رمػػػ  ايمػػػ
وال حطبهل بني اتؤملني، الع ع على ال؛ عاى واتسط ني  سل   ري اتعسلني فإنه مّع آل  ػـس العيػد 
فس ػػػد غالمػػػطً مل بػػػ اً  وحيػػػدًا[ ال  لعػػػهل مػػػل ب يػػػ  الصػػػبيطف ف ػػػطؿ لػػػه: اي غػػػالـ ت ال تلعػػػهل مػػػل 

 ػسف  :  مػط تع ػى  ف مػط الً   عليػه وربأل  فمل  ه  ،الصبيطف؟ مطؿ:  ك   يا ليق    ب وال  ـ
فمل ػ ه و بدلػه علسػعور واحلبػسر و علػه حيػق بب جػ  ، لان  عً وعط مػ  لػان  مػطً وفطكمػ  لػان    ػطً 

العيد والعىن العيد  مط حيق به مجػسع اتػؤملني، مث  ع ػل نت بي ػه مػن كع ػق آ ػع، تلػان كػ  سػل  
 عػػى للصػػط ا دعػػسة ال    وناي ػػا واعلمػػسا  ف تالعيػػد فحػػطف سا علي ػػط ومسمػػسا  ػػط  عةلػػط ت

 _________________________________________________ .<< مث الدعطى...  >>  تعد
 عن الرباى بن عطزب، رواه  بس داود آل السلن والبي   . ٔٚ
 سك .عن ابن عمعو، رواه السي ٕٚ
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ةةلاؽـلاؽـاُطقةىاؼاُطقةىاؼ
7373

ىى

ىىاؼص  ىِ ـِةاؼص  ىِ ـِة

ةػا ال يػطـ سػبحطنه  العطتني  عػجم عبػطده اتػؤملني ف؛ػعض علػي ا الصػيطـ وسػنأل  هلل ربِّ  احلمد
مػع آل ذلػان  لػه   سمػع سبحطنه ال حي طج نت عبطدة العطبد ن وال  ضّعه عصػيطف العطصػني ونمنػط ا 

  عليلط علد رب العطتني سع مسله سبحطنه                                                
              و نػػػػ د  ف ال نلػػػػه نال ت وحػػػػده ال نػػػػع ان لػػػػه نلػػػػه نػػػػ؛سؽ ... ...   تتا ط يػػػػ ا ط يػػػػ ٘ٔ٘ٔسس

 و ػػهل عليلػػط  ،ط مػػن  ن؛سػػلط و رحػػا بلػػط مػػن آع لػػط و م طتلػػط نػػ؛ق بلػػ ،ع ػػسؼ رحػػيا حلػػطف ملػػطف
ولطان عن اآلاثـ والػ نسب تػط جتػّعه  ،ال طعطت تط في ط للط آل الدنيط واآل عة من ابريات والرب طت

 .عليلط من الس الت آل الدنيط وال عطس   ـس ابلسد
ىه و الل ػػه وتلػػجّمؿ سػػبحطنه سػػبحطنه ان؛ػػعد بع م ػػه وتسحػػد آل نعػػست حةم ػػه وعػػال آل  ػػرباي
فمال ةػػ  ت ال ، مػػن عليط ػػه و رباي ػػه لريفػػل عبػػطده اتػػؤملني وىعل ػػا آل  وصػػطؼ اتال ةػػ  ات ػػعبني

 ف ن مبه  ا آل ن ع رمضػطف ف؛ػ  لػطره   أي لسف وال  معبسف وال  لطمسف وال   جمو سف فملمعان
 يػطـ هلل فل مػبه الال ةػ  ت فػإذا  وآل ليله ال نلطـ بصػالة ال ،ال أن ى وال نمعب وال هطمل اللسطى

     طنسا  مط مطؿ                                    فلحن   ضػطً ب؛ضػى تتال حعميال حعميٙٙسس ،
  ت آل ن ع رمضطف ال نعص  ت ون يل ت ونذا  طنسا كا  مػط وصػ؛ ا ت أبلػا عبػطد الػعةن 

                                          مػػن تمػػبه  ػػا وممػػى علػػى  ، فػػإفأل تتالجم ػػعؼالجم ػػعؼٜٜٔٔسس
    كػػػد  ا وسػػػطر علػػػى در ػػػا ىعلػػػه ت آل عبػػػطده آل مسلػػػه                     

                فطتال ةػػػػػػػ  عبػػػػػػػطد الػػػػػػػعةن ..  ، نت آ ػػػػػػػع اآلايت الةعميػػػػػػػ تتال؛عمػػػػػػػطفال؛عمػػػػػػػطفٖٖٙٙسس ...
مػل عبػطد الػعةن ... فيجمل ت عبطد العةن آل اتأل ا على ... ف عبطد العةن س ف  مجعس واتؤمل

  ن عامػػػطً مػػػن ت ! ...و  ةّلمػػػسف ! ..و  حػػػد سف ! ..  عػػػطرفسف... آل ا رض آل ليلػػػ  ال ػػػدر 
 لعبطده اتؤملني.

ه وص؛يه من  ل ػه و ليلػه مػط تػعؾ  صػل  ت عبلػط نت و ن د  ف سيدان دمحماً عبد ت ورسسل
نال وحػػ ران مل ػػط ولػػطان عل ػػط.   نال وحّبب ػػط نليلػػط ومػػط تػػعؾ  صػػل  تبطعػػد بيللػػط وبػػني ت  ت

وسػػلا وعرؾ علػػى سػػيدان دمحم وعلػػى آؿ سػػيدان دمحم واع لػػط ابػػري وادفػػل علػػط المػػع  الل ػػا صػػىِّ 
 : مط بعد.. فيط ن ساك واي  حبطا..  العطتني ربأل  ايوهلط وان؛لط وانصعان على  عدا لط 

 _________________________________________________والػػػػن آل نػػػػ ع الصػػػػيطـ نع ػػػػد  ف ن ػػػػع وم؛ػػػػ  بسػػػػي   علػػػػد حػػػػد ا  ػػػػعمي لللػػػػ  الػػػػعىوؼ 
كػػ اتسافػق ٖٔٗٔمػن رمضػطف  ٕٔغعبيػ   ػـس ا معػ  اتسافػق  - طن  ك ه اب ب  السػجد سػيد  سػعد الػد ن ا بػطو  ب ع ػ  البلػدرة مع ػجم السػل    ٖٚ
 ـ.ٖٜٜٔ/ٖ/٘
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ل ععفسا مع  مجيعطً مبل  نعجطز ك ا اللسطف المع ع ومبلػ  حةمػ  كػ ا اللػ  الةػعمي   العحيا
    ال   مطؿ عله مساله                                        تتاللجااللجاٗٗ، ، ٖٖسس. 

 ثع الةالـ آل  ايملط ومبى  ايملط وسي سات بعد  ايملط عن احلةمػ  مػن فع ضػ  الصػيطـ تػطذا 
 و به ت عليلط؟ وتطذا مضطه ت عليلط؟ و ى واحد من العلمطى   حدث عله ب ع   ه فملكػى العلػا 

و كػػى الػػسعي   ةلمػػسف عػػن حةم ػػه آل غ؛ػػعاف الػػ نسب  ،الػػد ل   ةلمػػسف عػػن حةم ػػه المػػععي 
حةم ػه آل  و كػى ال ػهل   ةلمػسف عػن ،ت ع هل اينسطف حلضػعة عػالـ الليػسبوس  العيسب وآل 

و كػػػى ا مػػػعاض الل؛سػػػي  والعصػػػبي    ةلمػػػسف عػػػن حةم ػػػه آل نزالػػػ   ،عػػػالج ا بػػػداف وا  سػػػطـ
ني  والسعطدة الل؛سي  الػ  ال  لطةػط ال ستع والضلا من ن؛سس الصط مني ون سط ا الصح  العوحط

 ...اينسطف نال آل مصح  ن ع رمضطف
و ػى كػ ه ا مػعاض وغريكػط مجع ػط رسػسلةا الةػعمي آل  لم ػني نسػ  يل مجيعػطً  ف ال؛  مػط 

 ؟ مػػػػػػػػػػػطؿ:بػػػػػػػػػػػى نف صػػػػػػػػػػػبيطنلط  سػػػػػػػػػػػ  يعسف ح؛  مػػػػػػػػػػػط آل  سػػػػػػػػػػػع وسػػػػػػػػػػػ سل  مػػػػػػػػػػػطذا مػػػػػػػػػػػطؿ 
{{ىىِ ـِـة،ىِ ـِـة،ىىىاؼِصـَ  ِىاؼِصـَ  ِىىىِِاؼِصَ ِ ىِ ـِة،ِىاؼِصَ ِ ىِ ـِة،اؼِصَ ِ ىِ ـِة،ِىاؼِصَ ِ ىِ ـِة،ىى}}

كػ اف الل؛ ػطف مجعػط  ػى  سػعار فع ضػ  الصػيطـ  74
و لمػػ  ُ لألػػ   عػػل ومط ػػ  و عػػل ح؛ػػي و عػػل ...   الػػ  مػػن   ل ػػط  و ب ػػط عليلػػط اتلػػان العػػالـ

وعلط ػػ  ، وومط ػػ  مػػن ات طعػػهل الل؛سػػي  ، فطلصػػـس ُ لألػػ  مػػن ا مػػعاض ا سػػمطني   ، مػػطف وكمملنيلػػ 
وومط ػػ  للصػػدور مػػن ا ح ػػطد وا حسػػطد واللػػى وال مػػل  للمج معػػطت مػػن اتمػػط ى وابالفػػطت

 والبل  ممط ىعى ا ميل  عيمسف آل  ب  وو ـ.
والصػػـس ومط ػػ  للصػػط ا مػػن انر   ػػلا والصػػـس صػػيطن  للصػػط ا مػػن ع ػػش  ػػـس ال يطمػػ  فػػإف 
الصط مني  ةعم ا رب العطتني فيس ي ا من حسض سيدان رسسؿ ت الةس ع نعب  كليئػ  مع ئػ  ال 

مئسف بعدكط  بداً آل  ـس  طف م داره مخسني  لع سل  والصـس ومط   من انر ت والصػـس ومط ػ    
والصػػػـس   للجػػػسارح مػػػن السمػػػسع آل غضػػػهل ت وآل سػػػانا ت وآل م ػػػ  ت وآل ع ػػػطب ت

ومط   لةثري و ثري من ال   ال نس  يل  ف ن؛ّصله آل ك ا السمػ  حػىت ال متلّػسا و ة؛يلػط  ف نمػري 
ىى}}::ت بع  ن طط مل ط وك  ال  الػن مجيعػطً آل  نػد احلط ػ  نلي ػط ف ػد مطلػ  السػيدة عط مػ  ن

مجنــتىبفــمىمجنــتىبفــمىىى;;اؼنــقّٝ.ىإنىاؼؼــ  ىِــاىشــقعتىبطــ ؾفماؼنــقّٝ.ىإنىاؼؼــ  ىِــاىشــقعتىبطــ ؾفمىىأوَّىبّٓطــةىحــّٓمتىبعــّٓىرســ َّىآىأوَّىبّٓطــةىحــّٓمتىبعــّٓىرســ َّىآى

{{ىىؾػ سفمىإىلىاؼّٓؾقاؾػ سفمىإىلىاؼّٓؾقا
 ...  فطس  طلسا آل معطص  ت    ٘ٚ

طــ ىإْىؿـٍمىىىطــ ىإْىؿـٍمىىىببؽـاىؽـألىآدؽـيىىىىؽـاىؽـألىآدؽـيىىىىىى}}: و ػـع ت و  ػه ف ػطؿ وفسع ك ا ا مع ايمطـ عل  

 _________________________________________________ِىوطـّٓؿاىِىوطـّٓؿاىدعصقةىغاؼ اىوِؼَم=ىغاَّ:ىِّنىاؼعّٕو ىواِّوداجىإذاىشقّٝىاإلؾوانىاؽكألتىباؼّٓ دعصقةىغاؼ اىوِؼَم=ىغاَّ:ىِّنىاؼعّٕو ىواِّوداجىإذاىشقّٝىاإلؾوانىاؽكألتىباؼّٓ 
   ع ه البانطر  عن معطذ بن  بى. ٗٚ
 سبى السالـ ونحيطى علـس الد ن. ٘ٚ
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ومػن كلػط  ػطف الصػيطـ ومط ػ  للػط ولةػا مجيعػطً ىى{{ىىؽعصـقك ىؽعصـقك ىعوـقػؽّٕىيفىىعوـقػؽّٕىيفىىؼطاطك ىؼطاطك ىآىآىىى  إنىملىـ عؼإنىملىـ عؼ
 .من ال نسب واآلاثـ 

ومطؿ ةط من  ان؟ ومن  نػ ؟ ف طلػ   نػ   وؿ مط  لق الل؛ق دعطكط   ومد ميى  ف ت
من ا دب  ف ال  ع  اينسػطف  و الػل؛ق  و ال لػهل نػيئطً ، ولةن قو ان الل؛ !ت الساحد ال  طر

 نػػه  ػػـس ال يطمػػ  سػػيلطد  علػػى ا ميػػل وال  ػػعد  حػػد عليػػه مػػن ع م ػػه  ! ن؛سػػ ا آل حضػػعة ت
  وكيب ػػه علػػدمط   ػػسؿ:                     فػػال ىيبػػه  حػػد فيجيػػهل ن؛سػػه بل؛سػػه في ػػسؿ    

              الػػػػل؛ق عػػػػن نػػػػ ساهتط ومالذكػػػػط وعػػػػن  كسا  ػػػػط ت حػػػػبق وعلػػػػدكط ، تتغػػػػطفعغػػػػطفعٙٔٙٔسس
من  ان؟ ومن  ن ؟ ف طل :  ن  الساحد ال  طر و ان ال نػئ  سملةط:و  ،و سع ط مث  وم؛ ط بني  د ه

فطينسػػػػػطف نذا صػػػػػطـ ت  ػػػػػع ا عضػػػػػطى وتسػػػػػةن عػػػػػن   !!!اي ت آل حضػػػػػعة ع م ػػػػػان و ربوتػػػػػان
 . فإف ال لهل  ةسف    طً فريدكط بسعع  نت حضعة ت ونذا كاأل  ،العصيطف

إذاىػـانىَأِوَِّىَؼَقَؾـة ىِؽـَصىىىىإذاىػـانىَأِوَِّىَؼَقَؾـة ىِؽـَصىىىىىى}}  فطلصػيطـ   ػ  اينسػطف مػن الػ نسب واتعطصػ  ولػ ا مػطؿ

ٍِصِّىوظ ؾِّ ٍِصِّىوظ ؾَِّشَفَّٕىَرَؽَضاَنىاِلػَِِّّٓتىاؼِنَقاِصِ ىوَؽَّٕدة ىا َؼَتىَأَبَ اِبىاؼـِ انىعؾمىـِْػَكَّّىؽـفاىبـاٌبىىَؼَتىَأَبَ اِبىاؼـِ انىعؾمىـِْػَكَّّىؽـفاىبـاٌبىىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىاِلػَِِّّٓتىاؼِنَقاِصِ ىوَؽَّٕدة ىا

ََىؽـفاىباٌب ـَِغَؾ ـِِةىعؾمى ٍَ ََىؽـفاىباٌبوع كَِّنَتىأب اِبىا ـَِغَؾ ـِِةىعؾمى ٍَ {{ىىوع كَِّنَتىأب اِبىا
فػملبساب ا لػطف آل ا لػ  ت؛ػ ل و بػساب اللػرياف  76

لةػػن مػػط عؿ العصػػطة واتػػ نبني ال  ع عػػسف نت ت ومػػد صػػ؛دت المػػيطكني  ،تللػػق عػػن الصػػط مني
 رب ػى صػ؛د مػعدة المػيطكني و لػق  ػا آل  ػل اي  : ى ومػطؿ لػهوسلسل  الميطكني و مع ت  رب 

الػػ      ػػى آل رمضػػطف والػػ    اً نذ ،لػػى  مػػ  حبيػػ  صػػيطم ا وميػػطم االبحػػطر حػػىت ال  ؛سػػدوا ع
ولػػػيق مػػػن  !!  لػػػا آل رمضػػػطف والػػػ    سػػػهل و مػػػ ا آل رمضػػػطف مػػػن   ػػػن لػػػه كػػػ ا؟ مػػػن ن؛سػػػه

 ،البحػػطر ونمنػػط مػػن الػػل؛قيعػػطف جله آل موسػػ   ف المػػي طف مسػػجسف َسْلَسػػله ت!! المػػي طف 
فػػإذا وفػػق ت العبػػد الصػػطحل للصػػيطـ وسػػجن لػػه ن؛سػػه وح؛ػػي لػػه ن؛سػػه مػػن تّطهتػػط ومػػن صػػ؛طهتط 

  السػػيئ  ومػػن  ح طدكػػط المػػع عة فػػإف كػػ ا العبػػد  ؛ػػ ل ت فيػػه ا بػػساب الػػ  تد لػػه  لػػ  ت
 ...فيه ا بساب ال  تد له انر   لا  و للق ت

 ه ا بساب؟  بساب ا ل  فيان و بساب اللطر فيان!! فطلعني: نذا تلست  ط   ػطب ت   ن ك
 و ن عت  ط نت ال؛ عاى واتسط ني ل سصى نلي ا مط حبطؾ به ت ف ػ  عب لػان نت  لػ  عع ػ ط 

لةلػػان نذا ن ػػعت  ػػط نت اللسػػطى آل ال عمػػطت  و  سسػػ   ػػط العػػسرات  و  ،السػػمسات وا رض
واللسػطف نذا ذ ػعت بػه ت  و ، لى اآلملني فإلػط ت؛ػ ل لػان ععً مػن  بػساب ا حػيا سس   ط ع

سػػبح  ت  و اسػػ ل؛عت ت  و  ػػربت ت  و كللػػ  ت  و  مػػعت بػػه العػػعوؼ  و ليػػ  بػػه عػػن 
ونذا ، ملةػػػع  و نصػػػح  بػػػه مػػػؤمن  و  ؛؛ػػػ  بػػػه عػػػن مصػػػطب ف ػػػس عب لػػػان مػػػن  بػػػساب ا لػػػ 

_________________________________________________ 
 آل سلله والبي    آل سلله والبانطر  ومسلا آل صحيح مط عن  ا كع عة. رواه  ةد آل مسلده وابن  جممي  آل صحيحه واللسط   ٙٚ
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ن سانان به وتلطمجمت به و ومع  بني اللطس عللميمػ  بػه ف ػس عب سبب  به  و ن م  به وعب  
َْىاؼؾَِّعاَنىوْىاؼَػاِحَّ٘ىوْىاؼَقـِّٔ ِّىىى}}ىى:من  بساب   لا مطؿ  ِ َؤِؽِصىباؼطَِّعاَنىو َْىاؼؾَِّعاَنىوْىاؼَػاِحَّ٘ىوْىاؼَقـِّٔ ِّىَؼَقَّٗىا ِ َؤِؽِصىباؼطَِّعاَنىو {{ىىَؼَقَّٗىا

77 ،
ا ذف نذا سانعهتط آل لػطع  ػالـ ت  و لػطع حػد ا رسػسؿ ت  و دروس العلمػطى العػطملني و  ا 

اللصػػيح  مػػن اتسحػػد ن ف ػػ  عب مػػن  بػػساب  لػػ  رب العػػطتني، ونذا سػػانعهتط آل لػػطع   و مبػػسؿ
 : الليبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واللميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  والةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمور د لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسؿ ت

                         ومػػد ، وت ػػسؿ ال نػػملف   و ان ال  تةلػػا تتاتط ػدةاتط ػدةٕٕٗٗسس !
ــاؽّٝىواِغ}}: ورد   ا  ػػع اتمػػ سر ــاؽّٝىواِغاؼو ــّٕـؽانىىاؼو ــمىش ــابىيفىاإلم ــّٕـؽانىىك ــمىش ــابىيفىاإلم فػػإذا و ؛  ػػط آل كػػ ه  ...ى...ىىى{{ك

 ا عمطؿ صطرت ععً نت اللطر.
اليد نذا فعل   ط مععوفػطً  و واسػي   ػط ف ػرياً  و مضػي   ػط حط ػ  ومق عى ذلان ...! 

تؤمن اب لطى و ػه ت  و اسػ اندم  ط آل الع ػسع والسػجسد بػني  ػد  ت  و  كعمػ   ػط  ط عػطً  و  
زو  ػػان  و آل فػػا ولػػدؾ  و حػػىت و ػػع   ػػط ل مػػ  آل فػػا  ، اب لػػطى فضػػى ت سػػست  ػػط عػػطرايً 

لمػ   ػط ف ػ   مط نذا سعم   ط  و م لػ   ػط  و   ،ساب ا ل ت ف   عب من  ب ةاب لطى مع ط
والع ػػى نذا ممػػي   ػػط نت بيػػ  ت  و سػػعي   ػػط لصػػل  ا رحػػطـ  و  ،عب مػػن  بػػساب ا حػػيا
 ػػطـ  و عُػػْدت  ػػط مع ضػػطً  و نػػيع   ػػط  لػػطزة مػػؤمن  و ممػػي   ػػط للصػػلل ممػػي   ػػط لػػجمايرة ا  

. لةػػػن نذا ممػػػي   ػػػط نت وػػػطلق السػػػسى  بػػػني ات انطصػػػمني ف ػػػ  عب مػػػن  بػػػساب  لػػػ  ت
ف ػ  عب  والل س  و ممي   ط نت وطلق حّ ر مل ط ت ولى عل ط سيدان ومسالان رسسؿ ت 

 من  بساب ا حيا.
ن نذا غّ    ط من حػالؿ و كعم  ػط الل مػ  الػ  رزم ػط ت و مػع  ػط سػيدان رسػسؿ الب و  ا 

  ت                                           وملع  ط عن المعور  تتالب عةالب عةٕٕٚٔٚٔسس ،
مريا ػػ   و مػػن  وال؛جػػسر ف ػػ  عب مػػن  بػػساب ا لػػ  نذا  كعم  ػػط مػػن  ػػّد   و مػػن عملػػ   و مػػن

ونذا  ل يػ  في ػط ل مػ  مػن احلػعاـ  و  ل يػ  في ػط ل مػ   ، عمى  حلّػه ت، كعطمػطً  عحػه   ت
مػػن الػػعع  و ل مػػ   لػػا ف ػػري  و مسػػةني  و غريكػػط  و بل مػػ  غػػش  حػػد مػػن اتسػػلمني آل بيػػل  و 

طلبرية  و احلميمػ  نعاى  و جتطرة  و  ودع  في ط مط حـع ت من  صلطؼ اتسػةعات وات؛ػ ات  ػ
 ...  و ا فيسن   و غريكط ف   عب من  بساب ا حيا

فػػػػملبساب اللػػػػطر فيػػػػان وكػػػػ  العػػػػني وا ذف واللسػػػػطف واليػػػػد والع ػػػػى وال؛ػػػػعج والػػػػب ن نذا 
   مػط مػطؿ ت .. وك  سػبع  ، ل  ط آل معطص  ت عماس                                   

       ونذا اسػػ عمل  ط آل كطعػػ  ت ال تسػػ  يل فعػػى ذلػػان نال نذا صػػلل ال لػػهل تتاحلجػػعاحلجػػعٗٗٗٗسس ،_________________________________________________ 
 رواه  بس  على آل مسلده والبجمار وال م   والدار م ىن عن ابن مسعسد. ٚٚ
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وانضا نلي ط وتصعؼ في ط فملصػبل م يملػطً علي ػط ف صػبل سطنيػ  أبمػع ت و بػساب ا لػ  سطنيػ   مػط 
ـِــىإإ}}: مػػطؿ ...    ػػربان سػػيدان رسػػسؿ ت  ـَِؼــاَِّىَؼــِ ىاؼِّٕ ـِــىِنىِعــيىاْؼَمـِــِةىَبابــا ى ـَِؼــاَِّىَؼــِ ىاؼِّٕ ــَ َ ىِنىِعــيىاْؼَمـِــِةىَبابــا ى ـَِؼــاَِّىـَ ــَ َ ىاِنى ـَِؼــاَِّىـَ اِنى

ََىىىى ـِاَنىَؽَصىَدَ َؾِ ىَؼَمىـَْظَؿْعىَأَبّٓا ىَعـذَذاىَدَ ؾ ـ اىأ ْظِؾـ ـََصىاؼِصاِاِؿ َنىَؿَ ىَؼؽ َمىإَؼىىاؼِّٕ ََىىىىاْؼِؼَقاَؽِةىَأ ـِاَنىَؽَصىَدَ َؾِ ىَؼَمىـَْظَؿْعىَأَبّٓا ىَعـذَذاىَدَ ؾ ـ اىأ ْظِؾـ ـََصىاؼِصاِاِؿ َنىَؿَ ىَؼؽ َمىإَؼىىاؼِّٕ اْؼِؼَقاَؽِةىَأ

{{َطَؾَقَفَمىَعَؾَمىـََِّٓ َ ىِعقِ ىَأَحٌّٓىَظَقِِّٕؿَمَطَؾَقَفَمىَعَؾَمىـََِّٓ َ ىِعقِ ىَأَحٌّٓىَظَقِِّٕؿَم
اؼصِّقاِ ىِ ـِة،ىَعـاَذاىػـانىأَحـِّٓػ َمىـََ ؽـا ىىىىىاؼصِّقاِ ىِ ـِة،ىَعـاَذاىػـانىأَحـِّٓػ َمىـََ ؽـا ىىىىى}}ىى:، ومػطؿ 78

{{ِاؿا ىَع ىـََمَفَ ىَوْىـََّٕع َثِىعذَنىاَؽٌِّٕؤىغاتؾِ ىَأَوىَشَكَؿِ ىَعْؾَقؼ  :ىَإؾِّيىالاِاٌمىَإؾِّيىالـاامٌىِاؿا ىَع ىـََمَفَ ىَوْىـََّٕع َثِىعذَنىاَؽٌِّٕؤىغاتؾِ ىَأَوىَشَكَؿِ ىَعْؾَقؼ  :ىَإؾِّيىالاِاٌمىَإؾِّيىالـاامٌىاَلااَلا
 و   79

  مط مطؿ ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب .  
ىاُطقةىاؼلاؾقة:ىى

العػػػطتني و نػػػ د  ف ال نلػػػه نال ت وحػػػده ال نػػػع ان لػػػه حُيػػػّق احلػػػق و ب ػػػى  هلل ربِّ  احلمػػػد
لبطكى وكس  ري ال؛طصلني و ن د  ف سيدان دمحماً عبده ورسسله بّل  العسػطل  و ّد  ا مطنػ  وتع لػط ا

وسػلا وعرؾ علػى سػيدان دمحم وعلػى آلػه  الل ا صػىِّ على احملج  البيضطى ال  جم   عل ط نال كطلان. 
حضػعته وصحبه وسلا صالة جتعللط  ط من  كى ن؛طع ه وتس يلط  ط نعب  كليئ  مع ئػ  مػن حػسض 

 العطتني. اي ربأل آمني آمني 
نذا صطـ الع ى ملط آل ك ه الدنيط صطـ  مط  مػع رسػسؿ   مط بعد فيط    ط ا  سة اتؤملسف..

ولسطنان عن الة ب واتعطص  وح؛ػي  سارحػه مػن السمػسع  {{ىىعؾقصمىمسععىوبصّٕكعؾقصمىمسععىوبصّٕكىى}} ت 
ع ت لػه  ػى مػط ت ػدـ مػن فػإف مثػى كػ ا  ل؛ػ ،و مبى على كعطـ  حله لػه اتلػان العػالـ ،آل الجمالت

و ضػػطعع ت لػػه  ػػى ا  ػػسر  ،حي؛ػػي ت لػػه  ػػى احملط ػػع الػػ  سػػجل ط عليػػه ملػػان المػػمطؿ، ذنبػػه
 .  نه صطـ الصيطـ الصحيل هلل ،ال    ب  ط له و  ب ط له صطحهل اليمني

 مط ال    صـس عن ا  ى والمػعب وا مػطع لةلػه ىلػق آل المػطرع وال ع ػق  ػ ةلا عػن 
 نةػا مجيعػطً   ك ا صط ا آل ن ػع ن؛سػه م؛ ػع علػد ربػه!! عن فالن  علليب   و اللميم  فالف و 

 ل ػػطعف اللػػطس والليبػػ  كػػ  الةػػالـ آل  تعلػػسف مصػػ  اتػػع تني الل ػػني  لسػػ ط آل عصػػع رسػػسؿ ت 
ىى :حػػػػػػػق اآل ػػػػػػػع ن بةػػػػػػػالـ  ةعكسنػػػػػػػه نذا اكلعػػػػػػػسا عليػػػػػػػه. واللميمػػػػػػػ  كػػػػػػػ  السميعػػػػػػػ  بػػػػػػػني اللػػػػػػػطس

َؽََّٕأَتَقَصىَغَّٓىاَلـاَؽَكاِىَوإِؾِفَؿـاىىىَؽََّٕأَتَقَصىَغَّٓىاَلـاَؽَكاِىَوإِؾِفَؿـاىىىٱٱَقَصىاَلاَؽَكاِىَوَأِنىَرِ   ىَغاََّ:ىـَاىَرِس ََّىاؼؾَِّ ىإِنىَؿاِؿـَاىَقَصىاَلاَؽَكاِىَوَأِنىَرِ   ىَغاََّ:ىـَاىَرِس ََّىاؼؾَِّ ىإِنىَؿاِؿـَاىَؽََّٕأَتَؽََّٕأَتٱٱَأِنىَأِنىىى}}

ـَِ ِىَأَوىَسـَؽَتِىى ـَِ ِىَأَوىَسـَؽَتِىىَغَّٓىَػاَدَتاىَأَنىَتِؿ َتاىِؽَصىاْؼَعَطَِّ٘ىَعَعَطََّٕنىَط ْؼَفـاِ َِّٕةىىْؼَفـاِ َِّٕةىىباباِمـِمىَطـاَدِىَوأ َراِلىَغـاََّ:ىىىىِمـِمىَطـاَدِىَوأ َراِلىَغـاََّ:ىىىىَغَّٓىَػاَدَتاىَأَنىَتِؿ َتاىِؽَصىاْؼَعَطَِّ٘ىَعَعَطََّٕنىَط

ِىَغـاََّ:ىَعَماَسَتـا.ىىىِىَغـاََّ:ىَعَماَسَتـا.ىىىَؿـاىَؿـاىَدِطِفَدِطِفٱٱَػاَدَتاىَأَنىَتِؿ َتا=ىَغـاََّ:ىىَػاَدَتاىَأَنىَتِؿ َتا=ىَغـاََّ:ىىِ ىإِؾِفَؿاِىَواؼؾَِّ ىَغَّٓىَؽاَتَكاِىَأَوىِ ىإِؾِفَؿاِىَواؼؾَِّ ىَغَّٓىَؽاَتَكاِىَأَوىَغاََّ:ىـَاىَؾِقِيىاؼؾََّغاََّ:ىـَاىَؾِقِيىاؼؾَّ

َعَؼاَسَتىَغَقنا ىَوَدؽـا ىَواَلـِّٓـّٓا ىَوَؼَنؿـا ىىىىَعَؼاَسَتىَغَقنا ىَوَدؽـا ىَواَلـِّٓـّٓا ىَوَؼَنؿـا ىىىىىى!!ِطٍِّّٗىَعَؼاََّىإلَحَّٓاِؿَؿا:ىِغقِفيِطٍِّّٗىَعَؼاََّىإلَحَّٓاِؿَؿا:ىِغقِفيىىَغاََّ:ىَعِميَسىِبَؼَُّٓحىَأَوَغاََّ:ىَعِميَسىِبَؼَُّٓحىَأَو

َُىاْؼؼَـىىى َُىاْؼؼَـىىىَحِكىىَؽـأَلَتىِؾَصـ  _________________________________________________َعَؼـاَسَتىِؽـَصىَغـَقُّّىَوَدُ ىَواَلـِّٓـّٓ ىىىىىَعَؼـاَسَتىِؽـَصىَغـَقُّّىَوَدُ ىَواَلـِّٓـّٓ ىىىىىىى!!:ىِغقِفـيى:ىِغقِفـيىٰ  ٰ  ِمىَغـاََّىِؼأل َ ـَّٕ ىىِمىَغـاََّىِؼأل َ ـَّٕ ىىََّٓحِىمِـىََّٓحِىمِـىَحِكىىَؽـأَلَتىِؾَصـ
 رواه ابن مط   آل سلله واللسط   آل سلله و ةد آل مسلده عن س ى بن سعد.  ٛٚ
  سلله عن  ا كع عة.رواه  ةد آل مسلده و بس  على آل مسلده واللسط   آل ٜٚ
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  فمل ػ وه نت معمػى ال حليػى اللبػس  فل ػع فيػهىى{{ىىَوَؼَنُمىَطِققّٛ ىَوَظَقـَِّٕلىَحِكـىىَؽـأَلِتىاْؼَؼـَّٓحَىىىىَوَؼَنُمىَطِققّٛ ىَوَظَقـَِّٕلىَحِكـىىَؽـأَلِتىاْؼَؼـَّٓحَىىىى
   عتيةعوسػػػةسب الػػػععك الػػػ    ع ػػػطه ت لػػػه                                         

               إِنىَؿـاَتَقَصىىإِنىَؿـاَتَقَصىىىى}} ، ن ػع علبصػرية اللسرانيػ  و  ػعج ن يجػ  ال حليػى ومػطؿ: ت سسػعٛٓٔس

  غػػري  ف ا  ػػى حػػالؿ والمػػعب حػػالؿ ومجػػطع الع ػػى لجمو  ػػه ىى--اَلــاَؽَكاىَطِؿــاىَأَحــِ ىاؼؾَّــِ ىَؼِفَؿــاىاَلــاَؽَكاىَطِؿــاىَأَحــِ ىاؼؾَّــِ ىَؼِفَؿــاى
َعَمَعَؾَكـاىىَعَمَعَؾَكـاىىىىٰ  ٰ  اىَحـَِّٕ ىاؼؾَّـِ ىَطَؾَقَفَؿـاىَ َؾَوـَتىإَحـَّٓاِؿَؿاىإَؼـىىاِّ َ ـَّٕ ىىىىىىىاىَحـَِّٕ ىاؼؾَّـِ ىَطَؾَقَفَؿـاىَ َؾَوـَتىإَحـَّٓاِؿَؿاىإَؼـىىاِّ َ ـَّٕ ىىىىىىىَوَأْعَطََّٕتاىَطَؾىىؽَـىَوَأْعَطََّٕتاىَطَؾىىؽَـىىى--ىىحػالؿالصيطـ 

ىىىى8080{{ىىَتْعػ َ َنىِؽَصىؼ ِن َ ىاؼـِاَسَتْعػ َ َنىِؽَصىؼ ِن َ ىاؼـِاَس

ولػػس  ػػلا اينسػػطف     ػػى  مػػط وصػػ؛ه ت ..  ف أي ػػى حلػػا   يػػه مي ػػطً  .. الليبػػ    ػػىٌ 
 ن؛سػػه م؛ ػػع علػػد ربػػه علػػى ن؛سػػه وصػػطـ و  ػػ     لػػل نت اللػػطدايت والعا حػػطت فإنػػه صػػط ا علػػد

  ، :َؼـَعىاِّ وىلىىَؼـَعىاِّ وىلىىىى}}في سؿ   كػى  مػش آل ال ع ػق  عمػى ال  ن ػع؟ فػملمسؿ لػه مػطؿ رسػسؿ ت

وت ليسػ  مخػق دمػط ق وال ربػل لةػن ا  !الل ػعة ا وت مبطحػ  لػان ىى8181{{ىىِ َّٕةِ َّٕةَقَوَتىَؼَعىا َقَوَتىَؼَعىا َوَؼَوَؼ
عة الػػ  تصػسركط  ػػط . لةػن الل ػ؟ و ابلػ  مػػن ؟ا وت حملػ  تعػػعؼ  ػط مػػن كػ ه  و زو ػ  مػػن !سػطع 

 ولػػس  مسػػة  ن؛سػػان!!   مػػن  علػػى نت  سػػ؛ى كػػ ه كػػ  الل ػػعة احملعمػػ  الػػ  لػػطان عل ػػط ت
ؿ   عمػان ت آل فػؤادؾ وملبػان حػالوة لػيق ةػط ن ػري آل دنيػط طوملع  ط من ك ه الل ػعة ف؛ػ  احلػ

َتََّٕػَفـاىِؽـَصىَؽَهـاَعِكيىَأَبَّْٓؼِكـِ ىىىىىَتََّٕػَفـاىِؽـَصىَؽَهـاَعِكيىَأَبَّْٓؼِكـِ ىىىىىىىاؼـِْظَّٕة ىَسَفٌمىَؽَوِؿَ ٌ ىِؽَصىِسـَفاَ ىَإَبِؾـقَّٗىَؽـصَىىىاؼـِْظَّٕة ىَسَفٌمىَؽَوِؿَ ٌ ىِؽَصىِسـَفاَ ىَإَبِؾـقَّٗىَؽـصَىىىىى}}: اللطس مطؿ 

ـََؿاؾا ىـَِمِّٓىَؼِ ىَحَ َوَتِ ىِعيىَغْؾِقِ  ـََؿاؾا ىـَِمِّٓىَؼِ ىَحَ َوَتِ ىِعيىَغْؾِقِ َإ  .8282{{ىىَإ
ومػػن  مسػػان علػػى ن؛سػػه كػػساؿ الل ػػطر صػػط مطً مث اف ػػع علػػى ل مػػ  حػػعاـ كػػ ا   ػػسؿ فيػػه 

ـَِكَؼِقـ ِىىىىىى}}: رسسؿ ت  ـَِكَؼِقـ ِىىىىإِنىاْؼَعَقَّٓىَؼَقْؼِِّٔ ىاؼؾُّْؼَؿَةىاْؼَنَّٕاَ ىِعـيىَ َ ِعـِ ىَؽـاى ـَـِ ىَطَؿـٌ ىَأَرَبِعـَ ىىىىىىإِنىاْؼَعَقَّٓىَؼَقْؼِِّٔ ىاؼؾُّْؼَؿَةىاْؼَنَّٕاَ ىِعـيىَ َ ِعـِ ىَؽـاى ـَـِ ىَطَؿـٌ ىَأَرَبِعـَ ىىىىِؽ ِؽ

ـَّؿــاىَطَقــّٓ ىَؾَقــَتىَؼَنِؿــِ ىِؽــَصىِســَنت ىىى}}فمػػط علةػػا الػػن مػػأل ب لػػه كػػ ا   ػػسؿ فيػػه: ِىِىىى8383{{ـََ ؽــا ـََ ؽــا  ـَّؿــاىَطَقــّٓ ىَؾَقــَتىَؼَنِؿــِ ىِؽــَصىِســَنت ىَوَأ َوَأ

  ك ا كس ال     سؿ فيه ت  ،8484{{ىىِبِ ِبِ ىىٰ  ٰ  ؼـِاِرىَأَوَؼىؼـِاِرىَأَوَؼىٱٱ ََ                       تتال حعميال حعمي  ٙٙسس. 
 .. وحي ػػق ر ػػطىؾ نذا ر ػػست.. هلل  سػػ جيهل لػػان نذا سػػملل   فػػإذا  ردت  ف تةػػسف وليػػطً 

مطذا عليان؟ سػملؿ كػ ا السػؤاؿ سػيدان سػعد ف ػطؿ اي رسػسؿ ت: ادعػسا ت  ف ىعلػل مسػ جطب 
بعبػػطدات ال بصػػالة وال بػػ الوة مػػعآف وال أبذ ػػطر ونمنػػط  ل؛ػػه أبمػػع واحػػد   فلػػا  ةل؛ػػه !الػػدعسة
{{َعىَتؽ َصىِؽَوَكَماَبىاؼَِّٓطَ ِةَعىَتؽ َصىِؽَوَكَماَبىاؼَِّٓطَ ِةـَاىَسَعِّٓىَأِصَبىَؽْطَعَؿـَاىَسَعِّٓىَأِصَبىَؽْطَعَؿ}}ىى:مطؿ فيه 
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 .رواه  ةد والل؛ي له، وابن  ا الدنيط، و بس  على ٓٛ
 رواه البجمار وال رباك آل ا وسا و ةد آل مسلده وابن حبطف آل صحيحه و بس داود آل سلله عن عل  بن    كطلهل. ٔٛ
 عن عبدت بن مسعسد رواه ال رباك ٕٛ
 رواه ال رباك آل الصلري عن ابن عبطس. ٖٛ
 د آل  طمل ا حطد ا واتعاسيى عن  ا بةع هنع هللا يضر. ور  ٗٛ
 رواه ال رباك آل الصلري عن ابن عبطس.  ٘ٛ
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كاسعةكاسعةاُطقةىاؼاُطقةىاؼ
8686

ىى

ىىواؼعنّٕىاِّوا ّٕواؼعنّٕىاِّوا ّٕىىتؽّٕـمىآىؼؾصااؿ تؽّٕـمىآىؼؾصااؿ 

العطتني، الل ا لان احلمد علػى مػط وف  لػط نليػه مػن الصػيطـ وال يػطـ وعلػى مػط  هلل ربِّ  احلمد
  ػع مل ػط ومػط   ةم لط بػه مػن كطع ػان سػبحطنان، وعلػى مػط ح؛  لػط بػه سػبحطنان مػن اتعطصػ  مػط

ب ػػن ونسػػمللان الل ػػا  ف ت  بػػى ملػػط صػػيطملط وميطملػػط ور سعلػػط وسػػجسدان و ف تجم ػػ  صػػيطملط بجم ػػطة 
 ف عان ننان رب ابري على  ى نئ مد ع وعي طب   د ع.

و نػػػ د  ف ال نلػػػه نال ت وحػػػده ال نػػػع ان لػػػه،  عػػػجم كػػػ ه ا مػػػ  عل ػػػعآف وا  ػػػطر ةػػػط كػػػ ا 
  وا  ػػػطر لػػػه  ػػػري  زمػػػطف العػػػطـ الة ػػػطب وا  ػػػطر لػػػه اللػػػ  ا واب                      

         ى ابػري  سػػل علػي ا سػػحطً برب ػ  ال ػػعآف، عػو  ػـع كػػ ه ا مػ  عل ػػعآف فج ،،))الب ػعةالب ػعة٘ٛٔ٘ٛٔسس
وال؛ضػػػى   لػػػجمؿ علػػػػي ا مػػػن ت ب؛ضػػػػى ال ػػػعآف و عػػػػى عػػػجمكا آل عمل ػػػػا عل ػػػعآف، وكػػػػسالا آل 

  ال عآف سبحطنه. سبحطنه.  نجمؿ ال عآف م يملطً على  ى نػئ ومػطؿ آل ح ػه  تبطعدكا عن تعطليا
                                 مػػػط نسػػػملله سػػػبحطنه  ف  سف لػػػط لػػػ الوة  تتالة ػػػعالة ػػػعٜٜٗٗسس  ،

 ال عآف وللعمى عل عآف و ف   ؛ضى عليلط اللل ال عآف آل ن ع ال عآف.
اً عبػػػد ت ورسػػػسله وصػػػ؛يه مػػن  ل ػػػه و ليلػػػه ك ػػػع ت ملبػػػه للػػػجموؿ  و نػػ د  ف سػػػيدان دمحم

  طبػػه وعلمػػه مػػن لدنػػه علمػػطً ليانطكػػهل بػػه  حبطبػػه فصػػلسات ت وسػػالمه علػػى اللػػ  ا مػػ  الػػ   
علػػى المػػ؛يل ا ع ػػا حػػىت للعسػػى وا نبيػػطى سػػيدان ومػػسالان    عجػػجم العلمػػطى، وتسػػليمطت ت

  داه نت  ـس  ف  عث ت ا رض ومن علي ط.دمحم وآله و صحطبه و ى من اك د  
ال عآنيػػػ  علػػػى االن  ػػػطى  فيػػػط    ػػػط ا  ػػػسة اتؤملػػػسف..  ونػػػة  الػػػدورة العمضػػػطني  وبعػػػد..

كػ ه  ،كػس الػ   عليػه اتعػسؿ نف نػطى ت ايم ط وت  بق نال  لث ط وك ا الثلا ا  ػري  طومضى  لث
 سػػػطملط وت  ػػػرياً لل؛سسػػػلط وعلػػػساً الةػػػطـر للػػػط معمػػػع اتسػػػلمني صػػػح     الػػػدورة  عل ػػػط ت

. فطلصػػيطـ نعمػػ     الملػػط وصػػ؛طىاً  رواحلػػط وزايدة مػػعب آل م طمػػطت ال ػػعب علػػد حضػػعة ربلػػط
لأل سػػطـ  نػػه عمػػعة  صػػلل في ػػط  ػػطلق ا  سػػطـ مػػط ان ػػطب كػػ ا ا سػػا مػػن ا مػػعاض وا سػػ طـ 
فإذا د ى ا سا ورن  الصيطـ  صلل اتلان العالـ مط  صطبه من  لػى آل ا نسػج  ومػن  ػعع 
آل ابػػػالاي ومػػػن  ػػػيق آل ا وردة والمػػػعا ني و صػػػبل اتسػػػلا ومػػػد  ػػػعج مػػػن نػػػ ع الصػػػيطـ ومػػػد 

مث كػػػس  صػػػلل الل؛ػػػسس فيل طكػػػط عػػػن اللػػػ  وال بػػػيل   بل  سػػػمه  لػػػه مػػػسة وبع ػػػ  مػػػن ت صػػػ
وأيمعكػػػط عن  ػػػطج سػػػل  رسػػػسؿ ت والعمػػػى الػػػط  ع ػػػ  ت مػػػن ا  ػػػالؽ ايميطنيػػػ  ومػػػن المػػػمط ى 
_________________________________________________ 
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 ) ٖ٘ٙ(   : زمضان وعيد الفطس   5،   ج : املناسباتاجمللد األول    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

حػىت نذا  رادت  ف تسػ ؛جم صػطحب ط لللضػهل  و جتعلػه  ثػسر  ت؛ػه ا سػبطب  و  عتةػهل  ،احملمد ػ 
  و مط ىعله ال   طبل مل ل رسسؿ ت  ع ي ط اتسةن الػ   وصػ؛ه رسػسؿ ت مط هطلع مل ل ت

ىى{{ىىالاامالاامىىؤؤالاام.ىاؼؾفمىإؾيىاؽّٕالاام.ىاؼؾفمىإؾيىاؽّٕىىؤؤالاام.ىاؼؾفمىإؾيىاؽّٕالاام.ىاؼؾفمىإؾيىاؽّٕىىؤؤاؼؾفمىإؾيىاؽّٕاؼؾفمىإؾيىاؽّٕىى}}في سؿ: 
87. 

ولس حبثلط آل دنيط اللطس ال هد مدرس    المي  تصب  كال ط على ا  الؽ اتع ػي  وعلػى 
طكػى احملمد ػ  نال مدرسػػ  الصػيطـ نذا اتبػل كال ػػط مػل ل اتصػ ؛ى عليػػه ا حػساؿ العليػ  وعلػػى اتل
ج من   المه ومػا بليػطف عطداتػه صلل اتعسأل  فيانعج اتسلا مله ومد  ، فضى الصالة و م السالـ

في بػػى علػػى مػػطمسس   المػػه وميحػػس ملػػه  وت طليػػده علػػى وفػػق   ػػطب ت وعلػػى لػػل رسػػسؿ ت 
وميحػػػس ملػػه س؛طسػػع ا  ػػػالؽ وال  ب ػػى فيػػػه نال البمطنػػ  والع؛ػػػس  اللضػػهل وميحػػس ملػػػه البػػ اىة

إنىآىحيــبىؽـــصىىإنىآىحيــبىؽـــصىىىى}}ورد ا  ػػع: وال سا ػػل والةػػـع وا ػػسد والػػسد والصػػرب والعةػػ  وآل ذلػػان 

مث الصػػيطـ بعػػػد ذلػػان كػػس ال؛عصػػػ  الػػ  نعت ػػ  في ػػػط آل ...   {{ىىطؾــىى ؾؼـــ ىطؾــىى ؾؼـــ ىىىانان ؾؼــ ىؽـــصىػـــى ؾؼــ ىؽـــصىػـــى
ف ػس نػ ع تةػعمي للمػؤملني   ن حضػعة الػدا االدر طت البطميػ  وأن ػ  في ػط ا ولػ  الدا مػ  مػ

  ؛ضػػى رب العػػطتني علػػى الصػػط مني فيمػػلح ا مػػن ال ػػعآف ملحػػطً   لػػع حبسػػهل  عمػػطةا وعلػػى 
 .  وفق و سدكا آل كطع  ر ا

نذا حضع ك ا اليػـس وكػس اليػـس العمػعوف مػن نػ ع رمضػطف   ول ا  طف رسسلةا الةعمي
ليػى  لػه. تػطذا؟ تعمبػطً لليلػ  ال ػدر وان  ػطراً بػطل  ا  ػع  سمي  كله وىػد و مػد اتئػجمر وحييػ  ال

فػػإف ت  ػػـع الصػػط مني لم عرمضػػطف آل تةػػعمي عػػطـ وآل   ورغبػػ  آل ال ةػػعمي مػػن اتػػست الع ػػيا
تةعمي  طص.  مط ال ةعمي العطـ ف لان   ا آل احل؛ى العطـ آل  ـس العيد ولػ ا لػطه رسػسلةا الةػعمي 

   تػسزع فيػه ا ػسا جم علػى الصػط مني وتػسزع فيػه ا ولػ  والليطنػني علػى  ـس ا ط جمة ف س اليػـس الػ
 . ال ط مني وال طلني وال ا ع ن لعب العطتني

و مى وسطـ حيصى عليه مسلا من اتسلمني صطـ ك ا الم ع الةعمي كػس وسػطـ اتل؛ػعة مػن 
ـ مػن ذنبػه صػلريه فيمل   وسطمطً من ملان اتلسؾ  ف ك ا العبػد مػد غ؛ػع لػه ت مػط ت ػد  الل؛طر

و بريه، سعه وعالني ه، عمده و  ػمله، مػط داـ مػد ال ػجـم الػل ل ت علصػيطـ آل نػ ع الصػيطـ ومبػل 
ولػػ ا حػػ ر نبػػيةا الةػػعمي الػػ   ال حيصػػى علػػى كػػ ه اتلجملػػ ، والػػ   ال  لػػطؿ كػػ ا    ػػري ا انـ

ـَِغَػَّٕىَؼِ ىَعىى}}المعؼ ف ػطؿ:  ـَِغَػَّٕىَؼِ ىَعَؽَصىَأَدَرَكىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوَؼَمى فطلػ    8888ىى{{ىىََّٓ َ ىاؼـِاَرىَعَعَبَعـَِّٓلىاؼؾَّـ ِىىََّٓ َ ىاؼـِاَرىَعَعَبَعـَِّٓلىاؼؾَّـ ِىىَؽَصىَأَدَرَكىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوَؼَمى
و  ػػسؿ  ػػ راً   ضػػطً    ػػدرؾ المػػ ع وميػػع عليػػه وحيػػـع مػػن اتل؛ػػعة مػػن الل؛ػػطر كػػس البعيػػد عػػن ت

ـِــاَرِىَوِتَغــّ ىِعقــِ ىىى}} َِىِعقــِ ىَأَبــَ اِبىاؼ ـَِغَؾــ ـِْػــَكِّّىِعقــِ ىَأَبــَ اِبىاْؼَمـِــِةِىَو ـِــاَرِىَوِتَغــّ ىِعقــِ ىىىؿــَّٔاىَرَؽَضــاِنىَغــَّٓىَ ــاَسى َِىِعقــِ ىَأَبــَ اِبىاؼ ـَِغَؾــ ـِْػــَكِّّىِعقــِ ىَأَبــَ اِبىاْؼَمـِــِةِىَو ؿــَّٔاىَرَؽَضــاِنىَغــَّٓىَ ــاَسى

ـَِغَػَّٕىَؼِ ىِعقـِ ىَعَؿكـىىىاؼِناؼِن ـَِغَػَّٕىَؼِ ِىَإَذاىَؼَمى ـَِغَػَّٕىَؼِ ىِعقـِ ىَعَؿكـىىىَقاِصِ ِىِبَعَّٓا ىِؼَؿَصىَأَدَرَػِ ىَعَؾَمى ـَِغَػَّٕىَؼِ ِىَإَذاىَؼَمى  _________________________________________________   مػىت  ل؛ػع  8989ىى{{==ىىٰ  ٰ  َقاِصِ ِىِبَعَّٓا ىِؼَؿَصىَأَدَرَػِ ىَعَؾَمى
 رواه  مد واللسط   و بس  على عن  ا كع عة. ٚٛ
 حيل ابن حبطفص ٛٛ
 رواه ال رباك آل ا وسا عن  نق بن مطلان.  ٜٛ
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وال ػػط ا ، فطلصػػط ا أي ػػ  وسػػطـ اتل؛ػػعة ،وكػػ ا نػػ ع الل؛ػػعاف ومػػد نػػسع ت فيػػه  بػػساب اتل؛ػػعة ،لػػه
وال    ؛عػى فيػه ابػري  ،وسطـ اتل؛عة وال   ف ع صط مطً ولس على متعة أي   ،أي   وسطـ اتل؛عة

ومد  عى ت  بساب اتل؛عة آل ك ا الم ع  ثرية وم لسع   نػه  ع ػد  ،لعبطد ت أي   وسطـ اتل؛عة
 .. ف  ةـع عبطده اتؤملني  نه من   لةا لى ن؛سه العجم جم الل؛طر

العػػطـ الػػ   تلمػػعه فػػإذا  ػػطف  ػػـس العيػػد ووزع وسػػطـ اتل؛ػػعة علػػى اتػػؤملني ف ػػطؿ آل   طبػػه 
َعــَذَذاىَػــاَنىَؼَقَؾــَةىَعــَذَذاىَػــاَنىَؼَقَؾــَةى}}ف ػػطؿ:  و طلػػ  ا نبػػطى اللسرانيػػ  العلس ػػ  وبلللػػط الػػط  ػػدور فيػػه حضػػعة اتصػػ ؛ى 

ِىـََقَعـِثىاؼؾَّـِ ىىىِىـََقَعـِثىاؼؾَّـِ ىىى  عػل صػبطح  ػـس العيػد[اْؼِػْطَِّٕىِسؿَقَتىِتْؾَعىاؼؾََّقَؾة ىَؼَقَؾَةىاْؼَماِاَِّٖةِىَعَذَذاىَػاَنىَظـَّٓاة ىاْؼِػْطـَّٕىىاْؼِػْطَِّٕىِسؿَقَتىِتْؾَعىاؼؾََّقَؾة ىَؼَقَؾَةىاْؼَماِاَِّٖةِىَعَذَذاىَػاَنىَظـَّٓاة ىاْؼِػْطـَّٕىى

َ ِاَؽة ىِعيىػ ـ ىاْؼـِقَ ِدىَعَقَفِقط ـ َنىَإىلىؼـأَلَرَنِىَوـَؼ  ِؽـ َنىَطؾـىىَأْعـَ اِلىاؼوـَؽِعىَعِقـَـاِدوَنىىىىىىىىىىَ ِاَؽة ىِعيىػ ـ ىاْؼـِقَ ِدىَعَقَفِقط ـ َنىَإىلىؼـأَلَرَنِىَوـَؼ  ِؽـ َنىَطؾـىىَأْعـَ اِلىاؼوـَؽِعىَعِقـَـاِدوَنىىىىىىىىىىَتَعاىلىَؽَتَعاىلىَؽ

َّىاْؼِمـِصىَواإَلَؾـَِّٗىَعَقؼ  ؼ ـ َن:ىـَـاىأ ِؽـَةىَأَحَؿـَّٓىاَ ِِّٕ ـ اىَإىلىىىىىىى ََىاؼؾَِّ ىَإ َّىاْؼِمـِصىَواإَلَؾـَِّٗىَعَقؼ  ؼ ـ َن:ىـَـاىأ ِؽـَةىَأَحَؿـَّٓىاَ ِِّٕ ـ اىَإىلىىىىىىىِبَصَ ت ىـََوَؿِعِ ىَ ِؿقِّٝىَؽَصىَ َؾ ََىاؼؾَِّ ىَإ ىىِبَصَ ت ىـََوَؿِعِ ىَ ِؿقِّٝىَؽَصىَ َؾ

ْؼَمَّٖـَ ِىَوـََغِػِّٕىاْؼَعِظقَمِىَعَذَذاىَبَِّٕزواىِعيىِؽَص َِّؿَمِىـَؼ  َِّىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىِؼْؾَؿَ ِاَؽـِة:ىىىىْؼَمَّٖـَ ِىَوـََغِػِّٕىاْؼَعِظقَمِىَعَذَذاىَبَِّٕزواىِعيىِؽَص َِّؿَمِىـَؼ  َِّىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىِؼْؾَؿَ ِاَؽـِة:ىىىىَرَبىَػَّٕـُمِىـَِعِطيىاَرَبىَػَّٕـُمِىـَِعِطيىا

يىيىـَاىَؽَ ِاَؽَىَؽاىِ َّٖاِسىاَِِّ َ ىَإَذاىَطِؿَ ىَطَؿَؾِ =ىَعَقؼ  ؼ ـ َن:ىَ ـَّٖاِؤِلىَأَنىـِـَ عَّىىَأَ ـَِّٕلِىَعَقؼ ـ َِّ:ىَعـَذؾىىىىىىـَاىَؽَ ِاَؽَىَؽاىِ َّٖاِسىاَِِّ َ ىَإَذاىَطِؿَ ىَطَؿَؾِ =ىَعَقؼ  ؼ ـ َن:ىَ ـَّٖاِؤِلىَأَنىـِـَ عَّىىَأَ ـَِّٕلِىَعَقؼ ـ َِّ:ىَعـَذؾىىىىىى

َعْؾِتىَمَ اَبِفَمىِؽَصىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقـاِؽَفَمِىَرَتـاايىَوَؽَغِػَّٕتـيِىَوـَؼ ـ َِّ:ىـَـاىىىىىىَعْؾِتىَمَ اَبِفَمىِؽَصىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقـاِؽَفَمِىَرَتـاايىَوَؽَغِػَّٕتـيِىَوـَؼ ـ َِّ:ىـَـاىىىىىىأ َشَفِّٓػ َمىَأؾيىَ أ َشَفِّٓػ َمىَأؾيىَ 

َّىَأَطَطَقـِكؽ مَىىىى َْىَتَوَعؼ  ِؾيىاْؼَقَ َ ىَشَقفا ىِعـيىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىَإ َّىَأَطَطَقـِكؽ مَىىىىِطَقاِد ىَسؾ  ؾيِىَعَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼيى َْىَتَوَعؼ  ِؾيىاْؼَقَ َ ىَشَقفا ىِعـيىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىَإ ِىِىِطَقاِد ىَسؾ  ؾيِىَعَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼيى

َّ َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ ََّو َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ َْىأ َ ـَّٖـؽ َمىىىَو َْىأ َ ـَّٖـؽ َمىىىىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِىَوِطِّٖتيىََِّسِكَِّٕنىَطَؾَقؽ َمىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽاىَراَغَقِكِؿ ِؾيِىَوِطِّٖتـيى ىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِىَوِطِّٖتيىََِّسِكَِّٕنىَطَؾَقؽ َمىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽاىَراَغَقِكِؿ ِؾيِىَوِطِّٖتـيى

َْىَأْعَضــِنؽ َمىَبــَقَصىـَــََّٓ ىَأاَلــَناِبىاْؼِنــِّٓوِدِىاَؾَصــَّٕع  اىَؽَغػ ــ را ىَؼؽ ــَمِىَغــَّٓىَأَرَتــَقِكِؿ ؾيىَوَرَتــَقِتىى َْىَأْعَضــِنؽ َمىَبــَقَصىـَــََّٓ ىَأاَلــَناِبىاْؼِنــِّٓوِدِىاَؾَصــَّٕع  اىَؽَغػ ــ را ىَؼؽ ــَمِىَغــَّٓىَأَرَتــَقِكِؿ ؾيىَوَرَتــَقِتىىَو َو

َِى ــِّٕحىا ـَؽ َمِىَعَكْػ ــ َِىَط ــِّٕحىا ـَؽ َمِىَعَكْػ ــ ــَفَّٕىىىىىىىَط ــَصىَش ــِّٕواىِؽ ــَةىَإَذاىَأْعَط ــاىلىؿــِِّٔلىاِّ ِؽ ــِ ىَتَع ــيىاؼؾَّ ــاىـَِعِط ــِّٕىِبَؿ ــة ىَوَتَوَكَقِن ــَفَّٕىىىىىىىَ ِاَؽ ــَصىَش ــِّٕواىِؽ ــَةىَإَذاىَأْعَط ــاىلىؿــِِّٔلىاِّ ِؽ ــِ ىَتَع ــيىاؼؾَّ ــاىـَِعِط ــِّٕىِبَؿ ــة ىَوَتَوَكَقِن َ ِاَؽ

{{َرَؽَضــاَنَرَؽَضــاَن
فيلصػػعفسف بسسػطـ اتل؛ػػعة و س ػػل لةػػى فػعد مػػلةا وسػػطـ اتل؛ػعة آل مل؛ػػه الػػ   ى ػػجم  90

 :س ابال ػػق  مجعػػنيالعػػطتني   ػػ    طبػػه عليمػػني و  ػػسؿ علػػى رىو  فػػإذا بػػعز لػػعبِّ  ،للػػدار اآل ػػعة
                                               : ف  ػػػػػػػػػػػسؿ اتال ةػػػػػػػػػػػ               

                                  و  ػػػػػسؿ اتػػػػػست  :                       
                        تتاحلطم احلطم ٕٕٗٗ  --  ٜٜٔٔسس.. 

 مػػط  صػػحطب العػػجـم ا  يػػد مػػن اتػػؤملني و صػػحطب اةمػػ  العطليػػ  مػػن اتسحػػد ن ومػػد مػػطؿ 
9191{{ىىطؾــ ىاهلؿــةىؽــصىاإل ــانىطؾــ ىاهلؿــةىؽــصىاإل ــانىىى}}: ـ ت و  ػػهو ػػعأل  ان علػػى سػػيد

فلػػا  ع ػػسا بسسػػطـ الل؛ػػعاف ِىِى
ع للػػط مػػط مضػػى فمػػط الػػ    ضػػمن للػػط مػػط ب ػػى؟ لعللػػط ن؛عػػى  ومػػطلسا آل  ن؛سػػ ا نذا  ػػطف ت مػػد غ؛ػػ

 ػػ ا، لعللػػط نل ؛ػػ ، لعللػػط نل؛ػػى، نذاً نع ػػد وسػػطمطً  علػػى. مػػط كػػس؟ وسػػطـ الع ػػق مػػن اللػػرياف، نع ػػد 
وسطمطً مة سب عليه بعاىة ل؛الف بن فالف من اللرياف، ك ا السسطـ ميلحه اتلػان العػالـ تط ػ   لػع 

ميػلل في ػط  ولػ  علع ػق مػن اللػرياف  فػإذا  طنػ  ليلػ  ا معػ ...  آل  ى ليل  من ليط  ن عرمضػطف
_________________________________________________ 

 رواه ابن حبطف والبي    عن ابن عبطس. ٜٓ
 معمطة ات؛طتيل تال على ال طر ، وت؛سري ح ى وت؛سري نسر ا ذكطف يلطعيى الربوسس  ٜٔ
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ف  مسؼ الع ق تصدر  ى سطع  مػن الػدواو ن ايةيػ  ‘و  ثع ؼبعدد مط ملل آل سط ع ا سبسع 
فػػإذا  طنػػ  ليلػػ  العيػػد مػػلل في ػػط  ولػػ  علع ػػق مػػن اللػػرياف بعػػدد مػػط مػػلل آل الةمػػسؼ آل .. ...

ُِىىىىىىىىؼّؾِ ىَتؼّؾِ ىَتىى}}: سط ع الم ع مطؿ  ُِىَأْؼـ ـَـَّٓىاإَلْعَطـاَرىَأْؼـ ُِىىىىىىىىَعاىلىِعيىػ  ىَؼَقَؾة ىِؽـَصىَشـَفَّٕىَرَؽَضـاَنىِط ُِىَأْؼـ ـَـَّٓىاإَلْعَطـاَرىَأْؼـ َعاىلىِعيىػ  ىَؼَقَؾة ىِؽـَصىَشـَفَّٕىَرَؽَضـاَنىِط

ََىِؽـَصىىىىىىىىىى ُِىَطِكقـ َُىَأْؼـ ـََفـاىَأْؼـ ََىِعـيىػ ـ ىَسـاَطة ىِؽ َُىِؽَصىاؼـِاَرِىَعَذَذاىَػاَنىَؼَقَؾة ىاْؼِمِؿَعِةىَأَطَكـ ََىِؽـَصىىىىىىىىىىَطِكق ُِىَطِكقـ َُىَأْؼـ ـََفـاىَأْؼـ ََىِعـيىػ ـ ىَسـاَطة ىِؽ َُىِؽَصىاؼـِاَرِىَعَذَذاىَػاَنىَؼَقَؾة ىاْؼِمِؿَعِةىَأَطَكـ َطِكق

ََىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىىىىاؼـِاَرِىػ ؾُِّفَمىَغِّٓىاَسَكَ َ ِق اىاْؼَعَّٔاَبىَعَذَذاىَػاؼـِاَرِىػ ؾُِّفَمىَغِّٓىاَسَكَ َ ِق اىاْؼَعَّٔاَبىَعَذَذاىَػ ََىاؼؾَّـِ ىَتَعـاىلىىىىاَنىآِ ِّٕىـََ ُ ىِؽَصىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَأَطَكـ اَنىآِ ِّٕىـََ ُ ىِؽَصىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَأَطَكـ

ََىِؽَصىَأِوََّىاؼِنَفَّٕىَإىلىآِ َِّٕلٰ  ٰ  ِعيىذِعيىذ ََىِؽَصىَأِوََّىاؼِنَفَّٕىَإىلىآِ َِّٕلِؼَعىاْؼَقَ َ ىِبَعِّٓدىَؽاىَأَطَك ىى9292ىى{{ىىِؼَعىاْؼَقَ َ ىِبَعِّٓدىَؽاىَأَطَك

  وال   أي   وسطـ الع ق من اللرياف مد صدر عليػه مػسؿ احللػطف اتلػطف             
                           تجمحػػجمح عػػن اللػػطر وغل ػػ   مطمػػه  بػػساب اللػػطر  تتآؿ عمػػعافآؿ عمػػعاف٘ٛٔ٘ٛٔسس ،

و من د سؿ ا ل  مل ا بعار ومد  ػطف كػ ا السسػطـ  لػجمؿ  ػطكعاً  ليػطً حسػيطً علػى بعػ  العبػطد 
مػن اليػطت اتبطر ػطت و ر طه ى  د آل كطع  ت آل ليل   ات عبني ف د  طف عمع بن عبد العجم جم 

رغعـةى ضـّٕآسىغـّٓىاتصـ ىؾ رؿـاىباؼوـؿاسىؽؽكـ بىعقفـاىؿـّٔلىىىىىىىىىىرغعـةى ضـّٕآسىغـّٓىاتصـ ىؾ رؿـاىباؼوـؿاسىؽؽكـ بىعقفـاىؿـّٔلىىىىىىىىىىو ـّٓىىو ـّٓىى}}رفل ر سه من صالته وتط ، 

فملمسػان علسر  ػ  وو ػع ط آل  9393{{ىىبّٕآسةىؽصىاؼـارىؽصىاِؾعىاؼعّٖــّٖىؼعقـّٓلىطؿـّٕىبـصىطقـّٓىاؼعّٖــّٖىىىىىىبّٕآسةىؽصىاؼـارىؽصىاِؾعىاؼعّٖــّٖىؼعقـّٓلىطؿـّٕىبـصىطقـّٓىاؼعّٖــّٖىىىىىى
كػػ ا السسػػطـ  لطلػػه  ثػػري .. و  صػػلدوؽ  ػػطص ووصػػى بليػػه أبف ىعلسكػػط آل   ؛طنػػه  ػػـس  ل ػػى ت

ال    ف هلصػػسا الليػػ  آل الصػػيطـ و ف ىعلػػسا عمل ػػا  طلصػػطً للملػػان العػػالـ مػػن ا انـ بمػػعط
 ع ػػدوف بػػ لان رايىاً وال لعػػ  وال  ع ػػدوف بػػ لان علػػساً آل ا رض بلػػري احلػػق ونمنػػط مي ثلػػسف ل ػػسؿ 

    احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق                                                                  
 .... ، ك ا عن احل؛ى العطـت ت الة عالة عٓٔٔٓٔٔسس

ز ن من اتؤملني وات ؛سمني من اتسلمني والص؛سة الػربرة مػن ات  ػني في ػيا ةػا رب  مط اتربأل 
   ال حيضعه نال من  طىته الدعسة من  حةػا  !العطتني ح؛اًل  طصطً ال حيضعه نال كؤالى ابساص

ف ػػا  لجملػػسف آل ليلػػ  كػػ ا احل؛ػػى  سزعػػسف  ػػعوت الػػدعسة  !ال ةػػ  ات ػػعبنياحلػػط مني علػػى  ػػد  ات
  علػػى ات لػػسبني ل ل ػػى ال ةػػعمي مػػن رب العػػطتني                                           

                              ـس مطلسا حىت لس    ان ن طدة الرباىة ، وكؤالى ال  تتال درال در٘٘--ٗٗسس
 {{ىىْىآؽـصىؽؽـّٕىآىوؼـ ىػاؾـتىإحـّٓ ىغـّٓؽيىيفىاٍــةىىىىىىىْىآؽـصىؽؽـّٕىآىوؼـ ىػاؾـتىإحـّٓ ىغـّٓؽيىيفىاٍــةىىىىىىىىى}}من اللطر ف د مػطؿ الصػد ق ا  ػرب: 

مطذا تع دوف بعد ذلان؟ مطلسا نع د البمع  بػد سؿ ا لػ  مػن ت نمػط علػى  ػد  مال ةػ  ت ونمػط 
 ه البمػػع  كػػ  ا مػػطف وكػػ  الػػ   ف كػػ  نػػ؛طكً  مػػن رسػػسؿ ت ونمػػط لطعػػطً مػػن حضػػعة ت

    سؿ في ط احللطف اتلطف                             تتا نعطـا نعطـٕٕٛٛسس.. 
_________________________________________________ 

 رواه ابن مط   والبجمار عن  طبع. ٕٜ
 طعيى الربوسس وروح البيطف وت؛سري نسر ا ذكطف يلت؛سري ح    ٖٜ
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واعلمػػسا علػػا الي ػػني  ف  ،ومػػد بمػػع العسػػسؿ الةػػعمي  مػػط تعلمػػسف  ثػػرياً مػػن  صػػحطبه ع لػػ 
لةػن البمػع  مم ػدة نت  ،ف ػااتبمع ن ع ل  ليق ا نانطص ال  ن بمعكا رسػسؿ ت آل زمطنػه 

و ةمػػع ةػػا  ،ف؛ػػ   ػػى زمػػطف وآل  ػػى عصػع و واف كلػػطؾ  انس  بمػػعكا ت ع لػػ  ،ميػطـ السػػطع 
و ػػطف مػػن الصػػطحلني علػػدمط حطنػػ  وفطتػػه  ف ػػ ا  بػػس علػػ  الػػع وْزعر   ،عػػن م طعػػدكا آل ا لػػ 

 ر  ا لػػطت ومػػد ال ؛ػػ  نت    ػػه عػػساره ومػػطؿ: اي    ػػطه  ر   بػػساب السػػمسات ومػػد ف حػػ  و 
دكطت  ػز ل  و لل ملطدايً   سؿ ساي  ع عل   بمع ف د بلللطؾ اتلجمل  العليط آل ا لػ  ونف ت تةػن تع 

 . مث  ع   روحه على ال؛سر لل طى ت
فطل بمػػػري آل  ػػػى زمػػػطف ومةػػػطف، واي  ػػػدوف آل كطعػػػ  ت تبمػػػعكا مال ةػػػ  ت وآل ذلػػػان 

َنىَؼَقَؾة ىاْؼَؼََّٓرِىَأَؽَّٕىاؼؾَِّ ىَتَعاىلىِ َقَّٕـَ ىَعَقَفِقّٛ ىِعـيىَػَقَؽَقـة ىِؽـَصىىىىَنىَؼَقَؾة ىاْؼَؼََّٓرِىَأَؽَّٕىاؼؾَِّ ىَتَعاىلىِ َقَّٕـَ ىَعَقَفِقّٛ ىِعـيىَػَقَؽَقـة ىِؽـَصىىىىَعَذَذاىَػاَعَذَذاىَػاىى}}:   سؿ رسسؿ ت 

ََِ ِاَؽِةىَإىلىاََِّرَنِىَوَؽَعِ ىِؼَ اٌسىَأَ َضِّٕىَعِقَِّٕػـِِّٖلىَطؾـىىَضَفـَّٕىاْؼَؽَعَقـِةِىَوَؼـِ ىِسـّكِؿاَاِةىَ ـَـاُحِىىىىىىىى ََِ ِاَؽِةىَإىلىاََِّرَنِىَوَؽَعِ ىِؼَ اٌسىَأَ َضِّٕىَعِقَِّٕػـِِّٖلىَطؾـىىَضَفـَّٕىاْؼَؽَعَقـِةِىَوَؼـِ ىِسـّكِؿاَاِةىَ ـَـاُحِىىىىىىىىا ا

َّىِعي ـَِنِِّٕؿَؿاىَإ َْىـَ ـََفاىَ ـَاَحاَنى َّىِعيِؽ ـَِنِِّٕؿَؿاىَإ َْىـَ ـََفاىَ ـَاَحاَنى ََِنـََّٕ ىىىىىىىىىِؽ ـَِنـِِّٕؿَؿاىِتْؾـَعىاؼؾََّقَؾـَةِىَعِقَمـاَوَزاَنىا ََِنـََّٕ ىىىىىىىَؼَقَؾِةىاْؼَؼـََّٓرىَعَق ـَِنـِِّٕؿَؿاىِتْؾـَعىاؼؾََّقَؾـَةِىَعِقَمـاَوَزاَنىا َؼَقَؾِةىاْؼَؼـََّٓرىَعَق

ََِ ِاَؽـَةىِعـيىؿـِِّٔلىاِّ ِؽـِةِىَعِقَوـؾِؿ َنىَطؾـىىػ ـ ىَغـاِاُمىَوَغاِطـّٓ ِىىىىىىىىىىى ََِغَِّٕبِىَوـَِقّثىِ َقَّٕــِ ىا ََِ ِاَؽـَةىِعـيىؿـِِّٔلىاِّ ِؽـِةِىَعِقَوـؾِؿ َنىَطؾـىىػ ـ ىَغـاِاُمىَوَغاِطـّٓ ِىىىىىىىىىىىَوا ََِغَِّٕبِىَوـَِقّثىِ َقَّٕــِ ىا َوا

ىىىى9494{{ىىَفَمىَحِكىىـَْطؾ َّٝىاْؼَػَمَِّٕفَمىَحِكىىـَْطؾ َّٝىاْؼَػَمِِّٕوِؽَصَ ىَوَذاِػُِّٕىَوـَِصاِعِن َؾِفَمىَوـَِؤؽـِ َنىَطؾىىِدَطاِاِوِؽَصَ ىَوَذاِػُِّٕىَوـَِصاِعِن َؾِفَمىَوـَِؤؽـِ َنىَطؾىىِدَطاِا

ػػ  ل ػػسف   ػػسكاينكػػؤالى  طؿ اتدرسػػ  ايةيػػ ، مػػن عمػػطؿ ا لػػ ، مػػن  جمنػػ  البمػػع  مػػن عمأل
العػػطتني نمػػط ملطمػػطً  ، لةػػن اتػػربز ن   ثػػع و  ثػػع  صػػطفح ا ان ػػع ا لػػ   صػػطفح ا رسػػسؿ ربِّ ا لػػ 

َْىـََكَؿِلـِ ىِبـيىىىىَؽَصىَرآِؾيىِعيىاْؼَؿـَاَ ىَعَؼََّٓؽَصىَرآِؾيىِعيىاْؼَؿـَاَ ىَعَؼَّٓىى}}: ونمط      ومد مطؿ  َْىـََكَؿِلـِ ىِبـيىىَرآِؾيِىَعَذِنىاؼِنَقَطاَنى {{ىىَرآِؾيِىَعَذِنىاؼِنَقَطاَنى
ومػطؿ  95

 :{{ىىَؽَصىَرآِؾيىِعيىاْؼَؿـَـاَ ىَعَوـَقَّٕاِؾيىِعـيىاْؼَقَؼَظـةِىىىىَؽَصىَرآِؾيىِعيىاْؼَؿـَـاَ ىَعَوـَقَّٕاِؾيىِعـيىاْؼَقَؼَظـةِىىىىىى}}
آل كػ ه الليلػ   ةػـع ت اتػربز ن مػن ا مػ   96

 :  و بمػػػعكا  ف ت آل   ػػػطب ال ةليػػػع اللبػػػس  مػػػطؿ لػػػه                             
                                                                 لػػػػػػػيق آل زمطنػػػػػػػه

  ف ػػا ولةػػن اتػػؤملني آل زمطنػػه وبعػػد زمطنػػه نت  ف  ػػعث ت ا رض ومػػن علي ػػط               
                          بمػػعكا الػػط ةػػا علػػد ت،  بمػػعكا اللػػجمل  ا آل  تتا حػػجمابا حػػجمابٚٗٚٗ--٘ٗ٘ٗسس  ،

ا ل  ودر طهتا آل اآل عة فيعلا الساحد مل ا علا الي ني مط   جمه ت له آل  ل  اللعيا ومط  عػده 
 ... ات له آل ح؛ى ال ةعمي  ـس الد ن مل

  أي ػػػػػػ  تػػػػػػ  عة للجلػػػػػػسس علػػػػػػى ا را ػػػػػػان  مػػػػػػنف                          
                                                تتسات ؛؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيسات ؛؛ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ... ،

 !!، ػػط علػػى ملػػرب مػػن نػػسر مػػداـ عػػعش الػػعةن  ػػـس ال يطمػػ  قومػػل ا مػػن أي ػػ  نػػ طدة ت ػػد ع ىلػػ
_________________________________________________ 

 كهل، ع عن ابن عبطس ٜٗ
 رواه  ةد عن  ا كع عة.  ٜ٘
 م ؛ق عليه من حد ا  ا كع عة.  ٜٙ
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  عة د سؿ و لسس نت ات صػسرة ابطصػ   ػ   ػى عػعش الػعةن  ػـس ال  ػى ومل ا من أي   ت
 ، ومل ا من أي    ػعمً مػن رسػسؿ ت أبف  مػ؛ل آل عػدد خمصػسص مػن عبػطد ت!!، نال  له 

 ومل ا من  جم د على ذلان.،ومل ا من  م؛ل آل عمعة ،ومل ا من  م؛ل آل سبعني 
َْىَذَؾـَبىَؼـ ِىىىىىىىاؼِكاِاـبِىاؼِكاِاـبِىوواؼكاابىحققبىاؼّٕمحصِىاؼكاابىحققبىاؼّٕمحصِى}}: مػطؿ  َْىَذَؾـَبىَؼـ ِىىىىىِؽـَصىاؼـَِّٔؾِبىَػَؿـَصى {{ِؽـَصىاؼـَِّٔؾِبىَػَؿـَصى

ٜٚ
..ى..ىىى

 ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب .
ىاُطقةىاؼلاؾقة:ىى

احلمد هلل ال    سفق ال ط عني للعيا ملط طته، لي؛ ل ةا  لسز فضله و ػجما ن كبطتػه و نػ د 
سػػيدان  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه عسػػا الع ػػطى  كػػى الصػػ؛طى واال  بػػطى و نػػ د  ف 

وسلا وعرؾ علػى سػيدان دمحم و كللػط للصػ؛طى  الل ا صىِّ دمحماً عبده ورسسله نمطـ العسى وا نبيطى. 
 العطتني. اي ربأل واملحلط اال  بطى 
آل كػػ ه العمػػع علػػى االع ةػػطؼ   ن ػػساك و حبػػطا.. ل ػػد  ػػطف د ب نبػػيةا  مػػط بعػػد..

ىػػسز نال آل مسػػجد تػػؤد  بػػه ا معػػ  فػػال   ومعلػػطه حػػبق الػػل؛ق علػػى عبػػطدة ت آل بيػػ  ت
وا مطعطت وك ا نعكه ا وؿ، ونعكه الثطك  ف  ةسف على ك طرة و مط وم ػه فململػه حل ػ  و  ػعه 

ػكـبىؼــ ىمـ ابىحمــك ىىىػكـبىؼــ ىمـ ابىحمــك ىىىىى    حلػهل انمػ [ ؽـصىاطكؽــُىغـّٓرىعـ ا ىؾاغــةىىىؽـصىاطكؽــُىغـّٓرىعـ ا ىؾاغــةىىىىى}}فيػه:    ػسؿ 

ــ ؼك ىىىى ــّٕت ىتــاؽك ىؽؼق ــاؽك ىؽؼقــ ؼك ِىوطؿ ــ ؼك ىىىىت ــّٕت ىتــاؽك ىؽؼق ــاؽك ىؽؼقــ ؼك ِىوطؿ ىى{{ىىت
لا وال و مػػط المػػعط الثطلػػا فػػال  ػػ ة 98

 وعبطدتػه، فػال  مػلى ن؛سػه   لػطى االع ةػطؼ نال بمػئ  ع ػ  ت   لملى بمئ غػري كطعػ  ت
 و ب طع  ت   و  ن ك ا نئ  سري و  ع  بري من العلػ  الةبػري   فلسػ  يل مجيعػطً نذا

د للط اتسجد آل  ى وم  من ا ومطت  ف نبطدر ولس بدمط ق مبى السم  للمل ػ  فضػيل  اتبػطدرة 
 نت السم  وأن   فضيل    ع االع ةطؼ مث نلس  االع ةطؼ ونلملى ك ه اللح ػطت ب طعػ  ت

.مط  مجى ك ا الد ن ال    سعه ت لعبطده وت ىعى علي ا آل الد ن من حعج ، 
ألمػػػسايى الػػػ  ن لػػػيق علػػػدكا مهػػػـس ت علػػػق ع والد  و ممػػػطغى حةسميػػػ   و و ي؛يػػػ  كػػػ ا ل

 يعسف  ف أي  وا ن طزة رلي  و ع ة؛سف آل بي  ت بمػعط  ف  ةسنػسا ت علق الصطحل العبطد و س 
مد  ؛سا  بلط  ا و زوا  ا  ى مط حي ط سف نليه آل تلػان ال؛ػ ة فػ لان العمػى الػ   لػيق لػه مثيػى 

 و   عمػد الليػطب و ػ ؾ وذلان ا  ع الةبري من العل  الةبريعجم و ى،  مط ال    جموغ من عمله 
ليع ةػع بػني  ػد  ت ف ػ ا ال  ل؛ػل اي عبػطد ت، نف ىد من   ـس  ط !! مصطحل اللطس مع ل  وال

 سػػطس كػػ ا الػػد ن كػػس ات عػػا احلػػالؿ وات عػػا احلػػالؿ كػػس الػػ    عامػػهل صػػطحبه ومػػ  العمػػى 
_________________________________________________ 

   ع ه ابن مط   عن ابن مسعسد والد لم  عن  نق وابن عبطس وال رباك آل الةبري عن  ا سعيد ابدر . ٜٚ
 رواه ال رباك والبي    عن احلسني بن عل . ٜٛ
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ال حيسػػهل ماللػػيا وال  ل ػػع نت مػػن حسلػػه   وكبيعػػ  العمػػى و مػػلى ومػػ  العمػػى آل نر ػػطى ت
َإِنىَإِنىىى}}: ومػػد مػػطؿ   إب الصػػه آل عملػػه اب لػػطى و ػػه ت  ونمنػػط حسػػبه  ف  لػػطؿ ر ػػطى ت

ـَِكِؼـَِ  ـَِكِؼـَِ آىـِِنّبىَإَذاىَطِؿَ ىَأَحِّٓػ َمىَطَؿ  ىَأَنى  .99 {{ىىآىـِِنّبىَإَذاىَطِؿَ ىَأَحِّٓػ َمىَطَؿ  ىَأَنى
 مط  بلط لػط ال لبػ  فانػري اع ةػطؼ ةػا كػس العةػسؼ علػى   ػهل العلػا لالسػ   طر ومػد مػطؿ 

 :{{َُىىىىىىىىََِّنىَتَغَِّٓوىَعَكَعؾََّمىَبابا ىِؽـَصىاْؼِعْؾـَمِىِطؿِـىىىََِّنىَتَغَِّٓوىَعَكَعؾََّمىَبابا ىِؽـَصىاْؼِعْؾـَمِىِطؿِـىىىىى َُىىىىىىىىَ ىِبـِ ىَأَوىَؼـَمىـَِعَؿـَ ِىَ َقـٌّٕىِؽـَصىَأَنىِتَصـؾَِّيىَأْؼـ َ ىِبـِ ىَأَوىَؼـَمىـَِعَؿـَ ِىَ َقـٌّٕىِؽـَصىَأَنىِتَصـؾَِّيىَأْؼـ

فعلي ا  ف ىعلسا ليػط  رمضػطف ليػط  اسػ   طر و لػسوف آل اسػ   طركا ن؛ػل  ن؛سػ ا ِىِى100100{{ىىَرْػَعة َرْػَعة 
فػلحن  ...ون؛ل ا م  احملمد     ا العلا سساى آل ال هل  و آل اةلدسػ   و آل غريكػط مػن ايػطالت

 طج نت و سد ا ميػل الػ  ن   حصػلسف بة ػطب ت و عامبػسف ت وهمػسنه فػال مجطع  اتسلمني ال
 .سل  االع ةطؼ و ى على مدره حلميدةت  سا ك ه السل  ا

فػػإف مػػن  ػػيل ن؛سػػطً ... وال تضػػيعسكط آل ةػػس وال لعػػهل ... واس سصػػسا  ػػ ه ا ايـ  ػػرياً 
  مػػطؿ ت:  أيا  ػػـس ال يطمػػ  و  ػػسؿ  مػػط... في ػػط آل غػػري كطعػػ  ت                      

         مث الدعطى>>  ... ...   تتالجممعالجممعٙ٘ٙ٘سس >>. 
 

اُطقةىاؼعاشّٕةاُطقةىاؼعاشّٕة
101101

ىى

ىىؼقؾةىاؼؼّٓرؼقؾةىاؼؼّٓر

العػػطتني،   ػػطى ملػػسب ذو  ال ػػدر بلػػسره ا ع ػػا آل ليلػػ  ال ػػدر، سػػبحطنه  هلل ربِّ  احلمػػد
نػ د  ف آل نلػه نال ت وحػده ال نػع ان و ،  س الع يا، ومط  ّعمه ف س الةػعميسبحطنه! مط ع مه ف

لػػػه  ػػػّ  بسػػػطكع  اللػػػسر عبػػػطده ات ػػػعبني آل الػػػدنيط و ػػػـس اللمػػػسر. و نػػػ د  ف سػػػيدان دمحماً عبػػػده 
، والم؛يل ا ع ػا ورسسله ص؛سة ات عبني، ونمطـ ا نبيطى واتعسلني، ونسر سعا ع العبطد والجماكد ن

يدان دمحم وعلػى آلػه وصػحبه وسػلا واحمػعان آل وسلا وعرؾ على سػ الل ا صىِّ ، للانال ق  مجعني
 العطتني. اي ربأل زمعة حجمبه ات؛لحني وارزملط ف حه آل الدنيط ون؛طع ه  ـس الد ن. آمني 

ن ساك و حبطا.. والن آل ليط  ال ػدر مػط سػع نجموةػط للػط و صيصػ ط بلػط؟ ورد آل   مط بعد..
  وكػػػس  مػػػط وصػػػ؛ه ربػػػه:  سػػػبهل ذلػػػان  ف العسػػػسؿ                        

        لمدة حعصه عليلط  طف  ع د  ف حيضع للط  ػى  ػري مػن علػد ت و ػى  تتال سب ال سب ٕٕٛٔٛٔسس ،
_________________________________________________ 

 ف وابن عسط ع عن عط م .رواه  بس  على وابن حبط ٜٜ
 رواه ابن مط   إبسلطد حسن عن  ا ذر. ٓٓٔ
 ـ.ٖٜٜٔ/ٖ/ٜٔكػ، ٖٔٗٔمن رمضطف  ٕٙغعبي  ا مع   -  ب  السجد سيد  سعد الد ن ا يبطو  ب ع   البلدرة مع جم السل    ٔٓٔ
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 ف   لعػه علػى  عمػطؿ   بع  نجمله ت ف س للط الثطب  ا ب الم؛سؽ الع سؼ ول ا كلهل مػن ت
مسػػجى فيػػه مجيػػل ا عمػػطؿ الػػ   عمل ػػط   السػػطب ني آل د ػػساف ا عمػػطؿ وكػػس  ػػ  عػػعش ت

العبطد علصست والصسرة واحلع طت والسةلطت و جم د على ذلان الليطت الدا ليػ  الػ  ال  علم ػط 
 .  نال ت

علعػني اللسرانيػ  الػ   ع طكػط  ف  ع  و  لل علػى كػ ه الػدواو ن  عاكػط  ف لهل العسسؿ 
ومػطؿ ةػا: ر  ػ  اليػـس  ربعػ  مػن ، ل  صػحطبه فعلدمط اكلل على الػدواو ن  لػق مػ  اتست هل

 نبيطى بل نسعا يى  ى واحد مػل ا لػه عمػى سػطنني عطمػطً ت  عػ  ت في ػط كعفػ  عػني و ل ػط عبػطدة 
نسػعا يى  ىنا ف ػطؿ ةػا و ػدت ر ػالً آ ػع مػن بػف عجبػس  ،صطحل  هلل ال  س د في ػط معصػي  واحػدة

ف عجػػػهل  !ع لػػه غػػجموة  لجموكػػط آل سػػبيى ت طكػػد آل سػػبيى ت  لػػع نػػ ع     نػػه  ػػطف  ػػى نػػ 
 صحطب رسسؿ ت و   وا  بةسف و  سلسف له مط ذنبلط اي رسسؿ ت ننلط آل آ ع الجممطف و عمػطران 

فعلػػدمط و ػػد  صػػحطبه حجمنػػسا حػػجمانً نػػد داً وكػػس رىوؼ ورحػػيا  رسػػى بعميػػ  عط لػػ  نت  !!، مليلػػ 
ْ ىى!!ا ا  عؾتىأؽَىأغصّٕىاِّؽمىأطؿار عؾتىأؽَىأغصّٕىاِّؽمىأطؿار اي ربأل ىى}}حضعة ت  ْ وأغؾفاىأطؿا ىى..{{!!ىىوأغؾفاىأطؿا

وعلػػدمط تس ػػه  ػػ ا الػػدعطى نت ت نػػجمؿ سػػيدان  رب ػػى ومػػطؿ لػػه  بمػػع وبمػػع  م ػػان فػػطتست 
  :   ػػػػػسؿ لػػػػػان                                                                      

                                                                          
          ك ه الليل  ال ط ليل  ال در مط معىن ال در؟  عل ليل  المػعؼ وليلػ  اتةطنػ   ..تتال درال درسس

  ط ال ػػػعآف الةػػػػعمي  ف ت  نػػػػجمؿ في ػػػ  وليلػػػ  ال ع ػػػيا علػػػد ت                     
                                           نجمؿ ال عآف آل ليل  ال در  تتالب عةالب عة٘ٛٔ٘ٛٔسس ،

نال إبذف ت فمن   ى ذلان  عى ت ةط مدراً اتال ة  ال  تلجمؿ في ػط ةػط مػدر علػد ت وال تلػجمؿ 
مػػن اتال ةػػ  حػػىت  ف اتلػػان الػػ    لػػجمؿ   تلػػجمؿ علػػى الػػ  ن ةػػا نػػعؼ وملجملػػ  ومةطنػػ  علػػده

علدمط  ع ل نت زمال ه   طبلسنه عل حيطت والرب ػطت وال ع ػيا وال سػليمطت  ف ت ا  ػطره ليلػجمؿ 
 .... آل ليل  ال در 

و وؿ  ال ط ػد العػطـ  رب ػى  يع  لجملسف؟ أي  وف من  ى عطت من عػسات ت ومسعػ  و 
وعلػا   ضػع علػى   ػع مسػجد  ،  ضع على   ع الةعبػ  طً نجموةا  ةسف علد الةعب  و عفل علم

وبعػػد ذلػػان ىمع ػػا و ػػسزع ا علػػى  ،  ضػػع علػػى   ػػع مسػػجد بيػػ  ات ػػدس ملً وعلمػػ ،رسػػسؿ ت
  حسهل   سط السري من العل  ال د ع فيع   لةى واحد  ا السري ابػطص بػه و  ػسؿ لػه  نػ

 .وكة ا !وتبطرؾ له و ن  ل؛الف الف وتبلله السالـ من ت وت كهل نت ف
َعِقَوؾِؿ َنىَطؾىىػ  ىَغاِاُمىَوَغاِطّٓ ِىِوِؽَصَ ىَوَذاِػُِّٕىَوـَِصاِعِن َؾِفَمىَوـَِؤؽـِـ َنىىَعِقَوؾِؿ َنىَطؾىىػ  ىَغاِاُمىَوَغاِطّٓ ِىِوِؽَصَ ىَوَذاِػُِّٕىَوـَِصاِعِن َؾِفَمىَوـَِؤؽـِـ َنىىىى}}: مػطؿ 



   : زمضان وعيد الفطس  5،   ج : املناسباتاجمللد األول     ) ٕٖٚ (
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ىىىى102102{{َطؾىىِدَطاِاَفَمىَحِكىىـَْطؾ َّٝىاْؼَػَمَِّٕطؾىىِدَطاِاَفَمىَحِكىىـَْطؾ َّٝىاْؼَػَمِّٕ

آل كطع  ت وآل عبطدة ت ال  ن ص؛   ن؛سػ ا  كؤالى ال  ن ةا مدر علد ت اي  د ن 
  رب ال لػػػسب    ف ت                        كػػػ ا كػػػس ات ػػػا فطلةػػػى  تتالمػػػععاىالمػػػععاىٜٜٛٛسس ،

    ع آل ك ه الليل  من اللى واحل د والةعه والمحلطى والبلضػطى ليلجملػسا نلػي ا و بػطر سلا. فمػن 
 ف اتال ةػػ  الػػ  ةػػط مػػدر تلػػجمؿ علػػى اتػػؤملني الػػ  ن ةػػا مػػدر آل   ػػى ذلػػان ليػػ  ليلػػ  ال ػػدر 

 .الليل  ال   عى ت ةط مدر
                               مط معىن  ري من الع ن ع؟  ػى مػن  ةعمػه ..  تتال درال درٖٖسس

يل ػػط ميػػطـ ولطركػػط وحييي ػػط  ة ػػهل لةػػى واحػػد مػػل ا نػػيان أبنػػه عبػػد ت عبػػطدة م بسلػػ  ل  ت
  ػػ كا و نػػ   ػػطلق ومػػعمح  ، عػػل  ال ػػ  وسػػطنني عطمػػطً و ربعػػ   نػػ ع ،صػػيطـ تػػدة  لػػع نػػ ع

ولػس حػطفي الساحػد  !فملحصى  ان آل ك ه الليل    ع  لع نػ ع و ان مػعمح...   فضاًل من ت
فلجػد  !طةملط على ك ا ا مع تدة مخسني سل  مثالً نػ كهل تة ػهل الصػح  للانػعج لػه نػ طدة وفػ

وهع سف كا ن طدة من مة هل الصح  ايةي  أبف   ػى فػالف كػ ا علػد  !ف سل س عمعه مثاًل سبع
مػن   ػن  تػى كػ ا العػدد؟ مػن كػ ه ا عمػطؿ ومػن ...   ت  ربع  آالؼ سل   ل ط آل كطع  ت
 ..!!!ليل  ال در ال  أي  كط آل  ى عطـ 

  ػسؿ فيػه  حػد الصػطحلني سصػالة واحػدة آل  ونذا  طن  آل بي  ت احلػعاـ ف ػ ا  مػع آ ػع
ت مػػطلسا  يػػع ذلػػان؟ احسػػبسا معػػ   بيػػ  ت احلػػعاـ آل مجطعػػ   ػػري مػػن عمػػع نػػسح آل كطعػػ  ت

والصػػالة آل البيػػ  احلػػعاـ الط ػػ   لػػع صػػالة ف سػػطو  الصػػالة  ،الصػػالة الساحػػدة بسػػبل وعمػػع ن
   لػػع صػػالة   ػػرب مػػن عمػػع نػػسح آل الساحػػدة آل مجطعػػ  آل بيػػ  ت احلػػعاـ ا لػػني مليػػسف وسػػبعمط 
ولػػ لان حيسػػهل العمػػع علػػد ت ...  الصػػالة الساحػػدة الػػ   صػػلي ط اينسػػطف آل بيػػ  ت احلػػعاـ 

 ػ ه ال طعػػطت ولػيق ع ايـ  و المػػ سر  ف كػػ ه ا ايـ علػدان وت لػػيق علػده ليػػى  و لػػطر وال 
      وال مشػق وال ممػع  مشق وال ممع و  لان اتال ة  ال  س د علػدكا لػطر وال ليػى         

                   ت ت ساينسطفساينسطف. 
لس حطف   علػى كػ ه السػل  آل  ػى سػل   جم ػد عمػع   ال ػ  وسػطنني سػل  و ربعػ   نػ ع  اً نذ

ؽـصىأحقـاىىىؽـصىأحقـاىىىىى}}ىى:ك ا عي طف  نت  ف ال   حيي  ك ه الليل  مطؿ له العسسؿ ،   آل كطع  ت

{{ىىّٓرىظػّٕىؼ ىؽاىتؼّٓ ىؽصىذؾق ّٓرىظػّٕىؼ ىؽاىتؼّٓ ىؽصىذؾق ؼقؾةىاؼؼؼقؾةىاؼؼ
ب مػن   ػى  نػه  حيػط ليلػ  ال ػدر تل؛ع له مجيل ال نس  103

 _________________________________________________ برب   نحيطى ليل  ال در.  ف س  ل؛ع ال   مضى و جم د فيمط كس آت فضاًل من ت اً نذ
 رواه ابن حبطف آل الثساب والبي    عن ابن عبطس. ٕٓٔ
 ي    آل سلله و ةد آل مسلده عن  ا كع عة.رواه البانطر  ومسلا آل صحيحي مط والب ٖٓٔ
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َعاْؼَكِؿِوـ ؿاىِعـيىاْؼَعَنـَّٕىاََِّواِ ـَّٕىىىىىَعاْؼَكِؿِوـ ؿاىِعـيىاْؼَعَنـَّٕىاََِّواِ ـَّٕىىىىى}}ىىمط مسعد ليل  ال در؟ وآل    ليل  اي رسسؿ ت؟ مػطؿ:

 عل الليط  ال؛عد   نحد  وعمػع ن،  ػالث وعمػع ن، مخسػ  وعمػع ن، سػبل  104 {{َؽَضاَنَؽَضاَنِؽَصىَرِؽَصىَر
وعمػػع ن. اح ػػطر  صػػحطب رسػػسؿ ت في ػػط فع ػػد سػػيدان عمػػع بػػن اب ػػطب مػػؤمتعاً عطمػػطً ومػػطؿ  ػػى 

ىى}}مػطؿ   العسػسؿ: سػعيد ابػدر   سن ليلػ  ال ػدر حيضػع ف ػطؿ سػيدان  بػال   لل     مػع عػ

َغـاََّ:ىَعِؿِطََّٕؾـاىَؼَقَؾـَةىىىىَغـاََّ:ىَعِؿِطََّٕؾـاىَؼَقَؾـَةىىىىىىَفاىَأَسـِمِّٓىِعـيىَؽـاس ىَوِصـ ُىىىىَفاىَأَسـِمِّٓىِعـيىَؽـاس ىَوِصـ ُىىىىَؼََّٓرىِمِمىأ َؾِوقِكَفا.ىَوَأَراِؾيىاِلـَقنَىَؼََّٓرىِمِمىأ َؾِوقِكَفا.ىَوَأَراِؾيىاِلـَقنَىأ َرـِتىَؼَقَؾَةىاْؼأ َرـِتىَؼَقَؾَةىاْؼ

َ َقَفِكـِ ىىَ َقَفِكـِ ىىىىٰ  ٰ  ِبـَاىَرِس َِّىاؼّؾِ ى.ىَعاَؾَصََّٕ ىَوَإِنىَأَمَّٕىاْؼَؿاِسىَواؼطِّـَ ىَطَؾـىىىِبـَاىَرِس َِّىاؼّؾِ ى.ىَعاَؾَصََّٕ ىَوَإِنىَأَمَّٕىاْؼَؿاِسىَواؼطِّـَ ىَطَؾـىىىىىٰ  ٰ  َمَ ث ىَوِطَنَّٕـَص.ىَعَصؾَّىَمَ ث ىَوِطَنَّٕـَص.ىَعَصؾَّى

... فػ كب  للصػالة معػه ليلػ  نحػد  وعمػع ن ،  سؿ سػ عٌ وت  ةن تسػجد العسػِىِى105105{{ىىَوَأَؾِػِ َوَأَؾِػِ 
مػػػطى وكػػػني فعلمػػػ   لػػػط ليلػػػ    ػػػع فس ػػػدت علػػػى و ػػػه العسػػػسؿ واتصػػػلني ... فػػػملم عت السػػػمطى 
 . حد  وعمعوف

و ر ػػػػطه لعسػػػػسؿ ت تعلػػػػا  ك  سػػػػةن بعيػػػػداً آل  مث مػػػػطؿ سػػػػيدان عبػػػػد ت بػػػػن  نػػػػيق 
و حيػ  آل اتسجد فدلل على ليل  آا في ػط  الصحعاى وال  س  يل  ف آا  ى ليل  للصالة معان

آل ليلػػػ   ال ػػػ  وعمػػػع نت فةػػػطف حيضػػع  ػػػـس ن لػػػني وعمػػػع ن العصػػػع  ليلػػ  ال ػػػدر ف ػػػطؿ لػػػه: ستعػػطؿً 
 و د ى اتسجد و  ى آل كطع  ت نت صالة ال؛جعمث  ع ل معة اثني .

؟ مػػطؿ لػػه مث مػػطؿ سػػيدان  ا بػػن  عػػهل  ان  ر   لػػط ليلػػ  سػػبل وعمػػع ن مػػطؿ لػػه مػػط الػػدليى
  علدمط ت ع  سسرة ال در هد عدد  لمطهتػط  ال ػني  لمػ  بعػدد  ايـ المػ ع                 

         فعلػػدمط  ا علػػد  لمػػ  كػػ  جتػػدكط رمػػا سػػبل وعمػػع ن. الػػدليى الثػػطك  ف ت  ػػعر  لمػػ
فل ػع سػيدان  ،ل وعمػع نليل  ال در  الث معات وعدد حعوف ط تسع  حعوؼ  ال   آل تسع  بسب

اؼؾَِّفـِمىَعؼَِّفـِ ىىىاؼؾَِّفـِمىَعؼَِّفـِ ىىى}}عمع نت سيدان عبد ت بن عبطس و طف ك؛الً صػلرياً ولةػن العسػسؿ دعػط لػه ومػطؿ 

ف ػطؿ لػه ت ال تػ ةلا اي ابػن عبػطس؟ ف ػطؿ لػه اي  مػري اتػؤملني  106 {{ِعيىاؼِّّٓـَصىَوَطؾَِّؿِ ىاؼِكْعَوــ َىِعيىاؼِّّٓـَصىَوَطؾَِّؿِ ىاؼِكْعَوــ َى
 لػق اينسػطف    ف السبل  للهل علي ػط فػطهلل ن عت آل   طب ت وآل سل  رسسؿ ت فس دت

  من سبل                                                                
                                                                            

               وكػػػؤالى سػػػبل، والعسػػػسؿ  مػػػعان  ف نسػػػجد علػػػى سػػػبل  تتاتؤملػػػسفاتؤملػػػسفٗٔٗٔ  --  ٕٕٔٔسس ،
{{ىىأ ِؽـَِّٕتىَأَنىَأَسـِمَّٓىَطَؾـىىَسـَقَعِةىَأَطظ ـمُىىىىىأ ِؽـَِّٕتىَأَنىَأَسـِمَّٓىَطَؾـىىَسـَقَعِةىَأَطظ ـمُىىىىىىى}}ومطؿ:

اليػد ن والػع ب ني وال ػدمني والس ػه الػط فيػه  107
 ، ػػني سػػبلاوا ر  ،السػػمسات سػػبل بيبػػه ومػػطؿ حل، صػػى ا نػػع نت ا رضا نػػع  نػػه البػػد  ف  

_________________________________________________ 
 رواه البانطر  آل صحيحه والبي    آل سلله عن عط م . ٗٓٔ
 رواه البانطر  ومسلا ٘ٓٔ
 رواه احلط ا آل اتس درؾ عن عبد ت بن عبطس. ٙٓٔ
 رواه البانطر  ومسلا آل صحيحي مط والبي    آل سلله وابن مط   آل سلله عن اف عبطس. ٚٓٔ
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 ر   لػػػط ليلػػػ  السػػػطبل  فػػػملان ط،وال ػػػساؼ حػػػسؿ البيػػػ  سػػػبع ،والسػػػع  بػػػني الصػػػ؛ط واتػػػعوة سػػػبل
ؽاىرأـتىعكىىواعَىعؼفـ ىؽـاىمسعـتىؽـصىىىىىؽاىرأـتىعكىىواعَىعؼفـ ىؽـاىمسعـتىؽـصىىىىىىى}}و ر ػطه  والعمع ن من رمضطف ف طؿ سيدان عمع 

ــّٔاىاؼغـــ  ىىرســـ َّىآىرســـ َّىآى ــّٔاىاؼغـــ  إْىؿـ ذلػػػان  مجػػػل ا  مػػػ   ف الليلػػػ  كػػػ  ليلػػػ  السػػػطبل مػػػن   ػػػى ف، {{ىىإْىؿـ
 ف.و والعمع 
: مػطؿ ، ؛جع آل مجطع   ف ك ا  مى ال يػطـةيع اليي ط؟ اليي ط  واًل بصالة العمطى والف

َُىَؼَقِؾِ ِىَوَؽَصىاَلؾَّىىىٰ  ٰ  َؽَصىاَلؾَّىَؽَصىاَلؾَّىىى}} َُىَؼَقِؾِ ِىَوَؽَصىاَلؾَّىاْؼِعَناَسىِعيىَ َؿاَطة ىَعَؽَعِؾَؿاىَغاَ ىِؾَص اْؼّصَقَّّىِعيىَ َؿاَطـة ىىاْؼّصَقَّّىِعيىَ َؿاَطـة ىىىىٰ  ٰ  اْؼِعَناَسىِعيىَ َؿاَطة ىَعَؽَعِؾَؿاىَغاَ ىِؾَص

ىى{{ىىَؿاىاَلؾَّىىاؼؾََّق ىػ ؾَِّ َؿاىاَلؾَّىىاؼؾََّق ىػ ؾَِّ عَؽَعِؾعَؽَعِؾ
َؽـَصىَغـاَ ىىىَؽـَصىَغـاَ ىىىىى}}واليي ػط عحملطف ػ  في ػط علػى صػالة ال يػطـ  نػه مػطؿ:  108

حىت لل   ت  صى مبػى ذلػان  و ت  109109{{ىىَؼَقَؾَةىاْؼَؼََّٓرىَإ اؾا ىَواَحِكَوابا ىظ ِػَّٕىَؼِ ىَؽاىَتَؼَِّٓ ىِؽَصىَذَؾِقِ َؼَقَؾَةىاْؼَؼََّٓرىَإ اؾا ىَواَحِكَوابا ىظ ِػَّٕىَؼِ ىَؽاىَتَؼَِّٓ ىِؽَصىَذَؾِقِ 
 سػػ  ل  ف  صػػل  مط مػػطً  صػػل  مطعػػداً وال  صػػى ال يػػطـ كػػساؿ المػػ ع  صػػل  كػػ ه الليلػػ  ونذا ت 

ومػػػن ت ،    ؛ستػػه آل كػػ ه الليلػػ  صػػالة ال يػػػطـ مػػن   ػػى  ف  ةػػسف ممػػػن  مػػطمسا ليلػػ  ال ػػدر هلل
 سػ  ل فعليػػه  ف  ػػ  ع ت آل تلػػان الليلػػ  وىعػػى كػ ه الليلػػ  هلل ن  لػػهل مػػن كطعػػ  نت كطعػػ   ف 

  ومػن معػطك ال ػدر الضػيق  ،ال ط ليل  ال در                              عػل ت البلػدالبلػد٘٘سس  ،
  ضيق عليه  حد فسمي  ليل  الضيق من  ثعة نجموؿ اتال ة  حىت  ف ا رض تضيق  ا.

، والبيػػػست وا مػػػط ن الػػػ    ػػػع  في ػػػط عتال ةػػػ  اتسػػط د مم لئػػػ  عػػػن آ عكػػػط مػػػن  ػػػى   ػػػ 
 ةػػ  و   مةػػطف فيػػه كطعػػ   و ذ ػػع هلل تػػجموره ال ػػعآف والػػ   صػػلى في ػػط علػػى اللػػ  مملػػسىة عتال

اتال ة  آل ك ه الليل  فال  صػل  ف تلػجمؿ اتال ةػ  والجتػدان آل كطعػ   لػا  ة بػسف ت ع ػعاً بػ لان 
ـِــاَسِىـََؿِنــ َنىيفىاؼطُّــَِّٕ ِىـَْؾَكِؿِوــ َنىَؽ ِاَؽــة ىع ِضــ َؽ ِاَؽــة ىع ِضــ ىىإِنىِؼؾَّــِ إِنىِؼؾَّــِ ىى}} :و سػػملةا ت ـِــاَسِىـََؿِنــ َنىيفىاؼطُّــَِّٕ ِىـَْؾَكِؿِوــ َنىىَطــَصىػ ِكــاِبىاؼ ىَطــَصىػ ِكــاِبىاؼ

ــاَدَوا:ىَؿؾ ّؿــ اىإىلىَحاَ ــاِتؽ َمىىىىىاؼــِّّْٔػَِّٕىَعــذَذااؼــِّّْٔػَِّٕىَعــذَذا ــاَرَكىَوتَعــاَؼىِىَتـَ ــاَدَوا:ىَؿؾ ّؿــ اىإىلىَحاَ ــاِتؽ َمىىىَرَأَواىَأْغ اؽــا ىـَــَّٔػ ِّٕوَنىاؼؾَّــَ ىَتَق ــاَرَكىَوتَعــاَؼىِىَتـَ َرَأَواىَأْغ اؽــا ىـَــَّٔػ ِّٕوَنىاؼؾَّــَ ىَتَق

ىَوِؿَ ىَأَطَؾِمىِبَفَمىَعَقؼ  َِّ:ىِطقاِد ىىَوِؿَ ىَأَطَؾِمىِبَفَمىَعَقؼ  َِّ:ىِطقاِد ىِفَمىَرّبِفَمىَ ِ ىَوَط ِفَمىَرّبِفَمىَ ِ ىَوَط َعَقِنػُّ َنىِبَعَ ـَِنِكَفَمىإَؼىىاؼِوَؿاِسِىَعَقَوَعؼ َعَقِنػُّ َنىِبَعَ ـَِنِكَفَمىإَؼىىاؼِوَؿاِسِىَعَقَوَعؼ 

، فػػال  صػػل  ف ميػػعوا وىػػدوا 110110{{ىىَوـََنَؿــِّٓوَؾَعَوـََنَؿــِّٓوَؾَعىىـَِوــقِِّن َؾَعـَِوــقِِّن َؾَعىىـــاىرِبـــاىرِبَعَقؼ  ؼ ــ َن:ىَعَقؼ  ؼ ــ َن:ىَؽــاىـَؼ  ؼ ــ َن=ىَؽــاىـَؼ  ؼ ــ َن=ى
َطَؾـَقؽ َمىىَطَؾـَقؽ َمىىىىَأَتاػ َمىَرَؽَضـاِنىَشـَفٌّٕىِؽَقـاَرك،ىَعـََّٕنىاؼؾَّـِ ىىىىىىَأَتاػ َمىَرَؽَضـاِنىَشـَفٌّٕىِؽَقـاَرك،ىَعـََّٕنىاؼؾَّـِ ىىىىىىىى}}: مسلمطً آل معصي   و آل غ؛ل . مطؿ 

َِىِعقِ ىَأَبَ اِبىاْؼَمِنقَمىَوِت َِىِعقِ ىَأَبَ اِبىاْؼَمِنقَمىَوِتاِلَقاَؽِ ىِتْػَكِّّىِعقِ ىَأَبَ اِبىاؼِوَؿاِسىَوِتَغَؾ َغّ ىِعقِ ىَؽََّٕدة ىاؼِنَقاِصَ ىِؼؾَّـِ ىىَغّ ىِعقِ ىَؽََّٕدة ىاؼِنَقاِصَ ىِؼؾَّـِ ىىاِلَقاَؽِ ىِتْػَكِّّىِعقِ ىَأَبَ اِبىاؼِوَؿاِسىَوِتَغَؾ

ُِىَشَفُّٕىَؽَصىِحََّٕ ىَ َقََّٕؿاىَعَؼَّٓىِحََّٕ ىوْىحيّٕ ى  ؿاىإْىاؼنؼي ُِىَشَفُّٕىَؽَصىِحََّٕ ىَ َقََّٕؿاىَعَؼَّٓىِحََّٕ ىوْىحيّٕ ى  ؿاىإْىاؼنؼيِعقِ ىَؼَقَؾة،ىَ َقٌّٕىِؽَصىَأْؼ ىى{{ِعقِ ىَؼَقَؾة،ىَ َقٌّٕىِؽَصىَأْؼ
111. 

 ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب .
 _________________________________________________ىاُطقةىاؼلاؾقة:

  م   و بس داود عن عثمطف.رواه مسلا وال ٛٓٔ
 سلن البي  ى الةرب  ٜٓٔ
 صحيل ابن حبطف عن  ا كع عة ٓٔٔ
 رواه ابن  جممي  آل صحيحه والبي    وابن حبطف آل الثساب عن سلمطف. ٔٔٔ
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 ه آل  ى وم  وحػني، و نػ د  ف العطتني، وفق عبطده اتؤملني لعبطدته وكطع هلل ربِّ  احلمد
طده ب ػعب كػػس بػػال نلػه نال ت وحػده ال نػػع ان لػه، حػ  ميػػـس ال   ػ ه سػل  وال نػػـس مع ػهل مػن ع

نع ػػه، و وت عتػػؤملني مػػن  ن؛سػػ ا  نػػه  علػػا  ػػا مػػل ا  علػػا مػػط تبػػدوف ومػػط تة مػػسف ومػػط تسػػعوف 
بػد ت ورسػسله وصػ؛يه مػن  ل ػه و نػ د  ف سػيدان دمحماً ع، ط تعللسف وت عليا ب ات الصػدوروم

و ليلػػه، صػػطحهل احلػػسض اتػػسرود والةػػس ع اتمػػ سد واللػػساى اتع ػػسد، صػػلى ت عليػػه وعلػػى آلػػه 
 العطتني. اي ربأل اتسفسف علع سد و صحطبه و تبطعه الع ل السجسد. آمني 

  المطً ذا مػدر ى ت ك ه الليل  ليل  ال در  ف في ط  نجمؿ تلأل ،ن ساك و حبطا ..  مط بعد
على ن  ذ  مدر  م  ذات مدر، فةى ال    ع د  ف  ع مه ت و  ػدره ت  سف ػه يحيػطى كػ ه 

، آل ك ه الليل   ؛ضى ت عبطده ال  ن  حيسا ليط  الم ع الةعمي عل يػطـ والصػيطـ  هالليل  آل كطع
 ،البطميػطت الصػطحلطتمن  ععت و و  ثعوا فيه من ال طعطت وال ،و حيسا  ومطته ب  ع اتلان العالـ

 ػد وسعسا فيه عبػري بػني ا انـ، فري  ،وتصدمسا فيه على ذو  احلط طت ووصلسا فيه ذو  ا رحطـ
 .  << مث الدعطى...  >>  ت  ف  ةعم ا آل ك ه الليل 

 
اُطقةىاَادـةىطنّٕاُطقةىاَادـةىطنّٕ

112112

ىى

ىىوداعىشفّٕىرؽضانوداعىشفّٕىرؽضان

 ف وف  لػػػط للصػػػيطـ ولل يػػػطـ  العػػػطتني الل ػػػا لػػػان احلمػػػد ولػػػان المػػػةع علػػػى هلل ربِّ  احلمػػػد
العػػطتني فلانػػعج مػػن ابػػري  اي ربأل ونسػػمللان سػػبحطنان  ف  سػػن  ايملػػط و  م ػػط لػػري علػػى الػػدواـ 

و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه رب الجممػػطف و ػػطلق  ،للعػػيش دكػػعان  لػػه آل بػػع و ػػري
زمطف عبػطدة اتػؤملني آل رمضػطف فإذا ان  ى  ،اتةطف  عى زمطانً ل طع ه ومةطانً لل عب من حضعته

سبحطنه! سبحطنه!  ل ى اتؤملني من كطعػ  نت ...  كلسا للس؛ع للحلطف اتلطف آل بي  ت احلعاـ 
... ع ةا العبطدات ليجػجمؿ ةػا احلسػلطت واتثػسعت واتةطفػ ت نسأل .. ومن معب  نت معب  .. كطع  

والةعبػ   !وال ػعآف  مػ د لل ػطلني !للصػط منينسع العبطدات ليةثػع ةػا المػطكد ن فطلصػيطـ  مػ د 
فضػالً وملػ  مػن  !و ى كطع  من ال طعطت تم د لل ط عنيواللط ع ن !تم د للحط ني واتع مع ن 

 ....رب العطتني 
فػػ ل ت للػػػط بػػه  بػػػساب ، و نػػ د  ف سػػػيدان دمحماً عبػػد ورسػػػسله وصػػ؛يه مػػػن  ل ػػه و ليلػػػه 

_________________________________________________ 
 .ـٜٜٔٔ/ٗ/ٕٔكػ اتسافق ٔٔٗٔمن رمضطف  ٕٛاللطغ   طف   اتليط  ـس ا مع     طن  ك ه اب ب  السجد ايمطـ  ا العجما ا  ٕٔٔ
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فػال  ػد ى  حػد ا لػػ   ،م؛ ػػطح ا لػطت  عت و علػهبػه للػط  نػساع ال ػػع   ال طعػطت ونػسع ت
وال   لػمل ننسػطف عللجػطة مػن اللػرياف  ،مبى حضعته وال  ؤذف  حد علم؛طع  نال إبذف مػن سػعطدته

صػػلسات ت وسػػالمه و  ،آل ا ولػػني صػػلسات ت وسػػالمه عليػػهنال نذا نػػ؛ل فيػػه احلبيػػهل العػػدانف 
 آل الدنيط و ـس الد ن. هصلسات ت وسالمه عليو  ،آل اآل ع ن عليه

فيػػط    ػػػط ا  ػػػسة اتؤملػػسف.. والػػػن آل ا معػػ  ا  ػػػرية مػػػن نػػ ع رمضػػػطف ومػػػد   مػػط بعػػػد..
صحبلطه  ى ك ه ا ايـ مطذا و دان آل صحب ه؟ ومطذا و دان آل  ساره؟ ومطذا و ػدان آل  لػه؟ ت 

  سػػطملط ومػػد و  ،هػػد  ن؛سػػلط ومػػد  مبلػػ  علػػى ال طعػػطت بعػػد كػػسؿ  ؛ػػطى ،هػػد نال  ػػى  ػػري وبػػع
وهػد ا ػسارح ومػد بعػدت  ،صح  من ا معاض وا س طـ عتبطع تعطليا ايسالـ و حةطـ الصػيطـ

 .  وهد السم   له فيه آل كطع  اتلان العالـ ،فيه عن اآلاثـ
ونذا دعػست فيػه  ،سػة  فيػه فسػةستان تسػبيلونذا  ،فإذا من  آل رمضطف فلسمان عبػطدة

الػػػرب وابػػػري فعملػػػان مضػػػطعع ا  ػػػع  ؿمػػػالً مػػػن  عمػػػطونذا عملػػػ  فيػػػه ع ،فػػػدعطىؾ مسػػػ جطب
ونذا وفػػػػػدت فيػػػػػه علػػػػػى  كلػػػػػان و ن؛ ػػػػػ  علػػػػػي ا مػػػػػن ابػػػػػريات و نػػػػػساع ات عسمػػػػػطت  ،والثػػػػػساب

   فإف اتطؿ ال   تل؛ ه علي ا له من ا  ع  مل ع اتطؿ ال    ل؛ػق آل سػبيى ت ،واتمعوعت
اؼــّٓرؿمىدااــةىاؼــّٓرؿمىدااــةىىىىىيفىســقق ىآيفىســقق ىآؾػؼــةىاؼصــاامىطؾــىىأؿؾــ ىػاؼـػؼــةىؾػؼــةىاؼصــاامىطؾــىىأؿؾــ ىػاؼـػؼــةىىى}}:  مػط مػػطؿ رسػػسؿ ت 

{{ىىأؼُىدرؿمأؼُىدرؿم
ىىىىَإَذاىَحَضـَّٕىَشـَفِّٕىَرَؽَضـاَنىَعاؼـَِػَؼـة ىِعقـِ ىَطَؾَقـَعىَوَطؾـىىىىىىىَإَذاىَحَضـَّٕىَشـَفِّٕىَرَؽَضـاَنىَعاؼـَِػَؼـة ىِعقـِ ىَطَؾَقـَعىَوَطؾـىىىىىىىىى}}::مَػطؿَ  َ فأل ُعَمػَع وورد .: 113

 ..114114ىى{{ىىة ة ِىـََعـِيىاؼَّٓرَؿَمىِبَوَقِعَؿاَاِىـََعـِيىاؼَّٓرَؿَمىِبَوَقِعَؿاَاىلىلَؽَصىَتِع َِّىَػاؼـَِػَؼِةىيفىَسِقق ىاؼؾَِّ ىَتَعاَؽَصىَتِع َِّىَػاؼـَِػَؼِةىيفىَسِقق ىاؼؾَِّ ىَتَعا
اينسػػطف ملػػط لػػس صػػطحهل ر ػػالً ولػػس آل مػػدة سػػ؛ع وو ػػد ملػػه  عبػػطد ت مجطعػػ  اتػػؤملني نف

 نػػه  ،حػػالوة العمػػعة وكيػػهل الصػػحب  و ػػرية العف ػػ  حيػػجمف علػػى فعامػػه بػػى رالػػط  بةػػ  علػػى فصػػطله
و د نانصطً عجم جماً ا  مع  فيه  صطؿ ابري و ع  لػه علػى  د ػه ملػه  بػساب الػرب فيحػجمف عليػه 

فمػط علةػا وكػ ا الػ   صػحبلطه نػ عاً   ، مػى مػن ال ليػى ف الجممطف ال ىسد عبري ن نال عل ليى و 
فبعػد  ف   ،مجعلط حىت علػى مسا ػد ال عػطـ بعػد ت؛عمػ  ، طماًل ت هد مله نال ابري وت نع مله نال الرب

 ػػػطف كػػػ ا أي ػػػى آل الصػػػبطح وآ ػػػع آل اتسػػػطى وواحػػػد آل ال  ػػػرية مجػػػل ا ميػػػل بػػػى مجػػػل مجيػػػل 
وأي لسف مجيعػطً آل ومػ   ،مي لعسف عن ال عطـ آل وم  واحد اتسلمني نعمطً وغععً و عل ا مجيعطً 

و ملنه   سؿ ةا  مط مجعػ ةا علػى ال عػطـ فػط  معسا علػى كطعػ  اتلػان   نكطع  للساحد ،واحد
فػطمجعسا  ن؛سػةا علػى مملدبػ  ت آل  ر ػه وكػ    ، مط مجع ةا على مط دة ابري والرب طت  !العالـ

 ..   الـ ت وتلجم ى ت و  طب ت

 _________________________________________________ؿ اللسااي فجعى اينسطف ملػط هػعج ا  ػلطف وا ح ػطد وا حسػطد مػن ملبػه وميػأل فػؤاده بدأل 
 رواه ابن سعد وذ عه آل ال؛ ل الةبري عن ةجمة. ٖٔٔ
 عن  سر بن  جم د سليا العاز  آل َعَسالِيه ٗٔٔ
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 ع ػػد  ف  صػػلل ابػػري  ،والعغبػػ  ا  يػػدة آل سػػعطدة مجيػػل اتػػؤملني ،ولبػػه عحلػػهل  ميػػل اتسػػلمني
 ...و ع د  ف   ـس علرب  نه آل ن ع الرب والرب  سابه ا ل   ،و ع د  ف  عمى اتععوؼ

ػػػز  د الل؛ػػػسس آل اتعطصػػػ  و مسػػػان مل ػػػط عللساصػػػ  و عل ػػػط ال ت حػػػعؾ نال آل كطعػػػ  رب كأل
حػػىت لػػس  رادت الػػل؛ق  ف  ػػعج عػػن سػػجي  ط وف عهتػػط وت جػػطوز ،   العػػطتني و رحػػا الػػعاةني

 و الم ا  و اللعن  سػعع  حدودكط آل ال عطمى مل اآل ع ن أبف تصى نت در   اي  اى  و السهلِّ 
{{ىىإؾٍِيىاَؽٌِّٕؤىاَلاِاٌمإؾٍِيىاَؽٌِّٕؤىاَلاِاٌمىىىىإؾٍِيىاَؽٌِّٕؤىاَلاِاٌمإؾٍِيىاَؽٌِّٕؤىاَلاِاٌم.ى.ىإؾٍِيىاَؽٌِّٕؤىاَلاِاٌمإؾٍِيىاَؽٌِّٕؤىاَلاِاٌمىى}}نبي ط ب   ريكط ب سؿ 

115. 
فػػ ل نػػػ ي  اتػػػؤملني علػػػى الػػػرب وابػػػري الػػ    ػػػطنسا علػػػه معع ػػػني ف جػػػد اينسػػػطف آل غػػػري 
رمضػطف ال حيػن لسػمطع   ػطب ت وال  ؛ةػع آل اتداومػ  علػى تالوتػه بػى و علػق اتصػحع آل بي ػه 

مػػل  ف العسػػسؿ   ػػربان فيمػػط  ،آل  لػػ  عملػػه للجم لػػ  والرب ػػ  ف ػػا و  جػػع تالوتػػه  و آل سػػيطرته  و
   نػػجمؿ عليػػه ت  ف كػػ ا ال ػػعآف  مػػةس اةػػط ع ن لػػه  ػػـس ل ػػطى ت                       

                         انمعح  الصػدور لػ الوة ، فإذا  طى ن ع ا الةعمي تتال؛عمطفال؛عمطفٖٖٓٓسس
وتبػػدل  الل؛ػػسس بػػدالً ،  كػػ ه السػػ سر اتة سبػػ  أبحػػعؼ اللػػسر ل لػػطؿ آل الل ط ػػ  مل؛ػػعة الل؛ػػسر

 ،من  ف  ن نت الل  وال بيل جتدكط تعغهل آل فعى  ى نئ مجيى ومليل ف  د  ف تصػى  رحطم ػط
و ف تعامػػهل ر ػػط آل  ػػى ، و ف  سػػن نت  ريالػػط  ،و ف تػػرب ف عاىكػػط ،و ف  ػػعج ز ػػطة مطةػػط وزرع ػػط

 ... مع صلري  و  بري  ليى  و ح ري
و ػى كػػ ا برب ػػ  نػ ع ا كػػ ا الةػػعمي فمػط  ع مػػه مػػن نػ ع ومػػط  حسػػله مػن صػػطحهل  بةػػ  
ل؛عامه اتؤملني وحيجمف النصعامه اتسحد ن وحين نليػه احملسػلسف و  مػىن اتسملػسف  ف  ةػسف آل العػطـ 

َ ىـََعَؾــِمىاؼِعَقــاِدىَؽــاىِعــيىَرؽضــاَنىؼكؿـِــَتىأ ِؽِكــيىَأَنىىَ ىـََعَؾــِمىاؼِعَقــاِدىَؽــاىِعــيىَرؽضــاَنىؼكؿـِــَتىأ ِؽِكــيىَأَنىىَؼــَؼــىى}}ىى لػػه  مػػط مػػطؿ سػػيد ا ولػػني واآل ػػع ن:

ـــَة ىػ ؾُّفــاىرؽضــانَى ـــَة ىػ ؾُّفــاىرؽضــانَىَتؽــ َنىاؼِو {{ىىَتؽــ َنىاؼِو
فضػػط له وال  ف  مث كػػ ا الصػػطحهل الػػ   ال نسػػ  يل  ف نعػػدأل  116
فػػإذا  ػػطى اتسمػػع ا لػػيا و ع لػػط مػػن ال بػػسر نت سػػطح  !! الصػػ  مػػجماايه ال    لػػط  ػػـس ل ػػطى ت 

ان  ػػطران  ضػػل اتسػػان علػػى  فساكلػػط فلممػػ  آل  رض ال يطمػػ  ومػػد علػػ   و ػػدانه آل!! اللمػػسر 
  سػػطىؿ  ف،اتسمػػع مجيعػػطً في سػػطىلس  رىوسػػلط وفطحػػ  را حػػ  اتسػػان مػػن  فساكلػػط حػػىت تعػػا  كػػى

: كػ ه را حػ  تاتال ة  الةعوبيسف و  سطىؿ اللبيسف واتعسلسف مط كػ ه العا حػ  الع ػعة؟ في ػسؿ 
 .رمضطف من  م  حبي  دمحم عليه  فضى الصالة والسالـ عبطد  الصط مني لم ع فساه 

  فػإذا صػعان نت  رض اتسمػع و  ػ ان فيػه مسامعلػط واتسمػع   ػسؿ و  ػسؿ           
                      ػػـس واحػػد ولةػػن كسلػػه مػػدر مخسػػني  لػػع سػػل  ممػػط نعػػدتتاتعػػطرجاتعػػطرجٗٗسس  ،، _________________________________________________ 

 رواه ابن حبطف عن  ا كع عة. ٘ٔٔ
 رواه  بس  على وال رباك آل الةبري وابن  جممي  آل صحيحه والبي    من كع  ه عن  ا مسعسد الل؛طر . ٙٔٔ
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 ف السػػمطى مػػد  ػػسرت وذكػػهل  ،وال  لػػطر وال تلػػجمؿ السػػمطى  م ػػطر وآل كػػ ا اليػػـس ال تس ػػد حبػػطر
 !!وال  س ػػد نػػسر  ف المػػمق امنح ػػ  وال مػػع مػػد اسػػ دار و ل يػػط  مػػط آل اللػػطر ،الليػػى والل ػػطر

حػػع كػػط اليػػـس و بحػػا عػػن مةػػطف أيو  نليػػه مػػن  !اينسػػطف عػػن نػػعب  واحػػدة فػػال ىػػدكط بحػػا 
ال ملػػطزؿ بػى السػػطح  واسػع   ر ػػ ط مػن فضػػ  ولطىكػػط فػػال ىػده ال  نػػجطر وال  سػ ع و وحعارتػه 

 ....  صحس مةمسف  وليق في ط  ى نال مةطف واحد  ليى كس  ى ععش العةن
؟  سػ   الصػط مني صػحطبهحبطبػه؟ و يػع  ةمػع الضػع عػن  رمضػطف  علػدكط مطذا  ؛عى 

يىَؽِوَ ة ىيىَؽِوَ ة ىَحَ ِتَحَ ِتىى}}: لسيد ا ولني واآل ع ن ومطؿ فيػه   من حسض الةس ع ال     جمه ت

ِؽـَصىىِؽـَصىىىىٰ  ٰ  َشَفُِّٕىَزَواـَاِلىَسَ اٌسِىَأْػَ اِزِلىَطَِّٓدىِؾِمـ َ ىاؼِوـَؿاِسِىَؽـاِؤِلىَأَبـَقِّٚىِؽـَصىاؼـِلْؾَجِىَوَأَحَؾـىىىىىىىىَشَفُِّٕىَزَواـَاِلىَسَ اٌسِىَأْػَ اِزِلىَطَِّٓدىِؾِمـ َ ىاؼِوـَؿاِسِىَؽـاِؤِلىَأَبـَقِّٚىِؽـَصىاؼـِلْؾَجِىَوَأَحَؾـىىىىىىىى

ـَـِ ىَشـََّٕبة ىَؼـَمىـَْظَؿـْعىَبَعـََّٓؿاىَأَبـّٓا ىىىىىىىى ـَـِ ىَشـََّٕبة ىَؼـَمىـَْظَؿـْعىَبَعـََّٓؿاىَأَبـّٓا ىىىىىىىىاْؼَعَوَ ِىَوَأْصَقِبىِؽَصىاْؼِؿَوِعِىَؽـَصىَشـََّٕبىِؽ 117117{{ىىاْؼَعَوَ ِىَوَأْصَقِبىِؽَصىاْؼِؿَوِعِىَؽـَصىَشـََّٕبىِؽ

مػن الػ   ىى
لػػه آل نػػ ع رمضػػطف  ػػسزاً مػػن حػػسض اللػػ  العػػدانف وسػػجى عليػػه الػػه   مػػعب ملػػه؟ الػػ   حجػػجم

وو ػػى بػػه ملةػػطً حي؛ ػػه نت  ػػـس ال يطمػػ   ػػـس السمػػ  اتعلػػـس فػػإذا مطمػػ  ا رواح تلبيػػ  للػػداى احلػػ  
 ز  و الةػػسب ػػطى اتلػػان اتس ػػى بػػان ومعػػه الةػػس  ال يػػـس ون؛ػػ، آل الصػػسر فػػإذا كػػا ميػػطـ  ل ػػعوف

م  السصسؿ وس طؾ ك ا اتطى الػ   كػس عالمػ  ال بػسؿ فمػعب  اتة سب عليه الان وكلملؾ بسال
نػػ ع الصػػرب ابػػري و ع ػػش مػػل كػػسؿ اتسمػػع الع ػػيا ن عامػػطً مػػن نػػ ع تنػػعب  ال ت مػػمل بعػػدكط وال 

 !!. فطل  ن ال  ع مسف وال   مئسف كا  ن ا وحد ا مجطع  الصط مني، والصرب  سابه ا ل 
ف فيصػػع حػػطةا سػػيد ا ولػػني و ف والةػػطفع س ف واتمػػع و ف واتلةػػع و ف وا طحػػدو  مػػط ات؛ ػػع 
نف  لسل  ا تل ػا مػن نػدة الع ػش  مػط  ل ػا الةلػهل حػىت د ا احل   معىنواآل ع ن في سؿ 

 بل  كسؿ اللسطف من ندة الل ا  ف  صى نت ا رض و  مله صطحبه ب دمػه وال مليػا وال وػري 
 !!!!   نه ت  س جهل آل دنيطه للعل  ال د ع

 ان الصيطـ وال ن ع رمضطف علد ك ا احلد بى أي   بيػدؾ و ػ كهل نت بعد ذلان ال     مث
  لػػهل  ف  مػػ؛ل ِىِى118118ىى{{ىىأَ ىَربِّىَؽـَعِكــ ىاؼطََّعــاَ ىواؼِنــَفَ َةىَعَنــػَِّعـِيىِعقــِ أَ ىَربِّىَؽـَعِكــ ىاؼطََّعــاَ ىواؼِنــَفَ َةىَعَنــػَِّعـِيىِعقــِ ىى}}حضػعة ت و  ػػسؿ 

وىيبه ت وأيذف له آل الم؛طع  فإذا ن؛ل فيان الصيطـ   ػ  بيػدؾ مػن اتسمػع   فيان من ت
فػ جلق علػى ا را ػان  مػط   ػسؿ ت: ... ععش العةن  ـس ال  ػى نال  لػه  و  لسان     ى

                                                                  
                                     تتات ؛؛نيات ؛؛نيٕٕٙٙ  --  ٖٕٖٕسس....  

 _________________________________________________جتلػػػق علػػػى ا را ػػػان    علػػػى ات طعػػػد الليلػػػ  الػػػس رية واتال ةػػػ    سفػػػسف عليػػػان علػػػعوح 
ُ علُ مَ  ٚٔٔ  طسكهلت عن ابن عبألطٍس ر َ  اَّللأل
 رواه البي    آل نعهل ايميطف و ةد آل مسلده وال رباك آل الةبري عن عبد ت بن عمع. ٛٔٔ
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والعحيػطف ومػػد ف حػػسا لػػان ععً مػػن ا لػػطف أيا نليػػان ملػه الػػعوح والعحيػػطف فػػال  ػػق ب ػػسؿ اتسمػػع 
ةىطؾـىىىةىطؾـىىى ّٕىــ  ىاؼؼقاؽـىى ّٕىــ  ىاؼؼقاؽـىىىى}}ىىوال  ق بعلطى اتسمع بى ميع عليان  مط مطؿ سيد ا ولني واآل ع ن:

{{ىىاِؤؽصىػص ةىرػعك ى ػقػك اِؤؽصىػص ةىرػعك ى ػقػك 
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وكػػ ا الػػ    عػػى  !اي مجطعػػ  اتػػؤملني مػػط  ع ػػا بع ػػ  كػػ ا المػػ ع! مػػط  ع ػػا بع ػػ  الصػػيطـ
 ،المػ ع الةػعميان  ػطى لػني وا نػني وال ػسحش علػى سل؛لط الصطحل   ضػسف ا ايـ البطميػ  ملػه آل احل

تلػػجمؿ فيػػه اتال ةػػ  مػػن السػػمطى نت  ،نػػ ع ت ؛ػػ ل فيػػه بع ػػطت ا رض وتلػػجمؿ فيػػه  ػػريات السػػمطى
 ،بسػػعطدة اتػػػؤملني وتسفيػػػق اتسحػػػد نا رض مع ػػا ابػػػريات ومع ػػػا الرب ػػطت ومع ػػػا اتلمػػػسرات 

فيػػه نت عبػػطده فػػريحا  ػػع؛ ا و مػػ؛   معا ػػ ا و ع ػػق مع م ػػا مػػن اللػػرياف   نػػ ع  ل ػػع ت
 .ق من اللطرن ع  وله رة  و وس ه مل؛عة وآ عه ع  ،و بدؿ حطةا نت  حسن حطؿ

وحىت ال  ؛ستلط بع   ك ا المػ ع والػن ال  سػلا حطللػط مػن الػ نسب والعيػسب  وصػطان اللػ  
بػػه صػػيطملط مػػن العيػػسب وىعػػى عمللػػط م بػػسالً علػػد   احملبػػسب  ف ن؛عػػى نػػيئطً  سػػرياً    ػػع ت

  حضعة عالـ الليسب مط ك ا المئ ال   ميحس عيسب الصط مني؟ وميسل    ػطؿ الصػط مني و ل ػ
صػػسم ا  ملنػػه غػػععؿ  لعبػػى ا عمػػطؿ فيانػػعج ملػػه اللػػا وال  ب ػػى نال ابػػري  ف ت ال   بػػى نال 

َّىَصقِّقا ىى}}ابري  َْىـَْؼَقِ ىإ َّىَصقِّقا َإِنىآىَصقٌِّبى َْىـَْؼَقِ ىإ {{ىىَإِنىآىَصقٌِّبى
 .ز طة ال؛ عكس  120

 ػػعج الجم ػػطة ف   ػػع صػػسملط مػػن الللػػس ومػػن العفػػا ومػػن الػػ نسب والعيػػسب وهتيػػئ العمػػى 
يػه مػن  لػى وجتعلػه مملػسىاً عبمػسع واالنةسػطر هلل والس ػى حػىت  بػطك  وتجم ن العمػى وتسػد مػط ف

ـَؼ ــ َِّىاؼؾَّــِ ىَتَعــاىلىِؼْؾَؿَ ِاَؽــِة:ىـَــاىَؽَ ِاَؽــَىَؽــاىِ ــَّٖاِسىىىـَؼ ــ َِّىاؼؾَّــِ ىَتَعــاىلىِؼْؾَؿَ ِاَؽــِة:ىـَــاىَؽَ ِاَؽــَىَؽــاىِ ــَّٖاِسىىى}} ػػ ا العمػػى مال ة ػػه و  ػػسؿ:   ت

:ىَعـَذؾيىأ َشـَفِّٓػ َمىَأؾـيىىىى:ىَعـَذؾيىأ َشـَفِّٓػ َمىَأؾـيىىىىاَِِّ َ ىَإَذاىَطِؿَ ىَطَؿَؾِ =ىَعَقؼ  ؼ  َن:ىَ َّٖاِؤِلىَأَنىـَِ عَّىىَأَ َِّٕلِىَعَقؼ ـ َِّىاَِِّ َ ىَإَذاىَطِؿَ ىَطَؿَؾِ =ىَعَقؼ  ؼ  َن:ىَ َّٖاِؤِلىَأَنىـَِ عَّىىَأَ َِّٕلِىَعَقؼ ـ َِّى

{{ىىَ َعْؾِتىَمَ اَبِفَمىِؽَصىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقاِؽَفَمِىَرَتاايىَوَؽَغِػَّٕتيَ َعْؾِتىَمَ اَبِفَمىِؽَصىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقاِؽَفَمِىَرَتاايىَوَؽَغِػَّٕتي
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مػػط  سػػ ى كػػ ا العمػػى وكػػ  ز ػػطة ال؛ ػػع آل م طبػػى كػػ ا ا ػػجماى الع ػػيا مػػن الػػعب الع ػػيا 
ه كػ ه الجم ػطة وميعػطد كػ ه و ػعج عػن ا ميػل حػىت الػ    سلػد ليلػ  ال؛ ػع  ػعج علػ،   الةعمي

 ع  ط مبػى صػالة العيػد ل ػسؿ احلميػد اييػد ، والبد  ف الجم طة مي د من وم لط ك ا نت صالة العيد
                                          والصػػالة كلػػط كػػ  صػػالة العيػػد  تتا علػػىا علػػى٘ٔ٘ٔ، ، ٗٔٗٔسس ،

ىىمسملسف عي طب .   و  مط مطؿ ادعسا ت و ن ا.... 

 _________________________________________________ىاُطقةىاؼلاؾقة:ىىىى
 رواه  ةد آل مسلده و بس  على وابن حبطف آل صحيحه والبي    آل   طب البعا واللمسر عن  ا سعيد ابدر . ٜٔٔ
 حه عن  ا كع عة.رواه ال م   آل سلله و ةد آل مسلده والدارم  آل سلله ومسلا آل صحي ٕٓٔ
 رواه ا صب طك آل ال غيهل وال كيهل عن  ا كع عة. ٕٔٔ
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العػػطتني و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت واحػػد  حػػد   جلػػى علػػرب آل رمضػػطف  مػػط  هلل ربِّ  احلمػػد
و نػ د  ف سػيدان     جلى عبػري وايحسػطف بعػد رمضػطف للمػدميني علػى كطعػ  حضػعة الػدايف

  المػد ت علػى  ف  عللػط مػن  م ػه دمحماً عبد ت ورسسله رسػسؿ العةػ  وسػع مػط الػن فيػه مػن نعمػ
 ف ىعللػػػط مجيعػػػطً مػػػن  كػػػى نػػػ؛طع ه و ف حيمػػػعان آل اآل ػػػعة  ػػػ  لػػػساى حضػػػعته و ف   ونسػػػملله

  سةللط  ساره آل  ل ه آمني.
 مط بعد فيط مجطع  اتؤملني تس عد السمطى لليل  ا ط جمة و س عد مال ةػ  السػمطى وكػا اآلف 

طنػػػػني ونػػػػ طدات ال  ػػػػد ع للعلمػػػػطى العػػػػطملني وا وليػػػػطى آل نػػػػلى نػػػػطغى ى ػػػػجموف ا ولػػػػ  واللي
. فػإذا  ػطف ح؛ػى تسز ػل ا ػسا جم والصطحلني وات عبني وال ط عني من  م  سػيد ا ولػني واال ػع ن 

على ات ؛سمني أيمع رب العطتني مجيل اتؤملني  ف حيضعوا ك ا احل؛ى حىت اللسػطى وحػىت ا ك؛ػطؿ 
يػػد ت بػػلعا وع ػػطاي نة ػػا وفػػعح مال ةػػ  ت ب طعػػ  اتػػؤملني ليمػػ دوا فػػعح ت بعبيػػده وفػػعح عب

لع ا وفعح ا رض ب طع  اتؤملني علػى   عكػط وفػعح السػمسات ع عمػطؿ الصػطحلطت الػ  تعفػل 
نت  بسا ط وفعح ا لطف ع عمطؿ الصطحلطت ال  وصل  نت مصسركط وحسركط الةى  ؛ػعح بػان اي 

 .يا  ـس العيد   ط اتؤمن آل  ـس ال؛عح الع 
وال     كهل لل طى احلميد اييد  لسى و ل سى و لبق   ى مط علػده مػن الثيػطب و ضػل 

و صػلل نػملنه مبػى ذلػان أي ػ  مػن نػععه   ال يهل والع ع  نه ذاكػهل ت طبلػ  الةػعمي السكػطب
فػإذا  صػبل  ػـس العيػد ت ػع مال ةػ    وأي   من   طفعه حىت    ع آل   ػى ز لػ  حيب ػط الةػعمي

ــَّٕـُمِىىىىى}}عةػػ  علػػى  بػػساب ال ػػعؽ تلػػطد  علػػيةا و  سلػػسف: ال ــَّٓىاَ ِِّٕ ــ اىَإىلىَرَبىَػ ــَةىَأَحَؿ ــاىأ ِؽ ــَّٕـُمِىىىـَ ــَّٓىاَ ِِّٕ ــ اىَإىلىَرَبىَػ ــَةىَأَحَؿ ــاىأ ِؽ ـَ

{{ىىـَِعِطــيىاْؼَمَّٖـــَ ِىَوـََغِػــِّٕىاْؼَعِظــقَمـَِعِطــيىاْؼَمَّٖـــَ ِىَوـََغِػــِّٕىاْؼَعِظــقَم
وىلػػق مجطعػػ  آ ػػع ن مػػن اتال ةػػ  علػػى  بػػساب اتسػػط د  122

الػدا لني مع ا  مالـ من ذكهل وصحع من فضػ   سػجلسف اآلتػني لل ػطى رب العػطتني  سػجلسف 
ــاىطؿارؿــاىىىى}}نت حػػـع ت ونت بيػػ  ت زوار ت  ــ تيىيفىاِّرنىاِوــا ّٓىوزوار ىعقف ــاىطؿارؿــاىىإنىبق ــ تيىيفىاِّرنىاِوــا ّٓىوزوار ىعقف ىى{{ىىإنىبق

فإذا د ى ايمػطـ كػسوا صػح؛ ا وصػلسا مػل اتػؤملني و لسػسا ،  سجلسف الجما ع ن ا وؿ فط وؿ 
 . س معسف اب ب  مل اتصلني

 :هل وكػػػػػس   ػػػػػسؿفػػػػػإذا ان  ػػػػػى اب يػػػػػهل  صػػػػػلى  ػػػػػى م ػػػػػعب وحبيػػػػػهل نت حضػػػػػعة العميػػػػػ
ْىىى}}  َْىَتَوــَعؼ  ِؾيىاْؼَقــَ َ ىَشــَقفا ىِعــيىَ َؿِعؽ ــَمى ْىـَــاىِطَقــاِد ىَســؾ  ؾيِىَعــَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼــيى َْىَتَوــَعؼ  ِؾيىاْؼَقــَ َ ىَشــَقفا ىِعــيىَ َؿِعؽ ــَمى َّى22ـَــاىِطَقــاِد ىَســؾ  ؾيِىَعــَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼــيى َّىِ ــَِّٕتؽ َمىَإ ِ ــَِّٕتؽ َمىَإ

َّىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِىَوِطِّٖتيىََِّسِكَِّٕنىَطَؾَقؽ َمىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽـاىَراَغَقِكِؿـ ؾِىى َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ َّىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِىَوِطِّٖتيىََِّسِكَِّٕنىَطَؾَقؽ َمىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽـاىَراَغَقِكِؿـ ؾِىىَأَطَطَقِكؽ َمِىَو َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ يِىَوِطِّٖتـيىىيِىَوِطِّٖتـيىىَأَطَطَقِكؽ َمِىَو

َْىَأْعَضِنؽ َمىَبَقَصىـَََّٓ ىَأاَلـَناِبىاْؼِنـِّٓوِدِىاَؾَصـَّٕع  اىَؽَغػ ـ را ىَؼؽ ـَمِىَغـَّٓىَأَرَتـَقِكِؿ ؾيىىىىىىىى َْىَأْعَضِنؽ َمىَبَقَصىـَََّٓ ىَأاَلـَناِبىاْؼِنـِّٓوِدِىاَؾَصـَّٕع  اىَؽَغػ ـ را ىَؼؽ ـَمِىَغـَّٓىَأَرَتـَقِكِؿ ؾيىىىىىىىىَْىأ َ َّٖـؽ َمىَو َْىأ َ َّٖـؽ َمىَو

 _________________________________________________فيانع سف ومػد انلػسا اتل؛ػعة مػن الل؛ػطر في لئػسف بعضػ ا عتل؛ػعة و صػطفحسف  123123{{َوَرَتَقِتىَطـَؽ َمَوَرَتَقِتىَطـَؽ َم
 رواه ابن حبطف آل   طب الثساب والبي    عن ابن عبطس. ٕٕٔ
 عن ابن عبطس ى   نعهل ايميطف  البي ٖٕٔ
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ولػػ ا د ػى بعػػ  ،   سػػ  العيػسب ومبػسؿ ا عمػػطؿ مػن تبعضػ ا م لئػني بل؛ػػعاف الػ نسب وب
و ػػـع ت و  ػػه آل  ػػـس العيػػد فس ػػده أي ػػى  اتػػؤملني علػػى  مػػري اتػػؤملني علػػ  بػػن  ا كطلػػهل 

مػطؿ ومػط العيػد؟  ،ف طؿ اي  مري اتؤملني حىت آل  ـس العيد   ى  بػجم المػعري ، بجم المعري ا طؼ
اليػػـس للػػط عيػػد وغػداً للػػط عيػػد وبعػػد غػػد للػػط  ،وغ؛ػػع ذنبػػهاليػـس عيػػد مػػن ت بػػى صػػسمه ونػػةع سػعيه 

كػ ا كػس عيػد اتػؤملني عيػد اتل؛ػعة وعيػد الع ػق ، و ى  ـس ال نعص  ت فيه ف س للط عيػد  .. عيد
مػػػن اللػػػرياف وعيػػػد ا ػػػسد والةػػػـع مػػػن احللػػػطف اتلػػػطف وعيػػػد اسػػػ جطب  الػػػدعطى مػػػن  ػػػطلق ا رض 

بسف اتجم د تلس اتجم د مػن  ػـع احلميػد اييػد و سػمللسف ت والسمطى   لئسف بعض ا   ا العيد و  ل
 ف  عيد علي ا  ايـ رمضطف لريكط وبعكط وف ح ط ونصعكط وكطعطهتط ومععهتط  لط  ايـ فػالح وهػطح 

 . ميل اتؤملني
عبػػػػطد ت مجطعػػػػ  اتػػػػؤملني ودعػػػػسا نػػػػ ع ا عل طعػػػػ  وال تل؛لػػػػسا عػػػػن تلػػػػان البضػػػػطع  فإمنػػػػط 

 ط ال تسدعسكط علل س والل؛ل  ف ان مسا مل؛ةػا ودوسػي ةا بعمػى غػري م بػسؿ بػى ا عمطؿ لساتيم
لةػا عل بػسؿ ال ػطـ واللػسر    غل سا دوسيه رمضطف وملع الصػيطـ بعمػى م بػسؿ حػىت   لػجمؿ ت

فإنػػه   لػػل بل؛سػػه علػػى مل؛ػػطت الصػػط مني وحيػػدد   العػػطـ وا ػػجماى الػػ   ال  عػػعؼ مػػداه نال ت
َّىاؼصقاَ ىَعذِؾِ ىِؼـيىىػ ٌ ىػ ٌ ىىى}}  هل ت س  اتؤملني و  سؿا  ع بل؛سه على حس َّىاؼصقاَ ىَعذِؾِ ىِؼـيىىَطَؿَ ىابَصىآَد ىَؼِ ىإ َطَؿَ ىابَصىآَد ىَؼِ ىإ

{{ىىَوَأَؾاىَأَ َّٖ ىِبِ َوَأَؾاىَأَ َّٖ ىِبِ 
وكػس الػ    ،وكس ال   حيدد له مةطف تػه ،كس ال    ضل لةى صط ا  جماىه 124
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ىى

ىى] طقةىطقّٓىاؼػطّٕىاِقارك[] طقةىطقّٓىاؼػطّٕىاِقارك[ىى:ى:ىـ  ىاؼعػ ىواإلؾعا ـ  ىاؼعػ ىواإلؾعا 

ت   رب ستسل معاتت وهلل احلمد. ت   رب مط بمػّع ت الصػط مني عتل؛ػعة والع ػساف، ت 
عػػػسدكا فيػػػه الةػػػعمي ع ػػػسد   ػػػرب مػػػط   ػػػـع ت بػػػه كػػػ ه ا مػػػ  علع ػػػق مػػػن اللػػػرياف. ت   ػػػرب مػػػط 

، ت   رب ت   ػرب وهلل احلمػد. ت   ػرب مػط وفّ  ػا ال يػـس لصػالة ال يػطـ. ت   ػرب مػط حسطفواي
     ػػا احلػػ  واللػػطس نيػػطـ، ت   ػػرب مػػط بمػػعكا عللػػسر ال ػػطـ  ػػـس ال ػػالـ، ت   ػػرب ت   ػػرب وهلل 

  ػػرب مػػط   ػػـع ت حبيبػػه  احلمػػد، ت   ػػرب مػػط   ػػـع ت اتسػػلمني فيػػه عللصػػع علػػى الة؛ػػطر، ت
مسلا آانى الليػى و كػعاؼ الل ػطر،   عل؛ ل وكس الل  اتان طر، ت   رب مط تسات على ذ ع ت

_________________________________________________ 
 م ؛ق عليه. ٕٗٔ
 ـ.ٜٛٛٔ/٘/ٚٔاتسافق كػ ٛٓٗٔ طن  ك ه اب ب  السجد سيد  عيسى الم طو  ع ميجمة مع جم السل   غعبي  غعة نساؿ  ٕ٘ٔ
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ت   ػػرب ت   ػػرب وهلل احلمػػد، ت   ػػرب مػػط  ػػ  اتسػػلمني بليلػػ  ال ػػدر، ت   ػػرب مػػط  عػػى كػػ ه 
ف ػػد سػعد  بػد الػػدكع، ت   ػرب ت   ػػرب  الليلػ  لػري مػػن  ػساب  لػع نػػ ع، ت   ػرب مػػن فػطز  ػط

وهلل احلمػػد، ت   ػػرب مػػط  و ػػهل رسػػسؿ ت عليلػػط ز ػػطة ال؛ ػػع، ت مػػط   ػػرب مػػط سػػّل ط رسػػسؿ ت 
ل   ريان من السزر، ت   رب مط  عل ط رَْفعطً لألعمػطؿ، ت   ػرب ت   ػرب وهلل احلمػد. ت   ػرب مػط 

. ت   ػرب مػط بمػعكا علل؛ػعاف احلميػد اييػد، ت   ػرب مػط وعػدكا ا  مل اتسلمسف لصالة العيد
ع ط جمة الل يػع الةبػري، ت   ػرب ت   ػرب وهلل احلمػد. ت   ػرب  بػرياً واحلمػد هلل  ثػرياً وسػبحطف 
ت بةعة و صيال ال نله نال وحده نصع عبده و عجم  لده وكجـم ا حػجماب وحػده ال نلػه نال ت وال 

 ت   رب ت   رب وهلل احلمد. لصني له الد ن ولس  عه الةطفعوفنال نايه خم نعبد
العػطتني  سػب  عليلػط نعم ػه و  مػى عليلػط مل ػه ووف لػط التبػطع نػع ع ه و عللػط  هلل ربِّ  احلمد

لػػه غػػل عمػػط سػػساه ت؛ػػعد علعػػجمة مػػن ا مػػ  اي بػػطة و نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه ن
ت وال ػػسة والع مػػ  واللعمػػست سػػبحطنه سػػبحطنه كػػس وحػػده احلػػ  الػػ   ال ميػػست  ػػى مػػن ربو وا ػػ

 سساه من  ل ه  ؛ىن و ؛ست وميست وكس وحده سبحطنه احل  ال   ال ميست.
و نػػػػ د  ف سػػػػيدان دمحماً عبػػػػد ت ورسػػػػسله وصػػػػ؛يه مػػػػن  ل ػػػػه و ليلػػػػه بمػػػػعه ت عتل؛ػػػػعة 

وعرؾ على سيدان دمحم وعلى آلػه ال يبػني وعلػى  وسلا الل ا صىِّ رة  للانلق  مجعني   و عله
صػػحطب ه اتبػػطر ني وعلػػى  زوا ػػه ال ػػطكعات  م ػػطت اتػػؤملني وعلػػى  ػػى مػػن سػػلان كد ػػه واتبػػل 

 كع  ه نت  ـس الد ن آمني.
فيػػط    ػػط ا  ػػسة اتؤملػػسف..  ػػى عػػطـ و نػػ ا لػػري مجيعػػطً و بمػػعوا آل كػػ ا اليػػـس   مػػط بعػػد..

كػػس احللػػطف اتلػػطف وكػػس الػػعىوؼ    ػػساف ونعمػػ  مػػن ت ونحسػػطف فإنػػهالةػػعمي الل؛ػػعة مػػن ت ور 
الةعمي. وكس الع سؼ الم؛سؽ وعدان مجيعطً آل ك ا اليػـس الةػعمي الػط ال عػني ر ت وال  ذف لعػ  

 وال   ع على ملهل بمع من ال؛ضى وايحسطف.
يػل خملسمػطت    ط ا  سة اتؤملػسف نف كػ ا السمػ  الػ   الػن فيػه اآلف حي ؛ػى فيػه مثللػط مج

ت الةػػػى مػػػد ا  معػػػسا آل  مػػػط ل ا ا ػػػن آل  مػػػط ل ا واينػػػق آل مسػػػط دكا واتال ةػػػ  حي؛ػػػسلا 
ومجيػػل خملسمػػطت ت ا  ػػع  مػػن احلي ػػطف آل البحػػطر  ،أب لحػػ  ا مػػن ا رض نت السػػمسات العػػال

ى  سػ معسف الةى ى معػسف والةػ، واحلمعات واةساـ آل ال؛ضطى  ،واحليساانت والدواب آل ال ؛طر
  نػه   ػـس بػه رب اللػطس ..والةى حيضعوف ة ا الل طى الةعمي ال   ليق له مثيى آل دنيػط اللػطس 

  تط مطـ الصط مسف أبمػع ت وب سفيػق ت علعمػى علػى كطعػ  ت كػساؿ نػ ع  طمػى حبسػسا فيػه
و مبلػسا علػى  ،حبسسا  ن؛س ا عن ات؛ عات مط   ع مل ػط ومػط ب ػن ، ن؛س ا عن احلعاـ واحلالؿ
 .....   ت عل طعطت وال ععت 

 راد ر ػػا  ف  ةػػطفئ ا و ف   لػػئ ا و ف ىػػطز  ا و ف حيسػػن نلػػي ا فجعػػى كػػ ا اليػػـس وكػػ ه 
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الػ  مػدركط  تػهة  تبي  في ط جت جم لةػى مػلةا  ط جم ك ه الليل  لطكط ليل  ا ط جمة  ف اتال ، الليل 
لصحع وا مالـ واللػسح احمل؛ػسظ مػد   ػع فيػه معاتػهل ،  بي سف آل ك ه الليل  ومع ا ا  له ت

ده احلػ  ال يػـس الػ   ال حػدأل .. ولةػى مػلةا مػدر معلػـس و  ػع م سػـس .. العبطد، و  ػسر الجمكػطد 
فيج معػػػسف علػػػى اللػػػسح احمل؛ػػػسظ ومع ػػػا ا عمػػػطؿ  ثب سلػػػط  صػػػحط ط  .. ،   ػػػ ه سػػػل  وال نػػػـس
 ...وحيعروف الةمسؼ 

س اليػػـس السػػعيد الػػ   ه مػػل فيػػه للمػػةع علػػى مػػط  والان ت فػػإذا  طنػػ  صػػبيح  العيػػد وكػػ
 ،وعلعمػػى الػػط   عملػػط ت، فمػػط  علػػ  كػػ ه الليلػػ  والصػػالة نال نػػةعاً هلل علػػى  ف وف لػػط للصػػيطـ

وعلػى  ف  ع ػق رمطبلػط  ،وعلى  ف من عليلط عل سب  ،وعلى  ف آمان عتل؛عة ،وعلى  ف وف لط لل يطـ
 علػ  كػػ ه الصػػالة نػػةعاً هلل علػػى كػػ ه الػػلعا  ... طان   ػػع ليلػػ  ال ػػدروعلػػى  ف  ع ػػ ،مػن اللػػطر

 .وغريكط ال  مدركط ت على عبطد ت اتؤملني الصط مني والصط مطت
فػإف كػ ه الصػالة مػط ، فإذا ا  مل اتسػلمسف لصػالة العيػد ليػؤدوا المػةع للحميػد اييػد 

مي ال ػط عني وح؛ػى ملةػسا ل ةػعمي عبػطد ت  نب  ط حب؛ى نة  ل ةعمي الصػط مني وح؛ػى رعك ل ةػع 
ى  بػػساب ال ػػعؽ  لػػطدوف علػػى اتػػؤملني واتؤملػػطت ولػػ لان أيمػػع ت اتال ةػػ  الةػػعاـ  ف   ؛ػػسا علػػ

ىى{{ىىـَاىأ ِؽَةىَأَحَؿَّٓىاَ ِِّٕ  اىَإىلىَرَبىَػَّٕـُمِىـَِعِطـيىاْؼَمَّٖــَ ِىَوـََغِػـِّٕىاْؼَعِظـقمَىىىىـَاىأ ِؽَةىَأَحَؿَّٓىاَ ِِّٕ  اىَإىلىَرَبىَػَّٕـُمِىـَِعِطـيىاْؼَمَّٖــَ ِىَوـََغِػـِّٕىاْؼَعِظـقمَىىىىىى}} : و  سلسفنياتؤمل
126 

يػدعسف اتػؤملني نت ابػعوج ةػ ا احل؛ػى فاينػق وا ػن    الث لػني الةط لػطت نال   سمع ا مجيػلف
 ... ك ه كط ؛   الةعمي     ا ط جمة من العب الع يا

وكط ؛    ع  مل ا ىلسػسف علػى  بػساب اتسػط د ومع ػا سػجالت نسرانيػ  كػ  سػجالت 
نمنػػػػط كػػػػس مصػػػػع مج ػػػػسر   و ػػػػملف كػػػػ ا اتةػػػػطف و ػػػػى مةػػػطف ميط لػػػػه آل ا رض ،ال مػػػع ؛طت ايةيػػػػ 

اْؼَؿَواِ ِّٓىِبِق ِتىاؼؾَّـِ ِىَواْؼِؿَؤِؽـِـ َنىِزِواِرىىىاْؼَؿَواِ ِّٓىِبِق ِتىاؼؾَّـِ ِىَواْؼِؿَؤِؽـِـ َنىِزِواِرىىىىى}} : مط مػطؿ العطتني   الس  بطؿ الجما ع ن لجمايرة ربِّ 

َ ىَطَؾىىاَؼَؿِّٖوَرىَأَنىـِْؽََّٕ ىَزاِإَِّل َ ىَطَؾىىاَؼَؿِّٖوَرىَأَنىـِْؽََّٕ ىَزاِإَِّلاؼؾَِّ ِىَوَح فيجلسػسف علػى  بػساب بيػست ت  سػجلسف  ِىِى127127ىى{{ىىاؼؾَِّ ِىَوَح
ـ العة  الععني   لػطى اتسػلمني الػ  ن  ػطىوا لػجمايرة رب العػطتني آل   طب ا حساؿ ايةي  وأبمال

فػػإذا د ػػى ايمػػطـ اتسػػجد كس ػػ  ،   و  ػػ  ا ػػط جمة مػػن   ػػـع ا  ػػعمني و  ػػسد ا  ػػسد ن
الصحع و لس  اتال ةػ  معةػا اآلف  سػمعسف و سػجلسف و بػطر سف و  لئػسف  ميػل اتسػلمني 

..... 
  جلى عله الةػعمي  ،وأبلطى نحسطنه مجيع ط ،ى  عمه  ل طاليـس أبلط  مث   جلى الةعمي

و  جلػػى علػػه .. و  جلػػى علػػه اتع ػػ  .. و  جلػػى علػػه احملسػػن .. و  جلػػى علػػه السكػػطب .. 
 _________________________________________________و ؛ ل  ػجما ن  عمػه بلػري حسػطب و ملنػه آل كػ ا اليػـس .. و  جلى عميل ص؛طته احلسىن .. العزاؽ 

 ر ى ت عل مط. عن ابن عبطسالبي  ى   نعهل ايميطف  ٕٙٔ
 رواه ال رباك آل الةبري عن ابن مسعسد. ٕٚٔ
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و لػسز .. ونمنػط كػ   لػسز معلس ػ  .. وال ت لسكط  لسزاً حسي  !!!  ؛ ل الةلسز للمؤملني واتؤملطت 
ومػن  !وآل رصػيد  ػى واحػد مػلةا مػن اتل؛ػعة! تس ل آل صحي؛   ى مػلةا .. روحطني  ملةستي  

وال  سػػ  يل  ف  !مػػط ال  سػػ  يل  ف حيسػػبه احلطسػػبسف !ا  ػػع ومػػن الثػػساب ومػػن العمػػى الصػػطحل
 ل ػه مجيػػل اتانلػسمني م مػػط  وتػسا مػػن سػع  العلػػا ومػن مػػسة وال  سػ  يل  ف  علػػا   ! عػّده العػػطدوف

آل   لةػػل ا مجيعػػطً عػػط جم ن عػػن ا مػػع الةبػػري الػػ   سػػجله احلػػق !ال حمػػى ومػػن مػػدرة ال؛ةػػع
   آل كػػ ا المػػ ع الةػػعمي تسفيػػ  ةػػا مػػن الػػعب... ال ػػط مني ... الصػػط مني ... صػػحع الةػػعاـ 

..... 
لسػػػجدم آل ! ؛ةا لػػػس لع مػػػسه ولػػػس ذم مػػػسه ه آل صػػػحنف مػػػط  ع يػػػه ت لةػػػا ومػػػط  صػػػب  

وةػداً لػه علػى مػط !! نػةعاً هلل علػى مػط  وال ػا !! مةطنةا نت  ف  عج  رواحةػا مػن   سػطد ا 
ولةلػػه سػػبحطنه مػػن نػػدة رة ػػه بلػػط وكػػس  علػػا  ف ملسبلػػط  ػػعي؛  وع سللػػط مطصػػعة ال !!  ع ػػط ا 

حػىت نذا ... للػط آل كػ ه احليػطة الػدنيط ت حمى ك ا الثساب وال ك ا ال در من ا  ع الػ     ؛ػطه 
وبصػعاً .. ونسراً من نسر ت .. ومدرة من مدرة ت ..  طى اليـس اتعلـس و ع ي  مسة من مسة ت 

ف ػعت مػن ال؛ػعح  ػـس ل ػطى ..  كلعػ  علػى مػط  ع ػطؾ ت .. ولعطً من لػل ت .. من بصع ت 
 : كػػػػػػػػػػػى اتسمػػػػػػػػػػػع هتلػػػػػػػػػػػى وت ػػػػػػػػػػػسؿوصػػػػػػػػػػػعت آل وسػػػػػػػػػػػا  ،وةلػػػػػػػػػػػ    طبػػػػػػػػػػػان أب ؛ػػػػػػػػػػػان ،ت
                                                  ف  ػػػػػسؿ اتال ةػػػػػ  م لئػػػػػ             

                                   مث  لػػػػػػطد  ا ليػػػػػػى                              
                 تتاحلطم احلطم ٕٕٗٗ  --  ٜٜٔٔسس   ..... .....  

 ف  !!إذا لعػػ ا  ف كػػ ا اليػػـس  ػػـس ا ػػط جمة ال ت ػػن ا ػػط جمة نػػئ حسػػ    ػػ ه آل  ػػدؾفػػ
  مػػػط ر ػػطؿ اتػػػؤملني الػػػ  ن  عػػػد ةػػػا رب   ،ا ػػط جمة احلسػػػي  نمنػػػط نع ي ػػػط لصػػبيطنلط مجطعػػػ  اتسػػػلمني

  ت وال  ذف لعػػ  وال   ػػع علػػى ملػػهل بمػػع مػػن ا  ػػع والثػػساب واللػػسرالعػػطتني مػػط ال عػػني ر 
مل سنػػ  آل الة ػػطب .. ط جمهتا  ؛ػػسرة عللػػسر الػػععك  ػػ ػػؤالى ف ...واللعػػيا ات ػػيا واةلػػطى السػػعمد 

 !وصػػسرة مل ػػط آل اللػػسح احمل؛ػػسظ !ومس ػػسع صػػسرة مل ػػط علػػد رب العػػطتني ةمصػػسر .. الصػػمداك 
وصػػسرة آل السػػجالت الػػ   !ا عمػػطؿ  ػػ  عػػعش رب العػػطتني وصػػسرة مل ػػط آل سػػجالت  لػػسز

صػسر نػىت مػن ا  ػع والثػساب واللعػيا ات ػيا الػ    عػده لػان وى ػجمه  !! ة ب ط الةعاـ الةػطتبسف
 .  لان السكطب

العػػطتني  وتعػػطلسا بلػػط مجطعػػ  الصػػط مني نسػػ ععض بعػػ  ا ولػػ  والليطنػػني الػػ  هلع ػػط رب  
فإنػػه  ػػلعا وكػػس اتػػلعا علػػى كػػ ه ا صػػلطؼ الػػ  مػػطؿ  ، ا اليػػـس الةػػعميعلػػى عبػػطده ات ػػعبني آل كػػ

  في ػػػػػػػػػػػػػػػػػط                                                                    
                                    تتاللسطىاللسطىٜٜٙٙسس ... 
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فملػط مػن  ػلعا  ، لعا على بعض ا علليطنني ايةيػ  وعلػى صػدور بعضػ ا ع ولػ  الععنيػ 
ه سػعد سػعطدة ال وكليئػطً تػن انؿ كػ ا السسػطـ فإنػ !!ت عليه آل ك ا اليـس بسسطـ السعطدة ا بد ػ 

ا نف  لػ ا مػن احلطسػبني آل  احسػبس ؟تععفسف  ا عدد اتُلعا علي ا   ا السسػطـ  ، م ى بعدكط  بداً 
 ػػى ليلػػ  مػػن ليػػط  المػػ ع الةػػعمي  ُة ػػهل  مػػع الط ػػ   لػػع مػػن كػػ ه ا مػػ   ػػلعا علػػي ا الةػػعمي 

 !فإذا  طن  ليل  ا مع   نعا في ط على مثى مػط  نعػا آل سػط ع ا سػبسع.. بسسطـ السعطدة ا بد   
ف ليئػػطً للصػػط مني الػػ  ن !!  فػػإذا  طنػػ  ليلػػ  العيػػد  نعػػا في ػػط علػػى مثػػى مػػط  نعػػا آل سػػط ع المػػ ع

   :فطزوا بسسطـ السػعطدة ا بد ػ  مػن رب العػطتني والػ  ن   ػسؿ فػي ا وةػا ومة ػسب آل وسػطم ا
                                                                   

                                                                     
                            تتسا نبيطىسا نبيطى . 

وملػػط مػػن  ُػػلعا ....   فبمػػع   كػػى كػػ ا السسػػطـ وسػػطـ السػػعطدة ا بد ػػ  مػػن رب الرب ػػ 
نف صػطحهل كػ ا السسػطـ أي ػ  ... ومػط  دراؾ مػط وسػطـ االسػ  طم  ... االسػ  طم   عليه ت بسسػطـ

   :ك ا السسطـ مػن الةػعمي ومة ػسب فيػه                                          
                                                                        

                                                                            
             علػػػي ا آل احليػػػطة الػػػدنيط وال حػػػجمف   كػػػى وسػػػطـ االسػػػ  طم  ال  ػػػسؼ، تتسفصػػػل سفصػػػل

وال .. وال  سؼ علي ا مػن م ػ  ت .. ال  سؼ علي ا من غضهل ت ... علي ا  ـس ل طى ت 
تلان السطع  و عج  رواح ا  مط  ع دوف و مػط  فإلا آملسف  ..  سؼ علي ا من  عوج العوح 

    لبسف  لا ملحسا وسطـ                          . 
   :ومن اتؤملني من  لعا عليه آل كػ ا اليػـس بسسػطـ الصػدؽ ومة ػسب فيػه         

                                                                     تتا حجمابا حجمابٖٕٖٕسس ،
 :العػػطتني هلل ربِّ  ل ت فصػػلسا هلل وصػػطمسا هلل وعملػػسا ال طعػػطتكػػؤالى الع ػػطؿ الػػ  ن صػػدمسا مػػ

                                                       تتسال معسال مع. 
ومػػن اتػػؤملني وملػػط مجطعػػ  اتػػؤملني مػػن  ػػلعا عليػػه آل كػػ ا اليػػـس الةػػعمي بسسػػطـ اتل؛ػػعة وال 

فةللػػط ب؛ضػػى ت و للػػط ب سفيػػق ت و للػػط بةػػـع ت الصػػى علػػى ا مػػى  ،ـع ملػػه صػػلري  و  بػػريحُيػػ
 ػى مسػلا ملػط صػطـ كػ ا المػ ع و ػى مسػلا مػطـ كػ ا المػ ع حيصػى علػى .. على وسػطـ اتل؛ػعة 

َّٕىَؼـِ ىؽــاىىَّٕىَؼـِ ىؽــاىىَؽــَصىاَلـاَ ىَرَؽَضـاَنىإَ اؾـا ىواَحِكَوــابا ِىظ ػِـىىىىَؽــَصىاَلـاَ ىَرَؽَضـاَنىإَ اؾـا ىواَحِكَوــابا ِىظ ػِـىىىىىى}}وسػطـ اتل؛ػعة الػ     ػسؿ فيػه رسػسلةا الةػعمي 

{{ىىَتَؼَِّٓ ىِؽَصىَذَؾِقِ َتَؼَِّٓ ىِؽَصىَذَؾِقِ 
 _________________________________________________ .فيبدؿ ت له ال نهل فيانعج من ك ا الم ع ت يطً ن يطً كطكعاً هلل 128
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ىى}} ػسؿ يول لان   سؿ رب العطتني و  ـع ا  عمني لةا مجيعطً والعسا نليه وكػس هػطكبةا ف

َْىَتَوـَعؼ  ِؾيىاْؼَقـَ َ ىشَـىىى َْىَتَوـَعؼ  ِؾيىاْؼَقـَ َ ىشَـىىىـَاىِطَقاِد ىَسؾ  ؾيِىَعَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼيى َّىىىىـَاىِطَقاِد ىَسؾ  ؾيِىَعَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼيى َّىىىىَقفا ىِعـيىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىَإ َقفا ىِعـيىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىَإ

َّْىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِىَوِطِّٖتيىََِّسِكَِّٕنىَطَؾـَقؽ َمىَطَلـَّٕاِتؽ َمىَؽـاىَراَغَقِكِؿـ ؾِىىىى َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ َّْىَؾَظَِّٕتىَؼؽ َمِىَوِطِّٖتيىََِّسِكَِّٕنىَطَؾـَقؽ َمىَطَلـَّٕاِتؽ َمىَؽـاىَراَغَقِكِؿـ ؾِىىىىَأَطَطَقِكؽ َمِىَو َْىِؼَِّٓؾَقاػ َمىَإ يِىيِىَأَطَطَقِكؽ َمِىَو

َْىَأْعَضِنؽ َمىَبَقَصىـَََّٓ ىَأاَلَناِبىاْؼِنِّٓوِدِىاَؾَص َْىأ َ َّٖـؽ َمىَو َْىَأْعَضِنؽ َمىَبَقَصىـَََّٓ ىَأاَلَناِبىاْؼِنِّٓوِدِىاَؾَصَوِطِّٖتيى َْىأ َ َّٖـؽ َمىَو َّٕع  اىَؽَغػ ـ را ىَؼؽ ـَمِىَغـَّٓىىىىَّٕع  اىَؽَغػ ـ را ىَؼؽ ـَمِىَغـَّٓىىىىَوِطِّٖتيى

ـَؽ َم ـَؽ َمَأَرَتَقِكِؿ ؾيىَوَرَتَقِتىَط {{ىىَأَرَتَقِكِؿ ؾيىَوَرَتَقِتىَط
  و  مط مطؿ ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب . 129

ىاُطقةىاؼلاؾقة:

ت   ػػرب سسػػبل مػػعاتت وهلل احلمػػد. ت   ػػرب علػػى مػػط  والان ت   ػػرب علػػى مػػط  ع ػػطان ت 
   رب وهلل احلمد. ت   رب علػى رة ػه عتػؤملني ت   ػرب   رب على مط ملحلط وآواان. ت   رب ت

علػػػى نحسػػػطنه عتػػػسملني ت   ػػػرب علػػػى  ػػػجماىه الةبػػػري للصػػػط مني ت   ػػػرب ت   ػػػرب وهلل احلمػػػد. 
 العطتني والصالة والسالـ على  نعؼ اتعسلني. هلل ربِّ  احلمد

آل نػػ ع الصػػـس فل؛ػػع للػػط   مي مجيعػػطً فيػػط    ػػط ا  ػػسة اتؤملػػسف..   عملػػط الةػػع   مػػط بعػػد..
ذنسبلط وس  عيسبلط ونّ طان من  ى مبيل ومجللط بةى  ري ومليل فملصبحلط واحلمػد هلل  مال ةػ  ت 

     ت يطى  ص؛يطى  وفيطى                                      تتال حعميال حعميٙٙسس. 
حةمػػ  الصػػـس الع مػػى وحةمػػه ال تُعػػد وال  صػػى  ف  ػػى     ػػط ا  ػػسة اتؤملػػسف نف مػػن

واحد ملط نذا د ى ك ا الم ع الةعمي أي   ن؛سػه و ضػع ط بػني  ػد  مػساله والػل؛ق كػ  اتانػجمف 
ال   هجمف اينسطف فيه كساؿ العطـ مط  سيئ ومط  ضع هجّمف في ط ح ػده علػى فػالف، وهػجّمف في ػط 

، وهػػجّمف في ػػط  لمػػه ل؛ػػالف مػػط  نػػب  ط بصػػلدوؽ حسػػده علػػى فػػالف، وهػػجّمف في ػػط كمعػػه آل فػػالف
 مط ال لهل ف س صػلدوؽ ...  ل في ط اينسطف  مبل نئ علدهال مطم   و بسل  ات مالت ال   ض

 ضػػل في ػػط ذ ػػع ت و ضػػل في ػػط ... نػػسراك و جم لػػ   ةمػػ   ضػػل اينسػػطف في ػػط  سػػن نػػئ علػػده 
و ضػػل في ػػط  ،ل في ػػط اللصػػل لعبػػطد تو ضػػ ،و ضػػل في ػػط الصػػالة علػػى رسػػسؿ ت ،ال سػػبيل هلل

 ....العة  عميل  لق ت
فطلل؛ق مصدر  ى نع ومبيل وال لهل مصدر  ى  ري ومليل ومػن حةػا الصػـس الع مػى 

في؛عغ ػػط مػػن المػػعور واآلاثـ و ؛عغ ػػط مػػن احل دواحلسػػد  ... أيا علػى كػػ ه السػػّل  و ؛عغ ػػط ف ت
 ػػط مػػن المػػحلطى و ؛عغ ػػط مػػن اللػػى و ؛عغ ػػط مػػن مجيػػل و ؛عغ.. و ؛عغ ػػط مػػن الةعاكيػػ  والبلضػػطى 

ػ... الص؛طت اببيثػ   في ػيل صػطحبه بػ  ع !! بلػسر ت اللػسراك  ع الصػلدوؽوآل ن؛ػق السمػ   عمِّ
ول لان جتػدوف مجػيعةا واحلمػد ، و ؛عح آل السعور لعبطد ت و م؛ق و عحا مجيل  لق ت.. ت 

_________________________________________________ 
 رواه ابن حبطف آل الثساب والبي    عن ابن عبطس. ٜٕٔ
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ملمػػعحني الصػػدور  ػػى واحػػد مػػلةا   طبػػى   ػػطه بس ػػه ا جتػػدوف  نلسػػةهلل آل كػػ ا اليػػـس الةػػعمي 
و ع ػػد  ف  صػطفحه و ع ػد  ف  عػػرب لػه عػن فعح ػػه ..  ع ػد  ف  ع ل ػػه و ع ػد  ف   بلػه .. كػطش عش 

ومػأله  ،بةى مط  س  يل تػطذا؟  نػه  صػدر مػن ملػهل نػسراك عّمػعه ت أبنػساره ومػأله ت إبحسػطنه
 ....ت ب طع ه

ونػةع ا   كػ ا اليػـس  الع يا فطعلمسا  ف كػطع ةا آل كػ ا اليػـس هلل، فإذا  طف ك ا اليـس
حيػهل  ف ىى{{ىىؽصى ؾؼـ ىؽـصىػـانىطؾـىى ؾؼـ ىىىىىؽصى ؾؼـ ىؽـصىػـانىطؾـىى ؾؼـ ىىىىىىىإنىآىحيّبإنىآىحيّبىى}}:   ا  ػع ورد ف تةسنسا  مط  هلل

و ع ػد  ف تةػسف  نػ  اليػـس ع؛ػس عمػن  سػطى  ،نةسف اليـس ولػس اليػـس ف ػا علػى   المػه كػس ع؛ػس
وان ػع نت ..  وع؛ػس عمػن ارتةػهل آل انحي ػان نػعٌ  ،صػي وع؛ػس عمػن ارتةػهل آل ح ػان مع ،نليان

ت  يػػع  عطمػػى الة؛ػػطر؟ مػػطذا  صػػلعسف آل كػػ ه ا رض؟ ولةػػن الع؛ػػس ال  عػػطمل ا بػػبع  ذنػػس ا 
  وال بػػػػػػبع  نػػػػػػعوركا                                                     

ولةله علدمط هتا البحطر  ى صبطح وت ػسؿ  ،كا ببع  ذنس ا  كلة ا مجيعطً ، لس  ؤا  تتفطكعفطكع٘ٗ٘ٗسس
وت ػػػػسؿ السػػػػمطى دعػػػػل  كػػػػس  علػػػػي ا  !وت ػػػػسؿ ا رض دعػػػػل انمػػػػق فػػػػملب لع ا !دعلػػػػط نلػػػػعم ا

 نػػػ ا  ، نػػػ ا  ل  مػػػسكا   سلػػػسف ال !!ةػػػا وكػػػس المػػػ؛سؽ الػػػعحيا الع ػػػسؼت في ػػػسؿ  !فػػػملحعم ا
ال نػػملف لةػػا  ػػا. .. طل  ا و ان رازم ػػا و ان  وت  ػػا مػػلةا   سلػػسف ال. في ػػسؿ  ان  ػػ؟ تعزمػػسلا 

 ع؛س عمن ارتةهل ال بط ل علػى  ر ػه مػل  نػه أي ػى مػن  ػريه  ... ك ا كس الع؛س عمن  سطى نليه
و عيش من بعه و  حعؾ ب؛ضله ولةله ذو ع؛ٌس و ع د  ف ت حلى  ى  ـس بصػ؛  الع؛ػس وتةػسف  مػط 

    مػػطؿ ت لعسػػسله:                                         نع ػػد  ف تتا عػػعاؼا عػػعاؼٜٜٜٜٔٔسس ،
و   ػػػع علػػػى  سارحلػػػط فلع؛ػػػس عمػػػن  سػػػطى نليلػػػط ونصػػػى مػػػن م علػػػط .. أن ػػػ  الع؛ػػػس اليػػػـس ب لسبلػػػط 

 .  ونع   من حعملط ونع؛س عمن  لملط فلةسف آل ر طى ربلط
 صػػلعوفعبػػطد ت اتػػؤملني ولعلةػػا تس   لنف عبػػطدة كػػ ا اليػػـس كػػ  اتصػػطفح  وكػػ  اتعطن ػػ

ــِؾَمىإَذاىاَلــاَعَّّىىى}}  ػػع كػػ ه العبػػطدة ولةػػن العػػسا نت نبػػيةا  بػػني لةػػا مػػدركط في ػػسؿ:  ِ َو ــِؾَمىإَذاىاَلــاَعَّّىإِنىا ِ َو إِنىا

    مػط ..ى..ىىى130130{{ىىَػَؿـاىـََكَنـاّتىَوَرِ ىاؼِنـَمَّٕىىىَػَؿـاىـََكَنـاّتىَوَرِ ىاؼِنـَمَّٕىىىىىىى  عل نجملػ  ذنس مػط[  عل نجملػ  ذنس مػط[ىىَأَ اِلىَتَناِتَتىَ َطاـَاِؿَؿاَأَ اِلىَتَناِتَتىَ َطاـَاِؿَؿا
رالػط ت ػسؿ ... م  على مسلا نجملػ  مجيػل ذنسبػان ومجيػل ذنسبػه     لمط سل ، لجمؿ ورؽ المجع

   نف ذنسا تلجمؿ مل  وؿ مسلا  سلا عليه فمطذا حيدث مل البطمني؟
 ة ػػهل لػػان حسػػلطت مػػدر الػػ نسب الػػ  نجملػػ  علػػان آل  وؿ مػػعة سػػلم  في ػػط علػػى  وؿ 

تػػػؤمن نذا ن ػػػعت آل و ػػػه   يػػػان ا !فمػػػط علػػػان علل ػػػعة .. فػػػعد مػػػن اتسػػػلمني كػػػ ا للمصػػػطفح 
 _________________________________________________ؾظـّٕةىيفىو ـ ىأخىيفىىىؾظـّٕةىيفىو ـ ىأخىيفىىىىى}}ببمطن  واب سطم  وبسعور مطذا حيدث؟ الل نت رسسلان وكػس   ػسؿ 

 ه و ةد آل مسلده و بس داود وال م   عن الرباى بن عطزب.رواه ابن مط   آل سلل ٖٓٔ
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{{ىىآىطؾىىش  ى ـ ىؽـصىاطكؽـا ىيفىؽوـمّٓ ىؿـّٔاىطاؽـا ىىىىىىآىطؾىىش  ى ـ ىؽـصىاطكؽـا ىيفىؽوـمّٓ ىؿـّٔاىطاؽـا ىىىىىى
 فضػى مػن االع ةػطؼ آل  131

ؽـصىاطكؽـُىىىؽـصىاطكؽـُىىىىى}}مسجد رسسؿ ت سلَ  ومط   ع االع ةطؼ؟ نف االع ةطؼ   ػسؿ فيػه رسػسؿ ت 

ىىػـانىػؿـصىأطكـَىرغقـةىىىىػـانىػؿـصىأطكـَىرغقـةىىىىىى--وكس ومػ   سػريسم  بني حلب ني لللطم  وال؛ساؽ كس الىى--ع ا ع ا غّٓرىغّٓرى

ــ ىىى ــّٓىإمساطق ــصىوؼ ــ ىىىؽ ــّٓىإمساطق ــصىوؼ 132132{{ؽ

مػػعة عػػن كػػ ه وا  ػػع آل مسػػجد رسػػسؿ ت  ضػػطعع عمػػعة آالؼ ىى
فػػػإذا عبػػد اينسػػػطف ت واع ةػػع آل مسػػػجد رسػػػسؿ ت عطمػػطً فلػػػه مػػػن  .. الب ػػطع الػػػ  الػػن في ػػػط

كػ ا ا  ػع  لػه أن ػ ه بل ػعة آل و ػه !!، ا  ع ومن الثساب مط  عجػجم علػه حػىت الةػعاـ الةػطتبني
... ولةل ػط ن ػعة الحبػ  ون ػػعة حبلػس ون ػعة بمػ؛   ون ػػعة بع ػع ون ػعة ب بػسؿ وامبػػطؿ ..   يػان 

د آل فػطن ع  ػا حيػـع ن؛سػه احلطمػ.. حسػد وليسػ  ن ػعة بةعاكيػ  وبلضػطىال وليس  ن عة حب ػد و 
الػػ  حيصػػى مل ػػط و ػػط علػػى كػػ ا  مػػطذا   عػػهل اينسػػطف آل الل ػػعة، كػػ ا اليػػـس مػػن ا  ػػع والثػػساب

ا  ػع الةبػػري؟ ال   عػػهل  ػػى مػط آل ا مػػع  ف ميػػأل ملبػػه عحملبػػ  لعبػطد ت آل كػػ ا اليػػـس لةػػ  تةػػسف 
 ... ن عته ن عة  ب  وع ع ون؛    ميل عبطد ت

فإ عامػطً لعسػسؿ .. ولس  ف مسلمطً  طف مسيئطً نليان فسػط ه اليػـس نف ت  ةػن ن عامػطً ل اتػه 
و ػػطى  ػػـس العيػػد مػػطذا تع ػػد مػػل ا؟ .. فإنػان نذا  ػػطف لػػان  بلػػطى و طصػػا بعضػػ ا مػػل بعػ   .. ت

؟  بػداً لةلػان تع ػد مػل ا  ف  ةسنػسا  ومطذا  هل مل ا؟ كى  ػهل  ف   ػال م انطصػمني ذلػان اليػـس
 آل ك ا اليـس على بسطط اتسدة والص؛طى.

 : بلط ػػػػه بػػػػل  مػػػػسؿ تالػػػػن مجيعػػػػطً  و ػػػػ ا اي    ػػػػط ا  ػػػػسة اتؤملػػػػسف رسػػػػسلةا الةػػػػعمي 
                                                   وآل روا   فسؽ السبع  تتا حجمابا حجمابٙٙسس ،
  الل   وت عتؤملني من  ن؛س ا وكس  ب ةػا و زوا ػه  م ػطهتا  فػملبس ا اتصػ ؛ى  ع ػد 

  ت مػػلةا    ػػط ا  ػػسة بػػل   ػػالـ                     ف تصػػ؛حسا الصػػ؛ل تتاحلجػػعاتاحلجػػعاتٓٔٓٔسس  ،
ا ميى و ف تةسنسا آل ك ا اليـس ن ػسة م ػ ل؛ني م حػطبني م عػطونني ن عامػطً لسػيد اتعسػلني ون عامػطً 

  آل  المه ات ػني من مطؿ لعب العطتني                                                
                                           تتفصل فصل ٖٖٗٗسس.. 

ك ه عبطدتلط آل ذلان اليـس اتصطفح  واتعطن   وصل  ا رحطـ ومط  دراؾ مػط صػل  ا رحػطـ. 
السالػػد ن وعلػػ ات بػػع  نف كػػ ا اليػػـس الةػػعمي كػػس  ػػـس صػػل  ا رحػػطـ.  ػػـس صػػل  ا مػػطرب و ػػـس بػػع

السالد ن. وبع صد   مط، وبع اللطس ال  ن ال  ربوف نال عن كع   مط ف د  طف رسػسؿ ت آل كػ ا 
اليـس الةعمي  رب  صدمطى السيدة  دى  بعد وفطهتط ن عامطً ةػط و عسػى نلػي ا اةػدااي و  سلػسف لػه اي 

 _________________________________________________َتْعِتقـَاىَزَؽَصىَ ِّٓجَيَةىَوَإِنىِحَوَصىاْؼَعَفـِّٓىِؽـَصىىىَتْعِتقـَاىَزَؽَصىَ ِّٓجَيَةىَوَإِنىِحَوَصىاْؼَعَفـِّٓىِؽـَصىىىىىَإِؾَفاىَػاَؾَتَإِؾَفاىَػاَؾَتىى}}رسسؿ ت ت تعسى نت فالن ؟ في سؿ 
 رواه السيسك  آل ال؛ ل الةبري عن ابن عمع.  ٖٔٔ
 روح البيطف وت؛سري نسر ا ذكطف يلطعيى الربوسس . ٕٖٔ
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{{ىىاإلَ ــانَىاإلَ ــانَى
فمػػن متػػطـ بػػع السالػػد ن  ف تػػرب ،     طنػػ  تصػػل ط فملحػػهل  ف  صػػل ط بعػػد مسهتػػط 133

 ػػػى  و ف تػػػرب ذو  رة مػػط ،و ف تػػرب  كػػػى ودمهػػط ،صػػد   مط الػػ    ػػػطف  صػػطدم مط آل حيطهتمػػػط
 .ذلان  مط  مط  طى عحلد ا

ليـس   ضطً اين؛طؽ على ال؛ عاى واتسط ني وال صػدؽ علػى ذو  احلط ػطت ومن عمى ك ا ا
 ػـس نطً  ثػرية ومػن متػطـ كػ ا اليػـس  ف  ف ك ا اليـس  ـس الةـع اية  والعمى فيػه  ضػطعع   ػعطف

ؼؾمـةىبابىـؼاَّىؼ :ىاؼػـّٕحِىْىــّٓ  ىىىؼؾمـةىبابىـؼاَّىؼ :ىاؼػـّٕحِىْىــّٓ  ىىىىى}}: إبد طؿ الب ج  والسعور على  والدان ف د مطؿ 

ٍَْىؽػـّٕحىاؼصـققاىى ٍَْىؽػـّٕحىاؼصـققاىىؽـ ىإ {{ىىننؽـ ىإ
ليػد ى ملػه مػن  ػد ى ال؛ػعح علػى ملػسب   علػه ت  ػطصعب  ٖٗٔ

وتػػػن  ؛ػػػعح ا بلعبػػػ   و  ؛ػػػعح ا بل ػػػسد  و  ؛ػػػعح ا ب؛ط  ػػػ   و ا ك؛ػػػطؿ مػػػن البلػػػني والبلػػػطت !! 
 . ؛عح ا حبلس 

ولةن عليلط آل كػ ا ا مػع  ف نل ػع نت مػط ىػهل  ف نةػسف عليػه وكػس  نػل نذا  ع يػ  نت 
 ذكهل نت  والد  و مسؿ ةا  ػا  ع ػط ا ال و  !نيئطً ال  ن  ع العد مطرىب والد      و نت  والد  

عمةا فالف و مسؿ لجمو        ورمػ  علػ    ع ػي ا فػالف وفػالف واذكػهل نت البيػ  و رد ةػا 
فإف ك ا ليق من عمػى ايسػالـ ولةلػه مػن عمػى ا طكليػ  نمنػط  ان  ع ػي ا هلل آل ػ   ..مط  ع سه

     يػػ    ػػ  فإنػػه مػػن عب مػػسؿ ت:ا  ػػع مػػن ت فػػإذا  ع                            
                 ف س   ضطً  ع س العمى و ع س الثساب من ت، تتاللسطىاللسطىٙٛٙٛسس . 

و  ضطً  ةسف ك ا ا مػع آل زايرة ملػطزؿ وبيػست ن سانلػط. فػإذا ذكبػ  نت   يػان لجمايرتػه آل 
َؼـــَقَّٗىاْؼَ ااِلـــِ ىَؼـــَقَّٗىاْؼَ ااِلـــِ ىىى}} تل  ػػػع الػػػعد حػػػىت  ةػػػسف   ػػػعؾ ممػػػطً مػػػن ت ف ػػػد مػػػطؿ رسػػػسؿ ت: بي ػػػه فػػػال

ِ َؽـــاِعىسِى ِ َؽـــاِعىسِىبا {{ىىبا
فطلػػػ    ػػػ كهل لػػػجمايرة   يػػػػه وال  ل  ػػػع الػػػعد نذا ذكػػػهل   ػػػطه لجمايرتػػػه فب ػػػػط  135

بػه  نػه عمػى العمػى هلل و ع ػد الثػساب مػن ت لوال   لػري م !ونذا ت   كهل ت ت لري ن؛سه ،ونعم 
و ع ػػد بثسابػػه ت ت حيػػجمف مػػن  لػػق ت؟ ! ومػػط داـ  ع ػػس بعملػػه و ػػه ت ... ا  ػػع مػػن ت  و ع ػػد

 وت   لري من عبطد ت؟
و ف نل ػع آل و ػسه بعضػلط عحملبػ   ،فعليلط آل ك ا اليـس  ف ن؛عى مط أيا.  ف نصطفل بعضػلط

تبسػػػمان آل و ػػػه   يػػػان و  ،فطلةلمػػػ  ال يبػػػ  صػػػدم  ،ون لػػػق ا لسػػػل  علةلمػػػ  ال يبػػػ  ،والع ػػػط
 .لطران و والداننصى ذو  رةلط ونع ع على ف عا لط ونميل الب ج  آل صمث  ،صدم 

 مػػط مػػط  ؛علػػه بعضػػلط مػػن ننػػطع  احلػػجمف آل ذلػػان اليػػـس ع لػػسس آل اتلػػطزؿ  ف ةػػا مع ػػهل 
 _________________________________________________ مط للمي  ومط للعيد؟!! تس  من ن ع ن  و   ثع  و  مى وك ا  وؿ عيد ميع عليه 

   ع ه احلط ا آل اتس درؾ والدارم  عن عط م . ٖٖٔ
 عمدة ال طر   ال؛عدوس عن ابن عبطس ٖٗٔ
 وال م   و ةد عن عبد ت بن عمع.رواه البانطر  و بس داود  ٖ٘ٔ
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كػى ا مػسات آل ات ػطبع ةػا ليػى ولػطر مثللػط؟  و ةػا صػيطـ وف ػع مثللػط؟ !! طى العيد لألحيػ
ونمػػط آل انر  عػػدت للعصػػطة واتػػ نبني والةػػطفع ن ... ننػػه نمػػط آل  لػػ  عع ػػ ط السػػمسات وا رض 

 وا لػ  واللػطر لػيق في ػط ليػى  و لػطر وال نػػ ع وال  ػـس وال سػل  نلػا م بػسروف أبعمػطةا وبثػػسا ا،
ونذا ت ن كهل فليق عليلػط نػئ .. فب ط ونعم   ،ات طبع ل عاىة ال؛ط   ةا في طذكبلط نت فإذا  ..

 مػػط ا لػػسس آل البيػػست ل جد ػػد احلػػجمف آل كػػ ا اليػػـس فػػال ىػػسز. ف ػػ ا اليػػـس  ػػـس  جػػ  و ػػـس .... 
 ،فػػإذا ذكبلػػط  كػػى اتيػػػ  فأل ػػى  ف تمػػيل بيػػل ا الب جػػ  وتلػػػري مػػط علػػدكا مػػن احلػػػجمف، سػػعور
 ب ػػى ف ننذاً فلع ػػد ، اي مجطعػػ  اتسػػلمني كػػ ه كػػ  سػػل  ايسػػالـ ،حػػطةا نت حػػطؿ ال؛ػػعح وت لػػهل

كػػ ه العػػطدة ا طكليػػ  وكػػ  عػػػطدة ا لػػسس آل البيػػست وميػػع اللػػػطس علػػى البيػػست في سلػػسف أن ػػػ  
 . طكع فالف و طكع فالف فطلعجماى آل ايسالـ بعد الثال    ايـ ال ىهل على مسلا

 ػـس  ػط آل  ػـس العيػد ومػل ال يػطـ  ػ ه ا عمػطؿ ىػهل  ف ال ت؛ستلػط ك ه ك   عمطللط ال  ن 
ال؛ػػعا   آل مجطعػػ  ف ػػد ع ػػدان آل السػػلسات ا  ػػرية  ف اللػػطس آل  ػػـس العيػػد  سػػ سف عػػن صػػالة 
ا مطع  و ؤدولط بعػدكط نف كػ ا اليػـس  ػـس نػةع هلل والمػةع هلل    ضػ   ف الػطفي علػى فعا ضػه 

 .<< مث الدعطى>>  ...    مط  ل؛لط به تعع بعدكط للؤدآل وم  ط مث نس
 

اُطقةىاؼلاؼلةىطنّٕةاُطقةىاؼلاؼلةىطنّٕة
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ىى

ىى] طقةىطقّٓىاؼػطّٕ[] طقةىطقّٓىاؼػطّٕ[ىى:ى:ىؼقاسىاؼكؼ  ؼقاسىاؼكؼ  

ت   ػػػرب ستسػػػل مػػػعاتت وهلل احلمػػػد. ت   ػػػرب مػػػط   ػػػهل ت علػػػى اتسػػػلمني صػػػيطـ نػػػ ع 
ووف  ػا   اةػد رمضطف. ت   رب مط وفق ت فيه الصط مني ل طع  العةن. ت   رب مػط رزم ػا ت

عػػدانف. ت   ػػرب ت   ػػرب وهلل احلمػػد. ت   ػػرب مػػط  عػػى ت كػػ ا المػػ ع نػػ ع التبػػطع سػػيد ولػػد 
 ػػري وبع ػػ . ت   ػػرب مػػط  عػػى كػػ ا المػػ ع  ولػػه رةػػ  و وسػػ ه مل؛ػػعة وآ ػػعه ع ػػق مػػن اللػػطر. ت 

  ت بعبػطده اتػؤملني.   رب على فضى ت   رب. ت   رب ت   رب وهلل احلمد، ت   رب علػى رةػ
ت   رب على ل ع ت بعبطده اتسػلمني. ت   ػرب ف ػد غسػل ا ون ػطكا مػن اب ػطاي  مجعػني. ت 
  ػػرب ت   ػػرب وهلل احلمػػد. ت   ػػرب مػػط فعحػػ  مال ةػػ  السػػمسات واسػػ ملذن  ر ػػط آل اللػػجموؿ نت 

اِتىاِتى ََ َ ىَأِنىاؼؾََّ ىَأِذَنىِؼؾِوـؿَىَ ىَأِنىاؼؾََّ ىَأِذَنىِؼؾِوـؿَىؼَؼَىى}}طدات ا رض عل حيطت وال سليمطت. ت   رب  مط مطؿ سيد الس

{{ىىَواََِّرَنىَأَنىـََكَؽؾََّؿاِىَؼَقِنََّٕتاىَؽَصىاَلاَ ىَرَؽَضاَنىِباْؼَمـِِةَواََِّرَنىَأَنىـََكَؽؾََّؿاِىَؼَقِنََّٕتاىَؽَصىاَلاَ ىَرَؽَضاَنىِباْؼَمـِِة
ٖٔٚ. 

_________________________________________________ 
 ـ.ٖٜٜٔ/ٖ/ٕٗكػ اتسافق ٗٔٗٔغعبي  غعة نساؿ  - طن  ك ه اب ب  السجد سيد  عيسى الم طو  ع ميجمة مع جم السل    ٖٙٔ
ُ علهُ  الدأل لم  ٖٚٔ  تعن َ ا كدب  عن  َنٍق رَ   اَّللأل
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ت   ػرب مػػط ف حػػ   بػػساب ا لػػطف وغل ػػ   بػػساب اللػػرياف. ت   ػػرب ت   ػػرب وهلل احلمػػد. 
نػ ع عػالـ الليػسب. ت   ػرب كػ ا نػ ع تة؛ػري  ت   رب ك ا ن ع حيػطة ال لػسب. ت   ػرب كػ ا
 اب طاي وال نسب. ت   رب ت   رب وهلل احلمد.

ت   ػػػرب كػػػ ه صػػػالتلط صػػػالة العيػػػد  مػػػ دكط  ػػػى روحػػػطك آل ملػػػان ت وملةستػػػه لي لػػػئ 
 ػػرب ا د ػػد. ت   ػػرب علػػى فضػػى ت ونصػػع ت لعبػػطده اتػػؤملني. ت   ػػرب ت   طؿعحلػػ اتسػػلمني

وهلل احلمػػد. ت   ػػرب  بػػرياً واحلمػػد هلل  ثػػرياً وسػػبحطف ت بةػػعة و صػػيال ال نلػػه نال وحػػده صػػدؽ 
وعده ونصػع عبػده و عػجم  لػده وكػجـم ا حػجماب وحػده ال نلػه نال ت وال نعبػد نال نايه خملصػني لػه 

 الد ن ولس  عه الةطفعوف. ت   رب ت   رب وهلل احلمد.
علػػى  ف  عللػػط مػػن اتسػػطرعني نت   لػػط مجيعػػطً ل طع ػػه والمػػةع لػػهاحلمػػد هلل الػػ   وف 

حضسر بعه ورة ه ونعم ه. سبحطنه سبحطنه ن؛سؽ ع سؼ ورحيا حلطف ملطف بعبػطده اتػؤملني نذا 
 مػػعكا فلانػػريكا ونذا لػػطكا فلمل؛عػػ  ا ونذا كلػػهل مػػل ا  مػػعاً فإمنػػط ليةػػعم ا و عفػػل در ػػطهتا آل 

نله نال ت وحػده ال نػع ان لػه فضػله ال  عػد ونعيمػه ال حيػد لػس  ف و ن د  ف ال  ،اتسمع الع يا
ابال ق  مجعني مػن  وؿ الػدنيط نت آ عكػط وم؛ػسا مجيعػطً آل صػع واحػد فسػملله  ػى واحػد مػط  ع ػد 

 فملع ى  ى واحد مل ا مط   لهل و جم د مط  ل   ذلان من ملان احلميد اييد.
ه  ػػػػمػػػػن  ل ػػػػه و ليلػػػػه   عملػػػػط ت ببعث و نػػػػ د  ف سػػػػيدان دمحماً عبػػػػد ت ورسػػػػسله وصػػػػ؛يه

 ف  لح لػط بػه آل مسػ  ع  ل ػه الػن والسػطمعني  مجعػني.   واص ؛طان التبطعػه آل نػع ع ه ونسػملله
وسػػلا وعرؾ علػػى كػػ ا اللػػ  ا غػػع اتبػػطرؾ اتيمػػسف واح؛ لػػط حب؛ ػػه مػػن اةػػسا ق  الل ػػا صػػىِّ 

اي آل العلػا اتةلػسف آمػني آمػني والمةسؾ وال لسف وا عللط ب؛ضله مػن الػ  ن ةػا نصػيهل علػدؾ 
العػػطتني.  مػػط بعػػد فيػػط عبػػطد ت مجطعػػ  اتػػؤملني  ػػى عػػطـ و نػػ ا لػػري مجيعػػطً  ػػ ا العيػػد السػػعيد  ربأل 

 ونع د  ف ن حدث سسايً فل  ع من زكعة اللبسة راي طً اينع  آل حةم  ك ا العيد السعيد.
ط ال  ل ػػى بعضػػلط ةػػط عالً الػػ ط ور لػػس ت بعلػػط سػػل ه الػػ  نععف ػػط آل العيػػد ونس سػػ ل  وننػػه

أيمػعان ليلػ  العيػد  ف نل سػى مث نلػبق  حسػن مػط علػدان   لس دان للط في ط مجيعطً  مػع رنػيد فإنػه
مث رعج آل الصبطح م  لني مةرب ن نت بي  ربلط مث نصل  العيد ونس مل السعي العنيد مث نع ػل 

مػػري للػػط مجيعػػطً معمػػع ا مػػ    ػػ ؟ ننػػه فلمػػطذا كػػ ه السػػلن اللبس  مػػن كع ػػق غػػري الػػ   عػػدان ملػػه
احملمد   نت نعا ت ا لي  للػط آل  ػـس العيػد وليلػ  العيػد ونلػيةا بعضػ ط علػى سػبيى اللػ ر اليسػري 

  مط االس ةثطر فليق وم ه اآلف  نه حي طج نت وم  كس ى و بري.
من ب ػن ا ـ  فبمجعد نجموله  نف الع ى ملط نذا ولد فإف  وؿ   طب أيتيه أيتيه من ت

 سػػ  ى صػػطر طً ونذا عتال ةػػ  حيسلػػسف ال حس لػػ  ايةيػػ  علػػى  ذنػػه و  سلػػسف لػػه  صػػل   يػػداً كػػ ا 
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إنىٓىتعاىلىإىلىطقـّٓلىىإنىٓىتعاىلىإىلىطقـّٓلىىىى}}: عن بع  العطرفني له  مط ورد آل ابرب  ربان هطكبان. في سؿ ت

:ىطقـّٓ ىغـّٓىىى:ىطقـّٓ ىغـّٓىىىأحّٓؿؿا:ىإذاى ّٕجىؽصىبطصىأؽ ىـؼ َّىؼ أحّٓؿؿا:ىإذاى ّٕجىؽصىبطصىأؽ ىـؼ َّىؼ ىىسّٕـصىـوّٕؿؿاىإؼق ىطؾىىسقـق ىاإلهلا :سّٕـصىـوّٕؿؿاىإؼق ىطؾىىسقـق ىاإلهلا :

ىىأ ّٕ كعىإىلىاؼـّٓؾقاىصـاؿّٕا ىؾظقػـا ىواسـك دطكعىطؿـّٕكىوااكؿـكـعىطؾقـ ِىعـاؾظّٕىػقـُىًػـّٜىىىىىىىىىىأ ّٕ كعىإىلىاؼـّٓؾقاىصـاؿّٕا ىؾظقػـا ىواسـك دطكعىطؿـّٕكىوااكؿـكـعىطؾقـ ِىعـاؾظّٕىػقـُىًػـّٜىىىىىىىىىى

واؼلـاؾي:ىطــّٓى ـّٕوجىروحـ ىـؼـ َّ:ىطقـّٓ ىؽـاذاىالــعتىيفىىىىىىىىىواؼلـاؾي:ىطــّٓى ـّٕوجىروحـ ىـؼـ َّ:ىطقـّٓ ىؽـاذاىالــعتىيفىىىىىىىىىِىِىاِّؽاؾةىواؾظّٕىإؼيٍَىػقُىتؾؼاؾياِّؽاؾةىواؾظّٕىإؼيٍَىػقُىتؾؼاؾي

أؽاؾَىطــّٓكىؿـ ىحػظكفـاىحكـىىتؾؼـاؾيىطؾـىىاؼعفـّٓىععؼؼـاكىطؾـىىاؼ عـاسِىأوىأتـعكفاىععؼؼـاكىىىىىىىىىىىىىأؽاؾَىطــّٓكىؿـ ىحػظكفـاىحكـىىتؾؼـاؾيىطؾـىىاؼعفـّٓىععؼؼـاكىطؾـىىاؼ عـاسِىأوىأتـعكفاىععؼؼـاكىىىىىىىىىىىىى

ىى{{ىىىىاؼعؼاباؼعؼابباِطاؼقةىوباِطاؼقةىو
 ل  ػان كػطكعاً ن ي؛ػطً لػيق مػن ا وسػطخ وال ػطذورات ولةػن كػطكعاً مػن ٖٛٔ

الل؛طؽ وكطكعاً من الةػ ب وكػطكعاً مػن اللػش وكػطكعاً مػن ابيطنػ  وكػطكعاً مػن  ػى كػ ه ا مػعاض 
عل ػط. فػإذا ممػى اينسػطف آل دنيػطه  ػطف  البطكل  سالبطكل ت ال  ح ران ت مل ط ولطان العسسؿ 

  لى فؤاده  يطب ت س  ت البسطً ع                     تتا ععاؼا ععاؼٕٕٙٙسس  
ك ا اللبطس ال    لبسه اتؤملسف لبطس ال  س  ورداى ال  س  كس ال   ىعى اينسطف ملػط 
 سػػ ح   ف  عصػػ  ت وحيػػق عللػػدـ وبػػس جم الضػػمري وعل ملنيػػهل وال عليػػع نذا ومػػل آل  عميػػ  آل 

ك ا اللبطس ال يهل ال   ت؛ضى ت بػه علػى اتػؤملني وت   انه  و آل حق تحق ن؛سه  و ن س 
 ع ػػه للةػػطفع ن ولػػس دفػػل اينسػػطف مػػل ا مػػىى ا رض مجيعػػطً مػػط  ػػطف ةػػا  ي ػػطً واحػػداً مػػن كػػ ا 

وك ا كس ال     ػسؿ فيػه   ال   ز لةا به ت .. الثساب  سب ال  ى واةد  واللىن والع؛طؼ
                          ػػػ وا ز لػػػ ةا الػػػ  ز ػػػلةا  ػػػط تتتا عػػػعاؼا عػػػعاؼٖٖٔٔسس     ،   آل

ونال لػس لػبق ر ػى ملػط  حسػن مػط علػده مػن الثيػطب وو ػل فػسؽ  سػمه مػطرورة  ،السع والعالنيػ 
علػى  يو احلػعص  و اللػيود ػى وملبػه مملػسى ع ح ػطد  و ا حسػطد  و اللػى   ،من الع ع ال يهل

 . تؤملني فإنه لن  د ى علثسب ال   ارتضطه وز له به رب العطتنيعبطد ت ا
  وت اتالبق  ف تل ى احلبيهل به                   ـس الجمايرة آل الثسب ال    لل

ملوت اتالبػػق  ف نل ػػى  ػػط ت آل بيػػ  ت الثػػسب ان     لبسػػان  ايه، فػػ لعػػه عليػػ : لػػل
 . وايميطف وال  ى ومعامب  الدايفال    لبسه لان ت وكس  سب ايسالـ 

طينسػػطف  سػػري آل دنيػػطه في سػػ، الثػػسب واتسػػط ه مػػن الػػ نسب ومػػن العيػػسب ومػػن خمطل؛ػػ  ف
َإٍنىاؼَعَقـَّٓىإَذاىَأَ َطـَعىَ ِطقَفـة ىِؾِؽَكـَتىيفىَغْؾِقـِ ىِؾْؽَكـة،ىىىىىىىَإٍنىاؼَعَقـَّٓىإَذاىَأَ َطـَعىَ ِطقَفـة ىِؾِؽَكـَتىيفىَغْؾِقـِ ىِؾْؽَكـة،ىىىىىىىىى}}  ومد مطؿ آل ذلان اللػ  ،عالـ الليسب

ِؼَ ىَغْؾِقـ ىَوإَنىَطـاَدىَزــَّٓىِعقَفـاىَحِكـىىَتَعؾ ـ ىَغْؾَقـِ ىوِؿـَ ىاؼـِّٕاِنىىىىىىىىىىِؼَ ىَغْؾِقـ ىَوإَنىَطـاَدىَزــَّٓىِعقَفـاىَحِكـىىَتَعؾ ـ ىَغْؾَقـِ ىوِؿـَ ىاؼـِّٕاِنىىىىىىىىىىالاِِلَتاَبىَتاَبىؿ ىَؾََّٖعىواسَكَغَػَّٕىَوؿ ىَؾََّٖعىواسَكَغَػَّٕىَوَسَ َداٌسىعَذَذاىَسَ َداٌسىعَذَذاى

   ىىممىت ىغ َّىآممىت ىغ َّىآىى[[  عل الل طى  عل الل طىىىاؼِّٔ ىَذَػَّٕىآاؼِّٔ ىَذَػَّٕىآ                                     
                                  139139{{ تتات ؛؛نيات ؛؛ني٘ٔ٘ٔ، ، ٗٔٗٔسس. 

_________________________________________________ 
 ، وت؛سري ن ا الدر للب طعىنحيطى علـس الد ن  ٖٛٔ
 ن  ا كع عةرواه ال م   ع ٜٖٔ
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تبطعػػد اتػػعى عػػن كطعػػ  عػػالـ الليػػسب ف جعلػػه ال مييػػى نت اسػػ مطع  كػػى الػػىت كػػ ه الػػ نسب 
 ػػػالـ ت وال حيػػػهل  ف  سػػػمل  لمػػػطت الػػػسعي مػػػن العلمػػػطى عهلل وجتعلػػػه    طفػػػ  علػػػى اتعطصػػػ  

 . عالـومييى نت المعور واآلاثـ  ف ال نسب جتعى على ملبه حط جماً بيله وبني اتلان ال
وكػ ه تػجموؿ بسػعع  علصػلسات اتة ػسعت  مػط مػطؿ  صػلريةف ذنػسب طك ه الػ نسب صػل؛و 

    ت                                                 علصالة تتاللسطىاللسطىٖٖٔٔسس    ،  
                      ػػـس ل ػػطى ت    مػػد مػػطؿ و : {ـَــِكَمىَؼــَ ىَأنٍَىَؾَفــّٕا ىِبَقــاِبى ـَــِكَمىَؼــَ ىَأنٍَىَؾَفــّٕا ىِبَقــاِبىَأَرَأ َأَرَأ

َْىـََقَؼىىِؽـَصىَدَرؾِـىى ـَِ ىػ  ٍَىـََ ُ ىَ َؿَّٗىَؽٍَّٕات .ىَؿَ ىـََقَؼىىِؽَصىَدَرِؾِ ىَشَيٌس=ىَغاؼ  ا:ى َْىـََقَؼىىِؽـَصىَدَرؾِـىىَأَحِّٓػ َمىـََغَكِوِ ىِؽ ـَِ ىػ  ٍَىـََ ُ ىَ َؿَّٗىَؽٍَّٕات .ىَؿَ ىـََقَؼىىِؽَصىَدَرِؾِ ىَشَيٌس=ىَغاؼ  ا:ى ِ ىِ ىَأَحِّٓػ َمىـََغَكِوِ ىِؽ

{{ىىاْؼَهَطاـَـاىاْؼَهَطاـَـاىَشَيٌس.ىَغاََّ:ىَعِّٔؼَعىَؽَلِ ىاؼصٍََؾَ اِتىاْؼَهَؿَّٗ.ىـََؿِن ىآىِبَفـصٍَىىَشَيٌس.ىَغاََّ:ىَعِّٔؼَعىَؽَلِ ىاؼصٍََؾَ اِتىاْؼَهَؿَّٗ.ىـََؿِن ىآىِبَفـصٍَىى
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 .الصلرية واب طاي جتدد  سب ال لهل وتلسله من اتعطص  وال نسب 
ونت مسػػحسؽ .. و مػػط اب ػػطاي الع يمػ  ف ح ػػطج نت غسػيى  ػػطص ..  مػط الػػ نسب الةبػرية 

فجعػػى ت ةػػط كػػ ا المػػ ع الةػػعمي ف ػػ ا نػػ ع   ؛ضػػى فيػػه  ،ونت ن ػػطـ  ػػطص.. لللسػػيى  ػػطص 
عمي فيمل    يطبلط الدا لي   يطبلط ال لبيػ  و   عكػط مػن الػ نسب واآلاثـ مػط صػلع مل ػط ومػط  اتلان الة

ونذا  طنػ  ليلػ  العيػد  لبسػان  ػسعً ت يػطً ن يػطً  ،مط ع ا مل ط ومػط مػى ،مط   ع مل ط ومط ب ن ، رب
ولػػ ا  مػػعؾ اللػػ  علػػد مسلػػدؾ.. كػػطكعاً  ػػطلثسب الػػ    لػػ  تلبسػػه علػػد  عو ػػان نت دار الػػدنيط 

الةعمي  ف تل سى ننطرة لان  نان اغ سػل  مػن الػ نسب  ل ػط عكلػطً فطغسػى ن؛سػان  ػطكعاً لةػ  
 .فإف ت حيهل ال سابني وحيهل ات   ع ن ،تةسف  طكعاً وعكلطً كطكعاً ن ي؛طً لل طى ت

 ػػػسب اةػػػد   ػػػسب  ط ػػػسب الل ػػػ ، ف تلػػػبق الثػػػسب ا د ػػػد.  ػػػسب ال  ػػػى سػػػبحطنه و مػػػعؾ
وت لػل عمػط  لػ  فيػه مبػى رمضػطف مػن اللػ  ومػن ال بػيل ومػن  ، دايف ػسب معامبػ  الػ ،ايميطف

.. ومػن المػ سات اتعد ػ  .. ومػن ا كػساى ات لةػ  ...  ومػن ال صػسد ال؛طسػدة ... اللسااي السيئ 
بعدمط ك عؾ ت ون ؛ػان ت ون ػطؾ ... على  نان لن تعسد نلي ط  بداً ...... واع د العجـم مل ت 

 بطده ات   ع ن.و علان من ع  ت
وال آل فػؤادؾ وال آل  ت  ملنان ال تع  نيئطً آل عيليانفإذا  ئ  نت بي  ت فملن  تةرب 

ف ػػد  لػػ  مبػػى رمضػػطف  للػػهل عليػػان  نػػيطى آل الػػدنيط تسػػي ع عليػػان ،   ملبػػان   ػػرب مػػن ت
نت فػػإذا انداؾ ت تةطسػػل  آل الػػ كطب  !وتللػػهل عليػػان وكػػ   حػػهل نليػػان مػػن كطعػػ  ت  حيػػطانً 

 و حلػػد ا آل ال يػػى وال ػػطؿ ال  ! و تمػػطكدتان تسلسػػى  لضػػهل ت !الصػػالة النمػػلطلان البػػطراة
وكػػػس   ػػػسؿ لػػػان حػػػ  علػػػى    ػػػى كػػػ ه وغريكػػػط متلعػػػان مػػػن اتسػػػطرع  للػػػداى ت  !!  ع ػػػ  ت

_________________________________________________ 
 رواه مسلا وايمطـ مطلان آل اتسكمل و ةد آل مسلده وابن حبطف آل صحيحه عن  طبع بن عبد ت. ٓٗٔ
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 :فػػػإذا  لػػػ  آل عمػػػى في ػػػسؿ لػػػان ...  عػػػل  مبػػػى علػػى ال؛ػػػالح... الصػػالة، حػػػ  علػػػى ال؛ػػػالح 
                                                                             

              تتا مع ا مع ٜٜسس . 
فإذا د لػ  آل الصػالة وملػ  ت   ػرب  مػع ت اتال ةػ   ف تل ػع آل ملبػان فعالػط و ػدت 

ورالػػط و ػػدت ملبػػان ! نيط ف  ػػسؿ لػػان  ػػ ب  الػػدنيط آل ملبػػان   ػػرب ملبػػان  للػػهل عليػػه حػػهل الػػد
ورالػط و ػدت ملبػان  ػى مهػه !  ل ع نت فطتل   و غطني  ف  ػسؿ لػان  ػ ب  اللسػطى آل ملبػان   ػرب 

ولن ميػست واحػد مػلةا !! آل احلصسؿ على اتطؿ واحلصسؿ على اتطدة ال    ب ط ت ومدركط ت 
ف  ػػسؿ لػػان اتال ةػػ   !   صػػعاؼ ا  ػػرب وكػػس الػػعزاؽ الةػػعمينال و  ػػب  بيػػده مػػط صػػعفه لػػه ال

البػػد علػػدمط ت ػػسؿ آل الصػػالة ت   ػػرب  ف  لػػل مػػن ملبػػان  ػػى  !!ان   ػػربلبػػ ػػ ب  اتػػطؿ آل م
ا نػػداد و ػػى المػػع طى فػػال  ةػػن آل ملبػػان حػػهل  سػػطو  حػػهل ت حػػىت لل؛سػػان وحػػىت لجمو ػػان 

ىىعد حهل ت ورسسله.وحىت لسلدؾ ف ؤالى آل اتعتب  الثطني   و الثطلث  ب

ىَوواِؼِِّٓلىى}}: مطؿ  ىأَحِبىإؼق ىؽصىَوَؼِِّٓل ىأػ  َن ىأحِّٓػ مىحكى ىَوواِؼِِّٓلْىـؤؽِص ىأَحِبىإؼق ىؽصىَوَؼِِّٓل ىأػ  َن ىأحِّٓػ مىحكى واؼـاَسىواؼـاَسىىىوؾػو وؾػو ىىْىـؤؽِص

{{ىىَأَ َؿِع َأَ َؿِع 
ىاؼـٍَيىىى}}مَطَؿ:  واس مل نت العاو  حيةى عن ذلان اتسمع ابطلد !!ِ  ، 141 ىَؽَّٝ ـٍَا ىاؼـٍَيىػ  ىَؽَّٝ ـٍَا ػ 

ى ىاْؼَهطٍَاِب ىَبَص ىِطَؿَّٕ ىِبَقِّٓ ىآِ ٌّٔ ىَوِؿَ  ىاْؼَهطٍَاِب ىَبَص ىِطَؿَّٕ ىِبَقِّٓ ىآِ ٌّٔ ىَأِتَوِؿَ  ىَأِتَعَؼاََّ: ىػ  ىَعَؼاََّ: ىِؽَص ىَإَؼيٍَ ىَأَحبٍِ ىَِّؾَت ىَغاََّ: ىِطَؿّٕ= ىـَا ىػ  ىِنقٍِ  ىِؽَص ىَإَؼيٍَ ىَأَحبٍِ ىَِّؾَت ىَغاََّ: ىِطَؿّٕ= ىـَا ِنقٍِ 

ٍَْىَؾْػِويِىَعَؼاََّىَؼِ ىاؼـٍَيٍِ ٍَْىَؾْػِويِىَعَؼاََّىَؼِ ىاؼـٍَيٍَِشَيس ىَإ َواؼٍَِّٔ ىَؾْػِويىِبَقِِّٓلىَحكىىَأػ  َنىَأَحبٍَىَإَؼَقَعىِؽَصىَؾْػِوَعِىَعَؼاََّىَواؼٍَِّٔ ىَؾْػِويىِبَقِِّٓلىَحكىىَأػ  َنىَأَحبٍَىَإَؼَقَعىِؽَصىَؾْػِوَعِىَعَؼاََّىىى::َشَيس ىَإ

علدمط مطؿ له ف 142142{{اََّىاؼـٍَيٍِ:ىاْ َنىـَاىِطَؿِّٕ.اََّىاؼـٍَيٍِ:ىاْ َنىـَاىِطَؿِّٕ.ِطَؿِّٕ:ىَعَعَؾَتىـَاىَرِس ََّىاؼؾٍَِ ىَأَحبٍِىَإَؼيٍَىِؽَصىَؾْػِويِىَعَؼِطَؿِّٕ:ىَعَعَؾَتىـَاىَرِس ََّىاؼؾٍَِ ىَأَحبٍِىَإَؼيٍَىِؽَصىَؾْػِويِىَعَؼ
ت  ةمى  نه  ف ا من رده  فلمط ،!  طف  صدمه احلد انال ن؛س  ال  بني  ل عمع : 

ومطؿ بلسطنه عمط آل ملبه  لا ت  ةسنسا   سلسف نال مط  ال لىب و صلل حطله  احلطؿ ر ل ! هنميطن
ىِذوىىى}} ب سله ف العسسؿ ح ركا  ؛علسف وال  عربوف نال عمط  ب لسف   ىاؼـِاَس ىَشِّٕ ىِذوىَإِن ىاؼـِاَس ىَشِّٕ َإِن

ىَؿـ ىـَْعِتي ىاؼَِّّٔ  ىَؿـاْؼَ َ َفَقَص. ىـَْعِتي ىاؼَِّّٔ  ىَوَؿـٰ  ٰ  اْؼَ َ َفَقَص. ىِبَ َ   ِ َِْس ىَوَؿـِؤ ىِبَ َ   ِ َِْس ىِبَ َ   ٰ  ٰ  ِؤ َِْس ىِبَ َ   ِؤ َِْس {{ىىِؤ
  عل    ع  الؼ مط  ب ن[  143

    اآلف  مى نميطنان. !مطؿ اآلف اآلف اي عمع، ن؛س نت من   حهل  اآلف وت  ن  : ف طؿ 
  ًا وك ا مسؿ ت   رًا للط ومط للط ن كهل بعيد                         

                                                                
                                                       نذا  طف تتال سب ال سب ٕٕٗٗسس ،

على ن؛سان  واحد من ك ه ا صلطؼ  حهل نليان من ت ورسسله ف ب  بل؛سان السسى وا ش
 ع ت وت تع ا مط ع ا ت. نان ع م  مط ح أل  !!ات   من ت واللضهل من ت

_________________________________________________ 
 رواه ابن حبطف آل صحيحه و ةد آل مسلده والبانطر  آل صحيحه واللسط   آل سلله عن  نق. ٔٗٔ
 يى عن  ده، ونعهل اميطف واتس درؾ على الصحيحني عن  ىب ع  طمل اتسطنيد واتعاسيى ٕٗٔ
 رواه البانطر  ومسلا آل صحيح مط وابن حبطف آل صحيحه واللسط   آل سلله عن  نق.  ٖٗٔ
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ػػ  مػط ت ػػسؿ السػػيدة عط مػػ     ػػد  ػػطف فصػالة ا ت آل ومػػ  ال مػط اتػػؤمن ف ػػس الػ    ع ِّ
 : :{{ػانىرسـ َّىآىحيـّٓمـاىودمّٓمـ ىعـذذاىحضـّٕتىاؼصـ ةىػعؾـ ىملىـعّٕعــاىوملىؾعّٕعـ ىىىىىىىىىىػانىرسـ َّىآىحيـّٓمـاىودمّٓمـ ىعـذذاىحضـّٕتىاؼصـ ةىػعؾـ ىملىـعّٕعــاىوملىؾعّٕعـ ىىىىىىىىىىىى}}144144

ِىِى

غ ْؾِتىـَاىَطاِاَنة ىَأّ ىَشَيِسىَػاَنىاؼـّيىـََصـَِّٝىَإَذاىَدَ َ ىَبَقَكِ =ىَغاَؼـَتىىغ ْؾِتىـَاىَطاِاَنة ىَأّ ىَشَيِسىَػاَنىاؼـّيىـََصـَِّٝىَإَذاىَدَ َ ىَبَقَكِ =ىَغاَؼـَتىىىى}}ىىعن اَ ْسسِد بِن  جمِ َد ، مَطَؿ:و 

النمػلطله عهلل عػن  ػى تػطذا؟  ِىِىىى..{{ىىىَؽَفـَِةىَأَؿِؾـِ ىَعـَذَذاىَحَضـََّٕتىاؼِصـَ ة ىَغـاَ ىَعَصـؾَّىىىىىىىىَؽَفـَِةىَأَؿِؾـِ ىَعـَذَذاىَحَضـََّٕتىاؼِصـَ ة ىَغـاَ ىَعَصـؾَّىىىىىىىَػاَنىـَؽ  ِنىيفَػاَنىـَؽ  ِنىيف
نئ سساه فإذا م للعبد اتؤمن ك ه ال؛عحػ   ػطف ت آل ملبػه   ػرب مػن  ػى نػئ فعلػدمط   ػع بػني 

   ػرب ت ػسؿ لػه  د  ت ومد تعؾ جتطرته  و تعؾ عمله  و تعؾ حد ثه  و تعؾ ممطكداته و  ػسؿ ت
فلةػػرب ت  نلػػط نعلػػن بػػ لان هلل ونعلػػن بػػ لان  ،اتال ةػػ  صػػدم  ت   ػػرب آل ملبػػان مػػن  ػػى نػػئ

ىـََوـَؿِّٝىىىـََوـَؿِّٝىىْْىىإؾـ ىإؾـ ىىى}}: تال ة  ت ونعلن ب لان  رض ت فػإف ا رض س مػ د للػط علػد ت. مػطؿ 

ِ َؤذَِّنىِ ص ىَوْىَإَؾٌّٗىَوَؼاىَشَيٌسىإْؽؽ ِ َؤذَِّنىِ ص ىَوْىَإَؾٌّٗىَوَؼاىَشَيٌسىإّْٓ ىاَلَ ِتىا ىى..ىى145145{{ىىِ ىـََ َ ىاؼِؼَقاَؽِةِ ىـََ َ ىاؼِؼَقاَؽِةىَشَفَّٓىَؼىَشَفَّٓىَؼّٓ ىاَلَ ِتىا

فةػى مػن  سػمعان سيمػ د لػان علػد ت  ػـس ال يطمػ    فملن  نذا  ربت فملن  تؤذف هلل
أبنػػان  ػػربت ت و عليػػ  نػػملف نػػع ع  ت وصػػطرت آل احملػػى ا علػػى مػػن ملبػػان وصػػعت مػػن عبػػطد 

 ػػان فػإذا د لػ  نت الصػالة أيمػعؾ رسػػسؿ ت  ف تصػحهل معػان  كلػان حػىت زو  ،ت الصػطحلني
ن مػػن حضػػسر ابػػري آل ذلػػان للعػػس ميصػػحبسا احلػػي  وال  نػػه  مػػعكا  ف  حػػىت ولػػس  طنػػ  حط ضػػطً 

احلي  ىلسن على  طنػهل اتصػلى ليمػ دف ابػري. تػطذا؟  ف ت  ػدعسؾ ليةعمػان  نأل فة ،اليـس
وليججم ان ليججمؿ لان ا  ع الع يا. و ن  نذا دعطؾ ر ػى آل الػدنيط  ػعمي ل ةعميػان تصػحهل مػن 

و  احل ي ػػػ  فػػػإلن تػػػدعس مػػػن ععفػػػ  ليمػػػ دوا تةعميػػػان ولػػػريوا تلصػػػيبان وتع يمػػػان اسػػػ  ع  و 
حيضعف تةعمي ن   ضط   ك ا اليـس ف د صمن  مط صطـ  زوا  ن و  سػلمن  ولػ  ا  مػط   سػلا 

 ..و  ـع ا  عمني  ةعملط مجيعطً آل ك ا اليـس الع يا للطفمط ع زوا  ن !! 
جػػع  ف   ؛ػػسا علػػى  بػػساب ال ػػعؽ و فػػساه السػػةان اتال ةػػ  بعػػد صػػالة ال؛سػػبحطنه فيػػملمع 

ىىىى لػػطدوف بصػػست  سػػمعه  ػػى مػػن آل السػػمسات وا رض نال الث لػػني ا ػػن واينػػق مػػطذا   سلػػسف؟

فيانػعج ..ى..ى{{ىىـاىأؽةىحمؿّٓىأ ّٕ  اىإىلىربىػّٕـمىـعطيىاٍّٖـ ىوـغػـّٕىاؼـّٔؾبىاؼعظـقمىىىـاىأؽةىحمؿّٓىأ ّٕ  اىإىلىربىػّٕـمىـعطيىاٍّٖـ ىوـغػـّٕىاؼـّٔؾبىاؼعظـقمىىىىى}}
ا صحع مػن فضػ  و مػالـ مال ة  م عبسف مع   اتؤملسف وعلى  بساب ال صع اية  بي  ت

مػػػن ذكػػػهل  سػػػجلسف اتةػػػعمني حبسػػػهل د ػػػسةا نت مصػػػسر رب العػػػطتني ا وؿ فػػػط وؿ واآل ػػػع 
فطآل ع فػإذا د ػى ايمػطـ كس ػ  صػ؛حطت ال ةػعمي وكس ػ  صػ؛حطت ال ع ػيا و لسػسا  صػلسف 

الع ػيا  ع ػيا مػنالوآل ك ا احل؛ى الةعمي  ى واحد مػلةا  ؛ػسز ب؛ضػى ، معةا و س معسف معةا
َْىَتَوــَعؼ  ِؾيىاْؼَقــَ َ ىَشــَقفا ىِعــيى}}  ػػسؿ للػػط مجيعػطً  فإنػه َْىَتَوــَعؼ  ِؾيىاْؼَقــَ َ ىَشــَقفا ىِعــيىـَــاىِطَقــاِد ىَســؾ  ؾيِىَعــَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼــيى ـَــاىِطَقــاِد ىَســؾ  ؾيِىَعــَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼــيى

_________________________________________________ 
 ،  مط  طى   ا زد    الضع؛طىرواه ابن اتبطرؾ آل الجمكد والعمط ق معسال نه  كب طت المطفعيه الةرب ورد    ٗٗٔ
 صحيل البانطر  عن  ا سعيد. ٘ٗٔ
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َّْىَؾَظــَِّٕتىَؼؽ ـَمِىَوِطِّٖتـيىََِّسـِكَِّٕنىَطَؾــَقؽ َمىىىىىىىى َْىِؼـَِّٓؾَقاػ َمىَإ َّْىَأَطَطَقـِكؽ َمِىَو َّْىَؾَظــَِّٕتىَؼؽ ـَمِىَوِطِّٖتـيىََِّسـِكَِّٕنىَطَؾــَقؽ َمىىىىىىىىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىَإ َْىِؼـَِّٓؾَقاػ َمىَإ َّْىَأَطَطَقـِكؽ َمِىَو َ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىَإ

َْىَأْعَضِنؽ َمىَبـَقَصىـَـََّٓ ىَأاَلـَناِبىاْؼِنـِّٓوِدِىىىىىَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽاىَراَغَقِكِؿَطَلَّٕاِتؽ َمىَؽاىَراَغَقِكِؿ َْىأ َ َّٖـؽ َمىَو َْىَأْعَضِنؽ َمىَبـَقَصىـَـََّٓ ىَأاَلـَناِبىاْؼِنـِّٓوِدِىىىىى ِؾيِىَوِطِّٖتيى َْىأ َ َّٖـؽ َمىَو  ِؾيِىَوِطِّٖتيى

ـَؽ مَى ـَؽ مَىاَؾَصــَّٕع  اىَؽَغػ ــ را ىَؼؽ ــَمِىَغــَّٓىَأَرَتــَقِكِؿ ؾيىَوَرَتــَقِتىَطــ {{اَؾَصــَّٕع  اىَؽَغػ ــ را ىَؼؽ ــَمِىَغــَّٓىَأَرَتــَقِكِؿ ؾيىَوَرَتــَقِتىَطــ
 و  مػػط مػػطؿ ادعػػسا ت و نػػ ا  146

 مسملسف عي طب .

ىاُطقةىاؼلاؾقة:

   ػرب علػى مػط وكبلػط بػه و ع ػطان. ت   ػرب علػى مػط ت   رب سسبل مػعاتت وهلل احلمػد. ت
  صلط به وواالان. ت   رب على مط نعفلط به مسالان وكداان. ت   رب ت   رب وهلل احلمد. 

علػػى مجيػػل نعمػػه ال ػػطكعة والبطكلػػ  و نػػ د  ف ال نلػػه نال   احلمػػد هلل وحػػده والمػػةع هلل
سؼ وع ػػسد معػػعوؼ وحبػػع  عمػػه حبػػعاً غػػري مةسػػسؼ. ت وحػػده ال نػػع ان لػػه نلػػه عحلمػػد مسصػػ

ورسػسله وصػػ؛يه مػن  ل ػػه و ليلػه فػ ل للػػط  لػسز ابػػريات وفجػع للػػط  هو نػ د  ف سػيدان دمحماً عبػػد
عيسف الرب طت و عللط آل الدنيط واآل عة آل حبسر ومسعات نذا  كعلػط ت آل اللػدوات والعوحػطت 

سػيدان دمحم وعلػى  صػحطب سػيدان دمحم وعلػى  زواج وسػلا علػى سػيدان دمحم وعلػى آؿ  الل ا صىِّ 
سيدان دمحم وعلى  نصػطر سػيدان دمحم وعلػى  تبػطع سػيدان دمحم وعلػى ذر ػ  سػيدان دمحم وسػلا تسػليمطً  

 العطتني.   اي ربأل  ثرياً 

 ف نع ػل مػن كع ػق غػري الػ    ئلػط ملػه  عػل  نلػط  ف ػد  مػعان رسػسللط الةػعمي   مػط بعػد..
وآل ملسبلط ولس بع  ال نسب ولس بعػ  العيػسب ولػس بعػ  ايحػن   بي  ت نذا  لط  ئلط نت

    والضلط ن  ف نع ل من كع ق   سؿ فيه ت:                                         
         طعػ  العجم ػجم الل؛ػػسر. . نذا  لػط علػدان بعػ  اللػسااي علمػػعور هعل ػط نػسااي آل كتتاحلجػعاحلجػعٚٗٚٗسس

والػن    نذا  طف علدان تةطسى عن ال طعطت وال ععت هعػى علػدان عجمميػ  علػى عمػى الصػطحلطت
كع ق عسدتلط .. عهل  ف نةسف  فضى ملط علد ذكطبلط وتةـس عجممي لط  مس  على ايس معار وكلػى 

  ف نةسف  كاًل دا مط ة ه ا ول  والليطنني الىت عدان  ط....
 ػػ ه الةي؛يػػ  فػػإف ذلػػان حيػػى  ػػى اتمػػةالت بعػػد صػػيطملط مػػن صػػالتلط مجيعػػطً  نذا  ع لػػط

عال ػػػطً تمػػػةالتلط فػػػإف ممػػػةالتلط الػػػ  تؤرملػػػط ممػػػةل    اال  مطعيػػػ  فػػػإف الصػػػيطـ  علػػػه ت
ال ست وممةل  اللش وممةل  الة ب وممةل  ابيطن  و ل ط ممةالت  عللطكط علػى اةػطمش 

ونذا  د  الصػالة !!  نه نذا  د  الصالة و  ب فال نئ عليه     ف الع ى آل زعمه  ،من د للط
و  ب و  به ت و  بػه رسػسؿ !! ونذا صطـ رمضطف وغش فال نئ عليه !! و طف فال نئ عليه 

_________________________________________________ 
 عن ابن عبطس.رواه ابن حبطف آل الثساب والبي     ٙٗٔ
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وال  .فػػإف د للػػط ال  ؛ػػعؽ بػػني تػػعؾ الصػػالة والةػػ ب. وال  ؛ػػعؽ بػػني تػػعؾ الصػػالة واللػػش ت 
ؽ بػػني تػػعؾ الصػػالة وتػػعؾ ا مطنػػ  وال  ؛ػػعؽ بػػني تػػعؾ وال  ؛ػػع  . ؛ػػعؽ بػػني تػػعؾ الصػػالة وابد عػػ 

ـَِفـاَرِىَوَتؼ ـ ِ ىىىىىىى}} :الصالة وال  طوف بةى ك ه ال؛ضط ى ف د ميى له ذات معة ـَِفـاَرِىَوَتؼ ـ ِ ىىىىىَإِنىع َ َؾـة ىَتِصـ ِ ىاؼ َإِنىع َ َؾـة ىَتِصـ ِ ىاؼ

مػل صػالهتط ومػل صػيطم ط ال  ػري في ػط ِىِى147147{{ىىاؼؾََّقَ ىَوِتَؤِذ ىِ َ اَؾَفـاِىَغـاََّ:ىِؿـَيىِعـيىاؼـِـارىىىىىاؼؾََّقَ ىَوِتَؤِذ ىِ َ اَؾَفـاِىَغـاََّ:ىِؿـَيىِعـيىاؼـِـارىىىىى
 .العبطدات وبني ا  الؽ واتعطمالت ال   طى  ط  لط فعم  بني 

:ىؿ ىـّٖؾيىاِؤؽص=ىغاَّ:ىغّٓىـؽ نىذؼع.ىغاَّ:ىؿ ىـوّٕ ىاِـؤؽص=ىى:ىؿ ىـّٖؾيىاِؤؽص=ىغاَّ:ىغّٓىـؽ نىذؼع.ىغاَّ:ىؿ ىـوّٕ ىاِـؤؽص=ىىاؼـيىاؼـيىسف ىسف ىىى}}و

غاَّ:ىغّٓىـؽ نىذؼع.ىغاَّ:ىؿ ىـؽّٔبىاِؤؽص=ىغـاَّ:ىْ.ىمـمىأتقعفـاىؾـيىآىالـؾىىآىطؾقـ ىىىىىىىغاَّ:ىغّٓىـؽ نىذؼع.ىغاَّ:ىؿ ىـؽّٔبىاِؤؽص=ىغـاَّ:ىْ.ىمـمىأتقعفـاىؾـيىآىالـؾىىآىطؾقـ ىىىىىىى

ـِىْىْىىؼٍَِّٔـَصؼٍَِّٔـَصٱٱىىْؼَؽَِّٔبْؼَؽَِّٔبٱٱَإؾٍََؿاىـَْػَكَّٕ ىَإؾٍََؿاىـَْػَكَّٕ ى}}وسؾمىوسؾمى ـِـَِؤِؽ غاَّىأبـ ىاؼـّٓرداسىــاىرسـ َّىآِىىىىىغاَّىأبـ ىاؼـّٓرداسىــاىرسـ َّىآِىىىىىىى}}، وورد : ٛٗٔ {{ َن َنـَِؤِؽ

و  روا ػ   149149{{ثىػّٔب.ىثىػّٔب.ىؿ ىـؽّٔبىاِؤؽص=ىغاَّ:ىْىـؤؽصىبآىوْىباؼق  ىا  ّٕىؽصىإذاىحِّٓؿ ىـؽّٔبىاِؤؽص=ىغاَّ:ىْىـؤؽصىبآىوْىباؼق  ىا  ّٕىؽصىإذاىحِّٓ
 .{{ىىاباباب.ىاِؤؽصىؼقّٗىبؽِّٔاب.ىاِؤؽصىؼقّٗىبؽِّٔاب.ىاِؤؽصىؼقّٗىبؽِّٔاب.ىاِؤؽصىؼقّٗىبؽِّْٔ.ىاِؤؽصىؼقّٗىبؽِّْٔ.ىاِؤؽصىؼقّٗىبؽِّٔ} : 

 ى ومن السػعم  ومػن الػجمان ان ع نت مسؿ العسسؿ جتد  عمي  الة ب    ع آل ن عه من ال 
 لػػط  ف ػػدتلط الث ػػ  آل بعضػػلط فلػػا  عػػد الساحػػد ملػػط أيمػػن   ػػطه وال  ثػػق آل  ػػالـ   يػػه حػػىت ولػػس 

 ػعع نميطنػه ال  ع ػى لػه احللػع بعبػه وحيل؛ػه  بػى ننػه  حيػطانً  نػه  علػا !دمهحلع له عهلل ال  صػ
لػع عل ػالؽ. والػ   حيلػػع و  ػسؿ لػه ال  ر ػى حػىت   !بجمو ػه و ػملف زو ػه  غلػى عليػه مػن ربػه

 . عل الؽ معلطه  ف زو  ه علده  غلى من ت
اي مـس مػط كػ ا الػ   الػن فيػه؟ ومػط كػ ا الػ   وصػللط نليػه؟ نف كػ ا  ف مسمػطً زعمػسا  لػا 
نذا  دوا الصػػالة وحػػطف سا علػػى الصػػيطـ وومعػػسا آل كػػ ه الػػ نسب الع ػػطـ فػػال علػػي ا نػػئ وكػػ ا 

      ػػػػػػػػػػػػػػسؿ فيػػػػػػػػػػػػػػه ت                                                    
. فطحلةمػػػ  مػػػن الصػػػالة  ف تل ػػػى صػػػطحب ط عػػػن ال؛حمػػػطى وال؛حمػػػطى كػػػ  الليبػػػ  ت ت العلةبػػػستالعلةبػػػست٘ٗ٘ٗسس

ـََفـِ ىىىىىى}}: واللميم  والةػ ب ومػسؿ الػجمور ومجيػل المػعور ومجيػل ال؛جػسر، ولػ ا   ػسؿ  ـََفـِ ىىىىَؽـَصىَؼـَمىَت َؽـَصىَؼـَمىَت

َّىِبَعّٓا ىىاَل ِتِ اَل ِتِ  ـََؽَّٕىَؼَمىـَََّٖدَدىِؽَصىآىَإ  ِ َّىِبَعّٓا َطَصىاؼَػَنَناِسىوا ـََؽَّٕىَؼَمىـَََّٖدَدىِؽَصىآىَإ  ِ  عل ال صالة م بسل  له مل  نه ىى 150150{{ىىَطَصىاؼَػَنَناِسىوا
 : ؤد  ػػػػط ولةلػػػػه  ؤد  ػػػػط حع ػػػػطت  ضػػػػحان  ػػػػط علػػػػى ن؛سػػػػه  و  ضػػػػحان  ػػػػط علػػػػى مػػػػن حسلػػػػه

                                                       تتالب عةالب عةٜٜسس. 
آل الصيطـ دربلط ت على اي الص هلل فلػس د ػى واحػد ملػط آل حجػعة و غلػق عليػه البػطب 
 _________________________________________________و  ى ال   لل عليه نال الساحد ا حد ال؛عد الصمد و  ا درب ن؛سان علػى كػ ا ا مػع  نػ  لػس 

 . رواه احلط ا آل اتس درؾ عن  ا كع عة ٚٗٔ
 ،   ا   الدر اتلثسر.و  عج ابعا    آل مسطو ى ا  الؽ وابن عسط ع آل مرهه، عن عبد ت بن  عاد ٛٗٔ
 . اب يهل آل مرهه، عن عبد ت بن  عاد ه  ع  ٜٗٔ
 رواه ال رباك آل الةبري ٓ٘ٔ
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سبان علػى    ب  وت   لل عليان  حد فسي لل عليان الساحد ا حد ال؛عد الصمد ال   سيحط
 ػى نػػئ ونذا اغ بػ   و سػػعم  ونذا  لػ  ونذا غللػػ  ونذا غممػ  فملنػػ   ػطرج كػػ ه ا مػػ  

ـِا}}: ف د مطؿ  ـِاَؽَصىَظِنـَاىَعَؾَقَّٗىِؽ {{َؽَصىَظِنـَاىَعَؾَقَّٗىِؽ
ونف صلى ونف صطـ ونف حػل البيػ  احلػعاـ فلػيق مػن  151

سػساى  ػطف كػ ا اللػش آل نصػيح   ػملف   م  ايسالـ  نه  عح لل؛سه  ف  لش  م  سػيد ا انـ 
 ومط   ثع ك ا آل  ايملط ك ه. !لصحان ر ى ف لمه آل نصيح  س 

مط ر  ان آل ك ه ال جطرة؟ ت ػسؿ لػه ال فط ػدة في ػط ل صػعفه عل ػط و  ػ كط لل؛سػان.    سؿ:
لػػػه و عمػػػه عليػػػه وتبيحػػػه لل؛سػػػان  نػػػان تع ػػػد  ف تسػػػ مل ع بػػػه  همػػػط ر  ػػػان آل كػػػ ا العمػػػى؟ تسػػػ؛ 

 و  ػػطف اللػػش آل بيػػل  و  ػػطف اللػػش آل ف لل؛سػػان.  و  ػػطف اللػػش آل  يػػى  و  ػػطف اللػػش آل وز 
 و نػه غػشأل  ه غش فالف و ػحان عليػه آل بيعػه  ػ انك  عجهل ممن   بطكسف و ؛ انعوف أبنو نعاى. 

َّْىاْؼِؿَمـاِؿَّٕـصَىىىىىى}}  وكػؤالى   ػسؿ فػي ا فػالف و ػحان عليػه َّْىاْؼِؿَمـاِؿَّٕـصَىىىىػ ـّ ىأ ِؽِكـيىِؽَعـاَعًىىَإ ىى{{ىىػ ـّ ىأ ِؽِكـيىِؽَعـاَعًىىَإ
152    

بػػ  ةػػا نال نذا ر عػػسا نت ت اندمػػني  نػػد الػػ  ن   بػػطكسف عل؛ضػػط ل وكػػ ه ا عمػػطؿ ال بيحػػ  ال تس 
 اللدـ ومبسا تسب  نصسح  بمعوك ط وت  عسدوا نت مط  طنسا عليه.

فلػػػػس  نلػػػػط  ع لػػػػط مػػػػن نػػػػ ع الصػػػػيطـ وكػػػػ ه اللصػػػػيح  الصػػػػطدم  عي ػػػػالص هلل آل السػػػػع 
والعالنيػػػ  و ف نعامبػػػه آل حع طتلػػػط وسػػػةلطتلط ونعلػػػا  نػػػه م لػػػل علػػػى  عمطللػػػط وكػػػس وحػػػده الػػػ   

  سيحطسػبلط وىجم لػط عليػػه و ػطف  ػى واحػػد ملػط آل  ذنػػه                                 
             فيػه مػن نسػيطف ، ال نصلل حطؿ و معلط آل احلطؿ  ف  ى ا دواى الػ تتال سب ال سب ٘ٓٔ٘ٓٔسس 

فيػه اتػست علػى ال ليػى والةثػري علػى سيطف  ف كلطؾ حسػطعً نػد داً حيطسػهل من نمعامب  العميهل و 
الل ري واحل ري ف سبسا نت ت مجيعطً    ػط اتؤملػسف مػن كػ ه اللػسااي وكػ ه ال بػط ل ومسلػسا مجيعػطً تبلػط 
نت ت ور علط نت ت وندملط على مط فعللط وعلى مط مللط وعجمملط علػى  نلػط ال نعػسد نت ذنػهل  بػداً 

يسػػػالـ ونعطكػػػد ت علػػػى كطعػػػ  ت ومعامبػػػ  ت آل حع طتلػػػط وبع لػػػط مػػػن  ػػػى نػػػئ هػػػطلع د ػػػن ا
بعد كػ ه ال سبػ  ، ان سبيالً وت على مط ن سؿ ن يدوسةلطتلط و عمطللط و مساللط مط اس  علط نت ذل

 .اللصسح  بمعوا ب؛ضى من ت ور ساف
يطـ وذلػان بصػ   نةا لن متلسا من الصيطـ ولةن تع دوف اسػ معار كطع ػه  و عللسا له

َؽَصىاَلاَ ىَرَؽَضاَنىوَأَتَقَعِ ىبوتٍّىِؽَصىَشِ اََّىعؽعمنـاىاَلـاَ ىىىَؽَصىاَلاَ ىَرَؽَضاَنىوَأَتَقَعِ ىبوتٍّىِؽَصىَشِ اََّىعؽعمنـاىاَلـاَ ىىى}}:  ايـ من ن ع نساؿ   سؿ في ػط 

{{اؼَِّٓؿَّٕاؼَِّٓؿَّٕ
فضى  بري آل عمى  سري فإف احلسل  بعمع  مثطةط ورمضطف  ال ني  سمطً بثالسط ػ   ػـس  153

د  ايـ السػل  اةجع ػ  ت  السط ػ  وسػ ني  سمػطً وكػ  عػدٖٓٙوس  من نساؿ بس ني  سمطً ف ساز  س
_________________________________________________ 

 مسلا آل صحيحه وابن حبطف آل صحيحه عن  ا كع عة.رواه احلط ا آل اتس درؾ و  ٔ٘ٔ
 رواه ال رباك آل الصلري وا وسا عن  ا م طدة ا نصطر . ٕ٘ٔ
 رواه ال م   آل سلله وابن حبطف آل صحيحه و بس داود آل سلله والبجمار وال رباك آل ا وسا عن  ا كع عة. ٖ٘ٔ
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ت فيةػػسف اينسػػطف ملػػط صػػط مطً كػػساؿ عمػػعه وكػػساؿ دكػػعه ونف  ٖٓٙ - ٖ٘٘ ف عػػددكط بػػني س
 طف م؛ عاً أي ى  و  معب وال عليان  ف تصسم ط م  طلي   و تصػسم ط م ؛عمػ . ات ػا  ف تصػسم ط 

 .... الؿ ك ا الم ع 
ش عش و ػ وا أبعػني ملػسبةا وال تلسسا آل كػ ا اليػـس الةػعمي  ف تل ػسا ن ػسانةا بس ػه كػط

َتَقّوِؿَعىيفىَوَ ِ ىَأِ قَعىَؼَعىاَلـََّٓغة،ىواؼؽؾؿـةىاؼطققـةىالـّٓغةىوؼـفصىىىىىىَتَقّوِؿَعىيفىَوَ ِ ىَأِ قَعىَؼَعىاَلـََّٓغة،ىواؼؽؾؿـةىاؼطققـةىالـّٓغةىوؼـفصىىىىىىىى}}مسؿ حبيبةا ونبيةا 

واعلمػسا  ف ىى154154{{ىىتؾؼىىأ اكىب   ىؿاشىباشى  ىمماىصؾعتىطؾقـ ىاؼنـؿّٗىأوىظّٕبـتىىىتؾؼىىأ اكىب   ىؿاشىباشى  ىمماىصؾعتىطؾقـ ىاؼنـؿّٗىأوىظّٕبـتىىى
 ور ػػساف ت كػػ ا الػػرب كػػس   ػػرب ال ػػععت آل كػػ ا اليػػـس وكلئػػسا بعضػػةا آل كػػ ا اليػػـس الل؛ػػعة ت

 وع جماى ال    ع طه للط ت  وعتعني الةعمي ال    عمه للط ت.
 .<< مث الدعطى>> 

 
اُطقةىاؼّٕابعةىطنّٕةاُطقةىاؼّٕابعةىطنّٕة

155155

ىى

ىى] طقةىطقّٓىاؼػطّٕىاِقارك[] طقةىطقّٓىاؼػطّٕىاِقارك[ىى:ى:ىىىـ  ىاٍااّٖةـ  ىاٍااّٖة

ت   رب ستسل معاتت وهلل احلمػد. ت   ػرب علػى نعمػ  الصػيطـ الػ   نعػا  ػط عليلػط اتلػان 
   رب على فع ض  ال يطـ ال  سّل ط للط اتص ؛ى عليه  فضى الصػالة و م السػالـ. ت العالـ. ت

  رب على ليل  ال در ليل  ال  ػد ع واي ػعاـ. ت   ػرب ت   ػرب وهلل احلمػد. ت   ػرب علػى ا  ػع 
   ػرب ال ػط مني. ت للصط مني. ت   رب على ال؛ضى الةبري ال   بمع به   الع يا من ت

اِتىَواََِّرَنىاِتىَواََِّرَنى ََ َأِنىاؼؾَّـَ ىَأِذَنىِؼؾِوـؿَىىَأِنىاؼؾَّـَ ىَأِذَنىِؼؾِوـؿَىىىىَؼـ َىَؼـ َىىى}}على ك ا الثساب ال     سؿ فيه سيد ا ولني واآل ػع ن: 

156156{{ىىَأَنىـََكَؽؾََّؿاِىَؼَقِنََّٕتاىَؽَصىاَلاَ ىَرَؽَضاَنىِباْؼَمـِِةَأَنىـََكَؽؾََّؿاِىَؼَقِنََّٕتاىَؽَصىاَلاَ ىَرَؽَضاَنىِباْؼَمـِِة

ىى..

 فيػه اتسػلا ت   رب ت   رب وهلل احلمد، ت   رب على ك ا الم ع الةعمي ال   ك ػع ت
من ال نسب الع طـ. ت   رب على فضى ت عليلط فيه فلانعج مله ومد غ؛ع للط اب ػطاي والػ نسب 
واآلاثـ. ت   ػػػرب علػػػى فضػػػى ت الػػػ    سػػػدان عليػػػه اتال ةػػػ  الةػػػعاـ. ت   ػػػرب ت   ػػػرب وهلل 

صػيال ال نلػه نال وحػده صػدؽ وعػده احلمد. ت   ػرب  بػرياً واحلمػد هلل  ثػرياً وسػبحطف ت بةػعة و 
ونصع عبده و عػجم  لػده وكػجـم ا حػجماب وحػده ال نلػه نال ت وال نعبػد نال نايه خملصػني لػه الػد ن 
ولػػس  ػػعه الةػػطفعوف. ت   ػػرب ت   ػػرب وهلل احلمػػد. احلمػػد هلل الػػ   عملػػط بعةطتػػه و نػػجمؿ عليلػػط 

 _________________________________________________ن   جلّػػى ةػػا عتل؛ػػعة آل كػػ ا السمػػ  مساكػػهل فضػػله وبع طتػػه و عللػػط مػػن عبػػطده الصػػطحلني الػػ  
 حه وال م   آل سلله عن  ا ذر.رواه البجمار وال رباك آل ا وسا وابن حبطف آل صحي ٗ٘ٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٔكػ اتسافق ٙٔٗٔغعبي  غعة نساؿ  - طن  ك ه اب ب  السجد سيد  عيسى الم طو  ع ميجمة مع جم السل    ٘٘ٔ
ُ علهُ س ٙ٘ٔ  تالدأل لم  س عت عن َ ا كدب  عن  َنٍق رَ   اَّللأل
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 عسػى اتال ةػ  الةػػعاـ  ػدعسف اتػؤملني ةػػ ا    ف ت واحلػني ف ػد ورد عػن رسػػسلةا الةػعمي 
وأيمػػػعكا  ف   ؛ػػػػسا علػػػى  بػػػساب ال ػػػعؽ وعلػػػى  فػػػػساه   ال؛ضػػػى الػػػ   نمػػػ ده اآلف مػػػل ت

إذا حضػػػعوا  مػػػط حضػػػعم فػػػ  السػػػةان و لػػػطدوف مػػػط لني: اي  مػػػ  دمحم   ع ػػػسا نت رب العػػػطتني
للػط وةػا آل لط ػ  كػ ا اتلسػان   وصلسا  مط صلي ا و لسسا واس معسا  مط تس معسف   سؿ ت

َْىَتَوَعؼ  ِؾيىاْؼَقَ َ ىَشـَقفا ىِعـيىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىىىىىىى}}الةعمي  َْىَتَوَعؼ  ِؾيىاْؼَقَ َ ىَشـَقفا ىِعـيىَ َؿِعؽ ـَمىِْ ـَِّٕتؽ َمىىىىىـَاىأ ِؽَةىَأَحَؿَّٓىَسؾ  ؾيِىَعَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼيى ـَاىأ ِؽَةىَأَحَؿَّٓىَسؾ  ؾيِىَعَ ِطِّٖتيىَوَ َ ِؼيى

َْ َّىَأَطَطَقــِكؽ َمِىَو ََْإ َّىَأَطَطَقــِكؽ َمِىَو َّىَؾَظــَِّٕتىَؼؽ ــَمِىَوِطِّٖتــيىََِّســِكَِّٕنىَطَؾــَقؽ َمىَطَلــَّٕاِتؽ َمىَؽــاىَراَغَقِكِؿــ ِؾيِىىىَإ َّىَؾَظــَِّٕتىَؼؽ ــَمِىَوِطِّٖتــيىََِّســِكَِّٕنىَطَؾــَقؽ َمىَطَلــَّٕاِتؽ َمىَؽــاىَراَغَقِكِؿــ ِؾيِىىىىِؼــَِّٓؾَقاػ َمىَإ ىِؼــَِّٓؾَقاػ َمىَإ

ــَّٓىىىىىىى ــَمِىَغ ــ را ىَؼؽ  ــَّٕع  اىَؽَغػ  ــِّٓوِدِىاَؾَص ــَناِبىاْؼِن ــََّٓ ىَأاَل ــَقَصىـَ ــِنؽ َمىَب َْىَأْعَض ــَّٖـؽ َمىَو َْىأ َ  ــيى ــَّٓىىىىىىىَوِطِّٖت ــَمِىَغ ــ را ىَؼؽ  ــَّٕع  اىَؽَغػ  ــِّٓوِدِىاَؾَص ــَناِبىاْؼِن ــََّٓ ىَأاَل ــَقَصىـَ ــِنؽ َمىَب َْىَأْعَض ــَّٖـؽ َمىَو َْىأ َ  ــيى َوِطِّٖت

{{ىىـَؽ َمـَؽ َمَأَرَتَقِكِؿ ؾيىَوَرَتَقِتىَطَأَرَتَقِكِؿ ؾيىَوَرَتَقِتىَط
157. 

لةػػـع مسصػػسؼ أنتيػػه عو نػػ د  ف ال نلػػه نال ت وحػػده ال نػػع ان لػػه نلػػه ع ػػسد معػػعوؼ و 
ومػػػد  ػػػط علّػػػط  ػػػى   ػػػمل و ػػػى عيػػػهل و ػػػى ذنػػػهل   علػػػ نسب والعيػػػسب ونلصػػػعؼ عػػػن حضػػػعته

وهع لػػط  مػػػط ولػػدتلط  م طتلػػػط و نػػ د  ف سػػػيدان دمحماً عبػػػد ت ورسػػسله وصػػػ؛يه مػػن  ل ػػػه و ليلػػػه 
الل ػا ، وزاد آل فضػله فسف لػط التبػطع سػل هببعث ػه وزاد آل ن عاملػط فجعللػط مػن  م ػه     عملط ت

وسػػػلا وعرؾ علػػػى سػػػيدان دمحم العةػػػ  الع مػػػى  ميػػػل العػػػطت و ن ملػػػط مجيعػػػطً آل ع ػػػد معي ػػػه  صػػػىِّ 
ر واحمعان مجيعطً آل اآل عة آل زمعته وا عللط مجيعطً مػن  كػى نػ؛طع ه و د للػط مجيعػطً ا لػ  آل  ػسا

 العطتني. اي ربأل حضعته آمني آمني 
كػ ا  وسػّن للػط رسػسللط   فيػط    ػط ا  ػسة اتؤملػسف.. تػطذا فػعض ت عليلػط  مػط بعػد..
 االح ؛طؿ الع يا؟

لأل ع الةعمي والثساب الع ػيا الػ   ت؛ضػى عليلػط بػه آل نػ ع   العيد السعيد نةعاً هلل
مػع ؛لط و مػع مال ةػ  السػمسات  مجعػني  ف   ؛ػسا رمضطف ومد زاد آل تةعميلط و عػى كػ ا احل؛ػى ل 

م ملكبني و ف  ل ػعوا م مبػني نت مجػسع اتسػلمني وكػ  تسػ بق نت سػطح  الػرب وابػري بػني  ػد  ت 
ــاىؽ اؽـَىىىــاىؽ اؽـَىىىىى}}: و  سؿ ةا  مط ورد آل احلد ا المػع ع عػن اللػ  احلبيػهل   رب العطتني

سىو فيىأشفّٓػمىـاىؽ اؽَىأؾيىغّٓىسىو فيىأشفّٓػمىـاىؽ اؽَىأؾيىغّٓىأؾظّٕواىإىلىطقاد ىالاؽ اىؽصىأ ؾيىوغاؽ اىابكغاأؾظّٕواىإىلىطقاد ىالاؽ اىؽصىأ ؾيىوغاؽ اىابكغا

فيسمعلط آل ك ا اتسمع الع يا و سمل اتال ة   مجعني آل خم لػع عػسات اتلةػست  {{ىىظػّٕتىهلمظػّٕتىهلم
ىى}}:  و  ػسؿ ت  صطفني  مدام ا م بلني عليةا بس سك ا ليمػ دوا للػط عتل؛ػعة مػن الل؛ػطر

َؾِ =ىَعَقؼ  ؼ  َن:ىَ َّٖاِؤِلىَأَنىـِـَ عَّىىَأَ ـَِّٕلِىَعَقؼ ـ َِّ:ىىىىَؾِ =ىَعَقؼ  ؼ  َن:ىَ َّٖاِؤِلىَأَنىـِـَ عَّىىَأَ ـَِّٕلِىَعَقؼ ـ َِّ:ىىىىـَاىَؽَ ِاَؽَىَؽاىِ َّٖاِسىاَِِّ َ ىَإَذاىَطِؿَ ىَطَؿـَاىَؽَ ِاَؽَىَؽاىِ َّٖاِسىاَِِّ َ ىَإَذاىَطِؿَ ىَطَؿ

ىىَعَذؾيىأ َشَفِّٓػ َمىَأؾيىَ َعْؾِتىَمَ اَبِفَمىِؽَصىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقاِؽَفَمِىَرَتـاايىَوَؽَغِػَّٕتـيىىَعَذؾيىأ َشَفِّٓػ َمىَأؾيىَ َعْؾِتىَمَ اَبِفَمىِؽَصىاِلَقاِؽَفَمىَشَفَّٕىَرَؽَضاَنىَوِغَقاِؽَفَمِىَرَتـاايىَوَؽَغِػَّٕتـيىى

}}
158. 

_________________________________________________ 
 رواه ابن حبطف آل الثساب والبي    عن ابن عبطس. ٚ٘ٔ
  طك آل ال غيهل وال كيهل عن  ا كع عة. رواه ا صب ٛ٘ٔ
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ى كػػ ا المػػػ ع الةػػػعمي اي ن ػػػساك لػػس علػػػا ر ػػػى ملػػػط مػػػط حصػػى فيػػػه مػػػن ابػػػريات وال؛ضػػػط 
نت  ف أيتيػػه  مػػع ت نػػط عاً للػػلعا الع يمػػ  الػػ   واله   واتػػربات لسػػجد علػػى و  ػػه نػػط عاً هلل

َؼــَ ىـََعَؾــِمىاؼِعَقــاِدىَؽــاىِعــيىَرؽضــاَنىؼكؿـِــَتىَؼــَ ىـََعَؾــِمىاؼِعَقــاِدىَؽــاىِعــيىَرؽضــاَنىؼكؿـِــَتىىى}}: آل كػػ ا المػػ ع الةػعمي ولػػ ا   ػػسؿ    ػط ت

{{ىىأ ِؽِكيىَأَنىَتؽ َنىاؼِوـَة ىػ ؾُّفاىرؽضاَنأ ِؽِكيىَأَنىَتؽ َنىاؼِوـَة ىػ ؾُّفاىرؽضاَن
159. 

و ػطان  عمػالف معػطً وميمػيطف  ىن  ف ر لني آت يػط آل ع ػد رسػسؿ ت ومد ورد آل ك ا اتع
فمطت  حدمهط ن يداً آل ميػداف ال  ػطؿ ومػطت اآل ػع بعػده   معطً و عيلطف بع  على كطع  ت

و ر ػطه  بعطـ  طىه   له على فعانه ومػطت مستػ  كبيعيػ  فػع   سػيدان عبػد الػعةن بػن عػسؼ 
مػػطت آ ػػعاً ومست ػػه كبيعيػػ   علػػى ملجملػػ  آل ا لػػ  مػػن الػػ   مػػطت الػػع لني آل ا لػػ  غػػري  ف الػػ   

ف ػػطـ مػػن نسمػػه م عجبػػطً  نػػه  علػػا  مػػط علمػػه احلبيػػهل  ف  علػػى در ػػ  آل   نػػ يداً آل سػػبيى ت
َإِنىِعــيىاؼــمـِةىِؽاَاـَةىَدَرَ ـة ىأَطـَِّٓؿاىىىىىىَإِنىِعــيىاؼــمـِةىِؽاَاـَةىَدَرَ ـة ىأَطـَِّٓؿاىىىىىىىى}}ىى: اللػىب ا ل  ك  در ػ  المػ داى والػ    ػسؿ في ػط 

ىى{{ىىـقؾِ ِىؽاىبـَ ىػ  ِّىَدَرَ َكـَقَصىَػَؿاىبـَ ىاؼوؿاِسىواِّرَنـقؾِ ِىؽاىبـَ ىػ  ِّىَدَرَ َكـَقَصىَػَؿاىبـَ ىاؼوؿاِسىواِّرَنؼؾـؿـماؿّٓـَصىعـيىسقؼؾـؿـماؿّٓـَصىعـيىسق
160 

فػػ كهل نت صػػالة ال؛جػػع وكػػس  جم ػػد عجبػػه مػػن كػػ ا ا مػػع وبعػػد ان  ػػطى الصػػالة و ػػطف مػػن 
مػػل  صػػحطبه الةػػعاـ نذا ان  ػػسا مػػن صػػالة ال؛جػػع  ف ىلػػق مع ػػا حل ػػطت  عػػطدة رسػػسؿ ت 

ف ػد    ملةػست ت ومػن عػسات فضػى ت و ػـع تو سملةا عمط حصلسه آل نسم ا من عجط هل 
و ا ب عا ػػػػع احلةمػػػػ     ػػػػطنسا تلػػػػطـ  بػػػػدالا وتسػػػػ ي ي  رواح ػػػػا ل ػػػػ كهل نت ملةػػػػست ت

الػػ    مػػ د ا ت نايه آل اتلػػطـ فػػإذا صػػلسا ال؛جػػع مػػطؿ   وغعا ػػهل العلػػا و ثػػري مػػن فضػػى ت
 ىايكا فيملوةط ةا و ؛سػعكط ةػا عليػه في صسف عليه ر  {{ؽصىؽـؽمىرأ ىاؼؾقؾةىرؤـا=ؽصىؽـؽمىرأ ىاؼؾقؾةىرؤـا=}}: ةا 

ِؽـَصىَأ ٍَىَذِؼـَعىَتَعَمِقـ َنىَعَؼـاؼ  اىـَـاىىىىىىِؽـَصىَأ ٍَىَذِؼـَعىَتَعَمِقـ َنىَعَؼـاؼ  اىـَـاىىىىىىىى}}: فلمط مّ  عليه سيدان عبد العةن بن عػسؼ رىايه مػطؿ 

َؼـاََّىىَؼـاََّىىَرِس ََّىآىَؿَّٔاىَػاَنىَأَشٍَّٓىاؼٍَِّٕ َؾَقَصىاَ ِكَفادا ىِممٍَىاَسِكَنَفَّٓىَوَدَ َ ىَؿـَّٔاىا ِ ـِّٕىاْؼَمـٍَـَةىَغَقَؾـِ ىعَىىىىَرِس ََّىآىَؿَّٔاىَػاَنىَأَشٍَّٓىاؼٍَِّٕ َؾَقَصىاَ ِكَفادا ىِممٍَىاَسِكَنَفَّٓىَوَدَ َ ىَؿـَّٔاىا ِ ـِّٕىاْؼَمـٍَـَةىَغَقَؾـِ ىعَىىىى

َأَؼَقَّٗىَغَّٓىَؽَؽَثىَؿَّٔاىَبَعَِّٓلىَسـَة ىَغاؼ  اىَبَؾىىَغاََّىَوَأَدَرَكىَرَؽَضاَنىَعَصاَؽِ ىَواَلؾٍَىىَػـَّٔاىىَأَؼَقَّٗىَغَّٓىَؽَؽَثىَؿَّٔاىَبَعَِّٓلىَسـَة ىَغاؼ  اىَبَؾىىَغاََّىَوَأَدَرَكىَرَؽَضاَنىَعَصاَؽِ ىَواَلؾٍَىىَػـَّٔاىىىىَرِس َِّىآىَرِس َِّىآى

َعَؿـاىَبَقـَِفَؿـاىَأَبَعـِّٓىِؽؿٍَـاىَبـَقَصىاؼوٍَـَؿاِسىىىىىىىَعَؿـاىَبَقـَِفَؿـاىَأَبَعـِّٓىِؽؿٍَـاىَبـَقَصىاؼوٍَـَؿاِسىىىىىىىىىَوَػَّٔاىِؽَصىَسَمَّٓة ىِعـىىاؼوٍَــَِةىَغـاؼ  اىَبَؾـىىَغـاََّىَرِسـ َِّىآىىىىىىىَوَػَّٔاىِؽَصىَسَمَّٓة ىِعـىىاؼوٍَــَِةىَغـاؼ  اىَبَؾـىىَغـاََّىَرِسـ َِّىآىىىىىىى

161161{{ىىََِّرَنََِّرَنَواَوا

ال؛ضط ى ال   ع ي ط ت للط آل ن ع رمضطف ال  عطدةط حػىت ا  ػطد آل سػبيى  و ملفىى
ت وال نرام  الدمطى بني الص؛سؼ آل ال  ػطؿ لأل ػع الع ػيا والثػساب الةػعمي الػ     بػه للػط اتػست 

 آل ك ا الم ع.  الع يا
وكػ   مػسؼ ت  ػع آل اللػسح و ة به آل  مسؼ الع ق من اللػرياف   فملط من  ةعمه ت

_________________________________________________ 
 رواه  بس  على وال رباك آل الةبري وابن  جممي  آل صحيحه والبي    من كع  ه عن  ا مسعسد الل؛طر . ٜ٘ٔ
 رواه ابن حبطف آل صحيحه والبانطر  آل صحيحه عن  ا كع عة.  ٓٙٔ
ـَ بَػْعػَدُه َرَمَضػطَف، وَصػلألى ، و  روا ػ   ىب كع ػعة   ومػل الجموا ػد: اتسلد ا ػطمل ،ُعبَػْيِد ت َعْن َ ىِب َسَلَمَ  ْبِن َعْبِد العألْةن َعْن كَْلَحَ  ْبنِ  ٔٙٔ  َلَػْيَق مَػْد َصػط

 {.ِس ألَ  آالِؼ رَْ َعٍ ، وَ  ا وَ  ا رَْ َعٍ  َصالُة َسَلٍ ؟
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احمل؛سظ آل  ى ليل . آل  ى ليل   مع فيػه مط ػ   لػع أبلػط  ا و لػطى آعىكػا وم طبػى  ػى واحػد 
من اللطر وآل ليل  ا معػ     ػع  مػع فيػه   مل ا مة سب ب لا ال درة الععني  سك ا ع يق ت

ل لػػط السػػطب      ػػع  مػػع  بػػري عػػدد بعػػدد مػػط  ع ػػق ت آل سػػط ع ا سػػبسع وآل الليلػػ  ا  ػػرية  لي
مػػن اللػػطر ومػػن ت  صػػبه   آل سػػط ع المػػ ع  ل ػػا ع  ػػطى ت  فيػػه عػػدد  عػػدد مػػن  ع ػػق ت

الدور آل ك ا العطـ مد  ةسف  صطبه آل عطـ سطبق  و  ةسف مد اد عه ت لػه آل عػطـ الحػق ات ػا 
  مػن  ػطف غط ػبطً عليػه الػعةن  نه ال هعج مؤمن من الدنيط نال ومد فطز علع ػق مػن اللػرياف نال

. 
 يع  سػجى اسػا الع ػى ملػط آل كػ ا الةمػع ومػط العمػى الػ    سػ س هل بػه الع ػق مػن 

َؽــَصىَعطَّــَّٕىِعقــِ ىاَلــاِاؿا ىَػــاَنىَؼــِ ىَؽــَصىَعطَّــَّٕىِعقــِ ىاَلــاِاؿا ىَػــاَنىَؼــِ ىىى}}:ى:ىاللػرياف؟ عمػػى  سػػري و  ػػع  بػري   ػػسؿ فيػػه البمػػري اللػػ  ع 

ََىَرَغَقِكِ ىِؽَصىاؼـِاَر ََىَرَغَقِكِ ىِؽَصىاؼـِاَرَؽَغِػَّٕة ىِؼِِّٔؾ ِبِ ىَوِطَك {{ىىَؽَغِػَّٕة ىِؼِِّٔؾ ِبِ ىَوِطَك
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 ؛ ػػع  . مػػطلسا: اي رسػػسؿ ت لػػيق  للػػط ىػػد مػػط احلػػطؿ آل  مػػسؼ الع ػػق مػػن  اللػػرياف علػػد ت
مػطؿ:  ع ػ  ت كػ ا الثػساب تػن ف ػع صػط مطً علػى متػعة  و علػى نػعب  مػطى  و علػى  عليػهالصط ا 

عمػعه  لػه ولػس علػى نػعب  مػطى كػس وحػده احملػعـو مػن  مجمم  لغ. فطتؤمن ال   ال  ؛ ع صػط مطً آل
وك ا مط  طف  ؛عله السلع الصػطحل .... ك ا اتدد اللطزؿ من السمطى لعبطد ت اتؤملني والع الى 

ف ػػػد  ػػػطنسا   لطفسػػػسف آل نكعػػػطـ ال عػػػطـ وآل صػػػالة ال يػػػطـ آل نػػػ ع رمضػػػطف رغبػػػ  آل كػػػ ا ا  ػػػع 
لػػط ودّرت السػػمطى أبرزاملػػط و صػػبحلط نُػلْػػدؽ علػػى  ن؛سػػلط الةبػػري والػػن واحلمػػد هلل مػػد  ثػػعت  مسات

و والدان الةثري والةثري ولةن المي طف والل؛ق  عملط مػن كػ ا ا  ػع الةبػري فيبانػى الع ػى ملػط 
 طر.من الل على ن؛سه  ف   عا ر اًل لس ه ت تعطت آل رمضطف ليةسف من ع  طى ت

آل  ػػى رمضػػػطف ولػػس  سمػػطً واحػػػداً ولػػس مػػػعة فػػطتؤمن الػػ    ع ػػػس الع ػػق مػػن اللػػػرياف   عػػا 
واحػػدة ر ػػالً مػػن كعطمػػه ممػػط  سػػع ت لػػه مػػن ا رزاؽ ولػػس علػػى متػػعات ولػػس علػػى نػػعب  مػػطى حػػىت 

و ػػعزم ا الع ػق مػػن اللػرياف وملػػط اي ن ػساك مػػن تدر ػػه آل    ةػسف مػػن الػ  ن   ؛ضػػى ت علػي ا
ف تسجى  مالم ا  عمطله الصطحل  ف ةػى فال تس  يل اتال ة  الةعاـ    ك ا الم ع علط   ت

  د  ا من الة طب  وتعججم صح؛ ا عن ةى كػ ه احلسػلطت و  سػطىلسف هلل مػد ان  ػ  الصػحع 
ةػػا: ا  بػػسا   كػػ ا ا  ػػع في ػػسؿ ت جيىالػػ  أب ػػد لط وعجػػجمت ا مػػالـ الػػ  أب ػػد لط عػػن تسػػ

َََوــَة ىَطَنـِّٕىىىىىىػ ّ ىَطَؿَ ىاَبَصػ ّ ىَطَؿَ ىاَبَصىى}}عمى عبد   مط كس و عسه   و ان   ل   عه  ُِ.ىا َََوــَة ىَطَنـِّٕىىىىآَدَ ىـَِضـاَط ُِ.ىا آَدَ ىـَِضـاَط

ُ .ىَغاََّىاؼّؾِ ىىىٰ  ٰ  َأَؽَلاِؼَفاىَإَؼىَأَؽَلاِؼَفاىَإَؼى ُ .ىَغاََّىاؼّؾِ ىَسَقِعِؿاَاِةىِتَع َّْىاؼِصَ َ .ىَعَذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾاىَأَ َّٖ ىِبِ َسَقِعِؿاَاِةىِتَع َّْىاؼِصَ َ .ىَعَذِؾِ ىِؼيىَوَأَؾاىَأَ َّٖ ىِبِ :ىَإ {{:ىَإ
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 _________________________________________________ال     ل   عه و ان ال    صّلع  سابه و ان ال    حدد نعيمػه و ان الػ    رفػل نػملنه  نػه صػطـ 
 رواه ابن  جممي  آل صحيحه والبي    وابن حبطف آل الثساب عن سلمطف. ٕٙٔ
   آل سلله و ةد آل مسلده وابن  جممي  آل صحيحه و بس  على آل مسلده عن  ا كع عة. رواه الدارم ٖٙٔ



 ) ٖٓٗ(   : زمضان وعيد الفطس   5،   ج : املناسباتاجمللد األول    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 .ب ؾ ال عطـ والمعاب من   ى ت   اب لطى و ه ت
ومثػػػى كػػػؤالى ال   لػػػل علػػػى  ػػػساب  عمػػػطةا مال ةػػػ  السػػػمسات وال نػػػيطكني ا رض و ػػػى 

فيحسػػدكا   عمل ػػا مػػد ع ةػػا علػػد ت  ػػربز ةػػا عػػن  جما لػػه  ػػجما ن ال ػػدرة  ػػـس  ل ػػسف ت
 يا الػ    صػ ا بػه تاللبيسف واتعسلسف بى وابال ػق  مجعػسف علػى العمػى الةبػري وا  ػع الع ػ

   آل ك ا الم ع اتبطرؾ اتيمسف وملط اي ن ساك من  ةعمه ت آل كػ ا المػ ع فيسف ػه  ف  ؛ػ ل
    ػطب ت و  لػس ملػػه مػط تيسػػع لػه  مػػط مػطؿ ت                      فػإذا  ػػطف آل تتاتجممػػىاتجممػػىٕٕٓٓسس ،
 ػطب ت أبف كػ ا  مػ؛ل لػه   ػطب ت  ػـس  ل ػى آ ع الم ع  عج له   طب من ت صدؽ عليه  

اؼصِّقاِ ىواؼؼ ّٕآِنىـََنَػعاَنىؼؾعقِّٓىـ َ ىاؼِؼقاَؽِةىـؼ َِّىاؼصِّقاِ :ىأَ ىَربِّىَؽـَعِك ىاؼصِّقاِ ىواؼؼ ّٕآِنىـََنَػعاَنىؼؾعقِّٓىـ َ ىاؼِؼقاَؽِةىـؼ َِّىاؼصِّقاِ :ىأَ ىَربِّىَؽـَعِك ىىى}}: مطؿ   ت

َّ:ىَّ:ىاؼطََّعاَ ىواؼِنَفَ َةىَعَنػَِّعـِيىِعقِ ِىوـؼـ َِّىاؼؼـّٕآِن:ىَؽـََعِكـ ىاؼــ َ ىباؼؾَّقـَ ِىعنـػَِّعـِيىعقـ ِىغـاىىىىىىىىاؼطََّعاَ ىواؼِنَفَ َةىَعَنػَِّعـِيىِعقِ ِىوـؼـ َِّىاؼؼـّٕآِن:ىَؽـََعِكـ ىاؼــ َ ىباؼؾَّقـَ ِىعنـػَِّعـِيىعقـ ِىغـاىىىىىىىى

{{ىىَعَقَنَػعاَنىؼ َعَقَنَػعاَنىؼ 
164. 

 عمػػطؿ  ثػػرية و  ػػسر  بػػرية حػػىت  ف الةػػعاـ الةػػطتبني  عجػػجموف عػػن تسػػجيى حػػىت ال؛ػػعا   
اتععوفػػػ  الػػػ   ؤد  ػػػط اتسػػػلمني آل نػػػ ع رمضػػػطف  ف ال؛ع ضػػػ  فيػػػه بسػػػبعني فع ضػػػ  فيمػػػط سػػػساه 

عبػػطدة للػػط فيػػه اللػػـس   واللطفلػػ  فيػػه ب؛ع ضػػ  فيمػػط سػػساه. نػػ ع رمضػػطف نػػ ع  ػػعمي  ة ػػهل ت
و ة ػػهل للػػط فيػػه الصػػم  تسػػبيل و ة ػػهل للػػط فيػػه ال عػػطـ   ػػع و ػػساب وىعػػى حع طتلػػط وسػػةلطتلط  

فلح ؛ػػى  ػػ ا ال ةػػعمي و ػػ ا ال ع ػػيا و بمػػع بعضػػلط بعضػػطً فيػػه    ل ػػط فيػػه أب ػػع  بػػري علػػد ت
    ومػػد  طنػػ  كػػ ه كػػ  احلةمػػ  آل مػػسؿ ت  ب؛ضػػى ت                           

 نػػه كػػداان  فعػػطؿ ابػػري ولعمػػى الػػرب آل نػػ ع رمضػػطف ونصػػل  العيػػد   ، فلةػػرب تتتاحلػػلاحلػػلٖٖٚٚسس
للع ػػس مػػن ت  ف  عيػػد عليلػػط  عمػػطؿ ابػػري و عمػػطؿ الػػرب بعػػد رمضػػطف  مػػط  لػػط نعمل ػػط آل رمضػػطف 

 مػػط    حػػ  ميػػـس ال   ػػ ه سػػل  وال نػػـس و ػػجما ن ع ط ػػه وفضػػله م؛ سحػػ  بعػػد رمضػػطف   ف ت
   طنػػ  م؛ سحػػ  آل رمضػػطف فػػال  للػػق مل ػػط نػػئ بعػػده وال ميلػػل ت   ػػعاً بعػػدكط وال  للػػ  ت

 ا  ع الع يا والثساب الةعمي.   ساعً بعده للعطملني ب طع ه والعاغبني آل  ل ه لةن علده
ـكمؾــىىؼعقــادلىعقغػــّٕىهلــمىؽغػــّٕةىـكطــاوَّىهلــاىإبؾــقّٗىر ــاسىأنىىىىـكمؾــىىؼعقــادلىعقغػــّٕىهلــمىؽغػــّٕةىـكطــاوَّىهلــاىإبؾــقّٗىر ــاسىأنىىىىىىىىإنىآإنىآىى}}: مػػطؿ 

{{  ىىاىـّٕ ىؽصىػلّٕةىؽغػّٕةىآاىـّٕ ىؽصىػلّٕةىؽغػّٕةىآتصقق ىممتصقق ىمم
إنىآىـقاؿيىبعقادلىوـؼ َّىِ اؽكـ ىىإنىآىـقاؿيىبعقادلىوـؼ َّىِ اؽكـ ىىىى}}: ، ومطؿ 165

ـــاىؽ اؽــَىاؾظــّٕواىإىلىطقــاد ىاؼصــااؿ ىإؾــيىعكنــتىهلــمىأبــ ابىاٍـــةىوأظؾؼــتىأؽــاؽفمىىـــاىؽ اؽــَىاؾظــّٕواىإىلىطقــاد ىاؼصــااؿ ىإؾــيىعكنــتىهلــمىأبــ ابىاٍـــةىوأظؾؼــتىأؽــاؽفمىى

ــمىىىىىى ــّٕتىهل ــّٓىظػ ــيىغ ــَىإؾ ــاىؽ اؽ ــفّٓػمىـ ــقمىوأش ــ ابىاٍن ــمىىىىىىأب ــّٕتىهل ــّٓىظػ ــيىغ ــَىإؾ ــاىؽ اؽ ــفّٓػمىـ ــقمىوأش ــ ابىاٍن ــبىى}}: ومػػطؿ ، {{ىىأب ــبىحقق ــبىىاؼكاا ــبىحقق اؼكاا

َْىَذَؾَبىَؼِ اؼِكاِاِبىِؽَصىاؼِّٔاؼِكاِاِبىِؽَصىاؼِّٔوواؼّٕمحصِىاؼّٕمحصِى َْىَذَؾَبىَؼِ َؾِبىَػَؿَصى {{َؾِبىَػَؿَصى
 ادعسا ت و ن ا مسملسف عي طب .، ٙٙٔ

_________________________________________________ 
 رواه  ةد آل مسلده واحلط ا آل اتس درؾ وال رباك آل الةبري والبي    آل نعهل ايميطف عن ابن عمعو. ٗٙٔ
 رواه ال رباك آل الةبري وا وسا وابن حبطف عن ح  ؛  بن اليمطف. ٘ٙٔ
   عن ابن مسعسد والد لم  عن  نق وابن عبطس وال رباك آل الةبري عن  ا سعيد ابدر .  ع ه ابن مط  ٙٙٔ



   : زمضان وعيد الفطس  5،   ج : املناسباتاجمللد األول     ) ٗٓٗ (
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ىاُطقةىاؼلاؾقة:

ت   ػػرب سسػػبل مػػعاتت ت   ػػرب  بػػرياً واحلمػػد هلل  ثػػرياً وسػػبحطف  ت بةػػعة و صػػيالً ال نلػػه 
ومػط  لػط  احلمد هلل الػ   كػداان ةػ ا، لصني له الد ن ولس  عه الةطفعوفنال ت وال نعبد نال نايه خم

لل  د  لسال  ف كداان ت. و ن د  ف ال نله نال ت عّملط بع طايه و سػب  عليلػط مػن فضػله ونُعمػطه 
 ف  ثب لػػط علػػى ايميػػطف و ف  جم ػػدان مػػن ال؛ضػػى وايحسػػطف حػػىت نةػػسف ممػػن  نعػػا ت   ونسػػملله

  علػػي ا  ػػـس ال يطمػػ  و د ل ػػا آل مسلػػه سػػبحطنه                                          
                                             الػػػػػػػػػػػػن والسػػػػػػػػػػػػطمعني تتاللسػػػػػػػػػػػػطىاللسػػػػػػػػػػػػطىٜٜٙٙسس ،

 واحلط ع ن ون سانلط اتسلمني  مجعني.
اتلػػػ    ـ بػػه تو نػػ د  ف سػػيدان دمحماً عبػػد ت ورسػػسله وصػػ؛يه مػػػن  ل ػػه و ليلػػه  مػػط

وسػػلا وعرؾ  الل ػػا صػػىِّ العس ػػطى وكػػداان بػػه بعػػد  ػػالل  ومجعلػػط بػػه بعػػد فعمػػ  و عػػجمان بػػه بعػػد ذلػػ  
و ػى مػن اتبػل  على سيدان دمحم صطحهل ك ا ال؛ضى الع يا وسع ك ا الةـع العميا وآلػه وصػحبه

 فيط    ط ا  سة اتؤملسف..  مط بعد......  كداه نت  ـس الد ن
  ا الم ع الةعمي ن ع الصػيطـ؟  نػه نػ ع تعبيػ  ا مػ  احملمد ػ      علط   تتطذا  طن

 عى الصيطـ كس سع سعطدتلط فيه فلػس  نلػط وصػللط نت احلةمػ  الػ  مػن   ل ػط فػعض   فإف ت
 ت عليلط الصيطـ لسعدان آل دنيطان وفجمان آل   عاان.

ه هلل وكػس معامبػ  ت آل السػع والعالنيػ  فعض ت عليلط الصيطـ ليدربلط علػى  كػا  سػطس فيػ
آل ال ػػطكع وآل البػػطكن فػػإف اتػػؤمن  صػػـس عػػن ال عػػطـ والمػػعاب وال  ػػعاه وال   لػػل عليػػه نال رب 

 سػ  يل  ف  ؛ ػع بيلػه وبػػني ن؛سػه ولةلػه آل كػ ا السمػػ  ونف  ػطف ال  ػعاه  حػد مػػن   ا رعب
اتػؤمن كػساؿ نػ ع  طمػى علػى معامبػ  فػإذا تػدرب   ابلق فإنه  ةسف غطش لل؛سه علد ابػطلق

  ت آل  ى حع طته وآل  ػى سػةلطته وآل  ػى  عمطلػه  صػبل بعػد كػ ا المػ ع ومػد رمػى نت م ػطـ 
                                    وكػػػ ه كػػػ  عالمػػػ  مبػػػسؿ الصػػػيطـ تتاللحػػػىاللحػػػىٕٕٛٔٛٔسس ،

مد ت بى صيطمه  ف هعج من ك ا الم ع ومد و ػد آل دا ػى فطلعالم  ال   ععؼ  ط اتعى  ف ت 
ملبػػه مػػؤذانً  و ملب ػػطً  لب ػػه علػػد السمػػسع آل    ذنػػهل فعلػػدمط تع ػػد  ػػده  ف مت ػػد نت حػػعاـ  و تع ػػد 
  ::  عيلػػػػه  ف تل ػػػػع علػػػػى آاثـ ىػػػػد آل ملبػػػػه ملب ػػػػطً مػػػػن مبػػػػى اتلػػػػان العػػػػالـ  لب ػػػػه نت كػػػػ ا ا مػػػػع

                                                              تتا ععاؼا ععاؼٕٕٔٓٔٓسس. 
نف ال ط ع ال   ت بى ت صيطمه نذا  راد  ف  لش آل البيل  و  لش آل اتيجماف  و  لػش آل 

عػن كػ ا  الثمن ىد ملطد  مػن ت آل ملبػه وىػد ملبػه ت آل  ػمريه ى بػه مػن كػ ا ا مػع و ل ػطه
 ال؛عػػى  نػػه ت؛ضػػى عليػػه ت ف  بػػى صػػيطمه وعالمػػ  ال بػػسؿ  ف ت رزمػػه ن؛سػػطً لسامػػ   مسػػا  ػػط ت

  :آل معآنه ف طؿ                        واتعىن كلط   سا عل مل يػد علػل؛ق  تتال يطمػ ال يطمػ ٕٕسس
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وتل ػطه علػد االمػ اب مػن اب يئػ   ف اللسام  ال  تلـس صطحب ط علد المع وتجم عه علػد اتعصػي  
ة ا العبد  مط العبد ال   غضهل عليه مساله و عى والعيػطذ عهلل   ػلا   ك ا عالم  ح؛ي ت

مثساه ف س ال   كبل ت على ملبه و مخد ت نسر ن؛سه فجعله ال   حػعؾ علػد اتعصػي  م ملتػطً بػى 
يمػطً فعلػدمط  لػش مسػلمطً ليلػطؿ مػن وراىه بضػل  عله  سع علد اتعصي  و ع  د  نه فعػى نػيئطً ع 

 لي ػػطت  ؛ػػعح و بػػطك  بػػ لان و ملنػػه عمػػى عمػػالً ع يمػػطً ت  ؛علػػه سػػساه   بػػطكى بػػ  طىه و  بػػطكى 
  ب نبػػه و  بػػطكى حبيلػػه وكػػس ال  علػػا  نػػه دا ػػى آل مػػسؿ ت                         

                           مجطعػػػ  اتػػػؤملني اعلمػػػسا علػػػا الي ػػػني  ف مػػػن ت ت الب ػػػعةالب ػػػعةٜٜسس ،
ـِـاىىىى}} غش ا م  حـع من الػد سؿ آل صػ؛سف ط  ػـس الػد ن ف ػد مػطؿ  ـِـاىىىىَؽـَصىَظِنــَاىَعَؾـَقَّٗىِؽ {{َؽـَصىَظِنــَاىَعَؾـَقَّٗىِؽ

167 ،
فإذا  راد  ف  لضا نت ص؛سف ا  ـس ال يطم     ت اتال ةػ  بيػده و بعدتػه عػل ا و  ػسؿ اي دمحم اي 

ــََّٓك.ىىىىىى}}   صػػحطا في ػػسؿ ت اي ربأل سؿ رسػػسؿ ت دمحم في ػػ ــَِّٓم اىَبَع ــاىَأَح ــََّٓر ىَؽ َْىَت ــَعى ــََّٓك.ىىىىَإِؾ ــَِّٓم اىَبَع ــاىَأَح ــََّٓر ىَؽ َْىَت ــَعى َإِؾ

ىى......ىى168168{{ىىَعَعغ  َِّ:ىِسَنؼا ىععـؽصىػـتىأداعَّٝعَعغ  َِّ:ىِسَنؼا ىععـؽصىػـتىأداعّٝ

فمن غش ن؛سًط مسلم  واحدة فةملمنط غش اتسلمني  مجعني من غش مسلمطً آل بيػل أبف  لػا 
سػػلع  علػػى  لػػط  يػػدة وو ػػد  لػػط  بيثػػ   و  ع ػػطه  اللػػغ عتػػطى  و   ؛ػػق اتيػػجماف علػػد الػػسزف  و  ع ػػطه

فط  ػ  وو ػد آل  عالكػط ال يػهل وآل  سػ؛ل ط اببيػا  و غمػػ ط أب  فػن مػن ال؛لػسف  ػى كػ ا اي ن ػػساك 
دليػػى علػػى غضػػهل ت ودليػػى علػػى م ػػ  ت ودليػػى علػػى  ف كػػ ا ميةػػع بػػه ت ليل يػػه آل   ػػلا وبػػئق 

الػػ  مطلػػ  علمػػ سات وللل؛ػػسس الػػ  غ؛لػػ  عػػن معامبػػ  اتصػػري فةػػطف نػػ ع رمضػػطف ت  ػػريًا لل لػػسب 
ا  ػػطلق ا رض والسػػمطوات فيحيػػ  ت الل؛ػػسس وحييػػ  ت ال لػػسب فيانػػعج اتسػػلمسف بعػػد ذلػػان وكػػ

 :  سؿ لل؛سه نذا حد  ه العصي لس  ال اتعى مل ا وت  ع  حدًا نال ت  ن عامبسف ت آل السع والعل
 فػػال ت ػػىْ  نذا مػط َ لػػسَت الػػدألكَع  سمػطً 

  
  لػػػػػػػسُت ولةػػػػػػػن مػػػػػػػى َعلَػػػػػػػ أل رميػػػػػػػهلُ 

 فػػػػػػال َ َسػػػػػػػَغأل اللػػػػػػػه  َلَ؛ػػػػػػػُى سػػػػػػػطع ً  
 

 وال  فأل مػػػػػػػػػػط ْه؛ػػػػػػػػػػى َعلْيػػػػػػػػػػه  َليػػػػػػػػػػهلُ 
 فمََلحِسػػػن وَ مْجػػػى مػػػط اسػػػَ  عَ  فإمنػػػط 

 
 بَ عِ ػػػػػان جُتْػػػػػجَم  والُ ػػػػػعوُض  ػػػػػعوبُ 

 فػػػػػػػال تَػػػػػػػاُن َملػػػػػػػعورًا تَػَعلّػػػػػػػُى عتُػػػػػػػىَن  
 

 ومُػػػػػػػػى نمنػػػػػػػػط ُ ْدَعػػػػػػػػى غػػػػػػػػدًا فمُلِ يػػػػػػػػهلُ 
 ت تَػػػػػػػػّع َ فأل اليػػػػػػػسـَ  سػػػػػػػعُع ذاكػػػػػػػهلَ   

 
 وَ فأل غػػػػػػػػػػػػػػػػدًا لللّػػػػػػػػػػػػػػػػط ع ن مع ػػػػػػػػػػػػػػػػهلُ 

ونذا  طف ال    لم ه ت  علا ب لمان اآلف وت  سػ  يل  ف  ثبػ  ال لػا  نػان  حبةػ  ال رب ػع  
فيه للم لـس من ال طت  ـس ال  ؛ى عليه فيه   و  ؛ي   ى عالم  للجعمي  ف لطؾ  ـس      فيه ت

فيػػه نت مػػط مػػدم   ػػداه و عجػػهل مػػن عجيػػهل صػػلل ت و يػػع  نػػه سػػجى عليػػه حػػىت  طفيػػ   ل ػػع اتػػعى 
 لجطت ن؛سه و ساكع فؤاده وحػىت ا فةػطر الػ   ػطف  ػدبعكط بع لػه ليػدبع  ػط اتةػع للمػؤملني والمػع 

 _________________________________________________علػدمط مػع علػى  بمػني    ست بل؛سه     احل سؽ للمسػلمني واتػؤملني مػطؿ   للمسلمني  ف ت
 رواه مسلا آل صحيحه واحلط ا آل اتس درؾ وابن حبطف آل صحيحه عن  ا كع عة.  ٚٙٔ
 رواه البانطر  آل صحيحه و ةد آل مسلده عن ابن عبطس. ٛٙٔ
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 ذر تعلػػا فػػيا  ل  حػػطف؟ مػػطؿ: ال. و ػػطف  حػػدمهط لػػه مػػعوف واآل ػػع لػػيق لػػه مػػعوف  عػػل اي  ع  ل  حػػطف
 الػ  َإنٍَىاْؼَمؿٍَاَسىَإنٍَىاْؼَمؿٍَاَسىىى}} :ال  س  يل  ف  دفل عن ن؛سه. مػطؿ حدمهط مس   س لى مسته واآل ع  عيع 

حطبه فػإف ت و ػطف كػ ا مثػى  ػعبه  صػ 169169ىى{{ىىَؼِكَؼٍِّٙىِؽـَصىاْؼَؼََّٕؾـاِسِىـَـَ َ ىاْؼِؼَقاَؽـةِىىىىَؼِكَؼٍِّٙىِؽـَصىاْؼَؼََّٕؾـاِسِىـَـَ َ ىاْؼِؼَقاَؽـةِىىىى ليق ةط مػعوف[
أي ػػػ  للمس ضػػػع؛ني الػػػ  ن لػػػيق ةػػػا نصػػػري نال ت وال ملجػػػمل نال ت وال عػػػسف نال مػػػن ت مػػػن الػػػ  ن 
 ل وف ب سهتا  و ب سة  والدكا  و عطك ا  و أبمػساةا  ػـس ىػعدكا ت مػن  ػى كػ ه ا نػيطى و ػد لسف 

   :سبحطنه وتعطت آل مسؿ ت                                                                    
                   حيطوؿ  ى مل ا  ف  لصق ال  مػ  أب يػه و لصػق ال  مػ  أببيػه و  ػسؿ ، .تتعبقعبقٖٖٚٚ  --ٖٖٗٗسس

     كس ال    معك وكس ال   دفعل وكس ال   حضل في سؿ ت تعطت                    
                                                         نةػػػػػػػػا  كعػػػػػػػػ ا اةػػػػػػػػس   ، تتؽؽٜٕٜٕ، ، ٕٕٛٛسس 

 . والمي طف وت تل؛ وا  حةطـ العةن
 وةػػط ومػػد سػػعد  وةػػط العامبػػ  ت  عبػػطد ت مجطعػػ  اتػػؤملني لػػن تسػػعد كػػ ه ا مػػ  نال الػػط سػػعد بػػه

فةطف الع ى مل ا أي   الةلم  من   يه مطنسف لطو  ال  بدؿ وال  لري حىت ولس  طف   وب طع  ت
اي عبػد ت زو ػل  :عػعوة بػن الػجمبري بعبػد ت بػن عمػع وكػس آل ال ػساؼ ومػطؿ بعيدًا مػن ال ػـس ف ػد مػعأل 

اي بػػل    ػػسك بعػػعوة بػػن  :ط ذكػػهل نت اتد لػػ  وحطنػػ  ملي ػػه مػػطؿفلمػػ ،بػػهىفل ػػع نليػػه وت  ،ابل ػػان فالنػػ 
الجمبري  نه كلهل مل الجمواج من فالن  ومد وعدته عي طبػ  و  ػطؼ  ف  ل ػى ت بثلػا الل؛ػطؽ فملحمػع 

مػد سػة  والسػةست عالمػ   :مػطؿ ،فجيئ نليه بععوة ف طؿ له ننػان ت تعػدك ، ـس ال يطم  مل اتلطف ني
 "لةبػػري  والده"واند  اي فػػالف  ،آل كػػ ا اتسمػػع  نلػػط  لػػط ن ا ػػى ربلػػط آل ال ػػساؼالع ػػط وت   لمػػان 

مػط عللػط والػن رلػع آل  ػى ... ف ومػد   ل؛ػ  مؤملػطً مسعػداً   فإك   طؼ  ف  ل ى ت ،زو ه فالن 
 ف كػ ا ذنبػطً  ـس آالؼ اتساعيد ي سانلط اتؤملني وال طم  الةرب  ننلط ال نل   ة ا ا مع عاًل وال الق 

 علي ط.   و معصي  سيحطسبلط ت
  عبػػطد ت لةػػ   صػػلل ت حطللػػط الػػن حبط ػػ  نت صػػحسة الل؛ػػسس آل معامبػػ  اتلػػان ال ػػدوس

آل حع طتلط فػإذا تةلػا الع ػى ملػط بةلمػ   علػا  ت فلعامهل ت آل  عمطللط ونعامهل ت آل  مساللط ونعامهل
ه فػػال   ػػسؿ نال مػػط  ع ػػ  ت ونذا ام ػػدت  ػػده نت عمػػى  علػػا  ف ت  ف ت  سػػمل مػػط   ؛ػػسه بػػه بلسػػطن

. نذا وصػللط نت كػ ا ا مػع ن ػع    لل عليه وكس ال   سيحطسبه عليه فػال  عمػى نال مػط  ع ػ  ت
    ت نليلػػط فبػػدؿ حطللػػط وغػػري  و ػػطعلط  نػػه   ػػسؿ آل   طبػػػه                                    

         نسملؿ ت، تتالععدالععدٔٔٔٔسس  .ف  لري حطللط نت  حسن حطؿ  
 << مث الدعطى>>   

_________________________________________________ 
 اتسلد ا طمل،   ع ه َعْبد ت بن  ةد ،طفَ َعْن َ ِا ُعْثَمطَف اللػألْ ِد ِّ ، َعْن ُعْثمَ  ٜٙٔ
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 املؤلف األستاذ نبرة عن

 
 
  :اللعبي   -مع جم السل    -ـ ، ا ميجمة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔمر ، و ى اتيالد 
 ـ .ٜٓٚٔاتؤكى: ليسطنق  لي  دار العلـس ،  طمع  ال طكعة 
سطب طً  ى: مد ع عطـ الد ع   كل ط ال عليمي العم. 
 : عم سر ػػػػ  مصػػػػع الععبيػػػػ  طهلل عمػػػػى ر يسػػػػط للجمعيػػػػ  العطمػػػػ  للػػػػدعسة نل ػػػػ -ٔاللمػػػػطط ،

وةػػط فػػعوع ، حػػدا ق اتعػػطد  عل ػػطكعة ٘ٓٔ طرعنػػ ٗٔٔى وم عكػػط الع يسػػ ٕٕٗواتمػػ عة بػػعما 
 ا م سر  .  مجيل  الطى 

للمػع الػدعسة ا م طر الععبي  وايسالمي  وغريكط   ، و  ر طى ا م سر    جسؿ   مجيل  -ٕ
 .عحلةم  واتسع   احلسل  ثى وا  الؽ ايميطني ونحيطى اتُ ، ايسالمي 

 . الـسعي طف  نت الة طعت اةطدف  نت نعطدة ود اي -ٖ
وال سػػػجيالت الصػػػستي  و السسػػػط ا ات عػػػددة للمحط ػػػعات والػػػدروس علػػػى المػػػعا ا و  -ٗ
     و  ضػػػػػػػػػػػػط مػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػالؿ مسمعػػػػػػػػػػػػه علػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػبة  اين نػػػػػػػػػػػػ : -٘عاص اتدوػػػػػػػػػػػػ .، ا مػػػػػػػػػػػػ

WWW.Fawzyabuzeid.com ، وسػػػػػػي ا نف  ػػػػػػطح اتسمػػػػػػل    سبػػػػػػه ا د ػػػػػػد ب ػػػػػػطر ،
 ، ليممى ال اث السا  للمي، تبطعط من صستيطت ومع يطت و  هل وغريكط.ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٔ

 ستهػدع : 
 العمػػى علػػى مجػػل الصػػع ايسػػالمىو   ػػدعس نت نبػػ  ال عصػػهل وابالفػػطت بػػني اتسػػلمني -ٔ

وا  ػػعة وا اننيػػ  وغريكػػط مػػن  والػػ انل  مػػن ا ح ػػطد وا حسػػطد، ايسػػالمي  اي ػػسةونحيػػطى روح 
 . معاض الل؛ق

حيػػػعص علػػػى تعبيػػػ   حبطبػػػه علػػػى ال بيػػػ  العوحيػػػ  الصػػػطفي  بعػػػد هتػػػ  هل ن؛سسػػػ ا وتصػػػ؛ي   -ٕ
 . ملس ا
 صػسؼونحيػطى ال  ،عػن روح الػد ن ةعيػدممػط نػطبه مػن م ػطكع ب ال صسؼ عمى على تل ي   -ٖ

 . و صحطبه الةعاـ، ؿ ت السلس ى اتبىن على ال عآف وعمى رسس 
   كدفه: 

ونمػػػع ا  ػػػالؽ ايسػػػالمي  وتعسػػػي، اتبػػػطدئ ، نعػػػطدة ايػػػد ايسػػػالمى ببعػػػا الػػػعوح ايميطنيػػػ 
 . وصلى ت على سيدان دمحم على آله و صحبه وسلاال عآني 
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   طت ا س طذ فسز  دمحم  بسز دطت ا س طذ فسز  دمحم  بسز دمط م  مؤل؛مط م  مؤل؛ 
   وال : من  عالـ الصسفي  وال : من  عالـ الصسفي 

 طتٕايمطـ  بس العجما ا ايدد الصس س -ٔ
 .المي، دمحم على سالم  سرية وسع عة -ٕ
 .اتعىب الععك السيد  ةد البدو  -ٖ
 .ني، اٌيسالـ السيد نبعاكيا الدسسمى -ٗ

 اثنيط : الد ن واحليطة :
 طتٕزاد احلطج و اتع مع س -٘
 ٕ، ج ٔن؛حطت من نسر ال عآف ج -ٚ-ٙ
 .مط دة اتسلا بني الد ن و العلا -ٛ
 .نسر ا ساب على  سئل  المبطب -ٜ

 .ف طو   طمع  للمبطب -ٓٔ
 .طت ستع ا لألندونسي تٙم؛طتل ال؛عج س -ٔٔ
 .تعبي  ال عآف  يى ايميطف ستع ا لإلهليجم   وا ندونسي ت -ٕٔ
 .  ايسالـنصالح ا فعاد و اي معطت  -ٖٔ
 . يع حيب ان ت س    ال مج  لألندونيسي ت  -ٗٔ
 . سنسا معآان ميمى بني اللطس س   ال مج  لألندونيسي  ت-٘ٔ
 .اتؤملطت ال طن طت -ٙٔ
 .طىػػػف طو   طمع  لللس -ٚٔ
 .بطب اتعطصعػػػػمضطاي الم -ٛٔ

 وجم ة والثطني  ولد واحدت س كبع طف ا وت اب هل ايةطمي  : ايلد ا وؿ : اتلطسبطت
 .س ػػ: اتسلد اللبٔج -ٜٔ
 .: ايسعاى و اتععاجٕج -ٕٓ
 .: ن ع نعبطف و ليل  الل؛عاف ٖج -ٕٔ



 ) ٜٓٗ(   : زمضان وعيد الفطس   5،   ج : املناسباتاجمللد األول    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 اتبطرؾ. : ن ع رمضطف و عيد ال؛ عٗج-ٕٕ
 اتبطرؾ. : احلل و عيد ا  حى ٘ج -ٖٕ
 : اةجعة و  ـس عطنسراى. ٙج -ٕٗ

 اثلثط : احل ي   احملمد   :
 كبعطتت.ٖحل ط ق عن مدر سيد ابال ق سحد ا ا -ٕ٘
 العة  ات داة. -ٕٙ
 .طتٕسٔج-ننعامطت ايسعاى -ٕٚ
 .تٕعاى سجػػننعامطت ايس -ٕٛ
 الةمطالت احملمػػػػد  . -ٜٕ
 .تس تع ا لإلهليجم   وا هل اتسلمني اتعطصع ن الس العسسؿ  -ٖٓ

 رابعط : ال ع ق نت ت :
 .العطتني س تع ا لألندونسي ت كع ق الصد  ني نت ر ساف رب -ٖٔ
 .طر ا بعارػػػػػػ ذ  -ٕٖ
 .ايطكدة للص؛طى و اتمطكدة -ٖٖ
 عالمطت ال سفيق  كى ال ح يق. -ٖٗ
 .طل  الصطحلنيػػػػرس -ٖ٘
 .طحلنيػػػػمعامى الص -ٖٙ
 . اػػكع ق احملبسبني و  ذوام -ٖٚ
 رية.ػػػ يع تةسف داعيطً على بص  -ٖٛ

 عطصعة : طمسط : دراسطت صسفي  م
 .الصسفي  و احليطة اتعطصعة -ٜٖ
 .طىػػػػالص؛طى وا ص؛ي -ٓٗ
 . بساب ال عب و ملطزؿ ال  ع هل -ٔٗ
 .طت ستع ا لإلهليجم  تٕالصسفي    ال عآف والسل  س -ٕٗ
 .اتل ل الصس  واحليطة العصع   -ٖٗ
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 .السال ػػػ  وا وليػػػطى -ٗٗ
 .مساز ن الصطدمني -٘ٗ
 .كطػػػػال؛ ل الععف -ٙٗ

 الل؛ػػق وص؛ ط وتجم ي  ط. -ٚٗ 
  سطدسطً: سلسل  نػ؛طى الصدورسطدسطً: سلسل  نػ؛طى الصدور

 .طتٕخم صع م؛طتل ال؛عج س -ٛٗ
 طت.ٕبعار سطر ا ػػػػ ذ  -ٜٗ
 .ت وراد ا  يطر س ع ل ونعح -ٓ٘
 طت.ٕس عالج العزاؽ لعلى ا رزاؽ -ٔ٘
 .بمػػػػط ع اتؤمن علد اتست -ٕ٘
 .ىػػ سعار العبد الصطحل ومسس -ٖ٘
 .طج واتع معػػػػػع زاد احلخم ص -ٗ٘

  :    ال بل للمؤلع ::    ال بل للمؤلع :سطبعطً سطبعطً 
  نسا الة طبنسا الة طب        السلس السلس 

ىىىىاؼوقّٓىأب ىاَوصىاؼناذىلاؼوقّٓىأب ىاَوصىاؼناذىلىىاؼنقّْىاؼؽاؽ اؼنقّْىاؼؽاؽ ىىؽصىأط  ىاؼصـــــــــــــــ عقةى:ؽصىأط  ىاؼصـــــــــــــــ عقةى:ىى--ٔٔ

ىىاؼـؼٍياؼـؼٍيحؼااَىاؼكص  ىحؼااَىاؼكص  ىىى::ىىدراساتىالــــ عقةىؽعاالّٕةدراساتىالــــ عقةىؽعاالّٕةىى--22

ىىســـــــــــــــقاحةىاؼعارع ســـــــــــــــقاحةىاؼعارع ىى:ى:ىىىىىىىىىىى--33

ىىاؼصؾ اتىاإلهلاؽِقـــــــــــــــــةاؼصؾ اتىاإلهلاؽِقـــــــــــــــــةىى::ىىّٓــــــــــــةّٓــــــــــــةاَؼقؼةىاحملؿاَؼقؼةىاحملؿىى--44

ىى((22)ىط)ىطىىصّٕـَىاؼصّٓـؼ ىإىلىرت انىربىاؼعاِ صّٕـَىاؼصّٓـؼ ىإىلىرت انىربىاؼعاِ   ::ىىَىإىلىآَىإىلىآــــــــــــــــــــــــــــــــاؼطّٕـاؼطّٕـىى--66
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 للحصول على مؤلفات األستاذ فوزى دمحم أبوزيد

  ال طكعةال طكعة  رما اةطتعرما اةطتع  نسا اتة ب نسا اتة ب 

  ايلػػػػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػػػعاايلػػػػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػػػعا
  

  ش  ػػػػػػػػػسكع ال ط ػػػػػػػػػد، ا زكػػػػػػػػػػعش  ػػػػػػػػػسكع ال ط ػػػػػػػػػد، ا زكػػػػػػػػػػع  ٙٔٔٙٔٔ  ٕٕٜٕٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ٗ٘ٔ٘
  مة بػػػػػػػػػػػػ  ا لػػػػػػػػػػػػد مة بػػػػػػػػػػػػ  ا لػػػػػػػػػػػػد   

  
  سػػػػػػػػسؽ  ـ اللػػػػػػػػالـ، ميػػػػػػػػداف احلسػػػػػػػػنيسػػػػػػػػسؽ  ـ اللػػػػػػػػالـ، ميػػػػػػػػداف احلسػػػػػػػػني  ٜٕٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ٛٔ٘ٔٓ٘

  دار ات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادار ات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ،،
  

  ش المػػػػػػػػػػػي، رحيػػػػػػػػػػػطف، عطبػػػػػػػػػػػد نش المػػػػػػػػػػػي، رحيػػػػػػػػػػػطف، عطبػػػػػػػػػػػد ن  ٕٕ٘٘  ٕٜٕٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ٘ٔٛ٘ٚ
  مػػػػػػعمػػػػػػعدار ا ةػػػػػػد  لللدار ا ةػػػػػػد  للل  

  
  كلعػػػ  حػػػعب  مػػػطـ سػػػيلمط مػػػ وكلعػػػ  حػػػعب  مػػػطـ سػػػيلمط مػػػ و  ٓٗٓٗ  ٖٕٖٕٓ٘ٓٗٚ٘ٓ٘ٓٗٚ٘

   سامػػػػػػػػػػػػػػل الةلػػػػػػػػػػػػػػا سامػػػػػػػػػػػػػػل الةلػػػػػػػػػػػػػػا  
  

  المي، صطحل ا ع؛ع، الدراس المي، صطحل ا ع؛ع، الدراس   ٚٔٚٔ  ٜٕٜٕٜٕٜٕٓٛٛ٘ٓٛٛ٘

  ن؛يسػػ  العلػػػان؛يسػػ  العلػػػامة بػػ  مة بػػ  
  

  ميداف السيدة ن؛يس  عسار اتسجدميداف السيدة ن؛يس  عسار اتسجد  ٜٜ  ٕٕٔٗٗٗٓٔ٘ٔٗٗٗٓٔ٘

  اتة ػػػػػػهل اتصػػػػػػع  احلػػػػػػد ااتة ػػػػػػهل اتصػػػػػػع  احلػػػػػػد ا
  

  ش نػػػػػػػػػػػػػػػػع عش نػػػػػػػػػػػػػػػػع ع  ٕٕعمػػػػػػػػػػػػػػػػطرة اللػػػػػػػػػػػػػػػػساى عمػػػػػػػػػػػػػػػػطرة اللػػػػػػػػػػػػػػػػساى   ٕٖٜٖٕٕٖٜٖٕٚٔٗٚٔٗ
  دار اينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفدار اينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطف    

  
  ف الػػػػػػػػدم ف الػػػػػػػػدم ش ال حع ػػػػػػػػع، ميػػػػػػػػداش ال حع ػػػػػػػػع، ميػػػػػػػػدا  ٜٜٓٔٓٔ  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٓٓ٘ٓٓ٘

  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبستمة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبست  
  

  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف كلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف كلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب   ٙٙ  ٕٕٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ٔٗٙ٘ٚ٘
  مػػػػػػدبست مد لػػػػػػ  نصػػػػػػعمػػػػػػدبست مد لػػػػػػ  نصػػػػػػع  

  
  ، ش اللصػػع مد لػػ  نصػػع، ش اللصػػع مد لػػ  نصػػعٕٕٓٓٓٓٓٓكيبػػ  كيبػػ    ٕٕٕٕٓٙ٘ٔٓٗٓٙ٘ٔٓٗ

  الل ضػ  اتصػع  الل ضػ  اتصػع  مة ب  مة ب    
  

  ش عػػػػػػػػػػػػػػػدت  ػػػػػػػػػػػػػػػسار السػػػػػػػػػػػػػػػل اؿش عػػػػػػػػػػػػػػػدت  ػػػػػػػػػػػػػػػسار السػػػػػػػػػػػػػػػل اؿ  ٜٜ  ٜٜٜٖٕٜٜٜٖٕٗٓٔٗٓٔ
  كػػػػػال لللمػػػػػع وال سز ػػػػػلكػػػػػال لللمػػػػػع وال سز ػػػػػل  

  
  دحجطز ،  لع اند  ال سطن دحجطز ،  لع اند  ال سطن   ٙٙ  ٜٖٜٖٖٜٖٜٖٖٔٗٗٔٗٗ

  اتة بػػػػػػػػ  ال؛طكميػػػػػػػػ اتة بػػػػػػػػ  ال؛طكميػػػػػػػػ 
  
  

  يػػػداف ا زكػػػع،  مػػػطـ البػػػطب العبطسػػػ يػػػداف ا زكػػػع،  مػػػطـ البػػػطب العبطسػػػ مم  ٕٕٙٗٛٓٓ٘ٛٔٓٙٗٛٓٓ٘ٛٔٓ
   ـ ال ػػػػػػػػػػع  ـ ال ػػػػػػػػػػع مة بػػػػػػػػػػ  مة بػػػػػػػػػػ    

  اا
  ا زكػػػػػػػػعا زكػػػػػػػػع  --ش  ػػػػػػػػسكع ال ط ػػػػػػػػدش  ػػػػػػػػسكع ال ط ػػػػػػػػد  ٕٕٛٔٛٔ  ٖٕٜٕٖٕٜٕ٘ٛٛ٘٘ٛٛ٘

  اتة بػػػػ  ا دبيػػػػ  احلد ثػػػػ اتة بػػػػ  ا دبيػػػػ  احلد ثػػػػ   
  

  ش الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطدمي  ع زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعش الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطدمي  ع زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ٜٜ  ٕٖٜٕٕٖٜٕٛٛٗ٘ٛٛٗ٘
  العو ػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػع ؛ العو ػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػع ؛   

  
  ش د. ةد  مني، مصع ا د دةش د. ةد  مني، مصع ا د دةٕٕٔٔ  ٜٜٕٜٜٕٙٗٗٗٙٙٗٗٗٙ

  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػطدةمة بػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػطدة
  

  ش نػػػػػػػػػػػػػػػػػػسر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نش نػػػػػػػػػػػػػػػػػػسر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ن  ––الجممػػػػػػػػػػػػػػػػػػطز ق الجممػػػػػػػػػػػػػػػػػػطز ق   ٕٕٖٕٕٕٖٕٓٓٙ٘٘ٓٓٓٙ٘٘ٓ
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلدر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةلدر  ايسايس      
   مػػػػػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػػػػػسان مػػػػػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػػػػػسان  

  
    ػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػى،  مػػػػػػػػطـ م عػػػػػػػػا  ػػػػػػػػطد  ػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػى،  مػػػػػػػػطـ م عػػػػػػػػا  ػػػػػػػػطد  ٕٜٕٕٜٕٛٓٓٙٗٔٓٛٓٓٙٗٔٓ
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  معػػػعض الة ػػػطب السػػػةلدر معػػػعض الة ػػػطب السػػػةلدر 
  

    ػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػى، صػػػػػػػػػػػػ؛ي  زغلػػػػػػػػػػػػسؿ  ػػػػػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػػػػػى، صػػػػػػػػػػػػ؛ي  زغلػػػػػػػػػػػػسؿ  ٜٕٖٕٜٕٖٕٛٙٔٓٔٓٛٙٔٓٔٓ
ٖٖٓٓٗٔٔٗٔٔٓٓٓٗٔٔٗٔٔٓ   مان دمحم سعيد مسسى مان دمحم سعيد مسسى  

ٓٓٓٓ  
  نطرع اللىب دانيطؿ،   ػ  مصعنطرع اللىب دانيطؿ،   ػ  مصع  ٙٙٙٙ

  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطدمة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطد
  

  ش اللػػػػػػػػىب دانيػػػػػػػػطؿ،   ػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػعش اللػػػػػػػػىب دانيػػػػػػػػطؿ،   ػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػع  ٗٗ  ٖٖٓٓ--ٜٕٜٖٜٕٜٖٗ٘ٛٗ٘ٛ
  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبس همة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبس ه  

  
  اتمري ةد نلطعيى، سيد   طبعاتمري ةد نلطعيى، سيد   طبع  ٖٕٖٕ  ٖٖٓٓ--ٜٖٕٜٖٕ٘ٙٗ٘٘ٙٗ٘

  طلياطلياا مػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػ    

عبػػػػداحلطفي عبػػػػداحلطفي    مػػػػان مػػػػان
  دمحم عبداحلطفيدمحم عبداحلطفي

  الجممطز ق، عسار مدرس  عبد العجم جم علىالجممطز ق، عسار مدرس  عبد العجم جم على  ----------------

  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػطدةمة بػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػطدة
  

  نػػػػػػػػػػػطرع نػػػػػػػػػػػسر الػػػػػػػػػػػد ننػػػػػػػػػػػطرع نػػػػػػػػػػػسر الػػػػػػػػػػػد ن  ––الجممػػػػػػػػػػػطز ق الجممػػػػػػػػػػػطز ق   ٘٘ٓ٘٘ٓ--ٕٕٖٕٕٕٖٕٓٓٙٓٓٙ
  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مجمة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مج  

  
  كل ػػػػػػػػػػػػػط  مػػػػػػػػػػػػػطـ السػػػػػػػػػػػػػيد البػػػػػػػػػػػػػدو كل ػػػػػػػػػػػػػط  مػػػػػػػػػػػػػطـ السػػػػػػػػػػػػػيد البػػػػػػػػػػػػػدو   ٓٗٓٓٗٓ--ٖٖٖٖٖٖٔ٘ٙٗٔ٘ٙٗ

  مة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
  

ش سػعيد مػل نػطرع اتع صػا ش سػعيد مػل نػطرع اتع صػا   ٜٜكل ط، كل ط،   ٓٗٓٓٗٓ--ٜٖٕٖٖٜٖٕٖٖ٘ٗ٘ٗ
  مة بػػػػػػػػػػػػػػ  ايميػػػػػػػػػػػػػػطفمة بػػػػػػػػػػػػػػ  ايميػػػػػػػػػػػػػػطف   مطـ  لي  ال جطرة مطـ  لي  ال جطرة  --

  
  احلػػػػػػطج  ةػػػػػػد غػػػػػػجمات بعبػػػػػػع احلػػػػػػطج  ةػػػػػػد غػػػػػػجمات بعبػػػػػػع   --فط ػػػػػػدفط ػػػػػػد  ----------------

   مػػػػػػػان الصػػػػػػػحطف  مػػػػػػػان الصػػػػػػػحطف   
  

   ري  ري   السس ق ش الم داى،ح حسنالسس ق ش الم داى،ح حسن  ------------------

  عػػػعاا،  مػػػطـ ال ةػػػس ن ات ػػػىنعػػػعاا،  مػػػطـ ال ةػػػس ن ات ػػػىن  شش  سػػػسكطجسػػػسكطج  ٜٜٕٖٕٜٜٕٖٕ٘ٚ٘ٚ--ٖٜٖٜٓٓ--   والد عبدال؛ طح السمطف والد عبدال؛ طح السمطف
  سػػػنسػػػن مػػػان  بػػػس احل مػػػان  بػػػس احل  

  
  ملػػػػػػػػط  مػػػػػػػػطـ مسػػػػػػػػجد سػػػػػػػػيد  ال لػػػػػػػػطو ملػػػػػػػػط  مػػػػػػػػطـ مسػػػػػػػػجد سػػػػػػػػيد  ال لػػػػػػػػطو   ٜٜٙٔٙٛٔ٘ٙٔٓٙٔٙٛٔ٘ٙٔٓ

  اتليػػػط،  بػػػعاج ا طمعػػػ ،  مػػػطـ المػػػبطف اتسػػػلمنياتليػػػط،  بػػػعاج ا طمعػػػ ،  مػػػطـ المػػػبطف اتسػػػلمني  ٛٙٓٛٙٓ--ٕٖٕٕٖٕٓٛٚٗٓٛٚٗ  دار ا ةد  لللمعدار ا ةد  لللمع  

  ضطً بدور ا كعاـ وا م سر   وا  بطر لل سز ل و دار المعهل والدور ال سمي    
سةلدر   لل سز ل واللمع ومن اتة بطت الةرب  ا  ع  عل طكعة وا يجمة وا 

 واحملطف طت.
وميةن ايكالع نلية ونيط على نب ة خم صعة عن اتؤل؛طت مل ات دم  وال؛ عس  

 www.askzad.comعلى   رب مسمل علمى للة طب الععىب على اين ن  
  مط ميةن تلجم ى الة هل نلية ونيط بمعوط اتسمل.

 >>>>>>>>>>>>ىمِتىحبؿّٓىآىوت عقؼ ى>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ىمِتىحبؿّٓىآىوت عقؼ ى>>>>>>>>>>>
ى
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 وها تىفيقى إال تاهلل عليه تىكلت وإليه أنية.

 .وصلى اهلل على سيدنا حمود وعلى آله وصحثه وسلن، وآخر دعىاهن أى احلود هلل ربِّ العاملني
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