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اضتمػػػػر   رب اني،ػػػػمظتعب دهػػػػـ    ػػػػمد  
اظتػػػػ بنع ان دػػػػمت داءمػػػػت ل ةػػػػم ات ب  مني ػػػػت 

لدايبػػػػم نينمػػػػػ بنع هن ػػػػػم  حػػػػت يعػػػػػ ة : دف ييػػػػ ؿ   ف ني ػػػػػم    
م لُ،ػُّ   ةم ات لي دمتب لدش ر دف ال  نيػم  ال   لحػر  ال شػ ل  نيػ

دح مام يف انيري م للـ  نييم ب ف ع ج ب عتم انير م  للتيػ  اني اػم ب لال 
ب لسػػمرع   ال لسػػمرع عتػػم اػػطا اني،ةػػم لةن ػػ ف شػػ ممً بػػهللا ف ػػ    

 عتم اطا اني    لاصتُّا .
بػػػهللا  لدشػػػ ر دف سػػػ رع داً   ػػػر   لرسػػػ نيمب    مػػػم   

لاظت سػػنع ف ػػ  د   ػػم  اػػع اطتنػػ  م،  مػػمًب لد نػػب بيمبػػم اػػع انين  ػػع
ش فمً لمك نتمًب انين م ص ِّ لسنِّم لابرؾ  نػب سػ رع د انينػحمل اب ػ ب 

 انيطي قمؿ  هللا ي عم نيصد م 

٘ٔ  َسٔبُٝب َٜٚأَْا } ٤ً {اي
ٔ 

صنب    ن م ل نب آنيم لصػد م لهػ  بػهللا ام ػ:  ػرا ب لسػمر 
 درت،ػػع آبػع آبػػع اي نػب شػػ  م لبن ػم  م لػػـ  انيػرلهللاب ل ن نػػم ب، ػم 
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  لي ؿ نينم س رع رس ؿ   رب اني،مظتعب 

{ٖٕ ِِ إ٢ ٢ّ ٔفٞ  ٔيَسٚبٝه ِِ ٜأٜٖا ِٖس٢ٝن َٗا، ٜفَتَعٖسُضٛا َْٜفَشإت، َد  ٜي
ٌٖ ِِ ٜيَع ِٕ ٜأَسَدٝن ُ٘ ٜأ َٗا ُتٔصَٝب ِٓ َٖا َِٜػٜك٢ ال َْٞفَش٠١ َٔ {ٜأَبّدا َبِعَد

ٕ 
دف يكػػػػػػ ف بػػػػػػهللا د ػػػػػػ  ذنيػػػػػػ  درت،ػػػػػػعب  ػػػػػػط   يعػػػػػػ ؿ   

يف األايـ لانين ػػم  اظت مرهػػمتب لبػػهللا د  ػػم  ى بػػهللا   انين دػػمت مػػ  
شػػ، مفب ف  ػػم يف اني،ػػمـ اني ػػمر بػػهللا اعتجػػ ة فُػػ ض  انيشػػ  ر  نػػر   

م ل  ػػ   شػػ ينم  نػػر رب اني،ػػمظتعب انيصػػ مـ  نػػب اظتػػ بنع ني فػػ: بيمبنػػ
لف م يف اني،مـ اني مر بػهللا اعتجػ ة دل ػمً ُف اػز انيُّهػمة ًُ ػ ًة نينمعػنمع 

ُ،مػػت نين يػػ ا  ل  اظتعػػمهعب لحػػ م نينمشػػمه  ايا مم  ػػت اظت نػػم  ة يف ًل
 غت م،مت اظت بنع.

ب ف ػ  انيشػ   انيػطي يػُّؿ لف م ُف اػز انيصػ ة  نػب انينػحمل 
  ف ػػػػػم نينػػػػػم قػػػػػ ؿ                                            

                                 (٘ٙ)األحُّاب. 
لقػػر م، اػػنم يف  ػػطا انيك  ػػب  م د ػػم حػػر ع حػػر  يف  ػػػطا 

ايقتػم اشػ ح  انيش  ب لقتم حت ل  انيي نت لايشيمؽ انييم ب لهمف منملنينػم 
لراػػػػاي ا ن ػػػػم لاػػػػع  بحتػػػػر ز  ن مػػػػم ب عػػػػاي نيػػػػآايت انيي آي ػػػػت انيػػػػي
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 اظتك شػػػ مت اني،نم ػػػت اضترل ػػػت نيكػػػ ف ذنيػػػ  دانػػػ  يف   جػػػمز هػػػ ـ  
 لمنملنينػػم ا،ػػر ذنيػػ  ف ػػ  ني نػػت انينصػػا بػػهللا شػػ، مف  ػػم صػػ  يف ب

 األحمدلث انيش ل ت له   ت  ح مء م همم لرد  هللا انيعنا انيصمحل.
سػػػ عتم  اماػػػت  نػػػب اني عػػػمةالت انيك ػػػ ة انيػػػيلهػػػطني  قمنػػػم ابي

األح ػػػمب ؿتػػػ  شػػػ   شػػػ، مف لدحرا ػػػم اني، ػػػمـ  سػػػن ب ب عػػػاي ل ػػػ  
  ملت نينةمنيب.لف م انيك بت  نم نين محث لال غن بانيعمب:

يف   ل ف هػػػػمف سػػػػ   نينػػػػم دف منملنينػػػػم اظتنمسػػػػ مت انيرلن ػػػػت  م بػػػػمً 
لهػػمف بػػهللا رتن  ػػم اػػُّ  ل دػػرث  عتمب ػػت )اظتنمسػػ مت(ه مانػػم اطتةػػب اي
 ال دينم فصننم ا،ض  ط  اظتنمس مت يف اػُّ  اػمص ب  هللا ش   ش، مف

ف صػػػننم اعتجػػػ ة يف ه ػػػمب ) ر ا نػػػع(ب لفصػػػننم اظت نيػػػر يف رتنػػػت  باػػػم
بػهللا شػت ي اح ػم هك ػمب )حػرلث  م درث  هللا انينحمل  نييانيك ب ا

اصتمػػػمؿ  –انيكمػػػمالت ابمرلػػػت  –اضتيػػػمء   ػػػهللا قػػػرر سػػػ ر اطت ءػػػ  
س ا  لاظت، اج يف ه مب انيع اج اظتن ( لغ  مب لفصننم اي –ابمري 

لرت،نػم ب (جتن مت اظت، اج)ل   بهللا اُّءع له مب  (س ا اش اقمت اي)
 يم يف ه مب )انيص مـ ش ل،ت لحي يت(.دحكمـ انيص مـ لدس ار  لحيمء

لهػػػطني  رت،نػػػم دحكػػػمـ اضتػػػ  لآايت اني  ػػػز اضتػػػ اـ لاألبػػػمههللا 
 اظتيرست يف ه مب )زاد اضتمج لاظت، م ( 

راث اني، مػػػػب يف شػػػػ   حػػػػألني  ػػػػطا انيك ػػػػمب م صػػػػ  ً اػػػػم  ل 
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دف لن ػػ: اػػم هػػ  بػػهللا قػػ د  دل ه  ػػم دل  يعػػ ؿ   شػػ، مف اظت ػػمرؾب 
بػػم هػػمف ف ػػم بػػهللا نينػػم لنينمعػػنمع درت،ػػع   ،ػػمً لدف كت،نػػم عف ب ػػم ني ػػ  ان  

  لبم همف ف م بهللا ص اب ف   بهللا   باة  فم 

                                            ((ٛٛٛٛ)د  )د    

انيػطي داػع  ػهللا راػم  بلصنب    نػب انينػحمل د انينػحمل اضت  ػب
 م.ف ج ق لب لسن  نيا ددف   يف ه  ي س بمءت   انيي لب

 ـ ٕ٘ٔٓبهللا ل ي    ٔٔب  ػٖٙٗٔبهللا ش، مف  ٕٗاطتم س 
 

 
 

ب ج ـ ع  اصتم ُّة ػ ػتمف ت اني  ا ت 
   ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ- ٕٓٓٓٗٓ 
 : www.fawzyabuzeid.com 

: fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fawzy@fawzyabuzeid.com, fawzyabuzeid@yahoo.com, 

fawzyabuzeid48@gmail.com 
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  قبمٛ ترضاِاقبمٛ ترضاِا: : األٔهاألٔه  الفصنالفصن
*********************************************** 

وٍسلٛ الٍيب عٍد ربْ، حتٕٖن القبمٛ، مسٕ املؤوٍني يف وٍسلٛ الٍيب عٍد ربْ، حتٕٖن القبمٛ، مسٕ املؤوٍني يف 

احلراً، احلراً،   البٗتالبٗتالصىع ٔالطاعٛ، حلىٛ التٕجْ إىل الصىع ٔالطاعٛ، حلىٛ التٕجْ إىل 

اللعبٛ ٔالعمي احلدٖح، اإلشارات اإلهلٗٛ اللعبٛ ٔالعمي احلدٖح، اإلشارات اإلهلٗٛ 

الصفّاء ٔحتٕٖن القبمٛ، الصفّاء ٔحتٕٖن القبمٛ،   ،،ٖٖيف آٖات حتٕٖن القبمٛيف آٖات حتٕٖن القبمٛ

  ،،حفظ اإلمياُحفظ اإلمياُ، ، حلىٛ حتٕٖن القبمٛحلىٛ حتٕٖن القبمٛ، ، شطٗٛشطٗٛأوٛ الٕأوٛ الٕ

  ،،حتٕٖن القبمٛحتٕٖن القبمٛ، ، الرأفٛ ٔالرمحٛ اإلهلٗٛالرأفٛ ٔالرمحٛ اإلهلٗٛ

، ، وعرفٛ أِن اللتاب بالٍيبوعرفٛ أِن اللتاب بالٍيب، ، تٕجْٗ لألوٛ اإلشالوٗٛتٕجْٗ لألوٛ اإلشالوٗٛ

  ..حلىٛ تلرار األور بالتٕجْ إىل البٗتحلىٛ تلرار األور بالتٕجْ إىل البٗت
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  وٍسلٛ الٍيب عٍد ربْوٍسلٛ الٍيب عٍد ربْ

 ذا هميػػز انيصػػ ة ُف اػػز يف ني نػػت ايسػػ ا  لاظت،ػػ اج يف شػػ   
دف ل جػػػم ل ػػػ  يف  ح   ػػػم  لدبػػػ    راػػػب ق ػػػ  اعتجػػػ ة ا،ػػػمـب 

ػ  انيصػػ ة جتػػم  ا ػػز اظتيػػرس هني  ػػمً أل ػػ  انيك ػػمبب فكػػمف انينػػحمل 
لهػمف ذنيػػ  ب محػمً يف بكػػت ػ لصػنمل جتػػم  اظتعػػجر اضتػ اـ لان ػػم ا ػػز 

 اظتيرس.
فنمػػػم  ػػػما   م اظترلنػػػت ن لعػػػ ة: دف ل جػػػم  م اي نػػػع ب،ػػػمًب 

ىب ل نػػػػمؾ مَيػػػػ  ؿ ألف بكػػػػت يف ا ػػػػتب لا ػػػػز اظتيػػػػرس يف ا ػػػػت داػػػػ  
  اني  ػػػػػ د لقػػػػػمؿ   فػػػػػ  م               (ٕٔٗ)انيػػػػػطلهللا  اني يػػػػػ ة

 نػػر م ًػػ ٌخ لا ػػٌت يف اني،يػػ ب فيػػمني ا   يػػم اجتػػم  م ق ن نػػم أليػػم ل،نػػم 
ايجتػػم   م ا ػػز اظتيػػرسب لدراد  دف دلننػػم  ػػ  اضتػػ ب فكػػ   انينػػحمل 

 اػ ا  م  ن ػم ل نػب ي  نػػم اين ػم دف ل جػم  م ا ػز   اضتػ اـ ق نػت دا ػم 
 دف   انيص ة لدمت انيع ـ.

هػػػمف ال ل ،ػػػ  شػػػ ممً بػػػهللا ي عػػػمب ال ليػػػ ؿ لال ل ،ػػػ    نيكنػػػم 
    شػػػػ ممً  ال  ذٍف بػػػػهللا راػػػػم                                     

                                               (ٙٗ)  بػػػػػػػػ 
همػػم لصػػ م بػػ ال   د  ػػم األلنيػػع لاباػػ لهللا لانين  ػػع   لهػػمف انينػػحمل 
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  لاظت ءكػػت اظتيػػ اع لاطتنػػ  درت،ػػع ح ػػم اً لددابً بػػ:              
         (ٗ)فمس دب دف لع ؿ رام يف ذني . انيينم 

ؿ نيػػػم ليػػػُّؿ  ن ػػػم األبػػػع اعلػػػ  ل بػػػمً فػػػْ منس اػػػم لسػػػمب   لقػػػم
صػػػػ ف   ػػػػهللا ق نػػػػت اني  ػػػػ دب فيػػػػمؿ    لددت نيػػػػ  دف   انينػػػػحمل 

 األبع اعل    فتم دع   ػٌر ب نػ  ال دبنػ  شػ ممًب لنيكػهللا سػ    
دف لت ِّنيػػ   ػػهللا ق نػػت اني  ػػ د  م ق نػػت دا ػػ   اػػ ا  مب نيكػػهللا انينػػحمل  نمػػم 

   ديم ل،ة م ا  ًنب.
مب سػػػػ رع لرسػػػػنم انيكػػػػ اـ لعػػػػ ني ف   فُ ،ةػػػػ   دي  ػػػػم    

  ب سب س ؿ رام فيمؿ                    (ٕ٘)نيكػهللا ي  نػم  ًم
   ليػػ ؿ نيػػم راػػم اػػرلف سػػ اؿ                    (ٔ)انيشػػ ح 

    لب سب لي ؿ ني ام                       (ٛٗ)نيكهللا  ًم
  ليػػػػػ ؿ نيػػػػػم راػػػػػم اػػػػػرلف سػػػػػ اؿ   ي  نػػػػػم                

       (٘)ل،ة م ا  ًنب لا  س اؿ. اني دب 

  حتٕٖن القبمٛحتٕٖن القبمٛ

بػػػرُ  اً  م بمءػػػرة غػػػرا  يف ق  نػػػت اػػػ  سػػػنمت بػػػهللا  فكػػػمف 
بهللا ه   سجماي   ذا د ػم  قػ ـٌ  م غػرا  دل  األيصمرب لهمف انينحمل 

مً  شم  ال ل ؾ ػتن  م  ال ا،ر دف ُلصنمل ف  ػم ف ل ػت   ب، ػم  ه ابػ
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عتػػػػمب لأبػػػػ  دحػػػػر دصػػػػدمام دف ُلصػػػػنمل ابنين ماػػػػت  نػػػػم يف بعػػػػجر   
 .انين  يب اصمٌؿ  ن م م نيم رب انيعلت 

فكػػمف لصػػنمل  نػػر م لب، ػػم اني  ػػ  ليف رلالػػٍت اني،صػػ ب لا،ػػر 
دف صػن ب اني ه،ػت األلم لاني مي ػػت جتػم  ا ػػز اظتيػرس يػػُّؿ لحػمل انيعػػمم  

  ن م ل   يف انيص ة 

                                             

                                     

                               ((ٔٗٗٔٗٗ)اني ي ة)اني ي ة  

  ن ليػػػ  )فنن ني نػػػ  ق نػػػت ي اػػػم م( لاضتػػػع ب،ػػػمل قػػػ ؿ   
م مب نيكػػػهللا   قػػػمؿ نيػػػم  )لذاؾ حػػػ  ألف   ل اػػػ     ياػػػ از )

 بكمي م ل  ُّاز قرر  لش فمب لنيطني  قمنيز انيع رة  مءشت اهنع هللا يضر 

ٍَ َٜا } ٘ٔ، َزُضٛ ٤ً َٛاٜى ٔفٞ َُٜطاز٢ُع إ٢ال َزٖبٜو ٜأَز٣ ََا اي َٖ }ٗ 
  لعمرع يف من  ط ه  بم هت ى له  بم م لرب لني س نيػم  ػ ى 

  ا  يف    .لال  رادة  ال يف ذات  
لَبهللا ان م  م اني ه،ػت  ل ج د يُّلؿ  ط  ابايت قمـ انينحمل 
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اني مني ػػػتب فدػػػ  ؿ لا  ػػػم بػػػهللا ا ػػػز اظتيػػػرس  م ا ػػػز   اضتػػػ اـب لَبػػػهللا 
 ان م بهللا انيص  ؼ حت ني ا رت ،مً  م ا ز   اضت اـ.

  مسٕ املؤوٍني يف الصىع ٔالطاعٛمسٕ املؤوٍني يف الصىع ٔالطاعٛ

نينعػػم:  لحػػت يػػررؾ بػػرى حػػب اظتعػػنمع األلنيػػع لاباػػ لهللا
 رَُاػ ٌ  لانيةم ػت  ب ن لعػم:  بػ  حت لػ  انيي نػت رت ػ: اظتػ بنعب َفَ ػَ جَ 

  فَػَيػمؿَ  رَاِه،ُػ َفب َلُ ػمْ  َبْعػِجرٍ  َدْ  ِ  َ َنب َفَم     َبَ: انينحمل  َصن ب ؽت هللاْ 
 مْ ُ ػ َهَمػم فَػَراُرلا َبك َتب ِقَ  َ  اّلل ِ  َرُس ؿِ  َب:َ  َصن ْ زُ  نَيَيرْ  اِبّلل ِ  َدْشَ رُ "

 .٘"انْي َػْ زِ  ِقَ  َ 
حت ه ا ل م يف انيص ةب ن لن   لا حت لن   ا بهللا انيصػ ةب لن 

  لنمقشػػػػ ا لن كتػػػػمدني ا لنيكػػػػهللا همػػػػم قػػػػمؿ   فػػػػ  م                 
                        (ٕٛ٘)اني ي ة. 

  حلىٛ التٕجْ إىل بٗت اهلل احلراًحلىٛ التٕجْ إىل بٗت اهلل احلراً

لػ د دف ل جػم  م ا ػز    اًل  ِنَ هػمف انينػحمل ل نم ل رل س ا
اضتػػػ اـو دلاًل  أليػػػم ل،نػػػم  نػػػم اني يػػػع  ػػػم  ن مػػػم   دف  ػػػط  ق نػػػت د  

 اظتعنمع س رع  ا ا  م  ن م ل ن  م رت ،ًم انيص ة لانيع ـ.
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 ي ػػمً  أليػػم هػػ   ب افيػػت اني  ػػ د ل ػػم د ػػ  نيػػرٍد ل نػػمٍد لا ػػمف 
 مب  .لهطب همم لص  م   يف ه 

 ني مً  همف ل،نم دف اني، ب لد   بكػت ابنيػطات لت ػ ف ا ػز   
اضت اـ لل، عليم ربُّاً عتمب ليف ذني  هني  مً نيين ام لد  ًة عتػم  م دلػهللا 

 .  له مب   

  اللعبٛ ٔالعمي احلدٖحاللعبٛ ٔالعمي احلدٖح

دبػم بػم د   ػػم اني،نػم اضتػػرلث يف ذنيػ  فػػطاؾ اني،جػب اني،جػػمبب 
ألاػػػ   يف انيػػػ ايض يف انيعػػػ، دلت فيػػػر  كػػػا غتم  ػػػت بػػػهللا اني،نمػػػم  ا

 نػػػب دراسػػػت انيك، ػػػت لن هميػػػز يف  ػػػطا اظت اػػػ:و لاسػػػ  رب ا نيػػػطني  
ـ ا اػػ ا ٜٛٚٔاألسػػمني ب اني،نم ػػت لاني كن ني ا ػػت اضترل ػػتب ليف  ػػمـ 

 اط  انيي ارات 
انيك، ت م  سػاي األرض ف ػمل ب هػُّ األرضب  ف هػمف يف ا  مػ: 

مف يف ا  مػ: اضتػرلث األرامل انيير  ه ف لي م لآس م لدلرلرابب ل ف هػ
 ا،ر  امفت األب لك ع لاس اني م لغ قتمب ف مل ب هُّ انيك ة األرا ت.

دفػػػػ: ذنيػػػػ  األب لكػػػػمف  م جبػػػػث  ػػػػطا األبػػػػ   ن ػػػػت دلاػػػػ  
ب  دلػت دف  ٕٕٓٓلاك   ت دلس:ب فم  رلا لدصررلا دراست يف  ػمـ 

انيك، ػػػػػت ب هػػػػػُّ ايشػػػػػ،مع اني ح ػػػػػر يف انيكػػػػػ ف هنػػػػػمب     ني  ػػػػػم رت ػػػػػ: 
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 تب لمصرر بن م ا،ر ذني  رت : ايش،م مت. ايش،م م
لنيػػطني  ردى رل اد اني  ػػم  دف األرض هن ػػم هػػ ٌة ب نمػػت نيػػػ س 
 ف  م  ال بكمٌف لاحٌر ُبشٌ:ب مت ج ش،مٌع لا ٌ  ل   ا ز   اضت اـ.

 ط  ايش،م مت  مل انيي جتػطب اػ  اييعػمف  م  ػط  اني ن ػت 
ح عتػػػمب ل ذا ًػػػمف ا  لجت،ن ػػػم ل ،نيػػػ ف اػػػم للػػػ د لف زايرهتػػػم لانيةػػػ اؼ

ح عتػػم ابػػ ألت قنػػ ام لداعػػمب م بػػهللا  شػػ،م مهتم ف  ػػ  حػػمعتم لم ػػرؿ 
ش هنم  هللا ً ل   ط  ايشػ،م مت ايعت ػت انين راي ػت لاني لحمي ػت اني مًنػت 

 لاني م  ة انيي ُلش،ِّ م  ن  م رب انيعلت بهللا  طا اظت ق:.
مث زادلا يف األجبمث يف دلرلاب فمه شػ  ا دف اييعػمف اني،صػ ي 

   ه  اًب لدص ب دغنب اني ش  ابني  م  ي  جت اسػ  رابمت اني سػمء  ه
اني كن ني ا ػػػػػت  اني،صػػػػػ لت بػػػػػهللا بػػػػػ الح لبػػػػػهللا بكػػػػػعات انيصػػػػػ ت لبػػػػػهللا 
من  ػػ عت ػتم نيػػت دل ا ػػتب هػػ   ػػط  اني سػػمء  انيك  ا ػػت اني،صػػ لت مػػ    
 نػػػػػػب بػػػػػػج اييعػػػػػػمفب ف ج،ػػػػػػ  ف ػػػػػػم قػػػػػػرراً ه ػػػػػػ اً بػػػػػػهللا ايشػػػػػػ،م مت 

ل ػ م  للصػمب  غنػب األبػ اض انيك  لب نمً ع تب ف ج،نم ل  ػب ل 
اني،صػػػ لت همني ػػػ اي لانيعػػػك  لمصػػػنب انيشػػػ الع لغ  ػػػمب لبػػػم  ػػػ ج 
ذني و قمني ا  ال   ج نيطني   ال ا   ل  انيشدنمت انيك  لب نمً عػ ت 

 اظت ا دة يف اظتج نيكمل ل را اييعمف للع ، ر م ازيم ل رل  .
فك ا ل  غ مو قمني ا  ال لع ة :  ف اغ ػم  ال  ذا لاػ: ردسػم 
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األرضب للكػػػ ف ايفػػػ اغ دمت  ذا هػػػمف انيػػػ دس ب ج ػػػمً  م ب هػػػُّ  نػػػب 
 األرضب لب هُّ األرض    ا ز   اضت اـ.

ب يعػجر ل طا بم ي ،نم يف انيعج د   انيػطي دبػ ع اػم   
ني   ج  طا اضت ُّ بهللا  ي نينم لرةسنمب لـت ج بهللا انيص ة همػم قػمؿ   

  يف  ػػػػػػػػػػػػػط  انيصػػػػػػػػػػػػػ ة                                 
                                           )اظت،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرج( 

  اظتصنع  م انيطلهللا عتم اني قملت بهللا  طا األب ب قمؿ 

{ ِٔ َٗا، َساٜفٜظ ََ ِٝ ًٜ ُ٘ ٜناَِْت َع َٖاّْا، ُّْٛزا، ٜي َٔ َََْٚذا٠ٟ َُٚبِس َٔ 
ِٛ ايٖٓاز٢ ََّٜ ،١ََٔ ِٔ اٞئكَٝا ََ َٚ ِِ َٗا، َُٜشأفٞظ ٜي ِٝ ًٜ ِِ َع ِٔ ٜي ُ٘ َتٝه  ٜي
َٖاّْا، َٜٚيا ََْذا٠ٟ، َٚال ُّْٛزا، َٕ ُبِس َّ َٜٚنا ِٛ َٜ ١ََٔ َٕ، َََع اٞئكَٝا  ٜقاُزٚ

،َٕ ِٛ َٕ، َٚٔفِسَع ََا َٖا َٚ ٚٞ ٢ٔ ٚٝأَب  ٙ{ َخًٜٕف ِب

  ٚٚشارات اإلهلٗٛ يف آٖات حتٕٖن القبمٛشارات اإلهلٗٛ يف آٖات حتٕٖن القبمٛاإلاإل
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                  )اني ي ة()اني ي ة(  
   هللا حت ل  انيي نت  ط  ابايت انيي ل كنم ف  م   

لش ح  ط  ابايت لت مج  م لقٍز ً ل ب نيكهللا اظتعػنم ذل اؽ 
لامصػت نيك ػمب  ب لي لػػر دف باػط ا،ػض ايشػػمرات ايعت ػت يف  ػػط  
ابايت انيي آي ت ل مل انيي م،ة نم ب ش اً اي مػت انيي نػت لايجتػم  نيني نػتب 

اػػ   ي لدسمسػػمل يف انيراييػػت ايسػػ ب تب أليػػم ال كتػػب  ألف  ػػطا دبػػ ٌ 
دف ل  ملف ف م دحرب ألف  نمؾ ه ٌ  بهللا انينمس لك ف يف بكمٍف بػم لال 
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  لػػػرري اجتػػػم  انيي نػػػتب ف ػػػر  مل ديػػػم لُتعػػػهللا اني ػػػهللا اب  للػػػ دد ابلػػػت  
                        (ٔٔ٘)لُلصنمل لاي  ب األب ب نيكػهللا  اني ي ة

 اػػر بػػهللا األاػػط ابألسػػ مب انيشػػ   ت انيػػي لاػػ،  م انيشػػ ل،ت ابمرلػػت ال
نيإلجتػػم   م انيي نػػت ابني سػػ نت اظت اػػ ت ألف  ػػطا شػػمل  اػػ   ي يف  ػػطا 

 انيرلهللا.

  الصفّاء ٔحتٕٖن القبمٛالصفّاء ٔحتٕٖن القبمٛ

لانيعػػػػػ  م   ػػػػػم انيػػػػػطلهللا  نػػػػػر م ًػػػػػ ٌخ يف اني،يػػػػػ ب لا ػػػػػت يف 
 اني ك ب لحر ٌة يف انيط هللا ب   اني   د لانيك مر لبم شما م.

دف ل جػػػم  م ق نػػػت دا ػػػم  اػػػ ا  م  اػػػمض  م دُبػػػ  انينػػػحمل  نػػػرب
اني   د لقمني ا  ِنَ م ؾ ق ن نمو ني  همف ل،نم دهنػم ني عػز  نػب اضتػ  فِنػَم 
ام ، م بهللا ق  و لاػردلا لشػكِّك اب لاػ،مؼ اينتػمف لاظتشػ ه ف قػمني ا  
ِنَ راػػ:  م ق ن نػػمو أليػػم ل،نػػم دف دلننػػم  ػػ  اضتػػ ب بػػ: دف دلػػن م  ػػ  

 نمـب لال ار ديم س  ؾ بم    ف م لل ا:  ني نم.  مدة األص
لهكػػ  حػػمدٍث انػػ  حػػرث انػػٌ  اػػع اػػ،مؼ انين ػػ س انيػػطلهللا 
ل ػػػ   لف ابألقػػػ اؿب حػػػت ُرلي دف  نػػػمؾ ا،ػػػض بػػػهللا ارمػػػر   ػػػهللا اينتػػػمف 

  اعػػػػػ ب ذنيػػػػػ ب هػػػػػ   ػػػػػ ال  قػػػػػمؿ فػػػػػ  م                 
 غ  بك منت.ف  ال  رت ، م س  م  ل،   ي عتم غ  عاجت ل 
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                                       لداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب
  امات شمف ت 

                        ((ٕٕٔٗٔٗ)اني ي ة)اني ي ة  

لِنَ ذهػػ    اظتشػػ ؽ لاظت ػػ بو ألف اني  ػػ د هػػمي ا ل ج ػػ ف  م 
َ ِنػػػملن  ػػػهللا  اظت ػػػ ب لانينصػػػمرى هػػػمي ا ل ج ػػػ ف  م اظتشػػػ ؽب ل  

ذنيػػ ب فػػندهللا  ذا م ا نػػم ابنييمنيػػب  م انيي نػػت  ال دف انيينػػب ال ل  اػػم 
   ال  ب فػػػػػمظت م  ػػػػػ  انيينػػػػػب                             

     ػػػػ  انيػػػػطي ا ػػػػر  اعترالػػػػتب لنيػػػػطني  قػػػػمؿ نينػػػػم   يف ذنيػػػػ  يف
 اضترلث انيطي م للم انيع رة  مءشت اهنع هللا يضر 

َُاَب } ٢ٍ ٔعَِٓد ٜقأعَد٠٠ ٜأَْا َِٝٓ ٘ٔ َزُضٛ ٤ً  َْٜفس٣ َثالَث١ٝ َدا٤َ  اي
َٔ ُٗٛٔد، َٔ َٕ اٞيَٝ ِِ، ٜفاِضَتٞأَذ ُٖ ٘ٔ اٞيَشٔدَٜح، ََٚذٜنَس ٜأَسُد ٢ٔ َٚٔفٝ  َع
ٚٞ ٍَ  ايٖٓٔب َٔ: ٜقا ًٞاتُ   َسَطاُدَْٚا   ََاا  َع٢ًٜ َتِدز٢ٜ ُ٘ : ٝق ٤ًا  اي
ُ٘ ُِ، ََٚزُضٛٝي ًٜ ٍَ ٜأِع ُٗ: ٜقا ًٜا١ٔ،  َع٢ًٜ َسَطُدَْٚا ِِٜفإ٢ْٖ ٞ  اٞئكِب  اي٤ٔتا
َٗا، ُٖٔدَٜٓا َٗا، ََٚض٥ًٛا ٜي َُُع١ٔ، ََٚع٢ًٜ َعِٓ َٗا، ُٖٔدَٜٓا اي٤ٔتٞ اٞيُذ  ٜي
َٗا، ََٚض٥ًٛا ِٛٔيَٓا ََٚع٢ًٜ َعِٓ ًَٞف ٜق ٢ّ َخ ََا َٔنَي اإل٢  ٛ{ آ
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 ػػط  األشػػ م  انيػػي لتعػػرع  ن  ػػم اني  ػػ دب ل ػػم ل،نمػػ ف  نػػم 
ػ م  ني ػم سػ ر األلنيػع لاباػ لهللا  ػ  اضتػ ب ل نػر م يف  اني يع دف بػم ُلاِّ

 ه   م  ط  األي م  لاادت ال ني س ف  م.

  أوٛ الٕشطٗٛأوٛ الٕشطٗٛ

                          ديػػػ م األبػػػت صػػػمح ت بنُّنيػػػت
 اني سػػػػػػػة تب ال شػػػػػػػ ق ت لال غ ا ػػػػػػػت ل فتػػػػػػػم  سػػػػػػػ ب ت ق آي ػػػػػػػت دلػػػػػػػت 

                                             
شػػػ ينم يف  ػػػط  ابلػػػت حػػػت ديػػػم ا،ننػػػم د نػػػب بػػػهللا ب امػػػب  رفػػػ:   

 يف حرل م انيصد    انين  ع لاظت سنع انيعمايعب فير قمؿ 
ٞٗ َٜٔذ٤ُٞ } َّ ايٖٓٔب ِٛ َٜ ١ََٔ ُ٘  اٞئكَٝا َََعا  َٜٔذا٤ُٞ  ايسداٌ،  َٚ
ٗٞ ُ٘ ايٖٓٔب َََع ٢ٕ،ايٖسُدًٜ َٚ ٞٗ ََٜٚٔذ٤ُٞ ا ُ٘ ايٖٓٔب َََع ًٜاَث١ٝ، َٚ  َٜٚأٞنَجاسُ  ايٖج
ِٔ ٌٗ، َذٔيٜو َٔ ٍُ َٜٚأٜق ُ٘ ٜفُٜٝكا ٌِ: ٜي ٤ًِػاتَ  َٖ ََاٜو   َب ِٛ ٍُ  ٜق : ٜفَٝٝكاٛ
ِِ ُ٘، ٜفُِٝدَع٢ ََْع َُ ِٛ ٍُ  ٜق ٌِ : ٜفُٜٝكاا ِِ   َٖا ٤ًَػٝها َٕ  َب  ،ال: ٜفَٝٝكٛٝياٛ
ٍُ ِٔ: ٜفُٜٝكا َُٗد ََ ٍُ ٜيٜو  َِٜػ ُ٘، ُْٖدََُش: ٜفَٝٝكٛ َُٖت ١َٖٝ ٜفُتِدَع٢ َٚٝأ  ٝأ
ُٖٕد، ٍُ ََُش ٌِ: ٜفُٜٝكا ٤ًَؼ َٖ َٕ ََٖرا  َب ِِ،: ٜفَٝٝكٛٝيٛ ٍُ ََْع ََا: ٜفَٝٝكٛ َٚ 
ِِ ُُٝه ًٞ َٕ ٔبَرٔيٜو  ٔع ٕٖ ٔبَرٔيٜو، َْٔبَٝٗٓا ٜأِخَبَسَْا: ٜفَٝٝكٛٝيٛ ٌَ ٜأ  ايٗسُض
٤ًُػٛا ٜقِد ُٙ، َب ٍَ ٜفَصٖدٞقَٓا ِِ: ٜقا ِٛٝي ٜفَرٔيٝه  َٜٚنَرٔيٜو  :َتَعاٜي٢ ُٜ٘ق
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ِِ ًَٞٓاٝن ١َٟٖ َدَع ٟٛا ٝأ ََٗدا٤َ ٔيَتٝهُْٛٛا ََٚض َٕ ايٖٓاع٢ َع٢ًٜ ُغ  ََٜٚٝهٛ
ٍُ ِِ ايٖسُضٛ ِٝٝه ًٜ ٢ّٗٝدا َع  ٜ{  َغ

 ذاً فػػػػندهللا شػػػػ  ٌد  نػػػػب األبػػػػمب لانينػػػػحمل شػػػػ  ٌر  ن نػػػػم ل نػػػػب 
األبمب ف  نب   بيمـ  ط  األبت لا،ن م يف بيمـ انيشػ را   ذاهػمي ا  

 يف ش هنم  همهللا قمؿ انينحمل 
َُا٤ُ ٝأَدَبا٤ُ } َٗا٤ُ ُعٜكال٤ُ ُسًٜ ِٔ ٜناُدٚا ٝفٜك َٔ ِِ ٢ٗ ٢ٗ ِٕ ٔفٞك  َٜٝهُْٛٛا ٜأ
ِْٔبَٝا٤َ َُا٤ُ } ٚيف زٚا١ٜ أخس٣:، ٓٔ{ ٜأ ًٜ َُا٤ُ، ُع ِٔ ٜناُدٚا ُسٜه َٔ 

ِِ ٢ٗ ِٕ ٔصِدٔق ِْٔبَٝا٤َ َٜٝهُْٛٛا ٜأ  ٔٔ{ ٜأ

  حلىٛ حتٕٖن القبمٛحلىٛ حتٕٖن القبمٛ

مم حكمػػػت بػػػهللا حكػػػم حت لػػػ  انيي نػػػتب لِنَ مث اػػػع    م ػػػمرؾ لم،ػػػ
  ا،ػػػػ  انيي نػػػػت دلالً  م ا ػػػػز اظتيػػػػرس                           

                                                 اً اا  مر 
  !!!لاب دمعً  اً لاا   

 م هن م اا  مٌر لاا  ٌ  لاب دمٌف.لح مة األي  م  لدم م  
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  ايس ا  لاظت، اج همف اب دمعً 
فمػػػهللا األم ػػػمع بػػػهللا ديكػػػ  ذنيػػػ  لارمػػػر ب لبػػػن م بػػػهللا زاد  نتميػػػم 
 لصػػػػرؽ حػػػػت نيُيِّػػػػب ابنيصػػػػػرل ب لهػػػػطني  يف  ػػػػطا اضتػػػػمدث اصتنػػػػػ  

                                       انيػػػػػػطلهللا  ػػػػػػرا م
 ،ف اينػػػػػػ امب لألهنػػػػػػم صػػػػػػرق ا اينػػػػػػ ام نيػػػػػػ ام لنين ػػػػػػ  م لعػػػػػػ م 

ف ي نيػػػ ف  شت،نػػػم لدً،نػػػمب دبػػػم دصػػػدمب اطتػػػ ؼ لاياػػػ  ؼ انيػػػطلهللا 
 ل لرلف دف لُتكِّم ا  ي عتم  نب اني  ب اظتص ف ف ُنك لف.

 له ا نين  ب دف ُلش ؽ  ن م اني،ي و!
 ذا هػػػمف اييعػػػمف ال لػػػرري شػػػ ممً  ػػػهللا  ينػػػمب فك ػػػا لتكػػػم 

 انيطي ان   ينمو!.  ا،ينم  نب غ ب رام

  حفظ اإلمياُحفظ اإلمياُ

  بػػم حػػمؿ صػػ ة  ا اينػػم دار حػػرلٌث اػػع دصػػدمب انينػػحمل 
انيطلهللا بمم ا لهمي ا ل ج ػ ف  م ا ػز اظتيػرسو لبػم حػمؿ صػ منم انيػي 
اجت نم ف  م  م ا ز اظتيرس ق   دف ي  اػم  م انيك، ػت اظت مرهػتب فيػمؿ 

     اماػػػػػػت  نػػػػػػب  ػػػػػػطا انيعػػػػػػ اؿ                        
انين ملػت لدبػ    اًممن ا لا نم ا  نم اني يػع دف انيػطي دبػ  يف اني رالػت 

 ػػ   ب لبػػم داـ    ػػ  انيػػطي دبػػ  فمني،مػػ  بي ػػ ٌؿ  ف شػػم     بػػم 
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 .داـ اني، ر ل دلم  ا ص قصٍر ني ام   

  الرأفٛ ٔالرمحٛ اإلهلٗٛالرأفٛ ٔالرمحٛ اإلهلٗٛ

                           نين،نم ليةممهللا ديػم
امً نػػػم  شتػػػم  اني دفػػػت لاني زتػػػت ايعت ػػػتب لداءمػػػمً اظتػػػ بهللا  نػػػربم لػػػطه  

 لل طه  رام ل طه  دلصمؼ اني زتت ايعت ت.
دلصػػػػمؼ اني،يػػػػمب لدلصػػػػمؼ اصتػػػػ ؿ نينكػػػػمف لهللا لاصتمحػػػػػرلهللا 

 ػػط  األلصػػمؼب ف،ػػهللا  لاظتشػػ هعب نيكػػهللا ني عػػز نينػػمب لاػػع  انينػػحمل 
ـَ قَػػػقػػػمؿ    مػػػ  اػػػهللا اطتةػػػمب  ب  اّلل ِ  َرُسػػػ ؿِ  َ نَػػػب ِر َذا ِاَعػػػحملٍْ  فَػػػَِ

َ ِ ػمل انيع ػحمْلِ  ِبػهللاَ  اْبَ َدةٌ   فَ نَْيَصػَيْ مُ  َدَاَطمْػُمب انيع ػحمْلِ  يف  َصػِ  مم َلَاػَرتْ  ِ َذا مَػ ػْ
    اّلل ِ  َرُس ؿُ  نيََنم فَػَيمؿَ  َلَدْرَاَ،ْ ُمب اَِ ْةِنَ م

{ َٕ ِٚ ٙٔ ٜأَتَس َُِسٜأ٠ٜ َٖٔر َٖاَٜٚي ٜطاز٢َس١ٟ اٞي ًَٞٓا ايٖٓاز٢  ٔفٞ َد  ال: ٝق
،ٔ٘ ٤ً َٞ َٚاي ٖٔ ِٕ َع٢ًٜ َتٞكٔدُز َٚ ُ٘، ال ٜأ َٛٞسَس ٍَ َت ٍُ ٜفٜكا ٘ٔ َزُضٛ ٤ً  اي
 :ُ٘ ٤ً ُِ اي ٙٔ ٜأِزَس ِٔ ٔبٔعَبأد َٔ ٔٙ َُِسٜأ٠ٔ َٖٔر َٖا اٞي َٜٛئد  ٕٔ{ ٔب

داءممً اظت بهللا ل ػطه  رزتػت   لف ػ    ل هػ اـ   ل  ػ    
 ا، مد  اظت بنع. نْيَ   يف ب،مبنت   ألف  طا    األ
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  حتٕٖن القبمٛحتٕٖن القبمٛ

لتػػػػب ح   ػػػػم لبصػػػػة م  فَيػػػػم سػػػػ دميم ردى بػػػػم  لألف   
لػػرلر يف قن ػػم بػػهللا رغ  ػػم يف اسػػ ي مؿ انيك، ػػت اني  ػػز اضتػػ اـ يف صػػ ممب 

ُلصػػػنمل اني  ػػػ  دل   م ذنيػػػ  ا ػػ  ًنػػػبب ح ػػػث هػػمف  ف اماػػم 
ة اني ه،ػت األلم لاني مي ػت اني،ص  يف ا  سنمتب لا،ر دف اي  ب بهللا صػ 

جتم  ا ػز اظتيػرس يػُّؿ  ن ػم انيػ حمل ايعتػمل ل ػ  يف انيصػ ة ايػ ؿ   
  م،مم                                                     

                                              
              فمسػػػ جمب عتػػػم  فػػػ راً لاجتػػػم يف اني ه،ػػػت اني مني ػػػت

 م اني  ػػػػز اضتػػػػػ اـب لحتػػػػػ ؿ  ػػػػػهللا االجتػػػػم   م ا ػػػػػز اظتيػػػػػرسب ل ا،ػػػػػم 
يف  ػطا داػع  اظتصن ف ان م يف ذنيػ ب لحػت لُ  ِّػز   انينػحمل لدم م ػم 

 دف م ا م  م انيك، ت يف انيص ة    اضت  اني ماز  نر  .
لقػػر ذهػػ  ذنيػػ  يف انيك ػػب انيعػػممللت انيعػػمايتب ل نػػب دنيعػػنت 

  اني سػػػ ب فيػػػمؿ م،ػػػمم يف ذنيػػػ                             
                    لحػػت ال لنشػػ   اني سػػ ؿ  قػػ اعتم اني مًنػػت 

  لني ِّ م نينديمء  ب: ب، ف  م نيند  قػمؿ م،ػمم                  
            ف ػػػػػػ  لػػػػػػ ا م للػػػػػػ اق  م للةنػػػػػػ:  نػػػػػػب د مػػػػػػمعتم

 اني م  ةب لي اي م اني مًنت.
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دف كتنِّػػػمل ضت   ػػػم حي يػػػًت األبػػػ  حػػػت ال لشػػػ    مث دراد   
    ي عػػػػم  ال  ػػػػم ل  ػػػػرب فػػػػ اع  اػػػػعاً ده ػػػػراً                    

                                دي اكػػػ  ب،جػػػُّة لاكػػػ  دني ػػػ
لاكػػػ  ا  ػػػمف فنػػػهللا لعػػػ لا ان ػػػ  لال ل  ،ػػػ ا ق ن ػػػ ب ظتػػػمذاو ألهنػػػم 
ل، فػػ ف ديػػم اضتػػ ب لبػػم انيػػطي نتػػن، مو اضتعػػر انيػػطي  نػػر مب لبػػم داـ 

 انيرا     اضتعر ف  لن : ب: اضتعر ا  مٌف لال دني ٌ  لال آلٌت.
                        أليػػ  م،ػػ ؼ ديػػم اضتػػ  اني يػػعب اضتػػ

     انيطي حرد  ني  رب اني،مظتع بهللا ق  ب ل ػم هػطني  بػ: ا، ػ م 
                         . فنهللا نتشمل دحر م  ا،مً نيآا 

  تٕجْٗ لألوٛ اإلشالوٗٛتٕجْٗ لألوٛ اإلشالوٗٛ

ب  نػػربم لكػػ ف األبػػت يف شػػ ن انينػػحمل  مث امًػػب   
نػػمؾ رءػػ ٌس  مػػ  ل نػػمؾ م ا ػػم ألحػػٍر حتػػز رجسػػ م فمطتةػػمب ل ا ػػم  

ظتػػهللاو نيػػ ء س اني،مػػ  لنيكػػهللا بػػهللا  ػػ  اظتعػػم ؿ ف ػػم لبػػهللا اظت مًػػب ف ػػمو 
اضتػرلث نيند  ػب أليػم دبػ   ػط   اظتُ ا م  ني ػم اطتةػمبب ف ا ػم   

األبت لي   م لقمءػر م يف انيػري م لز  م ػم يف اباػ ةب لليصػر ابضتػرلث 
    دبػػػػت انينػػػػحمل                      ألف انينػػػػحمل  نيػػػػ س نيػػػػم

  ًى  ال يف ب ال ب لني س نيم   ًى  ال يف رام ب نيكهللا انيػطلهللا م   ػب 
ام األ ػ ا  دد  ػم  ايسػ ـ انيػطلهللا ل  ػ لف يف هػ   صػ  ل معػد ف 
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ابيسػػػ ـب ل ػػػم ل لػػػرلف يف ي  سػػػ م غ اػػػمً ا   ػػػمً دل غ اػػػمً دي ػػػ ايً 
حمل  ن ػػم دف ػػ  انيصػػ ة ـب ل ػػطا ب،صػػ ـٌ بنػػم انينػػحتػػز ُبعػػم ب ايسػػ 

اي د لدي م م،نمػ ف دف د ػ  بكػت   اػ ا  ن ػم فيػمني ا  لدمت انيع ـب 
 ف هنػػز م لػػر ُبنكػػمً بنكنػػمؾ  ن نػػمب ل ف هنػػز م لػػر بػػمالً رت،نػػم نيػػ  
حػػت مكػػ ف دغنػػمعب ل ف هػػمف بػػم  نػػرؾ شػػمل  بػػهللا انيعػػد  ان نػػم نيػػ  

 ،مم قمؿ ني اضتكمم  حت لة   ؾب لنيكنم 
ِٛ عُاٙ، ٜا } َُِظ ََٚضُعٛا ٜي ُٔٝٓٔٞ، ٔفٞ ايٖػ ََُس َٜ  ٔفٞ َٚاٞيٜك

ِٕ َع٢ًٜ ََٜطاز٢ٟ، ََِس، ََٖرا ٜأِتُسٜى ٜأ ُٙ َسٖت٢ اأٜل ٢َٗس ُ٘ ُٜٞظ ٤ً ِٚ اي  ٜأ
ًٜٔو ِٖ ٘ٔ ٜأ ُ٘  ََا ٔفٝ {َتَسٞنُت

ٖٔ 
  ني س  نر    ى لقر قػمؿ   ف ػم    ذاً انينحمل         

                             )ق نيػػػم لحػػػمٌلب ل منػػػم  )انيػػػنجم
لحػػػمٌلب لمشػػػ ل،ممم هن ػػػم لحػػػمٌلب لم ا  ممػػػم للصػػػماي  هن ػػػم لحػػػمٌلب  ذاً 

 اطتةمب يف  ط  ابلت نيألبت.
                                                

                        دي ه  راٍ  يف األبت نت ػ  اػ ا
نييصٍر غ  بم ل لر  ب ال  دل ح  ب   لبصة م  لك ف بهللا اني ػمظتع  

 همم ين    ا  يف    .
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  وعرفٛ أِن اللتاب بالٍيبوعرفٛ أِن اللتاب بالٍيب

  حي يػػػػػت د ػػػػػ  انيك ػػػػػمب لقػػػػػمؿ فػػػػػ  م   لاػػػػػع         
                                         ػػ  ل اػػر دحػػٌر 

 ال ل، ؼ  انػمو!  ػم هػطني ب دقػت اني صػا انيػطي ُلصػا اػم انينػحمل 
 نػػػػب نيعػػػػمف ب سػػػػب ل  عػػػػب لذُهػػػػ  يف اني ػػػػ راة لايؾت ػػػػ  انيصػػػػد   

انينػػػحمل ده ػػػ  بػػػهللا ب،ػػػ ف  م ألانػػػمء مب لنيػػػطا لػػػ لى دف  كت،ن ػػػم ل، فػػػ ف
ا،ػػر بػػم دسػػنم  سػػ ؿ   ػػر   اػػهللا سػػ ـ سػػ رع  مػػ  اػػهللا اطتةػػمب 

نيم     هنز م، ؼ انينحمل هم، ف ػ   انػ و قػمؿ  هنػز د ػ ؼ  فيمؿ
انينػػحمل ده ػػ  بػػهللا ب،ػػ في ياػػ ب قػػمؿ  ه ػػاو قػػمؿ  يػػُّؿ دبػػع انيعػػمم  

نيكػهللا  اػ  ال  نب دبع األرض اص مت  طا انينحمل فصرقنم  ل  فنػم ب 
ف ػطا ب،ػا ابلػت انيػي ذه  ػم  ػطا اضتػع بػهللا د  ؼ حي ي ػم  نػر دبػمب 

  ني   د دح مر ا                                        
  دسنم س رع   ر   اهللا س ـ فيمؿ ظتم ل طا حرث 

ٍَ  َٜا } ٘ٔ،  َزُضاٛ ٤ًا ٕٖ اي ُٗاٛدَ  إ٢ ّْ  اٞيَٝ ِٛ ِٗاْت،  ٜقا ِِ  ُب ُٗا ِٕ َٚإ٢ْٖ  إ٢
ُُٛا ًٜ َُٗتْٛٔٞ َٔٞٔبإ٢ِضال َِٜع ِِ،  ٌِٜفٜأِزٔضا  ٔعَِٓدٜى، َِٜب ٢ٗ ِِ  إ٢ٜياِٝ ُٗ  ٜفاِضاٜأٞي
ٟٗ َعٓٚٞ ٣ٌ ٜأ ُٔ َزُد ِِ ، ٣َّضال اِب ٍَ ٔفٝٝه ٌَ: ٜقا ِِ، ٜفٜأِزَض ٢ٗ ِٝ ٍَ إ٢ٜي : ٜفٜكا
ٟٗ ٣ٌ ٜأ ٘ٔ َعِبُد َزُد ٤ً ُٔ اي ِِ ،  ٣َّضال ِب ُٔ  َخُِٝسَْاا، : ٜقااٝيٛا  ٔفاٝٝه  َٚاِبا
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َُُٓا، َخِٝس٢َْا، ُٔ ََٚعأي َُٔٓا، َٚاِب َُٗٓا، َعأي ُٔ َٜٚأٞفٜك ٢َٗٓاا،  َٚاِب ٍَ  ٜأٞفٜك : ٜقاا
ِِ ُِٜت ِٕ ٜأَزٜأ َِ إ٢ ًٜ َٕ ، ٜأِض ُُٛ ًٔ ُٙ: ٜقاٝيٛا ُتِط ُ٘ ٜأَعاَذ ٤ً ِٔ اي ٍَ َذٔيٜو، َٔ : ٜقا
ُٔ  ٜفَخَسَز ٍَ  ٣ّ،َضاال  اِبا َٗدُ : ٜفٜكاا ِٕ ٜأِغا َ٘  ال ٜأ ُ٘،  إ٢ال إ٢ٜيا ٤ًا ٕٖ اي  َٜٚأ
ُّٖدا ٍُ ََُش ٘ٔ، َزُضٛ ٤ً ُٔ َغٗسَْا،: ٜقاٝيٛا اي ًَٝٓا،ََٚد َغٚسَْا، َٚاِب ٖٔ ُٔ ا  َٚاِب
ًَٔٓا، ٖٔ ٍَ َدا ُٔ ٜفٜكا ُٖٛف ٝنُِٓت اي٤ٔرٟ ََٖرا: ٣َّضال اِب ُِ ٜأَتَخ ِٗٓ َٔ }ٔٗ 
                                        ايؾ دف 

مش  ضت ت يف ه ـ  ب لدل مً ل ػطا اطتةػمب ألبػت انينػحمل   ايهػم دف 
دى دبػػػٍ  دل دى لصػػػ ت اػػػم  اػػػم شػػػ ع  ب دل  مشػػك ا يف دى شػػػ ٍع دل

اػػم  اػػم يػػحمل  ب ل ػػطا انيكػػ ـ حػػرث يف  ػػط  األايـ انيػػي ؿتػػهللا ف  ػػم 
ابفب لزاد  هللا اضتر بػهللا ُدعٍس ا ػ   ُد ةػ ا بنص ػمٍت يف اني  ػمء مت 
لل لػػػػػػرلف دف ل عػػػػػػ لا هػػػػػػ ـ     ػػػػػػ اء مب لدف لُ  ػػػػػػ ا يف دلػػػػػػهللا   

لا،ػرلا  ػهللا انيصػ ابب نيكػهللا اظتػ بنع   ا  عتم  ألهنم حمدلا  هللا اضتػ 
 آبن ا اك  بم ام  ام انينحمل 

                             ((ٚٚ)آؿ  م اف)آؿ  م اف  

بم ف منم بيمصر  فندمػر  ب لبػم ن ي  ػم بيمصػر   مننػم اػم 
لم هنػػػم دبػػػ    ب ألف اني،يػػػ  انيػػػطي انيػػػم نينػػػم   نيػػػ س نيػػػم ايحمًػػػت 
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 . ؿ    ال ايرر بم ل،نمم   ابني ش ل: انيطي ام  ام رس
                                             دراح
  ي  م بهللا ا ػت  ػ ال ب ف،ػ ؼ دهنػم  رادة  ب ف ػ  انيػطي لػ  ِّ  ػطا

نينمشػػ ؽ ل ػػطا نينم ػػ ب ل ػػطا نين   دلػػت ل ػػطا نيننصػػ اي تب لؿتمػػر   
 راييػت ايسػ ب ت اضتن   ػت ف ػ ً بػهللا   لي،مػت   نب دف لا نػم نين
                                                    

                                     (ٔٚ)اضتج ات  

                                   
                                      (ٕ٘)انيش رى.. 

انيطي ل     اػم  ن نػم   ف ػ  بػهللا   ل هػ اـ  فن ر   
دف يعػػ    ف،ػػ  اطتػػ اتب لي،مػػ   نػػب زايدة  بػػهللا  ب فػػ ب ع   

نػػم ي،نػػم  نػػم اني يػػع انين افػػ  لانييػػ ابتب ليعػػ ُّلر بػػهللا انيصػػمضتمت  ألي
  دينػػػػػػػم يف اطت ػػػػػػػمـ سػػػػػػػُنجم:  نػػػػػػػر                           

         هننػػػم ا،ػػػر اني نػػػم  لا،ػػػر اظتػػػ ت سػػػ جم:   انيكػػػ  يف لػػػـ
ب،نػػػـ  يف ب قػػػا ػت ػػػـ  ال لعػػػ ة : دحػػػٌر دف كتػػػمدؿ  ػػػهللا ي عػػػمب لال 

  لعػػػػػػػػػ ة : دف لكػػػػػػػػػطب ألف                       (ٗٗ)انيك ػػػػػػػػػا 
    لسػػػ     اضتيػػػمء  همػػػم  ػػػمل                             

                                    (ٕٛٔ)اني ي ة. 
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  حلىٛ تلرار األور بالتٕجْ إىل البٗتحلىٛ تلرار األور بالتٕجْ إىل البٗت

ظتهللا لشم  بػهللا   األب  نيننحمل ضتكٍم  ن م م   مث ه ر   
    ػػػػػمد ب حػػػػػت ال يشػػػػػ  لال يػػػػػ  ب دلاًلب فيػػػػػمؿ نيػػػػػم          

          ل،ػػ  حػػت نيػػ  سػػمف ت ألي بكػػمف                
                                     هه ػػراً  نػػب دف  ػػطا  ػػ

   اػ  يف  ػ    اضت  حت ال يش  ضت ػت يف دبػ               
               لنيطني   ذا سػمف  اييعػمف ل دػ  ى دف ل جػم  م

انيي نػػتب للتػػملؿ قػػرر اسػػ ةم  م دف ل جػػم  م انيي نػػتب نيػػ س نيػػم  ػػطٌر يف 
ذنيػػػ   ال  ذا ن لعػػػ ة: م ػػػع األبػػػ  ا ػػػمعً شػػػمف مًب ف ػػػمل  ػػػطا اني قػػػز 

  لك ف  طر                           (ٔٔ٘)اني ي ة. 
 ذا هػػػمف اييعػػػمف يف سػػػ ٍ  للصػػػنمل  نػػػب دى حمنيػػػت ف،ن ػػػم دف 
ل  ِّ لا م ا ت انيي نت لني  ضت ت ي ت ايح اـب مث ا،ر ذنيػ  ل جػم همػم 

 لشم  همم ردى ا،ض دصدمب اظتطا ب اني ي  ت.
دبػػػػم اظتػػػػط ب اظت، مػػػػر ف ػػػػمل اني  ل ػػػػت ال اػػػػر بػػػػهللا ايجتػػػػم   م 

تب ليف انين اف  كت ز دف ل جم اييعمف بػ: ي ػت ايحػ اـ  م انيي نػت انيي ن
مث كتنػػس يف انيك سػػمل انيػػطي  ػػ  ف ػػمب دل يف اظتكػػمف انيػػطي  ػػ  ف ػػم يف 
دى اجتم ب أليم قر لك ف قن م ب:   لقمني ػم اجتػم يف اني رالػت  م انيي نػت  
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 .همم ش ع   ضت   م لبصة م  
حمل هػ ر   األبػ  لقػمؿ  لحت ال م هللا األبت دف  طا األبػ  نيننػ

                           ل،ػػػػػػػػػػػػػ  اصػػػػػػػػػػػػػ ؼ لا ػػػػػػػػػػػػػ 
                     ل،ػػػ  جتػػػم  اظتعػػػجر اضتػػػ اـب لقػػػمؿ نينػػػم 
                                 ل،ػػػػػػػػػػػػػػػ  اصػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ا

 لا  كم جتم  اظتعجر اضت اـ.
  ػػطا األبػػ   ػػ ث بػػ اتب ظتػػمذاو هه ػػراً عتػػطا األبػػػ  هػػ ر  

  لديم بهللا  نر  ب لا،ض انيعمدة األا   قمني ا  قمؿ 

٠١ًٜ اٞيَبُِٝت } ٢ٌ ٔقِب ِٖ َُِطٔذٔد، أٜل َُِطٔذُد اٞي ٠١ًٜ َٚاٞي ٢ٌ ٔقِب ِٖ  أٜل
،٢ّ ُّ اٞيَشَس ٠١ًٜ َٚاٞيَشَس ٢ٌ ٔقِب ِٖ َٗا ٔفٞ اأٜلِزض٢ أٜل  َََػاز٢ٔق

َٗا َََػاز٢ٔب َٚ ِٔ َٖٔتٞ َٔ  ٘ٔ{ ٝأ
فػػػػػَذا هنػػػػػز يف اظتعػػػػػجر اضتػػػػػ اـ ف كػػػػػ ف ايجتػػػػػم   م انيك، ػػػػػت 
ي عػػ مب ل ذا هنػػز يف بكػػت لكػػ ف ايجتػػم  نينمعػػجر لنيػػ س نينك، ػػتب 
ل ذا هنز يف دى ب ا: يف األرض لك ف ايجتم   م بكػت حػت لػطه  
اضتػػػمالت انيػػػي لكػػػ ف ف  ػػػم انينػػػمس نيإلجتػػػم   م انيصػػػ ة يف هػػػ  دؿتػػػم  

 انيري م.
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ني،ػػرة حكػػم  عت ػػت  شػػ ف نم اي رب اػػطا األبػػ ب لدب منػػم اػػمو ظتػػمذا
 ذه هتم ا مـ  ط  ابلت انيي آي ت 

  دلاًل                           
حت ال لك ف ألحٍر ُحجت للي ؿ دف ذنيػ  بػهللا  نػر انينػحملب دل 

طا دف ذنيػػ  رغ ػػت بػػنكم يف اني اػػ ع  م ق نػػت  اػػ ا  مب ل فتػػم ده ػػر    ػػ
 األب    ث ب ات.

                      لني س نينػم شػ ٌف ابني ػمظتع ألهنػم
 لي ني ف لل ُّدلف  م ل لرلف ام حت ل  اضت  ابًً  لاني مً  حيمً.

   ي مً                       
حت مصن ا  م بيمـ اطتش تب ف سمس اني، قت اع اظتػ بهللا لراػم 

ش ت  ب لبهللا لص   م بيمـ اش ت   فػطني  انيػطي يف اظتيػمـ  مل ا
   األ  ػػم  نػػر                                  (ٕٛ) ًب فػػم

ب  ػػػمل حي يػػػت اطتػػػ ؼ يف انيينػػػبب ليف ابًػػػهللا انيينػػػب بػػػهللا   لاطتشػػػ ت
    ف ػػطا اني،ػػمن اب                          (ٗٙ)انيػػ زتهللا 

انيػػطي متشػػب   لال متشػػب اطتنػػ  ف ػػطا اظتيػػمـ األ نػػبب فيػػر متشػػب 
اييعػػمف  ب نيكنػػم ل اقػػب اطتنػػ  لمتػػمؼ بػػهللا ب بػػمهتم ل ػػطا بيػػمـب 

 نيكهللا اظتيمـ األ نب دف متشب   لال متشب دحراً  ال   
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                   ((ٖٜٖٜ)األحُّاب)األحُّاب  

   ني مً  دتمـ انين،مت                       
فػػػػػػَف   دمت  نػػػػػػب اظتػػػػػػ بنع انين،مػػػػػػت  ف دمت   نػػػػػػ  م انيػػػػػػرلهللاب 

يف دلػػهللا سػػ ر األلنيػػع لاباػػ لهللاب لا،ػػ     لاه منػػز شػػ اء:   
    لهللا غتم ً لب صػ ً ف مػم ه  بم ل لر  بهللا انيم بهللا األلنيع لابا

    دمػػػػب اػػػػم سػػػػ ر األلنيػػػػع لاباػػػػ لهللا                      
                                       (ٖ.)اظتمءرة 

فػػػػرلهللا ايسػػػػ ـ  ػػػػ  دلػػػػهللا انيكمػػػػمؿ ألف األرض حػػػػرث ف  ػػػػم 
لاه ممؿ نينينػ ب لنينن ػ س فػ يُّؿ اه ممٌؿ نين،ي ؿ لاه ممؿ نيألاعمـ 

     انيكمػػػمالت ايعت ػػػت انيػػػي ل ا  ػػػم بػػػهللا اني شػػػ لت  نػػػب لػػػر اػػػ
 .انيعلت 

    ل رى    ط  األبت ل   بع  اطت مـ

                    لني،نكم هت رلف  م بمن ل  ري  ني م
 !!غ هم بهللا األبم

نيػػػػػػر مء م   فيػػػػػػر درادلا دف ل  ػػػػػػرلا  م اضتػػػػػػ  لنيكػػػػػػهللا  
 لبك  م لح ن م ص ف م  نم ل رى  ط  األبت  م اضت  اظت ع.
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   ُّ لا يع ؿ   
دف لُػػ م  ن نػػم ي،م ػػم لدف ل نػػُّؿ  ن نػػم اعػػك ن م لدف كت،ننػػم بػػهللا 

 انيطلهللا لع م، ف انيي ؿ ف   ، ف دحعنم.
 لصنب    نب س رع د ل نب آنيم لصد م لسن م
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  الفصن الجاٌ٘الفصن الجاٌ٘

  ني الدَٖ ٔالعميني الدَٖ ٔالعمياٌشقاق القىر باٌشقاق القىر ب
*********************************************** 

  عالوات اقرتاب القٗاوٛعالوات اقرتاب القٗاوٛ

  اٌشقاق القىراٌشقاق القىر

  اإلعجاز العمى٘ الٌشقاق القىراإلعجاز العمى٘ الٌشقاق القىر
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  بني الدَٖ ٔالعميبني الدَٖ ٔالعمي1616اٌشقاق القىراٌشقاق القىر

اضتمر   انيطي اع  نينم يف ه ػمب   اني  ػمف انيشػميف             
دف لن  ػػمل انيُّبػػمف لاظتكػػمفب انين ػػم   م نيألبػػت بنػػط ا، ػػت رسػػ ؿ   

صػػػ ِّ لسػػػنم لابرؾ  نػػػب سػػػ رع د انيػػػطي لصػػػ م بػػػ ال   يػػػم سػػػ اج 
بنػػػ ب لهن  ػػػم طتنيػػػم  ف لكػػػ ف اشػػػ  ليػػػطل ب لا،نػػػم يف انيػػػري م اػػػمر 
نينمعػػ ج لهللاب لراػػم  نينةػػمني عب لغػػ ث نينعػػمءنعب لا،نػػم يف اباػػ ة 

 بنعب صػ ِّ لسػنم ش  ،مً نين ن  درت،عب ليف اصتنت راف،ػمً نيػررامت اظتػ
لابرؾ انين ػػػم  نػػػب سػػػ رع دب ل نػػػب آنيػػػم اظت ػػػمرهعب ل نػػػب صػػػدما م 
اعتػػمدلهللا اظت ػػرلعب ل نػػب هػػ  بػػهللا بشػػب  نػػب دراػػم  م لػػـ  انيػػرلهللاب 

 ل ن نم ب، م درت،ع ... آبع آبع ايرب اني،مظتع.

  عالوات اقرتاب القٗاوٛعالوات اقرتاب القٗاوٛ

    دلؿ آلػت مػػرؿ  نػػب قػػ ب ق ػ ر انيي مبػػت لانيعػػم ت همػػم اػػع  
ب ف   ر ح  مم لار  ا،  م    دهع ا  مف هميز  مل رس ؿ   

اػػم   ػػمد  درت،ػػعب لنيػػطني    نػػب اقػػ اب انيعػػم ت انيػػي ل ػػر   
  قمؿ 
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٢ٔ َٚايٖطاَع١ٜ ٜأَْا ُبٔعِجُت} ِٝ َٗاَت َٕ ٜن َٔ َٜٚقَس ِٝ ٢ٜٛ ايٖطٖباَب١ٔ َب ُِٛض {َٚاٞي
ٔٚ 

  ديػػػم يػػػحمل ل ػػػطلهللا ايصػػػ ،ع نيػػػ س ا ن مػػػم  نيػػػثب ل ػػػطا ب،نػػػم
اطت مـب لني س ا،ر  يحمل لال رس ؿ  م لـ  اني، ض  نب اظتن  اني،ػ ـب 

 ق  ر  دني    نب ق ب لق ع انيي مبت. لديم 
لانيرني   لانيع مف اني مر  نػب قػ ب ق ػمـ انيعػم ت هػمف ايشػيمؽ 

  انييمػػػػ ب لنيػػػػطني  قػػػػمؿ   م،ػػػػمم                          
 ػػم ًمء ػػت بػػهللا اني،نمػػم  دف ايشػػيمؽ انييمػػ   ػػطا سػػ ك ف لػػـ  ز  انييمػػ (ٔ)

ميػػـ  انيي مبػػتب لنيكػػهللا األبػػ  اني ماػػز انيػػطي درتػػ:  ن ػػم دانػػت اني،نمػػم ب 
للرد يف انيك ػػػب انيصػػػد دت اظت، مػػػرة دف انييمػػػ  ايشػػػ  يف بكػػػت آلػػػػت 

ف،نربم اا مػ:  ن ػم د ػ  بكػت لقػمني ا  اي د ب ب،جُّة ني س ؿ   
  -هػمف شت ػم   م  لرسمني  ب لانينػحمل ي لر دف ي ى آلت مرؿ  نب ي   

اني دفػت لاني زتػت لانيشػ يت لاني،ةػا حػت ابنيكػمف لهللاب  -همم لص م راػم 
 فير همف لةم: يف  رال  مب حت دف   قمؿ نيم يف ش ف انيكمف لهللا 

                             ((ٛٛ.) ًفم.) ًفم  

مايع دف بػػهللا دا ػمر األي  ػػم  لاظت سػػنع انيعػػ لقػر هػػمف ل،نػػم 
عتػػػم  لدق   ػػػم    –دي ب،جػػػُّة  –دي يػػػحمل  ذا ًنػػػب ق بػػػم آلػػػت 
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هل ػػراً عتػػطا انينػػحمل مث هػػطا ا ا،ػػر ذنيػػ  لكػػ ف يصػػ   م اعتػػ ؾ ال ػتمنيػػتب 
ل طا    انيطي متشم   نب ق بمب أليم همف ل لر  رال  م ل رالت بػهللا 

ٛ  }  ب قػمؿيف دص ام لبػهللا يف درحػمـ يعػم  م  م     ٜأِزُدا
ِٕ ُ٘ ِخس٢َزُٜ ٜأ ٤ً ِٔ اي ِِٜأِصاال  َٔ ٢ٗ ِٔ  ٔب َ٘  َِٜعُبادُ  ََا ٤ًا  ال َِٚساَدُٙ  اي
٘ٔ ُِٜػس٢ٝى ٛٔ{ َغ٦ِّٝا ٔب

 

  اٌشقاق القىراٌشقاق القىر

درسػػػ  نيػػػم دبػػػع انيػػػ حمل اعلػػػ  يف اني ػػػـ  اني ااػػػ:  نيكػػػهللا   
 ش  بهللا شػ   شػ، مفب لهػمف يف بكػتب لقػمؿ نيػم  ليػ ؿ نيػ  راػ   ف 

ني   ػػػت دايـ األلم بػػػهللا كت م،ػػػ ا يف  ػػػط  انين نػػػت لػػػ لا آلػػػتب لانييمػػػ  يف ا
 ذا ردى اعتػػ ؿ يف لػػـ   انيشػػ   لكػػ ف  ػػ ؿب لنيػػطني  هػػمف انينػػحمل 

 بهللا األايـ األلم بهللا انيش   لن    ني م للي ؿ 
{ ِٖ ُٗ ٤ً ُ٘ اي ٤ً ٖٔ َِٝٓا ٜأ ًٜ ٢ٔٔباأٜل َع ٢ٕ،َٚاإل٢ َِ  ١َََٔٚايٖطال اَمَيا

ُ٘ ََٚزٗبٜو َزٚبٞ ٢ّ،َٚاإل٢ِضال ٤ً  ٜٔ{ اي
 نػػػػربم يػػػػ ى اعتػػػػ ؿ يف  م دف يػػػػر  نػػػػب ل ن ملػػػػر   فكػػػػمف 

اني   ت دايـ األلم بهللا انيش  ب مث لك ف قم اً ا،ػر ذنيػ ب لاا ػرا اً بػهللا 
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اني منيػث  شػػ  بػػهللا انيشػػ   اني،ػػ   لكػػ ف اػػرراًب أليػػم لكػػ ف قػػر اه مػػ ب 
ليف ني نػت اطتػمبس  شػػ  انييمػ  لكػػ ف بكػ مً ب لل  ػػ  بػهللا دلؿ انين ػػ  

 لغ لب انيشمس  م آا  انين  .
 ك، ػػتب لي ػػ لا  م انييمػػ ب لدشػػمر انينػػحمل فػػما م، ا حػػ ؿ اني

 صػػػػػػ ،م انيشػػػػػػ لا  م انييمػػػػػػ  فميشػػػػػػ  يصػػػػػػ عب لق ػػػػػػ  يف  حػػػػػػرى 
انيػػػ لاايت  ايشػػػ  يصػػػ ع لهػػػمف ا ن مػػػم غػػػمر حػػػ ا ب دي دف انيشػػػيع 
ب  م ػػرلهللا ني كػػ ف دلقػػ: نيننػػمق لهللاب فنمػػم ردل ذنيػػ  م،ج ػػ اب لدغم ػػ ا 

 م   ػػػ هنم مث ف د  ػػػم ف اػػػرلا األبػػػ   نػػػب بػػػم  ػػػ   ن ػػػمب لرا،ػػػ ا 
ا  هتم مث  مدلا ف ارلا االب   نب بم     ن مب فكػمي ا همػم لصػ  م 

                                          (ٕ) لآلػػػت  انييمػػػ
ل،ػػ  ب،جػػُّة نين سػػ ؿب دل ه ابػػت نينػػَ  ب دي دني ػػ  ل  بػػت  نػػب قػػررة 

  . 
يػػمؿ ا،ػػض اني،يػػ     ف  فيػػمني ا ني ، ػػ م  نييػػر سػػد هم دب ف

همف د سد هم فنهللا لع ة : سػد  اظتعػمف لهللا يف ابفػمؽب فػمي   لا 
بػػهللا  فل اظتعػػمف  )ف   حػػت أ  اظتعػػمف لهللا لاسػػ ني  مب فنمػػم اػػم  األفػػمق

سػػ ني  م  فصػػػر ق ا لداػػػعل م دهنػػػم ردل انييمػػػ  يف  ػػػط  انين نػػػت ابفمؽ(
 ايش  يص ع.

  لرغػػم ذنيػػ  هػػمي ا همػػػم قػػمؿ           (ٖ) بػػػ:  انييمػػ
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  ا ػػمف اظت،جػػُّةب لا ػػمف اضتػػ  للاػػ حم                   (ٖ) انييمػػ 
ألهنػػم ال ل لػػرلف ب، فػػت اضتػػ ب لال اال  ػػرا   م انيصػػ ابب بػػ: دف    

  همم قمؿ يف انيي آف                 (ٖ) ألف األب ر ا ػر  انييم
 مم همم شم . ب ل   لص ف م ايررمم ل راد

  اإلعجاز العمى٘ الٌشقاق القىراإلعجاز العمى٘ الٌشقاق القىر

دف ل      جمز انيي آف اني،نمػمل يف  ػطا  لمشم    مت   
اني،صػػ ب ني ُ  ػػز نينػػم  ػػط  اظت،جػػُّة اني ابي ػػت انيػػي ُدا لػػز  نػػب لػػر انينػػحمل 

 ب فيػػر حكػػب انيػػره  ر زغنػػ ؿ انينجػػمر اظت ػػ م ابي جػػمز اني،نمػػمل يف
لهػػػمف لشػػػ ح عتػػػم ا،ػػػض انييػػػ آف ديػػػم هػػػمف يف امب،ػػػت للنػػػُّ اعلةمي ػػػمب 

بػػػػ اًهللا اي جػػػػمز اني،نمػػػػػمل يف  نػػػػم اني نػػػػػ   يف انينجػػػػـ  لانيشػػػػػم س 
لا ػػػ ات لانيك اهػػػب لاألفػػػ ؾ انيػػػراء اتب لانييػػػ آف دفػػػمض يف ذنيػػػ  

لنيػػع لال اباػػ لهللا دف ل  ماػػب  ن ػػمب  فماػػت ال لعػػ ة : دحػػر بػػهللا األ
ألف انييػػػ آف ذهػػػ  آايت األحكػػػمـ انيشػػػ   ت هن ػػػم همنيصػػػ ة لانيصػػػ مـ 

  لانيةػػ ؽ لانيػػُّلاج لاظتػػ اث ف مػػم ال لُّلػػر  نػػب   ذتمءػػت زانيُّهػػمة لاضتػػ
آلػػػتب لُمعػػػػمب آايت االحكػػػمـب لقػػػػر رت، ػػػم ا،ػػػػض انيعػػػمدة اني،نمػػػػم  

 لش ح م.
نيكػػهللا ابايت انيك ي ػػت انيػػي م دػػرث  ػػهللا األهػػ اف ل ػػهللا اني،نػػم 
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مُّلػػػر  ػػػهللا دنيػػػا ل  ذتمءػػػت آلػػػتب ؽتػػػم لػػػرؿ  نػػػب   جػػػمز  ػػػطا انيك ػػػمب 
نػمب فكنمػم ق ػ  شػمل  ارلػر يف ايعتملب له   ط  ابايت ل هر م اني،

ب حػت ي،نػم ديػم اضتػ   من اني،نم لُّلر يف هه ر ه ـ   لا ػمف   
 بهللا رانم.

لا نمػػم  ػػ  ل دػػرث يف اي جػػمز اني،نمػػمل يف  نػػم اني نػػ  ل ذا 
ا اػ   ؾتن ػػُّي لةنػػب براانػػتب لقػػمؿ  دع دالد ب سػػب رءػػ س اضتػػُّب 

اف دذهػػػػ    ايسػػػػ بمل انيعلةػػػػمرب لقػػػػر لقػػػػ: ب،ػػػػمل دبػػػػ   ج ػػػػب درلػػػػر
نيندماػػ لهللاب هػػمف ػت ػػب  م  دراسػػت األدايف انيعػػممللتب لبػػهللا رتنػػت بػػم 
درسػػز انييػػ آفب فجمػػز ابنييػػ آف ألدرسػػمب ف  دػػز انييػػ آف ف ق،ػػز 

      ػػػػ   نػػػػب قػػػػ ؿ   م،ػػػػمم                            
صػدا فينز  بت ايش  انييم و!  ف  طا ه ـ ال كت زب لدغنيػز اظت

 لم هز  طا األب .
لا نػػم دع ذات ني نػػت دشػػم ر اني ن ػػمز  نػػب قنػػمة     سػػملب ل ذا 
 ػػػطل:  ؾتن ػػػُّي البػػػ: لع  ػػػ ا    ػػػت رلاد ف ػػػم  هػػػمي ا  ػػػم انيػػػطلهللا 
  ةػػ ا  نػػب سػػة  انييمػػ  يف دلؿ جت اػػت ف ػػمء ت نين  ػػ ط  نػػب سػػة  
انييم ب لقػمؿ عتػم  ديػ م دي يػ م دبػ االً ه ػ ة  نػب  ػط  اني حنػتب حػ ا  
بمءػػػػػػت بن ػػػػػػمر دلالرب دن لكػػػػػػهللا دلم اكػػػػػػم دف معػػػػػػ،رلا اػػػػػػم اني يػػػػػػ ا  

 لاظتعمهع يف اني،منو! فنممذا  طا ايس اؼو
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ف اػػػما   لقػػػمني ا  اظت نػػػ  انيػػػطي ذه مػػػم يف ايي ػػػمؽ  نػػػب  ػػػط  
اني حنػػت ال لعػػملي ب،ن بػػت لاحػػرة بػػهللا اظت،ن بػػمت انيػػي حصػػننم  ن  ػػم 

 ج ػػب  ػػ  حػػُّاـ ف امنػػم  بػػ  يف  ػػط  اني حنػػتب قػػمؿ  له ػػاو قػػمني ا  
هػػػػم   ٕٓ٘لُّلػػػػر  ػػػػهللا اةػػػػ ؿ ليةػػػػ: انييمػػػػ   بػػػػهللا انيصػػػػ  ر اظت د نيػػػػت

ف  ة نػم  ػط   مي ل ػمًب هػم  ٓ٘ا،مػ  بهللا سػةدم  م ا فػم مي ل مًب ل ٕٓ
اصت  نيػػػ ا ع ف ،ج ػػػ ا لقػػػ رلا ديػػػم ال نتكػػػهللا دف لتػػػرث  اظت،ن بػػػمت  م

ايشػػ  يف لػػـ  بػػهللا األايـ مث انيػػ دم لدف  ذنيػػ   ال دف لكػػ ف انييمػػ  قػػر
 االصةراـ ضت ت االني دمـ   ر اظت د نيت عجتت بهللامك ف  ط  انيص

ليػػػػػ ؿ دالد  في ػػػػػُّت بػػػػػهللا بكػػػػػمر لقنػػػػػز لاػػػػػرهتم لاػػػػػرهتم 
حػػػ ب لرا،ػػػز  م انييػػػ آفب لهميػػػز  ػػػط   ل نمػػػز دف هػػػ ـ   

 ابلت  مل س ب  رالي نيرلهللا ايس ـ.
                                            
يف لق م لدلايػم نيػن،نم صػرقم يف ه بػمب لصػدت  ق      د

دف  ب ليف ذنيػ  حكمػت  عت ػت دراد   ا  ميم انيطي د ةم  نين  ػم 
 لُ،نم م نينم لنين ش لت رت،م .

األب  انيطي درلػر دف دني ػز  ني ػم األح ػمب  ه ػ  بػهللا انينػمس يف 
 ػطا انيُّبػمف ليف غػػ   لشػ ر سػػم ر  لا ػر  يف اني دػػث  ػهللا   بػػمت 
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عػػػم ت انيصػػػ  ى لانيكػػػعىب للتػػػملؿ دف ل د  ػػػم يف انيك ػػػب اظت، مػػػرة اني
لل    رلاايهتم لل درث يف شم هنمب ب: دف  طا دبػ  ال لن  ػمل نينمػ بهللا 

 اظتي    نب رام دف لنش   ام.
دبم انيعم ت انيي لن  مل  نب اظت بهللا اظتي    نػب راػم دف لنشػ   

  ام  مل سم  م   ب انيي لي ؿ ف  م رس نينم 

{ ِٔ ََِت ٜفٜكِد َتََا ََ ُ٘ ٜقا ََُت  ٕٔ{ ٔقَٝا
نيكػػ  فػػ د ق مبػػتب فنمػػمذا دجبػػث  ػػهللا ق مبػػت  مبػػتب لال ديشػػ   
ابنيي مبػػت اطتمصػػت  ب لق مبػػت دي فػػ د بنػػم دقػػ ب  ني ػػم بػػهللا ي عػػمب فػػَف 
اييعمف ف نم ال لرري يف دي لقػز لنيػب  ب لال يف دي ضت ػت ل ػمرؽ 

 ػمر اظتي نػع  نػب   دي م ب ألف  طا دب  غ   م  ب نيكهللا انيصػمضتع لا
 ب ا مً ألحر م  داءممً  طا األب  بن م  نب ابؿب قمؿ 

٘ٔ، َعِبَد َٜا } ٤ً ِٔ اي ِٚ ٜغس٢ْٜب ٜنٜأْٖٜو ايٗدَِْٝا ٔفٞ ٝن ٣ٌ، َعأبُس ٜأ  َضٔبٝ
َِٛت٢ ٔفٞ َْٞفَطٜو َٚاِعُدِد َُ ٕٕ{ اٞي

 

  قَمؿَ  ب ُ َم َ  ْاهللاِ  اّلل ِ  َ ْ رِ  ليف رلالت دا ى َ هللاْ 
ٍُ ٜأَخَر} ٘ٔ َزُضٛ ٤ً ِٓٔهٔبٞ،  اي َُ ٍَ ٔب ِٔ: ٜفٜكا  ايٗدَِْٝا ٔفٞ ٝن
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ِٚ ٜغس٢ْٜب، ٜنٜأْٖٜو ٣ٌ َعأبُس ٜأ َٕ ،َضٔبٝ ُٔ َٜٚنا ََُس اِب ٍُ  ُع  إ٢َذا: َٜٝكاٛ
ََِطَِٝت َِٓتٔظاس٢  ٜفال ٜأ ََ،  َت َِٓتٔظاس٢  ٜفاال  ٜأِصاَبِشتَ  َٚإ٢َذا ايٖصاَبا  َت
ََُطااا٤َ، ِٔ َُٚخااِر اٞي ََُسٔضااٜو ٔصااٖشٔتٜو َٔاا ِٔ ٔي َٔاا  َسَٝأتااٜو َٚ
ِٛٔتٜو َُ {ٔي

١ََٝ  اِغَتَس٣}  قَمؿَ  اطْتُْرِريِّ  َسِ، رٍ  َدِ   ل هللاْ ، ٖٕ  ٝأَضاا
ُٔ ٢ٔ َشِٜٔد ِب ُٔا٥َا١ٔ  مجاالٟ  َٚٔيَٝد٠ٟ َساز٢َث١ٜ ِب ِٗس٣،  إ٢ٜيا٢  ٔدَٜٓااز٣  ٔب  َغا

ُِٔعُت ٍَ ٜفَط ٘ٔ َزُضٛ ٤ً ٍُ:  اي َٕ ٜأال  َٜٝكٛ ِٔ َتِعَذُبٛ َٔ  ٜ١ََ  ٝأَضاا
ِٗس٣ إ٢ٜي٢ َِٜػَتس٢ٟ ٕٖ َغ ١ََٜ إ٢ ٌُ ٝأَضا ٜ٢ٛ ٢ٌ ٜط ََ ٟ  اأٜل ٞ  َٚاي٤أر  َْٞفٔطا
ٔٙ َٟ، ٜطَسٜفِت ََا ٔبَٝٔد ُِٓت َعَِٝٓا ٕٖ ٜفٜظَٓ ٟٖ ٜأ ٢ٕ  َغٞفَس ًَٞتٔكَٝاا  َسٖتا٢  َٜ
ٞ  ٜفٜظَِٓٓاتُ  ٜطِسٔفاٞ،  َزٜفِعُت َٚال ٝأٞقَبَض ُ٘  ٜأْٚا  َسٖتا٢  َٚأضاُع
ُُِت َٚال ٝأٞقَبَض، ١َُٟ ٜيٜك ُِٓت ٝيٞك َٗا ٜأْٚٞ ٜظَٓ  ٜأٝغا ٖ  َسٖت٢ ٝأٔضُٝػ
َٗا َٔ ٔفٝ ِٛٔت، َٔ َُ ِٖ اٞي ٍَ ُث ٞ  َٜا :ٜقا َّ َبٓٔا ِٕ آَد ِِ  إ٢ َٕ  ٝنِٓاُت ًٝاٛ  َتِعٔك
ِِ ٜفُعٗدٚا ِْٝفَطٝه َٔ ٜأ َِٛت٢، َٔ َُ ٞ  َٚاي٤ٔرٟ اٞي ٕٖ ٔبَٝأدٙٔ  َْٞفٔطا  ََاا  إ٢
َٕ ََا آلٕت ُتَٛعُدٚ َٚ ِِ ُِْت َٔ ٜأ ُُِعٔذص٢ٜ {ٔب

ٕٗ 
صػرؽ اظت لػر يف ًنػب اضتم ػر ا  ػر  ذاً اني، بت انيي م  ع ام 

دف لك ف بنش ً  ابنيكن ػت يف ايق ػمؿ  نػب  ب لاالسػ ،راد لاني ج ػُّ 
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 نيند ت انيي ل مرؽ ف  م  ط  اضت مة.
دبم انيطي لنش   ابألب  اني،مـ صتم : األعـب ف طا لشػ   لق ػم 
ف مم ال ل  رب ف نش   ابني  نعا ل ق مر اني،نػم لاني صػمحت لاني  غػتب 

 لنش   ام اظت يع يف دي لقز لحع. ل طا ال
  فمي  مر انيعم ت أل   اظتعمر ت  م   

 بػػم دف لكػػ ف سػػم ت اني صػػ ؿ  م فػػ    ب سػػم ت اصتمػػ:  -
 . نب س رع رس ؿ  

دل لكػػػػ ف سػػػػم ت ب مرقػػػػت انيشػػػػ  ات لاضت ػػػػ ظ لاأل ػػػػ ا   -
 ...نين     لاني ، ض ني      

را  ذنيػػ   ال دف نيػػ س عتػػم شػػ    ال اػػطني ب لال ل اػػ ف بػػهللا ل 
 ا      ل ه ابم ل حتمفم ل ي،مبم. الت   

دف يك ف درت،ع د  ً نيػطني  لدف ل  ننػم رت ،ػمً  يع ؿ   
 نيطني 

 لصنب    نب س رع د ل نب آنيم لصد م لسنم
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  الفصن الجالحالفصن الجالح

  فضن لٗمٛ الٍصف وَ شعباُفضن لٗمٛ الٍصف وَ شعباُ

*********************************************** 

 

 

  ض لفضن اهللض لفضن اهللالتعرالتعر

  طّارٚ القمٕبطّارٚ القمٕب
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  فضن لٗمٛ الٍصف وَ شعباُفضن لٗمٛ الٍصف وَ شعباُ

بهللا ا  انين م  انيي لن  مل  نب اظت بهللا اظت ف  م ق  ػم ل ح مء ػم 
  اةم ت   ني نت انينصا بهللا ش   ش، مفب قمؿ 

١ًٜٝ ٜناَِْت إ٢َذا } ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ ،َٕ َُٛا َغِعَبا َٗا، ٜفٝكٛ ًٜ ِٝ  ٜي
َُٛا َٗا، َُٚصٛ ََ ِٛ َٜ ٖٕ َ٘ا ٜفإ٢ ٤ً ٍُ ي ِٓص٢ َٗا َٜ ُِظ٢ ٔيُػُسٚٔب ٔفٝ  إ٢ٜي٢ ايٖػ
َُا٤ٔ ٍُ ايٗدَِْٝا، َض ِٔ ٜأال: ٜفَٝٝكٛ ُ٘،  ٜفاٜأٞغٔفسَ  ٔيٞ َُِطَتِػٔفس٣ َٔ  ٜأال ٜيا
ُ٘، َُِطَتِسش٢ْم ٢ًٟ الٜأ ٜفٜأِزُشٜق ُ٘ َُِبَت  25{ٜفٝأَعأفَٝ

نيػػػ س منػػػُّالً حعػػػ مً دل بكمي ػػػمًب نيكنػػػم  -حمشػػػم  -لمنػػػُّؿ   
يف  ػط  انين نػت  نيػر م الا  ػنم ل ه ابػم ل ي،مبػم ل اماػت ل نُّؿ ا،ةمءػم 

لنيػطا   !!اـ بهللا غ لب انيشمس  م بةن: اني ج هن م اك  دي اع ايه  
ب لقػر لت  ف  ط  انين نت ابنيةم مت همف سن نم انيصمحل هس مً ان  نم 

   قَمنَيزْ   مءشت   هللالرد 

١ًٜٝ ٜناَِْت} ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ َٕ ًٜٔتٞ، َغِعَبا ِٝ ََٕٜٚن ٜي ٍُ ا ٘ٔ َزُضٛ ٤ً   اي
ُٖا ٔعِٓٔدٟ، ًٜ َٕ ٜف ِٛٔف ٔفٞ ٜنا ٢ٌ  َد ِٝا ٤ً ُ٘،  اي ٞ  ٜفٜكِدُتا  َٜٞأُخارُ  ََاا  ٜفٜأَخاَرْٔ
َٔ ايَٓٚطا٤َ ُ٘ اٞيَػَِٝس٠ٔ َٔ ًِٜبُت ٜٛ ٞ  ٜف ٘ٔ  ُسَذاس٢  ٔفا  إ٢ٜيا٢  ٜفاَِْصاَسٞفتُ  َْٔطاا٥ٔ
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٘ٔ ٜأَْا ٜفإ٢َذا ُسِذَسٔتٞ ِٛٔب ٔب َٛ ايٖطأقٔط ٜنايٖج ُٖ َٚ ٍُ ٙٔ ٞٔف َٜٝكٛ  :ُضُذٛٔد
َٛأدٟ، َخَٝأيٞ ٜيٜو َضَذَد َٔ ََٚض ََ َٗأرٙٔ  ٝفَؤأدٟ، ٔبٜو َٚآ ٟ  ٜف  َٜأد
ََا ُِٝت َٚ َٗا َدَٓ ُِ َٜا َْٞفٔطٞ َع٢ًٜ ٔب ٌٚ  ُِٜسَد٢ َعٔظٝ ٣ِ،  ٔيٝها  َٜاا  َعٔظاٝ
ُِ َِ، ايٖرَِْب اٞغٔفس٢ َعٔظٝ ٢ٗٞ َضَذَد اٞيَعٔظٝ ٤ًٔرٟ َِٚد ُ٘ ٔي ًٜٞك  ََٚغٖل َخ
ُ٘ َُِع ِٖ ، ََُٙٚبَصَس َض ُ٘، َزٜفَع ُث ِٖ َزٞأَض ٍَ َضأدّدا، َعاَد ُث  ٜأُعاٛذُ : ٜفٜكا
ِٔ ٔبس٢َضاٜى ٜٛٔو، َٔ ٢ٜٛى َٜٚأُعُٛذ َضَخ ِٔ ٔبَعٞف  ٔبٜو َٜٚأُعُٛذ ٔعٜكأبٜو، َٔ
ِٜٓو َُا ٜأَِْت َٔ َِٝت ٜن ٍُ َْٞفٔطٜو، َع٢ًٜ ٜأِثَٓ َُا ٜأٝقٛ ٍَ ٜن ُُٚد ٜأٔخٞ ٜقا   :َدا
٢ٗٞ ٝأَعفُِّس ٟ  ََٚسالٙ  ٔيَطٝٚٔدٟ، ٔبايٗتَسا ٔفٞ َِٚد ِٕ ٔيَطاٝٚٔد  ُِٜطاَذدَ  ٜأ
،ُ٘ ِٖ ٜي ُ٘، َزٜفَع ُث ٍَ َزٞأَض ِٖ: ٜفٜكا ُٗ ٤ً ًّٞبا اِزُشٞقٓٔٞ اي َٔ َْٔكٝ٘ا ٜق  ال ايٖػٚس َٔ
ِٖ َغٔكٝ٘ا، َٚال َدأفّٝا ٌَ اَِْصَسَف ُث ١ًٜٔ ٔفٞ ََٔعٞ ََٚدَخ ُٝٔ ٞ  اٞيَخ  َٚٔيا
٣ٍ، َْٜفْظ ٍَ َعا َِٝسا٤ُ  َٜا ٜفُظايٖٓ ََٖرا ََا: ٜفٜكا َُ ُ٘ ُس ٜٛٔفالَ  ٜفٜأِخَبِسُت  ٜف
َُِطُح َٜ ٔٙ َٛ ُزٞنَبٔتٞ، َع٢ًٜ ٔبَٝٔد ُٖ َٚ ٍُ ٢ٔ  ََِٜٚظ: َٜٝكٛ ِٝ ٢ٔ  َٖااَت ِٝ  اياٗسٞنَبَت
ٙٔ ٜئكََٝتا ََا ١ًٜٜ، َٖٔر ِٝ ٤ً ١ًٜٜ اي ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ َٕ ٍُ َغِعَبا ِٓص٢ َٜ ُ٘ ٤ً َٗا َتَعاٜي٢ اي  ٔفٝ
َُا٤ٔ إ٢ٜي٢ ٙٔ ٜفَِٝػٔفُس َٝاايٗدِْ ايٖط ُُِػس٢ٜى إ٢ال ٔئعَبأد ٢ٚ اٞي َٔ ٜأ َُُػأس {اٞي

ٕٙ 
ايم ػمف يف  ف مل ني نت اظت   ةب لنيطا اس دب سػن نم انيصػمحل 
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   م ب   ة اني  مر   ط  انين نت بهللا األ ممؿ انيي مر  
 م فمن م بهللا همف ليػ د ف  ػم سػ رة لػس أليػ  قػمؿ يف شػ هنم 

{ ٖٕ ٌٚ إ٢ ٤ِٕٞ ٔيٝه ًّٞبا َغ ًُٞبَٚ ٜق ٢ٕ ٜق {ٜظ  اٞيٝكِسآ
ٕٚ 

  ً  نينُعػػػن ت أليػػػم لبػػػن م بػػػهللا هػػػمف لي د ػػػم  ػػػ   هػػػمف  ذا د ػػػم
 . ن ثب ل ذا  م   مً  صمضتمً ه طا دد ا    ث ب ات

  ا،ػػػػػػر اظت ػػػػػػ ب نيي نيػػػػػػم مً لبػػػػػػن م بػػػػػػهللا هػػػػػػمف ُلصػػػػػػنمل سػػػػػػ: 
{ ِٔ َُِػس٢ٔب َبِعَد َص٢٤ً ََ ُ٘ ٝغٔفَسِت َزٜنَعإت ٔضٖت اٞي ُ٘، ٜي  ُذُُْٛب
ِٕ  ٕٛ{ اٞيَبِشس٢ َشَبٔد َجٌ ٜناَِْت َٚإ٢

  ني نػػت اني  اػػتب ف ػػب لبػػن م بػػهللا هػػمف لُك ػػ  ف  ػػم بػػهللا االسػػ   مر
 ل  ل    نيك  اظت بنع اني مء ع يف  ط  انين نت اظت مرهت.

   لبػػن م بػػهللا هػػمف لصػػػنمل ف  ػػم صػػ ة اني عػػما  ب ف ، ػػػ م
همي ا لصن هنم يف رتم تب لا،  م همي ا لصن هنم فُػ ادىب 

 ؿ يف ش هنم ني،مم اني، مس قم ألف انينحمل 

ًَٞت ٜأَِْت إ٢َذا } ُ٘ ٜغٜفَس َذٔيٜو، ٜفَع ٤ً ُ٘ َذَِْبٜو ٜيٜو اي ٖٜٚي ُٙ، ٜأ  َٚآٔخَس
ُ٘ ُ٘، َٜٚقٔداَمَي ُٙ ََٚسٔدَٜج ٜٜٛأ ُٙ، ََٚخ َُِد ُٙ َٜٚنٔبرَيُٙ، ََٚصٔػرَيُٙ ََٚع  َٚٔضٖس
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ُ٘ ََٚعال {ََْٔٝت
ٕٜ 
انين نػت  ف  ػم دف لُت ػمل  ػط  ف،نب هػ  بػ بهللٍا هػ   ل فيػم   

  مػمؿ اطتػ  اظتي اػػت نيةم ػت  ب ل ن ػػم ق ػ  ذنيػ  دف لُةِّ ػػ  قن ػم بػػهللا 
األاػػ مف لاألحيػػمد لاألحعػػمد لاني   ػػم  صتم ػػ: انػػ   ب ألف انينػػحمل 

  قمؿ يف رلالت بهللا رلاايت  ط  انين نت 

َٕ إ٢َذا } ١ًٜٝ ٜنا ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ َٕ ُ٘ اط٤ًَٜع َغِعَبا ٤ً ٘ٔ، إ٢ٜي٢ اي ًٞٔك  َخ
َٔٓٔنَي ِػٔفُسٜفَٝ ُُِؤ ًٞ ًٔٞ ٔي ُِ َُٜٚ ،َٔ ًٜٞهأفس٢ٜ ٌَ َََٜٚدُع ٔي ِٖ  اٞئشٞكٔد ٜأ

ِِ ٖٔ ٖٓ{ ََٜدُعُٛٙ َسٖت٢ ٔئشٞكٔد
 

  التعرض لفضن اهللالتعرض لفضن اهلل

 نػمؾ دلقػمت لدايـ لني ػمؿ ني  ػ    ل ةػم     ا،    
لهـ   ب دبم اي ت اني، مدات لاألايـ لاأللقمت مك ف ني  اب   لداػ  

نيصػػػػػػن ات اظت  لاػػػػػػمتب لصػػػػػػ مـ شػػػػػػ   رب ػػػػػػمف ..... لهػػػػػػ   ب فم
األ مػػػمؿ انيصػػػمضتمت عتػػػم داػػػ  ل ػػػ اب حػػػرد   ب دل ا  نػػػم رسػػػ ؿ    
همم دلحب  ني م ام ب ال ب فمهللا ل،م  أاط األا ب  طا األا  نيم حػر 
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 سنن البٌهقً والطبرانً عن أبً ثعلبة الخشنً  31
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ددىن لنيػػ س نيػػم حػػر د نػػبب جبعػػب اياػػ ص لانيصػػرؽ لاضت ػػ ر بػػ: 
   لسػػػ،ب بشػػػك ر لذيػػػب ب نيكػػػهللا  ػػػط  د مػػػمؿ عتػػػم داػػػ  ب فػػػ ر

 بي ر لبيرلر. ب   ر ل  اب بهللا  نر   
نيكهللا  نمؾ دلقمت نين،ةم ات لاعت ػمت لاني   ػ ت انيػي نيػ س 
عتػػػم بػػػم ل ازل ػػػم لال ليػػػ ب  ني  ػػػم بػػػهللا األ مػػػمؿ انيصػػػمضتتب ف،نػػػب سػػػ    
اظت مؿ  بهللا ل لر دف لع ن  قن م ان ر   للن   ان ر بػ ال ب بػم اني،مػ  

ي يػػػتو ال ل اػػػرب ألف  ػػػط  بندػػػت بػػػهللا  ب انيػػطى ل صػػػنم  م  ػػػط  اضت
دف ل جنػب  نػػب قن ػػم للُ،نمػم بػػهللا نيريػػم  نمػػمً  لانيػطى ل لػػر بػػهللا   

ب نيكػهللا هػ  انيػطي  ن ػم بمذا ل ، و ال شػمل ب ف ػط  بندػت بػهللا   
دف ل ،ػػػ ض عتػػػػطا اني  ػػػػ ب فمني  ػػػػ  بػػػػهللا   لت ػػػػمج بػػػػهللا اييعػػػػمف دف 

اني ةاي انيصػمدقت يف ل ، ض نيمب لانيطي لك بم   ل ى حت  نب األق  
اظتنػػػمـب دل لػػػ ى انيصػػػمضتعب دل لػػػ ى اصتنػػػتب دل لػػػ ى   اظتنػػػمـ سػػػ رع 

 .رس ؿ   
لنيػػطني  ا،ػػض اياػػ اف لػػ ى ف اءػػر ه   ػػم ا،ػػض انيعػػنا َبػػهللْا 

يف اظتنػػػمـب ف  ،ػػػ   ػػػط  اني مءػػػرة  شػػػ ات  ف،ن ػػػم لػػػ ى رسػػػ ؿ   
بندػػػت اظتػػػ ات لال لػػػ ى رسػػػ ؿ   يف اظتنػػػمـب ظتػػػمذاو ألف  ػػػطا األبػػػ  

  لنيػػػػ س  مػػػػ ب ألف اني،مػػػػ  نيػػػػم داػػػػ ب نيكػػػػهللا  ػػػػطا األبػػػػ        
                                      (ٚٗآؿ  مػػػػػػػػػػػػػػػ اف)  دل 
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                                         (٘ٗاظتمءػػػرة)  بػػػم 
  بػػهللا اظت   ػػ  بػػهللا ابب اني  ػػ  اا صػػمص بػػهللا ابب اني زتػػتب دل ف ػػ

اػػم  نػػب  اني، ػػ مب لب ن ػػم ه ػػ  بػػهللا اظتػػن  ايعت ػػت انيػػي ل   ػػ    
 األلني م  ل نب اظت يع.

بندػػػت كتػػػػر قن ػػػم حماػػػ اً بػػػ:    نػػػػب  انيػػػطي ل،ة ػػػم   
انيػػػرلاـب لانيػػػطي كتػػػر قن ػػػم ل  ػػػُّ لمتشػػػ: نيػػػطه    للَػْ اػػػ   نػػػب بػػػ  

 ن  ػػم اييعػػمفو  ف ل ،ػػ ض  األايـب  ػػط  اظتػػن  ايعت ػػت ه ػػا لتصػػ 
ني  ػػػ    يف دلقػػػمت اني  ػػػ  انيػػػي اصصػػػ م  ب ل ػػػطا  ػػػ  اضتػػػمؿ 

 انيطي همف  ن م انيصمضت ف انيطلهللا ردلنم  ن  م بن  رب اني،مظتع.
   شت، م دل ق دمت  هللا دحر بهللا انيصػمضتع هػمف لنػمـ يف اني نػث 
ف األا  بهللا انين  و! ه  انيصمضتع انيعمايع لاني حيع ال ار دف لك  

  اني نػػػػث األاػػػػ  بػػػػهللا انين ػػػػ  قػػػػمءم اػػػػع لػػػػري رب اني،ػػػػمظتعب لنما ػػػػم 
اك بمب لل من   ني ػم  ي،مبػمب لأيػس اػم يف  ػطا اني قػز لاضتػعب ألف 
اطت ءػػ  عءمػػع ل ػػ  ليػػع اػػع لػػرى دحكػػم اضتػػمهمع ب ، اػػمً ني  ػػنم 

 ل ةماي .
نيكهللا بهللا لنػمـ يف  ػطا اني قػز دي  ةػم  لةن ػم بػهللا  و!!  ػ  

  سػػم ت اني  ػػ  دل اني،صػػ و!! دل انيػػطي لعػػ   يف  ػػطا سػػ  م   اني،ةػػم
اني قػػز بػػ: انينػػز دل اني ن ُّلػػ ف دل اني  ػػمء مت .... دى  ةػػم  لةن ػػم 
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 ػػػػػطا بػػػػػهللا رب انيعلػػػػػتو!!  ذاً ال اػػػػػر دف ل ،ػػػػػ ض ني  ػػػػػ    يف  ػػػػػط  
 األلقمتب ل ، ض ني      يف ابعت اني ما ت.

 لنيػػطني  هػػمف انيعػػنا انيصػػمحل عتػػم ا  مػػمـ اػػمص ان نػػت اصتم،ػػت
لل ب ػػمب ألف  ػػط  دلقػػمت ف ػػ ب فن نػػت اصتم،ػػت عتػػم بُّلػػر بػػهللا اني ،ػػ ض 
ني  ػػػػ   ب للػػػػـ  اصتم،ػػػػت هػػػػمي ا بػػػػهللا فجػػػػ  اصتم،ػػػػت ل ػػػػ  ن ف نيصػػػػ ة 
اصتم،ػػػتب ني جم،ػػػ ا دي عػػػ م  نػػػب  ب لل ، اػػػ ف ني  ػػػ    اػػػ    
   ب فمم ابؿ بهللا ال لرا  اصتم،ت حت لعم:  قمبػت انيصػ ةو!! دي 

!! ديػػػز ن ميػػػا   ًػػػما ر اظت ، اػػػعب ف ػػػ  لةمػػػ: ف ػػػم ب ػػػ   ػػػطاو
 فك ا أم   ف    و!!.

 ذاً ال اػػػػػر دف ل ،ػػػػػ ض اييعػػػػػمف ني  ػػػػػ    اػػػػػ     ػػػػػ  ب 
ل ،ػػ ض نين نػػت انينصػػا بػػهللا شػػ، مفب دل ل ،ػػ ض نين نػػت اػػررب دل ل ،ػػ ض 
نين مم اني،ش  األلاا  بهللا رب مفب دل ل ، ض نين،ش  األلاء  بػهللا ذى 

ل ،ػػػػػ ض ني ػػػػػـ   سػػػػػ  م  للػػػػػـ  اضتجػػػػػتب دل ل ،ػػػػػ ض نين نػػػػػت   فػػػػػتب دل 
ب دل ل ،ػػ ض نين نػػت  مشػػ را ب دل ل ،ػػ ض ألايـ بػػ  د ح ػػ ة انينػػحمل 

ايسػػ ا  لاظت،ػػ اج ..... هػػ   ػػط  األايـ ل ،ػػ ض عتػػم اظتػػ  ب دل ل ،ػػ ض 
 ػػمنيس انيصػػمضتع لب اءػػر اني،ػػمرفع اني،نم ػػت لانين راي ػػتب لقػػمؿ اضت  ػػب 

  حرل م   

{ٖٕ ِِ إ٢ ٢ّ ٔفٞ  ٔيَسٚبٝه ِِ ٜأٜٖا ِٖس٢ٝن َٗا، ٜفَتَعٖسُضٛا َْٜفَشإت، َد ٌٖ ٜي  ٜيَع
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ِِ ِٕ ٜأَسَدٝن ُ٘ ٜأ َٗا ُتٔصَٝب ِٓ َٖا َِٜػٜك٢ ال َْٞفَش٠١ َٔ  ٖٔ{ٜأَبّدا َبِعَد
 ه ا ل ، ض عتمو

 ا، ػػنم ل ،ػػػ ض ابنيصػػ مـب لا، ػػػنم ل ،ػػ ض ابني،مػػػ  انيصػػػمحل يف
  ابنيي ػػمـب للصػػنب ره،ػػمت اني عػػما  ب لليػػ د انييػػ آف  ملانيي ػػمـب فُ صػػن

.. ه  ذني  حعهللاب نيكنم ني س    األسػمسب فمألسػمس   اني ،ػ ض ..
ػػػػ ا،نػػػػم   ف ػػػػ  ني نػػػػُّؿ ف ػػػػ     يُّ ابػػػػ  انيػػػػطني  ػػػػ    دف جُت ِّ

 .ل ةم ات   ا       
لنػػػُّؿ    يلػػػرل و! انيػػػط  ػػػ  ف ػػػ    لهػػػـ    سػػػ نُّؿ يف

 ملانيين ب اطتمني ت بػهللا اظت،مصػ لرل  اطت اتب نيكهللا اني،ةم ات منُّؿ يف
 ت لاظتة ػػ ة لاصتػػم ُّة السػػ ي مؿ اني،ةػػم ات لاعت ػػمت بػػهللا رب لاني  ػػ

ار دف دا ػُّ ابػ   ب: األ ممؿ انيصمضتت دل ق ن م ال اً ب  ذانيعايت 
نيػ  اػم ؾ اػ ا فَيػ  ب فَيػ  ابني   ػ ت س نُّؿ ف م    يانيط

 مل جت ُّ نيػم بػم لت ػمج  ني ػم بػهللا ً،ػمـ لشػ اب   اظتةػ جب نيكػهللا د ػم شػ
سػػ جنس ف ػػمب لاظتكػػمف انيػػطى س عػػ ي نم  يجُت ػػُّ  نيػػم  ػػ  اظتكػػمف انيػػط

ف ػػمب حػػت  نػػربم لتػػ  اني ػػ ا كتػػر بكػػمعً لن ػػ  اػػمب لا،ػػر دف جُتنعػػم 
مُيرـ نيم اني د ػت دل اني ااػبب نيكػهللا اظت ػم ديػ  ا ػُّت ب اػ:  ا نيػم 

ٕٖ } ل نػُّؿ ف ػم اضتػ  بػهللا اطتنػ   يلاح ابمب فمظت ا: انيػط َ٘  إ٢ ٤ًا  ال اي
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ِٓٝظُس ِِ، إ٢ٜي٢ َٜ َٛز٢ٝن َٛأي ُص َِ ِِ،َٜٚأ ِٔ  ٝه ِٓٝظاسُ  َٜٚئها ِِ،  إ٢ٜيا٢  َٜ ًٝاٛٔبٝه  ٝق
ِِ َُأيٝه ٕٖ{ َٜٚأِع

 

  طا انيينب ا،ةم   ل  مممو بت ل جنب   يف
   ذا دصػػ    ػػطا انيينػػب همػػم قػػمؿ                      

     (ٜٛ انيشػػ، ا)  سػػن م بػػهللا اني  نػػت  ػػهللا  ب لبػػهللا بػػ ض اني ،ػػر  ػػهللا
ع لاعتػػػ ىب لسػػػن م بػػػهللا اضتيػػػر لاضتعػػػر ح ػػػ ة  ب لسػػػن م بػػػهللا اضتػػػ

لانيك   لاني   لاني خ طتن   ب ف ك ف سن ممً بهللا عح ػت اضتػ  لسػن م 
 يبػػهللا عح ػػت اطتنػػ ب ل ػػطا نين ،ػػ ضب ل ػػطا  ػػ  اصت ػػمد األ  ػػم انيػػػط

 .ل    نيم اظت ي ف دي ع م حت ل ، ا ا ني      
م ال سػػ رع  اػػ ا  م اطتن ػػ  داػػ  األي  ػػم  لاظت سػػنع ده بػػم    ػػ

  لعػػػػ ة : دحػػػػر دف لُتصػػػػ مب لبػػػػهللا اػػػػمهللا ايهػػػػ اـ            
                                         

دف  ي يمـ اطتنتب فج،نم ان    ب لاطتنػت د   ده بم  (األي،مـ٘ٚ)
ي يػت قػم  ة لابًنػت  ال ف م ح ختننز ه  حيمءيم فنم ل   ػت ت   

بشػػػ  نيت اكػػػ  ذراهتػػػم   اػػػ     ػػػ  ب ده بػػػم ا عػػػن م اياػػػهللاب  ملل ػػػ
 !!ده بم ا عن م انيُّلاتب ده بم انجممم بهللا انينمر.

 ه ابػمت ال  ػر  عتػػم لال حػر  عتػػمب ظتػمذا ده بػػم   اكػ  ذنيػػ و 
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 (55) فضل ليلة الهصف   الفصل الجالح:                           

   نػػػػػػ    ذنيػػػػػػ  فيػػػػػػمؿ                         (ٛٗانيصػػػػػػمفمت) 
 فمألسمس هنم    انيينب انيعن م.

  طّارٚ القمٕبطّارٚ القمٕب

 ن نم دف ي ،ػ ض نيػم حػت ؿت ػب ا  ػ    دف ؾت ػُّ  يانيط اً  ذ
انيينب   ا       ب ؿت  م ؽتػم ال لت ػم  ب ليني ػم ؽتػم ل م ػرع بػهللا 

ا ننػػم لاػػع انػػ   يم لينػػُّع هػػ  انيػػطبنػػانييػػ ب  ػػهللا ح ػػ ة  ب ليُّلػػ  
                                                      

د ةػػػػم   ياػػػػع  نينػػػػم   انييػػػػ آف سػػػػ  اني،ةػػػػم  انيػػػػط ل   (اضتجػػػػ ٚٗ)
  اني،ػػػرعف   ألصػػػدمب انينػػػحمل                   ( اضتشػػػ)  ػػػطا 
ُٔ ال }  اضتب لي ؿ ف م  َٔ ِِ ُِٜؤ َٕ َسٖت٢ ٜأَسُدٝن ٘ٔ ٜأَسٖب ٜأٝنٛ ِٝ ِٔ إ٢ٜي َٔ 

ٔٙ ٙٔ َٚأئد َٜٚئد َُٔعنَي َٚايٖٓاع٢ َٚ ٖٖ{ ٜأِد
 

    لدهػػ ب م  ي ػػتً                                 
صػػػرلر م سػػػن مت لبنشػػػ حت ؿتػػػ  رت ػػػ: انػػػ   ب نيكػػػهللا بػػػهللا  (اضتشػػػ )

ل     ص مم لق ن م لا،ر م ل ك  ه ا لك ػر ألا ػم اظتعػنم  مللصن
 نػُّؿ بصػ  ت  نػب فػ ف نيم    فو! له ا ل   ف فو! له ا لر ف

اػػر دلالً دف   ػػطا ني  ػػ   و!! ال حػػت لشػػمز ف ػػمو! ه ػػا ل ،ػػ ض
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 (56) فضل ليلة الهصف   الفصل الجالح:                           

نيػػػ س ف ػػػم  ال انيعػػػ بت بػػػهللا هػػػ   ي م راػػػم ابنيينػػػب انيعػػػن م انيػػػط أ 
 .لايق مؿ ابنيكن ت  نب اظتن  اني، ـ  بانيطي ب لاب ـ

هػػػػمف كُت ػػػػُّ اػػػػم   يانيػػػػط ملجت  ػػػػُّ انيينػػػػ ب  ػػػػ  اني،مػػػػ  األسمسػػػػ
 }   شػ هنم  انيصمضت ف دي ع م نين ، ض ني     ب لنيطني  قمؿ 

        ٔ٘ ٌَ ٔفااٝ ََٚدَعا  ٔ٘ ًٞٔبا ٌَ ٜق ُ٘ ٝقااف إذا أَزاَد اهلل ٔبَعِبٕد َخِٝاسٟا ٜفَتااَح ٜيا
ٔ٘ َٚأعٝااٟا ٔياااُا َضااًٜٜو ٔفاااٝ  ُ٘ ًَٞباا ٌَ ٜق ََٚدَعاا  اياَٝٔكااانَي ٚايصٔٓااِدَم 

َٚٔي ُ٘ َضًٔاٝاُٟا  ًَٞب ٌَ ٜق ١َُٟ    ََٚدَع َُِطَتٔكاٝاا  ُ٘ ََٚخأًااٜٝكَت ُ٘ صاأدقٟا  طاَْ
ُ٘ َبٔصرَي٠ٟ ََٚعَِٝٓ َُٔٝع١ٟ  ُ٘ َض ٌَ ٝأُذَْ  ٖٗ{ ََٚدَع

نُّؿ  ن م انيعك نتب لُ مث انية مرة اني مًن تب   نيكهللا ق   ذني  رزقم 
فػػ اد  اني اػػ ب  نػػُّؿ يفقن ػػم اطتػػ ؼب للُ  نػػُّؿ يفقن ػػم اطتشػػ تب للُ  نػػُّؿ يفللُ 

 لضت  ػب   لبصػة م ب للنػُّع بػهللا صػرر  هػ  لنتأل قن م جبي يػت اضتػب  
حػت لكػ ف ًػم  ًا ي   ػمًب فُ ي ػ  لبػم ل،كػ  صػ     ببم ا نم لاع انػ   

لمتصػػػػم ا،ةػػػػم   همػػػػم اػػػػن  انيصػػػػمضتع بػػػػهللا  ب ن ػػػػم بػػػػ ال  اػػػػ     ػػػػ  
 ه  زبمف لبكمف.  رامالت   يف

 ػط  اضتيػمء  ل ف هميػز ا  ػز   لنيطني  اع  ح ػ ة انينػحمل
  نب س    اظت مؿ  بهللا انيُ،  مدب لي ؿ   نب انيك  
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 (57) فضل ليلة الهصف   الفصل الجالح:                           

٣ِ َُزٖب } ُ٘ ٜيَِٝظ ٜقا٥ٔ ِٔ ٜي َٔ ٔ٘ َٔ َُٗس إ٢ال ٔقَٝا  ٖ٘{ ايٖط
ألف قن ػػػػػم بشػػػػػ  ؿ ابني ػػػػػ مءهللا نين نػػػػػ ب فك ػػػػػا لُي ػػػػػ   ن ػػػػػم 

   اضت و!!  طا ب نم هم   انيطى قمؿ نيم ح  ة انينحمل

ٌٚ اِزٔدِع } ِِ ٜفإ٢ْٖٜو ٜفَص ٌٚ  ٜي {ُتَص
ٖٙ 

  انيينب     ً   ق   دف مص ِّ                        
                (األ نب). 

  لبهللا همف بش  اًل ابنيص مـب لي ؿ 

٣ِ ُزٖب } ُ٘ ٜيَِٝظ َصا٥ٔ ِٔ ٜي َٔ ٔ٘ َٔ {اٞيُذُٛع  إ٢ال ٔصَٝا
ٖٚ 

ف ػػػ  صػػػمءم  ػػػهللا انية،ػػػمـ نيكػػػهللا ا ارحػػػم ني عػػػز صػػػمءمت  ػػػهللا 
 ػمب لمػنم لمكػطب لميػ ؿ انيػُّلر لمتػ ج انيطي ب لاب ـب فػمصت ارح م 

صػػػ مـ  ػػػطاو!! نيكػػػهللا انيصػػػ مـ  يبن ػػػم دقػػػ اؿ اطتنػػػم لاني جػػػ ر ..... فػػػ 
   ف قمني ا ف م   حرد  انيصمضت يانيط

  إذا مااال اء ااا ع  ااالا اااا  اء  ل ااالإذا مااال اء ااا ع  ااالا اااا  اء  ل ااال

  

  فكااااااه شاااااايام  شااااااي  اء اااااا لافكااااااه شاااااايام  شااااااي  اء اااااا لا

  
ابب انيصػػػػمضتعب نيكػػػػهللا انيصػػػػ مـ  ل ػػػػطا  ػػػػ  انيصػػػػ مـ األلم يف
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 (58) فضل ليلة الهصف   الفصل الجالح:                           

 األهم  
  باا باا وماال  االا إ  ااا   ااا  ماال   وماال  االا إ  ااا   ااا  ماال   

  

  اءقاا ط ماالم اءقاا ط ماالم   ييكااكءع ابااذ اءااكا  فااكااكءع ابااذ اءااكا  فاا

  
لصػـ   يغ  بػ ال ب فمني اػ  انيػط لصـ   نب دف متة  يف قن م

  طا انيص مـ لي ؿ 
   ااااإ إما   ااااإ إما    ييفاافاا  ييوإن خ اا   ءااوإن خ اا   ءاا

  

  يينَفَسال  كك اب د   اانَفَسال  كك اب د   اا  ييالا  خالم الا  خالم 

  
ضت ت دل لقػز دل حػع  ال رب  يد ال متة   نب اني مؿ يف يد
م ت يُّ ػػػم قػػػمني ا نيػػػم  لدراػػػم   نػػػر سػػػ ب ايبػػػمـ اصتن ػػػر اني،ػػػمظتع 

يعػ     اذه   ب فيمؿ عتم  ل   يع  م حت دذه    )ذه م  ال در
ضت ػػت( لػػطه  ألف   دبػػ   اػػطه  ب نيكنػػم ن لنعػػب   ضت ػػت لال دقػػ ب 

انيػػػػػػطى ل ،ػػػػػػ ض صػػػػػػمح م ني  ػػػػػػ     ف ػػػػػػط  حي يػػػػػػت انيػػػػػػطه    
 ل ةم ات  .

 انيػػػػػػطى ل لػػػػػػر  ةػػػػػػم ات انيصػػػػػػمضتعب ل ه ابػػػػػػمت    اً  ذ
نيألصػػػػػ  م  لاني اصػػػػػنعب كتػػػػػب  ن ػػػػػم ق ػػػػػ   نينم يػػػػػعب لبػػػػػن    

 .اني، مدات اصتعممي ت دف لُة   انيينب ابنيكن ت ني ب انيعلت 
لدراػػػم  هػػػمف  مظتػػػمً لت ػػػ  غتنػػػس  لنيػػػطني  ايبػػػمـ اني ػػػُّام 

 نمػػم  شػػ ة آالؼ ي ػػسب بػػن م بمءػػت بػػهللا اني،نمػػم  األاػػ  ب لبػػن م 
اطتن ػم ب  ػطا غػ  اني ا ػم ب  س ،ع بهللا األب ا  لاطتن م  لدانػم  ح ا 
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 (59) فضل ليلة الهصف   الفصل الجالح:                           

هػػ  فػػ لع انيػػرلهللا لدصػػ ؿ انيػػرلهللاب مث ا،ػػر ذنيػػ  دراد دف   لهػػمف  مظتػػمً يف
لي د ػػػم للعػػػم، م  ػػػهللا  لت ػػػب ابظتػػػن  ايعت ػػػت لاني،ةػػػم ات اني ابي ػػػت انيػػػي

ب فيػمني ا اني،مرفع ل هللا اني اصنع ل هللا د   اني    بهللا رب اني،ػمظتع 
عب فعن  ً لػ  نيم  ال ل ار غ  ً ل  انيص ف ت لاظت شرلهللا لانيصمضت

ب له ػػب بػػطه ة  ػػهللا  ػػطا األبػػ  ل ػػ  انية لػػ  انيػػط بشػػب ف ػػم  يانييػػـ 
ب حت لص   م اني،ةم اتب لشتب  ػطا انيك ػمب )اظتنيػط بػهللا اني ػ ؿ(

 ب: انيصمضتع قمؿ  ف ،ر دف سمر
 الصدددددددوف ا  ح،ددددددد  ال،ددددددد    دددددددد ة )فوجددددددد ت     

 و وصدددد فكم  كألدددد، اأوصدددد مج  و خالقكددددم   دددد، اأخددددال      

 ال و،دددع  ح  حددد  ن هدددم      ددد  ف ددد    و نكدددم ددددريوا   و دددً 

وب اوا  مد هم  نكدم و د ه و  اكال يدا ا  ندً   وو د ه و    وا        

 اأنب دد    وو دد ه و  مدد  الا دد   مدد  ال و،ددع  ح  حدد  ا ب حددا بدد    

مددمكم  يأ  مفعدد   وصددوجلم ا دد     -ثددم بدد ل  ال،ددب: وقدد       –

 .(  ت ك  ال ر: ب لير ا م  دوى اهلل ؛جم ى الع ك  لرصالة

نيكػػػػهللا انية ػػػػػمرة  !!!دل اني ػػػػ مم... نصػػػػ ة اني اػػػػػ   نية ػػػػمرة اني
 !!!!مة   انيينب ابنيكن ت ؽتم سػ ى     نين،ةم ات لاظتن  ايعت ت

ل ػػطا حػػمؿ د ػػ  اني اػػػم لحػػمؿ د ػػ  اني ػػػ   انيػػطلهللا ل لػػرلف دف لنػػػمني ا 
اني    بهللا  ب لانيطلهللا ل لرلف دف لنمني ا  ةم   ب لانيطلهللا ل لرلف دف 
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    انيػطى متػن اػم   ػمد   اظتكػ بعب ل ػطا اني  ػ  ل ، ا ا ني  ػ
 بن  بهللا   ل ةم  بهللا   ا       .

فػػػندهللا ي لػػػر دف ي ،ػػػ ض عتػػػطا اني،ةػػػم ب ليكػػػ ف بػػػهللا د ػػػ   ػػػطا 
  اً اني،ةم ب  ذ

  ا اااا ك ه فهاااال ليلا اااا ك ه فهاااال ليلأ  ِّط اءااااوف  وأ  ِّط اءااااوف  و

  

  فأناااب دااالءوف    دلءسسااا  إنسااالنفأناااب دااالءوف    دلءسسااا  إنسااالن

  
   ػهللا مث ا،ر ذني  دق    نب قن  ب لال جت،  ف م شئ لشػ ن

 !!!را  ً فت  ع لال دق 
ان ػػػػز ب نػػػػ  اني اػػػػمؿب لاي ػػػػ   م بػػػػم  لاي ػػػػ   م اظتػػػػ دة انيػػػػي

 اصت ؿ لايه اـ  يلصنز  ني م بهللا اضتمؿ ح ث قمنيز ؼتمً ت ذ
  يياءفاادا  م ااذ اءفاادا  م ااذ   ييوءقااذ لتل ااع فااوءقااذ لتل ااع فاا

  

  ييماا  أما  للا ااماا  أما  للا اا  ييوأد ااب لساا وأد ااب لساا 

  ءل ل ااااه ماااادان ءل ل ااااه ماااادان   ييفلءسساااا  مواااافلءسساااا  مواااا  

  

    اءفااادا  أن سااااءفااادا  أن سااا  ييفااافااا  ييوكب ااال  لباااوكب ااال  لبااا

  
فػَذا م،ػ ض اييعػمف  !!غػ    مل ب ال لت  ف م شػفمنيينب  

  اطني  لص   همم قمؿ ايبمـ دا  اني،ُّاءم 
    إذا  تااااااااااااااا   اباااااااااااااااذإذا  تااااااااااااااا   اباااااااااااااااذ

  

      ل ااااااااا  ل ااااااااا  ءو اااااااااه فهاااااااااليءو اااااااااه فهااااااااالي

    د لااااااااام اء ساااااااااو  مواااااااااد لااااااااام اء ساااااااااو  موااااااااا  

  

    ودلءشااااااااااااااايا    ل اااااااااااااااودلءشااااااااااااااايا    ل ااااااااااااااا

  
   لصنب    نب س رع د ل نب آنيم لصد م لسنم
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 (60) حول شعباىاستفسارات  :رابعالفصل ال                            

  الفصن الرابعالفصن الرابع

اشتفصارات حٕه شّر شعباُ اشتفصارات حٕه شّر شعباُ 

  ٔأحداثْ املباركٛٔأحداثْ املباركٛ
**************************************************  

فضائن شّر شعباُ، شعباُ شّرٙ، االحتفاه باألٖاً فضائن شّر شعباُ، شعباُ شّرٙ، االحتفاه باألٖاً 

اإلكجار وَ الصٗاً يف شعباُ، اإلكجار وَ الصٗاً يف شعباُ،   شرشرٔالمٗال٘ الفاضمٛ، ٔالمٗال٘ الفاضمٛ، 

رفع رفع   ،،فٜ شعباُ ٔوعٍآفٜ شعباُ ٔوعٍآ  رفع األعىاه إىل اهللرفع األعىاه إىل اهلل

رفع األعىاه رفع األعىاه الفرق بني الفرق بني ، ، األعىاه ٔالصٗاًاألعىاه ٔالصٗاً

  أشرار تلرار عرض األعىاه،أشرار تلرار عرض األعىاه،  ٔعرضّا،ٔعرضّا،

عٗٛ اإلحتفاه بمٗمٛ الٍصف عٗٛ اإلحتفاه بمٗمٛ الٍصف وشرٔوشرٔ، ، المٗمٛ املباركٛالمٗمٛ املباركٛ

  ،،إحٗاء لٗمٛ الٍصفإحٗاء لٗمٛ الٍصفوَ شعباُ، وَ شعباُ، 

  ،،ٌفحات اهللٌفحات اهلل، ، ٍصفٍصفالالأفضن األعىاه يف لٗمٛ أفضن األعىاه يف لٗمٛ 
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  ،،ٛٛالتٍسالت اإلهلٗالتٍسالت اإلهلٗٔشعٛ ٔشعٛ ، ، حقٗقٛ التٍسه اإلهل٘حقٗقٛ التٍسه اإلهل٘

  ،،يف لٗمٛ الٍصفيف لٗمٛ الٍصف  دعاء الٍيب دعاء الٍيب   ،،احملٕ ٔاالثباتاحملٕ ٔاالثبات

  " إُ كٍت كتبتٍٜ عٍدك؟،" إُ كٍت كتبتٍٜ عٍدك؟،  دعاءدعاءأصن أصن 

عفٕ عفٕ   احملرٔوُٕ وَاحملرٔوُٕ وَ  املشاحَ،املشاحَ،  ،،اطالع اهلل عمٜ عبادٓاطالع اهلل عمٜ عبادٓ

  اهلل يف لٗمٛ الٍصف وَ شعباُ،اهلل يف لٗمٛ الٍصف وَ شعباُ،

بني اٌشقاق القىر بني اٌشقاق القىر ، ، العمي احلدٖح ٔاٌشقاق القىرالعمي احلدٖح ٔاٌشقاق القىر

  رٔاٖات شق القىر،رٔاٖات شق القىر،  ،،ٔاٌشقاق الصىاءٔاٌشقاق الصىاء

  ،،قبمٛ ترضاِاقبمٛ ترضاِا    لٗمٛ الٍصف ٔحتٕٖن القبمٛ،لٗمٛ الٍصف ٔحتٕٖن القبمٛ،

  ،،اللعبٛ قبمتٍااللعبٛ قبمتٍا  ،،شر تأخري حتٕٖن القبمٛشر تأخري حتٕٖن القبمٛ

ٌصخ اآلجاه ٌصخ اآلجاه   ،،تبدٖن الصٗئات حبصٍاتتبدٖن الصٗئات حبصٍات

  اء،اء،رّد القضرّد القض  صالٚ التصابٗح،صالٚ التصابٗح،  ،،ٔاألرزاقٔاألرزاق

  ،،االشتعداد لشّر روضاُاالشتعداد لشّر روضاُ  تقدً روضاُ بصٗاً،تقدً روضاُ بصٗاً،

  ..أبٕاب اخلري يف شّر روضاُأبٕاب اخلري يف شّر روضاُ
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  فضائن شّر شعباُفضائن شّر شعباُ

انيع اؿ  بم اني  مء  انيي ان    ام ش   ش، مف  هللا انيع اؿ  بم اني  مء  انيي ان    ام ش   ش، مف  هللا 
  انيش  ر األا ىوانيش  ر األا ىو

دشػ ع  م ا، ػػ م بػػهللا ق ػ  لقننػػم  دف شػػ   شػ، مف  ػػ  انيشػػ   
انيشػ   انيػطي  انيطي ُف ض ف م انيص مـ يف اني،مـ اني مر بهللا اعتج ةب ل  

فػػ ض   ف ػػم انيُّهػػمة يف اني،ػػمـ اني ػػمر بػػهللا اعتجػػ ةب ل ػػ  انيشػػ   انيػػطي 
ُح نيػػػػز ف ػػػػم انيي نػػػػتب ل ػػػػ  انيشػػػػ   انيػػػػطي اسػػػػ جمب   ف ػػػػم ضت   ػػػػم 
لبصة م  لش   ارر انيعمم  يص عب ل   انيش   انيطي يُّؿ ف م ق ؿ 

                                                  
                             (٘ٙ)األحُّاب. 

لزاد  انينػػحمل شػػ فمً ف ػػ  ده ػػ  انيشػػ  ر صػػ مبمً نيػػم ا،ػػر رب ػػمفب 
فكػػمف انينػػحمل لُك ػػ  ف ػػم بػػهللا انيي ػػمـ للُك ػػ  ف ػػم بػػهللا انيصػػ مـب ف ػػ  شػػ ٌ   

 هنم ا .
ب دل ق ػػ  شُتػػمل لق ػػ   فتػػم شُتػػمل شػػ، مف أليػػم ل شػػ، ب ف ػػم اطتػػ 

شػػ، مف أليػػم شػػ:  اطتػػ  ف ػػم لابفب دى ام ػػ ب ألف اطتػػ  شػػ:  يف  ػػطا 
 .انيش   لدص   لاادمً ف   ش   ا ات لا همت بهللا   
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  شعباُ شّرٙشعباُ شّرٙ

    " ش، مف ش  ي "  " ش، مف ش  ي "انيع اؿ  بم ب،ا ق نيم انيع اؿ  بم ب،ا ق نيم 
لرب ػػػمف شػػػ    حػػػرلث  " راػػػب شػػػ     لشػػػ، مف شػػػ  ي

حػػػػػ اؿ نينػػػػػم ف ػػػػػم هػػػػػ  األنيكػػػػػهللا  نػػػػػب  دبػػػػػي "  ػػػػػ  حػػػػػرلث اػػػػػ، اب 
ب ح ػػػمت ً  ػػػتب ف اػػػب شػػػ     ألف   فػػػ ض ف ػػػم  نػػػب األبػػػت 

ِٗس٢ٟ }  ب لقػػػر لرد انيصػػػ ةب لانيصػػػ ة صػػػنت اب   ُٕ َغااا َغاااِعَبا
ُُٜهفُس ُٕ اٞي َََضا ََٚز ُٜٛٓٗس،  ُُ ُٕ اٞي ََٚغِعَبا  ،ٔ٘ ُِٗس ايًٜٓ ُٕ َغ َََضا  ٖٛ{ََٚز

أليػػم شػػ   اياماػػت نيند  ػػبب داػػمب  لشػػ، مف شػػ   انينػػحمل 
 نيػػػػم د ػػػػم   بػػػػ ة يف بكػػػػت اشػػػػ  انييمػػػػ ب لبػػػػ ة يف اظترلنػػػػت ا د لػػػػ   

انيي نتب لبػ ة  ني ػت يف شػ ف انيشػ م تب  نػربم ًنػب بػهللا   دف لشػ ،م 
  يف دب ػػػػػمب دل ػػػػػمً  ػػػػػطا انيشػػػػػ   يػػػػػُّؿ ف ػػػػػم قػػػػػ ؿ   م،ػػػػػمم        

                                                     
              (٘ٙ)األحُّاب. 

لرب ػػػمف شػػػ   األبػػػت أليػػػم شػػػ   يػػػُّلؿ انييػػػ آفب ل ػػػط  األبػػػت 
ػػػنز  نػػػب سػػػمء  األبػػػم ألف   اا مر ػػػم ييػػػُّاؿ ا ه ػػػمب ل ػػػ   ف ِّ

 انيي آف انيك  .
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  االحتفاه باألٖاً ٔالمٗال٘ الفاضمٛاالحتفاه باألٖاً ٔالمٗال٘ الفاضمٛ

  ابألايـ اني مانتو ابألايـ اني مانتو   انيع اؿ  ِنَ مت نا اظتعنم ف يف ايح  مؿانيع اؿ  ِنَ مت نا اظتعنم ف يف ايح  مؿ
  قػػػػػمؿ   م،ػػػػػمم                              

                   )ػػمل سػػنت اطتنػػ ب بػػت م،نػػم دف انيػػُّبهللا  ) ػػ د 
فماػػً و  ذا هػػمف ال ل اػػر اػػ ٌؼ لال ااػػ  ؼب ل ػػطا بمردلنػػم  لؿتػػهللا 

ألف اني ا: همف هنػم  ؼب ظتمذاوص مراًب دف اني  د هن م ني س ف  م ا 
فمنيةمنيب انيطي همف ن لُّؿ يف ايا راء ػت األز  لػت هػمف ني امؿ األز  ب 

لُ ػػػي بػػػهللا متةػػػب اصتم،ػػػت يف اني نػػػرب لهػػػمف ُلصػػػنمل ابنينػػػمسب ل ػػػ  بػػػهللا 
اني،نػػم لا،نػ ا دي عػ م اني،نمػم ب لغػػ  م  ابنينػمسب ل نػربم اػم  ُبػر   

ا هنػػػػ  األلنيػػػػع نيػػػػ س ا،نمػػػػم  لاا ػػػػر  ا دلؿ ار ػػػػت يف انيػػػػرلهللا ختػػػػمني
لاباػػ لهللا ل ػػمل سػػب  اني،نمػػم  األح ػػم  لاألبػػ اتب ابني جػػ ل  لانيشػػ م 
لانيعب لانين،هللاب حت دف انينمس متمف ف بهللا اطا ة دنيعن  مب لني س بػم 

لبػهللا للُترث بشمه  لل هللا ديػم  نػب اضتػ ب  نتن: ا،ر ذني  ديم ل ،مرؾ
دلػػػهللا اػػػم ت  ػػػط  اني ػػػرعو ام منػػػم بػػػهللا اني  ما ػػػت لبػػػم م ػػػ  ع بػػػهللا  ػػػط  

ب ل ػمل انيػي ف،نػز انيػ  د ا ػملرةمر انيي دانػز  م اػ دع بػهللا األفك
  ط  اظتشمه  ابف.

ف،نػػربم هميػػز بصػػ  لراػػمؿ األز ػػ  لفيػػاي ػ  ػػ  هػػمف  نػػمؾ 
بشػػمه  يف دى انػػرو!  ػػ  هنػػز جتػػر ًمنيػػب  نػػم ل جػػ د  نػػب ايبػػمـ 
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اني  ح انيطي لصنمل انم للي ؿ نيم  ديز ال مصػن  ألف مكػ ف  بمبػًمو! 
لهػػمف اني،نمػػم  متة ػ ف اصتُمػػ: ايػ ا ة بػػهللا انيػػ رؽ  ن لكػهللا لتػػرث ذنيػ ب

اظتك  بب لهػمف ا، ػ م لت ػع    ػت دل درا،ػت اةػب للػرلر اػم  نػب 
 اني  د لن لكهللا دحٌر ل كنم.

لظتم ام ت اني  نت انيي حر ز لانيػي من ػ  اػم سػ رع رسػ ؿ   
  لا ن م لقر قمؿ يف ش هنم 

{ ُٕ َٔ َتٝهٛ ِٝ ٢ٟ َب ْٔ ايٖطاَع١ٔ، ََٜد ٜٛع٢ ٔفَت ٢ٌ ٜنٔك ِٝ ٤ً ٢ِ اي ًٔ ُُٞظ {اٞي
ٖٜ 

 ل م  مل همنين   دتمبمًب لبت اي رس ؿ  و قمؿ 

٢ٕ آٔخس٢ ٔفٞ َٜٞأٔتٞ } ََا ّْ ايٖص ِٛ ٢ٕاأٜل ُسَدَثا٤ُ ٜق َٗا٤ُ ِضَٓا  ُضٜف
٢ّ،اأٜل َٕ ِسًٜا ِٔ : َٜٝكٛٝيٛ ٢ٍ  َخِٝاس٢  َٔا ِٛ َٕ  اٞيَبس٢ٜٖا١ٔ  ٜقا ُُِسٝقاٛ َٜ  َٔ  َٔا

َُا ٢ّاإل٢ِضال ُُِسُم ٜن َٜ ِٗ َٔ ُِايٖط َٔ ١َٖٔٝٔ ٢ُٚش ال ايٖس ِِ  َُٜذا ُٗ  إ٢اَمَيااُْ
ِِ ُٖ َُا َسَٓأدَس َِٜٓ ِِ ٜفٜأ ُٖ ُُٛ ِِ ٜئكُٝت ُٖ ًٛٝ ٕٖ  ٜفاٞقُت ِِ  ٜفاإ٢ ُٗ ًٜ  ٜأِداسْ  ٜقاِت
ِٔ َُ ِِ ٔي ُٗ ًٜ َّ ٜقَت ِٛ َٜ  ١ََٔ {اٞئكَٝا

ٗٓ 
سػػ  م  األحػػ ـب ف كػػ ف ب،ػػم ده ػػ را ب لنيكنػػم سػػ  ٌم يف اني،نػػم 

 مس.لل كنم  م ُلع ِّم ام  ي ؿ انين
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لكػػ ف ب،ػػم ده ػػ را  لدسػػ مٌذ يف اصتمب،ػػتب بػػم انيػػطي كت،نػػم ل  ػػ  
 نػػب اني ن ػػمز لليػػ ؿ  دف بػػم  زبػػُـّ نيعػػ ز شػػ م ب لدف صػػـ  رب ػػمف 
نيػػ س ف ػػم شػػ م و َسػػَ ٌم  ينػػمٌل غػػ  بن ػػ ايب لانينصػػ دت ميػػ ؿ نيػػم   ذا 

 اا ن  م فمس  لاب لال م    ي ع   نب اظتأل.
لبػهللا دلػهللا نيػ  اػطني و مث دلهللا  مل األدنيت انيي ب،ػ ب قػمني ا نيػم  

قػػمؿ  دف راػػ ً بػػهللا انيعػػ، دلت  مػػ  جب ػػمً لقػػمؿ ف ػػم هػػطاب لدلػػهللا  ػػطا 
مظتػػم ديػػ  ال م،ػػ ؼ دلػػهللا يشػػ    اني دػػثو قػػمؿ  ال د ػػ ؼ دلػػهللا  ػػ ب ًل

 ػػػهللا  فنمػػػمذا منشػػػ   ػػػطا اني كػػػ و لمن ػػػمل هػػػ ـ انين ػػػ ةب قػػػمؿ انينػػػحمل 
َُٛا َتٔصشُٓٛا }  انيص مـ   ٔٗ{ ُصٛ

 ػم صػدت نينمػ لضب ف ي ؿ نيػ س ف ػم صػد تب ييػ ؿ نيػم  نيػ س ف
 فَذا همف  نر  داٌ    مؿ ف طا أب   انيرلهللا دف ل ة .

ليف ده  ضتم اطتنُّل  ي س األب  أليم ن لُ د  ن م دحرب لداػط 
ا دلم يف دف اطتنُّل   ذا ده  يف بكمف ي  ا لدش ؼ  ن م دً ػم  فنػهللا 
لك ف ف م دلدة ش لة تب ليعمل لن لُطهِّ   دحػٌر  ف انيشػ ج د   ػر  

م ي ػػس اظت قػػا  نػػربم زار ف يعػػمب لقػػمني ا نيػػم  م،ػػمم نيػػ ى حػػرث ب،ػػ
،ػمـ لغػ  ب  بُّارع اطتنمزل ب لرآ م بػُّارع ي   ػت لف  ػم رقماػت ا ة لػت ًل
لقػػمني ا نيػػم  ظتػػمذا لُتػػّ ِـ ايسػػ ـ دهػػ  ضتػػم اطتنُّلػػ و فيػػمؿ عتػػم  اء ػػ ر 
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ف  ماراماػػت دي ػػب لدلكػػع ابني ػػعب فػػ م ا نيػػم اراماػػت لدلكػػعب فمنيػػرلك
ا، ػ مم بػهللا داػ  انيراماػتب فيػمؿ عتػم  اء ػ ر  نُّلػ لهللا  همدا لي  ف

ذهػػػ راً لانُّلػػػ ةب لهن ػػػم يف لقػػػز   ػػػمج انيشػػػ  ةب فػػػ م ا نيػػػم اػػػطني ب 
ف اػػػرلا اطتنُّلػػػ لهللا انيػػػطه ر ل،ػػػملعف ا، ػػػ مم  نػػػب ايم ػػػمف ابطتنُّلػػػ ة 
األي بب فيمؿ عتم  اطتنُّل  ني س  نر  غ ة  نػب دي ػم ب لبػهللا دهػ  ضتػم 

بػػ  اػػم انيػػرلهللاب لنيػػطني  فنػػ س  نػػرهم غػػ ة اطتنُّلػػ  فيػػر اني ػػ ة انيػػي د
هنمء ػػػمًب ل ػػػ   نػػػمؾ  نػػػر م غػػػ ةو ال ل اػػػرب فمني اػػػ  لكػػػ ف يف ا  ػػػم 

س لزلا م ه  ا اػٍ  آاػ  لمػرا  ب،ػم حجػ ة انينػـ  دبمبػم ل ػ  اػمني
فنػم لُػطهِّ   دحػٌر اػط  اضتي يػتب لهػ  يف اطتػمرج لال لعػ ة : انيػ كنم!! 

لانيةػػػب فيػػػايب نيكػػػهللا بػػػم حتػػػرث ف ػػػم  ػػػهللا اظت كػػػ لابت لاني  لسػػػمت 
ابنيعػػ ب اصتػػ   ي دف بػػهللا أهػػ  بػػهللا  ايبػػمـ د   ػػر  دعتمػػم   

 ط  انيندـ  م    ف م دب اا مب لنيطني  هنمع ايس ـ  هللا دهػ  ضتػـ  
ذا انية  ر انيي ههػ  يف اظتُّااػ  لاني  ػ تب ظتػمذاو ألهنػم سػ مُ ضب فػَ

دهنػػز بػػهللا ضتم ػػم ف مػػ ض ديػػز هػػطني ب لقػػر رلى فػػ  م ل  دب ػػمعتم 
 ديم قمؿ  رع دا  س، ر اطتررى همم لرد اصد   بعنم س 

{  ْٓٞ ًٔ َٗاا، إ٢ٜيا٢    َبَعَح َع ََٖب١ٕ ٔفٞ ُتِسَبٔت ٢ٔ، ٔبَر َُ َٛ ٔباٞيَٝ ُٖ َٚ
  ُٔ َٔ ٜأِزَبَع١ٔ َْٜفس٣: اأٜلٞقَسُع ِبا ِٝ ٘ٔ َب ١ً ٍُ اي َٗا َزُضٛ َُ ٘ٔ . ٜفٜكَط ١ً ٢ٍ اي َزُضٛ

ُٔ َبِدز٣ ١َِٝٓٝ ِب َُٚعَٝ  ،ُٓٞ ًٔ ُٔ ُعاٜلَث١ٜ  َسأبظ٣ اٞيَشِٜٓظ ١َُٝ ِب ًٜٞك ََٚع  ،ُٟٓ اٞيٜفَصاز٢
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َِٓ ٜأَسأد   ُٞٓ، ُث ٜٛٓا٥ٔ ََٚشُِٜد اٞيَخِٝس٢ اي َِٓ ٜأَسُد َبٓٔٞ ٔناٜلٕب،  ُٟٓ، ُث َٔس٢ اٞيَعا
ٛٔاٞ َصآأدَٜد      ٍَ: ٜفَػٔضَبِت ٝقاَسِْٜؼ. ٜفٜكااٝيٛا: ٜأِٜع َٕ. ٜقا َبٓٔٞ َِْبٗا

 ٔ٘ ١ً ٍُ اي ٍَ َزُضٛ ََٜٚدُعَٓا  ٜفٜكا ًٞاُت َذٔياٜو    إ٢ْٔٓا : َِْذٕد  ٞ إ٢َُْٓاا ٜفَع
ِِ ُٗ ٢ٔ. ٜغاا٥ُٔس  ، أٜلَتٜأيٜف ِٝ َِٛدََٓت َُِػس٢ُف اي ًِٔٓش١َٝ.  ٌْ ٜنحُٓ اي ٜفَذا٤َ َزُد

ََِشًُٝٛم ايسَٓٞأع٢ ٢ٔ. َْأت٤ُ٢ اٞيَذٔبني٢  ِٝ َِٓٝ َ٘.َٜا    ، اٞيَع ٍَ: اتَٓال٢ اي١ًا ٜفٜكاا
 ٔ٘ ١ً ٍُ اي ٍَ َزُضٛ ٍَ: ٜفٜكا َُُٓد ٜقا ََُٔٛش ُٜ ِٔ َُ ُ٘  : ٜف ِٕ َعَصاُِٝت َ٘ إ٢ ١ً ع٢ اي

َِٓ ٜأِدَبااَس   ٍَ: ُثاا ََُْٓٛٔٞ ٜقااا َٚاٜل َتٞأ ٢ٌ اأٜلِزض٢  ِٖاا ًٜاا٢ ٜأ ََُٓٓٔٞ َع ٜأَٜااٞأ
ٌُ ُ٘ َخأياُد    ،ايسَُٓد َٕ ٜأَْٓا ِٚ ٘ٔ. َٜس ًٔ ٢ّ ٔفٞ ٜقِت ِٛ َٔ اٞيٜك َٔ  ٌْ َٕ َزُد ٜفاِضَتٞأَذ

 ٔ٘ ١ً ٍُ اي ُ٘ َزُضٛ ٍَ ٜي َٛٔيٝٔد ٜفٜكا ُٔ اٞي ِٔ ٔض٦ِٔض٤ِ٢ : ِب َٔ  َٕٓ َِٟٛا إ٢ َٖرا ٜق
  .٢ّ ٌَ اإل٢ِضااٜل ِٖا َٕ ٜأ ًٛٝ ِِ َٜٞكُت ُٖ ٢ُٚش َسَٓأدَس َٕ اٜل َُٜذا َٕ اٞيٝكِسآ  َٜٞكَسؤٚ
ُِاُسُم       َُاا َٜ ٢ّ ٜن َٔ اإل٢ِضااٜل َٔا  َٕ ُُِسٝقاٛ َٜ .٢ٕ َِٚثا ٌَ اأٜل ِٖ َٕ ٜأ َََٜٚدُعٛ

ٌَ َعإد ِِ ٜقِت ُٗ ًَٜٓٓ ِِ أٜلٞقُت ُٗ ِٔ ٜأِدَزٞنُت ١ََٔٓٝٔ. ٜي٦ٔ َٔ ايسَٓ َٔ  ُِ ِٗ  .{ ايطَٓ
ال لتػرث  ػطا ابفو انيي ػ  ابف نينمعػنمعب لاظتعػػ ل  ابف د

يف انيشػػ ؽ األلسػػاي  ػػم اني  ػػ د يف  سػػ اء  ب بػػهللا انيػػطي ُل ػػ ب ابفو 
اظتعنمع  لػري اظتعػنمع لل نػ ف ديػم ا ػمٌد يف سػ     ب للي بػ ف 
ابني،من ػػمت ايي دمرلػػت انيػػي يعػػم:  ن ػػمب ل ػػ  ايسػػ ـ ف ػػم  من ػػمت 
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  انيشػ   ع  ػهللا ذنيػ و حػت بػ: األ ػرا  فػ   ي دمرلتو يعػ ؿ اني،نمػم
  لت  ذني                              (ٜٔ٘)اني ي ة. 

لنيكن م درادلا ذني  ني رب  اػ د اظتعػنمعب لابف مُػرب   اػ د 
ايسػػ ـ  لػػري اظتعػػنمعب بػػهللا انيػػطي دب ػػ  سػػ رايو لبػػهللا انيػػطي دب ػػ  

انيص بمؿ لدف ميع مفب بهللا انيػطي دب ػ   ػط   اني، اؽ لني   مو لبهللا ق ن م
َُاااا }:انيػػػ  دو اظتعػػػنم فب لنيػػػطني  قػػػمؿ انينػػػحمل يف آاػػػ  اضتػػػرلث َِٜٓ  ٜفٜأ

ِِ ُٖ ُُٛ ِِ  ٜئكُٝت ُٖ ًٛٝ ٌَ َعاادٕ   }   لقمؿ، {ٜفاٞقُت ِِ ٜقِتا ُٗ ًٜآَٓ ِِ أٜلٞقُت ُٗ ِٔ ٜأِدَزٞنُت ب {ٜي٦ٔ
لنيػػػطني  نيػػػهللا لن ػػػ: ب، ػػػم شػػػ ممًب فمنيػػػطلهللا ل شػػػرق ف للي نيػػػ ف  ال من ػػػ: 

 ػػم انيشػػرة لنيكػػهللا يكنم ػػمب ل ػػ  سػػ   لف فكػػ  مو! ف ػػ  ألحػػٍر ب،
بػػػن م اسػػػ ،راٌد ني   ػػػ  فكػػػ  و! بعػػػ د  ب ف ػػػ ال   ػػػم انيعػػػ  م  يف 
 صػ ع  ػػطاب فن لػر دف يكػػ ف رت ،ػمً بػػ: رتم ػت اظتعػػنمعب لبػم كت مػػ: 
 ن ػػػم  نمػػػم  اظتعػػػنمع لامصػػػت  نمػػػم  اني سػػػة ت انيػػػطلهللا ل ب ينػػػم بػػػهللا 

 .األز   انيش لا ل نممة  األا  
فػػَذا هػػمف  نػػمؾ بػػهللا األز ػػ  بػػ: انيةمء ػػت األاػػ ىب فيػػر اػػ ج 
 ػػهللا   ماػػم األز  لػػت لنيػػ س نينػػم شػػ ٌف اػػم فنػػم ل،ػػر دز ػػ ايًب ألف األز ػػ ي 
نتشمل  نب هن  اني سػة تب نيكػهللا دز ػ ى لنيػ س اني، ملػت انينجرلػت فنػ س 

 نينم ش ٌف ام.

  أشرار اإلكجار وَ الصٗاً يف شّر شعباُأشرار اإلكجار وَ الصٗاً يف شّر شعباُ
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ك   بهللا انيص مـ يف ش   ك   بهللا انيص مـ يف ش   لُ لُ   انيع اؿ  ظتمذا همف رس ؿ   انيع اؿ  ظتمذا همف رس ؿ   
  ش، مفوش، مفو

 ألب ر ه  ة 
  األب  األلؿ  ذه   انينحمل  يف حرل م فيمؿ 

ِْٗس َذٔيٜو } ٌُ َغ ُ٘ ايٖٓاُع َِٜػٝف َٔ َعِٓ ِٝ َٕ، َزَدٕب َب َََضا َٛ ََٚز ُٖ َٚ 
ِْٗس ٘ٔ ُتِسٜفُع َغ ٍُاأٜل ٔفٝ َُا ُٔنَي، َزٚب إ٢ٜي٢ ِع ِٕ ٜفٝأٔسٗب اٞيَعاٜي  ٜأ

ًٔٞ ُِٜسٜفَع َُ ِْ اَٜٚأَْ َع ٕٗ{ َصا٥ٔ
 

  األبػػ  اني ػػمر  نيُ ،ةػػمل نينمػػ بنع درسػػمً  من ػػمًب ألف انيػػطي ل لػػردف
لصػػـ  شػػ   رب ػػمف لال لتػػس ف ػػم ا ،ػػبب لال ر ػػ ب لال بشػػيت 
هللا اص مـ ا،ض دايـ بهللا ش   ش، مفب ل ػررب ف  ػم   ن م دف ُلَع ِّ
 نػػػػب انيصػػػػ مـب فػػػػَذا اػػػػم  شػػػػ   رب ػػػػمف هػػػػمف انيصػػػػ مـ  ػػػػمدةب  

ني،مب اني ايا ت ني  دانػ ا اظت ػمراة همني   ع يف دي صنا بهللا األ
ارلف معػ ع سػ درث عتػم شػر   ػنمل لنيػهللا لعػ ة ، ا  همػمؿ 

 اظت مراةب نيكهللا ال ار بهللا اني ع ع دلاًل.
فػػػمظت بهللا انيػػػطي ل لػػػر دف لصػػػـ  رب ػػػمف لال لشػػػ،   شػػػيت لال 
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ل  فا لال لي ؿ همم ليػ ؿ اصتُ  ػمؿ )ظتػمذا  ػطا اني ػـ  ً لػ و! دل  ػطا 
اػمع داػ   لدحػ اي  منػم ر ػم لن  ػمل(  ػطا  انيش   ً ل  لال ل لر دف

فمػػػهللا ل لػػػر دف لصػػػـ  انػػػطة ل د ػػػت لاػػػرلف بشػػػيت  ن ػػػم دف صػػػ مبمب 
ل مػػػػ ف يف شػػػػ   شػػػػ، مف اصػػػػ مـ ا،ػػػػض األايـب ل نػػػػربم أ  رب ػػػػمف 

ب فػ  لشػ،  ا ،ػب لال اػ ع دص    نر  ني مقت صد ت لذ ن ت نينصػ مـ
 ات ي،م انييرلة نينمعػنمع يف  ػطا اني ػمب صػن فكمف لال  ةخب 

 ر  لمعن مممم  ن م.

  فٜ شعباُ ٔوعٍآفٜ شعباُ ٔوعٍآ  رفع األعىاه إىل اهللرفع األعىاه إىل اهلل

   األ ممؿ ال مُ ف:  ال يف ش   ش، مفو لبم ب،ا    األ ممؿ ال مُ ف:  ال يف ش   ش، مفو لبم ب،ا انيع اؿ  انيع اؿ  
  ذني وذني ورف: األ ممؿ ل  ل ا م لقز حرل  م لل،نم م ق   رف: األ ممؿ ل  ل ا م لقز حرل  م لل،نم م ق   

  األ مػػمؿ مُ فػػ: ضت ػػت لق   ػػم نييػػ ؿ   م،ػػمم            
                                (ٔٓ٘)اني  ات. 

يف ي س اني قزب لمُ ف: يف اني ػـ  لانين نػت يف صػ ة اني،صػ  ليف 
  ص ة انيص   نيي نيم 

{ َٕ ِِ ََٜتَعاٜقُبٛ ٢ٌ ٥ٜٔه٠١ََال ٔفٝٝه ِٝ ٤ً ََال ٔباي َٗاز٢، ٥ٜٔه٠١َٚ  ٔبايٖٓ
َٕ ُُٔعٛ ِٖ  اٞيَعِصس٢، ٠ََٔٚصال اٞيٜفِذس٢ ٠َٔصال ٔفٞ ََِٜٚذَت  َِٜعاُسزُ  ُثا
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َٔ ِِ َباُتٛا اي٤ٔرٜ ِِ ٔفٝٝه ُٗ َٛ ٜفَِٝطٜأٝي ُٖ َٚ ُِ ًٜ ِِ، ٜأِع ٢ٗ ِِ  ٜنَِٝف ٔب  َتاَسٞنُت
َٕ ٔعَبأدٟ  ِِ: ٜفَٝٝكٛٝيٛ ُٖ ِِ َتَسٞنَٓا ُٖ َٚ ،َٕ ِِ َُٜص٥ًٛ ُٖ َِٝٓا ِِ َٜٚأَت ُٖ َٚ 
َٕ  ٖٗ{ َُٜص٥ًٛ

لمُ، ض األ ممؿ يف لـ  اي نع للـ  اطتم س همػم قػمؿ صػنب 
 لسن م  نربم ُسم   هللا ص مـ لـ  اي نع فيمؿ    ن م 

ّْ َذاٜى } ِٛ ٘ٔ  ُٚٔيِدُت َٜ {ٔفٝ
ٗٗ 

 لسم   هللا ص مـ ل بمل اي نع لاطتم س فيمؿ 

٢ٕ َذأْٜو } ََا ِٛ َُا ُتِعَسُض َٜ ٢ٗ ٍُ ٔفٝ َُا  َزٚب َع٢ًٜ اأٜلِع
ُٔنَي ِٕ َٚٝأٔسٗب اٞيَعاٜي ًٔٞ ُِٜعَسَض ٜأ َُ ِْ  َٜٚأَْا َع {َصا٥ٔ

ٗ٘ 
  هللا ص مبم يف ش   ش، مف قمؿ  لظتم ُسم  

ِْٗس َذٔيٜو } ٌُ َغ ُ٘ ايٖٓاُع َِٜػٝف َٔ َعِٓ ِٝ َٕ، َزَدٕب َب َََضا َٛ ََٚز ُٖ َٚ 
ِْٗس ٘ٔ ُتِسٜفُع َغ ٍُاأٜل ٔفٝ َُا ُٔنَي، َزٚب إ٢ٜي٢ ِع ِٕ ٜفٝأٔسٗب اٞيَعاٜي  ٜأ
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 صد   بعنم لبعنر دزتر  هللا ق مدة  ٗٗ
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ًٔٞ ُِٜسٜفَع َُ ِْ َٜٚأَْا َع ٙٗ{ َصا٥ٔ
 

كػػ ر  نػػب  ب ألف لدع درى  ػػم دعتمػػ    دف رفػػ: األ مػػمؿ ل 
  ر لؼ ا، ػػػمد  لرحػػػ ٌم  نيػػػمب فػػػَذا رُفػػػ:  ني ػػػم اني،مػػػ  ليػػػ ؿ  رُد ل  
ني،نم ل  بب ني،نم لم بب ني،نػم ل اػ:ب ف ػ ؾ نينػم اني  صػت ا،ػر اني  صػتب 
ب: ديم ل ى للةن:ب ا   هنم ني  صد ز اني  ات لدحعػهللا اييعػمف ليػ ؿ 

    عتػػػػػػػػم                                 (ٚٓ)ب اني  قػػػػػػػػمف
  ل،  بكمف ه  ذيب ا، ا حعنتب للي ؿ 

إذا قاٍ ايعبد ال إي٘ إال اي٘ ذٖبت إىل صشٝفت٘ فُشت  }
{نٌ ض١٦ٝ تكابًٗا ست٢ جتد سط١ٓ تكف ظٛازٖا 

ٗٚ 
بم ؽتدمة انيطي بو ال  نيم  ال   دتعػ  هػ  انيػطي ب حػت جتػر 

 حعنت ميا   ار م.
 ض  نػػػب  و ي ةػػػم  اني  صػػػت نينمػػػ بنع فنمػػػمذا مكػػػ ار اني،ػػػ

نين  اػػػػػت  م   لايعاػػػػػت  م   لاني اػػػػػ ع  م  ب لنيػػػػػطني  ا،ػػػػػ    
 اظت اسػػػم هن ػػػم نينم  ػػػ ةب فِنػػػَم دبػػػ ع ابنيصػػػ ة يف اني ػػػـ  ستػػػس بػػػ اتو

                                      (ٔٓ)مث   اػػ ا  م
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  يصـ  ش   رب مف ني     نينمب قمؿ دب ع دف 

{ ِٔ ََ َّ َٕ َصا َََضا ُ٘ ٝغٔفَس َٚاِسٔتَطاّبا إ٢اَمَياّْا َز َّ ََا ٜي ِٔ َتٜكٖد َٔ ٔ٘  َذِْٔب
}

ٗٛ 
  م انيي مـ يف رب مف دل مً نينم   ة  مث د مع انينحمل 

{ ِٔ ََ َّ َٕ ٜقا َََضا ُ٘ ٝغٔفَس َٚاِسٔتَطاّبا إ٢اَمَياّْا َز َّ ََا ٜي ِٔ َتٜكٖد َٔ 
َ٘ٔذِْ  :ٚمل دعاْا اهلل إىل احلر  قاٍ ، ٜٗ{ ٔب

{ ِٔ ٘ٔ َسٖر ََ ٤ً ِِ ٔي ًٜ ِِ َِٜسٝفِح ٜف ٢ّ َزَدَع َٜٞفُطِل َٜٚي ِٛ ُ٘ ٜنَٝ  َٜٚيَدِت
ُ٘ َٗ ٓ٘{ ٝأ

 

  ل طا هنم ظتمذاو
ني  ػػ ج اني، ػػر بػػػهللا انيػػري م لنيػػ س  ن ػػػم ذيػػٌب لتمسػػ م  ن ػػػم   

                                     (ٕٕٕ)اني ي ة. 

 ! .....ال..  ف   ا،ر ذني  ألحٍر بنم ُ طٌر  نر  و
ف ط  ُف ٌص ال مُ،ر لال حُترب ف  ل : اصتػُّا  بػهللا دلؿ  ػ ضب 
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لنيكنػػػم لُ،ةػػػمل دل ػػػمً  ػػػرداً بػػػهللا اني ػػػ ص للُػػػ ا  اصتػػػُّا  ني ػػػـ  اني،ػػػ ضب 
سػػ دمف  !! ل ػػطا  ػػ  اضتِنػػم لانيشػػ يت ايعت ػػت  ن نػػم بػػهللا ف ػػ    

 .ا د   لهـ    ل 

  رفع األعىاه ٔالصٗاًرفع األعىاه ٔالصٗاً

انيع اؿ  ظتمذا اا مر رس ؿ   دف لُ ف:  منم ل   صمءمب لن انيع اؿ  ظتمذا اا مر رس ؿ   دف لُ ف:  منم ل   صمءمب لن 
  مت مر دف لُ ف: ل   ُلصنملومت مر دف لُ ف: ل   ُلصنملو

اني،م   ذا رُف: ل   ُلصنمل ن لك مػ  أليػم ال لُ فػ:  مػٌ  ل ػ  
 !يف انيص ة  ال ا،ر دف لُ م انيص ة

 ... نيكهللا يف انيص مـ لُ ف: ف مم ب ب بهللا األايـ
لانيصػػػمءم نيػػػم د ػػػ ة  نػػػر فةػػػ   ال مُػػػ دب فػػػَذا رُفػػػ: اني،مػػػ  يف 
انيصػػ مـ لد ػػم   دف ل ي ػػ  بنػػم صػػ مبم لق مبػػم لد ممنيػػم اسػػ جمب   

 ب لنيطني  قمؿ  

{ ُّ ِٛ َْ ٢ِ ُ٘ ٔعَباَد٠٠، ايٖصا٥ٔ ُُِت ُ٘ َتِطٔبْٝح، ََٚص ًٝ َُ  ََُضاَعْف، ََٚع
ُٙ ُ٘ َُِطَتَذاْب، َُٚدَعاُؤ  ٔ٘{ ََِػٝفْٛز ََٚذُِْب

                                                 
 شعب البٌهقً عن عبد هللا بن أبً أوفى  51
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  رفع األعىاه ٔعرضّارفع األعىاه ٔعرضّاالفرق بني الفرق بني 

  انيع اؿ  بم اني  ؽ اع رف: األ ممؿ لاع   ا موانيع اؿ  بم اني  ؽ اع رف: األ ممؿ لاع   ا مو
رف: األ ممؿ ليـ  ام اضت  ػت انيكػ اـ انيػعرة انيػطلهللا ليػ ؿ فػ  م 

                                    )ل  اػػ م  )ايي ةػػمر
غ   ت ال يعػ ة : ف م ػم لال اك   ت  دي  ق مر م     نب   

اني دػػػرث اشػػػ هنمب ل، اػػػ م دل  األبػػػ  دل دل  انيشػػػ ف بػػػهللا اظت ءكػػػت 
ني ن ػ  ف  ػم  انيك اـ انيػطلهللا لي بػ ف ا،ػ ض  ػط  األ مػمؿ  نػب   

مث ل ػػػ: عتػػػم اني ػػػ اب دل اني،يػػػمب انيػػػطي ل اػػػم  ل ػػػ  انيكػػػ   اني  ػػػمب 
. 

  تلرار عرض األعىاهتلرار عرض األعىاهإشرار إشرار 

ٍُاأٜلاأٜل  ُتِعَسُضُتِعَسُض  }}    انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ   انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ    َُا ٍُِع َُا ٌٚ  ٔفٞٔفٞ  ِع ٌٚٝن   ٝن
٢ّ ِٛ َٜ٢ّ ِٛ ُٔٝظ٣،  َٜ ُٔٝظ٣،َخ ٢ٔ   َخ ِٝ ٢ٔ َٚاِثَٓ ِٝ {{َٚاِثَٓ

بم اني  ؽ اع   ض األ ممؿ يف بم اني  ؽ اع   ض األ ممؿ يف   5252
  ش   ش، مف لاع   ا م ل بمل اال نع لاصتم،توش   ش، مف لاع   ا م ل بمل اال نع لاصتم،تو

ه ر  ػ ض   دا نم  هللا  طا انيع اؿ ق   ذني  لقننم دف   
                                                 

 صحٌح مسلم عن أبً هرٌرة  52
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األ مػػػػػمؿ  نػػػػػب ح ػػػػػ ممب فمظت ءكػػػػػت اضت  ػػػػػت انيكػػػػػ اـ انيػػػػػعرة م فػػػػػ: 
  اني،م  يف ص ة اني ج  لص ة اني،ص  نيي نيم األ ممؿب فُ ف: 

{ َٕ ِِ ََٜتَعاٜقُبٛ ٢ٌ ٥ٜٔه٠١ََال ٔفٝٝه ِٝ ٤ً ََال ٔباي َٗااز٢،  ٥ٜٔه٠١َٚ  ٔبايٖٓ
َٕ ُُٔعٛ ِٖ  اٞيَعِصس٢، ٠ََٔٚصال اٞيٜفِذس٢ ٠َٔصال ٔفٞ ََِٜٚذَت  َِٜعاُسزُ  ُثا
َٔ ِِ َباُتٛا اي٤ٔرٜ ِِ ٔفٝٝه ُٗ َٛ ٜفَِٝطٜأٝي ُٖ َٚ ُِ ًٜ ِِ، ٜأِع ٢ٗ ِِ  َفٜنِٝ ٔب  َتاَسٞنُت
َٕ ٔعَبأدٟ  ِِ: ٜفَٝٝكٛٝيٛ ُٖ ِِ َتَسٞنَٓا ُٖ َٚ ،َٕ ِِ َُٜص٥ًٛ ُٖ َِٝٓا ِِ َٜٚأَت ُٖ َٚ 
َٕ  ٖ٘{ َُٜص٥ًٛ

ل نمؾ  ػ ض نيأل مػمؿ يف لػـ  اي نػع لاطتمػ س همػم   ػز يف 
 ػػػهللا صػػػ مـ  ػػػطلهللا اني ػػػ بع  األحمدلػػػث انيصػػػد دت  ػػػهللا رسػػػ ؿ   

 اني مانع.
 ل نمؾ   ض نيأل ممؿ يف ش   ش، مف 

ِْٗس َذٔيٜو } ٌُ َغ ُ٘ ايٖٓاُع َِٜػٝف َٔ َعِٓ ِٝ َٕ، َزَدٕب َب َََضا َٛ ََٚز ُٖ َٚ 
ِْٗس ٘ٔ ُتِسٜفُع َغ ٍُاأٜل ٔفٝ َُا ُٔنَي، َزٚب إ٢ٜي٢ ِع ِٕ ٜفٝأٔسٗب اٞيَعاٜي  ٜأ

ًٔٞ ُِٜسٜفَع َُ ِْ َٜٚأَْا َع ٗ٘{ َصا٥ٔ
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لقننػػم دف مكػػ ار اني،ػػ ض ي حػػت اني  صػػت أل ػػ  األرض ابني  اػػت 
لػػػ د اظتنػػػا  م صػػػمح م ني ن ػػػ  ف ػػػم  ب فكػػػ ف   لاني، ػػػ  لاظت  ػػػ ة

ف عػػػػػػ      ب ف  ػػػػػػ ب  م  ب ف اػػػػػػ:  م  ب ف مدػػػػػػ    ذي اػػػػػػم 
 لاةماي .

ب  ُػ ض لػـ  اي نػع لاطتمػ س أليػم ر ػم  فَذا ن ل طه  يف اني ػـ 
لكػػ ف قػػر مػػطه  لاس د ػػ  ل ب لاسػػ    ب فػػَف دقتػػ  لسػػ م ليعػػم 

   رزتت بهللا   ا، مد .ذني دا  اني، ض  م ش   ش، مفب ه 
يف ػتػ  انيػطي ب  ف ك ر عتم اني، ض من  اني،ػ ض رغ ػت بنػم  

لس  اني،  بب لب   صد  ت اظت بهللا ابضتعنمت لانيي ابت لاظتك بػمت 
 ب ف يِ،م ام بهللا رب ه   ا، مد  ر لؼ رح م. بهللا   

  المٗمٛ املباركٛالمٗمٛ املباركٛ

    انيع اؿ  بم ب،ا ق نيم انيع اؿ  بم ب،ا ق نيم                                   

                               )انيرامف()انيرامف(..  

 ػػػط  ابلػػػت حػػػرث ف  ػػػم  اػػػ  ؼ يف لا ػػػمت انين ػػػ  لنيػػػ س 
 .ا فمً اع  نمم  اظتعنمع

  ف ،  م قمؿ ب   س رع   ر   اهللا   مس 
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كػػت انيكػػ اـ دف  ػػط  انين نػػت ني نػػت انينصػػا بػػهللا شػػ، مف لدف اظت ء
دف لنع  ا انييػ آف بػهللا دـ انيك ػمب فما ػردلا يف انينعػج  دب  م   

 ٕٚدل  ٕٗيف ني نػت انينصػػا بػهللا شػػ، مفب لاي  ػ ا بػػهللا انينعػج يف ني نػػت 
بهللا رب مفب لدُيُّؿ يف ا ز اني،ُِّّة يف انيعمم  انيػري مب مث يػُّؿ اػم األبػع 

 اعل  ب  قمً يف برة    ت ل ش لهللا  مبمً  ج لت.
ل ف: يف  ػط  انين نػت األ مػمؿ للنعػج ف  ػم   لقمني ا   ف  

اباػػمؿب لاػػم لا جبػػرلٍث ل ف هػػمف اػػ،  مً لقػػمني ا ف ػػم   ف اني اػػ  قػػر 
كػػػت  انػػػم ل ػػػ  ل،مػػػ  لال لػػػرري ل ،ػػػ  هػػػطا لهػػػطا لقػػػر يُّنيػػػز اظت ء

دف انين نػػت  -لؿتػػهللا دلبػػمً بػػ: ايرتػػمع  -نيكػػهللا  رتػػمع اني،نمػػم  اػػطني ب 
 انيػػػػي دُيػػػػُّؿ ف  ػػػػم ه ػػػػمب   اظت مرهػػػػت  ػػػػمل ني نػػػػت انييػػػػررب ألهنػػػػم انين نػػػػت 

                             )انيرامف(. 
ل ػػمل انين نػػت انيػػي ف  ػػم لُ ػػ ؽ هػػ  دبػػٍ  حكػػ مب ألف ف  ػػم يػػُّؿ 
اني ػػػػ ؽ اػػػػع اضتػػػػػ  لاني مًػػػػ ب لاػػػػػع اعتُػػػػرى لاني ػػػػػ ؿ لاػػػػع اضتعػػػػػهللا 
لانيي ػػ  ب لدراػػ ا دف ال ينشػػ   اػػط  انيػػ لاايت ل ػػط  اطت فػػمت ألف 
 ػػػطا ال لت ػػػمج ابف  ني ػػػم اظتعػػػنمع يف  ػػػطا انيُّبػػػمفب ي لػػػر دف ي، صػػػم 

 رت ،مً ابيرتمع لؾت،  لر   ب: اصتمم ت. 

  وشرٔعٗٛ اإلحتفاه بمٗمٛ الٍصف وَ شعباُوشرٔعٗٛ اإلحتفاه بمٗمٛ الٍصف وَ شعباُ
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  انيع اؿ  بم بش ل  ت ايح  مؿ ان نت انينصا بهللا ش، مفوانيع اؿ  بم بش ل  ت ايح  مؿ ان نت انينصا بهللا ش، مفو
حتػػػرث يف ذنيػػػ  اني،نمػػػم  األاػػػ   انييػػػرابب لابػػػر عب لؽتػػػهللا 

  ت ايح  مؿ ان نت انينصا بهللا شػ، مف يف  ػطا انيشػ   مكنم يف بش ل 
انيك   اظتُ ي انييمءم انيش ج ش قمل   ـ لنيم ف ػ ى اػطا األبػ  يف غتنػت 
بنع ايس ـب لانيش ج  نب رت،ػت ل ػ  اظت ػي انيعػما  نيػم ف ػ ى دل ػمً 

 يف  طا ا مؿ.
لبػػم اني ػػ  دف كت مػػ: اظتعػػنم ف يف دى زبػػمف دل بكػػمف نييػػ ا ة 

رارست اني،نمب دل نيػطه   ب دل نيةم ػت  و  ػ   نػمؾ بػم انيي آفب دل ظت
  نتن: ذني  ب: ق ؿ رس ؿ   

ََُع ََا } ّْ اِدَت ِٛ ِٔ َبِٕٝت ٔفٞ ٜق ٘ٔ ُبُٝٛٔت َٔ ٤ً َٕ َتَعاٜي٢ اي ًٛٝ  َِٜت
٘ٔ ٔنَتاَب ٤ً ُ٘ اي ِِ َََٜٚتَداَزُضَْٛ ُٗ ُِ ََْصٜيِت إ٢ال َبَِٝٓ ٢ٗ ِٝ ًٜ  ايٖطٔه١َٝٓٝ، َع

ُِ ُٗ ١َُٝ، َٜٚغٔػَِٝت ُِ ايٖسِس ُٗ َُال ََٚسف٤ِت ُِ ٥ٜٔه١ٝ،اٞي ُٖ ُ٘ ََٚذٜنَس ٤ً  اي
ِٔ َُ ُٙ ٔفٝ ٘٘{ ٔعَِٓد

 

 ذا اا م: اظتعنم ف يف دى زبمف لبكمف  نب  ط  انيةم ػمت 
 اني اردة فن س  نمؾ هنمٌل  نم يف دى زبمف لال بكمف.

                                                 
 سنهللا د  دالد  هللا د    ل ة  ٘٘
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فػػَذا هػػمف يف ني نػػت انينصػػا بػػهللا شػػ، مف ظتػػمذا ـتُػػن   ػػط  انين نػػت 
: ديم ب مٌح لب مٌح يف دى ني نػت ليف دى لقػٍز ليف دى ظتن:  طا اني،م  ب

بكػػػمفو! فمني،مػػػ  ف  ػػػم لايا مػػػمع نيةم ػػػت   يف دى ًم ػػػت ذه ع ػػػم 
ُب مٌح ش  مً ابم مؽ اني،نمم  د   اني سة ت لال ل ار بػمي:ب لاألصػ  يف 
األش م  ايابحت بػمن لكػهللا  نػمؾ بػمي:ب لبػهللا هػمف  نػر  بػمي: فن ػطه   

 نينم.

  وَ شعباُوَ شعباُ  إحٗاء لٗمٛ الٍصفإحٗاء لٗمٛ الٍصف

  مل اظتعنم ني نت انينصا بهللا ش، مفومل اظتعنم ني نت انينصا بهللا ش، مفو  انيع اؿ  ه ا لتُ انيع اؿ  ه ا لتُ 
بم لن  مل ف،نم يف ني نت انينصا ب ا ذ بػهللا اضتػرلث انيػطي رلا  

  ايبمـ  نمل يف صد   ااهللا بماتب قمؿ 

١ًٜٝ ٜناَِْت إ٢َذا } ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ ،َٕ َُٛا َغِعَبا َٗا، ٜفٝكٛ ًٜ ِٝ  ٜي
َُٛا َٗا، َُٚصٛ ََ ِٛ َٜ ٖٕ َ٘ ٜفإ٢ ٤ً ٍَُٜ اي َٗا ِٓص٢ ُِظ٢ ٔيُػُسٚٔب ٔفٝ  إ٢ٜي٢ ايٖػ
َُا٤ٔ ٍُ ايٗدَِْٝا، َض ِٔ ٜأال: ٜفَٝٝكٛ ُ٘، ٜفٜأٞغٔفَس ٔيٞ َُِطَتِػٔفس٣ َٔ  ٜأال ٜي

ُ٘، َُِطَتِسش٢ْم ٢ًٟ ٜأال ٜفٜأِزُشٜق ُ٘ َُِبَت  { ٜفٝأَعأفَٝ
 نػػػػػػب  ق ػػػػػػمـ انين ػػػػػػ   بػػػػػػم اػػػػػػ  لة انييػػػػػػ آفب دل اػػػػػػطه   ب دل 

عػػػػما  ب دل  ي  مػػػػ  صػػػػمحل عفػػػػ: رافػػػػ: ابالسػػػػ   مرب دل اصػػػػ ة اني 
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نينمػػ  ب دل دُيػػ ِّع  ػػط  األ مػػمؿ جب ػػث لكػػ ف   يصػػ ب بػػهللا هػػ   ػػط  
 األ ممؿ.

لاس دعػػهللا ا،ػػض انيعػػنا دف ليػػ د اظتػػ   يف  ػػط  انين نػػت )لػػس( 
    ث ب ات نيي نيم 

{ ٖٕ ٌٚ إ٢ ٤ِٕٞ ٔيٝه ًّٞبا َغ ًُٞب ٜق ٢ٕ َٜٚق {ٜظ  اٞيٝكِسآ
٘ٙ 

  للي ؿ 

{ ِٔ ١ًٕٜ ٔفٞ ٜظ ٜقَسٜأ ََ ِٝ ٘ٔ اِبٔتَػا٤َ ٜي ٘ٔ، َِٚد ٤ً ُ٘ ٝغٔفَس اي ًٜٞو ٔفٞ ٜي  ٔت
١ًٜٔ ِٝ ٤ً ٚ٘{ اي

 

لاني  ن ػػػث ُسػػػن ت  ػػػهللا رسػػػ ؿ  ب هػػػمف  ذا دد ى  مػػػ ً دل قػػػمؿ 
 ق اًل لي نيم    ً حت ل ،نم بنم صد م انيك اـ.

  دل ُلصنمل سز ره،مت ا،ر اظت  ب نيي نيم 

{ ِٔ َُِػس٢ٔب َبِعَد َص٢٤ً ََ ُ٘ ٝغٔفَسِت ٜنَعإتَز ٔضٖت اٞي ُ٘، ٜي  ُذُُْٛب
ِٕ  ٛ٘{ اٞيَبِشس٢ َشَبٔد َجٌ ٜناَِْت َٚإ٢

                                                 
 جامع الترمذي وسنن الدارمً عن أنس  56

 عن أبً هرٌرة  سنن الدارمً 57

 معجم الطبرانً عن عمار بن ٌاسر  58
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لنيػػطني  ال لػػُّاؿ ه ػػ  بػػهللا انيصػػمضتع لصػػنمل سػػز ره،ػػمت ا،ػػر 
 اظت  ب ً اؿ اني،مـ لني س يف ني نت ب، نتب ليف رلالت دا ى 

{ ِٔ َُِػس٢ٔب َبِعَد َزٜنَعإت ٔضٖت َص٢٤ً ََ ِِ اٞي ِِ ٜي ٤ً ٖٔ ََٜتٜه ُٗ َِٓٝ  َب
ُ٘ ُعٔدٜيِت ُط٤ٕٛ،ٔب ِٞ ٔعَباَد٠ٜ ٜي  ٜ٘{ َض١َٟٓ َعِػَس٠ٜ اِثََٓت

للُك ػػ  بػػهللا االسػػ   مر ألهنػػم ني نػػػت اظت  ػػ ةب للُك ػػ  بػػهللا انيػػػر م  
ألهنػم ني نػت ق ػ ؿ  ألهنم ني نت اياماتب للُك   بػهللا انيصػ ة  نػب انينػحمل 

شػػ م  م يف دب ػػمب ل ذا ده بػػم   صػػن ب صػػ ة اني عػػما   ألهنػػم صػػ ة 
مب،ػػتب  بػػم رتم ػػت بػػ: ا،ػػض األح ػػتب دل   ػػ د  يف دي زبػػمف اظت  ػػ ة اصت

دل بكػػمفب اظت ػػم دف لُك ػػ  بػػهللا األ مػػمؿ يف  ػػط  انين نػػتب لاأل ػػم بػػهللا 
 طا هنم دف لت ص يف  ط  انين نػت  نػب ددا  اظت ػ ب لاني،شػم  لاني جػ  

 ألف اني  اءض دلالً مث انين اف   ي مً. رتم ت يف دلقمهتم يف ا ز   
صػػػـ  اني ػػػم  ل ػػػ  لػػػـ  اطتػػػمبس  شػػػ  فيػػػر ل ف اسػػػ ةمع دف ل

دحعػػهللا نين عػػمب نيكػػهللا ال لصػػ بم  نػػب سػػ    انيُعػػن ت أليػػم ن ل  ػػز دف 
صمبمب ح ب يف ص مبم لحػس  نػب صػ مبمب نيكػهللا ن لػ د  اني س ؿ 

ديػػم صػػمبمب فػػَذا صػػم م دصػػ بم بػػهللا ابب اني يػػ ب  م  ب نيكػػهللا نيػػ س 
ا سػػػ ؿ    اق ػػرا اً ا سػػػ ؿ  ب غػػػ  لػػػـ   مشػػ را  ف صػػػ بم اق ػػػرا اً 

                                                 
 سنن ابن ماجة وابن خزٌمة عن أبً هرٌرة  59
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 أليم صمـ لـ   مش را .
 ػػط  د ػػم األ مػػمؿ لد ػػم بن ػػم دف لعػػ ،ر اييعػػمف ق ػػ  ذنيػػ  
ا ة ػػ  انيينػػب بػػهللا األحيػػمد لاألحعػػمد لاني ػػ  لانيكػػ   لانيػػ  ض لبػػم 
شػػمام ذنيػػ  حػػت لكػػ ف يف  ػػط  انين نػػت قن ػػم اػػع لػػري   سػػن م بػػهللا 

 ا ت ان    درت،ع.

  ُُأفضن األعىاه يف لٗمٛ الٍصف وَ شعباأفضن األعىاه يف لٗمٛ الٍصف وَ شعبا

انيع اؿ اني اا:  بم دف   األ ممؿ يف ني نت انينصا بهللا انيع اؿ اني اا:  بم دف   األ ممؿ يف ني نت انينصا بهللا 
  ش، مفوش، مفو

دف ػػ  األ مػػمؿ يف ني نػػت انينصػػا بػػهللا شػػ، مف لغ  ػػم ِذهػػُ    
                   (ٗ٘)اني،نك  ت. 

 ػػػػػ  دف ػػػػػ  األ مػػػػػمؿ يف هػػػػػ  دح انينػػػػػمب لبػػػػػم  فػػػػػطه    
 !ُف نز انيص ة  ال ظتم ف  م بهللا ذه   

     ة اني، ػػر  ال ألينػػم ي،مػػ  ف  ػػم ايػػ ؿ  لبػػم ُف ػػنز صػػ 
                           (ٔٛ٘)اني ي ة! 

نز بنمس  اضت   ال نيطه      لبم ُف ِّ
                                 (ٜٔٛ)اني ي ة 
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                               (ٕٓٓ)اني ي ة 

                                                  
                (ٔٓ.)اصتم،ت 

 ذاً دف   األ ممؿ يف ه  األح اؿ يف ه  انين ػم  لاألايـ  ػمل 
    ذه                      (ٔٗ)ًم . 
 .لانيي آف لم لمم ذه  -

لاني ع    ذه ب لاني يػرلس ذهػ ب لاضت قنػت )ال حػ ؿ لال   -
 .ق ة  ال اب ( ذه ب لاعت ننت )ال  نيم  ال  ( ذه 

 .لاالس   مر ذه   -

 ذه . لانيص ة  نب انينحمل   -
فطه    يف ه  دح اني     دف   األ ممؿ يف ه  األلقػمت 

 لاألح اؿ.

  ٌفحات اهللٌفحات اهلل

  يف يف     نِيَ اُِّكمْ نِيَ اُِّكمْ   ِ ف  ِ ف  " "     بم ب،ا ق ؿ رس ؿ   بم ب،ا ق ؿ رس ؿ     انيع اؿ انيع اؿ 
ـِ  ـِ َداي    ُمِص َ مُ ُمِص َ مُ   َدفْ َدفْ   َدَحرَُهمْ َدَحرَُهمْ   نَيَ،   نَيَ،     عَتَمبعَتَمب  فَػ َػَ،  ُا افَػ َػَ،  ُا ا  يَػَ َدمٍتبيَػَ َدمٍتب  َدْ  ُِهمْ َدْ  ُِهمْ   َداي 
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َ م َ مِبنػْ بم  ط  انين دمتو بم  ط  انين دمتو   6060""  دََاًرادََاًرا  اَػْ،َرَ ماَػْ،َرَ م  َلْشَيبَلْشَيب  الال  يَػْ َدتٌ يَػْ َدتٌ   ِبنػْ
  له ا ي ، ض عتموله ا ي ، ض عتمو

 ب ل ةػػم ات اني ،ػػ ض نين دػػمت    ػػ  اني ،ػػ ض ني،ةػػم ات 
  غػػػػ  اػػػػ ات  ب ف ػػػػ ات   باػػػػط م ابضتػػػػ اس للعػػػػ   ر اػػػػم 
اصتعم همنية،مـ لانيش ابب نيكهللا  ةم ات   منُّؿ  نب انيينب انيػطي 
 صن  لايصن  لدص   ام ُّاً نينُّلؿ اني،ةم ات بهللا   ا  يف    .
ف مل  ط  انين م  منُّؿ  ةم ات بهللا  ب لبػهللا  ػط  اني،ةػم ات 

  يف قنب اظت بهللا ابنيعك نت دف ل نُّؿ  
                                    (ٗ)   اني 

 دف لُنُّؿ   يف قن م انيةم ي نت 
                          (ٕٛ)اني  ر. 

 يف قن م ي راً نتشمل ام يف انينمس  دف كت،    
                                                  

     (ٕٕٔ)األي،مـ. 
دف كت،    نيم ب ُّاعً يف قن م لكشا ام انية ػب بػهللا اطت  ػثب 

                                                 
 معجم الطبرانً عن دمحم بن مسلمة  61
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    لاضتعهللا بهللا انيعمل  لاضت  بهللا اني مً  

                             (ٕٜ)األي مؿ 
لل فػػ:  نػػم حجػػمب انيػػ اف لكت،نػػم لن ػػ      دل دف أاػػط 

 ػهللا ا،ػض بػمردى ني نػت  ا،ع قن م يف بنك ت ح  ة انيػ زتهللاب قػمؿ 
 ُدس ي ام 

ُٖا } ًٜ َُا٤ٔ إ٢ٜي٢ ََْصٞيُت ٜف ٌَ َْٜظِسُت ايٗدَِْٝا، ايٖط  ٜفإ٢َذا َٔٓٚٞ، ٜأِضٜف
ِٖر٣ ٜأَْا ٣ٕ ٔبَس َٛإت، َُٚدَخا ًُٞت َٜٚأِص ٌُ ٔدِب َٜا ََٖرا ََا: ٜفٝك  س٢ٜ
ٍَ ٙٔ: ٜقا َٕ ايٖػَٝأطنُي َٖٔر َُٛ ٢ٔ َع٢ًٜ َُٜشٛ َّ َبٓٔٞ ٜأِعُٝ ِٕ آَد  ال ٜأ

ًٜٝهٛٔت ٔفٞ ََٜتٜفه٤ُسٚا َٛأت ََ َُ ِٛال ِزض٢،َٚاأٜل ايٖط  َذٔيٜو َٜٚي
ِٚا {اٞيَعَذا٥َٔب  ٜيَسٜأ

ٙٔ 
                                    

                 (ٚ٘)األي،مـ 

ف ج،نػم بػهللا د ػػ  بيػمـ ايحعػمف ف ، ػػر    دف لك بػم   
  ػػػمدة ف  ػػػم نيػػػطة لف  ػػػم اشػػػ تب ل، ػػػر   ه يػػػم لػػػ ا ب ل ػػػط    ػػػمدات 

 .اطتمشع اطتمش،ع   

                                                 
 مسند أحمد عن أبً هرٌرة  61
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ف  ػػ   نيػػم يف قن ػػم  ػػع ل نيػػب بن ػػم ايعتػػمـ  دل لُك بػػم   
يف انييػػ ؿب ال ليػػػ ؿ قػػػ الً  ال ل ػػػطا  اً داظت مشػػ  بػػػهللا  ب ف جػػػر  بعػػػر

انييػػ ؿ جتػػر  صػػد دمً ف مػػم لتك ػػم لل للػػم لف مػػم ل دػػرث ف ػػم ألف   
   لن مم اطا اضترلث بهللا  نر 

                       (ٙ٘)انيك ا. 
ف ي اػػػػػػػػم قػػػػػػػػ ب ق ااػػػػػػػػت بػػػػػػػػهللا ح  ػػػػػػػػب    دل لك بػػػػػػػػم   

ى انيعػ  سػ  اني صػ ؿ ل ػ  لبصة م ب لكت،  سػ   ب صػً   صػنم فػ  
ف  ػ   نيػم آذاف فػ اد   لقػر لك بػم   ب ح  ػب   لبصػة م  

  ف عم: مع    انيكمءنمت                                   
                 (ٗٗ) ايس ا. 

 نػػربم  نيكػػهللا  نػػمؾ  عس ل ي ػػ فب سػػ ري دزتػػر اني فػػم مل 
امنيػػم طت ف ػػم قمنيػػز نيػػم زلا ػػم ظتػػمذا م  ػػ  ااػػهللا دا ػػ   نػػب  اا ػػمر 

ب فػػ ب   م ػػمف اال نػػعب لد ةػػب هػػ   اانػػ و لسػػمقز  ن ػػم ه ػػمر انييػػـ 
لاحػػػػر بن مػػػػػم دبػػػػػ اً دف لػػػػط ب  م اني ماػػػػػت للُت ػػػػػ  زتػػػػ ً ه ػػػػػ اً بػػػػػهللا 
حشمءخ اني ماتب فط ب  انػم لاػم  جبمػ  اػ م يف ضت ػمتب لاسػ م  

مػػػم اسػػػ  ة   دبػػػ  م دف لػػػط   ا  ني ػػػم ايبػػػمـ دزتػػػر اني فػػػم مل لن أ  فن
للةن ػػ  ب فجػػم  لنيػػ س ب،ػػم شػػمل ب فيػػمؿ نيػػم  ِنَ ن ه   ػػم دب مػػ  اػػمو 

 قػػػػمؿ  اي سػػػػ ري هنمػػػػم قتمػػػػز دف دقةػػػػ: ي  ػػػػت شت،  ػػػػم مػػػػطه    



 

  
 *التسعوى**********************************اللتاب*

**************************************** 
 (91) حول شعباىاستفسارات  :رابعالفصل ال                            

دف دقة، ػػم ل ػػمل مػػطه  ب فيػػمؿ ظتػػهللا ح نيػػم   ػػ  ف سػػ دمل بػػهللا   
صػ  دف   ف م ِن لا،ز انيعػ   نػمو!  ػطا د مػب ل ػطا اصػ ب  ػ  ل

ليػػػ د د مػػػب ب صػػػ لهللاو!  ف هػػػمف يف  ػػػطا انيُّبػػػمف هػػػطني !ب همػػػم قػػػمؿ 
 انييمء  

   ى ام  م لادي اطت اب... ذا همف اني  اب دني   قـ 
ال مُ،ر لال حُتر دشػ ع  م ذرة بػهللا  ػط  اني،ةػماي  ف،ةماي   

ايعت ت انيي ل ،ػ ض عتػم انيصػمضت فب لذهػ   ػط  اني،ةػماي ال لعػ،م لقػز 
 م قنػػ ب   ؿب ل فتػػم لنػػُّؿ بػػهللا اب ػػ ب األ  ػػم لال م دمنػػم اني،يػػ

دف يكػ ف بػهللا د ػ   ػط   األح ت ب مش ة اػرلف لاسػةتب يعػ ؿ   
 اني،ةم ات درت،ع.

  لي ،ػػػ ض عتػػػط  اني،ةػػػم ات ا ج  ػػػُّ انيينػػػب               
          (ٜٛ) لقػػػػمؿ   يف شػػػػ ف اطتن ػػػػ   اػػػػ ا  م   انيشػػػػ، ا   

               (ٛٗ)مً ال ار دف لك ف انيينػب سػن مب انيصمفمت 
بهللا اضت ػ ظ لاأل ػ ا ب لبػهللا اظت ػ   م اني ػمر ل م انيشػ  ات ل م هػ  

ب اظتعػػػ نطات لاظتع دعػػػنمتب للكػػػ ف نيػػػم ب ػػػ  لاحػػػر يف   ل  
  لك ف همم قمؿ   يف  ط  ايشمرة                           

 ا       فيايب               دانم    هللا انينػمس لانيػري م لبػم
  ف  ػػػػػم بػػػػػهللا شػػػػػ  ات لبنػػػػػطات           ف ل ا ػػػػػم            
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          فػػػػ  لعػػػػم:  ال بػػػػهللا           ال يػػػػ ر   فػػػػ  لػػػػ ى 
 }  يعػػمف همػػم قػػمؿ فػػمظتةن ب دف لكػػ ف اياظتن ػػث يف انيكمءنػػمتب 

ُٔ ال َٔ ِِ ُِٜؤ َٕ َسٖت٢ ٜأَسُدٝن ُٙ َٜٝهٛ َٛا َُا َتَبّعا َٖ ٘ٔ ٔد٦ُِت ٔي ب ٕٙ{ٔب
 لنيطني  قمؿ اني ا  انيصمحل 

   ااااذ كاااالن ءااااي أ ااااااع مف  ااااام ااااذ كاااالن ءااااي أ ااااااع مف  ااااام

  

مأ اااااع اءتااااا   مأ اااااع اءتااااا       فل ااااا س تب ماااااكفل ااااا س تب ماااااك

  أ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يأ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ي

  
    كاااب ءلواااله  ن ااال   و  اااوي   كاااب ءلواااله  ن ااال   و  اااوي 

  

  شاااابذ  دااااكا ع  اااال   وااااي و ن اااال يشاااابذ  دااااكا ع  اااال   وااااي و ن اااال ي

  
ب ق  يف ذني   مؿ ال ار دف كتم: ه  اعتمـ 

{ ِٔ ََ ٌَ َّ َدَع ُُٛ ُٗ ُ٘ا اٞي ُٙ َٚأسّدا، َٖ ُ٘ ٜنٜفا ٤ً ُ٘ ََا اي ُٖ َٖ ِٔ َٔ 
َِس٢ {َٚاآلٔخَس٠ٔ  ايٗدَِْٝا ٜأ

ٖٙ 

  حقٗقٛ التٍسه اإلهل٘حقٗقٛ التٍسه اإلهل٘

َنتُ   َهمَيزْ َهمَيزْ   ِ َذاِ َذا" "     انيع اؿ  لي ؿ انيع اؿ  لي ؿ  َنتُ نيَ ػْ   َشْ،َ مَفبَشْ،َ مَفب  ِبهللاْ ِبهللاْ   انينِّْصاِ انينِّْصاِ   نيَ ػْ
َنَ مب  فَػُي ُب افَػُي ُب ا َنَ مبنيَ ػْ   نيُِ ُ لبِ نيُِ ُ لبِ   ِف َ مِف َ م  لَػْنُِّؿُ لَػْنُِّؿُ   اّلل َ اّلل َ   فََِف  فََِف    لَػْ َبَ مبلَػْ َبَ مب  َلُص ُب اَلُص ُب ا  نيَ ػْ

يْػَ م "  شَتَم ِ شَتَم ِ   ِ َم ِ َم   انيش ْمسِ انيش ْمسِ  يْػَ م "انير    ووو بم ب،ا يُّلنيم و بم ب،ا يُّلنيم 6464انير 
                                                 

 ش ح انيعنت لب،جم انيع   نينعن مل  هللا   ر   اهللا  م ل  ٕٙ
 اضتمهم يف اظتع ررؾ  هللا ااهللا  م   ٖٙ

 ن علً سنن ابن ماجة ع 64
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اني نػػُّ ؿ ايعتػػمل يف  ػػط  انين نػػت ل،ػػ  ل نػػُّؿ ف  ػػم اك بػػمب لل نػػُّؿ 
ف  م   د ب لل نػُّؿ ف  ػم ا،ةػماي ب لل نػُّؿ ف  ػم ا، ػ م ف ػنمب لل نػُّؿ 

طلهللا لت ػػ ف  ػػط  انين نػػت ف  ػػم  ص صػػ مت   ممػػم ألح ماػػم لدصػػ  مءم لانيػػ
بػػػهللا   ػػػمد ب لل نػػػُّؿ ف  ػػػم   دمػػػمب لل نػػػُّؿ ف  ػػػم اي اػػػمب لل نػػػُّؿ ف  ػػػم 
جبنمي ػم ظتػهللا لق ػ ا  نػب اني ػمب لاا  ػرلا يف رفػ: اضتجػمب ني كػ ف بػػهللا 
األح ػمبب لل نػُّؿ ف  ػم  اماػت انيػر م ب لل نػُّؿ ف  ػم ا دي ػ  اني اػم ب 

هللاب لا ػػػػ   لل نػػػػُّؿ ف  ػػػػم نين ػػػػمء عب لاي ػػػػ ؿ ايسػػػػ   مر بػػػػهللا اظتعػػػػ    ل
 اني مب نينةمني ع.

منػػػُّالت ال  ػػػر عتػػػم لال حػػػر عتػػػمب بػػػهللا ف ػػػ    لبػػػهللا هػػػـ    
لبػػػهللا  ةػػػم    ظتػػػهللا لُت ُػػػ ا  ػػػط  انين نػػػت رغ ػػػًت يف راػػػم  اػػػ   يف  ُػػػ  ب 

 لده  مل اطا انييرر اني ع .

  ٛٛٔشعٛ التٍسالت اإلهلٗٔشعٛ التٍسالت اإلهلٗ

  لم،مملم،مم  م مرؾم مرؾ        " ل نُّؿ  " ل نُّؿانيع اؿ  لي ؿ رس ؿ   انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ   
للي ؿ  هللا ني نت انينصا للي ؿ  هللا ني نت انينصا   6565انين   "انين   "   نث نث  نت ملنت مل  حعحع  ني نتبني نتب  ه ه 

  شَتَػػم ِ شَتَػػم ِ   ِ َم ِ َم   انيش ػػْمسِ انيش ػػْمسِ   نِي ُػػُ لبِ نِي ُػػُ لبِ   ِف َ ػػمِف َ ػػم  لَػْنػػُِّؿُ لَػْنػػُِّؿُ   اّلل َ اّلل َ   فَػػَِف  فَػػَِف  " " بػػهللا شػػ، مف  بػػهللا شػػ، مف  
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يْػَ م " يْػَ م "انيػر  يف هػ  ني نػت لاػع يُّلنيػم يف يف هػ  ني نػت لاػع يُّلنيػم يف   بػم اني ػ ؽ اػع منُّنيػم بػم اني ػ ؽ اػع منُّنيػم   6666انيػر 
  ني نت انينصا بهللا ش، مفوني نت انينصا بهللا ش، مفو

يف هػػػ  ني نػػػت يف اني ُنػػػث األاػػػ  بػػػهللا انين ػػػ ب ظتػػػهللا  منػػػُّؿ   
ص  نػػػب  ح ػػػم  اني قػػػز ابنيةم ػػػمت لاني، ػػػمدات لانييػػػ ابتب ل ػػػم لتػػػ  

  انيػػػػػػػػػػطلهللا قػػػػػػػػػػمؿ   فػػػػػػػػػػ  م                              
                    )ل ػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػ ـٌ ال لُتعػػػػػػػػػ ف لال  )انيػػػػػػػػػطارايت

 ة   لع ش، لف اة،م اظتنمـب  فتم ل لرلف دف ل ػطلق ا دلبػمً بنماػم
 لانينمس ي مـ.

ل ػػػ ال  قنػػػت قن نػػػتب ل ػػػم د ػػػ  صػػػ  ة   بػػػهللا   ػػػمد  انيػػػطلهللا 
لُت ػػ ف  ػػطا اني قػػزب ف  ص ػػ م   اػػطا اني  ػػ  ل ػػطا ايق ػػمؿ ل ػػطا 

 اني،ةم  ل طا انين اؿ.
نيكػػػهللا ني نػػػت انينصػػػا بػػػهللا شػػػ، مف لعػػػ:    ه ابػػػم ف  ػػػم هػػػ  

 ػ بب   مد  أليػم ل نػُّؿ ف  ػم بػهللا غػ لب انيشػمسب ل،ػ  بػهللا ضت ػت اظت
فمني، مد هن م يف لي تب لهن م يف اي  م ب لهن ػم اػم ُّلفب قػمؿ رسػ ؿ 

    

{ ٖٕ َ٘ إ٢ ٤ً ًُٔع اي ٤ٛ ١ًٜٔ ٔفٞ ٜيَٝ ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ ،َٕ  ٜفَِٝػٔفُس َغِعَبا
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ُٔٝع٢ ٘ٔ ٔيَذ ًٞٔك ُُِػس٢ٕى إ٢ال َخ ِٚ ٔي ٣ٔ ٜأ  ٚٙ{ ََُػأس
ةػػم  ف ػػمل ني نػػت انينصػػا بػػهللا شػػ، مف زايدة يف اطتػػ  لانيكػػـ  لاني،

نيكهللا يف اني ُنث األا  بػهللا ىن  م اظتي اعب جتم: ه  اظتعنمع بهللا األد
 انين   اص ص ت ال لُ ف    عتم  ال ي  اً بػهللا اظت نصػع يعػ ؿ   

 دف يك ف بن م درت،ع. 

  احملٕ ٔاالثباتاحملٕ ٔاالثبات

    انيع اؿ  بم ب،ا ق نيم م،مم انيع اؿ  بم ب،ا ق نيم م،مم                         

                   )وو)اني  ر()اني  ر  
نيم ً قت انييػررةب ل ،ػ  بػم لشػم  لل صػ ؼ  ب،نم م دف   

همػػػم لشػػػم ب ال قػػػمي ف بػػػهللا قػػػ ايع األسػػػ مب ل اةػػػمب لال حماػػػًت بػػػهللا 
يف  ح اء  األه اف دل انيري م دل األش مص م،نيػمب اػ  همػم ليػ ؿ 

    ش ف ذامم                           (ٕٖ) األي  م. 
لُن ػػػػػط قػػػػػمي ف ابػػػػػ  لاي  ػػػػػمت آع  انين ػػػػػ  لدًػػػػػ اؼ  ل  

  انين ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر                                         
ه  ني نت ف  م ػت  ل   متب ػت  نين ػ  ل   ػمت نينن ػمرب لػتػ    ايس ا (ٕٔ)
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 اً ل   ػػػم ً يف  ػػػمن انين ػػػم تب نينن ػػػمر ل   ػػػمت نين ػػػ ب هػػػ  لػػػـ  ؾتػػػر ػتػػػ
ف مدػػ  زر ػػمً ي ػػ  للُ  ػػز زر ػػمً بكميػػم ي ػػ: اػػطلر ب هػػ  لػػ ـٍ لتػػرث 
ػتػػ  ل   ػػمٌت يف  ػػمن اييعػػمفب نتدػػ  دعسػػمً ف ن  ػػمل د مػػمر م لل جنػػب 
 ن  م  شتم اظتم زب لل ُ ز دعسػمً قػر ر عتػم آاػمعتم لد مػمر م لا،ػ  

م لل جنػػػب  نػػػ  م ابشتػػػم عتػػػم بػػػرة األشػػػ   اظت،ن بػػػت يف اةػػػ ف دب ػػػمهت
 ابمل.

هػػػ  لػػػ ـٍ ف ػػػم ػتػػػٌ  ل   ػػػمت حػػػت يف اني قػػػمءاب  ػػػطا لُيػػػمـ يف 
 بنصب ل طا لُيمؿ دل لُتمؿ  م اظت،مش بهللا  طا اظتنصب.

ابػػ  لاي  ػػمت يف هػػ  شػػ ئب حػػت يف دااػػ  اييعػػمفب نتدػػ  
  هػػ  لػػـ  بنػػ  شػػ، ات يف دى اػػٍُّ  بػػهللا اعػػم  للُن ػػز بكمهنػػمب 

قػػػمف  للُن ػػػز بكمهنػػػمب نتدػػػ    بنػػػ  بػػػهللا ابًنػػػ  لنتدػػػ    بنػػػ  د
 ا اي للك ف ا اي بكمهنم.

قػػػػمي ف ابػػػػ  لاي  ػػػػمت اظتػػػػ م اي ابألسػػػػ مب  ػػػػ  ية يػػػػم  نػػػػب 
  انيكػػػ   اني  ػػػمبو!                            (ٕٕٔ)اني يػػػ ة 

نيػػػم  فنػػػم دف لػػػ زؽ ابألسػػػ مب لنيػػػم دف ل صػػػ  ؼ ا ػػػ  دسػػػ مب أليػػػم 
 . قت انييررة يف ه  دب ر  ً

  يف لٗمٛ الٍصف وَ شعباُيف لٗمٛ الٍصف وَ شعباُ  دعاء الٍيب دعاء الٍيب 
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يف ني نت انينصا يف ني نت انينصا   انيع ؿ  بم انير م  اني ارد  هللا رس ؿ   انيع ؿ  بم انير م  اني ارد  هللا رس ؿ   
  بهللا ش، مفوبهللا ش، مفو

انيطي لرد  هللا رس ؿ   يف ني نت انينصػا بػهللا شػ، مف همػم لرد 
َنتُ   هللا انيع رة  مءشت اهنع هللا يضر قمنيز  َهمَيزْ  نَػِيب َشػْ،َ مفَ  ِبػهللاْ  انينِّْصاِ  نيَ ػْ  نيَ ػْ

ػػػػم ِ ْنػػػػِريب  اّلل ِ  َرُسػػػػ ؿُ  لََهػػػػمفَ   فَػَيْرمُػػػػُمب انين ْ ػػػػ ِ  َاػػػػْ ؼِ  يف  َهػػػػمفَ  فَػَنم 
َ ةِ  ِبهللاَ  انينَِّعم َ  أَُْاطُ  َبم فََ َاَطِر  ُ مُ  انْي َ ػْ  فَمْيَصػَ ْفزُ  ِيَعػمءِمِ  ُحَج ِ  يف  َفةََن ػْ

َذا ُحْجَ ِ   ِ َم    ُسُج ِد ِ  يف  لَػُي ؿُ  ُ  َ لَ  انيع مِقايِ  َهمني ػ ْ بِ  اِمِ  َدعَ  فََِ

َٛأدٟ، َخَٝأيٞ ٜيٜو َضَذَد } َٔ ََٚض ََ  ٝفاَؤأدٟ،  ٔباوٜ  َٚآ
ٔٙ َٗٔر ََا َٜٔدٟ ٜف ُِٝت َٚ َٗا َدَٓ ُِ  َٜاا  َْٞفٔطٞ َع٢ًٜ ٔب  ُِٜسَدا٢  َعٔظاٝ
ٌٚ ٣ِ، ٔيٝه ُِ َٜا َعٔظٝ َِ، ايٖرَِْب اٞغٔفس٢ َعٔظٝ ٢ٗٞ َضَذَد اٞيَعٔظٝ  َِٚد
٤ًٔرٟ ُ٘ ٔي ًٜٞك ُ٘ ََٚغٖل َخ َُِع ُٙ َض ِٖ ،" ََٚبَصَس ُ٘،  َزٜفَع ُث ِٖ  َزٞأَضا  ُثا
ٍَ َضأدّدا، َعاَد ِٔ ٔبس٢َضاٜى ٜأُعُٛذ: ٜفٜكا ٜٛٔو،  َٔ  َٜٚأُعاٛذُ  َضاَخ
٢ٜٛى ِٔ ٔبَعٞف َُاا  ٜأِْاتَ  َِٔٓاوٜ  ٔبٜو َٜٚأُعُٛذ ٔعٜكأبٜو، َٔ  ٜأِثَِٓٝاتَ  ٜن
ٍُ َْٞفٔطٜو، َع٢ًٜ َُا ٜأٝقٛ ٍَ ٜن ُُٚد، ٜأٔخٞ ٜقا ٢َٗٞٚ ٝأَعفُِّس َدا  ٔفٞ ِد
ِٕ ٔيَطٝٚٔدٟ ََٚسٙل ٔيَطٝٚٔدٟ، ايٗتَسأب ُ٘،  ُِٜطاَذدَ  ٜأ ِٖ  ٜيا  َزٜفاعَ  ُثا
،ُ٘ ٍَ َزٞأَض ِٖ: ٜفٜكا ُٗ ٤ً ًّٞبا اِزُشٞقٓٔٞ اي َٔ َْٔكٝ٘ا ٜق  َدأفّٝاا  ال ايٖػاسٚ  َٔ
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{َغٔكٝ٘ا  َٚال
ٙٛ

 

ب انين ػػػػم  ر د ػػػػ ذ ف ػػػػطا انيػػػػر م  انيػػػػ ارد  ػػػػهللا رسػػػػ ؿ   
لعػ ، ط ابصتمػمؿ بػهللا اصتػ ؿب ب،مفممػ  ف ػطا  ،مفمم  بػهللا  ي ا ػ   

اصتمػػػمؿب لبػػػهللا  ي ا ػػػ  ف ػػػطا اصتػػػ ؿب للعػػػ ، ط ابنيػػػطات بػػػهللا ف،ػػػ  
 األشتم  لانيص متب لد  ذ ا  دي اطام  بن .

  " إُ كٍت كتبتٍٜ عٍدك؟"" إُ كٍت كتبتٍٜ عٍدك؟"دعاء دعاء أصن أصن 

  انيع اؿ  بم حي يت انير م  اني ارد يف ني نت انينصا بهللا ش، مفانيع اؿ  بم حي يت انير م  اني ارد يف ني نت انينصا بهللا ش، مف
انيك مب شي مً دل انيك مب شي مً دل   انين م  ف هنز ه      نرؾ يف دـانين م  ف هنز ه      نرؾ يف دـ""    لف ملف م

  ""ػت لبمً فمبُ  انين م شيمل وػت لبمً فمبُ  انين م شيمل و
 ػػػطا انيػػػر م  انيػػػ ارد رلا   اػػػهللا د  شػػػ  ت لارال ػػػم  انين ػػػم اي ذا 
اظتػػهللا لال نُتػػهللا  ن ػػ  .. ل ػػطا انيػػر م  لارد  ػػهللا   ػػر   اػػهللا بعػػ، دب 

. لداػػػمؼ  ني ػػػم ا،ػػػض انيصػػػمضتع لدهمنػػػ   لنيػػػ س  ػػػهللا رسػػػ ؿ   
 نيت ابف.لدص    طا انير م  اص رمم اضتمني ت اظت رال 

لد ػػم  )انين ػػم  ف هنػػز ه   ػػ   نػػرؾ شػػي مً دل ػت لبػػمًب فػػمبُ  
 ػػ  شػػيمل  لح بػػمر(  ػػ   ػػطا ل ،ػػمرض بػػ: اظتشػػ مت ايعت ػػتو!  ػػ  
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 طا ل نم  ب: انييررة اني ابي تو! ؿتػهللا  نػرع ًمػٌ: ه ػٌ  لدبػٌ    ػ ٌم يف 
لع،نم ا زت مب للك بنػم ا  ػنم لبن ػمب فدػت نيػ  هػمف قػر ر  دف   

دف نتػػػػُ   ػػػػط   م بػػػػم ال ؿتػػػػب بػػػػهللا انيشػػػػيملةب فَينػػػػم يةمػػػػ: بنػػػػم نينػػػػ
 انيشيملة لل رعتم ابنيع،مدة. 

ف   يف ذني  يُك افو!    يف ذني  ا لج  ػهللا حػرلد األدب 
اني ء  ابألدب ب: اني ا ا تو! ؿتهللا يةنب بهللا  ب ل     انيػطي قػمؿ 

    نينػػػػػػػػم                           (ٙٓ غػػػػػػػػمف)  لن لتػػػػػػػػرد
د مً ب لن كت،  نينم فت ذج ؼتصٌن نينػر م ب ل فتػم مػ ؾ نيكػ  لاحػٍر بنػم 

ل ػػرع  دف لػػر    ػػم لشػػم  له ػػا شػػم  ليف دى لقػػٍز شػػم ب ل  
 درت،ع ابيامات.

دف ل ػػػرِّؿ قػػػَررَ  ني، ػػػٍر ه  ػػػم يف دـ  ديعػػػ ك    نػػػب اني، ػػػ م 
 مؿ اني،مرف ف انيك مب  نر  شي مً مث ار ؿ انيشيملة ابنيع،مدةو! لنيير ق

    اا   ماا  فاا   لااا إ  ستااه  اا   ماا  فاا   لااا إ  ستااه

  

  اءشااااااقي  ق اااااال واءكاااااالف  وء اااااال  اءشااااااقي  ق اااااال واءكاااااالف  وء اااااال  

  
   يف ذني  بميٌ:  نػب انييػرل  و! لؿتػهللا رت ،ػمً ي ،ػ ض ني  ػ  

بػػػم ي،نػػػم  نػػػم اني يػػػع ديػػػم يف قػػػررة  ب لال    ليةنػػػب بػػػهللا   
 .ح ج  نب ف     

  اطالع اهلل عمٜ عبادٓاطالع اهلل عمٜ عبادٓ
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  َلْةنُػ:ُ َلْةنُػ:ُ     اّلل َ اّلل َ     " ِ ف    " ِ ف  انيع اؿ  ليػ ؿ رسػ ؿ   انيع اؿ  ليػ ؿ رسػ ؿ   
نَػػػػػػػتِ   يف يف   ِ  َػػػػػػػمِد ِ ِ  َػػػػػػػمِد ِ   َ نَػػػػػػػبَ نَػػػػػػػب نَػػػػػػػتِ نيَ ػْ   فَػ َػْ ِ ػػػػػػػ ُ فَػ َػْ ِ ػػػػػػػ ُ   َشػػػػػػػْ،َ مفَ َشػػػػػػػْ،َ مفَ   ِبػػػػػػػهللاْ ِبػػػػػػػهللاْ   انينِّْصػػػػػػػاِ انينِّْصػػػػػػػاِ   نيَ ػْ

  اضتِْْيػػػرِ اضتِْْيػػػرِ   َدْ ػػػ َ َدْ ػػػ َ   َللُػػػػَ اِّ ُ َللُػػػػَ اِّ ُ   انْيُمْعػػػ َػْ زِتَِعبانْيُمْعػػػ َػْ زِتَِعب  َللَػػػػْ َحمُ َللَػػػػْ َحمُ   نِيْنُمْعػػػ َػْ ِ  ِلهللَابنِيْنُمْعػػػ َػْ ِ  ِلهللَاب
ه ا لةن:  نب   مد و دال لةن: سػ دميم يف  ه ا لةن:  نب   مد و دال لةن: سػ دميم يف      6969""  ُ مْ ُ مْ   َهَممَهَمم

  ه  ضت ت  ن  موه  ضت ت  ن  مو
 نػػػػت ي دػػػػمت لاػػػػ ٌد لهػػػػ ـٌ  عتػػػػمل قػػػػر ر يف  ػػػػط  انين  ف   

ل  ػػػمت ل ةػػػم اتب ل ػػػط  اني،ةػػػم ات لايه ابػػػمت م ،نػػػ  ابنيينػػػ ب 
لصػػ مء مب لصػػد   انييصػػ د لانين ػػمتب ف ةنػػ:   م،ػػمم  نػػب قنػػ ب 
  ػػػمد  يف  ػػػط  األلقػػػمت نيُ يػػػ ر عتػػػم بػػػم لعػػػ دي ف بػػػهللا ح ػػػ مم بػػػهللا 
يصػػػػ ٍب بػػػػهللا اني  ػػػػ  ايعتػػػػمل لانيكػػػػـ  لاني،ةػػػػم اتب ل ػػػػطا ف ػػػػ    

      انيػػطي ليػػ ؿ ف ػػم يف ه ػػمب  ل هػػ اـ                      
                              (ٚٓ)نػػػػػػػػب حعػػػػػػػػب  األي ػػػػػػػمؿ 

 انين ااي لانية اايب ل طا بم لرد ف م يف األ    " ان ممكم مُ زق ف ".
نمػم فمهللا هميز ي  م  ا ص اني ام   هػمف  ةػمة  ذام ػمً ال ل،

حت ب ءكت  ب أليم ذا ٌ بهللا ح  ة    م قن م ب مشػ ًةب لبػهللا هػمف 
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قصر  ا اً دي  ايً همف  ةػمة  مك ػ  اطتػ ات دل ا،ن ػم ب مرهػمت دل 
 غنمءم  هللا بر اني ر نيةنب اظتعم رة بهللا اطتن  دل بمشػمام ذنيػ ب لهػ  
لاحػػػػٍر نيػػػػم اُ   مبل نمل ػػػػم مكػػػػ ف  نػػػػب حعػػػػب اُ   ػػػػمب ل ةػػػػمة   نػػػػب 

 ااي  لقص د  انيي يف قن م.حعب ي  

  املشاحَاملشاحَ

نَػتِ   يف يف   نيََ ة ِنػ:ُ نيََ ة ِنػ:ُ   اّلل َ اّلل َ   ِ ف  ِ ف  " "     انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ   انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ    نَػتِ نيَ ػْ   نيَ ػْ
  َدلْ َدلْ   نِيُمْشػػػػِ ؾٍ نِيُمْشػػػػِ ؾٍ   ِ الِ ال  َاْنِيػػػػمِ َاْنِيػػػػمِ   صِتَِم ػػػػ:ِ صِتَِم ػػػػ:ِ   فَػ َػْ ِ ػػػػ ُ فَػ َػْ ِ ػػػػ ُ   َشػػػػْ،َ مَفبَشػػػػْ،َ مَفب  ِبػػػػهللاْ ِبػػػػهللاْ   انينِّْصػػػػاِ انينِّْصػػػػاِ 
  ب    ل      نينمش ؾو لبهللا    اظتشمحهللاوب    ل      نينمش ؾو لبهللا    اظتشمحهللاو7070""  ُبَشمِحهللاٍ ُبَشمِحهللاٍ 

 نينمشػػػػػ ؾ لال نينمشػػػػػمحهللا اضتػػػػػرلث لااػػػػػ  ديػػػػػم ال ل  ػػػػػ   
فك ػػا ييػػ ؿ   ػػ  ل  ػػ    ظتشػػ ؾو! ل  ػػ    نينمشػػ ؾ  ذا دسػػنمب 

 فميس ـ نتد  بم ق نم.
لاظتشمحهللا انيطي يف قن م شدنم  دي اص بت دل يػُّاع دل حيػر 
دل حعر ظتهللا ح نيم س ا  بهللا دقمراػم دل بػهللا دح ماػم دل بػهللا دصػدمام دل 

صػ   ن ػم لل،ػ خ اػم بهللا زب    .. فك  بهللا يف قن م شمل  بهللا  طا للُ 
 منػػمب ألف اظتػػ بهللا اضتي يػػمل  للت ػػم اػػم للنػػمـ اػػم ف ػػطا ال لي ػػ    

   ذا حرث ا نم لاع دا م دب  همف ه ػ   لقػيب لا،ػر بػ لر اني قػز  
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                             (ٗٓ)انيش رى. 
ؿ ال ل ار ب بهللا ل  ز حػمب ً اػ  نت ألحػر بػهللا اظتػ بنعب ليػ  

   نينصدم  اصتن   ديس اهللا بمني  
ٖٞ َٜا } ِٕ ُبَٓ ِٕ ٜقَدِزَت إ٢ َٞ ُتِصٔبَح ٜأ ُِٔط ًٞٔبٜو ٔفٞ ٜيَِٝظ َُٚت  ٔغٙؼ ٜق
ٌِ، َٜا ٔيٜأَسٕد ٖٞ ٜفاٞفَع ِٔ ََٚذٔيٜو ُبَٓ ِٔ ُضٖٓٔتٞ، َٔ ََ  ٜفٜكِد ُضٖٓٔتٞ ٜأِسَٝا َٚ

ِٔ ٜأَسٖبٓٔٞ، ََ َٕ ٜأَسٖبٓٔٞ َٚ  ٔٚ{ اٞيَذ١ٖٔٓ ٔفٞ ََٔعٞ ٜنا
ل طا ش ف اظتعنم  نػب انيػرلاـ  اضت ػمظ  نػب سػ بت انيينػب  

                         (ٜٛ) انيش، ا. 

  احملرٔوُٕ وَ عفٕ اهلل يف لٗمٛ الٍصف احملرٔوُٕ وَ عفٕ اهلل يف لٗمٛ الٍصف 

انيع اؿ  بهللا  م اب لب ف بهللا       يف ني نت انينصا بهللا انيع اؿ  بهللا  م اب لب ف بهللا       يف ني نت انينصا بهللا 
  ش، مفوش، مفو

  لمن  ت اب لب ف ذُه لا يف  رة دحمدلث

{ ٖٕ َ٘ا إ٢ ٤ً ًُٔع ي ٤ٛ ١ًٜٔ ٔفٞ ٜيَٝ ِٝ ِٔ ايِٓٚصٔف ٜي َٔ ،َٕ  ٜفَِٝػٔفُس َغِعَبا
ُٔٝع٢ ٘ٔ ٔيَذ ًٞٔك ُُِػس٢ٕى إ٢ال َخ ِٚ ٔي ٣ٔ ٜأ تٌ أٚ قا }رلى ل ٕٚ{ ََُػأس
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ٚال إىل قاطع زسِ ٚال إىل }  لني،مءشت، { شإأٚ ْفظ، 
نربا لة ؿ   ام لل سنم  م األرض  ذا بشب. بهللا  -َطبٌ 
 {ام يٛايدٜ٘ ٚال إىل َدَٔ مخس ع.ٚال إىل(ٚاختٝاال

 ػػط  األصػػنمؼ انيػػي ال مػػرا  يف   ػػ    يف  ػػط  انين نػػت  ذا 
 .ارمك   م لن ل  ا ا لن لم ا ا لن ل ا، ا عدبع  ء ع  م   

ل مل ب ا دة يف  رة دحمدلػث ليف  ػرة رلاايت لرت،نم ػم يف 
   ال  انيع ،ت اب لبع بهللا  طا اني،ةم  لاني،   ايعتمل.

  العمي احلدٖح ٔاٌشقاق القىرالعمي احلدٖح ٔاٌشقاق القىر

  ووننىب ننىب انيع اؿ     د  ز اني،نم اضترلث ايشيمؽ انييم  نيانيع اؿ     د  ز اني،نم اضترلث ايشيمؽ انييم  ني
   ػػػػطا انيعػػػػ اؿ د   نػػػػم  يف شػػػػ حنم نييػػػػ ؿ   م،ػػػػمم         

                 (ٔ) انييم. 

  بني اٌشقاق القىر ٔاٌشقاق الصىاءبني اٌشقاق القىر ٔاٌشقاق الصىاء

  م،مم م،مم انيع اؿ  بم اني  ؽ اع ايشيمؽ انييم  يف ق نيم انيع اؿ  بم اني  ؽ اع ايشيمؽ انييم  يف ق نيم 
                           ((ٔٔ) انييم) لاع ايشيمؽ انيعمم  لاع ايشيمؽ انيعمم    انييم
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  يف ق نيم م،مم  يف ق نيم م،مم                               ((ٔٙٔٙ)اضتمقت)وواضتمقت  
يف زبميػػم  نػػربم  ايشػػيمؽ انييمػػ  هػػمف ب،جػػُّة ضت ػػ ة انينػػحمل 
   ػػػط  ابلػػػت ني كػػػ ف ًنػػػب بنػػػم ه ػػػمر قػػػ لخ دف لػػػ لا آلػػػتب فػػػ ق   
 .حجت  ن  م لهل راً نين ِّ م لح   م لبصة م  

دبػػػػػم ايشػػػػػيمؽ انيعػػػػػمم  ف ػػػػػطا يف آاػػػػػ  انيُّبػػػػػمف  نػػػػػربم ميػػػػػـ  
  انيعم ت                                    ) اني ك ل( 

م ك ر انيشمس لمنكرر انينجـ  لمنش  انيعمم  لهت يب ف ػط   
ب ػم   ق ػمـ انيعػم ت انيُ، مػب لاي  ػم  اضت ػمة انيك ي ػتب لم ػرد هن م بهللا 

لال يعػ ة : دف ي ػع ذنيػ  ابف  اضت مة اأُلا للت همم لاد م   
 أليم لت مج  م لقٍز ً ل .

  7373رٔاٖات شق القىررٔاٖات شق القىر

دف د   بكت دف د   بكت   انيع اؿ  لرد يف دحمدلث رس ؿ   انيع اؿ  لرد يف دحمدلث رس ؿ   
ع ع دف لػػ ل م آلػػتب فػػ را م انييمػػ  شػػيدف لػػ ل م آلػػتب فػػ را م انييمػػ  شػػي  ًن ػػ ا بػػهللا رسػػ ؿ   ًن ػػ ا بػػهللا رسػػ ؿ   

حت ردلا ح ا  ا ن ممب ليف اني لالت األا ى ايش  انييم  لؿتهللا حت ردلا ح ا  ا ن ممب ليف اني لالت األا ى ايش  انييم  لؿتهللا 
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ب: انينحمل يف ِبَاًب فط  ز ف قم ؿت  اصت  ب ف    نمؾ م،مرٌض ب: انينحمل يف ِبَاًب فط  ز ف قم ؿت  اصت  ب ف    نمؾ م،مرٌض 
  اع اضترل عو ل   ايش  انييم  ب معو اع اضترل عو ل   ايش  انييم  ب معو 

لردت رلالػػػت دف انييمػػػ  ايشػػػ  بػػػ مع لنيكن ػػػم رلالػػػٌت اػػػ،  تب 
  لم ػػػ لض   نيكػػػهللا ايشػػػ  انييمػػػ  يف بكػػػت اػػػر م  رسػػػ ؿ   

دف ُلشػػ   ني ػػم ف نشػػ ب بػػهللا هػػمف  كػػت رآ   كػػتب لبػػهللا هػػمف   ذيػػم 
 ا رآ   اب ألهنم  نربم ردل  ن لصػرق ا دي عػ م ف غم ػ ا د  ػن م 
مث ف د  ػػػم ف اػػػرلا األبػػػ   نػػػب بػػػم  ػػػ   ن ػػػمب لرا،ػػػ ا  م ا ػػػ هتم مث 
 ػػمدلا ف اػػػرلا األبػػ   نػػػب بػػم  ػػػ   ن ػػمب لنيشػػػرة قنم ػػم ألي عػػػ م 

 ال سدٌ  ل   ب فيمؿ ا،ض اني،ي   بػن م   ف هػمف د  قمني ا   ف  طا
سػػػد هم يف انػػػرهم  ػػػطا فنػػػهللا لعػػػ ة : دف لعػػػد  ابفػػػمؽب فػػػمي   لا 
حت أ  اظتعػمف لفب فنمػم اػم  اظتعػمف لف لسػ ني  م  ػهللا  ػط  انين نػت 

 ذه لا دهنم ردل  لقر ايش  يص ع.
 يي ؿ لدل مً زايدة يف ايل مح 

لعػػػػمف لف  م انيشػػػػمـ دل  م  هػػػػمف اظتعػػػػمف لف يف  ػػػػط  انين نػػػػت
ا د اني مهللا ال  م ا د اني، اؽب لهن م يف يةمٍؽ لاحٍرب ب: ديم ن لكػهللا  
ُهشػػ ز األبػػػ لك ع ل ػػػمل خت نػػا يف ني ن ػػػم لهنمر ػػػم  ػػهللا  ػػػط  اني ي،ػػػت 
اني  لػػػرة بػػػهللا األرضب أليػػػم ر ػػػم ليػػػ ؿ  يعػػػمف ُس عػػػةمءمل  دف انييمػػػ  
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ا اباػ  ل    يف يصا األرض لال ل  ػ  يف انينصػا اباػ ب انينصػ
ن لكػػػػهللا  ػػػػ ؼ يف ذنيػػػػ  اني قػػػػز لن لكػػػػهللا ُده شػػػػا لنيكػػػػن م ردل  يف 
انينصػػا انيػػطي هػػمي ا ف ػػم ل ػػمل انيكػػ ة األراػػ ت انييرنتػػتب ألف رح هتػػم  
هميز رحنت انيش م   م اػ د انيػ مهللاب لرحنػت انيصػ ا  م اػ د انيشػمـب 
لا، ػػػ م هػػػمف لػػػط ب  م اني،ػػػ اؽ لهػػػمي ا ال ل جػػػملزلف  ػػػط  اني نػػػراف 

مٍؽ فنكمٍل لاحرب لل    انييم  ف  م رت ،ػمً يف دلقػمٍت لهن م مي: يف ية
 ب يمراتب ر م ال مك ف لاحرة الا  ؼ اظتةمني: لنيكهللا مك ف لاحرة.

  لٗمٛ الٍصف ٔحتٕٖن القبمٛلٗمٛ الٍصف ٔحتٕٖن القبمٛ

انيع اؿ  ظتمذا اا مر   ني نت انينصا بهللا ش، مف ني د ل  انيع اؿ  ظتمذا اا مر   ني نت انينصا بهللا ش، مف ني د ل  
  انيي نتوانيي نتو

ألهنػػػػػم ني نػػػػػت انينصػػػػػاب ف يصػػػػػا   ح   ػػػػػم لداػػػػػمب د ػػػػػم  ب 
نيرلنػػػػم لداةػػػػ  حجػػػػ  اظت،ميػػػػرلهللا لاصتمحػػػػرلهللا بػػػػهللا  فمي صػػػػا   

دف ليػػطؼ ابضتػػ   نػػب  اني  ػػ د لبػػهللا  ػػملهنم درت،ػػعب في ػػب   
 اني مً  ف رب م فَذا    زا  .

  قبمٛ ترضاِاقبمٛ ترضاِا
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    انيع اؿ  لي ؿ   م،مم انيع اؿ  لي ؿ   م،مم                        ((ٔٗٗٔٗٗ)اني ي ة)اني ي ة  
  نَ قمؿ  )م ام م( لن لي   درام مونَ قمؿ  )م ام م( لن لي   درام مو

نيعػػ اؿ دا نػػم  نػػم يف شػػ ح آلػػت حت لػػ  انيي نػػتب لقننػػم دف  ػػطا ا
       مبػػػػمً ضت   ػػػػم لبصػػػػة م  قػػػػمؿ نيػػػػم                        

ل،ا بػم م لػر ب بػ: ديػم نيػ  قػمؿ  )فنن ني نػ  ق نػت ي اػم م( هػمف حيػمًب 
 نيكهللا األب  همم قمنيز انيع رة  مءشت راب    ن م 

ٍَ َٜا } ٤ً َزُضٛ َٛاٜى ٔفٞ َُٜطاز٢ُع إ٢ال َزٖبٜو ٜأَز٣ ََا ٘ٔ،اي َٖ}
ٚٗ 

لن ػػ  ظتػػم م لػػر  للعػػمرع يف ق ػػمءمب ل ػػطا   جػػمز   ي  ػػمـ 
 .لا مف رم ت لبيمـ ح  ب   لبصة م  

  شر تأخري حتٕٖن القبمٛشر تأخري حتٕٖن القبمٛ

يف حت ل  انيي نت يف حت ل  انيي نت   انيع اؿ  ظتمذا ها ت د  ة رس ؿ   انيع اؿ  ظتمذا ها ت د  ة رس ؿ   
  ب: ديم غتمب انير  ة يف اضتمؿوب: ديم غتمب انير  ة يف اضتمؿو

همػم ليػ ؿ ف ػم سػ ري دزتػر اػهللا  ةػم    انيعػػكنرري انيػر م   
 لع ج ب ني  ف مم ل لػر ال ف مػم م لػرب ليف اني قػز انيػطي ل لػر(  
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َ نػملن يف هن ػم لقررمػم ل  م ػم  ال يف اني قز انيطي م لر ني ،نم ديػم 
  هللا اني،  ر(

يف ي ػػس  نيكػػمل ل  ػػ   ي ػػ اد األني   ػػتب فنػػ  اسػػ جمب   
ني،  م انينمس  طا اني، ػر لني  ػم لشػ ه   اني قز لاني   لانيند ت لاضتمؿب 

 نػػػػمؾ دبػػػػ اً  ا ػػػػمً ل ػػػػمل دف  يف دراػػػػت األني   ػػػػتب نيكػػػػهللا ا،ػػػػ    
يف اني قػػػػز انيػػػػطي ل لػػػػر  ليف اني قػػػػز انيػػػػطي  اياماػػػػت بػػػػهللا شػػػػ يم 

 لترد .
نيكنػػػم لعػػػ ج ب  ه ابػػػمً نين،  ػػػرب نيكػػػهللا ال م ػػػ: عتػػػطا انيػػػر م  

مً لم  ا م  نب بهللا لي ؿ نينشمل  ههللا ف ك ف.  ش ًل
مل ني، ػػػػٍر دف ليػػػػ ؿ اي رب درلػػػػر دف مي ػػػػمل    ػػػػط   ػػػػ  لن  ػػػػ

اضتماػػػت هػػػطا يف لػػػـ  هػػػطاو!  ػػػطا مػػػرا  يف شػػػم ف اني ا ا ػػػتب نيكػػػهللا دع 
دد     دف لي   مب ل ط  اني،  دلػتب لال لن  ػمل نين، ػر دف ل ػرا  يف 

 شم ف اني ا ا ت.
اني ا ا ػػػت عتػػػم انيصػػػ ح ت اظتةنيػػػت يف  ا  ػػػمر األب ػػػ  لاألف ػػػ ب 

بػػهللا دي عػػنم لدلم انػػم بنػػمب لمت ػػمر األيعػػب  د نػػم انػػم لامصػػت ديػػم 
نينم يف انيرلهللا لانيري م لابا ة ل   غ ٌب  نمب فنك  دبػ  ذنيػ   م بػهللا 

 .ل،نم اني  ب لل،نم امءنت األ ع لبم خُت مل انيصرلر ل     
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  اللعبٛ قبمتٍااللعبٛ قبمتٍا

انيع اؿ  نَ اا مر   اظتعجر اضت اـ ق نت نينم لن ل هنم  نب انيع اؿ  نَ اا مر   اظتعجر اضت اـ ق نت نينم لن ل هنم  نب 
  ق نت اظتعجر األقصبوق نت اظتعجر األقصبو

  طا انيع اؿ دا نم  م ص ً  يف ش حنم بايت حت ل  انيي نت

  تبدٖن الصٗئات حبصٍاتتبدٖن الصٗئات حبصٍات

انيع اؿ  ه ا ل رِّؿ   انيع ممت جبعنمتو لبم اني،م  انيطي انيع اؿ  ه ا ل رِّؿ   انيع ممت جبعنمتو لبم اني،م  انيطي 
  لع  اب ام اظت بهللا م رل  س مممم جبعنمتولع  اب ام اظت بهللا م رل  س مممم جبعنمتو

ٕٖ } :قاٍ  َ٘ إ٢ ٤ً ََٚش اي ِٔ َتَذا َٖٔتٞ َع ٜٜٛأ ٝأ َٕ اٞيَخ ََا َٚايِٓٚطَٝا َٚ 
٘ٔ ُٖٛااِضُتٞهس٢ ِٝ ًٜ  ٘ٚ{ َع

 ذا لق: اييعمف يف ذيٍب سػ  اً دل لقػ: يف انيػطيب يعػ معً دل 
لق: يف انيطيب ا ػً ب دل لقػ: يف انيػطيب ُب غمػمً دى ُدرغػم  ن ػم ل ػ  
غػػػ  راٍض  ػػػهللا  ػػػطا اين ػػػم لراػػػ:  م   ل ب لدعب فػػػَف   ل رنيػػػم 

    بكػػػػػػػػمف انيػػػػػػػػطيب حعػػػػػػػػنمت                        
                                    (ٚٓ)اني  قمف 
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هػػ  ذيػػٍب كت،نػػم   حعػػنتب لنيػػ  ف،ػػ  اييعػػمف حػػت اظت،مصػػمل 
 مبػػػراً ب ،مػػػراً   نػػػم اب  ليعػػػ ميم ني ،ػػػمني م دلػػػهللا   مث دصػػػما م ِسػػػنت 

م لهي ػٌب  رالت بهللا   ف حّس   بػم للقْػ: ذي ػم ف صػمام نيػ ـٌ يف ي عػ
لم ا ج يف قن م لدص    طا انينـ  ل زبمب ل   انيطي دقعػم   اػم يف 

  ق نيػػػػػم                       (ٕ)لقػػػػػّ   نػػػػػب ذنيػػػػػ   انيي مبػػػػػت
    لل ػػ ع  م   لل ػػ ب  م   حػػت لصػػ   م حػػمٍؿ ليػػ ؿ ف ػػم   

                                           
                                  .. (ٔٔٛ)اني  ات. 

 ذا لقػػ: لهميػػز ف ػػم  ػػط  األحػػ اؿ لاظت اعػػمت ل ب  م   
 فَف   ل رؿ س مممم جبعنمت.

  ٌصخ اآلجاه ٔاألرزاقٌصخ اآلجاه ٔاألرزاق

ش، مف  ش، مف   هللا ني نت انينصا بهللا  هللا ني نت انينصا بهللا   انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ   انيع اؿ  لي ؿ رس ؿ   
نعج ف  م ابامؿ لاألرزاؽ " نعج ف  م ابامؿ لاألرزاؽ " "لني نت انينصا بهللا ش، مف لُ "لني نت انينصا بهللا ش، مف لُ 

  يعج ابامؿ لاألرزاؽويعج ابامؿ لاألرزاؽوب ا ع ب ا ع م ا   م ا     ي ا ي ا 
دلاًل   ػػطا اضتػػرلث حػػرلٌث اػػ، ا ل ف ق ػػ  لُ،مػػ  ابضتػػرلث 

ف مػػػم  -اني ػػػ، ا يف ف ػػػمء  األ مػػػمؿب فيػػػر ق ػػػ  يف  ػػػطا اضتػػػرلث 
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 انػمب دف اني ا  ني  ،  هطا لهطا لقر يُّنيز اضت  ػت انيكػ اـ  -ب،نم  
قػػر ر يف ب ػػمدلهللا دزنيػػم دف  نػػمؾ  ل،ػػ  بك ػػ ٌب ديػػم سػػ م تب ل  

  د ممؿ منعج ابامؿ دي م ا  مب لقمؿ 

َٚاٞيٜهٔرُب َُٜٓكُ  ايسِشَم،  } ُُس٢،  ٢ٔ َٜص٢ُٜد ٔفٞ اٞيُع َٛأيَدِٜ ٔبسُٓ اٞي
٢ٕ ٘ٔ ٜقَضاآ ًٞٔك ٌَٓ ٔفٞ َخ ََٚد ٘ٔ َعصَٓ  ًٜٓ َٚٔي : َٚايدَُٓعا٤ُ َُٜسدَٓ اٞيٜكَضا٤َ، 

َُِشَدْخ َٜٚقَضا٤ْ   76{ ٜقَضا٤ْ َْأفْر 
 بػػم دف مُّلػػر يف اني،مػػ  حي يػػًتب ل بػػم دف لتػػرث يف  مػػ   ا هػػتب فمػػم 
ل ،نػػم يف  مػػ    ف هػػمف يف سػػ ع  مبػػمً بػػ  ً لػػ ازي بػػم ل ،نػػم غػػ   يف 

ب ل ػطا بػهللا عح ػت انيعهػت انيػي ل مره ػم   يف  ػطا اني قػزب  س ممءت  مـٍ
  قػػػػمؿ   يف ق آيػػػػم   ل بػػػػم دف لنعػػػػ م حي يػػػػًتب فيػػػػر          

                 (ٕ)نمؾ دا  ق م   ب لقمؿ دل مً   األي،مـ 
                                           
 .اني  ر(ٜٖ)

دا  فػ ف يف لػـ  هػطا يف شػ   هػطا يف سػنت  قر ليرر   
  نيم راٌ  صمحل ار  ة ف نعػج    ػطا اني،مػ  لنتػر نيػم يف هطاب للر 

 م   هطا لهػطا لهػطاب د ػ ة بػهللا دبػم دل د ػ ة بػهللا دا ػم دل د ػ ة بػهللا 
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 دٍخ صمحٍل نيمب دل د  ة بهللا را  صمحٍل.
دل قػػر لكػػ ف قػػر  مػػ   مػػ ً صػػمضتمً لت ػػم   لل اػػم  ف اػػب 

.   نم ب ال  ف  ا    م داٍ  ب،نـ 
لكػػ ف  نػػمؾ راػػ ً شػػ ل اً فمسػػراً   ػػطا ال غ ماػػت ف ػػمب لقػػر

ػ  دانػػم  ل  ػ ر اطتنػ  بنػػم ف ػر  ف  ن ػػم   ف يصػا    مػػ   للُيصِّ
نيػم ً قػت   ه ابمً طتنيمب ف طا بػهللا ً قػت انييػررة ايعت ػتب فػَف   

 انييررة.

  صالٚ التصابٗحصالٚ التصابٗح

انيع اؿ  بم بش ل  ت ص ة اني عما   يف ني نت انينصا بهللا انيع اؿ  بم بش ل  ت ص ة اني عما   يف ني نت انينصا بهللا 
   ح ه   ت ص هتم لف ن مو ح ه   ت ص هتم لف ن موش، مف لي ا ا بهللا س مدمكم شش، مف لي ا ا بهللا س مدمكم ش

صػػػػ ة اني عػػػػما   لاردة يف حػػػػرلٍث صػػػػد   رلا  ايبػػػػمـ داػػػػ  
 يف ا مف ف ن م له     م  دالد لغ  ب قمؿ ف  م 

ٜٛٔٝو، ٜأال } ََُِٓشٜو، ٜأال ٝأِع ٌُ ٜأال ٜأِسُبٜٛى، ٜأال ٜأ  ٜيٜو ٜأٞفَع
٣ٍ َعِػَس ًَٞت ٜأَِْت إ٢َذا ٔخَصا ُ٘ ٜغٜفَس َذٔيٜو، ٜفَع ٤ً  َذَِْبٜو ٜيٜو اي
ُ٘ ٖٜٚي ُٙ، ٜأ ُ٘ َٚآٔخَس ُ٘، َٜٚقٔداَمَي ُٙ ََٚسٔدَٜج ٜٜٛأ ُٙ، ََٚخ َُِد  ََٚصٔػرَيُٙ ََٚع
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ُٙ َٜٚنٔبرَيُٙ، ُ٘،ََٚعال َٚٔضٖس ٣ٍ َعِػُس ََْٔٝت ِٕ: ٔخَصا َٞ ٜأ  ٜأِزَبَع ُتَصِّ
ٌٚ ٔفٞ َتٞكَسٝأ َزٜنَعإت،  ٜفإ٢َذا َُٚضَٛز٠ٕ، اٞئهَتأب ٔبٜفأتَش١ٔ َزٞنَع١ٕ ٝن
َٔ َتٜفَسٞغ ٢ٍ ٔفٞ اٞئكَسا٠ٔ٤َ َٔ ٖٚ ًَٞت َزٞنَع١ٕ، ٜأ ِْ َٜٚأَِْت ٝق : ٜقا٥ٔ
َٕ ٘ٔ ُضِبَشا ٤ً ُُِد اي ٘ٔ َٚاٞيَش ٤ً َ٘ َٚال ٔي ُ٘ إ٢ال إ٢ٜي ٤ً ُ٘ اي ٤ً َُِظ ٜأٞنَبُس َٚاي  َخ
ِٖ ََٖس٠ٟ، َعِػَس٠ٜ ٍُ َتِسٜنُع ُث ِٖ َعِػّسا، َزأنْع َٜٚأَِْت ٜفَتٝكٛ  َتِسٜفُع ُث
َٔ َزٞأَضٜو َٗا يٗسٝنٛع٢ا َٔ ِٖ َعِػّسا، ٜفَتٝكٛٝي ٢ٟٛ ُث ِٗ  َضأدّدا َت
َٗا ِٖ َعِػّسا، َضأدْد َٜٚأَِْت ٜفَتٝكٛٝي َٔ َزٞأَضٜو َتِسٜفُع ُث  ايٗطُذٛٔد َٔ
َٗا ِٖ َعِػّسا، ٜفَتٝكٛٝي َٗا َتِطُذُد ُث ِٖ َعِػّسا، ٜفَتٝكٛٝي  َزٞأَضٜو َتِسٜفُع ُث
َٔ َٗا ايٗطُذٛٔد َٔ َُِط٠١ َرٔيٜوٜف َعِػّسا، ٜفَتٝكٛٝي َٕ َخ ٌٚ ٔفٞ ََٚضِبُعٛ  ٝن
ٌُ َزٞنَع١ٕ، ٢ٕ َزٜنَعإت، ٜأِزَبع٢ ٔفٞ َتٞفَع ِٜٛعَت إ٢ ِٕ اِضَت َٗا ٜأ  ٔفٞ ُتَصًَِّٝ
ٌٚ ٣ّ ٝن ِٛ ٌِ، ََٖس٠ٟ َٜ ِٕ ٜفاٞفَع ِِ ٜفإ٢ ِٛٔع ٜي ٌٚ ٜفٔفٞ َتِطَت َُُع١ٕ ٝن  ََٖس٠ٟ، ُد
ِٕ ِِ ٜفإ٢ ٌِ ٜي ٌٚ ٜفٔفٞ َتٞفَع ِٗس٣ ٝن ِٕٜف ََٖس٠ٟ، َغ ِِ إ٢ ٌِ ٜي ُُس٢ٜى ٜفٔفٞ َتٞفَع  ُع

{ََٖس٠ٟ
ٚٚ

 

له     ػػم دف اييعػػمف لنػػ ي صػػ ة ره،ػػي سػػنت اني عػػما    ب 
ل مل  ذا هميز يف انين   مصنمل ره، ع ره، عب دبم يف انين مر فُنصػن  م 
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  ره، ع ره، عب دل دصن  م درا،مً ب ًة لاحرةب نيكهللا يف انين   قمؿ 

٢ٌ ٠َٝصال } ِٝ ٤ً {ِج٢َٓ ََ ََِج٢َٓ اي
ٚٛ 

ا،ر مك  ة ايح اـ دق ؿ  )سػ دمف   لاضتمػر   لال  نيػم  ال 
  ل  دهػػػػع( ل ف شػػػػمز زدت )لال حػػػػ ؿ لال قػػػػ ة  ال اب  اني،نػػػػمل 
اني، ػػ م( ستػػس  شػػ  بػػ ةب مث دقػػ د اني محتػػت لسػػ رةب لُدهػػ ر اني عػػ     
)سػػػػػ دمف   لاضتمػػػػػر   لال  نيػػػػػم  ال   ل  دهػػػػػع(  شػػػػػ  بػػػػػ ات 

 ف ستػػػس ل شػػػ لفب مث ُدهػػػع لدرهػػػ: ليف اني هػػػ ع دذه  ػػػم  شػػػ  ف كػػػ
ب ات ف ك ف ستعت ل   عب ليف انيي مـ بهللا اني هػ ع دقػا لدق عتػم ا،ػر 
ق ؿ شت:   ظتػهللا زتػر  رانػم لنيػ  اضتمػر ده ر ػم  شػ  بػ ات ف كػ ف 
ستعػػت لدرا،ػػعب مث دسػػجر لدق عتػػم يف انيعػػج د  شػػ  بػػ اتب ف كػػ ف 

لا،ػػر انيػػر م  دق عتػػم  شػػ  بػػ اتب ستعػػت لستعػػعب لاػػع انيعػػجرمع 
ف كػػػ ف ستعػػػت لسػػػ عب مث يف انيعػػػجرة اني مي ػػػت  شػػػ  ف كػػػ ف ستعػػػت 
لسػػػ ،عب ليف األراػػػ: ره،ػػػمت مكػػػ ف   ذتمءػػػت معػػػ  دتب  كػػػطا  ػػػر  م 

 .نينصدم  اصتن    مم اني، مس اهللا   ر اظتةنب  انينحمل 
ه ػػػػٌ  بػػػػهللا انيصػػػػمضتع هػػػػمي ا لت صػػػػ ف  نػػػػب صػػػػ هتم يف األايـ 

نػػت انينصػا بػػهللا شػػ، مف لني نػت اػػرر ليف انين ػم  اني  دلػػت بػػهللا اني ماػنت  ني 
اني،شػػػػ  األلااػػػػ  بػػػػهللا رب ػػػػمفب لػػػػـ    فػػػػت للػػػػـ   مشػػػػ را  يف األايـ 
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اني ماػػنتب لا، ػػ م هػػمف ل دل ػػم ني نػػت اصتم،ػػت  بػػم بعػػم  اطتمػػ س ل بػػم 
 لـ  اصتم،ت ق   انيص ة.

اظت ػػػم دف ل دل ػػػم اييعػػػمف يف دى لقػػػٍز لػػػ ى ف ػػػم حما ػػػم  م 
رلشػػ ت صػػمضتت ني،ػػ ج اني شػػ لخب فػػَذا دحػػس  اييعػػمف   ب لا،ن  ػػم

يف دى لقػػػٍز بػػػهللا األلقػػػمت دف  نػػػمؾ مشػػػ لٌخ يف ابًنػػػمب لدف ابًنػػػم 
بشػػ  ش لال لعػػػ ي   نػػػب حػػػمؿب لال لشػػػ،  اصػػػ م  لال لشػػػ،  انيػػػم ب 
لصنمل  ط  انيص ة ف  راً ل ا: نيم ص مة  لييمة  لاػ ة ب ل ػط  بػهللا 

 .ؿ   ػتمسهللا  ط  انيص ة انيي ذه  م نينم رس  

  رّد القضاءرّد القضاء

  انيي م وانيي م و  انيع اؿ     لُ د انيي م  لبم األب  انيي ي ،ن م ني دِّ انيع اؿ     لُ د انيي م  لبم األب  انيي ي ،ن م ني دِّ 

{ايٗدَعا٤ُ  إ٢ال اٞيٜكَضا٤َ َُٜسٗد ال } :قاٍ 
ٜٚ 

انيي ػػػػػػم  لنػػػػػػُّؿ بػػػػػػهللا انيعػػػػػػمم  لانيػػػػػػر م  لصػػػػػػ،ر بػػػػػػهللا األرض 
 يف اضترلث ابا   قمؿ ل ف  يما فب 

َٚايدَُٓعا٤ُ  } ِٔ ٜقَدز٣،  َٔ َُٓا اٜل ُِٜػٓٔٞ َسَرْز  َٔ َٚ  ٍَ َُٓا ََْص َٔ ِٜٓفُع  َٜ
٢ٕ إٜي٢  ًَٔذا ُٙ ايدَُٓعا٤ُ ٜفَِٝعَت ًٜٞكا ٍُ ٜفَٝ َٕٓ اٞيَباٜل٤َ ٜيَِٝٓص٢ َٚإ  ،ٍِ ِِ َِٜٓص٢ ٜي
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١ََ ٢ّ اٞئكَٝا ِٛ َٜ }80 
يف يػػػُّلؿ  لكشػػػا  ػػػهللا اييعػػػمف  ػػػطا انيػػػ   ب لنيةػػػا   

 طا اني    لحت ني  يُّؿ اني    ف ك ف ف م نيةٌاب لنيػطني  هػمف ا،ػض 
)انين ػػػم  ع ال يعػػػ ني  رد  انيي ػػػم ب لنيكػػػهللا يعػػػ ني   ع ليػػػ ؿ انيصػػػمضت

ن ليػػػ  ذنيػػػ  اػػػ  قػػػمؿ ده ػػػ  بػػػهللا  انينةػػػا ف ػػػم( نيكػػػهللا رسػػػ ؿ   
 ذني ب فكمف لي ؿ 

 ٔٛ{ٜقَضَِٝت  ََا َغٖس َٚٔقٓٔٞ }
ن لي  انيةا ألف   ا ر  األب ب ل    نػب هػ  شػمل  قػرل ب 

ب ف ػ  قػمدر  نػب دف قر ر دل ق ب  ن نم  ى دبٍ  ف ػم شػ ن دل ُاػٌ  نينػم
لص فم  نم  فمنير م  ل ف: اني   ب لهطني  انيصرقت دتنػ: يػُّلؿ انيػ   ب 

دف كت،ننػػػم بػػػهللا د ػػػ   ػػػط  األ مػػػمؿب لدف ال كت انػػػم لال  يعػػػ ؿ   
 مت عع لدف ل د  نم ه  ا  ب ا  نم لبنم  نب انيرلاـ.

  تقدً روضاُ بصٗاًتقدً روضاُ بصٗاً

  َشْ  َ َشْ  َ    ا امَػَير بُ مَػَير بُ   الال  }}    انيع اؿ  بم ب،ا ق ؿ رس ؿ   انيع اؿ  بم ب،ا ق ؿ رس ؿ   
ـٍ   رََبَ مفَ رََبَ مفَ  ـٍ ِاِصَ م َنمُ   ِاِصَ م َنمُ قَػ ػْ   َهمفَ َهمفَ   رَُا ٌ رَُا ٌ   َلُك فَ َلُك فَ   َدفْ َدفْ   ِ الِ ال  لَػْ َبْعِبلَػْ َبْعِب  َدلْ َدلْ   اِ َػْ ـٍ اِ َػْ ـٍ   قَػ ػْ
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  وو  8282{ {   فَػْنَ ُصْممُ فَػْنَ ُصْممُ   َصْ ًبمَصْ ًبم  َلُص ـُ َلُص ـُ 
 لُ صمل دصدمام للي ؿ  همف 

ُٕ اَِْتَصَف إ٢َذا } َّ ٜفال َغِعَبا ِٛ َٞ َسٖت٢ َص ُٕ َٜٞأٔت َََضا {َز
ٖٛ

 

 ػ د لايا ػمد حػت معػ ،ر ظتمذاو نيُ ،ةمل نينػن س راحػت بػهللا ا 
لال م منمػػػ   نػػػر صػػػ مـ شػػػ   رب ػػػمفب لهػػػمف لن ػػػمل  ػػػهللا صػػػ مـ لػػػـ  
انيشػ ب ل ػػ  لػػـ  اني   ػػع بػػهللا شػػ   شػػ، مفب  ػػ   ػػ  اني   ػػع دـ  ػػ  
دلؿ لػػـ  بػػهللا رب ػػمفب ل ػػ  بػػهللا األايـ اظتُدػػ  ـ ف  ػػم انيصػػ مـب لهػػطني  

 ل بمل اني، رلهللا ػتـ  ف  م انيص مـ يف ايس ـ.
شػػػ   انيػػػي معػػػ   رب ػػػمف هن ػػػم ل ػػػمل ا،ػػػض انينػػػمس لصػػػـ  األ

راػػػب لشػػػ، مف للشػػػ ؾ ب، ػػػم رب ػػػمفب  ػػػطا األبػػػ  نيػػػ س لارداً  ػػػهللا 
رسػػ ؿ  ب فػػَذا صػػمبم فنػػ س  نػػب سػػ    انيعػػنتب نيكػػهللا  ذا هػػمف قػػر 
م،ػػ  د  نػػب  ػػطا انيصػػ مـ فنػػػ س  ن ػػم شػػمل  يف انيصػػ مـ حػػت رب ػػػمف 

 ألهنم  مدمم.
 هػػػطني  ا،ػػػض انينػػػمس لصػػػـ  اي نػػػع لاطتمػػػ س  نػػػب انيػػػرلاـب
لصػػمدؼ دف آاػػ  لػػـ  بػػهللا شػػ   شػػ، مف   نػػع دل ستػػ سب فةمظتػػم  ػػ  
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م،ػػ  د  نػػب  ػػطا األبػػ  فػػ   س دف لصػػ بمب نيكػػهللا نيػػ س نيػػم  ػػمدة يف 
انيص مـ ف،ن م دف ال لع   رب مف اصػ مـ لػ ـٍ دل لػ بع  مػ ً جبػرلث 

 .رس ؿ   

  االشتعداد لشّر روضاُاالشتعداد لشّر روضاُ

  انيع اؿ  ه ا لع ،ر اظتعنم بهللا ش، مف ني ب مفوانيع اؿ  ه ا لع ،ر اظتعنم بهللا ش، مف ني ب مفو
انيعػػػ اؿ دا نػػػم  بػػػهللا ق ػػػ ب لقننػػػم دف اظتعػػػنم نتػػػ ِّف ي عػػػم  ػػػطا 

 نب انيص مـ حت لك ف ام ُّاً لال لشػ،  ا ،ػب دل  ر ػمٍؽ  نػر غتػمل  
 رب مف.

لُػػػػررِّب ي عػػػػم  نػػػػب ُحعػػػػهللا انيػػػػ  لة نيك ػػػػمب  ب حػػػػت ل نػػػػ ا 
انيك مب يف رب مف همم دُيػُّؿ  نػب رسػ ؿ  ب فػ  لُندػهللا لال ل ػ  يف 

 اضت همت لال انيعكنمت. 
ررِّب ي عػػم  نػػب اني ػػطؿب لنيػػطا هػػمف دصػػدمب ح ػػ ة انينػػحمل للػػ

مت اػػػػػ ف دبػػػػػ اؿ زهػػػػػمهتم يف شػػػػػ   شػػػػػ، مف ني  ػػػػػررا ا  نػػػػػب اني ػػػػػطؿ يف 
رب ػػػػػمفب ألف زهػػػػػمة اظتػػػػػمؿ ف ل ػػػػػتب لانيصػػػػػرقمت عفنػػػػػتب فُ   اػػػػػ ف 

ليػػ م ا،ػػض مف ني    غػػ ا نين صػػرؽ يف شػػ   رب ػػمفب اني  ل ػػت يف شػػ، 
 يف ش   رب مف.انين   يف ني م  ش   ش، مف ني  م ف  نب انيي مـ 
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ل ن ػػػم يف  ػػػط  األايـ ق ػػػ  غتػػػمل  رب ػػػمف دف لةػػػمني: للعػػػم: 
دحكػػمـ انيصػػ مـ حػػت  ذا اػػرد رب ػػمف هػػمف  ػػمب ً  ػػم ل،نػػمب لحػػت َبػػهللا 
 نر   نم ف،ن م دف ل اا:ب ف ع ه  سنت ال ار دف دراا: األحكػمـ يف 

 ب    ط  األايـ أليم ا   بهللا ال لع  .
نيػػػري م لاباػػػ ة يف شػػػ   لاضتمػػػر   قػػػر رت،نػػػم نيكػػػم اػػػ ي ا 

رب مف يف ه مب انيص مـ ش ل،ت لحي يػتب فجم،نػم ف ػم دحكػمـ انيصػ مـ 
انيػػ اردة  ػػهللا اضت  ػػب اظتصػػة بب لمة قنػػم  م اني  ػػملى انيشػػ   ت يف هػػ  

 اظتع در ت اني،ص لت حت ال ل    اني، ر.
لحتػػر نم يف اظتنمسػػ مت انيػػي كتػػب نين، ػػر دف ل ػػ م اػػم يف شػػ   

شػػػ اقمت اني لحمي ػػػتب ف،ن نػػػم بةمني،ػػػت  ػػػطا رب ػػػمفب مث ذهػػػ ع ا،ػػػض اي
انيك مب لدراس مب لني عز بةمني،ػت اػ  دراسػت حػت ي،ػمل بػم ف ػمب فػَذا 

  ام  ش   رب مف داننم يف ق ؿ انينحمل 

{ ِٔ ََ ٌَ ُٔ َُا َع َِ ٔب ًٔ ُ٘ َع ُ٘ َٖٚزَث ٤ً َِ َتَعاٜي٢ اي ًٞ ِِ ََا ٔع  ٜي
ِِ ًٜ {َِٜع

ٛٗ 

  أبٕاب اخلري يف شّر روضاُأبٕاب اخلري يف شّر روضاُ
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مَل ش   ش، مف اطا االسم ني ش،ب اطت  مَل ش   ش، مف اطا االسم ني ش،ب اطت  انيع اؿ  لرد ديم شتُ انيع اؿ  لرد ديم شتُ 
  ف مب فمم دا اب اطت  انيي ف د م   نينم يف  طا انيش  وف مب فمم دا اب اطت  انيي ف د م   نينم يف  طا انيش  و

 طا سػ اؿ دا نػم  نػم ديػم ل شػ،ب اطتػ  ف ػمب ف نػمؾ انيصػ مـب 
ب ألف   ديػػُّؿ يف  ػػطا انيشػػ   ل نػػمؾ انيصػػ ة  نػػب ح ػػ ة انينػػحمل 

 ق نيم  ُّ ش يم 
                                                

                            (٘ٙ)األحُّاب  
ل نػػػػمؾ ق ػػػػمـ انين ػػػػ ب ل نػػػػمؾ مػػػػ لة انييػػػػ آفب لحعػػػػهللا م لمػػػػم 
ني م نػػػم همػػػم لن  ػػػػمل يف رب ػػػمفب ل نػػػمؾ  اػػػػ اج انيُّهػػػمة لانيصػػػػرقمتب 

  مـ بي  اًل.ل نمؾ رد  اظت من أل ن م حت لك ف انيص
ل نػػػمؾ ا،ػػػر ذنيػػػ   صػػػ ح اطتصػػػ بمت حػػػت  ذا اػػػم  شػػػ   
رب مف ال لك ف ا   لاػع دحػٍر اصػ بتب ل نػمؾ صػنت األرحػمـ حػت 

 لك ي ا رااع    ب: ارالت انيص مـ.
ه   ط  لغ  م د ممؿ لن  مل  من ػم يف شػ، مف أليػم ل شػ، ب 

لابفب دى ام ػ  ف م اطت ب لق   ديم شُتػمَل شػ، مف أليػم شػ:  اطتػ  ف ػم 
ف ػػػػػم اطتػػػػػ  لق ػػػػػ  لداػػػػػ ؽ لظتػػػػػ: لام ػػػػػ  نيينػػػػػ ب اظتػػػػػ بنع لدفمػػػػػرة 

 دف يك ف بن م درت،ع. انيصمضتعب يع ؿ   
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 لصنب    نب س رع د ل نب آنيم لصد م لسنم
 

   د  ذ هللا  تلء  وكس   اف ق 
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 فضيلة الشيخ فوزي حمند أبوزيد: ترمجة املؤلف
  بهللا  ٘ٔـب اظت اف  ٜٛٗٔده  ا  ٛٔي طة  لنير ف  ن م يف

 ػ ابصتم ُّةب ب هُّ انيعنةتب ٖٚٙٔذى اضتجت 
غ ا تب ج ـ عب لحص   نب ني عميس هن ت دار 

ـب مث  م  ٜٓٚٔاني،نـ  بهللا امب،ت انييم  ة 
ابني ا ت لاني ،ن م حت لص   م بنصب برل   مـ 

 ـ.ٜٕٓٓ رل لت ًنةم اني ،ن م تب لميم ر سنت 
 ،ت اني،مبت انينشمط  ل،م  رء عم نينجم 

 ٕٕٗنينر  ة  م    ص ب لاظتش  ة ا قم 
اظت،مدى  ٘ٓٔشمرع  ٗٔٔلبي  م اني ء عب 

رت : دؿتم  اصتم  رلت.ب همم ل ج ؿ  ص  لانيرلؿ  ابنييم  ةب لعتم ف لع يف
اني، ا ت لايس ب ت نينش  انير  ة ايس ب تب ل ح م  اظتُ   لاألا ؽ 

طا ابيامفت  م انيك مابت اعتمدفت اينتمي ت  ابضتكمت لاظت   ت اضتعنت.  
ي مدة غتر ايس ـب بهللا اني عج  ت انيص م ت انيك  ة  لاني سمءاي 
اظت ،ردة نينمدما ات لانيررلس لانينيم ات  نب انيش اءاي لاألق اص 

ش كت انياظترغتتب لدل م بهللا ا ؿ ب ق،م  نب 
www.Fawzyabuzeid.com  :ل   دحر دهع اظت اق

 امفت م اث انيش ج اني،نمب انيكمب   نب برى ايس ب ت   ابام لامرى 
ستعت ل   ع  مـ ب زب لقر مت  ف  مح لاا ت نينم ق: ابنين ت 

 .ايؾتن ُّلت
  لر    م ي ط اني ،صب لاطت فمتب لاني،م   نب  -ٔد ػ مم

رت: انيصا ايس ببب ل ح م  رلح ايا ة ايس ب تب لاني  نن بهللا 
 -ٕغ  م بهللا دب اض انين سب األحيمد لاألحعمد لاأل  ة لاألعي ت ل 

لت ص  نب م ا ت دح مام ابني ا ت اني لح ت انيصمف ت ا،ر هتطلب ي  س م 
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ل،م   نب مني ت اني ص ؼ ؽتم شمام بهللا ب م    -ٖلمص  ت قن ام.ب 
ا، رة  هللا رلح انيرلهللاب ل ح م  اني ص ؼ انيعن هب اظت ا  نب انيي آف 

 لانيعنت ل م  انيصدمات انيك اـ.
 ايس بب ا ،ث اني لح اينتمي تب ليش    رفم     مدة ا ر

 األا ؽ ايس ب تب لا س ج اظت مدئ انيي آي ت.
   :8585كتابًا يف ست سالسلكتابًا يف ست سالسل  تسعوى تسعوى قائنة املؤلفات: قائنة املؤلفات  

  كتب:كتب:  55أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد أوال : سلسلة مو أعالم الصوفية : عدد 
انيش ج د  نب س بم س ة  (ٖب )ط(ٕايبمـ دا  اني،ُّاءم ا رد انيص  ) (ٔ)

ش ج ايس ـ انيع ر  (٘ٗب )ظت ىب اني ابىن انيع ر دزتر اني رلىا (ٔٗب )لس ل ة
 انيش ج انيكمب  انيع ر دا  اضتعهللا انيشمذم. (ٜ٘ب )ط(ٕ ا ا  م انيرس قب )

  كتاب:كتاب:  2626ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد ثانيا : سلسلة الديو واحلياة  :عدد 
( بمءرة ٘)ب ٔي دمت بهللا ي ر انيي آف ج (ٗب )ط(ٕزاد اضتمج لاظت، م  )( ٕ)

ب مم   (ٛب )م ام نيإليرليع ت لنيإلؾتن ُّلت ط(ٕ)اظتعنم اع انيرلهللا ل اني،نم 
م ا ت انيي آف صت   اينتمف ( ٜب )ط( )م ام نيأليرليع ت لايؾتن ُّلت(ٕٔاني  ج )

ف ملى  (ٕٗ) بٕي دمت بهللا ي ر انيي آف ج (ٗٔب )ط( )م ام نيإلؾتن ُّلت(ٕ)
 (ٕٚب )ط(ٕ ص ح األف اد لا  م،مت   ايس ـ )( ٕٙ) بامب،ت نينش مب

ط()ل ام ٖه ا لت      )  (ٖٗب )ب  نب دسمنت انيش مبي ر اصت ا
)م ام  ط(ٕه ي ا ق آع نتشب اع انينمس )( ٜٖ)نيأليرلي ع ت لايؾتن ُّلت(ب 

ف ملى ( ٗٗب )اظت بنمت انييمي مت (ٖٗب )نيإلؾتن ُّلتب لل ام نيأليرلي ع ت(
( ان   س اء   لل ر ٚٙ) بق ماي انيش مب اظت،مص  (ٓ٘) بط(ٕامب،ت نيننعم )

( امب: ٖٚ) ب(  ه اـ   نيألب اتٕٚ) ب( انيص مـ ش ل،ت لحي يتٔٚ)ب ابا ة
( دب اض األبت ٘ٚ) ب( اضتب لاصتنس   ايس ـٗٚ) دباألذهمر لاأللرا

 بيع ت بهللا انيك مب بهللا اظت ق:( ٖٕٓٓٓده   بهللا لاص ة انين  ة )مت  منُّل  

                                                 
 دوف  اء    ل   اء    دذاخه اءقا     به إ   اءك لط  ا     ل اءك لط اوذ اء بتم األوء ، و    فظ ٘ٛ
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 ( س االت غ ٔٛ) بٕ( ف ملى ف رلت جٓٛ) بٔ( ف ملى ف رلت جٙٚ)
( ٙٛب )ٖ( ف ملى ف رلت جٗٛ)ب ( ح ارات اييعمف اظت،مص ٕٛ) باظتعنمع

 .ٗف ملى ف رلت ج
  كتب:كتب:  77ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية: املهاسبات:  عدد ثالجًا: سلسلة اخلطب اإلهلامية: املهاسبات:  عدد 

ش   ش، مف ( ٛٔب )لاظت، اج( ش   راب لايس ا  ٚٔب )اظت نير انين  ى( ٙٔ)
  ل   ر اضت (ٕٓ) بش   رب مف ل   ر اني ة ( ٜٔ)ل ني نت اني   افب 

اظتنمس مت غتنراطتةب ايعتمب ت  (٘٘) اعتج ة للـ   مش را ب (ٕٔب )األادب
 ط(.ٖانيرلن ت )

  كتابكتاب  00اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد اجمللد الجانى : اخلطب اإلهلامية العصرية : عدد 
 ( األش  ت انين  لت نين،ص .ٛٚ)

  كتب:كتب:  0000  ثالجا :سلسلة احلقيقة احملندية: عددثالجا :سلسلة احلقيقة احملندية: عدد
  ش اقمت ايس ا ( ٖٔ) بط(ٖحرلث اضتيمء   هللا قرر س ر اطت ء  ) (ٚ)
 باني زتت اظت راة (ٖٕب )ط(ٕانيكممالت ابمرلت) (ٕٕط(ب )ٕ)ٔج
ب ط( )م ام نيإلؾتن ُّلت(ٕ)  لااب اظتعنمع اظت،مص لهللا ؿت  رس ؿ  ( ٖٖ)
  بانيع اج اظتن ( ٔٙب )ٕج  ش اقمت ايس ا ( ٖ٘)
اج اظت،  جتن مت ( ٚٛ)( اصتممؿ ابمرى قم    لابًنم.٘ٛ) ب(  ىن ا نعٓٚ)

 ( ش ؼ ش   ش، مفبٜٓ)س اؿ لا اب(ب )
  كتاب:كتاب:  0303رابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عددرابعا : سلسلة الطريق إىل اهلل: عدد

 بط() م ام نيأليرليع ت(ًٕ ل  انيصرليع  م را اف رب اني،مظتع ) (ٙ)
ا م رة نينص م   (ٕٛ) بً ل  اب  اع لدذلاق م (ٕ٘ب )دذهمر األا ار (٘ٔ)

رسمنيت  (ٖٔب )أل   اني دي    بمت اني  ف    (ٖٓط(ب )ٕ) لاظتشم رة
 (ٙ٘ب )ه ا مك ف دا  مً  نب اص ة  (ٕ٘ب )ب اقب انيصمضتع (ٕٖب )انيصمضتع

حت ت اب ع لبندت اظتع شرلهللا ف مم لةنب    (ٚ٘ب )ي   اني  مىن ابني رد انيي آىن
دحعهللا  (ٗٙ)ب ي اف  اظتي اع( ٓٙب )لـ   مش را  نينيملقجب )حتي  (
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 ص لت نيإلس ـ.( د  ة انيش مب اني،ٜٚ)بانيي ؿ
  0088خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 

  كتابكتاب
دا اب  (ٕٔب )انيص م  لاألص  م  (ٔٔب )انيص ف ت ل اضت مة اظت،مص ة (ٓٔ)

ط( )م ام ٖ( انيص ف ت   انيي آف لانيعنت )ٜٕ) انيي ب ل بنمزؿ اني ي لبب
  باظتن   انيص   لاضت مة اني،ص لت (ٖٙ) بنيإلؾتن ُّلت لبنش ر  نب اظت ق:(

 باني    اني، فمىن( ٔ٘ب )ب ازلهللا انيصمدقع (ٜٗب )اني اللت لاأللني م  (ٕٗ)
ب بن مج اني اصنع( ٖٙب)س محت اني،مرفع( ٛ٘ب )انين س لص  م لمُّه   م( ٖ٘)
 ب( اني،ةماي انيصمراي ت نيألص  م ٛٙ)ب ( يعممت انيي ب٘ٙ)
 ( ش اب د   اني ص بٚٚ) ( األا ات اني ابي ت يف األسمنت انيص ف تبٜٙ)
 ( غتمنيس مُّه ت انين  س )اُّ اف(.ٜٛب ٛٛب )بيمبمت اظتي اع.( ٖٛ)

  كتب:كتب:  99سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد سادسًا: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 
 (ٓٗب )ط(ٖ))ص  (دذهمر األا ار  (ٖٛب )ط(٘ؼت ص  ب مم  اني  ج )( ٖٚ)

ب ط(ٕ  ج اني زاؽ ني،ن  األرزاؽ. ) (ٙٗب )ط(ٕدلراد األا مر )خت ل  لش ح()
 ار اني، ر انيصمحل سد (ٛٗب )ط(ٖ)اشمء  اظت بهللا  نر اظت ت  (ٚٗ)

( اش ايت اظت بهللا ٖٙ) ؼت ص  زاد اضتمج لاظت، م . (ٗ٘ب )ط(ٕ)لب سب
 ( اشمء  اني    ايعتمل.ٙٙيف ابا ة. )

 أيو جتد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى حمند أبوزيد
 القاىـــــرة رقم اهلاتف إسم املكتبة

 ئد األزىرشارع جوىر القا 226 25922524 مكتبة اجمللد العريب
 سوق أم الغالم ميدان احلسني 25902528 مكتبة اجلندي
 شارع الشيخ رحيان،عابدين 52 27958225 دار املقطم

 الشيخ صاحل اجلعفرى الدراسة 27 25898029 مكتبة جوامع الكلم
 عمارة األوقاف ابحلسني 2 25904275 مكتبة التوفيقية

 لسويلم خلف مسجد احلسنيزقاق ا 2 02227475912 ابزار أنوار احلسني
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 ميدان حسن العدوى ابحلسني 22 25925224 مكتبة العزيزية
 شارع جوىر القائد ابلدراسة 210 25900786 الفنون اجلميلة
 شارع املشهد احلسيىن ابحلسني 22 25902542 مكتبة احلسينية
 شارع دمحم عبو خلف األزىر 2 25208209 مكتبة القلعة

 ميدان السيدة نفيسة . 9 25204442 مكتبة نفيسة العلم
 شارع شريف 2عمارة اللواء  21914227 املكتب املصري احلديث
 شارع البستان بباب اللوق 28 21962459 األديب كامل كيالىن
 شارع التحرير، ميدان الدقي 209 11150011 مكتبة دار اإلنسان

 ميدان طلعت حرب 6 25756422 مكتبة مدبوىل
 ، شارع النصر مدينة نصر2000طيبة  24025602 نصرمدبوىل مدينة 

 شارع عدىل جوار السنرتال 9 21920994 النهضة املصرية
 شارع د. حجازي، خلف اندي الرتسانة 6 11449219 ىال للنشر والتوزيع

 درب األتراك، خلف اجلامع األزىر 02005042797 املكتبة األزىرية للرتاث
 شارع جوىر القائد األزىر 228 25898251 مكتبة أم القرى

 شارع الصنادقية ابألزىر 9 25914882 املكتبة األدبية احلديثة
 شارع د.أمحد أمني، مصر اجلديدة22 26444699 مكتبة الروضة الشريفة

 اإلســــكندرية  
 حمطة الرمل، أمام مطعم جاد 02224609082 كشك سوان

 لرمل، صفية زغلولحمطة ا 02002212698 الكتاب اإلسالمى الثقاىف
 شارع النىب دانيال، حمطـة مصر 66 02224224100 كشك دمحم سعيد موسى

 ش النىب دانيال، حمطة مصر 4 01-1928549 مكتبة الصياد
 املشريأمحد إمساعيل، سيدى جابر 21 01-5462519 مكتبة سيبويو

 أ/ أمحد األبيض -حمطة الرمل 02288141555 الكشك األبيض
 ــاليماألقـــــ  

 جبوار مدرسة عبد العزيز على -الزقازيق -------دمحم  كشك عبد احلافظ
 شارع نور الدين –الزقازيق  055-2126020 مكتبة عبادة
 أمام مسجد السيد البدوى -طنطا 040-1114652 مكتبة اتج
 شارع سعيد واملعتصم أمام كلية التجارة9 -نطاط 040-1121495 مكتبة قربة
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 02008915282 كشك التحرير
شارع السودان أمام السنرتال،  -كفر الشيخ 

 أ/سامى أمحد عبد السالم
 جيهان جبوار مستشفى ارعش -املنصورة  02002285251 ةصحافة اجلامعمكتبة 

 أ/عماد سليمان الطوارىء
 أ/عاطف وفدى، ش اهلادى، عزبة عقل، املنصورة 02002422469 الرمحة املهداةمكتبة 

جبوار مدرسة ابن  ةالثانوي ارعش -املنصورة 02005712550 ةالثانويمكتبة صحافة 
 كمال الدين أمحد اج، احللقمان

 أخبار اليوم صحافة
جبوار مدرسة صالح سامل  -املنصورة – طلخا 02224927744 للحاج دمحم األترىب

 أمام كوبرى طلخا ة،التجاري
 ىأ محاده غزاىل بربر  -فايد 02226468090 مكتبة اإلميان

 السويس،ش الشهداء، ح حسن دمحم خريى 02227960409 كشك الصحافة

 شارع امحد عرايب أمام التكوين املهىن -سوىاج 091-2127599 أوالد عبدالفتاح السمان

 أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى -قنا 02069528626 كشك أبو احلسن

 02008698664 إسنا -كشك ابلقرااي
احلاج دمحم الريس  -السيدة زينبش  -إسنا  -قراايال

 واألستاذ دمحم رمضان دمحم النوىب

 02222492821 كشك حسىن إبسنا
 كشك حسىن دمحم عبد العاطى املنسى

 األقصر -أمام مستشفى الرمد إبسنا 

دل مً ارلر األ  اـ لاصتم  رلت لاألا مر ل دار انيش،ب لانيي ب ت لاظتك  مت انيكعى دل مً ارلر األ  اـ لاصتم  رلت لاألا مر ل دار انيش،ب لانيي ب ت لاظتك  مت انيكعى 
انيك ب لمنُّلن م انيك ب لمنُّلن م لنتكهللا دل مً ايً ع  نب لنتكهللا دل مً ايً ع  نب . . نررلت لابمف متنررلت لابمف متابنييم  ة لاصت ُّة لاألسكابنييم  ة لاصت ُّة لاألسك

ب ل ب بنش رة ب ل ب بنش رة wwwwww..ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoommهمم ً ،ز بهللا ب ق: انيش ج همم ً ،ز بهللا ب ق: انيش ج غتمع  غتمع  
ب ب aadd..ccoommwwwwww..aasskkzz نب انينز  نب انينز  نب دهع ب ق:  نمب نينك مب اني، ىب  نب دهع ب ق:  نمب نينك مب اني، ىب دل مً دل مً 

  اظت،مدي ابنييم  ةباظت،مدي ابنييم  ةبحراء  حراء    ٘ٓٔ٘ٓٔش ش   ٗٔٔٗٔٔدار اينتمف لاضت مةب دار اينتمف لاضت مةب :  :  لنتكهللا ًن  م بهللا انينمش لنتكهللا ًن  م بهللا انينمش 
 --ٕٕٕٕٛٔٙٔٙ٘ٛٔٙٔٙ٘ب ؼ  ب ؼ  ٕٕٕٕٓٓٓٓٓٓ--ٕٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٗٔ٘٘      تت

 

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
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 ٖ بيربت
 ٚ اني ص  األلؿ  ق نت م ام م

 ٛ بنُّنيت انينحمل  نر رام
 ٜ حت ل  انيي نت

 ٔٔ شت  اظت بنع يف انيعم: لانيةم ت
 ٔٔ  اضت اـحكمت اني  ام  م ا ز  

 ٕٔ انيك، ت لاني،نم اضترلث
 ٘ٔ ايشمرات ايعت ت يف آايت حت ل  انيي نت

 ٚٔ انيع  م  لحت ل  انيي نت
 ٜٔ دبت اني سة ت

 ٕٔ حكمت حت ل  انيي نت
 ٕٕ ح ع اينتمف

 ٕٕ اني دفت لاني زتت ايعت ت
 ٖٕ حت ل  انيي نت

 ٕ٘ م ا م نيألبت ايس ب ت
 ٕٙ ب، فت د   انيك مب ابنينحمل

 ٜٕ حكمت مك ار األب  ابني  ام  م اني  ز
اني صػػػ  اني ػػػمر  ايشػػػيمؽ انييمػػػ  اػػػع 

 انيرلهللا لاني،نم
ٖٗ 

 ٖ٘   بمت اق اب انيي مبت
 ٖٚ ايشيمؽ انييم 

 ٜٖ اي جمز اني،نممل اليشيمؽ انييم 
 ٘ٗ اني ص  اني منيث  ف   ني نت انينصا

 ٜٗ اني ، ض ني     
 ٘٘ ً مرة انيين ب

مرات حػػػػ ؿ اني صػػػػ  اني ااػػػػ:  اس  عػػػػ
 ش   ش، مف لدحرا م اظت مرهت

ٙٔ 

 ٖٙ ف مء  ش   ش، مف
 ٗٙ ش، مف ش  ي

 ٘ٙ االح  مؿ ابألايـ لانين م  اني مانت
 ٔٚ دس ار ايه مر بهللا انيص مـ يف ش، مف
 ٕٚ رف: األ ممؿ  م     ش، مف لب،نم 

 ٙٚ رف: األ ممؿ لانيص مـ
 ٚٚ رف: األ ممؿ ل  ا ماني  ؽ اع 

 ٚٚ  ار   ض األ ممؿمكدس ار 
 ٜٚ انين نت اظت مرهت

 ٔٛ بش ل  ت ايح  مؿ ان نت يصا ش، مف
 ٕٛ  ح م  ني نت انينصا بهللا ش، مف

 ٘ٛ دف   األ ممؿ يف ني نت يصا ش، مف
 ٚٛ ي دمت  

 ٕٜ حي يت اني نُّؿ ايعتمل
 ٖٜ تلس،ت اني نُّالت ايعت 

 ٜٗ اب  لاال  مت
 ٜٙ يف ني نت يصا ش، مف د م  انينحمل 

 ٜٚ دص  د م   ل ف هنز ه   ا  نرؾ
 ٜٜ اً ع    نب   مد 

 ٓٓٔ اظتشمحهللا
 ٕٓٔ اب لب ف بهللا       يف ني نت انينصا

 ٖٓٔ اني،نم اضترلث لايشيمؽ انييم 
 ٖٓٔ اع ايشيمؽ انييم  لايشيمؽ انيعمم 

 ٗٓٔ رلاايت ش  انييم 
 ٙٓٔ ني نت انينصا لحت ل  انيي نت

 ٙٓٔ ق نت م ام م
 ٚٓٔ   ها  حت ل  انيي نتس

 ٛٓٔ انيك، ت ق ن نم
 ٜٓٔ م رل  انيع ممت جبعنمت
 ٓٔٔ يعج ابامؿ لاألرزاؽ

 ٕٔٔ ص ة اني عما  
 ٘ٔٔ رّد انيي م 

 ٙٔٔ ميرـ رب مف اص مـ
 ٛٔٔ االس ،راد نيش   رب مف

 ٜٔٔ دا اب اطت  يف ش   رب مف
 ٕٔٔ ي طة  هللا اظت نيا لقمءمت اظت ني مت لاظتك  مت

 ٕٛٔ  دمت اني  اص  ايا مم ب نينش جص
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  ف ل  اء اا ه ا ل  لاي ءفه لم اءش خ فازي دمحم أداز ذ
 اء ف م اء    م ال  اءف   اءباإ

https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid 
 

  ف م اءش خ ال   ا   
https://twitter.com/fawzyabuzeid 

 
 كسلط لاله دل  ءلش خ

google.com/+SheikhFawzyMohammedAbuzeid1 
 

  ول  اء ا  اط اء    م
om/fawzyabuzeid1https://www.youtube.c 

 
 مذونم اءش خ ال  دلال 

http://fawzyabuzeid.blogspot.com 
 

 ءفه لم اءش خ  pinterestـ ف ماء
m/fawzyabuzeidhttp://www.pinterest.co 

 
 كسلط ا نس س اا ءلش خ

http://instagram.com/fawzyabuzeid 

 

======================================= 

 أن ظ ونل م  اءك لط اءقل ا:

 اآلداب ال  آن ا مح خ  الربوا 

https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid
https://www.facebook.com/fawzy.abuzeid
https://twitter.com/fawzyabuzeid
https://twitter.com/fawzyabuzeid
https://www.youtube.com/fawzyabuzeid1
https://www.youtube.com/fawzyabuzeid1
http://fawzyabuzeid.blogspot.com/
http://fawzyabuzeid.blogspot.com/
http://www.pinterest.com/fawzyabuzeid
http://www.pinterest.com/fawzyabuzeid
http://instagram.com/fawzyabuzeid
http://instagram.com/fawzyabuzeid
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