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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

مسػػ ؿ ارآػػعلف رسػػه رلػػ رص ارػػبم رسمػػص اروآػػ ف لػػآهللى   كلرػػص  ػػـ  ا ػػهللل احلمػػهلل   
 ... كارعآ ف كأصح بص أضل ارضآ  كارس ر كاإليآ ف

د ارػن زس  ػػ  أف يوػػهللأ ارسآػػ   بسػ  ارهلليسآػػ    ة اػػ  ارػػواااختػ ر   بوػػ رؾ كبعػػ   رسػػ    رآ  
بعهلل صاة املغعب أك ارعش  ، كيكػ ف بػتاكة ل ت ات رضػ  ارآػ ر  مػر ارآػعلف اركػعًن   زآػـ  
بشػػعا   كبريهػػوض  كأخػػب ارعاػػ  ارو رغػػ  مس ػػ  رسػػه اهػػل اآ اػػ  كأذكاؽ ارهػػ مع ، ك ػػهلل  ػػ  

ارآػػعلفا اءػػ   األكؿ األاوػ ب  وهػػ ن مػػر ضػػبش از ت   ريػػ مه  ةوػػوير نػ  رزريحػػ ت مػػر زػػ ر 
 كارث ين، ك هلل مت طو رت م .

كرأيسػػ  بعػػهلل ذرػػت أف وتػػ ر م دػػ ر ت عػػهللدة كزتتوع ػػ    ل ت ارآػػعلف اركػػعًن  ػػ را  
 .. كمريهعير م  ربط از ت بوعض   مب د ر     بهسهل   ًن

آب ت املس لػػػو ت ارهلليسآػػػ ، كارػػػن  ػػػع لملهػػػسم  طػػػ ؿ ارعػػػ ـ ة إللػػػعا  ذرػػػت  كبػػػهللأى  
املعػعاج، كرآسػ  ارس ػػ  مػر  ػػعو ف، ك ػ ع رمضػػ ف مبػ  اآػص مػػر ل ت ار ػآ ـ كيػػـ  بػهللر كيػػـ  ك 

ارريػػػتل كرآسػػػػ  ارآػػػػهللر كرآػػػػهلل ارريرػػػػع، كةػػػػبرت يػػػػـ  رعاػػػػ  كاحلػػػػ  كاألدػػػػحآ  كرآػػػػهلل األدػػػػحه، 
لإلدػػ ا     يػػـ  ر  ػػ را ، كذةػػعل ا وػػعة ارسو يػػ  ارشػػعيري ، ضػػبا لإلدػػ ا     ذةػػعل امل رػػهلل 

 مت طوع     ةت ب ربريهو ل ت املس لو تا.ارسو م ارشعي ، ك هلل 
   عسػػػػػ  از ت املتعسآػػػػػ  لألدب مػػػػػ  احلضػػػػػعة ابمهلليػػػػػ  كطوعس ضػػػػػ    ةتػػػػػ ب  آسػػػػػ ش 

ملآػػعب  رازداب ارآعلزآػػ  مػػ  خػػو ارمثيػػ ا،   ة زػػم اإل ػػ رة ءمػػ  از ت ارػػن بتحػػهللث رػػر ا
ك ػػػهلل طوعسػػػ  مسػػػص أربعػػػ  أريػػػ ا   ف رسػػػهلل     ازخػػػعة ك  اءسػػػ ،كأكصػػػ ا ف كات اػػػ اف كريػػػ ا ض

أريػػػ ا  ةتػػػ ب تػػػص رتكتمػػػل دػػػ م  كأاآسػػػ  ارآػػػـ  ضػػػبا اءػػػ   كضػػػ  ااػػػ م  كاألخػػػو رآػػػتف طو ر
 ربريهو ل ت املآعب ا.

كضػػػبش املع ءػػػ  رػػػن ت ارآعلزآػػػ  بعػػػهلل   لب ارتريهػػػو مػػػر ارتريهػػػو امل دػػػ ر  ارػػػبم 
 ك ػػػهلل اخػػػ ى ضػػػبا ب  يعارػػ  اػػػهللير ارآػػػعلف املتعػػػهللد رػػػر م دػػػ ع كااػػهلل   ةػػػل ل ت ةتػػػ 
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ر ةآػػ  أذضػػ ف متػػص رسحآػػ ة ارع ػػعي  كمسػػ ض  ارعسػػـ  احلهلليثػػ ، كةػػبرت املػػس     ارتريهػػو ملا 
اره مع  كاملت بع  كرهللـ بشتآم أذض اف   ارتسآل ب  ةثو مر امل دػ ر ت، خ صػ    ضػبا 

اػػهللاث ارك زآػػ  ارع ػػع ارػػبم بشػػتم اآػػص األذضػػ ف زاػػعان ركثػػعة املشػػ دل ارهللزآ يػػ  كبعػػهللد األ
 .كازدا ـ املش ةل كا مـ  ارع مهسآ 

ملػر  ػعأش  ؛ااو كارسري  كارس ر كا ػهلللضبا اركت ب  كزهأؿ   بو رؾ كبع   أف جيعل  
أك   ،أك اٌعدػػصسص، ركػػل مػػر لػػو  .... أك  عػػص، كأف جيعػػل اآػػص األريػػع اركػػعًن كارثػػ اب ارعاػػآف 

 أك طوعص كزشعش. ،ةتوص
  رسآص ب ةسم ك رآص أزآل  كم  ب اآآ   ال ل 

 كصسه   كلسف كلرؾ رسه لآهللى   كلرص كصحوص أ ع 
 ضػَُْْدعة   ع رريل ارآـ  اءمع  

 َُِٗ م رسمر  ٖامل ااق 
 
 
 

 ارمثيهلل : اءمآ ة ػ ع اا  ارغعبآ  ،   ري  م ع ارععبآ 
 َََِ-َْ-َُّْْٗٓبسآري ف : 

 WWW.Fawzyabuzeid.com :م    اإلز زم
 fawzy@Fawzyabuzeid.com :اإلرآك كىنرمثيهلل ا

fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fwzyabuzeid48@gmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com 
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  1جتبسح نٍ تجٌسجتبسح نٍ تجٌس..11
 ًبٍهًف   ارع ٍْحىًر ارع ًاآفً 

احلمهلل   اربم بآهللش كاهللش مري بآل ارآس ب، كض  اربم ييشعؽ اآ   بسػ رش امل ضػ ب مػر 
  ، م ػػهلل  ن يوآوػػص كم ػػرري ش، مت ػػان اضػػعات ارغآػػ ب، اػػن يكػػ ف ارعوػػهلل   ارػػهللزآ  م مسػػ ن ل

ارس ػف صػلًٌ كلػسف ريػاش، كزػ ر ةتػ ب   ريػل    ،ري شز ر  سوص بس ر مػ الش، كزػ ر اوآوػص كم ػر
 تػهللا  بػص هػ ضع ن الكلرؾ رسه لآهللى   كارز س  ضػهللاش، ككاآسػ  أ عػ  راب ػ ؿ بسػ رش  سوآػ ن كا

  ضبش احلآ ة، كا عس   آع ن رسػه ا دػص املآمػ ف، كاريعسسػ  شػر يشػعب بآمآسػص ارشػعيري  ةألػ ن 
كاسػػػ ف،  سػػػ    متوسػػػ  كازاػػػع  رآسػػػ  زاػػػع ررػػػ كجتس ػػػه رسآان، سآئػػػ ن ضسآػػػ ن ال زامػػػأ بعػػػهللض  أبػػػهللم

كاريعسسػػػ  مػػػر أضػػػل املهػػػ ةر ايفػػػ كرة حلضػػػعبص   اءسػػػ ف، اػػػن زكػػػ ف دامهمػػػ ن كأبػػػهللان   مسػػػ زؿ 
لمػ    .. ارعد اف زتمت  جب ار ارسيب ارعهللىف، كزتػسع ف لرساػع    كريػص اضػعة ارػعْحر أ عػ  

 رب ارع مل .
موػعد مػ  يتمػػ  اواملك زػػ  ارعيامػه رسمػ مس  رسػهلل رب ارعػػ مل ،  ضػبش از ت بػهللؿ رسػه

آق رري  ش. أمعان جيهلل     ييسيب طسوص كُيي

  أعجبة اننضًلأعجبة اننضًل
ردػػ    ك  ذيةػػع   ألػػو ب زػػ كؿ ضػػبش از ت أف زريػػعان مػػر أصػػح ب اضػػعة ارسػػيب 

ػػمثى   بعػػ    اػ ف أ عػ ،  ػػ ر ا:   رلػػ ؿ  رػػس بوػ رؾ كبعػػ     رآػػص رهػػ ررس   ل رمػػلرػ  اي
 سآ ، كز  ؿ ضبش از ت ارآعلزآ . بش األيم ا لتو ب    ، ض    بسريآبش، أيمسآ  يتمس  

، ك ػػػهلل ةػػػ ف رسػػػص ردػػػ    بوػػػ رؾ كبعػػػ  كةػػػ ف أبػػػعز ضػػػ ال  لػػػآهللى رثمػػػ ف بػػػر ماعػػػ ف 
مػر اضػعة  كةػ ف  عيوػ ن  -ةمر زهمآص ليفبكب   زم زس    -  احلضعة اإل آ  مأخ ذان لركسآ  

خ رػػ  كبعضوػػم  : رػػ  أذزػػم ل ارسآػػمؿ رعلػػ ؿ    ػػ  أزػػصككرد  رسػػه ارػػهللكاـ، ارسػػيب 
 :ا! اآ ؿ رل ؿ   كال أارع بس  ر أبهللن  مم ارسحف كال أىـ بسآل أبهللناكاع   كاخت آم

                                                           
 ـَُِٖ/َُ/ُٖضػ َُْْمر صريع  ٗمهوهلل ارعْحر ارعاآف بآعي  بآم داكد  -ريعري   –ل ض ج  ُ
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{{    ٪ّ ٬ً ط٫نننننيٲٰإ  وٰي ٸننننن  ٫   ٌٲ ٰمننننن ّ٪  إپ ٬ً ط٫نننننيٲٰإ  وٰي ٸننننن  ٫   ٌٲ ٰمننننن ٘ٸ إٰلنننننٕ  ٨پط٬ننننن٣  إپ ٔٲننننن ٬ٍب٪ ٰى ٘ٸ إٰلنننننٕ  ٨پط٬ننننن٣  ٢ س٪ ٔٲننننن ٬ٍب٪ ٰى   ٘٘ٔٲنننننٔٲننننن ٰى ٰىب٪ب٪٬ٍ٬ٍ  س٪  س٪ن٪نننننن٪نننننىٲىٲإپإپ  وو٢ س٪

ـٲنننننْو  د  د َ٪نننننَ٪نننننٕ  دٰتٕ  دٰتٰانننننٰانننننمٲمٲأٹأٹ ٫ٛ أٹمٲٰانننننٕ  و ـ٪ننننن  ـٲنننننْو إٰلنننننٕ ط٪نننننٰبٔصپ  ُ  ّٰم ٫ٛ أٹمٲٰانننننٕ  و ـ٪ننننن  ٔٶب٪ننننن ٰ ٢٢  ّ  ّإٰلنننننٕ ط٪نننننٰبٔصپ  ُ  ّٰم ٫ُر٪شٶم٫نننننْ  اٸ ٔٶب٪ننننن ٰ   ٫ُر٪شٶم٫نننننْ  اٸ    

ّ٪أٸمٹنننْو٫  ّأٸإلٺٷٹنننش٫ ّأٸؿ٫نننْو٫ ٕ ٕ اٰٰايٲيٲط٫نننط٫ننن  ٬ً٬ًّٰمنننّٰمنننم٪ننن  أٸذ٪نننصٲ  ُ وٸ ٹنننه   م٪ننن  أٸذ٪نننصٲ  ُ وٸ ٹنننه    ّ٪أٸمٹنننْو٫  ّأٸإلٺٷٹنننش٫ ّأٸؿ٫نننْو٫ أٸى٪ننن و٫      ٬ً٬ًع٪نننع٪ننن  ب٪ب٪ٰغنننٰغنننً س٪ً س٪ن٪نننن٪ننن  إلٸ  إلٸأٸى٪ننن و٫ 

وٰاح٪ س٪ ٰ  أٸذ٪بٳ إپوٸٙ  ُ وٰاح٪ س٪ ٰ  أٸذ٪بٳ إپوٸٙ  ُ     ٖٳٖٳأٸأٸ  ;; ُ ُ  ٕٲٕٲبٰٰب  ى٪  ى٪ٓ٪ٓ٪   ٫ ٫د٬د٬د٪د٪ْ٪ْ٪ّ ُ وٸّ ُ وٸ: : عثن ٌعثن ٌ  إلق لإلق ل    ٕٕيٶيٶمٰٰم  ع٪ع٪٬ٔ٬ٔلٸلٸٕ إلٸٕ إلٸاٰٰايٲيٲط٫ط٫

َ٪نن ز إليضونن :    ٬ُح٫ش إٰلٔ َ٪نن ز إليضونن :   إلٸننتٸ ٬ُح٫ش إٰلٔ ٫ُي٬ٰحننٔ ٹه٬         إلٸننتٸ ٗٱ  ُٰح٪نن س٪ ٍ٪ننص٬ أٸد٫وځ ٹننه٬ ع٪لٸننٙ  ً٪ وٸم٪ي٫ننْ   َ٪نن   وڀننٰزٓ ٓٳ ٫ُي٬ٰحننٔ ٹه٬       ٓ٪نن  أٸ ٗٱ  ُٰح٪نن س٪ ٍ٪ننص٬ أٸد٫وځ ٹننه٬ ع٪لٸننٙ  ً٪ وٸم٪ي٫ننْ   َ٪نن   وڀننٰزٓ ٓٳ   ٓ٪نن  أٸ

٬ً ع٪ز٪ بٱ أٸٰؤهٿ   ٬ً ع٪ز٪ بٱ أٸٰؤهٿٰم   2{{   ٦ٓ   ٦ٓ      ٰم

 كرس ػح ب  كأضػل ،رػص بوػ رؾ كبعػ  ز ؿ اءػ اب   اركتػ ب مػر خػ امهر اركػعًن ار ضػ ب 
  ةػل  بوػ رؾ كبعػ  كرسم مس  أ ع     يػـ  ارػهللير، ريػ اب رػ ـ ركػل املػ مس  ل   ،ارع ع
 كا . ك م

         : 
 ػبا ، ارسهللم  زهم  اار ب  هلل اربكؽ ارعاآػ  مػر اركػعًن ار ضػ ب   مع مسػ  املػ مس 

ك سوػص  بوػ رؾ كبعػ  لمػر ل    عيػل، ملػ مر ، كارسػهللا  ضسػ  مػر اوآػل بعاآف مر  ارسهللا  
ةػ ف يسػ دم رسػه   بوػ رؾ كبعػ  بآسمػ  ضػ    كمػ دة مػر   رعوػ دش املػ مس ،  رآص  عيل، زهللا  عو
 ...ا كضػػػػػػبا زػػػػػػهللا  ارتػػػػػػ راة دامهمػػػػػػ ن، ركػػػػػػر زػػػػػػهللا ى:   أي ػػػػػػ  املهػػػػػػ ة رارآ ػػػػػػ د   ةتػػػػػػ  ف: 

 .ار لمس ار  أي   اربي

  انتدبسح انشاحبخانتدبسح انشاحبخ
          ::::  

 ػبش احنر زري ف أف ارتو رة ض  أم اؿ كمآتسآ ت زش م    أم بض ر  مر اروض ر ت، 
كرػآ  اآ ػ  ةهػ د، كرػآ   ،ض  ارتو رة   مري  مس ، ركر ضسػ ؾ جتػ رة رايػ  رػآ  اآ ػ  خهػ رة

بوػػ رؾ  ة يرػػعأ رسػػه ارتوػػ رات ارهللزآ يػػ ، كضػػ  ارتوػػ رة مػػ  رب ارعػػ أم  ػػ   مػػر ارػػبماآ ػػ  
 .ارتو رة ارعاي  رسه ارهللكاـ ، كا   كبع  

                                                           
: ر  أذزم ، أزص   ؿ رعل ؿ  كىف ا  آ  ار  كل رسه بريهو اءار  رر بر ماع ف كرد   بريهو ارآعطيب رر مآ بل ِ

 راحلهلليرا.: رسآل أبهللان كال أارع ارس  ر أبهللان اآ ؿاعمم ارسحف كال أىـ اكمهع ضوم ك اخت آم ك  ل ارسآم خ ر 
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  انندبح يٍ انؼزاةانندبح يٍ انؼزاة
     كملػػػػػػ ذا ضػػػػػػبش ارتوػػػػػػ رة         ػػػػػػآكيٍف""أخػػػػػػعل:  ك   ػػػػػػعا ة  بػيسىوًٌ

  ف كارغػػف ةػػآف رػػآ    ازخػػعة اآػػط، اأ ػػهلل  ارعػػباب ارػػبم يكػػ ف   ارػػهللزآ ،  رػػكارعػػباب األ
كضػػبا ةػػل ضػػبا زػػ عه مػػر أزػػ اع ارػػوا ، ...   س كارشػػآ   كاملػػعض كارتعػػلكاحليػػ ف كارسكػػهلل كاروػػ
 بآض   م الش. ص اوص يئ  مر ةـع  ، كمل يعض يك ف ربالن ر  أف

 ارػػبم يعدػػه بآضػػ     مػػ  أخػػبش لأللػػو ب كرػػهللـ بعة ػػ ، اػػ ف   املػػ مر ركػػر 
 :رسهآئ ت،   ؿ   ًٌؿ ةل ضبش ارعبالت    بكريوُيي 
ِٰ  ٕٕأٹمٲٰاأٹمٲٰا  }} ٍِٰ٪ٰز ٘ټ  ٍ٪ٰز ٘ټأٹمٲ ٘ټ  أٹمٲ ٘ټم٪ش٬ذ٫ْم٪ ٬ٔع٪  م٪ش٬ذ٫ْم٪ ٬ٔع٪وٸ َ٪   وٸ ٬ٔ َ٪ ع٪لٸ ٬ٔ ٰٗ  ٦ ٦  إٰلٕإٰلٕ  ع٪ز٪ بٮع٪ز٪ بٮ  ع٪لٸ ٰٗ ٰمش٪ َ٪   ٰمش٪ َ٪ ع٪ز٪ ب٫ ٔ٪   إٰلٕإٰلٕ  ع٪ز٪ ب٫ ٔ٪  وذٳى٬ ٫ً   وذٳى٬ ٫ً وٺٰفا٪    وٺٰفا٪

  3{{  ّ٪ وٺقٸا٬ص٫ّ٪ وٺقٸا٬ص٫  صپل٫صپل٫ّ٪ وضٲ٢ّ٪ وضٲ٢

ريًٌػػػػ  رػػػػر زآ  لرػػػػ الزؿ كاألمػػػػعاض كارسكوػػػػ ت، ريعػػػػل   رػػػػبا     ارػػػػهلل ملػػػػ ذا  ألاػػػػ  ني
 ف مل يكػر رسآػص ذزػ ب اتكػ ف رػص راعػ     كمػ  رسآػص مػر ذزػ ب، ك  ،اإلزه ف م  رسآص مر با 

 :  ؿ    اءس  رسهلل اضعة راـ ارغآ ب، املآ م ت ارعيا
ـٰٔب٫  م٪ م٪   }} ـٰٔب٫ٓ٫ ٫ٓ  ٪ً ً٪ وٺن٬١٫ٰم ٬ً   وٺن٬١٫ٰم ٬ًٰم ـ٪بٱ   ّ٪٢ّ٪٢  ّ٪ؿ٪بٱّ٪ؿ٪بٱ  ٰم ـ٪بٱ ى٪ ٌٿ   ّ٪٢ّ٪٢  ٍ٪هٍٍّ٪هٍّ  ّ٪٢ّ٪٢  ى٪ ٌٿ ذ٪ض٪   ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  غٸهٍّ غٸهٍّ   ّ٪٢ّ٪٢  أٸر٭ٚأٸر٭ٚ  ّ٪٢ّ٪٢  ذ٪ض٪

ٰ٘ ٬ْكٸ ٰ٘ وؼٲ ٬ْكٸ َ٪    وؼٲ َ٪ ٫ٓؼ٪ كٹ ٫ُ  كٸفڀش٪كٸفڀش٪  إپ٢إپ٢  ٫ٓؼ٪ كٹ ٫ُ ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًٰم ٫ِ  ٰم  ٪ٓ ٫ِم٪ٷٸ   ٪ٓ   4{{  م٪ٷٸ 

     خسػػق  ، كال يتػػمثـ  كييعسػػػر االرػػ اض رسػػػه   ملػػر ضػػبا  رسمػػػ مر ارػػبم اليىٍشػػػكي 
 كريهللض      ضبش احلآ ة.م  األخب لأللو ب اريت أ -ةم   سم  -، كركر م الش ض   

ل   ميػػعض اآآػػ ؿ:  ف ةػػ ف ةتػػل   زهػػ فيعػػ   ! أف وتػػمث رب ارعػػ ة، ةآػػ  كال جيػػ ز
 !!   ػػػتحر أزػػػم يب    طوآػػػل أك بػػػهللكف أخػػػب ارػػػهللكا  اهأي ػػػريه، ا ػػػل بػػػهللكف ذضػػػ  ارشػػػري  

 ارسيب   ؿ:ك 
ُٰ   ٰعب٪ د٪ٰعب٪ د٪  ٓ٪ ٓ٪   }} ُٰ  ولڀ ٬ّ     ولڀ ٪ّ ٬ّ  ُ٪ذ٪  ٪ّ ٌٲ  ُ٪ذ٪  ٌٲإلٸإپ ُ٪  إلٸإپ ُ٪ ولڀ ٛ٭  ٓ٪ل٪ع٬ٓ٪ل٪ع٬  وٸه٬وٸه٬   ولڀ ٛ٭د٪  ٫ُ  ّ٪ك٪ع٪ّ٪ك٪ع٪  إپ٢إپ٢  د٪  ٫ُوٸ ٛ٭   وٸ ٛ٭ ٰػفٸ    5{{ٰػفٸ 

                                                           
 لسر أيب داكد كاحل ةف   املهتهللرؾ رر روهلل   بر  آ  هنع هللا يضر ّ
 مهسهلل أْحهلل كابر او ف رر أيب لعآهلل ااهللرم هنع هللا يضر ْ
 ري م  ار مبم كلسر أيب داكد رر أل م  بر  عيت هنع هللا يضر ٓ
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كال  ، سػيب أف ارشػري   رػآ  مػر ارروآػل  خػب لأللػو ب، كيكػ ف يآآػ  األر مبهلل  اا
  : بوػ رؾ كبعػ  ك من  مػر    مر ارهللكا ،                     زاػع    كا ارشػععا اارشػععا اََٖٖرر

عض رسريهص، كركر زهل املػعض لمل ل املعض     ، م  أزص مل أيتأدب أب  األزوآ  ، مل يسه
ك  مل ذا  ألف املعض رمب  ارأ  هلل اربكوتػص، أك رػبزل اعستػص، أك رغريػ ة دريػ تي اآ ػ ، رسريهص، 

وػػ  اويػػهلل أف يير ػػعين رسػػه ارػػهللكاـ اػػن أخػػعج مػػر ارػػهللزآ  كال أدخػػل   ديػػ اف اب لػػو  مػػ   ُيي
 .ل   األىـ

  يٍ أعشاس انجالءيٍ أعشاس انجالء
 أك    رآػػػ    ، ،ييعيػػػهلل أف اعريػػػص مػػػر ارػػػهللزآ     اءسػػػ  ... امػػػر اػػػل   رسمػػػ مس 

    ضػػػبا ار مػػػ ف كدػػػوش: كرػػػبرت  ػػػ ؿ     أدسػػػل املػػػ مس اوآوػػػص كم ػػػرري ش،  أك    ريػػػ ار
                                   ارػػهللزآ   ارػػبم ي ػػمث رسػػه أم أمػػع ار مػػعاار مػػعاََُُرر  

 .يهللخل اءس  بغو اه ب
اضػعة اوػ  ش ر اش اا ؼ رسػهلل لػكعات املػ ت، ا مر أصح ب اضعة ارسيب  رريل

 ارسيب رآيوشعش، اآ ؿ:
٬ٔف٪  }} ٬ٔف٪كٸ ُٰ: :  ل٪ ل٪مٸمٸ    ززُ٪ٰحذ٫كٸُ٪ٰحذ٫كٸ  كٸ ُّٰ٪ ولڀ ُٰ  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   ّ٪ ولڀ ُٰ ولڀ ُ٪   أٸس٬ج٫ْأٸس٬ج٫ْ  أٸىٶٕأٸىٶٕ   ولڀ ُ٪  ولڀ   ر٫ى٫ْٰبٕ ر٫ى٫ْٰبٕ   أٸم٪ ف٫أٸم٪ ف٫  ّ٪إپىٶّٕ٪إپىٶٕ   ولڀ

ُٰ  س٪ط٫ننننْل٫س٪ط٫ننننْل٫  إلٸقٸنننن ل٪إلٸقٸنننن ل٪ ُٰ ولڀنننن ٌپ  ٢٢  ::   ولڀنننن ٌپٓ٪ح٬ا٪ٰنع٪نننن  ًپ  ٍ٪ننننز٪ ٍ٪ننننز٪   ٰمث٬ننننصپٰمث٬ننننصپ  إٰلننننٕإٰلننننٕ  ع٪ب٬ننننذٱع٪ب٬ننننذٱ  مٸلٺننننٰبمٸلٺننننٰب  إٰلننننٕإٰلننننٕ  ٓ٪ح٬ا٪ٰنع٪نننن  ٬ْٰا ًپ وٺن٪نننن ٬ْٰا      وٺن٪نننن

٫ِ  ٢٢إپإپ ٫ِأٸع٬ٷٸننننننن  ٫ُ  أٸع٬ٷٸننننننن  ٫ُ ولڀننننننن ٫ُ    ٓ٪ش٬ج٫نننننننْٓ٪ش٬ج٫نننننننْ  م٪ننننننن م٪ننننننن    ولڀننننننن ٫ُّ٪وم٪ي٪ننننننن   ::ّمننننننن ل ّمننننننن ل .... ....     6{{  ٓ٪خ٪ننننننن ف٫ٓ٪خ٪ننننننن ف٫  ٰمنٲننننننن ٰمنٲننننننن   ّ٪وم٪ي٪ننننننن

٬ً  ٰكريٮٰكريٮ   وٺر٫نٲٙ وٺر٫نٲٙ  }} ٬ًٰم َ٪يٲه٪   ذ٪شٶذ٪شٶ  ٰم َ٪يٲه٪ ج٪ ٕ٪  ج٪ ٍٰ ٪ّ٪ٕ ٍٰ ـٰٔب٫  ّ٪ ـٰٔب٫ى٪ ًپ  ى٪ ًپ وٺن٬١٫ٰم ً٪   وٺن٬١٫ٰم ً٪ٰم   7{{   ويٲ سپ ويٲ سپ  ٰم

م  رسآص مر ارعػباب  ف ةػ ف رػص رػباب اآهلل  ضه كااهللة   ارهللزآ   احلم ه معة مر ذاؽ
مكػػر   احلػػو  لػػت  أ ػػ ع، كبعػػهللض  ةمػػر ،  سآػػص  ػػ  كرػػآ  ر اآ ػػعج مػػر ارػػهللزآ    ازخػػعة،

، ألزػص  رػتذبعػهلل لآهػور سص لػت  أ ػ ع، اكػف يػـ  صهللر ايكػف ارآ دػ  بهػو  ضػه  كال يػـ 
 ا حليم ه ز آل امل مر مر ىر ري سف. -ك  املثل األرسه  -كةبرت زري  األمع  ،احلو 

                                                           
 أز   ري م  ار مبم كابر م ري  رر ٔ
  عل اإلمي ف رسوآ آ  كابر ره ةع رر مشع ف بر زيهلل  ٕ
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ريري ػػ  رػػاـ ارغآػػ ب  ػػبا ارآضػػ   مػػ  أزػػص يهػػوآص جبسػػهلل ريرريػػص،  اػػ ذا ةػػ ف رسآػػص ذزػػ ب اي
ريريػػص جبػػ دش كةعمػػص، كرػػ ال رييسػػهلل اريسرػػ  اإل ػػ   لػػتر ع أاػػهلله مسػػ  أف يتحم ػػل  ػػ ة   بػػعة، ا مػػ كاي

 ركر ارسرآ  يسر  بس   ول ز كؿ اروا .
كركر يتم   مس ر ن راآمػ    اءسػ ، كرمسػص ال يي صػسص  زه ف رسآص    ،ا ذا مل يكر اإل

 : رآ  ،   ؿ 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ٔ٪ ٺا٫ب٫   ولڀ ٔ٪ ٺا٫ب٫وٸ ٌپٰو٩پٰو٩پ  وٸ ٌپى٬ظ٪  ٘ٸ  ى٬ظ٪  ٘ٸ وذٲس٪ج٪ ٔ٪    وذٲس٪ج٪ ٔ٪  وٺع٫لٺ ٰ٘   إٰلٕإٰلٕ   وٺع٫لٺ ٰ٘  وٺح٪يٲ ٫ٌ  ّ٪٢ّ٪٢   وٺح٪يٲ ٫ٌٓ٪ ٹْ ٫ُ  ٓ٪ ٹْ ٫ُوٸ ً٪  وٸ ً٪ٰم   م٪ م٪    وٺع٪ن٪صپ وٺع٪ن٪صپ  ٰم

  ٪َ َ٪  ٓ٪ب٬لٹػ٫ ُٰ  ٓ٪ض٪ ل٫ٓ٪ض٪ ل٫  إلٸ٣إلٸ٣  ٓ٪ب٬لٹػ٫ ُٰٓ٪ب٬ا٪ٰلٔ ٫ُ  ٓ٪ب٬ا٪ٰلٔ ٫ُ ولڀ َ٪    ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ   ولڀ َ٪  ٓ٪ب٬لٹػ٪   8{{ٓ٪ب٬لٹػ٪

ارهػػع ضػػ   اضػػب  ضػػبش احلآػػ ة ارػػهللزآ ، ك  صأيخػػبض  لرػػوا  ارػػبم زػػ ؿ كصػػمث رسآػػص ك مسػػ
ألف بعػػػمل املع دػػػ  يآ رػػػ ف: ةآػػػ  زكػػػ ف مػػػ مس  كزي ػػػس  كز ػػػـ  كحنػػػ   ،مػػػ  امل ػػػرريهألي 
كاركػػ اعير مػػر أضػػل   !!ريسػػ  بػػص   كرسػػهللى اآػػع كرسػػهللى أمػػعاض كرسػػهللى ةػػبا كةػػبامػػل مبػػ  ةس  كزع

ػػهلل  !! مثػػل ضػػبا أمعيكػػ  كأكرل كدػػوضف يتمتعػػ ف صػػوات كصػػح  كر اآػػ  كأ ػػآ   ال بيعػػهلل كال  ي
 :رل ؿ    زه    ؿ

ٰٝكٸ  }} ٰٝكٸأٹّوٸ ٫َه٬  ع٫حٶلٸ ٬ع٫حٶلٸ ٬  أٹّوٸ ٫َه٬وٸ ٫َه٬ إٰلٕ  وٸ ٫ُ ٔٶب٪  ٫َه٬ إٰلٕاٸ ٫ُ ٔٶب٪  ٰٗ  اٸ  ٪ٔ ٰٗ وٺر٪  ٪ٔ ٔ٪    وٺر٪ ٔ٪  وذٳى٬   9{{   وذٳى٬

 ارػهللزآ رآ ػعج مػر    ارػهللزآ ييعرآػص أريػعش  ركػر  و، ااػ مرؿ  رمرص أ ف أاهللضفري مه  أ
 ، ألف ض ال  أضل ري سف كارعآ ذ ل .رآ  رص اهس  كااهللة ير رل    رب ارع ة ك 

                    اآط ار  ري  امل دآ  رسيعيل ارسري س، 
ػل  ركثعة ارشػك كل ارػيت بػ  املػ مس ، كةثػعة االرػ اض رسػه أ ػهللار رب ارعػ مل ، كارػيت مل حني ًٌ

 اآ   ان زه   األز  ر كامل  ريعير. 
رسػهللن  دػو ريسوػ ب كااػهلل، اآػبضل رآي ػس  مػ   كرػآ ا ملعأة ارػيت ة زػم ضػ  كزكري ػ  
تسػػو  زكريتػػص زريػػ  اءسوػػ ب كبي ػػس  كيعػػ د ملس رػػص ر لػػعيعن رلػػ ؿ     اءم رػػ  األك  كاػػعج 

 :  أكؿ ار  م، ألاف ة ز ا اعي   رسه ار اة   أكؿ ار  م،   ؿ 

                                                           
 مهسهلل أيب اسآري  رر ر مهش  اهنع هللا يضر ٖ
 ارروآ ت اركمثل البر لعهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر ٗ
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ّٲل٫  }} ّٲل٫أٸ ْ٪مٺٰ   أٸ ْ٪مٺٰ  وٺ ٫ٌ   وٺ  ٪ْ ٫ٌسپك٬  ٪ْ ُٰ   سپك٬ ُٰ  ولڀ ّ٪ط٪طٹ   ولڀ ّ٪ط٪طٹّ٪ ْ٪مٺٰ   ّ٪ ْ٪مٺٰ  وٺ ٘ٹ   وٺ ٘ٹس٪ذ٬ن٪ ُٰ   س٪ذ٬ن٪ ُٰ  ولڀ ْ٪مٺٰ   ّ٪وٰمش٫ّ٪وٰمش٫   ولڀ ْ٪مٺٰ  وٺ ٫ْ   وٺ ٫ْع٪فٺ ُٰ   ع٪فٺ ُٰ  ولڀ   10{{ ولڀ

ةػػػ ا يضػػػ ضآص كال ذ عػػػ ا كال ا ي ريػػػهلل أملاػػػةػػػ ف  ػػػهلليهلل املاااػػػ ،   كلػػػآهللى رلػػػ ؿ   
زت ػػ   ار ػػاة، كضػػبا رمػػل مل يكػػر رسآػػص ايشػػ  ص، اااػػ  أف ضػػبا ارعريػػل يآػػـ  بهػػعر  بعػػهلل 

بهلل بعهلل ار اة أف جيسه ا  سػآان اػن اتمػ ا ار ػاة، اهػآهللى روػهلل  ارسيب كال أصح بص، ة ف ال
   ؿ: رد    رس م   بر رو س 

ٛ٪  ى٪ع٬شپف٫ى٪ع٬شپف٫  كٹيٲ كٹيٲ   }} ٛ٪ ى٬ٰقل٪  ُٰ  س٪ط٫ْلپس٪ط٫ْلپ  ٰٰٗٗؿ٪٣ؿ٪٣   ى٬ٰقل٪  ُٰ ولڀ   11{{ٰب واٲ ٺٰبريپ ٰب واٲ ٺٰبريپ      ولڀ

 ك  ركاي  أخعل   ؿ:
ٛ٪  ى٪ع٬شپف٫ى٪ع٬شپف٫  كٹيٲ كٹيٲ   }} ٛ٪ ى٬ٰقل٪  ٰٗ   ى٬ٰقل٪  ٰٗؿ٪٣ ُٰ  س٪ط٫ْلپس٪ط٫ْلپ  ؿ٪٣ ُٰ ولڀ ُٰ     ولڀ ٬ْٰو ُٰٰبقٸ ٬ْٰو ٌ٪: : ٰبقٸ ٌ٪ط٫ب٬ر٪  ٰٗ  س٪بٶس٪بٶ  س٪بٶكٸس٪بٶكٸ  ط٫ب٬ر٪  ٰٗ وٺٰعضٲ   ع٪نٲ ع٪نٲ    وٺٰعضٲ

 ٪ٌ ـٰفٹْ ٪ٓ ٪ٌ ـٰفٹْ ُٰ  ّ٪ وٺر٪ن٬ذ٫ّ٪ وٺر٪ن٬ذ٫   وٺن٫ش٬ط٪ٰلني٪  وٺن٫ش٬ط٪ٰلني٪   ع٪لٸٙع٪لٸٙ  ّ٪ط٪٣وٮّ٪ط٪٣وٮ  ٓ٪ ُٰٰولڀ   12{{   وٺع٪ وٸٰنني٪ وٺع٪ وٸٰنني٪  س٪بٶس٪بٶ  ٰولڀ

احلهللير كادل كصػعيل، مػن م  أف ا، سمع د  رسه ختف ار اة ري عن ا اركاـ ركضب
 آهم  أص ااف ر رآ  لرتهوآل.اجيسه ف ات ـ ار اة يععؼ أاف أا ا ار اة  رسهللم  

، ضػبا ا ػهللم اركػعًن ضهلل ن ةعمي ن ة ف رسآص لسريس  ار  حل، ركس  أنسس ش م ف ارسيب كرس  
مك زص ان يآـ  اإلم ـ، كضبا م ري د   ةتل ارريآص ارشػعرآ ، ط ملػ    س  ال يتحعؾ مرأف املي 

اااػ  ارسػيب ...  اإلم ـ ال ي اؿ   مك زص أهل ري ره ن، كمػن أمشػ    ذا اإلمػ ـ  ػعؾ كمشػه
أف ضػػبا ارعريػػل اػػعج مهػػعر ن بعػػهلل ار ػػاة، ا لػػتهللر ش كلػػأرص: كةػػ ز ا ال يكػػبب ف، اآػػ   رسآػػص 

رص مب  يهترآع ف، اأبرػأ ارعريػل كرػ د  ف ف، يتمثر  هللة أخآه رأصح بص مل   تص اهللر  ارسيب 
 :احكػه  ػ : اآ رػم رػص  !أتخعت، ملى  :ا ريهلل زكريتص خس  ارو ب  سآ  كدوعة، اهأرتص ،روآتص

ضػػػبا مػػػ  حنت ريػػػص   ضػػػبا ار مػػػ ف، مػػػ  أف ! مػػػ  ضػػػبا اإلميػػػ ف  !! رعلػػػ رص  أبشػػػك    
   ارشػػػػػػػػػك ل حلضػػػػػػػػػعة ارسػػػػػػػػػيب كاردة   ةتػػػػػػػػػ ب  :                               

 رسمست ارعاـ.  ن اتم  ن أيب ؾ رت أزم، ركس   بعيهلل التهام ارسه  اارسه  أْْٔرر
                     يعػ  أيرػعاكف كأصػ  ركػف ارتوػ رة

                                                           
 لسر ارهللار  ر  كاروآ آ  رر أيب عبكرة ارآع    َُ
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر رو س رد    رس م  ُُ
 رسرمثاين رر روهلل   بر رو س رد    رس م ارهللر    ُِ
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:  م  ك  ارهللزآ ، كأةمث رػباب   ارػهللزآ  ارويعػهلل رػر  اريت بسوآكف مر ارعباب األرآف يـ  ارآآ
                                                     كيآػػػػػػ ؿ مػػػػػػعة ار خػػػػػػعؼا ار خػػػػػػعؼا ّّٔٔرر

  اثزآػػػػ :                                     اػػػػن كرػػػػ  ةػػػػ ف رسػػػػهللش طػػػػصاطػػػػصاُُِِْْرر 
لػػتوهللش  رعاتػػص، ركػػر رػػ  !!، كاػػن كرػػ  ةػػ ف رسػػهللش خػػ امهر أةثػػع مػػر خػػ امهر  ػػ ركف!!مسآػػ رات

كدفٌو كزكهلل ال يعسػف مػهللاش  ال  ، ا رسػ س يغػ كف لملاػ ضع، ركػر   يكشػ  رسػ   يعآش   ضف
 .اآآآ  ضبش املا ضع

   مػػػػر ارػػػػبم يعػػػػآش   ارػػػػهللزآ    لػػػػع دة ك  زعػػػػآف  ارػػػػبم يآػػػػ ؿ اآػػػػص  :       
                                                    يعػػآش   ارػػهللزآ     ارسحػلاارسحػلإٕٗٗرر

   اآ ة طآو ، أم    ازخعة:                                     ارسحلاارسحلإٕٗٗرر. 

  جتذيذ اإلميبٌجتذيذ اإلميبٌ
         : : : كضسػػػػ  ارعوػػػػل أف يكػػػػ ف ارسػػػػهللا          

مػػػ ذا يعػػػ  ذرػػػت  يعػػػ   ػػػ اا ا رسػػػه اإلميػػػ ف،            يعريػػػ  كيآػػػ ؿ: 
 ك ػ اا ا رسػه  ػ ة ارآآػ    اضػعة ارػعْحر،   ؾ أف نتسػ  اآػت  ػععة م مػ  ب ارػم رسآػت

ك  ؾ أف بريعػل  رػت   ضػبش احلآػ ة ...  بو رؾ كبعػ  كةري ي     ،كرام    ،ابر    هللرة  
ةم  يريعل بعمل ابعكم  رسػهللم  يي ػ ب  ػٌ ًة صػغوة يهػ رع    اارػأ ارشػسآ  أمػ ـ امل سػ    

ا كةػػبا، ارػػبم يي ػػآو  ةػػب  اضػػعة رب ارعػػ مل ، كضػػبا زهػػمعص ةثػػوان اآآػػ ؿ: ملػػ ذا أى   رب 
وػ  ألزػص رمػػل ل    أزػػم د دػله رسػ    أى أرسػف أف  كملػ ذا أى ارػبم بوتسآػص بكػبا  ملػ ذا ال ُيي

وػػت ملػػ  ابػػتاؾ، لػػوح مػػ  أف  كضػػبا اركػػاـ زهػػمعص ةثػػوان،  ةػػبا كةػػبا، ر مىػػ زص رػػ  مل يكػػر ُيي
 :  ؿ ركس ف أ هلل ارس س با ان، أةـع ااسق رسهلل    األزوآ   كاملعلس ، ك 

٫ُ  أٸذ٪بٲأٸذ٪بٲ  إپر٪ إپر٪   }} ٫ُ ولڀ ٫ِ   ع٪ب٬ذ٭ ع٪ب٬ذ٭    ولڀ ٫ِ  ب٬ا٪٣ ٬ً   ب٬ا٪٣ ٬ًإلٸٰن ُٰ  إلٸٰن ُٰذ٫بٶ ٫ِ  ذ٫بٶ ٓٲ  ٫ِإپ ٓٲ  ٫ُ  إپ ٫ُٓ٪ن٪ظٳ ٫ٛ   ٓ٪ن٪ظٳ ٫ٛ  وٺب٪٣    وٺب٪٣

٫ِ  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ   ٪ْ ٫ِٓ٪ذ٬ع٫ ٪ْ ٔ٪ظ٬ن٪ع٪  ٓ٪ذ٬ع٫ ٔ٪ظ٬ن٪ع٪إلٸ ٫ِ  إلٸ ٪ٛ ٫ِد٫ع٪  ٪ٛ   13{{  د٫ع٪ 

املامهكػػ   أيمػػع   ملػػ ذا يوتسآػػص  اػػن يس ريآػػص كيسػػ دم رسآػػص كيػػهللر ش، كرسػػهللم  زػػهللر ش 
                                                           

  عل اإلمي ف رسوآ آ  رر روهلل   بر مهع د  ُّ
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 :أف ي ريس ا  ض   ضبش احل ري ،   ؿ 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  ٓ٪ذ٬ع٫ْٓ٪ذ٬ع٫ْ  ع٪ب٬ذ٪ع٪ب٬ذ٪ وٺ وٺ  إپ ُ٪ ولڀ ْ٪     ولڀ ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ٪ّ   ٫ُ ٫ُ ٫ٰٓربٳ ٔ٪قٹْل٫  ُ   ٫ٰٓربٳ ٔ٪قٹْل٫  ُ إلٸ   ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ٰوع٪ب٬ٰذٰٖوع٪ب٬ٰذٖ   مٺضپ مٺضپ  ٰجب٬شپٓص٫ٰجب٬شپٓص٫  ٓ٪ ٓ٪ : : إلٸ

 ٫ُ ٫ُ ذ٪ ج٪ا٪ ٍ٪    ذ٪ ج٪ا٪ ٍ٪  ّأٸمٶشٲ ٬ٌ  أٹٰذبٳأٹٰذبٳ  إلٸإپىٶٕإلٸإپىٶٕ  ّأٸمٶشٲ ٬ٌأٸ ٫ُ   أٸط٬ن٪ع٪أٸط٬ن٪ع٪  أٸ ٪ُ ٬ْ ٫ُ ؿ٪ ٪ُ ٬ْ ٌٲ  ؿ٪ ٌٲّ٪إپ ٔ٪ذ٬ع٫ْ   وٺع٪ب٬ذ٪ وٺع٪ب٬ذ٪  ّ٪إپ ٔ٪ذ٬ع٫ْوٸ ُ٪  وٸ ُ٪ ولڀ        ولڀ

٪ْ ٫ٍ ّ٪ْ ٫ٍ ّ   ٫ُ ٫ُ ٫ٓب٬ٰػل٫ ٔ٪قٹْل٫  ٫ٓب٬ٰػل٫ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ٫ُذ٪ذ٪  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ٰوع٪ب٬ٰذٰٖوع٪ب٬ٰذٖ   مٺضپ مٺضپ: : إلٸ ٫ُ ج٪ا٪ ُٰ    ج٪ا٪ ُٰ ٰبإپم٣٬ٰؿ َ٪    ٰبإپم٣٬ٰؿ َ٪  ّع٪حٶلٺ   ّع٪حٶلٺ

٬ٌ  أٹب٬ٰػض٫أٹب٬ٰػض٫  إلٸإپىٶٕإلٸإپىٶٕ   ٬ٌأٸ ٫ُ  أٸط٬ن٪ع٪أٸط٬ن٪ع٪  أٸ ٪ُ ٬ْ ٫ُؿ٪ ٪ُ ٬ْ   14{{  ؿ٪

ازاػعكا مػ ذا يعيػهلل أاهلله ال أريهللش، اػأ  ؿ ألكالدم  أييتةم  ُيهللث معس    ارهللزآ ، رسهللم  
ازتاػع أم  مر أياوص اػأ  ؿ  ػف: أدخسػ ش، كةسمػ  أراد أف يآػـ  أ ػ ؿ رػص: ألين ال أيال أف أراش، 

 تس  بص.ان أمه
مسػ  أف زس ريآػص كزس ديػص كزآػ  رسػه   يعيػهلل  - ك  املثػل األرسػه -ةبرت زري  األمع 

ل مر رو دش أف يك ز ا دامهمن  أب اب رر  ابص كضو بص رسه ارهللكاـ، ألزص  ذاةعير   ةعير  ُيي
 كا .   ةل ك م بو رؾ كبع  ا ةعير ا دعير حلضعبص 

وػػ   اهػػم    احلػػعاـ، اآآػػار ػػ حل  ةػػ ف يرػػ ؼ بوآػػم   بعػػ  أاػػهلل  ؿ:   رب ضػػل  ي
ػو ف!!. يس دم: ض بري ن  ػهللد    لػوح زص كبعػ   اػ كضل يهللر     بآتػص  ال مػر ُيي يعيػهللى دامهمػ ن أف  ي

 يآ ؿ ر حوص املو رة : اإلمي ف، كربرت ة ف 
  15{{  إپمي٪ ى٪ ٹهإپمي٪ ى٪ ٹه  ج٪ذٶد٫ّ ج٪ذٶد٫ّ   }}

جتهلليػػهلل ارثآػػ     ، كجتهلليػػهلل  كركػػر اآػػط، اال  رػػص  ال  ركجتهلليػػهلل اإلميػػ ف رػػآ  ب ديػػهلل 
ال يتغػػػو كال  كيعسػػػف رسمػػػ ن  ،ارآآػػػ  ارآسػػػيب   اضػػػعة  ، اػػػن ي ػػػل ارعوػػػهلل    ةمػػػ ؿ ارآآػػػ 

وػػص كيعدػػ ش، كمػػ  اآػػص ال أف األمػػ ر ةس ػػ  بآػػهلل  ، كأف   ال ي ػػس  رػػص  يتحػػ ؿ كال يػػ كؿ  مػػ  ُيي
 .بو رؾ كبع  زريعص   ارهللزآ ، كم  اآص لع دبص يـ  يسآ ش 
 :كاربم يآ ؿ اآص اضعة ارسيب  ، ص مآ ـ ارعد اا ذا كصل    ضبا احل ؿ ا با 

٫ُ  مٸظ٪ه٪مٸظ٪ه٪  ٰبن٪ ٰبن٪    س٬ض٪ س٬ض٪  }} ٫ُ ولڀ ٬ً  وٸكٸوٸكٸ   ولڀ ٬ًُ٪ ٹ   16{{ ويٲ غپ  ويٲ غپ   أٸغٺي٪ٙأٸغٺي٪ٙ  ُ٪ ٹ

                                                           
 ، كار دآل   ارهللر   رسمآهللل  رر أز  معوف اررمثاين رر ري بع  ُْ
 مهسهلل أْحهلل كاحل ةف   املهتهللرؾ رر أيب ضعيعة  ُٓ
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  اجليبد ادلٌصِّماجليبد ادلٌصِّم
 بوهللأ   ايف ضهللة   لوآل  : ارآآ  كصسم    مآ ـ ذا 
              ::  

و    ،  .كاء  د   لوآل   لبه مريت حه   ةل أرم ؿ ااو اريت ُيي
 ،حنػر   زمػر ًلػسفه ركػر بعمل ارعسم     ع اء  د   لػوآل   رسػه ارآتػ ؿ كاحلػعب، 

ػػ ،اػػأير حنػػ رب  اء ػػ د   أب ابػػص   ايفتمػػ  ييوسػػ  ارغ يػػ  ل ايف ضػػهللير   كجيعػػل اإلزهػػ ف مػػر ةيم 
 طعيق   .

ارػػػبير ميشػػػ ف مػػػ  ار ػػػ حل  ةثػػػوه مػػػس ف ياػػػر أف اء ػػػ د امل صػػػل رسريػػػتل  آػػػ ـ ارسآػػػل، 
كمػػ   ػػ بص ذرػػت،  ،كاملهللاكمػػ  رسػػه األذةػػ ر، كاحلػػ  بعػػهلل احلػػ ، كبػػاكة ارآػػعلف ،كصػػآ ـ ارس ػػ ر

بوػػ رؾ كبعػػ   ردػػ    ك  ل مػػر أصػػح ب اضػػعة ارسػػيب ركػػر رسػػهللم  زساػػع    روػػ دة اركيم ػػ
ةآػػ   كأردػػ ش،   لػػآهللى أبػػ  بكػػع كضػػ  أنخػػب من ذريػػ ن اآػػط ك ػػهلل دػػو ذرػػت،  ، ف أ عػػرػػس 
أف ييوػػ  ألصػػح بص رمػػل ضػػبا ارعريػػل، اوعػػهلل صػػاة   آ ميػػص رسآػػل  أاػػل اضػػعة ارسػػيب  ةػػ ف

 ارريوع   ؿ  ف:
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٬ْو٪  ٰمي٬ ٹه٫ٰمي٬ ٹه٫  أٸؿ٬ب٪ح٪أٸؿ٬ب٪ح٪  م٪ ٪ٔ ٬ْو٪ وٺ ٪ٔ ٰٜن٭ ز   وٺ ٰٜن٭ زؿ٪  ٬ً : : مٸن ل٪ مٸن ل٪   أٸى٪  أٸى٪  : :   ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸب٫ْأٸب٫ْ  مٸ ل٪مٸ ل٪  ؿ٪  ٬ً إلٸن٪ن ٬ْو٪    ٹه٫ ٹه٫ٰمني٬ ٰمني٬   ُ٪ٰبنع٪ ُ٪ٰبنع٪   إلٸن٪ن ٔ٪ن ٬ْو٪  وٺ ٔ٪ن    وٺ

ٗٻز ٗٻزج٪ي٪ ص٪ ٬ً: : مٸ ل٪مٸ ل٪  أٸى٪  أٸى٪  : :   ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸب٫ْأٸب٫ْ  مٸ ل٪مٸ ل٪  ج٪ي٪ ص٪ ٬ًإلٸن٪ ٬ْو٪   ٰمي٬ ٹه٫ٰمي٬ ٹه٫  أٸاٺع٪ه٪أٸاٺع٪ه٪  إلٸن٪ ٔ٪ن ٬ْو٪  وٺ ٔ٪ن ْ   مٸن ل٪ مٸن ل٪   ٰمظ٬نٰ ٔي٭ ز ٰمظ٬نٰ ٔي٭ ز    وٺ ْ أٸب٫ن   ب٪ ٺنشٿ ب٪ ٺنشٿ   أٸب٫ن

 : :  ٪٬ً: : مٸ ل٪مٸ ل٪  أٸى٪  أٸى ٬ًإلٸن٪ ٬ْو٪  ٰمي٬ ٹه٫ٰمي٬ ٹه٫  ع٪ د٪ع٪ د٪  إلٸن٪ ٪ٔ ٬ْو٪ وٺ ٪ٔ ُٰ   س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  أٸى٪  أٸى٪  : :   ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸب٫ْأٸب٫ْ  مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪شپٓل٭ زم٪شپٓل٭ ز   وٺ ُٰ  ولڀن    ولڀن

 : : ٪ٟٿ  إٰلٕإٰلٕ  ً٪ً٪ ج٬ا٪ن٪ع٬ ج٬ا٪ن٪ع٬  م٪ م ٟٿ م٬شپ ٘ٸ   د٪م٪ص٪د٪م٪ص٪  إپ٢إپ٢   م٬شپ ٘ٸ  وٺح٪يٲ   ك  ركاي  أخعل:    17{{ وٺح٪يٲ

{{  ٬ً ٬ًم٪ ٬ْو٪  أٸؿ٬ب٪ح٪أٸؿ٬ب٪ح٪  م٪ ٪ٔ ٬ْو٪ وٺ ٪ٔ ٰٜن٭ ز  ٰمي٬ ٹه٬ٰمي٬ ٹه٬   وٺ ٰٜن٭ زؿ٪  ٬ٓ ٫  أٸى٪ أٸى٪ : :   ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸب٫ْأٸب٫ْ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  ؿ٪  ٪ْ ٬ٓ ٫ى٪ ٪ْ ً٪  ى٪ ً٪ٰم ٰ٘  ٰم ٰ٘ وٺب٪ سپذ٪   إلٸتٸؿ٬ب٪ر٬ ٫إلٸتٸؿ٬ب٪ر٬ ٫   وٺب٪ سپذ٪

ٰٜن٭   ٰٜن٭  ؿ٪  ٬ً: : إلٸقٸ ل٭إلٸقٸ ل٭  ؿ٪  ٬ًم٪ ـ٪نذٲ ٪   م٪ ـ٪نذٲ ٪ ُ٪ ٬ْو٪   ُ٪ ٔ٪ن ٬ْو٪  وٺ ٔ٪ن ٘ٱز    وٺ ـ٪نذ٪مٸ ٘ٱز ٰب ـ٪نذ٪مٸ ْ   إلٸقٸن ل٪ إلٸقٸن ل٪   ٰب ْ أٸب٫ن   ٰمظ٬نٰ نيٮ  ٰمظ٬نٰ نيٮ    ُ٪ٷٸنشٲ ٪ ُ٪ٷٸنشٲ ٪   ى٪ن   ى٪ن   أٸأٸ: :   ب٪ ٺنشٿ ب٪ ٺنشٿ   أٸب٫ن

ٗټ  إلٸإپر٪ إلٸإپر٪   إلٸذ٪م٪لٺ ٫ إلٸذ٪م٪لٺ ٫  ٗټٰكظ٬ش٪ ًپ    ع٪ب٬ٰذع٪ب٬ٰذ  ٓ٪ٰذٓ٪ٰذ  إٰلٕإٰلٕ  ٰكظ٬ش٪ ًپ   ونشٲذ٬ن٪ َ٪      ونشٲذ٬ن٪ ٫ُ َ٪   إلٸتٸم٪نز٬ ٫ُ ٫ُ    إلٸتٸم٪نز٬ ٬ٔا٫ن ٫ُ  إلٸتٸع٬ٷٸ ٬ٔا٫ن ٓٳ ٹنه٫ : : إلٸقٸن ل٪ إلٸقٸن ل٪   إلٸتٸع٬ٷٸ ٓٳ ٹنه٫ أٸ ٬ْو٪   أٸ ٔ٪ن ٬ْو٪  وٺ ٔ٪ن    وٺ

                                                                                                                                                          
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ُٔ
 خ مي  رر أيب ضعيعة  صحآل مهسف كابر ُٕ
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ٌٲ  ٰوننٰٕوننٕ  ٰمٔننص٪ٰمٔننص٪  أٸى٪نن  أٸى٪نن  : :   ب٪ ٺننشٿب٪ ٺننشٿ  أٸب٫ننْأٸب٫ننْ  إلٸقٸنن ل٪إلٸقٸنن ل٪  م٪شپٓل٭نن زم٪شپٓل٭نن ز  ع٪نن د٪ع٪نن د٪ ٌٲإپ ًپ  ع٪ب٬ننذ٪ع٪ب٬ننذ٪  إپ ًپ وننشٲذ٬ن٪ ً٪   وننشٲذ٬ن٪ ً٪بنن ٬ْفٱ  بنن ٬ْفٱع٪نن   م٪ننشپٓضٮم٪ننشپٓضٮ  ع٪نن

ٍ٪ب٬ ٫ ٍ٪ب٬ ٫إلٸز٪ ٫ُ   إلٸز٪ ٫ُ ٫ُ إلٸع٫ذ٬ ٫ُ ٕٳ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  إلٸع٫ذ٬ ٕٳ ويٲٰب ِٰ  س٪ج٫صٿس٪ج٫صٿ  إٰلٕإٰلٕ   ج٬ا٪ن٪ع٪ ٬ ج٬ا٪ن٪ع٪ ٬  م٪ م٪ : :    ويٲٰب ٍِٰ٪ٰز ـ٪ ل٫  ٍ٪ٰز ـ٪ ل٫ وٺٰخ ٕ    وٺٰخ ٕ إٰلن ٬ْوٿ   إٰلن ٬ْوٿ ٓ٪ن   د٪م٪نص٪ د٪م٪نص٪   إپ٢إپ٢  ٓ٪ن

٘ٸ  ٘ٸ  وٺح٪يٲ   18{{ وٺح٪يٲ

بست بػػػص ار لػػػ كس كا ػػػ اري ،  ػػػهلل ر يآػػػـ  ارسآػػػل روػػػ دات أزريػػػ  مػػػر  آػػػ ـ ارسآػػػل، ألف مػػػ
روػػ دة أر ػػه مػػر صػػابص  ال مػػ  رآػػل مس ػػ ، ركػػر ة زػػص أف جيػػمث خػػ طع  زهػػ ف ا ػػبش رػػص رػػآ  ك 

كارػيت اآ ػ  أبػ اب ااػو ارػيت حنت ري ػ  ةسسػ ، اسػ  ييععًٌ اػ رسيب ، بوػ رؾ كبعػ  كأرسه رسهلل رب ارعػ ة 
ريمث خ طع رسمػ مس  كامل مسػ ت، امػر ارػبم   ةػل ارػواد بػ  ارعوػ د أةثػع ارسػ س بػسريان رػعب 

 :رآ رص  ،ارعو د  اربم يهعه رس يسل ب  املت  صم 
٬ً  ٰبتٸإلٺل٪ص٪ٰبتٸإلٺل٪ص٪  أٹم٬ٰبش٫كٹه٬أٹم٬ٰبش٫كٹه٬  أٸ٢أٸ٢  }} ٬ًٰم ٰ٘  ٰم ٰ٘د٪س٪ج٪ ٔ٪ وپ  د٪س٪ج٪ ـٶ ٔ٪ وپ و ـٶ ـٲ٣   و ـٲ٣ّ٪ و ٰ٘ز   ّٰٰٗٗ٪ و ـٲذ٪مٸ ٰ٘ز ّ٪ و ـٲذ٪مٸ   ب٪لٸٙب٪لٸٙ: : مٸ وٹْ مٸ وٹْ   ّ٪ و

ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪    ُٰ  ولڀ ًپ  ر٪ ٰ ر٪ ٰ    ٫ ٫إپؿ٣٬إپؿ٣٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪   ولڀ ٬ٔ ًپ وٺب٪ ٬ٔ   19{{   وٺب٪

شػػر أاآػػ  ضػػبش ارسآسػػ   اضػلاسػػ  مت  صػم    رآسػػ  كيي ػػسل بآس مػػ  أاجيسػػ  مػػ   ارػبم
 با رمله ىا  رسمهسم .ضألف ، بو رؾ كبع  ه اآ   أر  رةع    كصس  

، كارػيت ةػ ف يتهػ بق اآ ػ  أصػح بص ضبش أبػ اب اء ػ د ارػيت اتح ػ  رسػ  اضػعة ارسػيب 
ل  ةػػ ز ا ميشػػ ف   املوػػ رة ، اهػػآهللى أبػػ  بكػػع كلػػآهللى رمػػع ةآػػ  ةػػ ف ري ػػ دضف    آػػ ـ ارسآػػ

 ارريآعا  كامله ة  رآه رهللكضف.  فه  املهلليس  يتحه
   ػػ  ر مهػػل يع  ػػ ، كركػػر ةسمػػ  ذضػػل  رآ ػػ  جيػػهلل مػػعأة ميآعػػهللة كرػػآالػػآهللى رمػػع كريػػهلل 

   يريعػل رػت ذرػتهػأ  : مػر ارػبم اكرسػهللض  املػ   كرسػهللض  اررعػ ـ،   كمع   ن   اروآم مكس لن 
آػ ؿ: لػػأزاع مػػر أيبآ ػػ ، ات ري ػػه   مكػػ ف ال يػػعاش ارريػػله ال أرعاػػص، أيبآػػ  أمػ       رػػم رػػص: 

اكػ ف ضػبا  آػ ـ رآػل لػآهللى كيريعػل  ػ  ذرػت، لآهللى أب  بكع ض  اربم أيبآ ػ  اآص أاهلل، ا ريهلل 
كضػػ   ،رآػػم املهػػسم    ر ػػعى ضػػبا يريآ ػػ ف ضػػبا ارهػػع ارػػبم بػػص ىرػػ ا ضػػبا ارػػمثك أبػػ  بكػػع، 

 ارعمل ارس ا  او املهسم  أ ع .

                                                           
 مهسهلل ارو ار كاتريخ دمشق البر ره ةع رر روهلل ارعْحر بر أيب بكع  ُٖ
 لسر أيب داكد كمهسهلل أْحهلل رر أيب ارهللردا   ُٗ
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يف ضػػهللير لرهػػاح كلملػػ ؿ ةثػػوة، كمػػر  ست ػػ  جت آػػ  ارػػص أبػػ اب  ا ء ػػ د   لػػوآل   
كه ة كدوضػ ، كضػبا لب مػر دػمر األبػ اب، ركسػص رػآ    صػعان رسػه ف كلربخوة كلركلمل  

ميشػػ  اآػػص املػػ مر،  يسوغػػ  أف اء ػػ د أبػػ ابل مػػ  يسريػػ  املػػ مس  ا ػػ  لب مػػر ضػػبا اروػػ ب، اكػػ
 أف ييآهللـ اآص زآ  ص حل  طآو   ول ضبا ارعمل   .جيل رسآص  كركر ةل م    األمع

  اإلَفبقاإلَفبق
  ػهللت آص ض  امل ؿ  هلل ـ   امل ؿ رسػه ارػسري ، ا إلزهػ ف كألف اإلزه ف دامهم ن أر   م  يش

ػػعج  ػػآئ ن مػػر ريآوػػص  ػػهللي ػػـ  ك  ، ركسػػص ال اي ر امػػ  ارػػبم ييا ػػع زيضػػهلل املػػ م  ػػحآل، ا ػػبا ،يآػػـ 
اضػػعة ه ػػعش رسػػ  يى   كاإلزريػػ ؽ ارػػبم ييعيػػهللش كردوتػػص   ردػػ   ارػػعْحر  اإلزريػػ ؽ،  ك ػػ ة اإلميػػ ف
ُٲقٹْ   }} ارسيب اآ ؿ: ُٲقٹْ   ٬ْ   ويٲ س٪ ويٲ س٪    ٬ّْ٪وٸ ٗٱ  ٰبٰؼقٶٰبٰؼقٶ  ّ٪وٸ ٗٱُ٪ن٬ش٪  :ز    عة كرآ   عة ة مس ، ك  ؿ ، 2020{{  ُ٪ن٬ش٪
{  ٬ً ٬ًم٪ننن ـ٪نننذٲ ٪  م٪ننن ـ٪نننذٲ ٪ُ٪ ٗٱ  ٰبع٪نننذ٬لپٰبع٪نننذ٬لپ  ُ٪ ٗٱُ٪ن٬نننش٪ ٬ً  ُ٪ن٬نننش٪ ٬ًٰمننن ٔٶنننبٱ  كٸظ٬نننبٱكٸظ٬نننبٱ  ٰمننن ٔٶنننبٱاٸ ٫ُ  ٓ٪قٺب٪نننص٫ٓ٪قٺب٪نننص٫  ّ٪٢ّ٪٢  اٸ ٫ُ ولڀننن ٔٶنننب٪   إپ٢إپ٢   ولڀننن ٔٶنننب٪  وٷڀ    وٷڀ

ٌٲ ٌٲّ٪إپ ُ٪  ّ٪إپ ُ٪ ولڀ َ٪    ولڀ َ٪ ٓ٪ا٪قٸبٲلٹ ُٰ   ٓ٪ا٪قٸبٲلٹ ٔ٪ٰنٰٔي ُٰ ٰب ٔ٪ٰنٰٔي َ٪   ث٫هٲث٫هٲ  ٰب َ٪ ٫ٓش٪بٶٔ ُٰ  ٫ٓش٪بٶٔ ـ٪ ٰذٰب ُٰٰو ـ٪ ٰذٰب ٫ِ  أٸذ٪ذ٫كٹه٬أٸذ٪ذ٫كٹه٬  ٫ٓش٪بٶ٫ٕٓش٪بٶٕ  كٸن٪ كٸن٪   ٰو ْٲ ٫ِإلٸلٹ ْٲ ٌ٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  إلٸلٹ ٌ٪ُ٪ ٹْ   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪  ُ٪ ٹْ

ٌ٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  }}ك  ركاي :  2121{{ وٺح٪ب٪صپ  وٺح٪ب٪صپ  ٌ٪ُ٪ ٹْ ـ٪ذٲمٹْ    أٹذ٫ذٱ أٹذ٫ذٱ   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪  ُ٪ ٹْ ـ٪ذٲمٹْ  إلٸا٪  2222{{إلٸا٪
آوػػهللض  يػػـ  ارآآ مػػ   ا - ػػآب بهػػآط ريػػهللان  -يت ػػهللؽ لر ػػهلل   ال ييسآػػ   ػػ  لالن املػػع  

   : ضػبش صػهلل تت ارػيت ب ػهلل م  ػ رػص ؿ اآآ ضبا !! ةوول أياهلل، اآآ ؿ:   رب مر أير ل
ضل ي ريهلل بست   ارعػ مل ةسػص ييعرػ  ا مهػهللة ..  يـ  ةبا، أخبىض  كربآس ض  رت ا  رت ةم  بعل

، كرػآ  ضػبا اآػط، كركسػص يضػ ر  ملػر بوػ رؾ كبعػ  %  ال ي ريػهلل  ال رسػهلل رب ارعػ ة  ََٕ
٫ً  }} :يش  ، كيكري    رص  ٫ً وٺن٬١٫ٰم ٬ْو٪   وٺن٬١٫ٰم ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ُٰ   ٰظصٶٰظصٶ  إٰلٕإٰلٕ   وٺٰق ُٰ ؿ٪ذ٪مٸٰا  2323{{ؿ٪ذ٪مٸٰا

ارػيت ب ػهلل م  ػ  ر ريػص  ،  صهلل يت !ضس ؾ كال ي ريهلل  وع كال بآ ت  م  اربم يياس 
   رسه   ؿ  :   مشآمي اآ يتكار                                          
                      راإلزه فاراإلزه فا. 

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر رهللم بر ا مت  َِ
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ُِ
 ري م  اروآ ف رسرمثم رر أيب ضعيعة  ِِ
 سوا  رسبضيب رر رآو  بر ر مع مهسهلل ارش  ب كلو أراـ ار ِّ
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  طهت انؼهىطهت انؼهى
                              : 

بػهلل أف بػتعسف كبرسػل ارعسػف رتعػعؼ ااػو كارشػع كارضيػع كارسريػ   ااكضبش در ة رسعسف، 
 يآػػ ؿ حلضػػعة  ألف  !!! مػػر األ ـ أزػػ  بعسمػػمي  ر كاألاهػػر، ك  ؾ أف بآػػ ؿ   يػػـ كاحلهػػ

   ارسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص:                    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص: طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصاُُُُْْرر 
                                                ركر ال بآػ  ارسه  اارسه  اُُُُّّرر: 
                      طصاطصاُُُُْْرر. 

ا، ف لى  ارسآػػل كأطػػعاؼ ارس ػػ ر اػػن كال يت  ػػ  رػػر طسػػل ارعسػػ اػػ مل مر ال يشػػو  أبػػهللن
اآػهلل  ارسػ س، ال، ف مػر األ ـ: ةريػه مػ  بعسمتيػص كأيرسًٌػ اػا يآػ ؿ   يػـ  !!! مر ضػبش ارػهللزآ  اعج

ةػ ف  ػهلل اريا ػف ك  ،رر اضعة ارسيب ك هلل    م مه  أر  اهلليثن  ة ف اإلم ـ أْحهلل بر اسول 
 ذرػت ةػ ف يآػ ؿ:، كمػ  رػص مػبضل اآ ػ ، ك ، يع  اػاف رػر اػاف رػر اػافبعسعست ف:

 م ارعيش  اريت يكتل   .كابمثة ة ز 
، اآػػ ؿ رػػص: أيريػػهلل أف أرػػعؼ  جل لػػكعات املػػ ت، كدخػػل رسآػػص رػػ مليعػػةػػ ف كااػػهلل مػػس ف  

اآػ ؿ رػص: كملػ ذا أمػ ت  وػل أف  !!احليكف اررياين   املواث، اآ ؿ رص: كأزم   ضػبش ارهػ ر  
ألف ارعسػف   ،اػص رسػ  ا ػبا مػ  يعيػهلل أف ييععًٌ عيػهلل أف يهػت يهلل مػر ارعسػف، ي !!أرعؼ ضبش املهػأر  

 املريت ح رريضل اركعًن ارريت ح .ض  

  أخش اجملبىذيٍأخش اجملبىذيٍ
مػ  أريػعش   ،ك  طسػل ارعسػف ،ك  أبػ اب ااػو ،كبسريهص ،جي ضهلل   لوآل   مب رص اربم

         ، ةػل مػ  مف ا ؼ بعهلل ذرت !  زه ف ذزوص اك ذا دريع   را ضبش األك
ػل ارعريػ   كمػ ذا زعيػهلل اػ ر  رسػ ، اوش ػعى لملغريػعة، زوتغآص ض  املغريعة، ارس ف  زت ةعًن اسػآفه  ي

 ريسػ ارريػعدكس ك  ا سػ ؾ ريسػ  ،رآ  ريس  كااهللة، بل ريس ت :       بعهلل ذرت 
   ذةع بعض  :   كال اهلل   ،   ؿ   ريس ت ال رهلل   .. ريس  املأكلك ريس  رهللف ك اايسهلل، 
ُ٪  ط٪تٸوٺا٫ه٫ط٪تٸوٺا٫ه٫  إلٸإپر٪ إلٸإپر٪   }} ُ٪ ولڀ ٫ِ   ولڀ ٫ِإلٸ ط٬تٸوٹْ ٬ّغ٪   إلٸ ط٬تٸوٹْ ٬ّغ٪  وٺٰفش٬د٪ ٫ُ   وٺٰفش٬د٪ ٫ُإلٸإپىٲ ٬ّط٪طٹ  إلٸإپىٲ ٬ّط٪طٹأٸ ٰ٘   أٸ ٰ٘  وٺح٪يٲ ٰ٘  ّ٪أٸع٬لٸّٙ٪أٸع٬لٸٙ   وٺح٪يٲ ٰ٘ وٺح٪يٲ        وٺح٪يٲ
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٫ِ ٫ِأٹس٪  ٫ُ  أٹس٪  ٬ْمٸ ٫ُإلٸ ٬ْمٸ ًپ   ع٪ش٬ؾ٫ع٪ش٬ؾ٫  إلٸ ًپ  وشٲذ٬ن٪ ٫ُ   وشٲذ٬ن٪ ٫ُّ٪ٰمي٬ َ٪ س٫  ُ٪فٸحٲش٫ُ٪فٸحٲش٫  ّ٪ٰمي٬ َ٪ س٫أٸى٬ ٰ٘   أٸى٬ ٰ٘  وٺح٪يٲ   24{{ وٺح٪يٲ

كارشػػػ هللا  كمػػػر حلػػػق  ػػػف مػػػر ار ػػػهلليآ   ،علػػػس ارريػػػعدكس ضػػػ  مهػػػ ةر ارسوآػػػ  كاملك 
 ار  حل    اءس . ك دار اإل  م  رسم مس  كاملتآ   كار  حل ، كريس ت رهللف

          ::    ص  رػػ    س ػػ  رسػػ  كاألاػػ ر   اءسػػ  بآ:         
                                                                                     

                            اػػػتسط بعضػػػ   كال ،ةس ػػػ  جتػػػعم   حػػػعل كااػػػهلل  ا آُُٓرر 
م  ػػػم   ػػػ ر  ػػػم ارريػػػعدكس األرسػػػه كجتػػػع بسوػػػ  مػػػر  كضػػػبش األاػػػ ربػػػوعمل بآػػػهللرة ارآػػػ در، 

 امل مس  كامل مس ت رآك ز ا   أ ه ايسل ار يس  كارس ر كارسعآف   ري ار اركعًن .

  اننظش إىل ًخو اهللاننظش إىل ًخو اهلل
     لخػػػع: ضسػػػ ؾ  ػػػ  مػػػ  ضػػػبش األ ػػػآ        كضػػػبش املهػػػ ةر اررآوػػػ  رػػػر

عػهلل أف يػهللخس ا اءسػ  كاحلػ ر كارآ ػ ر كارسعػآف ، اوبوػ رؾ كبعػ  يرآل أضس    ال بع ي  كريػص   
 :ةم    ؿ املآآف،  
٬ٍص٫  د٪م٪ص٪د٪م٪ص٪  إپر٪ إپر٪   }} ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٘ٸ    وٺح٪يٲ ٘ٸ  وٺح٪يٲ ٫ُ   ٓ٪قٹنْل٫ ٓ٪قٹنْل٫ : : مٸ ل٪مٸ ل٪   وٺح٪يٲ ٫ُ  ولڀن ٙ   ُ٪ب٪ن س٪كٸ ُ٪ب٪ن س٪كٸ    ولڀن ُ٪ع٪ن وٸ ٪ّ ٙ ُ٪ع٪ن وٸ ٪ّ : : ٪ٌ ٌ٪ ٫ُشپٓنذ٫ّ ٝ٭    ٫ُشپٓنذ٫ّ ٬ٔ ٝ٭  ػ٪ن ٬ٔ   ػ٪ن

ٌ٪  أٸصپٓذ٫كٹه٬زأٸصپٓذ٫كٹه٬ز ٔ٪قٹْوٹْ ٌ٪إلٸ ٔ٪قٹْوٹْ ٔٶض٬  أٸوٸه٬أٸوٸه٬: : إلٸ ٔٶض٫ُ٬ب٪ ٍ٪ي٪    ٫ُب٪ ٍ٪ي٪  ٫ّج٫ْ ٘ٸ   ٫ُذ٬ٰملٺي٪ ٫ُذ٬ٰملٺي٪   أٸوٸه٬أٸوٸه٬  ٫ّج٫ْ ٘ٸ  وٺح٪يٲ ٫ُي٪حٶي٪ن     وٺح٪يٲ ٫ُي٪حٶي٪ن  ّ٪ ٪ّ   ٪ً ً٪ ٰمن : : مٸن ل٪ مٸن ل٪    ويٲن سپز  ويٲن سپز   ٰمن

ٔ٪ ٺٰؼف٫ ٔ٪ ٺٰؼف٫إلٸ ٝ٭   أٹع٬ٷٹْ أٹع٬ٷٹْ   إلٸن٪ إلٸن٪    وٺٰرح٪ ب٪  وٺٰرح٪ ب٪   إلٸ ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ َپه٬  أٸذ٪بٲأٸذ٪بٲ  ػ٪ ٬ٔ َپه٬إپوٸ ٬ٔ ً٪  إپوٸ ً٪ٰم َپه٬   إپوٸٙإپوٸٙ   ويٲعٸشپ ويٲعٸشپ  ٰم َپه٬ س٪بٶ   25{{س٪بٶ

  : بوػػ رؾ كبعػػ  كال أضسػػأ مػػر ارساػػع    كريػػص    ال  ػػ   أطآػػل كال أرػػب          
                          كرػػبرت ارشػػآخ أبػػ  ارآ يػػهلل اروهػػر م  ، رارآآ مػػ ارارآآ مػػ ا  كأردػػ ش

 ف   اءسػػ  أيىسه يتعػػبب ف أةثػػع مػػر أضػػل  يآػػ ؿ:اآػػص   ػػ رات ر رآػػ ، ةامػػص كةػػ ف اكآمػػ ن ك 
بوػ رؾ  ػ ؿ: ألاػف ايعمػ ا مػر ر يػ  كريػص    !! فاهأر ش ةآ  يك ز ف   اءس  كيتعبب   ،ارس ر

كارشػعاب  رعػ ـارك هلل ـ ل أضل اروآم أزم در ب    بآتت،  !! ءس م ذا ي سع ف ل! !كبع  
: ال يعيػػػهلل مآ بستػػػت، ا ػػػل لػػػوةل أك أ ػػػعب كأاػػػ    ػػػبش اهػػػأرم رسػػػت اآػػػ ر ا، كةػػػل  ػػػ  

                                                           
 صحآل ارو  رم كابر او ف رر أيب ضعيعة  ِْ
 صحآل مهسف كار مبم رر ص آل ارعكم   ِٓ



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح انصف13-10(                         تفغري اآليبد ) 19 )                                                                 جتبسح نٍ تجٌس : 1

ص ال ارػهللار كضػ    ، كضػبا ارسعػآف !! ريهلل ارهللار أـ ص ال ارهللار أضل  ! ال، أليناأل آ   
 .األرسه كاألر ه كاألدسه

               طآوػػػػػ ه ألاػػػػػ    ريػػػػػ ار اضػػػػػعة ارسػػػػػيب، كطآوػػػػػ  ألف
كال  اػ  ط بػم بػبةع   كال  آػل ذرةبتمت  لرساع      ؿ اضعة  ، كطآوػ ه أل اآ   ارآس ب

 .بو رؾ كبع  أ ل ره اش، كال اسأ  ال بهللكاـ ارتوسآ ت ار اردة رسآ   مر اضعة   
            ارآػػػػعلف مػػػػعة يآػػػػ ؿ: ارريػػػػ ز اركوػػػػو، كمػػػػعة يآػػػػ ؿ: ارريػػػػ ز

ضػػبا دػػو ضػػبا، كضػػبا زعػػآف كضػػبا زعػػآف، ركػػر ارعاػػآف، كارسػػ س ياسػػ ف أف ضػػبا ةػػاـ مػػ ادؼ، 
 :رسم مس    ؿ اآ    بو رؾ كبع  كأر اف ارسعآف كأصس ؼ ارتكعًن رسهلل ارعب 

{{   ٪َ َ٪ إٰلٔ ًٮ  ٢٢  م٪ م٪   إٰلٔ ٬ٔ ًٮع٪ ٬ٔ ٌٮ  ّ٪٢ّ٪٢  أٸ ٬ أٸ ٬ س٪س٪  ع٪ ٌٮأٹر٫   26{{ب٪ؼ٪شٿ ب٪ؼ٪شٿ   مٸلٺٰبمٸلٺٰب  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  م٪ٷٸش٪م٪ٷٸش٪  ّ٪٢ّ٪٢  ط٪ٰنع٪ ٬ ط٪ٰنع٪ ٬   أٹر٫

  ثششٍ اننصشثششٍ اننصش
ػػػ   كمػػػر رو مهػػػل دآػػػ ب    عى   ضػػػبش ازيػػػ  مبػػػ  حنػػػر اآػػػص ازف:رسمػػػ مس  أزػػػص ذة 

                                          كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبش
   :ضبش از ت   ؿ    ولم    ش                                             
                                 مػػر أ ـ اضػػعة رسػػه ارػػهللير ةسػػص كضػػل ه ػػع  ار ػػ اار ػػ اٗٗرر

مػػر املهػػسم ، أةثػػع رػػهللدان   ارعػػ مل كدػػوضف اروػػ ذيآ  كدػػوضف  ألف ،ارسػػيب    ك تسػػ  ضػػبا  ال
 ميػػ ف ل ، كارت ػػهلليق بكتػػ ب  ةػل ضػػ ال  لػػآتح ر ف    اإلك اسػػ  أزػػص لػػآأيت يػػ ـه ييععًٌ   ركػر 

٫ُن٬نن٥ٹ  }} :رػػر لخػػع ار مػػ ف  لػػاـ ار ريػػص   ،  ػػ ؿ ك  ،كاإللػػاـ ٫ُن٬نن٥ٹّ٪ ً٪   ٤ٸس٬ض٫ ٤ٸس٬ض٫  ّ٪ ً٪ٰمنن    ٨پط٬نن٣وپ  ٨پط٬نن٣وپ   ٰمنن

٫ٓظ٬لٸب٫ ٫ٓظ٬لٸب٫ّ٪ ٫َه٬    وٺ ٹفڀ س٫ وٺ ٹفڀ س٫  ّ٪ ٫َه٬ م٫لٺ ٸ ٫ٌ  ّ٪٢ّ٪٢  م٫لٺ ٸ ٫ٌٓ٪ ٹْ  2727{{  ٰو٩پط٣٬وپٰو٩پط٣٬وپ  إپ٢إپ٢  م٫لٺكټم٫لٺكټ  ٓ٪ ٹْ
كضػػبا ارػػبم إللػػاـ،  ال ا    آػػ  املسػػل كارسحػػل كمل يوػػق  ذا ةػػ ف لخػػع ار مػػ ف أاػػ 

    عى بص     ضبش ازي ، ييوشًٌ           املآهللس، كارسيب  ماتل بآ  هلل يك ف
 بش ع بص اآ ؿ:

                                                           
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر ل ل بر لعهلل  ِٔ
 مهسهلل ارعك ين رر أيب  م م   ِٕ
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ُٰلٹْ   ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  ٘ٹ٘ٹ وظٲ ع٪ وظٲ ع٪  ُ٪قٹْو٫ُ٪قٹْو٫  ٢٢  }} ُٰلٹْ ٫ُقٸ  ٫َْد٪  ٫ُقٸ  ٪ٔ ٫َْد٪ وٺ ٪ٔ ٫ِ   وٺر٪ح٪ش٫ وٺر٪ح٪ش٫  ٓ٪قٹْل٪ٓ٪قٹْل٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ     وٺ ٪ٛ ٫ِّ٪س٪  ٪ٛ ٖٳ  ّ٪س٪  ٫َْٰد ٪ٔ ٖٳ وٺ ٫َْٰد ٪ٔ   :: وٺ

ٖٵ  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   م٫ظ٬ٰله٫م٫ظ٬ٰله٫  ٓ٪ ٓ٪  ٫َْٰد ٖٵٓ٪ ٫َْٰد ٪ٓ  ٰٕٜ ّٰٜٕ٪س٪  ٫ُ  ّ٪س٪  ٫ُإلٸ مٺا٫لٺ   28{{  إلٸ مٺا٫لٺ
ألف   كصػريص ألف ضبا رػر  عيػل،  ف      ، اتل بآم املآهللس كلسي س  اآص  لآتف
ه املهػػسم    ااػػو كا سػػ   كارعسػػف اػػن رسػػ    مػػر ك ػػهلل يكػػ ف ضػػبا ارريػػتل زػػص  عيػػل، 

يتري   ا رسه ارك اعير اربير يتحكم ف   م  مهعى، كيعيهللكف  ذالرس  مب  كصػس ا  رآػص مػر ارعسػف 
ارهللزآ م، اسعيهلل أف زغو ضبش األم ر كزعري  ل دة ارع مل ةم  ةس  مر  ول، كركس    تػ ج اء ػ د 

 ارعسف اربم ط روس  بص   .ارعمل ك ك 

  انمشيتانمشيتانفتر انفتر 
اآريػتل    ،ل امل مس  اربير يعمس ف ضبش األرم ؿ يك ف  ف اتله  عيػله    سػ  فكةيم  

ارآس ب بعهلل أف ير عكض  مر ارعآ ب، كيعا  رس ػ  احليوػل اتتمتػ  مبػ  بػعل مػر أزػ ار ارغآػ ب 
كمكػ ف، اكػل مػر صػهللؽ  كضػبا م ريػ د   ةػل زمػ فيت يكشري    ػ  اضػعة رػاـ ارغآػ ب ، ار

   كييهللخسػص    ػ ؿ  : ،كيريػتل  سوػص ،ي رريآص مػ الشم                         
              :كرػػػػػػآ  كاػػػػػػهللش كركػػػػػػر                      ارػػػػػػبير  األزعػػػػػ ـااألزعػػػػػ ـإٕٓٓرر

  ف اتحػ ن ز رازآػ ن، ارس ػع رسػه أزريهػ ف، كيريػتل  ػف    سػ  يػعز  ف ي س ف    مآ ـ اإليآ ف 
ح بتص اركػػػعاـ، اآشػػػ هللكف أكالن   املسػػػ ـ اضػػػعة ارسػػػيب رسآػػػص أاضػػػل ار ػػػاة كأمت ارهػػػاـ، كصػػػ

  ةػػل زمػػ ف كمكػػ ف،   يريػػتل    سػػ  ف    رػػ مل املسكػػ ت األرسػػه كرػػ مل  كار ػػ حل  املػػمثزير
 اءس ف، اآك ز ا ةم    ؿ ارآ مهل:

ففقلووووووٌرفين ووووووون ْ فنيوووووووف ْووووووٌ قلووووووٌرفين ووووووون ْ فنيوووووووف ْووووووٌ 

فف

ففيهفيننوووووووو يً يهفيننوووووووو يً تووووووويٍف ووووووووف ّووووووويتووووووويٍف ووووووووف ّوووووووي

فف ففًأجنروووووو فتيْوووووويف  ْوووووويفنّووووووو ًأجنروووووو فتيْوووووويف  ْوووووويفنّووووووو 

فف

ففإنوووووووووَف لعوووووووووٌ فنرفين وووووووووون ْ إنوووووووووَف لعوووووووووٌ فنرفين وووووووووون ْ 

فف  ، اآ ؿ رص: لأؿ رريان مس ف كة ف ا ص ا رالآهللى رل ؿ   
٬ٔف٪  }} ٬ٔف٪كٸ ٌٲ: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ذ٪قڂ  ذ٪قڂ    م٬١٫ٰمي٭ م٬١٫ٰمي٭   أٸؿ٬ب٪ر٬ ٫أٸؿ٬ب٪ر٬ ٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  أٸؿ٬ب٪ر٬ ٪زأٸؿ٬ب٪ر٬ ٪ز  كٸ ٌٲإپ ٬ْلٿ  ٰو ٹصٶٰو ٹصٶ  إپ ٬ْلٿمٸ ٘ٻ   مٸ ٘ٻ ذ٪ٰقٔقٸ   أٸؿ٬ب٪ر٬ ٫أٸؿ٬ب٪ر٬ ٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ذ٪ٰقٔقٸ

٬ً  ى٪فٺٰظٕى٪فٺٰظٕ  ع٪ض٪إلٸ ٬ع٪ض٪إلٸ ٬ ٬ًع٪ ٔ٪  وذٳ وذٳ  ع٪ ٔ٪ ى٬ َ٪ش٬ ٫  ى٬ َ٪ش٬ ٫ّ٪أٸط٬ ٬ٰٔلٕ  ّ٪أٸط٬ ٬ٰٔلٕوٸ َ٪ سپٖ   ّ٪أٸظٺن٪تٺ ٫ّ٪أٸظٺن٪تٺ ٫  وٸ َ٪ سپٖ ى٪   ى٪
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ِٖ
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٬ٍصپ  إپوٸٙإپوٸٙ  أٸى٬عٹش٫أٸى٬عٹش٫  ّ٪وٸ ٸتٸىٶّٕ٪وٸ ٸتٸىٶٕ  ٰولٺٰرظ٪ ٰب ٰولٺٰرظ٪ ٰب   أٹب٬شپص٪أٹب٬شپص٪  مٸذ٬مٸذ٬  س٪بٶٕس٪بٶٕ  ع٪ش٬ؾپع٪ش٬ؾپ  إپوٸٙإپوٸٙ  أٸى٬عٹش٫أٸى٬عٹش٫  ّ٪وٸ ٸتٸىٶّٕ٪وٸ ٸتٸىٶٕ ٬ٍصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ    وٺح٪يٲ

٪ٌ ّ٪س٫ّ ٌ٪ٓ٪ا٪ض٪  ّ٪س٫ّ ٰ٘   إٰلٕإٰلٕ  ٓ٪ا٪ض٪  ٰ٘  وٺح٪يٲ ٛ٪  أٸط٬ن٪ع٫أٸط٬ن٪ع٫  ّ٪كٸتٸىٶّٕ٪كٸتٸىٶٕ   وٺح٪يٲ  ٪ْ ٛ٪ع٫  ٪ْ ٬ٍصپ  ع٫ ٬ٍصپأٸ ٫ُ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪   ويٲ سپ  ويٲ سپ   أٸ ٫ُوٸ     ::وٸ

ْٲس٪  ع٪ب٬ذٮع٪ب٬ذٮ ْٲس٪ى٪ ٫ٌ ٨پ ٨پ  ى٪ ٫ٌمي٪  ُٰ   إٰلٕإٰلٕ  مي٪  ُٰ مٸلٺٰب   29{{  إلٸ وٺض٪و٬إلٸ وٺض٪و٬  ع٪ش٪إلٺ ٪ع٪ش٪إلٺ ٪  إپر٬إپر٬  مٸلٺٰب

، كضػبا ضػ  أل عتي رآس  كأهمػأتي اػ رميع  زضهللتي اآ  ،   ر ام زريه  رر ارهللزآ  
 آػ ـ  أكرص ار ضهلل   ارهللزآ ، كبعهلل ذرتكلآهللى رل ؿ   ييو  رس  ةآريآ  اررعيق     ، اء  د، 

 ي سل.، ركر  آ ـ ارسآل كصآ ـ ارس  ر  ول ار يضهلل ال ارسآل كصآ ـ ارس  ر
كأردػ ش: اػاف ارغػ  ضػبا يآػـ  ارسآػل ةسػص، اآػ ؿ: مهػك  دخػل  روشػع احلػ     آل

، اآػػ ر ا: ةآػػ    ػػ ؿ:  ف رو دبػػص أف ييسريػػق م رػػص ضػػبا   لػػوآل  ، اسمػػ ذا !اآمػػ  رػػآ  رػػص اآػػص
رآ  معص، ركر ضبا رو دبص اإلزريػ ؽ، كضػ  اآآ ـ ارسآل رسريآو اربم  !يهللخل   رو دة ارريآعا  

 طعػ ـ ذكم ارآػع   طعيآػص، كركػر طعيآػصضػ  رآهػم ك ال يعيهلل اإلزريػ ؽ كيهتهػ ل  آػ ـ ارسآػل، 
 الن    آػػ ـ ارسآػػل كصػػآ ـ ارس ػػ ر،اآوػػل أف يكػػ ف ار يضػػهلل أك رريآػػعا  كاملهػػ ة  شػػ  أاتش   ، كا
   ؿ:......  كم  ارستآو    

٬ٍصپ  إپوٸٙإپوٸٙ  أٸى٬عٹش٫أٸى٬عٹش٫  ّ٪وٸ ٸتٸىٶّٕ٪وٸ ٸتٸىٶٕ  ٰولٺٰرظ٪ ٰب ٰولٺٰرظ٪ ٰب   أٹب٬شپص٪أٹب٬شپص٪  مٸذ٬مٸذ٬  س٪بٶٕس٪بٶٕ  ع٪ش٬ؾپع٪ش٬ؾپ  إپوٸٙإپوٸٙ  أٸى٬عٹش٫أٸى٬عٹش٫  ّ٪وٸ ٸتٸىٶّٕ٪وٸ ٸتٸىٶٕ } ٬ٍصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ    وٺح٪يٲ

٪ٌ ّ٪س٫ّ ٌ٪ٓ٪ا٪ننننننض٪  ّ٪س٫ّ ٰ٘   إٰلننننننٕإٰلننننننٕ  ٓ٪ا٪ننننننض٪  ٰ٘  وٺح٪يٲنننننن ٛ٪  أٸط٬ننننننن٪ع٫أٸط٬ننننننن٪ع٫  ّ٪كٸننننننتٸىٶّٕ٪كٸننننننتٸىٶٕ   وٺح٪يٲنننننن  ٪ْ ٛ٪ع٫نننننن  ٪ْ ٬ٍننننننصپ  ع٫نننننن ٬ٍننننننصپأٸ ٫ُ  إلٸقٸنننننن ل٪إلٸقٸنننننن ل٪   ويٲنننننن سپ  ويٲنننننن سپ   أٸ ٫ُوٸنننننن   : : وٸنننننن

ْٲس٪  ع٪ب٬ذٮع٪ب٬ذٮ ْٲس٪ى٪ ٫ٌ  ى٪ ٫ٌ ٨پمي٪  ُٰ   إٰلٕإٰلٕ   ٨پمي٪  ُٰ مٸلٺٰب  {{  إلٸ وٺض٪و٬إلٸ وٺض٪و٬  ع٪ش٪إلٺ ٪ع٪ش٪إلٺ ٪  إپر٬إپر٬  مٸلٺٰب
أف يس ر لإلميػ ف  س بسػ ، كأف يريػتل رآػ ف ب ػ مهعى، كأف جيعسسػ  مػر روػ دش   زهأؿ  

كطعيآػػص  ،   مس وػػص ارآػػ ًنُي زػػ ف، كأف أيخػػبى  هلليػػص كزػػ رش ارػػبير ال خػػ ؼه رسػػآ ف كال ضػػف 
كأف جيعسسػ  مػر روػ دش ارػبير ال ميسػ ف رػر ذةػعش طعاػ  هتآآف خس  رل رص ارع كؼ ارػعاآف، امل

ييسػػو رسػػ  لػػوآسس ، كييضػػآب ب ػػ مهعى كأب ػػ رى، كُيرياسػػ  يرياػػص مػػر اػػ  ضػػبا رػػ  كال أ ػػل، كأف 
  ار م ف، كيآآس   ع  آ ط  اإلز  كاء ف، كييهللخسس    ارهللزآ  كازخعة  م ر ا  األم ف:

                              األزع ـااألزع ـاِِٖٖرر. 
 سه لرص كصحوص كلس فكصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كر

                                                           
 م س  ابر أيب  آو  ِٗ



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ٌسح اجلًؼخ( يٍ ع4-1(                         تفغري اآليبد ) 22 )                                                             سعٌل األييني: 2

 
 

                  

                                   

                                    

                                    

                                     

                                 

                                     

                                      

                       (()الجمعة)الجمعة  

 



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ٌسح اجلًؼخ( يٍ ع4-1(                         تفغري اآليبد ) 23 )                                                             سعٌل األييني: 2

  30سعٌل األيينيسعٌل األييني..22

  ةسػػ  رس تػػهللم رػػ ال أف ضػػهللاى احلمػػهلل   ارػػبم ضػػهللاى  ػػبا كمػػ - ٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً بً 
كار اة كارهاـ رسه اوآل   كم رري ش، كمش  احلق املشع   بسػ ر ضيػهللاش، لػآهللى    ، 

ه   رسآػص كرسػه مهق يػـ  زسآػه  ، صػس  ارعْح  امل هللاة، كارسعم  املههللاة، كارشريآ  ءمآ  ااا
لرػػص املوػػ رة ، كرسػػه أصػػح بص اررآوػػ ، كرسػػه أبو رػػص أ عػػ ، كازامسػػ    معآػػت ف كااشيػػعى   

 لم  لم    رب ارع مل . .. زيمعاف، كأدخسس  اءس    صيحوت ف أ ع 
 ضبش از ت بتحهللث رر أرب  أم ر:

 ا رق األرض كارهم كات. األمع األكؿ: بهوآل ةل ارك مهس ت
 صري ت ارسيب اركعًن اربم أرلسص رس  ارع ي  احلكآف. األمع ارث ين:

 مر بعهللى    يـ  ارهللير. ابيشعل رس    ر  امل مس  املع صعير، كاربير أيب   األمع ارث رر:
 رسآس    ر  املهسم . بو رؾ كبع  بآ ف اضل    األمع ارعاب :

  تغجير انكبئنبدتغجير انكبئنبد
                      كضسػػ ؾ  لرتهػػوآل، ضػػبش ارهػػ رة بػػهللأ

ػػو لى ًل ً   مػػعة يآػػ ؿ رب ارعػػ ة:رػػهللدضف لػػو  لػػ ر، رػػهللة لػػ ر بيهػػم ه املهػػوح ت،   مىػػ  ً   لى
ػػػػمى كىاًت كىمىػػػػ  ً  اأٍلى  ػػػػمى كى   يآػػػػ ؿ: كاترة  ٍرضً اره  ػػػػوًٌلي   مىػػػػ  ً  اره  اًت كىمىػػػػ  ً  ييهى

 .معة لمل د ، كمعة لملض رع  ٍرضً األى 
كاملض رع رسح دع كاملهتآول، رك  ييععاس  أف ةل ارك مهس ت مر اروهلل     ااتػ ـ ال  ػل  

كل م  زعاش كم  الزعاش ييهول   ريل   ريػاش، اررآػ ر كاأل ػو ر اكال بكل  رر ارتهوآل   ، 
 .ل خ رق ارك ف  ارك ف ييهوًٌ   .. ةل   كاحلآ اىت كاءم دات 

كرػػر ارساػػو كرػػر ارػػ زيع كرػػر رػػر املثآػػل    كمػػ  معػػ  لػػو ل  يعػػ  ييسٌ ًضػػص، يسػػ ش 
                                                           

 ـَُِٖ/َُ/ُٗضػ َُْْمر صريع  َُسم  ىدم املع –ريعري   –ل ض ج  َّ



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ٌسح اجلًؼخ( يٍ ع4-1(                         تفغري اآليبد ) 24 )                                                             سعٌل األييني: 2

   شو، كييآعر احلآآآ  اريت يآ    ارعس  ارآهلليع:املي 
                                    ارش رلاارش رلاُُُُرر. 

 سػػ  معو ابػػص أزػػص أ ػػ  بعػػمل أصػػح بص بهػػوآل ارك مهسػػ ت،  مػػر كلػػآهللى رلػػ ؿ   
 :يآ ؿ لآهللى أب  ذر 

ٍٰذٮ  إپىٶٕإپىٶٕ  }} ٍٰذٮوٸؼ٪  ُٰ   س٪ط٫نْلپ س٪ط٫نْلپ   ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  وٸؼ٪  ُٰ  ولڀن ٕ      ولڀن ٕ إٰلن ٘ٱ   إٰلن ٘ٱ ذ٪لٺقٸن ٕ   ذ٪لٺقٸن ٕ ّ٪إٰلن ِٰ   ّ٪إٰلن ِٰ ٓ٪نٰذ ٔ٪  ٮ   ٓ٪نٰذ ـ٪ن ٔ٪  ٮ ذ٪ ـ٪ن ً٪   ذ٪ ً٪ إلٸظ٪نبٲر٬ ٕ   إلٸظ٪نبٲر٬ ٕ إٰلن   إٰلن

 ِٰ ِٰ ٓ٪ننٰذ ٫ٌ  ّ٪ع٫ن٪ننش٫ّ٪ع٫ن٪ننش٫  ب٪ ٺننشٿب٪ ٺننشٿ  أٸب٫ننْأٸب٫ننْ  ّ٪إٰلٔي٪نن ّ٪إٰلٔي٪نن   ٓ٪ننٰذ ٫ٌّ٪ع٫ث٬ن٪نن  ٕٵ   ّ٪ع٫ث٬ن٪نن  ٕٵ ّ٪ع٪ٰلنن ٫َه٬  ٓ٪ظ٬ننن٪ع٫ٓ٪ظ٬ننن٪ع٫  ّ٪ع٪ٰلنن ٫َه٬ُ٪ظ٬ننٰبٔر٪ ٬ً  ُ٪ظ٬ننٰبٔر٪ ٬ًم٪نن ٰ٘   إٰلننٕإٰلننٕ  م٪نن ٰ٘  وٺر٪لٺقٸنن    وٺر٪لٺقٸنن

ًٲ  ث٫هٲث٫هٲ ٫َ ًٲد٪إلٸع٪ ٫َ ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫  د٪إلٸع٪ ُٰ ولڀ ً٪  ب٪ ٺشٿ ب٪ ٺشٿ   أٸٰبٕأٸٰبٕ  إپوٸٙإپوٸٙ     ولڀ ً٪إلٸظ٪بٲر٬ ًٲ  ٓ٪ظ٬ن٪ع٫ٓ٪ظ٬ن٪ع٫  ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸٰبٕأٸٰبٕ  م٪ع٪م٪ع٪  إلٸظ٪بٲر٬ ٫َ ًٲُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٫َ ٬ً  ُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٬ًم٪   إٰلٕإٰلٕ  م٪

 ٰ٘ ٰ٘  وٺر٪لٺقٸ ًٲ  ث٫هٲث٫هٲ   وٺر٪لٺقٸ ٫َ ًٲد٪إلٸع٪ ٫َ ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫ففد٪إلٸع٪ ُٰ ولڀ ً٪  ع٫ن٪ش٪ ع٫ن٪ش٪   إپوٸٙإپوٸٙ     ولڀ ً٪إلٸظ٪بٲر٬ ِٰ  إٰلٕإٰلٕ  إلٸظ٪بٲر٬ ِٰٓ٪ٰذ ًٲ  ٓ٪ظ٬ن٪ع٫ٓ٪ظ٬ن٪ع٫  ٓ٪ٰذ ٫َ ًٲُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٫َ ٬ً  ُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٬ًم٪   إٰلٕإٰلٕ  م٪

 ٰ٘ ٰ٘  وٺر٪لٺقٸننننننننننن ًٲ  ث٫نننننننننننهٲث٫نننننننننننهٲ   وٺر٪لٺقٸننننننننننن ٫َننننننننننن ًٲد٪إلٸع٪ ٫َننننننننننن ٌ٪  إپوٸنننننننننننٙإپوٸنننننننننننٙ  د٪إلٸع٪ ٌ٪ع٫ث٬ن٪ننننننننننن  ً٪  ع٫ث٬ن٪ننننننننننن  ً٪إلٸظ٪نننننننننننبٲر٬ ِٰ   إٰلنننننننننننٕإٰلنننننننننننٕ  إلٸظ٪نننننننننننبٲر٬ ِٰ ٓ٪نننننننننننٰذ   ٓ٪نننننننننننٰذ

ًٲ  ث٫هٲث٫هٲ ٫َ ًٲد٪إلٸع٪ ٫َ ٬ٔي٪   د٪إلٸع٪ ٬ٔي٪ إپوٸ ً٪  إلٸلٸه٬إلٸلٸه٬  إپوٸ ً٪٫ٓظ٪بٶر٬   31{{ٰميٲ  ٰميٲ    أٸذ٪ذٱأٸذ٪ذٱ  م٪ع٪م٪ع٪  ٫ٓظ٪بٶر٬

اب ػػل  سوػػص لملػػ   ، وآل  ال بآػػٌ  زآػػ ٌ ارعمسػػ  أزػػص ال يهػػم  ارتهػػ اكػػ ف بآػػ ف ارسػػيب 
 ضآأش   رهم ع بهوآل ارك مهس ت: اربمضبا ارعسٌ ، كالتس ر ا ادش بس ر ارسيب، 

                                                      اإللعا ااإللعا اْْْْرر. 
، اػ   بوػ رؾ كبعػ  يسآػق يضػعبص  رػر ةػل مػ  ال   س اركل ييهول يمهلل  ، كييآػهللًٌ 

 رػػػػر أم صػػػػري  ال بسآػػػػق لءمػػػػ ؿ كاركمػػػػ ؿ،  ، كةػػػػل  ػػػػ ؿ، كمسػػػػ  شه مت ػػػػ ه بكػػػػل ةمػػػػ ؿ 
 ا با ارتهوآل  . 

ارػػػهللر   رػػػص كألكالدش، اػػػهللر   ارعوػػػ س ، ارسػػػل مسػػػص  ز رة رعمػػػص ارعوػػػ س  كةػػػ ف 
 كارعول يآ ؿ ارعاكم: ،ارسيب

٘ٹ  إلٸتٸمٲي٪ ٬إلٸتٸمٲي٪ ٬  }} ٘ٹأٹط٬ ٹفڀ ٰٜطٹ   وٺب٪ ٰب وٺب٪ ٰب  أٹط٬ ٹفڀ  ٪ْ ٰٜطٹّ٪ذ٪  ٪ْ ٬ٰٔ    ّ٪ذ٪ ٬ٰٔ   وٺب٪   32{{وٰمني٪ وٰمني٪   وٰمني٪وٰمني٪  وٰمني٪وٰمني٪: : إلٸقٸ وٸ ٬إلٸقٸ وٸ ٬   وٺب٪

 لآ ج ارو ب.رتو  ارو ب أك ارو ب يع    ي ري  لكي كأي 
إىٕ ٤عشف ذحش  مب ٘ ك ٌ ٓظله علنٕ  إىٕ ٤عشف ذحش  مب ٘ ك ٌ ٓظله علنٕ    : }ان  ول بعثتص ُيك  كيآ ؿ  كة ف 

                                                           
 دالمهل ارسو ة أليب زعآف كمعوف اررمثاين رر أيب ذر  ُّ
 دالمهل ارسو ة رسوآ آ  كمعوف اررمثاين رر م رت بر ربآع  اره رهللم  ِّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4294#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4294#docu
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   ٌ ٌ   مبنننص أٌ أبعنننأل إىنننٕ ٤عشإلنننُ  ٦ ّّ{  مبنننص أٌ أبعنننأل إىنننٕ ٤عشإلنننُ  ٦
 طننناقبلرب ج ٓنننص    طننناقبلرب ج ٓنننص     ملننن ملننن   }:  كركت ر مهشػػػ   

كىف   3434 {   وظ٣و علٔك ٓ  سطْل  ُ وظ٣و علٔك ٓ  سطْل  ُل: ل: م م   جعل  ٢ أم٫ش٫ حبحش ٢ّ ػحش إ٢جعل  ٢ أم٫ش٫ حبحش ٢ّ ػحش إ٢  ب وشط و٘ ب وشط و٘ 
األاوػػ ر  {  ّكنن ٌ ٓلافنن  عننً مئيننُ ّف وننُ ّملفننُ إلنن٣ ٓننشٚ أذننذ   ّكنن ٌ ٓلافنن  عننً مئيننُ ّف وننُ ّملفننُ إلنن٣ ٓننشٚ أذننذ     }  :ارهػػوة احلسوآػػ 

 .كاأل و ر كارعم ؿ ةس   بس دم رسه رل ؿ   
                        مػػػػػػػػا ارهػػػػػػػػم كات  بوػػػػػػػػ رؾ كبعػػػػػػػػ

ا، كاملامهكػ  ال بسػ ـ كال ا، كمػس ف ارهػ ريهلل أبػهللن ا، كمػس ف ارعاةػ  أبػهللن مبامهكتص، امػس ف ارآػ مهف أبػهللن 
أاػف   فرػس   ت كال بري ت، رمعه كااهلل مػر بػهلل  ارػهللزآ     أف بست ػ  احلآػ ة، اآي ػمث ارسػيب 

مػر بػهلل  ارػهللزآ     ا يت ػ ، يآ مػ ف مػر أك رةعػ  كااػهللة هللةه كااػهللةه لػو م  أاػف  رسهلل بعث ف 
 كيآ ر ف:أك ارعةع  ضبش ارهوهللة 

ُٰكٸ   ذ٪قٲذ٪قٲ  ع٪ب٪ذ٬ى٪ كٸع٪ب٪ذ٬ى٪ كٸ  م٪ م٪   ط٫ب٬ر٪ ى٪كٸط٫ب٬ر٪ ى٪كٸ  }} ُٰكٸ ٰعب٪ د٪   35{{ٰعب٪ د٪

األرض كمػػػر رسآ ػػػ ،  مػػػ  أاػػػف   لػػػوهللة كااػػػهللة مسػػػب خسآ ػػػف      أف يػػػعث   
 :ض ال  املامهك  يآ ؿ اآ ف 

ّ٪ ٰ  وظٲ وظٲ  إٰلٕإٰلٕ  م٪ م٪   }} ّ٪ ٰ ن٪  ٬ْٰكع٫   وظٲب٬عپ وظٲب٬عپ  ن٪  ٬ْٰكع٫م٪ ُٰ  إپ٢إپ٢  كٸفٍّكٸفٍّ  ّ٪٢ّ٪٢  ٰػب٬شٿٰػب٬شٿ  ّ٪٢ّ٪٢  مٸذ٪وٿمٸذ٪وٿ  م٪ ُّٰ٪إٰلٔ ٰٜهٮ  م٪لٸكټم٪لٸكټ  ّ٪إٰلٔ ٰٜهٮمٸ    أٸّم٪لٸكټأٸّم٪لٸكټ    مٸ 

ٌ٪  إلٸإپر٪ إلٸإپر٪   ط٪ ٰجذٮ ط٪ ٰجذٮ   أٸّم٪لٸكټأٸّم٪لٸكټ    س٪ ٰكعٮس٪ ٰكعٮ ٌ٪كٸ  ٬ْو٪  كٸ  ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪   : : ج٪ٰنٔع٭ ج٪ٰنٔع٭   مٸ وٹْ مٸ وٹْ    وٺٰق

ُٰكٸ   ذ٪قٲذ٪قٲ  ع٪ب٪ذ٬ى٪ كٸع٪ب٪ذ٬ى٪ كٸ  م٪ م٪   ط٫ب٬ر٪ ى٪كٸط٫ب٬ر٪ ى٪كٸ ُٰكٸ ٰعب٪ د٪   36{{ٰعب٪ د٪

 -حلآآآػػػ   اػػػن ال بضػػػحت رسآسػػػ  زري لػػػس  اػػػسار خرئػػػ ن أف   ضػػػبش ا  اسػػػ  ملػػػ ذا ييععًٌ 
، مػػ  أزسػػ  م مػػ  اعسسػػ  ال !بسػػ ، أك أزسػػ  زآػػهللـ  ػػآئ ن رعبسػػ اُيتػػ ج    بهػػوآحس  كرو د -ا  ػػ    

كمػ  لرػت لحلوآػل   !زهترآ  أف زريعل ةم  يريعل املامهكػ  اركػعاـ، امػ  لرػت لألزوآػ   ارعاػ ـ
  سػػاسهػػتآسل مػ  زآهللمػػص  ، كزعسػػف رسػػف ارآآػػ  أز  !.مت ارهػػاـامل ػرريه رسآػػص أاضػػل ار ػػاة كأ

ل ك ف ةس    مش دل بشغسس  رر   أاس   ارتهوآل، اسهأؿ   أف يتآول مس  ضبا ارعمػل، زيهوًٌ 
رػ    بسسػ  بعهللرػص، مػ   كبعػ  لػوح زص رسه م  اآص مر األخر  ، كرسه م  اآػص مػر ارعآػ ب، ا زػص 

                                                           
 صحآل مهسف رر ري بع بر  عة . ّّ
 ركاش ارو ار كأب زعآف رر ر مهش  رده   رس  . ّْ
 وهلل   معوف اررمثاين رر ري بع بر ر ّٓ
 معوف اررمثاين رر ري بع بر روهلل    ّٔ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4294#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4294#docu


 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ٌسح اجلًؼخ( يٍ ع4-1(                         تفغري اآليبد ) 26 )                                                             سعٌل األييني: 2

 ضعبص.بآول مس  بهوآح  كااهللة حل
وننْ طننبٲح   ): بهػػوآح  كااػػهللة صػػحآح  يآػػ ؿ اآ ػػ  لػػآهللم أبػػ  ارآ يػػهلل اروهػػر م  

 ٘ ّذلنْس ملنب ونشب  وعن ملني ُظنبٔر٘ ّ ذنذٗ و فانُ         سجصٮ بـذ  ٓقني ّإم٣ق ىٔن

 زاػػػػػػػػػع ءوػػػػػػػػػل أاػػػػػػػػػهلل ك ػػػػػػػػػ ؿ : كرد أف رلػػػػػػػػػ ؿ   ك  ( ٍننننننننننْو دىٔننننننننن ِ ّأٹمنننننننننش ِ
يعػ  ارتهػوآل ، ّٕ{دتبنص  دتبنص  سبٲ سجص مً أماٙ ٓعذل  ذتشف  وْ ذذ مً ُظبٔرُ ٍز   سبٲ سجص مً أماٙ ٓعذل  ذتشف  وْ ذذ مً ُظبٔرُ ٍز     }

  ةه رسػػهلل ، كضػػبا ارتهػػوآل رػػص  ػػأفه كرػػص ةآػػ فه كرػػص معػػبوػػ رؾ كبعػػ    ا رػػ  احلضػػ ر مػػ  املػػبة ر 
    هللرض  رر كضل بر مسوص اآ ؿ: ، ضبش ارتهوآح  ار ااهللة كرداضعة ارعْحر
ُٰ  وظٲن٣و٫ أٸوٺنن     }} ٬ٔنن ٫ّد٪ ع٪لٸ ًپ د٪  ٌ٪ ب٬ن ٬ٔن٪  ٌ٪ ٰوظ٫ننلٸ ُٰ  وظٲن٣و٫ أٸوٺنن   كٸن  ٬ٔنن ٫ّد٪ ع٪لٸ ًپ د٪  ٌ٪ ب٬ن ٬ٔن٪  ٌ٪ ٰوظ٫ننلٸ ٫ِ مٸن  كٸن  ٬ٔن ٱ  أٸع٬نن٣ ٫ِ مٸن  ف٫ ب٪ ٬ٔن ٱ  أٸع٬نن٣ ٫ُ ف٫ ب٪ ّ٪أٸط٬ننفٸلٹ ٫ُ ْ٪ سپٓش٫   ّ٪أٸط٬ننفٸلٹ ْ٪ سپٓش٫  

ُٰ  وٺر٪شٲ ث٫  إلٸقٸ ل٪ ٬ٔ ٓ٪ر٬ش٫ث٫  إلٸي٪عٸش٪ إپوٸ ٬ْم٭   إلٸن٪شٲ ٰبر٪شٲ ثٱ  ٪ٓ ُٰ  وٺر٪شٲ ث٫  إلٸقٸ ل٪ذ٪ٰذٓذٮ  إلٸش٪ٰكب٪  وشٶٓح٪  ٬ٔ ٓ٪ر٬ش٫ث٫  إلٸي٪عٸش٪ إپوٸ ٬ْم٭   إلٸن٪شٲ ٰبر٪شٲ ثٱ  ٪ٓ ُٰذ٪ٰذٓذٮ  إلٸش٪ٰكب٪  وشٶٓح٪  ُٰ: وٸقٸذ٬ أٹّ ٕ٪ ٕ٪ : وٸقٸذ٬ أٹّ

٫ّد٪ م٫لٺ ٻ  ع٪ٰعٔن٭  ٫ّد٪ م٫لٺ ٻ  ع٪ٰعٔن٭ ول٫ د٪  ٌپ٫ُ٫ُ  إلٸر٪ن٪لٸٰ   وشٶٓح٫ كٸ٣م٪  إلٸر٪ن٪لٸٰ   وشٶٓح٫ كٸ٣م٪ول٫ د٪  ٫ُ إٰلٕ أٹر٫ ٌپ  إلٸتٸوٺقٸا٬ ٫ُ إٰلٕ أٹر٫ ُٰ  وظٲن٣     إلٸتٸوٺقٸا٬ ٬ٔ ٌ٪ ع٪لٸ ٬ٔن٪  ُٰ  وظٲن٣ ط٫لٸ ٬ٔ ٌ٪ ع٪لٸ ٬ٔن٪  و٫  و٫  ط٫لٸ

٬ْوٸنكٸ      : إلٸ: إلٸمٸ ل٪مٸ ل٪ ّ٪مٸن ل٪: إپىٶنٕ ط٪نٰنع٬ ٫ مٸ ُ٪نٙ  وٺر٪نشٲ ث٪   ٬ْوٸنكٸ      ي٪ض٪ل٪ ذ٪اٲٙ أٸ ّ٪مٸن ل٪: إپىٶنٕ ط٪نٰنع٬ ٫ مٸ ُ٪نٙ  وٺر٪نشٲ ث٪   ٝ٪٣     ي٪ض٪ل٪ ذ٪اٲٙ أٸ ٬ٔنكٸ ٰون ٬ٔ ٫ إپوٸ ّ٪إپىٲن٪ن  م٪ؼ٪ن        ٣٪ٝ ٬ٔنكٸ ٰون ٬ٔ ٫ إپوٸ ّ٪إپىٲن٪ن  م٪ؼ٪ن   

٪ُ٪ُُٰ ٬ٔ ُ٪قٺٰذس٫ ع٪لٸ ُٰن٪يٲٙ م٪  ٢  ٬ٔ ُ٪قٺٰذس٫ ع٪لٸ ُ٪ع٪ن وٸٙ ٰمي٬نكٸ م٪    ن٪يٲٙ م٪  ٢   ٫ُ َ٪ن   ولڀن ٓ٪قٺب٪لٹ ٗټ  ّ٪ ٰذذ٪ ٘ټ  ُ٪ع٪ن وٸٙ ٰمي٬نكٸ م٪      وٸا٪ظ٬ٰبٔر٪  ٫ُ َ٪ن   ولڀن ٓ٪قٺب٪لٹ ٗټ  ّ٪ ٰذذ٪ ٘ټ  ٕ٪ ول٫      وٸا٪ظ٬ٰبٔر٪ ُٰن ٕ٪ ول٫    ٬ٔنشٮ ٰمنٲن  أٹّ ُٰن ٬ٔنشٮ ٰمنٲن  أٹّ

٫ّد٪  إلٸقٸ ل٪   ٫ّد٪  إلٸقٸ ل٪  د٪  ٍ٪نٶٕوٺر٪شٲ ث٫وٺر٪شٲ ث٫د٪  ٍ٪ب٬ ٪  ٍ٪نٲكٸ كٸن٪  أٸر٬  ٫ُ ٍ٪ب٪  ولڀ ٍ٪نٶٕ: أٸر٬ ٍ٪ب٬ ٪  ٍ٪نٲكٸ كٸن٪  أٸر٬  ٫ُ ٍ٪ب٪  ولڀ   ..38{{  : أٸر٬

، ركس ػ  ة زػم بتهػ   مػع   ركػل مػر أيبآػص لػو دةةػ ف روػ رة رػر كبه ط لسآم ف  
اروهػ ط ضػبا رسػه  مػعة أيخػعل، اكػ ف معػص ذات يػـ م م  ة ف رػهللدضف، كبعػهلل أف يست ػ  بعػ د 
دػو ار اػ ش كاررػػو كارػ زرا  كار ري ػػ   ر اءػػر، مػمخهػم مه  أرريػ ن مػػر اإلزػ ، كمخهػم مه  أرريػػ ن 

   كلػػ  ع   رػػص ارػػعيل، أيمعضػػ  اتػػأ ع  مػػعش: ،كاألمػعا                                 
          زهمآص ارسهآف ا  د  اػا بي ػآل اإلزهػ ف أك م   ،رخ  ان يع  ض دمه ك  صاصأّّٔرر

ة زم زكاب  اهتيحهللث مش ةل، كر  ة زم  ر ػ ران، ة ألر صػو ارػيت ييهػسر      ذل، ألا  ر 
ارعيل أف  مػل اأمع هللام مش ةل ال اهلل    كال رهلل   ،   رسه أمعيك  رآل ا ر رآت عا ا ألا

كةػػ ف اروهػػ ط ُيمسػػص ا ػػ ا   عيوػػ ن مػػر األرض اػػواش ارسػػ س بػػهللكف مسػػ هو اروهػػ ط، ك شػػ  بػػص، 
كةػػ ف مآػػع لػػآهللى لػػسآم ف   كا ريػػ ن   بآػػم املآػػهللس، رريػػله اػػاح كةػػ ف  ديػػ ، ك منػػ  لرعػػ  ارع

                                                           
 .أخعريص ار مبل ىف ز ادر األص ؿ رر أ  م له  ّٕ
 ، ةم  أكردش ص ال احلسآ كضل بر مسوصبر   دري  رر ركاش أْحهلل ىف ار ضهلل ّٖ
 رتآعيل املع . ُْٕصريح   َِٔحل  آ  ر ف أزاع ا 
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اساع ارعريل ك  ؿ: م  أراػف مػ  أكيت يعيدض  رسمهسم  ر ريان دو لريل،  زهأؿ   أف، املػيست
، احمسم ارعيل ار  ت    أيذف لسآم ف، اأمع ارػعيل أف بسػ ؿ لروهػ ط، !!لسآم ف بر داكد
 اآػ ؿ رسعريػل: مػ ذا  سػم   ػ ؿ:  سػم: -أف ييعر  درل ن ملػر ا رػص  يعيهلل -كالتهللره ارعريل 

اهػ  ع   رػص ال يسوغػ  ألاػهلل مػر بعػهللش،   ن م  أراف م  أكيت لسآم ف بر داكد، ألزػص طسػل مسكػ
رػػص اءػػر، كأ ػػآ   ال رػػهلل  ػػ  كال اػػهلل  ػػ  مػػر ارآػػهللرات ارػػيت مسح ػػ  رػػص لر    ارػػعيل، كلػػ ع 
  ::رسآػػػػص كرسػػػػه زوآسػػػػ  أاضػػػػل ار ػػػػاة كأمت ارهػػػػاـ   ػػػػ ؿمػػػػ ذا  ػػػػ ؿ لػػػػسآم ف ػ ااملكػػػػ ىت 

٫ّد٪)  ٕ٪ ول٫ د٪  ُٰ ٬ٔشٮ ٰمنٲ  أٹّ ُ٪ع٪ وٸٙ ٰمي٬كٸ م٪  ٫ُ َ٪   ولڀ ٓ٪قٺب٪لٹ ٗټ  ّ٪ ٰذذ٪ ٘ټ   ..( وٸا٪ظ٬ٰبٔر٪
شػ  أكيت لػسآم ف ارتهوآح  ار ااهللة اريت بآ    كال بستوص  رآ   أراف مر مسػت لػسآم ف ك 

ُٰ   وٺر٪ن٬نننذ٫ وٺر٪ن٬نننذ٫  }}  ::اآػػػ ؿ   رسػػػ  زوآسػػػ   ػػػع ب احلآآآػػ، ك رسػػهلل اضػػػعة ارػػػعْحر ُٰٰولڀننن ٌ٪   ُ٪ن٬ننن٥ٹُ٪ن٬ننن٥ٹ  ٰولڀننن ٌ٪  وٺٰنٔنننض٪     وٺٰنٔنننض٪ 

٪ٌ ٌ٪ّ٪ط٫ب٬ر٪  ُٰ  ّ٪ط٫ب٬ر٪  ُٰ ولڀ ُٰ  ّ٪ وٺر٪ن٬ذ٫ّ٪ وٺر٪ن٬ذ٫   ولڀ ُٰٰولڀ ً٪  م٪ م٪   ٌپٌپُ٪ن٧٬ٸُ٪ن٧٬ٸ    ٰولڀ ٬ٔ ً٪ب٪ ٬ٔ ّ٪ ٰ   ب٪ ّ٪ ٰ  وظٲن٪   3939{{ّ٪ ٤ٸس٬ضپ ّ٪ ٤ٸس٬ضپ    وظٲن٪ 
، بوػ رؾ كبعػ  مب ذا  اضف  خػوات كبعةػ ت كاهػس ت كمكعكمػ ت مػر رسػهلل رب ارعػ ة 

 آمػػ  ارتهػػوآل، ألف ةػػل مػػ    اركػػ ف رسػػ     ، اوػػ ى  ػػ    ضػػبش اركسمػػ ت ارػػيت زهػػتبهػػول 
مػػر أريسػػص كلػػ عض  رػػص أف كارػػبم خسػػق   األةػػ اف  ،كال يسآػػق بهػػآهلل األةػػ اف... ييهػػول   

بػهلل أف يػهللكر    ييهػول   كضػ  كاػهللش ارغ اػل رػر ارتهػوآل ملػ الش، اػا يك ف ةػل  ػ   ا رػص
 وص ار ااهلل ارآ  ر .ضبا اإلط ر كيشتغل لرتهوآل رآل ا ر، ان ُيي 

         أم اربم ال ي كؿ مسكػص:     مب  يسآق ببرت:  ككص   
        كيوآػػه  ييريػػ  ةػػل  ػػ    كال يوآػػهلل، بػػل  ف  كمسػػت   ال يست ػػ  كال يريػػ  ارسػػ راارسػػ راِِْْرر

 احل  اربم ال مي ت.
     آػػػق لحلضػػػعة اإل آػػػ ، كرػػػبرت يسوغػػػ  أف بآػػػهللس يس املسػػػ ش رػػػر ةػػػل مػػػ  ال

ال بسآػق يضػعبص، كرػآ  اآ ػ   رس ػ ، اػا اػعج رسػه رهػ زت أرريػ ظاربات ارعسآ  رسهلل احلهللير 
مسػ ش اػن رػر اركمػ ؿ، ا ركمػ ؿ مسػص ملػر اتػ رضف   ارػهللزآ  مػر  ألزػص  ،بكعًنه ملآ ـ رامتص
 . ااهلل األاهلل املوهلل  كاملعآهللازؽ ارألزص اا رق ارع  ،ري ؽ اركم ؿا ارعري ؿ، أم  ض  

     كال يس ؿ مسص أاهلل.ربم ال يغسوص د رل، كال يري بص ض ربا ، 
                                                           

 صحآل مهسف كار مبم رر أيب م رت األ ععم  ّٗ
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     ك  ةػػل أاع رػػص، ألزػػص ال  ،ك  بآػػهلليعش ألرزاؽ خسآػػص ،  ةػػل أمػػ رش   خسآػػص
 احلكآف   ةل ب عا بص كأاع رص. يريعل  آئ ن  ال حلكم  ر رآ ، ا   

  انشعٌل ينبانشعٌل ينبزكًخ إسعبل زكًخ إسعبل 
سسػ  كمػر مػر أري    ػ  ارسػيب  كامل م  اريت ةس   ،رس  أكص ؼ اضعة ارسيب      ب   

          أريل امل مس    ةل زم ف كمك ف:             عى يآآآتس  ذة
 : ف، ك  ؿ اآ ف زوآس  كة ز ا أيمآ  ةس ، آع ن، اآآآ  مر أيرلل  رآ ف ارسيب

٘ټ  إپىٲ إپىٲ   }} ٘ټأٹمٲ ٘ټ  أٹمٲ ٔٲ ٘ټأٹمٶ ٔٲ ٬َش٫  ى٪ر٬ظ٫ب٫ى٪ر٬ظ٫ب٫  ّ٪٢ّ٪٢  ى٪ ٺا٫ب٫ى٪ ٺا٫ب٫  ٢٢  أٹمٶ ٬َش٫ وؼٲ   40{{  ٍ٪ ٸز٪ ٍ٪ ٸز٪    وؼٲ

مسػػ  ةػػ ز ا ةس ػػف أمآػػ ف، كحنػػر رسػػهللم  خسآسػػ    كأز رسػػ     ضػػبش احلآػػ ة ةسػػ  أيمآػػ ،   رس  
 .بو رؾ كبع  ةعمص كري دش رب ارع مل  بريضسص ك 
        ريعل    كي تهللكا  هلليص، كملى  ،مل ذا  ان يآتهللكا بصعل ؿ مس ف، ضبا ار
  كػػ ن رلػػ الن كال زػػعاش، امػػ ذا زػػتعسف مػػر ضػػبا سى ارعلػػ ؿ مسػػ   رسػػتعسف مسػػص، اسػػ  أرلػػل   رسػػ  مى
٬ٓا٫ن٫ننْٰىٕ  كٸن٪نن كٸن٪نن   ؿ٪ننلځْ ؿ٪ننلځْ   }} :ةمػػ   ػػ ؿ رسػػ   ركسسػػ  حنتػػ ج أف زػػعاش يي ػػس  !!ت سىػاملى  ٬ٓا٫ن٫ننْٰىٕس٪أٸ     4141{{أٹؿ٪ننل ٕ أٹؿ٪ننل ٕ   س٪أٸ

ٕ   م٫نز٫ّ  م٫نز٫ّ    }}  ::ك ػ ؿ ،اسي س  مثسػص ٕ ع٪يٶن اػسح  مثسػص، كأنةػل ةمػ  ةػ ف أيةػل،     4242{{م٪ي٪ ٰطن ٸ ٹه٬  م٪ي٪ ٰطن ٸ ٹه٬    ع٪يٶن
كزشعب ةم  ة ف يشعب، كزس ـ ةم  ة ف يس ـ، كزتحػهللث ةمػ  ةػ ف يتحػهللث، مػ  أزسػ  رػ  زاػعى 

ة زم رص أاػ اؿه خ صػ  ال زشػ رةص اآ ػ ، كأراد أصػح بص مشػ رةتص   بع  ارآآ   هلل أف ارسيب 
ارػ ر كال لػح ر، اػأراد أصػح بص   ـ ار صػ ؿ، يعػ  رػهللة أ ـ بػهللكف اس  ضف، اك ف ي ػـ  صػآ

ٓٲنن كٹه٬  }} أف يتػػ بع ش اآػػ ؿ  ػػف: ٓٲنن كٹه٬إپ ْپؿ٪نن ل٪   إپ ْپؿ٪نن ل٪ ّ٪ وٺ ْ٪ ٰؿننص٫  إلٸإپىٲننكٸإلٸإپىٲننكٸ: : مٸنن وٹْ مٸنن وٹْ   ّ٪ وٺ ْ٪ ٰؿننص٫ُ٫ ُٰ  س٪ط٫ننْل٪س٪ط٫ننْل٪  ٓ٪نن ٓ٪نن   ٫ُ ُٰ ولڀنن   ::مٸنن ل٪مٸنن ل٪   ولڀنن

ٝ٪ٰا ٹه٬   وٸظ٬ ٫وٸظ٬ ٫  إپىٶٕإپىٶٕ ٬ٔ ٪َ ٝ٪ٰا ٹه٬ كٸ ٬ٔ ٪َ ٓ٪ظ٬ٰقٰٔيٕ  س٪بٶٕس٪بٶٕ  ٫ٓٷٺٰعن٫ٰي٫ٕٓٷٺٰعن٫ٰيٕ  أٸٰبٔ ٫أٸٰبٔ ٫  إپىٶٕإپىٶٕ  كٸ ٓ٪ظ٬ٰقٰٔيّٕ٪ ٪ّ  }}4343 
ُيت ج رسريػ ؿ ضل  !!ُيت ج ألةسس  ك عبس   كيهآآص ييرعمص   ضل اربم ؛سحهلليرركازتوص 

رػػر  اسمػػ ذا أيةػػل  لػػأر ا لػػآهللم أبػػ  احلهػػر ارشػػ ذل   !! ال،كارعػػهللس كارسحػػف كمػػ   ػػ بص
                                                           

 رو  رم كمهسف رر ابر رمع رد    رس م ا َْ
 ارو  رم كمهسف رر م رت بر احل يعث  ُْ
 لسر اروآ آ  رر ري بع  ِْ
 لسر اروآ آ  كمهت عج أيب ر از  رر أيب ضعيعة  ّْ
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: اآ ؿ ذرت 

    ػػ ؿ رسػػ  اآػػص:  ألف                                  
 ،  اآآآتػص دػوى لركسآػ  بهلل كأف يك ف مثسس ، ك ف ة ف ض   ةآ  زآتهللم بص  ال األا ابااألا اباُُِِرر

ح رػػر ةيس  ػػ  ألاػػ  ذةعضػػ  أك اإلا ػػ   رػػرارآعلزآػػ ، كيضػػآق ار  ػػم  كاحلآآآػػ  ميوآسػػ    از ت
 ط يل.  ت ج    ك م

  ييًخ اننيب يف أيتوييًخ اننيب يف أيتو
  ضػػػبش كااػػػهللة،          مػػػ  م مػػػ  ضػػػبا ارسػػػيب رسػػػ        كضػػػبش

  ، ارث زآػػػ        كضػػػبش ارث رثػػػ ،  كك    ، اػػػ ملس   ارػػػػبم كضػػػبش ارعابعػػػ
 مص رس  اضعة ارسيب أرب  مس ض  ذةعضف     ةت ب  .ييعسًٌ 

  تالًح اآليبدتالًح اآليبد
: رسػهلل بريهػو  ػ ؿ   تل املريهعير، كمعام ػف أريػهللضف يكتوػ فكاحلآآآ  أز  ط رعمي ةي 

         :اركتػػػ ب ضػػػ  ك  !اركتػػػ ب بعػػػهللض  ركسػػػص ذةػػػعل ت ارآػػػعلف،  اآآ رػػػ ف
 .ال ييكعر  ارآعلف، كةاـ 

 ، كضسػ ؾ ضس ؾ ل ت مكت ب    امل ػحاكة از ت ضس   زساع   ارآعلف اسوهلل ام  ب
  األةػػػػػ اف، كضسػػػػػ ؾ ل ت   زريػػػػػ  اإلزهػػػػػ ف:ل ت مشػػػػػ  دة   ازاػػػػػ ؽ كضػػػػػ  ل ت     

                                  كلسعي ف يع    املهتآول، ربرت حنر  ا سماا سمآّّٓرر
 مأم ركف بتاكة از ت اريت   ازا ؽ، كاز ت اريت   ارسري .

كاكمػػ   جي دضػػ  رس تػػهللم    مععاػػ     ،كةآػػ  زآعأضػػ   زيريكػػع اآ ػػ  كزتػػهللب ع   خسآ ػػ 
   املععا  احلآ  ، كا        كضػ  يآػ ؿ:                                   

                        خسق   فكيتهللبعك  فاربير يتريكعك  لؿ رمعافالؿ رمعافاََُُٗٗرر  . 
ألف كرو دة ارتريكػع ضػ  ارعوػ دة األك  ارػيت ط رػل    ػ  املػ مس   وػل اػعض ار ػاة، 

اأصػػح ب اضػػعة ارسػػيب كضػػف    ،سػػ  اإللػػعا  كاملعػػعاجار ػػاة ايعدػػم  وػػل ا وػػعة بعػػ ـ   رآ
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م ػف اضػعة مػ ذا ةػ ف ييعسًٌ   دار األر ػف بػر أيب األر ػف، ة زم   اريتك مك ،   املهللرل  ابمهللي  
 .ضبش ارهس   ة ف يتس  رسآ ف از ت ارسيب ط اؿ

 ،مهػل، كةػ ف مػر ارتامآػب األكازهأؿ بسمآبان مر ضػ ال  ارتامػبة كضػ  لػآهللى أبػ  ذرٌو 
ُٰ   س٪ط٫نْل٫ س٪ط٫نْل٫   ُ٪ش٪كٸي٪ن  ُ٪ش٪كٸي٪ن    وٸقٸنذ٬ وٸقٸنذ٬   }} لمػر بعلػ ؿ   كضػ    مكػ ،  ػ ر ا رػص: مػ ذا بعسمػتف   ػ ؿ: ُٰ  ولڀن      ولڀن

ٰٛ  إٰلٕإٰلٕ  ٓ٪ا٪قٸلڀب٫ٓ٪ا٪قٸلڀب٫  ّ٪م٪ ّ٪م٪  ٰٛ وظٲن٪  ٰٜشٮ   وظٲن٪  ٰٜشٮاٸ  ٫ُ  ر٪كڀش٪ى٪ ر٪كڀش٪ى٪   إپ٢إپ٢  اٸ  ٫ُٰمي٬  4444{{ٰعلٺن٭  ٰعلٺن٭    ٰمي٬

  ػجبدح انتفكشػجبدح انتفكش
بػػعب مس     سػػ ب املػػ  كب يػػهلل اإلميػػ ف  ،م ػػف ضػػبش األمػػ ر ألاػػ  ضػػ  ارػػيت ب يػػهلل ارآآػػ رس  
  : ارعػػ مل                    األروػػ ب   رػػ مػػر ضػػف أيك  لؿ رمػػعافالؿ رمػػعافاََُُٗٗرر             

                                                       لؿ رمػػػػػػعافالؿ رمػػػػػػعافاُُُُٗٗرر 
٘ٱ  فٸ ځش٫فٸ ځش٫ُ٪ُ٪  }} :رو دة ارتريكع يآ ؿ اآ    ٘ٱط٪ ع٪ ٬ٔشٮ  ط٪ ع٪ ٬ٔشٮم٪ ٬ً  م٪ ٬ًٰم ٰٗ  ٰم ٰٰٗعب٪ د٪ ٘ٱ   ٰعب٪ د٪ ٘ٱ ط٪ي٪  4545{{ط٪ي٪

 كيآ ؿ   أريعض  ك  ا ا   لرسهو  رآعيس ا  مر ارس اال األيخعل:كاره ر  يع  حلا ، 
ٗٸ  ٢٢  }} ٗٸٰعب٪ د٪   46{{كٸ واٲفٸ ځشپ كٸ واٲفٸ ځشپ   ٰعب٪ د٪

 ،أكؿ روػ دة، ك رآ  ارتريكػع   ذات  ، ك منػ  ارتريك ػع   لال    ك  خسػق    كركر
   ازاػػػػػ ؽ:ارػػػػػيت بػػػػػاكة از ت ارػػػػػيت   األزريػػػػػ  ك ضػػػػػ   كأكؿ كهآريػػػػػ  رسسيوػػػػػ ة ، كأكؿ م مػػػػػ

                          ملػ ذا ال بشػ ضهللكف ضػبش از ت ارػيت   !!يع بوسػ   اربار تااربار تاُُِِرر
  لطسػػػت ك  يشػػػغل ةػػػل األري ػػػ ة ارػػػيت م موآػػػ بع ارػػػبأيػػػر ارك !!  أزريهػػػكف   أكريػػػهللض  

 .ُيت ريص امل مر رسه ارهللكاـكضبا م  ، بو رؾ كبع   ال  هللرة ارآ در  !!عؾ ه ض
     ؾ أف أتةػػػل كأزػػػم د اػػػل، اإلزهػػػ ف رسػػػهللم  أيةػػػل                       

  زاع ةآ  أاتؾ  ا رو ارو اِِْْرر                                                  
                                                                   

   ملر ضبا ةسص  رو ارو ارر                   رو ارو اِِّّرر. 
                                                           

 مهسهلل أْحهلل كمعوف ارشآ خ رر أيب ذر  ْْ
 ارري امههلل ايفم ر  رسش ة ين ْٓ
  رل معوف اررمثاين كمهسهلل ارش  ب رر رس  بر أيب ط ْٔ
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: أيزهػ ف كرآهػم ارعػعب ض     ، امل دة اريت اآص مر ارآأزه ف ة برسهللم  أزاع   ضبا  
رسػهللم  جيسهػ ف مػ  بعضػ ف ةػ ف ةػ ز ا   ض  أيزه ف ألاف  ك ،   يسه ف، اسحر ال زسهه 

 ،ضبا  عاب أيزه ف، كركر ريعت ر دة ارس س أف ييه س ا   ارسيرق، اآ ر ا: يسه ف، كأخرأكا
 يبةعكف!!. ملريعكض أف يآ ر ا: ا

مػػر ارػػبم اكدػػ  اروػػبرة   األرض،  صص أزػػصػػسعارػػ ارع ةػػل مػػ  ضػػبش املػػ دة أيػػر زيررػػم  
كةػل  !كةػف او ػ   !كةف مثعة  !ككد  اآ   خعير    آ ، ةف اعع اعج مس    ، أكريهلل اروبرة  

  ك ػػم ةػػبا، كضػػبا  ،كارهػػ ر  ةػػبا ،يػػـ  ةػػبا  ك  لآشػػع  ،اوػػ  مكتػػ به رسآ ػػ  مػػر ارػػبم 
   كرػبرت يع بػل، ةل كض  د الأي كالت ج    زاع امل مر رسه ارهللكاـ،  ، كذرت ُيبآهلليع 

   املػػػػػػػػػػػػػ مس  كيآػػػػػػػػػػػػػ ؿ:                                                   
        ي ل اي ل آََُُٓرر. 

دامهمػ ن مستوػص، يآػعأ كيتريكػع   ل ت     ازاػ ؽ، ك  ل ت    م  اػ ؿ املػ مر ركر 
    صصكىً  أىزٍػرييًهػػكيٍف أىاىػػا بػيٍوً ػػعيكزى كىً  أىزٍػرييًهػػكيٍف أىاىػػا بػيٍوً ػػعيكزى    رػػر ل ت     ارػػسري :األخػػعل ن ارآػػعا ة ارآعلزآػػ    زريهػػص، اػػ

مػػر  !ضػػل بهػػترآ  أف بػػتحك ف   أري ػػ ة ريهػػمت    بػػهللاخست !!.أمل بػػعى  يعػػ  ارػػبار تاارػػبار تاُُِِرر
زتاػع ز ػ  لػ ر  ا :بعػهلل أف أيةػل يآػ ؿ رػصك   !اربم يهػترآ  أف يػتحكف   اء ػ ز ا ضػم 

يآػػ ؿ يػتحكف   ارسػـ  رسػػهللم  أيبآػص ك مػر ارػػبم ال،  ضػل يػتحكف اآػػص  !!ضػػفابػهللأ   ا ض  كبعػهلل
 .ال أاهلل أبهللان ييهلليع ضبا اءهف  ال مست املس ؾ  !!بعة  ل رت  اأى مشغ ؿ ازف ارص: 

   كأزػػم  شػػ   مػػع   كبآػػهللرة  ، كركػػر يسوغػػ  رسآػػت أف بتريكػػع رت تػػهللم    صيػػس 
ارػػيت   از ت ك  ،رسػػف از ت، از ت ارػػيت   ازاػػ ؽا ػػص كضػػبا  ريػػاش، كبآػػهلليع   ريػػل  

 ارسري ، ة ف لآهللى رل ؿ   يآعأض   ف، رك  ميش ف رسه ضبا املس  ج.

  تضكيخ اننفظتضكيخ اننفظ
   بعػػهلل بػػاكة از ت:ك       ر دػػ   كارغيهػػل ةكارت ةآػػ  يعػػ  ارر ػػ رة، ا رر ػػ رة 

  ط  رة ارآس ب مر ارغػل، كمػر احلآػهلل، كمػر اريت ضس  ضبش ارر  رةم  ركر بك ف م  ار اة، 
رسػه اضػعة   جيػهلل زريهػص    احلههلل، كمر اركيػعش، كمػر ارػويغمل، كمػر ارشيػل، اػن  ذا دخػل

اتـ، اتيشػعؽ رسآػص أزػ ار املسػت ارعػاـ، اآكػ ف   ار ػاة   مس ريػ ة مػ  مػ الش، اكسمػ   صري  
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 : احلهللير ارآهللل       ؿ  س  يهم  ارعد ، يآ ؿ
ـٲ٣مٸظ٪ن٬مٸظ٪ن٬  }} ـٲ٣ ٫  و ّ٪ٰوع٪ب٬ٰذٖ م٪  ط٪تٸل٪  إلٸإپر٪  مٸ ل٪  وٺع٪ب٬ذ٫:  ٫  و ًپ   ٬ٔ ـ٬فٸ ً٪ ع٪ب٬ٰذٖ ٰى ٬ٔ ّ٪ب٪ ٬ٰٔيٕ  ّ٪ٰوع٪ب٬ٰذٖ م٪  ط٪تٸل٪  إلٸإپر٪  مٸ ل٪  وٺع٪ب٬ذ٫: ٗٸ ب٪ ًپ   ٬ٔ ـ٬فٸ ً٪ ع٪ب٬ٰذٖ ٰى ٬ٔ ّ٪ب٪ ٬ٰٔيٕ  ٗٸ ب٪

ًپ   ّ٪إپر٪  مٸنن ل٪: " وننشٲذ٬ن٪ ُ٪ع٪نن وٸٙ: ذ٪ٰنننذ٪ٰىٕ ع٪ب٬ننٰذٖ    ٫ُ ُٰ س٪بٶ  وٺع٪نن وٸٰنني٪"  مٸنن ل٪  ولڀنن ًپ  " وٺر٪ن٬ننذ٫ ٰولڀنن ّ٪إپر٪  مٸنن ل٪: " وننشٲذ٬ن٪ ُ٪ع٪نن وٸٙ: ذ٪ٰنننذ٪ٰىٕ ع٪ب٬ننٰذٖ    ٫ُ ُٰ س٪بٶ  وٺع٪نن وٸٰنني٪"  مٸنن ل٪  ولڀنن " وٺر٪ن٬ننذ٫ ٰولڀنن

ًپ"  مٸن ل٪:            وشٲٰذٔهپ"  مٸن ل٪    وشٲٰذٔهپ"  مٸن ل٪    ٬ْوپ  ونذٶٓ ٓ٪ن ّ٪إپر٪  مٸن ل٪: "م٪ ٰونٰك  ٕٲ ع٪ب٬نٰذٖ   ُ٪ع٪ن وٸٙ: أٸث٬ي٪نٙ ع٪لٸن  ٫ُ ًپ"  مٸن ل٪:           ولڀن ٬ْوپ  ونذٶٓ ٓ٪ن ّ٪إپر٪  مٸن ل٪: "م٪ ٰونٰك  ٕٲ ع٪ب٬نٰذٖ   ُ٪ع٪ن وٸٙ: أٸث٬ي٪نٙ ع٪لٸن  ٫ُ ولڀن

ٓٲننننننن كٸ  م٪حٲنننننننذ٪ٰىٕ ع٪ب٬نننننننٰذٖ  إلٸنننننننإپر٪  مٸننننننن ل٪ م٪حٲنننننننذ٪ٰىٕ ع٪ب٬نننننننٰذٖ  إلٸنننننننإپر٪  مٸننننننن ل٪  ّ٪إپ ٓٲننننننن كٸ ى٪ع٬ب٫نننننننذ٫  ٓٲننننننن كٸ  : "إپ ّ٪إپ ٓٲننننننن كٸ ى٪ع٬ب٫نننننننذ٫    ى٪ظ٬نننننننا٪ٰعني٫"  مٸننننننن ل٪:ى٪ظ٬نننننننا٪ٰعني٫"  مٸننننننن ل٪:: "إپ

٬ٍٰذى٪ ّ٪ٰوع٪ب٬ٰذٖ م٪  ط٪تٸل٪  إلٸإپر٪  مٸ ل٪: "  ً٪ ع٪ب٬ٰذٖ   ٬ٔ ّ٪ب٪ ٬ٰٔيٕ  ٬ٍٰذى٪ٍ٪ز٪  ب٪ ّ٪ٰوع٪ب٬ٰذٖ م٪  ط٪تٸل٪  إلٸإپر٪  مٸ ل٪: "  ً٪ ع٪ب٬ٰذٖ   ٬ٔ ّ٪ب٪ ٬ٰٔيٕ  ـٶش٪ طٸ  وٺن٫ظ٬ا٪ٰقٔه٪ ٰؿش٪ طٸ ٍ٪ز٪  ب٪ ـٶش٪ طٸ  وٺن٫ظ٬ا٪ٰقٔه٪ ٰؿش٪ طٸ    و    و

ّ٪٢  ولٲننننننن و ني٪"  مٸننننننن ل٪:    َپه٬  ٬ٔ ٬ٔنننننننشپ  وٺن٪ػ٬ل٫نننننننْٰب ع٪لٸننننننن َپه٬ غٸ ٬ٔ ً٪ أٸى٬ع٪ن٬ننننننن ٪ ع٪لٸننننننن ّ٪٢  ولٲننننننن و ني٪"  مٸننننننن ل٪:    وڀنننننننٰزٓ َپه٬  ٬ٔ ٬ٔنننننننشپ  وٺن٪ػ٬ل٫نننننننْٰب ع٪لٸننننننن َپه٬ غٸ ٬ٔ ً٪ أٸى٬ع٪ن٬ننننننن ٪ ع٪لٸننننننن    وڀنننننننٰزٓ

ّ٪ٰوع٪ب٬ٰذٖ م٪  ط٪تٸل٪  ّ٪ٰوع٪ب٬ٰذٖ م٪  ط٪تٸل٪ ٍ٪ز٪  ٰوع٪ب٬ٰذٖ    47{{ٍ٪ز٪  ٰوع٪ب٬ٰذٖ 

ارري  ػػػ  روػػػ رة رػػػر ع داػػػ  بآسػػػص كبػػػ  اضػػػعة   ، مػػػن بهػػػم  مػػػ  ييآػػػ ؿ   ذا صػػػري   ا ذن 
بػػهللالن مػػر أف يكػػ ف شتسئػػ ن لاآػػ ؿ بيشػػعؽ اآػػص أزػػ ار اءمػػ ؿ  ، كأصػػول  سوػػ ن ذةػػعىشارآسػػل شػػ  

   ضبش ار اة. اآت اصل م     ،رس ااهلل املتع ؿ
يهترآ  اإلزه ف أف ي دم ارعوػ دة ان  ،ارت ةآ  ض  بر و ارسري ، كب ريآ  ارآسلان  ذ

 اريت يسوغ  أف يآـ     حلضعة   .

  ػهٌو انكتبةػهٌو انكتبة
    ريآ  ارسري  كط  رة ارآسػل:بعهلل ب          رسػـ  اركتػ ب ضػ

آ  ارػػػيت ريػػػ  ت   ةتػػػ ب رب ارشػػػعيع  ارػػػيت أز  ػػػ    ضػػػبا اركتػػػ ب، اآػػػتعسف األاكػػػ ـ ارشػػػعر
 .املبةعة ارتريهوي  رسحضعة ابمهللي ارمثي ، كاربم ال يهت دحص جيهللش   

رػػر كبػػبرت  ،ك ميػػ فه يآآػػ  رسػػهللم  يػػعل أاكػػ ـ   ،اآ كزريػػ  صػػ  ،اآكػػ ف  سػػل طػػ ضع
رآ  أف يآ ب مر املع ص  كر  رسحا ، كرر يهتر  أف يت  كف لرر ر ت كرػ  مػعة، ألزػص تيه

 .أف ي اصل   ارر ر  رعب ارع مل متا  سوص لرآآ  اويهلل اأصول رريان 
 ت، احلكمػػ    اركػػاـ باا  بيعسػػف املػػ مر احلكمػػ    ةػػل ارت ػػعابػػاألاكػػ ـ ارشػػعرآ  ك 

                                                           
 صحآل مهسف كار مبم رر أيب ضعيعة  ْٕ
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عج مر ره زص م  ي ذم أم اعداا مر األىـ، كاحلكم  ان   اررع ـ كارشعاب، ألزػص  ػ    اي
   يآ ؿ رص:                          كرد ىف األاػع املشػ  راآعمػل ةمػ   األرعاؼااألرعاؼاُُّّرر: 
٫ً مٸْوٮ ٢ٸ ى٪تكٹص ذ٪اٲٙ ى٪ح٫ْع ّإپر٪   }} ٫ً مٸْوٮ ٢ٸ ى٪تكٹص ذ٪اٲٙ ى٪ح٫ْع ّإپر٪ ى٪ر٬   !!امر أير أيبآس  املعض    4848{{أٸكٸلي٪  ٢ٸ ى٪ؼ٬ب٪ع أٸكٸلي٪  ٢ٸ ى٪ؼ٬ب٪ع   ى٪ر٬

   لآيحهر مع مس  ةل مػر ا رػص ألف   كضوػص احلكمػ :كةبرت                
                    صػػ ب  احلػػق   ارآػػ ؿ كارريعػػل،  ؛كاحلكمػػ  ضػػ  اإلصػػ ب  اروآػػعةااروآػػعةاِِٗٔٗٔرر 
 اإلص ب    ارآ ؿ كارريعل. مر رسهللش كمر اضسص  مص اآيعسًٌ 

ػػػضػػػبش  مًٌ  ػػػ  كراػػػ    ل األكصػػػ ؼ ارػػػيت ذةعضػػػ    حلضػػػعة ارسػػػيب ضػػػ  األكصػػػ ؼ ارػػػيت جيي
 كمنش  خسري ف، كزتعسف مر ضهللي ف. ،اضعة ارسيب اربير جيل أف زتوع ف
اآكػ ف ضػبا ارعريػػل كارث ارػيت ذةعضػ    م ريػ دة   رريػل،  ذا ة زػم ضػبش األكصػ ؼ 

 أصح بص. ف ارسيب ف زريه  رص رآيعسم  ةم  رس  كأيلسًٌ  ،وغ  أف أيل رع  رآص، كيسرعل ؿ   
أ ػػػ ؿ رػػػص: بعػػػ ؿ معػػػ  ك ُيتػػػ ج أف يػػػتعسف معػػػ ،  زػػػص اػػػ ذا مل يكػػػر رسػػػهللش ضػػػبش ار ػػػري ت ا

رسسػيب، كأمػع ارسػيب ككراػ  ارسػيب أف   مس  ارعسـ  اريت رسم   زوحر رر كارث حلضعة ارسيب رآيعسًٌ 
 سيب ككرا  ارسيب صس ات ريب كبهسآم بص رسآص.م ض  ألبو ع ارييعسًٌ 

 ف ةل ضبا اضان رسآس  مر  ، ألزس   وػل ضػبا مل زكػر زعسػف  ػآئ ن  ال    ذة عى   
 يع    داؿ كال .                    بعهلل أف أةعمس   :

  انجششٍ نهًؤينني ادلؼبصشيٍانجششٍ نهًؤينني ادلؼبصشيٍ
اـ ة ف ألضل املع صػعة حلضػعة ارسػيب، كأخػبى مسػص مػ  يسػـ  ر راػ  اضػعة ارسػيب، ضبا ارك

    كازتوػػػص،               ركػػػر مػػػ  ارويشػػػعل ارػػػيت ري  بسػػػ  حنػػػر 
     ال  اهػػسك ف مػػر ضػػ   مػػ  أزسػػ  ريئسػػ    ضػػبا ارػػ مر، ركػػر  ذا مشػػآس  رسػػه ضػػبا ارػػس

  األكامهل:                            كربرت اضعة ارسيب  ارريتلاارريتلاِِٗٗرر :ؿ   
ْ٪ ٰىٕ   وٸٰقٔ ٫وٸٰقٔ ٫  أٸىٶٕأٸىٶٕ  ّ٪ٰدد٬ ٫ّ٪ٰدد٬ ٫  }} ْ٪ ٰىٕ إپم٬ ٕٶ  أٸؿ٬ر٪ ب٫أٸؿ٬ر٪ ب٫  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  إپم٬ ٕٶ ويٲٰب ٬ٔع٪: :    ويٲٰب ّ٪وٸ ٬ٔع٪أٸ ّ٪وٸ ٫ً   أٸ ٫ً ى٪ر٬ن ْ٪ ى٪نكٸز   ى٪ر٬ن ْ٪ ى٪نكٸز إپم٬   إپم٬

                                                           
كارهوة احلسوآ  كركر بغو  لس د، كمل زآ  رص رسه نعي  رص  ل م هللر رست عي ،   اد املع د كاروهللاي  البر ةثوكرد ب ْٖ

 ب.اسآ  يهللير، كركر معس ش ارع ـ مآو ؿ مل  كرد مر األا دير ارن بهللكر ا ؿ بساآف ك رتهللاؿ بس كؿ اررع ـ كارشعا
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٬ً  أٸؿ٬ر٪ ٰبٕ أٸؿ٬ر٪ ٰبٕ   أٸى٬ا٫ه٬أٸى٬ا٫ه٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪ ٬ًّ٪وٸٰ  ْ٪ ٰىٕ  ّ٪وٸٰ  ْ٪ ٰىٕإپم٬ ً٪  إپم٬ ً٪ وڀٰزٓ ٬ّٰىٕ  ّ٪وٸه٬ّ٪وٸه٬  ٰبٰٕبٕ  م٪ي٫ْ م٪ي٫ْ وو   وڀٰزٓ ٬ّٰىٕٓ٪ش٪ ٌٲ  }}  ك  ؿ:، 49{  ٓ٪ش٪ ٌٲإپ ٬ً   إپ ٬ً ٰمن   ٰمن

ٰٜ ٹه٬ ٰٜ ٹه٬ّ٪س٪  ٓٲ م٭   ّ٪س٪  ٓٲ م٭ أٸ ـٲب٬ش٫  أٸ ـٲب٬ش٫ و ًٲ   و َپ ًٲإٰلٔ َپ ًٲ   ٰولٺع٪ ٰمصپٰولٺع٪ ٰمصپ   وٺح٪ن٬شپ  وٺح٪ن٬شپ   ع٪لٸٙع٪لٸٙ   وٺقٸب٬ضپ وٺقٸب٬ضپ  ٰمث٬ص٫ٰمث٬ص٫  إٰلٔ َپ ًٲ إٰلنٔ َپ   م٪ن٬ٰظنني٪ م٪ن٬ٰظنني٪   أٸج٬نشپ أٸج٬نشپ   ٰمث٬نص٫ ٰمث٬نص٫   إٰلنٔ

ٌ٪  س٪ج٣٫س٪ج٣٫ ٌ٪ٓ٪ع٬ن٪لٹْ ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪ : : ٰمٔص٪ٰمٔص٪  ع٪ن٪ٰل ٹه٬ ع٪ن٪ٰل ٹه٬   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪  ٓ٪ع٬ن٪لٹْ ُٰ  ولڀ ٬ّ  يٲ يٲ مٰٰم  م٪ن٬ٰظني٪م٪ن٬ٰظني٪  أٸج٬ش٫أٸج٬ش٫   ولڀ ٬ّأٸ ٫َه٬ز  أٸ ٫َه٬زٰمي٬   ب٪ص٬ب٪ص٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٰمي٬

ٌ٪  م٪ن٬ٰظني٪م٪ن٬ٰظني٪  أٸج٬ش٫أٸج٬ش٫ ُ٪ٰحذ٫ّ ٌ٪ٰمي٬ ٹه٬ ٤ىٲ ٹه٬  ُ٪ٰحذ٫ّ ّ٪٢ٸ     ٰمي٬ ٹه٬ ٤ىٲ ٹه٬  ْ٪ ى٪ن ٻ  ٬ٔنشپ أٸع٬ ّ٪٢ٸ   ع٪لٸنٙ  رتٸ ْ٪ ى٪ن ٻ  ٬ٔنشپ أٸع٬ ْ٪ ى٪ن ٻ     ع٪لٸنٙ  رتٸ ٬ٔنشپ أٸع٬ ٌ٪ ع٪لٸنٙ  رتٸ ٓ٪ٰحنذ٫ّ ْ٪ ى٪ن ٻ       ٬ٔنشپ أٸع٬ ٌ٪ ع٪لٸنٙ  رتٸ ٓ٪ٰحنذ٫ّ  

 :اهآهللى رل ؿ   ببابص     أف يعاى، ك  ؿ اآس   50{{
{{  ٬ً ٬ًٰم ٌ٪  ى٪ غٮى٪ غٮ  ذ٫بٴ ذ٫بٴ   ٰوٰٕوٕ  أٹمٲٰإأٹمٲٰإ  أٸػ٪ذٶأٸػ٪ذٶ  ٰم ٌ٪ٓ٪ ٹْى٫ْ ْ٪دٳ  ب٪ع٬ٰذٖب٪ع٬ٰذٖ  ٓ٪ ٹْى٫ْ ْ٪دٳٓ٪ ٫ٍه٬  ٓ٪ ٫ٍه٬أٸذ٪ذ٫ ٬ْ  أٸذ٪ذ٫ ٬ْوٸ ُٰ  س٪وٰىٕس٪وٰىٕ  وٸ ٬ٍٰل ُٰٰبتٸ ٬ٍٰل ُٰ  ٰبتٸ ُّٰ٪م٪ ٰو   51{{  ّ٪م٪ ٰو

يتم  أف يهللا  م رص كأكالدش ك ةل أضسص كُياه بساعة مر اضعة ارسيب، كضبا م  ُيػهللث 
يػػهللا  ةػػل مػػ  جتػػهللش   ر ػػعى ازف، ارسػػ س ارػػبير يشػػت   ف رع يػػ  رلػػ ؿ   أك اػػن رسػػ  رة 

ذاضػػل ضسػػ ؾ ألف رػػص ركسػػص أبػػهللان،  ! ؾ ةهػػل مػػ دمضسػػ ضػػل  !ميسػػت، ملػػ ذا يػػبضل    ضسػػ ؾ 
 .كةعـه مر     ضبش ازي  اركعمي ، كض  أراف بيشعل رس : ،اضله مر  
       :كرآ  ان مع ف، بل مس ف          : 

 .           مش ا رسه ضهللي ف كرسه مس ا ف كرسه مس  ري ف:

  فعم اهللفعم اهلل
   ضػػػل بعمػػػلضػػػبا مػػػر  أخػػػبى  ًبى  ،كمىػػػر   ر ػػػعى، كمىػػػر بعػػػهللى ،رارآػػػـ  كحنػػػضػػػ ال  
 عمػػػػػل، كضػػػػػل بعوػػػػػ دات  ػػػػػهللمس ض   أبػػػػػهللان، ركػػػػػر:اػػػػػسحر دػػػػػعري   ةسسػػػػػ    ار ،رمسسػػػػػ ش  أبػػػػػهللان 

                رسػ ، كبرييضػل مػر   مر  رسآس ، ك ةعاـ  ضبا اضل مر
    ريتوػػ   كاصػػرري   مػػر  ، اآ رآتسػػ  ا ػػهللمس ش، ك منػػ   ، كال  ػػ  بػػا رمػػل رمسسػػ ش ،رسآسػػ

أف خ  ػػس   ػػبا ارريضػػل ارعاػػآف، كضػػبا اركػػـع ارعمػػآف،  ؛زشػػكع   رسػػه ضػػبش ارسعمػػ  ارعيامػػه
 .             كذةع ذرت   ةت بص اركعًن:

 لآهللى   كرسه لرص كصحوص أ ع كصسه   كلس ف كلرؾ رسه 
                                                           

 مهسهلل أْحهلل رر أز   ْٗ
 ري م  ار مبم كأيب داكد رر أيب اعسو  ااش   َٓ
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ُٓ
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  52انغؼي إىل ركش اهللانغؼي إىل ركش اهلل..33
احلمػػهلل   ارػػبم أةعمسػػ  كرو ػػل رسػػ  ركدػػ ت اءسػػ ، كمتعسػػ   -ًبٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآًف 

لءسػػ س اآ ػػ  ازف؛ كحنػػر   احلآػػ ة ارػػهللزآ ، كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه زوآسػػ  كاوآوسػػ  ك يػػعة رآسسػػ  
أ عػ  لمػ  لمػ    ارهللير، كرسآسػ  مع ػف  لآهللى   كلرص كصحوص كةل مر ابو  ضيهللاش    يـ 

لػػعهللتي بع يػػ  ضػػبش ارآسػػ ب املمسػػ  ة لحليػػل رسسػػيب احلوآػػل ابوػػ ب، كضػػبش رب ارعػػ مل  ... 
، اػأزتف كاحلمػهلل   خآػ ره مػر خآػ رو مػر خآػ ر، كزعيػهلل أف ار ري ش اريت اآ   زػ ر ارهػو د   

حػػ ر  ار ػػ حل  كاألخآػػ ر كاألبػػعار،  زكػػ ف   حسهػػس  ضػػبا يا ػػع اآسػػ   ػػ ؿ ارسػػيب امل تػػ ر  
 :اآآ ؿ 
٬ْوٮ   ج٬ا٪ن٪ع٪ ج٬ا٪ن٪ع٪  م٪ م٪   }} ٬ْوٮمٸ ٬ٔ ٱ  إٰلٕإٰلٕ  مٸ ٬ٔ ٱب٪ ٬ً  ب٪ ٬ًٰم ٫ْٰٔ   ٰم ٫ْٰٔ ب٫ ُٰ  ب٫ ُٰ ولڀ ٌ٪  ُ٪ع٪ وٸُٙ٪ع٪ وٸٙ   ولڀ ٌ٪ٓ٪ا٬لٹْ ُٰ  ٰكا٪ ب٪ٰكا٪ ب٪  ٓ٪ا٬لٹْ ُٰ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٓ٪ا٪ذ٪ س٪ط٫ْى٪ ٪ّ٫ُ ٓ٪ا٪ذ٪ س٪ط٫ْى٪ ٫َه٬  ّ٪ ٬ٔي٪ ٫َه٬ب٪ ٬ٔي٪   ب٪

َپه٫  ى٪ض٪وٸ ٬ى٪ض٪وٸ ٬  إپ٢إپ٢ ٬ٔ َپه٫ع٪لٸ ٬ٔ ٘ٹ   ع٪لٸ ٘ٹ  وظٲٰ ٔي٪ ٫َه٫   وظٲٰ ٔي٪ ٔ٪ا٬ ٫َه٫ّ٪غٸٰؼ ٔ٪ا٬ ٘ٹ   ّ٪غٸٰؼ ٘ٹ  وشٲذ٬ن٪ ٫َه٫   وشٲذ٬ن٪ ٫َه٫ّ٪ذ٪فڀا٬   ٘ٹ ٘ٹ ٰٜ ٸٰٜ ٸ وٺن٪٣ وٺن٪٣  ّ٪ذ٪فڀا٬

٫ٍه٫ ٫ٍه٫ّ٪ر٪كٸش٪ ٫ُ  ّ٪ر٪كٸش٪ ٫ُ ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًإٰلٔن٪ ٫ِ  إٰلٔن٪ ٫ِٰعي٬ذ٪   53{{  ٰعي٬ذ٪

، كاحلمػػهلل   ارػػبم أةعمسػػ  ككاآسػػ  إلاآػػ   ايفػػ ر  ارػػيت زػػ  ش رس ػػ  لػػآهللى رلػػ ؿ   
اسحر ازف     بسػ  املامهكػ  مػر األرض    ارهػم  ، كبتسػ ؿ رسػه  س بسػ  رْحػ    كلػكآستص، 

 .مر ماى، ألزس  زسريب كصآ  ارسيب  كييو ض  بس    مامهكتص اآيبةعى   ما خو
آػم  ػبا اإللػف ألزػص ايػعض معس  كاز ت اريت  ارآـ  مر ل رة اءيمع ، كلػ رة اءمعػ   ي

 اآ   صاة اءيمع  رسه امل مس  كامل مس ت.
كبػػػػ     بوػػػػ رؾ كبعػػػػ   بآػػػػ ىن  ػػػػ اآ ن ة اآػػػػ ن   از ت ارآعلزآػػػػ  اضػػػػل اءمعػػػػ ، كلداب 

ة اءيمعػػػ ، كمػػ  يسوغػػػ  أف يكػػػ ف رسآػػص املػػػ مر رسػػػهلل ب اريػػهللش   املهػػػوهلل أاسػػػ   ارت ريػػص    صػػػا
صػػاة اءمعػػ ، كارريضػػل اركوػػو، كااػػو اركثػػو ارػػبم يعػػ د رسػػه مػػر يريعػػل ذرػػت كيهػػتوآل 

 .ربرت مر ةاـ ارسرآ  ااوو 

                                                           
 ـَُِٖ/ُُ/ّضػ َُْْمر صريع  ِٓ -مهوهلل اإلم ـ رس   – ريط  – س   ِٓ
 لسر أيب داكد رر أيب ضعيعة  ّٓ
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وػل    ا   مع  كبسب ذ لرسػهللا ، رسػهللم  يسػ دم  ارغػ  رسآسػ ، كيسػ دم رسآسػ  زػهللا  عي
ييعامسػػػػ ، اسػػػػف يآيػػػػل   مهػػػػسم  أك               ارآسػػػػ ب، كيآػػػػ ؿ رسػػػػ  ةسسػػػػ : 

 كضبا بعاآف.         م مس ، كركر: 
                             

كا ضػػػبش ازيػػػ   رسػػػهللم  زػػػعل اػػػ ؿ املهػػػسم    ضػػػبش األ ـ   أدسػػػل املهػػػ ريهلل كاروسػػػهللاف، دػػػو 
كضػػف ريعسػػ ا ارهػػع             كريعس ضػػ : ا لػػع ا    ار ػػاة، ركػػر   يآػػ ؿ: 

ف اػن يهػمع ف    مػ  ار ػاة،    ار اة، اآوس   و بس  أم ـ املهوهلل يتكسمػ ف مػ  بعضػ 
   يهللخس ف املهوهلل، كةثو مس  يك ف ري ر    اروآم!!.

  االعتؼذاد نصالح اجلًؼخاالعتؼذاد نصالح اجلًؼخ
يـ  اءمعػ  يسوغػ  رسػه املػ مر أف ال يكػ ف رػص رمػله يشػغسص  وػل اءمعػ   ال االلػتعهللاد 
 رس ػػػػػػػاة، ك ذا ةػػػػػػػ ف را ش لػػػػػػػريع أك كرا ش رمػػػػػػػل .. ةػػػػػػػل ضػػػػػػػبا يي ريسػػػػػػػص    بعػػػػػػػهلل ار ػػػػػػػاة:

                ركػػر  وػػل ار ػػاة ةػػل ار  ػػم يكػػ ف الػػتعهللاد
 كأصح بص املو رة . ر اة اءمع  ةم  أمع  ، كةم  ة ف رسآص لآهللى رل ؿ   

أمػػعضف اضػػعة ارسػػيب ككري   ػػف    أف يغتهػػس ا  وػػل صػػاة اءمعػػ ،  ال  ذا ةػػ ف اإلزهػػ ف 
بسػػهلل بعآػػهلل، اسػػآ  رسآػػص ديهػػله، ركػػر مػػ  داـ ةػػ ف   بآتػػص ا ألاضػػل أف يغتهػػل يػػـ   مهػػ اع  

 اءمع ، كيترآ ل، كيسو  أاهر م  رسهللش، ألزص مهللري ا    اضعة   بو رؾ كبع  .
كمهوهلل املهسم  اربم زي س  اآص جيل أف    ش  ول اءمعػ  كبساريػص، كصػو ح اءمعػ  

ت أف بسآر ، م  أف مػر ذضػل مػسكف رسوآػم احلػعاـ كمهلليسػ  زو عش، اوي  ر امله ريهلل ر دة ة د
احلوآل امل رريه رسآػص أاضػل ار ػاة كأمت ارهػاـ جيػهلل ضسػ ؾ أف ارو ػ ر ال بػهلل أف يكػ ف يػـ  

 اءمع ، كص ر مر أرسه أز اع اروي  ر، كرآ  ص ران ر د ن، ألاف ميش ف رسه ارس   ارسو م.
ا رسػػػه  ػػػهللر بهػػػآط   ارعسػػػف، ركػػػس ف ةػػػ ز ا ك ػػػهلل رأيسػػػ  لل ى كأريػػػهللادى مػػػ  أاػػػف ةػػػ ز  

ع اا  رسه لداب ارآعلف، كرسه بع رآف ارسيب ارعػهللىف، كةسػ  زػعل أيىلػ ن مػس ف ةثػوان يتسػ كب ف 
 رسه بو و املهوهلل، رك  يك ف املهوهلل رامهحتص طآو .
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كاملهسف ارآ دـ رسمهوهلل يغتهل اآكػ ف رػآ  بػص رػعؽ، كيترآػل اتكػ ف رامهحتػص طآوػ ، 
رسػػه طآػػل، مػػ  طآػػل ارآسػػ ب، اآشػػ ة ف ةس ػػف   رمػػل ييعدػػ  اضػػعة رػػاـ  اآكػػ ف طآػػله 

 ارغآ ب بو رؾ كبع  .
يعػػػػ                 ملػػػػ ذا جي ػػػػ ًٌكا أزريهػػػػ ف  وػػػػل ار ػػػػاة  

أصػػوحم ضػػبش ار ػػاة اعيضػػ ، ا ػػاة اءمعػػ  رآهػػم ليػػس   كركس ػػ  اعيضػػ  ال بػػهلل مس ػػ ،  ال 
بػػعؾ األمػػع  ػػر، اػػ ذا الػػتر رم أف بي ػػس    املهػػوهلل او ػػ  كزعمػػم،  سهػػ   ا رعلػػ ؿ رس

 ك ذا مل بهتر  اتي س  ارا ع.

  انغؼي إىل ركش اهللانغؼي إىل ركش اهلل
زبضل رسهم  ببةو            مل ذا يبضو ف ر اة اءمع    املهوهلل  

 ارسيب، أك مر يس ب رر اضعة ارسيب ل  . 
من زهللخل املهػوهلل   وػل أف ي ػعهلل ارعريػل ارػبم لػآس ب رػر اضػعة ارسػيب املسػمث،   ذان 

 :كاربم يهللخل التو ب  ألمع   كبروآآ ن رهيس   رل ؿ   اآ  ضس ش،   ؿ اآص 
ًپ  }} ًپم٪ ٬ْو٪   غٺا٪ظ٪ص٪ غٺا٪ظ٪ص٪  م٪ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٰ٘ وٺح٫ن٫ع٪ ٰ٘    غٹظ٬نص٪ غٹظ٬نص٪    وٺح٫ن٫ع٪ ٰ٘   وٺح٪ي٪ ب٪ن ٘ٻ    مٸنشٲب٪ مٸنشٲب٪   إلٸ ٸتٸىٲن٪ن  إلٸ ٸتٸىٲن٪ن    س٪  ٪س٪  ٪  ث٫نهٲ ث٫نهٲ    وٺح٪ي٪ ب٪ن ٘ٻ  ب٪ذ٪ى٪ن ٬ً   ب٪ذ٪ى٪ن ٬ً ّ٪م٪ن   ّ٪م٪ن

ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ   ٪ ٪س٪ س٪  ٰ٘ وظٲ ع٪ ٰ٘   وظٲ ع٪ ٪ٔ ٰ٘ وثٲ ٰى ٪ٔ ٗٻ   مٸشٲب٪مٸشٲب٪  إلٸ ٸتٸىٲن٪ إلٸ ٸتٸىٲن٪    وثٲ ٰى ٗٻ ب٪قٸش٪ ٬ً  ب٪قٸش٪ ٬ًّ٪م٪ ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ  س٪  ٪س٪  ٪  ّ٪م٪ ٰ٘ وظٲ ع٪ ٰ٘   وظٲ ع٪ ٰ٘ وثٲ ٰوث٪   مٸشٲب٪مٸشٲب٪  إلٸ ٸتٸىٲن٪ إلٸ ٸتٸىٲن٪    وثٲ ٰوث٪

ٌ٪   كٸب٬ؼ٭ كٸب٬ؼ٭  ٌ٪ أٸمٺش٪ ٬ً  أٸمٺش٪ ٬ًّ٪م٪ ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ  س٪  ٪س٪  ٪  ّ٪م٪ ٰ٘ وظٲ ع٪ ٰ٘   وظٲ ع٪ ٰ٘ وشٲ ٰبع٪ ٘ٻ   مٸشٲب٪مٸشٲب٪  إلٸ ٸتٸىٲن٪ إلٸ ٸتٸىٲن٪    وشٲ ٰبع٪ ٘ٻ د٪ج٪ ج٪ ٬ً  د٪ج٪ ج٪ ٬ًّ٪م٪ ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ  س٪  ٪س٪  ٪  ّ٪م٪ ٰ٘ وظٲ ع٪    وظٲ ع٪

ٰ٘ ٰ٘ وٺخ٪ ٰمظ٪نن ٘ٻ   مٸننشٲب٪مٸننشٲب٪  إلٸ ٸتٸىٲن٪نن إلٸ ٸتٸىٲن٪نن    وٺخ٪ ٰمظ٪نن ٬ٔل٪نن ٘ٻ ب٪ ٬ٔل٪نن ٘ٹ وٺن٪٣ وٺن٪٣  ذ٪ل٪ننش٪ٰ ذ٪ل٪ننش٪ٰ   م٪نن و٫م٪نن و٫ ٨پ ٨پ  م٪ننش٪د٪م٪ننش٪د٪  إلٸننإپر٪ إلٸننإپر٪   ب٪ ٘ٹٰٜ ٸنن ٌ٪  ٰٜ ٸنن ٌ٪ٓ٪ظ٬ننا٪ٰنع٫ْ   ٓ٪ظ٬ننا٪ٰنع٫ْ

ك ػػػع ب بهللزػػػ  أك بآػػػعة يعػػػ  ةأزػػػص ذي ػػػ  ككزر ػػػ  رسػػػه ارريآػػػعا  كاملهػػػ ة ، كرب     54{{ ونننزٶكٺش٪ ونننزٶكٺش٪
معػػ ، ارعػػ مل  بوػػ رؾ كبعػػ   ييعلػػل املامهكػػ  املآػػعب  جيسهػػ ف رسػػه أبػػ اب املهػػ ريهلل   يػػـ  اء

كمع ػػف صيػػح  مػػر اضػػ ، كأ ػػاـ مػػر ذضػػل ييهػػوس ف ارػػهللاخس  األكؿ اػػ ألكؿ، كةػػل كااػػهلل 
يضع ش   ارعاكة املس لو  رص رسهلل رب ارعػ ة، اػ ذا صػعهلل اإلمػ ـ املسػمث طػ يكا ار يػح ، كراعػ ا 
األ اـ، كريسه ا يهتمع ف ار ر  م  امل مس  ةم  أزوأ احلوآل امل رريه رسآص أاضػل ار ػاة 

  هاـ.كأمت ار

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ْٓ
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ضػػبا ارريضػػل ارػػبم ذةػػعىش ملػػر يػػهللخل املهػػوهلل  وػػل صػػع د اإلمػػ ـ رسمسػػمث، كارػػبم ريػػ   
ربةع  ، أم  اربم يهللخل رسهلل ار اة اآػهلل ايػـع مػر ضػبا ارريضػل، كرػآ  رػص ز ػآله   ضػبش 

 :ارعر  ات اإل آ ، كال ضبش ااوات ارعلزآ ، كدو ذرت أيض ن،   ؿ 
{{  ٬ً ٬ًم٪ ْ٪كٲتٸ  م٪ ْ٪كٲتٸُ٪ ٪ُ  ٪ً ً٪إلٸتٸذ٬ظ٪ ٛ٪  وٺ وٺ  إلٸتٸذ٬ظ٪ ٛ٪ ٫ْك٫ْ ُ٪ٙ  ث٫هٲث٫هٲ  ٫ْك٫ْ ُ٪ٙأٸ ٘ٸ  أٸ ٘ٸ وٺح٫ن٫ع٪ ـ٪ ٪   إلٸ ط٬ا٪ن٪ع٪إلٸ ط٬ا٪ن٪ع٪   وٺح٫ن٫ع٪ ـ٪ ٪ ّ٪أٸى٬ ٫ُ  غٹٰفش٪غٹٰفش٪  ّ٪أٸى٬ ٫ُوٸ ٫ُ  م٪ م٪   وٸ ٬ٔي٪ ٫ُب٪ ٬ٔي٪ ً٪  ب٪ ٬ٔ ً٪ّ٪ب٪ ٬ٔ   ّ٪ب٪

 ٰ٘ ٰ٘  وٺح٫ن٫ع٪ ٗٹ   وٺح٫ن٫ع٪ ٓ٪ د٪ ٗٹّ٪صپ ٓ٪ د٪ ٰ٘ث٪٣ث٪٣  ّ٪صپ ٰ٘ث٪ ٓٲ وٿ  ث٪ ٓٲ وٿأٸ   55{{  أٸ

أم  مػر يػهللخل بعػهلل ، اآك ز ا رشعة أ ـ، م  داـ التو ب كأىب رهآهللى رل ؿ   
ػعر دػهللش عضػع، ألف مػر أف ي عهلل اإلم ـ املسمث اسر أيخب ضبا كال ذاؾ،  كةل مػ  رػص أزػص رػر ُيي

عر رسآص عضع، كاحلكف اآص ا رم، يآ ؿ اآص  ع  كااهللة بهللكف ريبر ُيي  :بعؾ  ي
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٘ٸ  ُ٪ش٪كٸُ٪ش٪كٸ  م٪ ٘ٸ وٺح٫ن٫ع٪ ٫ّى٭   م٪شٲ  ٱم٪شٲ  ٱ  ث٪ث٪ث٪٣ث٪٣   وٺح٫ن٫ع٪  ٪َ ٫ّى٭ ُ٪  ٪َ ٪ُ   ٪َ َ٪ ٰب ٫ُ  اٸب٪ع٪اٸب٪ع٪  ٰب ٫ُ ولڀ ُٰ   ع٪لٸٙع٪لٸٙ   ولڀ ُٰ مٸلٺٰب   56{{مٸلٺٰب

ع  ا كىن    الػ د  ايسػر  سوػص، كمػر  عتػ  اػ كىن  مػ  الػ د  ايسثػ  يع  مر بعؾ  ي بػعؾ  ي
اكػفه اػ رم، يهػ د  ايسػر  سوػص  ذا بػعؾ   ا كىن  ف ال د   سوص ةسػص ..  سوص، كمر بعؾ ااا   ي 

اءيمع  بغو ريبر، اك زص أييت بعهلل أف ي عهلل اإلم ـ املسمث ييعريه مر ضبا اء ا ، كركسػص رػآ  رػص 
 .اربم ذة عى بص لآهللى رل ؿ      ارعر   اربم ذةعىش، كارريضل اركعًن

ًاعصػ ن رسآسػ  ك ػريآ ن  حنر زوآػ  كزشػ م طػ اؿ األ ـ   ارسآػل ك  ارس ػ ر، ركػر   
 رسآس  أمعى رسهلل ك م اءيمع  أف منتس    م ن رر اروآ  كارشعا .

ارػػبم رسػػهللش عػػل أك دةػػ ف، أك مػػر ةػػ ف   ارهػػ ؽ، رسػػهللم  يهػػم   ػػعلف اءيمعػػ  يغسػػق 
كيي ريػػل اروآػػ     مػػ  بعػػهلل ار ػػاة، ملػػ ذا  ألف ضػػبا ك ػػمه  هلل لػػص  ، كركػػ  زيكػػـع  ةػػعاـ ابػػل 

يع  ابعة ا اروآ                   ال بهلل أف زيعاف كزيكٌعًـ م  ةع مص   : 
 كارشعا    ضبا ار  م.

  رسػ ر ، كأاسػ    رآػ   اإلمػ ـ رعاتػص ال يسوغػ  رسػه مل ذا زبضل ر ػاة اءمعػ   رسهػتم
مهػػسف أف يػػتكسف مػػ  ريػػ رش  م ةػػاـ، اػػن أزػػص رػػ  كريػػهلل ااسػػ  يتحػػهللاثف ك ػػ ؿ  مػػ : الػػكت ، 

 :برسم  عتص!،   ؿ 
                                                           

  ضعيعة صحآل مهسف كار مبم رر أيب ٓٓ
 ري م  ار مبم كأيب داكد رر أدرع ارضمعم  ٔٓ
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{{  ٬ً ٬ًم٪ ُٰ  مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪ ـ٪ ٰذٰب ُٰٰو ـ٪ ٰذٰب ٬ْو٪  ٰو ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٰ٘ وٺح٫ن٫ع٪ ـٰ ٬   ٓ٪خ٬ٷٹب٫ٓ٪خ٬ٷٹب٫  م٪ و٫م٪ و٫ّ٪ ٨پّ٪ ٨پ   وٺح٫ن٫ع٪ ـٰ ٬ أٸى٬   57{{  وٸػ٪ وٸػ٪   إلٸقٸذ٬إلٸقٸذ٬  أٸى٬

عػػػ   رػػػص، يعػػػ  رػػػآ  رػػػص اػػػ ابه   اءيمعػػػ ، ةػػػبرت ال جيػػػ ز أاسػػػ   خروػػػ  كمػػػر رغػػػ  اػػػا  ي
أف  ػهلل ارشػو ب يت ػريح ف   ضػ ابري ف ابم رػػ ،  -كضػبا رمػل أيلػتوهلل    ر ػػعى  -اءمعػ  

ػػل مػ  صػػاة اءيمعػ ، ركػػر  ذا دخسػم بآػػم  ،  مػ  أف بػػ ؾ ابمػ ؿ   اروآػػم،  ا ػبا ال ي ًٌ
ةػػبرت جتػػهلل ارػػوعمل أاسػػ   خروػػ  اءيمعػػ  ل بػػص أاسػػ   اءمعػػ ،  آػػص كال بسشػػغأك بيغسآػػص كال بستريػػم  ر

ميهػػػت لملهػػػوح  كيسشػػػغل  ػػػ ، اتهػػػأؿ أاػػػهللضف: مػػػ ذا بريعػػػل  اآآػػػ ؿ: ألػػػتغريع  !، كارثػػػ ين 
يآ ؿ: أى أذةع  !، كارث رر يآ ؿ: أى أيصس  رسه رل ؿ  ! ... ركر   ضبا ار  م جيػل 

 . مل ار ا   مك ف رل ؿ   أف بك ف ةست لذافه ص دآ  مل  يآ رص ارع 
أراف رو دة األيم  باكة ةت ب  ، ا ل جيػ ز ملهػسف أف يػ ؾ اإلمػ ـ رسػه املسػمث كيريػتل 
امل ح  ييو  أزػص يتسػ    ةتػ ب   !! ال، رػبرت ال بػهلل أف زػ ؾ اػن ارعوػ دات كارر رػ ت 

 .رك  زيس م رهم ع امل را  مر ارع مل اربم جيس  مك ف رل ؿ   
بعػػمل  ػػو بس  بهػػأرص: مل ال  ضػػع صػػاة اءيمعػػ  مػػر بػػهللايت    يآػػ ؿ رػػت: ارشػػآخ ال أييت 
جبهلليػػهلل، أك يآػػ ؿ: ارشػػآخ ال زعػػعؼ ةآػػ  زهػػتريآهلل مسػػص!!، كأى رسػػه يآػػ  أف ةػػل مهػػسف ريػػ   
ميسوآ ن رسهللا  رب ارع مل ، كميسريبان رنداب اريت لس    رسػ  لػآهلل األكرػ  كازخػعير ال بػهلل أف اػعج 

 و  مبسريع  بسريعص   ارهللزآ ، كبعاعص يـ  ارهللير، كر  ةسم  كااهللة، أك اهللير كااهلل.مر ااير
اسآ  ارشأف بكثعة اركاـ، ألف ةسم  كااػهللة رمبػ  يكػ ف اآ ػ  لػع ديت  ذا رمسػمي  ػ ، 
كرمبػػ  يكػػ ف اآ ػػ  صػػاح أاػػ ال  ذا زريػػبا ، رػػبرت ال بػػهلل أف أريسػػ    املهػػوهلل مػػ دلن  دب 

 .                :  ، كربرت   ؿ رس   
كرسهللم  امثى   أف ااو رس    ضػبا، ا ػل اسػ ؾ مػ  اختػ رش رسػ    كمنشػ  رسػه ضػ اى 

 .اهل زري لس   ال، بل اختآ ر   كرسه
               سح    لػػريع، أك مػػر  مػػر ةػػ ف معػػص م ػػ

 ة ف معص م سح    جت رة، أك معص م سح    درس أك   أم أمع، ي دي   بعهلل ار اة.

                                                           
 لسر ارسه مه  كار مبم رر أيب ضعيعة  ٕٓ
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  اثتغبء فعم اهللاثتغبء فعم اهلل
 أف ال زسهػػه بعػػهلل ار ػػاة  ػػآئ  ضػػ م  ال دػػ  رسػػ  رس مػػ  أ عػػ :    أكصػػ ى   

           ،  مثػل بػع ار ارػهللير، كصػس   اير رر رمػل أيبآػت بػص اضػله مػر
األرا ـ، كرآ دة املعيمل، ك صاح املت  صم ، ك ضػ   اػ امه  ارريآػعا  كاملهػ ة  ... ايػر 
رػر أم رمػل ىاػ  مػر ضػبش األرمػ ؿ، اػ ف ضػبش األرمػ ؿ ضػ  ارػيت بعاػ  اإلزهػ ف يػـ  ارػهللير 

  ةػػػ ز ا ضػػػ الحل  .. مػػػ  ار ػػػ حل  كاملآػػػعب    ريػػػ ار ارسوآػػػ  كار ػػػهلليآ  كارشػػػ هللا  كار ػػػ 
 رسه ضبش األرم ؿ ارػيت ةػ دت نتريػ    ضػبا ار مػ ف، ا إلزهػ ف مػس ف مػر اءػ مه  أف  اعي 

ػػ  رسريهػػص   مهمػػ  رػػ  رة املعدػػه شػػر ا رػػص كمل يػػ رضف،  يكػػ ف مشػػغ الن طػػ اؿ األلػػو ع، ركسػػص جيي ًٌ
ك  مهمػػػ  را ػػػ رب، لػػػأزكر اػػػاف كاػػػاف ضػػػبا األلػػػو ع، كاػػػاف كاػػػاف األلػػػو ع بعػػػهللش، ر ػػػس  

   طع   يـ  ارآآ م .  يـ  ارآآ م ، ألف ارعاف لتشك اف، كان ال بشك ش ارعاف     ارع 

  انؼمٌق اخلفيانؼمٌق اخلفي
كبػػع ار ارػػهللير، اآرػػ ؼ رسػػه ار ارػػهللير أكالن كيهػػأ ف رػػر أخوػػ رضف، ك ػػهلل ه ػػع   ضػػبا 

 ار م ف رآ ؽ ريهلليهلل كارس س   دريس  مسص ا ص ارعآ ؽ ااري  .
وه مر  و بس  يآػ ؿ: أى ةػل  ػ ع أررػ  أليب كأيمػ  كةآ  يك ف ضبا ارعآ ؽ ااري   ةث

موسغػػ ن مػػر املػػ ؿ اػػن ال ُيتػػ ري ف ألاػػهلل، كيعتآػػهلل أف ةػػل مػػ  ُيت ري زػػص ضػػ  املػػ ؿ، كط ملػػ  مع ػػف 
املػػ ؿ اػػا ُيتػػ ري ف  ػػآئ ن مسػػص كال مػػر دػػوش، كزهػػ  املهػػك  أف األبػػ ير اركوػػ ر   ارهػػر  ػػهلل 

 ا ري اف  با امل ؿ. يك ف مع م  امل ؿ، ركر رآ  مع ف مر يآض   ف
 ػػهلل يكػػ ف االبػػر   مكػػ ف بعآػػهلل أك  عيػػل مبريػػعدش، كبعرسػػم ارك ػػعل  رسػػهلل كارهلليػػص، كال 
يهػػترآ  كارػػهللش أك كارهللبػػص أف يهػػتهللرآ  ة علمهػػ ، امػػر ارػػبم أيبآ مػػ  بػػص !! كريػػ مه  أف ُيػػهللث 
 رسػػهللضف ريرػػل   ارهػػو ة ، ك ػػهلل يهػػتمع  ػػ  ر، ملػػ ذا  ألامػػ  ال جيػػهللاف مىػػر يي ػػسل  مػػ  ضػػبا
ارعيرػػل، ا ػػف ُيتػػ ري ف    مػػر يي ػػسل  ػػف األاػػ اؿ، كمػػر اءػػ مه  أف ميػػعض ار ارػػهلل أك األـي كال 
جيػػػػهللا مػػػػر يػػػػبضل  مػػػػ     ارروآػػػػل، صػػػػحآل أف مع مػػػػ  املػػػػ ؿ، كركػػػػر مػػػػر ارػػػػبم أيخػػػػبن  

 رسروآل !! ا م  ُيت ري ف  رآص ض ، كرآه    ا ري  مل    يهلليص،.
 مػ  املآهلللػ ؛ أف أير دػػ ف رػوعمل مػ   ػػ م ا اػمث ار ارػهللير ُيتػػ ج أف زااػ  اآػص ضػػبش امل
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  ضػػبش احل رػػ ، رػػ   سػػم ل بػػص   ارً ػػغع، مػػ ذا ةػػ ز ا يريعسػػ ف معػػ    ارً ػػغع  اآحتػػ ري ف ل 
  ضػػبش ارهػػر  رلشا يهػػمع ا   وسػػ  كيوحثػػ ا رمػػر ميسػػ  ضػػبش ارػػػ رلشا كضػػف أيضػػ ن  كأى صػػغو

      يت  ػ ؿ رسػ    اآ ػ : ضبش األرمػ ؿ ارػيت ذةعىضػ  ضػ  ارػُيت ري ف ملر يعر ضف .. 
      يع  اطسوػ ا اضػل  ، كحتمعسػ  ازف    ػع ةثػوان   ضػبش األرمػ ؿ، رػبرت حنتػ ج

آآ   معةن اثزآ  ان زهللخل   اهللير احلوآل   :أف حني
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٫ُ  أٹمٲٰإأٹمٲٰإ  إلٸظ٪ ٰدإلٸظ٪ ٰد  ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  ٰبظ٫يٲٰإٰبظ٫يٲٰإ  ُ٪ن٪ظٲكٸُ٪ن٪ظٲكٸ  م٪ ٫ُإلٸلٸ ٰ٘  أٸج٬ش٫أٸج٬ش٫  إلٸلٸ ٪ٜ ٰٰ٘م  ٪ٜ   58{{  َپٔذٱَپٔذٱػ٪ػ٪  ٰم 

 يع  مر ُيآ  ضبش ارهسر اسص أريع م مه    آهلل رسهلل   بو رؾ كبع  .
اػػ ذا ازت آسػػػ  مػػػر ار ػػػاة كاز ػػػعاس  رسوآػػػ  أك رستوػػػ رة أك رسهػػػريع أك رآضػػػ   اضػػػل  ، 

املػػ مر ال يغرييػػل رػػر ذةػػع   طعاػػ  رػػ ، ألف ةػػل حلاػػ           البػػهلل أف زستوػػص: 
   اآ ػػػػ    ارػػػػهللزآ  لػػػػتسهللـ رسآ ػػػػ  مػػػػعب ، مػػػػعة رسػػػػهلل ااػػػػعكج مػػػػر ارػػػػهللزآ  كبآػػػػ ؿ: رػػػػر بػػػػبةع 

                                كمػعة   اءسػ  رسػهللم  بػعل ارريضػل اركوػو  ار معاار معأٓٔٓرر
 ربرت امل مر رسه ارػهللكاـ يػبةع   رسػه ةػل اػ ؿ:  رآت  التكثعتي مر ضبا ااو،  كبآ ؿ:

                                        املػػػػػ مر ةحضػػػػػعة ارسػػػػػيب،  لؿ رمػػػػعافالؿ رمػػػػعافاُُُُٗٗرر
 :يآ ؿ ضسهلل بر أيب ض ر  

{{  ٪ٌ ٌ٪كٸ  ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫  كٸ  ُٰ ولڀ ُٰ  ٰركٺشپٰركٺشپ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  إپ٢إپ٢  ٓ٪قٹْو٫ٓ٪قٹْو٫  ّ٪٢ّ٪٢  ٓ٪ح٬ٰلع٫ٓ٪ح٬ٰلع٫  ٢٢     ولڀ ُٰ ولڀ   59{{   ولڀ

ع، كال جيسػػ   ال رسػػه ذةػػع، ال يػػهللخل  ال رسػػه ذةػػع، كال اػػعج  ال رسػػه ذةػػ ةػػ ف 
٬ٰٔيٕ   ُ٪ي٪ و٫ُ٪ي٪ و٫  }}  ::كال يس ـ  ال رسه ذةعو   بو رؾ كبع  ، كة ف يآ ؿ ٬ٰٔيٕ ع٪  6060{{مٸلٺٰبٕ مٸلٺٰبٕ   ٓ٪ي٪ و٫ٓ٪ي٪ و٫  ّ٪٢ّ٪٢  ع٪

، كةػػػ ف مػػػر ةوػػػ ر رسمػػػ   ألزػػػص مشػػػغ ؿ بػػػبةع   ، ارشػػػآخ ةمػػػ ؿ ارػػػهللير األمخآمػػػ  
آهللم روػهلل ارػعاآف اره دة احلسآريآ  كة ف مر أضػل ارو ػوة كاركشػ  كارس رازآػ ، ذضػل رآػ كر لػ

ارآس مه    دعُيص املو رؾ بعػهلل كا بػص، اآآػ ؿ كُيكػ : رسػهللم  ذضوػمي  رآػص خعريػم يػهللش ارشػعيري  
مػػر ارآػػمث ا ػػ احتص كلػػس ممي رسآػػص، ك سػػم رػػص:   لػػآهللم أكصػػ ،  ػػ ؿ:   بيػػ   ال بغريػػل رػػر 

اعط ػم ذةع   طعا  ر ، اأى ةم  بعل   ركد ت ر ر ، كرك  أ  ؿ:   اهعبه رسػه مػ  
                                                           

 ار ضهلل اركوو رسوآ آ  رر ابر رو س رد    رس م  ٖٓ
 اررمثاين كاروآ آ  رر ضسهلل بر أيب ض ر   ٗٓ
 صحآل ارو  رم كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  َٔ
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 :ضل ضس ؾ أاهلل يهللخل اءس  كيسهللـ ! زهأؿ اضعة ارسيب    ؿ    ريسل  !!.
٬ٔع٪  }} ٬ٔع٪وٸ ٬ٍص٫  ٓ٪ا٪ر٪ظٲش٫ٓ٪ا٪ر٪ظٲش٫  وٸ ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٛٱ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   وٺح٪يٲ ٬ٕ ٛٱػ٪ ٬ٕ ٘ٻ  إپ٢إپ٢  ػ٪ ٘ٻط٪ ع٪ َپه٬   م٪شٲ ٬م٪شٲ ٬  ط٪ ع٪ َپه٬ ٰب ُ٪  ٓ٪ز٬كٹش٫ّ ٓ٪ز٬كٹش٫ّ   وٸه٬وٸه٬  ٰب ُ٪ ولڀ َ٪    ولڀ َ٪ إٰلٔ   61{{  إٰلٔ

وص  ، كيعيهلل أف يهت يهلل مر اضل   ك ةعاـ كرر     ، ال يغرييل رػر ا مل مر اربم ُيي
               ذةػػػػع   طعاػػػػ  رػػػػ  كال أ ػػػػل، كرػػػػبرت  ػػػػ ؿ  : 

ا ػل ةثػوان ضػبش  ػ  اػهللكد ! رػآ   ػ  اػهلل أبػهللان، ا إلزهػ ف م مػ   ةىثًػونا"رسهللم  يآػ ؿ رسػ   : "
 ل، كركػػػػػػػػر يكريآػػػػػػػػص أف يكػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػر: يػػػػػػػػبةع  ، ضػػػػػػػػل يػػػػػػػػبةع   ذةػػػػػػػػعان ةثػػػػػػػػوان  مهػػػػػػػػتحآ

                           كضبا   املآ ـ األرسه رسهلل   األا ابااألا ابآّّٓرر. 
ايعدم رسآص صاة اءيمع  رسهللم  ض ريع    املهلليسػ  املسػ رة، كأاسػ    لآهللى رل ؿ   

ص ًداآػػ  اركسػػيب، كةػػ ف اتريػػعان، صػػاة اءيمعػػ  ةػػ ف ضسػػ ؾ رريػػل مػػر ار ػػح ب  ارػػمثرة اركػػعاـ ا ػػ
او  بػػص جتػػ رة مػػر بػػاد ارشػػ ـ ك ػػم ار ػػاة، كة زػػم جتػػ رة ةوػػوة، كة زػػم املهلليسػػ    ك ت ػػ    
 هللًٌة  هلليهللة، يع  ُيت ري ف    ضبش اروض ر ، كة ف مر ر دااف أف يهتآوس ا ارتوػ رة ارآ دمػ  

 رة كصػػسم، ا ػػعج ارػػبير   اسػػ دل   رػػ : ارتوػػد ارشػػ ـ لرروػػ ؿ كاألدػػ ين اررآو ػػػ مػػر بػػا
املهػػوهلل رآهػػتآوس ا ضػػبش ارتوػػ رة كبعةػػ ا لػػآهللى رلػػ ؿ   رسػػه املسػػمث، كمل يوػػق معػػص  ال اػػ ال 

اإلمػ ـ م رػت أخػب لرعكايػ  ارػيت بآػ ؿ: ؾ ركاي  بآ ؿ: أاػف أربعػ  اػعدان، اا  رشع اعدان، كضس 
ع مي ػسآ ن  وػل أف ي ػعهلل اإلمػ ـ  اف اا  رشع، ك  ؿ: اءيمع  ال بسعآهلل  ال  ذا اضع ااػ  رشػ

كاإلمػ ـ ارشػ اع  أخػب ارعكايػ  ارث زآػ ، اآػ ؿ: ال مل يتف اإلا  رشػع ي ػس زص ه ػعان،  املسمث، ا ذا
عػ  اثرثػ ، سعآهلل اءمع   ال  ربع  مي ػسآ ن، ب عػ و أيخػعل، ك ي ريػ  ت بعػهلل ذرػت جتػ رة أيخػعل    ي

م ي ػػس  صػػاة اءمعػػ  ة ػػاة ارعآػػهلل، اتكػػعر امل  ػػ ، كةػػ ف لػػآهللى رلػػ ؿ     ضػػبا ار  ػػ
ضف ألاف صػس  ا اءيمعػ  ا مػ ا أف األمػع ميوػ ح كخعريػ ا رسػه ك يع  يي س  أكالن كبعهللض  اارو ، 
                          ضػػػػػبا األلػػػػػ س، اعػػػػػ بو ف   : 

                . 
خروػػيت اءمعػػ  أكالن كأخ ػػع ار ػػاة،  اسمػػ  ز رػػم ضػػبش ازيػػ   ػػهلل ـ لػػآهللى رلػػ ؿ   

 اأصول ار د  ةم  زهو رسآص ازف، اارو  أكالن كصاة اءيمع  بعهلل ذرت.
                                                           

 ر ريول معوف اررمثاين كاروآ آ  رر مع ذ ب ُٔ
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            ارآآػ  أف رزؽ   رػر يري بػت، م  ديمم مػ    اػ رسف رسػف
 ك من  أيبآت رز ت ةم  أيبآت أريست، اأزم برسل ارعزؽ كارعزؽ يرسوت ان يعثع رسآت.

كضػػبا ُيتػػ ج مػػر اإلزهػػ ف أف يعتمػػهلل أكالن رسػػه بآػػ ل   كط رػػ   ، كيػػ دم مػػ  اعدػػص 
 كاصله  رآص ال ع ر ،   ؿ    رسآص  ، كيثق كيعسف رسف ارآآ  أف رزؽ 

{{  ٬ً ٬ًوٸ ٕ٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  ى٪فٺعٮى٪فٺعٮ  ُ٪ن٫ْ ٪ُ٪ن٫ْ ٪  وٸ ٬ْإٰل ٕ٪ُ٪ظ٬ا٪ ٬ْإٰل َ٪   ُ٪ظ٬ا٪ َ٪ سپص٬مٸ   62{{  سپص٬مٸ

رر اعج أاهلله مر ارهللزآ  كال ي اؿ رص   ير مل يي ػعؼ مػر مكتػل رب ارعػ مل ، اآوػل أف 
اعج مر ارهللزآ  ال بهلل أف يهت ىف   يسص مػر ا ػ ا  كمػر ارضػآ   كارسػ ر كمػر اررعػ ـ كمػر املػ  ، 

رسػػ  رب ارعػػ مل ، كضػػبا أمػػعه دػػمسص   ، اعسآسػػ  أف زعمػػل  كمػػر ةػػل أزػػ اع ارتمػػ ير ارػػيت ري   ضػػ 
 ببرت أ ع   ف       رب ارع مل .

ػػ     ػػ  مػػعة اثزآػػ  صػػاة اءيمعػػ  آبدا ػػ  كلػػسس   كمهػػتحو ا  اػػن ُيي رػػبرت زعيػػهلل أف حني
كف از   ت: س بس ، كُيي    بادى لاوات جيعس   مو رة ت، كييروق رسآس    رص   عي

                                                                   
مل يآيػػػل رريتحسػػػ  رسػػػآ ف خػػػوات، اػػػ اوات ةمػػػ  ضػػػ  كركسػػػص لآضػػػ  اآ ػػػ  ارمثةػػػ ،  األرػػػعاؼااألرػػػعاؼأٗٔٗرر

 كارآسآل يآـ  مآ ـ اركثو.
هللى رلػػػ ؿ     مػػػ ن بتمػػػ ـ   ارمثةػػػ ، ارمثةػػػ    ارػػػعزؽ، مػػػ  حنت ريػػػص   زم زسػػػ  ة مػػػ ف لػػػآ

كارمثةػػػػ    ار ػػػػح ، كارمثةػػػػ    األكالد، كارمثةػػػػ    األك ػػػػ ت، كارمثةػػػػ    ارػػػػهللكر، كارمثةػػػػ    
األرم ؿ .. كارمثة    ةل    ،  ذا ز  ؿ رس    ارمثة ت اهػتريآمل رسػ  ااػوات، كرػر ُيي ريسػ  

 ملع ىت، ال مر ارشعؽ كال مر ارغعب.     امله رهللات، كال ا
كأف  ،كأف يي ػري  زري لػس ، كأف يير ػع  س بسػ  ،زهػأؿ   بوػ رؾ كبعػ   أف يي ػسل أا ارسػ 

 مر اربير يهتمع ف ارآ ؿ اآتوع ف أاهسصييوسغس  اآم  ييعدآص أرم رس ، كأف جيعسس  
 كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص

                                                           
 مهسهلل ارش اع  كاروآ آ  ِٔ
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               (()المنافمون)المنافمون  
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  63غبسػخ إىل انصبحلبدغبسػخ إىل انصبحلبدادلادل..44
احلمػػهلل   ارريتػػ ح ارعسػػآف ار ضػػ ب ارػػعزاؽ اركػػعًن، كار ػػاة  - ًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً ًبٍهػػ

  كارهػػػاـ رسػػػه زوآسػػػ  لػػػآهللى   ارػػػبم كصػػػريص ربيػػػص   ارآػػػعلف اركػػػعًن اآػػػ ؿ:          
          ةػل كرسه لرص ارعْحػ  ، كأصػح بص األبآآػ   األزآآػ   ك آص صسه   رس ارت ب اارت ب اُُِِٖٖرر

زػػتاف مع ػػف   لػػست روػػ د   ارهيػػعهللا ، كاريعسسػػ  اسػػ ر اػػن مػػر اتبع ػػف رسػػه ضػػبا ا يػػهللل كار
 لم  لم    رب ارع مل ... مس ف كمع ف   ارهللزآ  كيـ  ارععض كاء ا  أ ع  

كاء ػػ د يكػػ ف رسػػه اهػػل زتهػػل    ديػػر اإللػػاـ مػػر ري ػػ د،  ف ابػػهلل ركػػل  زهػػ ال
  كضػ  ارآيػعب رآح يل رسه ةم ؿ املس    مر جي ضهلل   مر جيي ضهلل رآهللخل اءس ، كمس  ز ا  ارعو د، مس  

أمػػ  بػهلل مػػر اء ػ د رسومآػػ ،  كركػػلو ري ػ دش، ركػػر ال...  بوػػ رؾ كبعػ  كارػ داد مػػر رب ارعوػ د 
أضػػل ارآمػػ ، كأضػػل ارشػػم ؿ اررػػ رو ف رسوسػػ  اهػػم  ضف   أضػػل ارآمػػ ، ألاػػف يعمسػػ ف رمػػل 

 ارو ار ك   ري س ف كبئ  ارآعار.   ي دم رمس ف 

  خيبد أىم انيًنيخيبد أىم انيًني
رسآسػػ  ةمػػ   بوػػ رؾ كبعػػ  اأضػػل ارآمػػ  جيي ضػػهللكف   ارعمػػل بريػػعامهمل   ارػػيت اعدػػ     

ػػػػل كيعدػػػػه، كدرريػػػػ اف رسػػػػهلل   رسػػػػه  عػػػػ اات ف رسػػػػه ارعمػػػػل امل ااػػػػق رعدػػػػ  ر ػػػػف،  ػػػػهللر ُيي
ه ار س ات اام ، ركر رآ  مػر أد اضػ    أكؿ ار  ػم ةمػر أخ عضػ  رػر أكؿ اآيح اا ف رس

   :آػ ـ ك  ارعبوػ  رسػهلل املسػت ارعػاـار  م   ارآهللر ك  امل                       
                     اروآعةااروآعةاِِّّٖٖرر. 

   :احلوآل اض مهل ضػبش امل ا آػم،  ػ ؿ   بعػ   مآآ اتن رس اة، كب    ريعل      
                                   ك ػ ؿ ارسػيب  ارسهػ  اارسهػ  اََُُّّرر  بآػ ف درريػػ ت  

 اب اا  رسه ار اة:
ّٲل٫  }} ّٲل٫أٸ ْ٪مٺٰ   أٸ ْ٪مٺٰ  وٺ ٫ٌ   وٺ  ٪ْ ٫ٌسپك٬  ٪ْ ُٰ   سپك٬ ُٰ  ولڀ ّ٪ط٪طٹ   ولڀ ّ٪ط٪طٹّ٪ ْ٪مٺٰ   ّ٪ ْ٪مٺٰ  وٺ ٘ٹ   وٺ ٘ٹس٪ذ٬ن٪ ُٰ   س٪ذ٬ن٪ ُٰ  ولڀ ْ٪مٺٰ   ش٫ش٫ّ٪وٰمّ٪وٰم   ولڀ ْ٪مٺٰ  وٺ ٫ْ   وٺ ٫ْع٪فٺ ُٰ   ع٪فٺ ُٰ  ولڀ   64{{ ولڀ

                                                           
 ـَُِٖ/ُُ/ٓضػ َُْْمر صريع  ِٕ -ل ا  ارشآخ اهر ارهللح لروآ دآ   –األ  ع  ّٔ
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او ػػ د أضػػػل ارآمػػػ    اب ااػػػ  رسػػػه مػػ  اعدػػػص رسآسػػػ  رب ارعػػػ مل ، لررعيآػػػ  املعدػػػآ  
اإل آػػ  ارػػيت ذيةػػعت   ارآػػعلف املوػػ ، كارػػيت ةػػ ف رسآ ػػ  لػػآهلل األكرػػ  كازخػػعير رآسػػ ؿ أرسػػه 

 .بو رؾ كبع  ارهللرري ت   ريس ت ارسعآف رسهلل رب ارع مل  
األمػػػع ال يعسآسػػػ  ةثػػػوا، ألين أرل أف ميعاػػػف احل دػػػعير  ف مل يك زػػػ ا مػػػر  كبري ػػػآل ضػػػبا

زهػػػأؿ   أف ف ك سػػػ  ف رآسحآػػػ ا بعةػػػل املآػػػعب ، املآػػػعب ، اػػػأراضف يآػػػهللم ف طسوػػػ ت  ركاا ػػػ
   زك ف مر املآعب  أ ع :                                              

  ف راحه ك ف رُي ف اضان رر ريسػ  ارسعػآف، كارػعاح بغػو  ػهللاح مػر يػهلل اركػعًن ارريتػ ح،  ار ا ع اار ا ع ارر 
شػػػ ضهللات كارعُيػػػ ف أزػػػ اع امل اصػػػات اإل آػػػ  ارػػػيت بتػػػ ا  رسػػػه أراكا ػػػف ارتآآػػػ  ارسآآػػػ  مػػػر امل

ري   كارتوسآػػػػػ ت كارتسػػػػػ الت كاأللػػػػػعار ارع رآػػػػػ ت ارغ رآػػػػػ ت ارػػػػػيت ال يهػػػػػترآ  اإلزهػػػػػ ف ةشػػػػػ
 .لركسم ت، كركر ةم  يآ ؿ أضس  : ذيؽ بععؼ

  خيبد ادلمشثنيخيبد ادلمشثني
ض ال  املآعب ف  ف ري  د اضان رر ري  د أضل ارآم ، يع  ضػف ألػوق ارسػ س   ري ػ د 

 ر ػف رآكػ ف  ػف  ػعؼه أف يك زػ ا مػر ف بػص أضل ارآم ، كلإلدػ ا     ذرػت  ػف ري ػ د خ  ػ
كأى أرل أا  ريميهلل ضبا اء  د ملر ييعيػهلل أف يكػ ف  ،دلسأخب بعمل أز اع ضبا اء  ..  املآعب .

كةسمػػ  لمسػػ ا يعػػ            رسآسػػ  اآآػػ ؿ:   مػػر املآػػعب ، كرػػبرت يسػػ دم 
 .بو رؾ كبع  كبهللير    ،كبكت ب   ،كبعل ؿ   ،  ا ل   ا، صهلل  صهلل  

                    ا مػػػػػػػ ا احلكمػػػػػػػ  ارع رآػػػػػػػ  مػػػػػػػر
ػػػهلل،  ست ػػػ    ليػػػ  كااػػػهللة مػػػر  ك اػػػعامهمل  ، اآػػػهلل اػػػعض   ار ػػػاة حلكػػػفو ال بيعػػػهلل كال  ي مػػػر  ي

   ةتػػ ب  :                                  كركػػر احلكمػػ   ارعسكوػػ تاارعسكوػػ تآْْٓرر
   :األراػػف مس ػػ                 يكػػ ف ذةػػع   أةػػمث    آػػهللا :كاآ ػػ  معػػ ين ارعسكوػػ تاارعسكوػػ تآْْٓرر

ارريحش   كاملسكع مر ار ػاة، ألف ار ػاة   أك ػ ت عػهللكدة، ركػر ذةػع   رسػه  ارس   رر
ارػػهللكاـ، ك ذا بػػبة ع ارعوػػهلل مػػ الش اػػو  زريهػػص رػػر مع ػػآ   ، كةػػ ف دامهمػػ ن مي اآػػ ن رر رػػ    

   رياش. كبع   بو رؾ
                                                                                                                                                          

 لسر ارهللار  ر  كاروآ آ  رر أيب عبكرة ارآع    ْٔ
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    هلل يك ف ذةع ارعوهلل مل الش   ار اة أةمث مػر ار ػاة:ك                    
 .م زيعددش   ار اة أةمث مر ار اةبابةع   ار طصاطصاُُْْرر

،  ػػ ؿ   ك ػػهلل يكػػ ف ذةػػع   رعوػػهللش  ذا ذةػػعش   ار ػػاة ، كضػػبا ال  ػػت أراػػف كأةػػـع
 هللل :بع     احلهللير ارآ

ًٶ  ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  أٸى٪ أٸى٪   }} ًٶظٸ ٫ُ  ّ٪أٸى٪ ّ٪أٸى٪   ٰبٕ ٰبٕ   ع٪ب٬ٰذٖع٪ب٬ٰذٖ  ظٸ ٫ُم٪ع٪ ٬ٌ  ر٪كٸش٪ٰىٕ ر٪كٸش٪ٰىٕ   إپر٪ إپر٪   م٪ع٪ ٬ٌإلٸإپ ُٰ  إٰلٕإٰلٕ  ر٪كٸش٪ٰىٕر٪كٸش٪ٰىٕ  إلٸإپ ُٰى٪فٺٰظ ٫ُ  ى٪فٺٰظ ٫ُ ٫ُر٪كٸش٬ ٫ُ   إٰلٕإٰلٕ  ر٪كٸش٬

٬ٌ  ى٪فٺٰظٕ ى٪فٺٰظٕ  ٬ٌّ٪إپ ٫ُ  م٪٩ٿم٪٩ٿ  إٰلٕإٰلٕ  ر٪كٸش٪ٰىٕر٪كٸش٪ٰىٕ  ّ٪إپ ٫ُ ٫ُر٪كٸش٬ ٫ُ ٬ٔشٿ  م٪لٸإٿم٪لٸإٿ  إٰلٕإٰلٕ  ر٪كٸش٬ ٬ٔشٿم٪ ٫َه٬  م٪ ٫َه٬ٰمي٬   65{{  ٰمي٬

رػت رػآ  معسػ ش  بوػ رؾ كبعػ  كذةػع   رػت !!    أـ ذةػع ،ذةعؾ   ،أي م  أراف
 بوػ رؾ كبعػ   ت، كركر يآض  رت احل امه  اريت برسو   مر اضعبص، اػ ذا ذةعبػص أف يسرق ل

 فٌو مسكػػػػػت، يػػػػػبةعؾ ً ىػػػػػ اآمسحػػػػػت ارشػػػػػري  ، ك ذا ذةعبػػػػػص  ط روػػػػػ ن ارشػػػػػري  ، يػػػػػبةعؾ 
اػبةع بت لػآ  ضػبا ارػعزؽ،  ، يػبةعؾ رضػآق رزؽ اآكش  رست ضبا ا ػف، ك ذا ذةعبػص 

كبت ري ػص  ،كيهػتوآل رػت اآمػ  يػعاؾ بععدػص رسػه اضػعبص ،ـ ضػ  أف يآضػ  رػتا  رسه ارػهللك 
   كاعيضػ  احلػ :كمػ  األرسػه مػر ار ػاة ذةػع  ، ا حلكأزػم   ار ػاة،  بو رؾ كبعػ   رآص 

                                                                
                                 ا رغ ي  ارعيامه مر احل  ض  ارػبةع: اروآعةااروآعةاُُٖٖٗٗرر 
                               احلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ااحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اِِٖٖرر                             
 .بو رؾ كبع   ي  ارعيامه مس   ذةع   ةل رو دة احل  ارغ اروآعةااروآعةاََِِّّرر

  ادلذاًيخ ػهَ ركش اهللادلذاًيخ ػهَ ركش اهلل
 -كال زهػترآ  لػعدض  كرػهلل ض   -رعؼ املآعب ف أف ارغ ي  ارعيامه مػر  آػ  ارعوػ دات 

ضػػػ  ذةػػػع  ، اعسمػػػ ا أف األصػػػل األكؿ ارػػػبم بػػػص يوسػػػ  ارعوػػػهلل مسػػػ ش، كبػػػص يوسيػػػ  درريػػػ  ارآيػػػعب 
   ذةػػع     ةػػل األاػػ اؿ:  رسػػهاملآػػعب  رسػػهلل  ، أف ييػػهللًنكيكػػ ف مػػر               

                        بو رؾ كبع    ةل ا الاف يبةعكف    لؿ رمعافالؿ رمعافاُُُُٗٗرر. 
كردم ككردؾ   ارآػـ  ضػل يعػ    رسباةعير   دش رهللده عهللد اهلل   ضل ربةع   

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ٓٔ
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    يآػػػػ ؿ  :أرػػػػ  مػػػػعة أك أةثػػػػع أك أ ػػػػل  زهػػػػأؿ ةتػػػػ ب   -مػػػػثان  –كارسآسػػػػ  أف زػػػػبةع   
                                        يعػػعؼ يهػػترآ  أف كةثػػوان ضػػبش مػػر  األاػػ ابااألاػػ اباُُْْرر

 ،!ضػػل ي ريػػهلل أاػػهلله مػػر األكرػػ  أك ازخػػعير يهػػترآ  أف يػػبةع   ارػػبةع اركثػػو  ،!اػػهللكدض  
   رآ  رص ا ي . اركثو اربةعهللان ألف أب

  انزكش انكثريانزكش انكثري
 كأردػػػ ش: معػػػ  ارػػػبةع اركثػػػو يآػػػ ؿ اآػػػص لػػػآهللم أْحػػػهلل بػػػر ررػػػ     ارهػػػكسهللرم ك 

ععةو كةل  ىػ ،كاأليذف ببةع ،ان أيخبتي رر زريه ، اعأيمي ارع  ببةع   أخبتي   ذةع 
كضػػبا ضػػ  ارػػبةع اركثػػو، ألزسػػ  ، وػػ رػػعيبٌو م بػػبةع   بسهػػ فةػػل اآآآػػ  مػػر اآػػ مهآ  ك بػػبةع، 

ػػزػػبةع لرسهػػ ف، ركسػػص يػػبةع بكػػل األرضػػ  ، ك  ؾ أف بيسكػػ ل ع ضػػبا األمػػع، ألف ضػػبا أمػػع اركيم 
مر اػ  ف، اآػبةع  ف ان يتأاع ببرت ةعكف   بكل أرض مه ف، كبكل     مر ارع را ، يب 

ر حوص املوػ رة ، يآػ ؿ لػآهللى   ذرت دعب مث الن  كلآهللى رل ؿ     بع   مع ف ... 
 :أب  ذر 
ٍٰذٮ  إپىٶٕإپىٶٕ  }} ٍٰذٮوٸؼ٪  ُٰ  س٪ط٫ْلپس٪ط٫ْلپ  ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  وٸؼ٪  ُٰ ولڀ ٘ٱ  إٰلٕإٰلٕ     ولڀ ٘ٱذ٪لٺقٸ ِٰ  ّ٪إٰلّٕ٪إٰلٕ  ذ٪لٺقٸ ِٰٓ٪ٰذ ٔ٪  ٮ  ٓ٪ٰذ ـ٪ ٔ٪  ٮذ٪ ـ٪ ً٪  ذ٪ ً٪إلٸظ٪بٲر٬ ِٰ   إٰلٕإٰلٕ  إلٸظ٪بٲر٬ ِٰ ٓ٪ٰذ   ٓ٪ٰذ

٫ٌ  ّ٪ع٫ن٪ش٫ّ٪ع٫ن٪ش٫  ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸب٫ْأٸب٫ْ  ّ٪إٰلٔي٪ ّ٪إٰلٔي٪  ٫ٌّ٪ع٫ث٬ن٪  ٕٵ    ّ٪ع٫ث٬ن٪  ٕٵ  ّ٪ع٪ٰلن ٫َه٬   ٓ٪ظ٬نن٪ع٫ ٓ٪ظ٬نن٪ع٫   ّ٪ع٪ٰلن ٫َه٬ ُ٪ظ٬نٰبٔر٪ ٬ً   ُ٪ظ٬نٰبٔر٪ ٬ً م٪ن ٕ   م٪ن ٕ إٰلن ٰ٘    إٰلن ٰ٘   وٺر٪لٺقٸن ًٲ   ث٫نهٲ ث٫نهٲ    وٺر٪لٺقٸن ٫َن ًٲ د٪إلٸع٪ ٫َن   د٪إلٸع٪

ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫ ُٰ ولڀ ً٪  ب٪ ٺشٿ ب٪ ٺشٿ   أٸٰبٕأٸٰبٕ  إپوٸٙإپوٸٙ     ولڀ ً٪إلٸظ٪بٲر٬ ًٲ  ٓ٪ظ٬ن٪ع٫ٓ٪ظ٬ن٪ع٫  ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸٰبٕأٸٰبٕ  م٪ع٪م٪ع٪  إلٸظ٪بٲر٬ ٫َ ًٲُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٫َ ٬ً   ُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٬ً م٪ن ٕ   م٪ن ٕ إٰلن ٰ٘    إٰلن ٰ٘   وٺر٪لٺقٸن    وٺر٪لٺقٸن

ًٲ  ث٫هٲث٫هٲ ٫َ ًٲد٪إلٸع٪ ٫َ ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫ففد٪إلٸع٪ ُٰ ولڀ ً٪  ع٫ن٪ش٪ ع٫ن٪ش٪   إپوٸٙإپوٸٙ     ولڀ ً٪إلٸظ٪بٲر٬ ِٰ  إٰلٕإٰلٕ  إلٸظ٪بٲر٬ ِٰٓ٪ٰذ ًٲ  ٓ٪ظ٬ن٪ع٫ٓ٪ظ٬ن٪ع٫  ٓ٪ٰذ ٫َ ًٲُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٫َ ٬ً  ُ٪ظ٬ٰبٔر٪ ٬ًم٪ ٰ٘   إٰلٕإٰلٕ  م٪ ٰ٘  وٺر٪لٺقٸ    وٺر٪لٺقٸ

ًٲ  ث٫هٲث٫هٲ ٫َ ًٲد٪إلٸع٪ ٫َ ٌ٪  وٸٙوٸٙإپإپ  د٪إلٸع٪ ٌ٪ع٫ث٬ن٪  ً٪  ع٫ث٬ن٪  ً٪إلٸظ٪بٲر٬ ِٰ   إٰلٕإٰلٕ  إلٸظ٪بٲر٬ ِٰ ٓ٪ٰذ ًٲ  ث٫هٲث٫هٲ  ٓ٪ٰذ ٫َ ًٲد٪إلٸع٪ ٫َ ٬ٔي٪   د٪إلٸع٪ ٬ٔي٪ إپوٸ ً٪  إلٸلٸه٬إلٸلٸه٬  إپوٸ ً٪٫ٓظ٪بٶر٬   66{{ٰميٲ  ٰميٲ    أٸذ٪ذٱأٸذ٪ذٱ  م٪ع٪م٪ع٪  ٫ٓظ٪بٶر٬

   اس  أف ض ال  اربير بسغ ا ضبا املآ ـ اربم يآ ؿ اآص     ةت بص ك علزػص:رآيععًٌ         
                                            حنر ال زريآص، ركػر ضسػ ؾ  اإللعا ااإللعا اْْْْرر

اكل م    ار ري د يبةع  ، كةل م    اإلزه ف يػبةع  ، اػ ذا ، ضبا ارتهوآلأيىسه يريآ  ف 
ارػػبةع اركثػػو،  ضػػ كصػػسم    احل رػػ  ارػػيت بهػػتم  اآ ػػ     ذةػػع   اآػػت ك  ازاػػ ؽ، ا ػػبا 

، كمػ  ذرػت ضػ  رسهػ ف ذةػعه يهػو كبهػآطركر ارػبةع ل...  بو رؾ كبع  ألف اركل يبةع   
                                                           

 دالمهل ارسو ة أليب زعآف كمعوف اررمثاين رر أيب ذر  ٔٔ
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 أف زوػػهللأ  ػبا األمػػع املوػ رؾ، كرػػبرت ةػ ف يآػػ ؿ لػآهللم أْحػػهلل بػر ررػػ  اسػػبرت ال بػهلل اروهللايػ ، 
ذةػع مػ  كريػ د دريسػ  يسآسػت     ب  ال ب ؾ ارػبةع ر ريػ د ارغريسػ  اآػص، اػعي  :ارهكسهللرم   
 .بو رؾ كبع     د كريص املبة ر   ذةع مم  اض ر، كذةع م  اض ر يسآست     ذةع

ملػػػ  أراد خ رػػػص  لػػػآهللم أْحػػػهلل ارعاػػػ ر  بػػػهلل كأف بهػػػو   ضػػػبش ارػػػهللرري ت،  اأزػػػم ال
ا كريتػص دضػوم ك  رػم: أف يهت سريص، كةػ ف رسػهللش أكالد،  لآهللم مس  ر ارو ز ارور مهح  
ش. !بر أيختص اةآ  ي ؾ أكالدش كيهت س    م  أزص ة ف يتآم ن كخ رص اربم رل 

مهتػػ ين ا:  ػػف اآػػ ؿاكس مػػ ش، ، رآهػػت س  أاػػهلل أبسػػ  ش مػػم ةوػػ ر ابوػػ  ابآرػػ  بػػصاكس  
بسػص  ػعج اا ،مػل اشػآش مػر اءوػليً   أى أريهلل أف أيبآػ  ةػل كااػهللو مسكمػ لإلاس  ك  ؿ  م :

 كأةثع مسص كْح سص رسه رة ب  كأبه بص. ك   احلشآش مهعر ن 
 مل ُيضػػػع ! آػػػ ؿ: أيػػػر أْحػػػهلل ملى ا ػػػ ر، زت ػػػ  ارسااػػػن  مل أيتلػػػآهللم أْحػػػهلل ارعاػػػ ر  ك 

   ػ ؿ: أتيت مبػ  أمعبػت مل ، اآػ ؿ رػص: ملى كرػآ  معػص  ػ  ذضو ا  رآص كأب ين بص، ابضو ا كأب ا بػص ا
أف    مػػػػر األرض  عت ػػػػ  بػػػػبةع   األػػػػتح   لػػػآهللم ةسمػػػػ  أردتي أف أ رػػػػ  زوتػػػػ ن مػػػػر 

كصػػل    ا: لػػس مس  ...  ! اآػػ ر  سػػ اآػػ ؿ  ػػف: ضػػل رأيػػتف ارريػػ رؽ بػػ  اإلاأ رع ػػ  كضػػ  بػػبةعش، 
 .رك مهس ت، كميوهللع األرض كارهم كاتمآ ـ يهم  اآص ارك مهس ت كض  ببةع مك ًٌف ا

  االَشغبل ثبهلل ػًب عٌاهاالَشغبل ثبهلل ػًب عٌاه
ك  يػػـ   ،بر رػػ      املس لػػو ت اررآوػػ ، ةشػػ ع رمضػػ فأاآػػ ىن أضػػل ارآمػػ  يسشػػغس ف 

كامل  حل اريت جتسػل األمػ اؿ، كاملشػ ةل  ،راكالدف ك  يـ  ر   را ، كبعهلل ذرت يعةس   ،رعا 
سػػػبير ييعيػػػهللكف راآػػػ ؿ   بعػػػ   ييػػػ خعضف رػػػر ارعيبوػػػ  ارعسآػػػ ، ارػػػيت يتععدػػػ ف  ػػػ ، كضػػػبا ارػػػبم 

                    املعابل ا سآ  كأف يك ز ا مػر املآػعب :
بوػػ رؾ ارػػهللزآ  ارريػػ ين رػػر ذةػػع   ارػػ ـ ف يشػػتغل أاػػهللةف جبمػػ    ةػػف أ...  يعػػ  ال بشػػغسكف

كارعسػػ   ارػػبم بتحمسػػص رتػػبةع امػػ  ارتعػػل يه ػػع ارػػبةع رسػػباةعير،    ، كخ صػػ  أف كبعػػ  
كال  ، دػػ  ار ال يرسػػل مسػػت   ذةػػعش   اروهللايػػ  اعةػػ  ارسهػػ ف كضػػ  لػػ س ، ك ..     !.

يعػػػ  اػػػن اإلزهػػػ ف  ذا ةػػػ ف    ،كال اػػػن ارر ػػػ رةكال اإلجتػػػ ش رسآوسػػػ ،  ،اءسػػػ س   املهػػػوهلل
 ال يآػ ؿ أزتاػع يعػ  ! ا ر  اءس بػ  يسوغػ  رسآػص أف ال يهػ   رػر ذةػع   كضػ    ضػبش احل رػ 
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كمر االلتغري ر كمر ار اة رسه اضػعة ارسػيب  ر ذةع   رألا  ال  س   ان أدتهل كأذةع!
  .... اررعيػػق ألػػوامػػ  ارػػبم ميسعػػ  أف أذةػػع   كأى  !   ،   أى ك  كأأك كأى أاآػػأ رسسػػـ 

ركػر ، بوػ رؾ كبعػ  رػهللـ ب اآػق    ضػ املػ ز  ! أم م اصس  مر امل اصات، ضػل ي ريػهلل مػ ز  
وػػ     ليػػئل أاػػهلل ار ػػ حل : ةآػػ  أرػػعؼ أف  ضػػ  ذةػػع   رسػػه ارػػهللكاـ، رامػػ  ارت اآػػق ُيي

ارػػبةع رسػػه ارػػهللكاـ،  روػػهللان أ مػػص ذةػػعش! ... :  ذا أاػػل  ردػػ    بوػػ رؾ كبعػػ   رسػػصاآػػ ؿ 
اػػن أزػػص مػػر ةثػػعة ذةػػع   بسهػػ زص يسػػ ـ كضػػ  يػػبةع  ، اآهػػتآآ  مػػر ارسػػـ  اآوػػهلل  سوػػص كضػػ  

اآػػتكسف مع ػػف لرسهػػ ف كضػػ   ك ذا بكسػػف مػػ  أاػػهلليػػبةع  ، كيهػػم  ارآسػػل كضػػ  يػػبةع  ، 
 .با ا ؿ ار  حل كض!! يهم  كريآل ارآسل ببةع اضعة ارعْحر 
   ملػر  أرسه املآ م ت   ل رة األاػ اب                           

                          رسععؼ أف ضبا املآ ـ رػآ  خ ص ػ ن رسعريػ ؿ اآػط،  األاػ ابااألاػ ابآّّٓرر
 ركر رسعري ؿ كرسسه   مع ن.ك 

 ػػهلليهللان ريػػهللان رسػػه ةػػل حلاػػ  مػػع ت رسآػػص دكف حلاػػ  مري ر ػػ  ارػػهللزآ  اإلزهػػ ف ُيػػ ف اػػ ىن 
أك عػمي زريهػ     كملى  !مل ألػت د مػر ط رػ     ذةع  ، ألزص رر يهترآ  بع يض  ، كيآػ ؿ: ملى 

   ؿ: ان أف احلوآل ارغريس    ضبش ارسحا  رر ذةع   ! ضبش 
٬ٔع٪  }} ٬ٔع٪وٸ ٬ٍص٫  ٓ٪ا٪ر٪ظٲش٫ٓ٪ا٪ر٪ظٲش٫  وٸ ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٛٱ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   وٺح٪يٲ ٬ٕ ٛٱػ٪ ٬ٕ ٘ٻ  إپ٢إپ٢  ػ٪ ٘ٻط٪ ع٪ َپه٬   شٲ ٬شٲ ٬م٪م٪  ط٪ ع٪ َپه٬ ٰب ُ٪  ٓ٪ز٬كٹش٫ّ ٓ٪ز٬كٹش٫ّ   وٸه٬وٸه٬  ٰب ُ٪ ولڀ َ٪    ولڀ َ٪ إٰلٔ   67{{  إٰلٔ

ةسػػػ  زيآ ػػػع   ط رػػػ    اعسػػػهللم  يػػػعكا   اءسػػػ  ارػػػهللرري ت كارآػػػعلت كااػػػوات اآآ رػػػ ف: ملى 
 !!.ةس  زآض  ار  م   ارغريات   كملى  !!  

  االعتؼبَخ ثزكش اهلل ػهَ إمتبو األػًبلاالعتؼبَخ ثزكش اهلل ػهَ إمتبو األػًبل
ببةع   رسه ارهللكاـ، كال يػهللع  ػآئ ن ا إلزه ف اربم يعيهلل مآ م ت املآعب  يس   ره زص 

كأتبآػص املع زػ  مػر  أف يتف رػص أم رمػل لػعيع ن،هلل يييع  كاربم ،مر أم ر دزآ ش يشغسص رر ذةع  
، كضػػبا مػػ  ذةػػع ق     أةثػػع مػػر م دػػ  مػػر  يهػػتآول ضػػبا ارعمػػل بػػبةع   رسآػػص أف  ، 

 ان احلعب:ةت ب  ، 
                                                           

  آ  رر مع ذ بر ريول معوف اررمثاين كاروآ ٕٔ
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                                                    األزري ؿااألزري ؿآْْٓرر  

 .ذةعكا   رسه ارهللكاـبعيهللكف اررياح   احلعب ا
سآػػػص ءسػػػ دى     بوػػػ رؾ كبعػػػ   ر  افردػػػكة زػػػم كصػػػآ  ارػػػهللةت ر روػػػهلل احلسػػػآف عمػػػ د 

اػػأضف  ػػ   أف بيكػػمثكا و، اآػػ ؿ  ػػف:   ةػػف أف ب ةػػ ا ارتكوػػ ،ةػػ ف   كلػػر ف ضسػػ ؾك  ُّٕٗ
، ش    سػ ب أرػػهللامه ف ارسرآػ  ااوػػوكةػ ف لػاح ارتكوػػو ةأزػص لػػاح ارعيرػل ارػبم أرآػػ  ، 

رسهللم  يهمع ف ارتكوو بت ر ؿ األرض مر  م أرريس ف كُيهللث  ف ضس ه كخػ ؼه  ػهلليهلل كرييػ  
أمػ ر دزآػ ش أك بػهلل رازهػ ف اػن رػ  يعيػهلل أم أمػع مػر  اػاعكف، مر أير ضبا  مػر ارتكوػو، ريكي

م  آ ن مر املهلليسػ  كذاضػل    مكػ  كجبػ ارش  ، ة ف أك مع دش أف يهتكثع مر ذةع   مع  ص
هللافر ص اريول   اآ ؿ: ا ي

٫ٌ  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ٰطري٫ّ ٰطري٫ّ   }} ٫ٌج٫ن٬ذ٪  ٌ٪   ط٪ب٪ق٪ط٪ب٪ق٪  ج٫ن٬ذ٪  ٌ٪  وٺن٫فٸشٶد٫ّ ٌ٪  ّ٪م٪ ّ٪م٪ : : مٸ وٹْ مٸ وٹْ    وٺن٫فٸشٶد٫ّ ٌ٪ وٺن٫فٸشٶد٫ّ ُٰز   س٪ط٫نْل٪ س٪ط٫نْل٪   ٓ٪ن  ٓ٪ن     وٺن٫فٸشٶد٫ّ ُٰز  ولڀن    ولڀن

ٌ٪: : مٸنننننننن ل٪مٸنننننننن ل٪ ٌ٪ وننننننننزٲ ٰكش٫ّ ُ٪   وننننننننزٲ ٰكش٫ّ ُ٪ ولڀنننننننن  ك  ركايػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػعل  ػػػػػػػػ ؿ:   68{{  ّ٪ وننننننننزٲ ٰكش٪  ٫ّ٪ وننننننننزٲ ٰكش٪  ٫  ري٭ ري٭ كٸننننننننٰثكٸننننننننٰث   ولڀنننننننن
ٌ٪   ط٪ب٪ق٪ط٪ب٪ق٪  }} ٌ٪  وٺن٫فٺشپد٫ّ ٌ٪  ّ٪م٪ ّ٪م٪ : : مٸ وٹْ مٸ وٹْ    وٺن٫فٺشپد٫ّ ٌ٪ وٺن٫فٺشپد٫ّ ُٰز  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪    وٺن٫فٺشپد٫ّ ُٰز ولڀ ٌ٪: : مٸ ل٪مٸ ل٪   ولڀ ٬َا٪ش٫ّ ٌ٪ وٺن٫ظ٬ا٪ ٬َا٪ش٫ّ   ٰركٺشپٰركٺشپ  إٰلٕإٰلٕ   وٺن٫ظ٬ا٪

 ُٰ ُٰ  ولڀ ٫َه٬   وزٶكٺش٫ وزٶكٺش٫  ٓ٪ل٪ع٫ٓ٪ل٪ع٫   ولڀ ٫َه٬ع٪ي٬ ٫َه٬  ع٪ي٬ ٫َه٬أٸث٬قٸ وٸ ٌ٪  أٸث٬قٸ وٸ ْ٫ُ ٔ٪تٺ ٌ٪إلٸ ْ٫ُ ٔ٪تٺ ٬ْو٪  إلٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪     69{{  ٰمفٸ إلٻ ٰمفٸ إلٻ    وٺٰق

    :ا مههللة ةسم  ارت اآهلل كر  ملعةو كااهللة، اآ ؿ   كب   

ُ٪   ٢٢: : ع٪ب٬نذٮ ع٪ب٬نذٮ   مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪ م٪   }} ُ٪ إپوٸن ٫ُ   إپ٢إپ٢  إپوٸن ٫ُ  ولڀن ٕ    ولڀن ٕ إٰلن ٘ٱ   إٰلن ٘ٱ ط٪ن ع٪ ٬ً   ط٪ن ع٪ ٬ً ٰمن ٬ٔنصٿ   ٰمن ٬ٔنصٿ وٸ ٬ّ  وٸ ٬ّأٸ َ٪ن سٿ   أٸ َ٪ن سٿ ى٪ ٕ   م٪ن  م٪ن    اٹٰنظ٪ن ٬ اٹٰنظ٪ن ٬   إپ٢إپ٢  ى٪ ٕ إٰلن   إٰلن

ُٰ ُٰؿ٪ٰرٔفٸٰا ً٪  ؿ٪ٰرٔفٸٰا ً٪ٰم ٝ٪ ٰ   ٰم ٔٶ ٝ٪ ٰ  وظٲ ٔٶ ً٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ   وظٲ ً٪ٓ٪ظ٬ ٹ َ٪   إپوٸٙإپوٸٙ  ٓ٪ظ٬ ٹ َ٪ ٰمث٬ٰل ً٪  ٰمث٬ٰل ً٪ٰم    70{{   وٺر٪ظ٪ي٪ ٰ  وٺر٪ظ٪ي٪ ٰ   ٰم
 رػػص  ال  ا ذضوػػم    صػػحآريتص، امػػ ذا بريعػػل   حػػ  ةػػل ارهػػآئ ت  ذا  ػػ ؿ ارعوػػهلل رال 

       أف جتهلل اهس  بآ  جب ارض :                         ض داض داُُُُْْرر..  

كرػػ  ةػػ ف  ال يهػمل ألم  ػػ   ... آ مػػ ت املآػػعب اإلزهػ ف ارػػبم يعيػػهلل أف يسحػق مب ان  ذ
ػػػػعى  رػػػػ  مػػػػ  منسػػػػت كضػػػػ   ، ك  هللش أف يشػػػػغسص رػػػػر ذةػػػػع   ر يػػػػ ان رسػػػػ  .. املػػػػ ؿ،ذة 

                                                           
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ٖٔ
 ري م  ار مبم رر أيب ضعيعة  ٗٔ
 مهسهلل أيب يعس  امل صس  كا  ؼ ااوة امل عة رسو صوم رر أز   َٕ
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ػ ل كضف األكالد، احن كر  ة ف أرػ  مػ   سػت كأرػ  مػ   ي أف يشػغس ؾ رػر  ل   ؾكأر  م  حني
 .كال أ ل ذةع   طعا  ر 

                  :  كمػػػػ  كد ػػػػلايسشػػػػغل  ارػػػػبمك 
 ،ر يسوحػػ ا   زتآوػػ  املآػػعب ، ألاػػف مل ميشػػ ا رسػػه املػػس   ارػػبم ر ػػص رب ارعػػ مل ضػػ ال  رػػ

 :يآ ؿ اآص ضسهلل بر أيب ض ر  كاربم ة ف رسآص لآهلل األكر  كازخعير، كاربم 
{{  ٪ٌ ٌ٪كٸ  ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫  كٸ  ُٰ ولڀ ُٰ  ٰركٺشپٰركٺشپ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  إپ٢إپ٢  ٓ٪قٹْو٫ٓ٪قٹْو٫  ّ٪٢ّ٪٢  ٓ٪ح٬ٰلع٫ٓ٪ح٬ٰلع٫  ٢٢     ولڀ ُٰ ولڀ   71{{   ولڀ

رسه ذةع  ، كال اػعج  ال رسػه ذةػع  ، كال جيسػ  ال يهللخل  ال  ة ف رل ؿ   
  ال رسه ذةع  ، كال يآـ   ال رسه ذةع  ، كيبةع   رسه ةل أاآ زص، ك ذا ىـ يآ ؿ:

٬ٰٔيٕ   ُ٪ي٪ و٫ُ٪ي٪ و٫  }} ٬ٰٔيٕ ع٪  72{{مٸلٺٰبٕ مٸلٺٰبٕ   ٓ٪ي٪ و٫ٓ٪ي٪ و٫  ّ٪وٸ ّ٪وٸ   ع٪
 ش   ضبا ا هللم ارسو م اركعًن. ص ميش  كراامر أراد أف يك ف مع

  انجزل ًاإلَفبقانجزل ًاإلَفبق
ارػػهللرآل كارمثضػػ ف رسػػه صػػهللؽ اإلميػػ ف، كرسػػه ايػػل اضػػعة   روػػ ب ارثػػ ين رسو ػػ د كضػػا
ان  أف جي د اإلزه ف مب  رسهللش، كمل يض     ؛كرسه ايهر االبو ع رسسيب ارعهللىف ،ارعْحر اػهلل 

ػعج ةػل مػ  رسػهللؾ،  ،زريآػ ا مػ  رز سػ ةفمل يآيػل: كأرسو د، ك من  مر رأاتص كرْحتػص ك ػريآتص،  اػا ني
 .رك  يي لًٌ  ارهللامهعة            كركر   ؿ:

بيسريػق مػر ضػبا ارعسػف  كرػآ  ةسػص، ك ذا رز ػت رسػف املػ ؿضػبا ا ذا رز ػت مػ ؿ بيسريػق مػر 
رز ت ري ش بيسريق مر ضبا اءػ ش   ب صػآل مػر ال يهػترآع ف ار صػ ؿ     ابتغ   كريص  ، ك ذا

بيسريػػػق مػػػر     ار ري ضػػػ  كاءػػػ ش، ك ذا رز ػػػت اكمػػػ ارػػػيت  تػػػ ج   ضػػػ   اػػػ امهو ف   األمػػػ ةر
كةسسػػ  رسػػ   ،كاروػػ ب كالػػ  صػػم ، كارتآعيػػل بػػ  املتو رػػهللير، احلكمػػ    اإلصػػاح بػػ  املت 

ركػر رػآ  املػ ؿ مػر املػ ؿ اآػط،  األمع رسه أزصز آله   ضبا ارو ب، ألف اروعمل أيخب ضبا 
 أرااس  ك  ؿ رس :لآهللى رل ؿ   بهلل أيض ن مر امل ؿ، ك  ، كركر الاآط

                                                           
 اررمثاين كاروآ آ  رر ضسهلل بر أيب ض ر   ُٕ
 صحآل ارو  رم كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ِٕ
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ُٲقٹْ   }} ُٲقٹْ   ٬ْ   ويٲ س٪ ويٲ س٪    ٬ّْ٪وٸ ٗٱ  ٰبٰؼقٶٰبٰؼقٶ  ّ٪وٸ ٗٱُ٪ن٬ش٪   73{{  ُ٪ن٬ش٪

 :ة ف يآ ؿ لآهللم أْحهلل بر رر   ارهكسهللرم 

. 
،  درػػ  رلػػ ؿ    ، كركػػر لرسآػػ ، ة كال بآسػػرػػآ  بكثػػع   ألمعاػػ    ار ػػهلل   ذات يػػـ 

 :او   رريله  ر  درضف، كري   بعهللش رريله بهللرضف، اآ ؿ 
ٍ٪هٮ  ط٪ب٪ق٪ط٪ب٪ق٪  }} ٍ٪هٮٰدس٬ ٘ٸ  ٰدس٬ ٪ٜ ٘ٸٰم  ٪ٜ ٍ٪هٿ   أٸوٺٰفأٸوٺٰف  ٰم  ٍ٪هٿ ٰدس٬ ٬ٔف٪ز: : مٸ وٹْ مٸ وٹْ   ٰدس٬ ٬ٔف٪زّ٪كٸ ٌ٪  ::مٸ ل٪مٸ ل٪  ّ٪كٸ ٌ٪كٸ  ٌپ  ٰوش٪ج٫صٿٰوش٪ج٫صٿ  كٸ  ٍ٪ن٪  ٌپٰدس٬ ٍ٪ن٪      ٰدس٬

ـ٪ذٲ ٪ ـ٪ذٲ ٪ُ٪ ٍٰن٪    ُ٪ ٍٰن٪  ٰبتٸذ٪ٰذ ُٰ  ع٫ش٬ضپع٫ش٬ضپ  إپوٸٙإپوٸٙ  س٪ج٫صٮس٪ج٫صٮ  ّ٪ ى٬ٷٸلٸق٪ّ٪ ى٬ٷٸلٸق٪  ٰبتٸذ٪ٰذ ُٰم٪ ٰو ٫ُ  إلٸتٸم٪ز٪إلٸتٸم٪ز٪  م٪ ٰو ٫ُٰمي٬   ٰمي٬

٘ٸ ٪ٜ ٘ٸٰم  ٪ٜ ٍ٪هٿ  أٸوٺٰفأٸوٺٰف  ٰم  ٍ٪هٿٰدس٬ ـ٪ذٲ ٪  ٰدس٬ ـ٪ذٲ ٪إلٸا٪ َ٪   إلٸا٪ َ٪ ٰب   74{{  ٰب

األرػػ  درضػػف رسػػهللش لالؼه ةثػػوة كاألرػػ  ال بهػػ كم  ػػآئ ن لرسهػػو  رػػص، ملػػ ذا  صػػ ال 
 كاربم ري   لرهللرضف ال ميست دوش، ا ل ضبا يته كل م  ذاؾ، ا ألرم ؿ ضس  لرسآ :

ٔٲ ٰ   ع٬ن٪ ل٫ع٬ن٪ ل٫ ٤ٸ ٤ٸ  إپىٲن٪ إپىٲن٪   }} ٔٲ ٰ ٰب ويٶ   75{{  ٰب ويٶ

بهلل رسمع  مر درآػل كبعضػ ف رسػه صػهللؽ اإلميػ ف  ف يريػت  يػهللش كيكػ ف مػر أضػل  ركر ال
   اإلاه ف ان ُياه بآ ؿ ارعْحر:                         ارعْحراارعْحرأََٔرر. 

للمهسػػ  كأريػػهللادى ةػػ ف أى أرل أف مػػعض ارشيػػل زاد   حتمعسػػ  مػػ  ةثػػعة ااػػوات، كأ ـ 
، ةػػ ف ارسػػ س ال يآآمػػ ف رسػػهللزآ  كزىن، كيت ػػهلل  ف يعريػػ ف مػػ  ركػػر ارعرػػ   ةػػ ف ةثػػو ااػػو  سآػػل
 رسآآ . بو رؾ كبع  رسهلل   

 ف ة زػم اػكركس     يهللش،  ،أف اإلزه ف ال بك ف ارهللزآ     سوص م  ارهللرآل رسه ارآآ  
 اػن يسريػق،رسآػص أف صػعل    سوػص أف ييسريآ ػ  ضسػ  أك ضسػ ، ركػر  ف ة زػم رسآػص   يهللش لػ ل 
ػعج  ،كم  اإلر  دات ،م  امل ار  كم  احلكف، كاػن مػ  اررسػل، جتػهللش ييريكػع كييػهللبع ةآػ  اي

                                                           
 بر ا مت  ارو  رم كمهسف رر رهللم ّٕ
 لسر ارسه مه  كابر خ مي  رر أيب ضعيعة  ْٕ
 ارو  رم كمهسف رر رمع بر اار ب  ٕٓ
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 يآ ر ف: ركر ة ف أصح ب رل ؿ     !!ضبا ارآعش
 .كربرت ة ز ا جي دكف      د ي  اره  ر  

، أتبآػص مهنع هللا يضر كروػهلل ارػعْحر بػر رػ ؼ كدػوضف ،رري ف ة ف ارتو ر مس ف ةهآهللى رثم ف بر
ػػهلل مػػر األرلح ارهللزآ يػػ ، ركػػر أتيت   ا رػػ   حػػط أك   ػػهلل يػػعبل مس ػػ  مػػ  الك ارتوػػ رة  ييعػػهلل كال ُيي

  يل اآت هللؽ    ةس   رسه اآعا  املهسم  كال يوغ      ال رد   رب ارع مل  .
 :آعب ل    ريبل املا ء  د ارث ين اربم يي صًٌ 

اء  د   اروبؿ، أم ببؿ م  يهترآ  اإلزه ف ببرص شػ  رز ػص   مػر أم رزؽ طسوػ ن  -
 ملعد ة  .
آآ مػ ، ك  آص    بير األمعير زوشعش كيوشعش م الش  زػص لػآك ف يػـ  ار ذا اإلزه ف كا  

   ارػػػػػػػػػػػػػهللزآ   وػػػػػػػػػػػػػل ازخػػػػػػػػػػػػػعة:                                                  
                            ارسه  اارسه  اٗٔٗٔرر. 

   رسػهللم  أيبآػص أمػع  :ق  ػبا اء ػ د كمر مل يي ا ػ              
، اآآػػ ؿ رػػص: رػػآ  رػػت يػػـ يآػػ ؿ ملسػػت املػػ ت: أريًٌ  آآػػ ؿ: أريسػػ  لػػ ر ، يآػػ ؿ رػػص: ، اسػػ  يػػـ 

 رآ  رت ل ر ، ري   أمع   كال بغآو رآض     ريل   رياش:
                              

            ت، كركر:ان أير ًٌض م  ا  
                             . 

زهأؿ   بو رؾ كبع   أف جيعسس  مر رو دش املآػعب ، كأف جيعسسػ  مػر روػ دش ارػباةعير   
رارمػػ ؿ ارػػيت بعاػػ   ػػهللرى  سريآػػ ، كأف ي اآسػػ عسسػػ  مػػر روػػ دش املت ػػهلل   كاملذةػػعان ةثػػوا، كأف جي

رسػػػهللش كجتعسسػػػ  مػػػر املآػػػعب ، كأف يكتػػػل رسػػػ    ارػػػهللزآ  ارهػػػهللاد كارت اآػػػق   ةػػػل أا ارسػػػ  كةػػػل 
 بير يهتمع ف ارآ ؿ اآتوع ف أاهسصأرم رس  أ ع ، كأف جيعسس  مر ار
 كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص كصسه  
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  76أسكبٌ اإلميبٌأسكبٌ اإلميبٌ..55
ةعامسػػ  اأرلػػل رسػػ  ا احلمػػهلل   ارػػبم أةعمسػػ   يػػهللاش، كزاد    - ًبٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً 

كار ػػاة كارهػػاـ ز رػػص    خسػػق   كضػػ  ةتػػ ب  ، أ زػػ ؿ رسػػ  خػػو بآػػ فاوآوػػص كم ػػرري ش، كأ
 ص ارسو م:رسه لآهللى   ارآ مهل   اهلليث

٫ٍه٬ إٰلٕ  وٺب٪ع٬أٰل  }} ّ٪وٰمش٪ ٔٶني٪ إٰلٕ  وٺخ٪لٺقپ  ّٲل٪  ويٲٰب ٫ٍه٬ إٰلٕ  وٺب٪ع٬أٰلكٹي٬ ٫ أٸ ّ٪وٰمش٪ ٔٶني٪ إٰلٕ  وٺخ٪لٺقپ  ّٲل٪  ويٲٰب   77{{  كٹي٬ ٫ أٸ

رسػػه لرػػص كصػػحوص، كةػػل مػػر اضتػػهللل  هلليػػص كمشػػه رسػػه اوػػص    يػػـ  صػػسه   رسآػػص ك 
 لم  لم    رب ارع مل . .. ارهللير، كرسآس  مع ف أ ع 

  ػهى انجذء ًػهى اننيبيخػهى انجذء ًػهى اننيبيخ
رسػػف اروػػهلل   رسموتػػهللمه    اإللػػاـ لػػآهلل األكرػػ  كازخػعير  م ػػ ييعسًٌ  ة زػم أكؿ رسػػـ 

كرسف ارس  ي ،  ذا رعؼ اإلزهػ ف بهللايتػص، كرسػف اإلزهػ ف ا يتػص، كرسػف بعػهلل ذرػت لػع خسآآتػص، 
 .بو رؾ كبع  ا زص ميش    ارهللزآ  ةم  أمع  ، كيهتآآف رسه مس     

أ ػػػ ر  رآػػػص   ةت بػػػص مآث  ػػػ ن  أركاح ااسػػػق أ عػػػ ، ك ع ػػػف كأخػػػب رسػػػآ ف خسػػػق   
   :املوػػػػػػ ، اآػػػػػػ ؿ                                                          

                                                                         
 .األرعاؼااألرعاؼإُُِِٕرر

األركاح ةس ػػ   سػػ ن كااػػهللة، مػػ     مػػر رس صػػع األرض خسػػق   وػػل خسػػق ريهػػف لدـ
   صػ را ، كخ  صػآت   ارػيت خ  ػ    يػـ  ارآآ مػ ، كأررػه ركػل ركح ه ع مس   كمػ  مل يا ػع

س صػػع األرض، بتكػػ ف مػػر ر  ه ػػ ر األركاح   أريهػػ ـ ، كبعػػهلل ذرػػت ريػػ  بوػػ رؾ كبعػػ   ػػ    
 كة ف أكؿ ريهف يا ع ض  ريهف لآهللى لدـ رسآص كرسه زوآس  أاضل ار اة كأمت ارهاـ.

 كا ع ا مع  كر ا:، بو رؾ كبع  أ  ر    ضبا ارتهللري  اإل     ؿ   
                                                           

 ـَُِٖ/ُُ/ٔضػ َُْْمر صريع  ِٕ -مهوهلل لآهللم ي ل  احلو ري   –األ  ع  ٕٔ
 مهسهلل ارش مآ  رسرمثاين كأيب زعآف رر أيب ضعيعة  ٕٕ
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                آعػػػػ ن               آعػػػػ ن، ك  رس اخػػػػ  يعػػػػ  بعػػػػهلل اػػػػ ة 
  ط يسػػػ                               اأركااسػػػ  ةسسػػػ   ػػػهلل خيسآػػػم كصيػػػ رت  األرػػػعاؼااألرػػػعاؼاُُُُرر

 .ارهاـ رسآص كرسه زوآس  أاضل ار اة كأمت   ول خسق لدـ 
كف ارآعلف: كأخب       رسآس  ر هللان كمآث   ن ةم  ذةع   عي                  

                                ، ػ هللى  ػ ؿ  ا  ػ هللىر ػ ر ا:  كركػرمل يآ ر ا:  عس ، 
 ك ػػػ ؿ:  بوػػػ رؾ كبعػػػ  ك عسػػػ  ةػػػاـ  ، كأريوسػػػ  خرػػػ ب  ، يآػػػ مهق ركا زآػػػ  أكريػػػهللض  اآسػػػ    

                 ارتحػػػػبيع اإل ػػػػ :   عسػػػػ ش، اػػػػأطسق كضػػػػبا خرػػػػ ب  ، كحنػػػػر  ػػػػ هللىش ك  
                                           األرعاؼااألرعاؼإُُِِٕرر. 

لػػػآهللى  ، مل يآيػػػل    ف ك مػػػ م ف كلػػػآهللضف رػػبرت رسػػػهللم  ريػػػ   األزوآػػػ   كاملعلػػس  ك 
  بػػل  ػػ ؿ رػػص:  ،افرسًٌػػك ر: رػػص بوػػ رؾ كبعػػ          ضف لرع ػػهلل ارػػبم أيخػػب أم اك ػػع  ارػػبار تاارػػبار تآٓٓٓرر

رسآػػص كرسػػه زوآسػػ  أاضػػل رسػػآ ف   املآثػػ ؽ األزل  وػػل خسػػق األةػػ اف، ك وػػل كريػػ د ريهػػهلل لدـ 
ـ   كري ػص، ةػ ف كةػع    آآػ  ضػبا ارع ػهلل لػآهللى اإلمػ ـ رسػ  اآكبػ   ، .. ار اة كأمت ارهاـ

ر اار ب ةػ ف رػص ، كرمع بُيي  بآم   احلعاـ م  أمو امل مس    زمسص رمع بر اار ب 
ألاػػف ةػػ ز ا اػػهلليث  ر ػػهللو لألصػػس ـ  ،يعيػػهلل أف ييو رػػهلل بػػ  ارعػػعب كبػػ  ارشػػعؾ اءسػػ ًٌ  ؛اػػ ه   ػػ 

كريػػهلل ارسػػ س أصػػح بص  ت ػػ  كضػػ  بآعػػ  ارعدػػ اف،  كاألكاثف، ا رشػػوعة ارػػيت ليػػ  رلػػ ؿ   
 صػس  مو  ػعةاآرع   ان يك ف اإلزهػ ف رسػه ، كجيسه ف ا   يتمه ح ف    ك يبضو ف  رآ   
 او      احلوع األلعهلل كالتسمص ك و سص،     ؿ رص:ف، يضعة ارهلل 

ريىػ ي  } كىرىػٍ ال أىيٌنً رىأىيٍػمي ارس ػيب    يػيآىوًٌسيػتى  ، يٌنً ألىٍرسىفي أىز ت اىوىعه ال بىضيػع  كىال بػىسػٍ
، كال بوػػ رؾ كبعػػ  ارسػ ا   ال   ، اػػا يشػ هلل ارضػػ ر كةػ ف رمػػع   مشػػ هلل رػ ؿو  { مىػ   ػىوػ ٍستيػػتى 
 ـ   كري ػػػص:كةػػػع   اآػػػ ؿ اإلمػػػ ـ رسػػػ  ب رع يتػػػص لركسآػػػ  ملهػػػول األلػػػو ب ، يػػػعل األلػػػو 

كانب رونك ر س      ودو   ّركنش أٌ  ُ ملن  أمنز  ملْ ثٔنق علنٙ ّونذ      إىُ ٓلش ّٓيفع }

ٓن١ُٙ ٓنْو   :   م ل : ّمذ مسع  سطْل  ُ ؿلٙ  ُ علُٔ ّطنله ٓقنْل  ّأوقنُ  ذتحش

 78.{ ّوُ وظ ٌ روق ٓؼَذ ملً  طالنُ ب واْذٔذ ب ذتحش  ٤طْد  وقٔ م٘
                                                           

 مر  عح ارو رل ىف اهللير ارو  رل كاآص ارث ىن ارو  رل رر رمع رده   رسص، ك صحآل اهللير ر ف ألرسف ..ا  ٖٕ
 كذةعشا. :،   ؿ رص رسه بر ا  ط رلضبارمع مل    ؿ  ر كركل احل ةف مر اهللير أ  لعآهلل أف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2945&idto=2946&bk_no=52&ID=1023#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2945&idto=2946&bk_no=52&ID=1023#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2945&idto=2946&bk_no=52&ID=1023#docu
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ازآػػػ   ، ميهػػػو ل اآػػػص اركتػػػ ب ارػػػبم ك  عسػػػ  رسآػػػص أ عػػػ ، ةتػػػ ب األزؿ ارآػػػهللًن ب اهلل
كمع ضػػهللة   ريػػل   ريػػاش، ألزسػػ   ذا ريئسػػ     ارػػهللزآ  زي اػػهللش كال زيشػػعؾي بػػص  ػػآئ ، كزيرآعػػص كال 

مل ارع هلل األزل.  زع  ش، كزبةعش كال زسه ش، كزشكعش كال زكريع زيعم ش، كضبا حي
سآػص اضػعة ارػعْحر، كرسػهللم  أييت متح ف   ارع هلل ارػبم أخػبش راكل  زه ف رص زمره را

يتغػػػب ل مػػػر رس صػػػع  ،مػػػر رس صػػػع األرض اريهػػػم ن ررػػػص بػػػهللىن  متحػػػ ف يي آػػػب   د اإلمآعػػػ 
كيسػػػو  مػػػر رس صػػػع األرض، كيوػػػ  بآتػػػ ن ييكس ػػػص مػػػر احلػػػع كارػػػمثد مػػػر رس صػػػع األرض،  ،األرض

 اهللازآ  حلضعة ارعْحر .  رآحمل اره ةر كض  ارعكح اريت ض  اآآآ  اإلزه ف اريت أ ع ت لر
لرػػهللرآل كارمثضػػ ف رسػػه صػػهللؽ اإلميػػ ف ارػػبم ر ضػػهلل رسآػػص أييت   كميشػػ    األةػػ اف ركػػ

   ارعْحر:                                       هللؽ كضس  يا ع ص األا ابااألا اباِِّّرر
بوػػػ رؾ أمػػػ  اركػػ اعكف كاملشػػػعة ف كاء اػػهللكف اآػػػهلل أ ػػع كا   اإلميػػ ف   ضػػبش احلآػػػ ة ارػػهللزآ  ... 

كبػهللأ  ، عان، ألزص كاري  ف جبارص، اسم  ه عكا   ارهللزآ   ػعد كا لر اهللازآ    يـ  املآث ؽ  كبع  
يا ع مس ف م  يهللؿ رسه زكعااف رسومآػل، كةيريػعااف  ػبا ارهػوآل، كرػبرت اػ دكا رػر اررعيػق 

 رعو دش امل مس .   اربم ر ص 

  دزط زدح انكبفشيٍدزط زدح انكبفشيٍ
ضػ ال  ةػ ز ا ارريعيآ ؛ ارريعيق األكؿ كضػف املسحػهللكف، ك   اي طل ك  از ت اريت معس  

سحػػػهللكف   املي ارػػػوعمل يآػػ ؿ: ه ػػػع  ألفمسػػب بػػػهلل  ارػػهللزآ     أف يػػػعث   األرض كمػػػر رسآ ػػ ، 
كةػػ ف ضسػػ ؾ  ،ضسػػ ؾ مسحػػهللكف أ ـ اضػػعة ارسػػيب مسػػباألزؿ، اكػػ ف سحػػهللكفاملي  ركػػرضػػبش األ ـ، 

   بػهلل مسػص، ألزػص  ػ ؿ: ضػ  أمػع   كال ،مسحهللكف أ ـ األزوآ   اره بآ                      
       كةل كااهللة    أضس  ،   ؿ  ارش رلاارش رلإٕرر: 

ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪   إپ ُ٪  ولڀن ٙ   ُ٪ب٪نن س٪كٸُ٪ب٪نن س٪كٸ   ولڀن ُ٪ع٪ن وٸ ٪ّ ٙ ُ٪ع٪ن وٸ ٬ً   مٸننب٪ض٪مٸننب٪ض٪    ود٪و٪ود٪و٪  م٪لٸنق٪ م٪لٸنق٪   وٸنٲنن وٸنٲنن   ّ٪ ٬ً ٰمن ُٰ  ٰمن ُٰٰأي٪ٰانن ًپ   ٰأي٪ٰانن ٬ٔ ًپ مٸب٬ل٪نا٪ ٬ٔ ٘ٻ  مٸب٬ل٪نا٪ ٘ٻمٸب٬ل٪نن   مٸب٬ل٪نن

ُٰ ٔ٪ٰنٰٔي ُٰٰب ٔ٪ٰنٰٔي ٘ٻ  ٰب ٘ٻّ٪مٸب٬ل٪ ِٰ  ّ٪مٸب٬ل٪ ٔ٪ٰذ ِٰٰب ٔ٪ٰذ ُٰ  ٰولڀٰزٰٖولڀٰزٖ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪   ٤ٹم٬ش٪ٚ  ٤ٹم٬ش٪ٚ   ٰب ٔ٪ٰنٰٔي ُٰٰب ٔ٪ٰنٰٔي ٰٛ: : ٰب ٢٫١٪ٍٰٛ ٢٫١٪ٍ  ٰ٘ ٰٰ٘ولٺح٪يٲ   ٰولڀٰزٰٖولڀٰزٖ  ّ٪مٸ ل٪ّ٪مٸ ل٪  أٹب٪ ٰوٕ أٹب٪ ٰوٕ   ّ٪٢ّ٪٢  ٰولٺح٪يٲ

ِٰ ٔ٪ٰذ ِٰٰب ٔ٪ٰذ ٰٛ: :  ٤ٹم٬ش٪ٚ ٤ٹم٬ش٪ٚ  ٰب ٢٫١٪ٍٰٛ ٫ٍه٬  ث٫هٲث٫هٲ  أٹب٪ ٰوٕ أٹب٪ ٰوٕ   ّ٪٢ّ٪٢  ٰوليٲ سپٰوليٲ سپ  ٍ٪٢٫١ ٫ٍه٬س٪دٲ ٫َه٬  ود٪و٪ود٪و٪  ؿ٫لٺٰبؿ٫لٺٰب  إٰلٕإٰلٕ  س٪دٲ ٫َه٬إلٸ ٌ٪  إلٸ ٌ٪ٓ٪ا٪ي٪ ط٪لٹْ   ر٪ٰوكٸر٪ٰوكٸ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  ٓ٪ا٪ي٪ ط٪لٹْ

ٌ٪  إپوٸٙإپوٸٙ ٦ ٪ٌ ٦   }}79  

                                                           
 مهسهلل ارو ار كاررمثاين رر أيب م له  ٕٗ
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بػػهلل أف  اػػا!! كركسػػص بآعيػػله رسحآآآػػ ، ا  ػػ   كرػػآ  معػػ  ميآسػػص أف رػػص ميػػ  ةآمآسسػػ ، 
ضس ، كاعيقه ضس ؾ، أضل ارسػ ر ةػبب ا املعلػس  ك ػ ر ا: ضػبا ارسػيب بشػعه مثسػص ةمثسسػ ،  يك ف اعيقه 

رػػ اض رسػػه األير ضآػػ  اضػػبا رسػػ  ارعلػػ ر  مو  ػػعة  ك  مل يعلػػل  ذالرعلػػ ر   كملػػ   اسمػػ ذا خ  ػػص
 ألف   يآ ؿ    علزص:
                            األزع ـااألزع ـاُُِِْْرر 

 .بسريآب رل الت  ات ر م  يعاش ص حل ن   
م  أاف يعسمػ ف أزػص أاضػس ف كأةػعم ف    رسه ارعل ؿ، ك وسص رسه املعلس ،  ر د اا

   كرػػػبرت يآػػػ ؿ   بعػػػ   حلوآوػػػص كم ػػػرري ش: !!ةػػػل ارسػػػ اا  كاملآػػػ ات                
                           رسػص اآآػ ؿ:  ذا ليئل أم كااهلل مس ف ة ف  األزعػ ـااألزعػ ـاّّّّرر

  ذا ة ف ةبرت اسم ذا ال بتوع ش كب هلل  ش !!.كأراى  عا ن،  ،كأةعمس  خيسآ ن  ،أاضسس  زهو ن 
 رسهللم  بيعر لرعل ر   ع ف ةس ف ك  ؿ: كض  ذابص 

٬ٓا٪ ٹ  }} ٬ٓا٪ ٹأٸس٪أٸ ٬ْ  ه٬ه٬أٸس٪أٸ ٬ْوٸ ٫ُ ٹه٬  وٸ ٫ُ ٹه٬أٸم٬ب٪ش٬ ٌٲ  أٸم٬ب٪ش٬ ٌٲأٸ ٣٬ٔ  أٸ ٣٬ٔم٪ ْ٪ ٰدٖ  م٪ ْ٪ ٰدٰٖب وٺ ٬ٌ  ٫ُشپٓذ٫ُ٫شپٓذ٫  ٰب وٺ ٬ٌأٸ ٬ٔ ٹه٬  ٫ُٰػري٪٫ُٰػري٪  أٸ ٬ٔ ٹه٬ع٪لٸ ٕٲز  أٸكٹي٬ا٫ه٬أٸكٹي٬ا٫ه٬  ع٪لٸ ـ٪ذٶٰم ٕٲزم٫ ـ٪ذٶٰم     م٫

٬ٔكٸ  ج٪شٲب٬ي٪ ج٪شٲب٬ي٪   م٪ م٪   ى٪ع٪ه٬ ى٪ع٪ه٬ : : مٸ وٹْ مٸ وٹْ  ٬ٔكٸع٪لٸ ً٪  وٸ ٹه٬وٸ ٹه٬  ى٪ٰزٓشٮى٪ٰزٓشٮ  إلٸإپىٶٕإلٸإپىٶٕ: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٰؿذ٬مٻ  ٰؿذ٬مٻ    إپ٢إپ٢  ع٪لٸ ٬ٔ ً٪ب٪ ٬ٔ ٬ٖ  ب٪ ٬ٖٓ٪ذ٪   ػ٪ٰذٓذٱ ػ٪ٰذٓذٱ   ع٪ز٪ بٱع٪ز٪ بٱ  ٓ٪ذ٪

َ٪بٱ  أٸب٫ْأٸب٫ْ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪ َ٪بٱوٸ ٰٜش٪  وٸكٸوٸكٸ  ُ٪بٴ ُ٪بٴ : : وٸ ٰٜش٪ط٪  ٬ْوپ  ط٪  ٪ٔ ٬ْوپ وٺ ٪ٔ َ٪ز٪    وٺ َ٪ز٪ أٸٰو َ٪بٱ  أٸٰبٕأٸٰبٕ  ٓ٪ذ٪ ٓ٪ذ٪   ُ٪بٲ ٬ُ٪بٲ ٬    ::إلٸي٪ض٪وٸ ٬إلٸي٪ض٪وٸ ٬  ج٪ن٪ع٬ا٪ي٪  ج٪ن٪ع٬ا٪ي٪    أٸٰو َ٪بٱوٸ ُ٪بٲ  وٸ ُ٪بٲّ٪ ٪ّ  

٫ُ  أٸغٺي٪ٙأٸغٺي٪ٙ  م٪ م٪  ٫ُع٪ي٬ ٫ُ  ع٪ي٬ ٫ُم٪ وٹ     }}80كٸظ٪ب٪ كٸظ٪ب٪   ّ٪م٪ ّ٪م٪   م٪ وٹ

 !م  ضبا 
يريعػػل مػػ  يتمسػػ ش، ييعيػػهلل أف ميشػػ  رسػػه ضػػ اش، ك أزػػص  :كمكػػ ف طوآعػ  اإلزهػػ ف   ةػػل زمػػ ف

  يعيػهللش كال ي ريػهلل ؿ كضػبا اػعاـ، بػل يعيػهلل أف يريعػل مػضػبا اػا أف يآ ؿ رص: كال يعيهلل مر أاهلل
 ااؿ كال اعاـ.

 !! ن كاػهلليث ن  ػػهلل أف ضػػبا ضػػ  ارهػػولكرػبرت رػػ  يثػػم رػػر ةػل احلعةػػ ت اإلحل ديػػ   ػػهللمي
 يآػػػػػػ ؿ رػػػػػػص: كيػػػػػػعل أف ارػػػػػػهللير  آػػػػػػهللان رػػػػػػص، ألف ارػػػػػػهللير ،ألزػػػػػػص يعيػػػػػػهلل أف ميشػػػػػػ  رسػػػػػػه ضػػػػػػ اش

 .، كضبا اعاـ اا بآعبص!ضبا ااؿ اكيل مسص
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر ابر رو س رد    رس م  َٖ
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ػػػعًٌ  ارػػػهلليرك  ػػػعًٌ  ،أبػػػهللان  ـ  ػػػ  مل ُيي ريعػػػل ضسػػػ ؾ بآسػػػ  ـ ارسهػػػ   كركػػػر كركػػػر زا ػػػف، اسػػػف ُيي
بػل ال ييعيػهلل ذرػت ارتشػعي ،  ركسػصك اػ ر كاج يكػ ف برعيآػ  ةػبا، حلري  األزهػ ب،  كبشعي     

كضػػبا لػػع  بكػػبيل املكػػبب  رػػاد ف ارػػيت ز رػػم مػػر رب ارعػػ مل  ييعيػػهلل أف ميشػػ  رسػػه ضػػ اش، 
 .كاملعلس رسه أيهللم األزوآ   

ضػل  ذا متسػػ   ر دػػ ا رسػه ري مهآػػ  م مػ  ك ػػ ر ا: بعػهلل أف ار دػػ ا رسػه ارسػػيب، رػ دكا اك 
بعاػػف  ػػل  ةآػػ  يكػػ ف ذرػػت  اػػن أف أاػػهللضف ريػػ   رسسػػيب  !  اثزآػػ  كحني لػػل لػػسيوعر مػػعة

 كة ف رسه ك ت أف يبكب، ك  ؿ رص: 
ُ٪ش٪ٚ  م٫ر٪نٲذ٫ م٫ر٪نٲذ٫   ٓ٪ ٓ٪   }} ُ٪ش٪ٚأٸ ُ٪  أٸ ُ٪ ولڀ ٰٕٔ   ولڀ ٫ٰٕٓٔر٬ ٓ٪ب٬ع٪ث٫كٸ  ى٪ع٪ه٬ ى٪ع٪ه٬   ::إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  س٪وٲزس٪وٲز  مٸذ٬مٸذ٬  م٪ م٪   ب٪ع٬ذ٪ب٪ع٬ذ٪  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ٫ٓر٬ ٓ٪ب٬ع٪ث٫كٸّ٪ ٫ٓذ٬ٰملٹكٸ  ّ٪ ٫ٓذ٬ٰملٹكٸّ٪    ويٲ س٪  ويٲ س٪   ّ٪

٫ُ  إلٸتٸى٬ض٪لإلٸتٸى٬ض٪ل ٫ُ ولڀ ِٰ  ُ٪ع٪ وٸُٙ٪ع٪ وٸٙ   ولڀ ٍِٰ٪ٰز ٕ٪  م٪ث٪٣م٪ث٪٣  وٸي٪ وٸي٪   ّ٪ك٪ش٪ب٪ّ٪ك٪ش٪ب٪    :: ٦ٓ٪ ٰ  ٦ٓ٪ ٰ   ٍ٪ٰز ٕ٪ّ٪ى٪ٰظ ٫ُ  ّ٪ى٪ٰظ ٫ُم٪لٺقٸ   م٪لٺقٸ

٬ً  مٸ ل٪مٸ ل٪ ٬ًم٪ ٰٕٔ  م٪ ٫ٰٕٓٔر٬ ٕ٪   وٺٰععٸ و٪ وٺٰععٸ و٪  ٫ٓر٬ ٍٰ ٪ّ٪ٕ ٍٰ     }}81  س٪ٰمٔهٮس٪ٰمٔهٮ  ّ٪

عػل اإلزهػ ف ميشػ  متػ ىن ربم جيا اكبب ا لروعر بعهلل امل ت، كةبب ا لرآآ م ، مل ذا  م 
آيح لل رسه ةل مػ  اعسػم يػهللاش، للآيععض رسه  ، ك   ذا رعؼ أزص   يـ    اآ بص ارهللزآ  

آمشػ  رسػه ضػ اش، كارآػ م أيةػل ل  زهػ فةل  ف  اه ب كال اآ ؽ، ا مل يكر ضس ؾركر ر  
 رمثي .كارغ  أيةل ارريآو، كبك ف األيمف ةس   نوآ  أةثع مر احلآ اىت   ا ،ارضعآ 

ارسػػ س أف ضسػػ ؾ اهػػ ب، كضسػػ ؾ بعػػر، كمػػر رسػػهللم  يعسػػف  رػػبم ييػػساف ارعػػ مل ا ركػػر مػػ 
 !.يهتر  يآس  مر احلآل أف يسريب   ارهللزآ  مر  ضآ ، ةآ  يسريب يـ  رآ   رب ارمثي   

                بعػػهلل كضسػػ  احليكػػف اإل ػػ  أف ةػػل مػػر ييسكػػع اروعػػر
       يكػ ف ةػ اعان:مل ت ا                          

، كي ػػر   ااامهػػق أ عػػ    ارػػهللير، كاركآريآػػ  أمػػعه يرػػ ؿ  ػػعا  جيمػػ  ااسػػق  آعػػ ن   يػػـ  
 :  ر ا  م كاحل  رآوهللأ احله ب، كربرتأرض امل    اريت جيي  ض     با األمع   ار  
فف لوووووووووٌفأنووووووووووفإ يف  نووووووووووفت ي نوووووووووو لوووووووووٌفأنووووووووووفإ يف  نووووووووووفت ي نوووووووووو

فف

ِ ف ِ فنعوووووو فين وووووٌ ف وّووووو ف ووووو فذووووو ففنعوووووو فين وووووٌ ف وّووووو ف ووووو فذووووو

فف ففًنعنووووووووووووووفإ يف  نووووووووووووووف    نووووووووووووووًنعنووووووووووووووفإ يف  نووووووووووووووف    نوووووووووووووو

فف

فف ن سووووعدف  وووولىوف وووو ف وووو ف ووووِ  ن سووووعدف  وووولىوف وووو ف وووو ف ووووِ 

فف
                                                           

 ري م  اروآ ف رسرمثم كألو ب ارس كؿ رس ااهللم ُٖ
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  سًشتخ انندبحسًشتخ انندبح
   ارسو ة   ضبا ارآـ  املوػ ، رسه امل مس  رك  ييعرآس  ارعك ت  اريت اآ     رع ج 

ف، اسمػػػػ ذا  ػػػػ ؿ رسػػػػ : لمسػػػػ ا ل    حنػػػػر م مسػػػػ           مػػػػ  رك ػػػػت  ارسوػػػػ ة 
   األيخػػػػعل: ةمػػػػ   ػػػػ ؿ   ازيػػػػ   كرلػػػػ رص                         يعػػػػ  ز يػػػػهلل  ارريػػػػتلاارريػػػػتلاْْرر

 .ريعر ت اإلمي ف
ػ  ػ  ارتح ػ  ارػبمااإلميػ ف،   ت   ز دة رييعرػ  ةػل ك ػم كاػ   حنر حنت ج سس  ُيي ًٌ

ػػر   ارسػػيب س  كريعرػػ ت مػػر ليػػ ،كأكالدى كبس بسػػ  مػػر اػػ  ضػػبا ار مػػ ف، ريعرػػ ت مػػر ارآػػعلف كُي ًٌ
  ارعسمػػػػ   ارعػػػػ مس ، اػػػػن ي ػػػػل اإلزهػػػػ ف    مآػػػػ ـ ارآآػػػػ :رسػػػػـ  ارعػػػػهللىف، كريعرػػػػ ت مػػػػر 

                              احلوعااحلوعاٗٗٗٗرر. 
 زتعسمػصف أل ف رسه ارهللكاـ مر ريعر ت اإلمي ف، كاإلمي ف ُيت ج بهلل أف يهت يهلل اإلزه اا

   مػػر ارعسمػػ   ارعػػ مس  أضػػل ااشػػآ  ارػػبير ذةػػعضف   كأاػػ  رسػػآ ف   ةت بػػص املوػػ :     
                                              األا ابااألا اباّّٗٗرر. 

كضػبش كااػهللة، كأف يعا ػل     أف يعمل املع  مب  أمعش بص م الش، يآتض  كاإلمي ف ل  
يرسػػ  رسآػػص  بوػػ رؾ كبعػػ  اعة بػػص كلػػكس بص كيعسػػف أف   يرسػػ  رسآػػص كيػػعاش، اػػ ذا رسػػف أف   

   كيػػعاش يهػػتح  أف يع ػػه   اػػن كرػػ  ةػػ ف ال يػػعاش أاػػهلله مػػر خسػػق  ، ألزػػص يػػعل أف 
 اػعج اإلزهػ ف رػر يآتض  اال تهللا  بص   ةل أا ارػص، اػن ال رعل ؿ كاإلمي ف لمعص، ... 

   كال ةثو، اآهلل   ؿ      أزص: طعيآص    سآل                                 
 ض   هللكبس . األا ابااألا اباُُِِرر

   صابس  كصآ مس  كرو دابس ، ألزص   ؿ رس : زآتهللم لرعل ؿ حنر 
٬ٓا٫ن٫ْٰىٕ  كٸن٪ كٸن٪   ؿ٪لځْ ؿ٪لځْ   }} ٬ٓا٫ن٫ْٰىٕس٪أٸ   82{{أٹؿ٪ل ٕ أٹؿ٪ل ٕ   س٪أٸ

زرآػل   ارآػعا ة، كزرآػل ، كركر حنر ألزص ة ف يي س  ار اة ار لرآ  ،ز يهلل  سآان  ك هلل
 .كزرآل   ارهو د، هس ن مس  أف ضبا أمعه اهر ،  ارعة ع

                                                           
  رم كمهسف رر م رت بر احل يعث ارو  ِٖ
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  االلتذاء ثبننيب يف أخاللو ًيؼبيالتوااللتذاء ثبننيب يف أخاللو ًيؼبيالتو
بػص، كضػ    أخا ػص ك  مع ما ا  بػص  تػهللركر ةثوه مػر املهػسم    زم زسػ  بعةػ ا اال

 اريت حنت ج  رآ   ازف.
ا رعو دات بآست كب   ، ال  أف رس     كرهس    ا ري    أمعض ، ك من  اآ   ةمػ   ػ ؿ 

:                                                                 اء اآ ااء اآ آُُٓرر. 
 ػػبا بريت ػػع  اػػاأنخػػب مسػػت  ػػآئ ن،  رػػرأزػػم بي ػػس    ارسآسػػ  أرػػ  رةعػػ ، ا ػػبا رػػت ك 

  كرػ  اووػم !،ارآوػ ؿ ألزػت مل بضػمر ،افاػبغ   كبار أزت أاهر مر اػاف ك  ارعمل، كال
ةػػل لػػس  مػػعة ا ػػبا رػػت، أك ب ػػـ  طػػ اؿ ارعػػ ـ ا ػػ  رػػت، ركػػر ةػػل مػػ  ي مػػ  ةآريآػػ  بع مسػػت 

 .اعي  رسآ   لآهللى رل ؿ   مع ، كض  اريت ة ف 
ال ييػػػعل  ال ل ػػػ ن،  ذا ةػػػ ف  حنتػػػ ج أف زآتػػػهللم بعلػػػ ؿ     أخا ػػػص، ةػػػ ف اػػػسحر 

 ري ره ن أك م  آ ن أك يتكسف ال ييعل  ال ل  ن، كيآ ؿ رس  ةسس :
ُٰ  إٰلٕإٰلٕ  ُ٪ب٪ظٳن٫كٸُ٪ب٪ظٳن٫كٸ  }} ُّٰ٪ج٬ ٘ټ   وٸكٸوٸكٸ  أٸٰمٔكٸأٸٰمٔكٸ  ّ٪ج٬ ٘ټ ؿ٪ذ٪مٸ   83{{ؿ٪ذ٪مٸ

ػع   كريػص أخآػص اوعهلل أف يآ ؿ ضبا اركاـ ا ل يسوغ  رسه  أك يعػو   !مهػسف أف ييكشًٌ
ػـع زريهػت مػر ار ػهلل   !  كريص أخآص   !! ك ذا  تػهللا   مػو األزوآػ   كاملعلػس  كاال ،ضل  ي

 :ةم    ؿ رس    املآ افيك ف م  بعضس  بكسمس  
٘ٹ  }} ٘ٹ وٺ ٸٰلن٪ ٘ٹ   وٺ ٸٰلن٪ ٔٶب٪ ٘ٹ وٷڀ ٔٶب٪ ٘ټ    وٷڀ ٘ټ ؿ٪ذ٪مٸ   84{{ؿ٪ذ٪مٸ

ا ػػػبش  !    اررع ػػػ ت رآ امآ  ارػػػيت زهػػػمع ةػػػ ال اػػػعج مػػػر رهػػػ ين ةػػػاـ دػػػو ذرػػػت،
 اإللاـ، كال ني   املهسم ، كاه رس   ارسيب األم  اآ ؿ:مر رآهم 

٬ٔع٪  }} ٬ٔع٪وٸ ٌپ    وٺن٫ظ٬ٰله٫ وٺن٫ظ٬ٰله٫  وٸ ٌپ ٰب وٷڀعٲ  ٌپ   ّ٪٢ّ٪٢  ٰب وٷڀعٲ  ٌپ  ول ع٪  ٰٛ  ّ٪٢ّ٪٢   وٺفٸ ٰذؽپ  وٺفٸ ٰذؽپ   ّ٪٢ّ٪٢   ول ع٪  ٰٛ وٺب٪ٰزٖ   85{{   وٺب٪ٰزٖ

دعيػػل يعوػػل رػػص   ػػ   !!بعػػهلل أف يآػػ ؿ أف املهػػسف رػػآ  ةػػبرت، ا ػػل زكػػ ف ةػػبرت 
                                                           

 ري م  ار مبم كابر او ف رر أيب ذر  ّٖ
 مهسهلل أْحهلل كابر او ف رر أيب ضعيعة  ْٖ
 معوف ابر األرعايب رر روهلل   بر مهع د  ٖٓ
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ظ لرهػل كارسعػر كارشػتف كاألرريػ يتري ضػ ف كمكػ ف  عل املهسم    ةل زم فف رسهللم  ياإلزه 
 رسه ارتحآآق.  هللم ارسيب  اريت ال بسآق، كضبا ةسص خم ر 
 :رس   ذا   بسم أخ ؾ، اآ ؿ

ٌ٪  ٢٢  إپىٲ ٹه٬إپىٲ ٹه٬  }} ٌ٪ُ٪ظ٪ع٫ْ ْ٪ ٰو ٹه٬   ويٲ غ٪ ويٲ غ٪  ُ٪ظ٪ع٫ْ ْ٪ ٰو ٹه٬ٰبتٸم٬ ٫َه٬    ٰبتٸم٬ ٔ٪ظ٪ع٫ ٫َه٬ّ٪وٺ ٔ٪ظ٪ع٫ ُٰ  ب٪ظ٬طٹب٪ظ٬طٹ  ٰمي٬ ٹه٬ٰمي٬ ٹه٬  ّ٪وٺ ْ٪ج٬ ُٰ وٺ ْ٪ج٬ ٫ً   وٺ ٫ًّ٪ذ٫ظ٬   86{{   وٺخ٫لٹقپ وٺخ٫لٹقپ  ّ٪ذ٫ظ٬

ألاػ  ة زػم ارهػم  ارػيت   ،للػف ار ريػصال بػهلل أف يكػ ف أ ن ةػ ف   ن مهسمةل مهسف يآ بل 
 .ة ف رسآ   ارسيب ارعهللىف 

احلسػ ف، لرت ادػ  كارسػ  كاملػ دة كارشػريآ  كارعْحػ  كارعرػ  ك  ةآ  زتع مل م  بعضػس  
   كزهػػػم    يآػػػ ؿ رسػػػص: ،ضػػػبش أخػػػاؽ رلػػػ ؿ   ك                               

                                لؿ رمعافالؿ رمعافاُُٗٓٗٓرر. 
  رسػػه ارسػػيب  ػػ ، كأخػػب ارػػيت أاػػ   هػػسم    ضػػبا ار مػػ ف بػػعؾ األكصػػ ؼةثػػوه مػػر امل

 ،  زكريتػص رريا هػ  كارغساػ  كارشػهللة كارآهػ ة،  ف ةػ ف مػة  ،ارسػيب مس ػ    بعأيتار لألكص ؼ
روآػػل   ضػػبا ار مػػ ف، كدػػ  أك مػػ   خ ازػػص املهػػسم ، كضػػبا  ،ريوازػػصمػػ  أك  ،أك مػػ  أكالدش

املري دػ  رسآػص، يكػ ف  ػهلل أد ل مػ  رسآػص حنػ  مػ الش، كأصػول  يار أزػص مػ  داـ يػ دم ارريػعامهملك 
 !!.بآآ  ارس اا  كبعةمأخبت ىاآ ، !!، ركست مهسم ن ص دؽ اإلمي ف

رسيب    ارعو دات كاألخاؽ كاملعػ مات، اػاث أمػ ر جيػل أف مب ذا بآتهللم  با اركر 
ك  اضػػػ رش ك   ،  خشػػػ رص ؛زتػػػ ب  رلػػػ ؿ   اػػػآ ف، كبعػػػهلل ذرػػػت زت بعػػػص   أا ارػػػص ارآسوآػػػ 

املػػػ مس    ارتعػػػ مات  ف ة زػػػم جت ريػػػ  أك دوضػػػ ،  ةثػػػو مػػػركرسػػػهللم  زػػػعل  صػػػري مهص مػػػ    .. 
 ، مػػػر ارػػػبم  ػػػ ؿ ضػػػبا!!ضػػػبش زآػػػعة كضػػػبش زآػػػعة بآػػػ ؿ رػػػص: ارشػػػعيع  بآػػػ ؿ ةػػػبا، يآػػػ ؿ رػػػت:ك 

كضػػػػل ارآػػػػعلف بػػػػعؾ  ػػػػآئ ن رازهػػػػ ف يعمسػػػػص   أم زمػػػػ ف أك مكػػػػ ف كمل ييوػػػػ  ايكمػػػػص ! اركػػػػاـ 
 ! ال.و  اركآريآ  ارههلليهللة ارع آهللة رص مر أم رى كمل يي  بعؾ أم أمع كضل ارسيب ! ارشعر  

سػػف ي ةسػػ  رسػػه ا   ةآػػ  منشػػ   كةآػػ  زػػتكسف  كةآػػ   سػػ    ارشػػم  أزػػص بػػ    اػػن
 :رعس  بر أيب ط رل   ض اى،   ؿ

                                                           
 احل ةف   املهتهللرؾ كاملر رل ارع رآ  البر اوع رر أيب ضعيعة  ٖٔ
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ٕٳ   ٓ٪ ٓ٪   }} ٕٳ ع٪ٰل ٌٲ   وؼٲن٬ع٪  وؼٲن٬ع٪   ُ٪ظ٬ا٪ٰقب٬صپُ٪ظ٬ا٪ٰقب٬صپ  ٢٢  ع٪ٰل ٌٲإلٸإپ َ٪   إلٸإپ َ٪  ط٬ٰاقٺب٪ وٸ ٛٮ    ط٬ٰاقٺب٪ وٸ ٛٮ د٪  ٍ٪   د٪  ٍ٪ ّ٪ ط٬ٰاذ٬ب٪ س٪ ٛٮ  ّ٪ ط٬ٰاذ٬ب٪ س٪  ٪ّ ٛٮد٪  ٪ّ   87{{  د٪

  بوػػػ رؾ   افردػػػ، اػػػن أف ارهػػػس  ار ػػػ حل  ػػػ    ف ةػػػ ف صػػػغو أكةوػػػو رس مسػػػ  ةػػػل
 ةوػػو  ال بعػػهلل أف يتػػآآ ر مػػر اػػهلليرأك   أم رمػػل صػػغوسػػآ ف ةػػ ف أاػػهللضف ال يعمػػل ر كبعػػ  

 ب    رر أةػل ارورػآخ، اآػ ر ا هآهللى أْحهلل بر اسول ، اصحآل ةآ  اعسص اروشو ارسبيع
ػػل ارورػػآخ   ال أتةػػل ارورػػآخ مػػ  أزػػص ريكم أف رلػػ ؿ    : ملى رػػص  ػػ ؿ كرد لرعكايػػ   !ةػػ ف ُيي

ل ارورآخ، ركر مل يعد  ل    ار حآح  أزص   ،بعكاي  صحآح  ةآ  ةػ ف أيةػل ارورػآخ ة ف ُيي
 خ ؼ أف لةسص رسه دو ضهلليص ارشعي !.اأ

   رسػ    ارآػعلف:    ػ ؿألف  !ازاعكا م ذا بسغم درري  احلعص                 
   :أررػػ ش ازػػبار  ػػهلليهلل كمػػر اػػ ر  ارسػػ راارسػػ رآْْٓرر                                    

                        أك رػباب أرػآف   ارػهللزآ  مػر  ،ا ر  أتبآص اتس  اربم ارس راارس رأّّٔرر
ارػػهللار ازخػػعة، ارياسػػ    أ عػػ ، ا ػػف كارغػػف كاملػػعض كارػػ ل  كدػػوش، دػػو ارعػػباب األرػػآف   

خا ػص ا  بػص   رو دابػص  ، ك  أيآتضػ  اال تػهلل -  ػهلليهلل لخت  ر - ا إلمي ف بعل ؿ   
م  خسق  ، ك  بع مابص   ةل أا ارص م   آ  رو د  ، رآك ف ضبا ايهر املت بع  حلوآػل 

 .  كم رري ش 

  زبل ادلؤيٍ يغ انمشآٌزبل ادلؤيٍ يغ انمشآٌ
         :ارسػػ ر ضسػػ  ضػػ  ارآػػعلف اركػػعًن           

                                                         ا رآعلف  ارش رلاارش رلآِِٓرر
رستسػ ش لى  ارسآػل كأطػعاؼ ارس ػ ر  كارآعلف اركػعًن ةتػ ب اآػ ة، مل ييس رػص   اركعًن ز ر ... 

  رستػػهللبعش كزعمػػػل مبػػ  اآػػػص: رآسػػػ    ألخػػب احلهػػػس ت كةريػػه، كركػػػر أز رػػص                 
                      رػػآ  املرسػػ ب مػػر املهػػسف أف يآػػعأ ارآػػعلف ةػػل يػػـ  مػػعة، ، صاصاِِٗٗرر
ةمػػ  ييػػعكل رػػس ف يتػػهللبعكف ارآػػعلف،   أصػػح ب رلػػ ؿ   تػػهللبع   يعمػػل، اآػػهلل ةػػ ف كركػػر ي

إى ه  ختزمت مش ٛٗ  وقشوٌ مش ذص ّجعلاه ) رس ف  ؿيآ احلهر بر رسه اك ف لآهللى 

ّإٌ مً ك ٌ مبل ه سأِّ سط ٜص مً    ولٔص مج٣ٻ إلتىاه ُشكبْىُ إلاقٷعٌْ بُ مش ذلُ

                                                           
 املر رل ارع رآ  البر اوع رر رس  بر أيب ط رل  ٕٖ
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 البهلل مر ري زل رمسػ  رسآػعلف، ضسػ  (سبَه إل  ىْ  ٓاذبشّىَ  ب ولٔص ّٓيفزّىَ  ب ويَ س
اكػ ف ارعريػل مػ  أمػع بػص   ...  ارعمسػ  ضػ  بسريآػب ةو   زاػعم كضػ  ارآػعا ة كارتػهللبع، كاءػ  

ػػ ا أم ييعر زػػص رآػػل راػػآف، ملػػ ذا  ألزػػص اريػػ   ارػػبم ُيريػػ  مػػس ف لػػ رة اروآػػعة ييػػهللره رراآمن
ك ػػ ؿ لػػآهللى اروآػػعة، كةآػػ  اريا ػػ   ةػػ ف ال يستآػػل مػػر ليػػ     ليػػ   ال  ذا بػػهللبعض  كرمػػل  ػػ ، 

  َ  ّأُنننننننننننننذبش;َ  ّأُنننننننننننننذبش;) ٤ٌ أمنننننننننننننشأ  وبقنننننننننننننشٗ أسُلننننننننننننن  ) ٤ٌ أمنننننننننننننشأ  وبقنننننننننننننشٗ أسُلننننننننننننن   روػػػػػػػػػػػػػهلل   بػػػػػػػػػػػػػر روػػػػػػػػػػػػػ س 

 .أك بت سآطبهعر  بآعأ رم  يع  كضب ((  ٍزسمٍ٘زسم٘كلُ كلُ أمشأ  وقشوٌ أمشأ  وقشوٌ   مً أٌمً أٌ  مريٮمريٮ
اػػن  -  ارآػػعلف أف أم  زهػػ ف  اػػ رآعلف ُيتػػ ج    بػػهللبع كا ػػف، كمػػر  روػػ ز   

سػهللش لػ م ن رسػه  ػهللرش   ةتػ ب ر     ارآعلف كاض ع  سوص ييعلل   رص مر ر -كر  ة ف أيمآ ن 
ركػػر اركػػل يري ػػف، كت األا ػػ ـ، صػػحآل أزػػص بتريػػ يآػػعأ، أم رػػ ا ، كارآػػ ر  اعسػػهللم  حنضػػع ربػػص، 

:   ا ػػػفه   ل ت  ، ألزػػػص  ػػػ ؿ    ةػػػل كااػػػهلل ييعلػػػل رػػػصك                           
  كاربةع يع  ارتػهللبع كارري ػف، كرآ  رستاكة  ارآمػعاارآمػعاِِِِرر              مل يآيػل ضػل  ارآمػعاارآمػعاِِِِرر

، ومترسمػ  ل املهػسم ف ةتػ ب ريعػرسػهللم  ك رتاكة كارتهللبع كارري ف، لف ُيت ج ا رآع ا...  اتؿو مر 
ا ػػػف كال رمػػػل احػػػهللام  بػػػهللكفضػػػ ، يعيػػػهللكف أف يعػػػهلل كا ةػػػف ختمػػػ   ع ك اػػػن رػػػ  بعوػػػهللكا اآػػػص ك 

 ردػػ    بوػػ رؾ كبعػػ  ك  ركػػر أصػػح ب اضػػعة ارسػػيب حنػػر اآ ػػ  ازف ...  ارسكهػػ ت ارػػيت
 ر   ارآػػػػػػعلف، ألف   ر بػػػػػػل ارػػػػػػبم يآػػػػػػعأ كال يتػػػػػػهللبع:ف ةػػػػػػ ز ا كارػػػػػػ  ملػػػػػػعاد ارػػػػػػعْحرػػػػػػس 
                                        كملػػػػ ذا ال يتػػػػهللبع ضػػػػ ال  ارسػػػػ س   ا اِِْْرر

 .م  أزص ميآهع مر ارعْحر اا بري ف مع ين ارآعلف أ ري ؿ رسآ   ارآس ب ! ارآعلف 
رػػ  بػػهللبع امل مسػػ ف   ر ػػعى   ل ت ارآػػعلف ارػػيت بيتسػػه رسػػآ ف  ك      رػػ  املػػ مس 

اآػػط   صػػاة املغػػعب كارعشػػ   كارريوػػع كرمسػػ ا  ػػ  رهػػعهللى لػػع دة ال يهػػترآ   زهػػ فه مسػػ  
رسػػػهللم   ، كخ صػػػ  أف رلػػػ ؿ   تػػػ ج اآػػػط رستػػػهللبع   ارعمػػػل بكتػػػ ب   حن .!كصػػػري  

  ؿ:آا هللث رم  ُيهللث   ضبا ار مر اربم حنر اآص، 
{{  ٫ٌ ٫ٌط٪ا٪ ٹْ ًٮ   ط٪ا٪ ٹْ ًٮ إٰلا٪ َ٪ ز   وٺن٪خ٬ش٪د٫ وٺن٪خ٬ش٪د٫  ّ٪م٪ ّ٪م٪ : : ٰمٔص٪ٰمٔص٪  إٰلا٪ َ٪ زٰمي٬ ُٰ   ٰكا٪ ب٫ٰكا٪ ب٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٰمي٬ ُٰ  ولڀ ُٰ   ولڀ ُٰإٰلٔ   مٸنب٬لٸ ٹه٬  مٸنب٬لٸ ٹه٬    م٪ م٪   ى٪ب٪تٹى٪ب٪تٹ  إٰلٔ

٬ٔي٪ ٹه٬   م٪ م٪   ّ٪ذ٫ ٺه٫ّ٪ذ٫ ٺه٫  ب٪ع٬ذ٪كٹه٬ ب٪ع٬ذ٪كٹه٬   م٪ م٪   ّ٪م٪ب٪ش٫ّ٪م٪ب٪ش٫ ٬ٔي٪ ٹه٬ ب٪ ْ٪  ب٪ ٫ٍ٪ْ ـ٬ص٫  ٫ٍ ـ٬ص٫ وٺفٸ ٬ٔع٪   وٺفٸ ٬ٔع٪وٸ َ٪ض٬لپ   وٸ َ٪ض٬لپ ٰب وٺ ْ٪  ٰب وٺ ٫ٍ٪ْ ٬ً    وڀٰزٖ وڀٰزٖ  ٫ٍ ٬ً م٪ن ٫ُ   م٪ن ٫ُ ُ٪ش٪كٸن ٬ً   ُ٪ش٪كٸن ٬ً ٰمن   ٰمن

٫ُ  ج٪بٲ سٿ ج٪بٲ سٿ  ـ٪ن٪ ٫ُمٸ ـ٪ن٪ ٫ُ   مٸ ٫ُ  ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًّ٪م٪ ٫َذ٪ٚ   ب٬ا٪ػ٪ٙ ب٬ا٪ػ٪ٙ  ّ٪م٪ ٫َذ٪ٚ وٺ ِٰ  إٰلٕإٰلٕ   وٺ ٬ٔشپ ِٰغٸ ٬ٔشپ ٫ُ  غٸ ٫ُأٸك٪لڀ ٫ُ   أٸك٪لڀ ٫ُ  ولڀ ْ٪   ولڀ ٫َ ْ٪إلٸ ٫َ ُٰ  ذ٪ب٬ص٫ذ٪ب٬ص٫  إلٸ ُٰ ولڀ ْ٪   وٺن٪ٰاني٫  وٺن٪ٰاني٫    ولڀ ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  
                                                           

أ  مس  ر  أب   عة رر ابر رو س ىف بريهو، كركل  بر رو س رر بريهو ركح اروآ ف أكردش    رآل اآه ىف  ٖٖ
 ا. ارآعلف ضبرم   آ  أف أ عأبعبآا أال    مر أف  ل رة اروآعة أربل ألف أ عأ ر  ؿ:  أف ابر رو س ، ارهمع ىن
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ْ٪   وٺر٪ٰ ٔه٫  وٺر٪ٰ ٔه٫    وزٶكٺش٫ وزٶكٺش٫ ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ـٶش٪ طٹ  ّ٪ ـٶش٪ طٹ و ْ٪   وٺن٫ظ٬ا٪ٰقٔه٫  وٺن٫ظ٬ا٪ٰقٔه٫    و ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ُٰ  ُ٪ضپٓؼ٫ُ٪ضپٓؼ٫  وٸ وٸ    وڀٰزٖ وڀٰزٖ  ّ٪ ُٰٰب ٫ٛ   ٰب  ٪ْ ٬ٍ ٫ٛ  وٺتٸ  ٪ْ ٬ٍ ُٰ  ُ٪لٺا٪ٰبع٫ُ٪لٺا٪ٰبع٫  ّ٪وٸ ّ٪وٸ    وٺتٸ ُٰٰب   ٰب

٘ٹ  ٘ٹ  وٺتٸوٺٰظي٪ ٫ٛ   ٫ُ٫ُٰمي٬ٰمي٬  ٓ٪ؼ٬ب٪ع٫ٓ٪ؼ٬ب٪ع٫  ّ٪وٸ ّ٪وٸ    وٺتٸوٺٰظي٪ ٫ٛ  وٺع٫لٸن٪  ٬ً  ٓ٪خ٬لٸق٫ٓ٪خ٬لٸق٫  ّ٪وٸ ّ٪وٸ    وٺع٫لٸن٪  ٬ًع٪ ٰٗ  ع٪ ٰٗكٸث٬ش٪ ٫ُ   ُ٪ي٬قٸٰلُٕ٪ي٬قٸٰلٕ  ّ٪وٸ ّ٪وٸ    وشٲدٶ  وشٲدٶ   كٸث٬ش٪ ٰٜب٫ ٫ُ ع٪ح٪  ٰٜب٫ ْ٪  ع٪ح٪  ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  

ُٰ  وٸننننننننننننننننننه٬وٸننننننننننننننننننه٬   وڀننننننننننننننننننٰزٖ وڀننننننننننننننننننٰزٖ ُٰٓ٪ي٬ا٪نننننننننننننننننن ًٳ  ٓ٪ي٬ا٪نننننننننننننننننن ًٳ وٺٰحنننننننننننننننننن ٫ُ  إپر٬إپر٬   وٺٰحنننننننننننننننننن ٫ُط٪ننننننننننننننننننٰنع٪ا٬ ٬ٌ  ط٪ننننننننننننننننننٰنع٪ا٬ ٬ٌأٸ   مٸنننننننننننننننننن وٹْ :مٸنننننننننننننننننن وٹْ :  أٸ

   ى٭   ط٪ٰنع٬ي٪ ط٪ٰنع٬ي٪   إپىٲ إپىٲ ٪ٛ ٛ٪ ى٭ مٹش٬ ْ٪      ع٪ح٪ب٭ ع٪ح٪ب٭   مٹش٬ ٫ٍ٪ْ ٬ً   وڀٰزٖ وڀٰزٖ  ٫ٍ ٬ًم٪ ُٰ  مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪ ُٰٰب ٬ً  ؿ٪ذ٪ ٪ ؿ٪ذ٪ ٪   ٰب ٬ًّ٪م٪ ُٰ   ذ٪ ٸنه٪ ذ٪ ٸنه٪   ّ٪م٪ ُٰ ٰبن ٬ً     ع٪نذ٪ل٪ ع٪نذ٪ل٪   ٰبن ٬ً ّ٪م٪ن   ّ٪م٪ن

ُٰ  ع٪ٰنص٪ع٪ٰنص٪ ُٰٰب ٬ً  أٹٰجش٪ أٹٰجش٪   ٰب ٬ًّ٪م٪ ُٰ  د٪ع٪ د٪ع٪   ّ٪م٪ ٬ٔ ُٰإپوٸ ٬ٔ ٖ٪  إپوٸ ٖ٪٫ٍٰذ   89{{  م٫ظ٬ا٪ٰقٔهٿم٫ظ٬ا٪ٰقٔهٿ  ٰؿش٪ طٱٰؿش٪ طٱ  إپوٸٙإپوٸٙ  ٫ٍٰذ

 ت ػػػ دي  كاالريتم رآػػػ  اػػػ رآعلف ضػػػ  ارشػػػري   ركػػػل مػػػ  حنػػػر اآػػػص ازف مػػػر األمػػػعاض اال
   ألف    ػػػ ؿ اآػػػص:كدوضػػػ   كارهآ لػػػآ                                              

 .اآط ُيت ج    ارتهللبع كارتريكع كارري ف   ارعمل اإللعا ااإللعا اِِٖٖرر

  يشالجخ اهلليشالجخ اهلل
             ذا كصػسس  ضبا ض  املآػ ـ ارػبم يي ػسل ةػل األاػ اؿ  ،

 عاى ةمػػ  ةػػ فسػػ  رسآسػػ  كيػػكارتآػػهللى لى  ارسآػػل كأطػػعاؼ ارس ػػ ر أف   ير   ،   مآػػ ـ معا وػػ   
 كرػر حنتػ ج ػسل اػ ؿ ايفتمػ ،  حل  مػر بعػهللضف مػر روػ د  ، لآسأصح ب رل ؿ  ، كار ػ

لػػػآعمسص أم مػػػص ارس اػػػ   يعير، ألف ةػػػل كااػػػهلل مسػػػ    أم رمػػػل   متػػػ بع  كال خمػػػمثير كال مػػػهلل
   اإلر  دي  ارآعلزآ :                                           ارت ب اارت ب آََُُٓرر. 

 صيعا وػ   أف أاػهلل، ألزػص يعػعؼ أاهللان رآعمػل رسػهللم، اػا ُيتػ ج أف يت بعػصلتأريعت ار  
أف    ذا كهريس    ر    أم رمل، لػآعمس ف كيتآسػ ف ألاػف يععاػ ف ك يرس  رسآص كيعاش ... ك 

بعا ػػل ارسػػ س، نرريتسػػ  اسمػػ  أصػػوحس  زعا ػػل بعضػػس ، كارسػػ س   ضػػبا ارعمػػل ... يرسػػ  رسػػآ ف 
 ارشآ ط  كزهآس  معا و  رب ارع مل ، كأصوحم أا ارس  ةم  زعل     ر  امل مس .

 مػػػػ  احلػػػػل  زعا ػػػػل  ، كزعسػػػػف رسػػػػف ارآآػػػػ  أف ضسػػػػ ؾ ي مػػػػ ن يآػػػػ ؿ اآػػػػص رب ارعػػػػ مل :
                                         اسػػػف أاػػػهللان   ارػػػهللزآ  كباػػػر أزػػػت   ؾ أف ب

، ألزص لآأيت ي ـه   .كةل كااهلل لآأخب اآص لتىرًيع 
ةوش  يسترح ف، أاهللن  رص  عكف، كازخع أريسل رآ  رص  ػعكف، رأل  م  آ ن ك  ة ف 

                                                           
 لسر ارهللارم  كار مبم رر رس  بر أيب ط رل  ٖٗ
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ُ٪ذ٬سپٖ  ر٪سٍّ ر٪سٍّ   أٸب٪ أٸب٪   ٓ٪ ٓ٪   }} اآ ؿ رهآهللى أيب ذر: ُ٪ذ٬سپٖأٸ ٌپز   إٰلٔن٪ إٰلٔن٪   أٸ ٌپز ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ن  ٬ً   ::مٸن ل٪ مٸن ل٪   ٢ ٢ : : مٹلٺن ٫ مٹلٺن ٫   ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ن  ٬ً ّ٪وٸٰ ن   س٪بٳنكٸ س٪بٳنكٸ   ّ٪وٸٰ ن

ٔ٪قٺٰلٕ  ٓ٪ذ٬سپٖ ٓ٪ذ٬سپٖ  ٔ٪قٺٰلّٕ٪ط٪ ٫َن٪   ّ٪ط٪ ٬ٔي٪ ٫َن٪ ب٪ ٬ٔي٪ ٬ْو٪  ب٪ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪ ًٲ  }} ك  ركاي  أخعل:ك  ركاي  أخعل:، 9090{{ وٺٰق ـٲ ٔ٪قٹ ًٲوٸ ـٲ ٔ٪قٹ ٫ُ  وٸ ٫ُ ولڀ ٬ْو٪   ولڀ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪    وٺٰق

ِٰ َ٪ٰز ِٰٰو َ٪ٰز ٰٛ  ٰو ٰٛ وٺح٪لٺر٪  ٬ً   وٺح٪لٺر٪  ٬ًٰم ِٰ  ٰم ٍِٰ٪ٰز ٌپ   ر٪ ٰ ر٪ ٰ   ٍ٪ٰز ٌپ  وٺقٸش٬  9191{{ وٺقٸش٬
 مػػػر احلهػػػ ب، ك بكػػػ د املامهكػػػ  أتخػػػبش   بعػػػهلل أف يست ػػػ  كرد ىف ااػػػمث أف اإلزهػػػ ف ك 

، امػػس ف مػػر  اءسػػ  ييسػػ دم مسػػ د  : مػػر ةػػ ف رػػص ماسمػػ  رسػػهلل اػػاف اسآ ػػعج، اآ ػػعج اا ػػـ 
يتعسق بع وتص، كمس ف مر يتعسق ببرارص، كمس ف مػر يتعسػق يآ يػص، كاركػل يآػ ؿ:   رب خػب ل 

كةػل كااػهلل ..  املامهك  أف ال يهللخل اءسػ  اػن يعدػ  خ ػم  ش يآ  مر ضبا، اآأمع   
با، ك ػػتف ضػػبا، كادتػػ ب ضػػبا، كخػػهللع ضػػبا ... اػػآوس  مع ػػف مػػس ف يػػبةع ماسمتػػص، لػػل  ضػػ

  كيتري كض مع ف، رعمل ع دع ار سل، أير ضبا املك ف:                         
        ارػػػهللزآ  كمل ي ػػػس  ااػػػمث كال أرعاػػػص، اهػػػأرعاص ىف رػػػ  ادتػػػ ب  أاػػػهلل ، األرػػػعاؼااألرػػػعاؼأْْٔرر

آ  ل ػص كال بسهػوص كال بسآوػص، اػن بيػ د ل احلآػ ؽ    أضس ػ  ةمػ  ضس ؾ، بعػعا ف بهػآم ضف كرػ
:   ؿ  ٌٲ  }}   ضبا ارآـ  ٌٲوٸا١٫٪دٳ َ٪   إپوٸٙإپوٸٙ   وٺر٫قٹْ ٪ وٺر٫قٹْ ٪  وٸا١٫٪دٳ ٬ٍٰل َ٪ أٸ ٬ٍٰل ٬ْو٪  أٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪  9292{{ وٺٰق

ا ذا ة ف امل مر يععؼ أف   يرس  رسآص كيعاش، كأزص لآآ  ب  يهلليص كلػآي دم احلآػ ؽ  
  كآػ  يكػ ف ا رػص   ارػهللزآ   لػآك ف ةمػ   ػ ؿ  : ةس   اريت رسآػص رعوػ د  ، ا         

                 اػػن رػػ  ةػػ ف رػػص بعػػمل ا ريػػ ات أك بعػػمل ارػػبز ب ار ػػغوة كارهػػآئ ت
  لآغريعض  رص  :                       كىف احلهللير ارآهللله أف رل ؿ  ؿ رػر رب  

ـ٪ ٳ وٸ ٹه٬ م٫ي٬ز٫ م٪لٸ  ٓ٪ ٓ٪   }}ارع ة :  ّ٪ ٨پى٬عپ   إپىٶٕ مٸذ٬ أٸى٬ ًٶ  ـ٪ ٳ وٸ ٹه٬ م٫ي٬ز٫ م٪لٸم٪ع٬ؼ٪ش٪  وٺٰح ّ٪ ٨پى٬عپ   إپىٶٕ مٸذ٬ أٸى٬ ًٶ  ٍ٪ز٪   م٪ع٬ؼ٪ش٪  وٺٰح ٬ْٰم ٹه٬  ٪ٓ ٍ٪ز٪   قٺا٫ ٹه٬ إپوٸٙ  ٬ْٰم ٹه٬  ٪ٓ قٺا٫ ٹه٬ إپوٸٙ 

ـٰش٫ أٸع٬ن٪ وٸ ٹه٬ ّ٪أٹب٬ ـٰش٫ أٸع٬ن٪ وٸ ٹه٬أٸط٬ن٪ع٫ كٸ٣م٪ ٹه٬  ّ٪أٹب٬ ٕٲ    أٸط٬ن٪ع٫ كٸ٣م٪ ٹه٬  ـٰا٫ْ  إپوٸ ٬ْو٪ أٸى٬ ٪ٔ ٕٲإلٸ وٺ ـٰا٫ْ  إپوٸ ٬ْو٪ أٸى٬ ٪ٔ ٫ُقٺش٪أٹ إلٸ وٺ ٕ٪ ؿ٫ر٫فٹ ٹه٬  ٍٰ ٫ُقٺش٪أٹ   إپىٲن٪   ٕ٪ ؿ٫ر٫فٹ ٹه٬  ٍٰ ٬ٔ ٹه٬  إپىٲن٪   ٬ٔ ٹه٬ع٪لٸ     ع٪لٸ

٬ً ٬ًّ٪أٸع٬ن٪ وٹ ٹه٬  إلٸن٪ ٬ٔش٭ّ٪ج٪ّ٪ج٪  ّ٪أٸع٬ن٪ وٹ ٹه٬  إلٸن٪ ٬ٔش٭ذ٪ م٪ ُ٪ذ٪ م٪ ٔ٪ر٬ن٪ٰذ  ولڀ ُ٪  إلٸلٺ ٔ٪ر٬ن٪ٰذ  ولڀ ُٰ   إلٸلٺ ٬ٔش٪ ى٪فٺٰظ ًٲ غٸ ٓ٪لٹْم٪ ٬ٔش٪ ر٪ٰوكٸ إلٸ٣  ّ٪ج٪ذ٪ غٸ  ٬ً ّ٪م٪    ُٰ ٬ٔش٪ ى٪فٺٰظ ًٲ غٸ ٓ٪لٹْم٪ ٬ٔش٪ ر٪ٰوكٸ إلٸ٣  ّ٪ج٪ذ٪ غٸ  ٬ً ّ٪م٪   

 زهػػػ ف يوحػػػر رػػػر ةػػػل كحنػػػر مػػػ  بعضػػػس  مػػػ ذا زعمػػػل   ضػػػبا ارآػػػـ   ال  ػػػ  ، ألف          9393  {{
                                                           

 هسهلل أْحهلل كأيب داكد اررآ ره  رر أيب ذر م َٗ
 ارري امههلل أليب بكع ارش اع  رر أيب ذر  ُٗ
 صحآل مهسف كار مبم رر أيب ضعيعة  ِٗ
ػ  } رر أ  ضعيعة ىف أض اؿ ازخعة البر أ  ارهللزآ  ك  مص رسري مههللة : ّٗ س فى اػىآىٍ عيجي لى ًطعن  ميٍاًسمن ميعي ال ي ريسػيآن  ًمٍر ريى ى ،  ي    ي  أيٍى

تيٍف بي رىهلليكفى ،يػيسى ًدم ميسى دو : أىيػ  ى  ارس  سي   ، اىًآًمآ ي ال ي ارس  سى كىجتىٍثي  األيمىفي كىًض ى ار يًت يػىآي ؿي ال ي بػىعى  ى اي ّٔر ضىًبًش ريى ىس في ار يًت ةيسػٍ
 : تيٍف بػىٍعمىسي فى كىبػىعىل ةيل  أيم  و ريى اًآى ن ةيل  أيم  و بيهلٍلرىه ً  ى ًةتى ػٍ ـً ااء اآ  ِٖرً ى  اٍرآػىٍ ـى جتيٍ ىٍكفى مى  ةيسػٍ ، اػىآىكي في أىك ؿي مى  يػيٍآضىػه ً  ذىرًػتى اٍرآػى ٍ بػى  ةو ًرٍسػهللى األيٍخػعىل ،  ىػ ؿى ال ي :  ٍوقى بػىوػىعى ه بػىٍ ى اٍر ياي ًش كىاٍروػى ى مهًًف ، ً ف  ال ى رًآىًآآهللي يػىٍ مىًئبو اءٍىم   ى ًمٍر ذىاًت اٍرآىٍعًف ، اىن  ً ذىا ملى ًر ىاًاهللى تىً  ةيٍسمي بػيعىالن :  ةي ين بػيعىالن ، اىًعٍسهللى ذىًرتى يػىآي ؿي اٍركى ًاعي   { اارسوأَْر ى رىآػٍ
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 ، ألزص يـ   هلليهلل!! اهس بص ارت مه   ضس  كضس 
  رسآػػص ماػػ مل كال اآػػ ؽ رسعوػػ د، ا إلزهػػ ف املػػ مر ارع  ػػل ارػػبم اػػعج مػػر ارػػهللزآ  كرػػآ

، ركػر رتعػ يمل، اػن كرػ  ة زػم مايػ  اءسآ ػ تلػ ل ا كأزم   ارػهللزآ ق رسهللؾ اربم رص ا
 ت، اتيعرػػػ  ضػػػبا اهػػػس ت كضػػػبا اهػػػس ت، ك ذا ازت ػػػه ارعصػػػآهلل ال ي ريػػػهلل ضسػػػ ؾ دػػػو احلهػػػس

 :  ؿ  ْحل رس  ذز بس  كلآئ بس ،اآ ر ف رص: اآ ،مر رو ضس ؾ اإلااس كال ي اؿ  مرسسكأ
{{  ٪ٌ ُ٪ذ٬س٫ّ ٌ٪أ ُ٪ذ٬س٫ّ ٬ً  أ ٬ًم٪ ُٰ  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   إٰلٔي٪ إٰلٔي٪    وٺن٫فٺٰلع٫ وٺن٫فٺٰلع٫: : مٸ وٹْ مٸ وٹْ    وٺن٫فٺٰلع٫ز وٺن٫فٺٰلع٫ز  م٪ ُٰ ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًم٪ ٫ُ  ٢٢  م٪ ٫ُوٸ ٍ٪ه٪  وٸ ٍ٪ه٪ٰدس٬   ّ٪٢ّ٪٢  ٰدس٬

٬ً   وٺن٫فٺٰلع٫ وٺن٫فٺٰلع٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪ا٪ ع٪ م٪ا٪ ع٪   ّ٪٢ّ٪٢  ٰدٓي٪ س٪ٰدٓي٪ س٪ ٬ًٰم ٬ْو٪  أٹمٲٰإأٹمٲٰإ  ٰم ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ٬ً   وٺٰق ٬ًم٪ ُٰٕ  م٪ ُٰٕٓ٪تٺ ـ٪٣  ٓ٪تٺ ـ٪٣ٰب ٔ٪ وٿ  ٗٱٗٱٰب ٔ٪ وٿّ٪ٰؿ ٗٱ   ّ٪ٰؿ ٗٱ ّ٪ص٪كٸ    ّ٪ص٪كٸ 

ُٰٕ ٓ٪تٺ ٪ُّٰٕ ٓ٪تٺ ٫ٔقٺع٪نذ٫    ٍ٪نز٪   ٍ٪نز٪     ّ٪ك٪نش٪ب٪ ّ٪ك٪نش٪ب٪   ٍ٪نز  ٍ٪نز    م٪ن ل٪ م٪ن ل٪   ّ٪أٸكٸص٪ّ٪أٸكٸص٪  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ّ٪مٸز٪ف٪ّ٪مٸز٪ف٪    ٍ٪ز٪ٍ٪ز٪  ش٬ض٪ش٬ض٪عٰٰع  ػ٪ا٪ه٪ػ٪ا٪ه٪  مٸذ٬مٸذ٬  ّ٪ ٫ٔقٺع٪نذ٫  إلٸ ٔ٪قٺنا٪فٳ   إلٸ ٔ٪قٺنا٪فٳ إلٸ   إلٸ

٬ً  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪  ٬ًٰم ُٰ   ٰم ُٰ ُٰ ذ٪ظ٪ي٪  ُٰ ٍ٪ز٪   ذ٪ظ٪ي٪  ٍ٪ز٪ ّ٪ ٪ّ  ٬ً ٬ًٰم ُٰ   ٰم ُٰ ُٰ ذ٪ظ٪ي٪  ُٰ ٬ٌ  ذ٪ظ٪ي٪  ٬ٌإلٸإپ ٔ٪ ٬  إلٸإپ ٔ٪ ٬إلٸٰي ٫ُ  إلٸٰي ٫ُ ٫ُذ٪ظ٪ي٪  ٫ُ ٬ٌ  مٸب٬ص٪مٸب٬ص٪  ذ٪ظ٪ي٪  ٬ٌأٸ ُٰ   م٪ م٪   ٫ٓقٺل٪٫ٓٙقٺل٪ٙ  أٸ ٬ٔ ُٰ ع٪لٸ ٬ٔ   أٹٰمز٪أٹٰمز٪  ع٪لٸ

٬ً ٬ًٰم ٫ٍه٬  ٰم  ٪ٓ ٫ٍه٬م٪ٷٸ   ٪ٓ ُٰ   إلٸٷٹشپ ٪إلٸٷٹشپ ٪  م٪ٷٸ  ٬ٔ ُٰ ع٪لٸ ٬ٔ   94{{ ويٲ سپ  ويٲ سپ   إٰلٕإٰلٕ  اٹشپ ٪اٹشپ ٪  ث٫هٲث٫هٲ  ع٪لٸ

             عسػػػه ارريػػػ ر:ارتوػػػ رش، ضػػبا   ارػػ  أف املػػػ مر كدػػػ  
                      .. 

طمأزسػ  ك ػ ؿ: سػص ر  ة ف ضس ؾ يـ  لػس عج مس ػ  اريسػ ، رككر   اءس   ةف لس  لسم
         مآهللار خ رهللير اآ   م   

 .           ا مس   أبهللان: رر اعري
زهأؿ   أف زك ف مر ارريػ مه ير ارريػ ز ارعاػآف، كأف يي ػسل أا ارسػ ، كأف ييػبضل اهػ د 

ووسػػ    بعضػػس  ، كأف يعز سػػ  ايهػػر االبوػػ ع رسوآسػػ    أخا سػػ  زري لػػس ، كأف يي ػػريًٌ   س بسػػ ، كأف ُيي
كمع مابسػػػ ، كأف جيعسسػػػ  مػػػر ارػػػبير يعا وػػػ ف   كاشػػػ زص اػػػق خشػػػآتص، كمػػػر ارػػػبير يعمسػػػ ف 

 لرآعلف لى  ارسآل كأطعاؼ ارس  ر
   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص كصسه  

                                                           
 مهسهلل أْحهلل كابر او ف رر أيب ضعيعة  ْٗ
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  95األسصاق احلغبٌ اإلذليخاألسصاق احلغبٌ اإلذليخ..66
كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه اوآػػل   كم ػػرري ش،  ،احلمػػهلل   - ًبٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً 

 :امل مر دكم ن يآ ؿ اآص لآهللى   كلرص كصحوص كمر كاالش ... 
ًپ  م٪ث٪ص٫م٪ث٪ص٫  }} ًپ وٺن٬١٫ٰم ٰ٘  م٪ث٪ص٫م٪ث٪ص٫   وٺن٬١٫ٰم ٰ٘ ويٲر٬لٸ ٔٶب٭    إپ٢إپ٢  ُ٪تٺكٹص٫ُ٪تٺكٹص٫  ٢٢   ويٲر٬لٸ ٔٶب٭  اٸ ٔٶب٭    إپ٢إپ٢  ل٪ع٫ل٪ع٫ُ٪ُ٪  ّ٪٢ّ٪٢  اٸ ٔٶب٭  اٸ   96{{اٸ

بوحػػػر رػػػر رسػػػه طآػػػل، كال اػػػعج مس ػػػ   ال طآػػػل، املػػػ مر مثػػػل ارسحسػػػ ، ال بآػػػ   ال 
األزض ر كار ركد كارع ا  كاروه ب  رتآ  رسآ  ، ال بآ  رسه ارآ ذكرات، كال رسػه األ ػآ   

 اريت ال يآوس   اإلزه ف   ةل األك  ت، كال اعج مس    ال م    ؿ اآص  :
                                                ارسحلاارسحلاٗٔٗٔرر. 

  سًظبد اجلنبٌسًظبد اجلنبٌ
 .... ةبا امل مر اركآًٌ  ارريرر ارع  ل احلكآف

، كأزوػػػأ أف ال جيسػػػ    رػػػ مل ارػػػهللزآ   ال   ركدػػػ ت اءسػػػ ف، ارػػػيت أ ػػػ ر  رآ ػػػ  ارسػػػيب 
   ركدػػػ   ،تآػػػل مػػػر ركدػػػ     ركدػػػ ، مػػػر ركدػػػ  ارػػػبةعرسوسػػػ ف ركدػػػ ت   األةػػػ اف، اآس

 ..    ركد  ار يسل ب  املت  صم  ،   ركد  باكة ارآعلف ،   ركد  ارعسف ،ارريكع
كأراػػف ضػػبش ارعكدػػ ت ارػػيت ل بػػ  ركدػػ ت اءسػػ ف   األةػػ اف، جتػػهللش دامهمػػ ن كأبػػهللان يتسآ ػػ

 :اآ   احلوآل امل رريه  يآ ؿ كاريت..... بك ف   بآم   ، كاريت حنر اآ   ازف، 
٬ْوٮ   ج٬ا٪ن٪ع٪ ج٬ا٪ن٪ع٪  م٪ م٪   }} ٬ْوٮمٸ ٬ٔ ٱ  إٰلٕإٰلٕ  مٸ ٬ٔ ٱب٪ ٬ً  ب٪ ٬ًٰم ٫ْٰٔ   ٰم ٫ْٰٔ ب٫ ُٰ  ب٫ ُٰ ولڀ ٌ٪  ُ٪ع٪ وٸُٙ٪ع٪ وٸٙ   ولڀ ٌ٪ٓ٪ا٬لٹْ ُٰ  ٰكا٪ ب٪ٰكا٪ ب٪  ٓ٪ا٬لٹْ ُٰ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٓ٪ا٪ذ٪ س٪ط٫ْى٪ ٪ّ٫ُ ٓ٪ا٪ذ٪ س٪ط٫ْى٪ ٫َه٬  ّ٪ ٬ٔي٪ ٫َه٬ب٪ ٬ٔي٪   ب٪

َپه٫  ى٪ض٪وٸ ٬ى٪ض٪وٸ ٬  إپ٢إپ٢ ٬ٔ َپه٫ع٪لٸ ٬ٔ ٘ٹ   ع٪لٸ ٘ٹ  وظٲٰ ٔي٪ ٫َه٫   وظٲٰ ٔي٪ ٔ٪ا٬ ٫َه٫ّ٪غٸٰؼ ٔ٪ا٬ ٘ٹ   ّ٪غٸٰؼ ٘ٹ  وشٲذ٬ن٪ ٫َه٫   وشٲذ٬ن٪ ٫َه٫ّ٪ذ٪فڀا٬ ٘ٹ  وٺن٪٣ وٺن٪٣  ّ٪ذ٪فڀا٬ ٘ٹ ٰٜ ٸ ٫ٍه٫  ٰٜ ٸ ٫ٍه٫ّ٪ر٪كٸش٪ ٫ُ  ّ٪ر٪كٸش٪ ٫ُ ولڀ    ولڀ

٬ً ٬ًإٰلٔن٪ ٫ِ  إٰلٔن٪ ٫ِٰعي٬ذ٪   97{{  ٰعي٬ذ٪

                                                           
 ـَُِٖ/ُُ/ٕضػ َُْْمر صريع  ِٖ -املهوهلل ارعتآق بسو  رس اف  –ارعهلليه ت  –األ  ع  ٓٗ
 صحآل ابر او ف كارسه مه  رر رآآط بر ر مع  ٔٗ
 لسر أيب داكد رر أيب ضعيعة  ٕٗ
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 كرس  أ ع  ضبا اءم ؿ اإل  :  ا سآئ ن ركف
                                                 اءمع ااءمع اْْرر 

كاػػ ، أف بكػػ ف ضػػبش  ، كأمهمػػ  ار ػػ حل    ةػػل ك ػػمف  كرػػبرت اػػعص ارعسمػػ   ارعػػ مس
 عيهللير كاره رك  كابو .م  املا ر  ريسه اف 

يػػػ ـه  ال ةػػػ ف ال يري بػػػص مػػػر ارعسمػػػ   ارعػػػ مس ، ك  ةػػػ ف لػػػآهللم روػػػهلل ارػػػعاآف ارآسػػػ مه  
ليػ  مػر ةتػ ب    بعهلل صاة ارعش  ، يتس  بعهلل صاة ارع ع، كأاآ ىن  كجيس    بآم   اترة

عػػم ضػػبش از ت كبريهػػػوض    بريهػػ ،بعػػ   و راػػآف رػػػص،   أيخػػب   بريهػػوض  رااوػػػ ب، ك ي
ػػهللث بعػهلل ذرػت أمػػعان  رعػل   ك ركسػص رالػ  دػػ ع مػ  بعااسػ  ارػػبم دػ ع،  بعػػهلل  ، كييا ػعشُيي
 ارضآ ع رآستري  بص  خ ازس  امل مس  أ ع .

ػػعض  كيي دػػح    بػػهلل   ةػػل يػػـ ركػػر ارشػػ ضهلل أزػػص ةػػ ف ال  أيخػػب ليػػ  مػػر ةتػػ ب   ييريهًٌ
أك مكػ ف رػر ارآػعلف، كارآػعلف يآػ ؿ  زمػ فهتغ  اإلزه ف امل مر   أم رسح دعير، ألزص ال ي

كف ارتوآ ف:    بع   اآص   عي
                                          ارعسكو تاارعسكو تاْْٗٗرر. 

ركر مع زآ   ارع رآ ، كألػعارض  اإل آػ  ارعا آػ ،  ،ك هلل زتهللبعض  ،ل ته   امل ح  زآعأض 
  لاتضػػػػػػػف   مػػػػػػػر رسػػػػػػػهللش ارعسػػػػػػػف: بريضػػػػػػػسص رسػػػػػػػه صػػػػػػػهللكر أكل ارعسػػػػػػػف ارػػػػػػػبير  ييس  ػػػػػػػ   

                        اآشػػػػعا ف ارآػػػػعلف ةأزػػػػص دض ػػػػ ن طػػػػع ن رسح دػػػػعير ارك ػػػػ اارك ػػػػ آٔٓٔرر، 
كاا ػف، كيكػ ف  ػف بعػهلل ضػبا ارشػعح بعسػػقه    سػ  ف، كيكػ ف  ػف صػري  ه ألر  اآكػ ف  ػف أيزػ ه 

 كلرعمل بص رآري زكا مبيعادضف. هلليهلله بكت ب ر ف 
 .كضبا ض  ارآعلف اربم يهللا  اإلزه ف رسعمل مل  ييعد  اضعة ارعْحر 

أنخب بعمل مع زآ   ل تض ب  ػهلليهلل، ألف بريهػو ل ت ارآػعلف  معس  ارآـ كاز ت اريت 
  ف،أك مكػػػ زهػػػ ف أف ييػػػبي  بعضػػػص   أم زمػػػ فرسػػػه اهػػػل ررػػػ   ارػػػعْحر، ال يهػػػترآ  اإل

 سػػص زضػػعات مػػر ر ح املعػػ ين اإل آػػ ، كمػػر بهػػ ب  املععاػػ  ارآعلزآػػ  رسػػه  ػػهللرركسسػػ  زآترػػ  م
 ف.  ف كاره معم  يتحم ل احل دعك 
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  تمٌٍ اهلل ًاخلٌف ينوتمٌٍ اهلل ًاخلٌف ينو
كاآػػػص ريسػػػ ًٌ ارػػػهللرري ت، كاآػػػص راعػػػ   ،كاآػػػص ارسوػػػ ة ،أيمػػػعى بػػػص   بعػػػ   أ عػػػ  أكؿ أمػػػع

  ؾ أف بػ ؾ             ةسسػ :   يآ ؿ رس   ،املك ز    ارهللزآ  ك  اءس ت
 .كال أ ل بآ ل   طعا  ر 

ركاـ اآ   ةثو كةثو، ركر وت عض    ةسم  كااػهللة كضػ  ااػ ؼ مػر     اكبآ ل 
 لعد اروآ ف اآ   ك  ؿ اآ ػ : اإلم ـ رس  ، ك 

لػآهللى رسػ   ألف  كضبا ةاـه ر ؿ 
٘ٹ  أٸى٪نن أٸى٪نن   }} :، ةمػػ   ػػ ؿ ةػػ ف لب مهلليسػػ  ارعسػػف ٘ٹم٪ٰذٓي٪نن ٕٵ   وٺٰعلٺننهپ وٺٰعلٺننهپ  م٪ٰذٓي٪نن ٕٵّ٪ع٪ٰلنن َ٪نن   ّ٪ع٪ٰلنن َ٪نن ب٪ ب٫ ركػػر ضػػبش     9898{{  ب٪ ب٫

ال يهت رو   معامس  كال ييهللرة  ، اسآػ ؿ رػص: يكريػ  رسآػت أف أتخػب أك ػ ،  هلل احلكم  ارر يس  
     كيتآػػػ   : أف اإلزهػػػ ف اشػػػه ؛ ؼ   ف بآػػػ ل   ضػػػ  خػػػ                  

                                   ارس را.ارس را.ِِٓٓرر  

    ذا خ ؼ اإلزه ف مر م الش، اآ  ضسػ ش:                         ارػعْحراارػعْحرأْْٔرر 
     ػػػػ ؿ بعػػػػهللض : رػػػػص أربعػػػػ  ريسػػػػ ف، ألف   اػػػػ ؼ ارػػػػبم                  ارػػػػعْحراارػػػػعْحرأِِٔرر 

 اآ ؿ: اهعض  ارسيب ارعهللىف ك 
ٌپ  }} ٌپج٪يٲا٪  ٬ً  ج٪يٲا٪  ٬ًٰم ٘ٱ  ٰم ٘ٱإٰللٲ ٫َن٪   إٰللٲ ٔ٪ا٫ ٫َن٪ وٰى ٔ٪ا٫ َپن٪    ّ٪م٪ ّ٪م٪   وٰى َپن٪  إٰلٔ ٌپ  إٰلٔ ٌپّ٪ج٪يٲا٪  ٬ً  ّ٪ج٪يٲا٪  ٬ًٰم ٍ٪بٱ  ٰم ٍ٪بٱر٪ ٫َن٪   ر٪ ٔ٪ا٫ ٫َن٪ وٰى ٔ٪ا٫ َپن٪    ّ٪م٪ ّ٪م٪   وٰى َپن٪  إٰلٔ   99{{إٰلٔ

لزآت مػػػػ    ك مػػػػر ذضػػػػل، كريستػػػػ ف   ػػػػ رنأة ا مػػػػ  ةس ػػػػ  ريستػػػػ ف   ػػػػ رن  كلزآت مػػػػ  ك 
 امر خ ؼ مآ ـ ربص رص أربع  ريس ف، كضبا   ارهللار ازخعة.كأة ا م  ةس ف مر اض ، 

 ،كمعا و   ، ا با بك ف رص ريس ه ر ريسػ    ارػهللزآ  ، ذا ة ف اا ؼ معص خشآ   ركر 
يشػػ هلل اآ ػػ   ؛ ػػ  دي ال يهػػترآ  أاػػهلله مػػر األكرػػ  كال ازخػػعير كصػػري   كال زعت ػػ ، ألاػػ  ريسػػ  

 مػػر أررػػ ؼ  ، كمػػر خريػػ   رػػ امل  ، كمػػر أكصػػ ؼ  يػػهللرة  ، كمػػر أزػػ ار اضػػعة  ، مػػ  ال
 يهترآ  أاهلله مر األكر  كازخعير ذةعش ألزص أمعه خ صه بآسص كب  م الش.

                                                           
 احل ةف   املهتهللرؾ كاررمثاين رر ابر رو س رد    رس م  ٖٗ
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر  آ   ٗٗ
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  ػاليبد انؼمالءػاليبد انؼمالء
           ب ارعآػػػػػػػػ ؿ ارهػػػػػػػػهلليهللة كأيكل األروػػػػػػػ ب يعػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػح 

أضػػل بآػػ ل   ارػػبير ااإلري بػػ ،   أررػػ ى  ارع ػػآهللة، امػػر ضػػف ارعيآػػا    ضػػبش احلآػػ ة ارػػهللزآ  
ك  ةػػل أرمػػ  ف، ألاػػف اعريػػ ف مػػر ارػػهللزآ  ك ػػػهلل  ،كابآػػ ا     ةػػل أاػػ ا ف ،خػػ ا ا مػػر  

 ملعابل ارعسآ    ريس    .رري ز لدمس ا اك هلل دمس ا ارسو ة، 
زعيػػهلل ركػر رسػ   ػػأفه لملآػ يآ  ارك زآػػ  ارػيت يروآ ػػ  بعػمل ارسػػ س رسػه ازدمآػػ ،  كرػآ 

بعػمل ارسػ س ياػر أف ارعيآػا  ضػف ارػبير الػتر ر ا أف جيمعػ ا األمػ اؿ ألف املآ يآ  ارآعلزآ ، 
 ضػػ  ف كريا  ضػػف ارػػبير الػػتر ر ا أف يكػػ ف  ػػأك أف ارعيآػػأصػػوح ا أدسآػػ   كأاػػع     ارػػهللزآ ، ك 

أك ارػػػػبير الػػػػتر ر ا أف يكػػػػ ف  ػػػػف ذريػػػػ  ةثػػػػوة يتريػػػػ خعكف   ضػػػػبش احلآػػػػ ة، كمس ػػػػله راػػػػآفه 
 كيتو ض ف    ب  ارس س.
  ركػػر    ػػ ؿ:                         رػػآ  ل  ػػأفه لملكيػػع ـ  احلوػػعاتااحلوػػعاتاُُّّرر

ل  :  ف ا رسػػػ س ال بعسػػػف  ػػػآئ ن، ركػػػر امليكػػػع ـ رسػػػهلل رب ارسػػػ س ارتآػػػ ، كمل يآيػػػرسػػػهلل ارسػػػ س، 
أةػػعمكف رسػػهلل   ارتآػػ  ، ك ال ة زػػم درريػػ  كااػػهللة كةػػل مػػر كصػػل  رآ ػػ  يكػػ ف مكعمػػ ن، كركػػر 

  ارتكػعًن كارهللرريػ  رسػػهلل  أبػه  ػ  ب ػآغ  املو رغػػ  رأبآػ ةفا يعػ  ةسمػ  زاد   ارتآػػ ل، ةسمػ  زاد
رػر أاػ ا ف مػ  اتمث  خ ازص املو رة    ضبش ارتآ ل، اك ف أاآ ىن يهػأ ف،  كة ف امل  ، 

 :بػػ  بكػػع ار ػػهلليقلػػآهللى أ ػػ ؿ رر ىف ضػػبش األاػػ اؿ ارعسآػػ    أك ارػػهللرآل رسػػه مػػ  يآ رػػ ف. ك 
ّسأٓن   ُ  ّسأٓن   ُ    من  سأٓن  ػنٔٝ ٻ إ٢   من  سأٓن  ػنٔٝ ٻ إ٢     :رمػعك ػ ؿ لػآهللى     ُُسأٓ  ػٔٝ ٻ إ٢ ّسأٓ   ُ مبلن سأٓ  ػٔٝ ٻ إ٢ ّسأٓ   ُ مبلن   م م 

  ك  ؿ لػآهللى رسػ     ُ بعذِ ُ بعذِ  م  سأٓ  ػٔٝ ٻ إ٢ ّسأٓ م  سأٓ  ػٔٝ ٻ إ٢ ّسأٓ   :رثم ف بر رري فلآهللى    ؿك إلُٔ  إلُٔ  
  ااأ ع  م  سأٓ  ػٔٝ ٻ إ٢ ّسأٓ   ُ معُ  م  سأٓ  ػٔٝ ٻ إ٢ ّسأٓ   ُ معُ    بر أيب ط رل:

ََُ 
                  لؿ رمعافالؿ رمعافأُُّّٔرر  

 .اهل بآ ل    هدرري ت رس
كذةع   بع   رس  اضسص اربم ال زهترآ   كعش رسآص، كاربم خ  س  بص حنػر اآػط بػ  

 ،  اراػػػ اضع ابه لػػػ ، كارػػػسعف املسم لػػػ األىـ، اكثػػػوه مػػػر ارسػػػ س   ضػػػبا ار مػػػ ف يساػػػعكف  
                                                           

  عح ارك   كارع آف ىف  عح بسمميحرلا نمحرلا هللا  رعوهلل اركعًن اءآسه بت عؼ. ََُ
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كأضػػل أمعيكػػ   ف، اسمػػ ذا أررآػػم أضػػل أكركل  ف كصػػ مهم  ف كم ػػس  كيآ رػػ ف: حنػػر   رب م مسػػ
ةثعا  ُيتػ ركف أيػر يػبضو ا كمر   !ارك اعير ضبش ارسعف امل دي  اركثوة مر كأضل ارآ لف كدوضف 

س ػػػ ، يآ رػػػ ف: رػػػ  بعس ضػػػ  رعخي ػػػم كامل ػػػ زف بعوػػػ  رػػػر ْح  ، كرسػػػهللم  جيػػػهللكا  ةثػػػعة ةػػػ اعة ػػػ
أضػل أمعيكػ  !! .. ارهسع ، اآسآ ف بعضػ     اروحػع أيةس ػ  ارهػمت اػن ياػل لػععض  متػ ازىن 

كأضػػل ض رسػػهللا كارهػػ يهلل كارسػػعكي  ييسآػػ ف لر يبػػهلل   اروحػػع مػػر   ،يعمػػ ف ارآمػػل كارػػبيرة   اروحػػع
لػآهللى !! لػوح ف   !!رسآسػ  اض ػس ف  رسهللضف ااوات ربرت ض ال  اروعمل:  ؿةثعا ، اآآ  

   ريسوػص ارشػعي ، اوكػه كة ف ىمهم ن رسه احل و كأا ع احل و رمع دخل رسه رل ؿ   
 : ال ً  رىلي ؿي   ى ؿى رمع، ك 
ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ع٫ن٪ش٫ز ع٫ن٪ش٫ز   ٓ٪ ٓ٪   ٫ٓب٬ٰ ٔكٸ٫ٓب٬ٰ ٔكٸ  م٪ م٪   }} ُٰ  ولڀ ـ٪ش٫  ٰكظ٬ش٪ٰٚكظ٬ش٪ٚ   ولڀ ٬ٔ ـ٪ش٫ّ٪مٸ ٬ٔ ّٲ   ّ٪مٸ ّٲ ع٪ذ٫ ُٰ  ع٪ذ٫ ُٰ ولڀ ٌپ   ولڀ ٌپٓ٪فٺا٪شپػ٪    ٓ٪فٺا٪شپػ٪ 

٫ُ  ّ٪أٸى٬ ٪ّ٪أٸى٬ ٪  ّ٪ وٺر٪شپٓش٪ّ٪ وٺر٪شپٓش٪   د٪ د٪ وذٶٓب٪ وذٶٓب٪ ٔٳ ٫ُى٪ٰب ٔٳ ٫ُ  ى٪ٰب ٔٳ ٫ُّ٪ؿ٪ٰف ٔٳ ٬ٔع٪  ّ٪ؿ٪ٰف ٬ٔع٪ّ٪وٸ ٬ٔي٪كٸ  ّ٪وٸ ٬ٔي٪كٸب٪ ً٪  ب٪ ٬ٔ ً٪ّ٪ب٪ ٬ٔ ـٰري٫  إپ٢إپ٢   ٤ٸس٬ضپ ٤ٸس٬ضپ  ّ٪ب٪ ـٰري٫ وٺر٪ ٗټ   وٺر٪ ّپط٪ د٪ ٗټّ٪ ّپط٪ د٪ ٪ّ  

ٗټ ْٲ ٗټم٪ر٬ؼ٫ ْٲ ُٰ  ّ٪ٰعي٬ذ٪ّ٪ٰعي٬ذ٪! ! ٰؤفٻ ٰؤفٻ   م٪ر٬ؼ٫ ُٰس٪أٺٰط ٘ټ  س٪أٺٰط ٬ٍب٪ ٘ټأٹ ٬ٍب٪ َ٪   أٹ َ٪ إٰلٔ ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  سپٓحٮ سپٓحٮ   إٰلٔ ُٰ ولڀ ٰٝكٸ: :  ولڀ ٰٝكٸأٹّوٸ ٫َه٬  ع٫حٶلٸ ٬ع٫حٶلٸ ٬  أٹّوٸ ٫َه٬وٸ   وٸ

٫َه٬ إٰلٕ ٫ُ ٔٶب٪  ٫َه٬ إٰلٕاٸ ٫ُ ٔٶب٪  ٰٗ  اٸ  ٪ٔ ٰٗ وٺر٪  ٪ٔ ٔ٪      وٺر٪ ٔ٪ وذٳى٬   101{{  وذٳى٬

  ارهللزآ  ضس  رآ عري ا مر ارهللزآ  مػر ارعمػل ار ػ حل كااػو     ف ةل    يع  رو ل 
كاػعج   ارسعػآف يعػآش ضسػ   !كارمث ميريسه ، ا ل أاهلله مس  يعيهلل أف يكػ ف رسػه ضػبش ارشػ ةس  

ش ركسسػػ  رسػػه دػػو ضػػبا ػػ ال  ةػػبرت،  !مػػر رمػػل ااػػو كارػػمث كار ػػ حل ت  ن مػػر ارػػهللزآ  ميريسهػػ
 .ارش ةس 

  َؼى اهلل اخلبصخ نهًؤيننيَؼى اهلل اخلبصخ نهًؤينني
وس    لطسػ  ةس ػف يت ػ ات ف رسآ ػ  كركػر ال يػهللركف  اأررػ ى زعمػ ن خ صػ ، زعمػ ن  ،حنر ُيي

ضػػػل ب ريػػػهلل ك                       : آمت ػػػ   ال يػػػـ  رآػػػ    ، مثػػػل
ارػبةع احلكػآف كضػ  ارآػعلف اركػعًن  ضػبش زعػفه خ صػ  رسػ  حنػر  زعم  أرسه أك أ ػه أك أر ػه مػر

اآط، زهمعص كزهت روص كزري مػص، كزعيػهلل أف زآػعأش رسػه ارػهللكاـ كال منػلي مػر   رػص، ا ػل يي ريػهلل 
 !!.زعم  أراف مر ضبش ارسعم   

             كم ذا أيض ن     : 
                                                           

 اركمثل البر لعهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر ارروآ ت َُُ
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يتسػػ  ارآػعلف كيوػػ  رسػ  مػػ  ال زعسمػص   ارآػػعلف، يتسػ  رسآسػػ  ل ت  ،لػ ؿأرلػل رسػ  خػػو ر 
وػص اضػعة ارػعْحر، اآيو  رس  اروآ ف رك  زعبآ ف  كركر مع    اػا بي ريػهلل ، مػل ارعمػل ارػبم ُيي

 .زعم    ارهللزآ  أراف كال أةـع مر زعم  ارآعلف، كمر زعم  ابو ع ارسيب ارعهللىف 
  م  ػ   ا  ػسس ض    ػ يس ض   ك ابكػف ةف داعسػ    ضػبش ارسعمػ   ك            

                             ضل ي ريهلل أاػهلله مسػ  ةسسػ  ريعػل رسريهػص اإلميػ ف    امل مهػهللةاامل مهػهللةآْْٓرر
    ػػػػػ ؿ: أبػػػػػهللان، اكآػػػػػ  دخػػػػػل اإلميػػػػػ ف    س بسػػػػػ   زهػػػػػأؿ     ةتػػػػػ ب   !جتػػػػػ كي   سوػػػػػص 

                             ةتل اإلمي ف   مر اربم   ايف در اايف در اِِِِرر. 
اءػ   ار امهػهلل  يآ ؿ:  كربرت ة ف  م مس  اإلم ـ أب  ارع امهف

ألف ضػبا  ػهلل ةتػل    اربم زآي  ص مر ارايريػع 
ع  ػهلل أررػ ش زعمػ ن اهػآ  اشػأزص  ػأف احلآػ اىت ارػيت بعػآش   ارمثيػ ،  سوص اإلمي ف، ركر ازخػ

احلآػػػ اىت بػػػبةع  ، كركسػػص مهػػػك  ال يشػػػكع   رسػػه ررػػػ  ش كال يشػػػكع   رسػػػه  مػػ  أف
        ػػأاف: آػػ ؿزعمػػص ارػػن أرر ضػػ      ش، كرػػبرت ي                          

ػآ ا  ػععضف،  ، كيػبضو ف رسكػ ااوألزع ـ كركس ف يسوه ف ايسل  آسػ ضف ة ، ؼاؼااألرعااألرعإُُٕٗٗرر رآيسهًٌ
رسػػػه     ػػػكع رػػػر ك  ، مػػػر األزعػػػ ـ، ألاػػػف دريسػػػ ا رػػػر ذةػػػع  كركػػػس ف   األصػػػل أ ػػػع  

 :  ؿ رر  ش، 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ٔ٪   ٫ٓع٬ٰٷ٫ٕٓع٬ٰٷٕ   ولڀ ٔ٪  وذٳى٬ ٬ً   وذٳى٬ ٬ًٰون٪ ٬ً  ٫ٰٓربٳ٫ٰٓربٳ  ٰون٪ ٬ًّ٪م٪ ً٪ وذٶ وذٶ  ٫ٓع٬ٰٷ٫ٕٓع٬ٰٷٕ  ّ٪٢ّ٪٢  ٫ٰٓربٳ ٫ٰٓربٳ   ٢٢  ّ٪م٪ ٓ٪ً ٬ً  إپ٢إپ٢  ٓ ٬ًم٪ ٬ً  ٫ٰٓربٳ ٫ٰٓربٳ   م٪ ٬ًإلٸن٪   إلٸن٪

٫ِ ٫ِأٸع٬ٷٸ  ٫ُ  أٸع٬ٷٸ  ٫ُ ولڀ ً٪   ولڀ ً٪ وذٶٓ ٫ُ   إلٸقٸذ٬إلٸقٸذ٬   وذٶٓ ٫ُ أٸذ٪بٲ   102{{أٸذ٪بٲ

 ارآ ًن، كةتل    س بكف اإلمي ف.كف  با ارهللير   ألزص خ   مل ذا ُيوكف  رعاتف ضل 
كزعيػهلل أف زػهللا  مػ  منسػت رػسحي   !ربم جيعس  أى كأزم زػبضل رسي ػس    املهػوهلل ا م 
  ضػل ملػ ذا !،كزعيهلل أف زتػبكؽ طعػف ارعمػل ارعااػ  !،زهتمت  لرعسف ارس ا كزعيهلل أف  !،بآم  

  بشػػر رة مسػػ  أك م ػػ رة  أبػػهللان، كركػػر:                  ضػػ  ارػػبم او ػػل  احلوػػعاتااحلوػػعاتإٕرر
وس ، كض  اربم زي    ضبا ةسص اضل   ك ةعاـ   .، ك سص    س بس  رآس  اإلمي ف ألزص ُيي

                                                           
  عل اإلمي ف رسوآ آ  رر روهلل   بر مهع د  َُِ
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  ًاذلذايخًاذلذايخسعٌل اننٌس سعٌل اننٌس 
 .اأةمث زعفو مر       رسآس  أ ع  ض  زعم  ارآعلف، كزعم  ارسيب ارعهللىف 

                            
        ال !زرريػػػأ ارسػػػ ر    ارسػػػ ر ااملكػػػ ف املاسػػػف  ذا ضػػػل ضػػػ  لػػػآي عريس  مػػػر ،

   زػػػ ر اإلميػػػ ف، كمػػػر هسمػػػ ت ارشػػػتًٌ    زػػػ ر ارآآػػػ    اضػػػعة  كركػػػر مػػػر هيسمػػػ ت اركيريػػػع
ارػػعْحر، كمػػر هسمػػ ت ارآػػأس    زػػ ر ارعريػػ     اضػػل   كةػػـع   رسػػه ارػػهللكاـ، كاراسمػػ ت  

كهيسمػػ   ،كهيسمػػ  ارشػػآر ف ،سمػػ  ارػػسري كهي  ،كهيسمػػ  اء ػػل ،ةثػػوة كارسػػ ر كااػػهلل، هيسمػػ  اركيريػػع
، كضػػػ  زػػػ ر كارسػػػ ر زػػػ ره كااػػػهلله ، كهيسمػػػ  ار لػػػ كس كا ػػػ اري  .. هسمػػػ ت ةثػػػوة، ارشػػػعؾ ل 

 .بو رؾ كبع  ألاهلل ار ااهلل ا
 مر ربص  األ آ    مع ربص  كرسه ز رمر اربم   ـ  بش 

    مػػ ذا أررػػ ؾ زاػػعاػػهللامهم ن املػػ مر يتػػبةع، ا...  زوآسػػ  كاوآوسػػ  لػػآهللى رلػػ ؿ   
 رسآت. بو رؾ كبع  كم ذا أخب مست  كمب ذا خ  ت  رتعسف اضل   

ألزػػػص  ،أمعيكػػ  أك ارآػػػ لف أك ركلػػػآ  أك دوضػػ   ال أاػػػهلل مػػػر أضػػػلضػػل يي ريػػػهلل أاػػػهلله مثسسػػ  
أك رسػػػهللش  ،ري ػػػسف كبػػػئ  ارآػػػعار، كرػػػ  ةػػػ ف رسػػػهللش ىطحػػػ ت لػػػح ب    ارػػػهللزآ لػػػآ عج مػػػر 

  ارػػهللزآ  لػػآآ ؿ: رسػػهللم  اػػعج مػػر سػػص !! يريعػػل  ػػبا ة، مػػ ذا تبعرآػػ ى                     
  كضػػ ال  ةػػبا، امػػ ذا يآػػ ؿ  ،يي ػػهللد ارعػػ مل ةسػػص كيآػػ ؿ: لػػأاعل   ضػػ ال  ةػػبا ارػػبم، احل  ػػ ااحل  ػػ اِِٖٖرر
                    احل   ااحل   اِِٗٗرر. 

س زت  مػػػػع  ، ركػػػػر أزػػػػم كاحلمػػػػهلل   لػػػػتآـ  مػػػػر ضسػػػػ     مامهكػػػػ  ارعدػػػػ اف يهػػػػتآو
     ةتػػػػ ب  :  كبػػػػبضل ةمػػػػ   ػػػػ ؿ                              رسػػػػهللم   ارسحػػػػلاارسحػػػػلاِِّّرر

   أتبآسػػ  مامهكػػ  ارعدػػ اف مػػر اءسػػ :وػػعج مػػر ارػػهللزآ                             
                اضعة ارسيب ك  سحلاسحلاارارِِّّرر  اآآ ؿ:ُيهللث يـ  ارآآ م ُيك  رس  مش هللان ، 

{{  ٙ٪ُ ٬١٫ٓٙ٪ُ ٬ٍصپ  ٰبتٸى٬ع٪هپٰبتٸى٬ع٪هپ  ٬١٫ٓ ٬ٍصپأٸ ٔ٪   أٸ ٔ٪  وذٳى٬ ٬ً   وذٳى٬ ٬ًٰم ٬ٍصپ  ٰم ٬ٍصپأٸ ٬ْو٪   ويٲ سپ ويٲ سپ  أٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪ ـ٬ب٪ؼ٫   وٺٰق ٫ٔ ـ٬ب٪ؼ٫إلٸ ٫ٔ ٘ٻ    ويٲ سپ ويٲ سپ  إٰلٕإٰلٕ  إلٸ ٘ٻ ؿ٪ب٬ػ٪   ث٫هٲث٫هٲ  ؿ٪ب٬ػ٪

ً٪  ٓ٪نننن ٓ٪نننن   ٫ٓقٸنننن ل٫ٓ٫قٸنننن ل٫ ً٪ ب٬نننن ٬ٓنننن ٪  ٍ٪ننننص٬ٍ٪ننننص٬: : ود٪و٪ود٪و٪   ب٬نننن ٬ٓنننن ٪س٪أٸ ٬ٔننننش٭   س٪أٸ ٬ٔننننش٭ م٪ ٔ٪قٹننننْل٫  مٸننننطځزمٸننننطځز  هٮهٮى٪ٰعننننٔى٪ٰعننننٔ  ٰبننننكٸٰبننننكٸ  م٪ننننشٲم٪ننننشٲ  ٍ٪ننننص٬ٍ٪ننننص٬  مٸننننطځزمٸننننطځز  م٪ ٔ٪قٹننننْل٫إلٸ   ::إلٸ
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٢٢  ُٰ ُّٰ٪ ولڀ ُ٪ٙ  س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ ٓ٪   ّ٪ ولڀ ٬١٫ٓ ٪ّٙ٪ُ ٬١٫ٓ ٔ٪   إٰلٕإٰلٕ  ب٬١٫ط٭ ب٬١٫ط٭    ويٲ غپ ويٲ غپ  ٰبتٸػ٪ذٶٰبتٸػ٪ذٶ  ّ٪ ٔ٪  وذٳى٬ ٬ً   وذٳى٬ ٬ًٰم ٬ٍصپ  ٰم ٬ٍصپأٸ ٰ٘   أٸ ٰ٘  وٺح٪يٲ ـ٬ب٪ؼ٫   وٺح٪يٲ ٫ٔ ـ٬ب٪ؼ٫إلٸ ٫ٔ ٘ٻ  إلٸ ٘ٻؿ٪ب٬ػ٪   إٰلٕإٰلٕ  ؿ٪ب٬ػ٪

 ٰ٘ ٰ٘  وٺح٪يٲ ٫ٔقٸ ل٫   وٺح٪يٲ ٫ٔقٸ ل٫إلٸ ٫ُ  إلٸ ٫ُوٸ ً٪  ٓ٪ ٓ٪   وٸ ً٪ ب٬ ٬ٓ ٪  ٍ٪ص٬ٍ٪ص٬: : ود٪و٪ود٪و٪   ب٬ ٬ٓ ٪س٪أٸ ٗټ   ٰبنكٸ ٰبنكٸ   م٪نشٲ م٪نشٲ   ٍ٪نص٬ ٍ٪نص٬   مٸطځزمٸطځز  ب٬١٫ط٭ ب٬١٫ط٭   س٪أٸ ٗټ ٰػنذٲ ْ   مٸنطځز مٸنطځز   ٰػنذٲ ٔ٪قٹن ْ إلٸ ٔ٪قٹن   ٢٢: : ل٫ل٫إلٸ

ُٰ ُّٰ٪ ولڀ ٬ٓ ٫  ّ٪٢ّ٪٢  مٸطځمٸطځ  ب٬١٫غٮب٬١٫غٮ  ٰبٰٕبٕ  م٪شٲم٪شٲ  م٪ م٪   س٪بٶس٪بٶ  ٓ٪ ٓ٪   ّ٪ ولڀ ٬ٓ ٫س٪أٸ ٗٻ  س٪أٸ ٗٻٰػذٲ   103{{  مٸطځمٸطځ  ٰػذٲ

  زبل أىم اجلنخزبل أىم اجلنخ
 رريػػلزعيػػهلل أف زػػعل لخػػع كركػػر ال زهػػترآ  كصػػ  ار ري ػػ   كاألدسآػػ     اءسػػ ، حنػػر 
 ، اآآ ؿ:اربم أخمثى رسص لآهللى رل ؿ   ك  ،يهللخل اءس 
٬ٍصپ  وٰمش٪وٰمش٪  ع٬لٸه٫ع٬لٸه٤٫ٸ٤ٸ  إپىٶٕإپىٶٕ  }} ٬ٍصپأٸ َ٪    م٫ش٫ّج٭ م٫ش٫ّج٭    ويٲ سپ ويٲ سپ  أٸ َ٪  ٰمي٬ ٬ٍصپ  ّ٪وٰمش٪ّ٪وٰمش٪  ٰمي٬ ٬ٍصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ   ٓ٪خ٬ش٫د٫ٓ٪خ٬ش٫د٫  س٪ج٫صٮس٪ج٫صٮ    د٫م٢ْ٫د٫م٢ْ٫   وٺح٪يٲ

٪ً ً٪ٰم ْ٭     ويٲ سپ ويٲ سپ  ٰم ْ٭  كٸب٬ ٔ٪قٹْل٫  كٸب٬ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ٫ُ  إلٸ ٫ُ ولڀ ٍ٪نب٬ : :  ولڀ ٍ٪نب٬  ر٬ ٘ٸ    إلٸ د٬م٫نصپ إلٸ د٬م٫نصپ    ر٬ ٘ٸ   وٺح٪يٲن َ٪ن     وٺح٪يٲن ُٰٔ ٔ٪تٺ َ٪ن  إلٸ ُٰٔ ٔ٪تٺ ٔٲنص٫   إلٸ ٫ٔخ٪ ٔٲنص٫ إلٸ ٫ٔخ٪ ُٰ   إلٸ ٬ٔن ُٰ إپوٸ ٬ٔن َ٪ن    إپوٸ َ٪ن  أٸىٲ   ٚ ٚ م٪ن٥ٸ م٪ن٥ٸ   أٸىٲ

ٔ٪ش٬ٰجع٫  ٔ٪ش٬ٰجع٫ إلٸ ٔ٪قٹْل٫  إلٸ ٔ٪قٹْل٫إلٸ َ٪   س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ ٓ٪ : : إلٸ ٫ُ َ٪ ّ٪ج٪ذ٬ ٫ُ ٔ٪قٹْل٫  ٚ ٚ م٪٥ٸم٪٥ٸ  ّ٪ج٪ذ٬ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ٍ٪ب٬: : إلٸ ٍ٪ب٬ ر٬ ٘ٸ   إلٸ د٬م٫صپإلٸ د٬م٫صپ   ر٬ ٘ٸ  وٺح٪يٲ َ٪     وٺح٪يٲ ُٰٔ ٔ٪تٺ َ٪  إلٸ ُٰٔ ٔ٪تٺ ٔٲص٫  إلٸ ٫ٔخ٪ ٔٲص٫إلٸ ٫ٔخ٪   إلٸ

ُٰ ٬ٔ ُٰإپوٸ ٬ٔ َ٪   إپوٸ َ٪ أٸىٲ ٔ٪ش٬ٰجع٫   ٚ ٚ م٪٥ٸم٪٥ٸ  أٸىٲ ٔ٪ش٬ٰجع٫ إلٸ ٔ٪قٹْل٫  إلٸ ٔ٪قٹْل٫إلٸ َ٪   س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ ٓ٪ : : إلٸ ٫ُ َ٪ ّ٪ج٪ذ٬ ٫ُ ٔ٪قٹْل٫  ٚ ٚ م٪٥ٸم٪٥ٸ  ّ٪ج٪ذ٬ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ٍ٪ب٬: : إلٸ ٍ٪ب٬ ر٬ ٘ٸ  إلٸ د٬م٫صپإلٸ د٬م٫صپ   ر٬ ٘ٸ وٺح٪يٲ    وٺح٪يٲ

ٌٲ ٌٲإلٸننإپ ٔ٪   ٰمث٬ننص٪ٰمث٬ننص٪  وٸننكٸوٸننكٸ  إلٸننإپ ٔ٪  وننذٳى٬ ٗٸ   وننذٳى٬ ٗٸّ٪ع٪ؼ٪ننش٪ َ٪نن   ّ٪ع٪ؼ٪ننش٪ َ٪نن أٸم٬ث٪ ٰو ٬ّ  أٸم٬ث٪ ٰو ٬ّأٸ ٌٲ  أٸ ٌٲإپ ٰٗ  ٰمث٬ننص٪ٰمث٬ننص٪  وٸننكٸوٸننكٸ  إپ ٰٗع٪ؼ٪ننش٪ ٔ٪    أٸم٬ث٪نن لپأٸم٬ث٪نن لپ  ع٪ؼ٪ننش٪ ٔ٪   وننذٳى٬ ٔ٪قٹننْل٫   وننذٳى٬ ٔ٪قٹننْل٫إلٸ : : إلٸ

٬ّ  ٰميٶٰٕميٶٕ  ُ٪ظ٬خ٪ش٫ُ٪ظ٬خ٪ش٫ ٬ّأٸ ٬ٓ ٫  إلٸلٸقٸذ٬إلٸلٸقٸذ٬   وٺن٪ٰلكٹ  وٺن٪ٰلكٹ   ّ٪أٸى٬ ٪ّ٪أٸى٬ ٪  ٰميٶٰٕميٶٕ  ُ٪ل٬ر٪كٹُ٪ل٬ر٪كٹ  أٸ ٬ٓ ٫س٪أٸ ُٰ  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  س٪أٸ ُٰ ولڀ   ب٪ذ٪ ٬ب٪ذ٪ ٬  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  ك٪ٰركٸك٪ٰركٸ     ولڀ

 ٫ِ ْ٪ ٰجز٫ ٫ِ ى٪ ْ٪ ٰجز٫ ٌ٪  ى٪ ٌ٪ّ٪كٸ  ٬ٍصپ  أٸد٬ى٪ٙأٸد٬ى٪ٙ  ر٪ كٸر٪ كٸ: : ٓ٪قٹْل٫ٓ٪قٹْل٫  ّ٪كٸ  ٬ٍصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٘ٻ    وٺح٪يٲ ٘ٻ م٪ي٬ضپوٸ   104{{م٪ي٬ضپوٸ

 ػعار كزري ػب احليكػف كريػ  ش  مػر ارسػ ربعػهلل أف خػعج  زه ف يػهللخل اءسػ    ذا ة ف ضبا لخع
 : ف اآ   ةم    ؿ  ول ذرت ةآ  يك ز ف  ض ال  اربير دخس ض   ارعري ، ام  لؿ ارآـ 

{{   ٪َ َ٪ إٰلٔ ًٮ  ٢٢  م٪ م٪   إٰلٔ ٬ٔ ًٮع٪ ٬ٔ ٌٮ  ّ٪٢ّ٪٢  س٪أٸ ٬ س٪أٸ ٬   ع٪ ٌٮأٹر٫   105{{ب٪ؼ٪شٿ ب٪ؼ٪شٿ   مٸلٺٰبمٸلٺٰب  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  م٪ٷٸش٪م٪ٷٸش٪  ّ٪٢ّ٪٢  ط٪ٰنع٪ ٬ ط٪ٰنع٪ ٬   أٹر٫

             كاػب رى مػر بعة ػ :  ت  ضبش ارعك  ربرت أرر ى  
يكريػ  رػهللخ ؿ اءسػ  كال اإلمي ف ل  كارعمل ار  حل، ا إلميػ ف كاػهللش ال  ،اس  مع ن البهلل مر ا ال

ازخػعير ارػبير كارعمل ار  حل مر دو  مي ف ال يسري  ص اوص، ألزص لػآك ف ة ػ ال  رعد   ، 
 :اهنع هللا يضرؿ ارهآهللة ر مهش  بآ  ذةعىضف، 

                                                           
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر أز   َُّ
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر مهع د  َُْ
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر ل ل بر لعهلل  َُٓ
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ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   }} ُٰ  ولڀ ٫ً   ولڀ ٫ً ب٬ ٌ٪    ب٬ ٌ٪ ج٫ذ٬ع٪  ٌ٪  ج٫ذ٬ع٪  ٌ٪كٸ  ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ  كٸ  ٔٲ ٍٰٰل ٰ٘ وٺح٪  ٔٲ ٍٰٰل ـٰص٫   وٺح٪  ـٰص٫ٓ٪      وشٲٰذه٪  وشٲٰذه٪   ٓ٪

٫ٓٷٺٰعه٫ ٫ٓٷٺٰعه٫ّ٪ َ٪ص٬   وٺٰنظ٬ٰ ني٪  وٺٰنظ٬ٰ ني٪   ّ٪ َ٪ص٬إلٸ ٫ُز  ر٪ كٸر٪ كٸ  إلٸ ٫ُزى٪ إٰلع٫ ٫ُ   ٢٢: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ى٪ إٰلع٫ ٫ُ ٓ٪ي٬فٸع٫ ٫ُ  ٓ٪ي٬فٸع٫ ٫ُإپىٲ ٬ْم٭   ٓ٪قٹص٬ٓ٪قٹص٬  وٸه٬وٸه٬  إپىٲ ٬ْم٭ ٓ٪ ٪ٓ::  

ٝ٪ٰإ  ٰوٰٕوٕ   غٺٰفش٬ غٺٰفش٬  س٪بٶس٪بٶ ٝ٪ٰإم٪ٰٷٔ ٬ْو٪  م٪ٰٷٔ ٬ْو٪ٓ٪ ًپ وذٶ وذٶ  ٓ٪ ًپٓ ٓ  }}106  

رػص دار دػ  ةوػوة دػآ ا  مكػ  ة ف زرآم ن مر زرم   ارععب، كةػ ف روهلل   بر رييهللر ف  
ل اآ   املش ةل ،   ارضآري ف، كيآآف اآ   ارغعل ييرعف اآ سرق لرشػ  دب  مل يركر م  داـ  ،كُيي

 اسر يسريعص ذرت.مل ي مر ل ، ك 
عريػػ ف  ف معػػ ىت، ركػػر ملػػف األكركبآػػ  كاألمػػعيكآ  ييآػػهللميغػػ   كيآػػ ؿ:   ارػػوعمل  ذا اي

عري اػػ  اػػن ميشػػ  ا    رسػػ س   رةػػ  ف، كرػػبرت مػػر مل ميػػشضػػبش املعػػ ىت  ضػػبش املعػػ ىت اي
 ألا  رآهم  .  لآ لت ف ميسع ف رسص ضبش املع ىت، ك رة  ف 

  سًشتخ دخٌل اجلنخسًشتخ دخٌل اجلنخ
 اإلمي ف كمعص ارعمل ار  حل، كةل ل ت ارآعلف ضكبا: مربهلل  ال
                             ارك  اارك  اََّّرر..  

 :ك  ؿ 
٬ٔع٪  }} ٬ٔع٪وٸ ٫ٌ  وٸ ٫ٌ ٨پمي٪  ٬ً  ٰب واٲر٪ل ٕ ٰب واٲر٪ل ٕ   ّ٪٢ّ٪٢  ٰب واٲن٪يٶٰٕب واٲن٪يٶٕ   ٨پمي٪  ٬ًّ٪وٸٰ  ٫ُ   وٺقٸلٺٰب وٺقٸلٺٰب  إٰلٕإٰلٕ  ّ٪مٸش٪ّ٪مٸش٪  م٪ م٪   ّ٪وٸٰ  ٫ُّ٪ؿ٪ذٲمٸ ، { وٺع٪ن٪ص٫  وٺع٪ن٪ص٫   ّ٪ؿ٪ذٲمٸ

ؤع  ٨مي ٌ ب وانرب ّو ً من  ّمنش ر  وقلنب ّؿنذمُ  وعننص  إٌ مْمن ٻ        }} كىف ركايػ :

أم ىٕ  ملػفشٗ ذانٙ مشجنْ  منً  ونذىٔ  ٢ّ ذظني٘ هلنه  ّمن وْ :  نً  ظنً           اَهأهل

 ..107{{ وْ أذظيْ   وعً ٤ذظيْ   وعنص ب ُ ّكزبْ    وعً
اإلميػ ف ار ػ دؽ ل ، األدكي  ارآعلزآ ؛ اس  مر ااعك ت  دخ ؿ اءس   ت ج    صسري  

ارعمل ار  حل يوغ  بػص ارشيػ عة بػ    ذا ة فص اوص كريص م الش، بص كارعمل ار  حل اربم يوغ  
 .بو رؾ كبع  ارس س، ا با رمله رسع   كرسشي عة كرسهيمع ، كال يآوسص   

 ... ك ذا ةػػػػ ف يعمػػػػل ارعمػػػػل ار ػػػػ حل رآتوػػػػػ ضه بػػػػص، اكسمػػػػ  ريسػػػػ    حسػػػػ  يآػػػػػ ؿ:
                                                           

 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر َُٔ
 .، كاحلهللير ارث ىن أخعريص ارو  رل ىف ارت ريخ رر أز  بر م رت ابر ارسو ر رر أز  ركاش احلهللير األكؿ  َُٕ
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زػت بريعػل  إلكأى اعسم ةبا، كيريعح رسهللم  يآ ؿ ارس س: أزم رريػله اآػت خػو  ،أى رمسمي ةبا
ع  كال يسريعص ذرت رسهلل رب ارعػ مل   ا با أيضن ا كةبا، ةب    :بوػ رؾ كبعػ  ر  ان ك ي       

                                                           ارك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اارك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اََُُُُرر  
 أضف     اإلخاص....   

              بضل  يأير 
               كضػػبش ، ريسػػ ت رآهػػم ريسػػ  كااػػهللة، كركػػر

أاػػػف ارمثيػػػ ؛  اءسػػػ ت مػػػر ماػػػ ضع املتعػػػ  اإل آػػػ  ارػػػيت أ ػػػ ر رسػػػ  اآ ػػػ    از ت ارآعلزآػػػ  رب
  اػػػ ر: ، ك ت ػػػ  األلػػػآك ز ف لػػػ ةس      ػػػ ر رػػػ معة لحلػػػ ر كارسػػػ ر                   

                                                                                 
                            ر جتعم   حعل كااهلل، كال اػتسط األاضبش كةل   ا آُُٓرر 

ال بػػل ةس ػػ  مػػ  بعضػػ   ك شػػ   مػػع ر ػػ  كال  !!ضػػبا بػػبرت، اػػا ي ريػػهلل اػػع رسمػػ   كاػػع رسػػ 
 .بو رؾ كبع  اتسط اروعمل لروعمل ازخع، ألف اربم ب   ذرت رب ارع مل  

 ةف مهللة ارعآهلل ضبش اءس  ةف لس  لسمكر اآ    ك 
كرعاسػ  أزسػ  لػسأخب  ،ر  كرػهللى لءسػ   ألف رسه ارهللكاـ،             ؿ: 

ةمػ  ُيػهللث     مهللة   ز ة  ،ألزس  رعاس  أزس  لسمكر اآ    اسر زت    لءس ، اآ   مهللة كوعج
 .اك من  خ رهللير اآ   أبهللن  ،ارهللزآ ، كركر اءس  رآهم ةبرت

  األسصاق احلغنخاألسصاق احلغنخ
              ::  

 ػػئم، كارسػػ س   ارػػهللزآ   أيت   اآ ػػ  لألرزاؽ احلهػػس ، كاألرزاؽ احلهػػس   ػػل اآ ػػ  مػػ 
ضػبش أ ػل ميتػ  اءسػ  احلهػآ  ارػيت ك ت كارري اةص كاملشعكلت، س  ا أف األرزاؽ احلهس  ة ملأة اله

 .اآ  لتك ف ءمآ  ارهللاخس  
آيكعم ا  ف يك زػ ا مػ  لػمس  ركر اآ   أرزاؽ أاهر مر ضبش، رسه لػوآل املثػ ؿ: املػ  

ارسػػيب األمػػ    درريتػػص ك  ريػػ ارش   اءسػػ ، اآكػػ ف   احلػػ  ارػػبم يهػػكر اآػػص لػػآهللى رلػػ ؿ 
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يػػعاش كجي رهػػص كُيضػػع ريسهػػ ت األيزػػ  مػػ  اضػػعبص صػػس ات   كلػػامص رسآػػص، كضػػ ال   ، 
   رز  ف يآ ؿ اآص  :

                                                                     
                 ارسه  اارسه  اٗٔٗٔرر 

 م .م  ض ال  املسع  
 :يآ ؿ اآ ف  كضس ؾ   ر  أخعل

٬ٍص٫  د٪م٪ص٪د٪م٪ص٪  إپر٪ إپر٪   }} ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٘ٸ    وٺح٪يٲ ٘ٸ  وٺح٪يٲ ٫ُ  ٓ٪قٹْل٫ٓ٪قٹْل٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪   وٺح٪يٲ ٫ُ ولڀ ُ٪  ُ٪ب٪ س٪كٸُ٪ب٪ س٪كٸ   ولڀ ٪ّ٪ُ ٌ٪: : ع٪ وٸٙع٪ وٸّٙ٪ ٌ٪٫ُشپٓذ٫ّ ٝ٭   ٫ُشپٓذ٫ّ ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ   أٸصپٓذ٫كٹه٬زأٸصپٓذ٫كٹه٬ز  ػ٪

٪ٌ ٔ٪قٹْوٹْ ٌ٪إلٸ ٔ٪قٹْوٹْ ٍ٪ي٪    ٫ُب٪ٔٶض٫ُ٬ب٪ٔٶض٬  أٸوٸه٬أٸوٸه٬: : إلٸ ٍ٪ي٪  ٫ّج٫ْ ٘ٸ   ٫ُذ٬ٰملٺي٪ ٫ُذ٬ٰملٺي٪   أٸوٸه٬أٸوٸه٬  ٫ّج٫ْ ٘ٸ  وٺح٪يٲ ٫ُي٪حٶي٪    وٺح٪يٲ ٫ُي٪حٶي٪ ّ٪ ٪ّ  ٪ً ً٪ٰم ٔ٪ ٺٰؼف٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪   ويٲ سپز ويٲ سپز  ٰم ٔ٪ ٺٰؼف٫إلٸ   إلٸ

ٝ٭   أٹع٬ٷٹْ أٹع٬ٷٹْ   إلٸن٪ إلٸن٪    وٺٰرح٪ ب٪  وٺٰرح٪ ب٪  ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ َپه٬  أٸذ٪بٲأٸذ٪بٲ  ػ٪ ٬ٔ َپه٬إپوٸ ٬ٔ ً٪  إپوٸ ً٪ٰم َپه٬   إپوٸٙإپوٸٙ   ويٲعٸشپ ويٲعٸشپ  ٰم َپه٬ س٪بٶ   108{{س٪بٶ

     ؿ  :اآهللخس ف 
                                      ؿ  رآآ م ارآآ م ااارر  : 

ٝ٭   أٹع٬ٷٹْ أٹع٬ٷٹْ   إلٸن٪ إلٸن٪   }} ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ َپه٬  أٸذ٪بٲأٸذ٪بٲ  ػ٪ ٬ٔ َپه٬إپوٸ ٬ٔ ً٪  إپوٸ ً٪ٰم َپه٬   إپوٸٙإپوٸٙ   ويٲعٸشپ ويٲعٸشپ  ٰم َپه٬ س٪بٶ   109{{س٪بٶ

 .كبع  بو رؾ أزعف كال أرب  كال أ   كال أ ه مر رب ة ارساع    كريص    ال ي ريهلل    
 م  ذةعىش.   كيكريآس  س  ، كال أف زيوآسًٌ األرزاؽ احله ف اإل آ  ال زهترآ  أف زيري ًٌ 

أف جيعسس  مر رو دش ارباةعير ارش ةعير احل دعير بػ  يهلليػص   ةػل ك ػم    زهأؿ 
كا ، كأف ييس مس  ذةػعش، كأف يي اآسػ  رشػكعش، كأف يعز سػ  ارعمػل ار ػ حل ااػ ر  ر ري ػص، كأف 

سسػػ    ارػػهللزآ  مػػر أضػػل ارعدػػ  رػػر اضػػعبص، ك  ازخػػعة مػػر ارسػػ هعير     ػػ ؿ طسعتػػص، كأف جيع
ييكعمسػػ    ارػػهللزآ  كازخػػعة بعياآػػ  لػػآهلل أضػػل بعيتػػص، كأف جيعسسػػ  أ عػػ   ػػم رػػ ا   ػػري رتص، كأف 

 يعزي س  ري ارش   ريستص
 كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص كصسه  

                                                           
 صحآل مهسف كار مبم رر ص آل ارعكم   َُٖ
 صحآل مهسف كار مبم رر ص آل ارعكم   َُٗ
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  التحرٌم(التحرٌم(88))                                          
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  110انتٌثخ اننصٌذانتٌثخ اننصٌذ..77
ػل  - ًبٍهًف   ارع ٍْحىًر ارع ًاآفً  احلمػهلل   ارغريػ ر ارػعاآف ارتػ اب اءػ اد اركػعًن، ارػبم ُيي

ل رو دش املتر عير، كيريتل أب اب ارهػم كات رآوػ   ؿ ب بػ  روػ دش ارتػ مهو     رو دش ارت اب  كُيي
 .. ةل ك م كا 

لػػػ اش مػػػر األزوآػػػ    بم أررػػػ ش مػػػ الش مػػػ  مل ييعػػػط ارػػػكار ػػػاة كارهػػػاـ رسػػػه لػػػآهللى  
سػػػص  خػػػاؽ سػػػص لألخػػػاؽ اإل آػػػ  ارعاػػػ ـ، كةم  ر ػػػمص مػػػر ارػػػبز ب كازاثـ، ك   ك كاملعلػػػس ، 

 :صس ات ريب كبهسآم بص رسآصة ف يآ ؿ   ذرتارآعلف، كريعسص  علىن ميش  ب  ارس س، كم  
{{   ٪ّ  ُٰ ٫ُْب٫ْ  إپوٸٙ  ولڀ َ٪   ويٲ غ٫  ٓٳ ّ٪ ٓ٪  أٸ  ُٰ ٫ُْب٫ْ  إپوٸٙ  ولڀ َ٪   ويٲ غ٫  ٓٳ ُٰ ٓ٪  أٸ ٫ُْب٫ إپوٸٙ  ولڀ ٫ِ  إلٸإپىٶٕ أٸ ُٰ ط٬ا٪ػ٬ٰفش٫ّ ٫ُْب٫ إپوٸٙ  ولڀ ٫ِ  إلٸإپىٶٕ أٸ   ط٬ا٪ػ٬ٰفش٫ّ

ٗٱ ٘ٸ م٪شٲ ٪ٜ ٬ْوٿ ٰم  ٪ٓ ٫ِ إٰلٕ كٹصٶ  ٗٱّ٪أٸط٬ا٪ػ٬ٰفش٫ ٘ٸ م٪شٲ ٪ٜ ٬ْوٿ ٰم  ٪ٓ ٫ِ إٰلٕ كٹصٶ    111{{  ّ٪أٸط٬ا٪ػ٬ٰفش٫

كرسػػػػه لرػػػػص اركػػػػعاـ، كرسػػػػه صػػػػح بتص ارػػػػمثرة األبآآػػػػ    ،كلػػػػسف كلرؾ رسآػػػػص ارس ػػػػف صػػػػلًٌ 
   ع  لمػ  لمػكرسه ةل مر اتبع ف رسه ضبا ارهللير    يـ  ارهللير، كرسآس  مع ف أ ،األزآآ  

   رب ارع مل .

  يٌلف ادلؤيٍ يٍ انزٌَةيٌلف ادلؤيٍ يٍ انزٌَة
يعسػػف دػػعريس  كروػػ ى، كأف ارػػسري   ػػهلل بيهػػ ؿ رسػػ  مع ػػآ   ، كأف  بوػػ رؾ كبعػػ  رػػعْحر ا

ارشآر ف  هلل يي ل س رس  رس  ر  م  أمعى بص     ةت ب  ، اػن زهػت ريل   هسػص دضػل 
أ عػػ  اػػن مػػر ةػػ ف مسػػ  مػػر  كأكصػػ ى رلػػ ؿ    ،ارسػػل مسػػ   ...  بوػػ رؾ كبعػػ    

ارع بػػهللير، كمػػر ةػػ ف رهػػ زص ال يكػػ   رػػر ارػػبةع كارتهػػوآل كبػػاكة ارآػػعلف رػػعب ارعػػ مل ، أف 
 كا . تو   رست ب         ةل ك مزك ف رسه ارهللكاـ ميس

 ، كربرت   ؿ:ال ي ريهلل  زه ف خيسق مع  ـه مر اربز ب  ال احلوآل ابو ب 

                                                           
 ـَُِٖ/ُُ/ٖضػ َُْْمر صريع  ِٗ -املهوهلل ارعتآق  كالد ارشآخ  –أرمسم  –األ  ع  َُُ
 مهسهلل أْحهلل كارسه مه  ُُُ
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ٛٮم٪م٪  ود٪و٪ود٪و٪  ب٪ٰيٕب٪ٰيٕ  كٹصٳكٹصٳ  }} ٛٮٷڀ    112{{  ٷڀ 

كااػهللةن اآػط، بػل مػعاران كبكػعاران،  ػهلل يعسػف ك ػهلل  ب آغ  املو رغ  يع  رر ارأ معة   كخر  
بوػػ رؾ ال يعسػػف، ا سػػ ؾ ذزػػ به  ػػهلل زعسػػف أزسػػ  اعسس ضػػ ، كذزػػ به زريعس ػػ  كال يعسػػف يآآآت ػػ   ال   

 .كا  ب ارع مل    ةل ك م، ام ذا زريعل  زك ف دامهم ن ري ض ير رست ب     ر كبع  
ػػل ارت بػػ  كبآػػ ؿ: أزتاػػع    يػػـ  عػػك  ؾ أف بري ل ةمػػ  يريعػػل املريتػػ ز  كاملغػػعكرير، ات ريًٌ

اءمع  كأب ب، أك أزتاع ان أييت رمضػ ف كأبػ ب، أك أزتاػع اػن أ ػ  املػ ؿ كأذضػل رسحػ  
 !!.كأب ب

رسػػهلل اربكػػ ب ارػػبزل    ارت بػػ  اػػ ران عوػػهلل املػػ مر أف ييهػػ رع سر مػػر ايػػل   ركػػر 
 .رسهللش به ي  كال أتخو كال يك فة راـ ارغآ ب، حلضع 

  انتٌثخ اننصٌذانتٌثخ اننصٌذ
مػ  ارػبم روآػت ارس ػف ربسػ  كلػعهلليت،           :كربرت يآ ؿ رسػ   

  بتػػ ب      دكمػػ ن ارت بػػ  ارػػيت كصػػري                ص مسػػ    رب  برسوػػ
أبػػ ب لركػػاـ كبعػػهلل حلاػػ    ػػهللأك ب بػػ  صػػ د  ، ألزػػص  ،  ز ػػ ا ، كز ػػ ح يعػػ  خ ر ػػ    اػػ
 رآهم خ ر   كال ب ب  ز  ح. بش ب ب  ارري     ار   ع   اربزل، أ

 أف يت سػه ص د  ، ألف اإلزه ف يعـ  اآ ػ  أكالن ك  ا رت ب  ارس  ح ض  اا ر   ر ريص  
  -كارعآػػ ذ ل   -بيوػػم كمػػ  زاؿ يريعػػل ارػػبزل ا ػػبا  كمػػر يآيػػل أىرػػر ضػػبا ارػػبزل اػػ ران ... 

 !!،كآػػػػ  بآػػػػ ؿ أزػػػػت بيوػػػػم كأزػػػػم ال زرػػػػم بريعػػػػل ضػػػػبا ارػػػػبزل ا !،ةمػػػػر يهػػػػت    بعبػػػػص 
 ت س ه ا ران رر ضبا اربزل.بسك  بك ف ارت ب  مآو ر  رسهلل رب ارع ة بو رؾ كبع   جيل أف ا 

 ،بوػػػ رؾ كبعػػػ  ة كأ ػػػعع بػػػهللاخس  لأللػػػ  كااوػػػل مػػػر رب ارعػػػ   ،كأزػػػهللـ رسػػػه اعسػػػص
كأرمػ ل بيعػعض رسآػص  كم ذا أ  ؿ رسسيب  !كض  يعاين كأى أاعل اربزل  رعيب م ذا أ  ؿألين 

ػػػػػهللًٌث اإلزهػػػػػ فسػػػػػهللم  يػػػػػعل ديػػػػػ اين كاآػػػػػص ضػػػػػبا ارػػػػػبزل ! ر  بػػػػػبرت يشػػػػػعع لرسػػػػػهللـ، رسػػػػػهللم  ُيي
 :  ؿ  ك  ضبا ارسهللـ

                                                           
 لسر ابر م ري  كارهللارم  رر أز   ُُِ
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٘ټ    ويٲذ٪و٫ ويٲذ٪و٫  }} ٬ْب٪ ٘ټ ُ٪ ٬ْب٪ ٪ُ}}113  

رسػػػه ارػػػبزل مل يشػػػعع  م ألػػػ   ركسػػػص ....  زهػػػ ف يآػػػ ؿ ارت بػػػ  بسهػػػ زص   املهػػػوهلل
 ... ،شػػػعط ارت بػػػ  أف يشػػػعع أزػػػص أخرػػػأال، ا !!، ا ػػػل يآوػػػل   مسػػػص ضػػػبش ارت بػػػ  ارػػػبم اعسػػػص

   مسػػػص ضػػػبا ارشػػػع ر  اعسػػػهللم  يػػػعل... كيشػػػعع أزػػػص أذزػػػل، كيشػػػعع أزػػػص ألػػػ     اػػػق زريهػػػص، 
 يآول مسص ب بتص، ألزص بعؾ اربزل كأا   لرسهللـ رسه ضبا اربزل.

 !! ال يعري     ضبا اربزل معة اثزآ  أف ييع ضهلل  كبعهلل ذرت 
 .كضبا اركاـ  ذا ة ف اربزل مر اربز ب اريت   اق   

  انتٌثخ ًزمٌق انؼجبدانتٌثخ ًزمٌق انؼجبد
 :ا ألمع اتس ركر  ذا ة ف اربزل   اق ارعو د، 

بػص اروسػ ت مػر املػواث، اخ  أاػـع  ، أخكمكػ ف م  ُيػهللث   ةػل زمػ ف رسه لوآل املث ؿ
امػ   ػعط ا ل ب ل ب بتص ! ال، املواث ةم  ض ، بعؾ رعؼ أزص أخرأ كاتب     ، ركسص   

 ركل أخم اآ  . ، اآيعر أف يعيد املا مل    أضس    ضس  ارت ب 
 ػػػ :  اختػػػص كيآ رػػػ  اآػػػأب ف    ارسػػػ ع األخػػػو ضػػػبا األخ رسػػػهللم  يكػػػ ف  كُيػػػهللث أاآػػػ ىن 

زعيػػهلل أف يكػػ ف  !!اكآػػ  بهػػ عص  ،هػػ عآصاػػن ك ف ةػػ ف هسمػػت اآوػػل أف بلػػ ع  أخػػ ؾ، 
، اسػػ    رػػم أزػػ  لػػ عتص اآ ػػ ارهػػم ح مػػر ارآسػػل، كمػػن يكػػ ف مػػر ارآسػػل  رسػػهللم  أتخػػب 

 :  ؿ اسر ييآول ذرت، لرسه ف، ركس   مر داخس   دو رادآ ، 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ٗټ   وٺن٪ ل٪ وٺن٪ ل٪  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   إپ ٗټم٪ٰلش٪ ٗټ  م٪ٰلش٪ ٪ْ ٗټذ٫لٺ ٪ْ ٬ً  ذ٫لٺ ٬ًإلٸن٪ ٫ِ  إلٸن٪ ٫ِأٸم٪ز٪ ٫ُ  ب٫ْسپكٸب٫ْسپكٸ  ى٪فٺعٿى٪فٺعٿ  ٰبٰٷٰٔبٰبٰٷٰٔب  أٸم٪ز٪ ٫ُوٸ ُٰإلإٰٰل  وٸ ُٰٔ ٔ  }}114  

م  داـ أف اإلزه ف زريهص دو طآو ، امر أخػب املػ ؿ ضبا امل ؿ ال ُيل  ال برآل زري ، 
 أخبش لحت ن كهيسم ن كاعام ن كيسوغ  أف يعد ضبش املا مل    أضس  .

ص: رػآ  معػ  مػ ؿ أريد ش آعد  ض موسغ ن مر امل ؿ، كبعهلل ا ة   ؿ ملمث ؿه لخع:  زه ف ا
 ال. ! ذرتكأى لأب ب      مر ضبا ارعمل، ا ل ي ل  ، رآت اه ع    ضبا امل ؿ

                                                           
 لسر ابر م ري  كمهسهلل أْحهلل رر روهلل   بر مهع د  ُُّ
 ارو  رم كمهسف رر اكآف بر خ اـ  ُُْ
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ك ذا ة زػم دآوػ ، يعػ  بكسػف مػر رد ضػ ، بػهلل  م رآػ  اػا  ذا ة زػم اآػ ؽاحآ ؽ ارعوػ د 
 ػهلل   سػمي   اآػت ةػبا كةػباأى  بهلل كأف يهتهمحيص، ركر رمبػ  رػ   ػ ؿ رػص:   اآص بكاـ، ال

زهػ مل رػ  : مػ  رأيكػف     رػ    رػ  اآآػ ؿُيػ كؿ أف يكػ ى ري رهػ     ، كركرب يهلل ارريع  
 اآكػػػ ف اركػػػاـ رػػػ ـ كركػػػر اآػػػص مهػػػ ع  ،بعضػػػس   ذا ةػػػ ف أاػػػهللى  ػػػهلل أخرػػػأ   اػػػق ازخػػػع

 رسه ضبا اارأ.
ك ف  لتهػػػم ح مس ػػػ ، مػػػر االبػػػهلل  ة زػػػم ماػػػ مل معس يػػػ  ة رغآوػػػ ، اػػػا  ذاحآػػػ ؽ ارعوػػػ د  ا

مسػػص  يآوػػل   أضس ػػ  اػػا د ضػػ     بػػهلل مػػر رد ضػػ  ألضس ػػ ، اػػ ذا مل يع  رآسآػػ  اػػا ة زػػم اآ  نػػ 
 احلهللير اربم يآ ؿ:ضبش ارت ب ، ان كر  ا   بآم   احلعاـ، ركر م   أف 

{{   ٫ُ ٫ُ أٹمٳ ٬ُ ّ٪وٸذ٪ ٬ْوپ  ٪ٔ ٓ٪فٺظ٫ق٬  س٪ج٪ع٪ كٸ ّ٪وٸه٬  ٓ٪ش٬إلٹأل٬   ٬ٔ ٪  إلٸلٸه٬  ٍ٪ز٪   وٺب٪ ٬ً ذ٪خٲ  ٫ُ م٪ ٫ُ أٹمٳ ٬ُ ّ٪وٸذ٪ ٬ْوپ  ٪ٔ ٓ٪فٺظ٫ق٬  س٪ج٪ع٪ كٸ ّ٪وٸه٬  ٓ٪ش٬إلٹأل٬   ٬ٔ ٪  إلٸلٸه٬  ٍ٪ز٪   وٺب٪ ٬ً ذ٪خٲ    115{{م٪

 ا: ضػػبش ارػػبز ب ارػػيت رػػآ  اآ ػػ  ا رعسمػػ    ػػ ريعػػ  خػػعج مػػر ذز بػػص ةآػػـ  كرهللبػػص أيمػػص، 
 ، أك ييعرػػػآ ف اآػػػ   ف مػػػعةبػػػهلل أف يهػػػ ع ش اآ ػػػ  اآػػػ ؽ رسعوػػػ د ال ارػػػيتاآػػػ ؽ رسعوػػػ د، ركػػػر 

 ػسف، كذةػع أف رسهللم   هللث رر ارهللار ازخعة كرر ري كربرت لآهللى رل ؿ   أيخعل ... 
لػػس  كأرػػ   ،لػػت ا اصػػع د، كأرػػ  لػػس   أرػػ  لػػس كةػػل ريهػػع مػػس ف ري ػػسف  ػػ  لػػوع  ريهػػ ر، 

ارآػػـ  اآػػص ألف كااػػهلل كرشػػعير أرػػ  لػػس ، كبػػبرت يهػػتغعؽ املػػعكر رسػػه ضػػبا اءهػػ ر ضوػػ ط، 
   مخه  أر  لس :                                املع رجااملع رجاْْرر. 

رسػػه مػػر اػػ ا  رسػػه ار ػػاة لػػآعمث مػػر اءهػػع األكؿ ةػػ رمثؽ ااػػ ط ، كمػػر اػػ ا  
ػل   ار آ ـ لآعمث مر اءهع ا رث ين ة رمثؽ اا ط ، كمر كريوم رسآص ار ةػ ة كأداضػ  ةمػ  ُيي

لػػآعمث مػػر اءهػػع ارث رػػر ةػػ رمثؽ ااػػ ط ، كمػػر الػػتر ع رسحػػ  كاػػ   بآػػم   احلػػعاـ لػػآعمث 
اءهػػع ارعابػػ  ةػػ رمثؽ ااػػ ط ، كمػػر بػػع  كارهلليػػص لػػآعمث مػػر اءهػػع ااػػ م  ةػػ رمثؽ ااػػ ط ، 

 !رمثؽ اا ط ال  يو  ت اآعمث مر اءهع اره دس ة كمر ة زم رآآهللبص رآ  اآ   زي ه ك 
سػػػص كضػػػبا ملػػػر مل يػػػ دم اآػػػ ؽ كاءهػػػع ارهػػػ ب  كر مػػػ  زػػػ كؿ أضػػػل امل  ػػػ    ري ػػػسف م

   ؿ: ألزص ، .. ارعو د

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ُُٓ
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ٌٲ  }} ٌٲوٸا١٫٪دٳ َ٪   إپوٸٙإپوٸٙ   وٺر٫قٹْ ٪ وٺر٫قٹْ ٪  وٸا١٫٪دٳ ٬ٍٰل َ٪ أٸ ٬ٍٰل ٬ْو٪  أٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪   116{{   وٺٰق

 كل لآهللى أب  ذر اآ ؿ:كر ةل كااهلل اآص يـ  ارآآ م ، البهلل رعب ارع ة أف ييعر   
{{    ُٰ ُٰ  س٪أٸٚ س٪ط٫ْل٫  ولڀن ًپ   س٪أٸٚ س٪ط٫ْل٫  ولڀن ٬ٔ ٪ُ ًپ ػ٪ن  ٬ٔ ٪ُ ٓ٪ن  أٸب٪ن  ر٪سٍّ       ػ٪ن  ٌپ   إلٸقٸن ل٪ ٰونٕ :  ٓ٪ن  أٸب٪ن  ر٪سٍّ     ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ن  ٌپ   إلٸقٸن ل٪ ٰونٕ :  ُ٪نذ٬سپٖ إٰلٔن٪ن    ُ٪نذ٬سپٖ إٰلٔن٪ن    أٸأٸ    ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ن 

ٌپ ز مٹلٺننننننن ٫: ٢   مٸننننننن ل٪: ٌپ ز مٹلٺننننننن ٫: ٢   مٸننننننن ل٪:ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ننننننن  ٓ٪ننننننن  ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ننننننن  ٬ً س٪بٳنننننننكٸ  ٓ٪نننننننّ٪وٸٰ ننننننن ٬ً س٪بٳنننننننكٸ  ٫َن٪ننننننن ذ٬سپٖذ٬سپّٖ٪وٸٰ ننننننن ٬ٔي٪ ٔ٪قٺٰلنننننننٕ ب٪ ّ٪ط٪ ٫َن٪ننننننن    ٬ٔي٪ ٔ٪قٺٰلنننننننٕ ب٪ ّ٪ط٪     

   ٰ٘ ٔ٪ م٪نن ٬ْو٪  وٺٰق ٰ٘ ٓ٪ن ٔ٪ م٪نن ٬ْو٪  وٺٰق ًٲ  }}  :كركل    117{{  ٓ٪ن ـٲنن ٔ٪قٹ ًٲوٸ ـٲنن ٔ٪قٹ ٫ُ و و  وٸ ٫ُلڀنن ٬ْو٪   لڀنن ٬ْو٪ ٓ٪ن ٰ٘  ٓ٪ن ٔ٪ م٪نن ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪نن ِٰ   وٺٰق َ٪ننٰز ِٰٰو َ٪ننٰز ٰٛ  ٰو ٰٛ وٺح٪لٺر٪نن    ربػهللكف  ػػعكفا   وٺح٪لٺر٪نن 

٬ً ٬ًٰم ِٰ  ٰم ٍِٰ٪ٰز ٌپ   ر٪ ٰ ر٪ ٰ   ٍ٪ٰز ٌپ  وٺقٸش٬   118{{ وٺقٸش٬

                        بهلل رازه ف أف ييػ دم مػ  رسآػص مػر احلآػ ؽ  اا ارك  اارك  اْْْْرر
ل ارت ب   ف ة ف رسآص    رسعو د،   مر اراسف أك دوش رعو د  . كال ب ًٌ

  ، كبآػػ ل األبآآػػ   مػػر ارعػػ را ، أاػػهللاملآػػ ـ ارػػبم يا ػػع اآػػص كرع ار ػػ حل با ضػػ كضػػ
رسهلل ااسآري  ارعو ل ، اعآسػ ش  ة ف ا ريل، أب ش   ار  حل  ار  د   كا ص ارشآخ ارشوس 

كبػػػعؾ احليكػػػف كبريػػػع غ  ،رسػػػه   سػػػآف مػػػر األ ػػػ رآف،   ري  بػػػص رس يػػػ    -يعػػػ  ا ةمػػػ ن  -كارآػػػ ن 
ةػػ ف  ػػهلل روػػ      ارسػػ ع األخػػو طسػػل أف ي دػػئ ش، ألزػػص كضػػ   كروػػ دة   ، لركسآػػ  رر رػػ  

ةػػ ف يي دػػئص زهػػ  نسآػػل ارسحآػػ ، اأمهػػت بآػػهللش كأ ػػ ر    حلآتػػص،    سػػآان رػػر احلعةػػ ، ا رػػبم
 نسآل ارسحآ . آ ر ا: ان   ضبش ارسحا  مل يس ا

كبيوػػمي مسػػص  ، كرأيػػمي  ػػ ؿ: أى كاحلمػػهلل   مل أاعػػل ذزوػػ ن  ال ..  اهػػأر ش ةآػػ  ا رػػت 
 أاسػػػ    ران هيسمػػػ ن مػػػر رريػػػلدػػػو أف مػػػ  يي مػػػ  أين أخػػػبتي ديسػػػ ، رامػػػ ت  وػػػ ؿ ارت بػػػ  مػػػر  

كاليػػػيت، كيثػػػمي رػػػر ضػػػبا ارعريػػػل طػػػ يان   ةػػػل أرريػػػ   املمسكػػػ  اسػػػف أريػػػهللش، ات ػػػهلل مي رسػػػص 
 . .  رػػػػػػ ؼ، كأخشػػػػػػه أف ييػػػػػػػ  ري  بػػػػػػ  يػػػػػػػهللم   يػػػػػػـ  ارآآ مػػػػػػ  رسمر روػػػػػػػ  يآػػػػػػص، اآآػػػػػػػ ؿ:

   .!!  رب خيب ل يآ  مر ضبا
 .... ارػػػػػػػبير مشػػػػػػػ ا رسػػػػػػػه لػػػػػػػسر... كأاػػػػػػػ اؿ املتآػػػػػػػ   ،ا ػػػػػػػبش أاػػػػػػػ اؿ ار ػػػػػػػ حل 

 .لآهلل األكر  كازخعير 
                                                           

 صحآل مهسف كار مبم رر أيب ضعيعة  ُُٔ
 أيب داكد اررآ ره  رر أيب ذر مهسهلل  ُُٕ
 ر ارري امههلل أليب بكع ارش اع  رر أيب ذ ُُٖ
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  لجٌل انتٌثخلجٌل انتٌثخ
ػػػػػػـ  بآوػػػػػػ ؿ ارت بػػػػػػ ، ألف   يآػػػػػػ ؿ:  اػػػػػػ ذا اتب اإلزهػػػػػػ ف ارت بػػػػػػ  ارس ػػػػػػ ح   ؾ أف جتي

                  كرهػػػػػه يعػػػػػ  ريػػػػػ مه  أف يتػػػػػ ب رسآػػػػػت، اػػػػػن ال
 ارغآ ب. ال بت ب    اضعة راـكببرمئر، 

أف  ،  أف يتػ ب   رسآػت، اسػآ  معػ  أزػ  بيوػمي  رعل  يع  ع  رعل ، مبكره  أيض ن 
بػهلل أف يكػ ف اإلزهػ ف رسػه كريػل مػر  أطمئر   ـ االطمئس ف أف    وػل ارت بػ  مػ ، كركػر ال

 عمل مر   . و ؿ ار
اركػعاـ    د، ارشػ ضهلل األكؿ ضػف  س   بيشعاش، اأى كأزم مع ذا اتب اإلزه ف ك وسص   

 لر ػػػػػ ت كار ػػػػػ رة، كمع ػػػػػ  يهػػػػػوس ف ارسآػػػػػ  األرمػػػػػ ؿ يهػػػػػوس ف معسػػػػػ  ك اركػػػػػ بو  ارػػػػػبير 
 اريت بهللاخست. 

هلل ضسػ ؾ كمعت بعهلل ذرت ارش ضهلل ارثػ ين كضػ  ري اراػت ارػيت رمسػم، ا ػ  ارػيت لتشػ 
  : أى رمسػػم ةػػبا كةػػبا: كبآػػ ؿ                                                  
                يػػػػ ا يػػػػ ا ٓٔٓٔرر                                                 

             ا ء ارح لتش هلل. ا سماا سماُُِِرر 
األرض كرػػ مل األرض ارػػيت حنػػر رسآ ػػ ، ا ملكػػ ف ارػػبم حنػػر اآػػص ازف  رػػر كارشػػ ضهلل ارث

لآشػ هلل رسػػ  يػػـ  ارآآ مػػ   زسػػ  ريسهػػس  اآػص رهػػم ع درس ارعسػػف، كضػػ   ػػ  دة بكػػ ف   صيػػح  
 .بو رؾ كبع  اهس بس  كأتيآهللان رس  رسهلل ربس  ك  س  
شػػ هلل رػػت رسػػهلل   يػػـ  ارآآ مػػ ، كرػػبرت ارعسمػػ   آ  رسآػػص لاملكػػ ف ارػػبم بػػبةع الػػف 

، كرةعتػ  ضسػ ، ركػ  كرةعتػ  ضسػ  ،أدا  صاة ارهسر، اأيصس  رةعتػ  ضسػ مك ف   ر ا: ز ًٌع   
  هلل األرض ةس   رت.بش

صػػػل رةعتػػػ ، اػػػن مكػػػ ف أك ألم مهػػػوهلل، ك كرسػػػهللم  بػػػبضل ألم أرض   أم زمػػػ ف 
  مل  .رسهلل رب ارع ضبا املك ف يش هلل رت

   اػػػػ ألرض لتشػػػػ هلل رسػػػػه اإلزهػػػػ ف مبػػػػ  رمػػػػل رسآ ػػػػ :                        



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح انتسشيى8(                                     تفغري اآليخ ) 89 )                                                  انتٌثخ اننصٌذ             : 7

                                                                
                 رار ر ر ارار ر ر ا. 

 اضعة ارسيب:ةم    ؿ رسآص     امر اتب
٬ً   وٺع٪ب٬ذ٫ وٺع٪ب٬ذ٫  ُ٪ ب٪ُ٪ ب٪  إپر٪ إپر٪   }} ٬ًٰم ُٰ  ٰم ُٰر٫ى٫ْٰب ٫ُ  أٸى٬ظ٪ٙأٸى٬ظ٪ٙ  ر٫ى٫ْٰب ٫ُ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٫ُذ٪فٸعٸا٪ ٫ُ   ذ٪فٸعٸا٪ ٫ُ ر٫ى٫ْب٪ ٫ُ  ر٪ٰوكٸر٪ٰوكٸ  ّ٪أٸى٬ظ٪ّٙ٪أٸى٬ظ٪ٙ  ر٫ى٫ْب٪ ْ٪ سپذ٪ ٫ُج٪ ْ٪ سپذ٪ ٫ُ  ج٪ ٫ُّ٪م٪ع٪ ٰون٪   ّ٪م٪ع٪ ٰون٪

ُ٪  ٓ٪لٺقٸٙٓ٪لٺقٸٙ  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ   ٤ٸس٬ضپ  ٤ٸس٬ضپ   إٰلٕإٰلٕ ُ٪ ولڀ ٬ْو٪   ولڀ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ٬ٔع٪   وٺٰق ٬ٔع٪ّ٪وٸ ُٰ  ّ٪وٸ ٬ٔ ُٰع٪لٸ ٬ٔ ٍٰذٮ  ع٪لٸ ٍٰذٮػ٪      ػ٪ 

٪ً ً٪ٰم ُٰ  ٰم ُٰ ولڀ   119{{  ٰبز٪ى٬بٱٰبز٪ى٬بٱ   ولڀ

 ػبش ارػبز ب كازاثـ مػر ةػػل ارشػ  د ركػ  يكػ ف اإلزهػ ف يػـ  ارآآ مػػ   ُيػهللث عػ  اتـ
 ألف   بآو ػػػل .... ، بوػػػ رؾ كبعػػػ  كال اػػػن رػػػـ  كال اهػػػ ب أمػػػ ـ احلهػػػآل  ،رػػػآ  رػػػص رتػػػ ب
 ب بتص كدريع رص.

  خضاء انتبئجنيخضاء انتبئجني
 اػهللة، كركػر:كرآهم ريس  كا        كمر ة ف مثل ضبا اعسه ارري ر:

                           ذةػػػع بعػػػهللض : ارػػػعْحراارػػػعْحرأْْٔرر                        
 رسه األ ل ملر اتب كأىب      . فيع  أرب  ريس  ارعْحراارعْحرأِِٔرر

  رب ارعػػػػػػ ة اي ػػػػػػص لػػػػػػوح زص: اػػػػػػ ف ذا اتب كالػػػػػػتآ ـ، كمل يعريػػػػػػ     ارػػػػػػبزل أبػػػػػػهللان، 
                                                   ألزص مل يعري   ارريع  فاارريع  فإََٕرر

! كمػػ  ضػػبا اركػػـع ارعمػػآف  !بكػػ ف اهػػس ، امػػ  ضػػبا ارريضػػل ارعاػػآف  كمكػػ ف ةػػل ذزػػلا مهآػػ ن، 
 .أريل اضعة ارسيب ضبا رس  مر 
               ارػبم  ،كمن ذرت    ارآػـ  ارعاػآف

 .آك ف يـ  اا م كارريضآح  ركل األيمف اره بآ  م  رهللا ايم  ارسيب امل ت رل
ارريضػػآح  رسػػهللم  ُيي لػػل املػػع  رسػػه املػػا كاركػػل يشػػ ضهللش كيشػػ ضهلل مػػ  رمسػػص، كرػػبرت ك 
األيمػف ُي لػو ف يهػ ب   ص اه ب ارريضل اإل ػ ، كدػوى مػرايه ب خ ص    خ  س  

                                                           
 ارت ب  البر ره ةع رر أز  بر م رت  ُُٗ
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     ارعهللؿ:                             ارك  اارك  اْْٗٗرر. 
   أمػػػػػػػػػػػ  حنػػػػػػػػػػػر:                                                         

                                       ابػػػر  رػػػرةمػػػ  كرد كرػػػبرت   األاآػػػ ؼااألاآػػػ ؼأُُٔرر
   ؿ: رد    رس م س رو 

ً    كش وشطْل  ُ كش وشطْل  ُ ر٫ر٫  }} ً  سجنص من محنص  وظن٣  علنٙ ع ُقنُ ر     محنص  وظن٣  علنٙ ع ُقنُ ر       بنرب إطنش ٜٔص  بنرب إطنش ٜٔص    سجنص من

  ونننزوك ّ ينننٙ رونننك ٤مانننُ  إلقننن ل:     ونننزوك ّ ينننٙ رونننك ٤مانننُ  إلقننن ل:       طنننبٔص  ُ أونننف ػنننَش  إلعحنننب سطنننْل  ُ     طنننبٔص  ُ أونننف ػنننَش  إلعحنننب سطنننْل  ُ     

: : أعن ٢ز إلتعٷ ِ  ُ ؤل٘  وقذس  إلق لأعن ٢ز إلتعٷ ِ  ُ ؤل٘  وقذس  إلق ل  ّأملَ    ّأملَ  ٓ  سب جعل  أميت أمـش  ٤مه أعن س٭ٓ  سب جعل  أميت أمـش  ٤مه أعن س٭

       ؤلننن٘  وقنننذس منننري منننً أونننف ػنننَش     ؤلننن٘  وقنننذس منننري منننً أونننف ػنننَش            ونننيت محنننص إلَٔننن   ٨طنننش ٜٔلٕ  وظننن٣      ونننيت محنننص إلَٔننن   ٨طنننش ٜٔلٕ  وظننن٣  

  120{{  قٔ م٘قٔ م٘ر طبٔص  ُ  وك ٤ّماك إىل ْٓو  ور طبٔص  ُ  وك ٤ّماك إىل ْٓو  و

آ  ضبش ارسآس  يس ؿ رمػل كاػ اب أرػ   ػ ع مآو رػ  اتمػ  رسػهلل    ، بوػ رؾ كبعػ  امر ُيي
 :بو رؾ كبع     ك  احلهللير ارآهللل  يآ ؿ
٬ٔكٸ: : مٹلٺ ٫مٹلٺ ٫  م٫ر٪نٲذ٫ م٫ر٪نٲذ٫   ٓ٪ ٓ٪   ذ٪ٰبٰٔبٕذ٪ٰبٰٔبٕ  ٓ٪ ٓ٪   }} ٬ٔكٸوٸبٲ   ::مٸ ل٪مٸ ل٪  س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ ٓ٪   وٸبٲ

٬ٌ  غٸنٲكٸغٸنٲكٸ  ٍ٪ص٬ٍ٪ص٬ ٬ٌأٸ ٔٶني٪   وٰمش٪وٰمش٪  ج٪ع٪لٺا٫كٸج٪ع٪لٺا٫كٸ  أٸ ٔٶني٪  ويٲٰب   ٢ ٢   س٪بٶس٪بٶ    ٓ٪ٓ٪: : مٹلٺ ٫مٹلٺ ٫   ويٲٰب

َ٪ص٬  ذ٪ٰبٰٔبٕ ذ٪ٰبٰٔبٕ   ٓ٪ ٓ٪ : : مٸ ل٪مٸ ل٪ َ٪ص٬إلٸ ٬ٌ  أٹمٲا٪كٸأٹمٲا٪كٸ  غٸهٲغٸهٲ  إلٸ ٬ٌأٸ ٫َه٬  أٸ ٫َه٬ج٪ع٪لٺا٫     ٢ ٢   س٪بٶس٪بٶ  ٓ٪ ٓ٪   ::مٹلٺ ٫مٹلٺ ٫   ٤ٹم٪هپ  ٤ٹم٪هپ   وٰمش٪وٰمش٪  ج٪ع٪لٺا٫

٫ٍه٬   وظٲ٣و٪  وظٲ٣و٪   ع٪يٶٕع٪يٶٕ  أٹمٲا٪كٸأٹمٲا٪كٸ  أٸب٬ٰلؼ٬أٸب٬ٰلؼ٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪ ٫ٍه٬ّ٪أٸم٬ٰبش٬ ٬ٌ  ّ٪أٸم٬ٰبش٬ ٬ٌأٸ ٫َه٬  أٸ ٫َه٬ج٪ع٪لٺا٫   ;; ٤ٹم٪هپ ٤ٹم٪هپ  وٰمش٪وٰمش٪  ج٪ع٪لٺا٫

٫ٍه٬    ٤ٹم٪ه٪ ٤ٹم٪ه٪  ٤ٸإلٺل٪ح٪٤ٸإلٺل٪ح٪ ٫ٍه٬ ٰعي٬ذ٪ ٫َه٬  ّ٪٢ّ٪٢  ٰعي٬ذ٪ ٫َه٬أٸإلٺل٪ر٫   121{{   ٤ٹم٪هپ ٤ٹم٪هپ  ي٬ذ٪ي٬ذ٪عٰٰع  أٸإلٺل٪ر٫

 ... سعػػػػ ا رسػػػه مهػػػ ك  األيمػػػػف، ير  ، ك !!!ال يرػػػػ ؿ ميكػػػث ف   ارآوػػػ ر أمػػػ  احلوآػػػل 
   ...  س  رسه مه كمه ف أاهلله دوكال ير  

 ش م  لػآهللى رآهػه، س، كم  اعسص ارآ  د م  لآهللى م له  ةت ب   م  اعاسحر زآعأ 
أاػهلل بعػهللى أييت ركػر ضػل ، كدػوضف كدػوضف، !سص  خ ة ي ل  معػص مػ  أاػف ةػ ز ا أزوآػ  كم  اع

 .بو رؾ كبع  كضبا اضل    ،يعل م  رمسس ش  ال أاهللك 
                                                           

 بريهو اروغ م َُِ
 اتريخ دمشق البر ره ةع، كاتريخ بغهللاد رس رآل اروغهللادم رر أز   ُُِ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2140&idto=2140&bk_no=51&ID=2216#docu


 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح انتسشيى8(                                     تفغري اآليخ ) 91 )                                                  انتٌثخ اننصٌذ             : 7

  فعم اهلل ػهَ ادلؤينني يف اآلخشحفعم اهلل ػهَ ادلؤينني يف اآلخشح
 :   ؿحنر لخع األمف، اكآ  يك ف احله ب  

{{  ٫ً ٫ًى٪ر٬ ٌ٪   ى٪ر٬ ٌ٪  ٦ٰمش٫ّ ٌ٪   ٦ٰمش٫ّ ّٲوٹْ ٌ٪ ٤ٸ ّٲوٹْ ٬ْو٪   ٤ٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪   122{{ وٺٰق

  هػآوهللأ بسػ  ، ابوػ رؾ كبعػ  ل اءس  مر اضل   آهللخل، ألزس  أكؿ ا ج الن اآوهللأ بس  أك 
ال زتعػعض اػ م كيك ف اه بس  بآسس  كبآسص، كاأليمف األيخػعل ال بػعل مػ    ضػبا احلهػ ب اػن 

 مر ضبا ارآوآل. كال اضآح  كال    
يرسو زػػػػص، كركػػػػر مػػػػر أريػػػػل  ةػػػػ ف األزوآػػػػ    رسآػػػػص،  ضػػػػبا احلهػػػػ ب ارػػػػبم لآيح لػػػػوس  

   اػهلله مػس ف البسػص أك أليمتػص، اهػآهللى  بػعاضآف أبػ  األزوآػ   ةػ ف يآػ ؿ:مل يرسوص أخ  صآتص    
                  ركػر كاػهللش اآػط، ارػبير معػص، ك سف يآيل: كال ني ى، يع  ض  ا ارشععا اارشععا إٖٕٖرر

 .رمسص  كارو    يس ؿ زتآو  مأف يسو ، رسل ر ي ، اآكريآص ألزص يعسف أف ضبا م
رػػر يريضػػل ارسػػيب                     رسػػ :يآػػ ؿ   ركػػر 

كال املػ مس  ارػػبير معػػص، كمػػر ارػبير معػػص  ارػػبير ةػػ ز ا   زم زػػص    يػـ  ارػػهللير، يعػػ  حنػػر مػػر 
   اأخػبى مػر ،   زم زػص اآػط، كركسسػ  ةسسػ  معػص   ا ست ف، اسآ  اربير معػص مػر ةػ ز

كد ػل  مر احلهػ ب أمػ ـ األىـ، اكآػ  ُيي لػوس   اضػعة ارسػيب اضان مسص كةعمن  رري نا ر من  
 اآ ؿ: ضبا األمع

ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ً٪   ٫ٓذ٬ٰى٫ٕٓذ٬ٰىٕ   ولڀ ً٪  وٺن٬١٫ٰم ٔ٪ل٪ع٫   وٺن٬١٫ٰم ٔ٪ل٪ع٫إلٸ ُٰ  إلٸ ٬ٔ ُٰع٪لٸ ٬ٔ ٫ُ  ع٪لٸ ٫ُكٸي٪فٸ ٫ِ   كٸي٪فٸ ٓ٪ظ٬ا٫ش٫ ٪ّ ٫ِ ٓ٪ظ٬ا٫ش٫ ٔ٪قٹْل٫  ّ٪ ٔ٪قٹْل٫إلٸ   ::إلٸ

ُ٪ع٬شپف٫ ُ٪ع٬شپف٫أٸ ُ٪ع٬شپف٫  كٸز٪  كٸز٪    ر٪ى٬ب٪ر٪ى٬ب٪  أٸ ُ٪ع٬شپف٫أٸ ٔ٪قٹْل٫  كٸز٪  كٸز٪    ر٪ى٬ب٪ر٪ى٬ب٪  أٸ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ٬ٖ  ه٬ ه٬ ى٪ع٪ى٪ع٪: : إلٸ ٬ٖأٸ ٫ِ  إپر٪ إپر٪   ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  س٪بٶ س٪بٶ   أٸ ٫ِمٸشٲس٪ ُٰ   مٸشٲس٪ ُٰ ٰبز٫ى٫ْٰب   ٰبز٫ى٫ْٰب

ُٰ  إٰلٕإٰلٕ  ّ٪س٪أٸّٚ٪س٪أٸٚ ُٰى٪فٺٰظ ٫ُ  ى٪فٺٰظ ٫ُأٸىٲ َ٪ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٍ٪لٸكٸ ٍ٪لٸكٸ   أٸىٲ ٫ُ َ٪ ط٪ا٪ش٬ ٫ُ ٬ٔكٸ  ط٪ا٪ش٬ ٬ٔكٸع٪لٸ ٔ٪    إٰلٕإٰلٕ  ع٪لٸ ٔ٪   وذٳى٬ ٍ٪   ّ٪أٸى٪ ّ٪أٸى٪    وذٳى٬ ٍ٪ أٸغٺٰفش٫ ٬ْو٪   وٸكٸوٸكٸ  أٸغٺٰفش٫ ٪ٔ ٬ْو٪  وٺ ٪ٔ    وٺ

٫ٔع٬ٷٸٙ ٫ٔع٬ٷٸٙإلٸ ُٰ  ٰكا٪ ب٪ٰكا٪ ب٪  إلٸ ُٰ ُٰذ٪ظ٪ي٪  ُٰ   123{{  ذ٪ظ٪ي٪ 

ل ارػػػيت اربكو ػػػ   ال، امل ػػػ مهكضػػػل رأل أاػػػهلله ال، ضػػػل رأل أاػػػهلله اضػػػ مهحص ارػػػيت اعس ػػػ   
 بش خ  صآ  رس  مر أريل اضعة ارسيب.ضك 

                                                           
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ُِِ
 ارو  رم كمهسف رر ابر رمع رد    رس م  ُِّ
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  أىم انتكشيى يٍ انكشيىأىم انتكشيى يٍ انكشيى
                 :يآػػعأكرػػبرت أراػػف اعاػػ  ألم مػػ مر رسػػهللم  

    !! كمػػػػػر ةػػػػػ ف معػػػػػص اآ ضسػػػػػ ش:اػػػػػسحر معػػػػػص، ا ػػػػػل ي ريػػػػػهلل  ػػػػػ   أراػػػػػف مػػػػػر ذرػػػػػت 
                             ارريتلاارريتلاِِٗٗرر. 

              معػػص يػػـ  ارآآ مػػ :  فضػػ ال  ارػػبير لػػآك ز
 ،كضػػػبا زػػػ ر اإلمػػػ ـ األراػػػف، كارهػػػآهلل ارهػػػسهلل األةػػػـع  ،م فأمػػػ  زػػػ ره ف: لػػػآك ف  ػػػف زػػػ را

 كضػػػ ال  ملػػػر.... ، ل لػػػ ا ت ارعػػػعض كاحلهػػػ برسػػػه زريهػػػص أف ميشػػػ  أم مسػػػ    ةػػػ ألزػػػص ل 
 ة ف  ف اه ب

 -مػػػس ف  زكػػػ فك ف  ػػػ      -آ عري ف مػػػر ارآوػػػ ر    ارآ ػػػ ر لػػػ ألف ضسػػػ ؾ   رػػػ 
  ضػػػ ال  رػػػآ   ػػػف را ػػػ   ػػػبا احلهػػػ ب ال مػػػر بعآػػػهلل كال مػػػر  عيػػػل، كجيسهػػػ ف   ارآ ػػػ ر:ك 
                    امل  ػػ : ضػػلأيشػػ ضهللكف  املرريريػػ ااملرريريػػ اِِّّرر                      

                             أضػػػػػػل ري رهػػػػػػ  اػػػػػػعا  يشػػػػػػ ضهللكف  راملرريريػػػػػػ اراملرريريػػػػػػ ا
   كييهػػػآ ف مػػػر  ػػػعاب أضػػػل اءسػػػ ، أك  ػػػعاب  :امل  ػػػ ،                        

مػر زػ ر،  ارػعْحر، كةػل كااػهلل مػس ف رػص مسػمث اـ رػعش هللر  اعري ف كضس ؾ   ...  اإلزهػ فااإلزهػ فاُُِِرر
ااػهلل مػس ف يكػ ف رػص ةشػ  يشػري  ةػل ك ك  ، كييعرػآ ف بريػ يملكض ال  اربير يآػهللم ف رلػ ؿ  

ػػهللدش رػػص اضػػعة  اآػػص رعػػهللد مػػر أضػػل امل  ػػ  رسػػه اهػػل درريتػػص كمآ مػػص، كرسػػه اهػػل مػػ  ُيي
مػػػ م ف، كضػػػ  لػػػآهللى رلػػػ ؿ  ، ف ارػػػبير   امل  ػػػ  لػػػآك ف ارسػػػ ر أك كازخػػػع ...  ارسػػػيب 

   لآهللى أز  بر م رت يآ ؿ:
ٕٲ  ط٪تٸوٺ ٫ط٪تٸوٺ ٫  }} ٕٲ ويٲٰب ٬ٌ     ويٲٰب ٬ٌأٸ ٬ْو٪  ٰوٰٕوٕ  ٓ٪ؼ٬فٸع٪ٓ٪ؼ٬فٸع٪  أٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪ ُٰ    س٪ط٫نْل٪ س٪ط٫نْل٪   ٓ٪ ٓ٪ : : مٹلٺ ٫مٹلٺ ٫  إلٸ ٰعصٮ إلٸ ٰعصٮ   أٸى٪ أٸى٪   ::إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪   وٺٰق ُٰ   ولڀن    ولڀن

٪ً ٬ٓ ً٪إلٸتٸ ٬ٓ ّٲل٪   اٺلٹب٬ٰيٕ اٺلٹب٬ٰيٕ: : مٸ ل٪مٸ ل٪  أٸاٺلٹب٫كٸ أٸاٺلٹب٫كٸ   إلٸتٸ ّٲل٪أٸ ـٶش٪ ٰط   ع٪لٸٙع٪لٸٙ  ُ٪ٷٺلٹب٫ٰيُٕ٪ٷٺلٹب٫ٰيٕ  م٪ م٪   أٸ ـٶش٪ ٰط  و ٬ٌ: : مٹلٺ ٫مٹلٺ ٫  ::مٸ ل٪مٸ ل٪   و ٬ٌإلٸإپ   ع٪لٸٙع٪لٸٙ  أٸوٺقٸكٸأٸوٺقٸكٸ  وٸه٬وٸه٬  إلٸإپ

ـٶننش٪ ٰطز ـٶننش٪ ٰطز و ٌپ   ٰعي٬ننذ٪ٰعي٬ننذ٪  إلٸنن اٺلٹب٬ٰيٕإلٸنن اٺلٹب٬ٰيٕ  ::مٸنن ل٪مٸنن ل٪   و ٌپ  وٺٰنٔننض٪  ٬ٌ: : مٹلٺنن ٫مٹلٺنن ٫   وٺٰنٔننض٪  ٬ٌإلٸننإپ ٌپز  ٰعي٬ننذ٪ٰعي٬ننذ٪  أٸوٺقٸننكٸأٸوٺقٸننكٸ  وٸننه٬وٸننه٬  إلٸننإپ ٌپز وٺٰنٔننض٪  : : مٸنن ل٪مٸنن ل٪   وٺٰنٔننض٪ 

٬ْضپ  ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  إلٸ اٺلٹب٬ٰيٕإلٸ اٺلٹب٬ٰيٕ ٬ْضپ وٺر٪ ٫ٞ  ٢٢  إلٸإپىٶٕإلٸإپىٶٕ   وٺر٪ ٫ٞأٹم٬ٰٷ ِٰ  أٹم٬ٰٷ ٍِٰ٪ٰز ً٪  ث٪ث٪ وثٲ٣ وثٲ٣  ٍ٪ٰز ْ٪ ٰا ً٪ وٺن٪ ْ٪ ٰا   124{{   وٺن٪

                                                           
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر أز  بر م رت  ُِْ
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ةس ػػف أخػػبكا   فييعيػػهلل أف يرمػػئر أاػػعسػػهلل برػػ يع ار يػػح  ييعيػػهلل أف يرمػػئر رسػػه األيمػػ ، ا
   اركتػ ب لرآمػػ :                                                   

  :آػػ  مػػ  ةػػل كااػػهلل مسػػ  اػػن يرمػػئر أف مآ ازػػص اآػػل،  ػػ ؿ ي كرسػػهلل املآػػ اف...  راإلزشػػآ ؽاراإلزشػػآ ؽا
{{٬ً ٬ًم٪ ٙ   م٪ ٙ مٸل٪ن ٘ٻ   ٤ُُٰٰٸٰمٔن ٤ٸٰمٔن   مٸل٪ن ٘ٻ ذ٪ ج٪ن ُٰ   ٰعي٬نذ٪ ٰعي٬نذ٪   ّ٪ ٰمفٻن  ّ٪ ٰمفٻن    كٹي٬ن ٫ كٹي٬ن ٫   ذ٪ ج٪ن ُٰ ٰمٔض٪ ٰىن ٬ٌ   ٰمٔض٪ ٰىن ٬ٌ إلٸنإپ ٫ُ   ػ٪نفٸع٬ ٫ ػ٪نفٸع٬ ٫   ّ٪إپ٢ّ٪إپ٢  ;;س٪ج٪نح٪ س٪ج٪نح٪   إلٸنإپ ٫ُ وٸن ، 125125{{وٸن
ضػػل ارآمػػ  ارػػبير يتععدػػ ف رسحهػػ ب أل   أف يتأةػػهلل أزسػػ  مػػعرى، كضػػبا يآػػ  رسػػهلل ار ػػعاط ك 

 .           ا  ال  لآك ف أم م ف لآهللى رل ؿ  :
اآكػ ف  ػف      ف ارآيمػ ، كضػ  زػ ر ارعمػل ار ػ حل:   أ دي ػك ف زػ ر لخػع 

   :ةمػػػػػ    ازيػػػػػ  ارآعلزآػػػػػ    لػػػػػ رة احلهلليػػػػػهللزػػػػػ رير،                                
                          ارعمػل ار ػ حل  كزػ ر ، مسػ اآك ف ز ر رلػ ؿ   أم احلهلليهللااحلهلليهللاُُِِرر

   أمي زس .
كارػػػػبير زرآػػػػ ا ةسمػػػػ  ارت اآػػػػهلل  -زهػػػػأؿ   احلريػػػػ  كارهػػػػام   -ف   اءم رػػػػ  املسػػػػ اآ

 رهست ف، كألاػف زرآػ ا ةسمػ  ارت اآػهلل مػعة اهػآا ع  ػف زػ ر يػـ  ارآآ مػ ، كرػر يهػتمع كركسػص 
، كرسػػػهللم  يػػػعل   ريألاػػػف   ر ضػػػ   رهػػػست ف كمل برمػػػئر  ػػػ   سػػػ  ف، اسػػػ رضف لػػػآسر   لػػػآسرري

 ف رس  ارس ر                  يآ ر ف رع ف:ك امل مس ف ضبش احل ر  ا ا ف، 
             أف زست   مر ضبش املت ض ت كامل ا  :         . 

، ك ػػ ـ ارسػػ ر أف أتذف رسػػ  بعػػهلل أف جت ػػ   ػػ اى رستمتػػ  املآػػعب  يآ رػػ ف: زعيػػهلل  ػػ ـ ارسػػ ر
   كض : ،كارس ر األراف ،ارس ر األمتض  لرساع    كري ت اركعًن، كضبا                

                     رارآآ م ارارآآ م ا. 
ارشػػ ةعير ارريػػ ةعير أف جيعسسػػ  رسػػه ارػػهللكاـ مػػر روػػ دش ارتػػ اب  ارػػباةعير  زهػػأؿ   

احل دػػعير بآسػػ  ف بػػ  يهلليػػص   ةػػل ك ػػم كاػػ ، كأف يتريضػػل رسآسػػ  كيضػػ     س بسػػ  خشػػآتص، 
كأف جيعسسػػ  مػػر أضػػل ااػػ ؼ مػػر ريػػاؿ اضػػعبص، كأف يعز سػػ  معا وتػػص   ةػػل ك ػػم كاػػ  اػػن 

  أ ع  بآ ؿ رب ارع مل : حناه                       احلهلليهللااحلهلليهللاْْرر 
 كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص ه  صس

                                                           
   أليب زعآف رر ابر رمع رد    رس م اسآ  األكرآ  ُِٓ
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  126ػاليبد سظب اهلل تؼبىل ػٍ انؼجذػاليبد سظب اهلل تؼبىل ػٍ انؼجذ..88
رسآسػػ  اركتػػ ب اآػػص بوآػػ ىن ركػػل  ػػ  ، احلمػػهلل   ارػػبم أزػػ ؿ  - ًبٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً 

سػػ كؿ كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه لػػآهللى   ارػػبم ريعػػل    سوػػص عػػان ركضػػهلللن كرْحػػ ن رسمػػ مس ، 
رتروآػق ارعمسػػ    اعة بػػص كلػكس بص ملػػ  ريػ   لرآػػعلف، كدر بػػص رآػعلف، كريهػػمص كأرضػ  ش ضػػف ا

صػػػسه   رسآػػػص كرسػػػه لرػػػص كب دػػػآله ملػػ  ريػػػ     ةػػػاـ اضػػػعة ارػػعْحر، بسهػػ ف اروآػػػ ف بريهػػػوه 
كصػػحوص، كةػػل مػػر اضتػػهللل  يػػهللاش، كمشػػه رسػػه ضهلليػػص    يػػـ  ارػػهللير، كاريعسسػػ  مػػس ف كمع ػػف 

 لم    رب ارع مل ... أ ع  لم  

  ظب اهلل ػهَ انؼجذظب اهلل ػهَ انؼجذػاليبد سػاليبد س
ػػ   املػػع    زريهػػص يعسػػف رسػػف ارآآػػ  أف   ضسػػ ؾ رامػػ ت بآ   س ػػ  رسػػ  ةتػػ ب  ،  ذا أىًزهى

 .وص  راضو رسص كُيي

  يشالجخ اهلليشالجخ اهلل
كا ، كال بغآل رسػص ضػبش  س  رسآص   ةل ك مأف يعل املع  أف   ير   ارعام  األك :

 أم ـ ر  لصعبص: ارريكعة أك ارساعة طعا  ر  أك أ ل، دامهم ن 
                                            احلهلليهللااحلهلليهللاْْرر. 

ؿ كأ ػػ اؿ اإلزهػػ ف، ألزػػص يعسػػف رسػػف ارآآػػ   ضػػبش ارساػػعة بػػ زف اعةػػ ت كلػػكس ت كأرمػػ
   ؿ     ارآعلف:

                                             ااارت ب ارت ب ََُُٓٓرر 
ةػػػل رمػػػل كةػػػل اعةػػػ  كةػػػل لػػػكس  يعسػػػف أف   يرسػػػ  رسآ ػػػ  كيعاضػػػ ، اػػػن خريآًٌػػػ ت 

   ار هللكر كان خرعات ارآس ب:
                                   د اعاد اعاُُٗٗرر. 

                                                           
 ـَُِٖ/ُُ/ٗضػ َُْْمر صريع  َّ -املهوهلل ارعتآق بع ب  اه ف  –ارضوعآ   –األ  ع  ُِٔ
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  تزكش ادلٌد ًانذاس اآلخشحتزكش ادلٌد ًانذاس اآلخشح
رسػه اإلزهػ ف أف يتبة ع معس ، اريت  تاز     ةت ب     عى    ذة  ارعام  ارث زآ : 

أ ػػػل   و أكريىػػك  زػى  ،ارػػهللكاـ أف ارػػهللزآ  رآهػػم دامهمػػػ ، كأزػػص لػػآ ة   أك ب ةػػص لريػػػان أك رػػ ريان 
يػػػ ـه جيمػػػ    ارسػػػ س اآػػػص رسعػػػعض  يكػػػ ف بػػػ  يػػػهللم مػػػر يآػػػ ؿ رسشػػػ   ةػػػر اآكػػػ ف كلػػػآأيت

 كاحله ب كارث اب كارعآ ب.
 مر أيضػػ ن ضػػبا ارآػػـ  رسػػه ارػػهللكاـ، اسػػر بهػػترآ  ارػػسري  كال ارشػػآر ف كال  ذا بػػبةع املػػ
سػ ش    مع صػ   ، أك يػهللاع ش    ارغريسػػ  رػر ذةػع  ، ألزػص   ةػل حلاػػ  آًٌ  يػعى  ارهػ   أف ميي 

     ؿ رس    ضػبا ارسآػ  : ي  ل رآ     ، ك                                 
                  احلشعااحلشعاُُٖٖرر. 

ا  ، ةأزص رسه ك ت ارهللخ ؿ   أم حلا  مر حلا ت اإلزه ف.يـ  ارآآ م  ةأزص دهللن
ػػػػ  اآ ػػػػ  لػػػػآهللى رلػػػػ ؿ    ف مػػػػ  أصػػػػح بص املوػػػػ رة  أ ضػػػػبش ضػػػػ  األاػػػػ اؿ ارػػػػيت رة 

 :  رم اهنع هللا يضرر مهش  يهتحضعكض  رسه ارهللكاـ، اعر 
ٍ٪  ْل٪ْل٪ط٫ط٫  س٪  س٪ٓ٪ٓ٪  }}  ُ ٪ٍ  ُ ٫ٓ ٫ٓص  َٰٛذ٪َذ٪ وؼ٫ وؼ٫  ع٪ع٪ش م٪ش م٪ؼ٪ؼ٪ر٬ر٬ص   ٰٛ ٔ٪إلإٰٰل  ْ ٪ْ ٪ ملڀ ملڀ  شپشپزكٹزكٹٓ٪ٓ٪  ٬ً٬ًم٪م٪  ;;ههع٪ع٪ى٪ى٪  :: ل٪ ل٪مٸمٸذز ذز ذ٪ذ٪أٸأٸ    ٔ٪ٕ  و   ْوپْوپٕ  و

ً٪ؼشپؼشپعٰٰع  ٰٰ٘٘ٔلٸٔلٸّ ولڀّ ولڀ ٓ٪ً   127{{ٗ ٗ شٲشٲم٪م٪  ٓ

سػػ  مػػ ت رشػػعير مػػعة، طيوػػ  برػػ ب  ارشػػ هللا ، ا ر بػػبة ع املػػ ت   ارآػػـ  كارسآسػػ مىػػيعػػ  
 .أيخب رآل   آهلل رسهلل احلمآهلل ايفآهلل 

  : ةسسػػػ  لسشػػػ هللششػػػ  د  كيػػػـ  ارآآ مػػػ  يػػػـ  م             كضػػػ    ػػػ ضهلل ارػػػمثكجاارػػػمثكجاّّرر
 ،  بػػهلل أف زعػػعؼ بعػػمل  الرػػبرت أ عػػ ،  اآػػص سحضػػعلكمشػػ  د كضػػ  يػػـ  ارآآ مػػ ، اكسسػػ

.  بري آابص، كبعمل أاهللااص كمابه بص، ان  ي   أزريهس   با ارآـ 
ريػػل   ريػػاش، اػػن أف لػػآهللى  ارآآ مػػ  ةمػػ  اػػهلل دض      ةتػػ ب  ، ال يعسم ػػ   ال  

 مص ربص م  مل يكر يعسف:كض  اربم رس   رل ؿ   

                                                           
 ذةعش ارغ ال   اإلاآ   كارآعطيب   ارتبةعة كارهآ ط  رر ر مهش  اهنع هللا يضر ُِٕ
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                                                ارسه  اارسه  اُُُُّّرر  

 لأرص أم  ار ا  ريمثيل:
ًپ  أٸم٬ٰبش٬ٰىٕأٸم٬ٰبش٬ٰىٕ  }} ًپع٪ ٰ٘  ع٪ ٰ٘ وظٲ ع٪ ٫ْٝل٫  م٪ م٪ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  زز وظٲ ع٪ ٫ْٝل٫ وٺن٪ظ٬ َ٪    وٺن٪ظ٬ َ٪ ع٪ي٬ ً٪  ع٬لٸه٪ع٬لٸه٪ٰبتٸٰبتٸ  ع٪ي٬ ً٪ٰم ٰٜصپ  ٰم ٰٜصپ وظٲ    128{{   وظٲ 

آوآع ضػػ  را  ارػػبير يعيػػهللكف رمػػل ةتػػل مػػر أاوػػ يب أف ال يستريتػػ ا    امل ػػعًٌ  أرريػػ رػػبرت 
 !!أ ـكُيػػهللدكا لػػس  ك ، كرامػػ ت ارآآ مػ  ةػػبا كةػػبا ،ارهػػ ر  لػػتآـ  كي زر ضػ ، كيآ رػػ ف: أف

   ضػ  مػر ارعسػـ  اامهػ  ارػيت ال يعسم ػ   ال  : !! مر أيػر ضػبا اركػاـ               
                                                                      
                        ارعسـ  اامهػ  ارغآوآػ  ارػيت ال يعسم ػ  ا ضبش  رآم فارآم فاّّْْرر   
 . ال   

بعػػمل ارعامػػ ت ار يػػغعل، مس ػػ  كرام اػػ  ه ػػعت ... أاػػهللاث ارهػػ ر  اركيػػمثل ركػػر 
 ك منػػػػ  يعسآسػػػػ  .... كارعامػػػػ ت اركيػػػػمثل ال زارػػػػم   اررعيػػػػق، كحنػػػػر ال يعسآسػػػػ  ضػػػػبش كال ضػػػػبش، 

 :  ؿ احلوآل 
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٫ُ   مٸ م٪ ٬مٸ م٪ ٬  إلٸقٸذ٬إلٸقٸذ٬  م٪  ٪م٪  ٪  م٪ ٔ٪ م٪ا٫ ٫ُ ٰم ٔ٪ م٪ا٫   129{{ٰم

أك بعػػهلل أرػػ   ،يت بعػػهلل مسآػػ ف لػػس أت !مػػ   ػػأين ك ػػأف ارآآ مػػ  ارع مػػ  ارػػيت  ػػهللث رػػاىـ 
  أ ػػل مػػر ملػػل  ػػهلل أتيت  ... ركسػػ  ل  آ مػػ  ....  ، ػػ  ال  ػػأف ل ،أك بعػػهلل م مهػػ  لػػس  ،لػػس 

 امل ت.كض  .... ارو ع 

  جتييض أسض انميبيخ نهسغبةجتييض أسض انميبيخ نهسغبة
ا يػػػػػ  احلآػػػػػ ة ارػػػػػهللزآ  يي ضػػػػػل أرض امل  ػػػػػ  ارعاػػػػػآف رسعػػػػػعض  بعػػػػػهلل أف ييآػػػػػهللًٌر احلػػػػػق 
 .  ارهللزآ  مب  اآ   كمر رسآ  كاحله ب، كيك ف مع     

                  كأكؿ رامػػ  مػػر ضػػبش ارعامػػ ت اركيػػمثل:
 .لعااآل اآص  خةو ؽ يسريض   كر  رسه  هللرضف اكع ن   ر ا:   كار  ر بعمل املريهعير كامل

                                                           
 ري م  ار مبم كأيب داكد رر رمع بر اار ب  ُِٖ
  ، كأكردش ارش ة ين   ا امههللشركاش ابر أيب ارهللزآ ُِٗ
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هػػػػم كات كمػػػػ    كركػػػػر  عسػػػػ  مػػػػر أضػػػػل ارآآػػػػ  أف ار ػػػػ ر رػػػػ مل ُيػػػػ م ةػػػػل مػػػػ    ار
األراد ، ر مل كالػ  ريػهللان اآػص ةػل مػ    ارهػم كات كمػ    األرض، كيهػ  ةػل ضػبش ااامهػق 

آط  بش ارك مهس ت ةس  .  كارك مهس ت، كضبا م  ُيي
 يػهللير اضػعة ارسػيب   ضػبا اروػ ب،  خػ اينع زريهػ  ك يسريخ ض   لػعااآل، كأيذٌةًػ اربمك 

  ىمهػفه رسػه ا ػو، كاحل ػو  ػهلل بػعؾ أاػعان   دخل لآهللى رمع رسه لآهللى رل ؿ   كضاآهلل 
 :اوكه رمع، اآ ؿ ريسوص ارشعي ، 

ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ع٫ن٪ش٫ز ع٫ن٪ش٫ز   ٓ٪ ٓ٪   ٫ٓب٬ٰ ٔكٸ٫ٓب٬ٰ ٔكٸ  م٪ م٪   }} ُٰ  ولڀ ـ٪ش٫  ٰكظ٬ش٪ٰٚكظ٬ش٪ٚ   ولڀ ٬ٔ ـ٪ش٫ّ٪مٸ ٬ٔ ّٲ   ّ٪مٸ ّٲ ع٪ذ٫ ُٰ  ع٪ذ٫ ُٰ ولڀ ٌپ   ولڀ ٌپٓ٪فٺا٪شپػ٪    ٓ٪فٺا٪شپػ٪ 

٫ُ  ّ٪أٸى٬ننننننن ٪ّ٪أٸى٬ننننننن ٪  ّ٪ وٺر٪شپٓنننننننش٪ّ٪ وٺر٪شپٓنننننننش٪   ونننننننذٶٓب٪ د٪ ونننننننذٶٓب٪ د٪ ٔٳننننننن ٫ُى٪ٰب ٔٳننننننن ٫ُ  ى٪ٰب ٔٳ ٫ُّ٪ؿ٪نننننننٰف ٔٳ ٬ٔع٪  ّ٪ؿ٪نننننننٰف ٬ٔع٪ّ٪وٸننننننن ٬ٔي٪نننننننكٸ  ّ٪وٸننننننن ٬ٔي٪نننننننكٸب٪ ً٪ّ٪ّ٪  ب٪ ٬ٔ ً٪ب٪ننننننن ٬ٔ    ٤ٸس٬ضپ ٤ٸس٬ضپ  ب٪ننننننن

ـٰري٫  إپ٢إپ٢ ـٰري٫ وٺر٪ ٗټ   وٺر٪ ّپط٪ د٪ ٗټّ٪ ّپط٪ د٪ ٗټ  ّ٪ ْٲ ٗټم٪ر٬ؼ٫ ْٲ ُٰ   ّ٪ٰعي٬نذ٪ ّ٪ٰعي٬نذ٪ ! ! ٰؤفٻ ٰؤفٻ   م٪ر٬ؼ٫ ُٰ س٪أٺٰطن ٘ټ   س٪أٺٰطن ٬ٍب٪ن ٘ټ أٹ ٬ٍب٪ن َ٪ن    أٹ َ٪ن  إٰلٔ ُٰ   س٪ط٫نْل٫ س٪ط٫نْل٫   إلٸقٸن ل٪ إلٸقٸن ل٪   سپٓنحٮ  سپٓنحٮ    إٰلٔ ُٰ  ولڀن : :  ولڀن

ٰٝننننننننكٸ ٰٝننننننننكٸأٹّوٸ ٫َننننننننه٬  ع٫حٶلٸنننننننن ٬ع٫حٶلٸنننننننن ٬  أٹّوٸ ٫َننننننننه٬وٸ ٫َه٬ إٰلننننننننٕ  وٸ ٫ُ ٔٶب٪نننننننن  ٫َه٬ إٰلننننننننٕاٸ ٫ُ ٔٶب٪نننننننن  ٰٗ  اٸ ٔ٪نننننننن  ٰٗ وٺر٪ ٔ٪نننننننن  ٔ٪    وٺر٪ ٔ٪  وننننننننذٳى٬   :ك ػػػػػػػػ ؿ     130{{   وننننننننذٳى٬
٬ٔف٪  }} ٬ٔف٪كٸ ٌپ وٺ وٺ  ؿ٪ ٰذب٫ؿ٪ ٰذب٫   وٺا٪قٸه٪ وٺا٪قٸه٪  ّ٪مٸذ٬ّ٪مٸذ٬  أٸى٬ع٪ه٫أٸى٬ع٪ه٫  كٸ ٌپقٸش٬ ٌ٪   قٸش٬ ٌ٪  وٺقٸش٬ ٫ُ  ّ٪ذ٪ي٪ّٙ٪ذ٪ي٪ٙ   وٺقٸش٬ َ٪ا٪ ٫ُج٪ب٬ َ٪ا٪ ٫ُ   ّ٪أٸؿ٬ػ٪ّٙ٪أٸؿ٬ػ٪ٙ  ج٪ب٬ ٫ُ ط٪ن٬ع٪   م٪ا٪ٙم٪ا٪ٙ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  ط٪ن٬ع٪

  131{{٬١٫ٓم٪ش٫ ٬١٫ٓم٪ش٫ 

ريػ ض  رتسآًٌػ  األمػع، كضػبا معسػ ش  لػعااآل  !كازاع    يآ  لآهللى رل ؿ   ةآ  ةػ ف 
 أ عب مر ملل ارو ع. اره ر   عيو ه أف 

  َفخبد انصٌسَفخبد انصٌس
ارعسمػ   ارهػ دة ةتػ ب   كأا ػ ض  ضبا ار ي ر لآسريخ اآص  لعااآل ةم  ذةعت ل ت  

 األريا  ااث زري  ت:
   ارسري ػػػػػػػػػ  األك :                                                 

            ا    . اء ع مر احلآ ة ارهللزآ  ركل ة مهركبيهمه زري   ارري ع كا س  ك  ارسملاارسملإٖٕٖرر 
   رث زآػػػػػػ :ارسري ػػػػػػ  ا                                                

                                                           
 ارروآ ت اركمثل البر لعهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر َُّ
 مهسهلل أْحهلل كار مبم رر أيب لعآهلل ااهللرم  ُُّ
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         كار ػػعق ةمػػ  زعػػعؼ ضػػ  املػػ ت ارهػػعي  ارػػبم ال يشػػعع بػػص اإلزهػػ ف، كال  ار مػػعاار مػػعأٖٖٔرر
  زهػم : اػاف صػعآتص ارك ػعل ، ةػف يهػتغعؽ مػر ارػهلل  مهق ةػةمػ  يس زع اآص اػ ةه مػر ار مػ ف،  

 م ته ايو مه  أييت ملر يك ف   ضبا ار م ف. ،مي ت  حلا ، ا ر عق يك ف  بش ارش ةس 
ارع ح ات يل  رسه األرض مر ري  اػ  األربػ  ةمػ  أزوػأ اإلمػ ـ رسػ  لب      أيمع 
ػػ ًٌ كةػػع   مهلليسػػ  ارعسػػف  ؿ اءوػػ ؿ    ةثآوػػ ن ـ   كري ػػص، كبشػػتهلل صػػهللم ت ضػػبش ارػػع ح اػػن  ي

كبشػػتهلل  صػػهللم ت ضػػبش ارػػع ح اػػن جتعػػل األرض ر رآ ػػ   -يعػػ  أةػػ اـ مػػر ارعمػػل  - م ػػآان 
             لػػػ اس   كبهػػػ ي   بوعضػػػ   كال جتعػػػل اآ ػػػ   ػػػآئ ن ل آػػػ ن:

    . 
            يوػهللأ رب ارعػ ة ارآآ مػ ،  كار ا عػ  ضػ  أاػهللاث يػـ 

 لػػ ا    جت آػػ  أرض امل  ػػ  ارعاػػآف رآيعػػعض رسآ ػػ  ارهػػ بآ  كارااآػػ  كااامهػػق أ عػػ   
 ةر اآك ف.  كااهللة أم ـ مر يآ ؿ رسش  

   ضبش األرض: رآهم                                               
        اا بعاضآف بعاضآفْْٖٖرر. 

اآ ػػ  مػػر مشػػ و ك مػػعو كارهػػم   مبػػ   ،أرض امل  ػػ ، كاألرض لػػتست    بعػػهلل أف جيي ػػ  
لػػػتك ف ةػػػأف مل                 لػػػتك ف ةمػػػ   ػػػ ؿ  : ك ػػػـ 

 رسععض كاحله ب.بكر، كجتي    أرض امل    ارعاآف 
             بوػػػػػػػ رؾ كبعػػػػػػػ  ةػػػػػػػل مػػػػػػػر يآػػػػػػػـ  لرتو آػػػػػػػ  مامهكػػػػػػػ:  

                     لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآهللى رلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  
 اهلليثص ار حآل:

{{  ٫ُ ٫ُٓ٪ر٬ٰنلٹ ٬ْو٪  ٓ٪ر٬ٰنلٹ ٪ٔ ٬ْو٪ وٺ ٪ٔ ٘ټ    وٺ ٘ټ أٸس٬ب٪ع٪ ٬ْو٪  أٸس٬ب٪ع٪ ٪ٓ ٬ْو٪ّ٪ ٪ٓ ٪ّ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ٘ټ    وٺٰق ٪ٔ ٘ټ ث٪ن٪ ٰى ٪ٔ   132{{ث٪ن٪ ٰى

 ال  ارثم زآػػػ  مامهكػػػ   أـ مث زآػػػ  صػػػري ؼ مػػػر املامهكػػػ   أـ مث زآػػػ  أصػػػس ؼ مػػػر ضػػػل ضػػػ
 ،ةػر اآكػ ف، كرػبرت اركػاـ ابشػ  بػص اركتػل  أمػعه ال يعسمػص  ال مػر يآػ ؿ رسشػ  املامهكػ   

                                                           
 ري م  اروآ ف رسرمثم رر ابر رو س رد    رس م  ُِّ
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ألزػص مل يػعد .... كال أنخػب بػص،  ،ال زعوػأ بػص ،كزآس ش مر اإللعامهآسآ ت   كص  ض ال  املامهكػ 
 .رر احلوآل 

  آ ب  مػػػ  أف أنخػػػبض  مػػػر ةتػػػ ب  ، أك مػػػر رلػػػ ؿ   اآػػػط:  رغاػػػ             
                                           ارآ ػ د  ػػ ر ا ةػبا، كاملريهػػعير  راءػراراءػرا

، كأبػػعؾ ارغآػػ ب ث بػػصبػػعؾ ضػػبا احلػػهللير كال أياػػهللًٌ أ ػػ ر ا ةػػبا، ط ملػػ  رػػآ  معػػص لػػسهلله رسحػػهللير 
 حلضعة راـ ارغآ ب .

    لػػعااآل أف يػػسريخ ارسري ػػ  ارث رثػػ : بعػػهلل أف جتي  ػػ  أرض امل  ػػ  أيمػػع          
                           ك  ارري ة اريت ب  ارسري ت    ؿ  ار معاار معأٖٖٔرر: 

ً٪  م٪ م٪   }} ٬ٔ ً٪ب٪ ٬ٔ ًپ  ب٪ ٬ٔ ًپ ويٲفٺخ٪ا٪ ٬ٔ ٌ٪   ويٲفٺخ٪ا٪ ٌ٪أٸس٬ب٪ع٫ْ   133{{  أٸس٬ب٪ع٫ْ

  رص:   ر ا اآهللزاع ألد ف ضبا احلهللير يعكيص لآهللى أب  ضعيعة، كا
ٗٸ   أٸب٪ أٸب٪   ٓ٪ ٓ٪   }} ٬ٓش٪ ٗٸ ٫ٍش٪ ٬ٓش٪ ٌ٪  ٫ٍش٪ ٌ٪أٸس٬ب٪ع٫ْ ٬ْم٭ ز  أٸس٬ب٪ع٫ْ ٬ْم٭ زٓ٪ ٬ٔ ٫ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٓ٪ ٬ٔ ٫ أٸب٪ ٌ٪: : مٸ ل٪مٸ ل٪  أٸب٪ ٌ٪أٸس٬ب٪ع٫ْ ٘ٻ   أٸس٬ب٪ع٫ْ ٘ٻ ط٪ي٪ ٬ٔ ٫ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ط٪ي٪ ٬ٔ ٫ أٸب٪ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  أٸب٪

٪ٌ ٌ٪أٸس٬ب٪ع٫ْ ٬َش٭    أٸس٬ب٪ع٫ْ ٬َش٭  ػ٪ ٬ٔ ٫ : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ػ٪ ٬ٔ ٫ أٸب٪   134{{أٸب٪

 عػ  أى  عتػص يآػ ؿ: أربعػ ف كأبآػمي ن اآػص، اسػف أ ػ  مػر رلػ ؿ    ػآئ ،يع  ال أرسف
أربعػ  أك أ  ؿ أربع  لس  ك أف أبكسف   ضبا األمع، كمل ييريهع األربع ، اا جيل أف أاهعضف 

ص ألزػػص مػػر دآػػ ب   أم ارػػيت ال ، اأبعةػػأربعػػ  لػػ ر ، ألف ضػػبا أمػػع ذةػػعش رلػػ ؿ   أكيػػـ  
 .رسآ    ال اوآوص كم رري ش   ييرس  

 دػ  ارػبم لػتيوم  اآػ مهق اإلزهػ ف   امل ،م  بشتهلل صهللم ت اءو ؿارسري ت  رسهللب  
هلل اآسػ  رػص كريػص رص خ  صآ  خ  ص    ارعْحر، اكل كاا كدعس ش اآص   أرض  ، كةل  زه ف

  رػػػعؽ رآهػػػم زخػػعير، كرػػػص رامهحػػال ميي اسػػػص صػػ ته   األكرػػػ  كال   ا ال يتكػػعر، كرػػػص صػػ ت
رػػػبرت لػػػآهللى يعآػػػ ب رسػػػهللم  أبػػػ ش لرآمػػػآ  كةػػػ ز ا ال ي ارػػػ ف ك ألاػػػهلل مػػػر اإلزػػػ  أ عػػػ ، 

  خػػػ رري  بػػػص مػػػر م ػػػع،  ػػػ ؿ:                   مل يآيػػػل ريػػػل ارآمػػػآ ، ي لػػػ اي لػػػ اْْٗٗرر 

                                                           
 بسوآص ارغ اس   ا دير لآهلل األزوآ   كاملعلس  رسهمع سهللم رر أيب ضعيعة  ُّّ
 رر أيب ضعيعة  ارو  رم كمهسف ُّْ
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سػ  رػص رامهحػ  معآسػ  اآص    ػ ، كةػل كااػهلل ألف ي ل  رص رامهح  معآس  خ  ػ ،كركر ريل ي ل 
 ةػػل كااػػهلل رػػص ب ػػم    األصػػ ب ، كرػػص ب ػػم    ارعػػػ ،  كرعاسػػ  اػػهلليث ن أفص    ػػ  ... خ  ػػ

 بص أاػػهلله مػػر األكرػػ  اػػ حلممل ارسػػ كم رػص ال ييشػػ ،زريػعاد   ارػػهللـاكرػص ب ػػم    األدػػعاس، كرػػص 
  ص  بص.اااآ مهآص رص اكل كااهلل كال ازخعير، 

ػػػػ  اآػػػػػ مهق اإلزهػػػػػ ف   امل دػػػػػ  ارػػػػبم كدػػػػػعس ش بػػػػػص   أرض اضػػػػػعة ارػػػػػعْحر،  اتتوم 
آ  ارس س رسععض كاحله ب،   ؿ   ك ذا أراد    :أف ُيي

٫ُ  ٫ٓي٬ضپل٫ٓ٫ي٬ضپل٫  ث٫هٲث٫هٲ  }} ٫ُ ولڀ ٛ٭   ولڀ ٛ٭م٪  ً٪  م٪  ً٪ٰم ٰٛ  ٰم ٰٛ وظٲن٪  ٕٶ   وظٲن٪  ٕٶكٸن٪ٰي ٌ٪   وشٶج٪ لپ  وشٶج٪ لپ   كٸن٪ٰي ٔ٪ي٬ب٫ا٫ْ ٌ٪إلٸ ٔ٪ي٬ب٫ا٫ْ   135{{ وٺب٪قٺص٫  وٺب٪قٺص٫   ٓ٪ي٬ب٫ ٫ٓ٪ي٬ب٫ ٫  كٸن٪ كٸن٪   إلٸ

 ف، م بكػ ف مسػص كصػعهللت    صػح مه  امليػألزص أيخب رآسػ  مػر ةػل كااػهلل مػر املػ   ارػب
   رآتحآػػػق  ػػػ ؿ  :                 ف مس ػػػ  ريهػػػف بسػػػ ؿ ارعآسػػػ  ارػػػيت بكػػػ    األرػػػعاؼااألرػػػعاؼاِِٗٗرر

   اإلزه ف، كيتسآ ه بعهلل ذرت ارسري   ارث رث :
                                    ار معاار معأٖٖٔرر. 

  اننشأح األخشٍاننشأح األخشٍ
رػػهللزآ ، اػا ب ريػػهلل نػعج األركاح مػر مهػػتآعض     بآت ػ  ارػػبم ة زػم بعػآش اآػػص   رػ مل ا

ركح بت ش رر اإلزه ف اربم ة زم اآص   اآ بص ارهللزآ  م  أزص بسآ ف أم ريهف، ركر األريهػ ـ 
 رازه ف   ر مل ارغآل امل  ف.    لتك ف رسه اهل م  أرهلل  

بكػ ف رػص ضآئػ  خ صػ   ػ ،  ،ا ف ة ف مر أضل اءس ف كزهأؿ   أف زك ف مس ف أ عػ 
ا  ػ  كضػبش بك ف رػص ضآئػ  خ صػ   ػ ، زهأؿ   احلري  كارهام ، ك اف ك ف ة ف مر أضل ارسو 

امػػر يػػعاش يعػػعؼ أف ضػػبا اػػاف، ركػػر ا آئػػ  بس لػػل  ،أتخػػب صػػ رة اإلزهػػ فارسشػػأة األيخػػعل، 
 متع  اءس ف، أك بس لل رباب ارسواف.

 : ذا ة ف مر أضل اءس ف يك ف ةم    ؿ ا
٬ٍص٫  ٓ٪ذ٬م٫ص٫ٓ٪ذ٬م٫ص٫  }} ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٘ٸ   وٺح٪يٲ ٘ٸ وٺح٪يٲ ُٰ  ود٪و٪ود٪و٪  اٹْلپاٹْلپ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   وٺح٪يٲ ٬ٔ ُٰع٪لٸ ٬ٔ ٌ٪   وظٲ٣و٫  وظٲ٣و٫   ع٪لٸ ٌ٪ٰطاٳْ   136{{ٰرس٪ ع٭  ٰرس٪ ع٭    ٰطاٳْ

                                                           
 بسوآص ارغ اس   ا دير لآهلل األزوآ   كاملعلس  رسهمع سهللم رر أيب ضعيعة  ُّٓ
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اءسػػ  ال  اآكػ ًٌف ريهػػمص كركسػػص رػػآ  اآػػص ري ػػ ز  خػعاج، ألف أضػػل اءسػػ  ارػػبير يػػهللخس ف
 :ةآ  نعج اضات اررع ـ    ؿ  :لأر ا لآهللى رل ؿ   يتو ر ف كال يتم ر ف، 

ٌٲ  }} ٌٲإپ ٬ٍص٪  إپ ٬ٍص٪أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٌ٪   وٺح٪يٲ ٌ٪ٓ٪تٺكٹلٹْ َ٪   ٓ٪تٺكٹلٹْ َ٪ إٰلٔ ٌ٪   إٰلٔ ٓ٪ؼ٬ش٪ب٫ْ ٪ّ ٪ٌ ٓ٪ؼ٬ش٪ب٫ْ ٪ّ  ٢ّ٪٢٪ّ   ٪ٌ ٌ٪ ٓ٪ا٬فٹلٹْ ٌ٪   ّ٪٢ّ٪٢  ٓ٪ا٬فٹلٹْ ٌ٪ ٓ٪ب٫ْوٹْ ٌ٪   ّ٪٢ّ٪٢  ٓ٪ب٫ْوٹْ ْٲاٹْ ٌ٪ ٓ٪ا٪ػ٪ ْٲاٹْ   ٓ٪ا٪ػ٪

٢ّ٪٢٪ّ  ٪ٌ ٌ٪ٓ٪ن٬ا٪ٰخٷٹْ   ::مٸ ل٪مٸ ل٪   وٷڀع٪ وپز  وٷڀع٪ وپز   ب٪ ل٫ب٪ ل٫  إلٸن٪ إلٸن٪ : : مٸ وٹْ مٸ وٹْ   ٓ٪ن٬ا٪ٰخٷٹْ

ٛٮ ٛٮج٫ؼ٪    137{{ وٺٰنظ٬ٰك  وٺٰنظ٬ٰك   كٸش٪ػ٬حپكٸش٪ػ٬حپ  ّ٪س٪ػ٬حٮّ٪س٪ػ٬حٮ  ج٫ؼ٪ 

ركػػػػس ف ال يتو رػػػػ ف كال يتغ طػػػػ ف كال ر ػػػػح ت رػػػػعؽو رامهحتػػػػص ةعامهحػػػػ  املهػػػػت، نػػػػعج 
 س ف  و لن اآ  :ي عم ف، كركر يا

٫َه٬   ٓ٪ب٬لٸٙٓ٪ب٬لٸٙ  ٢٢  }} ٫َه٬ ػ٪ب٪ ب٫   138{{ػ٪ب٪ ب٫

كال ر ػػل كال  كال يتس مػ ف، اسػػآ  ضسػ ؾ زةػ ـأضػل اءسػ  ال يوسػه  ػػو  ف كال يهػآم ف 
اآ و ريهم ن لخع ري  ػ ش   رسسعػآف، اآػص مػ  يهػ رهللش رسػه ارتػسعف بسػبة  كال دو ذرت،صهللاع 

ألزػص رسػهللم   ،يتأمل مسػص كيشػتك  مسػصش  ، ارسعآف، كرآ  اآص ةل م  اش ش اإلزه ف   ر مل ارهللزآ 
   يهللخل اءس  يآ ؿ:                              ا طعاا طعاّّْْرر. 

سػػ  ومػػر األ ػػآ   ارػػيت ال بيعو  فه كال دػػآقه كال دضػػل كال أم  ػػ  ال ي ريػهلل   اءسػػ  ايػػ
   ارسعآف ارػبم يتػ الش  ػف رر  ئب يك ز ف أضل ردن  اتمن ي م  ف  ضبش احلآ ة ارهللزآ ، اكس

   ر مل اءس ف.
 أم  أضل ارس ر ػ زهأؿ   احلري  كارهام  ػ

  ريهػػػػف  باب ارسػػػػ ر، ا رعػػػػباب يكػػػػ ف ألم  ػػػػ  البػػػػهلل أف يكػػػػ ف ريهػػػػمص ييامهػػػػف رػػػػ
بػػعة يتػػأمل، اػػ ذا دخسػػم ، اعسػػهللم  ييشػػت   زهػػ ف    اءسػػهللارػػبم يتػػأمل   اإلزهػػ ف اإلزهػػ ف  كمػػ 

رػبرت ، ركػر األمل يكػ ف   معةػ  اإلاهػ س كضػ  اءسػهلل، ف ال يشعع بش  إلبعة داخل اءها
   :  يآػػػػػػػػ ؿ                                                ارسهػػػػػػػػػ  اارسهػػػػػػػػػ  أٓٔٓرر 

 :كةآ  بك ف ضآئ  ريسهلل ارك اع    ؿ 
                                                                                                                                                          

 صري  اءس  البر أيب ارهللزآ  رر أز   ُّٔ
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل كاررمثاين رر ري بع  ُّٕ
 مهسهلل أْحهلل كاررمثاين رر أيب ضعيعة  ُّٖ
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ِٰ  ٰغلٸغٹٰغلٸغٹ  }} ِٰٰجلٺٰذ ٗٹ  ٰجلٺٰذ ٗٹم٪ٰظري٪   139{{ثٱ ثٱ ث٪٣ث٪٣  م٪ٰظري٪

ت ريسهلل   :  ؿ  ارك اع ةمهوة لريع ااا  أ ـ، اكآ  يك ف اومص  ي
٬ْو٪   وٺ ٸ إٰلشپ وٺ ٸ إٰلشپ  ٰكش٬غ٫ٰكش٬غ٫  }} ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪   140{{أٹذ٫ذٱ أٹذ٫ذٱ   ٰمث٬ص٫ٰمث٬ص٫   وٺٰق

ٗٹ  }}  ّم ل:ّم ل: ٗٹم٪قٺع٪ذ٪ ٗٹ   ويٲ سپ ويٲ سپ  إٰلٕإٰلٕ   وٺ ٸ إٰلشپ وٺ ٸ إٰلشپ  م٪قٺع٪ذ٪ ٗٹم٪ٰظري٪ ٰ٘  م٪ٰظري٪ ٰ٘ث٪٣ث٪ ٓٲ وٿ   ث٪٣ث٪ ٓٲ وٿ أٸ   141{{أٸ

ػػػل ارعػػػباب رسػػػهللم  يػػػهللخل اءحػػػآف كبػػػئ   كضػػػبا  ػػػكل لخػػػع كخمآػػػ  كميعرػػػل، رآتحم 
 احلري  كارهام . بو رؾ كبع  زهأؿ    ،ارآعار

  انؼشض ػهَ اهللانؼشض ػهَ اهلل
  ول دخ ؿ اءس  ك ول دخ ؿ ارس ر لآك ف ارععض:

                 : ةل م  اعسص اإلزه ف  م ري را  مر
، كركػػر ةمػػ   سػػم: ضسػػ ؾ رصػػص أك ُيي لػػوص رسآػػص اضػػعة ارػػعْحاءػػ ارح لػػآع بوص أك يس مػػص أك يي  

أيىس يس م ف اآط، كأيىس يكػ ف  ػف بعػمل ارعتػ ب، كأيىس يكػ ف لرتػ بآخ، كأيىسه ال ي ػسل 
مع ػػف  ال ايكػػف ارػػهللخ ؿ    ري ػػسف كبػػئ  ارآػػعار، ركسسػػ  كاحلمػػهلل   زهػػأؿ   أف زكػػ ف مػػر 

.  أضل ارسو ة   ضبا ارآـ 
   :  ضػػػػبا ارآػػػػـ   ػػػػ ؿ اآػػػػص                                  املعػػػػ رجااملعػػػػ رجاْْرر 

اآوػػهللأ أكالن بترػػ يع ار يػػح ، كبعػػهلل أف أيخػػب ةػػل كااػػهلل صػػحآريتص، مػػس ف مػػر أيخػػب صػػحآريتص 
أتبػص   ر وتػص، كبعػهلل ذرػت أيخػبكش    لػ ا   مر لرآم ، كمس ف مر أيخبض  لرشم ؿ، كمس ف

 احله ب رسععض رسه اركعًن ار ض ب .
ذةػػػعضف     أ عػػػ  أف جيعسسػػػ  شػػػر يتسػػػ كؿ اركتػػػ ب لرآمػػػ ، ألف  حنػػػر زرسػػػل مػػػر

 كاع اس  ببةعضف رك  زهللر ا رسه ارهللكاـ أف زك ف مر  ست ف:
            :: :أيخبش اعا ن كيبضل ألضل امل     آع ن كيآ ؿ 

                                                           
 صحآل مهسف كار مبم كابر او ف رر أيب ضعيعة  ُّٗ
 م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة ري  َُْ
 مهسهلل أْحهلل كاحل ةف   املهتهللرؾ رر أيب لعآهلل ااهللرم  ُُْ
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            ::  

اآػص األرمػ ؿ  ارػبم ػعأكش ةسكػف، ألزػص اػعح لركتػ ب كض ـ  يع  خبكا ةتػ يب ضػ  ضػ  كا
 .ار  حل 

رسآسػػ   ذا ةتػػل رازهػػ ف أزػػص مػػر أضػػل  بوػػ رؾ كبعػػ  كضػػبش األيمػػ  ايفتوػػ ة مػػر اضػػل   
 رتػ ب رسػه ضآئػ بكػ ف ك  ،ارآم  ُيبؼ مسص ةػل األرمػ ؿ ارػيت رمس ػ  كال بيعدػ  رب ارعػ مل 

 :كال يرس  رسآ   أاهلله مر خسق  ،   ؿ  ،أك رـ  بآسص كب   
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ً٪   ٫ٓذ٬ٰى٫ٕٓذ٬ٰىٕ   ولڀ ً٪  وٺن٬١٫ٰم ٔ٪ل٪ع٫   وٺن٬١٫ٰم ٔ٪ل٪ع٫إلٸ ُٰ  إلٸ ٬ٔ ُٰع٪لٸ ٬ٔ ٫ُ  ع٪لٸ ٫ُكٸي٪فٸ ٫ِ   كٸي٪فٸ ٓ٪ظ٬ا٫ش٫ ٪ّ ٫ِ ٓ٪ظ٬ا٫ش٫ ٔ٪قٹْل٫  ّ٪ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ُ٪ع٬شپف٫: : إلٸ ُ٪ع٬شپف٫أٸ   كٸز٪  كٸز٪    ر٪ى٬ب٪ر٪ى٬ب٪  أٸ

ُ٪ع٬شپف٫ ُ٪ع٬شپف٫أٸ ٔ٪قٹْل٫  كٸز٪  كٸز٪    ر٪ى٬ب٪ر٪ى٬ب٪  أٸ ٔ٪قٹْل٫إلٸ ٬ٖ  ى٪ع٪ه٬ ى٪ع٪ه٬ : : إلٸ ٬ٖأٸ ٫ِ  إپر٪ إپر٪   ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  س٪بٶ س٪بٶ   أٸ ٫ِمٸشٲس٪ ُٰ   مٸشٲس٪ ُٰ ٰبز٫ى٫ْٰب ُٰ  إٰلٕإٰلٕ  ّ٪س٪أٸّٚ٪س٪أٸٚ  ٰبز٫ى٫ْٰب ُٰى٪فٺٰظ ٫ُ   ى٪فٺٰظ ٫ُ أٸىٲن   أٸىٲن

َ٪ : : مٸنننننن ل٪مٸنننننن ل٪  ٍ٪لٸننننننكٸ ٍ٪لٸننننننكٸ  ٫ُ َ٪ ط٪ننننننا٪ش٬ ٫ُ ٬ٔننننننكٸ  ط٪ننننننا٪ش٬ ٬ٔننننننكٸع٪لٸ ٔ٪    إٰلننننننٕإٰلننننننٕ  ع٪لٸ ٔ٪   وننننننذٳى٬ ٍ٪نننننن   ّ٪أٸى٪نننننن ّ٪أٸى٪نننننن    وننننننذٳى٬ ٍ٪نننننن أٸغٺٰفش٫ ٬ْو٪   وٸننننننكٸوٸننننننكٸ  أٸغٺٰفش٫ ٔ٪نننننن ٬ْو٪  وٺ ٔ٪نننننن    وٺ

٫ٔع٬ٷٸٙ ٫ٔع٬ٷٸٙإلٸ ُٰ  ٰكا٪ ب٪ٰكا٪ ب٪  إلٸ ُٰ ُٰذ٪ظ٪ي٪  ُٰ   142{{ذ٪ظ٪ي٪ 

، ألف   لآح لػوس  بريضػسص كرػر م يتوػ ضه بػص رػآ  اآػص ضػبش األ ػآ  ركر اركتػ ب ارػب
   ذا  ألزػػػػص أررػػػػ ى كرػػػػهلل:ُي لػػػػوس  بعهللرػػػػص، ملػػػػ                                      

 .ارتحعًناارتحعًناٖٖرر
ع بوس  اآمػ  بآسسػ  آ   خ مه كاضآح  رس ، اآمهح   كيآك ف الك ذا أه ع ضبش األرم ؿ 

 .كبآسص اآ   اآط، كيعري  رس    بمثة  اوآل   كم رري ش 
 ، كيآ ؿ:ان اآك ف امل مر لعآهلل

                         : :   أى ةسػػػم حي ػػػ  زريهػػػ
أزػػص لػػآأيت يػػـ   كرسمػػم ريت ػػهللتي   ارر رػػ ت، كبيوػػمي مػػر ارػػبز ب كارػػ الت، ا ، ػػبا ارآػػـ 

 ةر اآك ف.  عض اآص أرم ل رسه مر يآ ؿ رسش  بيع
 تآ ؿ: د  رسآص، ار  أتيت املامهكك
             :   رآ  اآ    ال ارعد  رر: 

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر ابر رمع رد    رس م  ُِْ
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                ::  

ألف أ ػػو ر اءسػػ  كةػػل مػػ    اءسػػ  يري ػػف كيعآػػل، كيعسػػف ااػػ اطع ارػػيت   ارآسػػ ب ك  
ة، اػا يػبضل اإلزهػ ف    أ ػو ر اءسػ  كي ػعهلل كيآترػ  ارسري س، اكل م    اءسػ  رػص ب ػو 

مس   م  ييعيهلل، ركر مبوعد أف ارع رسه لرص كيشت   مثعة مر مث ر أ ػو ر اءسػ ، جيػهلل ارشػوعة 
بتحػػعؾ حنػػ ش، كارريػػعع يهػػآط   ًاوػػعش رآآترػػ  مػػ  يعيػػهلل كمػػ  خرػػع رسػػه لرػػص مػػر مثػػ ر طآوػػ  

 كرهللش    احلمآهلل ايفآهلل .
        : 

يعػػ   عيوػػ ، اػػا ُيتػػ ج أف ميػػهلل يػػهللش اػػن كال ي ػػعهلل  رآ ػػ  كال أييت بهػػسف، اعسػػه ارريػػ ر 
اػػص مػػ الش مػػ     سػػ ب أضػػل اءسػػ  أتيت  رآػػص ألف ةػػل مػػ    اءسػػ  يعآػػل رػػر  ، كيعػػعؼ مبػػ  رع  

 اآهتوآل  ف بسريآبان ألمع   .
كمػػر مامهكػػ    ارػػبير ميػػعكف رسػػآ ف  اػػ ذا أيةعمػػ ا بػػهللخ ؿ اءسػػ  أيبػػآ ف ارسػػهللا  مػػر  

 كيهللخس ف رسآ ف مر ةل لب:
                    : 

كاأل ـ اا رآػػ  مػػر امل  رريػػ ت،  ،األ ـ اا رآػػ  مػػر ارػػبز ب، كاأل ـ اا رآػػ  مػػر اراسػػف
  كط مهعػػػػ ن  ، كجتت ػػػػهلل      رػػػػر  ، كاأل ـ ارػػػػيت  ضػػػػآت   ذاةػػػػعان كاأل ـ اا رآػػػػ  مػػػػر ارغريسػػػػ

  تهللا  بهس  اوآل   كم رري ش، ا   اريت أكصستت  بش املس ر  ارع رآ .اال
 ... أف جيعسس  مر أضل اءس ف ارع رآ ، كارهللرري ت ارعا آ  زهأؿ   

 ... كأف جيعسس    مآعهلل صهللؽ رسهلل مسآت مآتهللر
هللا  كار ػػػ حل ،   ارػػػبير أزعػػػف   رسػػػآ ف مػػػر ارسوآػػػ  كار ػػػهلليآ  كارشػػػ كأف جيعسسػػػ  مػػػ

 كاهر أكرئت راآآ  ...
 أف جيعسسػػ  مػػر أضػػل ارريػػعدكس األرسػػه   ريػػ ار خػػو ارسوآػػ ، بوػػ رؾ كبعػػ  كزهػػأؿ   

تعس    ل متع    اءس  كض  ارساع    كري ص اركعًن  كأف ميي
  كرسه لرص كصحوصكلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كصسه  
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  143أىم انتكشيى يف اجلنخأىم انتكشيى يف اجلنخ..99
، أز رػػص      خسػػق   احلمػػهلل   ارػػبم أةعمسػػ  صػػو ةتػػ ب - فً ًبٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآ

كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه توػػ ش   بوػػ رؾ كبعػػ   كاصػػرري ش، كمت عسػػ   اضػػل زػػيب كأةػػـع رلػػ ؿ اري
أاػهللان مػر أزوآػ   كارسعم  املههللاة، اربم خ  ػص مػ الش مبػ  مل ايػ  بػص  ،لآهللى   ارعْح  امل هللاة

تػهللل  هلليػص كرسػه لرػص اررآوػ ، كصػح بتص املوػ رة ، كةػل مػر اضصسه   رسآػص   كرلل  ، 
 لم  لم    رب ارع مل . .. كرسآس  مع ف أ ع  ،   يـ  ارهللير

رػص مػ  ُيػهللث  بوػ رؾ كبعػ  ري رهػ ن بػ  صػحوص املوػ رة ، اػأريسه    ة ف رل ؿ   
 .... أليمتص    يـ  ارهللير

 اساع    ار مر اربم حنر اآص ك  ؿ:
{{  ٫ٌ ٔ٪ ٹْ ٫ٌط٪ ٔ٪ ٹْ ًٮ  ب٪ع٬ٰذٖب٪ع٬ٰذٖ  ط٪ ًٮإٰلا٪ ٬ٔصپ  كٸٰقٷٸعپكٸٰقٷٸعپ  إٰلا٪ ٬ٔصپ ولڀ   144{{   وٺن٫عٺٰلهپ وٺن٫عٺٰلهپ   ولڀ

 ك  ركاي  أخعل:
{{  ٫ٌ ٫ٌط٪ا٪ ٹْ ًٮ   ط٪ا٪ ٹْ ًٮ إٰلا٪ َ٪ ز   وٺن٪خ٬ش٪د٫ وٺن٪خ٬ش٪د٫  ّ٪م٪ ّ٪م٪ : : ٰمٔص٪ٰمٔص٪  إٰلا٪ َ٪ زٰمي٬ ُٰ   ٰكا٪ ب٫ٰكا٪ ب٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٰمي٬ ُٰ  ولڀ ُٰ   ولڀ ُٰإٰلٔ   مٸنب٬لٸ ٹه٬  مٸنب٬لٸ ٹه٬    م٪ م٪   ى٪ب٪تٹى٪ب٪تٹ  إٰلٔ

٬ٔي٪ ٹه٬   م٪ م٪   ّ٪ذ٫ ٺه٫ّ٪ذ٫ ٺه٫  ب٪ع٬ذ٪كٹه٬ ب٪ع٬ذ٪كٹه٬   م٪ م٪   ّ٪م٪ب٪ش٫ّ٪م٪ب٪ش٫ ٬ٔي٪ ٹه٬ ب٪ ْ٪  ب٪ ٫ٍ٪ْ ـ٬ص٫  ٫ٍ ـ٬ص٫ وٺفٸ ٬ٔع٪   وٺفٸ ٬ٔع٪وٸ َ٪ض٬لپ   وٸ َ٪ض٬لپ ٰب وٺ ْ٪  ٰب وٺ ٫ٍ٪ْ ٬ً    وڀٰزٖ وڀٰزٖ  ٫ٍ ٬ً م٪ن ٫ُ   م٪ن ٫ُ ُ٪ش٪كٸن ٬ً   ُ٪ش٪كٸن ٬ً ٰمن   ٰمن

٫ُ  ج٪بٲ سٿ ج٪بٲ سٿ  ـ٪ن٪ ٫ُمٸ ـ٪ن٪ ٫ُ   مٸ ٫ُ  ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًّ٪م٪ ٫َذ٪ٚ   ب٬ا٪ػ٪ٙ ب٬ا٪ػ٪ٙ  ّ٪م٪ ٫َذ٪ٚ وٺ ِٰ  إٰلٕإٰلٕ   وٺ ٬ٔشپ ِٰغٸ ٬ٔشپ ٫ُ  غٸ ٫ُأٸك٪لڀ ٫ُ   أٸك٪لڀ ٫ُ  ولڀ ْ٪   ولڀ ٫َ ْ٪إلٸ ٫َ ُٰ  ذ٪ب٬ص٫ذ٪ب٬ص٫  إلٸ ُٰ ولڀ ْ٪   وٺن٪ٰاني٫  وٺن٪ٰاني٫    ولڀ ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  

ْ٪   وٺر٪ٰ ٔه٫  وٺر٪ٰ ٔه٫    وزٶكٺش٫ وزٶكٺش٫ ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ـٶش٪ طٹ  ّ٪ ـٶش٪ طٹ و ْ٪   وٺن٫ظ٬ا٪ٰقٔه٫  وٺن٫ظ٬ا٪ٰقٔه٫    و ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ُٰ  ُ٪ضپٓؼ٫ُ٪ضپٓؼ٫  وٸ وٸ    وڀٰزٖ وڀٰزٖ  ّ٪ ُٰٰب ٫ٛ   ٰب  ٪ْ ٬ٍ ٫ٛ  وٺتٸ  ٪ْ ٬ٍ ُٰ  ُ٪لٺا٪ٰبع٫ُ٪لٺا٪ٰبع٫  ّ٪وٸ ّ٪وٸ    وٺتٸ ُٰٰب   ٰب

٘ٹ وٺوٺ ٤ٸ ٤ٸ ٘ٹ ٰظي٪ ٫ُ  ٓ٪ؼ٬ب٪ع٫ٓ٪ؼ٬ب٪ع٫  ّ٪وٸ ّ٪وٸ   ٰظي٪ ٫ُٰمي٬ ٫ٛ   ٰمي٬ ٫ٛ  وٺع٫لٸن٪  ٬ً  ٓ٪خ٬لٸق٫ٓ٪خ٬لٸق٫  ّ٪٢ّ٪٢   وٺع٫لٸن٪  ٬ًع٪ ٰٗ  ع٪ ٰٗكٸث٬ش٪ ٫ُ   ُ٪ي٬قٸٰلُٕ٪ي٬قٸٰلٕ  ّ٪٢ّ٪٢   وشٲدٶ  وشٲدٶ   كٸث٬ش٪ ٰٜب٫ ٫ُ ع٪ح٪  ٰٜب٫ ْ٪  ع٪ح٪  ٫ٍ ٪ّ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  

ُٰ  وٸه٬وٸه٬   وڀٰزٖ وڀٰزٖ ُٰٓ٪ي٬ا٪ ًٳ  ٓ٪ي٬ا٪ ًٳ وٺٰح ٫ُ  إپر٬إپر٬   وٺٰح ٫ُط٪ٰنع٪ا٬ ٬ٌ  ط٪ٰنع٪ا٬ ٬ٌأٸ ٛ٪ ى٭   ط٪ٰنع٬ي٪ ط٪ٰنع٬ي٪   إپىٲ إپىٲ   مٸ وٹْ : مٸ وٹْ :   أٸ ٛ٪ ى٭ مٹش٬ ْ٪       ع٪ح٪ب٭ ع٪ح٪ب٭   مٹش٬ ْ٪ ٫ٍن ٖ   ٫ٍن ٖ  وڀنٰز ٬ً    وڀنٰز ٬ً م٪ن   م٪ن

ُٰ  مٸ ل٪مٸ ل٪ ُٰٰب ٬ً  ؿ٪ذ٪ ٪ ؿ٪ذ٪ ٪   ٰب ٬ًّ٪م٪ ُٰ  ذ٪ ٸه٪ذ٪ ٸه٪  ّ٪م٪ ُٰٰب ٬ً  ع٪ذ٪ل٪ ع٪ذ٪ل٪   ٰب ٬ًّ٪م٪ ُٰ  ع٪ٰنص٪ع٪ٰنص٪  ّ٪م٪ ُٰٰب ٬ً  أٹٰجش٪ أٹٰجش٪   ٰب ٬ًّ٪م٪ ُٰ  د٪ع٪ د٪ع٪   ّ٪م٪ ٬ٔ ُٰإپوٸ ٬ٔ ٖ٪  إپوٸ ٖ٪٫ٍٰذ   ٰؿش٪ طٱٰؿش٪ طٱ  إپوٸٙإپوٸٙ  ٫ٍٰذ

  145{{  م٫ظ٬ا٪ٰقٔهٿم٫ظ٬ا٪ٰقٔهٿ

                                                           
 ـَُِٖ/ُُ/َُضػ َُْْمر ربآ  األكؿ  ُ -املهوهلل ارعتآق مبهلليس  أرمسم  –األ  ع  ُّْ
 معوف اررمثاين رر ريسهللب بر روهلل    ُْْ
 م  كار مبم رر رس  بر أيب ط رل لسر ارهللار  ُْٓ
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  األشفيخ انمشآَيخاألشفيخ انمشآَيخ
  يكشػػػ  رسػػػ  دكمػػػ ن رػػػر لػػػع  روػػػ ز ارآػػػعلف، اآػػػهلل  ػػػ ؿ رسػػػ    عكػػػف ارتوآػػػ ف: ك  

                                               يع     يـ   اكزس ؿركةسم   اإللػعا ااإللػعا اِِٖٖرر
ارآآ مػػػ  مػػػر معػػػ ين ارآػػػعلف، كألػػػعار بآػػػ ف ارآػػػعلف، مػػػ  اآػػػص  ػػػري  ه ألمػػػعاض املػػػ مس  املعس يػػػ  

 كاءهم زآ  كارسريهآ  كاال ت  دي ، ك  ةل األا اؿ مر ةت ب   .
  ضػػبش از ت ارآعلزآػػ ، اآػػهلل  بػػص كبعػػ   بوػػ رؾمػػر ضػػبش األ ػػريآ  اإل آػػ  مػػ  ذة ػػعى   

ه ع   ر عى ضبا ةثوه مر األمعاض ارس جت  رر ارت بعات ارع وآ  كارسريهآ  كالتشػعت اػن  
ة دت ب يهلل رر احلهلل، ة رهكع كارضغط كب سل ارشعاي ، كدوض  مر األمػعاض ارػيت مل يكػر 

 بعآهلل.مر كال  مر  عيلأريهللادى كال لل ى يهمع ف رس   
ل ت ارآػػػعلف  األمػػػعاض كاحل رػػػ  ارػػػبم ه ػػػعت اآ ػػػ  ذةعضػػػ      ةتػػػ ب     ضػػػبش

مل يآيػػل املػػ مر كال              ارػػيت معسػػ ، مػػ  لػػعض   كمػػ  لػػوو   :  اركػػعًن
طوآعتػػػص ااػػػ ؼ مػػػر ارريآػػػع، ك سػػػق أم  زهػػػ ف   رػػػ مل اإلزهػػػ زآ ، خي راإلزهػػػ فا املهػػػسف، كركػػػر 

ا يػػ ، دمهمػػ ن  مػػر املهػػتآول، كااػػ ؼ مػػر ايف ػػ ؿ، كااػػ ؼ مػػر ةػػبا كةػػبا    مػػ  ال كااػػ ؼ
آط بص مر أم ر دزآ ش. هلليهلل ا  ا ؼ ش  ُيي
              ش بػػص رسآسػػ  خػػ رق ريػػ  ش ا ذا بػػتا  صػػغو، كاالبػػتا  زػػ  

   األرض كارهػػم   رسكػػ ف مهػػتعهللير كريػػ ض ير، ك ػػ ؿ رسػػ  ةسسػػ :                         
                                                      اروآػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعةااروآػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعةآُُٓٓٓرر 

آك ف رسػػهللضف مس رػػ  رلزآػػ  لػػسػػ ت ار ػػمث مػػر لػػآهلل األكرػػ  كازخػػعير، ارػػبير لػػآأخبكف اآت مآ
 آ كم ا    ضبش األم ر كارري  اريت  هللث  ف   أم رضف ارهللزآ .يهترآع ف    أف ي

كال  ،أك اإلزهػػ ف ارػػبم ال ميشػػ  لػػ  ن رسػػه ار ػػعاط املهػػتآآف ،ركػػر اإلزهػػ ف ارعػػ دم
 اآص  آب ش  ذةعش     از ت.بهلل أف يك ف  يهترآ  مت بع  زوآس  ارع كؼ ارعاآف ال

             رسػهللم  أيبآػػص خػػو مػػر مػػ ؿ أك زرع أك دػػعع جتػػهلل اروي ػػل 
أك رػر ارت ػعؼ اآمػػ  لاتش   رعوػ د   ارػػبير  ، ؽاآو ػل رػر اإلزريػػطوآعػ    اإلزهػػ ف،  كضػ 

   أمعش   أف يت اصل مع ف:                               اروسهللااروسهللإُُٕرر. 
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  ادلنبػخ اإلميبَيخادلنبػخ اإلميبَيخ
     ش األمعاض أتيت ركل ب  اإلزه ف:ضب     ::  

هػػس ف أدا  ار ػػاة  ، كييتم ػػ ف رة ر ػػ  كلػػو دض ، كيهتحضػػعكف    سػػ  ف  ارػػبير ُيي
س ػػ ف   ارت ريػػص     ارسػػ ا   وس ػػ  كأاس  ضػػ  كبعػػهللض ،  رامػػ    اآ شػػع ف رسػػهلل أدامه ػػ ، كاي

 أاف ال أتبآ ف ضبش األمعاض ارع عي  أبهللان.  ؾ رري   مر مست املساض ال  أيخبكف 
 ،كمكػػ ف مػر ي يػػهللى بعضػػ ىن   ةتػػ ب ارػػعْحر   ةػػل زمػػ ف   ييآػػآمل  !!كلػوح ف  

   ضبا اروآ ف. بو رؾ كبع  كيكش  رس   رو ز   
ا ألكركبآ ف يآري ف رسهلل مثل ضػبش اء مهآػ ت، كيآ رػ ف: ملػ ذا امل ػس   كضػف ال يآتسعػ ف 

لروح ث ارعسمآ  اريت بعاض  ارعآػ ف، اوحثػ ا   ضػبا األمػع ا ريػهللكا أف اإلزهػ ف مػر بآػهلليع   ال
اإلزهػػ ف  جبمآػػ  أرضػػ  مت ػػس  ر ػػوآ  لملػػخ ك خسآػػ   م مهػػ  مسآػػ ر اػػ الرػػص  اضػػعة ارػػعْحر 
 أم كخػػػ ة اػػػن مػػػر  بػػػعة  اػػػهللث رازهػػػ ف  ذا اػػػ، األخوػػػ ر   ار  ػػػم كاحلػػػ ب صػػػل  رآػػػص 

   املػػخ، رآوػػهللأ   بػػهللارؾ ضػػبا األمػػع كيهػػتعهلل كيتو ػػ  رسآػػ    األمػػععسػػه ارريػػ ر ي ػػل ريهػػمص ا
 ضبا األمع ا  ـ.

ا ذا دخل مآكػعكب رآ ػ ريف اءهػف، اعسػه ارريػ ر أيمػع ارآػ ات ايف ػ ة   ةػل األك ػ ت 
 ارػػػهللا  اػػػ ران  مػػع مػػػر يآػػػ ؿأف نػػػعج ارريع ػػػ  ارػػيت بآػػػ ـك ضػػبا  .... ءمآػػ  األمػػػعاض كارعػػٌات

 ةر اآك ف.  رسش   
اآ ػػل بػػ   كضػػ  احلوػػل ارشػػ ة ، ،ااػػا  مت ػػس  بك بػػل كااػػهلل   ريسػػق اإلزهػػ ف ضػػبش

رسػهللم  يػبةع اإلزهػ ف  احلوػل ارشػ ة يثػ ا رسمآػ ن ا ريػهللكا أف املخ كبػ  ةػل اآػ مهق اإلزهػ ف، 
كةس ػػ  بهػػوآل  -  يآػػ ل كيتهػػ ، كرسػػهللم  ييهػػوًٌل   يآػػ ل كميتػػهلل، كرسػػهللم  يشػػتغل لر ػػاة 

، ار ػهللم ت ارػيت يتعػعض  ػ اإلزهػ ف يته  كميتهلل، اآمت   -كت ب   كدر   كذةع كباكة ر
  ،ارتػ بع ارع ػيب بهػولكيك ف رسهللش مس ر  دػهلل ضػبش األمػعاض ارػيت أ ػعى  رآ ػ   ،ال يتأاع   ك 

 ة ألمعاض ارسريهآ  كاألمعاض ارع وآ ، كاألمعاض اءهم زآ  ة رضغط كارهكع كدوض .
 ْحر ةم    ؿ ارآعلف: ذا ة ف اإلزه ف بعآهللان رر ط ر  ارع 
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                                      معآشػػػػػػػػتص ةس ػػػػػػػػ  ....  طػػػػػػػػصاطػػػػػػػػصاُُِِْْرر
 كرر ذةع   . ،كمش ةل ألزص بعآهلل رر ط ر     ف ضٌف كدفلتك

 كيعمسػػػ ف  ػػػ  ارآ ريػػػ ، ا -ضػػػهللاضف    -اػػػن أف ا سػػػ د رسػػػهللضف روػػػ دة خ صػػػ   ػػػف 
  ػػػػػػػف:  ف ةسػػػػػػػتف بعيػػػػػػػهللكف أف يكػػػػػػػ ف رسػػػػػػػهللةف  يآ رػػػػػػػ فك  كػػػػػػػ  كدوضػػػػػػػ ،رسػػػػػػػه زشػػػػػػػعض    أمعي

كػػػ ف ركػػػف   ػػػ  مػػػر ضػػػبش األمػػػعاض اآارآ ريػػػ  رسػػػه  ا اػػػهللاكما ػػػ ز  مػػػر ضػػػبش األمػػػعاض 
 اءهم زآ  كارسريهآ  كارع وآ .

  ادلذاًيخ ػهَ انصالح يف ًلتيب يف مجبػخادلذاًيخ ػهَ انصالح يف ًلتيب يف مجبػخ
مػر ةػل مػ   عػ  بوػ رؾ كبرسآس  ار اة رآحرياسػ   ػ  يرياػص    اعض  !!لوح ف  ك 

ال ي اهل                  كركس    ت ج   :وش ش   ضبش احلآ ة، 
ا ة، أك ي اهل ا ة رسػه أدا  اءم رػ    أكؿ ك ت ػ    بآػم  ،  تك لل رس  ا ة كيرسآ   

 !!كيشتك ف ،ر املهسم ةم  يريعل ةثو م  ي ؾ صاة اءم ر  كي سآ   مبريعدش،  
 ػاة،  ف امل     اروآم، كرسهللم امل  يآ ؿ: ص: مل ذا   ااف ال بي س    املهوهللبهأر

كضبش م ػآو ي ةثػوه مػر !! اأى أيصس    اروآم!!  كض  بعآهلل ربم جيعس  أذضل رسمهوهللا م ا
 ػػ  كصػػسم ازف امل ػػآو    اروهللايػػ    املػػهللف، كركس ضػػبش كة زػػم...  املهػػسم    ضػػبا ار مػػ ف

 ويهلل أف يي س  ضس ؾ.ا  اروآم،  كةل     بعهللم  أصوحم اروآ ت    ل  ىت   ارآيعل، 
 ة ف خ مهري ن رسآس ، اك ف رسهللم  يهم  ازذاف يآ ؿ  ف:  ؼ ارعاآف  ك ارع 

ٌٲ  }} ٌٲإپ ُٰ  إپ ُٰٰولڀ ُ٪ع٪ وٸٙ  ُ٪ب٪ س٪كٸُ٪ب٪ س٪كٸ  ٰولڀ ُ٪ع٪ وٸّٙ٪ ٗٱ  كٹصٶكٹصٶ  ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  ٫ٓي٪ ٰد٫ٖٓي٪ ٰدٖ  م٪لٸ ٻ م٪لٸ ٻ   ّ٪ ٗٱؿ٪٣   ود٪و٪ ود٪و٪   ب٪ٰيٕب٪ٰيٕ  ٓ٪ ٓ٪ : : ؿ٪٣

ٍ٪    وڀٰإ وڀٰإ  ٰىري٪ ٰى ٹه٫ٰىري٪ ٰى ٹه٫  إپوٸٙإپوٸٙ  م٫ْ م٫ْ مٹْمٹْ ٫ُن٫ْ ٬ّمٸذ٬ ٍ٪ أٸ ٫ُن٫ْ ٬ّمٸذ٬ ٍ٪   ;;أٸى٬فٹٰظٰ ه٬أٸى٬فٹٰظٰ ه٬  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  أٸ ْ٫ٝ ٍ٪ إلٸتٸاٺٰف ْ٫ٝ   146{{  إلٸتٸاٺٰف

  ىر ا مـ  كارغمـ  كاملشػ ةل ارػيت ال بست ػ!! ا ارس ر اريت لتآض  رسآكف، يع  أطري ك 
 كض  لر اة.أطري  ... كال ا ي    ، .. كال اهلل    

 :اءم ر    ؿ كرسهللم  كريهلل أف   م ن يتو طأكف رسه صاة 

                                                           
 معوف اررمثاين كاألا دير امل ت رة رسضآ   املآهللل  رر أز   ُْٔ
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ِٰ  ى٪فٺٰظٕى٪فٺٰظٕ  ّ٪ وڀٰزّٖ٪ وڀٰزٖ  }} ٔ٪ٰذ ِٰٰب ٔ٪ٰذ ٬ٌ  ٍ٪ن٪ن٬ ٫ٍ٪ن٪ن٬ ٫  وٸقٸذ٬وٸقٸذ٬  ٰب ٬ٌأٸ ٫ٔر٬ٷٸب٪   ٰبر٪ٷٸبٱٰبر٪ٷٸبٱ  وم٫ش٪وم٫ش٪  أٸ ٫ٔر٬ٷٸب٪ إلٸ ـٲ٣  وم٫ش٪وم٫ش٪  ث٫هٲث٫هٲ  إلٸ ـٲ٣ٰب و   ٰٰٰٗٗب و

٪ٌ ١٫ٔ٪رٲ ٌ٪إلٸ ١٫ٔ٪رٲ َ٪    إلٸ َ٪  وٸ ٔ٪٫١وٲ  ٣٣س٪ج٫س٪ج٫  وم٫ش٪وم٫ش٪  ث٫هٲث٫هٲ  وٸ ٔ٪٫١وٲإلٸ   سپج٪ لٿسپج٪ لٿ  إپوٸٙإپوٸٙ  أٹم٪ ٰوف٪أٹم٪ ٰوف٪  ث٫هٲث٫هٲ   ويٲ غ٪  ويٲ غ٪   إلٸ

َپه٬  إلٸتٹذ٪شٶ ٪إلٸتٹذ٪شٶ ٪ ٬ٔ َپه٬ع٪لٸ ٬ٔ ٫َه٬   ع٪لٸ ٪ُ ْ٫ٔ ٫َه٬ ب٫ ٪ُ ْ٫ٔ   147{{ب٫

   زريه ف مر ضبش املس ر  اإل آ ، كضبش احل  ز  ارعلزآ  اريت ريعس ػ  مل ذا ُيعم ف أ
  بآم       ر  رسه ارهللكاـ !.ملر يي س   

  فعبئم صالح انفدشفعبئم صالح انفدش
أزػص مػر اػ ا  رسػه صػاة ارريوػع  كزعػعؼاكسسػ  متػ ارا  كرسهللى من ذج أيذىةًٌع بص اآط، 

، ال يي ػ ب  مػعاض ارشػآ  خ ، كال يي ػػ ب     رػ    بآػم   ياػل  ػ لن    أف يسآػه  
كرػآ  اركوػ ر  -ارشػو ب ةثػو مػر ، اأصػول  !!لر ض ميع اربم أيصآل بص  و بس    ضبا ارع ع

 كم  راريص رسهللضف لا  ارسهآ ف،  -
                                         اإللعا ااإللعا اٖٕٖٕرر. 

، بوػ رؾ كبعػ  ك ف ةسص ةغعا   زعػ ش ملػر اػعج مػر بآتػص رسآػ   ربػص حلا  ارريوع يك ف ار
كبهػػعم اآػػػص  ديعاػػ  اإلزعػػ ش يريآػػق كيسػػتعش   دآو بػػ ، كرسػػهللم  يػػهللخلاػػ ملعيمل ارػػبم يكػػ ف 

 مػػػر اءسػػػ ، كضػػػ ا  ارريوػػػع رػػػآ  اآػػػص رػػػ دـ مػػػر ارهػػػآ رت كال امل ػػػ ز ضػػػ ا  ارريوػػػع احلآػػػ ة؛ 
 ا ػػ ا  ارػػبم ي يػػل    لػػ ر  ارريوػػعضػػ   ف أزآػػه ضػػ ا  يتسريهػػص صػػهللر اإلزهػػرػػبرت كال دػػوش، 

  مع اضعة ارعْحر . 
ال أتبآػػػص أمػػػعاض ارشػػػآ  خ ، كال يسحػػػ  ه ػػػعش، كال  ارريوػػػع امػػػر ُيػػػ ا  رسػػػه صػػػاة

ريهػػمص ةػػبا، كال يي ػػ ب لر ضػػ ميع أك لاػػ   بهػػآط ألػػس زص، كال ُيػػهللث رػػص   رآسػػص ةػػبا، كال  
اػػن اػػعج  ، ركػػر رآسػػص ياػػل مستو ػػ ن  م معدػػ ن ريهػػم ينكاػػن رػػ  مػػعض بعػػهلل ذرػػت ارسهػػآ ف، 
 :  بآم     ك ت       ر   ةاس   آم  ار اكضبا ييععًٌ ....  بو رؾ كبع  رسآ     
                     . 

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ُْٕ
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  االَفبقاالَفبق
بوػػػ رؾ ، كارعدوػػػ  اآمػػػ  رسػػػهللش مػػػتا لاشػػػ ع حلضػػػعة  اكمػػػ  ار ػػػاة يكػػػ ف  سوػػػص  ػػػهلل 

كسسػػػ  يػػػـ  ريآآػػػ ش، ا بوػػػ رؾ كبعػػػ  مػػػ الش جيػػػهللش رسػػػهللش اويػػػهلل أف جيعػػػل رػػػص اهػػػ لن رسػػػهلل ، كبعػػػ  
   ارعريػػ ع    رب ارعػػ ة: كزستاػػعمهػػ اعكف،                     عريػػ     كارػػبم ي ارعسػػقاارعسػػقاٖٖرر

زريػػػ ؽ مػػػر اإل ر ضػػػبا ارعصػػػآهلل أف يكػػػ ف رػػػص رصػػػآهلل رسػػػهلل مسػػػت املسػػػ ؾ ، كمػػػر أيػػػ ال بػػػهللضسػػػ ؾ 
   اع بػػص  خ ازػػص ارريآػػعا  كاملهػػ ة :كار ػػهلل  ت كااػػوات ارػػيت ييػػ                       

        ارسحلاارسحلأٗٔٗرر. 
ر مهشػػ  زكريتػػص ارتآآػػ  ارسآآػػ  ارهػػآهللة كأمػػع ذات مػػعة،  ذبػػل ذبآحػػ  لػػآهللى رلػػ ؿ   

ػػػل مػػػر ارغػػػسف ذرار ػػػ ، ا ز رػػػم ارهػػػآهللة كلػػػآهللى رلػػػ ؿ  ،  ػػػ  رسػػػه ارريآػػػعا أف ب زر  ةػػػ ف ُيي
و  ، اعري  رل ؿ   كلأ  :  ر مهش  ارش ة ةس   م  رهللا اربراع ألا  بععؼ أزص ُيي

ٕ٪  م٪ م٪   }} ٕ٪ب٪ٰق َ٪ ز  ب٪ٰق َ٪ زٰمي٬ ٕ٪  م٪ م٪ : : مٸ وٸ ٬مٸ وٸ ٬  ٰمي٬ ٕ٪ب٪ٰق َ٪   ب٪ٰق َ٪ ٰمي٬ َ٪   إپ٢إپ٢  ٰمي٬ َ٪ كٸٰافٹ   148{{  كٸٰافٹ

 :ر ال يسرق رر ا  ل، م ذا   ؿ       ؿ رسه م ا   كصلًٌ 
{{  ٪ٕ ٕ٪ب٪ٰق َ٪   ب٪ٰق َ٪ كٹلځ ٬ٔش٪  كٹلځ ٬ٔش٪غٸ َ٪   غٸ َ٪ كٸٰاٰف   149{{  كٸٰاٰف

 اآص. اهسأةسص كال    اركت   أم ص ض  ارو      ارعصآهلل، مت ب زيعم  
ريسػ    ، كمل ييكسًٌ بوػ رؾ كبعػ  رصػآهللان رسػهلل   أف جيعل رػص ازه ف امل مر رسريهص ربهلل  اا

سػ  لػوعم مه      ضبا األمع  رر ، كييعرآس  ا مههللة مل زهػم  رس ػ  أبػهللان، أيػر اروسػت ارػبم ييعرآ
 :ةف أيزريق    ؿ ،  ربي ارمثي    الال ي ريهلل  !!امل مه  كأدع ا ن مض رري  بعهلل ذرت 
ُٲقٹْ   }} ُٲقٹْ   ٬ْ   ويٲ س٪ ويٲ س٪    ٬ّْ٪وٸ ٗٱ  ٰبٰؼقٶٰبٰؼقٶ  ّ٪وٸ ٗٱُ٪ن٬ش٪   150{{  ُ٪ن٬ش٪

ري  ضػ  أاػهلل ارريآػعا   اهنع هللا يضر رهآهللة ر مهشػ  س    عة كال بهت غع  آئ ن أبهللان، اأزريق كر  ب
:  ػػػػ  كرػػػػآ  اػػػػن  يرريػػػػ ن، اآػػػػ ر ا ،عػػػػمل اوػػػػ ت ارعسػػػػلكةػػػػ ف مع ػػػػ  او ػػػػ ت رسػػػػل، اأررتػػػػص ب

                                                           
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر ُْٖ
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر ُْٗ
 ارو  رم كمهسف رر رهللم بر ا مت هنع هللا يضر َُٓ
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 :  ؿ    آل ةثوة مر احلهس ت ر  بعسم ف،اآ رم:  ف اآص ملث !!أبت هلل   مبثل ضبا 
{{  ٬ً ٬ًم٪ ـ٪ذٲ ٪  م٪ ـ٪ذٲ ٪ُ٪ ٗٱ  ٰبع٪ذ٬لپٰبع٪ذ٬لپ  ُ٪ ٗٱُ٪ن٬ش٪ ٬ً  ُ٪ن٬ش٪ ٬ًٰم ٫ُ  ٓ٪قٺب٪ص٫ٓ٪قٺب٪ص٫  ّ٪٢ّ٪٢  اٸٔٶبٱاٸٔٶبٱ  كٸظ٬بٱكٸظ٬بٱ  ٰم ٫ُ ولڀ ٌٲ   وٷڀٔٶب٪  وٷڀٔٶب٪   إپ٢إپ٢   ولڀ ٌٲّ٪إپ ُ٪  ّ٪إپ ُ٪ ولڀ َ٪    ولڀ َ٪ ٓ٪ا٪قٸبٲلٹ   ٓ٪ا٪قٸبٲلٹ

ٔ٪ٰنٰٔي ٔ٪ٰنٰٔيٰب َ٪   ث٫هٲث٫هٲ  ُٰ ُٰ ٰب َ٪ ٫ٓش٪بٶٔ ُٰ  ٫ٓش٪بٶٔ ـ٪ ٰذٰب ُٰٰو ـ٪ ٰذٰب ٫ِ  أٸذ٪ذ٫كٹه٬أٸذ٪ذ٫كٹه٬  ٫ٓش٪بٶ٫ٕٓش٪بٶٕ  كٸن٪ كٸن٪   ٰو ْٲ ٫ِإلٸلٹ ْٲ ٌ٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  إلٸلٹ ٌ٪ُ٪ ٹْ   ُ٪ ٹْ

  :أخعل ك  ركاي     151{{ وٺح٪ب٪صپ  وٺح٪ب٪صپ   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪
ٌ٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  }} ٌ٪ُ٪ ٹْ ـ٪ذٲمٹْ    أٹذ٫ذٱ أٹذ٫ذٱ   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪  ُ٪ ٹْ ـ٪ذٲمٹْ  إلٸا٪   152{{إلٸا٪

اآوػهللض  يػـ   ،ال يستوػص  رآ ػ  ألاػ  بهػآر ك  ، ف ارعوهلل رآت هللؽ لر هلل   ال ييسآ   ػ  لالن 
: ضػبش صػهلل تت ارػيت ب ػهلل م رػصؿ  رآآ م  ةووػل أياػهلل، اآآػ ؿ:   رب مػر أيػر ل ضػبا  اآآػا

 !!.     يـ  ةبا، أخبىض  كربآس ض  رت ا  رت ةم  بعل

  زلبعٍ انصذلخزلبعٍ انصذلخ
                        رسػػػػه اػػػػق رمسػػػػ ش

كار ةػ ة  ،ؿ بعمل املريهعير  ف ضػبا   ار ةػ ة، مػ  أف ضػبش از ت ز رػم   مكػ أزريه ف، يآ  
 مل بيريعض  ال   ارع ـ ارث ين مر ا وعة.

ل   بعػػ   بػػص رسػػه اإلزهػػ ف، ا ريعػػل زي لػػ  ارػػهللامهعة   أم مػػ ؿو يتريض ػػ رػػبرت جيػػل أف
 ػآئ ن كرػ  مسػص ا ريعػل أك  ف ة ف دخان مػر أم ري ػ  مػر اء ػ ت،  ،مسص  آئ ن  ،  ف ة ف رابو ن 

       سػػآان  ،  سػػ  رسػػت اركػػعكب كارسكوػػ ت كاألمػػعاض كارع ضػػ ت، كجتعسػػت   رر يػػ  
 :  ؿ   ت، كا ع ا  با احلهللير ارعاآف، ةل األك 

٘ٹ  }} ـٲذ٪مٸ ٘ٹ و ـٲذ٪مٸ ً٪  ب٪ ب٭ ب٪ ب٭   ط٪ب٬ٰعني٪ط٪ب٬ٰعني٪  ُ٪ظ٫ذٳُ٪ظ٫ذٳ   و ً٪ٰم ٰٛ   ٰم ٰٛ  وظٳْ   153{{ وظٳْ

كضػػػل يهػػػترآ  أاػػػهلله مسػػػ  أف  ك آػػػل: أ س ػػػ  ا ػػػف، ار ػػػهلل   بػػػهللا  لػػػوع  للن مػػػر ارػػػوا 
كرػػبرت ، كال يتػػبكؽ طعػػ ـ، آست  ، ال يتمتػػ  مبسػػ ـلػػاػػ  ف رػػ  أصػػ ب  زهػػ ف  !!يتحمػػل ا ػػف 

 :يآ ؿ لآهللم أْحهلل بر رر     ارهكسهللرم 
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ُُٓ
 ري م  اروآ ف رسرمثم رر أيب ضعيعة  ُِٓ
 معوف اررمثاين رر راا  بر خهللي   ُّٓ
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٫ُ اب ر دْٓ ٌ  ملاـذمنيُـذٲ )   ..(   كص ْٓو ّوْ بذسٍه 

ش  ذا أررػ ش ر أيخػبرػص بسػمػ  أف ا، رريآػو ةل يـ  كرػ  ريبػ  ريسآػصاإلزه ف  يع  ر  أخعج 
 املهللاكمػ امل ػف   ضػبا األمػع كيهللا    بص رست اركثو،  بص، آأخبش كيريعحل ركر ارريآو رص!!،

 .رسه ضبا ارعمل   
تػ ج كركسػص رعريتػص يهػتح  ييعر  رسه مهل اربم يهأؿ، كابػعـك ارعريآػ  ارػسري  ارػبم ُي

   أكصه أةثع لرث ين ك  ؿ:  ألف أف يهأؿ،                                
                                                        

                          ارػػػبم أيػػػر رسػػػص، كٍ األى كضػػػبا ضػػػ   اروآػػػعةااروآػػػعةإِِّّٕرر  
 .زص ُيت ج أيررآص ألرمل بآ ؿ  تي ل مهان كب  مي اآص أركر ر  كريهلل

  ميبيخميبيخاعتشؼبس يٌو اناعتشؼبس يٌو ان
   ض ال  األ  اـ رر يهترآع ا أف يريعس ا ذرت  ال  ذا اب ري ا مب    ؿ  :

              ::  

 ال أ ػل، كضػبا اػ ؿ املػ مس رػ  ك  ارآآ م  ةأا  معػ مل بػ  أرآػس ف ال يغآوػ ف رس ػ  طعاػ 
 اآآ ؿ:كض  لآهللى ا را ، ضف أاهلل، اوكل لآهللى رل ؿ   كاربل ة ف يهأ ف رسص 

لُٔ  إلق ل لُٔ  إلق ل سأطُ  إلظلن  عسأطُ  إلظلن  ع  ّمذ أمز سد ِٛ  إللبٯبُ  إلْكعُ حت ّمذ أمز سد ِٛ  إللبٯبُ  إلْكعُ حت   أُٔ   وييبأُٔ   وييب }

 ىعنش من ر  ُقنْلز من ل:      ىعنش من ر  ُقنْلز من ل:     سجص مً  مل١ميني. إلق ل : سجص مً  مل١ميني. إلق ل :   ز إلقل ٫:ز إلقل ٫:وٕ : كٔف أى  ٓ  ذ سث٘وٕ : كٔف أى  ٓ  ذ سث٘

  سجنننننننص منننننننً  ملننننننن١ميني ذقٻننننننن . إل طننننننناْٚ ىنننننننيب  ُ ج وظننننننن ٻ   سجنننننننص منننننننً  ملننننننن١ميني ذقٻننننننن . إل طننننننناْٚ ىنننننننيب  ُ ج وظننننننن ٻ     ملننننننن : ىعنننننننه ملننننننن : ىعنننننننه 

ٌٲ: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ثه م ل:ثه م ل: ٌٲإپ ٘ٻػٔٙٛ ػٔٙٛ   ٰو ٹصٶٰو ٹصٶ  إپ ٘ٻذ٪ٰقٔقٸ ٬ً  ى٪فٺٰظٕى٪فٺٰظٕ  ع٪ض٪إلٸ ٬ع٪ض٪إلٸ ٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪    إلن  ذقٔق٘ روكز  إلن  ذقٔق٘ روكزذ٪ٰقٔقٸ ٬ًع٪ ٔ٪   ع٪ ٔ٪  وذٳى٬    وذٳى٬

َ٪ش٬ ٫ َ٪ش٬ ٫ّ٪أٸط٬ننننننن ٬ٰٔلنننننننٕ  ّ٪أٸط٬ننننننن ٬ٰٔلنننننننٕوٸ َ٪ننننننن سپٖ   ّ٪أٸظٺن٪نننننننتٺ ٫ّ٪أٸظٺن٪نننننننتٺ ٫  وٸ َ٪ننننننن سپٖ ى٪     س٪بٶنننننننٕ س٪بٶنننننننٕ   ع٪نننننننش٬ؾپع٪نننننننش٬ؾپ  إپوٸنننننننٙإپوٸنننننننٙ  أٸى٬عٹنننننننش٫أٸى٬عٹنننننننش٫  ّ٪كٸنننننننتٸىٶّٕ٪كٸنننننننتٸىٶٕ  ى٪

٬ٍصپس٪ٚ س٪ٚ أٸأٸ  ّ٪وٸ ٸتٸىٶّٕ٪وٸ ٸتٸىٶٕ ٬ٍصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٌ٪   وٺح٪يٲ ّ٪س٫ّ ٌ٪ٓ٪ا٪ض٪  ّ٪س٫ّ ٛ٪  أٸط٬ن٪ع٫أٸط٬ن٪ع٫  ّ٪كٸتٸىٶّٕ٪كٸتٸىٶٕ      َ٪ َ٪ إٰلٔإٰلٔ  ٓ٪ا٪ض٪   ٪ْ ٛ٪ع٫  ٪ْ ٬ٍنصپ   ع٫ ٬ٍنصپ أٸ َ٪ن     ويٲن سپ  ويٲن سپ   أٸ َ٪ن  إٰلٔ   ::إلٸقٸن ل٪ إلٸقٸن ل٪     إٰلٔ

ْٲس٪  ع٪ب٬ذٮع٪ب٬ذٮإلٸ وٺض٪و٬  إلٸ وٺض٪و٬    ع٪ش٪إلٺ ٪ع٪ش٪إلٺ ٪ ْٲس٪ى٪ ٫ُ ب  ى٪ ٫ُ ب ُ مٸلٺب٪ ٫ٌ ٨پ ٨پ ُ مٸلٺب٪ ٫ٌمي٪   154154{{  مي٪ 

كيشػػػعح ار ػػػهللكر، جيعػػػل اإلزهػػػ ف دامهمػػػ ن يتػػػبةع ازخػػػعة  ،ا إلميػػ ف رسػػػهللم  ييسػػػو ارآسػػػ ب
                                                           

 أيب أزآه  ركاش اروآ آ    ار ضهلل رر زيهلل بر 154
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   كأاهللاا   رآهتعهلل  ػ ،  ػ ؿ   بعػ  :كأض ا   كمش ضهللض                          
                     ؿ ك  ار معاار معاِِِِرر   : موآس ن رني 

ٌٲ  }} ٌٲإپ ـٲذ٬س٪   د٪م٪ص٪د٪م٪ص٪  إپر٪ إپر٪    ويٳْس٪ ويٳْس٪  إپ ـٲذ٬س٪  و   ك  ركاي  أخعل:   155{{ ى٬فٸظ٪ح٪  ى٬فٸظ٪ح٪    و

٘ٹ  إلٸن٪ إلٸن٪ : : إلٸقٔصإلٸقٔص    ّ٪ ى٬فٸظ٪ح٪ّ٪ ى٬فٸظ٪ح٪  ش٪ ٪ش٪ ٪ ى٬ؼ٪ ى٬ؼ٪   وٺقٸلٺب٪ وٺقٸلٺب٪   ويٳْس٫ ويٳْس٫  د٪م٪ص٪د٪م٪ص٪  إپر٪ إپر٪   }} ٘ٹع٪٣م٪ ُٰز  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   ر٪ٰوكٸر٪ٰوكٸ  ع٪٣م٪ ُٰز ولڀ : : مٸ ل٪مٸ ل٪   ولڀ

٘ٹ ٘ٹ ٨پى٪ ب٪ ٬ً  ّ٪ واٲح٪ إٰلّٕ٪ واٲح٪ إٰلٕ   وٺخ٫لٹْٰد  وٺخ٫لٹْٰد   د٪ سپد٪ سپ  إپوٸٙإپوٸٙ   ٨پى٪ ب٪ ٬ًع٪ ٍٳٰب   وٺػ٫ش٫ّسپ  وٺػ٫ش٫ّسپ   د٪ سپد٪ سپ  ع٪ ٍٳٰبّ٪ واٲتٸ ٬ْٰ   ّ٪ واٲتٸ ٬ْٰ ٰولٺن٪   ٰولٺن٪

٬ْٰ   ى٫ض٫ّلپى٫ض٫ّلپ  مٸب٬ص٪مٸب٬ص٪ ٬ْٰ  وٺن٪   156{{   وٺن٪

  اخلشيخ يٍ ػزاة اهللاخلشيخ يٍ ػزاة اهلل
      كمر  هللة التحض رضف:             ::  

 خ مهري  مر رباب  ، كال يرمئس ف م م  ة ف رمس ف ار  حل   ضبش احلآ ة، مل ذا 
                 لآهللى أب  بكع ار هلليق  ، بش عش ارعل ؿ لءس
 :بكع، كيهللش ارآيهعل رسه ةت  رمع ك  ؿ  كد  ارسيب يهللش ارآيم  رسه ةت  أيبكمعة 

٬ْو٪  ى٫ب٬ع٪أل٫ى٫ب٬ع٪أل٫  ٍ٪ ٸز٪ ٍ٪ ٸز٪   }} ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ضػل ب ريػهلل بيشػعل بعػهلل ذرػت !! ال، ركسػص ةػ ف ..   157{{   وٺٰق
٘      ))  ::يآػ ؿ ٕٲ ر  دتين ٘    ٢ ومً م ش  ُ ّوْ ك ىن  إذنذٚ منذم ٕٲ ر  دتين يعػ  أى ال أطمػئر  ال بعػهلل   ((  ٢ ومً م ش  ُ ّوْ ك ىن  إذنذٚ منذم

  يرسوػػػ ف مػػػر   ايهػػػر ااتػػػ ـ،  ايهػػػر ااتػػػ ـ، ألزػػػص رأل   ارآػػػعلف أف أزوآػػػ     كريلػػػل
    اهآهللى ي ل  ار هلليق يآ ؿ:                             ي ل اي ل اََُُُُرر..  

كاػ ؼ مػر  ...ارعوهلل اربم ميسػب  سوػص بسػ ر اإلميػ ف رسػهللش رضوػ  مػر رآػ   اضػعة ارػعْحر،
 ف اػػػعج مس ػػػ  ييهػػػر ااتػػػ ـ،  األخػػػو ارػػػبم لآآضػػػآص   ضػػػبش األةػػػ اف، ألزػػػص ييعيػػػهلل أريى ارػػػسػى 
 كييعيهلل أف ييآ ؿ رص: 
                                                             اا بعاضآف بعاضآفِِٕٕرر. 

                                                           
 احل ةف   املهتهللرؾ رر روهلل   بر مهع د  ُٓٓ
 ركاش اروآ آ  رر روهلل   بر مهع د  ُٔٓ
 كار مبم رر ابر رمع رد    رس م  احل ةف   املهتهللرؾ ُٕٓ
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  األيبٌ يٍ األيشاض اجلنغيخ انؼصشيخاأليبٌ يٍ األيشاض اجلنغيخ انؼصشيخ
دػو ارهػ ي  اءسهػآ  ب ػ الت كاربير ييعيهللكف أف أيمس ا مر األمعاض ارع عي  زتآو  اال

زكريتػص  ال  يع  عأف ارعريل ا ؼ أف  ازفف كصس ا حل ر     ألكركبآا -كم  أةثعض    زم زس   -
اإليػهللز، اػأراد  دػو م ػ ب  مبػعضبعهلل أف يكش  رسآ   طوآل كأيبآص بتآعيػع صػح  ة مػل أاػ  

   أف يآآس  مر ةل ضبش ارشعكر كازاثـ، اآ ؿ رس :
                              

    . 
رمػػل  ػػـ   أك ،ب ػػ الت اءسهػػآ  األيخػػعل،  ف ة زػػم كارعآػػ ذ ل  زىاال يآػػ    ارػػبمك 

 .. ر   ارشو ب رسه اإلز زم ازفخ  ات  اءسهآ  ارع عي  اريت ر ط، أك ةل أز اع امل
    ام ذا   ؿ اآ   

                    
 كاربم بعهلل ل اهللكد   م  زريهص:  ،اربم ر دل زريهص

                                  ارراؽاارراؽاُُرر. 
ألمػػػػػ ف   ضػػػػػبا ار مػػػػػ ف   ةػػػػػل اركػػػػػ ف   ارهػػػػػو رسػػػػػه ضػػػػػهللم اإللػػػػػاـ   اأصػػػػػول ا

 ب  الت اءسهآ ، كاإللاـ ديعب بص املثل   اآ بس  ارع عي    ضبا ارو ب. اال
كةػػ ف مت   ػػ ن   أمػػعاض ارسهػػ  ، ككصػػل صمثبػػص      أمعيكػػ ،  آ ػػ داراأاػػهلل رسمػػ   

كبػبرت كػ ف رػص ب ػم    اعري ػ ، ي املعأة ةتش  لألري  ة اريت معص أف ارعريل رسهللم  أييتا أزص 
يععؼ أف ضبش املعأة د ريعم كااهللان أك أةثع، كض  زريهػص ُيكػ  كيآػ ؿ: كريػهللتي يهترآ  أف 

! أرػعؼ مػر أيػر أبػه أكالدم  ، كملجتػ م  دػومأةثع مر ب م ، اععام أاػ  ة زػم  زكرييت  
 اآآ ؿ: مل أريهلل أزآه كال أط ع مر زه   املهسم .

ارو ػم    مػػ ن ضػبش  ػ ؿ: بعػهلل أربعػ  أ ػ ع كرشػعة أ ـ بست ػ  رو ػم   مػن بضػآ  ضػبش ا
 كبك ف املعأة ري ض ة رو م  أيخعل، كض  ا ة ارًعهلل ة اريت اعد     .
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كدخل   اإللاـ ألزص رسف أف ارػهللير اإللػام   ،كرسهللم   عأ ضبش از ت كرأل، ألسف
 .ؾ كبع  بو ر ض  ارهللير ار  حل ركل زم ف كمك ف ألزص دير   

 هللث رػػص، أك ُيػػمبوػػعد أف يتػػ كج أيبآػػص روػػ ه ريسهػػ ٌ زػػعل ةثػػوان مػػر  ػػو بس    ضػػبش األ ـ 
كػػ ف  ػػهلل ربرػػص آهػػ رع األضػػل    املشػػ يخ رمبػػ  يامػػر ضػػبش األمػػ ر،  ازت ػػ ب، أك  ػػ  رػػهللـ 

اذضوػػػ ا    ارروآػػػل، أ ػػػ ؿ  ػػػف: ك ذا لػػػأر  أاػػػهلل رػػػر مثػػػل ذرػػػت ، أاػػػهلل، أك ريمػػػل رػػػص رمػػػل
برعيآػ    ارهػعي يآ ؿ: رسهللش دكال   اا ػآت ، ملػ ذا  زتآوػ  ش رلػ  ارعػ دة  اآبضو ف رسروآل

أف ميػ رس اءمػ ع  ال بعػهلل رمسآػ  ةثوة كرش امهآ ، كم  داـ رسهللش دكال اا آت  اسر يهترآ  
 أال بهتعمل ارعك ت  ارسو ي   !ربم ريعست بسوأ    ضبا ا كم ريعااآ !!، 
ًپ   وؼٲب٪ ٰب  وؼٲب٪ ٰب   م٪ع٬ؼ٪ش٪م٪ع٬ؼ٪ش٪  ٓ٪ ٓ٪   }} ًپم٪ ٗٸ   ط٬ا٪ٷٸ ع٪ ط٬ا٪ٷٸ ع٪  م٪ ٪ٛ ٗٸ وٺب٪  ٪ٛ ّٲد٬    وٺب٪  ٔ٪ا٪ض٪ ّٲد٬ إلٸلٺ ٔ٪ا٪ض٪ ٫ُ  إلٸلٺ ٫ُإلٸإپىٲ ـ٪شپ   أٸغٸضٳأٸغٸضٳ  إلٸإپىٲ ـ٪شپ ٰولٺب٪   ٰولٺب٪

٫ً ـ٪ ٫ًّ٪أٸذ٬ ـ٪ ٬ً  ٰولٺفٸش٬دپ ٰولٺفٸش٬دپ   ّ٪أٸذ٬ ٬ًّ٪م٪ ُٰ  ٓ٪ظ٬ا٪ٰٷع٬ٓ٪ظ٬ا٪ٰٷع٬  وٸه٬وٸه٬  ّ٪م٪ ٬ٔ ُٰإلٸع٪لٸ ٬ٔ ٬ْوپ  إلٸع٪لٸ ـٲ ٬ْوپٰب و ـٲ ٫ُ  ٰب و ٫ُإلٸإپىٲ ٫ُ  إلٸإپىٲ ٫ُوٸ ٛٮ   وٸ ٛٮ ّپج٪    158{{ّپج٪ 

اأكريػهلل اإللػاـ رشػو ب اإللػاـ املس رػ  مػػر األمػعاض ارع ػعي ، كاملس رػ  مػر األمػػعاض 
 ك  مس   ةل ارس س  ال ار  حل  كاملهتآآم  مر األيم  اإللامآ .اءسهآ  اريت يشت

  األيبَخ ًسػبيخ انؼيٌداأليبَخ ًسػبيخ انؼيٌد
  ض ال  رك  ي س ا    ضبا احل ؿ:

               : :  ُي اا ف رسػه ارع ػ د ارػيت أخػبض  مػ
 هللكا    م  خسػق تع هللى رل ؿ  ، كارع  د اريت ياضعة  ، كاروآع  كارع هلل اربم ليعس ش رهآ

 :خت عش ارسيب   ةسم  كااهللة، اآ ؿ ا ، ألف ديسس  
{{  ٢٢  ٪ٌ ٌ٪إپمي٪  ٬ً  إپمي٪  ٬ًٰون٪ ٘ٸ  ٢٢  ٰون٪ ٘ٸأٸم٪ ى٪ ٫ُ   أٸم٪ ى٪ ٫ُ وٸ   159{{وٸ

رػػر جتػػهلل اآػػ  بػػ  دػػ رم األم زػػ  كازتشػػعت ااآ زػػ ، ألػػ س ضػػبا ارػػهللير األم زػػ ، اػػ ذا 
ايفتمعػػ ت ةمػػ  زػػعل   بعػػمل اء ػػ ت، ركسسػػ   اتيشػػتًٌم األاػػ اؿ، كبريهػػهلل ،املهػػسم  كبعضػػ ف

 كاحلمهلل   مهتآآم  رسه ضبا ارع هلل    أف زسآه   .
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر مهع د  ُٖٓ
 مهسهلل أْحهلل كابر او ف رر أز   ُٗٓ
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  انشيٌد انؼذًلانشيٌد انؼذًل
 ر حنت ريص ر اح أا اؿ حتمعس :، كحن عى بص ييبةًٌ بآه ري   

            ::  يػػعاش مبػػ   ارشػػ ضهلل ارػػبم يشػػ هلل ػػهلل ازف أيػػر
رأم ارعػػ ، اتآػػ ؿ رػػص: لتشػػ هلل   اػػاف رسػػه مػػ   كيآػػ ؿ احلػػق ر ريػػص   !!  ػػهلل يػػعل ارشػػ  

 .!! ؼ مر   كال اازخع  اآ  ؼ مر !رأيمى 
رسمحػػ ةف اإللػػامآ   ػػهلل أف ميعاػػف ارشػػ  د صمهػػ  ريسآ ػػ ن أك مب مهػػ  ريسآ ػػ ن،  رػػ  ذضوسػػ 

  !!  سآل!!.عج، كأير اربير ال يش هللكف ار كركيش هلل    دة زكر كا
ا اػلػتست   ةػل ارآضػ   بػ  املهػسم  اػ ران، ازتشػع بػ  املػ مس  ارش  دة ر  رهللـ ةتف 

 :  ؿ ، كال    ع م ، ألف ارسيب كال    ع ةف ،ُيت ري ف     يض ة
٬ٌ   وٺر٪قٲ وٺر٪قٲ  مٹصپمٹصپ  }} ٬ٌّ٪إپ ٌ٪  ّ٪إپ ٌ٪كٸ    160{{م٫شٴ  م٫شٴ    كٸ 

٬ْ   وٺر٪قٲ وٺر٪قٲ  ّ٪مٹصپّ٪مٹصپ  }}  ّر سّ ٓ٘ أمشٚ:ّر سّ ٓ٘ أمشٚ: ٬ّْ٪وٸ   161{{ى٪فٺٰظكٸ ى٪فٺٰظكٸ   ع٪لٸٙع٪لٸٙ  ّ٪وٸ

   يكتف ارش  دة ا با ز ع مر ارشػعؾ األةػمث ارآسػيب: أم  اربم                 
                             د زيعػػػ ًٌ  ز ػػػسل اءآػػػل امل دػػػ ، كأف اسحتػػػ ج أف اروآػػػعةااروآػػػعةاِِّّٖٖرر

، ك  ؾ أف نػ ؼ أف يضيػعؾ أكالدى، كزع ًٌد بس بسػ ، كزعػ ًٌد أزريهػس  رسػه  ػ ؿ احلػق كرػ  ةػ ف مػعان 
 أاهلله مر خسق  ، كارسف   ؿ اوآل   كم رري ش:

ٌٲ  ّ٪ ع٬لٸه٬ّ٪ ع٬لٸه٬  }} ٌٲأٸ ٘ٸ ٤ٹ ٤ٹ  أٸ ٘ٸمٲ ْپ  مٲ ْپوٸ ٬ٌ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   ج٬ا٪ن٪ع٪ ٬ ج٬ا٪ن٪ع٪ ٬  وٸ ٬ٌأٸ ٛٱ  ٓ٪ي٬فٸع٫ْكٸٓ٪ي٬فٸع٫ْكٸ  أٸ ٬ٕ ٛٱٰبؼ٪ ٬ٕ ٛٱ  إپ٢إپ٢  ٓ٪ي٬فٸع٫ْكٸٓ٪ي٬فٸع٫ْكٸ  وٸه٬وٸه٬  ٰبؼ٪ ٬ٕ ٛٱٰبؼ٪ ٬ٕ   ٰبؼ٪

٫ُ  مٸذ٬مٸذ٬ ٫ُكٸا٪ب٪ ٫ُ  كٸا٪ب٪ ٫ُ ولڀ ْپ  وٸكٸ وٸكٸ    ولڀ ْپّ٪وٸ ٬ٌ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   ج٬ا٪ن٪ع٫ْ  ج٬ا٪ن٪ع٫ْ   ّ٪وٸ ٬ٌأٸ ٬ٕ  ٓ٪ل٫شٳّكٸٓ٪ل٫شٳّكٸ  أٸ ٬ٰٕبؼ٪ ٛٱ  إپ٢إپ٢  ٓ٪ل٫شٳّكٸٓ٪ل٫شٳّكٸ  وٸه٬وٸه٬  ٛٱٛٱٰبؼ٪ ٬ٕ ٛٱٰبؼ٪ ٬ٕ   ٰبؼ٪

٫ُ  مٸذ٬مٸذ٬   ٫ُكٸا٪ب٪ ٫ُ  كٸا٪ب٪ ٫ُ ولڀ ٬ٔكٸ   ولڀ ٬ٔكٸع٪لٸ   162{{  ع٪لٸ

ةتمػػػم ضػػػبش   تيهػػػأؿ رس ػػػ  يػػػـ  اءمػػػ  األةػػػمث، ملى لركػػػر ال بسهػػػه أف ضػػػبش ارشػػػ  دة 
 .ريآهللان  اببةع ضبمل بآيل احلق ك هلل طيسل مست !  كملى  !ارش  دة 

                                                           
 صحآل ابر او ف كمهسهلل ارش  ب رر أيب ذر  َُٔ
 اء   ارعاب  مر املشآ   اروغهللادي  رر رس  بر أيب ط رل  ُُٔ
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رو س رد    رس م  ُِٔ
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، اػػا بسريػػ  ارشػػ  دة رأيػػم بػػهلل أف أةػػ ف  ػػهلل  كارشػػ  دة ال  رػػر طعيػػق ارهػػم عك عػػمي
جيػػل أف بكػػ ف أزػػم ارػػبم  كػػررػػر اػػاف ةػػبا، ريآػػ ؿ ، ةػػأف بآػػ ؿ:  ػػهلل  عػػمي اػػاف اآػػط

    ػػػ  دة احلػػػق، كرآهػػػم  ػػػ  دة ارػػػ كر:   ػػػا عػػػم بسريهػػػت مػػػر اػػػاف أكالن، كرأيػػػم، ا ػػػبش 
            . 

  احملبفظخ ػهَ أسكبٌ انصالح ًخشٌػيباحملبفظخ ػهَ أسكبٌ انصالح ًخشٌػيب
         ارعوػل ألنآػ  ار ػاة ييكعرضػػ    مػعةن أيخػعل   ضػبا امل دػػ :كمػر 

       ُيػػ ا  كدامهػػف يعػػ  عػػ ا  رسػػه م ا آت ػػ ،  ادامهمػػ ف ػػ ؿ اآ ػػ  أكالن ر
   بآم       ر .  ل كارا ع كارع ع كاملغعب كارعش  ار ورسه 

كرسه احلضػ ر مػ     ،آح ا  رسه خش ر  ارسه ار اة زريه  ، ُيي ا  ركر اربم 
 .اآ  ، كرسه أرة ا ، كرسه لسس  ، كرسه ارهسر اره بآ     كارااآ    

  خنبد االكشاوخنبد االكشاو
  مػػ  ريػػ ا ضف  -كزهػػأؿ أف زكػػ ف مػػس ف  - ػػبش األكصػػ ؼ اركعميػػ     فأةػػعم  ارػػبير

             ال يعسف مهللاش  ال   لآك ف  ف  ةعاـ .. 
 ، كاءس :ألاف   اءس 

{{   ٪َ َ٪ إٰلٔ ًٮ  ٢٢  م٪ م٪   إٰلٔ ٬ٔ ًٮع٪ ٬ٔ ٌٮ  ّ٪٢ّ٪٢  س٪أٸ ٬ س٪أٸ ٬   ع٪ ٌٮأٹر٫   163{{ب٪ؼ٪شٿ ب٪ؼ٪شٿ   مٸلٺٰبمٸلٺٰب  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  م٪ٷٸش٪م٪ٷٸش٪  ّ٪٢ّ٪٢  ط٪ٰنع٪ ٬ ط٪ٰنع٪ ٬   أٹر٫

اآ ػػ  مػػ  الرػػ  رأت، كال أيذفه  عػػم، كال خرػػع رسػػه  سػػل بشػػع مػػر أرػػ اف ارتكػػعًن، 
 ارعلين مر ارسعآف ري ا ان كا   ن.كأصس ؼ ارريضل اإل   كاء د 

سًٌآس   خػاؽ ارآػعلف، كأف يعز سػ  ايهػر االبوػ ع رسسػيب ارعػهللىف، كأف  زهأؿ    أف اي
 يعز سػػػػػػ  خشػػػػػػآتص كمعا وػػػػػػ  اضػػػػػػعبص   ةػػػػػػل ك ػػػػػػم كلف، كأف جيعسسػػػػػػ  مػػػػػػر ارػػػػػػبير يهػػػػػػتمع ف

 ارآ ؿ اآتوع ف أاهسص 
 حوصكلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كص كصسه  

                                                           
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر ل ل بر لعهلل  ُّٔ
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  164أىم ادلؼيخأىم ادلؼيخ..1111
احلمػػهلل   ارريتػػ ح ارعسػػآف، ا ػػ دم بعلػػ رص    ةػػل مآ مػػ ت  - ًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً ًبٍهػػ

أف يكػ ف ارتكعًن، كاء رل اوآوص كم رري ش ض  األيل ة اررآوػ  كارآيػهللكة احلهػس  ركػل مػر أراد 
خػػو مػػر  ػػ ـ   كصػػس ه  ،  ارس ػػف صػػلًٌ كلػػسًٌف كلرؾ رسػػه لػػآهللىرػػص  ػػأفه رسػػهلل ربسػػ  اركػػعًن، 

كاحلػػ ض املػػ ركد،  ،كصػػ ـ، كأاآػػ  ارسآػػل   رييػػسل اراػػاـ كارسػػ س زآػػ ـ، صػػ ال املآػػ ـ ابمػػ د
كرسه لرص اركعاـ ارمثرة، كصػح بتص رسآص ه   صس  مهللكد، كارشري ر  اريت بغو اهللكد، كارال امل

   يـ  ارػهللير، كاريعسسػ  مع ػف  األبآآ   األزآآ  ، كةل مر مشه رسه ضهللي ف، كل ر رسه در ف
 ت كاضست كري دؾ   أةـع األةعم .كمس ف أ ع  مبسًٌ 

ييعيػػهلل ارآيػػعب مػػر مػػ الش أف أيخػػب ري رػػ    أاػػ اؿ كأاعػػ ؿ كأرمػػ ؿ  بػػهلل ركػػل لػػ رت ال
  كيآتػػهللم  يػػهللاش، ا زػػص ةمػػ   ػػ ؿ لػػآهللم  ،كميشػػ  رسػػه ضهلليػػص ،لػػآهللى رلػػ ؿ  ، رآتألػػه بػػص

 :آل رغوش ار هلليق ك  م رريه اروكعم
ففي ووووووووي ي ووووووووي فف ووووووووو وووووووووًأنووووووووأف ووووووووورف فأًّأنووووووووأف ووووووووورف فأّ

فف

ففأتووووووووووهف ووووووووو ف ْوووووووووي ف فّووووووووول   فأتووووووووووهف ووووووووو ف ْوووووووووي ف فّووووووووول   ف

فف كار ػح ب  املوػ رة  ضػف ألػعع ارسػ س   مت بعػ  لػآهلل ، لب ارآعب مر ارآعيل   ا 
 تهللامه ف يضعة ارسيب، كزش ط ف   ارعمل مبػ   ااألكر  كازخعير، كربرت زآتهللم  ف   ايهر 

كارهػ ر ، كرػهللـ ارتمػ س األرػبار رسػسري ، أك بمثيػع ة ف يعمسػص، كارهػم  كارر رػ    ارسحاػ  
 تم س األربار أتخع رر رةل األ ر ب اركو ر.رألف مر بع  د   ،امل ا  

  ػًم طالة ادلمبيبد انؼبنيخػًم طالة ادلمبيبد انؼبنيخ
أف يوػػ  رسػػ     ػػ   اوآوسػػ  ارعمػػل ارػػبم زعمسػػص بت اآػػق   كمع زػػ   ،  أراد   

:     ػػػهللرى كمآ مسػػػ  رسػػػهلل  ، اآػػػ ؿ رػػػصروبريػػػ                                    
                       بهلل أف يك ف رص  اليهلل أف يك ف رص مآ ـ ةعًن ييع  اربم اإللػعا ااإللػعا إٕٗٗرر

 مر  آ ـ ارسآل. -حلا   -كر  ًلسى  
                                                           

 ـَُِٗ/ِ/ِضػ َُْْمر   دم األك   ِٕبعر  ىصع  – لس   –األ  ع  ُْٔ
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أم ىاسػ  مػر  ليػس  ، ك   ضبش ازيػ  ىاسػ  يعػ  رسه اوآوص   آ ـ ارسآل اوعل   
   ـ    ا ز  ريعض ، كمر مل يآيف    اسآ  رسآص كزر كال    ألا  ىاس .مر ارس اال 

   :اآ ؿ امل ملل رة م  اوآوص كم رري ش    ج     بهللر  
                                      رامل ملارامل ملا  
ار يػػول  ر ػػس ات املريعكدػػ  رسآسػػ  مخػػ  صػػس ات،اص اعدػػ ن ... أصػػول  آػػ ـ ارسآػػل رسآػػا

كاراي ػػع كارع ػػع كاملغػػعب كارعشػػ  ، كار ػػس ات ارػػيت اعدػػ     رسػػه اوآوػػص كم ػػرري ش لػػم 
 صس ات، ألزص أد ؼ  رآص  آ ـ ارسآل كريعسص اعيض .

                                                           رامل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلارامل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا 
ػػل اار ػػح ب  ةػػ ز ا موػػ رة ،  أك ضػػل  األكؿ أـ ارثػػ ين  ارس ػػ ضػػل  ،أةثػػع  آػػ ر ا: مػػ ذا ُيي

آ ر ا: زآـ  ارسآل ةسص، ان زضمر أزس  رمسسػ  مبػ  اارثيسر األكؿ مر ارسآل أـ ارث ين أـ ارث رر  
وص كيعد ش، اك ز ا يآ مػ ف ارسآػل ةسػص ابتغػ   ك  كمت بعػ ن حلوآػل   كم ػرري ش، كطسوػ ن  ،ريػص  ُيي

 .بو رؾ كبع  رهللرري ت ارآيعب ارعسآ  رسهلل اضعة   
رػس ف  بوػ رؾ كبعػ    خري ػ     ،ا  رشع   عان، يع  لس التمعكا رسه ضبا احل ؿ كا

هلل ، امػػس ف مػػر جي ضػػهلل   لػػوآل  ، كمػػس ف مػػر جي ضػػارػػيت معسػػ  رارػػبار ارػػيت ذةعضػػ    ازيػػ 
 ، كمس ف امله اع.  طسل ارعزؽ كاملع ش، كمس ف املعيملط اؿ ارس  ر ري  دان  هلليهللان 

 كرسهللم  بساع    از ت جتهلل اآ   اس  ه ررعه مر   رسه اوآوص كم رري ش:
         : 

ػ  ارسآػل ةسػص رسػه  يع  أى أرل م  بريعسص، كأرػعؼ مػ ذا بريعػل طػ اؿ ارسآػل، كةػ ف  ُيي
   أف خري ػ  رسػص مػ الش، ك ػ ؿ ل كارتوتػل كارتضػعع    اضػعة  ، ز دة   ارتػبر ةكااهلل  هللـ

         أكؿ لػػػ رة طػػػص:                               أخػػػعل: ك   ػػػعا ة  رطػػػصارطػػػصا
ر يآ ؿ رسشػ       ؼ ب  يهللم مألف رريسص ة زم بت رـ  مر ط ؿ ارا كطأض  يع  أز   ، طأض ر

 ،،، ةر اآك ف
 كة زم بآ ؿ رص ارهآهللة ر مهش  اهنع هللا يضر:
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ـ٬ي٪ع٫  ٰوه٪ٰوه٪  }} ـ٬ي٪ع٫ُ٪ ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ُ٪ ُٰ  ولڀ ٫ُ  غٸفٸش٪غٸفٸش٪  ّ٪مٸذ٬ّ٪مٸذ٬   ولڀ ٫ُ ولڀ ٬ً  ُ٪قٸذٲو٪ُ٪قٸذٲو٪  م٪ م٪   وٸكٸوٸكٸ   ولڀ ٬ًٰم : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ُ٪تٸمٲش٪ ُ٪تٸمٲش٪   ّ٪م٪ ّ٪م٪   ر٪ى٬ٰبكٸر٪ى٬ٰبكٸ  ٰم

٬ٌ  أٹٰذبٳأٹٰذبٳ  أٸإلٸ٣أٸإلٸ٣ ٬ٌأٸ ٌ٪  أٸ ٌ٪أٸكٹْ   165{{ػ٪ ٹْس٭  ػ٪ ٹْس٭    ع٪ب٬ذ٭ ع٪ب٬ذ٭   أٸكٹْ

أ ػكع، كأةػ ف مػر  ر اربزل كم  أتخع ا ػبا يآتضػ  أفم  بآهللـ م  هلل دريع ل ة ف  
   ارش ةعير:                                 اك ف يي سآ    كعان     بعاضآفا بعاضآفإٕرر

 .بو رؾ كبع  رسه رر     اربم رم ص بص   زريهص، ك  أيمتص   ارهللزآ  كيـ  رآ     
  زري  ازي  أضل ارعس ي ، اربير لآت ري ف بت ج ار الي ، كاربم ييعيػهلل أف   كبش ع  

ييتػػ ج بتػػ ج ارعس يػػ  كارعر يػػ  كار اليػػ  مػػ ذا يريعػػل  يػػهللخل مػػ  اضػػعة ارسػػيب   ضػػبا اروػػ ب اػػن 
 :ةم  كرد   بعمل األاع أف   بع   ىدل داكدان أك أاهلل أزوآ مه  اآ ؿييريتل رص ارعا ب،  

ٌٲ وٕ ٰعب  ) ٌٲ وٕ ٰعب إ َپه    إ ٕٲ ّأػا  ٫ إوٸنٔ ٌ٪ إوٸ ٫َه   ّٓ٪ؼا مْ ٫ٰٓربٯْى٪رب ّ ٹٰذبٳ َپه    د ٻ ٰمً ٰعب دٖ  ٕٲ ّأػا  ٫ إوٸنٔ ٌ٪ إوٸ ٫َه   ّٓ٪ؼا مْ ٫ٰٓربٯْى٪رب ّ ٹٰذبٳ د ٻ ٰمً ٰعب دٖ 

َپه   إلٸ ٕٲ ّأىعٹش٫ إوٸٔ ٌ٪ إوٸ ٓ٪يعٹشّ ٫ٍه   ّ َپه   إلٸّٓ٪زكٹشّى٪رب ّأركٹش٫ ٕٲ ّأىعٹش٫ إوٸٔ ٌ٪ إوٸ ٓ٪يعٹشّ ٫ٍه   ّ ٫َه أذب٪با٫نكٸ   ّٓ٪زكٹشّى٪رب ّأركٹش٫ ٫َه أذب٪با٫نكٸ   إپٌ ذ٪ز٪ّ ٪ اٸشٓقٸ إپٌ ذ٪ز٪ّ ٪ اٸشٓقٸ

٫َه م٪قٸاٳنننننننننننكٸ   ٫َه م٪قٸاٳنننننننننننكٸ  ّإٌ ع٪نننننننننننذ٪و ٪ ع٪ننننننننننني ٫َهز مننننننننننن ل٪: ٓننننننننننن  س٪بٶ مننننننننننن ل٪: ٓننننننننننن  س٪بٶ     ّإٌ ع٪نننننننننننذ٪و ٪ ع٪ننننننننننني ٫َهز   ّمننننننننننن  ع٪٣م٪نننننننننننا٫     ّمننننننننننن  ع٪٣م٪نننننننننننا٫

ٌ٪  وع نن٣ل٪منن ل٪ ع٪ضٲّج٪ننصٲ : منن ل٪ ع٪ضٲّج٪ننصٲ :  ٌ٪  وع نن٣ل٪٫ٓش عننْ ٫ٓش ٰعننٕ  وشٯ ٰعننٕ    راراػػاؿ أل أريهػػ م فا  ٫ٓش عننْ ٫ٓش ٰعننٕ  وشٯ ٰعننٕ  ٰب ويٲَنن سپ كٸننن   ٰب ويٲَنن سپ كٸننن  

ًٳ  وٷڀننري٫ إىل أّك سپٍنن  ٰعيننذ٪     ٓ٪ٰرنن ٌ٪ إىل غٹننشّٰب  وؼٲنننعپ كٸننن   ٓ٪ٰريٯننْ ّ   ٫ُ ًٳ  وٷڀننري٫ إىل أّك سپٍنن  ٰعيننذ٪     وؼٲننفٔق٫ غٸي٪ن٪نن ٓ٪ٰرنن ٌ٪ إىل غٹننشّٰب  وؼٲنننعپ كٸننن   ٓ٪ٰريٯننْ ّ   ٫ُ  وؼٲننفٔق٫ غٸي٪ن٪نن

ـٰنب٪ٰ   ٤ٸ   ّ٪ ما٪لٸطٸ  وعڀ٣و٫ ّإلٹشپػ٪ٰ   وفٹنش٫ؾ٫ ّى٫ ٫َه٫  ولڀٔص٫  ـٰنب٪ٰ   ٤ٸ   وػ٫شّٰب   إلٸإپر  ج٪يٲ ّ٪ ما٪لٸطٸ  وعڀ٣و٫ ّإلٹشپػ٪ٰ   وفٹنش٫ؾ٫ ّى٫ ٫َه٫  ولڀٔص٫  ٗٹ ّم٪ن٣    وػ٫شّٰب   إلٸإپر  ج٪يٲ ٗٹ ّم٪ن٣   طنٰاش٪ طنٰاش٪

٫َهكٹصٳ ذ٪بٔبٱ كٹصٳ ذ٪بٔبٱ  ـ٪بْ  وٕ أمذ م٪ ُٰ ى٪ ٫َهٰبر٪بٰٔب ـ٪بْ  وٕ أمذ م٪ ُٰ ى٪ ٫َه  ّىن ج٪ْىٕ ٰب ٸ٣منٕ       ٰبر٪بٰٔب ٪ٍ ٫ّجنْ ٫َه  ّىن ج٪ْىٕ ٰب ٸ٣منٕ         ّ إلا٪ش٪ػنْ  ونٕ  ٪ٍ ٫ّجنْ   ّ إلا٪ش٪ػنْ  ونٕ 

ٰٜهٿ ّم ٰعنذٱ  ّب٪نني٪ س ٰكنعٿ     ِٱ ّػ كٱ  ّب٪ني٪ م  ّٶ ُ٪ن٪لڀقْىٕ ٰبإپىع مٕ; إلٸب٪ني٪ ؿ سپخٿ ّب كٱ ّم٫ا٪تٸ ٰٜهٿ ّم ٰعنذٱ  ّب٪نني٪ س ٰكنعٿ    ّ ِٱ ّػ كٱ  ّب٪ني٪ م  ّٶ ُ٪ن٪لڀقْىٕ ٰبإپىع مٕ; إلٸب٪ني٪ ؿ سپخٿ ّب كٱ ّم٫ا٪تٸ ّ

ٕ    بٰٰب    ّطنننننننننننن ٰجذٱّطنننننننننننن ٰجذٱ ٌ٪ ٰمننننننننننننً أجلنننننننننننن ٓ٪ا٪ر٪نٲلننننننننننننْ ٕ    ع٪ننننننننننننٔرب منننننننننننن   ٌ٪ ٰمننننننننننننً أجلنننننننننننن ٓ٪ا٪ر٪نٲلننننننننننننْ   نعٕنعٕ  ّٰبظ٪نننننننننننن  ّٰبظ٪ننننننننننننع٪ننننننننننننٔرب منننننننننننن  

ٌ٪ ٰمً ذ٫بٯٕ ٓ٪ؼا٪ ْ ٌ٪ ٰمً ذ٫بٯٕم   ٓ٪ؼا٪ ْ ّٲل٫ م      م   ّٲل٫ م  أ َپه ث٪٣ثأ َپه ث٪٣ث ٹعٷٔ ٌ٪     ٻ ٻ ٹعٷٔ ٫ٔخٰبنشّ َپه إلٸ ٌ٪    : أمٰزف٫ ٰمً ىنْسٖ ر مٹلنْٰب ٫ٔخٰبنشّ َپه إلٸ : أمٰزف٫ ٰمً ىنْسٖ ر مٹلنْٰب

٫َه    ٫َه   ع٪يٯنننننننٕ كٸنننننننن   ٹمٰبنننننننش٫ ع٪ننننننني ّ٪ ٤ٸسض٫       ع٪يٯنننننننٕ كٸنننننننن   ٹمٰبنننننننش٫ ع٪ننننننني ٘ٹ: وٸنننننننْ ك ى٪نننننننٰ   وظٲنننننننن ّ  ٫  ٔ٪ننننننن ّ٪ ٤ٸسض٫   ّ٪ وثٯ ٰى ٘ٹ: وٸنننننننْ ك ى٪نننننننٰ   وظٲنننننننن ّ  ٫  ٔ٪ننننننن   ّ٪ وثٯ ٰى

٫َننننه  َپه وٸ طننننا٪قلٸلا٫َ  وٸ َپننننن  ر م٪ننننْ صٰٓي ٫َننننه ّمنننن  إلٔ َپه وٸ طننننا٪قلٸلا٫َ  وٸ َپننننن  ر م٪ننننْ صٰٓي ٔ     ّمنننن  إلٔ ْ٪جَٕ ع٪لٸنننن ٘ٹ:  ٹمٰبننننص٫ ٰبنننن ٔ ّ٪ وثٯ ٰوث٪نننن ْ٪جَٕ ع٪لٸنننن ٘ٹ:  ٹمٰبننننص٫ ٰبنننن   َپه;َپه;ّ٪ وثٯ ٰوث٪نننن

ُٰ ْ٪جَٕ ع٪لٸٔ ُٰأإلٸا٪شٚ م٪ً أمب٪ل ٫ ٰب ْ٪جَٕ ع٪لٸٔ ٫ُ  ه٫ه٫ٓ٪علٸٓ٪علٸ  ;;أإلٸا٪شٚ م٪ً أمب٪ل ٫ ٰب ٪ٔ ٫ُأذ٪ذٮ م   ٹسٓذ٫ أٌ  ٹعٰٷ ٪ٔ  .166((  ززأذ٪ذٮ م   ٹسٓذ٫ أٌ  ٹعٰٷ
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر ر مهش  اهنع هللا يضر ُٓٔ
 م  ز دات كزآ  ككرد ىف ارت وهلل را وآسه كركر مل زآ  رسه نعجيص. كرد    اآ   رسـ  ارهللير رسغ ال ُٔٔ
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  ضػػبا أكؿ ررػػ    ػػ ال  ارػػبير يآػػ ؿ اػػآ ف  :                             
                       ةػػػػ ف   أكؿ ارسآػػػػل، أك   رسػػػػهللم  يسػػػػ ـ أاػػػػهللضف  ف   ارػػػبار تاارػػػبار تارر

، كمػػ ذا  مست ػػ  ارسآػػل، أك   لخػػع ارسآػػل، بتوػػ ىف ريسػػ  ف رػػر املضػػ ري ، يعػػ  ال بعيػػهلل ارسػػـ 
 أف يتمتع ا بسبة مس ري ة ار ااهلل األاهلل ارريعد ار مهلل رسه ارهللكاـ.يعيهللكف يعيهللكف  

ه ، كركػػر رسػػه ارريػػآ  بػػ ؾ كاإلز زػػم، كرػػآ  رسػػةثػػوحنػػر   ضػػبا ار مػػ ف  ػيػػ  اـ ارسآػػل  
اريت اس م بس    ر  املػ مس ، ةوػ ر كصػغ ر رريػ ؿ  ثارك ار  بش مر، كضريل   راش ط ر   

طػػػ اؿ ارس ػػػ ر،   فطػػػ اؿ ارسآػػػل، كيسػػػ م كفةثػػػو مػػػر ارعريػػػ ؿ كارسهػػػ   يهػػػ ع أف  كزهػػػ   ، اػػػن 
 !!.لوح ف  !! كارس  ر ض  ارسآل، كم ذا يريعس ف  ،ريعس ا ارسآل ض  ارس  ر ، ك اغوكا زا ـ 

  كػػر ضػػ ال  ةػػ ز ا: ر                         ارريع ػػ فاارريع ػػ فأْْٔرر   أدخس ف ، اػػ
:                           ارسيب  م      
       ، بػػهلل أف  آك ز ف معػػت ضسػػ  كضسػػ ؾ، اللػػ ءم رػػ  ارػػبير ا كط مهريػػ  يعػػ    رػػ

 يك ف  ف ز آل    آ ـ ارسآل.

  كيفيخ ليبو انهيمكيفيخ ليبو انهيم
اآػص رسػه ، امل ػف أف يكػ ف اإلزهػ ف اآػط ك آ ـ ارسآل رآ   عط ن أف يك ف اآػص ار ػاة

ضػػبا ، ك ، اػػأذةع   ؽ أك بعػػلضػػبهػػول ار سريػػعض أزػػ  ال ألػػترآ  ار ػػاة صػػس  اآػػص مبػػ الش، ا
 د ار ػػاة كارعةػػ ع و ػػ، اآآػػ ـ ارسآػػل رسعي أك أيصػػس  رسػػه رلػػ ؿ    ،، أك ألػػتغريع   آػػ ـ  

كرػػػبرت ، اآػػػ   ك ػػػم ارسآػػػل لرآسػػػل مػػػ  رب ارعػػػ مل  اكارهػػػو د، ك آػػػ ـ ارسآػػػل رسعػػػ را  
 ة ف يآ ؿ:  اضعة ارسيب 

ٰٜهٿ  س٫بٲس٫بٲ  }} ٰٜهٿمٸ  ٬ٔع٪  مٸ  ٬ٔع٪وٸ ٫ُ  وٸ ٫ُوٸ ٬ً  وٸ ٬ًٰم ُٰ  ٰم ٔ٪ ٰم ُٰٰم ٔ٪ ٰم َ٪ش٫  إپ٢إپ٢  ٰم َ٪ش٫ وظٲ   167{{   وظٲ

كارآسػػل مشػػغ ؿ،  ،ركػػر ارعآػػل لػػ رح مػػص  ال ارهػػ ع كارتعػػل، اآي ػػس  رػػآ  رػػص مػػر  آ
 ألزص ىمهف كركر ارآسل ض مهف!!.    ر ا: كار  حل ف

ملػ  أرادكا أف ك بػعاب اآػط، املهوهلل ارسو م مل يكر رص اػعش أ ـ رلػ ؿ  ، كركػر ةػ ف 
مسػػص ا ػػه صػػغو كاع ػػ ا بػػص  أاضػػعكاك   ػػص ارعآآػػق جبػػ ار املهلليسػػ ايريع ػػ ش ذضوػػ ا    مكػػ ف 

                                                           
 ارسه مه  رر أيب ضعيعة لسر ابر م ري  ك  ُٕٔ
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ي س ف رسه احل ه أك رسه ار اب، كربرت اضعة ارسػيب ك ز ا املهوهلل، ا با ة ف ارريعش، ا
 كض  ىمهف   املهوهلل كأص بص ار اب، اآ ؿ رص:أيآ  اإلم ـ رس  ذات معة 

٫ُش٪ بٱ  }} ٫ُش٪ بٱ  مٹه٬ أٸب٪   ٫ُش٪ بٱمٹه٬ أٸب٪   ٫ُش٪ بٱ  مٹه٬ أٸب٪     168{{  مٹه٬ أٸب٪  

أف ارسػيب دخػل ذات مػعة املهػوهلل كةػ ف  اامث ، ككرد ىفاأخب ارسآل مر رل ؿ   
: ريػ   بػوعمل ازاثرةمػ      املهوهلل، اأاهلل أصح بص   ؿ رػص: ضػل أك اػص  اآػ ؿ   ن رسٌ  ىمهم

ٕٵ ) ٙ  دعننُ  علنن اءهػػف ضسػػ      ..( ّإٌ كنن ٌ جظنننُ علننٙ  وثننشٚ إ٢ أٌ ملبننُ بنن مل٥  ٤علنن
 . ارمثي صحآل، ركر ارآسل   املا األرسه، ل مهل لآ ا  مسك بآ  رسهلل رب 

 ،مر ارعةػ ع كارهػو د كارآآػ ـ كبػاكة ارآػعلف كة ف ارشو ب حت هللير   ضبش ارعو دات
كرمػع   ،كرسػ  ،بكػع أ مثػل كروػهلل   بػر رمػعك بػر ارع ص،.كاألةػ بع  ،روهلل   بر رمع مثل

 ػػص ذرػػت ا ، كةػػلبوػػ رؾ كبعػػ    لػػآ ا  ارآسػػل   مسكػػ ت   مػػ  اضػػعة    ةػػ ف  ػػغس ف
 أة ف   ضبا ار  م م    .. معس ش أفاآآ ـ ارسآل آل ...  آ ـ ارس
اف أف بػر اسوػل   بغػهللاد، كةػ ف مػر رػ درسػهللم  زار اإلمػ ـ أْحػهلل   إلم ـ ارش اع  ا
آت و ػهلل، ألزػص  يت دػأ رطهم، ان  ذا التآآ    ارسآل ك آ ش مر املبعيق ارضآ  جب ار ايضع ا 

هػػل مػػر أف ارػػبمةػػ ف رسػػهللضف  ارػػس    اضػػب اكػػ ز ا ميشػػ ف رسػػهار ػػ حل ،  ال يت وػػهلل ال ُيي
اإلم ـ أْحهلل بر اسول البستص: م  رأيت   ارشػ اع   اآ رػم:   ؿ   ار و ح ك كضبش األص ؿ، 

رأيػػمي اآػػص اااػػ  خ ػػ ؿ رآهػػم   ار ػػ حل ، اآػػ ؿ  ػػ : كمػػ  ضػػر  اآ رػػم رػػص: صػػس ه ارريوػػع 
 ر ػاة ارسآػل، كرسػهللم   ػهلل مس   ػ ـكمل أرش ريوع، سيع  مل يت دأ ر ، إلبعيق ةم  ض ا بهللكف كد  

اعامػػػ ت ار ػػػ حل  رسػػػهللضف ة زػػػم  سػػػ   -اررعػػػ ـ أةػػػل ةثػػػوان، كرامػػػ  ار ػػػ حل   سػػػ  اررعػػػ ـ
ي زػ ف رامػ ت كمػ ازير ةػ ز ا  ا ػبشكذةع   رسه ارهللكاـ،  ،ك س  املس ـ ، س  اركاـك  ،اررع ـ

مػػب رسػػه كدػػ مهه    ألين ، اآػػ ؿ: أمػػ  صػػاة ارريوػػع بػػهللكف كدػػصزهػػأرص، اهػػأر :اآػػ ؿ  ػػ  - ػػ 
كأمػػ   آػػ ـ ارسآػػل اآػػهلل كاآػػ    احسسػػمي   ضػػبش ارسآسػػ  اػػن صػػسآمي ارريوػػع،  صػػسآمي ارعشػػ  

 -سمهػسم رمسريعػ   ضػبشيي س  يي ػس  رسريهػص ركػر   ربما - مهأر  ةس   اف املهسم ااا  
برسػػص برسػػص مػػر مػػا مػػر مػػا   رر كأمػػ  األةػػل ةثػػوان اػػاف طع مػػت اػػاؿ، ك ػػهلل  عػػمي  ػػ ؿ بعػػمل ار ػػ حل :

اررعػ ـ احلػاؿ  سآػل   ةػل زمػ ف أل  !اا  مر طع ـ ار  حل ، ما    سوص  مي ىن كاكم مر طع ـ ار  حل ، ما    سوص  مي ىن كاكم 
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر ل ل بر لعهلل  ُٖٔ
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 ،.... ، اػػػأردتي أف أيررػػػ  زريهػػػ  اآ ػػػػ ضػػػبش اعصػػػ  أزػػػ  كريػػػهللتي طع مػػػ ن اػػػاالن ك كمكػػػ ف، 
 ألاف ة ز ا   ري  د دامهف.

آػػػهللاف اآآػػػ ـ ارسآػػػل يتحآػػػق  ذا ةسػػػمي لػػػأطسل ارعسػػػف رسريػػػ  املهػػػسم ، ك ذا ةسػػػمي   م
سآل، ك ذا ةسمي مر رري ؿ ارشيعط  كأاعس املك ف ارػبم أى ارارآت ؿ كأاعس احلهللكد ا    آ ـ 

ك ػهلل رأيسػ  رريػان مػر ار ػ حل    ر ػعى كضػ  ع اررعيق كدػوضف ا ػبا  آػ ـ ارسآػل،   اآص مر  ير  
 ، كةػػ ف اتػػ ر كرديػػ سآػػص، ةػػ ف مهػػ رهلل  ػػعط    ألػػآ طارشػػآخ روػػهلل املآ ػػ د لػػ مل رْحػػ    ر

،    أف أيةػـع بع يػ  ارسػيب مس مػ ن، يي س  رسػه اضػعة ارسػيب  أاس   مشآص ط اؿ ارسآلك ارسآل، 
كار ػاة  صرىةػدى كاتل   رسآص بريت ح ارع را ، اكػ ف  آػ ـ رآسػص   املشػ     ،كر ي  ارسيب يآا ن 

 كػػػوان   م ػػػ حل، كرػػػ  بريامل ػػػف أف يكػػػ ف رازهػػػ ف املػػػ مر   مػػػ ...  رسػػػه اضػػػعة ارسػػػيب 
 املهسم  كالًٌ مش ةل امل مس ، ا با  آ ـ رسآل.

  أػًبل أىم ادلؼيخأػًبل أىم ادلؼيخ
  أًالً: ليبو انهيمأًالً: ليبو انهيم

   :  ا رر مهريػػػ  ارػػػيت مػػػ  رلػػػ ؿ     ارػػػهللزآ  كازخػػػعة يآػػػ ؿ اػػػآ ف              
             رسآػػل، كلػػآهللى رلػػ ؿ   بػػهلل أف يكػػ ف  ػػف  آػػ ـ  ال ارريػػتلاارريػػتلاِِٗٗرر  رسآسػػ   خريًٌػػ

 :با احلهللير ارسو م كر ش،   ؿ   ع ا م  اارعل  ان ال يك ف ألاهللى ريبران، ك 
ًپ  }} ًپم٪ ٬ٔقٸغٸ  م٪ ٬ٔقٸغٸ ط٬ا٪ ً٪   ط٬ا٪ ً٪ٰم ٬ٔصپ  ٰم ٬ٔصپ ولڀ ٬ٓقٸغٸ   ولڀ ٬ٓقٸغٸّ٪أٸ ٫ُ  ّ٪أٸ ٪ُ ٫ُ م٬ش٪أٸ ٪ُ ٔ٪    م٬ش٪أٸ ـ٪لڀ ٔ٪ إلٸ ـ٪لڀ ًپ  إلٸ ٬ٔ ًپس٪كٺع٪ا٪ ٬ٔ   ;;ج٪ٰنٔع٭ ج٪ٰنٔع٭   س٪كٺع٪ا٪

ً٪  كٹٰاب٪ كٹٰاب٪  ً٪ٰم ً٪  ٰم ً٪ وزٲ ٰكشپٓ ُ٪   وزٲ ٰكشپٓ ُ٪ ولڀ  169169{{  ّ٪ وزٲ ٰكش٪ ٰ ّ٪ وزٲ ٰكش٪ ٰ   كٸٰثري٭ كٸٰثري٭    ولڀ
 ملآ م ت ارعشعة   ل رة األا اب:كض  أرسه مآ ـ   ا

                                                        
                                            

                                                    
                                األا ابااألا ابآّّٓرر  

                                                           
 لسر أيب داكد كابر م ري  رر أيب لعآهلل ااهللرم  ُٗٔ
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 أراضف ارباةعير   ةثوان كارباةعات.
ارريوػػع بثيسػػر لػػ ر  كأيصػػس  رسػػ   أف أ ػػـ   وػػل  ي ػػعلارريوػػع، ا ػػل  ر ػػاةأى أ ػػـ  

 :ةم    ؿ أف يك ف  بهلل رازه ف  العت  ألة ف مر أضل ضبا املآ ـ ارعس  !! رة
ُ٪  أٸس٫ّ أٸس٫ّ   }} ُ٪ ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًٰم ٬ٔش٭   أٸى٬فٹٰظ ٹه٬أٸى٬فٹٰظ ٹه٬  ٰم ٬ٔش٭ م٪   170170{{  م٪

ارمثضػ ف، ركػر  ذا ك رػهللرآل ل ،بػهلل أف أيريػص أزػ  طػ م  ال ُيت ج  بش ارعو دة، كركر ال  
أير اػ أى ىمهػف رسػه ارػهللكاـ،كارآػعب مػر رلػ ؿ  ، ك  ،ةػعاـ    اضػل   ك  أى أطمػ  سمي 

  !!: ارػػػػػهللرآل كارمثضػػػػػ ف رسػػػػػه ضػػػػػبش ابوػػػػػ                              : كارستآوػػػػػ 
                              لؿ رمعافالؿ رمعافاُُّّرر. 

 ،بػػهلل  ػػف مػػر ضػػبا ارآآػػ ـ عآػػ  احلوآػػل امل ػػرريه، الكاملتػػ ري  بتػػ ج م ،كاألرػػاـ ،اركوػػ ر
    : خري ػػػ  رػػػر بآآػػػ  األيمػػػ  ركػػػر   ك                    رػػػر

بهترآع ا أبهللان أف بآ مػ ا ارسآػل رسػه ارػهللكاـ، ألف اإلزهػ ف رػآ  رػص لػسر ف رسػه صػحتص، كال 
، اسػ  ريػ   ارسػـ  رازهػ ف مػر ارػبم يهػترآ  داعػصرسه ريههللش، كال ان رسػه    !مىسىكػ  ارسػـ 

 .كرر ي  مر    ،مر   أبهللان  ال مبع ز  مر  ، كب اآقرر يهترآ  ربرت ك 
           ضف ك ػػػػػػػػ ؿ: اوشػػػػػػػػع  ،يعػػػػػػػػ  رػػػػػػػػر بهػػػػػػػػترآع ا        

 .سبيع هوان ألم  اروشو ارآ، بيع  ال ن ا ا

  ثبَيبً: لشاءح انمشآٌثبَيبً: لشاءح انمشآٌ
             ارآػػػعلف بآعأضػػػ  ةػػػل مػػػر ريعػػػل رسريهػػػت بعػػػمل ل ت ا

بر رري ف ألف ضػبا أمػع خػ رؽ رسعػ دة، ارمل ةم  ة ف يعمل لآهللى رثم ف   ؿ رت أرآس ، كرر 
ضػل يهػترآ  أاػهلله ملغعب كارعش  ، اآهلل ة ف يآعأ ارآعلف ةسص مر أكرص    لخعش   رةعت  ب  ا

يهػترآ   ال مبع زػ   ، ألزػص أيػر ارسهػ ف ارػبم رسه ذرت أاهلل ال يآهللر مس  أف يريعل ذرت !! 
           :رػػبرت  ػػ ؿ    !!بػػ  املغػػعب كارعشػػ   الػػتآع ب ارآػػعلف ةسػػص  ػػعا ة

   هللى رل ؿ  م  يتآهع رت  عا بص، ةف لي   لآ  :ؿ   
                                                           

 مهسهلل ارش مآ  رسرمثاين رر رو دة بر ار  مم  َُٕ
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{{  ٬ً ٬ًم٪ ٓ٪  ٱ  ٰبع٪ؼ٬شپٰبع٪ؼ٬شپ  مٸ و٪مٸ و٪  م٪ ٓ٪  ٱو ً٪  ٫ٓ ٺا٪ب٫ٓ٬ ٺا٪ب٬  وٸه٬وٸه٬  و ً٪ٰم ٬ً   وٺػ٪ إٰلٰلني٪  وٺػ٪ إٰلٰلني٪   ٰم ٬ًّ٪م٪ ٰ٘  مٸ و٪مٸ و٪  ّ٪م٪ ٪ٜ ٰٰ٘بٰن  ٪ٜ ٘ٱ  ٰبٰن  ٪ٓ ٘ٱو ٪ٓ ً٪  كٹٰاب٪كٹٰاب٪  و ً٪ٰم    وٺقٸ ٰىٰاني٪  وٺقٸ ٰىٰاني٪   ٰم

٬ً ٬ًّ٪م٪ ٘ٱ  ٰبتٸوٺٰفٰبتٸوٺٰف  مٸ و٪مٸ و٪  ّ٪م٪ ٪ٓ ٘ٱو ٪ٓ ً٪  كٹٰاب٪كٹٰاب٪  و ً٪ٰم ً٪  ٰم ً٪ وٺن٫قٸي٬ٰٷشپٓ   171{{   وٺن٫قٸي٬ٰٷشپٓ

 عأ ةػل يػػ ـو كرآسػ  م مهػػ  ، كمػػر  ػمل ييكتػل مػػر ارغػ اس رشػع ل تكرآسػػ   مػر  ػعأ ةػػل يػـ 
كرآس  أر  ليػ  ةيتػل كمر  عأ ةل ي ـو  ،كارآ زت  يع  ارر مهع  ارع بهللير ،لي  ةيتل مر ارآ زت 

ل ضبا مر املآسرعير ...     ةل رةعػ  مػر رةعػ ت ار ػاة مػ  بآهػع األريع  حنر زآعأ ةآ  حني ًٌ
    ارآػػػ ر  كاملهػػػتمعك  ، أك اإلمػػػ ـ يآػػػعأ كأزػػػم بهػػػتم ،مػػػر ل ت ةتػػػ ب  ،  مػػػ  أزػػػت بآػػػعأ

 ُِٕ.األريع  عيك ف
ا إلمػ ـ أبػ  اسآريػ  األاكػ ـ ارريآ آػ  مػر ل ت ارآػعلف،  ربرت األمهم  اركعاـ يهتسور ف

 يآعأ كر  ليػ  مػر ةتػ ب  بللتسوط مر ضبش ازي  أزص رآ   عط ن أف يآعأ اإلزه ف ارري   ، ا
 :حلهللير اربم   ؿ اآص  ، ركر األمهم  ارثاا  م رت كارش اع  كابر اسول أخبكا ل

ٗٱ  كٹصٳكٹصٳ  }} ٗٱؿ٪٣ َ٪   ٫ٓقٺش٪أٹ٫ٓقٺش٪أٹ  ٢٢  ؿ٪٣ َ٪ ٰب ٰ٘  ٰب ُٰر٪ ٰٰ٘بفٸ  ُٰر٪ ٕ٪   وٺٰ ا٪ ٰب وٺٰ ا٪ ٰب  ٰبفٸ  َپ ٕ٪إلٸ َپ  كخيهللاج يع  ى   ،    173{{ٰمذ٪ دٮ ٰمذ٪ دٮ   إلٸ
ٗٸ  ٢٢  }}  ك  ركاي  أيخعل: ٗٸؿ٪٣ ٰ٘  إپ٢إپ٢  ؿ٪٣ ُٰر٪ ٰٰ٘بفٸ  ُٰر٪   174{{ وٺٰ ا٪ ٰب  وٺٰ ا٪ ٰب   ٰبفٸ 

 ، ضسػ  حنريػ  ارري  ػ  اسآػعأ ارري  ػػسحر اػبػهلل كأف زآػعأ ارري  ػ ، كاريت ػ دضف رْحػ ،  يعػ  ال
كأردػػػ ش،  لػػآهللى أبػػػ  اسآريػػػ   رأممع ػػػف  ي ػػػسلركػػر املهػػػسم  اءيػػػهللد   ارػػواد األريسوآػػػ  

  ػػعأ كرػػ  آبيػػ  مػػر ةتػػ ب  ، ات ػػل ار ػػاة رسػػه مػػبضل اإلمػػ ـ أيب اسآريػػ  ااسآػػ ؿ رػػص: 
 ختاؼ األمهم  رْح .اكزععؼ أف  ،ان ال وتس  ،كأرد ش

، ا إلمػ ـ م رػت  ػ ؿ: اإلمػ ـ يآػعأ رػر اإلمػ ـ م رػت اإلم ـ ارش اع   هلل د بعػمل ارشػ  
آػػ ؿ: ااإلمػػ ـ ارشػػ اع  أمػػ  اآػػعا ة اإلمػػ ـ  ػػعا ة رسمػػأم م ،  ارري  ػػ  كحنػػر زآػػ ؿ كرا ش لمػػ ،

    ، كيوهللأ بعهلل ذرت   ارتاكة:األاضل أف اإلم ـ يستاع بعهلل ارري    ان يآعأ امل س  ارري
ففً ليووووووسف وووووو فن ووووووٌدف ف لوووووو    فً ليووووووسف وووووو فن ووووووٌدف ف لوووووو    ف

فف

مف مف وو فينأروويفأًفن وو و مف ي ووو مف وو فينأروويفأًفن وو و فف وو فينوولّس وو فينوولّس ي ووو

فف                                                            
 لسر أيب داكد كابر خ مي  رر روهلل   بر رمعك رد    رس م  ُُٕ
،   األريع  عيك ف م تهملي ىمىٍر   األريع  عيك ف، كارآ رم كاملارهلٌلار  كا : رر   رة    احلهللير ارشعي  ،   ؿ  ُِٕ
 .راعا رر ابر رو س ، اا كىاٍرميتىعسىفي   األريع  عيك ف كىاٍرعى ملًً 
 معوف اررمثاين كمهسهلل أْحهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر ُّٕ
 مهسهلل أيب اسآري  كمهت عج أيب ر از  رر أيب ضعيعة  ُْٕ
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  مػر ا ػأك زهػم    ار ػاة  ،امل ف أزس  رسػهللم  زآػعأةس ف رسه ا هللم ارسو م اركعًن، 
 س  ارتاكة، كركسس  حن كؿ بعهلل ذرت   ارعةع ت اريت ز سآ     ارسآػل أف ز ػل    م مهػ  ليػ  

 :كزك ف مر ارآ زت  رسه األ ل ان ال زك ف مر ارغ اس 
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٓ٪  ٱ  ٰبع٪ؼ٬شپٰبع٪ؼ٬شپ  مٸ و٪مٸ و٪  م٪ ٓ٪  ٱو ً٪  ٫ٓ ٺا٪ب٫ٓ٬ ٺا٪ب٬  وٸه٬وٸه٬  ;;و ً٪ٰم ٬ً   وٺػ٪ إٰلٰلني٪  وٺػ٪ إٰلٰلني٪   ٰم ٬ًّ٪م٪ ٰ٘  مٸ و٪مٸ و٪  ّ٪م٪ ٪ٜ ٰٰ٘بٰن  ٪ٜ ٘ٱ  ٰبٰن  ٪ٓ ٘ٱو ٪ٓ   ;;و

ً٪  كٹٰاب٪كٹٰاب٪ ً٪ٰم   175{{ وٺقٸ ٰىٰاني٪ وٺقٸ ٰىٰاني٪  ٰم

أف بآػػػعأ مػػػر مبريػػػعدؾ أزػػػم بي ػػػس  جيػػػ ز رػػػت ك ريعس ف مػػػ مهت ، ك اػػػ بعيػػػهلل أف ب يػػػهلل  سػػػآان 
ارػػػػ اكيل   رمضػػػػ ف، جيػػػػ ز رػػػػص أف يآػػػػعأ مػػػػر  ة ػػػػاةامل ػػػػح ، كاإلمػػػػ ـ رػػػػ  صػػػػس ه ارس ااػػػػل  

كصػػس  ةػػل يػػـ   ، ف ةسػػم دػػو اػػ ا  اضػػ  أم مػػت م ػػح  كا مػػلاػػ...  وان امل ػػح  بآهػػ
بعػػهلل ارعشػػ   اػػن ارريوػػع   أم  آػػل مػػرسبآػػعا ة صػػريحت  أك اااػػ  مػػر ارآػػعلف   رةعتػػ    ار

ريعس ػػف  وػػل أف بسػػ ـ، ب دػػأ  ااػػ ذا مل بهػػتر  أف بآػػـ   وػػل ارريوػػع مػػر ضػػبش األك ػػ ت ..  ك ػػم
بسػػ ـ، ..   مػػ  بآهػػع مػػر ةتػػ ب   اآ مػػ  كبآػػعأ  ،عت كبي ػػس  ارػػعة ،  احلوآػػل امل ػػرريهس  هيػػة

   مسكػ ت رب ارعػ مل ،  ارػعكح هػ اعبكأهر مر يس ـ  بش اررعيآ  اوموعد أف بيغمػمل ارعػ  
تػػهللخل رسػػه ارريػػ ر ضسػػ ؾ، ملػػ ذا  ألزػػص زري ػػب لػػس  احلوآػػل امل ػػرريه رسآػػص اكمع ػػ  أت ػػوة دخػػ ؿ 

 أاضل ار اة كأمت ارهاـ.

  يننييننيتيغري اهلل نهًؤتيغري اهلل نهًؤ
 مل ذا يه ع   رس  ذرت 

              كمػر اضػل   رسػه ، كاملعيمل ال يهػترآ  أف يآػـ 
  إپر٪ إپر٪   }} : ػ ؿ  ةمػ   ضبش األيم  أف اإلزه ف امل مر ابػ ا  رسػه أرمػ ؿو بعوهلليػ   ،  ذا مػعض

٬ّ ط٪ إلٸش٪   وٺع٪ب٬ذ٫ وٺع٪ب٬ذ٫  م٪شپض٪م٪شپض٪ ٬ّ ط٪ إلٸش٪أٸ ٫ُ  كٹٰاب٪كٹٰاب٪  أٸ ٫ُوٸ ً٪  وٸ ً٪ٰم ٌ٪  م٪ م٪   ٰمث٬ص٫ٰمث٬ص٫  شپشپج٬ج٬ ٤ٸ ٤ٸ  ٰم ٌ٪كٸ   176176{{ؿ٪ٰرٔر٭ ؿ٪ٰرٔر٭   م٫ٰقٔن٭ م٫ٰقٔن٭   ٓ٪ع٬ن٪ص٫ٓ٪ع٬ن٪ص٫  كٸ 
رآ  رس   أفه بػص،  ربم مسعص ارس   كارسعل مسعص املعض، كرآ   آئ ن لخع، ا اربمألف 

اربم مسعص رر ضبا ارعمػل املػعض جيػعكف رػص األريػع رسػه ضػبا ارعمػل ةمػ  ةػ ف صػحآح ن، ركر 
 يال رمسص مهتمعان رسه ارهللكاـ.ك 

                                                           
 ر روهلل   بر رمعك رد    رس م لسر أيب داكد كابر خ مي  ر ُٕٓ
 صحآل ارو  رم كمهسهلل أْحهلل رر روهلل   بر  آ   ُٕٔ
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                  : 
 :اربير يهع ف رسه األرزاؽ كرمس ف   ؽ، يكريآ ف   ؿ احلوآل 

٬ً أٸم٬ظ٪ٙ ك ٢ٻ  }} ٬ً أٸم٬ظ٪ٙ ك ٢ٻم٪ ٫ُ  م٪ ُٰ أٸم٬ظ٪ٙ م٪ػ٬فٹْس٭  وٸ ٬ٓ ٓ٪ذ٪ ٬ً ع٪ن٪صپ  ٫ُٰم ُٰ أٸم٬ظ٪ٙ م٪ػ٬فٹْس٭  وٸ ٬ٓ ٓ٪ذ٪ ٬ً ع٪ن٪صپ    177{{  ٰم

يوآم ميتعل مر ارعمػل احلػاؿ   طسػل ارػعزؽ رػص كألكالدش، يوآػم ك ػهلل دريػع    اربم
 يسرق رر ا  ل  ذز بص ةس   ةم  أخمث اربم ال رص. 

             : 
  !! ال، كركػريي ػس ك ، ضػل يػ ؾ احلعالػ  لرسآػل   مآػهللاف ارآتػ ؿ كرسػهللش اعالػ  اربم
ال يآػػػػعأ ارآػػػػعلف  ال  ذا ةػػػػ ف ك كي ػػػػس  رسػػػػه رلػػػػ ؿ  ،  ،كُيمػػػػهلل   ،كيهػػػػول   ،يػػػػبةع  

 .ص اا ن رسآعلف، أك ا اا ن روعمل ل ت ارآعلف، اآآعأض    ارسآل كض  كا     مك زا

  ثشَبيح ادلمشثنيثشَبيح ادلمشثني
  مػر ارػبم يعيػهلل أف يكػ ف مػر: ملػر أراد أف يكػ ف مػر املآػعب ، كد    بعىح ن ةػ مان ك 

                                      ةسسػػػػػػ   ف  ػػػػػػ     رب ...     ا ارار ا عػػػػػػرار ا عػػػػػػ
 ارمثىم   م  ... ارع مل ،

  يب تيغش يٍ انمشآٌيب تيغش يٍ انمشآٌ  أًالً: لشاءحأًالً: لشاءح
          ::  

 األل ل  ض  ارآعلف. مر ارآعلف، ا ر ردبهلل أف يك ف رص كرد  ال
آػػ ؿ: ُيكػػ  رػػر زريهػػص، كة زػػم زشػػأبص   بػػاد املغػػعب، ا ر  دريػػ  بػػلػػآهللم أْحػػهلل 

       رلػػػ ؿ     املسػػػ ـ، اآسػػػم:   لػػػآهللم   رلػػػ ؿ   مػػػ  أاضػػػل مػػػ  أبآػػػعب بػػػصم رأيػػػ
كةػ ف   مهػوهلل لػآهللم  ،كةػ ف مع صػعان رسػ  كلػآهللم أْحػهلل اوػ ب   ؿ: ارآعلف   أْحهلل،  

ااػػػ ت ي مػػػ ن ةػػػ ف ا طػػػل اروػػػهللكم كيهػػػمعص، اآػػػ ؿ: هلل اروػػػهللكم كةػػػ ف رػػػص اػػػ ؿه مػػػ   ،  أْحػػػ
 هللكم يآ ؿ:تغل لربةع أـ لرآعلف  اهمعمي لآهللم أْحهلل اروضل أ  ك سم: أي م  أاضل،

                                                           
 معوف اررمثاين كابر أيب  آو  رر روهلل   بر رو س رد    رس م  ُٕٕ
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   :  ؿ !!، كمل ذا زبضل بعآهللان ارآعلف ارآعلف   أْحهلل، 
ٰٗ  أٸإلٺل٪ص٫أٸإلٺل٪ص٫  }} ٰٗع٫ب٪ د٪ ٗٹ  أٹمٲٰإأٹمٲٰإ  ع٫ب٪ د٪ ٪ٛ ٗٹٰمش٪  ٪ٛ ٌپ  ٰمش٪  ٌپ وٺقٹش٬و   178{{   وٺقٹش٬و

أيطٌ ػع  ال بػهلل أف رك  أ عأ ارآعلف ارآعا ة ارػيت أ ػعأش  ػ  مػ  ارػعْحر،ألزص اسم ذا اربةع  
ـ٬ذأٹ   وقٸلٺب وقٸلٺب  }} : ،   ؿ  ارري اد ببةع ـ٬ذأٹٓ٪ ـ٬ذ٪أ  كٸن٪ كٸن٪   ٓ٪ ـ٬ذ٪أٓ٪   ّ٪م٪ن  ّ٪م٪ن     ُ  ُ   س٪ط٫نْل٪ س٪ط٫نْل٪   ٓ٪ ٓ٪ : :  ذتٸٰذٓذ  ٰمٔص٪ ذتٸٰذٓذ  ٰمٔص٪  ٓ٪

 ك  ركايػػػػػػ  أخػػػػػػعل:    179179{{  ُ٪ع٪نننننن وٸُٙ٪ع٪نننننن وٸٙ   ُ ُ  ّ٪ٰركٺننننننش٫ّ٪ٰركٺننننننش٫   وقٹننننننش٬وٌ وقٹننننننش٬وٌ  ّ٪ّٗ٪ُٰٗنننننن٣ُٰنننننن٣: : مٸنننننن ل٪مٸنننننن ل٪  ٫٠ِز٫٠ِزٰجنننننن٣ٰجنننننن٣
ٌٲ  }} ٌٲإپ ـ٪ذ٪ٰأ  ؿ٪ذ٪أٻؿ٪ذ٪أٻ  ٰولٺقٹلٹْٰبٰولٺقٹلٹْٰب  إپ ـ٪ذ٪ٰأكٸ ٍ٪    وٺر٪ٰذٰٓذ وٺر٪ٰذٰٓذ  كٸ ٍ٪ ّ٪ج٪٫٠٣  180180{{   ٢ط٬ٰاػ٬فٸ س٫ ٢ط٬ٰاػ٬فٸ س٫  ّ٪ج٪٫٠٣

كأيط عش لألذة ر، كبعهلل ذرت أ ول رسه بػاكة ارآػعلف، ا ػ   ،اللتغري ر  ارآسل لاأريسًٌ 
 .خو رو دة بيآعًٌب اإلزه ف مر اضعة ارعْحر 

  ثبَيبً إلبيخ انصالحثبَيبً إلبيخ انصالح
      : 

 ػهلل يآػ ؿ كاب اا  رسه ار اة   ك ت ػ      رػ    بآػم  ، اب اا  رسه ار اة، 
اعدػػ  أك أ ػػ  بػػ   أك، رػػر ار ػػاةا ي ػػف أف أأتخػػع اػػمػػر ار ػػ حل ، أى أصػػوحمي    مهػػل:

بهػػآهللى رلػػ ؿ    مبػػر بآتػػهللم ركػػر حنػػر ، !!، كال ي ػػف أف أاػػ ا  رسآ ػػ  ةمػػ  يسوغػ اااػ  معػػ ن 
 ،  ك : ؿ رس   

                                        ارسه  اارسه  اََُُّّرر. 
  أاهػػر اػػ ؿ، رػػ  الاػػ  ضػػبش لػػسك ف ةسسػػ  ك ف أ ن ةػػ ف  ػػهللكة ملػػر ا رػػص، ةػػل مهػػس

زكرييت كأكالدم، ا ذا رأكين ع اا ن رسػه ار ػاة   ك ت ػ   ؛ هللكة ألضل بآيترسه األ ل أة ف 
خػػع صػػاة ، كأي    ار ػػاة ركػػر  ذا رأكين أبك لػػل..   !     رػػ  ا ػػل يت سػػ  أاػػهلله مػػس ف

، أبك أك  ارا ػػػع اػػػن ُيػػػل ك ػػػم صػػػاة ارع ػػػع، لػػػل رػػػر ارريػػػعامهمل كأ ع ػػػف   لخػػػع ارآػػػـ 
  ! ػهللكة ألضػل بآتػص، امػ  لرسػ   ذا ةػ ف  ػآ  ن كا رػص معيػهلليرركر املػ مر مثس  ...  فاهآريعس  

 . تهللا ان بهآهلل األكر  كازخعير ابهلل أف يك ف أةمل ارس س  اا
                                                           

  عل اإلمي ف رسوآ آ  كمهسهلل ارش  ب رر ارسعم ف بر بشو  ُٖٕ
 رد    رس م  األربع    اض مهل ذةع رب ارع مل  رسهللمشآ  رر ابر رمع ُٕٗ
 معوف اررمثاين كاروآ آ  رر أز   َُٖ
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مبػػر كارػػبير ا رػػت   !!كرسػػه صػػس  ل ، كضػػل ار صػػ ؿ رػػص ا يػػ  ،يآػػ ؿ: أى كصػػسمي 
جيػل  ، كرػبرتبااػ  أزػت  ػهللكةآوػل أف ااآريعسػ ف مثسػص، يعكف ارشآخ ال يي س  يآتهللكف ! 

بسوػػػ ا مػػػر  ػػػ ؿ اوآػػػل   مػػػر أريػػػل ارػػػبير يآتػػػهللكف بػػػت، كاػػػن أف  ػػػ ا  رسػػػه ار ػػػاة 
٬ً  }} كم رري ش: ٬ًم٪ ًٲ  م٪ ًٲط٪ ٘ٻ  ط٪ ٘ٻط٫يٲ ٘ٻ  ط٫يٲ ٪ٝ ٔٶ ٘ٻط٪ ٪ٝ ٔٶ ٌ٪  ط٪ ٌ٪كٸ  ٫ُ  كٸ  ٫ُوٸ ٍ٪   وٸ ٍ٪ ّپص٬س٫ ّپص٬س٫  ّپص٬س٫ ّپص٬س٫ّ٪ ٪ّ  ٬ً ٬ًٰم َ٪   ع٪ٰنص٪ع٪ٰنص٪  ٰم َ٪ ٰب ٬ْوپ  إپوٸٙإپوٸٙ  ٰب ٬ْوپٓ٪ ٰ٘  وٺ وٺ  ٓ٪ ٔ٪ م٪ ٰ٘ ٰق ٔ٪ م٪   ٢٢  ٰق

٬ً  ٓ٪ي٬قٹف٫ٓ٪ي٬قٹف٫ ٬ًٰم ٍٰه٬  ٰم ٬ّص٪ سپ ٍٰه٬أٸ ٬ّص٪ سپ ٝ٭    أٸ ٬ٔ ٝ٭  ػ٪ ٬ٔ  181181{{ػ٪
، اهػػم  كريػػ  ش أمله  ػػهلليهلله   رألػػص ،  مػػعض م بػػص ر ػػهلل   اروآػػم لػػآهللى رلػػ ؿ   

رسػػه ةتػػ  لػػآهللى  آهللى رسػػ  كلػػآهللى ارعوػػ س، ككدػػ  يػػهللكىدل رسػػه لػػازذاف اػػعبط رألػػص، 
  املهػوهلل رآػ دم ار ػاة رسه ةتػ  لػآهللى ارعوػ س، كمشػه ب ػع ب  اػن كصػل   ، كيهللرس 

كة زػػم لخػػع  ، بوػػ رؾ كبعػػ  ألزػػص ارآػػهللكة األك  ارػػيت أرلػػس   رسػػ  رب ارعػػ مل   ،مػػ  املهػػسم 
ـٲ٣  }} خعريم مر اآص  ول مغ دربص ارهللزآ :ةسم ت  ـٲ٣ و ٬ٓن٪ ى٫ ٹه٬  م٪لٸ ٸ ٬م٪لٸ ٸ ٬  ّ٪م٪ ّ٪م٪   ٗٸٗٸ و ٬ٓن٪ ى٫ ٹه٬أٸ  182182{{  أٸ
       ار ػػاة مل يآيػػل ار ػػاة اآػػط، كركػػر  ػػ ؿ:  رسػػهللم  ذةػػع   ك

اػػػ  ارشػػػعرآ ، كلطسػػػ ن لب ااػػػ  رسػػػه أا ا ػػػ   ك   مػػػ  ار ػػػاة يعػػػ  هػػػ ضعان لب ااػػػ  رسػػػه اعة
 .مر ااش ع كاحلض ر كااشآ     ،ارآسوآ 

  ثبنثبً: إيتبء انضكبح ًإخشاج انصذلبدثبنثبً: إيتبء انضكبح ًإخشاج انصذلبد
        مل بيريػعض  ال   كار ة ة  ،كمر ارغعامهل أف ضبش اره رة ز رم   مك

ػل أز ػو  اكآػ  ذرػت ! ارع ـ ارثػ ين مػر ا وػعة،  اػعض   ار ةػ ة   ضػبش ازيػ ، ركػر مل ييري ًٌ
 ار ة ة كاعكض ار ة ة  ال   املهلليس  املس رة   ارع ـ ارث ين مر ا وعة.

ا رػػبم يعيػػهلل أف هلل أف يكػػ ف   كل، يػػكال يكتريػػ   ػػ  مػػر ييع  ،كار ةػػ ة اػػق   ارضػػعكرم
 كار ػػػػػهلل  ت رعوػػػػػ د  :  رآعض احلهػػػػػر ضػػػػػبا اروػػػػػ ب، ةػػػػػبػػػػػهلل أف ي يػػػػػهلل    الكرآػػػػػ ن   يكػػػػػ ف 

          . 
 ػػ  ةػػل مػػ     هػػآهللى أبػػ  بكػػع ارستػػمثع رسو ػػ د، ار ػػح ب  درػػ  لػػآهللى رلػػ ؿ   

 : آ ؿ رصااروآم كأبه بص، 
                                                           

 معوف اررمثاين ككرد  صحآل مهسف كار مبم كأْحهلل كدوضف ب آ  خمتسري  رر ريعيع بر روهلل    ُُٖ
 لسر ابر م ري  رر أز   ُِٖ
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٬ٔ ٪  م٪ م٪   ب٪ ٺشٿب٪ ٺشٿ  أٸب٪ أٸب٪   ٓ٪ ٓ٪   }} ٬ٔ ٪أٸب٬قٸ ٬ٔ ٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٬ٍٰلكٸز٬ٍٰلكٸز٤ٸ٤ٸ  أٸب٬قٸ ٬ٔ ٫أٸب٬قٸ ٫َه٫  أٸب٬قٸ ٫َه٫وٸ ُ٪  وٸ ُ٪ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٫ُّ٪س٪ط٫ْوٸ   183{{  ّ٪س٪ط٫ْوٸ

 ػعار  ف ضػبا ارعمػل اكمع  ذرت أف ضبا  كمل أيمعش أف يعد  آئ ن مسص، ،اسف يع ض رسآص
كجتػػ رة ض زئػػ  مػػ   ،رػػص    بضػػ ر  رايػػ صػػ اب، ألف مػػر جيعػػل ةػػل م رػػص   اآػػ  ضسػػ ش، ألزػػص ا   

 .بو رؾ كبع  اضعة   
بعسػل  ارس س اآ     ضبا ار م ف ةثوان، كأيب ف ألزريهػ فاع ط كار ة ة  بهلل مر ار ة ة، اا

ا رػػبم ميسػػت مهػػ ا  مػػر األرض بػػهلل أف بػػهللرس ار ةػػ ة،  الكأرػػبار أزػػص رػػآ  رسآػػص زةػػ ة، ركػػر 
كي رر ػػ  مبح صػػآل اءوػػ ب، اسػػآ  ارشػػأف لملهػػ ا  كركػػر لإلزتػػ ج، اسػػ  ة زػػم اػػن لػػم 

 ة.زة   ةآس ، اعسآت  عاريط كأزتوم مخه
 رػػ  اعسآػػت ز ػػ  ارعيشػػعزاػػ ذا ةسػػم بهػػآ  ل ذرػػت، اإللػػاـ يه ػػع كةآػػ  أيخعري ػػ  

 %ا.َُر عسآت ارعيشعالرعاا   ة ف ارعم، ك ذا  %آر
  َْ رهػػػم خوػػػوان ريآػػػهللان   ار رارػػػ  اأخعريػػػم األرض رسػػػهللم اػػػهللاف أك اػػػهللاز  كركػػػ 

 ةآس ، اسآ  رس   زة ة، كرآ      أفه مبه ا  األرض. 
سه امل رت أـ رسه املهتأريع  رسه ار ارع، ا ربم ي رع كُي ػهلل ضػ  ارػبم كار ة ة ضل ر

ك سػػ   ،امل رػػت  ذا ةػػ ف رسػػهللش مهػػ ا  أرض ةوػػوةامل رػػت ... رسآػػص ار ةػػ ة لػػ ا  املهػػتأريع أك 
زةػ ة % ركر رػآ  رسآػص ٓ,ِكمآهللارض   ،ريعاـ ذضل اعسآص زة ة م ؿ ٖٓاإلجي ر به كم مثر 

لرثيسػػر أك لرس ػػ  أك بغػػوش، اػػأيخعج مشػػ رة  زررػػم األرض أى زرع ألزػػص مل يػػ رع كمل ُي ػػهلل، 
عج ز آوص  ذا بس  ارس  ب  ،ز آيب  لت ف ةآس .كار ارع اي

 كبسػ  اإلزتػ ج، ة رعسػل كاملػ    كاء ااػ   أك ا ة ػ  ة ررمػ طف  خضػ ر  ذا ة زم ار رارػ 
 آس  اسآ  رس   زة ة.ة  ََٔ ذا ة ف أ ل مر ك ةسآ ريعاـ، اعس   زة ة،   ََٔ

  يآػػػ ؿ:ألف   كأيخػػػعج مػػػ  رسػػػ   مػػػر زةػػػ ة، ملػػػ ذا   ،بػػػهلل أف أرعا ػػػ  ز ػػػو  ار ةػػػ ة الاأ
                                     يشػػػو ص  ػػػهللة ار صػػػ  !! أرأيػػػم  را ػػسمارا ػػسما

 آ ؿ:مر رهللـ  خعاج ار ة ة، ا زص مشعؾ، كاضعة ارسيب ابرى 
                                                           

 ري م  ار مبم كأيب داكد ُّٖ



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح ادلضيم21(                                     تفغري اآليخ ) 134 )                                              أىم ادلؼيخ             : 11

٫ٍه  ُ ٰب وظٶٰيني م٪  م٪ي٪ع٪ مٸْوٮ  وضٲم٪  م٪ي٪ع٪ مٸْوٮ  وضٲ  }} ٗٸ إپ٢ٸ  ب٬ا٪٣ ٫ٍه  ُ ٰب وظٶٰيني كٸ  ٗٸ إپ٢ٸ  ب٬ا٪٣   184{{كٸ 

اآسريػق  )م  ميع مْوٮ  وضكن ٗ إ٢ طنلڀط  ُ علنَٔه وإلن    وضس عن٘(     : : ك  بعمل األاػع
امل ؿ رسه املوآهللات، ألف اق   ال بهلل أف اعج، ا ذا أخعريتص اأزػم مػأري ر، كذزوػت مغريػ ر، 

عريص ييهس ـه ةعًنه م ا ر، ك ذا مل ني ط رسآ ػ  ارريئػعاف كازاػ ت، رتأخػب اػق  ، كرت رسهلل   مآ 
 .بو رؾ كبع  كا ت لؽ ةم  ض   ي لل رسآص   ارهللزآ  أكالن، كيـ  بسآه   

لب صػهلل   كرػ   سآػل، لػآهللم أْحػهلل بػر ررػ     ذا أخعريم ار ة ة اا بػهلل أف يكػ ف ل
٫ُ ان     سم  او  رس ػ حل :ريآ ؿ    ارهكسهللرم  ب ر )ُـذ  كص ٓنْوٿ ّونْ بنذسٍه 

٫ُ اب ر دْٓ ٌ  وق ٜنني(  .دْٓ ٌ  ملاـذمني  ّؿصٶ كص ؤل٘ ّوْ سكعاني 
 اسػ  ريعسػػمريسآ ػػ ت، رػػر مخهػ    ارآػـ   ال يآػل م ػػعكاصصػػغو ازف رهلليػػص طريػل مػر 

 ،ار ػعل رسآػص   املهللاكمػ  ، ا ل ضبا صعله رسػه اإلزهػ ف !  صتكأخعريريسآ  ن كااهللان مس ف 
ػػػيهػػػترآ  كضػػ  مشػػػكس  اإلزهػػػ ف،  ذرػػػت، رسػػػه كركػػػر ال ييػػػهللًن  ،عج يػػػـ  ك اسػػ  كألػػػو عأف اي

مػ ذا بريعػل  زهػم  كز ػس  رسػه كازاػع    ار ػهلل   األرم ؿ      أدكم ػ  ك ف  ػل،  كأال
 :،   ؿ رل ؿ   

٘ٹ  }} ـٲذ٪مٸ ٘ٹ و ـٲذ٪مٸ ً٪  ب٪ ب٭ ب٪ ب٭   ط٪ب٬ٰعني٪ط٪ب٬ٰعني٪  ُ٪ظ٫ذٳُ٪ظ٫ذٳ   و ً٪ٰم ٰٛ   ٰم ٰٛ  وظٳْ   185{{ وظٳْ

!! كضل اآس  أاػهلله يتحم ػل ا ػف ، أدىض  ا فٌ  ، ك آل:ار هلل   بهللا  لوع  للن مر اروا 
مػ ر بػبضل ةػل ضػبش األركػر  يشعب،  أيةل كال يس ـ كال اا ،مي ت  هلل ر  أيصآل أاهللى ل فٌ 
 :  ؿ ارآسآل رسهلل   ةوو،  سآل، ا ف  لر هلل  ، كر  بش  

{{  ٬ً ٬ًم٪ ـ٪ذٲ ٪  م٪ ـ٪ذٲ ٪ُ٪ ٗٱ  ٰبع٪ذ٬لپٰبع٪ذ٬لپ  ُ٪ ٗٱُ٪ن٬ش٪ ٬ً  ُ٪ن٬ش٪ ٬ًٰم ٔٶبٱ  كٸظ٬بٱكٸظ٬بٱ  ٰم ٔٶبٱاٸ ٫ُ   ٓ٪قٺب٪ص٫ٓ٪قٺب٪ص٫  ّ٪٢ّ٪٢  اٸ ٫ُ  ولڀن ٌٲ  ٔٶنب٪  ٔٶنب٪   وٷڀ وٷڀ  إپ٢إپ٢   ولڀن ٌٲّ٪إپ ُ٪   ّ٪إپ ُ٪  ولڀن    ولڀن

َ٪ننن  َ٪ننن ٓ٪ا٪قٸبٲلٹ ُٰ   ٓ٪ا٪قٸبٲلٹ ٔ٪ٰنٰٔيننن ُٰ ٰب ٔ٪ٰنٰٔيننن َ٪ننن   ث٫نننهٲث٫نننهٲ  ٰب َ٪ننن ٫ٓش٪بٶٔ ُٰ  ٫ٓش٪بٶٔ ـ٪ننن ٰذٰب ُٰٰو ـ٪ننن ٰذٰب ٫ِ  أٸذ٪نننذ٫كٹه٬أٸذ٪نننذ٫كٹه٬  ٫ٓش٪بٶننن٫ٕٓش٪بٶنننٕ  كٸن٪ننن كٸن٪ننن   ٰو ْٲ ٫ِإلٸلٹننن ْٲ ٌ٪  ذ٪اٲنننٙذ٪اٲنننٙ  إلٸلٹننن ٌ٪ُ٪ ٹنننْ     ُ٪ ٹنننْ

ٌ٪  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ  }}  ::ك  ركاي     186186  {{ وٺح٪ب٪صپ  وٺح٪ب٪صپ   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪ ٌ٪ُ٪ ٹْ ـ٪ذٲمٹْ    أٹذ٫ذٱ أٹذ٫ذٱ   ٰمث٬ص٪ٰمث٬ص٪  ُ٪ ٹْ ـ٪ذٲمٹْ  إلٸا٪  187187{{إلٸا٪
                                                           

 معوف اررمثاين رر روهلل   بر بعيهللة  ُْٖ
 ي  معوف اررمثاين رر راا  بر خهلل ُٖٓ
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  ُٖٔ
 ري م  اروآ ف رسرمثم رر أيب ضعيعة  ُٕٖ
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اآوػػهللض  يػػـ  ارآآ مػػ    -يعػػ   ػػآبه بهػػآط  -يت ػػهللؽ لر ػػهلل   ال ييسآػػ   ػػ  لالن ارعريػػل 
: ضػبش صػهلل تت ارػيت ب ػهلل م  ػ  يػـ  ةػبا، رػصؿ    اآآاآآ ؿ: مر أير ل ببرتةوول أياهلل، 

 ل.أخبىض  كربآس ض  رت ان ص رت ةم  بع 
ارعمل ار اآهلل اربم يعبآص احلمآهلل ايفآهلل ار هلل  ، اأزػم بي ػس  رةعتػ  ا ػل جتػهللضف يػـ  

أك ب ػػـ   ػػ ع مخهػػ   ال، ضسػػ ؾ جتػػهللض   ػػل اأك  ػػ  اوػػ  ااسػػ ،  ضػػف ، بػػلارآآ مػػ  أربعػػ   ال
ارعمػػل ار اآػػهلل ارػػبم ي يػػهلل ز دة دػػو ! ال، ركػػر ي مػ ن ا ػػل جتػػهللش ضسػػ ؾ م مهػػ  كمخهػػ ف رمضػ ف 

 إلزهػػ ف ازريهػػص،  طوآعآػػ  ار ػػهلل  ، ملػػ ذا  ألف ار ػػهلل   معس ضػػ  أف ضػػبا اإلزهػػ ف ك ػػ ش    يػػل  
خسػ   رسآػص مػرخعكج ارآػعش أضػ ف ط اؿ ارس  ر، ركر ، كي ـ  مهتعهلل أف يي س  ط اؿ ارسآل

   م آو  اإلزه ف: !!، كضبشارضعس                     ارريوعاارريوعاََِِرر. 
كأخػعج ضػبا ارآػعش،  ،اكػ ف اإلزهػ ف بغس ػل رسػه زريهػصا ايوًّػ   ىًّػ ر ذا ة ف   يآ ؿ: 

 ك  ؿ: األمع ع ب ان أف ارسيب  ،كيسمآص كي يهللش كيو رؾ اآص  آأخبش ل
ُٲقٹْ   }} ُٲقٹْ   ٬ْ   ويٲ س٪ ويٲ س٪    ٬ّْ٪وٸ ٗٱ  ٰبٰؼقٶٰبٰؼقٶ  ّ٪وٸ ٗٱُ٪ن٬ش٪   188{{  ُ٪ن٬ش٪

اػػهلل ارريآػػعا  مػػع  رسػػه ارهػػآهللة ر مهشػػ  كطسػػل مس ػػ  صػػهلل  ، كةػػ ف مع ػػ  أ !!،ز ػػ   ػػعة
 ػػ :   أـي املػػ مس  ضػػل ضػػبش ار ػػهلل    اآآػػل يرػػ ه مػػر ارعسػػل، اأررتػػص اػػاث أك أربػػ  اوػػ ت، 

ة زػت بت ػهللؽ ا ػبا  !!.ارػمث كاحلهػس ت رػ  بعسمػ ف   رم:  ف اآ ػ  مث  آػل ةثػوةن مػر !بسري  
 درآله رسه أزت كي آم  يل  زريهت، كأصوحم   كؿ أف بيعد    ريل   رياش.

  ساثؼبً: أػًبل انرب ًعجم اخلريادساثؼبً: أػًبل انرب ًعجم اخلرياد
                            ::  

كاػ كؿ أف بت لػ  اآ ػ   ذا أردت أف بكػ ف مػ  رلػ ؿ  ،  ، ليػول ااػو ةس ػ زاع   ا
  ف ةػػػ ف رسريآػػػعا  كاملهػػػ ة ،أك  ف ةػػػ ف رػػػبكم األراػػػ ـ، أك ليػػػول ااػػػو  ف ةػػػ ف رسوػػػواف، ك 

اػع ط اآػص  ....  أمػعه  ف ةػ ف رايتػ ـ، كأن ػ    ضػبا ار مػ ف ار يػسل بػ  املت  صػم ، كضػبا أك 
 .ةثوه مر املهسم 

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر رهللم بر ا مت  ُٖٖ
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 :  ؿ 
٬ً  ٰبتٸإلٺل٪ص٪ٰبتٸإلٺل٪ص٪  أٹم٬ٰبش٫كٹه٬أٹم٬ٰبش٫كٹه٬  أٸ٢أٸ٢  }} ٬ًٰم ٰ٘  ٰم ٰ٘د٪س٪ج٪ ٔ٪ وپ  د٪س٪ج٪ ـٶ ٔ٪ وپ و ـٶ ـٲ٣   و ـٲ٣ّ٪ و ٰ٘ز   ّٰٰٗٗ٪ و ـٲذ٪مٸ ٰ٘ز ّ٪ و ـٲذ٪مٸ ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   ب٪لٸٙب٪لٸٙ: : مٸ وٹْ مٸ وٹْ   ّ٪ و ُٰ  ولڀ    ولڀ

ًپ  ر٪ ٰ ر٪ ٰ    ٫ ٫إپؿ٣٬إپؿ٣٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪ ٬ٔ ًپ وٺب٪ ٬ٔ ًپ  ر٪ ٰ ر٪ ٰ   ّ٪إلٸظ٪ د٫ّ٪إلٸظ٪ د٫     وٺب٪ ٬ٔ ًپ وٺب٪ ٬ٔ ٘ٹ   وٺب٪ ٘ٹ وٺر٪ ٰوقٸ   189{{   وٺر٪ ٰوقٸ

 ك  ركاي  أخعل:
٘ٹ  ٢ أٸمٹْل٫: ٍٕ   }} ٕ٪  وٺر٪ ٰوقٸ ٘ٹ  ٢ أٸمٹْل٫: ٍٕ ٍٰ ٕ٪  وٺر٪ ٰوقٸ ٍٰ٪ً ُ٪ر٬ٰلق٫  وذٶٓ  ٬ً ّ٪وٸٰ  ً٪ُ٪ر٬ٰلق٫  وؼٲع٪ش٪   ُ٪ر٬ٰلق٫  وذٶٓ  ٬ً ّ٪وٸٰ    190{{  ُ٪ر٬ٰلق٫  وؼٲع٪ش٪  

آوهلل ضػػػبش كلػػا إلزهػػ ف يوحػػر رػػر أم لػػػوآل رس ػػو رآريػػتل رسريهػػص أبػػػ اب ااػػوات، 
 .ااوات أراف   األريع، كأراف   ارث اب رسهلل   

  خبيغبً: االعتغفبسخبيغبً: االعتغفبس
                  : 

أزػص ضػ  ارػبم  ،مػر ر يػ  ضػبا ارعمػلرمل ص حل يهتغريع   عمل اإلزه ف أم بعهلل أف ي
هػتغريعكف رآػل ةػل صػاة ضػ  كأصػح بص ي ةػ ف ، كبت اآػق  ،  رمل، اأى رمستص مبع ز   

  ، ك  ؿ  ف:
{{  ٬ً ٬ًم٪ ُ٪  أٸط٬ا٪ػ٬ٰفش٫أٸط٬ا٪ػ٬ٰفش٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪ ُ٪ ولڀ ُ٪  ٢٢   وڀٰزٖ وڀٰزٖ   وٺع٪ٰعٔه٪ وٺع٪ٰعٔه٪   ولڀ ُ٪إپوٸ ْ٪  إپ٢إپ٢  إپوٸ ٫ٍ٪ْ ٕٳ  ٫ٍ ٕٳ وٺر٪ ٔٳْ   وٺر٪ ٔٳْ وٺقٸ ٫ُْب٫  و٫ و٫  وٺقٸ ٫ُْب٫ّ٪أٸ ُٰ  ّ٪أٸ ٬ٔ ُٰإپوٸ ٬ٔ   ث٪٣ث٭  ث٪٣ث٭    إپوٸ

٫ُ  غٹٰفش٪ ٬غٹٰفش٪ ٬ ٫ُوٸ ٫ُ   وٸ ٫ُ ر٫ى٫ْب٫ ٬ٌ  ر٫ى٫ْب٫ ٬ٌّ٪إپ ٌ٪  ّ٪إپ ٌ٪كٸ  ً٪  إلٸ سٴ إلٸ سٴ   كٸ  ً٪ٰم   191{{ وضٲذ٬ٰف  وضٲذ٬ٰف   ٰم

  بػػهلل رازهػ ف املػ مر ةمػػ  رلػف رسػػ   ك ف ةػ ف اػن  ػػهلل اػع  مػر مآػػهللاف ارآتػ ؿ، اػاأم 
 :                    ارمثىم :

ملػػ ذا  اػػن ال يشػػعع أزػػص ارػػبم رمػػل، كال أف ذرػػت  ، رآػػل أدا  أم رمػػليهػػتغريع  
آػػق   رمػػل ضػػبا كبت ا ،كمبع زػػ    ،بآ بػػص، ك منػػ  بريضػػل   أكمب  ربػػص  أك ،بر رػػص أك ،ي رػػص

كصػػسه   كلػػس ف كلرؾ رسػػه لػػآهللى ....  كرمػػل ارعمػػل ر ريػػص  ، اسهػػتغريع   مػػر ةػػل  ػػ ؿ
   كرسه لرص كصحوص

                                                           
 لسر أيب داكد كمهسهلل أْحهلل رر أيب ارهللردا    ُٖٗ
 لسر أيب داكد كار مبم رر أيب ارهللردا   َُٗ
 احل ةف   املهتهللرؾ كاروآ آ  رر روهلل   بر مهع د  ُُٗ
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  اإلنسان(اإلنسان())                                                            
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  192اننؼيى ًادلهك انكجرياننؼيى ًادلهك انكجري..1111
احلمػػػهلل   ارػػػبم مػػػر  رسآسػػػ   يػػػهللاش، كأةعمسػػػ  لبوػػػ ع اوآوػػػص  - ًبٍهػػػًف   ارػػػع ٍْحىًر ارػػػع ًاآف

ش، كخ  س  صو ةت ب أز رػص    خسػق   كضػ  ارآػعلف اركػعًن، كار ػاة كارهػاـ رسػه كم رري 
زػػيب ااتػػ ـ، مػػ ا  اراػػاـ، كى ػػع ارسػػ ر    سػػ ب األىـ، كارشػػريآ  األراػػف ءمآػػ  األىـ يػػـ  
ار اػ ـ، كمريتػػ ح اءسػ  كلػػ ةر دار ارهػػاـ؛ لػآهللى   كلرػػص األرػػاـ، كصػح بتص اركػػعاـ، كةػػل 

سػػه ضهلليػػص كصػػ ر رسػػه دربػػص    يػػـ  ار اػػ ـ، كاريعسسػػ  مػػس ف كمع ػػف أ عػػ  مبسًٌػػت مػػر مشػػه ر
 كاضست كري دؾ   أراف ارعاْح .

   ةػػل ك ػػم از ت ارػػيت معسػػ  ارآػػـ  بشػػعح رسػػ  كب دػػل رسػػ  اءسػػ ، ارػػيت زهػػأؿ   
 :غس    ض ، كزتأله بآ ؿ لآهلل األكر  كازخعير كا  أف يوسًٌ 
ُ٪  ط٪تٸوٺا٫ه٫ط٪تٸوٺا٫ه٫  إپر٪ إپر٪   }} ُ٪ ولڀ ٫ِ   ولڀ ٫ِإلٸ ط٬تٸوٹْ ٬ّغ٪   إلٸ ط٬تٸوٹْ ٬ّغ٪  وٺٰفش٬د٪ ٫ُ   وٺٰفش٬د٪ ٫ُإلٸإپىٲ ٬ّط٪طٹ  إلٸإپىٲ ٬ّط٪طٹأٸ ٰ٘   أٸ ٰ٘  وٺح٪يٲ ٰ٘  ّ٪أٸع٬لٸّٙ٪أٸع٬لٸٙ   وٺح٪يٲ ٰ٘ وٺح٪يٲ    وٺح٪يٲ

٫ِ ٫ِأٹس٪  ٫ُ  أٹس٪  ٬ْمٸ ٫ُإلٸ ٬ْمٸ ًپ   ع٪ش٬ؾ٫ع٪ش٬ؾ٫  إلٸ ًپ  وشٲذ٬ن٪ ٫ُ   وشٲذ٬ن٪ ٫ُّ٪ٰمي٬ َ٪ س٫  ُ٪فٸحٲش٫ُ٪فٸحٲش٫  ّ٪ٰمي٬ َ٪ س٫أٸى٬ ٰ٘   أٸى٬ ٰ٘  وٺح٪يٲ   193{{ وٺح٪يٲ

  انذَيبانذَيب  ىىؼؼَؼيى اجلنخ ًََِؼيى اجلنخ ًَِ
مث األيمػ  لػػآهللى اركػاـ رػر اءسػػ    ةتػ ب   يآتضػػ  مسػ   آعػػ ن أف زعػ  ريآػػهللان  ػ ؿ اػػ

 ك  ؿ: ، اربم در  رص ارسيب رد    رس م روهلل   بر رو س 
٫َهٲ  }} ٫َهٲ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٬َ ٫ُإلٸق  ٬َ ًپ   إٰلٕإٰلٕ  إلٸق  ًپ  وذٶٓ ٫ُ   وذٶٓ ٫ُّ٪ع٪ل ن٬ ّپٓص٪  ّ٪ع٪ل ن٬ ّپٓص٪ واٲتٺ   194{{   واٲتٺ

ةل م  ذيةع   ارآعلف رر اءسػ  شػ  رػص :  اآ ؿييعرآس  اآآآ  جيل أف زعآ   أ ع ، 
 اآط،  ذ اربم   اءس  أ عؼ كأرسه. آصه   ارهللزآ ، ا   يش رةص   االلف و

اركػػػأس ضسػػػ ؾ رآهػػػم  ك ، ر أف ارآػػػ اريع مثػػػل ارآػػػ اريع ارػػػيت   ارػػػهللزآ يعػػػ    ؾ أف باػػػ
 :كطوع ن يآيعش احلوآل اآط، لف ركر يش رةص   اال، اريت   ارهللزآ   ركأسة

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ِضػ َُْْمر   دم األك   ِٕارآعا   –س   ل –األ  ع  ُِٗ
 صحآل ارو  رم كابر او ف رر أيب ضعيعة  ُّٗ
 مهسهلل أْحهلل كابر او ف رر ابر رو س رد    رس م  ُْٗ
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ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ِٰ  أٸع٪ذٲأٸع٪ذٲ     ولڀ ِٰٰوٰعب٪ ٰد ـٲ ٰوٰرني٪  ٰوٰعب٪ ٰد ـٲ ٰوٰرني٪ و ًٮ  ٢٢  م٪ م٪    و ٬ٔ ًٮع٪ ٬ٔ ٌٮ  ٢٢ّ٪ّ٪  س٪أٸ ٬س٪أٸ ٬  ع٪ ٌٮأٹر٫   ط٪ٰنع٪ ٬ ط٪ٰنع٪ ٬   أٹر٫

  195{{ب٪ؼ٪شٿ ب٪ؼ٪شٿ   مٸلٺٰبمٸلٺٰب  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  م٪ٷٸش٪م٪ٷٸش٪  ّ٪٢ّ٪٢

ا ي ريػػهلل أاػػهلله مػػر أكؿ ارػػهللزآ     لخعضػػ  رأل  ػػآئ ن شػػ    اءسػػ   ال كمل يهػػتثر أاػػهلل، اػػ
 ع ف لرهآ ا    اءس .ارسريع ارآسآل اربير أخب   أركاا ف    املا األرسه كمت  

ال بهللرةػص  ف ب ػ يع مػ  رأكش، ألزػص  ػ  آع  رتارتعوو، كال يهػ فكان ض ال  ال يهترآع  
ضػػػبش سػػػص رآػػػ ؿ بػػػ  لدـ أ عػػػ ، ا ػػػ   ػػػ   اػػػ ؽ ار صػػػ  كاػػػ ؽ ااآػػػ ؿ، ارعآػػػ ؿ، كال بتعآ

 احلآآآ  اريت جيل أف زعسم   أ ع  رر ريس ت ارسعآف.
 هلليهلل بوهػآط ضػبش املسػ هع اإل آػ  ارػيت ري  ضػ    رسػ     بعهلل ذرت لأا كؿ ل خت  ر

 ارهللار اءس زآ .
                    ::  

كزرػعب كزتمتػ   ػبا ارسعػآف ارعػ ل، األبػعار ركػ  زشػعب ضػ ال  زعيػهلل أف زكػ ف مػر  حنر
رسػآ ف مػر ارريػعامهمل،  صرسآػص، اآػ م ا مبػ  اعدػ بوػ رؾ كبعػ  ا ألبعار ارػبير بػع كا مػ  ر ضػهللكا   

  ضف رسص مر املس ض ، كامتثس ا رآ ؿ  :كازت  ا رم  ا
                      لؿ رمعافالؿ رمعافاُُّّرر  

 ا ػ ال  األبػعار ارػبير كدػح ف..  أزري لػ فةل اتأل ا كا تهللكا يوآل   كم رري ش    
   أةثع مر م د  مر ةت ب  ، كزهأؿ   بع   أف زك ف مس ف أ ع .  

ا زشػػغل اػػرػػآ  مثػػل ضػػبا اركػػأس،  -ةمػػ   سػػم  -ركػػر  مػػر ةػػأس،لآشػػعب ف ضػػ ال  
 ،هلليقه أك ًصػػ ،دآػػيب ال ييرسػػ    رسآػػص  ال زػػيب  ر زػػص كال ضآئتػػص، ألف ضػػبا أمػػعأزريهػػس  بشػػكسص كال

  بش املآ م ت. بعهلل أك كل، كحنر مل ز ل
رسػ   رسهللم  كص  اءس  ة ف بآعيو ن رسحآ مهق، ابةع األ ػ   ارػيت زععا ػ  رآيآػعب ك  

 :احلآآآ ، ركر احلآآآ  دو ضبا لملعة، كربرت   ؿ 

                                                           
 صري  اءس  أليب زعآف رر أيب ضعيعة  ُٓٗ
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{{  ٙ٪ُ ٬١٫ٓٙ٪ُ ٬ٍصپ  ٰبتٸى٬ع٪هپٰبتٸى٬ع٪هپ  ٬١٫ٓ ٬ٍصپأٸ ٔ٪   أٸ ٔ٪  وذٳى٬ ٬ً   وذٳى٬ ٬ًٰم ٬ٍصپ  ٰم ٬ٍصپأٸ ٬ْو٪   ويٲ سپ ويٲ سپ  أٸ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ   ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘  وٺٰق ٔ٪ م٪ ـ٬ب٪ؼ٫   وٺٰق ٫ٔ ـ٬ب٪ؼ٫إلٸ ٫ٔ ٘ٻ    ويٲ سپ ويٲ سپ  إٰلٕإٰلٕ  إلٸ ٘ٻ ؿ٪ب٬ػ٪   ث٫هٲث٫هٲ  ؿ٪ب٬ػ٪

ً٪  ٓ٪ننن ٓ٪ننن   ::٫ٓقٸننن ل٫ٓ٫قٸننن ل٫ ً٪ ب٬ننن ٬ٓننن ٪  ٍ٪نننص٬ٍ٪نننص٬    ود٪و٪ود٪و٪   ب٬ننن ٬ٓننن ٪س٪أٸ ٬ٔنننش٭   س٪أٸ ٬ٔنننش٭ م٪ ٔ٪قٹنننْل٫  طځزطځزمٸنننمٸننن  ى٪ٰعنننٔهٮى٪ٰعنننٔهٮ  ٰبنننكٸٰبنننكٸ  م٪نننشٲم٪نننشٲ  ٍ٪نننص٬ٍ٪نننص٬  مٸنننطځزمٸنننطځز  م٪ ٔ٪قٹنننْل٫إلٸ   ::إلٸ

٢٢  ُٰ ُّٰ٪ ولڀ ُ٪ٙ  س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ ٓ٪   ّ٪ ولڀ ٬١٫ٓ ٪ّٙ٪ُ ٬١٫ٓ ٔ٪   إٰلٕإٰلٕ  ب٬١٫ط٭ ب٬١٫ط٭    ويٲ غپ ويٲ غپ  ٰبتٸػ٪ذٶٰبتٸػ٪ذٶ  ّ٪ ٔ٪  وذٳى٬ ٬ً   وذٳى٬ ٬ًٰم ٬ٍصپ  ٰم ٬ٍصپأٸ ٰ٘   أٸ ٰ٘  وٺح٪يٲ ـ٬ب٪ؼ٫   وٺح٪يٲ ٫ٔ ـ٬ب٪ؼ٫إلٸ ٫ٔ ٘ٻ  إلٸ ٘ٻؿ٪ب٬ػ٪   إٰلٕإٰلٕ  ؿ٪ب٬ػ٪

 ٰ٘ ٰ٘  وٺح٪يٲ ٫ٔقٸ ل٫   وٺح٪يٲ ٫ٔقٸ ل٫إلٸ ٫ُ  إلٸ ٫ُوٸ ً٪  ٓ٪ ٓ٪   ::وٸ ً٪ ب٬ ٬ٓ ٪  ٍ٪ص٬ٍ٪ص٬    ود٪و٪ود٪و٪   ب٬ ٬ٓ ٪س٪أٸ ٗټ   ٰبنكٸ ٰبنكٸ   م٪شٲم٪شٲ  ٍ٪ص٬ٍ٪ص٬  مٸطځزمٸطځز  ب٬١٫ط٭ ب٬١٫ط٭   س٪أٸ ٗټ ٰػنذٲ ٔ٪قٹنْل٫   طځزطځزمٸن مٸن   ٰػنذٲ ٔ٪قٹنْل٫ إلٸ   ٢٢  ::إلٸ

ُٰ ُّٰ٪ ولڀ ٬ٓ ٫  ّ٪٢ّ٪٢    مٸطځمٸطځ  ب٬١٫غٮب٬١٫غٮ  ٰبٰٕبٕ  م٪شٲم٪شٲ  م٪ م٪   س٪بٶس٪بٶ  ٓ٪ ٓ٪   ّ٪ ولڀ ٬ٓ ٫س٪أٸ ٗٻ  س٪أٸ ٗٻٰػذٲ   196{{  مٸطځمٸطځ  ٰػذٲ

مر دمه  كااهللة   ارس ر لآسهه ةل ارسعػآف ارػبم يت آسػص اإلزهػ ف  زه فا ذا ة ف اإل
آسهه ةل اروػ س كارشػآ   كارعسػ   ارهللزآ ، كمر دمه  كااهلل   اءس  لا    ضبش احلآ ة   رسم

 ان   ضػػبش احلآػػ ة ارػػهللزآ ، رسعػػعؼ أف اءسػػ  هلل ارسػػ س ب لػػ ن كأةثػػعضف مشػػآ ن كرسػػ ارػػبم ذا ػػص أ ػػ
 .ارسيب  أخمثلخع ةم   اآ      

  كةم    ؿ  :                                 مل يآيل: اآ ػ   ار خعؼاار خعؼإُُٕرر
  ارتآآػ ، ارػػيت  ػ  مس رػ ه ةعميػػ  األزريػ يعػػ  ػ   سػ   ا كضػػ األزريػ ركػر رمػ  بشػت آص ارسريػػ س، 

 .رسهلل رب ارمثي  
مسػػت املػػ ت امل ةػػل  ػػف رآػػومل أركاا ػػف، كال اػػن ر رامهآػػل    رػػر يػػ ؾ كضػػ ال  

   رمهآهػػ ف أف يآػػومل أركاا ػػف، كركػػر يتػػ    ببابػػص  ػػومل أركاا ػػف:                 
        ار معاار معاِِْْرر . 

 :  مهس  د ارآامهل اربير دامهم  يهللر ف كحنر زهللر  مع فكمر ضف األزري   األاعا
  ..( مبض أسّ ذي  بٔني ك مع ػذٗ  وؼْ  إىل وق ٜك ٓ  سمحً ُّْلٲ )

                   ععب ة ز ا يععا ف ارك ا ر، ار
آمػػ  م ريػػ دة   بػػاد ا سػػهلل ك  اركػػ ا ر  ػػعاب يي ريػػهلل   أ ػػو ر را  احلآآآػػ ، ك آػػع ب  ػػف ا

كطعمػػص كزك تػػص اآ ػػ  رػػب ة ال بي صػػ ،  كر زػػص أبػػآمل،بػػهللاخل ارشػػوعة، كيكػػ ف بػػاد ار ػػ ، 
مػػػر ارػػػبم يشػػػعب ضػػػبا اركػػػ ا ر  ارعامػػػ   كاءم رػػػ  ...  احلآآآػػػ  مبػػػ  يععا زػػػص  ب  ػػػف اآػػػع  

 ميي ج لرك ا ر.أف ضبا اركأس  ابةع  فار ري    
                                                           

 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر أز   ُٔٗ
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  انؼني انيت نؼجبد اهللانؼني انيت نؼجبد اهلل
               كازتوػػص رهلل ػػ  أرريػػ ظ ارآػػعلف، اسػػف يآيػػل: رآسػػ  يشػػعب مس ػػ

أرض اءسػػ  رآسسػػ  أاػػ  رػػ ه    ،اسػػ   ػػ ؿ: رآسػػ ن يشػػعب ف مس ػػ كركػػر ريشػػعب  ػػ ا، روػػ د  ، 
 ارعػػ  ارػػيت اػػعج مس ػػ  ضػػبا ارشػػعاب، كركس ػػ  رآسػػ ن يشػػعب  ػػ ، كضػػبش  ػػ ؿ اآ ػػ  ار ػػ حل ف:

لتشػػعب  ػػ  ةػػل طعػػ ـ املآػػعب ، كةػػل  ػػعاب ار ػػهلليآ ، كةػػل رسػػـ  اإل ػػ ـ مػػر رب ارعػػ مل ، 
 ارآسل ارهسآف  ذا ط عبص مل الؾ. ؛ض  ارع  اريت بهللاخست

ل ارهػػسآف، رػػص   ارآسػػلػػآعرآص ارعسػػف أك احلكمػػ ،   ا ػػ  يشػػعب  ػػ ، كارػػبم لػػآ بآص 
وص كال ييآول اربم ط  عش مر ةل كص   .رسآص بص اركعًن  ذمآف ال ُيي

، كيشػعب ف  ػ  ألػعار املعػ رؼ اإل آػ ، كيشػعب ف  ػ   بش ارع اآشعب ف   ررػ مه  ارعسػـ 
  ضعة كااريآ    ارهللار اءس زآ .مش ضهللة األز ار ابمهللي ، كيشعب ف    ةل ر امل ار يس  ارا

               بعػػهللض :  كرػػبرت  ػػ ؿ يشػػعب ف ةػػل ذرػػت  ػػبش ارعػػ ، 

،  ػعر مػر ارعو ديػ  رس كريػ ، كارعو ديػ  رسمػ ؿ، كارعو ديػ  رسػورر، اربير أصوح ا روآهللان   
 كارعو دي  اريت اه رس   لآهللى رل ؿ   كاريت   ؿ   أضس  :

{{  ٰ٘ ـ٪ ّ٪ع٪ب٬ذ٫  وٺخ٪ٰنٔ ٍ٪هپ   ّ٪ع٪ب٬ذ٫  وذٶس٬ ُٰ٘٪ٰعع٪ ع٪ب٬ذ٫  وذٶٓي٪ سپ   ـ٪ ّ٪ع٪ب٬ذ٫  وٺخ٪ٰنٔ ٍ٪هپ   ّ٪ع٪ب٬ذ٫  وذٶس٬   197{{  ُ٪ٰعع٪ ع٪ب٬ذ٫  وذٶٓي٪ سپ  

ل  ال م ةػ ف ال يآوػ ، ك  رػآ  روػهللان    ػ   ػ ال  ا   ض  روػهلله ، كط ملا ف روآهلل
يعيػػهلل رريػػان ال ا ػػ   ػػأفه بػػص،   اآػػص  ػػعة   متش ةهػػ ف رػػآ   ا رػػبمخ ر ػػ ن ر ري ػػص اركػػعًن، 

 .يعيهلل مر ارهللزآ  كازخعة  ال كريص   

  تفدري انؼنيتفدري انؼني
         ::  

ريوعكاػػ   رسػػهللم  زعيػػهلل بريوػػو موػػ  ةوػػو، أك بريوػػو ريوػػل يريوػػعكف ضػػبش ارعػػ ، كةآػػ  ي
سػ  ارآسػل  تػ ج    ديس مآػم  ام ذا زريعل  أنيت رص  صػ ب  ارػهلليس مآم رسريوػعش، كأزػم ركػ  ني

ار اآػػهلل ارػػبم يهػػترآ  نسػػآ  ارآسػػل مػػر ةػػل األدآػػ ر، ارشػػ   ابوػػ  رهػػآهلل األاوػػ ، كضػػبا 
                                                           

 ارو  رم كابر م ري  رر أيب ضعيعة  ُٕٗ
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 .رسيب امل ت ر لألز ار، كييشعؽ اآص كريص ا كبعهللش مياش   
 :كربرت   ؿ اإلم ـ أب  ارعػ امهف 

. 
كلآهللى أب  بكع ار هلليق ة ف ييهمه رتآق، كركر ايوص حلوآل   كم ػرري ش ضػ  ارػبم 

 ر   ش كأراش ان ص ر رص راآق.
مخػ  مػعات   مخػ  م ادػ   ارسػيب مػ  شذةػع  ػهلل أف   رسهللم  زساع   ليػ  ا وػعة، ك 

   اآ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :                                                           
، ةأزػػص ميتثػػل بآػػ ؿ اه ػػ ف بػػر مخػػ  م ادػػ  مػػبة ره اآ ػػ  مػػ  لػػآهللى رلػػ ؿ    ارت بػػ اارت بػػ اََْْرر

 اثبم دامهم ن:
مفنوووووووٌفّ  وووووووو فّ مفنوووووووٌفّ  وووووووو فّأ ذأووووووولفذأوووووووو ففسوووووووْيهسوووووووْيهأ ذأووووووولفذأوووووووو

فف

فف لَفيننوسف و فيننوسف  ف لةفينرب لَفيننوسف و فيننوسف  ف لةفينرب

فف ف ونووووو ُفأنوووووأفأىلوووووو ف ونووووو ُفأنوووووأفأىلووووووً ووووووفأنووووووف وووووٌله ففً ووووووفأنووووووف وووووٌله

فف

ففألنووولف وووِفأ لوووَفين ييتوووبف ووو فقلأوووِألنووولف وووِفأ لوووَفين ييتوووبف ووو فقلأوووِ

فف ػػيػػييع   رػػبما ع ارعػػ  ارػػيت يشػػعب  ػػ   ػػعاب ارسرػػ  اإل ػػ ، ك ػػعاب ار صػػل هلل أف ييريوًٌ
   : ارػػػػػعلين، ك ػػػػػعاب ارعاآػػػػػق اءسػػػػػ ين، اآكػػػػػ ف ةمػػػػػ   ػػػػػ ؿ                         

أك داػػػ بع  ،  زسوهػػاملابػػ  ارػػيت مسػػ  يعيػػهلل  ا ػػ  الكضػػ  ال يعيػػهلل مسػػت دػػو ضػػبا،  ارشػػععا اارشػػععا اٖٖٗٗرر
 :  ؿ ارشآك ت اريت   ريآ بس ، 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ْ٪سپكٹه٬  إپوٸٙإپوٸٙ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  ٢٢   ولڀ ْ٪سپكٹه٬ؿ٫ ْ٪ ٰو ٹه٬   ؿ٫ ْ٪ ٰو ٹه٬ ّ٪أٸم٬   ّ٪أٸم٬

٬ً ٬ًّ٪وٸٰ  ّ٪أٸع٬ن٪ ٰو ٹه٬  إپوٸٙإپوٸٙ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  ّ٪وٸٰ  ّ٪أٸع٬ن٪ ٰو ٹه٬مٹلٹْٰب ٹه٬    198{{  مٹلٹْٰب ٹه٬ 

ػػال يي  ،ارآسػػل بآػػم ارػػعبك يعيػػهلل ارآسػػل،   كزآ بسػػ ، يساػػع     س بسػػ عش  ال احلػػل، مػػن ر ًٌ
عج ال ارهللزآ  كال ارش  ات كم  ذةعىش كأ عى  رآص  .زر عش لحلل  بعهلل أف وي

اػػػ ذا بر ػػػع ضػػػبا ارآسػػػل أصػػػول رآسػػػ ن يشػػػعب  ػػػ  ةمػػػ  يشػػػ  ، كرػػػبرت مل يآيػػػل ارآػػػعلف: 
   ؿ:   ازخعة، كركسص  املهتآول  ك ال ة ف ذرت ،لآشعب    رو د  

              ،كركر ارشعط يع  ازف          
                                                           

 بر م ري  رر أيب ضعيعة صحآل مهسف كا ُٖٗ
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  سخبل انٌفبءسخبل انٌفبء
  رسػػ  مػػثان مػػر ضػػ ال  ارعريػػ ؿ رسمشػػ  رػػل ضػػهللي ف كزهػػو رسػػه مسػػػ ا ف: كذةػػع   

                    ذةع ةثو مر أضل ارتريهو أف ضبش
احلهػػػر  اآػػػهلل مػػػعض، اهنع هللا يضراز ت ز رػػػم   اإلمػػػ ـ رسػػػ  كزكريتػػػص ارتآآػػػ  ارسآآػػػ  ارهػػػآهللة ا طمػػػ  

ركػر زاد ارػهللا ، اأ ػ ر رسػآ ف بعػمل ار ػح ب  ك كاحله  معد ن  هلليهللان، كبسمه ا  ف ارشػري  ، 
 ف  ػػػري     م ، اسػػػبرا    مػػػ  كرػػػهللي رعػػػل   ييشػػػري   ا زػػػبران   ف يسػػػبر األبآآػػػ   األزآآػػػ   

 .ارغام  أف ي  م  ااا  أ ـ   
 كمل ،أرض ميسػتكال  ،اشري ن   ، اػأرادا أف ي اآػ  لرسػبر، كاإلمػ ـ رسػ  مل يكػر م هريػ ن 

يعمػػل رسػػهللش    رػػر أاػػهللصػػو ح يوحػػر ةػػل ريػػ   بػػل ةػػ ف يعمػػل بآػػهللش لألريػػع، ارػػص جتػػ رة، يكػػر 
كضػػف ذريػػ  ارسػػيب ردػػ اف    ،كأكالدش املوػػ رة  بسػػم ارسػػيبركػػ  ُي ػػل رسػػه  ػػ ت  آػػـ ضػػبا ار

 :رسآ ف أ ع ، كاربير   ؿ اآ ف  بو رؾ كبع  
ٓٲسٓٲر٫ر٫  ص٪ص٪ع٪ع٪ج٪ج٪   ُ  ُ   ٌٲٌٲإپإپ  }} ُ٪  ٌٲٌٲّإپّإپ    ُُلٰبلٰبٕ ؿ٫ٕ ؿ٫إلإٰٰل  ٕٯٕٯبٰٰبى٪ى٪  صٶصٶكٹكٹ  ٘ٸ٘ٸس  ُ ٪ُ ٓٲسٓٲر٫ر٫  ص٪ص٪ع٪ع٪ٙ ج٪ٙ ج٪ وٸ وٸع٪ع٪ ُ    ٕٕاٰٰاس

ٕٯع٪ع٪  لٰبلٰبٕ ؿ٫ٕ ؿ٫إلإٰٰل ٕٯل ًپ  ل ًپب   199{{بب ٰو ٰوٕ اٸٕ اٸبٰٰبأٸأٸ  ب

كريػ   بػوعمل ارشػعو، كارهػآهللة  ،رآعمػلاإلمػ ـ رسػ  كيعيػهللاف أف يريرػعا، اػبضل  ا  م 
بص ركػ  أتةػل ضػ  كضػ  كاألكالد طحسم ارشعو، كصسعم مسص ردآ  كااػهلل، كلػ    ا طم  

 ةر اآك ف.  ةل      مع مر يآ ؿ رسش    ، ا رعدآ  اآصكاا دم ، كرآ  ضس ؾ دم س
كمل أذؽ طع مػ ن  ه   لؿ بآػم ارسوػ ة عؽ اروػ ب، ك ػ ؿ: مهػكك ول املغػعب بسحاػ ت طػ

 كبهحعكا رسه امل  . ،رسه امل  كارعكا  ،مر ي م ، اآ ؿ   : أررآص رص، كحنر زوآم ط كير
 اػػػػعدف ،درسكضػػػػبا ييعرآسػػػ   ،ف أف ي اآػػػ  لرسػػػبرايعيػػػػهللصػػػػ م ، ألامػػػ  ك  ارآػػػـ  ارثػػػ ين 

يكػػ ف أاػػهللضف  ػػهلل زػػبر زػػبران ازف  ػػهلل ارسػػ س نػػ  يعيػػهللاف ب اآػػ  ارسػػبر، ألف ار ػػع لت ارو رغػػ  
  ػػػػػ تزكرسػػػػػهللم  أ، كامل ػػػػػسح  األيخػػػػػعل أبػػػػػهللل، آآػػػػػ ؿ: امل ػػػػػسح  ارريازآػػػػػ  أك ا ،كأاتش ااػػػػػو

 .!!امل  حل أيك  لرسبرمر 
                                                           

 معوف اررمثاين كارهآ ط  رر ري بع بر روهلل    ُٗٗ
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كذضػل   أكالن،  بوػ رؾ كبعػ  دو ذرت، يعيهلل أف يس   مػ  رسآػص رػعب ارعػ ة  ركر ض ال 
ك وػل املغػعب ريػ    كااػهللان، ردآريػ ن مسػص  كري ػ ت أيضػ ن رآعمل، كري   بوعمل ارشعو، ارآـ  ارث ين 

، كمل أذؽ طع مػػ ن مسػػب رػػهللة أ ـ، اػػ رر ش ارعدآػػ ، كارػػعكا ؿ بآػػم ارسػػيبل   رريػػل ك ػػ ؿ: يتػػآف
 رسه امل  .
احليسػف ال ي ػل أف بسػ   ركػر ارػبمارآتآف   ارشعع رسهللى مر اآهلل ألش كمل يوس  احليسف، ك 

اآػهلل أيمػص كأصػول يتآمػ ن ا ػبا   ألف ارػبم آمػ ن، مر اآهلل أيمص رػآ  يتةبرت رسق رسآص يتآم ن، ك زي 
 ػػهلل ال يػػعاش كال األب ك ألف األـ ضػػ  ارعمهآهػػ    رػػ مل احلآػػ اف،  ،رػػ مل احلآػػ اف، كارشػػعع اكػػآف

 :يريآهلل األب يك ف يتآم ن م  مل يوس  احليسيف،   ؿ  اربم زه فركر   ر مل اإليععاص، 
٫ٓا٬ه٪ ب٪ع٬ذ٪  ذ٬ٰا٣  }} ٫ٓا٬ه٪ ب٪ع٬ذ٪  ذ٬ٰا٢٣    200{{  وٿوٿ٢ 

ف أصول رريان كمل يعيهلل يتآم ن، ا ذا بس   زهػ ف رشػعير لػس  مػثان ا ػل زآػ ؿ  ذا بس  احليس
ػآي كيعمل ريهعه ، كرسآص أف زص رريلأل كزه رهللش ! ال،أزص يتآف  ارآػـ  ارث رػر ك  ل أرزا ػص، ح ًٌ

كصػسعم مسػص ردآريػ ن،  رسعمػل كأاضػع ةػبرت بعػمل ارشػعو،أيض ن صػ م ا، كذضػل لػآهللى رسػ  
أك  ! ال،ضل ي ريهلل ازف مر أيةل ارشػعو  ؿ، اأرر ش ارعدآ !!.ك ول املغعب ري   ألو يهأ

 مس  مر أيةل د آق دو مس  ؿ  ال، م  أف ارهآهللة ر مهش  اهنع هللا يضر بآ ؿ: ضل ي ريهلل
  201{{  ٢ْٻ٢ْٻيخ٫يخ٫م٪م٪  بض ٻبض ٻم٫م٫  ص٪ص٪كٸكٸ  ٢ّ أٸ  ٢ّ أٸ٣ٻ٣ٻيخ٪يخ٪أٚ م٫أٚ م٫  س٪  س٪م٪م٪  بٔ ٻبٔ ٻى٪ى٪  قٶقٶ ذتٸ ذتٸبٰٰب  ذ ٻذ ٻرنٲرنٲم٫م٫  أل٪أل٪ع٪ع٪ٖ ب٪ٖ ب٪ّ وٰزّ وٰز  }}

، ركػػػر ُيتػػػ م رسػػه ارػػعد ةارػػبم  وػػ ا ريػػ     اا   أاوػػم أف اءهػػػفكارعسػػف احلػػهللير 
 ةسص أدعار ال يعسف مهللاض   ال ار ااهلل ارآ  ر.  املس  ؿارهلل آق 

رسريػػػ ن رػػػهللكابس   ال  ذا ةسػػػ   اػػن أف  عسػػػص ازفاكػػ ز ا أيةسػػػ ف ارشػػػعو ارػػبم ال زعدػػػه 
  آف. كييرعم ف دكا ف ا ؿ أك    األدسآ   ال يعد ف بص، ألف اآعا ، 
                       رسػػػػه  ،  مػػػػ فمعسآػػػػ  ػػػػ

 ، كةا املعسآ  صحآل.ال اررع ـ ألاف ة ز ا ري ر ز ، ركر األكريىص رسه ال   

                                                           
 لسر أيب داكد كاروآ آ  رر رس  بر أيب ط رل  ََِ
 مهسهلل أْحهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر َُِ
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  ًخيخ ادلمشثني يف أػًبذلىًخيخ ادلمشثني يف أػًبذلى
 ازيت:  ألضل مآ م ت املآعب مص أف ييعسًٌ   يهلل م  املوهللأ اربم يع 

                          بعيػػػػهلل أف بكػػػػ ف مػػػػر
 .بعري  ارث اب كاألريع اآص  ال مر    املآعب  اكل رمل بعمسص ال

م  اربم ةث ع املش ةل ب  املهسم    ضبا ار م ف  أف ةل  زهػ ف ييآػهلل ـ  ػآان إلزهػ ف 
يعيهلل مسص ارعد ، مص أزت  با رآ  رت أريع رسهلل  ، اػ ذا زار أاػهلل يعيػهلل رد ارػ  رة، ك ذا أطعػف 
أاهلل يعيهللش أف يرعمص مآ بل ضبا اررع ـ، ك ذا  هلل ـ كاريل ر ا  ألاهلل يعيهلل مسص أف يعدش رػص  ذا 

ة أخػعل، اهللث رسهللش ر ا ، ك ذا مل أيبص، يآ ؿ:  ف ااف مل أييت رآيع ي  اسر أذضػل ألير يػص مػع 
ك ذا أيصػػآل مبػػعض كأاػػهلل أصػػهلل  مهص مل يػػ رش، كأيصػػآل صػػهلليآص مبػػعض، يآػػ ؿ: رػػر أزكرش ألزػػ  
معدم كمل ي رين، م  ضبا !! حنر ببرت زعمل األرم ؿ زآ هلل  ػ  ارػعد، كةأاػ  لػس !، كضػبش  

ُّـعذ  ذتفع٘ بعنص  وعبذ مً ؿن٣ٗ ّصكن ٗ ّؿنٔ و    ُّـعذ  ذتفع٘ بعنص  وعبذ مً ؿن٣ٗ ّصكن ٗ ّؿنٔ و     }: احلهللير ارشعي   ةم  كرد  

ّؿن  ّركش  ُ ُع ىل ُّؼٔعُ م٣ٜ ٘  وظننْ   ذانٙ   ّؿن  ّركش  ُ ُع ىل ُّؼٔعُ م٣ٜ ٘  وظننْ   ذانٙ     ظًظًّذخ ّعنشٗ ّملق ذّذخ ّعنشٗ ّملق ذ

 ُ عنض ّجنص إلٔقفنٌْ بنني ٓذٓنُ ّٓؼنَذٌّ ونُ ب وعننص          ُ عنض ّجنص إلٔقفنٌْ بنني ٓذٓنُ ّٓؼنَذٌّ ونُ ب وعننص           ٓقٷعْ  بنُ  ذتحنب كلنَ  إىل   ٓقٷعْ  بنُ  ذتحنب كلنَ  إىل   

هله أىاه  ذتفع٘ علٙ عنص عبذٖ ّأى   وشمٔب علٙ هله أىاه  ذتفع٘ علٙ عنص عبذٖ ّأى   وشمٔب علٙ    وـ حل  ملخلف ُ م ل إلٔقْل  ُ وـ حل  ملخلف ُ م ل إلٔقْل  ُ

قنْل  مل٣ٜ ن٘ كلنَ     قنْل  مل٣ٜ ن٘ كلنَ     ّأس د بنُ غنريٖ إلعلٔنُ وعنييت إلا    ّأس د بنُ غنريٖ إلعلٔنُ وعنييت إلا      ىفظُ إىُ مل ٓشدىٕ بَز   وعنصىفظُ إىُ مل ٓشدىٕ بَز   وعنص

كلَ  علُٔ وعين٘  ُ ّوعياين  ُّلعينُ  وظننْ       كلَ  علُٔ وعين٘  ُ ّوعياين  ُّلعينُ  وظننْ         علُٔ وعياك ّوعياي  ُّقْل  وظنْ  علُٔ وعياك ّوعياي  ُّقْل  وظنْ  

  202202{   وظبع ّمً إلًَٔ وظبع ّمً إلًَٔ

ػػل أف ، ص ر ػػ اوصي ةػػ   ال ييوتغػػه بػػص كريػػص اكػػل رمػػل مػػ  داـ ارعمػػل رػػآ    اػػا ي ًٌ
:   بآهللمص   يـ  رآ                                            ....  

    كم  ارشعط كم  ارشعط                            ارك  اارك  اََُُُُرر. 
                                                           

: رر  ؿ كب عهلل احلريا  بعمل   ؿ  ار دآل كار ضآل رسمسبرل رر مع ذ كاحلهللير ط يل كاآص  ول م  كرد أراش َِِ
   ارهم   اره بع  مر صـ  كصاة كزريآ  كاريت  د ككرع رص دكم ةهللكم ارعرهلل كد   ةض   ارشم  معص ااا   ارعآهلل

لالؼ مست اآو كزكف بص    ارهم   اره بع  اآآ ؿ  ف امل ةل     ري ا كادعب ا  با ارعمل كريص ص اوص كادعب ا ري اراص 
ريص ريب  زص أراد بعمسص دو    زص أراد بص راع  رسهلل ارريآ    كذةعا ا ريس ا رسه  سوص  ين أاول رر ريب ةل رمل مل يعد بص ك 

رسهلل ارعسم   كص ات   املهللامهر أمعين ريب أف ال أدع رمسص جي كزين    دوم كةل رمل مل يكر   خ ر   ا   ر   كال يآول 
 اا.: راحلهلليرا  رمل املعامه ،   ؿ
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أف بر ػػع ارعمػػل مػػر    ركػػ  يكػػ ف ارعمػػل خ ر ػػ ن   كبكػػ ف مػػر املآػػعب ،  تػػ ج  ذان 
 ،عوػل بػصأف زريهػت بي كضػ   ؛أف بر ػع ارعمػل مػر ارعيوػل   ارع   كض  ر ي  ااسق، ك تػ ج 

ألزػػت  ػػهللمم ةػػبا كرمسػػم ةػػبا، كركسػػت  ،كبػػعل زريهػػت أزػػت أاضػػل مػػر اػػاف كمػػر اػػاف
ارػػبم أر زػػت ك ػػ اؾ كأمػػهللؾ بكػػل اػػ ؿ كطػػ ؿ اػػن رمسػػم  بعمػػل ارعمػػل كبػػعل أف   ضػػ 

  ارعمل:                       آ  أاػهلله مسػ  يهػتر ا ػل  رػ  مل ييعآسسػ   ارري   اارري   آٓرر
! ع اإلزه ف لرتهوآح  اريت لآيهػول  ػ  اضػعة ارػعْحر مر اربم ييبةًٌ  آئ ن !! ال ..  أف يعمل
مػر  األرضػ   ألدا  ار ػاة !! مػر ارػبم ييسػ ًٌ عؾ  ػ  !! اآط، مر اربم ييػبةًٌ كااهللة بهوآح  

اػػ ؿ كال طػػ ؿ رػػت رسػػه ضػػبش األرضػػ  !!، ال أزػػم ك   !!ارػػبم ُيريػػ  كدػػ  ؾ مػػر اإلزتآػػ ض
 : ت ج مر اإلزه ف أف ييريكع اآ   ريآهللان رآك ف ارعمل ةسص  ،   ؿ  ،أم ره ةثوة كةثوة
{{  ٬ً ٬ًم٪ ُٰ  أٸع٬ٷٸٙأٸع٬ٷٸٙ  م٪ ُٰٰولڀ ُٰ  ّ٪م٪ي٪ع٪ّ٪م٪ي٪ع٪    ٰولڀ ُٰٰولڀ ُٰ  ّ٪أٸذ٪بٲّ٪أٸذ٪بٲ    ٰولڀ ُٰٰولڀ ُٰ  ّ٪أٸب٬ػ٪ض٪ّ٪أٸب٬ػ٪ض٪    ٰولڀ ُٰٰولڀ ُٰ  ّ٪أٸى٬ ٸح٪ّ٪أٸى٬ ٸح٪    ٰولڀ ُٰٰولڀ       ٰولڀ

٫ُ   ط٬ا٪ ٺن٪ص٪ ط٬ا٪ ٺن٪ص٪  إلٸقٸٰذإلٸقٸٰذ ٫ُإپمي٪ ى٪ ٬ّث٪ق٫  }} ك  ؿ:   203{{إپمي٪ ى٪ ٬ّث٪ق٫أٸ ٌپ   ع٫ش٪ٚع٫ش٪ٚ  أٸ ٌپ  ٨پمي٪  ُٰ  إٰلٕإٰلٕ   وٺر٪بٳ وٺر٪بٳ   ٨پمي٪  ُٰ ولڀ      ولڀ

ُٰ   إٰلٕإٰلٕ  ّ٪ وٺب٫ػ٬ض٫ّ٪ وٺب٫ػ٬ض٫   ُٰ  ولڀ   204{{ ولڀ

كربرت لآهللى روهلل   بر مهػع د ت،   ضبش از   عى بص ارعريل اربم يبةًٌ ض   با ا
 - ارسػػيب ز رػػم رسػػه رسػػهللم   - كةػػ ف مػػر ضػػ ال  ارعريػػ ؿ :                   

                    ك عأضػػػػ   لؿ رمػػػعافالؿ رمػػػعافآُُِِٓرر  يوكػػػػه، اآػػػػ ر ا رػػػػص: مل أخػػػػب ف، رسػػػػآ
 !!    ؿ: مػ  ةسػمي أهػر أف   أصػح ب رلػ ؿ   مػر يعيػهلل ارػهللزآ  اػن ز رػم ضػبش ازيػ بوتً 

 يع  رعام أزص ي ريهلل أيىسه يعيهللكف ارهللزآ .
رسآػص، اسمػ   كأيدشػ    ضبش ازي  مر ارآ ر  ا عخ  ارشآخ أب  ارآ يهلل اروهر م  

 عػتف ضػػبا ارعتػػ ب   ػ ر ا: كأم رتػػ ب   ػػ ؿ: يآػػ ؿ  أاػ ؽ لػػأر ش مػػ ذا اػهللث رػػت   ػػ ؿ: أمػػ 
     بع  :                                    .!! اأير مر ييعيهللين 

 !مر اربم يعيهللين ةأف   يآ ؿ:  !كازاع     س ب األبعار كاألط  ر ةآ  بك ف 
                                         كضبا ارً س  اربم  ارك  اارك  اِِٖٖرر

                                                           
  ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر مع ذ بر أز  َِّ
  عل اإلمي ف رسوآ آ  كمهسهلل أْحهلل رر ارمثا  بر ر زب  َِْ
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منػػ  زرعمكػػف ر ريػػص  ، كزآػػهللـ ركػػف املع زػػ  ر ريػػص  ، كزػػ كرةف    ضػػبش از ت،   ذةػػعش رسػػ  
آعدػكف مػ   تػ ري ف  رآػص ر ريػص  ، كزهػعه ر ريص  ، كزآهللـ ركف كاريػل ارعػ ا  ر ريػص  ، كزي 

 كال ان  كع رسه ضبا ارعمل. ،كف ر ريص  ، ال زعيهلل مسكف ري ا ان اهللمتكف ك ض   م  حل
ا رريػان ا أف يكػ ائ  ريتمػ  أضػل ارػهللزآ   آعػ ن كمع ػف ةػل خوااػ ، ا ػل يهػترآع  األزص ر  

 رتهػػوآح  ار ااػػهللة أراػػف مػػر ارػػهللزآ  كمػػ  !! مهػػتحآل، ا م مسػػ ن رسػػه بهػػوآح  كااػػهللة   
 :اكد رسآص ارهاـ، اآهلل   ؿ كضبا م  ذةعش لآهللى لسآم ف بر داآ  ، 
ُٰ  وظٲن٣و٫ أٸوٺنن     }} ٬ٔنن ٫ّد٪ ع٪لٸ ًپ د٪  ٌ٪ ب٬ن ٬ٔن٪  ٌ٪ ٰوظ٫ننلٸ ُٰ  وظٲن٣و٫ أٸوٺنن   كٸن  ٬ٔنن ٫ّد٪ ع٪لٸ ًپ د٪  ٌ٪ ب٬ن ٬ٔن٪  ٌ٪ ٰوظ٫ننلٸ ٫ُ   كٸن  ّ٪أٸط٬ننفٸلٹ ْ٪ سپٓش٫   ٫ِ مٸن ٬ٔن ٱ  أٸع٬نن٣ ٫ُ   ف٫ ب٪ ّ٪أٸط٬ننفٸلٹ ْ٪ سپٓش٫   ٫ِ مٸن ٬ٔن ٱ  أٸع٬نن٣ ف٫ ب٪

ُٰ  وٺر٪ننشٲ ث٫  إلٸقٸنن ل٪           ٬ٔنن ٓ٪ر٬ننش٫ث٫  إلٸي٪عٸننش٪ إپوٸ ٬ْم٭نن   إلٸن٪ننشٲ ٰبر٪ننشٲ ثٱ  ٪ٓ ُٰ  وٺر٪ننشٲ ث٫  إلٸقٸنن ل٪          ذ٪ٰذٓننذٮ  إلٸش٪ٰكننب٪  وننشٶٓح٪  ٬ٔنن ٓ٪ر٬ننش٫ث٫  إلٸي٪عٸننش٪ إپوٸ ٬ْم٭نن   إلٸن٪ننشٲ ٰبر٪ننشٲ ثٱ  ٪ٓ   ::ذ٪ٰذٓننذٮ  إلٸش٪ٰكننب٪  وننشٶٓح٪ 

ُٰ ُٰوٸقٸذ٬ أٹّ ٫ّد٪ م٫لٺ ٻ  ع٪ٰعٔن٭ ٕ٪ ول٫ د٪ٕ٪ ول٫ د٪وٸقٸذ٬ أٹّ ٫ّد٪ م٫لٺ ٻ  ع٪ٰعٔن٭   ٌپ٫ُ٫ُ  إلٸر٪ن٪لٸٰ   وشٶٓح٫ كٸ٣م٪  إلٸر٪ن٪لٸٰ   وشٶٓح٫ كٸ٣م٪  ٫ُ إٰلٕ أٹر٫ ٌپ  إلٸتٸوٺقٸا٬ ٫ُ إٰلٕ أٹر٫ ُٰ     إلٸتٸوٺقٸا٬ ٬ٔ ٌ٪ ع٪لٸ ٬ٔن٪  ُٰ ط٫لٸ ٬ٔ ٌ٪ ع٪لٸ ٬ٔن٪  ط٫لٸ

٬ْوٸنننننكٸ     : إلٸ: إلٸ وظٲننننن٣و٫  مٸننننن ل٪  وظٲننننن٣و٫  مٸننننن ل٪  ّ٪مٸننننن ل٪: إپىٶنننننٕ ط٪نننننٰنع٬ ٫ مٸ ُ٪نننننٙ  وٺر٪نننننشٲ ث٪   ٬ْوٸنننننكٸ     ي٪نننننض٪ل٪ ذ٪اٲنننننٙ أٸ ّ٪مٸننننن ل٪: إپىٶنننننٕ ط٪نننننٰنع٬ ٫ مٸ ُ٪نننننٙ  وٺر٪نننننشٲ ث٪       ي٪نننننض٪ل٪ ذ٪اٲنننننٙ أٸ

٪ُ  ٣٪ٝ ٬ٔكٸ ٰو ٬ٔ ٫ إپوٸ ُ٪ّ٪إپىٲن٪  م٪ؼ٪  ٣٪ٝ ٬ٔكٸ ٰو ٬ٔ ٫ إپوٸ ُّٰ٪إپىٲن٪  م٪ؼ٪ ٬ٔ ُ٪قٺٰذس٫ ع٪لٸ ُٰن٪يٲٙ م٪  ٢  ٬ٔ ُ٪قٺٰذس٫ ع٪لٸ ُ٪ع٪ن وٸٙ     ن٪يٲٙ م٪  ٢   ٫ُ َ٪ن   ولڀن ٓ٪قٺب٪لٹ ٗټ  ّ٪ ٰذنذ٪ ٘ټ  ُ٪ع٪ن وٸٙ       وٸا٪ظ٬ٰبٔر٪  ٫ُ َ٪ن   ولڀن ٓ٪قٺب٪لٹ ٗټ  ّ٪ ٰذنذ٪ ٘ټ    وٸا٪ظ٬ٰبٔر٪

٫ّد٪ ٰمي٬كٸ م٪ٰمي٬كٸ م٪ ٕ٪ ول٫ د٪  ُٰ ٫ّد٪ ٬ٔشٮ ٰمنٲ  أٹّ ٕ٪ ول٫ د٪  ُٰ   205{{٬ٔشٮ ٰمنٲ  أٹّ

كػل مػر ةػ ف يتهػ  ر  داكد رسهللم  ة ف راةوػ ن رسػه اروهػ ط، كاروهػ طلآهللى لسآم ف بر 
مخهػػػم مه  أرػػػ  مػػػر   ضػػػبا ارآػػػـ   هػػػ طةػػػ ف معػػػص رسػػػه اروريػػػ   معػػػص اػػػن يهػػػع ف  آعػػػ ن، ك 

  مخهم مه  أر  مر اإلز ، دو ار ا ش كاررو كاألمعا  كار ري ػ  ، كميشػ   مػعش:، ك َِٔاءر
                              كارشعط:          يع  رآهم  هلليهللة اػن ال  صاصأّّٔرر

  أردػػص   ن اهػػم  اااػػ...  ريػػله ررآريػػ  عو بػػ  كمهػػتحو  رسػػسري مػػر ا رػػص؛ بضػػعش كال بضػػع 
مػ  أراػف مػ  أكيت لػسآم ف بػر داكد،  ر بآػم املآػهللس زآػل  رآػص ا ػ ا  ار ػ ت كضػ  يآػ ؿ:جب ا

ك ػػ ؿ رسعريػػل: مػ ذا  سػػم  احػػهللث اأاػل أف ييسآػػر مػر ا رػػص درلػػ ن، اػأمع اروهػػ ط أف يسػ ؿ، 
: مػػ  أراػػف مػػ  أكيت لػػسآم ف بػػر داكد،  أ مػػر ركرػػص، اآػػ ؿ ارعريػػل  سػػمي رسػػهلل ارعريػػل رروػػ ن، ا ػػهلل 

                                                           
 ، ةم  أكردش ص ال احلسآ .كضل بر مسوصبر   دري  رر ركاش أْحهلل ىف ار ضهلل َِٓ
 ؛عىشي ًم بى ن اػىعىلىخهكفى رى ، ةى   أىٍف ليسىٍآمى فى ٍبرى دىاكيدى : بػىسىغىسى ركل احل ةف ىف املهتهللرؾ رر   بر ةعل   ؿ:  َِٔ
  ن كىًرشعيكفى رًسرًو، كىةى فى رىصي أىٍر مخه ىخش، كى س ن كىًرشعيكفى رً مخهى ، كى وركىًرشعيكفى رًسى مخه  عيكفى ًمسػٍ ى  ًراز ، كى ش ن كىرً مخه

 قمهأىاىهللى ًمرى ااا فتى أىٍف ال يػىتىكىس  كهللى زدتي   ميسٍ   ىنكىاألٍرض:   اىهى رىت ًبًص، اىأىٍكاىه ال ي ً رىٍآًص كىضي ى يىًهوي بػىٍ ى اره مى    لى  ص  اػىعىاػىعىصي، اىأىمىعى ارٌعيعٌآً ، اىأىمىعى ارٌعيخ اروبػىٍآًم ًمٍر  ػىٌ اريعى رىسىه ااشل ًمسػٍ ى  ااث م مه  صعُي ، كىلىٍو ي ًم مه  لى 
وػىعى بش  . بت    ال ري  ًت ارٌعيلى اىأىخى
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٫ّد٪وٸا٪ظ٬ٰبٔ ) اآ ؿ رص: ٕ٪ ول٫ د٪  ُٰ ٬ٔشٮ ٰمنٲ  أٹّ ُ٪ع٪ وٸٙ ٰمي٬كٸ م٪  ٫ُ َ٪   ولڀ ٓ٪قٺب٪لٹ ٗټ  ّ٪ ٰذذ٪ ٘ټ   .(ر٪
مػػر ، رػػبرت بهػػوآح ه كااػػهللةه   صػػحآري  مػػ مر خػػوه كأراػػف شػػ  أكيت لػػسآم ف بػػر داكد

  ك  ؿ:ب    كاحلوآل  !!، أريع بهوآح  كااهللة   إلزه ف أف ييعر   هترآ اربم ي
ُٰ   وٺر٪ن٬ذ٫ وٺر٪ن٬ذ٫  }} ُٰٰولڀ ٌ٪   ُ٪ن٥٬ٹُ٪ن٥٬ٹ  ٰولڀ ٌ٪  وٺٰنٔض٪  ٌ٪   وٺٰنٔض٪  ٌ٪ّ٪ط٫ب٬ر٪  ُٰ  ّ٪ط٫ب٬ر٪  ُٰ ولڀ ُٰ  ّ٪ وٺر٪ن٬ذ٫ّ٪ وٺر٪ن٬ذ٫   ولڀ ُٰٰولڀ ً٪  م٪ م٪   ٌپٌپُ٪ن٧٬ٸُ٪ن٧٬ٸ  ٰولڀ ٬ٔ ً٪ب٪ ٬ٔ ّ٪ ٰ   ب٪ ّ٪ ٰ  وظٲن٪     وظٲن٪ 

  207{{ّ٪ ٤ٸس٬ضپ ّ٪ ٤ٸس٬ضپ 

 اسم ذا زهت    بش اركسم ت !!
 :امل مر اربم يعيهلل أف يك ف مر املآعب  ربرت 

 .ير ع ارآسل ض  اربم -

 ذا ةػػ ف خ ر ػ ن ر ريػػص رب   يعمػل رمػػان رسريهػص أك رغػوش  الكيعآػهلل ارسآػ  رسػػه أف ال -
 !! مر أاهلل ال يعري  ري ا ، ارع مل 

رػػر يعمػػل بػػص عرآػػص اءػػ ا ، كال يستاػػع اسػػ  ن مػػر أاػػهلل، ألف ارثسػػ   ألاػػهلل أف يي ألزػػص رػػآ  
 م ف كرام    ارهللزآ  كيـ  رآ    .رص ضآسك  ،أريهلل ارثس   مر   اربم رص  هللر  آئ ن، ركر أى

  يمبو اخلشيخيمبو اخلشيخ
                     

بعػمل ررػ  ه يضػعص اآػص مػ الش خشػآ   ،  ذا لػسف، اأاضػل ارآسل كضبا مآ ـ ااشآ ، 
 :كأرد ش   ؿ   ذرت ارشآخ اءسآهلل ارس س يار أف خو رر   اركعام ت!، ركر 

 أى  ُٷلب  و ش م٘  ّسبك ٓٷ وبك ب ٢طاق م٘   ))

 208( ً م ٜ٘ أوف كش مّ٘ ٢طاق م٘ مريٮ م

 !! بضعؾ  هلل بغعؾ، ك هللام  ا ركع 
                                                           

 صحآل مهسف كار مبم رر أيب م رت األ ععم  َِٕ
، ك  ؿ بسري  املع  ك ختاؼ أرري ظ كبعبآل    كاركثو مر ةتل ار  حل  كارع رار ارؼ املع رؼ، كاإلاآ  َِٖ

 .أللعار ارعلزآ  رسمود  رهلل ارس ى املهمه لذرة التآ م  خو مر أر  ةعام  ، ةم  مب بعض ف:
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ت، ا ػػل ريتمعػػ ا ا رػػارػػ  أف ااسػػق  آعػػ ن ركػػر كزريػػعض أاػػ  لػػتوم  ااسػػق رسآػػت، 
 !!أبهللان  !! أرادش   رت يهترآع ف زريعت أك دا  ديع
وػػص ارضػػ ر ارسػػ ا  ربوحػػر  رػػبرت جيػػل رسآػػت أف  ،كضػػ  معا وػػ    ،بوػػ رؾ كبعػػ  مػػ  ُيي

   ةت ب  :  رام  ارعسم   ارع مس  اربير ذةعضف  بشكض ،كخشآ   
                                  ا طعاا طعاِِٖٖرر 

ًمػٍر  ً من ىػ  اىٍشىػه  ي  ارعسمػ  ، كضسػ ؾ  ػعا ة أخػعل:    أف اربم ا ؼ  ، كيتػقيع  
ػ  ي  رػ  ارعػ مل زرػ  ملػر ا رػص ةس ػف، يآ رػ ف: ارشػآخ اػاف رمػل ةػبا، ملػ ذا  ألف ز  ًروى ًدًش اٍرعيسىمى

ارػػبير   خرػػأ رسعػػ ملى خرػػأ ارعػػ ملً شػػه   اررعيػػق ارريػػاين كضػػبا صػػ اب، رػػبرت كارشػػآخ اػػاف م
 ا ؿ ارع مل ... 
؛ رسػػه األ ػػل مػػر أضسػػص كذكيػػص، أزػػص  ػػهللكة ييآتػػهللل بػػص أم  زهػػ ف اآسػػ بػػبةع رػػ  كرػػبرت 

رسػػه األ ػػل  ػػهللكة ملػػر معػػ    اروآػػم،  ف ة زػػم زكريػػيت أك ز ػػسل ا رػػص رسػػه ارػػهللكاـ، اػػأى ال
 ..   أكالدم أك أاري دم

ةآػػ   ال  ك  !ار ػػاة   ك ت ػػ   أبك لػػل رػػريآتػػهللكف يب، ا ػػل ي ػػل أف  ضػػ ال  مػػ  داـك 
 ةسمػ  ىبآػ  أك ري اآػ  أك الدآػػ  ! ال، كضػػل جيػ ز أف نػعج مػر رهػػ ين !أا لػو ف رسػه ار ػاة 

ا إلزهػػ ف  ذا لى يآػػ ؿ ةػػبا، أك ريػػهللى يآػػ ؿ ةػػبا .. عسػػ  أس ف مثسػػ ، كيآ رػػ ف:  ألاػػف لػػآريع
 ا رص رسه مهللل األ ـ. رتآهلل أزص  هللكة كهل  ضبا اا طع    سوص رسه ارهللكاـ، أصسل   ا

 ااشآ : ضف   اأرر 
                   : 

بسسػ  بعوػ س، كار ريػص ارعػ ب  يعػ  ار ريػص ارػبم يا ػع اآآ  حنر و ؼ أف زػبضل   
 !!  هلليهلل ارعو سرسآص ارسري ر، كيا ع رسآص ارضوع كاألمل، ك مرعيعان يع  

.  اسحر و ؼ مر ضباارآـ 
 :كما  سوص صشآ    ،مر يعمل ر ريص    ركل اعسه ارري ر   ؿ 
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        : 
 كأرد ش   ؿ:  كربرت اإلم ـ ارآعطيب

ضبش ازي  ك ف ة زم ز رم   أضل بآم رل ؿ  ،  ال أا    ةل األبعار اربير نسآػ ا 
كضػػػبا اعػػػان اهػػػس ن،  ، ك  ةػػػل مػػػر اعػػػل ػػػبش األكصػػػ ؼ    أف يػػػعث   األرض كمػػػر رسآ ػػػ 

مػػبم   رػػص اركػػاـ  مػػبم  ػػ ؿبعػػهلل أف ى ػػش رأم احلكػػآف ار ي ضػػبش ازيػػ  مل  :، كاحلكػػآف ار ي
اإلزهػ ف  ارسػيب  هلل أمػع ك  ،بس ؿ   اإلم ـ رس  كارهآهللة ا طم ، ألف احلهللير لسهللش دعآ 

، اػعد  ارسهػري  ا ملريعكض أف يوهللأ بسريهص أكالن كبعهللض  ييعر  ارريآػوص   مبر يع ؿ، وهللأ بسريهأف ي
ك ػػ ؿ: ضػػبش اػػ ؿ ةحػػ ؿ أبػػ  بكػػع رسػػهللم  بػػمثع مب رػػص ةسػػص رعلػػ ؿ  ، كأصػػح ب األاػػ اؿ  ػػف 

ؿ خ صػػػ   ػػػ ال  ارعريػػػ ؿ، األاػػػ  أاػػػ   ،ارعيػػػبر، كركػػػر ال ييآتػػػهللل  ػػػف   مثػػػل ضػػػبش األاػػػ اؿ
 .كي يهللضف    كيعآس ف رسآ   ار ااهلل املتع ؿ 

  خضاء انصبدلنيخضاء انصبدلني
            ::  

 ... كض  يـ  ارآآ م ، أك يـ  ااعكج مر ارهللزآ  
 :كض  يـ  رآ     اربم يآ ؿ اآص رل ؿ   

{{   ٫ِ ٫ُ ٰوقٸ ٛ ُٰ أٸذ٪بٲ  ولڀ ٛ٪  ولڀ ٬ً أٸذ٪بٲ ٰوقٸ  ٫ِ م٪ ٫ُ ٰوقٸ ٛ ُٰ أٸذ٪بٲ  ولڀ ٛ٪  ولڀ ٬ً أٸذ٪بٲ ٰوقٸ   209209{{م٪
          ::  

 بهػر  رسػآ ف، كلػعكران    سػ  ف لرعرػ    ضف زضعة   كري ض ف لألز ار اإل آ  اريترآ  
 كا .   ةل ك م ارعلين اربم خ  ف بص  

              : 
مآػػهللار ارػػهللزآ  ةس ػػ  مػػر  لػػآك ف رػػصأدىن املػػ مس  ميسكػػ ن   اءسػػ  يكريػػ  أف سػػ  ضػػبش اءك 

 .... أك      لخعض  رشع معات
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر رو دة بر ار  مم  َِٗ
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 :اعج مر ارس ر كيهللخل اءس ،   ؿ اآص  لرريلخع ا ف 
٬ٍنننصپ  وٰمنننش٪وٰمنننش٪  ع٬لٸنننه٫ع٬لٸنننه٤٫ٸ٤ٸ  إپىٶنننٕإپىٶنننٕ  }} ٬ٍنننصپأٸ َ٪ننن    م٫ش٫ّج٭ننن م٫ش٫ّج٭ننن    ويٲننن سپ ويٲننن سپ  أٸ َ٪ننن  ٰمي٬ ٬ٍنننصپ  ّ٪وٰمنننش٪ّ٪وٰمنننش٪  ٰمي٬ ٬ٍنننصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲننن     د٫م٫ننن٢ْد٫م٫ننن٢ْ   وٺح٪يٲننن

ً٪  ٓ٪خ٬ننش٫د٫ٓ٪خ٬ننش٫د٫  س٪ج٫ننصٮس٪ج٫ننصٮ ً٪ٰمنن ْ٭     ويٲنن سپ ويٲنن سپ  ٰمنن ْ٭  كٸب٬نن ٔ٪قٹننْل٫  كٸب٬نن ٔ٪قٹننْل٫إلٸ ٫ُ  إلٸ ٫ُ ولڀنن ٍ٪ننب٬: :  ولڀنن ٍ٪ننب٬ ر٬ ٘ٸ   إلٸ د٬م٫ننصپإلٸ د٬م٫ننصپ   ر٬ ٘ٸ  وٺح٪يٲنن َ٪نن    وٺح٪يٲنن ُٰٔ ٔ٪تٺ َ٪نن إلٸ ُٰٔ ٔ٪تٺ ٔٲننص٫  إلٸ ٫ٔخ٪ ٔٲننص٫إلٸ ٫ٔخ٪     إلٸ

ُٰ ٬ٔنننننن ُٰإپوٸ ٬ٔنننننن َ٪نننننن   إپوٸ َ٪نننننن أٸىٲ ٔ٪ش٬ٰجننننننع٫   ٚ ٚ م٪نننننن٥ٸم٪نننننن٥ٸ  أٸىٲ ٔ٪ش٬ٰجننننننع٫ إلٸ ٔ٪قٹننننننْل٫  إلٸ ٔ٪قٹننننننْل٫إلٸ َ٪   س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪نننننن ٓ٪نننننن : : إلٸ ٫ُ َ٪ ّ٪ج٪ننننننذ٬ ٫ُ ٔ٪قٹننننننْل٫  ٚ ٚ م٪نننننن٥ٸم٪نننننن٥ٸ  ّ٪ج٪ننننننذ٬ ٔ٪قٹننننننْل٫إلٸ   ::إلٸ

ٍ٪ننننب٬ ٍ٪ننننب٬ ر٬ ٘ٸ   إلٸ د٬م٫ننننصپإلٸ د٬م٫ننننصپ   ر٬ ٘ٸ  وٺح٪يٲنننن َ٪نننن     وٺح٪يٲنننن ُٰٔ ٔ٪تٺ َ٪نننن  إلٸ ُٰٔ ٔ٪تٺ ٔٲننننص٫  إلٸ ٫ٔخ٪ ٔٲننننص٫إلٸ ٫ٔخ٪ ُٰ  إلٸ ٬ٔنننن ُٰإپوٸ ٬ٔنننن َ٪نننن   إپوٸ َ٪نننن أٸىٲ ٔ٪ش٬ٰجننننع٫   ٚ ٚ م٪نننن٥ٸم٪نننن٥ٸ  أٸىٲ ٔ٪ش٬ٰجننننع٫ إلٸ ٔ٪قٹننننْل٫  إلٸ ٔ٪قٹننننْل٫إلٸ   ::إلٸ

َ٪   س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ ٓ٪  ٫ُ َ٪ ّ٪ج٪ذ٬ ٫ُ ٔ٪قٹنْل٫   ٚ ٚ م٪ن٥ٸ م٪ن٥ٸ   ّ٪ج٪ذ٬ ٔ٪قٹنْل٫ إلٸ ٍ٪نب٬ : : إلٸ ٍ٪نب٬  ر٬ ٌٲ   ٘ٸ٘ٸ وٺح٪يٲن  وٺح٪يٲن   إلٸ د٬م٫نصپ إلٸ د٬م٫نصپ    ر٬ ٌٲ إلٸنإپ ٔ٪    ٰمث٬نص٪ ٰمث٬نص٪   وٸنكٸ وٸنكٸ   إلٸنإپ ٔ٪   ونذٳى٬ ٗٸ    ونذٳى٬ ٗٸ ّ٪ع٪ؼ٪نش٪   ّ٪ع٪ؼ٪نش٪

َ٪نن  َ٪نن أٸم٬ث٪ ٰو ٬ّ  أٸم٬ث٪ ٰو ٬ّأٸ ٌٲ  أٸ ٌٲإپ ٰٗ  ٰمث٬ننص٪ٰمث٬ننص٪  وٸننكٸوٸننكٸ  إپ ٰٗع٪ؼ٪ننش٪ ٔ٪    أٸم٬ث٪نن لپأٸم٬ث٪نن لپ  ع٪ؼ٪ننش٪ ٔ٪   وننذٳى٬ ٔ٪قٹننْل٫   وننذٳى٬ ٔ٪قٹننْل٫إلٸ ٬ّ  ٰميٶننٰٕميٶننٕ  ُ٪ظ٬ننخ٪ش٫ُ٪ظ٬ننخ٪ش٫: : إلٸ ٬ّأٸ   ٰميٶننٰٕميٶننٕ  ُ٪ل٬ننر٪كٹُ٪ل٬ننر٪كٹ  أٸ

٬ٓننننن ٫  إلٸلٸقٸننننذ٬ إلٸلٸقٸننننذ٬    وٺن٪ٰلنننننكٹ  وٺن٪ٰلنننننكٹ   ّ٪أٸى٬نننن ٪ ّ٪أٸى٬نننن ٪  ٬ٓننننن ٫س٪أٸ ُٰ   س٪ط٫نننننْل٪س٪ط٫نننننْل٪  س٪أٸ ُٰ  ولڀنننن ٙ   ك٪نننننٰركٸك٪نننننٰركٸ     ولڀنننن ٙ ذ٪اٲنننن ٫ِ   ب٪نننننذ٪ ٬ب٪نننننذ٪ ٬  ذ٪اٲنننن ْ٪ ٰجنننننز٫ ٫ِ ى٪ ْ٪ ٰجنننننز٫   ى٪

٪ٌ ٌ٪ّ٪كٸ  ٬ٍصپ  أٸد٬ى٪ٙأٸد٬ى٪ٙ  ر٪ كٸر٪ كٸ: : ٓ٪قٹْل٫ٓ٪قٹْل٫  ّ٪كٸ  ٬ٍصپأٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٘ٻ    وٺح٪يٲ ٘ٻ م٪ي٬ضپوٸ   210{{م٪ي٬ضپوٸ

 :كضبا ارعريل   ؿ اآص اضعة ارسيب 
ٌٲ ومش٪ م٪  }} ٌٲ ومش٪ م٪إ ٓ٪إ  ً٪ٓ ٘ٹ٘ٸ س٪٘ٸ س٪ص٫  دتيٲص٫  دتيٲذم٫ذم٫ً  ٫ٓقٸ ل٫ وٸُ ج٫َٔي٪ ٘ٸ  ٘ٹج٫صٮ ٰمً ج٫َٔي٪ ٫ٓقٸ ل٫ وٸُ ج٫َٔي٪ ٘ٸ      ج٫صٮ ٰمً ج٫َٔي٪

ٔ٪   ٫ ٫٘ٸ  رتٸ٘ٸ  رتٸَٔي٪َٔي٪يذ٪ ج٫يذ٪ ج٫ٰ٘: ٰعٰ٘: ٰعيٲيٲٍص٫  دتٸٍص٫  دتٸْل٫ أٸْل٫ أٸقٹقٹٔ٪ٔ٪إلٸإلٸ ٔ٪ و   211{{ني٫ ني٫ قٰٰق و

 !! يعسف أضس   أاف خ رهللير اآ   أبهللان  ر ارس مراعسهللم  اعج ضبا ارعريل 
  ول ضبا اءس  م  لؿ اربير يهللخس ف ركر 

                                ؽاؽآّّٓرر 
 ... خو ر ال زهترآ  كصري  ا بش أ

 كال ذةعض  ...
كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر مهع د  َُِ
 ابر رمع رد    رس م اتل ارو رم رر  ُُِ
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  212((22))  اننؼيى ًادلهك انكجرياننؼيى ًادلهك انكجري..1212
احلمهلل   اربم ريعسس  مر أضػل ريسػ  ارسعػآف   اروػهلل  ارآػهللًن،  - ًف   ارع ٍْحىًر ارع ًاآفً ًبهٍ 

كريعسسػػ  مػػر أضػػػل  ،رستكػػعًن، كةتػػل رسػػ  ارهػػع دة كأز رسػػ  بريضػػسص    احلآػػ ة ارػػهللزآ  اااتػػص 
ارس ػػف صػػلًٌ كلػػسف كلرؾ   رسػػآف،  ، ك  كالػػاحليهػػ  كز دش، ذرػػت اضػػل   ي بآػػص مػػر يشػػ 

  اروػػهلل    األكرآػػ ، كلػػع زػػ ر  ػػعرص املشػػعؽ    بوػػ رؾ كبعػػ  لػػع زػػ ر    ؛رسػػه لػػآهللى  
ارػبم مػر رلش  ،ازخعي ، كص ال ارشري ر  ارعيامه   احلآ ة األيخعكي ، كمريت ح ارهللار اءس زآػ 

 ،ارس ػػف كلػػسف كلرؾ رسآػػص، كرسػػه لرػػص كصػػحوص صػػلًٌ   ارػػهللزآ  كال   ازخػػعة، ال يشػػآه أبػػهللان 
كال مػر  ػري رتص   ازخػعة، كال  ،كمتعس  لرساع      ؿ كري ص، كال  عمسػ  مػر ر يتػص   ارػهللزآ 

 لم  لم    رب ارع مل . .. مر ري ارش   اءس  أ ع 

  أىم اجلنخ انؼبنيخأىم اجلنخ انؼبنيخ
رػهللزآ   مػر جتم ػل  ػ    ا ؛ريعػل صػري ت أف   ..   عاس  بهللايػ  ضػبش از ت، ك سسػ  

 ة ف مر أضل اءس  ارع رآ .
أف يكػػػ ف رمسػػػص ةسػػػص  ، ال يوغػػػ  أريػػػعان كال اػػػ الن رسػػػه أم رمػػػلو  :أكؿ ضػػػبش ار ػػػري ت

 اضعة  .  يعمسص  ال مر
اوا ػل   رسػه ارػهللكاـ، كيعسػف أف  ،أف ميتسػب  سوػص بتآػ ل   كخشػآ    األمع ارث ين:

 طسص   ةل اعة بص كلكس بص، كيض  أم ـ رآ  ب وبص:  يرس  رسه ه ضعش كل
                                            احلهلليهللااحلهلليهللاْْرر. 

 :أف ي   مب  ر ضهلل رسآص   :األمع ارث رر
 .ريس      اآآـ  لرريعامهمل اريت ةس     -

 . ب  كيست   رر ةل ارس اض  اريت ا ى رس   ةت  -

   ةل أرم رص كأا ارص   ضبش احلآ ة. كيآتهللم لحلوآل   -
                                                           

 ـَُِٗ/ِ/ّضػ َُْْمر   دم األك   ِٖارآعا   – لس   –األ  ع  ُِِ
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  اننعشح ًانغشًساننعشح ًانغشًس
ضػػػػ ال   اإلزهػػػػ فااإلزهػػػػ فاُُُُرر          : ف  ذرػػػػت  ػػػػ ؿ اػػػػآ  ارػػػػبير يريعسػػػػ ف

 ، ملػػ ذا يسضػػعض   ار ريػػ ش ارػػيت يسضػػعض ، كلػػعكران    سػػ  ف، ضػػبش ليػػسسآًٌآ ف زضػػعة   كريػػ ض ف
                                      رول كيتمت    ل مػ  يػعاش اإلزهػ ف  ارآآ مػ اارآآ مػ ارر

 .كريص اضعة ارعْحر أز ار ك    ارهللزآ  ك  ازخعة كض 
ررعػػ ـ كارشػػعاب كارسكػػ ح كاأل ػػآ   ارهللزآ يػػ  لكارهػػعكر لػػعكر ارآسػػل، اهػػعكر اءهػػف 

كلمل اري ػ ت ارعلزآػ ، كلإل ػعا  ت ارآهلللػآ  ارػػيت  ،ألزػ ار ارعسآػ ارهللزآػ ، ركػر لػعكر ارآسػل ل
مػر  علزػص،    أةثػع مػر م دػ  كأرسمسػ     بش األركاح ارتآآػ  ارسآآػ ،  يتوسه      

 ريس ت جتعم مر  ت   األا ر. بل ااهلله مس  ريس  كااهللة، رال ي ريهلل  صأز
عة يكضػػ  مغػػ  ،     ارسشػػأة ازخػػعةريسػػ ته هػػ ضعات بتمتػػ   ػػ  األريهػػ ـ بعػػهلل أف ييسشػػئ

ةمػػ  ز  ػػم األا ديػػر اآ ػػ     ارػػهللزآ ، يعػػ  األريهػػ ـ ضسػػ ؾ لػػآك ف اإلزهػػ ف ارػػيت راريهػػ ـ 
كضػ ال  ارػبير يػهللخس ف اءسػ   ن، ف ذرارػ  كة ف ط رص لوع  كلتارشعيري  رسه ط ؿ لآهللى لدـ، 

، ك منػػ    رس يػػ  عد كال مػػعضيشػػععكف يػػعٌو كال بػػ كال ،كال يتس مػػ ف ،كال يتغ طػػ ف ،ال يتو رػػ ف
 :  ؿ اآ ف مس ف أاهلل، كال ي ـع رسه ارهللكاـ،  بو رؾ كبع  رب ارع ة 

٫َه٬   ٓ٪ب٬لٸٙٓ٪ب٬لٸٙ  ٢٢  }} ٫َه٬ ػ٪ب٪ ب٫   213{{ػ٪ب٪ ب٫

ال،   اا مهػ  كارثااػ    لػر أاػهلل ي ل  ضلثاا ، ارثاا  ك ارلسهللخل اءس    لر 
رسػه ارػهللكاـ، ك ػو ب ياػل اتػ ة ثاا  خ رهللير اآ   أبهللان، يع  ارثاا  ك ار  ف   لرلآاسبل 

    ػػف مبػػ  صػػمثكا:  ػػهلل ر ضػػبا ارسعػػآف اركػػعًن ريػػ ا ن  ألف                              
                      ر   ؿ: اكل مكحنر ةسس  رس  ا  راآف،  ا سماا سمآّّٓرر

ألزت مل بآيس   مر زريهػت، كال ، رسهلل    رص ا  راآفلآك ف  
كؾ اآ ػػ ، يآػػ ؿ     اآسػػ  ةسسػػ :  خػػو                            ةتوػػص    ايف درػػ اايف درػػ اِِِِرر

أزػم معػت احلػ  ك  رر املكت ب اربم ةتوص ارعْحر   ارآسل كاءسػ ف، داخست، كارسه ف يعمثًٌ 
 .اركيمثل مر ارع ي  ارعسآف ارعاآف كارهع دة 

                                                           
 مهسهلل أْحهلل كاررمثاين رر أيب ضعيعة  ُِّ
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  صفخ اجلنخصفخ اجلنخ
 ،متعػػػ  رسآسػػػ ب كضسػػػ ؾملتعػػػ  األريهػػػ ـ،  ضػػػ ال  لػػػآك ف  ػػػف ريسػػػ ف   ازخػػػعة ال بيعػػػهلل

مػػص  ه دآوآػ  ال ييػػهللرؾ ةس  ػ   ال مػر رس   متعػ  رالػعار، كةس ػػ  أ ػآ ضسػػ ؾمتعػ  رػاركاح، ك  ضسػ ؾك 
 مر ار  حل  كاألبعار.  

أمثػ ل أف ، كأمػع اءسػ ف ارػيت رسػ عس  ريس  كااهللة اآػط مػر   از ت اريت م  ابةع رس  
رآشت   ا  رآص، كيعمسػ ا مبػ  ي صػس ف    ، كزعآم ف اربم رسهلل  سس س أماة ف اريت رسهللر زو 
    رآص:                          بهلل أف بععؼ اءس  رتهعه  رآ   ال  ا أٔرر. 

 ف اآ   ضبش اءس  م ذا لآك  
ة، لػػػع  ةػػػل اءسػػػ س ةوسػػػ س املسػػػ ؾ رسػػػه األى ركػػػر  رػػػآ  اآ ػػػ  ةعالػػػ  كال م ػػػ طل، 

 ُِْأف اربري رص مهوة مخهم مه  ر ـ.  أ  لعآهلل ااهللرل ةم  كرد ررهعيع  كار
ا  ػبه مػس ف يستاػع أف بي ػهللر رػص أمػعان، كركسػص اػكةل م    اءس  رسه ب وة،  ،كارهعيع

ة، لػػع  كاألرامهػػت يعػػ  األى             يعػػعؼ مػػ ذا بعيػػهلل كييسريػػب بػػهللكف طسػػل:
وع  كمهػػ ُي  كلػػعهللا ، كارهػػعيع يتحػػعؾ ةمػػ   ػػئم ملػػ   ػػئم، اػػ ذا ركمتكئػػ  يعػػ  ميضػػ

جتػػػػهلل ارهػػػػعيع  ػػػػهلل  -   اءسػػػػ  ػػػػعط أف يكػػػػ ف معػػػػت  -خرػػػع بو رػػػػت أف بػػػػ كر أخػػػػ ؾ اػػػػاف 
ل رػػص كمل بيعرػػص أمػػعان، كال مل بآيػػأزػػم ، ا!!كمشػػه اػػن ي ػػل      ػػ ر أخآػػت اػػاف ُِٓ ػػعؾ
 ةر اآك ف.رسش    ريعكش، ك من  ميش   مع مر يآ ؿ أك  هللكش خهللـ 

  اء    اءس  ةآ  يك ف
مػ  ضػبا ا ذا ا تهلل ارمثد جتػهلل مػر يآػ ؿ: كال يعووس  ارمثد،  ،ال يعووس  احلع   ارهللزآ حنر 

ؿ: أزػم د دػل مسػ  كرػبرت ريئتسػ    كارػوعمل يهػآب مػ    اآآػ  بػص ريئتسػ ارمثد   رب  كمل ذا 
 حلكم  ر رآ .    يريعل ةل    كجي س ف اكم   ، كضف ، ! با ارمثد

                                                           
ةم    ارهعر اربري عأف : كرد مثكل لرسع ر ى، كىف ركح اروآ ف ىف بريهو ارآعلف ثاء اضع احله ف ىف بريهو ارآعلف، رس ُِْ

 .هم مه  ر ـ،  ول  ذا ري   كل   رآوس  رسآ   بر مسم رص ا ذا الت ل رسآ   اربريعم مخ ب  ارهم   كاألرض مهوة
ذىا دىخىلى أىٍضلي اءٍىس ً  اءٍىس  ى ،  ى ؿى : اػىآىٍشتى ؽي اإًلٍخ ىافي بػىٍعضي يٍف ً  ى بػىٍعملو ) إ :معا ر  أز  بر أيب ارهللزآ  ررصري  اءس  ال ُِٓ : بػىٍعسىفي مىنى ًر ى ًاًوصً اػىآػىت ًكبي ذىا كىيػىت ًكبي ذى، يػىآي ؿي أىاىهللينيى   .لىعًيعي ذىا ً  ى لىعًيًع ذىا اىن  جيىٍتىًمعى  ، أىكٍ عًيًع ذىالىعًيعي ذىا ً  ى لى  ، اػىآىًهوي  ا ،عى ال ي رى   كىريىل  رىسى دىريى  ا كىةىبى  ا.   رى   كىريىل  اػىغىريىعى رىساىهللىرىٍ ىى ال ى  ، اػىآػىآي ؿي صى ًاويصي : زػىعىٍف ، يػىٍ ـى ةيس   ً  مىٍ ًدً  ةىبى
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يسػ ـ    ارػبمح، كال مػعاترسػهللش بكآآػ  دػو اركػل يتضػ يق، اػن ارػبم كرسهلل ار ػآ  
              : ركػػر   اءسػػ   ػػ ؿ   !!ح، كاركػػل يشػػتك مػػعاتااػػا  

    ارشم  لتست   م  ا ي  ارهللزآ. 

  ٌَس ادلؤينني يف اآلخشحٌَس ادلؤينني يف اآلخشح
 كةآ  منش  اآ     ةآ  زعل   اءس 

                                 زػػػػػ ر رمسػػػػػت ارػػػػػبم يسػػػػػ ًٌر رػػػػػت  ارتحػػػػػعًناارتحػػػػػعًناٖٖرر
 .كض  اربم بآمآست، ك هللامت ز ر احلوآل األراف  ،ار  حل

ك  اءسػػ ، كزػػ رؾ   بػػص رسػػه  ،ارسػػ ر ارػػبم لسمشػػ  رسآػػص   ازخػػعة يػػـ  احلهػػ بضػػبا 
 :  ؿ اهل صاح رمست، 

{{  ٪ً ً٪ٰم ٬ً   وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ وٺن٬١٫ٰمٰيني٪  ٰم ٬ًم٪ ٫ٛ  م٪ ٫ٓ٫ٰٛلٕ ٫ِ  ٫ٰٓلٕ ٫ِى٫ْس٫ ً٪  ى٫ْس٫ ً٪ٰم ٰ٘  ٰم ٰ٘ وٺن٪ٰذٓي٪ ٌ٪  إپوٸٙإپوٸٙ   وٺن٪ٰذٓي٪ ٌ٪ع٪ذ٪ ً٪   ع٪ذ٪ ٪ٔ ً٪ أٸب٬ ٪ٔ ٛ٪   أٸب٬ ـ٪ي٬ع٪  ٛ٪ إلٸ ـ٪ي٬ع٪  ٌ٪  إلٸ ٌ٪إلٸذ٫ّ   ر٪ٰوكٸ ر٪ٰوكٸ   إلٸذ٫ّ

ٌٲ  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ ٌٲإپ ً٪  إپ ً٪ٰم ٬ً   وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ وٺن٬١٫ٰمٰيني٪  ٰم ٬ًم٪ ٫ٛ  ٢٢  م٪ ٫ٓ٫ٰٛلٕ ٫ِى٫ى٫  ٫ٰٓلٕ ٫ِْس٫ ٬ْٰكع٫  إپ٢إپ٢  ْس٫ ٬ْٰكع٫م٪ ُٰ   م٪ ٬ٔ ُٰ مٸذ٪م٪ ٬ٔ   216{{مٸذ٪م٪

ف عك كضسػػ ؾ   رػػ  لخػػ ػػم  هللمآػػ ، رػػص زػػ رش   مس  زػػ ران يػػـ  ارآآ مػػ  مػػر يضػػ  أ ػػل املػػ
 : يآ ؿ اآ ف
{{  ٪ٌ ٌ٪ وٺن٫ا٪ر٪ بٳْ ُٰ  إٰلٕإٰلٕ   وٺن٫ا٪ر٪ بٳْ ُٰ ولڀ ٬ً  ع٪ن٫ْدٱع٪ن٫ْدٱ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   ولڀ ٬ًٰم ٘ٱ  ٰم ٪ُ ٘ٱٓ٪ مٹْ ٪ُ ٛ٪  ٓ٪ مٹْ ٛ٪ذ٪ن٬ش٪  ٌ٪   وٺع٪ن٫ْٰد وٺع٪ن٫ْٰد  س٪أٺغپس٪أٺغپ  إٰلٕإٰلٕ  ذ٪ن٬ش٪  ٌ٪ط٪ب٬ع٫ْ   أٸوٺف٪أٸوٺف٪  ط٪ب٬ع٫ْ

٘ٱ ٘ٱغٹش٬إلٸ ٫ٛ  غٹش٬إلٸ ٫ٓ٫ٰٛلٕ ٬ٍص٪  ٫َه٫َ٬ه٬ذ٫ظ٬ي٫ذ٫ظ٬ي٫  ٫ٰٓلٕ ٬ٍص٪أٸ ٘ٸ  أٸ ٘ٸ وٺح٪يٲ ٫ٛ  كٸن٪ كٸن٪    وٺح٪يٲ ٫ُ٫ٰٛلٕ ٬ٍص٪   وؼٲن٬ع٫ وؼٲن٬ع٫  ٫ُٰلٕ ٬ٍص٪أٸ ٔ٪    أٸ ٔ٪   وذٳى٬   217{{ وذٳى٬

كضػػػبا   ، هػػػس ف ألضػػػل امل  ػػػ  ةمػػػ  بيضػػػ   ارشػػػم  ألضػػػل ارػػػهللزآ اي  ضػػػ ال  ييضػػػ  
 آ ؿ:ا  اءس  ازخعة، أم  

ٌٲ  }} ٌٲإپ ٬ٍص٪  إپ ٬ٍص٪أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٌ٪   وٺح٪يٲ ٬ّ ٪ٛ ٌ٪ٓ٪ا٪ش٪  ٬ّ ٪ٛ ٬ٍص٪  ٓ٪ا٪ش٪  ٬ٍص٪أٸ ٬ً   وٺػ٫ش٪ٰف وٺػ٫ش٪ٰف  أٸ ٬ًٰم َپه٬  ٰم ٬ْٰم َپه٬إلٸ ٬ْٰم ٌ٪  كٸن٪ كٸن٪   إلٸ ٬ّ ٪ٛ ٌ٪ُ٪ا٪ش٪  ٬ّ ٪ٛ ٬ْكٸب٪  ُ٪ا٪ش٪  ٬ْكٸب٪ وٺ ٸ ٖٲ   وٺ ٸ ٖٲ وذٳسٶ    وٺػ٪ ٰبش٪ وٺػ٪ ٰبش٪   وذٳسٶ

ً٪  إلٹقپإلٹقپ ٤ٹ ٤ٹ  إٰلٕإٰلٕ ً٪ٰم ّپ   وٺن٪ؼ٬شپ پ  وٺن٪ؼ٬شپ پ   ٰم ّپأٸ ٫َه٬  م٪ م٪   ٰوا٪فٸ ك٫صپٰوا٪فٸ ك٫صپ   وٺن٪ػ٬شپٰب وٺن٪ػ٬شپٰب  أٸ ٬ٔي٪ ٫َه٬ب٪ ٬ٔي٪   218{{  ب٪

                                                           
 ري م  اروآ ف رسرمثم ُِٔ
 ا  ؼ ااوة امل عة رسو صوم رر روهلل   بر مهع د  ُِٕ
 ارو  رم كمهسف رر أيب لعآهلل ااهللرم  ُِٖ
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كف ارك ةػػل ارػػهللرم   أياػػق ارهػػم  ، أضػػل اءسػػ  يػػ ا كف أضػػل رػػ ر    اءسػػ  ةمػػ  بػػ ا 
رػ ا  ػ  ارآوػ ؿ رسػهلل   يعكاف ك ف بعيقه مر بعآػهلل، رشػهللة أزػ ارضف زتآوػ  صػ حل أرمػ  ف ارػيت ى

رػص ةشػ اص ريآػهللان،  أف يشػحر بر ريتػص اػن يضػ  ةػل كااػهلل مػسكف آوػل رسػه  ا، بو رؾ كبع  
ال ي ريػػػهلل ضسػػػ ؾ عػػػات بشػػػ م مس ػػػ  بر ريػػػ ، كال ب ريػػػهلل ة ػػػعل  بشػػػحر مس ػػػ  ارور ريػػػ ، ألزػػػص 

 ضس  مر ارهللزآ .ا رس ر مر 
ضسػ ؾ  - ا       -  ف اربير ياس ف أاف يضحك ف رسآس  كرسه اضعة   املس اآ

  جيػػػػػهللكف هيسمػػػػػ  اتمػػػػػ  اآسػػػػػ دكا رسآسػػػػػ :                                    
                      آهػػػ عكف ازاػػػعكا رسػػػ  اػػػن منشػػػ    زػػػ رةف، يعػػػ  ا احلهلليػػػهللااحلهلليػػػهللاُُّّرر

   هللزآ :مس ف ةم  ة ز ا يه عكف مػس ف   ارػ                              احلهلليػهللااحلهلليػهللاُُّّرر 
 ال مػ  ريئػم بػص مػر ارػهللزآ ،  ؾاػا ي ريػهلل زػ ر ضسػ  رتػأب ا لرسػ ر مس ػ !!.اثزآػ   ارريع ا رسهللزآ  مػعة

بوػػػ رؾ كشسػػ  ه لإلخػػاص    ،بعمسػػت ار ػػػ حل ارػػبم بت ريػػص بػػػص   ،كمػػر ارػػبم يعمسػػػص  أزػػم
كزػػ ر احلوآػػل  ال زػػ ر ارعمػػل ار ػػ حل،  ،كال   ازخػػعة ،ي ريػػهلل ضسػػ ؾ زػػ ر   اءسػػ اػػا ، كبعػػ  

زهػػأؿ   أف  ... ، كزػػ ر رريػػ ؿ   ار ػػ حل  ارػػبير أرسػػه    ػػهللرضف يػػـ  ارػػهللير،األراػػف 
 زك ف مس ف أ ع .

  َؼيى اجلنخَؼيى اجلنخ
                ::  

     ؿ:ةآ  لآك ف ز ر اءس   :البر رو س ؾ،  آل ال ي ريهلل بعده ضس
  أم  سأٓ   وظ ع٘  ويت ُ ٌْ مبص الْع  وؼنع كزوك ىْسٍ  أم  سأٓ   وظ ع٘  ويت ُ ٌْ مبص الْع  وؼنع كزوك ىْسٍ  ر 

 219219  ( ..  ( ..٢ّ صمَشٓش٢ّ صمَشٓش   ٻ ٻإ٢ أىُ ؤع إلَٔ  فظإ٢ أىُ ؤع إلَٔ  فظ
                                                           

 هللؿ رسه ضبا،  "ا دم األركاح" بعمل ازاثر امل   ا  كاملعا ر  اريت ب -رْحص   بع  -ك هلل ذةع ابر ارآآف  ُِٗ
: أزص لئل م  -رد    رس م -كض  دعآري ، كركر حم ر   يهللؿ رسه أا     أصان، كمر ذرت: م  ري   رر ابر رو س

صري  ر رآ  اآ   مش  كال زم عيعزص أأم  رأيم اره ر  اريت بك ف  ول طس ع ارشم ، ةبرت ز رض ، أال :ز ر اءس     ؿ
-رْحص  -لاثر أخعل بهللؿ مبوم ر   رسه أف ز ر ضكبا،   ؿ  آخ اإللاـ ابر بآمآ كضس ؾ ا،اءس ، أليب زعآف األصو  ين

: "كاءس  رآ  اآ   مش  كال  مع، كال رآل كال ا ر، ركر بععؼ اروكعة كارعشآ  بس ر يا ع مر  ول ارععش"  ذا م  ة ف اآص 
 م رسعش ، اكآ  يععا ف كال مش  كال  مع  رآل كال ا ر، ركر اآص بكعة كرشآ ، ةم  ري   لرس ، اآص ك م رسوك ر، كك 

: "  ؿ ارعسم  : رآ    اءس  رآل كا ر، ك من  ن  -رْحص  -: ك  ؿ ارآعطيب احم ع ارريت كلر   ؿ: "بس ر مر  ول ارععش



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح اإلَغب22ٌ-13(                     تفغري اآليبد ) 158 )                (                   2)اننؼيى ًادلهك انكجري: 12

ا ػػل بكػ ف ارػػهللزآ  مسػوة أـ ماسمػػ   سػ ر لػػ ر  ار يػول  وػػل  ػعكؽ ارشػم ، ةلػآك ف  
عى بسػ ر اءسػ  ييػبةًٌ  ،ك من  ز ر مػر زػ ر    كركر ال ب ريهلل مش  كال اعارة كال بعكدة، ،مسوة

 اريت زهأؿ   أف زك ف مر أضس   أ ع .
    اءسػػػ  يري ػػػف: وع اءسػػػ  يري ػػػف ةمػػػ   سسػػػ  أف ةػػػل  ػػػ  ك ػػػ ،يضػػػرو  رسػػػه ارهػػػعيع

         :  ارال شهللكد ضس ؾ، كارشوعة ار ااهللة اضعة ارسيب يآ ؿ اآ 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ  إپ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٗٻ   وٺح٪يٲ ٗٻوٸؼ٪ح٪ش٪ َ٪   إٰلٕإٰلٕ   وشٲ ٰكب٫ وشٲ ٰكب٫  ٓ٪ٰظري٫ٓ٪ٰظري٫  وٸؼ٪ح٪ش٪ َ٪ ٰظل  ٘ٸ  ٰظل  ٪ٜ ٘ٸٰم  ٪ٜ َ٪   ٢٢  ع٪ وٿع٪ وٿ  ٰم  َ٪ ٓ٪قٺٷٸع٫   220{{  ٓ٪قٺٷٸع٫

   :  ال يآرػػ  ضػػبا اراػػل، كرػػبرت  ػػ ؿ  هس ػػ  ،ك ميشػػ  م مهػػ  لػػس              
 شهللكد رسه ارهللكاـ. ار ا ع اار ا ع اََّّرر

           : 
مػػثان، اوموػػعد أف ارػػع رسػػه لرػػت، أتيت  بعػػل، اأزػػم بشػػت   ارتريػػ ح ضسػػ ؾ ال ي ريػػهلل

رتأخػب مػ  بعيػهللش مس ػ ، سػ ؿ ارريػعع   اوػعؾ كاآػص ارتريػ ح كبي  ، وعة ارتري ح كب ل رسهللؾ رآت 
    ذا أةسم كااهللة ا ألك  دو ارث زآ ، كارث زآ  دو ارث رث :                             

                                                كركػػػػػر اتسػػػػػ    اررعػػػػػف  اروآػػػػػعةااروآػػػػػعةآِِٓرر
   اءسػػ ا ي ريػػهلل ت، اػػكمثػػ ر اءسػػ  رػػآ   ػػ  اضػػا .!!دػػو رػػ دم اخػػتاؼكارسػػبة كاركيسػػص، 

 :أصان،   ؿ  ي ريهلل ا ري كال  ،ْح م ت رآض   احل ري 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ٬ٍص٪  إپ ٬ٍص٪أٸ ٌ٪  ٰٰ٘٘ وٺح٪يٲ وٺح٪يٲ  أٸ ٌ٪ٓ٪تٺكٹلٹْ َ٪   ٓ٪تٺكٹلٹْ َ٪ إٰلٔ ٌ٪   إٰلٔ ٓ٪ؼ٬ش٪ب٫ْ ٪ّ ٪ٌ ٓ٪ؼ٬ش٪ب٫ْ ٪ّ  ٢ّ٪٢٪ّ   ٪ٌ ٌ٪ ٓ٪ا٬فٹلٹْ ٌ٪   ّ٪٢ّ٪٢  ٓ٪ا٬فٹلٹْ ٌ٪ ٓ٪ب٫ْوٹْ   ٓ٪ب٫ْوٹْ

٢ّ٪٢٪ّ   ٪ٌ ْٲاٹْ ٌ٪ ٓ٪ا٪ػ٪ ْٲاٹْ ٌ٪  ّ٪٢ّ٪٢  ٓ٪ا٪ػ٪ ٌ٪ٓ٪ن٬ا٪ٰخٷٹْ   ::مٸ ل٪مٸ ل٪   وٷڀع٪ وپز  وٷڀع٪ وپز   ب٪ ل٫ب٪ ل٫  إلٸن٪ إلٸن٪ : : مٸ وٹْ مٸ وٹْ   ٓ٪ن٬ا٪ٰخٷٹْ

ٛٮ ٛٮج٫ؼ٪    221{{ وٺٰنظ٬ٰك  وٺٰنظ٬ٰك   كٸش٪ػ٬حپكٸش٪ػ٬حپ  ّ٪س٪ػ٬حٮّ٪س٪ػ٬حٮ  ج٫ؼ٪ 

 ػػ ب أاػػهلل ال يي ك مثػػل رامهحػػ  املهػػت،  ، كركػػر رامهحتػػصارريضػػات نػػعج رسػػه ضآئػػ  رػػعؽ
  ف اءس  يآ ر ف:أكؿ م  يهللخسك مر ذرت،  كال أم    لر ة ـ أك لرمثد، 

                                                                                                                                                          
ا، ك من  يععا ف مآهللار ارسآل  رخ   احلول، ك داؽ األب اب، كيععا ف مآهللار ارس  ر بعا    احلول،  ز ر دامهمن  أبهللن

 ا. اء م  ألاك ـ ارآعلفر كاتل األب اب
 ارو  رم كمهسف رر أيب لعآهلل ااهللرم  َِِ
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل كاررمثاين رر ري بع  ُِِ
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                                 اآ   اػ ف كال مػعض كال ضػف آ ر..  ا طعاا طعاّّْْرر 
 مر ضبش األم ر أبهللان. كال دف كال بعل كال رس   كال    

           ::  ًٌتأبآػت اسم يع  ضيآئم كلي سم  ر ا ػ  بػبرآا، كذير
 ع رسه لرت ضبا ارً س  مر اررع ـ.مبوعد أف ايربهللكف بعل كال رس  ، 

                     ::  مػػػػػػػر ارػػػػػػػػبم يرػػػػػػػػ ؼ
    :رسػػػآ ف  مػػػس ف مػػػر برػػػ ؼ رسػػػآ ف املامهكػػػ                                   

                                        كمػػػػس ف مػػػػر يرػػػػ ؼ رسػػػػآ ف كرػػػػهللاف  رارعرػػػػهللارارعرػػػػهللا
خمسهللكف، كمس ف مر يرػ ؼ رسػآ ف احلػ ر ارعػ ، كةػل كااػهلل رسػه اهػل درريتػص كربوتػص ك ػهللرش 

 .بو رؾ كبع  ارع مل  رسهلل رب 
        ::   رسػػهللى، لػػآهللى ارػػيت مع ػػف لزآػػ  مػػر اضػػ  كركػػر رآهػػم ة رريضػػ

ضػػبش ازيػػ  ل ارسػػو  ارػػبم يي ػػآل بعػػمل ارسػػ س   كد ػػ ردػػ    رس مػػ روػػهلل   ابػػر روػػ س 
مػ  بعػهلل أف اػسحر يػـ  ارآآ ةل لزآ  مر األرض اريت ض  رسآ  ،   ي س     كأ و ض   اآ ؿ:

مػػ  ارشػػم  كارآمػػع كبست ػػ  ارػػهللزآ ، لػػآيو     أرض امل  ػػ ، كأرض امل  ػػ  لػػتك ف مػػر  جتي
كركػػر دػػو اضػػتس ، ا ػػبش ارريضػػ  ارػػيت يي ػػس  مس ػػ  األةػػ اب  ،اضػػ ، كأرض ارآآ مػػ  مػػر اضػػ 

 .يـ  ارآآ م  -ار ري ج  -كاأللريق كارآ اريع 
        :: مػػ  يعيػػهلل، اػػ ذا شػػكًٌس ا رػػص ضػػبش األصػػس ؼ ةيعػػ  ةػػل كااػػهلل ي

أيبػػ ف رػػص  ػػ  ةمػػ  يعيػػهلل، كارثػػ ين يعيػػهلل ار ري ريػػ   ػػكس   ةػػبا، أراد ضػػبش ار ري ريػػ   ػػكس   ةػػبا، 
 ،آػهللركض  بآػهلليعا، يعػ  ييآػهللركض  ةمػ  بت آػل ارسعػآفا..  ةػبرتةمػ  يعيػهلل، كاززآػ       اآأب ف رص 

رآػػ اريع ةمػػ    خآ رػػت، ملػػ ذا  ريػػ مه  كارك لػػ ت كاكاألةػػ اب كرتكعميػػت أيبػػ ؾ بكػػل األكاين 
آػػق رػػت ردوتػػت كأيبآػػت لرشػػ   يعيػػهلل اػػ    ارػػهللزآ   ػػهلل رأيػػم  ػػآئ ن كأرووػػت، كأزػػم   أف ُيي

تػت  راربم ةسم بتمس ش كأزم   ارهللزآ ، ألزص يعيهلل أف ييع دت ري ا  صمثؾ رسػه أمػع  ، كط
 .حلوآوص كم رري ش، كرمست بكت ب   

                   ك  ؾ أف باػػػػر أف ار  وآػػػػل ة رػػػػبم
   ؿ ذرت:بر رو س لآهللى روهلل   أف كم   سس  ا،   ارهللزآ زشعبص 
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ةل م  ذيةع رػر اءسػ   222222  {{ٓؼبُ ػٕ مم  ر  دتيٯ٘ م  ر  وذىٔ  إ٢  ٤مس ٛ ٓؼبُ ػٕ مم  ر  دتيٯ٘ م  ر  وذىٔ  إ٢  ٤مس ٛ   ٢٢  }}
ا ػص ز وآػل كركسػص ، ف، ركػر رػآ  رسػه ضآئتػصلػا ػ  يشػ ؾ معػص   اال ،  ارػهللزآ شػ  لأل    

  ارػهللزآ   ل ي ريهلل طعػ ـ ا، ألف ارث ين ةم   سس  رسه األ ل رآ  رص اضات، دو اربم رسهللى
   أم  ػ  ،   مػ  ػبا دػو ضػبا ارآ  رص اضات، ركر طع ـ أضل اءسػ  رػآ  رػص اضػات، 

 و ذرػت، ركػر ارثػ ين ال يهػولأك دػ حلسػق  ا اع ػ  اآػهلل يهػولارهللزآ  يكػ ف رػص أاثر ري زوآػ ، 
 ةر اآك ف.  دبا ، كةسص دكا  شر يآ ؿ رسش   كةسص ،ةسص  ري    ركر، ة با آئ ن  

 :مػػػػػػ   ارػػػػػػهللزآ دػػػػػػو  مػػػػػػ  كركػػػػػػر  مػػػػػػ  ،كلآشػػػػػػعب ف مػػػػػػ  ار  وآػػػػػػل كضػػػػػػبش األ ػػػػػػك ؿ 
              : ه     ارهسهوآل، كأزم داخػل رسػار    اءس  ضس ؾ

   لب اءس :                  عج يه ب، اتػأيت أزػم  ارعْحراارعْحرأٔٔٔرر كزض خت ف يع  ني
 .ز دةبهللكف رسهللض  اتي عج رت أزم اآط م  يكريآت 

كةع ـ   كري ص: يشعب املػ مر  ض ب  ارعآس  يآ ؿ اآ م  لآهللى رس  بر أيب ط رل 
كةػل أمل ةػ ف يشػعع بػص   ارػهللزآ ،  ،كةػل ايػ ف ،كةػل دػفٌو  ،مر ارع  األك  اآبضل رسص ةل ضػفٌو 

ارث زآػػػ  اتا ػػػع رسآػػػص زضػػػعة  اآآػػػ ؿ: احلمػػػهلل   ارػػػبم أذضػػػل رػػػ  احلػػػ ف، كيشػػػعب مػػػر ارعػػػ 
ركػػر ضػػبش ال ي ريػػهلل، شػػع   ازف كبضػػآ  ا ػػف كارغػػف ارػػبم حنػػر اآػػص !!زأيػػر املآػػ ش ارػػيت ارسعػػآف، 

  كلػ س  كنػعج    اػف اإلزهػ ف اآشػع   سة كمهسهلسهوآل يع  ميآهع      ض   ،مآ ش أيخعل
 .بو رؾ كبع  بآهللرة      تهلل  رآ  ، كبهللكف أيهللبهللكف أة اب

           : ض ال  ار رهللاف خ رهللير اآ   أبهللا، كاختسريػم أ ػ اؿ
ركػػػػر ضػػػػف كرػػػػهللاف ال  -كال زعيػػػػهلل أف زيػػػػهللخسكف   ضػػػػبش املت ضػػػػ ت  - -،ارعسمػػػػ     ار رػػػػهللاف

 كأكريػػػػػػػػػػػهللضف اهللمػػػػػػػػػػػ  روػػػػػػػػػػػ دش  خسآ ػػػػػػػػػػػف   ، كال يهػػػػػػػػػػػآم ف، كال ميعدػػػػػػػػػػػ ف ،مي بػػػػػػػػػػػ ف
 ار  حل    اءس .

                ضػػػػػ ال  األكالد مػػػػػر  ػػػػػهللة  ػػػػػ  ف ك ػػػػػ مه ف
 ،رػػيت يشػػ ي   األدسآػػ   كاألمػػعا ارس رػػ  مػػر أراػػف األ ػػآ   ارثمآسػػ  اك س ر ، رةػػ   يك زػػ فكزػػ رضف 

 .كر زص أبآمل  هلليهلل اروآ ض
                                                           

 .ركاش اررمثل كابر أ  ا مت ىف بريهوش رر لآهللى روهلل   بر رو س  ِِِ
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ال يا ػع   رػص، ركػر رػ  كدػعس ش رسػه لػو دة يا ػع ركزآػص ضبا ارس ر   ذا صيس  ةعيآهلل 
مػر   ن يعػ  مت زرػ            ػ ؿ  :  كيا ع    ش كيا ػع   رػص، كرػبرت

ق ارػػبم ضػػف رسآػػص، ألزػػص رػػر اػػهللـ أاػػهلل املػػ مس    اءسػػ  كبوػػهللك م ضػػف اآػػص، كارعكزػػاءمػػ ؿ ارػػب
 .يهع ارو ؿ كارآسلبهلل أف يك ف ةل مر أييت  بل ال ،أك   كري ص ريو س ،ةوب رسآص  

                     لػ ل ضسػ ؾ اسػ  رأيػم  يع  ضسػ ؾ،  ى
 :ص مسك ن ةووان يآ ؿ اآ

ّ٪ط٫  }}  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸٙ ٰجي٪ ٰى  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ٬ٍصپ  وٺح٪يٲ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ّ٪ط٫إپ  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸٙ ٰجي٪ ٰى  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ٬ٍصپ  وٺح٪يٲ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ِٰ إپ ِٰ ش٫سپ ش٫سپ

٘ٱ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪ ٘ٱم٪ٰظري٪ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪   223{{  م٪ٰظري٪

أدىن املػ مس  مس رػ ن   اءسػ ، مػر يساػع   ميسكػص رػػر ميآسػص أرػ  رػ ـ، كرػر يهػ رش أرػػ  
 .           : كربرت   ن  م   كس   !!  ، أرأيم   ر رآتصر ـ

  نجبط أىم اجلنخنجبط أىم اجلنخ
، كال عات أ مشػ ، كال خآ ط اسآ  ضس ؾ  ض ال  اربير يهللخس ف اءس   كم ذا يسو 

 آ ل:رو س ارت  يسوه ف               ، ام ذا يسوه ف عات
                       م ػػ ز  ارتآػػ ل اإل آػػ  ب ػػس   ػػف مابػػ  ريس زآػػ   األرػػعاؼااألرػػعاؼأِِٔرر

لػػآأخب معػػص   ي ريػػهلل أاػػهلل اػػا ارسػػ س أيبػػ ف   ارآآ مػػ  رػػعا ، ، يوسهػػ ا   مػػع رب ارمثيػػ  
 :، كركر اعج رع ىن،   ؿ سوه   رسهللم  يآـ  مثش ماب  رآ

ٗٻ غٹش٫ٓ٢٬ر٬ؼ٪ش٫  ويٲ٫ٓر٬ؼ٪ش٫  ويٲ  }} ٗٻ ع٫ش  ٰ٘ ذ٫فٸ  ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ ٗٻ غٹش٢٬ غ٫  ٗٻ ع٫ش  ٰ٘ ذ٫فٸ  ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ   224{{   غ٫ 

شػع ارسػ سا كرػآ  حنػر، اكازتوص حلهللير لآهلل ارس س، ا  كآػ  يكػ ف ا رسػ  آهلل   ؿ: رُيي
، اسػر ُيتػ ج أف يعاػ  ارػبراع كيػوس  !اعج مر ارآمث جيػهلل اآ بػص مػر اءسػ  ك ػهلل روهػتص أفمبوعد 

 ةآ  كال ييهللخل مر ارعأس كيسو ،  
  ! ألا   هللرة   آ .ال بآيل ةآ  ضس ؾ

                                                           
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رمع رد    رس م  ِِّ
 هسف رر ر مهش  اهنع هللا يضرارو  رم كم ِِْ
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أف ضػبا مػر  اآعػعؼ أضػل امل  ػ ألف ر ف اءس  ةسص أخضع،  ،خيضعأ م   كل ارثآ ب 
 كرهس  حنر.ازخعير ألزص يسو  اآ ب أضل اءس ، أم  ارععا  ا ف أضل اءس ، 

يعػػ  أتيت مػػر اػػ ؽ كىزرػػ  رسآػػت      اػػسحر رسػػه ارريػػ ر ارثآػػ ب أتيت مػػر اءسػػ  
مػػػػػر اعيػػػػػع كمػػػػػر  رآريػػػػػ  كمػػػػػر أدسػػػػػه األصػػػػػس ؼ              اػػػػػ ران، 

كد ػػل األمػػع ر ػػحوص  لػػآهللى رلػػ ؿ   دػػو األزػػ اع امل ريػػ دة   ارػػهللزآ ،  كاألزػػ اع، كركػػر
   ؿ: عر أز  بر م رت اركعاـ، ا

{{  ٪ٖ ٬ٍٰذ ٖ٪أٹ ٬ٍٰذ ٕٶ  أٹ ٕٶٰوليٲٰب ٬ْب٫    ٰوليٲٰب ٬ْب٫ث٪ ٫ُ  إلٸح٪ع٪لٺي٪ إلٸح٪ع٪لٺي٪   ذ٪شپٓشٿ ذ٪شپٓشٿ   ث٪ ٫ُى٪لٺن٫ظ٫ ٫ُ   ى٪ا٪ع٪حٲب٫ى٪ا٪ع٪حٲب٫ّ٪ّ٪  ى٪لٺن٫ظ٫ ٫ُ ٰمي٬   ٰمي٬

ٕٳ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪ ٕٳ ويٲٰب ٌ٪: :    ويٲٰب ُ٪ع٬ح٪ب٫ْ ٌ٪أٸ ُ٪ع٬ح٪ب٫ْ ٬ً  أٸ ٬ًٰم   : : مٸ ل٪مٸ ل٪  ى٪ع٪ه٬ ى٪ع٪ه٬   مٹلٺي٪  مٹلٺي٪    ٍ٪ز٪ زٍ٪ز٪ ز  ٰم

ًپ  ط٪ع٬ٰذط٪ع٬ٰذ  م٪ي٪ ٰدٓص٫م٪ي٪ ٰدٓص٫ ًپب٬ ٰ٘  إٰلٕإٰلٕ  م٫ع٪ رٱم٫ع٪ رٱ  ب٬ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٬ٔشٮ   وٺح٪يٲ ٬ٔشٮم٪ ٬ً  م٪ ٬ًٰم   225{{  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ٰم

عؽ، ركر ماب  اءس  أخػبت ةػ رت أمػ ف مػر اضػعة  مابهس  ضبش ر  دخسم ارس ر  ي
 -رسعػػػػعؼ اضػػػػل   رسآسػػػػ   - ري ػػػػسف   جي ػػػػ كا رسػػػػ  راسػػػػ  كرػػػػبرت رسػػػػهللم  ..  ارػػػػعْحر 
ري ػػسف، ضػػبا  !، كميػػعركى رسػػه لػػو فسسػػ س ارػػبير ةػػ ز ا معكػػف مػػ ذا أصػػول  ػػكس ف ركازاػػعكا 

 لػػػور لػػػآع، كضػػػبا لػػػور راػػػه، كضػػػبا لػػػور ارآ ررػػػ ، كةػػػل لػػػور رػػػص رػػػباب خػػػ ص بػػػص، 
 يآ ؿ: اضعة ارسيب 
ٰ٘ ٰولٺُ٪ُ٪  }} ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ ٰ٘ ٰولٺقٹْل٫  ويٲ س٫  ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ ٫ً إلٸقٸذ٬ أٸاٺفٸتٸ ى٫ْس٫كٸ هليبقٹْل٫  ويٲ س٫  ٓ٪  م٬١٫ٰم ًپ ج٫ض٬  ٫ً إلٸقٸذ٬ أٸاٺفٸتٸ ى٫ْس٫كٸ هليبن٬١٫ٰم ٓ٪  م٬١٫ٰم ًپ ج٫ض٬    226{{  ن٬١٫ٰم

 اثآ ب اءس      لخع.، !اسر  عؽ اآ بت، كركر ز رؾ لآيرريئ  
            ة ريت يسوه   ارسه  األل كر   يعتآهللكف أفةثوه مر ارس س ،

األلػػ كر ضػػ  األك ػػ  كارسآ  ػػ   ركػػر سضػػور    زم زسػػ ،املبعػػمل ارشػػو ب دػػو  يت يسوهػػ  كارػػ
 ار  حل  اريت رمست     ارهللزآ . ري ا ن رارم ؿ

   بهلل أف ييسعف رسآت اركعًن: الآ ًن، املس   ار  ذا مشآم رسه                 
                                لػآأيت رسػػه ءسػ ، ركػر دػو اضػبا اإلزعػ ـ ...  ارسهػ  اارسهػ  اٗٔٗٔرر

مس    رمهآهآ    لػ ا  امل  ػ  ارعاػآف، كيسػ دم رسػه ضػ ال  كأيخػبكف األك ػ  كارسآ  ػ  مػر 
 .اضعة اركعًن 

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أز   ِِٓ
 معوف اررمثاين كاروآ آ  رر يعس  بر ميسآ   ِِٔ
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  انششاة انطيٌسانششاة انطيٌس
              كضػػػػبا األاهػػػػر مػػػػر ةػػػػل ارسعػػػػآف ارػػػػبم ذةػػػػعىش
ب ارر ػػػ ر، اآأبآػػػص ارشػػػعاب رسػػػه امػػػص بػػػهللكف  ببابػػػص لآيهػػػآآ ف ارشػػػعا  ؛ أف  ك ػػػعاس ش

ب ف ضػبا كضسػ ؾ أيىس يشػع    يهػآآص، اآشػعب  ػ  رسػه ارػهللكاـ،  مسػص، كال لػ  ، كال يهللة ب
 رسآ ف أ ع . بو رؾ كبع  ف رد اف     ار  حل ارشعاب   ارهللزآ ، كضف

م  كصػل ة ف يي س   م م ن لرس س اآعأ ضػبش از ت، كرسػهلل لآهللى  بعاضآف ابر أدضف 
 :               ه ار اة، اآ ر ا رص: تزم م   ريتآص، كبعهلل أف ا 

 ػػل  ػػعبم ضػػبا ارشػػعاب   ػػ ؿ: ك  رػػ  مل أذي ػػص ملػػ  بسػػ ت ضػػبش ا ، ػػم   ػػريتآت عسػػ ؾ  
 .ي  أاتش ارشعاب مر   يع  كض  يآعأ از!!، ازي 

                 ا اءسػػ  يآ رػػ ف  ػػف:كاملامهكػػ  بعػػهلل أف يػػهللخس  
     كالػػػػػتو ؽ  ،ضػػػػػبا ريػػػػػ ا ةف رسػػػػػه صػػػػػمثةف، كضػػػػػبا لػػػػػعآكف   ارعمػػػػػل ار ػػػػػ حل

 . كرمل ارآعلت، لال تهللا  بهآهلل اره دات ،ااوات
 أف ل ت ارآػعلفعت رػيت ضآأضػ  رسػ  ارػعْحر، ركػر ةمػ  ذةػضبش ريس  كااػهللة مػر اءسػ ف ا

 ضػبش، ا ػبش دػواكػل كااػهلل مسػ  لػآك ف رػص ريسػ ت ةثػوة، ريس ت جتعم مر  ت   األاػ ر،   ف
ة إل ػػعا  ت اإل آػػ  رسػػه ارآسػػ ب ارتآآػػ    ،كضػػبا دػػو اءسػػ ف املعس يػػ زػػ ع مػػر أزػػ اع اءسػػ ف، 

س ػ  ااآػػ ؿ كال ارسآآػ ، كارتوسآػ ت ارعكا زآػ  رسػػه األركاح املتعسآػ  بػعب ارمثيػ ، أ ػػآ  ه يعوػ  ر
 نرع رسه ارو ؿ.
أف جيعسسػػ  مػػر أضػػل ضػػبا ارسعػػآف املآػػآف، كأف يآػػهللمس  بػػ  يهلليػػص    بوػػ رؾ كبعػػ  زهػػأؿ   

امل  ػػ  ارعاػػآف رسكػػ ف أضػػان رستكػػعًن، كأف يعز سػػ    اآ بسػػ  ارػػهللزآ  مع زتػػص رسػػه ذةػػعش ك ػػكعش 
مر ارػبير يي ػ او ف لػآهلل األكرػ   كايهر رو دبص، كأف اتف رس  ص    ااو أ ع ، كأف جيعسس 

كازخػػعير، كأف جيعسسػػ  مػػر ارػػبير يتمتعػػ ف لرساػػع    كري ػػص اركػػعًن، كأف ال جيعػػل ارػػهللزآ  أةػػمث 
 نس  كال موس  رسمس 

 كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
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  227إشبساد يف عٌسح اإلَغبٌإشبساد يف عٌسح اإلَغبٌ..1313
  َزس اإليبو ػهي ًانغيذح فبطًخَزس اإليبو ػهي ًانغيذح فبطًخ

ريتػص اروتػ ؿ ارهػآهللة ا طمػ  ك كز   ٌ از ت ارآعلزآ  معس ض  ارا ضع       اإلم ـ رسػضبش 
 ف  ػػػري ن    بعػػػ ل أف    كزػػػبرا   رسػػػهللم  مػػػعض  سآ مػػػ  احلهػػػر كاحلهػػػ اهنع هللا يضر ار ضػػػعا 

 .ي  م  ااا  أ ـ
كراػمل ب كجي ػ  رعسآػ  ارآػـ  مػر ار ري ػ    ،بستػصا  ريػص ارسػيبارػبم زك     كاإلم ـ رس

يػػبضل يشػػتغل معػػص مػ ، سػػ  طسوػص أاػػهلل رعمػػل ا ،ةػػ ف رريػل يعمػػل لرآ مآػػ  كاألاػع   كاألدسآػػ  ،
 .س ل ا  مر املهسم  أك مر ارآ  د ل ة  املهللي

ػػعج  ػػ  املػػ   رريػػان كبعيػػهلل  -أم بعآػػهللة  -اأبػػم ي  ديػػ  رسػػهللض  بئػػع م مه ػػ    ارآػػ ع   ،اي
ك خػػػعاج ارػػػهللر  ار ااػػػهلل ُيتػػػ ج    ح ػػػ د، اػػػأخعج  ة،ا لػػػتأريعبص كابريآػػػم معػػػص أف ارػػػهللر  بتمػػػع 

 ،كةػػ ف ال يهػػترآ  أةثػػع مػػر ذرػػت ة،  ػػع بعػػهلل ارتعػػل أخػػب اااػػ  خػػع ارآػػـ لك  اااػػ  درػػ ان، 
ارػبم  رعػ ـكأا  رسآص كأةػل مػر ار ،رص  ن لء ع بشوآع ارسيب اتا ضع  رسيب ا    ابضل
 أاضعش.

ك ريػػعة  ،كرمػػل   اػػبضل اإلمػػ ـ رسػػ ،كأرادا ار ػػآ ـ ،ري  ارغامػػ فاسمػػ  زػػبرا    يػػ
رك  بعسم ا ةآ  ري ضهلل ضػ ال  و ال يكري   ال ر س  ردآ  كااهلل، ارعمل ري   بآهللر مر ارشع
برحػػػر بػػػص احلوػػػ ب، ةػػػ ف  ػػػ  راػػػ      بسػػػم ارسػػػيب اهنع هللا يضر آهللة ا طمػػػ ارآػػػـ    ذات  ، كارهػػػ

ك وػل املغػعب بػهلل  مهق  ،يريرعا بص رسهلل املغػعب ان كااهلل  ن ردآريبص ارحسم ارشعو كروستص كخو ت 
 ،مػػ ن   ػػ ؿ مهػػك    لؿ بآػػم ارسػػيب بآػػ  ل ي مػػ ف مل لةػػل طع  آػػ ؿ مػػرا ،اروػػ ب يػػهللؽ   عػػ

 .لمل   كز ـ  ارآـ  ارث ين رص ارعدآ  كزريرع : أرطاآ ؿ   
 وػل  ،كاػهللث مثػل مػ  اػهللث   ارآػـ  األكؿ ارآـ  ارثػ ين ذضػل رسعمػل كضػ  صػ مهفك  

، ف   لؿ بآػػم ارسػػيب بآػػ  ل اااػػ  أ ـ مل لةػػل طع مػػ ن آيتػػرريػػل ك ػػ ؿ: املغػػعب بػػهلل  مهق أيت  ػػف 
                                                           

 ـَُِٓ/ٖ/َِضػ ُّْٔمر ذم ارآعهللة  ٔمهوهلل ارغريعاف  –ب رلعآهلل  ِِٕ
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 ،اعس مػ اعووم ارهم   مر صػسآع م  كدػوم مامهكػ  ارهػم   مػر  ،ألوكارآـ  ارث رر أيت 
                  : اػػػػػػػأز ؿ   اػػػػػػػآ ف از ت ارآعلزآػػػػػػػ 

                 . 
ريػ  كا الختوػ رضف  ، أف ضػ ال  ارثااػ  مامهكػ بآػ ؿكضس ؾ ركايػ  رػر طعيػق أضػل ارعس يػ  

      : كضػبش   ػ رات   ضػبش ازيػ  ألف   اتح ػ  بآ رػص ، رعا  مك زت ف رسػهلل  
  عكا مبػػػ  ارػػػبير بىػػػضػػػف األبػػػعار ك  ،يػػػـ  ارآػػػعار    اأصػػػوحم ازيػػػ    األبػػػعار مػػػر ك ػػػم ز ك ػػػ

    : ر ضػػهللكا   رسآػػص   يػػـ  املآثػػ ؽ                        اػػا يهػػأر ف  ال  األرػعاؼااألرػعاؼإُُِِٕرر
ك ذا ب ري ػػػػػ ا ألاػػػػػهلل مػػػػػر ااسػػػػػق أك  ،     كال يت ري ػػػػػ ف  ال ،كال يرسوػػػػػ ف  ال مػػػػػر   ، 

 ، ػػص رػػص لرعرػػ   اػػ ملعر  ضػػ    ذا كري   ،ارهػػ اؿ أك اررسػػل يعسمػػ ف رسػػف ارآآػػ  أزػػص بآػػهلل  
اػػػف بػػػعكا اآمػػػ  أل ، ال اضػػػعة   اركػػػ ف اعػػػ الن  ال يػػػعكف   ،ك ذا امتسػػػ  اسحكمػػػ  يعسم ػػػ   

 .ر ضهللكا   رسآص

  ششاة انششيؼخ ًاحلميمخششاة انششيؼخ ًاحلميمخ
ةػػػأس احلآآآػػػ                   ضػػػ ال  األبػػػعار 

خػػعج رػػر األطػػ ار   ضػػبش  ألف اإلزهػػ ف رػػ   ػػعب  ػػعاب احلآآآػػ  صػػ اآ ن  ،ش كريػػ  لرشػػعيع 
أك  ،أك ميشػػه رػػ ر ن  ،مثد  لرػػال يهػػترآ  أاػػهلل ارهػػآرعة رسآػػص مثػػل رايف ذيػػلا ال ُيػػك  ،ارػػهللزآ 
 .أك ال يس ـ ،أك ال أيةل ،ا اآ ن 

 :كر   عب ارشعيع  بهللكف احلآآآ  ةم  يآ ؿ اإلمػ ـ ارغػ ال   ةت بػص  اآػ   رسػـ  ارػهللير
يػهلل  سػل صػ اوص ال ي   ،ك ػ   مػر احلآآآػ  ،رمػل صرسف ارريآص كض  أر  ارعسػـ   ذا مل ي ػ اورر

تػػ ف ألزريهػػ ف ألاػػف يريك  ،ارػػبير يآتسػػ ف املهػػسم مػػر كةمػػ  بػػعكف  هػػ ة ارآسػػ ب  اا ال  هػػ ة
ضػػل أتخػػبضف لملهػػسم  ارػػبير يسرآػػ ف ، رمػػل كال  ػػ   مػػر احلآآآػػ  أخػػبكا ارشػػعيع ، بػػهللكف

 عاف.عاف ال يي كمر ال يى ، !! ال ي ريهلل لرش  دب  رْح 
كيآػػآف  ،لطسػػص مػػر  ػػعاب أضػػل احلآآآػػ   آهػػآا ،ميػػ ج  ػػعابصأف اآحػػل رسػػه ارريػػعد مسػػ  

 كاربم رسآػص ارسػيب ،ضبا ض  اركم ؿ اربم أمعى بص ار ااهلل املتع ؿارشعيع ، ك ه ضعش رسه مع مل 
  يـ  ارآعار. ل كاألبهللاؿ   م  كازؿ كار  حل  كاركي 
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كال  ،رػ مل احلآآآػ  ، كلطػ  يشػعب كيكػعع مػربهلل أف يك ف هػ ضعم حمػل لرشػعيع  اا
 ، ألزص رآ  ه ضع رسآص    .ذكاؽ رص ز آل اآص     م  اآص  ال أخ ن  ميهللر 

  ػني انمهتػني انمهت
                    : 

كػػل اػػعد مسػػ  أررػػ ش   رػػ    امػػر أيػػر أ ػػعب ضػػبش احلآآآػػ   مػػر ارعػػ  ارػػيت معػػ ، ا
رػػػػ مل  ك   ،رػػػػ مل األزػػػػ ار ك   ،رػػػػ مل األلػػػػعار ك   ،لرسػػػػـ  ارغآػػػػ ضػػػػبش ارعػػػػ  لبػػػػص    ، سوػػػػص

 :     األبعار كاألخآ ر احلآر ت اإل آ  اريت خ   
فف ووووووووووِفينالووووووووووبف ووووووووووْ فتيينووووووووووِ ووووووووووِفينالووووووووووبف ووووووووووْ فتيينووووووووووِ

فف

فف وووووووِفذوووووووودفقووووووويرفين ووووووولينِ وووووووِفذوووووووودفقووووووويرفين ووووووولينِ

فف كمػ  ضػبا ارػبم ييريوعضػ ،  م  لرػهلليس مآ، كةآػ  بيريػتلريتلركر بعيهلل أف بي  ةا رع  م ري د
كال ي ريػهلل  ػ    ،رهػآهلل األاوػ  ،ُي ل رسآ   مر األاوػ    ض  ةوه الت ابو  اريتمارهلليس مآ

عع مػػر ار ػػ حل  كيشػػعب مػػس ف راآػػق عوػػ  كػػمػػ  داـ اإلزهػػ ف يا ،ريوػػع ضػػبش ارعػػ   ال ضػػبايي 
كرػبرت مل يآػل  ،اآشعب كيشعب ان ي يهلل احلل اتسريػتل رػ  ارآػعب ،لآهلل األكر  كازخعير

 اآ  . رشعاب أييت ا ار  يشعب   رر  يشعب مس   بل   ؿ 

  انؼجٌديخ هللانؼجٌديخ هلل
       : 

رػػهلليس ر كال اسػػآ  ضػػ  روػػهلل ا ،نس ػػ ا مػػر رو ديػػ  األ ػػآ   ،ارػػبير أصػػوح ا خ ر ػػ   
  مػر نس ػ .. كال روػهلل رس هآريػ  ،كال روهلل رس رهلل ،كال روهلل رس كري  ،كال روهلل رس مآ   ،ارهللرضف

ان   أال يػتحكف ف يكػ ف روػهللاآول رسػه اإلزهػ ف  ذا أراد أ  ...  ان رؽ األ آ   اأصول روهلل
 ،ا ػبا يعرػ  رػص أمػع كضػبا يعرػ  رػص أمػع ،اس  ؾ ب    شأف يعوهلل ركضل جي ز اآص أاهلل ل اش، 

...   ن   بػػػهلل أف يكػػػ ف خ ر ػػػ   اػػػا ان ا رػػػبم يعيػػػهلل أف يكػػػ ف روػػػهلللػػػآيسريب ةػػػاـ مىػػػر !! 
رػػػػص األكامػػػػع ضػػػػ  ارػػػػيت بعرػػػػ  ك  ،ركػػػػر احلكػػػػف   املسػػػػ ؿ رسمػػػػعأة ،ا رػػػػبم يآػػػػ ؿ أى روػػػػهلل  

  !!اكآػػػ  بكػػػ ف ضػػػبش مػػػ  ضػػػبش ،كال يهػػػترآ  أف اػػػ ر    ػػػ رة أك أم  ػػػ   ،كارتعسآمػػػ ت
 :رسه ض ال  ك  ؿ در   ارسيب ةاضع 
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ٍ٪هپ   ّ٪ع٪ب٬ذ٫ّ٪ع٪ب٬ذ٫   وذٶٓي٪ سپ  وذٶٓي٪ سپ   ع٪ب٬ذ٫ع٪ب٬ذ٫  ُ٪ٰعع٪ُ٪ٰعع٪  }} ٍ٪هپ  وذٶس٬ ٰ٘   ّ٪ع٪ب٬ذ٫ّ٪ع٪ب٬ذ٫   وذٶس٬ ـ٪ ٰ٘  وٺخ٪ٰنٔ ـ٪ ٬ٌ   وٺخ٪ٰنٔ ٬ٌإپ ٕ٪  إپ ٕ٪أٹع٬ٰٷ ٕ٪  أٹع٬ٰٷ ٕ٪س٪ٰك ٬ٌ  س٪ٰك ٬ٌّ٪إپ   ٫ٓع٬طٸ٫ٓع٬طٸ  وٸه٬وٸه٬  ّ٪إپ

  228{{ ى٬ا٪قٸؽ٪  ى٬ا٪قٸؽ٪   إلٸ٣إلٸ٣  ٰػٔكٸٰػٔكٸ  ّ٪إپر٪ ّ٪إپر٪     ّ٪ ى٬ا٪ ٸع٪ّ٪ ى٬ا٪ ٸع٪  ُ٪ٰعع٪ُ٪ٰعع٪  ط٪ٰخطٸط٪ٰخطٸ

  ألزػص بػعؾ ارعو ديػ   ، ركػر ملػ ذا ،خبض  بص ن أي ذا دخسم   ة    رريسص مل جيهلل مسآ ط
            ان ش  ل اش: اع   ف ذا ة    ان ك ف روهلليمن      . 

       مع ػف   فضف كارػبير يػهللخس  با ارسبر اربم ي ا زص ض ال  ارآـ م  ض
    :أزػص كم رػص كأكالدش كزكريتػص ةس ػف  ةػله مػس ف زبر          أى كزكريػيت كأكالدم  اروآػعةااروآػعةأُُٓٔٓرر

بػ   ك  ،     كم ل كلػآس  أبآػعب  ػ  ،أى   كزكرييت به رهللين رسه ط ر    ،كم ل ةس   
  : ةسسػػػػػ     ر  آعػػػػػ ن حاػػػػػس..  بػػػػػاغ رلػػػػػ ر    ك  يعػػػػػ كز    ط رػػػػػ                    

 .أضل ار ص ؿ   كض  ارعري ع املرس ب رسوم ؿ كاركم ؿ اربم خ  بص  اروآعةااروآعةأُُٓٔٓرر
               أك ارػػبم يوعػػػهللش  ،ارآػػـ  ارػػبم يوتعػػػهللكا رسػػص

كأخ ؼ م  ا ؼ مسص ارع را ف أف يوعهللضف   رر مآػ ـ  عبػص كم دبػص ا ا ف مر اروعهلل، ، رس ف
 .طعا  ر  كال أ ل

  آكهيوآكهيوًًإشبساد انطؼبو إشبساد انطؼبو 
          كم ذا يريعس ف  م  ري  دضف      يرعم ف اررعػ ـ اإل ػ

 :اررع ـ احلآآآ  ألضل األركاح كضبا ض ،    ارسيبس  كلي  ،ارش     م مههللة ارآعلف
ففج نوووووووف عا  نووووووووفينراوووووووو  فن نووووووووج نوووووووف عا  نووووووووفينراوووووووو  فن نوووووووو

فف

ففًي وووووو فينح ْوووووورف رأوووووو فين  ووووووونًي وووووو فينح ْوووووورف رأوووووو فين  ووووووون

فف   : زعيػهلل أف أنةػل مػر ضػبش احلآػ مهق              كضػل دػبا  ارػعكح أةػػل  ارك ػ اارك ػ أِِٔرر
كأصػػػػول ُيػػػػ   ،رسمهػػػػك  ارػػػػبم لػػػػكر  سوػػػػص رعبػػػػص     يرعمػػػػ ش ملػػػػر   .!! ك ػػػػعب

رػػص كال  هال مسوػػك كيشػػعع أزػػص ال مسوػػأ رػػص  ،بػػ  يهلليػػص  كارعو ديػػ  ارك مسػػ ، رآػػص لإلاتآػػ ر ارػػهللامهف
ارآتػػػآف ارػػػبم جتػػػعد هػػػ ضعان كلطسػػػ ن مػػػر ةػػػل    ...     معػػػ  رػػػص كال كزيػػػع رػػػص  ال ضػػػ 

املآتسآػػػ ت كاألاهػػػػ ب كاألزهػػػػ ب اراػػػػ ضعة، كمل يكػػػػر رػػػص، كمل يعػػػػهلل رػػػػص  ال احلوآػػػػل األراػػػػف، 
    رػػاش، كارػػبم  ػػ ؿ رػػص  : كريارػػ   ػػهللر   ريػػل                      ضػػبا  ارضػػحهاارضػػحهاٗٗرر

                                                           
 ارو  رم كابر م ري  رر أيب ضعيعة  ِِٖ
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ه يتآف ألزص ري ضعة يتآم  اعيهللة رآ     مثآػل   اوػص ملػ الش، ك   عبػص مػر  ،  ض  ارآتآف، ك يًٌ
رسػه ل  مػ ف كدػو ضػبا ار مػ ف ارػبم يػيٍآوػاػ رآتآف   ضػبا ار، ك  مك زتص اريت أكالض  رػص   

 الت اءس زآػػػػ  أك بسػػػػ ح رػػػػص اءمػػػػ ،كم مػػػػ  بيعػػػػعض رسآػػػػص  ػػػػ الت ارػػػػهللزآ  ارهللزآػػػػ  ،  لركسآػػػػ 
 .، ا با ضل رص مث ؿ  ال ي ريهلل رص مث ؿرر رب ارمثي  طعا  ر  كال أ ل كاألخعكي  ال يستريم

     كألعش  ػ ؿ   ارػبم متػ  بػص ،كاأللو اربم ألعش ال م الش  رآسػ ش، 
تعسػق آكخ  رص اركعمي  اريت أ ت ه أف يك ف رسه ز آل ةوو مس ػ  ا    ؿ احلوآلكألعش 

 .   كض    ضبش احلآ ة
            كال  ،كال ارػػػػػهللر   ،كال ارثػػػػػ اب ،كال األريػػػػػع ،رػػػػػآ  رسوسػػػػػ
كضػػػبش رامػػػ ت                    زرعمكػػػف ر ريػػػص  ركػػػر  ،املآ بػػػل

  : ك هلل   ؿ رس    اآ ف ،ل ار ارا م  ةي                                    ي اي اُُِِرر ، 
  : ك  ؿ اإلمػ ـ أبػ  ارعػ امهف

كال  سػت رػص  ،رػهللزآ  ارهللزآػ كال يرسل مست       ا ،يعرآت األا ؿ ارعسآ  ك األز ار ارعلزآ 
  : اكػػػػل  ػػػػ    ترآ  أف ب ػػػػسص   احلآػػػػ ة األخعكيػػػػ ، ررػػػػ   بهػػػػ                    

 ا   كراا . ي ز اي ز إِِٕرر
                    أم  ،ارآػػػـ  ارػػػبم يكػػػ ف اآػػػص روػػػ س

 ا وع مر  .آ  ا ف مر ار هلل ك ا ،صهلل أك ضوع
                     كارسضػػعة ضػػ   آػػل ارساػػع 

  : كريػػص                                         كلػػعكر لطػػ  مبػػ  الح  رارآآ مػػ ارارآآ مػػ ا
كال  ،ال يهػػترآ  اإلزهػػ ف أف يعػػمث رػػر مػػ  يشػػ ضهلل ارآسػػل مػػر  ػػ ؿ ، ػػف مػػر  ػػ ؿ   ارو ػػ 

 :ئل  ػ ؿ، اإلم ـ أبػ  ا مػهلل ارغػ ال رسػهللم  ليػي ريهلل ره ف يهترآ  أف يعمث رر ذرت
 .أ آ   ال ي عح    

 :   ك ػػ ؿ   رسػػه رهػػ ف م لػػه            مػػ  زػػ ؿ  ةمػػر ةثػػع  ارشػػععا اارشػػععا اُُّّرر
  : ارعر  ات ارعلزآ  كاألزػ ار ارآهلللػآ و ت اإل آ  ك اآص مر ا                ارشػععا اارشػععا اُُّّرر 

 :  ؿ   ذرت م دح ن    اإلم ـ رس !! أبكسف م  مر
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 : زير ارع بهللير  ك  ؿ اريآهللش رس 
فجووووٌىيف  ر  فجووووٌىيف ّوووووفن  ر  ففلووووسفنووووٌفأ ووووٌخف ووووولووووسفنووووٌفأ ووووٌخف وووووّوووووفن 

فف

ففناْوووو فنووووِفأنووووأف  وووو فّ أوووولفينٌ نوووووناْوووو فنووووِفأنووووأف  وووو فّ أوووولفينٌ نووووو

فف ففً  ووووو أوخفنجوووووودف سووووول ٌ ف  وووووًِ  ووووو أوخفنجوووووودف سووووول ٌ ف  وووووِ

فف

مف مفّوووووويً فأقووووووأدف وووووووفّعتٌنوووووووفذسوووووونو ففّوووووويً فأقووووووأدف وووووووفّعتٌنوووووووفذسوووووونو

فف  :ا  ا بش رسـ  ال بتحمس   ارعآ ؿ، 
وووو فينالووووٌرفإنووووَفينالووووٌرف وووويي  وووو فينالووووٌرفإنووووَفينالووووٌرف وووويي أ   ففََأ  

فف

ففًََ ووووو فين وووووفي فإنوووووَفين وووووفي ف يوووووو ً ووووو فين وووووفي فإنوووووَفين وووووفي ف يوووووو 

فف !  ةػاـ ارػعْحر  ر اربم يػ فكمى     بهمع   ازذاف يعيهلل أف ي ا ، اكل  ،ارعآل مآ اف
أك  ، سػػل كريسػػ ف    ا ػػ   تػػ ج ،!! ضػػبا ارعآػػل ال يهػػترآ  ذرػػت أك ررػػ  ات احلسػػ ف املسػػ ف

 . آ   اريت بتحمل ذرتضبش ض  األ .. أك ارآسل ارعلين ،ارعآل ارس راين
            اكػػػػ ف  رسػػػػه أمػػػػع   كمػػػػعاد   كاء ػػػػ د    صػػػػمثكا
 .ريس  ارع   كريس  ارش  د فري ا ض
        مر ةل م  بعوٌػهلل بػص   أضػل ارػهللزآ  أصوح ا أاعاران ا ،يع  رو س احلعي، 

 . اأصوح ا  ف احلعي  ارك مس  م   
           أرامهت ارآعب كارشػ  د   رػ مل :          

       كضػػ ال  جتػػ كزكا األمػػاؾ  ،ارػػهللزآ  اآ ػػ  ارشػػم  كاآ ػػ  ارسآػػل كاآ ػػ  ارس ػػ ر
، اػا ي ريػهلل صػو ح، كال مهػ   رسػهلل ارعرآػ  ،كال صػول يسػ ح ، س ؾ ال رآل كال ا ر، اكاألااؾ

 .كضبش ر امل خريآ  يهللخس ف   اآ  
                            

                            
                            
                              
                              
                ضبش أز اع مر ارعر  ات ال بسكش   ال ملعلة

 .كبر وض  لركسآ  مر ارعآ ب ، ع   ص   املشعكب هللارآس ب بع
سس  زهأؿ    سسػ   اػ اؿ  أف جيعسس  مر أضل ذرت، كأف جيمًٌ جبمػ ؿ األبػعار، كأف يكمًٌ

 عآ  ارسيب امل ت راألخآ ر، كأف يعز س    ارهللزآ  كازخعة م
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 كصسه   رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص كلسف
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          )المرسالت()المرسالت(  
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  229خضاء احملغننيخضاء احملغنني..1414
احلمػهلل   ارػبم ر  ػ ى   مآ مػ ت ارآػعب، اػن صػعى أرسػه  - ًبٍهًف   ارػع ٍْحىًر ارػع ًاآفً 

أيم     األيمف   ارآعب مر  ، كارهلليز  مر اضػعة  ، ك  درريػ ت اءسػ    ريػ ار اوآػل   
كم رري ش، كار اة كارهاـ رسه لآهللى   راا  درري ت املػ مس ، كلػع   ػعب ةػل املآػعب ، 

   هكاػػ بل أبػػ اب احلػػل   رسرػػ رو ، كميريتًٌػػ ح أبػػ اب اءسػػ  يػػـ  ارآآ مػػ  رس سػػق أ عػػ ، صػػس
رسآػػص كرسػػه لرػػص اررآوػػ ، كصػػح بتص املوػػ رة ، كةػػل مػػر اضتػػهللل  هلليػػص    يػػـ  ارػػهللير، كرسآسػػ  

 ت كاضست كري دؾ   أراف ارعاْح .مع ف أ ع  مبسًٌ 
 ػػهلل ر   كضػػ   ػػهلليع، أف بكػػ ف أا ديثسػػ  معكػػف   خػػاؿ ضػػبش األ ـ ةس ػػ  رػػر اءسػػ ، 

ب ػػاة  أاػػهلليػػهللخل اءسػػ  ألزػػص رػػر ضػػان مػػر  ، ا ،أزػػتف  ف  ػػ     أ عػػ  مػػر أضػػل اءسػػ ك 
 :رمل،   ؿ ب آ ـ كال  م ك 

٬ً  ٰمي٬ ٹه٬ٰمي٬ ٹه٬  م٪ م٪   }} ٬ًٰم ٫ُ  أٸذ٪ذٱأٸذ٪ذٱ  ٰم ٫ٓ٫ُذ٬ٰملٹ ٫ُ  ٫ٓذ٬ٰملٹ ٫ُع٪ن٪لٹ ٘ٸ   ع٪ن٪لٹ ٘ٸ  وٺح٪يٲ   ::مٸ ل٪مٸ ل٪   ولڀُز ولڀُز  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪   أٸى٬ ٪أٸى٬ ٪  ّ٪٢ّ٪٢: : مٸ وٹْ مٸ وٹْ    وٺح٪يٲ

٬ٌ  إپ٢إپ٢  أٸى٪  أٸى٪    ّ٪٢ّ٪٢ ٬ٌأٸ ٫ُ  ٓ٪ا٪ػ٪نٲذ٪ٰىٕٓ٪ا٪ػ٪نٲذ٪ٰىٕ  أٸ ٫ُ ولڀ ٘ٱ   ولڀ ٘ٱٰبش٪ذ٬ن٪ ٫ُ   ٰبش٪ذ٬ن٪ ٫ُ ٰمي٬     230{{ٰمي٬

٬ٌ  إپ٢إپ٢  }}  عل:ك  ركاي  أخ ٬ٌأٸ ٫ُ  ٓ٪ا٪ػ٪نٲذ٪ٰىٕٓ٪ا٪ػ٪نٲذ٪ٰىٕ  أٸ ٫ُ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٫ُٰمي٬ ٘ٱ  ٰمي٬ ٘ٱٰبش٪ذ٬ن٪   231{{ّ٪إلٸل٬صٿ ّ٪إلٸل٬صٿ   ٰبش٪ذ٬ن٪

كبعْح   ، ركر ارهللرري ت   اءس  يهل األرم ؿ ار ػ حل   ،اهللخ ؿ اءس  بريضل  
 لػػػػػػػػآك ف ارتري دػػػػػػػػل او ػػػػػػػػ  ارػػػػػػػػيت ىرػػػػػػػػم ارآوػػػػػػػػ ؿ رسػػػػػػػػهلل  ، كرمسس ضػػػػػػػػ    ضػػػػػػػػبش احلآػػػػػػػػ ة، 

 كارتم ي  ب  امل مس .
رسػه لػوآل املثػػ ؿ   لػوآل    ا يف ضػػهللكف ػ ،   ػ  كال اػهلل    ته ال رػػهلل  كاءسػ  اآ ػ  درريػ

 :يآ ؿ اآ ف 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ً٪  أٸع٪ذٲأٸع٪ذٲ   ولڀ ٍٰٰذٓ ً٪ٰولٺن٫ح٪  ٍٰٰذٓ ُٰ  إٰلٕإٰلٕ  ٰولٺن٫ح٪  ُٰط٪ٰبٰٔل ٘ٸ  ط٪ٰبٰٔل ٪ٜ ٘ٸٰم  ٪ٜ ٘ٱ   ٰم  ٘ٱ د٪س٪ج٪ ً٪  د٪س٪ج٪ ٬ٔ ً٪ب٪ ٬ٔ ًپ  كٹصٶكٹصٶ  ب٪ ٬ٔ ًپد٪س٪ج٪ا٪ ٬ٔ ً٪  كٸن٪ كٸن٪   د٪س٪ج٪ا٪ ٬ٔ ً٪ب٪ ٬ٔ ٰٛ  ب٪ ٰٛ وظٲن٪     وظٲن٪ 

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ْضػ َُْْمر   دم األك   ِٗمهوهلل ارو  لرآعا   – لس   –األ  ع  ِِٗ
 مهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  َِّ
 معوف اررمثاين رر ط رؽ بر  عيت  ُِّ
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  232{{ّ٪ ٤ٸس٬ضپ ّ٪ ٤ٸس٬ضپ 

 !كأيػر احل مػهللير  !كأير ارع بهللير  !ر ارت مهو  أياا با رسمو ضهللير   لوآل   اآط، 
كأيػػػػر  !كأيػػػػر اوػػػػ ج بآػػػػم رب ارعػػػػ مل   !كأيػػػػر املت ػػػػهلل    !كأيػػػػر ارػػػػعاةع  ارهػػػػ ريهللير 

األرمػ ؿ ارػيت ال بعػهلل كال  أصػح ب كأير دوضف كدوضف مػر !ا  ةت ب   كأير  ع   !ارباةعير 
 .ا رهللرري ت   اءس  ال ميست ه   !،  هلل 

  شة نهًؤيننيشة نهًؤيننييمبيبد انميمبيبد انم
 ارػهللزآ  كضػ مػس ف مػر اػعج مػر  مػ ت، أربػ  مآ   ركر بع آػ ت املػ مر اػهلل دض    

ـه طآل كاحلمهلل   ارػهللزآ  آ ػعج مػر اكمس ف مػر ضػ  أرسػه مػس ف، ،   مآ ـ اإللاـ، كضبا مآ 
ارػهللزآ  ك ػهلل اربآػه    مآػ ـ  ػعج مػر مػس ف اآكمس ف مر ضػ  أر ػه ك هلل اربآه    مآ ـ اإلمي ف، 

 كمس ف مر ضف خ ص  اا ص  مر املآعب ، كض ال  يعبآ ف    مآ ـ اإليآ ف.اإلاه ف، 
، كركػػر  ف بػػ  يػػهللم خػػ رق األرض كارهػػم كات   امل مسػػ يتػػهللرج اػػآ ف ،أربػػ  مآ مػػ ت

ارهللزآ يػػػ ،   مه رسػػػه ار  آػػػ ت   ار هػػػ  فاعي ػػػمسػػػ   اػػػ ركثوف،    مشػػػغ ر املػػػ مسةثػػػو مػػػر 
مػثان  ارث رثػ  كضس ؾ، ان يستآل مر ارهللرريػ كيبضل ضس   ، لرشك  ت كدوض كيهعه    ذرت

يهػػعه روبآػػ     ارهللرريػػ  األك ،   بعػػهلل رهللرريػػ  ارث زآػػ ،   ارث زآػػ ، ك ذا اربآػػه    ارهللرريػػ   ا
، ألف درريػػػ  مػػػهلليع رػػػ ـ اػػػ ؽ ضػػػبش ارػػػهللرري ت ةس ػػػ ،  !!درريػػػ  مػػػهلليع رػػػ ـذرػػػت يآػػػ ؿ اى أريػػػهلل 

 ةهللرري  اإليآ ف.
بػهلل أف  ػعص رسآ ػ ، كبػعل مػ  املك زػ  ارػيت بعيػهلل أف   ػ    الاملآ م ت اريت بسآػه ركر 

 صسه   رسوص كلسف:ضعة ارسيب ا يآ ؿ اآص بميـ  املو ض ة اركض  بك ف رسآ   يـ  ارآآ م ، 
ِٱب٪ب٪ٕ م٫ٕ م٫ىٶىٶإپإپّ  إلٸّ  إلٸش٫ش٫ ث٪ ث٪ ٸ ٸُ٪ُ٪  }} ِٱ    233{{  ٘٘ م٪ م٪ٔ٪ٔ٪ وٰق وٰق  ْو٪ْو٪ٓ٪ٓ٪  ه٪ه٪م٪م٪ ٤ٹ ٤ٹ  ه٫ه٫ ٹ ٹبٰٰب   

اربريعػػػ ا رػػػبير ال، كركػػػر ييوػػػ ض  ل!! ةس ػػػف رآػػػ ب ك   بضػػػل ييوػػػ ض  لرغػػػ ر     ارػػػبز
 اربآ ا    أرسه درري ت ارآيعب مر اضعة راـ ارغآ ب.ك 

                                                           
 معوف اررمثاين رر أيب م رت األ ععم  ِِّ
 ركاش ارش اع  رر ابر رمع رد    رس م  ِّّ
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، ة زػم بي ػس    ارسآسػ  أرػ  رةعػ    اهنع هللا يضرمػر ضػ ال  كضػ  ارهػآهللة رابعػ  ارعهللكيػ   امعأة
 ،!!كال  ،ري مه  أزت بهت عل األمع، ركر اإلزه ف  ذا رػـ  ييعآسػص  ، اػا يشػعع لر  ػم
مل أ ػعع لعيع ن ك مع ت ضبش ارسآس   ي ذف ارريوع بآ ؿ ةغوض : رسهللم ة ف كال لألمل، بل   ،تعللر
كاحلػاكة ارػيت  ،مر ارسبة اريت بشعع      مس ري ة  ، ك  ط ر   ا  حلا !، مل ذا  ، كةأ!  

 .كض  ب  يهللم      ببك 
ٌپ ٨پ ٨پ  اٸع٬ه٪اٸع٬ه٪  ر٪  ٪ر٪  ٪  }} ٌپمي٪    234{{  مي٪ 

زآ  مػر أك ػ  زخعضػ  رسػهللم  رر بعووص ااكة   ارهللمر يتبك     ،اكةامس ري ة      ا
 أيةس  ، ألا  رآ      وآص كال مثآل.

بي ػس  ةػل رآسػ  أرػ  رةعػ   ضػل بعيػهللير مك زػ  ر رآػ    اءسػ     رػم: ال،  اهيئسم: ملى 
مػعأةه اؿ: ضػبش األزوآ   يػـ  ارآآ مػ ، كيآػ   أى أيصس  أر  رةع  ةل رآس  رآو ض  يب رل ؿ   

 .!!مر أيميت اعسم م  مل يريعسص رري ركف
بعيػهلل أف اضػعة ارسػيب يوػ ض   ػ  األزوآػ   ارهػ بآ  لػاـ  !!زآت ػ  ةآػ  ة زػم    زاع ا

 بص رسآ ف كرسه زوآس  أ ع .   كرْحتص كبعة
                ، ر املتآػػػ ، ًصػػػس ه مػػػ كضػػػبابػػػهللأ ازيػػػ  لملتآػػػ

  دػػػػػػػػػو املػػػػػػػػػبة ر   لػػػػػػػػػ رة ارسوػػػػػػػػػأ:                    كارػػػػػػػػػبم لػػػػػػػػػسبةعش ارسوػػػػػػػػػأاارسوػػػػػػػػػأاُُّّرر 
   ارهللرس ارآ دـ.

  احملغنٌٌاحملغنٌٌ
 بعػػػػػهلل أف ذةػػػػػع   اػػػػػ اا ضف كضػػػػػهللا ضف كررػػػػػ  ضف  ػػػػػ ؿ: معسػػػػػ  ازفارً ػػػػػس  ارػػػػػبم 

              ض ال  اربآ ا .    مآ ـ اإلاه ف، كضبا مآ ـ ر ؿو
يهػػػػأرص رآيوػػػػ  ألصػػػػح بص األ ػػػػآ   ارػػػػيت ال  لػػػػآهللى ريمثيػػػػل رسػػػػهللم  ريػػػػ   رعلػػػػ ؿ   
اػػص  ػػف ييسػػ ؿ لػػآهللى ريمثيػػل يهػػأؿ أف ييععًٌ   يععا اػػ ، ألاػػف يهػػأر ف اآمػػ  يععاػػ ف، كمػػ  أراد 

آل، اآ ؿ رص: أم م ف كاضعة ارسيب اضعة ارسيب   جيي
                                                           

 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر ارعو س بر روهلل املرسل هنع هللا يضر ِّْ
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٫ٌز ٨پذ٬ظ٪ ٨پذ٬ظ٪  م٪ م٪   }} ٫ٌز  ٬ٌ  ::مٸ ل٪مٸ ل٪    ٬ٌأٸ ُ٪  ُ٪ع٬ب٫ذ٪ُ٪ع٬ب٫ذ٪  أٸ ُ٪ ولڀ ٫ِ   كٸتٸىٲكٸكٸتٸىٲكٸ   ولڀ ٫ِ ُ٪ش٪  ٬ٌ  ُ٪ش٪  ٬ٌإلٸإپ ٬ً  وٸه٬وٸه٬  إلٸإپ ٬ًُ٪ ٹ ٫ِ  ُ٪ ٹ ٫ُِ٪ش٪  ٫ُ  ُ٪ش٪  ٫ُإلٸإپىٲ   235{{  ٓ٪ش٪ كٸٓ٪ش٪ كٸ  إلٸإپىٲ

، ا رعوػهلل  ف ةػ ف ىمهمػ ن أك م  ػآ ن أك يي ػس  أك يعمػل كضبش درري  ر رآ    ط رػ    
ة بػػػػص سػػػػ  رسآػػػػص كيػػػػعاش، كيعسػػػػف اع أف   ير   يشػػػػععأك يػػػػتكسف، يػػػػعل بهللاخسػػػػص بعآػػػػ ف ارآسػػػػل، ك 

     كخرعابػص ارو طسػ : ،ارا ضعة                ي ػل    ضػبا املآػ ـ،  كارػبم احل  ػ ااحل  ػ اُُٖٖرر
 هللخل   مآ م ت ار  حل .يزهمآص رسه ارري ر مر ار  حل ، ك 

  يف ظالل ًػيٌٌيف ظالل ًػيٌٌ
 أير ض ال  املتآ  

           : 
اءسػ  رتهػ  ضػ ال  م مػ  ةػ ف  ارػبم مػهلل  بػص    ،يعآش ف   اءس    ارال املمػهللكد

 .بو رؾ كبع  شهللكد مر اضعة املعو د  ا   ع ف، ألزص هله بغو اهللكد 
  ك ػػت ف رآػػ فه، كمػػ ذا   ضػػبش ارعآػػ ف                                           

                                                                                
       بػػل  مػػر ضػػبش األاػػ ر حػػعل مهػػتآل،  رػػآ  ركػػل اػػع صكارعوػػل ارعيوػػ ب، أزػػ  ا آُُٓرر

 .!!ةس ف   حعل كااهلل، كركر  مع ار ااهلل ال اتسط أاهللضف لزخع
، اػعج رػت املػ  ، بعيهلل أف بشعب مر املػ   اعج رت ارعهلأف بشعب مر ارعهل بعيهلل 

خػتاط مػر االُيريا ػف كركػر ، كةسػص   حػعل كااػهلل اػعج رػت ارسػ بعيهلل أف بشعب مر ارس  
 .ار ااهلل 
                             رػػص رامهحػػ ، يعػػ  رػػآ  بػػص ررػػر كرػػآ   كللػػر  ا آُُٓرر 

                                 ن رسػه ارػهللكاـ: ريػز كيال ط  ،ال يريههلل  ا آُُٓرر             
                 دػػػػو مخػػػػع ارػػػػهللزآ ، يآػػػػ ؿ اآ ػػػػ   :   ا آُُٓرر                       

       كال بيغآًٌل ارعآ ؿ.غت ؿ يع  ال ب ار  ا تاار  ا تإْْٕرر 

                                                           
 صحآل ابر او ف رر رمع بر اار ب  ِّٓ
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  يغآػػػل رآػػػل اإلزهػػػ ف   ألاػػػ  بيغآًٌػػػل ارعآػػػل، كرسػػػهللم  اامػػػع   ارػػػهللزآ ـ سمػػػ ذا اػػػع  ا
 !!.يتأل  كيسهللـ رسآ   كرسهللم  يريآق، بهللكف أف يشعع ببرت ض ري   يت عؼ ب عا ت
واػػػ  ازاػػػ ت كارػػػوا  ارعاػػػآف ارػػػبم اػػػل    ا  زم زسػػػ ،  تزتشػػػع األ ػػػآ   ارػػػيت اكمثس ػػ  

كال مس ص رسػ   ف أردى أف يي ػسل   أا ارسػ   ال ، امل هللرات كاملهكعات بكل أز ار  ، دىبا
 .امل هللرات لركسآ  سهأف زيس   ر
امل ػػهللرات،  لػوو  اػ ادث اروآػػ ت لػوو   امل ػػهللرات، كمعاػف اػ ادث ارريػػعؽ  معاػفا

 تس  !!.أف يضع  ، كال م ز  أف يآ ال م ز  ار رهلل لكعاف، ا ذا ةس متص أيمص أييت
 أكالدش !!ضػػل  عسػػ  رسػػه مػػهللم ار مػػ ف ارػػبم رشػػس ش أف رريػػان يػػببل زكريتػػص، كيػػببل 

بعػ ط  امل ػهللرات كةػل ضػبا بهػول   األ ـ امل دػآ ، بكعر ضبا األمع كرآ  كااهلل اآط، بل 
 .!!اريت دآعم ارعآل، اأصول ال يهللرم م ذا يريعل

مػػع، اهػػأر ش بعػػهلل أف  وػػل اإللػػاـ اػػع ـ رسػػه زريهػػص اا لػػآهللى أبػػ  بكػػع ار ػػهلليق 
 ين ال أياػػل أف يغآػػل رآسػػ ،   ػػ ؿ: ! اعمػػم رسػػه زريهػػت اامػػع  وػػل اإللػػاـألػػسف: ملػػ ذا 

 .اأاعل م  ال أرد ش رسهللم  يعري   ل  ص ايب
ركػر ابستػص !! ال، بك مػل رآسػص يعدػه أف يسػ ـ مػ    زه فضل ي ريهلل  ة،  ارعو ر  كمعبرة

 .!!كعاتضبا ُيهللث شر يتع طه امل هللرات كاامع كامله
يآػػ ؿ  ألف  اػػ ذا ذيةػػعت اامػػع   ارآػػعلف رػػر اءسػػ ، اسػػآ   ػػ  را ػػ  صمػػع ارػػهللزآ  

   اآ  :                             ارر راارر راِِّّرر  .. 
رػػر يريعػػل ذزوػػ ن كال  مثػػ ن ك ألف اإلزهػػ ف عريػػ ظه  ،رػػآ  اآ ػػ    يعػػ  ال بغتػػ ؿ ارعآػػ ؿ، ك 

 .ييغضل   
   توعم مػػر  ػػت ف:لػػاءسػػ    اػػ ر األضػػبش ةػػل                       ال ك  ارريػػتلاارريػػتلآٓرر
بآػهللرة ارآػ در  ذا ركػر سس ػع كمعػص ةػ ب رػآماش كيشػعب، رلػآبضل مر أضل اءس  ي ريهلل أاهلله 

 ارعهل    امص كيشعبص بهللكف بعل كال رس  .عهل، اعج رص ار ت م زريهص ا
كال  بػػبضل، ، اػػا  ػػص ةآػػ ، ا اػػ   ػػهللرة   ا ؾ  ػػ  اسػػآ  ضسػػ كال بآػػل ةآػػ  !! 
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ػػا،  أف   اءسػػ  ييسػػيب طسوػػ ت املػػ مر مبوػػعد  ركس ػػ  نػػعج مو  ػػعةن رػػت، ألف ةػػل  ػػ  ةػػ ب ميي
   آ . ب وة ز رازآ    اءس  رسهللش ارع ارش   رسه ارو ؿ، اكل    

  فٌاكو اجلنخفٌاكو اجلنخ
           أراػف دػػبا  رازهػ ف   ارػػهللزآ  ك  اءسػػ ف   اةػػص ملػ ذا ارري

أيمػػعش ارري ة ػ ، اعسػػهللم  ميػػعض اإلزهػػ ف كميسعػػ ش رسػػص األةػل، كيوػػهللأ بعػػهلل ذرػػت أيةػػل، ا رروآػػل 
 خريآري  كررآري  كاآ   ةل ارعس صع ارغبامهآ  اريت ُيت ج  رآ   اإلزه ف.ألا  ري ة   ار  ةل

   ال ار ػػػ حل ، اآآػػػ ؿ:م  ػػػعان   ارآػػػعلف ال يريآ ػػػص    كرػػػبرت أررػػػ ى            
                                   ركػر أاهر أز اع ارسحػـ  حلػف اررػو،  رار ا ع ارار ا ع ا

 ألا  أاضل.ارري ة   أكالن   ذةع 
  كضسػػػ ؾ  روػػػ ز لخػػػع:                     تػػػ ر مػػػر يعػػػ  أزػػػم ن ار ا عػػػ اار ا عػػػ اََِِرر

اضػعة  مػت أم طعػ ـ لخػع اتأةػل شػ  يسآػت ةمػ   ػ ؿ ارري ة   مػ  يعووػت، ركػر  ذا كيدػ  أم
 رسغاـ:ارسيب 

ُ٪  ط٪هٶط٪هٶ  و٫ و٫ غٹ٣غٹ٣  ٓ٪ ٓ٪   }} ُ٪ ولڀ ٔ٪ٰنٰٔيكٸ  ّ٪كٹص٬ّ٪كٹص٬     ولڀ ٔ٪ٰنٰٔيكٸٰب   236{{ٓ٪ٰلٔكٸ ٓ٪ٰلٔكٸ   ٰمنٲ ٰمنٲ   ّ٪كٹص٬ّ٪كٹص٬    ٰب

سػػ  اعيػػ  مػػثان بسػػل، ا ذا  ػػهللم ا أمػػ م  أختػػ ر، اػػ، ركػػر ارري ة ػػ  اررعػػ ـكضػػبا   ةػػل 
 .ارهس  رر اضعة ارسيب ، كضب ض  االختآ ر

كارآآمػػ  ارغبامهآػػ ، كمػػ  بريعسػػص    سػػه ةػػل األطعمػػ    احلػػاكة كاررعػػفا رري ة ػػ  مآهللمػػ  ر
 ارور ف كاألريه د اإلزه زآ ، كربرت ة ف ميعاف ار  حل  يعآش ف رسه ارري ة   اآط.

كذات  يي صػػ  أكالدش بػػبرت،كةػػ ف كأردػػ ش ةػػ ف أيةػل ارري ة ػػ ،  اإلمػ ـ أبػػ  ارعػػ امهف 
: ضػػ ب ا بعبآ رػػ   ػػف ضػػبا ارعوػػل، اآػػ ؿرػػس ف مػػعة بعووػػ ا، اػػأراد أف ييآػػهللـ  ػػف مػػثان ييػػبضل 

اآػ ؿ: ضػ ب ا  رعػ  حلػف،  اركسل كرريػ  كمل أيةس ػف!،  ب مس ف ا  ضف رسكسل، ، كأرآكبري ا 
 ، اآػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػف:!!كبآػػػػػػػ بس ا رسػػػػػػػه  رعػػػػػػػ  ارسحػػػػػػػفاركػػػػػػػاب توم عػػػػػػػم كأرآ ضػػػػػػػ  رسكسػػػػػػػل، ا

 ارري ة   طع ـ ارع را .                                         
                                                           

 رر رمع بر أيب لسم   ارو  رم كمهسف ِّٔ
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ار ػػ حل ف ال أيةسػػ ف  ال ارري ة ػػ  ألاػػ  بيعرػػ  اءهػػف ةػػل مػػ  ُيتػػ ج  رآػػص، كجتعػػل ارػػورر 
، اآاػل اإلزهػ ف خ رآ ن مر األر ح ارػيت بيريهػهلل ار دػ  ، كبيورػل ارر ػ رة أمػ ـ رب ارعػ مل  

ف يتري رػػل ارسحػػف اعسػػه ارريػػ ر بعيػػهلل ارػػورر مت دػئ ن رريػػ ة ط يسػػ ، ركػػر  ذا أةػػل حلمػػ ن اوموػعد أ
عج!!.  أف ني

ارشػػآخ   متػػ ل ارشػػععاكم رْحػػ    بوػػ رؾ كبعػػ   رسآػػص، كةػػ ف مػػر األكرآػػ   ارعسمػػ  ، 
أرر ى مثان روآو ن، اآآػ ؿ: ملػ ذا يتعػ ىف اإلزهػ ف شػ  اػعج مسػص !! كال يعيػهلل أف يشػف رامهحتػص!، 

ك معػػص ك ريريػػص رآػػتف الػػت هللامص   ج مػػر احلآػػ اىت اػػع  كال يػػبضل  رآػػص!، مػػ  أزسػػ  زػػبضل ملػػ 
،  اآ ر ا رص: مل ذا    ؿ:أدعاض خمتسري ،  بعكبآسػ ت ضػبش ارسحػـ  ضػ  ارػيت ك اإلزهػ ف أيةػل حلػـ 
 اريت نعج   ارريضات. اركعي   ارعكامهلبهول ارغ زات ك 

هلل دػ زات كال رامهحػ    ارريضػات، رػبرت جتػ  ػس احلآ اف أيةل زو اتت، كارسوػ اتت ال ب
 ، كال     مر ضبا ارآوآل.اضات احلآ اىت رآ     ال رامهح  ةعي  

 رازه ف  ذا أراد أف يك ف   رو دة مهتمعة رر ر  ارعْحر: اأاضل    
             كػل مػ  ارػع ام ري د،  ا ألف ةل    ش  يشت  فر  ؿ ك

 .رسه لرت كبتمس ش م ري د
 د   ارهػ ؽ اآػط، ركػر اءسػ  ةػل  ػ  لةػل امل ريػ اا اةص شػ  جيػهللكفر  كسس    ارهللزآر

 اآ   خ رهللان أبهللان. ريعل ةل     مت اع اآ     أم ك م، ألف   
   : ػػ ؿ رسػػ  اآػػص  ارػػهللزآ   ارعػػ ـارػػهللزآ ،  كطعػػ ـ اءسػػ  دػػو طعػػ ـ               

         ؾ أف  ػا ارػػورر، اػ  كصػحتكف ريآػهللة رسػه ارػهللكاـ، طآوػ اركػ  باسػ   األرػعاؼااألرػعاؼاُُّّرر  
، األةػػل اركثػػو ار امهػػهلل رػػر احل ريػػ معاػػف األمػػعاض لػػوو   ألف ك  ؾ أف أتةػػل كأزػػم  ػػوع ف، 

مػػر اررعػػ ـ!، امػػ ذا بريعػػل !! رػػبرت كاألري ػ ة ارهللاخسآػػ   ػػ كؿ أف بعمػػل اتوػػهلل زا مػػ ن  ػهلليهللان 
 !!. ركػػر  ذا أررآػػمعر ػػل، مػػر ةثػػعة ا ضػػفضػػبا اء ػػ ز جيي ػػهلل، كاترةن ضػػبا اء ػػ ز يي  اترة جتػػهلل
 مػر  ػ  لػآال مهػ ُي ن، كأهػل أى مهػ ُي ن رسػه ارػهللكاـ، اػا أ ػك   اآػطم  ُيت ريػص اءهف 

ألزػ  لخػب مػ  ُيتػ ج  رآػص  ،مر األري ا  ك  مر ةسآيت، كال أ ك  مر أم ري    بر ، كال أ 
 :سآ ػػػػػػػػ  رلػػػػػػػػ ؿ   تػػػػػػػػ ج    احلكمػػػػػػػػ  ارع رآػػػػػػػػ  ارػػػػػػػػيت رلى رُي ااآػػػػػػػػط، كضػػػػػػػػب اءهػػػػػػػػف
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                            األرعاؼااألرعاؼاُُّّرر. 
ؿ رػػص: رسآػػص، اآػػ  بوػػ رؾ كبعػػ  لػػأؿ ارشػػآخ   روػػهللش رْحػػ    كرػػبرت أاػػهلل األكربآػػ  

استػ  ػ اآػ ؿ رػص: كمػ  اارآعلف    اررػل ةسػص   ةسمتػ   ضل ذيةع اررل   ارآعلف  اآ ؿ رص:
  ن     ؿ:                        .اآ ؿ رص: صهلل م 

ضسآئػػػػ ن ةسػػػػ ا كا ػػػػعب ا                     اءسػػػػ :ركػػػػر 
هتت    كلآمعم رسآت، كرآ    اءسػ  لػآف كال مػعض كال أمل، ألف ةػل ا بهللكف خ ؼ،معيئ ن 

 .  ؿ مر   ؿ ار ااهلل املتع ؿ  اربم اآ     ؿ  

  َؼيى احملغننيَؼيى احملغنني
             : 

 ،بعمل ارسعف اراػ ضعة   اءسػ  رسمحهػس ، ركػر ارػسعف ارآسوآػ ، كارػسعف ارعكاآػ   ذةع 
رب ارعػ مل      ركال ييرس  رسآ    ال أضس  ، بس يػله مػ ،كارسعف املعس ي  رعس  ربوت   ك أا  بعة  

 . س  ف مو  عة
ارسعآف ارآسيب اربم لآتمتع ف بص، كارسعآف مػر األزػ ار كارتوسآػ ت اإل آػ  ارػيت لػآتمتع ا 

مػػر اضػػعة املػػػسعف  وػػػ ح كال ييػػاح  ال ألضسػػص مو  ػػػعةال بتحمسػػص ارعآػػ ؿ، كال يي  ضػػبا  ػػػ   ػػ ، 
 عى اضعة ارسيب ك  ؿ:ركر بش  ، ارريت ح 
{{  ٬ٍ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ٬ٍإپ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ّ٪ط٫إپ  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸٙ ٰجي٪ ٰى  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ّ٪ط٫صپ  وٺح٪يٲ  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸٙ ٰجي٪ ٰى  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ِٰ صپ  وٺح٪يٲ ِٰ ش٫سپ ش٫سپ

ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪٘ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪٘م٪ٰظري٪   237{{  م٪ٰظري٪

يساػػع رػػر ميآسػػص مهػػوة أرػػ  رػػ ـ، كيساػػع رػػر يهػػ رش  مىػػر أدىن املػػ مس  درريػػ ن   اءسػػ 
أضسػػ ى  فةػػ !! ا يآرػػ  مػػر ار  ػػم مهػػوة أرػػ  رػػ ـ، اػػ ذا مشػػه اإلزهػػ ف لػػس  كااػػهللة، امػػ ذ

 ..، مشآ ن رسه األ هللاـ    عير أك ااا  يآرع ف مر م ع    احلو ز رسح  
 !!. يآر ركر ر  مشه لس ، اكف 

                                                           
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رمع رد    رس م  ِّٕ
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، كرػر ص رسهللم  يساع ةهريع أر  لس  مشػآ ن ميآس رر رريل   اءس ،شسك  أدىن    ا زاع 
  أرػػ  لػػس : يهػػ رش ةمػػر ميشػػ                                                 

 .اءمع ااءمع اْْرر
       مػهلل   رسػه ررػ  ش:رسشكع   كحن ازخعير   ذةع       

     ةم  كرد لألاع: كار يل 
 .باب، ا  ال  لآبضو ف ضس ؾيع  أ هلل ارع

 ري ػس ف:  فيػهللخسكأكؿ مػ                  كأيض ن لػآأةس ف:
                  ا آُُٓرر . 

اتاػػل رسػػهللم  بسػػ ؿ أرض امل  ػػ  أيبآػػت ةػػأسه مػػر اػػ ض اركػػ اع رسػػه ارريػػ ر، أزػػم ا
  همأ:با ررش كالأر  لس   مخه 

٬ً ػ٪شپب٪ ٰمي٬ُ إلٸ٣  }} ٬ً ػ٪شپب٪ ٰمي٬ُ إلٸ٣م٪ ٓ٪عٺن٪تٹ أٸب٪ذ٭  م٪ ٓ٪عٺن٪تٹ أٸب٪ذ٭     }}238  

   ازخعير:ركر ك                              ذا أيةس فكم   ا آُُٓرر   : ار  ـ 
                              ارياس  احلريآ   رارهللخ فارارهللخ فا. 

كال يشػػكعكف املػسعف رسػه ضػبش ارػػسعف،  ،األزعػ ـ ةسػػ ف ةمػ  أتةػل ا   ارػهللزآ  أيألاػف ةػ ز
، ك ،  اركػػ اعير ةس ػػف  كرػػبرت  ػػ ؿ  أيةػػل   اػػن مػػر يهػػكر مػػس ف   اسػػهللؽ لػػوع   ػػـ 
   ت ضػبش األمػ ر:زػ بغع ةبا، اػا  مرعف ضآئتص                                      

 . ا اُُِِرر
   كذةػػػع أف األزعػػػ ـ أاضػػػل مػػػس ف:أيخػػػعل    مػػػعة، كرػػػ د ة ألزعػػػ ـال   ضػػػ           

                         كاألزعػ ـ  ،أدل  مر األزع ـ، ألف األزع ـ ببةع   ارريع  فاارريع  فاْْْْرر
 !.سيرعم   كزهآآ   كزسريق رسآ    ررسه  ، كربرت ييه عى  بت ةل

كلػػآس  إلطعػػ ـ اء م لػػ  ارػػيت معػػت، اتوحػػر رػػر حػػر مػػر بهللايػػ  امل لػػف رػػر وب ماأزػػ
، !!اػا بسػ ـ يػـ ، كر  معدم ذات أتيت    بص رع    اآ   بعلآف، كأزم اربم بك  ، رع  أرض

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر رمعك رد    رس م  ِّٖ
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 .مل ذا  ألا  ب ةسم رسه   
 مر األزع ـ ألاف ةريعكا بسعم  املسعف اريت يتمتع ف    رسه ارهللكاـ.أدل   ال  ا
               : 

مػػر األ ـ  اإلاوػ ت، ركػ  ال باػر أاػف   يػـ اػاث مػعات ركمػػ ؿ ازيػ  ضػبش   ةػعر 
 لآأخبكف رري ان.

  زكًخ انشكٌعزكًخ انشكٌع
                 : 

ةػ ف ك يهللر  ارععب    اإللػاـ، رسهللم  ة ف  ضبش ازي  ز رم رسه لآهللى رل ؿ   
  ػ   وآسػ  اآآػ  اضس ؾ  وآس  مر ارآو مهل ارعيت ة اركوػ ر، ك سػت مهلليسػ  ةوػوة   اء يػعة ارععبآػ  

كأىزٍػ ى ىيفي اٍرمىٍهًوهللى رًآىكي فى أىرىؽ  ًرآيسيػ ً ًٍف، اى ٍ ػتػىعىطي ا رىسىٍآػًص أىٍف الى ُييٍشىػعيكا،  ،  ارر مه ، او  كا رص
 :شىعيكا، كىالى جييىو  ا، اػىآى ؿى رىلي ؿي الً  كىالى يػيعٍ 

ُٰ س٫كٹْعٮ   }} ٬ٔع٪ إٰلٔ ًٿ وٸ ٬ٔش٪ إٰلٙ ٰدٓ ُٰ س٫كٹْعٮ ٢ٸ م٪ ٬ٔع٪ إٰلٔ ًٿ وٸ ٬ٔش٪ إٰلٙ ٰدٓ   239{{٢ٸ م٪

 رةػػ ع كال لػػو د، بػػازي ػػس  كحنػػر كا ريػػ ف يعػػ   ركىالى جييىو ػػ اا يعػػ  ال يعيػػهللكف ارعةػػ ع،
  ::                كربرت   ؿ  ف  : 

ة ع ارع كر ياس ف أف ارعة ع كارهو د إلزه ف، ركرام ، ا ف  ان ال يعيهللكف ارعة ع ةمث  
كال  بعةػػ عمسػػ  أف ال وضػػ  رس  رس ػػف أصػػح بص، ك  كاضػػعة ارسػػيب كارهػػو د حلضػػعة ارػػعْحر، 

 ألاهلل. ال حلضعة ار ااهلل ا ... لو د
املسػػػت  ضسػػػ ؾ اػػػعس رسػػػه لبكةػػػ ف مسػػػت ارػػػعـك   بػػػاد ارشػػػ ـ، أرلػػػل أاػػػهللضف    

اآػػػػ ؿ  ػػػػف: ال ألػػػػوهلل  ال  ، يهػػػػوهلل أمػػػػ ـ املسػػػػت، أف ةػػػػل مػػػػر أراد ارػػػػهللخ ؿ مػػػػر  يرسوػػػػ ف 
للن   ػػوان  كصػػسع اسوػػ رير ب  ارعلػػ ر ، اوػػ  كا بػػهلل أف ييوسًٌػػ كضػػبا رلػػ ؿ  ػػ دـ كال ،ا اتػػ ركا

   بع  :  ؿ ارعريل املهسف ألزص    ركر ، مسص ال بهلل أف يسح !يآر مر يهللخل 
                                                           

 مهسهللأْحهلل كأيب داكد رر رثم ف بر أيب ارع ص  ِّٗ
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                               دخػل بعريسآػص،  ول ارو ب   ريس   املسػ اآ فااملسػ اآ فاٖٖرر
 .بو رؾ كبع  كال يسح   ال    ،، ان ال يهوهلل  ال  !!اأصوحم رريسآص   كريص املست

كرػ  ةػ ف اضػعة ارسػيب اػن  ،يري مػ ا ارآضػآ ، اري مػ ا أف ارهػو د روشػع ركر ض ال  مل
كض     ، رق ارآ ل كارآيهللر، كخ رق اروشع، ركر ارهو د ا. 

 :أف   ريعل ارهو د م د  اإلري ب ،   ؿ  كمر رول
٫ٓظ٬ا٪ح٪ ب٪ وٸ ٹه٬   }}  ٬ٌ ًٮ أٸ ٫ُ مٸٰن ٰٛ  إلٸإپىٲ َپذ٫ّ  إٰلٕ  وذٳع٪  ٫ُه٬ إلٸ ج٬ا٪ ٫ٓظ٬ا٪ح٪ ب٪ وٸ ٹه٬ إپر٪  ط٪ح٪ذ٬  ٬ٌ ًٮ أٸ ٫ُ مٸٰن ٰٛ  إلٸإپىٲ َپذ٫ّ  إٰلٕ  وذٳع٪  ٫ُه٬ إلٸ ج٬ا٪   240{{إپر٪  ط٪ح٪ذ٬

أيصػس  ا، أف أدر    بهللر   اآص بآهػو كبعوآػل ارهللر     ارهو د ال ييعد، اس  أردت
   رةعتػػػ  كأى   ارهػػػو د أدرػػػ :               اعسػػػهللم  بهػػػوهلل يكػػػ ف  سوػػػت  ارعسػػػقاارعسػػػقاُُٗٗرر

 .، بس دم رسآص اآيسوآت، كبهللر ش اآيوآوت  عيل مر   
ا رهػػو د أصػػول عػػل  ارآػػعب مػػر  ، كم دػػ   ري بػػ  ارػػهللر   ارػػبم ريعسػػص   أاضػػل 

 كا .م اد  ارهللر   رسم مس    ةل ك مو 
                       ::  

، كركػػر ازيػػ  زآػػ ؿ: لمسػػمي بػػعب ارعػػ مل مسػػ  رسػػهللم  زهػػم  ضػػبش لػػآهللى رلػػ ؿ   رس  
 ؿيآػ   ضػبش ازيػ  عأ ر  ان ال بك ف  س  مر ارآعلف، ا إلم ـ  ري عان أ       لعم، كرآهم 

 : لمسم بعب ارع مل .  لعم أ  ؿ  يض ن بعهللضأ: لمسم بعب ارع مل ، كأى بعهللض    لعش
 ، سػػػػ    ديسسػػػػ ، كأف ييس مسػػػػ  ر ػػػػهللى، كأف يي اآسػػػػ  رعمػػػػل ار ػػػػ حلأف يريآًٌ  زهػػػػأؿ   

غسػػ  أرسػػه كصػػ حل ارعمػػل، كأف جيعسسػػ  مػػر أضػػل مآ مػػ ت اإلاهػػ ف، كدرريػػ ت اإليآػػ ف، كأف يوسًٌ 
كأف ُيرياسػ  كأبسػ  ى كبس بسػ  كزكري بسػ  مػر ةػل اػ  ضػبا   ريػ ار ارسػيب ارعػهللىف،  ت اءس ف درري

ار مػػ ف، كأف يتػػ ب رسػػه  خ ازسػػ  امل ػػعي  أ عػػ  مػػر اامػػع كاملهػػكعات كامل ػػهللرات، اػػن 
 يك ز ا أصح   أ     ر مس  بتع رآف ارآعلف، كم  أز رص   مر ارهم   رسه اوآوص كم رري ش.

 لآهللى   كرسه لرص كصحوصكلرؾ رسه  كصسه   كلس ف

                                                           
 لسر اروآ آ  رر روهلل   بر ارعو س رد    رس م  َِْ
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dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح اننجأ41-31(                          تفغري اآليبد ) 186 )                                        نهًتمني يفبصا                       : 15

  241نهًتمني يفبصانهًتمني يفبصا..1515
احلمػػهلل   ارػػبم أةعمسػػ  يوآوػػص كم ػػرري ش، كريعسسػػ  بمثةتػػص كمػػر  -سػػمميحرلا نمحرلا هللا  ب

أريسػػص مػػػر خػػو أيمػػػ  أيخعريػػم رسسػػػ س، كار ػػاة كارهػػػاـ رسػػه ارهػػػعاج املسػػو، كارآمػػػع املسػػػو، 
كاروشو ارسبيع؛ لآهللى   كلرص كصحوص أ ع ، كةل مر اضتهللل  يهللاش    يـ  ارهللير، كرسآسػ  

 ع  .. لم  لم    رب ارع مل .مع ف أ 
مر اضسص كريػ دش كةعمػص، ريعػل رسػ  بعػمل  حنر ازف   ركد  مر ر ض اءس ، ك  
 :اءس ، اآ ؿ  ايف ر  اريت  س  اآ     ارهللزآ  ةأزس   س   

٫ُه٬  إپر٪ إپر٪   }} ٫ُه٬م٪ش٪س٬ ٓ٪ ضپ  م٪ش٪س٬ ٓ٪ ضپٰبشپ ٰ٘  ٰبشپ ٰ٘ وٺح٪يٲ ُ٪ع٫ْ    وٺح٪يٲ ُ٪ع٫ْ إلٸ س٬ ُٰ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪ : : ٰمٔص٪ٰمٔص٪    إلٸ س٬ ُٰ  ولڀ ٓ٪ ض٫  ّ٪م٪ ّ٪م٪    ولڀ ٓ٪ ض٫سپ ٰ٘ز  سپ ٰ٘ز وٺح٪يٲ : : مٸ ل٪مٸ ل٪   وٺح٪يٲ

ُٰ  ٰركٺشپٰركٺشپ  م٪ح٪ ٰوع٫م٪ح٪ ٰوع٫  }}  :ك  ركاي   242{{   وٺٰعلٺهپ وٺٰعلٺهپ  م٪ح٪ ٰوع٫م٪ح٪ ٰوع٫ ُٰ ولڀ ٌپ  ّ٪ٰذلٸق٫ّ٪ٰذلٸق٫       ولڀ ٌپ وٺقٹش٬و   243{{   وٺقٹش٬و

ريسهػ ا كال بتهػعر ا لرآآػ ـ، كال بيهػعر ا لاػعكج، ألزكػف   ريسػ  ريعس ػ  اكاربع ا يع  
    ريسػػػ  رعدػػػ   اػػػأم حسػػػ  مػػػر ضػػػبش ايفػػػ ر  اءػػػ ر  اآػػػص ريػػػ ر ،ركػػػف بوػػػ رؾ كبعػػػ    

 ارهم كات كاألرض أيرهللت رسمتآ .
، ك سسػ  بوػ رؾ كبعػ    اءس  زتحهللث رر اءس  ةمػ  كصػري   رسػ  رب اءسػ   كحنر ريس س

س ضػ ، ريس ت، كص    رس  كااهللةن مس ػ    لػ رة ارػهللضع ك ػعاس ض  كبآ   مر  ول أف ركل م مر
 كضبش ريس ه أيخعل ري  ض    رسمتآ .

  خنبٌ ادلؤيٍخنبٌ ادلؤيٍ
  رسػػهلل رب ارعػػ مل ،  ػػ ؿ بعػػ     لػػ رة ارػػعْحر: رػػص أربػػ  ريسػػ تامل مسػػ ف أ س ػػف  ػػأىن ك 

                           كرػػػػػػػػػػػػػ د اآػػػػػػػػػػػػػػ ؿ:  ارػػػػػػػػػػػػػعْحراارػػػػػػػػػػػػػعْحرأْْٔرر                   
 اآ ؿ: ح ف احلوآل اأصوحم أرب  ريس ف، ككد   ارعْحراارعْحرأِِٔرر

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ّضػ َُْْ دم األك  مر   ِٖامله كي   – لس   –األ  ع  ُِْ
 املعوف اركوو رسرمثاين رر ابر رو س رد    رس م  ِِْ
 ارث ين كارعشعكف مر املشآ   اروغهللادي  أليب ط ضع ارهسري  رر أز   ِّْ
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ٌپ  }} ٌپج٪يٲا٪  ٬ً  ج٪يٲا٪  ٬ًٰم ٘ٱ  ٰم ٘ٱإٰللٲ ٫َن٪   إٰللٲ ٔ٪ا٫ ٫َن٪ وٰى ٔ٪ا٫ َپن٪    ّ٪م٪ ّ٪م٪   وٰى َپن٪  إٰلٔ     إٰلٔ

ٌپ ٌپّ٪ج٪يٲا٪  ٬ً  ّ٪ج٪يٲا٪  ٬ًٰم ٍ٪بٱ  ٰم ٍ٪بٱر٪ ٫َن٪   ر٪ ٔ٪ا٫ ٫َن٪ وٰى ٔ٪ا٫ َپن٪    ّ٪م٪ ّ٪م٪   وٰى َپن٪  إٰلٔ   244{{إٰلٔ

اضػػػ  لزآت مػػػ  ريستػػػ ف مػػػر ذضػػػلو لزآت مػػػ  كأة ا مػػػ  ك  ػػػ رن  كريسػػػ ت، كريستػػػ ف مػػػر 
 .كاوآل رهآهلل األاو   ،كضبا أ ل ز آل حلوآل رعب ارعو دكأة ا م  ك   رن ، 

زعاضػػ   ػػهللض  دػػو كصػػ  اءسػػ  ارػػيت   لػػ رة ارػػهللضع، ركػػ   ارآػػـ  رسػػهللم  معسػػ اءسػػ  ارػػيت 
 .زععؼ أف ةل ريس     أز اع ارسعآف كأصس ؼ ارتكعًن اريت أكدر   اآ   امل   اركعًن 

  ًصف انتمًٌٍصف انتمٌٍ
ضػػػ  رسمتآػػػ ، كارتآػػػ ل اآ ػػػ  ةػػػاـه ةثػػػوه            ضػػػبش اءسػػػ  ملػػػر  

 ب  املوػػػ رة ، كارهػػػ دة ار ػػػ حل ، لػػػآهللى اإلمػػػ ـ رسػػػ   ػػػ ؿ اآ ػػػ :رسعسمػػػ   ارعػػػ مس ، كار ػػػح 

  :مػػص ربػػص ي ػػ  رسػػه  ػػهللرش مبػػ  رس   ضػػبا كصػػ  كصػػريص اإلمػػ ـ رسػػ ، كةػػل كااػػهلل 
                            ار  ا تاار  ا تأُُْْٔرر. 

يعػػػ  دامهمػػػ ن  ،ستآػػػ ل ضػػػ  خشػػػآ    كبآػػػ اش، اػػػاف رريػػػل بآػػػ رركػػػر اركسمػػػ  اء معػػػ  
 يػػػعاش، اػػػ ذا زرػػػق يعسػػػف أف أكؿ لػػػ م يرسػػػ  رسآػػػص ك  مهتحضػػػع رامػػػ   ، كيػػػعل أف   

بػػص ضػػ  اضػػعة  ، ك ذا  ػػعؾ أم اعةػػ  جب اراػػص يعسػػف أف أكؿ مػػر يػػعاش ضػػ  مػػ الش، ك ذا  ركسم
ةن   لػػ يهللا   سوػػص يعسػػف أف   يعسػػف ارهػػع كأخريػػه، اػػن مػػ  بػػهللاخل ارآسػػل اػػن خرػػع خرػػع 

 .س  رسآص   ير  
ػر    ة فكمر   أا ارػص، كاػن رػ  ك ػ     ضػبا ا رػص لآي ػسل   أرم رػص، كلآيحهًٌ

   عش كيريػػػػتل رػػػػص لب ارت بػػػػ  روريػػػػ  كيتػػػػ ب:عش كييريكًٌػػػػمػػػػر املػػػػعات لػػػػآيبةًٌ  ذزػػػػل   مػػػػعة   
                                                         األرعاؼااألرعاؼاََُُِِرر. 

ك منػ  يعريػ  اػ ران اتمهوػ ن  ،ألزص لآع زهلل زريهص ،اربز ب، كال يع زهللرمل اا يك بع كيال   
 .ىدم ن حلضعة راـ ارغآ ب 

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر  آ   ِْْ
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كيػػعاش، ا ػػبا كيعسػػف أف   يرسػػ  رسآػػص يت ػػ   ػػبا ار صػػ  يعا ػػل   كاشػػ ش،  ارػػبم
 يعػػػػػ   ػػػػػ ةن كمسوػػػػػ ةن          لػػػػػآك ف رػػػػػص  ػػػػػ ة كاػػػػػ ز كردػػػػػ  مػػػػػر   يػػػػػـ  رآػػػػػ    :

 .كا زان رسهلل  

  زذائك اجلنخزذائك اجلنخ
ضبش ، ض  اروه ب كاحلهللامهق ةم  زععؼ            آك ف رص لم ذا ضبا 
املامهكػػػ  املآػػعب ، كأ ػػػو ر ضػػػبش  خػػهللـ اءسػػػ  مػػرسػػ  مػػػر ارػػبم ي رر ػػػ   ارػػػيت   اءاروهػػ ب  
 !.مر أم مشتل أيب ف     مر رمست ار  حل اروه ب 
ات كاألذةػػ ر ارػػيت ت كارتحمآػػهللات كارت سػػآات كارتكوػػو أ ػػو ر اءسػػ  ضػػ  ارتهػػوآح ا

 :  ؿ ببةع     ، اكل ذةع ببةع بص م الؾ يتح  ؿ     وعة بي رع رت   اءس ، 
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٌ٪: : مٸ ل٪مٸ ل٪  م٪ ٌ٪ط٫ب٬ر٪  ُٰ  ط٫ب٬ر٪  ُٰ ولڀ ِٰ    وٺع٪ٰعٔهپ وٺع٪ٰعٔهپ   ولڀ ِٰ ّ٪ٰبر٪ن٬ٰذ ٫ُ  غٹشپط٪ ٬غٹشپط٪ ٬  ّ٪ٰبر٪ن٬ٰذ ٫ُوٸ ٘ټ  وٸ ٘ټى٪خ٬لٸ ٰ٘   إٰلٕإٰلٕ  ى٪خ٬لٸ ٰ٘  وٺح٪يٲ   245{{ وٺح٪يٲ

  كيمػػهللش، اػػ ذا    ػػ   ارعاػػآف ا ػػبش بآػػ كم ارس ػػل، مػػ ذا يآػػ ؿ صػػ او    لػػوح ف  
 يـ  م مه  معة، اكف وس  بي رع رص  م مه  وس .
   أف ييسػػت  ارثمػػع  اػػ ال مخػػ  لػػس ات بآعيوػػ ن، ارس سػػ  رسػػهللى ضسػػ  يهػػتغعؽ ةػػف لػػس  

 ركػػػػر أ ػػػػو ر اءسػػػػ  بيسػػػػت    ار  ػػػػم كاحلػػػػ :ة ييسػػػػت    ارهػػػػس   ضػػػػ  مػػػػعةن كااػػػػهللة، كةػػػػف مػػػػع 
                                بعاضآفا بعاضآفآِِٓرر . 

بهػمآهلل كال  اثزآػ  اب ػ ؿ   ار  ػم كاحلػ ؿ، بغػو اب  ؿ معةوري  ا ،املامهك    هلل
  رآسػػػ  اإللػػػعا     اءسػػػ اػػػهللامهآس   أراش   لػػػآهللى رلػػػ ؿ   ك ، مػػػر ذرػػػت ال  ػػػ  رش ك 

، كريػػهلل املامهكػػ  ُي ػػهللكفكرأل م اررسػػ  ارػػيت   اءسػػ ، ك هللخل اءسػػ  ، اػػكاملعػػعاج ركػػ  يرمئسسػػ 
  بسػػت اضػػعة ارػػعْحر  صػػ اوص كضػػبا ةسػػص يتحػػ  ؿ    رصػػآهللكةسمػػ  ا ػػهللكا يعريػػ  ةمػػ  ةػػ ف، 

! ،اكآػ  يكػ ف  ػهللر  رسهللم  بآػ ؿ  اأزم
مث ره طآو  مر ضبش ارس س  املو رة ، ألاف ةسم  ا هللكا يعريػ   ن أييت يـ  ارآآ م  !! ا م  ريسآتص

 اآ ؿ:، آهلل   بست احلمآهلل ايفآهلل ةم  ة ف، اآأخبكش كُي ر ش    رص
                                                           

 ري م  ار مبم كابر او ف رر ري بع  ِْٓ
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ٰٛ: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٍ٪ز٪ ز ٍ٪ز٪ ز   م٪ م٪   ٰجب٬شپٓص٫ ٰجب٬شپٓص٫   ٓ٪ ٓ٪   }} ٢٫١٪ٍٰٛ ٢٫١٪ٍ  ٪ٌ ٍٰذ٫ّ ٌ٪ وٺن٫ح٪  ٍٰذ٫ّ ُٰ   ط٪ٰبٔصپط٪ٰبٔصپ  إٰلٕإٰلٕ   وٺن٫ح٪  ُٰ  ولڀ ٫َه٫  ٫ُل٪ ع٪ف٫ُ٫ل٪ ع٪ف٫   ولڀ ٫َه٫وٸ ٘ٹ  وٸ ٘ٹ وٺر٪ظ٪ي٪    وٺر٪ظ٪ي٪

ٰ٘ ٪ٜ ٰٰ٘بظ٪ب٬ٰعٰن  ٪ٜ ٬ً  أٸى٬ٰفقٹْ أٸى٬ٰفقٹْ   ّ٪م٪ ّ٪م٪   ٰكع٬فٱ ٰكع٬فٱ   ٰبظ٪ب٬ٰعٰن  ٬ًٰم ٛٱ  ٰم ٬ٕ ٛٱػ٪ ٬ٕ ْ٪  ػ٪ ٫َ ْ٪إلٸ ٫َ ٫ُ   إلٸ ٫ُ ٫ٓخ٬ٰلفٹ   246{{٫ٓخ٬ٰلفٹ

ػ ًٌ يعػ  ييسريػق مب رػص، أك ييسريػق بسهػ زص، أك ييسريػق ب  تػػص ؿ ك تػص كةامػص كأم ارػػص  ، امل ػف أزػص ُيي
كال  عآػػ  بع كزآػػ   ،، ألف اءسػػ  رػػآ  اآ ػػ  عػػات بػػبكر ػػبش اػػهللامهق اءسػػ ا...  ةس ػػ    

 ػ   زرارآ ، امر أير أييت ار رع  مر ارتهوآح ت كارتحمآهللات كةل األذة ر اريت زبةع   
   ةل األك  ت.

كرػػبرت األ ػػو ر ارػػيت   اءسػػ  ال بغريػػل رػػر ذةػػع   طعاػػ  رػػ ، ب ػػعؼ ارساػػع رػػر 
ع   ذةػػع   رسػػه ارػػهللكاـ، كضػػبا ارػػبةع يتحػػ ؿ ر ػػ او  ، اػػ زاع    مػػ  بهػػتم اػػ  ا ،مث رضػػ 

 .كأتخب األذة ر اريت ب ارآ   رسع ي  ارغري ر  ،أتخب ارثم ر  أ و ر اءس أتخب مر 
ففًأ ووووووووووووحونفت سووووووووووووأدفنوااووووووووووووو ًأ ووووووووووووحونفت سووووووووووووأدفنوااووووووووووووو 

فف

ففن ووووو ف ووووويلفينراْاووووو ف ونأْوووووو ن ووووو ف ووووويلفينراْاووووو ف ونأْوووووو 

فف              هللربص يتس  ؿ رعو دش امل مس ، كرياؿ  ،س ًٌ ةمث مهصًمر رى 
ارعسل مػر ابةعش  ف م  أف ارععب كدوضف ة ز ا ُيو ف ارعسل رر ارري اةص األيخعل، أف عأل ا

رسػل    اءسػ يهػأر ا: ضػل كاػن ال ألزػص يعػعؼ أاػف ُيو زػص،  ركسص ذةعش كاهللش س  احلهللامهق، 
ارك ارػػل ضػػ            كمػػ ذا اآ ػػ  أيضػػ ن:...       اآػػ ؿ  ػػف:  أـ ال

ارػ الدة  يتػهلل  بهػولاروس ت احلهلليث ت ارهر ارو رغػ ت مػر  عيػل، كال يػ اؿ اػهللي   ميكػ  ر، كمل 
 ر .ارعد ك 

زهػ   اءسػ   ك كأبعالن يعػ    لػرو كااػهللة، ألزسػ  ةسسػ  لػسك ف   لػر ارػثاث كارثااػ ، 
  كجتػػهللضر   ةػػل مػػعة بكػػعان:  يهػػآمر، ال ُيضػػر كال ميعدػػر كالةمػػ  كرد                 

                                 رار ا ع ارار ا ع ا  

كضػبا دػو بعهلل حلا ، دو ارسحا  اريت بعػهللض ،  ض لن يع   آس ، بعاض  ضبش املعة دو ريعي ك 
 ػػ ؿه ريهلليػػهلل  ػػ    ةػػل حلاػػ   ركػػر زهػػ   اءسػػ ، ارػػهللزآ  ارػػيت  ػػهلل ميػػل اإلزهػػ ف اآ ػػ  مػػر زكريتػػص

 .بو رؾ كبع  بيكهه بص مر رسهلل احلمآهلل ايفآهلل 

                                                           
 ثم  رر أيب ضعيعة ابيل ازاثر رسرمثم كةش  األلت ر رس آ ِْٔ
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  ثني احلٌس انؼني ًانضًخخ انصبحلخثني احلٌس انؼني ًانضًخخ انصبحلخ
 احلػػ ر ارعػػ  ارػػايت زت ػػآس ر أـ ار كريػػ  ار ػػ حل   ؛مػػر ارػػبم لػػآك ف أرسػػه   املآػػ ـ

ش عسمػ   ةػ ف يشػعح ضػبألف أاػهلل ارهػ دة ارار كري  ار ػ حل ، ك  ةػف أف ُيػ ف أاػهلل مػر ضػبا!، 
ص ال يعػػعؼ ضػػبش !!، ألزػػ، اأاػػهلل احل دػػعير  ػػ ؿ رػػص: اػػعاـ رسآػػت    ػػآخ ضػػ  ضسػػ  كضسػػ ؾازيػػ 

 .احلآ مهق اريت زآ    ازف
ف بهلليعػػ  احليهػػر كاءمػػ ؿ، كةػػل مػػعة كلػػتك  ا ر كريػػ  ار ػػ حل  لػػتك ف صػػ رة أيخػػعل، 

ك ف لػػػآهللة ارآ ػػػ ر، لػػػت ا ػػػ جتػػػهلل  ػػػ الن ال ارػػػع رػػػت رسػػػه لؿ، كال بت آسػػػص صآػػػ ؿ،  بعاضػػػ 
 .احل ر ارع  خهللم   ك م أمعض ك 

لػػػآهللة ارآ ػػػ ر ضسػػػ  كضسػػػ ؾ، ألاػػػ  ة زػػػم زكريػػػ ن صػػػ حل ن    ا ر كريػػػ  ار ػػػ حل  لػػػتك ف
      مآػػػػػػػ ـ: ارػػػػػػػهللزآ ، اوعس ػػػػػػػ                                       

                 امل مس ت.كضبا مآ ـ ر ل أرر ش   رس  حل ت مر  رتحعًنارتحعًنااآٓرر 
           رػػت مبوػػعد أف ارػػع رسػػه لأم مشػػعكب ةسػػم بتمسػػ ش   ارػػهللزآ

تمػ  أف بمر املشػعكب ارػبم ةسػم  - اهللض   ن يع  شس   -ضبا املشعكب، أيبآت ةأس شس   
 ركسآ  رر ةل خ  مه  مش ريل ارهللزآ .لاتس  بشعبص   اآ بت ارهللزآ ، كطوع ن 

كدػػو  ،كدػػو ارث زآػػ  ،كزيك ػػ  أيخػػعل دػػو األك  ،جتػػهللش برعػػف لخػػع ك  ةػػل مػػعة بشػػعبص
 . هللرة ارآ در  كضبا مركدو ارعابع ،  ،ارث رث 

  رلبنظ أىم اجلنخرلبنظ أىم اجلنخ
كاآػػط ! احلػػ ر  مػ ريػػ ر  اا صػ  اهللامهآػػص ك ضػل أضػػل اءسػ  ةػػل كااػهلل مػػس ف   م ررتػص 

امسػػ  مػػر يػػ كر  خ ازػػص مػػر املػػ مس  ارػػبير ةػػ ز ا  ،عضػػس  ضسػػ ؾ، كارػػ  رات بتعػػهللدزػػ كر بال، بػػل 
كيتػبةعكف مػ  ةػ ز ا يعمس زػص   ارػهللزآ ،  ،معص   ارهللزآ ، كضػ  معبوػ  مػر املعابػل، كجيسػ  مع ػف

 ....  ،اآ ػػػػػػ  رغػػػػػػ  رػػػػػػآ                  يث ف: كركػػػػػػر  ػػػػػػعط اػػػػػػهلل
 ال يضع.ركاـ اربم اليسري  ك كارسغ  ا

 آحكف اآػػػص، رػػػعضػػػع، كيتحػػػ ؿ رسآضػػػ   اإل ػػػ  دػػػهلل   مهسػػػص يتحػػػعر اركػػػاـ ارػػػبم يضيػػػع 
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لػأيرعض رسػه ابكمػ ،  زهػ ز ، اػ ف مل يهػ ع  أك   اػق   زهػ ف سم ةسم    اق ر  يع  
 .، كضبا اركاـ رر يسريع  كرر يضعين  ارهآ ل  كدوض ركر ارسغ  ةأف زتكسف 

 ألف    ػػػػػػػ ؿ رسمػػػػػػػ مس :..... رػػػػػػػبرت، ك ػػػػػػػم يتريػػػػػػػعغ اآػػػػػػػص رػػػػػػػآ  رسػػػػػػػهللش مر املػػػػػػػ  ك 
                    :روآػػػػػػػػػػػػػت ارس ػػػػػػػػػػػػػف روآػػػػػػػػػػػػػت                        األاػػػػػػػػػػػػػ ابااألاػػػػػػػػػػػػػ اباُُْْرر  

! ضل ي ريػهلل أاػهلل يهػترآ  أف يػبةع   ارػبةع اركثػو  !امر مس  يهترآ  أف يعمل  بش ازي  
 :اعدم اآص أذةع  ، مل ذا    ؿ  ف زبةع   رسه ارهللكاـ، اأم ك معيهلل أز ال !!

٬ٔع٪  }} ٬ٔع٪وٸ ٬ٍص٫  ٓ٪ا٪ر٪ظٲش٫ٓ٪ا٪ر٪ظٲش٫  وٸ ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٛٱ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   وٺح٪يٲ ٬ٕ ٛٱػ٪ ٬ٕ ٘ٻ  إپ٢إپ٢  ػ٪ ٘ٻط٪ ع٪ َپه٬   م٪شٲ ٬م٪شٲ ٬  ط٪ ع٪ َپه٬ ٰب   ٰب

ُ٪  ٓ٪ز٬كٹش٫ّ ٓ٪ز٬كٹش٫ّ   وٸه٬وٸه٬   ُ٪ ولڀ َ٪    ولڀ َ٪ إٰلٔ   247{{  إٰلٔ

ألػػتغل ملػػ ذا مل  !كيآػػ ؿ: ملػػ ذا ةسػػم دػػ اان   ضػػبش ارسحاػػ   ،ياػػل ي زػػل زريهػػص ضسػػ ؾ
كركػػر ال يسريػػ  تحمآػػهلل كارتموآػػهلل   ريػػل   ريػػاش ! ضػػبش ارسحاػػ ت   ذةػػع   كارتهػػوآل كار

.  ارسهللـ   ذرت ارآـ 
كارػػبم مػػر ذةػػع   ! د م يػػهلل مػػر احلمآػػهلل ايفآػػهلل، يآػػ ؿ: ملػػ ذا مل ألػػت  رػػص   اءسػػ   مػػر

 اربم  غس  رر ذةع   !. كم  !   ع يآ ؿ: مل ذا   عت 
كال  ، دة ار اآهللة ارػيت يآوس ػ    مسػت   ةػل األاػ اؿ، ال  تػ ج ملهػوهللكذةع   ارعو

رػبم ميسعػت رػر ا جت ش رسآوس ، كال  ت ج ان رر  رة، أزم م    أك راةل أك ىمهف، مػ ا ت ج 
   ذةػػػػػػػػع   كبعمػػػػػػػػل بآػػػػػػػػ ؿ  :                                      ؿ ؿ للُُُُٗٗرر

كشسػػ ع مػػر بػػاكة ارآػػعلف، ركػػر  ،شسػػ ع مػػر ار ػػاةاأزػػم زريػػعض أزػػت رسػػه ريس بػػ ، ، رمػػعافارمػػعافا
ستاػػع اػػن ارريوػػع  ػػهلل ياػػن اءيسػػل  ! !، ا ػػل ي ريػػهلل ريػػبر رازهػػ فرهػػم شس رػػ ن مػػر ذةػػع  

  بػعؾ ذةػع   .... آ  ضسػ ؾ ريػبره رػر ذةػع  ، اسػ غريػل ػس  ارريوػع، ركػر ال برآغتهل كيي 
 أ ل.كال  طعا  ر 
  اءسػ  رغػ ه كال ةػبب كال زكر ك تػ ف كال دآوػ  كال منآمػ  كال لػل كال  ػتف ا ي ريهلل ا

 يهػػمل   كال....  يهػػول أذل رنخػػعير، ألف أضػػل اءسػػ  أضػػل زعػػآف،  كال رعػػر كال أم  ػػ ؿ
 أف ييكهللًٌر ضبا ارسعآف.....  ألاهلل

                                                           
 معوف اررمثاين كاروآ آ  رر مع ذ بر ريول  ِْٕ
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، أك حػ ر    ارػبةعحػ ر  ارعسػف، أك حػ ركربرت ار  حل ف يآ ر ف: رسهللم   س    
ٌعًـ رسه أزريهس  اربم اع   ،ارآعلف، أك ح ر  األاو ب  رسآس    اءس .  مص زتبة ع اءس ، كحني

 ػػػل ب  ، أك رسػػػبةع  ، أك رسهػػػم  درس رسػػػف، ا رسآػػػعأ ةتػػػبعضػػػس   ريتمعسػػػ  مػػػ ا ذا 
ح رهػس   كػر زك ف بػبرت  ػهلل دػآعس  مػ  رمسسػ ش، ر  !!كااف ةبا ، س  كزآ ؿ:  ف ااف ةبا

 .                ةس   ح ر  كصري   كص  اءس : 
بعضػػس ، مسػػػ  مػػر يكػػػ ف رػػص بػػ اكر مػػػ  ار ػػ حل  ارػػػبير  ػػ بس ف كةػػػبا اػػسحر زتػػ اكر مػػػ  

ارهػػ بآ ، كمسػػ  مػػر يكػػ ف رػػص بػػ اكر مػػ  ار ػػح ب  املوػػ رة ، كمسػػ  مػػر يكػػ ف رػػص بػػ اكر مػػ  أمػػو 
   كاملعلػػس ، اآػػبضل رآػػ كرش كييهػػسف رسآػػص كييآوػػل يهلليػػص، كجيسػػ  بػػ  يهلليػػص رآتمتػػ  جبمػػ ؿ األزوآػػ

   اربم جتسه اآص.
أ ػػل كرد األاثر أف كمسػػ  مػػر يكػػ ف رػػص بػػ اكر مػػ   ػػ ؿ  ، كةمػػ ؿ   ريػػل   ريػػاش، ك 

كال  ػػ ع اآ ػػ  لػػس  رػػآ  املػػ مس  ييهػػمل رػػص بػػ  رة رب ارعػػ مل  ةمثػػل ارهػػس  مػػعب  ألف اءسػػ  
، كمر امل مس  مر ييهمل  ف لر  رة ةكل   ع، كضس ؾ مػر ييهػمل  ػف لرػ  رة ةكػل  كال يـ 

،  : صر    كي يهلل بري كت امل مس  ىف ارع ي  ألو ع، كضس ؾ مر ييهمل  ف لر  رة ةكل يـ 
ّ٪أٸ     }}  ُٰ ٓ٪ي٬عٹنش٫ إپوٸننٙ ٰجي٪ ٰىنن  ٬ً ٘ٻ وٸن٪نن ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸنن ٬ٍننصپ  وٺح٪يٲن ٌٲ أٸد٬ى٪نٙ أٸ ّ٪أٸ   إپ  ُٰ ٓ٪ي٬عٹنش٫ إپوٸننٙ ٰجي٪ ٰىنن  ٬ً ٘ٻ وٸن٪نن ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸنن ٬ٍننصپ  وٺح٪يٲن ٌٲ أٸد٬ى٪نٙ أٸ ُٰ  إپ ّ٪م٪ذ٪ٰمنن  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔننن  ُٰ ّ٪ ٰجن ُٰ  ص٬ ّ٪م٪ذ٪ٰمنن  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔننن  ُٰ ّ٪ ٰجن ص٬

ٓ٪ي٬عٹش٫  ٬ً ُٰ م٪ ٫َه٬ ع٪لٸٙ  ولڀ ّ٪أٸكٺش٪م٪ ٘ٱ   ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪ ِٰ م٪ٰظري٪ ٓ٪ي٬عٹش٫ّ٪ط٫ش٫سپ  ٬ً ُٰ م٪ ٫َه٬ ع٪لٸٙ  ولڀ ّ٪أٸكٺش٪م٪ ٘ٱ   ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪ ِٰ م٪ٰظري٪ ٘ٻ  إپوٸإپوٸ  ّ٪ط٫ش٫سپ ٔٲ ّ٪ع٪ٰؼن ٗٻ  ٪ّ ُٰ غٸنذ٬ َپ ّ٪ج٬ ٘ٻ  ٙ  ٔٲ ّ٪ع٪ٰؼن ٗٻ  ٪ّ ُٰ غٸنذ٬ َپ ّ٪ج٬   ث٫نهٲ    ث٫نهٲ  ٙ 

 ُٰ ُٰ مٸش٪أٸ س٪ط٫ْل٫  ولڀ ٗټ::  مٸش٪أٸ س٪ط٫ْل٫  ولڀ َ٪  ى٪ ٰظش٪ ٗټ إپوٸٙ س٪بٶ ٰٝزٱ ى٪ ٰكش٪ ٬ْم٪ ٗټٓ٪ َ٪  ى٪ ٰظش٪ ٗټ إپوٸٙ س٪بٶ ٰٝزٱ ى٪ ٰكش٪ ٬ْم٪ ٪ٓ    }}248  

وػػهلل رلػػ ر    دمػػ  مػػر مسػػت مػػص رسػػ ، اآاإلذف  اضػػعة ارسػػيب رس   كارػػ  رة ةآػػ  أييت اآ ػػ 
 :ةمػػ  كرد لألاػػع   به اآ ػػ املسػػ ؾ مكتػػ

. 
كاآ ػػ  حػػ ر   ،ا ءسػػ  ةس ػػ  بػػ اكرألزػػت أخػػبت صػػري  ااسػػ د، اأزػػم رػػر  ػػ ت أيضػػ ن، 

ارعآػػػػ ؿ رػػػػر بهتهػػػػآغص، ألف أف زآػػػػ ؿ مسػػػػص  ػػػػآئ ن ضسػػػػ    ارػػػػهللزآ ،  جيػػػػ زسػػػػف ال رسػػػػف، كركسػػػػص ر
بتحمسػػص، ألزػػص ةسػػص رسػػف   اضػػعة ارػػبات، ك  ارتوسآػػ ت، ك  اركمػػ الت ارػػيت  رػػر ارآسػػ بك 

                                                           
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رمع رد    رس م  ِْٖ
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 .يكمًٌل      أضل ار الي  احلآ    اءس ت   عاؼ لآهلل اره دات 
                  حل  ارػػيت رمس ػػ  رارمػػ ؿ ار ػػ  ةػػل ضػػبا ريػػ ا

 اإلزه ف   دزآ ش.

  يٌلف يٍ يٌو انميبيخيٌلف يٍ يٌو انميبيخ
                             ػػػػػػػبىى أخى

تمػػ  اروشػػع  آعػػ  اآػػص، رآػػـ  ارآآ مػػ  ارػػبم ةسسػػ  مػػر اروػػهلل     ااتػػ ـ لسحضػػع اآػػص، كرسػػهللم  جي
ك  لرص رص زآػ  ال يعاضػ   كلتك ف األا اؿ ه ضعة ككادح ، ةل األرم ؿ اريت يعمس   اإلزه ف

أرض ارآآ مػػ  لػػآيو  ض    األرمػػ ؿ ضسػػ ؾ، ، كبا ػػع اآآآػػ  ضػػبش لػػتا ع ارسػػ ا  ضسػػ ؾأاػػهلل، 
 صػػػري ؼ، املامهكػػػ    صػػػري ؼ، كبػػػ  لدـ سػػػق  آعػػػ ن، كي اص ػػػ ا   صػػػري ؼ، رتهػػػ  اا  

 ػ  رسػه  كركس ػ  صػري ؼ ال اػهلل  رهللدضف م مه  كرشػعكف صػري ن، كصري ؼ أمف األزوآ   كاملعلس  
 بشعى ك  ؿ رس : مهلل ارو ع، كحنر بريضل   كبمثة  رل ؿ   

٬ٍص٫  }} ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٬ْو٪   وٺح٪يٲ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ٌ٪   وٺٰق ٌ٪ٰعؼ٬ش٫ّ ٘ٹ  ٰعؼ٬ش٫ّ ٪ٜ ٘ٹّ٪ٰم  ٪ٜ َ٪   أٸى٬ا٫ه٬أٸى٬ا٫ه٬  ؿ٪فٍّؿ٪فٍّ  ّ٪ٰم  َ٪ ٰمي٬ ٌ٪  ٰمي٬ ٌ٪ث٪ن٪ ى٫ْ   249{{  ؿ٪فڂ ؿ٪فڂ   ث٪ن٪ ى٫ْ

، ألف ر م ا ف مث ز  صري ن مر م مهػ  كرشػعير صػري ن، كحنػر أةمس ػ  كأ  ػ  رسػهلل   حن
  رريل كااهلل: بعمل األزوآ   صري ص رآ  اآص  ال ضس ؾ                                   

    هللد صػري اس  مثػ ز رػزريعه  سآل، ركسس  أم  رل ؿ   صريص بص كبعمل األزوآ    ارػبار تاارػبار تأّّٔرر 
 م .  س  صري ؼ األزوآ   كاملعلس  يـ  ارآآمر م مه  كرشعكف صري ن صري ن 

 :  رب لسًٌف،   ؿ : ك  ضبا ارآـ  ةل ةاـ األزوآ   كاملعلس  كاملآعب  كار  حل 
{{    ٪ً ٓ٪ح٫ْص٫ ٰمن  ٬ً ّٲل٪ م٪ ٫ٌ أٸ َ٪يٲه٪  إلٸتٸكٹْ ٬ٕ ج٪ ٬َش٪ ى٪ ً٪ ظٸ ٬ٔ ـٶش٪ طٹ ب٪ ٫ٔل٬ش٪ب٫  و ً٪  إلٸ ٓ٪ح٫ْص٫ ٰمن  ٬ً ّٲل٪ م٪ ٫ٌ أٸ َ٪يٲه٪  إلٸتٸكٹْ ٬ٕ ج٪ ٬َش٪ ى٪ ً٪ ظٸ ٬ٔ ـٶش٪ طٹ ب٪ ٫ٔل٬ش٪ب٫  و ُٰ    إلٸ ُٰ     وشٳط٫نصپ ٰبتٹمٲٰان  وشٳط٫نصپ ٰبتٹمٲٰان

٫َهٲ ط٪ل ه٬ ط٪ل ه٬ ٰٝزٱ:  ولڀ ٬ْم٪ ٪ٓ ّ٪كٸ٣ٸو٫  وشٳط٫صپ  ٰٝزٱ أٸذ٪ذٮ إپوڀ   وشٳط٫ص٫   ٬ْم٪ ٪ٓ ٓ٪ا٪ ٸلڀه٫  ٫َهٲ ط٪ل ه٬ ط٪ل ه٬ّ٪٢ٸ  ٰٝزٱ:  ولڀ ٬ْم٪ ٪ٓ ّ٪كٸ٣ٸو٫  وشٳط٫صپ  ٰٝزٱ أٸذ٪ذٮ إپوڀ   وشٳط٫ص٫   ٬ْم٪ ٪ٓ ٓ٪ا٪ ٸلڀه٫    250{{  ّ٪٢ٸ 

  ػ ؿ  :اآ ػ  مس  مر ضبا ا ف اربم زعاش، ألف أض اؿ ارآآ م  أضػ اؿه  ػهلليهللة يكريػ  لسًٌ 
                         مر  هللة األض اؿ اررريل ار غو لآشآل: امل ملاامل ملإُُٕرر 

                                                           
 مهسهلل أْحهلل كاحل ةف   املهتهللرؾ رر روهلل   بر مهع د  ِْٗ
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  َِٓ
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                                                       رار ا ع ارار ا ع ا  

  كاملامهكػػػػػ  أزريهػػػػػ ف ارآآ مػػػػػ  يآػػػػػ ؿ:   رب لػػػػػسًٌف لػػػػػسًٌف، ا ركػػػػػل رسػػػػػهللم  يػػػػػعل أضػػػػػ اؿ 
 .يآ ر ف:   رب لسًٌف

                                      ذةػػػع ارػػػعْحر ألزػػػص لػػػآأيت  ػػػ ؿ  :ك  
                          بو رؾ كبع  رْح زآتص لآهت م رسه رعش  طصاطصآٓرر. 

               يعػػػػ   ، ذف مػػػػر  أخػػػػب ارػػػػبم مػػػػر ارػػػػبم يػػػػتكسف
 .لرشري ر  ييعرآص ب عيل رسه يهلل ارسيب  ا  ك ف رص  ري ر ، آل

  ادلأرًٌٌَ ثبنشفبػخادلأرًٌٌَ ثبنشفبػخ
 اا يتكسم ف:كربرت املامهك  رآ   ف  ري ر ، 

                  ::  

 مب  اآ ف ارعكح كض  لآهللى ريمثيل، رر يتكسف ضس ؾ.
                    مر اربم أذف رص ارعْحر 

 :  ؿ ، لآهللى رل ؿ   
ٌ٪  إپر٪ إپر٪   }} ٌ٪كٸ  ٬ْو٫  كٸ  ٬ْو٫ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ٫َه٬   ويٲ غ٫ ويٲ غ٫  م٪ د٪م٪ د٪   وٺٰق ٫َه٬ب٪ع٬ل٫ ٌ٪   ب٪ع٬ضٿ ب٪ع٬ضٿ   إٰلٕإٰلٕ  ب٪ع٬ل٫ ْ٫ُ ٔ٪نتٺ ٌ٪ إلٸ ْ٫ُ ٔ٪نتٺ ٌ٪   ود٪و٪ ود٪و٪   إلٸ ٔ٪قٹْوٹنْ ٌ٪ إلٸ ٔ٪قٹْوٹنْ : : إلٸ

ٔ٪قٹْل٫  س٪بٶكٸ س٪بٶكٸ   إپوٸٙإپوٸٙ  وٸي٪ وٸي٪    ػ٬فٸع٬ ػ٬فٸع٬ ٔ٪قٹْل٫إلٸ َ٪ن    ظ٬ ٫ظ٬ ٫وٸوٸ: : إلٸ َ٪ن  وٸ ٬ً   وٸ ٬ً ّ٪وٸٰ ن ٬ٔ ٹه٬   ّ٪وٸٰ ن ٬ٔ ٹه٬ ع٪لٸن ٍٰٔه٪   ع٪لٸن ٍٰٔه٪ ٰبنإپب٬ش٪  ٫ُ   ٰبنإپب٬ش٪  ٫ُ إلٸإپىٲن ًپ    م٪ٰلٔنص٫ م٪ٰلٔنص٫   إلٸإپىٲن ًپ   ونشٲذ٬ن٪    ونشٲذ٬ن٪

٪ٌ ْ٫ُ ٔ٪تٺ ٌ٪إلٸ ْ٫ُ ٔ٪تٺ ٍٰٔه   إلٸ ٍٰٔه إپب٬ش٪  ٔ٪قٹْل٫  إپب٬ش٪  ٔ٪قٹْل٫إلٸ َ٪ن    وٸظ٬ ٫وٸظ٬ ٫: : إلٸ َ٪ن  وٸ ٬ً   وٸ ٬ً ّ٪وٸٰ ن ٬ٔ ٹه٬   ّ٪وٸٰ ن ٬ٔ ٹه٬ ع٪لٸن ٙ   ع٪لٸن ٙ ٰبن٫ْط٪ن ٫ُ   ٰبن٫ْط٪ن ٫ُ إلٸإپىٲن ُٰ    كٸٰلنٔه٫ كٸٰلنٔه٫   إلٸإپىٲن ُٰ   ولڀن ٌ٪    ولڀن ْ٫ُ ٔ٪نتٺ ٌ٪ إلٸ ْ٫ُ ٔ٪نتٺ   إلٸ

ٔ٪قٹننْل٫  م٫ْط٪ننٙ م٫ْط٪ننٙ  ٔ٪قٹننْل٫إلٸ َ٪نن   وٸظ٬نن ٫وٸظ٬نن ٫: : إلٸ َ٪نن وٸ ٬ً  وٸ ٬ًّ٪وٸٰ نن ٬ٔ ٹه٬  ّ٪وٸٰ نن ٬ٔ ٹه٬ع٪لٸنن ٫ُ  ٰبٰعٔظ٪ننٙ ٰبٰعٔظ٪ننٙ   ع٪لٸنن ٫ُإلٸإپىٲنن ُٰ  س٫ّ ٫س٫ّ ٫  إلٸإپىٲنن ُٰ ولڀنن ٫ُ   ولڀنن ٫ُّ٪كٸٰلن٪ا٫نن ٌ٪  ّ٪كٸٰلن٪ا٫نن ْ٫ُ ٔ٪ننتٺ ٌ٪إلٸ ْ٫ُ ٔ٪ننتٺ   إلٸ

ٔ٪قٹننْل٫  ٰعٔظ٪ننٙ ٰعٔظ٪ننٙ  ٔ٪قٹننْل٫إلٸ َ٪نن   وٸظ٬نن ٫وٸظ٬نن ٫: : إلٸ َ٪نن وٸ ٬ً  وٸ ٬ًّ٪وٸٰ نن ٬ٔ ٹه٬  ّ٪وٸٰ نن ٬ٔ ٹه٬ع٪لٸنن ٫ُْٰىٕ     ٰبن٫ر٪نٲننذٱٰبن٫ر٪نٲننذٱ  ع٪لٸنن ٔ٪ننتٺ ٫ُْٰىٕ إلٸ ٔ٪ننتٺ َ٪نن    أٸى٪نن أٸى٪نن : : إلٸننتٸمٹْل٫إلٸننتٸمٹْل٫  إلٸ َ٪نن  وٸ   وٸ

٫ٌ ٫ٌإلٸتٸط٬ا٪تٺٰر ٫ٌ  س٪بٶٕس٪بٶٕ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  إلٸتٸط٬ا٪تٺٰر ٬١٫ٔر٪ ٫ٌإلٸ ٬١٫ٔر٪ َپن٫ٰيٕ  ٰوٰٕوٕ  إلٸ ٫ٓلٺ َپن٫ٰيّٕ٪ ٫ٓلٺ ٫ِ  م٪ر٪ ٰمذ٪م٪ر٪ ٰمذ٪  ّ٪ ٫ِأٸذ٬ن٪ذ٫ َ٪    أٸذ٬ن٪ذ٫ َ٪  ٰب ٫ُ  ّ٪أٸٰمشٳّ٪أٸٰمشٳ  ٰب ٫ُوٸ ٔ٪قٹْل٫   ٰجذ٭   ٰجذ٭  ط٪ط٪  وٸ ٔ٪قٹْل٫إلٸ : : إلٸ

  س٪بٶ س٪بٶ   ٓ٪ن  ٓ٪ن  : : إلٸنتٸمٹْل٫ إلٸنتٸمٹْل٫   ٫ُؼ٪نفڀع٬  ٫ُؼ٪نفڀع٬    ّ٪ ػ٬نفٸع٬ ّ٪ ػ٬نفٸع٬   ٫ُع٬نطٸ  ٫ُع٬نطٸ    ّ٪ط٪نص٬ ّ٪ط٪نص٬   وٸنكٸ  وٸنكٸ    ٫ٓظ٬ن٪ع٫ٓ٬ظ٬ن٪ع٬  ّ٪مٹص٬ّ٪مٹص٬  س٪أٺط٪كٸ س٪أٺط٪كٸ    س٬إلٸع٬ س٬إلٸع٬  م٫ر٪نٲذ٫م٫ر٪نٲذ٫  ٓ٪ ٓ٪ 

  251{{  أٹمٲٰإأٹمٲٰإ  أٹمٲٰإأٹمٲٰإ

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أز   ُِٓ
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 : مر ضبا املآ ـ، يآ ؿ  امل   ، مر اربم ييسآبضفيوحر ارس س   أض اؿ 
ّ٪ذٰيذٰيسپسپ: أٸ: أٸْل٫ْل٫قٹقٹٔ٪ٔ٪  إلٸ  إلٸٰٰ٘٘ م٪ م٪ٔ٪ٔ٪ وٰق وٰق  ْو٪ْو٪ٓ٪ٓ٪   ٫ ٫ش٪ش٪ وع٪ وع٪  ٫ُ٫ُن٪ن٪حٰٰحلٺلٺ٫ٔ٫ٔوٸوٸ  ش٪ش٪ إٰل إٰل و ٸ و ٸ  ٌٲٌٲإپإپ  }}   ٕ٪ّ   252{{   س سىل  ويٲىل  ويٲْ إپْ إپوٸوٸٕ  

مػر  ػهللة األضػ اؿ ارػيت ضػف اآ ػ ، ريػ  ااعكج مػر امل  ػ  كرػ     ري ػسف،  يتم   ارس س
   كلػرص، كارػوعمل    صػهللرش، كارػوعمل يغػعؽ   رع ػػص،  رع ػصارػوعمل ي ػل ك  ػهلليهلل احلػعارة، 

نخػعير، ركػر حنػر ر كال أاهلل يهآآص، كةل ضبش األم ر كال ب ريهلل مآ ش رآشعب ا، كارسه ف يتهلل 
 .بمثة  لآهلل األكر  كازخعير  ،رآ  رس   أفه  بش األم ر ةس  أم  رل ؿ   

جيهلل مر أيبآص بكأس مر ا ض ة اع رل ؿ   كيآػ ؿ   مثشمر مس  عسهللم  اعج ار ااهلل ا
امهكػػػ ، كمػػػس ف مػػػر أييت رػػػص مػػػس ف مػػػر بيهػػػآآص املا ػػػعب، اآشػػػعب كال يامػػػأ بعػػػهللش أبػػػهللان، رػػػص: 

لركػأس بعػػمل ار ػػ حل ، كمػػس ف مػػر أييت رػػص لركػػأس بعػػمل ار ػػح ب  املوػػ رة ، كمػػس ف مػػر ال 
ركالػػآس  بآػػهللش  :  كيآ رػػ ف  فرسػػبير يػػهللريشػػعب  ال مػػر يػػهلل لػػآهلل األكرػػ  كازخػػعير، كضػػبا 

 مخهػػػػػػ  أرػػػػػػ  لػػػػػػس  أك  فاآمكثػػػػػػأبػػػػػػهللانا  ال زامػػػػػػأ بعػػػػػػهللض  ارشػػػػػػعيري   ػػػػػػعب  ضسآئػػػػػػ  معيئػػػػػػ 
  ررش.با  دوض 

آػػ  ري رهػػ    املآ ػػ رة اإل كمػػس ف مػػر جيسػػ   ػػم هػػل ارعػػعش يػػـ  ال هػػل  ال هسػػص، 
كمس ف مر اعري ف مر ارآوػ ر    ارآ ػ ر، كجيسػ     ػعا ت   ػعش يش ضهللكف أضل امل   ، 

   :يشػػػػػػػػػػػػػػػػ ضهلل                                                     
                                                    راملرريري اراملرريري ا. 

أى أذزوػػػمي ذزوػػػ ن اآآػػػ ؿ: ألبػػػ  اروشػػػع لدـ،  اآػػػبضل ارسػػػ س مػػػر  ػػػهللة أضػػػ اؿ امل  ػػػ 
اذضوػ ا     يآػ ؿ  ػف: بزل، ك أف أبكسف مػ    بهػول ضػبا ارػخعريم بص مر اءس ، كألتح  

ت رسػػه   ف مػػ    بعػػهلل أف درػػاآآػػ ؿ  ػػف: أى ال ألػػترآ  أف أبكسػػ ،ِّٓاآػػبضو ف رسػػ ح، زػػ ح
   :ذريػت ف ارآ دمػ ةس ف ك سم:   رب خػبضف ةس ػف كةػبرت     م                    

                                                                
  ػأفال ذريػت ف ارآ دمػ  أمػ رسػه امل ريػ دير،  ! ادر  مبر اعج مر أصا فم   أزت  رزػ حارزػ حا   

                                                           
 ر روهلل   بر مهع د صحآل ابر او ف كمهسهلل أيب يعس  ر ِِٓ
 كال داره ربةعش رش عبص. ر أىيب ضيعىيٍػعىةى  رىرٍ  ارو  رم كمهسف ركاشكاربل  اهللير ارشري ر  ارر يلاملع ىن مر  ِّٓ
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دعي رسػآ ف   ا...  :رػص ،  آػل زاع    اربة  كارريرر لآهلل األكر  كازخعيررت  ف، ركر ا
 رل ؿ  ، اآ ؿ:

٬ٌ  أٸس٬ج٫ْأٸس٬ج٫ْ  ب٪ص٬ب٪ص٬  }} ٬ٌأٸ ٫ُ  ٫ٓخ٬شپد٪٫ٓخ٬شپد٪  أٸ ٫ُ ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًٰم َپه٬  ٰم َپه٬أٸؿ٬لٸ ٰب ٬ً  أٸؿ٬لٸ ٰب ٬ًم٪ ُ٪  ٓ٪ع٬ب٫ذ٫ٓ٪ع٬ب٫ذ٫  م٪ ُ٪ ولڀ ٫ِ   ولڀ ٫ِّ٪ذ٬ذ٪ ُٰ  ٫ٓؼ٬شپكٹ٫ٓؼ٬شپكٹ  ٢٢  ّ٪ذ٬ذ٪ ُٰٰب ٝ٭   ٰب ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ   254{{  ػ٪

 بػػػػعاضآف، اذضوػػػػ ا    : زػػػػ ح اآآػػػػ ؿ  ػػػفكضػػػػبا ارريػػػػ رؽ بػػػ  ضػػػػبا كضػػػػبا، ك ػػػهلل اػػػػهللث، 
آآػػ ؿ لػػآهللى ارس ػػعج مػػر أرض ارآآ مػػ ،  ػػري  رسػػ  ااآػػبضو ف    لػػآهللى  بػػعاضآف، كيآ رػػ ف رػػص: 

رآهػػه، كلػػآهللى    ذضوػػ ا ارهػػم  ػػ   :م لػػه، كم لػػه يآػػ ؿ   ذضوػػ ا ارهػػمي  ػػ ، اضآف:  بػػع 
  ، اآبضو ف  رآص، اآآ ؿ:اذضو ا    رآهه يآ ؿ: 
َ٪    أٸى٪ أٸى٪   }} َ٪  وٸ ٫ٌ  وٸ ٫ٌإلٸتٸط٬ا٪تٺٰر ٫ٌ  س٪بٶٕس٪بٶٕ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  إلٸتٸط٬ا٪تٺٰر ٬١٫ٔر٪ ٫ٌإلٸ ٬١٫ٔر٪ َپن٫ٰيٕ  ٰوٰٕوٕ  إلٸ ٫ٓلٺ َپن٫ٰيّٕ٪ ٫ٓلٺ ٫ِ  م٪ر٪ ٰمذ٪م٪ر٪ ٰمذ٪  ّ٪ ٫ِأٸذ٬ن٪ذ٫ َ٪    أٸذ٬ن٪ذ٫ َ٪  ٰب   ٰب

٫ُ  ّ٪أٸٰمشٳّ٪أٸٰمشٳ ٫ُوٸ   255{{  ط٪ ٰجذ٭ ط٪ ٰجذ٭   وٸ

هلل   بعػػػ   مبح مػػػهلل ييس مسآ ػػػ    بسػػػت ارهػػػ ر ، يعػػػ  ال ألػػػترآ  أف أ   ػػػ  ازف، أْحػػػ
ألزكػػف رػػر بعآس ضػػ ، كال بهػػترآع ا أف بهػػت رو ض ، ألاػػ  يهػػل املآػػ ـ، ا ػػ  ارػػبم أذف رػػص   

 :    اركاـ أكالن، اآآ ؿ رص
  256{{  ٫ُؼ٪فڀع٫ُ٬ؼ٪فڀع٬  ّ٪ ػ٬فٸع٬ّ٪ ػ٬فٸع٬  طٸ طٸ ٫ُع٫ُ٬ع٬  ّ٪ط٪ص٬ّ٪ط٪ص٬  وٸكٸ وٸكٸ   ٫ٓظ٬ن٪ع٫ٓ٬ظ٬ن٪ع٬  ّ٪مٹص٬ّ٪مٹص٬  س٪أٺط٪كٸ س٪أٺط٪كٸ    س٬إلٸع٬ س٬إلٸع٬  م٫ر٪نٲذ٫م٫ر٪نٲذ٫  ٓ٪ ٓ٪   }}

ألخآػػ ر كاألط ػػ ر كاألبػػعار كيػػ زع ا لػػآهللى رلػػ ؿ   آ تػػ ر سػػص، اااعمػػ  بعيػػهللش ةسػػص 
 .رسآ ف ارشري ر ت رآك ف  ف  هللره كمآهللاره رسهلل ار ااهلل ارآ  ر 

امػػس ف مػػر يشػػري    رشػػعة، كمػػس ف مػػر يشػػري    م مهػػ ، كمػػس ف مػػر يشػػري    ر مهسػػ ، 
 مس .كمس ف مر يشري    أم  ة 

  ف   رػػص: بوػػ رؾ كبعػػ  :   رب  ػػريًٌع    أضػػل زمػػ ين، اآػػ ؿ    ػػ ؿمػػر ار ػػ حل   رريػػل
رمسػػت مل ي ػػل    ذرػػت، اآػػ ؿ:   رب رػػ  ةػػ ف األمػػػع أمػػع رمسػػ  اػػ ف رمسػػ  رػػر ييػػػهللخس  

اوحيهػػػر ري ابػػػص حلضػػػعة   أذف   رػػػص أف يشػػػري    أضػػػل ، اءسػػػ ، كركػػػ  أطمػػػ    اضػػػست
 رشريع   اربير أيذف  ف ارعْحر:، ا  ال  ا!!زم زص

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر ر مهش  اهنع هللا يضر ِْٓ
 ارو  رم كمهسف رر أز   ِٓٓ
 ارو  رم كمهسف رر أز   ِٔٓ
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                  . 
شػري    يرسػل أف يرػر يكػ ف رسػهللش ضػ ل كال عػ لة، اػا اربم ي ل    ضػبش املك زػ  

مػ  أف  صشػري    اػاف صػ اويأك  ك ال ال ي ػسل رسشػري ر ،بسص ر ؽه حلضعة  ، ام  أف  ابسص،
ضسػػ ؾ رهللارػػ  مرسآػػ ، كضػػف مل أيخػػبكا ضػػبش ارشػػري ر   ال بعػػهلل ركػػر مػػر ارغػػ اس ،  ضػػبا صػػ اوص

   كص  ف  با املآ ـ:                                ال ي ريهلل  ال  امل مس فاامل مس فاََُُُُرر
 .زهل كااهلل كض  زهل ارتآ ل، كزهل اإللاـ كاإلمي ف، كاإلزته ب    ارسيب ارعهللىف 

  انيٌو احلكانيٌو احلك
           رػص، بآسسػ  أف  ي   أزريهس  رص، كزعهلل أزريهس   اربم جيلكضبا ارآـ

ريػ ض   ربرت جيل أف يك ف ةػل كااػهلل مسػ  ، ًلسى  كب  ضبا ارآـ  ةف لىس    هلل يك ف بآسس  كبآسص
ستاػع اػن ضػل بزستاػع   اػ   مػنكرسهللم  يه اع رػآ  أم مػص  ال ارآآ مػ ، رآه اع   أم حلا ، 

   آػػػػػ ؿ:ب                                       كاإلري بػػػػػ  حنريا ػػػػػ : رامل مسػػػػػ فارامل مسػػػػػ فا  
    ةىا  ةىا    بعملكمل  اأزم ةسم م ري د   ارهللزآ  امل مس فاامل مس فاََََُُرر. 

   و زاد:كمياض  صػ ،ح ًٌ  اآآوتصك ربرت ا مل مر دامهم ن كأبهللان ري ض  رسآ    ،        
                    ان ارهريع يك ف ري ض  أت وة ا ذا ري  ت  اروآعةااروآعةإُُٕٗٗرر. 

 :رل ؿ   أصح ب
بآػص، اآآػ ؿ رػص: معاوػ ن بػت، يػعل مسػت املػ ت ارػبم أيرسػهللم  أيبآػص املػ ت ة ف بعض ف 

ألزػػص ريػػ ض  رسآػػ     رػػ !، اوآػػل ريئػػم رسػػه ا  ػػ ، يعػػ  أى مستاػػعؾ مػػر زمػػر اًسػػفى أتخػػعت 
، ك  ةف أف يآ ؿ أاػهلله  بهلل أف يك ف للتمعار ري ض  ا مل مر ال...     ػو بص: أى ال   با ارآـ 

اآػػ ىن ىن أيخػب ار ػغو كيػػ ؾ اركوػو، كأاأاآػػ  !،اآػص صػػغو أك ةوػورػآ  مل ت اػػ  زرػمي صػغوان،
 ي ؾ ارهآآف كاملعيمل كأيخب ارهسآف.

رسه ارػهللكاـ ريػ ض ان رسآػ    ، كةآػ  أةػ ف ريػ ض ان رسآػ      أف بهلل أف أة ف  الربرت 
امل ػآو  ارعيامػه يػـ  ضػبش ضػ    أمعين بص  ، اػا أربكػل ماػ مل   اػق خسػق  ، ألف مب أ ـ 

 .بو رؾ كبع  ارآآ م ، كال أدريل حلا  رر ذةع   
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  خبىضيخ ادلؤيٍ نهمبء اهللخبىضيخ ادلؤيٍ نهمبء اهلل
                   جي ًٌ  زريهػص رسعريػ ع مػر ازف، اػسحر لسهػ اع

 :                        ارعسقا ارعسقا ٖٖرر                        ةسس  لسهػ اع ضػبش   ارسوفاارسوفاِِْْرر
، كأاػعح كأاػعح بريضػل ريببهلل أف أة ف ري ض ان  با ارعري ع، كأياػٌعًح زريهػ ،  الارهريعي ، ربرت 

 رسآ ف أ ع . بو رؾ كبع  كمر بعهللش مر ار  حل ، رد اف   كصحوص املو رة ،  بسآ   زيب
أضػف كصػآ    ضػبا املآػػهللاف ةمػ   سػم:   ؾ أف بوآػم ه ملػػ ن ألاػهلل مػر املهػسم ، اكمػػ  

ٓ  عب دٖ وقذ  طانع ٫ إؤ ه كثري ٻ  إل طانعْ   )كرد   األاع أف   يـ  ارآآ م  يآ ؿ: 

ٕٲ  ؤنْو  أمن  من  كن ٌ بنٔرب ّبٔني ه إلقنذ غفشُنُ و نه  ّأمن  من  كن ٌ بٔني ه ّبنني                إو

 .( بعل ه إلاْ ٍبِْ إلٔن  بٔي ه ثه  دملْ   دتي٘ بشمحيت
 اآأيت ارعريػل بعػهلل أف أاػه احلهػ ب كاملامهكػ  ي ا زػص    اءسػ ، ك وػل لب اءسػ  يسػ دم

دتػػ ب ، ايآػػ ؿ:  مػػس ف مػػرةثػػو،   مػػر ة زػػم رػػص ماسمػػ  رسػػهلل اػػاف اسآ ػػعج، اآ ػػعج مسػػ د  :
كارسآ بػ   ،مر يآ ؿ: هسم    املواث، كةػل كااػهلل أييت ببزوػصمس ف مر يآ ؿ: لع  ، ك مس ف ك 

ال بػػهللخل اءسػػ  اػػن اإل آػػ  بػػوسغ ف ضػػبش األخوػػ ر لركسآػػ ، اآآػػ ؿ رب ارعػػ ة: كرػػ يت كريػػال 
 بيعد  خ م  ؾ.

   ع دػػع صيػػسل: كأاضػػعريسػػ  مع ػػف ا                                   
           كركػر  ، ص كر مهستصاال أرعؼ  ضبا  هللمر هسم  أف  مه  امر اء األرعاؼااألرعاؼأْْٔرر

كال أاػػهلل يهػػػسف ، س  معػػػص كيآػػ ؿ رػػػص:   اػػاف لػػػ ع ، اػػآوف بهػػػآم ضفأرػػعا  فرسػػهللم  أراضػػػ
أداػػ   اآآػػ ؿ رػػص: اهػػس ت شػػ  رسػػهللؾ، ا ػػبا ةػػف بػػهللا   اآآػػ ؿ: كمػػ ذا بهػػ  ر ، اآآػػ ؿ رػػص:  

رصػػػآهلل مػػػػر  ؾمل يعػػػهلل رسػػػهللك أرسسػػػم اإلاػػػاس اهػػػس ت، كضػػػبا أيخػػػب اهػػػس ت، اػػػ ذا أيخػػػب 
 رػص: ، اآآػ ؿاهػس تما مل، اآآػ ؿ:   اػاف لػ ع  اسػف يعػهلل معػ   ضس ؾاحلهس ت، كال ب اؿ 

 .!ذز يب مر ْحل ر ا
،  ػػػ  فضػػػبا ار مػػػ ف ال يستو ػػػ  امل ػػػآو  اركيػػػمثل ارػػػيت ةثػػػو مػػػر املهػػػسم     ضػػػ  ضػػػبشك 
أرسػػػه مػػػ    خآسػػػص رأك  ايضػػػعب دم دػػػص   احلآرػػػ ر: رػػػر ارػػػبم هسمػػػص يآػػػ ؿك اآ ػػػ ،  كيآعػػػ ف
     أزػػػػص لػػػػآأيت يػػػػ ـه:ا ةمػػػػ  يآ رػػػػ ف، كزهػػػػ  يعةوػػػػص                             
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 .. سماسـ  مر ارا ملفريهص أف يآت   ركاربم هسمتص ل  رب ارع ة رسه ز ارك  اارك  اْْٗٗرر
 : ى ؿى  ، ذىرٌو  أىيب  عىرٍ ا
ُٰ  س٪ط٫ْل٫س٪ط٫ْل٫  س٪أٸٚس٪أٸٚ  }} ُٰ ولڀ ًپ     ولڀ ٬ٔ ٪ُ ًپػ٪  ٬ٔ ٪ُ ٌپ   ػ٪  ٌپ ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪  ُ٪ذ٬سپٖ  ر٪سٍّ ر٪سٍّ   أٸب٪ أٸب٪   ٓ٪ ٓ٪   ::ٰوٰٕوٕ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪  ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪  ُ٪ذ٬سپٖأٸ ٌپز  إٰلٔن٪ إٰلٔن٪   أٸ ٌپزٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪    ٓ٪ي٬ا٪ٰٷر٪ 

٬ً  ::مٸ ل٪مٸ ل٪  ٢ ٢ : : مٹلٺ ٫مٹلٺ ٫ ٬ًّ٪وٸٰ  ٔ٪قٺٰلٕ  ٓ٪ذ٬سپٖ ٓ٪ذ٬سپٖ   س٪بٳكٸس٪بٳكٸ  ّ٪وٸٰ  ٔ٪قٺٰلّٕ٪ط٪ ٫َن٪   ّ٪ط٪ ٬ٔي٪ ٫َن٪ ب٪ ٬ٔي٪ ٬ْو٪  ب٪ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪   257{{   وٺٰق

  ركاي  أخعل:ك 
ًٲ  }} ـٲ ٔ٪قٹ ًٲوٸ ـٲ ٔ٪قٹ ٫ُ  وٸ ٫ُ ولڀ ٬ْو٪   ولڀ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ِٰ   وٺٰق َ٪ٰز ِٰٰو َ٪ٰز ٰٛ  ٰو ٰٛ وٺح٪لٺر٪  ٬ً   وٺح٪لٺر٪  ٬ًٰم ِٰ  ٰم ٍِٰ٪ٰز ٌپ   ر٪ ٰ ر٪ ٰ   ٍ٪ٰز ٌپ  وٺقٸش٬   258{{ وٺقٸش٬

ريآػػهللان، اػػ ذا أردت أف بكػػ ف ريػػ ض ان رسػػػه  ضػػبا ارػػبم يسوغػػ  رسػػه املهػػسف أف يستوػػص رػػص
 .سق  ما مل ات رسآرسه ارهعيع كرآ  أك ارهللكاـ رسآ     اتس ـ رسه األرض 

 لػػػآأخب ك ػػػهلل بكػػػ ف املاسمػػػ  ملػػػر بسػػػ ـ جبػػػ ارؾ!! كضػػػ  مهػػػكآس  كصػػػ مت ، كركػػػر  
    يآ   ضس ؾ. 

مػػر ارػػ ما ، امل ػػف أف بوآػػم كرػػآ   ءػػواف، أك ألاػػهللبكػػ ف املاسمػػ  ألاػػهلل مػػر ا ك ػػهلل
اآػ ؽ ارعوػ د  عرب ارعػ ة ل  رسػه زريهػص أف ال يغريػألف  رسآت اػقه مػر اآػ ؽ ارعوػ د، ملػ ذا 

 أبهللان. ارهللزآ  كرآ  رسآص ماسم  ألاهللاربم اعج مر  ع  لارك  ف ك  ا ف،  ال بعهلل رد مه
، اػػػػن كرػػػػ  ةػػػػ ف دػػػػو ا دػػػػع كال ىهػػػػع، ا ػػػػ   ضػػػػآ   زهػػػػ ف،ك ذا بكسمػػػػم   اػػػػق 

 كةبا.بكسمم   اق ااف بكبا  كلتيح لل رسآ   يـ  ارآآ م ، أزت
  ربرت أى دامهم ن:                                       ره ين أ غل  األا ابااألا اباُُْْرر

كينن  ىياقننٕ   ) يآػػ ؿ: بػػبةع   رسػػه ارػػهللكاـ، كأبكسػػف ة ر ػػح ب  املوػػ رة ، لػػآهللى رمػػع 

  ..( أا ٓب  و ٣و  كن  ُياقٌْ أا ٓب  وٷع و

ت ذيص، اػػا لػػضػػبش اركسمػػ    ذا ة زػػم وػػل أف يسرػػق لرعوػػ رة ييريكًٌػػع، مػػ ذا أ ػػ ؿ رريػػاف  
 ،أختػػػ ر اركسمػػػ  ارػػػيت بيعدػػػآصك أك ضػػػبش اركسمػػػ  لػػػتوعح مشػػػ رعش، اػػػا أزرػػػق  ػػػ ،  أزرػػػق  ػػػ ،

 :،   ؿ كبيعد  خ رآص كلريص 
                                                           

 ر مهسهلل أْحهلل كأيب داكد اررآ ره  رر أيب ذ ِٕٓ
 ارري امههلل أليب بكع ارش اع  رر أيب ذر  ِٖٓ
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٫ُ  س٪ٰذه٪س٪ٰذه٪  }} ٫ُ ولڀ ٬ّ  إلٸػ٪ٰيه٪ إلٸػ٪ٰيه٪   ُ٪ ٸلڀه٪ُ٪ ٸلڀه٪  ع٪ب٬ذ٭ ع٪ب٬ذ٭    ولڀ ٬ّأٸ   259{{  إلٸظ٪ٰله٪إلٸظ٪ٰله٪  ط٪ ٸ ٪ط٪ ٸ ٪  أٸ

اآول رسه ةل كااهلل مس  أف يك ف ري ض ان دامهمػ ن كأبػهللان رسآػ    ، كخ صػ  رآوػ  ارايسػف 
 ، اػػػػػا بضػػػػػ  ر وتػػػػػت   يػػػػػهلل دػػػػػوؾ، كباػػػػػل بعريػػػػػ ش، كرػػػػػر يهػػػػػ عت  ال  ذا أخػػػػػب رعوػػػػػ د  

 مر اهس بت.
   ذا ةػػػ ف ارػػػبم يآػػػ ؿ ةامػػػ ن خم رريػػػ ن ركػػػاـ   اػػػ ف    ػػػ ؿ:                    

          ا ازف ر ديػػػػػ ، كركػػػػػر ازف أصػػػػػوحم ربس عنػػػػػ ا ضػػػػػ   اإللػػػػػعا ااإللػػػػػعا اِِّّرر أصػػػػػوحم رأيؼٌو
مههللة!!، كأيؼٌو رآهم ةسم  كركس ػ  اعةػ  بيا ػع أزػت دضػو ف، اس ػ ى   أف زػبةعض  رػاب اره 

  أك األـي م مػػػػػػ  ة زػػػػػػم ارضػػػػػػغ ط، كم مػػػػػػ  ة زػػػػػػم اراػػػػػػعكؼ:                         
       اإللعا ااإللعا اِِّّرر. 

ر ريػػػػ د  ذا بغػػػػو   ؾ أف بآػػػػ ؿ رػػػػاب أك رػػػػاـ ةسمػػػػ  بيغػػػػوًٌ ااػػػػ طع، ا سػػػػ ؾ أيىسه   ا
خػػػ طعضف حنػػػ ؾ رمبػػػ  بتعػػػعض رهػػػ ط   كدضػػػل  ، بػػػهللكف أف يتكسمػػػ ا كضػػػف األب كاألـي 

 .كارشآخ   طعيق   
كرػػبرت ةػػ ف املعيػػهللير ار ػػ د     األزمػػ ف امل دػػآ  رسػػهللم  يػػعل ارشػػآخ يآػػ ؿ رػػص أضػػف 

 ألريسػص؛ ًدػوة رسآػص يػيغىوًٌ   ب رسهللم أف ال بيغو خ طعؾ حن م، ألزص ر  بغو خ طعش ا ف   
 .ألاو بص كأكرآ مهص 

، ال أاػػهلل أبػػهللان مسػػ  لػػآك ف   روػػ دة ارعريػػل ارػػبم كصػػريص  كةػػبرت األب، كةػػبرت األـي
  :  ب   لعامهآل كض  رييعي  ارع بهلل، اآهلل   ؿ  لآهللى رل ؿ   

٬ٓخٮ س٪ج٣٫  }} ٌ٪ ج٫ش٪ ٬ٓخٮ س٪ج٣٫كٸ  ٌ٪ ج٫ش٪ ُ٪كٸ  َ٪   إلٸتٸ ٌ٪ إٰلٔ ٘ٻ  إلٸ ٸ  ٬ْم٪ع٪ ُٲخ٪ز٪ ؿ٪ ُ٪ ع٪ ٰبذ٭   إلٸ  َ٪   إلٸتٸ ٌ٪ إٰلٔ ٘ٻ  إلٸ ٸ  ٬ْم٪ع٪ ُٲخ٪ز٪ ؿ٪ ـ٪ل ٕ   ع٪ ٰبذ٭   إلٸ  ٫ٓ  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ُ ٫ُ أٹمٳ ـ٪ل ٕ  ا٬ ٫ٓ  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ُ ٫ُ أٹمٳ ا٬

٬ٓخ٫ ٓ٪  ج٫ش٪ ٬ٓخ٫إلٸقٸ وٸ ٬:  ٓ٪  ج٫ش٪ ّ٪ؿ٪٣ُٰٕ  إلٸتٸمٺب٪ص٪ ع٪لٸٙ ؿ٪ن٣     إلٸقٸ وٸ ٬:  ٓ٪  س٪بٶ أٹمٶٕ  ّ٪ؿ٪٣ُٰٕ  إلٸتٸمٺب٪ص٪ ع٪لٸٙ ؿ٪ن٣ إلٸقٸ ل٪:  ٓ٪  س٪بٶ أٹمٶٕ  ـ٪نش٪إلٸ ٬  إلٸلٸنٲن    إلٸقٸ ل٪:  ُٰ  إلٸ ى٬ ـ٪نش٪إلٸ ٬  إلٸلٸنٲن    ُٰ ُٰ  إلٸ ى٬ ُٰ

٬ٓخ٫ ٓ٪  ج٫ش٪ ـ٪ل ٕ  إلٸقٸ وٸ ٬:  ٫ٓ  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ُ ُ٪ا٬ ً٪  وٺػ٪ٰذ أٸ ٌ٪ ٰم ٬ٓخ٫كٸ  ٓ٪  ج٫ش٪ ـ٪ل ٕ  إلٸقٸ وٸ ٬:  ٫ٓ  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ُ ُ٪ا٬ ً٪  وٺػ٪ٰذ أٸ ٌ٪ ٰم ّ٪ؿ٪٣ُٰٕ  إلٸتٸمٺ    كٸ  ٓ٪  س٪بٶ أٹمٶٕ  ّ٪ؿ٪٣ُٰٕ  إلٸتٸمٺإلٸقٸ ل٪:  ٓ٪  س٪بٶ أٹمٶٕ  ب٪ص٪ ب٪ص٪ إلٸقٸ ل٪: 

٬ٓخ٫ع٪لٸٙ ؿ٪٣ع٪لٸٙ ؿ٪٣ ٓ٪  ج٫ش٪ ـ٪ل ٕ إلٸقٸ وٸ ٬:  ٫ٓ  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ُ ُ٪ا٬ ً٪  وٺػ٪ٰذ أٸ ٌ٪ ٰم ـ٪ش٪إلٸ ٬  إلٸلٸنٲ  كٸ  ُٰ  إلٸ ى٬ ٬ٓخ٫ُٰ ٓ٪  ج٫ش٪ ـ٪ل ٕ إلٸقٸ وٸ ٬:  ٫ٓ  ٪ْ ٫ٍ ٪ّ  ٫ُ ُ٪ا٬ ً٪  وٺػ٪ٰذ أٸ ٌ٪ ٰم ـ٪ش٪إلٸ ٬  إلٸلٸنٲ  كٸ  ُٰ  إلٸ ى٬ قٸ ل٪: قٸ ل٪: إلٸإلٸ    ُٰ

ّ٪ؿ٪٣ُٰٕ  إلٸتٸمٺب٪ص٪ ع٪لٸٙ ؿ٪٣ ٬ٖ س٪بٶ أٹمٶٕ  ّ٪ؿ٪٣ُٰٕ  إلٸتٸمٺب٪ص٪ ع٪لٸٙ ؿ٪٣أٸ ٬ٖ س٪بٶ أٹمٶٕ  ُٰ  إلٸقٸ أٸ ُٰ  إلٸقٸ ُٰ ٫َهٲ ٢ُٰ ٫َهٲ ٢وٸ ٬:  ول ِٰ وٸ ٬:  ول ٫ّج٫ْ ٓ٪ي٬عٹش٪ إپوٸٙ  ٫ُ ذ٪اٲٙ  ٫ُٰنا٬   ِٰ ٫ّج٫ْ ٓ٪ي٬عٹش٪ إپوٸٙ  ٫ُ ذ٪اٲٙ  ٫ُٰنا٬  

                                                           
  عل اإلمي ف رسوآ آ  كمهسهلل ارش  ب ِٗٓ
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٫ٓا٪ن٪ثٲننص٫          وٺن٫ْٰمظ٪نن ٰ   وٺن٫ْٰمظ٪نن ٰ   ٕٵ  ٗټ ب٪ٰػنن ّ٪كٸ ى٪ننٰ   م٬ننش٪أٸ  ٫ُ ُ٪نن ّ٪ٰعب٪ د٪ ٬ٓح٭نن   ٰٜٔص٪ ج٫ش٪ ٫ٓا٪ن٪ثٲننص٫       إلٸا٪ننز٪ كٸش٪ ب٪ي٫ننْ إپط٬ننش٪  ٕٵ  ٗټ ب٪ٰػنن ّ٪كٸ ى٪ننٰ   م٬ننش٪أٸ  ٫ُ ُ٪نن ّ٪ٰعب٪ د٪ ٬ٓح٭نن   ٰٜٔص٪ ج٫ش٪ إلٸا٪ننز٪ كٸش٪ ب٪ي٫ننْ إپط٬ننش٪ 

٬ٝا٫ه٬ ٤ٸٰبر٫ظ٬ٰيٰبر٫ظ٬ٰي ٬ٌ ٰػ ٬ٝا٫ه٬ ٤ٸَ٪   إلٸقٸ وٸ ٬: إپ ٬ٌ ٰػ ُ٪ ٬ َ٪   إلٸقٸ وٸ ٬: إپ َ٪   إلٸتٸ ٬ٔ ٓ٪لٺا٪ٰف ٬ إپوٸ ٫ُ  إلٸلٸه٬  ٫ُ وٸ ٹه٬  مٸ ل٪: إلٸا٪ع٪شٲك٪ ٬ وٸ ُ٪ ٬ إلٺٰاي٪يٲ َ٪   إلٸتٸ ٬ٔ ٓ٪لٺا٪ٰف ٬ إپوٸ ٫ُ  إلٸلٸه٬  ٫ُ وٸ ٹه٬  مٸ ل٪: إلٸا٪ع٪شٲك٪ ٬ وٸ إلٺٰاي٪يٲ

٬ْم٪ ّپٖ إپوٸٙ ؿ٪ ٓ٪تٺ  ٪ٌ ٔ٭  كٸ  ٬ْم٪س٪ ٰع ّپٖ إپوٸٙ ؿ٪ ٓ٪تٺ  ٪ٌ ٔ٭  كٸ  ّ٪وٸذ٪ ٬ س٪ ٰع َ٪  إلٸر٪ن٪لٸ ٬  إلٸلٸنٲ   ٬ٔ ْ٪مٸع٪ ع٪لٸ َ٪   إلٸ ٬ً ى٪فٺٰظ ٫ُ ٰم ُٰ  إلٸتٸم٬ ٸي٪ا٬ ّ٪وٸذ٪ ٬ ع٪ٰا َ٪  إلٸر٪ن٪لٸ ٬  إلٸلٸنٲ   ٬ٔ ْ٪مٸع٪ ع٪لٸ َ٪   إلٸ ٬ً ى٪فٺٰظ ٫ُ ٰم ُٰ  إلٸتٸم٬ ٸي٪ا٬ ع٪ٰا

٫ُ إلٸقٸ ل٪: م٪   ٓ٪ل٬شپب٫ْى٪ ّ٪ج٪ع٪لٹْ    ٫ُ ٬ْم٪ع٪ا٪ ٍ٪ذ٪م٫ْ  ؿ٪ ٪ّ  ٫ِ ٫ِ إلٸ ط٬ا٪ي٬ض٪وٹْ ٬ْ ٪ُ ٬ٓخٿ  إلٸتٸ ٬ً ج٫ش٪ ْ٪ ٰم ٫ٍ ٫ُ إلٸقٸ ل٪: م٪  مٸ وٸ ٬:  ٓ٪ل٬شپب٫ْى٪ ّ٪ج٪ع٪لٹْ    ٫ُ ٬ْم٪ع٪ا٪ ٍ٪ذ٪م٫ْ  ؿ٪ ٪ّ  ٫ِ ٫ِ إلٸ ط٬ا٪ي٬ض٪وٹْ ٬ْ ٪ُ ٬ٓخٿ  إلٸتٸ ٬ً ج٫ش٪ ْ٪ ٰم ٫ٍ مٸ وٸ ٬: 

ٕٶ ِٰ  وٺب٪ٰػ َ٪ٰز ٬ٔ ٪ ٰب ٕٶػ٪تٺى٫ ٹه٬ز مٸ وٹْ : ص٪ى٪ ِٰ  وٺب٪ٰػ َ٪ٰز ٬ٔ ٪ ٰب ُٰ  إلٸقٸ ل٪:ػ٪تٺى٫ ٹه٬ز مٸ وٹْ : ص٪ى٪ ٫ّٛ  ٰب ٕٳز إلٸح٪  ـٲٰب ً٪  و ٬ٓ ْ٪وٸذ٪ ٬ ٰمي٬كٸ  إلٸقٸ ل٪: أٸ ُٰ  إلٸقٸ ل٪:  إلٸ ٫ّٛ  ٰب ٕٳز إلٸح٪  ـٲٰب ً٪  و ٬ٓ ْ٪وٸذ٪ ٬ ٰمي٬كٸ  إلٸقٸ ل٪: أٸ     إلٸ

 ٪ٓ ّ٪مٸ ل٪:    ُٰ ً٪ إٰلٕ ب٪ٷٺٰي ٕٲ إلٸٷٸع٪ ـٲٰب ُ٪ٙ  و ـ٪ش٪ف٪ أٸ ـ٪لڀٙ  إلٸلٸنٲ   ى٬ ٕ٪  إلٸ ٓ٪ د٪ع٫ْٰىٕ ذ٪اٲٙ أٹؿ٪ل  ّ٪مٸ ل٪:    ُٰ ً٪ إٰلٕ ب٪ٷٺٰي ٕٲ إلٸٷٸع٪ ـٲٰب ُ٪ٙ  و ـ٪ش٪ف٪ أٸ ـ٪لڀٙ  إلٸلٸنٲ   ى٬ ٕ٪  إلٸ غٹن٣و٫  غٹن٣و٫    د٪ع٫ْٰىٕ ذ٪اٲٙ أٹؿ٪ل 

٬ً أٸب٫ْكٸز مٸن ل٪: إلٹن٣   ٬ً أٸب٫ْكٸز مٸن ل٪: إلٹن٣  م٪ ُٰ      ٌٮ  وشٲ ٰعنٕ  مٸن ل٪: إلٸنتٸمٺب٪لٹْ  ع٪لٸنٙ     ٌٮ  وشٲ ٰعنٕ  مٸن ل٪: إلٸنتٸمٺب٪لٹْ  ع٪لٸنٙ     م٪ ٌ٪ ٰبن ٓ٪ا٪ن٪ظٲنر٫ْ ٪ّ  ٫ُ ٫ٓقٸبٶلٹْى٪ن ٬ٓخٿ  ُٰ      ج٫نش٪ ٌ٪ ٰبن ٓ٪ا٪ن٪ظٲنر٫ْ ٪ّ  ٫ُ ٫ٓقٸبٶلٹْى٪ن ٬ٓخٿ  ج٫نش٪

  ٬ْ ٬ْ  ّ٪مٸنن وٹْ : ى٪ب٬ٰيننٕ وٸننكٸ ؿ٪نن ٍ٪ننبٱ  مٸنن ل٪: ٢ ّ٪مٸنن وٹْ : ى٪ب٬ٰيننٕ وٸننكٸ ؿ٪نن ٬ً ر٪ ٍ٪ننبٱ  مٸنن ل٪: ٢ م٪ع٪ا٪كٸ ٰمنن ٬ً ر٪ ٬ً ٰانننيٿ كٸن٪نن  كٸ ى٪نن ٬    م٪ع٪ا٪كٸ ٰمنن ٍ٪  ٰمنن ٬ً ٰانننيٿ كٸن٪نن  كٸ ى٪نن ٬      أٸٰعٔننذ٫ّ ٍ٪  ٰمنن   أٸٰعٔننذ٫ّ

  260{{إلٸفٸع٪لٹْ إلٸفٸع٪لٹْ 

 ىؿ ارمثا ة، كركر امل ف أزص رأل كري ش امل مه ت، كالتو ب   رهللر ة أيمص!.
وػػػػػص، كبعػػػػػهلل أف كرػػػػػبرت اضػػػػػعة ارسػػػػػيب رسػػػػػهللم  ى  دل رسػػػػػه رريػػػػػل ةػػػػػ ف يي ػػػػػس ، اسػػػػػف جيي

 :صس ه   ؿ رص 
{{   :٫ُ ٓ٪قٹصپ  ولڀ ٕ٪ز أٸوٸه٬  ُٰ ُ٪تٺ  ٬ٌ ٫ُ: م٪  م٪ي٪ع٪كٸ أٸ ٓ٪قٹصپ  ولڀ ٕ٪ز أٸوٸه٬  ُٰ ُ٪تٺ  ٬ٌ ّ٪ٰولشٲط٫ْلپ إپر٪  م٪  م٪ي٪ع٪كٸ أٸ  ُٰ ً٪ وم٪ي٫ْ   ط٬ا٪ٰحٔب٫ْ  ٰولڀ َ٪   وڀٰزٓ ٓٳ ّ٪ٰولشٲط٫ْلپ إپر٪  ٓ٪  أٸ  ُٰ ً٪ وم٪ي٫ْ   ط٬ا٪ٰحٔب٫ْ  ٰولڀ َ٪   وڀٰزٓ ٓٳ ٓ٪  أٸ

    }}261د٪ع٪ كٹه٬د٪ع٪ كٹه٬

أزػ    ار ػاة، اػأضف  ػ    يع  أى أيصس  ىاس    اروآم، كأيم  ىدت رسػ   كمل بستوػص
أف ال أيدػػوًٌ خ طعضػػ ، اػػ ذا أاههػػمي أاػػ  لػػتتغو أيلػػسًٌف كازاػػع مػػ ذا بعيػػهلل، ار رػػ  األـي اػػعض 

 كضبش ار اة ليس  .
زري  األمع م  ار  حل ، ألف ضبش األيب ة ارعا هللة ارػيت ضآأضػ    رسػ  إلصػاح أا ارسػ  

 منش  رسه ضبا املس اؿ.  ارهللزآ ، ك لع دى يـ  ارهللير، اا بهلل أف 
اماػػ مل ارعوػػ د جيعػػل اإلزهػػ ف بآسػػص كبآس ػػ  بيعػػهلل املشػػع  ، كماػػ مل ارعوػػ د يكػػ ف لػػوو     

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أيب ضعيعة  َِٔ
 صحآل ارو  رم كلسر أيب داكد ُِٔ
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معاػػػف األاػػػ اؿ ريع رػػػ  ا زآػػػ  مػػػر ارػػػهللزآ ، ارػػػبم ييعيػػػهلل أف أيخػػػب  رعػػػ  األرض اا ػػػو  كيػػػ ؾ 
ؾ اروآػم ارػبم ارآرع  اروػ ر ألخآػص، أك يعيػهلل أف أيخػب بآتػ ن رسػه ارس صػآ  كرسػه ار اري ػ ، كيػ  

   احل رة ألخآص، كضكبا!!.
مػ  أف ارعدػ    ضػػبش األاػ اؿ أاهػر مػػر أمػ اؿ ارػهللزآ  ةس ػػ  مػر أك ػ     لخعضػػ ، كمل 
زعى   ايفتم   زه ىن أرده مر ا رص كبس زؿ رػر اآػص،  ال كأدسػ ش   كأاػ ري ف  رآػص، كازاػعكا 

ال يعػػػو    كريػػػ ض ف، اآعرػػػآ ف مػػػ    ايفتمػػػ  جتػػػهللكش ضكػػػبا رسػػػه ارػػػهللكاـ كضػػػ  ليػػػس    ، ك 
 .يعيهللكف ألزص رأل ر  ارع ي  

  االعتؼذاد نهمبء اهللاالعتؼذاد نهمبء اهلل
 ا إلزه ف دامهم  ري ض  رسآ   اضعة ارعْحر بو رؾ كبع  ، من رآ   ارعْحر 

            أ ػػعب  رآػػت مػػر أم  ػػ  ، اػػأ عب  ػػ      اإلزهػػ ف
ج مػػر احلآػػ ة ارػػهللزآ ، ا ػػل أيبآػػت ازػػبار  وس ػػ  ! أك أيبآػػت بسغػػعاؼ املػػ ت، ا ػػ   ػػ آ  كاػػع 

رتهتعهلل    ! أبهللان، اعمب  اػعج ارػسػىريى  كال يعػ د، أك يػهللخل ارػسػىريى  كال اػعج، ركػر دامهمػ ن ةمػ  
 ر حوص ار  د   املو رة :   ؿ 
ٛ٪   إلٸ٣إلٸ٣  أٸؿ٬ب٪ر٬ ٪ أٸؿ٬ب٪ر٬ ٪   إپر٪ إپر٪   }} ٛ٪ ُ٪ي٬ا٪ٰعش٫  وٺن٪ظ٪  ٬ٔ ٪  ّ٪إپر٪ ّ٪إپر٪   ُ٪ي٬ا٪ٰعش٫  وٺن٪ظ٪  ٬ٔ ٪أٸم٬ظ٪ ـٲبٲ  ٪   ي٬ا٪ٰعش٫ي٬ا٪ٰعش٫ُ٪ُ٪  إلٸ٣إلٸ٣  أٸم٬ظ٪ ـٲبٲ  ٪  و   }}  ك  ؿ:    262{{ و

٬ً ٬ًكٹ ٔ٪   إٰلٕإٰلٕ  كٹ ٔ٪  وذٳى٬ ٬ّ  غٸشپٓبٮ غٸشپٓبٮ   كٸتٸىٲكٸكٸتٸىٲكٸ   وذٳى٬ ٬ّأٸ ُ٪ٙ   إٰلٕإٰلٕ  ى٪فٺظ٪كٸى٪فٺظ٪كٸ  ّ٪ ع٬ذ٫د٬ّ٪ ع٬ذ٫د٬  ط٪ٰبٔصٿ ط٪ٰبٔصٿ   ع٪ ٰبش٫ع٪ ٰبش٫  أٸ ٬ْ ُ٪ٙ  وٺن٪ ٬ْ   263{{ وٺن٪

  ؾ أف ب ريل  ػ   رغػهلل بػهللكف داع، كأى ال أرػعؼ مػن أرآػه   ! امػثان ال ي ػل أف 
ـ أكالن كرسػػػهللم  ألػػػتآآ  أيصػػػس  أةػػػ ف راريػػػ  مػػػر ارعمػػػل كميتعػػػل، كاػػػ ف ارا ػػػع، اػػػأ  ؿ لػػػأى

 ارا ع  ول ارع ع، كمر أير بضمر أزت بوآه كبآـ  كبي س  ارا ع !!
ا ػػػبا أمػػػل ال يسوغػػػ  رتآػػػ ٌو أف يآػػػ  رسػػػهللش، أك ُيهػػػل رػػػص اهػػػ لن، ركػػػر أى أاهػػػل 

 ض  دامهم ن رسآ     .اه ب أز  ري 
مل ، كخ صػػػ    أى   احلآآآػػػ  ال أياػػػل أف أيرةػػػ  رسػػػه اإل ػػػعا  ت   ل ت رب ارعػػػ 

                                                           
 صحآل ارو  رم كابر اوسر رر ابر رمع رد    رس م  ِِٔ
 مهسهلل أْحهلل كاررمثاين رر ابر رمع رد    رس م  ِّٔ
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املهػػ ريهلل، ألف بعػػمل ارػػ ا ري  رسػػهلل احلػػهللكد اراػػ ضعة ال يهػػترآع ف أف يهػػت رو ا ضػػبش األمػػ ر، 
 كببضل رآ  ف   ز اا  أيخعل.

أ ػهلل  رػباب ييس رػص              ركر ارعػ را ف  ػ ر ا    ػ ؿ  : 
 ملع يسػػػ  ضػػػ  رػػػباب احلوػػػ ب، بعػػػهلل أف ييعػػػ ير األزػػػ ار لرعوػػػهلل ارهػػػ رت  ذا ةػػػ ف مػػػر أضػػػل ا

ول رر ر ي  األز ار، كضبا ربابه  هلليهلل؛ أ هلل مر رباب ري س ف.  ُيي
أك رباب ار هللًٌ كاإلبع د، اكسم  أراد أف يريتل ةت ب   جيػهلل صػهللكدان   زريهػص، كةسمػ  

هللكد رػػر ضػػبا الػػآآ  لرسآػػل رآي ػػس    رييػػسل اراػػاـ كارسػػ س زآػػ ـ، جيػػهلل    سوػػص ك  زريهػػص صػػ
 ارعمل، كضبا رباب لرسهو  رسمآعب ، كلرسهو  رسه رك ، كلرسهو  رس  د  .

ووػ ا رػر ضػبش  أم  اربير يتمتع ف  ز ار لآهلل األكر  كازخػعير اأ ػهلل رػباب  ػف أف ُيي
طعاػ   ارع   كر  طعا  ر ، ا رعريل يآػ ؿ: ربآػه ل أربعػ  ر مػ ن رػ  دػ ب رػ  رلػ ؿ   

 زريه  مر امل مس !!ا، كضبا اه به د آق رازه ف: ر  م  رهللدتي 
                           ارآآ م اارآآ م اُُْْرر. 
             اػػػن رػػػباب ازخػػػعة أيضػػػ ن  عيػػػل، مبوػػػعد اإلزهػػػ ف أف

   ؿ: اعج مر ارهللزآ ، من بآـ  ارآآ م   اضعة ارسيب 
{{  ٬ً ٬ًم٪ ٫ُ   مٸ م٪ ٬مٸ م٪ ٬  إلٸقٸذ٬إلٸقٸذ٬  م٪  ٪م٪  ٪  م٪ ٔ٪ م٪ا٫ ٫ُ ٰم ٔ٪ م٪ا٫   264{{ٰم

ػػ  زريهػػت رسآػ    ، كمػػ  أرػػهللش    رعوػػ د    رسػهللم   ػػ ت  ػػهلل   مػم  آ متػػت، او ًٌ
 ار  حل ، زهأؿ   أف زك ف مس ف أ ع .

 : لػػول مػػ  رمسػػص، كال ي ريػػهلل كااػػهلل                  ضػػبا ارآػػـ 
 ال كيععد ف رسآص اآسمػص ةسػص مػر  - ذا ة ف مر األبآآ   األزآآ    -خ رج مر ارهللزآ  مس  كض  

اروهللاي     ارس  ي ، اول زريهص كضػ  يي ػس ، كيػعل زريهػص كضػ  يآػعأ ارآػعلف، كيػعل زريهػص كضػ  
وس .    ح ر  ارعسف، كضبا ارععض لرسهو  رس ، كض  بآسس  كب   ، ألف   ُيي

ارععض رسه      امل    ارعاآف، كااامهػق ةس ػف ىهػعير، أرأيػتف  أم  ازخعير اآك ف
                                                           

 آ ، كأكردش ارش ة ين   ا امههللشركاش ابر أيب ارهللز ِْٔ
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 ارريضآح  !! يعكف ةل    ، كربرت يهم ف ضبا ارآـ   ف يـ  اا م.
كركسسػػ  أةعمسػػ    بمثةػػ  رلػػ ؿ   مػػر ضػػبا ارعػػعض األراػػف يػػـ  ارآآ مػػ ، ألف    ػػ ؿ 

    اإل وػػ ؿ رسػػه  ، كاآػػعا    حلضػػعة ارسػػيب كأ ػػعةس  معػػص، مػػ  أزسػػ  اآػػعا    ارعمػػل، كاآػػعا
  ذةع  :                                      حنػر معػص، اعسػهلل خعكريػت  ارتحعًناارتحعًناٖٖرر

 مر ارهللزآ  بعل ةل     رترمئر كبريعح:
{{   ٫ِ ٫ُ ٰوقٸ ٛ ُٰ أٸذ٪بٲ  ولڀ ٛ٪  ولڀ ٬ً أٸذ٪بٲ ٰوقٸ  ٫ِ م٪ ٫ُ ٰوقٸ ٛ ُٰ أٸذ٪بٲ  ولڀ ٛ٪  ولڀ ٬ً أٸذ٪بٲ ٰوقٸ    265{{م٪

 ارآآ م  أم ـ اءمآ ، كمع   ارريضآح  كارعآ ذ ل : كازخع لول رعدص يـ 
              . 

  أينيبد انكبفش يٌو انميبيخأينيبد انكبفش يٌو انميبيخ
 :             كارك اع رسهللم  يعل اآسمص ضس ؾ: 

مل اسآػ   ، كضػبا بريهػو، كضسػ ؾ بريهػو يع  يآ ؿ:   رآت  ةسػم بػعالن مػر األصػل ك 
 :لخع يآ ؿ أف   لآيحآ  ارو  مهف يـ  ارآآ م ، رآأخب ركل  آم  اآ  ، اآهلل   ؿ 

َٰٜ٪َ٪ىع ّ وب٪ىع ّ وب٪ً ّ ٨پً ّ ٨پ دٰت دٰت  ٓ٪قٰلٕ  ُ ب٪ني٪ م٪لٰقُ ٓ٪قٰلٕ  ُ ب٪ني٪ م٪لٰقُ   }}  ٰٜ ٫ٔىٲىٲه  ّإپه  ّإپ  ٫ُٔ و  ٛ   ٛ  شى٪شى٪ وقٸ وقٸ  ً٪ً٪ ٛ ٰم ٛ ٰم دتنٲ دتنٲ  زٱزٱْٰٰٝٝم٪ْم٪ٓ٪ٓ٪  ٔذ٫ٔذ٫قٸقٸُ و

ٓ٪  وٸ  وٸر٪ر٪ٙ إپٙ إپاٲاٲذ٪ذ٪ ٓ٪ه  ٗٱّ ٰذّ ٰذ  يذ٪يذ٪٘ ٰع٘ ٰعبع٪بع٪ُ٪ُ٪  بق٪بق٪ه  ٗٱذ ٫ُْى٫ْى٫ ُ: كٹ ُ: كٹ   ل٪ ل٪ٚ مٸٚ مٸمش٪مش٪٤ٹ٤ٹ  ذ   ْ٫ُ   ش ب ٻ ش ب ٻ ْ  

٫ُش٪ ب٭   : : ش٫ش٫ إٰل إٰل و ٸ و ٸ  ْل٫ْل٫قٹقٹٓ٪ٓ٪  كٸكٸوٰٰور٪ر٪  عيذ٪عيذ٪إلٸإلٸ ٬ٔا٪ٰيٕ كٹي ٫  ٫ُش٪ ب٭ ٓ٪  وٸ ٬ٔا٪ٰيٕ كٹي ٫      }}266  ٓ٪  وٸ

بعػػهلل أف ييس ػػ  احلآػػ ؽ بآػػس ف يآػػ ؿ  ػػف: ة زػػ ا بػػعالن، ألاػػف رػػآ   ػػف ريسػػ  كال ىر، كال 
اإلزهػػػ ف، ةكػػػوش لػػػآهللى  يػػػهللخل اءسػػػ  مػػػس ف دػػػو أ ػػػآ   معآسػػػ ، كضػػػ  ارػػػيت ةيٌعًمػػػم مػػػ  بػػػ 

   رآػػػل، كى ػػػ  لػػػآهللى صػػػ حل، كةسػػػل أضػػػل ارك ػػػ ، ضػػػبش األ ػػػآ   مه ػػػم بشػػػع، كأخػػػبت 
 ارهع دة مبامهت     ال  اروشع ارهعهللا ، كض  أ آ   معهللكدة.

كركػػػر اروػػػ    يآػػػ ؿ  ػػػف: ة زػػػ ا بػػػعال، ا ركػػػ اع رسػػػهللم  يػػػعل ذرػػػت يآػػػ ؿ: رآتػػػ  ةسػػػم 
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر رو دة بر ار  مم  ِٓٔ
 ري م  اروآ ف رسرمثم رر أيب ضعيعة  ِٔٔ
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يتمػػ  أف يكػػ ف ة رو آمػػ ، ركػػ  يكػػ ف مػػثس ف كال يكػػ ف  –معػػبرةن   ارعوػػ رة  -مػػثس ف، يعػػ  
رسآػػص اهػػػ ب، ألزػػػص رػػػ ش   ارػػػهللزآ  رآشػػػ  اءي ػػػا ، كُيي لػػػل يػػػـ  ارآآػػػ ـ اهػػػ ب ارعآػػػا ، 

 اآآ ؿ: رآت  ةسم بعالن.
ارهآهللة معًن رسهللم  اام ض    لآهللى رآهه، ك  ر ا  ػ : ابػر مػر ضػبا  كمػر أيػر أبآػم 

   بػػػص  اآ رػػػم:                                  مل أةػػػر  ػػػآئ ن ا مهآػػػ ن،  مػػػعًنامػػػعًناِِّّرر
 مل ذا  رسوعمي  اريت لآت م ض    ، م  أا  بعيئ ، كبعسف أا  بعيئ .

ار ػػ د   ارػػبير يػػهللخس ف رسػػه مآ مػػ ت ارريسػػ  ، رآوآػػآ ف     احلآػػ ة األبهلليػػ    ريػػ ار 
 بش األاػػ اؿ، اهػػآهللى رمػػع مػػ  ةػػل مػػ  رمسػػص، ةػػ ف يآػػ ؿ: خػػو ارمثيػػ  أيضػػ ن ُيػػهللث  ػػف مثػػل ضػػ

ؤارب كي  كبؼ ٻ رحبرب أٍلٕ ّأكلْىٕ( ؤارب كي  كبؼ ٻ رحبرب أٍلٕ ّأكلْىٕ( ٓ  ٓ    ))
اػن ال يكػ ف رسػ   اهػ ب كال لػ اؿ ِٕٔ

 كال     مر ذرت.
 ذان   ضػػػبا ارآػػػـ  لػػػػآتم  ةػػػل اروعآػػػػهللير رػػػر لػػػػآهلل األكرػػػ  كازخػػػػعير كأصػػػع كا رسػػػػه 

 ف رب ارع ة: ة ز ا بعالن.أزريه ف أاف ُيي لو ف اه ب احلآ اىت كيآ ؿ  

  أىم انؼضح يٌو انميبيخأىم انؼضح يٌو انميبيخ
ركسسػػ  كاحلمػػهلل  ، بمثةػػ  رلػػ ؿ   رسػػ  ارشػػعؼ   ارػػهللزآ ، كرسػػ  ارعػػ ة يػػـ  رآػػ    ، كرسػػ  
ارو و  بت اريهللى ا ؿ رل ؿ  ، نآ ل أزت بك ف ا رص، اكآ  يك ف  ػكست ! كمػ  مآػهللار 

هللاـ رػعش ارػعْحر كيآ رػ ف رػت: بعػ   ضسػ ، كزػ رؾ نآ ل أاف أيب زت مبسمث مر ز ر   اعات !.
 ييض   ألضل امل   ! ضل بش   رمسس ش !

 أبهللان،   ؿ لآهللى رل ؿ  :

                                                           
ك ف ري سف : مل  ز ؿ   ؿ   بع   اهللير أز  بر م رت  ي  بمهلل بر أ  بكع ر ري رل، كاآصامل ار  ارع ري ر  ِٕٔ

   ؿ :   رآت  ةسم ةوش ن   اهم  رمعاوك ا ك  ؿ : رر   صري    ف رل ؿ   ااحلوعا، ّْر مل رهللضف أ ع 
 : كض  يآ ؿ اأ ول أب  بكع ار هلليق  ،ري سف ألضس  ابي ين كأةس ا حلم  كاٌع  ا أرض مه  كم   ا را م  كمل أ   ببةع

كال رباب،   بط مهعان   املري كز لةل ارثم ر كأ عب مر األا ر كلكم األد  ف مر األ و ر،كرآ  رسه اه   رآت  ةسم
مم صوآ ن ك  رآت  ةسم    خعج رس  ةـع   كري ص كض  يآ ؿ :   رآم أم  مل بسهللين ك  رآت  ،كمل أ   ببةع ري سف

   بآآ  ارغع هلل كض  كاد      خعج لسم ف ،كمل أ   ببةع ري سف اشآش ن أةست  ارو  مهف ك  رآم ارهو ع م  م حلم 
 ، كاآ   ركا ت أخعل.اش، كا  س  زادا    لريع ارآآ م  ص بص: كا بعهلل لريعارألص كض  يس دم  رسه  يهللش رسه
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ٌٲ  }} ٌٲإپ ٬ً  إپ ٬ًٰمننن ُٰ  ٰعب٪ننن ٰدٰعب٪ننن ٰد  ٰمننن ُٰ ولڀننن ٛ٪  ٫ٍنننه٫ٍ٬نننه٬  م٪ننن م٪ننن   ٤ٹى٪ ط٭ننن ٤ٹى٪ ط٭ننن    ولڀننن ٔ٪ننن  ٛ٪ٰبتٸى٬ٰب ٔ٪ننن  ٛ٪  ّ٪٢ّ٪٢  ٰبتٸى٬ٰب َ٪ذ٪  ٛ٪ػ٫ننن َ٪ذ٪  ٫َه٫  ػ٫ننن ٫َه٫ٓ٪ػ٬نننٰبٷٹ ٫ٛ ٤ٸ ٤ٸ  ٓ٪ػ٬نننٰبٷٹ ٔ٪ننن  ٫ٛى٬ٰب ٔ٪ننن    ى٬ٰب

٫ٛ َ٪ذ٪  ٫ّٛ٪ وؼٳ َ٪ذ٪  ٬ْو٪  ّ٪ وؼٳ ٬ْو٪ٓ٪ ٪ٓ  ٰ٘ ٔ٪ م٪ ٰ٘ وٺٰق ٔ٪ م٪ ً٪  َپه٬َپه٬ٰبن٪ ٸ ٰىٰبن٪ ٸ ٰى   وٺٰق ً٪ٰم ُٰ  ٰم ُٰ ولڀ ُٰ    س٪ط٫نْل٪ س٪ط٫نْل٪   ٓ٪ن  ٓ٪ن  : : مٸن وٹْ  مٸن وٹْ    ُ٪ع٪ وٸٙ ُ٪ع٪ وٸٙ    ولڀ ُٰ   ولڀن ٬ً   ٫ُخ٬ٰبش٫ى٪ن  ٫ُخ٬ٰبش٫ى٪ن     ولڀن ٬ً م٪ن   م٪ن

٬ْوٮ  ٫ٍه٫ٍ٬ه٬: : مٸ ل٪مٸ ل٪  ٫ٍه٬ز٫ٍه٬ز ٬ْوٮمٸ ُٰ  ٰبش٫ّ پٰبش٫ّ پ  ُ٪ر٪ بٳْ ُ٪ر٪ بٳْ   مٸ ُٰ ولڀ ٬ٔشپ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   ولڀ ٬ٔشپغٸ ٫َه٬    أٸس٬ذ٪ن وٿ أٸس٬ذ٪ن وٿ   غٸ ٬ٔني٪ ٫َه٬  ب٪ ٬ٔني٪ ْ٪ لٿ   ّ٪٢ّ٪٢  ب٪ ْ٪ لٿ أٸم٬ن َ٪ن     أٸم٬ن ٬ْى٪ َ٪ن   ٓ٪ا٪ع٪ اٸ ٬ْى٪   ٓ٪ا٪ع٪ اٸ

ُٰ ْ٪ ولڀ ُٰإلٸ ْ٪ ولڀ ٌٲ  إلٸ ٌٲإپ ٫َه٬  إپ ٪ٍ ٫َه٫ّ٬ج٫ْ ٪ٍ ٫َه٬  وٸي٫ْسٮ وٸي٫ْسٮ   ٫ّج٫ْ ٫َه٬ّ٪إپىٲ ٌ٪  ٢٢    ى٫ْسٿى٫ْسٿ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  ّ٪إپىٲ ٌ٪ٓ٪خ٪ إلٹْ ٌ٪   ّ٪٢ّ٪٢   ويٲن غ٫  ويٲن غ٫   م٪ن ف٪ م٪ن ف٪   إپر٪ إپر٪   ٓ٪خ٪ إلٹْ ٌ٪ ٓ٪ر٬ض٪ى٫نْ   ٓ٪ر٬ض٪ى٫نْ

ٌ٪  إپر٪ إپر٪  ٌ٪ذ٪ننضپ ِٰ  ّ٪مٸننش٪أٸّ٪مٸننش٪أٸ   ويٲنن غ٫  ويٲنن غ٫   ذ٪ننضپ ٍِٰ٪ننٰز ٘ٸ ٦ ٦  ٍ٪ننٰز ٘ٸٓ٪نن ٌٲ  أٸ٢أٸ٢    ::ٓ٪نن ٌٲإپ ٛ٪  إپ ٔ٪نن  ٬ّٰو ٛ٪أٸ ٔ٪نن  ٬ّٰو ُٰ  أٸ ُٰ ولڀنن ٬ْفٮ  ٢٢   ولڀنن ٬ْفٮم٪نن َپه٬  م٪نن ٬ٔ َپه٬ع٪لٸنن ٬ٔ   ٫ٍننه٫ٍ٬ننه٬  ّ٪٢ّ٪٢  ع٪لٸنن

 ٪ٌ ٌ٪ ٓ٪ر٬ض٪ى٫ْ     }}268ٓ٪ر٬ض٪ى٫ْ

 ك  ركاي  أخعل:
{{  ٪ٌ ٌ٪ٓ٪ا٪ر٪ بٳْ ُٰ  ٰبش٫ّ پٰبش٫ّ پ  ٓ٪ا٪ر٪ بٳْ ُٰ ولڀ ٫ُ  ٓ٪ح٬ع٪ص٫ٓ٪ح٬ع٪ص٫       ولڀ ٫ُ ولڀ ٫َه٫ّ٬ج٫ّ٫ج٫   ولڀ ٪ٍ ٫َه٬ْ ٪ٍ ٓ٪ح٬ع٪ص٫  ى٫ْس٭  ى٫ْس٭    ْ ٓ٪ح٬ع٪ص٫ّ٪ ٫َه٬  ّ٪ ٫َه٬وٸ ٬ً  م٪ي٪ ٰبش٪م٪ي٪ ٰبش٪  وٸ ٬ًٰم   وٹ٬١وٹ١ٿوٹ٬١وٹ١ٿ  ٰم

ًپ   مٹذٲ و٪مٹذٲ و٪ ًپ  وشٲذ٬ن٪ ٌ٪   ّ٪٢ّ٪٢   ويٲ غ٫ ويٲ غ٫  ٓ٪فٺض٪ع٫ٓ٪فٺض٪ع٫   وشٲذ٬ن٪ ٌ٪ ٓ٪فٺض٪ع٫ْ ٓ٪خ٪ ف٫  ٓ٪فٺض٪ع٫ْ ٓ٪خ٪ ف٫ّ٪ ٌ٪  ّ٪٢ّ٪٢   ويٲ غ٫ ويٲ غ٫  ّ٪ ٌ٪ٓ٪خ٪ إلٹْ   269{{  ٓ٪خ٪ إلٹْ

ةػل مػ  اعسػ ش أاػػف بػ اد كا بػعكح  ، يعػ  مػػ دة     ك  رسػه دػو أراػ ـ بآػػس ف، كال 
 آم  بآس ف، كركر خ ر    .أم اؿ يتع ط ا  ا

 م ذا يك ف  كس ف  
 ف كريػػ ض ف رسػػ ر، ك اػػف رعسػػه مسػػ بع مػػر زػػػ ر  ػػهللاـ رػػعش ارػػعْحر، كرػػآ   ػػم هػػػل 

 يري ر ف، كا ؼ ارس س كضف ازمس ف ... ارععش، يري ع ارس س كال 
ارػػبم يعيػػهلل أف يكػػ ف مػػر أضػػل ضػػبا املآػػ ـ، ُيػػعص   را تػػص مػػ  األاوػػ ب أف بكػػ ف 

، ال بكػػ ف رعسػػ  هػػ ضعة أك خريآػػ ، كال رعدوػػ  دزآ يػػ ، كال رشػػ  ة هػػ ضعة ريسآػػ  خ ر ػ  ر ريػػص  
 .أك خريآ ، ك من  ر ريص   

 !! ضل يع  ذرت أف ال زت كج مر بعمل، أك زت ريع م  بعمل ! ال
ألزسػ  خخآسػ  أكالن أف ضبش األم ر ال بريههلل رسػ د  ضػآ  !! بل ةل ضبا كارد، ركر بشعط 

خ ل:   اػاف أى أيريػهلل أف أبػ كج ابستػت، اهػأ  : ك  رػم ال، اآوػل  ، بعهلل ذرػت ر  سػم أل

                                                           
 لسر أيب داكد كاروآ آ  رر رمع بر اار ب  ِٖٔ
 األ    كار ري ت رسوآ آ  رر أيب م رت األ ععم  ِٗٔ
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 أف ال يتغو     اآم  بآسس ، اا أجتسوص، كال أدضل، كال أصس   رآع  بآ  كب  أخ !
  با اررعيق. ألزس  خخآس   ، أم  اربم يتوس ل أخ ش، اسآ  رص  أفي 
 إل آ : زش ؾ م  بعضس    رمل اا م ز ، كركر لرشعكط ا

                                       اروآعةااروآعةاِِِِٖٖرر  

اسكتل رآهلل  عاة  رسه ارشعيع  اإللامآ ، كزكتوص كزهػوسص كأنيت بشػ  د رسآػص ةمػ   
   ؿ  ، كزك ف ةم    ؿ     احلهللير ارآهللل :

ًپ م٪  وٸ  }} ٬ٔ ًپ م٪  وٸأٸى٪  ث٪ ٰوأل٫  وؼٲشپٓ ٸ ٬ٔ ٬ًأٸى٪  ث٪ ٰوأل٫  وؼٲشپٓ ٸ ٓ٪خ٫ ٬ًه٬  ٓ٪خ٫ ٫ُ  ه٬  ٫ٍن٪  ؿ٪ ٰذب٪ ٫ُأٸذ٪ذ٫ ٫ٍن٪  ؿ٪ ٰذب٪     أٸذ٪ذ٫

َپن٪  ٬ٰٔي ٬ً ب٪ ٫ُ م٪ش٪ج٬ ٫ ٰم َپن٪ إلٸإپر٪  م٪ ى٪ ٬ٰٔي ٬ً ب٪ ٫ُ م٪ش٪ج٬ ٫ ٰم   270{{  إلٸإپر٪  م٪ ى٪

 يهلل   م  ارشعيك  م  مل اير أاهللن  ازخع، من بت س ه رر ي    رس م  
 ذا خػ ف أاػػهللضف ازخػػع، أخػػب مػػ ؿ ككدػػعص   ريآوػػص، أك رمػػل صػػريآ  بػػهللكف رسػػف أخآػػص 

 للف ارشعة  كمل ييعٌعًاص.
 ملع مات اريت بآسس  رػآ  اآ ػ   ػ   أبػهللان  ذا مشػم رسػه  ػعع  ، ركسس  دو ذرت، ا

كال يك ف ضس ؾ طم    أخ رص    ، ألف أيخٌ بس  رابر   مي زآػ  رآهػم   ارػهللزآ  اآػط، كركػر 
   ارهللزآ  كازخعة كارهللار اءس زآ   ف       رب ارع مل .

ففتووووووٌي ًيف وووووويًخف ف ووووووِف فًي وووووو نٌيتووووووٌي ًيف وووووويًخف ف ووووووِف فًي وووووو نٌي

فف

ففينلاوووووووووفًت وووووووووناٌيينلاوووووووووفًت وووووووووناٌيإل ووووووووٌينعسف  وووووووويفإل ووووووووٌينعسف  وووووووويف

فف  اعسهللم  بهم  احلوآل كض  يآ ؿ:
٘ٱ إٰلٕ م٪ظ٬ٰحٰذٖ ٍز٪   }} ً٪  ع٬ٰا ٸ ٰف ط٪ي٪ ٬ٔشٮ ٰم ٬ْ ٿ; م٪ ُٰ ع٪لٸٙ ػ٪ ٘ٱ إٰلٕ م٪ظ٬ٰحٰذٖ ٍز٪ ى٪عٸش٫  وشٲج٫صپ إپوٸٙ أٸٰمٔ ً٪  ع٬ٰا ٸ ٰف ط٪ي٪ ٬ٔشٮ ٰم ٬ْ ٿ; م٪ ُٰ ع٪لٸٙ ػ٪   271{{  ى٪عٸش٫  وشٲج٫صپ إپوٸٙ أٸٰمٔ

ا ذا اهللث بآست كبػ  أخآػت خػاؼ كريػ  ؾ كمػهلل  يػهللش رآيهػسف رسآػت، ا ػل بآػ ؿ رػص: 
رػػر ضػػبش املك زػػ  ارعسآػػ ؛ مك زػػ  األصػػح ب، ال !! أزػػم بػػبرت بو رػػهلل زريهػػت بيعػػهلل املشػػع   

 مر   أف يك ز ا معص  : اربير طسل ارسيب 
                                                           

 احل ةف   املهتهللرؾ كاروآ آ  رر أيب ضعيعة  َِٕ
 اء م  اركوو رسهآ ط  رر ابر رمع رد    رس م  ُِٕ
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                             ارريتلاارريتلاِِٗٗرر. 
 م م  اهللث بآ  كب  أخ ، ك  ؿ ل: ارهاـ رسآكف، ا ل ال أرد ارهاـ !!

 ػل ضسػ ؾ ريػبره ألم مهػسف أف م م  اهللث كب  أم مهسف ك  ؿ ل: ارهػاـ رسػآكف، ا
 ال يعد ارهاـ !! ال.

 زهػ ف رػ داين، كرمػل    ةػبا كةػبا ك ػػك ين، ك ػ ؿ ل: ارهػاـ رسػآكف، ا ػل ل ريػػبر 
    عع   أف ال أرد رسآص ارهاـ !! ال.

 اسحر أك   با اركاـ!!
زػػت ةسمػػ  لػػسممى ك ػػهلل أمػػعى اإلمػػ ـ أبػػ ارع امهف أزسػػ  ةسمػػ  بآ بسسػػ  زعػػ زق بعضػػس ، ملػػ ذا  أل

رسػػػه أخ رػػػت كبوهػػػمم   كري ػػػص كبشػػػ ؽ اآػػػهلل أخػػػبت أريػػػعان أةثػػػع مػػػر اإلرتكػػػ ؼ لػػػس    
 .مهوهلل رل ؿ   

اعسػػػهللم  بهػػػسف رسػػػه اركثػػػو مػػػس ف امػػػ ذا يكػػػ ف أريػػػعؾ !! كرػػػآ    ذرػػػت بعػػػل كال  
 :مشآ ، كةل م    األمع بشعل ارسآ  ،   ؿ 

ُٰ  إٰلٕإٰلٕ  ُ٪ب٪ظٳن٫كٸُ٪ب٪ظٳن٫كٸ  }} ُّٰ٪ج٬   272{{٘ټ ٘ټ ؿ٪ذ٪مٸؿ٪ذ٪مٸ  وٸكٸوٸكٸ  أٸٰمٔكٸأٸٰمٔكٸ  ّ٪ج٬

 ضل بهتكثع ار هلل   رسه زريهت !
اسحر   ا ري     أف حن ا  رسه أصل األص ؿ كضػ  املػ دة    ، كاملػ دة  ، ك ذا 
اهللث   مل أك دوش اآك ف رسه اهل  عع  ، كال يريههلل رس د  ضآ ، كضػبا األمػع ارػبم 

 أيكص  بص زريه  كأاو يب أ ع .
آ ـ، كأف ُيشعى أ ع  رسه األرامهت يساػعكف، أف جيعسس  مر أضل ضبا امل زهأؿ   

بعػػعؼ   كريػػ ض ف زضػػعة ارسعػػآف، كجيعسسػػ  أ عػػ  رسػػه مسػػ بع مػػر ارسػػ ر  ػػهللاـ رػػعش ارػػعْحر، 
 سه ضبش األيخ ة ار  د  ر كزشكع   

 كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
                                                           

 ري م  ار مبم كابر او ف رر أيب ذر  ِِٕ
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  273انشزيك ادلختٌوانشزيك ادلختٌو..1616
احلمهلل   املتريضل رسآس  كرسه رو دش املآعب ، مب  بعوػ  رسػص  -ع ًاآًف ًبٍهًف   ارع ٍْحىًر ار

ارعآػػػػ ؿ، كيعوػػػػ  رػػػػر اإلا ػػػػ ح رسػػػػص ارريحػػػػ ؿ، لػػػػوح زص لػػػػوح زص، خ  ػػػػس   رر اػػػػص، ككاالى 
 لع اص، ككاري س  بكل خو كةل كيدو كةل  ةػعاـ رسػه ارػهللكاـ، مػر بػهلل  ارػهللزآ     يػـ  ار اػ ـ، 

  اػػ بل أبػػ اب ا هللايػػ  ارعلزآػػ ، كلػػع ضػػبش ارعس يػػ  ارآهلللػػآ ،  كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه لػػآهللى
كارهول   ةل خو أاتى مر رب ارمثي ، صاةن زعري ا    أف زسو ا بشػري رتص دػهللان مػر األضػ اؿ 

شع   ري ارش   ارهللار اءس زآ  أ ع  ... لم  لم    رب ارع مل .  احلشعي ، كأف حني

  حلظخ تفكشحلظخ تفكش
 ري ت   اآ بص، يساع اآ      اضل   بو رؾ كبع   رسآػص، رآ ػعج ال بهلل رسم مر مر ك 

مر ارآأس، كاعج مر اإلاو ط، كيعسف رسف ارآآ  أف رس ي     آط بص مػر ةػل اء ػ ت، كمػ  
ُيهللث  منػ  حًلكىػفو   آػ   ػهلل ال بػهللرة   رآ رسػ  ارآ صػعة اروشػعي ، كركػر    ػعا   ككد ػح     

 از ت ارآعلزآ .
ػػر مس ػػ  اختػػ ر رسريهػػص اإللػػاـ اس عيػػهلل أف زعػػعؼ اضػػل   رسآسػػ    اروػػهلل  ك  ااتػػ ـ، امى

ديس  ! كمر مس   كد  رسريهص ز ر اإلميػ ف    سوػص ! كمػر مس ػ  كدػ  ري ػ ز االلػتو ب  ارػعلين   
صػػهللرش ! رسػػهللم  يهػػم  زػػهللا    أك ةتػػ ب   جيػػهلل االلػػتو ب  اػػ ر ن مػػر ةػػل أرضػػ مهص بسوآػػ ن   

  رؾ كبع  .بو
  اػػػػػػػبةعى    ػػػػػػػبش األمػػػػػػػ ر ك ػػػػػػػ ؿ رسػػػػػػػ :                                  

ض  اربم او ػل  رآسػ  اإلميػ ف، كةػف داعسػ  اآػص ! ال  ػ  ، ا رػبم معػص ارػهللزآ  ةس ػ ،  احلوعاتااحلوعاتإٕرر
!! أبػػهللان، امػػ  ضػػبا  ضػػل يهػػترآ  أف يػػهللا  ةػػل مػػ  معػػص رآسػػ ؿ األمػػ ف يػػـ  رآػػ   اضػػعة ارػػعْحر 

 رس ي  مر   رس    ر  امل مس ،.
ا ػػ  ارػػبم اوػػل  رآسػػ  اإلميػػ ف، كضػػ  ارػػبم زي ػػر    س بسػػ  اإلميػػ ف، بػػل أراػػف مػػر ذرػػت 

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ْضػ َُْْمر   دم األك   ِٗمهوهلل اار  – لس   –األ  ع  ِّٕ
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  ضػػ  ارػػػبم ةتػػػل بسػػػ رش اإل ػػ     س بسػػػ  زػػػ ر اإلميػػػ ف:                            
 .ايف در اايف در اِِِِرر

وسػ ، كحنػر املرس بػ فى مر اربم ةتل  اإلمي ف    س بس    ، كمل ذا اعػل ضػبا رسػ   ألزػص ُيي
حلضػػػعبص، كحنػػػر املعسآػػػ ف بعلػػػ الت األزوآػػػ  ، كحنػػػر ارػػػبير اختػػػ رضف رس ااػػػ  رػػػر اضػػػعبص   

 .األرض، ألزس  حم س         كصري بص 
            ضػػػػبش األمػػػػ ر كدػػػػع       ةتػػػػ ب، أيػػػػر ضػػػػبا اركتػػػػ ب: 

           ةتل ضبش األم ر ةس ػ  رسػ    ةتػ ب، كاركتػ ب مع ػـ  ككادػل، كأيػر رسآػ
 اختس  اآ   أضل ارتأكيل اآآل   ارهم   اره بع ، ك آل رسآ  ض    مهم  ارععش.

 ػف مػر ارػبم يآػعأ ضػبا اركتػ ب كمػر ارػبم يػعاش  ال ي ريػهلل دػو ًصػس  مػر املامهكػ  ا 
املامهكػػػػ  املآعبػػػػ ف، أك اروشػػػػع ارػػػػبير لت ػػػػري ا  سػػػػ  ف كب ةػػػػ ا زري لػػػػ ف، كيعاػػػػ     ػػػػهللرضف 

 كمآ م ف، كي يهللكف  علن مر اضعبص ان يك ز ا ا ؽ املآعب  أك م  املآعب .
                     مػػ  أزػػص مبػػهللاد ، مكتػػ به صػػط كادػػلو
اإل آ ، كركر ال يهػترآ  أاػهلل أف يآػعأش  ال  ذا ةػ ف معػص زػ ر ارو ػوة ارػيت بهػتمهلل مػر  ارآهللرة

 .        ز ر  ، كربرت مل يآيل يآعأش املآعب ف، كركر: 

  عبثمخ احلغنَعبثمخ احلغنَ
كرػػبرت رأل رريػػله مػػر ار ػػ حل  رريػػان بػػهللا رسآػػص ارآػػأس كاإلاوػػ ط ةكثػػو مػػر أضػػل ضػػبا 

، يي آػػأ رسػػ  أف ردػػ      ةثػػعة املػػ ؿ، كةثػػعة ااػػوات، ركػػر رػػ  ةػػ ف ذرػػت ضػػ  رامػػ  ار مػػ ف
ارعدػػ  ملػػ  أخػػبض  اركػػ اعكف، امػػر أدػػ  ارسػػ س   ارػػهللزآ   ارآ ػػ د كاركػػ اعير،  ذان ا ػػل ضػػبش 

 رام  ارعد  !! ال، بل ض  اتس .
 املسػػػػت، لػػػػآهللى لػػػػسآم ف رسآػػػػص كرسػػػػه زوآسػػػػ  أاضػػػػل ار ػػػػاة كأمت ارهػػػػاـ، ملػػػػ  أاتش  

 كااػػػػػ امهر، كاملػػػػػ ؿ، كصػػػػػع ؼ رػػػػػص اءػػػػػر كارػػػػػعيل كرس مػػػػػص مسرػػػػػق اررػػػػػو، امػػػػػ ذا  ػػػػػ ؿ   ػػػػػ ؿ:
                                          كيوس ين يع  اتمثين كميتحس .! ارسملاارسملاََْْرر 

  ك    ؿ رس    ارآعلف:                            ارتغ براارتغ برآُُٓرر. 
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 :اآ ؿ رص: ازاع    اضل   بو رؾ كبع   رسآت، اآهلل   ؿ 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ُ٪ع٪ وٸٙ  ُ٪ب٪ س٪كٸُ٪ب٪ س٪كٸ   ولڀ ُ٪ع٪ وٸّٙ٪ ٬ً  مٸب٪ض٪مٸب٪ض٪    ود٪و٪ود٪و٪  م٪لٸق٪م٪لٸق٪  وٸنٲ وٸنٲ   ّ٪ ٬ًٰم ُٰ  ٰم ُٰٰأي٪ٰا ًپ  ٰأي٪ٰا ٬ٔ ًپمٸب٬ل٪ا٪ ٬ٔ ٘ٻ  مٸب٬ل٪ا٪ ٘ٻمٸب٬ل٪ ُٰ  مٸب٬ل٪ ٔ٪ٰنٰٔي ُٰٰب ٔ٪ٰنٰٔي   ٰب

٘ٻ ٘ٻّ٪مٸب٬ل٪ ِٰ  ّ٪مٸب٬ل٪ ٔ٪ٰذ ِٰٰب ٔ٪ٰذ ٔ٪  ٰولڀٰزٰٖولڀٰزٖ  إلٸقٸ ل٪إلٸقٸ ل٪   ٤ٹم٬ش٪ٚ  ٤ٹم٬ش٪ٚ   ٰب ٔ٪ٰب ُٰٰب ُٰٰنٰٔي ٰٛ: : ٰنٰٔي ٢٫١٪ٍٰٛ ٢٫١٪ٍ  ٰ٘ ٰٰ٘ولٺح٪يٲ   أٹب٪ ٰوٕ أٹب٪ ٰوٕ   ّ٪٢ّ٪٢  ٰولٺح٪يٲ

ِٰ  ٰولڀٰزٰٖولڀٰزٖ  ّ٪مٸ ل٪ّ٪مٸ ل٪ ٔ٪ٰذ ِٰٰب ٔ٪ٰذ ٰٛ: :  ٤ٹم٬ش٪ٚ ٤ٹم٬ش٪ٚ  ٰب ٢٫١٪ٍٰٛ ٫ٍه٬  ث٫هٲث٫هٲ  أٹب٪ ٰوٕ أٹب٪ ٰوٕ   ّ٪٢ّ٪٢  ٰوليٲ سپٰوليٲ سپ  ٍ٪٢٫١ ٫ٍه٬س٪دٲ   ;;ود٪و٪ود٪و٪  ؿ٫لٺٰبؿ٫لٺٰب  إٰلٕإٰلٕ  س٪دٲ

٫َه٬ ٫َه٬إلٸ ٌ٪  إلٸ ٌ٪ٓ٪ا٪ي٪ ط٪لٹْ ٌ٪  إپوٸٙإپوٸٙ  ر٪ٰوكٸر٪ٰوكٸ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ  ٓ٪ا٪ي٪ ط٪لٹْ ٦ ٪ٌ ٦   }}274  

ثآػػل كارساػػو، اكػػل مػػ  خرػػع كميػػ    رآهػػم ةآمآسسػػ ، اسػػٌ ًش الػػف   رػػر ارشػػعيت كامل
 بو رػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػ  ض رػػػػػػػػت، ك  بوػػػػػػػػ رؾ كبعػػػػػػػػ   مػػػػػػػػر كرا  ذرػػػػػػػػت، كركسػػػػػػػػص بآعيػػػػػػػػله رسحآآآػػػػػػػػ 

 رسري ف كزهت رل.
     ؿ رص: أير ةسم    ؿ:   ارآوض  اريت رسه ارآم ،   ؿ: اعسآػت أف  مػهلل   

 رياش. رس سق ريل   رسه م  أاتؾ مر اإلمي ف كارتيآه، كضبا أةمث رزؽ يه  ص   
رسػػػهللم  صػػػعهلل    ارهػػػم   ارػػػهللزآ    رآسػػػ   كرد   ةتػػػل ارهػػػو أف لػػػآهللى رلػػػ ؿ   

اػ ذا زاػع  ،أل دة رأركاحا، كرر يه رش ألػ دة ذا رريل اتـ ااسآ  رر ميآسص ااإللعا  كاملععاج 
اآريػػتل لب كاػػعج مسػػص ريػػل  ،  ارػػيت رػػر ميآسػػص بوهػػف، ك ػػ ؿ: ركح طآوػػ  اريعس ضػػ    رسآػػ  

  ارػػػيت رسػػػه يهػػػ رش اػػػ ف ك رٌػػػل ريوآسػػػص ك ػػػ ؿ: ركح خوآثػػػ   ذا زاػػػع  اتػػػهللخل اآػػػص، ك طآوػػػ ، 
 هػػأؿ رلػػ ؿ   ، ااريعس ضػػ    لػػوٌ ، اآريػػتل لب كاػػعج مسػػص ريػػل خوآثػػ ، اتػػهللخل اآػػص

رػػر ضػػبا ارشػػ   ارتػػ ـ ااسػػق كرػػر ضػػبش األلػػ دة، كرػػر ضػػبير اروػػ ب  اآػػ ؿ لػػآهللى ريمثيػػل 
 :ريمثيل رسآص ارهاـ

م  ضبش األل دة رر ميآسص كرػر يهػ رش ا ػ  أك ،  ـ ااسآ  ا   أب ؾ لدـأم  ارش   ارت
أركاح بسآص؛ أضل ميآسص ضف أضل اءس ، كأضل مش رص ضف أضل ارس ر، ا ذا زاع ا  أضػل اءسػ  بوهػف 

  ارآم  لب اءس ، كاروػ ب  كأم  ارو لف ا رو ب اربم ، كاذا زاع ا  أضل ارس ر ا ف كابتأس
 .ر لب ري ٌسف  ارآه  اربم 

، كرػػبرت ييػػبةًٌعى مػػر ارػػبم اختػػ ر رازهػػ ف اآسػػ  حنػػر معشػػع أضػػل اإلميػػ ف ذرػػت    
                                                           

 مهسهلل ارو ار كاررمثاين رر أيب م له  ِْٕ
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 :                                  رس يػػػػػ  كرر يػػػػػ  مػػػػػر  ، رآهػػػػػم  األزوآػػػػػ  ااألزوآػػػػػ  اََُُُُرر
وػػم رسػػه اإلميػػ ف مب ػػ رة مسػػ ، ضػػل ي ريػػهلل أاػػهلل اآسػػ  رػػ  نسػػه رسػػص ب اآػػق مػػ الش يهػػترآ  أف يث

  كُي ا  رسآص ان يسآه   !! أبػهللان، كمػ ذا حنتػ ج  ضػ :                           
                                 بعاضآفا بعاضآفإِِٕرر . 

  كمل ػػػ  بكسػػػف   لػػػ رة ضػػػ د  ػػػ ؿ:                  يعػػػ  رػػػآ  رمس ػػػف   دا داضػػػضػػػََُُٖٖرر
اربم ييهعهللضف، اعمسس  ةسص ر  كززص مبآ اف اإلخػاص امػ ذا يكػ ف اآػص !! ال  ػ  ، ركػر رب 

أةعمسػػػ    رػػػ  املػػػ مس   ػػػبا ارريضػػػل اركػػػعًن؛ أف ريعسسػػػ  مػػػ مس ، كةتػػػل    س بسػػػ   ارعػػػ ة 
 اإلمي ف، كأزرق أرهستس  لإللاـ، كضآأ أرة زس  رر ر  ارعْحر.

  لػػػ ؿ   أف زآػػ ؿ   ةػػػل رةعػػػ  مػػر رةعػػػ ت ار ػػػاة: كرػػبرت رس مسػػػ  ر          
             مر مس  يهترآ  أف يعوهلل   بغو مع زػ    كب اآػق   ريػل    ارري  ػ اارري  ػ آٓرر

ريػػاش !! اسػػػ ال مع زػػ    مػػػ  الػػترعس  ط رػػػ   ، كرػػ  نس ػػػم رس يػػ    رسػػػ  مػػ  الػػػترعس  مسػػػ  
 مر ر آ ف  !.أزريهس  

 رسآس  أ ع . ات اآق   رس    ر  امل مس  ضبا اضل   

  فعم اهلل ػهَ ادلؤيننيفعم اهلل ػهَ ادلؤينني
أةمل ضػبا ارريضػل ريػل كرػا، ا ألرمػ ؿ ارػيت زعمس ػ  مػ  أاػ  بت اآػق  ، كمعسػ  ةعامػ ن  

ركػر رسػهللضف  ة بو ، ك   ضف: ةعام ن ألاف ال يستمه ف رس  األكزار رآضع ى   دكاض  األ ػهللار،
رْح  اتم  بس    ر  امل مس ، اوموعد أف يعمل اإلزه ف رمػل ااػو يآ رػ ف روعضػ ف: لػوس ا 

  ول أف يعري    رمسص، ألاف يعيهللكف رت ااو.
ك ذا ك ػػ  اإلزهػػ ف     و أك كزرو أك ذزػػل، يستاػػعكف رعسػػص يعريػػ  أك يتػػ ب أك يهػػتغريع، 

  أ ازي  بعوػل: كرسهللم  بآع كربرت    ضف ةعام ن ة بو ،                             
    مل يآيل يكتو ف، ألاف يععا ف م ذا بريعسػ ف، امع ػف خػط لػو مػر مسػت املسػ ؾ  راالزرير راراالزرير را
 آػعب ، ةمػ  ريػ   ارػبم اآػص أاػ اؿ كأرمػ ؿ امل،  عأكش مر ارس ح ابريػ ظ ارػبم   رسآػ ، ك

 :  ؿ  لحلهللير ارشعي ، ..
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{  ٪ٓ ٌٯ  مل٣ٜ ٘  ٓ٪إ ٌٯ  مل٣ٜ ٘  ٌ٪ ع٪ن٪ص٪ششإ ٌ٪ ع٪ن٪ص٪إلع٫ْ ُٰ  إلع٫ْ ُٰ وعبذ مً عب د   ٫ٔ  وعبذ مً عب د   ٫ٔ  إلٸ ٫ٓض٪ثث إلٸ ٪ّ  ٫ُ ٫ٓض٪ش٫ّى٪ ٪ّ  ٫ُ ٓ كٹكٹش٫ّى٪ ٫ُ ذ٪ا٪ٯنٙ  ٓ ْى٪ ٫ُ ذ٪ا٪ٯنٙ  ٫َنْ   ي٪ي٪ْى٪ ٫َنْ   ا٪ بنُ  بنُ  ا٪

   ْ ٬ٔنننأل ػننن ٛ  ُ منننً طنننلٷ ىُ إلٔننن ْ   ذ٪ ٬ٔنننأل ػننن ٛ  ُ منننً طنننلٷ ىُ إلٔننن ٘ټإونننَٔه: إى نننه ذ٪فٸ إونننَٔه: إى نننه ذ٪فٸ   ٕٕذذذ٪ ٘ټعننن   ع٪لٸنننٙ ع٪ن٪نننص ع٪بنننٰذٖ   ع٪لٸنننٙ ع٪ن٪نننص ع٪بنننٰذٖ     عننن

ٌٯ عبنذٖ ٍنز  مل    ;;علٙ م  ر ىفظُعلٙ م  ر ىفظُ  ّ٪أى  سمٔبٮّ٪أى  سمٔبٮ ٌٯ عبنذٖ ٍنز  مل  إ   خيلنف ونٕ ع٪ن٪لٸنُ إلن ج٬ع٪لٺِْ ر طنحني     خيلنف ونٕ ع٪ن٪لٸنُ إلن ج٬ع٪لٺِْ ر طنحني       إ

ٌ٪ بعنص  وعبذ مً عب د  ُٓـٓـم ل: ّم ل: ّ ٌ٪ بعنص  وعبذ مً عب د  ُعذ٫ّ ٬ٔأل ققااُ ّحيُ ّحيىىاقلْاقلْظظ٫ٓ٫ٓ  عذ٫ّ ٫َْ  بُ ذ٪ ٓ٪ي٬ا٪ ٫ُ ذ٪اٯٙ  ٬ٔأل ش٫ّى٪ ٫َْ  بُ ذ٪ ٓ٪ي٬ا٪ ٫ُ ذ٪اٯٙ  ش٫ّى٪

٘ټ   ٘ټ  ػننننننننن ٛ  ُ إلٔنننننننننْذٕ  ُ إونننننننننَٔه: إى نننننننننه ذ٪فٸعننننننننن   ذٖذٖعبنننننننننعبنننننننننعننننننننننص عننننننننننص   علنننننننننٙعلنننننننننٙ  ػننننننننن ٛ  ُ إلٔنننننننننْذٕ  ُ إونننننننننَٔه: إى نننننننننه ذ٪فٸعننننننننن

٫ِ وٸُففإلٸل ع٪إلٸل ع٪  ;;ُُظظع٪لٸٙ م٪  ر ى٪فٸع٪لٸٙ م٪  ر ى٪فٸ  ّأى  سمٔبٮّأى  سمٔبٮ ٫ِ وٸُْ ٔٯني    ْ ٔٯنيّ٪  جع٪لٹْٗ ر علٽ ِٕٓ{ ّ٪  جع٪لٹْٗ ر علٽ
  

ا ذا رمسػم ارعمػل ػ كازاػع معػ  رهللكاـ، ، كرمست   رسآ  رسه ااأزم مر أضل رسآ 
 :ةم    ؿ   –كصلًٌ رسه اوآل   كم رري ش     اضل   رسآس    ارعمل،

{{  ٪ً ً٪ وڀٰزٓ ٌ٪   وڀٰزٓ ٌ٪ٓ٪ز٬كٹش٫ّ ٬ً  ٓ٪ز٬كٹش٫ّ ٬ًٰم ُٰ  لپلپج٪٣ج٪٣  ٰم ُٰ ولڀ ٬ً   ولڀ ٬ًٰم ُٰ  ٰم ُُٰ٪ظ٬ٰبٰٔر ِٰ  ُ٪ظ٬ٰبٰٔر ُ٪ر٬ٰنٰٔذ ٪ِّٰ ُ٪ر٬ٰنٰٔذ ٪ّ  ِٰ ُ٪ ٺٰبريپ ٪ِّٰ ُ٪ ٺٰبريپ ٪ّ   ُٰ ٬َٰلٰٔل ٪ُ ٪ّ ُٰ ٬َٰلٰٔل ٪ُ ٪ّ  ٪ً ً٪ٓ٪ا٪ع٪ اٸفٺ   ٓ٪ا٪ع٪ اٸفٺ

٬ْل٪ ٬ْل٪ذ٪ ًٲ   وٺع٪ش٬ؾپ  وٺع٪ش٬ؾپ   ذ٪ ٫َ ًٲوٸ ٫َ ٖٵ  وٸ ّپ ٖٵد٪ ّپ ٖٶ  د٪ ّپ ٖٶكٸذ٪ ّپ ٌ٪   ويٲر٬صپ  ويٲر٬صپ   كٸذ٪ ٌ٪٫ٓز٪ك ش٫ّ ًٲ   ٫ٓز٪ك ش٫ّ َپ ـ٪ ٰذٰب ًٲ ٰب َپ ـ٪ ٰذٰب   276{{ٰب

 ف م  ببةعكف   بع   بص مر ارتهوآح ت كارت سػآات كارتكوػوات، اػعرير ك ػر دكمه  
 ةهللكم ارسحل، ان ي سر    ارععش، اآريرير ا رص ييبةًٌعف ب  او ر    يـ  ارآآ م .

عػػػعش، كبرػػػ ؼ اػػػ ؿ ارعػػػعش اسػػػ   سػػػم رلػػػوح ف  ا ا اػػػ  ب ػػػعهلل اػػػن ب ػػػل    ار
كبكػػػعر: لػػػوح ف  ، لػػػوح ف  ، لػػػوح ف   ..    يػػػـ  ارآآ مػػػ !، كاحل ػػػآس  ةس ػػػ  بػػػبضل 

 رعصآهللؾ رسهلل   بو رؾ كبع  .
اػػػػ  ؾ أف بهػػػػت   بتهػػػػوآح  حلضػػػػعة  ، ألاػػػػ  باػػػػل    يػػػػـ  ارآآ مػػػػ ، كاػػػػن اركػػػػعاـ 

 :اربير معس ،   ؿ  ارك بو 
  ٌ   ٌ لٸلٸ ني ٓ اب ٌ عنلُ  إلإر  م   م ل  ملٸ ني ٓ اب ٌ عنلُ  إلإر  م   م ل  ملٸلٸلٸبعبذِ  مل١مً م٪بعبذِ  مل١مً م٪  ص٪ص٪إٌ  ُ ُع ىل ّكڀإٌ  ُ ُع ىل ّكڀ  }}

٫ّ ولڀننننننن ولڀننننننن ٫ّز ٌ      ٌ ويننننننن  أٌ ىـنننننننعذ إىل  وظنننننننن ٛ!  ٌ ويننننننن  أٌ ىـنننننننعذ إىل  وظنننننننن ٛ!  ر٪ر٪٣ بنننننننُ: منننننننذ مننننننن   إلنننننننتٺ   ٣ بنننننننُ: منننننننذ مننننننن   إلنننننننتٺ   ك نننننننك نننننننز ٌ 

  : مسننننننن ٜٕ مملنننننننْٛٗ منننننننً م٣ٜ نننننننيت ٓظنننننننبرٌْ  إلٔقننننننن٢ٌْ:    : مسننننننن ٜٕ مملنننننننْٛٗ منننننننً م٣ٜ نننننننيت ٓظنننننننبرٌْ  إلٔقننننننن٢ٌْ:    إلٔقنننننننْل  ُ إلٔقنننننننْل  ُ 

                                                           
 .رل مهل بر أ  ارهللزآ  أل  بكع روهلل  بر   بر أ  ارهللزآ  رر دمعة بر اوآل  ِٕٓ
  مهسهلل أْحهلل كاحل ةف رر ارسعم ف بر بشو ِٕٔ
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  ز!ز!أإليقٔه ر  ٤سضز إلٔقْل  ُ: أسكٕ مملْٛٗ مً ملقٕ ٓظبرْىٕ  إلٔق٢ٌْ: إلتًٓأإليقٔه ر  ٤سضز إلٔقْل  ُ: أسكٕ مملْٛٗ مً ملقٕ ٓظبرْىٕ  إلٔق٢ٌْ: إلتًٓ  

٣ىنٕ ّ كابن  رونك    ٣ىنٕ ّ كابن  رونك    ش ىنٕ ٍّل  ش ىنٕ ٍّل  ر ىٕ ّ محنذ ىٕ ّكبٶ ر ىٕ ّ محنذ ىٕ ّكبٶ   علٙ من  عبنذٖ إلظنبٶ     علٙ من  عبنذٖ إلظنبٶ   ْم٪ْم٪مٹمٹ  إلٔقْل:إلٔقْل:

  277{{  وعبذٖ إىل ْٓو  وقٔ م٘وعبذٖ إىل ْٓو  وقٔ م٘

ضػػ   ػػهلل مػػ ت كخػػعج مػػر ارػػهللزآ  كازت ػػم اآ بػػص، ركػػر   يي هًٌػػ  رػػص اركػػعاـ اركػػ بو  
 ييهػػػػػوًٌح ف كُيمػػػػػهللكف كي سسػػػػػ ف    يػػػػػـ  ارآآ مػػػػػ ، كيكتوػػػػػ ا ذرػػػػػت ةسػػػػػص   مآػػػػػ اف اهػػػػػس بص،

 .  رآسآه بص 

  َؼيى األثشاسَؼيى األثشاس
              ،كاألبػػعار اآ ػػ  ةػػاـ ةثػػو، كأى ال أيريػػهلل أف ألػػ  ص ركػػف

، ارػػػبير زري ػػػبكا مػػ  أمػػػع بػػػص  ، كازت ػػ ا رمػػػ  اػػػه رسػػػص  ، ركػػر األبػػػعار ضػػػف املرآعػػ ف   
 .كا تهللكا   أا ا ف كأرم  ف بهآهللى رل ؿ   

                مل يآيػػػػل  ف األبػػػػعار لػػػػآهللخس ف ارسعػػػػآف، كركػػػػس ف ازف
 زعػػػآف، كمػػػ  ضػػػبا ارسعػػػآف ارػػػبم ضػػػف اآػػػص  ال ي ريػػػهلل زعػػػآف أ ػػػه كال أرسػػػه كال أ ػػػل مػػػر زعػػػآف

 ط ر    كمس ري ة  .
آآسػػ  اآػػص اضػػعة اركػػعًن     ، مىػػر ارػػبم يػػهللخل اءسػػأ ػػل زعػػآف كأ ػػه زعػػآف ارػػبم ُيي

ارػػبم رػػ ش   ارػػهللزآ    اءسػػ ، اػػسحر ازف   اءسػػ  ألزسػػ    حسػػ  رسػػف، اػػ ذا ةسػػ    حسػػ  
رسف اسحر   اءس ، أك   حس   علف ا ػ  ريسػ ، أك   حسػ  ارػبةع ا ػ  ريسػ ، كارػبم  ػ ؿ 

 :ذرت اربم ال يسرق رر ا  ل،   ؿ 
٫ُه٬  إپر٪ إپر٪   }} ٫ُه٬م٪ش٪س٬ ٓ٪ ضپ  م٪ش٪س٬ ٓ٪ ضپٰبشپ ٰ٘  ٰبشپ ٰ٘ وٺح٪يٲ ُ٪ع٫ْ     وٺح٪يٲ ُ٪ع٫ْ  إلٸ س٬ ُٰ  س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪ : : ٔص٪ٔص٪مٰٰم  إلٸ س٬ ُٰ ولڀ ٓ٪ ض٫  ّ٪م٪ ّ٪م٪    ولڀ ٓ٪ ض٫سپ ٰ٘ز  سپ ٰ٘ز وٺح٪يٲ : : مٸ ل٪مٸ ل٪   وٺح٪يٲ

ُٰ  ٰركٺشپٰركٺشپ  م٪ح٪ ٰوع٫م٪ح٪ ٰوع٫ ُٰ ولڀ ٌپ  ّ٪ٰذلٸق٫ّ٪ٰذلٸق٫     ولڀ ٌپ وٺقٹش٬و   279{{   وٺٰعلٺهپ وٺٰعلٺهپ  م٪ح٪ ٰوع٫م٪ح٪ ٰوع٫  }}  ك  ركاي  أخعل:   278{{   وٺقٹش٬و

كاربعػػ ا يعػػ  ال بتعو سػػ ا، كب ة ضػػ  لػػعيع ن، كركػػر اريسهػػ ا كاطمئسػػ ا، ا رػػبم يعػػآش   
                                                           

 ةس  ارعم ؿ، كارهلليسم ، كاملعكزم   اءس مه  رر أز  بر م رت   ِٕٕ
 ارث ين كارعشعكف مر املشآ   اروغهللادي  أليب ط ضع ارهسري  رر أز   ِٖٕ
 املعوف اركوو رسرمثاين رر ابر رو س رد    رس م  ِٕٗ
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هللخل اءسػػ    ازخػػعة، كارػػبم مشػػه رسػػه ار ػػعاط املهػػتآآف   اءسػػ    ارػػهللزآ  ضػػ  ارػػبم لػػآ
ارػػهللزآ ، ضػػ  ارػػبم لػػآمع   ازخػػعة رسػػه ار ػػعاط ةػػ رمثؽ ااػػ ط ، كار ػػعاط املهػػتآآف يعػػ  

  مشػػه رسػػه  ػػعع  ، اػػا ُيآػػهلل رػػر  ػػعع   طعاػػ  رػػ  كال أ ػػل، كرػػبرت يآػػ ؿ  :      
            دة   األزؿ، ضػػ ال  كضػػف   ارػػهللزآ  لػػآك ز ف   اءسػػ ، ةتػػل    ػػف ارهػػع 

  اكآػػػػ  زعػػػػعؼ أف ضػػػػبش اءسػػػػ    ارػػػػهللزآ   ألف    ػػػػ ؿ بعػػػػهللض :                       
                   ض داض داََُُٖٖرر. 

، كريسػػ  األرمػػ ؿ ا ءسػػ    ارػػهللزآ  ضػػ  ريسػػ  ط رػػ   ، كريسػػ  ذةػػع  ، كريسػػ  ةتػػ ب  
 ار  حل  اريت زآـ     ب ري   كب هللؽ ك  و ؿ  هلليهلل كخش ع رسه اضعة   ريل   رياش.

  نزح طبػخ اهللنزح طبػخ اهلل
              كرآ  ضبا معس ش أاف رر يك ز ا   زعآف   ازخعة!، بل

 .ارر ر     لآك ز ف ضس  كضس ؾ  ف      ، ركر ارسعآف ضس  كض  زعآف
ةػػ ف    اػػهللل ارغػػ كات، ك  ارسآػػل اختػػ ر رريػػاف مػػر   ييػػعكل أف لػػآهللى رلػػ ؿ   

صح بتص حلعال  اءآش، كازاع    ايهر ارت ةل رسه  ، ااسػ  اآػط رآحعلػ ا اءػآش ةسػص!، 
 كرآهم ةتآو  أك م    بص ذرت!.

آأخػػب أاػػهللن  ارس ػػ  كأمعنػػ  أف يآتهػػم  ارسآسػػ  اآمػػ  بآس مػػ ، اوسهػػ  مػػ  بعضػػ م ، ر
األكؿ مر ارسآل يآا ن، كازخع يس ـ،   يهػتآآ  ارس ػ  ارثػ ين مػر ارسآػل كيسػ ـ األكؿ، ا رػبم 

 .رسآص اعال  ارس   األكؿ مر ارسآل ب دأ كأخب يس ري  م الش، كيي س  ب  يهللم   
اػػسحر حنتػػ ج    أف زهتشػػعع رػػبة ارر رػػ ، كزتػػبكؽ اػػاكة اإلميػػ ف، اآػػهلل ةػػ ف ارعريػػل 

س ف ط اؿ ارآل يي س  ب  يهللم  ، كرسهللم  ي ذف رسريوػع يآػ ؿ: مػع ت ضػبش ارسآسػ  لػعيع ن كمل م
لخػػب ااػػ  مػػر ارعوػػ دة!!، كحنػػر ازف زهػػتعول   ار ػػاة!، بهػػول امل ػػ حل ارهللزآ يػػ  ارػػيت 

 . غستس ، ركر ض ال  ذا  ا ربة ط ر   ، كااكة ارعمل املآعب    اضعة   
، كركػػر رلش رريػػل مػػر األرػػهللا ، كرأل اءػػآش ةسػػص ىمهػػف كمل يوػػق دػػو ا رعريػػل  ػػ ـ يي ػػس 

ضػػبا، اضػػعبص بهػػ ف   ر وتػػص، امػػهلل  يػػهللش كزػػ ع ارهػػ ف ككاصػػل ار ػػاة، كأاسػػ   رة رػػص دػػعبص 



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح ادلطففني28-18بد )(                  تفغري اآلي 217 )                                     انشزيك ادلختٌو                      : 16

به ف لخػع، اسػ ع ارهػ ف ككاصػل ار ػاة، كأاسػ   لػو دش دػعبص بهػ ف اثرػر كركسػص ريػ     
 عع رآيكمل ار اة.مآتل، يع  لآم ت، امهلل  يهللش كأيآ  أخ ش كأل

اع بوػػػص بعػػػهلل ار ػػػاة اآػػػ ؿ رػػػص: مل مل بيػػػ  ا  مػػػر أكؿ لػػػ ف   ػػػ ؿ: ك  رػػػ ال خػػػ   أف 
أمػػ ت كيػػتمكر األرػػهللا  مػػر ريػػآش رلػػ ؿ   مػػ  أيآاتػػت حلػػاكة ارر رػػ  ارػػيت ةسػػم أبػػبك    

 كأى   ار اة!!.
 ف ارػػبم !!، ا ػػبا زعػػآممل يشػػعع بشػػ   لخػػع دػػو رػػبة ارر رػػ  كاػػاكة ارعوػػ دة   

رسمػػ مس    ارػػهللزآ  بت اآآػػص، رآك زػػ ا مػػر أضػػل اءسػػ  ارع رآػػ  يػػـ  ارآآ مػػ  بعْحتػػص   ػػهلل رش   
 بو رؾ كبع  .

  أصنبف اخلالئك يٌو انميبيخأصنبف اخلالئك يٌو انميبيخ
كرػػػبرت ضػػػ ال  رػػػآ   ػػػف اهػػػ ب، كال مآػػػ اف، كال صػػػعاط، ا رسػػػ س يػػػـ  ارآآ مػػػ  أربػػػ  

 –زهػػأؿ   أف زكػػ ف مػػس ف أ عػػ   - ط امهػػ ، ط مهريػػ  بآػػـ  مػػر ارآوػػ ر    ارآ ػػ ر   اءسػػ 
 :  ؿ 

{{    ٬ً ٌ٪ ٰمن ٔ٪ٰٷري٫ّ ٘ٻ إلٸ ٬ً أٹم٪ٯٰإ أٸج٬ٰير٪ ٘ٱ ٰم ٰٜفٸ ُ٪ع٪ وٸٙ ٰوٷٸ  ٰ٘ أٸى٬ب٪ ٪  ولٸٯُ  ٔ٪ م٪ ٬ْو٫  وٰق ٪ٓ  ٪ٌ ٬ً  إر  كٸ  ٌ٪ ٰمن ٔ٪ٰٷري٫ّ ٘ٻ إلٸ ٬ً أٹم٪ٯٰإ أٸج٬ٰير٪ ٘ٱ ٰم ٰٜفٸ ُ٪ع٪ وٸٙ ٰوٷٸ  ٰ٘ أٸى٬ب٪ ٪  ولٸٯُ  ٔ٪ م٪ ٬ْو٫  وٰق ٪ٓ  ٪ٌ إر  كٸ 

٫َه٫  ملٸ ٬ٔف٪ ػ٪ ٫٠ّ   إلٸا٪قٹْل٫ وٸ ٌ٪ إٰلَٔ  كٸ ٓ٪ا٪ي٪ع٪ن٫ْ ٪ّ ٌ٪ إٰلَٔ   ٓ٪ظ٬ش٪ذ٫ْ ٌپ  ٍٰه٬ إوٸٙ  دٰتي٪  ٫َه٫  ملٸمٹب٫ْسپ ٬ٔف٪ ػ٪ ٫٠ّ   إلٸا٪قٹْل٫ وٸ ٌ٪ إٰلَٔ  كٸ ٓ٪ا٪ي٪ع٪ن٫ْ ٪ّ ٌ٪ إٰلَٔ   ٓ٪ظ٬ش٪ذ٫ْ ٌپ  ٍٰه٬ إوٸٙ  دٰتي٪  ٘ٸ: مٹب٫ْسپ ٰٜ ٸ ٘ٸ: ٣ ٰٜ ٸ ٣

ـٰٯنش٪ طٸز             ٫ُه٫  و ٍ٪نص٬ ج٫نض٬ ٫َنه٬:  ٬ٓي٪ن  ٰذظ٪ن ب ٻ  إلٸا٪قٹنْل٫ وٸ ٔ٪قٹْوٹنٌْ: من  س٪أٸ ٬ٓنا٫ه٫  ذٰتظ٪ن ب٪ز إلٸ ـٰٯنش٪ طٸز            ٍ٪ص٬ س٪أٸ ٫ُه٫  و ٍ٪نص٬ ج٫نض٬ ٫َنه٬:  ٬ٓي٪ن  ٰذظ٪ن ب ٻ  إلٸا٪قٹنْل٫ وٸ ٔ٪قٹْوٹنٌْ: من  س٪أٸ ٬ٓنا٫ه٫  ذٰتظ٪ن ب٪ز إلٸ ٍ٪ص٬ س٪أٸ

٬ٓي٪   إلٸا٪قٹْل٫  ٌ٪: م  س٪أٸ ٔ٪قٹْوٹْ َ٪ي٪ٯه٪ز إلٸ ٬ٓا٫ه٬ ج٪ ٍ٪ص٬ س٪أٸ ٫َه٬:  ٬ٓي٪  ٰؿش٪ ا ٻ  إلٸا٪قٹْل٫ وٸ ٌ٪: م  س٪أٸ ٔ٪قٹْوٹْ ٬ٓي٪   إلٸا٪قٹْل٫ إلٸ ٌ٪: م  س٪أٸ ٔ٪قٹْوٹْ َ٪ي٪ٯه٪ز إلٸ ٬ٓا٫ه٬ ج٪ ٍ٪ص٬ س٪أٸ ٫َه٬:  ٬ٓي٪  ٰؿش٪ ا ٻ  إلٸا٪قٹْل٫ وٸ ٌ٪: م  س٪أٸ ٔ٪قٹْوٹْ إلٸ

 ٬ً ٰٜ ٸ٘: ٰم ٬ً  ملٸ٣ ٰٜ ٸ٘: ٰم ٰ٘ م٫ر٪ن٪ٯذٱ ملٸ٣ ٬ً أٹم٪ٯ ٌ٪: ٰم ٔ٪قٹْوٹْ ٬ً أٸى٬ا٫ه٬ز إلٸ ٰ٘ م٪ ٰ٘ م٫ر٪ن٪ٯذٱأٹم٪ٯ ٬ً أٹم٪ٯ ٌ٪: ٰم ٔ٪قٹْوٹْ ٬ً أٸى٬ا٫ه٬ز إلٸ ٰ٘ م٪ ُ٪ ذ٪ذٰٯث٫ْى      أٹم٪ٯ ُ٪ ذ٪ذٰٯث٫ْى  إلٸا٪قٹْل٫: ى٪ ػ٪ذ٬ى٪ كٹه٬  ولٸٯ إلٸا٪قٹْل٫: ى٪ ػ٪ذ٬ى٪ كٹه٬  ولٸٯ

٘ٸ ٰبفٸل٬صپ  ِٰ  ملٸي٬ضپوٸ ٌپ كٸ ى٪ا٪  إٰلٔي  إلٸب٪لٸػ٬ي٪  ٍٰز ـ٬لٸا٪  ٌ٪: م٪ ٔ٪قٹْوٹْ ٔ٪   إلٸ ٘ٸ ٰبفٸل٬صپ م  كٸ ى٪ ٬ أٸع٬ن٪ وٹ ٹه٬ إٰلٕ  وذ٫ٯى٬ ِٰ  ملٸي٬ضپوٸ ٌپ كٸ ى٪ا٪  إٰلٔي  إلٸب٪لٸػ٬ي٪  ٍٰز ـ٬لٸا٪  ٌ٪: م٪ ٔ٪قٹْوٹْ ٔ٪   إلٸ م  كٸ ى٪ ٬ أٸع٬ن٪ وٹ ٹه٬ إٰلٕ  وذ٫ٯى٬

  ْ ٔ٪قٹْوٹننننننننننننننننن ُٰ  إلٸ ٰ٘  ولٸٯننننننننننننننننن ْ  س٪ذ٬ن٪ننننننننننننننننن ٔ٪قٹْوٹننننننننننننننننن ُٰ  إلٸ ٰ٘  ولٸٯننننننننننننننننن ٌ٪:  س٪ذ٬ن٪ننننننننننننننننن ٔ٪قٹْوٹنننننننننننننننننْ ٫ٍن٪ننننننننننننننننن ز إلٸ ّ٪مننننننننننننننننن    :٪ٌ  :٪ٌ ٔ٪قٹْوٹنننننننننننننننننْ ٫ٍن٪ننننننننننننننننن ز إلٸ ّ٪مننننننننننننننننن    :٪ٌ  

ٔ٪ٰظننننننريپ ٰمن٪ٯنننننن  مٹٰظننننننه٪ وٸي٪نننننن   ّ٪ى٪ش٬ك٪ننننننٙ ٰب و ـٰننننننُٔ  ٬ٌ ى٪ع٬ ٬ْى٪نننننن  ى٪ظ٬ننننننا٪ٰرٕ أٸ ٔ٪ٰظننننننريپ ٰمن٪ٯنننننن  مٹٰظننننننه٪ وٸي٪نننننن  كٹي٪ٯنننننن  إر  م٪لٸ ّ٪ى٪ش٬ك٪ننننننٙ ٰب و ـٰننننننُٔ  ٬ٌ ى٪ع٬ ٬ْى٪نننننن  ى٪ظ٬ننننننا٪ٰرٕ أٸ   كٹي٪ٯنننننن  إر  م٪لٸ

ٓ٪ٰرق٫ٯ وٸ ٹه٬ ٍز    ٘ٹ:  ٰٜ ٸ ٓ٪ٰرق٫ٯ وٸ ٹه٬ ٍز إلٸا٪قٹْل٪  ملٸ٣ ٘ٹ:  ٰٜ ٸ   280{{  إلٸا٪قٹْل٪  ملٸ٣

                                                           
   أخعريص احل ا  ارععا     اإلاآ   رر ابر او ف كأب  روهلل ارعْحر ارهسم  رر أز َِٖ
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كضس ؾ ط مهري  يآ م ف مر ارآو ر    ري س ف كبئ  ارآعار، رآ   ف صػعاط كال مآػ اف كال 
  دوش:                              ارك  اارك  آََُُٓرر. 

كضسػػ ؾ ط مهريػػ  ُي لػػو ف اهػػ لن يهػػوان، كضسػػ ؾ ط مهريػػ  ةػػ ف ار ااػػهلل مػػس ف ال يهػػتح  مػػر 
  أف جي ػػػػع لملع صػػػػ ، أك يوػػػػ ض  بريعػػػػل املع صػػػػ ، كمل يتيػػػػل    أف يسآػػػػ   ، ا ػػػػبا ارػػػػبم 

 بع  .ُيي لل اه ب رهو كارعآ ذ ل  بو رؾ ك 

  خضاء انصبثشيٍخضاء انصبثشيٍ
مر مسًٌص كةعمص كري دش كدعس  ةسسػ    خيسػ    آػ  رلزآػ  جتعسسػ  ةسسػ  زػهللخل اءسػ   ك  

  بػا اهػػ ب، أيػػر ضػبش                                   ارػػبم ريػػ  ش  ار مػػعاار مػػعاََُُرر
أمػػع  ، كااتهػػل املآػػم رسػػهلل أمػػعه مػػر أمػػ ر ارآضػػ   اإل ػػ  ةمػػ ت أاػػهلل كدػػوش ا ػػمث رسػػه 

  م الش، كمل يآيل  ال ةم    ؿ  :                        اروآعةااروآعةأُُٓٔٓرر. 
ػػهللش   لرمثةػػ     كارػػبم دػػآ ق   رسآػػص األرزاؽ رآ تػػمثش، اعدػػ  لحلػػاؿ كطسػػل أف ميي

ألمػػع  ، اسػػآ  رػػص اهػػ ب،  ضػػبا احلػػاؿ، اػػن ال يػػبضل    مػػ  اػػع ـ  ، ا ػػبا أيضػػ ن صػػمث
أم با  بععض رص اإلزه ف   ضبش احلآ ة ارهللزآ ، كصػمث رسػه أمػع  ، كمل يشػكي       خسػق 

ةل املرس ب   ؾ أف بضػحت زريهػت رسآػت رسه ارري ر يهللخل اءس  بغو اه ب،    ، ا با
ال ي ػس ف كال ي ػ م ف    يـ  كبآ ؿ: مل ذا اعل   يب ةبا ! مل ذا بػعؾ اػاف كدػوش مػ  أاػف

 كرمل ل ةبا ! كدو ذرت، م  أف ضبا رآ  مر  أزت!!.
اػػ ملعأة ار ػػح بآ  ة زػػم ضػػ  كزكري ػػ  ميسكػػ ف ريسوػػ لن كااػػهللان يسوهػػ زص، كمل يكػػر رسػػهللن  
ريسوػػ ب رسعريػػ ؿ كريسوػػ ب رسسهػػ  ، كةػػ ى ُيعصػػ ف رسػػه ار ػػاة   أكؿ ار  ػػم، اكػػ ف ارعريػػل 

  اػػعج مهػػعر ن بعػػهلل ار ػػاة ركػػ  بسػػو  زكريتػػص اءسوػػ ب يػػبضل رآي ػػس    اءم رػػ  األك ، 
 كبي س    أكؿ ار  م، ألف اضعة ارسيب   ؿ:

ّٲل٫  }} ّٲل٫أٸ ْ٪مٺٰ   أٸ ْ٪مٺٰ  وٺ ٫ٌ   وٺ  ٪ْ ٫ٌسپك٬  ٪ْ ُٰ   سپك٬ ُٰ  ولڀ ّ٪ط٪طٹ   ولڀ ّ٪ط٪طٹّ٪ ْ٪مٺٰ   ّ٪ ْ٪مٺٰ  وٺ ٘ٹ   وٺ ٘ٹس٪ذ٬ن٪ ُٰ   س٪ذ٬ن٪ ُٰ  ولڀ    ولڀ

ْ٪مٺٰ   ّ٪وٰمش٫ّ٪وٰمش٫   ْ٪مٺٰ  وٺ ٫ْ   وٺ ٫ْع٪فٺ ُٰ   ع٪فٺ ُٰ  ولڀ   281{{ ولڀ

                                                           
 لسر ارهللار  ر  كاروآ آ  رر أيب عبكرة ارآع    ُِٖ
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 اأكؿ ار  م ال ييع  ض، لآهللى روهلل   بر مهع د   ؿ:
   رل ؿ أم األرم ؿ أاضل    ؿ:  

ـٲ٣  }} ـٲ٣ و َ٪    ٗٹٗٹ و ْ٪مٺٰا َ٪  ٰو ْ٪مٺٰا   282{{ٰو

رسػػهللم  بهػػم  األذاف مػػ  داـ رػػآ  معػػت دػػعكرة بشػػغست رػػر بسوآػػ  األذاف اهػػ رع    
، اػػن كرػ  ةػػ ف معػػت دػعكرة ارتػػبر بآسوػػت ك ػل:   رب أى أيريػػهلل أف أيصػػس  زػهللا  ارػػعْحر 

صػس  رػت، ركػ  بسحػق أكؿ ار  ػم بسآتػت ازف، كأزم بعل م  أى اآص، كرسهللم  أزت   اػ ران لأي 
 .ار  د   م    

لػػآهللى رلػػ ؿ   ةػػ ف  ػػهلليهلل املاااػػ ، اااػػ  أف ارعريػػل يي ػػس  كيهػػعع   ااػػعكج، 
 :اهأرص رر لول ذرت، احكه رص، ألزص ال يهترآ  اركبب رسه رل ؿ  ،   ؿ 

٬ٔع٪ كٸ ٸٰزبٱ ع٪لٸٙ أٸذ٪ذٱ  }} ٕٲ  وٸ ٌٲ كٸٰزب٭  ع٪لٸ ٬ٔع٪ كٸ ٸٰزبٱ ع٪لٸٙ أٸذ٪ذٱإپ ٕٲ  وٸ ٌٲ كٸٰزب٭  ع٪لٸ ٕٲ م٫ا٪ع٪نٶذ٭   ٬ً٬ًإلٸن٪إلٸن٪    إپ ٕٲ م٫ا٪ع٪نٶذ٭ كٸز٪ب٪ ع٪لٸ     كٸز٪ب٪ ع٪لٸ

ً٪  ويٲ سپ   ٫ِ ٰم ْٲأٺ م٪قٺع٪ذ٪ ٔ٪ا٪ب٪ ً٪  ويٲ سپإلٸلٺ ٫ِ ٰم ْٲأٺ م٪قٺع٪ذ٪ ٔ٪ا٪ب٪   283{{  إلٸلٺ

  طسل ارسيب مر ار ح ب  أف يه رهللكا أخ ضف، اتأخع رسه زكريتص، اسم  رري  كريػهللض  
ريػػ  كا يسػػ  ألزػػص لػػآري ا  أكؿ ار  ػػم، اهػػأرتص: مل أتخػػعت  احكػػه  ػػ  مػػ   خسػػ  اروػػ ب متس ًٌ

 رػػم رػػص: أبشػػك       رلػػ رص !! ازاػػعكا ألضػػل ارتآػػ ل، اآ -كازاػػع رػػعد ار كريػػ   -اػػهللث 
اػا بػهلل رازهػ ف أف يعاػ  مػ  بػص    ارػعاآف  يع  ال بعيهللش أف يشك    ان    رل ؿ  !!.

ارػػعْحر ارشػػػري ؽ ارعرػػػ ؼ احلسػػػ ف املسػػػ ف، كأيػػػر جتػػػهلل أراػػػف مػػػر   اػػػن بشػػػك   رآػػػص !! اآػػػهلل 
ل رت  ض   م  بعيهلل.بشك   رآص كال يهمعت أاهلل،  ال ار ااهلل ا  ألاهلل، كييعوًٌ

  ثشكخ اهلل نهًؤيننيثشكخ اهلل نهًؤينني
اػػا بػػهلل رازهػػ ف املػػ مر     رػػ  املػػ مس  أف يػػ طًٌر زريهػػص أف ال يشػػك       خسػػق 
 ، كارسػػف رسػػف ارآآػػ  أزػػت رػػ  ا دػػم أمػػعؾ  ، ألاػػ ض رسآػػت مػػر بعة بػػص مػػ  ييغسآػػت رػػر 

  آ  خسق  .
                                                           

 ارو  رم كمهسف ِِٖ
 صحآل مهسف رر  عو  بر املغوة  ِّٖ
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معػػص درػػفه، ركػػر املػػ مر أيخػػب ااػػو كأيبآػػص رسآػػص اػػ ركثو  ػػهلل أيخػػب املػػ ؿ، كركػػر رػػآ  
درفه مر ارهم   كضػ  ارمثةػ ، ضػبا ارػهللرف رػ  أاتش، ا رآسآػل يكريػ  اركثػو، كال ُيتػ ج اإلزهػ ف 

    ضبا كال    ذاؾ.
كركر ةثو مر امل مس    ضبا ارػ مر رعوػم  ػف األضػ ا  اسهػ ا ضػبش احلآآآػ  ارػيت مػع ف 

 حوص املوػػػ رة  بػػػهللريو ن رمسآػػػ ن، اكػػػ ز ا يعتمػػػهللكف رسػػػه ارمثةػػػ : رسآ ػػػ  صػػػ لػػػآهللى رلػػػ ؿ   
                              مػػر أيػػر  ال أاػػهلل يعػػعؼ، كال ضػػ  زريهػػص يعػػعؼ:  اررػػاؽااررػػاؽاِِرر 
                          كضبش خ ص  لمل مس  اآط.ارراؽاارراؽاّّرر ، 

س  جيػػػهلل كجيت ػػػهلل   األرض اتي ػػػعج رػػػص ازت ري ػػػ ، كُيريػػػع   ركػػػر اركػػػ اعير كدػػػو املػػػ م
األرض اتي ػػػعج رػػػص مع داػػػ ، كيسػػػ ؿ اروحػػػع اآي ػػػعج رػػػص أ  ةػػػص، ركػػػر امل مسػػػ ف يعمسػػػ ف رمػػػان 

 ييع دػػػػص رػػػػر ذرػػػػت لرمثةػػػػ :  سػػػػآان، ألف  ػػػػغس ف األةػػػػمث مػػػػ  اضػػػػعة اءسآػػػػل، كاءسآػػػػل 
                                                                   
مل يآيػػل رريتحسػػ  رسػػآ ف خػػوات، ا ب ػػ ؿ ةمػػ  ضػػ ، كركػػر ارمثةػػ  بسػػ ؿ   األرض،  األرػػعاؼااألرػػعاؼأٗٔٗرر

 .اآكري   هللر اب  ؿ رشعات املعات رسهللم  بس ؿ رسآص ارمثة  مر   

  نزح اننظشنزح اننظش
            ،اءسػػػػ  رػػػػر  سػػػػ  رسػػػػه ةعالػػػػ ، كال رسػػػػه األرض  

تعسػ  اسػر جيسػ   كركر رسه ألع ة ري   ض  مست املس ؾ   ل م  يك ف ارتو آ ، ألزص يعيػهلل أف ميي
 :أاهلل، كركر يضرو  رسه لعيع، كارهعيع ةم    ؿ اآص 

ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸ  }}  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ٬ٍصپ  وٺح٪يٲ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸإپ  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ٬ٍصپ  وٺح٪يٲ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ّ٪ط٫إپ  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ّ٪ط٫ٙ ٰجي٪ ٰى  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ِٰ ٙ ٰجي٪ ٰى ِٰ ش٫سپ ش٫سپ

٘ٱ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪ ٘ٱم٪ٰظري٪ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪   284{{  م٪ٰظري٪

كةػػل مػػ    اءسػػ  رسػػه ب ػػوة ال يستاػػع أف برسػػل، اوموػػعد أف بتمػػ    ػػآئ ن   صػػهللرؾ، 
 ييسريًٌب   احل ؿ طسوت.

           ػ  كضػف   امل  ػ  ضػ ال    اءسػ  يساػعكف ألضػل امل  
                                                           

 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رمع رد    رس م  ِْٖ
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 ُي لو ف كيث ب ف أك يع  و ف كيعبب ف أك يسعم ف، كضف مه ُي ف      رضف   اءس .
                 لآهللى اإلم ـ رس  كةـع   كري ص  عح

    ؿ   بع  :                   ؿ: رسػه لب اءسػ  رآسػ ف، يشػعب اآ  ارعْحراارعْحرأٔٔٔرر
، اآآ ؿ:    اإلزه ف  عب  مر ارع  األك ، اآبضل رسص ةل ضفٌو كةل دفٌو كةل ا فو        

                      كيشعب مر ارع  ارث زآػ  اآا ػع رسآػص زضػعة ارسعػآف، يعػ   ا طعاا طعاّّْْرر
بص اضعة اركعًن، ألف ضبش ارسضػعة معس ضػ  أف ضػبا    ؿ ارسعآف، ك  ؿ ارس ر اربم جتسه رسآص

  رص  ػ  أةػمث مػر اءسػ  كمػ  اآ ػ :                                     ال  رارآآ مػ ارارآآ مػ ا
 :متع  أ ل مر ضبش أبهللان،   ؿ 

٬ٍص٫  د٪م٪ص٪د٪م٪ص٪  إپر٪ إپر٪   }} ٬ٍص٫أٸ ٰ٘  أٸ ٰ٘ وٺح٪يٲ ٘ٸ    وٺح٪يٲ ٘ٸ  وٺح٪يٲ ٫ُ  ٓ٪قٹْل٫ٓ٪قٹْل٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪   وٺح٪يٲ ٫ُ ولڀ ُ٪ع٪ وٸٙ  ُ٪ب٪ س٪كٸُ٪ب٪ س٪كٸ   ولڀ ُ٪ع٪ وٸّٙ٪ ٪ّ : :٪ٌ ٌ٪٫ُشپٓذ٫ّ ٝ٭   ٫ُشپٓذ٫ّ ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ   أٸصپٓذ٫كٹه٬زأٸصپٓذ٫كٹه٬ز  ػ٪

٪ٌ ٔ٪قٹْوٹْ ٌ٪إلٸ ٔ٪قٹْوٹْ ٍ٪ي٪    ٫ُب٪ٔٶض٫ُ٬ب٪ٔٶض٬  أٸوٸه٬أٸوٸه٬: : إلٸ ٍ٪ي٪  ٫ّج٫ْ ٘ٸ   ٫ُذ٬ٰملٺي٪ ٫ُذ٬ٰملٺي٪   أٸوٸه٬أٸوٸه٬  ٫ّج٫ْ ٘ٸ  وٺح٪يٲ ٫ُي٪حٶي٪    وٺح٪يٲ ٫ُي٪حٶي٪ ّ٪ ٪ّ  ٪ً ً٪ٰم ٔ٪ ٺٰؼف٫: : مٸ ل٪مٸ ل٪   ويٲ سپز ويٲ سپز  ٰم ٔ٪ ٺٰؼف٫إلٸ   إلٸ

ٝ٭   أٹع٬ٷٹْ أٹع٬ٷٹْ   إلٸن٪ إلٸن٪    وٺٰرح٪ ب٪  وٺٰرح٪ ب٪  ٬ٔ ٝ٭ ػ٪ ٬ٔ َپه٬  أٸذ٪بٲأٸذ٪بٲ  ػ٪ ٬ٔ َپه٬إپوٸ ٬ٔ ً٪  إپوٸ ً٪ٰم َپ  إپوٸٙإپوٸٙ   ويٲعٸشپ ويٲعٸشپ  ٰم َپس٪بٶ   285{{ه٬ ه٬ س٪بٶ

 اآآ ؿ: كربرت بش عى اضعة ارسيب 
ّ٪ط٫  }}  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸٙ ٰجي٪ ٰى  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ٬ٍصپ  وٺح٪يٲ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ّ٪ط٫إپ  ُٰ ّ٪م٪ذ٪ٰم  ُٰ ّ٪ى٪ٰعٰٔن  ُٰ ّ٪ ٰج ّ٪أٸص٬  ُٰ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸٙ ٰجي٪ ٰى  ٬ً ٘ٻ وٸن٪ ٰ٘ م٪ي٬ضپوٸ ٬ٍصپ  وٺح٪يٲ ٌٲ أٸد٬ى٪ٙ أٸ ِٰ إپ ِٰ ش٫سپ ش٫سپ

٘ٱ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪ ٘ٱم٪ٰظري٪ ٗٸ أٸوٺٰف ط٪ي٪ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸم٪ٰظري٪  ٬ً ُٰ م٪ ٫َه٬ ع٪لٸٙ  ولڀ ّ٪أٸكٺش٪م٪ ٓ٪ي٬عٹش٫ إپوٸ    ٬ً ُٰ م٪ ٫َه٬ ع٪لٸٙ  ولڀ ّ٪أٸكٺش٪م٪ ٗٻ   ٪ّ ُٰ غٸذ٬ َپ ّ٪ج٬ ٗٻٙ  ٪ّ ُٰ غٸذ٬ َپ ّ٪ج٬ ٘ٻ  ٙ  ٔٲ ٘ٻّ٪ع٪ٰؼ ٔٲ   ث٫هٲ مٸش٪أٸ   ث٫هٲ مٸش٪أٸ ّ٪ع٪ٰؼ

 ُٰ ُٰ س٪ط٫ْل٫  ولڀ ::    س٪ط٫ْل٫  ولڀ                                    }}286  

ازاػػػع    شتسكػػػ ت ارريآػػػو   اءسػػػ !!، مهػػػوة أرػػػ  لػػػس ، اأريػػػهللادى ةػػػ ز ا ميشػػػ ف مػػػر 
كةػف بكػ ف شتسك بػص م ع رسهع دي    ا ال ااا  أ  ع، ا ذا مشه أر  لس  اكف يآرػ  ! 

  !  ريس  ارسعآف رسهلل اضعة اركعًن 
كركػر األراػػف مػػر ضػػبا، كاألر ػػه مػػر ضػبا، ارساػػع    كريػػص   بوػػ رؾ كبعػػ  ، كأراضػػف 

 مس ر  مر يساع    كريص     ارآـ  معب 
                 سػػػ  ارشػػػعاب ارػػػبم يشػػػعب زص   اء

                                                           
 صحآل مهسف كار مبم رر ص آل ارعكم   ِٖٓ
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رمع رد    رس م  ِٖٔ
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 خمتـ  لملهت، كبعهلل أف يشعب مسص بك ف رامهح  امص أطآل مر رامهح  املهت، 
 م  ز ع ضبا ارشعاب 

 لآهللى روهلل   بر رو س رد    رس م    ؿ رس   آع ن رسستوص: 
  287287  {{ٓؼبُ ػٕ مم  ر  دتيٯ٘ م  ر  وذىٔ  إ٢  ٤مس ٛ ٓؼبُ ػٕ مم  ر  دتيٯ٘ م  ر  وذىٔ  إ٢  ٤مس ٛ   ٢٢  }}

  األ ػ   زععا ػ    ارػهللزآ ، بتشػ بص ل م  ذيةع   ارآعلف رػر اءسػ  مػر األ ػ   ارػيت اك
 ..اسآ  مع  أا  بتريق   االلف أا  بك ف مثس  ، كال بش ؾ   احلآثآ ، ...  

 ركس       لخع رسهلل  .

  انتنبفظ يف اخلريادانتنبفظ يف اخلرياد
            ::  

 ازتو  ا رست ريآص اإل  !
ارريػػ ين، كارتسػػ ا    األمػػ اؿ، كارتسػػ ا    املس صػػل، كارتسػػ ا    ابعةػػ ا ارتسػػ ا    

 ...  عا  األرض، كارتس ا    ب ي  ارعآ رات، كارتس ا    ارتو ض  لرهآ رات
 ألف ضبا ةسص رعضه زامهل أيخب مسص ارمث كارري ريع.

ل كااهلل مر األمعيكػ ف أك األملػ ف أك دػوضف   مثػل ضػبش ا ملتػ  مر مس  يهترآ  أف ُيي ًٌ
   ؿ اآ ف: ارري زآ  ارهللزآ ي  !! ال أاهلل، كض ال  ال زساع  رآ ف ألف رل ؿ   

ٰٝكٸ ع٫حٶلٸ ٬  }} ٰٝكٸ ع٫حٶلٸ ٬أٹّوٸ ٫َه٬  أٹّوٸ ٫َه٬وٸ ٫َه٬ إٰلٕ  وٸ ٫ُ ٔٶب٪  ٫َه٬ إٰلٕاٸ ٫ُ ٔٶب٪  ٰٗ  اٸ  ٪ٔ ٰٗ وٺر٪  ٪ٔ ٔ٪    وٺر٪ ٔ٪  وذٳى٬   288{{   وذٳى٬

 رآ عج مر ارهللزآ  كرآ  رص اهس  كااهللة يير رل      بو رؾ كبع  .
زتسػ ا     آػ ـ ارسآػل، كزتسػ ا    بػاكة كركر زتسػ ا    رمػل ارػمث، كرمػل ااػو، ك 

ارآػػعلف كبػػهللبعش كا مػػص كارعمػػل بػػص، كزتسػػ ا    رر يػػ  األيتػػ ـ كاملهػػ ة ، كزتسػػ ا     ضػػ   
 يآ ؿ رس : ا ري ت املهسم  طسو ن ملعد ة رب ارع مل ، كاضعة ارسيب 

                                                           
 .ل كابر أ  ا مت ىف بريهوش رر لآهللى روهلل   بر رو س ركاش اررمث  ِٕٖ
 ارروآ ت اركمثل البر لعهلل رر ر مهش  اهنع هللا يضر ِٖٖ
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{{  ٬ً ٬ًم٪ ُٰ  مٸل٪ٙمٸل٪ٙ  م٪ ٤ُٰٸٰمٔ ٘ٻ  ٤ٸٰمٔ ٘ٻذ٪ ج٪ ُٰ   ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪  ّ٪ ٰمفٻ ّ٪ ٰمفٻ   كٹي٬ ٫كٹي٬ ٫  ذ٪ ج٪ ُٰ ٰمٔض٪ ٰى ٫ُ   ػ٪فٸع٬ ٫ػ٪فٸع٬ ٫  ّ٪إپ٢ّ٪إپ٢  س٪ج٪ح٪س٪ج٪ح٪  ٬ٌ٬ٌإلٸإپإلٸإپ  ٰمٔض٪ ٰى ٫ُ وٸ   289{{وٸ

 أير مر يتس ا    ضبا !! ك  ؿ   احلهللير ازخع:
{{  ٬ً ٬ًم٪ ُٰ  ط٪ع٪ٙط٪ع٪ٙ  م٪ ٤ُٰٸٰمٔ ٘ٱ  إٰلٕإٰلٕ   وٺن٫ظ٬ٰلهپ وٺن٫ظ٬ٰلهپ  ٤ٸٰمٔ ٘ٱذ٪ ج٪ ٫ُ   مٹٰلٔ٪ ٬مٹٰلٔ٪ ٬  ذ٪ ج٪ ٫ُ وٸ ٬ّ  وٸ ٬ّأٸ     ٫ُقٺض٪٫ُقٺض٪  وٸه٬وٸه٬  أٸ

٫ُ  غٸفٸش٪غٸفٸش٪ ٫ُ ولڀ ٫ُ   ولڀ ٫ُوٸ ٬ً  ُ٪قٸذٲو٪ُ٪قٸذٲو٪  م٪ م٪   وٸ ٬ًٰم ُٰ  ٰم ُٰر٪ى٬ٰب ٫ُ  ّ٪كٹٰاب٪ّ٪كٹٰاب٪  ُ٪تٸمٲش٪ ُ٪تٸمٲش٪   ّ٪م٪ ّ٪م٪   ر٪ى٬ٰب ٫ُوٸ ٌپ  وٸ  ٪ُ ٪ٛ ٌپب٪ش٪   ٪ُ ٪ٛ   ::ب٪ش٪ 

ٗټب٪ش٪ب٪ش٪ ٪ٛ ٗټ  ٪ٛ    ٪ً ً٪ٰم ٗټ   ويٲ سپ  ويٲ سپ   ٰم ٪ٛ ٗټّ٪ب٪ش٪  ٪ٛ ً٪  ّ٪ب٪ش٪  ً٪ٰم   290{{ ويٶفٸ  پ  ويٶفٸ  پ   ٰم

كركػر ر ريػص  ، أيخػب ضػبا  ة زص اآط  ضه م سح  ألاهلل مر امل مس ؛ أم م سح ،
 اسحت ج أف زعري  معة أخعل رستس ا  اربم أمعى بص     ةت ب  :األريع ... 
       :ضبا ارعمل، ك  ضبا ارو ب مر ااو   
        ::  

  مل ذا  

 رسك ف مر أضل ضبش املآ م ت ارع رآ .
                    ::  

ضسػػ ؾ األبػػعار، كضسػػ ؾ املآعبػػ ف، كضسػػ ؾ ارع بػػهللكف، كضسػػ ؾ ار اضػػهللكف، كضسػػ ؾ ارت ابػػ ف، 
ر عكف، كضس ؾ ارباةعكف، كضس ؾ ار  مهم ف، ا خت ر رت للن مػر األبػ اب املػبة رة كضس ؾ املت

   ةت ب رب ارع مل  كبس ا  اآص ةم  ة ف يتس ا  اآص األكر ف.
  زري لػػس ، كأف ييس مسػػ     س بسػػ ، كأف يي ٌةًػػأف يي ػػسل أا ارسػػ ، كأف يي ػػريًٌ  زهػػأؿ   

وػػص كيعدػػ سػػه رسػػ   ش، كأف ييػػهللرةس  بعر يتػػص كرس يتػػص، كال يت ر ػػهللى، كأف يي اآسػػ  رسعمػػل ارػػبم ُيي
كأف جيعسسػػ  رسػػه ارػػهللكاـ مػػر ارػػبير ييثػػ  رسػػآ ف    علزػػص، بعس يتػػص كرر يتػػص طعاػػ  رػػ  كال أ ػػل، 

كلؿ بآتػص األط ػ ر، كصػح بتص األبػعار، كأف زكػ ف أ عػ   ػم  ،كيعز  ف صيػحو  ارسػيب امل تػ ر
 . ا   ري رتص كمر أضل ري ارش   ريستصر  

 سه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوصكص
                                                           

 اسآ  األكرآ   أليب زعآف رر ابر رمع رد    رس م  ِٖٗ
 ا امههلل ابر  و ع رر ابر رو س رد    رس م  َِٗ
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  291انٌخٌه اننبػًخانٌخٌه اننبػًخ..1717
احلمػػهلل   ارػػبم أرسػػه  ػػأزس  ك ػػأف روػػ دش املػػ مس ، كريعػػل  - ًبٍهػػًف   ارػػع ٍْحىًر ارػػع ًاآفً 

ػػ  كارعامػػ   ػػف ارهللكرػػ  كاألي  كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه  مػػ ـ األكرػػ  كازخػػعير،   يػػـ  ارػػهللير،   
 لآهللى   كلرص كصحوص أ ع ، كةل مر بوع ف رسه ضبا ا يهللل    يـ  ارهللير.

ةمػػ  كرد   ار ػػحآل رػػر اضػػعبص، ي ػػ   ػػف اءسػػ  ةػػأاف يعكاػػ    ةػػ ف رلػػ ؿ   
 س ، اآ ؿ:   كص  اء ة ف مسريعان   ي ـو   رأم ارع ، ان  آل أزص 

ِٰ  ى٪فٺٰظٕى٪فٺٰظٕ  ّ٪ وڀٰزّٖ٪ وڀٰزٖ  }} ٔ٪ٰذ ِٰٰب ٔ٪ٰذ ٕٲ  ع٫شپك٪ ٬ع٫شپك٪ ٬  وٸقٸذ٬وٸقٸذ٬  ٰب ٕٲع٪لٸ ٘ٹ  ع٪لٸ ٘ٹ وٺح٪يٲ ٰٰٜط  ٍ٪ز٪ ٍ٪ز٪   ع٫ش٬ضپع٫ش٬ضپ  إٰلٕإٰلٕ  وٰىفٻ وٰىفٻ   ّ٪ ويٲ س٫ّ٪ ويٲ س٫   وٺح٪يٲ ٰٰٜط وٺر٪    ّ٪أٸى٪ ّ٪أٸى٪    وٺر٪ 

  292{{  أٹؿ٪ل ٕأٹؿ٪ل ٕ

اسػ  مػ  أرػهللش   رسػ    رػ  املػ مس ، كةػ ف مػر   رلش رك  يععًٌ مليع  ي   رر مش ضهللة 
ش كمػػ  أرػػهلل   ،اػػص مبػػ  ري ػػ ش رسمتآػػ وآوػػص كم ػػرري ش رآيععًٌ أخػػب ا ألػػعار راسػػ  املعػػعاج أف   
 :ةم  أكرد ارآهراين   امل اضل ارسهللزآ رسك اعير كاملكبب ، اآ ؿ رص  

      ُظنننع بننُ ك٣مننُٕظنننع بننُ ك٣مننٕ  ُيعننش بننُ مجنن وٕ  ّمسعنن ٻُيعننش بننُ مجنن وٕ  ّمسعنن ٻ  ٓنن  دنننذ مننذ أعٷٔاننك ىننْس ٻٓنن  دنننذ مننذ أعٷٔاننك ىننْس ٻ  }}

ٕٲ ٕٲٓ  دنذ إىٕ أعشٶإلك بلظ ٌ  ذت ل معرب عشّجك إو غ غ  وين   وين    ٓ  دننذ أسطنلاك إىل  ٓ  دننذ أسطنلاك إىل      ٓ  دنذ إىٕ أعشٶإلك بلظ ٌ  ذت ل معرب عشّجك إو

إلتسٓك جيٲيت واؼ ٍذ إلتسٓك جيٲيت واؼ ٍذ       ّ وؼ ٍذ مٷ وب حبقٔق٘ م  ٓؼَذ بُ  ّ وؼ ٍذ مٷ وب حبقٔق٘ م  ٓؼَذ بُّىزٓش ٻّىزٓش ٻ  ّمبؼش ٻّمبؼش ٻ  ػ ٍذ ٻػ ٍذ ٻ

ٜ  منن  أعننذد  إلَٔنن  ٤منن  أعننذد  إلَٔنن  ٤ ٜ  ّؤنن ٜٕ  ّأسٓننك ىنن سٖ واؼنن ٍذ منن  أعننذد  إلَٔنن  ٤عننذ    ثننه   ثننه ّٕٕؤنن ٜٕ  ّأسٓننك ىنن سٖ واؼنن ٍذ منن  أعننذد  إلَٔنن  ٤عننذ 

مجن وٕ  وناعله أىنٕ مينضِ ر كنن وٕ عنً  وؼنبُٔ        مجن وٕ  وناعله أىنٕ مينضِ ر كنن وٕ عنً  وؼنبُٔ        عنً  عنً  أػَذك ج٣ونٕ  ّأكؼنف ونك    أػَذك ج٣ونٕ  ّأكؼنف ونك    

ْٲ  ب ويْس  وزٖب ويْس  وزٖ  ّ ويعري ّ وْصٓش ّ ملؼري  إلشوِ ّ ويعري ّ وْصٓش ّ ملؼري  إلشوِ  ْٲم إهل ٻ إهل ٻ    ِ مً غري إدس ك ٢ّ إذ ا٘  ِ مً غري إدس ك ٢ّ إذ ا٘ م

  ٢ّ علننٕ   ٢ّ علننٕ ٕٕٛٛبؼننبؼنن    ٢ّ م ٜننن ٻ  ٢ّ م ٜننن ٻٕٕٛٛ  ٢ّ مننً ػنن  ٢ّ مننً ػننٕٕٛٛ  ٢ ر ػنن  ٢ ر ػننؿنننذ ٻؿنننذ ٻ  إلننشد ٻإلننشد ٻّ ذننذ ٻ أذننذ ٻ ّ ذننذ ٻ أذننذ ٻ 

  ٕٕٛٛػننننننننننننننننٞ  وننننننننننننننننٔع كنثلننننننننننننننننُ ػنننننننننننننننن  ػننننننننننننننننٞ  وننننننننننننننننٔع كنثلننننننننننننننننُ ػنننننننننننننننن    إىلإىل    ٢ّ مفاقننننننننننننننننش ٻ  ٢ّ مفاقننننننننننننننننش ٻٕٕٛٛػننننننننننننننننػنننننننننننننننن

  ..{{  ٍّْ  وظنٔع  وبـريٍّْ  وظنٔع  وبـري

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ٓضػ َُْْ  مر   دم األك  َّاملهوهلل احلهآ  برريسآ   – لس   –األ  ع  ُِٗ
 ارو  رم كمهسف رر أز   ِِٗ
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  ف ار راػػػ  رهػػػآهلل األكرػػػ  كازخػػػعير: ك ػػػ ؿ      ػػػأ                        
                يع آص:رز ص   رسـ  ارآآ  يكش  رص اربم رارتك اعارارتك اعا   ،  
                         كبعػػهلل أف يػػعل اءسػػ : ارتكػػ اعا ارتكػػ اعا ٕٕرر                     

       خػػػعير بعػػػهلل أف اػػػتل   ب ػػػ مهعضف كلاتضػػػف رسػػػف ا بًٌو رػػػ ن رهػػػآهلل األكرػػػ  كاز ارتكػػػ اعاارتكػػػ اعاٖٖرر
 ارآآ ، ك  س ف يق ارآآ ، يعكف كيش هللكف ضبش احلآ مهق رآ دح ض  كيشعا ض  رسم مس .

!! ال، األمػػ ةر املو رةػػ    مكػػ  ي ػػ  رسػػ  اركعوػػ     مل يػػبضل   زهػػ ىن أف  ي ػػسلضػػل 
بتػػأين كد ػ  كر يس ػػ  لضػ  ضسػػ ؾ كر ي ػػري   كصػري ن د آآػػ ن جيػل أف يكػػ ف  ػهلل ذضػل    ركػر اػن 

 رػر ي ػري   ريآػهللان،رلضػ  ر يػ  لػعيع  رػ  ريػ  ى  رآيعرآس  كصري ن بري آسآ ن   ، ركر ان مر ،ريآهللان 
 تمكر مر ر يت   ريآهللان.ألزص مل ي

  صٌسح ًخٌه اننبط يف اآلخشحصٌسح ًخٌه اننبط يف اآلخشح
هػػ ضعى ك منػػ  يساػػع     ال يساػػع    اػػسحر  آعػػ ن   ارػػهللزآ  هػػ ضعى دػػو لطسسػػ ، ك  

 :س ،   ؿ ب اطس
ٌٲ  }} ٌٲإپ ُ٪  إپ ُ٪ ولڀ ْ٪سپكٹه٬  إپوٸٙإپوٸٙ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  وٸ وٸ    ولڀ ْ٪سپكٹه٬ؿ٫ ْ٪ ٰو ٹه٬   ؿ٫ ْ٪ ٰو ٹه٬ ّ٪أٸم٬ ٬ً  ّ٪أٸم٬ ٬ًّ٪وٸٰ  ّ٪أٸع٬ن٪ ٰو ٹه٬  إپوٸٙإپوٸٙ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  ّ٪وٸٰ  ّ٪أٸع٬ن٪ ٰو ٹه٬مٹلٹْٰب ٹه٬    293{{  مٹلٹْٰب ٹه٬ 

    لؿ ضػػبش ار ػػ ر  ضػػ  ارػػبم صػػ رض : امػػ                             
       األراػػ ـ، كأررػػه ركػػل  زهػػ ف ضػػبش ار ػػ رة اراػػ ضعة  ضػػ  ارػػبم صػػ  رى   لؿ رمػػعافالؿ رمػػعافأٔرر

اريت زعاض ، كارشكل كارس ف كط ؿ اءهف كارععض، كر ف ارعآس  كارتآ طآ ، ةل ضبش األ ػآ   
 .رب ارع ة خسآ   اربم 

آػـ  رآػ     ا م  لتيوعر رسآص يػـ  رآػ    ، األف ضب ،ل ارو طرمًٌ ركر ال بهلل رت أف جتي 
  ذرػت، مر اربم  ػ ؿ لسا ع ب  رة ارآسل ارهللاخس   اريت زعاض ، ركسسزا ع  بش ار  ر  رر

   رب ارعػػ ة:                         اروآػػ ض كارهػػ اد ضسػػ    ارػػهللزآ   لؿ رمػػعافالؿ رمػػعافأََُُٔرر
   أاعيآآػػػػػػ  لػػػػػػ د، ك  أكرل بػػػػػػآمل، كضػػػػػػ ال  أرآػػػػػػس ف خضػػػػػػعا ، ا رسػػػػػػ سرهػػػػػػار  ارسهػػػػػػل، 

 كض ال  دو ذرت اهل ارهار .كض ال  أرآس ف زر   ، 
                                                           

 صحآل مهسف كابر م ري  رر أيب ضعيعة  ِّٗ
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 .اهل ارعمل اربم رمستص ب ري    سوت، كبآو سص مست ربت    ازخعةركر 
ش     ب  ارسػ س أزػص مي -  زاعش  -أاسه بض ر   رسه لوآل املث ؿ:  زه ف   ارهللزآ 

يػـ  ارآآ مػػ   كيكػػبب رسػه ضػبا، اآػػأيت  ،كيكػػبب رسػه ضػبا ،يكػبب دامهمػ ن، يكػػبب رسػه ضػبا
   :  ةمػػػػ   ػػػػ ؿ                                               ار مػػػػعاار مػػػػعأََٔرر 

أك مر أمل زآ ، اكس ف أيب ف ضس ؾ ككري ض ف مهػ دة،  ،أك مر اعزه  ،ان كر  ة ف مر أمعيك 
   سػػػػػػػأيت ضسػػػػػػػ ؾ:احنػػػػػػػر أمػػػػػػػ                                                  

 ا بش رس   ف      . لؿ رمعافالؿ رمعافإََُُٕرر
اأزم اربم نت ر ر زت اربم لآك ف يـ  ارآآ م ، كضآئتت اريت با ع    أم ـ ااامهػق 

 ال ريل اآص. أ ع  يـ  يهللر    ارس س رآـ 
 ػ     ضسػ ؾ رػر  كري ضسػ   فاػ ف رسهللم  يتكسف رر اءس  كأضل اءس ،  اسبرت ربس  

كىرمػػ  رهػػآم             بكػػ ف مثػػل بعضػػ  ، امػػعة يآػػ ؿ رػػر   رػػ  مسػػ :
ػػػ ، يعػػػ  لػػػآيسعًٌ  أاػػػ لملعػػػ  ارسغػػػ م  ، ك م   م   رآهػػػم خشػػػس ، ك منػػػ  ىرمػػػ  يعػػػ  ميسعم 

ط  ػػػػ  ارعآػػػػل  ، ألف ضػػػػبش أ ػػػػآ   اػػػػ ؽيػػػػتكسف   ضػػػػبالػػػػآيسعم    ال يهػػػػترآ  أاػػػػهلل أف   ػػػػ  
 ،ألضػل اا  صػآ   ضبش رس ـه كألعار رلزآػ  يكشػري   ألف ا يتحمس   أم رآل، ااروشعم، 

 :    ى  بش املس زؿ ارعسآ ، يآ ؿ   بعض فرآش
{{  ٪ٌ ٌ٪ وٺن٫ا٪ر٪ بٳْ ُٰ  إٰلٕإٰلٕ   وٺن٫ا٪ر٪ بٳْ ُٰ ولڀ ٬ً  ع٪ن٫ْدٱع٪ن٫ْدٱ  ع٪لٸٙع٪لٸٙ   ولڀ ٬ًٰم ٘ٱ  ٰم ٪ُ ٘ٱٓ٪ مٹْ ٪ُ ٛ٪  ٓ٪ مٹْ ٛ٪ذ٪ن٬ش٪  ٌ٪   وٺع٪ن٫ْٰد وٺع٪ن٫ْٰد  س٪أٺغپس٪أٺغپ  إٰلٕإٰلٕ  ذ٪ن٬ش٪  ٌ٪ط٪ب٬ع٫ْ   أٸوٺف٪أٸوٺف٪  ط٪ب٬ع٫ْ

٘ٱغٹش٬غٹش٬ ٘ٱإلٸ ٫ٛ  إلٸ ٫ٓ٫ٰٛلٕ ٫َه٬  ٫ٰٓلٕ ٫َه٬ذ٫ظ٬ي٫ ٬ٍص٪  ذ٫ظ٬ي٫ ٬ٍص٪أٸ ٘ٸ  أٸ ٘ٸ وٺح٪يٲ ٫ٛ  كٸن٪ كٸن٪    وٺح٪يٲ ٫ُ٫ٰٛلٕ ٬ٍص٪   وؼٲن٬ع٫ وؼٲن٬ع٫  ٫ُٰلٕ ٬ٍص٪أٸ ٔ٪    أٸ ٔ٪   وذٳى٬   294{{ وذٳى٬

، كارآآ مػػ  رػػآ  اآ ػػ  زػػ ر،  ال زػػ ر األرمػػ ؿ  ألضػػل اءسػػ سػػوف مػػر  ػػهللة ارسػػ ر بي ض   كريػػ
ت رمػل صػ حل ال ميسػ كارػبمصػ حل لػآك ف زػ ر   يػهللش ميشػ  بػص، ا ربم معص رمػل ار  حل ، 

  سمػػػػ : اآكػػػػ ف م  ػػػػ    هي                                ارسػػػػ ر ارػػػػبم  ارتحػػػػعًناارتحػػػػعًناٖٖرر
 اربم لسمش  كرا ش كرر ي ةس .ز ر لآهللى رل ؿ  ، ض  يهعه ب  أيهلليس  

 :كارس ر اربم  يهلليس  ض  ز ر ارعمل ار  حل اربم رمسس ش،   ؿ 

                                                           
 ا  ؼ ااوة امل عة رسو صوم رر روهلل   بر مهع د  ِْٗ
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{{  ٪ً ً٪ٰم ٬ً   وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ وٺن٬١٫ٰمٰيني٪  ٰم ٬ًم٪ ٫ٛ  م٪ ٫ٓ٫ٰٛلٕ ً٪  ٫ِ٫ِى٫ْس٫ى٫ْس٫  ٫ٰٓلٕ ً٪ٰم ٰ٘  ٰم ٰ٘ وٺن٪ٰذٓي٪ ٌ٪  إپوٸٙإپوٸٙ   وٺن٪ٰذٓي٪ ٌ٪ع٪ذ٪ ً٪   ع٪ذ٪ ٪ٔ ً٪ أٸب٬ ٪ٔ ٛ٪   أٸب٬ ـ٪ي٬ع٪  ٛ٪ إلٸ ـ٪ي٬ع٪  ٌ٪  إلٸ ٌ٪إلٸذ٫ّ   ر٪ٰوكٸ ر٪ٰوكٸ   إلٸذ٫ّ

ٌٲ  ذ٪اٲٙذ٪اٲٙ ٌٲإپ ً٪  إپ ً٪ٰم ٬ً   وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ وٺن٬١٫ٰمٰيني٪  ٰم ٬ًم٪ ٫ٛ  ٢٢  م٪ ٫ٓ٫ٰٛلٕ ٫ِ  ٫ٰٓلٕ ٫ِى٫ْس٫ ٬ْٰكع٫  إپ٢إپ٢  ى٫ْس٫ ٬ْٰكع٫م٪ ُٰ   م٪ ٬ٔ ُٰ مٸذ٪م٪ ٬ٔ   295{{مٸذ٪م٪

ضػػػل زػػ رش ييضػػ   ألكازخػػع ، رػػص زػػػ رش  ػػم   ػػ ـ  هللمآػػص ملػػ مس  زػػ ران مػػر ييضػػ  أ ػػل ا
 درري ت يهل جتسآ ت ارس ر اإل   رسه كري ش امل مس  كامل مس ت. امل   ، كب  ضبا كذاؾ

  ٌَس انتدهيبد اإلذليخٌَس انتدهيبد اإلذليخ
رس ر اػ ، اربم يا ع ب  األيهللم دو ز ر ارعمل ار  حلكارس ر اربم يا ع رسه ار ري ش 

ار ػػ حل ، بسػػ رش رسػػه  زػػ ر ارتوسآػػ ت اإل آػػ ، يتوس ػػه   ضػػ  ارػػبم يا ػػع رسػػه ار ريػػ ش 
رػػص كةمث مهػػص رسػػه كريػػ ض ف رػػآعسف أضػػل امل  ػػ  ارعاػػآف  آعػػ ن أف زػػ ر ريا اتا ػػع ًمهػػح ه مػػر

 ض ال  مر رو د   املآعب .
ػػػأاآػػػ ىن كزػػػ ر   يا ػػػع  ل   ارػػػهللزآ ، كركػػػر رسػػػه األةػػػ بع مػػػر األزوآػػػ   كاملعلػػػس  كةيم 

ل ريوػ هػآهللى م لػه رسآػص كرسػه زوآسػ  أاضػل ار ػاة كأمت ارهػاـ ملػ  درػ ش ربػص   ار  حل ، ا
 كذضل    ريول ارر ر كجتس ه ربص:ارر ر رسمك مل  كرآ  رسع  ، 

                                   يع ع بهآط مر ضبا ارس ر ز ؿ  األرعاؼااألرعاؼاُُّّْْرر 
ةػػل مػر يػػعاش مػر بػػ   لػعامهآل ميػػ ت، مػر  ػػهللة ضػبش األزػػ ار،    أف كػ ف  رسػه كريػص م لػػه، ا

اسػػػف ُيوػػػل ارسػػػ ر، اغر ػػػه كري ػػػص  -يعػػػ  درػػػ    -ر ػػػه كري ػػػص بسثػػػ ـ مػػػ ت لػػػوع  رريػػػان، اغ
ال يرسػػ  رسآػػص أضػػل ارو طػػل كأضػػل ارػػ كر كأضػػل ارغػػعكر، ألف ، اػػن بسثػػ م  رآحوػػل ضػػبا ارسػػ ر

 مضس فه كمكس ف.ز ر ز ر   
ارػباةعير ذةػعان  ػهلليهللان رػعب ارعػ مل ، اكثػوه مػر ارػباةعير  مػ ةثػوان   مضبش احل ر  اهللا

 -روػهلله اوشػ   ػهلل يكػ ف مػ  أزػص  -كي آف   ذةع مػ الش، اآوػهللكا كري ػص  ،ل ببةع    يسريع
 .ألف   دمعش  ز ارش  ،بغو    ز ر

أف زسػػػ ر ارآسػػػ ب بسػػػ ر رػػػاـ ارغآػػػ ب، اػػػن  ذا   ا ريػػػ     اػػػسحر   رػػػ  املػػػ مس  
ة أم ـ   ازخعةكصسس         أ ع .كأم ـ خسق  ،زك ف مر أضل ضبش ار ري ش ارسوًٌ

                                                           
 ري م  اروآ ف رسرمثم ِٓٗ
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  ٌَس اهلل يف اإلَغبٌٌَس اهلل يف اإلَغبٌ
           : 
 ز ارش ارعسآ   أزعف   رسه ضبش ار ري ش  ملى 
             دػػػػػ ، اكػػػػػل اعة بػػػػػص كلػػػػػكس بص لػػػػػعآ   ةػػػػػ ف   ارػػػػػهللزآ  ر ي
دػػ  مػػ الش، كال يهػػعه حلاًٌػػكأرم رػػص  بتعسػػق بػػص ارػػسري    ضػػبش اػػ فو ،.أك أم  ػػ   ضػػ اشك ص روي

 .احلآ ة، ك من  لعآص دامهم ن إلرد     
مػ  ارػبير يتوسػه رسػػآ ف   ع  سػى مػ  املي   آوعسػػص ا  ،  اازػص ةػ ف يهػع  دامهمػ ن   ردػ

 كييريآمل رسآ ف مر لعش امل  ف امل  كف. ،بس رش املكس ف 
   : يآػػ ؿ اآ ػػ   لكريػػ ش أيخػػع كضسػػ ؾ                                     

اإلمػ ـ  الػأر  تمتع ا جبم ؿ   ريل   ريػاش، كي ،رآساعكا    كريص    ضف ض ال  يي آ   ارآآ م اارآآ م ارر
دػ ب عمػهلله رلػ ؿ    ػ ؿ: ةآػ  رلش  ر ا:  ربص    ؿ: زعف،  ضل رأل رل ؿ    :م رت 

ػػص كزريهػػص، كبآػػ  مبػػ   اآػػص مػػر زػػ ر ربػػص، اػػعأل مػػ  اآػػص مػػر زػػ ر    ػػ ؿ     دآوػػ    رػػر اهًٌ
 !!.  ل ؿ  

 رسآسػػ  اآسػػ  مػػر زػػ ر  :  حنػػر ةسسػػ    رػػ  املػػ مس  مػػر اضػػل  كز دػػل ذرػػت اسآػػ ؿ: 
                                جيعسػػػص   ضػػػبش ارسري ػػػ  زػػػ ر   ػػػ   احلوػػػعااحلوػػػعاِِٗٗرر   

 .م مرو مر أضل اإلمي ف ةل روهلل   سل
ػػٍ ً ت     ،كضػػبش ارسري ػػ  ضػػ  لػػع  اإلميػػ ف بوػػ ع اكلػػع ارتهػػسآف حلضػػعة ارػػعْحر، كلػػع لى

حل ُيوػص احلسػ ف املسػ ف كة ارآػعلف، كلػع  وآوػت   ةػل رمػل صػ ارسيب ارعهللىف، كلع اوػت رػتا
وػل مػ  اآػت مسػص ا ػ  أايآ ؿ رسػ    ضػبا األمػع:  كربرت اإلم ـ أب  ارع امهف ، بو رؾ كبع  

 .ابو ب رص ال أزم
وػػت ألزػػت  كركػػر ُيوػػت روضػػ رتص ارػػيت معػػت، بػػعاب أك مػػ   م ػػ ، ، أك اررػػ  مػػررػػر ُيي

ؾ  ػػػو ه مػػػر األزػػػ ار اإل آػػػ  كدػػػعص   لطسػػػت، كيعيػػػهلل مسػػػت أف بيآ يػػػص كبيسمآػػػص كبي ػػػريآص اأررػػػ 
 كبيع آص، رتأيت يـ  ارآآ م  جتهللش يا ع مر لطست رسه ه ضعؾ.
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  شاعخشاعخٌَس انفٌَس انف
  ػػػػػػػعح از ت ارػػػػػػػيت   لػػػػػػػ رة املرريريػػػػػػػ :رسػػػػػػػهللم   كرػػػػػػػبرت لػػػػػػػآهللى رلػػػػػػػ ؿ   

                                                                         
كركػر ارػبز ب  وػل ةسػص زػ ر، ك    رسػ  أف ارآسػل   احلآآآػ  يسػ ؿ رسػ  مػر رسػهلل ب    راملرريري اراملرريري ا

 :ضبا ارس ر، اآ ؿ 
ٌٲ  }} ٌٲإپ ً٪  إپ ً٪ وٺن٬١٫ٰم ٘ټ  كٸ ى٪ ٬كٸ ى٪ ٬  أٸر٬ى٪ب٪أٸر٬ى٪ب٪  إپر٪ إپر٪    وٺن٬١٫ٰم ٘ټى٫ ٺا٪ ٫ٛ  ى٫ ٺا٪ ٬ْد٪  ٫ٛط٪ ٬ْد٪  ُٰ   إٰلٕإٰلٕ  ط٪ ُٰ مٸلٺٰب ٬ٌ  مٸلٺٰب ٬ٌإلٸإپ   ؿ٫ٰقص٪ؿ٫ٰقص٪  ّ٪ ط٬ا٪ػ٬فٸش٪ ّ٪ ط٬ا٪ػ٬فٸش٪   ّ٪ى٪ض٪ع٪ّ٪ى٪ض٪ع٪  ُ٪ ب٪ُ٪ ب٪  إلٸإپ

 ٫ُ ٫ُ مٸلٺب٫ ٬ٌ  مٸلٺب٫ ٬ٌإلٸإپ ٫ٌ  إلٸز٪ٰوكٸإلٸز٪ٰوكٸ  ص٪ د٪ ٬ ص٪ د٪ ٬   ص٪ د٪ص٪ د٪  إلٸإپ ٫ٌ وشٲ    296{{   وشٲ 

در ه رسػه  م  داـ  هلل، ك س ر اإل   امل ري د   ارآسلييغر  رسه اركارعاف يع  ارغر  ، 
كاررػػػعؽ ارآمػػػع ضػػػ  يو ػػػع ارشػػػم  ك ، !!ييو ػػػع ضػػػبا ارسػػػ ر، اآمشػػػ    ارػػػهللزآ  ةأزػػػص أرمػػػه ال
آيوػ  رسػ  أف ضػبا ارس ف بػص األ ػآ  ،  رس    شأرر كدوض ، ركسص ال يو ع لرس ر ارهللاخس  اربم 

  :با خوآػػر، كأف ضػػبا اهػػر كأف ضػػبا لػػ  كأف ضػػبا اػػعاـ، كأف ضػػبا طآػػل، كأف ضػػ ،اػػاؿ
                              األزري ؿااألزري ؿاِِٗٗرر ... 

 .يو  رتارريع  ف اربم  ا با ارس ر ض 
 :   ؿ ام ذا أاعل  ذا اريت هللت ك 

ـ٬ذأٹ   وقٸلٺب وقٸلٺب  }} ـ٬ذأٹٓ٪ ـ٬ذ٪أ  كٸن٪ كٸن٪   ٓ٪ ـ٬ذ٪أٓ٪   ٫٠ِز٫٠ِزٰج٣ٰج٣  ّ٪م٪ ّ٪م٪    ُ  ُ   س٪ط٫ْل٪س٪ط٫ْل٪  ٓ٪ ٓ٪ : :  ذتٸٰذٓذ  ٰمٔص٪ ذتٸٰذٓذ  ٰمٔص٪  ٓ٪

  297{{  ُ٪ع٪ وٸُٙ٪ع٪ وٸٙ   ُ ُ  ّ٪ٰركٺش٫ّ٪ٰركٺش٫   وقٹش٬وٌ وقٹش٬وٌ  ّ٪ّٗ٪٣ُٰ٣ُٰٗ: : مٸ ل٪مٸ ل٪

س  ضبا ارعاف كضبا ار هللأ  اربةعا م  اآاػل يػبةع   كيشػتهلل    اإلخػاص    ،ربم جيي
   ذةػػػع مػػػ الش،    أف يػػػهللخل    ػػػػ ؿ  :                                         

             رسػػػه   ارػػػهللزآ  ارسػػػ ر با رػػػآ    ازخػػػعة اآػػػط، بػػػل ميشػػػ   ػػػ األزعػػػ ـااألزعػػػ ـاُُِِِِرر
رسػآ ف أ عػ  رسػه ضػبش ارشػ ةس ،   بو رؾ كبع  كرد اف    ب ارسيب  ارهللكاـ، كة ف أصح

 :ةس ف مع ف ارريعال ،   ؿ 
                                                           

 لسر ابر م ري  كار مبم رر أيب ضعيعة  ِٔٗ
  رس م األربع    اض مهل ذةع رب ارع مل  رسهللمشآ  رر ابر رمع رد    ِٕٗ



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح انغبشيخ16-8(                  تفغري اآليبد ) 231 )                                         انٌخٌه اننبػًخ                     : 17

ُٲقٹْ   }} ُٲقٹْ   ٘ٸ    ٘ٸإٰلش٪ ط٪ ًپ  إٰلش٪ ط٪ ًپ وٺن٬١٫ٰم ٫ُ   وٺن٬١٫ٰم ٫ُإلٸإپىٲ ُٰ   ٰبي٫ْسپٰبي٫ْسپ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  إلٸإپىٲ ُٰ  ولڀ   298{{ ولڀ

  ربم معصا أير ضبا ارس ر
 !! ال كيعةو   رآساع بس ر   !!كضل أييت بور ري  

 . رور ري  بهللاخسص اآ   ز ر   ا
 :رسه لوآل املث ؿ
اهلليآػ  خ صػ     اآ بػصأـي املػ مس   اهنع هللا يضرارهػآهللة ر مهشػ  كضل ابستػص   لآهللى أب  بكع

رآك ف    دخل ييغسآ   رػر ك ،    دكف أخ اا    املواث، رآيغآس   رر ارتععض ره اؿ ازخعير
كضوتػػػػت  ػػػػهلل : أى ةسػػػػمي طسو ػػػػ ، ك ػػػػ ؿ  ػػػػ اسمػػػػ  مػػػػعض كةػػػػ ف رسػػػػه اػػػػعاش املػػػػ ت  ازخػػػػعير.

 ػػ :  منػػ  نػػ    ػػ ؿ  كأيريػػهلل أف يعريػػ  ضػػبا املػػ ؿ رس راػػ  كاركػػل أيخػػب ز ػػآوص اآػػص،  ،ِٗٗاهلليآػػ 
ل، كأهػر ،  ػ ؿ:  ف زكريػيت ضػبش ا مػم: رػآ  ل  ال أيخػمه كااػهللة أ ػ    رػأخ اؾ كأيخت ؾ، 

ا مػل كزكري ػ  بػ ىف  ال زػ ًٌزع ار ةػ   ال بعػهلل أف أييت  امػعأةرسهللم  بك ف  .!!أف م    برس   أيزثه
   !!، مب ذا زاعا ذا لمل ر د أزثه ،ا زتاعكاـ أيزثه، امل ر د، رسعل  ف ة ف ذةعان أ

 .  بس ر   اربم أرر ش رص
ت  ػ  اآسص كبآس ف أربعػ  لالؼ ةآسػ ، كب ،كاءآش   باد ا رس ،كرمع ة ف رسه املسمث

كةػـع    ذضوػ ا رهػآهللى اإلمػ ـ رسػ  ك ف   امل ساتعول ، رر اارو  ك  ؿ:   ل ري  اءول
 .يع  زهأرص أكالن رر ذرت، اآ ؿ: ض  أرسف مب عريص،  كري ص كلأر ش

ف اػاف ةػبا، اػ  ؾ أف  زهػ ف  رػت  رػ   ػ ؿكازاع رتحعم ار ح ب  مػ ذا ةػ ف  ػكسص  
 كاـ، كاذضل ر  ال ارشأف كألأرص.امص ان بتثو م شر  آل اآص ضبا اربتو  ة

، اآػ ؿ: رأيػمي ريػآش لػ ري  ه ػعش !اآ ر ا:   أمو امل مس  اهللث مسػت رسػه املسػمث ةػبا
                                                           

 ري م  ار مبم كاررمثاين رر أيب لعآهلل ااهللرم  ِٖٗ
ة ف حنس    أل بكع ار هلليق أا    رم  ف ر مهش  زكج ارسيب  رر رعكة بر ار بوأخعريص اإلم ـ م رت ىف امل طأ رر  ِٗٗ

اسم  اضعبص ار ا ة   ؿ ك    بسآ  م  مر ارس س أاهلل أال  ل د  بعهللم مست كال أر   لرغ ب  ري د رشعير كلآ  مر م رص
ك من  ض  ارآـ  م ؿ كارث  ك ين ةسم حنستت ري د رشعير كلآ  اس  ةسم ريهللدبآص كاات بآص ة ف رت عهللم مسترس  اآعا ب

امر  أ    ا ر ةتص  من  ض اآسم   أبم ك  ر  ة ف ةبا كةب ع مهش ك من  ن  أخ اؾ كأخت ؾ ا  تهم ش رسه ةت ب     رت
 أراض  ري ري  بسم خ رري  ذك برر أب  بكع األخعل اآ ؿ

http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=1
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=1
http://library.islamweb.net/NEWLIBRARY/showalam.php?ids=25
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ف مر ااس ، اسو ػت ف،    ػ ؿ:   رىسػٌ   ف رسوول، كارعهللك يهللكر مر ا ؿ اءول رآسآمل  رسآ 
ب رل ؿ   اكم  ، اآ ر ا: زستاػع    أف أييت بشػو  أصحكة ف  ارآس ب  ذا صريم بعل!!.

عج    ر ت، كال أاهلل ييكثػع  ،كال أاهلل ا ضص رر احلآآآ ، ارس ع كزهأر أك ييشػ ًٌش كال أاهلل اي
 ػ ر ا: وػعج    خػ رج اررعيػق كزآ بسػص  وػل أف اسم   ع ا أف بشػو ارس ػع  ػ دـ،    اركاـ!.

اآػػػ بس ش كلػػػأر ش: مػػػ ذا اػػػهللث   ؿ:  -آ ا مػػػر ااػػػمث يعيػػػهللكف أف يهػػػت ا -يػػػهللخل رسػػػهلل رمػػػع 
   ػػ ؿ: يػػـ  اءمعػػ  ارريازآػػ ، ك  أم ك ػػم   ػػ ؿ: ك ػػم صػػاة اءمعػػ ، ازت ػػعى،  ػػ ر ا: كمػػن

الزآػػمل  األرػػهللا  رسآسػػ      ػػ ؿ:  عسػػ  صػػ ت رمػػع، كرػػ ال صػػ ت رمػػع ػػ ر ا: أمل بهػػمع ا صػػ اتن 
 .اععا ا أف رمع يساع بس ر   مر خسريس ، 

 رآػص، كضػ  ة ف ري ره ن   حس  اااا ، كأاػهلل ار ػح ب  ةػ ف   دمػ ن   رثم ف لآهللى 
، اساػػع    لػػ ؽ املػػعأة،   لػػ  رػػر  كةشػػ  ا  ا ػػا ػػل  ة زػػم  شػػ  أم مػػص امػػعأة   اررعيػػق،  

 رص: اآ ؿ ، اهللخل رسه رثم ف
أمػػػ  يهػػػتح  أاػػػهللةف أف   !!أمػػػ  يهػػػتح  أاػػػهللةف أف يػػػهللخل رسػػػ   ك  رآسآػػػص أاػػػع ارػػػ ى

 رس   ك  رآسآص أاع ار ى    ؿ:يهللخل 
   ؿ: !!  أمو امل مس   أكا ه بعهلل رل ؿ   

 :رل ؿ   ال كركس   اعال  امل مر، أمل بهم    ؿ 
ُٲقٹْ   }} ُٲقٹْ   ٘ٸ    ٘ٸإٰلش٪ ط٪ ًپ  إٰلش٪ ط٪ ًپ وٺن٬١٫ٰم ٫ُ   وٺن٬١٫ٰم ٫ُإلٸإپىٲ ُٰ   ٰبي٫ْسپٰبي٫ْسپ  ٓ٪ي٬عٹش٫ٓ٪ي٬عٹش٫  إلٸإپىٲ ُٰ  ولڀ   300{{ ولڀ

 !م  ضبا ارس ر 
 !رأل م  رأبص ارع 

بهػترآ  أف  ضػل أك !ضل بهػترآ  أف بعػعؼ ملػر زاػعت  ف  زه  ر  أزم ر  زاعت 
أك بهترآ  أف بعػعؼ مػر ضػبش ارعػ   !رعيب اآط  ـأكرعيب  سآ م ابععؼ أف ضبش ارع  بآعأ 

 !أف ضبا م سهللس أك طوآل أك ع م  
 .رسهللضف ضبش ارآهللرة مر رسهلل ارآهلليع ال، ركس ف 

                                                           
 ري م  ار مبم كاررمثاين رر أيب لعآهلل ااهللرم  ََّ
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  أثش ادلذاًيخ ػهَ ركش اهللأثش ادلذاًيخ ػهَ ركش اهلل
ف يتمتػ  لر ريػ ش اررآوػ  رسآػ    ، كلملساػع ارعاػآف بػ  يػهللم يػـ  ارآآ مػ  أ ا ربم يعيهلل

 خسق  ، اهااص ارآ م اربم ُيعص رسآص ض  املهللاكم  رسه ذةع  .
مػ ذا بآػ ؿ  ،املغعب رسعش   اس  مل ببةع   مرمس  ريبره   بعةص،  كذةع   رآ  ألاهلل

 !ةسػػػم ىمهمػػػ ن ضػػػل بآػػػ ؿ:  دػػػ  ، ب دػػػ   كبغػػػو ك  جيػػػ زارػػػبةع  ركػػػرمل أةػػػر مت دػػػئ ن   !  
  :   يآ ؿ                                  لؿ رمعافالؿ رمعافاُُُُٗٗرر..  

 :يآ ؿ  !مل أةر   املهوهلل ضل بآ ؿ:  
٫َْس٭    م٪ظ٬ٰحذ٭ م٪ظ٬ٰحذ٭   س٬ض٫س٬ض٫ ٤ٸ ٤ٸ  ٰوٰٕوٕ  ج٫ٰعلٸ ٬ج٫ٰعلٸ ٬  }} ٫َْس٭  ّ٪اٸ   301{{ّ٪اٸ

 ... ك  أم مك ف ،  أم م د  ابةع  
أك   لخػع ارسآػل كأري سػم االدتهػػ ؿ     ،  بت   أكؿ ارسآػلاػن رػ  أزػت  ضػآم  ػ

لمل ح ، كركر ال مػ ز  أف بػبةع أك ار اة أك اإلمه ؾ ارريوع، اا بهترآ   عا ة ارآعلف 
 اػػا ي ريػػهلل أبػهللان ألم مػػ مر ريػػبره   بػػعؾ ذةػػع   طعاػػ  رػػ اػن ال بسػػ ـ كأزػػم د اػػل ..  ، 

 كم ذا يع  ارعبر  !! كال أ ل
 ػأفه  ػبا،  ركػر رػ  أزػت نتسػق أرػباران اسػآ  رسػ  ربران  عرآ ن ري      ػعيع   ، يع 

    بعةػػت مػ ذا بآػػ ؿ  ، مل ف المهحػػ  األرػبار اإل آػػ  ارػػيت زػ ؿ  ػػ  امل ػرريه خػػو ارمثيػػ  اػ
 رآ  رت ريبره أبهللان.ذةع   ! 

ارآسػػػل، كبي يػػػل ا ملهللاكمػػػ  رسػػػه ذةػػػع   رسػػػه ةػػػل ا رػػػ  مػػػر احلػػػ الت ضػػػ  ارػػػيت بيع ػػػق 
زػػ ر، كبيػػمثز زػػ رش، كجتعػػل زػػ رش يا ػػع رسػػه زػػ ر كري ػػت يػػـ  ارآآ مػػ ، كيكػػ ف لطسػػت  ،صػػهللأش

   فأير يك ز  ض ال  ز ره رسه ز ر ...  ةستكه ضعؾ ز ر، كبك ف  
           : 
 :رسهلل   ار ري    ضف  ، ألف ض ال اآ  فآك ز  لضبا مساع مر املس هع اريت ك 
                   األا ابااألا اباٗٔٗٔرر::  

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر ري بع  َُّ
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  ًخيبء اآلخشحًخيبء اآلخشح
  اءسػ   ضػ ال ال ي ريهلل أاهلله مر كري    ارهللزآ  ةس   يتمت  بػبرة   ارػهللزآ  شػ  يتمتػ   ػ  

 كركر ريس ف ال رهلل    كال اهلل   .، اسآ  رص ريس  كااهللة، رسهلل   
          ::  

  احلػػ  األرسػػه مػػر  ، عيوػػ ن مػػر رلػػ ؿ   كصػػحوص املوػػ رة ضػػبش اءسػػ  ر رآػػ  رآكػػ ف   
  اءس ، ألف اءس  ارع رآ  م :                            ارريتلاارريتلاِِٗٗرر. 

             : 
 ةػػاـ رػػآ  اآ ػػ   الكال ةػػاـ اآمػػ  ال يريآػػهلل، ألف  ذارػػ  اءسػػ  ، رغػػ ي ريػػهلل   اءسػػ  ال 

 :ةم    ؿ لآهللى رل ؿ   ك أزم بهللخل اءس ، احلمآهلل ايفآهلل رسه ارهللكاـ، ا
ـ٪ ٰذٰب  ٫ٓقٸ ل٫ٓ٫قٸ ل٫  }} ـ٪ ٰذٰبٰو ٌپ  ٰو ٌپ وٺقٹش٬و ُ٪قپ   مٺش٪أٺ مٺش٪أٺ: :  وٺقٹش٬و ُ٪قپّ٪ س٬ ُٶص٬  ّ٪ س٬ ُٶص٬ّ٪س٪ ُٶص٫  كٹي٬ ٪كٹي٬ ٪  كٸن٪ كٸن٪   ّ٪س٪ ُٶص٫ُ٫ش٪ ٔ٪    إٰلٕإٰلٕ  ٫ُش٪ ٔ٪   وذٳى٬ ٌٲ   وذٳى٬ ٌٲإلٸإپ   م٪ي٬ضپوٸا٪كٸم٪ي٬ضپوٸا٪كٸ  إلٸإپ

٘ٱ  وٰمشپوٰمشپ  ٰعي٬ذ٪ٰعي٬ذ٪ ٪ٓ ٘ٱو ٪ٓ َ٪   ُ٪قٺش٪أٹُ٪قٺش٪أٹ  و َ٪ ٰب   302{{  ٰب

  رػػ مل ارػػهللزآ ، كبعػػػهلل أف بآػػعأ أزػػم كدػػػوؾ  رػػآ  رػػص  ػػػوآص أ ارآػػعلف كركػػر ب ػػػ تبآػػع 
 ،لػػآآعأ ارآػعلف، اآهػػمع ا لػآهللى رلػػ ؿ   كضػ  يتسػػ  ارآػػعلف كدػوؾ، يآ رػػ ف: رلػ ؿ   

ارػػعْحر لػػػآآعأ  :يآ رػػ فكبعػػهلل ذرػػػت ، اآهػػكع أضػػل اءسػػ   آعػػػ ن مػػر بػػاكة ارسػػػيب ارعػػهللىف 
 ارػػبم زشػػغل بػػص وػػ  كارسمآمػػ  كرغػػ  اركػػاـرسغآ اأضػػل اءسػػ  رػػآ  رسػػهللضف ك ػػم.. !!!  ارآػػعلف

 أزريهس    ارهللزآ . 
          : 

، أك بعيػهلل رهػان ري ري  بكل مػ  ارػع رسػه لرػت، بعيػهلل مػ  ، أك بعيػهلل رػ ، أك بعيػهلل مخػع
اػػعج رسػػه   ػػ   كرسػػهللم  بتمػػ    !.كال اػػتسط بعضػػص بػػوعمل، ،مي ػػري ه، اركػػل م ريػػ د   ارعػػ 

كجتػػهلل أيضػػ ن أم مػػت  مػػع رػػاـ ارغآػػ ب، كاػػعج    اآػػت، ملشػػعكب ارػػبم  سآتػػص بآسوػػت ارريػ ر ا
 ةم  بش  .،اتشعب مر ضبا أك مر ضبا ،أة الن ةثوة شس  ة

                                                           
 ري م  ار مبم كلسر أيب داكد رر روهلل   بر رمعك رد    رس م  َِّ
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           : 
ركػر ةس ػف م ػ طل، أك كال ةسػل    ةعالػ   اءسػ -ةم   سس   وػل ذرػت  -ال ي ريهلل 

ارهػعيع ك مػهللل ط رػص،  !ا ا زاعربري ع ارهعيع ةهريع م مه  اعلخكرد أف: راة ع  لً ة، كاألى ع  لً أى رسه 
 .أرل ةل أماة  كشتسك يت كزعآم  اربم بريضل بص رس   املسعف  انيك ف ر رآ ن 

أف أزكر أخػػػ  اػػػاف   اءسػػػ ، اآتحػػػعؾ مػػػر زريهػػػص اػػػن  أردتاػػػ ذا  ،كارهػػػعيع يري ػػػف
أمع ألزص   خهللمػ  اإلزهػ ف  مػعو مػر اضػعة ارػعْحر أك يي صس  ألخ  ااف، اا ُيت ج ركاـ 

. 
        ::  

 ةم  بش  .،اتشعب مر ضبا أك مر ضبا ،جتهلل أيض ن أم مت أة الن ةثوة شس  ة  
        ::  

بػهلل أف  اأزػم ذاضػل رسمتعػ ، اػ ارػيت زتمتػ   ػ  ألزػتكارسم رؽ ض  امل هللات ار غوة  
 ارسعآف املآآف   ارهللار ازخعة  ف      .  ميتعت 

تضػع    ػم اكرسهللؾ امل هللات بهللكف اهػ ب، رسه ارهعيع تس ـ األزس  بعوس    ارهللزآ ، 
 أك  م  برت، اكم  بعيهلل.رألت 
        : 

ػػ ،   ةػػل مكػػ فيعػػ  مستشػػعة  ألرض ةس ػػ  لػػو د رلين، كموث اػػ اػػ  د، و  كزرايب يعػػ  ارهى
كبعْحػ   ،  ،بريضػل   ف       كضبا مش هلل بهآط مر مش ضهلل اءس  اريت ةسس  لستمت     

 .كبمثة  رل ؿ   
أف جيعسس  مر رو دش ارباةعير ارشػ ةعير ارريػ ةعير احل دػعير بػ   بو رؾ كبع  زهأؿ   

ع أرهتس  رػب  ةعش، كأف ييساًٌػ   س بسػ  مػر ةػل  ػ   دػوش، كأف يهلليص   ةل ك م كا ، كأف ييآهًٌ
جيعػل زآ بسػػ  خ ر ػػ ن   ةػػل رمػلو ابتغػػ   كري ػػص، كأف يتػػ الى   ارػهللزآ  بعر يتػػص كرس يتػػص، كب اآآػػص 

 كضهللايتص، كال يكسس     أزريهس  كال    دوش طعا  ر  كال أ ل.
 كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
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  303اننفظ ادلطًئنخاننفظ ادلطًئنخ..1818

حلمهلل   رب ارع مل ، ارػبم أرػهلل  رعوػ دش املػ مس  املتآػ  مػ  ا -ًبٍهًف   ارع ٍْحىًر ارع ًاآًف 
ال رػػ ه رأت، كال أيذفه  عػػم، كال خرػػع رسػػه  سػػل بشػػع، كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه لػػآهللى   
بػػر روػػػهلل   ارػػبم أريسػػػه رسػػ  احلآػػػ مهق ارآعلزآػػػ  ارػػيت   ةتػػػ ب  ، كبآ س ػػ  كا ػػػس    ةأاػػػ  رأم 

لرص اربير اضتهللكا  يهللاش، كأصح بص اربير   رة ش كلذركش كرػ كز ش  ارع ، صسه   رسآص كرسه
  زشػع درػ ة  ، كأبو رػص احلػ مس  رعلػ ر   ، كمىػر اػ  ف مػر  ػ ع املػ مس  ار ػػ د      

 يـ  ارهللير، كاريعسس  مس ف كمع ف أ ع  مبست كاضست كري دؾ   أراف ارعاْح .
ف ةػػل  زهػػ ف، ركػػر حنتػػ ج   رػػ  املػػػ مس    ضػػبش از ت ارػػيت معسػػ  ب دػػل  ضػػآ  اػػػ

، ان برمئر  س ب أضل اإلمي ف، كيريعح أضػل ب دآح      ارعري ع    بآ ف ارسيب ارعهللىف 
اإلاهػػ ف، كيهتوشػػع أضػػل اإليآػػ ف مبػػ  أرػػػهلل ش اضػػعة ارػػعْحر رسمػػ مر كابهػػر كاملػػ  ر اػػػ ؿ 

 خعكريص مر ارهللزآ     رآ     بو رؾ كبع  .
  ارع ػػ ر امل دػػآ  ػ لػػ ع ف   ػ ةػػ ز ا يعتمػػهللكف رسػػه ةتػػل رػػآ   ػػ   بعػػمل األمهمػػ 

م هللا آ ، كة ف ةل ن ف ن ي  ارس س مر اركػعًن احلسػ ف املسػ ف، كن يػ  ارسػ س مػر املػ ت، 
رسكػػػ اعير  كن يػػػ  ارسػػػ س مػػػر احلهػػػ ب كيػػػـ  ارآآ مػػػ ، مػػػ  أف ضػػػبا ارت  يػػػ  ذةػػػعش   

 شو رسم مس .كاملشعة ، كضس ؾ بآ فه لخع ةسص بو
ككدع ا ةيتو ن رآ     أل سه مػر ار ػح    ارػهللير، كةثػو مػر  ػو بس  رسػهللم  يػبضل    
األرتػػ ب املآهلللػػ  رسػػهلل لػػآهللى احلهػػ  كرسػػهلل ارهػػآهللة زيسػػل كدػػوضف، جيػػهلل رسػػه األبػػ اب أيىس 
مع ف ةتػل يوآع اػ ، اآشػ كا ، ركػر  وػل أف بشػ م أم ةتػ ب الػأؿ أكالن أكل األروػ ب رػر 

 كت ب اربم يسري  رتش يص.ار
امثان ضس ؾ ةت ب رر   ػ  كاػ ة ارسػيب ملعػ ذ بػر ريوػل، كضػل معػ ذ بػر ريوػل أر ػ  ةتػ لن 
ك  ػػ ش   ػػ  كاػػ ة ارسػػيب !! مل ُيػػهللث، ركػػر اركيت ػػ ب يعيػػهللكف بػػعكي  اروضػػ ر ، اػػأر   أاػػهللضف  

 ةت ب   كا ة ارسيب، كزهوص ملع ذ بر ريول، ان يش يص ارس س!.
                                                           

 ـَُِٗ/ِ/ٔضػ َُْْدم ازخعة مهوهلل أب دكح برريسآ  دعة    – لس   –األ  ع  َّّ
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ةثػو مػر املتشػهللدير اآحكػػ  رسسػ س   ػ  كاػ ة ارسػػيب رسػه أاػ  أمػعه د يػػ      كأيضػ ن أييت
ار ع ب  ان يوك  ارس س، كيآ ر ف:  ذا ة ف ضبا اهللث حلضعة ارسيب ام ذا لػآحهللث رسػ  !! 

 كاركت ب رآ  رص أل س مر ار ح  ديسآ ن كال اتراآ ن.
لن ا ص: رد ػ مهق األخوػ ر   ذةػع كارس س اتف مبععا  م    اءس ، كم    ارس ر، اأر ري ا ةت 

 اءس  كارس را كض  ةت ب صغو كركر رآ  اآص أخو ر صحآح  أبهللان!!.
 .أزم بعيهلل اامث ارآآ ، رسآت بكت ب  ، كليس   رل ؿ   

، اػػأر ري ا ةتػػ ب اإللػػعا  كاملعػػعاج البػػر كضػػف يععاػػ ف أف ارسػػ س  ػػل معوػػ ات ارسػػيب 
ةت لن ! ال، اعكا ت اإللعا  كاملععاج م ري دة   ةتل احلػهللير، رو س، كضل ابر رو س أر    

، كرػآ   ػف كعري ه  ك ست   لوع  كلت ف ركايػ ، ركاضػ  ار ػح ب  األريػا  رػر رلػ ؿ   
س، كابػػر روػػ س بػػعم  مػػر ضػػبا  ػػأفه لركػػاـ امل ريػػ د   ةتػػ ب اإللػػعا  كاملعػػعاج البػػر روػػ 

تػػأرآ  اركتػػل ةػػ ف   معاسػػ  متػػأخعة!!   ةتػػ لن، ااػػا ي ريػػهلل أاػػهلل مػػر ار ػػح ب  أر ػػاركتػػ ب، 
، أك مػػ  الػػتمع ا  رآػػص مػػر أاػػهلل ركػػر ار ػػح ب  ةػػ ز ا ركاة، يػػعككف مػػ   عػػ ش مػػر رلػػ ؿ   

 .أصح ب رل ؿ   زآان رر رل ؿ   
ا ػػػحآل األخوػػػ ر رػػػر اءسػػػ  كارسػػػ ر، كصػػػحآل األخوػػػ ر رػػػر املػػػ ت كارغآػػػ ب اإل آػػػ ، 

، كأتكيسػػص كبريهػػوش أنخػػبش مػػر األا ديػػر ار ػػحآح  ارسو يػػ ، يػػ  أنخػػبش مػػر ةتػػ ب رب ارمث 
اػػػسحر كاحلمػػػهلل  ،  ، ألف ضػػػبش رآآػػػهللة ال بػػػهلل أف أيخػػػبض  اإلزهػػػ ف مػػػر األا ديػػػر ار ػػػحآح

ة زػػػم ارػػػهللركس ارهػػػ بآ    كصػػػ  اءسػػػ ، ةمػػػ  كصػػػري   صػػػ ال اءسػػػ    كبمثةػػػ  رلػػػ ؿ   
 بو رؾ كبع  .

  زميمخ ادلٌدزميمخ ادلٌد
امل ت، ا مل ت رو رة رر ازتآػ ؿ مػر اآػ ة    اآػ ة، زستآػل كارآـ  زعيهلل أف زعل كص  

مر احلآ ة ارا ضعة اريت حنر اآ   كا    احلآ ة ارهللزآ ،    احلآ ة ارعكا زآ  ارس رازآػ  كارػيت ا  ػ  
  اآ ة ارمثزخ، كربرت يآ ؿ رس   :                                 امل مس فاامل مس فاََََُُرر. 

كبعزخ يع  ا ري  ب  ارهللزآ  كازخعة، اآص ةػل ارهػ بآ ، كلآهػت رل ةػل املع صػعير، 
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كةػػل ارااآػػ     يػػـ  ارػػهللير، ركػػر ال زػػعاش  ػػبش ارعآػػ ف، ألزػػص مػػر ارغآػػل املكسػػ ف، كارهػػع 
املضػس ف، كارػبم يػعاش ضػ  ارػػبم أخسػ  مػ   ، كةشػ    زػػ ر ب ػوبص، اأصػول يساػع بسػػ ر 

   ،لػػآهللى رلػػ ؿ   مػػ  ارػػهللرآل    مػػع  رسػػه املآػػ بع كك ػػ  رسػػهلل  ػػمث، كضػػبا ارآػػمث ةػػ ف
 مهللا ف اآص ااس ، اآ ؿ:

ٌپ إٰلٕ كٸٰبريٿ  }} ٫ٓع٪زٲب٪  ّ٪م٪   ٌپ   ٫ٔع٪زٲب٪  ٫َن٪  وٸ ٌپ إٰلٕ كٸٰبريٿإپىٲ ٫ٓع٪زٲب٪  ّ٪م٪   ٌپ   ٫ٔع٪زٲب٪  ٫َن٪  وٸ ٌ٪ ٢إپىٲ ٫ٍن٪  إلٸ ٸ  ٌ٪ ٢  أٸمٲ  أٸذ٪ذ٫ ٫ٍن٪  إلٸ ٸ  ٓ٪ظ٬ا٪ٰا  أٸمٲ  أٸذ٪ذ٫ ٓ٪ظ٬ا٪ٰا  ّ٪أٸمٲ    ٬ْلپ   ً٪  وٺب٪ ّ٪أٸمٲ  ش٫ ٰم ٬ْلپ   ً٪  وٺب٪ ش٫ ٰم

٦ ٦  ٰ٘ ٓ٪ن٬ٰؼٕ ٰب ويٲٰنٔن٪  ٪ٌ ٰ٘ م٪ش٫ إلٸ ٸ  ٓ٪ن٬ٰؼٕ ٰب ويٲٰنٔن٪  ٪ٌ   304{{م٪ش٫ إلٸ ٸ 

أاػػهللن  ةػػ ف ال يهػػتمث  مػػر ب رػػص، يعػػ  ال يرمػػئر    أف ةػػل اروػػ ؿ ارػػبم اآػػص يسػػ ؿ، 
ركػاـ مػر ضػبا  ػبا كبعهللض  يغهل، كأم  ازخع اكػ ف ميشػ  بػ  ارسػ س لرسمآمػ ، يعػ  يسآػل ا

ضل ي ريهلل أاػهلله شػر اػ ؿ اضػعة ارسػيب رأل مػ  رلش ارسػيب ! ال، ملػ ذا  ألامػ  رآي    بآس م  ... 
رمثزخ، كضل املآم يشػعع لرعػباب  زعػف، كرػبرت ال بػهلل أف يكػ ف اآػ ن، كركس ػ  اآػ ةن   ر مل ا

 :أيخعل دو احلآ ة اريت حنر اآ   ازف، كربرت   ؿ 
٬ً ذ٫فٸشپ  ويٲ سپ   }} ٗټ ٰم ٬ّ ذ٫فٺش٪ ٰ٘  أٸ ٓ٪ ضپ  وٺح٪يٲ ٬ً سپ ٘ټ ٰم ٬ّك٪ ٬ً ذ٫فٸشپ  ويٲ سپ إپىٲن٪   وٺقٸب٬ش٫ س٪ ٗټ ٰم ٬ّ ذ٫فٺش٪ ٰ٘  أٸ ٓ٪ ضپ  وٺح٪يٲ ٬ً سپ ٘ټ ٰم ٬ّك٪   305{{إپىٲن٪   وٺقٸب٬ش٫ س٪

ك ايريػػعة مػػر ايريػػع ارسػػ ر، كحنػػر  ف  ػػ     اػػ رمثزخ روػػ رة رػػر ركدػػ  مػػر ر ض اءسػػ ، أ
لسك ف   ركد  مر ر ض اءس ، ا ربم يهللخل ضبش ارعكد  ضػل يشػعع لرسعػآف، أـ ال يشػعع 
بص ! ال بهلل أف يشعع لرسعآف، كيتسبذ  با ارسعآف، كيشعع  با ارتكعًن، بشع ر   ػ  رلين جيعسػص 

 اريت معس  ا ؿ دو امل مس :كربرت ذةع    ول از ت ، رص ارع ي  احلكآف 
                                                      

                                                        رارريوعارارريوعا 
ريآهللان مر أرري ظ ارآعلف، اعسهللم  يآ ؿ: ر  أي ػ  ارػبير لمسػ اا كأى أريهلل مسكف أف بستو  ا 

دو م  يآ ؿ: ر  أي   ارس سا اس   ػ ؿ: ر  أي ػ  ارػبير لمسػ اا ا ػ  يكسمسػ  حنػر أضػل اإلميػ ف، 
 ك ذا   ؿ: ر  أي   ارس سا ا   اآ  طل ارس س ةس ف.

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر ابر رو س رد    رس م  َّْ
 ري م  ار مبم رر أيب لعآهلل ااهللرم  َّٓ
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ل أف ليت لركاـ اربم اي طل   بص ارس س كأيكري ػ ص رسمػ مس ، ألف ضػبا ربرت ال ي ًٌ
     كضبا     لخع، كةل  زه ف رص ري ابص كخر بص مر   بو رؾ كبع  .

  ا إلزه ف؛ أم  زه ف بعآهلل رر أضل اإلمي ف يآ ؿ:                     ارريوعاارريوعاِِْْرر 
ارػػيت أرريس ضػػ  و احلآػػ ة مل يآػػل:  ػػهللمم ملمػػ يت، كركػػر ر ىػػهلل ٍممي حًلىآىػػ يتا كركس ػػ  اآػػ ة أيخػػعل دػػ

ف بػص، ركػر مبوػعد أف يسشػغل   احلآ ة اريت حنر اآ   ييآآًٌػهللى اآ ػ  اءهػف ألزسػ  مشػغ ركرعاس ض ، 
اإلزهػػ ف ل ، اعسػػهللم  يسػػ ـ اءهػػػف نػػعج ارػػعكح كبت ػػػ   مبػػ  رسػػهلل     املسػػػ ـ ةمػػ  ةػػ ف رسآػػػص 

عش، أك ، اتػػػبضل    اءسػػػ ، أك بػػػبضل رسهػػػم كات، أك بػػػبضل رسعػػػأصػػػح ب رلػػػ ؿ   
بػػبضل رسكػػعس، بتػػسعف كبت ػػ ، أك بػػبضل رسوآػػم احلػػعاـ كبرػػ ؼ ا رػػص كبهػػعه، أك بػػبضل 

 رت كر اضعة ارسيب، ألزص  هلل ايت  ا  رض  رر اءهف.
رسػػهللم  ييريػػت  احل ػػ ر ا مهآػػ ن لملػػ ت، كيست ػػ  اءهػػف، كيعريػػ     أصػػسص مػػعة اثزآػػ ، اػػأير 

كارعآػ ذ  -س  بآآ  زآآػ ، ك ذا ة زػم ركح بك ف ارعكح  بك ف    طاؽ اتـ  ذا ة زم ركح م م
  آآ ، ا بش ارعكح بيهور، كبوآه   ارهور    أف أييت ارععض يـ  ارآآ م . -ل  

ركػػر املػػ مر يرػػو ةمػػ  يعيػػهلل، يرػػو بػػ  أ ػػو ر اءسػػ ، كيرػػو   ةػػل رػػ امل ارػػهللزآ ، ألزػػص 
 مثزخآ .يك ف   اآ ة مرسآ ، كركس   اآ ة أيخعل، كاريت زهمآ   احلآ ة ار

  ًصف ادلٌد نهًؤيًٍصف ادلٌد نهًؤيٍ
 ةآ  ُيهللث امل ت رسم مر 

ةػػ ف   ريسػػ زة أاػػهلل أصػػح بص   اروآآػػ ، كريسػػ  كأمهػػت بع ػػ    لػػآهللى رلػػ ؿ   
 صغوة كأخب يسكم      األرض، كب   ألصح بص ةل ألعار امل ت، اآ ؿ:

{{   ٪ً ٌ٪ إٰلٕ  ى٬ٰقٷٸ عٿ ٰم ً٪ إپر٪  كٸ  ٌٲ  وٺع٪ب٬ذ٪  وٺن٬١٫ٰم ً٪ إپ ٌ٪ إٰلٕ  ى٬ٰقٷٸ عٿ ٰم ً٪ إپر٪  كٸ  ٌٲ  وٺع٪ب٬ذ٪  وٺن٬١٫ٰم ٔ٪ إپ ٔ٪  وذٳى٬ ٰٗ  ى٪نض٪ل٪     وذٳى٬ ً٪  ٦ٰمنش٪ ّ٪إپمٺب٪ لٿ ٰمن ٰٗ  ى٪نض٪ل٪       ً٪  ٦ٰمنش٪ ّ٪إپمٺب٪ لٿ ٰمن   

ُٰ م٪٣ ٬ٔنن ُٰ م٪٣إپوٸ ٬ٔنن ٬ً  إپوٸ ًٮ ٰمنن ٫َننه٬ كٸفٸنن ٫َه٬  وؼٲننن٬ع٫  م٪ع٪ ٪ٍ ٫ّج٫ننْ ٌٲ  ِٰ  كٸننتٸ ٫ْج٫ننْ ٰٛ ٰبننٔض٫  وٺ ً٪  وظٲننن٪  ٘ټ ٰمنن ٬ً  ٰٜ ٸنن ًٮ ٰمنن ٫َننه٬ كٸفٸنن ٫َه٬  وؼٲننن٬ع٫  م٪ع٪ ٪ٍ ٫ّج٫ننْ ٌٲ  ِٰ  كٸننتٸ ٫ْج٫ننْ ٰٛ ٰبننٔض٫  وٺ ً٪  وظٲننن٪  ٘ټ ٰمنن ٰٜ ٸنن

 ٫ٛ ٓ٪ٰحٕ ـ٪شپ  ث٫هٲ  ٫ُ م٪ذٲ  وٺب٪ ٓ٪ح٬ٰلظ٫ْ  ٰمي٬ ٰ٘  ذ٪اٲٙ  ٬ً ذ٪ي٫ْٰط  وٺح٪يٲ ّ٪ذ٪ي٫ْطټ ٰم   ٰ٘ ٌپ  وٺح٪يٲ ٫ٛ أٸكٺفٸ  ٓ٪ٰحٕ ـ٪شپ  ث٫هٲ  ٫ُ م٪ذٲ  وٺب٪ ٓ٪ح٬ٰلظ٫ْ  ٰمي٬ ٰ٘  ذ٪اٲٙ  ٬ً ذ٪ي٫ْٰط  وٺح٪يٲ ّ٪ذ٪ي٫ْطټ ٰم   ٰ٘ ٌپ  وٺح٪يٲ لٸكٹ لٸكٹ م٪م٪أٸكٺفٸ 

ُٰ  وظٲ٣ ٬ٔ ٬ْٰ  ع٪لٸ ُٰ  وظٲ٣ وٺن٪ ٬ٔ ٬ْٰ  ع٪لٸ ٘ٹ   م٬ش٫ٰجنٕ      وٺن٪ ٔٶب٪ن َ٪ن   ونيٲفٺع٫  وٷڀ ٓٲا٫ ٔ٪قٹْل٫: أٸ ُٰ  إلٸ ٓ٪ح٬ٰلع٪ ٰعي٬ذ٪ س٪أٺٰط ٘ٹ   م٬ش٫ٰجنٕ     و ذ٪اٲٙ  ٔٶب٪ن َ٪ن   ونيٲفٺع٫  وٷڀ ٓٲا٫ ٔ٪قٹْل٫: أٸ ُٰ  إلٸ ٓ٪ح٬ٰلع٪ ٰعي٬ذ٪ س٪أٺٰط و ذ٪اٲٙ 

  ٰٛ ٬ً إٰلٕ  وظٶقٸ  ٗٹ ٰم ُ٪ٰظٔص٫  وٺقٸٷٺش٪ ُ٪ٰظٔص٫ كٸن٪   ٌٿ  مٸ ل٪: إلٸا٪خ٬ش٫د٫   ٪ْ ّ٪سپك٬  ُٰ ً٪  ولڀ ٗٱ ٰم ٰٛ  إپوٸٙ م٪ػ٬ٰفش٪ ٬ً إٰلٕ  وظٶقٸ  ٗٹ ٰم ُ٪ٰظٔص٫  وٺقٸٷٺش٪ ُ٪ٰظٔص٫ كٸن٪   ٌٿ  مٸ ل٪: إلٸا٪خ٬ش٫د٫   ٪ْ ّ٪سپك٬  ُٰ ً٪  ولڀ ٗٱ ٰم إپوٸٙ م٪ػ٬ٰفش٪
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ٍ٪   إلٸ ٔ٪تٺم٫ز٫ ٍ٪   إلٸإلٸ ٔ٪تٺم٫ز٫ ٍ٪ن  إٰلنٕ      إلٸ ٔ٪ح٬ع٪لٹْ ٍ٪   إلٸ ٓ٪تٺم٫نز٫ّ ًٿ ذ٪اٲنٙ  ٬ٔ ٘ٸ ع٪ن ِٰ اٸش٬إلٸ ٓ٪ٰذ ٍ٪  إٰلٕ  ٓ٪ذ٪ع٫ْ ٍ٪  وٸه٬  ٍ٪ن  إٰلنٕ      إپر٪  أٸم٪ز٪ ٔ٪ح٬ع٪لٹْ ٍ٪   إلٸ ٓ٪تٺم٫نز٫ّ ًٿ ذ٪اٲنٙ  ٬ٔ ٘ٸ ع٪ن ِٰ اٸش٬إلٸ ٓ٪ٰذ ٍ٪  إٰلٕ  ٓ٪ذ٪ع٫ْ ٍ٪  وٸه٬  إپر٪  أٸم٪ز٪

 ٰ٘ ٔ٪ٰب ى٪فٺر٪ َ٪  كٸتٸاٺ ٓ٪خ٬ش٫د٫ ٰمي٬ ٪ّ ّ٪إٰلٕ ر٪ٰوكٸ  وٺر٪ي٫ْٰط   ًپ   ٰ٘ ر٪ٰوكٸ  وٺ ٸفٸ ٔ٪ٰب ى٪فٺر٪ َ٪  كٸتٸاٺ ٓ٪خ٬ش٫د٫ ٰمي٬ ٪ّ ّ٪إٰلٕ ر٪ٰوكٸ  وٺر٪ي٫ْٰط   ًپ   ُٰ  ر٪ٰوكٸ  وٺ ٸفٸ ّ٪ج٬ن ٫ّٰجذ٪ ٬ ع٪لٸٙ  ُٰ  ٰمظ٬كٱ  ّ٪ج٬ن ٫ّٰجذ٪ ٬ ع٪لٸٙ  ٰمظ٬كٱ 

َ٪   إلٸ٣س٬ضپ  س٬ضپ   ٤ٸ ٤ٸ ٌ٪ ٰب ـ٬ع٪ذ٫ّ ٪ٔ َ٪   إلٸ٣مٸ ل٪: إلٸ ٌ٪ ٰب ـ٬ع٪ذ٫ّ ٪ٔ ٓ٪ن٫مٸ ل٪: إلٸ ٓ٪ن٫  ٰ٘ إپ٢   ٰٜ ٸن ً٪  وٺن٪٣ َ٪  ع٪لٸٙ م٪٩ٿ ٰم ٓ٪ع٬ٰيٕ ٰب  ٪ٌ ٰ٘ إپ٢ شٳّ ٰٜ ٸن ً٪  وٺن٪٣ َ٪  ع٪لٸٙ م٪٩ٿ ٰم ٓ٪ع٬ٰيٕ ٰب  ٪ٌ  مٸن وٹْ :   مٸن وٹْ :  شٳّ

ٍ٪ننز٪   وننشٳّ ٫  ٍ٪ننز٪   وننشٳّ ٫ م٪نن   ٫ً إلٹنن٣   م٪نن   ٫ٌ ب٬نن ٌ٪: إلٹنن٣ ٔ٪قٹْوٹننْ ٔٶننب٫ز! إلٸ ٫ً إلٹنن٣  وٷڀ ٫ٌ ب٬نن ٌ٪: إلٹنن٣ ٔ٪قٹْوٹننْ ٔٶننب٫ز! إلٸ ُٰ  وڀٰاننٕ كٸنن ى٫ْ    وٷڀ ٰٜ ًپ أٸط٬ننن٪  ُٰ  وڀٰاننٕ كٸنن ى٫ْ   ٌٿ  ٰبتٸذ٬ظ٪نن ٰٜ ًپ أٸط٬ننن٪  ٌٿ  ٰبتٸذ٬ظ٪نن

٪ٔ ٰٛ  وذٳى٬ َ٪  إپوٸٙ  وظٲن٪  ٫َْ  ٰب ٓ٪ي٬ا٪ ٔ٪   ذ٪اٲٙ  َ٪  إٰلٕ  وذٳى٬ ٫ُ ٰب ٔ٪٫ٓظ٪نٳْى٪ ٰٛ  وذٳى٬ َ٪  إپوٸٙ  وظٲن٪  ٫َْ  ٰب ٓ٪ي٬ا٪ ٔ٪   ذ٪اٲٙ  َ٪  إٰلٕ  وذٳى٬ ٫ُ ٰب ٫ٔفٺا٪ح٫ ٫ٓظ٪نٳْى٪ ٫ُ  إلٸ ٌ٪ وٸ ٔ٪ظ٬ا٪فٺٰار٫ْ ٫ٔفٺا٪ح٫    إلٸ ٫ُ  إلٸ ٌ٪ وٸ ٔ٪ظ٬ا٪فٺٰار٫ْ    إلٸ

ُٰ إپوٸنٙ           َ٪نٙ ٰبن ٫ٓي٬ا٪ َ٪ن   ذ٪اٲنٙ  ُ٪ٰلٔ ٰٛ  وڀٰانٕ  ٍ٪ن  إپوٸنٙ  وظٲنن٪  ٛٱ م٫قٸشٲب٫ْ ٬ً كٹصٶ ط٪ن٪  ٫ُ ٰم ٔٶع٫ ٫ٔؼ٪ ٫َه٬  إلٸ ُٰ إپوٸنٙ          وٸ َ٪نٙ ٰبن ٫ٓي٬ا٪ َ٪ن   ذ٪اٲنٙ  ُ٪ٰلٔ ٰٛ  وڀٰانٕ  ٍ٪ن  إپوٸنٙ  وظٲنن٪  ٛٱ م٫قٸشٲب٫ْ ٬ً كٹصٶ ط٪ن٪  ٫ُ ٰم ٔٶع٫ ٫ٔؼ٪ ٫َه٬  إلٸ وٸ

 ٫ُ ٔ٪قٹننْل٫  ولڀنن ٰ٘  إلٸ ٰٛ  وظٲنن ٰبع٪ ٫ُ  وظٲننن٪  ٔ٪قٹننْل٫  ولڀنن ٰ٘  إلٸ ٰٛ  وظٲنن ٰبع٪ ّ٪أٸٰعٔننذ٫ّ:  كٺا٫ب٫ننْ  ٰكا٪نن ب٪ ع٪ب٬ننٰذٖ إٰلننٕ ٰعل نن :  كٺا٫ب٫ننْ  ٰكا٪نن ب٪ ع٪ب٬ننٰذٖ إٰلننٕ ٰعل نن  وظٲننن٪  ّ٪أٸٰعٔننذ٫ّٔٶني٪   ٫ِ إپوٸننٙ ٫ِ إپوٸننٙ ٔٶني٪  

  306{{س٬ضپس٬ضپ ٤ٸ ٤ٸ

 ف ارعوػػهلل املػػ مر  ذا ةػػ ف    دلر مػػر ارػػهللزآ ، ك  وػػ ؿو رسػػه ازخػػعة ريػػ  ش مامهكػػ ه مػػر 
مػر اءسػ ، كمع ػف ةريػره مػر اءسػ ، جيسهػ ف  -يعػ  ررػع طآػل ارعامهحػ   -اءس  مع ػف اسػ طه 

عري ف ركاص  رسهللم  يآري ف أم مص يآ ر ف:   مسص مهلل  ارو ع، كةآ  اي
                         

 ات عج ارعكح  
 كةآ  نعج   رل ؿ   ضل بتعل كمشآ  كأمل 

 !!ارهآ  ، رآ  اآ   بعل، أك رس    أخمث أا  بس ؿ ةم  بس ؿ  رعة امل   مر ً ًٌ 
 !ميب كرهللبت أيمت ألزت لتآ بل    اآآ ر ف رص: أبشع صو يـ  مع  رسآت

اآأخػػبكا  كيسري اػػ    احلعيػػعة ااضػػعا  ارػػيت أبػػ ا  ػػ  مػػر اءسػػ  كيضػػع ف رسآ ػػ  ررػػع ، 
 ي ة ا رس  جت آ  اءهف، مل ذا  بكعمي ن رازه ف، ألف    هلل ر رازه ف بكعميص:

                       سص كزيكريًٌسص كزي سًٌ  رسآص كألزص ةع م اإللعا ااإللعا إََٕرر ص اا بهلل أف زيغهًٌ
 .كز اريص   م د و  مثش لرشعكط ارشعرآ  اريت بآ س   خو ارمثي  

                                                           
 مهسهلل أْحهلل كاحل ةف   املهتهللرؾ رر ارمثا  بر ر زب  َّٔ
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  يغتمش أسًاذ ادلؤيننييغتمش أسًاذ ادلؤينني
، ات ػػ  أرريػػ   ارهػػم كات كاألرض، يعيػػهللكف أف كارػػعكح مػػ ذا بريعػػل  ةمػػ  أخػػمث ارسػػيب 

كػػ : أم  كريآػػص مػػر املػػ مس  ازتآػػل    يعسسػػ ا أف اػػاف مػػر املػػ مس   ػػهلل مػػ ت، اتتهػػ مهل املامه
ريػػػ ار    اآيآػػػ ؿ: اػػػاف ابػػػر اػػػاف، اتيريػػػتل أبػػػ اب ارهػػػم كات، كيآػػػ  رسػػػه لب ةػػػل  ػػػ   
مآعب ضػػ  يستاػػعكف ركح ضػػبا املػػ مر ارػػبم يػػبضل    اضػػعة   بوػػ رؾ كبعػػ  ، كرػػبرت ضػػ ال  

    ؿ  ف  :                    رهم   مريتح   ف.أب اب ا صاصآََٓرر 

  أعشاس صالح اجلنبصحأعشاس صالح اجلنبصح
كحنػػر   رػػ  املػػ مس    ارػػهللزآ  يكعمسػػ   ، كييكػػـع بسػػ ، لسي ػػس  رسػػه املآػػم، كار ػػاة 
رسػػه املآػػم معس ضػػ  ارشػػري ر ، يعػػ  ةأزسػػ  زآػػ ؿ:   رب مػػر أريسسػػ  اراػػف ضػػبا ارعريػػل كأدخسػػص 

 بش عى اآ ؿ: اءس ، كاضعة ارسيب 
٬ً س٪ج٫صٿ م٫ظ٬ٰل  }} ٬ً س٪ج٫صٿ م٫ظ٬ٰلم٪  ٰم ٔ٪قٹْو٫ ع٪لٸم٪  ٰم ٓ٪ن٫ْ ٫  إلٸ ٔ٪قٹْو٫ ع٪لٸهٿ  ٓ٪ن٫ْ ٫  إلٸ ٌ٪ س٪ج٣٫هٿ  ُٰ أٸس٬ب٪ع٫ْ ُٰ ٌ٪ س٪ج٣٫ٙ ج٪ي٪ ص٪ ُٰ أٸس٬ب٪ع٫ْ ُٰ   ٙ ج٪ي٪ ص٪

٫ٓؼ٢٢٬ ٫ٓؼ٬  ٝ٭   إپ٢  ٬ٔ ُٰ ػ٪ ٌ٪ ٰب ولڀ ٝ٭   إپ٢شپكٹْ ٬ٔ ُٰ ػ٪ ٌ٪ ٰب ولڀ ُٰ شپكٹْ ٫ُ إٰلٔ ٫َه٫  ولڀ ُٰ  ػ٪فڀع٪ ٫ُ إٰلٔ ٫َه٫  ولڀ   307{{ ػ٪فڀع٪

زريعض أزص ال ي ريهلل أربع ، اعسآس  أف زيكثع ار ػري ؼ، كار ػ  يكريػ  اآػص رريػل كااػهلل، 
 :  ؿ 

{{   ُٰ ٬ٔ ـ٪ل ٕ ع٪لٸ ٫ٔ ٓ٪ن٫ْ ٫ إلٸ ٬ً م٫ظ٬ٰلهٿ  ُٰ م٪  ٰم ٬ٔ ـ٪ل ٕ ع٪لٸ ٫ٔ ٓ٪ن٫ْ ٫ إلٸ ٬ً م٫ظ٬ٰلهٿ  ً٪  وٺن٫ظ٬ٰلٰنني٪م٪  ٰم ً٪  وٺن٫ظ٬ٰلٰنني٪ث٪٣ث٫٘ ؿ٫فٹْفٱ ٰم   ث٪٣ث٫٘ ؿ٫فٹْفٱ ٰم

٘ٹ ٫ُ  وٺح٪يٲ ّ٪ج٪ب٪ ٬ وٸ ٘ٹإپ٢  ٫ُ  وٺح٪يٲ ّ٪ج٪ب٪ ٬ وٸ  308308{{  إپ٢ 
 ػػري ر ، كضػػ ال   - سػػم ةمػػ    -يعػػ  رػػ  صػػس ه رسآػػص اااػػ  كريوػػم رػػص اءسػػ ، كار ػػاة 

 ري   لحلهللير ارشعي :بير صس  ا ةم  ار
{{  ٫ُ ٫ُأّل  ٰ٘  مل١مً إر  م   أٌ ٓػفش رفرفأّل  ٰ٘  مل١مً إر  م   أٌ ٓػفش لٸ   309309{{   ُ عض ّجص و ص مً ُبع جي صُُ ُ عض ّجص و ص مً ُبع جي صُُلٸ

                                                           
 صحآل مهسف كأيب داكد رر ابر رو س رد    رس م  َّٕ
 بر ضووة معوف ار ح ب  البر   ز  كابر م ري  كأْحهلل رر م رت  َّٖ
أول ما ٌُجازي به العبد ر  رواه الدٌلمً عن أبً هرٌرة، وللبزار والدٌلمً عن ابن عباس مرفوعا َّٗ

 ابعد موته أن ٌُغفر لجمٌع من تبع جنازته
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 ـ ة ف رريان مر ار  حل ، اكل مر مشه   اءس زة مغري ره رص.م  دا
كاآس  مر بس ؿ املامهكػ  رتحضػع ريس زبػص كبي ػس  رسآػص، رريػل مػر أصػح ب اضػعة ارسػيب 

ة ف ري ره ن اأا   أف ارعػعش ي تػ ،   اضعبص ار ا ة، كاضعة ارسيب  ا ص لعهلل بر مع ذ 
 كز ؿ لآهللى ريمثيل ك  ؿ:

ٍ٪ز٪   وڀٰزٖ إلٹ  }}  ٬ً ٍ٪ز٪   وڀٰزٖ إلٹم٪  ٬ً ٕٳ ؿ٪لڀٙ م٪ ًپز إلٸخ٪ش٪د٪  ويٲٰب ٫ُ ع٪ش٬ؾ٫  وشٲذ٬ن٪ ٬ٍا٪ضٲ وٸ  ٪ّ  ٰٛ ْ٪ ب٫  وظٲن٪  ٫ُ أٸب٬ ٕٳ ؿ٪لڀٙ ٰار٪ ٬ وٸ ًپز إلٸخ٪ش٪د٪  ويٲٰب ٫ُ ع٪ش٬ؾ٫  وشٲذ٬ن٪ ٬ٍا٪ضٲ وٸ  ٪ّ  ٰٛ ْ٪ ب٫  وظٲن٪  ٫ُ أٸب٬ ٰار٪ ٬ وٸ

٫ِ مٸذ٬ م٪  ٪  ْ٪ج٪ذ٪ ّ٪ط٪لڀه٪ إپوٸٙ ط٪ع٬ذٱ إلٸ  ُٰ ّ٪وٰو  ُٰ ٬ٔ ٫ُ ع٪لٸ ٫ِ مٸذ٬ م٪  ٪  ولڀ ْ٪ج٪ذ٪ ّ٪ط٪لڀه٪ إپوٸٙ ط٪ع٬ذٱ إلٸ  ُٰ ّ٪وٰو  ُٰ ٬ٔ ٫ُ ع٪لٸ   310{{ ولڀ

 :بعهلل أف ري   كا ريس زة لعهلل رآش رؾ   اءس زة، اآ ؿ  ذضل لآهللى رل ؿ   
ًپ م٫ع٪ رٱ وٸقٸذ٬ ى٪ض٪وٸقٸذ٬ ى٪ض٪  }} ٗٸ ط٪ع٬ٰذ ب٬ َپذ٫ّ  ٰجي٪ ص٪ ٌ٪ أٸوٺف٪ م٪لٸكٱ  ػ٪ ًپ م٫ع٪ رٱ ل٪ ط٪ب٬ع٫ْ ٗٸ ط٪ع٬ٰذ ب٬ َپذ٫ّ  ٰجي٪ ص٪ ٌ٪ أٸوٺف٪ م٪لٸكٱ  ػ٪   ل٪ ط٪ب٬ع٫ْ

ٰٝزٱ  ٬ْم٪ ٪ٓ ٫ْٝ   ٤ٸس٬ض٪ مٸب٬ص٪  ّ٪ٰا ٰٝزٱ م٪   ٬ْم٪ ٪ٓ ٫ْٝ   ٤ٸس٬ض٪ مٸب٬ص٪  ّ٪ٰا   311{{م٪  

ٌ٪:  }}: :  ى ؿى  كرىٍر أىزىً  ٍبًر مى ًرتو  ًپ م٫ع٪ رٱ مٸ ل٪  وٺن٫ي٪ إٰلقٹْ ٗٹ ط٪ع٬ٰذ ب٬ ٌ٪:وٸنٲ  ذ٫ٰنلٸ ٬ ج٪ي٪ ص٪ ًپ م٫ع٪ رٱ مٸ ل٪  وٺن٫ي٪ إٰلقٹْ ٗٹ ط٪ع٬ٰذ ب٬   وٸنٲ  ذ٫ٰنلٸ ٬ ج٪ي٪ ص٪

ّ٪ر٪ٰوكٸ ٰور٫   ٫ُ ٪ُ ّ٪ر٪ٰوكٸ ٰور٫م٪  أٸم٪فٲ ج٪ي٪ ص٪   ٫ُ ٪ُ ٕٲ م٪  أٸم٪فٲ ج٪ي٪ ص٪ ٘ٸ  إلٸب٪لٸؼ٪ ر٪ٰوكٸ  ويٲٰب ٬ٓعٸ ُٰ إٰلٕ ب٪ٰيٕ مٹش٪ ٕٲ  ٺٰن ٘ٸ  إلٸب٪لٸؼ٪ ر٪ٰوكٸ  ويٲٰب ٬ٓعٸ ُٰ إٰلٕ ب٪ٰيٕ مٹش٪     إلٸقٸ ل٪:إلٸقٸ ل٪:   ٺٰن

 ٫ُ ُ٪ر٬ٰنلٹ ٘ٸ كٸ ى٪ ٬  ٰٜ ٸ ٌٲ  وٺن٪لٸ  ٫ُ إپ ُ٪ر٬ٰنلٹ ٘ٸ كٸ ى٪ ٬  ٰٜ ٸ ٌٲ  وٺن٪لٸ    312{{إپ

 مر اربم ة ف ُيمسص 
 املامهك ، ا ملامهك  ي س ف رسآص، كاملامهك  ضف اربير ُيمس زص.

 .. ة ف ارسيب   د كة بو ؾ، كض  ريس ب األردف كمش ؿ اء يعة ارععبآ  ازف
 كز ؿ لآهللى ريمثيل اآ ؿ:

ٓنن  سطننْل  ُ  إٌ مع ّٓنن٘ بننً مع ّٓنن٘  ملضىننٕ منن   ب ملذٓينن٘  أإلارننب أٌ   ٓنن  سطننْل  ُ  إٌ مع ّٓنن٘ بننً مع ّٓنن٘  ملضىننٕ منن   ب ملذٓينن٘  أإلارننب أٌ     }}

ُـلٕ علُٔز م ل: ىعه  إللشب جبي ذُ  ٤سض إلالعلع وُ كص ػنٕٛ ّونض  بن ٤سض     ُـلٕ علُٔز م ل: ىعه  إللشب جبي ذُ  ٤سض إلالعلع وُ كص ػنٕٛ ّونض  بن ٤سض     

: مً أٖ ػٕٛ أُنٙ مع ّٓن٘ ٍنز   وفلنصز!     : مً أٖ ػٕٛ أُنٙ مع ّٓن٘ ٍنز   وفلنصز!     ّسإلع وُ طشٓشِ إلـلڀٙ علُٔ  إلق ل  وييب ّسإلع وُ طشٓشِ إلـلڀٙ علُٔ  إلق ل  وييب 

                                                           
 احل ةف   املهتهللرؾ كاض مهل ار ح ب  البر اسول َُّ
 اض مهل ار ح ب  ألْحهلل بر اسول  ُُّ
 ري م  ار مبم كاحل ةف   املهتهللرؾ ُِّ
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  مل٣ٜ ننننننننننننننن٘ ر كنننننننننننننننص ؿنننننننننننننننف  مل٣ٜ ننننننننننننننن٘ ر كنننننننننننننننص ؿنننننننننننننننف  ؿنننننننننننننننلڀٙ علٔنننننننننننننننُ ؿنننننننننننننننف ٌ منننننننننننننننً   ؿنننننننننننننننلڀٙ علٔنننننننننننننننُ ؿنننننننننننننننف ٌ منننننننننننننننً   

طننان ٜ٘ أوننف ملننك!  منن ل: بقننش ٛٗ )مننص ٍننْ  ُ أذننذ( كنن ٌ ٓقش٠ٍنن  م ٜننن ٻ ّم عننذ ٻ     طننان ٜ٘ أوننف ملننك!  منن ل: بقننش ٛٗ )مننص ٍننْ  ُ أذننذ( كنن ٌ ٓقش٠ٍنن  م ٜننن ٻ ّم عننذ ٻ     

  313{{ّج وظ ٻ ّر ٍب ٻ ّى ٜن ٻ ّج وظ ٻ ّر ٍب ٻ ّى ٜن ٻ 

 م ت امل مس  ي ريص رس  رب ارع مل  اآآ ؿ:
                                              

                            ارسحلاارسحلاِِّّرر 
اربير يآ ر ف  ف امل ت أ هلل  مر لوع  أرػ  دػعب  لرهػآ ، كاآػص ةػبا كةػبا!!، ا ػبا 
رسكػػ اعير كاملشػػعة ، كرػػآ  رسمػػ مس ، ا ػػ ال   ػػف مع مسػػ ، كضػػ ال   ػػف مع مسػػ  خ صػػ ، اػػا 

س ، ألف املػػ مس  م رػػػ دكف لرعْحػػػ  ي ػػل أبػػػهللان أف أذةػػع مع مسػػػ  اركػػػ اعير كأخآػػ   ػػػ  املػػػ م
 .ارت م  مر رب ارع مل  

 كحنر   ر  امل مس  ألزس  زه رع   بكعًن امل مر، احضعة ارسيب يآ ؿ رس :
ّ٪م٪    }} ٌپ  ٰمٔص٪:  ٫ُ ٰمري٪ اٸ  َ٪  إلٸلٸ ُ٪ٰبع٪  ٬ٌ ٫ُ ٰمري٪ طټ  إلٸإپ َ٪  إلٸلٸ ٓ٪ا٬ب٪ع٬ ّ٪وٸه٬  ٗٱ   ٬ً ؿ٪لڀٙ ع٪لٸٙ ج٪ي٪ ص٪ ّ٪م٪  م٪ ٌپ  ٰمٔص٪:  ٫ُ ٰمري٪ اٸ  َ٪  إلٸلٸ ُ٪ٰبع٪  ٬ٌ ٫ُ ٰمري٪ طټ  إلٸإپ َ٪  إلٸلٸ ٓ٪ا٬ب٪ع٬ ّ٪وٸه٬  ٗٱ   ٬ً ؿ٪لڀٙ ع٪لٸٙ ج٪ي٪ ص٪ م٪

٫ٍن٪  ٰمث٬ص٫ أٹذ٫ذٱ  وٺٰقري٪  وٺٰقري٪  ٌپز مٸ ل٪: أٸؿ٬ػ٪ش٫ ٫ٍن٪  ٰمث٬ص٫ أٹذ٫ذٱ اٸ  ٌپز مٸ ل٪: أٸؿ٬ػ٪ش٫   314{{اٸ 

يعػػ  مػػر ُيضػػع ار ػػاة كيشػػآ  اءسػػ زة يكػػ ف رػػص  واطػػ  مػػر اءسػػ ، كضػػبا دػػو أف   
 يغريع رص ةم  ذةعى مر  ول.

كرػػبرت رسػػهللى   ار ريػػص اروحػػعم  ذا مػػ ت أاػػهلله   ار ػػو ح، اس ريػػل ارػػهللار    صػػاة 
 رؾ أةػػػػػػمث رػػػػػػهللد شكػػػػػػر   صػػػػػػاة اءسػػػػػػ زة،اراي ػػػػػػعان يعػػػػػػ د ارسػػػػػػ س مػػػػػػر رمس ػػػػػػف، كيشػػػػػػ 

 رآأخبكا ضبا ارث اب.
ك ذا مػ ت  وػػل اراي ػػع زستاػػع    بعػػهلل صػػاة ارع ػػع، يعػػ  زستاػػع    أم صػػاة مكت بػػ  
ان يتو   ارس س، كجتتم ، كبس ؿ ضبا ارث اب، كض  أيض ن عت ج    ضبا اءمػ  اركوػو ألاػف 

 . ريع   رص رسهلل   
                                                           

 كاش اروآ آ    ارهللالمهل كأيب يعس  رر أز  بر م رت ر  ُّّ
 صحآل مهسف كار مبم رر أيب ضعيعة  ُّْ
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عوآػػل اءسػػ زة، ألف ضػػبا ارتػػأخو  ػػهللؼ، ك  زريػػ  ار  ػػم نريآػػ  كضػػبا ال يتسػػ ىف مػػ  ب
 ... رسه املع ير كرسه أضل املآم

اس  م ت  زه ف   صو ح اءمع ، ز ريل اءس زة    م  بعػهلل صػاة اءمعػ ، ا رػبم أييت 
مر ارغعل  لآحضع اءس زة، كةبرت أضل املك ف، كضبا م  منش  رسآػص   ار ريػص اروحػعم، أمػ   

 .أضل ار ريص ارآوس  ا اف يهللاس ف املآم رآل ار ا ة مو  عة، كةسص مر دير   ةثو مر 

  يٌد اننفظيٌد اننفظ
          ::  

رسعػػعؼ أف مػػر ميػػ ت رآهػػم ارػػعكح، ا رػػبم ميػػ ت ارػػسري ، ركػػر ارػػعكح ال  ػػ ت أبػػهللان، 
  ألف ارعكح مر احلػ  ارػبم ال ميػ ت:                               ارػبم ك  صاصإِِٕرر

 مي ت ارسري : 
                           ار معا ار معا ِِْْرر                       لؿ رمعافالؿ رمعافآُُٖٖٓرر  

ركػػػر ارػػػعكح ال  ػػػ ت كال بريػػػ ت ألاػػػ  زري ػػػ  احلػػػ  ارػػػبم ال  !!ا رػػػبم ميػػػ ت ارػػػسري 
ًئس  ي  رآعا ات املت ابعة: ك   اهللل ا .!مي ت    ى أىيػ تػي ى  ارسػ رٍي ي ازىًمسى ي اٍرميٍرمى

 :ارسري  اريت أخبت األم ف مر  ، كاطمأزم     ةعاـ  ، كاضل   
           ::  

 بعري      ، كضل اربم يعري       حن ف رسآص !!
ارػػػبم  سػػػ ر كارعآػػػ ذ ل ، ركػػػر ضػػػبا راريػػػ      !!.حنػػػر حنػػػ ف رسػػػه مػػػر يعريػػػ     ار

يػػبضل    بآػػم   احلػػعاـ ا زسػػ  زآػػآف رػػص األاػػعاح كار يسػػ ت كز اػػص كضػػ  مهػػ اع، امػػ  لرسػػ  مبػػر 
كضػػػ    لػػػكعات املػػػ ت  يػػػبضل      !! ةآػػػ  يكػػػ ف  ػػػأزص !!، كرػػػبرت لػػػآهللى بػػػاؿ 

 بآػػػػ ل كاةػػػػعلش كال بآػػػػ ل كااػػػػ ىش،أخػػػػبت زكريتػػػػص بآػػػػ ؿ: كاةػػػػعلش كااػػػػ ىش، اآػػػػ ؿ  ػػػػ : ال 
كركر   ل: كاطعلش كالعكراش، دهللان أرآه األاو   ان كا بص. أى ذاضل    رلػ ؿ   كارػبير 

 مر ا رص، كضف يستاعكز ، اًسف   ين مر ضبا األمع !!.



 
 

dddddddddddddddddd 

dddddddddddddddddd 

 ( يٍ عٌسح انفدش31-27(                  تفغري اآليبد ) 246 )                                                           اننفظ ادلطًئنخ   : 18

  زيبح انربصشزيبح انربصش
  ر ف رص:ا مل مر حلا  خعكريص مر ارهللزآ  جيهلل أضل اإلمي ف اره بآ    ازتا رش، كيآ

 كيعػػ زآ ش، كيآوسػػ ش، كأيخػػبكش   ايفػػ ر  امل ريػػ دة   رػػ مل ْحػػهللان   رسػػه لػػامتت !!
 !! ألف ارمثزخ ةسص ح ر ارمثزخ، كال رهلل    كال اهلل    ... 

كركس   رآهم ح ر     كال رغ ، كال رعل، ك من  ح ر  رسف، كح ر  ذةع، كحػ ر  
 رعاآف، اآحا  جب ار اضعة ارسيب اركعًن:أيز ، كمس ف مر يعرآص   ارعر   ا

                                                            
                          ارسه  اارسه  اٗٔٗٔرر. 

ر كؼه لملػػػ مس  يه ػػػع رسػػػ  كضػػػ  راػػػآفه ك  ةآػػػ  ز ػػػل    ذرػػػت  لػػػآهللى رلػػػ ؿ   
 األمع، اآهلل لأرص لآهللى أز  بر م رت رد   :

َ٪ ز مٸ ل٪:  }} ُٰز مٸ ل٪: م٪  أٸع٬ذ٪د٬ ٪ وٸ ٓ٪  س٪ط٫ْل٪  ولڀ ٘ٹ  َ٪ ز مٸ ل٪:م٪ا٪ٙ  وظٲ ع٪ ُٰز مٸ ل٪: م٪  أٸع٬ذ٪د٬ ٪ وٸ ٓ٪  س٪ط٫ْل٪  ولڀ ٘ٹ    م٪ا٪ٙ  وظٲ ع٪

٬ً َ٪  ٰم ٬ًم٪  أٸع٬ذ٪د٬ ٫ وٸ َ٪  ٰم ّ٪٢  م٪  أٸع٬ذ٪د٬ ٫ وٸ ٬ْوٿ  ّ٪٢ ؿ٪ ٗٱ  ّ٪٢كٸٰثريپ ؿ٪٣ ٬ْوٿ  ّ٪٢ ؿ٪ ٗٱ  ٫ُ  مٸ كٸٰثريپ ؿ٪٣ ّ٪س٪ط٫ْوٸ  ٪ُ ّ٪وٸٰ يٶٕ أٹٰذبٳ  ولڀ ٘ٱ  ٫ُ  مٸ  ؿ٪ذ٪مٸ ّ٪س٪ط٫ْوٸ  ٪ُ ّ٪وٸٰ يٶٕ أٹٰذبٳ  ولڀ ٘ٱ  ل٪: ل٪:  ؿ٪ذ٪مٸ

٬ً أٸذ٬ب٪ب٬ ٪  ٬ً أٸذ٬ب٪ب٬ ٪ أٸى٬ ٪ م٪ع٪ م٪   315{{أٸى٬ ٪ م٪ع٪ م٪

ٰ٘   }}  ك  ؿ: ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ ٬ً أٸذ٪بٲ  ٫ٛ م٪ع٪ م٪ ٰ٘  وٺن٪ش٬ ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ ٬ً أٸذ٪بٲ  ٫ٛ م٪ع٪ م٪   316{{ وٺن٪ش٬

وػت، اتكػ ف مع ػف ضسػ ؾ رسػه ارػهللكاـ، اػ ألمع ُيتػ ج     نعج مر ارهللزآ  م  مػر ةػ ف ُيي
احلل، كاحلل يآتض  أف اإلزه ف يتو  ابو ب   خ  رص كأرم رص كأخا ػص كأاع رػص رآهػتحق 

 كأصح بص املو رة . املس ر  ارعاآم  م  رل ؿ    ضبش
               كم  ا  ... 
          لػػػآيعرآت   مػػػ  برسوػػػ     أف بعدػػػ  رػػػر  ، كبكػػػ ين  ػػػهلل

 .أخبت ةل ارعد  مر اضعة   
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر أز   ُّٓ
 ري م  ار مبم رر صري اف بر ره ؿ  ُّٔ
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اضػػعة ارسػػيب مػػ ت   اررػػ مه     لػػآهللى روػػهلل   بػػر روػػ س ردػػ    رس مػػ ، ابػػر رػػف
باد احلو ز، كضف ُيمس ف اءس زة ا ريئ ا بر مهع ىزؿ مػر ارهػم   كدخػل ارػسعش كبػ ارل اآػص، 

 كمل يعكش اعج، كمل  كدع ش   ارآمث،  ع ا ص اتن كمل يعكا ارآ مهل، يآ ؿ: 
                             

        . 
 :كمل  ز رم ضبش ازي  

 ةػػ ف لػػػآهللى أبػػػ  بكػػػع ةػػػ ف ري رهػػػ ن مػػ  لػػػآهللى رلػػػ ؿ   كضػػػ  يتس ضػػػ  رسػػػه أصػػػح بص،
 ::   رل ؿ    ف ضبا اهر، اآ ؿ رص ارسيب اآ ؿ أب  بكع 

ٌٲ  ملٸلٸ  }} ٌٲ  ملٸلٸأٸم٪  إپ ٍ٪ز٪  ٰعيذ٪  ملٸْ  أٸم٪  إپ ٔ٪قٹْل٫ وٸكٸ  ٍ٪ز٪  ٰعيذ٪  ملٸْ  ك ط٪ ٔ٪قٹْل٫ وٸكٸ    317{{ك ط٪

يع  أزم مر ض ال  اربير ييآ ؿ  ف ضبش ازيػ  رسػهلل املػ ت، ا ألبآآػ   األزآآػ   ضػبا ضػ  
 ب   امل ت   اهللير لخع اآ ؿ: م اف، كربرت اضعة ارسيب 

{{  ٪ٌ ٬ٰٔقعٹْ ُ٪ظ٬ا٪ ًٲ كٸن٪   ّ٪وٸا٫ب٬ع٪ث٫   ٪ٌ ُ٪ي٪ م٫ْ ًٲ كٸن٪   ٫ُ ُٰ وٸا٪ن٫ْ ٌ٪ّ٪ ولڀ ٬ٰٔقعٹْ ُ٪ظ٬ا٪ ًٲ كٸن٪   ّ٪وٸا٫ب٬ع٪ث٫   ٪ٌ ُ٪ي٪ م٫ْ ًٲ كٸن٪   ٫ُ ُٰ وٸا٪ن٫ْ ٌ٪  ّ٪ ولڀ ُ٪ع٬ن٪لٹْ ًٲ ٰبن٪   ّ٪وٸا٫ر٪ ط٪ب٫     ٪ٌ ُ٪ع٬ن٪لٹْ ًٲ ٰبن٪   ّ٪وٸا٫ر٪ ط٪ب٫   

ٛ٭    ٰٛ ط٫ْ ّ٪ٰب وظٳْ ٌپ إپذ٬ظ٪ ى٭   ٌٲ ٰب ٨پذ٬ظ٪  ٫ّ ٛ٭   ّ٪وٸا٫ح٬ض٪ ٰٛ ط٫ْ ّ٪ٰب وظٳْ ٌپ إپذ٬ظ٪ ى٭   ٌٲ ٰب ٨پذ٬ظ٪  ٫ّ   ّ٪وٸا٫ح٬ض٪

ّ٪ ويٲ س٫ أٸب٪ذ٭   ٘ٹ أٸب٪ذ٭    َ٪  وٸلٺح٪يٲ ّ٪ ويٲ س٫ أٸب٪ذ٭  ّ٪إپىٲ ٘ٹ أٸب٪ذ٭    َ٪  وٸلٺح٪يٲ   318{{ّ٪إپىٲ

 امل ت مثل ارسـ  ..
 .. اأى  ذا ةسمي ط اؿ ارس  ر أاعل ااو كمهعكر كمل أهسف أاهللان أىـ كأى معاتح

  يك ف ارسـ  دو ض  كمن
 !!ااف، كلل  ااف، ك تف ررياف ذا ة ف ارآـ  ة ف ةسص مس   باسف 

وػػص   كيعدػػ ش، ك ػػ ـ مبػػ   ةػػبرت املػػ ت، امػػ  داـ اإلزهػػ ف مل يآػػهللـ اسػػق    ال مػػ  ُيي
 ... اعدػػػػػص رسآػػػػػص مػػػػػ الش، اػػػػػ مل ت يكػػػػػ ف رمسآػػػػػ  لػػػػػ س ، كيكػػػػػ ف ازتآػػػػػ ؿ مػػػػػر دار    دار

 . ت ر   ري ار ارسيب امل
                                                           

 ركاش اررمثم   ارتريهو، كارهآ ط    ارهللر املسث ر ُّٕ
 حلكف كرد   أزه ب األ عاؼ رسواذرم رر ريعريع بر روهلل   بر أيب ا ُّٖ
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  صالح اننيب ػهَ األتميبءصالح اننيب ػهَ األتميبء
ةسسػ  زهػأؿ   أف زكػ ف   -أ  ر رسػ      ػ   لخػع   ةتػ ب    لآهللى رل ؿ   

٬ْٰ    }} اآ ؿ  ف: -مر أضس    ٬ً أٹمٲٰإ ب٪ع٬ذ٪  وٺن٪ ٬ْٰ  ٓ٪ا٪ ٸلڀه٫ س٪ج٫صٮ ٰم ٬ً أٹمٲٰإ ب٪ع٬ذ٪  وٺن٪  319319{{ٓ٪ا٪ ٸلڀه٫ س٪ج٫صٮ ٰم
، م ت رريل مػر أصػح ب رلػ ؿ   دار ار مر، ك  ر ع لآهللى رمع بر اار ب 

، كة ز ا أربع   خػ ة، ا ػعج  خ بػص ارثااػ  رآو ػ كا اركريػر، كُيريػعكا ص ارعبآ  بر خعاش ا 
ارآمث، كيعمس ف اراـز رتشآآعص، كة ز ا  ػهلل درػ ش مبػا ة، كملػ  رريعػ ا ا ريئػ ا أزػص ريسػ ، كراػ  

 املا ة ك  ؿ:  ذا بص جيس  كيعا  ارغر   كيآ ؿ:
٬ْو٫:  }} ٬ٔ ٹه٬  إلٸقٸ ل٪  وٺقٸ ٬ْو٫: وظٲ٣و٫ ع٪لٸ ٬ٔ ٹه٬  إلٸقٸ ل٪  وٺقٸ ٬ْٰ ز!    وظٲ٣و٫ ع٪لٸ ٓ٪  أٸم٪  ب٪ٰيٕ ع٪ب٬عٿ  أٸب٬ع٪ذ٪  وٺن٪ ٬ٔ ٹه٫  وظٲ٣و٫  ٬ْٰ ز! ّ٪ع٪لٸ ٓ٪  أٸم٪  ب٪ٰيٕ ع٪ب٬عٿ  أٸب٬ع٪ذ٪  وٺن٪ ٬ٔ ٹه٫  وظٲ٣و٫  ّ٪ع٪لٸ

٬ّ ٿ   مٸ ل٪: ى٪ع٪ه٬  إپىٶٕ وٸٰقٔ ٫ س٪بٶٕ مٸ ل٪: ى٪ع٪ه٬  إپىٶٕ وٸٰقٔ ٫ س٪بٶٕ  ّ٪ ط٬ا٪قٺب٪لٸٰيٕ ٰبش٪   ٪ٌ ٬ٔش٪ غٸل٬ب٪  ٬ّ ٿ ب٪ع٬ذ٪كٹه٬  إلٸلٸٰقٔ ٫ س٪بٴ  غٸ ّ٪ ط٬ا٪قٺب٪لٸٰيٕ ٰبش٪   ٪ٌ ٬ٔش٪ غٸل٬ب٪  ب٪ع٬ذ٪كٹه٬  إلٸلٸٰقٔ ٫ س٪بٴ  غٸ

ٌٲ أٸب٪   وٺقٸ ٰطهپ  ّ٪إپ ّ٪إپط٬ا٪ب٬ش٪ ٿ  أٸ٢   ٪ٌ ٬ٓر٪  ٌٲ أٸب٪   وٺقٸ ٰطهپ ّ٪س٪ ّ٪إپ ّ٪إپط٬ا٪ب٬ش٪ ٿ  أٸ٢   ٪ٌ ٬ٓر٪  ـٲ  ّ٪س٪ ـٲٓ٪ي٬ا٪ٰعش٫  و ٕٲ ٓ٪ي٬ا٪ٰعش٫  و ٗٸ ع٪لٸ ٕٲ ٣ ٗٸ ع٪لٸ ٣  

١٫ُ٪مٶش٫ّٰىٕ     ٢٪ّ ١٫ُ٪مٶش٫ّٰىٕ إلٸع٪حٶلٹْٰىٕ   ٢٪ّ   320{{إلٸع٪حٶلٹْٰىٕ 

  ري   يي س  رسآص بسريهص، كضبا أمع   رعل رص   ارآػعلف:                       
          ضل ضبا   زم زص اآط أـ رسآس  ةسس   ارت ب اارت ب اََُُّّرر 

كمػػ ذا ...  األكرػػ  كازخػػعير    ةػػل زمػػ ف، ا ألبآآػػ   كاألزآآػػ   يي ػػس  رسػػآ ف  مػػ ـ
، كةػ ز ا م ػبب  كمػ دب  مػ  رلػ ؿ  ، اسػ  بع  صابص  م ت أاػهلل ار ػح ب    ر ػعش 

كريهللكش   بآتص كأدسػق رسآػص، ي ةػ ش كال ييشػغس ش، ا ىػس  ا رسػه ضػبا ارعريػل كداسػ ش، اسمػ  رسػف 
   ؿ  ف: رل ؿ   
ٌٲ   }} ٌٲ أٸإلٸلٸ  ور٪ى٬ا٫ن٫ْٰىٕز! ثه م ل: إپ َ٪  أٸإلٸلٸ  ور٪ى٬ا٫ن٫ْٰىٕز! ثه م ل: إپ ٬ٍٰل ٘ٻ ع٪لٸٙ أٸ ٗټ ظٹلٺن٪ ٪ٛ ِٰ  وٺقٹب٫ْس٪ م٪ن٬لٹْ َ٪  ٍ٪ٰز ٬ٍٰل ٘ٻ ع٪لٸٙ أٸ ٗټ ظٹلٺن٪ ٪ٛ ِٰ  وٺقٹب٫ْس٪ م٪ن٬لٹْ   ٍ٪ٰز

   ٪ُ ٌٲ  ولڀ ُ٪ ّ٪إپ ٌٲ  ولڀ ـ٪٣  ّ٪إپ ٫َه٬ ٰب ٍ٪  وٸ ْٶس٫ ـ٪٫ٓ٣ي٪ ٫َه٬ ٰب ٍ٪  وٸ ْٶس٫ َپه٬ ٫ٓي٪ ٬ٔ َپه٬ ُٰٕ ع٪لٸ ٬ٔ   321{{ُٰٕ ع٪لٸ

 م  اربم ييس ًٌر ارآو ر 
 رسه امل مس  كامل مس ت. صاة رل ؿ   

                                                           
 دالمهل ارسو ة رسوآ آ  كاسآ  األكرآ   أليب زعآف رر ر مهش  اهنع هللا يضر ُّٗ
 اسآ  األكرآ   أليب زعآف رر ر مهش  اهنع هللا يضر َِّ
 صحآل مهسف كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ُِّ
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  زبل ادلؤيٍ ػنذ ادلٌدزبل ادلؤيٍ ػنذ ادلٌد
 :ا ؿ امل مر رسهلل امل ت

 رر    ، يريعح كيآ ؿ ملر ا رص:  رد اف  ، ك ةعاـ  ، ك 
                                ا طعاا طعاّّْْرر::  

 مل ذا   ز ف !!
أى بعةػػمي ركػػف ا ػػف كارغػػف كاملشػػ ةل ارػػيت بعآشػػ ف اآ ػػ ، كأى ذاضػػل حلضػػعة اركػػعًن   

 س .ريس  ارسعآف، اآ عج مر ارهللزآ     احلآ ة ارمثزخآ    ركد  مر ر ض اء
ارػػبم يعيػػهلل أف يآػػعأ رػػر املػػ ت، كيعػػعؼ املعػػ ين ار ػػحآح ، ا سػػ ؾ ةتػػ ب رارتػػبةعة   

، أك ةتػ ب: ر ػعح ار ػهللكر   أاػ اؿ املػ به أا اؿ امل به كأم ر ازخعةا رام ـ ارآعطيب 
، ا ػػبش ضػػ  اركتػػل رامػػ ـ  بػػر ارآػػآف  )ارػػعكح(، أك ةتػػ ب كارآوػػ را رامػػ ـ ارهػػآ ط  

هللير كال مػػر ارشػػعع كال مػػر لركتػػل األيخػػعل ارػػيت رػػآ   ػػ  ألػػ س مػػر ارػػاملعتمػػهللة، كال أتيت 
 أك بآعأ ةتل ارتريهو، اكتل ارتريهو ةس   بتحهللث رر اضل   رسآس    امل ت.ارت ريخ، 

 عػمي  كأى   احلآآآ  ل ةيتآًٌل صػغو ا ػص: 
رسمآم، ك عػمي اآػص رشػع بشػع ت مػر ةتػ ب اآص األا دير ار اردة رر اروشع ت اريت أتيت 

ػػػل  ألف   ،  ، كمػػػر ليػػػس   رلػػػ ؿ  ، ارػػػيت يعاضػػػ  لػػػ ر  املػػػ ت رآهتوشػػػع بريضػػػل   ُيي
املػػ مر، كرسػػهللم  ميػػ ت يعيػػػهللش أف ييوشػػعش، اتأبآػػص ضػػبش ارويشػػػع ت رآريػػعح بسآػػ    ، اآريػػػعح   

 بسآ مهص.
ت اػػ ى مػػ  ار ػػ د  ، كأف جيعسسػػ  مػػر روػػ دش أف ييسحآسػػ  لر ػػ حل ، كأف ي زهػػأؿ   

املهتوشعير، كأف ي اري س  بريضسص كرد ازص   ةل ك م كا ، كأف جيعسسػ    ارػهللزآ  مػر روػ دش 
ارباةعير ارش ةعير ارآ مهم  امل س  ارع بهللير ارر مهع  رعب ارعػ مل    ةػل ك ػم كاػ ، كأف 

اربكوسػػػ ش، كييوػػػهللًٌؿ لػػػآئ بس  يهػػػس ت، يتػػػ ب رسآسػػػ  مػػػر ةػػػل ذزػػػل اعسسػػػ ش، كميحػػػ  رسػػػ  ةػػػل    
 كيعز س   آع ن صاة احلوآل رسآس  رسهلل املم ت، كأف جيعل  و رى ركد ن مر ر ض اءس ت

 كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
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         (()الفجر)الفجر  
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  322إشبساد انؼبسفني يف خٌاتيى عٌسح انفدشإشبساد انؼبسفني يف خٌاتيى عٌسح انفدش..1919
 احلمهلل   رب ارع مل  اربم أةعمسػ  بوحػ ر ارعسػـ  اإل آػ  مػ  -ًبٍهًف   ارع ٍْحىًر ارع ًاآًف 

اوآوػػص كم ػػرري ش، كأاػػ ض رسآسػػ  مػػر يػػ ر اضػػعبص ارسو يػػ  مػػ  رػػ  أخػػب اإلزهػػ ف مسػػ  ذرةن مس ػػ  
ألدستص   دزآ ش، كأرسػم  ػأزص ك ػهللرش رسػهلل     أيخػعاش، ارس ػف صػلًٌ كلػسًٌف كلرؾ رسػه لػآهللى 

    ارػػبم  ػػ ؿ رػػص مػػ الش:                                               
كارز س    أ ع  ارتألػ  بػص   مػ  طسوػص مسػص رب ارعػ مل ،  ف زيكػعر رسػه ارػهللكاـ  ارسه  اارسه  اُُُُّّرر

    ةػػػػػل حلاػػػػػ و رسػػػػػه مػػػػػهللل األ ـ  ػػػػػ ؿ املسػػػػػت ارعػػػػػاـ:                 طػػػػػصاطػػػػػصاُُُُْْرر  .... 
 .. مػػػ   احلكمػػػ   ارريآ ػػػ  صػػػس ه   رسآػػػص كرسػػػه لرػػػص اررآوػػػ ، كصػػػح بتص املوػػػ رة ، ارعس      

 اربير ة دكا مر اآ  ف أف يك ز ا أزوآ  .
 .ضس ؾ    رات رسع را    بسكف از ت ارآعلزآ ، رسه رك     رب ارمثي  

  ادلٌتخ االختيبسيخادلٌتخ االختيبسيخ
 ... اػػ ف املػػ ت مػػ اتف، م بػػ ه  راديػػ ، كم بػػ ه   عيػػ ، كةػػل ارسػػ س مي بػػ ف امل بػػ  ارآ عيػػ :

                                              األرعاؼااألرعاؼاّّْْرر. 
أمػػ  ار ػػ حل ف كاملي سى ػػ ف، اآم بػػ ف م بػػ ن  راداػػف رػػر  ػػ  ااف كااػػ ه ف كأضػػ امه ف 

 ك رادااف اس  ان   معاد   بو رؾ كبع  .
رساػػع     ػػ ؿ ال يكػ ف رػػص مػػعاده دػػو مػػعاد مػػ الش، كال بشػػت   زريهػػص مػػر اررآوػػ ت  ال ا

 كريص  ، أك ارتمت  ب ريص اوآل   كم رري ش.
ارآػ ؿ لػ ل،  : ضبش األم ر  ت ج      ؿ اإلمػ ـ رسػ  

 كركر املشكس    ارتروآق، ا حليري  ظ ةثوكف، ركر امل اآ  رسعمل أ ل مر ارآسآل.
  ض ال  يآ ؿ اآ ف     ةت ب  :                                          

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ٔضػ َُْْدعة   دم ازخعة  -طريسآ   – لس   –األ  ع  ِِّ
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             رػػئا باػػر أف ارسػػ ر يكػػ ف يػػـ  ارآآ مػػ ، ركػػر ضػػبا ارسػػ ر ميشػػ   األزعػػ ـااألزعػػ ـاُُِِِِرر
بص   ارس س بعهلل أف م ت، اسف يعهلل رص    ة   طع ـ، كال رب ة   مأةل، كال جيهلل طعمػ ن لػ مهغ ن 

مشعب، ركر ضبش األ آ   ةس   أيخبض  رسه أا  أدكي    آ  رسحري ظ رسه اءههلل مػر  رك ن  
 اروا  كارريس  .

ا ألةػػػػل ةسػػػػص رػػػػص دكا ، ك ػػػػ  ابص ةس ػػػػ    آػػػػ  أك ركا زآػػػػ ، أك رسػػػػه األ ػػػػل مسك بآػػػػ ، 
، كضػبش ك   ات مسك بآ  يع   ػ  ة ارر رػ ، مػر  آػ ـ ارسآػل، كصػآ ـ ارس ػ ر، كبػاكة ارآػعلف

ركر ار  حل  اركيم ل رآ   ف    ة كال أمل  ال   ارساػع     حل  املوتهللمه  ..    ات ار 
 :كريص  ، كارتمت  يوآل   كم رري ش 
ففً وّوووووو ف  ْ ووووووِفّأوووووولًفذأْأووووووًِ وّوووووو ف  ْ ووووووِفّأوووووولًفذأْأووووووِ

  

فف  وووووووْ فينووووووويًخف فّأووووووولًف  ْوووووووو  وووووووْ فينووووووويًخف فّأووووووولًف  ْوووووووو

 ا با أمس ف، كضبا مرسو ف.  

  323323اجملبىذح نهًشبىذحاجملبىذح نهًشبىذح
د ارػػسري  رري ضػػهلل بشػػ ضهللا، ركػػر ازاػػ  أضػػل ارريسػػ   ضػػ ال   ػػف درريػػ ت جيت زكاػػ    ري ػػ 

امل ريػػ دة   ضػػبا ارع ػػع كارػػيت زعػػ ين مس ػػ  ارعسػػ   ارشػػهلليهلل، أف ارسػػ س يعيػػهللكف أف ي ػػس ا    
  اضل   بهللكف ري  د، كال صمث، كال رس  ، كال بعل:                       ا ػسماا ػسمأْْٔرر  

  ةآ  جيهللكا ذرت !! ضبش ليس    :                        األا ابااألا ابأِِٔرر. 
اػ ف اإلزهػ ف  ذا أراد مػػ  رسػهلل   ال بػهلل أف جي ضػػهلل زريهػص، ا رػبم ييعيػػهلل أف يتػ كج لمػػعأة 
 ال بػػػػهلل أف جي ضػػػػهلل رآوػػػػ   ػػػػ  مكػػػػ ىن بهػػػػكر اآػػػػص، كجي ضػػػػهلل رآ لػػػػ  املكػػػػ ف، كجي ضػػػػهلل رودػػػػآ   

هػص رشػع لػس  رارػ  دػسف اػن يهػهللد ان ب ااق رسآص، اسيب   م له رسآػص ارهػاـ أري ػع زري
 اا بهلل رص مر اء  د، كةآ  يك ف ضبا اء  د  امل ع ر كريتص!!.

                            ... :  ان بهللخل 
              احل ااحل اٖٕٖٕرر. 

                                                           
 ، ارس  ع.ا ضهللة رس ري   كاملش ضهللةايفرر أل  ةتل ارت  ؼ ا ص رسشآخ ا زل   أب زيهلل ةت ب م ِّّ
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  يشاتت اننفظيشاتت اننفظ
 بهػػآرع رسػػه كأضػػف مػػ  ُيتػػ ج    اء ػػ د ارػػسري ، كارػػسري  ضػػ  حم رػػ  ارعدوػػ ت ارػػيت

 اإلزه ف كبتحكف اآص، كيهل ردو ا  زعرآ   كصري  .
ضػػػػ  زريػػػػ  كااػػػػهللة ركػػػػر   اروهللايػػػػ  ردوت ػػػػ  بكػػػػ ف   ارشػػػػ  ات كاحلاػػػػ ظ كاألضػػػػ ا  

  كاملسػػػبات، كب لػػػ س ل   صػػػهللرم  ػػػ  رسػػػه ارػػػهللكاـ، ك ػػػهلل  ػػػ ؿ رسػػػ    اآ ػػػ :         
             ارسري  األم رة.ضبش ارسري  ا ي ل اي ل آّّٓرر     

 ذا ري ضػػهللا ، كمل أيلػػسًٌف  ػػ ، ك  كمت ػػ ، األػػأ  : ضػػل مػػ  بعيهلليػػص    ػػعع  ، أـ خمػػ ر  
رشػػعع   ! كأى أيريػػهلل اء ػػ د، اريػػ  اروهللايػػ   ػػهلل ال ألػػترآ  ري  دضػػ ، اتضػػحت رسػػ   أاآػػ ىن، 

  ػػػ  ارػػػسري  كرسػػػهللم  بضػػػحت رسػػػ  ، اػػػ ف ارػػػسري  األيخػػػعل بسػػػ م  كبػػػ زو  كبػػػ ص ، كضػػػبش ا
  ارس ام :                       ارآآ م اارآآ م اِِرر. 

، أاػػػ  بسػػػ م  ةسمػػػ  أيخرػػػب، كةسمػػػ  كضػػػ  بهللايػػػ  ارهػػػو ار ػػػحآل   اررعيػػػق      
أل  ، كةسم  أزهه، كةسم  أريري ، أللتآآف رسه ارػس   ارهػ م ارػبم ةػ ف رسآػص اضػعة ارسػيب 

 .كصحوص اركعاـ 
 ري ػ د ضػبش ارػسري ، ك  يػم ارػسري  ارس امػ ، اػ ف   ييعآسػ  مػر رسػهللش، ا ذا مشآم  

كييعرآ  ارسري  املس م ، اريت بيس م  بريعػل ااػو، كبسو ػ  رسوعػهلل رػر رمػل ارشػع كمػ  ييغضػل 
   :                                           رارشم ارارشم ا . 

ةس   أكص ؼ ملعاس  مر معااػل ارػسري ، كضػبش األمػ ر كاحلمػهلل    ػهلل كةم   سم: ضبش  
الت اآس ض   عا ن كبري آان   ةت بو راآف  هلل ال يي ريهلل رص  وآصه   ارسغ  ارععبآ  ا ػص 

كضػػػبا اركتػػػػ ب يآػػػػعأش اروػػػ اث ف، ةمعريػػػػ   ػػػف   رلػػػػ مهل ارػػػػهللةت راش  
   دةت راش   مععا   !.كامل ريهتو، كحنر  آع ن   ا ري   

كركػػ  أيري ضػػهلل   ضػػبا املآػػ ـ ال بػػهلل أزف ضػػبش اإل  مػػ ت كضػػبش ااػػ اطع مبآػػ اف ارشػػعيع  
املر ػػعة، اكػػل   ػػػ ـ أي مػػم بػػػص أرعدػػص رسػػػه  ػػعع  ، اػػػ ف رأيتػػص م ااػػػقه رشػػعع   أمضػػػآتص 

 كالتعسم ي ؿ   كط ؿ   ك  ة   ريل   رياش.
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عع   دػػػعبمي بػػػص رػػػعض احلػػػ مهط، ألزػػػص يكػػػ ف    مػػػ ن مػػػر ارػػػسري  ك ف رأيتػػػص اػػػ ر   ػػػ
 اإلبسآهآ ، زهأؿ   احلري  مس   كمر كل كل   أ ع .

ك ذا مشآمي رسه ضبا املس   ارعس ًٌ   اإل ػ ـ كمآ ازػص بشػعع املسػت ارعػاـ، لأصػل    
        مآػػ ـ أ ػػ  ارسػػهللا    لطػػ  بػػهللكف لذاف كال أصػػم   كال ضػػ ا : 

    اريت اطمأزم    ذةع  ، كاطمأزم    ط رػ   ، كاطمأزػم را تػهللا  بهػآهللى رلػ ؿ
  ، كاطمأزم    ب اآهلل املرسل، اا برسل دو كريص  .

      أيػػر بػػبضل       اآيعآػػهللض     املػػعيب األراػػفكارػػعب ضسػػ  ارػػبم ، 
 .يآـ  لر بآ ، كمر اربم يآـ  لر بآ  ركل األكر  كازخعير  لآهللى رل ؿ   

           اآ سػػػػ  رسآ ػػػػ  ًخسػػػػ  ارعدػػػػ ، كي ااآ ػػػػ  لرريت اػػػػ ت، كي ارآ ػػػػ
لإلةعامػػ ت،    أف بكػػ ف رادػػآ   ػػ ـ ارعدػػ  رػػر ضػػبش ارعرػػ  ات كضػػبش ارريت اػػ ت، كضػػبش 

ادػػآ ا رآهػػم رادػػآ  لملػػ ؿ كارعآػػ ؿ كمػػ   ػػ بص، ركس ػػ  رادػػآ  لرعرػػ   ارػػبم ا  ػػ  رارػػسري  ارع 
 خي   بص ار  حل ف كاألكرآ  .

                    بعػػهلل أف بعدػػه  ػػبا ارعرػػ  ، اػػ ف
  :يي يػػهللض  مػػر رسػػهللش، اآيحػػ كؿ أف يػػتسم   ردػػ ض ، كييػػهللخس       رػػص               

           كضػػ ال  يآ رػػ ف اػػآ ف:  ف   روػػ دان ال ُيػػ ري ف      اعةػػ  ارسهػػ ف،  ار مػػعاار مػػعاّّْْرر
 ك من  يهتوآل  ف ا ران مب  ارع رسه ارآسل كاءس ف.

بهللكف أف يهأؿ، اآك ف ا رص ةح ؿ أضػل اءسػ  ارػيت كصػريس ض ، اوموػعد أف ارػع رسػه 
ارش   أ عب  رآص مر زريهص اريت ب  ريسوآػص، بهػ وان مػر  ، كبػبرآان مػر لرص    ، جيهلل ضبا 

  ألزػػػص اربآػػػه    مآػػػ ـ ارػػػسري  املعدػػػآ ، كارػػػسري  املعدػػػآ  يهػػػعه ةػػػل اركػػػ ف   اردػػػ مه  ، 
اتتس ا  املامهك    ارد مه  ، كبتس ا  ارك مهس ت  آعػ ن   اردػ مه  ، ملػ ذا  ألاػ  ىرػم ارعدػ  

   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  :  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ، كدخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم                         ايف درػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اايف درػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اِِِِرر  

 أخبت احلهسآ .
زيضػػهللش   ةػػل ضػػبش املآ مػػ ت، اكسمػػ  رعدػػ ا  اػػ ذا أةػػـع   ضػػبا ارعوػػهلل، كأه ػػع   

سػػص   بػػسري   يػػ  ا  ػػ  رارػػسري  اركسآػػ ا  رسآػػص  ػػ  ، يآػػ ؿ: أى ال أيريػػهلل  ال كريػػص  ، اآيومًٌ
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 . راا  اء مع  رهآهللى رل ؿ   اآأخب ار
 ... ة ف مر ض ال  ارعري ؿ  لآهللم أب  ارآ يهلل اروهر م  

صػػػسه ارعشػػػ   ذات يػػػ ـو   بآػػػم   كخػػػعج    مس رػػػص، كأاػػػهلل ارػػػبير يتعش ػػػآ ا أاػػػ اؿ 
 ار  حل  مشه خسريص، يعيهلل أف يععؼ ةآ  ا ؿ ضبا ارعريل م      خس بص. 

ع، اسػػ ل ارشػػآخ أف يي ػػس  رةعتػػ   ، كبآػػ  ارسآػػل  اػػهللخل ااسػػ ة، كريسػػ  ارعريػػل يساػػ
ةسص كا ري ن ب  يهللم م الش، كةأزص   ا ر  ذضػ ؿ كد مهػل، ألزػص   مشػ ضهللات رسآ ػ ، كاإلزهػ ف 

   ا ؿ املش ضهللات ال يشعع كال ُي  مبر ا رص مر ارك مهس ت، كضبا ا ؿ ةل ار  حل .
ف اتسػ  اآػص اضػعة ارسػيب، ةػ ف اتسػ    دػ ر اػعا  ارػبم ةػ   لآهللم أْحػهلل اروػهللكم 

كمكر اآص لو  لس ، كة ف لكز  يآػ  أمػ ـ ارغػ ر أربعػ  ي مػ ن، ال أيةػل كال يشػعب كال يسػ ـ 
 كال جيس ، ألزص مأخ ذ!.

كضػػبش األاػػ اؿ ال زتشػػو ص  ػػ ، كال زآسػػهللضف   ابآ اػػ ، ألزػػص مػػأخ ذ مػػر رسػػهلل   كمعػػ ف، 
 ألترآ  رمل  آئ . اس  رمست   مر زريه  لآكس       زريه  كال

كرسهلل مآعب  ارريوع ختف ارعةعت  كلس ف، اساع ا ريهلل ارعريل ري ره ن، اآػ ؿ رػص: مسػب مػن 
 كأزم ضس     ؿ: مسب صاة ارعش  ، اآ ؿ رص: كم ذا بعيهلل 

 ػػ ؿ: أيريػػهلل أف  كػػ  ل  ػػآئ ن شػػ  رأيتػػص   ضػػبش ارسآسػػ    ػػ ؿ: ال بهػػترآ  أف بتحم ػػل، 
مت لػان كار ػ حل  رهلليػص، رآحكػ  رػص  ػآئ ن شػ  رلش  ببةع ارسػيب  اأخب يت ل ل  رآص، كيهتع 
     ؿ: لأخمثؾ بش   بهترآ   مسص:  ضبش ارسآس ، ك  ارس  ي

اآهلل أخػب   ركاػ    ضػبش ارسآسػ  كرػعض رسػ    ػ الت ارػهللزآ  ةس ػ ، اآسػم: كر بػت 
ت كريارػػت ال أيريػػهلل كريارػػت ال أيريػػهلل ضػػبا، اعػػعض رسػػ    ػػ ؿ رػػ امل املسكػػ ت، اآسػػم: كر بػػ

ضػػبا، اعػػعض رسػػ    ػػ الت اءسػػ ، اآسػػم: كر بػػت كريارػػت ال أيريػػهلل ضػػبا، كةسمػػ  رػػعض رسػػ   
 !! ر مل مر ارع امل ارعسآ ، أ  ؿ: كر بت كريارت ال أيريهلل ضبا

 اأك ري  ب  يهلليص، ك  ؿ: كم ذا بعيهلل   سم:
 .، ككٌل صهلل  ن .. ،   ؿ:أزم روهللم اآ ن ! ال أيريهلل  ال   ؿ كري ت
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  أىم ادلنبصل انؼبنيخ يف اجلنخأىم ادلنبصل انؼبنيخ يف اجلنخ
 ... ا  ال  ضف أصح ب األا اؿ ارع رآ 

ف   أرسػه املسػ زؿ الػآهللخس ف اءسػ  كيضػع  املتس ر  أف أضػل اإلميػ ف  رك هلل كرد   األاث
، كأيمػػػع   املامهكػػػ  أف بعػػػعض رسػػػآ ف ةػػػل طعامهػػػ  اءسػػػ  كميتػػػ  اءسػػػ ، اػػػا  فارعا آػػػ    اءػػػ

  م ميتعػػػ  مػػػر ضػػػبش املتػػػ ، اتهػػػأ ف املامهكػػػ  رػػػر لػػػع ذرػػػت، يعدػػػ ف لررعػػػ ـ كارشػػػعاب كال
اآآ رػػ ف: بعةس ضػػ  كحنػػر أاػػ ج مػػ  زكػػ ف  رآ ػػ    ارػػهللزآ ، كر بػػت كريارػػت ال زعيػػهلل  ال  ػػ ؿ 

 :كري ت، ةم    ؿ 
ٌ٪ ػ٪ن           }} ٫ُشپٓنذ٫ّ ُ٪ع٪ن وٸٙ:  ٪ّ ُ٪ب٪ن س٪كٸ   ٫ُ ٓ٪قٹنْل٫  ولڀن ٘ٸ  مٸن ل٪:  ٰ٘  وٺح٪يٲن ٬ٍص٫  وٺح٪يٲن ٌ٪ ػ٪ن         إپر٪  د٪م٪ص٪ أٸ ٫ُشپٓنذ٫ّ ُ٪ع٪ن وٸٙ:  ٪ّ ُ٪ب٪ن س٪كٸ   ٫ُ ٓ٪قٹنْل٫  ولڀن ٘ٸ  مٸن ل٪:  ٰ٘  وٺح٪يٲن ٬ٍص٫  وٺح٪يٲن ٝ٭  إپر٪  د٪م٪ص٪ أٸ ٝ٭  ٬ٔ ٬ٔ

ً٪  ويٲن سپز مٸن ل٪:      ٫ُي٪حٶي٪ن  ٰمن ٪ّ ٘ٸ   ٫ُذ٬ٰملٺي٪   وٺح٪يٲ ٍ٪ي٪   أٸوٸه٬  ٫ّج٫ْ ٔٶض٬  ٫ُب٪ ٌ٪: أٸوٸه٬  ٔ٪قٹْوٹْ ً٪  ويٲن سپز مٸن ل٪:     أٸصپٓذ٫كٹه٬ز إلٸ ٫ُي٪حٶي٪ن  ٰمن ٪ّ ٘ٸ   ٫ُذ٬ٰملٺي٪   وٺح٪يٲ ٍ٪ي٪   أٸوٸه٬  ٫ّج٫ْ ٔٶض٬  ٫ُب٪ ٌ٪: أٸوٸه٬  ٔ٪قٹْوٹْ أٸصپٓذ٫كٹه٬ز إلٸ

َپه٬  ً٪  ويٲعٸشپ إپوٸٙ س٪بٶ َپه٬ ٰم ٬ٔ ٝ٭  أٸذ٪بٲ إپوٸ ٬ٔ ٔ٪ ٺٰؼف٫  وٺٰرح٪ ب٪  إلٸن٪  أٹع٬ٷٹْ  ػ٪ َپه٬ إلٸ ً٪  ويٲعٸشپ إپوٸٙ س٪بٶ َپه٬ ٰم ٬ٔ ٝ٭  أٸذ٪بٲ إپوٸ ٬ٔ ٔ٪ ٺٰؼف٫  وٺٰرح٪ ب٪  إلٸن٪  أٹع٬ٷٹْ  ػ٪   324{{إلٸ

 كارسه   كدو ذرت!!  ال، بل ألف اآ   كريص  . ضل دخسس  اءس  رسرع ـ كارشعاب
ػػل اءسػػ    ػػ ؿ: زعػػف،  ػػ ر ا: كمل   ػػ ؿ: ألف اآ ػػ   رريػػل صػػح يب راػػآف  ػػ ر ا رػػص: ضػػل  ي

 !.رل ؿ   
رػػآ  ألف اآ ػػ  احلػػ ر كارآ ػػ ر كاروهػػ ب ، كركػػر أى داخػػل اءسػػ  ألف اآ ػػ  رلػػ ؿ   

  ري ص اءمآل:، كض  امل د  اربم يتوسه رسآس    اآص ب 
                                      رارآآ م ارارآآ م ا  

 :ض ال  يآ ؿ اآ ف اإلم ـ أب  ارع امهف 
ففًجنووو فين لووولفنوووٌف يوووي ف يل  يووووًجنووو فين لووولفنوووٌف يوووي ف يل  يوووو

  

ووووو يس سووووونيوف ون ىووووولفى   ووووو يسن ونقوووووأفذ  سووووونيوف ون ىووووولفى   ففن ونقوووووأفذ 

ووووووو  ف ف   ووووووو  ف ف ف   فف ْأ ووووووولىس ْأ ووووووولىسففّرحوووووووأيسّرحوووووووأيس ف  

  

ففت ل وووووووووف وووووووويّيتيست ل وووووووووف وووووووويّيتيستنوووووووو هفتنوووووووو هفأذوووووووول فأذوووووووول ف

 ءس  كمب    اءس  !م ذا يريعس ف ل  
كزعآمػص ايف ػ   ....  يا ع رص مآعػهللش   اءسػ  ... اكل كااهلل مس  رسهللم  اعج مر ارهللزآ 

                                                           
 صحآل مهسف كار مبم رر ص آل ارعكم   ِّْ
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 ... رص   اءس 
 :  ضبش ارسحا ت  لآهللى رمع بر ارري رض 

 رأل ا آسم ف ارعاآف اربم رص   اءس ، اآ ؿ:
ف ن ن ووِف ووِفينرووبف نوول س ف ن ن ووِف ووِفينرووبف نوول س وو  فتوول  فف وو  فتوول 

  

ف ف اووولف وووْ  أ  ف ووووفقووولفنأّوووأ  ف اووولف وووْ  أ  ففأّوووو ِأّوووو ِ ووووفقووولفنأّوووأ 

 !!  ف ة زم ضبش مس ريت رسهللؾ، اأ م  د رم ضهللران   
 كم ذا بعيهلل    ؿ:

مف مفأ نْوووو  ف  ووووي فن سووووِف يوووووف  نووووو ففأ نْوووو  ف  ووووي فن سووووِف يوووووف  نووووو

  

ففًينْووووووٌافأنغىوووووووفأ وووووو و فأذوووووو ا فًينْووووووٌافأنغىوووووووفأ وووووو و فأذوووووو ا ف

 .... كضػػػػػػػ  ارساػػػػػػػع .... أى أريػػػػػػػهلل األمسآػػػػػػػ  ارػػػػػػػيت ةسػػػػػػػمي أاسػػػػػػػف  ػػػػػػػ  طػػػػػػػ اؿ رمػػػػػػػعم   
    كريص   لوح زص بع  .

  ؾ أف  ....  ف أف جي ضػػػهلل كييعسًٌػػػ  ا مػػػ ،اػػػا بػػػهلل مػػػر: رري ضػػػهلل بشػػػ ضهللا ال بػػػهلل رازهػػػ
مس رػ  ةوػوة  ... يك ف طسوت مر   داين، ركر اريعل طسوت مر   دامهم ن را ػ ، رتكػ ف رػت

 .كةعمي  رسهلل   
  ؾ أف بآ ؿ: أى أيريػهلل أف يػهللخس ين اءسػ  كاآػط، ركػر مػ  داـ    ػهلل اػتل رػت اروػ ب 

  ك  ؿ:                                                 اسػفى بػ ؾ  رار ا ع ارار ا ع ا
 ضبا املآ ـ كبآ ؿ: يكريآ  مآ ـ أضل ارآم  !!.

ركػػػر ال بػػػهلل أف بعسًٌػػػ  نتػػػت، كريسػػػ   ا مػػػ  ُيتػػػ ج    ارػػػهللرآل كارمثضػػػ ف جب ػػػ د ارػػػسري ، 
عؼ رسػه ري ػ دش، كييع ًٌآػص اٌهػ ن كمعػ ، كري  د ارسري  ُيت ج مر اإلزه ف    ارعريػل ارػبم ييشػ

 كي مث معص ان يس ؿ معادش  ف      .
تػػ   زهػػأؿ    آػػق أمسسػػ    ارساػػع    كريػػص  ، كأف ميي أف مييػػر رسآسػػ  بعدػػ ش، كأف ُيي

 س بس  جبم ؿ اوآوص كم رري ش، كأف جيعػل رسػ  نػ ن ر رآػ  اآمػ  رسػهلل  ، كأف جيعسسػ  دامهمػ ن كأبػهللان 
 رد ش زهعه  

 كصسه   كلس ف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
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  325األتمَاألتمَ..2121
احلمػػهلل ارػبم ذةػػع رسػ     علزػػص اركػعًن ارسمػػ ذج اررآوػ  ا صػػ   – بسػمميحرلا نمحرلا هللا 

، املػػ مس ، كأرسػػه املآػػعب ، كمػػ   ػػف مػػر راػػآف األريػػع كارثػػ اب كارعرػػ   رسػػهلل رب ارعػػ مل  
كار ػػاة كارهػػاـ رسػػه لػػآهللى رلػػ ؿ  ، م ػػهللر ةػػل ااػػوات، كةسػػ  ةػػل املػػمثات، كاأليلػػ ة 

رشريآ  األراف ءمآ  ارك مهسػ ت يػـ  املآآػ ت، صػسه   رسآػص اررآو  رس  حل  كار  حل ت، كا
 كرسػػػػػه لرػػػػػص كصػػػػػحوص، كةػػػػػل مػػػػػر اضتػػػػػهللل  هلليػػػػػص    يػػػػػـ  ارػػػػػهللير، كرسآسػػػػػ  مع ػػػػػف أ عػػػػػ  ..

 لم  لم   رب ارع مل . 
كأردػ ش،  از ت اريت معس  ارآػـ  ر اػ   ػعؼ أرر ضػ    رهػآهللى أيب بكػع ار ػهلليق 

مس  مػػػر بعػػػهللش    يػػػـ  ارػػػهللير ارتكػػػعًن اإل ػػػ ، كأراد ارشػػػعؼ اػػػن  ذا أراد أم أاػػػهلل مػػػر املػػػ  
 األرسػػػػػػػه، كأراد ارعرػػػػػػػػ   األدسػػػػػػػػه، اآساػػػػػػػػع    ضػػػػػػػػبا ارسمػػػػػػػػ ذج اركػػػػػػػػعًن ارػػػػػػػػبم بآ سػػػػػػػػص رػػػػػػػػر

 .ارع ي  احلكآف  

  اذلذٍ ىذٍ اهللاذلذٍ ىذٍ اهلل
ضػػبش از ت   ػػعار اآآآػػ  يسوغػػ  أف زعآ ػػ  ريآػػهللان   رػػ  املػػ مس ، رسعػػعؼ  كبػػهللأ   

 إلميػػػػ ف، اسشػػػػكعش بوػػػػ رؾ كبعػػػػ   رسػػػػه زعػػػػف اإلميػػػػ ف   ةػػػػل ك ػػػػم كاػػػػ :اضػػػػل   رسآسػػػػ  ل
            :  ا هللل بآهلل              لؿ رمعافالؿ رمعافإّّٕرر. 

اسػػ  أزػػم أاووػػم  زهػػ ىن اوػػ ن  ػػهلليهللان كضػػ  بعآػػهلل رػػر  ، كأردت أف بآعبػػص    اضػػعة 
ص ز آل مر اتل   ا ل بهترآ  أف بريعل معػص  ػ   ! ال، اػن كرػ  ةػ ف  ، ا ف مل يكر ر

ابست، اهآهللى ز ح رسه زوآس  كرسآص أاضل ار اة كأمت ارهاـ ا كؿ م  ابسص املهػتحآل ركػر 
 .ال ا مههللة، ألف ا هللاي  مر   

رمػػص أبػػ  ط رػػل ةػػ ف ضػػ  لػػسهللش، كضػػ  ارػػبم يػػهللاا  رسػػص، كضػػ   كلػػآهللى رلػػ ؿ   
 ... هلل اركػػػ اعير، اكػػػ ف يرمػػػ    أف يػػػ مر رآحاػػػه بشػػػري رتص رسػػػهلل رب ارعػػػ مل ،ارػػػبم ي ػػػ

 اآ ؿ رص   ك  ؿ رس  ةسس :
                                                           

 ـَُِٗ/ِ/ٕضػ َُْْمر   دم ازخعة  ِ -طريسآ   – لس   –األ  ع  ِّٓ
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                                             ارآ  اارآ  أٓٔٓرر. 

  ىذايخ اذلذاحىذايخ اذلذاح
اإلاهػػ ف ا ػػ  مػػر   ذان مػػ ذا رسآسػػ   رسآسػػ  ضهللايػػ  اروآػػ ف، اسيوػػ ًٌ كز دػػل، ركػػر ضهللايػػ 

 :  احلسػػػػػػػػ ف املسػػػػػػػػ ف                    كرػػػػػػػػآ  رسآسػػػػػػػػ زوػػػػػػػػ  كز دػػػػػػػػل  ارشػػػػػػػػ رلاارشػػػػػػػػ رلاْْٖٖرر 
     دو ذرت.

ركر   أرر ى     لخع يعآسس  رسه بس غ ضػبا املػعاد، اػ ذا أردت رآعيػل أك بعآػهلل أف 
ا أمػػع متػػ ح كموػػ ح، كرسػػهللم  ي هلليػػص  ، اتيوػػ ًٌ رػػص كبػػهللر  رػػص،   برسػػل مػػر   أف ي هلليػػص، كضػػب

 بهللر  ا ف   يهتوآل رت ارهللر   كيتحآق ارعري  .
 رسهللم  ا تهلل   مص   مك  رسآص ك  ؿ: كضبا م  كدل   در   رل ؿ   

٫َهٲ أٸٰعضٲ  ٨پط٣٬  }} ٫َهٲ أٸٰعضٲ  ٨پط٣٬ ولڀ ٬َصٿ  ولڀ ٬ٔكٸ: ٰبتٸٰبٕ ج٪ ًپ إپوٸ ٬ٔ ًپ  وشٲج٫لٸ ٬ٓ ٍ٪ز٪ ٬َصٿ و٪ ٰبتٸذ٪بٶ  ٬ٔكٸ: ٰبتٸٰبٕ ج٪ ًپ إپوٸ ٬ٔ ًپ  وشٲج٫لٸ ٬ٓ ٍ٪ز٪   و٪ ٰبتٸذ٪بٶ 

ًپ  وٺخ٪ٷڀ  ٬ّ ٰبع٫ن٪ش٪ ب٬ ًپ  وٺخ٪ٷڀ أٸ ٬ّ ٰبع٫ن٪ش٪ ب٬   326{{  بٰٰبأٸ

لػػآهللى رمػػع   ضػػػبا ارآػػـ  أمهػػت بهػػػآريص كذضػػل    املكػػ ف ارػػػبم اآػػص اضػػعة ارسػػػيب 
كصحوص املو رة ، اهأر ش: م ذا لتريعل  اآ ؿ: لأ تل ضبا ارعريل ألريل  عيش كارعػعب مسػص، 

 اآ ؿ رص أاهللضف:  ول ذرت ازاع    أختت كزكري   اآهلل دخا   اإللاـ!!
 ... كةػػػػ ف رسػػػػهللضف رريػػػػل ييآػػػػع ضف ارآػػػػعلف،  اوػػػػر  ريس زػػػػص، ك ػػػػ ؿ رسػػػػه بآػػػػم أختػػػػص،

اسمػػ  طػػعؽ اروػػ ب كرعاػػ ا صػػ بص خوػػأكش، ألف لػػآهللى رمػػع ةػػ ف مػػر األ ػػهللا ، اآػػهلل ةػػ ف طػػ يان 
 كرعيض ن كبص   ة ال يهت  ف   .

كركػػر لػػآهللى رمػػع ةػػ ف  ػػهلل  ػػ  صػػ بص كضػػ  يآػػعأ ارآػػعلف  وػػل أف يرػػعؽ اروػػ ب، اآػػ ؿ 
ي ريػػهلل أاػػهلل ضسػػ ، اآػػ ؿ  ػػف:  عػػم أزكػػف دخسػػتف    ػػف: أيػػر ارػػبم ةػػ ف يآػػعأ  اآػػ ر ا رػػص: ال 

اإللػػػاـ، كأمهػػػت بػػػ كج أختػػػص كأرآػػػ ش رسػػػه األرض كضػػػف  أف يضػػػعبص، اػػػأرادت أختػػػص أف  سعػػػص 
اضػػع  ، كلػػ ؿ ارػػهللـ مػػر أزري ػػ ، اسمػػ  رأل ارػػهللـ رؽ   سوػػص، كبعة ػػ  كبػػعؾ زكري ػػ ، كةػػ ف ضػػبا 

 ار  م ك م التو ب  در   رل ؿ  .
                                                           

 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر ابر رمع رد    رس م  ِّٔ
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اآػ ر ا رػص: ضػبش ل ت مػر ارآػعلف، ..  رػبم  عتػص  وػل أف أدخػل اآ ؿ  مػ : مػ  ضػبا ا
 اآ ؿ: أريهلل أف أ ع  ، ا عج ارآ رم  مر خموأش ألزص اطمأف، اآ رم رص أختص:

ال بهػػترآ    ر ػػػ  كأزػػػم مشػػػعؾ  ػػ ، كركػػػر جيػػػل أف بغتهػػػل أكالن، كبتػػػ ب      
 ان زيهمعت ةاـ   ريل   راش.
      أكؿ لػػػ رة طػػػص:    ػػػعأ ارآػػػ رم  ل ت مػػػر                            

                                                           رطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصارطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصا 
 ا زشعح صهللرش رالاـ كزرق لرش  دب    احل ؿ.

ارسػيب   بهللايػ  ارػهللر ة ةػ ف جيتمػ   صػح بص   دار ، كاضعة   ذضل حلضعة ارسيب 
 رريل ا ص األر ف بر أيب األر ف لعان ان ال يععؼ أاهلل مك اف.

كة ز ا  هلل ريعس ا طع   خم  ص  رسه ارو ب  ف، ا رػبم يرػعؽ ضػبش اررع ػ  يععاػ ا أزػص 
بكػػ ف  مػػس ف اآريتحػػ ف رػػص كياسػػ ف ةمػػ  ضػػف، كارػػبم يرػػعؽ طع ػػ  خم رريػػ  اتوئػػ ف خ اػػ ن مػػر أف 

 ةتآو  مر ارك اعير كاملشعة  ري  ت رت ذي ف أك بهول  ف أم أمل.
، كأمػػػعضف ارػػػعؽ رمػػػع اروػػػ ب ك عػػػ  صػػػ بص، اآػػػ م ا رآ توػػػأكا، امػػػسع ف رلػػػ ؿ   

 رع اػػػػػػص ربػػػػػػص، كدخػػػػػػل لػػػػػػآهللى رمػػػػػػع كأرسػػػػػػر  لػػػػػػامص  لروآػػػػػػ   مكػػػػػػ اف، ألف رلػػػػػػ ؿ   
 ، ك  ؿ:أم ـ رل ؿ   
{{   ُٰ ُٰ ٓ٪نننن  س٪ط٫ننننْل٪  ولڀنننن ٰٔٔي٪نننن ز مٸنننن ل٪: ب٪لٸننننٙ  ٓ٪نننن  س٪ط٫ننننْل٪  ولڀنننن ٬ٌ ذ٪ ّ٪إپ ٬ٌ ٰما٬ي٪نننن   ٰٔٔي٪نننن ز مٸنننن ل٪: ب٪لٸننننٙ  أٸوٸظ٬نننني٪  ع٪لٸننننٙ  وٺر٪ننننقٶ إپ ٬ٌ ذ٪ ّ٪إپ ٬ٌ ٰما٬ي٪نننن     أٸوٸظ٬نننني٪  ع٪لٸننننٙ  وٺر٪ننننقٶ إپ

ّ٪ وڀٰزٖ  ٫ٛز  ٰٔٔا٫ه٬  مٸ ل٪: إلٸٰفٔه٪  ٢م٬ٰافٸ  ٬ٌ ذ٪ ّ٪إپ ٬ٌ م٫اٳه٬  ِٰ إپىٲ ٹه٬ وٸع٪لٸٙ  وٺر٪قٶ إپ ٔ٪ٰذ ّ٪ وڀٰزٖ ّ٪ وڀٰزٖ ى٪فٺٰظٕ ٰب ٫ٛز  ٰٔٔا٫ه٬  مٸ ل٪: إلٸٰفٔه٪  ٢م٬ٰافٸ  ٬ٌ ذ٪ ّ٪إپ ٬ٌ م٫اٳه٬  ِٰ إپىٲ ٹه٬ وٸع٪لٸٙ  وٺر٪قٶ إپ ٔ٪ٰذ ّ٪ وڀٰزٖ ى٪فٺٰظٕ ٰب

ًپ ٬ٔ ٫ِ إٰلٕ ؿ٪فڀ ًٲ  إلٸتٸم٬ش٪ج٬ي٪  ًپب٪ع٪ث٪كٸ ٰب وٺر٪قٶ وٸا٪خ٬ش٫ج٪ ٬ٔ ٫ِ إٰلٕ ؿ٪فڀ ًٲ  إلٸتٸم٬ش٪ج٬ي٪  ٫ُ        ب٪ع٪ث٪كٸ ٰب وٺر٪قٶ وٸا٪خ٬ش٫ج٪ ّ٪أٸى٪ن  إٰلنٕ  ٦م٪نشپ وٸن ٍٰن٪   ٗٹ إٰلنٕ أٸذ٪نٰذ ٫ُ          ذ٪ن٬نض٪ ّ٪أٸى٪ن  إٰلنٕ  ٦م٪نشپ وٸن ٍٰن٪   ٗٹ إٰلنٕ أٸذ٪نٰذ   ذ٪ن٬نض٪

ٗٸ       ّ٪إپوٸنٙ ذ٪ن٬نض٪ ٬ٓؽٮ  ٕٲ مٹنش٪ ٗٸ      كٸٰذٓذٮ كٸ ٸٰذٰٓذ  وٷڀٰرنيپ ذ٪اٲٙ د٪م٪لٺي٪   وٺن٪ظ٬ٰحذ٪  مٸ ل٪: إلٸي٪عٸنش٪ ٬ إپوٸن ّ٪إپوٸنٙ ذ٪ن٬نض٪ ٬ٓؽٮ  ٕٲ مٹنش٪ كٸٰذٓذٮ كٸ ٸٰذٰٓذ  وٷڀٰرنيپ ذ٪اٲٙ د٪م٪لٺي٪   وٺن٪ظ٬ٰحذ٪  مٸ ل٪: إلٸي٪عٸنش٪ ٬ إپوٸن

  ٪َ ٫َه٬ ٰمث٬لٹ ـٰب٬ ٫ٓ ٘ټ وٸه٬  ٫َه٬ كٸآب٪ َ٪  إلٸتٸؿ٪ ب٪ا٬ ٫َه٬ ٰمث٬لٹ ـٰب٬ ٫ٓ ٘ټ وٸه٬  ٫َه٬ كٸآب٪   327{{إلٸتٸؿ٪ ب٪ا٬

اار ب، كار   ارثػ ين أم مػص ْحػ ة بػر خعري ا   صري ، ار   األكؿ أم مص رمع بر 
مشػػه   املػػ خعة   املست ػػ ، كخعريػػ ا   ضػػبا امل ةػػل مػػر  روػػهلل املرسػػل، كاضػػعة ارسػػيب 

                                                           
 رس م دالمهل ارسو ة أليب زعآف رر ابر رو س رد     ِّٕ
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 دار األر ف بر أيب األر ف ان كصس ا    اركعو .
كضبش ليس   امل اةل اريت انبض  اره دة ار  اآ  مهنع هللا يضر كأرد ضف، اآهلل أخبكض  مػر ضػبش، 

آ ؿ أاهلل: ملػ ذا ب ػسع ف ضػبش امل اةػل ! كمػ  م ػهللرض  ! ضػبا م ػهللرض ، ا ػ  كاردة ان ال ي
   األا دير ار حآح .

كمشػػه امل ةػػل اػػن كصػػس ا    بآػػم   احلػػعاـ كدخسػػ ا  آعػػ ن كصػػس  ا أمػػ ـ  ػػعيش، كمل 
ر م ف كاريا ف مػر ذرػت يرياػص كصػآ زتص  بهتر   عيش أف بآهللـ  ف أم ايبا  ألف   

 ع  .بو رؾ كب
وػػص زػػهللر ا رػػص، كزيسػػل   ارػػهللر  ، ك   اػػسحر رسآسػػ  ضهللايػػ  اروآػػ ف ألم  زهػػ ف، كارػػبم حني

  ،كرهللى  ف يهتوآل رس  ارهللر  ، كبهػول الػتو ب  ارػهللر    ػهلل بتحػق ا هللايػ   ػبا ارعريػل
 أك  بش املعأة، أك  با ار رهلل، أك  بش اروسم.

ارريػػ ات ةريػػ ة ارشػػو ب ك ػػهلل أخػػبش  ةثػػو مػػر األاوػػ ب املػػ مس  يػػعل ابسػػص   اػػ ة مػػر
اررآش، ألف ا ة ارشو ب ةس   دعكر، اآتهعع األب كيهللر  رسآػص، ملػ ذا   أخػ  !! أى أاػ ف 

   ؿ: رسهللم  أرل أاهلل مر امل مس  يهللر  رسه أاهلل مر أكالدش!! كارسيب 
{{  ٢٢٪ُ  ٪ُ ٢٬ّٰدكٹه٬   ُ٪ذ٬ع٫ْ  ع٪لٸٙ أٸ  ٢٪ّ ٢٬ّٰدكٹه٬ ذ٬ع٫ْ  ع٪لٸٙ أٸى٬فٹٰظ ٹه٬   ُ٪ذ٬ع٫ْ  ع٪لٸٙ أٸ  ٢٪ّ   ذ٬ع٫ْ  ع٪لٸٙ أٸى٬فٹٰظ ٹه٬  

ّ٪٢ُ٪ذ٬ُ٪ذ٬  ّ٪٢ّ٪٢ ّ٪٢ع٫ْ  ع٪لٸٙ م٪ذ٪ٰم ٹه٬   ُ٪ذ٬ع٫ْ  ع٫ْ  ع٪لٸٙ م٪ذ٪ٰم ٹه٬   ُ٪ذ٬ع٫ْ    ْ٪ ٰو ٹه٬  ٢  ْ٪ ٰو ٹه٬  ٢ع٪لٸٙ أٸم٬ ُٰ ع٪لٸٙ أٸم٬ ً٪  ولڀ ْ٪ إٰلقٹْ  ٰم ٫ُ   ُٰ ً٪  ولڀ ْ٪ إٰلقٹْ  ٰم ٫ُ    

ٔ٪ظ٬ا٪ٰحٔب٪ وٸ ٹه٬  ٛٮ إلٸ َ٪  ع٪ٷٸ  ٬ٔصٿ إٰلٔ ٘ٸ ى٪ ُ٪ع٪ وٸٙ ط٪ ع٪ ٪ّ ٔ٪ظ٬ا٪ٰحٔب٪ وٸ ٹه٬ ُ٪ب٪ س٪كٸ  ٛٮ إلٸ َ٪  ع٪ٷٸ  ٬ٔصٿ إٰلٔ ٘ٸ ى٪ ُ٪ع٪ وٸٙ ط٪ ع٪ ٪ّ   328{{ُ٪ب٪ س٪كٸ 

اس  التو ب   رت لتسهللـ، ألزت أزم اربم لتحمل ذرت، اس  در ت رسه ابسػت 
مػػػر ارػػػبم لػػػآحمسص رسػػػهللم  ميػػػعض ! أزػػػم، كلػػػتر ؼ بػػػص ارػػػواد  ف يوتسآػػػص   مبػػػعض!!، ا

 رسعاج، ركر ر  در ت رص ل هللاي  ا با أاضل.
زعيهلل مر امل مس  أف يهتوهللر ا لرهللر   رسػه،    ارػهللر     ، اوػهللالن مػر أف زػهللر ا رسػه 

ك ػبا األكالد كرسه اروس ت كرسه األم اؿ زهللر ا  ف، كارهللر    ف عآػق اإلري بػ   ف  ػ     ،
 .كرهللى  ، ك با أمعى لآهللى   

                                                           
 لسر أيب داكد كا  ؼ امل عة البر اوع رر ري بع بر روهلل    ِّٖ
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 رػػػ  درػػػ ت البػػػ  ل هللايػػػ  اػػػا ألػػػتعول، كركػػػر أصػػػمث، ألف رسػػػ   ارػػػهللر  ، ك  
يهتوآل رػت   ار  ػم ارػبم يشػ   اآػص، ال   ار  ػم ارػبم بعيػهللش أزػم، يهػتوآل رػت   

 .ار  م اربم يعيهلل، ال   ار  م اربم بعيهلل، ألزص أرسف مب  حل ارعوآهلل 

  انصبدق يغ اهلل يف غنَ يف انذاسيٍانصبدق يغ اهلل يف غنَ يف انذاسيٍ
            ::  

ةثو مر ارس س يعتآهلل أف ارػبم ميشػ    طعيػق   لػآك ف رػص ازخػعة اآػط، ركػر ةػل 
 اربم ميش    طعيق   ص د  ن اسص ارهللزآ  كازخعة.

مػػ  مػػ الش  ال كأاآػػ ش    كاألك  ضػػ  ارػػهللزآ ، كحنػػر رأيسػػ  ذرػػت، اػػا ي ريػػهلل رريػػل صػػهللؽ
احلآ ة اررآو ، كاع اػص بكػل مػ  رػص كمػ  ا رػص، كرػص بعػهلل ذرػت   ازخػعة مػ  يشػ     مػر ارسعػآف 

 .املآآف، كري ار ارسيب ارع كؼ ارعاآف 
اسعيهلل أف زيسغ  ضبش ارريكعة، ألف ةثو مر ارس س بػهللر ش    ارهػو   طعيػق  ، اآآػ ؿ 

 كركر أى أريهلل أف أرل ارهللزآ  أكالن، كبعهللض  ألو معكف!!.رت، أزتف بعيهللكف ازخعة، 
 !، ا رآ ز ف اإل     ؿ:ركر أ عب طعيق رس اؿ مت  ارهللزآ  طعيق   

                                         م ذا رص   ارهللزآ 
                         كاحلآ ة اررآو  رآ   عط ن أف يهكر   اػآا، أك  ارسحػلاارسحػلإٕٗٗرر

يكػػ ف معػػص لػػآ رة أاػػهللث م ديػػل، ركػػر أضػػف مػػر ذرػػت أف يعرآػػص   رااػػ  اروػػ ؿ، ا ػػل ضسػػ ؾ 
 زعم    ارهللزآ  أدسه مر راا  ارو ؿ !! ال ي ريهلل أبهللان.

اس  ىـ اإلزه ف رسه بعاب كركسص معاتح ارو ؿ اهآك ف ز مص ض   مػعم ، كرػ  ىـ   
كرسه لعيع  ير ل أك أمل ين كركر رسهللش نـ  كمشػ ةل، ا زػص ياػل طػ اؿ ارسآػل يتآسػل    ع،

 ميآس ن كمش الن، كيعةوص ا ف كاملش ةل، ك  ار و ح يآ ؿ: مل أمن ط اؿ ارسآل حلا  كااهللة!!.
 ا  ارو ؿ!!ا ربم ييسآًٌف رآهم ارآرآري  أك احلعيع، ركر را

كأراد أف يػ كر ر صػم  ارهللكرػ  اإللػامآ  كيػعل ا رعريل اربم ة ف كزيعان   باد ا رس، 
ااسآري ، ا صل ارعريل بعهلل صاة ارا ع، اهأؿ رر ااسآري ، اسف يععاػ ا مك زػص، ألزػص رػآ  رػص 
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اعس كال لكعاتري  كال حسػ  رسلػ  كال  ػ   مػر ذرػت، امشػه معػص رريػل رآوحػر رػص رسػص، 
عس أ ػػهللا ، كبػػبخ كبػػعؼ كضػػبا ارػػ زيع ةػػ ف يعػػعؼ أف املسػػ ؾ   بػػاد اػػ رس  ػػف   ػػ ر، كاػػ

 كح ضعات، كأ آ   ال نرع رسه ارو ؿ، كربرت ة ف يعتآهلل أف ااسآري  رص   ع مثل ذرت.
رسػػه األرض  ػػم  ػػوعة، ألف اءػػ     ن امشػػه مػػ  ارعريػػل اػػن كريػػهللا لػػآهللى رمػػع ىمهمػػ

 ة ف ا ران، ابضل رمع رآهتال    كىـ رسه األرض بهللكف اعش كال دوش،!!
  اساع  رآص ارعريل ك  ؿ:

  ((ٓ  عنش!.ٓ  عنش!.  ذ ن  إلعذو  إلتمي  إلين ذ ن  إلعذو  إلتمي  إلين ))

بهػػػول ارعػػػهللؿ أصػػػوحم لمسػػػ ن مػػػر ةػػػل ارسػػػ س، اسػػػآ  رػػػت أرػػػهللا ، ركػػػر األة لػػػعة 
كارآآ صػػعة اػػ ا ف اػػػن مػػر أ ػػعب املآػػػعب   ػػف، بػػل  ف معا ػػػف ال أيةػػل طعػػ ـ  ال  ذا ذا ػػػص 

 اررو خ أم مص أكالن، ان يرمئر خ ا ن أف يض  رص اآف لٌف!!.

  سازخ انجبلسازخ انجبل
 وػػػ ؿ جيعس ػػػ    رسمػػػ مس    اآػػػ اف ارػػػهللزآ ، كرااػػػ  اروػػػ ؿ أتيت مػػػر أف   اعااػػػ  ار

ُيآق ل م  أ س ش، كال يعرآ  اربم ييرغآ  كييس آػ  كييسهػآ  رب ارعػ مل ، اآعرآػ  رسػه  ػهللر 
ا ل، اس  ااتوم أربعم مه  ريسآص   ارش ع، أيبآ   ف  ، ركر ييس ؿ مع ػف ارمثةػ ، اآكريػ ين 

 ة!!، كر  ااتوم    أر  ريسآص   ارش ع أيبآ   ف، كمع ف ارمثة  اآكري ين كز دة.كز د
كضبش ض  احلآ ة اررآو  اريت ريعس     رسم مس  كامل مسػ ت   ارػهللزآ ، أف اإلزهػ ف يسػ ـ 
كرآ     سوص اآهلل رسه أاهلل، كال ةػعش كال بغػمل ألاػهلل، كال بآسػص كبػ  أاػهلل رػهللا ، ك منػ   سوػص 

ػػػػػ ش ملس ريػػػػػ ة اركػػػػػعًن لػػػػػسآف ألزػػػػػص ري    :                                      
                       ك  ازخػػػعة:  ارسحػػػلاارسحػػػلإٕٗٗرر                               

        ارسحلاارسحلإٕٗٗرر  
  كازخػػػعة رسػػػ ، ا رعريػػػل ارػػػبم ميشػػػ    طعيػػػق  ، كأيخػػػب أخػػػمثى   رسستوػػػص أف ارػػػهللزآ

 ... بضػػػ ر   ، لػػػآكريآص ةػػػل نػػػـ  دزآػػػ ش، كيكريآػػػص ةػػػل مػػػ  اػػػ ؼ مسػػػص كاشػػػ ش   أخػػػعاش، 
 .كيك ف   أمر   
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  اننبس ًادلؤيٍاننبس ًادلؤيٍ
   بعهلل ذرت يو    رس  ارس ر رسععؼ أزص ال را   رس    : 

              

 كبسا ه يع  ب  هلل، كىر ازخعة:
                      اروآعةااروآعةاِِْْرر. 

كي اض  يعػ  يػبكؽ رػبا  ،              ركر مىر اربم يهللخس  : 
كضػػف  كمىػػر األ ػػآه   آػػل: األ ػػآه ضػػ  ارػػبم مل يػػ مر ل  كرلػػ رص، يعػػ  اركػػ اع كاملشػػعؾ،

، اس  رعدس  رسآػص ةتػ ب  ، أك رعدػس  رسآػص ديػر اربير لوآم  ف ارشآ كة مر رسهلل   
 كيععض رس  أيض ن.             لآيكبًٌب: 

األبآآ   ال  أف  ف لرس ر مر بعآهلل أك          ركسس  ال  أف رس    : 
، ركػػػر بعػػػهلل أف زػػػهللخل اءسػػػ  كزتمتػػػ   ػػػ ، لػػػآتف رمػػػل راسػػػ  رسمػػػ مس     ري ػػػسف مػػػر  عيػػػل

رآشػ ضهللكا أضس ػػ ، اػػن زعػعؼ اضػػل   رسآسػػ !!، اسػبضل، كرسػػهللم  يػػهللخل ار ااػهلل اآسػػ  ري ػػسف 
 :لتآ ؿ رص ةم  أخمث 

٫ً إلٸقٸذ٬ أٸاٺفٸتٸ ى٫  }} ٓ٪  م٬١٫ٰم ًپ ج٫ض٬  ٰ٘ ٰولٺن٬١٫ٰم ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ ٫ً إلٸقٸذ٬ أٸاٺفٸتٸ ى٫ُ٪قٹْل٫  ويٲ س٫  ٓ٪  م٬١٫ٰم ًپ ج٫ض٬  ٰ٘ ٰولٺن٬١٫ٰم ٔ٪ م٪ ٬ْو٪  وٺٰق ٪ٓ   329{{ْس٫كٸ هليب ْس٫كٸ هليب ُ٪قٹْل٫  ويٲ س٫ 

، كةمػ  حنػر زآػ ؿ   املثػل: رارسػ ر ال  ػعؽ مػ مر  بعيهلل أف ال بسرريأ رتيعبب ضػ ال  ارآػـ 
 أبهللان!ا احن رسهللم  يهللخل اآ   برسل مسص أف ميع لعيع ن خ ا ن مر ز رش أف يرري ض .

رسهللم  يعيهلل مامهك  ارس ر أف ي يهللكا مػر رػباب أضػل ارس ػ ر يكشػري ف  ػف رػر أصػح  ف 
 ركر كضف   مك اف، اوكاف مر ا   ف، اآآ ر ف  ف ةم  أخمث ارآعلف:   اءس ،
                                        ان كرػ   رػعة  األرعاؼااألرعاؼآََٓرر

 م  ، أك     ش  أرر ش   ركف، ركر يآ ر ف  ف:
                              األرعاؼااألرعاؼآََٓرر. 

                                                           
 معوف اررمثاين كاروآ آ  رر يعس  بر ميسآ   ِّٗ
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  صفبد األتمَصفبد األتمَ
           األبآه ض  ارػبم اشػه  ، كيعمػل مبػ  أمػعش مػ الش، كيوتعػهلل

 .، كيآتهللم   ةل أرم رص كأا ارص بهآهللى رل ؿ   رر ةل م  رسص ا ش 
              ػػعج  كيت ة ػػه ضسػػ  رػػآ  معس ضػػ  خػػعاج ار ةػػ ة، كركػػر اي

ػػػػػع زريهػػػػػص، كيير ػػػػػع م رػػػػػص، كيػػػػػ دا  :ضػػػػػبش ازيػػػػػ  د ا وػػػػػ الن رسػػػػػه   بوػػػػػ رؾ كبعػػػػػ  ، م رػػػػػص رآير ًٌ
                    ز رم   لآهللى أب  بكع ار هلليق 

 كخ ص  ارضعري  ، ركػر ارػبم مػر ر مهسػ  ةػ ز ا كأرد ش، اأضل مك  ة ز ا أ هللا  رسه املهسم 
اػػ ا ف مسػػص بهػػول ر مهستػػص، ا رػػبير رػػآ   ػػف أاػػهلل، كضػػف ب ػػري  خ صػػ  ارػػبير ةػػ ز ا روآػػهللان، 

 كة ز ا يوآع اف كيش كاف، ا  ال  ة ز ا يشتهللكف   ربا ف أ هلل ارعباب.
 ، ة ف روهللان رسهلل أاهلل اركػ اعير كضػ  أمآػ  بػر خسػ  م ذف ارعل ؿ  لآهللى باؿ 

اكػػأف أيخػػبش   احلػػع ارشػػهلليهلل، كاػػع مكػػ   ػػهلليهلل ريػػهللان، كيػػبضل بػػص    ار ػػحعا ، كاسػػ  رػػص 
مابهػػص كجيعسػػص رػػع ىن، كيسآآػػص رسػػه رمػػل ار ػػحعا ، كارعمػػل   ضػػبا ار  ػػم يكػػ ف ةػػ رريعف، 
كأيمػػع ازخػػعير مػػر ارعوآػػهلل أف يضػػع ا صػػ  ران ةوػػوة رسػػه صػػهللرش، اػػن ال يهػػترآ  أف يتحػػعؾ 

!!، كةػػبرت يضػػعب زص لرهػػآ ط، كيآػػ ؿ رػػص: رػػر زعاػػ  رسػػت ضػػبا ارعػػباب  ال  ذا ميآسػػ ن كال مشػػ الن 
لػآهللى رلػ ؿ   ، رريعم رسكريع، كض  ال ي يهلل رر   ؿ: أاهلل أاهلل أاهلل، كاألاػهلل ضػ    

 ا ريهللش ال ي يهلل رر   ؿ: أاهلل أاهلل ،  :اآ ؿ رص ...  مع رسآص   يـ 
ٓ٪  ٰب٣ل٬   }} ٫ٔيٰحٔكٸ أٸذ٪ذٮ أٸذ٪ذٮ  ٓ٪  ٰب٣ل٬ ط٪ ٫ٔيٰحٔكٸ أٸذ٪ذٮ أٸذ٪ذٮ    330{{ط٪

    بل لآهللى أب  بكع، كازاع    ار  د  ، ال ُيت ري ف ألكامع كركر لرتسمػآل، كبعهللض
، ألزػص ال يعمػل  ػ       ذا طسوػم مسػص ا ربم ُيت ج  ال األكامع ض  مهك    طعيق   

اري ػف رعػباب، كبيسل رسآص، كضبا ال ي ػل، احكػه رلػ ؿ   أليب بكػع مػ  ُيػهللث رػواؿ مػر ا
 ؿ   يعيػهلل مسػص أف ييريػهللم بػاؿ، اػبضل    أمآػ  بػر خسػ ، ك ػ ؿ رػص: لآهللى أب  بكع أف رل

، كأراد أف أيخػب اآػص أدػع ؼ مل  ذا بريعل بص ذرت !! ضػل بوعػص ل  ا ااػق، كركسػص أخػب يهػ ـك
لػػػآهللى بػػػاؿ مل يكػػػر ميسػػػت  ػػػ  ، ألف بعػػػمل ارعوآػػػهلل ةػػػ ز ا رسػػػهلل ألػػػآ دضف ي ػػػسع ف ارػػػثمر، 

                                                           
 كرد   ارهوة احلسوآ  َّّ
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 أبػ  بكػع روػهلل ذةػ ، اكػ ف ميسػت رشػعة لالؼ مػر ألزريه ف اعكة اآ ة ضف، كة ف رسهلل لآهللى
ارغسف، كةبا كةبا مر امل ؿ مر  زت ريص، دو خهللمتص أليب بكع، اععض رسآػص أبػ  بكػع أف يػهللخل 

ا ريػػهللض  أبػػ  بكػػع اعصػػ ، اآػػ ؿ ألمآػػ  بػػر كيػػ ؾ رػػص أم ارػػص، اػػعامل ضػػبا ارعوػػهلل،   اإللػػاـ 
ف ك اركػػ اع ب بػػاؿ كأرتآػػص، ت بػػاؿ، ا ااػػق، كأخػػخسػػ : أى لػػأررآت ارعوػػهلل اػػاف كلخػػب مسػػ

بروآعػػت ف ُيوػػ ف اإل ػػ ر ت، اآػػ ر ا: ال بػػهلل أف بػػاؿ رػػص يػػهلل رسػػه أيب بكػػع، كرػػص   يػػل رسآػػص، 
كةثػػػو مػػػر أضػػػل زم زسػػػ  ال يعتآػػػهللكف أف أاػػػهلل يعمػػػل  ػػػ     ..  رػػػبرت ا ػػػ اش كأرتآػػػص، ألاػػػف

أف ضسػػ ؾ ضكػػبا، اػػ ركثو ال يآضػػ  م ػػسح  ألاػػهلل  ال  ذا ةػػ ف مآ بػػل م ػػسح ، كال يي ػػهللًٌؽ 
 أاهلل يآض  م سح  ألاهلل ر ريص  !!، بهول اربم يعآش اآص.

          اػػػعد   رسػػػه اركػػػ اعير ك ػػػ ؿ  ػػػف:           رػػػآ
        ألاػػػهلل زعمػػػ  كال يػػػهلل رسػػػه أيب بكػػػع، اسمػػػ ذا اعػػػل ذرػػػت          

 .ت ر ريص   اعل ذر
كرػػػػآ  بػػػػاؿ كاػػػػهللش ارػػػػبم أرتآػػػػص لػػػػآهللى أبػػػػ  بكػػػػع، اآػػػػهلل أرتػػػػق لػػػػوع  مػػػػر املػػػػ مس  

 املهتضعري ، رآسآبضف مر  هللة كلر ة  س ارك اعير.
كأب ش   ضبا ار  م مل يكر  هلل دخػل اإللػاـ، ألزػص  ػهلل ألػسف   رػ ـ ارريػتل، اػن أف 

هللش، ألزػػص ال ي ريػػهلل رسػػهللى  ةػػعاش   لػػآهللى أبػػ  بكػػع رسػػهللم  ضػػ ريع    املهلليسػػ  بعةػػص   مكػػ  كاػػ
    ارػػهللير:                اآػػ ؿ رػػص أبػػ ش ملػػ  رلش يشػػ م ضػػ ال  ارضػػعري  : ملى ال  اروآػػعةااروآػػعةأِِٓٔٓرر

بشػػ م روآػػهللان أ ػػ    يك زػػ ا لػػسهلل رػػت كبعتمػػهلل رسػػآ ف !  ػػ ؿ:   أبػػم ضػػ ال  لػػسهللم رسػػهلل   
هلل لسهللش رسهلل   !، اأب ش   كاد، كض    كاد لخع!!، ا   يعي .  كرآ  رسهلل خسق 

  اكشاو اهلل نهصذِّيكاكشاو اهلل نهصذِّيك
كربرت أةعمص  ، اكم  خ     اضعة ارسػيب بعرػ   مل ُي ػل رسآػص أاػهلل مػر األزوآػ   
 أ ػػػػػعؾ أبػػػػػ  بكػػػػػع   ضػػػػػبا ارعرػػػػػ  ، اهػػػػػآهللى م لػػػػػه ألػػػػػعع رآآ بػػػػػل   رسػػػػػه طػػػػػ ر لػػػػػآس  : 

                         ألػػعرم ر دػػه رػػ ، ركػػر لػػآهللى رلػػ ؿ    ػػ ؿ رػػص  طػصاطػصاْْٖٖرر
 :                          يعػػػ  لػػػآعرآت     ارػػػ مر ارآػػػ دـ ك   ارضػػػحهاارضػػػحهآٓرر

 لآعرآت م  بعيهلل    أف بعده.ازخعة، 
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مل ػ  ز رػم    ؿ:  لآهللى ريعريع ار  دؽ 
اريتمػػ  أصػػح ب رلػػ ؿ     املهػػوهلل اعاػػ ن  ػػبش ازيػػ ، ك ػػ ر ا: مل زريػػعح بشػػ   ضػػبش ازيػػ  

 :اعاس  بس كؿ ضبش ازي !، ك  ؿ اآ   لآهللى اه ف بر اثبم 
ففقيأنووووف وووِفينسووورَفًنسوووٌلفّ  يوووِقيأنووووف وووِفينسووورَفًنسوووٌلفّ  يوووِ

  

فقلٌ نوووووووووووووف ي فين يووووووووووووو  فقلٌ نوووووووووووووف ي فين يووووووووووووو  سووووووووووووي  فف سووووووووووووي 

ففًذو ووووووووفّووووووووفن وووووووٌدف فتي وووووووًَذو ووووووووفّووووووووفن وووووووٌدف فتي وووووووَ  

  

ففً ْنوووووووووف وووووووو فّ  وووووووو رفأًفّ سووووووووو ً ْنوووووووووف وووووووو فّ  وووووووو رفأًفّ سووووووووو 

ملػػػر دخػػػل ري ػػػسف،  أيخػػػب  ػػػ  دات رريػػػ  مػػػر ارعريػػػ   رػػػر يعدػػػه أبػػػهللان  ال بعػػػهلل أف  
 كييهللخس ف اءس   ف      .

          زري  ارعر   أرر ش   رهآهللى أب  بكع اآ ؿ: 

 .. لآعرآص ةل م  يعيهلل    أف يعده!!
 م  ضبا ارريضل ارعاآف !.

هللم اركػػعًن، ضػػبا ارريضػػل رػػآ  أليب بكػػع كاػػهللش، كركػػر ركػػل مػػر ميشػػ  رسػػه ضػػبا ا ػػ
يعمػػل ارعمػػل  ، كال يوتغػػ  بػػص  ال كريػػص  ، كال يرسػػل األريػػع كارثػػ اب  ال مػػر اضػػعة  ، 

 كيش م بكل م  ميست اررآو ت اريت ري   ض    رس  حل  مر رو د  .
  ارػػبم ميشػػ  رسػػه ضػػػبا املسػػ اؿ لػػآأخب ربوػػػ  ارً ػػهللًٌيق، كيكػػ ف مػػػر:            

 ..!! أك ف أب  بكع ار هلليقك  ارسه  اارسه  اٗٔٗٔرر
يآ       يـ  ارآآ م ، كضف اربير مش ا رسه ضبا ارس   ارآ ًن.ف   األم  كضس ؾ صهللًٌ

زهأؿ   بو رؾ كبع   أف ي آئس  ألاهر األرمػ ؿ ا زػص ال يي آػب ألاهػس    ال ضػ ، كأف 
 دػػػعير املرآعػػػ  يعز سػػػ  رااػػػ  اروػػػ ؿ، كجيعسسػػػ  دامهمػػػ ن كأبػػػهللان مػػػر روػػػ دش ارػػػباةعير ارريػػػ ةعير احل

حلضػػػعبص   ةػػػل ك ػػػم كاػػػ ، كأف ال يشػػػغسس  لرػػػهللزآ  طعاػػػ  رػػػ  كال أ ػػػل رػػػر اإل وػػػ ؿ رسػػػه 
اضػػػعبص، كرػػػر اهػػػر اال تػػػهللا  صػػػو بعيتػػػص، كأف يوػػػ رؾ رسػػػ    أ  رسػػػ  كأب ػػػ رى ك  ابسػػػ ، كأف 

أك  بسػػ ، كأف  يوػػ رؾ رسػػ    أكالدى كبس بسػػ  كزكري بسػػ ، كأف يوػػ رؾ رسػػ    أم ارسػػ ، كأف يوػػ رؾ رسػػ   
 يو رؾ رس    ةل أا ارس  ان زك ف مر اربم يهتمع ف ارآ ؿ اآتوع ف أاهسص

كصسه   كلسف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
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  331خري انربيخخري انربيخ..2121
  رسػػه ضػػهللاش، كارشػػكع   رسػػه ررػػ ش، كار ػػاة احلمػػهلل  –بسػػمميحرلا نمحرلا هللا  *** 

كارهاـ رسه اوآوػص كم ػرري ش، كةػل مػر لمػر بػص كصػهلل ؽ بػص كرلش، كةػل مػر لمػر كصػهلل ؽ كمل 
ُيػػػ  بػػػػع  ش، كا عسػػػ   آعػػػػ ن مػػػر األكرػػػػ  كازخػػػػعير هػػػ ضعان كلطسػػػػ ن رسػػػه اضػػػػعة اوآػػػػل   

 رع مل .كم رري ش؛   ارهللزآ  كيـ  رآ     .. لم  لم   رب ا
از ت اريت معس  كمثس ػ  ةثػو   ةتػ ب  ، ذةػعت أف  ػعط اإلميػ ف ال بػهلل أف ييآػعف بػص 

كةسمػػػػػ  ار ػػػػػ حل ت جتمػػػػػ  ةػػػػػل              ارعمػػػػػل ار ػػػػػ حل: 
، كةػػػل از ت ارػػػيت   ةتػػػ ب   ارػػػيت  ػػػمل رسػػػه ااػػػوات كاملػػػمثات كارريػػػعامهمل كار اريوػػػ ت

 اريت  ول   ارس اال كارآعلت. األا دير ار اردة رر رل ؿ   
اكػل ذرػػت ال بػػهلل مسػػص رسمػػ مر  ف أراد أف يسػػ ؿ ردػػ  مػػ الش، كأف يوسػػ  ارػػهللرري ت ارعسػػه 

 ا ؽ اءس .
ا سػػ ؾ اءسػػ ، كضػػ  مسػػ زؿ، كضسػػ ؾ اػػ ؽ مسػػ زؿ اءسػػ  مس رػػ  أرسػػه كأر ػػه ا  ػػ  مس رػػ  

  ارعد اف:                     أةمث مر ةل زعآف   اءس . ارت ب اارت ب إِِٕرر 

  أفعم األػًبل انصبحلخأفعم األػًبل انصبحلخ
ارػػػبم يعيػػػهلل ضػػػبش ارعبػػػل ارعسآػػػ ، كضػػػبش ارعرػػػ  ات ارػػػيت ألضػػػل اا  صػػػآ  اػػػا بػػػهلل أف 

يآػـ  بكػل              ي اهل أف يك ف ةم    ؿ رب ارمثيػ : 
 هللكف التثس  .ار  حل ت ب

كحنػػر   ضػػبا ار مػػ ف ابتسآسػػ    ةثػػو شػػر يستهػػو ف    اإللػػاـ كاإلميػػ ف، ا ػػف ي  ريػػ ف 
األرمػػ ؿ ار ػػ حل  رسػػه ارعوػػ دات اراػػ ضعة، ة ر ػػاة كار ػػآ ـ كار ةػػ ة كاحلػػ ، كزهػػ ا أرةػػ ف 

 .اإللاـ اريت ري      احلوآل امل رريه 

                                                           
 ـَُِٗ/ِ/ٕضػ َُْْمر   دم ازخعة  ِ -مهوهلل ارر مآ  برريسآ  – لس   –األ  ع  ُّّ
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 :اأرة ف ارعو دات،   ؿ اآ   
ٕ٪  ٨پط٬  }} ٕ٪  ٨پط٬ب٫ٰي ُ٪ إپ٢  لٸ و٫لٸ و٫ب٫ٰي ٬ٌ ٢ إپوٸ ٰٗ أٸ َ٪ د٪ ُ٪ إپ٢ع٪لٸٙ م٪ن٬عٿ: ػ٪ ٬ٌ ٢ إپوٸ ٰٗ أٸ َ٪ د٪ ٌٲ م٫ر٪نٲذ٭  س٪ع٪لٸٙ م٪ن٬عٿ: ػ٪ ّ٪أٸ  ٫ُ ٌٲ م٫ر٪نٲذ٭  س٪  ولڀ ّ٪أٸ  ٫ُ ّ٪إپمٸ وپ   ولڀ   ُٰ ّ٪إپمٸ وپ ط٫ْل٫  ولڀ   ُٰ ط٫ْل٫  ولڀ

ـٲ٣ ـٲ٣ و ٌ٪ و ٬ْوپ س٪م٪ل٪  ّ٪ؿ٪ ّ٪ ذتٸخٶ     ٰٗ ٰٛ  وضٲكٸ  ّ٪إپٓا٪    ٰٗ٪ٌ ٬ْوپ س٪م٪ل٪  ّ٪ؿ٪ ّ٪ ذتٸخٶ     ٰٗ ٰٛ  وضٲكٸ  ّ٪إپٓا٪    ٰٗ  }}332  

ركػػر أرةػػ ف اإللػػاـ رآآػػهللة اآػػ ، كروػػ دات خ ر ػػ   ، كمعػػ مات اهػػس  مػػ  خسػػق 
 مي  م   آ  رو د  ، ا بش أرب  أرة ف. ، كأخاؽ ةع 

كمػػػر أراد أف يكػػػ ف مػػػر ارػػػبير لمسػػػ ا كرمسػػػ ا ار ػػػ حل ت اػػػا بػػػهلل أف جيت ػػػهلل   ضػػػ ال  
: أي مػػػ  أاضػػل روػػػهلل يعتػػػ ؿ ااسػػق رآتريػػػعغ رعوػػ دة  ، أـ رريػػػل اػػػ رط األربػػ ، ليػػػئل ارسػػيب 

 :ااسق كي مث رسه أذاضف  اآ ؿ 
٫ٓخ٪ ٰوطٹ  }} ٫ً  وڀٰزٖ  ٫ٓخ٪ ٰوطٹ وٺن٬١٫ٰم ٫ً  وڀٰزٖ  ً٪  وٺ   وٺن٬١٫ٰم ٫ٍه٬  أٸع٬عٸه٫ أٸج٬ش٭  ٰم ـ٬ٰبش٫ ع٪لٸٙ أٸر٪  ٪ٓ ٪ّ ً٪  وٺ ويٲ غ٪   ٫ٍه٬  أٸع٬عٸه٫ أٸج٬ش٭  ٰم ـ٬ٰبش٫ ع٪لٸٙ أٸر٪  ٪ٓ ٪ّ ًپ  وڀٰزٖ ٢  ويٲ غ٪   ًپ  وڀٰزٖ ٢ ن٬١٫ٰم ن٬١٫ٰم

٢٪ّ ّ٪٫ٓ٢خ٪ ٰوطٹ  ويٲ غ٪   ٫ٍه٬ ٫ٓخ٪ ٰوطٹ  ويٲ غ٪   ـ٬ٰبش٫ ع٪لٸٙ أٸر٪  ٪ٓ ٫ٍه٬   ـ٬ٰبش٫ ع٪لٸٙ أٸر٪  ٪ٓ  }}333  

 كجيمع ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ؿ   ريػػػػػػػػل   رػػػػػػػػاش: .... ارعوػػػػػػػػ دات املععكاػػػػػػػػ  بآسػػػػػػػػت كبػػػػػػػػ   ، 
                                          رػػػػػ  أاآآػػػػػم ارسآػػػػػل ةسػػػػػص ا ػػػػػل  ا ػػػػػسماا ػػػػػسمأْْٔرر

لػػسأخب  ػػ   مسػػت ! ال، ا ػػ  رػػت أزػػم، كرػػ   ػػعأت ارآػػعلف ةػػل يػػـ  مػػعة، اسمػػر ضػػبا  رػػت 
أزم، كر  صمم ط اؿ ارع ـ، اسمر ضبا  رت أزم، كر  اووم ةل ر ـ، اسمر ضػبا  رػت 

 أزم، ةل ضبش األرم ؿ رت أزم.
  ار ػ حل ف    ار ااػهلل املتعػ ؿ ارعمػل املتعػهلٌلم    ركر أاضل األرمػ ؿ ارػيت يتآػعب  ػ

 ارغو، كاربم يك ف اآص ز آل مر ااو رسغو.
 ذا ةػػ ف اإلزهػػ ف بعمسػػص ضػػبا لػػآ ري  رػػر اآػػو مهػػك ، أك لػػآومث خػػ طع يتػػآف، أك 
يع  رريل ةوػو   ارهػر ال يهػترآ  احلعةػ   ال ب ػع ب ، أك اريػ  احلػ ف رػر مهػسف مػعت بػص 

شعع األمل كاحل ف، أك اري  ار اهللة كارع ر  رػر املػعيمل، كي زهػص   معدػص هعكؼ ريعستص يهت
 كر  رهلل  مهق أك حلا ت ...

 .ضبش ض  األرم ؿ األر ه   ارهسر كارس اال اريت زتآعب         
                                                           

 ارو  رم كمهسف رر ابر رمع رد    رس م  ِّّ
 ار مبم كابر م ري  رر ابر رمع رد    رس م  ري م  ّّّ
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  ػجبدح انصهر ثني ادلتخبصًنيػجبدح انصهر ثني ادلتخبصًني
ريػػل ركسسػػ  متريآػػ  أف ارريػػعامهمل رػػآ  اآ ػػ  بريػػعيط، كأى أبكسػػف رػػر ارهػػسر، اسػػ  أاآػػ  ر 

ارسآػػػل مػػػر صػػػاة ارعشػػػ      ارريوػػػع   مهمػػػ ن بػػػ  يػػػهللم   يي ػػػٌس   ، كرريػػػل لخػػػع رأل ااسػػػ  
مت  صػػم  اوسػػ  مع مػػ  بعػػهلل صػػاة ارعشػػ   ُيػػ كؿ أف ي ػػسح م ، اأي مػػ  أرسػػه   األريػػع 

 :كارث اب ! رر زآعر حنر، ركر اربم يآعر اربم ال يسرق رر ا  ل،   ؿ 
ـٲ٣مٰٰم   أٹم٬ٰبش٫كٹه٬ ٰبتٸإلٺل٪ص٪ أٹم٬ٰبش٫كٹه٬ ٰبتٸإلٺل٪ص٪أٸ٢أٸ٢  }} ّ٪ و ٔ٪ وپ  ـٶ ٰ٘  و ـٲ٬ً٣ د٪س٪ج٪ ّ٪ و ٔ٪ وپ  ـٶ ٰ٘  و ٓ٪٬ً د٪س٪ج٪ ٰ٘ز مٸ وٹْ : ب٪لٸٙ  ـٲذ٪مٸ ّ٪ و  ٰٗ٪ٓ ٰ٘ز مٸ وٹْ : ب٪لٸٙ  ـٲذ٪مٸ ّ٪ و  ٰٗ  ُٰ ُٰ    س٪ط٫ْل٪  ولڀ   س٪ط٫ْل٪  ولڀ

ًپ مٸ ل٪: إپؿ٣٬مٸ ل٪: إپؿ٣٬ ٬ٔ ًپ  ٫ ر٪ ٰ   وٺب٪ ٬ٔ   334{{ ٫ ر٪ ٰ   وٺب٪

كيآ ػػهلل ارسػػيب   احلػػهللير ارهػػسر كارس ااػػل كرػػآ  ارريػػعامهمل، ألف ارريػػعامهمل رػػآ  اآ ػػ  
ضػػبش ارشػػحس   كأردنػػ  زآػػ ش، ا ألاضػػل مػػر ضػػبش ارهػػسر أف أريػػهلل ااسػػ  بآس مػػ   ػػحس   كأزيػػل 

 رسم دة كارسآ   كاأليخي ة كار ري  .
ضػػبا ارعمػػل أاضػػل مػػر  آػػ ـ رآسػػ   ف ةػػ ف   ار ػػاة، أك   بػػاكة ارآػػعلف، أك   ذةػػع 
 األ ػػػػػػ  ، أك   أم رمػػػػػػل مػػػػػػر األرمػػػػػػ ؿ ارسريسآػػػػػػ ، ا ألاضػػػػػػل مػػػػػػر ذرػػػػػػت ةسػػػػػػص اإلصػػػػػػاح

 ب  امل مس  كامل مس ت.
رسػػه ارريرػػعة ارسآآػػ ، مػػ  أف معام ػػف ةػػ ز ا أمآػػ  مػػر احلآآآػػ  أف لل ى كأريػػهللادى ةػػ ز ا 

ىاآ  ارتعسآف، ركر  س  ف ة زم شسػ  ة لحلػل كار ػري   كارسآػ   كاملػ دة ركػل مػر اػ  ف مػر 
ااسػػػق، اكػػػ ف رسػػػهللم  ُيػػػهللث  ػػػ   مػػػر ااػػػاؼ بػػػ  ااسػػػ     ػػػ رع، اػػػ ف رريػػػ ؿ ارشػػػ رع ال 

 ت  مت  حل  كمهعكرير كاعا !.يس م ف كجيتمع ف كيآ ر ف: رر زعاتح ان ز سح م  كيوآ
ال يستاع أاهلل مس ف أف يستهللبص أاهلل رآآـ  لر ػسل، ةمػ  ُيػهللث ازف، اسػ   سػم ألاػهلل: 
مل ذا مل ب سل اػاف كاػاف ! اآآػ ؿ: مل يستػهللب  أاػهلل!، كمل يرسوػ  أاػهلل!، ركػر ضػل بستاػع أف 

سػػػ  أك يرسوػػت أك يستػػػهللبت ااػػػهلل رتي ػػػسل بػػػ  مهػػػسف كمهػػسف !! م دمػػػم رأيػػػم خ ػػػ ـ بػػػ  اا
  ر ، احآ ؽ اإلمي ف كاآ ؽ  خ ازػت املػ مس  ارػيت كا آ ػ  ارػعْحر، كأخػبض  ارسػيب ارعػهللىف، 
بآتضػػ  أزػػت مػػر زريهػػت بوػػبؿ مػػ    كلػػعت، كبهػػتع  مبػػر معػػت مػػر أضػػل ارسآػػ   كار ػػري   

                                                           
 لسر أيب داكد كمهسهلل أْحهلل رر أيب ارهللردا    ّّْ
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 رتن سل ب  املت  صم .
تف ار ػسل،  هلل يبضل رريل رآي سل ركر زآتص أف يو  ملر ا رػص أزػص  ػ ـ لمل مػ ، اسػر يػ

مػػن يػػتف ار ػػسل اتمػػ ن كال بػػهلل   ذا زػػ ل زآػػ  صػػ د   أف يي ػػسل بػػ  ضػػ ال ، طسوػػ ن ملعدػػ ة  ، 
كابتغ   كريػص  ، ال طسوػ ن رسعسػ    ارػهللزآ  كال اػل ارا ػ ر، ك منػ  ردوػ    اردػ   احلػ  ارآآػـ  

.  اربم ال أتخبش ًلس  كال زـ 
  م ادػػ  مػػر بشػػعي  ارػػعْحر، ك ػػ ؿ  كد ػػل رسػػ  ضػػبا ارساػػ ـ   ل ت ارآػػعلف ك  
  رسػػ   آعػػ ن:                                  مػػ ذا زريعػػل   رب                  

 كركر بعار  ارعهللار ، ا  ؾ أف  آل م  اعيق رسه اعيق!. احلوعاتااحلوعاتاٗٗرر
ػ ا بكسآػ  مػر  سػى يمى   ركػل املػ مس  ارآػعيو  ارػبير يهػترآع ف أف كةسم  راىأىٍصػًسحي ا بػىآػٍ

يتآهللم ا مبو درة ار سل، كر  أتخع كااهلل مس ف لآأيت يـ  ارآآ م  كي اخػب كيع بػل مػر   كمػر 
اوآػػل   كم ػػرري ش، ملػػ ذا بعةػػم  خ ازػػت املػػ مس  مت  صػػم  ! كةػػ ف  مك زػػت أف بي ػػسل 

 بآس ف كمل بتهللخل!.
ا  بػػص، أك أريػػع ضػػل بعيػػهلل أف ال بتػػهللخل  ال  ذا   ةػػ ف رػػت  ػػآت لآس ػػعؼ أك رمػػل لػػ ي

لتريعح بص !!، ضبا رآ  ا ؿ املػ مس ، ركسػت بتآػهللـ بسريهػت كبي ػسل  ذا ةػ ف بػ  اػعدير أك 
   رت  مر امل مس .

 ذا ة ف اااؼ ب  رريل كزكريتص، كحنر ريػواف  مػ ، أك معسػ    ارشػ رع، أك ضػ  زمآػل 
ا ػػل زػػ ة ف كزشػػ ضهلل اآػػط !!، مىػػر ارػػبم يي ػػسل !!  ل   ارعمػػل، كضسػػ ؾ صػػس  بآػػ  كبآسػػص،

ارػػػوعمل يآػػػ ؿ: ءسػػػ  ار ػػػسل   ضػػػبا املكػػػ ف، ركػػػر ءسػػػ  ار ػػػسل  ػػػهلل يكػػػ ف مع ػػػ  ةثػػػو مػػػر 
اااا ت!، ربرت ةل كااػهلل مػر املهػسم  رضػ    ءسػ  ار ػسل بػ  املػ مس ، اػا بهت ػغع 

هو، ركػر اذضػل كالػتعر زريهت، ألزت ر  التعسم بعبت ا ف   ُي ًٌؿ رت ةل رهو    ي
 ل ، كزريب معاد     ةت ب   ريل   راش.

   ذا مل زهػػػػػتر  أف ز ػػػػػسل بآس مػػػػػ  اسعمػػػػػل ةمػػػػػ   ػػػػػ ؿ  :                       
                  كااهلل مر طعاص، ككااهلل مػر طعا ػ ، كازاػعكا رسحكمػ  اإل آػ :  ارسه  اارسه  آّّٓرر

                                  ارسه  اارسه  آّّٓرر. 
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، ارسػػل كااػػهلل اػػهللث خػػاؼ بػػ  رريػػل كزكريتػػص   ر ػػهلل لػػآهللى رمػػع بػػر اارػػ ب 
مر طعاص ككااهلل مر طعا  ، كطسل مس م  أف يبضو  رآي سح  بآس م ، اػبضو  كرػ دا كمل يي ػسح  

أخس ػ  ارسآػ    كابغآػ  اعػل ااػو   كلػآتف بآس م ، اآ ؿ  م  رمع: زآتكم  دو خ ر    ، ا
ار سل  ف      ، كأمعن  بتوهلليهلل ارسآ  أم مص، اوهللدا ارسآ  كذضو ، كملػ  رػ دا  ػ ال: أصػسحس  

 بآس م  كاحلمهلل  !!، ألف     ؿ ذرت:
                                  ارسه  اارسه  آّّٓرر. 

  ننيننيصفبد رلتًغ ادلؤيصفبد رلتًغ ادلؤي
امشػػ ةل املهػػسم  كخ ػػ م ت كخااػػ ت املهػػسم  ارػػيت مػػات ايفتمػػ  لػػوو   احلآػػهلل 
كاحلههلل كاركعش كاروغمل، كضبش خ  مه  كأمعاض مل بكر م ريػ دة   حتمعػ ت املػ مس ، ألف 

 :حتمع ت امل مس  يآ ؿ اآ   لآهللى رل ؿ   
ٍٰه٬   }} ْ٪ دٶ ٪ُ ٪ّ َپه٬  ُ٪ش٪ ذ٫ٰن ٍٰه٬ ُ٪ش٪ٚ  وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ إٰلٕ  ْ٪ دٶ ٪ُ ٪ّ َپه٬  ُ٪ش٪ ذ٫ٰن ْ٭  ُ٪ش٪ٚ  وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ إٰلٕ  َپه٬ كٸن٪ث٪صپ  وٺح٪ظ٪ٰذ  إپر٪   ػ٬ا٪ ٸٙ ع٫ل٬ ُ٪ع٪ اٹٰف ْ٭  ّ٪ َپه٬ كٸن٪ث٪صپ  وٺح٪ظ٪ٰذ  إپر٪   ػ٬ا٪ ٸٙ ع٫ل٬ ُ٪ع٪ اٹٰف ٪ّ

ّ٪ وٺر٫نٲٙ  َ٪شپ  ِٰ ٰب وظٲ ٰٜش٫ ج٪ظ٪ٰذ ٫ُ ط٪  ّ٪ وٺر٫نٲٙ ُ٪ذ٪ ع٪ٙ وٸ َ٪شپ  ِٰ ٰب وظٲ ٰٜش٫ ج٪ظ٪ٰذ ٫ُ ط٪    335{{ُ٪ذ٪ ع٪ٙ وٸ

بعيهلل أف بعل املهسم  بعاضف   ارت اد بآس ف، ك  ارػ ااف بآػس ف، ك  ارتعػ ط  بآػس ف، 
يػػهللم     ار ػػاة، ركػػر  ركػػر ار ػػاة ةػػل كااػػهلل مػػس ف ضػػبا بآسػػص كبػػ   ، اكسسػػ  زآػػ  بػػ 

ضل ةسس    األريع ل ا   ال، اكل كااػهلل مػس ف رسػه  ػهللر زآتػص، كضػبا ال يػ اع رسػه ضػبا، ألف  
 ةل كااهلل رص أريعش كا ابص رسه  هللر زآتص رسهلل ربص.

ػػػ  رسآػػػص احلوآػػػل  حنػػػر زعيػػػهلل أف زيا ػػػع  ػػػ ؿ اإللػػػاـ، كرػػػبرت ال بػػػهلل أف أنخػػػب مػػػ  رة 
 ـ كدوض  مر ار ري ت اررآو  ب  املهسم  كاملهسم ت.امل رريه مر ابو  كامل دة كار س

ف مػػر بعػػهللض ف مشػػ ا رسػػه ذرػػػت،   كار ػػػ حل..  أدرةػػ ا ذرػػت أصػػح ب رلػػ ؿ   
كارػػبير زهػػم  رػػس ف أزػػص ةػػ ف يي ػػس    ارسآسػػ  مخهػػم مه  رةعػػ ، أك ي ػػـ  ارػػهللضع ةسػػص، أك يتسػػ  

 أف رس   ػف، ركػر ار ػ حل  دػو  ارآعلف ةل يـ  كرآس ، كدو ذرت، ا  ال  ا  ف ارعيو  د، كال
 ذرت، ا ر  حل ف رسه ا  األكر .

                                                           
 .صحآل ارو  رم كمهسهلل أْحهلل رر ارسعم ف بر اروشو  ّّٓ
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  ثكش ًػًشثكش ًػًش  ذ أثَذ أثَهتدُّهتدُّ
  ارسآسػػ    لػػآهللى أبػػ  بكػػع كلػػآهللى رمػػع ردػػ    رس مػػ  ةػػف رةعػػ  ةػػ ف ي ػػسآ   أاػػهللن

يوحػر   املهلليسػ    رسمش  رسآص كزكػ ف مػر ار ػهلليآ  ! ةػ ف أاػهللن    ! ةآ  ة ف اوهللن
، كضػف ارػبير ال زامهػع  ػف، كال ريسػآ   ػف، كال أزػآ   ػف، كمػ  أمػ     رول املسآرع  مػر

أةثػػعضف   ضػػبا ار مػػ ف، اتوػػهلل ارعريػػل ك ػػهلل بػػ كج أكالدش بعآػػهللان رسػػص، كازشػػغل ةػػل كااػػهلل مػػس ف 
 بسريهص رسص، اأصول كاآهللان، كةبرت  ف ة زم امعأة، اسري  األمع.

م ف  ف ااهللم  ار اريوػ  ر ريػص   اك ز ا يوحث ف رر مثل ض ال ، م ذا يريعس ف  ف  ييآهلل
 اػػػا يآضػػػ ف ارسآػػػل بػػػ  ريػػػهللراف مهػػػوهلل رلػػػ ؿ  !!، كركػػػر أيخػػػبكف ارسآػػػل    ػػػ ارع ،

 املهلليس  يتحهه ف كيوحث ف رر املهتضعري  مر رو د  .
لآهللى رمع ة ف يوحر ا ريهلل امعأة مآعهللة كرػآ  مع ػ  أاػهلل، كةسمػ  ذضػل  وػل ارريوػع 

اآوػهلل اروآػم مكسػ س كمع ػ ش، كرسػهللض   -هلل ارعمل خ ر ػ ن  ، ألزص يعي -ان ال يعاش أاهلل 
املػػ   كاررعػػ ـ، كبكػػعر األمػػع أةثػػع مػػر مػػعة، اهػػأ  : مػػر ارػػبم يريعػػل رػػت ذرػػت  اآ رػػم رػػص: 

 !.رريل، اآ ؿ: مر ض     رم: ال أرعاص، مل ييعٌعًا   بسريهص ألزص ييععًٌؼ اا رق 
 ا ريػػػهللش لػػػآهللى أبػػػ  بكػػػع اسػػػ ل أف يػػػبضل موكػػػعان كاتوػػػأ رػػػول مػػػر ضػػػبا ارعريػػػل، 

 كأرد ش، أييت ةل رآس  رآآـ   با ارعمل.
كلآهللى رمع    املهسم  رسه صاة ارآآ ـ   رمض ف، كأمػع لػآهللى أييب بػر ةعػل أف 
يي س   ف صاة ارآآػ ـ، كةػ ف يػ ة ف   صػاة ارآآػ ـ كيػبضل يوحػر   طع ػ ت املهلليسػ  رػر 

 ملع كز .امله ة  اربير ُيت ري ف    امله رهللة كا
ذات معة    بك   أطريػ ؿ صػغ ر، كضسػ ؾ م  ػهلل ىر كرسآػص  ى  بػص مػ  ، كجبػ ارش امػعأة، 
اآػػػ ؿ  ػػػ : ملػػػ  ال بيهػػػكيت ضػػػ ال  ار ػػػوآ  ! كركػػػر األطريػػػ ؿ مل يهػػػكت ا!، اآػػػ ؿ  ػػػ : ضػػػل ضػػػبا 
اررعػػ ـ أم مػػص ك ػػم ةثػػو رآهػػت م  اآ رػػم رػػص: أم طعػػ ـ !! ضػػبا مػػ   اآػػط أكن ػػف بػػص اػػن 

ألعع كة ف معػص لػآهللى روػهلل ارػعْحر بػر رػ ؼ،    بآػم مػ ؿ املهػسم ، اػ زخعكف يس م ا!!، ا
 ي س ف ار اكيل ركر ة زم بعاكُيص    ض   ا ري ت املهسم .
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اريػػتل بآػػم املػػ ؿ كأخػػعج ريػػ االن مػػر ارػػهلل آق ك سػػ ن، كْحسػػص رسػػه ه ػػعش، اآػػ ؿ رػػص لػػآهللى 
: أ مػػػل رػػػ  أكزارم يػػػـ  روػػػهلل ارػػػعْحر بػػػر رػػػ ؼ: أْحسػػػص رسػػػت   أمػػػو املػػػ مس ، اآػػػ ؿ رػػػص

ارآآ مػػ  !! كأخػػب ارػػهلل آق كارهػػمر كذضػػل  ػػبش املػػعأة، ك ػػ ؿ  ػػ  دػػع  ارػػهلل آق رسػػه ارهػػمر 
 كاصسع   ف م  يهمه لرع آهللة.

ك ػػ ؿ  ػػ : أزػػم لتهػػ م اررعػػ ـ، كأى أزريػػخ رػػت رسػػه ارسػػ ر، ا ختػػ ر امل سػػ  ارشػػ   !!، 
رػػعْحر بػػر رػػ ؼ:   أمػػو املػػ مس  كخػػعج ارػػهللخ ف ا لػػ  د كري ػػص ك ػػعع حلآتػػص، اآػػ ؿ رػػص روػػهلل ا

 در  أاعل مك زت، اآآ ؿ رص: أ مل ر  أكزارم يـ  ارآآ م  !!.
 كأرد ش. ا بش رو دة لآهللى رمع 

ك  يػػـ  لخػػػع كريػػػهلل رريػػان   دمػػػ ن مػػػر ارو ديػػ  كز ػػػل خآمػػػ  أ ػػ ـ اآ ػػػ ، كزكريتػػػص بتػػػأمل، 
أاهلل، األعع    بآتص، كأخػب اهأرص رر لول أمل    اآ ؿ رص:  ا    ا ر  كالدة، كرآ  مع   

كةػع ـ   كري ػص، كْحػل معػص مػ  يسػـ  امل رػ د كأـ  زكريتص ارهآهللة أـ ةسثػـ  بسػم اإلمػ ـ رسػ  
امل ر د مر طع ـ كةهػ ة، كأدخػل زكريتػص ااآمػ  رتيشػعؼ رسػه كدػ  املػعأة، كة زػم ارسهػ     

رمسآػػ  ارػػ الدة  -اػػف ر ػػري   زآػػ اف كصػػهللؽ  رادا -ذاؾ ار مػػ ف ك   ر ػػهلل  عيػػل ييس م ػػف   
 بهللكف بعسآف طوآل كال أخب دكا ، كة زم بتف بآهع كبآهو دعيل كروآل!!.

كضػػبا ارعريػػل ةػػ ف ال يعػػعؼ لػػآهللى رمػػع، كبعػػهلل أف أاػػم زكريػػ  لػػآهللى رمػػع ارػػ الدة، 
ع ص اوت بغاـ، اوي م ارعريػل مل ػ  رػعؼ أزػص أمػو املػ مس ، ك ػ ؿ:    رم:   أمو امل مس  بشًٌ

 س  كزكريتص ري  ا رآي رًٌهللا زكرييت!!.أمو امل م
ضػػبش ة زػػم أرمػػ ؿ ار ػػح ب  املوػػ رة  األكرػػ  ردػػ اف   بوػػ رؾ كبعػػ   رػػس ف أ عػػ ، 

 كمشه رسه ضبا املس  ج ةل ار  حل     ي مس  ضبا، ك   يـ  ارهللير.
كأردػػ ش ةػػ ف مػػر ار ري ػػ   كاألدسآػػ  ،  لػػآهللى رسػػ  زيػػر ارع بػػهللير بػػر اإلمػػ ـ احلهػػ  

ميست به ب  كم ارع، كرهلليص أكالد كخهللـ، كرسهللش ةل م  رسهلل األدسآػ     زم زػص، كرسػهللم   اك ف
اضػعبص ار اػ ة كأرادكا أف ييغهػس ش كريػهللكا   ه ػعش مػر أرسػه  ػ   مثػل اركػ ر  ا اركوػو، ةأزػػص  

 ا اتعوو ا.أك ْح  ؿ ة ف يشتغل رت  ؿ ر آ ؿ
املهلليس  ازكشػريم أاػ ا ف كمل يعػ دكا  كبعهلل معكر مهللة مر ار مر كريهللكا أف ااا  بآت ن  
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جيهللكا ارآ ت ارضعكرم  ف، اهأر ضف: ةآ  ةستف بعآش ف    ر ا: ةػ ف أيبآسػ  رريػل لرسآػل ةػل 
  ع ُيمل ري االن مر ارهلل آق رسه ه عش، كصعة م ؿ   يهللش، ككر   اآص  ر   يهللش األخػعل، 

 ال زعاش، اععاػ ا أف ارػبم  كيرعؽ ارو ب، كرسهللم  زآ ؿ: مر ارر رؽ  يض  م  معص كميش  ان
 ة ف يع  ف ض  لآهللى رس  زير ارع بهللير.

كضس ؾ ركاي  بآ ؿ أاف ة ز ا لوع  بآت ن مر بآ ت املهلليس ، بهللكف أف يععؼ أاهلل أزػص ضػ  
ارػػػبم يعػػػ  ف، كرسػػػهللش ااػػػهللـ، كركسػػػص ال يعيػػػهلل أف يعػػػعا ف، كرسػػػهللش أكالدش، كركسػػػص ال يعيػػػهلل أف 

 ؿ:يآ   امثضف، ألزص    احلوآل 
َ٪ سپ   }} ٰٗ  ويٲ ٬ٔصپ ع٪لٸٙ ؿ٪٣ ٰٗ  ولڀ ٰ٘ كٸفٸل٬صپ ؿ٪٣ ٪ٔ ٰ٘  وٺع٪٣ٰى ٰ٘  وظٶشٶ ع٪لٸٙ ؿ٪ذ٪مٸ َ٪ سپ إلٸل٬ص٫ ؿ٪ذ٪مٸ ٰٗ  ويٲ ٬ٔصپ ع٪لٸٙ ؿ٪٣ ٰٗ  ولڀ ٰ٘ كٸفٸل٬صپ ؿ٪٣ ٪ٔ ٰ٘  وٺع٪٣ٰى ٰ٘  وظٶشٶ ع٪لٸٙ ؿ٪ذ٪مٸ   {{إلٸل٬ص٫ ؿ٪ذ٪مٸ

  336ف..ًصلق فينسيفأ س ف  ف أ ْ فصلق ف ِفين  نْ ًصلق فينسيفأ س ف  ف أ ْ فصلق ف ِفين  نْ   األاع:ك ىف 

كرػػ  بتوعسػػ  لػػو ار ػػ حل  أ عػػ   ػػهللضف رسػػه ضػػبا ارػػس   املوػػ رؾ، ككصػػس ا بػػبرت    
، ك ػهلل يكػ ف   مس ػل  ف رب ارع مل  اضل كرد ا ، كربرت ةس  زعل أىس مر ةو ر ارآػـ 

مهػوهلل اإلمػ ـ  ةوو، كركر جتهللش يـ  اءمع  كُيمل رسه ه عش  عب  م   ةووة، كيػبضل  ػ   
 احله ، أك مهوهلل ارهآهللة زيسل، أك   امل ارهلل كيهآ  ارس س!!، مل ذا 

 طسو ن ملعد ة   بو رؾ كبع  .
ر ػ حل ارػبم زتآػعب بػص اآػ ن      ضػ  ارعمػل ارػبم يتعسػق صسػق  ، كيستريػ  ا رعمل ا

 :بص دوؾ مر رو د  ،   ؿ 
٫َه٬ ٰوليٲ غپ   }} ٬ٔش٫  ويٲ غپ أٸى٬فٸع٫ ٫َه٬ ٰوليٲ غپ م٪ ٬ٔش٫  ويٲ غپ أٸى٬فٸع٫   337{{م٪

خو ارس س رسهلل   أزريع ف رعوػ دش، كرػآ  رسريهػص، ألزػص يعمػل ضػبش األرمػ ؿ يرسػل  ػ  
 كال ر  ، كال  ع ، كال ال ه  ر.، كرآ  اآ      ة زري ، معد ة   
                        يعػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػو

امل س  ػػػ ت ةس ػػػ ، ا ػػػف أاضػػػل رسػػػهلل   مػػػر املامهكػػػ ، ألف املامهكػػػ  رػػػآ  اػػػآ ف  ػػػ  ة، كال 
                                                           

 ، كاألاع ىف ارهللرة ااعيهللة ىف  عح ارآ   ب  ارريعيهللة  بمهلل اتح احلهللير ىف معوف اررمثاين رر ابر مهع د  ّّٔ
 ره له :بر روهلل ار ااهلل ا

 مهسهلل ارش  ب كاررمثاين رر ري بع  ّّٕ
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رسػػآ ف، كرمسػػ ا مػػ  مل ب ػػسعص املامهكػػ  املآػػعب     زريػػ ، كضػػ ال  مػػ  ارشػػ  ة كارػػسري  بغس وػػ ا
 .ارر ر  اريت ييعد ف    رب ارع مل  

كرػػػبرت رسػػػهللم  زساػػػع   ارآػػػعلف، ضػػػل حنػػػر ارػػػبير زػػػ كر املامهكػػػ ، أـ ضػػػف  ضػػػف ارػػػبير 
  لػػػػػػػػػػآ كركى:                                                       مل يآػػػػػػػػػػل

  بسػػػػػ ؿ، كركػػػػػر ربتسػػػػػ ؿا يعػػػػػ  للػػػػػػتمعار:                                         
                                                يع  حنر خهللمكف    را ػسمارا ػسما
 كازخعة. احلآ ة ارهللزآ 

  مىػػر ارػػبم لػػآ هللـ ازخػػع   اءسػػ   ضػػل حنػػر أـ املامهكػػ  ! املامهكػػ :         
                                                                           

                                             رارعرهللارارعرهللا. 
ا إلزه ف اربم مشه رسه مس   ارسيب ارعهللىف، كرسه مس   ااسريػ   ارعا ػهللير، كرسػه 

 مس   ار  حل  ا  دير امل هللي ، ا   أرسه  هللران رسهلل   بع   مر املامهك  أ ع .
 ؿ كمعص   ر  مػر املامهكػ ، كيعرػ   ػف ان   رآس  ارآهللر، ا ف أم  ار ا  ريمثيل يس

ػعش بريضػل  خر ط لو، اآبضل ةل كااهلل مس ف رعريػل مػر املػ مس ، أك رثسػ  مػر املػ مس ، ييوشًٌ
 ، كيوسًٌغػػص ارهػػاـ مػػر   بوػػ رؾ كبعػػ  ، اػػن زعػػعؼ أف ضػػ ال  أاضػػل ارمثيػػ ، يعػػ  أاضػػل 

    ةر اآك ف.ااسآآ   هللران كمآ م ن كأريعان كا الن رسهلل مر يآ ؿ رسش

  خنبد ػذٌخنبد ػذٌ
 ض ال  م  ري ا ضف  

                       رآ  ريس  كااهللة، كركر
 .ةل كااهلل مس ف رص ريس ت، رسه اهل مآ مص ك هللرش رسهلل راآ  ارهللرري ت 

املآػػ ـ اآ ػػ ، ال   كيػػهللًن كةسمػػ  ررػػهللفا يعػػ     مػػ ، اوسػػ ت رػػهللف يعػػ  ريسػػ ت يآػػآف اآ ػػ
  ضبش اءسػ ت جتػعم مػر  ت ػ  األاػ ر: اعج مس   أبهللان ...                                
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             ارثمػػعات ارػػيت نرػػع رسػػه اروػػ ؿ، أك اػػن ارػػيت بسػػ ح   ااآػػ ؿ رسػػهللش،   ا آُُٓرر
 ألف   بو رؾ كبع   يعيهلل  ةعام ف كبسعآم ف.

ضػػبش اءسػػ  رػػػ  لػػآمكث ا اآ ػػػ  اػػ ة   اعريػػ ا رػػػر يت سػػ ا كلػػػآح ز ا، ركػػر   طمػػػأاف 
 .        ك  ؿ: 

  يمبو انشظٌاٌيمبو انشظٌاٌ
 :   مآ ـ ارعد اف، اآآ ؿ  ف بعهلل أف يهللخس ا ضبش اءس ت يعيهلل   أف يعا   هللرضف

ٍ٪ص٬ س٪ٰكٔا٫  }} ٔ٪قٹْل٫:  ٬ٓكٸ  إلٸ ّ٪ط٪ع٬ذ٪ ٬ٔكٸ س٪بٲي٪   ٌ٪: وٸبٲ ٔ٪قٹْوٹْ ٰ٘  إلٸ ٬ٍص٪  وٺح٪يٲ ٍ٪ص٬ س٪ٰكٔا٫ٓ٪  أٸ ٔ٪قٹْل٫:  ٬ٓكٸ  إلٸ ّ٪ط٪ع٬ذ٪ ٬ٔكٸ س٪بٲي٪   ٌ٪: وٸبٲ ٔ٪قٹْوٹْ ٰ٘  إلٸ ٬ٍص٪  وٺح٪يٲ ّ٪م٪  ٓ٪  أٸ  :٪ٌ ٔ٪قٹْوٹْ ّ٪م٪  ه٬  إلٸ  :٪ٌ ٔ٪قٹْوٹْ ه٬  إلٸ

ّ٪مٸذ٬ أٸع٬وٸي٪  ٢وٸي٪  ٢ ّ٪مٸذ٬ أٸع٬ ى٪ش٬ك٪ٙ   ٬ً  ى٪ش٬ك٪ٙ   ٔ٪قٹْل٫: أٸى٪  أٹع٬ٰٷٔ ٹه٬ أٸإلٺل٪ص٪ ٰم ٬ً م٪لٺٰقكٸ  إلٸ ٫ُع٬ٰط أٸذ٪ذ٭  ٰم ٬ٔا٪ي٪  م٪  وٸه٬  ٬ً ٷٸ ٔ٪قٹْل٫: أٸى٪  أٹع٬ٰٷٔ ٹه٬ أٸإلٺل٪ص٪ ٰم ٬ً م٪لٺٰقكٸ  إلٸ ٫ُع٬ٰط أٸذ٪ذ٭  ٰم ٬ٔا٪ي٪  م٪  وٸه٬  ٷٸ

ٔ٪قٹْل٫: أٹ ٬ً ر٪ٰوكٸز إلٸ ٛٱ أٸإلٺل٪ص٫ ٰم ٬ٕ ٖٳ ػ٪ ّ٪أٸ ٓ٪  س٪بٶ   ٔ٪قٹْل٫: أٹر٪ٰوكٸ  مٸ وٹْ :  ٬ً ر٪ٰوكٸز إلٸ ٛٱ أٸإلٺل٪ص٫ ٰم ٬ٕ ٖٳ ػ٪ ّ٪أٸ ٓ٪  س٪بٶ   ْ٪ ٰىٕ إلٸ٣ر٪ٰوكٸ  مٸ وٹْ :  ٬ٔ ٹه٬ سپك٬ ْ٪ ٰىٕ إلٸ٣ٰذصٳ ع٪لٸ ٬ٔ ٹه٬ سپك٬   ٰذصٳ ع٪لٸ

٫ِ أٸب٪ذ٭   ٬ٔ ٹه٬ ب٪ع٬ذ٪ ٫ِ أٸب٪ذ٭  أٸط٬خ٪طٹ ع٪لٸ ٬ٔ ٹه٬ ب٪ع٬ذ٪   338{{أٸط٬خ٪طٹ ع٪لٸ

ردػ                ارعد اف، كاربم   ؿ رس  اآػص  : اآس ر ف مآ ـ 
  رس ف ألاػف امتثسػ ا ألمػع  ، كاتبعػ ا اوآوػص كم ػرري ش، كةػ ف ةػل ن ػف   ارػهللزآ  مػر كرا  

 أرم  ف ارساع    كريص   بو رؾ كبع     راش.

   أ هللارش، اسػف يتهػ ط كااػهلل مػس ف رسػه كضف رد ا رسص ألاف   ارهللزآ  رد ا رر  
م ت ارع رآػ   ض    ض ش رسآص م الش، كربرت امل مر احلعي  رسه أف يك ف مر أضل ضبش املآ 

اػػ  ؾ   يػػـ  مػػر األ ـ أف بضػػحت رسآػػت زريهػػت كبآػػ ؿ اػػن ُيػػعص ريػػهللان رسػػه ارعدػػ  ... 
كدػػو ذرػػت، ألزػػت  ػػبا  كرػػ    زريهػػت: ملػػ ذا  رب ال بغػػو اػػ ل ! كملػػ ذا ال بيوػػهللؿ اآػػعم !

 .أزم دو راض رر   
ركػػػر ة زػػػت مػػػر أضػػػل اإلميػػػ ف ا زػػػم مػػػ  ر  ػػػ ـ اإليآػػػ ف أف   اتػػػ ر رػػػت األاضػػػل 

، كضػػ  يآػػ ؿ رسػػ    احلػػهللير كاألاهػػر كاألراػػف رػػت   ارػػهللزآ  كيػػـ  رآػػ   اضػػعة ارػػهلل ف 
 ارآهللل  رسع  ذرت ريآهللان:

                                                           
 ارو  رم كمهسف رر أيب لعآهلل ااهللرم  ّّٖ
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ـ٬ٰلح٫ إپ  }} ٫ٓ  ٬ً ٢ ٬ً ٰعب٪ ٰدٖ م٪ ٌٲ ٰم ـ٬ٰلح٫ إپإپ ٫ٓ  ٬ً ٢ ٬ً ٰعب٪ ٰدٖ م٪ ٌٲ ٰم ٌٲ      إپ ّ٪إپ ٫ِ ر٪ٰونكٸ   ٫ُ ٤ٸإلٺظ٪نذ٪ ٫ُن ٬ْ أٸإلٺقٸش٬ ّ٪وٸن ٫ُ إپ٢  وٺٰػي٪نٙ  ٌٲ      مي٪ ى٪ ّ٪إپ ٫ِ ر٪ٰونكٸ   ٫ُ ٤ٸإلٺظ٪نذ٪ ٫ُن ٬ْ أٸإلٺقٸش٬ ّ٪وٸن ٫ُ إپ٢  وٺٰػي٪نٙ  مي٪ ى٪

ٌٲ   ّ٪إپ ٫ِ ر٪ٰونكٸ   ٫ُ أٸإلٺظ٪ذ٪ ٬ٌ ب٪ظ٪ٷٺ ٫ وٸ ّ٪إپ ٫ُ إپ٢  وٺفٸقٺش٫   ـ٬ٰلح٫ إپمي٪ ى٪ ٫ٓ  ٬ً ٢ ٬ً ٰعب٪ ٰدٖ  وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ م٪ ٌٲ  ٰم ّ٪إپ ٫ِ ر٪ٰونكٸ   ٫ُ أٸإلٺظ٪ذ٪ ٬ٌ ب٪ظ٪ٷٺ ٫ وٸ ّ٪إپ ٫ُ إپ٢  وٺفٸقٺش٫   ـ٬ٰلح٫ إپمي٪ ى٪ ٫ٓ  ٬ً ٢ ٬ً ٰعب٪ ٰدٖ  وٺن٬١٫ٰمٰيني٪ م٪ ٰم

٬ْ ّ٪وٸ ٘ٹ  ـٶرٲ ٫ُ إپ٢  و ـ٬ٰلح٫ إپمي٪ ى٪ ٫ٓ  ٬ً ٢ ٬ً ٰعب٪ ٰدٖ م٪ ٬ْٰم ّ٪وٸ ٘ٹ  ـٶرٲ ٫ُ إپ٢  و ـ٬ٰلح٫ إپمي٪ ى٪ ٫ٓ  ٬ً ٢ ٬ً ٰعب٪ ٰدٖ م٪ ٬ً ٰعب٪ن ٰدٖ     ٰم ٌٲ ٰمن ّ٪إپ ٫ِ ر٪ٰوكٸ   ٫ُ ٤ٸإلٺظ٪ذ٫ ٬ً ٰعب٪ن ٰدٖ   أٸط٬قٸن٬ا٫ ٌٲ ٰمن ّ٪إپ ٫ِ ر٪ٰوكٸ   ٫ُ ٤ٸإلٺظ٪ذ٫ أٸط٬قٸن٬ا٫

٫ِ ر٪ٰوكٸ  ٫ُ ٤ٸإلٺظ٪ذ٪ ٬ْ أٸؿ٬ر٪ر٬ا٫ ّ٪وٸ ٫ُ إپ٢  وظٲقٸه٫  ـ٬ٰلح٫ إپمي٪ ى٪ ٫ٓ  ٬ً ٢ ٫ِ ر٪ٰوكٸ م٪ ٫ُ ٤ٸإلٺظ٪ذ٪ ٬ْ أٸؿ٬ر٪ر٬ا٫ ّ٪وٸ ٫ُ إپ٢  وظٲقٸه٫  ـ٬ٰلح٫ إپمي٪ ى٪ ٫ٓ  ٬ً ٢   339{{م٪

رسآػػص   رػػبضل رس مػػع كامل ػػهللرات كارسهػػ  ، كبػػبرت لآضػػآ ، مػػر ارعوػػ د رػػ  كل ػػ  
 الاػػ ل رسػػه روػػ د  ، كيعيػػهلل أف يضػػعب كرػبرت ارريآػػع رػػص دكا ، كمػػر ارعوػػ د رػػ  أصػححص  

 ضبا، كيآتل ضبا، كببرت لآضآ ، كربرت املعض رص دكا .
لػت ت ر ارػبم اختػ رش  )وْ  اڀلعاه علٙ  وػٔنب ٢من مت  وْ منع(   كةم  كرد   األاع: 

، ألف   كض  ارعسآف احلكآف، أرسف مب  يسريعس ، كم  يعاعسػ ، كمػ  يضػعى، كمػ  يهػول رت   
 وا  اربم ال زرآآص رس ، اسعده بآض    ،.ار

كركر رػآ  معػ  ذرػت أف زػ ؾ ارهػع  كاأللػو ب!، ركػر زهػعه كأنخػب لأللػو ب   
 رس . بعهلل ذرت زت ةل رسه مهول األلو ب، كزعد  مب   هلل رش   

  فعيهخ انشظب ػٍ اهللفعيهخ انشظب ػٍ اهلل
 :يل رر اإلمي فرهلل  رسـ  اإلمي ف، رسهللم  لأرص لآهللى ريمث  كربرت لآهللى رل ؿ   

اآهلل كرد أف لآهللى ريمثيل ري      رل ؿ   كض  ب  أصح بص   صػ رة رريػل ال يا ػع 
رسآص أاع ارهريع، كريس  أم مص ريسه  ارتشػ هلل ككدػ  يهلليػص رسػه رةوتآػص، كضسػ   ػ ؿ ارػوعمل أف 
ريمثيل كد  يهلليص رسه رةوػيت ارسػيب، كضػبا ال ي ػل ألف ضػبا رػآ  مػر أدب املامهكػ  اركػعاـ، 

ريس  ةوسه  ارتش هلل ككد  يهلليص رسه رةوتآص ض ، اا بػهلل أف أنخػب لرسػ  مػر ارريآػص    كركسص
 األا دير ارسو ي .

كلػػأؿ اضػػعة ارسػػيب رتػػتعسف ارسػػ س، اهػػأرص رػػر اإللػػاـ كاإلميػػ ف كاإلاهػػ ف كأ ػػعاط 
 اره ر ، اسم  لأرص رر اإلمي ف   ؿ رص:

                                                           
 .اسآ  األكرآ   أليب زعآف كابر ره ةع رر أز   ّّٗ
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ّ٪م٪  }}  ُٰ ً٪ ٰب ولڀ ٬١٫ُٰم  ٬ٌ ٫ٌز مٸ ل٪: أٸ ّ٪م٪م٪   ٨پمي٪   ُٰ ً٪ ٰب ولڀ ٬١٫ُٰم  ٬ٌ ٫ٌز مٸ ل٪: أٸ ٬ْٰ   م٪   ٨پمي٪  ّ٪ وٺب٪ع٬أٰل ب٪ع٬ذ٪  وٺن٪   ُٰ ّ٪س٫ط٫ٰل  ُٰ ّ٪كٹا٫ٰب  ُٰ ٰٜ ٸٰا ٬ْٰ   ٣ ّ٪ وٺب٪ع٬أٰل ب٪ع٬ذ٪  وٺن٪   ُٰ ّ٪س٫ط٫ٰل  ُٰ ّ٪كٹا٫ٰب  ُٰ ٰٜ ٸٰا ٣

 ِٰ ّ٪م٫شٶ  ِٰ ْپ ِٰ ذ٫لٺ ّ٪ػ٪شٶ  ِٰ ٬ٔشپ ِٰ ّ٪ وٺقٸذ٬سپ م٪ ّ٪م٫شٶ  ِٰ ْپ ِٰ ذ٫لٺ ّ٪ػ٪شٶ  ِٰ ٬ٔشپ   340{{ّ٪ وٺقٸذ٬سپ م٪

  اإلميػػػػػػػػػ ف ل  لػػػػػػػػػ ل:                                            
لل كارآآ م  كدػو ذرػت، ركػر االمتحػ ف يا ػع   ملامهك  كاركتل كارع كةسس  ز مر ل ار معاار معاّّٖٖرر

 ارآض   كارآهللر اربم  ض ش رسآس  ص ال ارآ ل كارآهللر بو رؾ كبع  .
 كربرت رس مس  اضعة ارسيب أف زآ ؿ   ةل صو ح كةل مه   ةم  أخمث:

ّ٪إپر٪  أٸم٬ظ٪ٙ: س٪  }} ٬ً مٸ ل٪ إپر٪  أٸؿ٬ب٪ح٪  ّ٪إپر٪  أٸم٬ظ٪ٙ: س٪م٪ ٬ً مٸ ل٪ إپر٪  أٸؿ٬ب٪ح٪  ّ٪ٰب ٨پط٣٬م٪ ُٰ س٪بٴ    ّ٪ٰب ٨پط٣٬ٰكٔي٪  ٰب ولڀ ُٰ س٪بٴ    ّ٪ٰبن٫ر٪نٲذٱ وپ ٰدوپ ٰدٰكٔي٪  ٰب ولڀ ّ٪ٰبن٫ر٪نٲذٱ ٓي٭    ٓي٭   

٫ُ س٪ط٢ْ٫  إپ٢س٪ط٢ْ٫  إپ٢ ٪ٔ ٫ٓش٬ٰك  ٬ٌ ُٰ أٸ ٌ٪ ذ٪قڂ  ع٪لٸٙ  ولڀ ٫ُ  كٸ  ٪ٔ ٫ٓش٬ٰك  ٬ٌ ُٰ أٸ ٌ٪ ذ٪قڂ  ع٪لٸٙ  ولڀ   341{{ كٸ 

  ذا ردآم يعرآت احلوآل اروشعل:
٬ً أٸغٺي٪ٙ  ويٲ غپ   }} ُ٪ ٹ ٫ُ وٸكٸ  ٬ً أٸغٺي٪ٙ  ويٲ غپ  س٬ض٪ ٰبن٪  مٸظ٪ه٪  ولڀ ُ٪ ٹ ٫ُ وٸكٸ    342{{ س٬ض٪ ٰبن٪  مٸظ٪ه٪  ولڀ

مر أد  ارس س   ارهللزآ  ةس    أضل ارعد  رر  ، كأضل ارآس ر  لألرزاؽ ارػيت بػ الضف 
 .                ريل   راش:  

 كار ري  األل لآ  اريت    ارتآآآف رسهلل ارع ي  ارعسآف:
            ::  

، كيآآسػص  ف      اربم امػتا  سوػص لاشػآ  مػر  ، كااػ ؼ مػر  ، كمعا وػ    
 ص كيعاش.ةل أزري لص يرس  رسآ

أف ميا  س بس  صشآتص، كأف جيعسس    ارهللزآ  مػر أضػل ارعدػ  رػر اضػعبص،  زهأؿ   
كأف يعز سػ    ازخػػعة مآػ ـ ارعدػػ اف، كأف ي اآسػ  اػػو األرمػػ ؿ ار ػ حل  ارػػيت جتعسسػ  مػػ  ارسػػيب 

 ارعهللىف، كأف يشعح صهللكرى رسه ارهللكاـ، مل  يعا   هللرى رسهلل املست ارعاـ
 لسف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوصكصسه   ك 

                                                           
 صحآل ابر او ف رر رمع بر اار ب  َّْ
 لسر أيب داكد كمهسهلل أْحهلل ُّْ
 ري م  ار مبم كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ِّْ
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  العصر(العصر())                                              
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  343اننبخٌٌاننبخٌٌ..2222
احلمهلل   اربم أىر ب  مهعى بس ر اإلميػ ف ل ، كأاسػ  صػهللكرى  –بسمميحرلا نمحرلا هللا  

بهػػم ع ةػػاـ  ، كأض سسػػ  هػػ ضعان كلطسػػ  مبسًٌػػص كاضػػسص كريػػ دش ألف زكػػ ف مػػ اآ  رسػػه ارػػهللكاـ 
 مػ ـ، كلػآهلل ةػل لػآهلل، كزػيب ةػل زػيب،  رسعمل مب  ُيوص كيعد ش، كار اة كارهاـ رسه  م ـ ةل

كرل ؿ ةل رل ؿ؛ لآهللى   اربم ريعسص م الش اوػ  رسػه اركػ اعير كاء اػهللير كاملشػعة ، 
كاوػػػ  رسػػػ  يشػػػري  رسػػػ  رسػػػهلل ربسػػػ  يػػػـ  ارػػػهللير، صػػػسه   رسآػػػص كرسػػػه لرػػػص املوػػػ رة ، كصػػػح بتص 

ريعسسػ  مع ػف كمػس ف ار  د  ، كةل مر مشه رسه او ف كص ر رسه در ف    يـ  ارهللير، كا
   احلآ ة ارمثزخآ  كاحلآ ة األخعكي  ك  ريس  ارسعآف ا ع .

  ادلمصٌد ثبنؼصشادلمصٌد ثبنؼصش
 ضبش اره رة ارآ وة م    ع ل ا ، ك س  رػهللد ةسم اػ  اآػهلل  ػ ؿ اإلمػ ـ ارشػ اع  

 رس  : ر  بهللبع ارس س ضبش اره رة الةتري ا   !
 :بهللأض  لرآهف ألا  ل رة ري مع ، يكري  أف   

      : 
كضػػػبا ارآهػػػف اآػػػص معػػػ ف ال بعػػػهلل، كةس ػػػ   مػػػهللاد مػػػر ار ااػػػهلل األاػػػهلل ملػػػر اصػػػرري ضف   
كاريتو ضف مر رو د   املريهعير كاملئ ر  ار  د  ، بعضػ ف  ػ ؿ: كارع ػع يعػ  ر ػع ارػهللزآ   

رسوػ ة، ةس  ، مر أكؿ لدـ     آ ـ اره ر ، كضبا ريػ مه ، كبعضػ ف  ػ ؿ: كارع ػع يعػ  ر ػع ا
كضبا أاضل ر ع ة ف   ضبا ارك ف مػر أكرػص    لخػعش؛ ا ػ  ارع ػع ارػبم ةػ ف اآػص اضػعة 

 م يهللان  با ارعأم: ، ك  ؿ ارسيب 
٫َه٬   }} ٓ٪لٹْى٪  ٪ً ٫َه٬  ث٫هٲ  وڀٰزٓ ٓ٪لٹْى٪  ٪ً ٬ٔش٫  ويٲ غپ مٸش٬ٰىٕ  ث٫هٲ  وڀٰزٓ ٫َه٬ م٪ ٓ٪لٹْى٪  ٪ً ٫َه٬  ث٫هٲ  وڀٰزٓ ٓ٪لٹْى٪  ٪ً ٬ٔش٫  ويٲ غپ مٸش٬ٰىٕ  ث٫هٲ  وڀٰزٓ   344{{م٪

، كك ػػم لاآػػص ك ػػم ار ػػوكبعضػػ ف  ػػ ؿ: ارع ػػع ضػػ  ك ػػم ارع ػػع   ارس ػػ ر، ا رس ػػ ر 
                                                           

 ـَُِٗ/ِ/ٖضػ َُْْمر   دم ازخعة  ّ -احلمآهللات  – لس   –األ  ع  ّّْ
 ارو  رم كمهسف رر روهلل   بر مهع د هنع هللا يضر ّْْ
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ارا ػػع، كك ػػم ارع ػػع، كك ػػم ارع ػػع يوػػهللأ مػػر اػػ  ازت ػػ   ك ػػم ارا ػػع    ك ػػم ارغػػعكب، 
ارػػبم ركبػػص ارهػػػآهللة  كارػػبم ايػػعض رسآسػػ  اآػػػص صػػاة ارع ػػع، كالػػتسهللكا     ػػػ ؿ ارعلػػ ؿ 

 :  اري ػػػ  بسػػػم رمػػػع بػػػر اارػػػ ب ردػػػ    رس مػػػ  اآسمػػػ   ػػػعأ                 
                كذةع بعهللض  مريهعان رس اة ار لره أا  صاة ارع ع. اروآعةااروآعةاِِّّٖٖرر 

كبعض ف ذةع أف ارع ع يع  اآ بت أزػم، اع ػعؾ يعػ  اػ ة اآ بػت ارػيت بعآشػ     
احلآػػ ة ارػػهللزآ ، كبيكس ػػ  اآ ػػ   دا  مػػ  ُيوػػص   كمػػ  يعدػػ ش، كمػػ  أزػػ ؿ رػػت مػػر بشػػعيع ت رسػػه 

 رري ش، كم  ا  سص مر أرم ؿ كأا اؿ يسوغ  أف بآـ       ةت ب   ريل   راش.اوآوص كم 
مع ف ةثوة، كأةتري  مب  ذةعبص، كال أريهلل ار  دة رسآكف، كةس   بك د بػهللكر اػ ؿ مري ػـ  
كااهلل، أف ارع ع ضػ  ار  ػم ارػبم يير رػل اآػص اإلزهػ ف لرعمػل لرشػعامه  اإل آػ  ارػيت أيز رػم 

 ف ارد  ان حلضعة ارعْحر، كطمع ن   دخ ؿ اءس ف  ف       بو رؾ كبع  .رسه ارسيب ارعهللى
 ل ؽ رس      ضبش اره رة  ضآ ، ضبش ارآضآ    ؿ اآ  :

             : 
أم  زه ف م م  أكيت مػر أمػ اؿ، كم مػ  أكيت مػر ريػ ش، كم مػ  ةػ ف ميسػت مػر مآتسآػ ت 

حلآػػػػ ة لػػػػآك ف خ لػػػػع رسػػػػهللم  يغػػػػ در ارػػػػهللزآ  رسآػػػػ    ،  ال ارػػػػبير اػػػػآ ف كشتسكػػػػ ت   ضػػػػبش ا
 األكص ؼ األربع  اريت ذةعض      ضبش اره رة املو رة .

  أًصبف انفبئضيٍأًصبف انفبئضيٍ
مر اربم اعج مر ارهللزآ  ك هلل ا ز كري ز  اربم اآص ضبش األرب  صري ت، كضبا  هلل اػ ز 

سوػػ  مػػر ارعػػباب ارػػبم ري  ػػ ش   ملػػر ارآوػػ ؿ مػػر  ، كىؿ ردػػ   اوآػػل   كم ػػرري ش، كي
 ر داش، كيهللخل    اءس  رآتمت  لرسعآف اربم ييكـع بص   ار  حل  مر رو د  .

 ..  كربرت ال بهلل أف أنخب لرس  ريآهللان كزتحآق  بش ار ري ت
           األك :

        كارث زآ : 
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    : كارث رث      

 .        كارعابع :  
ارػػبم بػػص صػػري  كااػػهللة مػػر ضػػ ال  ا سػػ ؾ  ػػك ؾ اػػ ؿ   بػػص رسػػ  ارآآػػ  يػػـ  رآػػ   رب 
ارعػ مل ، ةمػ  زهػم  ةثػو مػر املتحػ رآ  ازف، بآػ ؿ رػص: ملػ ذا ال بي ػس    اػاف  اآآػػ ؿ: أى 

ةػػل  ػػ  ، كيآػػ ؿ: ضسػػ ؾ أىس ةثػػوة بي ػػس  كركس ػػ  بهػػعؽ كبعبشػػ  مػػ مر، كار ػػاة رآهػػم  
كبريعل ةبا كةبا، كيعهللد رت، رآسػتم  رػبران رسريهػص، ركػر ضػل ضػبش األرػبار مآو رػ  رسػهلل رب 

 ارع مل  بو رؾ كبع   !! ال.

  اإلميبٌ ًانؼًم انصبحلاإلميبٌ ًانؼًم انصبحل
 حل ت:ةل ل ت ارآعلف اريت بتكسف رر اإلمي ف ةم  ذةعى  ول ذرت يعآو   رمل ار  

        ::  

ألف اإلميػػ ف درػػ ة، كارػػهللر ة  تػػ ج    درآػػل كبعضػػ ف، كارػػهللرآل كارمثضػػ ف رسػػه صػػهللؽ   
 اإلمي ف ارعمل مب  ير رل بص   بو رؾ كبع   أضل اإلمي ف.

ت رسػه ركست بهلل ر  اإلمي ف، كبتكسف دامهم ن كأبهللان كبيثػ  رسػه أضػل اإلميػ ف، كبػ ؾ زريهػ
ةآػ  ض اض  بسعل بت ك عح  ع  ن كدعلن، كبعهلل ذرت برم  أف يغريع   رت كييػهللخست اءسػ ،  

 يك ف ذرت !! أزم برم    ع ؿ.
ان أف اربم لآغريع رص  ، ا ف  عط املغريعة أف يتػ ب كيعريػ ، ركػر  ذا ك ػ   زهػ ف 

 أف يآآسػص مػر ضػبا ارػبزل   ذزل كمل يتل، كمل يهتشػعع ارسػهللـ، كمل يعريػ      ، كيهػأؿ  
  ! ال.اربم اعسص، ا ل ضبا لآت ب رسآص   

 ػػعط ارت بػػػ  أف اإلزهػػ ف يشػػػعع ب  ػػػ  ارػػبزل، كيشػػػعع لاوػػػل مػػر  ، كلحلآػػػ   مػػػر 
مػػ الش، اآضػػعع     ، كيت ريػػص  رآػػص لألرريػػ ظ ارػػيت اآ ػػ  الػػتعر ؼ حلضػػعة  ، كاآ ػػ  لػػ اؿ 

 .ص   بعاق كر  مل الش، ان يت ب رسآ
رػػبرت ال بػػهلل أف يكػػ ف مػػ  اإلميػػ ف ارعمػػل ار ػػ حل، كةثػػو مػػر املهػػسم    ضػػبا ار مػػ ف 
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 كاحلمػػػػهلل   مستػػػػ م   ػػػػبش ارػػػػعةس ، ركسسػػػػ  خ رريسػػػػ  ار ػػػػح ب  املوػػػػ رة    ارػػػػعةس  األخػػػػوير: 
             . 

  انتٌاصي ثبحلكانتٌاصي ثبحلك
         ::  

ةثو مس  رسهللم  يعل  زهػ ف يعمػل رمػان ال ييعدػ    يآػ ؿ: ال  ػأف ل، كدػوش يآػ ؿ: 
 ال  أف ل، كلخع يآ ؿ: أى أخ ؼ  ف كري تص أف ي ذي  أك يهو .

رس ف أصح بص املو رة  رسه دو ضػبا، ا سػ ؾ أةثػع مػر ركايػ   ركر لآهللى رل ؿ   
، ةػػ ف ةػػل كااػػهلل اػػآ ف يآػػ ؿ: أيخػػب رسآسػػ  مػػر صػػح ب  اضػػعة ارسػػيب  رػػر أةثػػع مػػر صػػح يب
 أف زس ل ركل مهسف. ارع هلل مر رل ؿ   

رسػػػهللم  أرل مهػػػسم ن يػػػـ  اءمعػػػ  مػػػثان كاألذاف يػػػ ذف كلآ ػػػعهلل اارآػػػل املسػػػمث، كضػػػ  
 ري ر    ارش رع، أك يآ  يتكسف م  ااف، اأ  ؿ رص:

   ارهس  ار  حل.ضآ    ااف ر اة اءمع ، كضبا ة ف ا 
مر دوم أك مر دوش، ألزػص رػ  ز ػحص أةثػع مػر كااػهلل اسػر   ذا مل اول م  لآس ول

 يال مك زص، كلآتحعؾ، ان كر  مل يهللخل املهوهلل لآ تيب .
ارشػػ   ارػػبم ةػػ ف ُيػػعص رسآػػص رسػػه ارػػهللكاـ؛ رػػهللـ ايفػػ ضعة مبع ػػآ   كاضػػعة ارسػػيب 

  ، كضبش اهللام   ار مر اربم حنر اآص ازف.
ػػػعج لػػػو مهع   أم  ػػػ رع أك    ضػػػل ةػػػ ف ضسػػػ ؾ أاػػػهلل يهػػػترآ     ػػػ ع رمضػػػ ف أف اي

 م اصات أك   أم مك ف كيشع   أم ـ امل مس  !!
 ال، ألف اركل لآس عش، ك ذا كريهلل ذرت يهتح .

ركػػػر ازف اركػػػل يآػػػ ؿ: ال  ػػػأف ل، كاػػػ ا ف مػػػر أذيتػػػص، كرػػػر ُيػػػهللث  ػػػ   أبػػػهللان رػػػ  
مم رسػػه أف بعمػػل ارعمػػل ارػػبم ييعدػػ  رب ارمثيػػ ، صػػهلل م ارسآػػ ، كصػػريآم ارر يػػ ، كصػػم

 !!اآهتحآل أف ُيهللث رت    
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 ألزت لتك ف   ْح ي   ، كةري ي   ، كاري   ، كصآ ز   ، كيكريآت   ؿ  : 
                                 اروآعةااروآعةإُُّّٕرر. 

  انطشيمخ انصسيسخ نهنصيسخانطشيمخ انصسيسخ نهنصيسخ
 مرػػػػ رو   آعػػػػ ن  ف زس ػػػػل بعضػػػػس حنر ً خػػػػ ة   اإلميػػػػ ف، كمآتضػػػػه اػػػػسحر ةمهػػػػسم 

 :األيخي ة 
 !! ل زؿ  أك خل    رمل مر األرم ؿ أف أز حص  ن  ذا رأيم أخ

 .. ركر ال بك ف ارس آح  رسه املا، ألف ارس آح  رسه املا اضآح 
كأذضػػل أك ال ب ػػل ارس ػػآح     اػػهلل ارتشػػسآ ، ةػػأف أ ػػ ؿ ألاػػهلل: اػػاف رمػػل ةػػبا، 

 رغوش كأ  ؿ رص: ااف رمل ةبا، كأ  ؿ رسث رر: ااف رمل ةبا!!
 :ركسس  مأم رير به  امل مس ،   ؿ 

٬ً ط٪ا٪ش٪ م٫ظ٬ٰلن٭  ط٪ا٪ش٪  }} ٬ً ط٪ا٪ش٪ م٫ظ٬ٰلن٭  ط٪ا٪ش٪م٪ ّ٪ ٦م٪   ٪ٔ ٫ُ إٰلٕ  وذٳى٬ ّ٪ ٫ِ٦  ولڀ   ٪ٔ ٫ُ إٰلٕ  وذٳى٬ ٰٗ ٫ِ  ولڀ ٰٗ ٰمش٪   345{{ٰمش٪

مأم رير به  بعضس ، ربرت ال بهلل أف بك ف ارس آح  لررعيآ  ار ػحآح ، بآػ  كبآسػص، 
 .كلمل را  احلهس  ةم  أخمث أاكف احل ةم  كبسر ، 

 :كامل را  احلهس  يع 
 .ال أ تمص كال أريعاص  -

 .. كركر أب ًٌ رص خرأش لرسر  كارس   -

 .ان يعري     رب ارع مل  
 .. حتمػػ  املهػػسم  ياػػل   ااػػو أبػػهلل ازبػػهللير مػػ  داـ رري رػػص مهتمهػػك   ػػبا األمػػع

رػر ارآآػ ـ  ػبا األمػع كرػر ارس ػآح  لػآك ف رسمهػت  ير ةآػ ف، كاملعاد رػ مس ، كرػ  نػ ذر ا 
كيي ول  ف ص ت ر ؿ، كيعيهللك أف يسريبكا م  ضف اآص ردف أز  ةل احل دػعير، كذرػت بهػول 

                                                           
 .لسر ابر م ري  كمهسهلل أْحهلل رر أيب ضعيعة  ّْٓ
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 .زهآ ف املهسم  ارت اص  لحلق اربم أمع بص لآهلل األكر  كازخعير 
  هلل: دعب رس  مثان راآم ن اػن ال زتعػ هف ارس ػآح  ألم أاػ ك                  

     ص رص ضػبا اارػ ب اػن ال يهػتكمث  األا ابااألا اباُُرر كضل ارسيب دو بآ    ! ال، ركر   ي ريًٌ
كازاػػعكا - أاػػهلل  ذا زيً ػػل بتآػػ ل   كخشػػآ   ، كااػػ ؼ مػػر  ، كرػػبرت لػػآهللى رمػػع 

رلػػ ؿ     املهلليسػػ  بعػػهلل بػػ    أكؿ خروػػ  خرو ػػ  رسػػه مسػػمث -راصػػح ب األبآآػػ   األزآآػػ  ، 
اااا    ؿ: أي   ارس س رآهلل كرآم رسآكف كرهم صوةف، اػ ف كريػهللمت    خػوان اػأرآس ين، ك ف 

 كريهللمت    ار ري ري ن اآ ًٌم ين.
مػػر ارػػػبم يآػػ ؿ  ااسآريػػػ !!، اآػػ ؿ رػػػص أاػػػهلل احل دػػعير: ك  رػػػ  رأيسػػ  اآػػػت ار ري ريػػػ ن 

 أيمػػع يوهػػص!، كركػػر  ػػ ؿ: احلمػػهلل   ارػػبم ريعػػل   أمػػػ  رآ  مسػػ ؾ بهػػآ اس !، اسػػف ُيػػ ف، كمل
 رل ؿ   مر ييآ ًٌـ رمع بهآريص.

    ييريعح أاف كصس ا    ضبش ارشو ر  األدبآػ ، كارشػ  م  اإلمي زآػ ، كاءػعأة    ػ ؿ 
 احلق ألم  زه ف.

 كربرت ة ف ميش    يـ  األ ـ ض  كبعمل صحوص، ا ذا لمعأة رو ز بس ديص كبآ ؿ رػص:
اآ رػػم رػػص: أزػػم ةسػػم بعرػػه ارغػػسف    –مل بآػػل رػػص خسآريػػ  املػػ مس   –بعػػ ل   رمػػع أى أريػػهللؾ 

مػػر األريػػع كبيػػهللره رمػػوان، كأصػػوحم ازف بيهػػم ه أمػػو املػػ مس ،  –دراضػػف  –مكػػ  بآػػعاريط 
 ا بآ      ارعرآ .

 مس  ضػبا !! اربير ة ز ا ا رػص ةعػ داف   ةػل زمػ ف،  ػ ر ا  ػ : ةآػ  بآػ ر  ألمػو املػ
اآػػ ؿ  ػػف: در ضػػ ! ضػػبش ارػػيت الػػتم    ر ػػ ا  مػػر اػػ ؽ لػػو   ػػ كات، ا ػػف ال يععا اػػ ، 

  ركس ػػػ  ضػػػ  املػػػعأة ارػػػيت  ػػػ ؿ   اآ ػػػ :                                          
         ػػػ ،    ػػػ ؿ  ػػػف: ال خػػػو اػػػآ ف  ف مل كزػػػ ؿ اروآػػػ ف اػػػ ران مػػػر اضػػػعة   ايف درػػػ اايف درػػػ اُُرر  

 يآ ر ض ، كال خو اآس   ف مل زآوس  !.
 كةم  كرد   األاع:   ذا ةتم ا احلق كصمت ا د ع احلق!

 ...   ( وعً  ُ مْم ٻ أك عْ   ذتق بٔيَه )
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 :ك ذا مل يآوس   اكم    ؿ رمع 
  346)٢ مري إلٔي  إٌ مل ىقبلَ (

 !! اآ بس    ةل حنر حنت ج    ةسم  احلق
 ا ملش ةل ةثعت كزادت رر احلهلل!

كضبش املش ةل  ت ج    ال، كاربم يآػـ  لحلػل  ذا ةػ ف ااػاؼ بػ  ااسػ  أك   رػ  
 :ا ف  خ ة، اا ميآل م  أاهلل مس ف، كيعمل بآ ؿ رل ؿ   

ٌ٪ م٫شٴ    }} ٬ٌ كٸ  ّ٪إپ ٌ٪ م٫شٴ  مٹصپ  وٺر٪قٲ  ٬ٌ كٸ  ّ٪إپ   347{{مٹصپ  وٺر٪قٲ 

٬ْ ع٪لٸٙ ى٪فٺ  }} :ك  رص  ّ٪وٸ ٬ْ ع٪لٸٙ ى٪فٺّ٪مٹصپ  وٺر٪قٲ  ّ٪وٸ   348{{ٰظكٸ ٰظكٸ ّ٪مٹصپ  وٺر٪قٲ 

  َتبئح االػرتاف ثبخلطأَتبئح االػرتاف ثبخلطأ
زريعض أزت أخرأت   اق  زه ف، اعسآت أف بآػ ؿ رػص: لػ ع ، كضػبش  سآسػ    ضػبا 
ار م ف، ا رس س بتكمث   االر اؼ لارأ كجي دؿ كجي   ان ال يا ع أزػص خمرػ  ، مػ  أزػص ال 

ت ػػ  ارآضػػآ ،  ػػ   اآ ػػ  رػػ  أزػػص طسػػل مػػر أخآػػص أف يهػػ عص، كيعػػ ؼ أزػػص أخرػػأ   اآػػص، كبس
 كبال ارآس ب   صري   كزآ   رسه ارهللكاـ.

 :ضل اآس  أاهلل عري ظ مر اارأ ! ال،   ؿ 
ٛٮ   }} ٛٮ كٹصٳ ب٪ٰيٕ ود٪و٪ م٪ٷڀ    349{{كٹصٳ ب٪ٰيٕ ود٪و٪ م٪ٷڀ 

كارريضآس  أف أر ؼ لحلق أز  أخرأت، ان كر  ة ف م  أ عب ارس س  ل ، كضبا أمػع 
رػػ  ، ا ػػل يآػػ ؿ  ػػ : صػعل رسػػه ةثػػو مػػر ارسػػ س، اسػػ  اػػهللث بآسػػص كبػػ  زكريتػػص أمػػع كضػػ  خم

                                                           
كرر احلهر رْحص     ؿ : ة ف ب  رمع بر اار ب  " مس  رمع بر اار ب ؿ ابر اء زم   "مس  ل أمو امل  ّْٔ
         اآ ؿ رص ارعريل : ابق     أمو امل مس  ، اآ ؿ رص رريل مر ارآـ  : أبآ ؿ ألمو امل مس  كب  رريل ةاـ ،

: درص اسآآس   ل زعف م    ؿ .     ؿ رمع : ال خو اآكف  ذا مل بآ ر ض  كال خو اآس   ذا مل  ابق  ، اآ ؿ رص رمع 
 ."سهللش   ةت بص " ااعاج زآوس   مسكف . اضػ بش ارآ   أخعري   أب  ي ل  ارآ د  به

 صحآل ابر او ف كمهسهلل ارش  ب رر أيب ذر  ّْٕ
 اء   ارعاب  مر املشآ   اروغهللادي  رر رس  بر أيب ط رل  ّْٖ
 .لسر ابر م ري  كارهللارم  رر أز   ّْٗ
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ل عآ    أـ ااف اػأى أخرػأت !! لآهػتكمث كيهػتعاف أف يآػ ؿ  ػ  أخرػأت،   اػ  أزػت 
رػػػ  ار اػػػم صرػػػأؾ كطسوػػػم مس ػػػ  أف بهػػػ عت اػػػ ف ةػػػل ارػػػبم بػػػهللاخس   لػػػآبضل كيست ػػػ ، 

 كلت يهلل ابو  كامل دة، ألا  رعام أزت رريل بععؼ احلق كبآـ  بص كر  ة ف رسه زريهت.
 ااسػ ، كاى أرل أف اػػاىن رسػه خرػػأ، كطيسػل مػػ  أف أ ػ ؿ رأيػػ ، اػػأ  ؿ: ال  ضػآ  بػػ 

  أف ل، ألين ر   سم رأي  لآغضل ااف م !!، امر أير أنيت بش  د رسه احلق !! 
 مر أير أنيت  ىس ييا عكف احلق !!

 ضل زهت رد رري ؿ ييا عكف احلق كحنر أضل دير احلق !!  
                                                               ارت ب اارت ب اّّّّرر. 

 ريهس  رسه   ؿ احلق كر  ة ف معان!اسحر   ا ري    ةل حتمع بس  رسه أف زع ًٌد أز
ػػل كرػػهلل  مػػثان: حنػػر ز ػػ ال بعػػمل    ، ككريػػهللت أاػػهلل األاوػػ ب     كرلػػ رص ييريضًٌ

رسه بآآ  أكالدش بهللكف لول، كازخعير يضر هللضف، اس  بعةتص اػأى  ػعيت   ضػبا  مر أكالدش
 !! اإل  كضبش اءعمي 

 ركر اق ار هللا   كاأليخي ة يآتض  أف أز حص، اأ  ؿ رص:
   ااف ضبا خرأ، ا  هللم اإللام :

{{   ٰ٘ ٔٲ ٢٬ّٸٰدكٹه٬ إٰلٕ  وٺع٪ٰٷ ً٪ أٸ ٬ٔ ْٳّ  ب٪ ٰ٘ ط٪ ٔٲ ٢٬ّٸٰدكٹه٬ إٰلٕ  وٺع٪ٰٷ ً٪ أٸ ٬ٔ ْٳّ  ب٪   350{{ط٪

آيوسػ ، اسػ   و سػم كااػهللان ال بػهلل أف بيآوًٌػل ازخػعير مػ  دامػ ا ل كا ب  أكالدةػف اػن   ار
 ! معت كيش ضهللكزت

كرػػػ  ةسػػػم  ػػػل كااػػػهلل مػػػس ف أةثػػػع مػػػر ازخػػػعير، اػػػا بيا ػػػع ضػػػبش ابوػػػ  أمػػػ ـ  خ بػػػص 
 ازخعير ان يسشأكا  آع ن رسه احلل روعض ف.

 !ضبش األم ر أاع ؿ كرآهم أ  اؿ
األيم ػ ، ألزػص يكريػ  أف رسػ   ػعا ن راآمػ ن رسػهلل  أاع ؿ كأاػ اؿ يسوغػ  أف يعػآش اآ ػ  أاػعاد

                                                           
 لسر اروآ آ  رر ابر رو س رد    رس م  َّٓ
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  ، أف   لآوعسس    هللا  ك ريع   رسه األزوآ   كأش ف.
 ةآ  زش هلل رسه األزوآ   كأش ف  ال  ذا ةس  رهللكؿ !!

                                                         
             اروآعةا اروآعةا ُُّّْْرر  

حنػػر ارػػبير لسشػػ هلل رسػػه األزوآػػ   ألزسػػ  ارعػػهللكؿ ارػػبير ال منآػػل  ال مػػ  احلػػق أيسمػػ  اػػل  
 كاآثم  ذضل، اآسوغ  أف يك ف أمعى ضبا  آع ن.

كأهر أزص ر  ااتآ  بآسس  ضبا اايسيق اسػر زهػم  رػر مشػكس    بسػهلل مػر ارػواد، كال رػر 
 ف ة ف     أك   ارع ل كارسهل، ألف اركل يعيهلل احلػق، كال يعيػهلل خاؼ ب  أخ كأخآص، 

  ال احلق رآس ؿ رد     بو رؾ كبع  .

  انتٌاصي ثبنصربانتٌاصي ثبنصرب
اػػا بػػهلل أف ز صػػ  بعضػػس  رستغسػػل رسػػه ةػػل مػػ    ضػػبا ارػػ مر مػػر اػػ ،  ف ة زػػم اػػ  

كػػ رآ  ارػػ كاج .. ةػػل ارغػػا ، أك األمػػعاض، أك ارػػ ل ، أك اربريػػ ع زريآػػ ت ارتعسػػآف، أك اربريػػ ع ب
      ارهللزآ  ازف ُيت ج    ريعر  مر ار مث، اوػهللكف ار ػمث ضػل يهػترآ  أاػهلل أف يعػآش ! 

 لآعآش، ركر  هلل ييغضل   بو رؾ كبع  .
 اربم يعآش لحلاؿ   ضبا ار مر ُيت ج    ار مث اءمآل، اا بهلل مر:

           : 
  ن لر مث.ز ص  بعضس  دامهم

ط رػػ     تػػ ج    ار ػػمث، كاروعػػهلل رػػر مع صػػ    ُيتػػ ج    ار ػػمث، كارعدػػ  لرآضػػ   
اربم يس ؿ رسآس  مر   ُيتػ ج    ار ػمث ... احآػ ة املػ مر ةس ػ  بػهللكر اػ ؿ ار ػمث، كيكريآسػ  

  عا ن كا عان   ؿ   بو رؾ كبع   رس :
                                   ار معاار معاََُُرر. 

 ػػػػهلل ارػػػػوعمل يآػػػػ ؿ أزػػػػص اآوػػػػل أف زي ػػػػمثًٌ بعضػػػػس ، اسػػػػ  مػػػػعض  زهػػػػ ف كزاد معدػػػػص، 
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ُيكػ   يهتحق!!، مل ذا !! ضػل  ػ ؿ ذرػت اضػعة   أك اضػعة ارسػيب !! ال، اضػعة ارسػيب 
 رر رب ارع ة اآآ ؿ:

ٓ٪ؼ٬ ٹٰيٕ   }} ّ٪وٸه٬    ٪ً ٖ٪  وٺن٬١٫ٰم ٬ٔ ٫ ع٪ب٬ٰذ ٓ٪ؼ٬ ٹٰيٕ إپر٪   ب٬ا٪لٸ ّ٪وٸه٬    ٪ً ٖ٪  وٺن٬١٫ٰم ٬ٔ ٫ ع٪ب٬ٰذ ٬ً أٸط٪ سپٖ إپر٪   ب٬ا٪لٸ ٫ُ ٰم ِٰ أٸاٺلٸقٺا٫ ْٲ ٰد ٬ً أٸط٪ سپٖ إپوٸٙ ع٫ ٫ُ ٰم ِٰ أٸاٺلٸقٺا٫ ْٲ ٰد   إپوٸٙ ع٫

٫ٓظ٬ا٪تٺى٪ف٫  وٺع٪ن٪ص٪  ُٰ  ث٫هٲ  ٬ً د٪ٰم ٬ٔش٭  ٰم ّ٪د٪م٭  م٪   ُٰ ٬ً وٸر٬ٰن ٬ٔش٭  ٰم ٫ُ وٸر٬ن٭  م٪ ٫ٓظ٬ا٪تٺى٪ف٫  وٺع٪ن٪ص٪ ث٫هٲ أٸب٬ذ٪وٺا٫ ُٰ  ث٫هٲ  ٬ً د٪ٰم ٬ٔش٭  ٰم ّ٪د٪م٭  م٪   ُٰ ٬ً وٸر٬ٰن ٬ٔش٭  ٰم ٫ُ وٸر٬ن٭  م٪   351{{ث٫هٲ أٸب٬ذ٪وٺا٫

يعػػ  يغريػػع   رػػص مػػ  مضػػه مػػر ارػػبز ب، كأيمػػعش أف يهػػتأز  ارعمػػل اآمػػ  بآػػ ، اوػػ   
ر رعريػػل مػػعيمل مبػػعض طػػ ؿ كيعػػ ين مسػػص مػػ ذا ُيػػهللث رػػص  لػػآريعح رسػػآكف رػػ  ذةػػعى ضػػبا احلػػهللي

 .كييهع ألزص رعؼ أزص لآأخب أريع راآف مر ارعاآف 
اربم لآمعض  ول م بص، اروعمل ضهللاضف   يآ ؿ:  ف   دضو ف رسآص اأمعدص لػ ر  

 .م بص، كاحلوآل مل يآل ذرت، بل ةم  ركد لألاع: 
 :اربم ُيوص   أيبآص بوعمل املعض  ول أف مي ت،   ؿ 

٘ٻ   }} ٫ٓ ٸف ش٫ ر٫ى٫ْب٪ ث٪٣ٰثني٪ ط٪ي٪ ٬ْوٿ  ٪ٓ ٘ٻ م٪ش٪ض٫  ٫ٓ ٸف ش٫ ر٫ى٫ْب٪ ث٪٣ٰثني٪ ط٪ي٪ ٬ْوٿ  ٪ٓ   352{{م٪ش٪ض٫ 

ةػػل يػػـ  يغريػػع رػػص   بػػص ذزػػ ب اااػػ  لػػس  ر ػػمثش رسػػه ضػػبا األمل، كرسػػه ضػػبا ارػػهللا ، 
املػػ مس ، كرسػػه ضػػبا املػػعض، اسػػبرت حنػػر   ا ريػػ     مععاػػ  ار ػػمث ريآػػهللان، كزي ػػمثًٌ  خ ازسػػ  

ش  زآ ؿ رص:  ف       لآريتل رت لب:  امر ة ف رسهللش دآق رزؽ زي مثًٌ
                          اروآعةااروآعةاُُِِِِرر 

 !!.كرسهللم  يريتل ضبا ارو ب لآأبآت خو ةثو مر رسهلل   
 اربم يستاع مر   أف ي رًيهلل رص رمل، زآ ؿ رص:

كمػ  دمػم لتهػعه كلػتهللر    اػا بػهلل أف أيبآػت ب اآػق رسآت أف بهػعه كبػهللر   ، 
   كرر ي   ، كلآأبآت رمل بعد ش، كييغرًٌ  ةل ااتآ ري بت كز دة   ضبش احلآ ة.

 .. اسحر ةسس    ا ري     ار مث، رس مث رسه ضبا ار م ف
                                                           

 احل ةف   املهتهللرؾ كااروآ آ  رر أيب ضعيعة  ُّٓ
 د رس رآل اروغهللادم رر ر مهش  اهنع هللا يضراتريخ بغهللا ِّٓ
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 م  اربم جيعل ارس س بسوأ    املع ص  ! 
 رهللـ ار مث !!

 :  ك م يهويعيهلل أف يك ف رريل دى  
 ! اآعتآهلل أف ارعزؽ اروهآط مر احلاؿ رر يوسًٌغص ذرت  -

 !أك ي يهلل   ارهعع! اآغش  -

 !! كيهللخل   أب اب ارغش ! أك يغو   ار س   -

اتي ول أرزا ص ةس ػ  اػعاـ!، كأصػوحم صػح مهريص ةس ػ  ذزػ ب كلاثـ، كزي رػم ارمثةػ  مسػص 
 رسه مهللل األ ـ.

   ركر جيل أف زيعسًٌمص ار مث اءمآل:
                                                   ا سما.ا سما.ّّٓٓرر  

رػػبرت اػػن يآآسػػ    مػػر ا ػػاؾ كااهػػ رة، كزكػػ ف مػػر أضػػل ارسوػػ ة كارريػػاح كارسوػػ ح 
 كارري ز يـ  ارآآ م  زض  ضبش ارعك ت  أم مس : 

                         
 كزع ضهلل   رسه ارآآ ـ    ةس   حم ر .
ةمػػػ  ييػػػعكل رػػػس ف  ذا اريتمػػػ  زريػػػعاف مػػػس ف ال   كرػػػبرت ةػػػ ف أصػػػح ب اضػػػعة ارسػػػيب 

ع ضػػهللكا رسػػه يس ػػعا  اػػن يآػػع ا لػػ رة ارع ػػع، كييهػػسًٌم  رسػػه بعضػػ م    يس ػػعا ، ملػػ ذا  رآت
 ارعمل به رة ارع ع.

زهأؿ   بو رؾ كبع   أف ميا  س بس  بتآ اش، كأف ميا ريػ ازل أائػهللبس  يوػص كاػل اوآوػص 
كم رري ش، كأف يكش  رس  ةل او ب اػن زساػع بسػ ر  ، كأف يعاػ  رسػ  ةػل درػ   ُيووسػ  

 ال  ، كزآػػـ  بكػػل  رػػر ارساػػع    كريػػص اوآوػػص كم ػػرري ش، كأف جيعسسػػ  دامهمػػ ن كأبػػهللان ال وشػػه
 رمل  خاص  سل ككر  كيآ  طمع ن   رد    

 كصسه   كلسف كلرؾ رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص
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 نأ ةف  فين فن :ف سْل فين ْخف ٌ ُفدمحمفأ ٌ ّل

    ضػ ُّٕٔمر ذل احلو   ُٓـ، امل ااق ُْٖٗ أةت بع ُٖزوبة: كرهلل اضآستص
دعبآ ، ج ـ ع، كا ل رسه رآه ز  ةسآ  دار لءمآ ة، معة  ارهسر ، 
ـ،   رمل لر بآ  كارتعسآف ان كصل َُٕٗارعسـ  مر ري مع  ارآ ضعة 

 ـ.ََِٗ   مس ل مهلليع ر ـ مبهلليعي  طسر  ارتعسآمآ ، كبآ رهلل لس  
  ،ارسش ط: يعمل رمهآه  رسومعآ  ارع م  رسهللر ة      مب ع

املع دل  َُٓ  رع  ُُْكمآعض  ارعمهآهه  ِِْكاملش عة بع ف 
 آ  أحن   اءم  ري .، ةم  يتو ؿ مب ع كارهللكؿ  لرآ ضعة، ك   اعكع  

ارععبآ  كاإللامآ  رسشع ارهللر ة اإللامآ ، ك اآ   امليثل كاألخاؽ 
 اإلمي زآ ؛ لحلكم  كامل را  احلهس . ضبا لإلد ا     اركت لت ا  دا  

ار  بآ  اركثوة كار ل مهط املتعهللدة رسمح دعات كارهللركس إلر دة حهلل اإللاـ، مر ارتهوآات 
رسه ارشعامهط كاأل عاص املهللح ، كأيض  مر خاؿ م  عص رسه ارشوك   كارسآ  ات

www.Fawzyabuzeid.com   كض  أاهلل أةمث امل ا   اإللامآ  ىف لبص كري رل  د ا
 اتت ح كاري   رسم     بعاث ارشآخ ارعسمه ارك مل رسه مهللل مخه  كااا  ر ـ مضم، ك هلل مت

 كري رل  د ا  امل ادآ  لإل سآ ي  كةبا اركتل. لرسغ  اإل سآ ي 
 :يهللر     زوب ارتع ل كاااا ت، كارعمل رسه    ار   اإللامه،  -ُدرػ بص

ك اآ   ركح اإلخ ة اإللامآ ، كارت س  مر األاآ د كاألاه د كاألاعة كاألىزآ  كدوض  مر 
ُيعص رسه بعبآ  أاو بص لر بآ  ارعكاآ  ار  اآ  بعهلل ابيل زري ل ف كب ريآ   -ِأمعاض ارسري ، 

يعمل رسه بسآآ  ارت  ؼ ش    بص مر ما ضع بعآهللة رر ركح ارهللير، ك اآ    -ّ  س  ف.،
 ارت  ؼ ارهس ةه املو  رسه ارآعلف كارهس  كرمل ار ح ب  اركعاـ.

 مي زآ ، كزشع األخاؽ اإللامآ ، كب لآخ ضهللاص :  ر دة ايفهلل اإللامه بوعر ارعكح اإل
 املو د  ارآعلزآ . 

 :مه ن ت ارشآخ ارهللر ي  رسشآخ لإلذار  كارتسآري ي ف 
كمه ن ت اضآستص أةثع مر أف   ه لإلذار ت ةس   كبآس ات ارتسري ي ف امل عل املتعهللدة 

هللؼ رسوسوس  كاإلاثرة كأترآل م  ارعسف  ف ارشآخ يعامل ارمثام  اا ص  أك بعام  ارت ؾ    ارن ا
ارعأل كالتغاؿ احل ادث أك أتريآ  ارري ، كض  يعال بمثام  كبآس ات ارتسآري ي ف امل عل أك 
دوض  مر ارن بعمل ري دة رسه زشع ارهللر ة ار لرآ  كارع عي  كاهللؼ    رأب ار هللع ك   

 ارشمل كب صآل ارهللر ة ا  دا  لأللس ب اءباب كارعا ه.
 بست امله ن ت رسه لوآل املث ؿ ال احل ع :ك زبةع مر 
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خرو  كصاة اءمع  : بعمل اارل رسه ا  ا  مو  عة مس ػ  :* ػ  مػر مهػوهلل ارسػ ر يػهللامهق  -ُ
،  ػػ  رسػػه مػػر مهػػوهلل ار اكيػػ  احلمػػعا  لرآػػ ضعة، كاملهػػوهلل اركوػػو مبهلليسػػ  353املعػػ دل لرآػػ ضعة

  كدوض .ب را اد بو رلعآهلل، كمهوهلل األز ار ارآهلللآ  لمل سهللل 

 : ارمثىم  ارع ـ: *در   ار و ح. * ايفس  ارهلليسآ .-ِ

 ذارػػػ  ارآػػػعلف اركػػػعًن: أمهػػػآ ت ديسآػػػ  ةثػػػعة متعػػػهللدة. خروػػػ  كصػػػاة اءمعػػػ  رسػػػه ا ػػػ ا .مر  -ّ
 رهللة معات.مه ريهلل متعهللدة. خرو  كصاة اءمع  مبهوهلل ارتسآري ي ف 

  ذار  كلط ارهللرت  :* اهللير ار و ح * األمهآ  ارهلليسآ . -ْ

  ذار  ارشو ب ك ارع د : * بعىم : ر  او اءس .  -ٓ
 .* بعىم  ىف زمعة ارس ى  ارآس ة األك  لرتسآري ي ف: * بعىم  مر بآ ت  . -ٔ
 كبعىم  "ل ت عكم ت". ارآس ة اره دل : اسآ ت مر بعىم  "ارهوة ارعرعة". -ٕ

  مي زآ ".ارآس ة ارث مس : لسهس  اسآ ت مر بعىم  "رآ  ات  -ٖ

 ارآس ة ارثآ اآ : بعىم  "ات كل رسه ا  ا " -ٗ
  ذار  ارآ ضعة اركمثل: "أمهآ ت ديسآ  " مر مه ريهلل خمتسري . -َُ
 ارآس ة ارتعسآمآ  : * اسآ ت بعىم  أكرآ     ار  حل ف . -ُُ
 اال  سػػػ ة ارآػػػ ضعة لرتسآري يػػػ ف: اسآػػػ ت مػػػر بػػػعىم  اآػػػص املػػػعأة كبػػػعىم  ريػػػهللد اآ بػػػت كال يػػػ -ُِ

بػعىم  "مػر ل ت ارآػعلف"، كةػبرت "ارػهللر  " بعػهلل  َُِٖمهتمعانف    اتراص، كىف   ع رمضػ ف 
 لذاف املغعب ط اؿ ارش ع اركعًن.

  س ة ارهللرت  ارتسآري ي زآ : بعىم  "ريهللد اآ بت" كم زاؿ مهتمعا. -ُّ
  األزهلليػػ  املهػػ ن ت اإلرامآػػ  كارهللر يػػ  بكسآػػ ت كمع ضػػهلل اء معػػ ت ك معاةػػ  ارشػػػو ب ك

 ارثآ اآ  كاءمعآ ت ارهلليسآ  ك ارثآ اآ  ك ارعسمآ  :
أاىي ارشآخ رهلليهلل املس لو ت ارهلليسآ  كاإلاتري الت لركثو مر اء مع ت لر ريص اروحعل 
كار عآهلل، كةبا لرس ادل ارع دآ  كاءمعآ ت كاملهتشريآ ت، كاملعاة  ارثآ اآ  كارع دآ  لر ري   

شآخ كأاىي ارعهلليهلل مر املس لو ت بهللر ات مر رهلليهلل مر امل له ت اروحعل كارآوسه.ةم    رؾ ار
اإلريتم رآ  لرآ ضعة كخمتس  اب اا ت ك دره    رهللد مر  اتري الت ار سل لر عآهلل رسه 

 .كصسه   رسه لآهللى   كرسه لرص كصحوص كلسف مهللارارهس 

                                                           
ارشآخ ارل أكؿ  ع  مر ةل   ع مآادل مبهوهلل ارس ر لملع دل مسب أةثع مر رشعير ر م ى، ةم  ارل لخع  ّّٓ

  ع  لرش ع املآادل مبعة  ارري مه ير ااول لملآرف .
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فين ْخفين يأٌ  فقو   ف فن و ف

 كتاب 112 على تحتوىلسة م، خمس عشرة سلس2112 مارس25حتى 

 ت ط الكتاب   ) ط: طبعات، ت: ترجمة( م ت ط الكتاب  ) ط: طبعات، ت: ترجمة( م

  1 1 نفحات من نور المرآن 4 12الكرٌم :  فى تفسٌر المرآنالسلسة األولى :  

   3 موسىوأسرار العبد الصالح  48  1 2 نفحات من نور المرآن 14

   1أسرار خلة إبراهٌم   1  23خٌر البرٌة اآلداب المرآنٌة مع  21

ٌات الممربٌن 26 ٌات الممربٌن: ج 112  1 1: جتفسٌر آ   1 2تفسٌر آ

ٌات الممربٌن : ج 115  1 حكمة لممان وبر الوالدٌن 113   1 3تفسٌر آ

ٌات الممربٌن : ج 118 ٌات المناسبات 112  1 4تفسٌر آ   1 تفسٌر آ

ٌات الممربٌن :  112        5جتفسٌر آ

  3 زاد الحاج والمعتمر 2 2:      هــــــــــــالفمالسلسلة الثانٌة :  

  1 كٌف تكون داعٌاً على بصٌرة 52  2 مائدة المسلم بٌن الدٌن و العلم 5

  1 الصٌام شرٌعة وحمٌمة 11  2 مختصر زاد الحاج والمعتمر 54

  1 صٌام األتمٌاء 25  1 إكرام هللا لألموات 12

  1 سنن الهدى 114  1 دالئل الفرح بالرحمة المهداة 111

ث الحمائك عن لدر سٌد الخالئك 1 11:   الحمٌمة الدمحمٌةالسلسلة الثالثة :     4 حٌد

  2 الكماالت الدمحمٌة 22  2 1إشرالات اإلسراء ج  13

   2واجب المسلمٌن المعاصرٌن نحوه  33  2 الرحمة المهداة 23

ر 61  1 2سراء جإشرالات اإل 35   1 السراج المٌن

  1 الجمال الدمحمى ظاهره وباطنه 85  1 ثانى اثنٌن 11

ٌات المعراج 81   1 شرف شهر شعبان 21  1 تجل

 
  2 اإلمام أبو العزائم المجدد الصوفى 1 1:    من أعالم الصوفٌة:  4السلسلة 

  1 ى السٌد أحمد البدوىالمربى الربان 41  1 الشٌخ دمحم على سالمه سٌرة وسرٌرة 3

  1 الشٌخ الكامل السٌد أبو الحسن الشاذلى 52  2 شٌخ اإلسالم إبراهٌم الدسولى 45

  1 الشٌخ عبد الرحٌم المنائى ومدرسته الروحٌة 111  1 اإلمام أبو العزائم، سٌرة حٌاة 21

 
  2 ى اإلسالمإصالح األفراد والمجتمعات ف 26 1:    الدٌن والحٌاةة : خامسالسلسلة ال

  2 كونوا لرآنا ٌمشى بٌن الناس 32  4 كٌف ٌحبُّن هللا 34

ل ووعد اآلخرة 61  1 لضاٌا الشباب المعاصر 51   1 بنو إسراٌئ

  1 فمه الجواب )اإلجابة على أسئلة المولع( 22  1 النبوةأمراض األمة وبصٌرة  15

 
  1 مولد النبوىخطب ال 16 1:  لمناسباتل الخطب اإللهامٌة: 6السلسلة

  1 خطب شهر شعبان و لٌلة الغفران 18  1 خطب شهر رجب واإلسراء والمعراج 11

  1 الحج و عٌد األضحى 21  1 خطب شهر رمضان و عٌد الفطر 12

  2 1الخطب اإللهامٌة: مجلد مناسبات دٌنٌة: 55  1 خطب الهجرة وٌوم عاشوراء 21
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  1 األشفٌة النبوٌة للعصر 18     1: لعصرٌةالخطب اإللهامٌة اة: سابعالسلسلة ال

 
  1 تربٌة المرآن لجٌل اإلٌمان 2 5:           المرأة المسلمةالسلسلة الثامنة: 

  2 فتاوى جامعة للنساء 44  2 المؤمنات المانتات 43

  1 المرأة المسلمة بٌن اإلباحة والنهى 116  1 الحب والجنس فى اإلسالم. 74

  2 طرٌك الصدٌمٌن إلى رضوان رب العالمٌن 6 12: الطرٌك إلى هللاتاسعة : السلسلة ال 

  2 المجاهدة للصفاء و المشاهدة 28  1 طرٌك المحبوبٌن وأذوالهم 25

  1 رسالة الصالحٌن 31  1 عالمات التوفٌك ألهل التحمٌك 31

  1 تحفة المحبٌن فً عاشوراء للماولجى )تحمٌك( 51  2 مرالى الصالحٌن 32

  1 أحسن المول 64  1 نوافل الممربٌن 61

  1 1مجالس تزكٌة النفوس ج 88  1 دعوة الشباب العصرٌة لإلسالم 12

   1 2مجالس تزكٌة النفوس  82

  6 مفاتح الفرج 8 1 :األذكار واألورادالسلسة العاشرة:  

  5 مختصر مفاتح الفرج 31  1 أذكار األبرار 15

ر 38 ٌار تخرٌج وشرح 41  3 أذكار األبرار صٌغ   2 أوراد األخ

ل التهانى بالورد المرآنى 56   2 جامع األذكار واألوراد 13  1 ٌن

  1 الصوفٌة و الحٌاة المعاصرة 11 16معاصرة:  دراسات صوفٌة: 11السلسلة  

  1 أبواب المرب ومنازل التمرٌب 12  1 الصفاء واألصفٌاء 11

  1 المنهج الصوفى والحٌاة العصرٌة 36  3 الصوفٌة فى المرآن والسنة 22

  1 موازٌن الصادلٌن 42  1 الوالٌة واألولٌاء 42

  1 النفس وصفها وتزكٌتها 53  1 الفتح العرفانى 51

  1 منهاج الواصلٌن 63  1 سٌاحة العارفٌن 58

  1 العطاٌا الصمدانٌة لألصفٌاء 68  1 نسمات المرب 65

  1 مات الممربٌنمما 83  1 شراب أهل الوصل 11

   1 آداب المحبٌن هلل 28

  1 فتاوى جامعة للشباب 24 6: الفتاوى:  عشرنٌة االسلسة الث 

  1 2فتاوى فورٌة ج 81  1 1فتاوى فورٌة ج 16

  1 4فتاوى فورٌة ج 86  1 3فتاوى فورٌة ج 84

      1 ٌسألونن 111

  2 اب على أسئلة الشبابنور الجو 21 4: أسئلة صوفٌة: عشر لثةثاالسلسة ال 

  1 إشارات العارفٌن 22  1 ألسئلة الصوفٌةلاألجوبة الربانٌة  62

       بٌنات الصدور 111

  1 سؤاالت غٌر المسلمٌن 81 3: حوارات مع اآلخر: عشر السلسلة الرابعة 

  1 أسئلة حرة عن اإلسالم والمسلمٌن 24  1 حوارات اإلنسان المعاصر 82

  2 عالج الرزاق لعلل األرزاق 46 5: شفاء الصدور: عشرالخامسة السلسلة  

ٌات المؤمن فً اآلخرة 62  3 بشائر المؤمن عند الموت 41   1 بشر

  1 الدعاء المستجاب 111  1 بشائر الفضل اإللهً 66
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 أّ فتحلف فن و ف سْل فين ْخف ٌ ٍفدمحمفأ ٌ ّل

 ارآ ضػػػػػعة ا  ب  ر ف املكتو   لف
 األزضع ارآ مههلل ري ضع   رع ُُٔ ُِِِْٓٗٓ ارععيب ايفسهلل مكتو 

 احله  مآهللاف ارغاـ أـ ل ؽ َُُِٖٓٗٓ اءسهللم مكتو 
 رُي ف،ر بهللير ارشآخ   رع ِٓ ُِِٖٕٓٓٗ املآرف دار
 ارهللرال  اءعريعل ص حل ارشآخ ُٕ َِِٖٖٗٗٓ اركسف ري ام  مكتو 

 لحله  األك  ؼ رم رة ُ َُِْٕٓٗٓ ارت اآآآ  مكتو 
 احله  مهوهلل خس  اره يسف ز  ؽ ِ َُُِِّْٕٕٗٓ احله  أز ار لزار

 لحله  ارعهللكل اهر مآهللاف ُُ ُِِِْٓٗٓ ارع ي ي  مكتو 
 لرهللرال  ارآ مههلل ري ضع   رع َُّ ََِٖٕٔٗٓ اءمآس  ارريس ف
 لحله  احلهآ  املش هلل   رع ِِ َُِِْٓٗٓ احلهآسآ  مكتو 
 األزضع خس  روص   رع   ُ ََُُِٖٗٓ ارآسع  مكتو 
 . زريآه  ارهآهللة مآهللاف ٗ َُُِْْْٓ ارعسف زريآه  مكتو 
  عي    رع ِ ارس ا  رم رة ُِِّّْٕٗ احلهللير امل عم املكتل

 ارس ؽ بو ب اروهت ف   رع ِٖ ُِّْٗٓٔٗ ةآاىن ة مل األديل
 ارهلل   مآهللاف ارتحعيع،   رع َُٗ ََّّّّّٓ اإلزه ف دار مكتو 

 اعب طسعم مآهللاف ٔ ُِِْٕٔٓٓ مهللب   مكتو 
 ز ع مهلليس  ارس ع   رع ،َََِ طآو  ََُِِْٔٓ ز ع مهلليس  مهللب  

 ارهس اؿ ري ار رهلل    رع ٗ َُِّْٗٗٗ امل عي  ارس ض 
 ار ل ز  ىدم خس  او زم،. د ش ٔ ُّّّْْٗٗ كارت زي  رسسشع ضا
 األزضع  م اء خس  األبعاؾ، درب ََََُِْٕٕٗٓ رس اث األزضعي  املكتو 

 األزضع ارآ مههلل ري ضع   رع ُِٖ ِِّٖٖٓٗٓ ارآعل أـ مكتو 
 لألزضع ار س د آ    رع ٗ ِِّْٖٖٗٓ احلهلليث  األدبآ  املكتو 
 اءهلليهللة م ع أم ، أْحهلل.د   رعُِ ِْْْٗٗٔٔ ارشعيري  ارعكد  مكتو 

 اإللػػػػكسهللري   
 ري د مرعف أم ـ ارعمل، عر  28002422210 ل ى ةشت

 زدس ؿ صريآ  ارعمل، عر  28228010421 ارثآ ىف اإللامه ت بارك
 م ع عرػ  دازآ ؿ، ارس ى   رع ٔٔ 28882882122 م له لعآهلل   ةشت

 م ع عر  دازآ ؿ، ارس ى ش ْ 21-1201322 ار آ د مكتو 
 ري بع لآهللل    رآل، املشوأْحهلل ِّ 21-3240312 لآو يص مكتو 
 األبآمل أْحهلل/ أ -ارعمل عر  28011121333 األبآمل اركشت
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 األ ػػػػػػػ رآف  
 رسه ارع ي  روهلل مهللرل  جب ار -ار   زيق ------- دمحم احل ا  روهلل ةشت

 ارهللير ز ر   رع – ار   زيق 233-0104202 رو دة مكتو 
 اروهللكل ارهآهلل مهوهلل أم ـ -طسر  222-1112438 اتج مكتو 
 ارتو رة ةسآ  أم ـ عت فكامل لعآهلل شٗ -طسر  222-1101223  عب  مكتو 

 َََُُِّٖٖٓٗ ارتحعيع ةشت
 ارهس اؿ، أم ـ اره داف   رع - ارشآخ ةريع

 ارهاـ روهلل أْحهلل ل مه/أ
 مهتشريه جب ار ريآ  ف   رع - املس  رة َََُِِِّٖٓٓ اء مع  صح ا  مكتو 

 لسآم ف رم د/أ ارر ارل 
 ا  دل، ش رآل، ر ب  املس  رة، َََُُُِْْٗٔ امل هللاة ارعْح  مكتو 

 كاهللل ر ط /أ
 رآم ف، ابر مهللرل  جب ار ارث ز ي    رع -املس  رة ََََُُّٕٓٓٓ ارث ز ي  صح ا  مكتو 

 أْحهلل ارهللير ةم ؿ احل ج
 احل ج ارآـ  أخو ر صح ا 

 ل مل صاح مهللرل  جب ار -املس  رة – طس   َُُِِْْْٕٕٗ األبع   
 طس   ة بعل أم ـ ارتو ري ،

 بعبعل د ا  ْح دش أ -ا يهلل َََُِِْٖٗٔٔ اإلمي ف مكتو 
 خول   اهر ح ارش هللا ، اره ي ،ش َََُِِْٕٗٔٗ ار ح ا  ةشت

 امل   ارتك ير أم ـ رعايب اْحهلل   رع -ل ض ج َّٗ-ِِّٕٗٗٓ ارهم ف روهللارريت ح أكالد
 ارآس كل ارعاآف روهلل لآهللم مهوهلل أم ـ - س  ََُُُٖٔٔٓٗٔ احلهر أب  ةشت

 َََُْٖٖٔٔٗٔ  لس  -ارآعا  ةشت
   احل ج -زيسل ارهآهللة ش -  لس  -ارآعا 

 ارس     رمض ف   كاأللت ذ ارعي 

 َُُُُُِّْٖٗ  لس  اه  ةشت
 أم ـ املسهه ارع طه روهلل   اه  ةشت

 األ  ع -  لس  ارعمهلل مهتشريه

كميكر     اءم  ري ،مآ  أحنأيض ن بهللكر األضعاـ كاءم  ري  كاألخو ر كاملكتو ت اركمثل جب
 ح ى مر م    ارشآخارسهخ املرو ر   اركتل كبس يل عا ة أيض ن 

www.fawzyabuzeid.com كرسه م    ، أwww.askzad.com     م
 ارس  ع:. أك ركت ب ارعع ا

 اهللامهق املع دم لرآ ضعة، َُٓش ُُْدار اإلمي ف كاحلآ ة،
 َِ-ُُِِٖٔٔٓؼ:  ،َِ-َُِِِْٓٓت:  
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 ّ مآهللم 
 ٓ الصف( شىرة 01-01يات )آلا

 ٔ جتارة لً تبىر .0
 ُٔ اإلزري ؽ ٔ ألو ب ارس كؿ
 ُٕ طسل ارعسف ٕ ارتو رة ارعاي 

 ُٕ أريع ايف ضهللير ٖ ارسو ة مر ارعباب
 ُٖ ارساع    كريص   ٗ مر ألعار اروا 
 ُٗ بشعل ارس ع ُِ جتهلليهلل اإلمي ف
 َِ ارريتل ارآعيل ُْ اء  د امل صًٌل

 ِِ ( شىرة اجلنعة4-0)يات اآل
 ِّ  رشىل األمًني .2

 ُّ ب ةآ  ارسري  ِّ بهوآل ارك مهس ت
 ِّ رسـ  اركت ب ِٖ اكم   رل ؿ ارعل ؿ مس 

 ّّ اروشعل رسم مس  املع صعير ِٗ م م  ارسيب   أمتص
 ّْ اضل   ِٗ باكة از ت
   َّ رو دة ارتريكع

 ّٓ ( شىرة اجلنعة00-9)يات اآل
 ّٔ  كر اهللالصعٌ إىل ذ .1
 ُْ ابتغ   اضل   ّٕ االلتعهللاد ر اة اءمع 
 ُْ ارعآ ؽ ااري  ّٖ ارهع     ذةع  
 ْٓ ( شىرة امليافقى00ٌ-9)يات اآل

 ْٔ املصارعة إىل الصاحلات .4
 َٓ االزشغ ؿ ل  رم  ل اش ْٔ ري  د أضل ارآم 
 ُٓ  ؿااللتع ز  ببةع   رسه    ـ األرم ْٕ ري  د املآعب 

 ّٓ اروبؿ كاإلزري ؽ ْٖ املهللاكم  رسه ذةع  
   ْٗ اربةع اركثو

 ٔٓ ( شىرة التغاب9ً-7)يات اآل
 ٕٓ أركاٌ اإلمياٌ .5

 ّٔ اال تهللا  لرسيب   أخا ص كمع مابص ٕٓ رسف اروهلل  كرسف ارس  ي 
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 ٓٔ ا ؿ امل مر م  ارآعلف ٗٓ دامل او  ارك اعير
 ٕٔ معا و    ِٔ رك ت  ارسو ة

 َٕ ( شىرة الطالق00-01)يات اآل
 ُٕ األرزاق احلصاٌ اإلهلًة .6

 ٕٕ رل ؿ ارس ر كا هللاي  ُٕ ركد ت اءس ف
 ٖٕ ا ؿ أضل اءس  ّٕ بآ ل   كاا ؼ مسص
 ٕٗ رك ت  دخ ؿ اءس  ْٕ رام ت ارعآا 

 َٖ األرزاؽ احلهس  ٕٓ زعف   اا ص  رسم مس 
 ِٖ ( شىرة التخريه8) اآلية

 ّٖ التىبة اليصىح .7
 ٖٗ ري ا  ارت مهو  ّٖ م    امل مر مر اربز ب

 ُٗ اضل   رسه امل مس    ازخعة ْٖ ارت ب  ارس  ح
 ِٗ أضل ارتكعًن مر اركعًن ٖٓ ارت ب  كاآ ؽ ارعو د

   ٖٖ  و ؿ ارت ب 
 ْٗ اةة( شىرة احل04-01)يات اآل

 ٓٗ عالمات رضا اهلل تعاىل عً العبد .8
 ٖٗ زري  ت ار  ر ٓٗ رد    رسه ارعوهللرام ت 

 َُُ ارسشأة األخعل ٓٗ معا و   
 َُّ ارععض رسه   ٔٗ ببةع امل ت كارهللار ازخعة
   ٕٗ جت آ  أرض ارآآ م  رسحه ب

 َُٔ ( شىرة املعارج15-09)يات اآل
 َُٕ أٍل التلريه يف اجلية .9

 ُُٓ ااشآ  مر رباب   َُٖ األ ريآ  ارآعلزآ 
 ُُٔ األم ف مر األمعاض اءسهآ  ارع عي  َُٗ املس ر  اإلمي زآ 

 ُُٕ األم ز  كرر ي  ارع  د َُُ املهللاكم  رسه ار اة   ك ت       ر 
 ُُٖ ارش  د ارعهللكؿ ُُُ اض مهل صاة ارريوع

 ُُٗ اب اا  رسه أرة ف ار اة كخش ر   ُُِ االزري ؽ
 ُُٗ ريس ت االةعاـ ُُّ ع لر ار هلل  

   ُُْ التشع ر يـ  ارآآ م 
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 َُِ ( شىرة املسمل21)اآلية 
 ُُِ أٍل املعًة .01

 َُّ بعىم  املآعب  ُُِ رمل طاب املآ م ت ارع رآ 
 َُّ م  بآهع مر ارآعلف أكالن:  عا ة ُِْ ةآريآ   آ ـ ارسآل
 ُُّ اثزآ ن    م  ار اة ُِٔ أرم ؿ أضل املعآ 
 ُِّ  يت   ار ة ة ك خعاج ار هلل  تاثرث ن:  ُِٔ أكالن:  آ ـ ارسآل
 ُّٓ ااوات أرم ؿ ارمث كلولرابع ن:  ُِٕ اثزآ ن:  عا ة ارآعلف
 ُّٔ خ مه ن: االلتغري ر ُِٗ بآهو   رسم مس 
 ُّٕ ( شىرة اإلىصا02ٌ-5)يات اآل

 ُّٖ اليعًه وامللم اللبري .00
 ُْٓ كري   املآعب    أرم  ف ُّٖ زعآف اءس  كزًعف ارهللزآ 
 ُْٖ مآ ـ ااشآ  ُُْ ارع  اريت رعو د  

 َُٓ ري ا  ار  د   ُُْ بريوو ارع 
   ُّْ رري ؿ ار ا  

 ُِٓ ( شىرة اإلىصا22ٌ-01)يات اآل
 ُّٓ (2اليعًه وامللم اللبري ) .02
 ُٕٓ زعآف اءس  ُّٓ أضل اءس  ارع رآ 
 ُُٔ رو س أضل اءس  ُْٓ ارسضعة كارهعكر
 ُّٔ عاب ارر  رارش ُٓٓ صري  اءس 

   ُٔٓ ز ر امل مس    ازخعة
 ُْٔ ( شىرة اإلىصا22ٌ-5)يات اآل

 ُٔٔ إشارات يف شىرة اإلىصاٌ .01
 ُٖٔ ارعو دي    ُٔٔ زبر اإلم ـ رس  كارهآهللة ا طم 

 ُٗٔ لةسآص ك    رات اررع ـ ُٕٔ  عاب ارشعيع  كاحلآآآ 
   ُٖٔ ر  ارآسل

 ُِٕ ( شىرة املرشالت51-40)يات اآل
 ُّٕ جساء احملصيني .04
 ُٖٕ ا اةص اءس  ُْٕ مآ م ت ارآعب رسم مس 

 َُٖ زعآف ابهس  ُٕٓ ابهس ف
 ُِٖ اكم  ارعة ع ُٕٔ   هاؿ كرآ ف
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 ُْٖ ( شىرة اليبأ41-10)يات اآل
 ُٖٓ للنتقني مفازا .05

 ُّٗ املأذكز ف لرشري ر  ُٖٓ ريس ف امل مر
 ُٔٗ ارآـ  احلق ُٖٔ كص  ارتآ ل

 ُٕٗ ري ض ي  امل مر رسآ     ُٕٖ هللامهق اءس ا
 َُِ االلتعهللاد رسآ     ُٖٗ ب  احل ر ارع  كار كري  ار  حل 

 َِّ أمسآ ت ارك اع يـ  ارآآ م  ُٖٗ ح ر  أضل اءس 
 َِْ أضل ارع ة يـ  ارآآ م  ُِٗ م    مر يـ  ارآآ م 

 َِٖ ( شىرة املطففني28-08)يات اآل
 َِٗ والرحًق املدتى .06

 ُِٔ أصس ؼ ااامهق يـ  ارآآ م  َِٗ حلا  بريكع
 ُِٕ ري ا  ار  بعير َُِ ل بآ  احله 

 ُِٖ بعة    رسم مس  ُِِ اضل   رسه امل مس 
 ُِٗ ربة ارساع ُِْ زعآف األبعار
 ُِِ ارتس ا    ااوات ُِٓ ربة ط ر   

 ِِّ ( شىرة الغاشًة06-8)يات اآل
 ِِْ نةالىجىه الياع .07
 ِِٗ ز ر ارريعال  ِِٓ ص رة كري ش ارس س   ازخعة

 ُِّ أاع املهللاكم  رسه ذةع   ِِٕ ز ر ارتوسآ ت اإل آ 
 ِّّ كري    ازخعة ِِٖ ز ر     اإلزه ف
 ِّٓ ( شىرة الفجر11-27)يات اآل

 ِّٔ اليفض املطنئية .08
 ِْْ م ت ارسري  ِّٕ اآآآ  امل ت

 ِْٓ اآ ة ارمثزخ ِّٗ كص  امل ت رسم مر
 ِْٕ صاة ارسيب رسه األبآآ   ُِْ مهتآع أركاح امل مس 
 ِْٖ ا ؿ امل مر رسهلل امل ت ُِْ ألعار صاة اءس زة
 ِْٗ ( شىرة الفجر11-27)يات اآل

 َِٓ إشارات العارفني يف خىاتًه شىرة الفجر .09
 ِِٓ معابل ارسري  َِٓ امل ب  االختآ ري 

 ِٓٓ ل املس زؿ ارع رآ    اءس أض ُِٓ ايف ضهللة رسمش ضهللة
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 ِٕٓ ( شىرة اللًل20-02)يات اآل
 ِٖٓ األتقى .21

 ِْٔ ارس ر كامل مر ِٖٓ ا هللل ضهللل  
 ِٓٔ صري ت األبآه ِٗٓ ضهللاي  ا هللاة

 ِٔٔ اةعاـ   رس هللًٌيق ِِٔ ار  دؽ م      د    ارهللارير
   ِّٔ راا  ارو ؿ

 ِٖٔ بًية( شىرة ال8-7)يات اآل
 ِٗٔ خري الربية .20

 ِٕٕ ريس ت رهللف ِٗٔ أاضل األرم ؿ ار  حل 
 ِٖٕ مآ ـ ارعد اف ُِٕ رو دة ار سل ب  املت  صم 

 ِٕٗ اضآس  ارعد  رر   ِّٕ صري ت حتم  امل مس 
   ِْٕ بكع كرمع اوهلل أ 

 ُِٖ ( شىرة العصر1-0)يات اآل
 ِِٖ الياجىٌ .22

 ِٖٔ رسس آح اررعيآ  ار حآح   ِِٖ املآ  د لرع ع
 ِٖٖ زت مه  االر اؼ لارأ ِّٖ أكص ؼ ارري مه ير

 َِٗ ارت اص  لر مث ِْٖ اإلمي ف كارعمل ار  حل
   ِٖٓ ارت اص  لحلق

 ِّٗ ةـــــــــــاخلامت
 ِٗٗ ارري علم ِّٗ زوبة رر امل ر 

 َّْ  كع كاريل ِٓٗ   مهم  م رري ت ارشآخ
 .يقههدايته وحسن توفبحمد هللا تعالى و تم  
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