
 اٌم١ُ اإلَٔب١ٔخ فٟ ٍٛهح اٌؾغواد

 فطجخ عّؼخ ٌف١ٍٚخ ا١ٌْـ فٛىٞ ِؾّل أثٛى٠ل

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

اٌؾّل هلل هةِّ اٌؼب١ٌّٓ، افزبه ٌٕب اإلٍالَ ك٠ٕبً، ٚاٌموآْ وزبثبً، ٚاٌىؼجخ لجٍخً، ١ٍِّٚلٔب ِؾّلاً ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ 

 ٔج١بً ٚهٍٛال.

ٔب ثٙنا اٌل٠ٓ، ٚهفغ ّؤٕٔب ػٕلٖ فٟ اٌل١ٔب ٚعؼٍٕب فٟ ا٢فوح ِٓ  ٚأّٙل أْ ال إٌٗ إال هللا، ٚؽلٖ ال ّو٠ه ٌٗ، أػيَّ

 إْ رَّىٕب ثّب إٔٚبٔب ثٗ، ٕٚؤب كائّبً ٚأثلاً َِٔؼٟ إٔٔب ػجبك هللا ا١ٌٍَّّٓ. -ػجبكٖ اٌّموث١ٓ 

 ًّ ػٍٝ ؽ١ٓ فزوٍح ِٓ اٌوًٍ، ٚلٚٝ ثٗ ػٍٝ  ٚأّٙل أْ ١ٍِّلٔب ِؾّلاً َػْجُل هللا ٚهٌٍٛٗ، افزبهٖ هللا ػيَّ ٚع

ِّْوَن ٚاٌٛص١ٕخ، ٚأؽ١ب ثٗ ٘نٖ األِخ ؽ١بح رم١َّخ ٔم١َّخ، ٕبهٚا ف١ٙب فٟ اٌؾكِّ  اٌغب١ٍ٘خ، ٚأىاي ثٗ ٚثْو٠ؼزٗ اٌ

ًّ إفٛحً ِزآٌف١ٓ ِزىبرف١ٓ، ٠َؼْٛ إٌٝ اٌق١و ٚإٌٝ اٌؼًّ اٌٖبٌؼ فٟ اٌل١ٔب ١ٌفٛىٚا  ٍٛاء، ٚعؼٍُٙ هللا ػيَّ ٚع

 األثل٠خ ٠َٛ اٌل٠ٓ. ثبٌَؼبكح

ًِّ ٍٍُِّٚ ٚثبهن ػٍٝ ١ٍِّلٔب ِؾٍّل، اٌنٞ عؼٍزٗ فزبَ األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ، ٚعؼٍذ ّو٠ؼزٗ ٚوزبثٗ  اٌٍُٙ ٕ

ْ ٚاٌّوٍٍْٛ، ٚعؼٍزٗ إِبِبً ٌٍٕبً ع١ّؼبً ٠َٛ اٌل٠ٓ ّٚف١ؼبً ٌٍقٍك أعّؼ١ٓ. ١َْٕٓ ػٍٝ ِب عبء ثٗ إٌج١ِّٛ ِّ ١ٙ ُِ 

ًِّ ِٓ ا٘زلٜ ثٙل٠ٗ إٌٝ ٠َٛ اٌل٠ٓ، ٚػ١ٍٕب ِؼُٙ أعّؼ١ٓ، آ١ِٓ .. آ١ِٓ، ٠ب  ٍِّٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٕٚؾجٗ، ٚو

 هةَّ اٌؼب١ٌّٓ.

 إفٛأٟ عّبػخ اٌّؤ١ِٕٓ:

ًّ فٟ ٍٛهح اٌؾغواد، ٟٚ٘ ٍٛهح ا٢كاة اإل١ٌٙخ اٌزٟ إٔٚٝ هللا  موو ٌٕب هللا رؼبٌٝ آ٠بٍد ِٓ وزبة هللا ػيَّ ٚع

ًّ اٌّؤ١ِٕٓ، ١ٌَؼلٚا فٟ ؽ١برٙ ًٌّ ٚال ثٙب ػيَّ ٚع ُ اٌل٠ٛ١ٔخ، ٚر١ٖو ِغزّؼبرُٙ ِغزّؼبد رم١َّخ ٔم١َّخ، ال ف١ٙب غ

ٌٛ ػٍّٕب ثٙنٖ  -٠ب إفٛأٟ  -ؽمٌل ٚال ؽٌَل، ٚال ّٟء ِّب ٠ُغٚت هللا، أٚ أٌِو رُٕزٙه ثٗ ّو٠ؼخ هللا. ٚٚهللا 

 اٌَٛهح ٌَؼلٔب فٟ ك١ٔبٔب أعّؼ١ٓ، ٚوَّٕب فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ إْ ّبء هللا ِٓ اٌفبئي٠ٓ.

ًّ فٟ ٘نٖ اٌَٛهح، ٚأٌيَ ثٙب اٌّؤ١ِٕٓ ٚأوزف ه٘ب هللا ػيَّ ٚع اٌَبثم١ٓ،  –ٟ ثؾم١مخ ٚاؽلح فٟ ٕله آ٠خ لوَّ

فٟ أٜ ثٍٍل أٚ أٜ ِغزٍّغ ِٓ اٌّغزّؼبد، ػ١ٍُٙ أْ ٠طجمٛا ٘نٖ اٌؾم١مخ فٟ وً  -ٚاٌّؼبٕو٠ٓ، ٚاٌالؽم١ٓ 

 أٚٙبػُٙ ٚفٟ وً ؽبالرُٙ، ِبما لبي هللا ٌٕب؟

ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ب ا َّ حٌ" )"إَِّٔ َٛ  اٌؾغواد(.َْٓٔ إِْف

ٍْ فٟ األهٗ،  ْٓ لبي: )ال إٌٗ إال هللا ِؾٌّل هٍٛي هللا(، فٟ أٜ ٍِٛٙغ فٟ اٌل١ٔب، فٟ أٜ ِىب َِ  ًُّ ًُّ اٌّؤ١ِٕٓ، و و

. ًّ ب ػيَّ ٚع ُْ ثٙنا اٌؾكِّ ؽبٍجٕب ػ١ٍٗ ٠َٛ اٌم١بِخ هثُّٕ  فٙٛ أٌؿ ٌٕب، ٌٗ ؽكُّ األفٛح اإل٠ّب١ٔخ فٟ أػّبلٕب، ٚإْ ٌُ َٔمُ

 ٘نا اٌؾك اٌنٞ ػ١ٍٕب إلفٛإٔب اٌّؤ١ِٕٓ؟ ِب

َّٕزٗ ثؼ٘ ٘نٖ اٌؾمٛق ف١مٛي ٍٕٛاد هثٟ ٚر١ٍَّبرٗ ػ١ٍٗ: ٍُ ُّٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ فٟ  ؼ إٌج ِّٙ ٛ٠ 

ٗ، ٚال ٠ؾموٖ، ثؾَت أِوٍا ِٓ اٌْو أْ ٠ؾمو أفبٖ  ُّ ٍِ َْ )اٌٍَُّ أفٛ اٌٍَُّ، ال ٠ظٍّٗ، ٚال ٠قنٌٗ، ٚال ٠ُ

ًُّ اٌٍَُّ ػٍٝ  اٌٍَُّ ؽواَ: كِٗ ِٚبٌٗ ٚػوٙٗ(. )هٚاٖ ٍَُِ ػٓ أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ( اٌٍَُّ، و

ِّٟ اٌنٞ ال ٠ٕطك ػٓ اٌٜٙٛ،  ٍٕٛاد هثٟ ٚر١ٍَّبرٗ ػٍٝ ٘نا إٌج

ٌٟ ٠َُٛؽٝ" ) ْؽ َٚ َٛ إاِلَّ  ُ٘  ْْ  إٌغُ(.ٗ"إِ



ِّٟ ٘نٖ ا٠٢بد ٚإٌٝ رف١َو٘ب ِٓ والَ فبرُ األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ، فؤٌغٛا اٌ ؼٖج١خ اٌغب١ٍ٘خ، ٌُٚ ٍّغ إٔؾبة إٌج

ثبٌؼٖج١خ إٌٝ لج١ٍزٗ، أٚ إٌٝ أٍورٗ، أٚ إٌٝ ثٍلرٗ، أٚ إٌٝ كٌٚزٗ، ٚإّٔب  -أٚي ِب ٠ٙزُ  -٠َُؼْل اٌٛاؽل ُِٕٙ ٠ٙزُ 

. ًّ  وبٔذ اٌؼٖج١خ هلل، ٌٚل٠ٓ اهللا، ٌٚىزبة هللا، ٌٚىً اٌّؤ١ِٕٓ ثبهلل ػيَّ ٚع

وبْ ِٓ ع١ِ ا١ٌٍَّّٓ فٟ ٘نٖ اٌٛالؼخ ِٖؼت  رؼبٌٛا ِؼٟ إٌٝ ٚالؼخ ِٓ ٚلبئغ ا١ٌٍَّّٓ ٟٚ٘ غيٚح ثله:

أ١ٍواً  -ٚوبْ ِْووبً  -ثٓ ُػ١ّو هٟٙ هللا ػٕٗ، ٚثؼل أزٙبء اٌٛالؼخ ِوَّ ١ٌزفمَّل اٌغ١ِ فٛعل أفبٖ ألِٗ ٚأث١ٗ 

ِغ ٔفٍو ِٓ ا١ٌٍَّّٓ، فٕبكاٖ: ٠ب ِٖؼت اٍزٕٟٛ ثٟ ف١واً، فبٌزفذ إٌٝ ا١ٌٍَّّْٓ اٌٍن٠ٓ أٍواٖ ٚلبي ٌّٙب: 

ُٗ غ١ّٕخ ٍٚزفل٠ٗ ثّبٍي وض١و. فمبي ٌٗ أفٖٛ ألِٗ ٚأث١ٗ ِؼبرجبً: اٍزٕٛٛا ث َِّ ٛب ف١ٗ، فئْ أ ؤ١ٍووّب ف١واً ٚال رُفوِّ

ح ث١ُٕٙ  ُّٛ ق ث١ٕٕب. ثؼل أفٛح اإلٍالَ ال أف أ٘نٖ ١ٕٚزه ثؤف١ه؟ لبي: ٌََذ أفٟ، ٚإّٔب ٘ؤالء أفٛرٝ، ٚاإلٍالَ فوَّ

خ ثؼلِب ٍّؼٛا اٌؾج١ت ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ َّٕ  ٠مٛي: ٚفب

جِٟ، ٚأفوط اٌُىفُو أثب ٌٍٙت  -ٚ٘ٛ اٌؾجْٟ  -)أكفً اإلٍالَ ثالالً  ََ ٗ  -فٟ َٔ ُّّ جِٟ(. -ٚ٘ٛ ػ ََ َٔ ْٓ ِِ 

فَٕت اإلٍالَ ٘ٛ اٌنٞ ٠ؾوٓ ػ١ٍٗ اٌٍَُّ ػٍٝ اٌلٚاَ، ألٔٗ إٌَت اٌنٞ اهرٚبٖ ٌٕب اٌٛاؽل اٌٍّه اٌؼالَ ػيَّ 

. ًّ  ٚع

ً ا١ٌٍَّّٓ؟ ِٚٓ اٌنٞ ٠َزؾك ُِٕٙ اٌزىو٠ُ؟ ِٚٓ اٌنٞ ٠ٕجغٟ ٌٗ ٚاٌؾم١مخ اٌضب١ٔخ فٟ ٘نا األِو: و١ف ُٔجغِّ 

( " ُْ َْٕل هللا أَْرمَبُو ُْ ِػ ُى َِ َّْ أَْوَو  اٌؾغواد( .. اٌزمٜٛ!!ٖٔاٌزجغ١ً؟ ػٍّٛا ثمٛي هللا: "إِ

ح،  ٌّٚب وبٔذ اٌزمٜٛ فٟ اٌمٍٛة، ٚال ٠طٍغ ػ١ٍٙب إال ؽٚوح ػالَ اٌغ١ٛة، فؤٕجؼ ٘نا األِو غ١و ِطوٍٚػ ثبٌّوَّ

خ ثؼل  َّٕ ، ٚفب ًّ ًٍ ُِٕٙ ٠ؼزمل رّبَ اإلػزمبك أْ إفٛرٗ اٌّؤ١ِٕٓ ع١ّؼب ف١ٌو ِٕٗ ػٕل هللا ػيَّ ٚع ًُّ هُع ألُٔٙ وبٔٛا و

:  لٛي اٌؾج١ت ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

)ال فوق ث١ٓ أؽّو ٚال أٍٛك ٚال أث١٘ ٚال أػغّٟ ٚال ػوثٟ، إال ثزمٜٛ هللا ٚاٌؼًّ اٌٖبٌؼ(. )هٚاٖ أؽّل ػٓ 

 لهللا(عبثو ثٓ ػج

َعب٘خ، ألٔٗ ِٓ  َٛ خ ٚاٌ ًٌ رجلٚ ػ١ٍٗ األثَّٙ ٚوبْ عبٌَبً ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ فٟ ِإٍل ِٓ إٔؾبثٗ، ِٚوَّ ثُٙ هُع

 األصو٠بء فٟ اٌل١ٔب، فمبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ ٌّٓ ؽٌٛٗ:

ْْ اٍزؤمْ ػٍٝ ا -)ِب هأ٠ىُ فٟ ٘نا  ْْ ٠ُٕىؼ، ٚإ ٌّٜ إْ َفطََت أ ْْ ٚأّبه إ١ٌٗ؟ لبٌٛا: ٘نا ؽو ُْ ٌٗ، ٚإ ألِواء ٠ُؤَم

ًٌ فٟ ص١بٍة َفٍِمَخ، ال ٠جلٚ ػ١ٍٗ إالَّ اٌوصبصخ، فٕظو  . ِٚوَّ ػ١ٍُٙ ثؼلٖ َهُع رىٍَُّ ٠َُّغ ٌٗ. فَىذ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

ٌّٜ إْ َفطََت أال ٠ُٕىؼ، ٚإْ إٍزؤّمْ ػٍٝ األِواء  ُّٟ ٚلبي ٌّٓ ؽٌٛٗ: ِٚب هأ٠ىُ فٟ ٘نا؟ لبٌٛا: ٘نا ؽو إ١ٌٗ إٌج

ًّ ال٠ُٛ : ٘نا ػٕل هللا ػيَّ ٚع ف١ٌو  -ٚأّبه إٌٝ األف١و  -مْ ٌٗ، ٚإْ رىٍَُّ ال ٠ُٕٖذ ٌٗ. فمبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

 ٚأّبه إٌٝ اٌغٕٟ(. )اٌجقبهٞ ػٓ ًٍٙ ثٓ ٍؼل هٟٙ هللا ػٕٗ( -ٚأػظُ ِٓ ًِء األهٗ ِٓ ِضً ٘نا 

( " ُْ َْٕل هللا أَْرمَبُو ُْ ِػ ُى َِ َّْ أَْوَو  اٌؾغواد(،ٖٔ"إِ

فٛٙؼٛا أفٛح اإلٍالَ ٟ٘ األفٛح اٌلائّخ ألٔٙب ٟ٘ األفٛح اٌجبل١خ فٟ اٌل١ٔب ٚا٢فوح، ٚلبِٛا ٌٙنٖ األفٛح 

 ثُؾوِبرٙب ٚؽمٛلٙب ٚٚاعجبرٙب هلل ٍٛجبً ٌّوٙبح هللا.

أظو ٠ب أفٟ إٌٝ ِب ٔؾٓ ف١ٗ ِٚب وبٔٛا ػ١ٍٗ!!! ٔوٜ األؿ ِٓ األة ٚاألَ ٠ٙغو أفبٖ، ٚهثّب ٠ْىٖٛ فٟ اٌّؾبوُ، 

ٍٗ أٚ ثٚغ ع١ٕٙبٍد ٚهصب٘ب ٠ٍٛبً ػٓ األث٠ٛٓ!!! ث١ّٕب ٔغل ٠ٚ مبٛغ أٚالكٖ ِٓ أعً ١ِواٍس فبٟٔ، لطؼخ أه

ٍِّبً، ف١ن٘ت  َْ ُِ األفٛح فٟ هللا، ٠ؤرٟ اٌوعً ِٓ ثٍلح ثؼ١لح، ِٚٓ ك٠بٍه ثؼ١لح، ال ػاللخ ٌٗ ثٗ، ٠ٚلفً اٌّل٠ٕخ 

كُّ أْ ٠َز١ٚف ١َٙف  َٛ َ٠ ٍُُّٙ ، و ِّٟ ِّٟ ٠ُٚؤآف١ٗ!! ال ١ُٚ٠ِّفٗ ١ٌٍخ أٚ ثٚغ ١ٌبٌٟ ٠ٚزووٗ، األٖٔبه إٌٝ ؽٚوح إٌج إٌَّجِ

ًُّ ٚاؽٍل ُِٕٙ  َّْ اٌوعً وبْ ٠غزّغ ػ١ٍٗ فَّْٛ هعالً ِٓ األٖٔبه، و ٚإّٔب ٠ؤآف١ٗ!! ؽزٝ ل١ً فٟ اٌوٚا٠بد: أ

 ٠ُو٠ل أْ ٠فٛى ثٗ.



ب ٠غُل مٌه ٠ُغوٞ اٌموػخ ث١ُٕٙ، ِٚٓ رمغ ػ َّّ ١ٍٗ اٌموػخ ٠فوػ وؤٔٗ فبى ثغبئيح فىبْ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ ٌ

 ػظ١ّخ ألٔٗ فبى ثؤٍؿ فٟ هللا!! ٠ؤفنٖ ١ٖ٠ٚو ٌٗ أفبً فٟ اٌل١ٔب ٚا٢فوح، ٠ٚؤفنٖ إٌٝ ث١زٗ ٠ٚمٛي ٌٗ:

ّٗ ٖٔف١ٓ ٠ٚمٛي ٌٗ: افزو ِبّئذ، ٚإْ وبْ  َِّ َِّّٗ ٠ٚمٛي ٌٗ: افزو أ٠ّٙب ّئذ، ٚ٘نا ث١زٟ ٠ٚم )٘نا ِبٌٟ ٠ٚم

 ي: أظو إ١ٌّٙب، فؤ٠ّٙب أػغجزه أٍِّٛمٙب، ٚثؼل أزٙبء ػلَّرٙب رزيٚعٙب(.٠مٛ -ٌٚٗ ىٚعزبْ  -غ١و ِزيٍٚط 

 ِب ٘نا اٌنٞ ؽلس؟

 ثؾجٛؽخ اإل٠ّبْ!!

 أْواػ اٌٖلٚه ٌإلٍالَ!!

 إِزالء اٌمٍٛة ثٕٛه ؽٚوح اٌوؽّٓ!!!

: ًّ ح ػيَّ ٚع  اإل٠ّبْ اٌنٞ ٠مٛي ف١ٗ هةُّ اٌؼيِّ

ال  َٚ ٌِْىزَبُة  ب ا َِ َْٕذ رَْلِهٞ  ب ُو َِ ْٓ ِػجَبِكَٔب" )" ِِ بُء  َْ َٔ ْٓ َِ  ِٗ ِلٞ ثِ ْٙ ٍَْٕبُٖ ًُٔٛها َٔ ْٓ َعَؼ ٌَِى َٚ  ُْ ب َّ  اٌْٛهٜ(.ٕ٘اإِل٠

ُّؼَّ ٚال ّٛغ،  ًَّ ٚال ؽمل ٚال ؽَل، ٚال  ٘نا إٌٛه اإل٠ّبٟٔ عؼً ٘نٖ اٌٍٛؼخ فٟ اٌٖلٚه، فىبٔٛا ف١ّب ث١ُٕٙ ال غ

ٚاٌنٞ  -ٚال ِْبؽٕبد!!! أطجك ػ١ٍُٙ لٛي هللا ٚال وٍّخ ٔبث١خ، ٚال ػجبهح عبف١خ، ٚال فِٖٛخ ٚال ِْبعواد 

ٕب أ٠ٚبً فٟ ٘نٖ اٌل١ٔب إْ ّبء هللا  َّّ ػٓ أً٘ اإل٠ّبْ اٌنٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىٛٔٛا ػ١ٍٗ فٟ وً ىِبْ  -ٔوعٛا أْ ٠ُؼ

 ِٚىبْ:

( " َٓ زَمَبث١ٍِِ ُِ ُوٍه  ٍُ أًب َػٍَٝ  َٛ ًٍّ إِْف ْٓ ِغ ِِ  ُْ ِ٘ ُلِٚه ُٕ ب فِٟ  َِ ََٔيْػَٕب  َٚ  إثوا١ُ٘(.4ٗ"

َٓ لب١ٙبً ٚاؽلاً  -ثؼل أزمبي اٌؾج١ت ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ إٌٝ اٌوف١ك األػٍٝ  -ٝ ١ٍلٔب أثٛ ثىو رٌَّٛ  اٌقالفخ، َٚػ١َّ

بة ٚال ٍىوربه٠خ،  ٌلٌٚخ اإلٍالَ، ٚ٘ٛ ػّو ثٓ اٌقطبة هٟٙ هللا ػٕٗ، ٚاٌّؾىّخ فٟ اٌَّغل، ١ٌٌٚ ِؼٗ ُؽغَّ

َٕخ ٚال ٕ٘بن ِؾبِْٛ ٠لافؼْٛ، ٚاٌوارت وبْ ٠ُٖوف ِٓ ث١ ٍَ ٚأٔزُ رؼٍّْٛ ع١ّؼبً إٔٔب وَّٕب  -ذ ِبي ا١ٌٍَّّٓ وً 

ِٚوَّ  -ٖٕٔغ اٌّضب١ٌخ فٟ اٌؼٖٛه اٌّب١ٙخ ٌّٓ ٠مِْٛٛ ثؤػّبي ف١و٠خ ٌٕب فٟ َِبعلٔب أٚ فٟ ِمبثؤب أٚ غ١وٖ 

 ػبَ، ٚاٍزلػٝ اٌق١ٍفخ اٌمبٟٙ ١ٌُؼط١ٗ أعوٖ ػٓ اٌؼبَ اٌنٞ ػًّ ف١ٗ، فمبي اٌمبٟٙ هٟٙ هللا ػٕٗ:

َّٝ ل١ٚخ ٚاؽلح. فؤهاك أْ ٠ُج١ِّٓ اٌَجت ال ؽكَّ  ُْ رُؼوٗ ػٍ ٌٟ فٟ ٘نا اٌّبي. لبي: ٌُِٚ؟ لبي: ألٕٟٔ فٟ ٘نا اٌؼبَ ٌَ

بً ث١ُٕٙ، ال  َّ ََ هللا ٚوزبَة هللا َؽَى ُ، ٚعؼٍٛا وال ُ، ٚربثؼٛا ٔج١َّٙ ٌّٓ ؽٌٛٗ فمبي: ٌُِٚ؟!! فمبي: إْ لِٛبً إِٓٛا ثوثِّٙ

ٍٗ ٠ؾىُ ث١ُٕٙ.  ٠ؾزبعْٛ إٌٝ لب

١ٓ؟ أٌُ ٠ىٓ ث١ُٕٙ أٌُ  لٌَِّ ُِ اث١ٓ؟ أٌُ ٠ىٓ ث١ُٕٙ أفَّبو١ٓ؟ أٌُ ٠ىٓ ث١ُٕٙ  ه٠ٓ؟ أٌُ ٠ىٓ ث١ُٕٙ ونَّ ُّٚ ٠ىٓ ث١ُٕٙ ِي

 ظب١ٌّٓ؟

ٌُ ٠ىٓ مٌه!! ألٔٗ ِٓ وبْ ف١ٗ فٍٖخ ِٓ ٘نٖ اٌقٖبي فمل فوط ِٓ كائوح ا١ٌٍَّّٓ. ٠مٛي إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ 

ْٓ ٘ٛ اٌٍَُّ: -ٍٍَُّٚ فٟ اٌٍَُّ  َِ  ٌٕؼوف 

ِٖ(. )اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚغ١وّ٘ب ػٓ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ هٟٙ هللا  ٠َِل َٚ  ِٗ بِٔ ََ ٌِ ْٓ ِِ  َْ ٛ ُّ ٍِ َْ ُّ َُ اٌ ٍِ ٍَ  ْٓ َِ  ُُ ٍِ َْ ُّ )اٌ

 ػّٕٙب(

ٍُ أٚ ٌؼٓ أٚ ونٍة أٚ ر١ٍْٕغ. ٚال ٠ؤمٞ ث١لٖ إْ وبْ ثَولخ أٚ  ال ٠ؤمٞ ثٍَبٔٗ ٍَِّبً لّٜ!! إْ وبْ ثَتٍّ أٚ ّز

ًٍ ثَالػ أث١٘ أٚ غ١وٖ. ال  ٠ؤمٞ ٍَِّبً لّٜ ألْ ا١ٌٍَّّٓ إفٛح، فى١ف ٠ؤمٞ إفٛرٗ اٌّؤ١ِٕٓ؟ إما فؼً مٌه لز

 فمل فوط ِٓ كائوح اإلٍالَ ػٕلِب ٠فؼً مٌه



حً ثغٛاه  خ اٌٛكاع، فطت ؽٛاٌٟ ػْو ُفطت، ِوَّ ٌٚنٌه فئْ إٌجٟ ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ ػٕلِب وبْ فٟ ؽغِّ

حً ػٍٝ ػوفبد، ِٚواد فٟ ِٕٝ، ٚفٟ و ُِ اٌىؼجخ، ِٚوَّ ٍِ َْ ُّ ًُّ اٌ ه لٛالً ٚاؽلاً فٟ ع١ّغ ٘نٖ اٌقطت: )ُو ًِّ فطجخ ٠ُىوِّ

ُٗ(.) هٚاٖ ٍَُِ ػٓ أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ( ُٙ ِػْو َٚ بٌُُٗ  َِ َٚ  ُٗ ُِ ، َك ٌَ ُِ َؽَوا ٍِ َْ ُّ  َػٍَٝ اٌ

زَؾِ  َْ َ٠ ْٓ َِ  ، ٍُ ٍُ ١ٌٌ ثٍَّ ٍَِ َٗ زَِؾً ِػْو َْ َ٠ ْٓ َِ  ، ٍُ ٍُ ١ٌٌ ثٍَّ ٍَِ ََ ًّ ك زَِؾ َْ َ٠ ْٓ َِ ً ِبَي ٍَُِ ثغ١و ؽكٍّ إمْ 

١ٌٌ ثٍَُّ. ٘ؤالء فوعٛا ِٓ كائوح اإلٍالَ، ٚإْ وبٔٛا ٠ؤكْٚ اٌؼجبكاد، ٠ٚىضوْٚ ِٓ اٌطبػبد!! إالَّ أُٔٙ 

.)ِٖ ٠َِل َٚ  ِٗ بِٔ ََ ٌِ ْٓ ِِ  َْ ٛ ُّ ٍِ َْ ُّ َُ اٌ ٍِ ٍَ  ْٓ َِ  ُُ ٍِ َْ ُّ ه ثُٙ ٚفوعٛا ِٓ كائوح اٌل٠ٓ اٌؾ١ٕف، ألْ: )اٌ  ُغوِّ

ّٚ٘ب ١ٍلٔب فبٌل ثٓ ا١ٌٌٛل ١ٍٚلٔب ػجل  -س فالٌف ث١ٓ هع١ٍٓ ِٓ هعبي اٌٖؾبثخ أظو إٌٝ أكة األ١ٌٚٓ!! ؽل

ٚإٌّبفمْٛ ِٛعٛكْٚ فٟ وً ىِبْ، ٚإْ وبٔٛا فٟ ػٖوُ٘ لٍِّخ ٚفٟ  -اٌوؽّٓ ثٓ ػٛف هٟٙ هللا ػّٕٙب 

 ػٖؤب ىاكٚا وضوح، فن٘ت أؽل إٌّبفم١ٓ إٌٝ فبٌل ٚلبي:

ِٚبما لبي؟ لبي: لبي ونا ٚونا ٚونا، لبي: ال، إْ ِب ث١ٕٕب ٌُ ٠ًٖ  أِب ٍّؼذ ِب لبٌٗ ػٕه ػجل اٌوؽّٓ؟ لبي ٌٗ:

 إٌٝ ِب َمَوْوَد.

ي ػٍٝ أف١ٗ، ٚال ٠ُِّْٕغ ػٍٝ أف١ٗ،  -)٠ٍزم١بْ ف١ُؼوٗ ٘نا ٠ُٚؼوٗ ٘نا(  َّٛ ٌٚىٓ ال فغٛه فٟ اٌقِٖٛخ، فال ٠زم

 َّّ ه فؼٍٗ ٠َٕٚت مٌه إٌٝ أف١ٗ، ٚإّٔب األكة اٌزبَ اٌنٞ ػٍ ٗ ٌُٙ اٌؾج١ت اٌّٖطفٝ ػ١ٍٗ أفًٚ ٚال ٠ؾبٚي أْ ٠ُجوَّ

لٛا ث١ُٕٙ ال ٠َزط١ؼْٛ، ألْ ٌُٙ ِٓ ٔٛه اإل٠ّبْ  اٌٖالح ٚأرُ اٌَالَ. ثً إْ إٌّبفم١ٓ ػٕلِب ٠و٠لْٚ أْ ٠فوِّ

ًٌ ٚثو٘بْ ٠ىْف ونة أً٘ اٌيٚه ٚأً٘ اٌجٙزبْ.  ك١ٌ

َُ ٌٗ ثِ  ًٌ إٌٝ أثٟ ثىٍو هٟٙ هللا ػٕٗ فٟ ل١ٚخ، ٚثؼل أْ ػوٙٙب ػ١ٍٗ َؽَى ، ٚثؼل أٖوافٗ ِٓ أِبَ م٘ت هع ٍُ ُؾْى

َّٔ ػ١ٍٗ اٌم١ٚخ، فمبي: ال، اٌؾىُ ف١ٙب ونا ٚونا.  –ٚ٘ٛ اٌمبٟٙ  -أثٟ ثىو لبثٍٗ ػّو  فَؤٌٗ: ِب وَٕذ رٖٕغ؟ فم

ٚلبي ألثٟ ثىو: أ٠ىُ اٌق١ٍفخ؟ أٔذ أَ ػّو؟ لبي: أٔب اٌق١ٍفخ، ٚاػًّ ثّب أِون ثٗ  -١ٌٖٕغ فزٕخ  -فلفً اٌوعً 

ُُٙ ؽج١ُت هللا ِٖٚطفبٖ ؽ١ش لبي فٟ ّؤُٔٙ:ػّو. ٍجؾبْ هللا!! ه فَ َٕ َٚ  عبٌي ٕللٛا، 

ْٔج١َِبَء(. )أثٛ ٔؼ١ُ فٟ ِؼوفخ اٌٖؾبثخ ٚاٌؾبفع اثٓ ْْ ٠َُىُٛٔٛا أَ ُْ أَ ِٙ ِٙ ْٓ فِْم ِِ َٙبٌء، َوبُكٚا  بٌء، فُمَ َّ بٌء، ُؽَى َّ ػَبوو  )ُػٍَ

 فٟ "ربه٠ـ كِْك".(

، ٌٚنٌه لبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ فٟ ّؤُٔٙ: )إْ ِٓ أِزٟ هعبٌي وبْ ف١ّب ث١ُٕٙ اٌؾىّخ اٌجبٌغخ، ٚاٌّٛكَّح اٌزبِخ

ًّ ٠َٛ اٌم١بِخ. فمبي  ْ ٚاٌْٙلاء ٌّىبٔزُٙ ٚلُوثُٙ ِٓ هللا ػيَّ ٚع ِب ُ٘ ثؤٔج١بء ٚال ّٙلاء، ٠غجطُٙ إٌج١ُّٛ

ٌٕ ُْ ُٙ ْف ِٕ ْ ٚاٌْٙلاء!!  ًٌ أػواثٟ: ٠ب هٍٛي هللا، هعبٌي ١ٌَٛا ثؤٔج١بء ٚال ّٙلاء ٠غجطُٙ إٌج١ُّٛ ب. لبي: ُ٘ أٔب

ٚا ثُِوِٚػ هللا ػٍٝ غ١و أهؽبَ ث١ُٕٙ، ٚال أِٛاي ٠زؼبٛٛٔٙب ف١ّب  ، رٛاكُّ ِٓ أِزٟ، ِٓ لجبئً ّزٝ، ٚثٍُلاْ ّزَّٝ

َٕبثِو ِٓ ٍُٔٛه للَّاَ ػوُ اٌوؽّٓ ٠َٛ اٌم١بِخ، ٠فيع إٌبً ٚال  َِ ُ ٌَؼٍَٝ  ُُٙ ٌُٕٛه، ٚإَّٔٙ َ٘ َّْ ٚعٛ ث١ُٕٙ، فٛهللاِ إ

ُْ ٠فيػْٛ، ٠ٚقبف إٌب ُ٘ ال  َٚ  ُْ ِٙ ٌف َػ١ٍَْ ْٛ ١ٌَِبَء هللاَ ال َف ْٚ َّْ أَ ًّ: "أاَل إِ ً ُٚ٘ ا٢ِْٕٛ. صُ رٍٝ لٛي هللا ػيَّ ٚع

 ًَ فِٟ االِفَوِح ال رَْجِل٠ َٚ ١َْٔب  ٌَْؾ١َبِح اٌلُّ َوٜ فِٟ ا ْْ ٌْجُ ُُ ا ُٙ ٌَ . َْ َوبُٔٛا ٠َزَّمُٛ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آَ . اٌَِّن٠ َْ ُ٘ ٠َْؾَئُٛ بِد هللاِ َمٌَِه  َّ ُى  ٌَِىٍِ ْٛ ٌْفَ َٛ ا

( " ُُ ٌَْؼِظ١  ٠ٌٛٔ(.) أثٛ كاٚك ػٓ ػّو هٟٙ هللا ػٕٗ(ٗٙ: ٕٙا

: )اٌزبئت ؽج١ت اٌوؽّٓ ٚاٌزبئت ِٓ اٌنٔت وّٓ ال مٔت ٌٗ( ، اكػٛا هللا ٚأٔزُ ِٛلْٕٛ  ٚلبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

 ثبإلعبثخ.

 اٌقطجخ اٌضب١ٔخ:

ُٙلٜ، ّٚوػ ٕلٚهٔب ٌإل٠ّبْ ٚعؼٍٕب ِٓ ػجبكٖ ا١ٌٍَّّٓ، اٌؾّل هلل هةِّ اٌؼب١ٌّٓ، اٌؾّل هلل اٌنٞ ٘لأب ٌٙنا  اٌ

بٌؾ١ٓ. َّٖ ُٙلٜ ٚاٌزُمٝ ٚاٌؼفبف ٚاٌغٕٝ، ؽزٝ ٠زٛفبٔب ١ٍَِّٓ ٠ٍُٚؾمٕب ثبٌ ًّ أْ ٠ُؾ١١ٕب ػٍٝ اٌ  َٚٔؤٌٗ ػيَّ ٚع

 ٚأّٙل إٌٗ إال هللا ٚؽلٖ ال ّو٠ه، ٠ُؾكُّ اٌؾكَّ ٠ُٚجطً اٌجبًٛ ٌٚٛ ووٖ اٌّغوِْٛ.



خ ٚأّٙل أْ ١ٍلٔب ِؾّل اً َػْجُل هللا ٚهٌٍُٛٗ، ثٍَّغ اٌوٍبٌخ، ٚأكَّٜ األِبٔخ، ٚرووٕب ػٍٝ اٌٍِّّخ اٌَّؾبء ٚاٌّؾغَّ

 اٌج١ٚبء، ١ٌٍُٙب وٕٙبه٘ب، ال ٠ي٠غ ػٕٙب ثؼلٖ إال ٘بٌه.

ُ٘لاٖ، ٚٚفمٕب ٌٍؼًّ ثْو٠ؼزٗ ٚارجبع ٍٕزٗ ٠ب هللا، ٚاعؼٍٕب ِّٓ  ًِّ ٍٍُِّٚ ٚثبهن ػٍٝ ١ٍلٔب ِؾّل ٚاهىلٕب  اٌٍُٙ ٕ

 ْو رؾذ ٌٛائٗ ٠َٛ اٌل٠ٓ، ٠ٚفٛى ثغٛاهٖ فٟ عٕخ إٌؼ١ُ، آ١ِٓ .. آ١ِٓ، ٠ب هةَّ اٌؼب١ٌّٓ.٠ُؾ

( " َْ ٛ ُّ ُْ رُْوَؽ ارَّمُٛا هللا ٌََؼٍَُّى َٚ  ُْ ٠ُْى َٛ َٓ أََف ٍُِؾٛا ث١َْ ْٕ َ حٌ فَؤ َٛ َْ إِْف ُٕٛ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ب ا َّ  اٌؾغواد(.ٓٔ"إَِّٔ

ٍٓ أْ ٠َؼٝ  ًَّ ِؤِ َو هللا و َِ ِٓ افزٍفب لو٠جبً ِٕٗ، أٚ  -ال اٍزلػبء ِٓ ٔفَٗ ثلْٚ ٍٛت ٚ -أَ ١ْ َّ ٍِ َْ ُِ  ِّٜ ٍؼ ث١ٓ أ ُٖ ٌٍ

َُ هأ٠ذ  ًّ ػٍٝ مٌه. ٌِ و فٟ مٌه ٠ؾبٍجٗ هللا ػيَّ ٚعً ػيَّ ٚع َّٖ ًَ ث١ّٕٙب، ٚإْ ل ِٖ ػٍُ أِوّ٘ب ٠َٚزط١غ أْ ٠َْف

ُْ رزلفَّ  -ٚأف٠ٛه فٟ اإلٍالَ، ٚال ألٖل فٟ اٌؼبئٍخ فمٜ  -أف٠ٛه فالٔبً ٚفالٔب  ً إلىاٌخ ِب ث١ّٕٙب ِٓ ٠قزّٖبْ ٌَٚ

ِٓ وبْ ف١واً ٌه ِٓ وً اٌؼجبكاد إٌف١ٍخ اٌزٟ رُٛعت ِؾجَّخ هةِّ  ١ْ َّ ٍِ َْ ُِ ّؾٕبء، أال رؼٍُ أٔه ٌٛ إٍٔؾذ ث١ٓ 

 اٌجو٠خ؟!!

، ألٔه إٍٔؾَذ ث١ٓ  وبْ ف١واً ٌه ِٓ ل١بَ ا١ًٌٍ، ِٚٓ ١ٕبَ إٌٙبه، ِٚٓ رالٚح اٌموآْ، ِٚٓ أػّبي اٌق١و ٚاٌجوِّ

 ْ١ََٓ ١ٍَِّ هاً ٘نٖ اٌؾم١مخ: )أال َْٔف موِّ ُِ ًّ فٟ اٌموآْ، ٌٚنٌه لبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ  ٓ وّب ٍٛت اٌوؽّٓ ػيَّ ٚع

أٜ:  –ٚاٌٖللخ ٚاٌؾظ؟  -أٜ: إٌٛافً  –ٚا١ٌٖبَ  –أٜ: إٌبفٍخ  –أكٌُىُ ػٍٝ ِب ٘ٛ ف١ٌو ٌىُ ِٓ اٌٖالح 

)اٌزوِنٞ ٚأثٛ كاٚك ِٓ ؽل٠ش أثٟ اٌلهكاء إٌٛافً، لبٌٛا: ِٚب مان ٠ب هٍٛي هللا؟ لبي: إٕالػ ماد اٌج١ٓ(. 

 هٟٙ هللا ػٕٗ(

ألْ رمٟٚ ثٚغ ٍبػخ فٟ إٕالػ هع١ٍٓ ف١ٌو ٌه ِٓ ل١بَ ٘نٖ ا١ٌٍٍخ ِٓ اٌؼْبء إٌٝ اٌفغو فٟ هوٍٛع ٍٚغٍٛك 

، ألْ اٌووٛع ٚاٌَغٛك ٌه  ًّ ٚهثّب ال رؾٚو ف١ّٙب إٌفٌ، ٚهثّب ال ٠قْغ ف١ّٙب اٌمٍت، ٚهثّب  -هلل ػيَّ ٚع

ًٌ إعزجبٖ هللا ٚهٙبٖ. -ّب اإلَٔبْ ثلاء اٌغوٚه، ٚهثّب ٠ظُٓ أٔٗ ف١ٌو ِٓ غ١وٖ ف١ُؾجٜ ػٍّٗ ٠ُٖبة ثٙ  ٌىٓ ٘نا ػّ

ِٓ فٟ إٌٙبه ف١ٌو ِٓ ١ٕبَ إٌٙبه أثل اٌل٘و، ٌَٕبهع فٟ ٘نٖ اٌم١ٚخ  ١ْ َّ ٍِ َْ ُِ ألْ رمٟٚ ثٚغ كلبئك فٟ إٕالػ 

ًَّ َُٚٔلَه فٟ ػٖؤب ِٓ ٠مَٛ ثٙب ا٢ْ، ُِٕٙ ِٓ ٠م ُْ ٠َزلِػٕٟ أؽٌل ٌٙب، ٔمٛي ٌٗ: أال رؼٍُ؟ ٠مٛي: اٌزٟ ل ٛي: ٌ

ٍؼ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠مٛي: ؽزٝ ٠ٚغ وً ٚاؽٌل ١ّىبً ثّجٍغ ونا ٚونا ِٓ اٌغ١ٕٙبد ػٍٝ  ُٖ أػٍُ، ٌٚىٓ ٌُ ٠َْلُػٕٟ أؽٌل ٌٍ

٠ ٌُ ِّٟ ُُّ اٌؾىُ ث١ّٕٙب، ُِٕٚٙ ِٓ ٠مٛي ونا ٚونا. ٌىٓ إٌجٛح ٌُ رْزوٛ مٌه!! ٚإٔؾبة إٌج فؼٍٛا إٌّٚلح، ٠ٚز

ًِ ٔفَٗ فٟ اإلٕالػ ث١ٓ اٌّؤ١ِٕٓ. ْٓ لِجَ ِِ  مٌه!! ثً وبْ وً ٚاؽل ُِٕٙ ٠َبهع 

لل ٠مٛي لبئً: إِّٟٔ هعً فٟ ٔظوٞ ٚفٟ ٔظو غ١وٞ ٙؼ١ف، ِٚبما ٠ٖٕغ اٌٚؼ١ف ٚاٌفزٕخ ث١ٓ ٛبئفز١ٓ أل٠ٛبء؟ 

فِِّك هللا ث١ََْٕ  َٛ الًؽب ٠ُ ْٕ ْْ ٠ُِو٠َلا إِ ًّ: "إِ ب" )ألٛي ٌٗ: ُفْن لٛي هللا ػيَّ ٚع َّ ثٖلٍق  -إٌَبء(. ٌٛ أهكد اإلٕالػ ُٖ٘ٙ

فئْ هللا ١ٍّلُّن ثّلكٖ، ٠ُٚؼ١ٕه ثؼٛٔٗ، ٚرَزط١غ أْ رمٟٚ ػٍٝ ٘نٖ اٌفزٕخ ِغ أٔه فٟ ٔظو إٌبً  -٠ٚم١ٓ 

. ًّ  ٙؼ١ف!! رؤ١٠لاً ٌمٛي هللا اٌنٞ أٔيٌٗ فٟ وزبة هللا ػيَّ ٚع

َّٝ أْ أٍؼٝ، ٚإما هف٘ أؽل اٌطوف١ٓ أؽنِّهٖ ثمٛي إٌَّ  ْٓ عبءٖ أفٖٛ ػٍ َِ ( : ِّٟ األ١ِٓ، لبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ جِ

الً  ِّٖ َّٝ اٌؾٛٗ(. )اٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن  -أٞ ِؼزنهاً  -ِزٕ ًْ ال ٠َوك ػٍ جطالً، فئْ ٌُ ٠مج ُِ ُِؾمًّب وبْ أٚ   ِٕٗ ًْ ١ٍَْْمجَ فَ

ك اٌؾٛٗ ػٍٝ هٍٛي ػٓ أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ( اٌنٞ ٠ؤر١ٗ أفٖٛ أٚ ٠ُوًٍ إ١ٌٗ ٠و٠ل ٍٕؾٗ ٠ٚوف٘، ال ٠و

 هللا.

، ٠مٛي: ٚأٔب لجٍذ،  ًَّ فٟ ُػالٖ ِّٙب ٠ورىت اٌّوء ِٓ فطب٠ب ػٍٝ ظٙو األهٗ إما لبي: رُجُذ ٠ب هةِّ إما وبْ هللا ع

به اٌَّبٚاد ف١ُ ِؼٕبٖ: )ثُْوٜ ٠ب ِالئىزٟ، فمل إطٍؼ ػجلٞ ِؼٟ، افزؾٛا  َّّ ٠ٚمٛي ٌٍَّبٚاد ٌٍّٚالئىخ ُػ

ٌُ اٌؼجل اٌزبئت ػٕلٞ ٠ب ِالئىزٟ أػيُّ ِٓ أثٛاة اٌَّبٚاد ٌمجٛي رٛثزٗ ، ٌٚلفٛي أٔفبً ؽٚورٗ، فٍَََٕفَ

ًّ ٠ؤر١ٗ اٌظبٌُ  ح ػيَّ ٚع  -اٌنٞ ال ؽلَّ ٌّب اهرىت ِٓ اٌّظبٌُ  -اٌَّبٚاد ٚاألها١ٙٓ ِٚٓ ف١ٙٓ(. هةُّ اٌؼيِّ

َُ ال رىْٛ أٔذ ٠ب أفٟ ػٍٝ أفالق هللا؟!!!  ٠ٚمٛي: رُجُذ، ف١مٛي هللا: ٚأٔب لجٍذ، فٍِ



َٛ هللا فٟ ا٢فوح إْ ّبء هللا؟ ٌّبما ال رغفو ٌزٕبي ُغفواْ هللا  ٌّٛ ٠ُؾت اٌؼفٛ، فٍّبما ال رؼفٛ ٌزٕبي َػْف إْ هللا وو٠ُ ػفُ

ُ٘لاٖ،  ًَّ فٟ ُػالٖ؟ ٌّبما ال رىْٛ ػٍٝ أفالق ؽج١ت هللا ِٖٚطفبٖ؟ ٚلل أِون هللا أْ رزؤٍٝ ثٗ ٚرّْٟ ػٍٝ  ع

ٌَْؼفْ  " )ٚلبي ٌٗ فٟ وزبة هللا: "ُفِن ا َٓ ١ٍِِ٘ ٌَْغب ِٓ ا ْٗ َػ أَْػِو َٚ ٌُْؼْوِف  ْو ثِب ُِ ْأ َٚ  األػواف(.66َٔٛ 

 ٍْ لل رىجِّو إٌفٌ ٚا١ٌْطبْ ٚإٌبً ِٓ ؽٌٟٛ األِو فٟ ٔفَٟ ٠ٚمٌْٛٛ: أٔذ ٌٛ رٕبىٌذ ٚرٖبٌؾذ ِغ فال

: )ِبى اك هللا ػجلاً ٍزَمٜ ِىبٔزه، ٍٚزٕيي كهعزه، ٍٚزىْٛ مٌِّخ ٌه. ألٛي ٌُٙ: ال، ٌمل لبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

ٖ، ألٔٗ  اً( )هٚاٖ ٍَُِ ِٓ ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ.( ال ٠ؼفٛ اإلَٔبْ إال ٚىاكٖ هللا ِٓ َػيِّ ٍٛ إال ػيِّ ثؼف

: )إْ هللا ٠ؾت ِٓ فٍمٗ ِٓ وبْ ػٍٝ فٍمٗ(.  رقٍَّك ثؤفالق هللا ٚلل لبي ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ

ٚاٌجووبد رٕيي ِٓ اٌَّبء ػٍٝ اٌّؤ١ِٕٓ إما ٍبهػٛا ف١ّب ٌٚنٌه ٠ب إفٛأٟ اػٍّٛا ػٍُ ا١ٌم١ٓ أْ األهىاق 

ُّٜ ػٍٝ مان،  -لٍٕبٖ، ٚفٟ رؾم١ك ِب أِؤب ثٗ هةُّ اٌؼب١ٌّٓ. إما َٟٔ اٌٍَّّْٛ ٘نا ٚرووٛا ا١ٌٍَّّٓ  ٘نا ٠ُؾ

ك ثؤػّبٍي ُػلٚا١ٔخ مان   - وّب ٔوٜ ا٢ْ -ٚ٘نا ٠قبُٕ مان، ٚ٘نا ٠وفغ اٌْىب٠بد اٌى١ل٠خ ػٍٝ مان، ٚ٘نا ٠ُٙلِّ

َٕب اٌجووبد فٟ األهىاق، ٚوٕب  ِْ ٍُّ ٚٔىٍل ػٍٝ  -وّب ٔوٜ ع١ّؼبً  -اهرفؼذ ػٕب ػٕب٠خ اٌَّبء، ُٚؽِو ٍُّ ٚغ فٟ ٘

. ًّ  اٌلٚاَ، ثَجت ؽبٌٕب اٌنٞ إٔجؼ ال ٠ُوٟٙ اٌٍّه اٌؼالَ ػيَّ ٚع

ٌْجٍََُل اٌط١َُِّّت ٠َقْ  ا َٚ ِٗ" فؼ١ٍٕب عّبػخ اٌّؤ١ِٕٓ أْ ٍٖٔؼ أؽٛإٌب ؽزٝ رىْٛ ثالكٔب ١ٛجخ، " ِْ َهثِّ ُوُط َٔجَبرُُٗ ثِئِْم

ارَّمَْٛا ٌَفَزَْؾَٕب َػٍَ 5٘) َٚ ُْٕٛا  َِ ٌْمَُوٜ آ ًَ ا ْ٘ َّْ أَ ْٛ أَ ٌَ َٚ ب: " ُِٙ األػواف(. ٌٚٛ أٔب إٍٔؾٕب أؽٛإٌب الٔطجك ػ١ٍٕب لوآْ هثِّٕ ١ْ

( "ِٗ األَْه َٚ بء  َّ ََّ َٓ اٌ ِِّ  األػواف(6ٙثََوَوبٍد 


