
 ٚاٌّؼشاط اإلعشاء دسٚط

 خطجخ عّؼخ ٌفع١ٍخ اٌؾ١خ فٛصٞ ِؾّذ أثٛ ص٠ذ

اٌؾّذ هلل سةِّ اٌؼب١ٌّٓ، أٔؼُ ػٍٝ ػجبدٖ اٌّإ١ِٕٓ ثمُشثٗ ٌُٙ فٟ وً ٚلٍذ 

ٚؽ١ٓ، ٚوً ِٓ عأٌٗ ُِٕٙ ٌجَّبٖ، ٚوً ِٓ دػب ُِٕٙ أعبة دػبٖ، ٚوً ِٓ 

غٍت ؽ١ئبً ُِٕٙ أػطبٖ، ٚوً ِٓ رٛوًَّ ػ١ٍٗ فٟ أٜ أٍِش وفبٖ، ألٔٗ ػضَّ 

 ًَّ اث١ٓ ٚاٌّزطٙش٠ٓ.ٚع َّٛ  ٠ؾتُّ ػجبدٖ اٌّإ١ِٕٓ ٚخبصخً ُِٕٙ اٌز

ٌّٟ ثزارٗ ٚصفبرٗ ػٓ ع١ّغ  ٚأؽٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚؽذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ، غٕ

ِخٍٛلبرٗ، ال ٠ٕؾغً ثضعً اٌؼبثذ٠ٓ ٚال رغج١ؼ اٌّغجؾ١ٓ، ٚئّٔب ٘ٛ ػضَّ 

ًَّ دائّبً ٚأثذاً ُؽُغٍٗ ثبٌّٕىغشح لٍٛثُٙ ِٓ اٌّإ١ِٕٓ، فاْ ربث ٛا ئ١ٌٗ فٙٛ ٚع

اث١ٓ، ٚئْ ئٔىغشٚا ث١ٓ ٠ذ٠ٗ عجش وغشُ٘ ٚعؼٍُٙ  َّٛ ؽج١جُٙ ٚ٘ٛ ٠ؾتُّ اٌز

ًَّ فٟ  ِٓ وً اٌزٔٛة ربئج١ٓ، ٚئْ ألجٍٛا ػ١ٍٗ ألجً ػ١ٍُٙ وّب لبي ػضَّ ٚع

 َّٟ َة ئٌ ثُذ ئ١ٌٗ رساػبً، ِٚٓ رمشَّ َّٝ ؽجشاً رمشَّ َة ئٌ ؽذ٠ضٗ اٌمذعٟ: )ِٓ رمشَّ

ثُذ ِٕٗ ثبػبً، ِٚ ٓ أربٟٔ ٠ّؾٟ أر١زُٗ ٘شٌٚخ، ِٚٓ روشٟٔ فٟ رساػبً رمشَّ

ٔفغٗ روشرٗ فٟ ٔفغٗ، ِٚٓ روشٟٔ فٟ ِأٍل روشرٗ فٟ ِأٍل خ١ٌش ِٓ 

 [.ِٔألٖ(]

ٚأؽٙذ أْ ع١ذٔب ِؾّذاً ػجُذ هللا ٚسعٌُٛٗ، عؼً ٔفغٗ وٍَّٗ هلل، فٛ٘ت ؽ١برٗ 

هلل، ٚعؼً ٚلزٗ وٍَّٗ ٌذػٛح هللا، ٚؽغً ِٓ ؽٌٛٗ ثبإللجبي ػٍٝ سعبٌخ هللا، 

ًَّ خزبَ األٔج١بء ٚخ١ش اٌّشع١ٍٓ، ٚاٌؾف١غ األػظُ ٌغ١ّغ فغؼ ٍٗ هللا ػضَّ ٚع

 اٌخالئك ٠َٛ اٌذ٠ٓ.

ُْ ٚثبسن ػٍٝ ع١ذٔب ِؾّذ، صالحً رشظ١ه ٚرشظ١ٗ ٚرشظٝ  ًِّ ٚعٍِّ اٌٍُٙ ص

ثٙب ػٕب فٟ وً ٚلٍذ ٚؽ١ٓ، ٚرشفغ ثٙب لذسٔب ػٕذن ٠َٛ اٌذ٠ٓ، ٚرغؼٍٕب ثٙب 

 ؼ١ُ أعّؼ١ٓ، آ١ِٓ .. آ١ِٓ، ٠ب سةَّ اٌؼب١ٌّٓ.أ٘الً ٌّغبٚسح ٔج١ِّه فٟ عَّٕخ إٌ

 أ٠ٙب األؽجخ عّبػخ اٌّإ١ِٕٓ:

ا١ٌَٛ ػ١ٌذ ٌٍّإ١ِٕٓ ٠زىشس فٟ وً أعجٛع، ٚ٘ٛ ػ١ذ اٌغّؼخ، فبٌغّؼخ ػ١ٌذ 

ًٌ عؼٍٗ هللا ػضَّ  ٌٍّإ١ِٕٓ، ٚا١ٌَٛ ػ١ٌذ عٕٛٞ ٌٍّإ١ِٕٓ ألْ ف١ٗ أٌِش عٍ

ًِّ وشٍة، ٚٔغب ، ٚفشعبً ٌى ُّ ٘ ًِّ ًَّ ِخشعبً ٌى ًِّ عٍٛء ٌؼجبدٖ ٚع حً ِٓ و



ًَّ ٌٕب لذس ؽجِّٗ ٌٙزٖ األِخ؛  اٌّإ١ِٕٓ. ففٟ ٘زا ا١ٌَٛ اٌىش٠ُ ث١َّٓ هللا ػضَّ ٚع

. فاْ سعٛي هللا  ٘زٖ األِخ اٌّغزجبٖ؛ أِخ سعٛي هللا صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ ػٕذِب دػب أً٘ ِىخ ٌإلعالَ ٚوزثٖٛ، ٚأ٘بٖٔٛ، 

رؼشظٛا ثبإل٠زاء اٌؾذ٠ذ ٌّٓ ارجؼٖٛ، ٌّٚب ٠ئظ ُِٕٙ ٚعجُٖٛ ٚػبثٖٛ، ٚ

٠ذػٛ  -ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ ِىخ ؽٛاٌٟ صّب١ٔٓ و١ٍِٛزشاً  -خشط ئٌٝ ثٍذح اٌطبئف 

 أٍ٘ٙب ئٌٝ د٠ٓ هللا ٚغّغ أُٔٙ ٠ؼٛظٖٛ ػٓ أً٘ ِىخ.

ٌٚىُٕٙ وبٔٛا أؽذَّ ُِٕٙ رىز٠جبً، ٚأوضش ئثبًء ػٓ اٌذخٛي فٟ د٠ٓ هللا، ثً 

ُ ٚػج١ذُ٘ ٚصج١بُٔٙ ػٍٝ ؽعشرٗ، ٠مزفٛٔٗ ئُٔٙ عٍَّطٛا ُعفٙبء٘

٠ٚغجٛٔٗ ثألزس  -ٚ٘ٛ ِبٍػ فٟ اٌطش٠ك خبسعبً ِٓ ِذ٠ٕزُٙ  -ثبألؽغبس 

األٌفبظ، فّب وبْ ِٕٗ صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ ػٕذِب خشط ِٓ ػٕذُ٘، ٚٚعذ 

ًَّ فٟ ُػالٖ،  اٌّؾمخ ٚاٌؾذح ػٕذُ٘، أْ ٚلف ٠ٕبدٞ ِٛالٖ غبٌجبً ٌطفٗ ثٗ ع

ٟ رٌه: )اٌٍُٙ ئٟٔ أؽىٛ ئ١ٌه ظؼف لٛرٟ، ٚلٍَّخ ؽ١ٍزٟ، ٚوبْ ِّب لبٌٗ ف

ٚ٘ٛأٟ ػٍٝ إٌبط، أٔذ سةُّ اٌّغزعؼف١ٓ ٚأٔذ سثٟ، ئٌٝ ِٓ رىٍٕٟ؟ 

ئٌٝ ثؼ١ٍذ ٠زغّٕٟٙ!!، أَ ئٌٝ لش٠ٍت ٍِىزٗ أِشٞ!!، ئْ ٌُ ٠ىٓ ثه غعٌت 

َّٝ فال أثبٌٟ، ٌٚىٓ ػبف١زه أٚعغ ٌٟ. أػٛر ثٛعٙه اٌزٞ أؽشلذ ثٗ  ػٍ

ػ١ٍٗ أِش اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، ِٓ أْ رُٕضي ثٟ غعجه، أٚ  اٌظٍّبد، ٚصٍؼ

َّٝ عخطه، ٌه اٌُؼزجٝ ؽزٝ رشظٝ، ٚال ؽٛي ٚال لٛح ئال ثه(] ًَّ ػٍ  [.٠ٕؾ

ذ أثٛاة اٌغّبء، ٚٔضي ٍِه ػظ١ُ  ِٚب أْ أزٙٝ ِٓ ٘زا اٌذػبء ئال ٚاسرغَّ

ْشُٖ ثّب ُّ  ٠أرّش ثأِشٖ ِٚؼٗ األ١ِٓ عجش٠ً، ٚلبي: ٠ب ِؾّذ ٘زا ٍِه اٌغجبي ف

 -ؽئذ. فمبي ٍِه اٌغجبي: ٠ب سعٛي هللا، ئْ ؽئذ أغجمذ ػ١ٍُٙ األخؾج١ٓ 

ِٚىخ ث١ٓ عج١ٍٓ، ّٚ٘ب األخؾج١ٓ، ٚ)أغجمذ ػ١ٍُٙ األخؾج١ٓ(: ٠ؼٕٟ 

بٖ سثُّٗ اٌشؤف اٌشؽ١ُ لبي: )ال، ئِّٟٔ  -أ١ٙٔذ ػ١ٍُٙ ٔٙبئ١بً  َّّ ٌٚىٓ اٌزٞ ع

 ًَّ ؽذ هللا ػضَّ ٚع ِّٛ [، ٚسفط ؽزٝ ٖ(]أغّغ أْ ٠ُخشط هللا ِٓ أصالثُٙ ِٓ ٠

 أْ ٠ذػٛ ػ١ٍُٙ أٚ ٠ُص١جُٙ أرٜ أٚ عٛء.

 ًَّ ئال أْ  -ئوشاِبً ٌٙزا إٌجٟ ٚرىش٠ّبً ٌٙزٖ األِخ  -فّب وبْ ِٓ هللا ػضَّ ٚع

ٌٟ ٚال ٌٍِه ٚال  دػبٖ ئٌٝ ؽعشرٗ، ٚأخزٖ ئٌٝ ِٛظٍغ ٌُ ٠صً ئ١ٌٗ ٔج

ًَّ ال ٠ خٍٛ سعٛي، ١ٌٚظ ِؼٕٝ رٌه أْ هللا فٟ اٌغّبء، ٌٚىٓ هللا ػضَّ ٚع



 َٛ ُ٘ َٚ ًَّ ػٓ رارٗ فٟ اٌمشآْ: ) ٌْ ٚال ِىبْ، ٚ٘ٛ وّب لبي ػضَّ ٚع ِٕٗ صِب

َْ ثَِص١ٌش( ) ٍُٛ َّ ب رَْؼ َّ هللا ثِ َٚ  ُْ ْٕزُ ب ُو َِ  َٓ ُْ أ٠َْ َؼُى  اٌؾذ٠ذ(.َِٗ

ًَّ فٟ ٘زٖ اٌشؽٍخ اٌىش٠ّخ اٌّجبسوخ ٘ذ٠خ ٌٙزٖ األِخ،  ٚأػطبٖ هللا ػضَّ ٚع

ؼ١ٛة، ئْ اعزغبة ألِش هللا وً ِٓ ٚلغ فٟ اٌزٔٛة، ٚوً ِٓ ٚلغ فٟ اٌ

ًَّ ٘زٖ اٌزٔٛة!! لبي  ًَّ اٌزٞ أ٘ذاٖ ٌٍٕجٟ اٌّؾجٛة، غفش هللا ػضَّ ٚع ػضَّ ٚع

: )ِضً اٌصٍٛاد اٌخّظ وّضً ٍٔٙش عبٍس ثجبة أؽذوُ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

٠غزغً ف١ٗ خّظ ِشاٍد فٟ وً ١ٌٍٚخ، فًٙ ٠ُجمٟ رٌه ِٓ دسٔٗ ـ أٜ: ِٓ 

َّٓ ؽ١ئبً؟ لبٌٛا: ال،  -ٚعخٗ  لبي: فىزٌه اٌصٍٛاد اٌخّظ ٠ُز٘ت هللا ثٙ

 [.ٗاٌخطب٠ب(]

ًَّ ظؼفٕب، ٚإٔٔب ّٔؾٟ فٟ األسض ٚٔغٙٛا فٕمغ فٟ  ػٍُ هللا ػضَّ ٚع

اٌزٔٛة، أٚ ٔمغ فٟ ثؼط اٌؼ١ٛة اٌزٟ ٔٙٝ ػٕٙب ػالَ اٌغ١ٛة، ١ٌٚغذ 

وجبئش ألْ اٌىجبئش رؾزبط ئٌٝ رٛثخ ٔصٛػ، ٌىٕٙب صغبئش ٠ؾبعت ػ١ٍٙب هللا، 

ٌٝ اٌٛلٛف ث١ٓ ٠ذ٠ٗ، ١ٌغفش ػٓ وً ِب ع١ٕٕبٖ، ٠ٚؼفٛ ػٓ وً ِب فذػبٔب ئ

ًَّ ٚ٘ٛ ٠مٛي فٟ دػٛرٕب ٌٍصالح، ٌّبرا رذػٛٔب ٠ب  اسرىجٕبٖ، اعّغ ٌٗ ػضَّ ٚع

 ) ُْ ْٓ ُرُٔٛثُِى ِِ  ُْ ُْ ١ٌَِْغفَِش ٌَُى االْسِض ٠َْذُػُٛو َٚ اِد  َٚ ب َّ سةِّ ئٌٝ اٌصالح؟ )فَبِغِش اٌغَّ

 اٌشػذ(ٓٔ)

ب اٌزٔٛة، ٌٚىٟ ٠غزش ٌٕب اٌؼ١ٛة، ٌٚزٌه ر٘ت أؽذ ٠ذػٛٔب ٌىٟ ٠غفش ٌٕ

اٌصؾبثخ اٌىشاَ اٌجشسح ئٌٝ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ ٚلبي: ٠ب سعٛي 

ًَّ ٌٟ؟ فغأٌٗ صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ  هللا: فؼٍذ ِشحً رٔت وزا، فًٙ ٠غفش هللا ػضَّ ٚع

ًِّ ِؼٕب صالح اٌؼؾبء؟ لبي: ثٍٝ  ص١ٍذ صالح ٠ؼٕٟ  -ٚعٍَُّ لبئالً ٌٗ: )أٌُ رص

ًَّ ٌه(] -اٌؼؾبء   [.٘لبي: ئرْ أثؾش، فمذ غفش هللا ػضَّ ٚع

غفش هللا ٌٗ  -فىً ِٓ ٚلغ فٟ اٌزٔٛة ٚاٌؼ١ٛة اٌزٟ ال رصً ئٌٝ اٌىجبئش 

٘زٖ اٌزٔٛة ثبٌصالح، ف١ىْٛ دائّبً ٚأثذاً غب٘شاً خب١ٌبً ِٓ اٌزٔٛة ٚاٌؼ١ٛة 

ًَّ فٟ ػالٖ، لبي هللا رؼبٌٝ ب فٟ وً أ٠بِٗ، ثفعً هللا ع َِ ْْ رَْغزَِٕجُٛا َوجَبئَِش  : )ئِ

( ) ُْ ُْ َع١ِّئَبرُِى ُْٕى ُْٕٗ َُٔىفِّْش َػ َْ َػ ْٛ َٙ ْٕ إٌغبء(. لبي ع١ذٔب ػجذ هللا ثٓ ٖٔرُ

ػجبط سظٝ هللا ػّٕٙب: ))ئْ رغزٕجٛا وجبئش ِب رْٕٙٛ ػٕٗ، ٔىفش ػٕىُ 

وبٌمزً اٌؼّذ،  -ع١ئبرىُ ثبٌصالح((، ِب داَ اإلٔغبْ اثزؼذ ػٓ اٌىجبئش 



ضٔب، ٚاٌغشلخ، ٚػًّ لَٛ ٌٛغ، ٚػمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ، ٚؽشة اٌخّش ٚاٌ

ًِّ  -ٚاٌّخذساد، ٚاٌزؼبًِ ثبٌشثب  ئرا رشن وً ٘زٖ اٌىجبئش فاْ هللا ػضِّ ٚع

ىفشاٍد ٌٍزٔٛة،  ُِ ًَّ اٌصالح  ٠غفش ٌٗ اٌصغبئش ثبٌصالح، فغؼً هللا ػضَّ ٚع

ٚأثذاً ِٓ عبرشاٍد ٌٍؼ١ٛة، غبفشاٍد ٌٍّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد، ١ٌىٛٔٛا دائّبً 

 اٌزبئج١ٓ ٚاٌزبئجبد.

صُ ثؼذ رٌه اٌّإِٓ لذ ٠زؼشض فٟ اٌذ١ٔب ٌٍّؾٓ، لذ ٠زؼشض ٌىبسصخ ال غبلخ 

ٌٗ ثٙب، لذ ٠مغ فٟ ؽذح أٚ ٚسغخ ٠ؾزبس فٟ أِش٘ب، لذ ٠ٕضي ثٗ ثالٌء ال 

ُّٜ أٍِش ٠ؼغض  ٠غزط١غ دفؼٗ، لذ ٠ُصبة ثّشٍض ال ٠غزط١غ ؽفبءٖ، لذ ٠أر١ٗ أ

ِبرا ٠صٕغ؟ ِٚبرا ٠فؼً؟ عؼً هللا رفش٠ظ وً رٌه  اٌخالئك ع١ّؼبً ػٓ دفؼٗ،

ًَّ ال ٠ذػٛ دػبًء صبدلبً  فٟ اٌصالح، فبٌصالح اٌزٟ ٠ص١ٍِّٙب اٌؼجذ هلل ػضَّ ٚع

ئال اعزغبة ٌٗ هللا، ٚال ٠ذػٖٛ ِىشٚثبً ئال وؾف وشثٗ ِٛالٖ، ٚال ٠ذػٖٛ فٟ 

ئال  -ػغض اٌطتُّ ػٓ ػالعٗ  -ؽبعٍخ ئال لعب٘ب ٌٗ هللا، ٚال ٠ذػٖٛ ِش٠ٌط 

ؽفبٖ، ػٍٝ أْ ٠ذػٛ ث١م١ٓ ٚؽعٛس لٍٍت ٚخؾٍٛع ث١ٓ ٠ذٞ سةِّ اٌؼب١ٌّٓ 

ًَّ، فاْ هللا ػض ٚعً لبي فٟ ؽذ٠ضٗ اٌمذعٟ:  ػضَّ ٚع

)لغّذ اٌصالح ث١ٕٟ ٚث١ٓ ػجذٞ ٔصف١ٓ: فارا لبي اٌؼجذ: اٌؾّذ هلل سةِّ 

اٌؼب١ٌّٓ، لبي هللا رؼبٌٝ: ؽّذٟٔ ػجذٞ، ٚئرا لبي: اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ، لبي هللا 

 َّٝ ٠ٓ، لبي هللا رؼبٌٝ: أصٕٝ ػٍ ذٟٔ ػجذٞ، ٚئرا لبي: ِبٌِه ٠َٛ اٌذِّ رؼبٌٝ: ِغَّ

ػجذٞ، ٚئرا لبي: ئ٠بن ٔؼجذ ٚئ٠بن ٔغزؼ١ٓ، لبي هللا رؼبٌٝ: ٘زا ٌؼجذٞ، ٚئرا 

لبي: ا٘ذٔب اٌصشاغ اٌّغزم١ُ، صشاغ اٌز٠ٓ أٔؼَّذ ػ١ٍُٙ غ١ش اٌّغعٛة 

 [.ٙب عأي(]ػ١ٍُٙ ٚال اٌعب١ٌٓ، لبي: ٘زا ٌؼجذٞ، ٌٚؼجذٞ ِ

ًَّ غٍٍت  )٘زا ٌؼجذٞ ٌٚؼجذٜ ِب عأي(، )٘زا ٌؼجذٞ ٌٚؼجذٜ ِب عأي(: أٜ و

ًَّ، )ٌٚؼجذٞ ِب  َّ٘بة ػضَّ ٚع ٠طٍجٗ اٌؼجذ فٙٛ ِغبٌة ثأِش ؽعشح اٌىش٠ُ اٌٛ

ًَّ ئال ٠ٍُٚج١ِّٗ، ِب داَ ٠غأٌٗ  َّٜ عإاٍي هلل ػضَّ ٚع عأي(: فال ٠غأي اإلٔغبْ أ

ًَّ ٠غ١ت  ث١م١ٓ ٚخؾٛعٍ ٚؽعٛس لٍٍت هلل سةِّ  اٌؼب١ٌّٓ، فاْ هللا ػضَّ ٚع

ًَّ ٚػذ ثزٌه  دػبءٖ، ٠ٚؾمك سعبءٖ، ٚال ٠خ١ت عإاٌٗ، ألْ هللا ػضَّ ٚع

اٌّإ١ِٕٓ، وّب لبي فٟ ؽذ٠ضٗ اٌمذعٟ اٌزٞ سٚاٖ ع١ِّذ األ١ٌٚٓ ٚا٢خش٠ٓ 

. ٌٚزا وبْ عٍفٕب اٌصبٌؼ سظٛاْ هللا رجبسن رؼبٌٝ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

 ْٛ فٟ ؽذٍح ئال فضػٛا ئٌٝ اٌصالح!!.ػ١ٍُٙ أعّؼ١ٓ ال ٠مؼ



ًٌ ِٓ أصؾبة سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ فٟ رغبسح ِٓ  خشط سع

اٌّذ٠ٕخ ئٌٝ اٌطبئف ٚؽ١ذاً ١ٌظ ِؼٗ أؽذ، ٚث١ّٕب ٘ٛ عبئٌش فٟ اٌطش٠ك ئر 

ٍْ خٍف اٌٛادٞ ٚلبي: أظش، فٛعذ  خشط ػ١ٍٗ لبغغ غش٠ك، فأخزٖ ئٌٝ ِىب

ٙإالء، ٚأػطٕٟ ِب ِؼه ِٓ اٌّبي. لبي: سءٚعبً ِمطٛػخ، فمبي: ِص١شن و

ًٌ غ١شٞ.  خز ِب ِؼٟ ِٓ اٌّبي ٚأرشوٕٟ ألْ ٌٟ ث١ٕٓ صغبس ١ٌظ ٌُٙ ػبئ

. فٍّب رأوذ ِٓ رٌه لبي:  ٌُ لبي: أِب اٌّبي فالثذ ِٕٗ، ٚأِب لزٍه فٙٛ أٌِش ؽز

 دػٕٟ أصٍِّٟ سوؼز١ٓ هلل، لبي: ٌه رٌه.

ٕبدٞ ٠ٚمٛي: )دػٗ ٠ب ػذٚ ٚ٘ٛ فٟ اٌصالح ساوٌغ ث١ٓ ٠ذٞ هللا عّغ ِٕبد٠بً ٠

هللا(، فٛاصً اٌصالح، ٚفٟ عغٛدٖ عّغ إٌذاء ِشحً أخشٜ: )دػٗ ٠ب ػذٚ 

هللا(، فٛاصً اٌصالح، ٚفٟ رؾٙذٖ عّغ إٌّبدٞ ِشحً صبٌضخً ٠مٛي: )دػٗ ٠ب 

 ػذٚ هللا(.

فٍّب عٍَُّ ٚعذ ػغجبً!!، ٚعذ سعالً ِّغىبً ثغ١ٍف ٚلذ لطغ ػٕك ٘زا اٌشعً 

؟ لبي: أٔب ٌٍِه ِٓ اٌزٞ أساد لزٍٗ، فم َّٝ بي ٌٗ: ِٓ أٔذ؟ ِٚٓ اٌزٞ أسعٍه ئٌ

ًَّ ٚأٔذ فٟ اٌصالح لبي هللا  اٌغّبء اٌشاثؼخ، ػٕذِب دػَٛد هللا ػضَّ ٚع

َُّ ٘زا اٌشعً  َٙ ْٓ ٠غ١ُت ػجذٞ فالٔبً ثأسض وزا، فمٍذ: أٔب ٠ب سّة، فَ َِ رؼبٌٝ: 

َُّ ثمزٍه ِشحً ثمزٍه ٚأٔب فٟ اٌغّبء اٌشاثؼخ، فمٍذ: )دػٗ ٠ب ػذٚ هللا(، صُ  ٘

َُّ ثمزٍه ِشحً  صب١ٔخ ٚأٔب فٟ اٌغّبء األٌٚٝ، فمٍذ: )دػٗ ٠ب ػذٚ هللا(، صُ ٘

[. 7صبٌضخ ٚأٔب ػٍٝ ثبة ٘زا اٌٛادٞ، فمٍذ: )دػٗ ٠ب ػذٚ هللا( صُ لزٍزٗ]

َّٜ ؽذح ٠مغ ف١ٙب اٌؼجذ ١ٌظ ٌٗ ئال  فصبسد ِضالً ٌٍّإ١ِٕٓ أعّؼ١ٓ؛ أْ أ

شَّ ػٓ اٌّىشٚث١ٓ. فىبْ أسؽُ اٌشاؽ١ّٓ، ِٚغ١ت اٌغبئ١ٍٓ، ٚ وبؽف اٌعُّ

 أصؾبة سعٛي هللا فٟ وً اٌؾذائذ ٠ٍغأْٚ ئٌٝ سةِّ اٌؼب١ٌّٓ.

ٌٓ ٌىً اٌّإ١ِٕٓ  ًَّ ِؼ١ ٚأٔزُ رؼٍّْٛ ع١ّؼبً عّبػخ اٌّإ١ِٕٓ أْ هللا ػضَّ ٚع

صغ١شاً ٚوج١شاً فٟ أٜ صِبْ ِٚىبْ، ئرا ؽؼَّ ػُٕٙ اٌّبء ٌُٚ ٠غذٚا ِبًء 

ٛاؽ١ُٙ ِبرا ٠فؼٍْٛ؟ ٠زٛعْٙٛ ئٌٝ هللا ٠ؾشثْٛ ِٕٗ ٠ٚغمْٛ صسػُٙ ِٚ

٠ٚصٍْٛ صالح اإلعزغمبء، ف١ٕضي اٌّبء فٛساً ِٓ ػٕذ هللا، ٌٚٛ وبٔذ 

 اٌغّبء ١ٌظ ف١ٙب عؾبثخ ٚاؽذح.



وبْ ع١ذٔب أٔظ ثٓ ِبٌٍه سظٝ هللا ػٕٗ ٌٗ فٟ اٌجصشح ؽذ٠مخ رإرٟ صّبس٘ب 

ٛي ٌٗ: ٠ب فٟ اٌؼبَ ِشر١ٓ، ٚر٘ت ٠ِٛبً ئٌٝ اٌؾذ٠مخ فٛعذ اٌم١ُِّ ػ١ٍٙب ٠م

صؾبثٟ سعٛي هللا، أٚؽه اٌضسع ٚاٌعشع ػٍٝ اٌٙالن!!، ٌُ ٠ؼذ ػٕذٔب 

لطشح ِبٍء ٚاؽذح، لبي: أ١ٌظ ػٕذن لَْذٌس ِٓ اٌّبء أرٛظأ ثٗ؟ لبي: ػٕذٞ 

لٍَُّخ ف١ٙب ل١ًٍ ِٓ اٌّبء، لبي: فأرٕٟ ثٙب. فزٛظأ ٚصٍٝ سوؼز١ٓ، ٚاٌغّبء 

أْ ٠ٕزٟٙ ِٓ  صبف١خ وّب ٟ٘ ا٢ْ، ١ٌظ ف١ٙب لطؼخ ِٓ عؾبة، ٚلجً

اٌصالح ئرا ثغؾبثخ رأرٟ رُغطٟ اٌّىبْ، ٚرُٕضي ِبء٘ب ػٍٝ أسظٗ، فؼٕذِب 

أزٙٝ لبي: ٠ب غالَ، أظش أ٠ٓ ثٍغ اٌّبء؟ فز٘ت اٌغالَ ٚداس دٚسحً صُ ػبد 

ٚلبي: ٠ب ع١ذٞ ػغجبً!! وأْ اٌّبء ٠ؼٍُ أسظٕب فٍُ ٠زغبٚص ثمطشح ٚاؽذح 

عبثخً ٌٍذػبء، ألٔٗ اعزغبة ئٌٝ أسض ع١شإٔب!!. ٔضي اٌّبء ِٓ اٌغّبء ئ

 ألِش هللا فٍجَّبٖ ِٛالٖ.

؛ فٙزا  ٚوبْ ػٍٝ ٘زٖ اٌؾبوٍخ وً أصؾبة سعٛي هللا صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

ػمجخ ثٓ ٔبفغ اٌمبئذ اٌؾ١ٙش، ٠ّؾٟ ثغ١ؾٗ فٟ أسض ١ٌج١ب، ٚأمطؼذ ثٗ 

ٖ ٚلبٌٛا: ٠ب جً، ٌُٚ ٠ؼذٚا ٠غذٚا أؽذ ثؼُذ ِبًء، فز٘جٛا ئ١ٌٗ فٟ ِمشِّ  اٌغُّ

ُْ رخجشٟٚٔ ِٓ لجً؟!!،  َُ ٌَـ صؾبثٟ سعٛي هللا ٌُ ٠ؼذ ٌٕب ِبء، لبي: ٌِٚـ

فزٛظأ ٚصٍَّٝ سوؼز١ٓ، ٚث١ّٕب فشعٗ ٠عشة األسض ثمذ١ِٗ ٔجؼذ ػ١ٓ 

ِبٍء ِٓ رؾذ لذِٗ، عمذ اٌغ١ؼ وٍٗ ثأوٍّٗ، ِٚألٚا ِب ِؼُٙ ِٓ أعم١خ 

 ٚأدٚاد.

ٌّشء ػٓ ٚوبْ ٘زا ؽبٌُٙ ػٍٝ اٌذٚاَ، ٚاٌمصص فٟ ٘زا اٌّغبي ٠ؼغض ا

، فمذ  ػذِّ٘ب أٚ َعْشِد٘ب، ٚئّٔب وبٔٛا دائّبً ٚأثذاً وّب وبْ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

 َّّٗ ب أ٘ لبٌذ اٌغ١ذح ػبئؾخ سظٝ هللا ػٕٙب: )وبْ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ وٍَّّ

 [.8أٌِش فضع ئٌٝ اٌصالح(]

ًِّ أٍِش، ٚادخٍٛا ف١ٙب  فؼ١ٍىُ عّبػخ اٌّإ١ِٕٓ ثبٌصالح، افضػٛا ئ١ٌٙب فٟ و

ٙٛا ئٌٝ هللا ثمٍٍٛة صبف١خ، ٚثٕٛا٠ب غب٘شح غ١جخ،  ًِّ ؽأْ، ٚرٛعَّ فٟ و

 ) ُْ ُُ اْدُػِٟٛٔ أَْعزَِغْت ٌَُى لَبَي َسثُُّى َٚ ًَّ ٌىُ، لبي هللا رؼبٌٝ: ) ٠غزغت هللا ػضَّ ٚع

 غبفش(، ادػٛا هللا ٚأٔزُ ِٛلْٕٛ ثبإلعبثخٓٙ)

 اٌخطجخ اٌضب١ٔخ:



٠ٕفؼٕب ِٚب ٠جٍغٕب ُعإٌٕب، ٠ٚشظٟ  اٌؾّذ هلل سةِّ اٌؼب١ٌّٓ، اٌزٞ أػطبٔب ِب

ًَّ. ٚأؽٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚؽذٖ ال ؽش٠ه  ثٕب ٌٕٚب ػٕب سةُّ اٌؼب١ٌّٓ ػضَّ ٚع

ٌُ ػٍٝ ػجبدٖ، ٠زٕضي ػٍٝ ػجبدٖ  ٌُ ثخٍمٗ، ؽفٌٛق ٚػطٌٛف ٚسؽ١ ٌٗ، ئٌٌٗ وش٠

 -ف١ٕبدٞ ٚ٘ٛ اٌغٕٟ  -اٌّإ١ِٕٓ فٟ وً ١ٌٍخ فٟ اٌضٍُُش األخ١ش ِٓ ا١ًٌٍ 

ْٓ ٠ٚمٛي: )٘ ِِ ْٓ ِغزغفٍش فأغفش ٌٗ، ً٘  ِِ ْٓ ربئٍت فأرٛة ػ١ٍٗ، ً٘  ِِ  ً

ْٓ وزا؟ ؽزٝ ِطٍغ  ِِ ْٓ وزا؟ ً٘  ِِ ْٓ داٍع فأع١جٗ، ً٘  ِِ ًٍ فأػط١ٗ، ً٘  عبئ

 [.9اٌفغش(]

ِٗ ٚخ١ٍٍُٗ، ػٍّٕب  ٚأؽٙذ أْ ع١ذٔب ِؾّذاً ػجُذ هللا ٚسعٌُٛٗ، ٚصف١ُّٗ ِٓ خٍمِ

ًَّ ص ِغ األخز  -ؼبة ٘زٖ اٌؾ١بح ٚ٘ٛ خ١ش ِؼٍُِّ أْ خ١ش عالػ ٔٛاعٗ ثٗ و

ًَّ: )٠َب  -ثبألعجبة  اإلعزؼبٔخ ثبٌذػبء هلل ٚاٌصالح، ػّالً ثمٛي هللا ػضَّ ٚع

الِح( ) اٌصَّ َٚ ْجِش  ُٕٛا اْعزَِؼ١ُٕٛا ثِبٌصَّ َِ َٓ آَ َٙب اٌَِّز٠  اٌجمشح(.ٖ٘ٔأ٠َُّ

ًِّ ٚعٍُِّ ٚثبسن ػٍٝ ع١ذٔب ِؾٍّذ خ١ُش ِٓ صٍٝ ٚصبَ، ٚلبَ ٚدػب  اٌٍُٙ ص

ًَّ ػٍٝ اٌذٚاَ، صٍَّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ األػالَ، ٚصؾبثزٗ هللا  ػضَّ ٚع

ْٓ رّغَّه ثٙذ٠ُٙ،ٚدػب ثذػٛرُٙ ِٚؾٝ ػٍٝ دسثُٙ ئٌٝ ٠َٛ  َِ اٌىشاَ، ٚوً 

 اٌذ٠ٓ، ٚػ١ٍٕب ِؼُٙ أعّؼ١ٓ.

 أ٠ٙب األؽجخ عّبػخ اٌّإ١ِٕٓ:

 ْٛ وبْ عٍفٕب اٌصبٌؼ سظٛاْ هللا رجبسن ٚرؼبٌٝ ػ١ٍُٙ أعّؼ١ٓ، ٠ؼٍِّّ

ُّٜ أٍِش أثٕبء ئْ وبْ فٟ أِٛس  -ُ٘ ٚثٕبرُٙ أُٔٙ ئرا اعزغٍك ػ١ٍُٙ أ

األسصاق، أٚ وبْ فٟ أِٛس األػّبي، أٚ وبْ فٟ أِٛس اٌذ١ٔب، أٚ وبْ فٟ 

ًَّ ثٕفؼُٙ فٟ  -أِٛس اٌؼٍُ  ػ١ٍُٙ أْ ٠فضػٛا ئٌٝ اٌصالح، ف١زىفًَّ هللا ػضَّ ٚع

 رٌه ئْ ؽبء هللا.

األعئٍخ ِٓ وً اٌجالد، ٚأؽ١بٔبً وبْ  وبْ اإلِبَ اٌؾبفؼٟ سظٝ هللا ػٕٗ رأر١ٗ

٠ؾزبس فٟ ئعبثخ عإاي، ف١مٛي ٌصبؽجٗ: أزظش ؽزٝ أصٍٟ سوؼز١ٓ هلل، 

ًَّ ثاعبثخ  ٚثؼذ أْ ٠ٕزٟٙ ِٓ اٌشوؼز١ٓ ٠مٛي ٌٗ: ))إٌّٟٔٙ هللا ػَض ٚع

عإاٌه، ٟٚ٘ وزا ٚوزا ٚوزا((، فىبْ ٠غزّذ اإلعبثخ ِٓ هللا ثؼذ أداء 

ًَّ. ٚوزٌه وبٔٛا فٟ وً أؽٛاٌُٙ ٚفٟ وً أػّبٌُٙ، ٌُ  اٌصالح هلل ػضَّ ٚع

ٍْ وّب ؽذس ا٢ْ فٟ ِغزّبػبرٕب، فزشٜ اإلٔغبْ  ٠ىٛٔٛا فٟ ؽ١شح فٟ أٜ ؽأ



 ٍْ َّٜ ئٔغب ٗ، ٚال  -أ ؽ١شاْ فٟ ؽئٛٔٗ، ال ٠ؼٍُ ِٓ أ٠ٓ ٠زغٗ، ٚال أ٠ٓ ٠زٛعَّ

َّٜ أِٛسٖ ٠خزبس، ِغ أْ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ وّب لبي ع١ذٔب ػجذ هللا  أ

ِغؼٛد سظٝ هللا ػٕٗ: ))وبْ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ ٠ؼٍّٕب ثٓ 

اإلعزخبسح فٟ وً أِٛسٔب، ٠ُٚؾفظٕب دػبء اإلعزخبسح وّب ٠ؾفظٕب اٌغٛسح 

: )ِب ٔذَ ِٓ اعزؾبس، ٚال ِٓٔٓ اٌمشآْ((] [. ٠ٚمٛي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

 [.ٔٔخبة ِٓ اعزخبس(]

ِبرا ٠فؼً؟ ٠صٍٟ سوؼز١ٓ هلل، صُ ئرا رؾ١َّش اٌّشء فٟ أِش٠ٓ أ٠ّٙب صٛاة؟ 

ًَّ فٟ  ٠ذػٛ ثذػبء اإلعزخبسح اٌٛاسد ػٓ سعٛي هللا ف١ٍّٙٗ هللا ػضَّ ٚع

 صذسٖ ثبألِش اٌزٞ ف١ٗ ٔفٌغ ٌٗ فٟ اٌذ١ٔب ٚعؼبدح ٌٗ ٠َٛ ٌمبء هللا.

وّٓ ػٕذٖ ثٕذ، ٚعبء ٌٙب خبغج١ٓ فؼٍٝ أ٠ّٙب ٠ٛافك؟ ِٚٓ ٠غزؾ١ش؟ ئرا 

ُِٕٚٙ ٠ىش٘ٗ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ؾت ا٢خش اعزؾبس اٌخٍك فُّٕٙ ِٓ ٠ؾت ٘زا 

ُِٕٚٙ ِٓ ٠ىش٘ٗ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ؾت اٌؾخص رارٗ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ىش٘ٗ ٚال 

.ًَّ  ٠ؾت ٌٗ اٌخ١ش، ئرْ ثّٓ ٠ضك ٠ٚغزؾ١ش؟ ٠غزؾ١ش سةَّ اٌؼب١ٌّٓ ػضَّ ٚع

ف١صٍٟ سوؼزٟ االعزخبسح هلل، ٠ٚذػٛ دػبء االعزخبسح اٌٛاسد ػٓ سعٛي 

عزمذسن ثمذسره، ٚأعأٌه ِٓ فعٍه هللا: )اٌٍُٙ ئٟٔ أعخ١شن ثؼٍّه، ٚأ

اٌؼظ١ُ، فأه رمذس ٚال ألذس، ٚرؼٍُ ٚال أػٍُ، ٚأٔذ ػالَ اٌغ١ٛة، اٌٍُٙ ئْ 

خ١شاً  -٠ٚزوشٖ، ٚ٘ٛ صٚاط ئثٕزٟ فالٔخ ِٓ فالْ  –وٕذ رؼٍُ أْ ٘زا األِش 

ٌٟ ٌٚٙب فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، ف١غِّش ٌٕب ٘زا األِش ٠ٚغشٖ ٌٕب، ٚئْ وٕذ رؼٍُ 

ا ٌٙب ٌٕٚب فٟ اٌذ١ٔب  -ٚ٘ٛ صٚاط ئثٕزٟ فالٔخ ِٓ فالْ  -أْ ٘زا األِش  ؽًشّ

ٕب ثٗ،  ٚا٢خشح فبصشفٗ ػٕب ٚاصشفٕب ػٕٗ، ٚاوزت ٌٕب اٌخ١ش ؽ١ش وٕب ٚسظِّ

[)  [.ٕٔٚصٍٝ هللا ػٍٝ ع١ذٔب ِؾّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؾجٗ ٚعٍَُّ

ال ٠ؾفع اٌذػبء .. ٠ىف١ٗ أْ ٠مشأٖ ِٓ ٚسلخ ِزىٛثخ، ألٔٗ ٠ذػٛ ثٗ ثؼذ أْ 

ًَّ فٟ ٠غٍُ، فجؼ ذ أْ ٠صٍٟ ٠ٚغٍُ ٠ذػٛ ثٙزا اٌذػبء، ف١ٍّٙٗ هللا ػضَّ ٚع

ب ٠ََؾبُء  َِ َسثَُّه ٠َْخٍُُك  َٚ ( :ًَّ صذسٖ ثبٌخ١ش، ف١ّؾٟ ف١ٗ ػّالً ثمٛي هللا ػضَّ ٚع

 ) َْ ب ٠ُْؾِشُوٛ َّّ رََؼبٌَٝ َػ َٚ  ِ َْ هللاَّ ٌِْخ١ََشحُ ُعْجَؾب ُُ ا ُٙ ٌَ َْ ب َوب َِ ٠َْخزَبُس  َٚ

ظ١مٟ اٌفُٙ أٔٗ الثذ أْ ٠شٜ سؤ٠ب فٟ  اٌمصص(. لذ ٠صشُّ ثؼط8ٙ)

إٌّبَ، ٚ٘زا غ١ش ٚاسد ػٓ سعٛي هللا، ٚئّٔب اٌٛاسد أٔٗ ٠غذ فٟ صذسٖ 



ؽشػ صذس ٔؾٛ ٘زا األِش، أٚ ١ِالً ٔؾٛ ٘زا االرغبٖ، ف١ّؾٟ ف١ٗ ف١غذ ف١ٗ 

 اٌغؼذ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح.

فش اٌّإِٓ اٌزٞ ِؼٗ االعزخبسح و١ف ٠ؾزبس فٟ أٍِش ُػشض ػ١ٍٗ!! ً٘ ٠غب

أَ ال ٠غبفش؟، و١ف ٠ؾزبس فٟ أٍِش ُػشض ػ١ٍٗ أْ ٠ؾزشٞ ٘زا اٌّىبْ أَ ال 

ُّٜ أٍِش ػشض ػ١ٍٗ فٟ اٌذ١ٔب، أٜ أٍِش ِٓ أِٛس اٌؾ١بح اٌزٞ  ٠ؾزش٠ٗ؟، أ

ٙب ٌٕب سعٛي هللا صٍٝ  ١ٗ ِٕٗ فٛساً ٘زٖ اإلعزخبسح اٌزٟ ػٍَّّ ٠ٕمزٖ ِٕٗ ٠ٕٚغِّ

.  هللا ػ١ٍٗ ٚعٍَُّ

ٌّإ١ِٕٓ: أْ هللا رؼبٌٝ ِب فشض ػ١ٍٕب ٘زٖ فبػٍّٛا ػٍُ ا١ٌم١ٓ عّبػخ ا

اٌصالح ئال ١ٌغفش ٌٕب ثٙب اٌزٔٛة، ٠ٚغزش ٌٕب ثٙب اٌؼ١ٛة، ٠ٚمعٟ ٌٕب ثٙب 

اٌؾٛائظ، ٠ٚفُطَّ ػٕب وً ؽ١شح، ٠ٚغؼٍٕب فٟ اٌذ١ٔب فٟ ؽ١بٍح غ١جخ، ٠ٚغؼٍٕب 

 فٟ ا٢خشح فٟ ؽ١بٍح ف١ٙب عؼبدح ٕٚ٘بءح ٚعشٚس.

ًَّ أْ ٠غؼٍٕب ٚ أثٕبءٔب ٚصٚعبرٕب ٚثٕبرٕب ٚأؽفبدٔب ِم١ّ١ٓ ٔغأي هللا ػضَّ ٚع

ًَّ ٠ٚشظبٖ،  ٌٍصالح، ِٚؾبفظ١ٓ ػٍٝ غبػخ هللا، ػب١ٍِٓ ثّب ٠ؾجُّٗ ػضَّ ٚع

ٚأْ ٠ؾفظٕب ٚأثٕبءٔب ٚثٕبرٕب ٚرس٠برٕب ِٓ اٌّؼبصٟ ٚاٌفزٓ، ِب ظٙش ِٕٙب 

ِٚب ثطٓ، ٚأْ ٠زٛالٔب ثٛال٠زٗ، ٚأْ ٠شػبٔب ثشػب٠زٗ، ٚأْ ٠غؼٍٕب ِٓ أً٘ 

ٍٓ ٚال ألً.ٚدِّٖ ٚوشا  ِزٗ، ٚأْ ال ٠غؼً ٌٕب ؽبعخ ٌغٛاٖ غشفخ ػ١

اٌٍُٙ ال رؾٛعٕب ئٌٝ غ١شن غشفخ ػ١ٓ ٚال ألً، ٚال رغؼٍٕب ٔطشق غ١ش 

ثبثه، ٚال ٔغأي ئال ؽعشره، ٚال ٔزٛعٗ ثبٌعشاػخ ئال ئ١ٌه، ٚال ٔزٛعٗ 

ي ٚاٌّغىٕخ ئال ث١ٓ ٠ذ٠ه، ٚاعؼٍٕب أػضح ثه ث١ٓ خٍمه أعّؼ١ٓ، ٠ب أوشَ  ثبٌزُّ

 ١ِٓ.األوش

اٌٍُٙ اغفش ٌٕب ٌٚٛاٌذ٠ٕب، ٌٍّٚغ١ٍّٓ ٚاٌّغٍّبد، ٚاٌّإ١ِٕٓ ٚاٌّإِٕبد، 

 األؽ١بء ُِٕٙ ٚاألِٛاد، ئٔه ع١ّغ لش٠ت ِغ١ت اٌذػٛاد،

اٌٍُٙ أصٍؼ أؽٛإٌب ٚأؽٛاي ؽىبِٕب ٚؽىبَ اٌّغ١ٍّٓ أعّؼ١ٓ، ٚاعؼٍُٙ 

 ثؾشػه ػب١ٍِٓ، ٚثغٕخ ؽج١جه صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ آخذ٠ٓ.



ٌضِشح اٌفبعذح اٌزٟ رمزً ٚرشٚع ا١ِٕ٢ٓ، ٚخزُ٘ أخز اٌٍُٙ الِط ػٍٝ ا

ِّٙش ُِٕٙ اٌؼجبد ٚاٌجالد، ٚاعؼً أسض ِصش وٍٙب وّب لٍذ  ػض٠ض ِمزذس، ٚغ

( ) َٓ ١ِٕ ِِ ْصَش ئِْ َؽبء هللّاُ آ ِِ  ٠ٛعف(.99فٟ وزبثه: )اْدُخٍُْٛا 

اٌٍُٙ اعؼً ثٍذٔب سخبًء عخبًء ئٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ، ٚال رؾٛعٕب ئٌٝ ِؼٛٔبد 

ٚال األػذاء، ٚاعؼً اٌخ١ش ٔبصالً ِٓ اٌغّبء ِٚجبسوبً فٟ األسض، األصذلبء 

 رغ١ٕٕب ثٗ ػٓ ع١ّغ خٍمه ٠ب أوشَ األوش١ِٓ.

ٌْمُْشثَٝ  ئ٠ِزَبِء ِرٞ ا َٚ  ِْ االْؽَغب َٚ ٌَْؼْذِي  ُش ثِب ُِ َّْ هللاَ ٠َأْ ػجبد هللا: ارمٛا هللا، )ئِ

ِٟ ٠َؼِ  ٌْجَْغ ا َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفَْؾَؾبِء  ِٓ ا َٙٝ َػ ْٕ َ٠ َٚ( ) َْ ُشٚ ُْ رََزوَّ ُْ ٌََؼٍَُّى  إٌؾً(.9ٓظُُى

 اروشٚا هللا ٠زوشوُ، ٚاعزغفشٖٚ ٠غفش ٌىُ، ٚألُ اٌصالح

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

[ سٜٚ اٌجخبسٞ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سظٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٔ]

ًَّ، لبي: )أََٔب  َؼُٗ ٚعٍُ ف١ّب ٠ش٠ٚٗ ػٓ سثِّٗ ػضَّ ٚع َِ أََٔب  َٚ ِّٓ َػْجِذٞ ثِٟ  َْٕذ ظَ ِػ

إَلٍ َرَوْشرُُٗ  َِ ْْ َرَوَشِٟٔ فِٟ  ئِ َٚ ِٗ َرَوْشرُُٗ فِٟ َْٔفِغٟ  ْْ َرَوَشِٟٔ فِٟ َْٔفِغ ِ ئَِرا َرَوَشِٟٔ فَا

َة  ْْ رَمَشَّ ئِ َٚ ِٗ ِرَساًػب  ْثُذ ئ١ٌَِْ َّٟ ثِِؾْجٍش رَمَشَّ َة ئٌَِ ْْ رَمَشَّ ئِ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ إَلٍ َخ١ٍْش  َِ َّٟ فِٟ  ئٌَِ

ٌَخً(. َٚ َْ٘ش ِؾٟ أَر١َْزُُٗ  ّْ ْْ أَرَبِٟٔ ٠َ ئِ َٚ ِٗ ثَبًػب  ْثُذ ئ١ٌَِْ  ِرَساًػب رَمَشَّ

[ سٜٚ اٌطجشأٟ ٚاثٓ ػذٞ ٚاٌخط١ت اٌجغذادٞ ٚغ١شُ٘ ػٓ ػجذ هللا ٕ]

ثٓ عؼفش سظٟ هللا ػّٕٙب لبي: }ٌّب رٛفٟ أثٛ غبٌت خشط إٌجٟ ئٌٝ 

َ فٍُ ٠غ١جٖٛ، فبٔصشف فأرٝ اٌطبئف ِبؽ١ب ػٍٝ لذ١ِٗ، فذػبُ٘ ئٌٝ اإلعال

ظً ؽغشح فصٍٝ سوؼز١ٓ صُ لبي: )اٌٍُٙ ئ١ٌه أؽىٛ ظؼف لٛرٟ، ٚلٍخ 

ؽ١ٍزٟ، ٚ٘ٛأٟ ػٍٝ إٌبط، أسؽُ اٌشاؽ١ّٓ، أٔذ أسؽُ اٌشاؽ١ّٓ، ئٌٝ 

ِٓ رىٍٕٟ، ئٌٝ ػذٚ ٠زغّٕٟٙ، أٚ ئٌٝ لش٠ت ٍِىزٗ أِشٞ، ئْ ٌُ رىٓ 

ػٛر ثٕٛس ٚعٙه اٌزٞ غعجبْ ػٍٟ فال أثبٌٟ، غ١ش أْ ػبف١زه أٚعغ ٌٟ، أ

أؽشلذ ٌٗ اٌظٍّبد، ٚصٍؼ ػ١ٍٗ أِش اٌذ١ٔب ٚا٢خشح، أْ رٕضي ثٟ غعجه، 

 أٚ رؾً ػٍٟ عخطه، ٌه اٌؼزجٝ ؽزٝ رشظٝ، ٚال ؽٛي ٚال لٛح ئال ثه(.

[ سٜٚ ِغٍُ ػٓ ػشٚح ثٓ اٌضث١ش أْ ػبئؾخ سظٟ هللا ػٕٙب ؽذصزٗ: ٖ]

هللا، ً٘ أرٝ ػ١ٍه  }أٔٙب لبٌذ ٌشعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: ٠ب سعٛي



٠َٛ وبْ أؽذ ِٓ ٠َٛ أؽذ؟ فمبي: ٌمذ ٌم١ذ ِٓ لِٛه، ٚوبْ أؽذ ِب ٌم١ذ 

ًَ ثٓ ػجذ ُوالي فٍُ  ُِٕٙ ٠َٛ اٌؼمجخ، ئر ػشظذ ٔفغٟ ػٍٝ اثٓ ػجذ ٠َب١ٌِ

٠غجٕٟ ئٌٝ ِب أسدد، فبٔطٍمذ ٚأٔب َِّٙٛ ػٍٝ ٚعٟٙ، فٍُ أعزفك ئال 

ذ أظٍزٕٟ، فٕظشد فارا ف١ٙب ثمشْ اٌضؼبٌت، فشفؼذ سأعٟ فارا أٔب ثغؾبثخ ل

ٚا  ًَّ لذ عّغ لٛي لِٛه ٌه ِٚب سدُّ َّْ هللا ػضَّ ٚع عجش٠ً فٕبدأٟ، فمبي: ئ

ػ١ٍه، ٚلذ ثؼش ئ١ٌه ٍِه اٌغجبي ٌزأِشٖ ثّب ؽئذ ف١ُٙ، لبي: فٕبدأٟ ٍِه 

َّْ هللا لذ عّغ لٛي لِٛه ٌه، ٚأٔب  َّٟ صُ لبي: ٠ب ِؾّذ، ئ اٌغجبي ٚعٍَُّ ػٍ

ضٕٟ سثه ئ١ٌه ٌزأِشٟٔ ثأِشن، فّب ؽئذ؟ ئْ ؽئذ أْ ٍِه اٌغجبي، ٚلذ ثؼ

أُغجك ػ١ٍُٙ األخؾج١ٓ، فمبي ٌٗ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ثً أسعٛ 

 أْ ٠خشط هللا ِٓ أصالثُٙ ِٓ ٠ؼجذ هللا ٚؽذٖ ال ٠ؾشن ثٗ ؽ١ئًب({.

[ٗ ِ ُ َػُٕٗ لبي: عّؼذ َسُعٛي هللاَّ َٟ هللاَّ [ ِزفك ػ١ٍٗ ػٓ أثٟ ٘ش٠شح َسِظ

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠مٛي: )أسأ٠زُ ٌٛ أْ ٔٙشاً ثجبة أؽذوُ ٠غزغً ِٕٗ وً صٍٝ هللا

٠َٛ خّظ ِشاد ً٘ ٠جمٝ ِٓ دسٔٗ ؽٟء؟  لبٌٛا: ال ٠جمٝ ِٓ دسٔٗ ؽٟء. 

لبي: فزٌه ِضً اٌصٍٛاد اٌخّظ ٠ّؾٛ هللاَّ ثٙٓ اٌخطب٠ب(، ٚسٜٚ ِغٍُ ػٓ 

ِ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ:  )ِضً عبثش سظٟ هللا ػٕٗ لبي، لبي َسُعٛي هللاَّ

اٌصٍٛاد اٌخّظ وّضً ٔٙش عبس غّش ػٍٝ ثبة أؽذوُ ٠غزغً ِٕٗ وً ٠َٛ 

 خّظ ِشاد(.

[ سٜٚ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ ػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سظٟ هللا ػٕٗ لبي : ) َعبَء ٘]

ِ ! أََصْجُذ َؽًذّا  َُ فَمَبَي : ٠َب َسُعَٛي هللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِّٟ َصٍَّٝ هللاَّ ًٌ ئٌَِٝ إٌَّجِ َسُع

 ّْ ِٗ فَأَلِ ُ َػ١ٍَْ ِ َصٍَّٝ هللاَّ َغ َسُعِٛي هللاَّ َِ اَلحُ فََصٍَّٝ  َؽَعَشْد اٌصَّ َٚ . لَبَي:  َّٟ ُٗ َػٍَ

َّٟ ِوزَبَة  ُْ فِ ا فَأَلِ ِ! ئِِّٟٔ أََصْجُذ َؽًذّ اَلحَ لَبَي : ٠َب َسُعَٛي هللاَّ ب لََعٝ اٌصَّ َّّ ، فٍََ َُ َعٍَّ َٚ

َؼَٕب؟ َِ اَلحَ  ًْ َؽَعْشَد اٌصَّ َ٘ ِ. لَبَي:  . لَبَي: لَْذ ُغفَِش ٌََه(، ٚٔؾٖٛ  هللاَّ ُْ لَبَي: ََٔؼ

 ػٓ أثٟ أِبِخ سظٟ هللا ػٕٗ.

[ أخشعٗ ِغٍُ فٟ صؾ١ؾٗ ٚأصؾبة اٌغٕٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ ؽذ٠ش أثٟ ٙ]

٘ش٠شح سظٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي: لبي هللا ػض 

ي ٚعً: )لغّذ اٌصالح ث١ٕٟ ٚث١ٓ ػجذٞ ٔصف١ٓ ٌٚؼجذٞ ِب عأي، فارا لب

اٌؼجذ: اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ، لبي هللا: ؽّذٟٔ ػجذٞ، فارا لبي: اٌشؽّٓ 

اٌشؽ١ُ، لبي هللا: أصٕٝ ػٍٟ ػجذٞ، فارا لبي: ِبٌه ٠َٛ اٌذ٠ٓ، لبي: ِغذٟٔ 



ػجذٞ. ٚلبي ِشح: فٛض ئٌٟ ػجذٞ. ٚئرا لبي: ئ٠بن ٔؼجذ ٚئ٠بن ٔغزؼ١ٓ، 

٘ذٔب اٌصشاغ لبي: ٘زا ث١ٕٟ ٚث١ٓ ػجذٞ، ٌٚؼجذٞ ِب عأي، فارا لبي: ا

اٌّغزم١ُ صشاغ اٌز٠ٓ أٔؼّذ ػ١ٍُٙ غ١ش اٌّغعٛة ػ١ٍُٙ ٚال اٌعب١ٌٓ، 

 لبي: ٘زا ٌؼجذٞ، ٌٚؼجذٞ ِب عأي(.

[ أخشط اثٓ أثٟ اٌذ١ٔب ػٓ أٔظ سظٟ هللا ػٕٗ لبي: } وبْ سعً ػٍٝ 7]

ػٙذ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠زغش ِٓ ثالد اٌؾبَ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ، ٚال 

ٕٗ ػٍٝ هللا رؼبٌٝ. فج١ّٕب ٘ٛ ساعغ ِٓ اٌؾبَ ٠صؾت اٌمٛافً رٛوالً ِ

ػشض ٌٗ ٌص ػٍٝ فشط، فصبػ ثبٌزبعش: لف فٛلف اٌزبعش، ٚلبي ٌٗ: 

ؽأٔه ثّبٌٟ. فمبي ٌٗ اٌٍص: اٌّبي ِبٌٟ، ٚئّٔب أس٠ذ ٔفغه. فمبي ٌٗ: 

أٔظشٟٔ ؽزٝ أصٍٟ. لبي: افؼً ِب ثذا ٌه . فصٍٝ أسثغ سوؼبد ٚسفغ سأعٗ 

. ٠ب ٚدٚد، ٠برا اٌؼشػ اٌّغ١ذ، ٠ب ِجذب ٠ب ئٌٝ اٌغّبء ٠مٛي: ٠ب ٚدٚد .

ِؼ١ذ، ٠ب فؼبالً ٌّب ٠ش٠ذ، أعأٌه ثٕٛس ٚعٙه اٌزٞ ِأل أسوبْ ػشؽه، 

ٚأعأٌه ثمذسره اٌزٟ لذسد ثٙب ػٍٝ ع١ّغ خٍمه، ٚأعأٌه ثشؽّزه اٌزٟ 

ٚعؼذ وً ؽٟء، ال ئٌٗ ئال أٔذ، ٠ب ِغ١ش أغضٕٟ، صالس ِشاد. ٚئرا ثفبسط 

رشن اٌزبعش ِٚعٝ ٔؾٖٛ، فٍّب دٔب ِٕٗ غؼٕٗ  ث١ذٖ ؽشثخ، فٍّب سآٖ اٌٍص

فأسداٖ ػٓ فشعٗ لز١الً، ٚلبي اٌفبسط ٌٍزبعش: اػٍُ أٟٔ ٍِه ِٓ اٌغّبء 

اٌضبٌضخ، ٌّب دػٛد األٌٚٝ عّؼٕب ألثٛاة اٌغّبء لؼمؼخ فمٍٕب: أِش ؽذس، صُ 

دػٛد اٌضب١ٔخ، ففزؾذ أثٛاة اٌغّبء ٌٚٙب ؽشس، صُ دػٛد اٌضبٌضخ، فٙجػ 

الَ ٠ٕبدٞ: ِٓ ٌٙزا اٌّىشٚة؟ فذػٛد هللا أْ ١ٌٛ٠ٕٟ لزٍٗ. عجش٠ً ػ١ٍٗ اٌغ

ٚاػٍُ ٠ب ػجذ هللا أْ ِٓ دػب ثذػبئه فٟ وً ؽذح أغبصٗ هللا ٚفشط ػٕٗ. صُ 

عبء اٌزبعش ئٌٝ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ، فأخجشٖ فمبي اٌّصطفٝ صٍٝ 

بة. هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )ٌمذ ٌمٕه هللا أعّبءٖ اٌؾغٕٝ؛ اٌزٟ ئرا دػٟ ثٙب أع

 ٚئرا عئً ثٙب أػطٝ(.  ػ١ٍٗ افعً اٌصالح ٚاٌزغ١ٍُ

[ سٜٚ أؽّذ ٚأثٛ داٚد ػٓ ؽز٠فخ سظٟ هللا ػٕٗ لبي: ) وبْ إٌجٟ 8]

(، ٚفٟ اٌّغٕذ: )أْ إٌجٟ صٍٝ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ئرا ؽضثٗ أِش صٍَّٝ

هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ وبْ ئرا ؽضثٗ أِش فضع ئٌٝ اٌصالح(، ٚسٜٚ أثٛ داٚد ػٓ 

 ػٕٗ لبي: )فىبْ ئرا ؽضثٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أِش فضع ؽز٠فخ سظٟ هللا

 ئٌٝ اٌصالح(.



ِ َصٍَّٝ 9] َُ٘ش٠َْشحَ ، لَبَي : لَبَي َسُعُٛي هللاَّ ْٓ أَثِٟ  [ اثٓ خض٠ّخ ٚاٌذاسلطٕٟ َػ

ًِ األَ  ََ٘ت َؽْطُش ا١ٌٍَّْ ًُ َؽزَّٝ ٠َْز ِٙ ّْ ُ٠ ًَّ َع َٚ َ َػضَّ  َّْ هللاَّ َُ : ئِ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ َُّ هللاَّ ُي ، صُ َّٚ

 ًٍ ْٓ َعبئِ ِِ  ًْ َ٘ ْغزَْغفٍِش فَأَْغفَِش ٌَُٗ ،  ُِ  ْٓ ِِ  ًْ َ٘ ١َْٔب ، ف١ََمُُٛي: ) بِء اٌذُّ َّ ِْٕضُي ئٌَِٝ اٌغَّ َ٠

ٌْفَْغُش(. َْٕؾكَّ ا ِٗ، َؽزَّٝ ٠َ ْٓ رَبئٍِت فَأَرَُٛة َػ١ٍَْ ِِ  ًْ َ٘  فَأُْػِط١َُٗ ، 

 [ اٌجخبسٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد سظٟ هللا ػٕٗ.ٓٔ]

 [ اٌطجشأٟ ػٓ أٔظ سظٟ هللا ػٕٗ.ٔٔ]

 [ اٌجخبسٞ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد سظٟ هللا ػٕٗ.ٕٔ]

 

 

 

 


