
 و١ف ٔزؼبًِ ِغ هللا ؟

 

  

إْ اٌذّذ هلل ٔذّذٖ ٚ ٔغزؼ١ٕٗ ٚٔغزغفشٖ ٚٔزٛة إ١ٌٗ , ٚٔؼٛر ثبهلل ِٓ ؽشٚس 

ٕب ِٚٓ ع١ئبد أػّبٌٕب , ِٓ ٠ٙذٖ هللا فال ِعً ٌٗ ِٚٓ ٠عًٍ فال ٘بدٞ ٌٗ أٔفغ

ٚأؽٙذ أْ ال إٌٗ إال هللا ٚدذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ ٚأؽٙذ أْ دمحماً ػجذٖ ٚسعٌٛٗ ثٍَّغ 

اٌشعبٌخ ٚأدٜ األِبٔخ ٚٔصخ األِخ ٚجب٘ذ فٟ هللا دك جٙبدٖ دزٝ أربٖ ا١ٌم١ٓ , 

خ اٌج١عبء ١ٌٍٙب   وٕٙبس٘ب ال ٠ض٠غ ػٕٙب إال ٘بٌه ..رشوٕب ٚإ٠بوُ ػٍٝ اٌّذجَّ

أِب ثؼذ .. أ٠ٙب اٌفعالء ِب أجًّ أْ ٠ىغت اإلٔغبْ ِذجخ اٌخٍك ِٓ خالي 

رؼبٍِٗ ِؼُٙ ِٚب أجًّ أْ ٠ج١ذ فٓ اٌزؼبًِ ِؼُٙ , ٌٚىٓ ال أجًّ ٚال أجً ٚال 

أػظُ ِٓ أْ ٠ؼشف اإلٔغبْ و١ف ٠زؼبًِ ِغ سة اٌؼب١ٌّٓ عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚأٔٗ 

جذ ٚ ُخٍك ١ٌشظٝ ػٕٗ ١ٌشظ ِب ُوٍِّف  ُٚ ٝ ػٕٗ اٌخٍك فٟ ِٕضٌٗ األٚي ٌٚىٓ 

 سة اٌؼب١ٌّٓ عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ..

رجذ أْ أوثش إٌبط ػشف ج١ذاً و١ف ٠زؼبًِ ِغ إٌبط فئرا أدت أْ ٠ىغت لٍت 

ثؾش ٔظش إٌٝ ِب ٠ذت رٌه اٌجؾش دزٝ ٠ؤر١ٗ , ِٚب ٠ىشٖ رٌه اٌّخٍٛق دزٝ 

 ٠ٕزٟٙ ػٕٗ خصٛصبً إرا وبْ ٠شاٖ !

فّب ظٕه ثؼجبٍد ٚفمُٙ سة اٌؼب١ٌّٓ عجذبٔٗ أْ ٠ىْٛ ُّ٘ٙ األوجش ٚلع١زُٙ 

 األٌٚٝ أْ ٠شظٝ ػُٕٙ سة اٌؼب١ٌّٓ اٌزٞ ال رخفٝ ػ١ٍٗ خبف١ٗ ..

 و١ف ٠زؼبًِ اٌؼجذ ِغ سة اٌؼب١ٌّٓ ؟

أٔضي هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘زا اٌىزبة ٚجؼٍٗ ٔٛساً ٠ٙذٞ ثٗ ِٓ ٠ؾبء عجذبٔٗ , 

 اٌطش٠ك ٠مٛي هللا رؼبٌٝ ػُٕٙ أُٔٙ ل١ًٍ.. ٘ؤالء اٌز٠ٓ ا٘زذٚا ٌٙزا

َٞ اٌؾَُّىٛسُ  )لبي : ْٓ ِػجَبِد ّ ِِ  ًٌ ١ ٍِ لَ َٚ ) 

 ٘زا اٌىزبة ٔضي فغّبٖ هللا عجذبٔٗ ٚٚصفٗ ثؤٔٗ ػظ١ُ لبي

ٍُِّ ٘زا اٌعؼ١ف اٌّغى١ٓ (قُْل ُىَو نَبَأٌ َعِظيمٌ ) أػظُ ِب فٟ ٘زا اٌىزبة أٔٗ ٠ُؼ

 و١ف ٠زؤدة ِغ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ , اٌذم١ش اٌز١ًٌ و١ف ٠زؼبًِ ِغ اٌؼض٠ض هلالج لج

فٛهللا وٍّب صاد اإلٔغبْ أدثبً ِغ هللا وٍّب صاد ػطبء هللا ٌٗ ٚوٍّب صاد إوشاَ هللا ٌٗ 



,,ٌٓ ٔذ١ػ ثٙزا اٌّٛظٛع فٟ خطجخ ٌٚٓ ٠ُذبغ ثٗ فٟ وزبة ٌٚٓ ٠ُذبغ ثٗ فٟ 

ثمٟ فٟ ِجٍذاد ٚال فٟ ٌمبءاد ٚال فٟ دسٚط , ٌٚىٓ ث١ٕه ٚث١ٓ وزبة هللا ِب 

ػّشٞ ٚػّشن فبلعٗ ِغ وزبة هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚلٍت إٌظش ف١ٗ رؼشف 

ج١ذاً إٔٔب لذ أظٍٕب اٌؾ١طبْ إال ِٓ سدُ سة اٌؼب١ٌّٓ , ٚال عج١ً ٌشظب هللا 

عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ إال ثبهلل ٚاالعزؼبٔخ ثٗ عجذبٔٗ ,,و١ف ٔزؼبًِ ِغ هللا عجذبٔٗ 

ذ اٌزؼبًِ ِؼٗ عزجذ أٔه رذصً ػٍٝ ٚرؼبٌٝ ؟إرا ٚفمه هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌزج١

 ِب ٠ذصً ػ١ٍٗ غ١شن فٟ ِئخ عٕٗ !

رذصً ػ١ٍٗ فٟ دل١مخ ٚأٔذ عبجذ !رذصً ػٍٝ ِب ٠زؼت غ١شن ٠ٚغؼٝ ١ٌصً 

إ١ٌٗ ٠ٚذممٗ ِٓ اٌغؼبدح فٟ خّغ١ٓ عٕٗ ٚال ٠جذ٘ب , ٚأٔذ رذممٗ فٟ ٚلفٗ ِغ 

ه أٔه ِٓ ثُ رمشس فٟ داخٍ "ِب أػظُ هللا" آ٠خ رٙض ٚرضٌضي أسوبٔه ثُ رمٛي

 ا١ٌَٛ ع١ىْٛ ٘زا ِٕٙجه .

أخجشٟٔ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ وزبثٗ ػٓ أػظُ خٍمٗ اٌز٠ٓ أػطبُ٘ ػطب٠ب ٌُ 

٠ؼطٙب ثؾش, ػٍّٕب و١ف رؼبٍِٛا ِؼٗ ٚأػطبٔب اٌخالصخ وّب لبي عجذبٔٗ 

أػطبُ٘ اٌخالصخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ هللا ػض َوإِْبَراِىيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِو ..( )ٚرؼبٌٝ

 َوإِْن ِمْن َشْيٍء إَِّلا ِعْندَنَا َخَزائِنُوُ()ٚو١ف رغزجٍت ٘زٖ إٌؼُ ..ٚجً 

وً ؽٟء , سظبن , سظب أثٕبئه , صالده , صالح أثٕبئه , وٍٙب ػٕذ هللا 

 ػض ٚجً , إرْ لع١زٟ و١ف أأخز ِٓ ٘زٖ اٌخضائٓ ؟

 أػطبُ٘ و١ف ٠ؼ١ؾْٛ ثؾىً صذ١خ ,)َوإِْبَراِىيَم إِْذ قَاَل ِلقَْوِمِو .. (

َ َواتاقُوهُ (  )لبي  ,,ما ىي النتيجة ؟ فقط ؟فقط أَِن اْعبُدُوا اَّللا

) َْ ٛ ُّ ُْ رَْؼٍَ ُ ز ْٕ ْْ ُو ُْ إِ ُْ َخ١ٌْش ٌَُى ُى ٌِ  ٠ؼٕٟ ال رزؼت ٔفغه فٟ إسظبء ٔفغه ..)ر

ٌّبرا ؟ألٔه أٔذ ٌغذ فؼّبي ٌّب رش٠ذ , ألٔه أٔذ أظؼف ِٓ أْ رؼشف ِب ٘ٛ 

ء , ألٔه ٌغذ ػٍٝ وً ؽٟء لذ٠ش خ١ش ٌه , ألٔه ١ٌظ ث١ذن ٍِىٛد وً ؽٟ

,,ٌىٓ ً٘ ِّىٓ ًٚ٘ ٕ٘بن غش٠مخ أْ أد١ً ٘زٖ األِٛس وٍٙب ف١زٛال٘ب هللا ػض 

اٌزٞ ٘ٛ فؼبي ٌّب ٠ش٠ذ , اٌزٞ ث١ذٖ ٍِىٛد  ٚجً اٌزٞ ٘ٛ ػٍٝ وً ؽٟء لذ٠ش, 

وً ؽٟء ٚ٘ٛ ٠ج١ش ٚال ٠جبس ػ١ٍٗ ؟ٔؼُ لذ ٠زؼبًِ ِؼه هللا ثٙزٖ اٌطش٠مخ 

 ٓ ٚفمٗ هللا ػض ٚجً ٠ٚغش٘ب ٌٗ..ِؼبدٌخ عٍٙٗ ٌىٓ ٌّ

ُ َعْىُهْم..(  )َوَزُضىا َعْىُه(إٌز١جخ ؟ ما هي)زَِّضَي اَّللَّ

 ال رزؼت ٔفغه فٟ اٌزفى١ش فٟ و١ف ٠شظ١ٕٟ سة اٌؼب١ٌّٓ ؟

 ٘ٛ أػٍُ و١ف ٠شظ١ه , ٘ٛ أػٍُ إرا أساد أْ ٠شظ١ه و١ف ٠شظ١ه ..

 ٌىٓ أؽغً ٔفغه ٚأرؼت ٔفغه أْ ٠شظٝ ػٕه عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ..



 ٓ َِ ٓ لذُِٙ هللا عجذبٔٗ ,  َِ و١ف ٔذمك ٘زا ؟أظش فٟ وزبة هللا ػض ٚجً رجذ 

ٓ جؼٍُٙ ٠ّؾْٛ فٟ األسض أػٍٝ ِٓ اٌٍّٛن ,  َِ ٓ سفغ ِٕضٌزُٙ ,  َِ أػطبُ٘ , 

 !! اٌز٠ٓ ال ٠مذِْٛ ػٍٝ هللا أدذاً  ُ٘

فئْ اعزطؼذ أالّ رمذَ ػٍٝ هللا أدذاً فٟ ِجٍظ أٚ فٟ دٚاَ أٚ فٟ ؽبسع أٚ ِغ 

أٍ٘ه ٚهللا ع١مذِه ػٍٝ وً أدذ ٕ٘بن ِٓ إٌبط ِٓ ال ٠غعت ٌٕفغٗ ٚال 

 ..  ٌٚىٓ ال رمً ؽٟء ٠غعت هللا أِبِٗ  ٠ٕزصش ٌٙب لػ

َُ َسُعُٛي هللا( ػٓ ػبئؾخ سظٟ هللا ػٕٙب فٟ اٌصذ١خ زَمَ ْٔ صلى هللا  ِب ا
َُ ثٙب هلل ( ليه وسلمع زَِم ْٕ خُ هللا ف١ََ َِ َه ُدْش َٙ زَ ْٕ ُ ْْ ر ٍء لَػُّ إال أَ ْٟ ِٗ فٟ َؽ َْٕفِغ ٌِ 

ثٙزا األِش ٠مذِه هللا ػض ٚجً ..٠ٛعف ػ١ٍٗ اٌغالَ ػٕذِب ر١ٙؤد ٌٗ اِشأح 

ثؼذ أْ غٍَّمذ األثٛاة , ٚأرزٗ ثٕفغٙب , ؽبة )َوَقالَْث َهْيَث لَكَ ) اٌؼض٠ض

ٚاٌغش٠ت أدػٝ أْ ٠ؤرٟ  -  أػضة رٚ جّبي , ١ٌظ فٟ اٌج١ذ عٛاّ٘ب , غش٠ت

ٌٚىٓ ِبرا لبي ؟ ِب أٚي سدح  –ِثً ٘زا اٌفؼً وٛٔٗ ال ٠عشٖ اٌذ١بء ِٓ أدذ 

ِ(فؼً ػٕذٖ ؟ ؼَبرَ اَّللَّ َِ تَْفتَْحوُ  ِإناَك إِنْ )َوْيَحَك ََّل تَْفتَْحوُ فَ  فٟ اٌذذ٠ث اٌصذ١خ)لَبَي 

, ِزؼخ , أٞ فزٕخ , ال   أزجٗ رخطٛ أٚي خطٛح , سعبٌخ جٛاي , ارصبي (تَِلْجوُ 

رمً عؤفىش, إْ لٍذ عؤفىش ع١فزخ ػ١ٍه اٌؾ١طبْ ثبة ٠ٚغ٠ٛه , ثً لً "ِؼبر 

ُ الَ  هللا"وّب لبي ٠ٛعف ػ١ٍٗ اٌغالَ َٞ إَِّٔٗ ا َٛ ثْ َِ  َٓ ُ َسثِّٟ أَْدَغ ِ إَِّٔٗ ؼَبرَ اَّللَّ َِ ٍُِخ )  ٠ُْف

) َْ ٛ ُّ ٌِ إرا أسدد أْ رزؼبًِ ِغ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ثصذق فال رؾغً ٔفغه اٌظَّب

أْ رظٙش ٌٍٕبط أٔه صبٌخ .ٚإْ جبءن إدغبط ِٓ داخٍه ٠مٛي ٌه " ج١ذ إْ 

"اٌٍُٙ إٟٔ أػٛر ثه أْ أؽشن ثه ٚأٔب  فمً ٘زا اٌؼجذ ٠شأٟ ٚأٔب أفؼً اٌذغٕخ" 

 ,, أػٍُ ٚأعزغفشن ِّب ال أػٍُ"

ْ ٘ذفه ٘ٛ هللا أػظُ ِّب ٠ؼط١ه ٘زا اإلٔغبْ اٌعؼ١ف , ً٘ ٘زا فٟ اٌمشآْ أل

)  ؟ ٔؼُ ..أؽغً ٔفغه أْ رظٙش هلل فٟ خٍٛاره أٔه صبٌخ , ٠مٛي هللا ػض ٚجً

) ِ ذُ إََِّٔه ٌََشُعُٛي اَّللَّ َٙ َْ لَبٌُٛا َْٔؾ َٕبفِمُٛ ُّ ٌْ ٠ؤرْٛ إٌٝ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصالح  إِرَا َجبءَن ا

 أِبِٗ ٠مٌْٛٛ ٚهللا إٔب ٔؾٙذ إٔه ٌشعٛي هللاٚاٌغالَ ٠ذٍفْٛ 

فؼٍُ هللا رؼبٌٝ ِب فٟ لٍٛثُٙ فمبي  -دشصبً ػٍٝ إظٙبس اٌصالح ٌٍٕبط -

ُ يْعلَُم إِوََّك لََسُسىلُهُ   جً فٟ ػالٖ َٓ  )َواَّللَّ َٕبفِِم١ ُّ ٌْ َّْ ا ذُ إِ َٙ ُ ٠َْؾ اَّللَّ َٚ
 َْ  ) ٌََىبِرثُٛ

أسادٚا إظٙبس اٌصالح ففعذُٙ هللا ثبٌٛدٟ ,ٌىٓ ا٢ْ و١ف ٠فعخ هللا إٌّبفك 

ٌٗ أثش فٟ لٍٛة إٌبط , رجذٖ  ٌُٚ ٠ؼذ ٕ٘بن ٚدٟ ؟إْ هللا ػض ٚجً ال ٠زشن 

٠زجشع أِبَ إٌبط ث١ٍّْٛ ثُ ٠ؤرٟ فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ ٠ظٓ أْ إٌبط ع١مِْٛٛ ٌٗ 



ٌِّب لبَ ثٗ ثُ ٠زفبجؤ أُٔٙ ال ٠ٍمٛ ْ ٌٗ ثبالً ٚوؤٔٗ ٌُ ٠فؼً ؽٟء , ألْ هللا ادزشاِب 

 رؼبٌٝ ٠ض٠ً ِب فٟ لٍٛة إٌبط .

 ٘زا ١ٌظ ٘ذف اإلٔغبْ اٌزٞ ٠ش٠ذ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاٌذاس ا٢خشح !

َِ ا٢ِخِش ( ٠مٛي هللا ػض ٚجً ْٛ َ١ ٌْ ثِب َٚ َّٕب ثِبَّلّلِ  َِ ٓ ٠َمُُٛي آ َِ َٓ إٌَّبِط  ِِ َٚ ٠ظٙش  ) 

 رؼبٌٝ ؟اٌصالح ٌٍٕبط ,ِبرا لبي هللا 

ُُ٘ ب  َِ َٚ َوََل َعلَى ) فٟ اٌجٙخ اٌّمبثٍخ ٠مٛي هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ(بُِمْؤِمىِيهَ  )

نَ  الَِّريَه إَِذا ْٛ َ ب أَر ُْ  لَِحْحِملَُهمْ  َِ ُٙ أَْػ١ُُٕ َّٚ ا  ٌَّٛ َٛ ِٗ رَ ُْ َػ١ٍَْ ٍُُى ِّ ب أَْد َِ ٍَْذ اَل أَِجذُ  لُ

ب ٠ُٕ َِ غِ َدَضًٔب أاَلَّ ٠َِجذُٚا  ِْ َٓ اٌذَّ ِِ (رَِف١ُط  َْ ُُٙ األٚي أْ ٠شظٝ هللا ػض ٚجً ِفمُٛ ُّّ ٘

, ٚدُّػٛا أ١ٍُ٘ٙ ٚإخٛأُٙ ٚأثٕبءُ٘ ثُ لبٌٛا ٠ب سعٛي هللا فمػ ٔش٠ذ صاد ٚ 

ِٗ( دزٝ ٔمذَ ٘زٖ األسٚاح فٟ عج١ً هللا سادٍخ  ُْ َػ١ٍَْ ٍُُى ِّ ب أَْد َِ ٍَْذ اَل أَِجذُ   ) لُ

ذاسد اٌظٙٛس, ٌُ ٠ش ُ٘ وبٔٛا ِمبث١ٍٓ ٌٍٕجٟ ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ ثُ فجؤح اعز

إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ إال ظٙٛسُ٘ فؤخفٛا دِؼبد ث١ُٕٙ ٚث١ٓ هللا ػض ٚجً 

ِب دشصذ ػٍٝ إخفبء أِش هلل إال أظٙشٖ هللا  فؤثٝ هللا إال أْ ٠ظٙش٘ب !!ٚهللا 

عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ د١بره أٚ ثؼذ ِٛره ٚ٘زا ال ٠عشن ٚال ٠ؼ١ٕه .ػٕذِب 

جً ٔج١ٗ ػُٕٙ , أٚدٝ إ١ٌٗ آ٠بد رُزٍٝ إٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ أخٍصٛا هلل أخجش هللا ػض ٚ

, أٔذ ٠ب سعٛي هللا ال رشٜ أػ١ُٕٙ , إْ أػ١ُٕٙ رف١ط ِٓ اٌذِغ , وً ثؾش رال 

 ٘زٖ ا٠٢بد ػشف إخالصُٙ !!

دغٕب ٌٛ وبْ أدذ ِمبثً ٌُٙ ٚسأٜ أػ١ُٕٙ لبي لذ أخشجٛا ٘زٖ اٌذِؼبد ٔفبق , 

 )َدَضًٔب( بي رؼبٌٝ :ٌىٓ هللا رؼبٌٝ أخجش ثّب فٟ لٍٛثُٙ ل

ِذبٌٚزُٙ إخفبء اٌطبػخ إال أْ هللا   ٘زٖ اٌذِٛع خشجذ دضٔب ..ثبٌشغُ ِٓ

ْْ أظٙش٘ب ! َ٘ب  جُْبُدوا الصََّدَقاتِ َفىِِعمَّا ِهيَ  )إِ رُْؤرُٛ َٚ َ٘ب  ْْ رُْخفُٛ إِ َٚ
 ُْ َٛ َخ١ٌْش ٌَُى ُٙ ٌْفُمََشاَء فَ األصً أْ رىْٛ خٍٛاره ٚخٍٛارٟ ٠شظٝ ػٕٙب هللا ...( ا

ذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ..ال ٠ىٓ إٌبط أوجش ّ٘ه , ١ٌىٓ أوجش ّ٘ه ٘ٛ هللا عجذبٔٗ عج

ٚرؼبٌٝ ٠صٍخ هللا ثبغٕه ٚظب٘شن .إْ اعزطؼذ أالّ رغمػ ِٓ ػ١ٓ هللا عجذبٔٗ 

إْ اعزطؼذ أْ رىجش فٟ ػ١ٓ هللا ػض ٚجً فبفؼً , فٟ أٞ  ٚرؼبٌٝ فبفؼً 

رمٛي وٍّخ ِب ٌذظٗ ِٓ ٌذظبره فٟ أٞ وٍّخ , ِثال وٕذ فٟ ِجٍظ ٚرش٠ذ أْ 

رؾبسن ثٙب فٟ ِؼص١خ , ٌٚىٓ لٍذ فٟ ٔفغه إسجبع ٘زٖ اٌىٍّخ أدغٓ ِٓ 

َّٟ " فزشد٘ب , ألْ هللا رؼبٌٝ ال ٠شظٝ  لٌٛٙب" أدغٓ ػٕذ هللا , ػٕذ ِٓ أدغٓ إٌ

ػٓ ٘زٖ اٌىٍّخ , ٚألٔه رش٠ذ أْ رصً إٌٝ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚرغزجٍت ِٓ 

ً ِب داس فٟ ٔفغه إال هللا رؼبٌٝ . أد١بٔب خ١شارٗ , فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ ال أدذ ٠ؼٍُ ثى

٠ؤر١ه اٌؾ١طبْ ف١مٛي ٌه "ال"  رغّغ أٚ رشٜ ِؼص١خ فزش٠ذ أْ رٕصخ فالْ ثُ 



ثُ رززوش إٔه ٌٛ لٍزٙب , ٌٛ ٔطمذ ثٙب ؽفب٘ه ٌىبْ ٌه ػٕذ هللا خ١شا ػظ١ّب , 

ٛا أِلَٔ لبي هللا ػض ٚجً ثؼذ أػٛر ثبهلل ِٓ اٌؾ١طبْ اٌشج١ُ ُِ ب رُمَذِّ َِ َٚ  ( ْٓ ِِّ فُِغُىُ 

َُ أَْجًشا  أَْػَظ َٚ َٛ َخ١ًْشا  ُ٘ ِ ِٓ فْٕٛ اٌزؼبًِ ٚاألدة ِغ سة ( َخ١ٍْش رَِجذُُٖٚ ِػٕذَ اَّللَّ

اٌؼب١ٌّٓ عجذبٔٗ أالّ رغزذمش غ١شن ٚ رٕظش ٌٗ ػٍٝ أٔٗ دٚٔه , أزجٗ أْ ٠غزضٌه 

رمٛاٖ ِٓ رمٛاٞ   أ٠ٓ  اٌؾ١طبْ , رٕظش ٌغ١شن ٚرمٛي أ٠ٓ د٠ٕٗ ِٓ د٠ٕٟ ,

أزجٗ ٚهللا اٌزٞ ال إٌٗ غ١شٖ لذ ظشة ٌٕب عجذبٔٗ ِثال فٟ اٌمشآْ أْ ٌٛ وٕذ   ,

ئ لػ ثُ دصً ِٕه ٘زا ٚاعزذمشد غ١شن ٚسأ٠ذ أٔه أٔذ ٍِىب ٌُ رخط

صبدت اٌفعً ٚأٔه أدغٓ ِٕٗ فٟ ل١بِه أٚ ص١بِه أٚ صالره أٚ جٙذن أٚ 

أعؤي  ٚرؼٍُ أٔٗ ٘ٛ أدغٓ ِٕه , أٞ ػًّ رؼٍّٗ ٚهللا ١ٌجؼٍٕه هللا فٟ ِٕضٌٗ ,

ٌٍِْ لبي هللا ػض ٚجً هللا رؼبٌٝ أْ ٠غفش ٌٕب رٔٛثٕب,  إِْر لَبَي َسثَُّه  َٚ اَلئَِىِخ إِِّٟٔ )  َّ
١ٍِفَخً ۖ لَبٌُٛا... ( ًٌ فِٟ اأْلَْسِض َخ ٓ اٌزٞ لبي ؟ِالئىخ.. َجبِػ َِ 

ِالئىخ ٌُ ٠ؼصٛا هللا لػ ٌُٚ ٠زٔجٛا لػ ٌُٚ ٠ش هللا أدذا ُِٕٙ فؼً ِؼص١خ , ثً 

 ٠خبفْٛ سثُٙ ِٓ فٛلُٙ ٠ٚفؼٍْٛ ِب ٠ؤِشْٚ !

 ُٕٔٙٝ ػٕٗ ! ٔذٓ ٔخبف ٌٚىٓ ٔفؼً ِب -٘ىزا ٚصف هللا ِٓ ٠خبف ِٕٗ -

ُٓ َُٔغجُِّخ  لبي هللا ػض ٚجً َْٔذ َٚ بَء  َِ ٠َْغِفُه اٌذِّ َٚ ب  َٙ ٓ ٠ُْفِغذُ ف١ِ َِ ب  َٙ ًُ ف١ِ ) لَبٌُٛا أَرَْجؼَ

ُط ٌََه ۖ( ُٔمَذِّ َٚ ِذَن  ّْ ال رفمذ أدثه ِغ هللا ػض ٚجً فزظٓ أْ ِب ثه ِٓ ٔؼّخ ٘ٛ ثَِذ

 ِٕه , ٠صشر اٌمشآْ فٟ ٚجٟٙ ٚٚجٙه ٠مٛي :

ِ  ِِّٓ  َوَما بُِكم) ٚألً  ال رٕظش إٌٝ غ١شن أٔٗ أعٛأ ِٕه(وِّْعَمٍة َفِمَه اَّللَّ

 , ِٕه

 ٌٛ أساد هللا جؼٍه أعٛء ِٕٗ فزؼٍُ أْ ٘زٖ إٌؼّخ اٌزٟ أٔذ ف١ٙب ِٓ هللا ,,

ِّٓ  " اٌٍُٙ ٌه اٌذّذ أْ فعٍزٕٟ ػٍٝ وث١ش فزؤدة ِغ هللا ١ٌٕٚىغش لٍجه ٚلً

 , فعٍزٕٟ ٌُ أفعً ٔفغٟ .. خٍمذ رفع١ال"

إٌٝ ِب ٘ذان هللا إ١ٌٗ ِٓ اٌخ١ش ..ألِش اٌثبٌث أْ رذػٛ  ٌثبٟٔ أْ رذػٖٛ األِش ا

 ٌٗ ..اعزؾؼش فعً هللا ػ١ٍه , أِب أْ رغزذمشٖ فال ..

ِذَن( لبي عجذبٔٗ ّْ ُٓ َُٔغجُِّخ ثَِذ َْٔذ َٚ بَء  َِ ٠َْغِفُه اٌذِّ َٚ ب  َٙ ٓ ٠ُْفِغذُ ف١ِ َِ ب  َٙ ًُ ف١ِ ٘زا  ) أَرَْجؼَ

ُط ٌََه ۖ ٍٕب ٔذٓ"ِب ٔؾؼشٖ فٟ ٔفٛعٕب أد١بٔب "فع ُٔمَذِّ َٚ ِذَن  ّْ ُٓ َُٔغجُِّخ ثَِذ َْٔذ َٚ  (

(لبي هللا ػض ٚجً: ( َْ ٛ ُّ ب اَل رَْؼٍَ َِ  ُُ  عجذبٔه !) إِِّٟٔ أَْػٍَ

٘زا اٌزٞ لبٌٛا ػٕٗ أٔٗ ع١غفه اٌذِبء ٚأٔٗ ع١فغذ فٟ األسض لبي هللا عجذبٔٗ 

 أٔضٌٛا ٚاعجذٚا ٌٗ !

اعجذٚا ٢دَ ِجبؽشح , اٌّالئىخ رصذخ اٌخطؤ ٚرغجذ ,إث١ٍظ أثٝ ألٔٗ ٠شٜ أٔٗ 

( ٘ٛ األدغٓ ٍٓ ٓ ِغ١ ِِ َخٍَْمزَُٗ  َٚ ٓ َّٔبٍس  ِِ ُْٕٗ َخٍَْمزَِٕٟ  ّ ِِ  )لَبَي أََٔب َخ١ٌْش 



َفاْخُسْج ِمْىَها ِب دِذ أٔه ٌُ رصذخ خطؤن إرْ )

ٌُ( َفئِوَّكَ  لََك أَن جََحَكبََّس  َفاْهبِْط ِمْىَها َفَما َيُكىنُ  ) , َسِج١
وبْ األٌٚٝ ثه أْ رمٛي ال إٌٗ إال أٔذ عجذبٔه إٟٔ وٕذ ِٓ   ..)فِيَها

اٌظب١ٌّٓ اٌذّذ هلل اٌزٞ ٚ٘جٕٟ ٚفعٍٕٟ ػٍٝ وث١ش ِّٓ خٍك رفع١ال 

َٓ  َفاْهبِْط ِمْىَها َفَما يَُكىُن لََك أَن جََحَكبََّس فِيَها ). ِِ فَبْخُشْج إََِّٔه 

) َٓ بِغِش٠ ذ أدغٓ ِٓ أدذ , ٘ىزا ٠فؼً هللا ػض ٚجً ثّٓ ٔغٟ أٔٗ أٔذ ٌغاٌصَّ

عجذبٔٗ صبدت إٌّخ ٌُٚ ٠ٕىغش لٍجٗ ؽبوشا ٌٗ..٘زا اٌزٞ رىٍّٛا ػٕٗ أ٠ٓ جؼٍٗ 

ْٓ أََٔذ هللا عجذبٔٗ ؟ أٔذ ٠ب ِٓ اعزذمشٚن ٚأٔضٌٛن ٚلبٌٛا أُٔٙ خ١ش ِٕه ) اْعُى

ٌَْجَّٕخَ( ُجَه ا ْٚ َص ؼبًِ ِغ سة اٌؼب١ٌّٓ ..وٍّب ٚهللا ٘ىزا ٠فؼً هللا , فبػٍُ و١ف رز َٚ

أىغشد ٚرؤدثذ ِغ هللا صادن هللا سفؼخ , اٌٍُٙ اسصلٕب األدة ِؼه ٠ب سة 

 اٌؼب١ٌّٓ .اٌٍُٙ ثجزٕب ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ .

ٌزٌه ٠ٛعف ػ١ٍٗ اٌغالَ اٌزٞ ٔجخ فٟ وً اِزذبْ اِزذٕٗ هللا إ٠بٖ ػ١ٍٗ اٌصالح 

ب  ٚاٌغالَ ٔالدع أدثٗ د١ٓ لبي ًّ ٍِ ْغ ُِ  ِٟ فَّٕ َٛ ()رَ َٓ ٌِِذ١ ب ٌِْذْمِٕٟ ثِبٌصَّ أَ أدجزٟ : و١ف َٚ

 ٔزؼبًِ ِغ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ أِش ٔذجٗ ؟

ٕبن  ُِ ٘زا جٍٟ فٟ اٌمشآْ ثً فٟ وً اٌمشآْ ,إْ اسرم١ذ ػٕذ هللا عزؤخز أوثش ِٓ 

ٚهللا إرا أسدد أْ رشرمٟ فٟ ػ١ٓ هللا فبٔظش إٌٝ ِب ٠ذت هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ 

ت هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ ٠ُجزَٕت فبجزٕجٗ دزٝ ٌٛ رؼٍمذ ٠ُؤرٝ فؤرٗ ,ٚإٌٝ ِب ٠ذ

سٚده ثٗ !ٚال رظٓ أْ اٌّغؤٌخ عٍٙخ ٚهللا ال ٠ذصً ٘زا ٚال ٠ُٕبي إال ثئػبٔخ هللا 

عجذبٔٗ .إٌجبح ١ٌظ ِٓ أٚي خطٛح , إٌجبح ِٓ اٌثب١ٔخ أٚ اٌثبٌثخ, و١ف ؟لبي 

َٛعٝ * لَ  هللا ػض ٚجً: ُِ ١َِٕه ٠َب  ِّ ٍَْه ث١َِ ب رِ َِ َٚ () َٞ َٟ َػَصب ِ٘ ثُ ثذأ ٠خجش هللا بَي 

عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚ٘ٛ اٌؼ١ٍُ اٌذى١ُ, ِبرا رؼٕٟ ٌٗ ٘زٖ اٌؼصب ٚأٔٗ ال ٠غزط١غ أْ 

ب (٠خشج إٌٝ ِىبْ ثذٚٔٙب َٙ وَّؤُ َػ١ٍَْ َٛ َ َٞ أَر َٟ َػَصب ِ٘ وٍّب ٚلفذ رٛوؤد   )لَبَي 

ٟ(ػ١ٍٙب . ِّ ب َػٍَٝ َغَٕ َٙ ُ٘ؼُّ ثِ أَ َٚ غشد ٘زٖ اٌؼصب رؼ١ٕٕٟ فٟ أؽ١بء وث١شح , لذ ٠ )

َٟ ٚعٍٙذ ٌٟ أِٛس وث١شح ثؼذ رٛف١ك هللا ػض ٚجً . ٌِ َٚ  ٟ ِّ ب َػٍَٝ َغَٕ َٙ ُ٘ؼُّ ثِ أَ َٚ (

آِسُة أُْخَشٜ( َِ ب  َٙ أدافغ ثٙب ػٓ ٔفغٟ أٚ دصٝ أص٠ذٙب ثٙب ػٓ غش٠مٟ ,  ف١ِ

 اٌُّٙ أٔٙب رٕفؼٕٟ.

الدع ػٕذِب أساد هللا رؼبٌٝ أْ ٠خزجش ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ً٘ ٔجخ ِٛعٝ فٟ 

أْ ٘زٖ اٌؼصب رؼٕٟ ٌه وً ٘زا ٚأٔه رذجٙب  ؼبًِ ِؼٗ أَ ال ؟لبي ِب داَ اٌز

 ٚأٔٙب رٕفؼه فزخٍَّص ِٕٙب !اٌؼصب ؽٟء دالي !

 ٌُ ٠مً ٌٗ هللا عجذبٔٗ أخشج دػ ِٓ ث١زه أٚ أغبٟٔ ِٓ ع١بسره أٚ دخبْ ..



َٛعٝ(اٌؼصب ؽٟء دالي ! ُِ ب ٠َب  َٙ ِم ٌْ م١ٙب ٌذظخ ٌّبرا ٠ب سثٟ أٌ ٌُ ٠مً: ال , )لَبَي أَ

 ,أٔب أٔزفغ ثٙب عؤرٛسغ ثؼذ٘ب و١ف أ٘ؼ ػٍٝ غّٕٟ ؟ ث١ذٞ ؟

َ٘ب( ال..ٌُ ٠مً رٌه .ِجبؽش فبء اٌفٛس٠خ ٌْمَب َ أظش و١ف ٠ؼشفْٛ ٠زؼبٍِْٛ ِغ  )فَؤ

هللا , ٠ب سة اسصلٕب دغٓ اٌزؼبًِ ِؼه ٚاألدة ِؼه ٠ب سة , اٌٍُٙ اجؼٍٕب وّب 

رذت ال رجؼٍٕب وّب ٔذت .أٌمب٘ب ِجبؽشح , ِبداَ رش٠ذ ٠ب سة عؤفؼً , أصال ٟ٘ 

(ِٕه .. َْ ٛ ُّ َّٓ أَْوثََش إٌَّبِط ال ٠َْؼٍَ ٌَِى َٚ ( 

ظُ ِٕٙب , ٌٛ ؽئذ أْ رغ١ٕٕٟ ػٕٙب أٌمب٘ب , ٌٚٛ سظ١ذ ػٕٟ ألػط١زٕٟ أػ

َ٘ب(ألغ١ٕزٕٟ , عجذبٔه ! ٌْمَب َ  , ال ٠مذَ أدذ ػٍٝ هللا ! )فَؤ

اٌجؼط ٠غٟء فُٙ ٘زا اٌّجذأ ف١ظٓ أٔٗ ٌٛ رشن أِش ِٕىش, أخشج دػ ِٓ ث١زٗ 

أٚ غ١ّش ثٛثٗ اٌزٞ ٠غذت فشفؼٗ , ٘زا ٠زٛلغ أٔٗ ِب داَ لذ أغبع هللا فئْ األِش 

 ْٛ ٘ٛ اٌخ١ش ٚاٌجضاء !اٌزبٌٟ اٌزٞ ع١ؤر١ٗ ع١ى

 ال. ١ٌظ ٘ىزا رزؼبًِ ِغ هللا , ٌىبْ ٔجخ وً إٌبط ,

 ثً إرا ٔجذذ فٟ أٚي خطٛح ٠ؤر١ه ثخطٛح ثب١ٔخ أصؼت ِٕٙب !

عزمٛي إٔٗ ِٓ اٌّفزشض أْ رٕمٍت اٌؼصب ر٘ت !ال.. ١ٌظ ٘ىزا ٠ؼبٍِٕب هللا 

 عجذبٔٗ .هللا ٌٗ عٕخ فٟ اٌذ١بح , فٟ خٍمٗ هلالج لج ال رزغ١ش.

إْ رفؼً ِب رُؤِش ثٗ أٚ رٕزٟٙ ػّب ١ُٙٔذ ػٕٗ فئْ هللا رؼبٌٝ ٠ش٠ه أػظُ ِٓ ٘زا 

, إِب أْ رٕجذؤٚ أٔه رغمػ !أٌمب٘ب ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ثُ رفبجؤ أٔٗ ثؼذ أْ أغبع 

َٟ َد١َّخٌ رَْغؼَٝ( هللا أمٍجذ األِٛس !لبي رؼبٌٝ ِ٘  )فَئِرَا 

 , وؤٔٙب جبْ أِبِٗ ! (وََّها َجان  ) جَْهَحزُّ َكأَ  رز٘ت ٚرؤرٟ , لبي هللا رؼبٌٝ 

َ٘ب( أظش إٌٝ االخزجبس اٌثبٟٔ , ٌٛ أْ ِٛعٝ ٌُ ٠ؤخز٘ب فٍٓ ٠عش هللا )لَبَي ُخْز

وث١ش فؼٍٛا ِٚب ظشٖٚ , ٌُ ٠عشٚا هللا ؽ١ئب ..أظشٚا االخزجبس اٌثبٟٔ   ؽٟء ,

َ٘ب(أصؼت ِٓ األٚي , و١ف آخز٘ب ٠ب سة ؟ ػٕذِب وبٔذ ػصب فٟ  )لَبَي ُخْز

 ٍذ "أٌمٙب" ٚػٕذِب صبسد د١خ رمٛي "خز٘ب" ؟!٠ذٞ ل

٘ىزا ٠ؼبٍِه هللا , ٠مٍت األِٛس ػىظ ِب رش٠ذ دزٝ ٠ُخشج ً٘ أٔذ فؼٍذ هلل أَ 

هلل ؟!ً٘ أخز٘ب ِٛعٝ ؟ ِٛعٝ خبئف ,٠ش٠ذ  ال !ً٘ فؼٍزٗ ٌٕفغه أَ ٌٍٕبط أَ 

 هللا ػض ٚجً أْ ٠جؼٍه رزصشف ٚأٔذ رؼٍُ أْ هللا ػظ١ُ ..

 , أخز٘ب ِٛعٝ ؟ ٔؼُ ..لذَ وً ِب ٠شظٟ هللا . ْف()ُخْرَها َوََل جَخَ 

دزٝ ٌٛ وبْ رفى١شن اٌجؾشٞ ٚػمٍه أْ ٘زا ٠عشن , ٌىٓ ٚهللا ٌٓ رخبف أٚ 

 رخغش , رخبف ٚ رخغش ِغ وً إٌبط إال ِغ هللا عجذبٔٗ , ٌٓ ٠خزٌه ..

ٓ َوإِن جَُك َحَسَىًة ُيَضاِعْفَها َوُيْؤتِ )  ( لَُّدْوُه أَْجًسا َعِظيًما ِِ



صب ٟ٘ اٌؼصب , ٚهللا ٌٛ ٚلف ثٙب أِبَ اٌغذشح ٚ٘ٛ لذ سفط أْ ٠ٍم١ٙب هلل اٌؼ

 ٚهللا ِب رٕفؼٗ .أدجزٟ : هللا رؼبٌٝ ٠ش٠ذٔب أْ ٔزذثش ٘زا اٌمشآْ ..

٘ىزا ٔؼبًِ هللا عجذبٔٗ , إرا ٔجذذ ِؼٟ فٟ ِٛلف فٍٓ أٔغبن فٟ ِٛالف , 

ٚعزذزبجٕٟ فٟ أِش أصؼت ِٓ ٘زا ٚأػط١ه ..ٌّب جبء اٌغذشح ٚأٌمٛا ثالثّبئخ 

اٌؼظ١ُ إرا ٚصف ؽٟء أٔٗ ػظ١ُ فبػٍُ أٔٗ )َٚجبُءٚا ثِِغْذٍش َػِظ١ُ( أٌف عذش

َِ  ػظ١ُ !فئرا ٟ٘ رٍمف ٚادذح رٍٛ األخشٜ ٍْمَْف  ب َصَٕؼُٛا َو١ْذُ )رَ َّ ب َصَٕؼُٛا ۖ إَِّٔ

رخ١ً ِؾبػش ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ٚ٘ٛ ٠شٜ اٌؼصب اٌزٟ ٔجخ ف١ٙب ِغ َعبِدٍش(

هللا ػض ٚجً رجطً عذش اٌغذشح ثئرْ هللا ػض ٚجً , و١ف ِؾبػشٖ ؟٘ىزا 

رذظ إرا ٔجذذ فٟ ِٛلف ث١ٕه ٚث١ٓ هللا فٟ خٍٛاره , ٠ٕصشن هللا ػض ٚجً 

 ف١ٗ .فٟ ِٛلف رذت أْ رُٕصش 

١ٌظ ِشح ٚادذح فبهلل أػظُ , د١ّٕب رشاءٜ اٌجّؼبْ , اٌجذش ِٓ أِبُِٙ ٚاٌؼذٚ 

 ِٓ ٚسائُٙ ,ِبرا ٠فؼً ؟

, (َفاوَفلَقَ  اْضسِب بَِّعَصاَك اْلبَْحسَ ) ال .. ٌه ِٛلف ِؼٟ لذ ٔجذذ ف١ٗ

اٌمع١خ ١ٌغذ لع١خ ػصب ٟ٘ لع١خ ِٛلف ٔجخ ف١ٗ فٟ اٌزؼبًِ ِغ هللا ػض 

 ٚجً .

()فَبٔفٍَََك فَ  ُِ ٌْؼَِظ١ ِد ا ْٛ ًُّ فِْشٍق َوبٌطَّ َْ ُو ٌُٙ غش٠ك فٟ اٌجذش ال رٕضٌك فعالً  َىب

ػٍٝ أْ رغشق.ػطؼ ثٕٟ إعشائ١ً ِب ث١ُٕٙ إال صخٛس ِٚب دٌُٛٙ إال 

ُْٕٗ اثَْٕزَب َػْؾَشحَ َػ١ًْٕب( ججبي ِِ ْٔفََجَشْد  ٌَْذَجَش ۖ فَب  )اْظِشْة ثِؼََصبَن ا

ِؼٟ ٌٓ أخزٌه .أعؤي هللا عجذبٔٗ ألػٍّه أْ ثغجت ِٛلفه اٌزٞ ٔجذذ ف١ٗ 

ٚرؼبٌٝ ثٕٛس ٚجٙٗ اٌزٞ أؽشلذ ٌٗ اٌظٍّبد ٚصٍخ ػ١ٍٗ أِش اٌذ١ٔب ٚا٢خشح 

 أْ ٠ٛفمٕٟ ٚإ٠بوُ ٌٙذاٖ.ٚأْ ٠جؼً ػٍّٕب فٟ سظبٖ.

 اٌٍُٙ ٠ب سثٟ اسصلٕب دغٓ األدة ِؼه ٠ب را اٌجالي ٚاإلوشاَ .

ب وّب رذت ٚال رجؼٍٕب اٌٍُٙ اجؼٍٕب وّب رذت ٚال رجؼٍٕب وّب ٔذت ,اٌٍُٙ اجؼٍٕ

وّب ٔذت ,اٌٍُٙ اجؼٍٕب وّب رذت ٚال رجؼٍٕب وّب ٔذت ,٠ٚغش ٌٕب عجال رشظ١ه 

٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ .اٌٍُٙ ال رجؼً وٍّخ رذت أْ رُمبي فٟ أسظه إال جؼٍذ أٌغٕزٕب 

 أعجك األٌغٕخ إ١ٌٙب ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ ,

ًٝ  ٚال رجؼً خطٛح رذت أْ رُخطٝ فٟ عج١ٍه إال جؼٍذ ألذإِب أٚي األلذاَ ُخط

إ١ٌٙب ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ .اٌٍُٙ ال رجؼً ٔظشح رذت أْ رُٕظش ٚال فىشح ٚال خبغشح 

ب ٚال وزبثخ ٚال وٍّخ رذت أْ رجزي إال جؼٍزٕب أٚي ِٓ ٠جزٌٙب فٟ  ًّ ٚال خًطب ٚال لٍ

ًّ ٚعٍُ ٚثبسن ػٍٝ ػجذن ٚٔج١ه دمحم  عج١ٍه ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ .اٌٍُٙ ٠ب سة ص



ًّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ اٌغّبء  ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ًّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ ا٢خش٠ٓ , ٚص األ١ٌٚٓ , ٚص

 ػٕذن إٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ .

ًّ ٚعٍُ ػ١ٍٗ صالح ٚرغ١ٍّب وث١شاً ػذد ٚسق األؽجبس ٚػذد لطش  اٌٍُٙ ص

األِطبس ٠ب سة ٚػذد ِب أظٍُ ١ًٌ ٚأؽشق ٔٙبس .اٌٍُٙ ٠ب سثٟ ثبسن ٌٕب فٟ 

برٕب .اٌٍُٙ أصٍخ أئّزٕب ٚٚالح أِٛسٔب أٔفغٕب ٚفٟ أػّبسٔب ٚفٟ أػّبٌٕب ٚفٟ أٚل

ٚإِٓب ٠ب سثٟ فٟ دٚسٔب ,اٌٍُٙ أصش إخٛإٔب اٌّجب٘ذ٠ٓ فٟ عج١ٍه فٟ وً ِىبْ 

,اٌٍُٙ وٓ ٌُٙ ِؤ٠ذاً ٚٔص١شاً ِٚؼ١ٕبً ٚظ١ٙشاً ٠ب را اٌجالي ٚاإلوشاَ .اٌٍُٙ وٓ 

ٌُٙ خ١ش ٔبصش ٠َٛ أْ لً إٌبصش فّٓ ٔصشرٗ فال ٠ُغٍت .اٌٍُٙ ِٓ ٔصشرٗ فال 

ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ خ١بسُ٘ ٚاوفُٙ ؽش  ٚيّ  ٠ُغٍت ,اٌٍُٙ فبٔصشُ٘ , اٌٍُٙ ٠ب سثٟ

ٌٍجش ٚاٌزمٜٛ ِٚٓ اٌؼًّ ِب   ؽشاسُ٘ ,اٌٍُٙ خز ثٕٛاصٟ ٚالح أِٛس اٌّغ١ٍّٓ

 رشظٝ ٚاجؼٍُٙ ٠ب سثٟ

 ٠ذجْٛ ِب رذت ٠ٚىشْ٘ٛ ِب رىشٖ , اٌٍُٙ اجؼٍُٙ ػٛٔب أل١ٌٚبئه ,

ٚاإلوشاَ ٠ب ِٓ ث١ذٖ ٍِىٛد وً ؽٟء ال  دشثب ػٍٝ أػذائه , اٌٍُٙ ٠ب را اٌجالي

 رفشلٕب ِٓ ٘زا اٌّجٍظ إال ثزٔت ِغفٛس ,

ٚػًّ ِزمجً ِجشٚس , اٌٍُٙ اجؼٍٙب صفذخ جذ٠ذح فٟ د١برٕب رىْٛ ؽب٘ذح ٌٕب ال 

 ػ١ٍٕب ,

ِْ اٌذّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚصٍٝ هللا ٚعٍُ ػٍٝ ٔج١ٕب دمحم.  ٚآخش دػٛأب أ
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