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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ً ٚاٌذّذ هلل اٌزٞ ٘ذأب .. اٌٝ  اثذأ ثغُ هللا ِغزؼ١ٕبً .. ساٍض ثٗ ِمذّساً ِؼ١ٕب

أدّذٖ عجذبٔٗ ٚأؽىشٖ .. ِٚٓ ِغبٚة ػٍّٟ  غش٠ك اٌذك ٚاجزجبٔب

 .ٚاعزؼ١ٕٗ ػٍٝ ١ًٔ اٌشظب .. ٚأعزّذ ٌطفٗ ف١ّب لعٝ أعزغفشٖ

 وُ ٠َٛ فٟ د١بره أصبثه صذاع! عؤعؤٌه عئاي : دج١جٟ اٌغبٌٟ

 ا١ٌَٛ فىش وُ ِشح أصبثه صذاع وبد أْ ٠ٕفجش سأعه !

 ٛد ِٓ ؽذح األٌُ وُ ِشح؟أٚؽىذ أْ رّ

 ا٢ْ ا٢ْ رؾؼش ِٕٙب ثؾٟء

 ال .. ر٘جذ

 وُ ِشح ثُؾشد ثجؾبسح أٚؽىذ أْ رط١ش ِٓ اٌفشح ؟

 اِب ثٕجبح اِب ثٌّٛٛد اِب ثضٚاج أ٠ٓ ٟ٘ ا٢ْ؟ أ٠ٓ ر٘جذ!!

 ٚوُ ِٓ ِؼص١خ رٍزرد ثٙب فٟ ٚلزٙب اِب ٔظشح ثبٌجصش ثبألرْ



 أٚ ثبٌٍغبْ ,أٚ ثبٌغّغ أٚ ثب١ٌذ أٚ ثبأللذاَ أٚ ثبٌمٍت 

 وُ ِٓ ٌزح أظذىزه ؟ أ٠ٓ ٟ٘ ا٢ْ ؟ ٌىٕٙب ُعجٍذ ؽئٕب أَ أث١ٕب

 عجٍذ ر٘جذ ٌزرٙب ٌىٓ ٟ٘ ثم١ذ !

 وُ ِشح ٠ب أخٟ اعز١مظذ ِٓ إٌَٛ سغُ أْ ٚسائه ػًّ ,

 ثُ رزوشد اٌجٕخ

 ٚرزوشد أْ ٕ٘بن ِٛلف عٛف ٠ىشَ ف١ٗ ألٛاَ ,

 ٚرزوشد لٛي هللا ػض ٚجً

(  َٓ ّ ِِ ١ًًٍِل  َْ َوبُٔٛا لَ َجؼُٛ ْٙ ب ٠َ َِ  ًِ ُْ ٠َْغزَْغِفُشْٚ* ا١ٌٍَّْ ُ٘  ( ٚثِبأْلَْعَذبِس 

 فمٍذ اٌٍُٙ اغفش ٌٟ , ٚٔفعذ فشاؽه ٚرجبف١ذ

 ػٓ ِعجؼه ثُ رٛظؤد ثُ ص١ٍذ ٚٚظؼذ جج١ٕه فٟ اٌزشاة

 ٘زٖ ا١ٌٍٍخ ٚ٘زٖ اٌغجذح أروش٘ب ٠َٛ أٌمبن , ٚلٍذ اٌٍُٙ اجؼً

 رُغؼذ لٍجٟ ٠َٛ رخزي إٌبط ِؼبص١ُٙ ,

 ر٘ت اٌزؼت ران ا١ٌَٛ ا٢ْ ال رزوش ؽٟ ,

 ٌىٓ ِب ثمٟ وزت ٌه ٕ٘ب ٚسفغ روشن ٕ٘بن ..

 أرىٍُ ػٓ رٍه اٌٍذظخ اٌزٟ أس٠ذ أخٟ ا٢ْ أْ رزٕمً ثفىشن اٌٝ رٌه

 ٍٙٗ أوثش ِٓ ؽٙش٠ٓ ,اٌشظ١غ اٌزٞ ِب أٍِٙٗ هللا ػض ٚجً ٌُ ٠ّ
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 دذد هللا ػض ٚجً

 ِغ رٌه اٌٍّه ٠َٛ أْ وبْ رٌه اٌشظ١غ ج١ًٕٕب فٟ ثطٓ أِٗ رٚ أسثؼخ

 أؽٙش أسعً هللا اٌٍّه فذذد ػّشٖ أْ ٘زا ثؼذ ؽٙش٠ٓ عٛف ٠ٕضي

 ػ١ٍٗ ٍِه ٠ٚؤخز

 سٚدٗ , ِب أًِٙ رٌه اٌمٍت ثؤْ ٠ٕجط أوثش ِٓ ؽٙش٠ٓ

 ٚثؼذ إٌجعخ اٌزٟ دذد هللا ػض ٚجً , فبرا ثزٌه اٌج١ٕٓ ثؼذ ؽٙش٠ٓ

 أْ رىْٛ األخ١شح ارا ثٗ ٠ٕجعٙب ٠ٚغزىًّ

 ػّشٖ ف١مف رٌه اٌمٍت ٠ٕٚضي رٌه اٌٍّه ٠ٚمجط اٌشٚح , ٚارا ثبألً٘

 ٠ؤرْٛ ٚ ٠جذٚٔٗ ال ٠زذشن , لٍت ال ٠ٕجط ,

 أٔفبط ال رخشج , أفٛاٖ ال رزذشن ,

  أراْ ال رغّغ ٚلذ وبٔذ لجً دلبئك رغّغ , ثىذ أِٗ ,

 ثىٝ أثبٖ غغٍٖٛ وفٕٖٛ صٍٛا ػ١ٍٗ دفٕٛا رٌه

 اٌشظ١غ رٚ اٌؾٙش٠ٓ فٟ لجشٖ ..

 ٚ ارا ثبألسض رزصذع ِٓ فٛلٗ ؽ١ئب فؾ١ئب ف١شٜ إٌٛس

فبرا ثٗ ٠خشج ِٓ رٍه األسض سظ١ؼب ف١شفغ سأعٗ اٌٝ اٌغّبء ٚاٌغجبسِٓ 

 فٛق سأعٗ ٠زٕبثش ٠شفغ سأعٗ اٌٝ اٌغّبء فبرا ثبٌغّبء رزؾمك ٚرزمطغ ,

إٌجَٛ فبرا ثٙب رٕزثش , ٠ٕظش اٌٝ اٌؾّظ فبرا ثٙب رىٛس ثُ رجّغ  ٠ٕظش اٌٝ

 فبرا ثزٌه , اٌؾّظ ِغ اٌمّش ثُ رغجش فٟ اٌجذش



 اٌجذش ٠ؾزؼً ٔبسا ثُ ٠ٍزفذ اٌٝ إٌبط ارا ثُٙ دفبح ػشاح ٠جشْٚ

 ٠ٚزشاوعْٛ ف١ٕظش ِٓ ث١ٓ ٘ئالء إٌبط اٌٝ أغٍٝ

رمطغ لٍجٙب ٠َٛ  أغبٔخ فٟ اٌٛجٛد اٌزٟ غبٌّب ثىذ د١ٓ ِشض ٚغبٌّب

 ِبد , ل١ً

 ٠ٕظش ا١ٌٙب فبرا ثٙب ال رُؼٕٝ ثٗ ٚال رٕظش ا١ٌٗ , ثُ ٠ٍزفذ اٌٝ اٌججبي

ب َسثِّٟ ) َٙ ًْ ٠َِٕغفُ ٌِْججَبِي فَمُ ِٓ ا ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ ) 

 رؼشف ِٓ ٘ٛ سثه؟

,ِٚب  اٌزٞ ٠غّغ وًلِه ا٢ْ ٠ٚشٜ ِب فٟ ثبٌه ٠ٚؼٍُ ِب فٟ صذسن ا٢ْ

 رىٕٗ صذٚسٔب عجذبٔٗ ٠ٕظش ا١ٌٕب فٟ ٘زٖ اٌٍذظخ

 ٚهللا ٘ٛ اٌزٞ ع١ٕغف اٌججبي

ب َسثِّٟ ) َٙ ًْ ٠َِٕغفُ ٌِْججَبِي فَمُ ِٓ ا ٠َْغؤٌَََُٛٔه َػ َٚ ) 

 اٌزفذ اٌٝ رٌه اٌشظ١غ رجذ ؽؼشٖ رٌه األعٛد ارا ثٗ ٠ؾزؼً

 ,, أعؤٌه ثبهلل ِب اٌزٞ جؼً رٍه ؽ١جب

 دِٛػٙباألَ اٌزٟ رمطغ لٍجٙب ٌُٚ رجف 

 رزشن رٌه اٌج١ٕٓ اٌزٞ ٌُ رزٕٙٝ ثٗ فٟ اٌذ١ٔب , ِب اٌزٞ جؼٍٙب

 ِب اٌزٞ جؼٍٙب رٙشة ِٕٗ !!

ب إٌَّبط ) َٙ  ( ٠َب أ٠َُّ



 أٔضي ٚهللا ٌٛ وٍُ اٌجذساْ ٌزضٌضٌذ ٌٚٛ ٌُ ٠ىٍُ اٌجذساْ,

 , ٌىٓ ! أٔضي ػ١ٍٕب اٌٍُٙ آرٕب ػٍٝ اٌججبي ٌزذوذوذ

 ػٕذن .. ػمٛال رٕفؼٕب

(  ُْ ب إٌَّبُط ارَّمُٛا َسثَُّى َٙ  ( ٠َب أ٠َُّ

 ٠ؼٕٟ أزجٗ اػًّ ٚافؼً وبٌزٞ ٠ّؾٟ ػٍٝ اٌؾٛن لجً

 أْ ٠عغ لذِٗ لجً أْ رزىٍُ ثبٌىٍّخ لجً أْ رشعً ٘زٖ ا١ٌذ لجً أْ

 رٕظش٘زٖ إٌظشح وؤٔه رّؾٟ ػٍٝ ؽٛن لجً أْ رعغ لذِه

 رؼشف أ٠ٓ رعؼٙب

(  ُْ ب إٌَّبُط ارَّمُٛا َسثَُّى َٙ  ( ٠َب أ٠َُّ

 ؟ ٌّبرا

 ألٔه عٛف رمف فٟ ٠َٛ

ٌَْضٌَخَ  ) َّْ َص  ( انسَّبَعة اِ

 ٕ٘بن عٛف رٕذَ اْ ٌُ رزك هللا , دِؼبره رُجشٞ ف١ٙب األٔٙبس

 ألجً ٘زا ٠خجشن هللا دِؼزه ا١ٌَٛ غب١ٌخ , , ال ٠ئثٗ ف١ه

 عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ ٘زٖ ا٠٢بد ال رٕفغ اٌّٛرٝ أثذا , رٕفؼىُ أٔزُ ,

 ٚلذ ٠ىْٛ فٟ اٌغذ ِٕب ِٓ ٌُ رٕفؼٗ ٘زٖ اٌىٍّبد !



ٌَْضٌَخَ اٌغَّبَػخِ  يَب أَيَُّهب انَُّبُس اجَّقُىا َزبَُّكىْ  ) َّْ َص  ( َشْيٌء َعِظيى اِ

 ٠َٛ ػظ١ُ.. ججبس اٌغّٛاد ٚاألسض اٌؼظ١ُ ٘ٛ اٌزٞ عّب٘ب

 ( يَْىَو جََسْوَََهب )

 عٛف رشٜ رٍه األَ اٌزٟ وبٔذ رشظغ سظ١ؼٙب

هََهب َوجََسي جَْرهَ (  ًْ ٍم َح ًْ ب أَْزَضعَْث َوجََضُع ُكمُّ ذَاِت َح ًَّ ُم ُكمُّ ُيْسِضعٍَة َع

 ( انَُّبسَ 

 ٚهللا ِب ؽشثٕب اٌخّش ٕ٘بن,, ( ُسَكبَزي أٔب ٚأٔذ)

ِ َشِديد ) ٍَّ َعرَاَة اَّللَّ  ( َوَيب ُهْى بُِسَكبَزي َونَِك

 , ٘ٛ اٌشدّٓ ٔفغٗ ,,٘ٛ اٌغفٛس ٌٚىٓ ػزاة هللا ؽذ٠ذ

 , أعؤٌه ثبهلل ٌّبرا ٌٚىٓ ػزاة هللا ؽذ٠ذ اٌشد١ُ ٠مٛي 

 ؽبة ؽؼش سأعٗ !

 ً٘ ألٔٗ ٔبَ ً٘ ألٔٗ صٔٝ؟ ً٘ ألٔٗ ِب لبَ ٠صٍٟ اٌفجش؟

 ػٓ صًلح اٌفجش؟ أَ ألٔٗ فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ ٔظش اٌٝ دشاَ؟

 !! أَ ألٔٗ سأٜ اٌزٔٛة اٌزٟ ػ١ٍٗ فؾبة ؽؼشٖ خٛفب ِٓ ػٛالجٙب

 ٘زا ثًل رٔت ٠خبف ِص١شٖ ألٔٗ سأٜ أؽ١بء ٌُ ٠زٛلؼٙب ,

ثذٌذ األسض غ١ش األسض ٚاٌغّٛاد , فؾبة ؽؼشٖ ِب أٚلفٗ هللا 

 ٌُٚ ٠غؤٌٗ ػجذٞ ٌّب ٔظشد اٌٝ اٌذشاَ؟! ,, رؼبٌٝ



 أٌُ أػط١ه ٔظشا ٚدشِذ غ١شن؟ , ٌٓ أرىٍُ ػٓ رٍه اٌٍذظخ

 ألْ اٌىً عٛف رّش ػ١ٍٗ..

 رىٍُ ػٕٙب !؟ً٘ رؼشف أٞ ٌذظخ أس٠ذ أْ أ ·

 رؼبي أٔظش اٌٝ اٌٍذظخ اٌزٟ ال رّش ػٍٝ وً ٚادذ ِٕب ٌذظخ ِشد

 ػٍٝ ألٛاَ ٌؼٍّٕب ٔغز١مع ٕٚٔظش أ٠ٓ ٘ئالء األلٛاَ اٌز٠ٓ

 ِشد ػ١ٍُٙ اٌٍذظخ !

 ٚأ٠ٓ ِٓ ػبػ فٟ ٚلزُٙ ِب ِشد ػ١ٍٗ اٌٍذظخ ٘زٖ ٚو١ف

 ٘زا سفؼزٗ رٍه اٌٍذظخ اٌٝ اٌفشدٚط األػٍٝ! ٚ٘ئالء فٟ اٌغ١ٕٓ

 ِب اصدادٚا فٟ جُٕٙ اال عؼ١شا ٚخغشاْ!!

 ٌذظخ ٠َٛ أْ رٌه اٌمٍت ٠ٕفط اٌغجبس ػٓ أغؾ١زٗ ٠َٛ

 أْ رٍه اٌؼ١ْٛ رٕظش , ٚرٌه اٌمٍت ٠جصش , ٠َٛ أْ رغؤي ٔفغه

 أٔذ ٚرمٛي وُ ٌٟ ِٓ ٔفظ , ارا وبٔذ ٔفظ غ١ش

 ٔفغٟ رُؼزَة اسجغ ٠ب لٍت ُٚٔ !

 ٟ رٍه اٌٍذظخ اٌزٟارا وبٔذ ١ٌظ ػٕذن اال ٔفظ ٚادذح ال ٚهللا ف

 ٠ٕظش هللا ػض ٚجً اٌٝ لٍجه ٚارا ثٗ ٠زغ١ش فبرا ثذٍّخ

 ؟ ِزــــٝ ِٓ رٍه اٌٍذظخ اٌؼشػ رجذأ رغزغفش ٌه ٠ؼطْٛ األِش ,



 رؼشفْٛ ِبػض سظٟ هللا ػٕٗ !!؟

 ِبػض الزشف جش٠ّخ ػظ١ّخ , ِب ػض صٔٝ اخزٍٝ ثٙب

 شوذ, رذ ٚاػذ٘ب ٚوٍّٙب ثٍغبْ , هللا ػض ٚجً أػطبٖ ا٠بٖ ٚٔغٟ

 ؽفب٘ٗ ثٕؼّخ أػطبٖ هللا ا٠بٖ

 رذشوذ ٠ذٖ ٌّظ رٍه اٌّشأح ث١ذ,, هللا عخش٘ب ٌٗ ,

٠شاٖ  رذشوذ لذِٗ اٌٝ رٍه اٌّشأح ثؤلذاَ,, هللا اٌزٞ عخش٘ب ٌٗ ٚٔغٟ أْ هللا

 فٟ رٍه اٌٍذظبد ٚأزضع ِٕٗ اإل٠ّبْ وّب لبي اثٓ ػجبط

 (ال ٠ضٟٔ اٌضأٟ د١ٓ ٠ضٟٔ ٚ٘ٛ ِئِٓ)

 ِغ أْ اٌصذبثٟ جٍظ ِغ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ أزٙٝ

 ِب ػض ٚلعٝ دبجزٗ ٚأزٙذ ؽٙٛرٗ رفشلب ِٓ سآّ٘ب ؟!!

 ِٓ أدذ ِٓ اٌصذبثخ ٚ ال أدذ ِّٓ فٟ األسض وٍٙب , ِب سآّ٘ب

 ِب أدذ سآُ٘ اال أْ سة اٌؼضح ٚاٌجًلي

(   ٝ َّ  اَل ٠َْخفَ اَل فِٟ اٌغَّ َٚ ٌء فِٟ اأْلَْسِض  ْٟ ِٗ َؽ  بءِ َػ١ٍَْ

ُْ فِٟ اأْلَْسَدبَ * ُسُو ِّٛ َٛ اٌَِّزٞ ٠َُص ُ٘ ) 

 أفًل ٠شان ٚأٔذ ػٍٝ األسض! وبْ ٠شان ٚأٔذ فٟ سدُ أِه

 ٌٛ أٔذ فٟ سِعبْ ٚرغٍٍذ ثزؼّذ ِٕه لطشح ِبء ٚأٔذ رزّعّط

 ٚ ٔضٌذ أٔذ لطشح رغٍٍذ ٚدخٍذ اٌٝ دٕجشره ٕ٘بن
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أْ اإلجبثخ ٔؼُ ارا وبْ هللا  سآ٘ب أَ ال ارا وبْ هللا ٠شٜ , أػٍُ رؼشف أْ هللا

 ٠شٜ رٍه اٌمطشح فى١ف ال ٠شان أٔذ ثذجّه !!

 ػٍُ ِبػض أٔٗ ِبساٖ أدذ ِٓ اٌجؾش ثذأ ٠غؤي ٔفغٗ, ص١ٔذ

 ٚاٌزٞ ٔفغٗ ٌىٓ ٚاٌزٞ ٔفغٗ ث١ذٖ ٌزٛلفٓ ٠ب ِبػض , ٚ ا٢ْ

 ث١ذٖ ١ٌغؤٌٕه هللا ٠ب ِبػض

 , ثذأد رٍه األغشاف رئٔت ِبػض رزوش أٔٙب عٛف رؾٙذ ػ١ٍٗ

 رزوش أٔٙب ُعخشد ٌٗ ٌٚىٓ عٛف رزىٍُ رٍه األ٠بدٞ ٚرٍه

 األلذاَ ٚعٛف رمٛي ٠ب سثٟ

 ٘ٛ اٌزٞ صٔٝ , ِبػض ٌُ ٠زذًّ أْ سة اٌؼضح ٚاٌجًلي

 اٌزٞ ٌّب ٘بْ ػ١ٍٗ لَٛ ػبد ٘بٔٛا ػ١ٍٗ ػصٖٛ , أعزصٍذُٙ ػصٖٛ ,

 سصلُٙ ػصٖٛ , أٔؼُ ػ١ٍُٙ صادُ٘ فٟ اٌجغُ ثغطخ

 ٠ٕذزْٛ ِٓ اٌججبي ث١ٛرب

ُْ َججَّبِس٠ٓ ) اِرَا ثََطْؾزُُ ثََطْؾزُ َٚ ) 

 ٘بٔٛا ػ١ٍٗ فذٍُّٙ ثش٠خ فذوُٙ دوب سإٚعُٙ وؤػجبص

 .. ػ١ٍٗ ٌّب ػصٖٛ ٔخً خب٠ٚخ وً اٌمَٛ ٘بٔٛا

 فٟ اٌزشاة , ٘بْ ػ١ٍٗ فشػْٛ اٌزٞ أػطبٖ اٌٍّه ثُ دط سأعٗ

 ٘بْ ػ١ٍٗ لبسْٚ فًل ٠ؼٍُ أدذ أ٠ٓ خغفذ ثٗ األسض



 ٚفٟ أٞ لبع عذ١ك !

 ال ٠ؼشف أدذ , ٘بْ ػ١ٍٗ لَٛ ؽؼ١ت فؤسعً ٌُٙ عذت

 ِبػض أٔٗ ػصٝ ثُ أِطشرُٙ ثب١ٌٕشاْ دزٝ ادزشلٛا , فؼٍُ

 , أٔٗ ػصٝ اٌزٞ ػصبٖ اٌزٞ ٌّب ٘بْ ػ١ٍٗ ٘ئالء اٌمَٛ أثبدُ٘

 اث١ٍظ فخٍذ فٟ إٌبس

 ػصٝ ِٓ غشد آدَ ثزٔت ٚادذ ٠َٛ أْ أوً فى١ف ثضٔب !!

 ٌُ ٠زذًّ ِبػض رٍه اٌّغبئً ثذأ ٠ّؾٟ ٠ز٘ت اٌٝ اٌصذبثخ ,

 دغًٕب ٠ب ِبػض خز إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ ثىٍّخ

 ػٍٝ أفشاد ٚلً ٌٗ

 زذًّ , جبءٖ اث١ٍظ وُ ِشح لبي ٠ُفزعخ أِشن أِبٌَىٕٗ ٌُ ٠

 اٌصذبثخ ٌىٕٗ ٠ؼٍُ أْ رٌه اٌّٛلف ال ٠ٕفغ ف١ٗ اٌصذبثخ ,

 أظش ِبػض ِب رذًّ أٔٗ

 ٠مٛي ٠ب سعٛي هللا أس٠ذن فٟ وٍّخ ػٍٝ أفشاد , ِب رذًّ اٌٝ

 أْ جٍظ لبي ٠ب سعٛي هللا ِبػض صٔب فطٙشٖ ٠ب سعٛي هللا ,

 ٠ؼٍُ أْ ِبػض ِب جبء ألجً ٠زٛعطٛا إٌجٟ ػ١ٍٗ هللا ٚاٌغًلَ



ٌٗ اٌصذبثخ , ِٚب جبء ِبػض ٚ ٘ٛ ٠ؼٍُ أُٔٙ ع١جٍذٚٔٗ جٍذر١ٓ فمػ 

٠ش٠ذ أٔٗ ٠ٛلفف١ئرٝ  ٠ؼشف إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ ِبرا ٠ش٠ذ ٘زا , !

 ثبٌذجبسح !

 ٚثىً لٛرٟ عآخز ٌىٓ , ٌٛ ألٛي ألدذوُ عؤػط١ه لصش

 عزص١جه ال أدسٞ ..دجش ٚثىً لٛرٟ ٚأٔذ ٚالف عؤظشثه أ٠ٓ 

 ٚهللا ٌٓ ٠ٛافك

 عؤظؼٙب فٟ ػ١ٕه ا٢ْ , ٚهللا ٌٓ رٛافك , ٌٛ لٍذ ٌٗ اثشح

 ٘زا ِبػض جبء ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ ٚ ٠ؼشف إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ

 أٔٗ ٠طٍت أْ ٠ّثً أِبُِٙ

 ثٙب ػ١ٕٗ ف١ؤخز وً ٚادذ دجش ف١ذُن ثٙب جّجّخ ِب ػض , ٚ ٠ذُن

 فزفمغ ػ١ٕٗ ٠ٚذُن ثٙب أعٕبٔٗ ٠ٚىغش٘ب , دزٝ ٠ّٛد

 لبي ٠ٚذه ٚاسجغ فبعزغفش هللا ٠غفش ٌه , ٠ؼشف أْ ٘زا صبدق ..

 سجغ ِبػض فززوش لٛي هللا اٌزٞ سآٖ

(  َٓ ِؼ١ َّ ُْ أَْج ُٙ َسثَِّه ٌََْٕغؤٌَََّٕ َٛ ٍُْٛ * فَ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْؼ َّّ  ( َػ

 ُوزجذ ٠ب ِبػض اػًّ ِب ؽئذ , فّب رذًّ ِبػض سجغ اٌٝ إٌجٟ

 فمبي ٠ب سعٛي هللا ِبػض صٔب فطٙشٖ ٠ب سعٛي هللا , لبي

 ٠ٚذه اسجغ هلل فبعزغفش..
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 سجغ فززوش

ٌُ أَََّب َخهَْقَُبُِ ِيٍ قَْبُم َونَْى يَُك َشْيئًب )  * أََوال يَْرُكُس اإِلََسب

ٍَ ثُىَّ نَُُْحِضَسََُّهْى َحْىَل َجَهََُّى ِجثِيًّبفَىَ   ( َزبَِّك نََُْحُشَسََُّهْى َوانشَّيَبِطي

 ػٍٝ اٌشوت , ِٚبػض ِؼُٙ ٚلذ صٔب فى١ف ٠ىْٛ ثؤٞ ٚجٗ رٍمٝ

 ! فشجغ لبي ٠ب سعٛي هللا ِبػض صٔب فطٙشٖ لبي أِبػض ِجْٕٛ !! هللا ٠ب ِبػض

 هللا ِب ػشفٕب ػ١ٍٗ جْٕٛ لبي أؽشة اٌخّش !! سعٛي لبٌٛا ٠ب

 .. فمبَ أدذ اٌصذبثخ لبي ٚهللا ِبػض ٌُ ٠ؾشة خّشا ٠ب سعٛي هللا

 لبي ٠ٚذه أرؼشف ِب ٘ٛ اٌضٔب ! ػٍه ِب ص١ٔذ ٠ب ِبػض لبي

ٚهللا ٠ب سعٛي هللا ٌمذ أر١ذ ِٓ اِشأح دشاَ ِب ٠ؤر١ٗ اٌشجً ِٕب فٟ صٚجزٗ 

 دًلي

 ٕ٘بن رخ١ً ٟ غش٠مٗ اٌٝف ٠ؼٕٟ ص١ٔذ , أخزٚا ِب ػض

 !! ٔفغه ثب١ٔخ أٔه رمبد ا٢ْ ٚعٛف ٔعشثه

 ِب رشاجغ ِبػض , ل١ذٚا ِبػض فبرا ثؤدذ اٌصذبثخ ٠ؤخز دجشا

 فبرا ثٗ ٠غزمش فٟ ػ١ٓ ِبػض فبرا ثٗ ٠فمئٙب فبرا ثبٌذِبء رٕضي ,

 فمئذ ػ١ٕٟ , ٌُ لبي ٠ب سعٛي هللا خًلؿ

 ط ِبػض٠ٕزظش ِبػض ارا ثبٌذجش اٌثبٟٔ ٠ؤرٟ ٠ٚٙؾُ سأ

 ٚاٌثبٌث ٠ذن أعٕبٔٗ فبرا ثّبػض ر١ًّ رٍه اٌؼٕك ٚرشرفغ رٍه

 اٌشٚح ٚرجشٞ رٍه اٌذِبء ف١مف رٌه اٌمٍت , سجغ اٌصذبثخ ,



 .. ٌغجت ٌذظخ ٚلف ف١ٙب ٠ذبعت ف١ٙب ٔفغٗ وٍٙب ا٢ْ

 ػٍُ ِبػض أٔٗ ١ٌظ ٌٗ ٔفغ١ٓ ٠ؼزة ثٛادذح ألٔٙب صٔذ

 ٚرٕؼُ اٌثب١ٔخ فٟ اٌجٕخ , ٌُٚ ٠غزطغ اث١ٍظ أْ ٠ث١ٕٗ ,

 لبي أدذ اٌصذبثخ ألخ١ٗ أسأ٠ذ ٘زا اٌزٞ عزش هللا

 ػ١ٍٗ ففعخ ٔفغٗ دزٝ سجُ وبٌىًلة !

 ِٓ عّؼٗ ؟! عّؼُٙ هللا فؤسعً سعبٌخ اٌٝ دمحم ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ ,

 فّب أخجشُ٘ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ ِّب عّغ ِّٕٙب

 ػٕذ ج١فخ دّبس لذ أزفخ ٚاسرفؼذ ألذاِٗ , دزٝ ثٍغٛا

 لبي فًلْ لبي ٌج١ه ٠ب سعٛي هللا , ٚلبي ٚ أٔذ ٠ب فًلْ لبي

 ٌج١ه لبي أضال , ٚلف اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ ٚلبي

 أٔزّب االث١ٕٓ أضال فُىًل ِٓ ج١فخ ٘زا اٌذّبس , لطؼٖٛ ا٢ْ ٚوًل

 ا٢ْ لبال غفش هللا ٌه ٠ب سعٛي هللا

 ِٓ ج١فخ ٘زا اٌذّبس ! لبي ِب ٍٔزّب ِِٓٓ ٠ؤوً 

 أخ١ىّب آٔفب أؽذ ٚهللا ٌٛ لطؼزُ ا٢ْ اٌذّبس ٚ أخشجزُ لٍجٗ ٚ أخشجزُ

 أدؾبئٗ ٚ أخشجزّٛ٘ب ٚ أوٍزّٛ٘ب دزٝ عبٌذ اٌذِبء

 أْ٘ٛ ػٕذ هللا ِٓ أْ رزىٍّْٛ ػ١ٍٗ , ثُ لبي ٌُٙ اٌشعبٌخ اٌزٟ أرذ ِٓ فٛق

 ٗ ِبػض فشدّٗ ,أرذ سعبٌخ ِٓ فٛق عجغ عّٛاد , اٌزٞ خبف

 ِٓ خؾٟ اٌشدّٓ ِب لبي ِٓ خؾٟ اٌمٙبس ٘ٛ اٌشدّٓ ٌىٓ

 ٠ذزسوُ ٔفغٗ ِٓ خؾٟ اٌمٙبس ِٓ خؾٟ اٌججبس ال ٚهللا ِٓ خؾٟ

 اٌشدّٓ ٘ٛ اٌشدّٓ ارا ألجٍذ ػ١ٍٗ ٌىٓ أخزٖ أ١ٌُ ؽذ٠ذ ارا

 أخز اٌمشٜ ٟٚ٘ ظبٌّٗ



 لبي ٚاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ أخجشُ٘ ػٓ اٌشعبٌخ ,

 ا٢ْ لً ٌُٙ ٠ب دمحم أ٠ٓ ِبػض ا٢ْ لً ٌُٙ ٠ب دمحم ,

 لبي ٚاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ اْ ِبػض اٌزٞ

 سجّزّٖٛ لجً ل١ًٍ ٚلٍزُ سجُ وبٌىًلة ٚهللا ٚاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ

 اْ ِبػض فٟ أٔٙبس اٌجٕخ ٠ٕغّظ ف١ٙب ا٢ْ ..

 عجذبْ هللا أٞ ٌذظٗ سفؼذ ِبػض ِٓ صأٟ اٌٝ اٌفشدٚط األػٍٝ ..

 رؼبي ..

 ِؼٟ اٌٝ ِشثذ اثٓ أثٟ ِشثذ اٌزٞ وبْ ٠زٕبٚة ِغٚأظش 

 إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ فٟ ثذس أٞ فخش أْ ٠شوت ِىبْ

إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ ثُ ٠ٕضي ٠ّٚغه إٌبلخ ٌٕجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح 

 ٚاٌغًلَ ,

 ً٘ رؼشف ِشثذ اثٓ أثٟ ِشثذ !! ِشثذ وبٔذ ٌٗ ػؾ١مٗ سظٟ هللا ػٕٗ ,

 ٠ذجٙب دجب أٚصٍٗ اٌٝ اٌجْٕٛ ٌىٓ أرذ اٌٍذظخ ٘زٖ

 دٌٛذ رٌه اٌجْٕٛ اٌٝ ػمً ٚدٌٛذ رٌه اٌمٍت اٌزٞ

 أطشح اٌٝ اٌذ١ٔب اٌٝ ا٢خشح ,

 فجبء ٚإٌبط ٠ُفزْٕٛ فٟ ِىخ , جبء ِشثذ ١ٌذًّ أعشٜ

 اٌّغ١ٍّٓ ٠ٕٚطٍك ثُٙ ِٓ ِىخ , ٠ُٙشة وً ٠َٛ ٚادذ

 دزٝ ٠ز٘ت ثٗ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ ,

 ٗ ٠مبي ٌٙب َػٕبق ٠ج١ذ ػٕذ٘ب فٟ وً ١ٌٍخ ٠ٚضٔٝ ثٙب ,ٚوبٔذ ٌٗ ػؾ١م

 لجً رؤر١ٗ رٍه اٌٍذظخ ٚ أرّٕٝ أْ رؤرٟ ٘زٖ اٌٍذظخ لجً أْ ّٔٛد

 ٌّب جبءد رٍه اٌٍذظبد ٚغ١ش ِشثذ ارا ثؼٕبق رؤر١ٗ فبرا ثٗ



 ٠غزخفٟ

 ِٕٙب ٠ٚٙشة ف١ٕذط فٟ ِىبْ , فبرا ثٙب وؤٔٙب ٌّذذ ِشثذ لبٌذ ِشثذ !؟

 لبٌذ ِشثذ !؟ فبرا ثٙب رمزشة ِٕٗ

 دزٝ وبْ ِغززشا فبرا ثٙب رفزخ ػ١ٍٗ لبٌذ ِشثذ !؟

 "ا٢ْ لذ أعٍُ ِشثذ ٟٚ٘ ِبصاٌذ ػٍٝ اٌؾشن"

 فمبٌذ ٌٗ ِشثذ ثذ ػٕذٔب ا١ٌٍٍخ رؼبي ثذ ػٕذٞ ا١ٌٍٍٗ أِب ٌه

 ِٓ فشاػ ٚغٟ ٚػ١ؼ سخٟ لبي ٠ب ػٕبق

 أصشفٟ ػٕٟ لبٌذ ٠ب ِشثذ ثذ ػٕذٞ ا١ٌٍٍخ!

 ٚهللا ٚ ألغّذ ٚأٌذ ػٍٝ ٔفغٙبلبي أصشفٟ ٠ب ػٕبق لبٌذ 

 اْ ٌُ ٠طؼٙب فٟ ٘زا األِش ٠ٚجذ ػٕذ٘ب ا١ٌٍٍخ ٠ٚضٟٔ ثٙب

 أٔٙب رخجش ٚرفعخ أِشٖ ػٕذ لش٠ؼ دزٝ ٠ؼزة ٕ٘بن ِغ ثًلي دزٝ

 ٠مطغ ٠ٚجش ِشثذ ػٍٝ ٚجٙٗ , ِبرا لبي ِشثذ ؟

 لبي ػٕبق اعّؼٟ اْ سجًل

 "أظش اٌٍذظخ و١ف رشفؼٗ ػٕذ هللا ػض ٚجً"

 ْ سجً ٠ج١غ جٕخ ػشظٙب األسض ٚ اٌغّٛاد رىْٛلبي ٠ب ػٕبق ا

 ٍِه ٌٗ ٠ٕظش ثٕظشٖ ِئز١ٓ ػبَ فٟ ٍِىٗ

 وّب لبي اثٓ ػّش ٠ج١غ دٛس ٌٛ ثصمذ فٟ اٌجذش اٌّبٌخ

 االجبج ٌصبس ػزة فشاد ثبرْ هللا ٠ج١غ ٚلفٗ ػٕذ هللا ػض ٚجً

 أْ ٠مٛي هللا ػض ٚجً رشوزٙب ألجٍٟ أدخً اٌجٕخ ,

 لبي اْ سجً ٠ج١غ جٕٗ ػشظٙب األسض ٚاٌغّٛاد

 ثٍزح عبػخ ٌّجْٕٛ ارا ثٙب رص١خ ٠ب لش٠ؼ ٘ب ٘ٛ ِشثذ ,



 فبرا ثٗ ٠فش , ً٘ سفعٙب ِشثذ ألٔٙب لج١ذخ ٚاال وجشد فٟ اٌغٓ

 ٚاال لً دجٙب فٟ لٍجٗ ال ٚهللا , غٛاي اٌطش٠ك ٚ٘ٛ ٠فىش

 ف١ٙب ِٓ ِىخ ٌٍّذ٠ٕخ ,

 خً ٠ش٠ذ إٌجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَر٘ت ٌٍٕجٟ ػ١ٍٗ اٌصًلح ٚاٌغًلَ د

 سعٛي هللا ٘ٛ ٚسعٛي هللا فمػ , لبي ٠ب سعٛي هللا لبي ٠ب

 "أظش ٠ثجذ ٌٕب ٘زا اٌذ٠ٓ أُٔٙ وبٔٛا ٠زشوٛٔٙب هلل ٚهللا أُٙ

 ٠ذجْٛ إٌغبء

 ٚػٕذُ٘ ؽٙٛح

 " لبي ٠ب سعٛي هللا أأرضٚج ػٕبق " أرؤرْ أٟٔ أرضٚجٙب دًلي !

 هللا أغٍٝ"لٍجٗ ِزمطغ ِزؼٍك ثٙب ٌىٓ 

 أأرضٚج ػٕبق ٠ب سعٛي هللا ؟!

 فبرا ثججش٠ً ٠ٕضي ثؼذ أْ ا٘زضد اٌغّٛاد , لٌٛٛا ٌّشثذ

ْؾِشن) ُِ  ْٚ ٍْ أَ ب ااِلَّ َصا َٙ ا١َِٔخُ اَل ٠َِٕىُذ اٌضَّ َٚ ) 

 ٚإٌز١جخ

( ٓ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ ٌَِه َػٍَٝ ا
ََ رَ  ُدِشّ َٚ ) 

ٟ ال اٌٗ اال هللا ً٘ لبي دغًٕب أب ٌٟ فزشح لص١شح ِغٍُ أٚ لبي ال ٠عش أُ٘ ؽ

!! 

 ٘زٖ اٌٍذظخ و١ف سفؼذ ِشثذ دزٝ ُػذ ثؤٌف

 سجً ٠ؼذ ِشثذ وؤٌف سجً .

  

 ٚػضرٟ ٚجًلٌٟ ال ٠ىْٛ ػجذٌ ِٓ ػج١ذٞ ػٍٝ ِب أوشٖ ف١ٕزمً لبي

 اٌٝ ِب أدت اال أزمٍذ ٌٗ ِّب ٠ىشٖ اٌٝ ِب ٠ذت



 !! ً٘ ػٍّذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛخ

 ِب وبْ ػجذ ِٓ ػجبدٞ ٚػضرٟ ٚجًلٌٟ ػٍٝ ِب اوشٖ "وبْ ٠ؼبوظ

 وبْ ظبٌُ ٔفغٗ ِغى١ٓ ظٍُ ٔفغٗ ظٍُ ِخ١ف ٟ٘ اٌزٟ

 اث١ٍظ عٛف رؼزة ٠ٚظٓ أٔٙب أخشٜ" ,ٚ

( ُٖ ُ فَبرَّجَؼُٛ ١ٍُِظ َظَّٕٗ ُْ اِْث ِٙ ٌَمَْذ َصذََّق َػ١ٍَْ َٚ) 

 أخٛرٟ ِزٝ رؤر١ٕب ٘زٖ اٌٍذظخ اٌزٟ رشفغ اٌٛادذ ِٕب !!

 ثبهلل ..أعبٌه 

 ٠ٛعف ػ١ٍٗ اٌغًلَ ٌٛ أٔٗ صٔٝ ثبِشأح اٌؼض٠ض

 ً٘ ع١ىْٛ ٠ٛعف ٠ٛعف !! ًٚ٘ عٛف رٕضي

 عٛسح ثبعُ ٠ٛعف!

 ال ٚسثٟ ٌذظبد دلبئك , ٟ٘ ج١ٍّٗ ٚ٘ٛ ؽبة رذفؼٗ ؽٙٛرٗ

 اٌغش٠ض٠ٗ ٚأػضة ٚفٟ غشفٗ ال ٠خبف ِٓ أدذ ٚال ٠غزذٟ

 ِٓ فع١ذخ ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌزٟ

اة) َٛ  (َغٍَّمَِذ اأْلَْث

 ٚر١ٙؤد ٌٗ وؤدغٓ ِب ٠ىْٛ ٟٚ٘ ِٓ أجًّ إٌغبء لبٌذ ٠ب ٠ٛعف

 (١ََْ٘ذ ٌَهَ )

 أٔب ٌُ أر١ٙؤ وً ٘زا اال ألجٍه ألجً ٠ب ٠ٛعف لبي

ؼَبرَ اَللَّ ) َِ  ( لَبَي 

 ال ٠ش٠ذ أْ ٠غمػ ِٓ ػ١ٓ هللا ػض ٚجً ٠ش٠ذ أْ ثؼذ اٌؼؾش دلبئك

 ٘زٖ ٠ىْٛ أغٍٝ إٌبط ػٕذ سة إٌبط عجذبٔٗ

ُ َسثِّٟ ) َٞ أَِّٗ ا َٛ ثْ َِ  َٓ  (أَْدَغ



ما قلت من صواب فمن هللا ال إله إال هو وحده ال شريك له وما قلت من 
خطأ فمن نفسي والشيطان , واستغفر هللا وأصلي وأسلم على أشرف من 

 وطأت قدمه الثرى

 بأبي وأمي عليه الصالة والسالم وجزاكم هللا خير.

 

 لالستماع للمحاضرة صوتياً :

http://abdelmohsen.com/play-221.html 

 إن كان من خطأ فمنّا والشيطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده
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