
 َٓ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ ًُ َسّةِ ا ئَِّٔٗ ٌَزِٕض٠ َٚ  

 
 

 اٌشدّٓ اٌشد١ُ ِبٌه ٠َٛ اٌذ٠ٓ اٌذّذهلل سة اٌؼب١ٌّٓ

 اٌزٞ أدغٓ وً شٟء خٍمٗ ٚثذأ خٍك اإلٔغبْ ِٓ غ١ٓ

 ٚأصٍٟ ٚأعٍُ ػٍٝ اٌّجؼٛس سدّخ ٌٍؼب١ٌّٓ

 . سٚدٟ ٚأثٟ ٚأِٟ ِٚب أٍِه ٌٗ فذاء ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ

 أدجزٟ اٌفعالء رزوشد لٛي هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ

د١ّٕب روش ػٓ ٘زا اٌمشآْ اٌؼظ١ُ  أْ أٞ آ٠خ رعشة فٟ لٍت اإلٔغبْ ِغزذ١ً 

 ٠صّذ ٚال ٠زىٍُ ػٕٙب

 ٘زٖ لبػذح أٞ آ٠خ دفظزٙب أٚ لشأرٙب ثُ أدغغذ أٔه الرش٠ذ أْ رزىٍُ ػٕٙب رأوذ

 فبػٍُ أٔٙب ٌُ رصً ئٌٝ لٍجه ،ِغزذ١ً آ٠خ رذخً لٍجه ثُ رصّذ

ُٚح ) ِٓ لبي ٘زا اٌىالَ ؟ ٠مٌٛٗ سثٟ فٟ ػالٖ َٓ *ََٔضَي ثِٗ اٌشُّ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ ًُ َسّةِ ا ئَِّٔٗ ٌَزِٕض٠ َٚ

ٍْجه  (ا١َِ٤ٓ َػٍٝ لَ

 ٚثؼذ٘ب ً٘ رغزط١غ أْ رغىذ ؟ عىذ اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ ؟ ال

ٕزِس٠ٓ) !ِبرا فؼً ُّ ٓ اٌ ِِ ٌِزَىْٛ   ثُ أٔذ رصً ئٌٝ لٍجه ٚرغىذ؟ (

ٓص* ِوزَبٌة أُِٔضَي ئ١ٌَِْه) لذ رمٛي ٘زٖ فمػ ٌٍشعٛي ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌغالَ ، ال ّٓ ٌٓ  (*آ

 عجذبٔه ٠بسة ألشأ أَ أعّغ أَ أدفع ؟ أ٠ٓ ٠ىْٛ رشو١ضٞ ؟

 آ٠خ لشأرٙب ٚلٍجزٙب ث١ٓ ػ١ٕٟ ٚٔطمذ ثٙب شفزٟ ٚدفظزٙب ثؼمٍٟ

( ْٓ ْٓ فِٟ َصذِسن) أ٠ٓ ؟ (فآَل ٠ُى  أظش وُ آ٠خ ٚصٍذ ئٌٝ لٍجه( فآَل ٠ُى

(ْٕٗ ِِ ْٓ فِٟ َصذِسن َدَشٌج  ٌِزُٕزَس ثِٗ) ٌّبرا ؟ (فآَل ٠ُى ) 

 ئرا ٚصٍذ لٍجه ٚهللا ِب رغزط١غ اٌصّذ

 :٤جً ٘زا رشٜ اث١ٕٓ أر١ب ع٠ٛبً ٚخشجب ع٠ّٛب ثُ لبي أدذاّ٘ب ٣ٌخش



عّؼذ ا٠٢خ اٌزٟ لشأ٘ب اإلِبَ فٟ اٌشوؼخ اٌثب١ٔخ؟ ٠ٚٛدّ أْ ٠زىٍُ ػٕٙب ٚا٢خش٠مٛي أٞ 

 آ٠خ ؟

 شب٘ذد اٌفشق ؟ ٕ٘بن ثششا٠٢خ ظشثذ فٟ لٍٛثُٙ

 (َػَججَب) أدجبثٟ ٘زا اٌمشآْ ػج١ت ٤جً ٘زا لبٌٛا ػٕٗ اٌجٓ

 ػٍٝ دغت دسجزه فٟ اإل٠ّبْ ٠خبغجه ثُ ٠شفؼه

 ئرا وٕذ ِشّوض ٚٚصٍذ ا٠٢خ ئٌٝ لٍجه ٠شفؼه ٌٍذسجخ ا٤ػٍٝ

 فزشؼش ثادغبط آخش غش٠ت

٤جً ٘زا اث١ٕٓ ٠صٍْٛ ثجبٔت ثؼط أدذُ٘ ِٓ اٌّزم١ٓ ً٘ رظٓ أْ اٌمشآْ ٠ؼبٍُِٙ 

 ٔفظ اٌّؼبٍِخ؟ ال

 اإلث١ٕٓ ٠شؼشْٚ ثٕفظ اإلدغبط؟ ال ، ِٓ اٌزٞ ٠مٛي ٘زا اٌىالَ ؟

 ٠مٌٛٗ سثٟ عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ، أػطٕٟ دسجخ ئ٠ّبٔه أخجشن ِبرا ٠ؼط١ه اٌمشآْ

ٛالِغ )٤ْ اٌىزبة ٘زا ١ٌظ ثأٞ وزبة ،٠مٛي هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ َّ فاََل أُلِغُ ثِ

َْ َػِظ١ُ ٛ ُّ ٌُ ٌَٛ رَْؼٍَ ئَّٔٗ ٌَمَغ َٚ  (إٌُُّجَٛ*

 

ٌْ َوِش٠ُ) ِب٘ٛ جٛاة اٌمغُ؟ ُ ٌَمُشآ اٌىش٠ُ ٠ؼط١ه أوثش ِّب رذزبج ٚأوثش ِّب رطٍت  (ئَِّٔٗ

، 

 فىُ ع١ؼط١ٕٟ اٌمشآْ ئرا وٕذ شخص ػبدٞ أٚ ِٓ اٌّزم١ٓ ً٘ ٔفظ اٌؼطبء؟ ال،

ئَِّٔٗ ٌَِىزبٌة َػِض٠ض) ٚ٘زا اٌىزبة أدجزٟ ١ٌظ ثأٞ وزبة هللا ٠مٛي َٚ ) 

 ٚاٌؼض٠ض ئرا جئذ ئ١ٌٗ ٠عؼه فٛق ساعٗ ٚفٟ لٍجٗ

ٌٚىٓ ئرا ر٘جذ ػٕٗ أٚ أػط١زٗ ثبلٟ ٚلزه ال٠ٍذمه ٚالرأخز ِٕٗ شٟء ٚالرشٜ ِٕٗ 

 شٟء،

 شخص ِٓ إٌبط ػبدٞ ٚشخص ِزمٟ ٚعّؼٛا ٔفظ ا٠٢بد ِبرا ع١ذذس؟

ٌْ ٌٍَّٕبط) ٠مٛي هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ َ٘زَ ا ث١ََب ُ٘ذٜ )ٚاٌّزمٟ! ٠شؼش ثٕفظ اإلدغبط ؟ ال ( َٚ

زم١ٓ ُّ ِِٛػظخ ٌٍ َٚ ) 

 ِزشبثٙبْ ؟ ٘زا ث١بْ ٌٍٕبط أِب اٌّزمٟ رج١بْ ٚ٘ذٜ ِٚٛػظخ



 أدجزٟ ِبرا فّٕٙب ِٓ ا٠٢بد اٌزٟ عّؼٕب٘ب ا١ٌَٛ ؟

ٕ٘بن ِفَٙٛ ػظ١ُ فٟ اٌمشآْ أْ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ئرا أساد أْ ٠ذً ِشىٍزه ال٠ذٍٙب 

 ِٓ أعًٙ غشلٙب

 ثً ٠ذٍٙب ِٓ أصؼت أثٛاثٙب ، ٚلذ أػطبٔب هللا أِثٍخ فٟ اٌمشآْ

 ٠غزذ١ً رمغ أٔذ ٚأٔب فٟ ٚظغ أعٛأ ِٓ اٌز٠ٓ روشُ٘ هللا فٟ اٌمصخ

 ٚدٍٙب هللا ثطش٠مخ دزٝ أصذبة اٌّشىٍخ ِب رٛلؼٛ٘ب

، رؼشفْٛ لصخ اٌؼم١ُ اٌزٟ روش٘ب هللا فٟ اٌمشآْ ًً  ٚهللا ٘زا اٌمشآْ َػَججَب 

ػم١ُ  ػّشٖ ٓٓٔعٕخ اِشأرٗ ػبلش ػّش٘ب ٠ٓ عٕخ دزٝ ٌٛ ػّش٘ب ٕٓ ٟ٘ ػبلش 

 ٚاظخ ؟

 ٠طشح ٌه هللا أعٛأ اٌظشٚف .. ِٚب ِٚب لذ ٔشاٖ ِغزذ١الً 

 ًٚ٘ رزٛلغ ِشىٍزه أػظُ ِٓ ِشىٍخ صوش٠ب ؟

َولَْم أَُكن  َشْيبًا الر  أْسُ  َوَهَن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعَلَ  قَاَل َرِبّ إِنِّي ) ٠مٛي صوش٠ب ٌشثٗ

 ( بِدَُعائَِك َرِبّ َشِقيًّا

وبإلػالٔبد اٌزٟ ٔشا٘ب ؛ ٚظ١فخ ِطٍٛة ٌٍؼًّ ثٙب شخص ِؼٗ شٙبدح دوزٛساٖ 

 ٚدبعت ٌٚغخ ئٔج١ٍض٠خ

 ثُ ٠زمذَ ٌٙب شخص ال ٠ٛجذ ِؼٗ ئال شٙبدح اٌّزٛعػ

 ٠ٚش٠ذ أْ ٠زٛظف

٘زا ِثً ِبلبي صوش٠ب ١ٌظ ٌذ٠ٗ ٚال ششغ ِٓ اٌششٚغ اٌزٟ رغبػذٖ ٚرأٍ٘ٗ إلٔجبة 

 ا٤ٚالد

 ( ئَِّٔب ُٔجَّشُشن)ثُ رفبجأ ثمٛي هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ

ْذَشاة)رطٍغ إٌز١جخ أٔٗ ِمجٛي  ٌىٓ أ٠ٓ ٔبدارٗ اٌّالئىخ ؟ ِّ ٍِّٟ فِٟ اٌ ٌُ ٠َُص ُ٘ٛ لَبئ َٚ ) 

 ً٘ ػشفزُ أدجزٟ أ٠ٓ اٌّشىٍخ ػٕذٔب؟

 ػ١ٍه فمػ أْ رىْٛ ِؼٗ عجذبٔٗ

اْسُمهُ يَْحيَٰى لَْم نَْجعَل ل هُ ِمن قَْبُل  نُبَِشُّرَك بِغََُلم   يَا َزَكِري ا إِن ا ) لبي ٌٗ هللا ػضٚجً

 ( َسِميًّا



 ٠خجشن هللا أٔٗ ٠ؼط١ه غٍجه ثطش٠مخ رجؼٍه رزؼجت

ٌَذ ) ألبي َٚ  ٌِٟ ٌِه لَبي ) أٔذ اٌزٞ غٍجذ اٌٌٛذ ( أََّٔٝ ٠َُىْٛ   ( لَبي َوزَ

ْٓ ) فمػ لبي؟ ٔؼُ فمػ لبي ب لٌَٕٛب ٌٍشٟء ئِرَا أَسْدٔبٖ أَْ ٔمُٛي ٌَُٗ ُو َّ ثُ ٠ىْٛ؟ال (ئَِّٔ

 (ف١ََُىْٛ) ثً

ب أُِشٔب ئاِل ٚادذح)ثبٌفبء ثغشػخ ٠ىْٛ ،وُ عشػزٗ؟ َِ َٚ  ) 

 أٞ أْ هللا ٠مٛي ٌُ أوً ٌٍشٟء " وٓ " ِشر١ٓ .. ِشح ٚادذح فمػ

خ اٌجََصش) عشػزٙب (ف١ََُىْٛ) ال ئٌٗ ئال ٘ٛ ،وُ عشػخ ّْ ب أُِشٔب ئاِل ٚادذح َوٍ َِ َٚ ) 

 ثُ رأرٟ لصخ أخشٜ ال٠ٛجذ ثٙب أة ثب٤صً

(ِّٓ١َ٘  ّٟ ُ٘ٛ َػٍ َٚ ١َِّ٘ٓ ػ١ٍٗ عجذبٔٗ(  ٘ٛ ػ١ٍٗ ١٘ٓ .. غٍجه أٔذ ِٓ هللا 

ثُ ٠مٛي ٌٙب هللا ٟٚ٘ ثبٌّخبض ٚاٌشجً فٟ ألٜٛ دبالرٗ أرذذاٖ ٠ٙض اٌشجشح 

 أٚ ٠ٙض ٔخٍخ صخ؟

 هللا ٠مٛي عجذبٔٗ الِشأح فٟ أظؼف دبالرٙب ِزمطؼخ ِٓ أٌُ اٌّخبض

 ٠ٚأِش٘ب هللا أْ رٙض اٌشجشح .. ً٘ لبٌذ ال أعزط١غ ِثً دبٌٕب ا٢ْ ؟

 ٚلبٌذ ٘زا ال ٠ٕفغ ؟

 ! ١ٌظ ِٓ شأٔٙب ، ِثً ػصب ِٛعٝ فٟ اٌجذش ِبرا رفؼً  فٟ اٌجذش

١ٌظ ِٓ شأٔه ،ِّٙب وبْ اٌؼًّ ارا وبْ ِششٚع افؼٍٗ ٚاعزؼًّ وً لذساره 

 ٚغبلزه

١ٍِِه ُسَغجبً َج١ّٕب*فَُىٍٟ )دغٕبً رٙض إٌخٍخ ٚاٌشغت ٠زغبلػ ػ١ٍٙب ٠َزََغبلْػ َػ

 ً  (ٚاششثٟ ٚلّشٞ َػ١ٕب

 أػطٕٟ أٞ ػبًِ ِٓ اٌؼٛاًِ ئٔٙب ِبرذضْ ؟

 .. ثُ رخ١ًّ أٔطك هللا اٌطفً اٌزٞ ثب٤صً ٌُ ٠ىٓ ثبٌجبي

 هللا ئرا أساد أْ ٠ؼط١ه ٠ؼط١ه أش١بء أصالً ِبرجٟ ثجبٌه

٤جً ٘زا ثؼذ أْ خزُ هللا اٌمصز١ٓ .. ٘ٛ ٠ؼٍُ أٔه الٟ٘ فمػ رغّغ ٚرمشأ 

 ا٠٢بد فمبي ٌه

ْٓ ف١ََُىْٛ) ًً فأّّب ٠َمُُٛي ٌَٗ ُو  (ُعْجذبَٔٗ ئِرَا لََعٝ أِشاً



خزبِب أدجزٟ اٌفعالء اػٍّٛا أْ اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٠ذً اٌّشىالد ِٓ أصؼت 

 أدٛاٌٙب

٠ٛسد ٌه لصخ  أصؼت ِٓ دبٌزٟ ٚدبٌزه ٚاٌظشٚف ف١ٙب أصؼت ِٓ 

 ظشٚفٟ ٚظشٚفه

 ثُ ٠ذٍٙب ثطش٠مخ أعًٙ ِّب ٔزصٛس٘ب

 ً٘ رش٠ذ أْ رفشً فٟ د١بره ؟ ظغ اٌمشآْ ٌإلغالع ٚاٌمشاءح ثبٌؼ١ٓ فمػ

 ٚأْ ٠ىْٛ وً ّ٘ه وُ خزّذ ِٓ عٛسح ٚوُ لشأد ِٓ آ٠خ

 ( أَفاََل ٠َزذثّشْٚ) أدجزٟ ٘زا اٌىالَ ٘زا اٌمشآْ أٔضي ٌٍمٍت

ٌُ ٠مً أفال ٠مشأْٚ ٚئال صشٔب وٍٕب ٔبجذ١ٓ ِٚبلبي أفال ٠ذفظْٛ ٤ْ أوثشٔب 

 دبفع ،

أٞ آ٠خ فٟ د١بره ِش٠ذ (أَفاََل ٠َزذثّشْٚ اٌمشآْ أََ)ال ثً لبي وُ ٚصً ٌٍمٍت

 ػ١ٍٙب ِٚبشؼشد ثشٟء

مفً ُِ َْ  َػٍٝ لٍٛة أَلفبٌُٙب) فبػٍُ أْ لٍجه   (أَ

 ِٓ ِبرا رخبف؟ ( ٠َب أثَِذ ئٟٔ أََخبف) ئثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌغالَ لبي ٤ث١ٗ

 رخبف ِٓ هللا ٠ؼبلجٗ ٠ٚىغش ظٙشٖ ٠ٚجز١ٍٗ ثغشغبٔبد ثىً أػعبئٗ  ؟

 أٚ ٠ؼّٟ ػ١ٕٗ ؟ ال ثً أػطبٖ ِفَٙٛ جذ٠ذ ِٓ اٌؼزاة ِفَٙٛ ِبفّٙٗ أثٖٛ

 أعأي هللا أْ ٠فّٕٙب ئ٠بٖ ٚأْ ٠جؼً اٌمشآْ اٌؼظ١ُ سث١غ لٍٛثٕب

ئّٔه ٌَزٙذٞ ئٌٝ صشاٍغ )  فٕؼشف ِب٘ٛ اٌؼزاة ٚٔؼشف اٌصٛاة ِٓ اٌخطأ َٚ
 (ِغزم١ُ

 ِب شىً اٌؼزاة ؟ ( ٠َب أثَِذ ئٟٔ أََخبف أَْ ٠ّّغه َػزَاٌة ِٓ اٌشدّٓ)

ِٓ ِظب٘ش اٌؼزاة أٔه رىْٛ ثصذزه ( فَزَُىْٛ)دبدس ٠ىغش ػظبِه! ال

 ٚػبف١زه ٚأِٛاي ٚأثٕبء

١ٌّب) ٚأِٛس د١بره وٍٙب ثخ١ش ٌىٓ ٠ّّغه ػزاة َٚ  (فَزَُىْٛ ٌٍش١طبْ 

 أٞ أٔه ِب ٠ىْٛ ث١ٕه ٚث١ٓ اٌّؼص١خ ئال أْ رشز١ٙٙب

 ٘زا ػزاة ؟ ٔؼُ ، ً٘ أٔذ رمٛي اٌزٞ رش٠ذٖ ثبٌٛلذ اٌزٞ رش٠ذٖ ؟



 ً٘ رشب٘ذ اٌزٞ رش٠ذ ثبٌٛلذ اٌزٞ رش٠ذ ؟

 ٘زا ٠غّٝ ػزاة

أدجزٟ اٌؼزاة أٔه رىْٛ ٌٍش١طبْ ١ٌّٚب ،٠مٛي ٌه ١ّ٠ٓ رز٘ت ١ّ٠ٓ ٠غبس 

 رز٘ت ٠غبس

 ٚأٞ شٙٛح رّش ػ١ٍه رفؼٍٙب ٘زا اعّٗ ػزاة ،

 فأدجزٟ ٘زا اٌمشآْ سٚح ٠ذ١ه : رخ١ً شخص أػّٝ ٚأصُ  ٚأثىُ ٚفجأح

١زبً فَأْد١١ٕبٖ) فزذٕب ػ١ٕٗ ٚصبس ٠شٜ ٠ٚزىٍُ َِ ِٓ وبْ  َٚ  ثٙزا اٌمشآْ ،( أَ

أعأي هللا اٌؼظ١ُ أْ ٠جؼً اٌمشآْ سث١غ لٍٛثٕب ٚٔٛس صذٚسٔب ٚجالء أدضإٔب ٚر٘بة 

 ِّٕ٘ٛب ٚغّٛٔب

ٚأعأي هللا اٌزٞ ششفٕٟ ثشؤ٠زىُ فٛق ٘زٖ اٌفشػ أْ ٠جّؼٕٟ ثشؤ٠زىُ ِشح أخشٜ 

 رذذ اٌؼشػ

 ٚأعأي هللا أْ ٠إر١ٕب اٌخ١ش وٍٗ ػبجٍٗ ٚآجٍٗ ٠ٕٚصش اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ فٟ وً ِىبْ

 ٚأصٍٟ ٚأعٍُ ػٍٝ أششف ِٓ ٚغأد لذِٗ اٌثشٜ ثأثٟ ٚأِٟ

 ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ
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