
 أريد حلا 

 

 أؽّل هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚأصٕٟ ػ١ٍٗ ثّب ٘ٛ أٍ٘ٗ

 أثلأ ثَُ هللا َِزؼ١ٕب

ٍٗ ثٗ ِلثواً ِؼ١ٕب  ها

 ٚاٌؾّلهلل اٌنٞ ٘لأب إٌٝ ٛو٠ك اٌؾك ٚأعزجبٔب

 أؽّلٖ ٍجؾبٔٗ ٚأّىوٖ

 ِٚٓ َِبٚٞء ػٍّٟ أٍزغفوٖ

 ٚأٍزؼ١ٕٗ ػٍٝ ١ًٔ اٌوٙب ٚأٍزّل ٌطفٗ ف١ّب لٚٝ

 ٚثؼل

 ٚأٟٔ ثب١ٌم١ٓ أّٙل ّٙبكح ا٦فالٓ أْ ال ٠ؼجل

 فٟ اٌىْٛ ِؼجٛك ٍٜٛ اٌوؽّٓ ِٓ عً ػٓ

 ػ١ت ٚػٓ ٔمٖبْ ٚأْ ف١و فٍمٗ دمحما ِٓ

 عبءٔب ثبٌج١ٕبِد ٚاٌٙلٜ هٚؽٟ ٚأثٟ ٚأِٟ

 ٚٔفَٟ ِٚب أٍِه ٌٗ اٌفلٜ ػ١ٍٗ اٌٖالح ٚاٌَالَ

 أٚال :

 ١ٓ ثبهلل ػيٚعً ٤ٔٗ إم ٌُ ٠ٛفمٕب هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌَٝٔزؼ

 ٍٚلك ٘نا اٌٍَبْ ٚ٘نا اٌمٍت ٍٚلك لٍٛة

 ِٓ ٠َزّغ ِٚٓ ٠مٛي فٛهللا ٌٓ ٔقوط ثْٟء

 ٌىٓ أٍأي هللا ػيٚعً أْ ٠زٌٛٝ وً والِٕب

 ٚوً أفؼبٌٕب ١ٔٚبرٕب ٚأْ ٠غؼٍٙب فبٌٖخ ٌٛعٙٗ

 ٍجؾبٔٗ ٚأْ ٠غؼً ٘نا اٌىالَ ٌّٓ ّب٘لٖ ِٚٓ ٍّؼٗ

 ِٓ رىٍُ ف١ٗ ّب٘لاً ٌٗ ٠َٛ ٠ٍمبٖ أٍأي هللاٚ

 أْ ٠ىْٛ ٔبٕؼبً فٟ ٕفؾبرٕب ٠َٛ ٍٔمبٖ

 ػٕٛاْ اٌّؾبٙوح: أغٕٝ فم١و

 ِٓ ٘ٛ ٘نا اٌفم١و ٠ؼٕٟ ً٘ اٌٍّه فم١و

 ً٘ اٌٛى٠و فم١و ً٘ ِٓ ٌل٠ٗ ثٕه فم١و



 هللا ػيٚعً أػٍٕٙب ٚوً ِبعبء فٟ ٘نا اٌىزبة

 فٙٛ ؽك ٘نا اٌىزبة اٌنٞ لبي هللا ػي ٚعً ػٕٗ

ٌَْؾّكِ ََٔيَي    ثِب َٚ ٌَْٕبُٖ  ٌَْؾّكِ أََٔي ثِب َٚ ( 

َِٔن٠ًوا ( َٚ ًوا  ِّْ جَ ُِ ٍَْٕبَن إاِلا  ٍَ ب أَْه َِ َٚ 

 فأٞ ّٟء عبء فٟ ٘نا اٌىزبة ؽك هللا ٍجؾبٔٗ

 أػٍٓ إػالْ ٌىً اٌجْو٠خ ِٓ اٌٍّه اٌنٞ ِٓ ال٠ٍّه

 لاير أٚ ع١ٕٗ ٚال لوُ أػٍٓ إػالْ ٌىً

 إٌبً ػٍٝ ِٕبٕجُٙ ٚػٍٝ وواٍٟ هآٍزُٙ

 ٚفٟ ثٕٛوُٙ ِٚزبعوُ٘ لبي ٍجؾبٔٗ

) ًُ ب إٌاب َٙ  ) ٠َب أ٠َُّ

 أٔذ ِٓ إٌبً وُ رٍّه ١ٍِْٛ ٚهللا أٔه ِٓ إٌبً

 ػٕلن أٌف ِٓ إٌبً ػٕلن لاير ِٓ إٌبً

) ُُ ًُ أَٔزُ ب إٌاب َٙ  ) ٠َب أ٠َُّ

 ع١ّؼٕب أٔبً ِب ثٕبِبما ٠بهة 

ٌْفُمََواُء ( ُُ ا  ) أَٔزُ

 ٌىٓ ٌّٓ أٔب ٌَذ فم١و

 ١ٌٌٚ ٘ٛ فم١و ٌٟ ٌَٚذ فم١و ٌٖبؽت اٌجٕه

 ٌَٚذ فم١و ٌٍٍّه فم١و إمْ ٌّٓ

ۖ ِ ٌْفُمََواُء إٌَِٝ اَّللا ُُ ا ُ ًُ أَٔز ب إٌاب َٙ  ) ٠َب أ٠َُّ

١لُ ( ِّ ٌَْؾ ُّٟ ا ٌْغَِٕ َٛ ا ُ٘  ُ اَّللا َٚ 

 ِٓ غٕبٖ ٠ْٕٝء

جْ  ِ٘ ُْ () ٠ُْن  ُى

 ٍِٛوىُ ٚأِوائىُ ِٚله١ٍىُ ٚٚىهائىُ

 ال ٠ؾزبط إٌٝ أؽل وً ٘ؤالء ٠ؾزبعْٛ ٌىً ٚاؽل

 ٠ؾزبط ٣ٌفو وً فم١و ٠ؾزبط ٌٍغٕٟ اٌنٞ فٛلٗ

 إال هللا ١ٌٌ فٛلٗ أؽل ١ٌٌٚ وّضٍٗ ّٟء لبي

ٍٍْك َعِل٠لٍ  ٠َأِْد ِثَق َٚ  ُْ ْجُى ِ٘ َْأْ ٠ُْن  ) إِْ ٠َ

ِ ِثؼَِي٠ٍي ( ٌَِه َػٍَٝ اَّللا
ب مََٰ َِ َٚ 

 فبء فٟ اٌغٍّخ ٌىً فمواء وً إٌبً فمواء

 اٌَؤاي ٕ٘ب ٘نا اٌموآْ كٌٕب إٌٝ و١ف أْ ٠ىْٛ

 ٘نا اٌفم١و أغٕٝ أً٘ ا٤هٗ

 أػٍُ هعً فٟ هِٚبْ اٌفبئذ وبْ فٟ اٌّؼزىف

 عٌٍ صالصخ أ٠بَ فٟ اٌّؼزىف صالصخ أ٠بَ ػٍٝ آ٠خ

 ا٠٢خ ٘نٞ آ٠خ ٚؽلٖ ٌُ ٠َزطغ ١ٕٙ٠ٙب ِب

 أوضؤب ٠ؾفظٙب ٌىٓ ِْىٍزٕب ِغ ٘نا اٌموآْ

 ١ٌٌ ل١ٚخ ؽفع ِْىٍزٕب ِغ ٘نا اٌموآْ

 ل١ٚخ ٘غو إّٔب ٘ٛ فٟ عبٔت ٔؾفظٗ ؽبفظ١ٓ



 ٌىٓ إما أرذ ل١ٚخ رطج١ك ِضً ا٤ْ ؽ١ّٕب

 روٜ ّقٔ فٟ اٌَّغل لجً ل١ًٍ أٍٍُ ٠مٛي

 اٌٍُٙ ال ِبٔغ ٌّب أػط١ذ ٠ٕٚظو ٌٍٕبً ال ِبٔغ

 ؽبفع ٌىٓ ٠مٛي والَ فمٜ ١ٌٌ ٌّب أػط١ذ

 ِفىو ف١ٗ الِبٔغ ٌّب أػط١ذ ٚال ِؼطٟ ٌّب

 ِٕؼذ ٚال ٠ٕفغ ما اٌغل ِٕه اٌغل

 لبٌٛ ٚهللا اٌظب٘و أْ اٌّل٠و فوط أرزٗ هٍبٌخ

 ١ٍفٍٖه ٚٙبق ٕلهٖ ِٚىزُ ٠ٚمطؼْٛ هىلٟ

 لجً ل١ًٍ رمٛي الِبٔغ ٌّب أػط١ذ ٚال ِؼطٟ

 ٌّب ِٕؼذ , ٌّبما ٔمٛي والَ ال ٔفىو ثٗ ٘نٖ اٌّْىٍخ

 رٛلغ ٌىً إٙطواة ٚوً ُ٘ ٚوً ؽيْ إما إٔجؾذ

 رمٛي والَ ٚ٘نا اٌمٍت ال ٠ؼ١ٗ ٘نا اٌموآْ أرٝ

 ٤عً ٠طّٓ لٍجه ٠ؼٍّه أْ لٚب٠بن ١ٌَذ

 ػٕل وً غٕٟ ٟ٘ ػٕل غٕٟ ٚاؽل فمٜ ٘ٛ هللا

 ػي ٚعً وً إٌبً اٌن٠ٓ رؾزبعُٙ ُ٘ فٟ

 ؼب١ٌّٓ فب٠٢خ اٌزٟ ٚلف ِؼٙب لبيؽبعخ هة اٌ

 هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ف١ٙب ٠ّىٓ ألٌٛٙب ٠ٚمٛي

 ّقٔ ِب٘نٖ ا٠٢خ ع١ّؼٕب ٔؾفظٙب ٚٔؼوفٙب

 ٠مٛي هللا ػي ٚعً

ضاًَل ( َِ  ُ َوَة اَّللا َٙ  ( 

 ٙوة ِٓ اٌنٞ ٙوة اٌّضً ١ٌٌ ٍِه ِٓ

 ٍِٛن ا٤هٗ ٔؼُ

ضاًَل َػْجلًا ( َِ  ُ َوَة اَّللا َٙ  ( 

 ٍجؾبٔه

ٍء ( ْٟ َّ  َٰٝ ٍَ ًٍُٛوب الا ٠َْمِلُه َػ ّْ ِا  ) َػْجلًا 

 أٚ كٌٚخ وً ِٓ ٠َّؼٕٟ ا٢ْ رق١ً كفٍذ لو٠خ

 رق١ً أٔه كفٍذ فٟ كٌٚخ ٚأٔذ كافً هأ٠ذ اٌّْٙل

 ٘نا ٠ؼٕٟ فٟ ا٠٢خ ِْٙل٠ٓ ٚأٔذ كافً فٟ ٘نٖ

 اٌمو٠خ أٚ ٘نٖ اٌلٌٚخ ٚلغ ػ١ٕه ػٍٝ ػجلا ٍِّٛوب

 خ أٞ ّٟءال٠مله ػٍٝ ّٟء ّقٔ عبٌٌ ١ٌٌ ٌل٠

 ِبٌه ٠ؤِوٖ اٌٌّٛٝ اٌنٞ ػٕلٖ ِٛالٖ ٠أِوٖ

 أٚ ١ٍلٖ ٠ٚطجك ال ٠ؼًّ ّٟء ال ٠مله ػٍٝ ّٟء

 ١ٌٌ ٌل٠ٗ ِبي أٔظو هللا ٍجؾبٔٗ ؽ١ّٕب ٠مٛي

ٍء ( ْٟ َّ  َٰٝ  ) الا ٠َْمِلُه َػٍَ

 ٠ؼٕٟ ال ّٟء ٘ٛ فٟ ثلا٠خ ا٠٢خ لبي

ًٍُٛوب ( ّْ ِا  ) َػْجلًا 

 رووي ٚاٌٍّّٛن ال ٠مله ٌىٓ هللا ٠و٠لن أْ



 إما فبرذ ػ١ٍه ػجلا ٍِّٚٛوب ال رفٛره ال ٠مله

 ػٍٝ ّٟء ٘نٖ ا٠٢خ اٌزٟ ثؼل٘ب لبي ٚهعالً 

 أٔذ رٕظو ٌٙنا اٌٚؼ١ف اٌَّى١ٓ ٔبظود

 ٚهعال آفو لبي ِٚٓ أٍزغفو هللا لبي

ٍء ( ْٟ َّ  َٰٝ ًٍُٛوب الا ٠َْمِلُه َػٍَ ّْ ِا ضاًَل َػْجلًا  َِ  ُ َوَة اَّللا َٙ  ( 

 ِٚٓ ٔظود إال ّقٔ آفو

ًََٕب( ٕاب ِهْىلًب َؽ ِِ َىْلَٕبُٖ  ٓ ها َِ َٚ ( 

 ّقٔ ٠ٍّه اٌّال١٠ٓ

 ٚا١ٌٍّبهاد ٚاٌقلَ ٚاٌؾُْ ٚأٔذ روا ا٤صٕبْ لبي

ًوا ( ْٙ َع َٚ ا  وًّ ٍِ  ُْٕٗ ِِ َٛ ٠ُِٕفُك  ُٙ  ) فَ

 وُ رو٠ل أٔذ لبي ٚهللا أه٠ل ١ٍِْٛ َِى١ٓ

 ػٕلٞ ك٠ٓ لبي فن ١ٍِْٛ

 اٌضبٟٔ لبي ٚهللا أه٠ل أريٚط لبي فن ِئخ أٌف

 ٌواثغ لبي ٚهللا أٔب ١ٌٌ ٌلٞ ١ٍبهح أر١ذ ثبٌزبوَٟا

 لبي فن ١ٍبهح ؽَٕبً ٕ٘بن أٔبً ثبٌَو ٍوا

 ٚعٙوا ّقٔ ٍٛت ِؼوٚف ٚأػطبٖ لبي

)  ۚ َْ ٚ ُٛ زَ َْ َ٠ ًْ َ٘  ( 

 ٍجؾبْ هللا أٔذ ا٢ْ رٕظو فٟ اٌلٌٚخ ٘نٖ

 كفٍذ هأ٠ذ اٌّْٙل٠ٓ

) ۚ َْ ٚ ُٛ زَ َْ َ٠ ًْ َ٘ ( 

 ٘نا لبي ٠ؼٕٟ أٔذ ٌٛ ِؾزبط ّٟء ٍزن٘ت ٌٙنا أٚ

) ِ لُ َّلِلا ّْ ٌَْؾ   ) ا

 أٔظو ا٠٢خ و١ف ٠مٛي هللا

)  ۚ َْ ٚ ُٛ زَ َْ َ٠ ًْ َ٘  ( 

 وً اٌؼمٛي ٍزمٛي ال ٚهللا ال ٠َزْٛ لبي ثؼل٘ب

) ۚ ِ لُ َّلِلا ّْ ٌَْؾ  ) ا

 لٍٙب ِٓ أػّبق لٍجه اٌؾّلهلل

) َْ ٛ ُّ ٍَ ُْ اَل ٠َْؼ ُ٘ ًْ أَْوضَُو  ) َث

 ٙغ ٘نٖ إٌَجٗ أوضوُ٘ لَُ أً٘ ا٤هٗ

 ا٤ه١ٙخ رق١ٍٙب فٟ هأٍه ا٢ْٚاٌىوح 

 ٚٙغ رظ١ٍٍٗ ػٍٝ أوضوُ٘ ال ٠ؼٍّْٛ ِب اٌّْٙل

 ؽَٕبً ِب اٌّمٖٛك ِٓ ا٠٢خ ٘نٖ هللا ٠مٛي ٌه

 ا٢ْ ٌٛ أٔذ كفٍذ اٌلٌٚخ ٚػٕلن ّٟء

 ٚهأ٠ذ اٌؼجل اٌٍّّٛن اٌنٞ ال ٠مله ػٍٝ ّٟء

 ٚهأ٠ذ اٌنٞ ٠ٛىع ٠ٚؼطٟ ٘نا ٚ٘نا ٍزن٘ت

 ٍزمٛي ال رؾزبط ٍؤاي ٠ب أفٟ ٍأم٘ت ٌٙنا ٌّٓ

 ٌٚٓ رٍزفذ ٌٍضبٟٔ أثلا لبي ٠ب أفٟ ٌٓ أٌزفذ



 ٌّبما , ال٠مله ٌَذ ثؾبعزٗ ٘ٛ ٠ؾزبعٕٟ ال٠مله

 ػٍٝ ّٟء ف٥عً مٌه هللا فٟ آفو ا٠٢خ لبي

) َْ ٚ ُٛ زَ َْ َ٠ ( 

 ١ٍٚضجذ ٌه أٔه رمٛي والَ فمٜ رؼًّ ّٟء آفو

 هللا ٠ٚوة ٘نا اٌّضً ٌٗ هلالج لج

 َٚ ضًَ ا٤َْْػٍَٝ ()  َّ ٌْ ِ ا  َّلِلا

 ٠مٛي وً ٍِٛن ا٤هٗ ١ٌٌ إٌبً اٌن٠ٓ رؾزبعُٙ

 أغ١ٕبء ال ٍِٛن ا٤هٗ ػٕلٞ ِضً اٌؼج١ل ٘ؤالء

 ال٠ملهْٚ ػٍٝ ّٟء ٚأٔب اٌنٞ أٔفك أٔذ و١ف

 ػوفذ أْ ٘نا اٌٍّه ٠مله ٠ٕفك ا٢ْ ال٠مله ٤ٔٗ

 ِّىٓ ٠ٛاػلن ثىوٖ ٠ّٚٛد ا١ٌَٛ اٌٛى٠و ٠َزط١غ

 ال٠مله ٌىٓ ؽزٝ ٌٛ ِبد ال٠مله ٠وًٍ ٌه ّٟء

 ٠أِوٖ اٌٍّه اٌنٞ فٟ اٌَّبء فّزٝ ٠ىْٛ ٘نا اٌىالَ

 فٟ لٍٛثٕب اٌنٞ أرٟ أللَ ِؼبٍِخ ٚأٔب ألٛي ٚهللا

 اٌنٞ ِملَ ػ١ٍٗ َِى١ٓ ٤ْ ٘ٛ ال ٠مله ػًّ ّٟء ٌٟ

 فئمْ اٌم١ٚخ ٘نٖ عٌٍ ِؼٙب اٌوعً صالصخ أ٠بَ

 ٓ و٠ًمٛي ِزٝ ٔفُٙ ٘نا اٌىالَ أٔب هللا ِغ١ٕٕٟ ػ

 ٘ؤالء إٌبً ٕ٘ب رطٍغ ِٓ أفمو إٌٝ أغٕٝ إٌبً

 ٕ٘ب رىْٛ غٕٟ ِزٝ إما ػوفذ ِٓ ٘ٛ هثه

 ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ , إٌبً ٠مٌْٛٛ اٌفم١و إٌٝ هللا فالْ

 اٌفم١و إٌٝ هللا فالْ ٠ؼٕٟ ً٘ إٌبً وزجٛا وٍّخ فم١و

 ٚفمواء ثٕبء ػٍٝ والِه ٚرأصوٚا ٌىٓ ً٘ ٔؾٓ ٔٛلٓ

 ثٙنا اٌْٟء ؟

 ١ّٕب ّب٘لٔب اٌٍمطبد ٠ؼٕٟ أٔذ ثنادٔؾٓ فمواء ؽ

 ٚلفذ ػٍٝ ؽبالد فٟ ٌؾظبد ؽوعٗ إَٔبْ رؾوط

 فزٛلغ ِٓ ّب٘ل ٚػب٠ٓ ١ٌٌ وّٓ ٍّغ اٌمٖٗ اٌزٟ ر١ٍٙب

 أٚ اٌزٟ ثؼل٘ب هثّب ؽبكصٗ عل٠لح لجً ل١ًٍ ٚأْ وبْ

 ٘نا ِْٙل رّض١ٍٟ ٌىٕٗ ٘ٛ ٕؾ١ؼ ٕ٘بن أٔبً

 ٠ؼٕٟ ٠َّه هللا ػٍٝ إٌَٔزُٙ فال ٠مٌْٛٛ ال إٌٗ إال هللا

 ً٘ ػٕلٔب ٙؼف فٟ ا١ٌم١ٓ ثبهلل ػيٚعً

  أٚ إٌٛٛي ٌٙنٖ اٌلهعبد ؟
 ٘نا اٌنٞ مووٖ هللا ػيٚعً فٟ آفو ا٠٢خ لبي :

) َْ ٛ ُّ ٍَ ُْ اَل ٠َْؼ ُ٘ ًْ أَْوضَُو  ) َث

 ٘ٛ ٠مٌٛٗ والَ , ٤عً ٘نا هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ لبي :

ٕاب ( َِ ًُ أَْ ٠ُزَْوُوٛا أَْ ٠َمٌُُٛٛا آ َت إٌاب َِ  ) أََؽ

 ٠مٛي أٔب ِؤِٓ ثبهلل ٚهللا لل٠و ١ٍّٚغ ٚػظ١ُ

 ؽَٕبً ٌُ ال رٍغأ إ١ٌٗ ٚؽلٖ ؟



 ٚثؼل٘ب الثل ٠مٛي ٌىٓ ٚالىَ ٚفمٜ !

 ٌٚىٓ رؾنف اٌزٟ لجٍٙب , هللا ١ٍّغ ث١ٖو

 إٔؾنفذ ٤عً ٘نا لبي

ًُ أَْ ٠ُزَْوُوٛ َت إٌاب َِ ٕاب () أََؽ َِ  ا أَْ ٠َمٌُُٛٛا آ

 فٟ ٚلذ اٌوفبء لبي اٌؾّلهلل إٔٔب ِؤ١ِٕٓ ثبهلل ػيٚعً

 ٚهللا لبكه ٠ٕغ١ٕٟ ٚلبكه ٠ْف١ٕٟ ٠َٚلك ك٠ٕٟ

 ٚلبكه ٚلبكه .
 ؽَٕبً إما ٚلغ اٌم١ٚخ آفو ِٓ ٠فىو ف١ٗ هللا ػيٚعً .

 رغلٖ ٠ْزىٟ أِبَ اٌٛاؽل ٚهللا ٌٛ رواٖ ٚ٘ٛ ٠ْزىٝ ٌه

 وط لٍجٗ ػٕلٞ ٌىٓرمٛي ٘نا ٍجؾبْ هللا ١ٍق

 إما أرٝ ٠َغل ألوة ِب ٠ىْٛ هلل ٚ٘ٛ ٍبعل ٙوثٙب ٚلبَ

 ً٘ ٘نا ٠فُٙ ا٠٢خ اٌزٟ لٍٕب٘ب ال ٚهللا ٘نا رون اٌنٞ

 ٠ٕفن ِٕٗ ٍواً ٚعٙواً ٚم٘ت ٌٍؼجل اٌٍّّٛن اٌنٞ

 ال ٠مله ػٍٝ ّٟء , ؽَٕبً ٌّبما ا٦ٌؾبػ ػ١ٍٕب

 ٔؾٓ وَّزْبه٠ٓ أٔب ٌلٞ ِْىٍخ أٔب ٌلٞ ١ِٖجخ

 ٠و٠ل رؼجذ , ا٢ْ ٘نٖ اٌم١ٚخاٌج١ذ 

 ٌٙب أٍجبة وض١وح , ً٘ ِؼٕبٖ فٟ ٙؼف ِب فٟ رٛوً

 , ػٕلن ٍغٛك ا٢ْ أٔذ ث١ٓ ٠لٞ ِٓ ١ٍؼط١ه

 ِب رو٠ل ٤عً ٘نا ا٢ْ إما ٌُ ٠زؼٍك اٌمٍت ثبٌمٛٞ

 ٠زؼٍك ثبٌٚؼفبء ا٢ْ أٔب الثل أرٕفٌ ٍأرٕفٌ ٍأرٕفٌ

 إماً فٟ أوَغ١ٓ ٍأرٕفٌ أوَغ١ٓ ٌٚٛ ٍىود

 ػٍٟ ٘نٞ اٌغوفخ ٚٚٙغ ٌٟ غبى ٍأوزُ ٔفَٟ ل١ًٍ

 ٌىٓ الثل أرٕفٌ فأٔذ ٍزلػٛ ٍٚزٍغأ ٌىٓ ٍزٍغأ ٌّٓ ؟

 ٌٍغٕٟ اٌنٞ ال ٠ؾزبط أؽل ٚاٌنٞ لبكه ,

 ٌُٚٗ ٍجؾبٔٗ اٌؾىُ ػٍٝ وً ِٓ كٚٔٗ ٚإال رٍزغأ

 ٌْقٔ ٙؼ١ف ٠ؾزبط ٌغ١وٖ ٘نٖ اٌم١ٚخ ,

 ٤عً مٌه هللا ٍجؾبٔٗ ؽ١ّٕب لبي

َٗ لََواًها ( ًَ ا٤َْْه ْٓ َعؼَ ِا  ) أَ

 ٠مٛي ِٓ اٌنٞ صجاذ ا٤هٗ ٘نٖ ال ٠مله ٠ضجِّزه

 ثّؾٕزه أٔذ أػظُ ِٓ ا٤هٗ,

بًها ( َٙ ْٔ ب أَ َٙ ًَ ِفاَلٌَ َعؼَ َٚ  ( 

ٟ أِٛهن؟ اٌنٞ أعوٜ ا٤ِٛه ٘نٖ ِّْ  ع١ّؼٙب ال ٠َزط١غ ٠ّ

) ٟ ٍِ ا َٚ ب َه َٙ ٌَ  ًَ َعؼَ َٚ  ( 

 صجذ ا٤هٗ ٘نٖ ع١ّؼٙب ثبٌوٚاٍٟ

ِٓ َؽبِعًيا ()  ٌْجَْؾَو٠ْ َٓ ا ًَ َث١ْ َعؼَ َٚ 

 ثؾو فٛق ثؼ٘ ٠َٚٛ أهاك هللا ٠ؾغي اٌّبٌؼ 

 ػٓ اٌؼنة ؽغيٖ ف١ََزط١غ ٠ؾغين ػٓ ِٖبئجه



 ٠َٚزط١غ ٠ؾغين ػٓ ػلٚن ٠َٚزط١غ ٠ؾغين

 ػٓ ِٓ رٍَٜ ػ١ٍه , ٚ٘ٛ ثؾو ٚاؽل لبي

) ِ َغ اَّللا َِ  ٌٗ
 )   أَإٌََِٰ

 رمٛي ال لبي

ُْ اَل  ُ٘ ًْ أَْوضَُو ْٛ () َث ُّ ٍَ  ٠َْؼ

 ِب ا٠٢خ اٌزٟ ثؼل٘ب لبي

ََُّٛء ( ُف اٌ ِْ ٠َْى َٚ َطوا إِمَا كََػبُٖ  ْٚ ُّ ٌْ ٓ ٠ُِغ١ُت ا ِا  ) أَ

 أٞ ٍٛء فمٜ الؽع لبي ِٚطو إماً ٌُ ٠مً

 م٘ت ػٕل َِزْبه٠ٓ أهعٛوُ ػٕلٞ ٚ٘ىنا

 ٚاٙؾخ ال لبي إما كػبٖ هأ٠ذ اٌْوٚٛ , اٌْوٚٛ

 ثبٌموآْ ١ٌٌ ثٙب غجِ , أٔذ ِٚطو ؽممذ

 ف١َّٓ ثبٌّئخ , اٌق١َّٓ ثبٌّئخ ا٤فوٜ أٔذ أ٠ٓ م٘جذ

 , إما كػبٖ , ٚإال لٍجه م٘ت إما رؼوف ٚاٍطخ

 أ٠ٓ م٘ت , إما ٌُ رؾمك اٌضٕز١ٓ ال رؾًٖ ٌه اٌضبٌضخ

 ٠ىْف اٌَٛء ٤عً مٌه ِْبوٍٕب ٠ٍٛٛخ إما أّزى١ٕب

 ّىبٜٚ وٍٙب ثُّضذ ػٍٝ ا٤هٗ أه١ٙٗ ٌُ رن٘ت فٛق ,

 لبيِبما لبي فٟ آفو ا٠٢خ 

) ُْ ٠َْغؼٍَُُى َٚ ََُّٛء  ُف اٌ ِْ ٠َْى َٚ ( 

ُّٚؼف ٚاٌنُّي  ِٓ اٌ

 ) ُفٍَفَبَء (

 غٕٟ أغٕٝ فم١و

َغ اَّللا ( ِا  ٌٗ
ُْ ُفٍَفَبَء ا٤َْْهٗ ِأَإٌََِٰ ٠َْغؼٍَُُى َٚ  ( 

 ِبما لبي فٟ آفو٘ب لبي

ب رَنَواُوْٚ ( ِا ١ٍِاًل   ) لَ

 إما ٍغل , ٍغل ثَوػخ ٚهفغ ,ؽَٕبً ٌّبما

 ال رْزىٝ ٌٍغٕٟ ِضً ِب رْزىٟ ٌٍفمواء ٌّبما رن٘ت

 ٌٍؼجل اٌٍّّٛن اٌنٞ ال ٠مله ػٍٝ ّٟء

 ٚر١ٚغ ٚلزه ِؼٗ ٚرزون

ٌِِم١ٓ ( ٌَْقب َٓ ا ََ َْ أَْؽ رَنَُهٚ َٚ  ( 

 هللا فئمْ ٔؾٓ ٌل٠ٕب ِْىٍخ, هللا ٍجؾبٔٗ أصجزٙب ثبٌموآْ

 لبي

) ُْ ِٙ ِ٘ ا َٛ ٕاب ثِأَْف َِ  ) لَبٌُٛا آ

 ػٍٝ هللا ٚٔؼوف هللا ٌىٓ لبيوالِٕب ع١ًّ ِٚزٛو١ٍٓ 

) ۛ ُْ ُٙ ْٓ لٍُُٛثُ ِِ ُْ رُْؤ ٌَ َٚ  ( 

 ٤عً مٌه إٔاًل , ٘نا ِضبي ٛوؽزٗ فٟ ونا ,

 ٠ؼٕٟ اٌنٞ فٟ اٌؾوَ اٌّىٟ اٌْو٠ف أٚ فٟ اٌَّغل

 أهاٖ أٚ أّب٘لٖ ٍبعل هلل ػيٚعً ٠ٕزف٘ ٚ٘ٛ ٍبعل



 ِلح كلبئك ِؼلٚكح ٘نا ٘ٛ أغٕٝ فم١و ؟

 هللا أوجو هللا أوجو ٘ٛ ِزٝ أٔذ ِب أفزمود ٌٍغٕٟ ٚؽلٖ

 , ٠بفٟ أثٝ هللا ػيٚعً إال أْ ٠ؼي ِٓ أٔىَو

 ث١ٓ ٠ل٠ٗ ٚأثٝ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ إال أْ ٠غٕٟ

 ِٓ أفزمو إ١ٌٗ ٠ٚفمو ِٓ أفزمو ٌغ١وٖ ٤عً مٌه

 لبي هللا ػيٚعً فٟ اٌؾل٠ش اٌملٍٟ

 ) ٚػيرٟ ٚعالٌٟ ِب أػزُٖ ثٟ ػجل

 ّبٚاد ٚا٤هٗ(فىبكرٗ اٌَ

 أٛجمذ اٌَّبء ػٍٝ ا٤هٗ ٚوَود اٌغجبي

 ٚكولوذ اٌل١ٔب ع١ّؼٙب ٚ٘نا اٌؼجل ِؼزُٖ ثبهلل ٠بهة

 ) إال عؼٍذ ٌٗ ث١ٕٙب ِقوعب(

 اٌغجبي رلوىذ ٚاٌّجبٟٔ ٍمطذ ٚ٘نا اٌؼجل ٌُ ٠أرٗ ّٟء

 ) ٚػيرٟ ٚعالٌٟ(

 رىٍّخ ا٤صو

ً إ١ٌٗ ( ّوِ ُٚ  )ِب أػزُٖ ػجل ثغ١وٞ إال ٚواٍزٗ إٌٝ ِب 

 ٚم٘ت ٌفالْ ٚهٍبئً ٌّبما ال روك ِٚٓ رؾٌٕٟٛ ػ١ٍٗ

 ٚم٘ت ٌٍضبٟٔ ٚاٌضبٌش ٚاٌَّى١ٓ اٌفم١و ٚثُضاذ

 وً اٌْىٜٛ ػٍٝ ا٤هٗ ٌُٚ ٠ؾًٖ ّٟء,

 اٌْب٘ل ً٘ ٘نا اٌموآْ موو ٌٕب أْ ٔفزمو ٌغ١و هللا ؟

 اثلاً , ٚهللا ِٓ اٌفبرؾخ إٌٝ إٌبً لبي ٌه أكثو أِٛهن,

 مخ ثبهلل ػيٚعًٚصُ ٔؾٓ ٌل٠ٕب ِْىٍخ فٟ اٌض

 ٚكػٕٟ أػ١ل ِضبي رىٍّذ ػٕٗ أوضو ِٓ ِوح

 فمٜ ال ثل ٔفُٙ اٌّضبي ٘نا أٔذ ا٢ْ ػٕلن ٍّٔخ

 فٟ ٘نٞ اٌطبٌٚخ فٟ ِىبْ إٔجؼٟ ٚأٔذ ا٢ْ

 لٍذ ٌٍٍّٕخ ٘نٖ إما أٍزؼٕزٟ ثٟ ٚهللا ٌٓ أف١جه

 ٟٚ٘ ٍّٔخ فغبءٚا أهثؼ١ٓ ٍّٔخ فٟ اٌغٙخ ا٤فوٜ

 ٠و٠لْٚ أْ ٠فزىْٛ ثٙنٖ إٌٍّخ ٚأٔذ لٍذ ٌٍٍّٕخ

 ٘نٖ أٔب ا٢ْ ِٛعٛك إما رو٠ل٠ٓ رَزؼ١ٕ١ٓ ثٟ

 أٔب ؽَجه أوف١ه ٚإًٌّ ٘ؤالء ا٢ْ ِزٛػل٠ٕٙب ,

 ؽزٝ رضجذ أٔذ إ٠ّبْ ٘نٞ إٌٍّخ ف١ه ً٘ ٍزنثؼ

 إًٌّ ُٚ٘ ٕ٘ب ثؼ١ل٠ٓ ٚإال رزووُٙ ٠موثْٛ ؟

 ِب ٠ٕٛف٠موثْٛ , ٚهللا ٘نا اٌّْٙل ثبٌموآْ أوضو 

 ف٥َعً هللا ٠قزجو ٚهلل اٌّضً ا٤ػٍٝ إ٠ّبٔه أٔذ

 ِب ٠لع اٌّٖب٠ت ثؼ١لح ػٕه ٠ٚجؼل٘ب لجً

 ال ٠أر١ه اٌؾيْ عؼٍه رموة , فزلع إًٌّ ٘ؤالء

 ٠مزوثْٛ ٚروٜ أ٠ٓ ٍزن٘ت ٘نٖ إٌٍّخ

 ٟ٘ ٕبكلخ أٚال , أِب ل١ٚخ للهره ػٍٝ ٘ؤالء



 ٔذإًٌّ ا٤هثؼ١ٓ ٘نٖ إٔالً ال رؾزبط ٔمبُ ٤ٔه أ

 رَزط١غ رٚوثُٙ ٕ٘ب إٔٚ٘ب ِزٝ ِب أهكد ا٤ِو ١٘ٓ

) ِّٓ١ َ٘ ٟا  َٛ َػٍَ ُ٘ ( 

 هلل اٌّضً ا٤ػٍٝ ٍجؾبٔٗ , ف٥َعً رقزجو إ٠ّبْ ٘نٖ

 إٌٍّخ كع ٘ؤالء ٠مزوثْٛ , ٤عً مٌه هللا ٍجؾبٔٗ

 ٚرؼبٌٝ ٌُ ٠طٍت ِٓ إثوا١ُ٘ أٔٗ ٠ؤِٓ ف١ٗ صُ أٚي

 ِب أّؼٍٛا إٌبه أٛفأ٘ب هللا ػيٚعً ؟

 ٍٛا إٌبه ٠مزوثْٛ صُ َِىٛا إثوا١ُ٘ ٠مزوثْٛ ,ال أّؼ

 إ٠ّبٔٗ ٌُ ٠زيػيع صُ هثطٖٛ ٚوجٍٖٛ ٚٙؼٖٛ فٟ ِغ١ٕك

 ٚ٘ٛ ٠وٜ إٌبه أِبِٗ ا٢ْ صُ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ أٔغبٖ ,

 ا٢ْ أٌُمٟ فٟ إٌبه ٚفٟ ا٤صو اٌنٞ ثٗ ِمبي أْ عجو٠ً

 ػٍٝ ٕٛهرٗ ػ١ٍٗ اٌَالَ ٍزّبئخ عٕبػ

 ٙب فٟ اٌجقبهٞرمٛي ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕ

 عٕبػ ٚاؽل ٠َل ا٤فك رق١ً ٠أر١ه ٚاؽل ثٙنٖ اٌؼظّخ

 ٚلبي ً٘ ٌه ِٓ ؽبعخ ٠ب إثوا١ُ٘ رو٠ل ثطوف عٕبػ

  أٛفأُ٘ ُ٘ ٚٔبهُ٘ ٘ٛ أعزش ٍجغ لوٜ ٌمَٛ ٌٛٛ أعزضٙب

ب ( َٙ ٍَبفٍَِ ب  َٙ َ١ٌِ ٍَْٕب َػب  ) فََغؼَ

 ثطوف عٕبػ ِٓ اٌَزّبئخ ٠ؼٕٟ ١ٌٌ فٌّ ِئخ

 ٚرَؼٗ ٚرَؼ١ٓ ّبغوح , فٌّ ِئخ ٚرَؼخ ٚرَؼ١ٓ

 ٚثؼل ٠ؼٕٟ ٛوف عٕبػ أعزش ٍجغ لوٜ ٚفٟ هٚا٠خ

 أهثؼخ ػْو لو٠خ ف١مٛي ٌٗ أٌََه ِٓ ؽبعخ ٠ب إثوا١ُ٘ ,

 اٌمٍت ٌُ ٠زؼٍك أٔب أػوف اٌنٞ فٍمه ٠ؼٕٟ ا٢ْ أٔذ

 ػٕلن ٍذ ِئخ عٕبػ ٚوج١و أٔب أػوف اٌنٞ أوجو ِٕه

 ا٤عٕؾخ ع١ّؼٙبهلالج لج أػوف اٌنٞ فٍك ٘نٞ 

 أػوف اٌنٞ إٔاًل أٔذ ٌٓ رَزط١غ رَبػلٟٔ

  إال ثؾٌٛٗ ٚلٛرٗ , أٔب ٌُ ٠زؼٍك لٍجٟ ثأؽل ٤عً مٌه

 لبي أِب ِٕه فال , أٔب ال أه٠ل ِٕه ّٟء أٔب أػوف ٚاؽل

 ألٜٛ ِٕه ٌٛ لٍذ ٌه ٍبػلٟٔ ٚهثٟ ِب أهاك ,

 ٠ؼوف اٌؼجل اٌٍّّٛن أالا ٠مله ػٍٝ ّٟء ٠ٚؼوف

 ً٘ ٠َز٠ٛبْ ِضالً ٠ٚؼوف ِّٓ ٠طٍت ,

 فمٍجٗ ِب رؼٍك ثأؽل ألً ِٓ هللا ػيٚعً أثلًا ,

 فمبي أِب ِٕه فال ٚأِب ِٓ هللا فٕؼُ ,

 ؽَجٟ هللا ٠مٛي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

 لبٌٙب إثوا١ُ٘ ٚ٘ٛ لبي ؽَجٟ هللا ٌىٓ ؽَجٟ هللا

َُ هثٟ ِْٔؼ َُ ٚهللا أٗ   ِبٌٟ إال ٘ٛ ال ؽَجٟ هللا ِْٚٔؼ

 أٔب أػوف إٟٔ أرٛوً ػ١ٍٗ لبي ؽَجٟ هللا ٚٔؼُ اٌٛو١ً

) ُ١ ِ٘ ٍَاَلِبً َػٍَٝ إِْثَوا َٚ ِٟٔ ثَْوكاً  ٍَْٕب ٠َب َٔبُه ُوٛ  ) لُ



 ٤عً ٘نا أٚي َ أٌمٟ إثوا١ُ٘ إٌبه ثوك ٚفوط ِٕٙب ,

 ِٓ اٌنٞ رىٍُ ِؼٗ ؟

 آىه ٚاٌل إثوا١ُ٘ أٚي ِب هأٜ إثوا١ُ٘ فوط ِٓ ث١ٓ

 ٔذ رٍزمٜ اٌط١ٛه٘نا ا١ٌٍٙت إٌبه اٌزٟ وب

 ِٓ اٌَّبء ٚفوط ِٕٙب إثوا١ُ٘ ١ٌٌٚ ثٗ ّٟء

 لبي ٔؼُ اٌوة هثه ٠ب إثوا١ُ٘ إم أٔغبن إ٠ٗ ٚهللا ٚٔؼُ

 , ثؼ٘ إٌبً ٠مٛي ؽَجٟ هللا ٚٔؼُ اٌٛو١ً

 ٌّبما رمٌٛٙب ونا رَزط١غ رمٛي أٔب ٚهللا ال أػوف

 اٌٍّه ػجلهللا ٌىٓ ٚهللا ال أػوف إال ٘ٛ غ١و

 ؽ١ّٕب رمٛي أٔب ال أػوف إال اٌٍّه ػجلهللا

 ؽَٕبً ٌّبما ٔمٛي ِب ػٕلٖ إال هللا ,

 ٚهللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘نا للهٖ فٟ لٍٛثٕب !

 ٤عً ٘نا ٟ٘ اٌم١ٚخ ل١ٚخ صمزٕب فٟ ِٓ

 ً  ٘ٛ هللا ٤عً ٘نا هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ كائّب

 ٠غؼً اٌم١ٚخ ِضً ل١ٚخ إًٌّ ٠مزوثْٛ ػٕلن

 ٠طٍغ ا٠٦ّبْ اٌنٞ فٟ لٍجهٚا٤ؽياْ رأر١ه ؽزٝ 

 أٔذ فم١و ٌُٙ ٚإال فم١و ٌٟ أٔذ فم١و ٌّٓ ؟

 ٘نا اٌزٛؽ١ل , ٌىٓ ِٓ ٘ٛ اٌنٞ ٠مٛي اٌىالَ ٘نا

 ٠ٚؼٍّٗ اٌم١ٚخ ٕ٘ب , ٚإال ا١ٌَٛ ألوا٘ب فٟ اٌغبِؼخ

 ٚألٛي ٍجؾبْ هللا فٟ ٍٛهح اٌىٙف ٠ؼٕٟ أٛفبي

 فز١خ صالصخ ػْو إٌٝ ػْو٠ٓ أٛفبي ٠ؼٕٟ أػّبهُ٘

 ٍٕخ ٚٛبٌؼ١ٓ أٔظو أغ١ٕبء صالصخ ػْو

 ُ٘ أٚي ِب ٍٛؼٛا لبٌٛا

خً ( َّ ٓ ٌالَُٔه َهْؽ ِِ َب آِرَٕب   ) َهثٕا

 ا٢ْ ال َِىٓ ٚال ث١ذ ٚال ٠ؼٍّْٛ

 أ٠ٓ ٠ن٘جْٛ ١ٍنثؾُٛٔٙ

ٌََٕب( ١َِّْ٘ئ  َٚ خ  َّ ٓ ٌالَُٔه َهْؽ ِِ  ) آرَِٕب 

 ٚهللا ال ٔؼٍُ ُ٘ ١ٖ١ٍلٚٔب ا٢ْ أٚ ثؼل ل١ًٍ

 ال ٔؼٍُ ٌىٓ أٚ ١ٍمطؼٛٔب أٚ ١ٍٍٖجٕٛٔب

 ٚهللا رٛوٍٕب ػ١ٍه ٠بهة

١َِّْ٘ئ ٌََٕب( َٚ خً  َّ ٓ ٌالَُٔه َهْؽ ِِ َب آرَِٕب   )َهثٕا

 أٔذ اٌٛؽ١ل ٚؽلن ٍجؾبٔه رَزط١غ ر١ٙأ ٌٕب

َّلًا ( ِؤَب َه ِْ ْٓ أَ ِِ ( 

  ا٢ْ ُ٘ أ٠ٓ ُ٘ ؟

 فٟ اٌىٙف.

 فَجؾبْ هللا أٔذ إما أهكد رؾّٟ ٔبً ٍزٚؼُٙ

 فٟ ِىبْ أفو ِىبْ رٚؼُٙ ف١ٗ اٌىٙف ٌّبما ؟



 ٤ْ ١ٌٌ ٌٗ ثبة ,٘نٖ ١ِٖجخ إٔال أْ اٌىٙف

 فطو ٚأٔظو هللا ػظ١ُ إما أهاك أْ ٠ٕغ١ه

 ال ٠غؼٍه فٟ ظوٚف ؽَٕٗ ٠غؼٍه فٟ ظوٚف

 أٍٛء اٌظوٚف فٟ اٌؼبٌُ ٤عً ٠ضجذ ٍجؾبٔٗ

 هلالج لج ٠قجون أٔذ ٚصمذ ثّٓ ٚأٔذ ٌٛ ٍزؾّٟ

 ىبْ الثل ف١ٗ ثبة ٌّبما؟أٔبً الثل رٚؼُٙ فٟ ِ

 ألٛي ٌه ؟

 ٤عً ٠زطّْٕٛ ٚثبٌناد إما ٔبِٛا ال أؽل ٠لفً ػ١ٍُٙ

 ُٚ٘ ٔبئّْٛ هللا ػظ١ُ ٠مٛي ٍأٙؼُٙ فٟ ِىبْ

 ١ٌٌ ثٗ ثبة ٍٚأرووُٙ ٠ٕبِْٛ ٚاٌنٞ ٠َزط١غ

 ٠أر١ُٙ ٠أرٟ ال إٌٗ إال هللا

) ُ ِٙ َوْثَٕب َػٍَٝ آمَأِ َٚ  )فَ

 ٠بهةأٔظو أ٠ٓ اٌّْىٍخ ػٕلٔب إٔٔب ٔمٛي 

 ِضال أػطٕب ٘نٖ اٌم١ٚخ أٍٛت َِأٌخ ِٓ هللا

 ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ صُ أٍٛت أٔب اٌطو٠مٗ اٌزٟ رأرٟ

 ف١ٙب ٠ب أفٟ أٔذ ١ٌٌ ٌه ّأْ ٛو٠مٗ

 ٘نٞ أٔذ ٍٛجذ أثمٝ ا٤ِو ١ٌٌ ّغٍه

 ٠ب ٍالَ اٌم١ٚخ ١ٌَذ ػٕلن ٚ٘نٞ ِْىٍزٕب

 ٠ب إِب ٌُ ٔزٛوً ػٍٝ هللا ٌُٚ ٔمً ٍٕزٛوً ػٍٝ هللا

 و٠لٖ ونا ٠بهة ٔو٠لٖ ونافمٜ إٕٔب ال ٔ

 رٖجؼ ونا ٤عً أٔذ ٌُ رؼل فم١و أٔذ غٕٟ

 ِبما فؼٍذ أٔذ ثٕفَه , ٤عً مٌه ِب ِؼٕٝ اٌزٛوً

 ٘ٛ ٍىْٛ اٌمٍت ِغ رؾون اٌغٛاهػ اٌزٛوً:

 أٔب أٍؼٝ ٚأللَ ٚأه٠ل ٚظ١فخ ٚأػًّ ٌىٓ ال أٔني

 ٤ؽل للِذ اٌٛظ١فخ ٌه للِذ ِؼوٚٙه ػٕلن

 أٔه َِى١ٓ ٌىٓ ٚهللا ٌُ أرؼٍك ثه ٚأػٍُ

 إما ِب أِون هثٟ ٌٓ رٕغيُ٘ ٠ؼٕٟ صالصخ ػْو

 ِؼوٚٗ ١ٍزملِْٛ ٠مجً ِٕٙب أصٕبْ ٚهللا ٚهللا

 إْ ا٤صٕبْ ٘ؤالء ٚهللا ٌٓ ٠ٛلغ ٌه ػمل ٚال رول١خ

 فٟ ا٤هٗ ؽزٝ ٠أمْ هللا ف١ٙب اٌٍّه اٌنٞ فٟ اٌَّبء

 ٚهللا فبٌْب٘ل عؼٍُٙ هللا فمبي

) ُْ ِٙ َوْثَٕب َػٍَٝ آمَأِ َٚ  ) فَ

 ٕٟ ِفزوٗ رٛلُٚٙ أوضو ٚال رٕبِْٛ إؽنهٚا٠ؼ

 كػٛا ٚاؽل ػٕلوُ َِز١مع ٤عً ٠ٕزجٗ ِٓ

 اٌنٞ ٠أرٟ ٠ٚقجووُ ال ٠مٛي هللا ِٔٛىُ ع١ّؼىُ

 ٠ؼٕٟ عؼٍىُ فٟ أٍٛأ اٌظوٚف اٌنٞ ِٓ

 ػمٛي اٌجْو٠خ ٚو١ف ٠ؼٕٟ ٔبئ١ّٓ ػٍٝ ا٤لً



 ٙؼٛا ٌىُ ّٚقٔ ػٕل اٌجبة إما أرٝ أؽل ١٠مٚىُ

 ة اٌؼب١ٌّٓ ٤عً ٘ناال اٌنٞ ؽبفظُٙ ٘ٛ ه

 لبي هللا ػيٚعً

ُ٘لًٜ  ُْ ُ٘ ِىْكَٔب َٚ  ُْ ِٙ ّ ُٕٛا ثَِوثِ َِ ُْ فِز١َْخٌ آ ُٙ  ) إِٔا

َب َهةُّ ( ٛا فَمَبٌُٛا َهثُّٕ ُِ ُْ إِْم لَب ِٙ َهَثْطَٕب َػٍَٝ لٍُُِٛث َٚ 

 ١ٌٌ لبٌٛا فمبِٛا ٔؾٓ ٚهللا أر١ٕب فمٜ ال ٔؼًّ ّٟء

 لس؟ال ٘ٛ الثل أْ رؼًّ صُ رمَٛ ا٤ْ ِب اٌنٞ ؽ

 لبي هللا ػيٚعً

) ُْ ُ٘ ٛ ُّ زُ ٌْ إِِم اْػزََي َٚ ( 

 ا٦فزمبه هلل ػيٚعً ٚأٍزغٕٛا ػٓ إٌبً ع١ّؼُٙ

 ٕٚؼ رٛؽ١لُ٘ هلل ػيٚعً لبي هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

) ُْ ُْ َهثُُّى ُْْو ٌَُى ْٕ ِف ٠َ ْٙ َى ٌْ ٚا إٌَِٝ ا ُٚ  ) فَأْ

 ٠بهة أْٔو ٌٕب ِٓ هؽّزه ٌٕب ِٓ أِؤب ِوفمب

ُْ َهثُّىُ  ُْْو ٌَُى ١ِّئْ )٠َٕ َٙ زِٗ ٠ُٚ َّ ْؽ ٓ ها ّ ِِ  ُ 

) ٌَ ّْ ْا رََوٜ اٌ َٚ ْوفَمًب  ّ ِِ ِوُوُ  ِْ ْٓ أَ ّ ِِ  ٌَُىُ 

 ؽ١ّٕب ْٔود اٌوؽّٗ ٌٛ أْ ْٔود اٌوؽّٗ فٟ ث١ٛرٕب

 ِٓ ِٕب كػٝ فٟ ث١زٗ ٠بهة أْٔو ٌٟ هؽّزه

 ٚ أٍٟ٘ ١٘ٚئ ٌٕب ِٓ أِؤب ِوفمب فؾ١ّٕب ْٔو

 فٟ اٌىٙف ٌٓ أفن والَ ٠ًٛٛ ٚأػ١ل والَ ِؼبك

 ؽزٝ أعياء ٚروٜ اٌٌّْ أٔذ ٌٛ رجمٝ ر١ٚئ

 ٌٍٕبً فٟ اٌىٙف ٍزؾٚو ٌّجخ ٍواط

 أٚ ٌّجخ أٚ وْبف ٌىٓ هة اٌؼب١ٌّٓ عؼً

 اٌٌّْ رياٚه ػٓ وٙفُٙ ماد ٚإٔجؾذ اٌم١ٚخ

 اٌٌّْ رؼبٍُِٙ ِؼبٍِٗ غ١و اٌل١ٔب وٍٙب ال إٌٗ إال هللا

 اٌىٙف ٕ٘ب فٟ اٌغجً ٌٗ ِؼ١ٗ فبٕخ

 فمبي هللا ػيٚعً

 ِٓ ١ ِّ َ١ٌْ ُْ مَاَد ا ِٙ ِف ْٙ ُه َػٓ َو َٚ  ) راَيا

إِمَا َغَوثَذ( َٚ إِمَا َغَوِة  َٚ 

 هػب٠خ فبٕخ

 ُْٕٗ ّ ِِ حٍ  َٛ بِي ِفٟ فَْغ َّ ّ ِْ ُْ مَاَد اٌ ُٙ ُٙ  )راْمِو

) ِل اَّللا ْٙ ٠َ ٓ َِ  ِ ْٓ آ٠َبِد اَّللا ِِ ٌَِه   مَ

 ٠زؼٍك لٍجه ثوة اٌؼب١ٌّٓ فمٜ

ًْ فٍََٓ ٍِ ْٚ ُ٠ ٓ َِ َٚ زَِل  ْٙ ُّ ٌْ َٛ ا ُٙ لا( ) فَ ِّ ْو ُِّ ١ٌِّبً  َٚ  رَِغلَ ٌَُٗ 

 ٙبئغ ٠جؾش ػٓ ِوّل٠ٓ ِٓ اٌفمواء ٘ؤالء

 ال أؽل لبي ٌه ال رْبٚه ٚال رَزق١و ٌىٓ لٍجه أ٠ٓ

 وً ّقٔ ٠ؼوف ٔفَٗ ٠ؼٕٟ لٍجه ٘ٛ أٚي ِبرأر١ه

 ١ِٖجخ أ٠ٓ رن٘ت أربن فجو ا٢ْ فٟ ِْىٍٗ



 فٟ ؽبكس ِٓ أٚي ٚاؽل اٌٛاعت هلل ػيٚعً ٔؼُ

 لغ ال ٤عً ٘نا هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٌٝىٓ ً٘ ٘نا ٘ٛ اٌٛا

 أهًٍ فمٜ أه٠ل أٍأٌٗ ٚاٌمٖٔ وض١وح ؽ١ّٕب

 ٌىٓ أرٛلغ ٔؾٓ ِجبٌغ١ٓ ف١ٙب فٟ ٘نا اٌىالَ

 ٌٕمٌٛٗ ٌٍٕبً ٔؾٓ ٔؼٍمُٙ ثبهلل ػيٚعً

 إما أرزىُ ِْىٍٗ أٚ ١ِٖجخ ؽزٝ اٌّوٙٝ ٤عً

 رمٕؼٕٟ ٚرمٕغ إٌبً ِؼٟ ً٘ اٌّو٠٘ اٌّمؼل

 أؽَٓ ِٕٟ ؽبي ٚأٔب ٕؾ١ؼ ِؼبفٝ ِزؼٍك ثبٌّقٍٛل١ٓ

 أٚ إٌبً ؽ١ّٕب أّب٘ل اٌّمؼل ألٛي هللا ٠ىْٛ ثؼٛٔٗ

 َِى١ٓ ٌىٓ ً٘ ٘نا ٘ٛ أفًٚ ِٕٟ ؽبال

 ٚأٔب ٕؾ١ؼ ِؼبفٝ ؟

 أفًٚ ِٕه فٟ ِبما ٘نا ٍؤاي رغبٚثٗ ِٓ اٌموآْ

 فٟ لٛرٗ ِغ هللا ػيٚعً ٚؽجٗ هلل ػيٚعً

 ٚأغٕٝ فم١و ؽم١مٟ ؟

 اٌم١ٚخ ١ٌَذ ثم١ٚخ أعَبك أػ١مذٕ٘ب رقزٍف 

 ٚأعَبك رزؾون اٌم١ٚخ ل١ٚخ لٍجه ٘نا أ٠ٕٗ

 لل رىْٛ ِمؼل ٤عً مٌه هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 ال ٠ٕظو إٌٝ أعَبكوُ ٚال ٕٛهوُ ٌىٓ ػٕل هللا

 لٍجه ٙؼ١ف إ٠ّبْ ٌٚىٓ ٠ٕظو إٌٝ لٍٛثىُ

 إما أرزه ١ِٖجخ رزؼٍك ثّٓ ٠ٕظو هللا ػيٚعً

  ٚأٔب لٍجٟ ِزؼٍكٚأٔذ رلػٝ لٍجه أ٠ٓ أكػٟ هللا

 ٌُ ٠أرٟ فٟ ا٤صو إٍوائ١ٍٟ

 ٠مٛي ؽلس ػٓ ثٕٟ إٍوائ١ً ٚالؽوط

 هأٜ ٍِٛٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ هعً ٠لػٛ هللا ٠لػٛ هللا

 ٠لػٛ هللا ٠بهة ٌٛ أْ ٘نا ٠لػٟٛٔ ٤ػط١زٗ ٠بهة

 ٚأٔذ هة اٌؼب١ٌّٓ أػظُ ١ٌٌ ثٗ أووَ ِٕه ٠بهة

 ٘نا اٌوعً ٠لػٛن ٚلذ ٠ًٛٛ ٌُٚ رؼطٗ

 لبي هللا ػيٚعً أٚؽٝ إٌٝ ٍِٛٝ ٠ب ٍِٛٝ

 إٔه الرؼٍُ إٔٗ ٠لػٟٛٔ ٚلٍجٗ ِغ غ١وٞ ٠لػ١ٕٟ

 فئْ ٘نا اٌم١ٚخ ٤عً مٌه ٠ٚمٛي ٠بهة ٚلٍجٗ فمٜ

ًُ أَْ ٠ُزَْوُوٛا أَْ ٠َمٌُُٛٛا َت إٌاب َِ  ) أََؽ

) َْ ُْ اَل ٠ُْفزَُٕٛ ُ٘ َٚ ٕاب  َِ  آ

 ٠مٛي ٚهللا ٤رووه ِضً ِبعبءد إٌٍّٗ

 ٚعؼٍذ إًٌّ ٠مزوثْٛ ِٓ ػٕل٘ب إٌٝ أْ

 رٕبفٚذ فٟ أٔبً ال ٘نٖ ٤عً مٌه ِغ ا٤ٍف

 ثٖواؽخ ع١ّؼٕب فبٍّْٛ ٌغ١ّغ اٌْٙٛاد؟

 ٤عً مٌه هللا ػيٚعً ١ٌٌ ع١ّؼٕب فٟ عٍّٗ



 أؽَٕذ ٤ْ هللا ٠مٛي أوضو إٌبً ِبما رمٛي

 فٟ اٌْٙٛاد ث١ٓ أ٠ل٠ٕب ٚاٌجبة ِغٍك ٚال أؽل

 ٚعً ٘نا ٠ؾزبط إٌٝ لٍت٠طٍغ ػ١ٍٕب غ١و هللا ػي

 ٤عً مٌه ٠بؽج١جٟ اٌم١ٚٗ روعغ إٌٝ أؽفع هللا

 ٠ؾفظه أؽفع هللا رغلٖ رغب٘ه

 ٤عً ٘نا ؽج١جٟ اٌغبٌٟ ا٢ْ ِٓ اٌنٞ فبئف

 إٔؾبة اٌىٙف أٚ اٌن٠ٓ اٌن٠ٓ ٠ٍؾمُٛ٘ ؟

 اٌن٠ٓ ٠ٍؾمُٛٔٙ ٕؼ أٔظو و١ف هللا ٠مٍت

 ا٤ِٛه وٍٙب لبي

) ُْ ِٙ ٛاٍَْؼَذ َػ١ٍَْ ِٛ ا  )كٌَ

 اٌنٞ فبئف ا٤ْ أٔظو أٔذ الرزٖٛه ثؼمٍهِٓ 

 اٌٖغ١و إٌزبئظ ٚللهح هللا أٞ ٔؼُ ٘نا اٌؼمً اٌٖغ١و

 اٌفم١و ٌٍٕبً أِب اٌفم١و هلل ػيٚعً أػٍُ أٔه ١ٌٌ

 ث١لن ّٟء ا٤ِو وٍٗ هلل ػيٚعً ١ٌٌ ٌل٠ه

 ٤عً إٌبً ا٢ْ إٔؾبة اٌىٙف فبئف١ٓ

 ٌىٓ رؼٍمٛا ثّٓ ثٛاؽل رؼٍمٛا ثبهلل ػيٚعً

 ط١و اٌٛٙغ ٘نا ٔبئ١ّٓ ٠ؼٕٟ ًٍٙ رمج٘فُِٕٛٙ ف

 ػ١ٍُٙ ٚٙؼُٙ فٟ وٙف ١ٌٌ ثٗ ثبة ًٍٙ رمج٘

 ػ١ٍُٙ ٚكع اٌنٞ ٠مزوة ُِٕٙ

ُُٙ فِواًها ٕ ِِ ٌا١َذ  َٛ ٌَ  ُ ِٙ ٍَؼَذ َػ١ٍَ ٛا ِٛ ا ٌَ ( 

ُُٙ ُهػجًب( ٕ ِِ ٍِئَذ  ُّ ٌَ َٚ 

 فبهلل لبكه ٠غؼٍه أٔذ فبئف فبئف ِٕٗ ٠قبفْٛ

 ِٕه ٌىٓ أٔذ أ٠ٓ رؼٍمذ ف١ٗ إما رؼٍمذ ثجْو

 ِضً ّىٛان ٌٓ رٕزٟٙ ُٚ٘ ل١ٚزه ٚهللا ٌٓ رغل٘ب

 ٤عً مٌه فبئف١ٓ صُ ثؼل ٘نا اٌقٛف أٔظو هللا

 و١ف ث١مٍت اٌم١ٚخ فبف ُِٕٙ اٌن٠ٓ فبئف١ٓ ُِٕٙ

 ٚصُ ا٤ِو اٌضبٟٔ ِبرٛا اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠ٙلكُٚٔٙ ثبٌمزً

 ٍجؾبْ هللا الؽظذ لبي هللا ػيٚعً

لاً( َِ ب ٌَِجضُٛا أَ َّ ٌِ  ٝ َٖ ِٓ أَْؽ ٌِْؾْيَث١ْ ُّٞ ا َُ أَ ٌَِْٕؼٍَ  ( 

 ُ٘ فبئف١ٓ ٠مٌْٛٛ

ُْ أََؽلًا. ْا ثُِى ِؼَو ْْ ال ٠ُ َٚ ١َزٍََطاْف  ٌْ َٚ ( 

) ُْ ُٛو ُّ ُْ ٠َْوُع ُوٚا َػ١ٍَُْى َٙ ُْ إِْ ٠َْظ ُٙ  إِٔا

 إّٔغ لزٍٗ ٕ٘ب ثؼل٘ب أٔظو عّبي فٟ اٌموآْ

 أٔظو اٌىالَ اٌنٞ ثؼل٘ب لبي

 ْٚ  ٠ُِؼ١لُُٚوُ( ) أَ

 صُ ٠ؼٍمْٛ لٍجىُ ٌىٓ ً٘ ػٍمٛا ٌٛ رؼٍمذ لٍٛثٕب

 فمواءوُ ثبٌفمواء



ٍُِؾٛا إِمًا أَثَلًا. ( ٌَٓ رُْف َٚ  ( 

 ّٔٛد ٚٔوعُ ٌىٓ رؼٍك لٍٛثٕب ثأؽل ٔوعغ

خً ( َٙ ٌِ ِٗ آ ْٓ كُِٚٔ ِِ َٕب اراَقنُٚا  ُِ ْٛ ُؤاَلِء َل ََٰ٘  ( 

 ٠ؼٕٟ رؼٍك لٍٛثُٙ ثأؽل آفو ٘نا ٠َغل ػٕل لجو

 َغل ػٕل ٚاؽل ٚ٘نا ٠َغل ػٕل ١ٍلٚ٘نا ٠

 ٚأ١ٌٚبء أٔب أهٚػ ٌٍؼظ١ُ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 أػطٕٟ أؽل أػظُ ِٓ هللا ٚأٍزط١غ ِٓ هللا أم٘ت ٌٗ

 ٤عً ٘نا ؽج١جٟ اٌغبٌٟ ٍِٛٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ

 وبْ فم١و ثىً ِب رؼ١ٕٗ وٍّخ اٌفمو ؽ١ّٕب فوط

 ٍِٛٝ ػ١ٍٗ اٌَالَ ِٓ ِل٠ٓ أه٠لن رْقٔ ٌٟ

 ه٠لن رْقٔ ٌٟ ؽبٌزٗؽبٌزٗ ٚاٌغ١ّغ أٔب أ

 ٚاؽل فوط ِٓ اٌن٠ٓ ِٙلكٖ فوػْٛ ٠ؼٕٟ

 ِب ِٙلكٖ لبٍٟ ل١ًٍ ٍجؼ١ٓ فٟ اٌّئٗ

 ٚاؽل ٠مطغ ا٤ٛفبي ٠ٚمٛي أٔب هثىُ

 أوجو ِٓ ٘نٖ اٌغجوٚد أثلا فقوط ِٕٙب ٍِٛٝ

 فبئفب ٠زولت, أه٠لن روٜ ٚهللا ٚاٌموآْ

 ٚهللا ٠ؼٍّه ٚوأٔه روٜ ثبٌٖٛهح وً اٌّْب٘ل٠ٓ

 ا٢ْ ثبٌوٍبئً ً٘ ؽبٌه أٍٛأ ِٓ ؽبي ٍِٛٝ

 ػ١ٍٗ اٌَالَ , أٔظو هللا ٠مٛي فقوط ِٕٙب فبئفب

 أٔب ِّىٓ أوْٛ فبئف ٌىٓ ٠زولت ٠ؼٕٟ ِزأول

 عبء فجو أْ اٌّالء ٠أرّوْٚ ثه ٚ أُٔٙ ٠ْٕٛٚ ٌه

 ؽووٛا اٌّجبؽش ٚا٦ٍزقجبهاد ٚؽووٛا اٌغ١ِ

 ٚؽووٛا اٌؾوً ٚؽووٛا اٌغٕل ٚؽووٛا اٌؼَىو

 ا٢ْ لجً ال رقوط ِٓ ِٖو د ٠مطؼٛٔهع١ّؼُٙ 

 أِبَ إٌبً ػبك فوػْٛ ٚهللا أْ ٠ٍؼجْٛ ثه

 فقوط ِٕٙب َفـ ل١ً ا٢ْ ٥ٌِٓ فقوط ِٕٙب

 ) َفبئِفًب ٠َزََولاُت (

 ِبما لبي ؟ لبي : َهّةِ , ٠ؼوفْٛ أ٠ٓ ٠ن٘جْٛ

 لبي :

) ِٟٕ َّٔغِ  ) لَبَي َهّةِ 

ٌِـ ثٕٟ إٍوائ١ً ,  ِبم٘ت ٠جؾش ألوة ث١ذ 

 ٤ْ ٘نا ٍجت ِْفٛع ٌىٓ لبي :

 أٚي ِب ٠نووْٚ َهّةِ ,

  ٤عً مٌه ٔزؼٍُ ِٓ اٌلهًٚ اٌزٟ ٕ٘ب
) َٓ ١ ِّ ٌِ َِ اٌظاب ْٛ مَ ٌْ َٓ ا ِِ  ِٟٕ َّٔغِ  ) َهّةِ 

 ًّٔ ٘ؤالء أٔذ لبكه ٍجؾبٔه إما وٕذ أٔب

 ألله ثبًٌّٕ إٔت ػ١ٍُٙ ِبء ٠ٚط١وْٚ ,



ًّ عالٌٗ ٌٚٗ اٌّضً ا٤ػٍٝ ػ١ٍٕب   هللا ألله ِٕٟ ع
 مبيف

) َٓ ١ ِّ ٌِ َِ اٌظاب ْٛ مَ ٌْ َٓ ا ِِ  ِٟٕ َّٔغِ  ) َهّةِ 

 صُ ثؼل٘ب ؟

 ٘نا ا٢ْ والَ لجً أْ ٠قوط

) َٓ ْل٠َ َِ ٍْمَبَء  َٗ رِ عا َٛ ب رَ ّا ٌَ َٚ  ( 

  أٔظو ا٠٢خ اٌزٟ ثؼل٘ب ٚأٔذ روا ثبٌٖٛد ٚاٌٖٛهح ,
َٰٝ َهثِّٟ ( ََ َٓ َلبَي َػ ْل٠َ َِ ٍْمَبَء  َٗ رِ عا َٛ ب رَ ّا ٌَ َٚ  ( 

 ِب ٘نٖ اٌم١ٚخ؟ َهّةِ َهّةِ ! ٚٔؾٓ أ٠ٓ ٔن٘ت ؟

 ال َهّةِ ١ٌٌ ٌل٠ٗ لٍت ٠ؼوف َِبو١ٓ فالْ فالْ !

 ػجل ٍِّٛن ال ٠مله ػٍٝ ّٟء ؽزٝ اٌنٞ ٠و٠ل ٠ٕفؼٕٟ

 ال ٠مله ٠ٕفؼٕٟ إال ثبهلل ػّي ٚعً , لبي :

) ًِ َاج١ِ اَء اٌ َٛ ٍَ ِل٠َِٕٟ  ْٙ َٰٝ َهثِّٟ أَْ ٠َ ََ  ) لَبَي َػ
 ٠ٓ أم٘ت٠مٛي أٔب ال أكهٞ أ

) ًِ َاج١ِ اَء اٌ َٛ ٍَ  ِٟٕ ِل٠َ ْٙ َٰٝ َهثِّٟ أَْ ٠َ ََ  ) َػ

 ٠ؼٕٟ ا٢ْ فم١و ٥ٌِٓ ٚفم١و ٌٍطو٠ك ال ٠ؼٍُ

 ٠ّىٓ ٠ىْٛ فٟ ٔبً ٠وِٛٔٗ ا٢ْ ال ٠ؼٍُ أ٠ٓ ٠ن٘ت
) َٓ ْل٠َ َِ بَء  َِ َهكَ  َٚ ب  ّا ٌَ َٚ  ( 

 أٔظو ا٢ْ ؽ١ّٕب ّقٔ فٟ اٌط١بهح ٔن٘ت ِٓ اٌو٠بٗ

 ٠ٕٚزظو اٌّبء ٠ٕٚزظو ,ٌغلح رغل ّقٔ ٠ٕزظو اٌٛعجخ 

 ٘نا م٘ت ػٍٝ أهعٍٗ ِٓ ِٖو إٌٝ فٍَط١ٓ صُ عبء

َّمْٛ  ػٕل ِل٠ٓ هأٜ ٔبً ٚعل ػٕلٖ أُِخ ٔبً ٠

ب ۖ َّ ب َفْطجُُى َِ ِْ ۖ لَبَي  ِٓ رَنُٚكَا َوأَر١َْ ِْ ُُ ا ِٙ ٓ كُِٚٔ ِِ َعلَ  َٚ َٚ ( 

ـٌ َوج١ِ ١ْ َّ أَثَُٛٔب  َٚ َػبُء ۖ  ِلَه اٌّوِ ْٖ ُ٠ َٰٝ ِمٟ َؽزا َْ  و (لَبٌَزَب اَل َٔ
 # لٖخ :

َ٘ب  ( ُٖٛ ِ اَل رُْؾ خَ اَّللا َّ ِْٔؼ ا  إِْ رَؼُلُّٚ َٚ ( 
 ٘نا ّبة عبءٖ ؽبكس ٌٗ ٍجغ ٍٕٛاد فٟ ٖٔف هِٚبْ

 ٘نا ١ٍىًّ ٍجغ ٍٕٛاد , عبءٖ ؽبكس ػ١ٕف

ًّ عالٌٗ , ٠ؼٕٟ ِّىٓ ٠ؼط١ه ٕله  ٍجؾبْ هثٟ ع

 وبًِ ثلا٠خ ؽ١بره صُ إما أهاك ٠ىَوٖ وَوٖ ,

 لهٖ ١ٌٌ ٍٙغ ٠ىَوأهاك هللا عً ٚػٍٝ أْ ٠ىَو ٕ

 اٌٖله وبًِ أٔىَو وَور١ٓ , صُ ٌُ ٠مُ ثؼل٘ب

 ٦ْ هللا عً ٚػٍٝ أِو رٍه ا٤للاَ ال رمَٛ ٌُ رمُ

 ٌٙب ٍجغ ٍٕٛاد ِب أٛبػزٗ , ٠لٖ ٍجغ ٍٕٛاد ٌُ رٕظف عَلٖ

 ٍجغ ٍٕٛاد , ال ٠زؾون ثٗ إال هأٍٗ ا٢ْ ,

 ف١ٗ ػّيح ٔفٌ ٌُ أها٘ب فٟ ا٤ٕؾبء وً ِوح أكفً

 ػ١ٍٗ فبٌل رو٠ل ّٟء ؽج١جٟ رو٠ل ّٟء ِْزٟٙ ّٟء ؟



 ال عيان هللا ف١و ٍالِزه , ٚأٔب أػٍُ إْ ظوٚفٗ اٌّبك٠خ

 ١ٍئخ علاً ٚظوٚفٗ ا٦عزّبػ١خ ١ٍئخ , أِٗ ِزٛف١ٗ

 ػ١ٍٙب هؽّخ هللا لجً اٌؾبكس ثْٙو٠ٓ ٚأٍ٘ٗ فٟ اٌم١ُٖ

  ٚ٘ٛ ٕ٘ب ٚؽبٌزٗ ١ٍئخ ٌٍغب٠خ
 ٚعبء ٠َٛ فٟ ِضً ٘نٖ ا٠٤بَ فٟ اٌؼبَ اٌّبٟٙ

 ِٓ هِٚبْ , ٚكفٍذ ػ١ٍٗ ثغوفخ لٍذ :

 فبٌل ؽج١جٟ ِْزٟٙ ّٟء ؟ لبي :ٍالِزه ,

  لٍذ : ٚهللا ٌٓ أفوط إٌٝ أْ رطٍت ِٕٟ ّٟء
 لبي ثّب أٔه ِؼّيَ ٚؽٍفذ هفغ هأٍٗ ٚلبَ ٠ٕظو

  فٟ اٌَمف , ٠فىو ا٢ْ ٌٗ ٍجغ ٍٕٛاد ٌُ ٠طٍت ِٓ أؽل ,
 ب أٔه ِؼّيَ ٠ب أثٛ ِغب٘ل , أٔب ٌٟ ٍجغ ٍٕٛادلبي ثّ

 وً ِبِو هِٚبْ أرنوو ّٟء ٚأرّٕبٖ ٌٚىٓ ال أه٠ل

 أوٍف ػٍٝ أؽل ,أّؼو ٚأرنوو ثطؼُ اٌْٛهثخ

 اٌزٟ رٖٕؼٙب أِٟ هللا ٠وؽّٙب , ٚهللا إٟٔ أّؼو ثطؼّٙب ثفّٟ,

 إما وٕذ ٍزؼًّ ٌٟ ّٟء أؽٚو ٌٟ غلاً ّٛهثخ ِٕيي ,

 أوً فمٜ ٤عً ال أِٛدٌٟ ٍجغ ٍٕٛاد ٚأٔب أأوً 

  ١ٌٌ ثٗ ٛؼُ أؽٚو ٌٟ فمٜ ِٓ ٛجـ إٌّيي
 لجٍِذ ٘نا اٌطٍت ِٕٗ ِجلئ١بً م٘جذ أؽٚود ٌٗ اٌْٛهثخ

 ِٓ اٌغل ٚأؽٚود اٌؾبفظخ فوػ إْ فبٌل ثلأ ٠طٍت

 ٚٙؼذ اٌؾبفظخ ػٕلٖ ٚم٘جذ ٌٍؼٕب٠خ هأ٠ذ اٌّوٙٝ

 ٚهعؼذ فوػ إْ فبٌل ثلأ ٠طٍت , ١ٌٌ ٌل٠ٗ إال ػبًِ

 كأٟ أؽَٓ اٌّؾ١َٕٓ عياُ٘ ف١و ٌٗإٍّٗ ٠ٍٛف ٍٛ

 ٚعبءٚا ثٗ , فـ أٚي أر١ذ كفٍذ اٌغوفخ اٌطبٌٚخ

 ِٛعٛكح ٚفبٌل ِٛعٛك فزؾذ اٌؾبفظخ ٚ أعل اٌْٛهثخ

 ٌُ ٠نلٙب أؽل ! لٍذ : فبٌل ٌٍّنا ٌُ رْوة ؟
 ّٛهثخ لبي إٍأي ٠ٍٛف لبَ ٠جىٟ اٌَّأٌخ ١ٌَذ رَزبً٘

 ؟ ٠ٍٛف ٌّبما ٌُ ٠ْوة -٠ٍٛف اٌَٛكأٟ اٌنٞ ِؼٗ-

 اٌَٛكأٟ هل١ك لٍجٗ ٌُ أهٜ ِضٍٗ فٟ ؽ١برٟ لبَ ٠ٙزي ,

 اٌَّأٌخ ّٛهثخ , فبٌل ٌّبما ٌُ رْوة أٌُ رؼغجه ؟

 لبي ٚهللا ٌُ أملٙب لٍذ ؽَٕبً ٌّبما؟ لبي إٍأي ٠ٍٛف ,
 لٍذ فبٌل أٔذ هأ٠ذ ثٙب ّٟء ٌُ ٠ؼغجه , لبي ٚهللا اٌؼظ١ُ

 ٠ب أثٛ ِغب٘ل أرووٕٟ هللا ٠ؾفظه , لٍذ ٚهللا ٌٓ أم٘ت

 إٌٝ أْ رقجؤٟ , لبي ٠ب أثٛ ِغب٘ل ٚهللا اٌؼظ١ُ إٟٔ

 ِْز١ٙٙب ٚإٍأي ٠ٍٛف ٚأٔذ فٟ اٌطو٠ك ألٛي رأفو

 أثٛ ِغب٘ل , ٠مٛي ؽ١ّٕب أؽٚورٙب ػٕلٞ وأٔه أؽٚود

 ٌٟ اٌغٕخ ٠مٛي رق١ً أ١ِٕخ ِٓ ٍجغ ٍٕٛاد ٚرؾممذ ا٢ْ ,

 ٠مٛي ؽ١ّٕب هفغ لبٌٟ ؽبهٖ لٍذ أػطٕٟ إ٠ب٘ب ,



 لبي ؽبهح , لٍذ أػطٕٟ , ٠مٛي ؽ١ّٕب ٚٙغ اٌفٛٛخ

 ػٍٝ هلجزٟ عبء لّوة اٌٍّؼمخ ٚفزؾذ فّٟ , ٠مٛي :

 ٚهللا إٟٔ ِْز١ٙٙب ثطو٠مخ ال رزٖٛه٘ب ٌىٓ رنوود ّٟء ,
 ِبما رنوود ؟ لبي : رنوود إٟٔ ٌَذ ِضٍىُ أّوة اٌٍنٞ أه٠ل

ٟ ٍأكفغ صّٓ ٘نٖ اٌْٛهثخ ثؼل ٍبػخ أٚ ٔٔ ٍبػخ ١ٍأرْٛ صالصخ ٚفمٜ , رنوود إٔ

 ٠لفٍْٛ ػٍٟ اٌغوفخ ع١ّؼُٙ ٠ٍجَْٛ ا٤لٕؼخ

 ١ٍفٖقْٛ ِالثَٟ أعٍّه هللا ٚؽفبئظٟ أػّين هللا

 ٠طٍؼْٛ اٌنٞ ٍٛغ ِٓ اٌْٛهثخ ٚوٍٙب ٤عً ٘نٖ اٌْٛهثخ

 لٍذ ال أه٠ل٘ب , اٌٍُٙ ِزّؼٕب ثِـ أٍّبػٕب ٚلٛارٕب ٚأثٖبهٔب

  ِب أؽ١١زٕب ٚإعؼٍٙب فٟ ٛبػزه .أثلاً 
 ٕ٘بن كػٖٛ ٠ف١ل إٌبً أػطٖٛ لٚب٠بٔب ٚلٚب٠بوُ

 ٚكػٟٛٔ أرون أه٠ل ؽال ٚأهربػ ؟
 ا٢ْ ٌٛ ِوٙذ أٔب ٚأرٛا ثغ١ّغ اٌولبح أؽَٓ اٌولبح

 فٟ اٌؼبٌُ , ً٘ هل١زُٙ ػٍٟ ٠مجٍٙب هللا ػيٚعً

 أػظُ ِٓ هل١خ ٔفَٟ ؟ ٤ْ هللا ػيٚعً لبي فٟ اٌموآْ

(  ُ٠ ٓ ِا َطوا إِمَا كََػبُٖ أَ ْٚ ُّ ٌْ  ( ِغ١ُت ا

 ِٓ اٌّٚطو أٔب أَ ُ٘ ؟! إماً أٔب ِٚطو

 ٌُ آرٟ ثغ١وٞ ٠موأ ػٍٟ ؟ لل ٠مٛي لبئً ٘نا ؽواَ !

 ال ١ٌٌ ؽواَ ٌىٓ ألَُ ثبهلل ٌٛ أعزّغ ػ١ٍه هلبح اٌؼبٌُ

 وٍُٙ ٌٓ رٕفؼه اٌول١خ ِضً ّقٔ ٠مٛي ٠بهة أٔذ لٍذ

َطوا إِمَا كََػبُٖ  ) ْٚ ُّ ٌْ ٓ ٠ُِغ١ُت ا ِا  ( أَ

 ٚأٔب ٠بهة ٍأهلٟ ٔفَٟ ٚأٔب اٌّٚطو ٚأه٠ل٘ب ِٕه

 ٚأٔذ ؽَجٟ ٚٔؼُ اٌٛو١ً , ألَُ ثبهلل أْ هللا ٌٓ ٠ق١جٗ

 ٘نٖ اٌمٖخ موو٘ب ا١ٌْـ دمحم ؽَبْ ؽفظٗ هللا فٟ ِٕطمزٗ ٘ٛ

 إِواءح غبة ػٕٙب ىٚعٙب ٟٚ٘ فم١وح علا ٌىٕٙب

 أث١ٙب ا١ٌْـ اٌىج١و.غ١ٕخ ٚهللا ٚػٕل٘ب 

 فزمٛي فٟ إؽلٜ ا١ٌٍبٌٟ أهرفؼذ ؽواهح اٌطفٍخ

 اٌطفٍخ ٕغ١وح ػّو٘ب ٍٕز١ٓ أهرفؼذ ؽواهرٙب

 فٟ ٚلذ ِزأفو ِٓ اٌٍٟ. ٚال ٠ٛعل ٌلٞ ِبي ٌٍطؼبَ

 ٚٔؾٓ ٌُ ٔزؼْٝ ٚال ٠ٛعل ٌلٞ ِبي ٌٍزبوَٟ ١ٌن٘ت

 ثٟ إٌٝ اٌّْفٝ ٌٚٛ م٘جذ ثٙب ِٓ ١ٍؾبٍت ٌٍؼالط !

 ال ٠ٛعل ٌلٞ ّٟء رمٛي فزنوود لٛي هللا ػي ٚعً

َطوا إِمَا كََػبُٖ ) ْٚ ُّ ٌْ ٓ ٠ُِغ١ُت ا ِا  ( أَ

َٗ لََواًها ) ًَ ا٤َْْه ْٓ َعؼَ ِا بًها( أَ َٙ ْٔ ب أَ َٙ ًَ ِفاَلٌَ َعؼَ َٚ 

 رنوود ا٠٢بد ع١ّؼٙب ٚلٍذ ٔؼُ ٚهللا

) ِ َغ اَّللا َِ  ٌٗ
 ) أَإٌََِٰ

 ػٍٝ هللا ال إٌٗ ِغ هللا فمٍذ أفؼً اٌَجت ٚأرٛوً



 اٌَجت : ال ٠ٛعل ٌلٞ ِقف٘ ٌٍؾواهح فأفند ِبء ثبهك

 ٚٚٙؼذ ف١ٗ لطؼخ لّبُ ٚٚٙؼزٙب ػٍٝ اٌفزبح

 .ٚرٛٙأد ٚلٍذ هللا أوجو ٔؼُ ٚهللا أٔٗ أوجو ِٓ اٌَّزْف١بد

 ٚ اٌَّزٕٛفبد , هللا أوجو .

لُ َّلّلِ ()ا ّْ  ٌَْؾ

 ١ٌٌ هثٟ ٌٛؽلٞ ثً

(  َٓ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ  ( َهِةّ ا

(  ِٓ ََ اٌِل٠ّ ْٛ ٍِِه ٠َ َِ) 

 هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٠مٛي ٌٚؼجلٞ ِب ٍأي ٘نا ث١ٕٟ

 ٚث١ٓ ػجلٞ فَغلد ٚرمٛي :

 ألٛي ٠ب ِٓ ٠غ١ت اٌّٚطو أٔب ِٚطوح ال ػْبء عبئؼْٛ

 ٚأثٕزٟ ِو٠ٚخ ٚعٍَذ رلػٛ هللا ػيٚعً

 فؾ١ّٕب ٌَّذ لطؼخ اٌمّبُ فٍَّذ ِٓ اٌووؼز١ٓ

 وٜ فٟ اٌّبءؽبهح ٌْلح ؽواهح اٌجٕذ ٚٚٙؼزٙب ِوح أف

 ٚٚٙؼزٙب ػ١ٍٙب ٚ هللا أوجو رمٛي ١ٍٕذ وُ هوؼخ

 فئما ثبٌجبة ٠لق اٌٛاٌل ٌجٌ عالث١خ ٚ٘ٛ ػغٛى لبي ِٓ ؟

 لبي اٌطبهق : كوزٛه ! ال أؽل أرًٖ ػٍٝ اٌلوزٛه !

 ففزؼ اٌجبة ِٚؼٗ ّٕطخ ٍّٚبػبد لبي أ٠ٓ اٌفزبح ؟

 لبٌذ : أٔب ٚٚاٌلٞ ػٍٝ ٚعٕٛ٘ٙب ػالِبد إٍزفٙبَ

 ٚفٟ ؽبي ال ٠ؼٍّٗ إال هللا ػيٚعً ١َٔذ ِوٗ اٌطفٍخ

 ِٓ ٘ٛ ٘نا ؟

 إَٟٔ أَ عٕٟ ! فلفً ٚوْف ػ١ٍٙب ٚوزت إٌٛفخ اٌطج١خ

 ٚأػطبٟٔ إ٠ب٘ب ٚلبي أػطٟٛٔ اٌّبي ؽَبثٙب ونا !

 فمبٌذ : ِب ِؼٟ اٌّبي ! فجلأ ٠وػل ٠ٚيثل لبٌذ :

 ٠مٛي : رزٍْٖٛ ػٍٟ فٟ آفو ال رٛعل ٍجخ إال ٚلبٌٙب

 ٟ ٘نٖ اٌَبػخ ٚفٟ ا٤ف١و رمٌْٛٛ ِب ِؼىُ فًٍٛ !ا١ًٌٍ ٚف

 لبٌٛا ٌٗ : ٌُ ٔزًٖ ػ١ٍه ! لبي أٔذ أرٍٖزُ ػٍٟ

  أٔزُ هلّىُ ونا لبٌٛا ٌٗ : إٔال ال ٍّٔه ٘برف !
 إال ٚفٟ أصٕبء اٌغلاي ٚاٌٖواؿ اٌغ١واْ ٠قوعْٛ

 .. لبٌٛا ٌٗ ٠ب كوزٛه أ٠ٓ أٔذ ؟ اٌْمخ ٘نٖ ١ٌَٚذ رٍه !

 فمبي : فن٘ت ٚػبٌظ اٌجٕذ ٚهعغ

 ٚهللا ِب آربٟٔ هللا إ١ٌىُ فطأ ٚأٍزفَو ِٕٙب لٖزٙب

 فٕيي ٚأرٝ ٌُٙ ثأوً ٚصُ إٌٛفخ ِٓ ا٤ٌف إٌٝ ا١ٌبء

 ٚعبء ٚلبي : ٘نا اٌّجٍغ ٌٍْٙو ٘نا ٚوً ّٙو ٍأػط١ىُ إ٠بٖ

 فٍٛ وبْ ٌل٠ٙب ثؼ٘ ٚٚهللا ِب أرٝ ثٟ هللا إ١ٌىُ فطأ

  اٌّبي ٌن٘جذ ٌىٓ ِٓ وبْ ١ٍؼ١ُْٙ !
 ٠َؼٕب إال أْ ْٔىوٖ ٚٔلػٛا ٌٗ ثبٌزٛف١ك ٚاٌَلاكٚفزبِب : ال 



 ٍٚلك لٍٛة ِٓ ٠َزّغ ِٚٓ ٠مٛي فٛهللا ٌٓ ٔقوط ثْٟء

 ٌىٓ أٍأي هللا ػيٚعً أْ ٠زٌٛٝ وً والِٕب

 ٚوً أفؼبٌٕب ١ٔٚبرٕب , ٠ٚغؼٍٙب فبٌٖخ ٌٛعٙٗ ٍجؾبٔٗ

 ٠ٚغؼً ٘نا اٌّغٌٍ ٌّٓ ّب٘لٖ ٚاٍزّغ إ١ٌٗ ِٚٓ رىٍُ ثٗ

ً  ّب٘لا ٌٗ ٠َٛ ٠ٍمبٖ أٍأي  فٟ ٕفؾبرٕب ٠َٛ ٍٔمبٖ هللا أْ ٠ىْٛ ٔبٕؼب

 

 لالستماع للمحاضرة صوتيّاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-738.html 

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