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اذكسّا ًقوة اهلل فل٘كن بدٗي اإلسالم
السالم فل٘كن ّزحوة اهلل ّبسكاتَ
ئى الحوددد اهلل ًحودددٍ ًّسددوقٌَ٘ ًّسددووبسٍ ًّوددْ ئل٘ددَ
ًّقْذ باهلل هدي ردسّز فًبسدٌا ّهدي سد٘عاا ففوالٌدا هدي
ِٗدٍ اهلل فال هضل لدَ ّهدي ٗضدلل فدال ُدا ٕ لدَ ّفردِد
فى ال ئلددَ ئال اهلل ّحدددٍ ال رددسٗأ لددَ ّفرددِد فى هحودددا
فبدددٍ ّزسددْلَ بقهللددَ اهلل تقددالٔ زحوددة للقددالو٘ي ّ دددّ
للقاهل٘ي ّحجة فلٔ هي فزسلَ ئلدِ٘ن فموقد٘ي فودلْاا
اهلل ّسدددالهَ فل٘دددَ ّفلدددٔ بلدددَ ّفعدددحابَ ّهدددي تدددبقِن
باحسددددددددددددددددددددداى ئلدددددددددددددددددددددٔ ٗدددددددددددددددددددددْم الددددددددددددددددددددددٗي
فها بقد
ف٘ددا فِٗددا الٌدداض ات ددْا اهلل تقددالٔ ّاذكددسّا ًقووددَ فلدد٘كن
بدددٗي اإلسددالم الددرٕ ُددداكن لددَ ّفضددل فٌددَ كهلل٘ددسا هددي
فيْ سَبِ٘لِ
غـْ فَكْهللَسَ َهيْ فِٖ ا ْلأَزْضِ ُٗضِلُّْكَ َ
الٌاضَِّ(:ئىْ تُ ِ
اللَِ) ئى ًقوة اهلل فلٌ٘دا باإلسدالم ال تواهلِدا ًقودة ال فدٖ
َّ
البدى ّال فٖ الق ل ّال فٖ الودا ّال فدٖ الودسال ّال فدٖ
األهدددي ّال فدددٖ م٘سُدددا هدددي الدددٌقن ئى ًقودددة اهلل فلٌ٘دددا
فوِدلَ
باإلسدالم ًقوددة هسددووس فددٖ الدددً٘ا ّا ٙددس ( :هَديْ َ
عَالِحا ِهيْ ذَكَسٍ فَّْ فًُْهللَٔ ََُُّْ هُ ْإ ِهيٌ َفلٌَُحِْ٘٘ ٌَََُّ حََ٘دا عَِّ٘بَدة
حسَد ديِ هَدددا كَددداًُْا َٗ ْق َولُدددْىَ) فِٗدددا
َّلٌََجْد دصٌََُِِّٗنْ فَمْددد َسُُنْ ِبأَ ْ
الوسلوْى ئى البو٘س ئذا ًؾس ئلدٔ حدا القدالن بدل بقهللدة
الٌبٖ علٔ اهلل فلَ٘ ّسلن ّال س٘وا القدس ّمددُن فدٖ
حددا هرزٗددة ٗاًدداا باعلددة سددْا ب اٗددا هددي فُددل الكوددا
هجووقداا هوبككددة بامددل هوٌدداحس ٗقبدددّى الددالا ّالقددص
ّهٌدداٍ ّٗسو سددوْى بدداألشالم ّٗددإ ّى البٌدداا ّٗ ولددْى
األّال ْفا هي الب س ٗحكوْى الكِداى ّٗوذدرّى فزبابدا
هدددي األحبددداز ّالسُبددداى ٗوبدددا سّى باألًسدددا ّٗددددفْى
بددددددفْٓ الجاُل٘دددددة ٗودددددقلْى الحدددددسّ أل ًدددددٔ سدددددب
ّٗ غقدددْى الغدددست بال ودددل ّالٌِددد ّالسدددل ٗودددسبْى
الذوْز ّٗوقاهلْى بالسبا ّالو٘سس ّ ْ الصّز ( ِئىْ ُُدنْ
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ئِلَّددا كَا ْلأًَْقَددامِ بَ دلْ ُُ دنْ فَضَددلُّ سَ دبِ٘ال) ًؾددس اهلل تقددالٔ ئلددِ٘ن
فو وِن فٕ فبوضِن فرد البوض ه وِن فسبِن ّفجوِدن
ئال ب اٗدددا هددددي فُدددل الكوددددا فلوددددا اردددودا الحامددددة بددددل
الضسّز ئلٔ ًْز السسالة بقد اهلل تقدالٔ داتن الٌب٘د٘ي
هحودددا عددلٔ اهلل فل٘ددَ ّسددلن زسددْال ئلددٔ الٌدداض كافددة
فددسبِن ّفجوِددن فددأ سس الٌدداض بددَ هددي الؾلودداا ئلددٔ
الٌْز باذى زبِن ئلٔ عساط القصٗص الحو٘د فهسُن بقبدا
اهلل ّحدددٍ الددرٕ لددا السددواّاا ّاألزض ّ ل ِددن ّلددن
ٗذل دْا فًبسددِن فهددسُن بقبددا ُدرا الْاحددد األحددد الوددود
ًّبددر الوددسك ّفّم د فلددِ٘ن الوحدداكن ئلددٔ اهلل ّزسددْلَ
ّفهددددسُن بالوددددحلة ّالوحبددددة ّاالموودددداؿ فلددددٔ الحددددا
ّاإلعددالو ّفًددص فل٘ددَ ف٘وددا فًددص َ ( :فاِهَّددا َٗ دأْتٌََِّ٘كُنْ هٌِِّددٖ
ُُدٓ َف َويِ اتَّ َبـَ ُُدَإَ فَال َٗضِلُّ َّال َٗوْ َٔ) ( َّ َهيْ َففْسَضَ
حوُد ُسٍُ َٗدْْمَ الْ َِ٘اهَدةِ
ي ذِكْدسِٕ فَداِىَّ لَدَُ هَقِ٘وَددة ضَدٌْكا ًََّ ْ
فَد ْ
فوَددٔ َّ َددْ كٌُْد ُ بَوِدد٘سا)
حوَدسْتٌَِٖ َف ْ
فوَددٔ) ( َددا َ َز ِّ لِدنَ َ
َف ْ
( َددا َ كَدد َر ِلأَ فَتَوْددأَ بَٗاتٌَُدددا فَ ٌَسِدد٘وََِا َّكَدد َر ِلأَ الَْ٘ددْْمَ تُ ٌْسَدددٔ)
(َّ َك َر ِلأَ ًَجْصِٕ َهيْ َفسْسَالَ َّلَنْ ُٗ ْإ ِهيْ بِحٗدااِ زَبِّدَِ َّلَقَدرَا ُ
الْدددح ِ َس ِ َفرَددددُّ َّفَبْ َدددٔ) فِٗدددا الوسدددلوْى الوإهٌدددْى بددداهلل
ّزسددْلَ ل ددد ذكددسكن اهلل فددص ّمددل ذكددسكن ًقووددَ فلدد٘كن
فلَددٔ
بِددرا الٌبددٖ الكددسٗن فددٖ ْلددَ تقددالٔ( :لَ َددْ هَدديَّ اللَّدَُ َ
فلَد ْ٘ ِِ ْن
ي َف ًْ ُبسِد ِِ ْن َٗ ْولُدْ َ
ي ِئ ْذ َبقَد َ فِد٘ ِِ ْن َزسُدْال هِد ْ
ا ْلوُد ْإ ِهٌِ٘ َ
بَٗا ِتَِ َُّٗصَكِِِّ٘نْ َُّٗقَِّلوُُِدنُ الْكِوَدا َ َّالْحِ ْكوَدةَ َِّئىْ كَداًُْا هِديْ
َبْ دلُ لَبِددٖ ضَددال ٍ هُبِدد٘يٍ) فددامووـ الٌدداض فلددٔ ٗددٌِن بقددد
البس دة ّتددألبْا بقدد القددداّ ّتحدابْا بقددد البوضدا ّفددٖ
ذلأ ٗ ْ اهلل فص ّمل لٌبَُُ٘٘ ( :دَْ الَّدرِٕ فََّٗد َدكَ بٌَِوْد ِسٍِ
َّبِا ْلوُ ْإهٌِِ٘يَ َّفَلَّةَ بَ ْ٘يَ ُلُْبِِِنْ لَدْْ فًَْبَ ْد َ هَدا فِدٖ الْدأَزْضِ
موِ٘قددا هَددا فَلَّبْد َ بَ د ْ٘يَ ُلُددْبِِِنْ َّلَكِدديَّ اللَّدََ فَلَّ دةَ بَْ٘دٌَُِنْ ئًَِّ دَُ
َ
فَصِٗصٌ حَكِ٘نٌ) ّٗ ْ اهلل تقالٔ للوإهٌ٘يَٗ( :دا فََُِّٗدا الَّدرِٗيَ
سِلوُْىَ)
ُي ئِلَّا َّفًَْوُنْ ُه ْ
اللََ حَاَّ تُ َا ِتَِ َّال َتوُْت َّ
بهٌَُْا اتَّ ُْا َّ
موِ٘قا َّال تَبَسَّ ُْا َّاذْكُدسُّا ًِ ْقوَد َ
اللَِ َ
ووُْا بِحَبْلِ َّ
(َّافْوَ ِ
فلَ دْ٘كُنْ ِئذْ كٌُْ دوُنْ َففْ ددَا فَ دأَلَّةَ بَ د ْ٘يَ ُلُددْبِكُنْ َفأَعْ دبَحْوُنْ
اللَّ دَِ َ
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ي الٌَّدا ِز َفَأ ًْ َد َر ُك ْن
حبْد َس ٍ هِد َ
فلَدٔ رَدبَا ُ
ِب ٌِ ْق َو ِو َِ ِئ َْْاًا َّ ُكٌْد ُو ْن َ
َدد٘يُ اللَّددَُ لَكُددنْ بَٗاتِددَِ لَقَلَّكُددنْ تَِْوَدددُّىَ) فِٗددا
هٌَِِْددا كَدد َر ِلأَ ُٗب ِّ
الوسدلوْى ئى هددي تدددبس حددا األهدة اإلسدداله٘ة فددٖ عدددز
اإلسالم القؾ٘ن ح٘ي كاً ذاكس لِرٍ الٌقوة هار٘ة فلٔ
فهدددس اهلل هحكودددة لكودددا اهلل ّسدددٌة زسدددْلَ كاًد د فهدددة
فؾ٘وة ّاحد هِ٘بدة بد٘ي األهدن ّكداى لِدا الحدؼ األّفدس
هددي ددْ الٌبددٖ عددلٔ اهلل فل٘ددَ ّسددلنً(:وددسا بالسفد
هسدد٘س رددِس فكدداى ففدددا ُا فٕ ففدددا األهددة اإلسدداله٘ة
فٖ زف هٌِدا ّشفدس هلكد ال لدْ بدل الدبال ّاًددك
فسّش الجبابس هٌِا بل الو٘قا فلوا ًس٘ ُدرٍ األهدة
ًقوة اهلل فلِ٘دا بِدرا الددٗي ّت ِ دس الكهلل٘دس فدي فهدس اهلل
ّحكوددْا ف ددْ البوددس ّتسكددْا الكوددا ّالسددٌة سددلغ
فلددِ٘ن األهددن هددي كددل ماًدد ّتبس ددْا ردد٘قا فددٖ الدددٗي
ّالوٌِددداس كدددل حدددص بودددا لددددِٗن فسحدددْى فغودددـ فدددِ٘ن
الغاهقْى فجا ا فوٌة الوواز ّس غ الذالفة اإلساله٘ة
فووص األهة ّفحول ماً كب٘س هي البال اإلساله٘ة هي
بل الوواز هن ما ا فوٌة الٌوازٓ هن ما ا فوٌة الِْ٘
هددن مددا ا فوٌددة الوددْ٘ف٘٘ي ّف ُددٔ هددي ذلددأ ّفهددس فى
سلغ األهة اإلساله٘ة بقضِا فلٔ بقدض ّمقدل بأسدِا
بٌِ٘ا حودٔ عدازا األهدة اإلسداله٘ة فلدٔ كهللستِدا ّسدقة
هساحوِا مهللا كوهللدا السد٘ل فدامص فدي اًوودا ًبسدِا
في ها ُٖ فلَ٘ ّسوب ٔ كرلأ سوب ٔ كرلأ ذل٘لة هٌِ٘ة
ها اه د فلددٔ ّضددقِا الوودد٘ي ألى ُددرٍ سددٌة اهلل تقددالٔ
الوٖ ال توبد ّال توو٘دس سدٌة اهلل الودٖ دد لد هدي بدل
ّلدددي تجدددد لسدددٌة اهلل تبددددٗال سدددٌة اهلل هٌْعدددة بحكووِدددا
ّسددببِا هوددٔ ّمددد السددب ّمددد الوسددب ّهوددٔ تذلددة
السددب تذلددة الوسددب ألى ز الوسددبباا بأسددبابِا هددي
توام حكوة اهلل فص ّمل ّكوا فى ُرا ّكودا فى ُدرا الدر
هددا ام الوسددلوْى فلددٔ هددا ُددن فل٘ددَ هددي الْضددـ كوددا فى
ُددرا الددر ه وضددٔ حكددن اهلل ال دددزٕ فِددْ كددرلأ ه وضددٔ
ًوْص كودا اهلل ّسدٌة زسدْلَ عدلٔ اهلل فل٘دَ ّسدلن
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فلَدِِْ٘نْ
ا اهلل فص ّملَ ( :فلَوَّا ًَسُْا هَا ذُكِّسُّا بِدَِ فَوَحٌَْدا َ
ٖ ٍ حَؤَّ ِئذَا فَسِحُْا ِبوَا فُّتُدْا فَ َدرًَْاُُنْ بَوْوَدة
فَبَْْا َ كُلِّ رَ ْ
فلَدٔ
َفِاذَا ُُنْ هُ ْب ِلسُْىَ) ّ دا فدص ّمدلُ ( :دلْ ُُدَْ الْ َدا ِزُ َ
ملِكُدنْ فَّْ
فرَابا ِهيْ فَْْ ِكُنْ فَّْ هِديْ تَحْد ِ فَزْ ُ
فلَْ٘كُنْ َ
َفىْ َٗبْ َق َ َ
ة
ض ا ًْؾُدد ْس َكْ٘دد َ
ض َبقْدد ٍ
ا َب ْقضَدد ُك ْن بَدد ْأ َ
َٗ ْل ِبسَدد ُك ْن رِددَ٘قا َُّٗددرِٗ َ
ًُوَسِّالُ الْحٗدااِ لَقَلَُِّدنْ َٗبْ َُِدْىَ) ّ دا اهلل فدص ّمدلَٗ( :دا
َدد َه ْ ِلوَد ٍد
ا هَدا َّ
ي ب َهٌُدْا َّات ُدْا اللَّد ََ َّ ْل َو ٌْؾُد ْس ًَبْد ٌ
ف ََُِّٗا َّالرِٗ َ
َّاتَّ ُدددْا اللَّد دََ ئِىَّ اللَّد دََ َبِ٘د دسٌ ِبوَدددا تَ ْق َولُدددْىَ) (َّال تَكًُُْدددْا
اللََ َفأَ ًْسَاُُنْ فًَْبُسَُِنْ فُّلَعِدأَ ُُدنُ الْبَاسِد ُْىَ)
َالرِٗيَ ًَسُْا َّ
ك َّ
تسكْا اهلل فلن ٗ ْهدْا بدأهسٍ ّلدن ٗوحددّا فل٘دَ فأًسداُن
فًبسدددِن فضددداف فلدددِ٘ن األهدددْز ّكددداى فهدددسُن فسعدددا
فِإال ُن الباس ْى ّفٖ الحدٗ في زسدْ اهلل عدلٔ
اهلل فلَ٘ ّسلن (ها ً ض ْم فِد اهلل ّفِد زسْلَ ئال
سلظ فلِ٘ن فدّ هدي م٘دسُن ف٘أ در بقدض هدا فدٖ فٗددُن
ّها لدن تحكدن فمودوِن بكاتد اهلل ئال مقدل بأسدِن ب٘دٌِن )
ّفي فبي فوس زضٖ اهلل فٌِودا دا سدوق زسدْ اهلل
عدددلٔ اهلل فل٘دددَ ّسدددلن ٗ دددْ (ئذا ؽدددي الٌددداض بالددددٌٗاز
ّالدزُن ّتباٗقْا بالقٌ٘ة ّتسكدْا الجِدا ّفتبقدْا فذًدا
الب س ف ل اهلل فلِ٘ن ذ ال ٌٗصفَ حؤ ٗوْبْا ّٗسمقْا
ئلددٔ ٗددٌِن ) ّهقٌددٔ ْلددَ ؽددي الٌدداض بالدددٌٗاز ّالدددزُن
ئٕ بذلددْا بِددا ّلددن ٗ ْهددْا بوددا فّم د اهلل فلددِ٘ن فِ٘ددا
ّفها ْلَ ّتباٗقْا بالقٌ٘ة فالقٌ٘ة ًْؿ هي فًْاؿ الوح٘ل
فلددٔ السبددا ّفهددا ْلددَ ّاتبقددْا فذًددا الب ددس فوقٌدداٍ فًِددن
اروولْا بالحسث في ها فّم اهلل فلِ٘ن فِٗا الوسلوْى
ئى ُددرٍ الٌوددْص هددي كوددا اهلل ّهددي سددٌة زسددْ اهلل
عددلٔ اهلل فل٘ددَ ّسددلن لِددٖ ه وضددٔ سددٌة اهلل فددص ّمددل
الكًْ٘دددة فدددٖ األهدددن السددداب ة ّتدددد فلدددٔ فى ُدددرٍ األهدددة
سددوب ٔ فلددٔ هددا ُددٖ فل٘ددَ هددي الددر ّالِددْاى ّالوبددست
ّتسددلظ األفدددا فلِ٘ددا حوددٔ تسمددـ ئلددٔ ٌِٗددا زمْفددا
ح ٘ ٘ددا فددي ئٗواًددا ّا وٌدداؿ ف ددْ حوددٔ تسمددـ ئلددٔ ٌِٗددا
زمْفددددا ح ٘ ٘ددددا فددددي ئٗواًددددا ّا وٌدددداؿ ٗوددددد َ البقددددل
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ّالس٘اسددة ّالقوددل فهددا فى تٌبوددل األهددة ُّددٖ فحددصا
رؤ ل٘س تح حدص اهلل فدص ّمدل الوحكدن لكودا اهلل
ّسددٌة زسددْلَ الوددإهي بوددا للوددحابة زضددٖ اهلل فددٌِن
ّلسدددلة ُدددرٍ األهدددة هدددي ففودددا مل٘لدددة فهدددا فى تٌوودددس
ّالحكن ب٘ي الٌداض فدٖ كهلل٘دس هٌِدا بو٘دس هدا فًدص اهلل بدل
ب ْاً٘ي الغْام٘ الوسوْز فها فى تٌووس ّالكهلل٘س هي
رقْبِا هٌِوأ فٖ عل الدً٘ا هقسض في عل ا ٙدس
فكبددس ُوددَ فى ٗوددبـ بغٌددَ ّفى ٗدددزك رددِْ فسمددَ ّفى
ٗكْى فهٌا فٖ سسبَ ال ِٗون بوا ّزا ذلأ فها فى تٌووس
األهددة اإلسدداله٘ة ّالوددالع هدددي رددقْبِا فددٖ الوالدد ال
ٗسقٔ فٖ ئعدالو م٘دسٍ فهدا فى تٌوودس األهدة اإلسداله٘ة
ّفٖ بقض بال ُا هي ٗ وـ ال امو٘ي بدأهس اهلل ّٗدْ فِن
السجْى فها فى تٌووس األهة اإلساله٘ة ّفِ٘ا هي ٗسذس
بدٗي اهلل ّٗسٓ فًَ عسٗا السمق٘ة ٗإ ٕ هدي توسدأ بدَ
السمْ ؿ ئلدٔ الدْزا فهدا تٌوودس األهدة اإلسداله٘ة ّلد٘ا
لدِٗا هي فسبا الٌوس ها ْٗم الٌوس فِرا بق٘دد ف٘ودا
ًساٍ هي سٌة اهلل الكًْ٘ة ّالودسف٘ة فِٗدا الوسدلوْى ئى
الذغبدددا الدددرٗي تسدددوقًِْن ّالْفددداػ الدددرٗي تسدددوقْى
هددْافؾِن لدد٘ا الوددسا هددي ُددرٍ الذغد ّال الوددسا هددي
ُرٍ الودْافؼ فى تذسمدْا هدي الوكداى ّفًدون ت ْلدْى هدا
فحسددي الذغبددة هددا فحسددي الوْفؾددة ئى ُددرٍ الوددْافؼ
ُّدددرٍ الذغد د ال ُدددٖ ئل دددا بددد٘ي فٗددددٗكن بودددا ت وضدددَ٘
الوسٗقة فأًون تحولًِْا سدالحا فاهدا فى تكدْى لكدن ّئهدا
فى تكْى فل٘كن ئى ودون بودا ت وضدَ٘ ُدرٍ الودْافؼ هدي
االسو اهة كاً سالحا لكن ّئال كاً سدالحا فلد٘كن فِٗدا
الوسددلوْى ئًددَ ل٘سددْ ًا هددا سددوقٌاٍ هددي زمدد٘ا ّشزا
الِْ٘ اتلِن اهلل هي كًْدَ ٗجودـ الِ٘دْ ال٘دْم هدي كدل
هكدداى ّكًْددَ سددْال ٗ دد٘ن فلددٔ شفوددَ ّلددة ئسددسام٘ل
الكبدددسٓ ئى ُدددرا ل٘إسدددبٌا فسدددبا رددددٗدا ألًدددَ ٗدددد فلدددٔ
اسددوِوازٍ باألهددة اإلسدداله٘ة ّذلددأ ألى األهددة لددن ت ابلددَ
بدٗي ّلكٌِا ابلوَ ب ْه٘ة ّال ْه٘ة ال ٗوكدي فى تٌوودس
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ال ٗوكددي فى ٌٗوددس القددس ّال م٘ددس القددس ئال بدددٗي اهلل
فص ّمل ل ْلَ تقالٔ َُُْ( :الَّدرِٕ فَ ْزسَدلَ َزسُدْ َلَُ بِالُِْددَٓ
فلَدٔ الددِّٗيِ كُلِّدَِ ) ّل ْلدَ تقدالٔ( :
َّ ِٗيِ الْحَاِّ لُِ٘ؾِِْد َسٍُ َ
اللََ لَ ٌَِّْٕ فَصِٗصٌ)( َّالرِٗيَ ِئىْ
اللَُ هَيْ ٌَْٗوُ ُسٍُ ئِىَّ َّ
َّلٌََْ٘وُسَىَّ َّ
هَكٌََّّاُُنْ فِٖ الْدأَزْضِ فَ َداهُْا الوَّدال َ َّبتَدُْا الصَّكَدا َ ََّفهَدسُّا
بِا ْلوَقْسُّالِ ًَََِّدْْا فَديِ ا ْلوٌُْكَدسِ َّلِلَّدَِ فَا ِبَدةُ الْدُأهُْزِ) فِٗدا
الوسلوْى ئى الْام فلٌ٘ا فى ال ًس د ُكرا ئى ال ٗكدْى
ُوٌا فهٌٌا ّفكلٌدا ّردسبٌا ًّكاحٌدا ئى الْامد فلٌ٘دا فى
ًٌؾس فٖ ٌٌٗا فٖ ئعالو فهسًا ّئعدالو فهوٌدا ّئعدالو
هددي ّزامِددن فلٌ٘ددا فى ًسددقٔ سددق٘ا ح ٘ ٘ددا فددٖ الوددالو
ّاإلعالو ّفى ًسوود الٌودس ّالقدْى هدي اهلل فدص ّمدل
فدددداى اهلل ال ٗضدددد٘ـ فمددددس الوحسددددٌ٘ي ّال ٗضدددد٘ـ فمددددس
الوولح٘ي اللِن ئًا ًسألأ ًّحي فٖ اًوؾاز فسٗضة هدي
فسامضأ ًسألأ اللِن بأسوامأ الحسٌٔ فى تٌودسًا فلدٔ
فًبسٌا ّفلٔ ففددامٌا اللِدن فًودس هدي ماُدد فدٖ سدب٘لأ
فددٖ كددل هكدداى اللِددن ُ٘ددة لِددرٍ األهددة اإلسدداله٘ة ددا
هوددلح٘ي ٗ ْ ًِّددا بكوددا اهلل ّسددٌة زسددْلَ عددلٔ اهلل
فل٘ددَ ّسددلن ئًددأ فلددٔ كددل رددة دددٗس اللِددن ّف ٌددا لوددا
ٗسض٘أ ّفمقل هسو بل فهسًا ٘س هي هاضَ٘ اللِن ُد
لٌددا هددي لدددًأ زحوددة ئًددأ فً د الُْددا ّالحوددد هلل ز
القددالو٘ي ّفعددلٖ ّفسددلن فلددٔ ًبٌ٘ددا هحوددد ّفلددٔ بلددَ
ّعحبَ فموق٘ي  .الحود هلل حودا كهلل٘سا ع٘با هبازكدا ف٘دَ
كوا ٗح زبٌا ّٗسضٔ ّفرِد فى ال ئلدَ ئال اهلل ّحددٍ ال
رددسٗأ لددَ لددَ الحوددد فددٖ ا ٙددس ّاألّلددٔ ّفرددِد فى
هحودا فبدٍ ّزسدْلَ الوودغبٔ ّ ل٘لدَ الوجوبدٔ عدلٔ
اهلل فلَ٘ ّفلٔ بلَ ّفعحابَ ّهي بِداُن فُوددٓ ّسدلن
تسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل٘وا كهلل٘دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسا
فها بقد
فِٗا الوسلوْى ات دْا اهلل تقدالٔ ات دْا اهلل حدا ت اتدَ ّال
تودْتي ئلدٔ ّفًدون هسدلو٘ي ْهدْا بودا فّمد اهلل فلد٘كن
هي ح ْ َ ّح ْت فبا ٍ لوح ْا برلأ فبْ ٗدة اهلل فدص
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ّمل الوٖ ا اهلل فٌِداَّ ( :هَدا َلَ ْد ُ الْجِديَّ َّالْدأًِْاَ ئِلَّدا
لَِ٘قْبُ ددُّىِ) ئى اهلل لددن ٗذل كددن لوقوددسّا ُددرٍ الدددً٘ا ّلكٌددَ
ل كن لقبا تدَ ّلوسدوقٌْ٘ا بودا ٗقغد٘كن هدي الددً٘ا فلِ٘دا
ئٕ فلٔ فبا تَ ألًِا ُٖ الو وْ ُّدٖ الودسض ُّدٖ
الودددٖ سدددْال تكدددْى سدددْال تكدددْى السدددقا األبدٗدددة فّ
الو اّ األبدٗة فأها ئى كاى اإلًساى هدي الودإهٌ٘ي بداهلل
الوو ٘ي لوحازهَ فاى لَ السقا فٖ الدً٘ا ّا ٙس ّفها
ئى كاى بالقكا فاًَ سوبْتَ الددً٘ا ّا ٙدسٗيُ ( :دلْ ئِىَّ
الْذَاسِسِٗيَ َّالرِٗيَ َسِسُّا فًَْ ُبسَُِنْ ََّف ُْلِِِ٘نْ َْْٗمَ الْ َِ٘ا َهةِ فَال
ذسْسَاىُ ا ْلوُبِ٘يُ) فِٗا الوسدلوْى فردكسّا ًقودة
َذ ِلأَ َُُْ الْ ُ
اهلل فل٘كن بِرا الدٗي ال دْٗن ّئى هدي ردكس ًقودة اهلل فى
تووسكْا بَ ؽاُسا ّباعٌا فٖ ا ل لْ ّاألفكاز ّالق دْ
ّاأل ْا ّاألفوا توسكا ح ٘ ٘ا تبوودْى بدرلأ زضدا اهلل
ّالْعْ ئلٔ از كساهوَ ئى فل٘كن فى تودأهلْا فدٖ حدا
الوجووقدداا م٘ددس اإلسدداله٘ة ك٘ددة ئًِددا كاً د فددٖ ح٘ددس
ّفددٖ ضددال ّفددٖ ر د ا ّفددٖ فددرا ل٘س د فددٖ ر د ا
ّفددرا بدددًٖ بددل ددد ٗكددْى اهلل فددص ّمددل ددد فسددودزمِن
ّامدددت فلددِ٘ن الددٌقن البدً٘ددة ّلكددي لددْبِن هددي الدددا ل
تبْز ّتولٖ ألًِا ل٘س فلٔ ًْز هي اهلل( :فَ َفوَديْ رَدسَوَ
فلَٔ ًُْزٍ ِهيْ ز َِّبَِ فََْْٗدلٌ ِللْ َاسِد َ٘ةِ
عدْ َزٍُ ِل ْل ِاسْالمِ فََُِْ َ
اللَُ َ
َّ
ي ذِكْد دسِ اللَّد دَِ فُّلَعِد دأَ فِدددٖ ضَدددال ٍ هُبِددد٘يٍ) فِٗدددا
ُلُدددْبُُِنْ هِد د ْ
الوسدددلوْى ئى فلددد٘كن فى تقسفدددْا اهلل بِدددرا الددددٗي ّفى
توقاّى فَ٘ هذلو٘ي هلل هبوود٘ي إلعدالو فبدا اهلل حودٔ
تكددْى لكددن الق بددٔ فددٖ الدددً٘ا ّا ٙددس ّففلوددْا فى ٘ددس
الحدددٗ كوددا اهلل ّ ٘ددس الِدددٕ ُدددٕ هحوددد عددلٔ اهلل
فلَ٘ ّسلن فوا ُدٕ فُدٓ هدي ُددٕ السسدْ عدلٔ اهلل
فلَ٘ ّسلن ّها هدي ُددٕ ٗكدْى هسداّٗا لِددٕ السسدْ
علٔ اهلل فلَ٘ ّسلن بل كل رة فَ٘ ٘س فاًدَ هودا مدا
بَ السسْ علٔ اهلل فلَ٘ ّسلن ٘س الِدٕ ُدٕ هحود
علٔ اهلل فلَ٘ ّسلن ّ رس األهْز هحدهاتِا ّكل هحدهة
فددٖ ٗددي اهلل بدفددة ّكددل بدفددة ضدداللة فقلدد٘كن بالجوافددة

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

ُّددٖ فى تجووقددْا فلددٔ ٗددي اهلل ّهددي ذلددأ فى تجووقددْا
فلددٔ الوددلْاا الذوددا فددٖ الوسددامد فدداى ٗددد اهلل فلددٔ
الجوافددة ّهددي رددر رددر فددٖ الٌدداز ّفكهللددسّا هددي الوددال
ّالسالم فلٔ ًب٘كن هحود علٔ اهلل فل٘دَ ّسدلن ال سد٘وا
فٖ ْٗم الجوقة فاى هي عدلٔ فل٘دَ هدس ّاحدد فدٖ ئٕ
ّ كاى علٔ اهلل فلَ٘ بِدا فودس اللِدن عدلٔ ّسدلن
فلٔ فبدك ّزسْلأ هحود اللِن ازش ٌدا هحبودَ ّاتبافدَ
ؽاُسا ّباعٌدا اللِدن تْفٌدا فلدٔ هلودَ اللِدن احودسًا فدٖ
شهستَ اللِن اس ٌا هي حْضَ اللِن ف لٌدا فدٖ ردبافوَ
اللِن اموقٌا بَ فٖ مٌاا الٌق٘ن هـ الرٗي فًقود فلدِ٘ن
هدددي الٌب٘ددد٘ي ّالوددددٗ ٘ي ّالودددِدا ّالودددالح٘ي اللِدددن
فزضددٔ فددي لبامددَ الساردددٗي فبددٖ بكددس ّفوددس ّفهللودداى
ّفلٖ ففضل فتباؿ الوسسل٘ي اللِن فزضٔ فدي الودحابة
فموق٘ي ّفي الوابق٘ي لِن باحساى ئلٔ ٗدْم الددٗي اللِدن
امقلٌددا هِددي هددي فتبقددُْن باحسدداى ٗددا ز القددالو٘ي اللِددن
ففددص اإلسددالم ّالوسددلو٘ي اللِددن فًوددس الوجاُدددٗي فددٖ
سدددب٘لأ ٗدددا ز القدددالو٘ي اللِدددن فعدددلع للودددإهٌ٘ي ّال
فهْزُن اللِن فعلع للْال بغاًوِن ٗا ز القالو٘ي اللِن
هددي كدداى هددي بغاًددة ّال فهددْز الوسددلو٘ي م٘ددس هسددو ٘ن
فلدٔ ٌٗددأ ّال ًاعدع لِددن ّال لوددقْبِن اللِدن فل ددٖ فددٖ
لْبِن بوضَ حودٔ ٗبقددٍّ فدٌِن ّفبددلِن بذ٘دس هٌدَ ٗدا
ز القدددالو٘ي ئًدددأ فلدددٔ كدددل ردددة ددددٗس اللِدددن اسدددوج
فا ًددا اللِددن اسددوج فا ًددا اللِددن اسددوج فا ًددا ٗددا
ز القالو٘ي زبٌا ؽلوٌا فًبسٌا ّئى لن توبس لٌا ّتسحوٌا
لٌكًْددا هددي الذاسددسٗي زبٌددا فمبددس لٌددا ّإل ْاًٌددا الددرٗي
سددب ًْا باإلٗودداى ّال تجقددل فددٖ لْبٌددا مددال للددرٗي فهٌددْا
زبٌا ئًأ زؤّال زح٘ن ف دْ دْلٖ ُدرا ّاسدووبس اهلل لدٖ
ّلكن ّلكافة الوسلو٘ي هدي كدل ذًد فاسدووبسٍّ ئًدَ ُدْ
مبْز زح٘ن .

