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ػشش لٛحػذ طّٕغ حٌّؼص١ش
رسُ حهلل حٌشكّٓ حٌشكُ١
حٌلّذ هلل ٔلّذٖ ٔٚ ،سظؼ ٓ١رٗ ٔ ٚ ،سظششذٖ ٔٚ ،ؼٛر رٗ ِٓ
ششٚس أٔفسٕخ ٚس١جخص أػّخٌٕخ ٙ٠ ِٓ ،ذٖ حهلل فال ِضعالً ٌالٗ ،
٠ ِٓٚعًٍ فٍٓ طـذ ٌٗ ١ٌٚخً ِششذحً ٚ ،أشٙذ أْ ال اٌٗ اال حهلل
ٚكذٖ ال شش٠ه ٌٗ  ،الشحسحً رشرٛر١ظٗ ٚ ،اسغخِخً ٌّالٓ ؿلالذ رالٗ
ٚوفش ٚ ،أشٙذ أْ س١ذٔخ ِلّذحً صٍ ٝحهلل ػٍٚ ٗ١سالٍُ سسالٛي
حهلل  ،س١ذ حٌخٍك ٚحٌزشش ِ ،خ حطصٍض ػ ٓ١رٕظش  ،أ ٚسالّؼض
أرْ رخزش  ،حٌٍ ُٙصًِ ٚسٍُ ٚرخسن ػٍ ٝسال١ذٔخ ِلّالذ ٚػٍالٝ
آٌالالٗ ٚأصالاللخرٗ ٚ ،ػٍالال ٝرس٠ظالالٗ ِٚ ،الالٓ ٚحالٖ ِٚ ،الالٓ طزؼالالٗ اٌالالٝ
٠الال َٛحٌالالذ ، ٓ٠حٌٍٙالالُ ػٍّٕالالخ ِ الخ ٕ٠فؼٕالالخ ٚ ،حٔفؼٕالالخ رّالالخ ػٍّظٕالالخ ،
ٚصدٔخ ػٍّخً ٚ ،أسٔخ حٌلك كمخً ٚحسصلٕخ حطزخػٗ ٚ ،أسٔالخ حٌزخؼالً
رالالالخؼ ً ٚحسصلٕالالالخ حؿظٕخرالالالٗ ٚ ،حؿؼٍٕالالالخ ِّالالالٓ ٠سالالالظّؼ ْٛحٌمالالالٛي
ف١ظزؼ ْٛأكسٕٗ ٚ ،أدخٍٕخ رشكّظه ف ٟػزخدن حٌصخٌل. ٓ١
ػشش لٛحػذ طّٕغ حٌّؼص١ش :
أٙ٠الالخ حوخالالٛس حٌىالالشحَ ِ ،ؼالالخال ظالالشرظٗ وؼ١الالشحً ٘ٚ ،الال ٛأْ حٌظـالالخسس
ٌٙخ ٔشخؼخص ال طؼذ ٚال طلص ، ٝرذءحً ِٓ ششحء ِلً ٌٍز١الغ ،
اٌِ ٝىظذ ٌ سظ١شحد  ،اٌِ ٝسالظٛدػخص  ،اٌال ٝطؼ١الِ ٓ١ال ٛفٓ١
 ،اٌالال ٝطالالؤِٚ ٓ١والالخالص  ،اٌالال ٝسالالفش اٌالال ٝر ال د حٌّصالالخٔغ  ،اٌالالٝ
حػظّالالالخد حٌذػخ٠الالالش حٌؽشل١الالالش  ،أِ ٚالالالخ شالالالخوً رٌالالاله  ،فٕشالالالخؼخص
حٌظـخسس ال طؼذ ٚال طلصٌٚ ، ٝىٓ حٌظـخسس وٍٙالخ طعال ػ رىٍّالش
ٚحكذس  ،أال  ٟ٘ٚحٌشرق  ،فبْ ٌُ طشرق فٍسض طخؿشحً  ،وً ٘زٖ
حٌٕشخؼخص ػٍ ٝطٕٛػٙخ ٚوؼشطٙخ طع ػ رىٍّش ٚحكذس .
ح : ْ٢حٌذٔ ٓ٠شخؼخص د١ٕ٠ش ال طؼذ ٚال طلص ، ٝطالؤٌ ١حٌىظالذ
ٚ ،ػمالالذ ِالالئطّشحص ٚ ،اصالالذحس ٔشالالشحص ٚ ،كعالالٛس ِـالالخٌ ،
ٚالخِش ٔذٚحص ٚدٚسحص ٚ ،اٌمخء دسٚط ػٍُ ٚ ،اٌمخء خؽذ ،
ٔشالالخؼخص حٌالالذ ٓ٠ال طؼالالذ ٚال طلصالالٌٚ ، ٝىالالٓ حٌالالذ ٓ٠وٍالالٗ ٠عال ػ
رىٍّالالش ٚحكالالذس  ،أال ٘ٚالال ٟؼخػالالش حهلل ػالالض ٚؿالالً ٚ ،ال ّ٠ىالالٓ أْ
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ٕٔظفغ رؼّشس ِٓ ػّخس حٌذ ٓ٠اال ارح أؼؼٕخ حهلل ػض ٚؿالً ٌ ،الزٌه
٘زح حٌّٛظٛع حٌ َٛ١حٌّشىٍش حأل ٌٝٚحٌظ٠ ٟؼخِٕٔٙ ٟالخ حٌّسالٍُ
فالال٘ ٟالالزح حٌؼصالالش  ،رخٌّخخٌفالالخص ٚ ،حٌّؼخصالالٚ ، ٟحٌظـالالخٚصحص ،
فّالالخ حٌالالز٠ ٞلٍّالاله ػٍالال ٝحٌؽخػالالش ِٚ ،الالخ حٌالالزّٕ٠ ٞؼالاله ِالالٓ أْ
طؼص ٟ؟ ػشش لٛحػذ ٌ ٛػمٍٙخ حؤسخْ ٌّٕؼظٗ ِٓ أْ ٠ؼصٟ
حهلل ػض ٚؿً .
حٌمخػذس حأل : ٌٝٚأْ ٠ؼٍُ حٌؼزذ لزق حٌّؼص١ش ٚ ،أْ حهلل ؿً
ؿ ٌٗ ال ّ٠ىٓ أْ ٠لشَ ش١جخً ف ٗ١خ١ش ٌإلٔسخْ  ،ألْ حهلل ٘ٛ
حٌخز١ش  ٛ٘ ،أػٍُ رس ِش حؤسخْ ٚسؼخدطٗ  ،فبرح كشَ ش١جخً
ف١ـذ أْ ٔٛلٓ ٠مٕ١خً لؽؼ١خً أْ ٘زح حٌشٟء لزس ٚغ١ش ِمزٛي
 ،ال أخ ل١خً ٚ ،ال د١ٕ٠خً ٚ ،ال حؿظّخػ١خً ٚ ،ال أسخٔ١خً
ٌّـالالالشد أْ حهلل كالالالشَ ٘الالالزح حٌشالالالٟء ٘ٚ ،الالال ٛحٌخز١الالالش  ،ارحً ٘الالالزح
حٌشٟء وٍٗ شش ٚ ،أسدد ٘زٖ حٌىٍّالش ِالشحص ػذ٠الذس  :أْ حٌالزٞ
ر٘ذ اٌ ٝر د حٌ شد ٚ ،كخٚس ػخٌّالخً ٘الذحٖ حهلل اٌال ٝحوسال َ ،
ٚوخْ حٌلالذ٠غ ػالٓ ٌلالُ حٌخٕض٠الش ٘ ،الزح حٌؼالخٌُ حٌشالشل ٟأؼٕالذ
فال ٟحٌلالذ٠غ ػالٓ ِعالخس حٌخٕض٠الش ٚ ،ػالٓ حٌالذٚدس حٌشالالش٠ؽ١ش ،
ٌىٓ ٘زح حٌؼخٌُ حٌ شرال ٟحٌّالظفٌ ُٙلم١مالش حٌؼزٛد٠الش لالخي ٌالٗ ٠ :الخ
أسظخر  ،وخْ ٠ىف١ه أْ طمٛي ٌ : ٟاْ حهلل كشِٗ .
ارح لخي حٌؽز١ذ حٌّخظص رؤِشحض حٌمٍذ  :حٌٍّالق ال ٕ٠خسالزه ،
لذ ال ٠خؽالش فال ٟرالخي حٌّالش٠ط أْ ٕ٠خلشالٗ  ،فؤٔالض كّٕ١الخ طؼالك
رؼٍُ ِخٍٛق طسظسٍُ ٌٗ فٙزح حٌز٠ ٞزلغ ػٓ ػٍالً حٌظلالش، ُ٠
ٚػالالٓ ػٍالالً حورخكالالش  ،أ ٚػالالٓ ػٍالالً حٌفشظالال١ش ٘الال ٛرؼ١الالذ ػالالٓ
ِفٙالالال َٛحٌؼزٛد٠الالالش هلل ػالالالض ٚؿالالالً  ،فلّٕ١الالالخ ٠ؼٍالالالُ حٌؼزالالالذ لالالالزق
حٌّؼصالالال١ش ٚدٔخءطٙالالالخ ٚ ،أْ حهلل أّالالالخ كشِٙالالالخ ٙٔٚ ،الالال ٝػٕٙالالالخ
صالال١خٔش ٚكّخ٠الالش ٌإلٔسالالخْ ػالالٓ حٌالالذٔخ٠خ ٚحٌشرحثالالً  ،وّالالخ ٠لّالالً
حٌٛحٌذ حٌشف١ك ٌٚذٖ ػّخ ٠عشٖ .
أٔض كّٕ١خ طشٌٛ ٜكش وظذ ػٍٙ١خ ِّٕٛ " :ع حٌظـخٚص  ،كمالً
أٌ الالخَ "  ،ال طالالش ٜأْ ٘الالزٖ حٌٍٛكالالش كالالذحً ٌلش٠ظالاله  ،رالالً طشح٘الالخ
ظّخٔ ًخ ٌسال ِظه  ،فالبرح وٕالض فمٙ١ال ًخ طالش ٜأْ والً شالٟء كشِالٗ
حهلل ػٍ١الاله ٌالال ١كـالالشحً ٌلش٠ظالاله  ،رالالً ٘الال ٛظالالّخْ ٌس ال ِظه ،
ٌسال ال ِش صالالاللظه حٌٕفسالالال١ش ٚ ،صالالاللظه حٌـسالالالّ١ش ٌٚ ،سال ال ِش
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دٔ١خن ٚآخشطه  ،كّٕ١خ طفٙالُ ٘الزٖ حٌلمالخثك ال طشالؼش رعال١ك ،
ٚكّٕ١خ طٍظضَ أِش حهلل ػض ٚؿً طشؼش أٔه طظلشن ٌصخٌله .
ارحً  :أْ ٠ؼٍالالُ حٌؼزالالذ لالالزق حٌّؼصالال١ش ٚدٔخءطٙالالخ ٚ ،أْ حهلل أّالالخ
كشِٙخ ص١خٔش ٌٙزح حٌؼزذ ػٓ أسزخد شمخثٗ  ٘ٚوٗ ف ٟحٌالذٔ١خ
ٚح٢خشس ٌ ٌٛ ،الُ ٠ىالٓ والزٌه ٌّالخ كشِٙالخ  ،ارًح وّالخ لالخي ػٍّالخء
حٌؼم١ذس  " :حٌشش٠ؼش ِصٍلش وٍٙخ  ،ػذي وٍٙخ  ،كىّش وٍٙخ ،
ٚأ٠ش لع١ش خشؿض ِٓ حٌّصالٍلش اٌال ٝحٌّفسالذس ِٚ ،الٓ حٌؼالذي
اٌ ٝحٌـٛس  ِٓٚ ،حٌلىّش اٌ ٝخ فٙالخ فٍ١سالض ِالٓ حٌشالش٠ؼش ،
ٌٚالال ٛأدخٍالالض ػٍٙ١الالخ رالالؤٌ طؤ٠ٚالالً ٚطؤ٠ٚالالً " ٌ ،الالزٌه ؿالالضء ِالالٓ
حٌالالذ ٓ٠أْ طؼالالشح لالالزق حٌّؼخصالالٚ ٟآػخس٘الالخ حٌٕفسالال١ش ٚحٌفشد٠الالش
ٚحالؿظّخػ١ش ٚ ،آػخس٘خ ف ٟحألسشس ٚف ٟحٌفشد .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ .
سزذ آخش  :حٌل١خء ِٓ حهلل ػض ٚؿً  :ارح وٕالض ِئِٕالخً أْ حهلل
ِؼه ِ ٛ٘ٚ ،ؼىُ إّٔ٠خ وٕظُ ٚ ،أْ حهلل ٔخ ش اٌ١ه  ،فال طـؼالً
حهلل ؿً ؿ ٌٗ أ٘ ْٛحٌٕخ ش ٓ٠اٌ١ه  ،أِخ طسظل ٟأْ طفؼً ٘زح
ٚأٔض فٍِ ٟه حهلل !؟ ٚأٔض طؤوً ِٓ سصق حهلل !؟ ٚأٔض طظّظالغ
رىالالالً حٌخصالالالخثص حٌظالالال ٟأٍ٘ظالالاله ٌٍؽخػالالالش !؟ فخسالالالظخذِض ٘الالالزٖ
حٌّئ٘ ص ٌٍّؼص١ش !؟
رحن ٌؼّش ٞف ٟحٌّمخي
طؼص ٟحوٌٗ ٚأٔض طظٙش كزٗ
شٕ١غ
اْ حٌّـلذ ٌّٓ ٠لذ
ٌ ٛوخْ كزه صخدلـخً ألؼؼظٗ
٠ؽ١غ
***
حٌمخػالالذس حألٌٚالال ٝػمٍ١الالش ٘ ،الالزٖ حٌّؼصالال١ش فٙ١الالخ أسالالزخد حٌشالالمخء
ٚحٌ ٙن ف ٟحٌذٔ١خ ٚح٢خشس  ،أِخ حٌمخػذس حٌؼخٔ١ش فٔ ٟٙفس١ش .
أال طسظلِٕ ٟخ ٠ٚىف١ه ِـخ ؿش ٜأِخ طخظش ِٓ ٟػظزٕخ
 َٛ٠ؿّؼٕخ
أِخ آْ أْ طمٍغ ػٓ حٌزٔذ سحؿؼخً  ٚطٕظـــش ِخ رٗ ؿخء
ٚػذٔخ
فؤكزخرٕخ حخظخسٚح حٌّلزش ِز٘زخً ِٚخ خخٌفٛح فِ ٟز٘ذ
حٌلذ ششػٕخ
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***
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ،حٌل١خء ِٓ حهلل ػض ٚؿً  ،فبْ حٌؼزذ ِظٝ
ػٍُ رٕظش حهلل اٌِٚ ٗ١مخِٗ ػٍ١الٗ ٚ ،أٔالٗ رّالشإِٔ ٜالٗ ِٚسالّغ
والالخْ كش ٠الخً رالالٗ أْ ٠سالالظلِ ٟالالٓ حهلل ٌ ،الالزٌه ػل الْٓ ػلزْ الذِ حٌٍ الِٗ رْ الِٓ
ػٍل ْ ِٗ١لٚسلٍُل :
لِسْؼضٛدٍ للخيل  :للخيل لسسضٛيض حٌٍِٗ صلٍ ٝحٌٍٗض ل
(( حسْظللْ١ضٛح ِِْٓ حٌٍِٗ كلك حٌْلل١لخءِ  ،للخيل  :ضلٍْٕلخ ٠ :لالخ لسسضالٛيل حٌٍالِٗ
لّْالال الذض ٌٍِالال الِٗ  ،للالالالالخيل ٌ :لالال ال ْ١ل رلحنل  ،لٌٚلىِالالالالٓ
 ،أِالالالالخ لٔسْالال الظللْٚ ِٟ١لحٌْ ل
حٌِخسْظِلْ١لخءل ِِْٓ حٌٍِٗ كلك حٌْلل١لالخءِ لأْْ طللْفلال ل حٌالشأْطل لِٚلالخ لٚػلال، ٝ
ؽٓل لِٚلخ كلٛل ، ٜل ٌْٚلظزْوضشْ ح ٌّْل ْٛصل ٚلحٌْ ِزٍل ، ٝل ٚلِْٓ ألسلحدل حٌْآخِ لشسل
ٚلحٌْزل ْ
طلال لشنل صِٕ٠لالشل حٌالالذْٔ١لخ  ،لفّلالْٓ فلؼلال لً لرٌِالهل فلملالذْ حسْالظللْ١لخ ِِالْٓ حٌٍالِٗ كلالالك
حٌْلل١لخءِ )) .
[حٌظشِزٚ ٞأكّذ]
سزذ آخش ٚ ،لخػذس ػخٌؼش فِٕ ٟغ حؤسخْ ػٓ أْ ٠ؼص ٟحهلل
٠ :م ٕٗ١أْ حٌٕؼُ حٌظ ٟأٔض فٙ١خ طضٚي ٚحكذس ٚحكذس رّؼص١ش
حهلل  ،ألْ حٌّؼخص ٟطض ً٠حٌٕؼُ ٚ ،حٌٕؼُ حٌظ ٟأٔض فٙ١خ ٚلذ ال
طؼذ ٚال طلص٘ ٝزٖ طضٚي ٚحكذس ٚحكذس رّؼص١ش حهلل  ،فّخ
أرٔذ ػزذ رٔزخً اال صحٌض ػٕٗ ٔؼّش ِٓ حهلل  ،رلسذ رٌه
حٌزٔذ  ،فبْ طخد ٚسحؿغ سؿؼض اٌٚ ، ٗ١اْ أصش ٌُ طشؿغ ،
ٚال طضحي حٌزٔٛد طض ً٠ػٕٗ حٌٕؼُ كظ ٝطسٍذ ِٕٗ حٌٕؼُ وٍٙخ ،
٘زح و َ ٕ٠ؽزك ػٍ ٝحألُِ ٚحألفالشحد  ،حألِالش حوسال ِ١ش كّٕ١الخ
فظلض حألٔذٌ وخٔض ل٠ٛش اٌ ٝأرذ حٌلذٚد  ،فٍّخ حٔ ّسض فالٟ
حٌّٛشلخص ٚحٌـٛحسٚ ٞحٌم١خْ ٚحٌخّٛس خشؿض ِالٓ حألٔالذٌ
٘ ،زٖ لخػذس طٕؽزك ػٍ ٝحألفشحد ٚحألُِ  ،حألِالش ارح حسالظّشأص
ِؼص١ش حهلل سٍزض ِٕٙخ ٘زٖ حٌٕؼُ .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ،ل: ً١
فبْ حٌّؼخص ٟطض ً٠حٌٕؼُ
ارح وٕض فٔ ٟؼّش فخسػٙخ
ارح وٕالالض فالال ٟرلزٛكالالش ٚ ،ػزالالض ػٍالال ٝؼخػالالش حهلل ٚ ،ػزالالض ػٍالالٝ
ٚسػه فٙزح أوزش كصٓ ٌٙزٖ حٌٕؼُ  ،أِخ ارح وٕض ف ٟرلزٛكالش
ٚ ،رلزٛكظالالاله حٌّخد٠الالالش ٚحالؿظّخػ١الالالش ٚحٌٕفسالالال١ش كٍّظالالاله ػٍالالالٝ
حٌظسخً٘ ف ٟؼخػش حهلل  ،فٙزٖ حٌالٕؼُ طالضٚي شال١جخً فشال١جخً  ،فالبرح
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أٔالالض رالال ٓ١ػشالال١ش ٚظالاللخ٘خ فخلالالذ ٌٙالالزٖ حٌالالٕؼُ  ،فخٌالالز٠ ٞلالالش
ػٍ ٝرمخء حٌٕؼُ ٔمالٛي ٌالٗ  :حكالش ػٍال ٝؼخػالش حهلل  ،ألْ حهلل
ػض ٚؿً ال ١ ٠ش ِخ رم َٛكظ١ ٠ ٝشٚح ِخ رؤٔفس. ُٙ
لخػذس سحرؼش ٌٙخ ػ لش رخٌّؼخصٚ ٟح٢ػخَ  :أٔض كّٕ١الخ طالئِٓ
٠مٕ١خً أْ ٌىً ِؼص١ش ػمخرخً ٌٚ ،ىالً ِؼصال١ش ٔظ١ـالش سالٍز١ش فالٟ
حٌالالالذٔ١خ لزالالالً ح٢خالالالشس ٌٚ ،ىالالالً ٔظ١ـالالالش ِالالالٓ ؿالالالٕ حٌّؼصالالال١ش ،
فخؤسخْ كّٕ١خ ٠خال ْٛطعالؼ ػمالش حٌٕالخط رالٗ ٚ ،ظالؼ ػمالش
حٌٕخط رٗ ؿخءص ِٓ خ١خٔظٗ ٚ ،حؤسخْ كّٕ١الخ ٠ؤخالز ِالخ ٌال١
ٌالالٗ ٚ ،طعالالؼ ِصالالذحل١ظٗ فالال ٟو ِالالٗ  ،فؤ٠الالش ِؼصالال١ش ٚسحء٘الالخ
سالالٍز١ش ِالالٓ ؿالالٕ حٌّؼصالالال١ش  ،ارحً ٕ٘الالخن ػ لالالش ػٍّ١الالش رالالالٓ١
حٌؽخػالالش ٔٚظخثـٙالالخ ٚ ،رالال ٓ١حٌّؼصالال١ش ٔٚظخثـٙالالخ ٘ ،الال ٟػ لالالش
سزذ رٕظ١ـش  ،فؤٔض كّٕ١خ طضِغ أْ طفؼً ِؼصال١ش فالخػٍُ ػٍالُ
حٌ١م ٓ١أْ رزٚس ٔظخثؾ ٘زٖ حٌّؼص١ش فٙ١خ  ،و ١؟
أٔض كّٕ١خ طشوذ شخكٕش ِٚ ،ؼه ػششس أؼٕالخْ ٚ ،صالٍض اٌالٝ
ؿسالالش وظالالذ ػٍ١الالٗ  :حٌلٌّٛالالش حٌمصالال ٜٛخّسالالش أؼٕالالخْ  ،أٔالالض
كّٕ١خ طظٍفض ّٕ٠ش ٠ٚسشٕ٘ ً٘ ٜخن ِٓ شالشؼ٠ ٟشحلزٕال ٟ؟ ال
 ،حٌمع١ش أػّك ِٓ رٌه  ،حٌـسش ٔفسٗ سال١ؼخلزه ٌالٌ ٛالُ ٠ىالٓ
أكالالذ ٠شحلزالاله  ،فؤٔالالض كّٕ١الالخ طـظالالخص ؿسالالشحً كٌّٛظالالٗ حٌمصالالٜٛ
خّسش أؼٕخْ رلٌّٛش ػششس أؼٕخْ ال رذ أْ طمالغ فال ٟحٌٕٙالش ،
أك١خٔخً حٌّؼص١ش ٔفسٙخ فٙ١خ رزٚس ٔظخثـٙخ  ٌٛ ،أْ أسخًٔخ سأٜ
ٌٛكش وظذ ػٍٙ١خ ِّٕٛ " :ع حاللظشحد  ،طٛطش ػخي " ٔٚ ،ظش
ً٘ ِالٓ أكالذ ٠شحلزٕال٠ ٟىال ْٛأكّالك  ،حٌظ١الخس ٔفسالٗ سال١ؼخلزه ،
ألٔٗ ظّٓ ػّخٔ١ش أِظخس ٠صالزق حؤسالخْ لؽؼالش فلالُ سالٛدحء ،
ٌالالِٛ ١ظالالٛع ِالالٓ ٠شحلزالاله ِٚ ،الالٓ ٠ىظالالذ ػٍ١الاله ِخخٌفظالاله ،
حٌّٛظٛع أػّك ِٓ رٌه  ،فىً ِؼص١ش فٙ١خ رزٚس ٔظخثـٙخ .
ِؼ ً  :اؼ ق حٌزصش ٕ٠ؼى ػٍ ٝحٌسؼخدس حٌضٚؿ١ش  ،حٌلالذ٠غ
ر ١الالش حٔعالالزخغ شالالالشػ٠ ٟالالٕؼى ػٍالالِ ٝىخٔالالالش حؤسالالخْ  ،فىالالالً
ِؼص١ش فٙ١خ رزٚس ٔظخثـٙخ ٚ ،وؤْ حٌّؼص١ش ٔفسٙخ طؼخلزه .
طش ٞٚرؼط حٌىظالذ أْ شالخرخً طؼٍالُ ِالٓ شال١خٗ أْ ٌىالً ِؼصال١ش
ػمخرخً  ،فضٌّضْ لذِٗ رّؼص١ش ٕ٠ ٛ٘ٚ ،ظظش حٌؼمخد ِٓ حهلل ػض
ٚؿً ٠ ٌُ ،لذع شٟء ِ ،ع ٝأسزٛع ٚ ،أسزٛػخْ  ،ػالُ فالٟ
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حٌّٕخؿالالخس لالالخي ٠ :الالخ سد ٌ ،مالالذ ػصالال١ظه ٌٚالالُ طؼالالخلزٕ ، ٟلالالخي :
فٛلالالغ فالال ٟلٍزالالٗ  :أْ ٠الالخ ػزالالذ ، ٞلالالذ ػخلزظالاله ٌٚ ،الالُ طالالذس  ،أٌالالُ
أكشِه ٌزس ِٕخؿخط ٟ؟
أٔض كّٕ١خ طؤٌ ٔٛػخً ِٓ حٌصٍش ِغ حهلل ػض ٚؿً فبرح صٌض
لذِه ٚ ،كـزض ػٓ حهلل ػض ٚؿً ٘زٖ أوزش ػمخد ِٓ حهلل ،
حٌز ٞأٌ حالطصخي رخهلل  ،حٌز ٞأٌ حٌٛد ِغ حهلل  ،حٌز ٞأٌ
حولزخي ِغ حهلل  ،حٌز ٞأٌ كسٓ حٌصٍش رخهلل ٘ ،زح ارح صٌض
لذِٗ ٠لـذ ػٓ حهلل ػض ٚؿً ٘ٚ ،زح أوزش ػمخد ٌٍّئِٕ، ٓ١
أك١خٔخً حهلل ػض ٚؿً ال ٠ؼخلزه ػمخرًخ ٕ١ٙ٠ه  ،رً طزم ٝفٟ
أػٍِ ٝشطزظه  ،رصلظه ٚ ،ربِىخٔخطه ٌ ،ىٓ ٠ؼخلزه رخٌلـخد
٘ٚ ،زح حٌؼمخد ال ٠ؼشفٗ اال أً٘ حٌمشد  ،ألْ حٌمش٠ذ ِٓ حهلل
٠ؼشح لّ١ش ٘زح حٌؼمخد ،
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ ،
ٕ٘خن كم١مش ٚلخػذس خخِسش  ٟ٘ :أْ ِلزش حهلل ٕ٠ز  ٟأْ
طى ْٛأل ٜٛحألسزخد ف ٟؼخػظٗ ِٓ حٌخٛح ِٕٗ ٌ ،زٌه س١ذٔخ
ػّش ٠مٛي ٠ ٛ٘ٚظلذع ػٓ ص١ٙذ  ٛ٘ٚ ،أكذ حٌصلخرش
حٌىشحَ ِٔ " :ؼُْ حٌؼزذ ص١ٙذ ٠ ٌُ ٌٛ ،خ حهلل ٌُ ٠ؼصٗ " ،
حٌز٠ ٞلٍّٗ ػٍ ٝؼخػش حهلل ِلزش حهلل ٚ ،لذ طى ْٛحٌّلزش
أل ٜٛف ٟحٌظؤػ١ش ف ٟحٌؽخػش ِٕٙخ ِٓ حٌخٛح ِٓ حهلل ػض
ٚؿً  ،حٌز٠ ٞلذ حهلل كزخً ؿّخً ٠لش ػٍ ٝدٚحَ ٘زٖ حٌّلزش
ٚ ،ال ٠عل ٟرٙزٖ حٌصٍش ِٓ أؿً شٛٙس ؼخسثش  ،أ ٚوٍّش
ػخرشس  ،أٔ ٚظشس آػّش ٌ ،زٌه أكذ أسزخد ؼخػش حهلل ػض ٚؿً
أٔه كّٕ١خ طؽ١غ حهلل ػض ٚؿً طٕؼمذ ٌه صٍش ِؼٗ  ،فبرح
فشؼضل ف٘ ٟزٖ حٌؽخػش كـزض ػٕه ٘زٖ حٌصٍش ٘ٚ ،زح أوزش
ػمخد ٌ ،زٌه ٕ٠ز  ٟأْ ٠ى ْٛدحفغ حٌّلزش اٌ ٝحٌؽخػش ألٜٛ
ِٓ دحفغ حٌخٛح اٌ ٝحٌؽخػش ٌ ،ىٓ ٘زٖ حٌّلزش ٕ٠ز  ٟأْ
طمظشْ ربؿ ي حٌّلزٛد ٚطؼظ ، ّٗ١طلذ حهلل ٚطـٍٗ ،
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أالاله طلزالالٗ  ،ألٔالالٗ ٠ىشِالاله ٚ ،طلزالالٗ أ٠ع الخً ٌـ ٌالالٗ ٚػظّظالالٗ ،
فٕ١ز  ٟأْ طى ْٛحٌّلزش ِغ حوؿ ي  ،ألْ حٌّلزش ِغ حوؿ ي
٘ ٟحٌظ ٟطلٛي ر ٓ١حٌؼزذ ِٚؼص١ش حٌٛحكذ حٌذ٠خْ .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ .
لخػذس سخدسش  :أْ ٔف ل حؤسخْ ػض٠ضس ٚ ،وٍّخ ػشح لّ١الش
ٔفسالالٗ أرالال ٝأْ ٠ذٔسالالٙخ رّؼصالال١ش طعالالؼ ِىخٔظالالٗ ػٕالالذ حهلل ػالالض
ٚؿً .
أظشد ٌىُ ِؼ ً رس١ؽخً  ٌٛ ،وٍفه أسخْ أْ طؤط ٌٗ ٟرلخؿالش ،
ٚأٔالالض ِسالالخفش ٚ ،أٔالالض فالال ٟحٌلم١مالالش ٔسالال١ظٗ وٍ ١الخً ٔ ،سالال١ض ٘الالزح
حٌصذ٠ك ٔٚ ،س١ض ِخ وٍفه رٗ  ،ح ْ٢ػذص اٌ ٝرٍذن فسؤٌه :
ً٘ ؿٍزض ٌ٘ ٟزٖ حٌلخؿش ؟ ارح لٍض ٌٗ  :حٌلخؿش ٌُ أؿذ٘خ فٟ
حٌّلً حٌف ٔٚ ، ٟفِ ٟلً ػخْ ٚػخٌغ ال ٠سظؽ١غ أْ ٠لالخٚسن
 ،أٔض ػٕذٖ ِصذق ٌ ،ىٓ أال طشؼش أٔه ظؼفضل أِالخَ ٔفساله ،
ٚأٔالاله والالزرض ٘ٚ ،الالزٖ حٌىزرالالش ٌالالٓ طىشال  ،أِالالخ ارح لٍالالض ٚ :حهلل
ٔسالال١ض  ،ؼزؼ الخً سالالٛح طلالالشؽ أِخِالالٗ ٌ ،ىالالٓ أِالالخَ ٔفسالاله طزمالالٝ
وز١شحً .
أٔخ ظشرض ٘زح حٌّؼً ألْ حؤسخْ أك١خٔالخً ارح حسطىالذ ِؼصال١ش ،
ٌٚالالٌ ٛالالُ ٠ؼٍالالُ رٙالالخ أكالالذ ٌ ،ىالالٓ ٌّـالالشد أٔالالٗ حسطىزٙالالخ ٠سالالمػ أِالالخَ
ٔفسٗ ٚ ،حالٔ١ٙخس حٌذحخٍ ٟخؽ١ش ؿالذحً  ،لالذ طىال ْٛػٕالذ حٌٕالخط
ػظ ّ١الخً وز١الالشحً ٌ ،ىالالٓ أِالالخَ ٔفسالاله ٌسالالض والالزٌه  ،فخٌزؽٌٛالالش أْ
طىالالال ْٛوز١الالالشحً أِالالالخَ ٔفسالالاله ٌ ،سالالالض ِظىزالالالشحً ٌ ،ىالالالٓ أْ طشالالالؼش
رؽٙخسطه ٚ ،أْ طشؼش ربخ صاله ٚ ،أْ طشالؼش رصالذله ٚ ،أْ
طشالؼش رخسالالظمخِظه  ،فٙالزح حٌالالز٠ ٞالش ٜأٔالالٗ ػٍال ٝكالالك ٚ ،أٔالالٗ ال
٠ل١ذ ػٓ ِٕٙؾ حهلل ػض ٚؿً ٘ ٛأسخْ ػٕذ حهلل ِٚ ، ُّٙػٕالذ
حٌٕخط وزٌه .
ٌالالزٌه أٙ٠الالخ حوخالالٛس حٌىالالشحَ  ،شالالشح حٌالالٕف ٚفعالالٍٙخ ٚأٔفظٙالالخ
ٚكّ١ظٙخ أْ طخظخس حألسزخد حٌظ ٟطلؽّٙخ ٚ ،طعغ ِٓ لالذس٘خ
 ،ال طىزد ٌ ،سض ِعؽشحً أْ طىزد  ،لً حٌلم١مش  ٌٛٚ ،وخٔض
ِشس  ،كظ ٝطزم ٝػٕذ ٔفسه وز١شحً  ،أِخ كّٕ١خ ط ّ١ش حٌلمخثك ،
طظىٍُ رٍسخٌٔ ٌٛٚ ، ٓ١ٌٔٛٚ ٓ١الُ ٠الذسِ أكالذ رٙالزح حٌىالزد ٌ ،ىٕاله
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سالالمؽض ِالالٓ ػالالٔ ٓ١فسالاله ٚ ،حؤسالالخْ كّٕ١الالخ ٠سالالمػ ِالالٓ ػالالٓ١
ٔفسٗ ٠ى ْٛفٚ ٟظغ صؼذ ؿذحً .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ .
ح : ْ٢لٛس حٌؼٍُ رسٛء ػخلزش حٌّؼص١ش ٚ ،لزق أػش٘خ ،
ٚحٌعشس حٌٕخشت ِٕٙخ ِٓ سٛحد حٌٛؿٗ ٍّ ٚ ،ش حٌمٍذ ،
ٚظ١ك حٌمٍذ ٚ ،غّش حٌمٍذ ٚ ،كضْ حٌمٍذ ٚ ،أٌُ حٌمٍذ ،
ٚحٔلصخس حٌمٍذ ٚ ،شذس حٌمٍك ٚ ،حالظؽشحد ٚ ،طّضق
حٌشًّ ٚ ،حٌعؼ ػٓ ِمخِٚش حٌؼذٚ ، ٚطؼش٠ش حٌمٍذ ِٓ
صٕ٠ظٗ ٚ ،حٌل١شس ف ٟأِشٖ ٚ ،طخٍٔٚ ٗ١ٌٚ ٟخصشٖ ٚ ،طٌٟٛ
ػذ ٖٚحٌّزٚ ، ٓ١طٛحس ٞحٌؼٍُ حٌز ٞوخْ ِسظؼذحً ٌٗ ٔٚ ،س١خْ
ِخ وخْ كخص ً ٌٗ  ،أ ٚظؼفٗ ٚ ،ال رذ ِٓ أْ ٠ؼٍُ حؤسخْ
أْ حٌّؼص١ش شش وٍٙخ ٚ ،أْ حٌؽخػش خ١ش وٍٙخ ٚ ،أٔٗ
ِسظلٚ ً١أٌ أٌ ِسظل ً١أْ طؽ١ؼٗ ٚطخسش ِٚ ،سظلً١
ٚأٌ أٌ ِسظل ً١أْ طؼصٚ ٗ١طشرق .
اْ حٌزٔٛد طّ١ض حٌمٍذ ٚ ،طزي حٌؼزذ رؼذ ػض ٠ٚ ،صزق
حؤسخْ أس١شحً ر٠ ٓ١ذ ٞأػذحثٗ رؼذ أْ وخْ ٍِىخً ِظصشفخً
٠خخفٗ أػذحءٖ ٚ ،حٌزٔٛد طعؼ طؤػ١ش حٌؼزذ رخ٢خش ٓ٠رؼذ أْ
وخْ طؤػ١شٖ وز١شحً ٚٚحظلخً .
حٌلم١مش أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ،آػخس حٌّؼخص ٟحٌسٍز١ش ال طؼذ ٚال
طؼصٌ ، ٝزٌه حٌّؼخص ٟطخٍك ف ٟحؤسخْ ٚكشش  ،ف١ضٚي
ِغ حٌٛكشش حألٔ رخهلل ٚ ،حٌّؼخص ٟطخٍك ف ٟحٌٕف سخؽخً
رؼذ أْ وخْ ٕ٘خن حٌشظخ  ،حٌّؼخص ٟطض ِٓ ً٠حٌمٍذ
حٌؽّؤٕٔ١ش رؼذ أْ وخْ ٕ٘خن حألِٓ ٚ ،حٌسى ْٛاٌ ٝحهلل ػض
ٚؿً  ،حٌّؼخص ٟطٛسع حٌلسشحص ٚ ،طٛسع حٌضالص ،
حٌّؼخصٌٙ ٟخ آػخس ال طؼذ ٚال طلص ، ٝفمش رؼذ غٕ ، ٝسأط
ِخي حؤسخْ ٠زذد ش١جخً فش١جخً  ،كظ٠ ٝفمذ سأسّخٌٗ ،
حٌّؼخص ٟطض ً٠حٌّٙخرش ٚحٌل ٚس حٌظٍ٠ ٟزسٙخ حؤسخْ
رخٌؽخػش  ،حٌّؼخص ٟطضسع ف ٟلٍٛد حٌخٍك حٌز ط ٚحٌىشح٘١ش
 ،رؼذ أْ وخٔض حٌؽخػش طضسع ف ٟلٍٛد حٌخٍك حٌّلزش ٚحٌ١ٙزش
 ،حٌّؼخص ٟطـؼً حٌؼذ٠ ٚؽّغ ره رؼذ أْ وخْ ٠خثسخً ِٕه ،
حٌّؼخص ٟارح طظخٌض وخْ حٌشحْ ،
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حٌّؼخص ٟطزؼذ حؤسخْ ػٓ ك ٚس حٌؽخػالش ٌٍٚ ،ؽخػالش كال ٚس
 ،ك ٚس ٚحظلش ؿذحً  ،ف لؼْٓ ألٔلال ِ حرْالِٓ ِلخٌِالهٍ سلظِالٟل حٌٍالٗض ػلْٕالٗض
ػٍلْ١الِٗ لٚسلالٍُل للالخيل  (( :لػ لٍالخع ِلالْٓ وضالٓ فِ١الِٗ
ػْٓ حٌٕزِ ِّٟصلٍ ٝحٌٍالٗض ل
ل
كالذ ِالٌ ْ١ال ِٗ ِِّالخ
سالٛضٌ ضٗ لأ ل
ْ حٌٍال ضٗ ل ٚلس ض
ْ ل ٠ضىال ٛل
ْ  ،لأ ْ
كلٍالخ ل ٚلس ح ٌْبِ ٠لّالخ ِ
ؿ لذ ل
ل ٚل
سِٛلح ضّ٘لخ ٚ ،للأْْ ٠ضلِذ ح ٌّْل ْشءل ٌلخ ٠ضلِزٗض اٌِخ ٌٍِِٗ . ))...
[ ِظفك ػٍ] ٗ١
فٍالالالال ٛر٘زٕالالالالخ ٔؼالالالالذد ٔظالالالالخثؾ حٌّؼخصالالالال ٟحٌٕفسالالالال١ش ٚحالؿظّخػ١الالالالش
ٚحٌـسّ١ش ٚحاللظصخد٠ش ٌٛصٍٕخ اٌ ٝؼشق ال طٕظ. ٟٙ
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ ٍِ ،خص حٌٍّخص  :حٌّؼخص ٟشش وٍٙالخ ،
ِٚالالٓ حشالالظ ً رخٌّؼخصالال ٟأػالالشض حهلل ػٕالالٗ ٚ ،أػشظالالض ػٕالالٗ
حٌّ ثىش ٚ ،أػشض ػٕٗ حٌؼزخد  ،رؼذ أْ والخْ حهلل ِمالز ً ػٍ١الٗ
ٚ ،حٌّ ثىالش والالزٌه ٘ٚ ،الالزٖ حٌّؼخصالال ٟطـظّالالغ ػٍالال ٝحٌؼزالالذ كظالالٝ
طٍٙىٗ .
أٙ٠الالخ حوخالالٛس حٌىالالشحَ ِٚ ،الالٓ كِىالالُ حهلل ػالالض ٚؿالالً أٔالالٗ ال ٠ـّالالغ
ٌؼزذ رٌ ٓ١زس حٌّلشِخص ف ٟحٌذٔ١خ ٌٚالزس ِالخ فال ٟح٢خالشس  ،فّالٓ
آػش ح٢خشس ػٌٍ ٝزس حٌّلشِخص ف ٟحٌذٔ١خ ٠سؼذٖ حهلل ػض ٚؿالً
ف ٟحٌذٔ١خ ٚح٢خشس ٚ ،حٌمخػذس  :أٔٗ ِٓ آػش آخشطٗ ػٍ ٝدٔ١الخٖ
سرلّٙخ ِؼخً  ِٓٚ ،آػش دٔ١خٖ ػٍ ٝآخشطٗ خسشّ٘خ ِؼخً  ،فٍزس
حٌّلشِخص فال ٟحٌالذٔ١خ ال طـظّالغ ِالغ ٔؼال ُ١أ٘الً حٌـٕالش  ،أِالخ أْ
٠ؽّق حؤسخْ أْ ٠فؼً ف ٟحٌذٔ١خ ِخ ٠ظِّٕٚ ، ٝخ ٘الِ ٛزالخف ،
ِٚخ ٘ ٛغ١ش ِزخف  ،ػُ ٠ؽّالغ أْ ٠ىالِ ْٛالٓ أ٘الً حٌـٕالش فٙالزح
ف ٟسالٕٓ حهلل ػالض ٚؿالً ٌالٚ ١حسدًح اؼ لال ًخ  ،فّالٓ أكالذ دٔ١الخٖ
أظش رآخشطٗ  ِٓٚ ،أكذ رآخشطٗ أظش رذٔ١خٖ .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ،حؤسخْ فال ٟكصالٓ ِالخدحَ فال ٟؼخػالش حهلل
حؤسالالخْ  ،فالال ٟكصالالٓ ِالالخدحَ فالال ٟالالً حهلل  ،أِالالخ ارح خالالشؽ ػالالٓ
ؼخػش حهلل فىؤٔٗ خشؽ ِٓ حٌلصٓ ٚ ،خشؽ ِٓ ِظٍش حهلل ػالض
ٚؿً  ،ارحً  :حٌّؼص١ش رىٍّش ِٛؿضس شش وٍٙخ .
شالالٟء آخالالش أ ٙ٠الخ حوخالالٛس حٌىالالشحَ  ،لصالالش حألِالالً  :كّٕ١الالخ ٠ؽ١الالً
حؤسخْ أٍِالٗ فال ٟحٌالذٔ١خ ٘ٚ ،الزح ِالٓ حألِالشحض حٌٍّٙىالش حٌالزٞ
٠ؽّق أْ ٠ؼ١ش ٌسالٕٛحص ِذ٠الذس ٚ ،ال ٠فىالش رالخٌّٛص اؼ لالخً ،
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رً ٠فىش رؽّٛكخص ِخد٠ش ٔٚفس١ش ٚشٛٙحٔ١ش ٘ ،زح حألِالً ٘الٛ
حٌز ٞأٍ٘ىالٗ  ،فٍالزٌه حٌظفىالش فال ٟحٌّالٛص ِالٓ سالٕش حٌٕزال ٟػٍ١الٗ
حٌص س ٚحٌس َ ار ٠مٛي :
(( ألوْؼِشضٚح رِوْشل ٘لخرَِِ حٌٍزحصِ ٠ ،لؼِْٕ ٟح ٌّْل ْٛصل )) .
ػْٓ ألرِ٘ ٟضشل ْ٠لشسل]
[ حٌظشِزٚ ، ٞحٌٕسخثٚ ٟأخّذ ل
(( ػش ِخ شجض فبٔه ِ١ض ٚ ،أكززض ِخ شجض فبٔه ِفالخسق ،
ٚحػًّ ِخ شجض فبٔه ِـض ٞرٗ )) .
[ حٌؽزشحٔ ٟف ٟحألٚسػ ػٓ س ًٙرٓ سؼذ ٚ ،سٕذٖ كسٓ ]
٘زح حٌز٠ ٞى ْٛف ٟحٌٕؼش ف ٟرؼط ح٢ػخس ٚسد أٔٗ ٠مٛي ٠ :خ
أٍ٘٠ ، ٟخ ٌٚذ ، ٞال طٍؼزٓ رىُ حٌالذٔ١خ وّالخ ٌؼزالض رال ، ٟؿّؼالض
حٌّالالخي ِّالالخ ك الًّ ٚكالالشَ  ،فؤٔفمظالالٗ فالال ٟكٍالالٗ ٚفالال ٟغ١الالش كٍالالٗ ،
فخٌٕٙخء ٌىُ ٚ ،حٌظزؼش ػٍ. ٟ
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ً٘ ،شم ٟأكذ رؽخػش حهلل ؟ ً٘ سؼذ أكذ
رّؼص١ش حهلل ؟ أال ٔذػٔٚ ٛمٛي وً  : َٛ٠سزلخٔه  ،أٗ ال
٠زي ِٓ ٚحٌ١ض ٚ ،ال ٠ؼض ِٓ ػخد٠ض .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ،ألْ حٌذ ٓ٠وٍٗ ِـّٛع رىٍّش ٚحكذس ،
 ٛ٘ٚحٌؽخػش ٚ ،أْ ػّخس حٌذ ٓ٠حٌ١خٔؼش ال ّ٠ىٓ أْ ٔمؽفٙخ اال
رخٌؽخػش ٌ ،زٌه حٌذ ٓ٠شٟء ٚ ،حٌّـخالص حٌؼمخف١ش شٟء آخش
 ،ف ٟأِ ٞـخي ػمخف ٟآخش ٠ىظف ٝأْ طف ُٙحٌفىشس ٚ ،أْ
طلفظٙخ ٚ ،أْ طذٌ ٟرٙخ فِٕ ٟخسزش أ ٚأخش ، ٜأِخ حٌذٓ٠
فِٛ ٛٙظٛع آخش ِٚ ،خ ٌُ طؽزك ِخ طؼٍُ ف لّ١ش ٌه ػٕذ
حهلل اؼ لخً ،
ِخ ٌُ طؤخز ِٛلفخً ػٍّ١خً ِ ،خ ٌُ طؼػ هلل ِ ،خ ٌُ طّٕغ هلل ِ ،خ
ٌُ طصً هلل ِ ،خ ٌُ طمؽغ هلل ِ ،خ ٌُ طشض هلل ِ ،خ ٌُ ط عذ
هلل ِ ،خ ٌُ طظلشن اٌ ٝؼخػش حهلل ف لّ١ش وّ٠خٔه اؼ لخً .
أٚظق ِؼً ػٍ ٝرٌه أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ٌٛ ،أْ أسخًٔخ ِؼٗ
ِشض ؿٍذٚ ، ٞػ ؿٗ حٌٛك١ذ حٌظؼشض ألشؼش حٌشّ ،
ٚرم ٟف ٟغشفش لّ١جش ِظٍّش ٠ش١ذ رؤشؼش حٌشّ ٚ ،طلذعْ
ػٓ حٌشّ ِخ شجض  ،فٍٓ طٕظفغ ِٕٙخ اال ارح طؼشظض ٌٙخ ،
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حوس ال َ كشوالالش  ،حوس ال َ حٌظالالضحَ  ،حوس ال َ حِظٕالالخع ٚػؽالالخء ،
حوس َ سٍٛن  ،أِخ حوس َ ومٕخػخص فمالػ  ،حػظالضحص رخوسال َ
 ،حػظضحص رٙزح حٌّٕٙؾ حٌشرخٔ ، ٟحػظالضحص رٙالزح حوسال َ حٌؼظالُ١
 ،حػظالالضحص رٙالالزح حٌٕزالال ٟحٌىالالشِ ُ٠الالٓ د ْٚأْ ٠ىالال ْٛحوس ال َ فالالٟ
ك١خطه حٌ١ِٛ١ش  ،فٙزٖ ِشىٍش حٌّشى ص ٚ ،أػالذحء حوسال َ ال
٠شظ ْٛأْ ٠ؽزك ِٕٙؾ حهلل فال ٟحألسض ٌ ،ىالٕ٠ ُٙشظال ْٛأْ
٠ىالال ْٛاؼالالخسحً ٌل١خطٕالالخ ِ ،سالالخؿذ ِ ،لخظالالشحص  ،أِالالخ أْ طالالشٜ
حوسال ال َ ِؽزمال الخً فالالال ٟحٌز١الالالٛص ٚ ،فالالال ٟحألػّالالالخي ٚ ،فالالال ٟوسالالالذ
حألِٛحي ٚ ،ف ٟأفخق حألِالٛحي  ،فٙالزح حٌالز٠ ٞخالخفِٕ ْٛالٗ أشالذ
حٌخٛح .
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ ٠ ،ـذ أْ ٠ى ْٛحألًِ لص١شحً ال أْ ٠ىْٛ
ِذ٠ذحً ٘زٖ لخػذس ػخِٕش  ،أْ ٠ى ْٛحألًِ لص١شحً ٚ ،حٌظؼٍك
رخ٢خشس وز١شحً .
حٌمخػذس حٌظخسؼش ِ :ـخٔزش حٌفعٛي ف ٟحٌّؽؼُ ٚحٌّششد ،
ٚحٌٍّز ٚحٌّٕخَ ٚ ،حالؿظّخع رخٌٕخط  ،وٍٗ رخٌلذ حٌّؼظذي
ِمزٛي  ،أِخ رخٌلذ حٌضحثذ ػٓ حٌلذ حٌؽز١ؼ ٟفٙزح ٠سزذ
طصش ٠ف ٟحٌؽخلخص فِ ٟـخي ال طىف ٗ١حٌؽخػخص ٌ ،زٌه
ِـخٔزش حٌفعٛي ف ٟحٌّؽؼُ ٚحٌّششد ٚ ،حٌٍّز ٚحٌّٕخَ ،
ٚحالؿظّخع رخٌٕخط  ،فبْ لٛس حٌذحػ ٟاٌ ٝحٌّؼخص ٟأّخ طٕشؤ
ِٓ ٘زٖ حٌظـخٚصحص ػٓ حٌلذ حٌّؼظذي .
ٚأِخ حٌسزذ حٌؼخشش ٚحألخ١ش  ٛ٘ٚ ،حٌـخِغ ٌٙزٖ حألسزخد
وٍٙخ  :ػزخص حوّ٠خْ ف ٟلٍذ حؤسخْ  ،فىٍّخ وخْ حوّ٠خْ
أػزض ف ٟلٍذ حؤسخْ وخْ أرؼذ ػٓ ِؼص١ش حٌٛحكذ حٌذ٠خْ ،
ٚوٍّخ ظؼ حوّ٠خْ ظؼ حٌصزش ػٓ حٌّؼص١ش .
ٚوّخ طؼٍّ ْٛأٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ ٕ٘ ،خن صزش ػٍ ٝحٌؽخػش ،
ٚصزش ػٓ حٌّؼص١ش ٚ ،صزش ػٍ ٝلعخء حهلل ٚلذسٖ  ،حٌصزش
٠لظخؽ اٌ ٝاّ٠خْ  ،ألْ حوّ٠خْ وٍٗ صزش ِ ،ؼه شٛٙحص ،
ٌٚه أْ طظلشن فٙ١خ ِجش ٚػّخٔ ٓ١دسؿش ٚ ،لذ سّق حهلل ٌه
رسزؼ ٓ١دسؿش  ،فخوّ٠خْ وٍٗ أْ طعزػ شٛٙحطه ٚفك ِٕٙؾ
حهلل  ،أْ طصزش ػٍ ٝطؽز١ك ششع حهلل  ،فخوّ٠خْ ٘ ٛحٌصزش ،
٘ ٛحٌعزػ  ٛ٘ ،حالِظٕخع  ،ف ٗ١ؿخٔذ سٍزٚ ٟؿخٔذ ا٠ـخر، ٟ
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حٌـخٔذ حٌسٍز ٟحالِظٕخع ٚ ،حٌشٛٙحص ر ٓ١أ٠ذ٠ىُ ٚ ،حهلل ػض
ٚؿً ؿؼً حٌذٔ١خ دحس حرظ ء ،
فٕلٓ ف ٟدحس ِفظٛكالش  ،حٌّالخي ِفظالٛف  ،فال ٟحٌ١خٔصال١ذ  ،فالٟ
حٌمّالالخس  ،فالال ٟحٌسالالشلش  ،فالال ٟحالغظصالالخد  ،فالال ٟحالكظ١الالخي  ،فالالٟ
حٌ الالش ١ٍِ ،الال ْٛؼش٠الالك ٌىسالالذ حٌّالالخي ٕ٘ٚ ،الالخن ػالالذس ؼش٠الالك
ِششٚػش  ،فخوّ٠خْ ٘ ٛحٌصزش ٚ ،حٌلم١مش أٔه كّٕ١الخ طعالزػ
وً كخؿخطه ٚفالك ِالٕٙؾ حهلل فؤٔالض فالِ ٟالؤِٓ ٚ ،فال ٟسال ِش ،
ٚفالال ٟرلزٛكالالش ٚ ،فالال ٟالزالالخي ػٍالال ٝحهلل ػالالض ٚؿالالً ٌ ،الالزٌه أٙ٠الالخ
حوخٛس حٌىشحَ  ،ارح ظؼ حوّ٠خْ ظؼ حٌصزش  ِٓٚ ،رخشالش
لٍزٗ حوّ٠خْ رم١خَ حهلل ػٍ١الٗ ٚسإ٠ظالٗ ٌالٗ ٚ ،طلشّ٠الٗ ٌّالخ كالشَ
ػٍ١الالٗ ٚ ،ر عالالٗ ٌالالٗ ِٚ ،مظالالٗ ٌفخػٍالالٗ ٚ ،رخشالالش لٍزالالٗ حوّ٠الالخْ
رخٌؼٛحرض ٚحٌ١م١ٕ١الخص ٚ ،رخشالش لٍزالٗ حوّ٠الخْ رالخٌؼٛحد ٚحٌؼمالخد
ٚحٌـٕالالش ٚحٌٕالالخس حِظٕالالغ ِالالٓ أال ٠ؼّالالً رّٛؿالالذ ٘الالزح حوّ٠الالخْ ،
فخوّ٠خْ ٘ ٛأوزش ِؼ ٓ١ػٍ ٝؼخػش حهلل ٚ ،حوّ٠خْ ٠لظخؽ اٌالٝ
طفىش ف ٟخٍك حهلل ٠ٚ ،لظخؽ أٌ ٝظش ف ٟأفؼخي حهلل ٠ٚ ،لظالخؽ
اٌ ٝطذرش ٌى َ حهلل ٚ ،كّٕ١خ  ّٕٛ٠حوّ٠خْ طلً وً ِشى طٕخ ،
فخوّ٠خْ  ّٕٛ٠فِ ٟؼشفش حهلل ِٓ خ ي خٍمٗ  ،رّؼشفش حهلل ِٓ
خ ي أفؼخٌٗ  ،رّؼشفش حهلل ِٓ خ ي و ِالٗ  ،فالبرح ّٔالخ حوّ٠الخْ
ٚ ،وخْ ِسظّشحً وخْ حؤسخْ ل٠ٛخً ػٍ ٝحٌزؼذ ػالٓ ِؼصال١ش حهلل
ػض ٚؿً .
*
*
*
أٙ٠الالخ حوخالالٛس حٌىالالشحَ  ،كخسالالزٛح أٔفسالالىُ لزالالً أْ طلخسالالزٛح ٚ ،
صٔٛح أػّخٌىُ لزً أْ طٛصْ ػٍ١ىُ  ٚ ،حػٍّٛح أْ ٍِه حٌّالٛص
لالالذ طخؽخٔالالخ اٌالال ٝغ١شٔالالخ ٚ ،سالال١ظخؽ ٝغ١شٔالالخ إٌ١الالخ  ،حٌؼخلالالً ِالالٓ
دحْ ٔفسٗ ٚ ،ػًّ ٌّخ رؼذ حٌّٛص  ٚ ،حٌـخً٘ ِٓ أطزالغ ٔفسالٗ
٘ٛح٘خ  ٚ ،طّٕ ٝػٍ ٝحهلل حألِخٔ ٚ ، ٟحٌلّالذ هلل سد حٌؼالخٌّٓ١
.
*

*

*

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

حٌلّالالالالالذ هلل سد حٌؼالالالالالخٌّٚ ، ٓ١أشالالالالالٙذ أْ ال اٌالالالالالٗ اال حهلل ٌٚالالالالالٟ
حٌصخٌلٚ ، ٓ١أشٙذ أْ سالٕ١خ ِلّالذ ػزالذٖ ٚسسال ، ٌٗٛصالخكذ
حٌخٍك حٌؼظ ، ُ١حٌٍ ُٙصالً ٚسالٍُ ٚرالخسن ػٍال ٝسال١ذٔخ ِلّالذ ،
ٚػٍ ٝآٌٗ ٚصلزٗ أؿّؼ. ٓ١
أٙ٠خ حوخٛس حٌىشحَ  ،ف ٟخصخثص حٌٕف حٌزشش٠ش حسّٙخ
كخٌش حٌؼؽخٌش  ،حٌؼؽخٌش لخٔ ْٛف١ض٠خث ، ٟك١غ اْ حألؿسخَ
حٌّظلشوش طشفط حٌسىٚ ، ْٛحألؿسخَ حٌسخوٕش طشفط
حٌلشوش ٚ ،أٔض كّٕ١خ طّش ٟف ٟؼخػش حهلل ٠صؼذ ػٍ١ه أْ
طؼصٚ ، ٗ١كّٕ١خ طّش ٟفِ ٟؼص١ش حهلل طسظّشة ٘زح حٌسٍٛن
٠ٚ ،صؼذ ػٍ١ه أْ طؽ١ؼٗ ٌ ،زٌه أوزش ِؼٛحْ ٌه أٔه ارح
وٕض ف ٟؿّخػش ِئِٕش ٘ئالء ٠ؼٕٛ١ن ػٍ ٝؼخػش حهلل ،
أٔض كّٕ١خ طخظخس أصلخره ٚأصذلخءن ِّٓ ٠ئِٕ ْٛرخهلل ػض
ٚؿً ٠ى٘ ْٛئالء أوزش ِؼٛحْ ٌه ػٍ ٝحٌؽخػش  ،فؤٔض ٌسض
ٚكذن ف ٟحٌل١خس ٚ ،حٌصذ٠ك ٚحٌصخكذ حٌشش٠ش أوزش ِّٛي
ٙ٠ذَ اّ٠خٔه ٌ ،زٌه أكذ أوزش أسزخد حٌؽخػش أْ طلخغ
رّئِٕ ٓ١صخدلٔ ٓ١خصل. ٓ١
ػٍلِْٗ١
س ِّغل لسسضٛيل حٌٍِٗ صلٍ ٝحٌٍٗض ل
خذْسِ ِّٞألٔٗض ل
ػْٓ ألرِ ٟسلؼِ١ذٍ حٌْ ض
ل
لٚسلٍُل ٠لمضٛيض :
كذْ اٌِخ ِض ْئًِِٕخ  ،لٌٚلخ ل٠ؤْوضًْ ؼلؼلخ لِهل اٌِخ طلمِ. )) ٌّٟ
(( ٌلخ طضصلخ ِ
[حٌظشِز]ٞ
ػش ِغ حٌّئِٕ ٓ١أٚالً  ،طشؼش رشحكش ٔ ُ٘ ،لصلش ٌه ،
ٚحٌّئِٕ ْٛرؼعٌ ُٙزؼط ٔصلش ِظٛحد ٌٛٚ ، ْٚحرظؼذص
ِٕخصٌٚ ، ُٙحٌّٕخفم ْٛرؼعٌ ُٙزؼط غششش ِظلخسذ، ْٚ
 ٌٛٚحلظشرض ِٕخصٌ ، ُٙفؤٔض كّٕ١خ طصؽف ٟاخٛس ِئِٕٓ١
صخدل ٓ١أٚف١خء صخٌل٘ ٓ١ئالء ٠ؼذ ْٚأوزش ِؼٛحْ ٌه ػٍٝ
ؼخػش حهلل ،
وظؽز١ك ػٌٍّٙ ٟزٖ حٌخؽزالش  :أوزالش شالٟء ٠ؼٕ١اله ػٍال ٝؼخػالش
حهلل أْ طى ْٛر ٓ١حٌّئِٕ ، ٓ١أْ طىِٕ ْٛظّ١خً اٌ ٝحٌّئِٕ، ٓ١
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أْ طؼال١ش ِؼٙالُ  ،أْ طّعالالٚ ٟلالض حٌفالالشحؽ ِؼٙالُ  ،أْ طسالالٙش
ِؼ ، ُٙأْ طز٘ذ أٌ ٝض٘ش ِؼٙالُ  ،ال أْ طخظالخس أصالذلخء ِالٓ
حٌ ؽشح ح٢خالش ٘ ،الئالء ٠لززال ْٛحٌالذٔ١خ اٌ١اله ٠ٚ ،زؼالذٔٚه ػالٓ
ؼخػالالش حهلل ٠ ،ضٕ٠الال ْٛحٌّؼصالال١ش اٌ١الاله ٠ٚ ،سالالٌ ٍِّْٛٙالاله حألشالال١خء
حٌظالال ٟطخالالخح أْ طفؼٍٙالالخ ٌ ،الالزٌه حكالالش ػٍالالِ ٝالالٓ كٌٛالاله أْ
٠ىِ ْٛئِٕخً .
حٌٍ ُٙحٔصالشٔخ ػٍال ٝأٔفسالٕخ كظالٕٔ ٝظصالش ٌاله كظالٔ ٝسالظلك أْ
طٕصشٔخ ػٍ ٝأػذحثٕخ  ،حٌٍ ُٙح٘ذٔخ ف٘ ّٓ١ذ٠ض ٚ ،ػخفٕخ فّٓ١
ػخف١ض ٚ ،طٌٕٛخ ف ّٓ١ط١ٌٛض ٚ ،رخسن ٌٕخ فّ١خ أػؽ١الض ٚ ،لٕالخ
ٚحصالالالشح ػٕالالالخ شالالالش ِالالالخ لعالالال١ض  ،فبٔالالاله طمعالالال ٟرالالالخٌلك ٚ ،ال
٠مع ٝػٍ١ه ٚ ،أٗ ال ٠زي ِٓ ٚحٌ١ض ٚ ،ال ٠ؼض ِالٓ ػخد٠الض ،
طزخسوض سرٕخ ٚطؼخٌ١ض ٌٚ ،ه حٌلّذ ػٍِ ٝخ لع١ض ٔ ،سظ فشن
ٔ ٚظٛد اٌ١ه  ،حٌٍ ُٙح٘ذٔخ ٌصخٌق حألػّخي ال ٙ٠الذٌ ٞصالخٌلٙخ
اال أٔالالض  ،حٌٍٙالالُ ح٘الالذٔخ ألكسالالٓ حألخال ق ال ٙ٠الالذ ٞألكسالالٕٙخ اال
أٔض  ،حٌٍ ُٙأصٍق ٌٕخ دٕٕ٠خ حٌز ٛ٘ ٞػصالّش أِشٔالخ ٚ ،أصالٍق
ٌٕخ دٔ١خٔالخ حٌظال ٟفٙ١الخ ِؼخشالٕخ ٚ ،أصالٍق ٌٕالخ آخشطٕالخ حٌظال ٟاٌٙ١الخ
ِشدٔخ ٚ ،حؿؼً حٌل١خس صحدحً ٌٕالخ ِالٓ والً خ١الش ٚ ،حؿؼالً حٌّالٛص
سحكالالش ٌٕالالخ ِالالٓ والالً شالالش ِٛ ،الٔالالخ سد حٌؼالالخٌّ ، ٓ١حٌٍٙالالُ حوفٕالالخ
رل ٌالاله ػالالٓ كشحِالاله ٚ ،رؽخػظالاله ػالالٓ ِؼصالال١ظه ٚ ،رفعالالٍه
ػّالالٓ سالالٛحن ٚ ،صالالٍ ٝحهلل ػٍالال ٝسالال١ذٔخ ِلّالالذ حٌٕزالال ٟحألِالالٟ
ٚػٍ ٝآٌٗ ٚصلزٗ ٚسٍُ .
ٚحٌلّذ هلل سد حٌؼخٌّٓ١

