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وٛٔٛا لٛاِ ٓ١ثبٌمسط
اٌحّذ هلل ٔحّذٖ ٔٚسزعٔٚ ٕٗ١سزغفشٖ ٔٚعٛر ثبهلل ِٓ ششٚس
أٔفسٕب  ِٓٚس١ئبد أعّبٌٕب ِٓ ٙ٠ذٖ اهلل فال ِعً ٌٗ ِٓٚ
٠عًٍ فال ٘بدٚ ٌٗ ٞأشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال اهلل ٚحذٖ ال شش٠ه
ٌٗ ٚأشٙذ أْ ِحّذا عجذٖ ٚسسٚ ٌٗٛخٍٚ ٍٗ١أِ ٕٗ١عٍٝ
ٚح ٗ١أسسٍٗ اهلل رعبٌ ٝثبٌحك ثش١شا ٔٚز٠شا ٚداع١ب ئٌ ٝاهلل
ثارٔٗ ٚسشاجب ِٕ١شا فجٍغ اٌشسبٌخ ٚأد ٜاألِبٔخ ٔٚصح
األِخ ٚجب٘ذ ف ٟاهلل حك جٙبدٖ حز ٝأربٖ اٌ١م ٓ١فصٍٛاد
اهلل ٚسالِٗ عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚأصحبثٗ  ِٓٚرجع ُٙثاحسبْ
ئٌ َٛ٠ ٝاٌذ...ٓ٠
أِب ثعذ
أٙ٠ب إٌبط أِب ثعذ ف١ب أٙ٠ب إٌبط ارمٛا اهلل رعبٌٚ ٝالّٛ١ا
اٌشٙبدح هلل ألّ٘ٛ١ب هلل ٚحذٖ ال رغ١ش٘ٚب ٚال رض٠ذٚا فٙ١ب
ٚال رٕمصٛا ِٕٙب ٚال رحبثٛا فٙ١ب لش٠جب ٚال صذ٠مب ٚال
رعبدٚا عذٚا ٚال ثغ١عب ارمٛا اهلل رعبٌ ٝف ٟاٌشٙبدح
ٚاسّعٛا لٛي اهلل عض ٚجً ( ٠ب أٙ٠ب اٌز ٓ٠إِٓٛا وٛٔٛا
لٛاِ ٓ١ثبٌمسط شٙذاء هلل  ٌٛٚعٍ ٝأٔفسىُ أ ٚاٌٛاٌذٓ٠
ٚاأللشث ٓ١ئْ ٠ىٓ غٕ١ب أ ٚفم١شا فبهلل أ ٌٝٚثّٙب فال رزجعٛا
اٌ ٜٛٙأْ رعذٌٛا ٚئْ رٍٚٛا أ ٚرعشظٛا فاْ اهلل وبْ ثّب
رعٍّ ْٛخج١شا ) اسّعٛا ئٌ٘ ٝزا إٌذاء ِٓ اهلل عض ٚجً
ئٌ١ىُ أٙ٠ب اٌّإِٕ ْٛأْ رىٛٔٛا لٛاِ ٓ١ثبٌمسط شٙذاء هلل
 ٌٛٚعٍ ٝأٔفسىُ ٌٙٚزا ٠جت عٍ ٝاٌّشء ئرا وبْ عٍٗ١
شٟء ٌشخص أْ ٠مش ثٗ ٠ٚشٙذ ثٗ عٍٔ ٝفسٗ أٙ٠ب
اٌّسٍّ ْٛئْ اٌشٙبدح أِش٘ب عظٚ ُ١خطش٘ب جس ُ١فٟ
رحٍّٙب ٚف ٟأدائٙب فال ٠حً وزّبٔٙب لبي اهلل عض ٚجً (
٠ ِٓٚىزّٙب فأٗ آثُ لٍجٗ ٚاهلل ثّب رعٍّ ْٛعٍٚ ) ُ١ال ٠حً
ألحذ أْ ٠شٙذ ئال أْ ٠ى ْٛعبٌّب ثّب شٙذ ثٗ عٍّب ٠م١ٕ١ب ال
ئشىبي ف ٗ١عٕذٖ فال ٠حً أْ ٠شٙذ ثغٍجخ اٌظٓ ٚال ِع اٌشه
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فى١ف ئرا شٙذ ثخالف ِب ٠عٍُ ف١ب أٙ٠ب اٌّسٍّ ْٛئْ ِٓ
إٌبط اٌ٠ ِٓ َٛ١زٙب ْٚثبٌشٙبدح ف١شٙذ ثغ١ش ِب ٠عٍُ أٚ
٠شٙذ ثّب ٠عٍُ أْ األِش ثخالف ِب شٙذ ثٗ ِحبثبح ٌصذ٠ك
أِ ٚحبثبح ٌمش٠ت أ ٚظذا ٌعذ ٚأِ ٚب أشجٗ رٌه ٠ ٌُٚعٍُ ٘زا
اٌّسى ٓ١أٔٗ ئرا شٙذ ٌشخص ثّب ال ٠سزحك فأّب أظشٖ
ٚظٍّٗ ٌمٛي إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ ( أصش
أخبن ظبٌّب أِ ٚظٍِٛب لبٌٛا ٠ب سسٛي اهلل ٘زا اٌّظٍَٛ
فى١ف ٔصش اٌظبٌُ لبي أْ رّٕعٗ ِٓ اٌظٍُ فاْ رٌه ٔصشن
ئ٠بٖ ) أٙ٠ب اإلخٛح اٌّسٍّ ْٛئْ ثعط إٌبط ٠شٙذ شٙبدح
اٌضٚس ٠ش ٜأٔٗ ِصٍح  ٛ٘ٚف ٟاٌحم١مخ ِفسذ ٠ش ٜأٔٗ ٔبفع
ٌّٓ شٙذ ٌٗ  ٛ٘ٚف ٟاٌحم١مخ ظبس ٌٗ ٠ش ٜأْ رٌه ِٓ ثبة
إٌخٛح  ِٓٚثبة اٌّعٔٛخ  ٛ٘ٚف ٟاٌحم١مخ ِٓ ثبة اٌظٍُ
ٚاٌععف ئْ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ شذد فٟ
شٙبدح اٌضٚس فمبي صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ ( أال
أٔجئىُ ثأوجش اٌىجبئش لبٌٛا ثٍ٠ ٝب سسٛي اهلل لبي اإلششان
ثبهلل ٚعمٛق اٌٛاٌذٚ ٓ٠وبْ ِزىئب فجٍس فمبي أال ٚلٛي
اٌضٚس أال ٚشٙبدح اٌضٚس فّب صاي ٠ىشس٘ب حز ٝلبٌٛا ٌ١زٗ
سىذ ) أٙ٠ب اإلخٛح اٌّسٍّ ْٛئْ ٘زا اٌحذ٠ث ثبثذ عٓ
سسٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١سٍُ وبْ ِزىئب فجٍس ٌ١جٓ١
عظُ شٙبدح اٌضٚس ألٔٙب فسبد ٌٍّجزّع ٚألٔٙب لٛي ٌٍجبطً
ٚألْ فٙ١ب غبٌجب أوً ٌٍّبي ثبٌجبطً فبرمٛا اهلل عجبد اهلل
رصٛسٚا سسٛي اهلل صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ ٛ٘ٚ
اٌّجٍغ عٓ اهلل رعبٌ ٝاٌمبئُ ثبٌٕصح ٌعجبد اهلل رصٛس ٖٚوبْ
ِزىئب فزوش اٌششن ثبهلل ٚعمٛق اٌٛاٌذٌٚ ٓ٠ىٕٗ ٌُ ٠جٍس
حز ٝروش شٙبدح اٌضٚس ٘ٚزا ٠ذي عٍ ٝأٔٙب ِٓ أعظُ
األِٛس فبرمٛا اهلل عجبد اهلل ٌٚمذ ٔذَ ل َٛشٙذٚا شٙبدح
اٌضٚس فجبؤا ثبإلثُ ٚثبؤا ثبٌخسشاْ ٚرٕذِٛا عٍ ٝرٌه ِٓٚ
٘زا أْ ثعط إٌبط ٠مذَ أسظب ٌصٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌعمبسٞ
ثبسُ شخص ٌ١سذ ٌٗ ٌىٓ ألْ اٌز ٌٗ ٟ٘ ٞلذ اسزفبد أٚال
أ ٚال ٠سزحك أْ ٠سزف١ذ فزىزت ثبسُ شخص آخش ثُ ٠مَٛ
شب٘ذ ف١شٙذ أٔٙب ٌٙزا اٌشخص ا٢خش ٌ ٟ٘ٚغ١شٖ ٌٚمذ
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ظً ظالال ِجٕ١ب ٚظٍُ صبحجٗ ِٚب أوثش اٌزٔ ٓ٠ذِٛا عٍٝ
رٌه ٌٚىٓ ٌُ ٕ٠فع ُٙإٌذَ ا ْ٢ألْ األِش لذ فبد ٚاٌّبي
اٌز ٞأوً ثبٌجبطً لذ رُ ٌٚىٓ سٍ١م ْٛعمبث َٛ٠ ُٙاٌم١بِخ
ٍ٠ َٛ٠م ْٛاهلل عض ٚجً اٌٍ ُٙئال ئرا ر٘جٛا ٌٍّسئ ٓ١ٌٛفٟ
صٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌعمبس٠خ ٚألشٚا عٍ ٝأٔفس ُٙثأٔ ُٙشٙذٚا
شٙبدح صٚس حزٕ٠ ٝبٌٛا عمبثٚ ُٙرعز٠شُ٘ عٍ٠ ٝذ اٌحىِٛخ
ٚئال فأ ُٙسٍ١م ْٛاإلثُ  َٛ٠اٌم١بِخ فبرمٛا اهلل عجبد اهلل
احزسٚا شٙبدح اٌضٚس ِّٙب وبْ األِش حز ٌٛٚ ٝوبٔذ عٍٝ
األة أ ٚعٍ ٝاألَ أ ٚعٍ ٝاألثٕبء أ ٚعٍ ٝاٌجٕبد أ ٚعٍٝ
اٌصذ٠ك أ ٚعٍ ٝاٌمش٠ت ِّٙب وبٔذ احزسٚا شٙبدح اٌضٚس
ٚارمٛا اهلل عجبد اهلل ٚلٌٛٛا لٛال سذ٠ذا ٠صٍح ٌىُ أعّبٌىُ
٠ٚغفش ٌىُ رٔٛثىُ ٠ ِٓٚطع اهلل ٚسس ٌٗٛفمذ فبص فٛصا
عظّ١ب ثبسن اهلل ٌٌٚ ٟىُ ف ٟاٌمشءاْ اٌعظٔٚ ُ١فعٕٚ ٟئ٠بوُ
ثّب ف ِٓ ٗ١ا٠٢بد ٚاٌزوش اٌحى ُ١ألٛي ل٘ ٌٟٛزا ٚاسزغفش
اهلل ٌٌٚ ٟىُ ٌٚىبفخ اٌّسٍّ ِٓ ٓ١وً رٔت فبسزغفش ٖٚئٔٗ
٘ ٛاٌغفٛس اٌشح. ُ١

اٌحّذ هلل حّذا وث١شا وّب أِش ٚأشىشٖ ٚلذ رأرْ ثبٌض٠بدح
ٌّٓ شىش ٚأشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال اهلل ٚحذٖ ال شش٠ه ٌٗ ٌٛٚ
وشٖ رٌه ِٓ أششن ثٗ ٚوفش ٚأشٙذ أْ ِحّذا عجذٖ
ٚسس ٌٗٛس١ذ اٌجشش اٌشبفع اٌّشفع ف ٟاٌّحشش صٍ ٝاهلل
عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚأصحبثٗ خ١ش صحت ِٚعشش ٚعٍٝ
اٌزبثع ٌُٙ ٓ١ثاحسبْ ِب ثذا اٌفجش ٚأٔٛس ٚسٍُ رسٍّ١ب
وث١شا...
أِب ثعذ
ف١ب عجبد اهلل اسزّعزُ ئٌ ٝشٟء ِّب روش ف ٟشٙبدح اٌضٚس
فحزس٘ٚب أٙ٠ب اإلخٛح لجً أْ رٕذِٛا ٚال ٕ٠فع إٌذَ ٚاعٍّٛا
أْ صٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌعمبس٠خ سٛف ٠ىِ ْٛطبٌجب ٌّٓ وزت
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اٌعمبس ثبسّٗ ال ٌّٓ ٘ ٌٗ ٛحم١مخ ٌٚزٌه عٕذ اٌّٛد
رحصً ِشبوً عظّ١خ ح١ث ٠ذعٚ ٟسثخ ِٓ وزت اٌعمبس
ثبسّٗ أٔٗ ٌّٛسثٚ ُٙران ٠ذع ٟأٔٗ ٌٗ فزحصً اٌّشبوً
ٚاٌخصِٛبد ٘ٚزا وٍٗ ٔز١جخ ٌٍطّع ٚاٌشح ٚحت اٌذٔ١ب
ٚوشا٘خ ا٢خشح أٔ ٚس١بْ ا٢خشح أٙ٠ب األخ اٌّسٍُ ئٔه ٌُ
رخٍك ف٘ ٟزٖ اٌذٔ١ب ٌزخٍذ فٙ١ب ٚال ٌ١خٍذ ٌه اٌّبي ئٔه صائً
عٓ ِبٌه أِ ٚبٌه صائً عٕه فبرك اهلل فٔ ٟفسه ِّٚب ٠شجٗ
شٙبدح اٌضٚس ِٓ ثعط اٌٛج ٖٛاٌششٛح اٌز ٟشبعذ فٟ
ثعط اٌمطبعبد رجذ اٌشجً ٠ىِٛ ْٛظفب فِ ٟىبْ ثع١ذ
ف١أر ٗ١ئٔسبْ ٠ٚمٛي أعطٕ ٟعششح آالف أ ٚعشش ٓ٠أٌفب أٚ
ِب شبء اهلل ِٓ اٌّبي ٚأحبٚي أْ ألشثه ئٌ ٝثٍذن ِٓٚ
اٌّعٍ َٛأْ ِثً ٘زا اٌّبي اٌىث١ش ال ّ٠ىٓ أْ ٠سزحمٗ ِٓ
أساد اٌزٛسط ئال أْ ٠شش ٟاٌّسئٚ ٓ١ٌٛحٕ١ئز ٠ى ْٛداخال
فِ ٟعبٔٚخ اٌششٛح ٚلذ ثجذ عٓ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٗ١
ٚعٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ أٔٗ ٌعٓ اٌشاشٚ ٟاٌّشرشٚ ٟف٘ ٟزا ظشس
عظ ُ١عٍ ٝاٌّجزّع ٚرف٠ٛذ ٌٍّصبٌح ٚئٌحبق ٌّٓ ٌ١س
أ٘ال ثٛظ١فخ ٌ١س أ٘ال ٌٙب  ِٓٚرٌه أ٠عب أٔٗ ٠مٛي ٌٗ ئرا
وبْ ٌُ ٠زٛظف ثعذ أعطٕ ٟوزا ٚوزا ِٓ اٌّبي ألٚظفه
ف١ز٘ت ٠ٚشش ٟاٌّسئ ٓ١ٌٛف٘ ٟزا ثُ ٠ز١سش ٌٗ أْ ٛ٠ظف
٘ٚزا ٚاٌحّذ هلل وث١شا ٌٚىٕٗ ِٛجٛد ٌٙٚزا ٔمٛي ٠حشَ عٍٝ
اإلٔسبْ أْ ٠عط ٟاٌشخص عٍ٘ ٝزا اٌٛجٗ ألٔٗ ٠ع ٕٗ١عٍٝ
اٌششٛح فبٌز٠ ٞغٍت عٍ ٝاٌظٓ أْ ٘زا اٌٛاسطخ ٌٓ ٠أخز
٘زٖ اٌذساُ٘ اٌىث١شح ئال ٌ١جزٌٙب ٌشخص ٚحٕ١ئز ٠مذَ ٘زا
اإلٔسبْ عٍ ٝغ١شٖ ِّٓ ٘ ٛأحك ثبٌٛظ١فخ ِٕٗ ئٕٔب ٔمٛي
٘زا ألٔٗ ثٍغٕب ٚثٛاسطخ اٌٙبرف أْ ٘زا أِش ٚالع ٌزٌه
أحزس ئخٛأ ٟاٌّسٍّ٘ ِٓ ٓ١زا اٌعًّ ٚألٛي ِٓ وزت اهلل
ٌٗ اٌشصق فأٗ ٌٓ ٕ٠بي اٌشصق ثّعص١خ اهلل ئّٔب ٕ٠بي اٌشصق
ثطبعخ اهلل وّب لبي اهلل رعبٌ٠ ِٓٚ ( ٝزك اهلل ٠جعً ٌٗ
ِخشجب ٠ٚشصلٗ ِٓ ح١ث ال ٠حزست ٠ ِٓٚزٛوً عٍ ٝاهلل
ف ٛٙحسجٗ ئْ اهلل ثبٌغ أِشٖ لذ جعً اهلل ٌىً شٟء لذسا )
ألٛي ِب لٍزٗ ف٘ ٟزا اٌجبة ألْ ٘زا ٘ ٛغبٌت ظٌٕٚ ٟىٕٕٟ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

ال أشٙذ عٍ ٝأْ ٘زا اٌز ٞأخز اٌذساُ٘ سشب ثٙب ٌىٕٗ غٍت
عٍ ٝظٕ ٟأِب األخز فِ ٛٙإوذ ٌٙٚزا ٠ىثش اٌسإاي عٓ ٘زٖ
اٌّسأٌخ ً٘ ٠جٛص أْ ٠عط ٟشخصب وزا ٚوزا ِٓ اٌذساُ٘
ٌ١زٛسط ٌٗ فبرمٛا اهلل عجبد اهلل ٚاحزسٚا احزسٚا أْ رفززٕٛا
ف ٟاٌذٔ١ب فاْ إٌج ٟصٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ لبي
(ٚاهلل ِب اٌفمش أخش ٝعٍ١ىُ ٚئْ ِب أخش ٝأْ رفزح عٍ١ىُ
اٌذٔ١ب فزٕبفس٘ٛب وّب رٕبفسٙب ِٓ لجٍىُ فزٍٙىىُ وّب أٍ٘ىزُٙ
) ٚاعٍّٛا أْ خ١ش اٌحذ٠ث وزبة اهلل ٚخ١ش اٌٙذ٘ ٞذٞ
ِحّذ صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١عٍ ٝآٌٗ ٚسٍُ ٚشش األِٛس
ِحذثبرٙب ٚوً ِحذثخ ثذعخ ٚوً ثذعخ ٠عٕ ٟف ٟاٌذٓ٠
ظالٌخ فعٍ١ىُ ثبٌسٕخ ٚارجبعٙب ٚعٍ١ىُ ثسٍٛن ِٕٙج
اٌسٍف اٌصبٌح ٚال رجزذعٛا فزعٍٛا ٚئْ أحسٕزُ صٕعب فٟ
ظٕىُ فأىُ ٌسزُ عٍ ٝشٟء ٚأوثشٚا ِٓ اٌصالح ٚاٌسالَ
عٍٔ ٝج١ىُ ِحّذ صٍ ٝاهلل عٍٚ ٗ١سٍُ ٠عظُ اهلل ٌىُ ثٙب
أجشا فاْ ِٓ صٍ ٝعٍِ ٗ١شح ٚاحذح صٍ ٝاهلل عٍ ٗ١ثٙب
عششا اٌٍ ُٙصٍٚ ٟسٍُ عٍ ٝعجذن ٚسسٌٛه ِحّذ اٌٍُٙ
اسصلٕب ِحجزٗ ٚارجبعٗ ظب٘شا ٚثبطٕب اٌٍ ُٙرٛفٕب عٍٍِ ٝزٗ
اٌٍ ُٙاحششٔب ف ٟصِشرٗ اٌٍ ُٙاسمٕب ِٓ حٛظٗ اٌٍُٙ
ادخٍٕب ف ٟشفبعزٗ اٌٍ ُٙاجّعٕب ثٗ ف ٟجٕبد إٌعِ ُ١ع
اٌز ٓ٠أٔعّذ عٍ ِٓ ُٙ١إٌجٚ ٓ١١اٌصذ٠مٚ ٓ١اٌشٙذاء
ٚاٌصبٌح ٓ١اٌٍ ُٙاسض عٓ خٍفبئٗ اٌشاشذٚ ٓ٠عٓ صٚجبرٗ
أِٙبد اٌّإِٕٚ ٓ١عٓ اٌصحبثخ أجّعٚ ٓ١عٓ اٌزبثعٌُٙ ٓ١
ثاحسبْ ئٌ َٛ٠ ٝاٌذ ٓ٠اٌٍ ُٙاسض عٕب ِعٚ ُٙاصٍح
أحٛإٌب وّب أصٍحذ أحٛاٌ٠ ُٙب سة اٌعبٌّ ٓ١اٌٍ ُٙادفع عٕب
اٌجالء ٚاٌٛثبء ٚاٌشثب ٚاٌضٔب ٚاٌضالصي ٚاٌّحٓ ٚسٛء اٌفزٓ
ِب ظٙش ِٕٙب ِٚب ثطٓ اٌٍ ُٙأصش ئخٛإٔب اٌّجب٘ذ ٓ٠فٟ
سجٍ١ه ف ٟاٌش١شبْ اٌٍ ُٙثجذ ألذاِ ُٙاٌٍ ُٙاسحُ ِٛربُ٘
اٌٍ ُٙاجّع شًّ أح١بئ ُٙعٍ ٝاٌحك ٠ب سة اٌعبٌّ ٓ١اٌٍُٙ
دِش دٌٚخ اٌشٚط اٌٍ ُٙدِش دٌٚخ اٌشٚط اٌٍ ُٙدِش دٌٚخ
اٌشٚط اٌٍ ُٙاجعٍٙب حشثب ف ٟأسٛالٚ ُٙثٛ١ر٠ ُٙب سة
اٌعبٌّ ٓ١ئٔه عٍ ٝوً شٟء لذ٠ش سثٕب اغفش ٌٕب ٚإلخٛإٔب
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اٌز ٓ٠سجمٔٛب ثبإلّ٠بْ ٚال رجعً ف ٟلٍٛثٕب غال ٌٍز ٓ٠إِٓٛا
سثٕب ئٔه سؤف سح . ُ١عجبد اهلل ئْ اهلل ٠أِش ثبٌعذي
ٚاإلحسبْ ٚئ٠زبء ر ٞاٌمشثخ  ٕٝٙ٠ٚعٓ اٌفحشبء ٚإٌّىش
ٚاٌجغ٠ ٟعظىُ ٌعٍىُ رزوش ٚ ْٚأٚفٛا ثعٙذ اهلل ئرا عب٘ذرُ
ٚال رٕمعٛا األّ٠بْ ثعذ رٛو١ذ٘ب ٚلذ جعٍزُ اهلل عٍ١ىُ وف١ال
ئْ اهلل ٠عٍُ ِب رفعٍٚ ْٛاروشٚا اهلل اٌعظ ُ١اٌىش٠ ُ٠زوشوُ
ٚاشىش ٖٚعٍٔ ٝعّٗ ٠ضدوُ ٌٚزوش اهلل أوجش ٚاهلل ٠عٍُ ِب
رصٕع. ْٛ

