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انزحيى   بسى هللا انزحًٍ

 .انحًد هلل رب انعانًيٍ ٔصهى هللا ٔسهى عهى َبيُا يحًد ٔعهى آنّ ٔصحبّ ٔيٍ سار عهى دربّ إنى يٕو انديٍ

 فًٍ أبصز ْذا اعخبز, ٔيٍ ٔصف هللا بًعًُى يٍ يعاَي انبشز فقد كفز)  -غفز هللا نّ-قال انًؤنف ,

ٔاألركاٌ , ٔحعانى عٍ انحدٔد ٔانغاياث, ٔعهى أَّ بصفاحّ نيس كانبشز, ٔعٍ يثم قٕل انكفار سجز

ٍٍ , ال ححٕيّ انجٓاث انسج كسائز انًبخدعاث, ٔاألعضاء ٔاألدٔاث ٔانعزش ٔانكزسي حق ْٕٔ يسخغ

( ٔقد أعجش عٍ اإلحاطت خهقّ, يحيٌظ بكم شيء ٔفٕقّ, عٍ انعزش ٔيا دَّٔ

بسى هللا انزحًٍ انزحيى انحًد هلل رب انعانًيٍ ٔصهى هللا ٔسهى ٔبارك عهى عبدِ َٔبيّ يحًد ٔعهى آنّ 

,, ٔصحبّ أجًعيٍ أيا بعد

ٝاٗز٤ٜ٘ب ئ٠ُ هٍٞ , ٝك٢ رٞؽ٤ل األٍٔبء ٝاُظلبد, كال ٣ياٍ اٌُالّ ك٢ ٓٞػٞع رٞؽ٤ل هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ

ال ححٕيّ انجٓاث , ٔحعانى عٍ انحدٔد ٔانغاياث ٔاألركاٌ ٔاألعضاء ٔاألدٔاث)  -هؽٔٚ هللا-اُطؾب١ٝ 

( انسج كسائز انًبخدعاث

ٝاُضب٤ٗخ , "أَٛ اُزٔض٤َ" ئؽلاٛٔب أُشجٜخ :ؽبئلز٤ٖٖٓ ٛنٙ اُوطؼخ اُوكػ٠ِ - هؽٔٚ هللا- أهاك اُطؾب١ٝ

ٌٍ ك٢ ٓقِٞهبرٚ . ؽ٤ُِٞخ اُغ٤ٜٔخ اُن٣ٖ ٣وُٕٞٞ ثإٔ هللا رؼب٠ُ ؽب

هل ٗل٠ - هؽٔٚ هللا-  ٖٓ ؽ٤ش اُِلع ال ٖٓ ؽ٤ش أُؼ٠٘ ٝمُي إٔ اُطؾب١ٝاٍزلهاًبدٝػ٠ِ ٛنا اٌُالّ 

ٝئٕ ًبٕ أهاك ٗل٤بً طؾ٤ؾبً ٌُٖ ٣٘جـ٢ إٔ ٗؼِْ ثإٔ ٓب ٣ضجذ هلل , أٓٞهاً ُْ ٣وك ك٢ اٌُزبة ٝاَُ٘خ ٗل٢ أُلبظٜب

 كبُٞاعت ػ٤ِ٘ب ك٢ ٓوبّ اإلصجبد ئصجبد ٓب أصجزٚ هللا رؼب٠ُ ُ٘لَٚ أٝ أصجزٚ ُٚ ٗج٤ٚ , ٝٓب ٣٘ل٠ ٓوعؼٚ اُزٞه٤ق

ٍَ ٝال رؾو٣ق ٍَ ٝال ر٤٤ٌق ٝثال رؼط٤ . ٛنا اُٞاعت ػ٤ِ٘ب ك٢ ٓوبّ اإلصجبد, ُلظبً ٝٓؼ٠٘ ثال رٔض٤

ك٘ؼجو ثبألُلبظ اُشوػ٤خ ٝٗضجذ ٓب كُذ , ًَ ٓب أصجزٚ اُشبهع ًزبثبً ٍٝ٘خً ٝعت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗضجزٚ ُلظبً ٝٓؼ٠٘

ٖٓ اُزٔض٤َ ٝاُز٤٤ٌق ٖٝٓ اُزؾو٣ق ٝاُزؼط٤َ , ػ٤ِٚ ٖٓ أُؼب٢ٗ اُظؾ٤ؾخ ٝٗؾزوى ٖٓ أهثؼخ ٓؾزوىاد

. ٛنا ك٢ ٓوبّ اإلصجبد

 ٗ٘ل٢ ُلظٚ ٝٓؼ٘بٙ  ٝأٓب ك٢ ٓوبّ اُ٘ل٢ كبُٞاعت ػ٤ِ٘ب ٗل٢ ٓب ٗلبٙ هللا رؼب٠ُ ػٖ ٗلَٚ أٝ ٗلبٙ ػ٘ٚ ٗج٤ٚ

 كٜٞ ئٓب طلخ ٗوٍض كٌَ ٓب ٗلبٙ هللا ػٖ ٗلَٚ أٝ ٗلبٙ ػ٘ٚ ٗج٤ٚ ,  صجٞد ًٔبٍ ػلٙاػزوبكٝٗؼ٤ق ئ٠ُ مُي 

. ك٤غت ٗل٤ٜب ًٔب ٗلبٛب هللا ٝهٍُٞٚ ال ٗؼجو ثٜب ُلظبً ٝال ٗضجزٜب ٓؼ٠ً٘ , أٝ ػ٤ٍت أٝ ٓٔبصٍِخ ُِٔقِٞه٤ٖ

كاما ٗل٠ هللا ػٖ ٗلَٚ اُظِْ أصجز٘ب ُٚ ًٔبٍ , صْ ال ٌٗزل٢ ثنُي ثَ ٗؼ٤ق ئ٤ُٚ ئصجبد ػل ًٔبٍ اُظلخ أُ٘ل٤خ

. ٝئما ٗل٠ ػٖ ٗلَٚ اُؼغي أصجز٘ب ُٚ ًٔبٍ اُولهح, ٝئما ٗل٠ ػٖ ٗلَٚ اُغَٜ أصجز٘ب ُٚ ًٔبٍ اُؼِْ, اُؼلٍ

ُْ ٣وك ك٤ٚ ٗل٢ٌ ٝال ئصجبد ٝمُي  ثو٤٘ب ك٢ اُ٘ٞع اُضبُش ٝٛٞ ٓب, ُٔب رولّ ٖٓ إٔ اُ٘ل٢ أُغوك ال ٣لٍ ػ٠ِ ًٔبٍ

كٔب اُٞاعت ػ٤ِ٘ب ك٢ ٓب ُْ ٣وك ك٤ٚ , إٔ ثؼغ أُز٤ٌِٖٔ أؽِن أُلبظبً ُْ روك ك٢ اٌُزبة ٝال ك٢ اَُ٘خ صْ ٗلبٛب

ٗل٢ً ٝال ئصجبد ٖٓ ٛنٙ األُلبظ أُغِٔخ؟ 

اُزٞهق ك٢ اُِلع كال ٗضجزٚ ٝال ٗ٘ل٤ٚ؛ ألٗٚ ُْ ٣أر٢ ثٚ , اُٞاعت ػ٤ِ٘ب اُزٞهق ك٢ اُِلع ٝاالٍزلظبٍ ػٖ أُؼ٠٘

. ٗبؽن اٌُزبة ٝال طؾ٤ؼ اَُ٘خ كال ٗضجزٚ ٝال ٗ٘ل٤ٚ

صْ ئٗب َٗزلظَ ػٖ ٓواك اُوبئَ كإ مًو ٓؼ٠ً٘ طؾ٤ؾبً أصجز٘ب أُؼ٠٘ ٝهككٗب اُِلع ٝئٕ مًو ٓؼ٠ً٘ ثبؽالً 

ٛنٙ ؽو٣وخ أَٛ اَُ٘خ ٝاُغٔبػخ ٢ٛٝ ًٔب روٕٝ ؽو٣وخٌ ث٤٘خ َٓزٞػجخ ُغ٤ٔغ , هككٗب اُِلع ٝأُؼ٠٘
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. االؽزٔبالد

َّْ ئال ٗل٢ٌ أٝ ئصجبد أٝ ش٢ ٍّ ٖٓ ٛنٙ   ُْ ٣وك ك٤ٚ ٗل٢ٌ ٝال ئصجبد كزج٤ٖ ُ٘ب اُٞاعت ػ٤ِ٘بءكاٗٚ ٤ٌُ ص ك٢ ًَ ٓوب

كٔب مًوٙ أُظ٘ق ٛبٛ٘ب ٝٗلبٙ اُٞاهغ أٗٚ ٣٘لهط رؾذ اُوَْ اُضبُش ٝٛٞ ٓب ُْ ٣وك ك٤ٚ ٗل٢ٌ ٝال , أُوبٓبد

. ئصجبد

- هؽٔٚ هللا-كٜنٙ هل ٗلبٛب اُش٤ـ , مًو اُؾلٝك ٝاُـب٣بد ٝاألهًبٕ ٝاألػؼبء ٝاألكٝاد صْ مًو َٓأُخ اُغٜبك

, ٝٗيٙ هللا رؼب٠ُ ػٜ٘ب ٝٛٞ ئٗٔب أهاك ٓؼ٠ً٘ طؾ٤ؾبً أهاك ثنُي اُوك ػ٠ِ أُٔضِخ ًٜشبّ ثٖ اُؾٌْ اُواكؼ٢

ٝكاٝٝك اُغٞاهث٢ ٖٝٓ ػ٠ِ شبًِزْٜ ٖٓٔ ٝطلٞا هللا رؼب٠ُ ثظلبد أُقِٞه٤ٖ ٍٝٔبد أُؾلص٤ٖ كأصجزٞا هلل 

. رؼب٠ُ عَٔبً ًأعَبّ أُقِٞه٤ٖ ٝعضخً ٝ طلبٍد ًٔب ُِٔقِٞه٤ٖ

 أهاك ثٚ ٓب مٛت ئ٤ُٚ ؤُئي (حعانى عٍ انحدٔد ٔانغاياث ٔاألركاٌ ٔاألعضاء ٔاألدٔاث)كألعَ ما هبٍ اُش٤ـ  

. أُٔضِخ

 ٌُ٘٘ب ػ٘ل اُزؾو٤ن ٝاُزله٤ن ٗوٍٞ ئٕ ٛنا اُ٘ل٢ هثٔب ًبٕ ٓلفالً ُِٔؼطِخ ٤ُ٘لٞا ػٖ هللا ػي ٝعَ ٓب أصجذ 

ٝأصجذ ,٣ٝل٣ٖ رظؾبٕ ثبُؼطبء ٝاُ٘ؼْ , ُ٘لَٚ ٖٓ اُظلبد اُقجو٣خ كبهلل رؼب٠ُ هل أصجذ ُ٘لَٚ ٝعٜبً ًو٣ٔبً 

ٍٝبهبً ٝؿ٤و مُي ٓٔب عبءد ثٚ اُ٘ظٞص , ُ٘لَٚ ٍجؾبٗٚ ٝثؾٔلٙ ػ٤٘٤ٖ ًو٣ٔز٤ٖ ٣٘ظو ثٜٔب ؽو٤وخً 

. اُظؾ٤ؾخ

كول ٣َزط٤َ ثؼغ أُجزلػخ ثٔضَ ٛنٙ اإلؽالهبد ػ٠ِ ٗل٢ األٓٞه اُضبثزبد صْ ئٗب ٗ٘ظو ك٢ ٛنٙ اُؼجبهاد 

. ٝٗلظَ ك٤ٜب

ٝاُؾلٝك عٔغ ؽل ٝاُؾل ٛٞ اُـب٣خ اُز٢ ٣ز٤ٔي ثٜب اُش٢ء  (رؼب٠ُ ػٖ اُؾلٝك)ُلع اُؾل اُن١ هبٍ ػ٘ٚ: أُٜٝب

ػول - هؽٔٚ هللا-كبإلٓبّ اُلاه٢ٓ , هل ٝهك ػٖ ثؼغ اَُِق ئصجبد اُؾل ٝٝهك ػٖ ثؼؼْٜ ٗل٤ٚ, ػٖ ؿ٤وٙ

ٍٞ : ؽ٤٘ٔب ٍئَ ثٔب ٗؼوف هث٘ب هبٍ- هؽٔٚ هللا-كظالً ك٢ ئصجبد اُؾل ٝاثٖ أُجبهى  ثأٗٚ كٞم أَُبٝاد َٓز

ٌٖ ٖٓ فِوٚ . ثؾل: كوبٍ, كو٤َ ُٚ ثؾل, ػ٠ِ ػوشٚ ثبئ

ٝٝهك ػٖ عٍٔغ ٖٓ اَُِق ٗل٢ اُؾل ٝػلّ اُزؾل٣ل ٝال رؼبهع ث٤ٖ ٓواك ٛإالء ٝٓواك ٛإالء ٝمُي ألٕ ُلع 

 : اُؾل ربهحً ٣واك ثٚ اُؾل اُن١ رؾ٤ؾ ثٚ اُؼوٍٞ ٝاُؼِّٞ كٜنا ال شي أٗٚ ٣٘ل٠ ػٖ هللا ػي ٝعَ ُوٍٞ هللا رؼب٠ُ

ٛبٛ٘ب ٛٞ اُؾل اُن١ رؾ٤ؾ ثٚ اُؼوٍٞ - هؽٔٚ هللا-كبُؾل اُن١ ٗلبٙ اُش٤ـ  [110/طه] {ًَىَب يُذِيطٌَُُ ثِوِ عِيًَْب}

كٜنا ال ٣ٌٖٔ ئال إٔ ٣٘ل٠ ػٖ أُقِٞه٤ٖ كال ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ؾلٝا هللا رؼب٠ُ ثؾل؛ ألٕ هللا رؼب٠ُ , ٝرلهًٚ اُلّٜٞ

. أػظْ ٖٓ إٔ ٣ؾل ٖٓ هجَ فِوٚ

ٝهل ٣واك ثبُؾل إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُٚ ماٌد ٓز٤ٔيح ػٖ ٍبئو أُقِٞهبد كٜنا ؽٌن ال شي ك٤ٚ ٝئال ألكٟ 

. مُي ئ٠ُ اػزوبك هللا رؼب٠ُ ٓؼٔؾالً ك٢ إٌُٞ

ٌٖ ٖٓ فِوٚ ٤ٌُ ك٤ٚ ش٢ء ٖٓ فِوٚ ٝال ك٢ فِوٚ ش٢ء ٓ٘ٚ كاما ٍٔؼذ  ٍٍ ثبئ ٝهللا ٍجؾبٗٚ ٝثؾٔلٙ ًج٤ٌو ٓزؼب

ًٔب , ٖٓ ٣ضجذ اُؾل ٖٓ اَُِق كبػِْ إٔ ٓواكٙ ثنُي إٔ هللا رؼب٠ُ ُٚ ماٌد ال رقزِؾ ثقِوٚ ٓز٤ٔيحٌ ػٔب ٍٞاٙ

ٌٖ ٖٓ فِوٚ ٤ٌُ ك٤ٚ ش٢ء ٖٓ فِوٚ ٝال ك٢ فِوٚ ش٢ء ٓ٘ٚ ٝأٗٚ ٍجؾبٗٚ ؿ٤و ٓؼٔؾَ ٝثٔؼ٠٘ أٗٚ  ٣وُٕٞٞ ثبئ

. ال ٜٗب٣خ ٝال ؽل ُٚ ٛنا ٓواك ٖٓ أصجذ اُؾل
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أٓب ٖٓ ٗل٠ اُؾل كاٗٚ ٗل٠ إٔ ٣ؾلكٙ فِوٚ ثؾٍل ٓؼِّٞ ٓؼوٍٞ ٛنا روظو ػ٘ٚ اُؼوٍٞ ٝ األكٜبّ ٝال ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ 

. ػِٔبً 

ًٝنُي ُلع اُـب٣بد كإ اُـب٣خ هو٣جخ ٖٓ ٓؼ٠٘ اُؾل كال ٣ٞطق هللا رؼب٠ُ ثإٔ ُٚ ؿب٣خ ٣لهًٜب أُزـ٢ّ ٝئٗٔب 

. هللا رؼب٠ُ أػظْ ٖٓ إٔ ٣ؾ٤ؾ ثٚ أؽٌل ٖٓ فِوٚ ٌُٖ ال ه٣ت إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُٚ ماٌد ٓز٤ٔيح ػٔب ٍٞاٙ

ٝاألهًبٕ عٔغ هًٖ ًنُي ال ٣طِن ٛنا اُوٍٞ ك٢ ؽن هللا ػي ٝعَ؛ ألٗٚ ٣لْٜ ٜٓ٘ب ٓؼ٠٘ اُزغيئخ ًٔب ٣لْٜ 

. أ٣ؼبً ٖٓ اُلظخ ثؼلٛب األػؼبء ُلع اُزؼؼ٤خ ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ اُزو٤ًت أُؾنٝه اُن١ ٣وغ ُِٔقِٞه٤ٖ

كبُن٣ٖ ٗلبٙ اُش٤ـ ػٖ هللا ػي ٝعَ األهًبٕ أٝ األػؼبء اُز٢ رلٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓوًٌت ٜٓ٘ب ًزو٤ًت اُجشو 

ٌٕ ر٘ؼْ ثؼؼٜب ئ٠ُ ثؼغ ٍٖ ٝأؽواف كٜنٙ أهًبٕ ثلٕ كٜنٙ أهًب ًٍ ٝثط كبهلل , كب٥ك٢ٓ ٓوًٌت ٖٓ طلٍه ٝهأ

ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٓ٘يٌٙ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ أٝ إٔ رؼبف ئ٤ُٚ ٛنٙ األٝطبف األهًبٕ ٝاألػؼبء اُز٢ رلٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ 

. كإ ٛنا ٖٓ طلبد أُقِٞه٤ٖ, اُزو٤ًت ٝاُزغيئخ ٝاُزؼؼ٤خ

كٜنٙ األُلبظ اُقَٔخ , ًنُي أ٣ؼبً ٣٘يٙ ػٖ األكٝاد ألٕ األكٝاد ثٔؼ٠٘ ا٥الد اُز٢ ٣زٞطَ ثٜب ئ٠ُ اُش٢ء

ثز٘ي٣ٚ هللا ػٜ٘ب ٓب ٣لْٜ ٜٓ٘ب ال ٣لْٜ ُِٔقِٞم ٌُٖ الثل ٖٓ اُؾنه ٖٓ ٓضَ ٛنا -هؽٔٚ هللا -هل هظل اُش٤ـ 

اُ٘ل٢ إٔ ٣زٞطَ ثٚ ٓجطَ ئ٠ُ ٗل٢ ٓب أصجزٚ هللا رؼب٠ُ ُ٘لَٚ ٖٓ اُظلبد اُقجو٣خ كاٗب ٗضجذ هلل رؼب٠ُ ٝعٜبً 

ًو٣ٔبً ٣ٝل٣ٖ ٝػ٤٘٤ٖ ٝؿ٤و مُي ٓٔب أصجذ ُ٘لَٚ كٕٝ إٔ ٗؼزول ك٢ ئصجبرٜب ٓبٛٞ ٓؼٌٜٞك ػ٘ل أُقِٞه٤ٖ كبهلل 

. ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٓ٘يٌٙ ػٖ مُي

ٝهل ٣ؾزبط ك٢ ثؼغ أُوبالد ًٔب ٗجٚ ػ٠ِ مُي شبهػ اُطؾب٣ٝخ إٔ ٣ؼجو ثٜنٙ األُلبظ ك٢ ٤ٍبٍم ٓؼ٤ٖ ٌُٖ 

. الثل إٔ ٣ٌٕٞ ٓووٝٗبً ثٔب ٣لٍ ػ٠ِ أُواك

ٖٝٓ ٓضَ ٛنٙ األُلبظ ُلع اُغٞاهػ كاما ٗل٠ أؽٌل ػٖ هللا ٓضالً ا٤ُل ثٔؼ٠٘ اُغبهؽخ كالثل إٔ ٣ج٤ٖ ٓواكٙ ثنُي 

أٓب إٔ ٣طِن اُوٍٞ ك٢ ٛنا كل٤ٚ كزؼ ثبٍة ألَٛ اُجلع , ٝإٔ ٓواكٙ ثبُغبهؽخ ٓبٛٞ ٖٓ عٌ٘ طلبد أُقِٞه٤ٖ

. ك٢ ٗل٢ ٓب أصجذ اُوة ُ٘لَٚ

 ٝاُغٜبد اَُذ (ال ححٕيّ انجٓاث انسج ٔسائز انًبخدعاث) -هؽٔٚ هللا-ٝأٓب َٓبُخ اُغٜبد كول هبٍ اُش٤ـ 

. أٓبّ ٝفِق ٝكٞم ٝرؾذ ٤ٔ٣ٖٝ ٝشٔبٍ

أهاك ثنُي إٔ ٣٘ل٢ ػٖ هللا ػي ٝعَ ػو٤لح اُؾٍِٞ اُز٢ ًبٕ ٣وٍٞ ثٜب أٝائَ اُغ٤ٜٔخ ؽ٤٘ٔب ٣وُٕٞٞ ئٕ هللا : ئماً 

ٌٍ ك٢ ًَ ٌٓبٕ ٝهثٔب اٍزلُٞا ثأكُخ أُؼ٤خ  ٝهثٔب اػزولٝا [ 4/احلديد] {ًَىٌَُ ٍَعَنٌُْ ؤَيَِْ ٍَب مُنْحٌُْ} رؼب٠ُ ؽب

. كإ ٛنا ًِٚ ثبؽَ, إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٓ٘جٌش ك٢ إٌُٞ رؼب٠ُ هللا ػٖ مُي ًٔب ٗجش اُ٘ٞه ٝٗؾٞ ٛنا

ٌٖ ٖٓ فِوٚ ٤ٌُ ك٤ٚ ش٢ء ٖٓ فِوٚ ٝال ك٢ فِوٚ ش٢ء ٓ٘ٚ ؽٖٝهللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ثب ٍٞ ػ٠ِ ػوشٚ ثبئ  َٓز

ٛنٙ ػو٤لح أَٛ اَُ٘خ ٝاُغٔبػخ ػو٤لح اُلطوح ا٣َُٞخ اُز٢ كٍ ػ٤ِٜب اٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝ اُؼوَ ٝاُلطوح 

. ٝاإلعٔبع ٝرٞاكود أٗٞاع األكُخ اُقَٔخ ػ٠ِ ئصجبد ػو٤لح اُؼِٞ هلل رؼب٠ُ

كظبه ٛنا اٌُالّ ٓوكٝكاً ػ٠ِ ؽ٤ُِٞخ اُغ٤ٜٔخ ًٔب أٗٚ أ٣ؼبً ٣غت إٔ ٣ؾزوى ٖٓ اُٞهٞع ك٢ ٓنٛت اُ٘لبح 

كٞم ٝال رؾذ ٝال ٤ٔ٣ٖ ٝال شٔبٍ ٝال أٓبّ ٝال فِق ٝال ٓؾب٣ش ٝال ٓغبٗت  ال: أُؼطِخ اُن٣ٖ ٣وٍٞ هبئِْٜ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ضجذ ٝعٞكاً ًٜنا اُٞعٞك ئال ك٢  ؽز٠ ئٕ اُؼوَ ال, ٣ٝظلٕٞ هللا رؼب٠ُ ثبَُِٞة.. ٝال ٓؾبم١ ٝال 
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كٞم ٝال رؾذ ٝال ٤ٔ٣ٖ ٝال شٔبٍ ٝال أٓبّ ٝال فِق ٝال ٓؾب٣ش  كـالح أُؼطِخ ٌٛنا ٣وٍٞ هبئِْٜ ال, اُنٖٛ

ٝعِٔخ ٖٓ اُ٘ل٢ أَُزوٍَ اُن١ ٣لٍ ػ٠ِ اُؼلّ كبُٞاعت إٔ .. ٝال ٓغبٗت ٝال ٓؾبم١ ٝال ٓٔبً ٝال ٝال 

. ٗضجذ هلل رؼب٠ُ اُلٞه٤خ إٔ هللا رؼب٠ُ ُٚ طلخ اُؼِٞ

ٌّ طؾ٤ؼ ٝئٕ ًبٕ ُلع اُغٜخ ُْ ٣وك ك٢ اٌُزبة ٝال ك٢ اَُ٘خ ث٘ل٢  (ال ححٕيّ انجٓاث انسج)كوُٞٚ  ٛنا ًال

ٝؽ٤٘ئٍن كاٗب ٗطجن ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ اَُبثن اُنًو ٝٛٞ أٗ٘ب ٗزٞهق ك٢ ُلظٚ َٝٗزلظَ ػٖ ٓؼ٘بٙ ك٘وٍٞ , ٝال ئصجبد

اُغٜخ؟ ُٜنا اُن١ ػجو ثِلع اُغٜخ ٗل٤بً أٝ ئصجبربً ٓبما أهكد ثِلع

كإ هبٍ ئٗٚ هظل ثبُغٜخ إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٢ عٜخ اَُلَ كال ه٣ت إٔ ٛنا ثبؽَ ألٕ اَُلَ ٗوض ٝهللا 

. ٓ٘يٌٙ ػٖ اُ٘وبئض كول أفطأ ك٢ اُِلع ٝك٢ أُؼ٠٘

ٍٚ رؾ٤ؾ ثٚ ٍٔبٝارٚ رظِٚ أٝ روِٚ ك٘وٍٞ أ٣ؼبً  ُٝٞ هبٍ ئٗٚ أهاك ثِلع اُغٜخ إٔ هللا رؼب٠ُ ك٢ ٍٔبٝارٚ ػ٠ِ ٝع

كإ هللا رؼب٠ُ أًجو ٝأػظْ ٖٓ إٔ ٣ؾ٤ؾ ثٚ ش٢ء ٖٓ , ٛنا ٓؼ٠ً٘ ثبؽَ كول أفطأد ك٢ اُِلع ٝك٢ أُؼ٠٘

هللا , ٝئٕ هبٍ ئٗٔب أهكد ثِلع اُغٜخ إٔ هللا رؼب٠ُ ك٢ عٜخ اُؼِٞ كؾ٤ٖ ئٍم َِْٗ ُٚ ٝٗوٍٞ ٛنا ؽن, ٓقِٞهبرٚ

- هؽٔٚ هللا-ٝئػبكزٚ اُغٜخ ئ٠ُ اُؼِٞ ٛنا ٣وكغ اإلشٌبٍ ٝهل ػجو ثٜب ػجل اُوبكه اُغ٤ال٢ٗ , رؼب٠ُ ك٢ اُؼِٞ

. ٝؿ٤وٙ

كإ أه٣ل ثبُغٜخ أٜٗب عٜخٌ ٓقِٞهخ , ٌُٖ ُلع اُغٜخ ُلعٌ ٓغَٔ,كاما أػ٤لذ اُغٜخ ئ٠ُ اُؼِٞ كال ثأً ثنُي

ٝئٕ أه٣ل ثٜب عٜخٌ ػل٤ٓخ ٢ٛٝ ٓب ٝهاء اُؼبُْ كال , كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هللا رؼب٠ُ ٣ؾ٣ٞٚ ش٢ء ٖٓ ٓقِٞهبرٚ

ه٣ت إٔ هللا رؼب٠ُ كٞم ػوشٚ ٝاُؼوُ ٝٓب كٝٗٚ ٓقِٞم ٝٓب كٞم اُؼوُ هة اُؼب٤ُٖٔ كال ٣ؾ٣ٞٚ ش٢ء ٖٓ 

. ٓقِٞهبرٚ

ٝال ٣ٌٖٔ ُٜب إٔ رَزٌَٔ ٓب , ٝال ه٣ت أ٣ٜب اإلفٞإ ٝاألفٞاد ٖٝٓ ثِؾ إٔ اُؼوٍٞ رزوبطو ػ٘ل ٛنا اُؾ٠ٔ

سَجِّخِ اسٌَْ } , [ 18/األنعام] { ًَىٌَُ اىْقَبىِشُ فٌَْقَ عِجَبدِهِ} : ٌُٖ ٣َؼ٘ب إٔ ٗوٍٞ ًٔب هبٍ هث٘ب ػي ٝعَ, ٝهاء مُي

ٝٗؾٞ مُي [ 50/النحل] {يَخَبفٌَُُ سَثَّيٌُْ ٍِِْ فٌَْقِيٌِْ},[ 9/الرعد] {اىْنَجِريُ اىَُْحَعَبهِ},[ 1/األعلى] {سَثِّلَ اىْإَعْيََ

. ػ٠ِ ئؽالم ػِٞٙ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٖٓ األكُخ اُلاُخ

كاٗب هل هلٓ٘ب ٛنٙ اُؼجبهح ك٢ ٛنا أُٞػغ إلرظبُٜب ثَٔأُخ , (ٝاُؼوُ ٝاٌُو٢ٍ ؽنٌ ): ٣ٝزظَ ثٜنا هُٞٚ

ًٔب هبٍ هللا ػي ٝعَ ك٢ , ٝك٢ اُِـخ ٣ؼ٢٘ ٍو٣و أُِي, ٝاُؼوُ ٛٞ اُن١ اٍزٟٞ ػ٤ِٚ هة اُؼب٤ُٖٔ, اُؼِٞ

[ 100/يوسف] { ًَسَفَعَ ؤَثٌََيْوِ عَيََ اىْعَشْشِ}  ٝك٢ هظخ ٣ٍٞق, [ 23/النمل] {ًَىَيَب عَشْشٌ عَظِيٌٌ}  :هظخ ٌِٓخ ٍجأ

. كبُؼوُ ك٢ ُـخ اُؼوة ٣ؼ٢٘ ٍو٣و أُِي

, ٌٛنا كُذ اُ٘ظٞص, أٓب ك٢ اإلططالػ كاٗٚ أًجو أُقِٞهبد ٝأػظٜٔب ٝأػالٛب ُٝٚ هٞائْ ٝرؾِٔٚ أُالئٌخ

إٔ ػوُ اُوؽٖٔ أٗٚ أػظْ أُقِٞهبد ٝأػالٛب ٝأهلٜٓب كاٗٚ أٍٝ ٓقِٞم ٝإٔ ُٚ هٞائْ ٝأٗٚ رؾِٔٚ 

. [ 17/احلاقت] {ًَيَذَِْوُ عَشْشَ سَثِّلَ فٌَْقَيٌُْ يٌٍََْئِزٍ ثَََبِّيَةٌ}  :أُالئٌخأٓب ٣ّٞ اُو٤بٓخ كول طوػ هللا ثؼلكْٛ كوبٍ
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ثٌ اسحٌٍ عيَ  } : ًوٍٞ هللا ػي ٝعَ, ٝهل ٝهك مًو اُؼوُ ك٢ اُووإ اُؼظ٤ْ ك٢ ٗؾٞ ثؼغ ػشوح آ٣خ

سَةُّ اىْعَشْشِ }  ًٝوُٞٚ, [ 5/طه] {اىشَّدََُِْ عَيََ اىْعَشْشِ اسْحٌٍََ}  ,ك٢ ٍزخ ٓٞاػغ, [ 59/الفرقان] { اىعشش

 , [ 17/احلاقت] { ًَيَذَِْوُ عَشْشَ سَثِّلَ} , [ 116/املؤمنون] {سَةُّ اىْعَشْشِ اىْنَشِيٌِ } و , [ 26/النمل] {اىْعَظِيٌِ

. ك٢ ثؼغ ػشوح آ٣خ مًو هللا رؼب٠ُ اُؼوُ, [ 7/غافر] {اىَّزِيَِ يَذَِْيٌَُُ اىْعَشْشَ ًٍََِْ دٌَْىَوُ يُسَجِّذٌَُُ ثِذََْذِ سَثِّيٌِْ }

كإ ٛنا ال , ٝهل أفطأ فطأً كبؽشبً ٖٓ ؽوف اُؼوُ ػٖ ٓؼ٘بٙ ٝىػْ أٗٚ أُِي ٝهبٍ ئٗٚ ً٘ب٣خٌ ػٖ أُِي

٣ؼ٢٘ [ 17/احلاقت] { ًَيَذَِْوُ عَشْشَ سَثِّلَ} ك٤ٌق ٣وبٍ ٓضالً , كٖٔ هوأ ا٣٥بد أثذ ػ٤ِٚ ٛنا اُزأ٣َٝ اُلبٍل, ٣َزو٤ْ

٣ظؼن اُ٘بً ٣ّٞ ) :  ًٝنُي ٓب كُذ ػ٤ِٚ أؽبك٣ش اَُ٘خ ًوٍٞ اُ٘ج٢, ٣ٝؾَٔ ِٓي هثي ٛنا ال ٣َزو٤ْ

كٔب أكه١ أكبم هج٢ِ أّ عٞى١ ثظؼوخ , اُو٤بٓخ كإًٔٞ أٍٝ ٖٓ ٣ل٤ن كاما أٗب ث٠ٍٞٔ ثبؽشبً ثَبم اُؼوُ

. (اُطٞه

ٝئال ُٞ ُيّ اإلَٗبٕ ظٞاٛو , كَٜ ٣وبٍ ثبؽشبً ثَبم أُِي؟ ٛنا ال ٣َزو٤ْ ٝٛنا ٖٓ شإّ اُزأ٣ٝالد اُلبٍلح

. اُ٘ظٞص ٝاػزولٛب ػ٠ِ أُؼ٠٘ االئن ثبهلل ُْ ٣وغ ك٢ ش٢ء ٖٓ ٛنٙ األفطبء

ال ئُٚ ئال هللا هة اُؼوُ )كول ٝهك مًوٙ ك٢ كػبء اٌُوة , اُؼوُ صبثزبً ك٢ اٌُزبة ٝصبثٌذ ك٢ اَُ٘خ: ئماً 

. (ال ئُٚ ئال هللا هة اُؼوُ اٌُو٣ْ, اُؼظ٤ْ

 ُطجوبد أَُبء ك٢ ؽل٣ش األٝػبٍ أُشٜٞه ٝٛٞ ؽل٣ٌش ٣ؼؼلٚ ثؼغ أَٛ ًٝنُي أ٣ؼبً ك٢ ٝطق اُ٘ج٢ 

اُؼِْ ٣ٝؾَ٘ٚ آفوٕٝ ك٢ مًو إٔ ٓب ث٤ٖ األهع ٝأَُبء ٤َٓوح فَٔٔبئخ ػبّ ٝٓب ث٤ٖ ًَ ٍٔبٍء ٍٝٔبء 

ًٝضق ًَ ٍٔبء فَٔٔبئخ ػبّ ٝكٞم أَُبء اَُبثؼخ ثؾٌو ًضلٚ ٓب ث٤ٖ أَُبء , ٤َٓوح فَٔٔبئخ ػبّ

ٝاألهع فَٔٔبئخ ػبّ ٝكٞهٚ األٝػبٍ ٓب ث٤ٖ أػالكْٜ ٝهًجْٜ فَٔٔبئخ ػبّ ْٝٛ ٣ؾِٕٔٞ اُؼوُ ٝٓب ث٤ٖ 

. أٍلَ اُؼوُ ٝأػالٙ ٤َٓوح فَٔٔبئخ ػبّ ٝهللا رؼب٠ُ كٞم مُي

ب):  ٖٓ هُٞٚ ػٖ اُؼوُٝٓب أفجو ثٚ اُ٘ج٢  كال شي , (ٝئٕ ػوشٚ ػ٠ِ فِوٚ ًٌٜنا ٝأشبه ثأطبثؼٚ ٝهجَجَّٜ

ئما ٍأُزْ هللا اُغ٘خ كَأُٞٙ )إٔ اُؼوُ ٛٞ أػ٠ِ أُقِٞهبد ٝٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ ػِٞٙ هُٞٚ ك٢ اُؾل٣ش اُظؾ٤ؼ 

. (اُلوكًٝ كاٗٚ أٍٝؾ اُغ٘خ ٝأػ٠ِ اُغ٘خ ٝٓ٘ٚ رلغو أٜٗبه اُغ٘خ ٝكٞهٚ ػوُ اُوؽٖٔ

كإ هِ٘ب ثبُ٘ظت ٝكَٞهَٚ ػوُ اُوؽٖٔ كٜنا ٣لٍ ػ٠ِ , كآب إٔ ٣وبٍ ثبُ٘ظت ٝكٞهَٚ ٝئٓب إٔ ٣وبٍ ثباُوكغ

٢ٛٝ , ظوك٤خ اُؼوُ ٝئٕ ه٤َ ٝكٞهُُٚ ػوُ اُوؽٖٔ كٜنا ٣لٍ ػ٠ِ إٔ ٍوق اُلوكًٝ ٛٞ ػوُ اُوؽٖٔ

ػ٠ِ ًَ ؽبٍ رلٍ أٝ رإك١ ئ٠ُ ٓؼ٠٘ ٝٛٞ أٗٚ أػ٠ِ أُقِٞهبد كغ٤ٔغ أُقِٞهبد رؾزٚ ٝهللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ 

. كٞهٚ

ٝال ٣غٞى أ٣ؼبً إٔ ٣لَو اُؼوُ ثأٗٚ اُلِي اُزبٍغ ًٔب ىػْ ٛنا ثؼغ أَٛ ا٤ُٜئخ ٣وظلٕٝ ثْٜ ػِٔبء اُلِي 

ئما هبٍ اُؼِٔبء ػِٔبء اَُِق أَٛ ا٤ُٜئخ ٣وظلٕٝ ثْٜ ػِٔبء اُلِي كول طله ػٖ ثؼغ أَٛ ا٤ُٜئخ ٝاُلالٍلخ 

. إٔ اُؼوُ ٛٞ اُلِي اُزبٍغ ٝهثٔب ٍٔٞٙ األؽٌِ



 

 أحًد انقاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيهت انشيخ اندكخٕر  (6)انعقيدة انطحأيت  
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٣ٝيػٕٔٞ إٔ عو٣بٕ األؽلاس ٝاُؾٞاكس األهػ٤خ رٌٕٞ ثزأص٤ٍو ٖٓ اُؼوَ اُلؼبٍ ػ٠ِ اُلِي اُزبٍغ ك٤٘شأ 

. ًَٝ ٛنا ٓؾغ ف٤بالٍد كبٍلح ال ك٤َُ ػ٤ِٜب ٖٓ ًزبة ٝال ٍ٘خ ٝأٗٔب ٢ٛ رقوص, ػٜ٘ب األؽلاس األهػ٤خ

ث٤ٖ ك٤ٜب ثطالٕ ٛنٙ  (اُوٍبُخ اُؼوش٤خ)هٍبُخ َٓزوِخ ك٢ ٛنا ثؼ٘ٞإ - هؽٔٚ هللا-ُٝش٤ـ اإلٍالّ ثٖ ر٤ٔ٤خ 

ٌُٖٝ اُؼوُ كٞم ع٤ٔغ أُقِٞهبد ًبُوجخ كال ٣ِيّ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ , اُلػٞح ٝإٔ اُؼوُ ٤ٌُ ٛٞ اُلِي اُزبٍغ

كِي أُـيٍ ٛٞ ٓب رـيٍ ثٚ أُوأح ك٤ٌٕٞ , ٓؾ٤طبً ثٜب ئم إٔ ُلع اُلِي ك٢ ُـخ اُؼوة ٣لٍ ػ٠ِ اإلٍزلاهح

كبُلِي ك٤ٚ ٓؼ٠٘ اإلٍزلاهح ٝػوُ اُوؽٖٔ ٤ٌُ َٓزل٣واً ػ٠ِ , رضِي صل١ اُغبه٣خ ئما اٍزلاه: َٓزل٣واً ٣وبٍ

. ٝهللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ كٞم اُغ٤ٔغ, اُقِن ٝئٗٔب ٛٞ ًبُوجخ كٞهٜب

ٝاُؼوُ ٝاٌُو٢ٍ : ٝال ه٣ت إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٓؾ٤ؾٌ ثقِوٚ ًٔب ٤ٍأر٢ ك٢ ػجبهح أُإُق كٜٞ هبٍ ٛبٛ٘ب

ال شي أٗٚ ٓقِٞم ٝإٔ هللا رؼب٠ُ هل , ؽن كٞعت ػ٤ِ٘ب إٔ ٗضجذ اُؼوُ ٓقِٞهبً ُوة اُؼب٤ُٖٔ ٤ٌُ طلخً 

اٍزٟٞ ػ٤ِٚ ًٔب أفجو ػٖ ٗلَٚ ٣ٝضجذ أ٣ؼبً اٌُو٢ٍ ٝط٤٘غ أُإُق ٣لٍ ػ٠ِ أٗٚ ٤ٔ٣ي ث٤ٖ اُؼوُ 

. ٝاٌُو٢ٍ ٝٛنا ؽن

كإ اٌُو٢ٍ ؿ٤و اُؼوُ ٝئٕ ًبٕ ك٢ ثؼغ اُ٘ظٞص ٓب ٣وزؼ٢ رل٤َو اُؼوُ ثبٌُو٢ٍ ٌُٖ اُ٘بظو ك٢ 

 { ًَسِعَ مُشْسِيُّوُ اىسَََّبًَاتِ ًَاىْإَسْضَ} : ٓغٔٞع اُ٘ظٞص ٣زج٤ٖ ُٚ إٔ اُؼوُ أػظْ ٖٓ اٌُو٢ٍ ٝهل هبٍ هث٘ب

ٌُٖ ال ٣ظؼ إٔ اٌُو٢ٍ ٓٞػغ اُول٤ٖٓ )ٝهل طؼ ػٖ اثٖ ػجبً ٓٞهٞكبً ٣ٝوٟٝ ٓوكٞػبً [ 255/البقرة]

هػ٢ هللا -ٝٓضَ ٛنا ال ٣وُٞٚ اثٖ ػجبً , ٝٛنا صبثٌذ ػٖ اثٖ ػجبً (ٝإٔ اُؼوُ ال ٣وله هلهٙ ئال هللا

. ئال ػٖ رٞه٤ق ك٤ٌٕٞ ُٚ ؽٌْ أُٞهٞف- ػٜ٘ٔب

ٝهل ػجو ثؼغ اَُِق ػٖ اٌُو٢ٍ ثأٗٚ ثٔ٘يُخ أُوهبح ئ٠ُ اُؼوُ ٝٓغ مُي كإ اٌُو٢ٍ هل أؽبؽ 

ثَ ئٕ َٗجخ أَُبٝاد ٝاألهع ًٔب عبء ك٢ ؽل٣ش , كبَُٔبٝاد ٝاألهع ك٢ اُغٞ, ثبَُٔبٝاد ٝاألهع

َُٔبٝاد اَُجغ ٝاألهاػ٤ٖ اَُجغ ػ٘ل اٌُو٢ٍ ئال ًؾِوٍخ ٖٓ ؽل٣ل أُو٤ذ ك٢ كالٍح ٖٓ  آب)أث٢ مٍه ٓوكٞػبً 

. ٝٛٞ ؽل٣ٌش طؾ٤ٌؼ ئٕ شبء هللا (اإلهع ٝكؼَ اُؼوُ ػ٠ِ اٌُو٢ٍ ًلؼَ اُلالح ػ٠ِ رِي اُؾِوخ

هػ٢ هللا -كٜنا ٣لٍ ػ٠ِ إٔ اُؼوُ ؿ٤و اٌُو٢ٍ ٝإٔ اٌُو٢ٍ ٓٞػغ اُول٤ٖٓ ًٔب كَو مُي اثٖ ػجبً 

ك٘ضجذ اُؼوُ ٝاٌُو٢ٍ ٝٗؼزول أٜٗٔب ؽن ٝال ٣غٞى رأ٣ِٜٝٔب ثزأ٣ٝالد اُلبٍلح ًٔب أٍِل٘ب ٖٓ رل٤َو , -ػٜ٘ٔب

ٌَ كبٍل, اُؼوُ ثبُلِي أٝ رل٤َو اٌُو٢ٍ ثبُؼِْ أٝ رل٤َو أؽلٛٔب ثب٥فو كاٜٗٔب , كإ ٛنا ًِٚ رل٤ٌَو أٝ رأ٣ٝ

. ٓزٔب٣يإ

ٍْ هل ٣وغ ٖٓ ثؼغ اُؼوٍٞاؽزواى٣خُٝٔب مًو اُؼوُ ٝاٌُو٢ٍ أرجؼٚ ثؼجبهٍح  ْٕٔ ):هبٍ,  هطؼبً ُزْٞٛ ٝٛ

ٍٍ عٍ انعزش ٔيا دَّٔ هل ٣ظٖ ظبٕ أٗٚ ُٔب أفجو هللا رؼب٠ُ ثأٗٚ هل اٍزٟٞ ػ٠ِ اُؼوُ إٔ هللا رؼب٠ُ , (يسخغ

ٌْ ثبؽَ . ئٗٔب ٛٞ ٗبرٌظ ٖٓ ٓٔبهٍخ أُؾلصبد ٝأُشبٛلاد, ٓؾزبٌط ئ٠ُ اُؼوُ ٤ُؾِٔٚ أٝ ٤ُو٤ِٚ ٝٛنا كٜ

ِٙ ػ٤ِٚ ٝاٍزوواهٙ اٍزٞائٚأٓب هث٘ب ٍجؾبٗٚ ٝثؾٔلٙ كإ   ٤ِ٣ن اٍزوواها ػ٠ِ اُؼوُ ثؼل ػُِٞٙ ثٔؼ٠٘ ػِٞ

كٌَ ,  ئ٤ُٚ ٝال ٣ِيّ ٖٓ مُي ئصجبد ٓٔبٍٍخ ُٚ كإ ٛنا ٤ٌُ ثالىّاؽز٤بعٚٝال ٣ِيّ ٖٓ مُي , ثغالُٚ ٝػظٔزٚ

: كاْٜٗ ٣نًوٕٝ ُٞاىّ ٓضالً ٣وُٕٞٞ, ٓب ٣لػ٤ٚ اُ٘لبح ٖٓ ُٞاىّ ئٗٔب ٢ٛ كػبٟٝ ال رِيّ ٓب أصجذ هللا ُ٘لَٚ
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٣ِيٌْٓ ٖٓ ئصجبد اُؼوُ إٔ ٣ٌٕٞ هللا رؼب٠ُ أًجو ٖٓ اُؼوُ أٝ أطـو أٝ َٓب١ٝ؛ ألٌْٗ أػلزْ اُوة ئ٠ُ 

ٌُٖ ٣وُٕٞٞ ٣ِيٌْٓ ٖٓ ئصجبد ؽو٤وخ مُي , هللا أفجو ػٖ ٗلَٚ ثأٗٚ اٍزٟٞ ػ٠ِ اُؼوُ, ثبالٍزٞاءاُؼوُ 

ٝعٞك َٗجخ ٝٛنٙ اَُ٘جخ روزؼ٢ إٔ ٣ٌٕٞ أًجو أٝ أطـو أٝ َٓب١ٝ ٝاُغٞاة ٍَٜ إٔ ٗوٍٞ ٛٞ أًجو ٝال 

. ئشٌبٍ

كٜنٙ ٖٓ اُِٞاىّ اُز٢ ِٗزيٜٓب ٝٗضجذ ٜٓ٘ب ٓب ًبٕ ؽوبً ك٘وٍٞ ٗؼْ ٛٞ ٍجؾبٗٚ أًجو ٝأػظْ ٖٓ اُؼوُ ٖٝٓ 

ئٗٚ ٣ِيّ ٖٓ ئصجبرٌْ ئٍزٞائٚ ػ٠ِ : ٍبئو أُقِٞهبد ٝأؽ٤بٗبً ٣نًوٕٝ ُٞاىّ ٤َُذ ثالىٓخ ًإٔ ٣وٍٞ ٓضالً 

ٗوٍٞ ال ٣ِيّ ٖٓ مُي ئصجبد ٓٔبٍخ كٔب أًضو إٔ ٣ٌٕٞ اُش٢ء ٣ؼِٞا ػ٠ِ اُش٢ء , ػوشٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔبٍبً ُٚ

 اؽز٤بطٝال ٣ِيّ ٖٓ مُي أ٣ؼبً , ٝال ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٓٔبٍخ أ٤َُذ أَُبء كٞه٘ب ٝٓغ مُي ٤َُذ ٓٔبٍخ ُألهع

. ٝال ٣ِيّ ٖٓ مُي,  إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾزبعبً ئ٤ُٚاالٍزٞاءألٗٚ ٣وٍٞ ٣ِيٌْٓ ٖٓ ئصجبد 

كٜنا اَُؾبة َٓقٌو ث٤ٖ أَُبء , كٔب أًضو األش٤بء اُز٢ ٣ٌٕٞ ثؼؼٜب كٞم ثؼغ كٕٝ إٔ رٌٕٞ ٓؾُٔٞخً ُٜب

كٌَ ٛنٙ اإلُيآبد , ٝاألهع ال ٣ؾزبط ئ٠ُ األهع إٔ رؾِٔٚ ثَ أَُبٝاد ال رؾزبط ئ٠ُ األهع إٔ رؾِٜٔب

اُز٢ ٣لػٕٞ ئٗٔب ٗشأد إلُز٤بس ػوُْٜٞ ثِٞصخ اُزشج٤ٚ أٝالً ك٤لوٕٝ ٖٓ اُزشج٤ٚ ٣ٝوؼٕٞ ك٢ اُزؼط٤َ ُٝٞ أػطٞا 

ُٞ اػزظٔٞا ثٔب كُذ ػ٤ِٚ اُ٘ظٞص كأصجزٞا ٓب , اُ٘ظٞص ؽوٜب ُْٝ ٣زغبٝىٝا ٓلُُٜٞب َُِٔٞا ٖٓ مُي

أصجزذ ُْٝ ٣زغبٝىٝا مُي ُْٝ ٣لفِٞا ػ٤ِٜب ٓب ٤ٌُ ٜٓ٘ب ُٔب ٗشأ ػٖ مُي ئشٌبٍ ٌُٖ اُن١ ٣زجغ أُزشبثٚ 

كأَٛ اَُ٘خ اػزظٔٞا ثبٌُزبة ٝاَُ٘خ ُْ , [ 2/طه] {ٍَب ؤَّْزَىْنَب عَيَيْلَ اىْقُشْآََُ ىِحَشْقََ}  :ٝهللا رؼب٠ُ هل هبٍ, ٣شو٠

ٝؿ٤وْٛ ُٔب اٍزؾت ٓولٓبٍد ثبؽِخ , ٣شوٞا ثبُووإ ٝاَُ٘خ ثَ طبهٝا أٍؼل اُ٘بً ثبُل٤َُ ٝأكوؽْٜ ثبُز٘ي٣َ

  ٝاػزول صْ اٍزلٍ شو٢ ثبُل٤َُ ٝطبه ٣ؾوكٚ ٣ٔ٘خً ٣َٝوح ٣ٝؾبٍٝ ٤ُٚ كِْ ٣غل ئال ؽظ٘بً ٤٘ٓؼبً ًٝزبثبً ػي٣ياً 
. كجبؤٝا ثبُلشَ ٝاُق٤جخ ٝاُقَوإ,  [42/فصيث] {ىَب يَإْجِيوِ اىْجَبطِوُ ٍِِْ ثَيِِْ يَذَيْوِ ًَىَب ٍِِْ خَيْفِوِ}

ٍٖ : ئماً  ػٖ اُؼوُ ٝػٖ ٍبئو ٓقِٞهبرٚ مُي أٗٚ اُـ٢٘ ثنارٚ ًَٝ ش٢ء ٓلزوٌو ئ٤ُٚ  ٛٞ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ َٓزـ

ٍٖ ػٖ اُؼوُ ٝٓب كٝٗٚ ٝك٢ ٛنا ئشبهح ئ٠ُ  ٍْ ٣طوأ ػ٠ِ اُجبٍ كٜٞ َٓزـ ٍجؾبٗٚ ٝثؾٔلٙ ك٤غت ككغ ًَ رٞٛ

إٔ اُؼوُ ٛٞ أػظْ أُقِٞهبد ٝأػالٛب؛ ألٕ ًِٔخ كٕٝ ٣وبثِٜب أًجو ٝأػ٠ِ كلٍ مُي ػ٠ِ إٔ اُؼوُ ٛٞ 

. أًجو أُقِٞهبد ٝأػالٛب

 اُؾ٠َ٘ أُؾ٤ؾ ًٝٞٗٚ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٍٙجؾبٗٚ ٝثؾٔلٙ ٛٞ ٖٓ أٍٔبب, (يحيٌظ بكم شيء ٔفٕقّ):هبٍ

كإ اإلؽبؽخ , ال ٣وزؼ٢ مُي ٝئٗٔب ٛنا ر٘شئٚ األٝٛبّ اُلبٍلح, ٓؾ٤طب ال ٣وزؼ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ًبُلِي َٓزل٣وا

 { ىٌَُ اىْإًََّهُ ًَاىْأَخِشُ ًَاىظَّبىِشُ ًَاىْجَبطُِِ}  :أػظْ كالُخ أُْ روٝا إٔ هللا رؼب٠ُ ٠ٍٔ ٗلَٚ ثأهثؼخ أٍٔبء كوبٍ

كأٓب ,  اإلؽبؽخ اُيٓب٤ٗخ ٝأٌُب٤ٗخاألهثؼخكزؼٔ٘ذ ٛنٙ األٍٔبء - هؽٔٚ هللا: -هبٍ اثٖ اُو٤ْ, [ 3/احلديد]

ٗذ ا٥فو ك٤ٌِ ثؼلى أاُِْٜ أٗذ األٍٝ ك٤ٌِ هجِي ش٢ء ٝ, اإلؽبؽخ اُيٓب٤ٗخ كٖٔ ئ٤ٍٔٚ األٍٝ ٝا٥فو

ٝأٗذ اُظبٛو ): اإلؽبؽخ أٌُب٤ٗخ ٝاُظبٛو ٝاُجبؽٖ هبٍ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ, ٛنٙ ئؽبؽخٌ ىٓب٤ٗخ, ش٢ء

كٜنا ٖٓ ٓؼب٢ٗ اإلؽبؽخ ٝال ٣ِيّ ٖٓ اإلؽبؽخ إٔ ٣ٌٕٞ , (ك٤ٌِ كٞهي ش٢ء ٝأٗذ اُجبؽٖ ك٤ٌِ كٝٗي ش٢ء
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, ٛجبءح, مهح, أهئ٤ذ ُٞ إٔ ئَٗبٗبً هبئٔبً ٝأٓبٓٚ فوكُخ, اُش٢ء ِٓزلبً ٓؾز٣ٞبً ُِٔؾبؽ ثٚ ٖٓ ع٤ٔغ اُغٜبد

أ٤ٌُ ٓؾ٤طبً ثٜب؟  

ٛٞ ٓؾ٤ؾٌ ثٜب ُٝٞ شبء ُوجؼٜب ثٌلٚ كٜٞ ٓؾ٤ؾٌ ثٜب هجَ إٔ ٣ٌٕٞ ِٓزلبً ػ٤ِٜب أٝ َٓزل٣واً ؽُٜٞب ًٔب هل رزٞٛٔٚ 

. كبهلل ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ أػظْ ٝأعَ ٖٓ ٛنٙ األٝٛبّ, ثؼغ األٝٛبّ

ٓؾ٤ؾٌ )ٝهل ٝهغ ك٢ ثؼغ َٗـ اُطؾب٣ٝخ ؽنف اُٞاٝ ٝ ًزجذ , (ٓؾ٤ؾٌ ثٌَ ش٢ء ٝكٞهٚ)ٛٞ ٍجؾبٗٚ : ئماً 

ٝهثٔب ًبٕ ُلؼَ كبػَ ٖٓ . كوثٔب ٝهغ مُي ٍٜٞاً ٖٓ اَُ٘بؿ ٝر٘بهِٚ ثؼؼْٜ ػٖ ثؼغ, (ثٌَ ش٢ء كٞهٚ

ٝئٗٔب أهاك , ٣ؼ٢٘ كٞم اُؼوُ (ٓؾ٤ؾٌ ثٌَ ش٢ء كٞهٚ):أُجزلػخ اُن٣ٖ ٣ٌ٘وٕٝ اُؼِٞ كأهاكٝا إٔ ٣وُٞٞا

ًٔب ٣لٍ ط٤٘ؼٚ ك٢ ٓٞاػغ أفو ٖٓ ٛنٙ اُؼو٤لح أهاك ثٚ ئصجبد اُؼِٞ ٝاُلٞه٤ٚ هلل ػي - هؽٔٚ هللا-اُطؾب١ٝ 

كول هبٍ , كٜٞ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٓؾ٤ؾٌ ثٌَ ش٢ء ٝكٞم ًَ ش٢ء ٝال ه٣ت إٔ اُلٞه٤خ هل كٍ ػ٤ِٜب اٌُزبة, ٝعَ

ٝٛنا عيٌء ٖٓ أكُخ , [18/األنعام] {ًَىٌَُ اىْقَبىِشُ فٌَْقَ عِجَبدِهِ} , [50/النحل] {يَخَبفٌَُُ سَثَّيٌُْ ٍِِْ فٌَْقِيٌِْ} :هللا ػي ٝعَ

. اُؼِٞ

ٍٕ ئٓب ػِٞ اُناد أٝ ػِٞ اُوله  مٌُْ أ٣ٜب اٌُواّ ٣ٝب أ٣زٜب اٌُو٣ٔبد إٔ ػِٞ هللا ػي ٝعَ ٣واك ثٚ أؽل صالصخ ٓؼب

. ػِٞ اُوله ٝػِٞ اُوٜو, كأٓب األف٤وإ كال فالف ث٤ٖ أَٛ اُوجِخ ك٤ٜٔب, أٝ ػِٞ اُوٜو

ال ٣٘بىع ك٤ٚ ئال ٌٓ٘و , ػِٞ اُوٜو ٣ؼ٢٘ إٔ هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ ٝهٜو ع٤ٔغ ٓقِٞهبرٚ كٜنا ال ٣٘بىع ك٤ٚ أؽل

أَٛ أُِخ ٓطجوٕٞ ٖٓ ؽ٤ش اُغِٔخ ػ٠ِ إٔ هللا رؼب٠ُ ُٚ طلبد أٌُبٍ كٜنا ػِٞ , ػِٞ اُوله ًنُي, اُوثٞث٤خ

. اُوله ٝٛٞ اُن١ ػجوٗب ػ٘ٚ ًٔب ك٢ اُلهً أُبػ٢ ػجو ػ٘ٚ اُووإٓ ثبُٔضَ األػ٠ِ

كأَٛ اَُ٘خ ٝاُغٔبػخ ٝأئٔخ اُؾل٣ش ع٤ٔؼبً ال ٣قزِلٕٞ إٔ هللا رؼب٠ُ ػبُْ ثنارٚ كٞم , ثو٤٘ب ك٢ ػِٞ اُناد

ٌٖ ٖٓ فِوٚ ؿ٤و ٓقزٍِؾ ثْٜ ٝأٗٚ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٣شبه ئ٤ُٚ ثبألطبثغ ئ٠ُ عٜخ اُؼِٞ ًٔب كؼَ  ٓقِٞهبرٚ ثبئ

ٗشٜل ئٗي هل ثِـذ : ؟ هبُٞا( ػ٢٘ كٔب أٗزْ هبئِٕٞرَإُٔٞٝأٗزْ ): هبٍ,  ٣ّٞ ػوكخ ؽ٤ٖ فطت اُ٘بًاُ٘ج٢ 

, (اُِْٜ كبشٜل ٣وكغ ئطجؼٚ ئ٠ُ أَُبء ٣ٌٝ٘زٜب ػ٠ِ اُ٘بً اُِْٜ كبشٜل: هبٍ, هٍبالد هثي ٝأك٣ذ اُن١ ػ٤ِي

ال : كٜٞ ٣ش٤و ئ٠ُ هثٚ ك٢ اُؼِٞ صْ ٓغ مُي ثَ ٖٓ اُؼغت اُؼغبة إٔ رغل ثؼغ ٛإالء أُز٤ٌِٖٔ ٣وُٕٞٞ

رغٞى اإلشبهح اُؾ٤َخ ئ٤ُٚ ٖٝٓ كؼَ مُي ٣وطغ ئطجؼٚ ًَ ٛنا ٝاُؼ٤بم ثبهلل ٖٓ شإّ ٛغوْٛ ُِ٘ض ٝاُل٤َُ 

. ٝرول٣ْٜٔ أُؼوٍٞ اُلبٍل ػ٠ِ أُ٘وٍٞ اُظؾ٤ؼ

ٝاػِٔٞا أٗٚ , ٛٞ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُٚ اُؼِٞ أُطِن ك٢ مارٚ ًٔب ُٚ اُؼِٞ أُطِن ك٢ أٍٔبئٚ ٝطلبرٚ ٝهٜوٙ: ئماً 

. هل كٍ ػ٠ِ ػِٞ هللا ًٔب مًوٗب آٗلبً أٗٞاع األكُخ كٍ ػ٤ِٚ اٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝاُؼوَ ٝاُلطوح ٝاإلعٔبع

ك٢ ٓٞاػغ ٖٓ اُلزبٟٝ إٔ ك٢ اُووإٓ اُؼظ٤ْ - هؽٔٚ هللا-أٓب اٌُزبة ٝاَُ٘خ كول مًو ش٤ـ اإلٍالّ اثٖ ر٤ٔ٤خ 

ٝ َٗت مُي ئ٠ُ ثؼغ ػِٔبء اُشبكؼ٤خ ٝػٖ ثؼؼْٜ أًضو ٖٓ أُل٢ ك٤َُ , أًضو ٖٓ أُق ك٤َُ ػ٠ِ ئصجبد اُؼِٞ

ٝػل شبهػ اُطؾب٣ٝخ ٗؾٞ ػشو٣ٖ , ٢ٛ أكُخٌ َٓز٘جطخ ٢ٛ أكُخٌ ٓجبشوح ٜٝٓ٘ب ٓب ٌُٖٝ ٛنٙ األكُخ ٜٓ٘ب ٓب

. ٝعٜبً ك٢ كالُخ اٌُزبة ٝ اَُ٘خ ػ٠ِ ئصجبد ػِٞ هللا

ٝٛٞ اٌُج٤و أُزؼبٍ ٝٛٞ اُؼ٢ِ , [ 1/األعلى] {سَجِّخِ اسٌَْ سَثِّلَ اىْإَعْيََ}  :اُزظؾ٤ؼ ثِلع اُؼِٞ ًوُٞٚ: ٓضالً 



 

 أحًد انقاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيهت انشيخ اندكخٕر  (6)انعقيدة انطحأيت  
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ربهحً ٣ٌٕٞ ثنًو ئٍزٞائٚ ػ٠ِ ػوشٚ ٝاٍزٞاؤٙ ػِٞٙ؛ ألٕ اٍزٞا ك٢ اُِـخ , اُؼظ٤ْ كٜنا رظو٣ٌؼ ثِلع اُؼِٞ

إِىَيْوِ يَصْعَذُ }  :ربهحً ٣ٌٕٞ ثنًو طؼٞك األش٤بء ئ٤ُٚ ٝاألش٤بء ال رظؼل ئال ئ٠ُ أػ٠ِ هبٍ هللا رؼب٠ُ, ٓؼ٘بٛب ػال

, [ 55/آل عمران] { يَب عِيسََ إِِّّي ٍُحٌََفِّيلَ ًَسَافِعُلَ إِىَيَّ }  ربهحً ٣ٌٕٞ ثنًو اُوكغ ئ٤ُٚ, [ 10/فاطر] { اىْنَيٌُِ اىطَّيِّتُ

تَعْرُجُ } ربهحً ٣ٌٕٞ ثنًو ػوٝط األش٤بء ئ٤ُٚ ٝاُؼوٝط ال ٣ٌٕٞ ئال ألػ٠ِ , ٝاهكغ ال ٣ٌٕٞ ئال ئ٠ُ أػ٠ِ

 { ؤَؤٍَِنْحٌُْ ٍَِْ فِي اىسَََّبءِ}  :ربهحً ٣ٌٕٞ ثنًو ًٞٗٚ ك٢ أَُبء هبٍ هللا رؼب٠ُ, [ 4/املعارج] { اىََْيَبئِنَةُ ًَاىشًُّحُ إِىَيْوِ

اػزوٜب كاٜٗب : هبٍ, ك٢ أَُبء: أ٣ٖ هللا؟ هبُذ ): ُِغبه٣خ النبي ٝهبٍ, أ١ ٖٓ ػ٠ِ أَُبء, [ 16/امللك]

. (ٓإٓ٘خ

ربهحً ٣ٌٕٞ ثنًو ٗيٍٝ األش٤بء ٓ٘ٚ ٝأٓضِخ ٛنا ًض٤و ٌٝٛنا ُٞ أفنٗب ك٢ ٛنٙ أثٞاة ٝرؾذ ًَ ثبة ٣َ٘لٍ ٓ٘ٚ 

 ك٢ ٍ٘زٚ أصجذ ػِٞ هللا رؼب٠ُ كنًو  ًٝنُي اُ٘ج٢, ػلح أكُخ ٖٓ اٌُزبة ٝاَُ٘خ ؽز٠ رجِؾ ٓجِـبً ػظ٤ٔبً 

ئٕ هللا ًزت ًزبثبً كٜٞ ػ٘لٙ كٞم ػوشٚ ئٕ هؽٔز٢ ٍجوذ )ٝهللا كٞم مُي ٝهبٍ ك٢ ؽل٣ش : اُؼوُ هبٍ

. ٝأكُخٌ ٖٓ ٛنا ًض٤وح, (ؿؼج٢

ً٘ب ٗوٍٞ ٝاُزبثؼٕٞ ٓزٞاكوٕٞ ئٕ : ًٝنُي أ٣ؼبً اٗؼول اإلعٔبع ػ٠ِ مُي ًٔب هٟٝ مُي األٝىاػ٢ ٝؿ٤وٙ هبٍ

- . هؽٔٚ هللا-هللا رؼب٠ُ مًوٙ ػ٠ِ ػوشٚ ٝٗإٖٓ ثٔب عبئذ ثٚ اَُ٘خ ٖٓ اُظلبد أٝ ًٔب هبٍ 

, ًٝنُي كٍ اُؼوَ كإ اُؼوَ ٣لوع أٗٚ ئٓب إٔ ٣ٌٕٞ اُوة كافَ اُؼبُْ أٝ فبهعٚ ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ كافِٚ

ٌٞ أٝ ٍلَ ٝاُؼِٞ ًٔبٍ ٝاَُلَ ٗوض كٔب اُن١ ٣ضجذ هلل ٜٓ٘ٔب؟ طلخ  ؽ٤ت ئما ًبٕ فبهعٚ ك٤ٌِ صْ ئال ػِ

. اُؼِٞ؛ ألٗٚ أٌُبٍ

اُوِٞة ٓلطٞهح ػ٠ِ اإل٣ٔبٕ ثؼِٞ هللا ػي ٝعَ كٔب ٖٓ طبؽت هٍِت ؽ٢ ئال ؽ٤ٖ ٣نًو هللا , أ٣ؼبً اُلطوح

٣زٞعٚ ٗؾٞ اُؼِٞ ٛنا أٌٓو ٓوًٌٞى ك٢ اُلطو ؽز٠ ه٤َ ئٗٚ ك٢ اُجٜبئْ أ٣ؼبً ٝإٔ , ٣غل هِجٚ ٣َبكو ٗؾٞ األػ٠ِ

أٓب ا٥ك٤٤ٖٓ كٌَ ئَٗبٕ ٣ؼِْ ٖٓ ٗلَٚ إٔ هثٚ , اُجٜبئْ ئما ػوثذ ػوثبً شل٣لاً روكغ ؽوكٜب ئ٠ُ أَُبء

ٝفبُوٚ ُٚ اُؼِٞ ال ٣نٛت هِجٚ ٣ٔ٘خً ٝال ٣َوح ٝٛنا ٓب أُغْ ثٚ أثٞ أُٜنا٢ٗ أثب اُؼالء اُغ٢٘٣ٞ ؽ٤٘ٔب ًبٕ ٣ووه 

. ًبٕ ػ٤ِٚ ًبٕ هللا ٝال ش٢ء ٝٛٞ ا٥ٕ ػ٠ِ ٓب: ٣ٝوٍٞ

ًبٕ هللا ٝال ش٢ء : هبٍ, الؽظٞا اٍزلػبء ػو٤لحً ك٢ ؽٍِٞ اُؾٞاكس ثاٌٗبه اُظلبد اُلؼ٤ِخ ًٔب ث٤٘ب ٌُْ ٍبثوبً 

كوبٍ أثٞ عؼلو أُٜلا٢ٗ كػ٘ب , ٝاالٍزٞاءًبٕ ػ٤ِٚ ٣ؼوع ثٔبما؟ ث٘ل٢ اُؼِٞ  ٝٛٞ ا٥ٕ ػ٠ِ ٓب, ٝٛنا ؽنٌ 

 ٝأفجو٢ٗ ػٖ ٛنٙ اُؼوٝهح اُز٢ ٣غلٛب أؽلٗب ك٢ هِجٚ ٓب هبٍ ػبهٌف هؾ ٣بهلل ئال ٝاالٍزٞاءٖٓ مًو اُؼِٞ 

ؽ٤و٢ٗ : ٝعل ك٢ هِجٚ ػوٝهحً ثطِت اُؼِٞ ال ٣ِزلذ ٣ٔ٘خً ٝال ٣َوح كغؼَ اُغ٢٘٣ٞ ٣ِطْ هأٍٚ ٣ٝوٍٞ

. أُٜنا٢ٗ ؽ٤و٢ٗ أُٜنا٢ٗ؛ ألٗٚ ك٤َُ كطوح

رٞاكود األكُخ ػ٠ِ ئصجبد ػِٞ هللا ػي ٝعَ ٝٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ أٗٚ كطوح إٔ أَٛ اُغب٤ِٛخ ٖٓ ٓشو٢ً : ئماً 

اُؼوة ًبٗٞا ٣ووٕٝ ثنُي ٣ٝؼزولٕٝ إٔ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٢ اُؼِٞ ؽز٠ أٗٚ ًبٕ ٖٓ شؼو أ٤ٓخ ثٖ أث٢ 
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 :قٕنّاُظِـ 

هث٘ب ك٢ أَُبء أ٠َٓ ًج٤وا **   ٓغـــل هللا كٜـٞ ُِٔغــــل أَٛ          

ه٣وا ــٍٟٝٞ كٞم أَُبء ً **      ثبُج٘بء اُؼب٢ُ اُن١ ثٜو اُقِن     

ها ــٍٟٝٞ كٞم أَُبء ٍو١**   اً ٣وظو اُطوف ػ٘ٚ    ـــشوعغ    

كٜنا أٌٓو ًبٕ , ك٢ أث٤بٍد ٗؾٞ مُي ٣ضجذ ك٤ٜب ٝٛٞ ٖٓ أَٛ اُغب٤ِٛخ ػِٞ هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ فِوٚ ٝئصجبد ػوشٚ

َٓزوواً ؽز٠ عبء ٛإالء أُزٌِٕٔٞ ثٜنٙ أُولٓبد اُلبٍلح كطَٔٞا ٗٞه اُ٘جٞح ُٝٞصٞا اُؼوٍٞ ثٜنٙ اُلػبٟٝ 

ُٝٞ ٍأٍ ش٤قبً ًج٤واً أٝ ػغٞىاً كب٤ٗٚ أٝ ؽلالً طـ٤واً ُٞعلد ك٢ هِجٚ ئصجبد اُؼِٞ هلل ػي ٝعَ , اُؼو٣ؼخ

. ألٕ ٛنا ٖٓ األٓٞه اُلطو٣خ

 ٍ( يحيٌظ بكم شيء ٔخهقّ ٔقد أعجش عٍ اإلحاطت خهقّ):هب 

ًَىَب يُذِيطٌَُُ }:ٝهبٍ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ[ 255/اُجووح] {ًَىَب يُذِيطٌَُُ ثِشَيْءٍ ٍِِْ عِيَِْوِ إِىَّب ثََِب شَبءَ}:ألٕ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ هبٍ

. [103/األٗؼبّ] {ىَب جُذْسِمُوُ اىْإَثْصَبسُ ًَىٌَُ يُذْسِكُ اىْإَثْصَبسَ}  :ٝهبٍ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ [110/ؽٚ] {ثِوِ عِيًَْب
ٖٓ أػظْ أَُبئَ اُز٢ ٣غت إٔ رؼول ػ٤ِٜب اُوِٞة ٝأال ٣زطوم ئ٤ُٜب ش٢ء "أػ٢٘ َٓأُخ اُؼِٞ"كٜنٙ أَُأُخ 

. ٖٓ اُو٣جخ ٝاُشي ٓٔب ٣ونكٚ أُزٌِٕٔٞ ث٤ٖ ظٜوا٢ٗ ا٤َُِٖٔٔ

ٛبربٕ َٓأُزبٕ  (َٔقٕل أٌ هللا احتذ إبزاْيى خهيًي ٔكهى هللا يٕسى حكهيًا إيًاَاً ٔحصديقاً ٔحسهيًاً ): هبٍ

ًٝبٕ مُي ػ٠ِ هأً أُئخ , أٍٝ ٖٓ هبٍ ثبُزؼط٤َ ك٢ ٛنٙ األٓخ, ػظ٤ٔزبٕ ًبٕ هل أٌٗوٛٔب اُغؼل ثٖ كهْٛ

كِٔب ؽلع ػ٘ٚ ٛنا اُوٍٞ هجغ ػ٤ِٚ فبُل ثٖ ػجل هللا اُوظو١ أ٤ٓو اُؼواه٤ٖ ٝاٍززبة كأث٠ كقوط ثٚ , اُضب٤ٗخ

أ٣ٜب اُ٘بً ػؾٞا روجَ هللا ػؾب٣بًْ كا٢ٗ ٓؼٍؼ ثبُغؼل ثٖ كهْٛ : ٣ّٞ ػ٤ل األػؾ٠ ٝفطت اُ٘بً ٝهبٍ

ٝهبٍ اثٖ اُو٤ْ , كاٗٚ ىػْ إٔ هللا ٓب ارقن ئثوا٤ْٛ ف٤ِال ٝال ًِي ٠ٍٞٓ ر٤ٌِٔب صْ ٗيٍ كنثؾٚ ًٔب رنثؼ اُشبح

ٝؿ٤وٙ  (فِن أكؼبٍ اُؼجبك)ٓقِلاً ٛنٙ اُؾبكصخ ٝٛنٙ ؽبكصخٌ هل هٝاٛب عٌٔغ ٖٓ أَٛ اَُ٘خ ْٜٓ٘ اُجقبه١ ك٢ 

: هبٍ

 ٝألعَ ما ػؾ٠ ثغؼٍل فبُل
 

 اُوظو١ ٣ّٞ مثبئؼ اُووثبٕ **
 

 ئم هبٍ ئثوا٤ْٛ ٤ٌُ ف٤ِِٚ
 

 ١ًٕال ٝال ٠ٍٞٓ ا٤ٌُِْ اُلا** 
 

 شٌو اُؼؾ٤خ ًَ طبؽت ٍ٘خٍ 
 

 هلل كهى ٖٓ أؿ اُووثبٕ** 
 

ٓب ٓواك عؼل ثٜنا؟   

ٓواك عؼل ئٌٗبه اُظلبد ؽ٤٘ٔب هبٍ إٔ هللا ٓب ارقن ئثوا٤ْٛ ف٤ِال أهاك ثنُي ٗل٢ طلخ أُؾجخ؛ ألٕ اُقِخ ٢ٛ 

كبُووإ هل ٗطن , أػ٠ِ أُؾجخ ٝؽ٤٘ٔب هبٍ ٓب ًِْ هللا ٠ٍٞٓ ر٤ٌِٔب أهاك إٔ ٣٘ل٢ ػٖ هللا رؼب٠ُ طلخ اٌُالّ

ًٝنا  ,  [125/اَُ٘بء] {ًَاجَّخَزَ اىيَّوُ إِثْشَاىِيٌَ خَيِييًب} :ثٜبر٤ٖ اُغ٤ِٔزٖ ٝأصجذ اُظلز٤ٖ هلل ػي ٝعَ كوبٍ هللا رؼب٠ُ
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ٝاُقِخ ٢ٛ أػ٠ِ أُؾجخ ك٘ضجذ هلل ػي ٝعَ ٛنٙ , (ئٕ هللا هل ارقن ئثوا٤ْٛ ف٤ِال ٝارقن٢ٗ ف٤ِال):  هبٍ ٗج٤ٚ

اُظلخ اُلؼ٤ِخ اُؼظ٤ٔخ أُوزوٗخ ك٢ ٓش٤ئزٚ ٝؽٌٔزٚ كزٞعل ئما ٝعلد أٍجبثٜب َٝٓٞؿبرٜب كبهلل رؼب٠ُ ٣ؾت 

ٌٕ ٓوطٞص  أُزو٤ٖ ٣ٝؾت أُوَط٤ٖ ٣ٝؾت اُظبثو٣ٖ ٣ٝؾت اُن٣ٖ ٣وبرِٕٞ ك٢ ٍج٤ِٚ طلبً ًأْٜٗ ث٤٘ب

ًَ ٛنٙ ٓؾبة هلل أصجذ هللا أُؾجخ ٝٗضجذ ُٚ اُقِخ ُق٤ِ٤ِٖ ئثوا٤ْٛ ٝٓؾٔل , ٣ٝؾت أُزطٜو٣ٖ ٣ٝؾت اُزٞاث٤ٖ

. ػ٤ِْٜ اُظالح ٝاَُالّ ٝال ٣ِيّ ٖٓ ئصجبر٘ب ُٜنٙ اُظلخ اُشو٣لخ اُؼظ٤ٔخ أ١ شبئجخ ٖٓ شٞائت اُزٔض٤َ

ٗوٍٞ ٖٓ ٛنا ,  ٝاُوهخ ٝهللا ٓ٘يٌٙ ػٖ مُياالٗؼطبفكإ اُن٣ٖ أٌٗوٝا أُؾجخ ٝاُقِخ هبُٞا إٔ ٛنا ٗٞع ٖٓ 

ُٝٞ أٌْٗ أصجزْ هلل أطَ أُؼ٠٘ , أٝر٤زْ ٖٓ أٌْٗ شجٜزْ أٝالً كؼطِزْ صب٤ٗبً كلورْ ٖٓ اُزشج٤ٚ ٝٝهؼزْ ك٢ اُزؼط٤َ

. ٝٓب ٝهؼزْ ك٢ اُزؼط٤َ, ٝؽو٤وخ اُظلخ ًِٝٝزْ ٤ًل٤زٜب ئ٤ُٚ َُِٔزْ

كأًل ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ  [164/اَُ٘بء] {ًَمَيٌََّ اىيَّوُ ٌٍُسََ جَنْيِيًَب} : كذلك بالنسبة لمكالم فإن اهلل تعالى قال

ٌَ ٓبػ٢, ًالٓٚ ٠ٍُٞٔ ثبُٔلؼٍٞ أُطِن أُإًل ُؼبِٓٚ ٌَ ٓوكٞعحهللا ُلع اُغالٍ, ًِْ كؼ ٠ٍٞٓ ,  كبػ

. ٓلؼٞالً ثٚ ر٤ٌِٔب ٓلؼٍٞ ٓطِن ٓإًل ُِؼبَٓ ًِْ

ُٜٝنا ؽبٍٝ ثؼغ ٛإالء اُ٘لبح إٔ ٣ؾوف ا٣٥خ رؾو٣لبً ُلظ٤بً ثزـ٤٤و اُشٌَ كٔبما ط٘غ؟ , كال شي ك٢ ٛنا

. ٌُٖ أ٠ٗ ُٚ مُي, ٢ٌُ ٣َ٘ت اُز٤ٌِْ ٠ٍُٞٔ, عؼَ ُلع اُغالُخ ٓلؼٞالً ثٚ ٓولّ ٝعؼَ ٠ٍٞٓ كبػالً ٓإفوا

ًِْٝ هللاَ )ُٔب ؽِت ٖٓ أث٢ ػٔوٝ ثٖ اُؼالء أؽل اُوواء اَُجؼخ إٔ ٣ووأ ُٚ ا٣٥خ ًٔب ٣شز٢ٜ إٔ ٣ووأٛب ُٚ 

 { ًَىَََّب جَبءَ ٌٍُسََ ىَِِيقَبجِنَب ًَمَيَََّوُ سَثُّوُ}  ثٖ اُِق٘بء ٓب رظ٘غ ثوٍٞ هللا رؼب٠ُ اهبٍ ُٚ ٣ب (٠ٍٞٓ ر٤ٌِٔب

صْ ئٗب ئما ٗظوٗب ئ٠ُ اُووإ اُؼظ٤ْ ٝعلٗب إٔ األكُخ اُلاُخ ػ٠ِ ئصجبد , ال ٍج٤َ ُٚ ُزؾو٣لٜب [143/األػواف]

 }  , [115/األٗؼبّ] {ًَجَََّثْ مَيََِةُ سَثِّلَ}  :ًالّ هللا ػي ٝعَ أًضو ٖٓ إٔ رؾظ٠ ٝهللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ هبٍ

 {ًٍََِْ ؤَصْذَقُ ٍَِِ اىيَّوِ دَذِيثًب} ,  [122/اَُ٘بء] {ًٍََِْ ؤَصْذَقُ ٍَِِ اىيَّوِ قِييًب} ,  [15/اُلزؼ] {يُشِيذًَُُ ؤَُْ يُجَذِّىٌُا مَيَبًَ اىيَّوِ 

 {ًَمَيَََّوُ سَثُّوُ } ,  [6/اُزٞثخ ]{ًَإُِْ ؤَدَذٌ ٍَِِ اىَُْشْشِمِنيَ اسْحَجَبسَكَ فَإَجِشْهُ دَحََّ يَسََْعَ مَيَبًَ اىيَّوِ}  [87/اَُ٘بء]

. [ 143/األػواف]

سِ اىْإَيََِِْ ًَقَشَّثْنَبهُ َّجِيًّب}ٝأ٣ؼبً رظوكبد اٌُالّ ػٖ ثؼل ٝػٖ هوة  أُ٘بكح ,  [52/ٓو٣ْ] {ًََّبدَيْنَبهُ ٍِِْ جَبِّتِ اىطٌُّ

ٌٝٛنا رغل إٔ األكُخ اُلاُخ ػ٠ِ ئصجبد ر٤ٌِْ اُوة ًض٤وحٌ علاً , [ 22/األػواف] { ًََّبدَاىََُب سَثُّيََُب}  ٝأُ٘بعبح

٤ٌٍِٔٚ هثٚ كاصجبد اٌُالّ هلل  (ٓب ٌْٓ٘ ٖٓ أؽٍل ئال ٤ٌٍِٔٚ هثٚ ٤ٌُ ث٤٘ٚ ٝث٤٘ٚ روعٔبٕ):  هل هبًٍٝنا ٗج٤ٚ 

ٌّ ؽو٤و٢ ثؾوٍف ٝطٞد ًٔب عبء  ػي ٝعَ ٖٓ األٓٞه اُز٢ ال ٣قزِق ػ٤ِٜب أَٛ اَُ٘خ ٝاُغٔبػخ ٝأٗٚ ًال

ئم هبٍ هثي , ك٢ اُؾل٣ش ك٤٘بك١ ثظٞرٚ ٝئٗٔب هِ٘ب ثؾوف ألٕ هللا ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ هل عؼَ ًالٓٚ ٓوٍٞ اُوٍٞ

كٔب ثؼلٙ ٓوٍٞ اُوٍٞ ٝٛٞ ٌٕٓٞ ٖٓ ؽوٝف ٝال ٣ِيّ ٖٓ ئصجبر٘ب ُِؾوٝف ٝاألطٞاد ال ٣ِيّ ٖٓ مُي اُجزخ 
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ٌّ ؽو٤و٢ ٝٛٞ ٓزؼٌِن ثٔش٤ئزٚ كبهلل  إٔ رٌٕٞ ًأطٞاد أُقِٞه٤ٖ ٝٓ٘طوْٜ ٝؽوكْٜ ال ٣ِيّ ٖٓ مُي ٌُ٘ٚ ًال

ٍّ ؽو٤و٢ ثؾوٍٝف ٝأطٞاد ٝٛنا اٌُالّ ٓزؼٌِن ثٔش٤ئزٚ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣زٌِْ ٓز٠ شبء ثٔب  ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٣زٌِْ ثٌال

ئ٠ُ ؿ٤و مُي ٖٓ أٗٞاع ...كول ًِْ األث٣ٖٞ ك٢ اُغ٘خ ًِْٝ أٗج٤بءٙ ٣ٌِْٝ ػ٠َ٤ ٣ّٞ اُو٤بٓخ , شبء ٤ًق شبء

. اٌُالّ

  :ُٜٝنا ٣وبٍ ػٖ اٌُالّ ٝػٖ ٍبئو اُظلبد اُلؼ٤ِخ ًٔب ث٤٘ب ٌُْ آٗلبً أٜٗب هل٣ٔخ اُ٘ٞع ؽلصخ ا٥ؽبك ٝهل هبٍ هللا
,  [5/اُشؼواء ]{ ًٍََب يَإْجِييٌِْ ٍِِْ رِمْشٍ ٍَِِ اىشَّدََِِْ ٍُذْذَخٍ} ,  [2/األٗج٤بء] {ٍَب يَإْجِييٌِْ ٍِِْ رِمْشٍ ٍِِْ سَثِّيٌِْ ٍُذْذَخٍ}

ٝٓب ٓؼ٠٘ ٓؾلس أٗٚ ٣زغلك كٜٞ ٓزؼٌِن ثٔش٤ئزٚ ٌُٖ ٛنا األٓو ػبم ثٚ ػطِٞا اُ٘لبح أُؼطِخ ٝهبُٞا ٤ًق 

٣ٌٕٞ ٣زٌِْ ثؼل أُْ ٣ٌٖ ٣زٌِْ ٝظ٘ٞا إٔ ك٢ ٛنا ؽلٝس ش٢ء ك٢ ؽن اُوة كوِ٘ب ٛنا ٝئٕ ٤ٍٔزٔٞٙ ؽلٝصبً 

ك٤ٌِ ؽلٝس ٗوض ثَ ٛٞ ٣لٍ ػ٠ِ أٌُبٍ؛ ألٗٚ ُْ ٣ؾلس ك٤ٚ ش٢ء ٓقِٞم ؽز٠ ٣وبٍ هل أػ٤ق ئ٤ُٚ ٓقِٞم 

. ؽز٠ ٣وبٍ هل أػ٤ق ئ٤ُٚ ٓقِٞم ٛٞ طلزٚ ٍجؾبٗٚ ٝثؾٔلٙ

ٝأٗزْ رؼِٕٔٞ أٗٚ ٣وبٍ ُِٞاؽل , ًٝنُي أ٣ؼبً ال ٣وبٍ أٗٚ ارظق ثٞطق ُْ ٣ٌٖ ٓزظلبً ثٚ كٜٞ ُْ ٣يٍ ٓزٌِٔبً 

اً ٝال ٣ِيّ ٖٓ ًالٓٚ ا٥ٕ إٔ ٣ٌٕٞ ٗشأ كٌْٓ٘ ٓزٌِْ ٝٛٞ ال ٣زٌِْ ٍبػخ ئم هل رٌِْ أٌٓ ٝرٌِْ ا٤ُّٞ ٣ٝزٌِْ ؽ

.  ٛٞ اُن١ ٣وبٍ ػ٘ٚ ؽلس اٌُالًّاألفو, ًػ٘لٙ ًٔب ٣٘شأ ُألفو

.  ثٜنا اُٞطق ٝرؼِن مُي ثٔش٤ئزٚ كٜنا ٤ٌُ ٗوظبً ثَ ًٔبٍاالرظبفأٓب ٖٓ ًبٕ ٓزٌِٔبً ٖٓ ؽ٤ش 

ًٝنُي اٌُبرت ٣وبٍ ػ٘ٚ كالٕ ًبرت ٝال ٣ِيّ إٔ ٣ٌٕٞ ٣غو١ اُوِْ ك٢ ٣لٙ ا٥ٕ كول ًزت أٌٓ ًٝزت ا٤ُّٞ 

هث٘ب ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُْ ٣يٍ , ٝال ٣وبٍ ئٗٚ ؽلصذ ُٚ اٌُزبثخ ئال ئما ًبٕ عبٛالً ثبٌُزبثخ صْ اًزَجٜب, ٣ٌٝزت ؿلاً 

 {إَََِّّب قٌَْىُنَب ىِشَيْءٍ إِرَا ؤَسَدَّْبهُ ؤَُْ َّقٌُهَ ىَوُ مُِْ فَيَنٌُُُ}  :ٓزٌِٔبً ألٗٚ ُْ ٣يٍ كؼبال ٝكؼِٚ ثٌالٓٚ ألٗٚ ًٔب هبٍ

إَََِّّب قٌَْىُنَب ىِشَيْءٍ إِرَا ؤَسَدَّْبهُ ؤَُْ َّقٌُهَ ىَوُ مُِْ } كِٔب ًبٕ ُْ ٣يٍ كّؼبالً ًبٕ ال ٣ياٍ ٓزٌِٔب؛ ألٕ فِوٚ ثٌالٓٚ [40/اُ٘ؾَ]

 [.40/اُ٘ؾَ ]{فَيَنٌُُُ
  ( ٔكهى هللا يٕسى حكهيًا إيًاَاً ٔحصديقاً ٔحسهيًاً  )- هؽٔٚ هللا-ٝهبٍ اُش٤ـ

. ٝال ٗوٍٞ ًٔب هبٍ أَٛ اُجلع

, ٝأفزْ ٛنا اُلهً ثبإلشبهح ئ٠ُ ٓوبالد أَٛ اُجلع ثَ ٝٓوبالد ثؼغ اٌُلبه ٖٓ اُيٗبكهخ كإ ْٜٓ٘ اُلالٍلخ

ٌّ ًلوح ال ٣وعؼٕٞ ئ٠ُ اُ٘جٞاد ٝال ٣أفنٕٝ ػٖ األٗج٤بء ٤ًق ٣لَوٕٝ ٝؽ٢ ًٝالّ هللا ػي , اُلالٍلخ هٞ

ئٗٚ ك٤ٌغ ٖٓ اُؼوَ اُلّؼبٍ ػ٠ِ اُ٘لًٞ اُيا٤ًخ ك٤ٞعت ُٜب ر٤ٜئبد روٟٞ ٝرشزل ؽز٠ رزؾٍٞ : ٣وُٕٞٞ, ٝعَ

٣وُٕٞٞ إٔ اٌُالّ اُن١ روُٞٞٗٚ أٗزْ أ٣ٜب إَُِٔٔٞ أٝ ٣ب أرجبع األٗج٤بء ٖٓ ٝؽ٢ , ئ٠ُ أطٞاد ٌٛنا ٣وُٕٞٞ

ػ٠ِ ثؼغ اُ٘لًٞ اُيا٤ًخ ٣وظلٕٝ , اُؼوَ اُلّؼبٍ ػ٘لْٛ ثٔ٘يُخ اإلُٚ, ٛٞ ػجبهح ػٖ ك٤غ ٖٓ اُؼوَ اُلّؼبٍ

ًٟ ٓؼ٤٘ٚ ٣وُٕٞٞ ػٜ٘ب  ثٜب ٗلًٞ األٗج٤بء إٔ ٖٓ رَْٜٔٞٗ أٗج٤بء ْٛ ٖٓ ثِؾ كهعخ ٖٓ أَُٞ ٝاعزٔؼذ ك٤ٚ هٞ

ئ٠ُ ؿ٤و مُي ٖٓ كػٞاْٛ كظبهد ٗلٍْٜٞ ىا٤ًخ ٤ٜٓأح إٔ ... هٞح اُؾلً ٝاُوٞح اُول٤ٍخ ٝهٞح رأص٤و٣خ 

. ٝال شي إٔ ٛنٙ أُوبُخ ًلو٣خ, رزظٞه ٝرزق٤َ أطٞاد رقبؽجٜب ٛنا اُٞؽ٢ ػ٘لْٛ
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أ٣ؼبً ٖٓ أُوبالد اٌُلو٣خ ٓوبُخ أطؾبة ٝؽلح اُٞعٞك ٖٓ ؿالح اُظٞك٤خ كاْٜٗ ًزلو٣ٍغ ُوُْٜٞ ثإٔ اُلوم 

ث٤ٖ اُقبُن ٝأُقِٞم إٔ اُقبُن ٛٞ ػ٤ٖ اُٞعٞك طبهٝا ٣وُٕٞٞ إٔ ًَ ًالّ ك٢ إٌُٞ ٛٞ ًالٓٚ ؽز٠ هبٍ 

: ٗبظْٜٔ

ٍّ ك٢ اُٞعٞك ًالٓٚ  ٍٞاٌء ػ٤ِ٘ب ٗضوٙ ٝٗظبٓٚ **                                  ًَٝ ًال

كأ١ طٞد ٣َٔؼٞٗٚ ٖٓ أطٞاد اُؾ٤ٞاٗبد ٝاُط٤ٞه ٝٛل٣و اُطبئواد ًَ ٛنا ٣وٕٝ أٗٚ ًالّ , ٝاُؼ٤بم ثبهلل

, ُْٜٝ ك٢ ٛنا أٓٞه َٓزش٘ؼخ ٝٛٞ كوٌع ػٖ ػو٤لرْٜ اٌُلو٣خ ػو٤لح ٝؽلح اُٞعٞٙ, هللا رؼب٠ُ هللا ػٔب ٣وُٕٞٞ

. ٛبربٕ ٓوبُزبٕ ًلو٣زبٕ

اُغ٤ٜٔخ ٝأُؼزيُخ أٌٗوٝا اُظلبد ٝربثٌغ إلٌٗبهْٛ ُِظلبد أٌٗوٝا طلخ اٌُالّ هلل ػي ٝعَ ٝاػزجوٝا إٔ 

اٌُالّ أُؼبف ئ٠ُ هللا ٓقِٞم ٝػلٝٙ ٖٓ ثبة ئػبكخ أُقِٞم ئ٠ُ فبُوٚ ئػبكخ رشو٣ق ٣ؼ٢٘ ٓضَ ٓب هبٍ 

هبٍ ك٢ ىػْٜٔ ًالّ هللا كؼ٘لْٛ إٔ ًالّ هللا ػي ٝعَ ٓقِٞم ٝإٔ هللا فِن ًالٓبً , ث٤ذ هللا, ٗبهخ هللا, هللا

ٝأػبكٚ ئ٠ُ ٗلَٚ ٝئال كاٗٚ ٛٞ ال ٣زظق ثظلخ اٌُالّ ٝألعَ ما هبُٞا اُووإ ٓقِٞم ٝأثٞا إٔ ٣وُٞٞا ٛٞ 

. ًالّ هللا ٝآزؾ٘ٞا اُ٘بً ثنُي

ث٤خ  ٝاألشبػوح ٝاَُبُج٤خ ٌُالَّ كإ ٛإالء ىػٔٞا أْٜٗ أصجزٞا اٌُالّ ٌُْٜٝ٘ ك٢ , ثو٢ ثؼغ اُظلبر٤خ ْٝٛ اُ

أٓب , ٗضجذ اٌُالّ هلل ػي ٝعَ ٌُٖ اٌُالّ اُن١ ٗضجزٚ ٛٞ أُؼ٠٘ اُول٣ْ: اُؾو٤وخ أصجزٞٙ ئصجبربً ٗبهظبً كوبُٞا

كبهلل رؼب٠ُ ُٚ طلخ , اُؾوٝف ٝاألطٞاد كٜنٙ ػجبهحٌ ػٖ ًالّ هللا أٝ ؽٌب٣خٌ ٌُالّ هللا ٤َُٝذ ٢ٛ ًالّ هللا

ٌْ ك٢ ٗلَٚ ث٘بًء ػ٠ِ أطِْٜ اُلبٍل ث٘ل٢ اُظلبد اُلؼ٤ِخ . اٌُالّ ٌُٖ ًالٓٚ ٓؼ٠ً٘ هل٣ْ هبئ

ُن١ ٍٔؼٚ األثٞإ ك٢ اُغ٘خ؟   آب: ئماً 

ث٤خ, هبُذ األشبػوح ٛنٙ أطٞاد فِوٜب هللا ك٢ كؼبء اُغ٘خ ُزؼجو ػٖ مُي أُؼ٠٘ اُول٣ْ ٌُالَّ  ٢ٛ :ٝهبُذ اُ

ًٝنا ٓب ٍٔؼٚ ٠ٍٞٓ ػ٘ل اُشغوح كاْٜٗ هبُٞا ئٗٚ , ؽٌب٣خ ػٖ ًالّ هللا اُن١ ٛٞ أُؼ٠٘ اُول٣ْ اُوبئْ ك٢ ٗلَٚ

. أطٞاٌد فِوٜب هللا ك٢ اُشغوح ٤َُٝذ ًالّ هللا

ُٜٝنا هبٍ ثؼؼْٜ ئٗٚ ال كوم ث٤ٖ ٓنٛت األشبػوح ٝٓنٛت أُؼزيُخ؛ ألٗٚ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٣إُٕٝٞ ٌٝٗزل٢ ثٜنا 

 .اُوله

 ..ٔصهى هللا عهى َبيُا يحًد ٔعهى آنّ ٔصحبّ أجًعيٍ 

 


