
(1)ً

 ً(صلى اهلل علُٔ ّسله) ىيب الزمحة
  كنا جيب أٌ ىعزفُ

ًَِٔإؾخددنيًَرِ َؿددً ًً}ً:اؾؽددرقمًًؽمنيبددهًيفًاؾؼنيئددلًاؾعددنيدل،ً ًربًًٓاحلؿدددًًًًًًًًًً َوَؿددنيًَأِرَلددْؾـَني

ًُٓو َدُهًالًَشرقَكًَؾدهًًُ{ِؾْؾَعنيَؾِؿَ، حًـلقدهً)لدؾىًآًعؾقدهًًًًداؿمًدً ً ًوَأشفُدًأِنًاَلًإؾَهًٔإالخًا

ـَٖكًَؾَعَؾىًُخُؾٕقًَعِظدقمًٕ} ًؼنيئًؾني:ًًولؾم(ًيفًحمؽمًاؾمـزقل  ًوَأشدفُدًأٖنًلدقَدـنيًوـلٖقـدنيًًًًً{َؤإ

ًِِٓػديًُأًِِّّاْؾِؽَمدنيِبًَؾَىدنيَُُمًاؾـِٖلدقَِّ، ًًًً:ً)حمؿّداًَعلُدهًورلوُؾُهً ًاؾؼنيئل ـَِدًا َؤإٖنًآَدًًَِّٔإِّيًِع

 ًَوَلُأـَلُِّكُؽِمًِبَمْأٔوقٔلًَذِؾَك ًَدِعَوِةًَأِبئًإِبَراِفقَمًَوِبَشدنيَرِةًِعقَيدىًَؼِوَؿدُه ًًًًًَؾُؿـَِهِدْلًِػيًِطقـَِمِه

ُُدوُرًاؾٖشدنئِّ ًَوَؽدَذِؾَكًَُدَرىًُأٖؿَفدنيُتًًًًًًًَوُرِؤَقنيًُأؿِّيًا ـَِفنيًـُوْرًَأَضنيَءِتًَؾدُهًُؼ ـُٖهًَخَرَجًِؿ ؾخِميًَرَأِتًَأ

ًَِٓعَؾِقٔفِم ًِْعَؾقهًوعَؾىًآِؾِهًولوِلِهً ًوَؿِنًَُدِلَعُفِمًًً(اؾـِٖلقَِّ،ًَلَؾَواُتًا اؾؾخُفٖمًَللًِّولؾِِّمًوبنئر

ً.ًبإ ينيٕنًإَؾىًقؤًِّاؾدِّقٔن

ً:ًً ّبعدًًًًًًً
ادليدؾؿونًبدذؽرىًؿدقسدًلدقدـنيًًًًًًلحيمػًدًؿدنًؽدلًعدنيًًًًِّؿعًؿؼدًِّشفرًربقدعًاووًلػًًًًً

ؾدهً)لدؾىًآًًًً ًوُعظقّؿدنيً ًوُدوؼّااً ًوإلسًؾدنيًًًرلولًآً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ً؛ًحمٓلدً ًً

عؾقهًولؾم(ً ًوإٓنًؿدنًأولداًاؾواللدنيتً ًوأؼدوىًشدوافدًا لد ً ًأنًـعدٓر ًاؾـدنيسًًًًًًًًً

ولًآً)لددؾىًآًعؾقددهًولددؾم(ً؛ًذؾددكًأٓنًبعددضًاؾـددنيسًالًقعرػددونًاؾددـٓ ًًبيددقدـنيًرلدد

)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًادلعرػد ًاؾدتًُؾقدقًبدهً ًوُمـنيلدُاًؿدعًؿؽنيـمدهً)لدؾىًآًعؾقدهًًًًًًًًًً

ولؾم(ً ًوؿنيًأذيلًأنًقؽونً دقنـنيًعنًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ً ًوؿدنيًأذيدلًأنًًً

َوَؿدِنًَأِلدَدُ ًًً}ـدهً)لدؾىًآًعؾقدهًولدؾم(ً ًًًًًُؽونًاؾلداق ًؿعً دقثًاؾؼدرآنًاؾؽدرقمًعًً

ً.ً{ِنًَأِلَدُ ًِؿَنًاؾؾخِهًِؼقًؾنيَوَؿ} ً{ِؿَنًاؾؾخِهًَ ِدقّنني
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(2)ً

ًحتً     ًعنًؾؼد ًؽنيشًػني ً دقّنني ًولؾم( ًعؾقه ًآ ًاؾـ ً)لؾى ًعن ًاؾؽرقم ًاؾؼرآن دث

حًًًاؾرري حًػفوًـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًؿنًلواـاً قنيُهًؿؽنيـمهًوأخسؼهًوؽنٕا

ـُِػِيُؽِمًَعٔزقْزًَعَؾِقِهًَؿنيًَعـِٗمِمًَ ٔرقْصً}:ً قثًقؼولًاحلقًللونيـه َؾَؼِدًَلنيَءُؽِمًَرُلوْلًِؿِنًَأ

ًِبنيْؾُؿِؤِؿـَِ،ًَرُءوْ ًَرِ قْم ًوقؼولًللونيـه{َعَؾِقُؽِم ًح ًَوَؾِوً}: ـَِتًَؾُفِم ًِؾ ًاؾؾخِه ًِؿَن ًَرِ َؿٍ  َػِلَؿني

ـِ ـَِتًَػظًّنيًَغِؾقَظًاْؾَؼْؾِاًَؾني ـُِفِمًَواِلَمِغِػِرًَؾُفِمًَوَشنئوِرُفِمًِػيًاْؾَأِؿٔرًُؽ َػٗضواًِؿِنًَ ِوِؾَكًَػنيِعُفًَع

ًُقِوٗاًاْؾُؿَمَوؽِِّؾَ، ًاؾؾخَه ًٔإٖن ًَعَؾىًاؾؾخِه ًَعَزِؿَتًَػَمَوؽخِل ًوقؼولًً{َػٔإَذا ًللونيـهح َواِعَؾُؿواً}:

ًَؽِن ًِػي ًُقِطقُعُؽِم ًَؾِو ًاؾؾخِه ًَرُلوَل ًِػقُؽِم ًٔإَؾِقُؽُمًَأٖن ًَ ٖلَا ًاؾؾخَه ًَوَؾِؽٖن ًَؾَعـِٗمِم ًاْؾَأِؿٔر ًِؿَن ٕا

ً ًِػياْؾٔإمَينيَن ًُفُمًًَوَزٖقـَُه ًُأوَؾِكَك َُِقنيَن ًَواْؾِع ًَواْؾُػُيوَ  ًاْؾُؽْػَر ًٔإَؾِقُؽُم ًَوَؽٖرَه ُؼُؾوِبُؽِم

ً.{اؾٖراِشُدوَن

وؾؼدًأؽدًاؾؼرآنًاؾؽرقمًأنًرري ًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًملًُؽنًخنيل ًًًًًًًًً

بلًإنًاؾرري ًاؾتًاؿمألًبفنيًؼؾاًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًً؛بنيدلؤؿـ،ًػوياً

ًبلً  ً ًواإلـسًواجلن  ً ًواؾعنيلي ًواؾطنيئع  ً ًواؾػنيلر ًواؾرب  ً ًواؾؽنيػر مشؾتًادلؤؿن

ً)لؾ ًرريمه ًبؾغت ًػؼد  ً ًادلىؾوؼنيت ًؽلًوذيقع ًقػو  ً ٘دا ًولؾم( ًعؾقه ًآ ى

مُوراتً ًػؽنينً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًقعػوًعؿنًظؾؿهً ًوقعطيًؿنً رؿهً ًوقُلًاؾ

ًَِ}ؿنًؼطعهً ًوحيينًإديًؿنًألنيءًإؾقهً ًويفًذؾكًقؼولًاحلقًللونيـه:ً َوَؿنيًَأِرَلْؾـَني

ًِؾْؾَعنيَؾِؿَ، ًَرِ َؿً  ً ًواؾذيًؽنينًأشٓدً ًوالًأدلًعؾىًذؾكًممنيً دثًقوًِّاؾطنيئفً{ٔإؾخني

اوقنيًِّلعوب ًعؾىًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ً ًػؼدًؽذبهًأفلًاؾطنيئفًإديًاحلدً

اؾذيً داًبأؿ،ًو يًاؾيؿنيءًلربقلً)عؾقهًاؾيسِّ(ًأنًقـزلًبأؿرًؿنًربهً)عزًولل(ً

ًَؿ ًبفمًَؾوؿعه ًُقوؼع ًأن ًيف ًولؾم( ًعؾقه ًآ ً)لؾى ًآ ًرلول ًُؿيمأؿّرا ًاجللنيل ك

ً)ًاؾعذاب ًوجيقا ًؼنيئًؾني: ًُقِىٔرَجاؾرري ًادلفداةً)لؾىًآًعؾقهًولؾم( ًَأِرُلوًَأِن ًَبِل



(3)ً

ًُِاَلًَوِ َدُه ًاؾؾخَهًَقِعُلُدًَؿِنًَأِلَسِبٔفِمًِؿِنًاؾؾخُه ً)ًِبِهًُقِشٔر ًؼقلًؾه ًوعـدؿني لؾىًآًَشِقّكني( 

ـَٖؿنيًَؾٖعنيـّني ًُأِبَعِثًَؾِمً(ً:ًادعًعؾىًادلشرؽ،ًؼنيل:ً)ٔإِّيعؾقهًولؾم ًَرِ َؿً (.ًُبِعِنُتًَؤإ

ًعؾىًاخمس ًًًًًًً ًاؾلشر ً دود ًعـد ًولؾم( ً)لؾىًآًعؾقه ًرريمه وملًُؼفًؿظنيفر

ػعنًعلدًآًبنًلعػرً)رضيًبلًاُيعتًؾمشؿلًاحلقوانًواؾطاً ًً؛عؼنيئدفمًػوياً

آًعـفؿني(ًأنًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًدخلً نيئًطنيًؾرللًؿنًاوـُنير ًػإذاًػقهً

ًرأىًاؾـٖ  )لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًَ ٓنًوذرػتًعقـنيهً ًػأُنيهً)لؾىًآًًذيلً ًػؾؿني

ًَفَذاً ًَرٗب ً)َؿِن :ً ًولؾم( ًعؾقه ًآ ً)لؾى ًػؼنيل ًػيؽت  ًذػراه ًػؿيح ًولؾم( عؾقه

اْؾَهَؿٔل؟( ًػهنيءًػمىًؿنًاوـُنيرًػؼنيل:ًؾيًقنيًرلولًآ ًػؼنيلًؾه:ً)َأَػَؾنيًَُٖمِؼيًاؾؾخَهًِػيً

ـَٖكًُُِهقُعُهًَفِذِهًاْؾَلٔفقَؿِ ًاؾخِميًَؿ ـُٖهًَشَؽنئًإَؾٖيًَأ ًَوُُِدِئُلُه(.ًًؾخَؽَكًاؾؾخُهًٔإٖقنيَفنيًَػٔإ

علدًآًبنًؿيعودً)رضيًآًعـه(ً:ًؽـٖنيًؿعًرلؤلًآً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًًوعنًًًً

ًػهنيءِتً  ً ًَػِرَخِقَفني ًػأخذـني  ً ًَػِرَخنئن ًؿعفني ًُ ٖؿَرًة ًػرأقـني  ً ًِؾونيَلِمه ًػنيـطؾَق  ً يفًَلَػٕر

فذِهًًاحُلٖؿَرُة ًػهعؾتًَُُعرُِّشً ًػهنيءًاؾـٖ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم( ًػؼنيلً:ً)ًَؿِنًَػَهَع

ًبوؾِدفني؟ًُرٗدواًوؾَدفنيًإؾقفني(.ً

نيًػعنيؾهًوذيقعًأ واؾهًُطلقؼنيًعؿؾ٘قأؾؼدًؽنينًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًبأؼواؾهًوًًًًًً

ًؾؾلشرق  ًلل( ًآً)عزو ًولؾم(ًًؾؾؿـفجًاؾربنيـيًاؾذيًأراده ًػؽنينً)لؾىًآًعؾقه  

ًعنيئش  ًادلؤؿـ،ًاؾيقدة ًأِّ ًولػمه ًعؾىًاورضًؽؿني ًميشي )رضيًآًعـفني( ًًؼرآـني

ًؽمنيبًرري  ً قثًقؼولًاحلقًللونيـه:ً ًِؿَنًَوـُـَزُِّل}ػؽمنيبهً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ً

ً{ِؾْؾُؿِؤِؿـَِ،ًَوَرِ َؿٌ ًِشَػنيْءًُفَوًَؿنيًاْؾُؼِرآٔن ًوقؼولًللونيـه: ًُِِلَقنيـّنيًاْؾِؽَمنيَبًَعَؾِقَكًَوـَٖزْؾـَني} 

ًواوؿنينًً{ِؾْؾُؿِيِؾِؿَ،ًَوُبِشَرىًَوَرِ َؿً ًَوُفّدىًَشِيٍءًِؾُؽلِّ ًواوؿن ًاؾرري  ًدقن ودقـه

ًدقنًقرلُخ ني ًحيؼنًاؾمعنيقشًاؾيؾؿيًب،ًاؾلشرًذيقّعألسًًواؾيسًِّؾؾلشرق ًذيعنيء 



(4)ً

 ًدونًًخنيؾُ ً ًعؾىًألسًإـينيـق ًؽلًاوؿوالًاوؿوالًؽلًاؾدؿنيءً ًوحيػُظًاؾدؿنيء

اجلـسً ًأوًاؾعر ً ًػؽلًاوـػسًُػرؼ ًب،ًاؾـنيسًعؾىًألنيسًاؾدقنً ًأوًاؾؾونً ًأوً

 راًِّ ًوؽلًاوعراضًؿُنيـ ً ًوؽلًاوؿوالًحمػوظ ً ًوؽلًاوؿنيـنيتًؿؤداٌةًوفؾفنيً ً

 وبسًأٓيًالمنـنيءات.

ًؿػًًًًً ًأـفني ًجيد ًولؾم( ً)لؾىًآًعؾقه ًاؾـٓ  ًيفً قنية ًاؾـنيظر ًبؽلًلواـاًإٓن عؿ 

 ًخلؾقًاحلينً ًواؾٓيهنيقنيًاؾّطقل ا ًمبنيًللؾهًآً)عزًولٓل(ًعؾقهًؿنًاؾرري ًواإلـينيـق 

ً ًػفوًاؾزوجًـعمًاؾزوجً  ًواجلدًـعمًاجلدواؾٓيؿنيتًاؾػنيضؾ ً  ًػفوًواوبًـعمًاوبً   

خدجي ً)رضيًًاؾيقدةًخاًاؾـنيسًوفؾهً ًوولونيبهً ًووؿمهً ًوؾؾعنيدل،ً ًػفذهًزوله

ُُِلًاؾٖرِ َمً ًَوَُِوِؿُلًاْؾَؽٖلً ً ـَٖكًَؾَم آًعـفني(ًُُػهً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ً ًػمؼولً:ً)ٔإ

ًَوَُْؽِيُاًاْؾَؿِعُدوًَِّ ًَوَُْؼٔريًاؾٖضِقَفً ًَوُُِعُ،ًَعَؾىًـََواِئِاًاْؾَوقِّ(.

ًاؾـًًًًًً ًؼؾا ًبفني ًاؾتًاؿمأل ًواإلـينيـق  ًاؾرري  ًؿظنيفر ًُؽن ًعؾقهًومل ًآ  ً)لؾى

ً ًادلعنيؿست ً ٓد ًعـد ًؾمؼف ًمممدةًًؿعًاؾقوؿق ولؾم( ًؽنيـت ًبل  ً ًوػؼط اآلخرقن

ًبشرقع ً ًػؼدًلنيءً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(  ً وواضو ًاوثرًيفًاؾمشرقعنيتًاؾتًلنيءًبفني

َأٗقَفنيًاؾـٖنيُسًًَقني}:ً ً قُثًقؼولً)للونيـه(ًلواءًلعؾتًاؾلشرًؽؾفمًأؿنيًِّآً)عٓزًولل(ً

ـٖ ًاؾؾخِهًٔإ ًِعـَد ًَأْؽَرَؿُؽِم ًٔإٖن ً ًِؾَمَعنيَرُػوا ًَوَؼَلنيِئَل ًُشُعوّبني ًَوُأـَنىًَوَلَعْؾـَنيُؽِم ًؿِّنًَذَؽٕر ًَخَؾْؼـَنيُؽم ني

َُِؼنيُؽِمًًٔإٖنًاؾؾخَهًَعِؾقْمًَخِلْاً ً.{َأ

ًأنًًًًًًً ًبعد ًؾؾؿرأة ًولؾم( ًآًعؾقه ً)لؾى ًُؽرميه ًادلينيواة ًفذه ًؿظنيفر ًؿن وؽنين

ؿنًممنيرل ًأدـىً ؼوؼفنيًاؾؼفرًواؾظؾمًواؾظسًِّ ًؿيؾوب ًاإلرادةًًعنيشتًعُوّراًؿن

ًاحلٓقًيفًادلااثًبعدًأنًؽنيـتًًاإلـينيـق   ًُورثًػهنيءًبشرقع ًؿـومفني  ًفيًـػيفني

ًواؾمؿؾكً ًواخمقنيرًاؾزوجً ًولعلًهلنيًؿنًاؾمشرقعنيتًؿنيولعؾتًهلنيًاحلٓقًيفًاؾمُر ً

 ًواؾعـنيق ًبفنيً ًو ينًً ًبلًلعلًرعنيقمفنيًوزولً وأخّمنيً ً ًوبـّمنيً ًًنيقؽػلًهلنيًؽراؿمفنيًأ٘ؿ



(5)ً

َؿِنًُؽٖنًَؾُهً:ً)ًجلـ ً ً قثًؼنيلًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(إديًااؾمعنيؿلًؿعفنيًطرقًؼنيً

ًَ ٖمىً ًٔإَؾِقٔفٖن ًَوَأِ َيَن ًِػقٔفٖن ًاَُٖؼىًاؾؾخَه ًُأِخَمنئن ًَأِو ـَِمنئن ًِب ًَأِو ًَأَخَواٍت ًَثَؾنيُث ًَأِو ًَبـَنيٍت َثَؾنيُث

ً.ً(َقِلٖنًَأِوًَقُؿِمَنًُؽٖنًَؾُهًِ َهنيّبنيًِؿِنًاؾـٖنئر

ًًًًً ًاإلـينيـق  ًً–وؿنًؿظنيفر ًبأؿمهًيفًً–أقّضني ًرػؼه ًولؾم( ً)لؾىًآًعؾقه يفًشرقعمه

ًيفً ًاؾُغا ًاؾُ  ًبؽنيء ًمسع ًإذا ًولؾم( ًعؾقه ًآ ً)لؾى ًػؽنين  ً ًاؾعلنيدات أداء

ادليهدًقعهلًيفًلسُهًرري ًبنيؾطػلً ًوشػؼ ًبأؿهً ًػؽنينً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ً

(ً ًٔإَطنيَؾَمقؼول: ًُأٔرقُد ًَوَأـَني َُٖسِة ًِػيًاؾ ًِػئًإِّيًَؾَأِدُخُل ًَػَأََُهٖوُز ُِٖليِّ  ًاؾ ًُبَؽنيَء ًَػَأِلَؿُع َفني 

( ًبلًؽنينً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًخيشىًَلَسُِيًِؿٖؿنيًَأِعَؾُمًِؿِنًِشٖدِةًَوِلِدًُأؿِِّهًِؿِنًُبَؽنيِئِه

ًقيمطقع ًال ًؿني ًُقػرضًعؾقفم ًادلداوؿ أن ً)ًون ًقؼول: ًػؽنين ًََُرْؽُمُؽِم ًعؾقه  َذُروـِيًَؿني

ـَٖؿنيً ُُُؽِمًِبَشِيٍءًَػٔإ ـِِلَقنيِئٔفِم ًَػٔإَذاًَأَؿِر َفَؾَكًَؿِنًَؽنيَنًَؼِلَؾُؽِمًِبَؽِنَرِةًُلَؤاِؾٔفِمًَواِخِمَؾنيِػٔفِمًَعَؾىًَأ

ـُِهًَؿنيًاِلَمَطِعُمِم ًَؤإَذاًـََفِقُمُؽِمًَعِنًَشِيٍءًَػَدُعوُه ًً(.َػْأُُواًِؿ

 ًعؾىًؿرًِّاؾمنيرقخًًاإلـينيـق ًيفؾؼدًضربًاؾـ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًأعظمًاوؿنؾ ًًًًً

ًأؽربً ًولؾم( ً)لؾىًآًعؾقه ًؼؾاًـلقه ًولل( ًآً)عز ًاؾتًألؽـفني ًاإلـينيـق  وفذه

ً ً ًاؾيسِّ ًفيًشرقع  ًاإللسِّ ًػشرقع   ً ًوقيره ًورريمه  ً ًاإللسِّ دؾقلًعؾىًمسني  

ً ًوؾـر مًؿنًيفًاورضًؾاري ًبقــني ـنيًواؾقيرً ًواؾرري ًبؽلًؿعنيـقفني ًػؾـرتا مًػقؿني

(ً :ً ًولؾم( ًؼنيلً)لؾىًآًعؾقه ًػؼد  ً ًاؾٖرِ َؿُن ًؿنًيفًاؾيؿنيء ًَقِرَ ُؿُفُم اؾٖراِ ُؿوَن

ً(ً.اِرَ ُؿواًَأِفَلًاْؾَأِرٔضًَقِرَ ِؿُؽِمًَأِفُلًاؾٖيَؿنيِء

 أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
ً*ًًًًًً*ًًًًًً*ً

ًآًو دهًالًشرقكًؾهً ًوأشفدًأنوأشفدًأنًالًإؾهًإالًًاؾعنيدل،ً ًربًًٓاحلؿدًًًًًً

ًولولهًآؾهًمًوبنيرًِعؾقهً ًوعؾىاؾؾفمًلٓلًولؾخًعلدهًورلوؾهً ًوـلقـنيًحمؿّداًلقدـني

ً.ًأذيع،ً ًوؿنًُلعفمًبإ ينينًإديًقوًِّاؾدقنً



(6)ً

  إخوة اإلسالم:
ً ًاؾعظؿ  واؾٓرري ًيفًشىُق ًاؾـٓ ً)لؾىًآًواإلـينيـق ًالًشّكًأٓنًؿظنيفر

عؾقهًولؾم(ًؾمظفرًواضوً ًلؾٓقً ًيفًأرؼىًلورفنيًؿعًخمنيؾػقهً ًػؼدًعنيشًاؾـٓ ً)لؾىً

ؼنيئّداًجملمؿعًقمعنيقشًػقهًادليؾؿونًؿعًً-عشرًلـواتًيفًادلدقـ ًً-آًعؾقهًولؾم(ً

ًادليؾؿ،ًؽ ًغا ًأٓن ًؿن ًاؾرغم ًوعؾى  ً ًاؾدقنيـنيتًاوخرى ًألونيب ًؿن نيـواًغافم

مينؾونًاوؼؾق ًيفًفذاًاجملمؿعً ًػإٓنًاؾـٓ ً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًؼدًأـُػفمًغنيق ً

ًػنيجلؿقعً  ً ًؿيؾم ًغا ًأو ًب،ًؿيؾم ًػقفني ًُػرؼ  ًال ًإـينيـق  ًؿعنيؿؾ  ًوعنيؿؾفم اإلـُني ً 

ًَََِّؾَؼِدًَؽٖرِؿـَنيًَبـِيًآَد{نيًؿنًؼولًآً)عٓزًولٓل(ً؛ًؽنيػ ًاحلؼو ًاإلـينيـق ً ًاـطسًؼبًقمؿمع

ًَخَؾْؼـَني ًؿِّٖؿِن ًَعَؾىًَؽِنٕا ًَوَػٖضْؾـَنيُفِم ًاؾطخقَِّلنيِت ًؿَِّن ًَوَرَزْؼـَنيُفم ًَواْؾَلِؤر ًِػيًاْؾَلرِّ ًَوَ َؿْؾـَنيُفِم

ًًًً.}َُْػِضقًؾني

 ً ًوحيضرًجمنيؾيفمً ًوقزورًؿرقضفمًؽنينً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(ًقؼللًدعوُفمو

ًبأرؼىًأـوا ًوقعنيؿؾفم  ً ًقمعنيؿلًبفنيًوقوالقفمًيفًؿُنيبفم ًاؾتًقـلغيًأن ًادلعنيؿؾ  ع

ًو  ً ًاؾوا د ًاجملمؿع ًأبـنيء ًاؾـ ًًىرٖبؼد ًولؾم( ًعؾىًفذاً)لؾىًآًعؾقه ألونيبه

ًُٓعـفَؿني(ًَوؼدًًػفذاًَعِلدًاؾؾخِهًِبنادلـفجًاؾـلويًؿنًاؾمعنيقشًاؾيؾؿيً ً َعِؿٕروً)َرضَيًا

:ًَأِفَدِقُمِمًِؾَهنئرـَنيًاْؾَقُفوِديًِّ؟ًَأِفَدِقُمِمًِؾَهنئرـَنيًًملأهلُذِبَوِتًَؾُهًَشنيٌةًِػيًَأِفِؾِهً ًَػَؾٖؿنيًَلنيَءً

ً ً؟ ًػإـيًاْؾَقُفوِديِّ ًاؾؾخِه ًَرُلوَل ًَوَلؾخَم)َلِؿِعُت ًَعَؾِقِه ًِلِلٔرقُلًً(َلؾخىًاؾؾخُه ًَزاَل ً)َؿني :ً َقُؼوُل

ـُِت ـُٖهًَلُقَورُِّثُهًُقوِلقـِيًِبنيْؾَهنئرًَ ٖمىًَظـَ ً(.َأ

ًبلًًًًًًًًً ًقدلًعؾىًُرلقىه ًولؾم(ممني ولسًاؾمعنيقشًاؾيؾؿيًيفًً)لؾىًآًعؾقه

ً ًؿنيتًودرعهًؿرفوـ ًعـدًقفوديً  وؿنيًاجملمؿعًادلدـيًأـهً)لؾىًآًعؾقهًولؾم(

ُعؾقّؿنيًؾألؿ ً ًوُطلقًؼنيًعؿؾ٘قنيًدلنيًقدعوًإؾقهًإالًولؾم(ًذؾكًً)لؾىًآًعؾقهًػعلًاؾـ 



(7)ً

ً:اإللسًِّؿنًلؾمًولسًِّووئنيًِّؿعًاؾـني ً)للونيـه( ًقؼولًاحلٗق ً قُث ً؛ ؾخنيً}ًسًذيقعني

ـَِفنيُؽُمًاؾؾخُهًَعٔنًاؾخِذقَنًَؾِمًُقَؼنيُُِؾوُؽِمًِػيًاؾدِّقٔنًَوَؾِمًُقِىٔرُلوُؽمًؿِّنًِدَقنئرُؽِمًَأنًََُلٗروُفِمً َق

 ً.{اؾؾخَهًُقِوٗاًاْؾُؿْؼِيِطَ،ًَوُُْؼِيُطوأًإَؾِقٔفِمًًٔإٖن

نيؿؾهًؿعًغاًآًعؾقهًولؾم(ًيفًإـينيـقمهًورريمهً ًو ينًُعؾؼدًؽنينًاؾـٓ ً)لؾىًًًً

ً ًوؼدوة ًألوة ًاؾػقؾيو ًادليؾؿ، ًقؼول  ً ًؿنؾه ًاؾلشرق  ًُر ًمل ًػرقّدا ًوأمنوذّلني  

(ً :ً ً"لوُه" ًادلمينيؿحًاوؽربؽنينًحمؿدً)لؾىًاودلنيـٓي ًولؾم( ًوملًقمىذًآًعؾقه  

 ًأوًمبٓدًاوقديً ًؽنيـواًقعمدونًعؾقهًبنيؾيٓارلولًاإللسًِّؿوؼًػنيًلعّلنيًضدًؽٓلًاؾذقنً

 ًنيبهًوُلعهًادليؾؿونؼدًؽنينًؿمينيحًمنيً ًػملعهًألوأوًبعرؼؾ ًاؾطرققً ًوؿنيًشنيبهًذؾكً ًػ

ًزاؾتًً-وؽنيـتً ًاؾمينيؿحًفيًإ دىًادلؿقزاتًواؾٓيؿنيتًاؾٓراؼق ًؾؾدقنًً-وؿني لػ ً

؛ًوؾؽٓنًادليؾمًقمينيؿحًلً:ًإنًُينيؿحًادليؾمًؾقسًًؿنًضعفاإللسؿٓيً ًوؾؾوٓقًأؼو

ًؿعًاعمزازهًبدقـهً ًومتيؽهًبعؼقدُه(ً.ً

ًإديًأنًـؼمديًبأخس ًلقدـنيًًًً ًأ ولـني ًولؾم(رلولًآًًؿني يفًً)لؾىًآًعؾقه

ًوأنًـعنيؿلًاؾـنيسً  ً ًواؾرأػ ًواؾؾ،ًواؾيؿني   ًػـموؾىًبنيؾرري   ً ًوؿعنيؿسُـني  ً لؾوؽـني

 ًػمموولًاًؾرلنيؾمهً ًوبقنيـّنيًهلدقهًولـمه؛ًـشّرلؾم(ًمبنيًؽنينًقعنيؿؾفمًبهً)لؾىًآًعؾقهًو

ًاؾرري ًإديًلؾوًِعؿؾٓيًيفً قنيُـني.

 اللَه شفع فٔيا رسْل اهلل )صلى اهلل علُٔ ّسله( 
 ال ىظنأ بعدٍا أبًدا.ٍئئة شزبة  شزٓفةّاسكيا بٔدِ ال


