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 ثعٛ هللا اٙصخٝٞ اٙصخٌٛ
 

 اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ح
 

 اٙدٝس ٙٚه اٙشي جً٘ ج٠ح اّٙصدوس ًٙجةده اٙٝؤ٠ٌٜٞ ٟضال 
 وًعصهٛ ٙأليٝةل اٙؿةٙدح اٙٝوؾٚح إٌٙهة ِٚٛ ًذزشوا ظواهة ػَال 

 وظه٘ ٙهٛ لصٓهة ِعٚٗوا اٙعجٌ٘ اٙٝوؾٚح إٌٙهة ذٙال 
   .خوالوٖٝ٘ ٙهٛ اٙجؼصى ثٗوٟهٛ رةٙسًٞ ٌِهة ال ًجَون ي٠هة 

 اٙدٝس ٙٚه ِةلص اٙعٝوات واألرض جةي٘ اٙٝالاٗح رظال 
 وثةير اٙصظ٘ ٜجؼصًٞ و٠ٜشرًٞ ٙبال ًٗون ٠ٚٙةس يٚى هللا خجح ثًس اٙصظ٘

 
 واٙدٝس ٙٚه اٙشي رفى ٜٞ يجةده ثةٌٙعٌص ٜٞ اًٙٝ٘ 

 ودجةوز ٙهٛ يٞ اٙٗسٌص ٜٞ اٙضٙ٘ 
 وأِةض يٌٚهٛ ا٠ًٙٝح، وٖذت يٚى ّٟعه اٙصخٝح 

 اٙشي ٖذجه أن رخٝذه ظجٔخ ٍقجه وفٝٞ اٙٗذةب 
 وأػهس أن ال إٙه إال هللا وخسه ال ػصًٕ ٙه 

 وأػهس أن ٜدٝسًا يجسه ورظوٙه 
  :أٜة ثًس 

 ِإن هللا ظجدةٟه ودًةٙى ٙٛ ًزْٚ رٚٔه يجسًة ، وٙٛ ًذصٖهٛ ظسى 
 ث٘ رٚٔهٛ ألٜص يوٌٛ ورمت جعٌٛ 

 ووجال  يصض يٚى اٙعٝوات واألرض واٙججةل ِأثٌٞ وأػّٔٞ ٠ٜه إػّةٓةً 
 وخٝٚه اإلٟعةن إٟه ٖةن هٚوًٜة جهواًل 

 واًٙجت ٖ٘ اًٙجت ٜٞ ٍّٚح ٜٞ ٙدوةده ًٜسودة يٌٚه 
 وٖ٘ ّٟط ٜٞ أّٟةظه إذا ذهت ٙٛ ًصجى إٌٙه 

 وإٟٝة ًذجٌٞ ظّه اّٙٝصط ًوم اٙدعصة وا٠ٙساٜح 
 إذا خؼص اٙٝذٔون إٙى اٙصخٝٞ وِسا وظٌْ اٙٝجصٜون إٙى جه٠ٛ وردًا 

اٙج٠ح ًذٔٚجون ويٚى أظصدهة ًجٚعون ويٚىى ثمةا٠هىة  ِةألوٙون ِي روفةت
 ًذٗبون 

 وأوٙبٕ ِي أودًح جه٠ٛ ًؿمٚون ، جضاء ثٝة ٖةٟوا ًًٝٚون 
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 وٜٞ ه٠ة اػذةٓخ ّٟوس اٙؿةٙدٌٞ إٙى اٙج٠ح 
َّ٘ ٜة ًٝٚٗون   خذى ٓسٜوا ِي ظجٌ٘ اٙوؾول إٌٙهة ٖ

وجةهىسوا  هجصوا ٙشًىش ا٠ٙىوم واٙصٓىةد ، وثٗىوا ِىي ألظىدةر ، وؾىةٜوا ا٠ٙهىةر ،
 اّٙٗةر ، 

 ِٚٚه ٖٛ ٜٞ ؾةٙح وؾةٙدح اػذةٓخ إٌٙهٛ اٙج٠ح ٖٝة اػذةٓوا إٌٙهة 
 ٜٞ خعٞ أيٝةٙهٛ ، ولٌت أرجةرهٛ ، وٙشة ٠ٜةجةدهٛ ، 

وٖةن ٙٗ٘ واخس ٠ٜهٛ ، وٙٗ٘ واخسة ٠ٜهٞ ٜىى هللا جى٘ جالٙىه أرجىةر وأظىصار ، 
 ال ًًصِهة ٌٍصه أثسًا، جًٚوهة ثٌٞ أًسًهٛ ُيسدًا 

جىىضاءهٛ إال ٠ٜىىه ، ِمىىصًٔهٛ إٌٙىىه ، وًٜىىوٙهٛ يٌٚىىه ، وٜىى ٙهٛ ال ًمٚجىىون 
 ًٗون ثٌٞ ًسًه 
ٖٛ ثٗخ يٌون ِي اٙىسٌٟة روِىًة ٜىٞ اٙدصٜىةن ٜىٞ ا٠ٙوىص إٙىى  ..ِال إٙه إال هللا 

 وجه هللا اٙٗصًٛ 
ِهىىو ظىىجدةٟه أيوىىٛ ٜىىٞ ظىىجست اٙوجىىوه ًٙوٝذىىه ، وثٗىىخ اًٌٙىىون خٌىىةًء ٜىىٞ 

 ةاه ورؤًذه ٜصآجذه ، ودٔمًخ األٖجةد ػوًٓة إٙى ٙٔ
 ِةٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ح ٙهٛ ٜى رثهٛ دًةٙى أرجةر وأظصار 

  ..ِإٌٙٗٛ ػٌبًة ٜٞ أرجةرهٛ ، ولصًِة ٜٞ أظصارهٛ 
 أول هشه األرجةر 

ُٞ ا٠ٙدىةس ِىي ٜؼىةرع األػىوا   ُٞ اٙجوزي ِي ؾّح اٙؿّوة واثى ٜة أورده اث
  ..يٞ رج٘ ٜٞ اٙؿةٙدٌٞ اظٝه أثو ٓساٜح اٙؼةٜي 

ت إٌٙه اٙجهةد واَٙضو ِي ظجٌ٘ هللا ، ِال ًعٝى ثَىضوة ِىي وٖةن رجاًل ٓس خج
ظجٌ٘ هللا وال ثٔذةل ثىٌٞ اٙٝعىٌٚٝٞ واّٙٗىةر إال وظىةرع وٓةدى٘ ٜىى اٙٝعىٌٚٝٞ 

  :ٌِه ، ِجٚط ٜصة ِي اٙدصم اٙٝسٟي ِعأٙه ظةا٘ ِٔةل 
ًىىة أثىىة ٓساٜىىح أٟىىخ رجىى٘ ٓىىس خجىىت إٌٙىىٕ اٙجهىىةد واَٙىىضو ِىىي ظىىجٌ٘ هللا ِدىىسز٠ة 

 أٜص اٙجهةد واَٙضو  ثأيجت ٜة رأًخ ٜٞ
  :إٟي ٜدسزٗٛ يٞ ذٕٙ  :ِٔةل أثو ٓساٜح 

واٙسَىور هىي  )رصجخ ٜصة ٜى أؾدةب ٙي ٙٔذةل اٙؿٌٚجٌٌٞ يٚى ثًىـ اٙسَىور 
ِٝىصرت  (ٜصاٖض يعٗصًح دجً٘ يٚى خسود اٙجالد اإلظالٌٜح ٙؿىس اّٙٗىةر ي٠هىة 

 واػىذصًخ (ٜس٠ًٍح ِي اًٙىصا  يٚىى ٟهىص اّٙىصات  )ِي لصًٔي ثٝس٠ًح اٙصٓح 
٠ٜهة جٝىاًل أخٝى٘ يٌٚىه ظىالخي ، وويوىخ ا٠ٙىةس ِىي ٜعىةجسهة وخسسىذهٛ 
يٚى اٙجهةد واإلّٟة  ِي ظجٌ٘ هللا ، ِٚٝة جٞ يٚي اٌٙٚ٘ اٖذصًخ ٠ٜضاًل أثٌىخ 
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ٌِه ، ِٚٝة ذهت ثًـ اٌٙٚ٘ ِإذا ثةٙجةب ًمص  يٚىّي ، ٠ِٚىة ِذدىخ اٙجىةب ِىإذا 
 ثةٜصأة ٜذدؿ٠ح ٓس دًّٚخ ثجٚجةثهة ، 

  ٜة دصًسًٞ ؟ :ِٔٚخ 
 أٟخ أثو ٓساٜح ؟  :ٓةٙخ 
 ًٟٛ ،  :ٓٚخ 
 أٟخ اٙشي جًٝخ اٙٝةل اٌٙوم ٙٚسَور ؟  :ٓةٙخ 
 ًٟٛ ، ِسًِخ إٙي رًٓح ورصٓح ٜؼسودة واٟؿصِخ ثةٌٖح ،  :ٓٚخ 

إٟٕ ديود٠ة إٙىى اٙجهىةد وال ٓىسرة ٙىي يٚىى  :٠ِوصت إٙى اٙصًٓح ِإذا ٌِهة 
ٙذجًٚهٝىة ٌٓىس  ذٕٙ ِٔمًخ أخعٞ ٜة ِيَّ وهٝة فٌّصدةي وأّٟشدهٝة إٌٕٙ

 ِصظٕ ًٙ٘ هللا ًصى ػًصي ٌٓس ِصظٕ ِي ظجٌٚه ٌَِّص ٙي ، 
ًِججىىخ وهللا ٜىىٞ خصؾىىهة وثىىشٙهة ، وػىىسة ػىىوٓهة إٙىىى  :ٓىىةل أثىىو ٓساٜىىح 
  .اَّٙٝصة واٙج٠ح 

ِٚٝة أؾجد٠ة رصجخ أٟة وأؾدةثي ٜٞ اٙصٓح ، ِٚٝة ث٠َٚة خؿٞ ٜعىٚٝح ثىٞ يجىس 
ًىة أثىة ٓساٜىح ًىة أثىة ٓساٜىح ،  :إٙٝٚ ِإذا ثّةرس ًؿىٌح وراءٟىة و٠ًىةدي ًٔىول 

 ُٓ يٚيَّ ًصخٕٝ هللا ، 
دٔسٜوا ي٠ي وأٟة أٟوىص رجىص هىشا اّٙىةرس ،  :ِٔٚخ ألؾدةثي  :ٓةل أثو ٓساٜح 

اٙدٝس ٙٚه اٙشي ٙىٛ ًدص٠ٜىي ؾىدجذٕ  :ِٚٝة رجًخ إٌٙه ، ثسأٟي ثةٙٗالم وٓةل 
 وٙٛ ًصدٟي رةاجًة ، 
  .ٓةل أرًس اٙزصوج ًٜٗٛ ٙٚٔذةل  :ِٔٚخ ٙه ٜة دصًس 

أظّص يٞ وجهٕ أٟوص إٌٕٙ ِإن ٠ٖىخ ٖجٌىصًا ًٚضٜىٕ اٙٔذىةل ٓجٚذىٕ ،  :ِٔٚخ ٙه 
  .وإن ٠ٖخ ؾٌَصًا ال ًٚضٜٕ اٙجهةد ردددٕ 

ِٗؼُ اٙٚسةم يٞ وجهه ِإذا ثوجىه ٜسى٘ اٙٔٝىص وإذا هىو ٍىالم يٝىصه  :ِٔةل 
 ظجى يؼصة ظ٠ح 

ةرج أثىي ٓىس ٓذٚىه اٙؿىٌٚجٌون وأٟىة رى :ًىة ث٠ىي ؟ ي٠ىسا واٙىس ؟ ٓىةل  :ِٔٚخ ٙه 
  .أٓةد٘ اٙشًٞ ٓذٚوا أثي 

 أي٠سا واٙسة ؟  :ٓٚخ 
 ارجى إٙى أٜٕ ِأخعٞ ؾدجذهة ِإن اٙج٠ح ددخ ٓسٜهة  :ًٟٛ ، ٓٚخ  :ٓةل 

 ال ،  :أٜة دًصف أٜي ؟ ٓٚخ  :ِٔةل 
 أي ودًًح ؟  :أٜي هي ؾةخجح اٙودًًح ، ٓٚخ  :ٓةل 
 أي ػٗةل ؟  :هي ؾةخجح اٙؼٗةل ، ٓٚخ  :ٓةل 



 

 ٜدٝس ثٞ يجس اٙصخٝٞ اًٙصًّي /ّٙقٌٚح اٙؼٌذ د إٙى اٙج٠حاٙٝؼذةٓون 

ح 
ّد

ؾ
4

 

أٜىىة دىىشٖص اٙٝىىصأة اٙذىىي أدذىىٕ اٙجةرخىىح  !!أظىىصع ٜىىة ٟعىىٌخ  ظىىجدةن هللا ٜىىة :ٓىىةل 
 وأيمذٕ اٌٙٗط واٙؼٗةل ؟؟ 

هي أٜي ، أٜصد٠ي أن أرصج إٙى اٙجهىةد ، وأٓعىٝخ يٚىيَّ  :ثٚى ، ٓةل  :ٓٚخ 
  ..أن ال أرجى 

ًة ث٠ي إذا ٌٙٔخ اّٙٗةر ِال دىوٙهٛ اٙىسثص ، وَهىت ّٟعىٕ ٙٚىه  :وإٟهة ٓةٙخ ٙي 
ح أثٌىىٕ وأرواٙىىٕ ِىىي اٙج٠ىىح ، ِىىإذا رزٓىىٕ هللا والٚىىت ٜجىىةورة هللا ، وٜعىىة٠ٖ

 اٙؼهةدة ِةػّى ِيَّ 
إٙهىىي  :زىىٛ فىىٝذ٠ي إٙىىى ؾىىسرهة ، ورًِىىخ رأظىىهة إٙىىى اٙعىىٝةء ، وٓةٙىىخ 

وظٌسي وٜوالي ، هشا وٙسي ، ورًدةُٟح ٓٚجي ، وزٝصُة ِؤادي ، ظٚٝذه إٌٕٙ 
   ..ِٔصثه ٜٞ أثٌه 

ة إن ػىةء هللا اٙؼىهٌس ظأٙذٕ ثةٙٚه أال ددص٠ٜي اَٙضو ًٜىٕ ِىي ظىجٌ٘ هللا ، أٟى
اثىىىٞ اٙؼىىىهٌس ، ِىىىإٟي خىىىةِن ٙٗذىىىةب هللا ، يىىىةرف ثةّٙصوظىىىٌح واٙصٜىىىي ، ِىىىال 

ي ٙؿَص ظ٠ي  ِّٟ   ..ددَٔص
ِٚٝة ظًٝخ ذٕٙ ٠ٜه أرشده ٠ًٜة ، ِوهللا ٜة رأ٠ًة أٟؼك ٠ٜه  :ٓةل أثو ٓساٜح 

، إن رٖج٠ة ِهو أظصي٠ة ، وإن ٟض٠ٙة ِهو أٟؼم٠ة ، وهو ِي ٖى٘ أخواٙىه ال ًّذىص 
  ...ه يٞ ذٖص هللا دًةٙى أثسًا ٙعةٟ

………..   
إذ رأًخ ٓؿصًا ًىذألأل أٟىوارًا ٙج٠ىح ٜىٞ ذهىت وٙج٠ىح ٜىٞ ِقىح ، وإذا ُػىصِةده ٜىٞ 
اٙسّر واٌٙةٓوت واٙجوهص ، وأثواثه ٜٞ ذهت ، وإذا ظذور ٜصرٌىح يٚىى ػىصِةده ، 

  ..وإذا جوار ًصًِٞ اٙعذور ، وجوههٞ ٖةألٓٝةر 
…..   

يٚى اٙٔؿص ٍصِح ٜٞ اٙىشهت األخٝىص يٌٚهىة ظىصًص دٔسم ًصخٕٝ هللا ِإذا ِي أ
ٜٞ اٙضثصجس األرقىص ، ٓوااٝىه ٜىٞ اّٙقىح اٙجٌقىةء ، يٌٚىه جةرًىح وجههىة ٖأٟىه 
اٙؼٝط ، ٙوال أن هللا زجخ يٚي ثؿصي ٙشهت وذهت ئٚي ٜٞ خعٞ اَٙصِىح 

  ..وثهةء اٙجةرًح 
 ٙي أٟة ٕٙ وأٟخ  ..ٜصخجًة ثوٙي هللا وخجٌجه  :ِٚٝة رأد٠ي اٙجةرًح ٓةٙخ 
  .. .. :ِٚٝة آذصثخ ٠ٜهة ٓةٙخ 

.. .. ..  
ِجةٙىىىخ األثمىىىةل ، ورٌٜىىىخ ا٠ٙجىىىةل ، وجىىىصدت اٙعىىىٌوف ، ودٗعىىىصت اٙجٝىىىةجٛ ، 

  ..ودمةًصت األًسي واألرج٘ 
ٌ٘ ث٠ّعه ، وٓةل ٖ٘ رٌٚ٘ ٠ٖخ آٜٚه    ..واػذس ي٠ٌٚة اٙٔذةل خذى اػذَ٘ ٖ
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.. .. .. .. ..   
 ٙجعس جعس اَٙالم ِةٙذّخ أثو ٓساٜح إٙى ٜؿسر اٙؿوت ِإذا ا

ُ٘ ٓس ولبخ يٌٚه   وإذا اٙصٜةح ٓس دعةثٔخ إٌٙه ، واٙزٌ
 ِٝضٓخ اٙٚدٝةن ، وأدٜخ اٙٚعةن 

  ..وِصٓخ األيقةء ، وٖعصت اًٙوةم 
 وإذا هو ًذٌٛ ٜٚٔى ِي اٙؿدصاء 

هةأٟة أثو ٓساٜح  :ِأٓجٚخ إٌٙه ، واٟمصخخ ثٌٞ ًسًه ، وؾصرخ  :ٓةل أثو ٓساٜح 
  ..هةأٟة أثو ٓساٜح  ..

 اٙدٝس ٙٚه اٙشي أخٌةٟي إٙى أن أوؾي إٌٕٙ ، ِةظٝى وؾٌذي  :ِٔةل 
ِجٌٗىخ وهللا يٚىى ٜدةظى٠ه وجٝةٙىه ، ورخٝىًح ثأٜىه ، وأرىشت  :ٓةل أثو ٓساٜح 

 لصف زوثي أٜعح اٙسم يٞ وجهه 
ثىى٘ اٜعىىح اٙىىسم ثسىىوثي ال ثسوثىىٕ ،  !!دٝعىىح اٙىىسم يىىٞ وجهىىي ثسوثىىٕ  :ِٔىىةل 

  ..ِسوثي أخْ ثةٙوظذ ٜٞ زوثٕ 
  ..ِجٌٗخ وهللا وٙٛ أخص جواثًة  :ثو ٓساٜح ٓةل أ

ًة يٛ ، أٓعٝخ يٌٕٚ إذا أٟىة ٜىخ أن دصجىى إٙىى اٙصٓىح ، زىٛ دجؼىص أٜىي  :ِٔةل 
ثأن هللا ٓس دٔج٘ هسًذهة إٌٙه ، وأن وٙسهة ٓس ٓذ٘ ِىي ظىجٌ٘ هللا ٜٔىجاًل ٌٍىص 
ٜىىسثص ، وأن هللا إن ٖذج٠ىىي ِىىي اٙؼىىهساء ِىىإٟي ظأوؾىى٘ ظىىالٜهة إٙىىى أثىىي 

  ..اٙج٠ح ، وأرواٙي ِي 
ًىة يىٛ إٟىي أرىةف أال دؿىس  أٜىي ٖالٜىٕ ِزىش ًٜىٕ ثًىـ زٌىةثي  :زٛ ٓىةل 

اٙذي ٌِهة اٙسم ، ِإن أٜي إذا رأدهة ؾسٓخ أٟي ٜٔذول ، وأن اٙٝويىس اٙج٠ىح 
  ..إن ػةء هللا 

ٜىة  ..إٟٕ إذا أدٌخ إٙى ثٌذ٠ة ظذجس أرذًة ٙي ؾٌَصة يٝصهة دعى ظى٠وات  :ًة يٛ 
ِصخىخ ، وال رصجىخ إال ثٗىخ وخضٟىخ ، وٓىس ِجًىخ درٚخ ا٠ٝٙضل إال اظذجؼصت و

ثٝٔذىى٘ أثىىي يىىةم أول وِجًىىخ ثٝٔذٚىىي اٌٙىىوم ، وإٟهىىة ٓةٙىىخ ٙىىي ي٠ىىسٜة رأت 
  :يٚي زٌةب اٙعّص 

ًة أري ال دجمئ ي٠ٌٚة ويج٘ اٙصجوع إ٠ٌٙة ، ِإذا رأًذهة ِمٌت ؾىسرهة ثٗٚٝىةت 
..  

ّٛ ؾىسٓخ اٙصؤًىة ورب اًٙٗ :زٛ ددةٜ٘ اَٙالم يٚى ّٟعه وٓىةل  جىح ، وهللا ًىة يى
زىىىٛ اٟىىىذّـ وػىىىهْ ..إٟىىىي ألرى اٙٝصفىىىٌح اٍن ي٠ىىىس رأظىىىي وأػىىىٛ رًدهىىىة 

  ..ػهٔذٌٞ ، زٛ ٜةت 
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ِٚٝة د٠ِةه ٙٛ ًٗٞ ي٠سي هٛ أيوٛ ٜٞ أن أرجَى إٙى اٙصٓىح  :ٓةل أثو ٓساٜح 
ٌَ رظةٙذه ألٜه     ..وأثٚ

.. .. .. .. .. .. ..  
اٙذىي اػىذس ٓسٜخ هشه اٙٝىصأة اٙؿىةٙدح ٖى٘ ذٙىٕ ِىي ظىجٌ٘ أن دىسر٘ اٙىسار 

 ػوٓهة إٌٙهة ، 
وٓسم وُٙسهة َّٟعه ررٌؿًح ٙٚه ، ود٠ةظى ٙشاِده وػىجةثه ، ٌِٚىخ ػىًصي ٜىةذا 

٠ة ؟ ُٙ   !ٓسم ٙٚج٠ح اّٙٝصلون أٜسة
 رخٛ هللا ِذى هىشب اٙسًٞ ػجةثه 

 وٜقى ًضجي إٙى اًٌٙٚةء ِي يضم رٖةثه 
 ٜزجذىىًة ٙٚه ؾىىٌص اٙضاد ٖذةثه 

 ٙؿدةثح واردًا ٜٞ ٠ٜه٘ اٙهةدي وٜٞ ٟجى ا
 إن لٚجخ اٙجود ٠ٜه ِهو دوًٜة ٖةٙعدةثح 

 أو ٟؼست اًٙضم ٌِه ِهو فصٍةم ثَةثح 
 جةذثذه ا٠ّٙط ٙٚؼص ِٚٛ ًجس اظذجةثح 
ٍْ ٙٚه دًٚىىو ٜٞ ًالٌٓه اٙٝهةثح   ٜذىى

 رّ  ٠ٜه اٙٔٚت ٙٗٞ زاد ِي اٙسًٞ ؾالثح 
 ثٚعىٛ ٙألرض ًٝدو يٞ ٜدٌةهة اٙٗ ثح 

 هةثه زةثخ اٙزمو ِٚٛ ُدمُ األيةؾٌص ػ
 جىىّصثذه ؾوٙح اٙسهص ِأّٙخ ذا ٟجةثح 

َّٛ رمةَثه  عُٝى اٙؿ ًُ  إن ًٔٛ ًوًٜة رمٌجًة 
 أو ًعص ِي اٙسرب ًوًٜة أثؿص األيٝى ج٠ةثه 

 ٜعٚٛ ًٌّٗه ِزصًا أن ٙٚسًٞ اٟذعةثه 
 

اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ىح ، اردّىى ٓىسرهة ي٠ىسهٛ ، خذىى ٙىٛ ًصفىوا ٙهىة ز٠ٝىًة إال 
  ..أرواَخهٛ اٙذي ثٌٞ ج٠وثهٛ 

 وٙٝةذا ال ًجشٙون ٙٚج٠ح ذٕٙ وأٖسص 
ثأٓىى٘ أهٚهىىة ًٌٟٝىىًة ،  ؾىىٚى هللا يٌٚىىه وظىىٚٛوهىىي اٙىىسار اٙذىىي أرجىىص ا٠ٙجىىي 

  ..وأدٟةهٛ ًٜٚٗة ِٗةن ٙه ِي ذٕٙ ٟجأ يجٌت 
ِّىىي ؾىىدٌح ٜعىىٚٛ يىىٞ يجىىس هللا ثىىٞ ٜعىىًود واٌَٙٝىىصة ثىىٞ ػىىًجح رفىىي هللا 

  :ٓةل  ؾٚى هللا يٌٚه وظٚٛي٠هٝة أن رظول هللا 
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رجى٘ ِهىو ًٝؼىي يٚىىى اٙؿىصاط ٜىصة ، وًٗجىو ٜىىصة ،  :ٜىٞ ًىسر٘ اٙج٠ىىح آرىص  "
دجىةرا اٙىشي ٟجىةٟي  :ودعًّه ا٠ٙىةر ٜىصة ، ِىإذا جةوزهىة اٙذّىخ إٌٙهىة ، ِٔىةل 

  .٠ٜٕ ، ٙٔس أيمةٟي هللا ػٌبًة ٜة أيمةه أخسًا ٜٞ األوٌٙٞ واٍرصًٞ 
أي رب أد٠ٟىي ٜىٞ هىشه اٙؼىجصة أظىذو٘ ثوٚهىة  :ِذصدّى ٙىه ػىجصة ٌِٔىول 

 ػصب ٜٞ ٜةاهة وأ
 ًة اثٞ آدم ًٙٚي إن أيمٌذٗهة ظأٙذ٠ي ٌٍصهة ؟  :ٌِٔول هللا دجةرا ودًةٙى

ال ًة رب ، وًًةهىسه أن ال ًعىأٙه ٌٍصهىة ورثىه ًًىشره ، ألٟىه ًىصى ٜىةال  :ٌِٔول 
  .ؾجص ٙه يٌٚه ، ٌِسٌٟه ٠ٜهة ٌِعذو٘ ثوٚهة ، وًؼصب ٜٞ ٜةاهة 

ًىة رب أد٠ٟىي ٜىٞ هىشه  :زٛ دصِى ٙه ػجصة هىي أخعىٞ ٜىٞ األوٙىى ، ٌِٔىول
 ألػصب ٜٞ ٜةاهة ، وأظذو٘ ثوٚهة ال أظإٔٙ ٌٍصهة 

 ًة اثٞ آدم أٙٛ دًةهسٟي أٟٕ ال دعأ٠ٙي ٌٍصهة ؟  :ٌِٔول 
ًٙٚىىي إن أدٌٟذىىٕ ٠ٜهىىة أن دعىىأ٠ٙي ٌٍصهىىة ، ًٌِةهىىسه أن ال ًعىىأٙه  :ٌِٔىىول 

ٌٍصهة ورثه ًًشره ألٟه ًصى ٜةال ؾجص ٙه يٌٚه ٌِسٌٟه ٠ٜهة ، ٌِعىذو٘ ثوٚهىة 
 ، وًؼصب ٜٞ ٜةاهة 

 زٛ دصِى ٙه ػجصة ي٠س ثةب اٙج٠ح هي أخعٞ ٜٞ األوٌٌٙٞ 
َّ٘ ثوٚهىة وأػىصَب ٜىٞ ٜةاهىة  :ٌِٔول  أي رب أد٠ٟي ٜٞ هشه اٙؼجصة ألظذو

 ال أظإٔٙ ٌٍصهة 
 ًة اثٞ آدم أٙٛ دًةهسٟي أن ال دعأ٠ٙي ٌٍصهة ؟  :ٌِٔول 

ًىصى ٜىةال ؾىجص ٙىه ثٚىى ًىة رب ، هىشه ال أظىإٔٙ ٌٍصهىة ورثىه ًًىشره ألٟىه  :ٓةل 
 يٌٚه ٌِسٌٟه ٠ٜهة ، ِإذا أدٟةه ٠ٜهة ظٝى أؾوات أه٘ اٙج٠ح 

 ًة رب أدر٠ٌٚهة  :ٌِٔول
رب ٌٖىُ وٓىس ٟىضل ا٠ٙىةس ٠ٜىةزٙهٛ وأرىشوا  :ادر٘ اٙج٠ىح ٌِٔىول  :ٌِٔةل ٙه 
 أرشادهٛ 

  !ًة اثٞ آدم ٜة ًصفٌٕ ٠ٜي ؟ :ٌِٔول هللا 
 أدصفى أن ًٗون ٕٙ ٜس٘ ٜٕٚ ٜٞ ٜٚوا اٙسٌٟة ؟ 

 رفٌخ رب  :ٔول ٌِ
 ٕٙ ذٕٙ وٜسٚه ، وٜسٚه ، وٜسٚه ، وٜسٚه  :ٌِٔول 

 رفٌخ رب  :ٌِٔول ِي اٙزةٜعح 
ٙىٕ ذٙىٕ ويؼىصة أٜسةٙىه ، وٙىٕ ٜىة اػىذهخ ّٟعىٕ وٙىّشت  :ٌِٔول هللا دًةٙى 

 ي٠ٌٕ 
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ظى٘ ٖىشا وٖىشا ، ِىإذا  :دٝىٞ ، ٌِذ٠ٝىى ، وًىشٖصه هللا  :زٛ ًٔول هللا دًةٙى ٙىه 
 أٟمًخ ثه األٜةٟي 

اٙدٝىىس ٙٚىىه  :ر٘ ثٌذىىه وًىىسر٘ يٌٚىىه زوجذىىةه ٜىىٞ اٙدىىور اًٙىىٌٞ، ٌِٔىىوالن زىىٛ ًىىس
 اٙشي أخٌةا ٠ٙة وأخٌةٟة ٕٙ 

  .ٜة أيمى أخس ٜس٘ ٜة أيمٌخ  :ٌِٔول
 رب ِأيالهٛ ٠ٜضٙح ؟  : (٠ًًي ٜوظى يٌٚه اٙعالم  )ٓةل 
أوٙبٕ اٙشًٞ أردت ٍصس ٖصاٜذهٛ ثٌسي ورذٝخ يٌٚهة ِٚٛ دص يٌٞ وٙىٛ  :ٓةل 

 ِى  (ًزمص يٚى ٓٚت ثؼص دعٝى أذن وٙٛ 
 ظجدةن ٜٞ ٍصظخ ًساه ج٠ح اّٙصدوس ي٠س دٗةٜ٘ اٙج٠ٌةن 

 وًساه أًقة أد٠ٔخ ٙج٠ةاهة ِذجةرا اٙصخٝٞ أيوٛ ثةن 
 ل دٗٚٝي ِذٗٚٝخ ثجٌةن  *ٙٝة ٓقى رب اًٙجةد اًٙصش ٓة 
 ٜةذا ادرصت ٙه ٜٞ االخعةن  *ٓس أِٚح اًٙجس اٙشي هو ٜؤٜٞ 

 ٖال وال ظًٝخ ثه األذٟةن  *ٌِهة اٙشي وهللا ال يٌٞ رأت 
 ل ٙه دًةٙى هللا ذو اٙعٚمةن  *ٖال وال ٓٚت ثه رمص اٙٝسة 

 ٠ًٌِٝهة ثة  وٌٙط ثّةن  *هي ج٠ح لةثخ ولةب ًٌٟٝهة 
 دار اٙعالم وج٠ح اٙٝأوى و٠ٜضل يعٗص االًٝةن واٙٔصآن 

  *أٜؼةلهٛ ذهت ورػدهٛ ِٝعٕ رةٙؽ ًةذٙح اٙدصٜةن 
 ٙذي هي ٓوة اٙؼجةن زٌٞ ا *هشا وظ٠هٛ زالث ٜى زال 

  *وث٠ةؤهة اٙٚج٠ةت ٜٞ ذهت وأرى ىصى ِقح ٟويةن ٜزذّٚةن 
  *وٓؿورهة ٜٞ ٙؤٙؤ وزثصجس أو ِقح أو رةٙؽ اًٌٙٔةن 

 ٟوٛ اٙج٠ةء ثَةًح االدٔةن  *وٖشاا ٜٞ در وًةٓوت ثه 
 ن جةثشا أزصان ٜٔجوالن  *واٙمٌٞ ٜعٕ رةٙؽ أو زيّصا 

 ٠ٖسص جٝةن خؿجةؤهة در وًةٓوت ٖشا ا ٍٙيء ٟسصت 
 ودصاثهة ٜٞ زيّصان أو ٜٞ اٙٝعٕ اٙشي ٜة اظذ٘ ٜٞ ٍضالن 

 ظجدةن ٜٝعٗهة يٞ اٌّٙقةن  *أٟهةرهة ِي ٌٍص أرسود جصت 
 ٜٞ ددذهٛ دجصي ٖٝة ػةؤوا ّٜجصة وٜة ٠ٚٙهص ٜٞ ٟٔؿةن 

 يع٘ ٜؿّى زٛ رٝىىىىىىىص زٛ أٟهةر ٜٞ االٙجةن 
 

 م واٙعجدةن إجالل واالٖصا *ظجدةن ذي اٙججصوت واٙٝٚٗوت وال 
  *وهللا أٖجص يةٙٛ االظصار وااليالن واٙٚدوةت ثةالجّةن 
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  *واٙدٝس ٙٚه اٙعٌٝى ٙعةاص األؾوات ٜٞ ظص وٜٞ ايالن 
  *وهو اٙٝوخس واٙٝعجح واٙٝٝجس واٙدٌٝس و٠ٜضل اٙٔصآن 

 ظجدةٟٕ اٙٚهٛ ذا اٙعٚمةن  *واألٜص ٜٞ ٓج٘ وٜٞ ثًس ٙه 
 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ح ٙهٛ ٜى رثهٛ أرجةر وأظصار ثى٘ ٖىةٟوا إذا خىىؿٚوا اٙج٠ىح 
 ٙٛ ًٚذّذوا إٙى ٌٍصهة أثسًا 

عىىٌص ٙىىه خةدزىىح يجىىت ذٖصهىىة أؾىىدةب اٙ ..خةرزىىح ثىىٞ ظىىصآح ٍىىالم ٜىىٞ األٟؿىىةر 
 وأؾٚهة ِي ؾدٌح اٙجزةري 

  ..ا٠ٙةس ٙٚزصوج إٙى ثسر  ؾٚى هللا يٌٚه وظٚٛدية ا٠ٙجي 
  ..ِٚٝة أٓجٚخ جٝوع اٙٝعٌٚٝٞ ٖةٟخ ا٠ٙعةء 

وٖةن ٜٞ ثٌٞ هؤالء اٙدةفصًٞ يجوز زٗٚى ، ٖجسهة خصى د٠ذوىص ٜٔىسم وٙىسهة 
..  

٠عىةء ِٚٝة در٘ اٙٝعٚٝون اٙٝس٠ًح ثسأ األلّىةل ًذعىةثٔون إٙىى آثىةاهٛ ، واٙ
وأٓجٚىخ اٙجٝىوع دذذىةثى  ..دعصع إٙى أزواجهة ، واًٙجةاض ًعصيٞ إٙى أوالدهٞ ، 

..  
وٙٛ ًدقص خةرزح ثٞ ظصآح ..واٙسةٙر واًٙةػص واٙٝةاح  ..زٛ اٙسةٟي  ..جةء األول 

..  
وأم خةرزح د٠وص ود٠ذوص ددخ خّص اٙؼٝط ، دذصٓىت إٓجىةل ِٚىشة ٖجىسهة ، وزٝىصِة 

 ِؤادهة ، 
ثه األًةم ث٘ اٙعةيةت ، ودذٚٝط ي٠ه األرجةر ، دؿجح ودٝعي ٖةٟخ دًس ِي ٌٍة

   ..وذٖصه يٚى ٙعةٟهة 
 دعىىىىةا٘ ي٠ه ٖ٘ ٍةد ورااح ودوٜىىيء إٙى أؾدةثه ودعٚىىٛ 
 ِىٚٚىه ٖىٛ ٜىٞ يىجصة ٜهصآح وأرىصى يٚى آزةرهة ال دٔىىسم 

 وٓىىس ػصٓخ يٌٞ اًٙجوز ثسًٜهة ِذ٠وىىص ٜٞ ثٌٞ اٙجٝوع ودٗذٛ 
 ً٘ دّؿٛ @ب>��®ن>�ٜة ػسهة اٙؼو  واٙجوى وٖةد وٖةٟخ إذا

 دشٖىىىص ّٟعىًة ثةٙذالٓي وٓصثه ودوهٝهىىة ٠ٗٙهىىىة ال دوهٛ 
 وٖىىىٛ ًؿجص اٙٝؼذة  يٝٞ ًدجه وِي ٓٚجىه ٟىةر األظى دذقىىصم 

  ..دصٓجخ اًٙجوز ودصٓجخ ِٚٛ دص وٙسهة 
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،  ؾىىىٚى هللا يٌٚىىىه وظىىىِٚٛذدصٖىىىخ األم اٙسٗٚىىىى دجىىىص رمةهىىىة إٙىىىى ا٠ٙجىىىي 
  .. ..ودٜويهة 

٠ِوىىص اٙىىصخٌٛ اٙؼىىٌّْ إٌٙهىىة ِىىإذا هىىي يجىىوز ٓىىس هىىسهة اٙهىىصم واٙٗجىىص ، 
ّ٘ اٙؿجص ، وٓىس لىةل ػىوٓهة إٙىى وٙىسهة ، دذ٠ٝىى ٙىو أٟىه  وأف٠ةهة اٙذًت وٓ

  ..ثٌٞ ًسًهة دقٝه فٝح ، ودؼٝه ػٝح وٙو ّٖٚهة ذٕٙ خٌةدهة 
  ..افمصثخ اٙٔسٜةن ، وأًٟس اٙٚعةن ، وجصت ثةٙسٜوع ا٠ًٌٙةن 

ٖجىىص ظىى٠هة ، واخىىسودب ههصهىىة ، ور  يوٝهىىة ، وًىىجط جٚىىسهة ، واخذىىجط 
  ..ؾودهة ِي خٚٔهة 

  ..وٓس رًِخ ثؿصهة د٠ذوص ٜة ًجٌجهة اٙشي ال ٠ًمْ يٞ اٙهوى 
ذٙهة واٟٗعىةرهة ، وِجًٌَذهىة ثوٙىسهة ،  ؾٚى هللا يٌٚه وظِٚٛٚٝة رأى ا٠ٙجي 

  :اٙذّخ إٌٙهة وٓةل 
إٟهىة ج٠ىةن ، وإن خةرزىح ٓىس أؾىةب  !ج٠ٌح واخسة ؟أو !وًدٕ ًة أم خةرزح أهجٚخ ؟

  ..اّٙصدوس أليٚى 
جُ دًٜهة ، ويةد ؾىواثهة ، وٓةٙىخ  :ِٚٝة ظًٝخ اًٙجوز اٙدصى هشا اٙجواب 

  .ًٟٛ  :ِي اٙج٠ح ؟ ٓةل  :
   ..زٛ رجًخ األم اٙجصًدح إٙى ثٌذهة  ..هللا أٖجص  :ِٔةٙخ 

   ..ٜى وٙسهة ِي اٙج٠ح ٌٙجًٝهة ..رجًخ د٠ذوص أن ٠ًضل ثهة هةدم اٙٚشات 
  ..ٙٛ دمٚت ٠ٌٍٝح وال ٜةاًل ، وٙٛ دٚذٝط ػهصة وال خةاًل ، وإٟٝة رفٌخ ثةٙج٠ح 

ٜة دام أٟه ِي اٙج٠ح ًأٖ٘ ٜٞ زٝةرهة اٙمةهصة ، ددخ أػىجةرهة اٙىواِصة ، ٜىى 
ٓوم وجوههٛ ٟةفصة ، ويٌوٟهٛ إٙى رثهٛ ٟةهصة ، ِهي رافٌح ، وٙٝىةذا ال 

  ..ًٗون جضاؤهٛ ٖشٕٙ 
   ..ٛ لةٙٝة ًجعخ ثةٙؿٌةم خ٠ةجصهٛ ، وٍصٓخ ثةٙسٜوع ٜدةجصهٛ وه

  ..لةٙٝة ٍقوا أثؿةرهٛ يٞ اٙدصام ، واػذَٚوا ثزسٜح اًٙضًض اًٙالم 
ٜذٗبىىىٌٞ يٌٚهىىىة  *يٚىىىى ظىىىصر ٜوفىىىوٟح  [ِهىىىٛ ِىىىي ج٠ىىىح رثهىىىٛ ًذ٠ًٝىىىون 

ثىىأٖواب وأثىىةرًْ وٖىىأس ٜىىٞ  *ًمىىوف يٚىىٌهٛ وٙىىسان ٜزٚىىسون  *ٜذٔىىةثٌٚٞ 
وٙدىٛ لٌىص  *وِةٖهىح ٜٝىة ًذزٌىصون  *ال ًؿسيون ي٠هىة وال ٠ًِضِىون  *ًٌٜٞ 

جضاء ثٝة ٖىةٟوا ًًٝٚىون  *ٖأٜسةل اٙٚؤٙؤ ا٠ٗٝٙون  *وخور يٌٞ  *ٜٝة ًؼذهون 
  ]إال ٌٓال ظالٜة ظالٜة  *ًعًٝون ٌِهة َٙوا وال دأزٌٝة  ال *
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وأ٠ًٝىىة ظىىصت ِىىي رٖىىت اٙؿىىةٙدٌٞ ٙذجىىسن لٚىىت اٙج٠ىىح ًٝىىأل ٓٚىىوثهٛ وًؼىىَ٘ 
ِهىىةن  ..ٓىىس دًٚٔىىخ ثهىىة أرواخهىىٛ خذىىى ٙىىٛ دٔىىٛ ٌَٙصهىىة وزٟىىة  ..ّٟوظىىهٛ 

  .. يٌٚهٛ ٖ٘ ػيء ِي ظجٌ٘ اٙوؾول إٌٙهة
  ..ٖةن ٙه ٟجأ يجت  ..أثو اٙسخساح زةثخ ثٞ اٙسخساح 

أن ٍالًٜة ًذٌٝىًة ٜىٞ األٟؿىةر ٖىةن ٙىه ثعىذةن  : yروى اٙجزةري وٜعٚٛ يٞ أٟط 
ٜالؾْ ٙجعذةن رج٘ ٠ٜش ظى٠ٌٞ ، ِىأراد اَٙىالم أن ًج٠ىي جىسارًا ًّؿى٘ ثعىذةٟه 

  ..يٞ ثعذةن ؾةخجه 
اٙجعىذةن واألػىجةر ، وِىةرٓوا ًٟٛ رصجخ أم اٙسخساح ورصج أثو اٙسخساح ودصٖىوا 

 اٙوالل واٙسٝةر 
 ٟٔٚوا يٌَغ دٌٟةهٛ ٜٞ اٙدسااْ إٙى اٙٝقةاْ ، 

دصٖوا اٙؼىهوات ، واػىذَٚوا ثةٙٔصثىةت ، يمؼىوا ِىي دٌٟىةهٛ وجىةيوا ، وذٙىوا 
َّ٘ ػيء وثةيوا   ٙصثهٛ وألةيوا ، ِةرٓوا ِي لٚت رفةه ٖ
ة ِي هىالل يٚىى ًِ٘ ذٕٙ أثو اٙسخىساح خذى ًٗون هو وزوجذه ٜى أوالدهٝ

هىىىٛ  *إن أؾىىىدةب اٙج٠ىىىح اٌٙىىىوم ِىىىي ػىىىَ٘ ِىىىةٖهون " [األرااىىىٕ ًذٗبىىىون 
ٙهىٛ ٌِهىة ِةٖهىح وٙهىٛ ٜىة  *وأزواجهٛ ِي هالل يٚىى األرااىٕ ٜذٗبىون 

  ]ظالم ٓوال ٜٞ رب رخٌٛ  *ًسيون 
 وال ًضاٙون ِي ٜضًس ِهو ظجدةٟه اٙجص اٙصؤوف اٙصخٌٛ 

آدىةهٛ رثهىٛ ووٓىةهٛ رثهىٛ ِةٖهٌٞ ثٝىة  *إن اٙٝذٌٔٞ ِي ج٠ةت وًٌٟٛ " [
ٜذٗبىٌٞ يٚىى ظىصر  *ٖٚىوا واػىصثوا ه٠ٌبىة ثٝىة ٠ٖىذٛ دًٝٚىون  *يشاب اٙجدىٌٛ 

واٙىىشًٞ آ٠ٜىىوا وادجًىىذهٛ ذرًىىذهٛ ثإًٝىىةن " *ٜؿىىّوِح وزوج٠ىىةهٛ ثدىىور يىىٌٞ 
أٙد٠ٔة ثهٛ ذرًذهٛ وٜة أٙذ٠ةهٛ ٜٞ يٝٚهٛ ٜٞ ػىيء ٖى٘ اٜىصئ ثٝىة ٖعىت 

ًذ٠ىةزيون ٌِهىة ٖأظىة ال  *وأٜسدٟةهٛ ثّةٖهىح وٙدىٛ ٜٝىة ًؼىذهون  *رهٌٞ 
 *وًمىىوف يٚىىٌهٛ ٍٚٝىىةن ٙهىىٛ ٖىىأٟهٛ ٙؤٙىىؤ ٠ٜٗىىون  *َٙىىو ٌِهىىة وال دىىأزٌٛ 

ٓةٙوا إٟة ٠ٖة ٓج٘ ِي أه٠ٚة ٜؼٌّٔٞ  *وأٓج٘ ثًقهٛ يٚى ثًـ ًذعةءٙون 
إٟة ٠ٖىة ٜىٞ ٓجى٘ ٟىسيوه إٟىه هىو اٙجىص  *ِٝٞ هللا ي٠ٌٚة ووٓةٟة يشاب اٙعٝوم  *

  ]اٙصخٌٛ 
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ٙىٛ ًٗذّىوا ثٌٔىةم اٌٙٚى٘ وؾىٌةم ا٠ٙهىةر ، واًّٙىح يىٞ  :اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ىح 
ا٠ٙوص إٙى اٙٝدصٜةت ، واالػذَةل ثةٙمةيةت ، ث٘ ٟوصوا إٙىى أيىض ٜىة ًٝٚٗىون ، 
إٙى أّٟعهٛ اٙذي ثهة ٓىوام خٌىةدهٛ ، زىٛ ٓىسٜوهة ِىي ظىجٌ٘ رفىة اًٙضًىض 

  ..اٙدٌٗٛ 
 

  ..ّس اٙجالء يٚى اٙٝعٌٚٝٞ اػذ ..ِي ًٜصٖح ثسر 
إذ ٓس رصج اٙٝعٚٝون ال ألج٘ اٙٔذةل وإٟٝىة رصجىوا ألرىش ٓةِٚىح ٙٔىصًغ ٖةٟىخ 
ٓةدٜح ٜٞ اٙؼىةم ، ِّوجبىوا ثىأن اٙٔةِٚىح ٓىس ِىةدذهٛ وأن ٓصًؼىًة ٓىس جىةءت 

  ..ثجٌغ ٜٞ ٜٗح ٖسٌِص اًٙسد واًٙسة ٙدصثهٛ 
دهٛ وفىًُ فًُ أؾدةثه وٓٚح يىس ؾٚى هللا يٌٚه وظِٚٛٚٝة رأى اٙصظول 

  ..يذةدهٛ 
ِةظذَةث ثصثه ، وأٟضل ثه فصه وٜع٠ٗذه ، زٛ رصج إٙىى أؾىدةثه ِىإذا هىٛ ٓىس 

 ٙجعوا ٙٚدصب ألٜذهة ، واؾمّوا ٙٚٝوت ٖأٟٝة هٛ ِي ؾالة ، 
دصٖوا ِي اٙٝس٠ًح أوالدهٛ ، وهجصوا ثٌودهٛ وأٜىواٙهٛ ، ػىًسًة رؤوظىهٛ ، 

  .ٍجصًا أٓساٜهٛ ، فًٌّح يسدهٛ ويذةدهٛ 
  :ذٕٙ ، ؾةح ثهٛ وٓةل  ؾٚى هللا يٌٚه وظٚٛا٠ٙجي  ٠ِٚة رأى

ٓوٜىىوا إٙىىى ج٠ىىح يصفىىهة اٙعىىٝوات واألرض واٙىىشي ّٟىىط ٜدٝىىس ثٌىىسه ال 
ًٔةدٚهٛ اٌٙوم رج٘ ٌِٔذ٘ ؾةثصًا ٜدذعجًة ٜٔجاًل ٌٍص ٜسثص ، إال أدرٚىه هللا اٙج٠ىح 

..  
   ..ِٔةم يٌٝص ثٞ اٙدٝةم 

ٚىٕ اٙججىةر ، اٟذّىى ثٝىة ٓىسم ًٟٛ رخ٘ يٌٝص ٜٞ دار األػصار وٟىضل ِىي جىوار اٙٝ
ٜٞ ؾٌةم ا٠ٙهىةر ، ورًِىه ثٗىةء األظىدةر ، وظىٗٞ ِىي ج٠ىةت دجىصي ٜىٞ ددذىه 

   ..ثصخٝح اًٙضًض اٙدٌٗٛ ..األٟهةر 
اٙشي أجضل ٙهٛ اٙسواب ، وظٝةهٛ األخجةب ، وأٜى٠هٛ ٜىٞ اًٙىشاب ، اٙٝالاٗىح 

 ًسرٚون يٌٚهٛ ٜٞ ٖ٘ ثةب ، 
 ِي ٜضًس ٙهٛ ٌِهة ٜة دؼذهي أّٟعهٛ ، وال ًضاٙون 

 *وٜىىةء ٜعىىٗوب  *وهىى٘ ٜٝىىسود  *ولٚىىح ٠ٜقىىود  *ِىىي ظىىسر ٜزقىىود  [
إٟىة أٟؼىأٟةهٞ  *وِصش ٜصِويىح  *ال ٜٔمويح وال ٠ٜٝويح  *وِةٖهح ٖسٌصة 

  ]ألؾدةب اٌٌٙٝٞ  *يصثة أدصاثة  *ِج٠ًٚةهٞ أثٗةرا  *إٟؼةء 
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 ٜى رثهٛ دًةٙى أرجةر وأظصار  اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ح ٙهٛ

 ٖٚٝة زاد رثهٛ ِي ثالاهٛ واٜذدةٟهٛ ، ازدادوا ؾجصًا واخذعةثًة 
ِهو ظجدةٟه أٖجص ا٠ًٌٝٙٝٞ ، وال ًٔجى٘ أن ًًةٜٚىه يجىةده ثةٙٝجىةن ثى٘ ًًوىٛ 

 ٙهٛ األجور 
  ..وٜة ًؿٌت اٙٝؤٜٞ ٜٞ ٟؿت وال وؾت خذى اٙؼوٖح ًؼةٖهة 

 اظذٝى إٙى هشا اٙزجص اًٙجٌت 
 ٙجزةري يٞ يمةء ثٞ أثي رثةح روى ا

  :األٜح اٙعوداء 
دٚىىذٝط ٠ٜىىه أن ًٌَىىص ٜجىىصى خٌةدهىىة ِٔىىس  ؾىىٚى هللا يٌٚىىه وظىىٚٛجىىةءت إٌٙىىه 

ا٠ٙىىةس  ..وال ًجٚىىط ًٜهىىة  ..ال أخىىس ًذضوجهىىة ..دًىىشثخ ٌِهىىة أػىىس اًٙىىشاب 
دؿصع ثٌٞ ا٠ٙىةس ِىي أظىوآهٛ  ..واأللّةل ًقدٗون ٠ٜهة  ..ًزةِون ٠ٜهة 

ٜٚىخ  ..خذى اظذوخؼوا ٜٞ ٜزةٙمذهىة  ..ِي ٜجةٙعهٛ و ..وِي ثٌودهٛ  ..
  :زٛ ؾصرخ ٜٞ خّص ٜة دجس  ..ٜٞ هشه اٙدٌةة ِجةءت إٙى اٙصخٌٛ اٙؼٌّْ 

  ..ِةدع هللا دًةٙى أن ًؼ٠ٌّي  ..إٟي أؾصع 
  ..ٜٞ ٖالٜه  ؾٚى هللا يٌٚه وظِٚٛٚٝة اٟذهى ا٠ٙجي 

هللا يٌٚىىه  ؾىىٚىورددت ٖالٜىىه  ..ٟوىىصت اٙٝىىصأة ودأٜٚىىخ ِىىي خةٙهىىة وٜصفىىهة 
   ..ِي ئٚهة  وظٚٛ

ِإذا هو ًزٌصهة ثٌٞ اٙٝذًح ِي دٌٟة ِةٌٟح ًٝصض ظة٠ٖهة ، وًجىوع لةيٝهىة 
، وًجىىىأس ٜعىىىصورهة ، وثىىىٌٞ دار ٙىىىٌط ٌِهىىىة ٜىىىة ًؼىىى٠ٌهة ، وال ًىىىضول يضهىىىة 

 ود٠ٌٗٝهة ، 
 دار ٓس أػصٓخ ِخالهة ، ويضت يالهة ، 

َّ٘ ٜٞ ث٠ةهة ، ولةب ٙألثصار ظ٠ٗةهة ، ودجٌٚ اٙ  ٠ّوس ٌِهة ٠ٜةهة دار ج
   ..أؾجص ًة رظول هللا  ..ث٘ أؾجص  :ِٔةٙخ األٜح اٙٝصًقح ًة رظول هللا 

ٜىىة دام أن اٙج٠ىىح ..وٙذدىىضن ّٟعىىهة ..وٌٙذًىىت جعىىسهة  ..وؾىىجصت خذىىى ٜةدىىخ 
  ..جضاؤهة 

زال ٟؿىىىىجهٛ ، واردّىىىىى دًىىىىجهٛ ، وخؿىىىى٘ ٜٔؿىىىىودهٛ ، ورفىىىىي  ..هللا أٖجىىىىص 
ٌّٙىوزوا  ..هٛ ، ًذٔىون ِىي اٙىسٌٟة ٜىة أدىٛ ًٟىٌٝهٛ ، وأيىض دٗىصًٝ..ًٜجودهٛ 

  ..ًوم اٌٙٔةٜح 
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ال  *وٖأظىىة دهةٓىىة  *وٖوايىىت أدصاثىىة  *خىىسااْ وأي٠ةثىىة  *إن ٙٚٝذٔىىٌٞ ّٜىىةزا  [
   "]جضاء ٜٞ رثٕ يمةء خعةثة *ًعًٝون ٌِهة َٙوا وال ٖشاثة 

  :ِي اٙج٠ح 
أيىىس هللا ٙهىىٛ اٙٔؿىىور واألرااىىٕ ، وأرىىسٜهٛ اَٙٚٝىىةن واٙٝالاىىٕ ، وأثىىةخهٛ 

ظىىالم يٚىىٌٗٛ ثٝىىة  [ن واٙٝٝةٙىىٕ ، وظىىٚٛ يٚىىٌهٛ اٙىىصب اًٙوىىٌٛ اٙٝةٙىىٕ اٙج٠ىىة
  ]ؾجصدٛ ٠ًِٛ ئجى اٙسار 

 واٙشًٞ ؾجصوا اثذَةء وجه رثهٛ  [ٓةل هللا 
 يٚى األٜصاض واألظٔةم ، ويٚى األدواء واألورام ،  ------ؾجصوا 
  ..يٚى اّٙٔص واٙألواء ، واٙقٌْ واٙجالء  ------ؾجصوا 
  ..خّن اّٙصوج ، وٍـ األثؿةر ، و٠ٜةجةة رثهٛ ِي األظدةر  يٚى ------ؾجصوا 

ؾجصوا اثذَةء وجه رثهٛ وأٓةٜوا اٙؿالة وأّٟٔوا ٜٝة رز٠ٓةهٛ ظىصا ويالٌٟىح  [
ج٠ىىةت يىىسن ًىىسرٚوٟهة  *وًىىسرؤون ثةٙدعىى٠ح اٙعىىٌبح أوٙبىىٕ ٙهىىٛ ئجىىى اٙىىسار 

وٜٞ ؾٚح ٜٞ آثةاهٛ وأزواجهٛ وذرًةدهٛ واٙٝالاٗح ًسرٚون يٌٚهٛ ٜٞ ٖ٘ 
  ] "ظالم يٌٚٗٛ ثٝة ؾجصدٛ ٠ًِٛ ئجى اٙسار *ثةب 

أوٙبٕ اٙؿةثصون اٙشًٞ اػىذةٓوا إٙىى اٙج٠ىةت ، واظذجؼىصوا ِذدٝٚىوا ٜصفىهٛ ، 
وٖذٝوا أ٠ٌٟهٛ ، وظٗجوا ِي اٙٝدصاب دٜويهٛ ، ِٝة ٜقىى إال ٌٓٚى٘ خذىى 

 ِصخوا ثج٠ةت ا٠ًٌٙٛ 
ألجور أله٘ اٙىجالء وإذا رأى أه٘ اًٙةٌِح ًوم اٌٙٔةٜح ٜة ًؤدٌه هللا دًةٙى ٜٞ ا

  ..ودوا ٙو أن جٚودهٛ ٓصفخ ثةٙٝٔةرًـ 
ج٠ةِت يسن ًسرٚوٟهة ًدٚىون ٌِهىة ٜىٞ أظىةور ٜىٞ ذهىت وٙؤٙىؤا وٙجةظىهٛ " ]

 *وٓةٙوا اٙدٝس ٙٚه اٙشي أذهىت ي٠ىة اٙدىضن إن رث٠ىة َّٙىور ػىٗور  *ٌِهة خصًص 
اٙىىشي أخ٠ٚىىة دار اٙٝٔةٜىىح ٜىىٞ ِقىىٚه ال ًٝعىى٠ة ٌِهىىة ٟؿىىت وال ًٝعىى٠ة ٌِهىىة 

  [ب َٙو
 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

ث٘ اظىذٝى إٙىى هىشا االٜذدىةن اٙؿىًت اٙىشي أزجىخ ٌِىه اٙٝدجىون أٟهىٛ إٙىى 
  :رثهٛ ٜؼذةٓون ، وِي رفةه راٍجون ، وٙعةن خةٙهٛ 

  . .ٌِٚذٕ ددٚوا واٙدٌةة ٜصًصة 
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  :األٟؿةر ِي اًٙٔجح 
ثٝٗىح يؼىص ظى٠ٌٞ ًذجىى  ٌٚه وظىٚٛؾٚى هللا يٜٗر رظول هللا  :ٓةل  .يٞ جةثص 

ٜىٞ ًىؤو٠ًي ؟  :ا٠ٙةس ِي ٠ٜةزٙهٛ ، يٗةظ و ٜج٠ح ، و ِي اٙٝواظىٛ ًٔىول 
ٜٞ ٠ًؿصٟي ؟ خذى أثٌٚ رظةٙح رثي و ٙه اٙج٠ح ِال ًجس أخسًا ًؤوًه و ال ٠ًؿصه 
، خذى إن اٙصج٘ ٌٙزصج ٜٞ اٌٙٝٞ أو ٜٞ ٜقص ى ٖشا ٓىةل ٌِىه ى ٌِأدٌىه ٓوٜىه و 

ر ٍالم ٓصًغ ال ًّذ٠ٕ ، و ًٝقي ثٌٞ رخةٙهٛ و هىٛ ذوو رخٝه ٌِٔوٙون اخش
  ..ًؼٌصون إٌٙه ثةألؾةثى 

ِصخ٘ إٌٙه ٠ٜة ظجًون رجاًل خذى ٓسٜوا يٌٚه ِىي اٙٝوظىٛ ِوايىسٟةه ػىًت 
  ..اًٙٔجح 
 ًة رظول هللا يالم ٟجةًًٕ ؟  :٠ِٚٔة 
دجةًًو٠ٟي يٚى اٙعٝى و اٙمةيح ِي ا٠ٙؼةط و اٙٗع٘ ، و ا٠ّٙٔح ِي  :ٓةل 

اٌٙعىص ، و يٚىى األٜىص ثىةًٙٝصوف و ا٠ٙهىي يىٞ ا٠ٝٙٗىص ، و أن دٔوٙىوا  اًٙعص و
ِىىي هللا ال دزىىةِوا ِىىي هللا ٙوٜىىح الاىىٛ ، و يٚىىى أن د٠ؿىىصوٟي ِذ٠ًٝىىوٟي إذا 

 ٓسٜخ يٌٚٗٛ ٜٝة د٠ًٝون ٠ٜه أّٟعٗٛ و أزواجٗٛ و أث٠ةءٖٛ 
ًىىة ًٜؼىىص اٙزىىضرج ، هىى٘ دىىسرون يىىالم  :ِٔىىةل اًٙجىىةس ثىىٞ يجىىةدة األٟؿىىةري 

 شا اٙصج٘ ؟ دجةًًون ه
  !ًٟٛ  :ٓةٙوا 
إٟٗٛ دجةًًوٟه يٚى خصب األخٝص واألظىود ٜىٞ ا٠ٙىةس ، ِىإن ٠ٖىذٛ دىصون  :ٓةل 

أٟٗىٛ واِىون ٙىىه ثٝىة ديودٝىوه إٌٙىىه يٚىى ٟهٗىح األٜىىوال ، و ٓذى٘ األػىىصاف ، 
  .ِزشوه ، ِهو و هللا رٌص اٙسٌٟة و اٍرصة 

ٛ ٟقىصب إٌٙىه أٖجىةد روًىسًا ًىة أهى٘ ًسىصب ، ِإٟىة ٙى :وٓةم أظىًس ثىٞ زرارة ِٔىةل 
اإلث٘ إال وٟدٞ ًٟٚٛ أٟه رظىول هللا ، وأن إرصاجىه اٌٙىوم ٠ٜىةوأة ًٙٚىصب ٖةِىح و 

ِإٜة أٟىذٛ ٓىوم دؿىجصون يٚىى ذٙىٕ ِزىشوه  .ٓذ٘ رٌةرٖٛ و دًقٗٛ اٙعٌوف 
ِجٌج٠ىوا  .وأجصٖٛ يٚى هللا ، وإٜة أٟذٛ ٓوم دزةِون ٜٞ أّٟعٗٛ رٌّح ِشروه 

  .ذٕٙ ِهو أيشر ٙٗٛ ي٠س هللا 
ًة رظىول هللا إن ث٠٠ٌىة و ثىٌٞ اٙصجىةل خجىةاًل وإٟىة ٓةلًوهىة ، وإٟىة ٟأرىشا  :وا ٓةٙ

يٚىىى ٜؿىىٌجح األٜىىوال وٓذىى٘ األػىىصاف ، ِٝىىة ٠ٙىىة ثىىشٕٙ ًىىة رظىىول هللا إن ٟدىىٞ 
 و٠ٌِة ؟ 

 اٙج٠ح  :ٓةل 
 اثعك ًسا ،  :ٓةٙوا 
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  "ِجعك ًسه ِجةًًوه 
وم اٙدعىصة ًِٚوا ٖ٘ ذٕٙ لًٝىًة ِىي َّٜىصة هللا دًىةٙى ، وروِىًة ٜىٞ ػىص ًى

 وا٠ٙساٜح 
وجضاهٛ ثٝة ؾجصوا ج٠ح  *ِوٓةهٛ هللا ػص ذٕٙ اٌٙوم وٙٔةهٛ ٟقصة وظصورا  ]

 *ٜذٗبىىٌٞ ٌِهىىة يٚىىى األرااىىٕ ال ًىىصون ٌِهىىة ػٝعىىة وال زٜهصًىىصا  *وخصًىىصا 
وًمىىةف يٚىىٌهٛ ث ٌٟىىح ٜىىٞ  *وداٌٟىح يٚىىٌهٛ هالٙهىىة وذٙٚىىخ ٓموِهىىة دىىشٌٙال 

وًعىىٔون  *ٓىىسروهة دٔىىسًصا  ٓىىوارًص ٜىىٞ ِقىىح *ِقىىح وأٖىىواب ٖةٟىىخ ٓىىوارًصا 
وًمىىوف  *ي٠ٌىىة ٌِهىىة دعىىٝى ظٚعىىجٌال  *ٌِهىىة ٖأظىىة ٖىىةن ٜضاجهىىة زٟججىىٌال 

وإذا رأًىخ زىٛ رأًىخ  *يٌٚهٛ وٙسان ٜزٚسون إذا رأًذهٛ خعجذهٛ ٙؤٙؤا ٠ٜسورا 
يىةٌٙهٛ زٌىةب ظى٠سس رقىص وإظىذجص  وخٚىوا أظىةور ٜىٞ  *ًٌٟٝة وٜٚٗىة ٖجٌىصا 

ٖىةن ٙٗىٛ جىضاء وٖىةن ظىًٌٗٛ  إن هىشا *ِقح وظٔةهٛ رثهىٛ ػىصاثة لهىورا 
  . [ٜؼٗورا 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
   ..ٖةن ٙٚٝدجٌٞ اٜذدةن آرص  :وِي ًٜصٖح أخس 

يٞ أٟط ثىٞ ٜةٙىٕ أن اٙٝؼىصٌٖٞ ٙٝىة رهٔىوا ا٠ٙجىي  :روى ٜعٚٛ ِي ؾدٌده 
ٜىٞ ًىصدهٛ ي٠ىة وهىو  :وهو ِي ظجًح ٜىٞ األٟؿىةر ورجى٘ ٜىٞ ٓىصًغ ، ٓىةل 

ِٚٝىة رهٔىوه  .ِي اٙج٠ح ؟ ِجةء رج٘ ٜىٞ األٟؿىةر ِٔةدى٘ خذىى ٓذى٘ رٌِٔي 
ٜٞ ًصدهٛ ي٠ة وهو رٌِٔي ِي اٙج٠ح ، خذى ٓذ٘ اٙعجًح ، ِٔةل  :أًقًة ٓةل 
  ..ٜة أٟؿ٠ّة أؾدةث٠ة  :رظول هللا 

 ِهؤالء اٙعجًح ٜٚوا يٚى األظصة ِي اٙج٠ح ، وٜٞ ؾس  هللا ؾسٓه هللا 
 دٌٕ اٙصؤوس ٜصؾى اٙذٌجةن  *وهٛ اٙٝٚوا يٚى األظصة ِو  هة 

 إظذجص  ٟويةن ًٜصوِةن  *وٙجةظهٛ ٜٞ ظ٠سس رقور وٜٞ 
 يص  ًٌّؽ ٙهٛ ٜٞ االثسان  *هشا ودؿصًُ اٙٝ ٖ٘ ٖ٘ ٠ٜهٛ 
 ط ٌٍصه ٜٞ ظةاص األٙوان  *ٖصوااح اٙٝعٕ اٙشي ٜة ٌِه رٚى 

 دجَي اٙمًةم يٚى ٜسى االزٜةن  *ِذًود هةدٌٕ اٙجمون فواٜصا 
 ٜزك وال ثؿْ ٜٞ االٟعةن  *ثول وال ال ٍةاك ٌِهة وال 

 رؤًة اًٌٙةن ٖٝة ًصى اٙٔٝصان  *وًصوٟه ظجدةٟه ٜٞ ِوٓهٛ 
 أو ٜة ظًٝخ ٠ٜةدي االًٝةن ًزجص يٞ ٠ٜةدي ج٠ح اٙدٌوان 

 ًة أهٚهة ٙٗٛ ٙسى اٙصخٝٞ ويس وهو ٠ٜجضه ٙٗٛ ثقٝةن 
 أيٝة٠ٙة زٔٚخ ِّي اٌٙٝضان  *ٓةٙوا أٜة ثٌقخ أوجه٠ة ٖشا 
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 ذ٠ة اٙج٠ةت خٌٞ أجصد٠ة ٜٞ ٜسر٘ ا٠ٌٙصان وٖشاا ٓس أدرٚ
 أيمٌٗٝوه ثصخٝذي وخ٠ةٟي  *ٌِٔول ي٠سي ٜويس ٓس أن أن 
 جهصا روى ذا ٜعٚٛ ثجٌةن  *ٌِصوٟه ٜٞ ثًس ٖؼُ خجةثه 

 وهللا ٙوال رؤًح اٙصخٝٞ ِي اٙىىىج٠ةت ٜة لةثخ ٙشي اًٙصِةن 
 وهللا ٜة ِي هشه اٙسٌٟة أٙىىىىىىىش ٜٞ اػذٌة  اًٙجس اٙصخٝٞ 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ى
اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ح ، ٓس ًشٟجون وًزمبون ، ِٗ٘ ث٠ىي آدم رمىةء ، ٙٗى٠هٛ 

  ..ًعصيون إٙى اٙذوثح واالظذَّةر ، وًَٚجهٛ اٙزوف ٜٞ اًٙضًض اٙججةر 
أوٙبىىٕ اٙؿىىةٙدون ٓىىس ًىىشٟجون ٙٗىى٠هٛ إذا الخىىخ ٙهىىٛ ذٟىىوثهٛ دجةِىىخ يىىٞ 

   ..إذا ذٖص هللا وجٚخ ٓٚوثهٛ اٙٝقةجى ج٠وثهٛ ، و
ؾىىّوا أٓىىساٜهٛ ِىىي اٙٝدىىصاب ، وأٟىىةروا ٜمةًىىةهٛ يٚىىى اٙجىىةب ، ِىىي لٚىىت 

  ..َّٜصة اٙصخٌٛ اٙذواب 
  ..ِهٛ ِي ٜدةرًجهٛ أظًس ٜٞ أه٘ اٙٚهو ِي ٙهوهٛ 

 ِٚو أثؿصت ي٠ٌةا ٜوّٓهٛ ثهة وٓس ثعموا دٕٚ األٖىىىىُ ٌٙصخٝوا 
 ٜذشٙاًل وآرىىىىىىىىىىىىىىىىص ًجٗىىىىي ذٟجه ًذصٟٛ  ِىىىىىال دىىىىىىىىىصى إال رىىىىةػًةً 

 دصاهٛ يٚى اٙٝدصاب دجصي دٜويهٛ ثًٌٗة وهٛ ٌِهة أظّص وأًٟىىىىىىىىىىىىىٛ 
 ٠ًىىىىىىىىىىىىىىةدوٟه ًة رب ًة رب إ٠ٟة يجٌسا ال ٟجىىىىىىَي ظواا ودًٚٛ 

 ود٠ًٛ وهىىىىىىىىىىىةٟدٞ ٟصجو ٠ٜٕ ٜة أٟخ أهٚه ِأٟخ اٙىىشي دًمي اٙجضً٘ 
 ِٝىىىىىىىىىىىىىىة ٠ٜٗٛ ثس وال ي٠ٗٛ ٠ٍى وٜىىىىىىىىىة ٠ٙة ٜٞ ؾجص ٠ِعٚو ي٠ٗٛ 
 وٜىىىىٞ ػةء ٌَِٚقت ظواٖٛ ِال إذا إذا ٠ٖذٛ يٞ يجسٖٛ ٓس رفٌذٛ 

 ِٚٚه ذاا اٙٝؼهس األٖصم اٙشي ٖٝوُٓ ًوم اًٙصض ث٘ ذاا أيوٛ 
 ٖه ِهىىىىىىىىىىىىىىىو أٖصم وًسٟىىىىىىىىوا ثه اٙججىىىىىىىىةر ج٘ جالٙه ًجةهي ثهٛ أٜال

 ًٔىىىىىىىىول يجةدي ٓس أدوٟي ٜدجح وإٟي ثهٛ ثٌص أجىىىىىىىىىىىىىود وأٖصم 
 ٛ ًَ  ِىىىأػهسٖٛ أٟي ٍّصت ذٟوثهٛ وأيمٌذهىىىىىىىىىىىىٛ ٜة أٜٚوه وَأٟ

خةظىىجوا أّٟعىىهٛ أػىىس اٙٝدةظىىجح ، وؾىىةخوا ثهىىة ثأٙعىىٞ اًٙٝةدجىىح ، وثىىةرزوا 
يسوهٛ األٖجص هو إثٌٚط ، دٗجص أن ًعىجس ألثىٌهٛ  إثٌٚط ثةٙٝدةرثح ، يٚٝوا أن

 آدم ، زٛ ٖةد ٙه ِأرصجه ٜٞ اٙج٠ح ، زٛ أٓعٛ ٌٙدذ٠ٗٞ ذرًذه إال ٌٓٚاًل ، 
  :ٙٛ ًّصح إثٌٚط ٠ٜهٛ ثًٝؿٌح ، ًِججًة ٙهٛ ٜٞ أٓوام 

جٞ يٌٚهٛ اٌٙٚ٘ ِعهصوا ، ولةًٙوا ؾدُ اٙىشٟوب ِةٟٗعىصوا ، ولصٓىوا ثىةب 
 اٙٝدجوب وايذشروا ، 
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ى إٙىى ٓؿىح ٜىٞ أيجىت اٙٔؿىؽ أوردهىة أثىو ًٟىٌٛ ِىي خٌٚىح األوٌٙىةء واظذٝ
 وأػةر إٌٙهة اثٞ خجص ِي اإلؾةثح واثٞ خجةن ِي اٙسٔةت 

 وهي يٞ ػةب ٜٞ اٙؿدةثح 
 ٍالٌم ٙٛ ًذجةوز يٝصه ظخ يؼصة ظ٠ح 

   ..زًٚجُح ثٞ يجس اٙصخٝٞ 
ٙجٗىةء ِإذا هو ٖأٟه ِصخ ٠ٜذوف ثةٍل ٜىٞ ػىسة ا..ِٝة زاٙوا ًذصٓجوٟه خذى ٟضل 

..  
ًجىىص رمىىةه يٚىىى األرض  ..داٜىىَى ا٠ًٌٙىىٌٞ  ..ٖعىىٌَص اّٙىىؤاد  ..ٟىىضل ٜىى٠َٗط اٙىىصأس 

  ..خضًٟة وذاًل 
 

 أًهة األروة اٙٗصام 
 وهؤالء هٛ اٙٝؼذةٓون إٌٙهة  ..هشه هي اٙج٠ح 

   ..ودٔصثوا إٙى اٙصخٝٞ  ..اٙشًٞ راٍٝوا اٙؼٌمةن 
هٛ ِٚٛ ًسيوا ٌٍص هللا ، اٙٝؼذةٓون إٙى اٙج٠ح اٙشًٞ أرٚؿوا ٙٚه دًةٙى دوخٌس

وٙىىٛ ًذوجهىىوا إٙىىى ٓجىىص ِىىي لٚىىت خةجىىح وٙىىٛ ًدّٚىىوا ثٌَىىص هللا دًىىةٙى ، وٙىىٛ 
ث٘ خصؾوا يٚىى أن دؿىّو ئةاىسهٛ ٜىٞ ػىواات ..ًذسٟعوا ثعدص وال ػًوذة 

  ..اٙؼصا خذى ًٚٔوا رثهٛ وهو راض ي٠هٛ 
وًصجىىو دروٙهىىة ٜىىٞ ًذٝعىىح ثىىةٙٔجور ٙمٚىىت ..ٌٖىىُ ًٗىىون ٜؼىىذةًٓة إٙىىى اٙج٠ىىح 

جصٖىىةت ؟ أو ًىىشثح ي٠ىىس هىىشه اٙٔجىىور دٔصثىىًة إٙىىى أهٚهىىة ؟ أو ًًذٔىىس أن ٜىىٞ اٙ
األوٌٙةء واٙؿةٙدٌٞ ٜٞ ًٕٝٚ ٙه فصًا أو ًًّٟة ٌِذجىصا ثىه وًًوٝىه لٚجىًة ٙهىشا 

 ا٠ّٙى أو دًًِة ٙشٕٙ اٙقص ؟ 
اٙٝؼىىذةٓون إٙىىى اٙج٠ىىح اٙىىشًٞ خّوىىوا ٟعىىةءهٛ ، وأخعىى٠وا دصثٌىىح أوالدهىىٛ 

   ..ن ، وأرٚؿوا ِي يجةدة رثهٛ ًِٚٝوهٛ اٙؿالة وخّووهٛ اٙٔصآ
اٙٝؼىىذةٓون إٙىىى اٙج٠ىىح اٙىىشًٞ يضٜىىوا يٚىىى اٙصجىىوع إٌٙهىىة إذ هىىي ٠ٜىىةزٙهٛ 

   ..األوٙى ٓج٘ أن ًٌٗس ٙهٛ إثٌٚط ٜٗةاسه 
   ..ِإن دٗٞ اػذٔخ إٙى اٙج٠ح ِهي ٓصًجح 

 ِىىدي يٚى ج٠ةت يسن ِإٟهىة ٠ٜةز٠ٙة األوٙى وٌِهة اٙٝزىٌٛ 
 ًود إٙى أولة٠ٟىة وٟعٚىٛ وٙىى٠٠ٗة ظجي اًٙسو ِه٘ دىصى ٟ

 وخي يٚى اٙعو  اٙشي ٌِه ًٚذٔي اٙٝدى ىجون ذاا اٙعو  ٙٚٔوم ًًٚٛ 
 وخي يٚى روفةدهة ورٌةٜهة وخي يٚى يٌغ ثهة ٌٙط ًعأم 
 وخي يٚى ًوم اٙٝضًس اٙشي ثه زًةرة رب اًٙصش ِةٌٙوم ٜوظىٛ 
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 ِٚٚه ثصد اًٌٙغ ثٌٞ رٌةٜهىة وروفةدهة واٙسَص ِي اٙصوض ًجعٛ 
 وادًهة اٙشي هو ٜويس اٙٝض ًىس ٙوِىس اٙدت ٙو ٠ٖخ ٠ٜهىٛ وٙٚه 

 ثشًةٕٙ اٙوادي ًهٌٛ ؾجةثىًح ٜدت ًصى أن اٙؿجىةثح ٠َٜىٛ 
 وٙٚه أِصاح اٙٝدجٌىٞ ي٠ىسٜىة ًزةلجىهٛ ٜٞ ِىوٓهٛ وًىعٚٛ 

 وٙٚىه أثىؿةٌر دصى هللا جهصة ِال اٙقٌٛ ًَؼىةهة وال هي دعىأم 
 صًى األٜةٟي يٞ ٓصًت ظ٠ٌسم ٌِة ظةهًٌة ِي ٍّٚح اٙجه٘ واٙهوى ؾ

 أِْ ٓس دٟى اٙوٓخ اٙشي ٌٙط ثًسه ظوى ج٠ح أو خص ٟةر دقصم 
 وهٌئ جواثًة ي٠سٜة دعٝى ا٠ٙسا ٜٞ هللا ًوم اًٙصض ٜةذا أججذٝوا ؟ 

 ثه رظٚي ٙٝة أدوٖٛ ِٝٞ ًٗٞ أجةب ظواهٛ ظوف ًزضى و٠ًسم 
 ورش ٜٞ دٔى اٙصخٝٞ أيوٛ ج٠ح ٌٙوم ثه دجسوا يٌةًٟة جه٠ٛ 

ٛ و٠ًؿ ّٚ  ت ذاا اٙجعص ٜٞ ِو  ٜذ٠هة ِهةٍو وٜزسوٌش وٟةج ٜع
 ودؼهس أيقةء اٙٝعيء ثٝة ج٠ى ٖشاا يٚى ٌِه اٙٝهٌٝٞ ًزذٛ 

 ٌِة ٌٙخ ػًصي ٌُٖ خةٕٙ ي٠سٜة دمةًص ٖذت اًٙةٌٙٝٞ ودٔعٛ 
 أدأرش ثة٠ٌٝٙى ٖذةثٕ أم دٗٞ ثةألرصى وراء اٙوهص ٠ٜٕ دعٚٛ 

 أو هو ًوٚٛ ودٔصأ ٌِه ٖ٘ ٜة ٓس يٝٚذه ٌِؼص  ٠ٜٕ اٙوجه 
 ِجةدر إذا ٜة دام ِي اًٙٝص ِعدح ويسٕٙ ٜٔجول وؾصِٕ ٌٓٛ 

 ِهٞ ا٠ٝٙةًة أي واد ٟض٠ٙه يٌٚهة اٙٔسوم أو يٌٕٚ ظذٔسم 
 

اٙٚهٛ اج٠ًٚة ٜٞ اٙٝذٌٔٞ األثصار ، وأظى٠ٗة ًٜهىٛ ِىي دار اٙٔىصار ، وال دج٠ًٚىة 
٠ة يشاب ٜٞ اٙٝزةٌّٙٞ اّٙجةر ، وآد٠ة ِي اٙسٌٟة خع٠ح وِي اٍرصة خع٠ح ، وٓ

  …ا٠ٙةر ، ًة ٜٞ ٙٛ ًضل ٠ًًٛ وًجود ، ثصخٝذٕ 
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