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أنمخْخ حنسظٕل ملسو هيلع هللا ىلص فٙ دجش حنٕدحع ٕٚو ػسفش يٍ جزم حنسدًش ٔلد َصل فّٛ حنٕدٙ 

 يزشسحً أَّ "حنٕٛو أكًهض نكى دُٚكى ٔأطًًض ػهٛكى َؼًظٙ ٔزظٛض نكى حإلظالو دُٚخً"

أَفعُخ ٔيٍ  حنذًد هلل َذًدِ َٔعظؼُّٛ َٔعظغفسِ َٔظٕد انّٛ، َٔؼٕذ رخهلل يٍ شسٔز

ظٛجخص أػًخنُخ يٍ ٚٓدِ هللا فال يعم نّ ٔيٍ ٚعهم فال ْخد٘ نّ، ٔأشٓد أٌ ال انّ اال 

 هللا ٔددِ ال شسٚك نّ ٔأشٓد أٌ دمحمحً ػزدِ ٔزظٕنّ.

أٔصٛكى ػزخد هللا رظمٕٖ هللا ٔأدؼكى ػهٗ غخػظّ ٔأظظفظخ رخنر٘ ْٕ خٛس. أيخ رؼد أٚٓخ 

أدز٘ نؼهٗ ال أنمخكى رؼد ػخيٙ ْرح فٙ يٕلفٙ حنُخض حظًؼٕح يُٙ أرٍٛ نكى فبَٙ ال 

 ْرح.

أٚٓخ حنُخض اٌ ديخءكى ٔأػسحظكى دسحو ػهٛكى انٗ أٌ طهمٕح زركى كذسيش ٕٚيكى ْرح فٙ 

أال ْم رهغض حنهٓى فخشٓد، فًٍ كخَض ػُدِ أيخَش  –شٓسكى ْرح فٙ رهدكى ْرح 

 فهٛئدْخ انٗ يٍ حثظًُّ ػهٛٓخ.

زإٔض أيٕحنكى ال طظهًٌٕ ٔال طظهًٌٕ ٔلعٗ هللا أَّ ٔاٌ زرخ حنجخْهٛش يٕظٕع ٔنكٍ نكى 

 ال زرخ. ٔاٌ أٔل زرخ أردأ رّ ػًٙ حنؼزخض رٍ ػزد حنًطهذ.

ٔاٌ ديخء حنجخْهٛش يٕظٕػش، ٔاٌ أٔل دو َزدأ رّ دو ػخيس رٍ زرٛؼش رٍ حنذخزع رٍ ػزد 

يخ حنًطهذ ٔاٌ يآػس حنجخْهٛش يٕظٕػش غٛس حنعدحَش ٔحنعمخٚش ٔحنؼًد لٕد ٔشزّ حنؼًد 

أال ْم رهغض حنهٓى  –لظم رخنؼصخ ٔحنذجس ٔفّٛ يخثش رؼٛس، فًٍ شحد فٕٓ يٍ أْم حنجخْهٛش 

 فخشٓد.

أيخ رؼد أٚٓخ حنُخض اٌ حنشٛطخٌ لد ٚجط أٌ ٚؼزد فٙ أزظكى ْرِ، ٔنكُّ لد زظٙ أٌ 

ٚطخع فًٛخ ظٕٖ ذنك يًخ طذسلٌٕ يٍ أػًخنكى فخدرزِٔ ػهٗ دُٚكى، أٚٓخ حنُخض اًَخ 

حنكفس ٚعم رّ حنرٍٚ كفسٔح ٚذهَّٕ ػخيخً ٔٚذسيَّٕ ػخيخً نٕٛغجٕح ػدس يخ  حنُعت شٚخدس فٙ

دسو هللا فٛذهٕح يخ دسو هللا ٔٚذسيٕح يخ أدم هللا. ٔاٌ حنصيخٌ لد حظظدحز كٓٛجظّ ٕٚو خهك 

هللا حنعًخٔحص ٔحألزض، ٔاٌ ػدس حنشٕٓز ػُد هللا حػُخ ػشس شٓسحً فٙ كظخد هللا ٕٚو 

، يُٓخ أزرؼش دسو ػالػش يظٕحنٛخص ٔٔحدد فسد: ذٔ حنمؼدس ٔذٔ خهك هللا حنعًخٔحص ٔحألزض

 أال ْم رهغض حنهٓى فخشٓد. –حنذجش ٔحنًذسو ٔزجذ يعس حنر٘ رٍٛ جًخدٖ ٔشؼزخٌ 

أيخ رؼد أٚٓخ حنُخض اٌ نُعخثكى ػهٛكى دمخً ٔنكى ػهٍٛٓ دك. نكى أٌ ال ٕٚحغجٍ فسشٓى 

ٔال ٚؤطٍٛ رفخدشش، فبٌ فؼهٍ فبٌ هللا  غٛسكى، ٔال ٚدخهٍ أددحً طكسَّْٕ رٕٛطكى اال ربذَكى

لد أذٌ نكى أٌ طؼعهٍْٕ ٔطٓجسٍْٔ فٙ حنًعخجغ ٔطعسرٍْٕ ظسرخً غٛس يزسح، فبٌ 

حَظٍٓٛ ٔأغؼُكى فؼهٛكى زشلٍٓ ٔكعٕطٍٓ رخنًؼسٔف، ٔحظظٕصٕح رخنُعخء خٛسحً، فبٍَٓ 

ههظى ػُدكى ػٕحٌ ال ًٚهكٍ ألَفعٍٓ شٛجخً، ٔاَكى اًَخ أخرطًٍْٕ رؤيخَش هللا ٔحظظذ



أال ْم رهغض....حنهٓى  –فسٔجٍٓ ركهًش هللا فخطمٕح هللا فٙ حنُعخء ٔحظظٕصٕح رٍٓ خٛسحً 

 فخشٓد.

أال  –أٚٓخ حنُخض اًَخ حنًئيٌُٕ اخٕس ٔال ٚذم اليسة يخل ألخّٛ اال ػٍ غٛذ َفط يُّ 

 ْم رهغض حنهٓى فخشٓد.

خ اٌ أخرطى رّ فال طسجؼٍ رؼدٖ كخفسحً ٚعسد رؼعكى زلخد رؼط، فبَٙ لد طسكض فٛكى ي

 نٍ طعهٕح رؼدِ: كظخد هللا ٔظُش َزّٛ، أال ْم رهغض ... حنهٓى فخشٓد.

أٚٓخ حنُخض اٌ زركى ٔحدد ٔاٌ أرخكى ٔحدد كهكى ٜدو ٔآدو يٍ طسحد أكسيكى ػُد هللا 

أال ْم رهغض....حنهٓى فخشٓد  –حطمخكى، ٔنٛط نؼسرٙ ػهٗ ػجًٙ فعم اال رخنظمٕٖ 

 خْد حنغخثذ. لخل فهٛزهغ حنش –لخنٕح َؼى 

أٚٓخ حنُخض اٌ هللا لد لعى نكم ٔحزع َصٛزّ يٍ حنًٛسحع ٔال ٚجٕش نٕحزع ٔصٛش، ٔال ٚجٕش 

ٔصٛش فٙ أكؼس يٍ ػهغ، ٔحنٕند نهفسحغ ٔنهؼخْس حنذجس. يٍ حدػٗ انٗ غٛس أرّٛ أٔ طٕنٗ 

غٛس يٕحنّٛ فؼهّٛ نؼُش هللا ٔحنًالثكش ٔحنُخض أجًؼٍٛ ال ٚمزم يُّ صسف ٔال ػدل. 

 و ػهٛكى. ٔحنعال

_______________________ 
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