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فهللدددٓ  لدددٍ ِ دددلزٍ حللهدددي وا ِحل دددبلس ِحلٔدددبلل فهللدددٓ ٍٓدددّي حوا  دددهللٓ حو فهلل دددٍ ِ
 ا ِرقي:أؿهق ى

يدددخا كؼ دددَحا ندددخ حٓدددظإزهللض فهللدددٓ امه هللدددى أٓدددجهللش ندددى ي دددخٍْ مٔدددؤلّو ِمٔظ ٔدددَِوا ِأك خ
 نقديِىحص ؿدّالصاال مٔظهَ يإخٗى لهللّحكي نًُم حفظيص أو ال ملخٍِِو ِمًخقّ٘وا ِقي 

 يإغخؿ حال ظٍّ ِا َِى حلنقظخىسيظ ـش   َ الٓ ظزوَ حلهلخٍِ ِمقزل أو م
ؿَؿْ فزي حلهٔ ق كخو حٓظؼًخء فَميحاا فدَمم اي٘دلخلٍ رظـخٍطدٍ ِأفهخلدٍا ٍِمدم ٓدً ى 

ي ٍُّٗ فيميس لم مهل ِلم مكدل فدى حللدّحٍا حلدٌ  فهٌَ حلظى ؿخُِص حلٔظ ى؛ فبيٍ ِعّح
رددددددددديأ ر ًًددددددددددخ فدددددددددى عَمددددددددددب ٍٓدددددددددخثل حل  ٔددددددددددزّ  رَٓدددددددددخلش طهللإ ظُددددددددددخ ندددددددددى كٔددددددددددخرٍ 

(https://www.facebook.com/girgis.abedelmaseh ا فدى)لا ػددم 4/9/3102
ل ا ك دغ أٍٓدهللض لدٍ  هدَ ٍٓدخلشا 37/5/3104ظهَ الدٓ أكههللًخ كّحٍيدخ فزدَ حإلمه دل ا ِحٓد

ل ًإغـ حللّحٍ رقيَخ رٔزذ ُكهش فهل حل يمب ؿَؿْ ِطضخمب ِقظدٍ ِكؼدَس أفزخثدٍا فهللدٍ 
 نًى حل٘كَ فهللٓ طّح هللٍ نقى عّحي ٌٌَ حلٍُّ٘ حلظٔقش 

ِقي ىحٍص حلهلخٍِ حلَث ٔش لهلللّحٍ كّي ػبلع نّضدّفخص ٍث ٔدشا ؿقهللدض لكدل نًُدخ 
 كظخرخا نٔظإبلا 

فؤنخ حلكظخد حألِي فكدخو هخ دخا رلدّحٍ  ندـ  ديمإى ؿدَؿْ كدّي يزدّس حلًزدى  دهللٓ 
 حو فهلل ٍ ِٓهللم ِحلّكى حلإَ يى ِنخ م٘لذ فهلل ُهخ نى أٓجهللش ِاٗكخالص 

فى ك ى أو حلكظخد حلؼخيى فُّ نخ أضقٍ ر ى مي  حلإخٍة فدى َدٌٌ حل د لخصا ِملهدل 
خٍْ فهلل ُدددخا ِفدددى نإخرهللدددٍ أىلدددش لهللإدددَحء حلكدددَحل كّحٍيدددخ كدددّي ألَّ دددش حلهٔددد ق ِأىلدددش حلً ددد

 حلهٔهلله ى فهللٓ فزّىمش حلهٔ ق و طزخٍ  ِطقخلٓا ِأيٍ يزى ٍّٓي فلٔذ 
ِأنددخ حلكظددخد حلؼخلددغا ِقددي  دديٍ أمضددخاا ف لهددل لهللإددخٍة حلكددَمم كددّحٍ  نددـ  دديمإى 

حلً ددخٍْا أطزددخؿ  ؿددَؿْ كددّي حلًخٓددن ِحلهًٔددّم فددى حلإددَ و حلكددَمم ِحلكظددذ حلهإيٓددش 
 حلهٔ ق أل رّلْ؟

 يظًخِي نـهّفش نى حلًإخط أَهُخ: )أ  حلؼخيى( ٌح حلكظخدِفى َ
 حالٓظيالي فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق رّ  ٍ رَد حلٔزض 

 ٍىاللش يٚ نق ش حلهٔ ق فهللٓ ألَّ ظ 

 ٍىاللش نقـِحص حلهٔ ق ِقيٍحطٍ فهللٓ ألَّ ظ 

 ٍأىلش ائخي ش حلهٔ ق ِيزّطٍ ٍِٓخلظ 

https://www.facebook.com/girgis.abedelmaseh
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 حالٓظيالي فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق رإّلٍ: أيخ ِحآلد ِحكي 

 الٓظيالي فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق رخلً ّٙ حلظى ِ  ظٍ رزًّس حوح 
 ًٍحالٓظيالي فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق  ركّيٍ كهللهش حو ٍِِف ن 

 حالٓظيالي فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق رً ّٙ حألُل ش 

  ٍحالٓظيالي ريمًّيش حلهٔ ق فهللٓ ألَّ ظ 

  )حالٓظيالي رإّي حلهٔ ق: أيخ كخثى )امـّ امهى 
 حلهٔ ق رٔـّى حلظبلن ٌ لٍ حالٓظيالي فهللٓ ألَّ ش 

 حلهٔ ق ِحالطلخى ر ى حلًخّٓص ِحلبلَّص 

 َل حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي؟ 

 أ ّي حلهٔ ل ش ِن يٍمش فإخثيَخ 

 فزخىس ؿٔي حلهٔ ق 

الددٓ قَحثددىا  نددبلا نددًُم حلقددٌٍ ف هددخ قددي مَِيددٍ نددى ق ددٍّ أِ  ِأيإددل َددٌح حللددّحٍ حلهددخطـ
ِال نإخالا نيرـخاا ِلكًٍ كّحٍ ؿَْ فدى عَمدب ا نئل خا ههلللا فبو نخ ر ى أميمُم ل ْ كظخرخا 

ر ى ٍؿهلل ى مق ٘خو فى هَمف حلقهَا ِمّٗك كل نًُهخ أو مَطلدل الدٓ  زَمي حإللكظَِيىحل
لهللـدديي حلدديمًىا ِهينددش اػددَحءا ٍرددٍا فكددخو َددٌح حلقهددل حلددٌ  كددَٙ  ددخكزخٌ فهللددٓ ي٘ددٌَ؛ 

 فى قهللزٍ حنظبلكُخ لهلللإ إش حلظى مِفهُخ كل نًُهخ 
طدديهل ر٘ددىء نددى ط خ دد هللٍ ك خؽددخا فهللددٓ أكهددخ ؿددَْا ِلددم رؤنخيددش ض حللددّحٍ ِقددي فَضدد

فهللددٓ ط ددل ق حألهغددخء حإلنبلث ددش ِحلًلّمددش طدديهبلطى حلهلدديِىس لددم طقدديِ ِا ًإددلأنخيددش حل
ِحلهلللّمشا ِكٌف رقض حلقزخٍحص حل٘و  ش ِحلهـخنبلص حل يحق شا ِكٌلك افدخىس طَط دذ 

ا ندى ا ِمـقهللُخ قَمزش نى نؼ بلطُخ ب رُخرقض حل إَحصا ِيإهللُخ نى نلهللُخ الٓ نلل  هَ أل
  فى ٗىء م َ أو مئى  ٌَح الٓ نْ نضهّو حللّحٍ ِيإخعٍ

حأله دَسا ِأقدٌَا ِأؿدخُ لدى ِ حألِلدٓ ِقي حعهللـ حل يمب ؿَؿْ فهللٓ حلدًٚ فدى كهللظدٍ
ِامدددخٌ فهللدددٓ حللدددب حلدددٌ   حو ي٘دددٌَا فهللدددٍ نًدددى ؿِمدددل حل٘دددكَ ِ دددخى  حلددديفخء أو مـهقًدددى

   ظٍ ِىحٍ كَحنظٍ   ن ى حٍطضخٌا ػم مـهقًخ فى ؿً
ا فإي ِضقض فًّحيخا ألَدم فإدَحص غَحىحطٍظِحٓ ِنًقخا لض خؿ حلإخٍة فى ٍىَخص حللّحٍ

كَ ددض أو طكددّو َددٌٌ حلقًددخِمى نلخمدديسا ِأو طقًددّو رددخلقًّحو ٍِٓددخلشا لددّحٍ فددى كددل حل
ا ل ٔدُل هدَحآل حلغدَف حل إَحص حلظى طظقهللدب ردً ْ حلهّضدّؿ فدى ٍٓدخثل أِ قَمزخا نًٍ ي ٍٔ
 طظزـ حلهّضّؿ حلّحكي حلهظًخػَ ًَخ ًَِخ  حلإخٍة  فهللٓ



4 

ا ِأندخ حآلهدَكدبلل قي ِضقض ر ى قّٓ ى )  ( حقظزخٓدخص كدل ندى حلهظلدخٍِمى ندى كهخ 
أٍحَدخ نُهدش لز دخو رقدض     اضدخفخص فهللدٓ يدٚ حللدّحٍ فُى اضخفخص نًى حلإهلل هللش حلُّحنٖ

  ال ٍ خٍةحلإ ُخ نهخ ملظخؽأكٔزحلظًز ٍ فهللٓ رقض حلإضخمخ حلظى حلهـهل أِ 
فبيى أؿيى حلظَك ذ ركل رخكغ فدى حللدب    لخصاِاً أضـ ر ى مي  حلإخٍة ٌٌَ حل

(ا mongezss@gmail.comمً٘ددي حللإ إددش حلظددى ملزُددخ حو طقددخلٓا ِأًكددَ رددبمه هللى )
 هي و ٍد حلقخله ى ٓخثبلا حو حلقهللى حلإيمَ أو مّفب حلـه ـ لهخ ملزٍ ِمَضخٌا ِحلل

 رى نلهّى حلٔإخٍ نًإٌ ى                                                      
 
 

mailto:mongezss@gmail.com


5 

 أهى حليكظٍّ نًإٌ     طل خطى لك 

أٗكَ لك ؿُي  حلهزٌِي فى يإل كّحٍيخ حلههظـ الٓ َدٌٌ حلكظدذ حلؼبلػدش حلظدى طلكدى 
فإدي طقَفدض فهللدٓ ٗو دك حلَحثدـ رخل ديفش   ًإدٌ اكّحٍ  نقك  يمإى حلقِمدِ حلديكظٍّ ن
 حلـه هللش حلظى أطخكُخ لًخ فى حل  ْ رّ  

هللِنًى حلظًز ٍ ًَخ الٓ أو حلهكظّد فى ٍٓخثهللى حلهٔغٍّس فى كّحٍيخ مقزَ فهخ فُهظدٍ مِ
نى حإليـ ل فزَ ك خطى حلهٔ ل شا ِال مقظزَ نَؿقخا يُخث خا ا فبل مَُؿـ ال ٍ اال رقدي حلَؿدّؿ 

 ا لهللظؤكي نى حل ُم حلٔهلل م نى هبلي حإليـ ل  الٓ حأل ّي

ِأضـ ر ى مي  حلإَحء حلكَحل ٍحرغخا لًٔوش الكظَِي ش ٍحثقش ندى حإليـ دلا ِمهكدًُم ندى 
 هبللُخ حلزلغ فى حآلمخص ِط ٔ َحطُخ حلهقظهيس نى حلكً ٔش حلإزغ ش:

http://st-takla.org/Holy-Bible_.html 
: (00: 3)لَٓدّي حألِلدٓ الدٓ أَدل كٍّيؼدّّ ِقي ؿخء فى حإليـ ل فدى ٍٓدخلش ردّلْ ح

« ٍَ ُف أُُنّ َِ ِّ َمْق دخوِ  ألَْو َنْى ِنَى حلًَّخ َٔ ِفُ  ِاالَّ  حإِلْي دخوِ  ٍُ َٔ ٍُ حِو  حإِلْي دخ أُُندّ ح أَْمضا ٌَ ؟ ََكد ٍِ ٌِ  ِف د حلَّد
دددخ أََكدددي  ِاالَّ  َُ ُف َِ ِفُ  الَ َمْق ا لدددٌلك أهدددى حلقِمدددِ فًدددينخ طَمدددي أو ط ُدددم حلهكظدددّد فدددى «حِو  ٍُ

يـ ددل؛ حعهللددذ نددى حلوددخلب حلقؾدد ِم حل ُددَم حلددٌ  نددى فًدديٌا فُددّ فددِ ِؿددل حلددٌ  مقغددى حإل
حلـه ـ رٔوخءا ِيلى نـَى أع خي فهللدٓ ٗدخعت حلل دخسا ِأنخنًدخ حلل دخس حألريمدش حلبليُخث دشا 
ِيلى فهللٓ نَأْ ِ نٔهـ نى حلوخلب حلقؾ ما فُّ حألُلى حلدٌ  ال ريحمدش لدٍا ِحألردي  أ  

م ِحللكهدددشا ِكدددل ٗدددىء كزلدددَ ال يُدددخثى لدددى طٔدددقٍ فإّلًدددخ حلدددٌ  ال يُخمدددش لدددٍ فدددى حل ُددد
حلهلدديِىس اال رخلإدديٍ حلددٌ  مٔددهق رددٍ ٗو ددٍ فددِ ِؿددلا ِيلددى يلظددخؽ ال ددٍ ىِنددخا ِف هددخ 

 عهللزًخٌ نًٍ  

 ٍرًخ نقك أهى حليكظٍّ نًإٌا ِأطهًٓ أو يزإٓ فهللٓ طّح ل ِ يحقش  

 أهّ  حلهلذ ؿَؿْ فزي حلهٔ ق

https://www.facebook.com/girgis.abedelmaseh 
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  طل خطى لك    حألم حلقِمِ نًإٌ 
ٍرًددخ  اٍحثددـ ىَّ فغددّي رخلددك فهللددا حو ًوبردد ٍحثقددشكددْ أو نقَفظددى رددك ش أنددـ كددل ٍٓددخل 

  ملخفؼ فهلل ك
ِحطـدٍ أطدؤىد ىردك مـزَيدى أو أو ٍقدى أل شآبلن افظٌٍ لقيل حٓظكهخي أ  نًخق٘خص أ

  وّض فى حإلٓبلن خصالٓ حل حلٔخرإش لشحلَٓخاليِالقى فى  ِحفظٌٍ الهللهٔ ل خص فإظ
 يٍ هى أرجبع انًعيح؟

  ٌَح حلههللف - ًيكارقي  -يلهللب ػم  اَ فى حإلٓبلن خصأه  طٔخإيأٓظؤًيك فى 
حطَ ﴿ :أ  فدددددى رددددديحمخص حلإدددددَ و مإدددددّي حل خطلدددددشٓدددددٍّس  فدددددى ََ ددددد

دددددَظِإ مَ  حَدددددِيَيخ حل طِ ْٔ  حْلُه

َِ حْلَهلْ  ْم َمْ  ُِ مَى أَْيَقْهَض َفهلَلْ  ٌِ حَط حلَّ ََ خلطِ ىَ  ُضِّد ِ  الَ حلضَّ َِ ْم  ُِ نى َدم (ا 7-6﴾ )حل خطلش: َفهلَلْ 
    ى ضخلِال  اِكخيّح م َ نلضّد فهلل ُما يقم فهلل ُم حلوخلب ِأحلٌمى كخيّح قزل حإلٓبلل 

حِفُقدَك  ﴿ :ٌمى قخي فًُم حلإدَ وحلهٔ ل ّو حل لقهللُم ٍَ َِ فطِ دَك  َّ دٓ ِايطِدى ُنَظ َٔ ٍُ َمدخ ِف  دد ًْ َقدخَي حلهللَّ ِا
نُ  َِ ِل حْلِإَ خَندِش ِاَلىَّ  ّْ ِح ِاَلدٓ َمد َُ مَى َكَ د

ٌِ َ  حلَّد ّْ مَى حطََّزُقدَّ  َفد ٌِ َؿخِفُل حلَّ َِ ِح  َُ مَى َكَ 
ٌِ َ  ِنَى حلَّ َُ ُطِ ﴾ َغ

  حإلٓبلن خص فى وّضحلٍِؿخء فيل  اٍظؿخراكظخؽ    أفإظ طٔخإي (ا 55 :فهَحو ي) 
*** 
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  أٍكذ ركم نى ؿيميا  يمإى حلقِمِ ؿَؿْ
نكم رخالٓظهَحٍ فى حللّحٍ فى حإلٓبلن خصا لكًى أرإى لكم حلزخد ن ظّكخا نظدٓ لى ألِ

 ٗجظم أو طقّىِح ال ٍا نـ ٍؿخء ِك يا أو مكّو هّضكم ف ٍ فى فهللم ِىٍحمش 
 يٍ هى أرجبع انًعيح؟

رو ددّٙ ٓددئحلك فددى حلددٌمى أيقددم حو فهللدد ُما فُددم أطزددخؿ حلهٔدد ق ِنّٓددٓ ِحأليز ددخء 
ًزدددّطُما ِأكزدددَّما كؤِلجدددك حلدددٌمى فَٗدددّح أم دددخو حل٘دددـَ فهللددد ُم حلٔدددبللا نهدددى  نًدددّح ر

  (30/00نظٓ « )ٌَح مّٔؿ حلًزى»لهللهٔ ق ِقخلّح: 
فُئالء َم أطزخؿ حلهٔ قا ِأنخ حلٌمى مئلُّيٍ فُئالء أطزخؿ رّلْ؛ ال حلهٔ قا لدّ كدخيّح 
 مظزقّو حلهٔ ق لإخلّح رإّلٍا ِِق ّح فًيٌ   َل طليع حلهٔ ق فى ألَّ ظٍ؟ فى حألقدخي م؟
فى حلؼخلّع حلهظّكي؟ فى حإللدٍ حلهظـٔدي؟ فدى حلًخٓدّص ِحلبلَدّص حلهظلديمى؟ كدل َدٌح 

 ال مقَف حلهٔ ق فًٍ ٗ جخا 
لٌلك أٓؤلك فى كبلل حلهٔ ق؛ نؼبلا: أمى طليع حلهٔ ق فى هغ دش  ىل؟ لدم مظلديع 
أريحا؟ أمى ًكَ حلؼخلّع حلهظّكي؟ لدم مظلديع فًدٍ رلدَف ِحكدي؟ أمدى قدخي )حو حلكهللهدش(ا أِ 

 )حو حلَِف حلإيّ(ا أِ )حو حالرى(؟ 
  نّضّؿ كّحٍيخلظكّو  نٔؤلش ألَّ ش حلهٔ قاِلٌلك أٍٗق 

 أٓؤلك نخ مهللى:فبيى ِكظٓ ال مض ـ ِقظًخا 
   َل  َف حلهٔ ق رؤلَّ ظٍ فى حإليـ ل؟0
  َف ف ٍ رٌلك  ِحكيحا  أو طضـ لى ي خا ؤٍؿّ   اًح كخو حلـّحد يقما ف3
فإدظا كظدٓ ال يضد ـ فدى  ِحكديحا  ي دخا أٍمدي أٍؿدّ   اّٙأٍمي أَم ِأِضق َدٌٌ حلً د 

 ف هخ رقيهَْ ُكهش حلً ّٙا ِلّٔف مكّو ليمًخ ِقض لهللً ّٙ حأل
 رُخ  أؿيى حلظَك ذ ر يحقظك نقظِحا 

*** 
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  ا طل ش لكحألم نًإٌ
هدَ ٓد َ ا   حلَإمدخحلظٍّحس الٓ ٓ َ  ريحمشحإليـ ل ككل مظكهللم نى ٓ َ حلظكّمى أ  نى 

ِلكدددى لدددًكى ا حلـٔدددي َِدددّ حو حلؾدددخََ فدددى احإليـ دددل فدددى حلٔددد ي حلهٔددد ق كهوهللدددٚ فدددى
 ؟َل قخي أِ  َف حلٔ ي حلهٔ ق رؤلَّ ظٍ :نليىمى

  نًُخًٚ ر لك ش ٓؤرقغفى كل ٍٓخلِ انى حلً ّٙ حلقيمي ر ى مي 
 :انًعيح زة انعجذ

فـددخؿ  احلٔددزض ردد ى حلددٍِِؿ فددى ًلددك حلّقددض ًَددذ مٔددّؿ فددى»: نددى ايـ ددل نظددٓيزدديأ 
َدًّح طبلن دٌ  : يؾَِح قخلّح لٍ  فخل َمٔ ّو لهخا ِمؤكهللّومإغ ّو ًٓخرل  ِحرظيإِح اطبلن ٌٌ

نددخ فقهللددٍ ىحِى كدد ى ؿددخؿ َددّ  قددَأطمنددخ أ :فإددخي لُددم!ا م قهللددّو نددخ ال ملددل فقهللددٍ فددى حلٔددزض
ِال لهللدٌمى نقدٍ  اكهللٍ لدٍأملل  كل هزِ حلظإينش حلٌ  لمأك ف ىهل ر ض حو ِ؟ ِحلٌمى نقٍ

حلٔدزض فدى حلُ كدل ميئدّو حلٔدزض  فدى حلظدٍّحس أو حلكًُدش فدى قدَأطمأِنخ ؟ رل لهللكًُش فإظ
يددى أٍمددي ا افهللددّ فهللهددظم نددخ َددّا فؾددم نددى حلُ كددلأو ًَُددخ : الكددم أقددّيِلكددى  ؟رَمددخءأَِددم 

 « أمضخا حإلئخو َّ ٍد حلٔزض  حرىفبو  ارَمخءلهخ ككهظم فهللٓ حأل اٍكهش ال ًر لش
ا  6قديى حلَ كدل حو فدى  فؾدم ندىأيدٍ : اي دَف حلٔد ي حلهٔد ق رؤلَّ ظدٍ فًدينخ قدخلإي 

الف نددى حلقهددى ِحآل ِٗدد خء حلهددّطٓبقخنددش كفك ددف طكددّو نًددٍ نقـددِحص  اكددخًد أيددٍ نددخفب
ِحكدي فهللدٓ نهلل دّو   دًـ ٌال مّؿدي يزدى رقديردل  ؟حلهقـِحص حلظى لم م ًقُخ يزدى ندى قزهللدٍ

 حلهٔ ق  نهخ  ًـ
  ر ًقٍأنَ  ل حلٌ حلُ ك فؾم نىأفُّ  اَّ ٓخكى حلُ كل أليٍ انخ أيٍ  خى اِ

فهللّ فهللهظم  :ِلم مإل ا«شًر ل ال شيى أٍمي ٍكها افهللّ فهللهظم نخ َّ» :قخي 7قيى حلِفى 
 ش ال ًر ل شيى أٍمي ٍكها انخ قخلٍ حو
   لظبلن ٌٌِمَ٘كُخ رً ٍٔ  اِل ْ َّ قخثهللُخ فى حلظٍّحس الهللّ  ش نـَى ٗخٍف ٍلكً

حلددٌ  قخلددٍ فددى ي ٔددٍ ف٘ددَحص َِددّ حلهللإددذ ا «حرددى حإلئددخوفددبو » :قددخي 8قدديى حلِفددى 
 شأ  ٍحكدا لدٍ شحلٔزض ٍحكمـقل أو أنَ  أ  َّ حو حلٌ  ا«أمضخا  َّ ٍد حلٔزض »حلهَحص 

  لهللظّح ل نـ حو
أهدَْ  خا ي ّ     لى أًكَ لك يلى يئنى أو حلٔ ي حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي 

  ٍى  فهللٓ ٌَح حلًٚحآلوا ٓؤيظؾَ 
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  ٍِرًخ نقك اطل خطى لك 
*** 
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 رقي: حل يمب ؿَؿْا طل ش ع زشا
 انفسق ثيٍ اندنيم انصسيح وغيس انصسيح:

  أِى فى حلزيحمش أو يه ِ ر ى حليل ل حل َمق ِم َ حل َمق
فبل ملظخؽ لَ٘ف أِ ر خوا َِدّ حلدٌ  ال طوظهللدف هٔؤلش حل َمق َّ حليحي رً ٍٔ فهللٓ حل

  حألفُخل ف ٍا أليٍ  َمق
ِأيدخ  اطَمديِو قظهللدى»يقدما َِدّ قّلدٍ:  ؟ َمق فهللٓ أو ف ٔٓ رَ٘ : َل ليمًخ ىل لنؼبلا 

(ا فُددٌح يددٚ  ددَمق ال مإزددل 8/41)مّكًددخ  «ائددخو قددي كهللهكددم رددخللب حلددٌ  ٓددهقٍ نددى حو
 حلظؤِمل 

 ؟ نؼخي  هَ: َل مهكى أو مكّو حإلئخو الُخا 
ِال  َددل مإددّيا ِال حرددى ائددخو ف ًدديلا ف كددٌد خا ائددخيلدد ْ حو »:   ددَملخا  يـددي ؿّحرددخا 

ا فُدّ ىل دل  دَمق «لد ْ حو ائدخيخا »ا طؤنل قّلٍ: (32/09)حلقيى  «م قل أِ مظكهللم ِال م ى
ِأيددخ » :ا ِمإددّي حلهٔدد ق«لدد ْ حو ائددخيخا »يددٍ مإددّي: اال ملظددخؽ ل٘ددَكى ِال ٗددَف م ددَ  ا 

 ا ِحلًظ ـش ِحضلش ال طلظخؽ كظٓ لٌكََخ نى قزهللى «ائخو
لك رؤو حلزخرخ ٗدًّىس لهدخ ٓدجل فدى ٓدزذ فديل ِحٓهق لى أو أقّي حيظُ ًخ نى حل َمقا 

لددّ قددخي فددى ي ٔددٍ أيددٍ الددٍ؛ لَؿهددٌّا ِلددّ قددخي لهللًددخّ: »ط ددَمق حلهٔدد ق رؤلَّ ظددٍ قددخي: 
حلًددخّ ال ملظههللددّو نؼددل َددٌح   حفزدديِيى؛ لَؿهددٌّ أمضددخا ِحيظُددض ٍٓددخلظٍ قزددل أو طزدديأ    

 ا فُّ لم م َفا ٌٌَِ َى حألٓزخد رلٔذ ٍأ  حلزخرخ «حألنَ
 حلهٔ ق ألَّ ش و ي ل الٓ يظ ـش: ال مّؿي ىل ل  َمق فهللٓ أأٍؿّ لٌح 

  حآلو يزيأ رخليل ل م َ حل َمق
 م َ حل َمق: َّ حليل ل حلٌ  م ظإَ الٓ نخ مًٔيٌا ِقي طوظهللف حألفُخل فى نقًخٌ 

 :انًعيح زة انعجذ
ِليْ أ يقخثى حلً خٍْ أىلدش فيمديس ندى َدٌح حلًدّؿا طوظهللدف ف ُدخ حألفُدخلا لدٌح مًزلدى 

فدى ي ٔدٍ  حلهٔد ق ًَخ قدّي كُخ رقًخمش لهللّ ّي الٓ حل ُم حألقّْ أِ حل ل قا ليمط ل 
حلٔددزض  مـقددل أوأنددَ  أ  َددّ حو حلددٌ ) ِحلظددى نقًخَددخ رلٔددذ ٍأمكددم: «ٍد حلٔددزض»أيددٍ: 
  (لٍ شٍحك
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ًَِددخ أِي نددخ ا كؼددَ نددى ػهددخي ى نّضددـأًكددَطم أو حرددى حإلئددخو مددَحى نًددٍ حلهٔدد ق فددى ِ
م فهللددٓ هلَلددا ل ٔددض حٓددم فَ «حرددى حإلئددخو»حلًؾددَا ألو كهللهددش  ِؿُددخصفهللددٓ طوظهللددف فددى فُهددٍ 

 أِ حرى  ىل(  ا)ائخو :حلهٔ قا رل َى لإذ كخو مغهللإٍ فهللٓ ي ٍٔ ِنقًخٌ
 حردى مَط دـأو  مًزلدىيدٍ : اأيدض طإدّي فك دف»ِلٌلك ٍِى أو نقخ َ  حلهٔ ق ٓدؤلٌّ: 

نقًدددخٌ َدددٌح لددد ْ حٓدددم فهللدددم فهللدددٓ حلهٔددد قا ردددل  « (؟حإلئدددخو حردددى َدددٌح َدددّ ندددى ؟حإلئدددخو
 )حإلئخوا حرى  ىلا حرى حلزَ٘( 

حلهلل ؾدش حآلٍحن دش حلهٔدظوينش فدخىس َدى )ردخٍ يخٗدخ(ا َِدى طظدَؿم رؤو  ًَخ أٍمي أو أهزَ 
 فددى حل ّيخي ددش ِم ََددخ الددٓ )حرددى حإلئددخو(ا َددى طَؿهظُددخ حللَف ددشا نؼددل )حرددى  ىل( ا ِأك خيددخا 

ٌح ندخ طّ دل ال دٍ حلًخقدي طظَؿم الٓ )حإلئخو( رهقًٓ )حآلىندى(ا كهدخ فدى َدٌح حلهّضدـا َِد
 فى حلًٚ مًظؾ فى كهللهش )اًحا(   ل ِمل اٗكخالا  اامَنخو

 :ػددم قددخي لُددم »حلددًٚ فددى نددَقْ نددـ حلظَك ددِ فهللددٓ كهللهددش )اًحا(ا ِىاللظُددخ: ىفًددخ يإددَأ 
حردى حإلئدخو َدّ )حلهٔد ق(  ًحا ا احلٔدزض ألؿلال حإلئخو  احإلئخو ألؿليهخ ؿقل احلٔزض 

 ي )اًحا( أليدٍ ال فبلقدش رد ى حلهإيندش ِحلًظ ـدشا حلهإيندش طظلديع ط  ا نخًح« أمضخا ٍد حلٔزض 
ؿل حلٔزض   َدٌٌ حلهإيندشا أفى أو حو ؿقل حلٔزض نى أؿل حلزَ٘ا ِلم مـقل حلزَ٘ نى 

 حلهٔ ق َّ ٍد حلٔزض( نخ فبلقش ٌَح رٌُح؟ )اًحا  لكى حلًظ ـش لُخ مَمزش ؿيحا 
 لًٚ نظهخٓك؟ا ِيَْ َل ح(حإلئخو)ىفًخ يظَؿم )رخٍ يخٗخ( الٓ 

حإلئدخو  ًحا ا احلٔدزض ألؿلال حإلئخو  احإلئخو ألؿليهخ ؿقل احلٔزض  :ػم قخي لُم »
 ٌَح كبلل نًغإى طهخنخاا فخلًٚ لم مظليع فى حلهٔ ق  «أمضخا َّ ٍد حلٔزض 

حرى حإلئخو َدّ حوا ػدم يق دي قدَحءس رؤو  ػخي ش نَمقشا َِى أو يإّي ىفًخ يًظإل الٓ فكَس
 ا لظ زق كخلظخلى:زيمل كهللهش )حرى حإلئخو( الٓ )حو([]رقي ط حلً ّٙ

 حللددب حللددب مٔددّؿ: لُددم يفإددخ» ا«مهدد ى حو ِحو قخثهددخا فددىحيؾددَ حلٔددهخِحص ن ظّكددشا »
 حللدب لدٍ ِقدخي»ا «فد كم ك دخس لكدم فهللد ْ ؛ىندٍ ِط٘دَرّح حو ؿٔدي طؤكهللّح لمو : الكم أقّي
ا «حو فهللدٓ ِمًِلدّو م قيِو حو ثكشِنبل ان ظّكش حلٔهخء طَِوحآلو  نى لكم: أقّي حللب

 مٔددًيأمددى  الددٍ فهللدد ْ حوِأنددخ ا ِكددخٍأ حلٔددهخء ِلغ ددٍّ اِؿددَسأ لهللؼقخلددذ :مٔددّؿ لددٍ فإددخي»
  «؟ٍٓأٍ

حلهٔد قا ِحلظدى ألَّ دش َِكٌح كهخ طَْ مخ  يمإىا ال أٓظغ ـ نى ٌَح حلًٚ أو أُفدم 
 مّؿي لي  فَ٘حص حألىلش حلًخقضش لُخا ِلكى ل ْ ٌَح ِقظٍ 

 و طلخِي فى ىل ل  هَا لقهللٍ مـزَيى فهللٓ ٌَح حالفظَحف أِى أ
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  طل خطى لك    حلقِمِ نًإٌ حألم 
 3« )ِلكددى حلددَِف مل ددى امإظددل حللددَف : »رإّلددٍ شؿه هللدد شلُ ددا شفهللهًددخ حإليـ ددل ككهدد

حلً ددّٙ مإظددل  ِمظددَ  ٍِف احلً ددّٙ شأ  أو نددى مزلددغ فدى  ددَحك(ا 2/6ٍيؼدّّ كّ
ه دَ لدك  افخقهللقُدخ فؼَطدك ف ًدكأو ِا»(: 47: 9 قْفًينخ قخي حلوخلب ) نَ فهؼبلا     ي ٍٔ

ـ هللددقأفُددل ا «فددٍّ نددى أو طكددّو لددك ف ًددخو ِطغددَف فددى ؿُددًم حلًددخٍأأو طدديهل نهللكددّص حو 
أل  ؟فؼَطًددى فددى عَمإددى نددـ حوأِ نددَأسال شحللددَس  ددٍّس ؿًٔدد  رددبٍحىطىف ًددى كهللهددخ ٍأمددض 

 ص؟قغـ حلغَمب الٓ طهللك حلقؼَحأطّد ِأ
قغقددٍ ا أفؼَيددى فددى حلغَمددب الددٓ حوأو كددخو لددى  دديمب أِ قَمددذ لددى كق ًددى ًِددٓ: احلهق

أ  ردديِو َددٌح حل دديمب حلددٌ   - فددٍّأىهددل نهللكددّص حلوددخلب ِأيددخ أأو لددى فؤفضددل ا فًددى
    يقخء كؼ َِوأىهل ؿًُم ِلى أنى أو  كق ًى

 أدنخ أنىهيخ انًعيح:

 حو حلؾدخََ رخلـٔدي حلٔد ي حلهٔد ق َدّرؤو  فخلً ّٙ ًحص حلَأ  حل َمق انـ ًلكِ

  ٍأقّحلِنقـِحطٍ طئكي  ي   اكؼ َس ؿيحا 
ِكظددٓ طكددّو فددى نّقددف  امددشحألري ي ٔددك شله ددهلللِ احل ددَملش ِنددـ َددٌٌ حلً ددّٙ 
حلظدى رد ى ٓدغٍّ حإليـ دل ِال  حللإ إدشأو طزلدغ فدى أٍؿدّ  ؛حلودخلب مدّل حلديمى أنخل ٓهلل م

  حإليـ ل لظؼزض أو حلإَ و ٓهلل م  مخصطهللّ  نقخيى 
نظدٓ « )فؾدم ندى حلُ كدلأو ًَُدخ : الكم أقّيِلكى »ٍ: ٔ ي حلهٔ ق فى ي ٔقّي حل  0
 ٍ؟حو ي ٔاال  حو فؾم نى َ كلحألفهى َّ (ا 03/6

ِفهديَِم رخٓدم  احألندم ِطهللهدٌِح ؿه دـ افدخًَزّح»: قدّي حلٔد ي حلهٔد ق فدى ي ٔدٍ  3
خ نقكدم َِدخ أيد ارٍ ِ  ظكمأِفهللهَّم أو مل ؾّح ؿه ـ نخ ا حآلد ِحالرى ِحلَِف حلإيّ

فدى حلكدّو كهللدٍ أو  ندى مٔدظغ ـ(ا 31-09/ 38نظدٓ « )ند ى  الدٓ حيإضدخء حلديََ  مدخلكل حأل
الدٓ حيإضدخء  مدخلحأل كدلأيدٍ ندـ ؿه دـ حلز٘دَ  - ف هدخ مإدّي َِّ  دخى  طهخندخا  -مإّي لهللزَ٘ 

 َ؟هخلب كل حلز٘اال  أ  الٓ مّل حليمى احليََ
ِلهددخ ىهددبل حلٔدد  ًش ٓددكًض : »ِقزّلددٍ لُددٌح حلإددّي اكّلددٍ أيددٍ حرددى حو حفظددَحف نددى  2
ِمهكًدك أو ا «رخللإ إش أيض حردى حو :ِٓـيِح لٍ قخثهلل ى افى حلٔ  ًش ؿخءِح ِحلٌمىا حلَمق
فبل مهكى لهوهللّ  أو مإزل ٌَح حلكدبلل ِمٔدظهَ (ا 22-04/33 نظٓ)فى  شكخنهلل حلإ ش طإَأ
 ق ِحلكبلل  ل  األيٍ َّ حلوخلباال  فهل حلهقـِحص فى
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ِكهدخ ٍفدـ نّٓدٓ حلل دش »(: 32 – 04: 2مّكًدخ )فدى   ق فى ي ٍٔكبلل حلٔ ي حلهٔ  4
ردل طكدّو لدٍ  الكى ال مُهللك كل ندى مدئنى ردٍ احإلئخو َكٌح مًزلى أو مَفـ حرى افى حلزَمش

لكدى ال مُهللدك كدل ندى  احو حلقدخلم كظدٓ ردٌي حرًدٍ حلّك دي كدذأَكدٌح  أليدٍا مشلل خس حألريح
ردل  الدم مَٓدل حو حرًدٍ الدٓ حلقدخلم ل ديمى حلقدخلم ٍأليدا مدشحألري رل طكدّو لدٍ حلل دخس امئنى رٍ

لم مئنى رخٓم حردى  أليٍ اِحلٌ  ال مئنى قي ىمى احلٌ  مئنى رٍ ال ميحوا ل وهللٚ رٍ حلقخلم
كؼدَ أ كدذ حلًدخّ حلؾهللهدشا ِأأو حلًدٍّ قدي ؿدخء الدٓ حلقدخلم  :ٌٌَِ َدى حليمًّيدشا حو حلّك ي
 مدؤطىِال  اخص مدزلض حلًدٍّجى مقهدل حلٔد و كدل ندا ألُم كخيض ٗدَمَسأفهخل وأل انى حلًٍّ

يُدخ ا اٍأفهخلد لكدى طؾُدَ اِأنخ نى م قل حللب ف إزل الٓ حلًدٍّا ٍأفهخلطّرن  الٓ حلًٍّ لجبل
 هينظدٍ طكهللدم فدى حل دهلل ذ حلدٌ  ؿدخء الدٓ حلقدخلم ريحمدشفخلٔ ي حلهٔ ق فى ا «نقهّلش رخو

ِفدى  اـ َدّ فهللدٓ حل دهلل ذمًزلدى أو مَفد «شفى حلزَمد شحلل  ٓكهخ ٍفـ نّٓ» :ِقخي ال  هللذ
كل كيمؼٍ مدظكهللم فدى  فىا َِّ «ىمًّيشنى ال مئنى رخٓم حرى حو حلّك ي فهللٍ »: قخي 08 مش 

 ظٍ ي ٍٔ ِفى هين
لظددديٍّ  أو طكدددّو ندددى حلدددٌكخءأٍؿدددّ ِ اٍِرًدددخ نقدددك انًظؾدددَ ٍى     فِمدددِ  نًإدددٌ  

  ر ى حلٔغٍّ ك خيخا أِحلظى طوظ ى  حللإ إشفى  حل َملشحلً ّٙ 
*** 
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 :طل ش ع زش ا ِرقيا  يمإى حلقِمِ ؿَؿْ
 انفسق ثيٍ اندنيم انصسيح وغيس انصسيح:

نى مزلغ فدى ): َص ِأيخ أقَأ كبلنكا فهللم أفُم نخ ف ٍ نى طًخقضخصا فهَس طليػًى كِ 
فدؤفُم نًدك أيدك طقظدَف رقديل (ا  حلً دّٙ مإظدل ي ٔدٍ ِمظدَ  ٍِف احلً دّٙ ش دَحك

يددك طً ددلًى رخألهددٌ رددَِف أحلهٔدد قا ِألَّ ددش هللددٓ ِؿددّى حلددًٚ حل ددَمق حلددٌ  أٍمدديٌ ف
 حلً ّٙا ألو حللَف مإظل 

ا مقًدى طّؿدي ي دّٙ  دَملشا (فخلً دّٙ ًحص حلدَأ  حل دَمق) قّلدك:ك لد ػم أقدَأ
 حللإ إدشفدى  حل دَملشلظيٍّ حلً ّٙ )ِحكي: طهضى لظـهـ ر ى حلًإ ض ى فى ٓغَ ػم 

  (ر ى حلٔغٍّ ك خيخا أِحلظى طوظ ى 
ك حطُخنك لى رؤيى ألّ  حلً ّٙا فٌُح حطُخل قز ق لدىا ِروخ دش لم مقـزًى فى كبلن
أمى لّمض حلً ّٙ ألػزض أو حلإَ و  دل ق؟ ندخ  :أو طوزَيىأٍؿّ أيك لم طًٔيٌ ريل لا 

 فبلقش حلإَ و ركبلل يإهللظٍ لكم نى كظخد حلقبلنش رخٍص امَنخو؟
لك ي لك لدى رو دّٙ حللدَف حلدٌ  مإظدلا ِرو دّٙ حلً دّٙ  أٗكَ رخلقهّل

فدؤٍح  ٍؿقدض  خااي د يميس حلظى كظزظُدخ لدىا ِكًدخ قدي حط إًدخ فهللدٓ أو يدٍّى حلً دّٙ ي دخا حلق
الددٓ عَمإددش حفظدديطُخ نددى أ دديقخثى حلً ددخٍْا َِددى لوزغددش حلهٔددهللم رَن ددٍ رهـهّفددش نددى 

  حلً ّٙا ف ض ـ فى نلخِلش حلَى فهلل ُخ ؿه قخا 
 ى نخ ط٘خء نًُخا ِنى كإك اًح حيظُ ًخ نًٍ أو طٍّ لٌح حٓهق لى أو أهظخٍ ِحكيحا 

 دالنخ يؼيخ انًعيح ػهى أنىهيزه:
 َِدّ  دخى  طهخندخا  - فى حلكدّو كهللدٍ أو مإدّي لهللز٘دَ نى مٔظغ ـ)نخ حهظخٌٍ َّ قّلك: 

هدخلب اال  أ  الدٓ مدّل حلديمى االٓ حيإضخء حليََ مخلحأل كلأيٍ نـ ؿه ـ حلزَ٘  - ف هخ مإّي
 ( كل حلزَ٘

الددٓ  حألمددخلَِددخ أيددخ نقكددم كددل »خء: لهللظبلن ددٌ َِددّ ملددخىٍَم الددٓ حلٔددهلإددي قددخي حلهٔدد ق 
 حلهإ ددّى(ا فهددخ حلهإ ددّى رُددٌٌ حلهق ددش َِددّ ملددخىٍَم؟ َددل 38/31)نظددٓ « حيإضددخء حلدديََ

 نق ش كإ إ ش ًحط ش؟ طقًى أيٍ نقُم ر٘و ٍ؟ نٔظل لا أليٍ مظَكُم 
حلهق ش حللإ إ ش حلهِفّنش لهللهٔ قا قي ي خَخ فى ي ٔدٍ كد ى أهزدَ طبلن دٌٌ رؤيدٍ ٓد لخىٍ 

فهللٔددض ا ِأنددخ أيددخ حل إددَحء نقكددم فددى كددل كدد ى»ى مزإددٓ نقُددما فإددي قددخي لُددم: حألٍضا ِلدد
 ( 36/00)نظٓ « نقكم فى كل ك ى
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 حل إَحء نقُم فى كل ك ىا يقم فى كل ك ى ا أنخ حلهٔ ق فبل  أو الكؼ
ػددم  ارقدديُ  مٔدد َحا  نقكددم ُنخيددخا  أيددخ»لإددي ي ددٓ حلهٔدد ق نددَحٍحا حلهق ددش حللإ إ ددشا َِددّ مإددّي: 

)مّكًددخ  «ِلٔددُض أيددخ رقددُي فددى حلقددخلم»(ا ِقددخي: 7/22)مّكًددخ  «ٓددهللًىأٍنضددى الددٓ حلددٌ  أ
(ا فلضددٌٍّ نقُددم كضددٍّ ٍِكددى نقًددّ ا كهددخ فددى قددّي رددّلْ ألَددل كّلّٓددى: 07/00
طددَط زكم ِنظخيددش  ِيددخؽَحا  فَكددخا  ؛لكًددى نقكددم فددى حلددَِف افددى حلـٔددي و كًددض مخثزددخا افددبيى ِ»

  (5/2( 0) (ا ِنؼهللٍ فى )كٍّيؼ3/5ّّ)كّلّٓى  «فى حلهٔ ق امهخيكم
ٌَِح حلهقًٓ َّ حلهإ ّى؛ حلهق ش حلهـخُمش حلهقًّمشا كهخ قدخي حأليزدخ مَملٍّمدّّ فدى 

َِددٌٌ حلهق ددش ل ٔددض نق ددش ؽددخََس »( طقهلل إددخا فهللددٓ هخطهددش ايـ ددل نظددٓ: 344نّٓددّفظٍ )ٙ 
 نق ش حلظؤم ي ِحإلٍٗخى  :أ  ا«نخىمشا رل نقًّمشا رهقًٓ أيٍ أفغخَم حلهّحَذ ِحلإيٍحص

ّؿ ندى حلهق ددش حلهـخُمدش قدي أمدي حو رُدخ كؼ ددَمى فكدخو نقُدما ِنًُدخ قددّي ِلكدى َدٌح حلًد
مدخ  اِحيؾدَِح هدبلٙ حلدَد نقكدم اق دّح حػزظدّح»خ نؼزظخا حل ُّى فى كدَرُم: ملِمج ل رى ُكَم

)حألمددخل « ِحلددَد نقكددم احهَؿددّح لهللإددخثُم مدديحا ا ِال طَطددخفّحا ال طوددخفّح  اِأٍِٗددهلل ممُددًّح 
(3 )31/07 ) 

 أفدديحءكملكددى ملددخٍد فددًكم  الُكددم ٓددخثَ نقكددماو حلددَد أل»ٓ: ِنؼهللددٍ قددّي نّٓدد 
(ا فدخلَد نقُدم روبل دٍ ِطؤم ديٌا ال أيدٍ يدِي ندى حلٔدهخء فّقدف 31/4)حلظؼً ش « ل وهلل كم

 ر ًُم مإخطل نقُم 
أٍؿددّ أو طَٓددل لددى ىلدد بلا  هددَ    ىل ددل ِحكددي فإددظا فؤيددخ أيظؾددَ نًددك نددخ مإددَد نددى 

يحاا قزل أو أيظإل الٓ أىلظىا ِٓؤًكََخ لك ِحكديحا ههٔ ى ىل بلاا ألؿ زك فًُخ ِحكيحا ِحك
 ِحكيحا 

 أؿيى حلظَك ذ رك  يمإىا نظهً خا ل يحقظًخ حليِحل 
*** 
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    طل خطى لك    ِمِ نًإٌ قحلأهى 
 دالنخ يؼيخ انًعيح ػهى أنىهيزه:

 ندى مٔدظغ ـ أوا  كؼدَ نًدىأيدك ط ُدم حلً دّٙ ِط ٔد َحطُخ ا أطقـدذ نًدك ؿديحا أيدى ا
 ب؟حلوخلاال « مخلحأل َخ أيخ نقكم كل» :رخل ي  حلههللىءمإّي رخل م 

رددديِو أو  شلُ دددا فّقددف حللدددخنهللّو رإددّسا حلوددخلب حلدددٌ  لهددْ طدددخرّص حل٘ددخد رًدددخم ى  
 م مكهللهُ

  ف إّل نى حلهّص «قم أقّي:مُخ حل٘خد لك أ»: ِمإّي لهلل٘خد
ِفًددينخ  نددّحصاحألرقددي أو قددخل نددى   ددقي الددٓ حلٔدهخء ك ددخا  حلهٔدد ق أو أيدض طقهللددم طهخنددخا 

 انق ش نقًّمشيُخ أ :يزخ م َِمٍّمّّط ٔ َ حأل كضََص أ أيض «مخلَخ أيخ نقكم كل حأل» :قخي
  أيٍ حو حلؾخََ رخلـٔي ؛أو طكهل رخقى حلظ خٓ َ ِئ َض 

(ا 7/22)مّكًدخ  «أيخ نقكم ُنخيخا مٔ َحا رقُيا ػم أنضى الدٓ حلدٌ  أٍٓدهللًى»ي: فًينخ قخ 
كل كد ىا ِأندخ أيدخ  حل إَحء نقكم فى»(ا 07/00ِ)مّكًخ  «فى حلقخلمِلُٔض أيخ رقُي »ي: ِقخ

فهللدم طكدى  احلـٔدي  نقُدم ٌ( كدخو مإ دي ِؿدّى36/00)نظدٓ  «فهللٔض نقكم فى كل كد ى
 فغدى لُدم مدّل حلوهٔد ى ندىأحلدَِف حلإديّ حلدٌ   شف دّو قهللدّرُم قدي فظلدض رقدي رًقهد

 رّؿدّىٌأ   احلودخلب اال هّؿدّى ندـ كدل حلًدخّ ِفدى كدل ِقدضحللكدى ندى َدّ    ِ ق خنظٍ

 يُدخأِأيدض طقدَف     هضدـ ي ٔدٍ فظدَس ندى حلدِنى طلدض حلظـٔديأحلَِكى ككدخثى ٍِكدى 

ٍٗدخى ِحإل حلظؤم دي ِندى مٔدظغ ـ أو مقغدى نق دش انظًخقضدشِل ٔدض  الزقضدُخ شي ّٙ نكههلل
 ؟حلوخلباال  نى عهللزٍ كل ُنخو ِفى كل نكخو لكل

 :ِقدل لدٍ احلودخلب أندخل قفحا؟ كز َ خا ً ٔك ػّحرئى  لِلكى َل ط اأيض طقَف حلً ّٙ
  ٍد فُهًى مخ

   كظٓ ال طظٌّ نًى اأهَْي ّٙ  ؟ ال ىحفى لقَض  (   نى مٔظغ ـ أو مإّي ) 
 : ٍلوٚ نخ قهللظُ أ
مإ دي  كدخو «ِالٓ حيإضخء حلديََ مخلَخ أيخ نقكم كل حأل»: حلٔ ي حلهٔ ق فًينخ قخي  0

 ْ ًَدخ  ندى مٔدظغ ـ قدّيِلد  افدى كدل ُندخو ِنكدخو كهدخ ق دي طهخندخا  رخللإ إدشأيٍ نقُم 

  نًٍ ِحكيس شركهلله حلهّطٓاقخنش  ا أ رخليل ل حلقههللىًلك ػزض أحلوخلب حلٌ  اال  ًلك
ندـ  شٗو د  شفبلقدالدٓ    أيدض طلظدخؽ  شىلدأالدٓ أيض ال طلظخؽ نًى ِال نى م َ   .2

ِالددٓ  مددخلَددخ أيددخ نقكددم كددل حأل»: ٍد نقًددٓ َددٌح حلكددبلل فُهًددى مددخ:  أو طإددّي لددٍ ؛حلوددخلب
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)مّكًدخ  «ِلُٔض أيخ رقدُي فدى حلقدخلم»: قهللَض  مخ ٍد  ف مكّو ًلك ِأيَض ك«    َيَحيإضخء حل
 ؟«ىحل إَحء نقكم فى كل ك ىا ِأنخ أيخ فهللٔض نقكم فى كل ك » (ا( 07/00ِ

  أيض طلظخؽ حل ُم لهللً ّٙ    طل خطى لك 
أو حلٔدد ي حلهٔدد ق َددّ حو حلؾددخََ  مدديي فهللددٓ نددى حإليـ ددل خا ي ددههٔدد ى كؼددَ نددى ألددي  

  يرخلـٔ
*** 
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 حل يمب حلقِمِ ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي:
 دالنخ يؼيخ انًعيح ػهى أنىهيزه:

يددك ط ُددم أ اطقـددذ نًددك ؿدديحا أيددى حٓددهق لددى أو أفـددذ نددى طقـزددك كدد ى قهللددض: )ا
(ا ِأقّي: ل ْ فى حلقهللم كز َ ال مٔظيٍ  فهلل ٍا أِ  ل َ ال كؼَ نًىأحلً ّٙ ِط ٔ َحطُخ 

حنظهللدددك حللإ إدددش  ددديف رُدددخ كخثًدددخا ندددى كدددخوا ِيلدددى يظقخندددل ندددـ مًزلدددى لدددٍ أو مإدددّيا فهدددى 
 ي ّٙا ِل ٔض عبلٓم موظٚ رُخ فبلو ىِو فبلو 

يزدددخ حألحط إًدددخ فهللدددٓ أو حلهٔددد ق ر٘و دددٍ لدددى مكدددّو نقُدددم الدددٓ حألرددديا ِأو ندددخ قخلدددٍ 
ئد ض أو طكهدل ردخقى حلهق ش حلهقًّمش  ل قا لكًدك حٓدظيٍكض ردؤيى ) فىم َِمٍّمّّ 

(ا َِددل قهللددُض لددك رددؤو حأليزددخ ال مددئنى رددؤو حلهٔدد ق َددّ حو لؾددخََ رخلـٔدديحلظ خٓدد َ أيددٍ حو ح
حلؾخََ فى حلـٔي؟ َّ مإّي ٌَح نـ أيٍ ال ىل ل فهلل ٍ أريحا أريحاا لكى َدٌح لد ْ نّضدّفًخ ا 

 أل نقًّمش نـخُمش؟؟ ايهخ نّضّفًخ: َل حلهق ش ؿٔيمش كإ إ ش
فدى كدل ُندخو  ق دي طهخندخا كهدخ  رخللإ إدشمإ دي أيدٍ نقُدم  كدخو لكدى لدم أفُدم قّلدك: )

 (ا اال اًح كًض طإ ي ركهللهش )حللإ إش(: )حلهـخُ(؟! فًُُخ مغّي فـزى ِنكخو
اًح حيظُ ًدددخ ندددى َدددٌحا فزبنكخيدددك أو طؼزدددض لدددى أو حلهٔددد ق َدددّ حو حلؾدددخََ فدددى حلـٔددديا 

 ِٓ ٔقييى ؿّحرك ك ًٌح  
ىٌ ِأكخىمؼدٍ يلى حلهٔهلله ى يئنى أو ٍّٓلًخ  هللٓ حو فهلل ٍ ِٓهللم نقًدخ رظقخل هدٍ ِاٍٗدخ

َِيمٍا ِأيٍ كٌلك الدٓ ق دخل حلٔدخفشا لكدى ًلدك لدم مقدِى لًدخ أرديحا أيدٍ حوا أِ أيدٍ نؾُدَ ندى 
نؾخٌََا فخلؼّحٍ فى حلقخلم نخُحلّح مٔظهللُهّو طـَرش ؿ  خٍحا ِمٔظلضدَِو أقّحلدٍا َِدّ ندخ 

 ئه ٍ حلهق ش حلهـخُمشا فؤ  ألَّ ش فى ٌٌَ حلهق ش؟؟
 رخلُيحمشا َِّ نخ أفقهللٍ فى كل ٍكقش فدى  دبلطى )حَدييخ أفـزًى نغخلزظك لى ريفخء حو

حل دددَحط حلهٔدددظإ م  دددَحط حلدددٌمى أيقهدددض فهللددد ُم م دددَ حلهلضدددّد فهللددد ُم ِال حلضدددخل ى(ا 
 ِأُىحى كل مّل مإ ًخا ر لش نخ أيخ فهلل ٍا ِٓؤرإٓ أٍىى ٌَح حليفخء نخ ك  ض 

ل حلهئنً ىا لى أَهل كيمؼك فى اك خء حلهٔ ق لهللهّطٓا فُى نقـِس مٔظغ ـ فقهللُخ ك
رل مٔظغ قّو فقل نخ َّ أفؾدم نًُدخا ِال مديي ًلدك فهللدٓ ألدَّ ظُما فؤيدخ نٔدظقـذ ك دف 

 طقظزَِيُخ ىل بلا فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق؟
 أؿيى حلظَك ذ ركا ِأيخ نًظؾَ حليل ل حل إ ًى فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق فبل أؿيٌ 

*** 
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   طل خطى لك    حلقِمِ نًإٌ أهى 
 نًعيح ػهى أنىهيزه:دالنخ يؼيخ ا

ِال طلدخِي أو طًؾددَ الدٓ حل ددٍّس  اأيدض طظهٔددك رظ ٔد َ رٔدد ظ كـدِء نددى  دٍّس كز ددَس
فُّ مقًدى  ا«يإضخء حليََحِالٓ  مخلحأل َخ أيخ نقكم كل»: حلٔ ي حلهٔ ق فًينخ قخي    ككل

مكّيدّح فدى  مفدؤلو حلظبلن دٌ لد احلديََ يُخمدشأيٍ حلوخلب حلٌ  ٓ كّو ندـ كدل حلهدئنً ى الدٓ 
  ٗهلأ شِلك أو ط كَ فى حلهّضّؿ رهّضّف     حليََ يُخمشل خس الٓ حل

 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :
: حلٔد ي حلهٔد ق قدخيا  حلودخلب حلقؾد م شهَ نى كبلل حلٔد ي حلهٔد ق كهللهد  ل ك ىل بلا ِا

رديِيى  يكدمألا رؼهدَ كؼ دَ مدؤطىَدٌح  اِأيخ ف دٍ افىَّ  حلٌ  مؼزضا م خويظم حألأِ اأيخ حلكَنش»
     دًـ ندى حلهقـدِحص ندخ مئكدي  ديقٍ أليدٍِ(ا 05/5 مّكًدخ)« ال طإيٍِو أو ط قهللّح ٗ جخا 

ِنكدغ نقُدم  اطكهللدم ندـ حلظبلن دٌ أليٍِ    «ٗ جخا ريِيى ال طإيٍِو أو ط ًقّح » :قخي أليٍِ
حلهدئنً ى ردٍ فدى كدل ُندخو  شِنخُحلض قيٍطٍ فدى نقدّيظُم ِنقّيد اِحيغهللب الٓ حلٔهخء افظَس
ِلكدى قيٍطدٍ نٔدظهَس  اقيٍس طقًى أيٍ حلوخلب حلٌ  ؽَُ فظَس نى حلِنى فى حلـٔدي اوِنكخ

   حليٍَّ ٓنـ حلهئنً ى الٓ نًظُ
ِمكددّو  ا«ردديِيى ال طإدديٍِو أو ط ددًقّح ٗدد جخا » :فهددى نددى حأليز ددخء كددخو مإدديٍ أو مإددّي

   ػزض رخليل ل حلهقـِ   يقٍأِ اف هخ قي قخي خا  خىق
    مئنى ركبلنٍ يّؿ نى حلَّم حلٌ  ال ىل ل فههللدى فهلل دٍِنق ظٍ نـ نى  انخص ؿ  خٍح 

 ٍٗدخىَم يدّؿ ندىآدظهللُخل رخحأليز خء ندخطّح ِىٍَِدم فدى نق دظُم ندـ حلهدئنً ى ركبلنُدم أِ 

 آحيظُد - هللًزدّسلأِ كدخيّح نديف ى  ا دخرّح فدى ٍٓدخلظُمأٓدّحء  -فيٍَِم فى حلل خس  احلَّم
 ؟سهللًزّلأل كخيّح نيف ى  ؟ٍٓهللُم فقبلا أَل  :ل قهللى حلوخلب ا فى حيظؾخٍ مّل حليمى  َِم

 فُددّ انددى رددٍ ِعهللددذ نقّيظددٍ مٔددخفي رخل قددل كددل نددى  هددخُحي ك ددخا فحلٔدد ي حلهٔدد ق  أنددخ

ا «لدى طإديٍِح أو ط دًقّح ٗد جخا » حلقههلل ش حل قهلل شأ  ريِو نقّيظى  «ريِيى» : خى  ف هخ قخي
مٔدظغ ـ ندئنى  ٍ الِريِيدشا رل فقهلل  انقًّمش شل ٔض نقّي ٍفهقّيظٍ لهللهئنً ى حلٌمى مغهللزّي

   ٍ مّل حليمىأنخن نإزّالا ٗ جخا كإ إى رخلٔ ي حلهٔ ق أو م ًـ 
  حلٔ ي حلهٔ قألَّ ش فهللٓ  حألىلشنِمي نى ًخ أنخن وأطٌكَ ِ اٍرًخ نقك 

ِحلودخلب قدخىٍ أو مٔدظـ ذ ا  حإليـ دل  مخصِط ُهك لهللكؼ َ نى  آهللّركأ لَقى ٗكَحا 
  رخللإ إشف ّو قهللزك لهقَفظٍ  ِم ظق الك
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 فِمِ  حل يمب ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي:
أٗكَ لك كّحٍ  حلَحقى أهبلق خاا ِحلوخلى ندى حلهًل دخصا ِأطهًدٓ ِأطّقدـ أو ئدظهَ 

 كٌلك 
 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

مئلهًى أيدى أٗدقَ رؤيدك ال طل دل رهدخ أكظدذا فدبل طظقدذ ي ٔدك ردخلَى فهللدٓ طٔدخإالطىا 
 ش:ِىفًى أضَد لك رقض حألنؼهلل

َدل حلهق دش كٔد ش أل نقًّمدش؟ فإدي  ا أف خيى فُم طًخقضك رو ّٙ ٍأمدك حل٘و دى0
طًددخقض قّلددكا فؾًًددُض أيددك ٓددظقظٌٍ فددى أكددي حلإددّل ىا لكًددك طـخَهللددض حلهّضددّؿا طؤنددل 

رخللإ إدش( )ٍِك دخا ال ؿٔديمخا(ا ر ًهدخ مإ دي أيدٍ نقُدم  كدخو قّلى: ) لكى لم أفُدم قّلدك: )
قًّمش( ا أنخ كخو مـيٍ أو ط ُهًى نخ لم أفُهٍ نى كبلنك نق ش نيُخ أيزخ م َِمٍّمّّ حأل)

 ِكبلل حأليزخ 
فَىىُص فهلل ك رإديٍس ؿه دـ حلهدئنً ى فهلل دٍا فهللدم  ا  كيػظًى فى اك خء حلٔ ق لهللهّط3ٓ

 طقإذ رلَف ِحكي 
  كخِلددض حٓددظ ِحُ قهللهددك لهللكظخرددش فددى حو حلؾددخََ فددى حلـٔدديا فهللددم أفهللددق ِلددّ رلددَف 2
 ِحكي 

 هى أنىهيزه:دالنخ يؼيخ انًعيح ػ

 يمإىا نى كإك أو طكظذ رغَمإش اي٘دخث ش كد ى طدظكهللم فدى حلكً ٔدش ندـ أطزدخؿ ىمًدكا 
ِقددي أفقهللددٍ أيددخ فددى هغزددش حلـهقددشا لكددى لدد ْ نددى كإًددخ أو يظلدديع نددـ حلهوددخل  ى رددً ْ 

حأليز دخء ندخطّح ِىٍَِدم فدى حلهلللشا ِأو ي َض فهلل ُم أىر خطًخ ِهغزًدخ حإلي٘دخث شا ىفًدخ يإدَأ: )
 -فديٍَِم فدى حلل دخس  احلَّم ٍٗخىَم يّؿ نىاخٓظهللُخل رهئنً ى ركبلنُم أِ نق ظُم نـ حل

لد قهللى  افى حيظؾخٍ مّل حليمى َِم احيظٍ - هللًزّسلأِ كخيّح نيف ى  ا خرّح فى ٍٓخلظُمأّٓحء 
 ؟(  هللًزّسلأل كخيّح نيف ى  ؟ٍٓهللُم فقبلا أ َل :حلوخلب
 ٍ ِٓهللم حيظُٓ فى حلل دخس نى أهزَ  أو ىٍَِم قي حيظُٓ؟ َل ىٍِ نلهي  هللٓ حو فهلل 

 نـ مض حلًؾَ فى ػزّص يزّطٍ أِ رغبليُخ؟
أليُددم طقهللهددّح )حإلٍَددخد(  -نددؼبلا  –نددخًح طإددّي لههلل ددخٍ نٔددهللم مِفهددّو أيُددم اٍَددخر ّو  
 ال مقًى ٌَح أو ىٌٍِ نخ ُحي؟أنًٍ؟ 
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 ددهللٓ حو فهلل ددٍ ِٓددهللم نددخًح طإددّي لههلل ددخٍ نٔددهللم م ددهللّو و ههددْ  ددهللّحص كهددخ كددخو 
ِكددل  يددخا؟ ِم ددّنّو ِم ددهللّو أٍكددخنُم ِمٔددخفيِو حلًددخّ ِِِِِ    قَ 04م ددهللى قزددل 

 احلددَّم يددّؿ نددىًلددك م قهللّيددٍ طؤٓدد خا رُددٌح حلَؿددل حلددٌ  ٗددغزض فهلل ددٍ ركهللهددخص اي٘ددخث ش: )
(ا َددٌح حلظإَمددَ حإلي٘ددخثى م ددهللق فددى حلكً ٔددشا أِ حلوغزددشا ِال م ددهللق فددى ٓحيظُدد   فدديٍَِم 

 حللّحٍ نـ حلهوظهلل  ى 
ؿيى رؤو يز ًخ رلٔذ ٍأمى ٍِأ  نهلل خٍ نٔدهللم َدّ نقًدخ الدٓ حألردي ٌَح ل ْ اقًخفخا  اًحا أ

 رُيمٍ ِطقهلل هٍا ِال يقظإي ألَّ ظٍ 
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

يؤطى الدٓ يدٚ حألم دخو: حلهٔد ق فهلل دٍ حلٔدبلل ملديع طبلن دٌٌ ردؤيُم لدى مًـلدّح فدى 
 مدؤطى ندخ مًِفٍا ِكدل رؼهَ مؤطى ال فىط  م ى كل» :ىفّطُم اال اًح نّ٘ح فهللٓ عَمإٍ ا طؤنل

 فظكّيدّو كؼ دَا رؼهدَ طؤطّحأو  أرى    مظهـي ٌَح مؤطى رؼهَ كؼ َأكؼَ    رؼهَ ل ؤطى مًإ ٍ رؼهَ
ا ٌَِح حلكبلل  ل ق ربل ٍمذا فزيِو َيمٍ فهلل ٍ حلٔبلل ال مهكًُم فقدل ٗدىءا «طبلن ٌ 

 ال مهكى أو مُيِح أكيحاا لى مؤطّح رؤ  ػهَس 
 لا ِأيظم حل َِؿ حلظدى حأل ظى فى حلهٔخء ربًو حو ٓؤقّي ألرًخثى: )أيخ ك ى أفّى الٓ ر

هَؿض نًى ا اًح حطزقدظم عَمإدى ٓدظًـلّو فدى ك دخطكم حلقههلل دشا ِاًح لدم ط قهللدّح لدى طدَِح 
ا ال أطّقدـ أو م ُدم حرًدى نلهدّى (أ  يـخف فى ك خطكما ريِيى لى طإيٍِح فهللٓ فقل ٗدىء

 ـ حلظدً ْ ِحألكدل ِحل٘دَد ِحلظ ك دَ ِحلقد ٖ اال ندى أيى أىفى حأللَّ دش ا ِأيدٍ لدى مٔدظغ
أيدخ ال أقديٍ أو أفقدل ندى »هبللى   ال أطّقـ ٌَح أريحاا ِروخ دش أيُدم ٓدهقّيى أقدّي لُدم: 

 « ي ٔى ٗ جخا 
ندى ردٍ ِعهللدذ نقّيظدٍ  مٔدخفي رخل قدل كدل ندى  حلٔ ي حلهٔ ق نخُحي ك خا قَأص قّلك: )

 شاردل فقهلل د انقًّمدش شمى مغهللزدّو ل ٔدض نقّيدفهقّيظدٍ لهللهدئنً ى حلدٌ    خى  ف هخ قخي  فُّ
(ا أنخندٍ مدّل حلديمى مٔظغ ـ نئنى كإ إى رخلٔد ي حلهٔد ق أو م دًـ ٗد جخا نإزدّالا  ِريِيٍ ال

فظٔخءلض : َل مق ًك حلهٔ ق فهلل ٍ حلٔبلل فهللٓ أؿّرش أٓدجهللظى؟ َدل طٔظ٘دقَ نقّيظدٍ؟ َدل 
؟ طهً ددض أو طددَْ  دديحَخ فددى ٓددغٍّ ؟ َددل أيددخ أكددخٍِ حلهٔدد ق حإللددٍ نددى هددبلي ٗو ددك

 أفَف ؿّحرك فى ٌٌَ حلهٔؤلش 
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

أنددخ أِي ىل ددل فًددي  أو حلهٔدد ق لدد ْ ربلددٍ أو حلـهددّؿ حلظددى أكزددض حلهٔدد ق ِحٓددظإزهللظٍ 
فًي ىهّلٍ الدٓ أٍِٗدهلل م ر دَٕ ػ دخرُم فدى حلغَمدب كدخيّح مقظإديِو أيدٍ يزدى فلٔدذا ٍمدم 
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ٍمددم ًلددك قددخلّح  ِحص فؾ هددشا ِِِِ    كددل نددخ ٓددهقٌّ نًددٍا ٍِمددم كددل نددخ ٍأٌِ نددى نقـدد
 ( 30/00)نظٓ  «ٌَح مّٔؿ حلًزى :حلـهّؿ فإخلض»رًزّطٍ؛ ال ألَّ ظٍا مإّي نظٓ : 

فددبًح كددخو نقخ ددَِ حلهٔدد ق ِأكزخرددٍ ِنقخ ددٌَِ مئنًددّو رًزّطددٍا فُددٌح نقًددخٌ أيُددم كددخيّح 
 ىفَّخا لكًُم لم مٔهقٌّ مٔهقّيٍ ميفى حلًزّسا ِلّ ٓهقٌّ ميفى حأللَّ ش ال

  لَقى كّحٍ ا نَكزخا رك  يمإى ِٗكَحا 
*** 
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  طل خطى لك    حلقِمِ نًإٌ أهى 
 االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب واآلة واحد

  ِنًظؾَ ٍى  حلكَمم اأو طق ي قَحءطُخؤٍؿّ ف الم طَى فهلل ُخ حلهخض شلَٓخلظى  رخلًٔزش
لهٔد ق حيإٔدم حل ُدّى فدى فخلٔد ي ح اقًدي  كدبيإٔدخل حلًدخّ كدّي حلهٔد قا فال رخلًٔزش

قدخي:  ِحلدزقض ايدٍ نـديف: اِحلدزقض ايدٍ يزدى: اِحلدزقضا يٍ حرى حو : افخلزقض قخي اٍأمخن
ِحلدزقض ا يدٍ هدخعت: اِحلدزقض ايٍ رزقهللِرّي مودَؽ حل٘د غخوقخي: ا ِحلزقض او رٍ ٗ غخوا

ندخ ًكدَص لدك لدٍ ٗدّحَي ندى  ِكدل     فد ى حلقه دخوأك ف مكّو هخعت ِم دظق : قخلّح فًٍ
       إليـ لح

 ؟كبلنٍ نى ٍأمخنِنخًح فُم حل ُّى  ؟ِلكى نخًح قخي حلٔ ي حلهٔ ق فى ي ٍٔ
ِكدخو ف دي »: ٍأمخندٍى حلهٔد ق ٍِى فقدل حل ُدّى الدٓ ِ حللخىػدشمهكى حلَؿدّؿ الدٓ َدٌٌ 

ا ِكددخو مٔددّؿ مظه٘ددٓ فددى حلُ كددل فددى ٍِح  ٓددهلل هخوا ِكددخو ٗددظخء اٍِٗددهلل مأحلظـيمددي فددى 
؟ أيدض حلهٔد ق فإدل لًدخ ؿُدَحا  و كًدَض ا ؟ي ٔدًخأالٓ نظدٓ طقهللدب  :ِقخلّح لٍ افخكظخط رٍ حل ُّى

رددى َددى أفههللُددخ رخٓددم أحلظددى أيددخ  فهددخيحأل اِلٔددظم طئنًددّو الكددم يددى قهللددُض : اؿددخرُم مٔددّؿأ
هَحفدى طٔددهـ ا لكددم لٔدظم نددى هَحفدى كهددخ قهللدُض  أليكددم ؤِلكدًكم لٔددظم طئنًّيدا ط٘دُي لددى

ِال موغ ُددخ  احألرددي ِلددى طُهللددك الددٓ اريمددشأفغ ُددخ ك ددخس أِأيددخ ا ُددخ فظظزقًددىأفَف  ددّطى ِأيددخ
كدي أو موغدف ندى أِال مإديٍ ا فؾم نى حلكدل أمخَخ َّ افغخيى أرى حلٌ  ا أكي نى مي أ

  د ِحكيأيخ ِحآلا رىأمي 
ٍمدظكم ندى أكؼ دَس كٔدًش  : أفهدخالا ؿخرُم مّٔؿ ا أكـخٍس ل َؿهٌّ أمضخا فظًخِي حل ُّى  
فهدل  ألؿدللٔدًخ يَؿهدك  : ُّى قدخثهلل ىؿخرٍ حل؟ أرٔزذ أ  فهل نًُخ طَؿهّيًىا رىأفًي 
(ا 01ا ددلخف مّكًددخ « )لُدخا ايددض ائددخو طـقدل ي ٔددك أيدك ِبف اطـدديمف ألؿدلرددل  اكٔدى

  رل حإللٍ افُخل حل ُّى أيٍ ل ْ ائخو فخى افخلٔ ي حلهٔ ق كخِي 
 ا ددَف لُددم أيددٍ حإللددٍ أليددٍ ال َؿهددٌِّطًددخِلّح حللـددخٍس ا ِفُددم حل ُددّى كبلنددٍ أيددٍ حو  

    َم فًيٍ أفهخلأو طُ٘ي  و حله َِض: اِقخي لُم ارهقـِحطٍ يقٍ  كي لُم أِ
 شاٗو دد  شِمكددّو لددك نقددٍ نقَفدد احلٔدد ي حلهٔدد ق لغز قددش لددك نددى حلوددخلب فُهددخا أٍؿددّ 

ٍد حلددٌ   أيددض مددخ ًددضو كاِ افَفًددى نددى َددّ حلٔدد ي حلهٔدد ق: فخلوددخلب نًظؾددَ أو طإددّي لددٍ
  ى ًلكًَُص فى حلـٔي فقَفؽ



26 

لهللقددخلم كهللددٍ  حللإ إ ددش حلضددل شأو طقددَف أو أٍؿددّ ِ حاا يٓددق حا لددك ف ددي ٓطهًددأ دديمإى 
حلٔد ي حلهٔد ق فدى  ؛حلوخلب ركهللهظٍ حلؾخََس فى حلـٔي ٓك غ ضلا كخيض فهللٓ حل هلل ذ 

 ا  حردى حللدَسخٓدلار ًخ ارَحَ م فهلل ٍ حلٔبلل َّ أ أمخلِحلظى كخو ٍنِ لُخ  اهغخمخ حلقخلم كهللٍ
       ٍرًخ نقك     حلـخٍمشٓهخف ل حرى اِل ْ 

*** 
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  يمإى حلقِمِ ؿَؿْ
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

 ا ِلقهللددك طإ ددي حلدديل ل«أيددض فًددي  كددب » فدديص قددَحءس ٍٓددخلظك ٍأمظددك طإددّي: ألهددخ 
 ٍِىطٍ فهللٓ حفظإخى حلهئنً ى رخلهٔ ق رًزّطٍ أحألِي حلٌ  
 ؿزض ربؿخرظ ى:ألكًك 

 ايددٍ حرددى حوا :فددخلزقض قددخي ): و حلًددخّ حيإٔددهّح فددى حلهٔدد ق فهللددٓ  ٍحء كؼ ددَسأ األونىىى:
  (       يٍ نـيف : اِحلزقض ايٍ يزىا :ِحلزقض

أيدددخ ال مُهًدددى ندددى َدددئالء اال  دددًف ِحكددديا َِدددّ حلهئنًدددّو رخلهٔددد ق ِأكزخردددٍا ِأندددخ 
 حآلهَِو فُم أفيحإٌ مظَر ّو رٍ حلّٔءا ِمك َِو رٍ 

 ؟ئنً ى أل الٍِٗهلل م ندى حلهدأٓئحلى: َل حلٌمى هَؿّح الٓظإزخلٍ حلهُ ذ َِّ ميهل 
 )أٍؿّ حلـّحد: يقم/ال( 

 يًخ ًٓظ ب فهللٓ امهخيُما فهخًح كخيّح مَِو حلهٔ ق؟أمزيِ 
مئنًّو رًزّطٍ فلٔدذا  ايُم ؿه قخا ا (30/00)نظٓ  «فإخلض حلـهّؿ: ٌَح مّٔؿ حلًزى»

؛ ل ندًُم ندخ لدم طإزهللدٌّ نًدخ ردل قِزد اال ؟ك دخٍ أِ ؿدخَهللّو أِ     : أيدظم ل قخي لُم حلهٔد قَ
  هٔهلله ى حل ّليلى حل

ايُددخ حللإ إددش طظـهللددٓ ف هددخ أٓدده ٍ رخلدديل ل حل ددَمق حلددٌ  لددم طـددي نإخرهللددٍ فددى ىفددّْ 
 لَّ ش حأل

مؼزدض أو حلهدئنً ى ُندى حلهٔد ق  ن٘دخرُخا  ِألفُِ فًي  ٌَح حلديل لا أعدَف فهلل دك ي دخا 
ِال  الهخ أعقم حلوهٔش  الف ائخو ندى ههٔدش أٍم دش كخيدض نقـدِس فؾ هدشا  نًّح رٍ يز خا 

 ىفقض حلًخّ لئلمهخو رخلهٔ قا فزهخًح  نًّح؟ ٍمذا 
و َدٌح َدّ رخللإ إدش حلًزدى افهللهخ ٍأْ حلًخّ حآلمش حلظدى  دًقُخ مٔدّؿ قدخلّح:  »حلـّحد: 

)يقدم/ال(ا لإدي  ؟ايٍ يزى فلٔذ  َل  لق لُم حلهٔ قا (6/04)مّكًخ  «حآلطى الٓ حلقخلم
 قزل نًُم قّلُم أليُخ حللإ إش 

ِطقخي الٓ حلهٔ ق ا ِحٓدهـ الدٓ كبلندٍا فإدي  اكبلل حلًخّقهللض لى : ىفك نى  انثبَيخ:
يدددٍ حىفدددخء أا ِقدددي فُدددم حل ُدددّى نًدددٍ أيدددٍ أٍحى ألَّ دددش ي ٔدددٍا ِ«أيدددخ ِحآلد ِحكدددي»قدددخي لُدددم: 
 لؤللَّ ش 

 ًَِخ أ خرًى رخلغ حلقـذا أيخ حٓظُ٘ي ر ُم ِقّي حلهئنً ى 
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 أفيحء حلهٔ ق!!!! ؛يض طٔظُ٘ي رإّي حل ُّىأِ
ىلدش اال يخ لم أًكَ لدك ندى حألؤكهللإخص قخىنش الٓ أقّحي حلهٔ ق ا ف رخلهًخٓزش ًٓقّى فى
 ىل هلل ى فإظ كظٓ حآلو:

 ( 30/00)نظٓ  «فإخلض حلـهّؿ: ٌَح مّٔؿ حلًزى»  0  
و َدٌح َدّ رخللإ إدش حلًزدى حآلطددى افهللهدخ ٍأْ حلًدخّ حآلمدش حلظدى  دًقُخ مٔدّؿ قدخلّح: »  3

 هللٓ كبلل حلهٔ ق (ا لٌح لًخ فّىس عّمهللش ف6/04)مّكًخ  «الٓ حلقخلم
 :االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب واآلة واحد

  «أيخ ِحآلد ِحكي»يقّى الٓ ق ش 
ِأيددخ أٓددهـ َددٌٌ حلإ ددش نددى أ دديقخثى حلإٔددْ ِم ددََما  انددخ مَرددّ فهللددٓ ف٘ددَ ٓددًّحص

ِحلـه ددـ مـهقُددم ٗددىء ِحكدديا ايُددم مظّق ددّو فددى قددَحءس حلددًٚ فًددي حلًإغددش حلظددى طّق ددَض 
 ؤو حلإ ش قي حيظُض ًَخ  ا ِك«لُخا اطـقل ي ٔك »فًيَخ 
حىفددخء « يددخ ِحآلد ِحكدديأ»أليُددم فُهددّح نددى َددٌح حلإددّي  الإددي ٍنددٌّ رخلظـدديمف ايقددم
  حأللَّ ش

 َل ٍضى رخلهٔ ق رٌُح حالطُخل ؟ أل قخل ميحفـ فى ي ٍٔ ِم لق لُم؟  ٓئحلى:
 ًَخ نَرظ حل َّ 

هددش حو    او قددخي:  لُددشا ألِلجددك حلددٌمى  ددخٍص الدد ُم كهلل»كهددل حلددًٚا لًددَْ : أىفًددى 
فخلٌ  قيٍٓ حآلد ِأٍٓهللٍ الٓ حلقخلما أطإّلّو لٍ: ايدك طـديفا أليدى قهللدض: ايدى حردى حو؟ 

 ( 01/27)مّكًخ« فبل طئنًّح رى    او كًض لٔض أفهل أفهخي أرىا
 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

 ًَخ ألطهللإٓ ٍىِى  فهللٓ حألٓجهللش حلظخل ش: ٓؤطّقف
ل ٍضدى رخلهٔد ق رُدٌح حالطُدخل ؟ أل قدخل مديحفـ   َ«طـقل ي ٔك الُخا » ك ى قخلّح لٍ: 0

 فى ي ٍٔ ِم لق لُم؟ 
ا َددل مقًددى أيُددم ٗددوٚ ِحكددي ا كهؼددل ًِرددخو «يددخ ِحآلد ِحكدديأ: »قّلددٍ  نددخ نقًدد3ٓ

 حلههللق فى حلهخء ا أِ حل٘خ  فى حلهخء؟ أ  ِكيس ًِحص 
 َل ًَخ  نقًٓ نلظهل  هدَ )م دَ ِكديس حلدٌحص رد ى حآلد ِحالردى( ؟ أل َدّ حلهقًدٓ 2

 ّك ي؟حل
 حلظى ٍِىص فى ٌٌَ حلَٓخلش:هَْ ِأًكَ  رؤٓجهللظى حأل
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ٍِٗدهلل ما أكد ى هَؿدّح الٓدظإزخلٍ حلهُ دذا َِدّ مديهل « مّٔؿ حلًزى»  حلٌمى قخلّح: 4
 َل َم نى حلهئنً ى أل ال؟ )أٍؿّ حلـّحد: يقم/ال( 

(  َددل 6/04)مّكًددخ  «و َددٌح َددّ رخللإ إددش حلًزددى حآلطددى الددٓ حلقددخلما»  كدد ى قددخلّح: 5
  )يقم/ال(قّلُم؟ لُم حلهٔ ق  لق 

 ًٓقّى الٓ ٌَح حليل ل رقي طهللإى اؿخرخطك 
 ؿيى حل٘كَ لك أِ أٍؿّ أو طٌكَ لى نخ لم أٍى فهلل ٍ فى ٍٓخلظكا
*** 
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  طل خطى لك    حل يمب حلقِمِ نًإٌ 

  ٍٓخثهللى ىف حإلؿخرش شنُظم رَٔف يك؛ أحلكؼ َ ٗلهللكٍمم  ا  ؿيحا أٗكَ
 نًعيح: أَب واآلة واحد:االظزدالل ثمىل ا

  َدل ٍضدى رخلهٔد ق رُدٌح «الُدخا  طـقدل ي ٔدك»)ك ى قدخلّح لدٍ: : طٔخإلك يطّق ض فً 
 ؟( قخل ميحفـ فى ي ٍٔ ِم لق لُمحالطُخل ؟ أل 

الددٓ نظددٓ طقهللددب  :ِقددخلّح لددٍ افخكظددخط رددٍ حل ُددّى» :ٍى حلٔدد ي حلهٔدد ق فهللدد ُم َددّ كددخو 
ِلٔدددظم  ايدددى قهللدددض لكدددما :ؿدددخرُم مٔدددّؿ؟ أكًدددض أيدددض حلهٔددد ق فإدددل لًدددخ ؿُدددَحا  وا؟ ي ٔدددًخأ

ًِلدك (ا 35-01/34)مّكًدخ  « ىردى َدى ط٘دُي لدأفههللُدخ رخٓدم أ حلظى أيدخ فهخيحألا طئنًّو
 (  01مّكًخ )حل ُّى ٍؿهٍ فى  فًينخ كخِي

 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

؟ ق ًلدكَل  ًـ حلٔد ي حلهٔد ا  كى ف كّو :لهلل٘ىءحلٔ ي حلَد حلوخلب حلقؾ م مإّي  
َدخ حلدَد طلدًى  فهللهدخ ٍ»؟ حلهٔد ق ندخًح  دًـ حلٔد ي    ندٍأفًي ؿًدخُس حل٘دخد ِك دي يقم ا 
 احل٘دخد: أمُدخ فإدخي افّقدف حللدخنهللّوا ػدم طإديل ِلهدْ حلدًقٖا ال طزدِك  :ِقدخي لُدخ افهلل ُخ
 اهدددٌ حلـه دددـ هدددّفؤفٍا ندددأفيفقدددٍ الدددٓ  امدددظكهللم ِحرظددديأ اقدددم  فـهللدددْ حله دددض أقدددّي:لدددك 

 (  7لّقخ  « )ٗقزٍ ِحفظإي حو اي قخل ف ًخ يزى فؾ مق :ِنـيِح حو قخثهلل ى
كدخلُم أ ٍلكًد ام دلق لُدم ن دخَ هُملدم و كدخو لدم مديحفـ فدى ي ٔدٍ ِاحلٔ ي حلهٔد ق 

   ٍأفهخلالٓ أو مظؤنهللّح 
 ؟هخلإٍاال  ف إّل اقم :نى مٔظغ ـ أو مإّي لهلله ض 
ل ددخلق  ف ددٍل  كددَ  ارددل لهللدديكظٍّ نًإددٌ احلكً ٔددشفددى  لئلهددّسي٘ددخء الدد ْ َددٌح كددبلل  

ِقدي َِزُدخ  احلودخلبحلل دخس ال مُزُدخ اال  شو كخيض  د ا    ط ل ق فكٌَ فى حلٔ ي حلهٔ ق
   ًو َّ حلوخلب حلقؾ م؛ احلٔ ي حلهٔ ق ركهللهظٍ الٓ حل٘خد حله ض

 لَّ ظددٍ فههلل ددخا أرددل كإددب  ثىاي٘ددخالددم مدديحفـ فددى ي ٔددٍ ركددبلل  - كإددخا  -حلهٔدد ق و كددخو ا
   ركهللهش نًٍ حلهّطٓ ربقخنش
 ِنـديِح اهدٌ حلـه دـ هدّففؤ»: ق أيٍ فى نقـِس اقخنش حل٘خد قخلض حلـهخَ َ ل  

قدخل حأليز دخء أكي ك ف أ لكى َل فكَ ا« ِحفظإي حو ٗقزٍ اقي قخل ف ًخ يزى فؾ م: حو قخثهلل ى 
 هللّح رلَحٍس الدٓ حلودخلب ؟ لإي  حلًزى اٗق خءمهلل خ حلًزى أِ آّحء ا فى حلقُي حلإيمم  حلهّطٓ

  نى حل بلس شُم رقي نيس عّمهللحلٌ  حٓظـخد ل
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   هخلإٍ أليٍ اقخل حله ضأنخ حلٔ ي حلهٔ ق فزكهللهش نًٍ ِأ
ا حلظدى طئكدي أيدٍ َدّ حلودخلبهدَْ حألالف نى حلهقـدِحص حلٔ ي حلهٔ ق حآل طَ  لًخلإي 

لقهللدٍ َدّ حلودخلب حلقؾد م  ؟أو ط كدَ ف دٍ قهللد بلا  لدك؟ َدل ٌَح حل كَ لهلليكظٍّ نًإدٌ َل م هللق
   ٍٗخى حلوخلب لك فى عَمب هيحنٍاِطإخِل ا ٌٌَ فيىَخ     ًٓ ى نىفًٍ حلٌ  طظلخٍِ 

  نقى أِ نـ م َ  حلهًخق٘شكؼَ نى أل  ظق لك حلوخلب ًًَك ا  أيض طلظخؽ لهلل بلس
َدخ أيدخ نقكدم كدل »ندخًح طلظدخؽ لكدى ط ُدم كهللهدخص حلدَِف حلإديّ  ا مُدخ حللز دذ نًإدٌأ
 ي حلهٔد ق طقًدى أيدٍ حلودخلب حلهّؿدّى حلظى قخلُخ حلٔ؟ حلكهللهخص  «ِالٓ حيإضخء حليََ مخلحأل

َددّ  أليددٍ احألرددي نددـ ؿه ددـ نلز ددٍ الددٓ    ِؿددّى كإ إددى ِلدد ْ ه ددخلى    ِفههلل ددخا  ٍِك ددخا 
ندى حو لكدى م ُهدك ِمقَفدك أو حلٔد ي حلهٔد ق َدّ حو حلؾدخََ فدى  ندخًح طلظدخؽ    حلوخلب
 ؟ ي٘خءاكبلل  ِل ْ رخللإ إشحلـٔي 

لهللوددخلب  حللإ إ ددش لظزدديأ هددينظكا  حلهَكهللددشٌ  ددهللى و لكددى طـظددخُ َددٌأِ اٍرًددخ نقددك 
حلهٔد ق هيندٍ  ِفًدينخ فدَف حلودخلب أيدٍ َدّ حلٔد يا و  كزّلْ حلَّٓي حلٌ  كخو نإخِنخا 

ٍرًدخ     حلٔدقّى  ِلقهللدك ٓدظكّو ردّلْ حلـيمدي اكؼدَ نًدىأأيض طقَف رّلْ ا  ركل قّطٍ
  نقك

*** 
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   يمإى حلقِمِ ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي
 ظزدالل ثمىل انًعيح: أَب واآلة واحد:اال

َدل ا «الُدخا  طـقدل ي ٔدك»)كد ى قدخلّح لدٍ: ال مًإضى فـزى نى اؿخرظكا فإي ٓدؤلظك: 
( َِددٌٌ ٍِىص فددى ٍضددى رخلهٔدد ق رُددٌح حالطُددخل؟ أل قددخل مدديحفـ فددى ي ٔددٍ ِم ددلق لُددم؟

 !!!35ِ 34ا فهى حله ظَض أو مكّو حلـدّحد رقديَخا لكًدك أؿزظًدى ردخل إَحص 22حل إَس 
 ؟22ؿّحد ٓئحي حل إَس  35ِ 34َل م هللق أو طكّو حل إَس 
ِأيخ أٓهـ ٌٌَ حلإ ش نى أ يقخثى  انخ مَرّ فهللٓ فَ٘ ًّٓحصٌَح مئكي نخ قهللظٍ لك: )

حلإْٔ ِم ََما ِحلـه ـ مـهقُم ٗىء ِحكيا ايُم مظّق ّو فى قَحءس حلًٚ فًي حلًإغش 
( ايُددم ال مغ إددّو حيظُددض ًَددخا ِكددؤو حلإ ددش قددي «لُددخا اطـقددل ي ٔددك »حلظددى طّق ددَض فًدديَخ 

 اكهخي حلًٚ    أليٍ مَى فهلل ُم ِمًٔف ؿّحرُم 
 دديمإى حلقِمددِ ا لإددي ٍى فهللدد ُم حلهٔدد ق كبلنُددما ِأفُهُددم أو حطُددخنُم لددٍ رخلظـدديمف 

 مٔدّؿ أؿدخرُم»ِنخ رقيَخ  24ِحىفخء حأللَّ ش مًغّ  فهللٓ هغؤ كز َا فإخي لُم فى حل إَس 
 :قهللدضأيدخ  يخنّٓدكم: فدى نكظّردخا  ألد ْ»:  إدَس حلٔدخرإشفُدى اؿخردش حل «أؿخرُم مّٔؿ» :طؤنل
 مدددًإضأو  مهكدددى حوا ِال كهللهدددش الددد ُم  دددخٍص حلدددٌمى ألِلجدددك  لُدددش  لُدددشا او قدددخي ايكدددم

 قهللض: ايدى أليى طـيف : ايك لٍ أطإّلّو حلقخلمالٓ  ِأٍٓهللٍحآلد  قيٍٓ حلهكظّدا فخلٌ 
  «حو؟ حرى

َرددض نًددٍ؛ نددى كددبلل فددخلم ي ددَحيى ًَِددخ أِى أو أفددَف حإلؿخرددش فهللددٓ ٓددئحلى حلددٌ  َ
نقظزدددَا ك دددغ مإدددّي حآلد نظدددٓ حلهٔدددك ى طقهلل إدددخا فهللدددٓ َدددٌٌ حل إدددَس: "حلهٔددد ق مٔظ٘دددُي 

 :حو قددخثم فددى نـهددـ حوا فددى ِٓددظ حآللُددش مإضددى    أيددخ قهللددض»رددخلهِنٍّ حلؼددخيى ِحلؼهددخي ى 
ٌ  ا فددخلّكى حإللُددى ًَددخ مقغددى  دد ش حآللُددش لهللهـهددـ حلدد«ايكددم  لُددش ا ِرًددّ حلقهللددى كهللكددم

مـظهددـ فهللددٓ حللكدددم فهللددٓ أٓددخّ حللكدددم ركهللهددش حو    مددؤطى ٍىحا فهللدددٓ حىفددخثُم أو كدددّو 
حلهٔدد ق الُددخا مقظزددَ طـدديم خاا فددى كدد ى أو كددل حلددٌمى  ددخٍص الدد ُم كهللهددش حو مدديفّو فددى 

(  طؤنددل 644-0/642حلًدخنّّ  لُدش"  ٗدَف ايـ دل حلإديمْ مّكًدخا حآلد نظدٓ حلهٔدك ى )
 ي كخو حلهٔ ق مَى فهلل ُم ا لإ«ٍىحا فهللٓ حىفخثُم»قّلٍ: 

 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

: ِنـديِح حو قدخثهلل ى  اهٌ حلـه ـ هّفؤف »لكم أفـزًى حلًٚ حلٌ  ط ضهللض رٌكٌَ: 
يقدم حلـه دـ نـديِح حو  ( ا فدخلـه ـ    7لّقدخ  « )ٗدقزٍ ِحفظإدي حو اقي قخل ف ًخ يزى فؾد م
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ا حلـه دددددددددددددددـ «يزددى فؾدد م»قّح كبلنددٍ :    ِقددخلّح فددى حلهٔدد ق رقددي أو ٍأِح نقـِحطددٍ ِٓدده
 قخلّح ًلكا ِأيخ أقّلٍا لكى  يمإى ؿَؿْ ال مإّلٍ 

 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

ػم طليػًى فى ىل ل ؿيمي ا َِدّ اك دخء حلهدّطٓ ا ِكًدض قدي ٓدؤلظك ندى قزدل: )اك دخء 
ا رل مٔظغ قّو فقل نخ َّ أفؾدم حلهٔ ق لهللهّطٓا فُى نقـِس مٔظغ ـ فقهللُخ كل حلهئنً ى

نًُددخا ِال مدديي ًلددك فهللددٓ ألددَّ ظُما فؤيددخ نٔددظقـذ ك ددف طقظزَِيُددخ ىلدد بلا فهللددٓ ألَّ ددش 
ا ِكدد ى طظ ضددل رددخلَى فهلل ددٍ ؛ ٓدؤٍى فهللددٓ حٓددظياللكم ربك ددخء حلهددّطٓ ِفددى  الف (حلهٔد ق؟

 حلهقـِحص حلظى  ًقُخ حلهٔ ق فهلل ٍ حلٔبلل 
ك ددف  ددهللّح رلددَحٍس الددٓ حلوددخلب حلددٌ  طٓ ا ِ)كدديػظًى فددى حأليز ددخء حلددٌمى أك ددّح حلهددّ

قدخل حله دض أندخ حلٔد ي حلهٔد ق فزكهللهدش نًدٍ أِ ندى حل دبلس     شحٓظـخد لُم رقي نديس عّمهللد
ََ حلهٔدد ق َِددّ مظضددَؿ الددٓ حو كدد ى هخلإددٍ أليددٍ اك ددخء حلهددّطٓ أِ  أٍحى(ا ِكددؤيى رددك لددم طدد

 حله ددض كدخو ك دغ لـددَحل فَفقدّح» دًـ حلهقـدِحص ا ألدم طإددَأ ندخ فقهللدٍ كدد ى أك دخ لقدخٍُ: 
لدىا ِأيدخ  ٓدهقَض  أليدك  أٗدكَ احآلدِقدخي: أمُدخ  فدّ االدٓ  ف ً ٍ مّٔؿ ٍِفـ نّضّفخاا
ـُ أ فهللهُض  يدك أل ئنًدّح ا َدٌح حلـهدـ حلّحقدف قهللدُض  ألؿدلِلكدى ا لدى يك فى كل ك ى طٔده

ا لإي ٗكَ حو أو قِزل نًٍ طضَفٍ ِىفخءٌ كد ى ٍفدـ ف ً دٍ ( 40-00/41) مّكًخ  «أٍٓهللظًى
نظّٓبلا ضخٍفخاا فخٓظـخد حو لٍا ِأك خ فهللدٓ ميمدٍ لقدخٍُا ايدٍ مَمدي أو مإدّي لكدم: أيدخ ال ٍ 

  (5/21)مّكًخ  «أيخ ال أقيٍ أو أفقل نى ي ٔى ٗ جخا » :أفقل ٌَح رإيٍس حوا ال رإيٍطى 
لكًى ٍأمض م َ حلهٔ ق مل ى حلهّطٓ نى م دَ ىفدخء ا فهدخ ٍأمدك؟    حل ٔدـ أك دٓ ن ظدخا 

خيّح ميفًّو ٍؿبلا اًح رُم قي ٍأِح حللِحسا فغَكّح حلَؿل فدى قزدَ أل ٘دـا ف هخ ك»َِّ ن ض 
ا فُدل (02/30( 3) ههللدّ )حل «فهللهخ يِي حلَؿل ِنْ فؾخل أل ٘ـ؛ فدخٕ ِقدخل فهللدٓ ٍؿهلل دٍ

 طَحٌ ىفخ ِ هللٓ َِّ ن ض؟!!!
 مدخلَدخ أيدخ نقكدم كدل حأل: »نخًح طلظخؽ لكى ط ُم كهللهدخص حلدَِف حلإديّقَأص قّلك: )

    ِفههلل دخا  حلظى قخلُخ حلٔ ي حلهٔ ق طقًدى أيدٍ حلودخلب حلهّؿدّى ٍِك دخا  «حليََِالٓ حيإضخء 
(ا كؤيدك طغدخلزًى َّ حلوخلب أليٍ انـ ؿه ـ نلز ٍ الٓ حألري    ِؿّى كإ إى ِل ْ ه خلى

أيددخ ال  رددؤو أفُددم كهللهددش )نقكددم( رؤيُددخ )حلوددخلب(ا ِكهللهددش )كددل حألمددخل( رهقًددٓ )حلهّؿددّى(   
 غَمإشا فخفٌٍيى فهللٓ ضقف قيٍطى فى حل ُم أٓظغ ـ أو أفُم رٌٌُ حل

 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :
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يدخ ِحآلد أ»ندخ نقًدٓ: رإى أو أًكَ  رخألٓجهللش حلظى لم طـزًدى فًُدخا ِقدي عخلزظدك رُدخ: )
ا َل مقًى أيُم ٗوٚ ِحكي ا كهؼل ًِرخو حلههللق فى حلهخء ا أِ حل٘دخ  فدى حلهدخء؟ «ِحكي

 أ  ِكيس ًِحص 
هدَ )م دَ ِكديس حلدٌحص رد ى حآلد ِحالردى( ؟ أل َدّ حلهقًدٓ  َل ًَخ  نقًٓ نلظهل  2

 ( حلّك ي؟
 حلظى ٍِىص فى ٌٌَ حلَٓخلش:هَْ ِأًكَ  رؤٓجهللظى حأل

ٍِٗدهلل ما أكد ى هَؿدّح الٓدظإزخلٍ حلهُ دذا َِدّ مديهل « مّٔؿ حلًزى»  حلٌمى قخلّح: 4
 َل َم نى حلهئنً ى أل ال؟ )أٍؿّ حلـّحد: يقم/ال( 

َددل  ا(6/04)مّكًددخ  «رخللإ إددش حلًزددى حآلطددى الددٓ حلقددخلم و َددٌح َددّا»  كدد ى قددخلّح: 5
 ( )يقم/ال ؟قّلُم  لق لُم حلهٔ ق

  أؿيى حل٘كَ لكم ِحلظَك ذ
*** 
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 ك طل خطى ل     حليكظٍّ نًإٌحللز ذ أهى 
فددى ٍقددى ٍىِى  حلظددى طدديي فهللددٓ  حلّحضددلش  فهللددٓ نلزظددك أٗددكَأيددخ حلددٌ  مًزلددى أو 
   ي  ي ظك فى حل ُم

 :نُه ى طكهللم نقك فى نّضّف ىأأو  أٍؿّ

  حلهقهللإش حألٓجهللش شحلَى فهللٓ كخف  0
  هَ َخل نّضّؿ   3

 االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب واآلة واحد:

 حإلؿخردددشي دددْ  أمضدددخا َدددّ  35 حآلمدددشِحلـدددّحد كهدددخ كدددخو فدددى ا  22حل إدددَس رو دددّٙ 
و اِلكدى ا ىطئنًدّح رد ردى فدبلأ أفهدخيفهل ألٔض  و كًُض ا»:  27 حآلمشفى أهَْ ركهللهخص 

ِأيدخ ا  ِطئنًدّح أو حآلد فدىَّ  لكدى طقَفدّحا  فهدخيرخألنًّح آفهل فدبو لدم طئنًدّح ردى فدأ كًُض 
    ف كّو    كى  :حآلد كخيض حلوهللب ا أفهخي«ف ٍ

 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

 حألفهدِٓفدى ٗد خء  احلٔد ي حلهٔد ق فدى نقـدِس اقخندش حل٘دخد أفهدخيٌَِح ِحضق فدى  
 اقددم حكهددل ٓددَمَ »: نًددٍ شِٗدد خء حله هللددّؽ ) أ  حله٘ددهللّي رهـددَى كهللهدد انًددٍ هددش فإددظركهلل

 ِٖ  ِلكدى لكدى طقهللهدّح أو الردى حإلئدخو ٓدهللغخيخا »(ا  9ايـ دل نظدٓ « )حللدخي فإدخل فدى اِحند
 اِحًَدذ الدٓ ر ظدك اقم حكهل فَحٗك :ك ًجٌ قخي لهلله هللّؽ احلوغخمخ أو مل َ حألٍضفهللٓ 

؛ و لددم مئنًددّح ركبلنددٍ ر ددٍّس نزخٗددَسا :لهٔدد ق قددخي لُددمفخلٔدد ي حا «فإددخل ِنضددٓ الددٓ ر ظددٍ
  ٍأفهخلِحليل ل فى  انًّح أيٍ  خى  

 :حلوددخلب حلددٌ  قددخي رددبٍحىس نَطزغددشفُددى  الكددل حلهددئنً ى حلهظخكددش حلهددّطٓنددخ اقخنددش ِأ
كدَس لًدخ كهؼدل  ردبٍحىسش فهلل ٔدض كدل حلهقـدِحص نظخكدا «ريِيى ال طإيٍِو أو ط ًقّح ٗ جخا »

أ  حفدظق  :حفؼدخ    ٗد خء  .. ندّحص) ق خل نى حأل اف كّو اكى :كخو مإّيحلٔ ي حلهٔ ق حلٌ  
 ( حلن    فهك لهللكبلل لؤلركم 

أيددخ : »فًددئنى ر دديقٍ فًددينخ قددخي اٍأفهخلدد ْأو يددَ احلهٔدد ق حلٔدد يألَّ ددش َِددٌح ىل ددل 
ٓدظغ ـ أو أِال  اد ِحكديي ال أفُم نخ نقًٓ أيدٍ َدّ ِحآل(ا ق01/21 مّكًخ) «د ِحكيِحآل

ِف٘دَحص حآلمدخص  (ا0/23لّقدخ )لكى أإنى أو حلٔد ي حلهٔد ق َدّ ) حردى حو (  ا َٗكٍ لكأ
  هَ َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي أِ رهقًٓ ا لهللٔ ي حلهٔ ق أيٍ حرى و  حل  ش حلظى طئكي ٌٌَ
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ِأيدخ فهللهدُض أيدك فدى  الدى ٓدهقَض  أليدك  أٗدكَمُدخ حآلد أ: »لقخٍُ قخي ٓك أِفًينخ 
 ) مّكًدخ «حلـهـ حلّحقف قهللضا ل ئنًّح أيك أٍٓدهللظًى ك ى طٔهـ لىا ِلكى ألؿل ٌَح كل
ا «لقددخٍُ َهللددم هخٍؿددخا »: ركهللهظددٍ ٍقخنددأأ  أيددٍ  آددهـ لددٍ أليددٍ م٘ددكٌَ  أيددٍ (ا أ00/41-40

 ش ِنقًٓ ًلك أو كهللهظٍ لم طَؿـ فخٍم او حآلد أيٍ ٓهـ لٍح ِٗكَ
 دبلطٍ ِل ٔدض ركهللهدش حل ٘دـ أِ  اكخيض رإيٍس حلودخلبفنخ نّضّؿ اقخنش حل ٘ـ لهلله ض أ
  يز خثٍأنى  ىيز شمؾَُ حلوخلب كَحن ىِلك اٍحىطٍ حللَساأِ 

 : حألٓجهللشرخقى  أنخ
لكًددى أإنددى رُددخ ٍمددم فدديل  او كًددض ال أفُددم ِكدديس حآلد رددخالرىايددى أ كددٍَ لددكأ  0

  َٗكُخ لكفهللٓ قيٍطى 
 ٓددخّ أيددٍ يزددى نددىأحلددٌمى هَؿددّح الٓددظإزخي حلٔدد ي حلهٔدد ق َددم نئنًددّو رددٍ فهللددٓ  3
ل دَى  ِ دَحهُم لدٍ حلكًُدشفدى ِٓدظ حلِكدخل ٍِى فقدل  شيدض ًَدخ  فَ دَِل كخ    حلـهلل ل

  مهكًك نَحؿقظٍ فى حإليـ ل ؟فهللٓ حلـهخَ َ لظ ل ق كبلنُم
 دػىح نهدخىل في انًعيحيخ:

ندخًح ملظدخؽ حلديكظٍّ نًإدٌ ندى حلوددخلب : كهللهدك ردٍ َددّأحلهّضدّؿ حآلهدَ حلدٌ  أٍمدي أو 
حلل ددّي   ددقّرشِأيددض طقهللددم  -يـ ددل أفغددخ  حإل   ل ددئنى أو حلٔدد ي حلهٔدد ق َددّ حرددى حو 

َدددٌٌ  ع هللدددشفغدددخ  حلق٘دددَحص ندددى حلهلدددخٍِمى    أ ندددـ فُدددم كؼ دددَ لدددٍ - حلهههللكدددشفهلل دددٍ فدددى 
 أفغدخ  فُهدخا     فُدم حأليخؿ دل شفى حلَىِى لظ٘دك كُم فدى  دل شكـ  زلَض أِ احلًّٔحص

  لظقَف أو حلٔ ي حلهٔ ق ال مهكى أو مكّو نـَى يزى و يخىٍحا 
ً حيظؾَص أو الهخًح ا لٍ ًقٍ أِأيخ لم  الكَنى أمضخا نخًح م ًـ »: حلٔ ي حلَد قخي نَس 

لظدديٍّ حإلٓددبلل رظّٓددـ  ٍحثقدش شأفغددخ  فَ دد(ا 5 اٗددق خء)« !؟ٍىمجدخا   ددًـ فًزددخا  ؛م دًـ فًزددخا 
 ؟نخًح طغهللذ نى حلوخلب لظكّو نى ضهى ٗقزٍ    يخىٍ

فدى  ق دي ؿديحا أو فكدَ حإلٓدبلل ِحلإدَ و ِحألكخىمدغ ِأٓدزخد حلظ ٔد َ ر أيض طقهللم طهخنخا 
فدى لُدى ِحكدي ردخلإَ و اىل دل مّؿدي أيدض طقدَف أيدٍ ال      رخإليـ دلفكَ حلوخلب حلّحضق 

ِكؼ دَ ندى ؿهدل حلإدَ و طّضدق  اال نقـدِس    ٍٓل يزدى حإلٓدبللأحلوخلب أو ىفّْ  ش ل
       نـ   خص ِِ خمخ حلوخلب ي ٍٔ شًخقضظنِا أيٍ ل ْ َّ حلغَمب حل ل ق و 

طلددذ أو     َددلِطقددَف نددخًح طغهللددذ نددى حو  ارُدديِء لً ٔددكأو طـهللددْ  شاٍؿددخء نلزدد 
    ؟لئليـ دل قدل نًدك فُهدخا أى ممؾَُ لك حلٔ ي حلهٔ ق ي ٍٔ نؼل نخ ؽُدَ لهظً دَمى كؼ دَ

و : اأمضددخا لكددم  ِأقددّي»: حلودخلب شلّ دد  ل ُددم ندى حو طً  ددٌحا ح نقددخا لدك َدل طلددذ أو يغهللددذ 



37 

ردى حلدٌ  فدى أندى قزدل  يٍ مكّو لُهدخفب افى أ  ٗىء مغهللزخيٍ حألٍضحط ب حػًخو نًكم فهللٓ 
( ا 08نظدٓ « )كّو فدى ِٓدغُمأفًُخ   ؛ك ؼهخ حؿظهـ حػًخو أِ ػبلػش رخٓهى أليٍا حلٔهّحص
 افهدب لكهللهدخص حإليـ دلأ لكدى طًدخي فُهدخا  ايغهللدذ نقدخا ؟ ػدم نخًح طلظخؽ ندى حو :طقخي لًظ ب

قف قدديٍطى فددى فخفددٌٍيى فهللددٓ ضدد ا)أيددخ ال أٓددظغ ـ أو أفُددم رُددٌٌ حلغَمإددش: فهللًددضأفؤيددض 
حلظددى قخلُددخ  «ِالددٓ حيإضددخء حلدديََ مددخلَددخ أيددخ نقكددم كددل حأل» مددش: فًددينخ كهللهظددك أو (ا حل ُددم

ِؿّى كإ إدى ِلد ْ ه دخلى ندـ     ِفههلل خا  حلٔ ي حلهٔ ق طقًى أيٍ حلوخلب حلهّؿّى ٍِك خا 
  َّ حلوخلب أليٍ احألري ؿه ـ نلز ٍ الٓ

لد ْ حلغَمدب  أليدٍ ارظ دَف مإزهللدٍك لدٍ لظٔد َ فدى حإلٓدبلل لد ْ ِطَُكد احلوخلب ملزك 
: َِّ مٔؤي ال ُما ٓحلوخلب ملذ لك أو طكّو ضهى ٗقزٍ حلٌ  مٔق ا يقًى   الٓ حو 

  دًـ فًزدخا  ؛ً حيظؾدَص أو م دًـ فًزدخا الهدخًح  ؟ دًقٍ لدٍأِأيدخ لدم  الكَندى أمضدخا نخًح م دًـ »
 ( 5 اٗق خء) «!ٍىمجخا 
  ِنًظؾَ ٍى  اٍرًخ نقك 

*** 
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 إى حلقِمِ ؿَؿْا أؿيى حلظل ش لك ِحلظَكخد رك  يم
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

لّ أفغخيى حو نخ أفغٓ حلهٔ ق نى قيٍس فهللدٓ فقدل حلهقـدِحصا فهللدى أكظدخؽ الدٓ أكؼدَ 
ا رددل أليددى أفقددل َددٌح (حو)نددى كهللهددش أِ اٗددخٍس أل ددًقُخا لكددى َددٌح لددى مقًددى رلددخي أيددى 

 ي حلهٔ قا أ  رقّو حو كهخ قخ «رؤ زـ حو»
أفهددخي حلهٔدد ق ط ددي  أقّحلددٍا ِكهللُددخ ط٘دد َ الددٓ ٍٓددخلظٍ ِيزّطددٍا كهددخ ٓدد ظز ى لًددخ كدد ى 

 أنضى فى أىلظى 
 االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب واآلة واحد:

أيددخ ِحآلد »حكظَنددك أليددك قهللددض رؤيددك ال طقددَف نقًددٓ حلّكدديس فددى قددّي حلهٔدد ق:  
يا ِأكٌَ حلٌمى مؼَػَِو رهخ مقَفّو ِندخ ال مقَفدّوا ا أيخ أكظَل ٌَح حلًّؿ نى حلَؿخ«ِحكي

 ِأيخ ٗو  خا لي  حلكؼ َ نى حلهٔخثل حلظى ال أفَفُخا ِال أهـل نى قّي ًلك 
 ِحٓهق لى أو أكيػك فى نقًخَخ:

 ليمًخ يّفخو نى حلّكيس: 
  حلّكيس حللإ إ شا كٌِرخو حلٔكَ فى حلهخء ا رل غ م  َحو ٗ جخا ِحكيحا  0
 أ  ِكيس حلُيف  اُمشحلّكيس حلهـخ 3

ىفًخ ي ِ ل: حلّكيس حللإ إ ش ر ى حلهٔ ق ِحآلد نهظًقشا َِى ريفش كخٍرظُخ حلكً ٔشا 
مإّي حليكظٍّ ِحمى ؿدَىِل أٓدظخً فهللدم حلبلَدّص ن دللخا َدٌح حلهقًدٓ لهللّكديس فدى ٓد خ  

( 01/21حآلمدددش حلٔدددخرإش )مّكًدددخ »كيمؼدددٍ فدددى ريفدددش )حلهّىحل دددش أِ حل٘دددكهلل ش أِ حلٔدددخرهلل خي ش(: 
ؿخءص فى ٓ خ  مئكي ف ٍ مٔدّؿ أيدٍ ٓد ًـِ كدل ندخ أِكهللدٍ ال دٍ حآلدا ِموهللدٚ كدل حلدٌمى 

 أِ نخ أٓه ٍ حلُيف  «أفغخَم امخٌ حآلدا ِطقًى أو مّٔؿ ِحآلد ِحكي فى حلإ ي
نَطزغدش  شو حلكهللهدا»ِنؼل ٌَح حلهقًٓ يإهللٍ حله َٔ ِلد م ردخٍكهللى فدى رقدض حله ٔدَمى: 

فـخُمدش كدّي ِقيٍطدٍ حإل احلُيحمدش ٍِفخمدش حو لُدخ ِمٔدّؿ ًَدخ مظلديع فدى ٍمزدش ارهخ قزهللُخ
ا فخلّكديس ل ٔددض «فهددخيد ِحكدي فددى حلإ دخل ركددل َدٌٌ حألأيددخ ِحآل :ِكؤيدٍ مإددّي لُدم اًلدك

 كإ إ ش 
ّّ ٓدإٓ ِأرهلل دا أيدخ مَٓدض »ي ُم نقًٓ ِكديس حلُديف؛ أيإدل لدك قدّي ردّلْ: كظٓ ِ
ا (9-2/6 (0) )كٍّيؼددّّ «فبيًددخ يلددى فددخنبلو نددـ حو    حللددخٍّ ِحلٔددخقى َهددخ ِحكددي    

 فّكيس رّلْ نـ أرهللّّ ِكيس حلُيف حله٘ظَ ا ال حلـََّ ِحلٌحص 
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يددٍ حرددى و أِ ا احلهٔدد ق نددَس أهددَْا أيددخ ال أفُددم رقددض نقددخىالص حلً ددخٍْا ِنًُددخ: )
(ا نى قخي ٌَح؟ َل َدّ حٓدظًظخؽ؟ أل يؾَمدش فهلله دش؟ أل هَ َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي رهقًٓ 

 نٔهللهش ال طإزل حلًإخٕ قخيّو الَّطى؟ أل 
 مخ  يمإى ٌَح حىفخء م٘زٍ قّلى: حرى حو طقًى ىٍحٓش حلـلَحف خ  

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:
فهّنددخاا نقًددٓ حلزًددّس فددى حلكظددخد حلهإدديّ ِحضددق ال ملظددخؽ الددٓ طدديههللى ِطدديههللك: 

خ كل حلدٌمى قزهللدٌّ ِأن»نقًخَخ رزٔخعش: فزي حو ا أِ حلقزي حل خلقا أِ حلهئنىا مإّي مّكًخ: 
(ا َدددٌح كدددل 0/03)مّكًدددخ  «و رخٓدددهٍّحلهئنًدددا أ  فؤفغدددخَم ٓدددهللغخيخا أو م ددد َِح أِالى حو

 نقًخَخ 
أٗكَ لك نّحفإظى فهللٓ أو نٔظإزهللىَّ حلهٔ ق كخيّح نى حلهئنً ى رًزّطٍ فلٔدذا لكًدك 

فدى ِٓدظ  شَل كخيض ًَدخ  فَ دأو حلهٔ ق لم مكى قخىٍحا فهللٓ ط ل ق هغجُما ) ُفهَض 
ا فؤطٔدخءي: «؟ل دَى فهللدٓ حلـهدخَ َ لظ دل ق كبلنُدم ِ َحهُم لدٍ حلكًُشخل ٍِى فقل حلِك

لهخًح لم مهللُم كظزش حإليـ ل أو حلـهخَ َ كخيّح هخعج ىا ِأيٍ لم مٔدظغـ حلدَى فهللد ُم رٔدزذ 
   خف حلكًُش؟

 ػم أنخ كخو ربنكخيٍ َِّ حلَد أو م َم  َهش ف ٔكظُم ؿه قخا 
أفظددَف لددك رددؤو حو أفغددخيى نددخ ال أك دد ٍ نددى رو ددّٙ حلـددِء حلؼددخيى نددى ٍٓددخلظك: 

 حلًقما ِنًُخ فإبلا أن ِ رٍ ر ى حلوَحفش ِحليل ل 
أو  ش ددل هللدٓلُددى ِحكدي ردخلإَ و فاىل دل مّؿدي أيدض طقددَف أيدٍ ال رو دّٙ قّلدك: )

ِكؼ ددَ نددى ؿهددل حلإددَ و طّضددق أيددٍ لدد ْ َددّ ا نقـددِس  ال   ٍٓددل يزددى حإلٓددبلل أحلوددخلب 
(ا َددّ ق ددِس فددى حلُددّحءا نددـ  دد خص ِِ ددخمخ حلوددخلب ي ٔددٍ ضددشنظًخقِا حلغَمددب حل ددل ق و 

فٔ خىطك لم مإَأ كظخرى "ىالثل حلًزّس"ا ِال ٍأْ كهللإخطى رَيدخنـى "ردَحَ ى حلًزدّس" حلؼبلػد ى 
 حلهًٍّ٘س فهللٓ حل ّط ّد 

ٍٓددخلظك حأله ددَس أٗددقَطًى رضددقف ال أكزددٍ ل دديمإىا فإددي ؽُددََص ك ددخثْ طٔددظل غ 
ذ    ٍؿخء نلزش    حلوخلب ملزدك   نقدك نًظؾدَ ٍى (  رزقض حلقزخٍحص حلقخع  ش )َل طل

 ِٓؤلظًى نخًح أٍمي نى حو؟
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

أٍمي ي خا  َملخا مغهللذ نًى أو أإندى ردؤو حلهٔد ق َدّ حوا أو ًلدك حلغ دل حلدٌ  كدخو 
مـدّؿ ِمقغددٖ ِمًددخل ِمظقددذ ِمزددّي فهللددٓ ي ٔدٍ َددّ حو    أو ًلددك حلغ ددل حلددٌ  ال مقددَف 
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لكبلل َّ هخلب ؿه ـ حلهظكهلله ىا أيخ ال أؿيٌ فى حإليـ لا رل أؿي ضيٌ طهخنخاا ِأفـدذ ح
 ك ف ال طَِو نخ أٍْ؟

 ؟«ٌَح مّٔؿ حلًزى»ك ف لم طٔهقّح  ّص حلهئنً ى َِم مإّلّو : 
طغهللزدّو أو طإظهللدّيىا ِأيدخ ائدخحححححححححححو »ك ف لم طٔدهقّح  دّص حلهٔد ق َِدّ مإدّي: 

(ا فُددّ ائددخو ٍٓددّيا َِددٌح يددٚ 8/41)مّكًددخ  «قٍ نددى حوقددي كهللهكددم رددخللب حلددٌ  ٓدده
  َمق ربئخي ظٍا لكًكم ال طَميِو أو ط يقٌّ 

 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

« و َددٌح َددّ رخللإ إددش حلًزددى حآلطددى الددٓ حلقددخلما»كدد ى قددخلّح:  لإددي فخطددك ٓددئحلى حأله ددَ:
 َحم ًَخ  أمضخا؟(ا َل كخو ػهش  )يقم/ال ؟قّلُم َل  لق لُم حلهٔ ق (ا6/04)مّكًخ 

  أؿيى حل٘كَ لك
*** 



40 

   طل خطى لك    حألم حلقِمِ نًإٌ 
كظددخؽ أو أفددبيى  اًو حوبردد ٍى فهلل ُددخ نٔددظإزبلا أأو أٍؿددّ ٍٓددخلظك ف ُددخ طٔددخإالص كؼ ددَس 

 ( ؟فزيِيىخيى حو فا :حلهٔ ق َل قخي: )كهللهك فى طٔخإلك حلَث ٔى حلٔخربأ
 واآلة واحد:االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب 

ِكدخو ف دي حلظـيمدي »:  حللإ إدشحلٔ ي حلهٔد ق قدخي فدى فديس ندَحص ي دْ ا  حلقِمِأهى 
فخكظدخط ردٍ ا ِكدخو مٔدّؿ مظه٘دٓ فدى حلُ كدل فدى ٍِح  ٓدهلل هخوا ِكدخو ٗدظخء اٍِٗهلل مأفى 

ؿددخرُم ؟ أو كًددض أيددض حلهٔدد ق فإددل لًددخ ؿُددَحا ا ؟ي ٔددًخأالددٓ نظددٓ طقهللددب  :ِقددخلّح لددٍ احل ُددّى
ا ردى َدى ط٘دُي لدىأفههللُدخ رخٓدم أحلظدى أيدخ  فهدخيحأل اِلٔظم طئنًدّو اكميى قهللض ل: امّٔؿ

 هَحفدى طٔدهـ  دّطى ِأيدخا لٔظم نى هَحفى كهخ قهللض لكدم أليكما  ِلكًكم لٔظم طئنًّو
ا كدي ندى مدي أِال موغ ُدخ  احألري ِلى طُهللك الٓ اريمشأفغ ُخ ك خس أِأيخ ا ُخ فظظزقًىأفَف

أيددخ ا رددىأكددي أو موغددف نددى مددي أِال مإدديٍ ا كددل فؾددم نددى حلأمخَددخ َددّ افغددخيى أرددى حلددٌ  أ
 (  01ا لخف ايـ ل مّكًخ )« د ِحكيِحآل
حلظددى  فهددخيفخألو لددم طئنًددّح ركبلنددى ا: »حلكددبلل  أمإددَ لهلل ُددّى ِلكددل نددىحلهٔدد ق قدخي  

   م َ حلوخلب اف كّوا كى  :نى مٔظغ ـ أو مإّيا «فههللُخ طُ٘ي لى
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

:  7فدى لّقدخ ؟  حلوخلبنّحص اال حأل ف إّل نى اقم :ِنى مٔظغ ـ أو مإّي لهلله ض ركهللهش
ًَِدذ نقدٍ كؼ دَِو ندى طبلن دٌٌ ِؿهدـ ا يدخم ى  ِفى حل ّل حلظخلى ًَدذ الدٓ نيمًدش طديفٓ»

ٍنهللدش ِنقُدخ أَِدى  اندٍحردى ِك دي أل ان دض نلهدّي ًحافهللهخ حقظَد الٓ ردخد حلهيمًدش ا كؼ َ
ػدم طإديل ِلهدْ ا ال طزدِك  :ِقدخي لُدخا طلدًى فهلل ُدخ  َخ حلَد هللهخ ٍفا ؿهـ كؼ َ نى حلهيمًش

مدظكهللم  ِحرظديأ افـهللدْ حله دضا قدم أقدّي:لدك  داحل٘دخ: أمُدخ فإخيا حلًقٖ فّقف حللخنهللّو
ِحفظإدي حو  اقي قخل ف ًخ يزى فؾد م :حو قخثهلل ى ِنـيِح اهٌ حلـه ـ هّفا فؤنٍأفيفقٍ الٓ 

 « ُّىمش ِفى ؿه ـ حلكٍّس حلهل غشحل  ِهَؽ ٌَح حلوزَ فًٍ فى كلا ٗقزٍ
ِأفغدخَم حو  اي ٔدُمأندخ ندى مٔدقّو لودبلٙ ا أ«يزدى فؾد م»يدٍ : ام َ حل خَه ى قخلّح

فقًددينخ مإددَأِو  ارددي أهددبلٙ     ي ٔددُمأحلٔددغٍّ لوددبلٙ  حلظددى ردد ى حللإ إددشأو مقَفددّح 
  قَفّو أيٍ حلوخلب حلٌ  ؽَُ فى حلـٔيم« د ِحكيأيخ ِحآل»: حلٔ ي حلهٔ ق شكهلله

 "كددى ف كددّو"ِنّضددّؿ ا حلؾددخََ فددى حلـٔددي ًَِددخ  كإددخثب كؼ ددَس طدديي فهللددٓ أيددٍ حو
ِنجددخص حلقهددى ا نددّحصفزكهللهددش كددخيّح مإّنددّو نددى حأل احلهددّطٓنددٌكٍّس فددى نقـددِحص اقخنددش 
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كدديَم و قددخنّح فًددينخ قددخي ألّحله٘ددهللّلِ(ا 24: 31 ٓركهللهددش نًددٍ ) نظددأف ددًُم حلددٌمى فظلددّح 
ِٖ »: نؼبلا  هدَْ حألالف نى نقـدِحص حل٘د خء ِم ََخ حآل (6:9 ٓنظ« )قم حكهل َٓمَ  ِحن

   ِل ْ نـَى يزى اطيي فهللٓ أيٍ حو "كى ف كّو"حلظى طيي أو كهللهظٍ 
نددٌكٍّ فددى كظددخد )  ِنددخ َددّ حللإ إ ددشأو طبلكددؼ حل ددَ  ردد ى َددٌٌ حلهقـددِحص أٍؿددّ ِ

  ىالثل حلًزّس ( حلٌ  ميلل فهللٓ كٌد حلإَ و ِقخثهللٍ
فهللددى  افزدديِيى(خيددى حو فا) :حلٔدد ي حلهٔدد ق قددخي لظإددَأ فددى حإليـ ددل أو ٓطٔددق و كًددضا
  طـي
فٔد  ظق ا  َِدل َدّ حو أل ال احلٔد ي حلهٔد ق شو كًض طلخِي حل بلس و ل قَفك كإ إا

   فى حإليـ ل حلهقهللًش حللإ إشًًَك لظقَف ٌٌَ 
  ِنًظؾَ ٍى  اٍرًخ نقك 

*** 
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 حل يمب حلقِمِ ؿَؿْ
 و كًددضل  ددَمق فهللددٓ ألَّ ددش حلهٔدد ق فددى حلكظددخد : )اأفـزًددى حفظَحفددك رددؤو ال ىل دد

(ا ِعدخلزظًى ( فهللدى طـديفخفزديِيىيدى حو ا) :لظإَأ فى حإليـ ل أو حلٔد ي حلهٔد ق قدخي ٓطٔق
رخلهِمددي نددى حل ددبلسا َِددخ أيددٌح أفقددل: )حَددييخ حل ددَحط حلهٔددظإ م ا  ددَحط حلددٌمى أيقهددض 

 فهلل ُم م َ حلهلضّد فهلل ُم ِال حلضخل ى( 
 انًعيح: أَب واآلة واحد:االظزدالل ثمىل 

فى نّضّؿ ألَّ ش حلهٔ ق أفخى حل يمب ؿَؿْ نخ كخو قي كظزٍ لى فى ٍٓخلش ٓدخرإشا 
ِطـخَل كل نخ طليػًخ رٍ ك ًٌح  فى ضٍَِس اكهخي حلًٚ ِنقَفش ؿّحد حلهٔ ق ِأيدّحؿ 
حلّكدديس ا ِأقددّحي حلإٔددْ حل ددخَه ىا ِلددى أف دديٌ ا لكًددى ٓددؤيإل لددك قددّالا لهلله ٔددَ ِلدد م 

ِمّٔؿ ًَخ مظليع فى ٍمزش حلُيحمدش ٍِفخمدش حو لُدخ  انَطزغش رهخ قزهللُخ شو حلكهللها»: رخٍكهللى
د ِحكددي فددى حلإ ددخل ركددل َددٌٌ أيددخ ِحآل :ِكؤيددٍ مإددّي لُددم افـخُمددش كددّي ًلددكِقيٍطددٍ حإل

 أ  حلُيحمش ِحلَفخمش ِقيٍطٍ حإلفـخُمش فهلل ُخ  «فهخيحأل
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

 ش اك خء حلهٔ ق لهلله ض فى يخر  ى ا ِفى  هََخ أو حلًخّ  نًّح رٍ كًزدى رقدي ًكََص ق
يددٍ يزددى : اَ حل ددخَه ى قددخلّحم دد): أو ٍأِح َددٌٌ حلهقـددِسا لكددى حلددًٚ أُفـددك ؿدديحاا فإهللددَض 

 فؤهددٌ »ا فُددل َددٌح نددى حلددًٚ؟ أل نددى ٗددَكك؟ أل نددى حٓددظًظخؿكا فددخلًٚ مإددّي: (فؾدد م
ا فُل كهللهش )حلـه ـ( طقًى )م َ «فؾ م يزى ف ًخ خلق قي قخثهلل ى: حو ِنـيِح هّفا حلـه ـ

 حل خَه ى(؟ فى أ  قخنّّ طإَأ؟
كيػظًى نى ؿيمي فى نقـِحص حلهٔ ق حلظى لّ كظزض ِحكيس ِحكديس؛ فدبو حلكدّو كهللدٍ 
لدى مٔددـ حلكظددذ كهددخ قددخي مّكًددخا ِأيددخ ن دي  لددك ِلددٍ ؿدديالاا ِأقددّي لددك : كددل حلهددئنً ى 

م نًُخ    يقدم أفؾدم ندى نقـدِحص حلهٔد قا ِال م ًقّو ٌٌَ حلهقـِحص ا ِم ًقّو أفؾ
حللدب أقدّي لكدم: ندى مدئنى »مإّي أكي نًكم رؤلَّ ظُما فُل ٌٌَ عَمإش فدى حالٓدظيالي: 

ا أ  (04/03)مّكًدخ  «ِمقهدل أفؾدم نًُدخ افخألفهخي حلظى أيخ أفههللُدخ مقههللُدخ َدّ أمضدخا  ارى
ل ِمإيٍِو  دًـ ندخ َدّ مٔظغ ـ حلهئنًّو ٗ خء حلهَضٓا رل ِمٔظغ قّو اك خء حلهّطٓا ر

  أفؾم نى ًلكا ِفهلل ٍ ال ط هللق حلهقـِحص فى حلياللش فهللٓ حأللَّ ش
 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :
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ٓددجهللش حلظددى حألأًكددَ  رؤٓددجهللش قيمهددش لددم طـزُددخا ِأه٘ددٓ أو طًٔددخَخ ِأيددض طـ ددذ فهللددٓ 
 ِفيطًى رخلَؿّؿ ال ُخ:

ٍِٗدهلل ما أَِدّ مديهل كد ى هَؿدّح الٓدظإزخلٍ حلهُ دذا « مٔدّؿ حلًزدى»حلٌمى قخلّح: أ  
 َل َم نى حلهئنً ى أل ال؟ )أٍؿّ حلـّحد: يقم/ال( 

(  َددل 6/04)مّكًددخ  «و َددٌح َددّ رخللإ إددش حلًزددى حآلطددى الددٓ حلقددخلما»كدد ى قددخلّح: د  
 ( )يقم/ال ؟قّلُم  لق لُم حلهٔ ق

 أؿيى حلظَك ذ رك  يمإىا ِنًظؾَ اؿخرخطك 
*** 
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  ى لكطل خط    حلقِمِ نًإٌ أهى 
 أو يـظهددـ نقددخا  ٓطهًددأِ اَددٌٌ ر دديحقظك كددم أيددخ ٓددق ي ؿدديحا  -ِحو مقهللددم  - دديقًى  

   ًو حوبلّؿٍ    ر ِؿُخا  لهللهًخق٘ش
فدخىس اِ لهلليٍحٓدشمـزَيى فهللٓ ني ؿٌٍِ  فى حلكظدذ  قّمخا  كهخ أو ٍٓخثهللك ط٘زٍ ٍملخا  
 ىد ؿديحا حأل لَحق دشحِحلدَىِى  حآلمدخصِ حلهٔد ل شحلهقهللّندخص  كم   كهخ مقـزًى ؿيحا     حل ُم
  ؿيحا 

ا  رددي أأِ نددّص  شريمددأفُددٌح نّضددّؿ ك ددخس  احلٔدد ي حلهٔدد قألَّ ددش لهّضددّؿ  رخلًٔددزش
 ٌفهقًدخ ؛امهدخيى هغدؤ ِأو لم مكى حلٔ ي حلهٔد ق َدّ حو حلؾدخََ فدى حلـٔدي الى  رخلًٔزشِ

ًو مًزلى لى طَ  ٌَح حلهّضّؿ ِحلك َ رٍ كظدٓ ا اري  لى فى ؿًُم ِرجْ حله  َأنّص 
  ٓق يس نـ حلوخلب شريمأي يخأ

كٔذ نّق دك  شريمأ شري  أِ طقخٓأفٌُح حلهّضّؿ ٓ كّو ٓزذ ن  َ  اِكٌلك أيض
  لٍ حل٘يميس لؤلَه شهكى أو يظًخقٖ ف ٍ فإظ مفُل ا  نًٍ

حلغددَف  حلددَى نددى -لددى أِ لددك  -كدل طٔددخإي مًددخي أو أٍؿددّ ِا أو ال يهددل نًددٍ ِأٍؿدّ 
   ٍ أعهللًخ فنُهخ فييخ أِ حَظهخنخا؛ حآلهَ 

 انًعيح كهًخ اهلل:
ِكدخو حلكهللهدش حوا كدل  ا ِحلكهللهدش كدخو فًدي حواحلكهللهدش فدى حلزديء كدخو» :مإدّي حإليـ دل 

و حلقخلم رٍا ِلم مقَفٍ حلقخلم ّطِ ٍِأمًدخ  اِكل ر ًًخ احا ِحلكهللهش  خٍ ؿٔي ..ٗىء رٍ كخو   ِك
 ( 04-0:0) )مّكًخ «نـيٌ

ًْ َقخَلِض حْلَهبَلِثَكشُ ﴿ : ِمإّي حلإَ و ِا حْ دَغَ خِ  َفهلَلدٓ  َِ َِ   ِ ََ َُّ َع َِ ٍَ حْ َغَ خِ   د َمُم ِاوَّ حلهللَّ َْ َمخ َن
خِء حْلَقخَلِه َى  َٔ ٍُ  ﴿ا  (43) ي فهَحو:  ﴾ِي د ًْ ِ  ِرَكهلِلَهدِش ِن َُ د

٘طِ ٍَ مَُز دد َمُم ِاوَّ حلهللَّ َْ ًْ َقخَلِض حْلَهبَلِثَكُش َمخ َن ِا
ددخ ِفددى ح ُا ِؿ  َِ َمَم  َْ ددٓ حْرددُى َندد َٔ دد ُق ِف 

ِٔ ٍُ حْلَه ددُه ْٓ ِر ىَ ح ََّ ِنددَى حْلُهَإدد َِ ِس  ََ ِهدد حآْلَ َِ ْيَ خ  ) ي فهددَحو:  ﴾ لددي 
ٍُ ﴿ ا (45 دد ًْ ِف  ِن ٍُ َِ َمَم  َْ ددخ ِاَلددٓ َندد ََ ٍُ أَْلَإخ َكهلِلَهُظدد َِ  

ٍِ ددد ددُّي حلهللَّ ُٓ ٍَ َمَم  َْ ددٓ حْرددُى َندد َٔ دد ُق ِف 
ِٔ  ﴾ِايََّهددخ حْلَه

 ( 070 :ٔخءحلً(
 إلٍحىسو َدّ حلهدظهم أو مكدّ حلزديمُىفبيٍ نى  او كخو حلهٔ ق َّ كهللهش حو ٍِِف نًٍاِ

حلّحضق أو مكّو حلهٔ ق َّ حلغَمدب  فهىا و حو ي ٍٔ ميفٌّ كهللهش حواحو ِق يٌا ك غ 
  حألٍضك خطٍ فهللٓ  فى أمخلِفى كل ط َف نًٍ  اى كبلنٍا فالٓ حو
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ألو ا رخلضددٍَِس ملهددل  دد خص حو  فُددّا و كددخو حلهٔدد ق َددّ كهللهددش حوا ٍِِف نًددٍاِ
 حلًٍّ حل خىٍ نى حل٘هْ ملهل   خص حل٘هْا بو كخوا ف ِكهللهظٍحله٘خرُش قخثهش ر ى حو

ا فُكددٌح كهللهددش حو ملهددل  دد خص حو ا  دد خص حلقإددل حلكهللهددش حلهّلددّىس نددى حلقإددل طلهددلِ
  .ف ٍ ِأ بلا قخثم األيٍ نّلّى نًٍ

 ِنّؿدّى فدى كدل نكدخوا ِم دَ نلديِى افدى حلهدخىس حا رق دي خا كخو حو ؿدٌََّ ٍِك د ِقي
 .ِأُلى ِأري 

لدٍ فدى ُندخو  كخىعأنَ  أنخ ؽٌٍُّ فى ٗوٚ حلهٔ ق رخلـٔي نى حلإيمٔش نَمم فُّ 
كهخ أو طـٔيٌ لدم ملدي ندى ٙا  ًش لهللزَ٘مش َى ٍٓخلش حلوبلٌَح حلقخلم نى أؿل ٍٓخلش نق

 .ال طظل َ ِ  خطٍا ِلم مل َ نى   خطٍ حإللُ شا ألو حلبلَّص ال مَُلي ا الَّطٍ 
نقـدِس حردى  فدى - ندؼبلا  - حلهدّطٓقخل أكى ف كّو ( )  :لٌُح  ًـ نقـِحص كؼ َس ر قل 

ِنددى مٔددظغ ـ أو     نددّحصفإددخل نددى حأل ا«قددم أقددّي:لددك  احل٘ددخدأمُددخ »ٍ: يددخم ى رإّلدد شٍنهللددأ
 ؟ حلوخلباال  كى ف كّو :ءلهلل٘ىمإّي 
أليدٍ كهدخ أو ا  فُّ  دٍّس حو املهل   خص حو ِاو كخو كهللهش حوا أهَْ يؾَ  شِؿُ 

ِكدل ندى خا حإلئخيى َى  ٍّس عزب حأل ل لهللقإل حلدٌ  ِلديَ حلقإل حلكهللهش حلهّلّىس نى
ِال طقدَف ندخ مديٍِ فدى  األيٍ قي م دهض حإلئدخو رََدش مَحٌ فى كهللهظٍا مَمي أو مَْ حلقإل

  .رهـَى أو مظكهللم مظضق نكًّو فإهللٍ ِنخ مو  ٍ ىحههللٍ ِلكًٍ افإهللٍ
فُكدٌح كهللهدش حو ا خؤدرَؿخكش حلقإل أِ فدينُخ ندى كدبلل حإلي لٌلك فبيٍ مهكى حللكم 

  .مَحٌ مكّو كؤيٍ قي ٍأْ حو ِنى اَّ  ٍّس حو
َّ  ٍّس حو رخللإ إدش فُدّ مهؼدل ٗدوٚ حو  ِاو كخو كهللهش حوشا يؾَ ػخلؼ شنى ِؿُ ِ
و يددٍّ حل٘ددهْ مهؼددل : ايددٍ كهددخ يإددّي ا ألم ددٌَ ِلدد ْ كؤكددي اِلكددى كّحكددي نقددٍا  أمضددخا 

ايُدخ طهؼدل حلقإدل أليُدخ : ِيإدّي فدى حلكهللهدش ا ًُدخف نً  دل َأليٍ نّلّى نًُخ ِم  احل٘هْ
أليدٍ نّلدّى  ايٍ مهؼدل ٗدوٚ حوا :َكٌح كهللهش حو يإّي فًٍ نّلّىس نًٍ ِم َ نً  هللش فًٍا

  ِِحكي نقٍ اِم َ نً  ل فًٍ انًٍ
 أشنيخ انًعيح :

ح فهللد اِحلّحكي نـ حو الٍا ِحلهّلّى نى الٍ َّ الدٍشا يؾَ ٍحرق شنى ِؿُِ ًا ٓ فدبل مزدخٍ ا
« َقزدَل أو مكدَّو اردَحَ م أيدخ كدخثى  »: حلهٔد ق لٌلك قخي حلٔ يا  و حلٔ ي حلهٔ ق الٍ: احلإّي
 ( 58: 8كًخ )مّ
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رّيخ ارَحَ م حلٌ  كخو قزل ند بلى أيٍ كخو قزل أو مكّو : اى حأليز خء مإيٍ أو مإّيى نِ نَ  
 ؟أ  يزى رهجخص حلًٔ ى

 ًـ نددى حلهقـددِحص نددخ مئكددي دد أليددٍ اِلكددى نددخىحل حلٔدد ي حلهٔدد ق قخلُددخ َِددّ  ددخى 
أ  أيدٍ ا  ائدخيى أ   ٍّطٍ حلؾخََس لهللًخّ فى ؿٔي احلوخلب حلقؾ م شكهلله ًَّو يقٍا ا 

  هخلب ارَحَ م 
حَدييخ حل دَحط حلهٔدظإ م ا  دَحط حلدٌمى : )  دبلطك شؿخرداأو طًدخي ندى حلودخلب أٍؿدّ  

أو أٍؿددّ ِوا كهددخ يخلُددخ حلهٔدد ل ّ(ا يقهددض فهللدد ُم م ددَ حلهلضددّد فهللدد ُم ِال حلضددخل ىأ
 أقدّيِ(: »08/09نظدٓ )قدخي فدى  أليدٍحلٔدهلل م  لًًدخي حل ُدم ا هللى لك ِلدىأمٔخفييى ٍرًخ ِ

فبيٍ مكّو لُهخ نى قزدل  ؛فى أ  ٗىء مغهللزخيٍ حألٍضو حط ب حػًخو نًكم فهللٓ : ا أمضخا لكم 
 « رى حلٌ  فى حلٔهّحصأ

  ٍى  ِنًظؾَ اٍرًخ نقك 
*** 
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  ش ع زشا ِرقيحل يمب حلقِمِ ؿَؿْا طل 
نخ ُلض أٗكَ لكدم ط ضدهللكم رهًخق٘دظىا نظهً دخا أو مهضدى كّحٍيدخ الدٓ طقه دب  ديحقظًخ 

 ِحٓظك٘خف حللب حلٌ  َّ ٍحثييخ 
 أإكي فهللٓ حألَه ش حلظى ط ضهللض رُخ كّي ألَّ ش حلهٔ ق ا فهّنخا 

 انًعيح كهًخ اهلل وزوحه:
َ و حلكدَمما ًِلدك ٍؿقَض لهللليمغ فى ألَّ ش حلهٔد ق ندى هدبلي ايـ دل مّكًدخ ِحلإد

طزقخ لهللإهٚ حلٌ  ؿهللْ ٓدً ى مدَى فهللدٓ امهد بلص حلًدخّا ِكد ى أٍحى أو مدَى فهللدٓ فًدّحو 
( كددخو أِي َددل حلهٔدد ق ائددخو أل الددٍ؟ َددل قددخي ٓدد ييخ ف ٔددٓ أيددخ حو أفزدديِيى؟!ِضددقٍ: )

 ي ّ ٍ نى ٍٓخلش رّلْ ل  هللزى ػم كبلل مّكًخ ػم حلإَ و!! أمى َّ كبلل حلهٔ ق؟
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/12-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-

2akeeda/102-Is-Jesus-human.html 

ِأٍْ أو يئهَ ٌَمى حليل هلل ى الدٓ كد ى حيظُخثًدخ ندى أقدّحي حلهٔد قا فدبًح لدم مزدب لديمًخ 
 قّي لهللهٔ ق مؼزض ألَّ ظٍ أِ ائخي ظٍ حيظإهللًخ الٓ أقّحي حللّحٍم ى ِحلإَ و ِم ٌَ 

لكددى حٓددهق لددى أو أٓددـل حٓددظًكخٍ  لهللهإددينخص حلظددى عَكُددخ حلإهددٚا ِيإهللظُددخ نًددٍ 
 إزل حلـييا نؼبلا:ِكؤيُخ نٔهللهخص فإهلل ش ريَ ش ال ط

)حلهٔد ق كهللهدش حو طقًدى أيدٍ حلغَمدب الدٓ حو(ا ال فبلقدش رد ى حلهإيندش ِحلًظ ـدش ٍمددم  - 
  لظُهخ 

  )اًح كخو حلهٔ ق ٍِف حو ِكهللهظٍ فُّ ملهل   خص حو؟؟( -
نؼددل نددخًح؟؟؟ َددل َددٌٌ كإ إددش  ا(حل ددخىٍ نددى حل٘ددهْ ملهددل  دد خص حل٘ددهْ)حلًددٍّ  -
 فهلله ش؟
 ( فًُخ ل حل٘هْ أليٍ نّلّى نًُخ ِم َ نً  ليٍّ حل٘هْ مهؼ) -
 ( فُّ  ٍّس حوا ملهل   خص حو  كهللهش حو) -

م ُدم قدَحإٌ  ا ِكًدض أٓدؤي ي ٔدى: َدل"ًّٓحص نـ امه بلص حلًخّ"لإي قَأص ٌَح فى 
نخ مكظذ؟ أك ي ال  لدٌلك َدم مَىىِيدٍ كهدخ قدَأٌِا أليدٍ كدبلل م دَ ن ُدّل ِال نًغإدىا ِال 

 هإينش ِحلًظ ـش طبلُل ف ٍ ر ى حل
 شكهللهد َدًّو ا      ديقٍ  دًـ ندى حلهقـدِحص ندخ مئكدي أليدٍَدّ  دخى  طؤندل قّلدٍ : )

 (؟! نخ ٌَح؟حلوخلب حلقؾ م

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/013-Is-Jesus-human.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/013-Is-Jesus-human.html
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أٍؿددّ نًددك أو ط٘ددَف لددى َددٌح حلكددبلل او كددخو ن ُّنددخا لددكا ِأو طزدد ى لددى ك ددف مكددّو 
حلإخًٍِحص؟  ( فُل حو نّؿّى )رٌحطٍ( فىنّؿّى فى كل نكخونًغإ خا أو يإّي فى حو أيٍ: )

 َل م ق فًي  نخ قخلٍ حلإهٚ ُكَمخ رغَّ فى ِؿّى حو فى أنقخثٍ حللهلل ؾش؟؟!
الكؼ أو حو مقهللم كل ٗىءا ِمَْ كل ٗىءا ِمٔهـ كل ٗدىء ِِِِ ا ِلكدى ًحطدٍ ال 

   .طلل فى أ  ٗىء نى حلهوهللّقخص؛ َل حو نّؿّى ىحهل حلزإَ ِحللًم؟ لم ال يقزيَخ اًحا 
ى كدددبلل حلإهخن دددش اال ندددخ طدددئنى ردددٍ ِط ُهدددٍ ِِفدددب كبلندددك أٍؿدددّ أو ال طًإدددل لدددى نددد

 ِفزخٍحطكا ألفَف أيك فخَم لهللكبلل حلٌ  طكظزٍ لى 
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

ٍؿقَض لبلٓظيالي فهللٓ ألَّ ش حلهٔ ق رهقـِحطٍا ِكًدُض قدي قهللدُض لدك ندى قزدل: )كدل 
ُددخ    يقددم أفؾددم نددى نقـددِحص حلهددئنً ى م ددًقّو َددٌٌ حلهقـددِحصا ِم ددًقّو أفؾددم نً

 ؟(حلهٔ قا ِال مإّي أكي نًكم رؤلَّ ظٍا فُل ٌٌَ عَمإش فى حالٓظيالي
حللددب أقددّي لكددم: نددى مددئنى رددىا فخألفهددخي حلظددى أيددخ أفههللُددخ مقههللُددخ َددّ أمضددخاا »: حقددَأ

(ا أ  مٔدددددظغ ـ حلهئنًدددددّو ٗددددد خء حلهَضدددددٓا ردددددل 04/03)مّكًدددددخ  «ِمقهدددددل أفؾدددددم نًُدددددخ
رل ِمإيٍِو  ًـ نخ َّ أفؾدم ندى ًلدكا ِفهلل دٍ ال ط دهللق فدى  ِمٔظغ قّو اك خء حلهّطٓا

 حلياللش فهللٓ حأللَّ ش 

 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :  

 أًكَ  رزقض حألٓجهللش حلظى لم طـزًى فهلل ُخ:
ٍِٗدهلل ما أكد ى هَؿدّح الٓدظإزخلٍ حلهُ دذا َِدّ مديهل « مّٔؿ حلًزى»حلٌمى قخلّح:   0

 /ال( َل َم نى حلهئنً ى أل ال؟ )أٍؿّ حلـّحد: يقم
َددل  ا(6/04)مّكًددخ  «و َددٌح َددّ رخللإ إددش حلًزددى حآلطددى الددٓ حلقددخلما»كدد ى قددخلّح:   3 

 ( )يقم/ال ؟قّلُم  لق لُم حلهٔ ق
و قددي كهللهكددم رددخللب ائددخحححححححطغهللزددّو أو طإظهللددّيىا ِأيددخ »  نددخ ٍأمددك رإددّي حلهٔدد ق: 2

 ال؟ ائخي ظٍ؟ أل(ا َل ٌَح يٚ  َمق فهللٓ 8/41)مّكًخ  «حلٌ  ٓهقٍ نى حو 
ا فُددل كهللهددش «فؤهددٌ حلـه ددـ هددّفا ِنـدديِح حو قددخثهلل ى: قددي قددخل ف ًددخ يزددى فؾدد م  » 4

 )حلـه ـ( طقًى )م َ حل خَه ى(؟ 
ٍِػٓ اٍن خ مّٗ خا ِكخو ؿه ـ حلهلً ى ِحلهلً خص مًيرّو مّٗد خ فدى ندَحػ ُم الدٓ »  5

(ا 25/35( 3))حألمدخل  «حل ّلا ِؿقهللَّخ فَمضش فهللٓ آَحث لا َِخ َى نكظّردش فدى حلهَحػدى
 فُل مهكًك أو طٔظوَؽ لى نى ٓ َ حلهَحػى نخ قخلٍ حلًخىرّو ل ّٗ خ؟
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أؿيى حلظَك ذ رك نقظِحا ر يحقظك ِؿه ل  زَ  فهللىا ٓخثبلا حو فِ ِؿل أو مُيمًخ الٓ 
  حللب   حلهللُم  ن ى 

*** 



50 

 ك طل خطى ل    حلقِمِ أهى 
لدم طدَى  شنقهللإد أٓدجهللشٍِٓدخلظى لدك رُدخ ا  هلل ُدخٍى فألدم  شانقهللإد أٓدجهللشٍٓدخلظك لدى رُدخ  
   فهلل ُخ

 إجبثبد األظئهخ انعبثمخ :
 :ٓجهللظكأٍىِى طَى فهللٓ أٓجهللظىا فؤنخ أو  ٓجهللظك ٍحؿ خا أٍى فهللٓ أ
   و رٍ كًزىّنئنً نى هَؽ الٓظإزخي حلٔ ي حلهٔ ق ايقم  0
لددم  لهددخًح :ِٗددَكض لددك ٓددخرإخا  الددم م ددلق لُددم حلٔدد ي حلهٔدد ق ن ُددّنُما ال   3

 ؟ لق لُم ًلكم
  حلٔ ي حلهٔ ق ش بئخييٚ  َمق ر حآلمشيقم ٌٌَ   2
ِقدخلّح ا ِنـديِح حو اهدّف هدٌَمأ اطقًى حل خَه ى ِم دَ حل دخَه ى «حلـه ـ»يقم   4

  «قي قخل ف ًخ يزى فؾ م»: 
َددٌح  ىٍحٓددشِمهكًًددى  امدديمًخأحلظددى ردد ى  حللخل ددشطّؿددي نَحػددى مّٗدد خ فددى حلظددٍّحس  ال  5

   لك حلًظ ـشٓخي ٍاِ شريق حلهّضّؿ
 ؟نًى لٔ خىطكم شؿخراطلظخؽ  حلظى حألٓجهللشَل ٌٌَ كل  

 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

حألِي  ٓدئحلىا  ؿيمدي هدَ ِٓدئحي  آدئحلى حلٔدخرب ىفد حإلؿخردشكظخؽ ندى ٓد خىطكم أ 
رّيدخ اردَحَ م حلدٌ  كدخو قزدل أقزدل أو مكدّو  ى حأليز دخء مإديٍ أو مإدّي أيدٍ كدخوى نِ نَ : حلإيمم

 ؟ يزى رهجخص حلًٔ ى ن بلى أ 
ا  ًـ نى حلهقـِحص نخ مئكدي  ديقٍ أليٍنخىحل حلٔ ي حلهٔ ق قخلُخ َِّ  خى   ِلكى

أ  أيدٍ هدخلب ا أ   دٍّطٍ حلؾدخََس لهللًدخّ فدى ؿٔدي ائدخيى احلودخلب حلقؾد م شكهلله َّ ًوا
  رَحَ ما

 االظزدالل ثديُىَخ انًعيح ػهى أنىهيزه :
لد ْ كدل ندى : »طدىآلح أو مإّي َِّ  خى  طهخنخا ى حأليز خء مإيٍ ى نِ نَ :  ئحلى حلـيميٓ

رددى حلددٌ  فددى أٍحىس ام قددل  رددل حلددٌ  امددخ ٍد مددخ ٍد مدديهل نهللكددّص حلٔددهّحص :مإددّي لددى
 ايددخؤ ْ رخٓددهك طًزألددا مددخ ٍد مددخ ٍد :كؼ ددَِو ٓدد إّلّو لددى فددى ًلددك حل ددّلا حلٔددهّحص
مدظكهللم كدخو (ا 33 -30: 7ٓ )نظد «؟ِرخٓهك  ًقًخ قّحص كؼ َس اهَؿًخ ٗ خع ىأِرخٓهك 

 ؟فخى  َل ٌَح ائخوا حلقؾ م حليمًّيشفى مّل حليمى أ  مّل 
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نددى ا «نإٔددغخا  ككهددخا »هددَ َددّ  َددّ حلدديمخو حلقددخىي أِ رهقًددٓ حلهٔدد ق فددى َددٌح حلددًٚ  
 ؟ حلوخلباال  مّل حليمى حلوهلل إشٓ لخكم ِميمى كل 

 ؟حلًٚ م  ي ط َمق نى حلٔ ي حلهٔ ق أيٍ حلوخلب َِّ حو حلؾدخََ فدى حلـٔدي َل ٌَح 
 (  ) يقم / ال حإلؿخرشٍؿخء 
  ٍرًخ نقك ا  لٔ خىطكم حلقه إشطل خطى  

*** 
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   يمإى ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي
 رؼهيك ػهى إجبثبد ظبثمخ:

رو ددّٙ اؿخرخطددك أٓددظغ ـ حلوهللددّٙ الددٓ يظ ـددش نُهددشا َِددى أو ؿه ددـ حلًددخّ كددخيّح 
ا ِأو «ىو ردٍ كًزدّنئنًد حلهٔد ق نى هدَؽ الٓدظإزخي حلٔد ي»ِأو  «يزى فؾ م»مقظإيِو أيٍ 

َِدّ حلضّضدخء ِحل د خفا فُدل ندى ىل دل  اا ًِكَص ٓززخا حلهٔ ق لم م لق لُم نقظإيَم
 فهلل ٍ؟

ِِحفإظًى فهللٓ أو لي  ي دخا  دَملخا مؼزدض ائدخي ش حلهٔد قا ِكًدض قدي حيظِفدض حفظَحفدخا 
نُهددش نددًكم أيددٍ ال مّؿددي يددٚ  ددَمق مدديفّ ف ددٍ حلهٔدد ق لؤللَّ ددش ِحلقزددخىسا َددٌٌ يظددخثؾ 

 ًٓٔظٌكََخ ىِنخا فى كّحٍيخ 
أنخ رو ّٙ حلًٚ حله إّى نى ٓ َ حلهَحػىا فؤيظؾَ اؿخرظدك رقدي حليٍحٓدش ِحلظديق با 

 أليٍ ٓ إّىيى الٓ يظ ـش نُهشا لى أٓخٍؿ رخلّ ّي ال ُخ قزل أو طقغ ًى ؿّحرخا يُخث خا 
 أشنيخ انًعيح :

رّيدخ اردَحَ م أقزل أو مكدّو  ى حأليز خء مإيٍ أو مإّي أيٍ كخوى نِ نَ ٓئحلكم : رو ّٙ 
 ؟حلٌ  كخو قزل ن بلى أ  يزى رهجخص حلًٔ ى

 ِأؿ ذ كل حأليز خء مإيٍ فهللٓ ًلكا فخلّؿّى يّفخو: 
 ِؿّى ؿٔي ا ٌَِح مزيأ رّالىس أكييخ أِ طكّمًٍ فى ؿّف أنٍ   0
ٍ حو ِؿّىيدخ قزدل أو يّؿدي ردآالف حلٔدً ىا   3 ِؿّى قديٍ  فدى ٍكدم حلل دذا فإدي قديَّ

 َٗف لك ٌَح حلًّؿ نى حلّؿّى ِىفًى أ
( أ  0/4)أفٔددْ  «كهدخ حهظخٍيدخ ف دٍ قزددل طؤٓد ْ حلقدخلم لًكدّو قيمٔد ى»مإدّي ردّلْ: 

ا ِال م  ددي أيُددم ِؿدديِح كإ إددش ك ًددٌح ا َددل طقظإددي أو حو حهظددخٍ  ٌٍ حلإدديمميَ رَإدد حو حهظخٍيدخ
 كخثًخا أل حهظخٍ فينخا؟ الٍمذ أيٍ كخثى نّؿّى قيٍحا؛ ال ؿٔيحا 

فدى حلدزغى  قزهللهدخ  دٍّطَك : قدخثبلا  ىفكخيض كهللهش حلدَد الد»ٍن خء مإّي فى ي ٍٔ: حلًزى ا
(ا فُدّ 5-0/4)اٍن دخء « لهلل٘دقّد ؿقهللظك يز خا ا كنى حلَكم قيٓظُ  ِقزهللهخ هَؿَض  اكفَفظُ 

 كخثى حهظخٌٍ حو لهللًزّس قزل أو م ٌٍّ فى رغى أنٍا فُل حالهظ خٍ لكخثى أل لقيل؟
 انًعيح كهًخ اهلل:
حلودخلب حلقؾد م  شكهللهدَٖ لهللهقخىالص حلظى مضقُخ حلً دخٍْا فخلهٔد ق )ِنَس أهَْ أى

ا أطٔدخءي َدل َدٌٌ « أ  أيدٍ هدخلب حردَحَ م     أ   ٍّطٍ حلؾخََس لهللًخّ فى ؿٔدي ائدخيى
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حلؼبلػددش نظَحىفددخص للّمددش )حلكهللهددش ا  ددٍّس ؽددخََسا هددخلب(ا َددل مهكًددك أو ط ُهًددى َددٌٌ 
 حلهقخىلش؟

ا «خا مإدّي َِدّ  دخى  طهخند »حٍحا رؤل خػ نظ٘خرُش: طٔخءي فى قّي طكٍَ نًك نَأرإى أو 
ًَِددخ أقددّي لددك : ال ٍمددذ فًددي  أو حلهٔدد ق  ددخى ا لكددى أٍؿددّ أو ال طقظإددي أيددى أ ددي  
نظددٓ نددَقْ ِلّقددخ ِمّكًددخ كدد ى مًٔددزّو ال ددٍ نددخ مًٔددزّوا لكًددى أمددض حلغددَف فددى َددٌٌ 

 قّحي ؿه قخا ٌٌَ حأل حلهٔؤلشا ألرإى حللّحٍ ر ًًخا فؤٓهللم ؿيالا رؤو حلهٔ ق قي قخي
 االظزدالل ثديُىَخ انًعيح ػهى أنىهيزه :

حلدًٚ م  دي ط دَمق ندى حلٔد ي حلهٔد ق أيددٍ  َدل َدٌح(: )7/30ٓدؤلظًى فدى يدٚ )نظدٓ 
 (  ) يقم / ال حإلؿخرشٍؿخء  ؟حلوخلب َِّ حو حلؾخََ فى حلـٔي

فدى  ِأؿ زك: الحححححححححا لهخًح ؟ كهللهش )حلوخلب( م َ نّؿّىس فدى حلدًٚا ِكدٌلك حلؾدخََ
 حلـٔيا فُهخ نى طؤل  ك 
أيددٍ لددى مدديهل أكددي حلـًددش اال اًح ي ددٌ أِحنددَ حو ا ِأو  -فقددبلا  -لكددى ٍِى فددى حلددًٚ 

كؼ َمى نهى مِفهّو أيُم أطزخؿ حلهٔ ق ٓ يحيّو مّل حلإ خنشا فهللى م٘ ـ لُم حلهٔ ق ٍمدم 
 أيُم طًزئِح رخٓهٍا ِ ًقّح حلهقـِحص رخٓهٍا ٌَح نخ مإّلٍ حلًٚ فإظ 

أو طٔظوَؽ لى نى ٌَح حلًٚ أو حلهٔ ق َّ حليمخوا ِأيٍ حلودخلبا ِأيدٍ حلؾدخََ أٍؿّ  
  فى حلـٔي

يقم طّؿي ي دّٙ أهدَْ طديي فهللدٓ حليمًّيدشا لكدى لد ْ َدٌح حلدًٚا ِكد ى طٔظ٘دُي 
 ( ؟مّل حليمى اال حلوخلب حلوهلل إشنى ٓ لخكم ِميمى كل رُخ ؛ ٓؤؿ زك فى ٌَح حلٔئحي: )

 انًعيح حكى يمعط:
نإٔددغخا( حلددّحٍىس فددى حللدديمغا لددي  ٓددئحي لددك: َددل ٍِىص فددى  رو ددّٙ )ككهددخا 

 حلليمغ فى ٓ خ  حلليمغ فى حلإ خنش أل أكيحع حليي خ؟ أيظؾَ ؿّحرك ألؿ زك 
أؿيى حلظَك دذ ردكا ِلدى أفدَض حلهِمدي ندى أىلظدى رخيظؾدخٍ أو طهضدى الدٓ حألندخل فدى 

  ُخ أىلظك فهللٓ ألَّ ش حلهٔ قا أيخ نًظؾَ نًك ي ّٙ حليمًّيشا ألٍى فهلل
*** 
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  طل خطى لك حألم حلقِمِ نًإٌ    
ε) االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب كبئٍ )إيجى إيًي(  γω  ει μι) : 

ٍِىص لدك أ أليدى ايك لم ط ُم ٓدئحلىأ ِمزيِ لى اٍى  فهللٓ حلظٔخإي حألِي لى ٍحثـ 
و مدَْ مدّنى ردّكم اردَحَ م طُهللدل ردؤأ» :مإدّي حلدًٌٚا   قزهللدٍ ِرقديٌحلًٚ رديِو حلـدِء حلد

قدخي لُدم مٔدّؿ ؟ ردَحَ مامض أفَ! أًٓش رقي ل ْ لك ههّٔو :فإخي لٍ حل ُّىا ِفَف فَأْ
نددخ ا أفَفقددّح كـددخٍس ل َؿهددٌّا قزددل أو مكددّو ارددَحَ م أيددخ كددخثى :لكددم أقددّيحللددب حللددب : 

ٍفدددـ حل ُدددّى ا «ِنضدددٓ َكدددٌحا فدددى ِٓدددغُم ِهدددَؽ ندددى حلُ كدددل نـظدددخُحا  امٔدددّؿ فدددخهظ ٓ
-04: 2 حلودَِؽ)فإي ٍِى فى ٓ َ ا «حو»: ًَخ طقًى «كخثى» شكهلله وأل ل َؿهٌّاحللـخٍس 

أيدخ  :ِنقًدخٌا « أَ دٍ حلدٌ  أَ دٍ»أؿخردٍ حو : ؛  أٓدجهللشفيس  حوَ  ٓفًينخ ٓؤي حلًزى نّٓ(: 05
  حلكخثى حليحثم
 «أٍٓددهللًى الدد كم َكددٌح طإددّي لزًددى آددَحث ل: أَ ددٍ )أيددخ حلكددخثى(ا َددّ حلددٌ »ِأضددخف: 

الددٍ  رددخثكما الددٍ « حلكددخثى»أو حلددَد  :كددٌح طإددّي ل٘ددقذ آددَحث لَ»ِقددخي أمضددخا لهّٓددٓ: 
حٓدهى الدٓ حألرديا َِدّ حالٓدم حلدٌ   َدٌح َدّ اارَحَ م ِآلب ِمقإّد قي أٍٓهللًى ال كم

 :حلكبلل كٔذ حل كدَ حلظدٍّحطى أيدٍ قدخي لُدم فهللإي فُم حل ُّىا «لىفٓ رٍ نى ؿ ل الٓ ؿ أُ 
قدخي  ي دخا ٓدهقّح يُدم أرهقًدٓ ا  ل َؿهدٌّخٍس حللـد ِلُدٌح ٍفقدّح اأيدخ حو :رهقًدٓ اأيدخ كدخثى

   أيخ َّ حو :لُم
 اكزدَأٍِىص لك ؿِء أِلكًى حآلو فلٔذا نى حإليـ ل  ٍِىص لك ؿِءأ أليىٓف  
يًدخ كدخثًّو فدى فكدَ حلودخلب أكزدَ ركؼ دَ ندى فكدَ أ  أفُدّ ٍ الهللهّضّؿ حل كَمش حلز جشلظ ُم 

  قزل ِؿّىيخ حلـٔي 
 ى أنىهيزه :االظزدالل ثديُىَخ انًعيح ػه

 ِحؿظددخُ فددى ندديو ِقددَْ مقهللددم ِمٔددخفَ يلددّ» :فددخلًٚ مإددّيا لهللٔددئحي حلؼددخيى رخلًٔددزش

حؿظُدديِح أو : فإددخي لُددم؟ قهلل ددل َددم حلددٌمى موهلل ددّوأمددخ ٓدد ي : فإددخي لددٍ ِحكددي ا ٍِٗددهلل مأ
ا ِال مإديٍِو او كؼ دَمى ٓد غهللزّو أو مديههللّح: افبيى أقدّي لكدما طيههللّح نى حلزخد حلض ب

ِطإَفدّو حلزدخد  طإ دّو هخٍؿدخا  ِحرظديأطم امهللدب حلزدخدأز ض قي قخل ِرقينخ مكّو ٍد حل نى
 ك ًجٌ طزظديثّو؟ يظمأال أفَفكم نى أمى  :مـ ذ ِمإّي لكم اخ ٍد مخ ٍد حفظق لًخ: مقخثهلل ى
ال أفدَفكم ندى أمدى  :ف إّي أقّي لكما َِٗرًخ ِفهللهض فى ّٗحٍفًخ اكهللًخ قيحنكأ :طإّلّو

 ٍأمدظم نظدٓ آدًخوًَدخ  مكدّو حلزكدخء ِ دَمَ حألا ؾهللمطزخفيِح فًى مخ ؿه ـ فخفهللى حل؟ يظمأ
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 ا مؤطّويظم نغَِكّو هخٍؿخا أِا ٓلب ِمقإّد ِؿه ـ حأليز خء فى نهللكّص حو اارَحَ م ِ
 َِدًّحا ِمظكجدّو فدى نهللكدّص حو اندى حله٘دخٍ  ِندى حلهلدخٍد ِندى حل٘دهخي ِحلـًدّد

 (  02لّقخ « )هَمى ِلّو مكّيّو أِ اِل ىأهَِو مكّيّو  
 أِلجددك حلددٌمىَددل َددم قهلل هللددّو  :رهقًددٓ «قهلل هللددّو ٓ وهلل ددّو»: ّح حلٔدد ي حلهٔدد قٓددؤل 

 ؟ ٓ يههللّو نهللكّص حو
ِحألٓدزخد  ا«ال أفدَفكم»: ف ـ ذ  ا«ٍد حفظق لًخ ٍد مخ مخ»: حلهٔ ق  مإّلّو لهللٔ ي 
 ؟ فهى َّ حليمخو ًَخ ِ       

حلهبلثكدش  ِؿه دـ ِنظدٓ ؿدخء حردى حإلئدخو فدى نـديٌ : »حلدًٚ حلظدخلى مئكديٌَِدٌح ندخ 
ف ه دِ  احل٘دقّد ِمـظهدـ أنخندٍ ؿه دـا فل ًجٌ مـهللدْ فهللدٓ كَٓدى نـديٌ احلإيمٔ ى نقٍ

 امه ًددٍ ف إدد م حلوددَحف فددىا كهددخ مه ددِ حلَحفددى حلوددَحف نددى حلـدديحءا رقضددُم نددى رقددض 
ػدددّح ٍ اردددىأطقدددخلّح مدددخ نزدددخٍكى  :ػدددم مإدددّي حلههللدددك لهللدددٌمى فدددى مه ًدددٍا ِحلـددديحء فدددى حل ٔدددخٍ

ا فٔدإ ظهّيى فغ٘دضفدؤعقهظهّيىا ؿقدض  أليدى احلقخلم  ْطؤٓحلههللكّص حلهقي لكم نًٌ 
ف ـ زدٍ ا لدىا ط ظمؤفد نلزّٓدخا ا فٍِطهّيى نَمضخا ا فكٔ ظهّيى فَمخيخا فآِمظهّيىا  كًض مَمزخا 

ِنظددٓ ؟ فٔددإ ًخ  فغ٘ددخيخا ؟ أِ عقهًددخ ؤف مًددخ  ؿخثقددخا أمددخ ٍد نظددٓ ٍ: رددَحٍ ك ًجددٌ قددخثهلل ىحأل
؟ ل ددكا فؤط ًددخ أِ نلزّٓددخا  مًددخ  نَمضددخا أِنظددٓ ٍ ؟فكٔددّيخ  فَمخيددخا ؟ أِ ِمًددخ آف مَمزددخا  ٍأمًددخ 

هددّطى َددئالء ا رؤكددييكددم فقهللظهددٌّ أرهددخ ا حللددب أقددّي لكددم : ِمإددّي لُددم :ف ـ ددذ حلههللددك
َِدّ ًَدخ  احلهٔ ق الٓ ي ٍٔ رى حإلئخو م٘ َ ف ٍ حلٔ يفخ (ا35نظٓ « )فزى فقهللظم ؛ خمَحأل

  فى ِؽ  ظٍ كيمخو
حإليـ ددل   مددخصٍِى لددك رددخقى أى قزددل أو  حلظٔددخإلَددٌمى  فهللددٓ حإلؿخرددشكظددخؽ أ نددخ ُلددض 
  ائخو ِالٍ فى ي ْ حلّقض فهللٓ أو حلٔ ي حلهٔ ق َّ حليحلش

ػإدخي أحلظدى طظ٘دزٍ لدى رَفدـ  كدٍَ لدك ٗدكَ  حلقه دب فدى َدٌٌ حلهًخق٘دخصأِ اٍرًخ نقك
  ظؾَ ٍى خاا نًٗيمي ٍِك 

*** 
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 نَكزخا رخل يمب حلقِمِ  
هلخٍِمىا حلٌمى مل َِو لهلدخٍَِما ل إّىِيدٍ الدٓ حلًإغدش لكم أكذ ٌَح حلًّؿ نى حل

أيدى ال أفدَف ندخ قزدل حلدًٚ ِندخ رقديٌ  - لهلللؾدش –حلظى مَمزّيُدخ ا لكدى أٍؿدّ أو ال طؾدى 
 نًٌ ًٓ ى عّمهللش 

 االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب كبئٍ )إيجى إيًي( :
ε)فهّنخا ىفًخ يديهل الدٓ نّضدّفًخ )أيدخ كدخثى(ا ِحلظدى َدى رخل ّيخي دش   γω  ει μι)  ّامـد(

 امهى( 
ََّ لدك ردؤو نقًخَدخ ا لكًدى أِى أو أُ «أَ دٍ حلدٌ  َدّ أَ دٍ»لى يظليع عّمبلا فى نقًٓ  ٓد

)أكّو نى أكّو(ا ف ى ق ش حله خٍفش حلُ٘ َس لهخ ٓؤي مقإّد ن خٍفٍ ندى مكدّو أؿخردٍ 
ك رلٔذ حلًٚ حلقزَ : )أَ ٍ  أَ ٍ( ا أ  أكّو ندى أكدّوا كهدخ يإدّي رخلقخن دش: )أيدض نخَلد

 أيخ ن ى( 
 نَسا ِلم طَى أريحا رهقًٓ حلوخلب  21ٍِىص فى حلكظخد  «أَ ٍ»

لددى أفددَض لددك طَؿهددخص َددٌٌ حلـههللددش فددى حلًٔددن حلهوظهلل ددشا ألنضددى الددٓ حفظددَحض أو 
 ا فهلليمًخ حكظهخالو لهللهقًٓ:«نى قزل ارَحَ م أيخ حلكخثى»حلهٔ ق قخي: 

 حألِي: نى قزل ارَحَ م أيخ نّؿّى  
 َحَ م أيخ حو ِحلؼخيى: نى قزل ار 

فُل لك أو طوزَيى أ  حلهقً  ى مٔظإ م رلٔذ فكَ : أو مإّي حلهٔ ق : أيدخ نّؿدّى 
 نى قزل ارَحَ ما أِ أو مإّي: أيخ حو نى قزل ارَحَ م؟

 ىفًخ يًؾَ الٓ حلهّحضـ حلظى ٍِىص ف ُخ ٌٌَ حلد)امـّ امهى(ا َِل كل نى مإّلُخ الٍ؟
ِأٍٓدددهللض  اأيدددخ ؿزَحث دددل حلّحقدددف قددديحل حو»أؿدددخد حلهدددبل : ( 0/09فدددى ايـ دددل )لّقدددخ 

ا لكى ىفًخ يإَأَخ رخل ّيخي ش ا ِلًَكدِ فهللدٓ كهللهدش )أيدخ(ا ٓدًَْ أيُدخ «ِأرَ٘  رٌُح األكهللهك
ε) رخل ّيخي ش  γω  εη  κη)  أ  امـّ امهى 

• θαη  α  ποθρηζεη ς ο   ἄγγειος εἶπελ ασ  ηω   · ε  γω  εη  κη Γαβρηε ι ο   
παρεζηεθω ς ε  λω πηολ ηοσ   Θεοσ  · 

• (Greek New Testament) kai apokriyeiv o aggelov eipen autw 
egw eimi gabrihl o paresthkwv enwpion tou yeou kai apestalhn 
lalhsai prov se kai euaggelisasyai soi tauta 
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 فُل حلهبل  َّ حو؟
لَؿدخي حلدٌمى فًِي رغَّ الدٓ ح»(ا 01/30فى أفهخي حلَٓل ) «َخ أيخ»ِنؼهللٍ فى قّلٍ : 

 «نخ َّ حلٔزذ حلٌ  كضَطم ألؿهللٍ؟ اأٍٓهللُم ال ٍ كَي هلل ّّ ِقخي: َخ أيخ حلٌ  طغهللزّيٍ
•  θαηαβα ς δε  Πε ηρος προ ς ηοσ ς ἄλδρας εἶπελ· η  δοσ  ε  γω  εη  κη ὃλ 

δεηεη  ηε· ηη ς ε   αη  ηη α δη᾿ ἣλ πα ρεζηε. 
• (Greek New Testament) katabav de petrov prov touv andrav 

touv apestalmenouv apo tou kornhliou prov auton eipen idou egw 
eimi on zhteite tiv h aitia di hn pareste. 
ِنؼهللٍ فى نّحضـ أهَْ ال ىحفى لهللظغّمل رُخ ا )حيؾدَ ندخ قخلدٍ حلدّكٖ فدى ٓد َ حلَإمدخ 

 ( 6/33ا ِحل٘لخً نظٓ 07/8
 انيهىد يعيؤوٌ فهى كالو انًعيح ويهًىٌ ثمزهه :

ِِ دهللًخ فددى كدديمؼًخ الددٓ حل ُددّى حلددٌمى طًدخِلّح كـددخٍس ل َؿهددٌّا فلضددَطك طددَْ أيُددم 
  أٍحىِح أو مَؿهٌّ أليٍ ُفم أيٍ حو

(ا ِفدددى نّحضدددـ أهدددَْا فُدددئالء ال 01/21ِلقهللدددك طدددٌكَ ٓدددّء فُدددم حل ُدددّى ل ّكًدددخ )
 مكخىِو م ُهّو ٗ جخاا ِنـ ًلك طـي فى ٌَح حلِنخو نى مُظم رَىِى أفقخلُم 

 كم نَس فُهّح كبلل حلهٔ ق هغؤ فى ٌَح حإل لخف طليميحا؟  َل قَأص:
قددي »ا ِكددٌلك: «قددّلى طٔددهقّحأو  طإدديٍِو ال كبلنددى؟ أليكددم ط ُهددّو ال لهددخًح»نددؼبلا: 

فهللدى مدٌِ  حلهدّص الددٓ  اكدي مل دؼ كبلندىأو كدخو : ايدض طإدّيأِا يز دخءندخص اردَحَ م ِحأل
 ؟ َل َئالء م ُهّو؟«حألري

 ُددّى قددي أٍحىِح ٍؿهددٍ أليددٍ قددخي لُددم: أيددٍ نّؿددّى قزددل فهّنددخ أال مهكددى أو مكددّو حل
ارَحَ م؟ أِ لل ٌَ نى حألٓزخد حلظى طلخفهللض فًُخ ِأيض طليػًى فدى حلز جدش حل كَمدش لهللدًٚ؟ 

 فُل مهكًك أو طَؿـ الٓ حل إَس نى أِلُخ لظَْ كم يخي نًُم حلهٔ ق؟
كددخو حو  لدّ»ِىفًدى أيإدل لددك ندى حلددًٚ رقدض حلقزددخٍحص حلظدى ِؿُُددخ حلهٔد ق الدد ُم: 

أرخكم لكًظم طلزّيًى   طهّطّو فى هغ ظكم    أيظم نى أٓ ل    أيظم طهّطّو فى هغخمخكم 
ِالى اردددَحَ م لكًددظم طقههللدددّو أفهدددخي أكًدددظم    نددى مقهدددل حلوغ دددش َددّ فزدددي حلوغ دددش    لددّ 

 «    لٔظم نى حو    أكّو نؼهللكم كخًرخا    ارَحَ م 
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لدم يّلدي ندى ُيدخ    ايدك ٓدخنَ ا ِردك  ايدخ»َل قَأص فى ي ْ حلإ ش رقدض أقدّحلُم: 
 ا أال مهكى أو مكّو ٓزذ نلخِلظُم قظهللٍ ِحكيس نى ٌٌَ حلكهللهخص؟«ٗ غخو    

 االظزدالل ثديُىَخ انًعيح ػهى أنىهيزه :

 ِ هللًخ الٓ يٚ حلهٔ ق حليمخوا حلهٔ ق ىمخو حلزَ٘؛ اًحا َّ حو! ِاًحا كل ىمخو َّ حو 
يمخو حآلهَ لى ميمى حلزَ٘ فإظا ردل حلهبلثكدش ِحلقدخلم طقخي يإَأ فى ىمخو  هَا ٌَِح حل

 حيًددخ طقهللهددّو ألٔددظم      حلقددخلم ٓدد يمًّو حلإيمٔدد ىأو  طقهللهددّو ألٔددظم»كهللددٍا مإددّي رددّلْ: 
ا فُل َئالء حلإيمٔدّو  لُدش؟ أل أو ًَدخ  طه  دِ «حلل خس أنٍّ ٌٌَ فزخألِلٓ نبلثكشا ًٓيمى

ف  دزق الُدخا   ِمديمى حلإيمٔدّو حلقدخلم ِِحٓغخص كظٓ فى حأللَّ ش؟ مديمى حلهٔد ق حلز٘دَ 
 ِحلهبلثكش فبل م زلّو  لُش!! 

 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

ائددخو ِالددٍ فددى ي ددْ  حلٔدد ي حلهٔدد ق َددّمقـزًددى قددّي حلهٔدد ل  ى ِأيددض نددًُم : )  0
(ا فؤٍمي أو أٓدؤي: كد ى كدخو مؤكدل حلهٔد ق أِ مًدخل أِ مظزدّي أِ مظلدّط   َدل كخيدض حلّقض

 طهللك حلهلللؾخص حلضق  ش؟ ٓئحي نُم ؿيحاا أٍؿّ أو ي كَ ف ٍ  حإللُ ش ط خٍقٍ فى
ٓؤمض حلغَف فى طـخَهللدك لدزقض طٔدخإالطىا ِٓؤ دَ فهللدٓ ٓدئحي ِحكدي ندًُم:   3

حلّحٍىس فى حلليمغا لي  ٓئحي لك: َل ٍِىص فى حللديمغ  «ككهخا نإٔغخا »)رو ّٙ 
 فى ٓ خ  حلليمغ فى حلإ خنش أل أكيحع حليي خ؟ أيظؾَ ؿّحرك ألؿ زك( 

ِأًكددَ  رخلًظ ـددش حلهُهددش حلظددى كًددخ قددي طّ ددهللًخ ال ُددخ )ؿه ددـ حلًددخّ كددخيّح مقظإدديِو أيددٍ 
ا ِأو حلهٔد ق لدم  » و رٍ كًزدىّنئنً نى هَؽ الٓظإزخي حلٔ ي حلهٔ ق »ِأو  «يزى فؾ م»

 َِّ حلضّضخء ِحل  خفا فُل نى ىل ل فهلل ٍ؟ لٌلكا ا ًِكَص ٓززخا م لق لُم نقظإيَم
حفظَحفدخا ندًكم  قدي حيظِفدُض  لخا مؼزض ائخي ش حلهٔد قا ِكًدُض ِِحفإظًى أو لي  ي خا  َم

 أيٍ ال مّؿي يٚ  َمق ميفّ ف ٍ حلهٔ ق لؤللَّ ش ِحلقزخىس( 
 أيظؾَ اؿخرظك ا ًِٓهضى فى كّحٍيخا ٗخكَحا لك  زَ  فهللى 

*** 
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  طل خطى لك حألم حلقِمِ نًإٌ    
ا ف ُدخ فدى حلودخلب حللز دذ يظّح دل حلظدى ٌكؼَ نًدك ر ديحقظًخ َدٌأيى نٍَِٔ أمقهللم حو 
ندْ أفكخٍ حلظى ٍِىص فهللدٓ هدخعَ  رقدي قَحءطدى لَٓدخلظك ٍٓل لك رقض حألأِأٍؿّ أو 

   كقزل حلَى فهلل  فكَ ف ُخأٌَح حل زخف حلهزخٍ  ِِؽهللهللض عّي حلًُخٍ 
 حديث يهى يغ انُفط: 

كٍََدخ لً ٔدى أ فدّىأ لدى رخلًٔدزشَه ظُخ أِل٘يس  اقهللظُخ لك قزُل  شفكَ فى كإ إأؽهللهللض  
 لكددخو امهددخيى رددخعبلا  )لددّ لددم مكددى حلٔدد ي حلهٔدد ق َددّ حو حلؾددخََ فددى حلـٔددي :أنخنددك ِلددك

حلظدى َدى  حللإ إدش هللظؤكدي ندى َدٌٌل ؿديحا  ِلُدٌح أيدخ نلظدخؽ ؿديحا ا  طق ٔدشِيُدخمظى الدٓ حألردي 
ل ؤهددٌ  الهللقددخلم طقًددى أو حلوددخلب رً ٔددٍ ؿددخء أليُددخ آددخّ فددى حإلمهددخو حلهٔدد لىكـددَ حأل
 احللددَسربٍحىطددٍ  ِنددخص فقددبلا  اَِددى حلهددّص اهغ جظددٍ يظ ـددشىل  حلددٌ  فَضددٍ فهللددٓ  حلقإددخد

الدٓ أو  ِفدظق لًدخ ردخد حل دَىِّ حلدٌ  ؽدل نلهللإدخا  افهللدٓ حل دهلل ذ شر٘ـ نّطأِحهظخٍ لً ٍٔ 
 ( ؿخء حلٔ ي حلهٔ ق ِنخص ِقخل نى حألنّحص

حلودخلب الدٓ  شنًدض رُدخ ر دلز و الظًقم  ا ؿيحا  لك ؿيحا  شنُه يُخأأفظإي  حللإ إشٌٌَِ 
  حألري فى نهللكّطٍ

ِأندخ حإلمهدخو فُدّ حلؼإدش : »حإلمهدخو نخَ دشحإليـ ل فهللٓ لٔخو رّلْ حلَّٓي فدى  فهللهًخ 
 افددًلى يَؿددّ حلوددبلٙ حألرددي (ا 00/0فزددَحي  ى « )ال طددَْرددؤنٍّ مإددخو ِحإل امَؿددٓ رهددخ

   نخ قخلٍ حلٔ ي حلهٔ ق ِكبلل حإليـ ل ِحلظٍّحس أيٍ َّ حو ف يقًخ
مظًددخقٖ  شا ر ًهددخنقخٗدد شمَمزدد شكإ إدد حلإزغ ددشكً ٔددظًخ  ْلددي :لإيمٔدد ىح كدديأقددخي نددَس  

   فخإلمهدخوحلٔ ي حلهٔ ق مٌَذ حلزٔغخء الٓ حلههللكدّص عز قشحإلمهخو ِ نخَ شفى  حل بلٓ ش
   كؼ َس شٍرًخ فى كبلل حإليـ ل موهللٚ حلكؼ َمى ريِو نًخق٘خص فهللٔ   شحلزٔ ظ رًقه

  ف ُخ ٌَح حل زخف حليكظٍّ نًإٌ يمإى  شفكخٍ حلظى ِىىص ن٘خٍكحأل ٌٌَ رقض 
 االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب كبئٍ )إيجى إيًي( :

: يدخ أإندى أو قدّي حلٔد ي حلهٔد قؤف حلٔدخرإشاندى ٍٓدخلظٍ ٓد خىطكم  ندخ ٓدزب ؿُشنخ نى أ
أيدخ  :)ِنقًدخٌ ا«أَ دٍ حلدٌ  أَ دٍ»حو :  شؿخردا ىف 2/04حلظٍّحس لهللوَِؽ  شطَؿها ِ«أيخ كخثى»

أٍٓدهللًى  أَ ٍ )أيخ حلكدخثى(ا َدّ حلدٌ »َكٌح طإّي لزًى آَحث ل: »ِأضخف:  ام(حلكخثى حليحث
 ( ك أيخ ن ىأيض نخلَ  :كّو رهقًٓأكّو نى أ): ِل ْ  اأيخ حلكخثى حليحثم() ا«ال كم
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َِدم قدي فُهدّح حلهقًدٓ ا قخي لُم أيٍ َّ حو  أليٍ ل َؿهٌّاحللـخٍس  حل ُّى ِلٌُح ٍفـ
 ى( أيددخ كددخث ) :أ  اهللهخطددٍ أيددٍ َددّ حلوددخلب حلدديحثم حلّؿددّىنددى ٍِحء ك مإ دديٌحلٔددهلل م حلددٌ  

  ؟أمدى قدخي حلٔد ي حلهٔد ق أيدخ َدّ حو: ِي ىٍحٓدظًخ ِطّح دهللًخأَدٌح ندخ طزلدغ فًدٍ ندى  أل ْ

   حو أيخ َّ «قزل ارَحَ م»: ًَخ قخي حلٔ ي حلهٔ ق
حلظدى  لهلللإ إدشٍؿدخء حل ُدم  ىِايهدخ َد اِعدّي ردخي  دزَحا  ضنقدك ل ٔد نًخق٘ظى يقًى 

   حلوخلب مّل حليمى ربمهخو  ل ق شُخ يَؿّ رُخ نإخرهللر
  ٍى  حلكَمم ِنًظؾَ اٍرًخ نقك 

*** 
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 حل يمب حلقِمِ ؿَؿْا أٗكَ لك حَظهخنك رهَحٓهللظى 
كخِلددض أو أقددَأ ٍىحا فهلله ددخا فهللددٓ حلًإددخط حلظددى أػَطُددخ فددى ٍٓددخلظى حلٔددخرإش ا فهللددم أؿددي 

الدددٓ حلددديل ل ِحلزََدددخوا ٍمدددم أيدددك طددديٍ  أَه دددش َدددٌح لؤلٓدددف اال كبلندددخا طإَمَمدددخاا م ظإدددَ 
لكدخو امهدخيى  لدّ لدم مكدى حلٔد ي حلهٔد ق َدّ حو حلؾدخََ فدى حلـٔديحلهّضّؿ ِهغٍّطدٍ: )

حلظدى  حللإ إدش هللظؤكدي ندى َدٌٌل ؿديحا  ِلُدٌح أيدخ نلظدخؽ ؿديحا  طق ٔدشايُخمظى الدٓ حألردي ِ رخعل
 ( ٓخّ فى حإلمهخو حلهٔ لىَى كـَ حأل

طَُد نى حلًإخٕ حلقهللهدى الدٓ حلكدبلل حلقدخع ى حلدٌ  مهكدى أو  ريأص ؛لكى ٍمم ًلك
ال ردؤنٍّ مَؿدٓ ِحالمإدخو  نخ حإلمهخو فُّ حلؼإش رهدخأِ»مإّلٍ فخري رًّح نؼبلاا ف هكًٍ حلإّي : 

مٌَذ حلزٔغخء الدٓ  )رًّح(حلٔ ي  عز قشحإلمهخو ِ نخَ شفى  حل بلٓ ش) ف هخ مظًخقٖ    «طَْ
موهللددٚ  ايـ ددل رددًّح( )عزقددخا  ٍرًددخ فددى كددبلل حإليـ ددل شقهددحلزٔدد ظ رً فخإلمهددخو احلههللكددّص 

 (  كؼ َس شحلكؼ َمى ريِو نًخق٘خص فهللٔ  
أٍأمض نخ قخلٍ ٌَح حلزًّ : َل طَحٌ مل َ نى حللإ إش ٗ جخا؟ أل َّ كدبلل َدَحء مإّلدٍ ندى 

   ال مههللك ىل بلا ِال رََخيخا!!
 االظزدالل ثمىل انًعيح: أَب كبئٍ )إيجى إيًي( :

َ ٍ( مدَْ ٓد خىطكم أيدى لدم أفُدم حلهقًدٓ حل دل ق كد ى قهللدض: أحلٌ   رو ّٙ )أَ ٍ
(ا فإي ؽًًَض أو ٌَح حلهقًٓ ندى ٍأٓدىا ِحللدب أيض نخلك أيخ ن ى :كّو رهقًٓأكّو نى )أ

  أيٍ ٍأ  فهللهخء حلً َحي ش
( مإدّي ردؤو نقًخَدخ: )ٓدؤكّو 078ِحمى ؿَىِل فى كظخرٍ: ك دف م كدَ حإليـ هلل دّو )ٙ 

ل لك رقض نخ كظزٍ نظَؿهّ ئن حلكظخد حلهإيّ فدى َدٌٌ حل إدَس نخ ٓؤكّو(ا ِىفًى أيإ
 (:3/04)حلوَِؽ 

كددٌح طإددّي لزًددى  :ِقددخي اأيددخ َددّ نددى َددّ : فإددخي حو لهّٓددٓ»: (حلكخػّل ك ددشحلًٔددوش ) -
 « أيخ َّ أٍٓهللًى ال كم :آَحث ل
: َكدٌح طـ دذ رًدى آدَحث ل اأيخ َّ حلٌ  َدّ: فإخي حو لهّٓٓ»: (حلقَر ش حله٘ظَكش) -

 « َّ حلٌ  َّ أٍٓهللًى ال كم
أيدخ  :كدٌح طإدّي لزًدى آدَحث ل :ِقدخي اأيخ َّ نى َدّ: فإخي حو لهّٓٓ »:  (حل ّٔف ش) -

 « َّ أٍٓهللًى ال كم
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: َكدٌح طـ دذ رًدى آدَحث ل اأيدخ َدّ حلدٌ  َدّ: فإخي حو لهّٓدٓ: » (هزخٍ حلٔخٍسحأل) -
 « َّ حلٌ  َّ أٍٓهللًى ال كم

ًَددخ قددخي حلٔدد ي حلهٔدد ق قزددل  ... أيددخ َددّ حو :حلهٔدد ق قددخي حلٔدد ي مددىفـ ددذ قّلددك: )أ
(ا َِددى ي ددْ حلكهللهددش )امـددّ امهددى( حلظددى قخلُددخ حلهددبل  فددى ايـ ددل لّقددخ حو ارددَحَ م أيددخ َددّ

  «أيخ ؿزَحث ل حلّحقف قيحل حو ِأٍٓهللض ألكهللهك ِأرَ٘  رٌُح: »0/09
θαη  α ποθρηζεη ς ο  ἄγγειος εἶπελ ασ ηω  · ε γω  εη κη Γαβρηε ι ο  παρεζηεθω ς 

ε λω πηολ ηοσ  Θεοσ · 
فًدِي رغدَّ الدٓ حلَؿدخي حلدٌمى أٍٓدهللُم » :(01/30ِقخلُخ رغَّ فدى أفهدخي حلَٓدل )

 «ال ٍ كَي هلل ّّ ِقخي: َخ أيخ حلٌ  طغهللزّيٍ  نخ َّ حلٔزذ حلٌ  كضَطم ألؿهللٍ؟
 θαηαβα ς δε  Πε ηρος προ ς ηοσ ς ἄλδρας εἶπελ· η δοσ  ε γω  εη κη ὃλ δεηεη ηε· ηη ς 

ε  αη ηη α δη᾿ ἣλ πα ρεζηε. 
ىِو (ا فهددددخ رخلددددك ال طإددددّي رددددؤلَّ ظُم؟ أل َددددى لًددددخّ 6/33نظددددٓ )ِحل٘ددددلخً فددددى  

 ؟؟!  هَمى
 نًبذا أزاد انيهىد زجى انًعيح؟

قددي ِأنددخ رو ددّٙ حل ُددّى ِٓددزذ عهللددزُم ٍؿددم حلهٔدد قا فٔدد خىطكم مددَْ أو حل ُددّى )
  ا أ) كهللهخطدٍ أيدٍ َدّ حلودخلب حلديحثم حلّؿدّى ندى ٍِحء ٌفُهدّح حلهقًدٓ حلٔدهلل م حلدٌ  مإ دي

 ( أيخ كخثى)
 ِٓئحلى: َل أهزَ حل ُّى رقهللش حلَؿم؟ أل َّ نى حؿظُخى ؟

أال مهكى أريحا أو مكدّو حلٔدزذ ِحكديحا نهدخ ًكَطدٍ لدكا كإّلدٍ لُدم: )لدّ كدخو حو أردخكم 
خمدخكم    لكًظم طلزّيًى   طهّطدّو فدى هغ دظكم    أيدظم ندى أٓد ل    أيدظم طهّطدّو فدى هغ

ِالى اردَحَ م لكًدظم طقههللدّو أفهدخي اردَحَ م أكًدظم نى مقهل حلوغ ش َّ فزي حلوغ دش    لدّ 
   لٔددظم نددى حو    أكددّو نددؼهللكم كخًرددخا    ( ا أال مهكددى أيُددم أٍحىِح قظهللددٍ أليددٍ رخفظإددخىَم 

 )ٓخنَ ا ِرك ٗ غخو(؟
كبلنى؟  ط ُهّو ال لهخًح»أال مهكى أو مكّو كبلل حلهٔ ق فًُم  ل لخا؟ ك ى قخي:  
و ا :طإدّي ا ِأيدضيز دخءِحألاردَحَ م قي نخص »ا ِكٌلك «قّلى طٔهقّحأو  طإيٍِو ال أليكم
 ؟ َل َئالء م ُهّو؟ أيخ أقّي: ال «كي مل ؼ كبلنى فهللى مٌِ  حلهّص الٓ حألريأكخو 
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ٍؿدخء  ىِايهدخ َد اِعّي ردخي  زَحا  ضنقك ل ٔ نًخق٘ظى يقًى أفـزًى ؿيحا قّلك: )
(ا ِأٍؿددّ أو حلوددخلب مددّل حلدديمى ربمهددخو  ددل ق شحلظددى رُددخ يَؿددّ رُددخ نإخرهللدد شلهلللإ إددحل ُددم 

 أكّو ِطكّو  خىقْ ى فى حلزلغ فى حللب 
نخ ُلض أيظؾَ أىلش أهدَْ فهللدٓ ألَّ دش حلهٔد ق رقدي أو أػزدض لدك أو حليمًّيدش ال طك دى 

 لهللإّي رؤلَّ ظٍ 
 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

ا ِٓددؤكظ ى رًإددل حللدديمغ كددخنبلا  «نإٔددغخا ككهددخا »طًخُلددض فددى عهللددذ حإلؿخرددش فهللددٓ   0
أليدددى أفدددَف أو حلً دددخٍْ مٔدددظيلّو رُدددخط ى حلكهللهظددد ى ا ِمًٔدددّو كدددل حللددديمغا أليدددٍ ال 

 ككهددخا  نددَمم حرددى فدد كم مًددِي كظددٓ حلٔددخفش طإددّل ال»: مًخٓددزُما قددخي  ددهللٓ حو فهلل ددٍ ِٓددهللم
 مإزهللددٍ ال كظددٓ حلهددخيا ِم دد ض حلـِمددشا ِمضددـ حلوًِمددَا ِمإظددل حل ددهلل ذا ف كٔددَ نإٔددغخاا

  « أكي
ائدخو ِالدٍ  حلٔ ي حلهٔ ق َدّ » أيخ نًظؾَ ؿّحرك فهللٓ ٓئحي ال أقيٍ فهللٓ طـخٌُِ:  3

ا فؤٍمدي أو أٓدؤي: كد ى كدخو مؤكدل حلهٔد ق أِ مًدخل أِ مظزدّي أِ مظلدّط   « فى ي ْ حلّقدض
َل كخيض حإللُ ش ط خٍقدٍ فدى طهللدك حلهلللؾدخص حلضدق  ش؟ ٓدئحي نُدم ؿديحاا أٍؿدّ أو طـ زًدى 

 فهلل ٍ 
يى ٗكَ  ِحلظَكخد رك نئكيحا فهللٓ أيًخ يظًخقٖ فى نٔؤلش مظَطذ فهلل ُخ ن  َيخ فى أؿ

حلل ددخس حألهددَْا فخلهّضددّؿ مٔددظلب أو يظَحؿددـ الددٓ حللددب اًح ٍأمًددخٌا أليددٍ مظقهللددب رل خطًددخ 
 حألريمش 

*** 
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 ك طل خطى ل حألم حلقِمِ نًإٌ    
حإلمهدخو  شَه دأرخلكظدخد حلهإديّ ِحإلمهدخو  شَه دأؿزظك ردزقض ن٘دخفَ  فدى أفًينخ  

 حلزٔد غش حلقبلقدش َه ظُدخ فدىأِلكًُدخ ن٘دخفَ لُدخ ا نى حلَى فهلل دك  لم مكى طَُرخا  ؛حلزٔ ظ رٍ
  نـ حلوخلب حلقؾ م

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

:  04 )  دى نظدٓق(ا فأيظؾَ أىلش أهَْ فهللدٓ ألَّ دش حلهٔد  ضنخ ُلعهللزك ) ؿُشنخ نى أ
ِلهللّقدض ألدِل مٔدّؿ طبلن دٌٌ أو مديههللّح حلٔد  ًش ِمٔدزإٌّ الدٓ حلقزدَ : »( مإدّي 22الٓ  33

ِلهدخ  دخٍ  ال  دهللى نً دَىحا  ِرقينخ  َف حلـهّؿ  قي الٓ حلـزدلا كظٓ م َف حلـهّؿ
حلزلدددَ نقٌردددش ندددى  أنددخ حلٔددد  ًش فكخيدددض قدددي  دددخٍص فددى ِٓدددظ احلهٔددخء كدددخو ًَدددخ  ِكددديٌ

 مٔدّؿ نخٗد خَ  ندى حلهلل دل نضدٓ الد ُم ِفى حلُِمدـ حلَحردـا ألو حلَمق كخيض نضخىس  احألنّحؽ
ِنددى ا يددٍ ه ددخيا :فهللددٓ حلزلددَ حضددغَرّح قددخثهلل ى خا فهللهددخ أر ددٌَ حلظبلن ددٌ نخٗدد  افهللددٓ حلزلددَ

 فؤؿخردٍ رغدَّ اال طودخفّحا ط٘دـقّح أيدخ َدّ  :لهللّقض كهللهُم مّٔؿ قخثبلا  احلوّف  َهّح
فًدِي رغدَّ  اطقدخي :فإدخي او كًض أيض َّ فهَيى أو  طى ال ك فهللٓ حلهخءا امخ ٓ ي :ِقخي
ِاً  الكدى لهدخ ٍأْ حلدَمق ٗديميس هدخفا حلٔد  ًش ِن٘دٓ فهللدٓ حلهدخء ل دؤطى الدٓ مٔدّؿ  ندى

مدخ : ِقدخي لدٍ  اف ى حللدخي ندي مٔدّؿ مديٌ ِأنٔدك ردٍ امخ ٍد يـًى : َم قخثبلا  حرظيأ ملَ 
ا فهللهخ ىهبل حلٔ  ًش ٓكًض حلَمق ِحلٌمى فدى حلٔد  ًش ؿدخءِح  ؟لهخًح ٗككض اقهلل ل حإلمهخو
 ِٓـيِحضا َِّ لم مَفا حفظَفّح أيٍ حرى حو ا «رخللإ إش أيض حرى حو :قخثهلل ى ِٓـيِح لٍ

مكدّو  فهدى افهللدّ لدم مكدى حلٔد ي حلهٔد ق َدّ حوا َِّ لم مَفض اِحلٔـّى و ِكيٌ   لٍ 
 اِلٌلك فًدينخ فُدم حل ُدّى أيدٍ مإ دي أيدٍ َدّ حلكدخثىيا نى ِحقـ ٌَح حلـِء كٔذ نخ طقظإ

 ل َؿهٌّ خٍس ٍفقّح حللـ ؛أ  َّ حو
 انًعيح حكى يمعط:

ٌِ ﴿: خلإَ و مإدّيا فد«نإٔغخا  ككهخا »نّضّؿ  أنخ َّ حلَّد د َُ َِ ِ أَْرَظِلدى َكَكهدخا  ََ حوط َي  أََفَلْ د َِ أََيد
ُم حْلِكَظخَد  َُ ًَخ مَى  َطْ  ٌِ حلَّ َِ بلا  رطَِك ِردخْلَلبطِ َفدبلَ  ِاَلْ ُكُم حْلِكَظخَد ُنَ  َّ ٍَّ ى  ي  نطِ َِّ ًَ َطُكدَّيىَّ  َمْقهلَلُهَّو أيٍ ُن

مىَ  ِنىَ  َِ حلهٔد ق َدّ  ِرهدخ أو حلٔد ي اكم َّ حو ِكيٌحللَ  (ا ِرخلظخلى004:حأليقخل) ﴾ حْلُهْهَظ
ٓدهخء أَِدّ ندى  اِأيض طقهللدم أو نإٔدظ طقًدى حلقدخىيا كم فزٌلك مكّو حلهٔ ق َّ حوحللَ 

 حلهٔد ق أيدٍ َدّ حو أ  أو حللديمغ مئكدي أو حلٔد يا كٔدذ حل كدَ حإلٓدبلنى ٓحو حللٔدً
  حليمخو حلقخىي
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أيددٍ فؤفظإددي حإلٓددبلنى  هدَ حلِنددخو كٔددذ حل كددَ فًددي قيِنددٍ  ٍ حلهٔدد قندخ نددخ ٓ  ددًقأ
 و ل ْ نّضّؿ نًخق٘خطًخ حآل

فهللٓ ٌَح حلظّح ل حلٌ  أفظإي أيٍ طّح ل فً ف نـ نخ مزيِ  ِأٗكَ  ؿيحا  اٍرًخ نقك 
  أيٍ مظم رُيِء ٗيمي

  نخ ّنخا ِأٍؿّ أو مٔهق لًخ حو رخلظبلقى م انًظؾَ ٍى 
*** 
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  حل يمب حلقِمِ ؿَؿْ
فَكض لكهللهخطك حلظى كههللض ن٘خفَ ىحفجش طـخَى ك ى ٍمزض رهللإخثىا ِأٗدخٍكك َدٌٌ 

 فؤىفّ حو أو م َٔ لًخ ٌَح حلهللإخءا ِٓؤكّو رٍ ٓق يحا ا حله٘خفَ 
ىٍ  َددل َددٌح ٗددقٍّ كإ إددى ألكًددى طؤلهددض كدد ى ٍأمظددك ط ددف كّحٍيددخ رددخلقًفا فددبل 

كددٌَ حلقًددفا ِأطهًددٓ أو ال مكددّو فددى أل هخيظددك حلقزددخٍسا َِددٌح نددخ أٍؿددٌّا أليددى فًددي ؟ أ
 حلَفددبا ملددذ ٍف ددب حوو ا »ٓددغٍّ  نددخ مِفـددكا ِقددي قددخي يز ًددخ  ددهللٓ حو فهلل ددٍ ِٓددهللم: 

ا لددٌح أطإدديل  «ٓددّحٌ نددخ فهللددٓ مقغددى ال ِنددخ حلقًددف فهللددٓ مقغددى ال نددخ حلَفددب فهللددٓ ِمقغددى
 ٍ نًى رخالفظٌحٍ فى كل آخءس  يٍص أِ قي ط ي

 انًعيح حكى يمعط:
غهللددذ نددى حلإخضددى أو مكددّو نإٔددغخا ردد ى حلًددخّا ِمُ  مًددِي حلهٔدد ق  هددَ حلِنددخو ككهددخا 

ككهددخا نإٔددغخاا كهددخ مغهللددذ نددى ككددم نزددخٍحس كددَس حلإدديل أو مكددّو ككهددخا نإٔددغخاا َِددٌح ال 
 ِحكي نى َئالء ا نـ أو حو َّ حللكم حلهإٔظ ألَّ ش مقًى 

 ًعيح:االظزدالل ثعجىد انزاليير نه
وا   هللى وا يقم حلهٔد ق م دهلل    ىرو ّٙ ىل هللك حلـيميا نهللو ٍ: حلهٔ ق كخو م

 ا     ػم ٍأْ حلظبلن ٌ ٗو خا مه٘ى فهللٓ حلهدخءا فظ٘دككّح فد هى مكدّو ا َدل َدّ ه دخي أل
 أيض حرى حو  :ػم ن٘ٓ رغَّ نؼهللٍ فهللٓ حلهخءا ػم ٓـي حلظبلن ٌ لٍا ِقخلّح لٍ

 ّىَم لهللهٔ قا ِحفظَحفُم لٍ أيٍ حرى حو ِِؿٍ ىاللش حلإ ش أنَحو: ٓـ
َل طهللك حألُنًدش أفًي  أمضخا ِأنخ حلٔـّى فبل ٍمذ أيٍ نؾَُ فزخىس لهللهٔـّى لٍا ِلكًٍ 

 ِرً دٍ ِأُِحؿدٍ - حلٔدبلل فهلل دٍ - مقإدّد ٓدـي فإدي كخو مقظزَ يّفخا نى حالكظَحل فلٔدذا
 ندَحصا ٓدزـ ألٍضحالدٓ  ِٓدـي قديحنُما فخؿظدخُ َدِّأندخ » لإخثدٍ كد ى آلخ  رى لق ّٔ
 أمضدخا  ل جدش حقظَرض ػم ِٓـيطخا ِأِالىَهخ َهخ حلـخٍمظخو فخقظَرض    ٍأه  الٓ حقظَد كظٓ

 ( 7 - 2/ 22 حلظكّمى) «ِٓـيح ٍِحك لا مّٓف حقظَد ًلك ِرقي ِٓـيِحا ِأِالىَخ
 ِٓـيِح مّٓفا اهّس أطٓ» مّٓف أله ُم - حلٔبلل فهلل ٍ - مّٓف اهّس ٓـي كهخ

ألَّ دش ا َِكدٌح فخلٔدـّى ال مقًدى رخلضدٍَِس (6/ 43 حلظكدّمى) «ألٍضحالدٓ  رّؿَُّم لٍ
 حلهٔـّى لٍ 

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:
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فؤيخ أٗخعََم ٌَح حالفظَحفا لكى ِفدب حله ُدّل  احرى حورؤيٍ  ِأنخ قّلك رؤيُم حفظَفّح
زددي حل ددخلق وا حلكظددخرى؛ ال حله ُددّل حلكًٔددىا فخلكظددخد حلهإدديّ مقظزددَ رًددّس حو رهقًددٓ حلق
 :ا َِىلٍ ٌَِح نّضّؿ كخل٘هْ فى ِضّكٍ فى حلكظخدا لٌح ٓؤكظ ى رؼبلػش أىلش

  (28/ 2 لّقخ) «حو حرى  ىل»  0
  (26/ 31 لّقخ) «حو أرًخء َِم حلهبلثكشِ  نؼَل »  3
 ٓدهللغخيخا  فؤفغخَم قزهللٌّ حلٌمى كل ِأنخ»ِنقًٓ حلزًّس ٍِى فى ايـ ل مّكًخ  َملخا:   2
يددخ أإنددى أو حلهٔدد ق حرددى و ؤا ف(03/ 0 مّكًددخ) «رخٓددهٍ حلهئنًددّوأ   احو أِالى م دد َِحأو 

  «حلهئنًّو رخٓهٍ»كآىل ِحلهبلثكشا رهقًٓ أيٍ نى 
ِأندددخ حلهقًدددٓ حلدددٌ  طيف دددٍ حلكً ٔدددش )حردددى حو رخلغز قدددش(ا فُدددٌح لدددم أؿددديٌ فدددى حلكظدددخد 

 و كخو نّؿّىحا احلهإيّ فى أ  نى أٓ خٌٍا فهللقهللك طَٗييى ال ٍ 
ًكدَ  رٔدئحي كًدض قدي ألللدض أنخ ىنًخ يإظَد رخطـخٌ حلغز قدش حإللُ دش لهللهٔد ق فدبيى ِ

فؤٍمدي أو   ِالٍ فدى ي دْ حلّقدض ائخو لٔ ي حلهٔ ق َّح ]طإّي:[فى عهللذ حلـّحد فًٍ: )
أٓؤي: ك ى كدخو مؤكدل حلهٔد ق أِ مًدخل أِ مظزدّي أِ مظلدّط   َدل كخيدض حإللُ دش ط خٍقدٍ فدى 

 أو طـ زًى فهلل ٍ( أٍؿّ ا ي نُم ؿيحا طهللك حلهلللؾخص حلضق  ش؟ ٓئح
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

أطإيل هغّس لؤلنخل فى أىلظى فهللٓ فزّىمش حلهٔد ق وا فدؤًكَ لدك ق دش رؤو  ِحٓهق لى
 فدى نإظديٍحا  يز دخا  ائدخيخا  كدخو حلٌ  حلًخ َ  مّٔؿ»طهلله ٌمى  لزخ حلهٔ قا ِقخال ر ى ميمٍ: 

ا فهللدم م دلق لُهدخ حلهٔد ق (31 - 09/ 34 لّقدخ) «قذحل٘د ِؿه دـ حو أندخل ِحلإّي حل قل
قخلُدددخ     قّلُهدددخا ردددل ٍضدددى نًُهدددخ ندددخ لدددم مَضدددٍ ؿدددَؿْ نًدددى   لهدددخًح؟ أليُدددخ حللإ إدددش

  ا ٌٌَ َى حلإ ش كخنهللش«يز خا  ائخيخا  كخو حلٌ  حلًخ َ  مّٔؿ»حلظهلله ٌحو: 
ٔدد ق ِٓدئحلى: ندى أمددى أطدٓ حلظهلله ددٌحو رُدٌح حالفظإدخى حلوددخعت رَأمدك؟ َِددل  دلق حله

 لظهلله ٌمٍ نقظإيَهخ أل كخو ػهش ضّضخء ِ  خف نًقظخٌ نى ط ل ق ٌَح حلهقظإي؟
أو ال طـددي فددى ٓددغٍّ  نددخ مِفـددك أِ مكدديٍ ا فهللٔددض أٍؿددّ ؿدديى حلظَك ددذ رددكا ِأ

كظذ ٍى  فهلل ك ألُفـك أِ أليظإٚ ندى قديٍ ا فخألِقدخص فًدي  أأقضى حلٔخفخص ِأيخ 
َيحمدش أقيندٍ لَؿدل مقد ٖ نؼهللدى فدى  أمهللٓ نى ٌَح ركؼ َا ِلكًى أفظإدي أيدى أكهدل ن٘دقل

ػدَ أيز خثدٍ ِندًُم حلهٔد ق فهلل دٍ أهَمف حلقهَا فهللقهللٍ مًـّ فًي حو رخلقّىس الٓ ىمًٍ ِحقظ خء 
 حلٔبلل 
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ألؿل ٌَح فإظ أنكغ حلٔخفخص أيإدَ فهللدٓ حلك زدٍّىا ِلدي  مإد ى أو حو ال مضد ـ أؿدَ 
 حل خىق ى 

*** 
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  ى لكحألم حلقِمِ نًإٌ     طل خط
ؿهللددْ نقددك لهللددَى فهللددٓ ٍٓددخلظك حلظددى أِمٔددقييى أو ا حلكؼ ددَس  أٗددكَ ٍرًددخ فهللددٓ يقهددٍ

 س كخلقخى ٍحثقشِؿيطُخ 
 :نخاِأٍؿّ ًلك ا ًو حو فى قَمذ بلى ٍؿخء فى نإخرهللظك رأيخ ن٘ظخ  ال كا ِ يقًى 

و كدخو ندى اِمَٗدييى حلودخلب الدٓ حطزدخؿ حإلٓدبلل  رخإلٓدبللحقظًـ  فًينخ حلهيمًشافى   0
  ٍٗخى نى حلوخلب لى رٌلكاحآلو ِفيل كيِع  كظٓ ٍمم فيل حقظًخفى يٌفً

أو حلٔددد ي  ؛ٍٗدددخى حلودددخلب لدددك ردددٌلكاِ رخلهٔددد ل ش فًدددي حقظًخفدددك اأِ فدددى حلإدددخََس  3
يدئنى  حلهٔ ل شفًلى فى ا حآلو كظًٓخفك ظحق حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي ٍمم فيل

ِقددي عهللزددض نددى حلوددخلب ا «طًخلّيددٍ ربمهددخوحل ددبلس  كددل نددخ طغهللزددٌّ فددى»: حلظددى طإددّي رخآلمددش
  ِأيخ فى حيظؾخٍ ًلك لى ِلك فِمِ  نًإٌا  فًيٌٍٗخى  لهلللب حلٌ  نى اٍٗخى  ِا

لٌُح حللب كهدخ قهللدض لدى  ألطزخفكِ احللب شلهقَف ٍٗخى حو لكاكهخ أيض أمضخا طغهللذ  
  و  بلطك و ط٘هل ٌَح حلغهللذرؤ

 قدَف ف ؛لُىاٍٗخى برحإلئخو  ٍِايهخ مًخل اظفإ شفإهلل  ىٍحٓشفخالقظًخؿ حليمًى ل ْ ِل ي 
حلدٌ  مإدّي  ِفهلل ٍ فخالقظًخؿ حلقإهللى فإظ أِ ) حلهؼل حلقَرى افًيٌأو ٌَح حل كَ َّ كب نى 

  مهللظ حلهٔ ل شفى  أو ٍرًخ فَفٌّ رخلقإل ( الَّط خا 
حو فدى  نقّيدشأ  أو حإلئدخو فهلل دٍ أو مغهللدذ  «فُهدك ال طقظهدي ِٓفهلل»: حإليـ ل مإّي

 ى ٍٗخى ٍرًخ فى رقض حألنٍّ فكْ حالقظًخؿ حلقإهللامزيِ  ِقي اٌٍنّأكل 
ا ى لدنًدك م دَ نظّقدـ  حا أو ٍىِى  طـدي  ديف دٍ:   ديأق ِ  ى لهلللدّحٍ نقدك ردخلقًف

هللددٓ نقُددم فطلددخٍِ أى حلددٌمى   دديقخثى حلهٔددهللهأ نددـلددم أفظددي فهلل ُددخ  شكظددخؽ ليٍحٓددظٍ ريقددأِ
؛ فى حلَىِى  حلإّمشِىٍحٓظك كهٔ لى ِنًك كهٔهللم  الهظبلف حلظ ٔ َ نًى     زّ حل  ٔ

ف دي أِا حقظًدـ ردخلَى ا كظدٓ فديس نَحؿدـ ِكظدذ ط ٔد َ كؼ دَس  الٓ ىٍحٓدشكظخؽ لهللَى فهلل ك أ
حلظهَمًدخص  نؼدل أليدٍيدخ ٓدق ي ردٍ ؤف الٌلك حلّ دف فبل طظؤلما   خمظٍ لك كٔذ نخ فُهض

كؼ دَس  شطقدذ ِفدَ  ِطلٌمدرقدي  ىشا ِلكدفضبلص قّم ِحلظى طكّو يظ ـظُخ حلقً  ش حلَمخض ش
 ش لى كل ٌٌَ حألنٍّ ٍِك  رخلًٔزشِ   

 االظزدالل ثعجىد انزاليير نهًعيح:
هدَ  أِ رهقًدٓ ا ًلى يدئنى أيدٍ ائدخو ِالدٍا فدلهللٔ ي حلهٔ ق فًينخ كخو م هللى رخلًٔزش 
 ي دَحىبلل كبئدخوِكدخو ملظدخؽ  افدى ؿٔدي ائدخيى شحلدٌ  ندى ًحص حلودخلب ٓدخكً حلكهللهشأيٍ 
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فددى  حا نظكددٍَ ِيـددي َددٌح حلظقز ددَا  ددبلس ٓح حلظّح ددل مٔددهَِددٌ انددـ حلوددخلب لهللظّح ددل نقددٍ
ٍا كدل ِٗدَد ِيدّل ِهبلفدأندى  لئلئدخوكدخو مهدخٍّ كدل ندخ  كبئدخوفبيدٍ ا حإليـ ل كؼ دَحا 

قدم أمُدخ : » ردخألنَ لهْ حله ض ِقدخيإي ف اكى ف كّو ىء:أو مإّي لهلل٘ حا كخو قخىٍ كبلٍَِّ 
 حلإّمدشِل٘ديطُخ  افُديأص حلَمدخف اَِية حلَمخف كهخ فى حلـدِء حلهَٓدل لدك افإخل «حل٘خد

قدخلّح  ؛أندخنُم رًدخء فهللدٓ كهللهظدٍ ِهّف حلظبلن ٌ ر٘يس نى حللَ  ِلهللٔدكّو حله دخؿت طهخندخا 
ِلد ْ ٓدـّى حكظدَحل ا ردخو  حلبلثإدشلقزدخىس رخِٓدـيِح ا  (حو)يدك أرهقًدٓ  اأيض حردى حو :لٍ

  و حلليػ ى كخيخ نقخا فإظ أل
 مًخ ارَحَ م لزًدى كدغ لدم مإظدَو ردخفظَحفُ رأى لق ّٔ أِ ٓـّ كخكظَحلفٔـّى مقإّد  

ِكددٌلك  اىل كددخو حرددى و رهقًددٓ حلظزًددى لددٍ نددى عددَف حلوددخلب نددـ امهخيًددخ أو ا رًددخء حوأيُددم أ
  إ خء حوأط

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

 يظ ـددشكددخو  ا أليددٍأ  نددى ًحص حو  اأو حلٔدد ي حلهٔدد ق حرددى و - كهٔدد ل  ى – ِيددئنى
ِ دًـ ندى حلهقـدِحص  انًُدخ حا ؿٔدي حطودخًٌِا حلإديّ فهللدٓ حلٔد يس حلقدٌٍحء  َِفكهللدّي حلد

  ىل رًخء أنى  أمخا ىل أِ  ل ْ نؼل ا حلظى طئكي أيٍ حرى و  افكخو كى:  شحلكؼ َ ر  ل
 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

و مؤكددل فقًددينخ كددخ افدد ى( شِال عَفدد شالَّطددٍ لددم م ددخٍ  يخٓددّطٍ للؾدد: )ِرخلظؤك ددي يإددّي
ِكدخو  اِحكي ندًُم كبئخور ى حلًخّ  ِ ًـ حلهقـِحص نظلَكخا  االَّطٍ لم م خٍقٍ كبئخو

حفظَفددّح أيددٍ ائددخو نإظدديٍ فددى حل قددل  طبلن ددٌٌرقددض  (ا ِكظددٓحإلئددخو مٔددهى ي ٔددٍ ) حرددى
ِفًينخ كل حلدَِف حلإديّ فهللد ُم طلإدب  الُى فى ك ًّيظٍفخَه ى حلـخيذ حإل م َ ؛ِحلإّي

فُدددّ  اِأندددخ حلهقدددِ  حلدددَِف حلإددديّ حلدددٌ  ٓ َٓدددهللٍ حآلد رخٓدددهى: »قحلهٔددد  ِفدددي حلٔددد ي
فزقددي كهللددّي حلددَِف (ا 04/36مّكًددخ « )ِمددٌكَكم ركددل نددخ قهللظددٍ لكددما مقهللهكددم كددل ٗددىء

 كدخرىِر٘دَِح ردٍ ا الدٓ حلٔدهخء طل دَص ك دخطُم  ل دقّىٌ حلوهٔد ى حلإيّ فهلل ُم فى حل ّل
: ِأمضددخا كهددخ قددخي حلٔدد ي حلهٔدد قا ححلكؼ ددَس رًددخء فهللددٓ طز٘دد ََم َددٌ ِيددخلّح نددى حلقددٌحرخصا و
ٍِٗدهلل م أفدى  ِطكّيدّو لدى ٗدُّىحا  آدظًخلّو قدّس نظدٓ كدل حلدَِف حلإديّ فهللد كم لكًكم»

 ( 0/8أفهخي « )ق ٓ حألٍضألٓ اِحلٔخنَس ِ ِفى كل حل ُّىمش
يهللًددخ حلددَِف  ا أليًددخرلددغ فإهللددى فه ددب  حإليـ ددل ىِو رآمددخصيددئنى  كهٔدد ل  ىفددًلى  

فًدينخ  حلهٔد ل  ىمقهدل فدى كؼ دَ ندى م دَ  ؤك ي حلَِف حلإديِّرخلظحلهقهّىمشا حلإيّ فى 
   ٗخى حواٍمغهللزّو 
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ِمقغ دك ا ٍرًدخ نقدك خا فهللٓ حلّقض حلؼه ى فدى قدَحءس ٍىِى  ِحلدَى فهلل ُد أٗكَ  كؼ َحا 
  ِٗكَحا  انًظؾَ ٍى فًيٌا  حل ُم حلٌ  نى

*** 
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  طل ش ع زش ا ِرقيا حل يمب حلقِمِ ؿَؿْ
 أو مق ًك فى فههللك فهللٓ ه َ حليي خ ِحآلهَسا فبو حليي خ ِأنّحلُخ ِنزخَـُدخ فؤٓؤي حو

 نى ىِو حآلهَس هٔخٍ ِرّحٍ 
حٓدظقخٍس لهللقزدخٍس فدى رؤيدٍ  فَكض لهخ فَفض ق ي  نى كهللهش )فً ف(ا ِ دي  كيٓدى

 م َ نقًخَخ 
 هم انًعيح هى اهلل انظبهس في انجعد؟

(ا ِأطٔدخءي: َدّ حو حلؾدخََ فدى حلـٔدي حلٔ ي حلهٔ قنخ ُلض أقَأ فى ٍٓخثهللكم فزخٍس )
َددل قددخي حلهٔدد ق َددٌح؟ َددل قخلددٍ ِحكددي نددى طبلن ددٌٌ؟ َددل َددٌح حلهقًددٓ نّؿددّى فددى حلكظددخد 

أو طبلكؼ أيى أقّى  فزَ ي دب أليظ٘دهللك ندى حلل دَس أٍؿّ : ال  ِ حلهإيّ؟ ِحإلؿخرش ىِنخا 
طهللك حلهقهللّندش حلظدى حلظى أٍىح  ف ُخ حلٌمى أفُهّ  أو حلهٔ ق َّ )حو حلؾخََ فى حلـٔي(ا 

مظلًدددٓ رُدددخ ٍؿدددخي حلكً ٔدددش ندددـ أيدددٍ ال ِؿدددّى لُدددخ فدددى حلكظدددخد حلهإددديّا ِال فدددى ٍٓدددخلش 
 ط هّػخِّ 
أو طٔظهَ ِأٓظهَ فى عهللذ حلُيحمش ندى حوا فهدى م دَ اٍٗدخى حو لًدخ ال مهكدى أو أٍؿّ 

فإدظ  لكى ٌَح ال مقًى رلدخي حيظإدخٙ حلقإدل حلدٌ  َِزًدخ حو امدخٌ؛ لد ْا ي ل الٓ حللإ إش
ٓدهق حؿل أنٍّيخ حليي ّمش ِن٘خٍمقًخ حلظـخٍمشا رل لً َ  رٍ ر ى حللب ِحلزخعدل؛ ا لدٌح أنى 

فكْ حالقظًخؿ حلقإهللى(ا حلُيحمش ندى حوا نٍّ لى أو أٍفض قّلك: )اٍٗخى ٍرًخ فى رقض حأل
أو مضل حلقإدل ِمظقدخنٓ فدى اال  ِحلقإل يٍّ نى حوا فبل مهكًًى حفظَحض حلهوخل ش ر ًُهخ؛

 لإ إش حل
رًّح َّ حو حلؾخََ فى حلـٔيا ِأيدٍ الدٍ رؤو  ضَد لك نؼبلا رَؿل رًّ  مإّيأِىفًى 

مؤكل ِمَ٘د ِمظزّيا ألو حلبلَّص ال م خٍ  يخّٓطٍ َِّ مظزّي أِ َِّ يخثما ندـ أو ردًّح 
و  نًددّح رددٍ َّددل ف ددٌَ حلهئنًددأٍا ِؿه ددـ ألَّ ظدد لددم مددِفم ًلددكا ِطبلن ددٌٌ لددم مدديٍِح فددى

 ٍَزخو حلزًّمش م َِو فهللٓ أيٍ حو ِأيٍ حرًٍ!!كًزى فإظا لكى 
أال طقظإي نقى رضدبلي َدٌح حلزدًّ  حلدٌ  ملهللدب فإهللدٍ ِم دم فدى يديحء حللإ إدشا ِم دَ 

ردؤو  فهللٓ طزق ظٍ لَؿخي حليمى حلٌمى مإّلّو نخ لم مإهللٍ رًّح ِطبلن ٌٌ؟ َل ملب لٍ أو ملظؾ
  ؟م حلزلغ فًُخطَحٌ مظقخنٓ فًُخ َِّ مِفأال  فإهللٍ لم طٔظزى لٍ حللإ إش؟
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رلدغ  ىِو )ايـ دل ردًّح( حإليـ دل رآمدخصيدئنى  زًّم ىفًلى كَل طإزل نًٍ أو مإّي: )
ٌح نإزدّي لديمك؟ َدل مك دى ل َدحلهقهّىمدش(؟ َديهللًدخ حلدَِف حلإديّ فدى  أليًدخ افإهللى فه ب

 فًي حو أو يلهللب فإّلًخ لهلللإ إش ػم يِفم أو ٌَح نخ قٌفٍ حو فى قهللّرًخ نى اٍٗخى؟
 ٓ أو يكّو أيخ أِ أيض نهى مكٍَ ق ش حلزًّ  !!  يمإىا أه٘

 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

لًَؿددـ الددٓ حلهٔدد ق حلددٌ  َددّ ائددخو ِالددٍ رلٔددذ ٍأمددكا فإددي ٓددؤلظك: )َددل كخيددض 
حإللُ ش ط خٍقٍ فى طهللك حلهلللؾخص حلضق  ش؟(ا ِلم أؿي ؿّحرخا  دَملخ نًدكا لكدى ندخ فُهظدٍ 

ا ِمًدخل َِدّ الدٍ ِائدخوا ِمظزدّي َِدّ الدٍ ِائدخوا ِمـُدل أيٍ كخو مؤكل َِدّ الدٍ ِائدخو
نّفددي حلإ خنددش نددـ أيددٍ الددٍ ِائددخوا فددبل مهكددى حل  ددل ردد ى يخٓددّطٍ ِالَّطددٍ رقددي حالطلددخى 

 حلقـ ذ حلٌ  ال ىل ل فهلل ٍ فى كبلل حلهٔ ق 
 حلدٌمى حلهبلثكدش ِال أكديا رُهدخ مقهللدم فدبل حلٔدخفش ِطهللدك حل دّل ًلدك أندخ»مإّي نَقْ: 

ا ِلي  ًَخ ٓئحي: ك ف ؿُل حلهٔد ق (23/ 02 نَقْ) «حآلداال  حالرىا ِال ءاحلٔهخ فى
نّفي حلإ خنشا ِالَّطٍ لم م خٍ  يخّٓطٍ؟ َل ؿُل حلًخّٓص نخ فهللهدٍ حلبلَدّص؟ َدل َهدخ 

 نً  بلو لكل ِحكي نًُهخ قيٍحص نقِِلش فى حآلهَ؟
ّطٍ ملٔددى    لددم مكددى يخٓدد فهددٌَ ٗددَُحوا ِكدد ى كددخو حلهٔدد ق ع ددبلا :  أمضددخا ِأطٔددخءي 

ِال مقددَف ك ددف مًؾددف     حلكددبلل ا ِال مقددَف ك ددف مؤكددل    ِال مقددَف أنددٍ نددى هخلظددٍ 
 الكإددخا؟ ٓددئحي نُددم ؿدديحا  حلبلَّط ددش ي ٔددٍ    فُددل كددخو يخٓددّطٍ مقددَف أيددٍ حو؟! َددل حكظ٘ددف

 رخلًٔزش لى  ؿيحا 
ًَِخ أؿي حلً دخٍْ ن دخٍق ى لكخفدش نإدٍَحص حلقإدّيا فُدم مـقهللدّو ندى ؿٔدي حلهٔد ق 

حا لُما َِّ نخ مؤرخٌ حلقإل حل ل ق حلٌ  ال مـي كز َ فَ  رد ى حللهللدّي فدى حلل دّحو نقزّى
 ِحإلئخو 

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

أل َدّ  ؟(ا َدل َدٌح كدبلل نًغإدىيدك حوأ ٓرهقًدا أيض حرى حو  :قخلّح لٍمإّي ؿًخركم: )
ؿدَؿْا أيدض حردى حوا  لك: مدخ  ديمإى أقّينٔهللهش فهلله ش؟ أل قخيّو كّيى؟ َل م ق أو 

 رهقًٓ أيك حو؟
لددم ال مكدددّو حلهقًدددٓ َدددّ أيدددض حردددى حوا أ  حلزددخٍ حلدددٌ  ملزدددٍ حوا كهدددخ ٍِى ىِندددخا فدددى 

 حإليـ ل 
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(: 29/ 05 ندَقْ)رلٔدذ  لهللهٔد ق حله دهللّد حلهخثدش ىفًى أٓؤلك نخ نقًٓ قّي قخثي
 ؿّحرك أيظؾَ ض حو؟ أيض حرى حو مقًى أي :؟ َل نقًخٌ«حو حرى حإلئخو ٌَح كخو كإخا »

مقظَف ؿًخركم أو حلٔـّى ِكيٌ ال مقًى حأللَّ شا أليٍ قدي مكدّو ٓدـّى ٗدكَا لكدى 
لهخ حقظَو رإّلُم أيٍ حرى حوا  دخٍ ىلد بلا فهلل ُدخ   َدٌح مق دييخ الدٓ نقًدٓ حلزًدّس حلدٌ  ًكَطدٍ 

ِلد ْ ندى أريحاا فٌُح نى طدؤل ف نـدخنـ حلكً ٔدشا  و لك   ال مّؿي فى حلكظخد رًّس عز قش
 طقهلل م حلهٔ قا ِاال أهزَيى أمى قخي حلهٔ ق : أيخ حرى حو رخلغز قش؟

 حردى ِكدخو مٔدهى ي ٔدٍ اِحكدي ندًُم أقظزْ نى كبلندك فدى حلهٔد ق قّلدك: )كبئدخو
لدد ْ حو »ئددخو(ا فؤيددض طقظإددي أيددٍ ائددخو ِأيددٍ حرددى حإلئددخوا حو رلٔددذ حلظددٍّحس مإددّي: حإل

ا طؤنل قّلٍ: «؟أِ مظكهللم ِال م ى اَل مإّي ِال م قلا  ًيلِال حرى ائخو فا ف كٌد ائخيخا 
حلهٔ ق ل ْ َّ حوا أليدٍ ائدخو ِحردى رؤو  ا يٚ  خٍم«ل ْ حو ائخيخا    ِال حرى ائخو»

 ائخو 
(ا لُدى فدى ك ًّيظدٍحلـخيدذ حإلِلم م ُهّح ) ايقّى الٓ طبلن ٌٌ ا فإي ًكَص أيُم ؿُهللّح

حي حلٔددً ى حلظددى قضددَّخ نقددٍا ٍِمددم حلهقـددِحص حلظددى حلهٔدد ق عددّألَّ ددش يقددم لددم م ُهددّح 
ٍأَِددخ ِحلظددى لددّ كظزددض ِحكدديس ِحكدديس فددبو حلقددخلم ال مٔددـ حلكظددذ حلهكظّرددش!! ٍِمددم  الف 

ا ألد ْ َدٌح لَّ ش حلكهللهخص حلظى ٓهقَّخ نى حلهٔ قا لكًُم لم مٔهقّح نًٍ نَس حىفخء حأل
 مَمزخا ؟! 

حلددَِف حلإدديّ فهللدد ُم رقددي ٍفددـ  رقددي كهللددّيهٔددؤلش لكًددك ُفهددض أيُددم أىٍكددّح َددٌٌ حل
 (ا ألدم مكّيدّو ندئنً ى ندى قزدلو كدخرىِرَِ٘ح ردٍ  اطل َص ك خطُمحلهٔ ق لهللٔهخء ا فإي )

 :ؿدخءِح ِٓدـيِح لدٍ قدخثهلل ى» :حرى حو ؟ ألم طٌكَ لى أيُم قخلّح لٍ لهخ ن٘ٓ فهللٓ حلهدخءرؤيٍ 
ُهّح نقًٓ حلزًدّس فهللدٓ نقًدٓ ؟ نخلـيمي؟ َل ف«حفظَفّح أيٍ حرى حو     رخللإ إش أيض حرى حو

 رقي أو كخيّح م ُهّيٍ فهللٓ نقًٓ حلظزًى؟ لَّ ش حأل
ٓدئحلىا لدٌح ٓدؤف يٌ فهلل دك: )ندى أمدى أطدٓ حلظهلله دٌحو رُدٌح  ىفهّنخا ا أيض لدم طـدذ فد

حالفظإددخى حلوددخعت رَأمددك؟ َِددل  ددلق حلهٔدد ق لظهلله ٌمددٍ نقظإدديَهخ أل كددخو ػهددش ضّضددخء 
 ا مُهًى ؿّحرك ِ  خف نًقظخٌ نى ط ل ق ٌَح حلهقظإي؟(

 ىفّ  ِأىفّ ي ٔى أو ئهللم أي ًٔخ الٓ حللب ِحليل ل ِحلزََخو أأؿيى حل٘كَ لكا ِ
*** 
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 م لٔ خىطك حلإهللز شطل خطى  حلقِمِ نًإٌ    أهى 
فؤٓددهللّرك فددى  اأو طٔددظهَ ف ُددخ ٓطهًددأحلظددى  حلـه هللددشٍٓددخلظك ِ ددَحكظك  ؿدديحا  ٍحثقددش
ا  حللإ إدشقز َ  طلخِي أو طإّىيى الدٓ ي دب الكظ٘دخف رلٔذ ط و كًَض اِ؛  شٓجهللطّؿ ٍ حأل

 حلهٔ ل ش لهللوَِؽ نى ي ب فيل فُم  يُخ ٓظإّى  ٗو  خا ألكًى أفظإي فى ي ٔى 
ِأيدض  حلقَر دشاطكهللدم أيى أٍمم  ايك فً ف فى ٍٓخثهللكأيك فُهض طقز َ  أأٗكَ ٍرًخ 
 فى حلوهلل  ش نوظهلل شًى لكبلنى ِحلهقخيى فى ًَ حلؼإخف ش حلوهلل  شِلكى  حلقَر شاطظكهللم أمضخا 

ِٗددَكًخ ا فً ددٍأنددخ  ِلكددى فًددينخ طًخق٘ددًخ فُهددَض      ِلهللهقددخيى لهللكددبلل فددى ًًَددك حلؼإخف ددش
ِأفظإدددي أو َدددٌح َدددّ حلٔدددزذ حلقه دددب لقددديل فُهدددك     حالهدددظبلف حل كدددَ   شرُددديِء يإغددد
  لهللهٔ ل ش
ِل ٔدض  حلكًُدشاندؤهًّس ندى كدبلل  حلهٔد ل شطقظإدي أو رقدض حلهزدخىة  - ندؼبلا  -فؤيض 

 حا أندٍّ طبلن دٌٌم ال طقهللدم أو حلٔد ي حلهٔد ق فهللَّد كِلكدى مهكدى أيد     ّؿّىس فى حإليـ دلن
طٍ مدخ ػدخِف هللْ فدى ؿه دـ ندخ ؤي٘دأحلكدبلل حألِي »: كؼ َس كهخ مإّي فًدٍ ٓد َ أفهدخي حلَٓدل

ِ دٓ ردخلَِف حلإديّ حلَٓدل أٓ حل ّل حلٌ  حٍط دـ ف دٍ رقدينخ المّٔؿ م قهللٍ ِمقهللم رٍ  حرظيأ
َِددّ مؾُددَ لُددم  طددؤلمرزددَحَ ى كؼ ددَس رقددينخ  ٍحَددم أمضددخا ي ٔددٍ ك ددخا ألددٌمى حا حلددٌمى حهظددخٍَم

ندى َدٌٌ  فكؼ دَ ؿديحا (ا 0)أفهدخي « ِمدظكهللم فدى حألندٍّ حلهوظ دش رههللكدّص حو ٍرق ى مّنخا أ
 شًَِدخ  كظدذ كًٔد  افدى حإليـ دل ىءكدل ٗد شِال مهكى كظخر احلظقخل م نّؿّىس رإهللم حلَٓل

 أٗد خء»  مدش :هدَ  ي قخي حلإيمْ مّكًخ فى ايـ هللدٍ فدى ِق اكؼ َس نّؿّى ف ُخ ط خ  ل كؼ َس
ؽى أو حلقخلم ي ٍٔ مٔـ حلكظذ أفهللٔض  او كظزض ِحكيس ِحكيسا اهَ كؼ َس  ًقُخ مّٔؿ أُ 

 شلهقَفددد حلُخىفدددشَدددٌٌ  حلُخىثدددشِأفظإدددي فدددى ي ٔدددى أو كؼدددَس حلهًخق٘دددخص ا «نددد ىا  حلهكظّردددش
      حللإ إشٍ يلى حالػً ى الٓ يّ ربهَحؿًخنـ حل بلس ش ك  هلل حللإ إش

 هم انًعيح هى اهلل انظبهس في انجعد؟
فًددٍ  شؿخرددكددخِي حإلأِ ٍاطـيمددي حلددَى فهللددٓ ٓدد خىطكم رددٌكَ حلٔددئحي حلددٌ  كظزَظدد ٓددؤكخِي

  أطّضد ق حكظـدض الدٓ أِ  حألٓدجهللشو ٓدإغض نًدى رقدض َدٌٌ ا -ِأٍؿدّ  انكخورإيٍ حإل
فًددى ) فددى  خلً خرددشرؿزددض أِ الض ٓددئحالا ؤأيددض ٓدد حلٔددئحي     ىأو طق ددي فهللدد -ش فَف دد شيإغدد

ِأٍؿدّ ا ؿخرظدك ؿخيزُدخ حل دّحد انّضّؿ أو حلٔ ي حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى حلـٔدي ( ِ
  أو طَحؿـ ٌَح حلـِء فى ٍٓخلظك
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أو طقز دددَ أو حلٔددد ي حلهٔددد ق َدددّ حو حلؾدددخََ رخلـٔدددي نّؿدددّى فدددى  حل دددل لش حإلؿخردددش 
 :حإليـ ل
كزدخء ال ط ديقّح كدل أمُدخ حأل»:  4ا ا دلخف قدخي حلإديمْ مّكًدخ فدى ٍٓدخلظٍ حألِلدٓ  0
ا و أيز خء كٌرش كؼ َمى قي هَؿدّح الدٓ حلقدخلمأل ؟َل َى نى حو اٍِحفرل حنظلًّح حأل اٍِف

ا كل ٍِف مقظَف ر ّٔؿ حلهٔ ق أيٍ قي ؿخء فى حلـٔي فُدّ ندى حوا رٌُح طقَفّو ٍِف حو
َدٌح َدّ ٍِف ِا ِكل ٍِف ال مقظَف ر ّٔؿ حلهٔ ق أيٍ قدي ؿدخء فدى حلـٔدي فهللد ْ ندى حو

فخلإديمْ مّكًدخ فدَف حلهٔد ق ا «َدّ فدى حلقدخلم ِحآلو مدؤطىضي حلهٔ ق حلٌ  ٓهقظم أيٍ 
ِأنددخ : »ِيددخي حلددَِف حلإدديّ حلددٌ  قددخي فًددٍ حلٔدد ي حلهٔدد ق اِٗددخَي نقـِحطددٍ افددى قددَد

ِمٌكَكم ركدل  افُّ مقهللهكم كل ٗىء احلهقِ  حلَِف حلإيّ حلٌ  ٓ َٓهللٍ حآلد رخٓهى
  (36/ 04مّكًخ « )نخ قهللظٍ لكم

 اطظكهللم فى ًلك فى حإليـ دل  مخصٓظـي فيس  (حو حلؾخََ فى حلـٔي: )   لبلهظ خ3ٍ
( ِ) ٍٓخلش رّلْ حلَّٓي حألِلدٓ الدٓ  7 مش  0ا لخف  3مّكًخ  ٍٓخلش)  شِمهكًك نَحؿق

  ( 7-2ط هّػخِّ ا لخف 
ؿدددي حلً دددخٍْ ن دددخٍق ى لكخفدددش نإدددٍَحص أ)ًَدددخ  :فكدددخٍ حللهللدددظ ندددخ طإّلدددٍندددى ضدددهى حألِ
َدٌح ِ إّيا فُم مـقهللّو نى ؿٔي حلهٔ ق نقزّىحا لُما َِّ ندخ مؤردخٌ حلقإدل حل دل ق (حلق

 عبل  حإل ٓفهلل ل ْ  ل لخا 
 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

 اَِدددخ أيدددض ٓدددظلزهلل ى(: »22-20/ 0 لّقدددخ)كهدددخ أو حلهدددبل  قدددخي لهللٔددد يس حلقدددٌٍحء فدددى  
ِمقغ ددٍ حلددَد حإللددٍ  اهللددى مدديفِٓحرددى حلق اَددٌح مكددّو فؾ هددخا  اِطهللدديمى حرًددخ ِطٔدده ًٍ مٔددّؿ

 شِق ددا «ِال مكددّو لههللكددٍ يُخمددش اِمههللددك فهللددٓ ر ددض مقإددّد الددٓ حألردديا ر ددٍأكَٓددى ىحِى 
       كخنهللشكهللّي حلَِف حلإيّ فهللٓ حلٔ يس حلقٌٍحء نّؿّىس فى ايـ ل حلإيمْ لّقخ 

رهقًددٓ نوظهللددف ا حلٔدد ي حلهٔدد ق حرددى حلقهللددى ) أ  حرددى حو ( ا ًو كٔددذ كددبلل حإليـ ددلا
فهللد ْ ًَدخ  نقًدٓ لؾُدٍّ حلهدبل  لهللٔد يس  اىل فهللّ كخو نؼل ا ىل حرى حو :  فى نقًٓ خا طهخن

فهقًدٓ حردى حلقهللدى أيدٍ حردى ا طإ دخءنى حأل أمخا أِ  اىل يُخ ٓظهللي حرى نؼل أ حلقٌٍحء ِحلظكهللم فًُخ
  (0ل ُخ فى لّقخ انّلّى نًُخ رخلَِف حلإيّ )مهكًك لبلهظ خٍ حلَؿّؿ 

طقهللدم أو لدٍ نقـدِحص كؼ دَس ندٌكٍّس  أليدكقـدذ نًدك ا ِأطخا فخىمد ل ْ ع بلا  حلهٔ قِ
َِددّ  انددى حلهكظددّد فددى حلإددَ و  ددزخٌِم ََددخ فددى  أيددٍ طكهللددم فددى حلهُددي  ددز خا  افددى حلإددَ و

أو مإدّي لددٍ  خا فهللدم مكددى نلظخؿد اِل ٔدض فددى حإليـ دل حلهٔد ل شاندؤهًّ ندى رقدض حلكظددذ 
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ِرددديأ م دددًـ  آدددخّقظًـ ِرددديأ مظ دددَف فهللدددٓ َدددٌح حألخفدددا يدددك حردددى و : اكدددي َِدددّ  دددزىأ
ٌَِح َدّ حلهإ دّى ردؤو حلٔد ي حلهٔد ق َدّ ا حلهقـِحص رًخء فهللٓ كبلل حلزَ٘ حلهل غ ى رٍ 

َِددٌح مقًددى ا رددَحٍنددى حأل ٌىل ِم ددَِلدد ْ حرددى و رددخلظزًى حلددٌ  كددخو آلا  رخلغز قددشحرددى حو 
 ىءافُّ َِّ حلودخلب حلقؾد م لكدل ٗد اِقي ال م ُهٍ حلهٔهللهّو احالطضخؿ حلقـ ذ حلٌ  و

ِحكظددخؽ أمضددخا  اكددل ِٗددَد ِهبلفددٍأِضددـ ي ٔددٍ طلددض حكظ خؿددخص حلـٔددي حإلئددخيى نددى 
   لزقض حلهٔخفيس نى حلزَ٘ حلهل غ ى رٍ فًينخ كخو  ز خا 

  فى كهل حل هلل ذ مٔخفيٌلهخ ٓإظ طلض حل هلل ذ ِضقّح لٍ نى  ا ِنؼبلا 
َ ِكؼ د اموينّيدٍ ردؤنّحلُم حلهٔد ق رقدض حلًٔدّس كدى مظدزقىٌكَ أو إليـ دل مدح كٌلكِ

 طبلن ٌٌ  رّحٓغشنى حألنٍّ حلظى لم موـل حو أو مٌكََخ ِمكظزُخ فى حإليـ ل 
 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

(: 54 -50/ 37 ٓنظد)مهكًدك نَحؿقظدٍ فدى  احرى وحلهٔ ق  أوخثشا ِِنّضّؿ قخثي حله
ٍّ ِحل دو اطِلِلض ا ِحألٍضٓ لأكـخد حلُ كل قي حي٘ب الٓ حػً ى نى فّ  الٓ  ِاًح»

ِهَؿدّح ندى حلإزدٍّ ا ؿٔدخى حلإيمٔد ى حلَحقديمىأِقخل كؼ دَ ندى ا ِحلإزٍّ ط ظلض ا ط٘إإض
ِحلددٌمى نقددٍ  شحلهخثددِأنددخ قخثددي ا ِؽُددَِح لكؼ ددَمى اِىههللددّح حلهيمًددش حلهإيٓددش ارقددي ق خنظددٍ

ا «كددخو َددٌح حرددى حو كإددخا  :ِقددخلّح احلِلِلددش ِنددخ كددخو هددخفّح ؿدديحا  ٍأِحفهللهددخ  املَٓددّو مٔددّؿ
 ق ديٌِندخ  اىل نؼدل  حا ردخٍ كظٓأِ  خاافخىم خا ص ىل ل أو حلٌ   هللذ ل ْ ائخيفٌٌُ حلهقـِح

َِدٌح َدّ ندخ مهكدى أو يإدّي ا أِ أيٍ َّ حو حلؾدخََ فدى حلـٔديا أيٍ حرى و طهخنخا  حلهخثشقخثي 
 احلدٌمى كدخيّح كدّي حل دهلل ذ و ؿديحا ِحلكؼ دَ ٍ َدخلُى لزقض حألنٍّ حلٌ  فًٍ أيٍ حل ُم حإل

ِنكظدّد أمضدخا أيدٍ  حلهخثدشالإخثدي  حا لظ ٔد َ َدٌح حلهّضدّؿ كدخو نزخٗدَ ِلكى حل ُم حل ل ق
ِقي فخىِح لهًدخُلُم مإَفدّو فهللدٓ  ديٍَِم نهدخ  دًقّح  اكخو لكؼ َمى نل غ ى رخل هلل ذ

لدى ِلدك لهللودَِؽ ندى  أٍؿٌٌَِّح نخ  اَِم ال مقهللهّو كإ إظٍ أيٍ حرى حو ارخلٔ ي حلهٔ ق
  حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ رخلـٔيأو حلٔ ي  للإ إشي ب فيل حل ُم حل ل ق 

و فدددى ِّيلدددى نوظهلل دددا يًدددخ نظ إددد ى ف ُدددخأأٗدددكَ ٍرًدددخ  اندددى حو حلُيحمدددشنّضدددّؿ عهللدددذ 
أو أنٍّ حلٔ ي حلهٔد ق طديي  أيض طقهللم طهخنخا  شافًلى لم يظزـ هَحفخص رَ٘م اطهخنخا  ىحلزًّم 

ا ندى ًًًَدخ ِنخ يإّلدٍ فًدٍ لدم يوظَفدٍ  ايٍ نى حوا ِأأيٍ يزى فؾ م  فهللٓ - كٔذ فكَ  -
ِفهلل دٍ ٓدؤطـخُِ ا كٔذ ندخ أفظإدي  ط ٔ َ فىنوظهللف  - كٔذ نخ طقظإي - ط ٔ ٌَكى ِل

  ط٘ز ُك لًخ فى نّضّؿ رًّح
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ِلكدى ا لّؿدٍ  أو يظًدخقٖ رُديِء ِؿُدخا  ٓطهًدأِلكًى كًض  اعّلض فهلل كأليى  أفظٌٍ 
  نقكٍرًخ  ارخلَٓخثل طـقهللًخ يكظ ى كخل خا  حلل خط شحهظبلف ؽَِفًخ 

أِ طلظخؽ ل ُم رقض حلدًإظ أو طإدّي لدى  آجهللظك نًىأخيض ٓإغض رقض و كاِأٍؿّ 
 (  ؿيميس طئكي نقًٓ أو حلٔ ي حلهٔ ق َّ ) حو حلؾخََ رخلـٔي شيًظإل ألىل كظٓفًُخ 
  ِنًظؾَ ٍى  حلكَمم اٍرًخ مقغ ك حل ُم حلٌ  نًٍ 

*** 
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  ركم نى ؿيمي نَكزخا ا حل يمب حلقِمِ ؿَؿْ
لم مكى ّٓء حل ُم ر ًًخ كّي كهللهش )فً ف( رٔزذ حهظبلف ههلل  ظًخ  :أقّيأو أِى ريحمش 

 ل ٔض ًَخ حله٘كهللش  حلؼإخف شا رل رٔزذ حٓظويحنك حلوخعت لهللكهللهشا فهّنخا 
ِأفظإدي أو َدٌح َدّ حلٔدزذ حلقه دب لقديل حله٘كهللش أيك طًغهللب نى ٌَح حلهؼخي الطُخنى )

حلإَحءس فى حلهٔ ل ش ِكظزُدخا ِرقدي  لهللهٔ ل ش(ا َِكٌح رزٔخعش رقي فَ٘مى ًٓش نىفُهك 
  أ زلض فًي  م َ فخَم لهللهٔ ل ش ؛ي هللى لُ٘خىس حليكظٍّحٌ ف ُخ

 ددددقزش كددددخلهًغب ِأ ددددّي حل إددددٍا ِرقددددض فزخٍحطددددٍ  لإددددي ىٍٓددددض فددددى ك ددددخطى فهللّنددددخا 
طّقدددـ أو طكدددّو حلهٔددد ل ش أ دددقذ ندددى َدددٌح كهللدددٍ!! َدددل َدددى أللدددخُ أكخلغبلٓدددما لكدددى لدددم 

  ى م ُهّيُخا ِأيخ ال أفُهُخ!! لإي عخي فـزى أو كل حلهٔ ل  مقإلنٔظق  ش؟ َل 
 أصىل انًعيحيخ ويصدزيخ ػمبئدهب:

ندؤهًّس  حلهٔد ل شأو رقض حلهزدخىة فُم حلهٔ ل ش أليى أفظإي ) لمظُهًى حل يمب رقي
ِقدي ئدى أيدى أهزَطدٍ أو حلهٔد ل ش ا  )    ِل ٔض نّؿّىس فدى حإليـ دل  احلكًُشنى كبلل 

ص حلظددى لددم مٔددهـ رُددخ حلهٔدد قا ِردديِيُخ ال مهكددى طإددّل فهللددٓ نـهّفددش نددى حله ددغهلللخ
لهٔدد لى أو مز٘دددَ ريمًددٍا حيؾدددَ نددؼبلا )حلًخٓدددّصا حإللددٍ حلهظدددؤيْا حلؼددخلّعا حو حالردددىا حو 
حلَِف حلإيّا حألقخي ما حلظـٔيا ائخو طخل ِالٍ طخلا حرى رخلغز قدشا ؿدََّ ِحكدي (ا فؤنؼدخي 

مىا ِل ٔدض نّؿدّىس فدى حإليـ دل    ندـ ٌٌَ حلكهللهخص طهؤل كظذ حآلردخء حألِحثدل ِحلهظدؤهَ
 أيُخ طظليع فى أَم قضخمخ حلقإ يس 

م طبلن دٌٌ كدل ٗدىء فزدَ حلدَِف حلإديّ لكى حل يمب ؿدَؿْ موزَيدى أو حلهٔد ق فهللَّد
حلهٔدد قا رددل  أقددّحيرقددي فَِؿددٍ لهللٔددهخء فددى مددّل حلوهٔدد ىا لددٌح ال مـددُّ لددى حلإزددّؿ فًددي 

  ُم حلَِف حلإيّ   حلظبلن ٌ حلٌمى كل فهلل أقّحيمـذ أو أيظإل الٓ 
ِال مهكدى  انى ٌٌَ حلظقخل م نّؿدّىس رإهللدم حلَٓدل فكؼ َ ؿيحا مإّي حل يمب ؿَؿْ: )

( نّحفددبا فددؤمى طلدديع َددئالء فددى )حلًخٓددّصا حلؼددخلّعا حو فددى حإليـ ددل  ىءكددل ٗدد شكظخردد
حالرددىا حو حلددَِف حلإدديّا حألقددخي ما حلظـٔدديا ائددخو طددخل ِالددٍ طددخلا حرددى رخلغز قددشا ؿددََّ 

  ال مّؿي ؟ِحكي(
حلهٔدد ل ش )نددؤهًّس نددى حلكًُددشا ِل ٔددض نّؿددّىس فددى حإليـ ددل(ا َكددٌح فؤيددخ لٔددض  اًحا 
 رخلهٔ ل ش  ؿخَبلا 
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طهخنددخا كدد ى قهللددض فددى حلهٔددهلله ى أيُددم ال م ُهددّو ك ددف مظضددـ حإللددٍ ل ؤكددل   دديقَض 
ِم٘ددَد ِمظلددّط ِمهددّص  فددًلى ال ي ُددم َددٌح رلددبا أليًددخ يقظإددي أو حو أٓددهٓ نددى َددٌح 

 ركؼ َ 
قزهللك حطُهًخ حلإهدٚ ُكَمدخ رغدَّ رؤيًدخ ضدقخف فُدما أليًدخ ال ئدظغ ـ أو يظ دٍّ ِنى 

ال ي ُددم ك ددف أو حلهٔدد لى مهكًددٍ أو  -كإ إددش  -يلددى  ِؿددّى حو فددى أنقخثددٍ حللهلل ؾددش   
   ال ي ُددم ك ددف مإددخي فددى حلهٔدد ق حلددٌ  ال  مٔددـي لهللهٔدد ق َِددّ مؤكددل أِ مظزددّي أِ مظزددَُ

ال يإدديٍ فهللددٓ فُددم َددٌح      حألٍضهددخلب حلٔددهخِحص ِخٓددهٍ أيددٍ حو رًغددب  ددش حلمقددَف ك  
 !!ِأٗزخٍَ

َِدّ حو حلدٌ  لدم م دخٍ  الَّطدٍ  اال يإيٍ فهللٓ فُم ك ف مـُل حلهٔ ق نّفدي حلإ خندش
 يخّٓطٍ 

 ػجبدح جعد انًعيح:
(ا َدخ مـقهللّو نى ؿٔدي حلهٔد ق نقزدّىحا لُدمهغؤطًى ربل ىل ل فى قّلى رؤو حلً خٍْ )

(ا فديل هللى ندخ مإّلدٍ َدٌح لد ْ  دل لخا فهللدٓ حإلعدبل لهَٓدل: )أيٌح أػزظدٍ لدك ٍمدم قّلدك ح
حلً خٍْ فى حالطلخى ر ى حلبلَّص ِحلًخّٓصا ِأيٍ مٔظل ل رقي ٌَح حالطلخى حلظ َمدب رد ى 
حلغز قظ ى حإلئدخي ش ِحلبلَّط دشا ِفهلل دٍ فُدم مقزديِو حلهٔد ق حلدٌ  حطلديص ف دٍ حلغز قظدخوا 

ّ الَددّطىا ِال مهكددى حلظ َمددب ر ًُهددخ رقددي أ  مقزدديِو نددخ َددّ ائددخيى أليددٍ نظلددي نددـ نددخ َدد
  ئدـي عز قش ِحكيس لكهللهدش حو حلهظـٔدي حلدٌ»: أػًخٓ ّّ حلَّٓلى حالطلخىا مإّي حلزخرخ 

ا فُدٌح أفؾدم ردخرّحص حلكً ٔدش فًديكم مإدّي رخلٔدـّى لـٔدي «لٍ نـ ؿٔديٌ ٓدـّىحا ِحكديحا 
ٍ ؿٔددي أٍضددى فهللددٓ أيدد -نٔددهلله ى ِنٔدد ل  ى  -حلددٌ  يظ ددب ؿه قددخا  «نددـ ؿٔدديٌ»حلهٔدد ق 

 نوهللّ  قي حكظٔزٍ نى أنٍ حلقٌٍحء حلزظّي 
فددبو ٗقدددخثَ حلقزدددخىس ال طإدديل  ِلددٌلك»ِقددي فهللددب حلزخرددخ ٗددًّىس فهللددٓ َددٌح حلددًٚ رإّلددٍ: 

ا أ  «لبلَّص ِكيٌ ىِو حلًخٓدّص ا اً ال مّؿي ف دل ا ردل حلقزددخىس لُدٌح حإللدٍ حلهظـٔددي
 أيظم طقزيِو حلًخّٓص ِحلبلَّص نقخا 

حلـٔددي ِحلل ددَ ؿٔددي حٗددظَكخ رخإلؿهددخؿ فددى عز قددش و ا»أمضددخا : ػًخٓدد ّّ أ ِمإددّي حلزخرددخ
طلخى ايًخ يإديل حلقزدخىس يظ ـش حال نقخاا ئخوَِّ حو ِحإلا يكِحكيسا ِِؿٍ ِحكيا ِأقًّل ِح

ِمكظ ددى  اِحلٔددـّى لهللهٔدد ق حلّحكددي: ايًددخ يددَفض حل كددَ حلًٔددغٍّ  حلددٌ  مقزددي حلبلَددّص
مقزدددي حلـٔدددي حألٍضدددى أمضدددخا ا ِال مَضدددٓ رهـدددَى ا أ  أيدددٍ «رظإددديمم حالكظدددَحل لهللًخٓدددّص

  حالكظَحل لٍ
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رددى حلهٔدد ق مٔددّؿا حال»: ِنهددى مئكددي فهللددٓ فزددخىس ؿٔددي حلهٔدد ق حلزخرددخ ك ددَلْ رإّلددٍ
    «حلّك يا حلٌ  مكَل رٔـيس ِحكيس نـ ؿٔيٌ حلوخٙ

ِأنددخ حلإدديمْ مّكًددخ حلين٘دددإى فُددّ نددى حلكخػّل ددك حلإدددخثهلل ى رددؤو لهللهٔدد ق عز قظدددخو ا 
ػًّكْ حلإخثهللّو رخلغز قش حلّحكيس رؤيٍ مٔـي لهوهللدّ  كد ى ال مدئنى رخالطلدخى ِمظُهٍ حألٍ

حلظددخلا ِمإددّي رددخلغز قظ ىا ِنددـ ًلددك َددّ مٔددـي لغز قددش حلهٔدد ق حلًخٓددّط ش حلهوهللّقددشا فددَى 
حلٔددـّى لـٔددي لهللهٔدد ق ايهددخ َددّ الطلددخىٌ فددى حلهٔدد ق ِلدد ْ ًلددك رلدديط »فهللدد ُم رإّلددٍ: 

ِقي حطلي رخو حلكهللهشا فُّ مُٔدـي لدٍ رٔدزذ أنخ  اوهللّ ن أيٍ فُّ ال مُٔـي لٍا فهللٓ    ًحطٍ
ِحلؼدددُّد  اَكدددـ لهللههللدددك فخٍمدددخا كدددخو أل الرٔدددخا ِفهللدددٓ َدددٌح حلهًدددّحي مُ  احلكهللهدددش ِفدددى حلكهللهدددش

ى ػّد أٍؿّحيىط -حألٍؿّحيى   َط ِقي  دخٍ أنخ  اطيٍِٓ ِطَن ٍ هخٍؿخا أو  مهكًك -ر  ظٍ نـ
ا ف لب  لٍ حإلكَحل ِحلظهـ يا ِ ا مُلكم فهلل ٍ أمهللدذ حألك دخو حلَىحَء حلههللكىط  َ اً حكظإٌَ نلظإ

فُّ رلٔدذ عز قظدٍ ال مٔدظلب  حلٔدـَّى لدٍا لكًدٍ مُٔدـُي لدٍ فدى  اكٌلك حلـٔي   رخلهّص 
دديا ال لٌحطددٍ ٔطِ فهللٔددًخ يإددّي رخلٔدددـّى  ارددل الطلددخىٌ أقًّن دددخا رددخو حلكهللهددش احو حلكهللهددش حلهظـ
دديأِ  لهـددَىط ؿٔدديا رددل لـٔددي حوا ٔط ح م٘ددظَ  أ ددلخد حلغز قظدد ى نددـ ا َِكددٌ«حو حلهظـ

   .ق ]حلـٔي[أ لخد حلغز قش حلّحكيس فى فزخىس نخ َّ رَ٘  فى حلهٔ 
 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

أيدددخ أقددددَ أيددددى ال أٓدددظغ ـ حل ُددددم رغَمإددددش حلهٔدددد ل  ى ا ندددؼبلا  ىل حرددددى حو طقًددددى فًددددي  
 نخ حليل ل؟حلهٔ ل  ى رًّس حلظزًىا أنخ حلهٔ ق فُّ حرى حو رخلغز قش   

حلٔدد ي حلهٔدد ق حرددى حلقهللددى ) أ  حرددى حو ( رهقًددٓ نوظهللددف مـ زًددى حل دديمب ؿددَؿْ: )
 ( حرى حلقهللى أيٍ حرى نّلّى نًُخ رخلَِف حلإيّ  ٓفهقً     ىل حرى حو فى نقًٓ أو  طهخنخا 

ىفًخ ي ُدم كبلندك: رًدّس  ىل و ردخلظزًى ا أليدٍ ق دل ) ىل حردى حو( ا ِأندخ حلهٔد ق فزًّطدٍ 
لغز قددش ا أليددٍ ق ددل فًددٍ: )حرددى حلقهللددى أ  حرددى حو( نددخ حل ددَ  مددخ  ددخكزى اًح كخيددض كهللهددش رخ

 )حلقهللى( طٔخِ  )حو(؟ فٌُح مقًى  ىل َّ حرى حلقهللى 
)نقًددٓ حرددى حلقهللددى: أيددٍ نّلددّى نًُددخ  :)حرددى حلقهللددى(ا َِددّ لكددى لددك ط ٔدد َ هددخٙ لكهللهددش

لدى؟ ك دف فُهدض ندى كهللهدش رخلَِف حلإيّ( ؟ َل ٌَح مقًى َدٌح؟ َدل طظكدَل ر٘دَكٍ ػخي دش 
 )حلقهللى( حلّالىس نى حلَِف حلإيّ؟

نددخ ٍأمددك فددى أو كددل رًددى آددَحث ل َددم أرًددخء حلقهللددى؟ فُددل كهللُددم نّلددّىِو نددى  افهّنددخا 
 حلَِف حلإيّ نؼل حلهٔ ق؟
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طقًدى أال     فهدخًح طقًدى رًدّس حلقهللدى ًَدخ؟« ِرًدّ حلقهللدى كهللكدم»(: 6: 83حلهِندٍّ )مإّي 
 أيُم  لُش مًزلى أو يقزيَخ؟

ٓددؤلظك فددى نقًددٓ قددّي قخثددي حلهخثددش: )نددخ نقًددٓ قددّي قخثددي حلهخثددش لهللهٔدد ق حله ددهللّد 
؟ َدل نقًدٓ: أيدض حردى حو مقًدى «كإخا كخو ٌَح حإلئدخو حردى حو»(: 29/ 05 نَقْ)رلٔذ 
قخثدي  ق ديٌِندخ  اىل نؼدل  حا رخٍ ٓأِ كظ خا فخىم ائخيخا حلٌ   هللذ ل ْ فؤؿزظًى: ) اأيض حو؟(

  )رى و أِ أيٍ َّ حو حلؾخََ فى حلـٔيأيٍ ح طهخنخا  شحلهخث
ا ألو قخثدددي حلهخثدددش لهدددخ ٍأْ َدددٌٌ حلهقـدددِحص لدددك رؤيدددك أهغدددؤَص  أقدددّيِمئٓددد ًى أو 
حرددى حو أ  حلَؿددل حلزدخٍ حلددٌ  مئمديٌ حو رددخلهقـِحصا ِلددم رؤيدٍ  ٗدُي لددٍ ؛حلقؾ هدش لهللهٔدد ق

 حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي رؤو  م ُم أريحا 
رخللإ إدش كدخو »فؤؿ زدك: مدَِ  لًدخ لّقدخ قدّي قخثدي حلهخثدشا ف إدّي:  ِطٔؤلًى فى ىل هللدىا

فًدي لّقدخا  «حلزدخٍ»حلظدى ًكََدخ ندَقْ طقًدى  «حردى حو»د(ا فد47: 32)لّقدخ  «ٌَح حإلئخو ردخٍحا 
فهللدٓ نقًدٓ حلزًدّس اال  ٌَِح َدّ حل دل قا فهقًدٓ حلزًدّس م دَ نّؿدّى فدى حلكظدخد حلهإديّ

 ى حلهٔ ق أِ  ىل أِ حلهبلثكش حلهـخُمشا ّٓحء كخو حلًٚ نظليػخا ف
 هم انًعيح هى اهلل انظبهس في انجعد؟

أو طَحؿـ َدٌح أٍؿّ ِ اؿخرظك ؿخيزُخ حل ّحداِ) :ًَخ  ٓئحي لى ط ضهللض رخلإّي فًٍ
 ا َِخ أيٌح أئن لك حلٔئحي نـ حلـّحد (ا ِقي ٍؿقُض حلـِء فى ٍٓخلظك

(ا ِأطٔدخءي: ؾخََ فى حلـٔديحلٔ ي حلهٔ ق َّ حو حلنخ ُلض أقَأ فى ٍٓخثهللكم فزخٍس ))
َددل قددخي حلهٔدد ق َددٌح؟ َددل قخلددٍ ِحكددي نددى طبلن ددٌٌ؟ َددل َددٌح حلهقًددٓ نّؿددّى فددى حلكظددخد 

  (: ال حلهإيّ؟ ِحإلؿخرش ىِنخا 
 فهخ َّ حلوغؤ؟ َل قخي حلهٔ ق ٌَح؟ ال

 َل قخلٍ ِحكي نى طبلن ٌٌ؟ ال
 حلؾدخََ رخلـٔدي حلٔ ي حلهٔ ق َدّ حو :أو طقز َ  حل ل لش لكى ؿًخركم قخي: )حإلؿخرش

رددّلْ     كٔددًخا  (ا ِضددَد لددى أنؼهللددش نددى كددبلل مّكًددخ ِرددّلْ ِلّقددخنّؿددّى فددى حإليـ ددل
  حلٔئحي فهلل ُم ِلّقخ ل ٔخ حلهٔ ق ِال نى طبلن ٌٌ حلٌمى ق َُص 
كل ٍِف مقظَف ر ٔدّؿ حلهٔد ق أيدٍ قدي » ِطزإٓ لى مّكًخ أليٍ طهلله ٌا فهخًح قخي مّكًخ:

ٌٌ نقًخَخ فًدي  مدخ  ديمإى )حو ؽُدَ فدى حلـٔدي(   ردخو ا َِ«فُّ نى حو اؿخء فى حلـٔي
 فهلل كا َل ٌَح نخ ط ُهٍ؟ 
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؟؟ أ  للش َدٌٌ؟ (حو ؽَُ فى حلـٔي: )طقًى  (حلـٔي فىمّٔؿ حلهٔ ق قي ؿخء )طإّي: 
 أيخ رخل قل ال أفُم حلهٔ ل ش 
حلهٔدد ق قددي ؿددخء فددى حلـٔددي   َددل مك ددى َددٌح أل ددزق رددؤو  مددخ  دديمإىا أيددخ أفظددَف

 ؟نٔ ل خا 
)مٔددّؿ قددي ؿددخء فددى حلـٔددي مقًددى حو ؽُددَ فددى  اَددل مهكددى أو ط٘ددَف لددى َددٌٌ حلقزددخٍس

  ؟حلـٔي(
مّكًدخ كدخو مدَى رُدٌٌ حلقزدخٍس فهللدٓ ردؤو  كظدٓ أٍملدك ندى فًدخء حل٘دَفا أهزدَ  افهّنخا 

ا ِلدم مكدى لدٍ ؿٔدي ر٘دَ  ا فدَى حلهٔد ق كدخو ه دخالا ردؤو  حلهزظيفش )حليِٓظ ش( حلٌمى قدخلّح
 فٌُح طقهلل هٍ نى حو  الهللهٔ ق ؿٔي رَ٘ رؤو  نى مقظَفرؤو  فهلل ُم

 ٌٌَ كل حلإ شا ِحٍؿـ ال ُخ فى كظذ حله َٔمى 
ا فهلل ظك طَ٘كٍ لى ألفُدم ك دف مديي (7: 0( 3) مّكًخ)أكهللظًى مخ  يمإى الٓ يٚ فى 

  ؟فهللٓ أو حو ؽَُ فى حلـٔي
ِأكهللظًى فهللدٓ ط هّػدخِّا ك دغ مإدّي ردّلْ: )فؾد م َدّ ٓدَ حلظإدّْ حلدٌ  ؽُدَ فدى 

)حو ؽُدَ فدى حلـٔدي(  ٓدًقّى ال ُدخ رقدي أو طظكدَل ر٘دَكُخ لدى:  :ٔي(ا فُل َدٌح نقًدخٌحلـ
 َل كهللهش )َٓ حلظإّْ( طقًى )حو(؟ نى قخي ٌَح؟

 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

   لدم مكدى  فهدٌَ ٗدَُحو    يقّى الدٓ أٓدجهللظىا فإدي ٓدؤلظك: )كد ى كدخو حلهٔد ق ع دبلا 
ِال مقدَف      مقدَف ك دف مؤكدل    ِال مقدَف أندٍ ندى هخلظدٍ يخّٓطٍ ملٔدى حلكدبلل ا ِال

لدم  ك ف مًؾف ي ٍٔ    فُل كخو يخّٓطٍ مقَف أيٍ حو؟! َل حكظ٘ ُخ الكإدخا؟(ا فدؤؿزظًى: )
(   ال لددم طـددذ فهللددٓ ٓددئحلى مددخ يددك حرددى و : اكددي َِددّ  ددزىأأو مإددّي لددٍ  خا مكددى نلظخؿدد

حلهٔد ق ملظدخؽ الدٓ ندى موزدٌَ أيدٍ   يمإى   فٌُح ؿّحد ٓئحي  هدَ لدم أٓدؤلٍ: )َدل كدخو
 حو( أيخ لم أٓؤي ٌَح؟

    ا ٓددددئحلى: نددددى فددددخىس حألع ددددخي حلـُددددل ركددددل ٗددددىء كددددخلكبلل ِحألٗددددوخٙ ِِِِ 
فخلهٔ ق )حلًخّٓص( كل ٌَ نى حألع خي ال مقَف حلكدبلل ِال حألٗدوخٙ حلدٌمى كّلدٍا ِال 

ٌَح ٓئحلى رخلضدزظا  مقَف ك ف مؤكل أِ مَ٘د أِ مًؾف ي ٍٔ   فُل كخو مقَف أيٍ حو؟
 ِأيخ نًظؾَ اؿخرظٍ 

يكددم نؼدددل أًكددَص لددى ردددؤيكم نوظهلل ددّو فددى حلزدددًّم ىا َِددٌح  دددل قا ِأيددخ لددم أًكدددَ 
 زدًّم ىفدًلى كحلزًّم ىا ِال ٗزُظكم رخلزًّم ىا لكًى قهللض لك: )َل طإزل نًٍ أو مإدّي: )
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لإدديّ فددى يهللًدخ حلددَِف ح أليًددخ ارلددغ فإهللدى فه ددب ىِو )ايـ دل رددًّح( حإليـ ددل رآمددخصيدئنى 
 ٌَح نإزّي ليمك؟( َل حلهقهّىمش(؟ 

 رعبؤالد رُزظس اإلجبثخ :

 فؤًكَ  رخألٓجهللش حلظى لم طـزًى فًُخ: ارإى لى أو أٓظـ ذ لغهللزك
َِدل  دلق  ا«كدخو ائدخيخا يز دخا » نى أمى أطٓ حلظهلله ٌحو رٌُح حالفظإخى حلوخعت رَأمك؟ 0

 ظخٌ نى ط ل ق ٌَح حلهقظإي؟  حلهٔ ق لظهلله ٌمٍ نقظإيَهخ أل كخو ػهش ضّضخء ِ  خف نًق
 ك ددف ؿُددل يخٓددّص حلهٔدد ق نّفددي حلإ خنددشا ِالَّطددٍ لددم م ددخٍ  يخٓددّطٍ؟ َددل ؿُددل 3

لكددل ِحكددي نًُهدخ قدديٍحص نقِِلددش فددى ِحلًخٓدّص نددخ فهللهددٍ حلبلَدّص؟ َددل َهددخ نً  دبلو 
 حآلهَ؟

 لك  يمإى فهللٓ ٌَح حللّحٍ حلههظـ  ٗكَحا 
*** 
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  لك حلإهللز شطل خطى  حألم حلقِمِ ى نًإٌ    
 أو أفدَفف دي قَحءطُدخ ىِو أ شِأيدخ كدل ل هللدأمدخلا  شكؼَ ندى ػبلػدأ ٌه َ نًحأل  ٍى قَأص 
   ٍى فهلل ُخأك ف 
أيض ىٍٓض ك دف طدَى فهللدٓ كـدؾ ا ٌٌَ شًٓ قَ٘مىهبلي حل حلهٔ ل ش يض لم طيٍّأ

ـ ؿه ددـ حلددَىِى ِؿه دد ؿدديحا  أيددض ىٍٓددض ؿ دديحا ا حلهٔدد ق َددّ حو أو حلٔدد ي فددى ىحلهٔدد ل  
 احلكظذ فى أو حلٔد ي حلهٔد ق َدّ حردى حو ردخلهقًٓ حلدٌ  ٗدَكظٍ لدك حل٘كّ  فى كؼ َ نى

  حإليـ ل لهى مَمي حل ُم فى ِحلّحضق طهخنخا 
 االظزدالل ثديُىَخ انًعيح ػهى أنىهيزه :

ىل فهلل دٍ  مدّل حلديمى ندى  حلوهلل إدش طَمي أو طكّو نقدى ِندـ ؿه دـ َل اىٍ أِلكًى ال 
نظدٓ )حليمخو حللإ إى كهخ ٍِى فدى  فًينخ يإف أنخل حلٔ ي حلهٔ قهَ نّلّى كظٓ  حلٔبلل 

 مٔخٌٍ؟فى مه ًٍ أل فى طكّو َل  ؟(35
ِمضددـ  آِدد إ م ك ددخس حإلئددخو كهللُددخ ايًددخ ٓددًإف أنددخل كَٓدد ٍ كدديمخوأ أيددض طقهللددم ؿ دديحا 

 و؟ؤمى طَمي أو طكّمٔخٌٍا فمه ًٍ أِ فى  نخ فى؛ ا حلوهلل إشؿه ـ 
 القهللدّل حل إدٍ ِحلهًغدب شَه دأمدش أه دَ لدى طكدّو ًَدخ  حأل أيدٍ فدى حل دّل أيض طقهللم ؿ يحا 
و كخيددض ك خطددك نلددخمَس ا ال ُهددك حلقزددخٍحص حلظددى كخلغبلٓددم شَه ددأمددش أِلددى طكددّو ًَددخ  

 حلوهلل إش ٓخُٓخ ٓ لخٓذ ؿه ـ أحلهٔ ق ِحلظى فهللٓ  ْٓ حلظى ِضقُخ حلٔ يؤلل
حإلئدخو فدى ِنظدٓ ؿدخء حردى : »35 حلهدٌكٍّس فدى نظدٓ ٓدْأو َدٌٌ حأل أيض طقهللدم ؿ ديحا 

ِمـظهدـ أنخندٍ ا فل ًجدٌ مـهللدْ فهللدٓ كَٓدى نـديٌا نـيٌ ِؿه ـ حلهبلثكش حلإيمٔ ى نقٍ
ف إدد م ا مه ددِ حلَحفددى حلوددَحف نددى حلـدديحء ف ه ددِ رقضددُم نددى رقددض كهددخ اؿه ددـ حل٘ددقّد

طقددخلّح مددخ : مإددّي حلههللددك لهللددٌمى فددى مه ًددٍ  ػددما ِحلـدديحء فددى حل ٔددخٍا حلوددَحف فددى مه ًددٍ 
 ؿقددض فددؤعقهظهّيى  ا أليددىحلقددخلم طؤٓدد ْكددّص حلهقددي لكددم نًددٌ ٍػددّح حلههلل ارددىأنزددخٍكى 

 ٌ هَ الٓ  «فغ٘ض   
ًغزب  أيدٍ ٓد ٓه٘دأفؤيدخ  ٌ؛حلديمخو حلـدخلْ فهللدٓ كَٓدى نـدي و لم طكدى طدئنى أيدٍ َدّا

ِحلقزدي حلزغدخي حعَكدٌّ الدٓ حلؾهللهدش »:  35فدى نظدٓ  فهلل ك حللكم حل قذ حلٌ  ٍِى أمضخا 
أو طكدّو أيدض َدٌح حلقزدي حلزغدخي  ٓه٘دأ«    ٓدًخوحأل ًَخ  مكّو حلزكخء ِ َمَا حلوخٍؿ ش
فدددى  حليٍحٓددشحلقإدددل ِحل ُددم ِف٘دددَحص نددى حلٔددً ى فدددى  شحلوددخلب يقهدد ٌٓددد ي أفغددخٌحلددٌ  

حل٘ديميس لل دّي أ  ٓدقّى  فدخى   حل دقّرش ؿديحا  ِأيض طقهللم ؿ ديحا  -ِم ََخ  حلهٔ ل ش
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نددى ٌ َأِ م دد زّ لهظلددخٍِمى نقددٍ فهللددٓ حل  ٔددح ِف٘ددَحص نددى -فهللددٓ حإليـ ددل حلهكظددّد 
رل فى حل٘ك ف ٍ أيٍ َّ حو حلؾدخََ فدى  احلوخلب شِأيض لم طظخؿَ رُخ فى هينا حلهئطهَحص 

  فخىس ٍُؿ ٌٌَ حل٘كّ  ف هى طإخرهللٍ أِ طظَحٓل نقٍاِ احلـٔي
هددَ طلددض   لدد ْ حٓددمحلوددبلٙا ألو م ددٌَ  رؤكدديِلدد ْ »: دحلهكظددّ أيددض طقهللددم ؿ دديحا 

 ِمهكًددك قددَحءس (ا4أفهددخي حلَٓددل ) «مًزلددى أو يوهللددٚ ؛فغددى ردد ى حلًددخّ رددٍأحلٔددهخء قددي 

حلٔد ي  رخٓمقخل حله٘هللّي أحلظى قخلُخ رغَّ رقي أو  حلغّمهللش حلقؾشفى ٌٌَ  حلهّضّؿ كخنبلا 
   حلهٔ ق

َْ  ندخًح»: ندخ ل٘دقزٍ قخلُخ حلودخلب مّندخا  شأٍؿّ أو طظ كَ فى ؿههلل ِأيدخ  اندىم دًـ أمضدخا لك
أيدض ى نًإدٌ (   5 اٗدق خء« )؟!ٍىمجدخا   ًـ فًزخا  ً حيظؾَص أو م ًـ فًزخا ا حلٍ؟ لهخً ًقٍ ألم 

 َْ  حا ؿ ي ل حلوخلب حلٌ  مغهللذ نًٍ أو م ًـ فًزخا رى نلهّى حلٔإخٍ نى ضهى ك
ِٓدظًؾٌَ كدل  اندـ حلٔدلخد مدؤطىَدًّح »(: 8-0/7َإمدخ )حلًظؾدٌَ كهدخ ِفدي فدى ييلدى  
 اِحل دخء لدفأيدخ َدّ حألا ند ى يقدم ا ِمًدّف فهلل دٍ ؿه دـ قزخثدل حألٍضا ِحلٌمى عقًٌّ  اف ى

ا «ءحلإدخىٍ فهللدٓ كدل ٗدى مدؤطىاِحلدٌ  ا ِحلدٌ  كدخو ا مإدّي حلدَد حلكدخثى  احلزيحمش ِحلًُخمش
  ؟فُل نهكى أو طَحؿـ نّق ك نى حلٔ ي حلهٔ ق حإللٍ حللإ إى

 ٓيرَ حلدَى فهللدظدلظ اوهللدّس ندـ حلودخلبش حلِأٍؿدّ لدك فَ د احللدذ كظزدض لدك ندى فهدب 
 ( 50/ 01نَقْ ؟ )رك فقلأنخًح طَمي أو  :ِقخي لٍا مّٔؿ فؤؿخد »: حلوخلب

ا حًَددذ :فإددخي لددٍ مٔددّؿا ر ددَأمددخ ٓدد ي  أو  :فهددٓحأل فإددخي لددٍ » ٓفهددلإددي أؿددخد حأل 
 ٍ؟َل طَمي أو طكّو نؼهلل    « بمّٔؿ فى حلغَم ِطزـ ار َأفهللهللّقض ا امهخيك قي ٗ خ 

   ٍرًخ نقك
*** 

 



88 

 :ِرقي ال ش ع زشا طحل يمب حلقِمِ ؿَؿْ
 انُبظىد وانالهىدانًعيح واالرحبد ثيٍ 

لقيل ؿدّحركم فدى أٓدجهللظىا ِلدى أُفـكدم رخلظؤك دي فهللدٓ عهللدذ ؿّحرُدخا ل إ ًدى  طؤلهُض 
أيددٍ ال ؿددّحد فهلل ُددخ فًددي أكددي نددى حلقددخله ىا فهددى ًح مإدديٍ فهللددٓ حلإددّي أو ًلددك حلغ ددل 
حل ل َ حلـخَدل ركدل ٗدىء كدخو مقهللدم أيدٍ حو!! ِأو ًلدك حلدٌ  ال مقهللدم نّفدي حلٔدخفش َدّ 

نٔدظقي لقزدخىس حلهٔد ق ِحلٔدـّى رؤيدٍ     ِلى مإدّي أكدي!!إُخ ِهخلب حألكّحوَخ ِهخلٍُ نإيطِ 
      لٍ َِّ مؤكل أِ مَ٘د أِ 

(ا ندى ؟َحؿـ نّق ك نى حلٔ ي حلهٔد ق حإللدٍ حللإ إدىفُل نهكى أو طأًَهللًى قّلك: )
 َددل قددخي حلهٔدد ق ًلددك؟ ال رددل قددخي حلقكددْا ِأهزددَ أو حلل ددخس ؟حإللددٍ حللإ إددىرؤيددٍ  قددخي
َدّ حإللدٍ حللإ إدى   حآلد فإدظا أندخ  ( أ  حلودخلبحآلد)ردؤو  لهى  نىاال  ى طكّومش لحألري

 ٍِفدـا  رُدٌح مٔدّؿ طكهللم»حالرى فهلل ْ ربلٍ كإ إىا َل ٓهقض حلهٔ ق َِّ مإّي لآلد: 
أيددض حإللددٍ  مقَفددّ : أو مددشحألري حلل ددخس َددى    َددٌٌحآلد أمُددخ  ِقددخي حلٔددهخءا يلددّ ف ً ددٍ

ا يقدم حآلد فإدظ َدّ (2 - 3/ 07 مّكًدخ) «أٍٓدهللظٍ لدٌ ح حلهٔد ق ِمّٔؿ ِكي ا حللإ إى
(ا فهدى حلٔ ي حلهٔ ق حإللدٍ حللإ إدىحإللٍ حللإ إى رلٔذ كبلل حلهٔ قا ِؿًخرك مإّي: )

 أ ي ؟ ؿَؿْ أل حلهٔ ق؟ أهزَيى أٍؿّ  
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

ذا ِلددم فددى حإليـ ددل أو ؿه ددـ نقخ ددَمٍ  نًددّح رخلهٔدد ق يز ددخا فلٔدد لإددي كددخو ِحضددلخا 
ردٌكٌَ فدى  هدَ  ط ضهللَض  أليٍ لم ميف ُخا ِىفًى أضَد لك نؼخالا  افى ألَّ ظٍٗ جخا مقَفّح 

(ا ِأؿ زدك : يقدم ا ؟ٍَل طَمي أو طكدّو نؼهللدٍٓخلظكا ك ى قهللض لى فى حألفهٓ حلهئنى: )
 أٍمي أو أكّو نؼهللٍا ِلكى َل طَضٓ أو طكّو أيض نؼهللٍ؟ ال أؽى 

حو(ا ال ردل  كخو مإّي رؤلَّ ظٍ؟ َل قدخي لدٍ: )مدخ فهٓ فى حلهٔ ق؟ َلنخ َى فإ يس حأل
نددى َددٌٌ حلقزددخٍس ألَّ ظددٍ؟ َددل كهللهددش  فإددظا ك ددف فُهددَض  «مددخ حرددى ىحِى   مددخ نقهللددم»قددخي لددٍ: 

  ؟ًى )حرى حو(قط «حرى ىحِى»كي فى حليي خ )حو(ا َِل أطقًى فًي  «نقهللم»
خا فهللقهللُدخ ي ٔدُخا ِاو ىفًخ يإَأ ق ش حألفهٓ فى ايـ ل مّكًد ؛ِضّكخا هٔؤلش ِلظِىحى حل

فهللدٓ فد ى حلَؿدلا  مظَؿق لى أيٍ أفهٓ  هَا فإي ٗ ٓ حلهٔد ق حلَؿدل ك ًهدخ ِضدـ ع ًدخا 
لٍ حلًدخّ فهدى ٗد خٌا فهللدم مإدل لُدم: حو حلهظـٔديا ِال ؤفؤر َ حلَؿل رقي عّي فهٓا فٔد

 خ ؟ف ًد حي ظلدض ك دف: لدٍ فإدخلّح»نهخ طَىىٌ حلكً ٔشا مإدّي مّكًدخ: ٗ جخا قخي: حرى حوا ِال 
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 ندى فًدٍأيدض  طإدّي ندخًح: لؤلفهدٓ أمضدخا  قدخلّح    مٔدّؿ لدٍ مإدخي اائدخو: ِقدخي اأؿخد ًح 
ا نددخ ٍأمددك فددى ٗددُخىطٍ؟ َددل (07 - 01/ 9 مّكًددخ) «يزددىيددٍ ا: فإددخي ف ً ددك؟ فددظقأيددٍ  ك ددغ

رؤيدٍ  أيض أفهللم رخلهٔ ق نًٍ؟ ألم مَ حلهقـِس حلظدى ه  دض فهلل دك؟ لهدخًح مإدّي فدى حلهٔد ق
 فى ألَّ ظٍ حلظى طيف ُخ حلكً ٔش؟ٗ جخا ال مٌكَ ِ ا«يزى    ائخو»

الددٓ مدديفّ حلهٔدد ق لإددي كددخو رخلهٔدد ق كهددخ كددخو مدديفّ    حألفهددٓ لإددي  نددى  ارخهظ ددخٍ
 (ا يقدم أيدخ نؼهللدٍ أإندى؟َل طَمدي أو طكدّو نؼهللدٍَل طَحيى كإإض قّلك: )يزّطٍ؛ ال ألَّ ظٍا 

 حلهٔ ق ائخو يزى؟ فُل أيض نؼهللًخ؟ أطهًٓ ًلك رؤو 
ك ددف أٍى فهلل ُددخا كٔددًخا َددٌح  حلهٔدد ل ش؛ ِاو فَفددُض  أفددَف طُهظًددى رددؤيى لددم دديمإىا ح

حلهٔدد ق ا ِأو ألَّ ددش ال ىل دل فًددي  م ددهللق لهللياللددش فهللددٓ رددؤو     لكددى قددي ؽُددَ لددك ٍأمدك
 حألىلش فى كظخرك كهللُخ طُ٘ي لٍ رخلًزّس ِحإلئخي ش 

أو مإّلدٍا  كديأص الٓ كبلل طز٘د َ  مهكدى لكدل خ لم طـي ٌَح حليل ل حلقهللهىا لـؤلهَّ ِ
لكى كخ هللٍ أيًدخ ٓدًإف رد ى مدي  حلديمخو مدّل حلإ خندش ا      ألو  خكزٍ ال ملظخؽ الٓ ىل ل

ِّٓف مـخُمًخ رلٔذ نخ ئظلبا ِأيخ نٔظقي لٌلك حلهّقفا ِ نل أو طٔظقي لٍا فظإدّي 
 ًِحَزددّو الددٓ حلًددخٍا ِنددى ر ددًُم حألفهددٓا ك ددخٍأيددظم  لكددل حلهددئنً ى رخلهٔدد ق فددى ُنخيددٍ:

ا ِحلظهلله دٌحو حلدٌحَزخو ندـ حلهٔد ق الدٓ فهدّحّ «يزدىيدٍ ا    مٔدّؿ لدٍ مإدخي ئدخوا» حلإخثدل:
 اهدددٌ حلـه دددـ هدددّفؤف»: ا ِكدددٌلك قدددخي ؿه دددـ حلهدددئنً ى«كدددخو ائدددخيخا يز دددخا »حلهللدددٌحو قدددخال: 

فهللهددخ ٍأْ حلًددخّ حآلمددش حلظددى  ددًقُخ »ا ِأمضددخا «فؾدد مقددي قددخل ف ًددخ يزددى  :حو قددخثهلل ى ِنـدديِح
ا ايٍ يزدى فلٔدذ   (6/04)مّكًخ  «لإ إش حلًزى حآلطى الٓ حلقخلمو ٌَح َّ رخلامّٔؿ قخلّح: 

 كإ إش ال طو ٓ فهللٓ ً  ف ً ى 
نددخل رددٌكَ ىل ددل  هددَ فهللددٓ فزّىمددش حلهٔدد ق وا َِددّ الددٓ حألأهددَْ ىفًددى أطإدديل هغددّس 

 حلٔدخنَمش حلهدَأس ؿخءطدٍ ِلهخ»قّي حلهَأس حلٔخنَمش حلظى ٍأص أفخؿ ذ حلهٔ ق ػم قخلض لٍ: 
ا فُددل (09/ 4 مّكًددخ) «يزددى أيددك أٍْ ٓدد ي مددخ: حلهددَأس لددٍ قخلددض: أفخؿ زددٍِ قيٍحطددٍ ٍِأص

طٔظغ ـ أو طٔظوَؽ لى طقإ زخا لهللهٔ ق فهللٓ كبلنُخ موغجُخ أِ مإدّي لُدخ: َدٌح حلكدبلل م دَ 
  «أٍْ أيك يزى»نى ًلكا لهخًح؟ أليُخ قخلض حللإ إش: ٗ جخا لى طـي  ؟لهللوبلٙ كخِف 

ِأيدخ ائدخو قدي  اطَمديِو قظهللدى»ق حلدٌ  مإدّي: َِخ أيدٌح أٓدظهـ لكهللهخطدكا فدؤطزـ حلهٔد 
ا فؤإنى ربئخي ظٍ ٍِٓخلظٍ؛  نبلا ندى حو أو مـقهللًدى ندى «كهللهكم رخللب حلٌ  ٓهقٍ نى حو

  طزخفٍ فى حآلهَسأ
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َمَم  ﴿َِّ مإّي:  أمضخا ِحٓهـ أيض ال ٍ  َْ  ُق حْردُى َند
ِٔ َّ حْلَه َُ  ٍَ د مَى َقخلُّح ِاوَّ حلهللَّ ٌِ ََ حلَّ َلَإْي َكَ 

لَ َِ  ََّ  َفَإدْي َكد
ٍِ دد ْ  ِرخلهللَّ َِ د ْ٘ ٍُ َندْى مُ رَُّكدْم ِايَّد ٍَ َِ رطِدى  ٍَ  ٍَ دد حِث َل حْفُزدُيِح حلهللَّ ََ د ْٓ دى ِا

ًِ ِٔ ُق َمدخ َر ٍُ  َقخَي حْلَه دد حلهللَّ
( ٍِ َندخ ِلهللؾَّدخِلِه َى ِندْى أَْيَ دخ َِ  ٍُ ٌُ حلًَّخ ح َِ َنْؤ َِ ًََّش  ـَ ٍِ حْل مَى َقدخلُّح ِاوَّ ح73َفهلَلْ  ٌِ ََ حلَّد ٍَ َػخِلدُغ ( َلَإدْي َكَ د دد لهللَّ

ِح ِند َُ مَى َكَ د
ٌِ ىَّ حلَّد َّٔ خ َمُإّلَُّو َلَ َه ّح َفهَّ ُُ َظ ًْ ِاْو َلْم َم َِ حِكي   َِ   ٍ ٍِ ِاالَّ ِاَل َنخ ِنْى ِاَل َِ حد  َػبَلَػِش  ٌَ ْم َفد ُُ ًْ

  ( 72-73حلهخثيس: ) ﴾أَِل م  
 ؿّحرك لًكهل كّحٍيخ فهللٓ عَمب حللإ إش أيظؾَ 

*** 
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  طل خطى لك نًإٌ    حليكظٍّ مِ حألم حلقِ
 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

 شحلظدى حفظإديَخ فدى ٍىِى حلكؼ دَمى لظكههللد رخلل ّمدشفهخُحلدض ٍىِى  ط قدم  ٍحثقدشافّىس  
ؿ دذ فًدٍ أِ اِي طٔخإي لكأهٌ آفٔ حلَٓخلشاكظخؽ فيس ٍٓخثل لهللَى فهللٓ ٌٌَ حلهًخق٘شا أ

أيٍ َدّ حو  - َِّ ع ل -َل كخو مقهللم حلٔ ي حلهٔ ق  :طكٍَ نًك ٌَح حلظٔخإي اًيكارقي 
 ؟حلؾخََ رخلـٔي

)يقدّى الدٓ أٓدجهللظىا فإدي ٓدؤلظك:  :هَ قزل ًلك رإّلدك  رؤٓهللّدحلظٔخإي  لظٍ  ٌَِح
فهددٌَ ٗددَُحو   لددم مكددى يخٓددّطٍ ملٔددى حلكددبلل ا ِال مقددَف     حلهٔدد ق ع ددبلا  )كدد ى كددخو

َف ك ف مًؾف ي ٍٔ    فُل كخو يخّٓطٍ مقَف أنٍ نى هخلظٍ     ِال مق ك ف مؤكل    ِال
 (    رخلًٔزش لى ؿيحا  َل حكظ٘ ُخ الكإخا؟ ٓئحي نُم ؿيحا  مقَف أيٍ حو؟

 فخلهٔد قا ٓئحلى: نى فدخىس حألع دخي حلـُدل ركدل ٗدىء كدخلكبلل ِحألٗدوخٙ ِِِِ 

حلًخٓددّص( كل ددٌَ نددى حألع ددخي ال مقددَف حلكددبلل ِال حألٗددوخٙ حلددٌمى كّلددٍا ِال مقددَف )
أِ مَ٘د أِ مًؾف ي ٍٔ   فُدل كدخو مقدَف أيدٍ حو؟ َدٌح ٓدئحلى رخلضدزظا ِأيدخ  مؤكل ك ف
 ( اؿخرظٍ نًظؾَ
فدخىص فهلل دٍ أقدي  حلٔد ي حلهٔد قأل كدّو طهكدى أو مَدل  ي؟طقخي يظًخقٖ فى ٌَح حلٔدئح 
 ؟قظًـ ردٌلك ِطكهللدم فدى حلهُدي  دز خا خالف ندى حلهدَحص فد) أيض حرى حو ( فَ٘حص حآل :فزخٍس
ِمهكًددك  افهللددٓ حألٍض ردديِو ٍُؿ ر٘ددَ  طّحؿدديٌٓددزذ  أليددٍحرددى و َددّ لددم مكددى ر ًهددخ 
ملٔدى حلكدبلل ِال مقدَف  حقظًخفدٍ رؤيدٍ حردى حو َِدّ ال يظ ـدشَل كخو ندى  (0لّقخ ) شنَحؿق

للدخف فهلل دٍ أيدٍ حإل يظ ـدش َل نى حا؟م ًـ نى حلغ ى ع َأو  – مكأكٔذ ٍ - نٍ نى هخلظٍأ
 ل قخ؛ حلهزخَٗ ؛ رخألنَقم  :قخي لهلله ض فًينخ كزَأيٍ  – َِّ ل ْ كٌلك - حرى حو

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

حلظددى أيددخ  فخألفهددخيا نددى مددئنى رددى :حللددب حللددب أقددّي لكددم»ي: َدل طقظإددي أيددٍ فًددينخ قددخ
طدم  (؟ َدل04 مّكًدخ« )ردىأندخض الدٓ  ا أليدىفؾدم نًُدخأِمقهدل ا فههللُخ مقههللُخ َّ أمضدخا أ

 ؟هَ ذ ل ٍ أيٍ حرى حو أل لٔزاملخء حإل
ِ دقي »: أيٍ حرى حو ) َِّ لد ْ كدٌلك ( فلديع حلظدخلى لظبلن ٌٌ ِٓكأَل طقظإي أيٍ  

ندٍ أفدَؽ ندى رغدى أِكدخو ٍؿدل ا الٓ حلُ كل فى ٓخفش حل دبلس حلظخٓدقش رغَّ ِمّكًخ نقخا 
ي  ديقش ندى ؤمدّل فًدي ردخد حلُ كدل حلدٌ  مإدخي لدٍ حلـه دل ل ٔد كخيّح مضدقّيٍ كدلا ملهل



92 

ي ؤرغددَّ ِمّكًددخ نددِنق ى أو مدديهبل حلُ كددل ٓدد ٍأْلهددخ  فُددٌح احلددٌمى مدديههللّو حلُ كددل
 مؤهدٌأو  فبلكؾُهدخ نًظؾدَحا ا ل ًدخاحيؾدَ  :ِقدخي امّكًدخ فظ َّ ف ٍ رغَّ ندـا  يقش ل ؤهٌ

رخٓدم ا فغ دكأ فبمدخٌِلكدى حلدٌ  لدى  افضدش ِال ًَدذ لد ْ لدى: فإخي رغَّ ا نًُهخ ٗ جخا 
ف ددى حللددخي ط٘دديىص ٍا قخنددأِ ار دديٌ حل هًددٓ نٔددكٍا ِأمٔددّؿ حلهٔدد ق حلًخ ددَ  قددم ِحنددٖ

 اِىهددل نقُهددخ الددٓ حلُ كددل َِددّ مه٘ددى اِ ددخٍ مه٘ددى افّػددذ ِِقددفا ٍؿددبلٌ ِكقزددخٌ 
ِفَفددٌّ أيددٍ َددّ حلددٌ   ار ددٌَ ؿه ددـ حل٘ددقذ َِددّ مه٘ددى ِمٔددزق حوا ِأِمغ ددَ ِمٔددزق حو

ِك دَس نهدخ كديع  ىَ٘دش فدخنظؤلِح احل ديقش فهللدٓ ردخد حلُ كدل حلـه دل ألؿدلكخو مـهللدْ 
ندى  رغدَّ  وأل احلهٔد ق قدخل حله٘دهللّي رخٓدمأ  (ا 01-6/ 2َٓل ا دلخف أفهخي حل« )لٍ

حو  أليدٍَِدّ قدخىٍ فهللدٓ ًلدك ا «فقهللدٍأٗ جخا رخٓدهى فدبيى  ٓؤلظمو ا»: أو حلٔ ي حلهٔ ق قخي
   لٍ نى كّلٍ رٌلك ِٓكأنـَى ائخو  أليٍِل ْ  احلؾخََ رخلـٔي

 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

 كدي ندىأىل أِ أ  نؼل   (وححرى )حلهبل  أيٍ  شو أ  ائخو ق ل فًٍ رّحٓغَل طقظإي أ 

 ِالى ) مقًددى كددّحلىالف نددى حلَؿددخي نددخ فدديح حلًٔددخء ِحأل  شطإ ددخء مإدديٍ أو م٘ددزـ ههٔددحأل
 ؟  ِٓهكظ ى شٍم أ شههٔنى لف ائخو ( أ ههٔش فَ٘

ف يقّيى لٔزذ ال ا ِاد فىط ِحآلا يى فى حآلد أ  يقّيى»: َل طقظإي أيٍ فًينخ قخي 
فهللدٓ  دًقُخ  ٍ ال مإديٍأفهخللهللظ كَ فى أو  ل ٔض ٌٌَ ىفّسأ (ا04مّكًخ « )حألفهخي ي ُٔخ

 ؟ كؼَ نى يزىأيٍ أِ؟ يزى فخى 
 حا ال يًظؾَ ٍىأو ِ انخ ر ى حلٔغٍّقَحءس أِل ٔض ٌٌَ ىفّس نى حلٔ ي حلهٔ ق أو يظقهللم 

 (؟)أمى قخي حلهٔ ق أيٍ حو: فهللٓ حلظٔخإي  حا نزخَٗ
: حلظددخٍمن حلز٘ددَ  أو مإددّي َددٌح ْفهللددٓ نددي - كددخو أمددخا  - أِ أ  يزددى ٓيٍ نّٓددَددل قدد 

ٗدد جخا رخٓددهى فددبيى  ٓددؤلظمو ا افقهللددٍ ل ظهـددي حآلد رددخالرىأفددٌلك  ارخٓددهى ٓددؤلظمِنُهددخ »
 (؟  مّكًخ« )فقهللٍأ

لددك امهددخو رددؤو حلٔد ي حلهٔدد ق َددّ حرددى حو أ  نددى ًحص حو أ  أيددٍ  و كددخوا افدؤ  ائددخو
فهللددٓ أ  نددَمض أِ نددى رددٍ ٗدد غخو  مدديٌيّ ) أ  ٍِف حلوددخلب ( مضددـ حلإدد نّلددّى رددخلَِف

 حلهٔد ل شاًلك فهللٓ حلزَحنؾ  شِمهكًك نظخرقا ف ٘ ى  حِٗف  احلهٔ ق مّٔؿ رخٓم :ِمإّي
 م قهللدٍافبيدٍ  رخٓهٍ ٗ جخا ِنى ٓؤي  اكى فى حلٔهخء أليٍ اًلك ط ًـأو  أمضخا ِمهكًك أيض 

أو  -فددى ٍأمًددخ  -قددخىٍ كوددخلب  الٔددهخءَِددّ كددى الددٓ حألرددي فددى ح افإددي قددخل نددى حألنددّحص
كخيدض  حلٔدخرإش حلهبلكؾدشَدل طقظإدي أو  ؽاندخ ملظدخ مٔظـ ذ لكل ائخو فى كدل نكدخو كدل
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أ  حو حلؾخََ رخلـٔدي أل أيدٍ َدّ كدٌلك كظدٓ  املخء لٍ رؤيٍ حرى حوكخف فهلل ٍ ِحإللئل يظ ـش
 ؟لّ ي ُم ًلك رقإّلًخ

َدى نـدَى  -ًَِدخ  حلكؼ دَ م ََدخ  -ص أو طقَف أو ٌٌَ حلظٔدخإال - ى نًإٌ -ٍؿّ  أ
: َددل ىفددّس  ؟ائددخو فددخى  طإددى َددّ َددل اهى طقظإددي أيددٍ حلٔدد ي حلهٔدد قفدد لهللظ ك ددَ  ىفددّس

هكددى أو مكددّو حرددى حو مأل أيددٍ  ؟ىل فهلل ددٍ حلٔددبلل نددؼبلا  نؼددل  طإ ددخءحرددى حو كؤكددي حألحلهٔدد ق 
 ؟رهقًٓ أيٍ نى ًحص حو أِ أيٍ َّ حو حلؾخََ رخلـٔي

  ٍِرًخ نقكا خىطك نـ ؿِمل حل٘كَ نًظؾَ ٍى ٓ 
*** 
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  ا طل ش ع زشا ِرقيحل يمب حلقِمِ ؿَؿْ
  أؿيى حل٘كَ لكم فهللٓ ٌَح حللّحٍ حلهخطـ

 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

فهددٌَ ٗددَُحو   لددم مكددى يخٓددّطٍ ملٔددى     حلهٔدد ق ع ددبلا  كدد ى كددخو) :ٓددؤلظك ٓددئحالا 
ِال مقددَف ك ددف مًؾددف     مقددَف أنددٍ نددى هخلظددٍ  مؤكددل    ِال حلكددبلل ا ِال مقددَف ك ددف

رؤيددٍ  ( فددؤؿزظًى َددٌٌ حلهددَسَددل حكظ٘دد ُخ الكإددخا؟ !ي ٔددٍ    فُددل كددخو يخٓددّطٍ مقددَف أيددٍ حو؟
ِكض ال ٍ رهؼل ٌَح حألنَا فخإلملخء ال مك ى ل ًـ حلهقـِحصا أنٍ قي طكّو أمٔظل ل أو 

 ِال مك ى ل إّي لٍ حلظبلن ٌ أيٍ حرى حو 
ىف ُدخ ا أٓئحلىا رل حيغهللإض طًدخقٖ ىفدّْ لدم  ىأيك لم طـذ فأهَْ ِمئٓ ًى نَس 

أكديحا فدى حلديي خ أِكدٓ ال دٍ ر كدَس أو ِلم طوغَ فهللٓ رخلىا فؤيدخ ال أُفدم أو أل حلهٔد ق أِ 
َدٌح حلهّلدّى    يقدم ال ؤلَّ دش مقظإدي رنهى كدخو كّلدٍ  كيأ لم مكى لٔزذ رٔ ظالَّ ش حأل

 فًُخ   ٗ جخا مقَفّو 
فهددٌَ ٗددَُحو   لددم مكددى يخٓددّطٍ     حلهٔدد ق ع ددبلا  كدد ى كددخوٌح أفددّى الددٓ ٓددئحلى: )لدد

ِال مقددَف ك ددف     مقددَف أنددٍ نددى هخلظددٍ  ملٔددى حلكددبلل ا ِال مقددَف ك ددف مؤكددل    ِال
ُفدم أو أ( الكؼ أيدخ ال َل حكظ٘ ُخ الكإخا؟ !مًؾف ي ٍٔ    فُل كخو يخّٓطٍ مقَف أيٍ حو؟

 ليمك؟ و ن ُّنى ِحضلخا أو مكّا أٍؿّ كيحا فهللهٍ ٌَحأ
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

َدددل كخيدددض أل حلهٔددد ق طقهللدددم أو حرًُدددخ َدددّ حو فًدددينخ هخفدددض فهلل دددٍ رقدددي أو فإيطدددٍ فدددى 
مخ رًى لهخًح فقهللض رًخ َكٌح؟ َدًّح أردّ  ِأيدخ كًدخ يغهللزدك »قخي لٍ: ٍِٗهلل ما ػم لهخ ِؿيطٍ أ

ُددخ َددّ حو أِ حرًددٍ لهددخ كددخو لُددٌح ا فهللددّ كخيددض نددَمم طقهللددم أو حرً(48-3/47)لّقددخ  «نقددٌر ى
طقدٌد فهللدٓ ضد خؿ حرًدى لدّ ضدخؿ فدى ندى ؿُظدى لدى أحلوّف فهللٓ حلهٔ ق أ  نقًٓ    أيدخ 

ا ِأؽًدك أيدض كدٌلك   لإدي ؿُهللدض حألٍضأيدٍ هدخلب حلٔدهخِحص ِ أفظإيُ  حلهَمن؛ اًح كًُض 
فوخفددض فهلل ددٍ   فك ددف طـقهللًددى أفظددَض أيُددخ َددى نددى  احرًُددخ حلهدديفخسألَّ ددش أل حلهٔدد ق 

 ٌَح؟ أقّيأيخ ال     ِكض ال ٍ رٌٌُ حل كَسأ
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه :

كإ إدددش ال مهكدددى لئلملدددخء أو م دددًـ حلهقـدددِحص حلقؾ هدددش حلظدددى  دددًقُخ حلهٔددد قا فإدددي 
 خأمُد»حلقؾ هدشا لإدي قدخي رغدَّ:  فهدخي ًقُخ رهّؿذ يزّطدٍ حلظدى نكًظدٍ ندى فقدل َدٌٌ حأل
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: مّٔؿ حلًخ َ  ٍؿدل قدي طزدََى لكدم ندى قزدل قّحيح ٌٌَ حألحلَؿخي حإلَٓحث هلل ّوا حٓهقّ
 أفهدخي) «طقهللهدّو أيدظم أمضدخا  حو رإّحص ِفـخثذ ِ مخص  دًقُخ حو ر ديٌ فدى ِٓدغكم كهدخ

كهددخ فهللددب حلزلددَ فهللددٓ مددي ا فددخو َددّ نددى  ددًـ حلهقـددِحص فهللددٓ مددي حلهٔدد ق(ا 3/33حلَٓددل 
ىهل أل ٘ـ حلز دضا »ًزى حل ٘ـا فإي نّٓٓ ا ِكهخ ٍى حلل خس الٓ حرى حإلَٓحث هلل ش فهللٓ مي حل

ِأمهللددب حلزددخد فهللددٓ ي ٔدد ُهخ كهلل ُهددخا  افدديهل ِنضددغــ فهللددٓ ٓددَمٌَا اِاًح رخل ددزى ن ددض
ػدم  دقي ِحضدغــ فدّ  حل دزىا ِِضدـ فهدٍ فهللدٓ فهدٍا ِف ً دٍ فهللدٓ  ِ دهللطٓ الدٓ حلدَدا

ى فهلل دٍا فٔدوى ؿٔدي حلّلديا ػدم فدخى ِطه٘دٓ فدى حلز دض طدخٍس  ف ً ٍا ِميمٍ فهللٓ ميمٍا ِطهيط
حصا ػدم فدظق حل دزى ا َط ى فهلل دٍا فقغدْ حل دزى ٓدزـ ند لٓ ًَخ ِطخٍس الٓ ًَخ ا ِ قي ِطهديط

ا فُل كخو طهيى حل ٘دـ فهللدٓ حلّلدي ٓدززخا فدى ك خطدٍ لدّال أو (26-4/23( 3ههللّ  )حل) «ف ً ٍ
 حو  ًـ ٌٌَ حلهقـِس فهللٓ مي ٌَح حلًزى؟

 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

رددى حو ال موظهللددف فددى امهددخيى رددٌلكا ِقددي ٗددَكض لددك حلهٔدد ق حرددؤو  امهددخو حلظبلن ددٌ
/ 05 رإخثدي حلهخثدش حلدٌ  قدخي رلٔدذ )ندَقْ نقًخٌ نى هدبلي حإليـ دلا ِضدَرض لدك ندؼبلا 

 حللإ إددش كددخو َددٌح حإلئددخو»ِنقًددخٌ كهددخ قددخي لّقددخ:  «حو حرددى حإلئددخو َددٌح كددخو كإددخا »(: 29
فًي لّقخا َِدٌح َدّ نقًدٓ  (حلزخٍ)قًى حلظى ًكََخ نَقْ ط (حرى حود )(ا ف47: 32)لّقخ  «رخٍحا 

 حلزًّس فى حلكظخد حلهإيّا ّٓحء كخو حلًٚ نظليػخا فى حلهٔ ق أِ  ىل أِ حلهبلثكش 
ا د فدىط ِحآل ايدى فدى حآلدأ  ديقّيى»: َدل طقظإدي أيدٍ فًدينخ قدخيكم ىَ٘ض لإّلك: )

 لهللظ كددَ فدددى أو ل ٔددض َددٌٌ ىفددّسأ (ا04مّكًدددخ « )ي ٔددُخ فهددخي ف دديقّيى لٔددزذ حألِاال
 ٔددض أفُددم ك ددف فُهددَض هللف(ا كؼددَ نددى يزددىأيددٍ أِا يزددى فددخى  فهللددٓ  ددًقُخ ٍ ال مإدديٍ أفهخلدد

 أفهددخيى ندخ طَِيدٍ ندى يزدّطِىل هللددى فهللدٓ  دي   اأيدخ يزدى :ندى ٍؿدل مإدّيلَّ دش ىفدّْ حأل
نًدٍ ىفدّْ     ٌَح ندخ أفُهدٍ ندى حلدًٚا فك دف فُهدَض  ؟ِفـخثذ ؿخء رُخ حأليز خء نى قزهللى

 لَّ ش؟حأل
 طك حلظى ِفيطًى رُخ رإ ش اؿخرخؤيظؾَ ٓ

*** 
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  حألم حلقِمِ نًإٌ     طل خطى لك
 يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمدض:

ؤيدض ا فأو حلٔد ي حلهٔد ق َدّ حردى حو ا َِّن ُّل مَمذالٓ يًخ ِ هللًخ أأفظإي رخلظؤك ي 
أيٍ ندى  ٓفهلل أفٌَٔخ ِأيحلهخثشا قخي قخثي حاا كهخ رخٍ خا ٓخّ أو حرى حو طقًى ائخيأفهللٓ  ٌط َٔ

  ًحص حو
 ِفى حل٘دَُ (: » 0لّقخ )ى يئنى أو حلهبل  لهخ قخي لهللٔ يس حلقٌٍحء فى  حلهٔ ل  يلى 

 الدٓ فدٌٍحءا ٍٓل ؿزَحث ل حلهدبل  ندى حو الدٓ نيمًدش ندى حلـهلل دل حٓدهُخ يخ دَسأحلٔخىّ 

  ل ُددخ حلهددبلافدديهل ا ِحٓددم حلقددٌٍحء نددَمما نوغّرددش لَؿددل نددى ر ددض ىحِى حٓددهٍ مّٓددف
طددٍ أفهللهددخ ٍا نزخٍكددش أيددض فددى حلًٔددخء احلددَد نقددكا مظُددخ حلهددًقم فهلل ُددخأٓددبلل لددك : ِقددخي

ال طودخفى  :فإدخي لُدخ حلهدبل ؟ ِفكَص نخ فٔٓ أو طكدّو َدٌٌ حلظل دش اكبلنٍ حضغَرض نى
ا ِطٔده ًٍ مٔدّؿ اِطهللديمى حرًدخا  اَِخ أيض ٓظلزهلل ىا قي ِؿيص يقهش فًي حو أليك امخ نَمم

ِمههللدك فهللدٓ ا ر دٍأِمقغ دٍ حلدَد حإللدٍ كَٓدى ىحِى  اى حلقهللدى مديفِٓحرد افؾ هخا  ٌَح مكّو
حلدَِف حلإديّ : حلهدبل  ِقدخي لُدخا فؤؿدخد ِال مكدّو لههللكدٍ يُخمدش ار ض مقإّد الٓ حألردي

 ا«حلإدديِّ حلهّلددّى نًددك مدديفٓ حرددى حو أمضددخا فهللددٌلك  اِقددّس حلقهللددى طؾهللهللددك املددل فهلل ددك
ىفدم ا ِ«ِحردى حلقهللدى مديفٓ او فؾ هدخا َدٌح مكدّ »: ى يئنى أو كبلل حلهبل  حلهٔ ل  لىفً

 اِقددّس حلقهللددى طؾهللهللددك احلددَِف حلإدديّ ملددل فهلل ددك: ِقددخي لُددخ احلهددبل فؤؿددخد »: كبلنددٍ
 آٍل ٍِكدٍ حلإديِّأأ  أو حلوخلب «   حلهّلّى نًك ميفٓ حرى حو فهللٌلك أمضخا حلإيِّ

لُديف  وكبئدخِفخٕ ر ى حل٘قذ حل ُّى   خااائخي  حا حلٔ يس حلقٌٍحء ؿٔي ِحطوٌ نى ؿٔي
فدى حيلدَحف  حلًخطـدشحلهدّص  فإّردشل  دي  حإلئدخو حلدٌ  ههللإدٍ ندى  َِدّ حل دهلل ذ انقد ى

ِيلدى يدئنى  الً ٔدٍ حهظدخٌٍٓهللّد حلهّص حلٌ  أحل هلل ذ كخو     ٍِِػًخَخ اِل ىرّمًخ حألأ
 ِ دخمخٌِٓدهللك كٔدذ  ايٍ ندخص ِقدخل ألؿهللًدخأِا ركّيٍ َّ حو حلؾخََ رخلـٔي  نى أو نى 

   شميخي حلل خس حألري
ل  ىردخٍ كهؼدل  أيض كهٔدهللم نهللظدِل ردخل كَ حإلٓدبلنى طدئنى أيدٍ ٍٓدّي أِ يزدى أِ ائدخو

ِكدددل ا يؾدددَ حآلهدددَ شِؿُدددكدددل نًدددخ ل ُدددم  يًدددخ قدددي يضدددـض ن دددخَ مأأفظإدددي  ا فهلل دددٍ حلٔدددبلل
لددً ْ  فددخىس لهللظ ٔدد َآددظكّو نـددَى  أليُددخال ىحفددى لهللوددّض ف ُددخ حألهددَْ حلظٔددخإالص 
حلكدددبلل  يؾَيدددخ لدددً ْ شألفظدددَف أو ِؿُددد  لشحل دددهكدددى أو يغدددّ  َدددٌٌ مَدددل  احله دددخَ م
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؛  حا لهللهًخق٘دشؿيمدي خا أل حقظدَف فهلل دك نّضدّف ؟هدَ  خا َدل طلدذ أو طوظدخٍ نّضدّفنوظهلل شا 
   حقًخفك رّؿٍُ يؾَ شنكخي انـ حفظَحفى رقيل 

  ِنًظؾَ ٍى  اِقخطكأِمٔقي  اٍرًخ نقك 
*** 
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  ِرقي اطل ش ع زشا  يمإى حلقِمِ
هخندك رَٓدخلظىا ِكَ دك فهللدٓ حلـدّحد فًُدخا ِ ندل ندى حو حلُيحمدش لًدخ أقيٍ لدك حَظ

 الٓ ىمًٍ حل ل ق  ؿه قخا 
قَأص فى ٓغٍّ  ٍمزظك فى حلظّقف فى حللّحٍ فدى َدٌح حلهّضدّؿا ِأكظدَل ٍمزظدك 

حلكدبلل  يؾَيدخ لدً ْ شألفظدَف أو ِؿُد حل د لشَل نهكى أو يغّ  ٌٌَ ك ى قهللض لى: )
لهللهًخق٘دش(ا  حا ؿيمدي خا هَ أل حقظَف فهلل دك نّضدّف  خا ّضّفَل طلذ أو طوظخٍ ن ... نوظهلل ش

هظددخٍ نّضددّؿ حلكظددخد حلهإدديّ أِلهددخ كًددض أفغ ظًددى حلو ددخٍ رخهظ ددخٍ حلهّضددّؿ ا فددبيى 
 كذ أو أرإ ٍ  أمظـهللـل فى  يٍ ا ِلٔض  كبلنخا  أقّيِنّػّق ظٍا لكى رقي أو 

ك أو ط ُدم  يمإى حلقِمِا ك ى مكدّو حألندَ نظقهللدب رخفظإدخى  حل٘و دى حلديحههللىا فهللد
 كي ف هخ طكًٍ فى ضه َ ا لكدى ال مإزدل أو طقدَض فهللدٓ حآلهدَمىأكهخ ط٘خءا لى مـخىلك 

 نخ مإّل حليل ل فهلل ٍ   اال 
أ  أو نددى أمددى لددك فددى ق ددش حلهددبل  ؿزَمددل نددـ حلٔدد يس نددَمم أيُددخ طقًددى ) ارددخو فهلل ددك

ِفدخٕ رد ى  خااائدخي  حا حلٔ يس حلقدٌٍحء ؿٔدي ِحطوٌ نى ؿٔي آٍل ٍِكٍ حلإيِّأحلوخلب 
 فإّردشل  ي  حإلئخو حلٌ  ههللإٍ ندى  َِّ حل هلل ذ الُيف نق ى كبئخوحل٘قذ حل ُّى  

 ا(ا لإدي رلؼدض فدى َدٌٌ حلهقدخيى     ٍِِػًخَدخ اِلد ىرّمًدخ حألأفى حيلدَحف  حلًخطـشحلهّص 
 فهللم أؿيَخ فى حلًٚ حلٔخربا َل أيض نظؤكي أو ٌَح َّ نقًٓ حلًٚ؟

 ض:يؼُى ثُىح اهلل في انكزبة انًمد

كهدخ  ) حا ردخٍ خا طقًدى ائدخي (حردى حو)ٓدخّ أو أفهللدٓ  ٌأيض ط ٔدَ     حرى حوقَأص قّلك: )
 ( فهللٓ أيٍ نى ًحص حو ٌفَٔأِأيخ     ا  حلهخثشقخي قخثي 

كدد ى مإددّي حلددًٚ : حلهٔدد ق حرددى حلقهللددىا حرددى حوا فُددٌح ال مقًددى رًددّس حلغز قددش حلظددى لددم 
ّس حلظزًدىا َِدّ نقًدٓ ِحضدق فدى حإليـ دل    مظليع فًُخ حلكظدخد ندَس ِحكديسا ردل َدى رًد

أِالى حو »رهقًٓ حلزخٍا َِدٌح لد ْ ط ٔد َ  حل٘و دى ا ردل َدّ حلظ ٔد َ حإليـ هللدى لهللكهللهدش 
)حلزدخٍ(ا رؤيدٍ  ا فهللّقخ َّ نى فَٔ لًخ نقًٓ )حرى حو( فى قّي قخثي حلهخثش«أ  حلهئنً ى رخٓهٍ

أو طظدٌكَ أيدٍ ط ٔد َ كظخردك أٍؿدّ  َِّ حلهقًٓ حلهّؿّى فى فَ٘حص حلهّحضـ حإليـ هلل ش   
 لهللزًّسا ِل ْ ط ٔ َ  حلوخٙ 

ل دَ نّؿدّى فدى حإليـ دل أرديحاا ل ظدك طظكدَل فحلهقًدٓ حلدٌ  موظدخٌٍ ؿًدخركم لهللزًدّس ِأنخ 
 ريل ل ِحكي فهلل ٍ 
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 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

ِكدل : )لإي طؤلهض إلفَحضدك فدى أٓدجهللظى فدى حلَٓدخثل حأله دَسا فإدي فخؿدؤطًى ردخلإّي
ً ْ لدد فددخىس لهللظ ٔدد َآددظكّو نـددَى  أليُددخا ال ىحفددى لهللوددّض ف ُددخ هددَْ حلظٔددخإالص حأل

أيدددك لدددى طإددديٍ فهلل ُدددخ؛ ال لضدددق ك  أفدددَف ؽ دددَ رخإلؿخردددش حلظدددى كًدددضأ(ا فهللدددم حله دددخَ م
 حل٘و ى   كخٗخا رل رلٔذ هزَطى حلغّمهللش نـ حلإْٔ ال مّؿي نى مـ ذ فًُدخا فهدؼبلا 

لددم مكددى يخٓددّطٍ  إددشا ف إددّي: حلهٔدد ق كدد ى كددخو ع ددبلا نددى ًح حلددٌ  مـددَإ فهللددٓ قددّي حللإ 
  ؟حلل خط شنٍّ مقَف أيٍ حو كهخ لم مكى مقَف حلكبلل ِحله٘ى ِحلغقخل ِٓخثَ حأل

أل حلهٔ ق هخفض فهللٓ ِليَخ أليُخ ال طقدَف أيدٍ حردى رؤو  نى طَحٌ مـَإ فهللٓ حالفظَحف
اًح أهغدؤ    لدم مديٍ فدى  لدم مديٍ فدى ههللديَخ َِدى طَضدقٍ ِطقهللهدٍ ِطًؾ دٍ ِطئيزدٍِأيدٍ حو؟ 

َددّ حو هددخلب حلٔددهخِحص  ؛ِنددى ػدديم ُخ مَضددـ اههللدديَخ قددظ أو َددٌح حلددٌ  ردد ى مدديمُخ مهللقددذ
   لكى نى مـَإ فهللٓ حالفظَحف؟ حألٍضِ

ردؤو  نٔدظقي لقزدخىس حلهٔد ق َِدّ مإضدى كخؿظدٍا إلمهخيدٍرؤيٍ  نى طَحٌ مـَإ فهللٓ حلإّي
 حلبلَّص كخي ف ٍ كظٓ فى طهللك حلهلللؾش حل قزش؟

كددل حلهددئنً ى ُنددى حلهٔدد ق  نًددّح رددٍ يز ددخا فلٔددذا رددؤو  َحٌ مـددَإ فهللددٓ حالفظددَحفنددى طدد
 ر ًهخ كل نى ميفى حإلمهخو رٍ حل ّل مإٍَ أو حلهٔ ق كخو الُخا؟

نًدددخ م ٔدددَ  حله٘دددكهللش مدددخ  ددديمإى ال طكهدددى فدددى أيًدددخ نوظهلل ددد ى فدددى حإلمهدددخوا ِأو كدددبلا 
حله٘دكهللش أو رقضدًخ م دَ حلً ّٙ رلٔدذ ههلل  ظدٍ حليمً دش    ال ا ل ٔدض َدٌٌ حله٘دكهللش    

 فهللٓ فُم حلً ّٙ فهللٓ هبلف نخ م ُهٍ كل فإبلء حلقخلم  
 أدنخ إَعبَيخ انًعيح وزظبنزه:

ا ندخ ىفًى أٓخفي  رٌُح حلهؼخي: نًإٌ مإّي: أيخ ائخوا ِحلكظدخد مإدّي: لد ْ حو ائدخيخا 
 َى حلًظ ـش؟ أٍؿّ  أفغًى حإلؿخرش؟ 

 ًلك طّقـ : نًإٌ ل ْ َّ حو  أأطّقـ أو طإّي
لد ْ »(ا ِحلكظخد مإدّي: 8/41)مّكًخ  «ِأيخ ائخو»حلهٔ ق قخي: هَْ: ألًًظإل هغّس 

ال طلظخؿخو الٓ فخلم فى حل  ِمخء ِال حلك ه دخءا مهكدى  ا فزخٍطخو(32/09حلقيى ) «حو ائخيخا 
لل  ددي  أِ الرًددى حل ددل َ أو مكههللُددخ ف إددّي: )حلهٔدد ق لدد ْ َددّ حو(ا لكددى نددـ ًلددك لددى 

اًح أٓددهللهض ي ٔددك الددٓ كددبلل حلهٔدد قا ِطَكددض اال  الددٓ َددٌٌ حلًظ ـددش -  ددَض نددخ ك  - ط ددل
 حلكً ٔش ِطوزغُخ  أقّحيههللف ؽَُ  
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حلهٔد ق ردؤو  أال طٔظلب حللإ إش نًدخ أو يإّلُدخ ندَس ِحكديس: لإدي قدخي نقخ دَِ حلهٔد ق
  (4/09)مّكًخ  «قخلض لٍ حلهَأس: مخ ٓ ي أٍْ أيك يزى»كخو يز خا فلٔذ    

ِقخلظُدددخ حلـهدددّؿ حلظدددى حٓدددظإزهللظٍ فًدددي ىهّلدددٍ ا قدددي أو ٗددد  ض ف ًدددخٌفهدددٓ رِقخلُدددخ حأل
  (30/00)نظٓ  «ٌَح مّٔؿ حلًزى :حلـهّؿ فإخلض» أٍِٗهلل م:

 اأهدٌ حلـه دـ هدّف»حلهٔد ق حردى حألٍنهللدش فدى يدخم ى  ِأكيطُخ حلـهّؿ ػخي دش لهدخ أك دٓ
  (7/06)لّقخ  «ِنـيِح حو قخثهلل ى: قي قخل ف ًخ يزى فؾ ما ِحفظإي حو ٗقزٍ

فهللهددخ ٍأْ حلًددخّ حآلمددش »لهددخ أعقددم حلوهٔددش  الف ائددخو نددى ههٔددش أٍم ددش: ِأفخىَِددخ 
 ( 6/04)مّكًخ  «و ٌَح َّ رخللإ إش حلًزى حآلطى الٓ حلقخلماحلظى  ًقُخ مّٔؿ قخلّح: 
ًَخ  نى مَمدي أو م ُهًدى أيدى ٓدؤىهل الدٓ رل دَس حلكزَمدض أليدى ا لكى ٍمم ٌَح كهللٍ 

حلهٔد ق َدّ حو حلؾدخََ فدى ردؤو  أو أإندى ىأيٍ كخو مًزلدى فهللد!!! ِرإّي َئالء ؿه قخا  أقّي
 ى رٍ فى ف ٌَ لم مإّلّح ٌٌَ حلقزخٍس أريحا أريحا  حلـٔيا ٍمم أو حلهٔ ق ِطبلن ٌٌ ِحلهئنً

ؿّحرددك لًلهللددب َددٌح حلههللددف كهددخ عهللزددضا ِيزدديأ رههللددف ؿيمددي فًّحيددٍ: نّػّق ددش أيظؾددَ 
 حلكظخد حلهإيّ 

لددك  ددزَ  فهللددىا  أٗددكَفددى كددل َددٌٌ حلَٓددخثلا ِ ال ددك أطهًددٓ أو ال أكددّو قددي أٓددؤُص 
يددٍ ِلددى احو أو موددظم ك ددخطى ِك خطددك رددخلو َ حلددٌ  مَضددخٌا  ِحَظهخنددك رددخلـّحد؛ ٓددخثبلا 

 ًلك ِحلإخىٍ فهلل ٍ 
*** 
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   طل خطى لك حألم حلقِمِ نًإٌ    
 أقدّي كبلندخا ) لكدى رقدي أو  :كديمؼك رإّلدك ُخ فى ٓ خ رقزخٍس ًكَطَ  لإي ٓقيص كؼ َحا  

فدى  كز دَ دخرض ٗدقٍّ حٍط دخف أَدٌٌ حلقزدخٍس (ا كدذ أو أرإ دٍأمظـهللـل فى  يٍ ا ِلٔض 
فدى طقزدَ كٔدذ ط ٔد َ   أليُدخِا  نقدك طّح دلأٗدقَ رُدخ فًدينخ أأيدخ ي ٔدى  أليًى اي ٔى
   حلكَممب حلوخل لك أمضخا كهخ لى فًينخ يظّح ل نقخ فى شٍحك

 إجبثبد أظئهخ ظبثمخ :
أو طدَى ِأٍؿدّ ا  ًلدك نكدىأٍى فهلل ُدخ رخلظَط دذ ندخ أيس مٔدقييى أو فيمد أٓدجهللشٓؤلظًى  

 :فهلل ُخ قزل حليهّي فى نّضّفخص أهَْ
نى أمى لك فى ق ش حلهبل  ؿزَمل نـ حلٔ يس ندَمم  ارخو فهلل ك) حلـِء حلٌ  ريأطٍ  0

) لإي رلؼض فدى َدٌٌ حلهقدخيى فهللدم أؿديَخ فدى حلدًٚ  :يُ ظٍ رٔئحلكأِ احلن (أيُخ طقًى    
فدى  خا َخند حا ٗدَف لدك ؿدِءأيًدى لدم أمزيِ (ا با َل أيض نظؤكي أو ٌَح َّ نقًٓ حلًٚ؟حلٔخر

فإخلددض نددَمم لهللهددبل  ك ددف مكددّو َددٌح ِأيددخ لٔددض  (: »25-0/24لّقددخ ) حلددًٚ حلددّحٍى فددى
 اِقدّس حلقهللدى طؾهللهللدك احلَِف حلإديّ ملدل فهلل دك: ِقخي لُخ احلهبل ؟ فؤؿخد أفَف ٍؿبلا 

) حلإدديِّ ( أِ ) قدديِّ (  فخالٓددم؛ «حرددى حو :يفٓنًددك مدد فهللددٌلك أمضددخا حلإدديِّ حلهّلددّى
: 00 ِمدد ىال)ٍِى فددى  فهددؼبلا ا ِحٓددم حلوددخلب شيُددخ  دد أٍِىص فددى حإليـ ددل ِحلظددٍّحس فهللددٓ 

ِال طًـٔدّح ا أيدخ قديِّ أليدى افظظإيٓدّو ِطكّيدّو قيمٔد ى الُكدما يدى أيدخ حلدَدا»(: 44
ال  اكهددّ مضددزى ؿددَ أال »(: 9: 00 ٗددـَّ)ِفددى ا «ضحألٍ ي ٔددكم رددير ذ مدديدط فهللددٓأ
ِقددي ا «فددبل  طددى رٔددوظ احلإدديِّ فددى ِٓددغك اال ائددخو يددى حوأل افددَحممأهددَد أفددّى أ

مهكًدددك أو طَحؿقُدددخ ِ اندددَس 016كؼدددَ ندددى أفدددى حإليـ دددل ِحلظدددٍّحس  حل ددد لشٍِىص ردددً ْ 
ا ندى حلظكدّمى كظدٓ حلَإمدخا  حإليـ دل ِحلظدٍّحس ندى شَِي دظلكا شًح كخيض ليمك ئوارً ٔك 
كظددٓ نظددٓ أمُددخ حلٔدد ي حلإدديِّ  :قددخثهلل ى ِ ددَهّح ر ددّص فؾدد م»(: 01: 6 مددخَإحل)  ِفددى

فهددخ فَضددظٍ فهلل ددك لدد ْ ا «؟حألٍض ِحللددب ال طإضددى ِطًددظإم لددينخثًخ نددى حلٔددخكً ى فهللددٓ
فددى حإليـ ددل أو حلٔدد ي  -لهددى ملددذ أو م ُددم  - ِايهددخ َددٌح ِحضددق طهخنددخا  خااٗو دد  حا حفظإددخى

 ار دَأ فإخل حله دض     اقم :ف كّو كى لهلل٘ىء:حلهٔ ق َّ حلوخلب حلقؾ م حلٌ  كخو مإّي 
فددى  ِحلّحضددق طهخنددخا  احلددن حله هللددّؽ     فإددخل اِحنددٖ ٓددَمَ    قددم حكهددل  حألفهددٓفؤر ددَ 
  حإليـ ل

يلددى كهٔدد ل ى يددئنى أيددٍ حلإدديِّ  أليًددخ افهلل ُددخ ِحلددَى حلًإغددشاَددٌٌ  شأٍؿددّ نَحؿقدد 
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ٍس ) حلهقًددٓ ٓددجهللظك حلظددى طًظُددى رقزددخأِفهلل ددٍ فكددل ا فًددي  خا ٗو دد  حا ِلدد ْ حفظإددخى احلوددخلب
 فى حإليـ ل أريحاا ل ظك طظكَل ريل ل ِحكدي فهلل دٍ  ( حلٌ  موظخٌٍ ؿًخركم لهللزًّس م َ نّؿّى

  مـخِد فًُخ ٌَح حلظّض ق
 اندخ نّضدّؿ  دهللذ حلٔد ي حلهٔد ق ِق خنظدٍ ندى حألندّحص فُدّ نلدٍّ حإليـ دل كهللدٍأ  3
 ل فهللم أو حلإَ و حلكَمم مًكَ ٌَح حلهّضّؿ ككأِأيخ 

 ثيٍ انُبظىد وانالهىدانًعيح واالرحبد 

كهدخ لدم مكدى الم مكى يخٓدّطٍ مقدَف أيدٍ حو  ) حلهٔ ق ك ى كخو ع بلا  :نخ فى ٓئحلكأ
إددّي أؿ زددك فًددٍ رمقددَف حلكددبلل ِحله٘ددى ِحلغقددخل ِٓددخثَ حألنددٍّ حلل خط ددش( فُددل طإزددل أو 

م ِلد افخىمدخا  فهللدّ كدخو ع دبلا  (ا0/25لّقدخ « )حو حردى ٓحلإيِّ حلهّلّى نًك مديف» :حإليـ ل
ِٓد خ  َدٌٌ  ؟كدخو مهكدى أو مدظكهللم فدى حلهُدي  دز خا  فُل امكى َّ حلإيِّ أ  حو حلوخلب
 خا ِايهخ نّلّى كيمؼ احلهقـِس طّكي أيٍ لم مكى  ز خا 

)  :ٓددئحلك شَِددل كددخو مدديٍ  أيددٍ حلوددخلب أِ حو حلؾددخََ فددى حلـٔددي أِ رلٔددذ  دد ل
ِحله٘دى  م مكدى مقدَف حلكدبللكهخ لد الم مكى يخّٓطٍ مقَف أيٍ حو حلهٔ ق ك ى كخو ع بلا 

 :أٍؿدّ حلدَىيا ي دْ حلٔدئح ىطـ ذ ف حآلمشِحلغقخل ِٓخثَ حألنٍّ حلل خط ش( أفظإي أو ي ْ 
 ًٍ؟ٌَح حلٔئحي أل ال طـ ذ فى طـ ذ ف حإلؿخرشَل ٌٌَ 

)نددى طددَحٌ مـددَإ فهللددٓ حالفظددَحف رددؤو أل حلهٔدد ق هخفددض فهللددٓ ِلدديَخ  :فددى طٔددخإلك نددخأ
ِطئيزدٍ اًح  اِطًؾ دٍ اِطقهللهدٍ ام مديٍ فدى ههللديَخ َِدى طَضدقٍأليُخ ال طقدَف أيدٍ حردى حو؟ لد

َدّ حو ؛ ِندى ػديم ُخ مَضدـ  افى ههلليَخ قظ أو ٌَح حلٌ  ر ى ميمُخ مهللقدذ أهغؤ    لم ميٍ
 ايُخ ط ٔ َ ندى فًديمخطكأ فؤػبلكى نى مـَإ فهللٓ حالفظَحف؟(  اِحألٍض هخلب حلٔهخِحص

نددخ أو حلإدديِّ حلـددخلْ فددى كـََددخ  ِلددم مددٌكَ حإليـ ددل أو حلٔدد يس حلقددٌٍحء ئدد ض مّنددخا 
 قدخِقي ٍِى فى حلٔ يس حلقدٌٍحء )لّا  حلهبلثكشحلـخلْ ر ى طٔز لخص  ِطَضقٍ َّ حلإيِّ

: 3 قدخ) لّفدى ِ ا«ِأنخ نَمم فكخيض طل ؼ ؿه ـ ٌَح حلكبلل نظ كَس رٍ فى قهللزُدخ»(: 09: 3
ل ؼ ؿه ـ َدٌٌ نٍ طأِكخيض ا لُهخ ِكخو هخضقخا  اِؿخء الٓ حلًخ َس ػم يِي نقُهخ»(: 50

  «حألنٍّ فى قهللزُخ
 اك خطدٍ ع هللدشكخيدض طوديل حلٔد ي حلهٔد ق  حلهبلثكدشِ افًدي حلهد بلى حلهبلثكشِؽٍُّحص 

ا فإهللددب حلٔدد يس حلقددٌٍحء كددخو قهللددب أل ا حإليـ ددل  مددخصكؼ ددَ نددى  حلًإغددشفددى َددٌٌ  ِنكظددّد
  ّيُخ لم طكى طيٍ  أيٍ حلوخلب حلإيِ؛ أ حل كَمشكهخ ط ََٔخ أيض نى نًؾّنظك  ِل ْ
)نى طَحٌ مـَإ فهللٓ حلإّي رؤيدٍ نٔدظقي لقزدخىس حلهٔد ق َِدّ مإضدى  :فى طٔخإالطك نخأ
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 نى طدَحٌ مـدَإ فهللدٓ إلمهخيٍ رؤو حلبلَّص كخي ف ٍ كظٓ فى طهللك حلهلللؾش حل قزش؟ كخؿظٍا

حإلمهدخو  حالفظَحف رؤو كل حلهئنً ى ُنى حلهٔ ق  نًّح رٍ يز خا فلٔذا ر ًهخ كل ندى مديفى
حلهٔ ق نى حلز٘دَ ِكظدٓ  كؼ َ نى حلهقخ َمى لهللٔ ي(ا فلهٔ ق كخو الُخا؟رٍ حل ّل مإٍَ أو ح

فإدي  انى حل٘ خع ى فإي ط٘ككّح فى حإلمهخو رٍ أيٍ حرى حو رخلهقًٓ حلٌ  ٗدَكظٍ لدك ٓدخرإخا 
َِدّ فهللددٓ  ٍِىىَددخ حلًدخّ كؼ دَحا ا «   و كًدض حردى حو حفهدلا» :قدخي لدٍ حل٘د غخو فديس نددَحص

ا «ح دًـ  مدش لًدئنى ردك»أِ « ِي نى فهللٓ حل هلل ذ فًدئنى ردكو كًض حرى حو حيا»: حل هلل ذ
حلظى ٍِىص فهللدٓ لٔدخو قخثدي  حرى حو شو ٍمزض أو ط ُم أو كهللهافكل ط٘ككخطك فى نلهللُخ 

  رهقًٓ أيٍ رخٍ حلهخثش
كدددى  :نًدددض أيدددٍ قدددخي ِ احلهدددبل  أيدددٍ حلإددديِّ أ  حلودددخلب شو ٍحؿقدددض كهللهددداِمهكًدددك 

 مددش ملضددََخ كددل فَمددب ٓددّحء حلهظ٘ددكك ى أِ  خلظ ٔدد َحص لكددلفا َددّ حلوددخلب أليددٍ اف كددّو
فهللد ْ ا حلظدى طَمدي حل كَمدش حلهًؾّندشردٍ كٔدذ  ِفهلل ك أو طوظخٍ نخ طدّى حإلمهدخو احلهئنً ى

ًَِدخ  حلقيمدي ندى  اِايهدخ رقدض حإلمهدخو حلهٔد لى حلدٌ  أإندى ردٍ اٌَح ٍأ  ٗو دى لدى
  كظذأفهللٓ نخ أقّي أِ  حألىلش
ِلدد ْ ألو حلقإ دديس  حلقإخثيمددشا لهَحؿقددشحفددى حقًخفددخ  فهللضددق ى فددى  ف٘ددهللُض  و كًددُض اِ
فهللدد ْ كددل  اكددل فَمددب شِرخلظؤك ددي فإددبلء حلقددخلم مئنًددّو كٔددذ ٍإمددا أِ فهللددٓ هغددؤ شفخٗددهلل

 ي ِحك فإبلء حلقخلم ًِ  ٍأ 
ِلكدًُم  ؟للدخىَم كدخيّح فإدبلء أل نـدخي ىاَل طقظإدي أو كدخٍي ندخٍكْ أِ َ ـدل فدى  

 ب ضي حلوخل شفكَم شِكّيّح نًؾّن ربٍحىطُماظخٍِح حالللخى هح
 االظزدالل ثزعًيخ انًعيح )انمدوض( ػهى أنىهيزه:

ندى َدٌح  حلًُخمدش) ىفًى أٓخفي  رٌُح حلهؼخي   ( الدٓ  :لهللـِء حلٌ  ريأطٍ ركهللهش رخلًٔزش 
ؤفظإددي أو ي ددْ فخ(ا ٍٓددخلظك ) ِطَكددض ههللددف ؽُددَ  أقددّحي حلكً ٔددش ِطوزغُدد حلإٔددم نددى

أ  أو لهللٔد ي حلهٔد ق  «حلهّلدّى نًدكحلإديِّ »: ٌَح حلظٔدخإي  ىطـ زك ف حلٔخرإش ؿخرظىا
كد ى  حا ِقدي حطودٌ نًُدخ ؿٔدي آخرب قزدل كهللدّي حلدَِف حلإديّ فهللدٓ حلٔد يس حلقدٌٍحء ِؿّى
أ  ا «لد كى لدى كإّلدك»: ِقخلض حلٔ يس حلقدٌٍحء لهللهدبل  ا«حلهّلّى نًك: »حلهبل  قخي لُخ

خو ِالدٍ فدى فُدّ ائدا كهّلّى نًُدخ  حا ِمظوٌ نًُخ ؿٔي اقزهللض أو ملل فهلل ُخ حلَِف حلإيّ
ا كدى :  لهلل٘دىءِمإدّي  هدَحؽ    اكل َِٗد ِيّل ِأمهخٍّ نخ لئلئخو نى ا ي ْ حلّقض

  كوخلبا ف كّو
 اؽددى كؼ ددَِو نددى نقخ ددَمٍ أيددٍ يزددى أِ رددخٍ أِ هبلفددٍ كهددخ مقظإددي حلكؼ ددَِو حآلوقددي ِ
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ى روددددبلف حفظإددددخ ؛كددددٌلك ى ككددددل مقظإدددديِو فددددى أو حلٔدددد ي حلهٔدددد ق ِأفظإددددي أو حلهٔددددهلله
  ى ل ْ كل فإبلء حلقخلم مقظإيِو كهخ حلهٔهلله أ  اى حلهٔ ل 

 هم انًعيح هى اهلل انظبهس في انجعد؟
لكدى ٍمدم َدٌح كهللدٍ ًَدخ  ندى مَمدي أو م ُهًدى أيدى ٓدؤىهل الدٓ : )نخ ٍأمك حل٘و ىأ

أو أإنددى رددؤو  ى!!! ِأيددٍ كددخو مًزلددى فهللددرإددّي َددئالء ؿه قددخا  أليددى أقددّي ارل ددَس حلكزَمددض
ى ردٍ فدى ف دٌَ لدم  ا ٍمم أو حلهٔد ق ِطبلن دٌٌ ِحلهدئنًحلـٔي حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى

حلدٌ  مدئنى ردخالرى لدٍ  »(: 26: 2 كًدخ) مّ فى فخإليـ ل مإّي(ا أريحا  مإّلّح ٌٌَ حلقزخٍس أريحا 
ِحلٔدد ي ا «رددل مهكددغ فهلل ددٍ مضددذ حو امددئنى رددخالرى لددى مددَْ ك ددخس ِحلددٌ  ال اريمددشأك ددخس 

حللدب حللدب أقدّي  :أؿدخد مٔدّؿ»(:  5: 2 كًدخ) مّ فدى حلودخلب حلقؾد م قدخي حلهٔد ق كهللهدش
حلدّالىس نددى ا «حلهددخء ِحلدَِف ال مإديٍ أو مديهل نهللكدّص حو كدي ال مّلدي ندىأكدخو  ا اولدك

   فى امهخو أو حلٔ ي حلهٔ ق َّ حو حلؾخََ فى حلـٔي حلهقهّىمش حلهخء ِحلَِف طقًى
هللغخو فهللددٓ أفغددخَم حلٔدد كددي حلددٌمىأِ اكددي نقخ ددَمٍأِا حلٔدد ي حلهٔدد ق  ف ّكًددخ طهلله ددٌ 

حلدٌ  ال مدئنى ردخالرى ) أ  أو حلٔد ي حلهٔد ق  ىحل٘د خع ى مإدّي فد هدَحؽاِ ٓٗ خء حلهَض
فُددل طقظإددي أو حلهددبل  ا رددي( ٓدد هكغ فهلل ددٍ مضددذ حو لؤل ٓددخرإخا  حرددى حو كهددخ ٗددَكض لددك

ى رددٍ فددى  ) ٍمددم أو حلهٔدد ق ِطبلن ددٌٌ ِحلهددئنً :ِأيددض طإددّيا «حلإدديِّ»: مإددّي فهلل ددٍ أيددٍ
ِحلدٌ   ؟لم مإّي ِم دًـ ندخ مديي فهلل دٍ أيدٍ حلودخلب(ا أحلقزخٍس أريحا أريحا  ٌٌف ٌَ لم مإّلّح َ

   مئنى رٌلك ٓ هكغ فهلل ٍ مضذ حلوخلب لؤلري لى
أليُخ ك خس أريمدش ال م دق أو  اٌٌَ حألنٍّ مٔقييى حلظّح ل نقك فى ا يمإى حلقِمِ 

حو  ى ) ٓدخثبلا ٍ لدندخ ٍؿَّطد ِأٍؿدّ لدك ؿديحا  حليمًّيدشاِقدض  ىءيظَكُخ طض ـ نًخ قزل أو مـد
 ( يٍ ِلى ًلك ِحلإخىٍ فهلل ٍاأو موظم ك خطى ِك خطك رخلو َ حلٌ  مَضخٌا 

   ِنًظؾَ ٍى  اِمقغ ك حل ُم حلٌ  نى فًيٌ اٍرًخ نقك
*** 
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   يمإى حلقِمِ ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي
 االظزدالل ثزعًيخ انًعيح )انمدوض( ػهى أنىهيزه:

ِّا فبل ٍمذ فًي  أو حلإيِّ حٓدم ندى أٓدهخء حوا ِلكدى َدٌح ىفًخ يزيأ ركهللهش حلإي
فهللددٓ كؼ ددَمى م ددَ حوا ِنددى  (حو)ال مقًددى أو كددل نددى مغهللددب فهلل ددٍ َددّ حوا فإددي أعهللددب حٓددم 

حو قددخثم فددى نـهددـ حوا فددى ِٓددظ حآللُددش » ًلددك: قددّي حلظددٍّحس فددى قضددخس رًددى آددَحث ل:
 فُدل أ دزق (ا83/0)حلهِندٍّ  «َحٍمإضىا كظدٓ نظدٓ طإضدّو ؿدٍّحا ِطَفقدّو ِؿدٌّ حألٗد

  لُش رهـَى حلظٔه ش؟ حلإضخس
 «مإف حلَؿبلو حلهللٌحو ر ًُهخ حلو دّنش أندخل حلدَد أندخل حلكًُدش»ِنؼهللٍ فى ٓ َ حلظؼً ش: 

َِكدٌح فدبل ىاللدش فدى نـدَى حإلعدبل  ا ا فخلَد ًَخ َّ حلإخضىا ِل ْ حو(09/07 )حلظؼً ش
 لبلٓم 

ٓددّْ حو فددى قددّي حلظددٍّحس فددى )كزإددّ   ِرو ددّٙ حٓددم )حلإدديِّ( قددي أعهللددب فهللددٓ
 حلٔددهّحص مغددٓ ؿبللددٍ آددبلٌ افددخٍحو ؿزددل نددى ِحلإدديِّ ا هددخوطِ  نددى ؿددخء حو »(: 2/2

ندـ َدّ نهدى مٔدزق حوا ِردل ا فُدٌح حلإديِّ لد ْ َدّ حوا « طٔز لٍ نى حنظؤلص ِحألٍض
ْ َدّ مض حلًؾَ أمى َدى فدخٍحوا ِندى َدّ حلإديِّ حلهزقدّع فدّ  ؿزخلُدخا فبيدٍ قغقدخا لد 

 حو 
 ُِ  حلدٌ  ىحي دخي قديحنى ىهدل أه دَحا (: »4/8حلهبلثكش ردٍ فدى ٓد َ ىحي دخي ) ض  ِكٌلك 

ا «قيحندٍ حللهللدم ا فإ  دض حلإيِٓد ى حآللُش ٍِف ف ٍ ِحلٌ  حلُىا كخٓم رهللغ٘خ َ حٓهٍ
ا ِكهللهدش حلزدخٍ كهدخ (حلزدخٍ حلإيِّ)( رؤيٍ 2/04ِلقهللك طظًزٍ الٓ ِ ف حلهٔ ق فى )أفهخي 

 حلقزّىمش؛ ال حأللَّ ش  ال مو خ  طبلُل
(ا ِف دٍ:  44: 00 رإى أو أَهْ فى أًيك رؤو حلًٚ حلٌ  ط ضهللض رٌكٌَ نى )الِمد ى

( ف دٍ ىاللدش فهللدٓ رغدبلو قّلدك رؤلَّ دش ندى مإدّي ردؤو أيدخ قديِّ أليدى ا)ِطكّيّو قيمٔد ى
طددديي فإدددظ فهللدددٓ )حو(ا فكهللهظدددخ )قددديمْ ِقددديِّ( فدددى حلقزَمدددش ِحكددديسا لكدددى  «قددديِّ»

 ِح الٓ حلظ َمب ر ًُهخ حلهظَؿه ى فهي
 ِر ى مي  حلًٚ حلقزَ : 

רָּאֵּל-בְּנֵּי ֲעדַּת-כָּל-ֶאל דַּבֵּר  ֲאִניا קָּדֹוש ִכיָּ:ִתהְּיּו קְּדִֹּשים--ֲאלֵֶּהם וְָּאמַּרְּתָָּּا ִישְּ
    ֱאלֹּהֵּיֶכם יְּהוָּה
  קְּדִֹּשיםحألِلٓ ٍِىص ر  لش حلـهـ ربضخفش مخء ِن م حلـهـ: ِقيِٗ م  «ى قيمٔ»  
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 קָּדֹוש خي ش ٍِىص فى حله َى: قخىِٕحلؼ «ِّقي»  
 دالنخ يؼجصاد انًعيح ولدزاره ػهى أنىهيزه : 

فخى ؿًخركم لظٌك َ  رهقـِحص حلهٔ قا حلظى مَحَدخ قدخىٍس فهللدٓ طلّمدل كدل حلكهللهدخص 
حلقخىمش الٓ ي ّٙ ىحلش فهللٓ حأللَّ شا ِمك  ًى أو أًكَ  رـّحد قديمم طضدهى ٓدئحالا أل 

ٍَ ؿّحرٍ: ف ّكًخ )  ردى مدئنى لكدم: ندى أقّي حللب حللب»موزَيخ أو حلهٔ ق قخي: ( 04/03أ
ا فكدل ندئنى م قدل أفؾدم «نًُدخ أفؾدم ِمقهدل أمضدخاا َدّ مقههللُدخ أفههللُخأيخ  حلظى فخألفهخي

 نى نقـِحص حلهٔ ق حلظى ط ضهللض رٌكََخا ِال طـقهللُم  لُش 
ِحص كخِلض أو أفُم ىل هللك فهللٓ حلزًّس حلظى طئنى رُخا فهللم أفُم ك ف أ زلض حلهقـد

ىلد بلا فهللدٓ نقًدٓ حلزًدّس؟ أال طههللدك ي دخا  –ردل مظ ّقدّو فهلل دٍ  -حلظى م٘خٍكٍ ف ُخ حآلهدَِو 
 نزخَٗحا لٌُح حلهقًٓ نى حلزًّس؟

 انًعيح واالرحبد ثيٍ انُبظىد وانالهىد

ٓؤلظك َل كخو حلهٔ ق حلغ ل مقهللم رًخّٓطٍ أيٍ حو؟ فدؤؿزظًى: رؤيدٍ ع دل م دَ فدخى     
 «حو حردى ٓحلإديِّ حلهّلدّى نًدك مديف»حلٌ  قدخي فًدٍ حلكظدخد:  لإي طكهللم فى حلهُيا َِّ

(ا ِقددي أهزَطددك نددى قزددل أيددى أإنددى رُددٌح حلهقًددٓ ِفددب حلٔدد خ  حلكظددخرى حلددٌ  25-0لّقددخ )
ىلهللُض فهلل ٍا ِلٔض أ دي  نقدخيى حلكً ٔدش حلظدى لدم طإديل فهلل ُدخ ىلد بلا ِحكديحا ندى حلكظدخدا 

 ـزى ِأليك لم طـي  َص طليػًى فى حلهقـِحص  فغخي ف
لهددخًح ال طـ زًددى ر ددَحكش أو حلهٔدد ق حلددٌ  ال مقددَف أنددٍ نددى هخلظددٍا ِال مقددَف ك ددف 
مًؾف ي ٍٔا ِال ك ف مؤكلا ِال ك ف مَ٘د    كدخو مقدَف أيدٍ حو؟ لدم مكدى مقدَف ٗد جخا 

 نى كإخثب حلكّو اال أيٍ حو!!!!!
 ُقهللُخ ِطًظُى حلهٔؤلشا ِأفي  أو ال أفإذ فهلل ُخ 

 َّدحرًُدخ  طودخف فهللدٓ ِلديَخا الٓدظًظؾ نًدٍ أيُدخ ال طقدَف أو كيػظك فى حلقدٌٍحء حلظدى
 ا فهخًح كخو ؿّحرك؟ (حو)

كهدددخ ط ٔدددََخ أيدددض ندددى  ِلددد ْا فإهللدددب حلٔددد يس حلقدددٌٍحء كدددخو قهللدددب أل مإدددّي ؿًخردددك: )
حل كَمددش(ا يقددم ا َددٌح نددخ أقّلددٍ رخلضددزظ  ايُددخ أل طو٘ددٓ فهللددٓ ِلدديَخ حلددٌ  ضددخؿ نًؾّنظددك 

 ف أو ِليَخ َّ حوا َل طو٘ٓ فهللٓ ض خفٍ؟نًُخ   لكى حلٔئحي: لّ كخيض طقَ
ِحيغهللإض طليػًى فى ىل دل  هدَ كديص أو أًكدٌَ لدك فدى ٍٓدخلظى حلٔدخرإشا َِدّ أو أل 
حلهٔ ق كخيض طدَْ ندخ م قهللدٍ حرًُدخ ندى فـخثدذا فدظل ؼ َدٌٌ حألندٍّ ا ِطظقـدذ ِطًديَٖ 

لهللديَٖ  نًُخا َِّ ىل ل  هَ فهللدٓ أيُدخ ال طديٍ  فدى ألَّ ظدٍا ِلدّ كخيدض طقَفُدخ لهدخ كدخو
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نكخوا فؤمى حلديَٖ ندى ق دخل حإللدٍ ردزقض حلقـخثدذ؟ لكًُدخ كخيدض طديَٖ ِطٔدـل ِط كدَ 
فى ٌٌَ حألنٍّ حلظى م ًقُخ حرًُخا َِّ نـَى ائخو فخى ؟ فٌُح نخ م  ذ حلَحثدى ِحلَحث دش 

 رخليَٖ 
ِلهددخ ٓددؤلْض حرًُددخ حلددٌ  ٍأطددٍ مدديٍّ فددى حلُ كددل فًددي حلهقهللهدد ى فددى ٓددزذ طقٌمزددٍ لُددخ 

 ف هدخ كدّوأأو  مًزلدىأيٍ  طقهللهخ ألم !طغهللزخيًى كًظهخ لهخًح»ُخ ِل ّٓف حلًـخٍ: ِطؤهٌَ قخي ل
ا فُددل فُهددض حلزظددّي ُِِؿُددخ نددى ؿّحرددٍ رؤيددٍ مظلدديع فددى رًّطددٍ حللإ إ ددش لددآلد؟ «ألرددى

 حلكدبلل م ُهدخ فهللدم»رخلغزـ: الا فُهخ ال مقَفخو ٗ جخا فى ٌَح حلهقظإدي حللَمدذا مإدّي لّقدخ: 
  (ا لم م ُهخ   يقم ا لم م ُهخ3/51)لّقخ  «لُهخ قخلٍ حلٌ 

ِكٌلك لهخ ٓهقض نَمم حلزظّي ٍِأص فَف ٓهقخو حألٍِٗدهلل هى َِدّ ملهدل ِل ديَخا 
ِملهي حو فهللٓ أو ف ً دٍ قدي حكظلهللظدخ رَإمدش حلهقدِ  نوهللدٚ ٗدقذ آدَحث لا لدم ط ُدم ندخ 

 ِأنددٍِكددخو مّٓددف »مإّلددٍا ِحكظ ددض رقبلنددخص حلقـددذ ِأنددخٍحص حالٓددظلَحدا مإددّي لّقددخ: 
(ا فُل كخيض طظقـدذ ندى ػًدخء ٓدهقخو فهلل دٍا َِدى طقهللدم 3/22)لّقخ « قـزخو نهخ ق ل ف ٍمظ

 أيٍ حو؟
ِلهددخ ٓددؤلظك فددى حلددٌ  مـددَإ رخالٓددظقيحى لقزددخىس حلهٔدد ق َِددّ مإضددى كخؿظددٍ لددم طددَى 
فهللددى رؤيددك نٔددظقي أو طقزددي حلهٔدد ق َِددّ     ا ِردديالا نددى ًلددك كدديػظًى فددى حلهظ٘ددكك ى 

كل َئالء لم أٓدؤلك فدًُما ِال أفزدؤ رُدم   أيدخ أٓدؤلك : َدل رخلهٔ ق ِفى حل٘ خع ى    ِ
 طإيٍ فهللٓ طو ل ي ٔك ِأيض طقزي حلهٔ ق فى طهللك حلهلللؾش حللَؿش؟

ندى قزهللددك   ديمإى حلقِمدِا ف٘ددهللض فدى اقًددخفىا لد ْ لضدق ك حل٘و ددىا فإدي يددخؽَُص 
ؿدـ ردٍا فُدٌح مخمدش ندخ لديمُما ِلقهللدك طَ فيىحا نى حلإْٔا فهللم مِميِح ؿّحردخا فهدخ ط ضدهللَض 

ِحلإدْ ٍأفدض  اِحلإدْ أٓدقي َِزدش االٓ نًخؽَطى كّي ألَّ ش حلهٔ ق نـ حلإدْ فدخنّّ
 نَ٘قىا ِكهللُخ نًٍّ٘س فهللٓ حلًضا ِف ُخ طَْ ي ْ حإلؿخرخصا فٌُح مخمش نخ ليمُم 

: )نًإٌ مإّي: أيخ ائخوا ِحلكظخد مإدّي: لد ْ حو ائدخيخاا ندخ ىأٍىُص أو طَى فهللٓ ٓئحل
 حإلؿخرش؟( َى حلًظ ـش؟ أٍؿّ  أفغًى 

 فهخ َّ حلـّحد؟ لم أٌٍ   َل طظكَل رز خيٍ 
 االظزدالل ثزعًيخ انًعيح )انمدوض( ػهى أنىهيزه:

ٓددخرب قزددل  أ  أو لهللٔدد ي حلهٔدد ق ِؿددّى «حلإدديِّ حلهّلددّى نًددك»قددَأُص قّلددك رددؤو: 
ا فهللدم أفُدم ك دف )أ( مقًدى )د(؟ ك دف طّ دهللض كهللّي حلَِف حلإيّ فهللدٓ حلٔد يس حلقدٌٍحء

 ش؟الٓ ٌٌَ حلًظ ـ



018 

أهزَطًدى أيدى ٓدؤرإٓ فدى مضدذ حو ِرل ددَس حلكزَمدض أليدى لدم أطقهديا ِلدم أ ددي  أو 
 كهللهش حلإيِّ طقًى أو حلهٔ ق َّ حو؟ ِقي طإيل ؿّحرىا فبل ىحفى لئلفخىس 

 نًظؾَ اؿخرظك 
*** 
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  طل خطى لك نًإٌ     حليكظٍّحلقِمِ أهى 
ِحلً دف رقدي ي دف  سحلّحكدي حلٔدخفش هقدشحلـ ِحل دّل اٍرقدخء ِحلوهد ْل مدّل    حألك 
  ؿ زكأِال أفَف رهخًح  احألمخل ٌٌَعّحي ُخ فظلُ أ حلَٓخلشٍٓخلك لٌٌُ انى ِقض     حلهلل ل
يدك طـ دي حلزلدغ فدى أؿدي أ ؛حألنٍّ َٗف لك حله ُّل حلهٔ لى لزقضأفًينخ كًض  

و لددى ِال أفظإددي أا عهللددذ حل ُددم كؼددَ نددىأأندٍّ طهللددّ  حلهقًددٓ فددى فإهللددى نهددخ مدديفّ لهلل٘ددك 
ى ظدحل كدَس حل ٓلداحؿًدخ ٍىأِأٍؿدّ أو يقدّى ا  حلّٓد هللشنـ ؿًخركم رُدٌٌ  حلهظخرقشحلإيٍس فهللٓ 
 ش لهًخق٘ح َِى طل  َ نّضّؿ شاكخيض نغَِك

 انحىاز في يىضىع انكزبة انًمدض
نّػّق ددش : فهللهددك قددي حقظَكددض فهللددٓ أو يظزخكددغ ) ِيزدديأ رههللددف ؿيمددي فًّحيددٍ شِلٔددق

حلإدَ و ش نًخق٘د قظدَف فهلل دكأِ ىافهللد نّضّؿ  قذ ؿيحا  ِأيخ أفظإي أيٍ(ا حلكظخد حلهإيّ
حلكظددخد حلهإدديّ قددي طدديفّيخ  هّػّق ددشا ف ددق أو مغهللددب فهلل ددٍ أيددٍ نددى حوأمُهددخ أ اِحإليـ ددل

 اطًدخقض حإليـ دل ِحلظدٍّحس ٍندى ؿههللد ؿديحا  حا و كؼ َألا ِحلإَ و  لهلل٘ك فى حإليـ ل ِحلظٍّحس
ا أِ حلإدَ و ا ل ِحلظدٍّحس ل ٔدخ ندى حوفؤنخ حإليـ ايُم ل ّٔح نى ي ْ حله يٍأفهى حلهئكي 

 ب؟حلوخل فؤمُهخ مظغخرب نـ   خص
رلدخٍ فدى حإل ِأيض حل إ ٍ فى حلإَ و ِطـ دي أمضدخا  ؟َل طلذ أو ميٍِ كيمؼًخ فى ًلك 

  حإليـ ل ِحلظٍّحس
  ِنًظؾَ ٍى  حلكَمما ٍرًخ نقك 

*** 
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  حل يمب حلقِمِ ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي
ؤص كدد ى حطُهظًددى رددؤيى ألددّ  حلً دّٙا نددخ كددخؿظى الددٓ لّمُددخ ِردد ى مددي  أؽًدك أهغدد

ي ّٙ  َملش م َف ف ُخ حلهٔ ق ربئدخي ظٍا ِمإدّي أطزخفدٍ رد ى ميمدٍ رًزّطدٍ؛ ندى م دَ أو 
 أؿي ىل بلا ِحكيحا  َملخا ريفّْ حأللَّ ش فًي حلهٔ ق أِ طبلن ٌٌ 

)مّكًدخ « ِأيدخ ائدخو»َل لّمدُض حلً دّٙ كد ى قهللدض ردؤو حلهٔد ق ائدخوا أليدٍ مإدّي: 
(ا َددل طَحيددى لّمددُض حلً ددّٙ كدد ى قهللددض رددؤو حو لدد ْ ائددخيخا ا ألو حلظددٍّحس طإددّي: 8/41
 ؟«ل ْ حو ائخيخا »

َل ٍأمظًى ألّ  حلً ّٙ لهخ يإهللُض لك قّي ؿه ـ نلزدى حلهٔد ق ِحلهدئنً ى ردٍ لهدخ 
 حٓظغقض  ا  يقًى لّ أٍىُص لّمٍ لهخ7/06لّقخ « قي قخل ف ًخ يزى فؾ م»قخلّح : 
لّ ٗجُض أو أطُهك رٌحص حلظُهدش لإديٍُصا فؤيدض ندى ُفدم ردؤو حلهٔد ق لدم م دلق أنخ 

لهللـهّؿ حلظى حٓظإزهللض حلهٔ ق حلديحهل الدٓ أٍِٗدهلل ما ف َٗدّح لدٍ ػ دخرُم ِأم دخو حل٘دـَ 
(ا فِفهض فى ٍى  لُدٌح 30/00)نظٓ  «فإخلض حلـهّؿ: ٌَح مّٔؿ حلًزى»حكظ خء رٍ ِنلزش 

أيددٍ ٓددكض فددى ط ددل ق قددّلُم رٔددزذ حأل ددّحص حلقخل ددش حلظددى طهددؤل  حلدديل ل حلؾددخََ حلإددخََ
 حلهكخو ضـ ـخاا أال طَْ فِمِ  ٌَح حل قل لّمخا لهللًٚ؟ لكًى لى أطُهك رٌلك 

أه َحا أمهللب َدٌح حلههللدفا  ندبلا أو أكدّو قدي قدينض لدك ندخ يإدف ردٍ رد ى حلديمخوا فًٔدؤي 
ِلدّ كخيدض لهدخ روهللدُض رُدخ فًدكا فًٍ مّل حلإ خنشا ٌَِح مخمش ندخ أنهللدكا فهدخ حلُيحمدش ر دي ا 

ِقي أَيمض لك حلٔخفخص حلغّحيا ِأيخ أهظ لدك ٍٓدخثهللىا عخلزدخا ندى حو أو ملإدب ندؤنّلى 
 فى حليي خ ِحآلهَس 

 انحىاز في يىضىع انكزبة انًمدض

 اًو نّضّفًخ حلـيمي َّ نّػّق ش حلكظخد حلهإيّا ِأقظَف أو يزيأ رخلقُي حلإيمم 
نوظ َس طوزَيى ف ُخ: لهخًح طئنى رخلقُي حلإيمم فهللٓ أيدٍ  ِأِى نًك أو ط ظظلٍ رهإينش

 ِكى حو؟
ِلى مكّو فًي  ندخيـ فدى يُخمدش َدٌح حلههللدف أو يظلديع فدى نّػّق دش حلإدَ وا ػدم فدى 
نّػّق ش حلقُي حلـيميا لكى حلـهـ ر ى حلإَ و ِحإليـ ل فى ٓد خ  ِحكدي ط٘دظ ض لهللـُدّى 

 مغ ددل فددى حلقهددَ لًٔددظّفذ َددٌٌ حلههلل ددخص فددى حلظًإددل ِحلإ ددِ نددى ًَددخ الددٓ ًَددخ ا فهللقددل حو
 ؿه قخاا ًَِْٓ َل ن يٍ ٌٌَ حلكظذ ِحكي أل نوظهللف؟
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رو دددّٙ ٓدددئحلك حلدددٌ  ؿقهللظدددٍ نق دددخٍحا لهللك٘دددف فدددى حللإ إدددش: )فؤمُهدددخ مظغدددخرب ندددـ 
حلوددخلب(ا مئٓدد ًى أو أقددّي رؤيددٍ نق ددخٍ هددخعتا ِىل هللددى أيددى لددّ كظزددُض كظخرددخا فددى   دد خص

نخ طَحٌ  خللخا فى كب حلوخلب    لى طقظزدَ َدٌح حلكظدخد  حلوخلبا فغخرإض أِ ِحفإض ف ٍ كل
 ِكى حوا أليٍ نق خٍ يخقٚ 

لٌح أِى نًك فدى نإدينظك أو طضدـ حلهق دخٍ حلدٌ  طدَحٌ  دل لخا لهلللكدم فهللدٓ كظدخد ندخ 
 أيٍ نى فًي حو 

: لإددي عددخي فـزددى ِأيددخ أقددَأ طوّفددك نددى حللددّحٍ كددّي حلكظددخد حلهإدديّ كدد ى قهللددَض 
ا لدَم؟ قدي طؼزدض لدى أيدٍ «ّ قي طديفّيخ لهلل٘دك فدى حإليـ دل ِحلظدٍّحسحلكظخد حلهإي نّػّق ش»

 نى فًي حوا فؤإنى رٍ   لَم حفظَضض حلًظ ـش حلٔهللز ش قزل أو يزيأ؟
 رغبليٍ أِ حل٘ك رٍ أِ نّػّق ظٍ ِالُخن ظٍ الٓ ّ هللًخ قي طُ 

  ىفًخ ئهللم أي ًٔخ لهلللإ إش نى م َ طق ذ ِال طقًض أفي  رٌُح نى ؿُظى
 ذ ركا ِأري  فوَ  رلّحٍ  ِحلليمغ نقك ِأؿيى حلظَك 

 حو لى ِلك حلظّف ب  نًظؾَ اؿخرظك فِمِ ا ٓخثبلا 
*** 
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 مٔدظـ ذ ٓ أوطهًدأِ اكزك فى حوأحو مقهللم كم ا طل خطى لك     ٌحألم حللز ذ ى نًإ

  فى حلإخََسِأٍح   احلوخلب لهلل بلس
يدك : اقهللدض لدك حاا ردلكظخرخطى ؿ دي شنَحؿق   مهكًكيك طهللّ  حلً ّٙ   : اقلأيخ لم أ

أ  طقغ ًدى ندخ مزقدييى فدى امهدخيى ردؤو ا أ  فى نقًخَدخ حلّحضدق فإهللىطهللّ  حلً ّٙ فى 
 نَكددِحا ؛ فددى حإليـ ددل حلّحضددلشر ددَمق أفهخلددٍ  حلٔدد ي حلهٔدد ق َددّ حو حلؾددخََ فددى حلـٔددي

كدل أفهخلدٍ طديي فهللدٓ ا ِوقخي فى ي ٍٔ أيدٍ حردى حإلئدخ َِّ اأيٍ ائخو :فكَ  فهللٓ أقّحلٍ 
ردَٙ أًح ا ِاِلهخ يِي نى حلـزدل طزقظدٍ ؿهدّؿ كؼ دَس»: ائخيى أيٍ حلوخلب حلؾخََ فى ؿٔي

: ِلهٔدٍ قدخثبلا  افهدي مٔدّؿ مديٌا ٍىص طإيٍ أو طغَُيىأمخ ٓ ي أو  :لٍ قخثبلا  قي ؿخء ِٓـي
 ( 2-8/0نظٓ « )ِلهللّقض عَُ رَ ٍا فخعَُ أٍمي

ِأيدض  اندَحص ٓدزـحيِي فدى حلهدخء »: رإّلٍ رَٙحأل ٓ حل ٘ـ حلًزى فى حلقُي حلإيمم ٗ 
 «أٍمدي فغُدَ» :ِقدخي افهللهٔدٍ احلٔد ي حلهٔد ق ندخا أِنكغ َّ فى ه هظٍ ل  هللى لٍا «ٓط٘ 

ا «حعُددَ» :حلٔدد ي حلهٔدد ق حلددٌ  قددخي رددبٍحىسنددَطزظ  رددَٙأ  أو ٗدد خء حألا فغُددَ فددى حللددخي
  كى ف كّو   ف٘ ى اأ  كى عخََا فغَُ

رد ى  ردٍ أمهللدب َدٌح حلههللدفا  ندبلا أو أكدّو قدي قدينض لدك ندخ يإدف ) أه دَحا  قهللَض  ِكًٔخا 
 ( حليمخو فًٔؤي فًٍ مّل حلإ خنش

 انحىاز في يىضىع انكزبة انًمدض

ا طغدخرب ندخ كظدذ ف ُدخ ندـ  د خص حلودخلب حلقؾد م حلكظدذ حلظدى ندى حو مئكديَخ نّػّق دش
ئحي نًدك ٍِى ٓد     د خص حلودخلب حلقؾد م فدى نّضدّؿفهللًغخرب حإليـ ل رقيمٍ نـ حلإدَ و 

 ا فهخ ٍأمك؟ٓئحي نًى ٍِى نًك اػم يقكْ حلهّضّؿ انًى
 شا فدًلىهللد ْ ريفدف نخ فكدَ  ِقّلدك فدى طغدخرب حإليـ دل رقُيمدٍ ندـ  د خص حلودخلبأ

َل نى حلهإزّي أو طكّو ٌٌَ نى  د خص ِأفهدخي : ِيإخٍيُخ  شايظكهللم فى ي ّٙ ِحضل
  نظو ٚ ف ُخفؤيخ لٔض  حلظخٍمو ش حلـُشنى  حلهّػّق شنخ ا أ حلوخلب

   ِنًظؾَ ٍى  ال ٍالهللغَمب  ِمُيمًخ نقخا  اٍرًخ نقك

*** 
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  حل يمب حلقِمِ ؿَؿْا طل ش ع زش ا ِرقي
ريحمددش أفظددٌٍ الدد كم نددـ أٓددف ٗدديمي لهللوغددؤ حلددٌ  ِققددض ف ددٍ فددى فُددم فزددخٍطكما فإددي 

كا رَن ددى رهللدددّ  حلً دددّٙا ندددـ أو فزددخٍطكم لدددم طكدددى كدددٌل -ردددل هغدددؤ  -حطُهددظكم ٍُِحا 
 فؤٍؿّ أو طإزل أٓ ى 

 ِفيطك ربمبل  نهللف ألَّ ش حلهٔ قا لٌلك لى أفّى ال ٍ طقإ زخا فهللٓ نخ ط ضهللض رٍ 
 انحىاز في يىضىع انكزبة انًمدض

 نّضّفًخ حلـيمي نّػّق ش حلكظخد حلهإيّ 
عهللزض نى كضَطكم أو طٌكَِح لى حلهقخم َ حلظدى طإزهللّيُدخ لهلللكدم فهللدٓ كظدخد ندخ فهللدٓ 

 ألو حالط خ  فهلل ُخ ٓ َملًخ ا ِمإّىيخ نزخَٗس الٓ َيفًخ أيٍ نى فًي حوا 
ا «فهللًغدددخرب حإليـ دددل رقيمدددٍ ندددـ حلإدددَ و ندددـ  ددد خص حلودددخلب حلقؾددد م»فكدددخو ؿدددّحركم: 

 ِحقظَكظم أو مكّو حللّحٍ ٓئحي ِؿّحد ا ػم ٓئحي  هَا َِكٌح 
 ِقي ِحفإض فهللٓ حالقظ خٍ فهللٓ ٓئحي فٔئحي 

فهللدّ أل دُض لدك حل دّل كظخردخا فظغدخرب ندـ حلإدَ و لكًى ال أٍْ  لش حلهق خٍ حلٌ  ًكَطدٍا 
قظزددَ َددٌح حلكظددخد الُ ددخا أِ ِك ددخاا ألو ِحلكظددخد حلهإدديّ فددى  دد خص حلوددخلب حلقؾدد ما لددى مُ 

 نـَى حلهغخرإش ال طقًى ٗ جخا 
ػم لً ظَض أو حلإَ و ل ْ نى فًي حوا ردل ندى طدؤل ف حلًزدى أِ م دٌَ   َدٌح لدى مـقدل 

 اً ال فبلقش ر ى حلكظخر ى حلكظخد حلهإيّ نى فًي حوا 
ىفًى أقظَف فهلل ك رقض حلهقخم َ حلقهلله ش حلظى أٍحَخ  ل لش لهلللكم فهللٓ حلكظذا َل 

 َى نى ِكى حو أل ال؟
 حلكظخد حلٌ  مّك ٍ حو َّ حلكظخد:

 حلٌ  كظزٍ يزى ػزظض يزّطٍ فى ِكى حو   0
حلددٌ   حلددٌ  لددم مظقددَض لهللظلَمددف ِحلظزدديمل حلددٌ  موهللددظ حللددب حلددٌ  ف ددٍ رخلزخعددل  3

 مإّلٍ حلًخّ 
حلٌ  ال مًخقض رقضٍ رقضخاا ألو حلهًخقضش طقًى حلكٌد أِ حللهللظ فى أكي حلً د ى   2

 حلهظإخرهلل ى 
 حلٌ  ال مقهللم حللهللظ فهلله خا أِ طخٍمو خا أِ أهبلق خاا أليٍ كبلل حو حلهًٌِ فى ٌَح   4

ظًددٍا ٍمددذ أيددٍ طّؿددي نقددخم َ أهددَْ طظقهللددب رك   ددش يإهللددٍ ِنّػّق ظُددخا ِكددٌلك رًإددي ن ِال



004 

 لكًى أكظ ى رخلهقخم َ حألٍرقشا كظٓ ال ييهل فى أنٍّ طخٍمو ش ال طَمذ ف ُخ 
 نل نًك أو طإزل ٌٌَ حلهقخم َ ن ِحيخا لهلللكم فهللٓ أ  كظخد ا َل َّ ندى ِكدى حو أل 
ال؟ اً أو طوهللددف أ  نق دددخٍ ندددى َدددٌٌ حلهقدددخم َ حألٍرقددش )ػزدددّص يزدددّس حلهئلدددفا حلوهللدددّ ندددى 

 ( ىل ل فهللٓ رغبلو ئزش حلكظخد الٓ حو حللهللظا ِحلظًخقضا ِحلظلَمف
 أيظؾَ ؿّحرك؛ نـيىحا أٓ ى فهللٓ ّٓء فُم فزخٍطك 

*** 
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 طل خطى لك حللز ذ ى نًإٌ    أهى 
يك طهللّ  حلهقخيى رخلهقًٓ حلدٌ  ِ دل أ عبلقخا اق ي أِ يقًى أيخ لم  احفظٌحٍ  نإزّي

  لـًخرك ِ ل فؤيخ قهللض رخلًٚ م َ نخ ايك طلَف حلظ ٔ َ   ا لك
 انحىاز في يىضىع انكزبة انًمدض 

يًخ ٓدًزلَ أفإظ أفظإي  شاحلظى ِضقظُخ ؿه هلل حلقهلله شحلكظخد حلهإيّ رخألْٓ  شنّػّق 
يددى ؿجددض أال طؾًددّح »: يددخ أإنددى رإددّي حلٔدد ي حلهٔدد قا فؤعبلقددخا اقدديٍ فهلل ددٍ أ فددى نلدد ظ ال

الدٓ أو  :للدب أقدّي لكدمفدبيى حا كهلرل ألا يإض نخ ؿجض ألءا يز خحلًخنّّ أِ حأل يإضأل
كظددٓ مكددّو ا حلٔددهخء ِحألٍض ال مددِِي كددَف ِحكددي أِ يإغددش ِحكدديس نددى حلًددخنّّ  طددِِي
و ِؿديص رقدض حلظَؿهدخص اكظدٓ شا   أو حأليخؿ ل م دَ نلَفد(ا أ08-5/07نظٓ « )حلكل

ِأيخ أإندى أو حلكظدخد حلٔهلل هشا  ّي مهكى طلَم ُخ أِ فإيحو حأل  ّي اللكى حأل نوظهلل شا
ِيددخفـ لهللظقهللدد م ا كددل حلكظددخد َددّ نددّكٓ رددٍ نددى حو »: لهللوددبلٙ حألرددي  ىحلهإدديّ عَمإدد

م ددَ  ٗو دد خا  ىأيدد(   أ  2/06 هّػددخِّط  3) «حلددٌ  فددى حلزددَ ِحلظؤىمددذ ِحلظددّر ن لهللظإددّمم
  حلكظخد حلهإيّ كٔذ امهخيى حلٌ  َٗكظٍ لك شن يحق  ليٍحٓشنلظخؽ 

ِحلل دخسا َّ حلغَمدب ِحللدب أيخ  :قخي لٍ مّٔؿ»: قخي كهخ أإنى أو حلٔ ي حلهٔ ق فًينخ
َِدّ حو  اكدخو مإ دي أيدٍ َدّ حو حللدب(ا 04/6مّكًدخ  « )الدٓ حآلد اال ردى مدؤطىكدي أ ل ْ

يددٍ َددّ حلغَمددب لهلللددب حلهغهللددب ِحلل ددخس أِ اًحطددٍ ٗو دد خا  َِددّ حلل ددخس فددىا  ددخس لنقغددى حل
  حلظى ال مإيٍ ائخو عز قى أو مإّل رُخ  يقٍ رؤفهخلٍ ػزَض أِقي  مشاحألري

 انحىاز حىل انمسآٌ انكسيىطهت 
هدخ ف  يًخ يوظهللدف نقدخا أٓخّ أطإزل  يحقظى ِكزى فهللٓ  - حليكظٍّ نًإٌفِمِ   -فُل  

فدديل فُددم حلّحكددي نًددخ  أٓددجهللشطّح ددهللًخ أو يظزددخىي  ِمهكًًددخ فددىا أإنددى رددٍ ِنددخ طددئنى أيددض رددٍ
امهدخيى نى حلَمم ؛ فهللٓ نى حلإَ ولى ه ُّل حلحلكؼ َ م َ  شكخِي نقَفأيخ ؤفا لقإ يس حآلهَ

  أيٍ ل ْ نى حو
مظدٍ فدى أكٔدذ ندخ ٍِ - يدكأ ِأفظإي فى ي ٔى ٗو  خا  اكزى ِ يحقظى طإزلأو أٍؿّ 
ِلـّحيددذ كؼ ددَس فظلددض ًًَددى ا ِ دديحقظك طؼ ددَ  نقَفظًددخ نقددخا ا ٗددوٚ ٍحثددـ  - ٍٓددخثهللك

 أمضخا  ِأٍؿّ أو طكهل فههللك نقى فى حلإَ و افهلل ُخ فى حإليـ ل
  ِنًظؾَ ٍى  حلكَمم اٍرًخ نقك

*** 
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  حل يمب حلقِمِ ؿَؿْا طل ش ع زشا ِرقي
أٗددددكَ لكددددم لغ كددددم ِقزددددّي حفظددددٌحٍ ا َِددددّ نهددددخ مئكددددي أ ددددخلظكما فهللكددددم طإدددديمَ  

 ِحكظَحنى 
 انحىاز في يىضىع انكزبة انًمدض

رو ّٙ حللّحٍ كّي نّػّق ش حلكظخد حلهإديّ ا أيدخ أقزدل حفظدٌحٍ  فًدٍا ِقدي قزهللدض 
زض نًُم حلهًخؽَس كّي نّػّق ش حلكظخد حلهإيّا فَفضدّحا نى قزل حفظٌحٍحص فيميمى عهلل

ٍ ندَحٍحاا ِلدم أؿدي ف دٍ ندخ مّػدب َدٌح حلكظدخد    كدبلل اي٘دخثى قدي ِحكظ ّح رظَىحى كبلل ٓدهقظُ 
م هللق فى ىٍّ حألكي فى حلكً ٔشا لكًٍ لى مكّو رلخي  خللخا للدّحٍ ىمًدى ؿدخى   كدخيّح 

كؼ َمى    حلكظخد حل دوَس حلدٌ   دهي أندخل مإّلّو: حلكظخد حلهإيّ م ََّ ك خطى ِك خس حل
 5111كددل أنددّحؽ ٗددخيج ٍ    حلكظددخد حألكؼددَ نز قددخا فددى حلقددخلم   حلكظددخد حلّك ددي حلددٌ  لددٍ 

 نوغّط    حلكظخد   
ِكدد ى كًددض أعددخلزُم رخليٍحٓددش حلقهلله ددش كددخيّح مَُِلددّو رق دديحاا ِنددى فددخىطى أو ال أؿزددَ 

رؤيدٍ ال مظإًدٍا ِلدٌلك ٓدًظَ  حلهّضدّؿ  فدى نّضدّؿ ال مَمديٌا أِ مإدّيأكيحا فهللٓ حللّحٍ 
ٍمددم مإ ًددى رٔددُّلش نزخكؼددٍا لدد ْ ف ددٍ فهللٔدد ش ِال عهللٔددهش    لكددى حكظددَل ٍمزظددك فددى فدديل 

 حللّحٍ ف ٍ 
ِحٓهق لى أو أقّي رؤو كبلنك فى حلكظخد حلٌ  ال مظزيي نًدٍ كدَف ِحكدي ِال يإغدش 

٘دخثى حلدٌ  ال م دهي ِحكيس رلٔذ يٚ حإليـ ل حلٌ  ًكَطٍ    ٌَح أمضخا نى حلكبلل حإلي
أنخل حللّحٍ حلقهللهى أكؼَ نى ىق إظ ىا ِلدّال أيدى قزهللدض فديل فدظق َدٌح حلههللدفا ألػزدض لدك 

 ًلك    ِلّ عهللزظٍ نًى لهخ ق َص ف ٍ أريحا 
حلٔدهلل هش(ا ردل لقهللدى لدم  ّي مهكى طلَم ُخ أِ فإيحو حأل  ّي الحألفـزض لإّلك: ) 

خ    َدددل طإ دددي أو حلهوغّعدددش أفُهدددٍ    أ  أ دددّي مدددخ  دددخكزى طهللدددك حلظدددى طظلددديع فًُددد
حل خط كخي ش ن٘خرُش لهللٔد ًخث ش أِ لهللٔدكًيٍمش؟ َدل طإ دي أو حلدًٚ حلقزدَ  حلهٔدٍّ  نغدخرب 

 لهللًٚ حل ّيخيى أِ حلٔخنَ ؟ ِنَس أهَْ لى أفظق حلهّضّؿ اال اًح عهللزض نًى ًلك 
حلكظدخد حلهإديّ كٔدذ  شن ديحق  ليٍحٓدشم َ نلظدخؽ  ٗو  خا لكًك لى ط قل أليك )

 »(ا يقددم    ي ددْ حلكهللهددش حلظددى مهكددى أو أهظزددت ههلل ُددخ فددؤقّي: لددٌ  ٗددَكظٍ لددكامهددخيى ح
 »ا ر ًهدخ مإدّي  ديمب لًدخ ًَيِٓدى: « حلإَ و حلكَمم شن يحق  ليٍحٓشنلظخؽ  م َ ٗو  خا 
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ا ِنؼهللدٍ حلزدًّ  ِحلكّي ّّٗٓددى «    ش أٓد خٍ حل  ديحن دديحق  ليٍحٓدشم دَ نلظدخؽ  ٗو د خا 
 غَمإش رخإلمهخو حألفهٓ ىفًى أ خٍكك رؤيى أٓهى ٌٌَ حل    ِ

 لدك حلزدخد ِحٓدقخا  ضفظلدقدي كًدض ا ِاًحا عّمًخ ٌٌَ حل  لش ا َِدى فدى ٓدغََخ حألِي
 لكل نخ طَمي حلٔئحي فًٍ فى حلإَ و حلكَمما فهللٔض نهى مئنى رٍ امهخيخا أفهٓ 

 أو يّفى رلإُخ أٍؿّ ل ْ نى ىحؿ أو طغهللذ نًى حل يحقشا فإي حط إًخ فهلل ُخا ِ
*** 


