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: ِٕٚٙب أعب١ٌت لش٠ؼ فٟ اٌّصّذ ػٓ د٠ٓ هللا رؼبٌٝ ٘زا اٌجؾش ٠جؾش فٟ—خالصخ

، ٚٚعبئً اٌضجبد ػٍٝ د٠ٓ، اٌّذػٛح داخً ِىخ ِؾبصشح ّٞ هللا  اٌؾصبس االلزصبد

. رؼبٌٝ

 

. اٌؾصبس االلزصبدٞ، ٚعبئً اٌضجبد :اٌىٍّبد االفززبؽ١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ اٌؾّذ هلل ٚاٌّصال ِّ ح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي هللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؾجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ هللا ػ١ٍَه ٚسؽّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشؽجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط  أخٟ اٌطَّبٌت، عال

 ًّ َٓ أْ رغَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ سح ػ١ٍه فٟ إغبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع اٌّمشَّ

زؼخ ٚاٌفبئذح، ُّ  أعب١ٌت لش٠ؼ فٟ اٌّصّذ ػٓ د٠ٓ هللا رؼبٌٝ ي هذا الدرس نتعزف علىف اٌ

، ٚٚعبئً اٌضجبد ػٍٝ د٠ٓ، اٌّذػٛح داخً ِىخ ِؾبصشح: ِٕٚٙب ّٞ هللا  اٌؾصبس االلزصبد

 .رؼبٌٝ

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

: ٚاٌّىبْ اٌّضِبْ: -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ -١ِالدٖ

١َش ؽٛيَ  ػٍّبء ث١ٓ خالالٌ  ٕ٘بن ٌذ اٌزٞ ٚاٌّىبْ ٚا١ٌَٛ، س،ٚاٌؾٗ اٌؼبَ، :اٌغِّ  صٍٝ -ف١ٗ ُٚ

 .-ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

ًّ رؾذ اٌّغ١طشح ػٍٝ ِشأٜ ْْ رظ ٓ أْعً أ ِِ ِٚغّغ  ِؾبصشح اٌّذػٛح داخً ِىخ، ٚرٌه 

ْْ ٠ؾبٌٚٛا االٔزمبَ ُِٕٙ ٚاالػذ ْْ خشعْذ ػٓ ِىخ أ  .ػ١ٍُٙ داءُِٕٙ، فُٙ ال ٠عّْٕٛ إ

ٓ ِِ ْٕغ ٘زٖ اٌّذػٛح  ٓ ِىخ اٌّىشِخاٌخش ٌٚزٌه ؽبٌٚٛا عب٘ذ٠ٓ ِ ِِ ٓ أِضٍخ ٘زا .ٚط  ِِ ٚ 

   :األعٍٛة

ٓ اٌؾجؾخ ِؾبٌٚخ اعزشعبع اٌّغ١ٍّٓ ِِ:   

ٓ لش٠ؼ، فٟ ِِ ب رفبلُ االظطٙبد ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ  ّّ ٓ اٌجؼضخ، أِرْ سعٛي  ٌ ِِ اٌغٕخ اٌخبِغخ 

ّْ ثبٌؾجؾخ ٍِِىبً ػبدالً، ال ٠ُظٍُ ػٕذٖ أَؽذ؛ فبي: ))ٌُٙ لبئالً  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  ؽمُٛا إ

ب أٔزُ ف١ٗ ثجالدٖ ّّ  .((!ؽزٝ ٠غؼً هللا ٌىُ فَشعبً ِٚخشعبً ِ

ب سأد لش٠ؼ أُٔٙ اعزمّشٚا ثبٌؾجؾخ، لبِذ ّّ ثزؾى١ً ْٚفذ، ٚدفؼذ إ١ٌٗ اٌٙذا٠ب ِٚب  ٌٚ

خ .٠ُغزطشال ػٕذ ٍِِه اٌؾجؾخ ٚٚصسائٗ ٚسعبي ِد٠ٕٗ ّّ ػّشٚ : ٚلذ اخزبسد لش٠ؼ ٌٙزٖ اٌّٙ

ٓ اٌذ٘ب ِِ ب دخال ػ١ٍٗ عغذا ٌٗ. ثٓ ا١ٌٌٛذ ء، ٚػّبسحثٓ اٌؼبؿ، ٌِّب ُػشال ػٕٗ  ّّ : ٚل١ً. فٍ

ٚلبِٛا ثزٛص٠غ اٌٙذا٠ب ػٍٝ . اٌّغ١شح اٌّخضِٟٚ وبْ ِغ ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ، سث١ؼخ ثٓ

اٌجطبسلخ، ٚغٍجٛا ُِٕٙ رأ١٠ذ ِطٍجُٙ أِبَ إٌغبؽٟ،  ٚاعزّؼٛا ِغ. إٌّغبؽٟ ٚثطبسلزٗ

ْْ ال ٠غّؼ ٌُٙ ثبٌىالَ   .ٚأ

َّ عٍّخ  ٌُٚ ٠ىٓ ؽٟء أثغط : "اٌٙغشح إٌٝ اٌؾجؾخ سا٠ٚخ ؽذ٠ش - ػٕٙبسظٟ هللا-رمٛي أ

ٓ أْ ٠َغّغ إٌغبؽٟ والُِٙ  إٌٝ ػجذ هللا ثٓ أثٟ سث١ؼخ ٚػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ والَ -ِِ

ّٓ إٌّغبؽٟ ٍِِه ػبدي،". -اٌّٙبعش٠ٓ صٍٝ هللا -وّب ٚصفٗ ثزٌه سعٛي هللا  ٌّبرا؟ ٌٚى

ُٙ إالّ ثْؼذ ِب-ػ١ٍٗ ٚعٍُ ْْ ٠غٍِّّ  .ِغ إٌٝ وال٠ُِٙظ ، فشفط أ

ب َعشٜ ث١ُٕٙ  َّ ّْ ٘زٖ اٌّغفبسح فؾٍذ فؾالً رس٠ؼبً  ،-إْ ؽبء هللا رؼبٌٝ-ٚعٕؼشض ٌِ . إالّ أ

َّ عٍّخ   :-ػٕٙب سظٟ هللا-فزمٛي أ

ٓ ػٕذٖ ِمجَٛؽ١ْٓ، ِشدٚداً ػ١ٍّٙب ِب" ِِ ب اعزّغ إٌٝ  فخشعب  ّّ ّْ إٌغبؽٟ ٌ عبَءا ثٗ، أل

ٓ-سظٟ هللا ػٕٗ-عؼفش  ِِ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚؽّذصٗ ػٓ دػٛح اإلعالَ، ِٚب  ، ٚلشأ ػ١ٍٗ ؽ١ئبً 

ٓ إفشاد هللا رؼبٌٝ ِِ ُِش ثٗ  ٓ األخالق، غَشد ْٚفذ لش٠ؼ ؽّش  رأْ ِِ ثبٌؼجبدح، ِٚب اؽزٍّذ ػ١ٍٗ 

 ."ػ١ؾٛا ؽ١ضّب رش٠ذْٚ :غْشدح، ٚلبي ٌٍّٙبعش٠ٓ

 .فٟ دػٛرٗ ٌٍمجبئً -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِالؽمخ اٌشعٛي 

ٓ دْأثٗ غَْشقُ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-وبْ   ِِ  ًِّ ٓ أْعً دػٛح إٌّبط إٌٝ اإلعالَ،  و ِِ األثٛاة، 

ٓ اٌجؾش، ِضً اٌزٟ رؾزًّ ػٍٝ رٛاعذ ٠ٕٚزٙض إٌّبعجبدِ  ِِ ِٛاعُ األعٛاق؛ : ِغّٛػبد 

ٌٚىٓ لش٠ؾبً وبٔذ رغؼٝ . ٚوزٌه ِٕبعجبد اٌؾظ فىبْ ٠ز٘ت إ١ٌٙب ٠ذػٛ إٌبط إٌٝ اإلعالَ،

ٓ أِضٍخ رٌه. إ١ٌٗ، أٚ ؽّب٠زٗ اءعب٘ذح فٟ إلٕبع إٌبط ثؼذَ اإلصغ ِِ ٚ:  

٠َؼِشض ٔفغٗ ػٍٝ إٌبط  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-وبْ إٌجٟ : ))ػٓ عبثش ثٓ ػجذ هللا، لبي

ّْ لش٠ؾبً لذ: ٠ٚمٛي فٟ اٌّٛلف، َّٟ لِٛٗ؟ فئ ْْ أثٍّغ والَ  أالَ سُعً ٠ؼشض ػٍ ِٕؼٟٛٔ أ

 .، سٚاٖ أثٛ داٚد((سثِّٟ

 َّْ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -سعٛي هللا  سأ٠ذُ : ))ث١ؼخ ثٓ ػجبد ٠مٛيٖ عّغ سٚػٓ ِؾّذ ثٓ إٌّىذس، أ

ْْ ٠ُٙبعش إٌٝ اٌّذ٠ٕخ، ٠مٛي -ٚعٍُ ! ٠ب أ٠ٙب إٌبط: ٠طٛال ػٍٝ إٌبط فٟ ِٕبصٌُٙ، لْجً أ

ْْ رؼجذٖٚ ٚال رؾشوٛا ثٗ ؽ١ئبً  ُِشوُ أ ّْ هللا ٠أ ّْ ! ٠ب أ٠ٙب إٌبط: ٚساءٖ سعً ٠مٛي: لبي((. إ إ

ْْ رزشوٛا ِد٠ٓ آة ُِشوُ أ ٓ ٘زا اٌشعً؟ فم١ً: فغأٌذ. ائىُ٘زا ٠أ  .أثٛ ٌٙت: َِ

ٓ اٌمجبئً ِِ صٍٝ هللا -اٌزٟ َػشض ػ١ٍٙب سعٛي هللا  ٚروش اثٓ إعؾبق ٚاٌٛالذٞ ِغّٛػخ 

ٚثٕٟ ػبِش ثٓ  -ٚسّدٚا ػ١ٍٗ سداً لج١ؾبً - وٕذح، ٚوٍت، ٚثٕٟ ؽ١ٕفخ: ْٔفغٗ -ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ٕٝ صؼصؼخ، ٚغغبْ، ٚثٕٟ ِؾبسة، ٚغ١شُ٘، وبْ ِِ  .٠أر١ُٙ أ٠بَ 

ؽ١جبْ، َٚػشض ػ١ٍُٙ اإلعالَ ٚث١ّٓ  ػٍٝ ثٕٟ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚوزٌه ػَشض ْٔفغٗ 

ٓ ْٔجز اٌؼصج١خ، ِِ ذق، ٚاإلخالؿ ٌُٙ ِؾبعٕٗ، ِٚب ٠ذػٛ إ١ٌٗ  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -ٚلبي . ٚاٌصِّ

ْْ  -ٚعٍُ ش، لبي ٌجٕٟ ؽ١جبْ، ثؼذ ِب غٍجٛا ِٕٗ أ ِْ ِب أعأرُُ فٟ : ))٠ْزشوُٙ ٌٍزّفى١ش فٟ األ

، إراٌشّ  ذق دِّ ٓ ع١ّغ. أفصْؾزُ ثبٌصِّ ِِ ٓ ؽبغٗ  َِ ْٓ ٠ٕصشٖ إالّ  ّْ د٠ٓ هللا ٌ  ((.عٛأجٗ ٚإ

ٓ ٌم١َِٗ  فٟ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٌُٚ ٠َضْي سعٛي هللا  َِ  ًّ ُِش و رٌه ٠ذػٛ إٌٝ ِد٠ٓ هللا، ٠ٚأ

ًَّ ػبَ ٓ اٌؼشة و ِِ غّٕخ، ٚرٞ اٌّغبص؛ ٟٚ٘ ٠ْزجغ. ٚسآٖ  ِِ : اٌؾبّط، ٠ٚز٘ت إٌٝ ػىبظ، ٚ

 .اٌؾظ رُمبَ فٟ ِٛعُ ٚاقٌ أط

ٓ وٕبٔخ، ِِ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -سأ٠ذ سعٛي هللا : ))لبي ٚسٜٚ اإلِبَ أؽّذ ٚغ١ْشٖ، ػٓ سعً 

ٚإرا  ((ال إٌٗ إال هللا، رُفٍؾٛا: لٌٛٛا! ٠ب أ٠ٙب إٌبط: ٚ٘ٛ ٠مٛي ثغٛق رٞ اٌّغبص، -ٚعٍُ

ٍْفٗ ٠غفٟ ػ١ٍٗ اٌزشاة؛ ٚإرا ٘ٛ أثٛ عًٙ سعً  .خ

ٌزؾز٠ش  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي هللا  ٠زٕبٚثْٛ اٌخشٚط إْصش ٚ٘ىزا وبْ وفّبس لش٠ؼ

 ّْ ْ أ ْٚ ٓ دػٛرٗ، ألُٔٙ ٠ش ِِ إ٠ٛاء اٌذػٛح ػذاٚح ٌُٙ، ٚرُؾىًِّ خطشاً ػ١ٍُٙ؛  إٌبط ِٕٗ ٚ

ٓ إ٠ٛاء اٌشعٛي  ٚثبٌزبٌٟ وبٔٛا ٠ؾزِّسْٚ اٌمجبئً  .ٚأصؾبثٗ اٌىشاَ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِِ

ٓ ا ِِ ْٕغ اٌّغ١ٍّٓ   :ٌٙغشح إٌٝ اٌّذ٠ٕخِؾبٌٚخ ِ

ْٔفغٗ ػٍٝ اٌمجبئً، اٌزمٝ ثُغ٠ٛذ ثٓ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فٟ أصٕبء َػشض اٌشعٛي 

ٓ األٚط، فذػبٖ إٌٝ اإلعالَ، فٍُ ٠جؼذ ٌُٚ ٠ُغت، صُ  ِِ اٌصبِذ، أخٟ ثٕٟ ػّشٚ ثٓ ػٛال، 

ٓ لِٛٗ ٠مٌْٛٛ ثأٔٗ لذ لُزً ٚ٘ٛ . أصشال ِِ فمُزً فٟ ثؼط ؽشٚثُٙ، ٚلذ وبْ سعبي 

 .ِغٍُ



ٌَْؾ١َْغش أٔظ ثٓ سافغ، فٟ ٓ لِٛٗ ثٕٟ ػجذ األؽًٙ، ٠طٍجْٛ اٌِؾٍف  صُ لذَ ِىخ أثٛ ا ِِ فز١خ 

: إٌٝ اإلعالَ، فمبي سعً ُِٕٙ اعّٗ -ػ١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ هللا-فذػبُ٘ سعٛي هللا . ِٓ لش٠ؼ

َٙشٖ أثٛ اٌؾ١غش ٠ب لَٛ،: إ٠بط ثٓ ِؼبر، ٚوبْ ؽبثبً  ب لِذِٕب ٌٗ، فٕ ّّ ... ٘زا ٚهللا خ١ْش ِ

 .أثٛ اٌؾ١غش، ٚوبٔٛا ٠مٌْٛٛ ثأٔٗ ِبد ِغٍّبً  ِٚبد صشفٛا إٌٝ ثالدُ٘، فبْ

ط ّٛ صُ رٍْزٙب . رٌه ثج١ؼخ اٌؼمجخ األٌٚٝ فٟ ِٕٝ وبٔذ ٘زٖ ثذا٠بد االرّصبي ثغىبْ ٠ضشة، ٚر

ّٙذد ٌإلعالَ صٍٝ -ٚثؼذ ٘زٖ اٌج١ْؼخ، أِرْ سعٛي هللا . فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌضب١ٔخ، ٚاٌضبٌضخ اٌزٟ ِ

 .ثبٌٙغشح إٌٝ اٌّذ٠ٕخ صؾبثٗأل -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ذ ث١ؼخ ٘ؤالء ٌشعٛي: لبي اثٓ إعؾبق ّّ فٟ ١ٌٍخ اٌؼمجخ،  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  فٍّب ر

ش سعٛي هللا  ٚوبٔذ ِعشاً ػٓ وفَّبس لُِٛٙ ٚوفَّبس َِ ٓ وبْ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-لش٠ؼ، أ َِ
ٕؼُٙ .ِؼٗ ثبٌٙغشح إٌٝ اٌّذ٠ٕخ ّْ ْْ ر ٓ أ ِِ ٓ لش٠ؼ  ِِ  .فخشعٛا أْسعبالً، خٛفبً 

ٖ ػٓ اٌٙغشح، ب ػغضٚا ػٓ سدِّ ّّ ٓ اٌٙغشح،  ٘زا أثٛ عٍّخ، ٌ ِِ َّ عٍّخ  ِٕؼٛا صٚعزٗ أ

 .ٚؽجغٛ٘ب، ٚفّشلٛا ث١ْٕٙب ٚث١ْٓ اثٕٙب

ْْ رخشط ثّبٌِه ْٚٔفغه؟ : لش٠ؼ اٌٙغشح، لبٌذ ٌٗ -سظٟ هللا ػٕٗ-ٌّٚب أساد ص١ٙت  أرش٠ذ أ

ْْ : فمبي ص١ٙت! وْٛ رٌهٚهللا ال ٞ . ٔؼُ: رشوُذ ٌىُ ِبٌٟ، أرُخٍُّْٛ عج١ٍٟ؟ لبٌٛا أسأ٠زُ إ

ًَّ ِب ػٕذٖ  .ٚرشوٖٛ فأخزٚا و

سث١ؼخ، ٚ٘ؾبَ ثٓ اٌؼبؿ، ِٛظؼبً  ٚوبْ ػّش ثٓ اٌخطبة لذ رٛاػذ ٘ٛ ٚػ١ّبػ ثٓ أثٟ

 .ٚػ١بػ، ُٚؽجظ ػّٕٙب ٘ؾبَ ػّش فبعزّغ . ٠ُصجؾْٛ ػٕذٖ، صُ ٠ٙبعشْٚ إٌٝ اٌّذ٠ٕخ

ّٞ  :عٍٛة اٌؾبدٞ ػؾشاأل  :اٌؾصبس االلزصبد

ّٓ  ؽبٌٚذ لش٠ؼٌ  ْْ رَّٕغ ٔٛس هللا، ٌٚى ِ٘ذحً أ ٓ  عب َِ ُّ ُٔٛسٖ ٌٚٛ وشْ٘ذ رٌه لش٠ؼ، ٚ ز ُِ هللا 

ٍؾذ٠ٓ ُّ ٓ اٌىفَشح ٚاٌ ِِ ٚلذ اثزىشد أعٍٛثبً وبٔذ لُذٚح . لذ٠ّبً ٚؽذ٠ضبً  ٘ٛ ػٍٝ ؽبوٍزٙب 

ٓ ثَؼذ٘ب، ٚ٘ٛ أعٍٛة ِِ َّخ  ِّٟ اٌزَّغ٠ٛغ اٌغّب ٌٍظٍَّ ؽذصذ ػذح أِٛس، أفمذد لش٠ؾبً . ػ

 .صٛاثَٙب

 :ٚ٘زٖ األِٛس ٟ٘

ٌٍّغبِٚخ، صُ ارّفبق ثٕٟ اٌّطٍت  -ٚعٍُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ-إعالَ ؽّضح، صُ ُػّش، صُ سْفعٗ 

ْٕغ سعٛي فبع ػٕٗ، -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  ٚثٕٟ ٘بؽُ، ِغٍُِّٙ ٚوبفِشُ٘، ػٍٝ ِ ، ٚاٌذِّ

  .ٖٚاٌمزبي دٚٔٗ؛ إراً ال عج١ً إٌٟ

 ّٞ ْْ ٠زخٍّٝ اٌغ١ّغ ػٕٗ،  رغ٠ٛغ: فٍغؤٚا إٌٝ أعٍٛة اٌِؾصبس االلزصبد ٓ أْعً أ ِِ اٌغ١ّغ 

سٚا ِمبغؼخ ثٕٟ ٘بؽُ. ٠ٚجزؼذٚا ػٕٗ ٛا ِؾّذاً  فمشَّ صٍٝ هللا -ٚثٕٟ اٌّطٍّت، ؽزٝ ٠غٍِّّ

 .ٌٍمْزً -ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ٓ أصؾبة اٌغ١ِّش ِِ ّْ اٌصؾبثخ لذ ٔضي: ٚاٌّغبصٞ سٜٚ اثٓ إعؾبق، ٚغ١ْشٖ  ٚا أسظبً أ

ّْ ُػّش ٚؽّضح أعٍّب، ّْ اإلعالَ لذ فؾب فٟ اٌمجبئً أصبثٛا ثٙب إِٔبً، ٚأ أعّؼذ لش٠ؼ . ٚأ

ْْ ٠مزٍٛا سعٛي هللا  فجٍغ رٌه أثب غبٌت، فَغّغ ثٕٟ ٘بؽُ . -ػ١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ هللا-ػٍٝ أ

، فأعبثٖٛ ٌزٌه، ؽزٝ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌشعٛي  ٚثٕٟ اٌّطٍّت، ٚدػبُ٘ إٌٝ ؽّب٠خ

فٍّب سأد لش٠ؼ رٌه، اعزّؼٛا ٚائزّشٚا . اٌغب١ٍ٘خ سُ٘ فؼٍٛا رٌه ؽ١ّّخ ػٍٝ ػبدحوفّب

ْْ ٠ىزجٛا وزبثبً ٠زؼبلذْٚ ْْ ال ٠ؼبٍُِٛ٘ ٚال  ث١ُٕٙ أ ف١ٗ ػٍٝ ثٕٟ ٘بؽُ ٚثٕٟ اٌّطٍّت ػٍٝ أ

ٛا إ١ٌُٙ سعٛي هللا  ٠ٕبوؾُٛ٘ ٚال ٠جب٠ؼُٛ٘، ؽزٝ ففؼٍٛا رٌه، . -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-٠ُغٍِّّ

ً فٟ ٔظشُ٘ اٌصؾ١فخ فٟ ٚػٍّمٛا َّ ١َّخ ٘زا اٌؼ ِّّ ٚأؾبص ثٕٛ ٘بؽُ . عٛال اٌىؼجخ رأو١ذاً أل٘

 .إٌٝ أثٟ غبٌت، فىبٔٛا ِؼٗ وٍُّٙ إال أثب ٌٙت ٚثٕٛ اٌّطٍّت

ٓ اٌجؼضخ، ٚاعزّش صالس ع١ٕٓ، ٚوبْ ثذا٠خ ٘زا اٌؾصبس ِِ ُِؾّشَ عٕخ عْجغ  ؽزٝ  اٌظّبٌُ فٟ 

ٓ األلٛ ٌُٚ. َعٙذٚا ِِ ْٓ ٠أر١ُٙ ؽٟء  ٓ اغٍّؼٛا إٌٝ أ٠ٗٔى َِ  اد إالّ خْف١خ، ؽزٝ وبٔٛا ٠ُؤرْٚ 

الد ٓ اٌصِّ ِِ  .أسعً إٌٝ لشاثزٗ ؽ١ئبً 

ٚوبٔٛا إرا لِذِذ ِػ١ش إٌٝ ِىخ . اٌّؾغش أُٔٙ عٙذٚا ؽزٝ أوٍٛا َٚسق: ٚروش اٌغ١ٍٟٙ

ٓ اٌؾشاء ِٕٙب، ؽزٝ رَؼت اٌّغٍّْٛ ِِ ُْ ٠غذٚا ِب  َِٕؼُٛ٘  رؼجبً ؽذ٠ذاً؛ فمذ عبػٛا ٌٚ

ٍْجغٛٔٗ ٠. ٓ ِِ ٚػٍٝ . -سظٟ هللا ػُٕٙ ٚأسظبُ٘-اٌّغ١ٍّٓ  ٍٚ٘ه فٟ ٘زا اٌؾصبس عّبػخ 

 ِٓ ُْ رُض ٓ ٘زٖ اٌّمبغؼخ، فئّٔٙب ٌ ِِ فمذ . ػٓ اٌذػٛح -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي هللا  اٌّشغُ 

ٓ اٌمْزً، فىبْ ، اإلعالَ وبْ ٠خشط فٟ اٌّٛاعُ ٠ذػٛ إٌبط إٌٝ ِِ ٗ ٠خبال ػ١ٍٗ  ّّ ٚوبْ ػ

ٓ ِّشح ٞ ا١ٌٍٍخ اٌٛاؽذح٠غ١ِّش ِىبْ ِٔٛٗ ال ِِ  .أوضش 

ب أساد هللا إٔٙبء ٘زٖ اٌّؾٕخ ػٓ اٌّغ١ٍّٓ، ّّ ٌٚ  ٓ ِِ ٓ وبْ ِؼُٙ فٟ اٌؾصبس، لبَ سعبي  َِ ٚ

اٌؾبسس، ٚص١٘ش ثٓ أثٟ أ١ِّخ، ٚاٌّطؼُ ثٓ  ٘ؾبَ ثٓ ػّشٚ ثٓ: لش٠ؼ فٟ ْٔمعٙب، ُٚ٘

، ٚصِؼخ ثٓ األعٛد، ٚأثٛ اي ّٞ ٘بؽُ ٚاٌّطٍّت ٚوبٔذ رَشثطُٙ ثجٕٟ . ٘ؾبَ خزشٞ ثٓةػذ

س،  ِصالد األسؽبَ، ٚلذ ٚعذ اٌصؾ١فخ أوٍذ ْٛ ٓ ظٍُُ ٚع ِِ ًَّ ِب ف١ٙب  وّب أخجش  األسظخُ و

ٗ لْجً اإلغّالع ػ١ٍٙب -ٚعٍُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ-ثزٌه سعٛي هللا  ّّ  .ػ

 :اٌضجبد ػٍٝ د٠ٓ هللا رؼبٌٝ ٚعبئً

ّْ  فبإل٠ّبْ اٌغبصَ إرا خبٌػ ثؾبؽخ: اإل٠ّبْ ثبهلل رؼبٌٝ ًَّ  اٌمٍٛة، فئ ِْٛ و ْٙ صبؽجٗ ٠غز

  .ؽٟء فٟ عج١ٍٗ

٠زّزّغ ِٓ عّبي اٌخٍك، ٚوّبي  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فمذ وبْ  :األفئذح ل١بدح رٙٛٞ إ١ٌٙب

ب رزغبرة إ١ٌٗ اٌمٍٛة، إٌفظ، ّّ ١ُ إٌج١ٍخ، ٚاٌؾّبئً اٌىش٠ّخ، ِ  ِٚىبسَ األخالق، ٚاٌؾِّ

  .ٚرزفبٔٝ دٚٔٗ إٌفٛط

٠ؾؼشْٚ ثبٌّغؤ١ٌٚخ رغبٖ  -سظٛاْ هللا ػ١ٍُٙ-اثخ فمذ وبْ اٌصؼ :ثبٌّغؤ١ٌٚخ اٌؾؼٛس

ّْ اٌجؾش٠خ ِؾزبعخ إٌٝ اٌزعؾ١خ ِٓ أْعً إٔمبر٘ب ٘زا   .اٌذ٠ِّٓ، ٚأ

ٍُْ ا١ٌم١ٓ :ا٢خش اإل٠ّبْ ثب١ٌَٛ أُٔٙ ع١مفْٛ أِبَ سثُٙ، ٚأُٔٙ : فىبٔٛا ٠ؼٍّْٛ ػ

ًّ أػّبٌُٙ ع١ؾبَعجْٛ ّْ اٌذ١ٔب ِٚب ف١ٙب ال رغبٚٞ. ػٍٝ و عٕبػ ثؼٛظخ  ٚوبٔٛا ٠ؼٍّْٛ أ

ْٕت   .ا٢خشح فٟ ع

ع األعب١ٌت، :إٌضٚي اٌمشآْ ٚرذّسعٗ فٟ ّٛ ٓ  ِٚب ٠ؾزًّ ػ١ٍٗ ِٓ رٕ ِِ وبْ عججبً ِّٙبً 

ّْ اٌؼبلجخ ٌٍّزّم١ٓ. اٌضجبد أعجبة ٌَْغَّٕخَ }: ٚاٌمشآْ ٠ُجؾِّشُ٘ ثبٌّٕصش، ٚأ ْْ رَْذُخٍُٛا ا ُْ أَ َْ َؽِغْجزُ أَ

 َٓ ًُ اٌَِّز٠ ضَ َِ  ُْ ب ٠َأْرُِى َّّ ٌَ ٌِْضٌُٛاؿَ  َٚ ُص َٚ اُء  شَّ اٌعَّ َٚ ٌْجَأَْعبُء  ُُ ا ْزُٙ غَّ َِ  ُْ ْٓ لَْجٍُِى ِِ ا  ْٛ ُعُٛي  ٌَ َؽزَّٝ ٠َمَُٛي اٌشَّ

ِ أاَل زَٝ َْٔصُش هللاَّ َِ َؼُٗ  َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ ِ لَِش٠تٌ  َٚ َّْ َْٔصَش هللاَّ   .{إِ

ٓ ؽ١بح اٌّغ١ٍّٓ آ٠بدٌ  ِِ رُجؾِّشُ٘  اٌجؾبساد ثبٌٕغبػ؛ فمذ ٔضٌذ فٟ ٘زٖ اٌفزشح اٌؼص١جخ 

َٓ }: ثغٍَجخ اٌّؤ١ِٕٓ، لبي رؼبٌٝ ْشَع١ٍِ ُّ ٌْ زَُٕب ٌِِؼجَبِدَٔب ا َّ ٌَمَْذ َعجَمَْذ َوٍِ َٚ * َْ ُْٕصُٛسٚ َّ ٌْ ُُ ا ٌَُٙ ُْ ُ َّٙ إِٔ

 * َْ ٌَْغبٌِجُٛ ُُ ا َْٕذَٔب ٌَُٙ َّْ ُع إِ ثُشَ }: ، ٚلبي رؼبٌٝ{َٚ َْ اٌذُّ ٌُّٛ َٛ ُ٠ َٚ ُغ  ّْ ٌَْغ َُ ا َض ْٙ  . {َع١ُ

ال إٌٗ إال هللا، رُفٍؾٛا، : لٌٛٛا: ))ثبٌٕصش ٠جّؾش أصؾبثٗ -ٚعٍُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ-ٚوبْ 

((. اٌؼشة، ٚرَِذ٠ٓ ٌىُ ثٙب اٌؼَغُ ٚرٍّىٛا ثٙب
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