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 (2) يةحديث الوال

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
ٚايؿـ٠٬ ٚايطـ٬ّ ىًـ٢    ، نٓا يٓٗتدٟ ي٫ٛ إٔ ٖداْا اهلل اذتُد هلل زب ايعاملني، اذتُد هلل ايرٟ ٖداْا هلرا َٚا

زقـاب  ٓاضب١ حسٝا٤ ذنس٣ حىـ٬ٕ ٫ٜٚتـ٘ ىًـ٢    ملزضٍٛ اهلل ستُد، ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ى٢ً َٔ جنتُع يف ٖرا ايّٝٛ 
 ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ى٢ً أٌٖ بٝتؾًٛات اهلل ىًٝ٘، ا٭١َ نًٗا، اإلَاّ أَري امل٪َٓني ٚضٝد ايٛؾٝني ىًٞ بٔ أبٞ طايب

ُٖدا٠ يٮ١َ، ٚزقٞ اهلل ىٔ غٝعتِٗ ا٭خٝاز ايـرٜٔ آَٓـٛا    زضٍٛ اهلل ايرٜٔ ْٗذٛا ْٗذ٘ ٚضازٚا بطريت٘ فأؾبشٛا 
 .تدٚا بٗدِٜٗمبشبتِٗ َٚٛدتِٗ ٫ٜٚٚتِٗ ٚاقتفٛا آثازِٖ ٚاٖ

ٛ أٜٗا اإل ّ يف خ٠ٛ ايهساّ، ْسدٛ َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜتكبٌ َٓا حسٝا٤ْا هلرٙ ايرنس٣ ايعع١ُٝ، حنٔ ايٝـ
صلى اهلل عليه )ٍٛ اهلل ٚث٬ث١ ٚىػسٜٔ ىاَـٟا َٔ ٖذس٠ زض ُا١٥ذ١ بعد أيف ٚأزبعـَٔ غٗس ذٟ اذتايّٝٛ ايجأَ ىػس 

 ايسضٍُٛا١٥ ٚث٬ث١ ىػس ىاَٟا َٔ ىاّ ايػدٜس َٔ ايط١ٓ ايعاغس٠ اييت أىًٔ فٝٗا ٚبعد حنٛ أيف ٚأزبع (وعلى آله وسلم
 .يف ّٜٛ ايػدٜسَري امل٪َٓني ١ٜ أ٫ٚ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

ٛ ، حْٗا يرنس٣ ىع١ُٝ ٕ ٚحٕ َٔ املفازقات ايعذٝب١ إٔ تأتٞ ٖرٙ ايرنس٣ ٚا٭١َ اإلض١َٝ٬ ٚايعسب بايرات َكبًـ
نٞ تعًِ ا٭١َ نِ ناْت خطازتٗا ٜـّٛ   ،١ٜ٫ٚ أَس ٜٗٛد١ٜ، ١ٜ٫ٚ أَس ؾ١ْٝٛٝٗ ،َٔ ْٛع آخس ى٢ً فسض ١ٜ٫ٚ أٍَس

تكـف   ٖا ٖٞ ايّٝٛ ،ٖٞ ايّٝٛ غخـ بعد ْبٝٗا يف َجٌ ٖرا ايّٝٛ، فٗا ٚأطٗس ٚأنٌُ إٔ زفكت حى٬ٕ ١ٜ٫ٚ أشن٢
ٖـٛ َـٔ   يـٝعًٔ   (بـٛؽ )يٝعًٔ تٓتعس  تٓتعس بد٫ٟ ىٔ ستُد (غازٕٚ)تٓتعس بد٫ٟ ىٔ ىًٞ  ، تكف ىادص٠باٖت١

 .١ أٜٗا اإلخ٠ٛسكٝك حْٗا ملأضا٠ ،ًَٝٔٞ أَس ٖرٙ ا٭١َايرٟ َض
سطب  -ٜٔ فإْٓا ْعًٔ إٔ ايٚد ىٓدَا حنٝٞ ذنس٣ حى٬ٕ ١ٜ٫ٚ اإلَاّ ىًٞ ، ٚحنٔ ىٓدَا حنٝٞ ٖرٙ ايرنس٣

مل ٜػادز ٖرٙ اذتٝا٠ ح٫ بعد  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، إٔ ايسضٍٛ أْ٘ دٜٔ ٚدٚي١ -َفَٗٛٓا ٚٚفل ز٩ٜتٓا ٚىكٝدتٓا 
 .ٖٛ َٛقٛع ٖرا ايّٖٝٛٚرا  ،٘إٔ أىًٔ يٮ١َ َٔ ايرٟ ضٝخًف

َٔ سذ١ ايٛداع َع ىػـسات  ( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)َٔ ايط١ٓ ايعاغس٠ ٚبعد ىٛد٠ ايسضٍٛ ففٞ َجٌ ٖرا ايّٝٛ 
بعـد إٔ   - ٖٚٞ أقسب َا تهـٕٛ حىل َهـ١  َٓٛك١ بني َه١ ٚاملد١ٜٓ  - (ُخِ)ٚادٟ يف مجٛع املطًُني ٚقف اٯ٫ف َٔ 

ٍُ ٜأَٜٗٗا َٜا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل: ْصٍ ىًٝ٘ قٍٛ ٍَ اََ بًَِِّؼ ايٖسُضٛ ِٝوٜ َٔٔ ٝأِْص ِِ َِٚحٕ ٖزٚبٜو ِحٜي ٌِ يَّ َُا َتٞفَع ُ٘ بًََِّػَت ٜف  ِزَضاٜيَت

َٔ ُُٜو َٔ ُ٘ َِٜعٔؿ ٕٖ ايٖٓاِع َٚايًَّ َ٘ ٫ٜ ِح ِٗٔدٟ ايًَّ َٜ َّ ِٛ َٔ اٞيٜك  .(76)املا٥د٠:اٞيٜهأفِسٜ
ـ  ََِكـا٤ ) ، ٚسـساز٠ ١، ٚيف ٚقـت ايعٗـري٠، يف ٚقـت سـساز٠ ايػـُظ     بعد ْصٍٚ ٖرٙ اٯٜ             أىًـٔ زضـٍٛ اهلل   (ايٖس

، ٚبعد ذيو ُزٖؾِت ي٘ أٞقتاب س يف ذيو املهإ ست٢ تهاٌَ ادتُعٚاْتع ،ملٔ تكدّ إٔ ٜعٛدٚا (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)
٘  ٚ ،يتػاٖدٙ ،يرتاٙ -حٕ نإ ٜٓفعٗا ذيو  -يرتاٙ تًو ا٭١َ  ؛اإلبٌ يِٝؿَعَد ىايٟٝا فٛقٗا ، يـرت٣  ٖٞ تعسفـ٘ بػخؿـ

ٜعًـٔ قكـ١ٝ    ،تًو ا٭قتاب ٜعًٔ َٛقٛىٟا ٖاَـاٟ  َٔ فٛمٚ (ىًٞ)زافع١ يٝدٙ ٖٚٞ تعسف غخـ  د زضٍٛ اهللٜ اىًٝ٘
 .(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٖا١َ ٖٞ قك١ٝ ١ٜ٫ٚ أَس ٖرٙ ا٭١َ َٔ بعدٙ 

ٖٚٛ اذتدٜح ايـرٟ ْسٜـد إٔ ْتشـدخ     -خٛب خٛب١ ىع١ُٝ قاٍ فٝٗا  ىٓدَا ؾعد ٚبعد إٔ زفع ٜد ىًٞ
، ٚباىتبـازٙ أٜكـٟا فكـ١ًٝ ىعُٝـ١ َـٔ      ٚاذٜتَدخ اهلاّ يف َجٌ ٖرا ايّٝٛ، يّٝٛ باىتبازٙ َٛقٛع ٖرا ايّٝٛا ىٓ٘

ٜا أٜٗا )) حىل إٔ ٚؾٌ حىل املٛقٛع املكؿٛد فكاٍ:( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)خٛب زضٍٛ اهلل  - فكا٥ٌ اإلَاّ ىًٞ
ٞٙ  فُٔ نٓت ٫َٛ ،َِٔ أْفطٗ، ٚأْا َٛىل امل٪َٓني أٚىل بِٗ ايٓاع حٕ اهلل ٫َٟٛ ـ    ٙ فٗـرا ىًـ ََ ٍِ  َِٔـ٫ٛٙ، ايًـِٗ َٚا

ٍِٚىأد َٔ ىاداٙ، ٚاْؿس َٔ ْؿسٙ ،َٚا٫ٙ  . ((َٔ َخَري٘ ، ٚاِخُر
ٖـرا  ( صلى اهلل عليه وعلىى آلىه وسىلم   )بات اييت أىًٔ فٝٗا ايسضٍٛ ـ، ايرتتٝرا اذتدٜح ٜٓطذِ اْطذاَٟا نا٬ٌَٟ ٖتطًُط
ٍُ ٜأَٜٗٗا َٜا:٬ٟ َع هلذ١ تًو اٯ١ٜ ايطاخ١ٓتٓطذِ اْطذاَٟا ناَ املٛقٛع ٍَ ََا بًَِِّؼ ايٖسُضٛ ِٝوٜ َٔٔ ٝأِْص ِِ َِٚحٕ ٖزٚبٜو ِحٜي  يَّ

ٌِ َُا َتٞفَع ُ٘ بًََِّػَت ٜف َٔ ِزَضاٜيَت ُُٜو َٔ ُ٘ َِٜعٔؿ ٕٖ ايٖٓاِع َٚايًَّ َ٘ ٫ٜ ِح ِٗٔدٟ ايًَّ َٜ َّ ِٛ َٔ اٞيٜك ايؼ ب ،َٛقٛع ٖاّ (76)املا٥د٠:اٞيٜهأفِسٜ
، ٜعسف ٜٚكدز نٌ َٛقٛع سل قِدزٙ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)، ٚزضٍٛ اهلل بايػ١ ارتٛٛز٠ ،ا٭١ُٖٝ، قك١ٝ خٛري٠

 .عٛٞ نٌ قك١ٝ أُٖٝتٗا اي٥٬ك١ بٗاٜٚ
ٚخاؾ١ َع تًو ا٭َِ اييت ٫ تطُع ٫ٚ  ١ ا٭ْبٝا٤،ٖٓٚرٙ ٖٞ ُض ((ٜا أٜٗا ايٓاع حٕ اهلل ٫َٟٛ)) :خياطب ايٓاع

ًََٔهٟا ٜكاتًٕٛ َع٘ ٚحتت ف ،َتٔعٞ زاٜت٘ كد قاٍ ْيب َٔ أْبٝا٤ اهلل َٔ بين حضسا٥ٌٝ ىٓدَا ضأي٘ قَٛ٘ إٔ ٜبعح هلِ 



 (3) يةحديث الوال

ٕٖ ، َاذا قاٍ؟يف ضبٌٝ اهلل َ٘ ٜقِد ِح ِِ َبَعَح ايًَّ ٟ )) ْفطٖ٘ٓا با٭دا٤  ٖٚا ًََٟٔها ٜطاٝيَٛت ٜيٝه تطـاٟٚ   ((حٕ اهلل َـ٫ٛ
ٖٕ َ٘ ٜقِد ِح ِِ َبَعَح ايًَّ فُٔ نٓت َـ٫ٛٙ  )) :حْٞ ٚأْا أبًؼ ىٓدَا أقٍٛ يهِ :يٝكٍٛ يٮ١َ (246)ايبكـس٠:  ًََٟٔها ٜطاٝيَٛت ٜيٝه

ٙٞ ، ذيـو اختٝـاز اهلل، ذيـو فـسض اهلل، ٚذيـو      ، ذيو قكا٤ اهللحمنا أبًؼ ىٔ اهلل، ذيو أَس اهلل ((٫َٛٙ فٗرا ىً
 .َٔ َعاٖس زمح١ اهلل بعبادٙ َعْٗس، ٚذيو أٜكٟا حنُاٍ اهلل يدٜٓ٘

ٌ ٖرا اذتدٜح ٖٚـٛ َـا ْسٜـد إٔ    تابعٛا َعٞ تطًُط - ((ٚأْا َٛىل امل٪َٓني أٚىل بِٗ َٔ أْفطِٗ ،حٕ اهلل ٫َٟٛ))
صىلى اهلل  )ٛي٘ ـَٔ ىٓد اهلل حىل ىٓد زضٖهرا  ((ٚأْا َٛىل امل٪َٓني أٚىل بِٗ َٔ أْفطِٗ)) -ْتشدخ ىٓ٘ بايتفؿٌٝ 

 ٫ ٜٓفؿٌ بعكٗا ىٔ بعض.، ١ٜ٫ٚ َتدٚزد١ ١ٜ٫ٚ ممتد٠ (عليه وعلى آله وسلم
 ٖٛ ٫َٛٙ؟( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)أيٝظ نٌ َ٪َٔ فٝٓا ٜعتكد ٜٚ٪َٔ بإٔ زضٍٛ اهلل  ((فُٔ نُٓت ٫َٛٙ)) :ثِ ٜكٍٛ

ٙ  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسىلم )ٍٛ اهلل ـنٌ َطًِ ٜعتكد ٜٚ٪َٔ بإٔ زض -فكط ايػٝع١  ٚيٝظ -حٕ نٌ َطًِ  حذٟا ، ٖٛ َـ٫ٛ
ـ     ،، أٟ ف٦ـ١ ، أٟ سصب، أٟ طا٥فـ١ ، أٟ غخـأٟ َطًِ، أٟ أ١َ ((٫َٛٙ فُٔ نُٓت)) ٔ ٖـرٙ  أٟ دـٓظ َـٔ ٖـ٪٤٫ َ

ٞٙفُٔ نُٓت ٫َٛٙ، ))، ٜدٜٔ أْٞ أْا َٛىل امل٪َٓني ايبػس١ٜ نًٗا ٜدٜٔ ب٫ٜٛيت  .((٫َٛٙ فٗرا ىً
ٓ         !ا أىعِ ن١ًُ )ٖرا( يف ٖرا املكاَّٚ إٔ  ١ ايٝـّٛ حىل ٚ)ٖـرا( ٖـرٙ اإلغـاز٠ اهلاَـ١ ٖـٞ ايـيت ٜطـع٢ ايؿـٗاٜ

، بعد إٔ قٝعت ٖرٙ ا٭١َ ىكٝدتٗا يف ََٔ ٖٛ ايرٟ ميًو إٔ ٜكـٍٛ هلـا )ٖـرا أٚ    ميتًهٖٛا بعد إٔ قٝعٓاٖا حنٔ
ٖـرا  ) ِ ايعـسام: أٚيٝظ ادتُٝع اٯٕ ٜٓتعسٕٚ َٔ ضتكٍٛ أَسٜها ي٘ يٝشه دا٤ٖا ايٝٗٛد يٝكٛيٛا هلا )ٖرا( ٖرا(

ٔ    ) :ٚضٝكٛيٕٛ َٔ بعد (سانِ أفػاْطتإ؟ٖرا ٖٛ )ا قبٌ: أٚمل ٜكٛيٛ (ٖٛ سانِ ايعسام؟ ٚ  (ٖـرا ٖـٛ سـانِ ايـُٝ
ِٖ َد٘س ...(سانِ ضٛزٜا ٖرا ٖٛ)ٚ  (ٖرا ٖٛ سانِ َؿس)ٚ  (اذتذاش ٖرا ٖٛ سانِ) ًَٖٝ   ا.ٚ

ًو إٔ ٜكٍٛ هلا )ٖـرا(  تٖٛ ايرٟ مي ِٔىكٝدتٗا يف ََأقاىت  ،أقاىت ٖرٙ ا٭١َ -خ٠ٛ أٜٗا اإل -يٮضف ايػدٜد 
ٖـرٙ اإلغـاز٠    ((فُٔ نٓت ٫َٛٙ فٗـرا ))ثِ ٜكٍٛ:  ((إٔ اهلل ٫َٟٛ ٚأْا َٛىل امل٪َٓني)) ٕ ٜفُٖٗٗا:ٚزضٍٛ اهلل بعد أ

يعبـادٙ   ،ٜكٍٛ يٓا: حٕ َٔ ميًو إٔ ٜكٍٛ هلرٙ ا٭َـ١  أْ٘ ٖٛ ٚزضٍٛ اهلل ،ٖٞ حغاز٠ متتد حىل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل
، ٚتٓهسْا َـٔ بعـد   َٔ بعد يتًو اإلغاز٠ ايعع١ُٝسْا ، يهٓا تٓهحْ٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚيٞ أَسنِ (أٚ ٖرا)ٖرا 

، ٚتٓهسْا َٔ بعد ملٔ ي٘ اذتل يف إٔ ميًو تٛدٝ٘ تًـو  م ايتعٝني بتًو اإلغاز٠ ايعع١ُٝملٔ ي٘ ا٭ٚي١ٜٛ يف حط٬
 يف ذيو اذتفٌ، يف ذيو ادتُع ايهبري نـاْٛا  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)فهإ ممٔ مسع زضٍٛ اهلل  ،اإلغاز٠ ايعع١ُٝ

 ِٖ أٍٚ َٔ قايٛا: ٫، ٚحمنا ٖرا.
ٕٚ َـٔ  ُ٪يف نٌ ٖرٙ ايب٬د اإلض١َٝ٬ ى٢ً طٛهلا ٚىسقٗا اٯٕ ٜفاَد (٠٫ُٚ ا٭َس)ٚحنٔ ايّٝٛ ْفادأ ٜٚفادأ ست٢ 

يـٝظ ؾـداّ ٚحمنـا     ،٫): (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚا ب٘ زضٍٛ اهلل ُ٪ايرٟ فاَد ْ٘فطباملٓٛل  (ٚاغٓٛٔ ٚتٌ أبٝب)
ٖٚهرا ضٝتعإًَٛ َع ٖـرٙ   (يٝظ فٗد أٚ ىبد اهلل ٚحمنا ٖرا ،٫) ،(ىًٞ ىبد اهلل ٚحمنا ٖرا ئ ٜهٕٛ ٫،) ،(ٖرا
 .١ نُا تعاًَت ٖرٙ ا٭١َ َع ْبٝٗاا٭َ

 (صلى اهلل عليه وعلى آلىه وسىلم  )ٍٛ ـ، بعد تًو ايرتتٝبات اييت نػف بٗا ايسضضف ايػدٜد بعد ذيو ايعٌُ ايععِٝيٮ
 َا ٖٞ ضابكت٘؟ ٜأتٞ َٔ ٜكٍٛ: ٫، ٫، ٚحمنا ٖرا، ملاذا ٖرا؟ ،أ١ُٖٝ ١ٜ٫ٚ أَس ا٭١َ

ٖٕ اإلغاز٠ حيٝ٘ يتعٝٝٓ٘ بعد زفع ٜدٙ ٚبعد ؾعٛدٙ َع٘  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٔ اْؿسفٛا ىُٔ َٖٚد٘ ايسضٍٛ ََ ح
ٖـٛ اي٥٬ـل بٗـرٙ    ٖـرا   :حٕ ن١ًُ )ٖرا( تعـين  ػدٜد ٫ ٜعسفٕٛ َاذا ٚزا٤ )ٖرا(فٛم أقتاب اإلبٌ حِْٗ يٮضف اي

ُٜساد هلا إٔ تهٕٛ أ١َ ىع١ُٝا٭١َ ا ٖٚادٜٟا َٚعًُٟا َٚسغـدٟا  ، ٖرا ٖٛ ايسدٌ ايرٟ ًٜٝل إٔ ٜهٕٛ قا٥دٟا ٚحَاَٟا ييت 
َُٜٓاٝط بٗا َٗٚي١ٝ ىع١ُٝ٪ٜساد هلا إٔ تتشٌُ َط٭١َ  ٚشىُٟٝا ، ا ٖٛ ايسدٌ ايرٟ ًٜٝل بٗرٙ ا٭١َ، ٖر١ُاّ َدٔطٝ، 

ـ  ٫ٜٚت٘ اَتدادٟا ي١ٜ٫ٛ حهلٗا ايععِٝإٔ تهٕٛ  ًٜٚٝل بإٜيَِٗٗا ٜٔ ايععـِٝ إٔ  ٚد، ٖرا ٖٛ ايسدٌ ايرٟ ًٜٝل بٗـرا اي
ُٔ ب٘ ٚتتعاٌَ َع بك١ٝ ا٭َِ ى٢ً أضاض٘ جيب إٔ  ،ٜهٕٛ َٔ ٜٗدٟ حيٝ٘ ِٜ إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜكٛد ا٭١َ اييت تعتٓك٘ َٚتٔد

ًََٝٔٝل بدٜٔ ىعِٝ، بأ١َ ىع١ُٝ، بسضٍٛ ىٜهٕٛ َجٌ )ٖرا( ز ٕ٘ ىعـِٝ، ٚمبٗـاّ ىعُٝـ١      د٬ٟ ىعُٟٝا ٔي عـِٝ، بإيـ
 .َٚدٔط١َُٝ

 -اإلغاز٠ حيٝ٘ ِٖ يٮضف  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم) ٔ ٖٚد٘ ايسضٍٛحٕ أٚي٦و ايرٜٔ اْؿسفٛا ىُٖ ٚيهٔ َاذا سؿٌ؟
 ٖرا(ٜكٟا َاذا ٚزا٤ قٍٛ ايسضٍٛ )٫ ٜفُٕٗٛ َاذا ٚزا٤ )ٖرا( ٚاملطًُٕٛ َٔ بعد يف أغًبِٗ مل ٜفُٗٛا أ -نُا أضًفٓا 
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 ٜأَٜٗٗا َٜا:ؼ ىٔ اهلل بعد ْصٍٚ قٍٛ اهلل، مل ٜهٔ أنجس َٔ َبًِّْ٘ ٜعرب ىٔ اهللقٛي٘ )ٖرا( حيف  ٔ ٜعرب ايسضٍٛٚىُٖ

ٍُ ٍَ ََا بًَِِّؼ ايٖسُضٛ ِٜٝو َٔٔ ٝأِْص   .(76)املا٥د٠:ٖزٚبٜو ِحٜي
ٍ  ٖٚا ْ  ٫ٚ )ٖـرا(  حنٔ َا ْصاٍ يف ٖرا ايصَٔ أٜكٟا ٫ ْفِٗ َاذا ٚزا٤ قٍٛ ايسضـٛ طـُض ٭ْفطـٓا إٔ   ْفٗـِ ٚمل 

فـإذا بٓـا ْفادـأ بـنخسٜٔ ٜسٜـدٕٚ إٔ       ايرٟ ميتًو إٔ ٜكٍٛ يٮَـ١ )ٖـرا(   يف ىكٝدتٓا َٔ ،ٜرتضخ يف َػاىسْا
 ٜفسقٛا ىًٝٓا )ٖرا أٚ ٖرا(.

َُٜتٛق َُٜتٛق ،ع َٔ أَسٜهاٌٖٚ   زدٌ ٫ ُٜٗـ٘ ضـ٣ٛ َؿـًش١    إٔ تكٍٛ يٮ١َ )ٖرا( ح٫ حغاز٠ حىل تٌ أبٝبع َٔ ٌٖ 
، أٚ أَري ٜٗٛدٟ أٚ غب٘ ٜٗـٛدٟ حيهـِ حقًُٞٔٝـٟا َعٝٓـٟا فٝهـٕٛ      باز٠ ىٔ ٜٗٛدٟ حيهِ ا٭١َ َباغس٠ٜهٕٛ ى ها؟أَسٜ

  تكٍٛ ي٘ أَسٜها أٚ تٌ أبٝب )ٖرا(.ادتُٝع نًِٗ ٜٓتعسٕٚ َٔ ايرٟ ض
ـ فُتٛ ،ّٜٛ ناْت املخابسات ا٭َسٜه١ٝ ٖٞ اييت تػري بايٚطٓس ،رٙ ايجكاف١ٓا بْٗفٖٛٚاِٖ اٯٕ ٜجكٔٓ ٖـرا أٚ تكـع    عًِّ

ـ     ، ختاطب ايػعٛب بأْٓـا  أؾبشت اٯٕ ختاطب ايػعٛب ْفطٗا ،اٖر ا، سانُـٟا  ٝ٘ـضٓكـع سانُـٟا ىًـ٢ ايعـسام أَسٜه
 .ىطهسٜ٘ا

ايبًـدإ، ملـاذا ٫   ٟ نُا ىًُت٘ يف نجري َٔ تطتٛٝع إٔ تعٌُ اْك٬بٟا بػهٌ ضٓس (ؾداّ)أَسٜها تطتٛٝع إٔ تػري 
حْٗـا تسٜـد إٔ ٜرتضـخ يف     ضٝهٕٛ هلا اذتـل يف إٔ تكـٍٛ )ٖـرا(   أْٗا َٔ  ٭ْٗا تسٜد إٔ ْفِٗ مجٝعٟا تعٌُ ذيو؟

ٝٓ   ٚضُٝػـٞ )ٖـرا(   إٔ تكٍٛ يٓا )ٖرا(َػاىسْا مجٝعٟا، يف أذٖآْا مجٝعٟا أْٗا ٖٞ اييت متًو  عٓا قـٍٛ  ٜـّٛ إٔ قـ
ُٜعٚبسى -ا نُا أضًفٓ -ٚمل ْدِز  )ٖرا( ٞ:َػريٟا حىل اإلَاّ ىً (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)سضٍٛ اي   .ٖرا أضف غدٜد ،ُٓٔ 

ٚيكـد تعاقـب   : ١ٜ٫ٚ أَس ا٭َـ١،  ملٛقٛع املِٗ يف َجٌ ٖرا ايّٝٛ ٖٞ، حٕ اأٜٗا اإلخ٠ٛ حنٔ ْكٍٛ: حٕ ٖرا ايّٝٛ
بعد ى٢ً ٖرٙ ا٭١َ ى٢ً َد٣ تازخيٗا ايهجري ايهجري ممٔ ناْٛا ٜٓتٗصٕٚ ١ٜ٫ٚ أَسٖا ٜٚتكافصٕٚ ى٢ً أنتافٗا د٬ٟٝ 

 -فطِٗ غري ددٜسٜٔ بإٔ ٜهْٛٛا ٠ٟ٫ٚ ٭َس ٖرٙ ا٭١َ فإِْٗ ضًهٛا طسٜك١ أضٌٗ َٔ إٔ ٜهـٕٛ  ٚحذا َا زأٚا أْ ،دٌٝ
يتتكبـٌ ٫ٜٚـ١    ا٭َـ١  ، فطًهٛا طسٜك١ أخس٣ ٖٞ: َتِدٔدنيمبطت٣ٛ ١ٜ٫ٚ أَس ٖرٙ ا٭١َ -ٕٛ ٚئ ٜطتٛٝع إٔ ٜه

: املفٗـّٛ ايؿـشٝض ايععـِٝ ملـا     ، فهإ ايكش١ٝ ٖٛثكاف١ َػًٛط١ يتتكبٌ ١ٜ٫ٚ أَسِٖف ا٭١َ أَسِٖ، ٖٞ: َتِجٔكٝ
َجٌ َعا١ٜٚ أَريٟا يًُ٪َٓني، ٜٚصٜد أَريٟا يًُ٪َٓني، ٜٚكـٍٛ ٖـرا أٚ ذاى َـٔ     ابدٓٝ٘ ١ٜ٫ٚ ا٭َس يف اإلض٬ّ، فتع

َٚا شاٍ ذيو  ،، ٫ جيٛش ارتسٚز ىًٝ٘، جيب ايٓؿض ي٘جيب طاىت٘ ،ايعًُا٤ أٚ امل٪زخني: جتب طاىت٘ارتٛبا٤ أٚ 
 حىل ايّٝٛ َا شاٍ قا٥ُٟا.  ،ىل ايّٝٛاملٓٛل َٔ ذيو ايصَٔ ح

ايرٟ ٜػري حىل غخـ  ْ٘فطايٛقت ّٜٛ أغاز حىل )ىًٞ( فإْ٘ يف  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)يسضٍٛ ْطٝٓا مجٝعٟا إٔ ا
ٚأٖـدافٗا َٚكاؾـدٖا يف أَـري     َٚباد٥ٗـا ، حىل ١ٜ٫ٚ ا٭َس املتذطـد٠ قُٝٗـا   حْ٘ ٜػري حىل ١ٜ٫ٚ أَس ا٭١َ (ىًٞ)

 .ًٞ بٔ أبٞ طايب ىامل٪َٓني 
 ٕحبٌ قايٛا:  .٫ .٭١َٖ٪٤٫ مل ٜهًفٛا أْفطِٗ ىٓا٤ّ نجريٟا إٔ ٜٓكًٛا تًو املفاِٖٝ ايؿشٝش١ ي١ٜ٫ٛ ا٭َس حىل ا

َٕ بطٓٓيت ٞضٝهٕٛ بعدٟ أ١ُ٥ ٫ ٜٗتدٕٚ بٗدٜ): قاٍ (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ايسضٍٛ  أَسْا قايٛا: فُا ت ،٫ٚ َِٜطَتٓٗٛ
َِ ظٗسى ٜا زضٍٛ اهلل؟ قاٍ: ٜأٔطِع  . (ٚأخر َايو ،ا٭َري ٚحٕ ٜقَؿ

ايجكاف١ املهرٚب١ بني تًو  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ا اذتدٜح املهرٚب ى٢ً زضٍٛ اهلل نِ ٖٛ ايفازم ايهبري بني ٖر
ٟٓ،  بايػهاييت ُتٜكٚدّ ١ٜ٫ٚ ا٭َس  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ى٢ً زضٍٛ اهلل  ِْٔتَٗـاِش ٌ ايرٟ ٜهٕٛ بإَهإ أٟ طاَع، أٟ ا

ٍَ بٝ٘ حبساِٖٝ بعد إٔ ضأهلا يرزٜتـ٘: ، يف ايٛقت ايرٟ ٜكٍٛ اهلل يٓأٟ فاضل، أٟ زتسّ، أٟ ظامل إٔ ٜٓاهلا  ٜقـا

ٍَ ِحََاَّا ٔيًٖٓاِع َدأىًٜٝو ِحْٚٞ ٍَ ُذٚزٜٖٔتٞ ََٚٔٔ ٜقا ٍُ ٜقا ِٗٔدٟ ٫ٜ ََٜٓا ُٔنَي َى  .(124:)ايبكس٠ايعَّأي
شٜدٜـ١   ، َٔ حداز٠ ايٛىغ ٚاإلزغاد حىل ستافعاتٚشاز٠ ا٭ٚقاف اييت ٚشٜسٖا شٜدٟ َٔ ستاقسات (ًَص١َ) فتٓصٍ

ٍُ :، ٚيٝظ مبٓٛل قٍٛ اهلل تعاىلبٗرا املٓٛلتتشدخ ىٔ طاى١ ٚيٞ ا٭َس  ٟ  ٫ٜ ََٜٓـا ِٗـٔد ُٔنيَ  َى ٚيـٝظ   ايعَّـأي
))َٔ نٓت ٚيٝ٘ فٗرا ٚيٝ٘(( فُٝا تعٓٝ٘ ٖرٙ اإلغـاز٠   :ّٜٛ ايػدٜس (آله وسلم صلى اهلل عليه وعلى)يسضٍٛ مبٓٛل قٍٛ ا

ُٜ كاٍ يـ٘  ايعع١ُٝ َٔ حغاز٠ حىل ايكِٝ ٚاملباد٨ اييت جيب إٔ تهٕٛ ٖٞ املعاٜري ٚاملكاٜٝظ اييت ت٪ٌٖ َٔ ٜؿض إٔ 
 أْت ايرٟ تًَٔٞ أَس ٖرٙ ا٭١َ.

ا افرتاٙ ىًُا٤ ايب٬ط َ ، نٌفرتاٙ املتكسبٕٛ حىل ايٛٛاغٝتا اَ ، نٌعٛا فٝٗا نٌ َا ؾٓع٘ ىًُا٤ ايط٤ٛمج (ًَص١َ)
حَعاْـٟا يف   ،ٜتجكفٕٛ بٗا يٝطتُسٚا يف تجكٝف ا٭َـ١ َـٔ بعـد    (دٚز٠)يتٓصٍ حىل املسغدٜٔ يف  (ًَص١َ)مجعٛٙ يف 
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ٕ َٔ أبٓا٥ٗـا بـٌ أ   (داٌٖ ظامل)جتٌٗٝ ا٭١َ، ٖٚرا ٖٛ َا دعٌ ا٭١َ َٗٝأ٠ ٭ٕ تهٕٛ قش١ٝ يٝظ فكط ٭ٕ ًٜٝٗا 
َٞ أَسٖا  بتًو ايجكاف١ ارتاط١٦ اييت َا تصاٍ حىل  ،َٔ أٜيٚد أىدا٥ٗا َٔ حخ٠ٛ ايكسد٠ ٚارتٓاشٜس (ٟ ؾْٜٗٝٛٞٗٛد)ًَٜٔ

ُتِسؾـد يٓػـسٖا ٚتجكٝـف     ٚهلا املبايؼ َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ ايـيت  ،ىاتٗا ايّٝٛ هلا ُداييت َا تصاٍ حىل ،ايّٝٛ قا١ُ٥
 .ا٭١َ بٗا

ٚحٕ ا٭١َ ٭سٛز َا تهٕٛ حىل إٔ تفِٗ َا ٖٞ ١ٜ٫ٚ ا٭َس يف دٜٓٗا، َا ٖٞ ١ٜ٫ٚ  - أٜٗا اإلخ٠ٛ -ٖرا غ٤ٞ َ٪ضف 
ِ ، ٚحذا مل ْتفِٗ فطٝفُٗٓا ا٭َسٜهٝـٕٛ ٚى٩٬ُٖـ  جيب إٔ تفِٗ ،١ٜ ا٭َس يف قسآْٗاا٭َس يف حض٬َٗا، َا ٖٞ ٫ٚ

  .ًَٜٔٞ أَسىأَاَو  اضرتاٙ ٜٗٛدٜ٘، ٚيٝكٛيٛا يٓا: ٖهرا ١ٜ٫ٚ ا٭َس، ٖٚهرا ٜهٕٛ ٚيٞ ا٭َس
، قش١ٝ يطـ٬طني ادتـٛز  ٚأ١ُٖٝ ١ٜ٫ٚ ا٭َس ٖٛ ايرٟ دعًٗا  ،١ٜ٫ٛ ا٭َساقٝٗا ب، حٕ دٌٗ ا٭١َ يف َحٕ ادتٌٗ

، ٚيف ٖرا اذتاقس ٖٛ ْفط٘ ايرٟ ضٝذعًٗا قش١ٝ ٭ٕ ميًو تعـٝني ٫ٜٚـ١   و ايصََٔتد َٔ ذييرٟ اٚحٕ ادتٌٗ ا
ًَٜٔـٞ أَسٖـا   ٚتعـٝني   ،أَسٖا ٚتجكٝفٗا مبعاْٞ ٫ٜٚـ١ ا٭َـس فٝٗـا    ١ٜٓ َـٔ ا٭َـسٜهٝني   ٖـِ ايٝٗـٛد ايؿـٗا    ،َـٔ 

 .ٚاإلضسا٥ًٝٝني
، ثكاف١ )سدٜح ايػدٜس( ثكاف١ )سدٜح اي١ٜ٫ٛ( ثكاف١ ؾشٝش١ بهٌ َا تعٓٝ٘ ايه١ًُحٕ ا٭١َ أسٛز َا تهٕٛ حىل 

ُٔ نٓت َـ٫ٛٙ  ف ،ِٗحٕ اهلل ٫َٟٛ ٚأْا َٛىل امل٪َٓني أٚىل بِٗ َٔ أْفط أيطت أٚىل بهِ َٔ أْفطهِ، ))أٜٗا ايٓاع
ٍِ َٔ ٚا٫ٙ، ٚىأد َٔ ىاداٙ، ٚاْؿس َٔ ْؿسٙ، اي٫ًَٛٗٙ ٞٓفٗرا ىً ، ٚاخرٍ َٔ خري٘(( حٕ ٖرا اذتـدٜح َـع   ِ ٚا

ُتفسض  حتؿٓٗا َٔ ايجكاف١ اييت ُتٜكٖدّ حيٝٗا يتهٕٛ قاب١ً ٭ٕ ،تًو اٯ١ٜ ايكسآ١ْٝ تعٛٞ ثكاف١ نا١ًَ هلرٙ ا٭١َ
ٍَِس ٜٗٛد١ٜ  .ىًٝٗا ١ٜ٫ٚ أ

َٔ سهاّ ٖرٙ ا٭١َ ايرٜٔ تتذ٘ أَسٜها ٚتعًـٔ   -ِٖٚ يف ايسَل ا٭خري  -ادب َٔ ٜطُٕٛ أْفطِٗ ايّٝٛ حٕ َٔ ٚ
ٖرٙ املٓٛك١ يٛ أِْٗ ٜعًُٕٛ َعسٚفٟا ٚاسدٟا بعد إٔ فػًٛا يف إٔ ٜكـدَٛا يٮَـ١ أٟ غـ٤ٞ    يف  ِٖأْٗا َتذ١ٗ يتػٝري

ٗا بعد إٔ أىًٓٛا ىذصِٖ ىٔ ىٌُ أٟ غ٤ٞ ، خٛس ذيو ايعدٚ احملدم بىٓٗا خٛس ذيو ايعدٚ اهلادِ ىًٝٗاٜدفع 
ستـ٢ ٫   -، يٛ أْٗـِ ٜعًُـٕٛ قكـ١ٝ ٚاسـد٠     مل ٜعًُٛا أٟ َٛقف ،ا أٚ ثكافـٝ٘اأٚ اقتؿادٜ٘ ايف ٖرا اجملاٍ ىطهسٜ٘

، ٖٛا ست٢ ٫ ُتعًِ َٔ بعد تػٝريِٖهلرٙ ا٭١َ إٔ حيؿٓ يٛ ٜعًُٕٛ -ٜهْٛٛا ممٔ ٜعًُٓا يف سٝاتِٗ ٚبعد مماتِٗ 
 ،، إٔ ٜجكفٖٛا فُٝا ٜتعًـل مبٛقـٛع ٫ٜٚـ١ ا٭َـس    ٔ ًٜعِٓٗ بعد تػٝريِٖٖرٙ ا٭١َ ََٕ يف َطتكبٌ ٚست٢ ٫ ٜهٛ

 .يرٟ ٖٛ ؾشٝض ىٓد املطًُني مجٝعٟابجكاف١ )سدٜح اي١ٜ٫ٛ( ا ،بجكاف١ اإلض٬ّ
ُٜ ٛا ذيو فُا ٖٛ املتٛقع؟ٚحذا مل ٜعًُ فإٕ َـٔ   ٚىٓدَا ٜتذ٘ ايٝٗٛد فٝفسقٕٛ ىًٝٓا ١ٜ٫ٚ أَسِٖ، ٕسٚػٖٝىٓدَا 

يف ٖـرٙ ا٭َـ١   حيهُٕٛ ايّٝٛ ى٢ً طٍٛ ايب٬د اإلض١َٝ٬ ٚىسقٗا ضـٝهْٕٛٛ ٖـِ َـٔ ٜتًكـٕٛ ايًعٓـ١ َـٔ ايَبـس        
٭ٕ تؿـٌ حىل ٖـرٙ    امل٪َٔ يف ٖرٙ ا٭١َ ضًٝعِٓٗ بأِْٗ ٖـِ َـٔ ٖٝـأ ٖـرٙ ا٭َـ١      ،ٖرٙ ا٭١َ س يف، ايَبٚايفادس

يف ٖرٙ ا٭١َ ٖٛ  ٞٗٚاملؿًش ،، ٚايفادس يف ٖرٙ ا٭١َٜهٕٛ يف ا٭خري َٔ حيهُٗا ٜٗٛدٟ ، ٚحىل إٔايٛقع١ٝ ايط١٦ٝ
ٚاهلل ) :ٕٛٝكٛيضـ  ،١َ بػهٌ أسطٔ ممـا ٜـدٜسٙ ٖـ٪٤٫   ًٝعِٓٗ ىٓدَا ٜأتٞ ايٝٗٛد فٝدٜسٕٚ أٚقاع ا٭ضأٜكٟا َٔ 

ٖٚرا ٖـٛ املتٛقـع    (ٚيٝظ ٖ٪٤٫ ايٝٗٛد، ِٖ ايرٜٔ ناْٛا ٬َىنيِٖ ، أٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا أٚي٦وٖ٪٤٫ أسطٔ َٔ 
 .ٖٚرا ٖٛ املتٛقعخ٠ٛ، أٜٗا اإل

، ٚيدِٜٗ يف ايداخٌ يف نٌ بًـد ىسبـٞ َـٔ    ٜكدَٛا أْفطِٗ نُخًِّؿني يًػعٛب حٕ ايٝٗٛد ايّٝٛ ٜعًُٕٛ ى٢ً إٔ
ى٢ً اْتػـاز ايفطـاد املـايٞ ٚاإلدازٟ داخـٌ      ،، ى٢ً قعكع١ َ٪ضطاتٗاى٢ً خًخ١ً َ٪ضطات أٟ دٚي١ ىسب١ٝ ٜعٌُ

ٛ  ،ُٝع ىادصٜٔٚست٢ ٜعٗس ادت ،ست٢ خيفل ادتُٝع ،َ٪ضطاتٗا دٟ فٝـدٜس أٚقـاع ايـب٬د    ثِ بايتايٞ ٜأتٞ ايٝٗـ
 .(ٖ٪٤٫ ٚيٝظٜٗٛد ايرٜٔ ِٖ ٚاهلل نإ ا٭ٚيني ) ٚيٝكٍٛ ايٓاع قبٌ إٔ ٜكٍٛ ٖٛ: ،يٝكٍٛ يًٓاع ،بػهٌ أفكٌ

٫ ا٭َٔ ٚايككا٤ ٚنـٌ قٛاىـات ايدٚيـ١؟    ٚ ،ٚايؿش١ َتدٖٛز٠ ،يف ايُٝٔ أيٝظ ايتعًِٝ َتدٖٛزٟا ايّٝٛ ٚاْعسا
َٔ ايرٟ ٜعكِّد ايٓـاع ىًـ٢    ْ٘ ٜطري ى٢ً أسطٔ ساٍ، َٔ ايرٟ خيًخٌ ٖرٙ ايٛقع١ٝ؟حسدٟا تكٍٛ قٛاىٟا ٚاجتد 

ـ يٮ١َ فُٝا نُخًّ -ٖٛ ٜٗٛدٟ ٚ -، ح٫ َٔ ٜسٜد إٔ ٜكدّ ْفط٘ ا٭١َ فُٝا بعد ح٫ َٔ ٜسٜد إٔ حيهِبعكِٗ بعض 
 . (٪٤٫ ايرٜٔ ناْٛا ٜٗٛدٔ ِٖ ٜٗٛد، ٖٖ٪٤٫ ايرٜ)يٓكٍٛ مجٝعٟا فُٝا بعد: ، بعد، فتكبً٘

ٚاهلل  ˮىٓدَا ٜأتٕٛ مبٔ حيهِ اذتذاش ضٝكٍٛ ايطعٛدٜٕٛ، ضٝكٍٛ ايُٝٓٝـٕٛ:   ،مبٔ حيهِ ايُٝٔ ىٓدَا ٜأتٕٛ
اْعـس   -غري ىسبٞ  ٚقد ٜهٕٛ امس٘ -أَا ف٬ٕ  ،ايرٟ ناْ٘ ٜٗٛدٟٖٛ ، ٚفٗد ايرٟ ٖٛ ٜٗٛدٟٖٛ نإ ىًٞ ىبد اهلل 
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ٜٓا خـدَات  فُٔ قـدّ يـد   ،ثكفْٛا بجكاف١ إٔ تهٕٛ املكاٜٝظ يدٜٓا ٖٞ ارتدَات٭ٕ ايٝٗٛد أ٫ٟٚ  ‟؟ َاذا ىٌُ يٓا
 .فًٝشهُٓا، ٚيٝهٔ َٔ نإ

، حذا َا تسنـٛا ايتعًـِٝ بٗـرا ايػـهٌ     يٓشٛحٕ ٖ٪٤٫ ٜستهبٕٛ دسمي١ نبري٠ حذا َا تسنٛا ٖرٙ ا٭َٛز ى٢ً ٖرا ا
ٟ ي١ تعاْٞ ٚا٭َٔ ٚنٌ َ٪ضطات ايدٚ ،ٟادٖٛزتَٚقٛاع ايؿش١  ا،دّٖٛزتَ ىٓـدَا ٜعٗـسٕٚ   ٚ ،َٔ فطاد َـايٞ ٚحداز

ى٢ً ادتُٝع  ايٞ ضٝهٕٛ َٔ ايطٌٗ، ٚبايتَِٔ ايطٌٗ ى٢ً ايٝٗٛد إٔ ٜػريٖٚ ٚقد أخفكٛا يف ٖرا املٛقٛع فطٝهٕٛ
 .سٜدٕٚ ِٖ ٚيٝظ َٔ ٜسٜد ٖرا ايػعب، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ حيهُِٗ َٔ ٜإٔ ٜسسبٛا بأٚي٦و

ب ى٢ً ٖ٪٤٫ ايرٜٔ حيهُٕٛ ٖـرٙ ا٭َـ١ ايٝـّٛ ٚقبـٌ إٔ     أْ٘ جي :ٖرا َا ْسٜد إٔ ْفُٗ٘ أٜٗا اإلخ٠ٛ ا٭ىصا٤
جيب ىًِٝٗ إٔ ٜجكفٛا ا٭١َ بجكاف١ )سدٜح اي٫ٜٛـ١( بجكافـ١    ،أٚ قبٌ إٔ ٜػادزٚا ٖرٙ اذتٝا٠ ،ٜػادزٚا قؿٛزِٖ
 .يف َٛقٛع أَس ١ٜ٫ٚ ا٭١َ )ايكسإٓ ايهسِٜ(

ٚيرا فُـٔ   ؛ى٢ً ٖرا ايٓشٛ ٚحىل ايّٝٛ س(، َا تصاٍ ثكافتٓا يف ٖرا املٛقٛع قا١ُ٥ َٔ )ّٜٛ ايػدٜٚحنٔ ايػٝع١
خاؾ١ َٔ ٜفُٕٗٛ دٝدٟا َاذا ٜعـين: )ىًـٞ( َـاذا ٜعـين:      ،املتٛقع إٔ ٜهٕٛ ايػٝع١ ٚسدِٖ ِٖ أنجس ايٓاع ٚىٟٝا

ٜٔ بايٓطـب١ هلـرٙ   اّ ٖرا ايـدٚ ٚي١ٝ َٚٗ٪، َاذا تعين: َطَٜٔاذا ٜعين: ايتػٝع، َاذا ٜعين: ايٚد )سدٜح اي١ٜ٫ٛ(
ُٜ ، فإِْٗ ِٖا٭١َ يف ٚد٘ ايٝٗٛد ايـرٜٔ ٜسٜـدٕٚ إٔ    (أَسٜها ٚحضسا٥ٌٝ)يف ٚد٘  ٜهْٛٛا َٔ َٜٔكفٕٛشتٌُ إٔ َٔ 

 قبْٛٓا حنٔ.ٜسإًٛ ٖهرا عأَسِٖ، أَا اٯخسٕٚ فطٜٝفسقٛا ىًٝٓا ١ٜ٫ٚ 
أَسٜهـا  )جيـب إٔ ٜكـف ادتُٝـع ٜؿـسخٕٛ يف ٚدـ٘       :ىٓدَا ْتشـسى ْكـٍٛ يًٓـاع    ،ٖرا ٖٛ ايػ٤ٞ ايػسٜبٚ

ايٓؿـس  /  اللعنو ألللواألال دوت / املوت ألسرويال  / املوت ألمريكاو أل/ اهلل أنـرب ط ػـعاز: بٗـرا اي  (ٚحضسا٥ٌٝ
ُٜػُكٕٛ أىِٝٓٗ ىيًُ٪َٓنيحَاَٟا يًُطًُني ٚأَريٟا  (بٛؽ)٭ٕ أَسٜها َتذ١ٗ إٔ ٜهٕٛ  صيإلض٬ّ ـ ، ٖ٪٤٫  ا ٜسٜـد  ُٖ

 ٫ ،ًـو ساًَـ١ طـا٥سات   ميت َا خٛٛز٠ ٖرا ايـرٟ ٫  ،ٜٚكٛيٕٛ: ٖ٪٤٫ ِٖ ارتٛريٕٚ (غازٕٚ)ا ٜسٜد ٚىُٖ (بٛؽ)
ايعتاد  ميتًو ، ٫دٝدٟا ميتًو ىػسات اٯ٫ف َٔ ايعطانس املدزبني تدزٜبٟا ٫ ،ميتًو غٛاؾات، ٫ ميتًو بازدات

ٚتٓطٕٛ َـاذا  فتتذٕٗٛ حيٝٓا  -ىكٝدتٓا يف ١ٜ٫ٚ ا٭َس َعسٚف١  - ذٕٗٛ بأذٖاْهِ حيٝٓا حنٔ ايػٝع١؟ تتايعطهسٟ
ٖرا ٜسٜد )يهٔ َت٢ َا دا٤ ٜتشدخ ف٬ٕ َٔ ايٓاع قايٛا:  ،تذ٘ ٭ٕ ٜهٕٛ حَاَٟا يٮ١َبٛؽ( َحٕ ) ،ُٜساد بٓا ٚبهِ

  .!(اإلَا١َ
حَا١َ )بٛؽ( حْٗا حَا١َ ايٝٗٛد، حْٗا حَاَـ١ بـين    ، حْٗاٟا يٓشازبٗا، قفٛا َعٓا مجٝعحنٔ أَاّ حَا١َ َٔ ْٛع آخس ٟاحذ

كٕٛ أىٝٓهِ أَاَٗا ٚتفتشٕٛ أىٝـٓهِ ىًـ٢ َـٔ يـٝظ     ، ملاذا تػ١ٜ٫ُٚ ا٭َس ايٝٗٛد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ ، حْٗاحضسا٥ٌٝ
ايعاغـس٠ َـٔ   بأنجس مما قاي٘ ايسضٍٛ ىًَٜٟٓا ى٢ً َسأ٣ َٚطُع َٔ ادتُٝع يف َجـٌ ٖـرا ايٝـّٛ يف ايطـ١ٓ      َِٓٛكٗ

 ؟ اهلذس٠
ف َا ٜػري ٜٚٛسٞ ب٘ نتـاب  خ٬ دٜد خ٬ف َا ٜٓـ ىًٝ٘ نتاب اهلل؟ٌٖ حنٔ ْأتٞ ظٌٖ دا٤ ايػٝع١ ظدٜد؟ 

ى٢ً زتُٛى١ َـٔ أقتـاب اإلبـٌ     زفع ْفط٘ ٚزفع أخاٙ اإلَاّ ىًٝ٘ا ، َٚا َٔ أدً٘ف َا ْـ ىًٝ٘ َٚا قاي٘اهلل؟ ٚخ٬
 ،حنٔ مل ْأٔت ظدٜد أنجس مما قاي٘ نتاب اهلل ،ٚيٝطُع٘ أٚي٦و ٚيٓطُع٘ حنٔ ،ٚيٓساٙ حنٔ ،ادتُٛع يرياٙ أٚي٦و

 .يف ذيو ايّٝٛ ٚأنجس مما قاي٘ ايسضٍٛ
ًَٜٔٞ أَسٖا ايٝٗٛد ٚسدٙ ايرٟ ميهٔ إٔ حيٓؿٔ َٚفَٗٛٓا ي١ٜ٫ٛ ا٭َس ٖٛ ، أَا املفاِٖٝ ا٭خـس٣ َـٔ   ا٭١َ ىٔ إٔ 

ٔٗ بط١ٓ ٟٚحٕ نإ ٫ ٜٗتدٟ بٗد ،ا٭َري ٚحٕ قؿِ ظٗسىأٔطع )ٌ: ٝكَٜ ًَٜٔـٞ   فإ (٫ٚ َِٜطَت ٕ ٖرا مما ٧ٜٝٗ ا٭َـ١ ٭ٕ 
غري قادز٠ ى٢ً إٔ حتُٝٓا َٔ فسض  (1)احٕ ايدميكساط١ٝ ْفطٗٚبٌ  ،ايٝٗٛد أْفطِٗبٌ إٔ ًٜٞ ا٭َس  ،أٚي٦و ا٭َس

يـٝظ يـ٘ َعـاٜري ٫ٚ َكـاٜٝظ      ،، ثاْٟٝا: ٖٞ ْعاّ ٖؼٕ ايدميكساط١ٝ أ٫ٟٚ: ٖٞ ؾٓٝعتِٗ٭ ،١ٜ٫ٚ أَسِٖ ىًٝٓا
 .٭١َ َٚٔ دٜٓٗا ٚقُٝٗا اإلض١َٝ٬َطتُد٠ َٔ ثكاف١ ٖرٙ ا

حٕ نـإ ضـٝبك٢    -دضتٛز يف أٟ بًد ، ٚضٝهٕٛ ايٚأَاَو َٛاطٔ ٜٗٛدٟ ،ايدميكساط١ٝ تكّٛ ى٢ً اىتباز املٛاط١ٓ
، َـٔ دٜـٔ   َكاٜٝظ َطتُد٠ َٔ دٜٔ ٖـرٙ ا٭َـ١   بايػهٌ ايرٟ ٫ جيعٌ ٖٓاى أٟ اىتباز ملعاٜري أٚ -ٖٓاى دضاتري 

 ٫َّٚأ ،ى٢ً ايبٛاقـ١ ايػخؿـ١ٝ   ساؾ٬ٟ ٟاٖ٪٤٫ املطًُني، ٚحمنا فكط جيب إٔ ٜهٕٛ َٔ ًٜٞ أَس ٖرا اإلقًِٝ َٛاطٓ
  ٜكٌ ىُسٙ َج٬ٟ ىٔ أزبعني ض١ٓ. ٫َّ، ٚأٌ بػسفٜ٘هٕٛ قد ؾدز عك٘ سهِ خي
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ؿـ١ٝ، حيُـٌ بٛاقـ١    ايٝٗٛدٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َع٘ بٛاق١ غخ أيٝطت تؿدم ى٢ً ايٝٗٛدٟ ٚاملطًِ؟ ٖرٙ املعاٜري
يٝظ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َتٛفسٟا أ ؟ٓط١ٝ ضعٛد١ٜ، ٚدٓط١ٝ ٭ٟ غعب آخس، دغخؿ١ٝ ٚدٓط١ٝ مي١ٝٓ، دٓط١ٝ َؿس١ٜ

 ٜهٕٛ ىُـسٙ ٫ ٜكـٌ ىـٔ أزبعـني ضـ١ٓ؟      ، ٚإٔعك٘ سهِ قكا٥ٞ يف قك١ٝ ختٌ بايػسف ٜهٕٛ قد ؾدز ٫َّفٝ٘ أ
اَو ٜٗـٛدٟ  ف٬ تدزٟ ح٫ ٚأَ ًهٗا ٜٗٛد أٚ ى٤٬ُ يٝٗٛد؟تمئَ ٚ ا٥ٌ اإلى٬ّ اييت ٜهٕٛ َٔ ٜدٜسٖاٚتسٚٓز ي٘ ٚض
 .نٓت يف َؿس، أٚ يف ايُٝٔ، أٚ يف أٟ َهإ آخس حيهُو ضٛا٤ّ

ثكافـ١ )سـدٜح ايػـدٜس( أنـسز     فكـط   ،ٝع إٔ حتُٝٓا َٔ فسض ١ٜ٫ٚ أٍَس ٜٗٛد١ٜايدميكساط١ٝ ْفطٗا ٫ تطتٛ
ُِ ايػٝع١ ثكاف١ )سدٜح ايػدٜس( ِٗ ُِ أٌٖ  ،ٜف ِٗ َٔ )سـدٜح   املطتُد َٔ )ايكسإٓ( ايبٝت ملع٢ٓ ١ٜ٫ٚ ا٭َس املطتُدٜف

هفٌٝ بتشؿني ٖرٙ ا٭١َ ست٢ ٫ ٖٛ اي( صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)اي١ٜ٫ٛ( َٚٔ أسادٜح أخس٣ َتٛاتس٠ ىٔ زضٍٛ اهلل 
 .ا٭َسٜهٕٝٛ ٚايؿٗا١ٜٓ ، ِٖٚ ايٝٗٛددٕٚ إٔ ٜفسقٛا ىًٝٗا ١ٜ٫ٚ أَسِٖتكبٌ ٫ٚ ختٓع ٭ٚي٦و ايرٜٔ ٜسٜ

، أضأٍ اهلل إٔ جيعًٓا َٔ أٚيٝا٤ )ىًـٞ(  أٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜجبتٓا، أضأٍ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜبؿسْاأض
ٞ )بط١ٛٝ َٔ غـذاى١   ٚإٔ ٜسشقٓا ٚيٛ ْبر٠ ايطري ى٢ً ْٗر )ىًٞ( ٚإٔ جيعًٓا َٔ ايؿادقني يف َٚـٔ ؾـدم    (ىًـ

ْٚتٛىل َٔ فسض  (صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)ٚحنٔ ْكس ْٚػٗد بأْٓا ْتٛىل زضٍٛ اهلل  َٚٔ حخ٬ف ْٚؿض )ىًٞ( )ىًٞ(
 .أَري امل٪َٓني ٫ٜٚت٘ ىًٝٓا ٖٚٛ 

 ٚايط٬ّ ىًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘
 صايٓؿس يإلض٬ّ/  اللعن ألللاألال دت / املت ألسريال  / املت ألمريكا أل/ اهلل أنربط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 (8) يةحديث الوال

                 



 (9) يةحديث الوال

 


