
 

  

 

 



 

 الوصايا النبوية

 يف حجة الوداع

 بها البشرية خاطباليت 

 

 

 

 ضباقس٠ أيكاٖا ايدنتٛز 

 ٚيٝد َؿطف٢ غاٜٚؼ 

 



 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 اي٘ ٚع٢ً ضبُد ضٝدْا يًعاملني زمح١ املبعٛخ ع٢ً ٚايطالّ ٚايؿال٠  ايعاملني زب هلل اسبُد

  امجعني ٚاؾشاب٘

 األدٛز فٝٗا تععِ اييت ايفاق١ً األٜاّ ٖرٙ ْعٝؼ إٔ يٓا ٖٝأ إٔ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل عبُد

  اشبريات فٝٗا ٚتهجس

 َسذت٘ أَٛز َٔ أَس يف ْتشدخ ٚإٔ أدٛا٤ٖا ْعٝؼ إٔ املبازن١ األٜاّ ٖرٙ يف ٚعبٔ أسببت

  تعاىل اهلل غا٤ إٕ ايعٝد بعد َا إىل ايصنا٠ يف اسبدٜح ْٚؤدٌ ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘

  ايٛزا٤ إىل ْتكدّ ٚإٔ األَاّ إىل ْسدع إٔ أسببت  املبازن١ األٜاّ ٖرٙ ٚيف  املٛقف ٖرا يف

 خبطب١ املعسٚف١ ُخطبت٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب خطب سٝح َٔ األَاّ إىل ْسدع إٔ إَا

 قٝد َٔ غبسز إٔ أزٜد ألْين  ٚزا٤ْا ٚيٝطت أَآَا فاشبطب١ ايٛزا٤ إىل ْتكدّ أٚ ايٛداع سذ١

  ايٛداع سذ١ خطب١  اشبطب١ ٖرٙ ْتفشـ ٚإٔ ايتازٜخ

  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ذيو سٝا٠ يف ايهبري٠ االدتُاعات ٚآخس األْبٝا٤ آخس

 ايٓيب يدع٠ٛ اشبتاَٞ ايبٝإ فكط يٝظ  اشبتاَٞ ايبٝإ أَاّ اسَبذ١ ٖرٙ َع ضٓكف عبٔ إذٕ

 ضبُد إىل آدّ يدٕ َٔ مجٝعا يًسضاالت اشبتاَٞ ايبٝإ ٖٛ بٌ ٚسدٙ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً



 َسذت٘ خطب١ يف  املطًُني يف ي٘ داَع١ خطب١ آخس يف األْبٝا٤ آخس  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

  ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘

  يًعاملني إمنا  ٚأؾشاب٘ ألَت٘ فكط يٝظ ؟ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜكٍٛ إٔ ميهٔ َاذا

 ؟؟ ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ ايبػس١ٜ هلرٙ ضٝعًٔ َاذا

 ٜػين َا اسبذر َٔ ٚفٝٗا ايبٝإ َٔ فٝٗا  ًَدِّؿ١, داَع١ اشبطب١ ٖرٙ ضتهٕٛ بايتانٝد

  باملؤَٓني ٚايًكا٤ األخري ايعٗد ٖٛ ٖرا  ايبػس١ٜ

 ازبصٜس٠ أؾكاع غت٢ َٔ ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ َع٘ سذٛا  أيف َا١٥ ع٢ً ٜصٜدٕٚ ايؿشاب١

  ايعسب١ٝ

 عٓ٘ اهلل زقٞ بهس أبٛ قبً٘ ايرٟ ايعاّ يف ٚسر  ضٝشر أْ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب أعًٔ

 ٚإذا  ٖٛ ضٝشر ٚأْ٘ اسبر أَري ٖٛ أْ٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب أعًٔ فًُا  ايٓاع يف

 ! اسبساّ ايبٝت إىل نايفٝكإ بايٓاع

 ! َُٗا نالَا ضٝكٍٛ بايتأنٝد

 



 يف ٜتًدـ اإلعالٕ ٖٚرا  َُٗا إعالْا فٝعًٔ اشبامت١ خطبت٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜبدأ

 : أضاض١ٝ أغٝا٤ مخط١

  آدّ ايبػس١ٜ أؾٌ .1

 ٚايدّ ٚايٛطٓٝات ايكَٛٝات َعازب١ .2

  ايسبا زأضٗا ٚع٢ً األَٛاٍ قكاٜا َعازب١ .3

  ايدَا٤ قك١ٝ يف يًبػس١ٜ ٚايكتٌ املعًِ ايتازٜخ َعازب١ .4

  خريا بايٓطا٤ ٚاضتٛؾٛا .5

 ايس٥ٝط١ٝ باالدباٖات اشبُظ ٖرٙ يف دبتُع اشبطب١ ٖرٙ تهاد

,  ٚاسد أبانِ ٚإٕ ٚاسد زبهِ إٕ أال: "  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜكٍٛ اشبطب١ بدا١ٜ يف

 ع٢ً ألضٛد ٚال أضٛد ع٢ً ألمحس ٚال عسبٞ ع٢ً يعذُٞ ٚال عذُٞ ع٢ً يعسبٞ فكٌ ال أال

 " بايتك٣ٛ إال أمحس

 ايٓيب ألٕ  املعاؾس٠ ايبػس سٝا٠ ق٤ٛ يف ْتٓاٚهلا ثِ اشبطب١ َٔ ايكطع١ ٖرٙ ْأخر إٔ ْسٜد

 عٓدَا ايطاع١ قٝاّ إىل ايبػس١ٜ ؽباطب إمنا أَاَ٘ ََٔ فكط ؽباطب ال ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً

 ٜسٜد ٚإمنا  ٚاسد املطًُني أبا إٔ أٚ ٚاسد ايعسب أبا إٔ ٜكؿد ال"  ٚاسد أبانِ إٕ: "  ٜكٍٛ

  اإلْطا١ْٝ ؽباطب إٔ



 

 تدٜٔ أٚزٚبا  أدٜإ إىل َٓكط١ُ األَِ ناْت عػس ٚاشباَظ عػس ايسابع ايكسٕ قبٌ َا يف

  أَانٓٗا َعسٚف اإلضالّ ٚدٜا١ْ  بايٓؿسا١ْٝ

 ذبتهس ناْت اييت ايهٓٝط١ عؿٛز  ايعالّ عؿٛز يف أٚزٚبا فٝ٘ تسشح ناْت مما فرت٠ بعد

  ٚقسا٤ت٘ املكدع ايهتاب تفطري

 !! ازب١ٓ َٔ ضبسّٚ فأْت ٚإال ايهٓٝط١ طسٜل عٔ إال ٜهٕٛ ال ايصٚاز

 ! غ٤ٞ نٌ ع٢ً ٜدٖا تكع ايهٓٝط١  ايتعُٝد  املٝالد

 ! ايدٜٔ ٚزداٍ ايبابٛات ٜؿدزٖا ازب١ٓ َٔ اسبسَإ ؾهٛى

 باضِ نً٘ ٖرا  آخسٙ إىل بايطدس٠ ايعٌُ  ٚنساَت٘ اإلْطإ اَتٗإ  اإلْطا١ْٝ اَتٗإ َٔ ساي١

 ! ٚاملدًـ اشبالف ٚباضِ ايدٜٔ

 طسٜل ٚعٔ ايتذاز٠ طسٜل ٚعٔ باملطًُني ؼبتّهٕٛ ايٓؿاز٣ نإ ايؿًٝب١ٝ اسبسٚب طسٜل عٔ

 عٓد َا ع٢ً ّٜطًعٕٛ أؾبشٛا األْديظ ٚداَعات األْديظ َٚدازع األْديظ إىل ايٛفٛد

   ايكسإٓ ٜكسؤٕٚ نًِٗ املطًُني إٔ فٛددٚا ايعًِ َٔ املطًُني

   ايهٓٝط١ إىل ٚال ايساٖب إىل ال حباد١ يٝظ  ايطُا٤ إىل ٜدٜ٘ ٜسفع أذْب إذا



  تعاىل هلل إمنا ايهٓٝط١ بٝد تهٕٛ إٔ ًٜصّ َا ٖٓاى يٝظ خف١ٝ تؿدم إذا

  ذيو إىل َٚا زاٖب أٚ نٓٝط١ َٔ ٚاضط١ إىل ذبتاز ال ٚزب٘ اإلْطإ بني ايعالق١

 ايهسِٜ ايكسإٓ تفطري ؼبتهس َٔ ٖٓاى ٜٛدد ال  مجٝعا ٜٚفُْٗٛ٘ املطًُني قَبٌ َٔ ٜت٢ً ايكسإٓ

 تط٣ٛ َكدض١ أضسازا فٝ٘ ٜٛدد ٚال  يًٓاع عاَا تفطريا ٜٚفطسٙ ٜٚفُٗ٘ ٜكسؤٙ َٔ ٖٓاى بٌ

  ايدٜٔ زداٍ ٜٚعًُٗا ايٓاع ٜعسفٗا ال ايٓاع عٔ

 زٚثس َازتٔ فبدأ  باملطًُني تأثسا اإلؾالح ْفٛضِٗ يف فذا٤ باملطًُني تأثس  تأثس ٖٓاى سدخ

  ايبابا ضًط١ ْسٜد ٚال ايهٓٝط١ ضًط١ ْسٜد ال:  قاٍ أملاْٞ ايسدٌ ٖرا  اإلؾالح َسس١ً نٝٓر

   املكدض١ بهتبِٗ عاملا ٚنإ  ٜػا٤ ملٔ املكدع ايهتاب

  ايٓاع َٔ نجري ٜعسفٗا ال اييت ايالت١ٝٓٝ ع٢ً ضبتهسا اإلظبٌٝ ٜعد ٚمل األملا١ْٝ إىل اإلظبٌٝ ٚتسدِ

   اإلْهًٝص١ٜ إىل تسدِ ثِ

  ْعسِٖ يف َكدض١ ٖٞ اييت نتبِٗ ٜفُٗٛا إٔ ايٓاع ٜسٜد:  قاٍ

 !؟ ايػفسإ ؾهٛى ملاذا

 !؟ اسبسَإ ؾهٛى اذامل

 ! باملطًُني ايتأثس ْتٝذ١ نً٘ ٖرا



 

 ناْت إٔ بعد ٖٓاى تٓشطس ايهٓٝط١ ضًط١ ٚبدأت ايهٓٝط١ َع ٜؿطدَٕٛ ايٓاع بدأ

 ! قَٛٝات ٖٓاىبدأت   بايٓؿسا١ْٝ املعسٚف١ أٚزٚبا

 ! ٚايعٓؿس بايكّٛ االعتداد  األملا١ْٝ ايك١َٝٛ  ايفسْط١ٝ ايك١َٝٛ بدأت

  غريِٖ َٔ خري ايبٝٛيٛدٞ اسبٟٝٛ تسنٝبِٗ ٚإٔ ايبػس عٔ طبتًف عٓؿس أِْٗ األملإ فٝصعِ

 ! غريِٖ َٔ خري ِٖ

 !! نريو ٚايفسْطٕٝٛ

 !! بايكَٛٝات ٚايتعايٞ بايكَٛٝات ٚاالعتصاش ايكَٛٝات بدأت

 ؟ ٖرا يف َضًُفِٗ َٔ

 : اثٓني

ٍَ: ) ٚقاٍ آدّ أبٝٓا ع٢ً تعاىل عٓدَا إبًٝظ - ُ٘ َخٌِٝس أََْا َقا ِٔ َخًَِكتَِٓٞ َِِٓ ُ٘ َْاٍز َِ ِٔ ََٚخًَِكَت َِ 

 بايعٓؿس اعتدادص 12 عسافألا ضٛز٠( طِطنٍي

 



ُٔ) ايٝٗٛد عٓد املدتاز اهلل غعب ٚعكٝد٠ -  ص11 املا٥د٠ ضٛز٠( طََٚأِسبَّاُؤُٙ ايًَِّ٘ َأِبَٓا٤ُ َِْش

 !!! ايتازٜخ داَع  ايًػ١ داَع  األملا١ْٝ  اإلْهًٝص١ٜ  ايفسْط١ٝ ايك١َٝٛ ايٓعسات ٖٓاى بدأت

 عكً٘ عًٝ٘ ٚأقفٌ اإلْطإ نسا١َ اَتٗٔ  ايعراب ض٤ٛ ضاَِٗ ايدٜٔ ٖرا ألٕ ؛ ايدٜٔ ْبر

 َٚٔ ٖسطك١ ايعًِ يف ايٓعس ٚاعتربٚا ٚايٓذّٛ ايهٛانب يف ٚايٓعس بايطبٝع١ ايتُتع َٔ ٚسسَ٘

 !! ؼبسم إٔ ػبب ذيو ٜفعٌ

 إٔ:  ايع١ًُٝ األقٛاٍ تًو ٜصعُٕٛ ممٔ عامل أيف أزبعني ع٢ً ٜصٜد َا ايهٓٝط١ قتًت ٜكاٍ ٚنُا

 ٚيف تازؽبٗا يف َعسٚف١ قكاٜا  ايػُظ سٍٛ تدٚز ٖٞ ٚإمنا ايهٕٛ َسنص ٖٞ يٝطت االزض

 ! ٚقتٗا

  ايك١َٝٛ ايدٚي١ بدأت

 َتطإٚٚ ِٖ ايٛاسد ايٛطٔ أبٓا٤ ٚإٔ ٚاملطاٚا٠ اإلخا٤ عًٝ٘ ٜطًكٕٛ َا أٚ ٜط٢ُ َا ٚبدأ

  عسٜك١ ط١ًٜٛ دع٣ٛ ٚناْت ٚايٛادبات اسبكٛم يف

 !؟ ذيو بعد سدخ َاذا يهٔ

 !! بعٓؿسِٖ األملإ اعتداد

 ! ٚفعاعتٗا ببػاعتٗا املعسٚف١ اهلتًس١ٜ اسبسٚب



 

 !! االضتعال١ٝ٥ االضتعُاز١ٜ بٓصعتٗا فسْطا

 ٚزا٤ َا إىل ازبٝٛؽ ٜطّدس أْ٘ سد إىل األخس٣ ايػعٛب ع٢ً ايفسْطٞ ايعٓؿس اضتعال٤

 ! ذيو إىل َٚا ٚتػسٜد ْٚٗب قتٌ َٔ تعًُٕٛ َا ٜٚفعٌ ٚاملطًُني ايعسب دٜاز إىل املتٛضط

 !! بايعٓؿس ايتفاخس عٓٛإ ذبت

 أٚزٚبا َٔ ٜبدأ ايتازٜخ ٚإٔ بايعٓؿس االعتداد َٔ ايهجري فٝٗا نإ االضتعُاز١ٜ ٚاهلذُات

 ! إْطا١ْٝ تهٔ مل ُٖذ١ٝ سٝا٠ إال ٖٛ َا ايعاملني َٔ أٚزٚبا ضبل َا ٚنٌ

 ٜعين  ايتازٜخ ْٗا١ٜ فالفطتِٗ نباز ٖٛ ايرٟ املعسٚف أيف إٔ اىل أٚزٚبا َع ٜبدأ ايتازٜخ

 ! بػ٤ٞ يٝطٛا ايعاملني ٖٚؤال٤ األٚزٚبٞ بايفهس ٜٚٓتٗٞ أٚزٚبا َٔ ٜبدأ ايتازٜخ

 ؟؟ أّثس ايرٟ َا طٝب

 اسبسبني يف ضببا أؾبشت ألبٓا٥ٗا املػرتى ٚايتازٜخ ايًػ١ بعٓؿس تعتد اييت ايك١َٝٛ ايدٚي١ ٖرٙ

 ! ايكَٛٞ االعتداد ْتٝذ١ ٚايجا١ْٝ األٚىل ايعامل١ٝ

 يف ايبػس١ٜ ٚقعت ٚعٓدٖا ايعامل يف ايكالقٌ أثازت اسبسٚب ٖرٙ اآلٕ  ق١َٝٛ سسٚبا فهاْت

  ايدَا٤



 " ٚاسد أبانِ إٕ: "  ايبػس١ٜ ؽباطب ٖٚٛ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜكٍٛ عٓدَا

 !؟ نعسبٞ غريى ع٢ً أْت تفدس مب

 !؟ ناْت ف١٦ أٟ َٔ إْطإ أٟ  نسدٟ أَاشٜػٞ َجال ع٢ً تفدس مب

 أال ايبػس١ٜ بني ٚاسبسٚب ايفنت َٔ ددا نبري ضبب ع٢ً ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب قك٢ إذٕ

  ٚايعٓؿس١ٜ بايك١َٝٛ االعتداد ٖٚٛ

 ثِ ٚاالضتكٛا٤ االضتعال٤ إىل ضٝؤدٟ  أخس٣ ْتٝذ١ إىل ضٝؤدٟ ايتعايٞ  ايتعايٞ يو ؼبل ال

  ٜتبع َا ٖٚٓاى ايطًب ثِ ايكتٌ ثِ اسبكد ثِ ايهسا١ٖٝ

 ! ايدٜٔ اضِ ذبت أٖٛاٍ َٔ زأت٘ ملا ايدٜٔ ْٚبرت بايكّٛ اعتّدت أٚزٚبا إذٕ

 ؟؟ ايعسبٞ عاملٓا يف سدخ ايرٟ َا

 ايطس استهاز دٕٚ باهلل ٜتؿٌ إٔ يإلْطإ بد ال أْ٘ أخرت أٚزٚبا  ايكك١ٝ بٓفظ ايتأثس مت

  ايك١َٝٛ دٕٚ املكدع

 أخر ايرٟ َٔ ايفطاد ٖرا أٚزٚبا فطدت بعدَا يهٔ باملطًُني ؟ مبٔ اإلؾالح يف تأثست

 ! ؟ األضف َع بايُٝني ٚتٓاٚي٘ ايفطاد ٖرا

 ! ايعسب



 

 إىل ٚاْتكًت  ايعسب إىل ؟ َٔ إىل ايعد٣ٚ ٖرٙ ٚاْتكًت أٚزٚبا َٔ ايك١َٝٛ ايفهس٠ اضتػست

  األتساى

 ! ايرتنٞ بايعٓؿس اعتداد ٖٓاى أؾبض

 ! ايهسدٟ بايعٓؿس اعتداد ٖٓاى

 ! ايعسبٞ بايعٓؿس اعتداد ٖٓاى

  األ١َ تفهٝو مت

 أٚ ٚايعسب األنساد اٚ ٚايعسب األتساى بني ؾساع ٖٓاى نإ َا نً٘ اإلضالَٞ تازؽبٓا يف عُسْا

  غريِٖ

  اإلضال١َٝ األ١َ درع ِٖ ٚازبُاع١ ايط١ٓ أٌٖ املطًُني إٔ َعسٚف نإ

  األتساى ضكط  األنساد ضكط  ايعسب ضكط  اشبالف١ ضكٛط  ٚاألتساى ايعسب بني االقتتاٍ مت

 !! ازبُٝع ضكط

 



 ! أٚزٚبا َٔ دا٤ت اييت ايك١َٝٛ ايدع٠ٛ بطبب

 ٚال ذُٞع ع٢ً يعسبٞ فكٌ ال: "  املٝصإ يًُطًُني أعط٢ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

 " بايتك٣ٛ إال عسبٞ ع٢ً عذُٞ

  عػريتو ٚال قَٛو ٚال ٚطٓو ربتاز إ تطتطٝع ال ٚأْت  قَٛٝيت أختاز إٔ أضتطٝع ال أْا

 ايبػس١ٜ أعط٢ ٚدٌ عص فاهلل  اهلل إىل ايطسٜل يف  اشبري يف ْتٓافظ إٔ ٚأْت أْا أضتطٝع يهٔ

  يًتٓافظ ؾاسبا َطًها

  ايؿاحل بايعٌُ االضتعال٤ ٖٛ إمنا  بايكّٛ ٚاالضتعال٤ ايتٓافظ يٝظ

 ! قّٛ إىل ايعسب اْكطِ فاآلٕ

  بايعسام سسٚب فٓػبت  ٚنرا نرا ٚعٓدِٖ تسنُإ ٚعٓدِٖ أنساد عٓدِٖ بايعسب ٚإذا

  فرت٠ األنساد ع٢ً سسب

  ٚإخٛآْا أغكا٤ْا ِٖ  األَاشٜؼ فرت٠

   ٚايرببس

 إذا ألْو ايٓعس٠ إلثاز٠ ضباٚالت ٖٓاى ؾاز

 



 !! ايرتنٞ أٚ ايهسدٟ بايعٓؿس أعتد ال فًُاذا  ايعسبٞ بايعٓؿس تعتد إٔ تسٜد أْت

   بريو زقٝت إذا

 ٚال أعذُٞ ع٢ً يعسبٞ فكٌ ال: "  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب بكٍٛ مجٝعا زقٝٓا يٛ أَا

  املػه١ً الْتٗت"  بايتك٣ٛ إال عسبٞ ع٢ً أعذُٞ

 ! غتتِٗ املطًُني إىل اْتكًت اييت ايعد٣ٚ ٖرٙ

 !؟ ذيو بعد ٚاسدا ٚقَٛا عسبا ايعسب ع٢ً أبكت ٌٖ

 !! ايعسب تػتت إٔ إىل  بًد ي٘ ٖٚرا  ذيو إىل َٚا ٚازبػساف١ٝ اإلق١ًُٝٝ بدأت

 ! ٚافتدس ايفالْٞ ايبًد إىل ٜٓتُٞ ٖٚرا

 ؟ ضببٗا َا ٚايتػعٞ ايتػسذّ َٔ ساي١

  ايتفهٝو

 االقتؿاد ع٢ً ْٚعٛد االقتؿاد َٔ ْٓطًل قكاٜاْا يف عبٔ دا٥ُا  اقتؿادٜا يٝظ ضببٗا ٜعين

 ! إزادتٓا خازز ٖٛ ملا أضس٣ فٓؿبض  بأٜدٜٓا يٝظ ٚاالقتؿاد

  ٚاسد٠ أ١َ أْٓا ايتفهري بُٝٓا



 

 ٜرتبـ أسدِٖ إٔ سد إىل ايٛاسد٠ ايكس١ٜ أبٓا٤ بني اضتعال٤ األضف َع ايّٝٛ ْس٣ َا نجريا

 ! ٚإىل َٔ ألِْٗ باآلخس

 إىل َهإ يف ايػسط١ ّٜٛ نٌ أؾبض ست٢  ازبػسافٝا ع٢ً ٚتػسذّ اْكطاّ  يالْتُا٤ات تٛشٜع

 !  أْفطِٗ ايعِ أبٓا٤ بني ايٓصاع فض مت إٔ إىل  ٖٚؤال٤ ٖؤال٤ بني ايٓصاع فض ٜتِ إٔ

  ايػدٜد االضف َع

 دا٤ ملا املدايف١ ٚايعك١ًٝ بٗا ْعٝؼ اييت ايتفهري ٚطسٜك١ عبٔ ضببٗا ايتػسذّ َٔ اسباي١ ٖرٙ

 ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ ايٓيب عٔ

 : ايتكطع ٖرا عٔ ٜٓٗاْا ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فايٓيب

 ٜؿطٓع ٚاسد نٌ ! اشباؾ١ يألسصاب ايٛال٤ ! اشباؾ١ يًُؿاحل ايٛال٤ ! يًذػسافٝا ايٛال٤

 !  ٚاْتُا٤ ٚال٤

  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ْبٝ٘ طسٜل ع٢ً ٚايطري ٚتعاىل ضبشاْ٘ هلل:  ايٛال٤ات أععِ ٚيهٔ

  ايؿشٝش١ ايٛد١ٗ ٚادبٗت طبط١٦ ْفطٗا يٛددت ذيو يف ًَٝا األ١َ فهست ٚيٛ

  املػه١ً َٔ دص٤ ٖرا إذٕ



 : دضتٛز  دضتٛز١ٜ قؿري٠ بعبازات ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب سً٘ نٝف

 !؟ ايتداؾِ عالّ ٚاسد أبٛنِ

 !؟ ايتٓاسس ففِٝ ٚاسد دَهِ

 ! أبٛى ْفظ أبٛٙ طٝب  فالٕ أبٞ أْا:  ٚقاٍ ايبٝت يف أخٝ٘ َع دًظ ٚاسد يٛ

  ٚاسد أبْٛا

  ٚاآلخس اسبني بني تٓػأ اييت ايك١َٝٛ اسبسٚب  اسبسٚب فتٌٝ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ْصع إذٕ

  األقٛاّ ْٚصاع ازبػسافٝا ْصاع بني ايّٝٛ َاث١ً ٖٚٞ

 خطاب ٖٛ اشبطاب  بِٝٓٗ ايٓصاع فتٌٝ ٜٚٓصع ايبػس١ٜ ؽباطب ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٚايٓيب

  أَت٘ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؽباطب ٖهرا  ايطاع١ خطاب ٖٚٛ ايّٝٛ

 غٗس أٟ:  قاٍ اسبساّ ايّٝٛ:  قايٛا! ؟ ٖرا ّٜٛ أٟ: "  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜكٍٛ ثِ

! ؟ ٖرا بًد أٟ:  قاٍ اسبساّ اهلل غٗس:  قايٛا - يًتكسٜس ٜطأٍ؟ مل يهٔ ٜعسف٘ ٖٛ -! ؟ ٖرا

 سساّ عًٝهِ ٚأعساقهِ -زٚا١ٜ ٚيف- ٚأَٛايهِ دَا٤نِ إٕ أال:  قاٍ اسبساّ اهلل بًد:  قايٛا

 " ٖرا غٗسنِ يف ٖرا بًدنِ يف ٖرا َٜٛهِ نشس١َ



 ٚبأَسٙ خًك٘ ايرٟ إال ايدّ ُٜشٌ ال ٚأْ٘  ضبب بأد٢ْ تطفو ٚإٔ تطتباح إٔ ايدَا٤ ذبسِٜ

  ٚغسع٘

  ٚدَا٥ِٗ ايٓاع أَٛاٍ يف ؼبهِ إٔ خاطسٙ ذات َٔ ْفط٘ َٔ اإلْطإ ٜطتذٝص ٚال

 ٚاألَٛاٍ ايدَا٤ إىل ٚاْعس  ٚاألَٛاٍ ايدَا٤ عؿ١ُ ؼبٝٞ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب إذٕ

 !؟ تطفو نٝف

 ! االْطإ ٖٛ اآلٕ األزض ٖرٙ ع٢ً طبًٛم أٖٕٛ

 !! املطًُٕٛ ايٓاع ٚأٖٕٛ

  األضف َع

 !!! ٚدٌ ٚال خٛف دٕٚ ايٓشٛ ٖرا ع٢ً دَاؤِٖ تطتباح إٔ األضف َع

  املعؿ١َٛ ايدَا٤ تطتباح إٔ

  ٚاألَٛاٍ ايدَا٤ ذبسِٜ

  ٚايعسض ٚايدّ املاٍ ع٢ً ايعدٚإ:  ٖٞ ايكتٌ ٚدسمي١ ايبػس١ٜ بني ايفنت ٚقٛع ضبب

 



 ايٓتٝذ١ تهٕٛ أعساقِٗ ٚع٢ً أَٛاهلِ ٚع٢ً ايٓاع دَا٤ ع٢ً اعتدت  دٚي١  سصب  ف١٦ أٟ

   قاتًِٝٗ ٚبني ايٓاع بني اسبسب تسبـ: 

 خًٝف١ ي٘ ضٝهٕٛ بأْ٘ ايعاملني زب إعالٕ يف ايهسمي١ ٚاآل١ٜ ؼبّرز ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فايٓيب

ٍَ َِٚإِذ) اإلْطإ ٖٚٛ ًََُا٥َِه١ِ َزبَُّو َقا ٌٌ إِِّْٞ ِيًِ ٌُ َقاُيٛا ۖ   خًََِٝف١ّ اِيَأِزِض ِفٞ َداِع ِٔ ِفَٝٗا َأَتِذَع ََ 

 ع٢ً االعتدا٤:  اإلفطاد َكد١َ ٖٓاص 33 ايبكس٠ ضٛز٠( طايدََِّا٤َ ََِٜٚطِفُو ِفَٝٗا ُِٜفِطُد

 بعد ؼبدخ ثِ فطاد ٖرا  بايدَا٤ ايتٗإٚ  باألَٛاٍ ايتٗإٚ  باألعساض ايتٗإٚ  األعساض

 ! ايفطاد ٖرا ْتٝذ١ ايكتٌ ذيو

 ! األزض يف ايفطاد فٝعِ

 ايػسع ذيو بّٝٔ ٚقد ٚايكتٌ يًدَا٤ َكد١َ األزض يف ايفطاد إذٕ

 عًٝٗا ٚاالعتدا٤ بايدَا٤ األزض يف ايفطاد عٔ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايسضٍٛ ٢ْٗ إذٕ

  ٚاألعساض ٚاألَٛاٍ

 ايجايج١ ايٓكط١ ٖٞ إيٝٗا ْٓتكٌ ١َُٗ نرب٣ اقتؿاد١ٜ قك١ٝ ٜٛدد

 ايسبا ذبسِٜ ع٢ً ٚايتأنٝد ايسبا ذبسِٜ

 



 : ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب فٝكٍٛ

 "  ايعباع عُٞ زبا أقع٘ زبا ٚأٍٚ َٛقٛع ازبا١ًٖٝ يف زبا نٌ ٚإٕ أال" 

 !! ايعباع عُٞ زبا

  ايسبا ايعامل يف اإلقتؿاد١ٜ األشَات أضاع إذا

 اإلقتؿادٟ املٛقٛع ع٢ً ٚدخٌ ٚاألقٛاٍ ٚاألَٛاٍ ايدَا٤ َٛقٛع َٔ اْت٢ٗ

 زؤٚع عٔ ٜتشدخ إٔ ٜسٜد إمنا ايتفاؾٌٝ الؼبتٌُ املٛقع ألٕ ايتفاؾٌٝ ٜرنس إٔ ٜسٜد ال 

 : ٚقاٍ ايسبا ذبسِٜ عٔ فتهًِ ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ امل١ُٗ األَٛز

 " ايعباع عُٞ زبا أقع٘ زبا ٚأٍٚ َٛقٛع قدَٞ ذبت ازبا١ًٖٝ زبا ٚإٕ" 

 عًٝ٘ باألقسبني ٜبدأ اسبانِ

  ال , سباغٝت٘ ٜٚبٝض ايٓاع ع٢ً ؼبسّ ال

 األقسبٕٛ , باإليتصاّ ايٓاع ٚأٚىل ؼبسّ

 إذا يًشانِ ايكد٠ٚ ٜسضِ , ايعاملني قد٠ٚ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ضبُد ٖرا , ايكد٠ٚ ٖٛ ألْ٘

 إيٝو ٚاألقسبٕٛ ساغٝتو باإلَتٓاع ايٓاع ٚأٚىل باإلَتٓاع ايٓاع أٚىل فأْت غ٦ٝا َٓعت



 بهرا أَست إْٞ ٜكٍٛ بٝت٘ أٌٖ إىل دخٌ ْٗٝا أٚ أَسا أؾدز إذا عٓ٘ اهلل زقٞ عُس ٚنإ

 نرا عٔ ْٚٗٝت

 أبٓاؤٙ اشبًٝف١ بأَس ايتصاَا ايٓاع أنجس  ايٓاع ٜس٣ إٔ ,ٜسٜد ًٜتصَٛا ست٢

  ٚاألشَات اإلقتؿاد١ٜ ايهٛازخ ضبب ايسبا

  ايك١ً بأٜدٟ ايجسٚات تسنص ضبب

  بايباطٌ ايٓاع أَٛاٍ أنٌ ضبب

 تُعاتاجمل سل يف تستهب ْهسا٤ دسمي١ ايسبا

  ايتكدِ , ايسبا أقساز ٚأقٌ

 ٚسٝح  ايسبا ٖٛ ٚأضاض٘ بايباطٌ ايٓاع أَٛاٍ ٚانٌ يًٓكٛد ايػسا١ٝ٥ ايك٠ٛ اغبفاض ٖٛ ايرٟ

 ايسبا َتالشَات َٔ ايتكدِ ايسبا َتالشَات , َعو خرْٞ ايتكدِ ي٘ قاٍ  ايسبا ذٖب َا

  ايصَٔ َكابٌ , َكابٌ دٕٚ أٟ بايباطٌ ايٓاع ألَٛاٍ ٚأنٌ أَٛاهلِ يف ايٓاع ظًِ ٖٚٛ

  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب َِٓٗ ؼبرز ايٓٗاز يؿٛف , اإلْتعاز دباز , يًٓاع ايصَٔ ٜبٝعٕٛ 

 ْأنً٘ ذيو َٚع ايسبا َٔ املٛطٔ ذيو يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ؼبرزْا نٝف فًٓٓتب٘

  ٚايطالّ ايؿال٠ عًٝ٘ باتباع٘ ايٓاع أٚىل ٚعبٔ ْٚؤنً٘



 تأنٌ نٝف "  عٓ٘ ْٗٛا ٚقد ايسبا ٚأخرِٖ"  إضسا٥ٌٝ بين ؾٓاع١ ايسبا أنٌ أيٝظ األضف َع

 إضسا٥ٌٝ بين تهسٙ ٚاْت ايسبا

 !!! ازبسمي١ ٖرٙ يف بِٗ تكتدٟ نٝف فعًِٗ ٖرا أيٝظ

 !!  بايباطٌ ايٓاع أَٛاٍ تأنٌ أمل

 بني اسبسٚب قك١ٝ ٖٚٞ أال ذيو بعد ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عًٝٗا ٜسنص ١َُٗ قك١ٝ ٖٓاى

 :  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فٝكٍٛ ٚايكبا٥ٌ ٚايدٍٚ ايػعٛب

 "  املطًب عبد بٔ اسبازخ دّ أقع٘ دّ ٚأٍٚ َٛقٛع ازبا١ًٖٝ دَا٤ ٚإٕ أال" 

 ٖرٌٜ فكتًت٘ يٝح بين يف َطرتقعا نإ

 ٚغعب غعب َأَ املعًِ ايتازٜخ يف تعٝؼ ال أمما ٜكٛد إٔ ٜسٜد ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

  ٚدٚي١ دٚي١ أٚ ٚعػري٠ عػري٠ أٚ ٚعا١ً٥ عا١ً٥ أٚ ٚدّ قتاٍ بِٝٓٗ سؿٌ زمبا

  بٝٓهِ ايطٛدا٤ األٜاّ تًو ,  تًو األٜاّ ٚذبًٕٝٛ ايتازٜخ يف تٓبػٕٛ ملاذا

  ازبا١ًٖٝ يف نإ دّ ألٟ ٚايجأز اإلْتكاّ أبطٌ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً فايٓيب

 يف أخٞ قتٌ ألْ٘ فالٕ عٓد ثاز يٞ ٜكٍٛ األٜاّ َٔ ّٜٛ يف أسدِٖ ٜأتٞ َا ازبا١ًٖٝ دَا٤

 ايدَا٤ ٚقع. ازبا١ًٖٝ



 سسٚب   بٗا سؿٌ دٍٚ بني ؼبدخ ايرٟ ايتؿاحل اإلدتُاعٞ ايؿًض باب َٔ ٖرا ٜكٛيٕٛ

  أ١ًٖٝ

 اسبسب َٔ ايه١ًُ ادتُاع , اجملتُعٞ ايتؿاحل  َجال َاْدٜال َجٌ ايدٚي١ ٖرٙ أٜك١ْٛ ٖرا ٜكٛيٕٛ

  ٚايبٝض ايطٛد بني

 فٗٛ اهلل َٔ األدس أزاد إٕ يهٔ نافس ٖٛ زمبا ايسدٌ ٖرا َجٌ ,ٜرنسٕٚ ايٓاع هلؤال٤ عذبا

 مل ألْ٘ زب٘ عٓد غ٤ٞ ي٘ ٚيٝظ ايدْٝا َٔ خسز َطهني فٗرا اهلل َٔ ٜطًب٘ مل ٚإذا اهلل عٓد

  األدس سبؿٍٛ غسط اإلستطاب إذ , ؼبتطب

  خف١ٝ نُس٠ ٚال فذأ٠ تهٕٛ ال فازب١ٓ

 ٖرٙ ي٘ قايٛا ٖرا َا فكاٍ ايٓعِٝ دٓات يف ٖٛ ٚإذا فذأ٠ هلل ٜكاتٌ ٚمل هلل ٜعٌُ مل ايرٟ فٗرا

 !!!  ؾاسبا عُال عٌُ ايرٟ د١ٓ

  تعاىل اهلل َٔ ٜطًبٗا دٗدا ذبتاز ازب١ٓ

  أٚال اإلميإ ٜؿشض إٔ عًٝ٘

  األضٛد ايتازٜخ ْٚبر ايٓاع بني ايتؿاحل َبدأ ٖٓا ٜكع ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب يريو



.  ض١ٓ ثالثني أٚ عػسٜٔ قبٌ دست اييت باسبسب املطًُني ٜٚرنس غدـ ٜأتٞ إٔ داعٞ ال

 .  ال!!  ايجكاف١ بداعٞ اسبسب عٔ ٜتهًِ إٔ ٜسٜد نرا ترنسٕٚ أال نرا سدخ ٜٚكٍٛ ٜأتٞ

 أال ٚاألَٛاٍ ايدَا٤ يف فٝٗا ٚقعٛا , املطًُني بني ٚقعت فت١ٓ نٌ:  ٚازبُاع١ ايط١ٓ اٌٖ َٓٗر

 ايط١ٓ اٌٖ َٓٗر ٖرا.  ؾاف١ٝ ضبب١ بكًٛب ْبك٢ إٔ ْسٜد ْسٜدٖا ال ٚاسبكٝك١ تبشح ٚال ترنس

  ٚازبُاع١

 ْٚطذٔ ْتؿاحل , اتساى ٚ عسب بني , ٚاْفطِٗ ايعسب بني , نإ اٜا املطًُني بني سسب أٟ

 ايتازٜخ يف يٝبك٢ املعًِ ايتازٜخ

 يف ْعٝؼ ايتازٜخ ضذٓا٤ ْهٕٛ إٔ الْسٜد , ساقسْا يف يٝعٝؼ املعًِ بايتازٜخ ْأتٞ ٚال

 خؿ١َٛ ض١ٓ أزبعني , خؿَٛاتِٗ يف ايع١َُٛ أبٓا٤ بني ست٢ املاق١ٝ املػانٌ ٚيف ايعالَٝات

  ٚتتٛازخ ٖٚهرا زدال ايؿيب فٝٗا ٜٚؿبض  ايسدٌ فٝٗا ٜػٝب َؿٝب١!!  أزض َرت ع٢ً

 ٜسٜد اسباقس ٖرا يٝدًل ساقسْا إىل ميتد إٔ ي٘ ْطُض ٚأال ايعالّ ْطذٔ إٔ ايدٜٔ َٓا ٜسٜد

 إٔ َِٓٗ ٜسٜد أبدا األضٛد اشبًف إىل ٜٓعسٚا ٚأال دا٥ُا األَاّ  إىل ٜٓعسٚا إٔ املطًُني َٔ

  ايدَا٤ ٚقع يريو غدِٖ إىل ٜٚٓطًل َِٜٛٗ ٜعٝؼ َٔ , ايع١ًُ تًو ٜتٓاضٛا

 عٔ ْبشح إٔ ْسٜد , ال:  ٜكٍٛ إيٝ٘ ٜعٝدْا ايتازٜخ ظالّ َٔ غبسز إٔ ْسٜد نًُا ايّٝٛ اإلعالّ

  ال , باطٌ ع٢ً نإ َٚٔ سل ع٢ً نإ َٔ املػه١ً بطبب اسبكٝك١



 تعٝدْا إٔ تسٜد ملاذا , َكٛا , زبِٗ إىل َكٛا ايباطٌ ع٢ً ناْٛا ٚايرٜٔ اسبل ع٢ً ناْٛا ايرٜٔ

 !!  ايطٛاد إىل

 ٜكفٕٛ ايرٜٔ َٓٗا ٜطتفٝد إٔ ميهٔ نإ! ؟ َٓٗا ْطتفٝد َاذا , اسبكٝك١ ٖرٙ إىل عبتاز ال عبٔ

  ٕاآل زبِٗ ٜدٟ بني

 ٜٓػ٤ٞ املطًُني بني ٚاملؿاسب١ احملب١ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب ٜٓػ٤ٞ نٝف السغ يريو

 ٚٚدد ايعدٚ ٚدا٤ تفسقٛا املؿًش١ ٖرٙ ٚاختًت اي٥ٛاّ ٖرا اختٌ إذا ألْ٘ املطًُني بني اي٥ٛاّ

 اإلضالّ يريو َٚكدضاتِٗ ٚأَٛاهلِ بدَا٥ِٗ فٝعبح هلِ عُٛد ال هلِ قٛاّ ال َتفسق١ َػتت١ أ١َ

  سكٝكٝا أخا ألخٝ٘ املطًِ ٚػبعٌ ٚاسد زدٌ قًب ع٢ً املطًُني قًب ٜٚٛسد ايه١ًُ ػبُع

  ايتازٜخ دفٔ ٖٞ أال امل١ُٗ ايكك١ٝ ٖرٙ إذا

  بايتك٣ٛ ٚايتفاقٌ ايكَٛٝات ْٚبر اشبًل أؾٌ يف ايبػس١ٜ ايٛسد٠ قك١ٝ قًٓا إذا

 (  خريا بايٓطا٤ اضتٛؾٛا)  بكٞ

  ؟ ملاذا , بايٓطا٤ ايسداٍ ٜٛؾٞ ايٛداع سذ١ يف ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب

 فٝ٘ ٜٓػأ ايرٟ املٓػأ ٖٞ املسأ٠ ٖرٙ ٚإٔ ٜٓؿسٖا ٚايػسع قعٝف١ ٖٞ ْعِ  املسأ٠ ٖرٙ

  اجملتُع نٌ فٗٞ خسٱاٍ ايٓؿف تسبٞ ٖٚٞ اجملتُع ْؿف ٖٞ ٚايسداٍ األطفاٍ



  خريا بايٓطا٤ اضتٛؾٛا

  بايٓطا٤ اإلضتٛؾا٤ نٝف

  زبٗا عٓد ٚهلا عًٝٗا ػبب َاذا أٚال ايدٜٔ تعًُٝٗا

   ايٓطا٤ بؿالح اجملتُع ؾالح , اجملتُع ؾًض املسأ٠ ؾًشت إذا:  اسبُٝد٠ األخالم

 املطذد إىل اذٖب البٓٗا األّ قايت إذا أَا ٜتدًف يسمبا املطذد إىل ٖٝا البٓو تكٍٛ فعٓدَا

  ٜتدًف ال فإْ٘

  ٜتدًف ال ايػايب يف فإْ٘ املطذد إىل اذٖب شٚدت٘ ي٘ قايت إذا ايسدٌ ست٢

 األ١َ ٖرٙ َؿٓع ٖٞ املسأ٠

  ايّٝٛ املط١ًُ يًُسأ٠ ٜساد َاذا

  َتػسذَٕٛ َتفسقٕٛ , ٚاسد٠ أ١َ يٓا ٜعد مل , ايطٝاضٞ عكدْا اعبٌ:  إخ٠ٛ ٜا عبٔ

  قعٝف اقتؿادْا , اإلقتؿاد يف َعكال يٓا ٜعد مل , تعًُٕٛ فشٝح اإلقتؿادٟ ٚسايٓا

  اإلْتاز يف ٚيٝظ اإلضتٗالى يف ايصٖد , شٖدا يٝظ , قعٝف اْتادٓا

  يًُطًُني ق٠ٛ فاإلْتاز , اإلْتاز يف ٚيٝظ اإلضتٗالى يف فًٝصٖد ٜصٖد إٔ أزاد َٔ



  يًُطًُني األخري املعكٌ ٖٞ املسأ٠ ٚزنٓٗا األضس٠

 دٗٛد ٚدٌ ايدْٝا أؾًشت املسأ٠ ٖرٙ ؾًشت ٚإذا املسأ٠ ٖٛ يًُطًُني األخري املعكٌ

  غ٤ٞ نٌ فطد فطدت إذا ألْ٘ املسأ٠ ع٢ً َٓؿب١ اإلضال١َٝ يًُذتُعات اإلفطاد

 تساٙ ايرٟ ٖرا نٌ املعًِ , املدٜس , ايكابط , املسأ٠ ٜدٟ ذبت َٔ ؟ ايسدٌ ضٝتدسز أٜ َٔ

  املسأ٠ ٜدٟ ذبت َٔ ربسز , ٜطري بػس َٔ اجملتُع يف ٜطري

  َع١ٓٝ أَج١ً هلا تؿٓع , اإلعال١َٝ باملتابع١ , اإلعالّ يف غت٢ مبػسٜات املسأ٠ ٖرٙ تػس٣ يريو

 طًك١ إطالم َٔ ٚاخطس ايبٓا٤ تدَري َٔ أخطس ٚايعكًٞ ايٓفطٞ ايتدَري َٔ اسباالت ٖرٙ

 إْطإ , أخالم ٚال َبادئ ٚال قِٝ ال ٖاَد٠ دج١ سٞ ٖٚٛ َٓ٘ دبعٌ ,إٔ ٚميٛت إْطإ ع٢ً

 ٜٚكض ٜٚػسب يٝأنٌ ٜعٝؼ , ايبٗا٥ِ عٔ الؽبتًف اهلل أعصنِ اقتؿادٟ نا٥ٔ عٔ عباز٠

  فكط سادت٘

 ! ؟ ازبٌٝ ٖرا ضٝدسز ايرٟ َٔ

 :  ايؿاحل ازبٌٝ ؽبسز ايرٟ َٔ , املسأ٠

  ايؿاسب١ املسأ٠

  ايتفؿٌٝ َٓت٢ٗ يف املسأ٠ َع يًسدٌ ايعالق١ زضِ ٚتعاىل ضبشاْ٘ اهلل فًريو



  ٚاملٗس ايصٚاز ٚنًُات ايصٚاز أيفاظ َٔ ابتدا٤ ايصٚاز عالق١

 , ايٓطا٤ ضٛز٠ سد إىل تاَا تفؿٝال , املسأ٠ َع ايسدٌ نعالق١ َفؿال غ٦ٝا ٕٱايكس يف الدبد

 اإلستُاٍ تكبٌ ال ٚاقش١ ب١ٓٝ ٚبأيفاظ ضٛز٠ ايطالم

 بِٝٓٗ ز٣غٛ ٚأَسِٖ)  اسبهِ أَٛز ببُٓا(  غريٙ شٚدا تٓهض ست٢ ي٘ ذبٌ فال طًكٗا فإٕ) 

 ) 

 االَس ٜهٕٛ إٔ املِٗ , طبكٖٛا ايؿٛز٠ طبكتِ ٚنٝفُا بٝٓهِ فُٝا تػاٚزٚا إضالَٞ صبتُع أْتِ

  غٛز٣ بٝٓهِ

 َٛقٛع يف نبري٠ ٚال ؾػري٠ ٕٱايكس ٜرتى مل دقٝكا تفؿٝال فؿًت ٚاملسأ٠ ايسدٌ َع ايعالق١ أَا

 إال اسبكٛم ٚتٓعِٝ ايصٚدات ٚتعدد ٚخطب١ ٚشٚاز , طالم َٔ , ٚاملسأ٠ ايسدٌ بني ايعالق١

  ٚبتفؿٌٝ

 تأخرْٚ٘ نٝف)  غ٤ٞ َٓ٘ يهِ يٝظ(  غ٦ٝا َٓ٘ تاخرٚا فال قٓطازا إسدأٖ تٝتِٱ ٚإٕ) 

 (  بعض إىل بعكهِ أفك٢ ٚقد

 بعض إىل بعكهِ أفك٢ ٚقد! )  تطتشٞ أال!  َٓٗا ٚزأٜت َٓو زأت ٚقد تأخرٙ نٝف

 (  غًٝعا َٝجاقا َٓهِ ٚأخرٕ



  بعدٙ بٓٝإ ال األضس٠ ٖدَت إذا ألْ٘ ايػًٝغ املٝجام ع٢ً األضس٠ ٜكِٝ

  اْتٗت دتُاع١ٝالا ايب١ٝٓ

 ٚيٝظ األفساد َٔ ٜتهٕٛ اجملتُع ايفسد ٚإمنا األضاضٞ ايعٓؿس ٖٞ األضس٠ عٓدٙ تعد مل ايػسب

 ٚأَ٘ أباٙ عسف ٚإٕ  ايػازع يف ْفط٘ ٚػبد اإلْطإ ٜٛيد أضس ٖٓاى ٜعد مل ألْ٘ األضس َٔ

 ميػٞ ٚاسد نٌ ٚبعدٖا يفرت٠ ذيو فٝهٕٛ بعكِٗ َع ٜعٝػٕٛ ٚاألّ األب نإ ٚإٕ خري فريو

 !  ذيو إىل َٚا ٚايتكاعد يًذُٝع بايعٝؼ تتهفٌ ٚايدٚي١ ضبًٝ٘ ساٍ يف

 !! اقتؿاد١ٜ نا٥ٓات

 تأخر فإْٗا طًكتٗا فإٕ!   اقتؿاد١ٜ ٚسد٠!  َاي١ٝ عالق١ ايصٚدني بني األضس٠ يف ايعالق١ 

 !! اقتؿاد١ٜ عالق١ َايو ْؿف

  ايدنإ َجٌ اقتؿاد١ٜ ٚسد٠ األضس٠

 َٔ ددازا  نإ يٛ نُا َع٘ ٜتعإًَٛ داَدا اإلْطإ أؾبض!  اإلْطإ عاطف١ اَتٗإ مت

 ! نٝإ ي٘ يٝظ!  عٛاطف ي٘ يٝظ اإلمسٓت

 ٜعين دفا٤ ؾاز يٛ فُٝا اسبكٛم ٖرٙ يو ٚقاٍ سكٛقا ٚأعطاى باملسأ٠ أٚؾ٢ فاإلضالّ

  ال , ايطبٝع١ ساي١ يف يهٔ دف٠ٛ ؾازت يٛ فُٝا اسبكٛم يف ايتٓاشٍ



 آلٜات ذيو يف إٕ ٚزمح١ َٛد٠ بٝٓهِ ٚدعٌ إيٝٗا يتطهٓٛا اشٚادا أْفطهِ َٔ يهِ دعٌ) 

 (  ٜتفهسٕٚ يكّٛ

  بآٜات ٚاْتٗت بآٜات بدآت اآل١ٜ فٗرٙ

 تهٜٛٔ يريو بآٜات ٚتٓتٗٞ آلٜات تبدأ آ١ٜ( أشٚادا أْفطهِ َٔ يهِ خًل إٔ آٜات٘ َٔ) 

  ادتُاعٞ تهٜٛٔ أٟ َٔ أِٖ األضس٠

  ايكسٕٚ عرب تازؽبِٗ َس ع٢ً املطًُٕٛ

 األضس٠ بكٝت يهٔ َػسدٕٚ املطًُٕٛ ٚأؾبض اشبالف١ ٚضكطت املػٍٛ

 !؟ ملاذا ْطرتد إٔ ع٢ً قادز٠ األضس٠

  ٚدٜٓ٘ عكٝدت٘ ٜتًك٢ أٜٔ اإلْطإ ألٕ

 ايدٜٔ يتًكٞ َهإ ال!!  دٜٓ٘ ضٝتًك٢ أٜٔ َٔ ايػازع يف ٜٛيد ضٛف نإ إذا

 عُٛدٙ , ايدٜٔ عُٛد األضس٠ إٔ ٜعًِ ايػسع يريو

 ايدٚي١ ْعاّ َٔ انجس األضس٠ ع٢ً ايدٜٔ سسف يريو األضس٠ يف عكٝدت٘ ٜتًك٢ ٜٛيد ملا اإلْطإ

  ايدٚي١ َٔ انجس ايدٜٔ سا١َٝ األضس٠ إٔ ألدٌ. ؟ ملاذا ايدٚي١ ْعاّ َٔ أنجس ْٚعُٗا



 اسبر , َٛدٛدا املطذد ٜبك٢ األضس٠ بكٝت إذا يهٔ ايدٚي١ تطكط زمبا , ايدٚي١ تفطد زمبا

  َهإ ال!!  دٜٓ٘ ضٝأخر أٜٔ فُٔ ايػازع يف ٜٛيد اإلْطإ ؾاز إذا يهٔ َٛدٛدا ٜبك٢

  ال(  األضس٠ يف اسبصب َٝجام ٜأخر ال ٜعين)  ٚددت٘ ددٙ عٔ دٜٓ٘ ٜأخر فإْ٘ ٜٛيد ملا ٚاملطًِ

 ٜتعًِ , ٚددٙ ددت٘ ؟؟ إٜاٙ ٜعًُ٘ َٔ(  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً)  ضبُد ٖٛ زضٍٛ اضِ ٜتعًِ

  ٜدزٟ ال سٝح َٔ ذيو

  ايؿشاب١ قؿـ ي٘ ؼبهٞ ٜٚؿبض ؟ ددٙ َااضِ , عبداهلل ؟ أبٛٙ َٔ

   ازبد٠ اْت ذبهٝٗا اييت ايكؿـ ٖرٙ

  عكٝدتو تػهٌ اييت ٖٞ

  ايٛقت ذيو يف ازبد٠ َجٌ ٜؤثسٕٚ ال ازباَعات يف األضاتر٠ نٌ

  بٝت٘ يف اإلْطإ ٜتًكاٙ ايرٟ ايدٜٔ ٖٛ

 األضاض١ٝ ْكاط اشبُظ ٖرٙ إىل اْعسٚا

  ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عٓٗا تهًِ اييت بايكَٛٝات ايتفاخس عدّ

  املعًِ ايتازٜخ ع٢ً ٚأغًل ايػعٛب بني ايدَا٤ ٚقع



  بايتك٣ٛ ايتفاقٌ

  ايسبا ذبسِٜ

 ( خريا بايٓطا٤ اضتٛؾٛا)  باألضس٠ ايعٓا١ٜ

 ْتفِٗ إٔ ٚدٌ عص اهلل ٚأضأٍ يًٓاع ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ايٓيب عًٝٗا زنص اييت ايككاٜا ٖرٙ

  ايدْٝا خطب أععِ َٔ ٚأْٗا اشبطب١ ٖرٙ فش٣ٛ

 عٓدْا ايرٟ اإلْطإ سكٛم َٝجام ي٘ ْكٍٛ اإلْطإ سكٛم عٔ يٓا ٜتشدخ إٔ ٜسٜد َٔ ٚإٔ

  َٝجاقو َٔ خريا

 إيٝو ٚاتٛب أضتػفسى أْت إال إي٘ ال إٔ أغٗد ٚحبُدى ايًِٗ ضبشاْو

 


