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ا١ٓاملني كالهالة كالفالـ ىلع اجل٥ٓث امل٫ػاة  رٌب  احل٥ػ هللً 

كالؽمحث املفػاة كىلع آهل كنطت٩ الفادات كىلع لك ٦٤ ا٪خػل 
 ي٬ـ املشازاة.إىل ة٫ػي٣٫ 
  ،،،أٌا ةػس

ٛخػاء امل٢ٍٚ ٘ا٣٢ْ أيخ املؤ٦٤ أف ٦٤ أ٪٣ أـتاب اإلي٥اف اال
بفرية ـيػ األ٧اـ ٢ْي٩ ٦٤ اهلل أ٘ي٠ نالة كأزٍف ـالـ، ذلا اكف 

ملا ٛػ  كذلٝ مهػاٛان  ؛٢ْي٨ا اتلجتي٩ ل٬الدح٩ كاإلكارة ملاك٧خ٩ ؾا٤ان ل
ْيؽؼ ةجتا٪خ٩  املؽض   م  ركاق أضػ نطاةخ٩ أة٬ ٛخادة األ٧هار اذلم 

٬ؿ  ـً اال ☻أف ـر ـً يى٬ٍ ٬ٍ ٦ٍ نى ئ٠ًى خى / ـي ؟ ٛىاؿى  ذٍجىنٍيً
( َّ ى ٧ًٍؾؿى لَعى

ي
ٍك أ
ى
رٍجي أ ًٓ ـه ةي يى٬ٍ تي ًذي٩ً كى دًلٍ ـه كي ٧ِؽ ٘ا ،مف٣٢"  "ركاق(ًذي٩ً ذىاؾى يى٬ٍ

م يف ٬ٛهل  ـه ) /☻أيخ املؤ٦٤ كح٦ٓ٥ كح٥طَّ ذىاؾى يى٬ٍ
تي ًذي٩ً  دًلٍ َّ / )ة٬ٜهل ☻ ذ٣ أردؼ (،كي ى ٧ًٍؾؿى لَعى

ي
ٍك أ
ى
رٍجي أ ًٓ ةي
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ذ٣ ٤ا  ☻ كذلٝ ملؾيػ ا٪خ٥اـ الفا٤ّ ة٬الدح٩ (،ًذي٩ً 
 ٪٬ك ،٧خز ٦ْ ح٢ٝ ال٬الدة املرش٘ث ٦٤ اخلريات ادل٧ي٬يث كاألعؽكيث

 ،يلري إحل٩ ـياؽ احلػيد ٦٤ ال٬الدة ذ٣ ابلٓد ذ٣ ٧ؾكؿ ا١ٜؽآف٤ا 
يف ٞخاة٩  ؒ كٛػ ٛاؿ كيظ كي٬ع٨ا حم٥ػ ْتػ ا١يح الٟخاين 

أرد٧ا أف ٧هارح املٍا١ّ املػٛٚ ةأف " (/اتلآحلٗ امل٬دليث) ػاملفىم ة
يج ل٬ ساؿ كأٌاؿ ا١رتضاؿ  ككلٗ ٦ْ ـاْػق ح٨ٜيتان الؽس٠ اخلؽِّ

ؽى٫ا ل٣ جيػ يف ا١برش ىلع كحبران يف عؾائ٦ األرض  ٬ٌهلا ْك
 ل٬ٛائّ امليالد اعخالؼ كس٬ق ا٥ِٓ١ث كاإلٞتار ٦٤ حتتّ اجلاسي 

كض٬ادث ال٬٘اة ككىت احلؽاكت كالف٨ٟات كأض٬اؿ اإلٛا٤ث 
كاتل٨ٜالت كأ٬ٌار ا١ٖيب كالؽىض ككٛائّ الف٣٢ كاحلؽب كا١ٍٓاء 

اين ٪٬ ٧يب يف ا١ٓال٣ اإلنف ٘ؽدو كاضػو  كامل٨ّ كاتلطؽي٣ كاتلط٢ي٠ ٕريى 
٢ني كضتيب رب ا١ٓاملني ٢ْي٩ ٦٤ اهلل أ٘ي٠ نالةو كأزٍف  املـؽ

دلك١ثو ٦٤ ادلكؿ أف جتخ٫ػ يف دمّ لك ٤ا ٞخب  رى ػِّ تف٢ي٣، حبيد ل٬ ٛي 
ال ح٠ٜ ٦ْ  جل٥ٓج ٦٤ ذلٝ مٟختثن ِْي٥ثن  ☻٩٨ْ 

ّى ك٤ا أضؽٛ ،أ٣ِْ ماكحب ا١ٓال٣ يِّ  ٩٪ؼا زيادةن ىلع ٤ا ىاع كىي
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تاف ىلع األ٧ػلؿأْػاؤق يف كٛٓث اتلخا ٛاؿ احلاَ٘  "،ر كاـتيالء اأـل
الف ةاتل٬بيظ مل٦ ذـ )ك٥ؿ ادلي٦ الفغاكم يف ٞخاة٩ املفىم  اإْل

خىبى يف الفرية (/ "اتلاريظ ٞى أ٩٧ ل٬ ضه٠ اتلهػم جل٥ّ اـ٣ لك ٦٤ 
، ك٬ٛؿ الفغاكم ٪ؼا حلني "اجلت٬يث لاكف يف ْرشي٦ دلرلان ٘أكرث

٘إذا زدت / "ٛاؿ كيظ كي٬ع٨ا، ؒ ؒيف أكائ٠ ا١ٜؽف ا١ٓارشك٘اح٩ 
ٞي  خب ةٓػق يف ٪ؼق ا١ٜؽكف اجنًل لٝ األمؽ ىلع ضٜيٜث ٤ا ٢ْي٩ ٤ا 

ؽ٧ا  .٪ا. "ـاةٜان  ٞذ
 ،ٟخب يف املفخٜت٠ ملا اكف ةٓػ ابلياف ةياف٢ٛج/ كل٬ أى٨ٙا ٤ا ـيي 
 ًٟ ا٧يث كضػ٪ا ضازت ىلع رشؼ أكرث ٦٤ خَّ كيسٙيٝ أف ا١ٓائ٢ث ال

اغ١ب ٨٤اٛت٩  محتخ٬ئث مؤ١ٗ يف ْػة دلرلات ىغ٥ث ا٤ً 
٪ؼا اله٨يّ ىلع يشء إ٥٧ا يػؿ ىلع  كإف دؿَّ  ،☻

ا٪خ٥ا٤ان  ☻ا٪خ٥اـ املف٥٢ني املؤ٨٤ني بلؤكف ٧بي٣٫ 
يه عؾائ٦  ك٪ا ،٦٤ أ٪٠ الرشائّ األعؽل يلارك٣٫ ٘ي٩ أضػه ل٣ 

األرض ٤ٙخ٬ضث يف كس٬ق املٍا١ٓني كاملختتٓني تلاريظ ا١برشيث ٦٤ 
٠٫٘ جيػ املٍا١ّ امل٨هٗ الهادؽ  ،إىل ي٨٤٬ا ٪ؼا ♠دـ آدلف 
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ك٪٠  ،٤ر٠ ٪ؼا أك ةٓي٩ ل٨٢هارل كاحل٬٫د يف أ٧بيائ٣٫ ٢ْي٣٫ الفالـ
٥ائ٣٫  جيػ املٍا١ّ امل٨هٗ الهادؽ لألم٣ األعؽل ذلٝ يف ْز

٘اكف ٦٤ ا١ٙؽض ال٬اسب ، ال... ال... كأ١ٗ ال ال.../ ٛاٌتث؟ اجل٬اب
٦٤  خٓػ ٫٨ْا ٞرريه ف ةٓو احلٜائٚ ا١يت اةياحبىلع ٨٤ا  ٢ْي٨ا كضؽنان 

ذني، طػِّ املف٥٢ني بفتب ةٓو املخ٢ٍٙني ىلع م٬ائػ ا٫ٜٙ١اء كال٥ي 
ـ، ك٣٫٘ ا٬ٜ١اْػ ٬ا٢ٓ١ ٦٤ ح٢ٌف ل٣ يس٦ هل٣ ٧هيبه  كاذلي٦

كٖت٬ا ىلع ا٥٢ٓ١اء ٦٤ ـ٢ٗ  ٕري أ٣٫٧كاألن٬ؿ احلػيثيث كا٫ٜٙ١يث، 
٪٣ ث أك ٕرية٢اض٨ أك يثأك كا٘ٓ يثاك٬٧ا أك ٤الٟ ث٫ا ض٨ٙيًٙ ٢ى األ٤ث كعى 

 ٦ أسادكا يف إ٫ُار ٨٤اٛب ـيػ األك١ني كاآلعؽي٦اذلي ٦٤ أ٪٠ احلٚ
ا١ث هلؼق اعخيار٧ا ح٣ ذلا ٢ْي٩ ٦٤ اهلل أ٘ي٠ نالة كأزٍف تف٢ي٣،  الـؽ

 املٜاـ، ٪ؼا يف ٧ِيٙث رصحيث أد١ث ٦٤ حت٬ي٩ ملا امل٨يٙث ا١ِؽيٙث
جيث اإل٤ارات دلك١ث كاٞؽي٦ جيَّث ةيياء أيادو  ٦٤ هلا ٤ا الفى  ٧رصةً  يف ـي
جيَّث املؾٌيث ة٫ؼق هل٣ ٤ٓرت٘ني املؽىيث اجلاسيث ا١ٙؽٛث  االضخٙاؿ بفي
 هلل كاحل٥ػ حتيَّث، كأزٍف ـالـ أ٘ي٠ اهلل ٦٤ ٢ْي٩ ا١ربيَّث ـيػ ة٬٥دل
ليَّث ٘شؽو  لك حرتان   .ْك

https://arabicdawateislami.net



7 

 
، كالهالة كالفالـ ىلع عري ع٩ٜ٢ اذلي٦ انٍىف، احل٥ػ هلل ككىف

 كاٛخىف، ي٬ٜؿ امل٬ىل ْؾ كس٠/كىلع آهل كنطت٩ ك٦٤ ـار ىلع ٫٧ش٣٫ 
ا يىا ٫ى ح 

ى
ي٦ى  أ ً ٨ي٬ا اذلَّ ٬ا آ٤ى ٜي ى  اتَّ ي٬ا اّللَّ ٛي٬ل ًػيػان  ٛى٬ٍالن  كى  ،" آيث/ "األضؾابـى

ـً )/ ☻كي٬ٜؿ املهٍىف  احٍلى٬ٍ فى ييٍؤ٦٤ًي ةًاهلل كى ٦ٍ اكى ٤ى

رٍيان  ٠ٍ عى ٜي ٍج  اآلًعًؽ ٘ى٢ٍيى ٍك حًلىٍه٥ي
ى
 .كمف٣٢" ابلغارم "ركاق(أ

 ،،،أٌا ةػس
 احلٜائٚ ل٨٢اس ضىت يفريكا بنٌي أف يي  ٘إف ال٬اسب ىلع لك مف٣٢و 
كحي٢ي٠، ٘احلٚ أة٢ز اكلل٥ؿ  ْىمن  ىلع ةهرية ك٪ػل، ك١حؿ ىلع

ك٪ؼا أكاف الرشكع يف امل٬ى٬ع/ ٘إ٨٧ا نف٥ّ ك٧ؽل يف  يف راةٓث اجل٫ار،
كا١يت كط٨ج ةاألكاذيب كاألةاٌي٠  ،٪ؼق األياـ ح٢ٝ ال٬ريٜات
ك٢ٛيٌل ا٣٫ٙ١ كا٣٢ٓ١ ٦٤ اع٤ث اجلاس ض٬ؿ  كاتلػ١حؿ ىلع ا١بفٍاء
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٤ا خيخم ةامل٬دل اجلت٬م الرشيٗ، ٬٘سب ىلع ٦٤ دلي٩ ا١ٜػرة ىلع 
يػ ال٬ارد يف ٢ٌتث ا٣٢ٓ١.  اتلبيني أف يبني؛ ضىت ال يػع٠ يف ال٬ْ

 غيً ثوكي جٌٓو 
ا  /☻ي٬ٜؿ املهٍىف  ا ٤ى َٰؼى ٍمًؽ٧ىا ٪ى

ى
ثى يًف أ ٍضػى

ى
٦ٍ أ ٤ى

٬ى رىد   ٫ي ٣ٍ / ☻ كي٬ٜؿ ،مف٣٢" "ركاق١ىحٍؿى ٩ٍ٨٤ًي ذى إًيَّازي كى

الى١ىثه  ثو ىى ْى لكَّ ةًٍػ ، كى ثه ْى ذىثو ةًٍػ ٍػى َّ حمي ٬ًر، ٘ىإًفَّ لكي ذىاًت األمي ٍػى حمي ركاق أة٬ "(كى
  .داكد"

َّ )إف ١ِٙث " :كال املػارض ال٬اردة يف احلػيد ٦٤ أ١ٙاظ  (لكي
 "،ا٬٥ٓ١ـ تل٠٥ دميّ أ٬٧اع ابلػع ةػكف اـتر٨اء... ٘يه ىال١ث

كب٬ٜهل٣ كجتؽئ٣٫ ٪ؼا ٪٣ يؽم٬ف ٥٢ْاء األ٤ث ةاالةخػاع، كىلع 
إ٨٧ا ل٣ ٧ٜهػ نطاةث  :فإن كيخً، رض اهلل ٩٨ْ رأـ٣٫ ـيػ٧ا ٥ْؽ

٬ؿ اهلل  ة٠ ٛهػح٣، كذلٝ  كيِا ىكً: ،☻ـر

فإن  ،ػكف اـتر٨اءةدميّ أ٬٧اع ابلػع / ة١٬ٜس٣ اآلعؼ ةخالةحتس٣
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 :ُلٔل ىكً ،أٛؽق ىلع ذلٝ... ☻إف اجليب : كيخً

أعؽل ٫٢ٓ٘ا الهطاةث كاتلاة٬ٓف ةٓػ ك٘اح٩  ـ٬ؼ ٧أحيس٣ ةأ٘ٓاؿو 
 ،، ٠٫٘ حخ٣٫٧٬٥٫ ةابلػْث كاليالؿ... أـ ٤اذا؟!☻

 / ╚٘إحلس٣ أ٘ٓاهل٣ 

تو ٛي ٛاؿ/ " رض اهلل ٩٨ْ ضػيد زيػ ة٦ ذاةجدمع اىلصآن:  -
٘خص " "ّ يف يشءكل٣ يس٦ ا١ٜؽآف دمي  ☻اجليب 

جب٥ّ  ¶٪٬ اذلم أكار ىلع أيب ةسؽ  ٥ْؽ :ُلٔل ،"ابلارم

ضيد ٞرث ا١ٜخ٠ ةني الهطاةث يف كاٛٓث  ،ا١ٜؽآف يف مهطٗ
ل٣  كحئان  أ٠ٓ٘ٞيٗ "كٛاؿ/  رض اهلل ٩٨ْ ٘خ٬ٛٗ أة٬ ةسؽ ،احل٥ا٤ث

٬ؿ اهلل  ٪٬ "/ رض اهلل ٩٨ْ ٛاؿ ٥ْؽ "،؟☻ي٩٢ٓٙ ـر

رض اهلل  ، ٣٢٘ يؾؿ ٥ْؽ-اُظص إىل كٔهل: ْٔ واهلل رري - "كاهلل عري
رض  يؽاس٩ٓ ضىت رشح اهلل نػرق هل، كبٓد إىل زيػ ة٦ ذاةج ٩٨ْ

 ٠ٜ٧ لك٬ٙين ل٬ ٬٘اهلل "٘لك٩ٙ ةتختّ ا١ٜؽآف كدم٩ٓ، ٛاؿ زيػ/  اهلل ٩٨ْ
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ذ٣  "،ا١ٜؽآف دمّ ٦٤ ة٩ أمؽين مما لَع أذ٠ٜ اكف ٤ا اجلتاؿ ٦٤ ست٠
٬ؿ اهلل  كحئان  الفٞيٗ حٙٓ"ٛاؿ/   "،؟ ☻ل٣ ي٩٢ٓٙ ـر

 حيد يؾؿ ٣٢٘ " /ذ٣ ٛاؿ "،عريكاهلل ٪٬ "/ ٩٨ْرض اهلل أة٬ ةسؽ  ٛاؿ
 ةسؽ أيب نػر هل اهلل رشح لزلم نػرم اهلل رشح ضىت مؽاسٓيت
٥ؽ   .""ركاق ابلغارم "ْك
أعؽج ابلي٫ٌف غَ ابليج:  ♠ إةصاْيًظيسُا ٌلام  حأرري -

٦ أةي٫ا  ▲ اعئلثالفيػة ٦ْ  بف٨ػ ٬ٛم إف املٜاـ "ٛا١ج/ ْك

 أيب ةسؽ م٢خهٜان كيف ز٦٤  ☻اكف يف ز٦٤ اجليب 

كل٣ ح٨ٟؽ "ٛاؿ احلاَ٘ اة٦ ضشؽ يف ا١ٙخص/ ، "ةابليج، ذ٣ أٌعؽق ٥ْؽ
٘هار  ، كال ٦٤ ساء ةٓػ٪٣رض اهلل ٩٨ْ الهطاةث ٠ٓ٘ ٥ْؽ

 .."، ككؼلٝ ٪٬ أكؿ ٦٤ ٠٥ْ ٢ْي٩ املٜه٬رة امل٬س٬دة اآلف....إدمااعن 
 ا.٪.
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ٔم اجلٍػث: - ٦ْ ٘يف نطيص ابلغارم  زيادة اآلذان األول ي
ـي )الفائب ة٦ زيػ ٛاؿ/  ٢ؿى اإًل٤ا هلي إًذا سى كَّ

ى
ـى اجلي٥ًٓث أ اكف اجلِّػاءي ي٬

ً ىلع ٫ًْػ اجليبِّ  ٥ؽى  ☻ىلع ال٨٥ًربى كأيب ةسؽو ْك

ى اجلاسي  ،رض اهلل ٥ٌ٢٘٩٨ْا اكفى ْر٥افي  ،¶ زادى اجلػاءى  ،ككرثي

... أكؿ  /ةاْختار إىا٘خ٩ إىل األذاف األكؿ كاإلٛا٤ث، كيٜاؿ هل (،اثلا١دى
ذاين ةإـٜاط / ةاْختار ـت٩ٜ يف الؾ٤اف ىلع أذاف اجل٥ٓث، كيٜاؿ هل

 اْختار اإلٛا٤ث.
ا١يت أنلأ٪ا ـيػ٧ا لَع : ☻ الصالة ىلع اجليب -

ؽ٪ا ـٓيػ ة٦ ٨٤ه٬ر كاة٦ سؽيؽ كاكف ي٫٥٢ٓا  ♠ ل٨٢اس، ٞذ

 كي٬ٜٓب ة٦ كحتث يف أعتار لَع كاة٦ أيب اعن٣ (ح٫ؼيب اآلذار)يف 
ري٪٣ ٦ْ ـال٤ث ال٨ٟػم. ♠  كا١ٍرباين ٕك
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ٔد - )ورمحث اهلل  يف اىتشٓس ةػس ريض اهلل غِّ ٌا زاده اةَ معػ
 يف املٓش٣ ا١ٍرباين "ركاق "الفالـ ٢ْي٨ا ٦٤ رب٨ا"اكف ي٬ٜؿ/  :وبصاكحّ(

 . الؾكائػ" دل٥ّ يف كاهليريم الٟتري،
اىبعٍيث يف أول اىتشٓس:  ¶زيادة غتس اهلل ةَ غٍص  -

ٝى  /٤ا زادق يف اتل٢تيث ة٬ٜهلككؼلٝ  َّيٍ ٝى  ،"بلى يٍ ٍٓػى ـى ٝى كى َّيٍ اخٍلىرٍيي  ،بلى كى
ٝى  يٍ ٝى  ،بًيىػى َّيٍ " بلى ٠ي ٥ى ٓى ا١ٍ ٝى كى ٍ ٍدتىاءي ًإحلى الؽَّ ك٪٬ ٤بف٬ط يف  ،مف٣٢" "ركاق كى
الهطاةث  ات٦٤ زياد إىل ٕري ذلٝكمف٣٢  ابلغارم نطييح

٥٢اء ك٘يالء األ٤ث.  ْك
٘لك ٪ؤالء اةخػ٬ْا أكياء رأك٪ا ضف٨ث ل٣ حس٦ يف ٫ْػ 

 ،كيه يف ا١ٓتادات، ٥٘ا ١٬ٛس٣ ٘ي٣٫؟ ☻املهٍىف 

٣ٍ٢و إًٍف  ،ك٪٠ ٪٣ ٦٤ أ٪٠ اليالؿ كابلػع امل٨ٟؽة أـ ٤اذا؟ ًٓ ٧ىبِّئي٬يًن ةً
اًدًرنيى  ٨ٍخي٣ٍ نى   ." ٦٤ اآليث/ األ٧ٓاـ/" ٞي
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ادلي٦ يشء يفىم ةػْث ابلا٠ٌ ةأ٩٧ ال ي٬سػ ٪٨اؾ يف أ٤ا اداعؤك٣ 
ؿ ىلع ٘إحلس٣ أ٬ٛاؿ س٫اةؼة ٥٢ْاء األ٤ث كاذلي٦ ي٬َّٓ  ،ضف٨ث

٦ْ ضرا١ث ١حؿ هلا ٕؽض إال اتلٙؽيٚ ةني املف٥٢ني  الك٣٫٤، ٘يالن 
كإكٓاؿ ٧ار ا١ٙنت ةح٣٫٨ يف ال٬ٛج اذلم حن٦ ٘ي٩ حباسث إىل دمّ 

 /كخاح٣٫
 غَ إةصاْيً اجلِيس كال: ْ( )ت أةٔ ُُػيً احلافظ روى -

ابلػْث ةػْخاف/ ةػْث حم٬٥دة "ي٬ٜؿ/  رض اهلل ٩٨ْ ـ٥ٓج اللا٘يع
كبػْث ٤ؼم٤٬ث، ٥٘ا كا٘ٚ الف٨ث ٬٫٘ حم٬٥د، ك٤ا عا١ٗ الف٨ث ٬٫٘ 

ا.٪. "٤ؼم٬ـ
رض اهلل يف ٌِاكب الشافيع  ْ()ت  ابليٓيقاحلافظ روى  -
ضػث مما املطػى " كال: ٩٨ْ

ي
باف/ ٤ا أ أك  أك ـ٨ثن  خيا١ٗ ٞخاةان ذات َضى

ضػث ٦٤ اخلري ال عالؼ  أك إدمااعن  أذؽان 
ي
٫٘ؼق ةػْث اليالؿ ك٤ا أ

 ..٪ا "٪ؼا ٘ي٩ ل٬اضػ ٦٤
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ْ(  )ت  اىػض ةَ غتس العالماحلافظ كال ظيطان اىػيٍاء  -
ٔاغس( ٌا ُصّ: رض اهلل ٩٨ْ "ابلػْث ٨٤ٜف٥ث  يف آرص نخاةّ )اىل

"كا١ٍؽيٚ يف  ٛاؿ/ ،كمٟؽك٪ث ك٤تاضث"إىل كاستث كحمؽ٤ث ك٨٤ػكبث 
ذلٝ أف حٓؽض ابلػْث ىلع ٬ٛاْػ الرشيٓث ٘إف دع٢ج يف ٬ٛاْػ 
اإلجياب ٬٘استث أك يف ٬ٛاْػ اتلطؽي٣ ٥٘طؽ٤ث أك اجلػب ٨٥٘ػكبث 

 ..٪اتاح ٥٘تاضث" املأك املٟؽكق ٥ٟ٘ؽك٪ث أك 
صديح رشخّ يف  رض اهلل ٩٨ْ ْ()ت  كال احلافظ اجلٔوي -

 لك ةػْث) /☻٬ٛؿ اجليب " ( ٌا ُصّ:/) معيً

اغ١ب ابلػع، كٛاؿ أ٪٠  /كاملؽاد ،٪ؼا اعـ خمه٬ص ىال١ث...(،
ْي  ال٢ٖث/ ٠ ىلع ٕري ٤راؿ ـاةٚ، كيه ٨٤ٜف٥ث إىل ٥ً يه لك يشء 

 مخفث أٛفاـ.
٥اء كال٢ٖات(/ ػْث ةسرس ابلاء ابلً " كٛاؿ ٞؼلٝ يف )ح٫ؼيب اأـل

٬ؿ اهلل  /يف الرشع يه إضػاث ٤ا ل٣ يس٦ يف ٫ْػ ـر
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/ كٛاؿ أييان  "،كيه ٨٤ٜف٥ث إىل ضف٨ث كٛتيطث ،☻

 دمّ حمػى  -ةٙخص ادلاؿ- ذاتطػى كال٥ي "
ي
ضػث ك١حؿ ذث، كاملؽاد ة٫ا/ ٤ا أ

ي ، هل أن٠ يف الرشع ْي  فىمكي  ؽؼ الرشع ةػْث، ك٤ا اكف هل أن٠ه يف 
ْي   ،ؼم٤٬ثؽؼ الرشع ٤يػؿ ٢ْي٩ الرشع ٢٘حؿ ةتػْث، ٘ابلػْث يف 

 
ي
 ةػْث ـ٬اءن  ث ىلع ٕري ٤راؿ يفىمضػً خبالؼ ال٢ٖث ٘إف لك يشء أ

 ..٪ا "أك ٤ؼم٤٬ان  اكف حم٬٥دان 
 :ْ()ت  راحٍث احلفاظ والرشاحةَ خجص اىػعلالين ا وكال -

يفىم ةػْث، ١س٦  ☻"كلك ٤ا ل٣ يس٦ يف ز٩٨٤ 

 ..٪اك٫٨٤ا ٤ا يس٬ف عالؼ ذلٝ"  ٫٨٤ا ٤ا يس٬ف ضف٨ان 
٬رة٫٘ؤالء مم٦  ؽ٧ا ٛػ ٛف٬٥ا ابلػْث إىل أٛفا٫٤ا املٞؼ  .ٞذ

َّ )أف ١ِٙث  /أي٦ ٬ٛهل٣ ،٘ا٧ِؽ ةاهلل ٢ْيٝ أيخ املف٣٢ ٦٤  (لكي
أ١ٙاظ ا٬٥ٓ١ـ تل٠٥ لك أ٬٧اع ابلػع دكف اـتر٨اء ٦٤ ٬ٛؿ ٪ؤالء 

كىلع رأـ٣٫ اإل٤اـ احلاَ٘ اجل٬كم ضيد ٛاؿ/ إف  ╚األئ٥ث 
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 َٙ١( َّ يشء يف ادلي٦  ٣َّ كأي٦ ٬ٛهل٣/ إ٩٧ ١حؿ ثى  ،خمه٬ص ٪٬ اعـ (لكي
ك٬ٛؿ أئ٥ث املف٥٢ني ٥ٞا رأيج كىلع رأـ٣٫  ،يفىم ةػْث ضف٨ث

ة٠ ، رض اهلل ٩٨ْ اإل٤اـ اجل٢ي٠ ناضب املؼ٪ب اإل٤اـ اللا٘يع
٦ْ ا٥٢ٓ١اء ٦٤ ٬ٛهل  كٛػ حٜؽر ٨ْػ ا٬ٓ١اـ ٘يالن 

الـ ـ٨ ٦٤ ـ٦َّ  ٥ٞا يف نطيص مف٣٢/ ☻  ثن يف اإـل

ٞي ٠٥ٓ ضف٨ث ٘يي  ٠ ة٫ا كال ي٨ٜم ٦٤ خب هل أسؽ ٦٤ ٥ًْ ة٫ا ةٓػق 
ي  أس٬ر٪٣ يشء... كإف ل٣  ضف٨ثو  ثو ٨َّ ف٦ ل٥٢ف٣٢ أف يأيت بفي أ٩٧ ي
٬ؿ   ،٦٤ أس٠ زيادة اخلري كاألسؽ ☻ي٫٢ٓٙا الـؽ

٦َّ  ك٤ٓىن ٨َّ  ـى  ث/ أم أنلأ٪ا ةاسخ٫اد كاـت٨تاط ٦٤ ٬ٛاْػ الرشع أكـي
ؽ٧اق ٦٤ أ٘ٓاؿ الهطاةث كا ،٬٥ْـ ٧ه٬ن٩ تلاةٓني ٪٬ أكرب ك٤ا ٞذ
 دحل٠ ىلع ذلٝ. 
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 ☻نشأة االخخفال ةٍٔدله
ٖؽى٬ف ١جرش ةا٣٫٢ٌ كل٬ ةاتلػ١حؿ ٞٓادح٣٫ ىلع اع٤ث ال٥ي  ٫٤ػَّ 

إف " املف٥٢ني ك٢ٛيٌل ا٣٫ٙ١ ٣٫٨٤، ضيد ٛال٬ا ةاحلؽؼ ال٬اضػ/
ؽ يف ابلػايث كاجل٫ايث ) ف ادلك١ث أ( /احلاَ٘ اة٦ ٞرري ٞذ

إىل ْتيػ اهلل ة٦ ٤ي٬٥ف ا١ٜػاح  ا١ٙا٥ٌيث ا١ٓتيػيث امل٨تفتث
أضػذ٬ا  ٪(-كا١يت ض٥ٟج مرص ٦٤ ـ٨ث ) ماحل٬٫د

ـو   اجليب ٞررية، ك٫٨٤ا االضخٙاؿ ة٬٥دل اضخٙاالت ةأيا
، ٪ؼا ٤ا ٬٢ٜ٧ق ٦ْ احلاَ٘ اة٦ ٞرري ،.٪ا "☻

٘إ٨٧ا  ،: نشةخً واهلل!!ًوخعب املصجع اذلي أشاروا إحلّ ُلٔل هل
كسػ٧ا ٤ا ادْيخ٬٥ق ىلع احلاَ٘ ك٤ا ٢ٜ٧خ٬٥ق ٩٨ْ إ٥٧ا ٪٬ ْني 
 ،الٟؼب كاال٘رتاء كاتلػ١حؿ كاخليا٧ث يف اجل٬ٜؿ ٦ْ ٥٢ْاء األ٤ث

رصي٦ ىلع ذلٝ ٬ٜ٨٘ؿ ١س٣/ أعؽس٬ق جلا إف ٨ٞخ٣ كإف ٨ٞخ٣ مي 
 نادٛني.
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كأي٦ أ٧خ٣ ٦٤ اداعئس٣ ةأ٧س٣ ـت٨اٛل٬ف ٪ؼق ا١ٜييث ةٓػؿ 
ة٠ إ٩٧ ْني اتلٓهب املغؾم كاهل٬ل  ،٪٬ل كإ٧هاؼ كجتؽد ٦ْ لك

أيخ املف٣٢ ملر٠ ٪ؤالء يف ٬ٜ٧هل٣  ٟ٘يٗ ٧أ٦٤ ةٓػ ذلٝ ،امل٬ٜ٥ت
 .٦ْ ٥٢ْاء األ٤ث

حلافظ اةَ نثري يف غٍو املٔدل ٌا ُليّ اوإحلم أيخ املعيً 
 :يع ٌِاكشث املٔطٔع ةػسل وإُصافونشأحّ واذلي أرفاه ٌَ يس  
"امل٢ٝ املِٙؽ أة٬ ـٓيػ  /كاجل٫ايث ابلػايثيف  ٛاؿ احلاَ٘ اة٦ ٞرري

ذار آهل  ،٬ٞكربم، أضػ األس٬اد كالفادات الٟرباء كامل٬٢ؾ األدلاد
"كاكف ي٠٥ٓ امل٬دل الرشيٗ يف  ث"،ذار ضف٨/ "آ٧ِؽ إىل ٬ٛهلا ،"ثضف٨

 كشااعن  ، كاكف ٤ّ ذلٝ ك٥٫ان ٪ائالن  ربيّ األكؿ كحيخ٠ٙ ة٩ اضخٙاالن 
٦ ٤ر٬اق..." إىل أف ٛاؿ/ "كاكف كأضف ؒ ، اعدالن  اعملان  اعٛالن  ٘احسان 

  ..٪ا يرصؼ يف امل٬دل ذالذ٥ائث أ١ٗ دي٨ار"
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٩٧ إ٘ا٧ِؽ رمحٝ اهلل إىل ٪ؼا املػح كاثل٨اء ٢ْي٩ ٦٤ اة٦ ٞرري إذ 
كأضف٦ "/ ؒ  كن٩ٙ ةأ٩٧ اعل٣ اعدؿ ك٣٫ كشاع، إىل ٬ٛهل

 "ز٧ػيٚ ٘اسؽ ٘اـٚ مؽحسب ل٬ٙ٢اضق كامل٬بٜات/ "، كل٣ ي٠ٜ"٤ر٬اق
كأضي٠  ،٥ٞا يه د٬ْل املٓارض ٘ي٦٥ ي٬ٜؿ ة٠٥ٓ امل٬دل الرشيٗ!!

ؽت يف ضٚ اإل٤اـ  ا١ٜارئ إىل ٧ٙؿ املؽسّ ٨٫٘اؾ الكـ أ٣ِْ مما ٞذ
 اجل٢ي٠ ل٣ أ٩٢ٜ٧ ع٬ؼ اإلٌا١ث.

٨ْػ  اجلتالء أْالـ ـرييف  ٧ِؽ إىل ٬ٛؿ اإل٤اـ احلاَ٘ اذل٪يباك
حيب ا٫ٜٙ١اء  ،يان جً ـى  ان عريِّ  اكف ٤خ٬اىٓان  "حؽدمث امل٢ٝ املِٙؽ ٤ا ٧ه٩/

 ا.٪. كاملطػذني"
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ٔال   يف االخخفال ةاملٔدل ةػض أْو اىػيً واحلفاظأك
ضيد ٛاؿ يف امل٬دل الرشيٗ/  (:ْ)ت احلافظ اةَ اجلٔزي  -
".إ٩٧ أ٤اف يف ذلٝ ا١ٓاـ، كبرشل اعس٢ث ةجي٠ ابليٖيث كاملؽاـ"

ىم ٞخاة٩  (:ْ )ت خيثاةَ د   افظاحل - اتل٬٨يؽ يف م٬دل )ـك
٩٤ ل٢٥٢ٝ املِٙؽ م٢ٝ كٛػٌ  ☻ا١بلري كاجلؼيؽ( 

ي٫٤٬ا  ☻إرب٠ اذلم اكف حيخ٠ٙ ة٢ي٢ث م٬دلق 

ـي  اضخٙاالن   .٘أسازق ٢ْي٩ سائؾة ِْي٥ث ،٥ّ ة٥ر٤٩٢ا 
يف شيذ احلافظ اجلٔوي كال  :(ْ)ت  أةٔ شاٌث احلافظ -

ٔادث(  أضف٦ ك٦٤ "ّ: ٌا ُص  نخاةّ )ابلاغد ىلع إُكار ابلسع واحل
٤ا اةخػع يف ز٤ا٨٧ا ٤ا ي٠ٓٙ يف لك اعـ يف احل٬ـ امل٬ا٘ٚ مل٬دلق 

املٓؽكؼ، كإ٫ُار الؾي٨ث ٦٤ الهػٛات ك ☻

كحِٓي٩٥ يف  ☻ة٥طتخ٩  ٘إف ذلٝ ملٓؽه  كالرسكر،
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٬هل  ٦َّ هلل حٓاىل ىلع ٤ا ٤ى  ككٟؽان  ،٢ٛب ٘ا٠ْ ذلٝ ة٩ ٦٤ إجياد ـر
٩٢ رمحث ل٢ٓاملني ..٪ا "اذلم أـر

  :املفخٜي٣ الرصاط يف ٞخاة٩ اٛخياء (ْ)ت كٔل اةَ حيٍيث  -
ن ىلع املٔدل ٌَ اىلصن اثلاين غرش خىت ٔاذلي يػخٍس غييّ املػرتطو

ٔم   ةػذ٩ ةٓو اجلاس إ٤ا ميا٪اككؼلٝ ٤ا حيي " :كالخيد احل
كإ٤ا حمتث ل٨٢يب  ♠ل٨٢هارل يف ٤يالد ْحىس 

املطتث ىلع ٪ؼق هل، كاهلل ٛػ يثيت٣٫ كحِٓي٥ان  ☻

ىض هل خ٘إف ٪ؼا ل٣ ي٩٢ٓٙ الف٢ٗ، ٤ّ ٛياـ املٜ"ٛاؿ/  "،كاالسخ٫اد
ػـ املا٧ّ هل  ..٪ا "ْك

٬هل كحس٣٢ ة٥ا يي  ٪ؼا ٬ٛؿ ٦٤ حؽؾ اتلٓهب سا٧تان   ؽض اهلل كـر
حمتث "أ٤ا حن٦ ٘ال ٠ٓٙ٧ امل٬دل إال ٥ٞا ٛاؿ/  ،☻

كاهلل ٛػ يثيب٨ا ىلع ٪ؼق  "هل كحِٓي٥ان  ☻ل٨٢يب 

 /املطتث كاالسخ٫اد كهلل در ا١ٜائ٠
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ػػػا ادَّْخػػػ٩ي اجلهػػػارىل يف ٧ىبػػػي٣٫ًِّي   دىٍع ٤ى

  
 كىاضس٣ٍ ة٥ا كػئجى ٤ػػضان ٘يػ٩ً كاضػخىًس٣ً 

   
ىؼو  ػػٍب إىل ذاحًػػ٩ً ٤ػػا كػػئجى ٤ػػ٦ رشى  كانفي

  
ػػ٣ً  ِى ًْ ػػٍب إىل ٛىػػٍػرًقً ٤ػػا كػػئجى ٤ًػػ٦ٍ   كانفي

   
ػػػ٬ًؿ اهللً  ػػػػ   ٘ىػػػإًفَّ ٘ىٍيػػػ٠ى ـر ي ضى  ١ػػػحؿى هلى

  
ػػػػػػ٣ً  ٙى ٚه ةً ًٌ ٍٓػػػػػػؽًبى ٨ْػػػػػػ٩ي ٧ىػػػػػػا يي

 ذى

   
 /(ْ)ت  احلافظ حمٍس ةَ أيب ةكص غتس اهلل اىلييس ادلمشيق -

ٞي  يف امل٬دل الرشيٗ ك٫٨٤ا )سا٤ّ اآلذار يف م٬دل اجليب  ختان ضيد أ١ٗ 
ال٤ ٢ْي٩ ٩املغخار( ن٬٢ات اهلل ـك

 كٛػ ـىم ٞخاة٩ يف امل٬دل اجلت٬م /(ْ)ت  احلافظ اىػصايق -
 (.يف امل٬دل الفنٌ  )امل٬رد اهلنٌ 

ٜي  :(ْ)ت  حلافظ شٍط ادليَ اةَ اجلضريا - اء ؽٌ ػإ٤اـ ا١
ىم  (/ا١جرش يف ا١ٜؽاءات ا١ٓرش) كناضب اتلها٧يٗ ا١يت ٫٨٤ا ـك

ْى   ؽؼ اتلٓؽيٗ ةامل٬دل الرشيٗ(.ٞخاة٩ )
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٪٬ ناضب  (:ْ )تشٍط ادليَ ُارص ادلمشيق  احلافظ -
ك٪٬  ☻امل٬رد الهادم يف م٬دل اهلادم( )ٞخاب 

/ا١ٜائ٠ يف أيب هلب
ػػػ٩ كحتَّػػػٍج   إذا اكفى ٪ػػػؼا اك٘ػػػؽه سػػػاءى ذ٤ 

  
ا ى  يػػػػػػػػػاقي يف اجلطػػػػػػػػي٣ً خمػػػػػػػػرلَّ

   
ـً االذجػػػػػنًي دائ٥ػػػػػان  ىت أ٧َّػػػػػ٩ يًف يػػػػػ٬

ى
 أ

  
ٗي ٨ْػػػػ٩ي ل٢ػػػػ ػػػػ َّٙ اػخي  رسكًر ةأمحىػػػػػى

   
ػػػ٦  ةا١ٓتػػػًػ اذلم ٌػػػ٬ؿى  َِّ ػػػا ا١ ٥ى  ٥ْػػػًؽقً ذى

  
ارسػةأمحىػػػػػى ٤ػػػػ ػػػػػى ػػػػاتى م٬ىضِّ ٤ى  كران كى

   
ٛاؿ  (:ْ)ت  اةَ خجص اىػعلالين والرشاح راحٍث احلفاظ -

ـي "احلاَ٘ الفي٬يط/  الـ ضاَ٘ ا١ٓرص أة٬ ػكٛػ  ئ٠ كيظ اإـل
أن٠ ٠٥ْ "٩/ ا١ٙي٠ اة٦ ضشؽ ٦ْ ٠٥ْ امل٬دل ٘أساب ة٥ا ٧ٌه 

٦ْ الف٢ٗ الها١ص ٦٤ ا١ٜؽكف اثلالذث،  امل٬دل ةػْث ل٣ ح٠ٜ٨
كخ٢٥ج ىلع حماـ٦ كىػ٪ا، ٦٥٘ حتؽل يف ٫٢٥ْا اكل٫٨ٟا ٤ّ ذلٝ 
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ضف٨ث، كٛػ ٫ُؽ يل ختؽجي٫ا  ثن املطاـ٦ كجت٨ب ىػ٪ا اك٧ج ةػْ
تَّاسو   ¶ ىلع أن٠ ذاةج ك٪٬ ٤ا ذتج يف الهطيطني ٦ْ اة٦ًٍ خى

٬ؿى اّللِّ  ـي فَّ رى
ى
ػى احٍلى  ☻ أ ًػي٨ىثى ٘ى٬ىسى ـى ال٥ٍى ٬دى ًنيىا٤ان ٛىًػ ٫ي

٬رىاءى  كي ـى اعى ٬ؿي اّللِّ  ،يى٬ٍ ـي ٣ٍ رى ى٫ي اؿى ل ٜى ا ) /☻ ذى ػؼى ا ٪ى ٤ى

؟ ٧٬ى٩ي ٬مي م حىهي ً ـي اذلَّ ٬َسى  (احٍلى٬ٍ ٧ٍَجى اّلل  ًذي٩ً مي
ى
ي٣ه أ ًِ ْى ـه  ا يى٬ٍ ي٬ا/ ٪َٰؼى ال ٜى ذى

٩ي  ٛى٤٬ٍى ٩ي  ،كى ٛى٤٬ٍى ٬ٍفى كى ْى ؽى ًٍ٘ؽ ؽَّ ٕى ؽان  ،كى ٍٟ ٬َسى كي ٩ي مي ا٤ى ٨ىٍط٦ي  ،٘ىهى ٩ي ذى ٤٬ي  ،٧ىهي
٬ؿي اّللِّ  ـي اؿى رى ٜى ٍكىلى ة٥ًي٬َسى )/ ☻ ذى

ى
ٚ  كىأ ضى

ى
٨ىٍط٦ي أ ذى

 ٍ٣ ٬ؿي اّللِّ  (٨٤ًٍسي ـي ٩ي رى ا٤ى ؽى ةًًهيىا٩٤ًً  ☻ ٘ىهى مى
ى
 "ركاق كىأ

ة٩ يف ي٬ـ ٤ٓني ٦٤  ٘حفخٙاد ٩٨٤ ٠ٓ٘ اللٟؽ هلل ىلع ٤ا ٦٤َّ  ،مف٣٢"
٥ٓ٧ث أ٣ِْ ٦٤ ٥ٓ٧ث  كأم  "إىل أف ٛاؿ/  ..."٥ٜثإـػاء ٥ٓ٧ث أك دّ٘ ٧ً 

الؽمحث يف ذلٝ احل٬ـ، ٫٘ؼا  ٧يبِّ  ☻ةؽكز ٪ؼا اجليب 

٘يجتيغ أف يٜخرص ٘ي٩ ىلع  ٠٥ٓ ٘ي٩كأ٤ا ٤ا يي  ،٤ا يخ٢ٓٚ ةأن٠ ٩٢٥ْ
٣ اللٟؽ هلل حٓاىل ٦٤ حن٬ ٤ا حٜػـ ٦٤ اتلالكة كاإلٌٓاـ ٫ًٙ ٤ا يي 
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طؽكث ل٬٢ٜ٢ب كالهػٛث كإنلاد يشء ٦٤ املػائص اجلت٬يث كالؾ٪ػيث ال٥ي 
  ل٢ٙخاكم" "احلاكم ٪.ا  ٠ٓ٘ اخلري كا٠٥ٓ١ لخآعؽة"إىل

فٓشه االظتِتاطات يه اىيت كال غِٓا املػارض أُٓا اظخسالل 
ا فييج شػصي ٌَ اجلانص وٌَ املِهٔر  ةاطو وكياس فاظس وأُكْص

 غييّ
كّٛ " :( خيد كالْ)ت  العئيط جالل ادليَ احلافظ -

٤ا ض٩٥ٟ ٦٤  ،ك٫ؽ ربيّ األكؿالفؤاؿ ٦ْ ٠٥ْ امل٬دل اجلت٬م يف 
 ،ك٪٠ يراب ٘ا٩٢ْ أـ ال؟ ،ك٪٠ ٪٬ حم٬٥د أـ ٤ؼم٬ـ؟ ،ضيد الرشع؟

ف أن٠ ٠٥ْ امل٬دل اذلم ٪٬ اسخ٥اع اجلاس / أكاجل٬اب ٨ْػم
كٛؽاءة ٤ا ححرس ٦٤ ا١ٜؽآف، كركايث األعتار ال٬اردة يف ةػايث أمؽ 

هل٣  ٥ػٌ ك٤ا كّٛ يف م٬دلق ٦٤ اآليات ذ٣ يي  ☻اجليب 

أك٩٧٬٢ كي٨رص٬٘ف ٦٤ ٕري زيادة ىلع ذلٝ ٪٬ ٦٤ ابلػع ٥اط يـي 
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ا١يت يراب ٢ْي٫ا ناضت٫ا ملا ٘ي٫ا ٦٤ حِٓي٣ ٛػر اجليب احلف٨ث
 ل٢ٙخاكم" "احلاكم "كإ٫ُار ا١ٙؽح ة٬٥دلق الرشيٗ ☻

/(ْ)ت  الشٓاب أمحس اىلعطالين شارح ابلزارياحلافظ  -
 مؽا٩/ "٘ؽض٣ اهلل ضيد ٛاؿ يف ٞخاة٩ )امل٬ا٪ب الرل٧يث( ٤ا ٧ٌه 

ن
اختؼ  أ

٢ْث ىلع ٦٤ يف ٢ٛت٩  حل٬ٟف أكػ   حلايل ك٫ؽ م٬دلق املتارؾ أْيادان 
..٪ا "مؽض كإْياء داءن 

يف  ٜ٘ػ أ١ٗ ٞخاةان / (ْ )تلاري اىال يلع احلافظ مُ  -
 (.يف امل٬دل اجلت٬ٌم  د الؽكٌم ر)امل٬ امل٬دل اجلت٬م ا١ٍٓؽ أـ٥اق

/ؒ ْ( )ت ٍاري كال ظيسي أمحس ةَ الصسيق اىغ

" َّٗ يف امل٬دل اجلت٬م الرشيٗ حم٥ػ ة٦ ٥ْؽ  كأكؿ ٦٤ ٥٢ْخ٩ أ١
املخ٬ىف ـ٨ث ـج كٛي٠ تفّ  ،خب ا١ٙخ٬حال٬اٛػم ناضب املٖازم ككي 

 (امل٬دل اجلت٬م)كهل يف ذلٝ ٞخاةاف ٞخاب  (أك  ) ك٤ائتني
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الؽكض )٥ٞا ي٩٢ٜ٨ الف٫يٌل يف  (ا٧خٜاؿ اجل٬ر اجلت٬م)ككخاب 
 (".األ٧ٗ

 َّٗ يف امل٬دل ٦٤ األٛػ٤ني احلاَ٘ أة٬ ْتػ اهلل حم٥ػ ة٦  ككؼلٝ أ١
ةسؽ ة٦  ٬كاحلاَ٘ أة (٪)ت  (الفرية املل٬٫رة)اعئػ ناضب 

ككؼلٝ مم٦ (، ٪ )تأيب اعن٣ ناضب اتلها٧يٗ الٟررية 
 َّٗ اكم، كاإل٤اـ احلاَ٘ كحس٣٢ يف امل٬دل اإل٤اـ احلاَ٘ الفغٌ  أ١

ري٪٣ الٟرري مم٦  كسي٩ ادلي٦ ة٦ لَع ة٦ ادليتّ اللحتاين الؾبيػم ٕك
خٜهائ٣٫يال   تفّ املشاؿ اـل

٦٤ ٥٢ْاء األ٤ث  ٪٠ لك ٪ؼا ا١س٣ِّ  تاهلل غييم أيخ املعيًف
 َّٙ ٬ا الٟخب كاملؤ١ٙات يف ك٘يالئ٫ا كاذلي٦ ي٬ٜل٬ف ة٠٥ٓ امل٬دل كأ١

ك٪٠ ٪ؤالء  ؟؟!٪ؼا ابلاب ز٧ادٛث أضٙاد ْتػ اهلل ة٦ ـتأ احل٬٫دم؟
ى  ٣ ةأدم٩ٓ ىلع ٤ا ن٬ٙ٨ق ٦٤ الٟخب ا٥٢ٓ١اء كاذلي٦ يػي٦ هل٣ ا١ٓال

ري٪ا ٦٤ ا٬٢ٓ١ـ ٪٣ ٦٤  اجلا٘ٓث يف احلػيد كا٩ٜٙ١ كالرشكضات ٕك
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٣ ْي ؾك٪٠ ٪٣ ٥ٞا ي ؟؟!ار مؽحسيب ا٬ٙ١اضق كامل٬بٜات؟ا١ٙشٌ 
يف اضخٙاالح٣٫ ة٥يالد ْحىس  لاملٓارض يلاة٬٫ف اجلهار

ل٣  ☻ف املهٍىف ك٪٠ ٪٣ ي٬ٜل٬ف ةأ ؟؟!؟♠

إ٨٧ا ٧رتؾ اإلساةث ىلع ٪ؼق  !؟؟ٔ ٤ا يجتيغ لأل٤ث أف ح٠٥ٓ ة٩؟٢ِّ تى حي 
ئ٢ث لٝ أيخ املف٣٢.   اأـل
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ةاطو اعءٌ د  ا
٬ؿ  ل٬ اكف االضخٙاؿ ةامل٬دل ٦٤ ادلي٦ بلىح٩٨َّي " كال املػارض: الـؽ
لأل٤ث أك ٩٢ٓ٘ يف ضياح٩ أك ٩٢ٓ٘ أنطاة٩  ☻

٬ؿ  ،╚ ل٣ ي٩٢ٓٙ  ☻كال ي٬ٜؿ ٛائ٠ أف الـؽ

ا٧خىه الكـ  "٘إف ٪ؼا ٦ٌٓه ٘ي٩ ٢ْي٩ الهالة كالفالـ ،٩٨٤ ح٬اىٓان 
املٓارض.

ٔاب: ٬ؿ  "إفَّ  واجل أك  ☻لك ٤ا ل٣ ي٩٢ٓٙ الـؽ

خرب حؽك٣٫ هل حتؽي٥ان  ، كادلحل٠ ىلع ذلٝ ٬ٛؿ الهطاةث ٦٤ ةٓػق ال يٓي
.../)☻املهٍىف  ٨ىثن فى ٨َّثن ضى ـي ـً  الى ـٍ ٦َّ يًف اإًل ـى  ٦ٍ  ركاق"(٤ى

ك٘ي٩ أكرب دحل٠ ىلع ا١رتٕيب يف إضػاث لك ٤ا هل أن٠ ٦٤ ، "مف٣٢
كنطاةخ٩ رى٬اف  ☻الرشع كإف ل٣ ي٩٢ٓٙ املهٍىف 

"لك ٤ا هل مفت٨ػ ٦٤  /رض اهلل ٩٨ْاللا٘يع اإل٤اـ ٛاؿ  ،اهلل ٢ْي٣٫
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ألف حؽك٣٫ ل٠٥ٓ٢ ة٩ ؛ الرشع ٢٘حؿ ةتػْث كل٬ ل٣ ي٠٥ٓ ة٩ الف٢ٗ
أك ٩٢ٓ١ ل٣  ٪٬ أ٘ي٠ ٩٨٤ اأك ملً  ٛػ يس٬ف ١ٓؼر ٛاـ هل٣ يف ال٬ٛج

..٪ا ة٩" يت٢ٔ دمي٣٫ٓ ٣٢ْه 
٣ حتؽي٣ يشء ةػ٬ْل أف اجليب  ل٣  ☻٦٥٘ ْز

.ي٩٢ٓٙ ٜ٘ػ ادىع ٤ا ١حؿ هل دحل٠ كاك٧ج د٬ْاق مؽدكدة
٦ ٤ى  أفٌ )٬٥٪ا كيه خي ىلع ا١ٜاْػة ا١يت أن٢ٌ  ة٨اءن  وحنَ ُلٔل ىكً:

٬ؿ اهلل  كأنطاة٩ ٛػ  ☻أضػث ٤ا ل٣ ي٩٢ٓٙ ـر

س٠٥ ادلي٦ ل٣ يي  ☻ي٣٫ٙ أف اجليب  (اةخػع يف ادلي٦

٬ؿ  ،هلؼق األ٤ث تى٢ِّٔ ٤ا يجتيغ لأل٤ث  ☻كأف الـؽ ل٣ حي

.٦ْ دي٦ اهلل كال ي٬ٜؿ أك يٓخٜػ ذلٝ إال ٤ارؽه  ،أف ح٠٥ٓ ة٩
ٜ٘ػ أضػذخ٣ يف أن٠ ا١ٓتادات مفائ٠  "٦٤ ٥٘ٝ ٧ػي٨ٝ" :ُلٔل

كال الهطاةث كال اتلاة٬ٓف كال  ☻ٞررية ل٣ ي٫٢ٓٙا 

ً٘ٓل ـبي٠ املراؿ ال احلرص، اةٓنياتل ٬ضىت حاةٓ
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دمّ اجلاس ىلع إ٤اـ كاضػ ألداء نالة اتل٫شػ ةٓػ نالة  -
ري٪٥ا ٦٤ املفاسػ. ا١رتاكيص يف احلؽ٤ني الرشيٙني ٕك

ٛؽاءة داعء عخ٣ ا١ٜؽآف يف نالة ا١رتاكيص ككؼلٝ يف نالة  -
اتل٫شػ.

.٦٤ رمياف خلخ٣ ا١ٜؽآف يف احلؽ٤ني ختهيم حل٢ث -
 ."نالة ا١ٜياـ أذاةس٣ اهلل"٬ٛؿ امل٨ادم ةٓػ نالة ا١رتاكيص/  -
ف اتل٬ضيػ ي٨ٜف٣ إىل ذالذث أٛفاـ/ ح٬ضيػ أل٬٪يث ةأ٬ٜؿ ا١ -

٠٫٘ ٪ؼا ضػيد رشيٗ أك  ،كح٬ضيػ رب٬بيث كح٬ضيػ أـ٥اء كنٙات
؟؟؟٬ٛؿ أضػ ٦٤ الهطاةث أك أضػ ٦٤ األئ٥ث األربٓث

ؽق ٤ ٦ ختهيم ٪يئات لألمؽ إىل ٕري ذلٝ مما ال يتفّ املشاؿ ذٞل
كدمٓيات تلطٙيَ  ،كسا٤ٓات إـال٤يث ،ةاملٓؽكؼ كاجليه ٦ْ امل٨ٟؽ

ك٤ّ ذلٝ  ،كأـاةيّ اضخٙاؿ امللايظ ،كماكحب د٬ْة كإركاد ،ا١ٜؽآف
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٨٘ط٦ ال ٨٧ٟؽ ٪ؼق األكياء إال أ٫٧ا ٦٤ ابلػع احلف٨ث ا١يت ي٨ٟؽ 
٪ؤالء ا٬ٜ١ـ ىلع ٦٤ ي٠ٓٙ أ٤راهلا ذ٣ ي٫٧٬٢ٓٙا

٬ؿ  ٢ٓٙ٘س٣ هلؼق املتخػاعت ا١ترشيٓيث ا١يت ل٣ ي٫٢ٓٙا الـؽ
٘ي٩ حٓارض كاىص ٤ّ ٛاْػحس٣ ا١يت ح٬ٜؿ/ إف  ☻

٬ؿ  ،ا١ٓتادات ح٬ٛيٙيث  ☻كإف لك ٤ا ل٣ ي٩٢ٓٙ الـؽ

ًذف ١س٣  ،حئثـكال أنطاة٩ ٬٫٘ ةػْث 
ي
٢٘ؽب٥ا حس٬٧٬ا مم٦ أ

 !!!.كس٨ج ىلع ٧ٙف٫ا ةؽاٛق، ةا١ترشيّ ٦٤ دكف اجلاس!!!
أفَّ أكرث ٦٤ حييي ٪ؼق امل٬ادل ٪٣ ٦٤ ا١ٙفٜث  املػارضد ىع ا

ك٪٬  ،٘إ٥٧ا يػؿ ىلع ٤ٓػف ٛائ٩٢ ك٪ؼا الكـ ـاًٛ إف دؿَّ  ،اركا١ٙشٌ 
 كس٠/ ك١حؿ جلا ٦٤ س٬اب ٢ْي٩ إال ٬ٛؿ امل٬ىل ْؾَّ  ،٦٤ ٘يو ٕيوه 

 اًدًرنيى ٨ٍخي٣ٍ نى ٞي ٣ٍ إًٍف  ا٧ىسي احي٬ا ةيٍؽ٪ى ك٪٠  ،" اآليث ٦٤/ "ابلٜؽةٛي٠ٍ ٪ى
الـ يف ٧ِؽ املٓارض ٦٤ ا١ٙفٜث  ؽ٧ا٪٣ ٦٤ األئ٥ث اأْل لك ٦٤ ٞذ
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 ،ال أـتتٓػ أف ي٬ٜؿ ةؼلٝ!!! ـتطا٧ٝ ٪ؼا ة٫خاف ِْي٣ ؟!؟؟اركا١ٙشٌ 
 /٬ٜ٧ؿ ٥ٞا ٛاؿ ا١ٜائ٠

 رش ٘يػػػػي٢ثو ٬ٌيػػػػٍج ػكإذا أراد اهلل ٧ػػػػ

  
ػػػ٬دً  ػػػافى ضفي  أحػػػاحى هلػػػا لًفى

   
 غِس املػارض إشاكالٌت 

ةٓو األ١ٙاظ كادىع أ٫٧ا  -اهلل ٪ػاق-املٓارض ىلع ـتللك ا
/رشكيات ك٫٨٤ا ٬ٛؿ ا١ٓارؼ ةاهلل اإل٤اـ ابل٬نريم

ػػػ٦ٍ ألػػػ٬ذي ةًػػػ٩ً  ػػػايًل ٤ى ًٚ ٤ى ـى اخل٢ػػػ  يػػػا أكػػػؽ

  
٥ًػػػ٣ً  ٓى ػػػ٬ىاؾى ٨ْػػػػى ض٢ػػػ٬ًؿ احلىػػػاًدًث ا١  ـً

   
كال ٧ػرم ٞيٗ ضه٠ دلي٩ ٪ؼا اإلكاكؿ ككيٗ ل٣ يخ٦ٓ٥ يف 

بػكر٧ا حن٦ نفأؿ ك ،٬ٛؿ اإل٤اـ ابل٬نريم ٨ْػ ض٬٢ؿ احلادث ا٣٥ٓ١
ٓى  ٣؟!٥ً ا١ٜارئ ٤ا ٪٬ احلادث ا١
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ة٠ كدميّ  كس٦و  ال٬ٟف ةأرسق ٦٤ إنؿو  ٣ٌ ٓي أم اذلم حى  :ًٍ  اىػ  
٦٢٘ خيٍؽ ةتاؿ أم إنفاف إال أف يس٬ف ٪ؼا احلادث ٪٬  ،اخلالئٚ

كبٓػ إيياح ٪ؼا اإلكاكؿ دلل املٓارض كا١ٜارئ  ،ي٬ـ ا١ٜيا٤ث
م ٪٬/ ٢ٌب اللٙاْث ٩٨٤ يس٬ف املؽاد ٦٤ ٬ٛؿ اإل٤اـ ابل٬نرٌي 

كذلٝ أل٩٧ ١حؿ جلا أضػ ٬٢٧ذ ة٩  ،ي٬ـ ا١ٜيا٤ث ☻

٠ ة٩ كنفتلّٙ ة٩ إىل اهلل ـ٬ل عريً  ث ٢ْي٩ الهالة ا١ربيٌ  ك٧خـ٬
٠ كاأل٧بياء ٧ٙيس  /كالفالـ يف ذلٝ املٜاـ اذلم ي٬ٜؿ ٘ي٩ الـؽ

كب٫ؼا ي٫ِؽ  ،أ٧ا هلا أ٧ا هلا /كي٬ٜؿ ٪٬ ٢ْي٩ الهالة كالفالـ ،٧ٙيس
كذلٝ بفتب ىلع س٩٢٫ ٢ْي٩ كداؿ   ـتللك٩ املٓارض مؽدكده أف ٤ا ا

 .نفأؿ اهلل ا١ٓا٘يث، ْىم ابلرص كابلهرية
للك ٨ْػ ا١ٓا٤ث ٦٤ اجلاس ٤ا عؽ ملر٠ ٪ؼا ا٬ٜ١ؿ ال٥ي آ ك٤راؿه 

٘خص ا١ٜػيؽ يف ) اإل٤اـ اجل٢ي٠ ال٥ٟاؿ ة٦ اهل٥اـ احل٨يف ناضب ٢ٜ٧٩
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ا زار ٦٤ الفادة األض٨اؼ ل٥َّ  (رشح املغخارك ) (٨٤اـٝ ا١ٙاريس
 ض٨يٙث املػي٨ث كٛٗ أ٤اـ ا١ٜرب الرشيٗ كٛاؿ٬ اإل٤اـ أة

ػػػٍ ى الػػػ٬رل ٞى ـى اثل٢ٜػػػني يػػػا   يػػػا أكػػػؽى

  
ػػػػ يل جبػػػ٬دؾ كارًىػػػن ةًؽىػػػاؾى   سي

   
ػػ٦ٍ  ٝى كلػػ٣ يىسي ّه يف اجلػػ٬ًد ٨٤ًٍػػ  أ٧ػػا ٌػػا٤

  
 أليب ض٨يٙػػػػػثى يف األ٧ػػػػػاـ ـػػػػػ٬اؾى 

   
ٔايا رتيث  ثُ

 ،حيه٠ يف امل٬دل اعخالط الؽساؿ ةا١جفاء٩٧ إ يلٔل املػارض:
كإفَّ ٪ؼا لٟؼب  ،فٟؽاتكاـخ٥ٓاؿ األاغين كاملٓازؼ كرشب ال٥ي 

كل٣ نف٥ّ  اعخالٌان  ٤تني، كاهلل ١ٜػ ضرض٧ا ٤ئات امل٬ادل ٣٢٘ ٧ؽى 
ك١س٦ ١حؿ  فٟؽات ٣ٓ٨٘ رأي٨ا ـٟؽان ٤ٓازؼ، أ٤ا رشب ال٥ي 

ـي  ،أ٪٠ ادل٧يا ٟؽً ٞفي  ٬ؿ اهلل  ٟؽى كسػ٧ا  املطتث لـؽ
ٟؽ اذلم ي٢ٖب ضىت ىلع ـٟؽات ذلٝ الفي  ،☻
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 ثي ٨ْػ٤ا ضرضح٩ امل٨يٌ  رض اهلل ٩٨ْامل٬ت ٥ٞا ضه٠ لفيػ٧ا ةالؿ 
٬ؿ اهلل  ٤ّ  ☻ضني ا٤زتسج ضالكة املطتث لـؽ

ضىت ٢ٕتج ٢ْي٫ا ـٟؽات املطتث ٘اكف ي٬ٜؿ ك٪٬  ،ٟؽات امل٬تـى 
 .كنطت٩" أ١ًف األضتث حم٥ػان  ٕػان "/يف ح٢ٝ الفٟؽات

 فاطح جٌٓو 
٪٬ ٧ٙؿ ي٬ـ  ☻ي٬ـ كالدح٩  إفَّ  يلٔل املػارض:

كل٬ اكف ادلي٦ ةالؽأم لاكف  ،٘ا١ٙؽح ٘ي٩ ١حؿ ةأكىل ٦٤ احلؾف ،ك٘اح٩
 .كي٬ـ ضؾف؟ اختاذ ٪ؼا احل٬ـ ٤أح٥ان 

كا١يت ـيشيتس٣  ،/ ٤ا كاء اهلل ىلع ٪ؼق ا١ٙهاضث ا١ٓؽساءوُلٔل
 "إفَّ ٩/ ٢ْي٫ا اإل٤اـ ا١ٓال٤ث سالؿ ادلي٦ الفي٬يط ضيد ٛاؿ ٤ا ٧ٌه 

 ،كك٘اح٩ أ٣ِْ املهائب جلا ،أ٣ِْ اجل٣ٓ ☻كالدح٩ 

كالهرب كالف٬ٟف ٨ْػ  ،ج ىلع إ٫ُار كٟؽ اجل٣ٓكالرشيٓث ضرٌ 
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كٛػ أمؽ الرشع ةا١ٜٓيٜث ٨ْػ ال٬الدة كيه  كاألضؾاف، املهائب
كل٣ يأمؽ ٨ْػ امل٬ت ةؼةص ْٜيٜث كال  ،إ٫ُار كٟؽ ك٘ؽح ةامل٬ل٬د

ج ٬ٛاْػ الرشيٓث ىلع ٘ػ١ٌ  ،ؾعة٠ ٧ىه ٦ْ اجلياضث كإ٫ُار اجل ،ةٖريق
 ☻أ٩٧ حيف٦ يف ٪ؼا الل٫ؽ إ٫ُار ا١ٙؽح ة٬الدح٩ 

يف ٞخاة٩  احل٨تٌل كٛػ ٛاؿ اة٦ رسب ،دكف إ٫ُار احلؾف ٘ي٩ ة٬٘اح٩
 "ضيد اختؼكا ي٬ـ اعك٬راء ٤أح٥ان  /-يف ذـ الؽا٘يث-)ال٢ٍائٗ( 

٬هل  ،♠فني ألس٠ ٤ٜخ٠ احلي  كل٣ يأمؽ اهلل كال ـر

 ،األ٧بياء كم٬ح٣٫ ٤أح٥ان  ةاختاذ أياـ مهائب ☻

 .ل٢ٙخاكم" "احلاكم "كإف اكف املهاب س٠٢ ٟ٘يٗ مم٦ ٪٬ دك٣٫٧
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 اخلاحٍث
اذلم  ☻خنخ٣ ٬ٛجلا حبػيد املهٍىف  /كيف اخلخاـ

يٙث  ؼى ٛاؿ/ ٛاؿ  رض اهلل ٩٨ْأعؽس٩ اة٦ ضتاف يف نطيط٩ ٦ْ ضي
٬ؿي اّللَّ    إفٌ / ☻ـر

ى
أ ٠ه ٛىؽى ٣ي رىسي ٢ىيٍسي ْى ى٬َّؼي  ختى

ى
ا أ ٤ى

ا  ىقي إىلى ٤ى ريَّ ـً دى ال ـٍ فى رًٍدئان لإًل اكى ٢ىي٩ًٍ كى ْى خي٩ي  ًئيىٍج بى٫ٍشى ٍؽآفى ضىتَّ إذىا ري ٜي ا١ٍ
 ًٗ يٍ ارًقً ةالفَّ ى سى َعى ىلعى ـى ٫ًٍؽقً، كى ُى رىاءى  قي كى تىؼى ٢ىظى ٩ٍ٨٤ًي كجى ، ٘انٍفى ي اء اّللَّ كى

ٍؾً  اقي ةالرشِّ ٤ى رى ـً ٛ ،كى
ى
ٍؽًِم  أ ًٍؾ، ال٥ى ٍكىل ةالرشِّ

ى
ا أ ٥ى ٫ي ح 

ى
، أ ً / يا ٧ىيًبَّ اّللَّ / ٛي٢ٍجي اؿى

اًِم؟ ٛىاؿى  اًِم / ☻ الؽَّ  .ضتاف" اة٦ "ركاقةى٠ً الؽَّ
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ٔائس مظافث  ف
 () فائسة

ل٬  كددتي " :هس    اهللُ  كسس   ْ()ت  احلعَ ابلرصياإلٌام كال 
 
ي
٬ؿ  ػ ذ٪تان ضي اكف يل ٤ر٠ ست٠ أ أل٧ٜٙخي٩ ىلع ٛؽاءة م٬دل الـؽ
 ٪..ا "☻

"٦٤ ٪يأ  ْ( كسس اهلل س ه:كال اإلٌام ٌػصوف الهصيخ )ت 
٬ؿ  ٌٓا٤ان كدمّ إع٬ا٧ان  ☻ألس٠ ٛؽاءة م٬دل الـؽ

كأكٛػ رساسان ك١بؿ سػيػان كحٍٓؽ كجت٠٥ حِٓي٥ان مل٬دلق 
ضرشق اهلل حٓاىل ي٬ـ ا١ٜيا٤ث ٤ّ ا١ٙؽٛث األكىل  ☻

٬ؿ ٦٤ اجلبيني، ك اكف يف أىلع ٢ْيني، ك٦٤ ٛؽأ م٬دل الـؽ
ىلع درا٪٣ مف٬ٟكث ٘يثن اك٧ج أك ذ٪تان كع٢ً  ☻

ؽ كٛٓج ٘ي٫ا ا١ربكث، كال يٙخٜؽ ناضت٫ا  ح٢ٝ ادلرا٪٣ ٤ّ درا٪٣ أعى
٬ؿ اهلل  ا.٪. "☻كال حٙؽغ يػق ةربكث م٬دل ـيػ٧ا ـر
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"٦٤ ٛهػ  ْ( كسس اهلل س ه:وكال اإلٌام الرسي العلطي )ت 
ؽأ ٘ي٩ م٬دل اجليب  ٜ٘ػ ٛهػ ركىث ٦٤  ☻م٬ىٓان يٜي

٬ؿ ٢ْي٩  رياض اجل٨ث؛ أل٩٧ ٤ا ٛهػ ذلٝ امل٬ىّ إال ملطتث الـؽ
الهالة كالفالـ، كٛػ ٛاؿ ٢ْي٩ الهالة كالفالـ/ )٦٤ أضتن اكف 

٤يع يف اجل٨ث(" ا.٪.
"٦٤ ضرض  ْ( كسس اهلل س ه:كال اإلٌام اجلِيس ابلغسادي )ت 

٬ؿ م٬دل ٣ ٛػرق ٜ٘ػ ٘از ةاإلي٥اف" ☻ الـؽ َِّ ا.٪. ْك
"٦٤ دمّ  /رض اهلل ٩٨ْْ( كال اإلٌام احلافيع احلٍين )ت 

٠٥  ☻مل٬دل اجليب  إع٬ا٧ان ك٪يأ ٌٓا٤ان كأعًل ماك٧ان ْك

٬ؿ ٢ْي٩ الهالة كالفالـ ةٓر٩  إضفا٧ان كنار ـبتان ١ٜؽاءة م٬دل الـؽ
ء كالهاحلني كيس٬ف يف اهلل ي٬ـ ا١ٜيا٤ث ٤ّ الهػيٜني كالل٫ػا

 ا.٪. س٨ات اجلٓي٣"
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 () فائسة
 ًٓ ؽ كى  ☻٩ سؽت ا١ٓادة أف اجلاس إذا ـ٬ٓ٥ا ٞذ

٦ ملا فخطفى ك٪ؼا ا١ٜياـ مي  ،☻هل  ي٬ٜم٬ف حِٓي٥ان 

كٛػ ٠ٓ٘ ذلٝ ٞرري ٦٤  ،☻٘ي٩ ٦٤ حِٓي٣ اجليب 

 ٥٢ْاء األ٤ث اذلي٦ يٜخػل ة٣٫.
تيك اسخ٥ّ الفي  ٜ٘ػ ضىك ةٓي٣٫ أف اإل٤اـ" :كال احلييب يف العرية

الرصرصم يف ٤ػض٩  ٦٤ ٥٢ْاء ْرصق ٘أنلػ ٤جلػق ٬ٛؿى  ٨ْػق ٞرريه 
☻/ 

ػػػًب  ٪ى ً  ةًاذلَّ ىف اخلىػػػ ٍى ٍهػػػ ػػػٍػح ال٥ي  ٛى٢يػػػ٠ه ل٥ًى

  
ػػػ٦ٍ ٞخىػػػٍب  ػػػ٦ً ٤ى ٍضفى

ى
ًِّ أ ػػػ ًرؽو ٤ًػػػ٦ٍ عى  ىلع كى

   
 ً٩ ًْ ا ػػػػػ٥ى ـى ٨ٍػػػػػػى  ًْ اؼي  رٍشى

ى
ٍف تىػػػػػ٫ٍ٨ىوى األ

ى
 كأ

  
ٍك سًرػػػػيان ىلع 

ى
٬٘ىان أ ٙي ػػػ ػػػان ني ػػػٍب ًريىا٤ى ٞى  الؽ 
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 تيك كدميّ ٤ى ٨ٓ٘ػ ذلٝ ٛاـ اإل٤اـ الفي 
ي
 نؿه ٦ ةاملش٢ؿ ٘طه٠ أ

 ؿي ٢ٛج/ ٪ؼا ٬ٛؿ ٥٢ْائ٨ا كأـياد٧ا مم٦ ي٬َّٓ ، يف ذلٝ املش٢ؿ ٞتريه 
٘تاهلل  ،☻٢ْي٣٫ يف ا٩ٜٙ١ كاجل٠ٜ ٦ْ املهٍىف 

٥٢اؤك٣  !؟؟؟٢ْيس٣ أعربك٧ا ٦٤ ٪٣ أـيادز٣ ْك
 مالخظث:

ل٠ٖ يكذلٝ ألف ٤ا  ،يف ٪ؼا امل٬ى٬ع ٤ا ٨ٞج أكد أف أ٠ٜ٧ كحئان 
ذ٪ن كذ٪٦ ا١ٜٓالء ٦٤ املف٥٢ني احل٬ـ ٪٬ ٤ا حن٦ ٘ي٩ ٦٤ أم٬ر 

زا١ج  ٤اكك١س٦ ٤اذا ْفا٧ا أف ٠ٓٙ٧ ٤ّ ٬٢ٛب أكنػت  ،ْهيتث
ك٪ا أ٧ا  ،أل٩٧ ل٣ يؽد ٦ْ الف٢ٗ ؛ىلع أف االضخٙاؿ ةامل٬دل ةػْث رًص  حي 

يف ٢ٗ ٘ي٥ا ٛي٠ ٦٤ أ٬ٛاؿ كأ٘ٓاؿ الف٢ٗ كاخل ذا ٛػ ٢ٜ٧ج ةٓيان 
وهلل درُّ الرشيٗ ىلع ناضت٩ أ٘ي٠ نالة كأزٍف ترشيٗ،  امل٬دل

 اىلائو:
ػػػػ٬ًؿ ْتػػػػادةه كحٜػػػػؽ بي   ٤ػػػػػحي الـؽ

  
بيػػػػ٬ا ٬ٍا ةاملػػػػػائًص كاٌؽى ٓى  هلًل ٘اـػػػػ
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َّػػػثن   ة٥ًػًضػػػ٩ً حػػػً ؿي ا١ػػػرباكتي دمى

  
بي  ػػػؽ  احل٨ػػػاًسًؽ يٓػػػؼي  كب٥ػًضػػػ٩ً مي

   
 كىكالدةي املغخػػػػاًر كػػػػ٥ؿه أرشٛػػػػٍج 

  
ػػػٍج مفػػػاءن حٖػػػؽيبي   ل٫َّ٨ٟػػػا ١حفى
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 () فائسة
 معأىث ختفيف اىػشاب غَ أيب هلب

 :العرية اجلتٔيث أىفيث يف اىػصايق احلافظ كال
 هلػب أةػ٬ ا١يت كيه ذ٬يتث

  
 ا٢ٜ٧ػب ضػني كإ٩٧ أْخ٫ٜا

   
 ضيتػث برش ٤٬٧ان  رييئ ٪٢اكن 

  
ػٌف ١س٦  ذ٬يتػث ةٓخٜػ٩ ـي

   
 العرية أىفيث العنيث ىلع اىػجاىث نخاةّ يف املِاوي اإلٌام كال

 :"1"اجلتٔيث
 يف ـٌف ل٩٨ٟ ضاهل أم ضيتث برش امل٨اـ يف ريئ هلب أة٬ ٤ات كملا

 ذ٬يتث ةٓخ٩ٜ سؾاء كاإلة٫اـ الفتاةث ةني ٤ا كيه اجلٜؽة ٤ر٠ يف س٣٨٫
 .☻املهٍىف ة٬الدة برشح٩ ملا

  

                                                           

...٤ات كا٘يع الؾ٤اف  ٤81ٍاةّ دار امللاريّ، كساء يف الٟخاب نٙطث  ٌتّ ٪ؼا الٟخاب يف 1-
 ٛاؿ اجلا٣ُ رمح٩ اهلل حٓاىل. 22رمح٩ اهلل، كيف نٙطث 
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 اةَ اجلضرياإلٌام احلافظ يض اىلظاة شيذ اىلصاء وامللصئني اككال 

 غصف اتلػصيف ةاملٔدل الرشيف:، يف نخاةّ الشافيع
 ألعي٩ كدل ٛػ ةأ٩٧ ٘برشح٩، إحل٩ ٩٥ْ هلب أيب ساريث ذ٬يتث كأحج
 ةٓػ حؽى٩ٓ س٫٢ٓا ذ٣ ال٢ي٢ث ح٢ٝ احلاؿ يف ٘أْخ٫ٜا، ٕالـ اهلل ْتػ

 ٤ا/ هل ٜ٘ي٠، اجل٬ـ يف م٬ح٩ ةٓػ هلب أة٬ رؤم كٛػ، أيا٤ان  كالدح٩
 ٦٤ كأمم، اذجني حل٢ث لك ْن خيٙٗ أ٩٧ إال، اجلار يف/ ٜ٘اؿ ضالٝ؟
 ذلٝ كإف، أنت٩ٓ رأس إىل كأكار، ٪ؼا ةٜػر ٤اءن  ٪احني أنتيع ةني

 ☻ اجليب ة٬الدة برشحن ٨ْػ٤ا ثل٬يتث ةإْخايق
 اجليب ٦ْ ٪ؼا ٤ٓىن ة٨ٖ٢ا كٛػ/ ٢ٛج ،هل كبإرىا٫ْا

☻. 
 يف س٬زم ةؼ٩٤ ا١ٜؽآف ٧ؾؿ اذلم الاك٘ؽ هلب أة٬ اكف إذا/ ٧سخث
 املف٣٢ ضاؿ ٥٘ا، ة٩ ☻ اجليب م٬دل حل٢ث ةٙؽض٩ اجلار
 ٤ا كيتؼؿ ة٬٥دلق يرس اذلم ☻ حم٥ػ أ٤ث ٦٤ امل٬ضػ
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 ٦٤ سؾاؤق يس٬ف إ٥٧ا ٥ٓ١ؽم ؟♠ حمتخ٩ يف ٛػرح٩ إحل٩ حه٠
 .اجلٓي٣ س٨ات ةٙي٩٢ يػع٩٢ أف الٟؽي٣ حٓاىل اهلل

 ابلاري:كال اةَ خجص يف فخح 
ؽ  ةٓػ ٨٤اِم يف رأيخ٩ هلب أة٬ ٤ات ملا /ٛاؿ ا١ٓتاس أف الف٫يٌل ٞذ
 ا١ٓؼاب أف إال راضث ةٓػز٣ ١ٜيج ٤ا ٜ٘اؿ ضاؿ رش يف ض٬ؿ
 كدل ☻ اجليب أف كذلٝ ٛاؿ اذجني ي٬ـ لك ْن خيٙٗ
 برش ٬ٛهل ،٘أْخ٫ٜا ة٬٥دلق هلب أةا برشت ذ٬يتث كاك٧ج االذجني ي٬ـ
٬ٟف امل٢٥٫ث ةسرس ضيتث  ضاؿ ـ٬ء أم م٬ضػة ةٓػ٪ا اتلطخا٧يث ـك
 ضيتث يف ٘احلاء كاحلاسث املف٨ٟث كيه احل٬بث أن٫٢ا ٘ارس ة٦ا كٛاؿ

 ل٢ت٬ٖم الف٨ث رشح يف ككّٛ ٛت٫٢ا ٤ا ال٧سفار كاك ٦ْ ٢ٜ٨٤تث
 ضا١ث يف أم املٓش٥ث اخلاء ةٙخص املفخ٥ٌل ٨ْػ ككّٛ احلاء ةٙخص
 ا١ٜؽٌيب كٛاؿ حهطيٗ ٪٬ اجل٬زم ة٦ا كٛاؿ عري لك ٦٤ عائتث
 ك٪٬ امل٢٥٫ث ةسرس ٤ٓخ٥ػة نفغث يف ككسػح٩ ةاملٓش٥ث يؽكل

 إال أ٩٨ُ كال ةاجلي٣ املفخ٥ٌل ركايث ٦ْ امللارؽ يف كضىك املٓؽكؼ
 ٬ٛهل امل٬ت ةٓػ أم ١ٜيج ٤اذا ٬ٛهل ،ٛاؿ ٥ٞا حهطيٗ ك٪٬ حهطيٙان 

https://arabicdawateislami.net



47 

 ركايث كيف امل٬ٓٙؿ حبؼؼ األن٬ؿ يف ٞؼا أين ٕري ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣
٥اْيٌل ٨ػ رعاء ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣ اإـل  ٦ْ ٥ٓ٤ؽ ٦ْ الؽزاؽ ْتػ ْك
 ركايث ٦٤ امل٬ٓٙؿ ـًٜ ةٍاؿ ة٦ ٛاؿ راضث ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣ الؾ٪ؽم
 ٞؼا ٪ؼق يف ـٜيج أين ٕري ٬ٛهل ،ة٩ إال الالكـ يفخٜي٣ كال ابلغارم

٬رة الؽزاؽ ْتػ ركايث يف ككّٛ أييان  ةاحلؼؼ األن٬ؿ يف  كأكار املٞؼ
٥اْيٌل ركايث كيف إة٫ا٩٤ حتج ا١يت اجلٜؽة إىل ٬رة اإـل  إىل كأكار املٞؼ

 ادلالئ٠ يف كل٢تي٫ٌف األناةّ ٦٤ ح٢ي٫ا كا١يت اإلة٫اـ ةني ا١يت اجلٜؽة
 ضٜارة إىل إكارة ذلٝ كيف إ١ظ اجلٜؽة يٓن ة٢َٙ ٤ر٩٢ ٞؼا ٌؽيٚ ٦٤
 الؽزاؽ ْتػ ركايث يف ا١ٓني ةٙخص ةٓخاٛيت ٬ٛهل ،املاء ٦٤ ـٌف ٤ا

 اتلغ٢يم املؽاد ألف ةإْخايق ي٬ٜؿ أف األكىل كال٬س٩ أكس٩ ك٪٬ ةٓخٌف
 يف الها١ص ا٠٥ٓ١ ي٩ٓٙ٨ ٛػ الاك٘ؽ أف ىلع دال١ث احلػيد كيف الؽؽ ٦٤

ٛىًػ٨٤ٍىا /حٓاىل اهلل ٛاؿ ا١ٜؽآف ١ِا٪ؽ خما١ٗ ل٩٨ٟ اآلعؽة ا إًىلى  كى  ٤ى
٢٥ًي٬ا ٠و  ٦٤ًٍ  ْى ٥ى ٨ٍ٢ىاقي  خى ٓى تىاءن  ٘ىشى ٨ٍري٬رنا ٪ى  ةأف أكالن  كأسيب" "ا١ٙؽٛاف/٤ى
٠ اخلرب ٩٢ مـؽ ؽ كل٣ ْؽكة أـر  أف حٜػيؽ كىلع ة٩ ضػذ٩ ٦٤ يٞؼ

 اذلم ك٠ٓ١ ٘ي٩ ضشث ٘ال ٨٤اـ رؤيا اخلرب يف ٘اذلم م٬ن٬الن  يس٬ف
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 حٜػيؽ ىلع كذا٧يان  ،ة٩ حيخز ٘ال ةٓػ أـ٣٢ ذاؾ إذ يس٦ ل٣ رآ٪ا
 ☻ ةاجليب يخ٢ٓٚ ٤ا يس٬ف أف ٘يطخ٠٥ ا١ٜت٬ؿ

 ٩٨ْ عٙٗ أ٩٧ حٜػـ ٥ٞا ٌا١ب أيب ٛهث ةػحل٠ ذلٝ ٦٤ خمه٬نان 
 ةٍالف ٦٤ كرد ٤ا ابلي٫ٌف كٛاؿ اليطياح إىل ا٥ٖ١ؽات ٦٤ ٠ٜ٨٘
 كال اجلار ٦٤ اتلغ٢م هل٣ يس٬ف ال أ٣٫٧ ٨ٓ٥٘اق ل٢ٟٙار اخلري
 يفخ٬ست٩٧٬ اذلم ا١ٓؼاب ٦٤ ٣٫٨ْ خيٙٗ أف كجي٬ز اجل٨ث دع٬ؿ
 اخلريات ٦٤ ٬٢٥ْق ة٥ا ا١سٙؽ ـ٬ل اجلؽائ٣ ٦٤ ارحست٬ق ٤ا ىلع
 أ٥ْاهل٣ ح٣٫ٓٙ٨ ال الٟٙار أف ىلع اإلدماع ا٧ٜٓػ ٜ٘اؿ ْياض كأ٤ا
 أكػ ةٓي٣٫ اكف كإف ْؼاب ختٙيٗ كال ة٨ٓي٣ ٢ْي٫ا يراة٬ف كال

ؽق اذلم االضخ٥اؿ يؽد ال ك٪ؼا ٢ٛج ةٓو ٦٤ ْؼاةان   ٘إف ابلي٫ٌف ٞذ
 ٕري ذ٧ب كأ٤ا ا١سٙؽ ةؼ٧ب يخ٢ٓٚ ٘ي٥ا ذلٝ ٦٤ كرد ٤ا دميّ

 عاص اتلغٙيٗ ٪ؼا ا١ٜؽٌيب كٛاؿ ختٙي٩ٙ ٦٤ املا٧ّ ٥٘ا ا١سٙؽ
٨ًرًي  ة٦ا كٛاؿ ٘ي٩ اجلم كرد كب٦٥ ة٫ؼا  ٛييخاف ٪٨ا احلاكيث يفال٥ٍي

 رشط ألف زٙؽق ٤ّ الاك٘ؽ ٌاْث اْختار كيه حماؿ إضػا٪٥ا
 إذاةث اثلا٧يث الاك٘ؽ ٦٤ ٬ٜٙ٤د ك٪ؼا نطيص ةٜهػ حّٜ أف ا١ٍاْث
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٥اؿ ةٓو ىلع الاك٘ؽ  ا٠ٜٓ١ حيي٩٢ ال ك٪ؼا حٓاىل اهلل ٦٤ حٙيالن  اأْل
 أف كجي٬ز ٤ٓخربة ٛؽبث ثل٬يتث هلب أيب ْخٚ يس٦ ل٣ ذلٝ حٜؽر ٘إذا

 ذلٝ يف كاملختّ ٌا١ب أيب ىلع حٙي٠ ٥ٞا كاء ة٥ا ٢ْي٩ اهلل يخٙي٠
٬ر اتلٙي٠ يّٜ أف ٪ؼا كحخ٥ث ٢ٛج كإذتاحان  ٧ٙيان  اتل٬ٛيٗ  إٞؽا٤ان  املٞؼ

 .أ٣٢ْ كاهلل ذلٝ كحن٬ هل ا١رب الاك٘ؽ ٦٤ كّٛ مل٦
 ابلزاري: صديح رشح اىلاري ادليَ اىػيين يف غٍسةكال ةسر 

 ٘أرىٓج أْخ٫ٜا هلب أة٬ اكف هلب أليب م٬الة كذ٬يتث /ْؽكة ٛاؿ
 برش أ٪٩٢ ةٓو ٩أري هلب أة٬ ٤ات ٥٢٘ا ،☻ اجليب
 أين ٕري ةٓػز٣، أ١ٚ ل٣/ هلب أة٬ ٛاؿ ١ٜيج؟ ٤اذا/ هل ٛاؿ ضيتث،
 .ذ٬يتث ةٓخاٛيت ٪اذق يف ـٜيج
 أةا رأل/ أم املش٬٫ؿ، نيٖث ىلع الؽاء ككرس اهل٥ؾة ةي٣ أري٩/ ٬ٛهل
 امل٢٥٫ث احلاء ةسرس ضيتث، برش/ ٬ٛهل. امل٨اـ يف أ٪٩٢ ةٓو هلب

٬ٟف  ضا١ث، أـ٬ء ىلع/ أم امل٬ضػة ابلاء ك٘خص احلؽكؼ آعؽ احلاء ـك
 احليتث/ األذري اة٦ كٛاؿ ،رديئث حبا١ث/ أم ـ٬ء حبيتث الؽس٠ ةات/ يٜاؿ

 ّككٛ احلاء، ةٙخص ل٢ت٬ٖم الف٨ث رشح يف ككّٛ كاحلؾف، اهل٣ كاحل٬بث
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 عري، لك ٦٤ عائتث ضا١ث يف/ أم املٓش٥ث، اخلاء ةٙخص املفخ٥ٌل ٨ْػ
 املٓىن س٫ث ٦٤ أٛؽب ٪ؼا/ ٢ٛج ،حهطيٗ ٪٬/ اجل٬زم اة٦ كٛاؿ
 يف ةاجلي٣ امللارؽ يف كضىك ةاملٓش٥ث، يؽكم/ ا١ٜؽٌيب ٛاؿ كهلؼا
 ٛاؿ/ أم ،١ٜيج ٤اذا/ ٬ٛهل ،حهطيٙان  إال أ٩٨ُ كال املفخ٥ٌل، ركايث
 ٞؼا ،ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣/ ٬ٛهل م٬حٝ؟ ةٓػ ١ٜيج ٤اذا/ هلب أليب الؽايئ
٨ػ امل٬ٓٙؿ، حبؼؼ األن٬ؿ يف  ٦ْ ٥ٓ٤ؽ ٦ْ الؽزاؽ ْتػ ْك

 ٦٤ امل٬ٓٙؿ ـًٜ/ ةٍاؿ اة٦ كٛاؿ راضث، ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣/ الؾ٪ؽم
 نيٖث ىلع ،ـٜيج/ ٬ٛهل ،ة٩ إال الالكـ يفخٜي٣ كال ابلغارم، ركايث

 كبح٩٨ إحل٩ امللار يبني كل٣ ،إكارة ٪ؼق/ لك٥ث ،٪ؼق يف/ ٬ٛهل ،املش٬٫ؿ
 كاملفتطث، اإلة٫اـ ةني ا١يت اجلٜؽة إىل ةاإلكارة ركايخ٩ يف الؽزاؽ ْتػ
٥اْيٌل ركايث كيف  ح٢ي٫ا كا١يت اإلة٫اـ ةني ا١يت اجلٜؽة إىل كأكار/ اإـل
 كٛاؿ املاء، ٦٤ ـًف ٤ا ضٜارة إىل إكارة املٓىن كضان٠ األناةّ، ٦٤

 أ٩٧ كذلٝ/ ٛاؿ ذلٝ، بفتب س٣٨٫ يف ٤اء ٦٤ ٧ٍٜث ـٌف/ ا١ٜؽٌيب
/ ٜ٘اؿ ٪٨اؾ؟ ربٝ ٠ٓ٘ ٤ا/ هل ٜ٘ي٠ اجل٬ـ يف يئر أ٩٧ الهطيص يف ساء

 بفتب/ أم ،ةٓخاٛيت/ ٬ٛهل ،إة٫ا٩٤ ُٙؽ إىل كأكار ٪ؼق، ٤ر٠ ـٜيج
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خاٛث ث،تيذ٬ ْخاٛيت  ةٓخٌف،/ الؽزاؽ ْتػ ركايث كيف ا١ٓني، ةٙخص ْك
 املؽاد ألف ةإْخايق/ ي٬ٜؿ أف كال٬س٩ أكس٩، ك٪٬/ ةٓي٣٫ كٛاؿ

 الكـ ٦٤ ٛاهل ٤ا أعؼ ا١ٜائ٠ ٪ؼا/ ٢ٛج ،الؽؽ ٦٤ اتلغ٢م
 ٘الهطيص الؽٛيث، ٦٤ اتلغ٢م ٨ٓ٤اق/ ٢ٛج ٘إف/ ٛاؿ ٘إ٩٧ الٟؽ٤اين،

 الك٩٤، حيؽر ل٣ ٩٨٤ كامل٬ٜ٨ؿ اجلا٠ٛ ٦٤ لك/ ٢ٛج ،ةإْخايق/ يٜاؿ أف
 ك٬ٛؿ ا١ٓتػ، ْخٚ ٦٤ مهادر لك٫ا كا١ٓخاؽ كا١ٓخاٛث ا١ٓخٚ ٘إف

 املٓىن، يف كاضػ كا١ٓخاٛث ا١ٓخٚ ألف م٬س٩، ٕري أكس٩، ك٪٬/ اجلا٠ٛ
 ألف ةإْخايق/ ي٬ٜؿ أف كاألكس٩/ ٬ٛهل ذ٣ أكس٩؟ ا١ٓخٚ ي٬ٜؿ ٟ٘يٗ
 ا٬ٜ١ـ، الكـ ىلع ك٬ٛؼ هل ١حؿ ٦٤ الكـ الؽؽ، ٦٤ اتلغ٢م املؽاد
 اتلغ٢م ك٪٬ امل٬٢٥كيث ٦٤ اخلؽكج ا١ٓخٚ/ ٛاؿ املٖؽب ناضب ٘إف
خاؽ ٤ٜاـ ا١ٓخٚ ي٬ٜـ كٛػ الؽٛيث، ٦٤  أْخ٩ٜ مهػر ٪٬ اذلم اإْل

 الاك٘ؽ أف ا٩ٜٙ١ ٦٤ احلػيد ٪ؼا كيف/ أم ك٘ي٩/ اتل٬ىيص كيف، م٬الق
 اإلي٥اف أل٪٠ ٛؽبث ٫٨٤ا يس٬ف ا١يت أ٥ْاهل ٦٤ ٬ْىان  يٍٓ٭ ٛػ

 ٦٤ أ٠ٛ هلب أيب ٦ْ اتلغٙيٗ أف ٕري ،ٌا١ب أيب ضٚ يف ٥ٞا ةاهلل،
٬ؿ ٌا١ب أيب جلرصة كذلٝ ٌا١ب، أيب ٦ْ اتلغٙيٗ  لـؽ
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ػاكة هل كضياٌخ٩ ☻اهلل  اة٦ كٛاؿ ،هل هلب أيب ْك
/ حٓاىل اهلل ٦ْ ساء اذلم احلػيد ٤ٓىن يف حأكؿ ٦٤ ٬ٛؿ كنص/ ةٍاؿ
 املغرلي٦ اجلار أ٪٠ ٦ْ ح٨ٍّٜ ال رمحخ٩ إف ٕيت٩، ـتٜج رمحخ٩ إف

 أل٪٫٢ا اجلار ْؼاب يس٬ف ْؼاةان  هل٣ خي٢ٚ أف ٛػرح٩ يف إذ ٘ي٫ا،
 أف املطٜٜني ك٤ؼ٪ب ا١ٓؼاب ذلٝ إىل ةاإلىا٘ث كختٙيٙان  رمحثن 
ّ ة٠ ادل٧يا، يف ضف٨اح٩ بفتب ا١ٓؼاب ٩٨ْ خيٙٗ ال الاك٘ؽ  يـ٬
 أف ىلع اإلدماع ا٧ٜٓػ/ ْياض ا١ٜاض كٛاؿ ،د٧ياق يف ة٫ا ٢ْي٩
 ختٙيٗ كال ة٨ٓي٣ ٢ْي٫ا يراة٬ف كال أ٥ْاهل٣ ح٣٫ٓٙ٨ ال الٟٙار
 كٛاؿ ،سؽائ٣٫٥ حبفب ْؼاةان  أكػ ةٓي٣٫ ك١س٦ ْؼاب،
 ةػحل٠، ١حفج الؽؤيا إذ ،الها١ص ا٠٥ٓ١ الاك٘ؽ ي٨ّٙ ال/ الٟؽ٤اين

 اذلم كاخلري الها١ص ا٠٥ٓ١ يس٬ف أف حيخ٠٥ ا١تف٢ي٣ حٜػيؽ كلَع
٬ؿ يخ٢ٓٚ  ٌا١ب أةا أف ٥ٞا ،خمه٬نان  ☻ اهلل لـؽ
ؽ ،ا١ٓؼاب ةخغٙيٗ يجخّٙ أييا  اهلل رض ا١ٓتاس، أف الف٫يٌل كٞذ
 رش يف ض٬ؿ ةٓػ ٨٤اِم يف رأيخ٩ هلب أة٬ ٤ات ملا/ ٛاؿ ٩٨ْ، حٓاىل
 لك ْن خيٙٗ ا١ٓؼاب أف إال راضث ةٓػز٣ ١ٜيج ٤ا/ ٜ٘اؿ ضاؿ،
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 االذجني ي٬ـ كدل ☻ اجليب أف كذلٝ/ ٛاؿ ،اذجني ي٬ـ
 ملا ْؽكة ٬ٛؿ إف/ كيٜاؿ ،٘أْخ٫ٜا ة٬٥دلق هلب أةا برشت ذ٬يتث كاك٧ج
٠ عرب آعؽق إىل أ٪٩٢ ةٓو أري٩/ هلب أة٬ ٤ات ٩٢ مـؽ  كل٣ ْؽكة أـر
ؽ  اخلرب يف ٘اذلم م٬ن٬الن  يس٬ف أف حٜػيؽ كىلع ة٩، ضػذ٩ ٦٤ يٞؼ
 أـ٣٢ ذاؾ إذ يس٦ ل٣ رآ٪ا اذلم ك٠ٓ١ ٘ي٩، ضشث ٘ال ٨٤اـ رؤيا
 أف حيخ٠٥ ا١ٜت٬ؿ، حٜػيؽ ىلع/ ذا٧يان  كأسيب ،ة٩ حيخز ٘ال ةٓػ،

 ذلٝ ٦٤ خمه٬نان  ☻ ةاجليب يخ٢ٓٚ ٤ا يس٬ف
 إىل ا٥ٖ١ؽات ٦٤ ٠ٜ٨٘ ،٩٨ْ عٙٗ ضيد ٌا١ب أيب ٛهث ةػحل٠

 كرد كب٦٥ ة٫ؼا عاص اتلغٙيٗ ٪ؼا/ ا١ٜؽٌيب كٛاؿ اليطياح،
 . أ٣٢ْ كاهلل ٘ي٩، اجلم

 :ابلزاري صديح لرشح العاري كال اىلعطالين يف إرشاد
٬رة كذ٬يتث  ٧ٓي٣ أة٬ ٛاؿ إـال٫٤ا يف كاعخ٢ٗ هلب أليب م٬الة املٞؼ

ؽ أضػان  ٣٢ٓ٧ ال  أْخ٫ٜا هلب أة٬ اكف ،٨٤ػق اة٦ ٕري إـال٫٤ا ٞذ
 أف كُا٪ؽق أْخ٫ٜا ىلع ٬ٍٓ٤ؼ ،☻ اجليب ٘أرىٓج
 ٛتي٠ أْخ٫ٜا هلب أةا أف الفري يف كاذلم إرىا٫ْا ٛت٠ اكف هلا ْخ٩ٜ
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 أري٩ هلب أة٬ ٤ات ٥٢٘ا، ٬ٌي٠ ةػ٪ؽ اإلرىاع ةٓػ كذلٝ اهلشؽة
 احلاء ةسرس ،ضيتث برشٌ ، ا١ٓتاس ٪٬ ٛي٠ امل٨اـ يف ،أ٪٩٢ ةٓو
 املهاضتث ةاء برش يف كابلاء م٬ضػة الفا٨ٞث اتلطيث كبٓػ امل٢٥٫ث
 ض٥٢يث الؽؤيث ك٪ؼق ة٩ اكئ٨ان  أك ضاؿ بف٬ء ٤خ٢بفان  أم احلاؿ ةاء كيه

 ٘تٓو كم٬اٜ٘ي٩ ٤الٝ اة٦ ٨ْػ اك٥٢ٓ١يث ١٬ٓٙ٤ني إىل ٘خخٌٓػل
 يخٓػل كٛي٠ ة٩، املخه٠ كاثلاين األكؿ امل٬ٓٙؿ ٤ٜاـ ٛائ٣ املؽ٬٘ع
 حٜػيؽ ٦٤ ةػ كال ةاهل٥ؾة ةاجل٠ٜ اذجني إىل ٪٨ا حٌٓػي٩ ٘ي٬ٟف ل٬اضػ
ؽاب ٦٤ هلا حم٠ ال ٤ٓرتىث كاجل٢٥ث ة٩ ل٣٢ٓ٢ كضؼؼ امل٨اـ يف  اإْل

٨ػ  يف أم املٓش٥ث اخلاء ةٙخص عيتث ا١ٙخص يف ٛاؿ ٥ٞا املفخ٥ٌل ْك
ؾا٪ا عري لك ٦٤ عائتث ضا١ث  احل٬٥م ١ٖري ٞأن٩٢ ا١ٙؽع يف ْك

 ،امل٬ت ةٓػ ١ٜيج؟ ٤اذا/ الؽايئ( هل) ٜ٘اؿ ذر كأليب( ٛاؿ) ،كاملفخ٥ٌل
. امل٬ٓٙؿ ةإذتات ا١ٙؽع يف ٞؼا، عريان  ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣/ هلب أة٬ ٛاؿ
 ٪٬ احل٧٬ح٨يث يف كاذلم/ ٢ٛج ،األن٬ؿ يف حبؼ٩٘ إ٩٧/ ا١ٙخص يف كٛاؿ

 كال ابلغارم ركايث ٦٤ امل٬ٓٙؿ ـًٜ/ ةٍاؿ اة٦ كٛاؿ احلؼؼ،
٥اْ ركايث كيف ة٩، إال الالكـ يفخٜي٣  ك١ٓتػ رعاء ةٓػ أ١ٚ ل٣ ٌلياإـل
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 أين ٕري ،راضث ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣ الؾ٪ؽم ٦ْ ٥ٓ٤ؽ ٦ْ الؽزاؽ
 كأكار الؽزاؽ ْتػ زاد ،٪ؼق يف، ل٬ٓٙ٥٢ؿ ٤تجٌيان  الفني ةي٣ ،ـٜيج
ري إة٫ا٩٤ حتج ا١يت اجلٜؽة إىل تر٨اء ىلع ٧هب ٕك  ةٓخاٛيت، ااـل

خاٛان  ْخٜان  ةالٟرس يٓخٚ ْخٚ يٜاؿ ْخٚ مهػر ا١ٓني ةٙخص ،ذ٬يتث  ْك
خاٛث  كيف ل٥٢هػر ٬ٓٙ٤ؿ كذ٬يتث ا١ٙا٠ْ إىل مياؼ ٪٨ا كاملهػر ْك
 .ةٓخٌف الؽزاؽ ْتػ ركايث
 اتلغ٢م املؽاد ألف ةإْخايق ي٬ٜؿ أف كال٬س٩ أكس٩ ك٪٬/ ا١ٙخص يف ٛاؿ
 .ا٧خىه الؽٌؽ  ٦٤

 ٨ٓ٤اق/ ٛاؿ ٘إ٩٧ الٟؽ٤اين الكـ ٦٤ أعؼق ٪ؼا/ ٜ٘اؿ ا١ٓين كحٜٓت٩
 ل٣ ٥٫٨٤ا كلك  / ٛاؿ ةإْخايق يٜاؿ أف ٘الهطيص الؽٌٛيث ٦٤ اتلغ٢م

 ا١ٓتػ ْخٚ ٦٤ مهادر لك٫ا كا١ٓخاؽ كا١ٓخاٛث ا١ٓخٚ ٘إف الك٩٤ حيؽر
 املٓىن يف كاضػ كا١ٓخاٛث ا١ٓخٚ ألف م٬س٩ ٕري أكس٩ ك٪٬ ك٬ٛهل
 ألف ةإْخايق ي٬ٜؿ أف كال٬س٩/ ٬ٛهل ذ٣ أكس٩؟ ا١ٓخٚ/ ي٬ٜؿ ٟ٘يٗ
 ٘إف ا٬ٜ١ـ الكـ ىلع ك٬ٛؼ هل ١حؿ ٦٤ الكـ الؽٌؽ  ٦٤ اتلغ٢م املؽاد

 ٦٤ اتلغ٢م ك٪٬ امل٬٢٥كيث ٦٤ اخلؽكج ا١ٓخٚ/ ٛاؿ املٖؽب ناضب
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خاؽ ٤ٜاـ ي٬ٜـ ا١ٓخٚ أف حٜػـ كٛػ الؽٛيث  مهػر ٪٬ اذلم اإْل
 .ا٧خىه م٬الق أْخ٩ٜ
 ك٪٬ اآلعؽة يف الها١ص ا٠٥ٓ١ ي٩ٓٙ٨ ٛػ الاك٘ؽ أف ىلع ة٫ؼا كاـخػٌؿ 
ٛىًػ٨٤ٍىا/ ٬ٛهل ةِا٪ؽ مؽدكد ا إًىلى  كى ٢٥ًي٬ا ٤ى ٠و  ٦٤ًٍ  ْى ٥ى ٨ٍ٢ىاقي  خى ٓى تىاءن  ٘ىشى  ٪ى
٨ٍري٬رنا ٠ كاخلرب ـي٥ا ال ""ا١ٙؽٛاف/٤ى ٩٢ مـؽ ؽ كل٣ ْؽكة أـر  ٦٤ يٞؼ
 رؤيا ٪٬ إذ ة٩ حيخز ٘ال م٬ن٬الن  يس٬ف أف حٜػيؽ كىلع ة٩ ضٌػذ٩
 يخ٢ٓٚ ٤ا يس٬ف أف حيخ٠٥ ١س٦ رشيع ضس٣ ة٩ يثتج ال ٨٤اـ
٦ْ  اتلغٙيٗ ةػحل٠ ذلٝ ٦٤ خمه٬نان  ☻ ةاجليب
 .أ٣٢ْ كاهلل الهطيص يف املؽكم ٌا١ب أيب

ٔاْب  الرلُيث: وكال اىلعطالين أيظاً يف امل
 يف/ ٜ٘اؿ ضالٝ؟ ٤ا هل ٜ٘ي٠ اجل٬ـ يف م٬ح٩ ةٓػ هلب أة٬ مرؤ كٛػ
 أنتيع ةني ٦٤ كأمم اذجني، حل٢ث لك ْىن عٙٗ أ٩٧ إال اجلار،
 ٨ْػ٤ا ثل٬يتث ةإْخايق ذلٝ كأف أنتٓي٩ ةؽأس كأكار ٤اء، ٪احني
 .هل كبإرىا٫ْا ☻ اجليب ة٬الدة برشحن
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 :اهلِسي يف نزن اىػٍال كال املخيق
٬ؿ ٘أرىٓج أْخ٫ٜا هلب أة٬ اكف هلب أليب م٬الة ذ٬يتث كاك٧ج  ـر
 ٤اذا/ ٜ٘اؿ اجل٬ـ، يف أ٪٩٢ ةٓو رآق ٥٢٘ا ☻ اهلل

 ٪ؼق يف ـٜيج أين ٕري راضث ةٓػز٣ أ١ٚ ل٣/ هلب أة٬ ٛاؿ ١ٜيج،
 .ح٢ي٫ا كا١يت اإلة٫اـ حٌل ا١يت اجلٜؽة إىل كأكار ذ٬يتث ةٓخٌف ٤ن

 كال اخلفايج يف نعيً الصياض: 
 كرىئ ☻ اجليب ة٬الدة برشح٩ ملا أْخ٫ٜا هلب أة٬ كاكف
 ة٩ برشحن ملا ذ٬يتث ْخايقإة ا١ٓؼاب ْن عٙٗ ي٬ٜؿ ك٪٬ امل٨اـ يف
 ٕري يف املؽكم ك٪٬ ٬ٌي٠ ة٬ٛج كالدح٩ ٛت٠ أْخ٫ٜا أ٩٧ الفري كيف

 ةٙخص ضيتث برش امل٨اـ يف رآق كاذلم خيا٩ٙ١ ٤ا امل٬ا٪ب كيف الفري
 أ٩٧ كٛي٠ م٬ضػة كباء حتخيث ٤ر٨اة كياء ةسرس٪ا أك امل٢٥٫ث احلاء
 احل٬بث ٦٤ ٬٫٘ ضاؿ بف٬ء أم حهطيٗ ك٪٬ جبي٣ كٛي٠ ٤ٓش٥ث حباء
 ىلع أك ٛت٫٢ا ٤ا ال٧سفار ياء كا٢ٜ٧تج ٛال٬ا كاحلاسث املف٨ٟث كيه

ؽ ٤ا بفتب ْؼاة٩ كختٙيٗ ا١ٜياس عالؼ  حٓاىل ٬ٛهل يٓارض ال ٞذ
٨ٍ٢ىاقي  ا١سٙؽة إ٥ْاؿ يف ٓى تىاءن  ٘ىشى ٨ٍري٬رنا ٪ى  ةٓػ أل٩٧" "ا١ٙؽٛاف/٤ى
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 أنالن  يٙػ٪٣ ل٣ ٟ٘أ٩٧ اجلار ٦٤ ي٨ش٣٫ ل٣ ملا أل٩٧ أك احلرش
 .ا١ٜاض ىلع ض٬اكح٨ا يف كحٙهي٩٢

ٔاْب الرلُيث:كاين يف رشخّ ىلع الضر كال  امل
 ٜ٘ا١ج الهطيص، ىلع ♠ ة٬الدح٩ برشح٩ ضني هلب أة٬ أْخ٫ٜا

/ هلا ٜ٘اؿ اهلل، ْتػ ألعيٝ ٕال٤ان  كدلت ٛػ آ٨٤ث أف أكٓؽت/ هل
 اهلشؽة، ةٓػ أْخ٫ٜا إ٥٧ا/ كٛي٠ ،الؽكض يف ٥ٞا ضؽة، ٘أ٧ج اذ٪يب
 إال ي٫ِؽق كل٣ ضيجئؼ أْخ٫ٜا ةأ٩٧ كاجل٥ّ ىٓيٗ، ك٪٬/ اللاِم ٛاؿ
 ٩٨٤ يخأىت ٘ال ،ْػكان  اكف ٪اسؽ ملا ٘إ٩٧ يف٥ّ ال مما اهلشؽة ةٓػ

 إ٩٧/ ي٬ٜؿ ال ةاثلاين ٘ا١ٜائ٠ كأييان  ة٬الدح٩ ٘ؽح اكف أ٩٧ إ٫ُاران 
 ةػ٪ؽ كالدح٩ ٛت٠ أْخ٫ٜا أ٩٧ ركم كٛػ ةال٬الدة، ل٢بلارة أْخ٫ٜا
 .٬ٌي٠
 هل كالؽايئ ،اجل٬ـ يف م٬ح٩ ةٓػ هلب أة٬ ،ل٬ٓٙ٥٢ؿ ةابل٨اء، رؤم كٛػ
ؽق ةػر كٛٓث ةٓػ هلب أيب ك٘اة ٦٤ ـ٨ث ةٓػ ا١ٓتاس أع٬ق  الف٫يٌل ٞذ

ريق،   ةٓو ،ْن عٙٗ أ٩٧ إال اجلار، يف/ ٛاؿ ضالٝ؟ ٤ا/ هل ٜ٘ي٠ٕك
 ،أمم، أين كذلٝ ،اذجني حل٢ث لك، املاء ٦٤ أـٜاق ٤ا بفتب ا١ٓؼاب
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. املهتاح يف ٥ٞا كٛخ٠؛ حٓب ةايب ٦٤ ى٫٥ا ٦٤ أ٘هص املي٣ ةٙخص
 كض٥ٟث كاإلة٫اـ الفتاةث أ٥٫٧ا كا١ِا٪ؽ ،٤اء ٪احني أنتيع ةني ك٦٤

 بفتب اتلغٙيٗ أف ىلع كمح٨٢اق ة٥٫ا، ةا١ٓخٚ هلا إكارح٩ ختهيه٥٫ا
تػ ابلغارم ركاق ٤ا ٤ّ حل٢خئ٣ املاء  ٛخادة ٦ْ اإلـ٥اْيٌل الؽزاؽ ْك
 اجليب ٘أرىٓج أْخ٫ٜا، هلب أة٬ اكف/ هلب أيب م٬الة ذ٬يتث أف

 برشضيتث، أ٪٩٢ ةٓو أري٩ هلب أة٬ ٤ات ٥٢٘ا ،☻
. راضث/ الؽزاؽ ْتػ زاد ةٓػز٣، أ١ٚ ل٣/ ٛاؿ ١ٜيج؟ ٤اذا/ ٜ٘اؿ
٥اْيٌل ك١َٙ  ركاة دميّ ٦٤ امل٬ٓٙؿ ـًٜ/ ةٍاؿ اة٦ ٛاؿ. رعاء/ اإـل

 الؽزاؽ ْتػ زاد ٪ؼق، يف ـٜيج أين ٕري ة٩ إال يفخٜي٣ كال ابلغارم،
 ٢٥٫٤ث حباء ضتحتث ذ٬يتث ةٓخاٛيت إة٫ا٩٤، حتج ا١يت اجلٜؽة إىل كأكار

 كأن٫٢ا ضاؿ ـ٬ء/ أم ٤ٙخ٬ضث كم٬ضػة ـا٨ٞث كحتخيث مٟف٬رة
. ٛت٫٢ا ٤ا ال٧سفار ياء كاك٪ا ٢ٛتج كاحلاسث املف٨ٟث كيه ض٬بث،
ؽ / أم ٤ٙخ٬ضث، ٤ٓش٥ث خباء كل٥٢فخ٥ٌل احلاء، ةٙخص أ٫٧ا/ ابل٬ٖم كٞذ
 ٛاؿ ةاجلي٣، كركم حهطيٗ أ٩٧/ اجل٬زم اة٦ كٛاؿ عائتث، ضا١ث يف

 .ةاحٙاؽ حهطيٗ ك٪٬/ الفي٬يط
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 حتج ا١يت اجلٜؽة إىل أنت٩ٓ ةؽأس يفٜاق ٤ا ح٢ٜي٠ إىل هلب أة٬ كأكار
 اهلل أف يٓن/ ةٍاؿ اة٦ ٛاؿ الؽزاؽ، ْتػ ركايث يف مؽ ٥ٞا إة٫ا٩٤؛
 ةاجلٜؽة أراد/ ٕريق كٛاؿ ْخ٫ٜا، ألس٠ إة٫ا٩٤ ٧ٜؽة ٤ٜػار يف ٤اء ـٜاق
تاةخ٩ إة٫ا٩٤ ةني ا١يت  ٦٤ يفًف ٧ٜؽة ةح٥٫٨ا ٘هار إة٫ا٩٤ ٤ػ إذ ـك
 إحل٫ا أكار ا١يت اجلٜؽة أف ٣٢ْ كب٫ؼا اجلٜؽة، ح٢ٝ تف٩ٓ ٤ا ةٜػر املاء
 كاملؽاد س٣٨٫، يف الٟٙار ن٬رة ىلع ال ادل٧يا، يف ع٢ٜخ٩ ن٬رة ىلع
 ٦٤ ي٥ه٩ ٤ا بفتب س٩٘٬ إىل كن٠ أ٩٧ املاء، ٦٤ ـٜيج/ ة٬ٜهل

 حٓفٗ كٛػ الؽكايتني، ةني دمٓان  عارج ٦٤ ة٩ هل يؤىت أ٩٧ ال أناة٩ٓ،
 ٘إ٩٧ الاك٘ؽي٦، ىلع ضؽ٫٤ا اهلل ألف اجل٨ث؛ ١حف٦٥ يفٜاق ٤ا/ ٛاؿ ٦٤
 هل يؤىت أك ي٥ه٩ مما يفًف أ٩٧ ٨٢ٛا ـ٬اء اجل٨ث ٦٤ أ٩٧ أضػ يخ٬٪٣ ال
 .٢ْي٩ ي٨م ضىت عارج ٦٤ ة٩
 ةٓخاٛيت اجل٥اْث ركايث كحٜػ٤ج ثل٬يتث ةإْخايق ذلٝ أف إىل أكار ك

 ٪٬ اكف كإف إْخاؽ دكف ة٩ ْرب/ ا٥ٓ١ػة رشح يف ٛاؿ ا١ٓني، ةٙخص
 ٥٘ٓىن امله٨ٗ ٠ٜ٧ كىلع ،٧ٙف٩ إىل أىا٫٘ا ٘زلا أذؽق أل٫٧ا امل٨اـب؛
 ضني ،٢ْي٩ يرتحب أذؽ كا١ٓخاٛث ٩٢ٓ٘ اإلْخاؽ ألف ُا٪ؽ؛ اإلىا٘ث
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 ٘ال ةأمؽق/ أم هل كبإرىا٫ْا ☻ اجليب ة٬الدة برشحن
/ حٓاىل ٬ٛهل يٓارى٩ كال ٢ْي٩، جيازل ضىت ٩٢ٓ٘ ١حؿ أ٩٧ يؽد
 ٨ٍ٢ىاقي ٓى تىاءن  ٘ىشى ٨ٍري٬رنا ٪ى  اجلار ٦٤ ي٨ش٣٫ ل٣ ملا أل٩٧ ،/ ا١ٙؽٛاف ٤ى

 أك ابلي٫ٌف إحل٩ أكار ٥ٞا ؛أنالن  يٙػ٪٣ ل٣ ٞأ٩٧ اجل٨ث، كيػع٣٫٢
 ٪٬ إ٥٧ا اجلّٙ ٪ؼا/ الف٫يٌل كٛاؿ. ٛت٩٢ ك٪ؼا احلرش، ةٓػ ٪تاء أل٩٧

 ال/ أم عالؼ، ةال حمتً لك٩ الاك٘ؽ ٠٥ٓ٘ كإال ا١ٓؼاب، ٦٤ ٧ٜهاف
 ختٙيٗ احلاَ٘ كس٬ز ،ا٧خىه اجل٨ث، ة٩ يػع٠ كال ٤زيا٩٧ يف جيػق
 خماٌت٬ف أ٣٫٧ ىلع ة٨اء اخلري ٦٤ ٬٢٥ْق ة٥ا ا١سٙؽ ٕري ْؼاب
 ل٨٢يب إٞؽا٤ان  ة٩ عاص ٪ؼا ٛي٠ اتل٬كيص كيف ،ةا١ٙؽكع

 ٤ا٧ّ ال/ كٛي٠ بفبت٩، ٌا١ب أيب ٦ْ عٙٗ ٥ٞا ،☻
 .عريان  ٠٥ْ اك٘ؽ لك ٦ْ ا١ٓؼاب ختٙيٗ ٦٤

 :املجيس اىلصآن حفعري يف املسيس غجيتث يف ابلدص كال اةَ
ي٦ى / سالهل س٠ٌ  احلٚ ي٬ٜؿ ً كا كىاذلَّ ؽي ٙى ٣ٍ  زى ى٫ي ٣َّ٨ى  ٧اري  ل ٫ى  ،""٘اٌؽ/سى

رلكف ٍٜىض ال ٘ي٫ا، خيي ٢ىي٣٫ًٍٍ  حي ٬حي٬ا ْى يى٥ي  حيس٣ ال/ أم ""٘اٌؽ/ذى
ٗي  كىال ٘حفرتحي٬ا، ذاف ة٬٥ت َّٙ ى ٣ٍ  خيي ٫ٍ٨ي ؼاة٫ًا ٦٤ًٍ  خى  ""٘اٌؽ/ ْى
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ي  ال/ ٬ٛهل ٤ر٠ ك٪ؼا إـٓار٪ا، ًزيػ عتج لك٥ا ة٠ ـاْث، رتَّ ٙى ٣ٍ، حي ٫ٍ٨ي  خى
ؽ  كال أ٥ْاهل٣، ح٣٫ٓٙ٨ ال الٟٙار أف ىلع اإلدماع ا٧ٜٓاد ْياض كٞذ
 اعئلث ـؤاؿ الهطيص يف كرد كٛػ ،ْؼاب ختٙيٗ كال ٢ْي٫ا ييراة٬ف
 ذلٝ ٠٫٘ املفاٞني، كي٣ٍٓ الؽض٣، يه٠ اكف كأ٩٧ سػاعف، اة٦ ٦ْ

ٓي٩،  عٍيئيت يل إٙؽ رب/ ي٤٬ان  ي٠ٜ ل٣ ٘إ٩٧ ال،)/ ♠ ٜ٘اؿ ٧ا٘
ـى   ْؼاةان، أكػ يس٬ف ةٓي٣٫ ك١س٦/ ْياض ٛاؿ ذ٣ (،ادلي٦ ي٬

 .سؽائ٣٫٥ حبفب
ؽ  كاألعتار اآليات يف كرد ة٥ا يؽاد أف جي٬ز أ٩٧/ ابلي٫ٌف ةسؽ أة٬ كٞذ
 ك١س٦ اجلار، ٦٤ ة٫ا يخغ٢ه٬ف ال أ٣٫٧/ الٟٙار عريات ةٍالف ٦٤

ٗٙ . املازرم كدا٩ٓ٘ ا١سٙؽ، ـ٬ل جب٨ايث يفخ٬ست٩٧٬ ٤ا ٣٫٨ْ خيي
 يف كرد ٥٘ا ْياض، ٛاهل ٤ا كىلع/ اجل٠ٜ ٪ؼا ةٓػ الهٖاين كارح ٛاؿ
 ٩٨ْ ذة٩ِّ بفتب ،☻ بلٙاْخ٩ اجلّٙ ٦٤ ٌا١ب أيب

 ضاح٣ يف اتلغٙيٗ ٦٤ كرد ٤ا ٢ْي٩ كيؽد. ٪ا. ة٩ خمخم هل، ك٧رصح٩
 .أ٣٢ْ كاهلل ابلي٫ٌف ٛاهل ٤ا ٘ا١ِا٪ؽ ةسؽ٩٤،

https://arabicdawateislami.net



63 

 ٥ٞا ذ٬يتث، ةٓخٚ هلب أيب ا٧خٙاع يف ٛي٠ ٌا١ب، أيب يف ٛاهل ٤ا ك٤ر٠
 .الهطيص يف

 حٙيالن  ادل٧يا، يف ١ربق الٟٙار، ةٓو يف يّٜ اتلغٙيٗ أف/ كاحلان٠
 .ٛت٬هل رشط ١ٓػـ ٣٫٢٥ْ ٤ٜاة٢ث يف ال حٓاىل، ٩٨٤

ٔار ٔاْب املدٍسيث خمخرص كال اجلتٓاين يف األُ  :ليلعطالين الرلُيث امل
 اجلار يف ٜ٘اؿ ضالٝ ٤ا هل ٜ٘ي٠ اجل٬ـ يف م٬ح٩ ةٓػ هلب أة٬ مرؤ كٛػ
 ٪احني إنتيع ةني ٦٤ كأمم اذجني حل٢ث لك يف ْىن عٙٗ أ٩٧ إال
 برشحن ٨ْػ٤ا ثل٬يتث ةإْخايق ذلٝ كإف إنتٓي٩ ةؽأس كأكار ٤اء

 .هل كبإرىا٫ْا ☻ اجليب ة٬الدة
 امل٬ى٬ع ة٫ؼا ي٠ٛ ٤ا ٠ٜ٧ ىلع ٨٤اءأ ٨ٞاكيف عخاـ ٪ؼق املفأ١ث ٛػ 

 .٦ْ ٬ٛجلا ٘ي٩ كاجلاس اذ٨اف ٧ا٠ٛ كٛائ٠ اجلِؽ ةٖو

 واهلل ورظٔهل أغيً
ٔاُا أن احلٍس هلل رب اىػاملني  وآرص دغ

اىطيبني اىطاْصيَوصدتّ امهلل ىلع ظيسُا حمٍس وىلع آهل  وصو  
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 إصدار
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