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االػزذاء   :ػ فٟ اٌّقّذ ػٓ د٠ٓ هللا رؼبٌٝأعب١ٌت لشٞ فٟ ٘زا اٌجذش ٠جذش—خالفخ
. اٌجغذٞ

. االػزذاء، اٌقذ ػٓ د٠ٓ هللا :اٌىٍّبد االفززبد١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ  ِّ اٌذّذ هلل ٚاٌّقالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي هللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚفذجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ هللا ػ١ٍَه ٚسدّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشدجبً ثه فٟ عٍظ سح اٌطَّبٌت، عال ٌخ اٌذُّسٚط اٌّمشَّ

زؼخ  ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ ػ١ٍه فٟ ئهبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفقً اٌذِّساع

  :ِٕٚٙب أعب١ٌت لش٠ؼ فٟ اٌّقّذ ػٓ د٠ٓ هللا رؼبٌٝفٟ ٘زا اٌذسط ٔزؼشف ػٍٝ  ٚاٌفبئذح،

. االػزذاء اٌجغذٞ

 

II. اٌّمبٌخ ِٛمٛع  

 -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚي هللا ػٍٝ سط االػزذاء اٌجغذٞ :أٚالً 

ٓ ِىبٔخ اٌشعٛي  ِِ ٗ ٌٗ، ٚػذَ  فٍٝ هللا ػ١ٍٗ-ػٍٝ اٌّشغُ  ّّ ٚعٍُ االجزّبػ١خ، ٚدّب٠خ ػ

ّْ سعٛي هللا ؤ لش٠ؼ ػٍٝ الزذبِٗ، فا رؼّشك ٌألر٠ّخ فٟ ٔفغٗ،  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- رجشُّ

 .لش٠ؼ ٚفٟ أً٘ ث١زٗ، ػٍٝ ٠ذ وفبس

ُٞ : لبي أثٛ جًٙ: ، لبي-ػٕٗ سمٟ هللا-سح فمذ سٜٚ ِغٍُ ٚغ١شٖ، ػٓ أثٟ ٘شٞ ػفّش ً٘ 

ٌئٓ سأ٠زٗ ٠فؼً رٌه، ! ٚاٌالّد ٚاٌؼّضٜ :فمبي. ٔؼُ: فم١ً: ِذّذ ٚجٙٗ ث١ْٓ أظٙشوُ؟ لبي

ّْ ػٍٝ سلجزٗ ّْ ٚجٙٗ فٟ! ألهأ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -فأرٝ سعٛي هللا : لبي!. اٌزشاة أٚ ألػفّش

ْٕىـ ػٍٝ  فّب: لبي .صػُ ١ٌطأ ػٍٝ سلجزٗ. ٚ٘ٛ ٠قٍّٟ -ٚعٍُ فبجأُ٘ ِٕٗ ئال ٚ٘ٛ ٠

ٓ ٔبس، ٚ٘ٛالً : فمبي فم١ً ٌٗ ِبٌه؟: لبي. ػمج١ْٗ، ٠ٕٚفٟ ث١ذ٠ٗ ِِ ئْ ث١ٕٟ ٚث١ٕٗ ٌخٕذلبً 

 !ٚأجٕذخ

، الْخزطفْزٗ اٌّالئىخ ػنٛاً ػنٛاً : ))-فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فمبي سعٛي هللا  ِّٟٕ ِِ (( ٌٛ دٔب 

َْ }: فأٔضي هللا رؼبٌٝ :يلب َْٔغب َّْ اإل ْْ * ١ٌََْطَغٝ َوال ئِ  .ٚسحئٌٝ آخش اٌظُّ { َسآُٖ اْعزَْغَٕٝ أَ

 ّٞ ّْ ػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١و جبء ئٌٝ: ٚسٜٚ اٌجخبس ُٞ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-إٌجٟ  أ  ٛ٘ٚ ًِّ ٞ، ف

فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -ٜ دفؼٗ ػٕٗ دذَّ  أثٛ ثىشٍ  فٛمغ سداءٖ فٟ ػٕمٗ فخٕمٗ خٕمبً ؽذ٠ذاً، فجبء

 ."هللا، ٚلذ جبءوُ ثبٌج١ٕبد ِٓ سثىُ؟ َٞ سةِّ أرمزٍْٛ سجالً أْ ٠مٛي : "، فمبي-ٚعٍُ

فالرٗ، ِّش ثُٙ ُٚ٘ جٍٛط  -ٚعٍُ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ-فٍّب لنٝ سعٛي هللا : ٚصاد ثؼنُٙ

ًّ اٌىؼجخ، فمبي ب ٚاٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ! لش٠ؼ ٠ب ِؼؾش: ))فٟ ظ َِ ! ِب أُسِعٍُذ ئ١ٌىُ ئالّ ثبٌّزْثخ! أ

ٍْمٗ ٚأؽبس ث١ذٖ ئٌٝ  فٍٝ هللا-فمبي سعٛي هللا . ِب وَٕذ جٙٛالً  ٠ب ِذّذ: ، فمبي أثٛ جًٙ((د

 .))أٔذ ُِٕٙ)) :-ػ١ٍٗ ٚعٍُ

فٍٝ هللا -سعٛي هللا  ِب سأ٠ذُ : ))لبي -سمٟ هللا ػٕٗ-ٚسٜٚ اٌؾ١خبْ، ػٓ اثٓ ِغؼٛد 

ٓ لش٠ؼ جٍٛط،  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِِ ، ٚس٘و  دػب ػٍٝ لش٠ؼ غ١ش ٠َٛ ٚادذ؛ فأّٗ وبْ ٠قٍِّٟ

ٓ ٠أخز عال ٘زا اٌجضٚس، ف١نؼٗ ػٍٝ وزفَٟ : ٌٛاٚعال جضٚس ُٔذشد ثبألِظ لش٠جبً، فمب َِ
-ػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١و، فجبءٖ فمزفٗ ػٍٝ ظٙش سعٛي هللا : ِذّذ ئرا عجذ؟ فبٔجؼش أؽمبُ٘

فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -فنذىٛا، ٚجؼً ثؼنُٙ ١ّ٠ً ػٍٝ ثؼل، ٚإٌجٟ . فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ْ ظٙشٖ، ٚدػذ ػٍٝ ، ٚهشدْزٗ ع-سمٟ هللا ػٕٙب-ٚجبءد فبهّخ . ِب سفغ سأعٗ -ٚعٍُ

ٓ فَٕغ رٌه فالرٗ سفغ سأعٗ، فذّذ هللا  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فٍّب لنٝ سعٛي هللا . َِ

: صُ لبي. ٚوبْ ئرا دػب دػب صالصبً، ٚئرا عأي عأي صالصبً . رؼبٌٝ ٚأصٕٝ ػ١ٍٗ، صُ دػب ػ١ٍُٙ

ٓ لش٠ؼ ِِ سث١ؼخ،  اٌٍُٙ ػ١ٍه ثأثٟ جًٙ، ٚػزجخ ثٓ سث١ؼخ، ٚؽ١جخ ثٓ! اٌٍُٙ ػ١ٍه ثبٌّإل 

فٛاٌزٞ . اثغ، فٍُ أدفظٗٚروش اٌظَّ . ثخ، ٚأ١ِّخ ثٓ خٍف، ٚػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١ودٚا١ٌٌٛذ ثٓ ع

َّّٝ فْشػٝ ثجذس، صُ ُعذجٛا ئٌٝ اٌم١ٍت  غ١ش أ١ِخ ثٓ  -ل١ٍت ثذس-ثؼضٗ، ٌمذ سأ٠ذ اٌز٠ٓ ع

 ((. خٍف، فأٗ وبْ سجالً ثبدٔبً، فزمطّغ لجً أْ ٠جٍغ ثٗ ئ١ٌٗ

ّْ اٌّؾشو١ٓ: -هللا ػٕٗسمٟ -ٚسٜٚ أٔظ ثٓ ِبٌه  فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -مشثٛا سعٛي هللا  أ

أرمزٍْٛ سجالً أْ : "فجؼً ٠ٕبدٞ ،-سمٟ هللا ػٕٗ-ٚعٍُ دزٝ ُغؾٟ ػ١ٍٗ، فمبَ أثٛ ثىش 

ٗ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-رجّشأد لش٠ؼ ػٍٝ سعٛي هللا  ٚلذ ٠مٛي سثٟ هللا؟ ِّّ ثؼذ ِٛد ػ

  .اٌؼبؽشح فٟ اٌّغَٕخ

أوضش ِب ٔبٌذ لش٠ؼ : ػٓ أث١ٗ، لبي ػّشٚ ثٓ ػضّبْ ثٓ ػفبْ، ٚلذ سٜٚ اٌذاسلطٕٟ، ػٓ

ٗ ثؼذ ٚفبح -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِٓ سعٛي هللا  ِّّ   .ػ

: ٚروش اثٓ ئعذبق ٚغ١شٖ، لبي. عج١ً هللا ٚ٘زا ٠ذّي أٔٗ سثّب رؼّشك لْجً ِٛرٗ ٌألر٠ّخ فٟ

ب ِبد أثٛ هبٌت، ٔبٌذ لش٠ؼ ِٓ سعٛي هللا ّّ ُْ َِ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- ٌ ْ األرٜ ِب ٌ

  .رطّغ ف١ٗ فٟ د١بح أثٟ هبٌت

ب رٛفِّٟ أثٛ هبٌت: ٚسٜٚ اثٓ عؼذ لبي ّّ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -ٚخذ٠جخ، اجزّغ ػٍٝ سعٛي هللا  ٌ

ًّ  -ٚعٍُ ٚٔبٌذ لش٠ؼ ِٕٗ ِب ٌُ رىٓ رٕبي ِٕٗ، ٚال . اٌخشٚط ُِق١جزبْ، فٍضَ ث١ْزٗ، ٚأل

ك ٌّب أسْدد، ِٚب وٕذ فبٔؼبً ئر ٠ب ِذّذ، اَ: فمبي فجٍغ رٌه أثب ٌٙت، فجبء. رطّغ ف١ٗ

  ...فبفْٕؼٗ وبْ أثٛ هبٌت د١بً 

فألجً . ، فألجً ػ١ٍٗ أثٛ ٌٙت فٕبي ِٕٗ-عٍُ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ-ٚعّت اثٓ اٌغ١طٍخ إٌجٟ 

ِب فبسلذ د٠ٓ ػجذ : ٚلفٛا ػٍٝ أثٟ ٌٙت، فمبي فألجٍذ لش٠ؼ دزٝ. فجأ أثٛ ػزجخ: ٠ق١خ

لذ أدغٕذ، ٚأجٍّذ، : لبٌٛا. ٠ّنٟ ٌّب ٠ش٠ذ رٝاٌّطٍت، ٌٚىٓ إِٔغ اثٓ أخٟ أْ ٠ُنبَ ح

  .ٚٚفٍذ اٌشدُ

ُِٕٙ ثغٛء، ٚ٘بثٛا أثب ٌٙت، ئٌٝ أْ  أدذٌ  أ٠بِبً ال ٠ؼزشك ٌٗ -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فّىش 

فٍٝ -اٌمط١ؼخ ِٓ جذ٠ذ ث١ٓ اٌشعٛي  ئدذاسَ  جبء ػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١و، فأساد ٘ٛ ٚأثٛ جًٙ

اعأٌٗ ػٓ ِق١ش ػجذ اٌّطٍّت؟ ئٔٗ ٠مٛي  :ٞ ٌٙتفمبٌٛا ألة. ٚأثٟ ٌٙت -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

أ٠ذخً ػجذ اٌّطٍّت إٌبس؟ : -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٍٝ-فمبي أثٛ ٌٙت ٌشعٛي هللا . ثأٔٗ فٟ إٌبس

ٓ. ٔؼُ: ))لبي َِ ال ثشدُذ ٌه ػذٚاً، ٚأٔذ : فمبي أثٛ ٌٙت ((ِبد ػٍٝ ِْضً ِب ِبد ػ١ٍٗ ٚ

ّْ ػجذ اٌّطٍّت فٟ إٌبس رضػُ   .أ

ٓ ِجّٛػخٌ  -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُفٍٝ -ٚوبْ ٌٗ  اٌج١شاْ ٠إرٚٔٗ ٠ٚإرْٚ ثٕبرٗ، ٚوبٔٛا  ِِ

زٗ ئرا ٔقجذ، سِدُ اٌؾبح، َِ ٠ٚنؼْٛ اٌمبرٚساد أِبَ ث١زٗ، ٠ٚشِٛٔٗ  ٠طشدْٛ فٟ ثُْش

 .دزٝ ارخز دجشاً ٠غززش ثٗ ُِٕٙ ئرا فٍٝ ،-فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ثبٌذجبسح ٚ٘ٛ فٟ ث١زٗ 

ٓ أؽذّ  ِِ ٌٙت، ٚصٚجزٗ اٌؼٛساء، ٚػمجخ ثٓ أثٟ ِؼ١و، ٚاٌذَىُ  أثٛ: ج١شأٗ ٌٗ أر٠ّخ ٚوبْ 

  .اٌؼبؿ، ٚاثٓ األفذاء اٌٙزٌٟ، ٚػذٞ ثٓ اٌذشاء ثٓ أثٟ

فٍٝ -، فذػب ػ١ٍٗ -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- ٚلبَ ػز١جخ ثٓ أثٟ ٌٙت ثؾّك ل١ّـ سعٛي هللا

ٓ والثه: ))فمبي -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِِ ُّ عٍّو ػ١ٍٗ وٍجبً  ثبٌضسلبء فٟ  ٘ٛفأوٍٗ اٌغَّجُغ ٚ ((اٌٍّٙ

 .ثالد اٌؾبَ

ّٞ  :صب١ٔبً   -سمٛاْ هللا ػ١ٍُٙ-ػٍٝ اٌقذبثخ  االػزذاء اٌجغذ

رؼّشك ٌألر٠ّخ، دزٝ فّىش فٟ اٌٙجشح ئٌٝ اٌذجؾخ، فشاساً  -سمٟ هللا ػٕٗ-أثٛ ثىش اٌقذ٠ك 

 . ثذ٠ٕٗ

ُٚسفغ . ٚلذ خطت أثٛ ثىش ٠ِٛبً فٟ اٌّغجذ اٌذشاَ، فمبِٛا ػ١ٍٗ ٚمشثٖٛ دزٝ عمو أسمبً 

ًّ إٌبط ٠شٜ أٔٗ لذ ِبد .  ٌُٚ ٠خٍـ ُِٕٙ ئال لِٛٗ ثٕٛ ر١ُ. ئٌٝ ث١زٗ، ٚو

ٓ جٙش ثبٌمشآْ فٟ ِىخ ثؼذ سعٛي  َِ ي  ّٚ ، -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚوبْ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد أ

.  رٝ أصّشٚا ف١ٗفنشثٗ اٌّؾشوْٛ فٟ ٚجٙٗ ح

ٓ رذزٗ ِِ  ٓ ٓ جش٠ذ إٌخً، ٠ٚذخِّ ِِ ُّ ػضّبْ ثٓ ػفبْ ٠ٍفّٗ فٟ دق١ش  ٚأٚصمٗ . ٚوبْ ػ

ًّ ٚصبلٗ دزٝ ٠ؼٛد ػٓ ئعالِٗ ْْ ال ٠ذ ٗ، ٚألغُ أ ّّ .  فألغُ ػضّبْ ػٍٝ ػذَ رْشن اإلعالَ. ػ



ٓ أؽذ  ِِ ٓ ث١زٙب، ٚوبْ  ِِ ب ػٍِّذ أَ ِقؼت ثٓ ػ١ّش ثاعالِٗ، أجبػزٗ ٚأخشجزٗ  ّّ ٌٚ

ٓ ا ِِ ٍٗ أفذبثٗ ػٍٝ لغ١ُّٙ ٌؾذح ِب ثٗ  َّ ٌٕبط رّٕؼّبً؛ فزخؾف جٍذٖ رخّؾف اٌذ١خ، دزٝ د

.  اٌجٙذ ٚاإلػ١بء

ٗ ٠ؼٍّمٗ فٟ دق١ش، ٠ٚذّخٓ ػ١ٍٗ إٌبس، ٠ٚطبٌجٗ ثبٌشجٛع ئٌٝ  ّّ ٚاٌضث١ش ثٓ اٌؼٛاَ وبْ ػ

!".  ال أوفش أثذاً : "ف١مٛي اٌضث١ش. اٌىْفش

ٓ رؼّشك ٌٍزؼز٠ت، ثً ٌؼٍّٗ ٔبي َ ّّ ٍْٗ غ١ْشُِ٘ٚ ٕ٠ ُْ ذافغ ػُٕٙ، : ٔٗ ِب ٌ ُِ اٌّٛاٌٟ اٌز٠ٓ ال 

ٓ االثزالءاد. آي ٠بعش: ِضً ِِ  ٖ ْٛ ضً ف١ّب اللَ َّ فمذ وبْ ثٕٛ ِخضَٚ . ٚوبْ ٠ُنشة ثُٙ اٌ

١َذ اٌظ١ٙشح، ف١ؼزثُٛٔٙ ثشِنبء ِىخ ِّ .  ٠خشجْٛ ثُٙ ئرا د

ُٙ ِّ فٟ اإلعالَ،  ُع١ّّخ ثٕذ خ١به، ِٛالح أثٟ دز٠فخ اٌّخضِٟٚ، وبٔذ عبثؼخ عجؼخ: أ

ي ؽ١ٙذح فٟ اإلعالَ. ػّزثٙب أثٛ جًٙ ٚهؼٕٙب فٟ لُجٍُٙب ثَذْشثخ فّبرذ ّٚ .  ٚوبٔذ أ

ٓ أعٍُ، لبي ِجب٘ذ: ٠بعش: ٚصٚجٙب َِ ٓ أٚائً  ِِ ٓ أظٙش اإلعالَ عجؼخ: "ٚ٘ٛ  َِ : أٚي 

. ، ٚأثٛ ثىش، ٚثالي، ٚخجبة، ٚف١ٙت، ٚػّبس، ُٚع١ّّخ-فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي هللا 

ب ا٢خشْٚ-فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  فأِب سعٛي ِّ ُِّٙب، ٚأ فأٌُجغٛا : ، ٚأثٛ ثىش ََِٕؼّٙب لٛ

".  أدسع اٌذذ٠ذ، صُ ُفٙشٚا فٟ اٌؾّظ

زٗ َِ جٗ أ ّٚ ٓ ا١ٌّٓ، فذبٌف أثب دز٠فخ ثٓ اٌّغ١شح اٌّخضِٟٚ، ٚص ِِ . ُع١ّّخ: ٚأفً ٠بعش 

 -ٜ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُفً-ٚلذ ِش . ِٚبد ٠بعش فٟ اٌؼزاة، ٚوزٌه ُسِٟ اثٕٗ ػجذ هللا فّبد

ِػذوُ اٌجٕخ! فجشاً آي ٠بعش: ))ػٍٝ آي ٠بعش ٠ؼزَّثْٛ، فمبي ٌُٙ ْٛ ِ ّْ ٚرفٕٕٛا فٟ !((. ئ

ْْ ٠زٍفع ثىٍّخ اٌىْفش ثٍغبٔٗ ّْ عجت ٔضٚي . ئ٠زاء ػّبس دزٝ أججشٖٚ أ ٚرَوش اٌّفغِّشْٚ أ

ْٓ }: لٛي هللا رؼبٌٝ َِ ِٗ ئاِل  بِٔ َّ ْٓ ثَْؼِذ ئ٠ِ ِِ  ِ ْٓ َوفََش ثِبهللَّ َِ ِْ ب َّ ٌّٓن ثِبإِل٠ ئِ َّ ْط ُِ ٍْجُُٗ  لَ َٚ ٘ٛ { أُْوِشَٖ 

.  ِٛلف ػّبس ثٓ ٠بعش

: وبْ ثالي ثٓ سثبح ٌِٛٝ ٌجؼل ثٕٟ جّخ، ٚوبْ دجؾ١بً، ٚل١ً. -سمٟ هللا ػٕٗ-ثالي 

ْٙشٖ فٟ : ٚوبْ ِٛالٖ. ٔٛث١بً  ١َذ اٌظ١ٙشح، ف١طشدٗ ػٍٝ ظ ِّ أ١ِّخ ثٓ خٍف، ٠ُخشجٗ ئرا د

ال رضاي ٘ىزا : ظ١ّخ فزَٛمغ ػٍٝ فذسٖ، صُ ٠مٛي ٌٗثطذبء ِىخ، صُ ٠أِش ثبٌقخشح اٌغ

! أدذ: "ٚ٘ٛ ٠مٛي فٟ رٌه اٌؼزاة. دزٝ رّٛد أٚ رىفش ثّذّذ، ٚرؼجذ اٌالّد ٚاٌؼّضٜ

!".  أدذ

ِشسد ثجالي ٚ٘ٛ ٠ؼزَّة فٟ اٌشِنبء، ٌٚٛ أْ ثنؼخ ٌذُ : "ٚػٓ ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ، لبي

، ٚأ١ِخ ِغزبظ ػ١ٍٗ، ف١ض٠ذٖ "أٔب وبفش ثبٌالد ٚاٌؼضٜ: "ٚمؼذ ػ١ٍٗ ٌٕنجذ، ٚ٘ٛ ٠مٛي

.  ػزاثبً 

فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ، عبَٚ عبَدرٗ ػٍٝ ؽشائٗ، فبؽزشاٖ  -سمٟ هللا ػٕٗ-ٚػٕذِب سآٖ أثٛ ثىش 

.  ٚأػزمٗ

: ٚفٟ اٌقذ١ذ١ٓ. أْ أثب ثىش اؽزشاٖ ثخّظ أٚاق، ٚ٘ٛ ِذفْٛ ثبٌذجبسح: ٚروش اٌجالرسٞ

ّْ ثالالً لبي ألثٟ ثىش عه، فأِغىٕٟ، ٚئْ وٕذ اؽزش٠زٕٟ هلل ئْ وَٕذ ئّٔب اؽزش٠ْزٕٟ ٌٕف: "أ

".  فذػٕٟ، ٚػٍّٟ هلل

َّ أّٔبس : خجبة ثٓ األسد َٟ فٟ اٌجب١ٍ٘خ فج١غ ثّىخ، ٚوبْ ٌِٛٝ أل ٓ ر١ُّ، ُعجِ ِِ أفٍٗ 

١ٌٓ ئٌٝ . وبْ ٠ؼًّ دذاداً ٠قٕغ األعّٕخ ٚاٌغ١ٛف. اٌخضاػ١خ ّٚ ٓ اٌغبثم١ٓ األ ِِ ٚوبْ 

.  اإلعالَ

ٕؼٛا ِٕٗ ِبٌٗٚػٕذِب أظٙش ئعالِٗ، اللٝ فٕٛفبً  َّ ٓ اٌؼزاة، فٟ اٌّبي ٚإٌفظ؛ ف ِِ . ؽزّٝ 

ٚوبٔٛا ٠أخزْٚ ثؾؼش سأعٗ ٠ٚجزثٛٔٗ جزثبً، ٠ٚنجؼٛٔٗ ػٍٝ فخٛس ٍِزٙجخ، صُ ٠نؼْٛ 

.  ٚأٚلذٚا ٌٗ ٔبساً ٚأٚمؼٖٛ ػ١ٍٙب. دجبسح ػٍٝ فذسٖ دزٝ ال ٠مَٛ

ٔب ئٌٝ سعٛي هللا : "ٚفٟ اٌقذ١خ ػٓ خجبة، لبي ْٛ ٚ٘ٛ  ،-فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ؽى

ٓ لْجٍىُ : ))أال رغزٕقش ٌٕب؟ لبي: ِزّٛعذ ثجُشدح ٌٗ فٟ ظً اٌىؼجخ، لٍٕب ٌٗ َّ وبْ اٌشجً ف١

ف١ُجبء ثبٌّٕؾبس ف١ٛمغ ػٍٝ سأعٗ ف١ؾك ثبصٕز١ْٓ؛ ِٚب . ٠ُذفش ٌٗ فٟ األسك، ف١ُجؼً ف١ٗ

ٓ فٕؼبء ئٌٝ دنشِٛد، . ٠قّذٖ رٌه ػٓ د٠ٕٗ ِِ ّٓ ٘زا األِش دزٝ ٠غ١ش اٌشاوت  ّّ ٚهللا ١ٌز

!((.  ٠خبف ئال هللا أٚ اٌزئت ػٍٝ غّٕٗ؛ ٌٚىٕىُ رغزؼجٍْٛال 

ٓ اٌّغزنؼف١ٓ ِِ ، ٚأَ ُػج١ظ، ٚإٌٙذ٠خ ٚاثٕزٙب، حدّبِخ، ٚاٌذح ثالي، ٚػبِش ثٓ ف١ٙش: ٚ

ثٙب ػّش ثٓ اٌخطبة لجً أْ ٠ُغٍُ، ٚجبس٠خ ثٕٟ ٔٛفً ّٞ اٌزٟ وبْ ٠ؼزِّ ٚلذ . ٚجبس٠خ ثٕٟ ػذ

ٓ ِبٌِٗ -ػٕٗ سمٟ هللا-أػزمُٙ ج١ّؼبً أثٛ ثىش اٌقذ٠ك  ِِ سمٟ هللا ػٕٗ -، ٚاؽزشاُ٘ 

.  -ٚأسمبٖ

ٚ٘ىزا ُػّزة اٌّغٍّْٛ فٟ د٠ٓ هللا رؼبٌٝ، ٌٚىُٕٙ فجشٚا، ثً اصدادٚا رّغىبً ثٙزا اٌذ٠ٓ 

 .ٌٍٕبط -رجبسن ٚرؼبٌٝ-اٌزٞ اسرنبٖ هللا 
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