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 اظتطجخ األًىل

ئَّْ اٌْحَّْسَ ٌٍِوِ َٔحَّْسُهُ ًََٔؽْزَؼِْنُوُ ًََٔؽْزَغْفِطُهُ، ًََٔؼٌُشُ ثِبهللِ ِِْٓ شُطًُضِ أَْٔفُؽِنَب ًَِِْٓ ؼَِّْئَبدِ أَػَّْبٌِنَب، َِْٓ 

َّيْسِهِ اهللُ فَالَ ُِعًَِّ ٌَوُ، ًََِْٓ ُّعًٍِْْ فَالَ ىَبزٍَِ ٌَوُ، ًَأَشْيَسُ أَْْ الَ ئٌَِوَ ئِالَّ اهللُ ًَحْسَهُ الَ شَطِّهَ ٌَوُ، ًَأَشْيَسُ أََّْ 

ُِحََّّسًا ػَجْسُهُ ًَضَؼٌٌُُوُ 

 ْن ُّي ْن  ُّي ْن ِت ُّي وَي }
َي
الَي اَي ُّي اُّييَي   ِتالَي  وَي  ِت ِت وَي ِت يَي  آَي ُّي ا ااَي  ُّي ا ااَي  خَي َي  اُّي َي ت هَي  ااَي   ُّي 

َي
آي {$ َي   

# 102:ػّطاْ

ٍة وَيخَي َي َي آِت ْنهَي  } دَي اخِت ٍس وَي كُّي ْن آِتيْن  َيفْن ِتي خَي َي َي بَي كُّي ُّي ااَي  هَي  الَي  سُّي ااَي  ُّي ا رَي  ُّي 
َي
 َي   

رْنخَي مَي 
َي اْلْن ِت ِت وَي ُّي وَي ب َي َي ءَيل ِتي ت ااَي  ُّي ا ااَي  ااَي  ِت َي ءا وَي ن ا وَي ثِتريا بَيثَي  آِت ْنهُّي َي  رِتجَي الا كَي هَي  وَي وْنجَي زَي

وَي غَي َييْنكُّي ْن رَيقِتيبا   #1:اٌنؽبء${ ِتوَي  ااَي  َكَي

ا } دِت دا ُّي ا قَي ْنالا سَي قُّي ل ِت يَي  آَي ُّي ا اا  ُّي ا ااَي وَي هَي  اا  ُّ 
َي
عْن َي لَيكُّي ْن * َي  

َي
  ُّيصْن ِتحْن لَيكُّي ْن أ

ي ا  ظِت زاا غَي دْن فَي زَي فَي ْن ُّي فَي َي رَيسُّي َلَي عِت ااَي وَي يْن  ُّيطِت يَيغْنفِترْن لَيكُّي ْن  ذُّينُّي بَيكُّي ْن وَيآَي : األحعاة${وَي
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فَاَِّْ ذَْْطَ اٌْحَسِّشِ وِزَبةُ اهللِ، ًَذَْْطَ اٌْيَسُِْ ىَسُُْ ُِحََّّسٍ صٍَ اهلل ػٍْو ًآٌو ًؼٍُ، ًَشَطَّ ، أََِّب ثَؼْسُ

األٌُُِضِ ُِحْسَصَبرُيَب، ًَوًَُّ ُِحْسَصَخٍ ثِسْػَخٌ، ًَوًَُّ ثِسْػَخٍ ظَالٌََخٌ، ًَوًَُّ ظَالٌََخٍ فَِ اٌنَّبضِ 

يَي ْن َي رُّي $  : ّمٌي اهلل ػعًعً،أّيب اعتإِنٌْ ػجبز اهلل َي َي ءُّي وَي ْن ُّي ُّي آَي    بُّي  َي  َي رَي ًّمٌي اهلل ؼجحبٔو  #وَي

َي   َيػْنٍ  ًرؼبىل  هُّي ْن  َي ِت ْن َي الرُّي سُّي ُّي فَي َي  ْن َي   َيػْن َي ِفِت آِتيَي $ًّمٌي اهلل ػعًعً  #ت طَي ااَيُّ  َيصْن

الا وَيآِتيَي الَي  سِت  ِت َي ِت رُّيسُّي  
الَي ْن َي ٌَب ُّؽْأَيُ ػََّّب َّفْؼًَُ ًَىُُْ $فطة اٌؼعح ًاضتالي وّب لبي ػٓ ٔفؽو  #ال

فبهلل ؼجحبٔو ًرؼبىل ذٍك آزَ ػٍْو اٌصالح ًاٌؽالَ ِٓ طني الظة ِِٓ صٍَْصَبيٍ ِِّْٓ حََّاٍ  #ُّؽْأٌٌََُْ

. َِّؽْنٌٍُْ، ًذٍك ِٓ صٍجو ًعؼً ِٓ شضّزو ِبال حيصِ ػسزىُ ئال اهلل ػعًعً ؼجحبٔو ًرؼبىل

ًمبب أْ أصً اٌجشط ىٌ آزَ ػٍْو اٌصالح ًاٌؽالَ ٌىٓ مل جيؼٍو اهلل ؼجحبٔو ًرؼبىل أفعً ىإالء اٌجشط، 

ًئمنب عؼً اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ حمّس اثٓ ػجساهلل أفعً ىإالء اٌجشط، ًأفعً اظتٍك ًؼْس 

. األًٌني ًآذطّٓ

ًاهلل ؼجحبٔو ًرؼبىل ذٍك اٌؽّبًاد ًفعً ثؼعيب ػٍَ ثؼط، ًذٍك األضض ًعؼٍيب ثمبػبً ًفعً 

ًَضَثُّهَ َّرٍُْكُ َِب َّشَبءُ ًََّرْزَبضُ ، ،  ػٍَ ثؼط، ًذٍك اعتالئىخ ًفعً ثؼعيُ ػٍَ ثؼط األضضثؼط 

. ٌَب ُّؽْأَيُ ػََّّب َّفْؼًَُ ًَىُُْ ُّؽْأٌٌََُْ

ًٌصٌه عؼً اهلل ػعًعً ِٓ اٌعِبْ اٌصُ ذٍمو ًِٓ األشيط اٌيت ذٍميب رفعْالً ٌجؼعيب ػٓ ثؼط 

ئَِّْ ػِسَّحَ اٌشُّيٌُضِ ػِنسَ اٌٍَّوِ اصْنَب ػَشَطَ $ًىصا طتىّخ أضازىب اهلل ؼجحبٔو ًرؼبىل، ّمٌي اهلل ػعًعً 
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 فٍََب رَظٌٍُِّْا فِْيَِّٓ ۚ شٌََِٰهَ اٌسُِّّٓ اٌْمَُُِّْ ۚشَيْطًا فِِ وِزَبةِ اٌٍَّوِ ٌَََّْ ذٍََكَ اٌؽََّّبًَادِ ًَاٌْأَضْضَ ِِنْيَب أَضْثَؼَخٌ حُطٌَُ 

# أَٔفُؽَىُُْ

ىىصا ّجني اهلل ؼجحبٔو ًرؼبىل ثأْ اهلل ػعًعً ذٍك ىصا اٌعِبْ ًعؼٍو اصنب ػشط شيطاً ًلؽُ 

األشيط ئىل ِب رؼٌٍّْ ِٓ األؼبثْغ ًلؽُ األؼبثْغ ئىل ِب رؼٌٍّْ ِٓ األّبَ ًلؽُ األّبَ  ئىل ِب رؼٌٍّْ 

ِٓ اٌؽبػبد ًىىصا 

ًاهلل ػعًعً عؼً ِٓ ىصه األشيط اٌيت ذٍميب ًاذزبض ىصه األضثؼخ األشيط اٌيت عؼٍيب أشيطاً حطاِب، 

فحطَ اهلل ػعًعً فْيب ػٍَ اٌنبغ أْ ّؼزسًا ػٍَ أٔفؽيُ أً ػٍَ غريىُ ثأٌٔاع اعتؼبصِ ًاٌصٌٔة 

ًاٌؽْئبد ًىصا اٌزحطُّ يف ؼبئط أّبَ اٌؼجس ًزىطه ًػّطه ٌىٓ ىصه األشيط اطتُطَُ خمصٌصخ مبعّس ِٓ 

اٌزرصْص ًاالذزْبض ػٍَ غريىب ِٓ ؼبئط اٌشيٌض ٌصٌه عبء يف اٌصحْحني ِٓ حسّش أثِ ثىطح 

ئَِّْ $- ًوبْ دمب لبي–ضظِ اهلل رؼبىل ػنو أٔو لبي ذطت اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ يف حغخ اٌٌزاع 

اٌؽَّنَخُ اصْنَب ػَشَطَ شَيْطًا ِِنْيَب أَضْثَؼَخٌ حُطٌَُ؛ . اٌعََِّبَْ لَسِ اؼْزَسَاضَ وَيَْْئَزِوِ ٌَََّْ ذٍََكَ اٌٍَّوُ اٌؽٌَََّّادِ ًَاٌْأَضْضَ

 #"صَالسٌ ُِزٌََاٌَِْبدٌ شًُ اٌْمَؼْسَحِ، ًَشًُ اٌْحِغَّخِ، ًَاٌُّْحَطََُّ، ًَضَعَتُ ُِعَطَ اٌَّصُِ ثََْْٓ عَُّبزٍَ ًَشَؼْجَبَْ

فصوط اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ أْ ىصه األشيط ىِ األشيط اطتطَ فيِ حطاَ حطِيب اهلل ؼجحبٔو 

. ًرؼبىل ًحطِيب ضؼٌي اهلل صٍَ اهلل ػٍْو ًػٍَ آٌو ًصحجو ًؼٍُ
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ًلس أىً ػٍْنب أًي ىصه األشيط اطتطَ ًىٌ شيط اهلل اطتطاَ شيط ضعت  فْنجغِ ػٍْنب أْ ٔؼطف ِب 

غتصا اٌشيط ِٓ األحىبَ يف زّٓ اهلل ػعًعً 

ضعت يف اٌٍغخ وّب شوط أىً اٌٍغخ ِأذٌش ِٓ ضعت اٌطعً ّطعت رطعجبً ًضعٌثبً ئشا أضعجو مبؼنَ 

ىبثو ًػظّو ًاٌرتعْت مبؼنَ اٌزؼظُْ ًاٌطاعت ِؼنبه اعتؼظُ ٌؽْسه 

ًلس شوط أىً اٌؼٍُ أْ ٌطعت رتبْٔخ ػشط اصتبً 

ثمِ ػٍْنب أْ ٔصوط شيط ضعت ػنس أىً اضتبىٍْخ، ِبشا وبْ أىً اضتبىٍْخ ّؼٌٍّْ يف شيط ضعت 

فأىً اضتبىٍْخ وبٌٔا ُّؼظٌّْ ىصا اٌشيط، ٌىٓ ثؼعيُ أً أغٍجيُ وبْ ّؽزرف حبطِزو ًجيؼً حطِزو 

ػٍَ حؽت ىٌاه ًِعاعو فىبٌٔا حئٌٍو ًوبٌٔا حيطٌِٔو ًمل ٍّزعَ ِٓ أىً اضتبىٍْخ يف حتطُّ ىصا اٌشيط 

ًضعت $ئال لجٍْخ ِعط اٌصّٓ ذصيُ اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ أً ذص ضعت ثاظبفزو ئٌْيُ فمبي 

اٌصّٓ صجزٌا ػٍَ اٌىف يف ىصا اٌشيط اطتطاَ ًِطاػبح حطِخ ىصا اٌشيط اطتطاَ ًرؼظُْ ىصا  #ِعط

اٌشيط اطتطاَ 

ًوصٌه وبْ أىً اضتبىٍْخ ّزحطًْ يف شيط ضعت اٌسػبء، وبٌٔا ّزحطًْ فْو اٌسػبء ػٍَ اٌظبمل ًوبْ 

ُّؽزغبة غتُ، ًعتب شُوط ٌؼّط اثٓ اظتطبة  ضظِ اهلل رؼبىل ػنو ىصا اٌىالَ لبي ئمنب فؼً اهلل هبُ شٌه 

. حزَ ّىف ثؼعيُ ػٓ ثؼط ًاٌؽبػخ ٌِػسىُ ًاٌؽبػخ أزىَ ًأِط

، ىصا ىٌ ضعت ػنس أىً اضتبىٍْخ #اٌؼزريح$ًأّعبً وبْ أىً اضتبىٍْخ ّصحبٌْ فْو  شثْحخ ّؽٌّهنب ثـ 
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ثمِ ػٍْنب أْ ٔؼطف أّعبً ضعت ػنس أىً اٌجسع ِٓ اعتؽٍّني، فألىً اٌجسع يف ىصا اٌشيط ػبزاد 

ًأٌِض ِب أٔعي اهلل ػعًعً هبب ِٓ ؼٍطبْ  

ال  $ِنيب أهنُ شبهبٌا أىً اضتبىٍْخ يف شثْحخ اٌؼزريح يف شيط ضعت، ًاٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ ّمٌي 

وّب عبء يف اٌصحْحني ِٓ حسّش أثِ ىطّطح ضظِ اهلل رؼبىل ػنو ًٔمً اإلِبَ  #فَطَع ًَال ػَزرِيَح 

اٌنًٌُ ضستو اهلل رؼبىل ػٓ زتبىري اٌؼٍّبء ػٍَ ٔؽد ىصا اٌفؼً اٌصُ وبْ ّفؼٍو أىً اضتبىٍْخ 

ًأّعبً ِٓ األػّبي اٌيت ّفؼٌٍهنب يف ىصا اٌشيط أهنُ حيزفٌٍْ ثأًي شتْػٍ ِٓ  ضعت، ًوصٌه أّعبً 

حيزفٌٍْ ثأًي زتؼخ ِٓ ضعت 

ًدمب ّفؼٍو أّعبً أىً اٌجسع ًاألىٌاء أهنُ خيصٌْ ٌٍْخ اٌؽبثغ ًاٌؼشطّٓ ثبالحزفبي ظػٌّا ثصوط 

اإلؼطاء ًاعتؼطاط ًلس شوط أىً اٌزبضّد ًاٌؽري أٔو مل ّضجذ ثبؼنبز صحْح ختصْص ٌٍْخ اٌؽبثغ 

ًاٌؼشطّٓ أهنب ىِ ٌٍْخ اإلؼطاء ًاعتؼطاط ِغ ارفبليُ أْ اإلؼطاء ًاعتؼطاط حصً  يف شيط ضعت 

هبب  اٌيت أّس اهلل ػعًعً ًال ّعطٔب عيبٌخ أُ ٌٍْخ وبٔذ حسًس ىصه اعتؼغعح اٌؼظّْخ ً آّخ اضتٍٍْخ

اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ  

ًِٓ ػمْسح أىً اٌؽنخ ًاضتّبػخ أهنُ ّؼزمسًْ أٔو لس حصً ٌٍنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ ىصه اعتؼغعح 

ًأْ اهلل ػعًعً لس أّسه هبب، ًأٔو أُؼطُ ثبٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ ِٓ اعتؽغس اطتطاَ مبىخ ئىل 
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اعتؽغس األلصَ  يف أضض فٍؽطني صُ ػطط ثو ئىل اٌؽّبًاد اٌؼٍَ ئىل ؼسضح اعتنزيَ صُ ػبز ِٓ ٔفػ 

اٌٍٍْخ عؽساً ًضًحبً وّب لبي اهلل ػعًعً 

ؼُجْحَبَْ اٌَّصُِ أَؼْطٍََٰ ثِؼَجْسِهِ ًٌٍَْْب َِِّٓ اٌَّْؽْغِسِ اٌْحَطَاَِ ئٌََِ اٌَّْؽْغِسِ اٌْأَلْصََ اٌَّصُِ ثَبضَوْنَب حٌٌََْوُ ٌِنُطَِّوُ $

 #  ئَِّٔوُ ىٌَُ اٌؽَِّّْغُ اٌْجَصِريُِِْۚٓ آَّبرِنَب 

 

ًوصٌه أّعبً أٔو ال زًٌْ ػٍَ ختصْص ٌٍْخ اإلؼطاء ًاعتؼطاط ثبالحزفبي أً غري شٌه دمب ّمٌَ ثو أىً 

اٌجسع ًاألىٌاء، ًذري اغتسُ ىسُ حمّس صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ  

ًدمب ّمٌٌِْ ثو أّعبً لطاءح صحْح اٌجربضُ يف ىصا اٌشيط فْجزسؤْ يف اٌمطاءح ِٓ أًي صحْح 

اٌجربضُ يف شيط ضعت ئىل هنبّزو خيزٌّْ يف ىصا اٌشيط لطاءح صحْح اٌجربضُ لطاءح ىَصَّح ؼطّؼخ ال 

فمو ًال رسثط ًال اؼزفبزح ًال ًلٌف ِغ األحىبَ ًال غري شٌه ًػمْسذتُ يف شٌه أهنُ ّمٌٌٌْ حزَ ال 

ّفْط اٌجحط ػٍْنب 

ّمطأًْ صحْح اٌجربضُ يف شيط ضعت حزَ ال ّفْط اٌجحط ػٍْيُ 

ًاهلل ؼجحبٔو ًرؼبىل مل ّنعي يف وزبثو آّخ رسي ػٍَ شٌه ًمل ّأرِ حسّش صحْح ػٓ اٌنيب صٍَ اهلل 

. ػٍْو ًؼٍُ يف شٌه
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ًوصٌه أّعبً ّب ػجبز اهلل دمب ّفؼٍو أىً اٌجسع ًاالىٌاء ختصْص أّبَ ِنو ثبٌصْبَ ًختصْص ٌْبيٍ ِنو 

. ثبٌمْبَ ًال زًٌْ ػٍَ شٌه

ًدمب ّفؼٍو اٌصٌفْخ يف  حعطٌِد أهنُ ّجسأًْ ِٓ ىصا اٌشيط يف ذتْْظ اٌنبغ ًحضيُ ػٍَ االؼزؼساز 

ٌعّبضح اٌمرب اعتنؽٌة ئىل ٔيب اهلل ىٌز؛ ػٍَ ىٌز اٌصالح ًاٌؽالَ  

ًمل ّضجذ ثؽنس صحْح ػنس أىً اٌؽري ًاٌزأضّد أْ ٔيب اهلل ىٌزاً ػٍْو اٌصالح ًاٌؽالَ لُرب يف شٌه 

اعتىبْ اعتنؽٌة ئٌْو ًاعتؽَّ ثو أُ ثشؼت ٔيب اهلل ىٌز ػٍْو اٌصالح ًاٌؽالَ ثً ًال ّؼطف لرب ٔيب ِٓ 

األٔجْبء ػٍْيُ اٌصالح ًاٌؽالَ غري ٔجْنب حمّس صٍَ ػٍْو ًؼٍُ  

ًىىصا ّب ػجبز اهلل جيت ػٍْنب أّعبً أْ ٔؼطف ِب عبء يف اٌشطع ػٓ ىصا اٌشيط اٌؼظُْ شيط ضعت مل 

ّأرِ زًٌْ خيصو ػٍَ فعً ِؼني أً ػٍَ ػجبزح ِؼْنخ أً غري شٌه ئال ِب صتؼزُ ػٓ اٌنيب صٍَ اهلل 

ػٍْو ًؼٍُ أٔو شوطه أٔو ِٓ األشيط اطتُطَ ًٌصٌه لبي ذطشخ ثٓ اطتط وّب ضًٍ اإلِبَ ثٓ أثِ شْجخ يف 

ِصنفو ػٓ ػّط ثٓ اظتطبة ضظِ اهلل ػنو لبي ذطشخ ثٓ اطتط ضأّذ ػّط ثٓ اظتطبة ضظِ اهلل 

رؼبىل ػنو ّعطة أوُف اٌنبغ يف شيط ضعت حزَ ّعؼيب يف اضتفبْ ًّمٌي وٌٍا ّب أّيب اٌنبغ فامنب شيط 

أُ رؼظّْبً غري شطػِ ًئال فبٌزؼظُْ اٌشطػِ اٌنبغ -ضعت ئمنب ىٌ شيط وبْ ّؼظّو أىً اضتبىٍْخ 

ِأٌِضًْ أْ ّأرٌْ ثو ػٍَ حؽت اطتىُ اٌٌاضز يف وزبة اهلل أً يف ؼنخ ضؼٌي اهلل صٍَ اهلل ػٍْو 

- ًؼٍُ ِٓ اٌٌعٌة أً االؼزحجبة أً غري شٌه ِٓ األحىبَ اٌشطػْخ
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أُ ّؽزؼسًْ ٌٍصْبَ يف - ًزذً أثٌ ثىط ضظِ اهلل رؼبىل ػنو ػٍَ أىٍو ًوبٌٔا لس ًظؼٌا اٌىْعاْ 

! فىؽط ػٍْيُ اٌىْعاْ ًلبي أرطّسًْ أْ رشجيٌه ثطِعبْ- شيط ضعت

ًصجذ ػٓ اثٓ ػجبغ ضظِ اهلل رؼبىل ػنيّب أٔو وبْ ّنيَ ػٓ صْبَ شيط ضعت حزَ ال ُّزرص ػْساً  

ًلبي اطتبفظ اثٓ حغط ضستو اهلل رؼبىل مل ّضجذ ػٓ اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ يف فعً شيط ضعت 

لبي - حسّش ّصٍح ٌٍحغخ-ًال يف اؼزحجبة صْبَ أّبَ ِنو ًال يف اؼزحجبة لْبَ ٌْبيٍ خمصٌصخ 

ًلس ؼجمين يف اضتعَ يف شٌه اإلِبَ أثٌ اصتبػًْ اغتطًُ ضًّنبه ػنو ثاؼنبز صحْح ًضًّنبه ػٓ 

. غريه

مل ّضجذ يف ضعت ػٓ اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ : ًلبي أّعبً شْد اإلؼالَ اثٓ رّْْخ ضستو اهلل رؼبىل

ًال ػٓ أصحبثو ًال ػٓ أئَّّخ اعتؽٍّني شِء ّصوط أً وّب لبي ضستو اهلل رؼبىل  

ئشْ فْجمَ ػٍَ ِبوبْ ػٍْو يف اٌشطع أٔو ِٓ وبْ ٌو ػبزح يف صْبَ ٌٍَّ ًافطبض ٌَّ فْجمَ يف ضعت 

ػٍَ ػبزرو، ًِٓ وبْ ٌو ػبزح يف صْبَ اإلصنني ًاظتّْػ فْجمَ ػٍَ ػبزرو يف شيط ضعت، ًِٓ وبْ 

ٌو ػبزح يف صْبَ األّبَ اٌجْط اٌضبٌش ػشط ًاٌطاثغ ػشط ًاظتبِػ ػشط ِٓ وً شيط ىغطُ فْجمَ 

ػٍَ ػبزرو  

ًأؼزغفط اهلل يل ًٌىُ 
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 اظتطجخ اٌضبْٔخ

اطتّس هلل اٌؼٍِ األػٍَ ثبؼط األضض ًضافغ اٌؽّبًاد اٌؼٍَ ًأشيس أْ ال ئٌو ئال اهلل ًحسه ضثِ ال 

شطّه ٌو اٌطستٓ ػٍَ اٌؼطؾ اؼزٌٍ ًأشيس أْ حمّساً ػجسه ًضؼٌٌو صٍَ اهلل ػٍْو ًػٍَ آٌو 

ًلس أٌّف اإلِبَ اثٓ حغط ضستو : ًصحجو ًِٓ ثؽنّزو دتؽّه ًٓصبضه الزفَ ،أِب ثؼس فْب أّيب اٌنبغ 

شوط فْو األحبزّش اعتٌظٌػخ ًاعتىصًثخ " رجْني اٌؼغت فّْب عبء يف شيط ضعت"اهلل رؼبىل وزبةَ 

اٌيت افرتاىب أىً اٌىصة ًاٌسّعً ػٍَ اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًػٍَ آٌو ًصحجو ًؼٍُ، ًوصٌه 

صنّف غريه ًِٓ ىصه األحبزّش اعتٌظٌػخ اٌيت رصوط يف فعً شيط ضعت أهنُ ّنؽجٌْ ئىل اٌنيب 

ئْ يف اضتنخ هنطاً ّمبي ٌو ضعت ِبؤه أثْط ِٓ اٌٍنب ًأحٍَ ِٓ "صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ وصثبً ىصا اٌمٌي

ًىصا حسّش وّب رمسَ أٔو ِىصًة ًوصٌه " اٌؼؽً ِٓ صبَ ٌِّبً يف ضعت ؼمبه اهلل ِٓ ىصا اٌنّيط 

أّعًب ِٓ ىصه األحبزّش اعتىصًثخ لٌغتُ 

ًىصا أّعًب ثبطً ًال حٌي ًال لٌّح ئال ثبهلل، " ِٓ صبَ ٌِّبً يف ضعت وزت اهلل ٌو أعط صٌَ أٌف ؼنخ"

ًِٓ ىصه األحبزّش اٌعؼْفخ اٌيت رصوط يف فعً شيط ضعت ِب ّنؽجٌٔو ئىل اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو 

ًىصا حسّش مل ّضجذ ػٓ " ضعت شيط اهلل ًشؼجبْ شيطُ ًضِعبْ شيط أِيت" ًؼٍُ أٔو ّمٌي

اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ فْب ػجبز اهلل ػٍْنب أْ ٔمزفِ آصبض اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ ًأالّ رغطّٔب 

اٌجسع ًأالّ رأذصٔب اٌؼبزاد ثؼط اٌنبغ ّمٌي أٔب لس رؼٌّزد يف ىصا اٌشيط أْ أفؼً أْ أصٌَ أْ أْ ئىل 
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ِٓ أحسس يف أِطٔب ىصا ِب ٌْػ ِنو فيٌ ضز ، ِٓ "غري شٌه ُّطزُّ ػٍْو ثمٌي اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ 

ئْ اهلل حغت اٌزٌثخ ػٓ وً "ًثمٌي اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ " ػًّ ػّالً ٌْػ ػٍْو أِطٔب فيٌ ضز

"  صبحت ثسػخ حزَّ ّسع ثسػزو

ًاػٍُ أّيب اعتؽٍُ أٔه ئْ رؼجّسد اهلل ػعّ ًعً ثغري زًٌْ ِٓ اٌىزبة أً ِٓ اٌؽنخ فال رعزاز ِٓ اهلل ئال 

االلزصبز يف اٌؽنخ ذري ِٓ االعزيبز يف اٌجسػخ، - ضستيُ اهلل-ثُؼساً ًلس لبي اٌؽٍف

ئشاً فؼٍْنب ػجبز اهلل أْ ٔزفمّو يف زّٓ اهلل ًأْ ٔزؼٍُ وزبة اهلل ًؼنخ ضؼٌي اهلل صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ 

ًأْ ٔطز اإلشىبالد ًأْ ٔطز اعتزشبهببد ئىل أىً اٌؼٍُ ًاٌطّؼٌخ اٌصّٓ فمس أُِطٔب اهلل  ثبٌطّعٌع ئٌْيُ 

[ ٧: األٔجْبء]﴾ فَبؼأٌٌَا أَىًَ اٌصِّوطِ ئِْ وُنزُُ ال رَؼٌٍََّْ﴿لبي اهلل ػع ًعً 

 

: ًلبي اهلل ػع ًعً 

ًَئِشا عبءَىُُ أَِطٌ َِِٓ األَِِٓ أًَِ اظتٌَفِ أَشاػٌا ثِوِ ًٌٌََ ضَزًّهُ ئٌََِ اٌطَّؼٌيِ ًَئىِل أًٌُِِ األَِطِ ِِنيُُ ٌَؼٍََِّوُ ﴿ 

[ ٨٣: اٌنؽبء]﴾اٌَّصَّٓ َّؽزَنجِطٌَٔوُ ِِنيُُ  

  



 تبيني الػجب يف بدع وضالالت شهر رجب

 

https://alddawla.al3ilm.com/13970 12 

 

ىصا ّب ػجس اهلل ئشا أضزدّ أْ رصً ئىل عنخٍ ػطظيب اٌؽّبًاد ًاألضض أْ رزجّغ اٌنيب صٍَ اهلل ػٍْو 

ًؼٍُ ثبٌسًٌْ ًاطتغخ ًاٌربىبْ ًئال فأه ػٍَ ذطط ػظُْ ،أؼأي اهلل ثأصتبئو اطتؽنَ ًصفبرو 

اٌؼٍَ أْ جيؼٍنب ِٓ ػجبزه اٌصّٓ ّؽزّؼٌْ اٌمٌي فْزجؼٌْ أحؽنو اٌٍيُ فمّينب يف اٌسّٓ، اٌٍيُ فمّينب يف 

اٌسّٓ،اٌٍيُ فمّينب يف اٌسّٓ ، اٌٍيُ ػٍّّنب ِب ّنفؼنب ًأفؼنب مبب ػٍّّزنب ّبشا اضتالي ًاإلوطاَ اٌٍيُ أصط 

اإلؼالَ ًاعتؽٍّني يف ِشبضق األضض ًِغبضهبب ّب ضة اٌؼبعتني اٌٍيُ أصط اإلؼالَ ًأىٍو ّبشا اضتالي 

ًاإلوطاَ اٌٍيُ ػٍْه ثبحملبضثني ٌىزبثه ًؼنخ ٔجْه صٍَ اهلل ػٍْو ًؼٍُ اٌٍيُ ػٍْه مبٓ حيبضة 

وزبثه ًؼنخ ٔجْه ًأًٌْبئه ًػجبزن اٌصبطتني اٌٍيُ ػٍْه هبُ فاهنُ ال ّؼغعًٔه ًصٍَ اهلل ًؼٍُ 

 .ػٍَ حمّس ًػٍَ آٌو 
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