
  



[1] 
 

  



[2] 
 

ِػرُه وكعقذ بِوّلِلَّ مـ ذور َأنحُػسـَو َومـ شقئوت  َتغح َتِعقـُُف َوَكسح َؿُدُه، َوَكسح ، َكحح
ِ
َّ
ِ
َد ّلِل َؿح إِنَّ اْلح

فد َأن ََل إََِل إَِلَّ اهلل َوحده ََل  َأظامفـَو مـ هيده اهلل َؾََل مضؾ َفُف َومـ يضؾؾ َؾََل هودي َفُف، َوأصح

ًدا ؿَّ فد َأن ُُمَ  َظبده َوَرُشقفف. ذيؽ َفُف َوأصح

ٱ ٻ ٻ ژ   ،(1) ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ  ،(2) ژٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .(3) ژے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ُد: و َبعح  َأمَّ

ؾَّ  ـُ َدَثوُُتَو، َو ُُمقِر ُُمح ٍد، َوَذَّ اْلح ؿَّ ُي ُُمَ ِي َهدح َدح ـَ اْلح َس ، َوَأحح
ِ
ـَِتوُب اهلل  ٌِ َِدي َدَق اْلح إِنَّ َأصح

َظٍي َضََلَفٌي.  ؾَّ بِدح ـُ َظٌي، َو َدَثٍي بِدح  ُُمح

 وتتقاػ مقاشؿ اخلرات كعؿي مـ اهلل أهيو اْلحبي ادممـقن واْلخقة ادسؾؿقن، 

ه بؽؾ ضوظي حببفؿ إفقفو وأمرهؿ هبو وحثفؿ ورمحي فعبوده، حتك يتؼرب إفقف ظبودُ وؾضًَل 
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ؿد ذع فف ظبودة يف ـؾ  ▐اهلل  د ادسؾؿ زموكف وظؿره وجد أنَّ ظؾقفو، وإذا تػؼَّ 

وطقػي يقم أو صفر ؾؼط، أو  فقسً ▐ْلظي مـ ْلظوت ظؿره، وْلذا ؾعبقديي اهلل 

 مقشؿ.

أو تؽقن يف مقشؿ اْلٍ  ،حسىتؽقن يف رمضون ؾ ▐ؾؾقسً ظبودة اهلل 

وطقػي تسر مع أنػوس اإلكسون إػ أن يؾؼك اهلل  ▐اهلل  ؾحسى، وإكام ظبودةُ 

بقديي وـذفؽ ظ ،، ؾَل تؽود ْلظي مـ ْلظوت ظؿرك إَل وؾقفو ظبقديي ظومي▐

 خوصي تتعؾؼ بؿقاشؿ اخلرات.

اْلٍ إػ بقً اهلل اْلرام، ـام مو إن ؾرغ ادسؾؿقن مـ هذا ادقشؿ افعظقؿ وهق مقشؿ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژ : ▐ؿول 

ضـًو ظظقاًم مـ ُموضـ افسبقي، وظوش ادسؾؿقن ؾعوش ادسؾؿقن ُم ،(1) ژٺ ٺ ٺ

ََلُم َظَذ ََخحٍس: »: ملسو هيلع هللا ىلصؾريضي ظظقؿي مـ ؾرائض اإلشَلم وأرـوكف، ـام ؿول افـبل  ُبـَِل اإِلشح

ِم َصَفوَدِة َأنح َلَ إََِلَ  ، َوَصقح ٍِّ وِة، َواْلَ ـَ  افزَّ
ِ
ََلِة، َوإِيَتوء ، َوإَِؿوِم افصَّ

ِ
ًدا َرُشقُل اّلِلَّ ُ َوَأنَّ ُُمَؿَّ إَِلَّ اّلِلَّ

ٍِّ »، ويف روايي: (2)«َرَمَضونَ  َ  .(1)«َوِصقَوِم َرَمَضوَن، َواْلح
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يف مشورق اْلرض ومغورهبو، اجتؿع افعريب مع افعجؿل، ؾوجتؿع ادسؾؿقن أـز اجتامع، 

، ويف صعوئر واحدة، تـتظؿفؿ أموــ ُمدودة واحدٍ  صػ  مواْلبقض مع اْلشقد، يف 

قن مـفو مجقًعو، َل ؾرق بغ ظربقفؿ وظجؿقفؿ، وَل بغ مؾقؽفؿ وممؾقـفؿ، ؾؼتخمصقصي، يـ

بورـي، اْلموــ اديف تؾؽ  ▐وَل بغ ـبرهؿ وصغرهؿ، ؾوفؽؾ واحد أموم ربف 

 ويف هذه افشعوئر ادؼدشي.

هِبِِؿ  -اهلل– ُيَبوِهل»ؾوجتؿع ادسؾؿقن يف جمؿع مفقى ظظقؿ َل شقام يف ظرؾي حقٌ: 

؟
ِ
َََلئَِؽَي، َؾقَُؼقُل: َمو َأَراَد َهُمََلء فؽؾ مـ وؿػ يف هذا ادقؿػ  ▐، ؾقغػر اهلل (2)«ادح

 صودًؿو. خوفًصو، وإؿبوفف ظذ اهلل  ▐إذا ـون وؿقؾف هلل 

اْلٍ  مقشاًم ظظقاًم يؿثؾ أـز اجتامع يف حقوة ادسؾؿغ، وْلذا مو ؾرض اهلل  ـون بحؼ  

ه ؾفق كػؾ وتطقع  .إَل مرة واحدة ومو شقا

ـو مقشؿ جديد مـ مقاشؿ و ظذ صفر اهلل ادحرم، ؾلؿبؾ معواكتفً أصفر اْلٍ ثؿ أؿبؾـ

 أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص افـبل صقوم صفره، بؾ بغَّ  ▐اخلرات، مقشؿ ادحرم افذي ذع اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصأؾضؾ افصقوم بعد رمضون صقوم صفر اهلل ادحرم، ؾػل صحقح اإلموم مسؾؿ أن افـبل 
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ََل »ؿول:  ُم َوَأؾحَضُؾ افصَّ َُحرَّ  ادح
ِ
ُر اّلِلَّ َد َرَمَضوَن َصفح قَوِم َبعح َد افحَػِريَضِي َصََلُة َأؾحَضُؾ افصِّ ِة َبعح

ؾفق أظظؿ افشفقر ظذ اإلضَلق افتل يصقمفو اإلكسون بعد صفر رمضون افذي ، (1)«افؾَّقحؾِ 

 صقومف. ▐أوجى اهلل 

ؾآـد افـقاؾؾ وافرواتى ادتعؾؼي بوفصقوم صقوم صفر اهلل ادحرم، ؾقصقمف ادسؾؿ ـؾف، 

 »حقـام ؿوفً:  -َرِِضَ اهلُل َظـحَفو-وَل تعورض بقـف وبغ حديٌ ظوئشي 
ِ
ًُ َرُشقَل اهلل َوَمو َرَأيح

ٍر َؿطُّ إَِلَّ َرَمَضونَ  َؿَؾ ِصقَوَم َصفح تَؽح ثََر ِمـحُف ِصقَوًمو يِف  َصذَّ اهلُل َظَؾقحِف َوَشؾََّؿ اشح ـح ٍر َأ َوَمو َرَأيحتُُف يِف َصفح

َبونَ  ، وافذي ظؾقف ملسو هيلع هللا ىلصؿد أخزت بذفؽ ؿبؾ إخبور افـبل  -َرِِضَ اهلُل َظـحَفو-فو ؾؾعؾَّ  ، (2)«َصعح

-م ظذ مو حؽتف ظوئشي يؼدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصؿقفف  ، وأنَّ ملسو هيلع هللا ىلصهذا اْلديٌ ثوبً مـ ؿقفف  افعؾامء أنَّ 

افػعؾ ؿد  ؿوٍض ظذ ـؾ ؿقل، وْلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصؿقل افـبل  ، ؾننَّ ملسو هيلع هللا ىلصعؾف مـ ؾ -َرِِضَ اهلُل َظـحَفو

َد َرَمَضوَن »: ملسو هيلع هللا ىلصيتطرق إفقف مـ ادعوذير واْلظذار مو اهلل بف ظؾقؿ، ؾؼول  قَوِم َبعح َأؾحَضُؾ افصِّ

مُ  َُحرَّ  ادح
ِ
ُر اّلِلَّ ؾؾق صوم اإلكسون صفر اهلل ادحرم ـؾف ؾؾؿ يػطر يقًمو ـون مصقًبو فسـي  ،(3)«َصفح

، ومـ مل يؼدر ظذ ذفؽ وصوم يقًمو وأؾطر يقًمو ـون حسـًو، ومـ مل يؼدر ظذ ذفؽ ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

 ؾصوم افققم افعوذ وافتوشع ـون ذفؽ حسـًو، ؾنن اؿتك ظذ صقوم افعوذ ـون ذفؽ حسـًو.
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ه اْلزمون وتؾؽ اْلموــ وهمَلء اْلصخوص ظذ حسى مو أهيو اْلحبي، وتتػوضؾ هذ

اهلل ؿه يف ظؾقوئف بلَل تتشورك اْلصقوء  ، ؾننَّ ▐يؽقن مـ ذيعي رب افعودغ 

ـؾفو ؾقؽقن اجلؿقع ظذ درجي واحدة يف افطوظي، أو ظذ درجي واحدة يف افؽػر وافـػوق، بؾ 

 ۅ ۅ ۋ ۋژ : ▐أن خيؾؼ وأن خيتور، ؿول  ▐صوء اهلل 

ؾجعؾ صفر رمضون خر افشفقر ظذ  :وؾوضؾ بقـفو اْلزمون  خؾؼ اهلل ،(1) ژۉ

بعد خؾؼفو وجعؾ مؽي خر افبؼوع ظذ بغ اْلموــ  ▐اإلضَلق، ؾوضؾ اهلل 

اْلصخوص وافدواب، وجعؾ أؾضؾ اْلصخوص ظذ  ▐اإلضَلق، خؾؼ اهلل 

 مـ بـل آدم. ▐، ؾفق أؾضؾ مـ خؾؼ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصـو اإلضَلق كبقَّ 

افتؿقز أهيو اْلحبي كعقشف مع ادقشؿ افذي كعقش ؾقف وهق صقوم ظوصقراء، ؾـؼقل: هذا 

 ظوصقراء مقشؿ افتؿقز.

ًدا صقومف، مع أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأهيو اْلحبي، ظوصقراء يقم ظظقؿ، صومف افـبل  ِـّ افقفقد ـوكقا  مم

خيوفػ افقفقد يف مـفجفؿ وضريؼتفؿ وشبقؾفؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  يصقمقن هذا افققم، ومعؾقم أنَّ 

 قفقد يصقمقكف؟اف ظوصقراء مع أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصصوم افـبل  عَلمَ ؾ
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فؼد ورد يف صقوم هذا افققم، وهق يقم افعوذ، وهق ؽًدا، فؼد ورد يف ؾضقؾي هذا افققم 

، يف افصحقح مـ حديٌ أيب ؿتودة  ملسو هيلع هللا ىلصـف افـبل مـفو مو بقَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأحوديٌ ـثرة ظـ افـبل 

ـح  ُشئَِؾ  »: ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  أنَّ  مِ  َظ مِ  َصقح رُ : َؾَؼوَل  َظوُصقَراَء؟ َيقح ـَيَ  ُيَؽػِّ وِضقَيَ  افسَّ َ  . (1)«اْلح

وأمو افؽبوئر ؾنذا أضوف  ،ؾسـي بلـؿؾفو، يؽػر صقوم هذا افققم ذكقهبو مـ افصغوئر

وافصغوئر، ْلن  اإلكسون إػ صقوم هذا افققم افتقبي مـ افؽبوئر ـون هذا افققم تؽػًرا فؾؽبوئر

هبو افذكقب إكام تؽقن خوصي  ▐ هذه افػضوئؾ افتل يؽػر اهلل نَّ افعؾامء يؼقفقن: إ

وافتقبي رء يسر، يؼؾع  ،▐ بوفصغوئر، أمو افؽبوئر ؾنهنو حتتوج إػ تقبي إػ اهلل

اإلكسون ظـ افذكى وادعصقي، ثؿ يـدم ظذ ؾعؾفو، ويعزم ظذ ظدم افعقدة ْلو، ـؾ ذفؽ مع 

ؼ بحؼ ـون افذكى يتعؾَّ  ؾننوأن يتقب يف وؿً اإلمؽون،  ،▐ اإلخَلص هلل

 ادظؾؿي إػ أهؾفو. مـ هذا اْلؼ بردِّ  ▐ خمؾقق وجى افتقبي إػ اهلل

 ر ذكقب ظؿرك إذا أضػً إػ افصقوم افتقبي إػ اهللؾؿع صقوم هذا افققم تؽػَّ 

 ى ومعصقي.كواإلؿَلع ظـ ـؾ ذ واْلوبي وافـدامي ▐

أمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبل  ٌ جوبر بـ شؿرة وأيًضو جوء يف صحقح اإلموم مسؾؿ مـ حدي

ٌ أمر بصقوم يقم ظوصقراء وح ملسو هيلع هللا ىلص ـو ظؾقف وتعوهدكو ظـده، افـبلبصقوم ظوصقراء، وحثَّ 
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ُأمر بصقوم رمضون، أي كزفً ؾرضقي رمضون وـون  ؾامَّ افصحوبي ظـده، وتعوهدهؿ ظـده، ؾ

بصقوم رمضون، صور  ملسو هيلع هللا ىلصافصقوم يقم ظوصقراء أوًَل ؾريضي، ثؿ بعد ذفؽ ْلو ُأمر افـبل 

ِم » :صقومف شـي، ؾؼول جوبر   َصذَّ اهلُل َظَؾقحِف َوَشؾََّؿ َيلحُمُرَكو بِِصقَوِم َيقح
ِ
وَن َرُشقُل اهلل ـَ

َكو، َومَلح َيـحَفـَو  ُمرح
ثُّـَو َظَؾقحِف، َوَيَتَعوَهُدَكو ِظـحَدُه، َؾَؾامَّ ُؾِرَض َرَمَضوُن، مَلح َيلح َكو َومَلح َظوُصقَراَء، َوََيُ َيَتَعوَهدح

 أي صور صقومف مستحًبو وفقس واجًبو، أو ؾرًضو. ،(1)«ِظـحَدهُ 

يقم ظوصقراء مو جوء يف صحقح اإلموم مسؾؿ مـ حديٌ ظبد  افصقموممو يدل ظذ ؾضقؾي 

ًُ  َمو »ؿول:  اهلل بـ ظبوس  ى َوَشؾَّؿَ  َظَؾقحفِ  اهللُ  َصذَّ  افـَّبِلَّ  َرَأيح مٍ  ِصقَومَ  َيَتَحرَّ َؾفُ  َيقح  َظَذ  َؾضَّ

هِ  ِ َم، َهَذا إَِلَّ  َؽرح مَ  افقَقح رَ  َوَهَذا َظوُصقَراَء، َيقح فح ـِل افشَّ رَ  َيعح  ، ؾلخز ابـ ظبوس  (2)«َرَمَضونَ  َصفح

ظوصقراء،  يف يقمافصقوم يقًمو أؾضؾ مو ـون يتعوهد يف مو ـون يتعوهد أيوًمو  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  أنَّ 

 وَل صفًرا إَل صفر رمضون.

ـو ظؾقف، ز افذي حٌ ظؾقف اإلشَلم، ودفَّ ؿقُّ أمو ظـ متقز يقم ظوصقراء، ذفؽ افتَّ  حبي،أهيو اْل

جوء بؼيعي متؿقزة َل هل ظذ ضريؼي ادؼـغ، وَل هل ظذ ضريؼي افقفقد،  ملسو هيلع هللا ىلصؾوفـبل 

متؿقًزا بؼيعتف، متؿقًزا بعؼقدتف، ؾؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصوَل هل ظذ ضريؼي افـصورى، فؼد جوء افـبل 
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بعبودة افقاحد  ملسو هيلع هللا ىلصمـ ظبودة اْلصـوم واْلوثون، وإكام جوء افـبل  يللػ مو ـون ظؾقف ؿقمف

وهق يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصهدمً اْلصـوم وحطؿً بعد دظقة ضقيؾي ظريضي مـ افـبل افديون، 

 ملسو هيلع هللا ىلصً معومل افؼك يف ظفده سؿؾط، (1) ژڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳژ

 وبعد دظقتف ادبورـي.

بودؼـغ وَل بلهؾ افؽتوب ي افتؿقز وظدم افتشبف َل فقحرص ظذ كؼط ملسو هيلع هللا ىلصجوء افـبل 

بودة، وَل يف معومؾي، وهذا مـ أظظؿ مو يؽقن مـ افقفقد وافـصورى، َل يف ظؼقدة وَل يف ظ

 مـ افتؿقز، افذي يؾحظف ادسؾؿ يف صقوم يقم ظوصقراء.

ْلو  ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبل  ف ؿد جوء يف صحقح اإلموم مسؾؿ مـ حديٌ ظبد اهلل بـ ظبوس ؾنكَّ 

ظـ ذفؽ، ملَ  ملسو هيلع هللا ىلصوؾد إػ ادديـي ؾقجد افقفقد يصقمقن يقم ظوصقراء، ؾسللفؿ افـبل 

:  تصقمقن هذا افققم؟ مٌ  َهَذا »ؾؼوفقا مٌ  َهَذا َصوفٌِح  َيقح ك َيقح ُ  َكجَّ ئِقَؾ  َبـِل اّلِلَّ ا َ ـح  إِْسح ، ِم ِهؿح  َظُدوِّ

، بُِؿقَشك َأَحؼُّ  َؾَلنَو: َؿوَل  ُمقَشك، َؾَصوَمفُ   ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبل و ، (2)«بِِصقَوِمفِ  َوَأَمرَ  َؾَصوَمُف، ِمـحُؽؿح
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، بُِؿقَشك َأَحؼُّ  َؾَلنَو»وؿول:  بصقومف ملسو هيلع هللا ىلصبصقوم هذا افققم ادبورك، أمر افـبل   َؾَصوَمُف، ِمـحُؽؿح

 . (1)«بِِصقَوِمفِ  َوَأَمرَ 

ف مؾحظ يف صقوم يقم ظوصقراء، إكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾفذا هق ادؾحظ افبورز افذي حرص ظؾقف افـبل 

ـحـ أوػ بؿقشك مـ ؾ،  (2)«ِمـحُؽؿح  بُِؿقَشك َأَحؼُّ  َؾَلنَو»افتؿقز، صومف، فؽـف صومف مع ؿقفف: 

حرص ظذ افتؿقز، ؾؾؿ يشسك مع ادؼـغ وَل  ملسو هيلع هللا ىلصافقفقد ويف هذا رد ظذ افقفقد، ؾوفـبل 

، بؾ حرص وَل يف زي   وَل يف هقئي أهؾ افؽتوب، َل يف ظبودة وَل يف ظؼقدة وَل يف معومؾي

 بتؾؽ افؼيعي افربوكقي، افتل أنزْلو اهلل ظذ افـبل ادسؾؿ مستؼًَل  ظذ أن يؽقن ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

َُذوا ُؿبُقَر َأنحبِقَوئِِفؿح َمَسوِجدَ »ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  وظؾقف: ؾننَّ  ُ افقَُفقَد َوافـََّصوَرى اَّتَّ ـَ اّلِلَّ ، (3)«َفَع

ُر َمو َصـَُعقا »: -َرِِضَ اهلُل َظـحَفو-تؼقل ظوئشي  ر ممو صـع َيذِّ  ملسو هيلع هللا ىلص، أي أن افـبل (4)«َُيَذِّ

يؽقن يف مسوجد  أَلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهمَلء افذيـ اَّتذوا ؿبقر أنبقوئفؿ مسوجد، وحرص افـبل 

 أهؾ افؽتوب.ْلو ظؾقف ي ػخموف ملسو هيلع هللا ىلصادسؾؿغ ؿبقر مـ ؿبقر ادؼـغ، وهذا مـ افـبل 
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ؼع فإلكسون أن ، ؾَل يُ ؿد هنك ظـ افصَلة وؿً ضؾقع افشؿس ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  ـذفؽ ؾننَّ 

ظـ ذفؽ بغَّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾ بـوؾؾي أو أن يصع صَلة وؿً ضؾقع افشؿس، وْلو شئؾ افـبل يتـػَّ 

افشقطون يتعوهد ذفؽ، ؾنذا ضؾعً  أن افشؿس َّترج بغ ؿرين افشقطون، ؾننَّ  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

افشؿس جعؾفو بغ ؿركقف وـون وؿًتو يسجد ؾقف ادؼـقن ؾلراد افشقطون أن يؽقن شجقدهؿ 

 وؿً ضؾقع افشؿس. ظـ افصَلة ملسو هيلع هللا ىلصفف، ؾـفك افـبل 

ي مضقئي مؾقئي هبذا افتؿقز، ؾَل كؾتؼل َل مع ـَّ وجدُتو ُش  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا تػؼدت شـي افـبل 

معودي، أو رء مـ ذفؽ، بؾ افـبل   مع ادؼـغ يف ظبودة أوورى وَلافقفقد وَل مع افـص

 .▐حرص ظذ هذا افتؿقز مـ أول يقم مـ أيوم دظقتف إػ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

، َوََل »بوفصَلة يف افـعول وؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبل  ُؿح ََل ُيَصؾُّقَن يِف كَِعوِْلِؿح َخوفُِػقا افحقَُفقَد َؾِنهنَّ

 همَلء َل خيضبقن.  أنَّ وب افشقى وبغَّ بخض ملسو هيلع هللا ىلصأمر افـبل  ،(1)«ِخَػوؾِِفؿح 

يف ـؾ صلن مـ صئقكف، وهذا مـ أؿرب مو يؽقن يف صقوم ظوصقراء وْلذا  ملسو هيلع هللا ىلصمتقز افـبل 

 . (2)«َؾَلنَو َأَحؼُّ بُِؿقَشك ِمـحُؽؿح »: ملسو هيلع هللا ىلصؿول 
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ئد افعظقؿي ادبورـي يف صقوم ظوصقراء إضوؾي إػ هذا افتؿقز يف  أهيو اْلحبي، ومـ افػقا

 ظذ ـؾ ذيعي بوضؾي، وظذ ـؾ ؾؽر مـحرف، ؾننَّ  اإلشَلم ردَّ  اجلحقؿ أنَّ  خموفػي أصحوب

ظؾقفؿ، ظذ افقفقد اكتامءهؿ ادزظقم  ، ردَّ  (1)«َؾَلنَو َأَحؼُّ بُِؿقَشك ِمـحُؽؿح »حقـام ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

افـصورى يف  اْلؼقؼي فقسقا أتبوع مقشك، وإنَّ  افقفقد يف ادؽذوب دقشك ظؾقف افسَلم، ؾننَّ 

مقشك بريء مـفؿ، إنَّ ظقسك بريء مـفؿ، و اْلؼقؼي فقسقا أتبوع ظقسك بـ مريؿ، ؾننَّ 

 أتدرون يو ظبود اهلل مـ أوػ افـوس بؿقشك وظقسك؟

 بؾ مـ أوػ افـوس بلنبقوء اهلل ورشؾف؟

يسشؿقن ضريؼفؿ، تبعقن اْلنبقوء يف خطوهؿ، وإهنؿ ادسؾؿقن، إهنؿ ادسؾؿقن افذيـ ي

ون ظذ مـفجفؿ، ؾؿـفٍ ادسؾؿغ مـفٍ اْلنبقوء يف أصقْلؿ افعومي، ودظقُتؿ إػ ويسر

ءافتقحقد،  وصػوتف، وْلذا ؿول اهلل  ▐واإليامن بلشامء اهلل  ،واإليامن بوفبعٌ واجلزا

بعد أن  ▐وؿول  ،(2) ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌژ : ▐

، (3) ژۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئژ ذـر مـ ذـر مـ اْلنبقوء يف شقرة اْلنعوم: 
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أن يؼتدي بوْلنبقوء، واْلمر فـبقـو بوَلؿتداء بوْلنبقوء أمر فـو  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف  ▐ؾلمر اهلل 

 ؾف إَل ؾقام اختصقا بف مـ ذيعي.مـ بوب أوػ، أن تؼتدي بلنبقوء اهلل ورش

و همَلء افقفقد افذيـ ؾـحـ أتبوع مقشك ظذ اْلؼقؼي، وكحـ أتبوع ظقسك ظذ اْلؼقؼي، أمَّ 

فؿ ؿردة وخـوزير، همَلء افقفقد يف اْلؼقؼي مـ ؾجعؾ هؿ ؿقم هبً، افذيـ ظوؿبفؿ اهلل 

فقسقا أتبوع كبل مـ اْلنبقوء، بؾ هؿ أظداء افبؼيي مجعوء، َل يؾتؼقن مع افبؼيي ظذ 

ؼُّ بُِؿقَشك َؾَلنَو َأَح »: ملسو هيلع هللا ىلصهبتـفؿ وـذهبؿ، وْلذا ؿول  ملسو هيلع هللا ىلصاإلضَلق، هؿ ؿقم هبً، بغ افـبل 

، َؾَصوَمُف، َوَأَمَر بِِصقَوِمفِ   . (1)«ِمـحُؽؿح

أهيو اْلحبي، همَلء افقفقد مل تعرف اْلرض ؿقًمو أخبٌ مـفؿ ظذ اإلضَلق، همَلء 

افقفقد ـذبي ؾجرة، همَلء افقفقد أظداء افرشؾ واْلنبقوء، همَلء افقفقد أظداء اهلل 

مـفؿ، ؾؿـ افذي ؿول: إن اهلل ؾؼر وكحـ  ▐ؿ يسؾؿ افرب ، ؾؾ▐

 أؽـقوء؟

 ومـ افذي ؿول: يد اهلل مغؾقفي؟

 ألقسقا افقفقد؟
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 ى ېى ې ې ې ۉژ وؿوفً افقفقد إثاًم وؾجقًرا، وـػًرا وإْلوًدا وزكدؿي وبعًدا: 

، أمو ؿوفً افقفقد ـام ذـر اهلل (1) ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ

 ؟ (2) ژ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : ▐

 ٻ ٻ ٱژ و معؾقمي يف ـتبفؿ، مع أهنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهؿ افذيـ ـتؿقا كبقة افـبل 

، فؼد ـوكقا يعؾؿقن (3) ژٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ

ظؾاًم يؼقـًقو ومع ذفؽ ـتؿقه، فؼد ـوكقا يؼقفقن فؾعرب ؿبؾ مبعٌ  ملسو هيلع هللا ىلص كبقة رشقل اهلل

حسدوه  ملسو هيلع هللا ىلص شقف خيرج كبل يف هذا افزمون وشـؼوتؾؽؿ معف، ؾؾام خرج افـبل ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يؽقن مـ افعرب وـتؿقا افعؾؿ بوفـبل  :وحؼدوا ظؾقف

ظذ مقشك، ؾفؾ بؼقً افتقراة  ؾقا ـتوب اهلل افذي أنزفف اهلل و اْلحبي، افقفقد حرَّ أهيُّ 

 ظذ مقشك؟ هل افتقراة افتل أنزْلو اهلل 

 فؾحرَّ  ▐ خوئـي مؾحدة ظذ ـتوب اهلل َل وريب، بؾ امتدت يد آثؿي طودي

ئفؿ، ؾؾقس يف افتقراة ممو أنزفف  ،قد افتقراةافقف وجعؾقا افتقراة تبًعو ْلؽراضفؿ وتبًعو ْلهقا
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ؼد وضعف همَلء افقفقد يف افتقراة، ؾ د ؾقء يسر َل يسووي موجِ صقًئو، وإن وُ  اهلل 

 وضعقا يف افتقراة مو أنؽرتف مجقع افؽتى ومو أنؽره مجقع اْلنبقوء.

 اآليت: افتقراة وجدتؿإن ضوفعتؿ كصقص أهيو اْلحبي، 

قن أنبقوء اهلل ويـتؼصقهنؿ يف افتقراة، يف افتقراة أن كقًحو ظؾقف افسَلم ذب ؿ يسبُّ هنَّ إ

ي مـ ثقوبف.  اخلؿر حتك شؽر وُظرِّ

 تو معف.جعطيف افتقراة أن بـتل فقط ظؾقف افسَلم ؿد أشؼتو أبومهو َخًرا حتك اض

حتك  ل فقط ظؾقف افسَلم ؿد شؼتو أبومهو محًرا يف افتقراة ادقجقدة اآلن أن بـت !يف افتقراة

 و معف.تجعطوخرج ظـ صعقره ؾوض شؽر

شؾقامن ظؾقف افسَلم فؼد كؽح كسوًء مؼـوت ثؿ أنَّ يف افتقراة أصقوء ـثرة مـ اْلبوضقؾ، 

 جعؾ ْلـ أصـوًمو ثؿ أمر افـوس بعبودة هذه اْلصـوم.

 ظـ أنبقوء اهلل وادرشؾغ.ؾضًَل أصقوء يسؾع ظـفو آحود ادممـغ وادسؾؿغ، 

همَلء هؿ افقفقد افذيـ وضعقا افتقراة بليدهيؿ، أمو أظظؿ ـتبفؿ افتل إفقفو يرجعقن، 

وضعف أحبورهؿ ومـفو يستؼقن وظؾقفو يعتؿدون ؾام شؿقه بوفتؾؿقد، تؾؿقد افقفقد ـتوب 

 وظؾامؤهؿ ورهبوهنؿ.
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مـذ أن ورك افقفقد افققم هذا افؽتوب ؾقف مـ اْلبوضقؾ مو اهلل بف ظؾقؿ، وهق افذي َي

ئقؾ هق يعؼقب ئقؾ كسبي بوضؾي، وإْسا ظؾقف افسَلم،  وِضع، ؾنن افقفقد وكسبتفؿ إػ إْسا

 ؾقف، وـؾ كبل متزأ ممو هؿ ظؾقف.وهق كبل مـ اْلنبقوء، متزأ ممو هؿ ظ

قؿي، واختصقا أنػسفؿ بوفشعى افذي خؾؼف  افتؾؿقد هذا ؿد وضعقا أبوضقؾ ظظيفأوًَل: 

مـ أصؾ ؽر مجقع افشعقب، ؾػل افتؾؿقد أن افقفقد خؾؼقا مـ ظـك اهلل، مـ  اهلل 

كقي وأرواحفؿ أروا  صقطوكقي. حظـك اهلل، أمو شوئر افـوس ؾؼد خؾؼقا مـ كطػي حققا

هؿ مـ ظـك اهلل، أمو شقاهؿ مـ كطػي  إػ ـؾ افـوس شقاهؿ؟ يـظر افقفقد ـقػاكظروا 

كقي تعقد إػ أرواح صقطوكقي.  هبقؿقي حققا

ثوكًقو: افقفقد يف تؾؿقدهؿ: صعى اهلل ادختور، فؼد اختور اهلل صعًبو واحًدا هؿ افقفقد، 

 ي ظـد صعى اهلل ادختور، ؾؿـ ظودى افقفقد حرير.مدَ ومـ شقاهؿ حرير َخ 

م ظـد افقفقد ف ؽرهؿ ؾوفربو  و ؾقام بقـفؿ وبغفؿ، أمَّ ـؽـ إذا ـون ؾقام بقثوفًثو: افربو حرا

م إذا ـون بغ افقفقد وبعضفؿ  حَلل، افربو حَلل إذا ـون مع افشعقب اْلخرى، وافربو حرا

 افبعض.
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افزكو ؾقام بغ افقفقد وبعضفؿ مع بعض حرام، وَل جيقز  أنَّ يف افتؾؿقد افزكو،  رابًعو:

افزكو واؽتصوب  يغتصبفو، أمو مع افشعقب اْلخرى ؾننَّ  فقفقدي أن يزين بقفقديي أو أن

 افـسوء حَلل، فؽـ وضعقا فف ذًضو: ومو ذضف؟

 ؿوفقا ذيطي أن يؽقن ادزين هبو ؿد جتووزت ثَلث شـقات.

م، واؽتصوب افػتوة ؽر  ذوط، ذوط، يضعقن ذوًضو، ؾوفزكو مع ؽر افقفقديي حرا

حَلل ذيطي أن تؽقن ادرأة ادزين هبو ؿد جتووزت افقفقديي حَلل، افزكو مع ؽر افقفقد 

 ثَلث شـقات.

خومًسو: افزواج افؼظل افقحقد ظذ وجف اْلرض هق زواج افقفقد، ومـ ظداهؿ 

 بوضؾ. ؾوفزواج

كسبتـو إػ آبوئـو وأمفوتـو كسبي بوضؾي، ؾـحـ مجقًعو فؼطوء فقس فـو كسبي  ؾننَّ  :وظؾقف

افزواج ظـدكو زواج بوضؾ، أمو افزواج ادؼوع بحؼ، صحقحي إػ آبوئـو وأمفوتـو، ْلن 

 وافؼظل بحؼ هق زواج افقفقدي مـ افقفقديي.

 قن أن افقفقد يعتؼدون هذا؟ؾؿهؾ تع

 أن ظؼوئد افقفقد هل تؾؽ افعؼوئد؟هؾ تتصقرون 
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افقفقد يؽرهقن ـؾ صعى ظذ وجف اْلرض حتك افـصورى، وإن اتػؼقا معفؿ يف افظوهر 

دسؾؿغ، ْلن ظداوة ادسؾؿغ تتؼدم ـؾ ظداوة، هذه هل ذيعي ظذ رضب اإلشَلم ا

 . (1)«َؾَلنَو َأَحؼُّ بُِؿقَشك ِمـحُؽؿح »: ملسو هيلع هللا ىلصافقفقد، ْلذا ؿول افـبل 

 أؿقل ؿقيل هذا وأشتغػر اهلل يل وفؽؿ.

 اخلطبي افثوكقي:

وظذ آلف وأصحوبف  ملسو هيلع هللا ىلصاْلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ كبقـو ُمؿد 

 أمجعغ.

 و بعد:أمَّ 

أحبتل يف اهلل، ؾػل صقوم يقم ظوصقراء كتذـر ظداوة افقفقد، همَلء افؼقم افذيـ َل ظفد  

 ادً قْلؿ وَل ذمي، وَل شَلم ظـدهؿ وَل وئوم، ؾؿـ زظؿ أن افقفقد شقف َيسمقن ظؼ

بط تؼقم ظذ  ثقؼ وظفقًدا وضقا  ومػووضوت، ؾفق َل يعؾؿ افقفقد. ضووَلتومقا

 متك ظؾؿ افقفقد ظفًدا أو مبدًأ؟!

 شَلًمو أو ذمي؟!

                                       
 ( صحيح البخاري ومسلم.(1
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 ؟!ملسو هيلع هللا ىلصهؿ افذيـ أجَلهؿ افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصألقس افقفقد افذيـ ظوهدهؿ افـبل 

ع،  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد دامً حرًبو رضوس بغ افـبل  وبغ همَلء افقفقد، وتعددت حؾؼوت افكا

 ا ظذ أظراض ادسؾؿغ؟هق افذي أجذ بـل ؿقـؼوع ْلو أظتدو ملسو هيلع هللا ىلصألقس افـبل 

 هق افذي أجذ بـل افـضر ْلو أرادوا ؿتؾف؟ ملسو هيلع هللا ىلصألقس افـبل 

إَل صغوًرا مل يبؾغقا  ،هق افذي ؿوتؾ بـل ؿريظي وؿتؾفؿ ظـ بؽرة أبقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصألقس افـبل 

 وكسوًء؟

 يف خقز؟ ملسو هيلع هللا ىلصألقس همَلء افقفقد هؿ افذيـ ؿوتؾفؿ افـبل 

 ظفًدا أو ذمي؟ ملسو هيلع هللا ىلصبـق ؿقـؼوع، بـق افـضر، بـق ؿريظي، هيقد خقز، ؾؿتك ظؾؿقا مع افـبل 

ومو يػعؾف افقفقد افققم مع ادسؾؿغ ظذ أرض ؾؾسطغ ومع ادسؾؿغ يف ـؾ مؽون، ؾنن 

ـؾ جرح ظذ وجف اْلرض وراءه ضوئػتون: ضوئػي افقفقد يف افظوهر وضوئػي افرواؾض يف 

 وضـ.افب

أن يؽقن هذا افققم افذي كصقمف ؽًدا وهق يقم ظوصقراء يقم  ▐ وصوء اهلل

بغ مـفٍ افقفقد افذي أشسـو فؽؿ مػوصؾي بغ ذيعتغ آثؿتغ، وبغ مـفجغ مـحرؾغ، 

هؿ أذ ظذ اإلشَلم ضرًؾو مـف، وبغ مـفٍ افرواؾض افذيـ َل خيتؾػقن ـثًرا ظـ افقفقد، بؾ 
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وهرة، إكـو ظذ مـوبركو كتؽؾؿ ظـ افقفقد وظـ مقؿػفؿ مـ افقفقد، ؾنن ظداوة افقفقد ظداوة ط

كـو يف ؾؾسطغ ويف ـؾ مؽون، ؾفؾ يعسض أحد ظذ ذفؽ؟  !مع إخقا

َل يعسض أحد ظذ ذفؽ ظذ اإلضَلق، ْلن ظداوة افقفقد ظداوة مرـقزة يف افـػقس، 

اخلطقى، أمو حقـام كتؽؾؿ ظـ ظداوة افشقعي ؾَل خيؾق مسجد مـ ادسوجد إَل وهق يـتؼد 

حقـام يتؽؾؿ ظـ افشقعي، ؾقؼقل موفؽ وافشقعي، ألقسقا مسؾؿغ، ألسـو كختؾػ معفؿ يف 

 افػروع ؾؼط دون اْلصقل؟

ظداوة افرواؾض فؾؿسؾؿغ،  مـفٍ افشقعي، وإنَّ  مـفٍ افرواؾض وإنَّ  أهيو اْلحبي، إنَّ 

سؿعقا ؿ تظداوة فألشػ افشديد َّتػك ظذ ـثر مـ ادسؾؿغ، حتك ظذ ادتخصصغ، أل

 رأيتؿ وشؿعتؿ مـ يؼقل بوفتؼورب مع افشقعي؟ بآذاكؽؿ وتروا بلظقـؽؿ، أمو

ف مذهى خومس يف اْلزهر افؼيػ ظذ أنَّ  دارشي مذهى افشقعيقجقب مـ يؼقل ب

 ـودذاهى اْلربعي؟

 مـ افشقعي؟ ؟وخيرج هذا ممـ؟ خيرج هذا مـ افرواؾض
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ن يضقػ مذهًبو خومًسو إػ اْلزهر هؿ َل، خيرج هذا ممـ يـتسى إػ افسـي، ؾوفذي أراد أ

يريدون أن يؽقن هـوك مذهى خومس  مـ يـتسبقن إػ افسـي، بؾ يـتسبقن إػ اْلزهر،

 بجقار ادذاهى اْلربعي.

اْلزهر ضقؾي ظؿره يدرس ادذهى اْلـػل واْلوفؽل وافشوؾعل واْلـبع ومل يبً همَلء 

هق مذهى افرواؾض ومذهى افشقعي، يف أمـ وأمون حتك يضقػقا إػ ذفؽ مذهًبو خومًسو 

 و إفقف راجعقن.و هلل وإكَّ وإكَّ 

َـّ  دت ظذ أن اخلَلف مع افرواؾض وافشقعي َل وصخصقي أخرى هل مرمقؿي أيًضو أ

يعدوا أن يؽقن َخسي بوْلوئي، أن يؽقن َخسي بوْلوئي، ؾنن اخلَلف بغ افسـي وافرواؾض 

 !خَلف يف ؾرظقوت، فقس خَلًؾو يف اْلصقل

مقي فتمـد صبوًحو ومسوًء أن تـظر أيًضو إػ مجوظوت تـتسى إػ افدظقة اإلشَلوإكؽ ف

ظداوة صحقحي، وأنف يـبغل أن كؾتؼل مع افشقعي  ًـو مع افشقعي ومع افرواؾض فقسظداوت

وَل خَلف بقــو، ؾنكـو كجتؿع معفؿ يف افرب وكجتؿع معفؿ يف افرشقل وكجتؿع معفؿ يف 

افشقعي وأن تـطؿس معومل  ظذ أن تتؼورب معهذه اجلامظي، افديـ، إَل أصقوء ؾرظقي حرصً 

 افتػريؼ ومعومل افتؿقز بغ أهؾ افسـي واجلامظي وبغ افشقعي.
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 يؿؽـ افتؼورب مع افشقعي؟ كػسف، هؾ بحؼ   وافسمال افذي يطرح

كقي تؼورب اإلشَلم مع  :جلقاب ظـ ذفؽوا إذا تؼورب اإلشَلم مع افقفقديي أو افـكا

و أنـو كجتؿع معفؿ يف رب، أو يف رشقل، أو يف ديـ، ؾؾقس ذفؽ افرواؾض، وأمَّ افشقعي وديـ 

يدظل ذفؽ، بؾ افذي ادظك ذفؽ ظؾامؤهؿ، وأئؿتفؿ يف ـتبفؿ افذي بصحقح، وفسً أنو 

 ادعتؿدة، ؾنهنؿ يذـرون أنـو َل كجتؿع معفؿ حتك يف افرب.

ئري" وجدير أن يؽقن  توبف ادشفقر ظـدهؿ: ، يف ـ"كؼؿي اهلل"ذـر "كعؿي اهلل اجلزا

ر افـعامكقي" وجدير أن يؽقن  إكـو َل كجتؿع مع افسـي َل يف "، ؿول: "افظؾامت افـعامكقي""اْلنقا

 ."رب، وَل يف كبل، وَل يف إموم

د مـو أن كُ  ؾ مذهبفؿ إػ دِخ اشؿعقا موذا يؼقل ؿودة افشقعي وؿودة افرواؾض، افذيـ يرا

مع همَلء خَلف يف افػروع، بؾ هق خَلف يف  اخلَلفاْلزهر فقؽقن مذهًبو خومًسو، وأن 

 .ؿفنػسأافسـي بؾ ظذ ألسـي افرواؾض اْلصقل، فقس هذا ظذ ألسـي أهؾ 

 ْلوذا؟ "كجتؿع مع همَلء َل يف رب وَل يف كبل وَل يف إموم : "فسـويؼقل كعؿي اهلل

كبقف ؿد اَّتذ  نَّ ْل ،"ْلن افرب افذي يتخذ كبًقو يؽقن صوحبف أبو بؽر فقس رًبو وفقس كبًقو"

ن أؿرب افـوس إفقف هق  أَّ ؿد بغَّ  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل  افصحقح، ؾننَّ  أبو بؽر خؾقًَل، ـام جوء يف اْلديٌ
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َلَِم »، افصديؼ  ـح ُخؾَُّي اإِلشح ٍر َخؾِقًَل، َوَفِؽ ُت َأبَو َبؽح َذح ـَ افـَّوِس َخؾِقًَل َلََّتَّ ًُ ُمتَِّخًذا ِم ـح ـُ َوَفقح 

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وؿول افـبل (1)«َأؾحَضُؾ  ِر بح ـح َأيِب بؽح ِسِف َوَموفِِف ِم َـّ َظَعَّ يِف َكػح ـَ افـَّوِس َأَحٌد َأَم إِكَُّف َفقحَس ِم

َوهُ  ،َمو ِْلََحٍد ِظـحَدَكو َيدٌ »، وؿول: (2)َأيِب ُؿَحوَؾيَ  وَؾقـح ـَ رٍ  ،إَِلَّ َوَؿدح  َؾِننَّ َفُف ِظـحَدَكو َيًدا  ،َمو َخََل َأبَو َبؽح »

ِؼقَوَميِ  َم افح  .(3)«ُيَؽوؾِئُُف اهلُل هِبَو َيقح

 .يؽقن صوحبف أبو بؽر  ل هذا افرجؾ: َل كممـ برب وَل كممـ بـبل  وؾؼ

ًَل:   هؾ كجتؿع مع افرواؾض يف رب أو كبل أو ذيعي؟أوَّ

خيتص بتكيػ ثؿ مـ افرب؟ أو افرب افذي خيتص بعؾؿ افغقى؟ أهق افرب افذي 

 اْلـقان وبتدبر اْلمَلك؟

َل واهلل، إن أئؿي افرواؾض اَلثـل ظؼ يتكؾقن يف افؽقن، ويعؾؿقن افغقى، هذا يف 

ؿقن افغقى، بؾ بوفغقا ظؼة همَلء اْلئؿي يعؾ عتؿدة، يؼقفقن: بلن اْلئؿي اَلثـلـتبفؿ اد

: و إَل بوختقوره، ؾفق يعؾؿ َل يؿقتقن إَل بوختقورهؿ، َل يؿقت اإلموم مـ همَلء ؾؼوفقا

 غقى، وهق افذي يتكف يف اْلـقان.ؾفق افذي يعؾؿ اف  افغقى وأظظؿفؿ ظعي 

                                       
 ( صحيح البخاري ومسلم.(1

 ( صحيح البخاري ومسلم.(2

 ( رواه أبو الرتمذي يف سننو وصححو األلباين رمحو هللا.(3
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ظؾًقو ـون مع كقح يف شػقـتف يقم أن كجك اهلل كقًحو ومـ معف،  بؾ يف ـتبفؿ ادعتؿدة أنَّ 

وتف ؽقوبوـون مع يقشػ يف اجلى وإبراهقؿ،  وـون مع إبراهقؿ يف افـور يقم أن كجك اهلل 

يقم أن ألؼل يقشػ يف اجلى، وـون مع مقشك يقم أن كجك اهلل مقشك وأؽرق ؾرظقن، ـون 

 .مع اْلنبقوء يف ـؾ ؾضقؾي اختصقا هبو، ؾػضقؾي ذفؽ ترجع إػ ظع  

 ؾلي تؼورب مع همَلء؟!

ؿقم يؼقؿقن ديـفؿ ظذ افـػوق،  ،وأي افتؼوء مع همَلء، هؿ افشقعي، هؿ افعدو ؾوحذرهؿ

بوفتؼقي، ؾوفؽػر ظـدهؿ جوئز، وافعداوة فؾؿسؾؿغ ظـدهؿ جوئزة، ؽر أهنؿ  وهؿ يسؿقكف

 يظفرون خَلف ذفؽ فقًَل وهنوًرا.

بً إن دوفي افرواؾض وافتل تتزظؿفو إيران اآلثؿي دوفي حوؿدة ظذ اإلشَلم، دوفي ألَّ 

 با صَلح افديـ اْليقيب مل يبدأ بحرافعداء ظذ ادسؾؿغ يف ـؾ ظك مـ افعصقر، وْلذ

بقديغ افتل وبحرب دوفي افعُ  افـصورى أوًَل، وإكام بدأ صَلح افديـ بحرب افرواؾض أوًَل،

دوفي افبوضـقي مك موئتل شـي، ؾؽوكقا افشقطرت ظذ مك هذه زموًكو ضقيًَل، ؾؾؼد حؽؿً 

 ظذ ادـوبر. ملسو هيلع هللا ىلصيسبقن أصحوب افـبل 
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بفؿ ادعتؿدة أهنؿ أبغض افشعقب إفقفؿ صعى مك، ؾػل ـت :وبودـوشبي، ؾنن افشقعي

مك ظذ فسون داود ظؾقف افسَلم،  اهلل فعـ آل نَّ إبئس افؼقم مك، ويف ـتبفؿ  :يؼقفقن

ؾجعؾ اهلل مـفؿ افؼردة واخلـوزير، أبغض افشعقب إػ دوفي افرواؾض، إػ افشقعي صعى 

 مك، يف ـتبفؿ ادعتؿدة يذـرون ذفؽ، ويؼررون ذفؽ.

ؾَل كجتؿع مع همَلء يف افرب افذي كعبده، ْلن افرب افذي كعبده هق رب يعؾؿ افغقى، 

 ۈ ۈ ۆژ: ▐هق رب ـؾ اْلمقر ترجع إػ تدبره، حتك ادؼـقن ؿول 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

نهنؿ َل ، ظبدة اْلوثون يؼقفقن ذفؽ، وأمو افرواؾض افشقعي ؾ(1) ژۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ

 يؼقفقن ذفؽ

 هؾ كجتؿع مع افشقعي يف افرشقل؟ثوكًقو: 

يقيص فعع، وـون  خون اْلموكي ؾؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصافرشقل  اجلقاب: َل، ْلهنؿ يممـقن بلنَّ 

افـبل اْلؼقؼل  نَّ يؼقفقن إ، بؾ ظـدهؿ ؽَلة افقاجى ظؾقف أن يقيص بوخلَلؾي بعده فعع 

                                       
 31( سورة يونس، اآلية: (1
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َـّ  هق ظع  ، وـون ملسو هيلع هللا ىلصبوفقحل ظذ ُمؿد  جزيؾ ظؾقف افسَلم أخطل حقـام كزل وفؽ

 .اْلوػ بف أن يـزل ظذ ظع  

 هؾ كجتؿع مع افشقعي افرواؾض يف افؼرآن؟ثوفًثو: 

اجلقاب: َل، إن افشقعي َل يممـقن هبذا افؼرآن افذي كؼرأه، ؾنن افؼرآن افذي كؼرأه هق 

ا افؼرآن ؼ اتػؼ ظذ تؾػقؼف ادفوجرون واْلنصور وظذ رأشفؿ أبق بؽر وظؿر، هذؿرآن مؾػَّ 

فقس يقجد  ،ف، أمو افؼرآن اْلؼقؼل افذي أنزفف اهلل يبؾغ شتي أضعوف هذا افؼرآنؿرآن ُمرَّ 

 مـف حرف واحد يف هذا افؼرآن افذي كؼرأه.

ؾفؾ كجتؿع مع افشقعي، كجتؿع مع إيران، كجتؿع مع حزب افَلت يف فبـون، كجتؿع مع 

 يغ؟ كجتؿع معفؿ يف ؿرآن؟ثـك ظؼإلافدروز، كجتؿع مع اإلشامظقؾقغ، كجتؿع مع ا

ػ ـتوبف، "ؾصؾ صـػقا وألػقا يف حتريػ افؼرآن، هذا افطزد يمفِّ َل واهلل، وْلذا 

 اخلطوب يف إثبوت حتريػ ـتوب رب اْلربوب"، ؾصؾ اخلطوب يف إثبوت حتريػ افؼرآن، وأنَّ 

 ف.رَّ ُمهذا افؼرآن ـتوب 

 َخسي بوْلوئي، أيـ اخلؿسي بوْلوئي، أيـ هذا؟

 !مضؾؾي، دظقات آثؿي، ـؾ ذفؽ مـ أجؾ موذا؟دظقات 
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جتؿع مع ادسؾؿغ ومع أهؾ افسـي يف رء حـ كهمَلء افرواؾض يف ـتبفؿ َل يؼقفقن ك

ؿ ؾزم أمتـو وجمتؿعـو، وكعؾِّ أمو كحـ، افذي كـتسى إػ افعؾؿ وإػ افؼيعي كُ وظذ اإلضَلق، 

مـ ضقؼ افػفؿ أن تؼقل بلنـو َل  إنَّ " :رصد جلامظيم - لقؼي امـ– مـ ضقؼ افػفؿ جمتؿعـو أنَّ 

كتؼورب مع افشقعي"، هذا مـ ضقؼ افػفؿ، ويػتخر أنف اجلامظي افتل مو أؽؾؼً بوهبو يف وجف 

 افشقعي يقًمو مو.

 شبحون اهلل! شبحون اهلل!

 !أيؼقل ذفؽ افرواؾض؟

اخلطقط افعريضي يف بقون مذهى  :وهذا افعَلمي ُمى افديـ اخلطقى يف ـتوبف اْلوتع

مجقع ادراـز  يبغ أن مجقع ادراـز افتل ؿومً ظذ افتؼريى بغ افشقعي وافسـي، أنَّ  همَلء،

 ف َل يقجد مرـٌز واحد يف إيران فؾتؼورب بغ افشقعي وافسـي.ـوكً يف بَلد افسـي، وأنَّ 

 ؿـ أوػ أن يؽقن ظـده مراـز فؾتؼريى بغ افشقعي وافسـي؟ ألقسً إيران؟ؾ

د فؾتؼورب بغ افشقعي وافسـي، بقـام مراـز افتؼورب بغ َل يقجد يف إيران مرـز واح

 افشقعي وافسـي مقجقدة يف بَلد افسـي، يف بَلد ادسؾؿغ، وإكو هلل إكو إفقف راجعقن.

 رابًعو: هؾ كجتؿع مع افشقعي يف ذيعي؟
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كؼؾ فـو  ـح ؿَ ؾ، ملسو هيلع هللا ىلصاجلقاب: َل، ْلن ذيعتـو مستؿدة مـ ـتوب اهلل ومـ شـي رشقل اهلل 

 وافسـي؟افؽتوب 

 ف، ؾؽقػ تؽقن افؼيعي شودي؟أمو افؼرآن ؾعـدهؿ ُمرَّ  إهنؿ افصحوبي 

ون ظذ ، ؾؽقػ يعتؿدملسو هيلع هللا ىلصفو ـػور ظـدهؿ، وهؿ أصحوب رشقل اهلل تُ ؾَ و افسـي ؾـؼَ وأمَّ 

 افسـي.

ف، ذظتـو كحـ ظـدهؿ، ـتوهبو ُمرف، يعي بَل ـتوب وبَل شـي، ذيعي ـتوهبو ُمرَّ ذ

 قػ كجتؿع مع افشقعي يف ذيعي؟وشـتفو كؼؾتفو ـػور، ؾؽ

 خومًسو: هؾ كجتؿع مع افشقعي يف افصحوبي؟

افشقعي ؿوم ديـفؿ ـؾف ظذ تؽػر افصحوبي وظذ بغض افصحوبي، وظذ رأس همَلء  إنَّ 

 ؟ـح مَ 

 أبق بؽر وظؿر، أترون يو ظبود مـ يف افدرك اْلشػؾ مـ افـور؟

 بؾقس؟ أهق افشقطون؟إ أهقأول رجؾ يف افدرك اْلشػؾ 

 أوًَل ظؿر، وؾقؿف، أبق بؽر، وؾقؿفام افشقطون.
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 ژڑ ژ ژ ڈ ڈژ ، إهنؿ يؼرأون ـتوب اهلل 
، يؼقفقن: أبق بؽر وظؿر، (1)

 بؽر وظؿر.تبً يدا أيب 

أبق بؽر  ،(2) ژی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئژ 

 وظؿر.

ؾي، أول مو خيرج  إهنؿ يـتظرون إمومفؿ ادخػل وهق ادفدي ادـتظر ظـدهؿ، مفدي اخلرا

 هذا ادفدي مـ ْسدابف، أترون موذا يصـع؟

أول رء َيقل اهلل فف أبو بؽر وظؿر وظوئشي وحػصي ؾقؼقؿ اْلد ظؾقفؿ، يؼقؿ اْلد ظذ 

 أيب بؽر وظؿر وظوئشي وحػصي، أول رء يػعؾف هذا اإلموم ادـتظر.

ؾقف هذا خمتك بسقط فطوئػي افشقعي، ؽًدا يقم ظقد افشقعي، يقم ظقد افشقعي، يقم متتؾئ 

افشديد، ؾفذا افققم يذـركو بوفعداء  اْلسقـقوت واْلقزات، يقم يـطؼ ؾقف افرويبضي فألشػ

 ْلوتغ افطوئػتغ: افقفقد مـ جفي، وافرواؾض افشقعي مـ جفي أخرى.

افرواؾض وافشقعي، ؾبغضـو مع دظقات تدظقا إػ افتؼورب  اْلحبي َل تتبعقا أهيو 

 رى، وَل يؿؽـ أن كؾتؼل معفؿ ظذ موئدة واحدة.فؾرواؾض وافشقعي بغضـو فؾقفقد وافـصو

                                       
َسد، اآلية: ((1

َ
  1سورة امل

 51:اآلية، اءسنسورة ال ((2
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ئقؾ؟  وأخًرا، هؾ إيران ظدوة إلْسا

 هؾ إيران ظدوة فألمريؽون؟

اجلقاب: أبًدا وريب، ؾام دخؾ أظداء اإلشَلم يقًمو مو إػ بَلد ادسؾؿغ إػ ظذ طفقر 

 بغداد؟ افشقعي وافرواؾض، ؾؿـ افذي اشتجؾى افتتور فقتؿ افؼضوء ظذ خَلؾي اإلشَلم يف

أهنؿ افرواؾض، هؿ افذيـ اشتجؾبقا افصؾبقغ وافتتور إػ بؾدان ادسؾؿغ وهؿ افذيـ 

 اشتجؾبقا اْلمريؽون إػ افعراق، وْلذا ْلو متؽـ اْلمر يف افعراق أشؾؿقا ؿودة افعراق دـ؟

 أشؾؿقهو ْلهؾ افسـي أم أشؾؿقهو فؾشقعي؟

مريؽون وبغ افشقعي ؾعَلَم مل تبعد أمريؽو أشؾؿقهو فؾشقعي، ؾنذا ـون افعداء ؿوئاًم بغ اْل

 افشقعي ظـ افسقطرة.

كقي راؾضقي صقعقي بوفعداء ْلمريؽو أو  وأمو مو جيري يف وشوئؾ اإلظَلم مـ تكَيوت إيرا

ئقؾ ؾنن هذا ـذب واؾساء، وخداع شقود،  افشقعي يؼقؿقن  ـام ؿؾً فؽؿ إنَّ  ْلنـلإلْسا

، ؾنن إيران ربقبي أمريؽو، وإن ادصؾحي واحدة،  ديـفؿ ظذ مبدأ افتؼقي وافؽذب، ؾَل تصدؿقا

 ..قن يف ؿؾى ظومل اإلشَلم افرواؾض.وإن مصؾحي أمريؽو ومصؾحي افغرب ـؾف أن يؽ
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أهؾ افسـي واجلامظي، فقسقا افـصريغ، فقسقا  اْلؼقؼل فؾعومل ـؾف، هق أنتؿ، هؿ إن افعدو

افرواؾض، فقسقا افدروز، أبًدا وإكام افعدو اْلؼقؼل هؿ أهؾ افسـي واجلامظي وْلذا افـقؾ 

وافتحدث ظـ اْلرب وافسَلم يؽقن بعقًدا ظـ  ،شػؽ دموئفؿو مـفؿ، واَلكتؼوم مـفؿ،

 همَلء، ؾوؾفؿقا يو ظبود اهلل، تؾؽ اْلحوديٌ وهذه افشجقن، يقم أن تصقمقا ظوصقراء ؽًدا.

فقس صقوم ظوصقراء يقًمو يؿثؾ كوؾؾي مـ افـقاؾؾ، وإكام يؿثؾ ويرد ؿوظدة ظظقؿي مـ 

وأن  ملسو هيلع هللا ىلصافتؿسؽ بسـي افـبل بديـ اهلل،  فقؼظي، ؿقاظد افتؿسؽؿقاظد افتؿقز، مـ ؿقاظد ا

أحد،  ورب ظذ وجف اْلرض، وأنف فقس فؽ بعد اهلل حَ هق افديـ ادُ  عؾؿ أن ديـ اهلل ك

ظـؽ تؾؽ افدظووى ادضؾؾي واضرح جوكًبو  ملسو هيلع هللا ىلصؾوجلل إػ اهلل ومتسؽ بسـي رشقل اهلل 

 .غدوعفا بر هلل دؿْلا نأ وكا قظد رخآو ،افبوضؾي

  

 

شوهؿ يف تسجقؾفو، وجزى اهلل خرا ـؾ مـ 

، أو تـسقؼفو، أو كؼهوأو تػريغفو  


