خطّح اهلل خلالص اإلّساُ.

ِمذِخ:
ؼلربٔب اٌىزبة ادلمذّط أّْ يف اٌجذء خٍك اهلل اإلٔغبْ ػٍٍ طىسرٗ (أٔظش اٌزّىىَٓ
 .)27 :1و يف رٍه األَّبَ ،وبْ اهلل و اإلٔغبْ يف أغجبَ ِزىبًِ ويف ػبمل
ِثبيل.مثّ أرذ احلُّخ (اٌشُّـبْ )  -ادلالن اٌغبلؾ  -اٌزٌ اِزأل وربَبء و أساد أْ
رىىْ يٖ عٍـخ ػًٍ اٌىجىد ِثً اهلل ٔفغٗ  .أغىي اٌشُّـبْ آدَ و دىّاء ثأورب
أوزوثزٌن مل َؼشفهّب اٌىجىد ِٓ لجً ٘ .زٖ األوزوثزبْ علب  ٌٓ ":سبىرب !" و"
عزىىٔبْ وبهلل  ( ".أٔظش اٌزّىىَٓ / 5-4 :3اٌزّثُٕخ .)39 :4طذّق آدَ و دىّاء
سفغ ِششوع اهلل حلُبهتّب ورؼٍُّبرٗ ذلّب.
ورمجّال أوبرَت اٌشُّـبْ ،وػهط رٌه ،ا
.)12 :5
٘ىزا ،دخً د اخلـُّخ ئىل اٌجشش (أٔظش اٌشّعبٌخ ئىل أً٘ سوُِّخ
ئػبفخ ئىل رٌهَ ،ؼٍّٕب اٌىزب ة ادلمذّط أّْٔ ،ظشا ٌـهبسح ولذاعخ اهلل ،ال
ؽلىٓ أ ْ َمجً خـُّخ يف دؼىسٖ (أٔظش دجمّىق  /13 :1سؤَب َىدّٕب اٌال٘ىيت :21
 /27ادلضاًِن  .)2 :97ثبٌزّبيل ،دٌن لجً وًّ ِٓ آدَ و دىّاءّ ِٓ -مث وًّ إٌّبط-
ؿشَك اخلـُّخ و اٌؼظُبْ (أٔظش اٌشّعبٌخ ئىل أً٘ سوُِّخ،)23 :6 /23 :3 /10 :3
اٌك ػذي .
فاّْ أفظبي واثزؼبد اإلٔغبْ ػٓ دؼىس اخل
ِٕز صِبْ آدَ و دىّاء دزًّ اِْ ،فاّْ اٌىزبة ادلمذّط ػلزىٌ ػًٍ اٌؼذَذ
ِٓ آالف اٌغٌّٕن اٌيت دبوي ػرب٘ب ثين آدَ ،دبجهذارٗ ،أْ َظجخ وبهلل؛ أو َجين
جغشا ؽلشّ ػٍُٗ ًٌنجغ ئىل اهلل ٌ .ىِٓ ،هّب وبٔذ اجملهذاد اٌيت ثزذلب اإلٔغبْ ،أو
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ِهّب وبْ اجزهبدٖ ،فال جذوي ِٓ رٌه  .الّْ ،ثغجت اٌـّجُؼخ اٌجششَّخ اٌشّشَشح
(ثغجت اخلـُّخ ) ،فأٔٗ ِغزذًُ ٌٍىبئٓ اٌجششٌ ثٍىؽ ِغزىي اٌـّهبسح و اٌمذاعخ
.)6
:64
أٔظش ئشؼُبء
(.
اإلذلُّزٌن ادلـٍمزٌن
٘ىزا ،فمذ ثش٘ٓ اٌزّبسَخ ثىًّ وػىح ػًٍ أّْ اإلٔغبْ ال ؽلىٕٗ أْ َىىْ
وبهلل؛ أّْ اجملهذاد اٌجششَّخ ،دزًّ و ئْ وبٔذ جُّذح ،فال جذوي ِٕهب و ال رظٍخ
ً٘ ٕ٘بن ِٓ أًِ
ؿشَمب ٌٍؼىدح ئىل احلبٌخ اٌيت وبْ فُهب آدَ و دىّاء لجً اخلـُّخ  .ف
ششَّش اٌزٌ ٔؼُش فُٗ؟ اإلجبثخ ػًٍ
يف إٌّجبح ِٓ ؿجُؼزٕب وخـبحٍ ،و ِٓ اٌؼبمل اٌ ّ
٘زا اٌغّإاي "رشّْ"ٔ ،ؼُ !!!(أٔظش اٌشعبٌخ ئىل أً٘ سوُِّخ ٘ .)8 :5زا ٍَخّض
اٌؼمُذح ادلغُذُّخ.
هنبٌ ذلّبِٕ ،ذٕب اٌـّشَك ادلإدَّخ ئٌُٗ(أٔظش ئصلًُ َىدّٕب
اهلل ،يف سضبزٗ وزلجّزٗ اٌٍّّّّّّّزٌن ال ح
 /24 :5 /6 :14أػّبي اٌشّعً /12 :4اٌشعّبٌخ ئىل أً٘ أفغظ .)9-8 :2
دً عىي ٘زا
ئّٔهب ؿشَك دفغ أدذُ٘ شبٕهب غبٌُب ئىل ألظً احلذود ٌ.ىِٓ ،ب ِٓ ّّّ
إلطالح ِب طثّجزٗ اخلـُّخ ،و ثٕبء جغش ِزٌن ثٌن اإلٔغبْ و خبٌمٗ( ،أٔظش اٌشّعبٌخ
ئىل اٌؼربأٌُّن  .)22 :9ػذًّ اهلل ثبثٕٗ اٌىدُذ وادلمذّط فذَخ غبٌُخ ٌزىىْ اٌثّّٓ
(أٔظش اٌشّعبٌخ اٌثّبُٔخ ئىل أً٘
ادلـٍىة ألجً ِغفشح خـبَبٔب و ثٕبء ِب ٘ذَّ
.)16
:3
ئصلًُ َىدّٕب
/21
:5
وىسٔثىط
حبُبد ػًٍ اٌظٍُّتٌُ ،ـّٗ س
دٌن ػذًّ َغىع ادلغُخ َْ« ،وًّ ئسادرٗ"ٖ ،
ثزٌه صبُغ األُِ و اٌشّؼىة ِٓ اخلـُّخ ،و ؽلذى اٌجؼذ األثذٌ ثٌن اإلٔغبْ واهلل،
(أٔظس سعبٌخ َىدّٕب اٌشّعىي األوىل  ،)7 :1فٗ و أثذا ال َشغُ وال وادذ ػًٍ لجىي
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٘زٖ اٌؼـُّخ ،ثً ػًٍ اٌؼىظَ ،غى ع ادلغُخ ؽلٕخ اخلالص -ثذوْ ِمبثً ٌ -ىً
ئٔغبْ َجذث ػٕٗ أو َشغت فُٗ (.أظش اٌشعّبٌخ ئىل أً٘ سوُِّخ  /9 :10ئصلًُ ِزًّ
 .)32 :10ئّْ صبُغ اٌشّؼىة و األُِ ،إٌّبط صبُؼبٍِ ،ىوب وبٔىا أو فمشاء ،غلت
ػٍُهُ أْ َأ رىا ئىل َغىع ادلغُخ ػرب ٔفظ اٌـّشَك " :ألّٔىُ ثبٌّٕؼّخ سلٍّظىْ،
٘.ى ػـُّخ اهلل  (".أفغظ .)8 :2
ثبإلؽلبْ ،و رٌه ٌُظ ِٕىُ
لذ ػلبوي اٌىثًنوْ ِٓ إٌّبط ئػبفخ األػُ اي اٌظّبحلخ و فؼً اخلًن
ٌٍخالص( ،أٔظش اٌشّعبٌخ ئىل رُـّظ  /5 :3اٌشّعبٌخ ئىل أً٘ سوُِّخ  ،)28 :3ئّْ
اٌىزبة ادلمذّط واػخ وػىح اٌشّّظ يف ٘زا األِش؛ ففؼً اخلًن و اٌمُبَ ثبألػّبي
اٌظّبحلخ ألجً اخلالص ال َإدٌّ ئالّ ئىل ػىظ رٌه  .ئرا دبوٌٕب ئػبفخ أٌّ شٍء
وبْ ٌٕؼّخ اهلل" ،فٍُغذ إٌّؼّخ ثؼذ ٔؼّخ "( ،أٔظش اٌشّعبٌخ ئىل أً٘ سوُِّخ /6 :11
اٌشّعبٌخ ئىل أً٘ غالؿُّخ  .)4 :5فمؾ ،ثبإلؽلبْ يف ٔؼّخ اهلل ٕٔبي اخلالص ،رٌه
ثمٍت ِزىاػغ و شبوش  .فمؾ ٕ٘بن ،أعفً اٌظٍُّت ،ؽلىٕٕب أْ ٔزأوّذ ِٓ خالطٕب
شلّب ٔغزذمّٗ ِٓ ػمبة و دَٕىٔخٔ ،ظشا مل ا الزشفٕٗ ِٓ آثبَ ورٔىة وخـبَب .
ئّْ ٘زٖ اٌشّشوح واٌزّفغًناد ادلىجضح "خلـّخ اهلل خلالص اإلٔغبْ " ِؼـبح
ألّٔه "أٔذ أَؼب " رغزـُغ اجملٍء ئىل اٌزٌ ػلجّه أوثش شلّب ؽلىٓن رظىّسٖ ٘ .زا ئْ
:
أٔذ رشغت يف رٌه ! و اخلـىاد اٌزّبٌُخ رذٌّه ػًٍ ِب غلت اٌمُبَ ثٗ
رىٍُّ(ٌ) ئىل اهلل يف اٌظّالح و لً (ٌ) ٌٗ أّٔه ِغزؼذّ (ح) ٌمجىي ػـُّزٗ اٌيت رـهّشن
ِٓ صبُغ خـبَبن ،رٌه ثزؼذُخ َغىع ادلغُخ ع ىل اٌظٍُت  .و اِْ ،جبءد
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اٌٍّذظخ اٌيت رزّخز (ٌْ) فُهب لشاسا  .و ٘زا أُّ٘ لشاس رزّخزٖ (رزّخزَٕٗ) يف دُبره،
(أظش ئصلًُ َىدّٕب  ِٓ .)24 :8فؼٍه ،ال رؼزرب (ٌ) األِش ِضادب ،لذ ٌٓ رىىْ
.)2 :6
ٕ٘بن فشطخ أخشي( ،أٔظش اٌشّعبٌخ اٌثّبُٔخ ئىل أً٘ وىسٔثىط

ٌا أٌّها اىرّب ٌسىع!
 أدرك أخطائً و أفهٌ (ٍِ خاله ميَرل ) أُّ ذُويب هً اىيت.

ذفصيين و ذثؼدين ػْل

 أّا جدّ آسف (ج) و أرجىك أُ ذغفر يل ذّىيب و خطاٌاي  .أرٌدأُ

أترؼد و أذرك اىطّرٌق اىفاسدج و ادلظيَح اىيت مْدُ فٍها أقىد

حٍايت ٍِ .اَُ و صاػدا ،أط ىة ٍْل أُ ذأيت و ذنىُ رتّا و

.

ٍرشدا ٍْريا حلٍايت

 -أشنرك جزٌو اىشّنر ،و ها أّا ذا أقثو ػطٍّرل اىيت ٍْحرين تال

ٍقاتو ،ػْدً ا ضحٍّد حبٍاذل و ذأىَّد حرّى ادلىخ ػيى اىصّيٍة
رفؼرها ػًّْ حبثّل

"ػقىتح أ ّا أسرحقّها " ،ىل ُ

.

 أشىشن جضًَ اٌشّىش دلغفشره يل رٔىيب و خـبَبٌ ،و ئٔمبرن.
ٌشودٍ ِٓ ادلىد األثذٌ
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ثى ًّ طذق ،طٍُّذُ أٔب اٌظّالح ادلزوىسح أػالٖ؛ ثىًّ ئدساوٍ و ِغزـبػٍ

.

أدسن أّٔٗ ِب ِٓ ششؽ آخش دزًّ أطجخ ِغُذُّب ؛ ٌىٓ ،ادلؼىن اٌزّبَ و اذلذف ادلٕشىد يف
٘زٖ احلُبح َزذمّك دٌن أِىد ٌٕفغٍ ثىًّ ئساديت و أرشن َغىع  ،ثىًّ عشوس ،ػلُب ِٓ
خاليل .عىاء ػًٍ األسع أو يف اٌغّّبء ،عززضاَذ إٌّؼُ ألٍّٔ ِـُغ و أظلى يف ِؼشفخ وٍّخ
اهلل اٌيت أؿجّمهب يف دُبيت ثبإلؽلبْ؛ وٍّخ اهلل اٌيت ٍ٘ اٌىزبة ادلمذّط.
ثبٌشّغُ ِٓ أ ّْ ئِؼبء لـؼخ وسق ال ؽلىٓ أْ رىىْ ٌٗ أَّخ ػاللخ ِغ اخلالص ،فبإلِؼبء
:
ؽلىٓ أْ َفُذن يف أْ رززوّش اٌمشاس اٌزٌ ارّخزرٗ أو رؼهّذن ٌٍغُّذ ادلغُخ
-1أٔب(اإلِؼبء) ،...........لذ لشأدُ ِب وسد يف اٌشّعبٌخ أػالٖ ،و أسغت
.
يف االػزشاف ثمجىيل ثُغىع ادلغُخ وّخٍّظٍ اٌشّخظٍ و سةّ دُبيت
-2أٔب(اإلِؼبء) ،...........فمذ لشأد ِب وسد يف اٌشّعبٌخ أػالٖ ،وال أسَذ ازببر اٌمشاس
اِْ ٌمجىي َغىع ادلغُخ وشثٍّ و سلٍّظٍ.
٘بَ جذّا ( :ئصلًُ ِزًّ  )30 :12؛ػذَ ازببر أٌّ لشاس خبظىص َغىع ادلغُخ  ،أو ػذَ
وجىد أَّخ ػاللخ ذبّؼه ثٗ  ،فهزا َؼين أّٔه ػذّٖ  .سغُ أّْ اهلل ٘ى ئٌٗ اٌفشص اٌىثًنح،
.
فؼذَ ارّخبر لشاس ٌُظ ثمشاس
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ًراجغ مراتٍح
أيضا الصّفحة هذه قراءة يرجى .
 -1رىىَٓ  < 27 :3فخٍك اهلل اإلٔغبْ ػٍٍ طىسرٗ  .ػٍٍ طىسح اهلل خٍمٗ ،روشا
و أٔثٍ خٍمهُ >

 -2رىىَٓ  < 5-4 :3فمبٌذ احلُّخ ٌٍّشأح < ٌٓ سبىرب ثً اهلل ػبمل أّٔٗ َىَ رأوالْ
رىىْ وبهلل ػبسفٌن اخلًن و اٌشّش >
ِٕهب رٕفزخ أػُٕىّب و ا
 -3اٌزّثُٕخ  < 39 :4فبػٍُ اٌُىَ و سدّد يف لٍجه أّْ اٌشّة ٘ى األٌٗ يف اٌغّّبء ِٓ فىق  ،و
ػٍٍ األسع ِٓ أعفً ٌُظ عىاٖ >

-4

اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  ِٓ < 12 :5أجً رٌه وأّّٔب ثأغبْ وادذ دخٍذ اخلـُّخ

ئيل اٌؼبمل ،و ثبخلـُخ ادلىد ،و ٘ىزا ئجزبص ادلىد ئيل صبُغ إٌبط ،ئرا أخـأ اجلُّغ

>

 -5دجمىق  < 13 :1ػُٕبن أؿهش ِٓ أْ رٕظش اٌشّش و ال رغزـُغ إٌّظش ئيل اجلىس >...
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 -6سؤَب َىدٕب االّ٘ىيت < 27 : 21وٌٓ َذخٍهب (شلٍىخ اهلل ) شٍء دٔظ >...

 -7اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  < 10 : 3وّب ٘ى ِىزىة أّٔٗ ٌُظ ثبس و ال وادذ >

 -8اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ < 23: 3ئرا اجلُّغ أخـئىا و أػىصُ٘ رلذ اهلل>
 -9اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  < 23 : 6ألّْ أجشح اخلـُّخ ُّ٘ىد ،و أِّب ٘جخ اهلل فهٍ
دُبح أثذَخ ثبدلغُخ َغىع>
 -10سعبٌخ َؼمىة  < 10: 2ألّْ ِٓ دفظ وً إٌّبِىط،و ئّّٔب ػثش يف وادذ ،فمذ
طبس رلشِب يف اٌىً >
 -11ئشؼُبء < 6: 64ولذ طشٔب وٍٕب صلظ ،ووثىة ػذّح وً أػّبٌٕب ثشٔب

>...

ٌٓ  ،ألّٔٗ و ضلٓ خـبح ِبد
 -12اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  < 8 : 5و ٌىّٓ اٌٍٍٗ ثٌن زلجزٗ ا
ادلغُخ ألجٍٕب>
 -13ئصلًُ َىدّٕب  < 14:6لبي ٌٗ َغىع  :أٔب ٘ى اٌـّشَك احلك و احلُبحٌُ ،ظ أدذ َأيت
ئيل اِة ئالّ يب>
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 -14أػّبي اٌشّعً  < 12 :4و ٌُظ ثأدذ غًنٖ اخلالص ألّْ ٌُظ ئعُ آخش ربذ
اٌغّبء ،لذ أػـٍ ثٌن إٌّبط ثٗ َٕجغٍ أْ طلٍض >
 -15اٌشعبٌخ ئيل اٌؼربأٌُن  < 22: 9و وً شٍء رمشَجب َزـهش دغت إٌبِىط ثبٌذَ ،و
ثذوْ عفه دَ ال ربظً ِغفشح >
 -16ئصلًُ َىدٕب  < 24 : 5احلكّ احلك ألىي ٌىُ  :ئّْ ُِٕغّغ والٍِ و َإِٓ ثبٌزٌ
>
أسعٍين فٍٗ دُبح أثذَّخ ،و ال َأيت ئيل اٌذَّٕىٔخ ،ثً لذ ئٔزمً ِٓ ادلىد ئيل احلُبح

 -17اٌشعبٌخ ئيل أٖ ي ئفغظ < 9-8 : 2ألّٔىُ ثبٌّٕؼّخ أٔزُ سلٍظىْ ،ثبإلؽلبْ ،و رٌه
ٌُظ ِٕىُ٘ ،ى ػـُخ اهللٌُ .ظ ِٓ أػّبي وُال َفزخش أدذ >
 -18اٌشعبٌخ ئيل رُـظ  < 5 :3ال ثأػّبي ثش ػٍّٕب٘ب ضلٓ ،ثً دبمزؼٍ سضبزٗ خٍظٕب
ثغغً ادلُالد اٌثّبين و ذبذَذ اٌشوح اٌمذط >
 -19اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  < 28 :3ئرا ضلغت أّْ اإلٔغبْ َزربّس ثبإلؽلبْ ثذوْ أػّبي
إٌبِىط>
 -20اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  < 6 :11فاْ وبْ ثبٌّٕؼّخ فٍُظ ثؼذ ثبألػّبي ،و ئالّ
فٍُغذ إٌّؼّخ ٔؼّخ  .و ئْ وبْ ثبألػّبي فٍُظ ثؼذ ٔؼّخ ،و ئالّ فبٌؼًّ ال َىىْ ثؼذ
ػّال>
9

 -21اٌشعبٌخ ئيل أً٘ غالؿُخ  < 4 :5لذ رجـٍزُ ثبدلغُخ أَّهب اٌزَٓ رزربسوْ ثبٌّٕبِىط .
عمـزُ ػٓ إٌّؼّخ >
 -22اٌشعبٌخ اٌثّبُٔخ ئيل أً٘ وىسٔثىط  < 21 :5ألّٔٗ جؼً اٌزٌ مل َؼشف خـُّخ ،خـُّخ
ألجٍٕبٌٕ ،ظًن ضلٓ ثشّ اهلل فُٗ>
 -23ئصلًُ َىدٕب  < 16 : 3ألّٔٗ ٘ىزا أدتّّّ +اهلل اٌؼبمل ديت ثزي اثٕٗ اٌىدُذ ٌ ،ىٍ
ال َهٍه وً ِٓ َإِٓ ثٗ ثً رىىْ ٌٗ احلُبح األثذَّخ>
 -24سعبٌخ َىدٕب اٌشعىي األويل  ٌٗ ِٓ < 12 :5اإلثٓ فٍٗ احلُبح ،و ِٓ ٌُظ ٌٗ ئثٓ
اهلل فٍُغذ ٌٗ احلُبح >
 -25سعبٌخ َىدٕب اٌشعىي األويل  .. < 7 :1ودَ َغىع ادلغُخ ئثٕٗ (اهلل) َـهّشٔب ِٓ
وً خـُّخ>
 -26ئصلًُ ٌىلب  < 9 :11وأٔب ألىي ٌىُ  :ئعأٌىا رؼـىا ،أؿٍجىا ذبذوا ،ئلشػىا َفزخ
3
ٌىُ >
 -27ئسُِب  < 13 : 29و رـٍجىٔين ذبذؤين ئر رـٍجىٔين ثىً لٍجىُ

>

 -28اٌشعبٌخ اٌثّبُٔخ ئيل أً٘ وىسٔثىط  <10 :7ألْ احلضْ اٌزٌ حبغت ِشُئخ اهلل َٕشئ
رىثخ خلالص ثال ٔذاِخ  ،وأِب دضْ اٌؼبمل فُٕشئ ِىارب>
10

 -29اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ  < 9 :10ألّٔه ئْ اػزشفذ ثفّه ثبٌشّة َغىع ،و إِٓذ
ثمٍجه أّْ اهلل ألبِٗ ِٓ األِىاد  ،خٍظذ>
 -30اٌشعبٌخ ئيل أً٘ سوُِّخ < 13 : 10ألّْ وً ِٓ َذػىا ثبعُ اٌشّة ؼلٍض >

 -31ئصلًُ ِىت  < 32: 10فىً ِٓ َؼزشف يب لذّاَ إٌبط أػزشف ثٗ أَؼب لذّاَ أيب
اٌزٌ يف اٌغّّبواد>
 -32ئصلًُ َىدٕب  ... < 24 : 8ئّٔىُ سبىرىْ يف خـبَبوُ ،ألّٔىُ ئْ مل رإِٕىا ئٍّٔ أٔب
٘ى سبىرىْ يف خـبَبوُ>
 -33اٌشعبٌخ اٌثّبُٔخ ئيل أً٘ وىسٔثىط  < 6:2ألّٔٗ َمىي يف ولذ ِمجىي مسؼزه ،و يف
َىَ خالص أػٕزه ٘ى را ولذ ِمجىي أِْ مي خالص>
 -34ئصلًُ ِزًّ ٌُ ِٓ < 30 : 12ظ ِؼٍ فهى ػٍٍّ  ،وِٓ ال غلّغ ِؼٍ فهى َفشّق >
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ئْ مل رزّخز ثؼذ اٌمشاس ثشأْ أثذَّذ ن؛ و ئْ مل رُظٍخ ثؼذ ػاللزه ثُغىع ادلغُخ،
فبسجغ ئىل "اٌظّالح" ادلىجىدح يف اٌظّفذخ اٌغّبثمخ ،واسجغ ئىل اهلل ثىًّ ثمخ  .ئّْ اٌشّة
.
ٌ ِمبثً
َغىع ادلغُخ ػلجّه وثًنا ،و َذػىن ألْ رمجً ِب َشَذ أْ َهذَه ئَّبٖ ثال أ ّ
ؼلٍّظه؛ ػلشّسٔب وػلشّسن ِٓ
ػذًّ َغىع ادلغُخ حبُبرٗ ػًٍ اٌظٍُّت ٌىٍ ؼلٍّظٕب و
اخلـُّخ؛ َهذَٕب و َهذَه احلُبح األثذَّخ يف اٌغّّبء ِؼٗ يف شلٍىخ اهلل ((.دبىد َغىع ػًٍ
اٌظٍُّت أػـبٔب احلُبح ،وّب ربظً اٌغّٕجٍخ ػًٍ احلُبح دبىد دجّخ اٌمّخ يف اٌزّشاة ،و لُبِزٗ
ِٓ ثٌن األِىاد يف اٌُىَ اٌثّبٌث ،دًٌُ ػًٍ سػٍ اِة دبب لبَ ثٗ اإلثٓ ثى ًّ دتّ  .اِْ،
٘ى َٕزظش(أٔظش اٌشّعبٌخ اٌثّبُٔخ ئىل أً٘ وىسٔثىط ٌ ، )2 :6ىٓ اٌىزبة ادلمذّط ؼلربٔب أّٔٗ
عُأيت َىَ َٕفز فُٗ طرب اهلل  ِٓ .فؼٍه ،ال سبهً اٌُىَ أِشا ِهّّب ِثً ٘زا  ،وال رإجٍّٗ
ٌٍغذ؛ ال رغشق يف عجبد اٌزّأجًُ؛ وُال رغزُمظ ثؼذ فىاد ا ألواَْ .ىجذ ؿشَك وادذ
ٌٍّٕجبح ،ئّٔٗ َغىع ادلغُخ .اِْ ،دبْ دوسن ٌىٍ رمجً أو رشفغ ػـُّخ اهلل –أٔذ دشّ و أْ
ؽلىد فُه اإلٔغبْ اٌمذمي ادلٍٍء ثبخلـبَب و اٌزٔىة و َىٌذ فُه ئٔغبْ جذَذِ ،ـهّش و
ِمذط .رزوش (ٌ) أّْ ٘زٖ اخلـىح عُغبػذن فُهب اهلل ،فهى ػلجّه  .صد ئيل رٌه أّٔٗ ئْ
أسدد ،فهى يف إلِىبٔه ؿٍت ادلغبػذح ِهّب وبٔذ ،حلُبره اجلذَذح و اٌـشَك اجلذَذح
ادلمذعخ اٌيت رغًن ػٍُهب.
الشأ (ٌ) وزجه ادلمذّط ،أخرب (ٌ) اهلل ػٍٍ وً األِىس اٌيت رشَذ أْ ربذّثٗ ػٕهب رٌه ػٓ
ؿشَك اٌظالح ( يف وً ِىبْ ويف أٌ ولذ أسدد ) .اجزّغ (ٌ) ِغ ِغُذٌُن آخشَٓ
اٌىزبة ادلمذط  .آٌِن
ٌٍؼجبدح و ا ٌظّالح عىَّب ،أدسط ِؼهُ ػٓ ؿشَك
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