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 ر ثإلديجُٔزثألخٓى

، "ثألخىر ثإلديجُٔز: "خطذز ثجلّؿز دؿٕىثْ -دفػٗ ثهلل  -أٌمً فعٍُز ثٌشُخ دسني دٓ ؾذذ ثٌؿضَض آي ثٌشُخ 
وثٌيت حتٖذث فُهج ؾٓ ثألدٌز ثٌمشآُٔز وثألدجدَج ثٌٕذىَز ثٌيت ججءس ؾٓ ثألخىر ثإلديجُٔز وأحش٘ج ؾًٍ إديجْ ثٌؿذجد، 

 .وِج جيخ ؾٍُهُ جتجٖ دؿعهُ

 

 طذز ثألوىثخل

ثحلّذ هلل ثٌزٌ ٘ذثٔج ٌإلسالَ، وجؿٍهج سذّذج ٌٍّىدر وثٌِىةجَ، وأشهذ أْ ال إٌٗ إال ثهلل ودذٖ ال ششَه ٌٗ ثدلٍُه 
ًِ وسٍُِ ودجِسن ؾٍُٗ وؾًٍ آٌٗ  ثٌؿاَلَ، وأشهذ أْ سُذٔج ؤذُٕج حمّّذث ؾذُذٖ وسسىٌٗ سُُذ وٌذ ؾذٔجْ، ثٌٍهُ ص

 .وأصذجدٗ أمجؿني

َٗ َوُلىٌُىث َلِىًٌج َسٔذَّذث  ََج َأََٗهج َُِٕىث ثّتُمىث ثٌٍَ َٓ آ َٗ ( 77)ثٌَٔزَ ِٓ َُٔطِؽ ثٌٍَ َِ ُِ َو ُِ ُرُٔىَدُى ُِ َوََِغٔفِش ٌَُى َّجٌَُى ُِ َأِؾ َُِصٍِٔخ ٌَُى
ّّج ُٗ َفَمِذ َفجَص َفِىّصث َؾٔػُ  [.72، 77: ثألدضثح] َوَسُسىٌَ

 :أَهج ثدلسٍّىْ

َْ ِإِخَىٌر: ىح حتمُك ثأُلخٖىر دني ثدلؤِٕنيوج: ِٓ ثألصىي ثٌذَُٕز ثٌؿػُّز ُِٕٔى ُِّؤ َّج ثٌْ ، [27: ثحلجشثس] ِإٖٔ
ُُ أخى ثدلسٍُ»: َمىي -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  -وثٌٕيب   .«ثدلسٍ

َُ أْ أؾػُ دٍك ذلزٖ ثأُلُخٖىر أْ ٍَتِضَ دجٌمجؾذر ثٌمشآُٔز ُِّؤ: وِٓ ٕ٘ج؛ فؿًٍ ثدلسٍُ أْ َؿٍ َْ َوثٌْ ُِٕٔى ُِّؤ َِٕٔجُس َوثٌْ
ُِ َأِؤٌَُجُء َدِؿٍط صًٍ  -، وأْ َؿًّ جج٘دث يف حتمُك ثدلذذأ ثٌزٌ دؾج إٌُٗ سُُذ ثٌذششَز حمّذ [72: ثٌتىدز] َدِؿُعُه

دأْ حيٖخ ٌٍّسٍّني ِج َُذٗذٗ ٌٕفسٗ يف وً ثألدىثي ومجُؽ ثٌتصٗشفجس غجّ٘شث ودجطّٕج، ؾّاًل دمىٌٗ  -ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ 
ًُ ثدلؤِٕني يف ّتىثِدُ٘ وّتشثُدّهُ وّتؿجُطفهُ وَّخً ثجلسذ ثٌىثدذ إرث ثشتىً ِٕٗ »: -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  - َِخ

ًّٖ  .؛ ِتفك ؾٍُٗ«ؾعْى ّتذثَؾً ٌٗ سجةُش ثجلسذ دجٌسهش وثحُل



 

 ٘ـ 8/7/2341 :ىٌثٌٕذثدلسجذ            دسني آي ثٌشُخ. د :ٌشُخفعٍُز ثٌ               ثألخىر ثإلديجُٔز: ثجلّؿزخطذز 

-2 - 

َُ إى أْ ّتٔشَُؽ فُٗ سوُح ثحملذز ثٌصجدلز وؾجطفُز ثدلىٖدر  -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  -وَمىي  دثؾُّج ثجملتَّؽ ثدلسٍ
ُٓ أدذوُ دىت حيٖخ ألخُٗ ِج َُذٗخ ٌٕفسٗ»: ثٌصجدلز  .؛ ِتفك ؾٍُٗ«ال َُؤِ

 :أَهج ثدلسٍّىْ

 ًٌ ْٓ يف لىٌٗ وفؿٍٗ، فجظ إْ ثٌىثجخ ؾًٍ ثدلسٍُ أْ َسؿً يف حتمُك ٘زٖ ثدُلخً ثٌُؿٍُج وثألخالق ثٌُؿػًّ، فهى دس
ّّج ٌطًُفج سفًُمج دئخىثٔٗ ثدلسٍّني ُِتىثظّؿج ِؽ أدذجدٗ يف سٍىوٗ وِٕهجٗ، وجيُخ ؾٍُٗ أْ َىىْ سدُ ، ُِّٕ٘ج سهاًل 

ًُ ِؽ ثدلسٍّني دىً ُخٍٍُك سفٍُؽ  ِّج ؾٕذ ثٌغُع، ؾف٘ىث ؾٕذ ثإلسجءر وثجلهً، َتؿجِ ّّج ؾٕذ ثٌغعخ، وػى ثدلؤِٕني، دٍُ
ٍَ سثٍق ّتمذًٍُٗ ثٌٕفىط ثٌذششَز، وّتأٌُفٗ ثٌِطذجُؼ ثإلٔسجُٔز ًٍ سج ُِ  .وّتؿج

ُُ جيخ أْ َىىْ يف ؾُشٗ ِؽ ثٌٕجط ُِشّغذًز  فجدلسٍ ُِذٖذذٕز ٌٍمٍىح،  جيخ أْ َىىْ رث روٍق ؾجٍي، َتّٖتُؽ دىً صفٕز 
ُِمتذَّج يف رٌه دجٌٕيب ثألؾػُ وثٌشسىي ثألوشَ  ، وثٌزٌ وَصفٗ سٗدٗ -ؾٍُٗ أفعً ثٌصالر وثٌسالَ  -ٌٍٕفىط، 

ٍُ: دمىٌٗ ٌصفجس ثدلًتٌَز ثٌشفُؿَز وثدلىجَٔز ثٌؿجٌَُز ، فذُٕتٕز َتذٖىأ ثدلسٍُ دتٍه ث[3: ثٌمٍُ] َوِإَٖٔه ٌََؿًٍَ ُخٍٍُك َؾٔػُ
 .يف ثٌذُٔج وثِخشر

 -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  -مل َىٓ سسىي ثهلل : -سظٍ ثهلل ؾٕٗ وؾٓ أدُٗ  -َمىي ؾذذ ثهلل دٓ ؾّشو دٓ ثٌؿجص 
ُِتفِذّشج  .؛ ِتفك ؾٍُٗ«إْ ِٓ خُجِسوُ أدسَٕىُ أخالًلج»: ووجْ َمىي. فجدّشج وال 

 -خالق ثحلسٕز وثٌصفجس ثجلٍُّز أسذجُح ثٌفالح، وسوجةُض ثٌفىص وثٌٕججح، فمذ ُسٔتً سسىي ثهلل وال َغشَو؛ فئْ ثأل
، وُسٔتً ؾٓ أوخش ِج «ّتمىي ثهلل وُدسٓ ثخُلٍك»: ؾٓ أوخش ِج َُذٔخً ثٌٕجَط ثجلَٕز، لجي -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ 

ُُ وثٌَفشُد»: َُذٔخً ثٌٕجَط ثٌٕجس، فمجي ْٓ صذُخ، وصٖذذٗ ثدٓ دذجْ: ؛ سوثٖ ثٌتشِزٌ، ولجي«ثٌف  .دس

إْ ثدلؤِٓ ٌَُُذِسن حُبسٓ ُخٍُمٗ دسجَز »: لجي -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  -دسٕٕذ دسٓ أْ ثٌٕيب " سٕٓ أيب دثود"ويف 
 .«ثٌصجةُ ثٌمجةُ
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ًُِ، فشسىٌُٕج ! فُج ِٓ ّتشَذ ثٌٕججر وّتذتغٍ ثٌسؿجدر وسٍُ  صًٍ ثهلل ؾٍُٗ -وٓ ُِ٘ٓ ثدلؿشش، ٌُِٓ ثٌِطذجؼ، سهً ثٌتؿج
ٍٓ سهً»: َمىي - ٌُِ ٍٓ ؛ سوثٖ «أال ُأخِذشوُ مبٓ حتُشَ ؾٍُٗ ثٌٕجس أو مبٓ حيُشَ ؾًٍ ثٌٕجس؟ حتُشَ ؾًٍ وً لشٍَخ ُِ٘

 .دذٌَج دسٓ: ثٌتشِزٌ، ولجي

ُِستىِذش»: لجي -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  -أْ ثٌٕيب " ثٌصذُذني"ويف  ًٍ جٖىثٕظ   .«أال أخّوُ دأً٘ ثٌٕجس؟ وً ُؾت

ًُ  .٘ى ثجَلّىؼ ثدَلٕىؼ: وثجلٖىثظ. ٘ى ثٌغٍُع ثجلجيف يف ثٌطذؽ ويف ثٌفؿً: وثٌُؿُت

َوثِخٔفِط َجَٕجَدَه : ٌٕذُِٗ ِخجاًل َُذتَزي -جً وؾال  -، وخزوث ِٓ وصُز ثهلل -أَهج ثدلؤِٕىْ  -فجّتمىث ثهلل 
ِِٕٔنَي ُِّؤ ٍْ  [.88: ثحلجش] ٌٔ

ؿٍَّٕج، ألىي ٘زث ثٌمىي، وأستغفش ثهلل يل وٌىُ وٌسجةش ثدلسٍّني ِٓ وً رٍٔخ، دجسن ثهلل ٌٕج فُّج مٔسؿٕج، ؤفؿٕج مبج ّت
 .فجستغٔفشوٖ، إٔٗ ٘ى ثٌغفىس ثٌشدُُ

 

 ثخلطذز ثٌخجُٔز

ثحلّذ هلل سح ثٌؿجدلني، وأشهذ أْ ال إٌٗ إال ثهلل ودذٖ ال ششَه ٌٗ إٌٗ ثألوٌني وثِخشَٓ، وأشهذ أْ ٔذُٕج حمّّذث 
ًِ وسٍُِ ودجِسن ؾٍُٗ وؾًٍ آٌٗ وأصذجدٗ أمجؿنيؾذذٖ وسسىٌٗ سُُذ ثخلٍك أ  .مجؿني، ثٌٍهُ ص

 :أِج دؿذ، فُج أَهج ثدلسٍّىْ

ًٍ، وثٌتطجُوي ؾًٍ : إْ أؾػُ ثألسذجح ثدُلذٖشِز ثٌيت هتٔتُه دمىق ثأُلخٖىر ثٌتؿِذٌ ؾًٍ ثدلسٍّني دمىٍي أو فؿ
ٍُ إى غٍّهُ وثإلظشثس هبُ، َمىي  ٍَ ََ: -جً وؾال  -دمىلهُ، وثٌسؿ ِٓ َلِى ِٔ  َْ َُِٕىث ٌَج ََِسَخِش َلِى َٓ آ ج َأََٗهج ثٌَٔزَ

ُّٔضوث َأُِٔف ٍْ ٖٓ َوٌَج ّت ُِٕه ِٔ ٖٓ َخُِّشث  ْْ ََُى ِٓ َِٔسجٍء َؾَسً َأ ِٔ ُِ َوٌَج َِٔسجٌء  ُِٕه ِٔ ْْ ََُىىُٔىث َخُِّشث  ُِ َوٌَج َّتَٕجَدُضوث َؾَسً َأ َسُى
 [.22: ثحلجشثس] ِدجٌَْأٌَْمجِح
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ٌٍ أو  -ثدلسٍُ أَهج  -فجدزس  ٍٍ أو لىيٍل، ِجد ِٓ ثٌتؿٗشض دلج خئذُش ٘زٖ ثأُلخٖىر ثدلفشوظز دسذٍخ لٍيٍب أو فؿٍ
ٌٍ، َمىي  ال ّتذجَسذوث، وال َّتذجَغعىث، وال ّتذثَدشوث، وال »: ٔجُّ٘ج ؾٓ ٘زٖ ثألِىس -صًٍ ثهلل ؾٍُٗ وسٍُ  -ِؿٕى

ُّٗ وال حئمُشٖ، ثٌتمىي ٘ج ٕ٘ج َِذؽ دؿُعىُ ؾًٍ دُؽ دؿٍط، ووىٔىث ؾذجَد ثهلل إخىثّٔ ُُ أخى ثدلسٍُ ال َػٍ  -ج، ثدلسٍ
حبسخ ثِشٍا ِٓ ثٌشش أْ حئمش »: -ؾٍُٗ ثٌصالر وثٌسالَ  -، مث َمىي «-َُشري دُذٖ إى صذسٖ حالث ِشثس 

ُِٗ وِجٌُٗ ؤؾشظٗ: أخجٖ ثدلسٍُ، وً ثدلسٍُ ؾًٍ ثدلسٍُ دشثَ  .؛ سوثٖ ِسٍُ«د

ُْ َُسٍِط ؾًٍ إخىثٔٗ ثٌسالَح ! ُهجس ثٌؿػُّز وثٌىصجَج ثٌالصِز؟فأَٓ ثدلسٍّىْ ِٓ ٘زٖ ثٌتىج فهً َتِك ثهلَل ِسٍ
 .وَُذجسُدهُ وأهنُ أؾذثء دسذخ دُٔج فجُٔز، وِٕجفؽ صثةٍز

 -جً وؾال  -فتّٖسىىث دجإلسالَ، دِىّىث ثإلسالَ يف ثٌمٍىح، طِذمىٖ يف ثألفؿجي، ثٌَتضِىث دٗ يف ثأللىثي، ثهلل 
ُِِذُّٕجَوثٌَٔز: َمىي ّّج  ٍُىث ُدِهَتجّٔج َوِإْح َّ َِج ثْوَتَسُذىث َفَمٔذ ثِدَت ُِِش  َِٕٔجٔس ِدَغ ُِّؤ ِِٕٔنَي َوثٌْ ُِّؤ َْ ثٌْ َٓ َُِؤُرو  [.88: ثألدضثح] َ

 .ثٌصالر وثٌسالَ ؾًٍ ثٌٕيب ثٌىشمي: أِشٔج دأٍِش ؾػُُ، أال و٘ى -جً وؾال  -مث إْ ثهلل 

ًِ وسٍُِ ودجِسن ؾٍُٗ وؾًٍ آ  .ٌٗ وأصذجدٗ أمجؿنيثٌٍهُ ص

 .ثٌٍهُ أٔؾٖض ثإلسالَ وثدلسٍّني، ثٌٍهُ أٔؾٖض ثإلسالَ وثدلسٍّني

ثٌٍهُ أصٍٔخ أدىثٌٕج وأدىثي ثدلسٍّني، ثٌٍهُ فِشد مهىِٕج ومهىَ ثدلؤِٕني، ثٌٍهُ ثدفع ثدلسٍّني يف وً ِىجْ، 
ثجلالي وثإلوشثَ، ثٌٍهُ ثجؿً ثٌسؿجدر ثٌٍهُ ثدفع ثدلسٍّني يف وً ِىجْ، ثٌٍهُ دِمك ذلُ ِج َصُذىْ إٌُٗ َج رث 

 .دٍَُفهُ يف ثٌذُٔج وثِخشر، ثٌٍهُ أصٍٔخ أدىثذلُ، ثٌٍهُ أصٍٔخ أدىثذلُ، ثٌٍهُ أصٍٔخ أدىثذلُ

ثٌٍهُ وِي ؾٍُهُ ٔخُجَسُ٘، ثٌٍهُ وِي ؾٍُهُ ٔخُجَسُ٘، ثٌٍهُ وِي ؾٍُهُ ٔخُجَسُ٘، ثٌٍهُ وثؤفهُ ٔششثَسُ٘، ثٌٍهُ 
 .ٌٍهُ وثؤفهُ ٔششثَسُ٘ َج رث ثجلالي وثإلوشثَوثؤفهُ ٔششثَسُ٘، ث

 .ثٌٍهُ ثدٔمٓ دِجء ثدلسٍّني، ثٌٍهُ ثدٔمٓ دِجء ثدلسٍّني، ثٌٍهُ ثدٔمٓ دِجء ثدلسٍّني
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ثٌٍهُ وِفك ويَل أِشٔج دلج حتٗخ وّتشظً، ثٌٍهُ وِفك ويَل أِشٔج دلج حتٗذٗ وّتشظجٖ َج رث ثجلالي وثإلوشثَ، ثٌٍهُ ُِ٘ب ٌٗ 
 .ثٌصجحلَز ثٌٕجصذَز َج رث ثجلالي وثإلوشثَثٌذطجَٔز 

 :ؾذجد ثهلل

 .ثروشوث ثهلل روّشث وخرّيث، وسِذُذىٖ ُدىشًر وأصُاًل

 .وآخش دؾىثٔج أْ ثحلّذ هلل سح ثٌؿجدلني

 

 


