
راجلا قوقح نع ةيلفحم ةبطخ

نم ةبطخلا يف ّدب وال ، دضاعتلا و حصانتلا لجأ نم ةايحلا يف سّانلا اهلمعتسي يتلا روم األ نم يه ةبطخلا ّنإ
نوكي اًريخأو الم كلا بلص وهو ضرعلا ىلإ لوصولا لجأ نم ديهمتلا اهيف متي ةمدقم ىلع ةيواح نوكت نأ

: ليصفت يتأي امو ، ىلا عتو هناحبس هللا دمحو ءاعدلا ىلع يوحي يذلا وهو ماتخلا

راجلا قوقح نع ةيلفحم ةبطخ ةمدقم

هلل دمحلا ، امهنيب امو ضر واأل تاوامسلا مويق هلل دمحلا ، هيلإ بوتنو هرفغتسنو هب نيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
ب إال انضعب نيب لضافتن فال فراعتنل لئابقو ًابوعش انلعج يذلا هلل دمحلا ، ءاشي نَم لُذيو ءاشي نَم زُعي يذلا
ىلع هب نيعتسن هريغ ًاهلإ انل نكي مل يذلا هلل دمحلا ، ةضبانلا بولقلا اهلحم ىلا عتو كرابت هللا لعج يتلا ىوقتلا

. رمأ لك قلا خو ءيش لك بر وه ءارضلا و ءارسلا

راجلا قوقح نع ةيلفحم ةبطخ ضرع

انضعب نيب اهيف لماعتن يتلا ةيم اإلسال طباوضلا نم ةعومجم انل ىلا عتو كرابت هللا عضو دقل يناوخإو يتوخإ
لآل ريخلا ّبحو ةمحرلا و فطاعتلا نم نيتم ساسأ ىلع ينب عمتجملا يف اًديرف ًايم ال سإ ًاماظن ناكف ، ضعبلا

ايندلا هذه ىلع سّانلا ف وفعلا و حفصلا و ةمحرلا ب تاعمتجملا نم هريغ نع يم اإلسال عمتجملا زُّيم دقو ، نيرخ
راجلا ّقحو هراج - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هب ىصو نَم ريخ وه راجلا و ، ضعبلا مهضعبب نونحتمُم
مظعأ نم وه هراج ىلع راجلا ثحب مايقلا و ، ريبك لكشب هتاعارمو هيلإ ّهبنتلا نم ّدب ال ليلج ميظع هراج ىلع
نَم إال هراج ّقحب مايقلا نع دعقي وال ، حيحصلا هجولا ىلع ًاحيحص ًامايق اهب مايقلا نم ّدب ال يتلا تابجاولا

. ةريبك ةرثأ هسفن يف هل ناك

ِنَْيِدلا َْولا ِبَو ۖ ًاْئَيش ِِهب اُوِكرُْشت َاَلو ََهّللا اوُُدْبعاَو } : ءاسنلا ةروس يف ميركلا هباتك يف ىلا عتو كرابت هللا لا ق
َامَو ِلِيَبّسلا ِنْباَو ِبَنجْلا ِب ِبِحَاّصلا َو ِبُُنجْلا ِرَاجْلا َو َٰىبْرُقْلا يِذ ِرَاجْلا َو ِنِيكَاَسْملا َو ٰىَمَاتَْيلا َو ٰىَبُْرقْلا يِِذبَو ًانَاْسحِإ

هنم ىري وال هيذؤي أال هراج ىلع راجلا قح نمف ،{ ًارُوخَف ًالا َْتخُم َنَاك نَم ُّبِحُي َال ََهّللا َّنِإ ۗ ْمُكُنَاْمَيأ ْتَكََلم
راجلا و ، ملعي وهو عئاج هبنج ىلإ هراجو ناعبش ماني وال ًامولظم وأ ًاملا ظ هرصنيو قحلا ةملك ىلع هنيعيو اًءوس

ردك " : ّنأ رث األ يف سانلا نم ضعب ركذ دقو مدآ نب ال هللا اهبهو يتلا ةداعسلا بابسأ مظعأ نم وه حلا صلا
هنوصيو هراج ظفحي نأ ملسملل ٌريخف ،" قلخلا ةئيسلا ةأرملا و ، قاعلا دلولا و ، ءوسلا راجلا ثالث: يف شيعلا

. هضرعو هتيب نوصي املثم

راجلا قوقح نع ةيلفحم ةبطخ ةمتاخ

ليبس يف كلمحُي نأ نود نم رهدلا بئاون ىلع كنيعي نأ نكُمي يذلا ناسن اإل وه راجلا ّنإ يئابحأ اي ًاماتخ
كرابت هبر رماوأب مزتلي نأ ملسملل نسحو ، هدنع ام ريخ كل مدقُي نأ نكمي يذلا بيرقلا األخ وهو ، ةّنم كلذ

يف دبعلا ماد ام دبعلا نوع يف وهللا ، هضرع اوظفحي نأ نيرخ اآل نم ديُري امك هراج ضرع ظفحي نأو ىلا عتو
. هيخأ نوع


