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 سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمزاهد اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ وهق اًمزُم٤من، هذا ذم إنبٞم٤مء ورصم٦م أطمد سمقوم٤مة اعمسٚمٛمقن ومجع ًم٘مد

 هذا طمٞم٤مة ُمـ يمبػم جلزء ُمبٞمٜم٦م اح٤مدة هذه ضم٤مءت وًم٘مد. إُم٦م ٟمٗمقس ذم قمٔمٞمٛم٦م ُمٙم٤مٟم٦م حيتؾ إذ قمثٞمٛملم،

 آظمر طمتك ديٜمٝم٤م سم٠مُمقر وسمٍمه٤م إُم٦م وم٘م٤مد اًمديـ، ذم اإلُم٤مُم٦م ذف ومٜم٤مل وُمٕمٚمامً  ُمتٕمٚمامً  صؼم اًمذي اًمِمٞمخ

 . طمٞم٤مشمف ُمـ حلٔم٦م

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ طمٞم٤مة ُمـ ىمبس٤مت

 ويٜمٝمقن إذى، قمغم ُمٜمٝمؿ ويّمؼمون اهلدى، إمم ضؾ ُمـ يدقمقن أئٛم٦م زُم٤منٍ  يمؾ ذم ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد

 أطمٞمقه، ىمد إلسمٚمٞمس ىمتٞمؾٍ  ُمـ ومٙمؿ اًمت٘مك، قمغم ويدًمقهنؿ اًمٕمٛمك، أهؾ اهلل سمٙمت٤مب وحيٞمقن اًمردى، قمـ

 ديـ قمـ يٜمٗمقن .قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس أثر أىمبح وُم٤م اًمٜم٤مس، قمغم أثرهؿ أطمسـ ومام هدوه، ىمد شم٤مئف ض٤ملٍ  ُمـ ويمؿ

 ذم هبؿ ُُيتدى اًمسامء، ذم يم٤مًمٜمجقم ًمٚمٜم٤مس هؿ اجل٤مهٚملم، وشم٠مويؾ اعمبٓمٚملم، واٟمتح٤مل اًمٖم٤مًملم، حتريػ اهلل

 وحيرؾمقن اعمٝمٚمٙم٤مت، واًمٓمرق احل٤مًمٙم٤مت، اًمٔمٚمامت ذم سم٤مًمٜمجقم ُيتدى يمام واًمِمبٝم٤مت، اجلٝمؾ فمٚمامت

 ُمسؽمىمل ُمـ اًمسامء اًمٜمجقم حتٛمل يمام واعمٗمسديـ، اعمٚمبسلم واجلـ، اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم ؾمٝم٤مم ُمـ اًمنميٕم٦م

 وأنس٤مً  ًمٚمسامء زيٜم٦م اًمٜمجقم يم٤مٟم٧م يمام اًمديـ، وزيٜم٦م اًمنميٕم٦م ومخر وهؿ اًمِمٞم٤مـملم، واعمردة اًمسٛمع

 قمغم واًم٘م٤مئٛمقن إنبٞم٤مء، وورصم٦م أرضف، ذم اهلل وطمج٦م اهلدى، وأئٛم٦م اًمدضمك، ُمّم٤مسمٞمح ومٝمؿ ًمٚمٛمس٤مومريـ،

 اًمٜم٤مذون احلؼ طمراؾم٦م قمغم اًمس٤مهرون وهؿ إُم٦م، وىمقام اإليامن، وريمٞمزة اًمِمٞمٓم٤من، همٞمظ ومٝمؿ وطمٞمف،

 ومسد، ُم٤م يّمٚمحقن وُمِم٘م٦م، أذًى  يمؾ اًمسبٞمؾ هذا ذم اعمتحٛمٚمقن ًمف، اعمح٤مرسمقن ًمٚمب٤مـمؾ اعمٕم٤مرضقن ًمف،

 وٓ وضمٚملم، وٓ هٞم٤مسملم همػم واًمسالُم٦م، اًمٜمج٤مة ـمريؼ اعمست٘مٞمؿ: اًمٓمريؼ إمم ويدقمقن اقمقج، ُم٤م وي٘مقُمقن

ـَ  َيْسَتِقي َهْؾ  ىُمْؾ : سم٘مقًمف اهلل ذومٝمؿ وًمذًمؽ ٓئؿ، ًمقُم٦م اهلل ذم خي٤مومقن ِذي ـَ  َيْٕمَٚمُٛمقنَ  اًمَّ ِذي  َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ َواًمَّ

 آُمٜمقا  ٕهنؿ ذقمٞم٤ًم: طمٙمامً  اهلل أنزل مم٤م يٙمتٛمقن وٓ إذاقمتف، وضمب٧م طمٍؼ  قمـ يسٙمتقن ٓ ،[9:اًمزُمر]

ـَ  إِنَّ : شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل ِذي ـَ  َأنَْزًْمٜم٤َم َُم٤م َيْٙمُتُٛمقنَ  اًمَّ ـْ  َواهْلَُدى اًْمَبٞمِّٜم٤َمِت  ُِم  اًْمِٙمَت٤مِب  ذِم  ًمِٚمٜم٤َّمسِ  سَمٞمَّٜم٤َّمهُ  َُم٤م سَمْٕمدِ  ُِم

ُ  َيْٚمَٕمٜمُُٝمؿُ  ُأوََلَِؽ  قِمٜمُقنَ  َوَيْٚمَٕمٜمُُٝمؿُ  اّللَّ  وم٘م٤مل سمِمٝم٤مدهتؿ، ؿمٝم٤مدشمف وىمرن ُمٙم٤مٟمتٝمؿ، اهلل رومع ،[159:اًمب٘مرة] اًمالَّ
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ُ  ؿَمِٝمدَ : وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف َّٓ  َلَ إِ  ٓ َأنَّفُ  اّللَّ َّٓ  إَِلَ  ٓ سم٤ِمًْمِ٘مْسطِ  ىَم٤مِئامً  اًْمِٕمْٚمؿِ  َوُأوًُمق َواعْمَالِئَٙم٦مُ  ُهقَ  إِ  اًْمَٕمِزيزُ  ُهقَ  إِ

 ومْمٚمٝمؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل سملمَّ  اًمذيـ واعمٙم٤مؾم٥م، اًمٗمْم٤مئؾ أهؾ وهؿ[ 18:قمٛمران آل] احْلَِٙمٞمؿُ 

: وإظمقات اإلظمقة أُي٤م(.اًمٙمقايم٥م ؾم٤مئر قمغم اًمبدر ًمٞمٚم٦م اًم٘مٛمر يمٗمْمؾ اًمٕم٤مسمد قمغم اًمٕم٤ممل ومْمؾ: )سم٘مقًمف

 اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕم٤ممل ُم٤مت وإذا إنبٞم٤مء، ورصم٦م قمـ ٟمتحدث ٕنٜم٤م اًمٜمٗمس، ذم اًمرهب٦م ًمٞمبٕم٨م اًمٕمٚمامء قمـ احلدي٨م إن

 ذم إنبٞم٤مء ورصم٦م أطمد سمقوم٤مة اعمسٚمٛمقن وومجع ومجٕمٜم٤م وىمد همػمه، اهلل خيٚمػ طمتك صمٚمٛم٦م اإلؾمالم ذم اٟمثٚمؿ

 وٟمحـ قمٚمٞمف، اهلل رمح٦م قمثٞمٛملم سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمزاهد اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ وهق ٟمحسبف، ممـ اًمزُم٤من هذا

 ًمٞمس اعم٘مّمقد ٕن وأظمب٤مرهؿ، اًمٕمٚمامء قمٚمقم قمغم ٟمٕمٙمػ أن سمد ٓ وًمذًمؽ طمل، يمؾ هن٤مي٦م اعمقت أن ٟمٕمٚمؿ

 ُمـ واًمتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ، وآؾمتٗم٤مدة هبؿ، آىمتداء وًمٙمـ واًمقضمدان، اعمقاضمع شم٘مٚمٞم٥م وٓ إطمزان، إصم٤مرة

م اًمتِمبف إن ُمثٚمٝمؿ شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِمبٝمقا : سمسػمهتؿ واًمتِمبف قمٚمقُمٝمؿ،   ومالُح  سم٤مًمٙمرا

  ًمف سم٤مز اسمـ اًمِمٞمخ وطم٥م سم٤مز اسمـ ًمٚمِمٞمخ قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ طم٥م 

 قمبد اًمِمٞمخ ُمرض ذم ُمرة سمف اشمّمٚم٧م وىمد ضمدًا، سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد ؿمٞمخف حي٥م اهلل رمحف حمٛمد اًمِمٞمخ يم٤من

 اًمِمٞمخ ُم٤مت وح٤م اًمٕمب٤مرة، هذه ُمـ ومتٕمجب٧م وم٘مده، يقم اهلل أراٟم٤م ٓ: قمب٤مرة وم٘م٤مل هذا، ذم وطم٤مدصمتف اًمٕمزيز

 اًمرضمؾ، ٟمِْٕمؿَ  ٟمٕمؿ،: وم٘م٤مل اخلؼم، سمٚمٖمؽ: ًمف وم٘مٚم٧م حمٛمد سم٤مًمِمٞمخ اًمت٤مزم اًمٞمقم صب٤مح اشمّمٚم٧م اًمٕمزيز قمبد

جتٝم٤م  ؾم٠مختف صمؿ(.وضمب٧م ظمػماً  قمٚمٞمف أثٜمٞمتؿ وُمـ) اخلؼم سمٚمٖمف إذا اعمٞم٧م قمغم اًمثٜم٤مء: حلدي٨م قمٛمٚمٞم٤مً  شمٓمبٞم٘م٤مً  ومرأ

 ذم مج٤مقمتف اعمسجد إُم٤مم إسمالغ قمـ وؾم٠مختف سم٠مؾم٤ًم، ذًمؽ ذم ير ومٚمؿ اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ قمغم ًمٚمّمالة اًمسٗمر قمـ

 ذم اًمِم٠من ص٤مطم٥م إٓ اإلُم٤مم ىمبؾ ُمـ ُمٞم٧م يمؾ ووم٤مة قمـ اإلظمب٤مر اًمسٚمػ هدي ُمـ يٙمـ مل: وم٘م٤مل اًمقوم٤مة،

 ظمٚمقت وم٘مد ٟمٗمسف، حمٛمد اًمِمٞمخ ٟمٗمس ذم ُمٙم٤مٟم٦م ًمف ويم٤مٟم٧م اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ حي٥م ويم٤من .اإلؾمالم

 طم٤مل ، سم٤مز اسمـ اًمِمٞمخ سمٕمد اًمٗمتقى ُمقضقع ذم أطم٤مدصمف اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ ووم٤مة سمٕمد ُمرة حمٛمد سم٤مًمِمٞمخ

. حمٛمد اًمِمٞمخ يمالم هذا رأس، ًمٜم٤م قم٤مد ُم٤م سم٤مز اسمـ اًمِمٞمخ سمٕمد: سمٛمرارة زم وم٘م٤مل واىمٕمٝم٤م، ويمٞمػ اًمٗمتقى،

 قمبد اًمِمٞمخ جمٚمس ذم ويمٜم٧م ىمدره، وي٘مدره حمٛمداً  اًمِمٞمخ حي٥م يمذًمؽ سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ ويم٤من
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 ومٚمام يمرؾمٞمف، قمغم ضم٤مًمٌس  وهق اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ قمغم ويسٚمٛمقن ي٠متقن اًمٜم٤مس ومٙم٤من اًمٓم٤مئػ، ذم اًمٕمزيز

 قمبد اًمِمٞمخ وضمف ورأج٧م وم٤مقمتٜم٘مف، همػمه، ٕطمدٍ  ىم٤مم أره ومل إًمٞمف، ىم٤مم قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ سم٘مدوم أظمؼم

 اًمٜم٤مس: اًمٕمزيز قمبد ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل قمثٞمٛملم، اسمـ اًمِمٞمخ ًمٚم٘م٤مء واًمرسور سم٤مًمبنم يتٝمٚمؾ اًمٕمزيز

 اًمسٚمؿ قمغم ًمٚمّمٕمقد احلرم ُمـ اخلروج طمٙمؿ قمـ اًمٓمقاف إيمامل ٕضمؾ اعمٕمتٛمريـ أو اعمٕمتٙمٗملم يس٠مخقٟمٜم٤م

 ظمرضم٧م ٕنؽ سمذًمؽ: سم٠مس ٓ أنف يٕمٜمل -ًمتدظمٚمقا  ظمرضمتؿ إٟمام: هلؿ ومٜم٘مقل اًمسٓمح، إمم اًمٙمٝمرسم٤مئل

 -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ واؾمتٛمر .ذًمؽ قمغم وأىمره يسٛمع، اًمٕمزيز قمبد اًمِمٞمخ ومٙم٤من -ًمتخرج خترج ومل ًمتدظمؾ

 . اعمرض سمف طمؾَّ  طمتك اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٓم٤مء هذا ذم

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ طمٚمؿ 

 يم٤من يّمؼم، اهلل رمحف اًمِمٞمخ ويم٤من أذاهؿ، ُمـ يٜم٤مًمف أن سمد ٓ ًمٚمٕم٤مُم٦م يتّمدر ُمـ يمؾ وم٢منِّ : طمٚمٛمف قمـ وأُم٤م

 ضمٚمٌػ  أقمرابٌ  رضمٌؾ  ومج٤مء راضمع، وهق اًمبٞم٧م إمم اعمسجد ُمـ اًمٓمريؼ ذم يمت٤مب ُمـ ُمرة ذات قمٚمٞمف ُي٘مرأ 

 سم٘مقة وضمبذه اخلٚمػ، ُمـ اًمِمٞمخ سمٙمتػ وأُمسؽ سمٞمٜمٝمام، ودظمؾ ًمٚمِمامل، وهذا ًمٚمٞمٛملم هذا ـم٤مًمبلم ومدومع

: ىم٤مل سمقرىم٦م، إًمٞمف وُمد طم٤مضمتل هذه: وىم٤مل يمتٗمف، ُمـ وأُمسٙمف اجلبذة، ىمقة ُمـ اًمِمٞمخ ضمسد اؾمتدار طمتك

 ُم٤مذا يسؽم اهلل أن،: اًمٓمالب ىم٤مل! زم شمتٗمرغ ٓ أن٧م اًمقرىم٦م، ذم ُمٙمتقسم٦م ومٝمل اىمرأ : ىم٤مل طم٤مضمتؽ؟ ُم٤م

 قمـ واقمتذر واسمتسؿ وسمش ًمف هش اًمِمٞمخ أن ومقضمئٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ؟ هذا ؾمٞمٜم٤مل وُم٤مذا ؾمٞمحدث؟

 وًمٞمس. طم٤مضمتف ًمف ىم٣م طمتك سم٤مًمِمٞمخ يزل ومل اًمِمٞمخ، اقمتذار ي٘مبؾ ومل اًمرضمؾ وم٠مس أن، احل٤مضم٦م ىمْم٤مء

 يمٜم٧م: )ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمٍؽ  سمـ أنس قمـ وومٞمف اًمبخ٤مري صحٞمح ـمالسمف يدرس ُمـ قمغم سمٖمري٥ٍم  ذًمؽ

 ومجبذه أقمراب وم٠مدريمف احل٤مؿمٞم٦م، همٚمٞمظ ٟمجرانٌ  سمردٌ  وقمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمع أُمٌم

 طم٤مؿمٞم٦م هب٤م أثرت ىمد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قم٤مشمؼ صٗمح٦م إمم ٟمٔمرت طمتك ؿمديدة ضمبذة سمردائف

 صغم اهلل رؾمقل إًمٞمف وم٤مًمتٗم٧م قمٜمدك، اًمذي اهلل ُم٤مل ُمـ زم ُمر! حمٛمد ي٤م: ىم٤مل صمؿ ضمبذشمف، ؿمدة ُمـ اًمؼمد

 . اًمبخ٤مري رواه( سمٕمٓم٤م ًمف أُمر صمؿ ضحؽ، صمؿ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل
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  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ٟمِم٤مط 

 ذاهب٤مً  يمٞمٚمق شم٘مريب٤مً  واعمس٤موم٦م ىمدُمٞمف، قمغم اعمسجد إمم يذه٥م ومٙم٤من ٟمِمٞمٓم٤ًم، -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ يم٤من ًم٘مد

 ذم صمب٧م وىمد ٟمٕم٤مل، سمدون طم٤مومٞم٤مً  يذه٥م وأطمٞم٤مٟم٤مً  شم٘مريب٤ًم، سم٤معمٌم ؾم٤مقم٦م رسمع اًمزُمـ وُم٘مدار راضمٕم٤ًم، ويمٞمٚمقا 

 هذا: ُمرة ضمؼميـ سمـ اهلل قمبد اًمِمٞمخ زم وىم٤مل ُمٔمٚم٦م، ُمٕمف أظمذ ُمٓمر هٜم٤مك يم٤من وإذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، آطمتٗم٤مء اًمسٜم٦م

 أظم٤مه قم٤مد أن سمٕمد ذًمؽ ويم٤من وراضمٕم٤ًم، ذاهب٤مً  اعمسجد إمم سمٞمتف ُمـ يقُمٞم٤مً  ُمؽمات يمٞمٚمق قمنمة يٛمٌم اًمرضمؾ

 وطمقًمف أؾم٠مخف ُمٕمف ومٛمِمٞم٧م اعمسٕمك، ذم ُمرة حمٛمداً  اًمِمٞمخ رأج٧م وىمد. اًم٘مّمٞمؿ ذم قمثٞمٛملم سمـ حمٛمد اهلل ذم

 . شم٘مريب٤مً  اًمسبٕملم ذم اًمِمٞمخ ويم٤من يمٚمٜم٤م، ومسب٘مٜم٤م وضمريٜم٤م ضمرى( إظمرض اًمٕمٚمؿ) وصٚمٜم٤م ومٚمام اًمِمب٤مب، سمٕمض

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ يمرم 

! ؿمٞمخ ي٤م: اًمٓم٤مًم٥م وم٘م٤مل قمٜمده، يبٞم٧م أن اًمٕمٚمؿ ـمٚمب٦م أطمد قمغم أس ُمرة ذات ًمٚمْمٞمػ، ُمٙمرُم٤مً  اًمِمٞمخ يم٤من

 قمٜمدي، شمبٞم٧م سم٤مًم٘مقة يٕمٜمل: ىم٤مل مم٤مزطم٤ًم، اًمِمٞمخ ومِمٛمر يٕمتذر، أن وطم٤مول ارشمب٤مـم٤مت، وقمٜمدي ُمِمٖمقل أن٤م

ً، وؾم٠مرضمع سمريدة ذم اًمٚمٞمٚم٦م ُمققمد ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدي ًمٙمـ: ىم٤مل ومقاومؼ،  اًمس٤مقم٦م هذا ومرضمع وًمق،: ىم٤مل ُمت٠مظمرا

 أن سمد وٓ وقمدشمف، ٕنٜمل واطمدة ـمرىم٦م اًمب٤مب قمٚمٞمف وأـمرق حمٛمد اًمِمٞمخ سمٞم٧م آيت: ىم٤مل ًمٞماًل، قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 ًمٞماًل، قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمس٤مقم٦م اًمِمٞمخ سمٞم٧م ووصٚم٧م ومذهب٧م: ىم٤مل اٟمٍموم٧م، وإٓ ومتح وم٢من اعمققمد، قمغم آشمٞمف

 اًمٗمراش هذا: وىم٤مل وأدظمٚمف، اًمب٤مب، يٗمتح واًمِمٞمخ إٓ شمٜمتٝمل اًمٓمرىم٦م يم٤مدت ومام واطمدة ـمرىم٦م ومٓمرىم٧م

 . اعمٜمبف واًمس٤مقم٦م واح٤مء، اًمٗمراش، اًمٕمنميـ: اًم٘مرن ذم احلدي٨م أصح٤مب قمدة اعمٜمبف: واًمس٤مقم٦م واح٤مء

  وومٙم٤مهتف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ًمٓم٤موم٦م 

 هب٤م ُمر وم٢مذا اسمتدائٞم٦م، ُمدرؾم٦م واعمسجد اًمبٞم٧م سملم ـمري٘مف ذم ويم٤من اًمّمٖم٤مر، يالـمػ ًمٓمٞمٗم٤ًم: اهلل رمحف يم٤من

 قمغم زم أضم٥م! ؿمٞمخ ي٤م: ي٘مقل ـمٗمٌؾ  ُمرة ومج٤مءه وُم٤مزطمٝمؿ، وٓـمٗمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٚمؿ اًمٓمالب ظمروج وىم٧م

 إمم ـمٗمؾ ُمرة وضم٤مءه اجل٤مئزة، ٟمّمػ شمٕمٓمٞمٜمل أن ومٕمٚمٞمؽ ومزت إذا ًمٙمـ أضمٞم٥م: وم٘م٤مل اعمس٤مسم٘م٦م، هذه أؾمئٚم٦م
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 اًمٓمٚمب٦م، خيؽمق وضمٕمؾ -إـمٗم٤مل طمتك ُم٠موى اًمٕمٚمامء يٙمقن قمٜمدُم٤م! اهلل ؾمبح٤من- اعمسجد ذم طمٚم٘متف

 طمتك اجل٤مد، اًمدرس وىم٧م اًمِمٞمخ إمم يتجف اًمذي اًمٓمٗمؾ هذا ُمـ يستٖمرسمقن واًمٓمالب اًمرىم٤مب، ويتخٓمك

 اًمِمٞمخ يؽمدد ومٚمؿ ضمديدًا، ري٤مًٓ  أقمٓمٜمل: إـمٗم٤مل سمؼماءة ًمف ىم٤مل رأؾمف، قمغم وىم٤مم اًمِمٞمخ إمم اًمٓمٗمؾ وصؾ

 ومٙم٤مه٦م، ذا اهلل رمحف اًمِمٞمخ يم٤من .ًمٚمٓمالب وشمروحي٤مً  ُمٚمح٦م يم٤مٟم٧م وًمٕمٚمٝم٤م رسور، وسمٙمؾ ري٤مًٓ  إلقمٓم٤مئف

 اًمٕم٤مُم٦م اًمدروس ُمـ درٌس  خيٚمق يٙم٤مد وٓ طم٘م٤ًم، إٓ ي٘مقل وٓ يٛمزح وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ويم٤من

 قمـ اًمٗم٘مف دروس ُمـ درسٍ  ذم ُمرة ذات يتٙمٚمؿ اًمِمٞمخ ومٙم٤من واعمامزطم٦م، اعمٗم٤ميمٝم٦م هذه ُمثؾ ُمـ ًمٚمِمٞمخ

 ومٝمؾ أؾمٜم٤من هل٤م ًمٞمس زوضمتل وضمدت صمؿ شمزوضم٧م إذا: وىم٤مل ؾم٤مئؾ ومس٠مخف اًمٜمٙم٤مح، أبقاب ذم اًمٜمس٤مء قمٞمقب

 ؾم٤مئٌؾ  وؾم٠مخف .شمٕمْمؽ ٓ طمتك ضمٞمدة اُمرأة هذه: وىم٤مل اًمِمٞمخ ومْمحؽ اًمٗمسخ؟ ـمٚم٥م زم يبٞمح قمٞم٥م هذا

 رُمْم٤من أج٤مم ُمـ يقم وذم ُمسٙمٞمٜم٤ًم، يقم يمؾ قمـ ويٓمٕمؿ اًمّمقم، يستٓمٞمع وٓ اًمسـ ذم يمبػمٌ  ؿمخٌص : ىم٤مل

 قمجقزٌ  زوضمتف هؾ: أظمؼمن أوًٓ : وىم٤مل اًمِمٞمخ ومْمحؽ جيقز؟ ومٝمؾ -هذا اًمٕمجقز- أهٚمف ي٠ميت أن أراد

 ي٤م: يٜم٤مديف ويم٤من اًمِمٞمخ، يس٠مل أن يريد اًمب٤ميمست٤من أهؾ ُمـ أقمجٛمٌل  ُمسٚمؿٌ  رضمٌؾ  ُمرة وضم٤مء ٓ؟ أم ُمثٚمف

 ًمف وم٘م٤مل! ؿمٞمؽ ي٤م! ؿمٞمؽ ي٤م: اعمسٚمؿ اًمس٤مئؾ وم٘م٤مل اخل٤مء، ٟمٓمؼ يستٓمٞمع ٓ إقمجٛمل ٕن! ؿمٞمؽ ي٤م! ؿمٞمؽ

 أثٜم٤مء اًمٕم٤مُم٦م ُمـ ؿمخٌص  وضم٤مءه. اًمدي٦م وهل ري٤مل، أخػ وقمنميـ سمامئ٦م ؿمٞمؽ إن واهلل:  حمٛمد اًمِمٞمخ

 ي٤م ؾم١مال قمٜمدي: وي٘مقل ينمح، واًمِمٞمخ اخلٚمػ، ُمـ ومج٤مءه يمرؾمٞمف، قمغم ضم٤مًمس وهق احلرم، ذم دروؾمف

 اًمدرس ـمبٞمٕم٦م يٕمرف ومل اًمس١مال قمغم اًمٕم٤مُمل وم٠مس اعمحراب، شمسقرت ًمق رأجؽ ُم٤م: اًمِمٞمخ وم٘م٤مل! ؿمٞمخ

 هؾ: وىم٤مل ًمٚمٓمٚمب٦م، اًمِمٞمخ شمقضمف اًمٕم٤مُمل اًمرضمؾ هذا أس ومٚمام جيٞمبف، وٓ ويالـمٗمف يامزطمف واًمِمٞمخ

 . اٟمٍمف صمؿ وم٠مضم٤مسمف ٟمٕمؿ، أن: أضم٤مب ومٙمٚمٝمؿ سم٤مًمس١مال، ًمف شمسٛمحقن

  إُم٦م وىمْم٤مي٤م اجلٝم٤مد سم٠مُمقر قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ اهتامم 

 ، واهلرؾمؽ اًمبقؾمٜم٦م سمالد ذم اعمسٚمٛملم ضمٝم٤مد: ذًمؽ وُمـ اجلٝم٤مد، سم٠مُمقر -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ اهتؿ ًم٘مد

 ومٞمٗمتٞمٝمؿ، سمف يتّمٚمقن اًمبقؾمٜم٦م ذم اجلٝم٤مد ُٕمقر أؾمبقع يمؾ ذم أيمثر أو ؾم٤مقم٦م وىمتف ُمـ ظمّمص ىمد ويم٤من
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 اًمبقؾمٜم٦م ُمـ ُمرة اعمج٤مهديـ سمٕمض سمف واشمّمؾ ويٜمنمه٤م، هب٤م ويستبنم أظمب٤مرهؿ ويسٛمع طم٤مضمتٝمؿ، ويٜمٔمر

 وطمؼ اهلل طمؼ ُمـ جي٥م سمام اًمِمٞمخ أضم٤مهبؿ أن ومبٕمد اًم٘م٤مشمؾ؟ قمغم جي٥م وُم٤مذا اخلٓم٠م، ىمتؾ طمٙمؿ قمـ وؾم٠مخقه

 ذم سم٤مجلٝم٤مد اهتامُمف يم٤من ويمذًمؽ .اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمؿ وؾم٠مرؾمٚمٝم٤م ومٕمكمَّ  اعم٘متقل دي٦م أُم٤م: ىم٤مل اًم٘متٞمؾ، أهؾ

 سمالد ذم اًمنميٕم٦م شمٓمبٞمؼ قمغم وينمومقن ويدرؾمقن، يٕمٚمٛمقن هٜم٤مك إمم ـمالسمف سمٕمض ذه٥م طمتك اًمِمٞمِم٤من،

 اًمِمٞمخ بٝم٤مظمٓم ظمٓمب٦م هذه ىمديؿ، طمرُم٤مهت٤م قمغم آقمتداء وىمْمٞم٦م إُم٦م، سم٘مْم٤مي٤م اًمِمٞمخ واهتامم .اًمِمٞمِم٤من

: اًمٜم٤مس أُي٤م: سمٕمد أُم٤م .اجلقاُمع اخلٓم٥م ُمـ اًمالُمع اًمْمٞم٤مء يمت٤مب ذم ُمقضمقدة وهل ؾمٜم٦م وأرسمٕملم اصمٜملم ىمبؾ

 وسم٠مهٚمف ومس٤مداً  سمف يٕمٞمثقن وهؿ ؾمٜمقات، صمامن ُمـ أيمثر إىمَم ًمٚمٛمسجد اًمٞمٝمقد اطمتالل قمغم ُم٣م ومٚم٘مد

 وُمٕمٜمك إىمَم، اعمسجد سمٜمٗمس اًمٞمٝمقد شمٕمبد سمجقاز طمٙمامً  ُيقدي٦م حمٙمٛم٦م أصدرت إج٤مم هذه وذم قمذاسم٤ًم،

 اعمسجد إٟمف طمرُم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اعمس٤مضمد أقمٔمؿ ُمـ ُمسجد ذم اًمٙمٗمر ؿمٕم٤مئر إفمٝم٤مر اًمٓم٤مهمقيت احلٙمؿ هذا

 ضمؾ اهلل إمم اًمٕمال، اًمساموات إمم هٜم٤مك ُمـ ًمٞمٕمرج إًمٞمف، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل سمرؾمقل أرسي اًمذي

..  ذر أب قمـ اًمّمحٞمحلم ومٗمل وشمقطمٞمده، اهلل ًمٕمب٤مدة إرض ذم وضع ُمسجد ًمث٤من وإٟمف وقمال، وشم٘مدس

 إرض شمٚمؽ دظمقل- إىمَم اعمسجد دظمقل ىمقُمف ُمـ ُمقؾمك ـمٚم٥م ىمّم٦م ذيمر صمؿ احلدي٨م، وؾم٤مق

، ح٤م طمّمؾ وُم٤مذا -اعم٘مدؾم٦م  ذوط ذم ذًمؽ سمٕمد وىم٤مل قمٚمٞمف، واًمٜمّم٤مرى اًمٗمرٟمج٦م اؾمتٞمالء ىمّم٦م صمؿ شمقًمقا

 حتقل اًمتل اًمرٟم٤مٟم٦م واخلٓم٥م اًمؼماىم٦م، سم٤مٕىمقال يٙمقن ٓ اًمٜمٍم وأن يٜمٍمه، ُمـ يٜمٍم اهلل وأن: اًمٜمٍم

 ًمٚمٕم٤ممل إؾمالُمٞم٦م ديٜمٞم٦م عمِمٙمٚم٦م واهلل وإهن٤م إىمٚمٞمٛمٞم٦م، وُمِمٙمٚم٦م ُم٤مدي٦م، وهزيٛم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ىمْمٞم٦م إمم اًم٘مْمٞم٦م

 وسم٤مـمٜم٤ًم، فم٤مهراً  سمديٜمف واًمتٛمسؽ ًمف، اإلظمالص ذم إٓ يٙمقن ٓ وضمؾ قمز اهلل ٟمٍم إن .يمٚمف اإلؾمالُمل

 اًمٕمٚمٞم٤م، هل اهلل يمٚمٛم٦م ًمتٙمقن اًم٘مت٤مل صمؿ ٟمستٓمٞمع، ُم٤م سمٙمؾ واحلسٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م اًم٘مقة وإقمداد سمف، وآؾمتٕم٤مٟم٦م

 إمم سم٤معمٞمؾ ىمٚمقسمٜم٤م: ٟمسٙمٜمٝمؿ صمؿ سمالدٟم٤م، ُمـ أقمدائٜم٤م ـمرد ٟمح٤مول أن أُم٤م أقمدائف، رضمس ُمـ سمٞمقشمف وشمٓمٝمر

 رضم٤مل يالطم٘مٝمؿ صمؿ سمالدٟم٤م ُمـ ـمردهؿ ٟمح٤مول أن أُم٤م أظمالىمٝمؿ، سمس٤مومؾ واًمتٚمٓمخ أومٙم٤مرهؿ، ُمٜمحرف

 ٟمح٤مول أن أُم٤م سمٞمٜمٜم٤م، يت٘مٞم٠موٟمف يرضمٕمقن صمؿ أومٙم٤مرهؿ، صديد يستٛمرئقن أو يتجرقمقن أُمتٜم٤م ُمست٘مبؾ
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 رمحف- اعم١مصمر يمالُمف آظمر إمم.. ُمْمٚم٦م وصحٍػ  وم٤مشمٜم٦مٍ  أومالمٍ  ُمـ ُمٜمٝمؿ يرد ُم٤م ٟمست٘مبؾ صمؿ سمالدٟم٤م ُمـ ـمردهؿ

 . إىمَم اعمسجد ىمْمٞم٦م ذم -شمٕم٤ممم اهلل

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ قمٜمد سم٤مًمققمد اًمقوم٤مء 

 اًمس٤مقم٦م يٛمر اًمِمٞمخ إن: ىمٚم٧م وإذا وىمتف، قمغم حم٤مومٔم٤مً  اًمققمد، ص٤مدق يم٤من أنف اهلل، رمحف وقمدًمف دىمتف وُمـ

سمٕم٦م  ذم اعمٙم٤من سمذًمؽ يٛمر دمده وم٢مٟمؽ اعمسجد، إمم ذاه٥ٌم  وهق اًمٗمالن سم٤معمٙم٤من ُمثالً  دىم٤مئؼ مخس إٓ اًمرا

 وىمد وأؿمٖم٤مًمف، ُمقاقمٞمده يمثرة قمغم سمف اًمتزم ُمققمداً  أقمٓمك وإذا يم٤مًمس٤مقم٦م، يٛمٌم سم٤مًمْمبط، اًمقىم٧م ذًمؽ

 قمؼم اعمستٗمتلم ٕؾمئٚم٦م ًمٚمرد ظمّمّم٧م اخل٤مص ه٤مشمٗمف قمغم إؾمبقع ذم ُمققمديـ ذم ُمٕمف ذًمؽ ضمرسم٧م

 ـمري٘مف ذم ويم٤من وٟمحقه، ؾمٗمرٍ  يمٔمرف رء ًمف طمّمؾ إذا سم٤مًمت٠مضمٞمؾ وخيؼم سم٤مإلضم٤مسم٦م يٚمتزم ومٙم٤من اإلٟمؽمٟم٧م،

ءة ذم ـم٤مًم٥م أول سمدأ إذا راضمٕم٤مً  اًمبٞم٧م إمم اعمسجد ُمـ  شمدظمؾ وم٢مذا اًمقىم٧م، ذم إطم٘مٞم٦م ًمف شمّمبح قمٚمٞمف اًم٘مرا

 وُمـ واًمٕمدل، ًمٚمدىم٦م ُمتحري٤مً  ويم٤من أضمٞمبف؟ أن زم شم٠مذن هؾ: ىم٤مئالً  اًم٘م٤مرئ ُمـ اًمِمٞمخ اؾمت٠مذن سمس١مال ؾم٤مئٌؾ 

 مخس ُمـ واطمدة درضم٦م ـم٤مًمب٤مً  أقمٓمك ًمرسمام طمتك آظمتب٤مرات، ذم اًمدرضم٤مت وشم٘مدير اًمتّمحٞمح: ذًمؽ أُمثٚم٦م

 وٓ همػمه، وم٠مفمٚمؿ أزيده أن أؾمتٓمٞمع ٓ: ومٞم٘مقل ذًمؽ، ذم ومػماضمع صمامٟملم، ُمـ وواطمداً  سمؾ درضم٦م: وأرسمٕملم

 . وم٠مفمٚمٛمف أن٘مّمف

  اعمٜمٙمر قمـ وهنٞمف سم٤معمٕمروف وأُمره قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ 

 يّمٚمقن ٓ أن٤مؾم٤مً  رأى وإذا يستٓمٞمع، ُم٤م قمغم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف سم٤مُٕمر ىم٤مئامً  اهلل رمحف اًمِمٞمخ يم٤من

 ُمـ مجع ُمع اًمٕمٛمرة أدى ىمد اًمِمٞمخ يم٤من اعمرات إطمدى وذم سم٤مًمّمالة، أُمرهؿ -يٚمٕمبقن- اًمٓمريؼ ذم

- اًمِمٞمخ ُمر اعمسٙمـ إمم احلرام اعمسجد ُمـ رضمققمٝمؿ أثٜم٤مء وذم واطمد، ُمسٙمـ ذم مجٞمٕم٤مً  وؾمٙمٜمقا  شمالُمذشمف،

 ويٜمّمحٝمؿ يٜمبٝمٝمؿ اًمِمٞمخ ومقىمػ اًم٘مدم، يمرة يٚمٕمبقن اًمالهل اًمِمب٤مب ُمـ جمٛمققم٦م قمغم -اهلل رمحف

ء، اًمالُمب٤مٓة سمبٕمض اًمِمٞمخ وم٘م٤مسمٚمقا  ًمٚمّمالة،  وسم٘مل اعمسٙمـ، إمم يذهبقا  أن ُمٕمف ممـ ومٓمٚم٥م وآؾمتٝمزا
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 ُمٜمٝمؿ أطمد شمٚمٗمظ ُمٕمف ًمٞمذهبقا  اًمب٘م٤مء قمغم ُمٍم اًمِمٞمخ أن اًمِمب٤مب رأى ومٚمام اًمِمب٤مب، أوَلؽ ُمع وطمده

ًٓ  ًمف أضمٕمؾ ٓ طمتك ىم٤مل ًمٕمٚمف اًمِمٞمخ، طمؼ ذم ؾمٞمئ٤مً  ًمٗمٔم٤مً   اًمِمٞمخ ومتبسؿ يٜمٍمف، وجيٕمٚمف سمٞمٜمٜم٤م يب٘مك أن جم٤م

 ومٙم٠من وؾمٓمٝمؿ، وضمٚمس ُمٕمف، يذه٥م اًمس٤مب هذا وأن ًمٚمّمالة، ي٘مقُمقا  أن قمغم ُمٍماً  ضم٤مًمس٤مً  وسم٘مل

 ظمذه،: ىم٤مًمقا  يم٠مهنؿ اًمِمٞمخ، ُمع اذه٥م: ًمف وىم٤مًمقا  اعمسـ، اًمِمٞمخ هلذا ص٤مطمبٝمؿ ُمسب٦م ُمـ اؾمت٤مءوا اًمِمب٤مب

 سمٕمض ومخ٤مـم٥م ىمٚمٞماًل، اًمِم٤مب ُمـ اًمِمٞمخ اؾمت٠مذن اعمسٙمـ دظمٚمقا  ومٚمام اًمِمٞمخ ُمع اًمِم٤مب هذا ومذه٥م

 ُمـ قمٚمٞمف يٖمٛمك أن ومٙم٤مد ىمديؿ؟ ُمـ قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ شمٕمرف هؾ: ًمف وىم٤مًمقا  اًمِم٤مب، ذًمؽ اًمِمٞمخ ـمالب

 ضمداً  اًمِم٤مب ومت٠مثر اًمِمٞمخ، دظمؾ صمؿ ، قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ هذا: ىم٤مل هذا؟ ُمـ شم٘مقل؟ ُم٤مذا: وىم٤مل اًمّمٕم٘م٦م،

 ُمـ قمٚمٞمف صؼم اًمذي وهق ؾم٤محمف، أن إٓ اًمِمٞمخ ُمـ يم٤من ومام اعمس٤محم٦م، وـمٚم٥م اًمِمٞمخ، رأس وىمبؾ وسمٙمك

 . اهلل رمحف اًمِمٞمخ يد قمغم واؾمت٘م٤مم اًمِم٤مب ذًمؽ ومت٤مب واًمّمالة، اًمقضقء قمٚمٛمف صمؿ يِمتٛمف، وهق ىمبؾ

  ُمٕمٚمامً  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ صؼم 

 ُمـ ُمبٙمرة ُمرطمٚم٦م ُمـ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمِمٞمخ وادمف وُمٕمٚماًم، قم٤مح٤مً  صؼم وم٘مد :اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمِمٞمخ صؼم قمـ وأُم٤م

 شمدريس ذم -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ ذًمؽ أنٗم٘مٝم٤م اًمزُم٤من ُمـ ىمرنٍ  ٟمّمػ قم٤مُم٤ًم، مخسلم ُمـ ىمريب٤مً  ومدرس قمٛمره،

 قمٜمده حيرض ٓ يم٤من إٟمف طمتك احلْمقر، قمدد يم٤من ُمٝمام اًمتدريس قمغم ُمقافمب٤مً  يِمتٝمر أن ىمبؾ ويم٤من اهلل، ديـ

 ومٚمؿ اًمدرس ُمٙم٤من إمم اًمِمٞمخ ضم٤مء وُمرة ٟمّمٗمٝمؿ، يٖمٞم٥م وأطمٞم٤مٟم٤مً  أؿمخ٤مص، أرسمٕم٦م إٓ إوىم٤مت سمٕمض ذم

، واٟمٍمف احلٚم٘م٦م ُمٙم٤من ذم اًمٓمالب أطمد وضٕمف يمت٤مسم٤مً  إٓ جيد
ٍ
 إمم شمقضمف ذًمؽ، اًمِمٞمخ رأى ومٚمام ًمٌمء

 وم٤مؾمتحٞم٤م يمت٤مسمف إٓ يقضمد وٓ ي٘مرأ  اًمِمٞمخ ووضمد اًمٓم٤مًم٥م ومج٤مء ومٞمف، ي٘مرأ  وضمٚمس ُمّمحٗم٤مً  وأظمذ اعمحراب

 مخسامئ٦م ٟمحق طمٚم٘متف ذم جيٚمس ومّم٤مر قمٚمٞمف، اهلل ومتح طمتك ُمّم٤مسمراً  اًمِمٞمخ وفمؾ .واٟمٍمف اًمٙمراس وأظمذ

شمف احلرم ذم درؾمف وذم ـم٤مًم٥م،  اعمج٤مٓت، ؿمتك ذم اإلومت٤مء قمغم وصؼم ه١مٓء، أضٕم٤مف اخل٤مرضمٞم٦م وحم٤مرضا

ت اًمدروس ورشم٥م  أو إطم٤مدي٨م، سمٛمراضمٕم٦م سمٕمْمٝمؿ يٙمٚمػ ويم٤من ًمٓمالسمف، رقم٤مي٦م ًمف ويم٤من. واعمح٤مرضا

 وىمد. اعمبتدئلم سمٕمض يدرس سمٕمْمٝمؿ جيٕمؾ يم٤من سمؾ ويت٤مسمٕمف، يمٚمف ذًمؽ ذم ويٜمٔمر اعمس٤مئؾ، سمٕمض حترير
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ـٍ  شمقومػم إمم -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ ؾمٕمك  اًمسٙمـ داظمؾ هلؿ وهٞم٠م اعمتزوضملم، وهمػم اعمتزوضملم ًمٚمٓمالب ؾمٙم

 يمؾ ذم وذًمؽ اًمٙمٚمامت، إًم٘م٤مء قمغم ـمالسمف متريـ قمغم طمريّم٤مً  ويم٤من اًمٗمٜمقن، أنقاع ؾم٤مئر شمْمٛمٜم٧م ُمٙمتب٦م

 اعمستِمٗمك وأدظمؾ أطمدهؿ ُمرض وم٢مذا ـمالسمف، قمغم طمريّم٤مً  ويم٤من اًمدرس، وىمبؾ اعمٖمرب سمٕمد مجٕم٦م ًمٞمٚم٦م

 يم٤من إن اعمخّمّم٦م اًمٕمامرة ذم همرومتف ذم زاره ُمسٙمٜمف ذم اعمريض اًمٓم٤مًم٥م ص٤مر وإذا اؾمتٓم٤مع، إن ومٞمف زاره

 وظمّمقص٤مً  ويٕمٞمٜمٝمؿ ـمالسمف يتٗم٘مد ويم٤من .ُمتزوضم٤مً  يم٤من إذا اعمت٠مهٚملم قمامرة ذم ؿم٘متف وذم اًمٕمزاب، ُمـ

 سمتدظمٚمف طم٤مضم٤مت وىمْمٞم٧م سمسببف، أؿمخ٤مص وقمقًم٩م سمسببف، اجل٤مُمٕم٦م ـمالٍب  ُمـ دظمؾ ويمؿ سم٤مًمِمٗم٤مقم٤مت،

 يم٤من اًمِمت٤مء ومّمؾ وذم. اًمبخ٤مري رواه( شم١مضمروا اؿمٗمٕمقا : )وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ىم٤مل وىمد وؿمٗم٤مقمتف،

 ٕنٗمسٝمؿ ؿمتقي٦م ُمالسمس هب٤م ًمٞمِمؽموا ُمٕمٞمٜم٦م حمالٍت  قمغم حمقًم٦م ُم٤مًمٞم٦م سمٛمب٤مًمغ أوراىم٤مً  اًمسٙمـ ـمالب يٕمٓمل

 وذات اًمٗم٤مئدة، قمٚمٞمف تْمٞمعوم أطمدهؿ ذهـ ينمد ٓ طمتك اًمدرس أثٜم٤مء شمالُمذشمف يت٤مسمع ويم٤من وٕوٓدهؿ،

 ىمٚمتف؟ ح٤م وم٤مهؿٌ  أن٧م هؾ: ًمف وىم٤مل اًمِمٞمخ وم٠موىمٗمف اًمدرس، ذم اًمذهـ طم٤مرض همػم شمالُمذشمف أطمد يم٤من ُمرة

 مل مِلَ : اًمِمٞمخ وم٘م٤مل ٟمٕمؿ،: اًمٓم٤مًم٥م وم٘م٤مل ؿمامغ؟ رأؾمؽ قمغم هؾ: اًمِمٞمخ وم٘م٤مل اهلل، ؿم٤مء إن: اًمٓم٤مًم٥م وم٘م٤مل

 ويم٤من !سمف ضمزُم٧م واًمِمامغ اهلل، ؿم٤مء إن: ىمٚم٧م ًمٚمدرس وم٤مهؿ همػم يمٜم٧م قمٜمدُم٤م ًمٙمٜمؽ اهلل؟ ؿم٤مء إن: شم٘مؾ

 سمٕمض إمم ُمٕمٝمؿ وخيرج سمٜمٗمسف، هلؿ ُمس٤مسم٘م٤مت وي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م يآنسٝمؿ أؿمٝمر صمالصم٦م يمؾ ذم رطمٚم٦م ـمالسمف ُمع ًمف

 اح٤مء، ذم هذا ويرُمقا  هذا، يٖمٓمسقا  أن ومٞم٠مُمرهؿ يالـمٗمٝمؿ وىمد ًمٚمسب٤مطم٦م، أُم٤ميمـ قمغم اعمِمتٛمٚم٦م اعمزارع

 وؾم٤مسمؼ قمٛمٚمٞم٤ًم، ذًمؽ ًمف أثب٧م اًمسب٤مطم٦م قمغم اًمِمٞمخ ىمدرة ذم ؿمٙمف قمـ أطمدهؿ أقمرب وح٤م اًمبديـ، ويٜمت٘مل

 أن اًمدرس ذم اًمِمامل يده رومع عمـ ي٠مذن ٓ ُم١مدسم٤ًم، قم٤مح٤مً  اهلل رمحف ويم٤من .إىمدام قمغم ـمالسمف سمٕمض اًمِمٞمخ

 وُمٕمف رضمٌؾ  اعمسجد ودظمؾ يٛمٜمٞمف، قمـ ُمـ صمؿ ؾمٜم٤مً  إيمؼم يّم٤مومح أن اعمجٚمس دظمؾ ُمـ وي٠مُمر جيٞم٥م،

 اًمِمٞمخ ومرومض اًمِمٞمخ، قمغم يسٚمؿ أن اًمقًمد وم٠مراد اعمسجد، ذم ىمدُمٞمف ذم طمذاءً  ٓسمٌس  واًمقًمد اعمٛمٞمز وًمده

 ٟمٕم٤مًمف، وظمٚمع وظمرج اًمقًمد ومٗمٕمؾ أراد، إذا ومٞمسٚمؿ ي٠ميت صمؿ اعمسجد ظم٤مرج ٟمٕم٤مًمف ومٞمخٚمع اًمقًمد خيرج طمتك

 اًمِمٞمخ، ُمـ أو اعمسجد ُمـ ٟمٗمر ىمد اًمقًمد أن إب ومخ٤مف ًمف، وهش قمٚمٞمف ومرد اًمِمٞمخ قمغم وؾمٚمؿ ضم٤مء صمؿ

ىمبف  سمٕمض قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمِمٞمخ يِمتد ورسمام .سمحذائف اعمسجد يدظمؾ أن يٛمٙمـ ٓ سمٕمده٤م وًمدي ومّم٤مر: ىم٤مل ومرا
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 قمٚمٞمف، اضمؽمئقا  ومألهنؿ أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمِمٞمخ ذم ؿمدة ُمـ شمرى وُم٤م ُمٕمف، ًمألدب عمخ٤مًمٗمتٝمؿ هلؿ شم٠مديب٤مً  اًمس٤مئٚملم

 ضمقاٟم٥م، قمدة ذم متثٚم٧م ٞم٦م،قم٤معم أدوارٌ  -اهلل رمحف- ًمٚمِمٞمخ ويم٤من .أطمٞم٤مٟم٤مً  يِمتد اًمت٠مدي٥م هذا ٕضمؾ ورسمام

 واشمّم٤مًمف إرض، أىمٓم٤مر ذم اإلؾمالُمٞم٦م اعمرايمز ًمبٕمض اهل٤مشمػ قمؼم وهمػمه٤م اًمِمٝمري٦م اًمدروس إًم٘م٤مء: وُمٜمٝم٤م

 اخل٤مرج، ذم وًمٚمدقمقة ًمٚمتدريس ـمالسمف سمٕمض وأرؾمؾ اعمسٚمٛملم، سمالد ذم طمدصم٧م اًمتل اح٠مؾم٤موي٦م سم٤مٕوض٤مع

 . وهٙمذا يده، سمخط ُمدوٟم٦م سمٙمت٤مسم٤مت اخل٤مرج ُمـ اعمستٗمتلم وُمراؾمٚم٦م وإذـم٦م، اًمٙمت٥م إرؾم٤مل ذم وؿم٤مرك

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ شمقاضع 

 اًمسٞم٤مرات سمٕمض ريم٥م رسمام سمؾ ىمديٛم٦م، يم٤مٟم٧م ُمٝمام ؾمٞم٤مرة أي يريم٥م أن ي٠منػ ٓ ُمتقاضٕم٤مً  اهلل رمحف ويم٤من

 واعمس٤مضمد اًمبٚمد ُمرة ودظمؾ اعمسجد، ذم اًمّمالة شمٗمقت أن وخيِمك اًمس٤مئؼ، ُمع يدومع وٟمزل سمف، وشمٕمٓمٚم٧م

 شمٓمبٞم٘م٤مً  سمريمٕمتلم سمف ومبدأ ُمٗمتقطم٤مً  ُمسجداً  وضمد طمتك اعمس٤مضمد قمغم ومٚمػ ؾمٗمر، ُمـ رضمع ُم٤م سمٕمد ُمٖمٚم٘م٦م

 ذم ذًمؽ ـمالسمف أطمد ؾمجؾ وإذا اًمٕمالُم٦م،: ًمف ي٘م٤مل أن يرىض ٓ شمقاضٕمف ُمـ اهلل رمحف ويم٤من .ًمٚمسٜم٦م

 ؾمٜمجٛمٕمٝم٤م إي٤مه٤م ؾم٠مختؽ اًمتل اعمس٤مئؾ هذه! ؿمٞمخ ي٤م: ُمرة ًمف وىمٚم٧م اًمنميط، ُمـ اُمسحف: ًمف ىم٤مل اًمنميط،

 .همػمه٤م وٓ اًمٕمالُم٦م ٟمريد ٓ: ىم٤مل ، قمثٞمٛملم سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ُمس٤مئؾ: وٟمسٛمٞمف يمت٤مب ذم

 ُمـ: وم٘م٤مل طمؾ، ذم وم٤مضمٕمٚمٜمل اهمتبتؽ ىمد إن! ؿمٞمخ ي٤م: احل٤مرضيـ أطمد ًمف ىم٤مل اًمِمٝمري٦م اًمٚم٘م٤مءات أطمد وذم

 ويتحدث اعمسجد، ذم خيدُمقٟمف يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٗمراؿملم ي٘مرب ويم٤من. طمؾ ذم وأن٧م ُأهمت٤مب ٓ طمتك أن٤م

ءة اًمِمب٤مب سمٕمض واؾمت٠مذن. ُمٕمٝمؿ  اًمِمٞمخ ومٙم٤من اهلل، رمحف اًمِمٞمخ ُمدح ذم ٟمٔمٛمٝم٤م اًمِمٕمر ُمـ أبٞم٤مٍت  سم٘مرا

راً  ي٘م٤مـمٕمف  وىم٤مـمع اقمؽمض ُمدطم٤مً  ؾمٛمع ويمٚمام اًمٙمٚمامت، شمٚمؽ شمٖمٞمػم وـمٚم٥م ُمدطمف، قمغم ُمٕمؽمض٤مً  ُمرا

 وم٘م٤مل أتقىمػ، أو يمتب٧م ُم٤م أىمرأ  أن إُم٤م! ؿمٞمخ ي٤م هذا يّمٚمح ٓ: اًمٓم٤مًم٥م ىم٤مل طمتك اًمٓم٤مًم٥م، وأوىمػ

، أطم٥م شمقىمٗمؽ: اًمِمٞمخ .. هذا ُمـ ومتت٠مثر اًمنميط ذم شمسٛمٕمٝم٤م واًم٘مّم٦م اعمديح، هبذا اهلل رمحف يرَض  ومل إزمَّ

 ذم أؾمت٠مذٟمٙمؿ! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م: سمٕمد أُم٤م: اًمِمٞمخ يدي سملم اًمٓم٤مًم٥م ىم٤مل :اًمت٤مزم اًمٜمحق قمغم ُمٚمخّم٦م واًم٘مّم٦م

ره ومجرٌ  يٕم٘مبف اًمٚمٞمؾ هذا إن أُمتل ي٤م: اًم٘مّمٞمدة هذه  ُمٜمتٔمُرو واًمٗمتح ُمرشم٘م٥ٌم  واخلػم شمٜمتنُم  إرض ذم وأنقا
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 اسمـ ومٞمٜم٤م دام ُم٤م يمدرُ  وٓ ؿمقٌب  هب٤م ُم٤م ٟم٘مٞم٦م ُمسػمهت٤م اًمب٤مري سم٤مرك وسمّمحقة ُمٜمتٍُم  اًمنم ضمٝمقد رهمؿ احلؼ

 أريد ٓ ٕن اًمبٞم٧م: هذا قمغم أواومؼ ٓ أن٤م: اًمِمٞمخ ىم٤مل واًمٔمٗمر اًمت٠مجٞمد يردمك سمٛمثٚمف صحقشمٜم٤م ؿمٞمخ ص٤مًمح

 إذا اإلٟمس٤من أن ومٛمٕمٜم٤مه سم٤مٕؿمخ٤مص احلؼ رسمٓمٜم٤م وم٢مذا ؾمٞمٗمٜمك، ؿمخص يمؾ سم٤مٕؿمخ٤مص، احلؼ يرسمط أن

 رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ومٞمٜم٤م دام ُم٤م: اًمبٞم٧م ومبدل أن أُمٙمٜمؽ إذا: وم٠مىمقل هذا، ُمـ اًمٜم٤مس يٞم٠مس ىمد ُم٤مت

..... هب٤م شم٠ميت ٓ هذه ٓ: اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم اسمـ رؾمقًمف وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب ومٞمٜم٤م ُم٤مدام: اًمٓم٤مًم٥م .ـمٞم٥م ومٝمذا

 إٓ قمٜمدك ُم٤م أرىض، ٓ. ٓ ٓ ٓ ٓ: اًمِمٞمخ .يقاصؾ دقمف: شمداظمؾ .وم٘مٞمٝمٜم٤م: اًمٓم٤مًم٥م....شمقىمػ... ٓ

 احلؼ دمٕمٚمقا  أٓ أن وسمٕمد أن ُمـ أنّمحٙمؿ أن٤م وم٘مط! رضم٤مل ي٤م داعٍ  ًمف وًمٞمس.. أبداً : اًمِمٞمخ هذا؟

 وم٢من ُم٤مت: سمٛمـ ومٚمٞمستـ ُمستٜم٤مً  يم٤من ُمـ: ]ي٘مقل ُمسٕمقد اسمـ طمتك يْمٚمقن، ىمد اًمرضم٤مل سم٤مًمرضم٤مل، ُمرسمقـم٤مً 

 ٟمٕمقذ- ٟمٗمسف شم٘متٚم٥م ىمد ُمٜمٝمؿ وم٤مًمقاطمد هبؿ، ُمرسمقـم٤مً  احلؼ ضمٕمٚمتؿ إذا اًمرضم٤مل[ اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمف شم١مُمـ ٓ احلل

 سم٤مًمرضم٤مل ُم٘مٞمداً  احلؼ دمٕمٚمقا  أٓ أن أنّمحٙمؿ أن٤م وًمذًمؽ صحٞمح٦م، همػم ـمرىم٤مً  ويسٚمؽ -ذًمؽ ُمـ سم٤مهلل

 َوَُم٤م: يب٘مك أطمد ٓ أنف: صم٤مٟمٞم٤مً  .واًمٗمتٜم٦م اًمزًمؾ -وإي٤ميمؿ يثبتٜم٤م أن اهلل ٟمس٠مل- اإلٟمس٤من ي٠مُمـ ٓ: أوًٓ : ُٕمقر

ـْ  ًمَِبنَمٍ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم  إذا يٖمؽم رسمام سمنم، آدم سمٜمل أن: صم٤مًمث٤مً [.34:إنبٞم٤مء] اخْل٤َمًمُِدونَ  وَمُٝمؿُ  ُِم٧مَّ  َأوَم٢ِمنْ  اخْلُْٚمدَ  ىَمْبٚمَِؽ  ُِم

 يمؾ وأن اًمٕمّمٛم٦م، ًمٜمٗمسف ويدقمل ُمٕمّمقم، أنف وئمـ طمقًمف، ويٚمتٗمقن ويٙمرُمقٟمف يبجٚمقٟمف اًمٜم٤مس رأى

 
ٍ
 رضمالً  رضمٌؾ  اُمتدح وهلذا اهلالك، سمذًمؽ ومٞمحّمؾ ُمنموع، ومٝمق يسٚمٙمف ـمريؼ ويمؾ طمؼ، ومٝمق يٗمٕمٚمف رء

 وأن٤م ،(ص٤مطمبؽ فمٝمر: ىم٤مل أو ص٤مطمبؽ، قمٜمؼ ىمٓمٕم٧م! وحيؽ: )وم٘م٤مل واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل قمٜمد

 قمٜمد جيٕمٚمٜمل أن اهلل وأؾم٠مل ٟمحقي، اًمِمٕمقر ُمـ يبديف ُم٤م قمغم ذمَّ  ي٘مقًمف ُم٤م أؾمٛمع مل وإن ُم٘مدُم٤مً  إخ أؿمٙمر

 . أُمدح أن أطم٥م ٓ وًمٙمـ أيمثر، أو فمٜمف طمسـ

  اًمدٟمٞم٤م ذم قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ زهد 

 قمغم يٜمٗم٘مف اًمرواشم٥م ُمـ ي٠متٞمف ُم٤م ويم٤من إُمقال، وٓ اًمٕم٘م٤مرات أهؾ ُمـ ًمٞمس اًمدٟمٞم٤م، ذم زاهداً  اًمِمٞمخ ويم٤من

 سمٞمت٤مً  وأقمٓمل اًمبٞم٧م، أُم٤مم ُمـ ؾمحب٧م اًمٖمب٤مر قماله٤م ومٚمام يستٕمٛمٚمٝم٤م، ومٚمؿ ضمديدة ؾمٞم٤مرة أقمٓمل وىمد أهٚمف،



وًمٞم٦م  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ُمـ وم٤مئدة ُم٤مئ٦م [14] اعمحدودة ذيم٦م جمٛمققم٦م ٓسم٤مز اًمدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

 أنف قمرف وٟمٕمٚمف وسمِمتف همؽمشمف شم٠مُمؾ وُمـ( اًمثامٟمٞمٜم٤مت ُمـ ُم٤مزدا) ىمديٛم٦م وؾمٞم٤مرشمف اًمٕمٚمؿ، ًمٓمٚمب٦م ومقهبف يمبػماً 

 . اعمٔم٤مهر أصح٤مب ُمـ هق وٓ سم٤مًمدٟمٞم٤م، ُمتٕمٚمٍؼ  همػم زاهد رضمٌؾ 

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ورع 

ز يٗمتل وىمد ٟمحس٥م، ومٞمام ورقم٤مً  قم٤مح٤مً  -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ يم٤من  ٓ وًمٙمٜمف إسم٤مطمتٝم٤م ًمديف ويؽمضمح أؿمٞم٤مء سمجقا

 أؾمتٕمٛمٚمف ىمد وًمٙمٜمل: ىم٤مل وًمٙمٜمف يمحقل: ومٞمف اًمذي اًمٓمٞم٥م يْمع ٓ أنف وم٠مظمؼم يم٤مًمٙمحقل، ورقم٤مً  يستٕمٛمٚمٝم٤م

 وظمٗمٗمقا  اعمراطمؾ، ٕطمد ُمٜمٝمج٤مً  يْمع أن ُمرة يمٚمٗمتف ىمد اًمٙمٚمٞم٦م أن: ورقمف ىمّمص وُمـ. اجلروح شمٕم٘مٞمؿ ذم

 وسمٕمد اعمحدد، اًمقىم٧م ذم اعمٜمٝم٩م ذًمؽ إلمت٤مم اًمتٗمرغ ُمـ رءٌ  قمٜمده ًمٞمٙمقن ذًمؽ، ٕضمؾ اًمتدريز ٟمّم٤مسمف

 اعمٜم٤مه٩م، يْمع ممـ وًمٖمػمه ًمف شمٍمف وهل ُمٙم٤موم٠مة، اًمٙمٚمٞم٦م ًمف سوم٧م -اهلل رمحف- إمت٤مُمف ُمـ ومرغ أن

د هذه ويٙمت٥م  ومرع ُمسئقزم أطمد إمم وأظمذه٤م اعمٙم٤موم٠مة، هذه شمسٚمٞمٛمف ُمـ اًمِمٞمخ وم٤مؾمتٖمرب اًمدراؾمٞم٦م، اعمقا

ئح سم٤مًمتٙمٚمٞمػ، ىمبؾ اًمِمٞمخ ٕن اعمبٚمغ: اؾمؽمداد قمـ سم٠مدٍب  وم٤مقمتذر ًمٞمٕمٞمده٤م، اجل٤مُمٕم٦م  اجل٤مُمٕم٦م وًمقا

 ذم هل اح٤مًمٞم٦م ًمإلدارة إرسم٤مك ومٞمف سومف سمٕمد اعمبٚمغ وإقم٤مدة اعمٙم٤موم٠مة، هذه ُمثؾ سف قمغم شمٜمص وأنٔمٛمتٝم٤م

 اًمذي اح٤مل إلقم٤مدة اجل٤مُمٕم٦م ُمدير إمم وذه٥م اح٤مل، أظمذ سمٕمدم اًمٙمٚمٞم٦م شمٍمف اًمِمٞمخ يٕمج٥م مل.. قمٜمف همٜمك

 -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ ومرد اجل٤مُمٕم٦م، أنٔمٛم٦م قمٚمٞمف شمٜمص يمام اعمٙم٤موم٠مة، هبذه سم٠مطم٘مٞمتف اًمِمٞمخ إىمٜم٤مع سمدوره طم٤مول

 اًمت٠مخٞمػ ذم اًمتخٗمٞمػ هذا ُمـ اؾمتٗم٤مد وأنف اًمتدريس ٟمّم٤مب قمٜمف ظمٗمٗم٧م سم٤مًمت٠مخٞمػ يمٚمٗمتف طمٞمٜمام اًمٙمٚمٞم٦م سم٠من

 يتّمدق أن اجل٤مُمٕم٦م ُمدير قمٚمٞمف وم٤مىمؽمح يستح٘مف، ٓ وهق إض٤مومٞم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  يٕمٓمك إذاً  ومٚمامذا هذا، ُم٘م٤مسمؾ وهذا

 .اجل٤مُمٕم٦م سمف شمتٍمف ذًمؽ وسمٕمد اعمبٚمغ إرضم٤مع قمغم وأس ي٘مبٚمف، مل آىمؽماح هذا طمتك وًمٙمـ سم٤معمبٚمغ،

 اًمِمٞمخ ظمرج وم٤مذيمره٤م، شمذيمره٤م أن أردت وإذا ُمٕمٜم٤م، طمّمٚم٧م اًم٘مّم٦م وهذه: ىم٤مل ُمرور، ض٤مسمط طمدصمٜمل

 ُمنموع ذم ُمٝمٛم٦م ذم سمريدة إمم قمٜمٞمزة ُمـ ي٘مقده٤م -اًمِمخص هذا سمسٞم٤مرة- سمسٞم٤مرشمف ؿمخصٍ  ُمع ُمرة

ئدة، اًمرسقم٦م قمغم شمٗمتٞمش ٟم٘مٓم٦م اًمٓمريؼ ذم ويم٤من ًمٚمِمٞمخ، اعمراومؼ اًمس٤مئؼ وم٠مرسع ظمػمي،  وم٠موىمٗمقا  اًمزا

 وم٤مؾمتحٞم٤م، اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ ومٞمٝم٤م وم٢مذا اًمسٞم٤مرة ذم اًمٕمسٙمري ومٜمٔمر اعمخ٤مًمٗم٦م، إلقمٓم٤مء اًمسٞم٤مرة
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، شمٗمْمٚمقا : وىم٤مل : ىم٤مل أوىمٗمقٟم٤م؟ ح٤مذا: ُمٕمف ًمٚمذي اًمِمٞمخ ىم٤مل يسػمة سمره٦م وسمٕمد سٞم٤مرة،اًم ومٛمِم٧م اُمِمقا

ئدة، اًمرسقم٦م ٕضمؾ  إمم وصؾ ومٚمام اًمِمٞمخ، أُمر قمغم ورضمع وم٤مؾمتدار اًمٜم٘مٓم٦م، هذه إمم ارضمع: ًمف ىم٤مل اًمزا

 وح٤مذا: ىم٤مل زائدة، رسقم٦م ذم يم٤من! ؿمٞمخ ي٤م: ىم٤مل ىمٚمٞمؾ؟ ىمبؾ أوىمٗمتٜم٤م ح٤مذا: اًمٕمسٙمري هلذا ىم٤مل اعمٙم٤من

 اًمرسقم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م هل يمؿ. ٓ: ىم٤مل ُمٝمٛم٦م، ُمس٠مخ٦م وقمٜمديمؿ ُمستٕمجٚمقن ًمٕمٚمٙمؿ ىمٚم٧م: ىم٤مل ٟمٛميض؟ شمريمتٜم٤م

 ُم٤مئ٦م هذه: اًمِمٞمخ ىم٤مل ري٤مل، صمالصمامئ٦م: ىم٤مل اًمرسقم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م هل يمؿ: ىم٤مل! ًمذًمؽ داقمل ٓ! ؿمٞمخ ي٤م: ىم٤مل

 .اعمبٚمغ دومع قمغم وأس أنّمحف، مل وٕن ظم٤مًمػ، ٕنف هذا ُمـ شم٠مظمذه٤م ومخسقن وُم٤مئ٦م ُمٜمل ومخسقن

 أظمذه ومٚمام وومػم، ُم٤مل ومٞمف شمؼمقم٤مت يمٞمس ظمػمي٦م مجٕمٞم٦م رئٞمس ُمرة ؾمٚمؿ أنف: اعمسٚمٛملم ُٕمقال اطمتٞم٤مـمف وُمـ

 اًمِمٞمخ يم٠من ري٤مل، ٟمّمػ اًمٙمٞمس ذم إن! اٟمتبف: وىم٤مل اًمسٞم٤مرة، إمم اًمِمٞمخ حل٘مف ؾمٞم٤مرشمف إمم سمف واٟمٓمٚمؼ هذا

 قمٔمٞماًم، ُمقىمٕم٤مً  اهلل قمٜمد شم٘مع ىمد ُمسٚمؿ صدىم٦م وهذه ري٤مل، ٟمّمػ ٕنف اًمٙمٞمس: شمٗمريغ طملم يٜمسقه أن ظمٌم

 . اعمقيمؾ ذيمر ويمٚم٧م وإذا أُم٤مٟم٦م، وهل

  اًمٕمٛمؾ قمغم قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ُمداوُم٦م 

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل ًم٘مقل اُمتث٤مًٓ  يؽميمف: ٓ قمٛمالً  قمٛمؾ وم٢مذا اًمٕمٛمؾ، قمغم يداوم اهلل رمحف اًمِمٞمخ يم٤من

 صمالصم٦م صٞم٤مم يؽمك ٓ ومٙم٤من( ىمؾ وإن أدوُمف اهلل إمم اًمٕمٛمؾ أطم٥م: )اًمٕمٛمؾ قمغم اعمداوُم٦م ذم وطمديثف وؾمٚمؿ

 وُمٙم٦م احلرام اهلل سمٞم٧م إمم اًمذه٤مب اقمت٤مد وح٤م ؾمٗمره، سمٕمد ىمْم٤مه٤م واٟمِمٖمؾ ؾم٤مومر وًمق ؿمٝمر، يمؾ ُمـ أج٤مم

 إمم ذه٥م اعمقت ُمرض وذم ومٞمٝم٤م، ُم٤مت اًمتل اًمسٜم٦م ذم طمتك يٜم٘مٓمع ومل اًمٕم٤مدة، هذه قمغم اؾمتٛمر ًمٚمتدريس،

 ذًمؽ، قمـ يٜم٘مٓمع يٙمـ مل اًمٕمٚمؿ ًمٓمالب اًمدروس رشم٥م وح٤م اهلل، ديـ ويدرس اهلل يٕمبد قم٤مدشمف قمغم هٜم٤مك

 شمرى سمٞمٜمام سمٕمٞمدة، أُم٤ميمـ ُمـ إًمٞمف ومج٤مءوا ومٞمف، اًمٕمٚمؿ ـمٚمب٦م رهم٥م مم٤م وهذا ٟمدر، ومٞمام إٓ اًمدروس شمتقىمػ ومل

 ُمٕمف، اًمذيـ وٓ ُيٚم٘مل اًمذي يّمؼم ومال يٖمٚم٘مٝم٤م، ُم٤م رسقم٤من دروؾم٤مً  يٗمتح ممـ قمدداً  اًمٞمقم أطمٞم٤مٟم٤مً  أن٧م

- اًمِمٞمخ ويم٤من .وُمّم٤مسمرة صؼمٍ  ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ -اإلظمقة أُي٤م- اًمٕمٚمؿ وىمْمٞم٦م اًمٕم٘مد، يٜمٗمرط ُم٤م ورسقم٤من

 ذم يثب٧م مل أنف ًمف شمبلم ح٤م إٓ اعمقافمب٦م هذه يؽمك ومل مجٕم٦م، يقم يمؾ صب٤مح اًمّمدىم٦م قمغم يقافم٥م -اهلل رمحف
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ءة قمغم ُمداوُم٤مً  -اهلل رمحف- ويم٤من .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمبل قمـ ؾمٜم٦م ذًمؽ  ي٘مرأه اًم٘مرآن، ُمـ ورده ىمرا

 ٕن اعمسجد: إمم ذاه٥ٌم  وهق أطمدٌ  ي٘م٤مـمٕمف أن ي٘مبؾ وٓ يٛمٌم، سمؾ يريم٥م ٓ يم٤من اًمّمالة، إمم ُم٤مشٍ  وهق

ءة ذم ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  وشم٠مظمر اًمرضورة ص٤مطم٥ِم  يمالمِ  إمم اضٓمر وم٢مذا -اًم٘مرآن ورد- اًمقرد وىم٧م هذا  اًمقرد ىمرا

 ورده، يٜمٝمل طمتك اًمّمالة إىم٤مُم٦م إمم يدظمؾ ومل اعمسجد سم٤مب قمٜمد وىمػ ورده يتؿ ومل اعمسجد إمم ووصؾ

 . ورده يتؿ أنف احل٘مٞم٘م٦م وذم يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أطمد، ُمٕمف وًمٞمس واىمٗم٤مً  اًمِمٞمخ: يروٟمف اًمذيـ سمٕمض ومٞمستٖمرب

  واًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وطمرصف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ُمقًمد 

 يٕمٚمؿ طمٞم٤مشمف ُمـ ؾمٜم٦م مخسلم ُمـ ٟمحقاً  وأنٗمؼ( ـه1347) قم٤مم ُمـ رُمْم٤من/27 ذم اهلل رمحف اًمِمٞمخ وًمد

 أىمؾ ذم واجل٤مُمٕم٦م واًمث٤مٟمقي٦م اعمتقؾمٓم٦م وطمّمؾ ٟمبغ وم٘مد صٖمره، ُمٜمذ اًمٕمٚمؿ قمغم طمريّم٤مً  يم٤من. شمٕم٤ممم اهلل ديـ

 ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمبد اًمِمٞمخ يد قمغم اًمدراؾم٦م ذم اهلل رمحف اًمبس٤مم اهلل قمبد اًمِمٞمخ وزاُمؾ ؾمٜملم، ؾم٧م ُمـ

 وطمدصمٜمل اعمتقن، ُمـ طمٗمٔمف ُم٤م أظمر قمغم ُمٜمٝمام واطمدٍ  يمؾ ويرسد ُمٕم٤ًم، اعمتقن حيٗمٔم٤من ومٙم٤مٟم٤م اًمسٕمدي،

 ي٘مرأ  صمؿ صمٛمٜم٤ًم، ومٞم٘مرأ  إول يبدأ قمثٞمٛملم، اسمـ اًمِمٞمخ ُمع اًم٘مرآن يراضمع يم٤من أنف اًمبس٤مم اهلل قمبد اًمِمٞمخ

 يبدأ أوًٓ  سمدأ ومٛمـ ًمٙمـ ضمديدة، ظمتٛم٦م سمدءا اخلتٛم٦م اٟمتٝم٧م إذا طمتك وهٙمذا،.. يٚمٞمف اًمذيـ اًمثٛمـ أظمر

 . يمٚمف ٕمفوراضم اًم٘مرآن ىمرأ  ىمد ُمٜمٝمام يمٌؾ  يٙمقن طمتك وهٙمذا.. صم٤مٟمٞم٤مً 

  ُمتٕمٚمامً  اًمِمٞمخ صؼم 

 أنف سمد ومال ُمتٕمٚمامً  صؼمه وأُم٤م ومسٞم٠ميت، ُمٕمٚمامً  صؼمه قمـ وم٠مُم٤م .ُمٕمٚمامً  وصؼم ُمتٕمٚماًم، اهلل رمحف اًمِمٞمخ صؼم وىمد

 اًمرمحـ قمبد اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخف يالزم يم٤من أنف: ذًمؽ وُمـ إًمٞمف، وصؾ ُم٤م إمم وصؾ طمتك يمثػماً  ٟمٗمسف ص٤مسمر ىمد

 اًمِمٞمخ أن:  اًمسٕمدي اًمِمٞمخ أوٓد أطمد طمدصمٜمل وىمد. وقمٚمامً  ظمٚم٘م٤مً  اًمٙمثػم: قمٜمف وم٠مظمذ ، اًمسٕمدي ٟم٤مس سمـ

 ذم يس٠مخف ؿمٞمخف، إًمٞمٝم٤م يدقمك اًمتل اًمدقمقات إمم ـمري٘مف ذم طمتك اًمرمحـ قمبد ؿمٞمخف ُمع يٛمٌم يم٤من حمٛمداً 

 يرضمع ىمد صمؿ ؾمٕمدي اسمـ اًمِمٞمخ ومٞمدظمؾ اًمدقمقة، ص٤مطم٥م سمٞم٧م سم٤مب إمم يّمؾ طمتك قمٜمف، وي٠مظمذ اًمٓمريؼ
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 ذم ًمف رؤي٤م قمـ وؾمٛمٕم٧م ضمدًا، اًمرمحـ قمبد سمِمٞمخف حمٛمد اًمِمٞمخ شم٠مثر وىمد .يدظمؾ وىمد حمٛمد اًمِمٞمخ

 ذم اًمسٕمدي اًمرمحـ قمبد ؿمٞمخٙمؿ رأجتؿ أنٙمؿ ُذيمر: وم٘مٚم٧م احل٩م، ُمقاؾمؿ أطمد ذم قمٜمٝم٤م ومس٠مختف ؿمٞمخف،

 صحٞمح٦م؟ اًمرؤي٦م هذه ومٝمؾ اخلٚمؼ، طمسـ: وم٘م٤مل اعمقت؟ سمٕمد اهلل قمٜمد ٟمٗمٕمؽ ُم٤م أيمثر ُم٤م: ومس٠مختف اعمٜم٤مم،

 ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل اًمرواي٦م وًمٙمـ اخلٚمؼ، طمسـ أو اهلل، شم٘مقى: زم ىم٤مل هؾ أن أذيمر ٓ أن همػم ٟمٕمؿ،: وم٘م٤مل

 قمٜمدُم٤م: اإلظمقة أُي٤م .اخلٚمؼ طمسـ اهلل قمٜمد ٟمٗمٕمف ُم٤م أيمثر إن: ًمف ىم٤مل أنف اًمِمٞمخ ـمالب سمٕمض ُمـ ضمزُم٤مً 

 ـمالب يم٤من وهٙمذا جمتٛمٕملم، وأدب قمٚمؿ ُمـ وٓسمد آظمر، ؿمٞمئ٤مً  يٙمقن وإدب اًمٕمٚمؿ اإلٟمس٤من يتٕمٚمؿ

 ضمدًا: سم٤محلٗمظ اهلل رمحف حمٛمد اًمِمٞمخ اهتؿ وىمد .وإدب اًمٕمٚمؿ يتٕمٚمٛمقن وطمٚم٘متف درؾمف ذم أمحد اإلُم٤مم

ن٤م: ي٘مقل ويم٤من يمثػماً، ٟمٗمٕمف اًمذي وهذا  اعمتقن سمحٗمظ يقيص ويم٤من طمٗمٔمٜم٤م، ُم٤م إٓ ُمٕمٜم٤م يبؼ ومٚمؿ يمثػماً  ىمرأ

 أؾمػماً  وٓ عمذه٥ٍم، ُمتٕمّمب٤مً  يٙمـ ومل واًمسٜم٦م، اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ ووم٘مف اعمختٚمٗم٦م، اًمٗمٜمقن ذم واًم٘مقاقمد

 خمتٍم حيٗمظ اًمذي اًمٕم٤ممل ًمٞمس سم٠منف اهلل، رمحف سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد ؿمٞمخف سملم يمام وإُمر ُمٕمٞمٜم٦م، ًمٕمب٤مراٍت 

 . واًمسٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٗم٘مٞمف هق اًمٕم٤ممل وًمٙمـ اخلرىمل، وُمتـ ظمٚمٞمؾ،

  اًمِمٞمخ قمب٤مدة 

 شمٚم٘م٤مئٞم٤مً  يستٞم٘مظ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمس٤مقم٦م ضم٤مءت وم٢مذا اًمٕمِم٤مء، سمٕمد ُمبٙمراً  يٜم٤مم قمب٤مدة: ذا اهلل رمحف حمٛمد اًمِمٞمخ يم٤من

 دقمقة ذم اًمِمٞمخ ُمع ذه٥م وىمد ؾمٗمٍر، ذم ُمرة راوم٘مف ُمـ أطمد وىم٤مل يٕمٛمؾ، ُم٤م ويٕمٛمؾ اًمٚمٞمؾ ًمٞم٘مقم ُمٜمبف: سمٖمػم

 واضٓمجع ًمٞماًل، اًمقاطمدة اًمس٤مقم٦م رأؾمف ُمٜمٝمام يمٌؾ  ومقضع ُمسٙمٜمٝمام، إمم ُمتٕمبلم يم٤مًملم ُمت٠مظمريـ ومرضمٕم٤م

سم٦م اٟمتبٝم٧م اًمٜمقم وأثٜم٤مء: اعمراومؼ ىم٤مل اًمِمٞمخ، سم٦م ٟمٛمٜم٤م ىمد ويمٜم٤م واًمٜمّمػ، اًمث٤مًمث٦م أو اًمث٤مًمث٦م اًمس٤مقم٦م ىمرا  ىمرا

 اًمذي اًمقىم٧م هذا وذم يّمكم، ىم٤مئؿ وهق اًمِمٞمخ صقت قمغم اٟمتبٝم٧م ،اٟمتبٝم٧م ومحٞمٜمام واًمٜمّمػ، اًمقاطمدة

 . يّمكم وقمال ضمؾ هلل ىم٤مئامً  -اهلل رمحف- يم٤من ومٞمف، واًمراطم٦م اًمٜمقم إمم احل٤مضم٦م أُمس ذم هق يم٤من

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ُمرض ىمّم٦م
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 أطمسس٧م ح٤م: زم وم٘م٤مل ُمرضف، سمٕمد ُمرة سمف وظمٚمقت ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م وم٘مد: اهلل رمحف اًمِمٞمخ ُمرض ىمّم٦م أُم٤م

 راضمٕم٧م إمل زاد ومٚمام ُمثٚمٝم٤م، ومٔمٜمٜمتٝم٤م اح٤ميض، ذم سمقاؾمػم قمٛمٚمٞم٦م قمٛمٚم٧م ىمد ويمٜم٧م سم٤مؾمقرًا، فمٜمٜمتف سم٤مٕمل

 ٤مًمٞمؾ،اًمتح زم وم٠مضمروا ُمٜمٝم٤م، اؿمتٙمٞم٧م ٕنٜمل أجْم٤ًم: قمٞمٜمل قمغم أيمِمػ أن أريد ويمٜم٧م اعمستِمٗمك،

 اعمرض يسٛمٞمف أن ويرومض اخلٓمػم، اعمرض يسٛمٞمف اًمِمٞمخ ويم٤من سم٤مًمرسـم٤من، ُمّم٤مب أن وأظمؼمون

 ويذه٥م ي٠ميت: وم٘م٤مل إمل؟ قمـ سم٤مهل٤مشمػ ومؽمة سمٕمد ؾم٠مختف وىمد ظمبٞم٨م، اهلل أومٕم٤مل ذم ًمٞمس: وي٘مقل اخلبٞم٨م،

 وهق ـمقيٚم٦م ؿمٝمقراً  ضمٚمس يمٞمػ اًمِمٞمخ ومت٠مُمؾ ُمستٛمر، وم٢مٟمف ُمٜمف اٟمتنم اًمذي إصكم اعمرض ُمقضع ذم إٓ

 اهلل رمحف قمٛمٚمف ويامرس اهلل ويٕمبد ويٗمتل يدرس وهق ويذه٥م ي٠ميت إض٤مذم وأخؿ ُمستٛمر أخؿ ُمـ يٕم٤من

 ًمٚمٜم٤مس وئمٝمر يتجٚمد ومٙم٠منف صقشمف، يرومع يم٤من اعمرض ومؽمة أثٜم٤مء اًمِمٞمخ أن ٓطمظ ىمد اًمبٕمض وًمٕمؾ .شمٕم٤ممم

 رومع وىمد قمالج، ُمٕمف يٜمٗمع يٕمد ومل اٟمتنم أنف قمرف ح٤م اعمرض ٕن اعمسٙمٜم٤مت: ُيٕمٓمك يم٤من وح٤م سمخػم، أنف

 ورضمع، اٟمتنم اعمرض أن إـمب٤مء ًمت٘مرير شم٠ميمٞمداً  ًمٚمٕمالج ًمٚمسٗمر اًمِمٞمخ ذه٤مب ويم٤من أجدُيؿ، إـمب٤مء

 رمحف- اًمِمٞمخ ومٙم٤من اعمسٙمٜم٤مت، إٓ يقضمد وٓ إـمب٤مء، شم٘مدير ذم يٜمٗمع قمالج هٜم٤مك ًمٞمس أنف وُمٕمروف

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم قمـ وشمٕمٞم٘مف شمٜمقُمف ٕهن٤م ٕم٤مجلقٟمف:ي اًمذيـ إـمب٤مء أطمد زم ىم٤مل يمام اعمسٙمٜم٤مت يٙمره -اهلل

 أننم اًمٙمٕمب٦م ُمـ ىمري٥م وأن٤م أُمقت أن أريد أن٤م: وم٘م٤مل اعمِم٤ميخ، أطمد هب٤م طمدث أُمٜمٞم٦م ًمف ويم٤من .واًمتدريس

 اًمٙمالم هذا وًمٕمؾ سمف، اؿمتٖمؾ وهلذا اهلل، قمٜمد اًم٘مرسم٤مت أقمٔمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ٟمنم أن يرى اًمِمٞمخ ويم٤من اًمٕمٚمؿ،

 قمسٚمف؟ وُم٤م: ىمٞمؾ قمسٚمف، ظمػماً  سمٕمبد وضمؾ قمز اهلل أراد إذا: )وؾمٚمؿ ٞمفقمٚم اهلل صغم اًمٜمبل طمدي٨م ُمـ أظمذ

 طمّمؾ ح٤م وًمذًمؽ ، أمحد اإلُم٤مم رواه( قمٚمٞمف ي٘مبْمف صمؿ ُمقشمف ىمبؾ ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ًمف وضمؾ قمز اهلل يٗمتح: ىم٤مل

 إـمب٤مء ىمرر اًمّمب٤مح ذم سمـٛمٙم٦م وهق رُمْم٤من ُمـ واًمٕمنميـ اًمت٤مؾمع اًمٞمقم صبٞمح٦م ذم إض٤مذم شمٕم٥م ًمٚمِمٞمخ

سم٦م وضمٚمس اعمريمزة، اًمٕمٜم٤مي٦م وأدظمؾ هٜم٤مك إمم ٟم٘مٚمف شمؿ وسم٤مًمٗمٕمؾ ، ضمدة ُمستِمٗمك إمم رماحل ُمـ ٟم٘مٚمف  مخس ىمرا

 حم٤موًم٦م رهمؿ ، ُمٙم٦م إمم يرضمع أن اهلل رمحف وم٠مس ُم٤م، ؿمٞمئ٤مً  طم٤مًمتف حتسٜم٧م اًمٕمٍم ضم٤مء وقمٜمدُم٤م ؾم٤مقم٤مت،

 إمم اًمِمٞمخ عرضم وسم٤مًمٗمٕمؾ رُمْم٤من، ذم ًمٞمٚم٦م آظمر ومٝمذه إضمر هذا حترُمقٟم٤م ٓ: وم٘م٤مل ذًمؽ، قمـ هنٞمف إـمب٤مء

 يتقض٠م، أن ـمٚم٥م اًمٖمروم٦م دظمؾ ُم٤م وأول احلرم، داظمؾ همرومتف ذم وأضمٚمس اعمراوم٘ملم، إـمب٤مء وُمٕمف ُمٙم٦م
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 آظمر ذم اًمدرس أخ٘مك صمؿ اًمدرس، يٕمدل أن ـمٚم٥م اًمّمالة ُمـ اٟمتٝمك وسمٕمدُم٤م واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب وصغم

 ًمف درسٍ  آظمر ومٙم٤من اًمٕم٤مم، هلذا درس آظمر ومٝمذا رُمْم٤من ُمـ ًمٚمثالصملم ُمتٛمٛم٦م اًمٚمٞمٚم٦م هذه أن سمام: وىم٤مل ًمٞمٚم٦م،

 أن شمريدون يمٜمتؿ اًمٕمٔمٞمؿ؟ إضمر هذا ُمـ حترُمقٟمٜمل يمٞمػ: ًمألـمب٤مء ىم٤مل هذا اًمدرس وسمٕمد اهلل، رمحف

 قمِم٧م إن! حمٛمد ؿمٞمخ ي٤م: ُمسٚمٞم٤مً  ًمف ىمٚم٧م اعمرض ذم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ُمع ضمٚمس٧م وح٤م ؟ ضمدة ذم شمب٘مقن

 أنام اهلل ؿم٤مء إن ومٜمرضمق رطمٚم٧م وإن إُم٦م، سمف شمٜمٗمع وُم٤م واًمدروس اًمٗمت٤موى هبذه ًمٜم٤م ظمػمٌ  اهلل ؿم٤مء إن ومٝمق

  يمبػمُ  اًمدٟمٞم٤م ذم وًمٞمس قمٜمدٟم٤م، مم٤م ًمؽ ظمػمٌ  اهلل قمٜمد
ٍ
 ُمتٕمٚمؼ اًمدٟمٞم٤م، ذم زاهد اًمِمٞمخ ومراىمف، قمغم ي١مؾمػ رء

 اًمٕمزيز قمبد سمـ قمٛمر ىم٤مل يمام أىمقل: زم وم٘م٤مل! وإُمقال؟ واًم٘مّمقر اًمٕمامئر قمغم! ُم٤مذا؟ قمغم ي٠مؾمػ! سمامذا؟

ئع ومرائض ًمإليامن إن: ] اًمبخ٤مري رواه ومٞمام  وُمـ اإليامن، اؾمتٙمٛمؾ اؾمتٙمٛمٚمٝم٤م ومٛمـ وؾمٜمٜم٤مً  وطمدوداً  وذا

 قمغم أن٤م ومام أُم٧م وإن هب٤م، شمٕمٛمٚمقا  طمتك ًمٙمؿ ومس٠مبٞمٜمٝم٤م أقمش وم٢من[ اإليامن يستٙمٛمؾ مل يستٙمٛمٚمٝم٤م مل

 ذم ىمٚم٘م٤مً  يم٤من اهلل رمحف واًمِمٞمخ. احلٞم٤مة يريد يمٌؾ .. هٞمف: زم وىم٤مل سمقضمٝمف، أؿم٤مح صمؿ سمحريص، صحبتٙمؿ

 هٜم٤مك إن: وم٘م٤مل -ًمٚمٛمست٘مبؾ اطمتٞم٤مـم٤مً - ُيس٠مخقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء قمـ سمف ظمٚمقت ح٤م وؾم٠مختف اًمٗمتٞم٤م، ُمقضقع

 قمغم أثٜمك صمؿ ويستٜمبط؟ جيتٝمد اًمذي اًمٗم٘مٞمف أجـ اعمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مٞمف؟ أجـ ًمٙمـ: ىم٤مل ُمٕمٚمقُم٤مت، قمٜمدهؿ ٟم٤مؾم٤مً 

 وهمػممه٤م،.. ؼماكاًم ٟم٤مس سمـ اًمرمحـ قمبد واًمِمٞمخ ، اًمٗمقزان ص٤مًمح اًمِمٞمخ: ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ جمٛمققم٦م

سم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ويٗمتحقن يتس٤مهٚمقن اًمذيـ قمغم اًمتس٤مهؾ ىمْمٞم٦م ذم ؿمديداً  ويم٤من  ويم٤من اًمديـ، خي٤مًمػ مم٤م أبقا

 . سم٤مؾمتٗمت٤مئٝمؿ اًمذُم٦م شمؼمأ  ٓ ه١مٓء سمٕمض وأن هلذا، ُمت٠مخامً 

  وووم٤مشمف قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ قمغم اعمرض اؿمتداد

 ؿمدة ُمـ اًمدرس ُمـ اٟمتٝمك ُم٤م سمٕمد يقم آظمر ذم احلرم ُمـ ٟم٘مؾ ح٤م -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ وم٢من ويمذًمؽ

 اًمٓمبٞم٥م زم وم٘م٤مل اًمرئقي، آًمتٝم٤مب هذا ُمـ قمقًم٩م اًمٕمٞمد، ذم ضمدة إمم أص٤مسمف اًمذي اًمرئقي آًمتٝم٤مب

 اًمقىم٧م، ـمٞمٚم٦م ويم٤من وؿمديدة، سم٤مىمٞم٦م اًمرسـم٤من آصم٤مر زاًم٧م ُم٤م وًمٙمـ ومٗمرطمٜم٤م، اًمِمٞمخ، طم٤مًم٦م حتسٜم٧م: اعمٕم٤مًم٩م

 ُمـ أؿمٞم٤مء ي٘مرأ  وؾمٛمٕمٜم٤مه ضمدًا، اعمرض قمٚمٞمف اؿمتد ًمٞمٚمتلم آظمر وذم: ىم٤مل اهلل، ويذيمر اًم٘مرآن ي٘مرأ  أوم٤مق إذا
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ٞمُٙمؿُ  إِذْ : شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ي٘مرأ  ومسٛمٕمٜم٤مه وأنّمتٜم٤م، وم٤مؾمتٛمٕمٜم٤م اًم٘مرآن : ىم٤مل[ 11:إنٗم٤مل] ُِمٜمْفُ  َأَُمٜم٦َمً  اًمٜمَُّٕم٤مَس  ُيَٖمِمِّ

 اًمقاطمدة اًمس٤مقم٦م اًمٔمٝمر سمٕمد ووم٤مشمف يقم وذم ضمدًا، اعمرض قمٚمٞمف اؿمتد يقُملم آظمر ذم صمؿ ذًمؽ، وم٠مقمجبٜم٤م

 وشمقىمػ اًمٜمبض، ُمـ اًم٘مٚم٥م وشمقىمػ دىم٤مئؼ، قمنم إٓ اًمس٤مدؾم٦م اًمس٤مقم٦م إمم همٞمبقسم٦م ذم دظمؾ واًمٜمّمػ

 رأوه ُم٤م وشمٙمٗمٞمٜمف اًمِمٞمخ سمتٖمسٞمؾ ىم٤مُمقا  اًمذيـ اعمٖمسٚمقن ذيمر وىمد. شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمروح وأؾمٚمؿ اًمٜمٗمس،

 سمف، اعمجلء ىمبؾ همسؾ ىمد اًمِمٞمخ أن فمٜمقا  أهنؿ طمتك سمدٟمف، وٟمٔم٤موم٦م شمٖمسٞمٚمف، وؾمٝمقًم٦م ُمٜمٔمره، طمسـ ُمـ

ومد ُمـ ورأجتؿ قمٚمٛمتؿ ُم٤م طمّمؾ ذًمؽ وسمٕمد  اًمٙمثػمون ه١مٓء وه٥مَّ  قمٚمٞمف، ًمٚمّمالة اًمٙمبػمة اجلٛمقع هذه شمقا

 ؾمت٦م أو مخس٦م شمبٕمد اًمتل اعم٘مؼمة إمم اًمٜم٤مس وُمِمك اًمٕمٔمٞمؿ، اًمزطم٤مم ذًمؽ ذم اجلٜم٤مزة صالة وأدي٧م إلُم٤مُمٝمؿ،

 ومتٌم: اًمِمقارع ختؽمق اجلٛمقع هذه يروا أن ُمٙم٦م ٕهؾ همريب٤مً  ُمٜمٔمراً  ويم٤من إىمدام، قمغم ُمؽمات يمٞمٚمق

 اًمِمٞمخ ويم٤من .اًمزطم٤مم ؿمدة ُمـ ُمت٠مظمر وىم٧ٍم  ذم إٓ دومٜمف ُمـ يٗمرغ ومل واًمِم٤مب، واًمِمٞمخ واًمّمٖمػم، اًمٙمبػم

ه ُم٤م يٜمٗمذ ويم٤من ًمٚمٕمزاء، اجلٚمقس يرى ٓ طمٞم٤مشمف ذم اهلل رمحف سم٤ًم، يرا  مل أُمف ُم٤مشم٧م وح٤م أبقه ُم٤مت ومٚمام صقا

ء، سمٞمتف يٗمتح ء شمٚم٘مك ًمٚمٕمزا  رمح٦م شمٕم٤ممم اهلل رمحف سمٕمده، ُمـ أوٓده ومٕمؾ وهٙمذا واًمٓمريؼ، اعمسجد ذم اًمٕمزا

 رىمتف ومرط ُمـ همدا طمتك رق ىمد طملمِ  إمم طملمٍ  ُمـ اًمٙمرب يٕمت٤مده حمزونِ  اهلؿ ـمٚمٞمح سم٘مٚم٥ٍم  أؾم٤مً . واؾمٕم٦م

يلمِ  ٟمبض يقىمٗمف يٙم٤مد  ُمـ ُم٘مٚمتل شم٘مرطم٧م اًمبس٤مشملمِ  ذم ُيٛمل اًمٖمٞم٨م يم٠منف ؾم٤ممجٝم٤م ؾمح دُمقعٌ  وأؾمٕمٗمتف اًمنما

 يسٚمٞمٜمل ُمرٍ  أؾمًك  ُمـ ًمٕمٚمف ودُم٤مً  ؾم٤مظمٜم٤مً  دُمٕم٤مً  اًمِمٕمر وم٠مؾمٙم٥م يرُمٞمٜمل سم٤مًمدهٞم٤مء فمؾ ًمٗم٤مضمعٍ  أؾمٗم٤مً  طمزهن٤م

 صمقب ًمٜم٤م اعمٜمقن أجدي ـمقت ىمٞمؾ همداة شمبٞملمِ  وصػ ُمـ قم٤مـمالً  همدا طمتك ومّم٤مطمتف ُمـ قمري٤مً  سمٞم٤من أضحك

 اعمٜم٤مسمر شمبٙمل حمزونِ  ضمد قمٜمٞمزة ذم وُمسجد وضم٤مُمٕم٦مٌ  وـمالٌب  اًم٘مّمٞمؿ شمبٙمل اًمٕمثٞمٛملم اًمِمٞمخ قمـ احلٞم٤مة

ـِ  ؿمتك شمٜمدسمف وؾمقف طمزنٍ  ُمـ واًم٘م٤مقم٤مت  همر سمراقمتف قمغم ؿم٤مهدة اًمدهر شمب٘مك ؾمقف ويمتبف اعمٞم٤مدي

ـِ  ـِ  اًمٗم٘مف ذم ُمست٘مٜمعٍ  زاد أو ىمٞمده اًمتقطمٞمدِ  قمغم ُمٗمٞمدٌ  ىمقٌل  اًمٕمٜم٤موي  شمٚم٘مٗمف روٟم٘مف اجلٞمد يزيـ صمٛملمٌ  قم٘مدٌ  واًمدي

ـِ  ٟمنم يقم ورمح٦م ُمٖمٗمرة ًمٚمِمٞمخ ٟمس٠مخف واهلل سمتثٛملمِ  أج٤مديٜم٤م  ُمـ يمتبٝم٤م ُمسٚمؿ ًمِم٤مقمرٍ  إبٞم٤مت هذه اًمدواوي

 . ىمٓمر
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  اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ شمريم٦م

سم٦م اًمتسجٞمالت ذم أذـمتف وسمٚمٖم٧م واؾمٕم٤ًم، قمٚمامً  -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ شمرك ًم٘مد  وصمالصم٦م وُم٤مئ٦م آٓف صمالصم٦م ىمرا

 وأذـم٦م اًم٘مداُمك، ـمالسمف قمٜمد أظمرى وأذـم٦م اًمٜم٤مس، قمٜمد ُمٙمتقسم٦م ومت٤موى وهٜم٤مك ذيٓم٤ًم، وصمامٟملم

 ُمـ رء ذيمر قمغم وؾمٜم٠ميت اًمنموح، ذم يمثػمة وجمٚمداٍت  اًمٙمٚمٞم٦م، ذم اًمدراؾم٦م وومّمقل ىم٤مقم٤مت ذم ُمسجٚم٦م

 ُمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمؽميم٦م هذه وسم٘مٞم٧م رسمف، إمم -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ ذه٥م ًم٘مد. وُمس٤مئٚمف ومت٤مويف وسمٕمض ُمٜمٝمجف

 وإذا وُمٖم٤مرهب٤م، إرض ُمِم٤مرق ذم آٟمتِم٤مر، وًمٕمٚمٛمف اًم٘مبقل، ًمٗمت٤مويف اهلل ويمت٥م ظمٚمٗمٝم٤م، اًمتل اًمٕمٚمقم

 قمٚماًم، اًمدٟمٞم٤م ُمأل وىمد ُم٤مت اًمقىم٧م هذا ذم قمٜمٞمزة قم٤ممل وم٢من قمٚماًم، اعمديٜم٦م ُمأل اعمديٜم٦م قم٤ممل: ؾم٤مسم٘م٤مً  ىمٞمؾ ىمد يم٤من

 قمغم يٕمٙمٗمقن اعمسٚمٛملم ُمـ قمدداً  ومِم٤مهدوا سمٕمٞمدة، سمٚمدان ذم اخل٤مرج إمم اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمدقم٤مة سمٕمض وذه٥م

 .اعمٝمٛم٦م اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ وهذه اهلل، رمحف اًمِمٞمخ ُمٜمٝم٩م ذم إوم٤مضؾ سمٕمض يمت٥م وىمد وومت٤مويف، ورؾم٤مئٚمف يمتبف

د احلٜمبكم: اعمذه٥م يمت٥م سمنمح اًمبداي٦م ذم -اهلل رمحف- اًمِمٞمخ اقمتٜمك ًم٘مد  وىمقاقمد ، واًمٙم٤مذم ، اعمست٘مٜمع يمـزا

د يقيص ويم٤من ذًمؽ، وهمػم ، رضم٥م اسمـ  ُمت٤مسمٕم٦م وحيرم اًمدًمٞمؾ، يٕمٔمؿ ٟمٗمسف اًمقىم٧م ذم ًمٙمٜمف ، اعمست٘مٜمع سمـزا

شمف يمتبف وهذه اًمدًمٞمؾ، اشمب٤مع وضمقب قمغم يمثػماً  ويِمدد اًمدًمٞمؾ، ظم٤مًمػ ومٞمام اعمذه٥م  ودروؾمف وحم٤مرضا

 صغم ًمٚمٜمبل واعمت٤مسمٕم٦م شمٕم٤ممم هلل سم٤مإلظمالص إٓ شمتؿ ٓ اًمٕمب٤مدات: ي٘مقل قمٜمدُم٤م ذًمؽ، سمت٘مرير ُمِمحقٟم٦م ومت٤مويف

وم٘م٦م يم٤مٟم٧م إذا إٓ شمتح٘مؼ ٓ واعمت٤مسمٕم٦م وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل  واجلٜمس، اًمسب٥م،: أُمقر ؾمت٦م ذم ًمٚمنمع ُمقا

 اًمٜمبل قمـ ضم٤مء ح٤م ُمقاوم٘م٦م صٗمتٝم٤م يم٤مٟم٧م إذا إٓ اًمٕمب٤مدة شم٘مبؾ ومال واعمٙم٤من، واًمزُم٤من، واًمٙمٞمٗمٞم٦م، واًم٘مدر،

 أن يرى اًمتل اعمس٤مئؾ ُمئ٤مت ذم اعمذه٥م اًمِمٞمخ ظم٤مًمػ وم٘مد وهلذا وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 اًمسٗمر، ذم اًمّمالة ذم اًم٘مٍم ُمدة وُمس٠مخ٦م سم٤مًمثالث، اًمٓمالق يمٛمس٠مخ٦م اعمذه٥م، سمخالف ومٞمٝم٤م اًمدًمٞمؾ

 صحٞمح ومنمح احلدي٨م: سمٙمت٥م قمٜمل وم٘مد ويمذًمؽ .ذًمؽ وهمػم ًمٚمقضقء، اعمٞم٧م همسؾ ٟم٘مض وُمس٠مخ٦م

م يمـبٚمقغ إطم٤مدي٨م: قمغم اعمبٜمٞم٦م إطمٙم٤مم ويمت٥م ، ُمسٚمؿ وصحٞمح ، اًمبخ٤مري  .  إطمٙم٤مم وقمٛمدة ، اعمرا

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ هب٤م شم٠مثر اًمتل اعم١مصمرات
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 اًمسٕمدي اًمرمحـ قمبد اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م قمغم ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمبف: أوًٓ : أرسمٕم٦م سمٛم١مصمراٍت  اهلل رمحف اًمِمٞمخ شم٠مثر ًم٘مد

 أصقل ذم أخػ وم٘مد واًمت٘مٕمٞمد، سم٤مًمت٠مصٞمؾ ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤مٟم٧م اًمذي اًمٗم٘مٝم٤مء ضمٝم٤مسمذة ُمـ وهق اهلل، رمحف

 يمت٥م ُمـ وإصقل واًمْمقاسمط سم٤مًم٘مقاقمد طم٤مومالً  يمت٤مسم٤مً  ومجع اًمتٗمسػم، وأصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م، واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مف،

 اعمسٛمك وهق ض٤مسمٓم٤ًم، ىم٤مقمدة قمنمة وؾم٧م أخػ ٟمحق ومٞمف اًم٘مٞمؿ اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ

: ؿمٞمخف قمـ ي٘مقل ويمذًمؽ. وإصقل واًمْمقاسمط اًم٘مقاقمد سمٛمٕمروم٦م اح٠مُمقل اًمٕمٚمؿ إمم اًمقصقل سمـٓمريؼ

 ـمٚمبف: صم٤مٟمٞم٤مً . واعمٕم٤من سم٤مُٕمثٚم٦م ًمٚمٓمٚمب٦م وشم٘مريبف اًمٕمٚمؿ وقمرض اًمتدريس ـمري٘م٦م ذم يمثػماً  سمف شم٠مثرت إٟمٜمل

 يمام سم٤محلدي٨م، اًمٕمٜم٤مي٦م ُمٜمف اؾمتٗم٤مد وم٘مد اهلل، رمحف سم٤مز سمـ اًمٕمزيز قمبد اعمحدث اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمغم ًمٚمٕمٚمؿ

 سمٙمت٥م قمٜم٤ميتف: صم٤مًمث٤مً  .سم٤محلدي٨م اًمٕمٜم٤مي٦م ضمٝم٦م ُمـ سم٤مز اسمـ سم٤مًمِمٞمخ شم٠مثرت: ٟمٗمسف قمـ حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل

 ، واًمتدُمري٦م احلٛمقي٦م ًمٚمٓمٚمب٦م ذح وم٘مد اهلل، رمحٝمام اًم٘مٞمؿ اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ: اإلُم٤مُملم

 ، اعمٕم٤مد زاد ُمـ وخمت٤مرات اًم٘مٞمؿ ًمـ٤مسمـ اًمٜمقٟمٞم٦م وذح ، اًمنمقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م ، وآىمتْم٤مء ، واًمقاؾمٓمٞم٦م

 سمج٤مٟم٥م اًمِمٞمخ اهتؿ: راسمٕم٤مً  .شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام قمٔمٞمامً  شم٠مثراً  هبام شم٠مثر وىمد ذًمؽ، وهمػم اعمقىمٕملم، وأقمالم

 وخمتٍم وإصقل، واًم٘مقاقمد، ، اًمقرىم٤مت سمـٜمٔمؿ واؿمتٖم٤مًمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وسم٤مًم٘مقاقمد ومٞمف، وشمٕمٛمؼ اًمٗم٘مف أصقل

 اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م صمؿ سمذًمؽ، اًمت٤مُم٦م واًمٕمٜم٤مي٦م رضم٥م اسمـ وىمقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٘مقاقمد ذم وُمٜمٔمقُم٦م اًمتحرير،

سم٤مً  ُم٤مًمؽ اسمـ أخٗمٞم٦م وأقمرب ومٞمٝم٤م سمرع  ذح ذم اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم دروٌس  وًمف واطمدة، ضمٚمس٦م ذم رسيٕم٤مً  إقمرا

 سم٠مصقل واقمتٜم٤مؤه ومٞمف، حلـ ُم٤م إقمراب ُمٜمف ـمٚم٥م اًم٘م٤مرئ حلـ إذا ويم٤من ، ُم٤مًمؽ اسمـ وأخٗمٞم٦م ، أضمروُمٞم٦م

 . ضمداً  ممٞمزة اًمِمٞمخ ًمدى اًمتٗمسػم دروس وم٢من وًمذًمؽ واًمتٗمسػم، اًمٗم٘مف ذم ضمداً  أوم٤مده وسم٤مًمٜمحق اًمٗم٘مف

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ممٞمزات

 ذم ًمف دمده٤م اًمتل اعمقؾمققم٤مت هذه ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م -1:ُمٜمٝم٤م.. ممٞمزات اهلل رمحف ًمٚمِمٞمخ يم٤من ًم٘مد

 اًمٕم٤مُم٦م: سم٤مًم٘مقاقمد ي٠مظمذ ويم٤من اًمٕمٚمٛمل، إٟمت٤مضمف ذم ُمٜمْمبٓم٤مً  يم٤من أنف -2. اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ جم٤مٓت ؿمتك

 أويمد: اًمٕم٘م٤مئد ذم اًمٔم٤مهر اشمب٤مع ًمٙمـ ظمالومف، قمغم اًمدًمٞمؾ دل ُم٤م إٓ واًمٕم٘م٤مئد، إطمٙم٤مم ذم اًمٔم٤مهر يم٤مشمب٤مع
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 أنٜم٤م إصؾ ًمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم، ومٞمٝم٤م يدظمؾ اًمٕم٘مؾ وم٢من إطمٙم٤مم سمخالف ومٞمٝم٤م: ًمٚمٕم٘مؾ جم٤مل ٓ همٞمبٞم٦م أُمقر ٕهن٤م

 ضمرسم٧م وىمد ُمس٤مئؾ، ذم.. أدري ٓ: ي٘مقل وأن شمقىمٗمف، إقمالن ذم يؽمدد ٓ يم٤من أنف -3.سم٤مًمٔم٤مهر ُمٙمٚمٗمقن

 واًمتٗمّمٞمؾ، واًمت٘مسٞمؿ اًمسؼم ـمري٘م٦م قمغم يسػم يم٤من أنف -4.اهلل رمحف اًمِمٞمخ ُمع اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ قمددٍ  ذم ذًمؽ

 يٜم٘مسؿ إٟمف: اًمِمٕمر أطمٙم٤مم ذم ي٘مقل ُمثالً  ومتجده أذه٤مهنؿ، ذم اعمٕمٚمقُم٤مت ويريمز ضمدًا، اًمٓمالب يٗمٞمد وهذا

 إزاًمتف قمـ اًمِم٤مرع هنك وؿمٕمر واًمِم٤مرب، واإلسمط اًمٕم٤مٟم٦م يمِمٕمر سم٢مزاًمتف اًمِم٤مرع أُمر ؿمٕمرٌ : أىمس٤مم صمالصم٦م إمم

 أىمس٤مم، مخس٦م إمم اًمّمالة طمريم٦م وي٘مسؿ واًمرضمٚملم، اًمٞمديـ ؿمٕمر ُمثؾ قمٜمف ؾمٙم٧م وؿمٕمرٌ  اًمٚمحٞم٦م، يمِمٕمر

 اعمس٤مئؾ شمقضح وهذه اًمسؼم، ـمري٘م٦م ذم سم٤مرقم٤مً  اًمت٘مسٞمامت، يمثػم دمده وهٙمذا... أىمس٤مم صمالصم٦م إمم واًمٜمج٤مؾم٦م

 وشمٕمريػ احلدث، طمد ذم شمٕمريٗمف ُمـ يتبلم يمام ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت، دىمٞمٍؼ  حتديدٍ  ذا ويم٤من .ضمداً  اًمٓمٚمب٦م أذه٤من ذم

ء، واًمٖمرض، وآطمتٞم٤مط، اًمٜمج٤مؾم٦م،  شمدل ىمْمٞم٦م وهذه اًمٗم٘مٝمٞم٦م، سم٤مًمٗمروق ويٕمتٜمل ذًمؽ، وٟمحق واإلضمزا

 اًمٕملم ومروض سملم واًمٗمرق اًمّمالة، ذم وإداء اًم٘مْم٤مء سملم اًمٗمرق: ُمثالً  ومٞمبلم اًمٕمٚمؿ، ذم اًمرؾمقخ قمغم

 اإلضمزاء وصٗم٦م اًمٙمامل صٗم٦م سملم واًمٗمرق اًمّمالة، وذوط اًمّمالة أريم٤من سملم واًمٗمرق اًمٙمٗم٤مي٦م، وومروض

 ُمـ وهذه إًمٞمٝم٤م، اعمس٤مئؾ ضمزئٞم٤مت ويرد اًمٙمٚمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مقاقمد يستٕمٛمؾ ُم٤م ويمثػماً  وهٙمذا،.. اًمٕمب٤مدة ذم

 ٓ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٤مُٕمقر اًمٕمؼمة: )ذطمف أثٜم٤مء ذم اًم٘مقاقمد هذه ي٘مقل شمسٛمٕمف ُم٤م ويمثػماً  آضمتٝم٤مد، أهؾ صٗم٤مت

 ُم٤م شمبٕم٤مً  يثب٧م(.. )اعمٕملم اًمسب٥م ي٘متيض ٓ اعمٕملم اًمسب٥م قمدم(.. )ُمٜمف اعمبدل طمٙمؿ ًمف اًمبدل(.. )سمّمقره٤م

(.. إداء حيٙمل اًم٘مْم٤مء(.. )إصؾ ُمـ أضٕمػ اًمٗمرع(.. )اًمتٞمسػم دمٚم٥م اعمِم٘م٦م(.. )اؾمت٘مالًٓ  يثب٧م ٓ

شمف وم٢من اًمٕمب٤مدة ذم وضم٥م ُم٤م يمؾ)  طمٙمؿ ٓ ُمٕمدٟمف ذم اًمٌمء(.. )سم٤مًمِمؽ يزول ٓ اًمٞم٘ملم(.. )هل٤م ُمبٓمٌؾ  ومقا

 يمؾ سمٓمـ وذم يمٞمػ وهم٤مئط؟ سمقل وُمٕمف يّمكم أن ٕطمد أججقز ٓ؟ أم ٟمجٌس  واًمٖم٤مئط اًمبقل: ُمث٤مًمف(: ًمف

 ًمف ص٤مر ظمرج وم٢مذا طمٙمؿ، ًمف ومٚمٞمس اًمداظمؾ ذم يم٤من إذا أُم٤م ظمرج، إذا إٓ طمٙمؿ ًمف ومٚمٞمس ُمٜمف، واطمد

 وٓ وهذا قمٚمٞمٝم٤م، ويٜمبف إصقًمٞم٦م، اًم٘مقاقمد يقرد وهٙمذا(... قمدُمف وم٤مٕصؾ وضمقده ذم ؿمؽ ُم٤م.. )احلٙمؿ

 . اهلل رمحف قمٚمقُمف سمف متٞمزت ومم٤م شمدريسف، طمسـ ُمـ ؿمؽ
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  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ قمٜمٝم٤م أضم٤مب ُمتٗمرىم٦م ُمس٤مئؾ

ءة، أظمرى ُمرة قمٚمٞمف وقمرضتٝم٤م يمتبتٝم٤م، صمؿ ُمس٤مئؾ قمـ قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ ؾم٠مخ٧م ىمد يمٜم٧م  سم٤مب وُمـ ىمرا

 هؾ آؾمتحامم، أثٜم٤مء اًمب٤مٟمٞمق ذم اًمتبقل قمـ: اهلل رمحف ؾم٠مختف/ 1.اًمدرس هذا ذم سمٕمْمٝم٤م اظمؽمت اًمٗم٤مئدة

 ٓ: اهلل رمحف وم٘م٤مل يدظمؾ؟ ومال ُمٗمتقح اح٤مء جمرى ٕن أم اعمستحؿ، ذم اًمبقل قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ذم يدظمؾ

 اح٤مء سم٢مراىم٦م اًمبقل يزيؾ طمتك يستحؿ ٓ ًمٙمـ اًمبقل، يزول صمؿ اح٤مء قمٚمٞمف يريؼ ومسقف سم٤مل إذا ٕنف يدظمؾ:

 يم٤من إذا ًمٙمٜمف اًمٗمٓمرة، ؾمٜمـ ُمـ ًمٞمس: وم٘م٤مل واًمدسمر؟ إنثٞملم ؿمٕمر طمٚمؼ اًمسٜم٦م ُمـ هؾ: وؾم٠مختف/ 2.قمٚمٞمف

 اًمبحري٦م اًم٘مقاىمع أو اًمّمدف هؾ: وؾم٠مختف/ 3.سم٤مخل٤مرج يتٚمقث ٓ طمتك إزاًمتف ُمـ سمد ٓ وم٢مٟمف يمثػماً  اًمِمٕمر

 اهلل صغم اًمٜمبل ًم٘مقل هب٤م: آؾمتجامر جيقز سمؾ. ٓ: وم٘م٤مل سمف؟ آؾمتجامر جيقز ٓ اًمذي اًمٕمٔمؿ ُمـ شمٕمتؼم

 -اًمبحري٦م واًم٘مقاىمع اًمّمدف: أي- وهذه ،(قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ ذيمر قمٔمؿٍ  يمؾ ًمٙمؿ: )اجلـ ًمقومد وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 يِمٛمؾ هؾ إذان، سمٕمد اعمسجد ُمـ اخلروج قمـ اًمٜمٝمل قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 4.احلدي٨م ذم شمدظمؾ ٓ

ة / 5.أصالً  اجلامقم٦م قمٚمٞمٝم٤م دم٥م ٓ اعمرأة ٕن يِمٛمٚمٝم٤م: ٓ: وم٘م٤مل حم٤مرضة؟ أو درؾم٤مً  حترض يم٤مٟم٧م إذا اعمرأ

 أرضمؾ سمٛمح٤مذاة اخلٚمٗمٞم٦م اًمٙمرد أرضمؾ جيٕمؾ هؾ اعمسجد، ذم اًمٙمرد قمغم يّمكم اًمذي قمـ: وؾم٠مختف

 أرضمؾ جيٕمؾ: وم٘م٤مل اعمّمٚملم؟ أرضمؾ سمٛمح٤مذاة إُم٤مُمٞم٦م اًمٙمرد أرضمؾ جيٕمؾ أم اًمّمػ؟ ذم اعمّمٚملم

/ 6. ؾمٞمٙمقن أجـ ىم٤مم ًمق وًمٞمس أن ىمٕمقده طم٤مل سمف واًمٕمؼمة اعمّمٚملم، أرضمؾ سمٛمح٤مذاة اخلٚمٗمٞم٦م اًمٙمرد

 وطمده، يّمكم أو ؿمخٌص  إٓ ُمٕمف يّمكم وٓ قمٜمف ُمسجده أهؾ اٟمت٘مؾ ُمسجد إُم٤مم قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف

 ًمٚمراشم٥م؟ اؾمتح٘م٤مىمف ُمدى وُم٤م آظمر؟ ُمسجدٍ  مج٤مقم٦م إمم يٜمت٘مؾ أم وطمده؟ اعمسجد ذم سم٤مًمّمالة يستٛمر ومٝمؾ

 ومٞمف يّمكم آظمر ُمسجدٍ  إمم ذه٥م أطمد ُمٕمف يٙمـ مل وم٢مذا واطمدًا، وًمق ُم٠مُمقمٌ  ُمٕمف يم٤من إذا يب٘مك أن أرى: وم٘م٤مل

 سمٕمض وضمقد قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 7.سمذًمؽ اعمسئقًملم يبٚمغ أن سمد ومال ًمٚمراشم٥م سم٤مًمٜمسب٦م أُم٤م اجلامقم٦م، ُمع

 اًمّمقت إًمٞمٝم٤م ويٛمد يِمقؿمقا، ٓ طمتك اًمّمبٞم٤من ُمع اًمٜمس٤مء ومٞمٝم٤م جيٕمؾ يمخٞمٛم٦م اعمسجد ظم٤مرج اعمٚمح٘م٤مت

 يّمح هؾ اعمسجد، ؾمٞم٤مرات ُمقاىمػ ذم اخلٞمٛم٦م وهذه درج، أو ممر واعمسجد اخلٞمٛم٦م وسملم سم٤مًمسٚمؽ،
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 ٕن سمرضورة: ًمٞمس٧م وهذه ًمٚمرضورة، إٓ اعمسجد ظم٤مرج اًمّمالة دمقز ٓ: اهلل رمحف وم٘م٤مل آىمتداء؟

 ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم وصالهت٤م ذًمؽ، إمم رضورة ذم ومٚمٞمس٧م اجلامقم٦م، طمْمقر قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ اعمرأة

 ًمٞم٘متدي، اإلُم٤مم شمٙمبػمات يسٛمع اعمسجد داظمؾ اًمقاطمد يم٤من إذا آىمتداء؟ يّمح ُمتك. اعمسجد ذم صالهت٤م

 هٜم٤مك وًمٞمس ممر اعمسجد وسملم سمٞمٜمف يم٤من إذا ًمٙمـ أجْم٤ًم، آىمتداء صح اخل٤مرج إمم اًمّمٗمقف اُمتدت وإذا

 وهق سمِمدة اًمريح أو اًمبقل طمرضه ُم٠مُمقمٍ  قمـ: ؾم٠مختف ويمذًمؽ/ 8.سم٤مإلُم٤مم ي٘متدي ٓ ذًمؽ ومٕمٜمد رضورة

 واًمريمـ اإلسمراهٞمٛمٞم٦م واًمّمالة اًمتحٞم٤مت سمٕمد اإلُم٤مم ىمبؾ ؾمٚمؿ إذا صالشمف شمّمح هؾ إظمػم، اًمتِمٝمد ذم

: أي- اًمٗم٤محت٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ىمرأ  إُم٤مم قمـ: وؾم٠مختف/ 9.ُمٕمذور ٕنف شمّمح ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل واًمقاضم٥م؟

 يٕمٚمٛمقا  أن ىمبؾ ُمٕمف دظمٚمقا  إذا ًمٙمـ سم٤مـمٚم٦م، صالهتؿ شمٙمقن: وم٘م٤مل سم٤مـمٚم٦م؟ وراءه ُمـ صالة ومٝمؾ -ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

د ٟمقوا اإلٟمجٚمٞمزي٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ي٘مرأه٤م أنف  ومٞمٚمزُمف ًمإلُم٤مم ٤مًمٜمسب٦مسم أُم٤م ؾمبؼ، ُم٤م قمغم صالهتؿ وأيمٛمٚمقا  قمٜمف آٟمٗمرا

 أهؾ قمٜمد اعمٕمرووم٦م إذيم٤مر ُمـ سمدهل٤م إمم وضمقهب٤م قمٜمف ؾم٘مط يٛمٙمٜمف مل وم٢من اًمٕمرسمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤محت٦م يتٕمٚمؿ أن

 احلٚمٞم٥م، سمٜمقك اؾمٛمٝم٤م سمٜمقك أُمريٙم٤م ذم يقضمد: وؾم٠مختف/ 11. هلل واحلٛمد اهلل، ؾمبح٤من: ُمثؾ اًمٕمٚمؿ،

 ُمـ إوٓد إرض٤مع إمم حيتجـ اًمٚمقايت اًمٜمس٤مء قمغم يبٞمٕمقٟمف صمؿ احلقاُمؾ إُمٝم٤مت ُمـ احلٚمٞم٥م يِمؽمون

ء طمٙمؿ ومام ٟم٤مىمص، وطمٚمٞمبٝم٤م ُمرض هب٤م ُمـ أو اًمٕمٛمؾ، ص٤مطمب٤مت : وم٘م٤مل اًمبٜمقك؟ شمٚمؽ ُمـ احلٚمٞم٥م ذا

 وٓ ؾمتختٚمط إُمٝم٤مت ٕن آدُمٞم٤مت، طمٚمٞم٥م أنف دام ُم٤م اًمقضمف هذا قمغم سمٜمؽ يقضع أن جيقز وٓ طمرام،

 يم٤من إذا أُم٤م اًمٜمس٥م، ُمـ حيرم ُم٤م سم٤مًمرض٤مقم٦م ومٞمٝم٤م حيرم اإلؾمالُمٞم٦م واًمنميٕم٦م سم٤مًمرض٤مقم٦م، أُمف ُمـ يدري

 ًمبـ هذا يٙمقن يم٠من هبـ، اإلطم٤مـم٦م يٛمٙمـ ُمٕمٞمٜم٤مٍت  ٟمس٤مء ُمـ يم٤من أو سم٠مس، ومال أدُمٞم٤مت همػم ُمـ اًمٚمبـ

: وؾم٠مختف/ 11.اًمرض٤مقم٦م ُمـ أُمٝم٤مهتؿ ؾمتٕمرف احل٤مل هذه ذم ٕنف ومالٟم٦م، ًمبـ وهذا ومالٟم٦م، ًمبـ وهذا ومالٟم٦م،

  أو اعمريض شمّمقير إـمب٤مء سمٕمض يريد اًمتل اًمٜم٤مدرة وظمّمقص٤مً  اعمرضٞم٦م احل٤مٓت سمٕمض قمـ
ٍ
 ُمـ ضمزء

 سمٕمض ذم شمٕمرض أو اًمٓم٥م، ًمٓمالب اح٤مدة شمدريس ذم هذا ًمٞمٜمٗمع واًمرضمٚملم واًمٔمٝمر يم٤مًمّمدر ضمسده،

 إذا أُم٤م سمذًمؽ، سم٠مس ومال ًمٚمجٛمٝمقر ُمّمٚمح٦م وومٞمٝم٤م اعمريض سمٕمٚمؿ يم٤من إذا: وم٘م٤مل ًمٚمٗم٤مئدة؟ اًمٓمبٞم٦م اعم١ممترات

 وهق اًمِمٕمر وطمقًمف اًمقضمف ذم اخل٤مل طم٥م إزاًم٦م طمٙمؿ قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 12.جيقز ومال إذٟمف سمٖمػم يم٤من
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 قمـ: وؾم٠مختف/ 13.اًمتجٛمٞمؾ ًمزي٤مدة وًمٞمس قملم، إزاًم٦م ذًمؽ ٕن سم٢مزاًمتف: سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل اعمٜمٔمر؟ يِمقه

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم سم٠مؾم٤ًم: هذا ذم أرى ٓ: وم٘م٤مل إدوي٦م؟ ًمتٓمقير احلٞمقاٟم٤مت قمـ إبح٤مث إضمراء طمٙمؿ

رَ  اَمَواِت  ذِم  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  َوؾَمخَّ َْرضِ  ذِم  َوَُم٤م اًمسَّ ْٕ  اًمٓمرق أؾمٝمؾ شُمسٚمؽ أن جي٥م وًمٙمـ[ 13:اجل٤مصمٞم٦م] ُِمٜمْفُ  مَجِٞمٕم٤مً  ا

 إضمٝمزة اؾمتٕمامل طمٙمؿ قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 14.احلٞمقاٟم٤مت شمٕمذي٥م قمـ وأبٕمده٤م اًمتج٤مرب، ذم

 ٓ: وم٘م٤مل أنثك؟ أم ذيمر هق هؾ: أُمف رطمؿ ذم وهق اًمٓمٗمؾ ضمٜمس عمٕمروم٦م اًمّمقشمٞم٦م ومقق إؿمٕم٦م أو اًمٓمبٞم٦م،

 ُمٕمروم٦م قمغم يؽمشم٥م ٓ أنف طمٞم٨م اح٤مل، إض٤مقم٦م ُمـ أنف: ي٘م٤مل وم٘مد سم٤مهٔم٦م، ٟمٗم٘م٤مٍت  ومٞمف يم٤من إذا إٓ هبذا، سم٠مس

 يم٤مٟم٧م إذا اًمبٜم٤مت يٙمرهقن ُمـ قمٜمد واخلٞمب٦م" ىمقؾملم وسملم ضمٜمسف، سمٛمٕمروم٦م اًمٗمرطم٦م جمرد إٓ اجلٜملم ضمٜمس

/ 15. قمٜمدئذٍ  جيقز ٓ وم٢مٟمف اح٤مل، إض٤مقم٦م ُمـ ومٝمق سم٤مهٔم٦م سمٜمٗم٘م٤مت إٓ حتّمؾ ٓ اعمٕمروم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا" سمٜمت٤مً 

 واًمّمالة ُم٤مت، ومالٟم٤مً  أن اًمّمالة سمٕمد احلل ذم ؿمخص شمقذم يمٚمام اعمسجد إُم٤مم إظمب٤مر طمٙمؿ ُم٤م: وؾم٠مختف

 يمؾ ُمقت قمـ اإلقمالن اًمّم٤مًمح اًمسٚمػ قم٤مدة ُمـ يٙمـ مل ٕنف هذا: أرى ٓ: وم٘م٤مل يمذا؟ ُمٙم٤من ذم قمٚمٞمف

 شمِمٞمٞمع إمم يتِمقومقن اًمٜم٤مس ٕن اًمٜم٤مس: يٜمٗمع وهمٜمٍل  يمٕم٤مملٍ  ىمٞمٛم٦م ذا اعمٞم٧م يٙمقن أن إٓ مهللا ُمسٚمؿ، ُمٞم٧م

 ـمٚمب٧م إذا اعمٓمٚم٘م٦م أُمٝمؿ ًمرؤي٦م أوٓده ؾمٗمر ُمّم٤مريػ إب يتحٛمؾ هؾ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 16.ضمٜم٤مزشمف

 أن اعمروءة ُمـ وم٢من دوهن٤م، أو ُمتقؾمٓم٦م طم٤مهل٤م واًمزوضم٦م اهلل أهمٜم٤مه ىمد اًمزوج يم٤من إذا: وم٘م٤مل ذًمؽ؟ إم

 اإلٟمج٤مب أطمدهؿ ي١مظمر أن جيقز هؾ: وؾم٠مختف/ 17.أصالً  قمٚمٞمف سمقاضم٥ٍم  ًمٞمس وًمٙمٜمف اًمٜمٗم٘م٦م، يتحٛمؾ

 اًمقىم٧م؟ هذا ذم اًمؽمسمٞم٦م قمغم ًمف ىمدرة ٓ أنف ويدقمل اعمجتٛمع، ومس٤مد يرى ٕنف ؾمٜملم، مخس يمؾ وجيٕمٚمف

 قمٚمٞمف اًمٜمبل يرهمبف ومٞمام وضمؾ قمز سم٤مهلل اًمٔمـ إؾم٤مء ٕنف جيقز: ٓ وم٢مٟمف اًمٜمٞم٦م هل هذه داُم٧م ُم٤م أُم٤م: وم٘م٤مل

 ُمـ اعمرأة طم٤مل أضمؾ ُمـ اًمٜمسؾ شمٜمٔمٞمؿ يم٤من إذا أُم٤م( اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا : )ىم٤مل طمٞم٨م واًمسالم اًمّمالة

زه، ٟم٘مقل ىمد ومٝمذا شمتحٛمؾ: ٓ أهن٤م  ومٝمذا يٗمسدون، ؾمقف أوٓده إن: وىمقًمف شمريمف، إومم يم٤من وإن سمجقا

 زوضمٝم٤م ؾمٞمذه٥م اُمرأة قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 18.اعمجتٛمع يٜمٗمٕمقن ص٤محللم يٙمقٟمقن وم٘مد سمف، ُمسٚمؿ همػم

 شمذه٥م أن أرى: وم٘م٤مل ٓ؟ أم ُمٕمف شمس٤مومر ومٝمؾ ُمٕمف، شمس٤مومر أن ُمٜمٝم٤م ومٓمٚم٥م دٟمٞمقي، ُٕمرٍ  اًمٙمٗم٤مر سمالد إمم

 اًمتسؽم ُمـ سم٤مًمقاضم٥م شم٘مقم داُم٧م ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م رضر ٓ وهل اًمٗمتـ، ُمـ ًمسالُمتف أىمرب ذًمؽ ٕن ُمٕمف:
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 شمٕم٤مؾم٦م، ذم ؾمتٙمقن زوج قمٜمده٤م ًمٞمس سم٘مٞم٧م إذا أجْم٤مً  وهل قمٚمٞمف، ومٞمخِمك وطمده ذه٤مسمف وأُم٤م واحلِمٛم٦م،

: وم٘م٤مل واًمٕمٙمس؟ اًمزوضم٦م حمٗمٔم٦م اًمزوج شمٗمتٞمش قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 19.اًمٗمتٜم٦م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م خيِمك وىمد

/ 21. جيقز ومال رض٤مً  سمٖمػم يم٤من إذا أُم٤م سم٠مس، ومال ص٤مطمبف سمرض٤م يم٤من إذا سمذًمؽ؟ اًمزوضملم أطمد يرىض هؾ

 أج٤مم ذم ًمتدريسٝمؿ إومم اًمزوضم٦م يقم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م زوضمتف أوٓد إمم اًمزوج ذه٤مب طمٙمؿ قمـ: وؾم٠مختف

مٌ  هذا: وم٘م٤مل آُمتح٤مٟم٤مت؟  اًمزوضم٦م إمم هبؿ ومٚمٞم٠مِت  يدرؾمٝمؿ أن أراد وإذا إظمرى، اًمزوضم٦م سمرض٤م إٓ طمرا

 ُم٤مت رضمؾٍ  قمـ: وؾم٠مختف/ 21.أُمٝمؿ إمم يردهؿ صمؿ اًمدور، قمٚمٞمٝم٤م واًمتل أن ومٞمف هق اًمذي اًمبٞم٧م ص٤مطمب٦م

تف ومقًمدت  وًمدت إذا. ٓ: اهلل رمحف اًمِمٞمخ ىم٤مل: اجلقاب شمٖمسٚمف؟ أن جيقز هؾ سمس٤مقم٤مت، ُمقشمف سمٕمد اُمرأ

 قم٘مد ًمق وهلذا ًمف، زوضم٦م همػم أن ص٤مرت ٕهن٤م شمٖمسٚمف: أن جيقز ومال زوضمٝم٤م، وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٕمالىم٦م اٟم٘مٓمٕم٧م

 وضع طم٤مُمالً  يم٤مٟم٧م إذا زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م اعمتقرم قمدة ٕن صحٞمح٤ًم: اًمٕم٘مد ص٤مر اًمس٤مقم٦م هذه ذم قم٤مىمد قمٚمٞمٝم٤م

 اًمِمخص هذا قمغم جي٥م ومٝمؾ ومٗمٕمؾ، يٗمٕمؾ أٓ ؿمخص قمغم طمٚمػ إذا: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 22.احلٛمؾ

/ 23.أظمٞمف سم٘مسؿ يؼم أن ًمٚمٛم١مُمـ إومْمؾ وًمٙمـ ذًمؽ، يٚمزُمف ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل ًمٞمٙمٗمر؟ احل٤مًمػ خيؼم أن اًمث٤من

 اًمزيم٤مة ومٝمؾ اؾمتثامري٦م، ذيم٤مت ذم طمس٤مسم٤مت ذم أوٓده سم٠مؾمامء ُمب٤مًمغ وضع رضمؾٍ  قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف

 ًمف إٟمس٤من يمؾ: وم٘م٤مل ٟمّم٤مسم٤ًم؟ يبٚمغ ٓ واطمد يمؾ ُمبٚمغ يم٤من إذا اجلٛمٞمع جيٛمع أو سمٛمٗمرده؟ طمس٤مب يمؾ قمغم

٤مه ٟمّم٤مسم٤مً  سمٚمغ وم٢مذا اخل٤مص، ُم٤مًمف  وؾم٠مختف/ 24.اًمٜمّم٤مب ًمتٙمٛمٞمؾ ًمبٕمض سمٕمْمٝم٤م يْمؿ وٓ ومال، وإٓ زيمَّ

 صمؿ آشمّم٤مٓت، ًمنميم٦م اًمنمحي٦م صمٛمـ ويسددون اجلقال، ًمٚمٝم٤مشمػ اعمحالت سمٕمض سمٞمع قمـ: اهلل رمحف

 ي٘مقل اعمِمؽمي ٕن جيقز: ٓ هذا أن اًمٔم٤مهر: وم٘م٤مل سم٤مًمزي٤مدة؟ ويٙمقن اعمِمؽمي، قمغم اعمبٚمغ يمؾ ي٘مسٓمقن

 اًمزي٤مدة وهذه سمزي٤مدة، ًمؽ أؾمدد صمؿ آشمّم٤مٓت ًمنميم٦م قمٜمل ؾمدد: أي اًمنمحي٦م، صمٛمـ أىمرضٜمل: ًمٚمب٤مئع

 وأقمٓمٞمؽ اًمنمحي٦م قمٜمل ؾمدد: ي٘مقل أن أُم٤م يٛمٚمٙمف، ٕنف سم٤مٕىمس٤مط وم٘مط اهل٤مشمػ يبٞمٕمف أن جيقز ًمٙمـ رسم٤ًم،

 سمٓم٤مىم٤مت شمبٞمع اًمتل اعمالسمس همسٞمؾ حمالت سمْمع قمـ: وؾم٠مختف/ 25.رسم٤مً  وهق سمزي٤مدة ىمرٌض  ومٝمذا سمزي٤مدة،

 ٟمٕمؿ: اجلقاب ري٤مل؟ سمامئ٦م ًمؽ ويٖمسٚمقن ري٤مًٓ  ؾمبٕملم ُم٘مدُم٤مً  شمدومع ري٤مل، سمامئ٦م ويٖمسٚمقن ري٤مًٓ  سمسبٕملم

 ىمْمٞم٦م ذم سمديالً  ويٙمقن يٜمٗمع أن يٛمٙمـ وهذا ُمستِمٗمك، ص٤مطم٥م قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 26. جيقز
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 ُمـ اًمِمخص قمـ ـمبٞم٤مً  يمِمٗم٤مً  قمنميـ ُم٘م٤مسمؾ ري٤مل مخسامئ٦م ادومٕمقا : ًمٚمنميم٤مت أو ًمٚمزسم٤مئـ ي٘مقل اًمت٠مُملم،

ء ُمقفمٗمٞمٙمؿ،  يم٤من اًمٕمدد اؾمتٜمٗمذ إذا سمحٞم٨م اًمسٜم٦م، ُمدار قمغم جيريف قم٤مم ومحص أو يّمٞمبف، عمرض يم٤من ؾمقا

 يم٤من إذا اعمٕم٤مُمٚم٦م هبذه سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل اًمٜم٘مقد؟ يسؽمضمٕمقن ٓ وم٢مهنؿ اًمٕمدد يستٜمٗمذ مل وإن اعمبٚمغ، ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ

 ُمقفمٗمل ي٘مرض أن اًمبٜمؽ وواومؼ اًمبٜمؽ، ذم أُمقال هل٤م ذيم٦م قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 27.ُمٕمٚمقُم٤مً  اًمٕمدد

 رسم٤ًم، سمدون اًم٘مرض دام ُم٤م اًمبٜمؽ هذا ُمـ اعمقفمػ اىمؽماض ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: وم٘م٤مل زي٤مدة؟ سمٖمػم اًمنميم٦م

 وؾم٠مختف/ 28.طم٘مف ُمـ اًمبٜمؽ يتقصمؼ أن احل٤مًم٦م هذه ذم سمف اعم٘مّمقد اًمبٜمؽ، إمم اًمراشم٥م حتقيؾ واؿمؽماط

 جيقز هؾ ًمٞمِمؽموا، ؾمٙم٤مرى ٟمّم٤مرى قمٚمٞمف يدظمؾ اًمٖمرب سمالد ذم دم٤مري حمؾ ص٤مطم٥م قمـ: اهلل رمحف

 ومال يٗمٕمٚمقن ُم٤م يٕمٚمٛمقن ٓ طم٤ملٍ  ذم يم٤مٟمقا  وإذا سمبٞمٕمٝمؿ، سم٠مس ومال يٕم٘مٚمقن يم٤مٟمقا  إذا: وم٘م٤مل ٓ؟ أم سمٞمٕمٝمؿ

 ًمٚمبٜمؽ ٟمٛمقذضم٤مً  يٙمت٥م أن وفمٞمٗمتف ُمـ اًمذي اعمح٤مؾم٥م قمـ: شمٕم٤ممم اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 29.هلؿ يبٞمع أن جيقز

 احلرام، قمغم ًمف ُمٕملم وم٠من٧م إوراق ًمف قمب٠مت إذا: وم٘م٤مل سم٤مًمرسم٤م؟ ي٘مؽمض ًمٙمل اعمقفمػ اًمِمخص سمراشم٥م

 يم٤من رضمؾ قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 31[.2:اح٤مئدة] َواًْمُٕمْدَوانِ  صْمؿِ اإْل  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ: اهلل ىم٤مل وىمد

 صمؿ ومرسق، سمٞمتف ذم اح٤مل ووضع اؿمؽماه٤م، اًمتل اًم٘مٞمٛم٦م قمـ زي٤مدة وومٞمٝم٤م ومب٤مقمٝم٤م رسمقي٦م سمٜمقك ذم أؾمٝمامً  يٛمٚمؽ

 ُمرة إظمراضمف يٚمزُمف ومال شم٤مب ىمد أنف دام ُم٤م: وم٘م٤مل أظمرى؟ ُمرة اح٤مل إظمراج يٚمزُمف ومٝمؾ اًمرضمؾ، شم٤مب

ًمُِٙمؿْ  ُرُؤوُس  وَمَٚمُٙمؿْ  شُمْبُتؿْ  َوإِنْ : شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف أظمرى: - قمٜمده اًمرسمقي اح٤مل هذا وسم٘م٤مء[ 279:اًمب٘مرة] َأُْمَقا

 ومال شمٗمريط وٓ شمٕمدٍ  سمدون رسىم٧م وىمد ُمٜمٝم٤م، يتخٚمص طمتك إُم٤مٟم٦م سم٤مب ُمـ -سمٞمتف ذم سم٘مٞم٧م اًمتل اًمزي٤مدة

 اًمّمديؼ ُمس٤مقمدة سم٤مب ُمـ- صدي٘مف ٕضمؾ سم٤مًمرسم٤م اًمبٜمؽ ُمـ اىمؽمض رضمؾ قمـ: وؾم٠مختف/ 31.قمٚمٞمف ضامن

 يٕمتؼم ًمئال قمٚمٞمف ومٞمج٥م أُمٙمـ إذا: وم٘م٤مل صدي٘مف؟ ٓؾمؿ اًمديـ ٟم٘مؾ قمٚمٞمف جي٥م هؾ شم٤مب، صمؿ -سمزقمٛمف

: وم٘م٤مل اًمبالشملم؟ خل٤مشمؿ اًمرضمؾ ًمبس قمـ: وؾم٠مختف/ 32.اًمرسم٤م قمغم اعمس٤مقمدة قمغم ُمٍماً  يب٘مك وًمئال راضٞم٤ًم،

 ُمالسمس ُمّمٜمع ذم اًمٕمٛمؾ قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 33.اًمٗمتٜم٦م سمف حتّمؾ وأٓ ُمرسوم٤ًم، يٙمقن سم٠مٓ ُمنموطٌ 

مٌ . ٓ: وم٘م٤مل وىمّمػمة؟ ضٞم٘م٦م ٟمس٤مئٞم٦م  رضمؾٍ  قمـ: وؾم٠مختف/ 34.واًمٕمدوان اإلصمؿ قمغم شمٕم٤مون ٕنف قمٚمٞمف: طمرا

: وم٘م٤مل اعمٜمتحر؟ اًم٘م٤مشمؾ أوًمٞم٤مء قمٜمد ُم٤مزم طمؼ أي اعمٔمٚمقم اًم٘متٞمؾ ٕوًمٞم٤مء هؾ ٟمٗمسف، ٟمحر صمؿ آظمر ىمتؾ
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 طمؼ: ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م قمغم هلؿ ومٚمٞمس ُم٤مل ًمف يٙمـ مل وم٢من ُم٤مل، ًمف يم٤من إن اًم٘م٤مشمؾ ُم٤مل ذم اًمدي٦م اعم٘متقل ٕوًمٞم٤مء

 يتبع: وم٘م٤مل اًمٙمٛمبٞمقشمر؟ سمراُم٩م ٟمسخ طمٙمؿ قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 35.اًمٕمٛمد دي٦م حتٛمؾ ٓ اًمٕم٤مىمٚم٦م ٕن

 ُمٜمع قمغم أوًٓ  يمتبٝم٤م اًمذي يٜمص ومل ًمٜمٗمسف يٜمسخٝم٤م أن يريد ؿمخص إٓ مهللا اًمٕمرف، سمف ضمرى ُم٤م ومٞمٝم٤م

 اًمذي اًمِمخص ٟمص إذا أُم٤م آؾمتئذان، وآطمتٞم٤مط سم٠مس، سمف يٙمقن أٓ وم٠مرضمق واًمٕم٤مم، اخل٤مص اًمٜمسخ

 اؾمتقدع رضمؾ قمـ: اهلل رمحف وؾم٠مختف/ 36.ُمٓمٚم٘م٤مً  جيقز ومال ٟمسخف ُمـ واًمٕم٤مم اخل٤مص ُمٜمع قمغم أوًٓ  يمت٥م

 ومٚمؿ اًمٕمِم٤مء إمم اًمٕمٍم ُمـ وم٤مٟمتٔمره ومآيت، أـمقف طمتك قمٜمدك دقمٝم٤م: وىم٤مل احلرم، ذم ؾمج٤مدة إٟمس٤من قمٜمد

 ًمٙمٜمف ُمٕملم ؿمخص ٕنف ص٤مطمبٝم٤م: قمـ هب٤م يتّمدق: وم٘م٤مل احلرم؟ ًم٘مٓم٦م ُمـ هل وهؾ يٗمٕمؾ؟ ومامذا ي٠مِت،

 . هل عمـ يدرى ٓ اًمتل هل اًمٚم٘مٓم٦م ٕن احلرم: ًم٘مٓم٦م ُمثؾ وًمٞمس٧م جمٝمقل،

  قمثٞمٛملم اسمـ اًمِمٞمخ يمت٥م ُمـ خمتٍمة ومقائد

 وؾمقف ومت٤مويف، ُمـ جمٚمدات قمنم ُمـ أيمثر ُمـ سم٤مٓظمتّم٤مر اًمِمٞمخ ومت٤موى سمٕمض اظمتٞم٤مر شمؿ وم٘مد وأظمػماً 

 ُمس٠مخ٦م وم٘مط ًمٞمس اعمجٚمس أجْم٤مً  يٙمقن طمتك وم٘مط، اًمٗمتقى خمتٍم وؾم٠مذيمر ًمٚمٗم٤مئدة، قمٚمٞمٙمؿ أرسده٤م

 اًم٘مرآن ُمـ وًمق اًمتامئؿ شمٕمٚمٞمؼ أن اًمّمحٞمح/ 1:رسيٕم٦م ٟم٘م٤مط ذم اًمِمٞمخ قمٚمؿ ُمـ ٟمستٗمٞمد وًمٙمـ قمقاـمػ،

/ 3.سمٚمس٤مٟمف هب٤م يٜمٓمؼ وٓ سم٘مٚمبف شمٙمقن احلامم ذم اإلٟمس٤من يم٤من إذا اًمتسٛمٞم٦م/ 2.حمرم اًمٜمبقي٦م إطم٤مدي٨م أو

 اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ٓ/ 5.اعمسٕمك ذم دمٚمس أن احل٤مئض ًمٚمٛمرأة جيقز/ 4.سم٠مس ومال اًمّمالة أىمٛمـ إن اًمٜمس٤مء

 اجلٞم٥م ذم داُم٧م ُم٤م اهلل اؾمؿ ومٞمٝم٤م سم٠موراق احلامم دظمقل جيقز/ 6.واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سمٞمع ذم سم٤مًمِمٞمٙم٤مت

 ضمقاز/ 8.اًمٕمقرة اٟمٙمِم٤مف وقمدم اًمتٚمقي٨م، ي٠مُمـ أن: سمنمط ىم٤مئاًم، اًمبقل ضمقاز/ 7.فم٤مهرة وًمٞمس٧م

 سم٤مًمذه٤مب سم٠مس ٓ/ 9.ومٞمجتٜمبف يمرُي٦م رائح٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م إذا إٓ اًم٘مبٚم٦م، أُم٤مم احلامم يم٤من وًمق اًمّمالة صح٦م

 اًمسقاري سملم اًمّمػ/ 11.ديٜمٞم٦م عمّمٚمح٦م يم٤من إذا اجلٛمٕم٦م ظمٓمب٦م حلْمقر اعمج٤مور همػم آظمر ُمسجد إمم

 ُي٘متدى أن ٕضمؾ اًمبٞم٧م ذم اًمتٓمقع أقمامل سم٢مفمٝم٤مر سم٠مس ٓ/ 11.سم٠مس ومال زطم٤مم هٜم٤مك يم٤من إذا وإقمٛمدة

 جيٕمٚمٝمام واًمٕمٛمرة احل٩م سمؾ واًمٕمٛمرة، يم٤محل٩م ص٤محل٤مً  قمٛمالً  هلام جيٕمؾ وٓ ًمقاًمديف يدقمق أن إومْمؾ/ 12.سمف
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 اًمٗمريْم٦م طم٩م وىمد اًمٗمريْم٦م حيج٤م مل وأُمف أبقه يم٤من إذا أُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم هذا ًمقاًمديف اًمدقم٤مء وجيٕمؾ ًمٜمٗمسف

 ضمقاز/ 14.اعمحرم وضمقد قمدم سمسب٥م حت٩م ومل ُم٤مشم٧م إذا إصمؿٌ  اعمرأة قمغم ًمٞمس/ 13.قمٜمٝمام ويٕمتٛمر ومٞمح٩م

 ًمٖمػم إضمٝمزة اؾمتخدام حتريؿ/ 15.واحلريم٤مت واًمٙمٚمامت احلروف ي٘مٞمؿ دام ُم٤م يتٕمتع اًمذي إُم٤مُم٦م

 أظمرى ومتقى وهٜم٤مك اخل٤مص٦م، إؿمٞم٤مء ذم اؾمتخداُمٝم٤م جيقز ومال ومٞمٝم٤م، اعمقضمقدة احلٙمقُمٞم٦م اًمدوائر ُمّمٚمح٦م

 ؿمخيص، رء ذم اؾمتٕمامًمف جيقز يم٤معمسٓمرة اؾمتخدم إذا يٜم٘مص وٓ يت٠مثر ٓ اًمذي اًمٌمء: اًمِمٞمخ ىم٤مل

 أو ُم٤مءً  يم٤من ؾمقاء رء سم٠مي اًمٜمج٤مؾم٦م أزيٚم٧م إذا/ 16.ؿمخيص رء ذم اؾمتٕمامًمف جيقز ٓ يٜم٘مص واًمذي

 اًم٘مقل وهق اًم٘مدم، قمغم ًمبس ُم٤م يمؾ قمغم اعمسح ضمقاز/ 17.ُمٓمٝمراً  يٙمقن وم٢مٟمف ُمزيالً  أو سمٜمزيٜم٤مً 

 إطمْم٤مر جيقز ٓ/ 19.واخلٗمٞمػ اعمخرق اجلقرب قمغم اعمسح جيقز أنف اًمراضمح اًم٘مقل/ 18.اًمّمحٞمح

 سم٠مس ٓ/ 21.اًمٞمٛمٜمك سم٤مًمٞمد يسبح أن اًمسٜم٦م/ 21.اعمّمٚملم قمغم يِمقؿمقن يم٤مٟمقا  إذا اعمسجد إمم إوٓد

 اًمٖمرض يٙمقن اًمذي اًمتج٤مري اًمت٠مُملم/ 22.اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ فم٤مهر رء ومٞمٝم٤م يم٤من إذا إٓ ؾمؽمة، اًمٜمٕمؾ سم٤مخت٤مذ

 زوج سمٛمثٚمام اًمّمٖم٤مر ٕوٓده يقيص أن ًمف جيقز ومال اًمٙمب٤مر أوٓده زوج ُمـ/ 23.حمرم َُمٞمرٌس  اعمراسمح٦م ُمٜمف

 أن ىمبؾ ُم٤مت وإذا اؾمتٓم٤مع، إذا إوًملم ُمثؾ زوضمٝمؿ اًمّمٖم٤مر ويمؼم اًمٙمب٤مر أوٓده زوج وم٢مذا اًمٙمب٤مر، سمف

 جيقز ٓ/ 25.ُمٕمّمٞم٦م حمرم سمدون اخل٤مدُم٦م اؾمت٘مدام/ 24.سمٌمء هلؿ يقيص وٓ رء، قمٚمٞمف ومٚمٞمس يٙمؼموا

 آظمتالط جيقز ٓ/ 26.ذًمؽ همػم أو اًمدش أو اعمجالت ذم إضمٜمبٞم٤مت اًمٜمس٤مء صقر يِم٤مهد أن ًمإلٟمس٤من

 إذا/ 27.أهٚمٞم٦م أو طمٙمقُمٞم٦م ُمدارس أو ظم٤مص، ىمٓم٤مع ذم أو طمٙمقُمل، قمٛمؾ ذم واًمٜمس٤مء اًمرضم٤مل سملم

 ٓ هذا: شم٘مقل أن جيقز وٓ ذًمؽ، إمم شمٚمتٗم٧م ومال ًمٚمِمبٝم٦م ُمقضمب٤مً  ؿمبٝمف يٙمقن سمقًمدٍ  اُمرأتؽ ضم٤مءشمؽ

 ي٘مقل ومٔمٞمع، رءٌ  قمٜمدهؿ اًمب٤مدي٦م أهؾ سمٕمض وًمذًمؽ سمف، ضم٤مءت أجـ ُمـ أدري ٓ وهذا يِمبٝمٜمل،

 قمـ ٟمزقمف وًمٕمٚمف طمرام، اًمٔمـ ؾمقء اًمٗمٔمٞمع؟ اًمنمط هذا ُم٤م أُمف، صدىم٧م إن وًمدي هذا: أطمدهؿ

 ي١مظمذ ومال يمٗمئ٤مً  ًمٞمس ُمـ اظمت٤مرت وم٢مذا اخلٓم٤مب، ُمـ اًمٗمت٤مة ارشمْمتف ُم٤م سم٤مًم٘مبقل اعم٘مدم/ 28.إىمٜم٤مع

ة يتزوج أن ًمإلٟمس٤من جيقز/ 29.سمرأُي٤م ة سم٤مًمدم اًمتؼمع أن: أي دُمف، ُمـ هل٤م أظمذ سم٤مُمرأ / 31.حيرُمف ٓ ُٓمرأ

د وًمٞمس اًمٙمبػمات، اًمٕمج٤مئز(: واًم٘مقاقمد: )سم٘مقًمف اعمراد  يٗمٝمؿ أن واًمبٕمض اًمٕمٛمؾ، قمـ اًم٘م٤مقمدة: اعمرا
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قِمدُ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ ـَ  َواًْمَ٘مَقا   ُِم
ِ
 أٓ إومْمؾ/ 31.اًمٕمٛمؾ قمـ اعمت٘م٤مقمدة هذه شمٙمِمػ أن[ 61:اًمٜمقر] اًمٜمَِّس٤مء

 شمٙمٛمؾ ٓ أهن٤م اعمّمٚمح٦م شمٙمقن وىمد ًمف، شم٘مٞمٞمد يٙمقن وهذا اًمزوضم٦م، دراؾم٦م إيمامل اًمزوج قمغم يِمؽمط

 اًمسامح ـمٚم٥م ذًمؽ ومٕمؾ ُمـ وقمغم همش، اعمرض ُمـ ظمٗمٞم٤مً  يم٤من سمام اخل٤مـم٥م شمٍميح قمدم/ 32.اًمدراؾم٦م

 ُمـ اًمرىمص/ 34.وأبٖمض أظمب٨م اًمٕمسؾ وؿمٝمر ًمٚمنمع، خم٤مًمٗم٦م اعمٝمقر ذم اعمٖم٤مٓة/ 33.اًمزوضم٦م ُمـ

زه، ٟمٗمتل ٓ ىمبٞمح اًمٜمس٤مء  ٓ ًمٙمـ سمف، سم٠مس ٓ ؾمب٥م سمدون اجلامع أثٜم٤مء اًمٕمزل/ 35.أىمبح اًمرضم٤مل وُمـ سمجقا

 اعمْمجع ذم أُم٤م أج٤مم، صمالصم٦م طمدود ذم اًمٙمالم ذم اُمرأتف ُيجر أن ًمٚمرضمؾ/ 36.سم٢مذهن٤م إٓ احلرة قمـ يٕمزل

 إذا أو ًمٕمذر، إٓ ؾمٜم٦م ٟمّمػ ُمـ أيمثر زوضمتف قمـ اًمٖمٞم٤مب ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ/ 37.شمتقب طمتك ومٞمٝمجره٤م

 ٓ صٞمٖم٦م اعمّمحػ قمغم احلٚمػ/ 39.سمف شمٚمٗمظ وًمق ـمالىمف ي٘مع ٓ سم٤مًمقؾمقاس اعمبتغم/ 38.سمذًمؽ ؾمٛمح٧م

 اًمدقم٤مء، سم٤مب ُمـ ًمٞمس أنف ئمٝمر(  اهلل ؿم٤مء إن ـمٝمقر) -41.سمٛمنموقم٦م ومٚمٞمس٧م اًمسٜم٦م، ُمـ أصالً  هل٤م أقمٚمؿ

 وإذا قمٚمٞمف، يدقمك ًمٚمٛمسٚمٛملم ُم١مذي٤مً  يم٤من إذا اعمرشمد/ 41.اعمريض هلذا واًمتٗم٤مؤل واًمرضم٤مء اخلؼم سم٤مب ُمـ سمؾ

 رضب ُمـ أُمف ختٚمٞمص ٕضمؾ أبٞمف قمغم اًمقًمد ىمسقة/ 42.سم٤مهلداي٦م ًمف يدقمك أن وم٤مٕطمسـ يمذًمؽ يٙمـ مل

 ُمـ/ 44.سم٠مس ومال اًمدقم٤مء سم٘مّمد أُم٤م اخلؼم، سم٘مّمد ًمٚمٛمٞم٧م( اعمرطمقم: )ىمقل جيقز ٓ/ 43.سمف سم٠مس ٓ أبٞمف

ب وم٘مد يمٗمرهؿ ذم ؿمؽ أو واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يمٗمر أنٙمر  ذم أن زقمؿ وُمـ يمٗمر، اهلل وشمٙمذي٥م اهلل، يمذَّ

ءة قمغم ُم٠مضمقر اإلٟمس٤من/ 45.يم٤مومر وم٢مٟمف اإلؾمالم ديـ ؾمقى اهلل ي٘مبٚمف ديٜم٤مً  إرض ء اًم٘مرآن، ىمرا  ومٝمؿ ؾمقا

 دمقز وإٟمام متٙمـ، ٓ اًم٘مرآن أخٗم٤مظ شمرمج٦م/ 46.ُمٕمٜم٤مه ومٝمؿ قمغم احلرص يٜمبٖمل وًمٙمـ يٗمٝمؿ، مل أم ُمٕمٜم٤مه

 أو اإلٟمس٤من، رُم٤مه٤م إذا أي٤مت أو إطم٤مدي٨م ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمتْمٛمـ اًمتل إذـم٦م/ 47.ًمٚمح٤مضم٦م ُمٕم٤مٟمٞمف شمرمج٦م

 اًم٘مرآن ذيط: وم٢مذاً  سم٠مس، ذًمؽ ذم ًمٞمس وم٢مٟمف إه٤مٟمتٝم٤م ي٘مّمد أٓ سمنمط احل٤مضم٦م ىمْم٤مء ُمٙم٤من هب٤م دظمؾ

 اًمالقمبلم ُمِم٤مهدة جيقز وٓ أومخ٤مذهؿ، ؾمؽم اًمِمب٤مب قمغم جي٥م/ 48.اعمّمحػ طمٙمؿ ًمف ًمٞمس اًمٙمريؿ

 ٓ/ 51.وُم١مذي٦م يمثػمة يم٤مٟم٧م إذا اًم٘مٓمط قمٜمد اجلٜمسٞم٦م اًمٖمريزة ىمٓمع ُمـ طمرج ٓ/ 49.أومخ٤مذهؿ اًمٙم٤مؿمٗملم

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل اؾمؿ وسمج٤مٟمبف اجلالًم٦م ًمٗمظ وضع/ 51.ُمؼموك: اإلٟمس٤من ي٘مقل أن ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى

 شم٠مضمػم/ 53.ضم٤مئز همػم شمؼميم٤مً  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل غمص اًمٜمبل اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمقطم٦م شمٕمٚمٞمؼ/ 52.جيقز ٓ وؾمٚمؿ
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 وم٤مٕومْمؾ ي١مذن يزال ٓ واعم١مذن اعمسجد اإلٟمس٤من دظمؾ إذا/ 54.طمرام احلرام ذم يستٕمٛمٚمٝم٤م عمـ اعمحالت

 ؾمجدة ومٞمٝم٤م آي٦م اح٠مُمقم ىمرأ  إذا/ 55.اعمسجد حتٞم٦م يّمكم صمؿ ورد، سمام ذًمؽ سمٕمد يدقمق صمؿ اعم١مذن، جيٞم٥م أن

 يٙمقن اًمٗمتقى قمـ اًمٕم٤ممل شمقىمػ أؾمب٤مب/ 56.ؾمٜم٦م اًمتالوة وؾمجقد واضمب٦م، اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٕن يسجد: ومال

 اهلل رمحف اًمِمٞمخ ص٤مم هؾ: ؾم١مال .ُمتالقم٥م اعمستٗمتل هذا أن ًمٔمٜمف يٙمقن وىمد قمٜمده، إدًم٦م ًمتٕم٤مرض

 ؾمبح٤مٟمف اهلل قمذره وىمد عمرضف، اح٤ميض رُمْم٤من صٞم٤مم ُمـ يتٛمٙمـ مل اهلل رمحف اًمِمٞمخ اح٤ميض؟ رُمْم٤من

 .أضمره ويٕمٔمؿ درضمتف، يرومع أن وضمؾ قمز وٟمس٠مخف اعمريض، قمذر وشمٕم٤ممم
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 ذم اخِلت٤مم ...

 اخلػمي ًمٚمٕمٛمؾ اًمتَّٓمقيري٦م اعمِم٤مريع شمٜمٛمٞم٦م ذم ُمٕمٜم٤م ذيٙم٤مً  يُمـ. 

 وًمٞم٦م ٓسم٤مز جمٛمققم٦م ذيم٦م  .(ُُمٕمتٛمد ظمؼمة سمٞم٧م) اعمحدودة اًمدَّ

 اإلًمٙمؽمون اًمؼميد :lapaz-group@live.com 

 حمٛمد ٟمبٞمٜم٤م هدي ومٞمف ُُمتَّبٕملم، شمٕم٤ممم ًمقضمٝمفشمٙمقن أقمامًمٜم٤م ظم٤مًمّم٦م  وأن، اًم٘مبقل اهلل ٟمس٠مل ☺. 

ورات قمغم واعمنُمف اعمٙمت٥م ُُمدير اعمُس٤مقمد اعمُدير  اًمدَّ

 ؿم٤مهلم حمٛمد. م

11211115654217 

mshahin87@live.com 

 اًمداهمست٤من هم٤مزي/  اًمِمٞمخ

11211115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :ٟمرضمق زي٤مرة ُمقاىمٕمٜم٤م وصٗمح٤مشمٜم٤م ًمٚمٛمزيد 

o ؾمٛمل اعمقىمع  group.com-http://lapaz اًمرَّ

o اًمٗمٞمسبقك صٗمح٦م https://www.facebook.com/lapazpage 

o اًمتقيؽم صٗمح٦م https://twitter.com/lapaz_group 

o راؾم٤مت اًمتَّ٘م٤مرير صٗمح٦م  http://tqrir.wordpress.com/lapaz واًمدِّ

 احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتّؿ اًمّّم٤محِل٤مت

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

