
 

 

 القول الجلي

فتراء افي بيان 

 وتلبيس

 المدخلي علِي 
 

 

 

 

 

 كتبه

 أبو محمد عبد الحميد الحجوري

حفظه هللا



2 

 

 ثَُ اهلل اٌومحٓ اٌوؽُُ
 

 َمَع َوُكىُنىا اهلَل اتَُّقىا آَمُنىا الَِّزيَن َأيَُّها َيا﴿: احلّل هلل اٌؼٍُُ اخلجري اٌمبئً
ّّ، واٌظالح واٌَ[119:اٌزىثخ]﴾الصَّاِدِقنَي وػًٍ آٌٗ وطؾجٗ اٌظبكق األِني اِِو  ٍلالَ ػًٍ زل

ِّب ثؼل  :ثبٌظلق واٌؼفبف واٌظٍخ، أ
 

/  21)ووبْ كفىيل ِٓ آٌُّ َىَ  ،٘ـ (1431)يف ػبَ  فمل ََو اهلل يل احلّظ
 .(٘ـ 1431/ اٌمؼلح 

ّّ يب  ًارظادلنوىه ؼبَ يف اٌاحلغخ  مٌشهو ِٓ  ب وبْ َىَ اخلبٌِ أو اٌَبكًفٍ
، َنوو -ؽفظٗ اهلل رؼبىل وهػبٖ- (أيب ػجل اٌومحٓ حيىي ثٓ ػٍٍ احلغىهٌ) فؼٍُخ اٌشُـ

ّْ ارظً ػٍُٗ وموو شُئًب ػٓ هغجزهُ يف إػبٔخ ( ٍ ثٓ أمحل ادللفٍٍػٍِ) :هعاًل َمبي ٌٗ فُٗ أ
ّْ مٌه ٍُىىْ ػٓ طوَك ثؼغ ( كِبط)يف  خاٌلػىح اٌٍَفُّ دلب حيُط هبب ِٓ ِىو اٌوافؼخ وأ

ّْ  -ؽفظٗ اهلل رؼبىل- (اٌشُـ هثُغ)ِٓ ألبهة وأفبك أّٔٗ  ،-وفمهُ اهلل-األِواء  وطهوٖ وأ
ؽَت هغجزٗ  فبرظٍذ ثٗ ثولّٗ -ؽفظٗ اهلل–اٌشُـ ، وأهًٍ إيّل َيّوُٗ( اٌشُـ هثُغ)

ثؼل ػُل ثُٕٕب ، فغوي ثُٕٕب ؽلَش فوعٕب ِٕٗ ثأْ َىىْ اٌٍمبء وػوػٗ ػًٍ اٌشُـ حيىي
خ ٓ كػىح أً٘ إٌَّب َجُّأهًٍ ٌٗ شُئًب مّم األػؾً، وأػطبين ثوَلٖ اإلٌىزووين ػًٍ أْ

-َوًٍ ٌٗ ِضً وزبة اٌشُـ حيىي يل أؿ ٌوافؼخ وحنى مٌه، فبرظٍذ ثوِىلفهب ِٓ ا
ّْ: "-ؽفظٗ اهلل ّْ احلغظ اٌمبطؼخ"و" لزبي اٌوافؼخ عهبك طؾُؼ اٌزظوَؼ ثأ اٌووافغ  ثأ

 .وغري مٌه "اٌزأهَـ ثال ِلافؼخ اإلٍالَ ػًٍ ِّو ػّل
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ّّ ( ادلٍّىخعٕىة )ٗ يف فأفربين أّٔ ،(ِىخ)اٌؼُل ارظٍذ ٌٗ دلب ٔيٌذ  ب وبْ ثؼلفٍ
مثبُٔخ ) :َىَ ٍُىىْرأهخيٗ  ، ػًٍ ِب أموو((طٕؼبء)اٌٍمبء َىىْ يف ): لبي ٌجؼغ شأٔٗ، مّث

 .، فٍُ َىٓ مٌه(احلغخ ِٓ مٌ وػشوَٓ

ثؼل مٌه ارظبالد ػًٍ أْ ٍٔزمٍ يف ٘لاٖ اهلل  (ادللفٍٍ ٍّػٍِ)ارظً يل  مّث 
ِٓ أْ أفًب وإمنب أفربين ث ،فٍُ َىٓ شٍء ِٓ مٌه، فَبفود ػًٍ أًِ ٌمُبٖ، (بءطٕؼ)

ػٍُٗ يف اٌُىَ اٌضبين، ومل  ، فبرظٍذ(آٌُّ)وأػطبين هلّٗ يف ( وَبعاٌ)ٍُأيت ِٓ لجٍهُ 
 ادلنوىه احملبي ػٍُٗ َمطٓ، ثً (ادللفٍٍ ٍّػٍِ)وّب ىػُ األؿ ( وَبعاٌ)ِٓ  َىٓ أرً

 .(طٕؼبء)

ووزيب مبب  -ؽفظٗ اهلل-ألؿ وأػطُزٗ رلّىػخ ِٓ وزت اٌشُـ حيىي فبٍزمجٍين ٘نا ا
ّْ": وزبةو ،"ػًٍ كػبح اٌزفغريإػالْ إٌىري : "وزبة فُهب اٌووافغ  احلغظ اٌمبطؼخ ثأ

: وِٓ وزبيب يبوغري مٌه، وأػطُزٗ ِٓ وز" اٌزأهَـ ثال ِلافؼخ ػًٍ ِّو ػّل اإلٍالَ
ؼبًِ ِغ اخلىاهط ِٓ أطؾبة رٕظُُ اٌمبػلح خ يف اٌزرىعُٗ ادلٍَّني إىل اٌطوق اٌشوػُّ"

: ِثـ( اٌَفبهح اٌَؼىكَخ) يلئىَِأؽل  -وفمٗ اهلل–ووبْ ٘نا األؿ  ،ػلكًا" نيواحلىصُّ
وؽَت ( كاه احللَش ثلِبط)اٌٍَفُخ يف ، فغوي ثُٕٕب ؽلَش ػًٍ كػُ اٌلػىح  (طٕؼبء)

دلىلف اٌلػىح ِٓ  اثزلاًء، وطٍت ِغ مٌه ثُبًٔب (هَبي ٍؼىكٌ ٍُِىْ)لىٌٗ ٍُىىْ مٌه 
ػٕل ػىكيت إىل  -ؽفظٗ اهلل-مجبػخ اجلهبك، فأهٍٍٕب ٌٗ ثفزىي ِٓ اٌشُـ حيىي احلغىهٌ 

 (ادللفٍٍ ٍّػٍِ)ثبرظبي وأِو ِٓ األؿ  (طٕؼبء)، ووبْ ٘نا ٘ى اٌن٘بة األوي إىل (كِبط)
 .٘لاٖ اهلل

ٍّ ادللفٍٍ)ِٓ ( ٘ـ 1431/زلوَ /  18)ثؼل مٌه عبءين ارظبي آفو يف و  ،(ػٍِ
مث هعؼُذ ثؼل ارظبي عوي ثُين وثني  (اٌزبٍغ ػشو)يف َىَ  (طٕؼبء)فووجذ ٌٍَفو إىل 
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زً ويف ٘نا اٌُىَ ل َوعغ ثؼل أٍجىع،( وَبعاٌ)ٗ إىل األؿ اٌنٌ يف اٌَفبهح ػًٍ أّٔٗ ِزىّع
ػين مث ووبْ لل وّك -همحٗ اهلل رؼبىل-ثشري احلغىهٌ  بٔب اٌشُـ أثاٌوافؼخ أفياُ٘ اهلل أفب

 .لجً لزٍٗ ثَبػخ َّٓ ػٍَارظً َطّئ

ٍّ ادللفٍٍ)ثبرظبي آفو ِٓ ( طٕؼبء)إىل  أفوي و ثؼل مٌه ِوًحوبْ اٌَف مّث   ،(ػٍِ
ّْ  أػًّ ٌه رأشريحأٔب : )، فمبياٌزفبطًُثؼغ َؼٍُ  ال (طٕؼبء)األؿ اٌنٌ يف  ٌىٓ َجلو أ
وعوي  ،(عُياْ)يف لل أفربين أْ األِىه عب٘يح  (ٍّػٍِ)، ووبْ األؿ (إٌُهُ وأٔذ رلفً

ٗ َوَل أْ َمىي ػبكرٗ ألّٔ ريووبْ ِزٍؼضّب يف مٌه اٌُىَ ػًٍ غثُين وثُٕٗ ارظبي طىًَ 
ىُ روَلوْ عبٍىًٍب وأّٔ) :وخيشً ِٓ ػلَ لجىٌٗ فأهٍٍذ ٌٗ ثوٍبٌخ لٍذ فُهب شُئًب
  .ِغ أْ ادُلالؽظ ٘ى ٘نا فأٔىو مٌه ،(وجريًا

 1431/ طفو /  4)َىَ  (زلّل اٌوُُِ)أٔب واألؿ  ٕبفوعو اٌزأشريحفقوعذ 
ارظً يل  (اٌؼؾٍ)ِلَٕخ  ، فٍّب ثٍغٕبػًٍ ادلىػل (اٌَؼىكَخ)غهني إىل يف ٍُبهرٗ ِّز (٘ـ

ّْ ،اٌَفو َأِو ثزأفري (ادللفٍٍ ٍّػٍِ)األؿ  األِىه غري عب٘يح، وأػطبين هلُ أؿ يف  أل
فوغجُذ أْ  ،وؽلٌ أْ آيتاٌنٌ ارظٍُذ ٌٗ ٘نا األؿ  فطٍت ِيّن ،ُِ٘ٓ وجبه (عُياْ)

 ،، واٌَجت يف مٌه أْ رىىْ ِؼٕب ٍُبهح فَُهً اٌزٕمً(زلّل اٌوُُِ)األؿ  ٍىْ ِؼَى
 .ْ يف مٌهفأّم

ّّ(طٕؼبء)فوعؼٕب يف مٌه اٌُىَ إىل  االرظبي ِٓ  عبء زظف اٌطوَكٕب ثٍغٕب ِ، فٍ
وِٕٗ إىل ( ؽوع)يف اٌُىَ اخلبٌِ ِٓ طفو إىل  ٕبهفزىّع ،ٗ يف اٌُىَ اٌزبيلثبٌزىّع (عُياْ)
، مل َيك ػًٍ (اٌَؼىكَخ)هعً ِٓ ادلقبثواد  (احللوك)ىبْ يف اٍزمجبٌٕب يف ، ف(عُياْ)

يف  قٔيٌٕب اٌفُٕل شواف ػًٍ كفىٌٕب، ووبْ ديشٍ يف ٍُبهح لجٍٕب ؽىّتاٍزمجبٌٕب واإل
كفً ػًٍ طبؽت اٌزأشريح وأِوٖ لٍُاًل ( ادلٕفن)اٌلفىي يف ِؼبٍِخ َوِد رأّف دّلب، و(عُياْ)
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ِغ  ْأػىم ثبهلل رشزغٍى: )٘نا ادلىظف فمبيفىي، فلفٍٕب ػٍُٗ و يل وٌظبؽيب ثبٌلأْ َؤّش
 (.!!ال ): ، فمٍُذ(!! ٘ؤالء

وىػُ أْ فرب كفىيل ػٕل هعً وجري يف  ،بينوؽُّ٘لاٖ اهلل،  (ٍّػٍِ)فبرظً يب األؿ 
 .اٌلوٌخ

، فغبءٔب أؿ (عُياْ)ثمُٕب يف  (٘ـ 1431/ اٌَبكً واٌَبثغ ِٓ طفو )ويف اٌُىَ 
ٗ ٌٍؼّوح واٌن٘بة إىل ِٕٗ اٌزىّع ، فطٍجُذد وعؼً ََأي ثؼغ األٍئٍخقبثوآِ هعبي ادل

ػٕب فىّك ،ِب طٍجىا ِٓ رمبهَو ػٓ اٌلػىح وحنى مٌهثُٕٕب  ثؼل أْ مّت (ادللَٕخ)يف  (ٍّػٍِ)األؿ 
ًّ فن٘جٕب ٌٍؼّوح حبّل اهلل ػّي ،وؽبٍت اٌفٕلق ػًٍ أًِ اٌٍمبء ثؼل َىِني  وعؼٍُذ ،وع

ين خ، ألّٔفٍٗ احلّل وادلّٕ ،وفؼاًل اٍزغبة اهلل يل ًا ٌٕب،شّوِب ػٍّٗ جٕب أكػى اهلل وضريًا أْ جيّٕ
ًّ ولل لبي اهلل ػّي ،اهكػىرٗ ثبػطو ، وثؼل [62:إًٌّ]﴾َدَعاُه ِإَرا اْلُمِضَطرَّ ُيِجيُب َأمَِّن﴿: وع

 (طًٍ اهلل ػٍُٗ وٍٍُاهلل هٍىي ِلَٕخ )إىل  (زلّل اٌوُُِ)أكاء اٌؼّوح رىعهُذ أٔب واألؿ 
 .٘لاٖ اهلل (ادللفٍٍ ٍّػٍِ)ِٓ أعً اٌٍمبء ثبألؿ 

فبػزنهٔب ِٕٗ إٔٔب  ،-ؽفظٗ اهلل- (ؽَٓ رلٍٍ)ووبْ لل هغت يف اٍزؼبفزٕب اٌىاٌل 
ُّ: )ٍٍٕزمٍ ثوعً يف ٌمُبٖ ِظٍؾخ ٌٍلػىح، فمبي  ٍّػٍِ)فزٍمبٔب األؿ  ،(ِظٍؾخ اٌلػىح أ٘

ّّبطخ ثٗ فأووِٕب وّب مووومحٍٕب إىل اٍزواؽخ ف (ادللَٕخ)يف ِلفً  (ادللفٍٍ َٕب ب رغّل، فٍ
 أفنوهنُُ حيزبعىْ إىل هعبي ِٓ اٌطالة َأهّن) :وإما ثٗ َنوو أِىهًا ِٕهب ،عٍَٕب ٍىَبًّ

َوعؼىْ َمىِىْ حبوة ػظبثبد ػًٍ  رلهَجبد فبطخ مّث ُثىهنوَلّه( وَبعاٌ)إىل 
 .ئ موو٘بأهع أِىهًا، وموو ٌٕب (اٌوافؼخ

ٍّ )ٌألؿ ، وأهٍٍذ -ؽفظٗ اهلل-ٌٍشُـ هثُغ  َ ٍِٕٕٗب اٌَالٕبٖ ومّحِػوّك مّث  ػٍِ
 .ة اٌؼٍُٕب ٌَٕب ػًٍ اٍزؼلاك ٌزؼُُغ طاّلثوٍبٌخ أّٔ( ادللفٍٍ
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ٍّ)األؿ ولل ونة  ؽفظٗ اهلل وٍلكٖ - (أٔين طؼُٕذ يف اٌشُـ هثُغ) :يف لىٌٗ( ػٍِ
 .-ووفمٗ

ِّ  .ِٗٓ ٍىء ؽبٌ فَأٌين ػٕٗ فمٍُذ ٌٗ ِب ٔؼزمل فُٗ(: ٘بين ثٓ ثوَه)ب وأ

وٍٍّٕب ػٍُٗ ِٓ اثٓ  ،ح أفوي، وِوهٔب ػًٍ اٌشُـ هثُغَٕب اٌؼّوح حبّل اهلل ِّوأّك مّث
 (.ثبرظبي): ، فمٍُذوووه مٌه (؟ ِٓ أَٓ ػوفزٗ: )فمبي (ادللفٍٍ ٍّػٍِ)أفُٗ 

 واٌزمُٕب مبٓ اٌزمُٕب( ٘ـ 1431/ اٌزبٍغ ِٓ طفو )يف اٌُىَ  (عُياْ)إىل  هعؼٕب مّث
أْ َشزغً  (اٌوُُِ)وبْ ِٓ ادلقبثواد، وطٍجىا ِٓ طبؽيب  ٖٕبوىَبكح وِٓ ٌمُ لجً ثٗ

وَأرُهُ ثبألفجبه، فٍّب هّك ػٍُهُ مٌه وثؼنه ( ِواْ)و( ادلالؽُط)و( هاىػ)ثَُبهرٗ إىل 
ٍّّٔأ) ه ِٓ األِٓ وأّٔ): ، فمبٌىا ٌٗ(ثٍؾُزٗ وُ٘ئزٗ ُ٘ ٍُشىىْ فُٗ ٗ ِب َظٍؼ ٌٍٍَف

ىىْ اٌزٍفىٔبد ِوالجخ، وموووا غري ٌبوٌ أْ ٔزىاطً ِؼهُ ثبٌف ، وطٍجىا ِيّن(اٌَُبٍٍ
 .مٌه

 .٘ـ 1431/ طفو /  11فوعؼٕب إىل آٌُّ يف َىَ 

ّّ (طٕؼبء)يف ِٓ ِلجٍهُ اٌنٌ  ِوهد ػًٍ األؿ مّث ب عوي فأفربرٗ ثٗ فَأٌين ػ
، (أرووهُ أْ: )-ِٓ لجً وِٓ ثؼل و٘ى اٌنٌ أٔب ػٍُٗ-ِشىىهًا  بْ ِٓ ٔظؾٗفى ،وٍّٗ

 .اٌؼبدلني واحلّل هلل هّة (واٌزؼٍُُ واٌلػىح فري فُٗ ِٓ اٌؼٍُ ذوِب أٔ)

 .ض ِب عوي٘نا ٍِّق

 :مص مما تقّذويتلّخ

إاّل ٌغوع اٌزؼبوْ ِغ اٌلػىح ٗ ِٓ أً٘ اخلري ب َيػُ أّٔمل أعل أؽلًا مّم أيّن -1
 .ادلقبثوادرٍه إْ وبْ َمظل أطؾبة 
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2- ّْ ًّ ِٓ ٌمُزهُ ُ٘ ِٓ أطؾبة ادلقبثواد ٍىاء يف  أ أو  (ادلٕفن)و
ثلًٌُ ِب هإَٔبٖ ومسؼٕبٖ ِٓ اٌزظوَؼ ادلفُل  لجً مٌه (طٕؼبء) وأ (اْعُي)

ػًٍ امسه َىىْ ػًٍ  ًبإْ وٕذ فبئف: )ٌنٌه وطٍت اٌؼًّ ِؼهُ، ولبٌىا
 .(هِىى رؼوفٗ أٔذ فمط وِٓ إٌُه

َِادلىطً ٌٕب إىل ادلنوىهَٓ ٗ اٌىٍُط أّٔ -3 ُ ػٍُٕب وكذّل ؟ ٕب ػٍُهُكٌّاٌّنٌ ٓ و
 .و٘نا َلّي ػًٍ ػاللزٗ اٌىطُلح هبُ ؟ ؽظً ِب موؤبٖ ؽىّت؟ 

غريُ٘  وأاٌطجُت  وأهً لادلَىىْ ال ديٕغ أْ فمط  ؼٍُك ِرلّوٗ ولىٌٗ ثأّٔ -4
 .يف ٘نا اٌجبة

وَلهثىهنُ يف  أفنوهنُحيزبعىْ إىل هعبي ِٓ اٌطالة َ)ُ هّنلىٌٗ ثأ مّث -5
 !ػًٍ ِبما َلّي ٘نا ؟ (:....( وَبعاٌ)

 !؟ (حيزبعىْ: )َمىي ُ إْموثبٍُ ِٓ َزىٍّ

يت وبٔذ ػًٍ أّٔٗ مل َزؾّمك شٍء ِٓ اٌىػىك ٍىاء اٌّ وضوح ونثٗ ؽىّت -6
 .ٌَبٔٗ أو ػًٍ ٌَبْ غريٖ

ِّب ثُبٔه  ٍّ)َب وأ ألّٔٗ ؽىي اٌزٍجٌُ  ،واهلل هاٌنٌ أفوعزٗ فهى ػبه ػٍُ( ػٍِ
أِبَ احلمبئك وال ػٕل اهلل، و٘نا ٌٌُ ثٕبفٍغ ٌه  واٌزىنَت يف اٌظبكلني وادلواوغخ واٌىنة

 .اٌىاػؾخ

ًّ ،فمطإلػبٔخ اٌلػىح  إما وٕذ وّب ريػُ شفُؼًب مّث  ف واٌلوهاْ٘نا اٌٍّ فٍّبما و
 .واٌؼوع واٌشوػ
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ِّ َّ طربَد) ب لىٌهوأ  ي َىَفبٌىالغ أٔين اٌظبثو ػًٍ ونثه وِىون ِٓ أّو :(ػٍ
فمل ػُؼذ أولبيت وأولبد ثؼغ إفىاين ووٍفزٕب ٔفمخ اٌَفو ػًٍ ؽَبة  -٘لان اهلل-

 .ونثه

طىهح ٍُئخ  -ثمٍخ ػٍّٗ وٍالطخ ٌَبٔٗ-وػىٌ  ،ىبْ ثئٌ ادلزؾّلسف) :ولىٌه 
ًّ ٘نا (: ٌٍّٕزَجني ٌٍلػىح اٌٍَفُخ ، مّث ادلفؼىػ ثجؼغ ِب موورٗ ٕ٘ب ِٓ اٌزقّوصواهلل و

، ووبْ اٌىاعت وغريٖ، أٔذ زلزبط إىل إطالػ ٔفَهخ اٌؼٍُ ٓ َؼوف لٍّأٔذ ٌَذ مّم
، وجيت ػٍُه ً ممٓ أرؼجزهُ ثزٍجَُه وِىونػٍُه اٌزىثخ إىل اهلل ممب ؽظً ِٕه، واٌزؾٍّ

اٌزىثخ ِٓ ؽٍك حلُزه وغري مٌه ممب رزؼبطبٖ ِٓ ادلقبٌفبد اٌشوػُخ اٌيت هإَٔب٘ب ومسؼٕب٘ب 
 .ِٕه

ِّ ّْ ِضٍه حيزبط أْ  (٘بين ثٓ ثوَه: )ٍؾييب اٌؼًُّب ريوُزه ٌوأ َّ ٌٗ أل فهٍ م
ّْ ِضً َزىة ؽّزً َزيّوً لجً أْ َيّوٍ َزىة إىل اهلل ِٓ حيزبط أْ  (٘بين ثٓ ثوَه)، وأل

، مّث ريوُزه ٌٗ للٌػ فُٗ الٍُّب وأٔذ ػًٍ ٘نا احلبي نٌ أؽلصٗ يف اٌلػىحاٌشّو اٌّ
 .واٌىطف اٌنٌ رملَ

ّْب أمووٖ أّٔومّم ِب هإَٔب و (ٍؼىكًَب ًب أٌفنيأهثؼ) :يف اٌجٕه (كِبط)ثبٍُ  ٗ ىػُ أ
 .هُلػًٍ ِب ٔمىي ش واهللِٓ اٌفواء إىل غري مٌه  ،شُئًب ِٕهب

ٗ، ؤَأٌٗ ادليَل ِٓ فؼٍٗ وػىٔ ،اٌوافؼخ ثلوْ ٘نا واحلّل هلل لل كفغ اهلل شّو
وٌى ال أْ اٌؼوع وبْ ِٕهُ  ،ال ٔزطٍغ دلب يف أَلٌ إٌبً( كِبط)وحنٓ حبّل اهلل يف 

َِؤب ػًٍ ٘نا األِو ٌِِب م٘جُذ ٌٍَّبػلحٌشُقٕب حيىي  ّْ، ف األِو َِبػلح اٌلػىح  ظِّٕٕب أ
ّّب هأَ ،فمط ٍِٕبُ٘ بٕب اٌىالغ فالف مٌه رووٕب واحلّل هلل، وٌى أهكٔب اٌىنة وادلبي جلفٍ

 .ٌىٓ طبٕٔب اهلل ػٓ مٌه، فٍٗ احلّل وادلّٕخ
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ًّ  :ٓ إْ متبكيىٌ ،أشُبء ال حيزبط إىل موو٘ب يف ٘نا ادلىطٓ اِْ ورووُذ فى
 .شٍء ِٓ ؽُٕٗ

 ( اٌوُُِزلّل ثٓ ػجل اهلل)اٌفبػً ظً ػًٍ األؿ ٍُّزة شُئًب ِٓ مٌه فوِٓ وّن
 .(11-967-777-746-161) :فمين يف اٌوؽٍخ و٘نا هلّٗافمل ه

فألَُ  :ِغ ديني ادللػٍ بٌشب٘لث -طًٍ اهلل ػٍُٗ وٍٍُ-ولل لؼً هٍىي اهلل 
ب ٌؼٕخ اهلل وػًٍ اٌىبمة ِّٕاألِو وٍّٗ يف ٘نا  موورٗ ٘ى احلّك ٘ى أْ ِب ثبهلل اٌنٌ ال إٌٗ إاّل

ٍّ وال لىح إاّل وال ؽىي ،وادلالئىخ وإٌبً أمجؼني  .اٌؼظُُ ثبهلل اٌؼٍ

 ،مّمٓ َؼًّ ِؼهُ -ػفً اهلل رؼبىل ػٕٗ- (كِبط)هعً ثؼل مٌه إىل ين ءولل عب
وُ٘ اٌنَٓ أفربوٖ ثنٌه  (عُياْ)ٓ ثؼؼهُ يف وثُِ ينكاهد ثُِ ادلٕبلشبد اٌّيتوموو ثؼغ 

 ٍُبهاد وْوَىفو ،َبعلٌٕب ِ ىْجٕلً ذلُ َ) :فمٍذ ٌَٗٔأي اهلل ٌٕب وذلُ اذللاَخ واٌزىفُك، 
ٌّ ارظبي، فجؼل٘ب  (اٌىزت بػخطجىْ يف مهََب، واٌلػبح إىل اهلل ٌٕمً مل حيظً ثُٕٕب أ

 .اٌؼبدلني واحلّل هلل هّة

ت ٌظٕىْ إٌبً وأهتُّ (اٌَؼىكَخ)يت ِغ ادلقبثواد ػًٍ وزبثخ لّظ مث ػيِذ
ِِّب هؽُ هيبِّ اٌفبٍلح إاّل  .فمل رؼُّٕذ اٌىزبثخ، واٖزافِب  (ادللفٍٍ ٌّػٍِ) افزويب ولل ، أ

ثبٌىنة ٘ى ِٓ ونثبرٗ، فمل  -ؽفظٗ اهلل-فُؼٍُ ِٓ ٘نا أْ هُِٗ ٌٍشُـ حيىي 
 .وُٕذ ِجؼىس اٌشُـ وؽظً يل ِؼٗ وِغ غريٖ ِب رمّلَ ثُبٔٗ

 

 واحلّل هلل هة اٌؼبدلني
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