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أصحبة اٌذخً اٌّحذٚد ٠ؼشفْٛ حذٚدُ٘ وّب ٠ؼشف إٌبط حذٚد اٌحشَ، ِٚٓ ٌضَ حذٚد اٌحشَ فئٔٗ فٟ اٌحشَ، 

 100ثصشف إٌظش ػٓ وٛٔٗ  (وّؼبػ ِمطٛع)ٚاٌذخً اٌّحذٚد ٘ٛ اٌثبثذ . ِٚٓ رجبٚص٘ب أصجح خبسج اٌحشَ

رٍه حذٚد اهلل فال }: إٌضَ حذن أٞ ال رزجبٚصٖ، لبي سثٕب: أٚ ١ًٍِٛٔب ١ٌٚظ اٌّحذٚد ٠ؼٕٟ اٌم١ًٍ، فّؼٕٝ

. ، أٞ ال رمزشة ِٓ حذ ٚظؼٗ اهلل ٌشٟء، ٚال رزؼذ حذًا ٚظؼٗ اهلل ٌه{فال رؼزذٚ٘ب}: ، ِٚشح لبي{رمشثٛ٘ب

ًٜ أػٍٝ ع١صجح ِذ٠ًٕب، ِٚغ اٌٛلذ رزشاوُ د٠ٛٔٗ،  فبٌؼبلً ٠زحشن فٟ حذٚد دخٍٗ لً أٚ وثش، فئْ رجبٚص ٌّغزٛ

ف١ىزئت ٠ٚشىٛ اٌفمش أٚ ٠زغٛي أٚ ٠مزشض ِب ٠ؼجض ػٓ عذادٖ، ف١صجح ػبٌخ أٚ ٠ٍجأ إٌٝ اٌحشاَ ف١شرشٟ أٚ 

٠ٕصت أٚ ٠غشق فٟ ِجبي ػٍّٗ أٚ ِبي اِشأرٗ أٚ ٠عشة اٌش١ىبد ثال سص١ذ ٚسثّب ٠مزً، ٚال شه عزؤٚي حبٌٗ 

ً. إٌٝ اٌغجٓ أٚ اٌع١بع ط١ٍمب  

 ٚاٌخًٍ ١ٌظ فٟ دخٍٗ اٌّحذٚد، ٚإّٔب فٟ ٔفغٗ غ١ش اٌّزٛاصٔخ .

٠ُحىٝ أْ أحذ اٌطبِؼ١ٓ أساد ِشافمخ ٔجٟ اهلل ػ١غٝ، فأساد ٔجٟ اهلل أْ ٠عشة ثٗ ٌٍٕبط ِثاًل، فشوجب ِشوجًب ٚطبي 

اٌٛلذ ٚاٌشجً جبئغ لٍك ال ٠ذسٞ ِٓ أ٠ٓ ع١أرٟ ػ١غٝ ثطؼبَ، فٍّب اشزذ جٛػٗ اشزىٝ ٌٗ، فذػب إٌجٟ سثٗ 

ٌّٓ اٌثبٌث ٠ب ٔجٟ اهلل؟ : فٕضٌذ ِبئذح ِٓ اٌغّبء ػ١ٍٙب ثالثخ أسغفخ فأػطبٖ سغ١فًب ٚأخز سغ١فًب، فغأٌٗ اٌشجً

لبي سثّب اٌزم١ٕب ثجبئغ أٚ فم١ش، ٚظً اٌطّبع ِزطٍؼًب إٌٝ اٌشغ١ف حزٝ اعزغً فشصخ ٔبَ ف١ٙب ٔجٟ اهلل، فأخز 

ِٓ اٌزٞ أخز اٌشغ١ف؟ أٔىش ٚلبي ال أدسٞ، فبٔطٍمب ٌّٚب جبػب ِذ : اٌشغ١ف ٚأخفبٖ أٚ أوٍٗ، ثُ ٌّب عأٌٗ ٔجٟ اهلل

ٔجٟ اهلل ٠ذٖ ٌٍّبء فخشجذ عّىخ وج١شح شٛا٘ب ٚطؼّب٘ب ِؼًب، ثُ جّغ ٔجٟ اهلل ػظبَ اٌغّىخ ِٚغح ػ١ٍٙب ث١ذٖ، 

ثبٌزٞ أسان ٘زٖ ا٠٢خ ِٓ اٌزٞ : فؼبدد عّىخ ح١خ وّب وبٔذ، ٚأطٍمٙب فٟ اٌّبء ٚاٌشجً فٟ ر٘ٛي فمبي ٔجٟ اهلل

ال أدسٞ فبٔطٍمب، حزٝ ٔضال ثٛاٍد، فأٚلذ ػ١غٝ إٌبس ٚاصطبد ص١ذًا فشٛاٖ ٚأوال، ثُ : أخز اٌشغ١ف؟ لبي اٌشجً

ثبٌزٞ أسان ٘زٖ : صٕغ ػ١غٝ ثؼظُ اٌص١ذ وّب صٕغ ثبٌغّىخ، فمبَ اٌص١ذ ح١ًب ٚأطٍك، فمبي ػ١غٝ ٌصبحجٗ

فزشوٗ ٚر٘ت إٌٝ وِٛخ ِٓ األحجبس اٌصغ١شح ِٚغح ػ١ٍٙب ث١ذٖ، . ا٠٢خ ِٓ اٌزٞ أخز اٌشغ١ف؟ لبي ال أدسٞ

فأصجحذ ر٘جًب ففغش اٌشجً فبٖ طّؼًب، فمغّٙب ٔجٟ اهلل ثالثًخ أػطبٖ ثٍثًب ٚأخز ثٍثًب ٚرشن اٌثٍث اٌثبٌث ػٍٝ األسض 

أٔب : ٌٍزٞ أخز اٌشغ١ف، فٍُ ٠ٍّه اٌشجً ٔفغٗ، ٚلبي: ٠ب ٔجٟ اهلل ٌّٓ رزشن ٘زا؟ لبي: ٚلبَ ١ٌٕصشفب، فمبي اٌشجً

أشغً اٌشجً ثجّغ اٌز٘ت حزٝ ِش ثٗ سجالْ . اٌزٞ أخزد اٌشغ١ف، فبٔصشف ػٕٗ ٔجٟ اهلل ٚرشن ٌٗ اٌز٘ت وٍٗ

فأحبطب ثٗ ٚعبِٚبٖ ػٍٝ ِشبسوزٗ ٚإال لزالٖ، فمجً ِعطشًا أْ ٠مزغّٖٛ ِؼًب، ٌىٓ أحذ اٌثالثخ طٍت أْ ٠أوٍٛا ِؼًب 

ِٓ طؼبَ ِؼٗ، ٚث١ّٕب ٘ٛ ٠ؼذٖ ارفك االثٕبْ ػٍٝ لزٍٗ ١ٌغزأثشا ثبٌز٘ت ٚحذّ٘ب، ٚثب٘زبٖ فمزالٖ ثُ جٍغب ٠أوالْ، 

ِش ٔجٟ اهلل ثُٙ ِٚؼٗ ثؼط . ٌىٓ اٌخج١ث وبْ دط ٌّٙب عًّب فٟ اٌطؼبَ ١ٌغزأثش ثبٌز٘ت ٚحذٖ، فّبرٛا ج١ّؼًب

  .٘زٖ اٌذ١ٔب رمزً طالثٙب: ِب ٘زا ٠ب ٔجٟ اهلل؟ لبي: أصحبثٗ فٍّب سأُٚ٘ عأٌٖٛ
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