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 تاريخ اخلطبة

  3344/ 34/ 41 املوافق  4141،  مجادى األوىل  04 ، اجلمعة   

 واقع سوريا اليوم يشهد بصدق رسول اهلل
  يددا رب ددا احلمددد هلل اددداا يددوا  نعمدد  ويدددا   م يددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال هدددم   
أندددم كمدددا أء يدددم   دددد ننسدددحل  وأ دددهد أ     لددد     اهلل  أحصدددي ء دددا    يدددحل

وحددد     ددليحل لدد   وأ ددهد أ  دمددداا  بددد  ورسددول  وريددني  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   اهلل  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددليلاا  ال هدددم ريددد  وسددد م وبدددار    دددد 

يدددوم  دمدددد ريدددسما وسدددسماا زانيمددد  متس مددد   ملسددديدنا دمدددد و  دددد  ل سددديدنا 
و  وننسددي ا لنبددة بتاددوع اهلل أعددامل  أمددا بعددد  يددا مالدددي   وأوريدديدم أيهددا ا سدد 

  باز اهلل:

م مدد  زاخ ددتهم الليبددة   ريدددق كددسم رسددول اهلل ريدد د      ا سدد م  اليددو 
اهلل   ي  وسد م    وريدا الشدام ثدديح  ريد ي   أظدا سدت   زار  ندا  وأمد   

  الليبة م  كدسم رسدول اهلل ريد د اهلل   يد  لع    ال اس م  قد ياول وقد زاخ ت
  ا أ تهدديأيدد  اددو اومدد  واومددا  مدد  اددل  احلددواز  الدد  بدددأ  و  دد :وسدد م اددلا

دمهمدددة أطدددوت ب دددا و دددي  ب دددا مددد  سدددانيل ا نددد  ال ي  ااياددد  قامدددم و دددا أاعدددد
 أرندددو أ    أطددول مدددا  بالددددقانيل الدد  وأنددا سدددكب  لدددم   مدددوقني اددلا  اوحنددا 

 سدد   اددلا احلددد  الددلي سددل بدد  سددوريا  نددا اددو  ددااد مدد  أقددوع اوليدددل   ددد أ
  دد كمددا ياومددل  ولددي    الشدداادم   ددد ريدددق رسددول اهلل ريدد د اهلل   يدد  وسدد م
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ولدددددف ألنددددم ال  ددددل بدددداز   ي بددددد   مل أ  هلل  دددد  وندددد  سدددد ة   خددددومبعدددد  اإ
  اهلل أتمحد  ادل  السد ة الد  أ   هدا بيدا  ماضية    بداز  مجيعداا م دل بدد  اة يادة

  ا  بدداز بدد  يكخددل أ دد  وندد    ا بددتس ا  ا سددتملم الدد  قجددد اهلل  دد  وندد  
لد  الوقم يجيل    بياظدا ولع  دا ندلكل  لدحل   و حل حدمة باالم لللحل لوا ا

 :قول اهلل    ون  أالؤواأش   موقا  خل
ُدْم َولََتْسَمُع َّ مرَ  الَّلر ) َ ُو َّ  ر أَْمَوالرُدْم َوأَنُنسر يَ  أُوُأواْ اْلدرَتاَب مر  قَددْب رُدْم لَتُبدْ

ُواْ َوأَدتدَُّاواْ  َإر َّ َ لرحَل مرْ  َ ْ مر   (َومرَ  الَّلريَ  َأْ لَُكوْا أَ اع َكحر اا َو ر  َأْصِبر
َن م ددَ  اَوَمددَوالر )أش أاددلأوا قولدد :  َولََ بدْ ُددَونَُّدْم برَشددْي ن م ددَ  اْةَددوْت َواْظُددوصر َونَدْادد

  [111: البالم] (الحََّملَا ر َواونُن ر وَ 
ة ماضية    باز اهلل    ون  أصدق   د الشام وغد  الشدام  مل ال  الس   
ية   ضدداة اإمهيددة ا  ددإ ا واو نددا اددلا اظددامع ا شدد   مدد  السدد     أ  أاددوم السددا ة

اهلل ريد د اهلل   يد  وسد م   باز اهلل    ون    د ع م أ  الشدام كمدا وريدا رسدول
البسز واجملتمعا  اوخلع باوم  الدلي  كدل  رسدول اهلل ريد د اهلل  ستا     باية

د   د  باإندا  الدلي  كدل  رسدول اهلل ريد د اهلل   يد  وسد م وأكدد   ي  وسد م وأك 
و أطدوت أمام اوزلة الصازرم مد  ادل  الشددم الد   دي  ب دا أواا أنا  ا أضعدم 

أ  ادل  الشددم زليد  مد   لسوت ودو   ب ا م ل حوايل  ام  اء   أو ي يد رمبا
  اوزلة الدح م   د الا اللي قال  رسول اهلل ري د اهلل   ي  وس م

دد دم  قبدد  حنددو  ددام    دددما بدددأ  اددل  او مددة ا  ولددم  مل  ددي  مدد  الش 
ولد  دا  ونن دا      اي    أ دهل وست  سدل  ك ا ن   أظا ست  سل  ما قليب

الهدلب بشدطلي  اووروو واومليددي  لب  ا يدة مع  دة   دد سدوريا مد  قبد بكظا ح
الدد  أ ت ددل مسددي ها   أندد  أاوزاددا ا سددي ية ا تهددوزم  ا سددي ية ا تهددوزم اأاوزادد
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خددوم بدد     اددل  احلددلب العا يددة يسددت دم مهددا أن لنددا  وندددنا    ا العدد  الواحدددم
ون لنددا     دد  ند  و ددال ومدد   دلق وغددلب  داسدت دم مهددا أقداليم مدد   دد  أطلا أ
اوخددس    احلددلب العا يددة أسددت دم مهددا   أقددول نددي  بدد  نيددو  مدد    ا بددلو 

ولندددحل الدددلي  ريددد عتهم أ    سدددموظم ابع  وي السدددوابل الاددد واومشدددامل ا لأ قدددة
  و يومها  أمليدا اللي  يسمو  الاا دم

ادددم ادددل  الدددليول ادددل  احلدددلب   نيدددلأ  الدددلي  يسدددتادمو  لتن لندددا  ونددددنا 
حندا  دم وأادلت مد   د  اوا ا  اوسد  ة أسدتطأ  أون لنا  وندنا   واومشامل

- مل اددلا الاطددل السددوري الددلي وريددا رسددول اهلل ريدد د اهلل   يدد  وسدد م الشددام 
 بلا اومل   -لشاماوسوريا ق ب   زاخ  

ظدددا أ دددهل أكدددا  ولمدددوا الهدددلب يلاا دددو   يمدددا بيددد هم   ؟ مدددا ا كاندددم ال تيمدددة
 زولدة كدا  ااهدا سدورياوست  سل    زويدس  أربدع مت اريدمة ريده م  د  دد  

ادددي  ي مددددم أادددارب بددد  رمبدددا أ يدددد  ددد  العدددام   ادددا ؟لدددلي  ل  ليددد  اومدددلا  مدددا
الواقدددا   ونددد  ادددلا ا دددد ادددل  احلدددلب العا يدددة الددد  وريدددنتها لددددم مبسدددت دميها 

ند ق  اظدي لا ادومب نليها ياا   ونهها ني  واحدد لدولدة واحددم  وادا ادو 
اي  ي ال  الدولة ن  ل  ليها اليوم  دإ ا ادي اا   راا  اؤ   الهلبي   ل مم ق

ش حيدددتن ن دددوز ادددلا اظدددي  قاطبدددة  مل   و  ا ادددي أءبدددم ز انيمددداا   أرسدددج وندددوزاا 
نيشدد ا اددلا  سددب ان  وأعددامل  اددو اهلل   سددتعانة بكحددد     مل واحددد   ءددا  لدد ا 

ولد ها بسدالة  أيدة مد    دد اهلل  د  وند    لبسالةاكما قد ق م باوم  يتمتع ب
 :ا البسالة ال   ِب   ها بيا  اهلل    ون  باول  ظ

بْدُهُم ال  ُ  بركَْيدريُدْم َوُُيْ رارْم َويَ ُصلُْكْم َ َ ْيهرْم َوَيْشار رُيُدوَر قَددْومن ) قَاأرُ وُاْم يُدَعل 
  [11: التوبة] (مُّْؤمر ر َ 



  الدكتور البوطي                           واقع سوريا اليوم يشهد بصدق رسول اهللخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 1 موقع نسيم الشام:

  اددي بسدددالة  ظدددا لبسددالة   دددد الددلغم ممددد  يجدديل  ر ددداا بددل  الد مدددة أندد  
كيددا   !!كيدا  ند  نسلدد   هدا بسدالة  أيددة مد    دد قيددوم السدموا  واور ولد 

اوقداليم اييطدة  اد مهيتكأد حللب  ا ية أ تاي   يها زول البهي العا ي أمجع وو َّ 
ح بددك     لت نيددلاا اظ ددوز اجمل دددم مدد   دد  أطددلات العدداش وأسدد َّ وألَسددب ددا مجعددا  

وادا ادي  لحل ندل مدا يادارب العدام   اوس  ة بكط ا  م  اوس  ة ا ت و ة ومع
 ألددددي  اددددلا  جددددة   ددددد أرضددددها و  أدددد ال راسدددد ة   مسددددتالاا!  أدددد ال راب سددددوريا

 ؟!  ااداا ي طل بصدق كسم رسول اهلل ري د اهلل   ي  و  د  ل  وس م
اددد    دددم يدددا  بددداز اهلل خدددسل ادددلي    الددددلي  الحدددا  أرضددد ا ا باركدددة ادددل 

اددد  ضددد م بشدددي  مددد   ؟ اكهتهدددا ؟خجدددلتا ؟اأقواتددد ؟بشدددي  مددد  ر قهدددا العدددام 
    ؟اد  ضد م بشدي  مد  قط هدا ؟ا  ض م بشي  م   يتهدا و يتوظدا ؟قم ها

و غد  زمشدل مدا الدلي ودد   أ اب أي واحد مد دم ودوب   أسدواق زمشدل 
ندواص أبدد    بد  أنواص الناكهدةود ال  اوسواق أعن  ؟أسواق الناكهة واةجل

 ندا اسدت بتم واقت عدم   غد  ادل  اور أر  م مد  داسدتش أُ  ة الطا ند ماةجل 
  اددل  اوسددواق أعددن بددد  ادددل  ألت  ددل  تمددد    و نددحلمدد  أرضدد ا ا باركددة اددل 

وأ  دل  تمدد  بداز اهلل سدب ان  وأعدامل  أتكلل أمام اوبصدار واي اور اق ا ت و ة 
قولد  الدلي أادلا ألدي  ادلا زلديسا  خدل   دد   ا ا وا ا وا دا م  الل ق  يبتا و 
 ؟  د ريدق كسم رسول اهلل ري د اهلل   ي  و  د  ل  وس م ؟لدم

ادد   دديهم مدد    يتااضددد خددسل اوسددبوص اوول مدد    ا وظنددو    الدولددة
تااضدددد مددد    ياددد   ددديهم  -مل اليدددوم  م دددل العدددام  الدددلي  سدددباا  -اسدددت ااق  

عدام   ال اد    ؟لأبد  ادلا ول م  است ااق ناد  است ااق  خسل اوسبوص او
   د  الدولة وا ستكنلي   يها م  قي  مهم ا ابدوا و  أعدوزوا و  الدولدة  دان م 
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قيددد  لددد  ادددلا  اددد  ا دددا  واحدددد ؟ا مدددة الددد  أعل وظدددأصدددلت لددددم أندددوركم لأأ  
    الدول اجملداورم ل دا زول أتمااد  ملأبدا  أوأنتم أع مو  يا  باز اهلل  ؟الدسم

 أت بث ملأبداتم وأتوقدا مدا ي يدد  ام ا أ اجيموظنيها و مة بسيطة سل مل الدل 
لدد    أادا  مولدو  دنم لدلكل  لدد    د  هل وأادوم ا سد ا  وا سدت دارا 

 يدم ادي اليددوم  ىن زولدة   العداش ثدلب  ا يدة كمدا مُ ش ُسدالد  ادا ادي  ي سدوريا 
ادد   ام ددم موظنيهددا ادد   ام ددم  مامهددا ومسددتكنليها بشددي  مدد  اددلا   مبح هددا

اددلا زليدد  ءالددث   ددد ريدددق كددسم رسددول اهلل ريدد د اهلل   يدد  وسدد م  !؟التماادد 
 و نا   أظا ست   زار أم 

مدددل  مددد  أادددول   اا  ددد  اوسدددل الددد  اُ  قدددد يادددول:  مددداال ددداس مددد   لعددد   
   ا الدددوط  وش ودددد أمامهدددا وش أسدددتاب ها    اةيدددام خدددارمل ادددلا مسددداك ها وبيوتددد

  اظددواب: قددول أو ؟ اهلل سم رسددولألددي  اددلا ممددا ي دداق  كدد ؟ال  ددم واإن ددات
 :ويبدم كسم اهلل الااني   دي   اظواب لي  م 

ُدمْ )  (ُقْ  ُاَو مرْ   ر در أَنْدُنسر
  وا الا الدسم   سياق  وسباق  أع مو  اظدواب  د  ادلا السدؤالأن  اقلؤ 

 هلل وادددو الصدددازق ا صددددوق ا كمدددا قدددال رسدددول  وندددوز واومدددا  موندددوز م اومددد 
 ادددلا اومددد  واومدددا  طل ددداا أو نددد  اا مددد  ولد  دددا حنددد  أو  ي دددا مددد   دددا  أ  نددد ق 

أغ اهدددا أريددد ابا   آل تاعدددد بدددة   زمشدددل و  ا دددد  اوخدددلع أُ اددد هالبيدددو  ا 
بعيددداا   ولي تمعددوا اومدد  والطمكني ددة خددارمل اددل  اور   لي تمعددوا اللاحددةومجددوا 

  اددل  ألع لددو أُدد  او مددة ليعددوزوا م ت ددلي  ظايددة   دد  ا  دد ا    سددلا   وضددلا  
لزوا ومدد يسد  ت م مهؤ   اوخوم اللي ُ دلو  ُ  -ال  أعد باآل ت  - البيو 

ريدد اب اددل  البيددو  كمددا اسددتاب  اونصددار بدداوم  أمدد  بيددوتم ولددو اسددتاب هم 
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  أريدد اب رسددول اهلل ريدد د اهلل   يدد  وسدد م أ دددا  مهددلا الددبس  أا هددانلي  مدد  
 مل خيددام ش  زوا  دد  زوراددم أ  ي تمنددوال  دددا  مهددؤ   الددلي ُ ددأ  ؟يع دد   دد  ننسدد 

وكدددم وكدددم أوز أ    ندددف وقدددولو     يدددا  بددداز اهلل وال  دددم؟وددددوا  يهدددا    السدددو  
مددا ضددلكم لددو أندددم   البيددو  ا   ددةاددل  ريدد اب أك مدد  اددل  أصدد   مل أادداص 

   يد  س م اونصدار مد  أريد اب رسدول اهلل ريد د اهلل واقعدمأ دمت   س وكم و 
  لطوام   بيددوتماخدد  مدددةأادد  مدد   أولنددحل الددلي اسددتاب وا ا هددانلي  ؟!وسدد م

اوخدددوم وأبدددازل ا عوندددة  ش ياصدددلوا   أي معددد ىن مددد  معدددا   أ دددلكوام   أمدددوامهم
 -مدة دمدد ريد د اهلل   يد  وسد م أوأندتم مد   -لدو أنددم مدا ضدل   ليهم قدمواا 

نصدار مد  أريد اب رسدول اهلل رضدوا  أ دمت بس وكدم لن م لند م معي دة سد م او
يبددالوا  و ابددوا ي تمعددو  اللاحددة وش أغ اددوا الدددور  لددد هم ش ينع ددوا؟! اهلل   دديهم 

 اظواب  ل تمو  أيها اوخوم    اا   ؤ  ب
ُدمْ )  (ُقْ  ُاَو مرْ   ر در أَنْدُنسر
َهددا قُدْ ددُتمْ ) دديَبة  قَددْد َأرَيددْبُتم م حْدَ يدْ ددا َأرَيددابَدْتُدم مُّصر ددْ   ر دددر  َأَوَلمَّ َأَّنَّ َادددَلا قُددْ  ُاددَو مر

ُدمْ   (أَنْدُنسر
ا  أمدددداا طدددويسا  الوقدددوز الدددلي ُيتبددد  وُيتنددديو  :نعدددم وا الدددحل مددد  قدددد يادددول

 ا ألي  الا زليسا   د  ادد  واةب  اللي ُيتني    ا  اب  ي هل  دزن بسيطة 
دْ   ر )ملم أخدلع ويدبدم بيدا  اهلل الاانيد   ؟م  واوما او دُدمْ قُدْ  ُادَو مر   ( ددر أَنْدُنسر

 ظدددم أولندددحل الدددلي     ظدددم ودددار او مدددا  ؟مدددا الدددلي أخندددد الوقدددوز الهدددا  وأمحالددد 
ي تاطددددو  مددددا يليدددددو  أ  ن ددددؤوا بدددد    ي تاطددددو  اومددددوال الدددد  يبتهوظددددا مدددد  الدددددم 

مدددد  بددددؤس   مدددد  نددددوص اظددددانيع   مدددد  حانددددا  ا جددددطلي  نيددددوبم وريدددد ازياهم
  ادلا اظشدع الدد   لدو ش يوندد أع مدو  وأ  وأندتم أع مدو  التناريدي   البانيس 



  الدكتور البوطي                           واقع سوريا اليوم يشهد بصدق رسول اهللخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 7 موقع نسيم الشام:

الليدب يسددلي  مل ق ددوب    دا ونددد ادلا الددلي حيددتن بد  ايتمددو  و دا كددا  سددبباا 
 وادو -ألدي  ادلا      اا وس مو  د أل  دمد ري د اهلل   ي    امة حبيبأد م  أح

  الشام أاهلل الااني   زليسا ناطااا ب  مؤكداا   د ريدق رسول -مون  م  الاول 
   ت   زار أم  و نا    حديح  ري ي ي س

أ  اددلا الددلب الددلي يطددوت ب ددا   ال دداال اددو    م  دديناا دددبد     وقددول ل
لد ددف متككددد أ  اددلا الدددلب  ومدد   يدد  كددلب ي ددال ثسددب ال دداال اددلا الاطددل 

 لي دددا ليوانهدددوا  ندددامهم  دددوق ادددل   ارسددد و بكولندددحل الدددلي  أُ  -باحلايادددة  -يطدددوت 
أسددددمعوا كددددسم رسددددول اهلل   حددددديث  أش لب يطددددوت بددددم   الددددداور  ا باركدددة

واإمدام أاددد   مسد د  والطدِبا    معممدد  أبدو يع ددد   مسد د  يلويد  ريد يح 
ولددد  ي هدددل   يجدددلب بددد  مددد   دددا  مددد   بددداز   )أاددد  الشدددام سدددو  اهلل   أرضددد 

 (مهداا وغمداا وغي داا    وحدلام   دد م ا ايهدا أ  نوأدوا   م ا اوا الشام   د مؤم يها
أاد  )  الا كسم رسول اهلل ري د اهلل   ي  وس م واحلديث ري يح ورواأد  ءادا 

بددددداري يجدددددلب ال    أر  الشدددددام (الشدددددام سدددددو  اهلل سدددددب ان  وأعدددددامل   أرضددددد 
ادو ألدي  ادلا   ل بيهم ليه دهملا السو  م   ا  م   باز  سب ان  وأعامل ب
قالواددا بالاصددد الددلي   لشدداممل ا ا ابددوا قيدد  مهددؤ   ا لأ قددة  ؟!الددلي وددلي اليددوم
اهلل  ام اهلل  ددد  ونددد  قددو ا و عدددسا أ نيددلا لددددسم رسدددوللَ وسدد     يطددوت بلؤوسدددهم

وأندتم وادا    ند  سدو  الشدام يدا  بداز اهلل   ن  سدو  الشدام  ري د اهلل   ي  وس م
وومدددددل مدددددا   أع ددددد   -أ   دددددم لدددددو أ  وسددددداني  اإ دددددسم   أدددددلو  مصدددددداق  لدددددحل

 ت بد  رمبدا أكحدل وانهدوا  ندامهم  دوق ادل  اآل  ا   شدل ألع متم  -اإحصا  
 :ولع متم مصداق كسم اهلل    ون   اور 
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بْدُهُم ال  ُ  بركَْيدريُدْم َوُُيْ رارْم َويَ ُصلُْكْم َ َ ْيهرْم َوَيْشار رُيُدوَر قَددْومن ) قَاأرُ وُاْم يُدَعل 
 [11: التوبة] (مُّْؤمر ر َ 

م اللي  انتهدوا  انشداوا ا انتهددوا   أقول  يناا واحداا مهؤ   اوخو أباي 
  أقدددول مهدددم انتهددددمت وادددلا ظدددف بددددم واجملتهدددد محددداب   دددد كددد  حدددال   تسددد  وا

وأ  ا سددددددكلة ش أعددددددد مسددددددكلة   حاياتدددددد   أددددددلو  أ  اومددددددل احنسددددددل  دددددد أ   لدددددددو 
 ظدا حدلب مع  دة  يا  بداز اهلل لد   ي  ي   أريب م احلاياة ماء ة  ية انتهاز

  و ظددا بشددطلي  اومليدددي واووروو كمددا قددد  كددل  لدددممدد  قبدد  ولمددي الهددلب 
نددتم أواددا   مدد   سددلانيي  سددابلن  وبت طددي  سددابلن  وزي ا تهدد لتددتم بايددازم ا سددي ي 

ولددو اسددتال   قددد امددتأ  بكمشددامل  خددلي  مدد  غدد كماددل  أ  أرضدد ا ا باركددة أددلو  
  بدددم  بصدددو ي    ول او ددددا  الدددليألد دددتم   ول مددد  يات دددوظمأبدددم ا ادددام لد دددتم 

نتهداز  دوزوا مد  ادلا ا     يحيدبدم   يد أزخ تم   انتهاز وأسكل اهلل   عوزوا 
 ددوزوا    ددوزوا  مل  خددواندم  بعددد أ  طددوي معدد ىن ا نتهدداز م دد  وأبي ددم احلاياددة

خددواندم مجيعدداا    ددوزوا  انددوا مددع    ونيشدداا و ددعباا  مددع أمددتدم قددازما  اريددط  وا 
ددددا لم ا ع  دددة مددد  قبددد  ا سدددي ي  ضدددد ادددل  احلدددلب ال موقدددا واحدددد ضدددد مدددا ا؟

  أوظدم ياولدو    مسي هم  ي العد  الواحددم  ا تهوزي  انت اراا ل هور ا سيح
  ادددددداب حددددددلب  ا يددددددة أطددددددوت بالعدددددداش العددددددلوأ    ددددددد  مسددددددي هم   ي هددددددل 

 خدددددددواندم  مل   دددددددوزوا    دددددددوزوا    مدددددددتم  لدددددددحل  اددددددددلا ياولدددددددو   واإسدددددددسمي
   ن اللي يلضي اهلل سب ان  وأعاملوس وا   د ال ه   اريط  وا معهم

و ندد  لاددول   اوسددبوص ا اضددي  خددلع كمددا ق ددم أولدددف أ ددوز  ددكقول مددلم 
مددتعدم اهلل بالبسددالة  أ  ي سددا  لسددا    دد  ووددب   ددد نيشدد ا  يندد وددب أ    

أصدديااا لددسم رسدول  أ  لم  لديدمب  مبدلمة م  اهلل     باوم  اأية م    دكم
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 تونددوا اددل  البسددالة أونواددا    مدد  و نددا  وأمددا ألشددام سددت   زار اهلل الاانيدد  أ  ا
و   ورندددو أ  أب ددد  ك مددد  ادددل  الا بيددددة   كمدددا ق دددم لددددم باريدددطس  مددددع اهلل

  دددد  مددد   يهددداولخدددسذ مهدددل  اور  ا باركدددة ال ابعدددة مددد  اإ  ال ابعدددة مددد  حدددب
  بالسددد  كوندددوا أول مدد  يجدددلب ا حددد   مددددوا يددد التوبدددة  مل اهلل  اريددط  وا مدددع اهلل
ول مدد  يشددتم  بددل أكونددوا     دد  نددوااي اهلل  دد  وندد  جنس بددا     ددد ريددلا  اهلل

وا كدلوا و  أ سدوا كدسم   اضدلبوا ا حد  بدلا  اظ ة م  خدسل طدلق بداب الشدهازم
  :اهلل الااني 
بدد  أحيددا   ااعددوا - َو َ َ َْسددَََّّ الَّددلريَ  قُتر ُددواْ  ر َسددبري ر ال  دد ر أَْمَواأدداا بَددْ  َأْحيَددا )
  [169:  ل  ملا ] ( ر َد َرب رْم يُدْلَ ُقو َ  -أحيا  

الشددهازم  مل طليددل   اللددلي  يسدد و  ا اددم مدد ؟ لددد   و ظددا حليددام حايايددة
مد  خدسل   مد  خدسل معل دة زيد  اهلل  م  خسل أ نيل أوامدل اهلل   ِب  لص اهلل

ال دددداس  الدددد  يهمدددد  بعدددد أ ددددحل وليسددددم الشددددهازم   اهلل التمسددددحل بسدددد ة رسددددول
ثحددداا   هدددا مددد  خدددسل اوزمهدددة الددد    ثحددداا   هدددا مددد  خدددسل احلدددور العددد أ يددد هم 

وا  ددزو  أ  يعل   غسدد م ا غسدد م ا غسدد م زو  أ  يعل ددوا  دديناا  دد  اإسددسم
  أزو    وا  ددديناا   ددد  ضدددواب  اظهددداز دددزو  أ  يعل    ددديناا  ددد  سددد م سدددول اهلل

ا العلبيدة واإسدسمية  ا ونيدو  أمت دنيشد        زبيدا  اظهدازأا  يناا     و يعل 
نادلص بداب   الا ا سدت اع  أباد     ي بهي أ ال  الورطة     أبادأي بهي  ما

 مل ا ستشددددددهاز  دددددد  طليددددددل  نسدددددد    الطليددددددل  ا نجددددددبا  بشددددددلص اهللاظهدددددداز ب
  أادددددلا ي بهددددي   اهلل  دددد  طليددددل أطبيددددل وريددددايا رسددددول  ل اهللكواما نجددددبا  بدددد

  الا وأستهنل اهللل قويل و أق  ندو 


