تسٌ اهلل اىشمحِ اىشحٌٍ

أعىر تاهلل ٍِ اىشٍطاُ اىشجٌٍ

إّا أّضىْآ يف ىٍيح اىقذس وٍا أدساك ٍا ىٍيح اىقذس ىٍيح اىقذس خري ٍِ أىف شهش ذْضه
ادلالئنح واىشوح فٍها تئرُ سهبٌ ٍِ مو أٍش سالً ًٕ حىت ٍطيع اىفجش.
{سورة القدر }
طضق اهلل اٌعظُُ .وثٍغ عؿىٌٗ اٌىغمي .اضتّض هلل عة اٌعبظتٌن .اضتّض هلل عة اٌعبظتٌن .اضتّض هلل عة اٌعبظتٌن.
واٌظالح واٌـالَ عًٍ عؿىٌٕب ػتّض وعًٍ آٌٗ وطذجٗ أرتعٌن.
دفظىُ اهلل عؼ وجً وأَضوُ ،وَـعض ئسىإٔب اٌظَٓ أرىا ئىل ِـجضٔب ٘ظا ِٓ لغَت أو ثعُدض ثبٌـدعبصح
اٌضُٔىَخ واألسغوَخ.
ئْ ٘ظٖ اٌـىعح اٌيت لغأهتب رفُض أذنُخ ٘ظٖ اٌٍٍُخ ثأوجؼ اٌعجبعح وأثضعهب وٍ٘ ؿىعح اٌمضع .وأوص أْ أطودغ
أذنُخ ٘ظٖ اٌٍٍُخ ثبسزظبع لجً أْ أثضأ يف رفـًن وحتًٍُ ٘ظٖ اٌـىعح.
ئْ اٌشهغ ِجبعن و٘ى شهغ عِؼبْ ،واٌٍٍُخ ِجبعوخ ،وٍ٘ ٌٍُخ اٌمضع ،واظتىبْ ِجبعن و٘ى اظتـجض اٌظٌ ٘ى
ثُذ اهللِ ،ـجض أوٌى يف ِضَٕخ وىٌىُٔب ،وشٍء وادض َجبعن ٘ظٖ اٌٍٍُخ ِع ٘ظٖ اظتجبعوبد األعثع دد وّب
لغأمت يف ثـبلخ اٌضعىح دد وِب ٍ٘؟ اٌربوخ اٌيت دظٍذ ثـجت اٌضعبء يف رفـًن وحتًٍُ سزُ اٌمغآْ اٌىغمي
ِٓ وغؿٍ اظتـجض سالي  64عبِبً .وئطا أعصٔب أؼّبَ ٘ظٖ اٌربوخ ئىل اٌربوبد اظتظوىعح رىىْ عدضص٘ب
أعثعبً .وثغوخ وادضح ِع ٘ظٖ اٌربوبد األعثع اٌيت دظٍذ ثـجت اإلدُبء واإلعالْ اٌظٌ َشزبق ئٌُٗ أِدخ
اٌعبمل اإلؿالٍِ ِٕظ  07عبِبً د وّب طغح هبب أسىٔب اظتمضَ د ،واِْ رعُشىْ يف جى ٘دظٖ اٌربودبد
اطتّؾ .وهبظا االعزجبع فمٍُالً ِب ٔشىغ اهلل رجبعن ورعبىل ،اضتّض هلل ،اضتّض هلل ،اضتّض هلل.
ورـًّ ٘ظٖ اٌـىعح اٌيت لغأهتب ؿىعح اٌمضع وٍ٘ ٔؼٌذ يف ِىخ اظتىغِخ ،ورجضأ ثىٍّخ "ئٔب" واألطً "ئٕٔدب"
وٌىٓ إٌىْ دظفذ عًٍ لىاعض إٌذى وطبعد "ئٔب" .وال أعَض أْ أطوغ ٌىُ ٕ٘ب عٓ اٌمىاعض .واضتمُمخ ئٔب
حنٓ اهلل رجبعن ورعبىل! وٕ٘ب وٍّخ "ٔب" رفُض ِعىن عظُُ اٌشأْ .وحنٓ ٔعرب ٘ظٖ اٌعظّخ اؿزٕبصاً ئىل اظتعىن اٌيت
رفُض٘ب ٘ظٖ اٌىٍّخ وٌىٕب عبجؼوْ عٓ اٌزعجًن عٓ ِعىن اٌىٍّخ دتبِبًًً٘ .ظٖ لـدغح ِدٓ اٌجذدغ .وأ دب
اؿزعغاع .وِبطا َمىي اهلل رجبعن ورعبىل؟ َب أَهب اٌىىْ! َب أَهب إٌبؽ! َب ؿىبْ أوعوثب! َب ؿىبْ ِضَٕدخ
وىٌىُٔب! َب رتبعخ ِـجض أوٌى يف ِضَٕخ وىٌىُٔب فبعٍّىا إٔٔب حنٓ أٔؼٌٕب وِبطا أٔؼٌٕب؟ "ٖ" ػًّن وٕ٘ب لبعضح
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وٍ٘ أْ اٌؼًّن رنت أْ َـجمٗ ِغجع ،وٌىٓ اظتغجع مل َـجك يف ٘ظٖ اَِخ اٌىغمي ،وَمدىي اهلل رعبىل"ئٔدب
أٔؼٌٕبٖ" فبهلل ؿجذبٔٗ مل َغجع ِغجع اٌؼًّن وِع ٘ظا َمىي وَعٍٓ ٌٍجشغَخ عبِخ :ئطا لًُ ٌىُ "ٖ" فال َفهُ
ِٕٗ ئال ٘ى ،وِب ٘ى؟ فهظا ٘ى اٌىزبة اٌىغمي ،وئطا لًُ "ٖ" فال سنـغ عًٍ ثبي اٌجشغ ئال ٘ظا اٌىزبة ،ئٔدب
أٔؼٌٕبٖ أٌ ٘ظا اٌىزبة َعين اٌمغآْ اٌىغمي ثعظُُ شإٔٔب ِٓ اٌـّبء ئىل اٌجشغَخ ثـغَمخ اٌدىدٍ أٔؼٌٕدبٖ ئىل
ػتّض طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ .وأَٓ أٔؼٌٕبٖ؟ يف ٌٍُخ اٌمضع يف ٌٍُخ لضع٘ب عظُُ .وِب أصعان ِب ٌٍُخ اٌمدضعَ ،دب
ػتّض طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ! ِٓ أَٓ رعٍُ لضع وشأْ ٌٍُخ اٌمضع؟ ال رـزـُع أْ رعٍُ ثىدضن وٌٓ رـدزـُعىا
أْ رعٍّىٖ! فاطا اؿزّعىا عتظا اٌمغآْ ،آَبرٗ ورتٍٗ اظتززبٌُخٌٍُ ،خ اٌمضع سًن ِٓ أٌ شهغ! َعغفٕب اٌمغآْ اٌىغمي
ِبُ٘خ ٘ظٖ اٌٍٍُخ وَمىي :ىٍيح اىقذس خري ٍِ أىف شهش وأٔزُ رـّعىْ ٘ظا اٌىالَ َب أَهب اٌظذفُىْ! فأٔزُ
ػُىفٕب! وٌُـذ ٘ظٖ اٌٍٍُخ ٌٍُخ هتًّ! فهظٖ سًن ِٓ أٌ شهغ ،فىُ َعبصي أٌ شهغ ثبٌـٕخ؟ فٍُذـدت
ِٕىُ ِٓ ٘ى ِب٘غ يف اضتـبة! ِب َعبصي رمغَجب  07عبِبً ،وً٘ رعٍّىْ ِب ٘ى  07عبِبً؟ ٘ى عّغ ِدٓ
ال ِٕهُ ،ئدنب ٘ظٖ اٌٍٍُخ عجبعح عٓ عّغ وبًِ
ؿبي عّغٖ جضاً! وال َـىي عّغ أدض ثؼع وذتبٔىْ عبِبً ئال لٍُ ً
ورـبوٌ ػِبٔبً ،وٌظا فاين أعاوُ جتٍـىْ ِزؼبَمٌن ،وئْ دغاعح اٌشّؾ رجٍغ ئىل صعجخ رؼعجىُ ،وٌىدٓ
اعٍّىا فـبعخ وادضح أو عضح ؿبعبد ِٓ ٘ظٖ اٌٍٍُخ رىىْ ؿججبً ألْ رـزفُضوا ِٓ ٘ظٖ اٌٍٍُخ اٌيت ٍ٘ سدًن
ِٓ أٌ شهغ وألْ رأسظوا دظىُ ِٕهب .وٌىٓ ال رٍزفزىا ئىل دغاعح اٌشدّؾ وئىل ػدُك اظتىدبْ ،وال
رؼجغوا! فهظٖ اٌٍٍُخ ؿزىـجىُ عادخ وؿعخ وؿّإُٔٔخ فىق وً رظىع .وؿززٕفـىْ رٕفؾ اصتٕخ.
وبٔذ اٌظذبثخ َـأٌىْ ئىل إٌيب طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍَُ :ب عؿىي اهلل! لض ثبَعٕبن ؤـعً يف ؿجٍُه ثأِىإٌب
وأٔفـٕب فّبطا ٌٕب؟ ومل َمً إٌيب طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ عتُ :ئْ ٌىُ اظتجبين واظتدؼاع واظتدغوط واألِدىاي
واظتمبِبد ثً ِبطا لبي عتُ؟ لىٌىا لبي :فٍىُ اصتٕخ ،فٍىُ اصتٕخ ،فٍُ َؼّٓ إٌيب طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ أدضاً
ِٓ جبٔت اظتبصٌ واٌضُٔىٌ وٌىٓ أػّٓ عتُ شُئبً وادضاً و٘ى اصتٕخ.
ذْضه ادلالئنح واىشوح فٍها تئرُ سهبٌ ٍِ مو أٍش:
واِْ ئْ اظتالئىخ يف دغوخ واٌغوح يف دغوخ ،ؤؼوعتُ ئىل شتبء اٌضُٔب ِزعٍك ثاطْ عهبُ أٌ ال َزذغودىْ
وال سنـىْ سـىح وال َزىٍّىْ ئال ثاطْ عهبُ ،ورىجض ٕ٘ب ٔظُذخ وٍ٘ :ال رزىٍّىا ئال ثاطْ عثىدُ! وال
ختـى سـىح ئال ثاطٔٗ عؼ وجً! وال رغفعىا أَضَىُ ئال ثاطٔٗ رعبىل! ِب ِعىن أْ رـزأطٔىا ِٓ عثىُ؟ لىٌدىا!
ٍ٘ اٌفزىي! واٌفزىي ٍ٘ االؿزئظاْ ِٓ اٌشغَعخ ِٓ ،اهلل ؿجذبٔٗ ورعبىل .ئطا لبي ششض ِب "َب اؿزبطٔب ً٘
أؿزـُع أْ أعًّ ٘ظا اٌعًّ وً٘ رىجض اٌفزىي عتظا اٌعًّ؟" فّعىن ٘ظا "ً٘ ؿزغػً اهلل رعبىل يف عٍّدٍ
٘ظا؟ ٘ظٖ ٍ٘ اٌفزىي! وئطا لبي ششض "أٔب ال ألجً ٘ظٖ اٌفزىي" فّعىن ٘ظا أٔب ال أؿزأطْ ِٓ اهلل رعدبىل!
فهظا سنغط اإلٔـبْ ِٓ اظتٍخ ورنعٍٗ وبفغاً ِعبط اهلل!
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َب ئسىيت األعؼاء! مببطا ؿزٕظّىْ اضتُبح اٌضُٔب وئصاعح اٌضوٌخ؟ فّبطا رنت أْ َىىْ ٔظبِىُ؟ وٌدٓ َىدىْ
جىاثىُ ئال شُئبً وادضاً و٘ى :اٌشغَعخ اإلؿالُِخ ،واٌشغَعخ ٍ٘ اٌمغآْ اٌىغمي ،فأٔدب أٔدبصَىُ َدب أَهدب
اٌظذفُىْ! ؿجٍىا واوزجىا جُضاً! وأوطٍىٖ ئىل شعت أٔبػىيل ،واٌشغَعخ ٍ٘ اٌمغآْ ،واٌشغَعخ ٍ٘ أدىبَ
اٌمغآْ اٌىغمي وٍهب ِٓ اٌجضاَخ ئىل إٌهبَخ .وثٕبء عًٍ طٌه فّب دىُ ِٓ لبي أٔب ػدض اٌشدغَعخ وٌعٕدذ
اٌشغَعخ؟ سنغط ِٓ اظتٍخ اإلؿالُِخ وَىىْ وبفغاً ،وئطا لبي ششض أٔب ال أعزرب اٌشغَعخ وٌعٕدذ اٌشدغَعخ
فّعىن ٘ظا "أٔب ال أعزرب اٌمغآْ اٌىغمي وٌعٓ اٌمغآْ اٌىغمي.
ٌعٓ اٌىّبٌُىْ! وِع أْ ٔمىي عتُ ٌعٕىا ٌٕض عتُ يف ٘ظٖ اٌٍٍُخ اظتجبعوخ فا ُ ال َعٍّىْ ،وً٘ رغَضوْ ِضبالً
عتظا؟
ئْ ِشغوٍ ِىخ جغدىا وجٗ إٌيب طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ ووـغوا ؿٕٗ يف غؼوح أدض ،فىُ لبثٍهُ اٌدٕيب
طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ؟ لبي :اٌٍهُ ا٘ض لىٍِ فا ُ ال َعٍّىْ! وئطا دبْ ولزٗ فٍىُ أْ رٍعٕىُ٘ وٌىٓ ٔضعى
اهلل رعبىل عتُ ؤمىي :اٌٍهُ ا٘ض اٌىّبٌٌُن واٌعٍّبٌُٔن واضتؼثٌُن! اٌٍهُ أعُ٘ اضتك دمبً واعػلهدُ ارجبعدٗ
وأعُ٘ اٌجبؿً ثبؿالً واعػلهُ اجزٕبثٗ .وئطا صعىٔب اهلل عؼ وجً ٘ىظا فـزغو ُ أ ُ لض إِٓىا ِعىُ ئشنبٔدبً
ألىي وأصجذ وأعطٓ ِٓ ئشنبٔىُ ئْ شبء اهلل رعبىل!
رٕؼي اظتالئىخ واٌغوح فُهب ثاطْ عهبُ ِٓ وً أِغ :واألجً صاسً يف ِؼّىْ مو أٍش ،وِب ٘دى األجدً؟
األجً ٘ى اظتىد.
فبإلؿالَ سنبؿت اٌىً شجبثبً وشُىسبً -عجبالً ؤـبءًً وَجٍغهُ ،وَمىي :أزجهىا! فهظٖ اٌٍٍُخ ٌٍُدخ اظتجبصٌدخ،
واٌظٌ لض دبْ أجٍٗ َغي يف ٘ظٖ اٌٍٍُخ أْ وزجهُ ؿزّـخ وأْ عّغُ٘ ؿُٕزهٍ ،وِٓ َعٍُ أْ وضًناً ِدٓ
إٌبؽ وبْ ِىجىصاً يف دٍمزٕب ٘ظٖ وٌىٓ اٌُىَ ال ٔغاُ٘؟ فهُ لض اعحتٍىا! ِٓ َعٍُ أْ ِٓ وبْ فدُىُ اِْ
يف ٘ظا اظتـجض ً٘ ؿُعُش ئىل اٌـٕخ اٌمبصِخ يف ِضً ٘ظا اٌُىَ؟ وٌظٌه رنت عٍُٕب أْ ٔىىْ جدب٘ؼَٓ وأْ
ٔزىة ئىل اهلل رعبىل رىثخ ٔظىدبً ،وأْ ٔىىْ شجبعبً وألىَبء وأْ ٔفضٌ أِىإٌب وأٔفـٕب يف ؿجًُ ئلبِخ اٌضوٌخ
اإلؿالُِخ ،وأْ ٔعض اٌشغَعخ اإلؿالُِخ أعؼ ِٓ أٔفـٕب وأِىإٌب ،وأْ جنعً اٌشغَعخ فىق عؤوؿٕب ،وأْ ٔدغص
عًٍ اٌظَٓ لبٌىا ٌ:عٕذ اٌشغَعخ" ة اسـأ ،طغد وبفغاً ورنت عٍُه أْ رزىة ئىل اهلل رىثخ ٔظىدبً.
سالً ًٕ٘ :ظٖ اٌٍٍُخ ٍ٘ ٌٍُخ اٌـالَ ٔفـٗ.
حىت ٍطيع اىفجش٘ :ظٖ اٌٍٍُخ ؿالَ ِبصَبً وِعٕىَبً ،فبٔظغوا ئىل اطتبعط ال عبطفخ ،واصتى ٔـُُ ،وعًٍ ِدب
أظٓ أْ اٌـّبء ِفزخ وِٕجُ ،ئىل ؿبعبد اٌفجغ .فأٔزُ ال رزعجىْ وال رؼجغوْ سالي ٘ظا اصتى اظتعٕىٌ يف
٘ظا اظتـجض ثً رزّزعىْ ِٓ االؿزّب ئىل ٘ظا اٌىعظ دىت ؿبعبد اٌفجغ ،ظتبطا؟ ألْ اصتى اٌظَٓ رٕفـدىْ
ِٕٗ جى ِجبعن.
و٘ىظا فاْ ٘ظٖ اٌـىعح اظتجبعوخ عجبعح عٓ ٘ظٖ اظتمىٌخ اٌيت دبوٌذ عًٍ أْ أفـغ٘ب وأدٍٍهب ثبسزظدبع يف
ِعىن ٘ظٖ اٌٍٍُخ وأذنُزهب.
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وثعض االٔزهبء ِٓ ِعىن وأذنُخ ٘ظٖ اٌٍٍُخ فّب ٍ٘ أوي ؿىعح اٌمغآْ اٌىغمي؟ فهٍ ؿىعح اٌفبحتخ! واهلل ؿجذبٔٗ
ورعبىل لـُ ؿىعح اٌفبحتخ عًٍ لـٌّن وأطوغ٘ب ثبسزظبع صوْ رفـًن ِعٕب٘ب ،وعًٍ ِب أعي أْ اظتظدىعَٓ
َظىعوْ ،ئطاً فٍُظىعوا جُضاً صوْ أْ سنـئىا٘ ،ظا والَ اهلل عؼ وجً! أٌُؾ وظٌه؟ فبهلل ؿجذبٔٗ ورعدبىل
لـُ ٘ظٖ اٌـىعح ثُٕٗ وثٌن عجضٖ ٔظفٌن ،ئطا لىٌىا ِٓ أَٓ ئىل أَٓ؟

تسٌ اهلل اىشمحِ اىشحٌٍ

احلَذ هلل سب اىعادلني اىشمحِ اىشحٌٍ ٍاىل ٌىً اىذٌِ ومأُ اهلل ذعاىل قاه :إىل ْٕا خاص يب ،أّا سب

اىعادلني ،ومجٍع احملاٍذ يل ،وأّا ٍاىل ٌىً اىذٌِ.

إذّا اىصشاط ادلسرقٌٍ صشاط اىزٌِ أّعَد عيٍهٌ غري ادلغضىب عيٍهٌ وال اىضاىني.

{سورة الفاتحه}
فهظٖ اَِبد اٌضالس سبطخ ثعجضٌِ ،بطا َمىي اٌعجض ٕ٘ب؟ ا٘ضين اٌظغاؽ اظتـزمُُ طغاؽ اٌظَٓ أٔعّذ
عٍُهُ ِٓ األٔجُبء واألوٌُبء واٌظضَمٌن واٌشهضاء واٌظبضتٌن.
غري ادلغضىب عيٍهٌ وال اىضاىني.
فهً أزجهزُ أٔب ِب طوغد آَخ وادضح ِٓ ٘ظٖ اٌـىعح؟ و٘ظٖ إٌاك ّعثذ وإٌاك ّسرعني ،ففُهب رتٍزبْ ،آَخ
وادضح ،وئْ ؿىعح اٌفبحتخ ؿجع آَبد ،صالس ِٕهب هلل عؼ وجً واٌضالس اِسغ ٌٍعجض واٌىادض ثُٕهّب.
إٌاك ّعثذ وإٌاك ّسرعني فبهلل رعبىل َمىي ئْ ٘ظٖ اصتٍّخ ِشزغوخ ثُين وثٌن عجضٌ ،فبٌعجض َم أِبٍِ
وَمضَ يل ِب شبء ،وَعجضين ِب شبء مث َـزعُٕين ،وٕ٘ب رٕجُٗ ٌٍٕبؽ :أٔب ال أعجض ئال ئَبن ،فُفهُ اضتظغ ِٓ ٘ظٖ
اَِخ ،فأً٘ اٌعٍُ َعٍّىْ ٘ظٖ اٌمبعضح وٍ٘ :ئْ رمضمي اظتفعىي عًٍ اٌفعً َفُض اضتظغ .رنت عٍُىُ أْ
رضعؿىا عٍُ اٌجالغخ ئْ أعصمت أْ رفهّىا ٘ظٖ اٌمبعضح.
َٕجغٍ ٌٕب أْ ٔفهُ ٘ظا وأْ ٔـجمٗ و٘ىَ :ب عة ال ٔعجض ئال ئَبن ال ٔعجض ِظـفً وّبي! فاْ لًُ ِب أِغ
ِظـفً وّبي يف ٘ظا اٌىالَ فبصتىاة ٔعُ ئْ أِغٖ ِىجىص يف والِٕب ٘ظا.
َب ئسىيت األعؼاء! أعَض أْ أوجٗ أٔظبعوُ ئىل ٔمـخ ِهّخ وٍَ٘ ِٓ :زجع عمت ششض وَـُع لىإُٔٗ فهى
عجُض ثبٌزعجًن اٌمغآين ،ظتٓ ٘ى اٌعجُض؟ ظتٓ َزجع عمجٗ وَـُع لىإُٔٗ.
٘ظا! ئْ اٌىّبٌٌن ُ٘ عجبص اٌىّبي {ِظـفً وّبي أربرىعن} ،ظتبطا؟ ألْ ارجب اٌمىأٌن ٘ى ؿبعزهب
وعجبصهتب .ئطا صفٕىا فُأيت عٍُهُ اظتالئىخ فُـأٌىٔٗ ِٓ :عثه؟ ِبطا َمىي اٌىّبيلِ :ظـفً وّبي! وٌٓ
َـزـُعىا أْ َغصوا ثغًن طٌه!
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ئْ اٌظذفٌُن ِىجىصوْ ٕ٘ب! فأٔب أٔبصٌ ِٓ ٕ٘ب صتُّع اٌىّبٌٌُن ثىاؿـزىُ وألىي :فٍُزعمٍىا ،ئْ ِظـفً
وّبي ال َظٍخ أْ َىىْ عثبً ألدض ،و٘ى ال َـزـُع أْ َٕمظ ٔفـٗ وِب أٔمظ! وثٕبء عًٍ ٘ظا فٍُزغوىا
االرجب وعائٗ ،وًٌنِىا لىإُٔٗ ئىل لّبِخ اٌزبعَز! وًٌنجعىا ئىل اهلل رعبىل وئىل اٌشغَعخ اإلؿالُِخ ،دىت َمىٌىا
عثٕب اهلل ئطا ؿئٍىا يف اٌمرب.
ئْ ٘ظٖ اصتّبعخ رزجع ٘ظا اٌـغَك ،وُ٘ ِمُضوْ ثبٌمىأٌن اٌيت أٔؼعتب اهلل ؿجذبٔٗ ورعبىل ،وَعُشىْ يف دُبهتُ
اٌُىُِخ دـت ٘ظٖ اٌمىأٌن ،وَعٍٕىْ ٘ظا اٌىػع ئىل اٌعبمل رتُعبً.
َب ئسىيت األعؼاء!
وأوص أْ أطوغ ٕ٘ب ِب سـغ ثجبيل اِْ :لض اثزٍٍ اٌعبمل رتُعبً مبغع ٌُؾ فذـت أٔبػىيل ،وال اٌعبمل
اإلؿالٍِ ،وال ؿىبْ ثمعخ ِٓ ثمب وظا أو طان ثً وً إٌبؽ رتُعبً لض اثزٍىا مبغع وُ٘ ِغػً ،وِب ٘ى
اظتغع؟ أجُجىا عٕٗ! ووّب رعٍّىْ أْ ٘ظا اظتغع ٘ى اٌشغنِ ،غع اٌشغن ،وثعغ اظتـزضٕىْ ِىجىصوْ،
وٌىٓ اظتـزضىن ال سنً اٌمبعضح ،وٌىُ ئطا أعصمت رعُُّ اٌعبمل اإلٔـبين فـزغوْ أ ُ لض اثزٍىا مبغع اٌشغن،
وُ٘ ِغػً ،وثعغ ِٕهُ يف غُجىثخ اظتىد.
وٌٍّغع عالط وادض وِب ٘ى؟ ٘ى اٌزىدُض ،عالط اٌزىدُض ،وئطا أعـُزّىٖ اٌمغص فمغص اٌزىدُض ،وئطا
ػغثزّىٖ دمٕبً فذمٓ اٌزىدُض ،وئطا عبصتزّىٖ فعالط اٌزىدُض ،وئطا أعصمت ئجغاء اٌعٍُّخ اصتغادُخ فعٍُّخ
اٌزىدُض .وال َٕفعهُ عالط غًن ٘ظا.
ِب ٘ى اٌزىدُض؟ وِب ٘ى اٌشغن؟ ئْ اٌزىدُض ٘ى  :اإلشنبْ ة ئْ اضتىُ ئال هلل،
وِب ٘ى اٌشغن؟ واٌشغن ٘ى  :اإلشنبْ ة ئْ اضتىُ ئال ٌٍشعت٘ .ظا ،ئْ وضًنا ِٓ اٌجٍضاْ ِبطا فعٍىا يف
ِىػى اضتىُ؟ أسظوا طالدُخ اضتىُ ِٓ َض اهلل ؿجذبٔٗ ورعبىل وأعـى٘ب ئىل أَضٌ اٌجشغ ،و٘ظا ٘ى
اٌشغن ،وٌٗ عالط وادض فمؾ ،وِبطا ٍ٘ ِهّزىُ؟ رنت عٍُىُ أْ رمىٌىا  :ئْ اضتىُ ئال هلل رعبىل فمؾ ال
غًن ،وئطا وبْ األِغ وظٌه فُمً ِغع اٌشغن شُئب فشُئبً فُأيت َىَ َٕزهٍ ٘ظا اٌشغن.
وِب ٍ٘ ِهّزىُ وِهّخ اظتظىعَٓ حبـت وى ُ ئٔـبٔبً؟ ٍ٘ ػتبوٌخ ئٔمبط اٌجشغ .واٌُىَ َظغر ثٕى آصَ
وَمىي :واغىصبٖ! ٍ٘ىذ وٍ٘ىين اٌشغن ،ورجعذ ئصغ اٌمىأٌن اٌيت وػعهب اٌجشغ ،وأٔب اٌغغَك يف اظتـزٕمع
فأٔمظوين!...
فُجت عٍُىُ أْ رـعىا ثزّـه ٘ظا ٌىزبة اٌىغمي ورعـىٖ اٌمغص دـت وطفزٗ اٌـجُخ ورؼغثىٖ دمٕبً
ورعبصتىٖ وجتغوا اٌعٍُّخ اصتغادُخ ورمىٌىا :ئْ اضتىُ ئال هلل.
اضتّض هلل ،ئْ اٌعالط واضتمٕخ واٌمغص يف أَضَٕب وأطىي اٌعٍُّخ وظٌه يف أَضَٕب.
٘ظا ،وئْ ٘ظا اٌىزبة اٌىغمي ٘ى اٌعالط اٌىدُض يف ِعبصتخ اٌشغن ويف ئٔمبط اٌجشغ .اضتّض هلل.
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إٌاك ّعثذ وإٌاك ّسرعنيِ :بطا َفعً اٌعجض؟ َمىيَ :ب عة! أٔب أل أِبِه سؼىعبً وئَبن أعجض ،وٌىين

اؿزعُٕٗ يف ِمبثٍخ ٘ظٖ اٌعجبصح ،واؿزعُٕىٖ عًٍ أِغووُ فمؾ ،ألْ ثبثٗ واؿع ،وسؼائٕٗ غؼَغح ،و٘ى عًٍ وً
شٍء لضَغ ،واٌمٍىة ثُض اٌغزتٓ ،واؿزعُٕىٖ عًٍ أِىعوُ صائّبً.
اضتّض هلل ،ئْ أسبوُ ٘ظا {َمظض ٔفـٗ} َـزعُٕٗ ،ووّب رعٍّىْ أْ ثعغ ٘إالء اٌظذفٌُن اشزىىا ِٕب،
وػغـىا عًٍ اظتمبِبد األظتبُٔخ ،ولبٌىا :أؿىزىا ٘ظا اٌغجً ،واٌجعغ لض وبٔىا آالد عتُ ،وٌىٕٕب صتأٔب ئىل
٘ظا اٌجبة اٌىجًن ،ؤٍمٍ اٌىٍّبد يف ِٕرب إٌيب طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ أِبَ اصتّبعخ اٌظَٓ ٍِئىا ٘ظا اظتـجض
دتبِبً.
٘ظٖ ٍ٘ ؿىعح اإلسالص ،وأطتض رفـًن اٌمغآْ اٌىغمي ،وأزهً ؿىعح اٌفبحتخ.
ِبطا َمىي اهلل رعبىل؟ لً َب ػتّض! ٘ى ،اهلل ِىجىص ،و٘ظا اظتعىن َىجض يف ثعغ اٌزفبؿًن اظتشزٍفخ.
وٕ٘ب رٕجُٗ عًٍ اظتٍذضَٓ ،و٘ظا عص عًٍ ِٓ أٔىغ وجىص اهلل رعبىل ،وِٓ رعغفىْ ِٓ اظتٍذضَٓ؟ عضٌض ّسني

فهى ال َٕظغ ئىل جـضٖ وشىٍٗ وَٕىغ وجىص اهلل رعبىل ،فبٔظغوا ئىل إٌعٕب اٌظٌ َأوٍٗ {٘ظا ػغة ِضً
رغوٍ َؼغة ثٗ يف حتمًن اجملغَ}.
َمىي اهلل رعبىل ٕى واهلل رعبىل ِىجىص،
اهلل أحذ فبهلل رعبىل ِىجىص ووادض إِٓب وطضلٕب،

اهلل اىصَذ اٌظٌ َظّض ئٌُٗ وً شٍء يف اضتبجبد وأٔٗ رعبىل ال َظّض ئىل أٌ شٍء ،ووٍٕب حببجخ ئىل اهلل
رعبىل ،وئْ ِىبظتزٕب وشتعٕب وثظغٔب وٍهب ِٓ آصبع اهلل ؿجذبٔٗ ورعبىل ،ورظىَغ اٌىبًِنا ِٓ آصبعٖ رعبىل ،وئْ
سبٌك ٘ظٖ اٌِخ ٘ى اهلل ؿجذبٔٗ ورعبىل ،ظتبطا؟ ألْ اهلل رعبىل لض ِّٓ عًٍ ٘ظٖ األَضٌ ِهبعح رأؿُؾ ٘ظٖ
اٌىبًِنا ،واٌىً َـزعبْ ِٓ اهلل رعبىل ،وٌىٕٗ ال زنزبط أٌ شٍء.
مل ٌيذ ومل ٌىىذ و٘ى ٌُؾ أثبً وال وٌضاً ،و٘ى ِٕؼٖ عٓ وؼٔٗ أثبً ووٌضاً ،وٕ٘ب رٕجُٗ أَؼبً عًٍ إٌظبعي،

ورمىٌىْ أْ عُـً ثٓ ِغمي و٘ظا وظة ِجٌن ،وثٕبء عًٍ ٘ظا فعٍُىُ وظُفخ رٕجُٗ إٌظبعي ثمغآئخ ؿىعح
اإلسالص عٕضُ٘.
ومل ٌنِ ىٔ مفىأ أحذ أٌ ال ٔظًن ٌٗ وال ِضًُ ،وخنزظغ ٘ظا اٌىالَ ثىظا.
ويف اٌمغآْ اٌىغمي ؿىعيت اظتعىطرٌن وذنب:
قو أعىر تشب اىفيق وقو أعىر تشب اىْاط

 .وأوص أْ أٔزمً ئىل ِىػىعٕب األؿبؿٍ ثعض رٍشُظهّب.
ويف ؿىعح اٌفٍك رىجض صالس َٕبثُع اٌشغ ،وٌىٓ اظتٍجأ وادض ،واٌشغ صالصخ ،واظتٍجأ وادض.
ويف ؿىعح إٌبؽ َىجض َٕجى اٌشغ وادضاً وٌىٓ اظتغجع ٘ى صالس ِغاجع ،ويف األوي  3شغوع واظتغجع
وادض ،ويف اٌضبين فبٌشغ وادض واظتغاجع صالس.
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وِب ٘ى اظتغجع؟ ٘ى ِٓ طفبد اهلل رعبىل،
تشب اىفيق :وُِ ٔعىط ثٗ؟ ِٓ صالصخ أشُبء،
 ٍِ .1شش غاسق إرا وقة
 .2وٍِ شش اىْفاثاخ يف اىعقذ
 .3وٍِ شش حاسذ إرا حسذ

لً َب ػتّض!

قو أعىر تشب اىْاط ٍيل اىْاط إىٔ اىْاط،
واظتغاجع صالسٔ ُِ ،عىط؟ ِٓ شغ اٌشُـبْ ،واٌشغ وادض و٘ى شغ اٌشُـبْ ،ظتبطا َزعؾ شغ اٌشُـبْ وُبْ
اإلٔـبْ ِبصَبً وِعٕىَبً سبطخ جبٔجٗ اظتعٕىٌَ ،زعؾ دُبرٗ األسغوَخ.
فّضالًًَ ئطا سغجذ ٌُالً يف اٌـغَك وشمٍ وادض أؿٍك عٍُه اٌغطبص ،أو ششض آسغ عًّ عٍُه اٌـذغ،
أو ِض ثظغٖ عٍُه ،ووً ٘ظا ِزعٍك ثبألِىع اٌضُٔىَخ ،وأشض ٘ظٖ األِىع رـججبً ٘ى اظتىد ،وٌىٕهب ال رإصغ
يف وُبٔه اظتعٕىٌ ،وٌىٓ اٌشُـبْ اٌٍعٌن عٕضٖ شغ زنبوي ئػاٌخ و٘ضَ ئشنبْ اإلٔـبْ –ِعبط اهلل -ئْ وجضد
اٌفغطخ.
٘ظا ،وئين طتظذ وادضا ِٓ اظتعبين طوٌ اضتىّخ يف اظتعىطرٌن.
اٌٍهُ اجعٍٕب رتُعبً ِٓ اٌظَٓ َضعوىْ دمبئك اٌمغآْ اٌىغمي وٍهب وَزجعىْ ئصغ٘ب ثبٌعًّ واٌزـجُك٘ .ظا
وأزهً ٘ظا اظتىػى .
َب ئسىيت األعؼاء! واِْ َمغأ ٌىُ يف ثغٔبغتٕب ٘ظٖ اٌغؿبئً واٌجُبٔبد اظتهّخ ،وأصعى أسبٔب أزتض ئىل اٌىغؿٍ
ٌمغاءهتب.
اٌـالَ عٍُىُ وعزتخ اهلل وثغوبرٗ! أعىط ثبهلل ِٓ اٌشُـبْ اٌغجُُ ثـُ اهلل اٌغزتٓ اٌغدُُ واٌظالح واٌـالَ
عًٍ عؿىٌٕب ػتّض وعًٍ آٌٗ وطذجٗ أرتعٌن!
َب ئسىيت األعؼاء! واِْ ألغأ ٌىُ لـعخ ِٓ جغَضح أِخ ػتّض حتذ عٕىاْ اطتالفخ.
إعالُ اخلالفح واجة:
لبي عجض اٌمبصع عىصح يف ئٌمبء وٍّزٗ يف ٘ظا اظتىػى :
"اطتالفخ فغع وفبئٍ ِضً اصتهبص واٌمؼبء ،فّٓ ألبِهب ِٓ اٌظَٓ ُ٘ أً٘ عتب فزـمؾ ٘ظٖ اظتهّخ عٓ
اٌجبلٌن ،وَأمث اصتُّع ئْ مل َمُ هبب أدض دىت َزىىل ِٕظت اطتالفخ ِٓ ٘ى أً٘ عتب ،ورتُع اظتـٌٍّن آذتىْ ِب
مل َٕظجىا اطتٍُفخ ،ألْ ؼتبؿيب اٌشغَعخ اإلؿالُِخ ُ٘ رتُع اظتـٌٍّن ،فعًٍ وً اظتـٌٍّن أْ َمُّىا ثىاججبهتب،
واطتالفخ فغَؼخ شغعُخ ،واٌشغَعخ ِٓ وظبئ وً اظتـٌٍّن عجبال ؤـبء.
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وَـزضي عجض اٌمبصع عىصح وجىة اطتالفخ ثىظا:
 .1ئْ اطتالفخ واإلِبِخ ؿٕخ فعٍُخ وػعهب اٌغؿىي طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ ٌٍّـٌٍّن ،فعٍُهُ أْ َمىِىا
مبىجت ٘ظٖ اٌـٕخ وأْ َعٍّىا مبمزؼب٘بَ ،مىي اهلل عؼ وجً:
ٌا أٌها اىزٌِ آٍْىا أطٍعىا اهلل وأطٍعىا اىشسىه {سىسج اىْساء ،آٌح}55 :
وٍا أسسيْا ٍِ سسىه إال ىٍطاع تئرُ اهلل {سىسج اىْساء ،آٌح}64 :
ولض وىْ اٌغؿىي طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ احتبصا ؿُبؿُب ِٓ لجً اظتـٌٍّن ،ووىْ ِٓ غتّىعهُ صوٌخ ودُضح،
ووبْ ٘ى عئُؾ اٌضوٌخ واإلِبَ األعظُ.
 .2ولض أرتع اظتـٍّىْ وسبطخ اٌظذبثخ اٌىغاَ عًٍ ٔظت ِٓ َـزذك سالفخ اٌغؿىي طًٍ اهلل عٍُٗ
وؿٍُ يف عَبؿخ اٌضوٌخ ،وأٌمً أثى ثىغ اٌظضَك عػٍ اهلل وٍّخ دٌن رىىف اٌغؿىي طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ
ولبي:
فبعٍّىا أْ ػتّضا طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ لض ِبد ،ال ؼتٍض ِٓ أدض َمىَ ثىاججبد ٘ظا اٌضَٓ،
واألطذبة مل َضفٕىا إٌيب طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ دىت أزشجىا أثب ثىغ اٌظضَك عػٍ اهلل عٕٗ ،واإلرتب
ِٓ ِظبصع اٌشغَعخ اإلؿالُِخ ،ومل سنزٍ األطذبة اٌىغاَ عػٍ اهلل عٕهُ فُّب ثعضٖ يف ِىػى
اطتالفخ ئال فُّٓ َزىىل ٘ظا اظتٕظت ،وٌىٕهُ مل سنزٍفىا يف وجىة اطتالفخ وئلبِزهب.
 .3ئْ ئلبِخ أوضغ واججبد اٌشغَعخ اإلؿالُِخ ظتزعٍمخ ثىجىص اطتٍُفخ أو اإلِبَ ،وِب ال َزُ اٌىاجت ئال
ثٗ فهى واجت.
 .4واألصٌخ يف اٌمغآْ اٌىغمي واٌـٕخ إٌجىَخ رىجت ٔظت ئِبَ وادض ٌٍجّبعخ اإلؿالُِخ ،ولبي اهلل
رعبىل يف ػتىُ وزبثٗ اٌىغميٌ :ا أٌها اىزٌِ آٍْىا أطٍعىا اهلل وأطٍعىا اىشسىه وأويل األٍش ٍْنٌ.

{سىسج اىْساء.}55 ،

ِٓ ِبد ثضوْ أْ َعغف ئِبَ ػِٕٗ ِبد ُِزخ جبٍُ٘خ.
جؼء فُٗ أدبصَش اثٓ دُبْ ط 1 :ص245 :
أسربٔب اظتغوػٌ دضصٕب أثى ثالي األشعغٌ دضصٕب عبطُ ثٓ ػتّض اٌعّغٌ عٓ ػَض ثٓ ػتّض عٓ ٔبفع عٓ
اثٓ عّغ عػٍ اهلل عٕٗ لبي شتعذ عؿىي اهلل َمىي:
ِٓ سٍع َضا ِٓ ؿبعخ ٌمٍ اهلل َىَ اٌمُبِخ وال دجخ ٌٗ وِٓ ِبد وٌُؾ يف عٕمٗ ثُعخ ِبد ُِزخ
جبٍُ٘خ.
اٌىجبئغ ط 1 :ص169 :
 1ولبي عؿىي اهلل :2
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ِٓ أدت أْ َؼدؼح عٓ إٌبع وَضسً اصتٕخ فٍزأرٗ ُِٕزٗ و٘ى َإِٓ ثبهلل واٌُىَ اِسغ وٌُأد ئىل إٌبؽ
اٌظٌ زنت أْ َإرً ئٌُٗ وِٓ ثبَع ئِبِب فأعـبٖ طفمخ َضٖ وذتغح لٍجٗ فٍُـعٗ ئْ اؿزـب فاْ جبء أدض
َٕبػعٗ فبػغثىا عٕك اِسغ.
اٌـٕخ  1ط 2 :ص507 :
 1066دضصٕب ٘ضثخ صٕب زتبص ثٓ ؿٍّخ عٓ َعًٍ ثٓ عـب عٓ أيب عٍمّخ عٓ أيب ٘غَغح أْ إٌيب عؿىي
اهلل طًٍ اهلل عٍُٗ وؿٍُ لبي:
ِٓ أؿبعين فمض أؿب اهلل وِٓ عظبين فمض عظً اهلل وِٓ أؿب األًِن فمض أؿبعين وِٓ عظً األًِن
فمض عظبين واألًِن غتٓ  1066ئؿٕبصٖ جُض وعجبٌٗ وٍهُ عجبي ِـٍُ.
ال ٔيب ثعضٌ سٍفبء وؿُىىْ ثعضٌ سٍفبء وأٔزُ َىِئظ وضًنوْ ،لبٌىا :مب رأِغٔب َب عؿىي اهلل؟ فعٍُىُ
ثبألوي وأعـىٖ دمٗ وئْ اهلل ؿُـأعتُ عّب اؿزغعبُ٘.
اٌفىائض  3ط 1 :ص108 :
 254أسربٔب أثى عّغ ػتّض ثٓ عُـً اٌمؼوَين صٕب أثى ئؿذبق ئثغاُُ٘ ثٓ ٘بشُ اٌجغىٌ أًٍِ ِٓ
وزبثٗ صٕب عّبع ثٓ ٘بعوْ صٕب أثى ٘الي صٕب لزبصح عٓ ؿعُض ثٓ اظتـُت عٓ أيب ٘غَغح عٓ إٌيب طًٍ اهلل
عٍُٗ وؿٍُ:
ئطا ثىَع ٌٍشٍُفزٌن فبلزٍىا اِسغ ِٕهّب
وَفهُ ِٓ ٘ظٖ األصٌخ وٍهب :فعًٍ اظتـٌٍّن أْ َٕظجىا سٍُفخ أو ئِبِبً ِٕهُ.
 -5وئْ اهلل ؿجذبٔٗ ورعبىل جعً اظتـٌٍّن أِخ وادضح ثبٌغغُ عًٍ اسزالف أٌـٕزهُ وأجٕبؿهُ وثالصُ٘.
وإُ ٕزٓ أٍرنٌ أٍح واحذج وأّا ستنٌ فاذقىُ{ .ادلؤٍْىُ.}52 ،
واعرصَىا حبثو اهلل مجٍعا وال ذفشقىا {آه عَشاُ.}103 ،
ال حيو ىثالثح سجاه أُ ال ٌْصثىا أٍريا يف أي ٍناُ ماُ.

اىششوط اىالصٍح اىيت جية عيى اخليٍفح ذىفريٕا:
َظوغ اإلِبَ اظتبوعصٌ اٌشغوؽ اٌالػِخ ٌٍشٍُفخ يف وزبثٗ "األدىبَ اٌـٍـبُٔخ"
 .1أْ َىىْ عبصال
 .2أْ َىىْ عبظتب ثٍغ ِجٍغ اجملزهض
 .3أْ رىىْ دىاؿٗ اطتّؾ ؿبظتخ ِضً األطْ واٌعٌن واٌٍـبْ ٌزذظًُ اٌـهىٌخ واٌمغثخ يف
األعّبي اٌيت ؿُمىَ هبب،
ْ .4
ٌ .5
 .6وأْ َىىْ جغَئب ولىَبً
 .7وأْ َىىْ لغَشُبً
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اّرخاب اخليٍفح:
اظتبوعصٌ
وأعَض أْ أٌمٍ وٍّخ افززبدُخ ئْ شتذزُ:
ئدُبء اطتالفخ وئعال ب:
وئْ رظوغمت فمض أشغٔب صوٌخ اطتالفخ ػّٕب يف اٌـٕىاد اظتبػُخ ئط أعٍٕب صوٌخ األٔبػىٌُخ اٌفضعاٌُخ يف
ِضَٕخ وىثٍٕؼ يف ُٔ 18ـبْ  ،1992اظتمبثً  16شىاي  ،1412ووزجٕب اٌغؿبئً يف ٘ظا اظتىػى ئىل
اظتـئىٌٌُن.
لض ُ٘ئذ األؿجبة إلعالْ اطتالفخ اؿزٕبصا ئىل دظٍُخ اٌغؿبئً ،وأوص أْ أطوغ ٌىُ ِعىن اٌجُعخ
وأٔىاعهب.
والٔزشبة اطتٍُفخ أو عئُؾ اٌضوٌخ ِغدٍزبْ ،ورـًّ اظتغدٍخ األوىل :ثُعخ االٔعمبص ،واٌضبُٔخ :ثُعخ
اٌـبعخ .ولض دتذ اِْ ثُعخ االٔعمبص ،وحتمك االٔزشبة ثارنبة ستـخ أششبص عًٍ األلً أو ِب ػاص عًٍ
طٌه.
ولض مت اٌعمض أٌ مت عمض إٌىبح ومل َجك ئال اإلعالْ واؿزعغاع اٌعغؽ .واعٍّىٖ ٘ىظا.
وِب ٍ٘ اٌجُعخ

رتبي اٌضَٓ سىجب أوغٍٍ {لبثالْ}
أًِن اظتإٌِٕن وسٍُفخ اظتـٌٍّن
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