
 

 

 اٌغد١ُ اٌغدّٓ اهلل ثسُ

 ٚثغوبرٗ اهلل ٚعدّخ ػ١ٍىُ اٌسالَ اٌّىغَ، ش١شٕب

 .ٚاٌزأ١٠ض ٚإٌصغ ٚاٌزسض٠ض اٌزٛف١ك ِٓ اػص٠بص ٚفٟ ٚػبف١خ ثش١غ رىٛٔٛا أْ اٌمض٠غ اٌٌّٛٝ ِٓ أعجٛ

 : ٚثؼض

 فٟ اإلسٛح ٚعأٞ عأ٠ٕب ٌه أعسٍٕب فٕذٓ( ٌٍؼٍُ إٌّزسج١ٓ) ثبٌؼٍّبء ٠زؼٍك فف١ّب اٌّمزغدخ، ٚاٌزص١ٕفبد ٌٍمٛائُ ثبٌٕسجخ ــ

 ِٓ ف١ٙب ٠ىْٛ اْ ٔششٝ ٌّب ٌٍؼٍُ، ٌٍّٕسج١ٓ ثبٌٕسجخ ٚاٌمٛائُ اٌزص١ٕفبد فىغح ٔذجظ ال إٔٔب ٍِٚشصٗ ، ا٠ضب اٌشغػ١خ اٌٍجٕخ

 أْ ٠ٕجغٟ إٔٔب ػٍٝ ئسٛإٔب ِٓ ٚوث١غ ششص١ب أٔب ِٛافمزٟ ِغ ٘ٛ وّب األِغ رغن ٚٔغٜ طٌه، ٚٔذٛ اٌضلخ ٚػضَ اٌزذج١غ

 وجّبػخ ٌٕب) ٌٕب صبعْد اهلل ثذّض ألٕٔب ٚطٌه اهلل، وثغُ٘ ال اٌسٛء، ٚصػبح ػٍّبء ٚفضخ ٚوشف ٔمض جغػخ ِٓ ٔؼ٠ض

 ثؼض ٠مٌٛٛا ألْ ٠إٍُ٘ٙ ِب األِخ جّب١٘غ ث١ٓ ٚاٌثمخ اٌغسٛر ِٚٓ ٚاٌّصضال١خ اٌمٛح ِٓ( ِٕبثغٔب فٟ اٌّزذضث١ٓ ٚإلسٛإٔب

 ثذ١ث اٌٛضٛح ِٓ أُِغٖ ُِٕٙ وث١ٌغ صبع لض ٚاٌضػٛح ٌٍؼٍُ إٌّزسج١ٓ ِٓ اٌفبسض٠ٓ أٌٚئه ٚأ٠ضب ُِٕٙ، ف١ُمَجً اٌمبسٟ اٌىالَ

 ئٌز...ػٛاعٖ ٚث١بْ ف١ٗ اٌىالَ ثمٛح ٌٕب ٠سّخ

 .غ١غٖ ِٓ أػ٠ض دسبس١خ ف١ٗ ٚاٌضػٛح ٌٍؼٍُ ٌٍّٕزسج١ٓ ثبٌٕسجخ فبألِغ

 فٙإالء ٚأ١ٌٚبئٗ، ٚعسٌٛٗ هلل اٌّجبعث١ٓ ٚاٌج١بْ اٌمٍُ ٚأعثبة اٌصذف١١ٓ ٚػٔبصلخ ٚاٌّفىغ٠ٓ ٚاٌىّزبة ٌٍّثمف١ٓ ثبٌٕسجخ ٌٚىٓ

 ُِٕٙ وً ػٓ( ثغٚفب٠ً) ٔجظح ِغ اٌؼفٕخ عؤٚسُٙ ِٓ ِجّٛػخ اٌجضا٠خ فٟ رضُّ ٌُٙ، ٚرص١ٕفبد لٛائُ ٔشغ ػٍٝ ٔٛافك ٔذٓ

 .رؼبٌٝ اهلل ثؼْٛ ٕٚٔشغ٘ب أِىٓ، ئْ ٌٗ ششص١خ ٚصٛعح

 ٚاهلل ثٙب، ٠ٚف١ضٔب ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌٍّفبد اٌمٛائُ ٘ظٖ ئػضاص فٟ ٠شغػٛا أْ( إٌذ) اٌجٙبصٞ اإلػالَ فٟ اإلسٛح ِٓ طٍجُذ ٚلض

 .اٌّٛفك

 

 ف١ىُ اهلل ثبعن ٌٕب أعسٍزّٖٛ اٌظٞ فىالِىُ اٌّجٛسٟ، اٌصفٛٞ اإل٠غأٟ ٚاٌشطغ ٚسطغُ٘ اٌغافضخ ػٓ ٌٍىالَ ثبٌٕسجخ ــــ

 فأِب الزغدزُ، وّب اٌؼٍُ أً٘ ٌجؼض[ إٌّبسجخ اإلضبفبد ثؼض أٚ اٌص١بغبد، فٟ ٔؼضي عثّب] ئعسبٌٗ ثصضص ٚٔذٓ ط١ٌت

ًٌ فأُِغٖ اٌؼٍٟ دبِض  .اٌٌّٛٝ ٚاهلل آسغ٠ٓ، جّبػخ ئٌٝ إلعسبٌٗ ٔشطط ٌىٓ اهلل، ثذٛي ثسٌٙٛخ ٌٗ ئعسبٌٗ ٚثاِىبٕٔب سٙ

َِٓ فٙٛ اٌؼٍٟ، ٌذبِض ثبٌٕسجخ طجؼب ّّْٛ فُٙ" ثىبء ػٍٝ ٠ز١ُ رّٛصٟ ال: " ٠مبي وّب دٌٛٗ ٚ  ٚسطغُ٘ اٌغافضخ ثأِغ ِٙز

ّٛع اٌغافضٟ اٌشأْ فٟ ِمصغْٚ إٔٔب ػٍٝ ٠ٍِٕٚٛٛٔب ٌٕب ٠ىزجْٛ وبٔٛا فمض! دزٝ ف١ُٙ ِٚجبٌغْٛ وج١غًا ا٘زّبِب  اٌشطغ ٚرص

 ..ٚ٘ىظا!!  األِغ٠ىٟ اٌشطغ ِٓ أشض اٌغافضٟ اٌشطغ:  ٠مٌْٛٛ ٚوبٔٛا شبثٗ، ِٚب اإل٠غأٟ اٌغافضٟ

ًٍ ػٍٝ  .دبِض ٌٍش١ز والِىُ إلعسبي سٕسؼٝ و

 

 اإلسٛح ِٓ ِجّٛػخ سغاح أطٍمٛا أُٔٙ فٕجشغوُ ، ٕ٘بن األسغٜ ئسٛإٔب ِٚشىٍخ اإل٠غا١١ٔٓ، ِٓ اٌؼاللخ ِسزٜٛ ػٍٝ ــــ

ًٌ ا٢ْ ئ١ٌٓ جبء فمض اٌؼب١ٌّٓ، عة هلل ٚاٌذّض األس١غ، اٌشٙغ  فٟ صفؼبد ػٍٝ  :  ِٓ و

 .ػبئٍزٗ ِغ اٌّصغٞ، ا١ٌّّٙٓ ػجض* 

 .ػبئٍزٗ ِغ( اٌجٙبص جّبػخ اِزبع) اٌّصغٞ سبٌُ* 

ّٟ ص١ٙت أثٛ*   .ػبئٍزٗ ِغ ،(اٌذغثٟ اٌّىٟ س١ٍّبْ أثٟ ٌٍش١ز ِغافمب اٌص١ٍج١خ اٌذٍّخ أ٠بَ وبْ ٠ّٕٟ، أصٍٗ) اٌّى

 . ػبئٍزٗ ِغ اٌؼغالٟ، ص١ٙت أثٛ* 

 .ػبئٍزٗ ِغ ،(ا١ٌٍج١خ اٌّمبرٍخ اٌجّبػخ فٟ اإلسٛح ِغ ٠شزغً وبْ أٌر) اٌّغغثٟ اٌؼث١غ* 

 ػبئٍزٗ ِغ اٌّصغٞ، س١ٍفخ[ ٠سٍّّٗ ٚعثٕب اإل٠غا١ٔخ، اٌذضٚص رجبٚػ أٔٗ اٌُّٙ ٔذٛ٘ب، أٚ و٠ٛزٗ فٟ ٌؼٍٗ] ا٢ْ اٌطغ٠ك ٚفٟ* 

 .وظٌه



 

 

 .اٌؼب١ٌّٓ عة هلل ٚاٌذّض

ٌُّٛٙ ٚ٘ٛ ئسٛإٔب ٠سٍّّٛٔٗ اٌظٞ ٘ٛ ػا٘ضاْ فٟ ثٍٛشٟ أر) إٌّّسك األر ِغ سجغًا أعسٍٛا  ػبئٍخ س١سٍّّٛٔٗ أُٔٙ( ئ١ٌٕب ٠ذ

 .ئ١ٌٕب ٌزسف١غُ٘ ٠سزؼض ٌىٟ ٌٗ، لبٌٛا ٘ىظا أسجٛع، سالي عثّب لغ٠جًب أػِغاٞ

ًّٙ أْ اهلل ٔسأي.. ٌٗ لبٌٛا وظا( عجبي ثضْٚ ٚأطفبي، ٔسبء) اٌؼبئٍخ:  ٌٗ لبٌٛا  ٚأْ س١غ، ػٍٝ ثُٙ ٠ٚأرٟ ج١ّؼب أِغُ٘ ٠س

 .اٌضب١ٌٓ اٌمَٛ ِٓ اٌج١ّغ ٠ّٕجٟ

 .اٌّٛفك ٚاهلل األِٛع، ر١س١غ فٟ ٚسبػْٛ السزمجبٌُٙ جب٘ؼْٚ جٙزٕب ِٓ ٔذٓ

 .ِزّٛسطْٛ ئسٛح ُ٘ ٚ٘إالء اإلسٛح، سغاح ئطالق ِٓ اٌفزغح ٘ظٖ سّغػٛا أُٔٙ ٚاٌّمصٛص

 .أػٍُ فبهلل اٌمغ٠ت، فٟ اٌضفؼبد ِٓ اٌّؼ٠ض سغاح س١طٍمْٛ أُٔٙ أطٍمُٛ٘ اٌظ٠ٓ اإلسٛح ٌجؼض ٚسّغثٛا

 ..ٚٔذُٛ٘ اٌّصغٞ، ػّغٚ ٚأثٟ اٌؼغالٟ، ػ٠بص ٚأثٟ اٌؼغة، دفص أثٟ:  صفؼخ فٟ ٘إالء ثؼض ٠جضأٚا أْ ٠ّٚىٓ

 .آ١ِٓ.. ٚصغبعُ٘ وجبعُ٘ اٌج١ّغ ػٓ ٠فغج أْ اهلل ٚٔسأي

 صبدجُٙ ِٚسه ٌُٙ، أعسٍٕبٖ اٌظٞ ٚاٌزٙض٠ض ،"اٌىالِٟ" ٚاإلػالِٟ اٌس١بسٟ ٌٍزصؼ١ض اٌّشزٍّخ) جٙٛصٔب أْ ٔظٓ ٚٔذٓ

 ٌٙظٖ األسجبة أُ٘ أدض ٠ىْٛ عثّب أٔٗ ٔظٓ( ٚسبفٖٛ ِٕب عأٖٚ ِّب ٚغ١غ٘ب ث١شبٚع، فٟ اٌمٕص١ٍخ فٟ اٌزجبعٞ اٌٛو١ً

 ..ُِٕٙ اٌّسبعػخ

 ..!ٌٕب شٟء ثأٞ أٍر أٞ وٍّٛا ٚال عسبٌخ، ثبٞ ٌٕب ٠غسٍٛا ٌُ -اٌّجغ١ِٓ– ٌىُٕٙ

 ٠سزج١جْٛ ٚال ِؼٕب ٠فبٚضْٛ أُٔٙ ٠ظٙغْٚ ال أُٔٙ ٚطغ٠مزُٙ، ػم١ٍزُٙ ٟ٘ ثً ُِٕٙ، ِسزغغثخ ١ٌسذ ٘ظٖ ٚطجؼب

 ..!ِٚجبصعح ُِٕٙ أدبص٠خ ئجغاءاد ِذض ٟ٘ ٘ظٖ أػّبٌُٙ أْ ٠ُظٙغْٚ ئّٔب ٌضغٛطبرٕب،

 آ١ِٓ.. شغُ٘ ٠ىف١ٕب أْ اهلل ٔسأي

 

 اٌّالدظبد، ثجؼض فجؼث اهلل، دفظٗ ِذّض أثٟ ئٌٝ االلزصبص٠خ، األػِخ ػٓ اٌّؼِؼخ وٍّزىُ ِشغٚع أعسٍُذ وٕذ ـــــ

 غ١غ ٔغا٘ب ٚاٌزٟ اٌّشىٍخ، اٌؼجبعاد ثؼض ػٓ االسزغٕبء ِثً ئ١ٌٗ، اٌزٕج١ٗ فٟ اشزغوٕب ِّب رمغ٠جًب وٍٙب أٔٙب عأ٠ُذ

 ئٌز...ِٕبسجخ

 .ا٢ْ أجض٘ب فٍُ عسبٌزٗ، ِٓ رشٍصُذ إٟٔٔ ٠جضٚ ٌالسف

 

 .٠ذفظىُ ٚاهلل ، جض٠ضٔب ِٓ ا٢ْ دضغ ِب ٚ٘ظا

 

 ..إٌص١خ إٌذ ٍِفبد ثؼض ٌىُ ِغفك ـــ

 .إٌذ ِٓ جضا، وث١غح ِٛاص ف١ٗ ، وج١غ" صسه ٘بعص" ٌىُ سٕغسً اسزطؼٕب ٌٚٛ

 ؟.ٌىُ ٘بصعصسه ئعسبٌخ ثبإلِىبْ فًٙ

 آ١ِٓ.. ٚرأ١٠ضٖ ٚئدسبٔٗ ثٍطفٗ ٠زٛالوُ أْ اٌّسإٚي ٚاهلل ٘ظا

 ٚثغوبرٗ اهلل ٚعدّخ ػ١ٍىُ ٚاٌسالَ

 ػط١خ ِذجىُ
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