
 

 

ٓ ا. ثسُ ُ اٌغدّ ٌغد١  ا

ٌّىغَ، ش١ٕشب عدّخ ػ١ٍىُ اٌسالَ ا  ٚثغوبرٗ اهلل ٚ

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

 : ٚثؼض

د ٌٍمٛائُ ثبٌٕسجخ  ّمزغدخ، ٚاٌزص١ٕفب ٓ) ثبٌؼٍّبء ٠زؼٍك فف١ّب اٌ ٌّٕزسج١ ٓ( ٌٍؼٍُ ا ٛح ٚعأٞ عأ٠ٕب ٌه أعسٍٕب فٕذ  فٟ اإلس
د فىغح ٴذجظ ال أٴٕب ٍِٚشصٗ ، ا٠ضب ٌاشغػ١خ اٌٍجٕخ ٓ ثبٌٕسجخ ٚاٌمٛائُ اٌزص١ٕفب ٍّٕسج١ ْ اْ ٴششٝ ٌّب ٌٍؼٍُ، ٌ  ِٓ ف١ٙب ٠ىٛ

ذج١غ َ اٌز ه، ٚٔذٛ اٌضلخ ٚػض  أْ ٠ٕجغٟ أٴٕب ػٍٝ ئسٛاٴٕب ِٓ ٚوث١غ ششص١ب أٴب ِٛافمزٟ ِغ ٘ٛ ّوب األِغ رغن ٚٴغٜ طٌ
سٛء، ٚصػبح ػٍّبء ٚفضخ ٚوشف ٴمض جغػخ ِٓ ٔؼ٠ض ه اهلل، وثغُ٘ ال ٌا ْد اهلل ثذّض ألٴٕب ٚطٌ  وّجبػخ ٌٕب) ٌٕب صبع

ٓ ٚإلسٛاٴٕب ٛح ِٓ( ِٕبثغٴب فٟ اٌّزذضث١ ٓ ٚاٌّصضال١خ اٌم ِخ ّجب١٘غ ث١ٓ ٚاٌثمخ اٌغسٛر ِٚ  ثؼض ٠مٌٛٛا ألْ ٠إٍُ٘ٙ ِب األ
ً اٌمبسٟ ٌاىالَ ه ٚأ٠ضب ُِٕٙ، ف١ُمَج ٌٚئ ٓ أ ٓ ِٓ اٌفبسض٠ ٌّٕزسج١ ٛضٛح ِٓ أُِغٖ ُِٕٙ وث١ٌغ صبع لض ٚاٌضػٛح ٌٍؼٍُ ا  ثذ١ث ٌا
ْ ف١ٗ ٌاىالَ ثمٛح ٌٕب ٠سّخ  ئٌز...ػٛاعٖ ٚث١ب

ٓ ثبٌٕسجخ فبألِغ ٍّٕزسج١  .غ١غٖ ِٓ أػ٠ض دسبس١خ ف١ٗ ٚاٌضػٛح ٌٍؼٍُ ٌ

ٓ ٓ ثبٌٕسجخ ٌٚى ٍّثمف١ ة ٌ ٓ ٌٚاىزّب ٓ ٚػٴبصلخ ٚاٌّفىغ٠ ة اٌصذف١١ مٍُ ٚأعثب ْ ٌا ٓ ٚاٌج١ب  فٙإالء ٚأ١ٌٚبئٗ، ٚعسٌٛٗ هلل اٌّجبعث١
ٓ د لٛائُ ٴشغ ػٍٝ ٔٛافك ٴذ ً) ٴجظح ِغ اٌؼفٕخ عؤٚسُٙ ِٓ ِجّٛػخ اٌجضا٠خ فٟ رضُّ ٌُٙ، ٚص١ٕفب  ُِٕٙ وً ػٓ( ثغٚفب٠

ٓ، ئْ ٌٗ ششص١خ ٚصٛعح ى ْ ٕٚٴشغ٘ب ِأ  .رؼبٌٝ اهلل ثؼٛ

ُذ ٚلض ٛح ِٓ طٍج جٙبصٞ اإلػالَ فٟ اإلس ذ) ٌا د اٌمٛائُ ٘ظٖ ئػضاص فٟ ٠شغػٛا أْ( إٌ ٌٍّفب د ٚا ِٛب  ٚاهلل ثٙب، ٠ٚف١ضٴب ٚاٌّؼٍ
 .اٌّٛفك

 

ٌّجٛسٟ، اٌصفٛٞ اإل٠غأٟ ٚاٌشطغ ٚسطغُ٘ اٌغافضخ ػٓ ٌٍىالَ ثبٌٕسجخ ـ ِىُ ا  ف١ىُ اهلل ثبعن ٌٕب أعسٍزّٖٛ اٌظٞ فىال
ٓ ط١ٌت د، فٟ ٔؼضي عّثب] ئعسبٌٗ ثصضص ٚٔذ د ثؼض أٚ ٌاص١بغب ٌّٕبسجخ اإلضبفب ً ٌجؼض[ ا  فِأب الزغدزُ، ّوب اٌؼٍُ أ٘
أُِغٖ اٌؼٍٟ دبِض ًٌ ف اِىبٴٕب سٙ ٛي ثسٌٙٛخ ٌٗ ئعسبٌٗ ٚث ٓ اهلل، ثذ ٓ، ّجبػخ ئٌٝ إلعسبٌٗ ٴشطط ٌى  .اٌٌّٛٝ ٚاهلل آسغ٠

ٓ فٙٛ اٌؼٍٟ، ٌذبِض ثبٌٕسجخ طجؼب َِ ٚ ٌٗٛ ْ فُٙ" ثىبء ػٍٝ ٠ز١ُ رّٛصٟ ال: " ٠مبي ّوب د أِغ ِٙزّٛ  ٚسطغُ٘ اٌغافضخ ث
ّ٘زِبب ْ وج١غًا ا ْ وبٔٛا فمض! دزٝ ف١ُٙ ِٚجبٌغٛ ْ أٴٕب ػٍٝ ٠ٍِٚٛٛٴٕب ٌٕب ٠ىزجٛ ْ فٟ ِمصغٚ ّٛع اٌغافضٟ اٌشأ  اٌشطغ ٚرص

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

ًٍ ػٍٝ ِىُ إلعسبي ٕسسؼٝ و  .دبِض ٌٍش١ز وال

 

ٓ، ِٓ اٌؼاللخ ِسزٜٛ ػٍٝ ــــ ٛح ِٓ ِجّٛػخ سغاح أطٍمٛا أٴُٙ فٕجشغوُ ، ٕ٘بن األسغٜ ئسٛاٴٕب ِٚشىٍخ اإل٠غاٴ١١  اإلس
د ػٍٝ ٓ، عة هلل ٚاٌذّض األس١غ، اٌشٙغ  فٟ صفؼب ١ٌّ ٓ جبء فمض اٌؼب ْ ئ١ٌ ًٌ ا٢  :  ِٓ و

ٓ ػجض*  ّ١ٙ  .ػبئٍزٗ ِغ اٌّصغٞ، اٌّ

 *ُ جٙبص ّجبػخ اِزبع) اٌّصغٞ سبٌ  .ػبئٍزٗ ِغ( ٌا

ّٟ ص١ٙت أثٛ*  ٌّى ْ ٠ّٕٟ، أصٍٗ) ا ٍّخ أ٠بَ وب ْ أثٟ ٌٍش١ز ِغافمب اٌص١ٍج١خ اٌذ ٌّىٟ س١ٍّب ٌذغثٟ ا  .ػبئٍزٗ ِغ ،(ا

 . ػبئٍزٗ ِغ اٌؼغالٟ، ص١ٙت أثٛ* 

ْ أٌر) اٌّغغثٟ اٌؼث١غ*  ً وب ٛح ِغ ٠شزغ ١ٌٍج١خ اٌّمبرٍخ اٌّجبػخ فٟ اإلس  .ػبئٍزٗ ِغ ،(ا

طغ٠ك ٚفٟ*  ْ ٌا ٠ٛزٗ فٟ ٌؼٍٗ] ا٢ ٌُّٙ ٴذٛ٘ب، أٚ و ذضٚص رجبٚػ أٴٗ ا ّٗ ٚعٕثب اإل٠غاٴ١خ، ٌا ٌّصغٞ، س١ٍفخ[ ٠سٍّ  ػبئٍزٗ ِغ ا
ه  .وظٌ
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ٓ عة هلل ٚاٌذّض ١ٌّ  .اٌؼب

ٌّّٕسك األر ِغ سجغًا أعسٍٛا ْ فٟ ثٍٛشٟ أر) ا ٌُّٛٙ ٚ٘ٛ ئسٛاٴٕب ٠سٍّّٛٴٗ اٌظٞ ٘ٛ ػا٘ضا  ػبئٍخ س١سٍّّٛٴٗ أٴُٙ( ئ١ٌٕب ٠ذ
 .ئ١ٌٕب ٌزسف١غُ٘ ٠سزؼض ٌىٟ ٌٗ، لبٌٛا ٘ىظا أسجٛع، سالي عّثب لغ٠جًب أػِغاٞ

ْ ٚأطفبي، ٴسبء) اٌؼبئٍخ:  ٌٗ لبٌٛا ً أْ اهلل ٴسأي.. ٌٗ لبٌٛا وظا( عجبي ثضٚ ّٙ ْ س١غ، ػٍٝ ثُٙ ٠ٚأرٟ ج١ّؼب أِغُ٘ ٠س  ٚأ
ٓ اٌمَٛ ِٓ اٌج١ّغ ٠ّٕجٟ  .اٌضب١ٌ

ٓ ٕٙزب ِٓ ٴذ ْ ج ْ السزمجبٌُٙ جب٘ؼٚ  .اٌّٛفك ٚاهلل األِٛع، ر١س١غ فٟ ٚسبػٛ

ّمصٛص ٛح ُ٘ ٚ٘إالء اإلسٛح، سغاح ئطالق ِٓ اٌفزغح ٘ظٖ سّغػٛا أٴُٙ ٚاٌ ْ ئس ّٛسطٛ  .ِز

ٓ اإلسٛح ٌجؼض ٚسّغثٛا ْ أٴُٙ أطٍمُٛ٘ اٌظ٠ د ِٓ اٌّؼ٠ض سغاح س١طٍمٛ  .أػٍُ فبهلل اٌمغ٠ت، فٟ اٌضفؼب

ٓ ة، دفص أثٟ:  صفؼخ فٟ ٘إالء ثؼض ٠جضأٚا أْ ٠ّٚى ٌّصغٞ، ػّغٚ ٚأثٟ اٌؼغالٟ، ػ٠بص ٚأثٟ اٌؼغ  ..ٚٴذُٛ٘ ا

ٓ.. ٚصغبعُ٘ وجبعُ٘ اٌج١ّغ ػٓ ٠فغج أْ اهلل ٚٴسأي  .آ١ِ

ٓ ٓ ٚٔذ ٍّخ) جٙٛصٴب أْ ٴظ ه ٌُٙ، أعسٍٕبٖ اٌظٞ ٚاٌزٙض٠ض ،"ٌاىالِٟ" ٚاإلػالِٟ اٌس١بسٟ ٌٍزصؼ١ض اٌّشز  صبدجُٙ ِٚس
ً ٓ( ٚسبفٖٛ ِٕب عأٖٚ ِّب ٚغ١غ٘ب ث١شبٚع، فٟ إٌمص١ٍخ فٟ اٌزجبعٞ اٌٛو١ ْ عّثب أٔٗ ٴظ ة أُ٘ أدض ٠ىٛ  ٌٙظٖ األسجب

 ..ُِٕٙ اٌّسبعػخ

ٓ– ٌىُٕٙ ٌّجغ١ِ  ..!ٌٕب شٟء ثأٞ أٍر أٞ وٍّٛا ٚال عسبٌخ، ثبٞ ٌٕب ٠غسٍٛا ٌُ -ا

ذ ٘ظٖ ٚطجؼب ْ ال أٴُٙ ٚطغ٠مزُٙ، ػم١ٍزُٙ ٟ٘ ثً ُِٕٙ، ِسزغغثخ ١ٌس ْ أٴُٙ ٠ظٙغٚ ْ ٚال ِٕؼب ٠فبٚضٛ  ٠سزج١جٛ
ْ ئّٴب ٌضغٛطبٕرب، د ِذض ٟ٘ ٘ظٖ أّػبٌُٙ أْ ٠ُظٙغٚ  ..!ِٚجبصعح ُِٕٙ أدبص٠خ ئجغاءا

ٓ.. شغُ٘ ٠ىف١ٕب أْ اهلل ٴسأي  آ١ِ

 

ذ ـــــ ُذ وٕ ٍّزىُ ِشغٚع أعسٍ ِخ ػٓ اٌّؼِؼخ و د، ثجؼض فجؼث اهلل، دفظٗ ِذّض أثٟ ئٌٝ االلزصبص٠خ، األػ ّالدظب  ٌا
ُذ ً ئ١ٌٗ، اٌزٕج١ٗ فٟ اشزغٕوب ِّب رمغ٠جًب وٍٙب أٴٙب عأ٠ د ثؼض ػٓ االسزٕغبء ِث  غ١غ ٴغا٘ب ٚاٌزٟ اٌّشىٍخ، اٌؼجبعا

 ئٌز...ِٕبسجخ

ُذ أٴٕٟ ٠جضٚ ٌالسف ُ عسبٌزٗ، ِٓ رشٍص ْ أجض٘ب فٍ  .ا٢

 

ْ دضغ ِب ٚ٘ظا  .٠ذفظىُ ٚاهلل ، جض٠ضٴب ِٓ ا٢

 

د ثؼض ٌىُ ِغفك ـــ ذ ٍِفب  ..إٌص١خ إٌ

ً اسزطٕؼب ٌٚٛ ه ٘بعص" ٌىُ سٕغس ذ ِٓ جضا، وث١غ ِٛاص ف١ٗ ، وج١غ" صس  .إٌ

ً ْ فٙ ه ئعسبٌخ ثبإلِىب  ؟.ٌىُ ٘بصعصس

ٚي ٚاهلل ٘ظا ٓ.. ٚرأ١٠ضٖ ٚئدسبٴٗ ٍثطفٗ ٠زٛالوُ أْ اٌّسإ  آ١ِ

ّخ ػ١ٍىُ ٚاٌسالَ  ٚثغوبرٗ اهلل ٚعد

 ػط١خ ِذجىُ
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