حضرة سيدنا الشيخ
عبد اخلالق بن اإلمام عبد اجلميل الغجدواني
( كغؾ اهلل ؿؼٍ اهٌّؼإٌ )

ُّ كبضة اهنؼايبح اهخٕ ؿبؼح يؿٖؼ اهفيؾ ّ ،اهيلبيبح اهخٕ ال ٖسضغ ؿيُّب إال
اهػٔ ٖخعتنَ اهفٖنبً يً اهيؾ ،نبً يبهيًب يبؼفبً كّفٖ ًب كبفٖ ًب ّتًِّغ اهؽُبغث ّاهًتبغث
ّفًٖب ّ .أيب األؼفبغ فنبً يونَ اٗعػ تؽيبيَّ ،إيبيَ إػا أخٓ نل أضغ تئيبيَّ ،تغؼ ؿيبئَ
اهػٔ ال ًٖخؼَٖ تَ اهٌلكبً يٌغ خيبيَّ ،أيب اهخكّف ّاهؽُغ ّاهّؼو اهيخًٖ ّؿوّم ؿتٖل
اهيخلًٖ فِّ أفِؼ يً أً ٖػنؼ ّأنتؼ يً أً ٌٖنؼ ُّّ ،ؼأؾ ُػٍ اهنؼٖلج اهفؼٖفج ّيٌتى
نؼٖق اهعّاسنبً كغؾ اهلل أؿؼاؼُى اهيٌٖفج .

ٌّؿة
ٍ
ّهغ فٕ غسغّاً كؼٖج يهٖيج يوٓ ؿخج فؼاؿظ يً تعبؼّْ ،تِب يٌفؤٍ ّيغفٌَ .
اهفؼٖف ٖخكل تبإليبى يبهم ؼمٕ اهلل يٌَّ ،نبً ّاهغٍ اهفٖظ يتغ اهسيٖل إيبى يً أنبتؼ
يويبء يالنٖج اهؼّى فٕ اههبُؼ ّاهتبنً ّّاهغخَ يً تٌبح اهيوّم  .ؼضل ّاهغٍ إهٓ ّؼاء
اهٌِؼ تأُوَ أليّؼ إكخمح ػهم ،ذى سبء تالغ تعبؼْ ّؿنً فٕ كؼٖج غسغّاً ّكغ ؼأْ
اهعمؼ ّكضتَ ّتفؼٍ تبهعّاسَ يتغ اهعبهق كغؾ اهلل ؿؼٍ ّؿيبٍ تِػا اإلؿىّ ،نبً خضكٖوَ

هوًوّى فٕ تعبؼْ يٌغ اهفٕط اهًاليج كغؼ اهغًٖ كغؾ اهلل ؿؼٍّ ،هيب تؼو تبهًوّى اههبُؼث
إفخغل تبهيسبُغاح ّاهؼٖبمبح اهفبكج ّخضكٖل اهًوّى اهتبنٌٖج ،ػنؼ أٌَ نبً ٖلؼأ خفؿٖؼ
خفْ ٍَجً إ َِّى ًُ لَب
اهلؼآً يٌغ اهفٖظ كغؼ اهغًٖ فّكل إهٓ كّهَ خًبهٓ ادِعُوا رَتَّكُ ِن خَضَرُّعّب وَ ُ
ِة ا ْلهُ ِعحَدٍِوَ(األيؼاف .)55كبل هوفٖظ  :يب ضلٖلج اهػنؼ اهعفٕ ّنٖف نؼٖلخَ فئً اهًتغ
ٍُح ُّ
إػا ػنؼ تبهسِؼ تخضؼٖم األيمبء ٖنوى اهٌبؾ يوَٖ ّإً ػنؼ تبهلوة فبهفٖنبً ٖنوى يوَٖ،
ٖلّل « إو الصٍطبو لٍجرى هو إتو آدن هجرى الدن فٌ العروق »  .فلبل هَ اهفٖظ

 :إً

ُػا يوى هغٌٕ ّإً فبء ا هلل خًبهٓ ٖسيًم اهلل يوٓ أضغ يً أّهٖبئَ فٖولٌم اهػنؼ اهعفٕ ،فنبً
اهعّاسَ كغؾ اهلل ؿؼٍ ٌٖخهؼ ّكّو ُػٍ اهتفبؼث ،ضخٓ سبء اهعمؼ يوَٖ اهؿالى إهَٖ فلبل هَ
أٌح ّهغّٔ ،أٌب هم يؼتّٕ ،هلٌَ اهّكّف اهًغغٔ ّيويَ اهػنؼ اهعفٕ ُّّ ،أٌَ أيؼٍ أً
ٌٖغيؾ فٕ اهيبء ّٖػنؼ تلوتَ " ال إلً إال اهلل هحهد رسول اهلل  " ففًل نيب أيؼٍ ّغاّى يوَٖ
فضكل هَ اهفخص اهًهٖى ّاهسػتج اهلّٖيٖج ،ذى خؿوؿوح ُػٍ

اهسػتج تبهػنؼ اهعفٕ يٌغ

اهعّاسنبً ( ،اهعّاسج نويج فبؼؿٖج ّيًٌبُب اهفٖظ ّسيًِب عّاسنبً) فنبً كغؾ ؿؼٍ أّل
يً إفخغل تبهػنؼ اهعفٕ فٕ ُػٍ اهنؼٖلج ّهػهم نبً ؼئٖؿِب ،ذى هيب كغى اهغّد اهؼتبٌٕ ؿٖغٌب
ّٖؿف اهِيػإٌ تعبؼْ هؽى عغيخَ ى غث إكبيخَ فٕ تعبؼْ ّؼّٔ يٌَ أٌَ كبل  :هيب توغح
إذٌخًٖ ّيفؼًٖ ؿٌج أّكٓ اهعمؼ يوَٖ اهؿالى اهغّد اهِيػإٌ تخؼتٖخٕ فويب كغى تعبؼْ
أخٖح إهَٖ ّتلٖح تعغيخَ ضخٓ يبغ إهٓ عؼاؿبً ّهى ٖأيؼٌٕ إال أً أتلٓ يوٓ يب هلٌٌٕ اهعمؼ

يوَٖ اهؿالىّ ،ػنؼ اهفٖظ يضيغ تبؼؿب أضغ أسالء أكضبة اهٌلفتٌغ كغؾ ؿؼُيب اهًؽٖؽ فٕ
نخبتَ " فكل اهعنبة" إً نؼٖق اهعّاسج يتغ اهعبهق ضسج يوٓ سيٖى اهنؼق ّيلتّهج
هغِٖى ،ألٌَ نبً ؿبهنًب نؼٖق اهكغق ّاهّفب ّيخبتًج اهفؼو ّؿٌج اهيكنفٓ ّ يسبٌتج اهتغو
ّيعبهفج اهِّْ ّنبً ٖعفٓ أضّاهَ يوٓ اهٌبؾ ّٖـحغل تبهيسبُغاح ّاهؼٖبمبح اهفبكج
ّخضكٖل اهًوّى اهتبنٌٖج ضخٓ كبؼ يبؼف ؽيبٌَ ّاهيلغى يوٓ أكؼاٌَ ّايخغح إهَٖ أيًٖ
اهٌهبؼ ّإٌخفؼ كٖخَ فٕ اهتوغاً اهنتبؼ ّؼضل إهَٖ يً سيٖى األكنبؼ ،ذى ؿبفؼ إهٓ اهفبى
ّأكبى تِب يغث أيّاى ذى تٌٓ عبٌلبٍ تبهيًبٌّج يى ؿٖغٌب اهعمؼ يوَٖ اهؿالى ( ُّٕ نويج
فبؼؿٖج تيًٌٓ اهؽاّٖج ) ّإسخيى يوَٖ يً اهيؼٖغًٖ اهكبغكًٖ عوق نذٖؼ .

ّيً ّكبٖبٍ ،نيب ّؼغ فٕ ؼؿبئوَ إهٓ عوفبئَ ٖ :ب تٌٕ أّكٖم تخلّْ اهلل يؽ

ّسل

ّخضكٖل اهًوى ّاألغة ّإختبو أذبؼ اهؿوف اهكبهص ّالؽى اهؿٌج ّاهسيبيج ّاكؼأ اهفلَ
ّاهضغٖد ّالخفؿٖؼ ّإسخٌة اهكّفٖج اهسبُوًٖ ّالؽى اهكالث تبهسيبيج تفؼن أً ال خنًّ
إيبيًب ّال يؤػٌبًّ ،إٖبم ّاهـُؼث فئٌِب آفجّ ،نً ّاضغًا يً اهٌبؾ ّال خيل هيٌكة ّهّ نبً
ال ّال ّكًٖب ّال خكضة اهيوّم ّأتٌبءُى
يضيّغاً ماهلمبء ّاهفخّّْ ،ال خنً نفٖ ً

ّاهيؼغ

ّاهٌؿبءّ ،اهيتخغيج ّاهًّاىّ ،ال ختٌٕ ؽاّٖج ّال خسوؾ تِبّ ،ال خؿيى األٌغبى إال كوٖالً فئً
نذؼث اهؿيبو خّهغ اهٌفبق ّخيٖح اهلوةّ ،ال خٌنؼ يوٓ أكضبة اهؿيبو ألٌِى نذٖؼًّّ ،كول

اهنالى ّاهنىاى ّاهيٌبى ّفؼ يً اهٌبؾ فؼاؼم يً األؿغّ ،إهؽى اهعوّث ّنل اهضالل ّاخؼم
اهفتِبح إال يٌغ اهمؼّؼث فؼتيب غوة يوٖم نوة اهغٌٖب ّفٕ نوتِب ٖػُة غٌٖم ّإٖيبٌمّ ،ال
خمضم نذٖؼاً فئً نذؼث اهمضم خيٖح اهلوة ّ .ال خضخلؼ أضغاًّ ،ال خؽًٖ هبُؼم ألً خؽًٖٖ
اههبُؼ يً ياليج إفال ؾ اهتبنًّ ،ال خسبغل اهعوقّ ،ال خؿأل أضغاً فٖئبًّ ،ال خأيؼ

أضغاً

تعغيخمّ ،أعغى اهيفبٖظ تبهيبل ّاهسبٍ ّاهتغً ّال خٌنؼ يوٓ أفًبهِى فئً اهيٌنؼ يوِٖى ال
ٌٖسّّ ،ال خًخؽ تبهغٌٖب ّأُوِبٌٖ ،تغٕ أً ٖنًّ كوتم يضؽٌّ ًب يغيّيبًّ ،تغٌم يؼٖمبًّ ،يٌٖم
تبنٖجّ ،ييوم عبهكبًّ ،غيبؤم ةالخمؼوّ ،هتبؿم عولبًّ ،ؼفٖلم اهفلؼّ ،تمبيخم اهفلَ
ّتٖخم اهيؿسغّ ،يؤٌؿم اهضق خًبهٓ .

ّيً إؼفبغاخَ اهلغؿٖج ،إفبؼاخَ اهًوٖج ،اهنويبح اإلضغْ يفؼ اهفبؼؿٖج ،اهخٕ تٌٓ يوِٖب
نؼٖق اهؿبغاح اهٌلفتٌغٖج كغؾ اهلل خًبهٓ أؿؼاؼُى .

( األولي وكوف زهبىٌ)  :أٔ اهّكّف ّاهفًّؼ اهيٌؿّة إهٓ اهؽيبً  ًٌٖٓ .إنالو
اهؿبهم يوٓ ؽيبٌَ اهيؿخيؼ يوَٖ ّيويَ تنٖفٖج ضبهَ يٌغ يمَٖ يً ضٖد اهضمّؼ
اهيؿخّسة هوفنؼ ّاهغفوج اهيّستج هويًػؼث  .فبهؿبهم ٖضبؿة أييبهَ ّأضّاهَ فٕ نل ّٖى
ّهٖوج ،إً عٖؼاً فنؼ اهلل يوَّٖ ،إً فؼاً خغاؼنَ تبهٌغ ايج ّاإلٌبتج

 .كبل ؿٖغٌب ًٖلّة

الخفؼعٕ  :أيؼٌٕ فٖعٕ ؿٖغٌب يالء اهغًٖ اهًنبؼ كغؾ أؿؼاؼُى فٕ ضبهج اهلتل
تبإلؿخغفبؼ ّفٕ ضبهج اهتؿن تبهفنؼ ،ذى كبل ؼيبٖج ُػًٖ اهضبهًٖ يتبؼث يً اهّكّف اهؽيٌٕ،
ّكبل ؿٖغٌب تِبء اهغًٖ كغؾ اهلل ؿؼٍ اهًؽٖؽ ُّ أً خضؿة نل ؿبيج يمح تبهغف

هج

أّتبهضمّؼ فئػا فِيح ضلٖلج األيؼ ،خًغ أً نل األّكبح ّاألفًبل نبً تبهغفوج فخؼسى إهٓ
ييل اهيتخغا .
( الثبىٍج وكوف عددً )  ًٌٖٓ :فًّؼ اهػانؼ يٌغ ػنؼٍ تًغغ اهػنؼ ُّّ يتبؼث يً
اهػنؼ اهعفٕ اهلوتٕ يى ؼيبٖج اهًغغ ال يسؼغ اهًغغ فٕ اهػنؼّ ،ػهم هضفه اهعبنؼ ّضؿتَ و ً
اهخفؼكج ،كبل ؿٖغٌب تِبء اهغًٖ كغؾ اهلل ؿؼٍ اهًؽٖؽ اهّكّف اهًغغٔ أّل غؼسج يً غؼسبح
اهًوى اهوغٌٕ .

(الثبلثج وكوف كمتٌ )  :أٔ اهّكّف اهيٌؿّة إهٓ اهلوة  .كبل ؿٖغٌب يتٖغ اهلل أضؼاؼ
كغؾ اهلل ؿؼٍ اهّكّف اهلوتٕ نٌبٖج يً اهضمّؼ يى اهضق خًبهٓ يوٓ ّسَ ال ٖنًّ يًَ
إهخفبح إهٓ غٖؼٍ ُّّ فؼن الؽى فٕ اهػنؼ ّٖؿيٓ تبهضمّؼ ّاهفِّغ ّاهّكّل ّاهّسّغ .

( الراتعج ىظر تر كدن )  :اهيؼاغ تِب أٌَ ٌٖتغٕ هوؿبهم أً ٖنًّ ٌهؼٍ إهٓ كغيَٖ يٌغ
اهيفٕ هئال ٌٖهؼ إهٓ اٗفبق ،ألً اهٌهؼ ّٖؼد اهضسبة فٕ اهلوة ،ألً أنذؼ اهضسة اهخٕ فٕ
اهلوّة ُٕ اهكّؼ اهيؼخؿيج فِٖب يً نؼٖق اهٌهؼ فِٕ هغفى خفؼكج اٗفبق .

(الخبهسج ٌوش دردن ) ُّ ( :ـ) تيًٌٓ اهًللّ ،

(غى)

(غؼ) تيًٌٓ اههؼفٖجّ ،

تيًٌٓ اهٌفؾ  .فبهيًٌٓ اهيؼاغ أٌَ ٌٖتغٕ هوؿبهم اهًبكل أً ٖضفه اهٌفؾ يً اهغفوج يٌغ غعّهَ
ّعؼّسَ ،هٖنًّ كوتَ ضبمؼًا يى اهلل خًبهٓ فٕ سيٖى األٌفبؾ ألً ضفه األٌفبؾ يً اهغفوج،
ٖؤغٔ تبهلوة إهٓ اهضمّؼ يى اهلل خًبهّٓ ،ضمّؼ اهلوة يًَ خًبهٓ فٕ األٌفبؾ يِى سغاً،
ألً نل ٌفؾ ٖغعل ّٖعؼر تبهضمّؼ فِّ ضٕ يّكّل تبهلل خًبهّٓ ،نل ٌفؾ ٖغعل ّٖعؼر
تبهغفوج فِّ يٖح يلنّو يً اهلل خًبهٓ ،كبل ؿٖغٌب يتٖغ اهلل أضؼاؼ كغؾ اهلل

ؿؼٍ أُى

ٌفؿَ ٖلبل يٌَ  :فالً فلغ ٌفؿَ .
اهيِيبح فٕ ُػا اهنؼٖق ُّ ضفه اهٌفؾ يً هى ٖضفه أ ا
ّكبل ؿٖغٌب فبٍ اهٌلفتٌغٔ كغؾ اهلل ؿؼٍ ،إً يتٌٓ ُػا اهنؼٖق يوٓ اهٌفؾ فٌٖتغٕ

هم أً

خضفه اهٌفؾ ّكح اهغعّل ّاهعؼّر تل خضفه ى ا تًٖ اهٌفؿًٖ .

( السبدسج سفر در وطو )  :أٔ اهؿفؼ فٕ اهّنً ّاهيًٌٓ اهيؼاغ تِب أٌَ ٌٖتغٕ أً
ٖنًّ ؿفؼ اهؿبهم يً يبلى اهعوق إهٓ سٌبة اهضق ؿتضبٌَ ّخًبهٓ ّيً ضبل إهٓ ضبل أضؿً

يٌَّ ،يً يلبى إهٓ يلبى أيوٓ يٌَ ّ .أً ٖؿبفؼ يً األعالق اهػيٖيج إهٓ األعالق اهضيٖغث نى ا
كبل ؿٖغٌب إتؼاُٖى اهعوٖل " : إىٌ ذاٌة إلي رتٌ" .

كبل ؿٖغٌب يتٖغ اهلل أضؼاؼ كغؾ اهلل ؿؼٍ إً اهؿفؼ ال ّٖؼد اهيتخغا إال اهخفؼكج ،فٌٖتغٕ
هونبهة إػا ّسغ اهفٖظ أً ٖالؽيَ تكغق اهِيج فٕ اهعغيج ّال ٖفبؼكَ إال تًغ اهخينً ،فئػا
ضكل هَ اهخينً ٖنًّ ؿفؼٍ ّضمؼٍ يوٓ ٌٖج كضٖضج .

(السبتعج خموث درأىجهو)  :إً اهعوّث ٌّيبً  :األولي عوّث فٕ اههبُؼ ُّٕ إعخالء
اهؿبهم
فٕ تٖح عبل يً اهٌبؾّ ،كًّغٍ فَٖ هٖضكل هَ اإلنالو فٕ يبهى اهيونّح ،ألً اهضّاؾ
اههبُؼث يخٓ إضختؿح يً أضنبيِب إٌنولح اهضّاؾ اهتبنٌج هينبهًج آٖبح اهيونّح .

والىوع الثبىٌ  :عوّث فٕ اهتبنً ُّٕ اهخٕ أفبؼ إهِٖب اهفٖظ تلّهَ " عوّث غؼأٌسيً "،
أٔ اهعوّث فٕ اهسوّث  .ألً يًٌٓ (أٌسيً) سيًٖج اهٌبؾّ ،اهيؼاغ تِب  :أٌَ ٌٖتغٕ أً ٖنًّ
كوة اهؿبهم ضبمؼًا يى اهضق غبئتًب يً اهعوق ،يى نٌَّ تٌِٖى ّ .كبل ؿٖغٌب يتٖغ اهلل أضؼاؼ
كغؾ اهلل ؿؼٍ  :هّ ػنؼ اهؿبهم تسغ ّإُخيبى ٖكل فٕ ٌضّ عيؿج أٖبى إهٓ أً ٖؿيى سيٖى

األكّاح ّاهضنبٖبح ضخٓ نالى ٌفؿَ ّػنؼ اهلل خًبهٓ ّ .إٌيب اعخبؼّا ُػٍ اهسوّث إختبي ًب هوؿٌج
ألً اهٌتٕ  إعخبؼ اهسيًٖج يوٓ اهعوّث ّكبل  :اهيؤيً اهػٔ ٖعبهن اهٌبؾ ّٖكتؼ يوٓ أػاُى
عٖؼ يً اهيؤيً اهػٔ هى ٖعبهن اهٌبؾ .

(الثبهىج ٍب دكرد) ٖ( :ب) تيًٌٓ اهػنؼّ ،اهيؼاغ تِب أٌَ ٌٖتغٕ هوؿبهم أً ٖػنؼ اهٌفٕ
تبهوؾً تًغ ّكّهَ إهٓ يؼختج اهيؼاكتج نل ّٖى تًغغ يًًٖ .
ا
ّاإلدتبح
(الخبسعج تبزكصح)  ( :تبؽ) تيًٌٓ اهؼسّو ّاهيؼاغ تِب ؼسّو اهػانؼ إهٓ اهلل خًبهٓ
يٌغ اهػنؼ تئهِبؼ اهًسؽ ّاهخلكٖؼ فَٖ ،ألٌَ ال ٖلغؼ أضغ يوٓ ضق اهػنؼ إال تئيبٌخَ خًبهٓ،
"ستحبىك هب ذكرىبك حق ذكرك ٍب ن ذكور "

(العبصرث ىكبي داصح ) ٌ :نبٍ تيًٌٓ اهضفهّٖ ،ؼٖغ تِب أً ٖضفه اهؿبهم كوتَ يٌغ اهػنؼ
هئال خغعوَ اهعّانؼ  .فئً غعوح فَٖ عّانؼ ال خضكل فَٖ ٌخٖسج اهػنؼ اهخٕ ُٕ ضمّؼ
اهلوة تبهيػنّؼ  .كبل ؿٖغٌب يتٖغ اهلل أضؼاؼ كغؾ ؿؼٍ هٖؾ يًٌٓ ضفه اهعبنؼ أً ال ٖسٕء
هوؿبهم عبنؼ أكالً ،تل أً ال ٖؽاضى اهعبنؼ ضمّؼٍ  .نبهضفٖـ إػا ؿلن يوٓ اهيبء
اهسبؼٖج فئٌَ ال ٖيٌى سؼٖبٌَ ّ .كبل ؿٖغٌب يالء اهغًٖ اهًنبؼ كغؾ اهلل ؿؼٍ إٌخفبء اهعّانؼ
يخًؿؼ تل يخًػؼ ،فئٌٕ ضؼؿح كوتٕ يً اهعّانؼ يفؼًٖ ؿٌج ذى سبءح ّهنً يب إؿخلؼح .

(الحبدً عصر ٍب دداصح )  :اهيؼاغ أٌَ ٌٖتغٕ هوػانؼ أً ٖضفه كوتَ يى اهضمّؼ
تبهيػنّؼ أٔ ضمّؼ اهلوة يى اهلل خًبهٓ يوٓ اهغّاى فٕ نل ضبل فضٌٖئػ خخضغ يى اهيؼاكتج .

خصبئصً  :فؿٖغٌب يتغ اهعبهق اهغسغّإٌ ُّ اهػٔ إعخبؼٍ اهلل يؽ ّسل هٖنًّ إيبي ًب هعخى
اهعّاسنبً ّاهػنؼ فٕ ُػٍ اهنؼٖلج اهًوٖج  .فٕ غبؼ اهذّؼ تًغ اهتًٖج ّاهخولًٖ يً اهلل خًبهٓ،
أؿؾ اهلل يؽ ّسل تبهػاح هوضتٖة ّ هيً ضمؼ يًَ فٕ اهتًٖج يً األيج ّأُل اهنؼٖلج ُػا
ال
اهعخى اهفؼٖفّ ،أيغُى يً ٖغ اهلغؼث تضلبئق اهيًبؼف اهوغٌٖج يً تضّؼ اهّضغاٌٖج يؿ ً
يكفٓ ٌّّؼاً أكغؾ ّيًٖ اهلل يؽ ّسل ؿٖغٌب يتغ اهعبهق كغؾ ؿؼٍ إيبي ًب هوعخى ّاهػنؼ إهٓ
ّٖى اهلٖبيج هٖيغ أُل عخى اهعّاسنبً تيغغ اهلل يؽ ّسل ّتيغغ ؼؿّل اهلل ّٖ ، سًوِى فٕ
أيوٓ يؼاخة اهلؼة فٕ خؼكٖخِى هّٖكوِى إهٓ يلبى اهفؼغاًٌٖٖ اهخّأى هيلبى اهٌتّث .

ّنبً كغؾ ؿؼٍ ضؼٖكبً و هٓ ؽؼو سّاُؼ ضلبئق اهًوّى اهؼتبٌٖج هيً هَ أُوٖج ،فنبً
ّٖيًب فٕ يسوؿَ ٖفٖل يوٓ اهضبمؼًٖ يً اهًوّى اهوغٌٖج ّاهضلبئق اهكيغاٌٖج ّإػ غعل ؼسل
إهٓ يسوؿَ فخّكف يً اهنالى ّكبل هَ ٖ :ب أعٕ نٌح أفخـ يوٖم ّعوى ستخَ اهيؼكًج

تبٖٗبح ّاهٌلّـ اهيػُتج اهخٕ أُغاُب هَ اهؿونب ً ّكبل هَ عػُب ّتًِب ّإضخفه تفوّؿِب هم،
فأعػُب اهؼسل ُّّ ٖلتل أٖبغٔ اهفٖظ فؼضًب يؿؼّؼًا ّػُة فٕ اهضبل ّ .كبل اهفٖظ ألُل
يسوؿَ  :هى خنً يٌغٍ أُوٖج هخولٕ ضلبئق ُػٍ اهنؼٖلج اهًوٖج .

كراهبخً  :يً نؼايبخَ اهتبهغبح اهتبُؼاح اهخٕ ال خًغ ّال خضكٓ ،أٌَ ّٖي ًب كبل فٔ يسوؿَ ٖب
أُل اهيسوؾ ٌضً كّى خضخبر اهنًتج فٕ نل ّٖى أً خنّف ضّهٌب ،فلبل أضغ اهًويبء فٕ
اهيسوؾ ّ :أٌب خنّف اهنًتج ضّهٕ  .فلبل اهفٖظ  :هًً اهلل اهنبػتًٖ ،فلبل اهًبهى "كل ٌبخوا
ترٌبىكن " ،فخأذؼ اهفٖظ هيلبهَ ّؼفى ٖغٍ إهٓ اهلل خًبهٓ ّإػا يوٓ يؼأْ يً اهسيٖى خضل
اهنًتج ّخنّف ضّل اهفٖظ ؿتى يؼاح ذى خخؼم تبتِب يٌغ اهفٖظ

ؼ

فٕ يؿسغٍ تغسغّاً

ّخؼضلّ ،ال ٖؽال تبة اهنًتج اهػٔ ال ٖضيل يً ذلوَ يّسّغًا يل يغعل يلبيَ فٕ غسغّاً
كؼة يؿسغٍ .

ّفٕ تًل اهؿًٌٖ أكبة اهٌبؾ كضن فغٖغ ّينـ إػ سفح اهيٖبٍ ضخٓ يً اٗتب

ؼ

فػُة اهفٖظ هؼنً فٕ اهتوغ ّغيب اهلل يؽ ّسل ذى ٌهؼ إهٓ يّمى ضسؼ تأيؼ اهلل خًبهٓ
فئٌفسؼح يٌَ يًٖ يبء أكتضح نبهٌِؼ اهيخغفقّ ،ال ٖؽال إهٓ اًٗ ٖؿؼٔ ُػا اهٌِؼ تبهيبء
اهغؽٖؼ ّٖفؼة يٌَ أُل غسغّاً ّ .أيؼٍ اهلل يؽ ّسل تبهِبخف اهؼتبٌٕ أٌَ ٖب يتغ اهعبهق :

تبهؿؼ اهػٔ أينٖخم ّتبهٌفؾ اهلغؿٕ اهػٔ ُّتخم ّإهٓ ّٖى اهلٖبيج ّيً نل كنؼث يبء يً
ُػا اهٌِؼ اهيخغفق أعوق يونبً ٖؿتضٌٕ ّٖيسغٌٕ ّٖضيغٌٕ ِّٖووٌٕ ّٖنتؼٌٕ ّيوٖم أً خنوق
يوَٖ إؿيًب يً أؿيبء تٌٕ آغى ّهٖعكق ّٖنخة يوٓ كضبئف ُػا اهًتغ خؿبتٖص ػهم اهيوم
إهٓ ّٖى اهلٖبيج  .ذى إً اهفٖظ كغؾ اهلل ؿؼٍ هيب كؼة إٌخلبهَ هوغاؼ اٗعؼث أػً تخؼتَٖ
ّؼد اهؿؼ األيهى
ٍ
اهيؼٖغًٖ ألؼتًج عوفبء ّعق يٌِى تخؼتٖخَ ّاإليخٌبء تَ ّيوٓ أضّاهَ يً
ّاهٌفؾ اهلغؿٕ هٖكٖؼ فٖظ ُػٍ اهؿوؿوج ّ .أيهى يً أؿؼْ إهَٖ ؿؼ ُػٍ اهٌؿتج اهفؼٖفج
ؿٖغٌب اهفٖظ يبؼف اهؼٖنّؼٔ كغؾ اهلل ؿؼٍ اهًؽٖؽ.

ّفبخَ  :خّفٕ فٕ توغث غسغّاً ّغفً فٕ فٌبء اهيؿسغ تسّاؼ ّاهغٍ

 .كغؾ اهلل أؿؼاؼُى

ّؼمٕ اهلل يٌِى  .آيًٖ .
سيدنا عبد اخلالق الغجدواني
ضٖبخَ اهيًٌّٖج كغّؾ اهلل ؿؼٍّ

ؿٖغٌب يتغ اهعبهق اهغسغّإٌ تً يتغ اهسيٖل تً يتغ اهضيٖغ تً يتغ اهّاضغ تً يضٕ
اهغًٖ أيوٓ اهلل خًبهٓ غؼسبخَ غائيًب ّهغ كغؾ اهلل ؿؼٍ فٕ اهذبهد يفؼ يً فِؼ كفؼ اهعٖؼ

ّٖى اهعيٖؾ ّكح نوّو اهفيؾ ؿٌج ُ 479ـ فٕ كؼٖخَ غسغّاً ّاٌخلل ّكح نوّو اهفيؾ
هّٖى اهسيًج فٕ فِؼ ؼتٖى األّل ؿٌج ُ 580ـ فٕ كؼٖخَ غسغّاً .

فيبئوَ  :سؿيَ نّٖل يهٖى غبٖج كّٔ ّينؿّ تبهفًؼ اهغؽٖؼ سغاًّ ،فًؼ هضٖخَ يذل ػٌة
اهفؼؾ فٕ اهغوهج ّاهعفً ؿّغاء اهوًّ ّنّٖوج سغاً ،هٌَّ هًّ اهتؼ ،يٌٖبٍ أؿّغاً ّ ،فٕ
ؿبكَٖ مًف ،كّخَ نكّح يوم اهؼيغّ ،مًف ؿبكَٖ إلكبيخَ فٕ اهؿسً ّاهضتؾ هيغث
نّٖوج ّخضح
كّٖغ اهضغٖغ فوػا هى ٖسؼ اهغى فٕ يؼّكِيب ييب أمًف اهلّث اهخٕ خنًّ اهخؼتٖج ّاهغػاء هؿبكَٖ
ّاكوج ّألسل ػهم هى ٖضكل اهٌيّ هِيب تبهًٕـ اهنتًٖٕ .

فضبل تغاٖخَ فٕ اهؿٌج اهؿبتًج يً ييؼٍ ػُة إهٓ اهضز يى أتَٖ اإليبى يتغ اهسيٖل كغؾ
ؿؼُيب فّكال إهٓ اليغٌٖج اهيٌّؼث يوٓ ؿبنٌِب أفمل اهكالث ّأخى اهخؿوٖى فٕ آعؼ ّٖى يً
فِؼ فًتبً اهيًهىّ ،فٕ أّل ّٖى يً فِؼ ؼيمبً اهيتبؼم ػُة ؿٖغٌب يتغ اهعبهق كغؾ
اهلل ؿؼٍ إهٓ اهضؼى اهفؼٖف فكوٓ فَٖ ؼنًخًٖ ّتًغ اهؿالى سبء إهَٖ اهعمؼ يوَٖ

اهؿالى

ّفٕ ٖغٍ ؿتى خيؼاح ّكبل هَ ٖب ّهغٔ أٌح نفل كغٖؼ ّهؿح ينوفبً فال خكى فئً ُػا اهينبً
ضبؼ إً كيح خنًّ هم اهيفلج ّاهمؼؼ ،فلبل هَ يتغ اهعبهق كغّ ؾ ؿؼٍّ ّهى ًٖوى ضٌٖػام أٌَ

اهعمؼ يوَٖ اهؿالى ٖب ُػا يب أيهى غفوخم يى أٌم فٖظ نتٕؼ ّهضٖج تٖمبء نٖف خخنوى تِػا
اهنالى ،يً أٔ ّسِج هؿح ينوفبً ،ففنؼ اهعمؼ يوَٖ اهؿالى تناليَ اهًسٖة هلّهَ اهػٔ ضٖؼٍ،
ّاٌكؼف يٌَ.

ّّٖى اهسيًج ّّكح اهمضٓ ػُة ؿٖغٌب يتغ اهعبهق كغؾ ؿؼٍ إهٓ اهؼّمج اهينِؼث
ألغاء كالث اهسيًج فكلّْ فِٖب ؼنًخٕ خضٖج اهيؿسغ ّتًغُب سوؾ ّإػ تَ ٖؼْ تأ ى يٌَٖٖ
ؼؿّل اهلل ٖ غعل إهٓ كتج اهؿًبغث ٖفخص تبتِب ( أٔ تبة اهخّتج هوضسؼث اهفؼٖفج ) ففٕ ػهم
اهوضهج ّيوٓ أذؼ ُػا اههِّؼ ّكى ؿٖغٌب يتغ اهعبهق يغفٖ ًب يوَٖ ّهغوتج أذؼ اهسػتج اهضبكوج
هَ ّكى أٖمًب نل يً نبٌّا فٕ اهؼّمج يغفًٖٖ ؿّا ًء اهًّاى أّ غٖؼُى ييً نبٌّا ضبلؼًٖ
فٕ اهؼّمجّ ،يذل ُػا األيؼ أٔ ّكّو اهغفٖج هوًّاى تال ضؾ ّال ياليج يب هى ٖلى ٌُبهم
ألضغ يً األّهٖبء .

ذى خنوى اهؼؿّل اهيًهى  يً كتج اهؿًبغث ّكبل هػهم اهكتٕ

ٖ ":ب ُتج اهؼضيً

إؼفى ؼأؿم فئٌٕ أنوفم اًٗ تفٕء فؼفى ؼأؿَ ٌّبغْ آٍ ٖب ؼؿّل اهلل  نٖف ٖنًّ يذوٕ
يهِؼًا هيذل ُػٍ اهؿًبغث اهًهيٓ ،ذى كبل هَ اهؼؿّل األيهى  أال ٖكص أً خِة ذّاة
كّيم فٕ ُػا اهفِؼ اهيتبؼم فِؼ ؼيمبً ُغٖج أليخٕ اهمًٖفج ،فلبل ٖب ضٖبث اهًبهيًٖ 

إً كتوح
ٖب ؼؿّل اهلل ُّ ةح ّأينٖح ذّاة سيٖى كٖبيٕ اهػٔ أكّيَ فٕ سيٖى ييؼٔ فؼمٕ
اهؼؿّل  هلّهَ ُػا ؼمب ًء توٖغًب يب تًغٍ ؼمبء ّكتل يٌَ ّفنؼ هَّ ،كغ

ؿيى يٌبسب ث

اهؼؿّل  يوٓ ُػٍ اهنٖفٖج اهخٕ ضكوح تٌِٖيب ّيوٓ ُػا اهفنؼ سيٖى أّهٖبء يكؼٍ ،ذى
ؼسى تًغ كالث اهسيًج إهٓ يؿنٌَ ّيوى ضكّل اهفخص هَ فٕ سيٖى اهًوّى يوٓ اهيػاُة
األؼتًج ،فكبى ػهم اهفِؼ أٔ فِؼ ؼيمبً ا هنؼٖى نوَ فٕ ضمّؼ اهؼؿّل ّ نبً ٖفنؼ
يٌغ أػاً اهيغؼة ّفٕ نل ّٖى يً أٖبى فِؼ ؼيمبً تخيؼث ّاضغث ّهى ٖأنل فٕ ػهم اهفِؼ
فٖئبً ؿّاٍّ ،فٕ نل هٖوج ٖعخى نالى اهلل خًبهٓ أهفٕ ّعيؿيبئج يؼث ذى فٕ هٖوج اهًٖغ هِؼ هَ
اهؼؿّل األيهى  يى سيٖى اهكضبتج اهنؼاى ّكبل هَ ٖب ّهغٔ إٌٕ أفًل هم اهًٖغ تضٖد هى
أفًوَ إهٓ اًٗ ألضغ يً أيخٕ
ٌّهؼ إهَٖ سيٖى اهكضبتج اهنؼاى يتخغًأ يً اهكغّٖق األنتؼ ّتَ ضكل هَ يوّى تًغغ نل ٌهؼث
يٌِى تضٖد هى خضكل يً هغً آغى ّإهٓ اهعبخى ؿّْ فبٍ اهٌلفتٌغٔ ّاألئيج األؼتًج ،ذى كبل
هَ اهؼؿّل اهيًهى ٖ ب ّهغٔ تبؼم اهلل خًبهٓ فٕ يٖغم اهػٔ هى ٖنً ألضغ يً األّهٖبء إال
هفبٍ اهٌلفتٌغٔ ذى كبل هَ أٖمًب أٌهؼ ٖب ّهغٔ إهٓ اهًؼـ األيوٓ ؼافًبً ؼأؿم فئٌٕ أّكٖم
تّكٖج،
شٌِٖب كبل هَ اهؼؿّل األيهى 
فٌهؼ فؼأْ فٕ ٖيًٖ اهًؼـ فٕ اهيّكف األيوٓ ٌّؼ اهسوٖل ف

أفغغ ُيخم هضفه كبضة ُػا اهٌّؼ غبٖج اهِيج ُّّ ػاح اهسوٖل اهػٔ عوق اهلل خًبهٓ يٌَ
ػؼث فؼٖفج كتل عوق اهيّسّغاح إال أتبيل ّؿيبٍ اهلل خًبهٓ تتِبء اهغًٖ فيٌػ ػهم اههِّؼ
هى ٖغة ػؼخَ اهفؼٖفج يً تكٖؼخَ  .إهٓ ٌُب أضّاهَ فٕ تغاٖخَ .

ٌّػنؼ ٌلنج ّاضغث ييب ٖغل يوٓ ٌِبٖج ضبهَ ،ضًٖ سبء هَ اإلػً اهينوق يً ضمؼث
اهؼؿّل األيهى ّ أضبنَ سيٖى أؼّاش األّهٖبء اهيبمًٖ ّػؼاح اهضبمؼًٖ ّاألّهٖبء اهػًٖ
فٕ يكؼٍّ ،أّل إؼفبغٍ اٌَ نبً ٖعخى نالى اهلل خًبهٓ يعكّك ًب هنل فؼغ يً سيٖى
اهيّضغًٖ
يً آغى إهٓ اهعبخىّ ،فٕ نل ّٖى يً ييؼٍُّ ،ػٍ اهلّث اهًسٖتج هى خضكل ّهّ هّهٕ ّاضغ يً
األّهٖبء ّاهخٕ ضكوح هَ يً مٖبفج اهؼؿّل اهيًهى . 

ّنٖفٖج اهعخى خنًّ تفخص اهتكٖؼث هيًبً اهلؼآً اهيخًولج تأؿؼاؼ اهّالٖج ّاهٌتّث اهيضيغٖج،
ّٖغّؼ تكٖؼخَ تلّث اهنٕ يٌغُب ٖكٖؼ سؿغٍ اهفؼٖف كغؾ ؿؼٍ يذل اهقمٖة اهٖبتؾ هفغث
غّؼاً تكٖؼخَّ ،يب ٖلبل هَ اهعخى يٌغ األّهٖبء ُّ غّؼاً اهتكٖؼث فٕ اهلؼآً يً أّهَ إهٓ
آعؼٍ يى أعػ ضلبئق يًبٌَٖ اهيضغّغث يوٓ ّفق ضغّغُى ،فئً نوة يوى يغغ عخيبح اهيفبؼ

إهِٖب ال إؿخنبيج هخًغاغُب  .ضٖد ال ٖؿخنٖى خًغاغُب ّخضغٖغُب إال هًالى اهغّٖة ؾ

تضبٌَ

ّخًبهٓ .

ّال ٖتلٓ ّهّ ّاضغ يضؼّى يً خوم اهعخيبحّ ،ال خكل إهٓ اهلل خًبهٓ إال تًغ يؼمِب
ال يوٓ اهؼؿّل اهيًهى ّ إٌَ ًٖ ؼمِب يوٓ سيٖى األٌتٖبء يى إهِبؼ اهؼمبء األنتؼ،
أّ ً
ّنل ّاضغ يً األٌتٖبء ٖفًل اهٌهؼ هيلبتل يغغ نل عخى ّأٌَ ٖفًل اهٌهؼ اهعبق يوٓ يغغ مل
عخى ذى تًغُب ٖؼفى إهٓ اهلل خًبهّٓ ،يوٓ ُػٍ اهنٖفٖج اهيػنّؼث اهًسٖتج كغ أيمٓ خؿًج
ّأؼتًًّ ؿٌجُّ ،ػٍ اهًٌبٖج ّاإلؼفبغ نبً يٌَ كغؾ ؿؼٍ هًّاى اهيّضغًٖ ّأيب ألختبيَ فال
إكخغاؼ إلضبنج يب ٖنًّ هِى تبهلوى ّاهوؿبً ،ففٕ ميً أؼتًج ّيفؼًٖ ؿٌج ٖؿلن يٌَ أؼتًج
ّيفؼًّ أهف كنؼث يً اهغيى ّإً اهيالئنج ٖوخلنٌِّب ّال ٖخؼنُّب خؿلن يوٓ األؼل تل
ٖضيوٌِّب ّّٖكوٌِّب إهٓ ٌِؼ اهفؼاح ّإً اهلل خًبهٓ يًٖ يالئنج تًغغ نل كنؼث يً خوم
اهغيّو إلٖكبهِب إهٓ ٌِؼ اهفؼاح إهٓ آعؼ ييؼٍ ّإً اهيالئنج ٖضفهٌِّب فٕ ػهم اهٌِؼ إهٓ
ّٖى اهلٖبيج ّفٔ ّٖى اهلٖبيج خهِؼ نل كنؼث يً خونى اهغيّو يذل
اهففبيج هِػٍ األيج اهمًٖفج .

اهتضؼ اهيضٖن ألسل

ّإً ؿٖغٌب اهعمؼ أتب اهًتبؾ هلٌَ ّأنيل هَ االؿخًغاغ هنٌَّ ّاؼد يضيغٔ ّأيبٌخَ يًِّغث
يٌغٍ ُّّ يً أنيوِى ّضكل هَ تػهم ُػٍ األّكبف اهتوٖغج ّاهًسٖتج ّيً اهلل اهخّفٖق .
أيوٓ اهلل خًبهٓ غؼسبخِى غائي ًب .

