حضرة سيدنا اإلمام أبو بكر الصديق

بأيب بنز اىـذي صح اىنـاس

به يف حياتل اإلقتداء

أنقذ اىدين بعدما مان ىيديـن

عيى مو مزبة إشفاء

أنفق املاه يف رضـاك والمنن

وأعطى مجا وال إمداء

شٖدٌب أتّ تنر اهظدٖٓق رغٕ اهلل ؿٌَ ،اهشبتق إهٓ اهخظدٖق ،اهيولة تبهـخٖق أهيؤٖد يً اهلل
تبهخّفٖق ظبضة اهٌتٕ  فٕ اهضغر ّاٙشفبرّ،رفٖلَ اهضفٖق فٕ سيٖؾ اٙػّار ّ ،غسٖـَ
تـد اهيّح فٕ اهرّغج اهيضفّفج تبٌّٙار ،اهيخظّط فٕ اهذنر اهضنٖى تيفخر فبق تَ نبفج
اٙخٖبر ّ،ؿبيج اٙترار ّ ،تلٕ هَ ضرفَ ؿوٓ يرّر اٙؿظبر ّ ،هى ٖشى إهٓ ذرّخَ ُيى
(أّهٕ اٖٙد ّاٙتظبر ) ،ضٖد ٖلّل ؿبهى اٙشرار  إِهَّب خٌَظُرٍُُّ فَلَ ِد ٌَظَرَ ٍُ اهوَّ َُ إِ ْذ أَخْرَسَ َُ
ل اهوَّ َُ
ً اهوَّ ََ يَـٌََب فَأٌَ َز َ
ً إِ ٖ
ل هِظَبشِ تِ َٔ هَب خَضِزَ ِ
ً إِذْ ُُيَب فٕٔ اهْغَب ِر إِ ْذ َٖلُّ ُ
ٕ اذٌَِْٖ ِ
ً نَفَرُّا ذَب ٌٔ َ
اهَّذٖٔ َ
ٕ اهْـُوَْٖب َّاهوَّ َُ
ً نَفَرُّا اهشٗفْوَٓ َّنَؤيَ ُج اهوَّ َٔ ُٔ َ
ل نَؤيَ َج اهَّذٖٔ َ
شَنٌَٖٔخَ َُ ؿَوَِٖ َٔ َّأَ ٖدَ ٍُ تِسٌُُّ ٕد هَ ِى خَرََُِّب َّسَ َـ َ
ؿَزِٖ ْز ضَنٖٔىْ (اهخّتج )40إهٓ غٖر ذهم يً اٗٔاح ّاٗذبر ّ ،يضِّر اهٌظّط اهّاردث فَٖ
ّاٙختبر ،اهخٕ غدح نبهضيس فٕ اٌٛخضبر ّ ،فغل نل يً فبغل ّ ،فبق نل يً سبدل

ٌّبغلٌّ،زل فََّٖشَُٖسٌََّتَُِب اهْأَخْلَٓ( اهوٖل )17اهَّذٔٔ ُٖؤْخٕٔ يَبهَ َُ َٖخَزَنَّٓ( اهوٖلَّ )18يَب هِأَضَ ٕد
ف َٖرِغَٓ
ً ٌٔـِيَ ٕج خُسِزَْ( اهوٖل)19إِهَّب اتِخٔغَب َء َّسِ َٔ رَتِّ َٔ اهْأَؿِوَٓ( اهوٖلَّ )20هَشَِّ َ
ؿٌْٔدَ ٍُ ئ ِ



ق تِبهْضُشٌَِٓ( اهوٖل )6فَشٌََُٖشِّرُ ٍُ هِوُْٖشِرَْ 
ً أَؿِػَٓ َّاخَّلَٓ( اهوٖلَّ  )5ظَدٖ َ
(اهوٖل.)21فَأَيٖب يَ ِ
ً
ف يَلَبىَ رَتِّ َٔ سٌََّخَبً (ِاهرضيًّ)46كّهَ خـبهٓ ََّّظٌَِٖٖب اهْئٌِشَب َ
ً خَب َ
(اهوٖلّ.)7كّهَ خـبهٓ َّهِيَ ِ
تَِّاهِدَِٖ َٔ إِضِشَبًٌب ضَيَوَخْ َُ أُيٗ َُ نُرُِّب ََّّغَـَخْ َُ نُرُِّب َّضَيِوُ َُ َّفٔظَبهُ َُ ذَوَبذًَُّ ضَِِرّا ضَخَّٓ إِذَ ا تَوَ َغ أَضُدٖ ٍُ
ل
ً َأؿِ َي َ
ٔ َّأَ ِ
ٕ َّؿَوَٓ َّاهِدَ ٖ
ح ؿََو ٖ
م اهَّخٕٔ أٌَْـَيِ َ
ً أَضْنُ َر ٌٔـِيَخَ َ
َة أَِّ زِؿٌِٕٔ أَ ِ
ل ر ِّ
َّتَوَ َغ َأرِتَـًَٖٔ شٌََجً كَب َ
ً اهْيُشِؤئًَٖ ( اٙضلبفّ .)15كّهَ
م َّإٌِِّٕ ئ ِ
ح إِهَِٖ َ
ص هِٕ فٕٔ ذُرِّٖخٕٔ إٌِِّٕ خُتِ ُ
ظَبهِضّب خَرِغَب ٍُ َّأَظِؤ ِ
ً
ع هَب َٖشِخَِّٔ ئٌْنُ ِى يَ ِ
ح َّاهْأَرِ ِ
د اهشٖيَبَّا ٔ
ل اهوَّ َٔ َّهِوَّ َٔ ئٖرَا ُ
خـبهٓ َّيَب هَنُ ِى أَهَّب خٌُْفٔلُّا فٕٔ شَتِٖ ِ
ُلًّ َّؿَ َد اهوَّ َُ
ً تَـِ ُد َّكَبخَوُّا َّن ا
ً أٌَْفَلُّا ئ ِ
ً اهَّذٖٔ َ
م أَؿِؼَىُ دَرَسَ ًج ئ ِ
ل أُِّهَئِ َ
ص َّكَب َخ َ
ل اهْفَخْ ِ
ق ئًِ كَ ِت ِ
أٌَْفَ َ
ً خَتِٖرْ ( اهضدٖد.)10خّضد اهظدٖٓق فٕ اٙضّال تبهخضلٖق ّ ،إخخبر
اهْضُشٌَِٓ َّاهوََُّ تِيَب خَـِيَوُّ َ
اٛخخٖبر يً اهلل دؿبٍ إهٓ اهػرٖق  ،فخسرد يً اٙيّال ّاٙؿراع ّ ،اٌخظة فٕ كٖبى
اهخّضٖد هوخِدف ّاٙغراع ،ظبر هويضً ُدفبًّ ،هوتٞء غرغ ًب ّ ،زُد فٖيب ؿ ٖز هَ سُّرًا
نبً أّ ؿرغًب  ،خفرد تبهضق ؿً اٛهخفبح إهٓ اهخوق ،فشتضبً يً خولَ ّظّرٍ ّسـل فٕ
نل شيبء يونبً ؿوٓ ظّرخَ  ،فنبً اهظدٖٓق ّاهظدٖق ّاهخوٖل ّاهرفٖق ّاٌٖٙس هرشّل اهلل
.
ُّ أّل اهخوفبء ّخبر اهـويبء ّظِر اهٌتٕ اهيظػفٓ  يً أٌفق يبهَ فٕ ضة اهلل ّرشّهَ

ضخٓ خخول تبهـتبء  .فدْ ٌفشَ ّضبهَ تًٖ ٖدٔ اهٌتٕ اهيخخبر  ضخٓ شأهَ يب خرنح ُٙوم
ّأّٝدم ؟ كبل  :خرنح هِى اهلل ّرشّهَ  .ظبضة رشّل اهلل  فٕ اهغبر ّرفٖلَ فٕ
اهِسرث ّأٌٖشَ فٕ يـراسَ ّّارد شرٍٓ اٙؿؼى ٌّّرٍ اٙزُر يً ظُةٖ فٕ كوتَ يب ظتَٓ
ة اهلل فٕ كوتٕ
اهلل فٕ كوة ٌتَٖ  ، كبل اهرشّل  « ظتتح فٕ كوة أتٕ تنر يب ظ ٖ

»

فخٔولخَُ يً تلٖٓج ػٌٖج رشّل اهلل ٌّّ رٍ ضـبؽ يً ٌّر رشّل اهلل ّ ضبهَ ظدٖٓق رشّل
اهلل  فنبً يؼِرًا هضلٖلج رشّل اهلل ّٙ ضّاهَ ّأفـبهَ  ،فِّ ّزٖرٍ فٕ اهدٌٖب ّّزٖرٍ فٕ
اٗخرث ّ ،أّل يً خٌضق اٙرع ؿٌَ تـد اهٌتٕ ّ أّل يً ٖزّر اهلل ؿز ّسل يؾ اهٌتٕ 
.ؿً أٌس رغٕ اهلل ؿٌَ كبل " دخوح ؿوٓ اهٌتٕ ّ أتّ تنر ؿً ٖيٌَٖ ّؿير ؿً ٖشبرٍ
فّغؾ ٖيٌَٖ ؿوٓ نخف أتٕ تنر ّٖشبرٍ ؿوٓ نخف ؿير ّكبل أٌخيب ّزرائٕ فٕ اهدٌٖب ّأٌخيب
ّزرائٕ فٕ اٗخرث ُّنذا خٌضق اٙرع ؿٌٕ ّؿٌِيب ُّنذا أزّر أٌب ّ أٌخيب رة اهـبهيًٖ " .
ّكبل اهضشً أتً ؿوٕ رغٕ اهلل ؿٌَ ٌ:ؼر اهٌتٕ  إهٓ أتٕ تنر ّؿير ّكبل «إٌٕ أضتنيب
ة اهلل إٖبنى ،أضةٖ اهلل
ً اهيٞئنج هخضتنيب تض ٓ
ّيً أضتتخَ أضتَٓ اهلل ّاهلل أضد ضتًب هنيب يٌٕ ّإ ٖ
يً أضتٓنيبّ ،أتغع يً أتغغنيب ّّظل يً ّظونيب ّكػؾ يً كػـنى ا» .

ّؿً ؿوٕ رغٕ اهلل ؿٌَ ٖلّل " :رأٖح رشّل اهلل  تـٌٖٕٖ ُبخًٖ ّإ ٝفـيٖخب ّشيـخَ
أذٌبٔ ّا ٝفظيخب ٖلّل يب ّهد فٕ اٛشٞى يّهّد أزنٓ ّأػِر يً أتٕ تنر ّؿير" .

ّكبل اهٌتٕ  «:أتّ تنر ّؿير خٖر أُل اهشيبء ّخٖر أُل اٙرع ّخٖر يً يغٓ ّخٖر
يً تلٓ إهٓ ّٖى اهلٖبيج إ ٝاهٌتًٖٖ ّاهيرشوًٖ» .
ّكبل « : خٖر أيخٕ يً تـدٔ أتّ تنر ّؿير زٌِٖٓيب اهلل تزٌٖج اهيٞئنج ّسـل أشيبئِى يؾ
أٌتٖبئَ ّرشوَ فٕ دّٖاً اهشيبء ».

ّكبل أتّ ُرٖرث رغٕ اهلل ؿٌَ  :نٌّب يؾ رشّل اهلل  فٕ اهيشسد فدخل أتّ تنر
ّؿير فلبى هِيب اهٌتٕ  فلٖل ٖب رشّل اهلل كد ٌِٖخٌب ؿً اهلٖبى تـغٌب هتـع إ ٝهذٞذج
ٙ،تًّٖ ّ ،هـبهى ٖـيل تـويَ ّ ،هشوػبً ؿبدل " ،فلبل  نبً ؿٌدٔ سترٖل فويب دخ ٞكبى
سترٖل فليح أٌب يؾ سترٖل ".

ّؿٌَ ٌٖ «: بدٔ يٌبدٔ خضح اهـرص يً هَ ؿوٓ اهلل ضق فوٖلى »  ،كبل ٖب رشّل اهلل ّيً
هَ ؿوٓ اهلل ضق  ،كبل  «:يً أضة أتب تنر ّؿير» .

ٕ
ٕ ّأنريِى ؿٌدٔ ّأضتِٖى إه ٓ
كبل ؿوٕ نرى اهلل ّسَِ " كبل اهٌتٕ  أؿ ٓز اهٌبس ؿو ٖ
ٕ
ٕ ّخٖرُى ؿٌدٔ ّأنريِى ؿو ٓ
أظضبتٕ اهذًٖ آيٌّا تٕ ّظدكٌّٕ ّأؿ ٓز أظضبتٕ إه ٓ
ّأفغوِى فٕ اهدٌٖب ّاٗخرث أتّ تنر اهظدٖٓق رغٕ اهلل ؿٌَ فئًٖ اهٌبس نذّتٌّٕ ّظدكٌٕ

ّنفرّا تٕ ّآيً تٕ ّأّضضٌّٕ ّآٌشٌٕ ّخرنٌّٕ ّظضتٌٕ ّأٌفّا يٌٕ ّزّسٌٕ ّزُدّا
ٕ ّآذرٌٕ ؿوٓ ٌفشَ ّأُوَ ّيبهَ فبهلل خـبهٓ ٖسبزَٖ ؿٌّٕ ّٖى اهلٖبيج فيً أضتٌٕ
فٕٖ ّرغة ف ٖ
فوٖضتَ ّيً أراد نرايخٕ فوٖنريَ ّيً أراد اهلرة يً اهلل خـبهٓ فوٖشيؾ ّهٕػؾ فِّ اهخوٖفج
يً تـدٔ ؿوٓ أيخٕ " ،ضنبٍ فٕ رّغج اٙفنبر ّ.فٕ فردّس اهـبرفًٖ ،كبل ؿوٕٓ ٙتٕ تنر
تى توغح ُذٍ اهيٌـزهج ضخٓ شتلخٌب كبل  :تخيشج أضٖبء أّهِب ّسدح اهٌبس ظٌفًٖ ػبهة هودٌٖب
ّػبهة ه٘خرث فنٌح أٌب ػبهتًب هويّهٓ "إهِٕ أٌح يلظّدٔ ّرغبم يػوّتٕ "  ،اهذبٌٕ يب
ً هذث اهيـرفج ضغوخٌٕ ؿً هذث ػـبى اهدٌٖب ،
ضتـح يً ػـبى اهدٌٖب يٌذ دخوح فٕ اٛشٞى ٓ ٙ
ً يضتج اهلل ضغوخٌٕ ؿً هذٖذ ضراة
اهذبهد يب رّٖح يً ضراة اهدٌٖب يٌذ دخوح اٛشٞى ٖ ٙ
اهدٌٖب  ،اهراتؾ نويب إشخلتوٌٕ ؿي ًٞؿيل هودٌٖب ّؿيل ه٘خرث إخخرح ؿيل اٗخرث  ،اهخبيس
ظضتح اهٌتٕ  فأضشٌح ظضتخَ .

ؿً أٌس رغٕ اهلل ؿٌَ إسخيؾ اهٌتٕ  تسترٖل فٕ اهي ٚاٙؿوٓ فلبل ٖب سترٖل ُل
ؿوٓ أيخٕ ضشبة كبل ٌـى يب خ ٞأتّ تنر ٖ ،لبل هَ ٖب أتب تنر  :أدخل اهسٌج ،فٖلّل

ٝ:

أدخوِب ضخٓ ٖدخل يـٕ يً أضتٌٕ فٕ دار اهدٌٖب  .كبل فٕ رّغج اٙفنبر ظلْ أتّ تنر
ً آخر
اهظدٖٓق تبهٌبس فٕ يرع اهٌتٕ  اهذٔ يبح فَٖ خشـج أٖبى  ،كبل اهٌشبئٕ ّاهػترإٌ إ ٖ
ظٞث ظُٞب اهٌتٕ  خوف أتٕ تنر ّ .نبً رغٕ اهلل ؿٌَ أتٖع ٌ ،ضٖف ًب خفٖف

اهـبرغًٖ .كبل ضذٖفج  :ظٌؾ اهٌتٕ  ػـبيبً ّدؿب أظضبتَ فأػـيِى تٖدٍ هليج هليج ّكبل
شٖد اهلّى خبديِى ّ ،أػـى أتٕ تنر ذٞد هلى فشأهَ اهـتبس ؿى اهٌتٕ  ؿً ذهم فلبل  «:هيٓب
أػـيخَ أّل هليج كبل سترٖل ٌُٖئبً هم ٖب ؿخٖق ّ ،هيٓب أهليخَ اهذبٌٖج كبل يٖنبئٖل ٌُٖئبً هم ٖب
رفٖق ّ ،هيٓب أهليخَ اهذبهذج كبل رة اهـزث خـبهٓ ٌُٖئبً هم ٖب ظدٖٓق ».

أؿًٌٖ يٌّٝب اهضٖخ ٌبؼى اهضلبٌٕ كدس اهلل شرٍٓ ؿً ػتٖة اهلوّة ّضٖبث
ا
ضدذٌب كرث
اهّسّد شوػبً اّٙهٖبء اهفبئز اهضٖخ ؿتد اهلل اهداغشخبٌٕ كدس اهلل شرٍٓ ؿً ّارد اهيـرار
يٞذٌب أتٕ اهفلراء كدس اهلل شرٍٓ أٌَ فٕ ؿبهى اهذ ٓر نبً اهرشّل ٖ رتٕ رفٖلَ اٙغوٓ
خرتٕ ّّ ،رذَ أنيل ّراذج هٌٖظِر فٕ تّخلج يضيد رشّل اهلل
ث
ّظدٖٓلَ اٙنتر تأنيل
ّارذبً إنشٖر ش ٓر اهٌتّث ّاهّٖٝج هٖنًّ اهظدٖٓق اٙنتر هرشّل اهلل

ّ اهخوٖفج تـدٍ




 ٞاهيشبر فٕ ٌِز ضتٖتَ  هٖأى اهظضبتج ّاٙيج نبفج فٕ
ّاهّزٖر ّاهظبضة فٕ ؿِدٍ يني ً
شتل اهخضلق فٕ اهيـٖج يؾ اهلل خـبهٓ ّرشّل اهلل  فٕ اهدٌٖب ّاٗخرث يفٖغ ًب ؿوِٖى يب
ً َنفَرُّا
أفبغَ ؿوَٖ ضتٖتَ  يً كّل اهلل خـبهٓ  :إِهَّب خٌَظُرٍُُّ َفلَ ِد ٌَظَرَ ٍُ اهوَّ َُ إِ ْذ أَخْرَسَ َُ اهَّذٖٔ َ
ل اهوََُّ شَنٌَٖٔخَ َُ ؿَوَِٖ َٔ
ً اهلٍََّ يَـٌََب فَأٌَ َز َ
ً إِ ٖ
ل هِظَبضٔتِ َٔ هَب خَضِزَ ِ
ً إِذْ ُُيَب فٕٔ اهْغَب ِر إِ ْذ َٖلُّ ُ
ٕ اذٌَِْٖ ِ
ذَب ٌٔ َ
ٕ اهْـُوَْٖب َّاهلَّ
ً نَفَرُّا اهشٗفْوَٓ َّنَؤيَ ُج اهؤََّ ُٔ َ
ل نَؤيَ َج اهَّذٖٔ َ
َّأَ ٖدَ ٍُ تِسٌُُّ ٕد هَ ِى خَرََُِّب َّسَ َـ َ
ضَنٖٔىْ(اهخّتج.)40

ٍُ ؿَزِٖ ْز

ّظٖٓر اهرشّل  اهظدٖٓق اٙنتر يؼِر هوخسوٕ اهذ اخٕ اهدائيٕ فٕ ُذا اهـبهى اهشفوٕ
تبهّراذج يٌَ  اٙة اهضلٖلٕ اهرّضبٌٕ ّ.اهذٔ ٖ ٝضظل هغٖرٍ إ ٝنبهترق اهخبػف أّ أكل
ّ ،هيب كرة خٌّر ؿبهى اهضِبدث تٌّر ترّز يضٖبٍ  كبل هظدٖٓلَ اٙنتر ٌُبهم ٖب ظدٖٓلٕ ُل
 " : ٞاهلل ّرشّهَ
أٌح يػوؾ ؿوٓ يب ضظل يً ذيرث خرتٖج هم إهٓ اًٗ فأسبتَ ا هظدٖٓق كبئ ً
 ٝيً خوم اهخرتٖج نٌّم يؼِر خسوٕ اهذاح اٙكدس
 أؿوى" ،ذى كبل اهرشّل  : ضظل هم أّ ً
دائيًب ّنٌّم ّارذًب أنيل هَ يٌٕ ّاهذٔ  ٝإينبً هضظّهَ ٙظضبة شبئر اٌٙتٖبء ّاهيرشوًٖ
اهتخج ّٖ ٝضظل هشبئر ظضبتخٕ ّتبكٕ نيٓل أيخٕ إ ٝتبهيرختج ا هغـٖفج اهخٕ ُٕ نبهترق
اهخبػف تبهّراذج يٌم؛ ذبًٌٖب  :نٌّم تبهّراذج يٌٕ فٕ ؿبهى اهذّر  ،تضٖد ٖنًّ إٖيبً ّخّضٖد
سيٖؾ يب ؿدا اٌٙتٖبء ّاهيرشوًٖ يً شبئر اهخٞئق أسيـًٖ ضخٓ اهسيبداح ّاهٌتبخبح
ّاهضّٖاٌبح تسيٖؾ أسزائِب اهٞخٕ  ٝخخسزأّ ،خشتٖضبح ّإدرانبح ّيـبرف ّكّ ْ ،سيٖـِب
هّ سيـح ّرتٖح إهٓ ّٖى اهلٖبيج خرتٖج ٖضظل هِب تِب فٕ نل هضؼج يخأخرث يً اهخركٕ يذوٕ
اّٙلّ ،نأٌِب ضتج خردل فٕ ّاشؾ اهـرص اٙؿؼى تبهٌشتج إهٓ إٖيبٌم ّخّضٖدم ،تل هّ هى
ٖنً إٖيبٌم ّخّضٖدم ُّغيم ّظضّم اهضلٖلٕ هيبهح أيخٕ تـد يّخٕ إهٓ اهِّٖدٖج
ّاهٌظراٌٖجّ ،ؼِر فِٖى اهغّغبء ّاهفشبد تبهـيّىّ ،خـّد اهرضيج اهرتبٌٖج اهيضغج ّاهسيبل
اهظيدإٌ اهظرف إهٓ اهغغة ّاهشخػ يً اهلل خـبهٓ ،أؿبذٌب اهلل خـبهٓ يٌَّ ،أدايٌب ؿوٓ

نيبل رضيخَ ّسيبهَ اهظيدإٌ ّفٕ غيً ُذٍ اهيلبهج اهٌتّٖج اهيّستج هوشـبدث اٙتدٖج ّضشً
اهخبخيج ّخٖر اهـبكتج ،ذٞد يّاد ٌتٌِٖب إٌضبء اهلل خـبهٓ :
ؿٌد غرّة ضيس فخر اهنبئٌبح ّاهـبهيًٖ ّ هيب خرم تًٖ اهظضبتج يضبرتبح ضدٖدث
ّخفركبح أنٖدث ُّّاح ؿؼٖيج ّخيّسبح ذيٖيج يً ؿدى خضيوِى هضدث خضشرُى ؿوٓ نشّف
ضيشِى اهيغٖئج ّؿدى إكخدارُى ؿوٓ نؼى غٖلِى ؿوٓ خشّف تدرُى اهيٌٖر ،تل

ختدهح

ؿلّهِى اهخبهظج إهٓ شنراح يضغجّ ،فِيِى اهذبكة إهٓ ضيبكبح ظرفج ،ضخٓ إً ظبضة
اهـؼيج ّاهغٖرث ّاهسٞهج ؿير اهفبرّق رغٕ اهلل ؿٌَ ظبر يغوّت ًب تبهشنر اهيضع فٕ
غيً اهخضشر اهفبئق ،غوة خٌـزل خدتٖرٍ ّيـبرفَ ّضنيخَ اهؼبُرث اهغبهتج فٕ فٌبء اهفٌبء
 ٝهوظبرى تأً يً ٖزؿى تبهتًٖ تيّح اهٌتٕ
ّاهـدى ّظبر ٌٖبد ٔ ؿوٓ رؤّس اٙضِبد شب ً



فئٌٕ أغرة ؿٌلَ ّأكدٍ ٌظفًٖ ّ .اضخد اهشنر ّاهخِسى ّاهخيّر نبهتضر اهـيبً ّإهٓ
اهسِبح اهشخج تًٖ اهظضبتج ّهيب إضخد اهخيّر إزدادح اهخفركج ّاتخدأ ٌفضبح اهفشبد خؼِر
تئخخٞفِى فٕ دفً ذهم اهسُّر اهذيًٖ  ،فأراد اهتـع تضيوَ هٖدفً فٕ ينج اهينريج فٕ
اهيشسد اهضراىّ ،اهتـع فٕ تٖح اهيلدسّ ،اهتـع اٗخر ٖلّهًّ ٌ ٝلتل دفٌَ  فٕ يّغؾ
يب ،تل ٌٌخؼر ضخٓ ٖرفؾ ؿٌب فئً ُذا اهسشد اهضرٖف ٖ ٝخرنَ اهلل ؿز ّسل فٕ ُذا اهـبهى
اهشفوٕ تل ٖرفـَ إهٓ اهـبهى اهـؤّ .

ّذبًٌٖب ؿٌديب خضرنح تٌِٖى اهفخً ّاهغّغبء تضٖد ٖـوّا رنتبٌِب اهـضٖر فٕ اهِّاء فٕ ضق
إرد يبهَ ّخلشٖى خرنخَ .
ّذبهذًب أخيد اهظدٖٓق اٙنتر رغٕ اهلل ؿٌَ ٌٖراً خونى اهفخً ّاهيفبشد ،كبئيبً ؿوٓ أكداى اهظتر
ّاهضدث ّاهذتبح يؾ أً فَٖ يً تضّر اهغى ّاهِى ّاهغٖق يً ضدث خضشرٍ ؿوٓ فرا ق رفٖلَ
اٙؿوٓ  يب خظٖر نل خضشراح ّغٖق ضبل سيٖؾ اهظضبتج هّ سيـح نلػرث يً تضر
اهيضٖػ اٙنتر تبهٌشتج إهَٖ ،تضٖد ٖ ٝدرم أضد يب أً هَ ضٕء يً اهغى ّاهِى ّاهخضشر
ّاهغٖق تِغيَ تلّث إٖيبٌَ ّضدث ٖلٌَٖ يً غٖر ختدل يً ضنيج خدتٖراح تضرٖخَ ّؿلوَ،
ّتظّخَ اهسِّرٔ اهيسل

سل

تبهضزً اهـيٖق كبرئبً اٖٗبح ّاٙضبدٖد اهيّفٖج هيـٌٓ ُذا اهضدد اهسول ّنل اهظضبتج
ظبغٖج هَ
ً
ل اٌْلَوَتِخُ ِى ؿَوَٓ أَؿِلَبتِمُ ِى َّيَ ِ
ح أَِّ كُ ٔخ َ
ل أَفَئًِِٖ يَب َ
شُ
ح ئًِ كَتِؤ َٔ اهرٗ ُ
َّيَب يُضَيٖ ْد إِهَّب رَشُّلٌ كَ ِد خَوَ ْ
ح
م يَِّٖ ٌ
ً َٖغُ ٖر اهوَََّ ضَِٖئًب َّشََٖسِزِٔ اهوَّ َُ اهضَّبنٔرًَِٖ ( آل ؿيراً،)144إٌَِّ َ
ة ؿَوَٓ ؿَلٔ َتٍِٕٔ فَوَ ِ
ٌَْٖلَؤ ِ
َّإٌَُِِّ ِى يَِّٖخًَُّ(اهزير.)30يً ٖـتد يضيداً فئً يضيداً كد يبح ّيً ٖـتد اهلل فئً اهلل ضٕ
ٖٝيّح.

ّكّهَ  «: إً اٌٙتٖبء كتوٕ يبخّا ّأٌب  ٝضم أيّح »ّ ،اهصدٖد اهذبٌٕ  «:إً اٌٙتٖبء ٖدفًٌّ
فٕ تٖح يبخّا فَٖ »ّ ،اهضدٖد اهذبهد ّتيب يـٌبٍ «  ٝيٖراد فٖيب تلٕ يً إرد اٌٙتٖبء يً
اهيبل اهؼبُر ».

ّتتٞغخَ ّفظبضخَ ّؿذّتج نٞيَ رغٕ اهلل ؿٌَ زاهح شنراخِى اهغبهتج ّظضّا يً
ؼويج اهخفركج إهٓ ٌّر اهسيـٖج ّاهّضدث .

فخوم اهيقاهج اهٌتّٖج فٕ ؿبهى اهذر إضبرث إهٓ ُذٍ اهّاكـج ؿٌد أفّل ضيس اهضلٖلج
ّاهرشبهج ذى كبل اهضتٖة اٙؿؼى ٖ ب ظدٖٓلٕ اٙنتر ضدٓد أٌح ؿوٓ ّسَ اهخضدٖد تبهٌـيج
هيً ٖنٌّّا أختبؿم اهّارذًٖ يٌم تضشة إشخـداداخِى ضلٖلج إٖيبٌم ّكّخَ ّخّضٖدم ّنيبهَ
ّنيبٝح ظدٖٓلٖخم ّنٌّم ى ؼِراً دائيٕ هخسوٕ اهذاح اٙكدسّ ،هشبئر يبهم تبهّراذج يٌٕ
ّأٌَ ٖنًّ هِى ّراذج يً كّث إٖيبٌم ّنيبٝخم اهظدٖٓلٖج اهـوٖج ّأٌَ تذهم اهضرف اهـؼٖى
ٖـػٓ هِى يلبى اهيرٖدٖج فٕ ػرٖلخم اهظدٖٓلٖج ُّتًب يضغ ًب ّإً تداٖج ػرٖلخم اهظدٖٓلٖج
ّيلبى اهيرٖدٖج اهُّتٕ فِٖب أكّْ ّأ فغل تأرتـًٖ درسج يً ٌِبٖج شبئر اهػرق اهضبظوج هِى
نشتًب تبهرٖبغبح ّاهيسبُدث اهضبكج فٕ نذا يً اهشًٌّٖ ،إً كبتوٖج اّٙهٖبء ّيضفّؼٖخِى أدٌٓ
تدرسبح يً كبتوٖج ّيضفّؼٖج يرٖدٖج ػرٖلخم اهظدٖٓلٖج اهُّتٕ  .ؿٌدُب كبل اهظدٖٓق اٙنتر

شبئ ًٞرشّل اهلل ٖ ب فخر اهـبهيًٖ ى ً أختبؿٕ ؟ فأراٍ اهٌتٕ  ؿٌدُب شبداح اهٌلضتٌدًٖٖ
ّاضدًا تـد ّاضد تضشة يراختِى فٌؼر إهِٖى اهظدٖٓق ّتضرُى ؿوٓ ػرٖق اهخضدٖد تبهٌـيج
تنًّ اهخسوٕ اهدائيٕ هذاح اهتضد اٙكدس هَ ؿوٓ اهدّاى ،ذى تضرُى تتبكٕ خونى اهيذنّراح،
فسيٖؾ ُذٍ اهنيبٝح اهظدٖٓلٖج ّيلبى اهيرٖدٖج اهُّتٕ اهغرّرٖج هِى إٌيب سبءح هِى تبٛرد
يٌَ يً خونى اهٌؼراح اهذٞد يً اهظدٖٓق اٙنتر فٕ ذهم اهيتدأ اهـبهٕ ّاهيلبى اٙرفؾّ ،نذهم
إٌـنس ؿوِٖى تبٛرد يٌَ نٞيَ ُذا  ":أٌب يؼِر اهخسوٕ اهذاح اٙكدس خـبهٓ اهدائيٕ " .

ذى إً ُذٍ اهػرٖلج اهُّتٖج هى ٖضظل يٌِب ضٕء ٙرتبة شبئر اهػرق إ ٝهخشـج رسبل
يٌِى ّذهم نبً هِى تبٛضشبً إهِٖى يً اهظدٖٓق اٙنتر رغٕ اهلل ؿٌَّ ،سيٖؾ ُذٍ
اهخظبئط ّاهنيبٝح هَ ّٙختبؿَ يً اّٙل ّإهٓ اٗخر إٌيب ضظوح هَ ّهِى تبهخرتٖج
ّاهخأدٖة تأضشً خأدٖة يً فخر اهنبئٌبح ضغرث اهٌتٕ  فٕ ؿبهى اهذر فٕ ؿوى اهلل اٙزهٕ،
ذى إٌَ نيب ذتح اهظدٖٓق اٙنتر ت ٞختدل ّ ٝخغٖر ّٖى اهغيج ّاهضشرث ؿٌد ّفبث اهرشّل

،

تل أزال خيّسبح ّشنراح اهظضبتج تغوتج ظضٍّ اهضلٖلٕ ّنذهم أختبؿَ تبٛرد يٌَ ٝ
ٖخزهزهًّ ّهّ ضفّا تتٖٞب سيٖؾ اهيّضدًٖ ؿً اٛشخلبيج ّهّ فٕ تداٖج ضبهِىُّ ،نذا سيٕ ؽ
نيبٝخِى تبهٌشتج هنيبٝح أُل شبئر اهػرق ّ .اهضبظل أً ٌشتج أختبؿَ فٕ اهنيبٝح إهٓ
أرتبة شبئر اهػرق نٌشتج اهظدٖٓق اٙنتر إهٓ شبئر اهظضبتج رغّاً اهلل خـبهٓ ؿوِٖى

أسيـًٖ ًٙ ،يّرد اهٌلضتٌدًٖٖ أتّ تنر اهظدٖٓق ّيّرد غٖرُى تبكٕ اهظضبتج ّنيبل
اهفرؽ تنيبل اٙظل .

ّفٕ هٖوج اهيـرار ّؿٌد ّظّل اهرشّل  إهٓ اهشيبء اهشبتـج ّّهّسِب رأْ ػبئفج يً
اهيٞئنج أشيبء نل ّاضد يٌِى ظدٖٓق ّؿوٓ ُٖئج شٖدٌب أتٕ تنر اهظدٖٓق ،فخـسة اهرشّل 
يً ذهم ؿستبً ضدٖدًا يً خوم اهػبئفج يً اهيٞئنج ّشأل سترٖل ؿوَٖ اهشٞى يً ُؤٝء اهلّى،
فغبة سترٖل ذى سبء ّكبل هورشّل ٖ ب ظدٖٓق اهضلٖلٕ إً نٌح خضة ختٖبً يب رأٖخَ فوٕ إذً
يً اهلل خـبهٓ هختٌِٖٖى همّ ،تـد أً ّظ ٞإهٓ ضرى اهـرص اٙؿؼى إذ ّكؾ تًٖ ٖدٔ ّرسوٕ
اهرسّل  يوم ؿؼٖى سدًا ّنأٌَ اهػٖر اهذٔ نشر سٌبضَ ،فلبل اهرشّل  هسترٖل اٙيًٖ يً
ُذا ؟ سشيَ ؿؼٖى تضٖد  ٝضد هَ فلبل ُ :ذا ؿخٖق اهسوٖل ،ذى كبل اهرشّل اٙؿؼى

ٔٙ 

ؿوج ّكؾ ّؿوٓ ُذٍ اهنٖفٖج يذل يً  ٝرّش هَ ّ ٝكّث فلبل سترٖل اٙيًٖ هذهم اهيوم هم
اٛذً يً شٖد النبئٌبح هختًٖٖ غرغم ،فبشخضٓ ضٖب ّء توٖغ ًب يً اهرشّل ّ هى ٖلّْ ؿوٓ
اهنٞى هيخبػتج اهٌتٕ  تل ّسَ نٞيَ خػبتًب هسترٖل ؿوَٖ اهشٞى فلبل هَ ٖ :ب أيًٖ اهرضيً
إً اهلل خـبهٓ خولٌٕ ؿوٓ ُذٍ اهظفج ،أٔ خوق هٕ إذٌٕ ؿضر أهف سٌبش فٕ سِخٕ اهٖيٌٓ
ّنذا فٕ سِخٕ اهٖشرْ ّتًٖ نل سٌبضًٖ يشٖرث خيشج آٝف شٌج ،ذى أيرٌٕ تبهػٖراً ّتنل
كّخٕ اهخٕ ّغـح فٕ سشدٔ ّأسٌضخٕ فبةخدأح تبهػٖراً يٌذ ذهم اهّكح اهذٔ خولٌٕ فَٖ اهلل

ؿز ّسل ّإهٓ اًٗ ضخٓ ّظوح ٌُب ّاٌلػـح كّخٕ ّهى ٖتلٓ كّث فٕ رّضٕ فّكـح ؿوٓ
اٙرع تًٖ رسوٕ ُذا اهنرٖى ،ذى كبل سترٖل اٙيًٖ ٖ :ب أضيد اهيخخبر  إذا خضرم أضد
أسٌضخَ أٔ هِذا اهيومٖ ،خوق اهلل خـبهٓ يونبً ؿوٓ ؿدد نل خضرم ّنل يوم ؿوٓ ضنل
ّظّرث ُّٖئج رفٖلم أتٕ تنر اهظدٖٓق رغٕ اهلل ؿٌَ أٔ أضنبهِى ،ظّرخِى ،أظّاخِى يذل
شٖدٌب اهظدٖٓق اٙنتر ت ٞفرق ّأشيبء سيٖـِى " ظدٖٓق"ّ.يٌذ إتخدأ ُذا اهيوم هوػٖراً كد
يغٓ إهٓ اًٗ إذٌٕ ؿضر أهف شٌجّ ،إً اهلل خـبهٓ أؿػٓ هظدٖٓلم تـدد نل ّاضد

يٌِى

يلبيًب خبظًب ّنوِى أؤٝئنى اهيٞئنج ؿوٓ اهدّاى ٖشخغفرًّ هذٌّة اهظدٖلًٖ ّاٙيج ذى أؼِر
اهرشّل  اهضنر ّاهضيد هّسّد اهظدٖٓق اٙنتر يً أيخَ ّ خ ٓر شبسداً ضبنراً هلل ؿز ّسل
هخرفٖؾ اهلل ؿز ّسل هَ ّإنرايَ إٖبٍ  .ذى كبل سترٖل إً اهلل خـبهٓ ٖخسوٓ تخسوٕ خبط
هطدٖٓلم ّيذوَ تخسوٕ ؿبى هسيٖؾ أيخم شّاء اهظضبتج أّ غٖرُى ،ذى شسد اهرشّل  شسدث
ضنر ؿوٓ خوم اهٌـيج اهـؼيٓ اٛهِٖج  .ذى كبل سترٖل اٙيًٖ  ":فوٖنً خونيب اهشسدخًٖ ّاستخًٖ
ؿوٓ اٙيج هنٌِّيب فٕ غبٖج اُٙيٖج فٕ ضق نًّ أتٕ تنر اهظدٖٓق فٕ دًٖ اٛشٞى ّيً
اهيضيدٔ"ّ ،ذام هضدٖد ظضٖص يتًٖ فٕ نخة اٙضبدٖد .
ث
اٙيج

ّإً ضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدس اهلل شرٍ نبً ٖلّل تـد أً ٖظوٕ رنـخٕ اهضنر ُ ":نذا أِٖب
اٙة اهيـٌّٔ إً هى خنً فٕ ُذٍ اٙيج نٖف ٖنًّ ضبل اٙيج ّنٖفٖج اهدًٖ اٙضيدًٔٙ ،

اهدًٖ اٙضيدٔ هى ٖنً هٖتلٓ أذرٍ تـد إٌخلبل اهرشّل  هّ هى ٖنً شٖدٌب أتّ تنر اهظدٖٓق،
فئٌَ كد ضفؼَ ضًٖ شنرح ؿلّل سيٖؾ اهظضبتج رغٕ اهلل ؿٌِى تيّح اهرشّل ّٖ ، لّل
اهرشّل اٙؿؼى ٖ ب ظدٖٓلٕ يً هى ٖشسد ّهّ يرث ّاضدث فٕ اهضِر اهّاضد هنٌّم فٕ ُذا
اهدًٖ  ٝضتِج فٕ إٌخلبهَ ؿوٓ اهغٞهج ،أؿبذٌب اهلل خـبهٓ .
ّهد تـد خيب ى اهشٌخًٖ ّأرتـج أضِر تـد ؿبى اهفٖل فٕ ينج اهينريج فٕ اهذبهد ّاهـضرًٖ
يً سيبد اٗخر هٖوج اهسيـج تًٖ اهيغرة ّاهـضبءّ ،اٌخلل فٕ اهذبهد ّاهـضرًٖ يً ضِر
سيبد اٗخر تًٖ اهيغرة ّاهـضبء شٌج اهذبهذج ؿضر هوِسرث ،سشيَ ػّٖل غـٖف ،هٌَّ هًّ
اهترٓ ،هضٖخَ يبئوج إهٓ اهظفب ر ،ؿٌٖبٍ يبئ ًٞإهٓ اهضيرث ،ظّخَ يذل اٌٙتٖبء ،يضل إٌخلبهَ
اهيدٌٖج اهيٌّرث ،ؿير  63شٌج ّضًٖ نبً فٕ شً اهشبتؾ ّاهذٞذًٖ سبء إهٓ اٛشٞى فنبً
اّٙل يً اهرسبل ّيً اهٌشبء شٖدخٌب خدٖسج اهنترْ ّيً اٙػفبل شٖدٌب ؿوٕ نرى اهلل ّسَِ
ّيً اهيّاهٕ زٖد تً اهضبرد .
ّفٕ ضلَ ٌزل خيشج ّؿضرًّ آٖج ّذنر اهٌتٕ  فٕ ضلَ يبئج ّإذٌبً ّأرتـًّ ضدٖذ ًب .

ّكد أّظٓ زّسخَ ّإتٌخَ أشيبء تغشل سشدٍ اهيتبرم تـد إٌخلبهَ ّكد غشّ ٍٞتـد
اهخنفًٖ سبء ؿير ّؿذيبً رغٕ اهلل ؿٌِيب ذى ػوضج ّاتٌَ ّؿتد اهرضيً رغّاً اهلل ؿوِٖى

ّّغـٍّ فٕ اهلتر ّسـوّا كترٍ خضح أكداى اهرشّل  فٕ ضسرخَ اهضرٖفجّ ،كد ٌزل ؿوٓ
أُل اهيدٌٖج اهِى ّاهغى ّاهدُضج ّاهضٖرث نيب ٌزهح ّكح إٌخلبل اهرشّل . 

فنبً رغٕ اهلل ؿٌَ أّل يً أشوى ّأّل يً شيٕ خوٖفجّ ،أّل يً سيؾ اهلرآًّ ،أّل
يً شيبٍ يظضفبًّ ،أّل خوٖفج فرع هَ رؿٖخَ اهـػبء ّأّل يً اخخذ تٕح اهيبل ّأّل يً
هلة فٕ اٛشٞى تبهـخٖق ّأّل يً دافؾ ؿً رشّل اهلل ّ أٌفق أيّاهَ اهسيبء فٕ ضة اهلل
ّرشّهَ ّأّل يً ّهٕ اهخٞفج ّأتٍّ ضٕ ّأّل يً ؿِد تِب ّأّل يً شيٕ تبهظدٖٓق ّأّل
خوٖفج ّرذَ أتٍّ  ُّّ .ذبٌٕ رشّل اهلل  فٕ اٛشٞى ّذبٌَٖ فٕ اهِسرث ّذبٌَٖ فٕ اهغ

ار

ّذبٌَٖ فٕ اهـرٖص ّذبٌَٖ فٕ اهلترّ ،هَ رغٕ اهلل ؿٌَ فٕ اٛشٞى اهيّاكف اهـبهٖج ّؿوٓ
اٙيج اهيضيدٖج اٖٙبدٔ اهيخّاهٖج ،يٌِب كظج ظتٖضج ّٖى اٛشراء ّذتبخَ ّسّاتَ هونفبر فٕ
ذهم ُّسرخَ يؾ اهٌتٕ  خبرنًب اهيبل ّاهـٖبل ّاٙػفبل ّفدائَ تٌفشَ فٕ اهغبر ذى نٞيَ ّٖ ى
تدر ّاهضدٖتٖج ّذتبخَ ضًٖ إضختَ اٙير ؿوٓ غٖرٍ فٕ خأخٖر دخّل ينج ذى فِيَ ّتنبؤٍ تضدث
ضٌٖيب كبل اهيظػفٓ  إً ؿتدًا خٖرٍ اهلل تًٖ اهدٌٖب ّاٗخرث فبخخبر يب ؿٌدٍ ،ذى ذتبخَ ؿٌد
اهيظٖتج اهـؼيٓ تبٌخلبل رشّل اهلل  اهخٕ خرس ؿٌدُب فضّل اهرسبل ّهذهم كبل تـع أُل
النيبل  :إٌَ أضسؾ اهظضبتج تبٙكّال ّاٙفـبلّ ،كخبهَ ُٙل اهردث ّتـذَ سٖص أشبيج فٕ خوم
اهضدث ّكخوَ يشٖويج اهنذاةّ ،اشخخٞفَ ؿير تً اهخػبة رغٕ اهلل ؿٌَ ّ .نى هَ رغٕ اهلل

ؿٌَ يً يّكف ّأذر ٖ ٝضظٓ ّٖ ٝضظر ّ .نبً رغٕ اهلل ؿٌَ ٖخّظل تـد اهّفب إهٓ
أرتؾ يّاكؾ اهظفبّ ،كد كٖل اهخظّف خفرد اهـتد تبهّاضد اهظيد اهفردّ ،نبً يً أخٞكَ
اهنبيوج ّأضّاهَ اهضرٖفج اهفبغوج اهـزّف ؿً اهـبسوج هُٚزّف يً اٗسوج ُّّ ،اّٙاٍ هضدث
رأفخَ ّنيبل خلّاٍّ ،اشخشلٓ ّٖيبً فأخٓ تئٌبء فَٖ يبء ّؿشل فتنٓ ّأتنٓ يً ضّهَ فشنح
ّشنخّا ذى ؿبد فتنٓ ضخٓ ؿ ٞاهٌضٖة ّخّاسد اهتـٖد ّاهلرٖة ذى أفبق يً غضٖخَ ّيشص
ّسَِ تتردخَ فلبهّا هَ يب ُبسم ؿوٓ ذهم ضخٓ ؼً نل يٌب أٌَ ُوم كبل نٌح يؾ اهيظػفٓ
 فسـل ٖدفؾ ؿٌَ ضٖئًب ّٖلّل إهٖم ؿٌٕ إهٖم ؿٌٕ ّهى أر يـَ أضد فشأهخَ فلبل ُذٍ اهدٌٖب
خيذوح هٕ تيب فِٖب فزسرخِب فخٌضحّ ،كبهح أى ا ّاهلل  ًٛإٌفوح يٌٕ ٌٖ ٝفوح يٌٕ يً تـدم
فخضٖح أً خنًّ هضلخٌٕ فذهم اهذٔ أتنبٌّٕ ،نبً ٖ ٝفبرق اهسد ّٖ ٝسبّز اهضد

 .أخٓ

اهيظػفٓ  تظدكخَ فأخفبُب ّكبل ُذٍ ظدكخٕ ّهلل ؿٌدٔ يـبدّ ،سبء ؿير رغٕ اهلل ؿٌَ
تظدكخَ فأفضبُب ّكبل هٕ ؿٌد اهلل يـبد ،فلبل اهيظػفٓ ٖ ب ؿير ّخرح كّشم تغٖر ّخر،
يب تًٖ ظدكخٖنيب نيب تًٖ نويخٖنيبّ ،نبً فٕ اهيـبفبث يبغٖ ًب ّفٕ اهيّافبث ّافٖ ًب ّنبً رغٕ
ٝ
ّ ٞأنذرُى ظّاتبً كّ ً
اهلل ؿٌَ أضزى اهٌبس رأًٖب ّأؿويِى تخـتٖر اهرؤٖب ّأنيل اهظضبتج ؿل ً
ّ ٞنفبٍ ضرفًب ّفغ ًٞكّل إيبى اهيرشوًٖ «: إً اهلل ٖنرٍ فّق شيبئَ أً ٖخػئ أتّ تنر
ّفـ ً
اهظدٖٓق» ّ،نبً أؿوى اهٌبس تبهلل ّأخّفِى هَ ،ضخٓ نبً ٖخرر يً سّفَ رٖص اهنتد اهيضّٖج،
ّنبً ٖضخبػ فٕ يأنوَ ّيضرتَ أضد إضخٖبػّ ،إذا أنل أّ ضرة يب فَٖ ضتِج ذى ؿويَ إشخلبء

تئفراػ ،ضرة هتًٌب يً نشة ؿتدٍ ذى شأهَ فلبل خنٌِح هلّى فأؿػّ ٌٕ  .فأدخل أظتـَ فٕ
فَٖ ّخلبٖأ ضخٓ ؼً أً ٌفشَ شخخرر ،ذى كبل  :اهوِى إٌٕ أؿخذر إهٖم ييب ضيوح اهـرّق
ّخبهػ اٙيـبء ّنبً ٖأخذ تػرف هشبٌَ ّٖلّل " ُذا أّردٌٕ اهيّارد " ،ضخٓ ّغؾ اهضظٓ
خضح هشبٌَ شتؾ شًٌٖ ّ .يً نٞيَ رغٕ اهلل ؿٌَ  ٝ" :خٖر فٕ كّل ٖ ٝراد تَ ّسَ اهلل ،
ّ ٝفٕ يبل ٌٖ ٝفق يٌَ فٕ شتٖل اهلل ّٝ ،فٖيً ٖغوة سِوَ ضويَ ّ ٝفٖيً ٖخبف فٕ اهلل
هّيج ٝئى ".

ّؿٌَ  :إذا دخل اهـتد اهـسة تضٕء يً زٌٖج اهدٌٖب يلخَ اهلل ضخٓ ٖفبرق خوم اهزٌٖج،
ّؿٌَ ّسدٌب اهنرى فٕ اهخلّْ ّاهغٌٓ فٕ اهٖلًٖ ّاهضرف فٕ اهخّاغؾ ّ .ؿٌَ يً ذاق يً
خبهط اهيـرفج ضٖئبً ضغوَ ذهم ؿيب شّْ اهلل ّاشخّضص يً سيٖؾ اهتضر ّ .ؿٌَ يً يلح
ٌفشَ فٕ ذاح اهلل آيٌَ اهلل يً يلخَ ّ .ؿٌَ إٖبنى ّاهفخر ّيب فخر يً خوق يً خراة ذى إهَٖ
ٖـّد ذى ٖأنوَ اهدّد ّ .ؿٌَ  ٝخٖر فٕ خٖر تـدٍ اهٌبر ّ ٝضر فٕ ضر تـدٍ اهسٌج ّ .دخل
رغٕ اهلل ؿٌَ ضبئػبً فئذا تػٖر فٕ ؼل ضسرث فخٌفس اهظـداء ّكبل ػّتٓ هم ٖب ػٖر خأنل
ّخشخؼل تبهضسر ّخػٖر إهٓ غٖر ضشبة ٖب هٖح أتب تنر يذوم ّ .نبً رغٕ اهلل ؿٌَ إذا يدش
كبل  :اهوِى أٌح أؿوى يٌٕ تٌفشٕ ّأٌب أؿوى تٌفشٕ يٌِى ،فبسـوٌٕ خٖرًا ييب ٖؼًٌّ ّاغفر هٕ
يب ٖـويًّ ّ ٝحؤاخذٌٕ تيب ٖلّهًّ ّ .نبً رغٕ اهلل ؿٌَ إذا كبى إهٓ اهظٞث نأٌَ ؿّد

يلػّؽ هيب ٖـخرَٖ يً خضّؽ  .فنبً اٛيبى ّاهخوٖفج ذّ اهضسبؿج ّاهيرّءث ،سِز اهسّٖص
هوفخّضبح ّٛؿٞء نويج اهلل  .كبى ؿوٓ أُل اهردث هٖـٖد اٙيبً ّاٛػيئٌبً ،رافؾ راٖج اٛشٞى
هختلٓ ؿبهٖج خفبكج نيب ؿِدُب هَ رشّل اهلل  فنبٌح ضٖبخَ ّأضّاهَ نوِب نرايبح تبهغبح
تبُراح ،فتظرٍ ؿوٓ اهدّاى إهٓ رشّل اهلل  ضبخطّ ،كوتَ هوٌتٕ  ؿبضق ،فنل ضٖبخَ
ضّق إهٓ رشّل اهلل ّ دؿّث إهٓ اهلل خـبهّٓ ،أفـبهَ أشّث هٚيج ّهوشبهنًٖ فٕ شتل اهلل فِّ
يً شً دشخّر اهذانرًٖ تلّهَ " إهِٕ أٌح يلظّدٔ ّرغبم يػوّتٕ " ،ػبهت ًب اهيّهٓ ،خبرن ًب
اهدٌٖب زاُدًا ؿً اٗخرث ،ضخٓ ضظل اهيلبى اهذٔ ضللَ فَٖ رشّل اهلل ّ ضد اهظضبتج ؿوٓ
اٛكخداء تَ ،هلّهَ



« يً أراد يٌنى أً ٖرْ يٖخًب فٕ اهضٖبث فوٌٖؼر إهٓ ّسَ أتٕ تنر اهظدٖٓق » ،فنبً تبكٖ ًب فٕ
اهلل ّرشّهَ  تـد اهفٌبء فِٖيبّ ،نبً ُبدًٖب يِدٖبً ضبفـًب يضفـ ًب هيً شوم فٕ يشونَ ّهيً
شبر ؿوٓ درتَ  .فِّ اهـبئد يً دفً رشّل اهلل ّ اهظضبتج ضّهَ خضى رائضج ضّاء اهنتد
فٖلّل ؿير رغٕ اهلل ؿٌَ يً ٖأنل ّٖضّٔ نتد ٌّضً فٕ ُذا اهضبل يً اهضزً ؿوٓ رشّل
اهلل  فٚكػـً رأشَ فٖلّل أتّ تنر اهظدٖٓق رغٕ اهلل ؿٌَ ،يَ ٖب ؿير ،خوم رائضج نتدٔ
ضزًٌب هفراق رشّل اهلل ّ.كبل رغٕ اهلل ؿٌَ ّددح إٌٔ ضسرث خؤنل ّخـغد ّ .هيب يرع
كٖل أٌ ٝدؿّ هم ػتٖتًب كبل كد رإٌٓ اهػتٖة كبهّا :يب كبل هم ؟ كبل  " :إٌٕ فـبل هيب أرٖد "،
ذى دؿب ؿير رغٕ اهلل ؿٌَ فّؿؼَ ضحْ أتنبٍ ذى كبل إً ضفؼح ّظٖخٕ فٖ ٞم غبئة أضة

إهٖم يً اهيّح ُّّ آخٖم ّإً أٌح غٖـخِب فٖ ٞم غبئة أتغع إهٖم يٌَ ّهشح تيـسزٍ،
ذى كبل هيً ضغر  :أّظٖنى تبهلل هفلرنى ّفبكخنى أً خخلٍّ ّأً خذٌّا تيب ُّ أُوَ ّأً
خشخغفرٍّ إٌَ نبً غفبرًا ّاهشٞى ُّ.ذا تـع يب ٖشرٍ اهلل خـبهٓ يً يٌبكة يـدً اهفخبر
ّنٌـز اهّكبر أٌٖس ٌتَٖ فٕ اهغبر ضٖخ اهيِبسرًٖ ّاٌٙظبر ،اهشبتق هٜسبتج اهيّظّف
تبٌٛبتج ،اهظبضة اهظدٖٓق ّاهيؤٖد تبهخضلٖق ،اهخوٖفج اهضفٖق ،اهيشخخرر يً أػٖة أظل
ّاهيولة تـخٖق ،اهينٌٓ تأتٕ تنر اهظدٖٓق رغٕ اهلل ؿٌَ .

خّفٕ رغٕ اهلل ؽ ٌَ تًٖ اهيغرة ّاهـضبء يً هٖوج اهذٞذبء هذيبً تلًٖ يً سيبدْ
اٗخرث شٌج ذٞد ؿضرث ؿً ذٞد ّشخًٖ شٌج ؿوٓ اٙظص .

رغٕ اهلل ؿٌَ ّأرغبٍ ّسـل اهسٌج يٌـزهَ ّيذّاٍ ّأٌزل ؿوٓ رّضَ اهزنٖج شسبل
فٖغَ ّرضيخَ ،آيًٖ .

ّؿِد كتٖل إرخضبهَ يً اهدٌٖب إهٓ شٖدٌب شويبً اهفبرشٕ  ،فرتبٍ ّأضشً خرتٖخَ ّّكف ؿوٓ
أضّاهَ ّأنيل هَ رٖبغبخَ ّأخى هَ إسخِبدٍ ّؿِد هَ تـِّدٍ اهيـِّدث هَ يً اهلل ّرشّهَ 

هٖظتص اهّرٖد يً تـدٍ هوشر اٙؿؼى ّاهٌفس اهلدشٕ اٙكدس ّ .أشرْ إهَٖ شر ُذٍ اهٌشتج
اهضرٖفج هوػرٖلج اهـوٖج ،رغٕ اهلل ؿٌَ ّأرغبٍ .

