حضرة سيدنا الشيخ حممود اإلجنري فغنوي
(كدس اهلل شرٍ اهـزٖز )

يرضد خفسرح يً تًٖ أظبتـَ يٖبٍ اهضنيج أٌـى اهلل خـبهٓ تّسّدٍ ؿوٓ كوّة ُذٍ
األيج ،فظلل يرآخِب يً نل ؼويج ّغيج ّ ،يزق ؿٌِب رضيج تِب  ،ضسة األغٖبر ّسـوِب
تأٌّارٍ اهلدشٖج يً اهيظػفًٖ األخٖبر  .فِّ أؿؼى ٌـيج ّأؿى رضيج .

نبً كدس اهلل شرٍ يؾ سالهج كدرٍ ٖضخغل تظٌـج اهتٌبء فويب أكٖى يلبى شٖدٌب اهضٖخ
ؿبرف كدس شرٍ إٌلػؾ هِداٖج اهخوق إهٓ اهضق ّكد ؿدل إهٓ اهذنر اهسِرٔ يٌذ يرع
أشخبذٍ هيلخغٓ ضبل اهّكح ّاهخوقّ ،إشخير ؿوَٖ تـد إٌخلبهَ ّنبً أنذر إ كبيخَ فٕ يشسد
(ّأتنٌٓ

)

كرٖج يً أؿيبل تخبرّْ ،ضغر ّٖيبً يسوس ؿوى فأضبر اهضيس اهضوّإٌ إهٓ اهضٖخ ضبفؼ
اهدًٖ ُّّ يً نتبر ؿويبء أُل اهؼبُر أً ٖشأل يبذا ٌّٖٔ تذنر اهسِر فلبل هَ  :إٖلبؼ اهٌبئى
ّخٌتَٖ اهغبفل هٖخّسَ إهٓ اهلل ّٖشخلٖى ؿوٓ اهػرٖلج ّٖخوط اهخّتج هلل خـبهٓ اهخٕ ُٕ يفخبش
اهخٖر ّآٖج اهشـبدث ،فلبل هَ إً ٌٖخم ظضٖضج خسٖز هم اهسِر تبهذنر ّ .ػوة اهضٖخ ضبفؼ
اهدًٖ يٌَ

أً ٖتًٖ هَ ضبل يً ٖسّز هَ ذنر اهسِر هٖيخبز اهيضق يً اهيتػل ،فلبل كدس شرٍ  :يً
ّسدخى هشبٌَ يػِرًا يً اهنذة ّاهغٖتج ّسّفَ يٌـزًُب ؿً اهضراى ّاهضتِج ّكوتَ يزنٓ يً
اهرٖبء ّاهشيـج ّشرٍ يترأ يً اهخّسَ هألغٖبر فِّ يضق .

ّكبل شٖدٌب اهضٖخ ؿوٕ اهرايخٌٕ كدس شرٍ  :هلٕ رسل اهخغر ؿوَٖ اهشالى فلبل هَ

:

أخترٌٕ ؿً يً ُّ فٕ ُذا اهزيً ؿوٓ سبدث اهضرٖـج اهى ػِرث ّػرٖق اإلشخلبيج ضخٓ أحةؿَ
.
فلبل هَ  ُّ :اهضٖخ يضيّد اإلٌسٖر فغٌّ ٔ كدس اهلل شرٍ  .كبل تـع أظضبة اهضٖخ ؿوٕ
أٌَ ُّ اهرسل اهذٔ هلٕ اهخغر .

ّذنر اهضٖخ أٖغبً أً اهضٖخ يضيّد نبً ؿوٓ كدى اهنوٖى ؿوَٖ اهشالى ّؿوٓ ٌتٌٖب يضيد
أفغل اهظالث ّاهشالىّ ،ؿبد كدس شرٍ ضغرث اهضٖخ ( دُلبً كوخٕ ) ٌشتج إهٓ ( كوح) كرٖج
ؿوٓ فرشخًٖ يً تخبرْ ّنبً يً نتبر خوفبء اهضٖخ – أّهٖبء اهنتٖر اهتخبرّٔ -كد إضخغر
فويب خرر يً ؿٌدٍ شأل اهضٖخ اهدُلبً اهلل ؿز ّسل أً ٖـٌَٖ تّهٕ يً أّهٖبئَ فٕ شنراح
اهيّح فئذا تبهضٖخ يضيّد كد ؿبد إهٓ يٌـزل اهضٖخ دُقاً ذبٌٖ ًب ّتلٕ ؿٌدٍ ضخٓ إهخضق
تبهرفٖق األؿوٓ .

ّهد كدس اهلل شرٍ فٕ كرٖج إٌسٖر فغٌٓ ّإٌسٖر إشى اهخًٖ تبهخرنٖج ُّٕ كرٖج يً أؿيبل
تخبرْ ّهَ ذالد خوفبءّ ،أُيِى يؼِر اهفّٖغبح اهرتبٌٖج ّيظدر اهضلبئق اإلهِٖج اهـبرف
تبهلل خـبهٓ يٌّب اهضٖخ ؿوٕ اهرايٖخٌٕ اهيضِّر ةاهـزٖزاً كدس اهلل شرٍ اهـزٖز يً رتبٍ
فأضشً خرتٖخَ ّّكف ؿوٓ أضّاهَ ّأنيوَ تبهرٖبغبح ّاهخوّاح ّاهيسبُداح ضخٓ أظتص ؿوي ًب
يً أؿالى ُذٍ اهػرٖلج يً ظة فٕ ظدرٍ اهـوّى اهودٌٖج ّأّدؽ فٕ كوتَ اهشر األؿؼى
ّاهٌفس اهلدشٕ هٖنًّ أؿؼى يً شرْ إهَٖ ُذٍ اهٌشتج اهزنٖج فٕ اهػرٖلج اهـوٖج ،رغٕ اهلل
ؿٌِى أسيـًٖ  .آيًٖ .

سيدنا حممود إجنري الفغنوي
ضٖبخَ اهيـٌّٖج كدّس اهلل شرٍّ

شٖدٌب يضيّد إٌسٖر اهفغٌّٔ تً ؿتد اهلل أؿوٓ اهلل خـبهٓ درسبخَ دائيبً ،ؿيرٍ
ّاضد ّخيشًّ ؿبيًب ّهد ّٖى اهذالذبء فٕ اهذبهد ؿضر يً ضِر ذٔ اهلـدث تًٖ اهـظر
ّاهيغرة شٌج ُ 699ـ فٕ كرٖخَ فغٌّْ ُّٕ ّالٖج خبتـج هغسدّاً ّ ،إٌخلل فٕ فغٌّْ
ؿضبء ّٖى اهذالذبء اهشبتؾ يً ضِر رتٖؾ األّل شٌج ُ 750ـ .

نبً ػّٖل اهلبيج ؿؼٖى اهِٖئج كّٔ إهٓ أً توغ اهذالذًٖ يً اهـير ّتـدُب غـف سشيَ
يً ضدث اهيرع ّيبل هٌَّ إهٓ اهظفرث ،هضٖخَ ػّٖوج ّخفٖفج اهضـر ،ظّخَ ركٖق سدًا ّهنً
نبً هَ كّث أكّْ يً أرتـًٖ رسل ،ؿٌٖبٍ شّداّاً .

ّتداٖج ضبهَ ،ضًٖ توغ يً اهـير اهذبٌٖج ؿضر خرر إهٓ اهظضراء تبهلرآً هلراءخَ فسبء
إهَٖ ٌُبم شٖدٌب اهخغر ؿوَٖ اهشالى ّفٕ خوم اهشبؿج ضظل هَ اهّظّل ؿوٓ كدى شٖدٌب
إتراُٖى اهخوٖل ؿوَٖ اهشالى ّؿوٓ يضرتَ ّإً نبً يضِّرًا أٌَ ؿٌد إٌخلبهَ نبً ؿوٓ كدى
شٖدٌب إتراُٖى اهخوٖل تل الضلٖلج نبً هَ ذام اهيلبى فٕ إتخداء ضبهَ ،فشوى ؿوَٖ شٖدٌب اهخغر
ؿوَٖ اهشالى ّرد ُّ اهشالى ،ذى كبل اهخغر ٖب ّهدٔ أال ٖظص أً خلرأ نالى اهلل خـبهٓ كوٖالً
فلبل ٌـى ّكرأ اٖٗج

:

و يَرَوِا كُلَّ آ َي ٍة لَب يُ ْئهِىُوا ةِ هَب
َق وَاِ ِ
ض تِغَيِ ِر الْح ِّ
و فِي ا ْلإَ ِر ِ
و يَتَكَتَّرُو َ
ف عَوِ آيَبتِي الَّذِي َ
سإَصِرِ ُ
َ 
ك ِتإَوَّ هُنِ كَذَّتُوا
َي يَتَّخِذُويُ سَتِيمًب َذلِ َ
و يَرَوِا سَتِيلَ الغ ِّ
و َيرَوِا سَتِي َل الرُّشْ ِد لَب يَتَّخِذُويُ سَتِيمًب وَاِ ِ
وَاِ ِ
تِأيَبتِىَب وَكَبىُوا عَىْهَب غَب ِفمِيوَ( األؿراف ،)146فلبل هَ اهخغر إهٓ نى ّهٕ يً أّهٖبء اهلل
خـبهٓ أضبرث ُذٍ اٗ ٖج فلبل أؼً أً فِٖب إضبرث إهٓ خشـًٖ أهف ّخشـيبئج ّّاضد ّخشـًٖ
ّهٖبً ،ذى كبل هَ ؿوٓ أٔ

درسج أٌح يٌِى ،فأسبة أٌب ؿوٓ درسج ذاح أرتـًٖ ّؿدد خونى اهدرسبح تبهٌشتج إهٓ كرتٖخِى
يً اهلل خـبهٓ ،ذى كبل هَ ٖب ّهدٔ شّف أنًّ هم رفٖلًب تـد اًٗ شتؾ شًٌٖ ّال أخرم ّهّ
ضرفيً ناليٕ اهذٔ خنويح تَ إال أفِيخم ّؿويح هم يـٌبٍ ،فلبل نٖف ٖػوؾ يذوٕ ؿوٓ
اً
ضلبئلم يؾ أً اهٌتٕ اهيرشل هى ٖػوؾ ؿوٓ ضلٖلخم ّهى ٖشخػؾ اهظتر يـم ،فلبل ٖب ّهدٔ إٌم
ال
ّظوح إهٓ ضرف اهضرٖـج اهيضيدٖج اهخٕ هى خضظل ليّشٓ ؿوَٖ اهشالى ّإً اهلوة يض ً
هِذٍ اهضرٖـج اهخبظج اهيضيدٖج ّاهخٕ ال ختلٕ ضٕء إال ّخفِيَ  .ذى كبل ٖب ّهدٔ فٕ أٔ ّكح
ظرح ينوفبً فلبل إٌٕ ظرح ينوفبً فٕ األٖبى اهخٕ هِب اهـدد اهيـوّى كتل اهـِد ّاهيٖذبق ،ذى
كبل هَ زد هٕ يً ناليم ٖب ّهدٔ فلبل إٌٕ ظرح ينوفبً ّكح خرّر ذرخٕ يً اهـدى إهٓ
اهّسّد ّيٌذ ذام اهزيً ّإهٓ ؿبهى اهضِبدث ّفٕ سيٖؾ اهـّاهى اهخٕ دّرح فِٖب ،أٔ فٕ نل
ّاضد يٌِب نٌح ؿتدًا ّيؼِرًا هيـرفج اهـتّدٖج ؿوٓ ّفق يلظّد اهضبرؽ يٌٕ ،ذى كبل ُل
إشخػـح ٗدائِب تال خٖبٌج كبل إً شؤاهم ُذا ُل تبهٌشتج إهٓ سالل اهلل خـبهٓ أى تبهٌشتج إهٓ
اهـتد ،فئً نبً تبهٌشتج إهٓ سالل ا هلل خـبهٓ فضبضب هى ٖلدر ؿوَٖ أضد ضخٓ ٌتٌٖب اهيػوق ّ هّ
فٕ هضؼجّ ،أيب تبهٌشتج إهٓ ّشؾ خنوف اهـتد فلد م ٌح يؼِراً إلخيبيِب تال خٖبٌج ّهّ هضؼج
تـٌبٖج اهلل خـبهٓ .

فلبل هَ ُل إشخػـح اهضنر تال نفراً اهٌـى اإلهِٖج اهخٕ ال خضظٓ فٕ نل ؿبهى يً
خونى اهـّاهى ،فلبل هى أخٌبّل ٌلػج سزء ال ٖخسزا يً اهٌـى اإلهِٖج إال تبهضنر اهضلٖلٕ يّافلبً
ؿوٓ ضدٔ اهضلٖلٕ ألٌب أخذٌب اهـِّد يً اهلل خـبهٓ ّٖى اهـِد ّاهيٖذبق تأً ال ٌخٌبّل ٌلػج يً
ٌـى اهلل خـبهٓ تال ضنر ضلٖلٕ يّافلبً ؿوٓ ضدّدٌب ّهّ خٌبّل ّاضد يٌب ٌلػج يً ٌـى اهلل خـبلْ
تال ضنر فحهم اهٌلػج ضراى ؿٌدٌب ّؿٌد اهلل خـبهٓ ّاهّكّف فٕ ضغرث اهلل خـبهٓ ضراى هيً
خٌبّل
خوم اهٌلػج يً اهٌـى تال ضنرُ ،نذا كد شتلح ؿِّدٌب يؾ اهلل خـبهٓ ّرشّهَ

 ، ذى إً

اهخغر ؿوَٖ اهشالى أضغر هَ خٌٖج ّاضدث ّكبل هَ نل ُذٍ اهخٌٖج يؾ أداء ّؼٖفخم اهيـِّدث،
فخّكف شٖدٌب يضيّد كدس شرٍ كدر ٌظف شبؿج ذى يد ٖدٍ إهٓ ذام اهخًٖ ّإذ ترّضبٌٖج شٖدٌب
ؿتد اهخبهق اهغسدّإٌ كدس شرٍ خضغر ّختًٖ هَ خوم اهّؼٖفج يً آداء ضق اهضنر اهخٕ خسة
أً خنًّ تيلبتوج أنل ذام اهخًٖ ،فلبل ؿٌدُب شٖدٌب يضيّد كدس شرٍ يخبػتبً اهخغر ؿوَٖ
اهشالى ّاألّهٖبء اهنراى  :إً ُذا اهخًٖ يٌذ خـوق إرادث اهلل خـبهٓ إلخراسَ يً اهـدى إهٓ
اهّسّد ّفـوَ رزكبً هٕ ضخٓ ٖظل ّٖدخل إهٓ فيٕ فٕ نى آالف يً اهـّاهى دار ّتأٔ كدر
نبً خّكفَ فٕ نل ؿبهى يٌِب ّتأٔ يوم نبٌح خرتٖخَ فٕ خونى اهـّاهى فٕ نل هضؼج يً يدث
خّكفَ خفرٖلًب خفرٖلًب فٕ اهسيٖؾ ّسيٖؾ اهيالئنج اهيأيّرًٖ ؿوٓ خديخَ فٕ نل هضؼج ّتأٔ فوم
يً األفالم نبٌح خرتَٖ خفرٖلًب خفرٖلًب تـدد نل هضؼج ّتأٔ يتدا نبً يؼِرًا يً يتبدا

األشيبء اإلهِٖج ّؼِّراخِب ّإهٓ ؼِّر ُذا اهخًٖ إهٓ األرع نى يدث ّيٌِب إهٓ اهضسرث نى
يدث ّيب اهضنى فٕ خّكفَ فٕ نل هضؼج يً خونى اهيدث فٕ خونى اهـّاهى ّتـد خـولَ ؿوٓ اهضسرث
فٕ أٔ ّكح ضظل هَ اهٌيّ

اهدٌّٖٔ

ّيٌذ ؼِّرٍ اهدٌّٖٔ

إهٓ فخص اهزُر تنى يدث ّكف ّيب اهضنى فٕ ّكّفَ ؿوٓ ذهم اهلدرّ ،تأٔ كدر يً اهزيً
إشخغرق إهٓ ّظّهَ هلٌغّر نذيرث نبيوجّ ،اهضبظل يٌذ خـوق إرادث اهَ خـبهٓ هخوق ُذا
اهخًٖ ّضخٓ ٖظٖر إهٓ ُذٍ اهذيرث اهنبيوج اهٌبغسج ّضخٓ ٖظل إهٓ فيٕ ٖسة أً أؿوى
ّأدرم سيٖؾ اهضلبئق ّاهضؤ ًّ يتخدأً يً ذهم اإلرادث يّافل ًب ؿوٓ ُذٍ اهيلبيبح ّاهيـبيالح
اهيذنّرث ّتأٔ كّح ّيٌبفؾ ّخظبئط ّأ شرار ّضنى ّأٔ كدر يً اهخّضٖد ّشبئر اهنيبالح
اهخٕ ٖـػِٖب اهلل خـبهٓ هسيٖؾ اهسّارش ّضلبئق اإلٌشبً ّاضداً ّاضدًا فٕ نل هضؼج يً اهيدث
اهخٕ ّكفح فٕ خونى
اهيّاكف ّاهضبظل إً سيٖؾ اهضؤً األّهٖج ّاألخرّٖج ّاهؼبُرٖج ّاهتبػٌٖج ّفٕ سيٖؾ خونى
ٔ نل هضؼجّ ،نل اهخديبح هِب يً اٗتبء اهـوّٖج ّاأليِبح
اهـّايل ؿوٓ أٔ كدر نبٌح ف
اهشفوٖج ٖسة أً
ٖـوى هخلدٖر ؿؼيج اهٌـيج ّاهضنر ؿوِٖب ّؿٌدُب ضظل هَ اهـسز ّاهضٖرث يً اهضنر تيلبتوج
ُذٍ اهٌـيج اهيذنّرث ( ُّذا اهيذنّر يب أؼِرٍ هَ يً ضنيج اهٌـى شٖدٌب ؿتد اهخبهق

كدس

شرٍ تبهرّضبٌٖج ُّّ خرر ى هِب يب دار تٌِٖى يً ضنى ّؿوّى ) ّؿوٓ ُذا اهنالى اهذٔ ظدر

يٌَ
ّكؾ ؿوَٖ اهٌؼر ّاهخّسَ يً نل ّاضد يً خونى األّهٖبء اهضبغرًٖ فٕ ذهم اهيسوس ّفٕ
ٌفس اهوضؼج فخص هَ سيٖؾ اهـوّى ّشبئر اهنيبالح إهٓ اهشوّم اهضلٖلّٕ ،إهٓ ضفؼ نالى اهلل
خـبهٓ ّإذٌٕ ؿضر أهف ضدٖد ضرٖف أظتضّا فٕ ضفؼَ تٌؼرُى ذى خفرق أّالئنى األّهٖبء
يً ذهم اهيسوس  .ذى كبل اهخغر ؿوَٖ اهشالى شتضبً اهلل كد فِيح اهّٖى يـٌٓ اهضدٖد
"العمهبء ورثة األىتيبء" ضلٖلج ،فئً إخّخٕ يّشٓ ّؿٖشٓ ؿوِٖيب اهشالى كد ػوتب يً اهلل
خـبهٓ أً ٖسـوِيب يً أيج اهضتٖة شٖدٌب يضيد ّ خرم ّؼٖفخِيب اهسوٖوج أٔ اهرشبهج ّاهٌتّث
ّٖنٌّّا فردًا يً أيج اهٌتٕ ّ نبً ذهم يٌِيب درسج ؿؼٖيج ألً سيٖؾ نيبالح اهخسوٖبح
اإلهِٖج كد نيوح فٕ اهضرٖـج اهخبظج اهيضيدٖج ّأشرار شبئر اهضرائؾ ّخسوٖبخِب تبهٌشتج إهٓ
ُذا اهتضر اهذٔ ال شبضل هَ ( أٔ اهضرٖـج اهيضيدٖج) يذل قػرث هسزء ال ٖخسزأ.

ّنبً شٖدٌب يضيّد كدس اهلل شرٍ ٖخخى اهلرآً اهنرٖى فٕ نل ّٖى خيشج ّؿضرًٖ يرث،
ّٖفخص هَ سيٖؾ األٌتٖبء ّاهيرشوًٖ ّأييِى اهخبظج ّاهـبيج يذل اهخردهجّ ،ؿوٓ خيبى نل خخى
ٖذنر أيج شٖدٌب يضيد  تبهلوة ّشبئر األيى اهيبغٖج تبهوشبً فردًا فردًا ّٖـػٕ ذّاتَ هِى
فردًا فردًا ّهدؿبءٍ ٖؤيً خيشيبئج أهف يً اهيالئنج اهـبهًّٖ ،إً نل خخى ييً ُّ فٕ أدٌٓ

اهدرسج يً اهـّاى يذوٌب ٖؤيً هَ شتـًّ أهف يومّ ،ضًٖ ٖـػٕ ذّاة خخى نالى اهلل خـبهٓ
هذهم اهفالً يذالً تذنر إشيَ ٖؼِر هَ أذرٍ .

ٌتذث يً ضلبئق ٌِبٖخَ :

فتـد يغٕ خيشج ؿضر شٌج يً اهّكح اهيذنّر ( اهذٔ رافلَ اهخغر ؿوَٖ اهشالى هيدث
شتؾ شًٌٖ ) ّتِذٍ اهيظبضتج فٕ خونى اهشًٌٖ ضظل هَ ؿوى سيٖؾ اهضرف ّاهظٌبئؾ اهـبئدث
هيلبى اإلٌشبٌٖج ّاهخٕ ٖضخبر اإلٌشبً هِب ألشتبة يـٖضخَ اهدٌّٖٖجُ ،خف هَ ُبخف تأً هم
اإلخخٖبر
ألً خخخبر ضرفج يً خونى اهضرف ّاهظٌبئؾ هنشتم اهغرّرٔ فٕ ضٖبخم اهدٌّٖٖج ،فٌبسٓ اهلل
خـبهٓ ّكبل أال ٖظص أً خخرم ُذا اهـتد اهغـٖف يـم ؼبُرًا ّتبػٌ ًب تال إضخغبل إهٓ ضٕء
آخر
ؿً اهـتّدٖج ،فلبل هَ اهلل خـبهٓ تبهِبخف اهرتبٌٕ  :إً نبٌح ُيخم خلتل أً خخرم أؿؼى شًٌ
اهرشّل  أخرنم ميب ضئح ،فئً أؿؼى اهشًٌ ؿٌد ضتٖتٕ اهسوٖل

 أً ٖنشة اهير

ء

كّخَ تٖدٍ ّنذا ؿٌد أنبتر اهـتبد  .فنيب ال إينبً ّال سّاز ألداء اهظالث ألسل آخر نذهم ال
إينبً ّال سّاز هػوة اهيـٖضج يً نشة اٗخر فال تد يً ضغل اهـتد ّهّ نى دكٖلج

إلشخزال ة رزكَ ّهّ تبهفنر ،فضٌٖئذ إخخبر ظٌـج اهٌسبرثّ ،فٕ خونى اهشًٌٖ اهشتؾ اهخٕ نبً
اهخغر ؿوَٖ اهشالى ٖخدى هَ ٖضيل األضسبر ّاهػًٖ ّ األخضبة هدَٖ هفـل اهتٌبء ّشبئر
يؤٌّبح األتٌٖجّ ،كد ّكؾ تٌَٖ ّتًٖ اهخغر ؿوَٖ اهشالى فٕ خونى اهشٌّاح اهشتؾ يً اهنالى
تبهضلبئق ؿضرًٖ ألف ّأرتـج ّأرتـًٖ ظضتجّ ،نبً شٖدٌب يضيّد كدس اهلل شرٍ ٖذتح
اإلشخدالل هنل ضلٖلج فٕ خونى اهظضة تخيشيبئج ضدٖد ضرٖف .

ّيٌذ ضرؽ فٕ ضغل اهتٌبء ّإكبيج اهتّٖح نأشتبة يـٖضج هَ ؼِرح هَ رّضبٌٖج
اهرشّل ّ سيٖؾ أُل غسدّاً ّكبل هَ اهرشّل ٖ : ب يضيّد أٌح خلٖى اهتٌٖبً ؽ هٓ كظد
إٌضبء تّٖح اهـزهج فال ضتِج فٕ ّظّل يً تبح ّشنً فٕ اهتٖح اهذٔ تٌٖخَ إهٓ يلبى
اهّالٖج اهـؼيٓ ّإً هى ٖلظد اهـزهج ّ .إهٓ آخر ؿيرٍ كد تٌٓ أهفٕ تٌبء ّنويب إتخدأ تبهتٌبء
ٖسدد هَ اهرشّل ّ أُل غسدّاً اهتضبرث ؿوٓ اهٌضّ اهيذنّر ّنبً يضيّد كدس شرٍ ٖضٖػ
فٕ نل األضٖبء اهخٕ ّغـِب ّاشخـيوِب هخوم األتٌٖج يٌذ اهّكح اهذٔ خـوق إرادث

اهلل خـبهٓ

هخوق ذراخِب
إهٓ فٌبئِب ّسيٖؾ ضؤٌِّب ّأشرارُب اهؼبُرث ّاهتبػٌج ّاألّهٖج ّاٗخرٖج ؿوٓ اهخفظٖل ذى
ٖغـِب
فٕ يّغـِبّ ،اهضبظل نبً ال ٖضرم ّهّ ضٖئًب كوٖالً إال تـد اإلضبػج ؿوٓ سيٖؾ صؤٌَّ يً

أّهَ إهٓ آخرٍ ّنبً ٖضظل هَ تـدد نل يب أخذٍ إهٓ ٖدٍ فخص سدٖد ّؿوّى نذٖرث ال خـد ّال
خضظّٓ ،أٖغًب نبً ال ٖغؾ ضٖئًب يب  ،شّاء األضسبر أّ غٖرُب إال تـد إخيبى أرتـج ّؿضرًٖ
أهف ذنر
ضلٖلٕ تبهلوة .

ّإً كٖل ُذٍ اهيذنّراح نٖف خخى فٕ نل ضرنج يً ضرنبخَ ،اهسّاة  :إً اهيرٖد اهذٔ
هَ اهخّفٖق اهضلٖلٕ ٖلدر أً ٖذنر شتـيبئج أهف ذنر تبهوشبً فٕ شبؿج ّاضدث ّتدًّ إشخـيبل
خبرق اهـبدث أٔ اهنرايجّ ،أيب ذنر اهلوة ُّ ذيرث اإلشخلبيج اهضلٖلٖج يً اهنىّ ل يً ضلٖلج
خّفٖلِى ّاهذٔ ال ٔدخل فٕ يٖزاً اهنٖفٖج ضٖد ال ٖدرم نٌَِ فٕ هضؼج يـٌّٖج ّاضدث .
ّّكح إٌخلبهَ يً اهدٌٖب ضغر إهَٖ رّضبٌٖج اهرشّل األؿؼى  يؾ سيٖؾ أرّاش األٌتٖبء
طهَئ َِّىةُ
س ا ْلهُ ْ
الىفْ ُ
ّاهيرشوًٖ فلرأ ؿٌدٍ اهلرآً اهنرٖى تٌفشَ ّهيب ّظل إهٓ اٖٗج يَبؤَيَّتُهَب َّ



(اهفسر ،)27فتَذا اهخػبة إرسـٕ إٌخلل ّخرسح رّضَ اهضرٖفج يً سشدٍ اهضرٖف ّكتل
اإلٌخلبل كبل هَ اهرشّل ٖ ب ّهدٔ إً اهلل خـبهٓ أير أً سيٖؾ يب اشخـيوخَ تٖدم

اهيتبرنج

شّاء نبً ضسرًا أّ خضتًب أّ غٖرٍ أٔ سيٖؾ أسزائَ اهخٕ ال خخسز أ أً خنًّ ؿوٓ كدر ذلل
ستل أضد ّٖى اهلٖبيج كتل اهفٌبءّٖ ،نًّ تَ اهيٌفـج ؿوٓ ذام اهلدر هأليج اهيرضّيجّ ،هى ٖنً
أضد يذوَ فٕ ضق اهخنوى ّاهشؤال ّاهسّاة ّكد إسخيؾ يؾ أرتـج اٗف ٌتٕ ّنوِى ؿز

زّا

ّخضٖرّا فٕ ضق ػالكج
هشبٌَ ّنبً ٖسٖة هيً شأهَ يً اهدكبئق ّاهضلبئق تال خأخٖر ّهّ هص ؼج تترنج ّظّهَ إهٓ
ؿًٖ اهضرٖـج األّهٓ تنيبل اهدرسج ّ .ضًٖ نبً ٖلرأ اهلرآً اهنرٖى ّاهضدٖد ّٖفشرُيب ٖلؾ
نل
يً ٖشيؾ فٕ دُضج يغضٖبً ؿوَّٖ ،نل يً ٌؼر إهٓ ّسَِ اهيتبرم ٖضظل هَ زُد يً اهدٌٖب
تضٖد ال ٖـّد ٖخوذذ يً اهدٌٖب ذبٌٖ ًج .
ّنبً إذا خخبظى أضد يً أُل كرٖخَ ى ؽ اٗخر ّنبً تٌِٖيب ؿداّث ٖػوتًّ يشبؿدخَ
ؿوٓ اهظوص تًٖ اهيخخبظيًٖ هشدادث رأَٖ ّتخّسَِ اهيتبرم ألظضبة خوم اهـداّث ّتخوم
اهخّسَ ٖظٖر اهخظيبً يذل سشد ّاضد ّكوة ّاضد تبهيضتج اهضبظوج ترؤٖج ّسَِ اهضرٖف،
ّنبً ٖدؿّ تشـبدث اهدارًٖ هيً دؿبٍ هوغٖبفج ّٖسٖتَ اهلل خـبهٓ تال خأخٖر ّهّ هضؼجّ ،إً
اهظتٖبً ٖأخًّ ؿٌدٍ هودؿبء هِى فٖدؿّ هِى فٖلـًّ فٕ اهشنرث هيدث أرتؾ ّؿضرًٖ شبؿج
ّآتبئِى ٖخبفًّ ؿوِٖى ّٖلّهًّ هَ يب ّكؾ ألّالدُى فٖسٖة هِى شٖدٌب يضيّد كدس شرٍ

إً

يـدً اهفغج اهخبهط ٖزداد كٖيخَ تخفرٖق غٖر اهخبهط يٌَ فال خخبفّا ؿوِٖى ّى ً نل ّاضد
ا خضظل اهيٌفـج هِذٍ األيج اهيرضّيج اهزائدث
يٌِى يً ظفبخَ اهضبظوج هَ يً دؿب ٍ

اهتوٖغج

يً آالح إرضبد اهيرضد اهنبيلّ ،نبً ٖيز تظبكَ إهٓ فى اهظتٖبً ّضًٖ ٖظل تظبكَ إهٓ
سّفِى ٖؼِر يً كوّتِى ظّح ذنر اهلل خـبهٓ أٔ ٖضظل هِى ضلٖلج اهذنر اهلوتّٕ ،اهضبظل

أٌَ ال ضظر ّال ػبكج هختًٖٖ آذبر إرضبدٍ هوـّاى اهيّضدًٖ فنٖف هويرٖدًٖ ،كدس اهلل شرٍ
ّأؿوٓ اهلل خـبهٓ درسبخَ دائيًب .

