حضرة سيدنا الشيخ
مؤيد الدين حممد الباقي
( كدّس اهلل شرٍّ اهؾزٖز )

شٖدٌب اهشٖخ يؤٖد اهدًٖ يضيد اهتبكٕ كدّس اهلل شرٍّ اهؾزٖز

 .اهؾبرف اهفبٌٕ تبهلل

ّاهتبكٕ تذاخَ ،اهراكٕ فٕ أّر اهشِّد إهٓ أّسَ يلبيبخَ ،نبً شرًا يً أشرار اهلل ّآٖج يً
آٖبخَ ،سيؼ تًٖ شرفٕ اهؾوّى ّاهيؾبرف ّسرّ ؽوٓ عرفٕ تضرث اهؾالء اهيعبرف ،آخبٍ اهلل
يً اهؾويًٖ ّاهخضرف فٕ اهؾبهيًٖ يب ٖدل ؽوٓ شيّ كدرٍ ؽٌدٍ ّأٌَ ٖضشر ّٖى اهلٖبيج أيج
ّضدٍ،
ّيب أؽسز هشبٌٕ ّأظؾف تٌبً تٖبٌٕ فٕ خرسيج يً كبل فٕ شأٌَ شٖدٌب اإليبى اهرتبٌٕ
يسدد األهف اهذبٌٕ يب ٌضَ :
«اهلبئى يلبى اهيشبٌخ اهعوٌجّ ،اهٌبئة يٌبة األنبتر اهٌلشتٌدٌج ،اهّاصل إهى ٌِبٌج
اهٌِبٌج ،اهتبهغ أكصى درجبح اهّالٌج ،كطة يدار اهخالئق ،نبشف أشرار اهحلبئق ،اهفرد
اهنبيل
فً اهيحتج اهذاخٌج ،اهيحلق اهجبيع هنيبالح اهّالٌج اهيحيدٌج
ّاهِداٌج،

 .يشٌد أُل اإلرشبد

يرشد طرٌق درج اهٌِبٌج فً اهتداٌج ،زتدث اهعبرفًٌ ،كدّث اهيحللًٌ ،شٌخٌب ّيالذٌب
ّيّالٌب اهشٌخ األجل ّاهعبرف األنيل يحيد اهتبكً أتلبٍ اهلل خعبهى» .

ّهد كدّس اهلل شرٍّ فٕ ٌّاضٕ يدٌٖج نبتل يً تالد اهؾسى اهخبتؾج هشوعٌج اهٌِد ٌّشأ،
تِب ذى كدى اهٌِد ألير يً األيّ ر اهدٌّٖٖج فأدرنخَ سذتج يً سذتبح اهضق كّٖج ،فأؽرط ؽً
اهدٌٖب ّأرتبتِب ّسد فٕ خولٕ اهؾوّى ؽً شبداح اهؾضر ّفظالء نل يضر ّاألخذ ؽً
اهؾبرفًٖ ّاإلشخفبظج فٕ كوّة األّهٖبء ّرّضبٌٖج اهيرشدًٖ ،ضخٓ ضبر فٕ اهيؾلّل تضراً،
ّاهيٌلّل ضسراً،
ّفٕ نل فظٖوج فرداًّ ،هى ٖأل فٕ اهشٖبضج سِدًا إهٓ أً ّضل إهٓ يدٌٖج شيركٌد ّاخضل
تضظرث اهخّاسنٓ كدّس اهلل شرٍّ فخولٓ يٌَ عرٖق ضظرث شبٍ اهٌلشتٌد فركٕ فٕ أكرة
أّكبخَ إهٓ أؽوٓ دراسبخَّ ،نبٌح خرتَٖ رّضبٌٖج غّد األترار شٖدٌب اهشٖخ ؽتٖد اهلل األضرار
كدّس اهلل شرٍّ ّشرف فٕ اهيأل األؽوٓ كدرٍ ،ذى أسبز هَ خرتٖج اهيرٖدًٖ ّإرشبد اهيشخرشدًٖ
ّأيرٍ تبهؾّد
إهٓ اهٌِد ّتشرٍ تخرتٖج شيس شرٌُّد ،فرسؼ إهِٖب ّخّعً يدٌٖج

( دُوٕ سِبً أتبد

فيألُب تبإلٖيبً ّاهؾرفبً ّاألشرار ّاألٌّار ّاإليداد ّاإلرشبد ّيب إٌخشرح فٕ سيٖؼ
األكعبر اهٌِدٖج ؽّارف يؾبرف اهعرٖلج اهٌلشةٌدٖج اهؾوٖج إال يً أرر رٖبط فظوَ إذ يب

)،

نبٌّا ٖؾرفٌِّب
يً كتوَ ،فأكتوح إهَٖ األيى تيب سذتِى تَ يً ؽوّ اهِيى ّكّث اهخؾرفبح اإلهِٖج ّاهخضبئص
اهيضيدٖج ،ضخٓ ضبر نل يً ٖلؼ تضرٍ اهشرٖف ؽوَٖ أّ ٖضظر يسوس ذنرٍ أّ ٖسوس تًٖ
ٖدَٖ ٖضضل هَ اهغٖتج ّاهفٌبء يً أّل ُّوج ّ ،إً هى ٖضشة فٕ اهغبُر أُوَّ ،رتيب إٌنشف
هَ يً ؽبهى اهيوم ّاهيونّح تال يِوجّ ،هَ أضضبة نذر ّرتٓ شبهنًٖ ال خؾد ّال خضضٓ
ّأّضوِى تِيخَ
اهؾبهٖج إهٓ أؽوٓ يلبى اهخينًٖ  .خّفٕ رظٕ اهلل ؽٌَ ّٖى األرتؾبء راتؼ ؽشر سيبدْ األخر
شٌج أهف ّأرتؼ ؽشر فٕ يدٌٖج دُوج ّهَ أرتؾًّ شٌج ّأرتؾج أشِر ّكترٍ اهشرٖف تِب
ؽوٓ غرتِٖب ؽٌد أذر كدى اهٌتٕ ٖ شخغبد تَ .

ّخوفبؤٍ أنذر يً أً خذنر يً أنيوِى خالضج األّهٖبء اهؾبرفًٖ اهشٖخ خبر اهدًٖ
اهؾذيبٌٕ اهٌِدٔ يؾرة اهرشضبح ّاهٌفضبح كدّس اهلل شرٍّ ّاهؾبر ف تبهلل خؾبهٓ اهيٖر ضشبى
اهدًٖ كدّس اهلل شرٍّ ّهنً أُيِى ّإيبيِى يً ّكف ؽوٓ أضّاهَ ّأضشً خرتٖخَ ّأنيل هَ
اهخوّاح ّاهرٖبظبح هٖنًّ اهدر اهٌفٖس يً ّرذَ شرٍّ األؽغى ّؽِد إهَٖ اهٌفس اهلدشٕ
ّأشرْ إهَٖ شر ُذٍ اهٌشتج اهزنٖج هوعرٖلج اهٌلشتٌدٖج اهؾوٖج  ( .اإليبى اهر تبٌٕ اهشٖخ أضيد
اهفبرّكٕ ) كدّس اهلل أشرارُى ّرظٕ اهلل ؽٌِى ّأرظبُى .

سيدنا حممد الباقي
( كدّس اهلل شرٍّ )

شٖدٌب يضيد اهتبكٕ تً شيس اهدًٖ أؽوٓ اهلل خؾبهٓ درسبخِيب دائي ًب .
ّهد فٕ األّل يً سيبد اٗخر تؾد اهغِر شٌج ُ 974ـ فٕ تودث نبتّل يً ّالٖج
أفغبٌشخبً ّاٌخلل فِٖب فٕ اهراتؼ يً سيبد اٗخر ّٖى األرتؾبء ّكح اإليشبم شٌج ُ 1014ـ
ّنبً ؽيرٍ ال ٖؾدّ األرتؾًٖ شٌج .

تداٖخَ  :ؽٌديب توغ شٌخًٖ يً اهؾير ّتدأ تبهنالى فنبً إتخداء ناليَ شرضبً ألّضبف
اهٌتٕ  تأّضبف ؽسٖتج ،فويب شيؼ ُذا اهنالى اهؾسٖة اهضبدر يً ُذا اهضتٕ دؽٍّ
أُل اهتودث ّعوتّا ضظّرٍ إهٓ اهسبيؼ هيضبدذخَ ،فويب ّضل إهٓ اهسبيؼ ترفلج ّاهدٍ خنوى
ق
خُو ٍ
م هَعَوى ُ
ٌُبم تأهف ّخيشيبئج ّضف يً أّضبف اهٌتٕ ّ كرأ ؽوِٖى اٖٗج َّ :إٌَِّ َ
عَظٌِىٍ

(اهلوى

،)4

يلدى ث هناليَّ ،كد ذلل ؽوٓ تؾظِى ُذا اهنالى هؾدى كدرخِى هفِى اهيؾٌٓ ّإدرام اهضلٖلج يٌَ،
فلبل هِى ألٔ ؽوج ٖذلل ّٖنذر ّٖؾغى ُذا اهنالى ؽٌدنى فٕ ضلَ  فِذا اهلدر يب أضبع تَ
ؽويٕ ّإدرانٕ فوّ سيؼ سيٖؼ األيى ؽوٓ ّضف اهٌتٕ  ال ٖنًّ خوم األّضبف يٌِى نوِى
تيٌـزهج ٌلعج ؽٌدٔ ،فألٔ شٕء ٖنًّ ُذا اهلدر ؽسٖتًب ؽٌدنى ،فئً نبً فٖنى يً
هَ اهخِيج فوٖخلدى ّهٖخرر إهّٕ فأتًٖ هَ اهضلٖلج ،فخنوى نذٖر يٌِى ّكبهّا ّاهلل هى ٌشيؼ ّهى ٌرْ
يذل ُذا األير اهؾسٖة ( أٔ اهضتٕ ّناليَ ) ّهى ٖلؼ إهٓ اًٗ يٌذ خرّر ُذٍ اهيدٌٖج
نبتّل
يً اهؾدى إهٓ اهّ سّد ،ذى كبل ال خخؾستّا فئً ُذا هٖس ييب ال ٖلدر اهيّهٓ خؾبهٓ ؽوَٖ هٖنًّ
ؽسٖتبً فوّ األير نذهم ضبشب فٖضص أً ٖنًّ إذًا ؽسٖتبً ،فأٌخى خفنرّا ؽٌديب خضضل اهخرتٖج
يً اهرشّل  هعفل ضغٖر يذوٕ نٖف ٖنًّ أيرٍ ،فبٌغرّا إهٓ اهيٌتؼ ّاهيضدر ؽٌدُب ال
خخؾستًّ ،ذى خرر يً السبيؼ ّذُة إهٓ تٖخَ فؾٌدئذ خضدق أتٍّ تسيٖؼ يبهَ شّْ يب ؽوَٖ
يً اهوتبسّ ،نبً أتٍّ ييً ٖضشً اهغً تأُل اهلل فوّ خنوى أضد ؽً نشّفبح إهِٖج ّهّ تبهُّى
ّاهغً نبً ٖزّرٍ ضبفًٖب يؾخلداً ،ذى كبل هَ اتٌَ يضيد اهتبكٕ ُّّ ال ٖزال ذّ شٌخًٖ يً اهؾير
إً اهلل خؾبهٓ هى ٖظٖؼ ضشً غٌم تأُل اهلل ،فتضشً اهغً ّإً هى ٖنً تبهضلٖلج ٖلّٔ اهخّضٖد
ّاهخلّْ ّّٖرد اهخّاظؼ ،فوٖس شٕء أؽغى ّأضشً يً ضشً اهغً فٕ ُذٍ اهعرٖلج اهؾوٖج،
ّيً نبً هَ ضشً اهغً ألهف رسل أٔ إً أضشً اهغً تِى ذى أشبء اهغً تؾشرث يٌِى فال

شتِج فٕ إزاهج ذام اهشؤى يٌِى تشؤى الذٔ أشبء اهغً تِى أٔ ٌٖؾنس ؽوَٖ ّٖترأّا يٌَ

.

ّيً ٖرخنة شّء اهغً تضق أضد يب فال تد يً أً ٖنًّ هَ اهشؤى يً نل اهسِبح ّاهظرر
ضٖد ٖشرٔ فَٖ ذام اهضبل إهٓ أً ال ٖتلٓ فَٖ ّهّ تّاضد ضشً اهغً يً أُل األرط
ّؽٌدُب
ٖدخل فَٖ اهيرط فٖرْ ٌفشَ ال يذٖل أّ شتَٖ هَ ؽوٓ ّسَ األرطّٖ ،ضٖر ّضٖدًا فرٖدًا
فٕ األٌبٌٖج فٕ اهؾوى ّاهؾيل فيٌتؼ اهخنتر ُّّٖ ،دخل اهغرّر فٕ ٌفشَ ضخٓ ال ختلٓ هَ
اهِداٖج ؽٌدٍ إال يٌَ ،أؽبذٌب اهلل خؾبهٓ .

ّيً أضشً اهغً تأضد ّخدى هَ خضضل هَ اهِداٖج يً سيٖؼ اهسِبحُّ ،نذا ّفٕ شً
اهذبٌٖج يً ؽيرٍ ؽرف ؽً ضشً اهغً تِذٍ اهيذنّراح  .فضبر أتٍّ يخؾست ًب ّضٖراٌبً ،ذى
أيرٍ أتٍّ تبهذُبة تَ إهٓ شيركٌد ضٖد فِٖب أنبتر األّهٖبء هٖتٌّٖا ُذا اهضبل اهؾسٖة يً ُذا
اهضتٕ أُّ شٖعبٌٕ أّ رضيبٌٕ يً اهلل خؾبهٓ ،فرظٕ اهّهد ؽوٓ ذهم ّخرر يؼ أتَٖ ّضًٖ
كرتب إهٓ شيركٌد ّهى ٖتلٓ هِى شّْ يشبفج ّٔى ّاضد هّضّهِب ّسدا أنبتر ّخّاص شيركٌد
خرسّا هيالكبخِى ّّكؼ اإلسخيبػ تٌِٖى فٕ ذام اهينبً  .فضٌٖئذ كبل هِى اهضتٕ شويّا إهٕ
رشبهج اهخّاسنٓ األينٌنٕ كدّس شرٍّ ّفِٖب اهؾوّى اإلهِٖج فشوى ؽوَٖ سالل اهدًٖ اهشيركٌدٔ
ّهنً خعر فٕ تبهَ ّإً نبً أير اهرشبهج يؾوّيًب هد َٖ ّهنٌَ ّهد ضغٖر سدًا ّناليَ ؽسٖة

فلبل هَ ذهم اهّهد أٔ يضيد اهتبكٕ كدّس شرٍّ ال خٌغر إهٓ ضغرٔ تل أٌغر إهٓ يب أٌب ؽوٓ
كديَ ّنبً
ضٌِٖب ؽوٓ كدى شٖدٌب زنرٖب ؽوَٖ اهشالى شٖخ األٌتٖبء ؽوِٖى اهشالى ّيً نبً ؽوٓ كديَ ٖضل
اهنيبالح كتل اهوشبً ذى شوى ذهم اهنخبة إهٓ أتَٖ فّسد ينخّتبً فَٖ كّل اهخّاسنٓ كدّس شرٍّ
تأً ُذٍ األيبٌبح نوِب خشوى إهٓ يضيد اهتبكٕ ّأٖظًب فٕ نخبتَ اهينخّة تٖدٍ اهيتبرنج إً يً
هى ٖشخرش فٕ ضق يضيد اهتبكٕ فِّ ؽوٓ اهشّاء نيً فٕ كوتَ ٌلضبٌٖج اهخّضٖد ،ذى ذُتّا
نوِى إهٓ شيركٌد ،ذى كبل هسالل اهدًٖ إٌٕ أحنوى ّأٌح أنخة نل يب أكّهَ فنختَ يبئخٕ أهف
ضدٖد يؼ ذنر اهرّاثّ ،نبً ٖضفغ ؽوَٖ أٔ ؽوٓ شٖدٌب يضيد اهتبكٕ يونبً ؽوٓ اهدّاى ّنبً
ٌٖغر سالل اهدًٖ إهِٖيب هٖنًّ هَ اهضفغ إرذبًّ ،تؾد ذهم كبل هَ سالل اهدًٖ إهٓ أٔ ينبً
خرغة تبهٌـزّل فلبل هَ إهٓ أضضبة اهوضّد اهيضخبسًٖ إهٓ رضيج اهلل خؾبهّٓ ،شبرّا إهٓ
أً ّضوّا
إهٓ يلبتر شيركٌد فأٌزل اهلل خؾبهٓ اهرضيج ّاهؾعبٖب ّاهِدٖج ؽوِٖى تشتة ُذا اهضتٕ كدّس
شرٍّ،
ذى كبل اًٗ أذُة ّأٌزل إهٓ ضسرث يضيد زاُد كدّس شرٍّ فضًٖ دخل فِٖب كبل اًٗ أفِى
أتؾبظًب يً سالهج اهلل خؾبهٓ ّؽغيخَ ،فعوة أً ٖشنً فِٖب إذٌٕ ؽشر شٌج يخخوٖبً ،ذى كبل
سالل اهدًٖ ألتَٖ إً األّهٖبء هٖشّا تّاشعج تًٖ اهلل خؾبهٓ ّتًٖ ّهدم ُذا تل اهّاشعج ُّ

اهرشّل األؽغى . ذى كبل هَ أرٖد أً أشأهم يشأهج خضٖرّا أُل اهلل ؽً إدرانِب ّكد تلٕ هِى
اإلشنبل فِٖب فلبل خفظل ّاشأل ،كبل ُل نبً هيرٖى ّاهدث ؽٖشٓ ؽوَٖ اهشالى ٌتّث أى ال،
فأسبتَ ٌ :ؾى نبً هِب اهٌتّث ،فلبل هَ أهى ٖلعؼ اهلل اهٌتّث ؽً اهٌشبء ؟ كبل شٖدٌب يضيد اهتبكٕ
كدّس شرٍّ إً هألّهٖبء اهِبى ّهألٌتٖبء ّضٕ ّكد أّضٓ اهلل خؾبهٓ إهِٖب ّضٖ ًب خيس ير اح ُّّ
أٔ اهّضٕ دهٖل اهٌتّث هِب هيب أّضٓ إهِٖب ،ذى كبل هَ سالل اهدًٖ فيب يؾٌٓ كّل اهرشّل  ال
خنًّ اهٌتّث هوٌشبء فلبل يؾٌبٍ ال ٖنًّ هًِ اإليبيج اهخٕ خسرٔ ؽوِٖب أضنبى اهٌتّث ّأيب اهٌتّث
اهيسردث ؽً األضنبى خنًّ هًِ ّنبً هِب ذهم ،فلبل سالل اهدًٖ كد رفؾح اهخال ف اهّاكؼ تًٖ
اهنيّل يً اهعرفًٖ ّهى ٖتق األشنبل ّاهشتِج ،ذى كبل ذهم اهّهد أٔ شٖدٌب يضيد اهتبكٕ كدّس
اهو ََ
ًِ َّ
ح ا ْه َيوَبئِ َن ُج ٌَبيَرٌَِىُ إ َّ
شرٍّ هّ هى خنً هيرٖى ٌتّخَ هيب أّضٓ إهِٖب تِذٍ اٖٗج َّ :إِ ْذ كَب َه ْ
م
عوَى ٌِسَا ِء اهْعَب َهيًٌَِ  42(آل ؽيراً )ٌَبيَرٌَِىُ اكٌُْخًِ هِرَتِّ ِ
م َ
طفَب ِ
م َّاصِ َ
م َّطََِّرَ ِ
طفَب ِ
اصِ َ
َّاشِجُدِي َّارِنَعًِ َي َع اهرَّانِعًٌَِ  (آل ؽيراً  .)43ضٌِٖب كبل أتٍّ اًٗ اشخرضح فٕ ّهدٔ
يً نل اهسِبح،
ذى إٌَ شنٓ إهٓ شٖدٌب يضيد زاُد كدّس شرٍّ ّكبل أٔ شٖدٌب يضيد اهتبكٕ كدّس شرٍّ ُّّ ال
ٔزال فٕ اهشٌخًٖ يً اهؾير ،تأٔ أٌّاػ اهؾتبدث أؽتد اهلل خؾبهٓ فٕ ضسرخم فٕ خونى اهشًٌٖ
اإلذٌٕ ؽشر ،فضظر رّضبٌٕ شٖدٌب يضيد زاُد إهَٖ ّكبل هَ خالزى نالى اهلل خؾبهٓ فٕ خوم
اهشًٌٖ ،فالزى خالّخِب نيب كبل هَ فنويب ّضل إهٓ ضنبٖج ٌتٕ يً األٌتٖبء أٔ ٌتٕ نبً خسٕء

إهَٖ ر ّضبٌٖج ذام اهٌتٕ ّٖنويَ تنالى ّاضد يً شر اهضلٖلج ّضًٖ ّضل إهٓ اٖٗج ٌَب يَرٌَِ ُى
م َّاشِجُدِي َّارِنَعًِ َي َع اهرَّانِعًٌَِ  (آل ؽيراً  .)43ضظرح اهشٖدث يرٖى ؽوِٖب
اكٌُْخًِ هِرَتِّ ِ
اهشالى ّكبهح هَ ٖب ّهدٔ خنويح يؼ سالل اهدًٖ نيب نبً فٕ اهّاكؼ ،فِنذا نبً أى رٍ فٕ خونى
اهشًٌٖ
ّتؾدُب سبءٍ اإلذً اهيعوق ،فرآٍ اهيّضدًّ تأٌَ اهّاشعج اهضلٖلٖج تًٖ اهلل خؾبهٓ ّتًٖ نل
عوٌَِِِ ِى َّهَب ُُ ِى
ف َ
اهو َِ هَب خَِّ ٌ
اهيّضدًّٖ ،نبً إرشبدٍ فٕ سيٖؼ ؽيرٍ تبٖٗجَ :أهَب إًَِّ أَّهٌّب َء َّ
ٌَحِزًٌٌََُّّٖ( سّ ،)62نل يداّاخَ ّخعتٖتَ تَ ذٍ اٖٗجّٖ ،أخذ يٌِب ضلٖلج نل إٌشبًّ ،غبهة
إرشبدٍ هوتدالءّ ،نبً هَ خوفبء فٕ ضٖبخَ ٌضّ أهف ّشتؾيبئج يأذًّ ّهنوِى اإلذً اهيعوق فٕ
اهعرائق األرتؾج ،ذى إً ذهم اهشٖخ اهسوٖل هيب كرة إهٓ اإلٌخلبل يً اهدٌٖب ضبر ال ٖفِى
ناليَ
إٌشٕ يب ضخٓ هخوفبئَ ّخّاضَ اهنبئًٌّ فٕ

يسوشَ فؾٌدئذ نبٌح رّضبٌٖج شٖدٌب

يضيد زاُد اهتخبرٔ كدّس اهلل شرُّيب اهّاشعج تٌَٖ ّتٌِٖى نخرسيبً هَ ،ذى شيؼ ٖلرأ اٖٗج :
اهو َِ ِت َِ َّا ْهيٌُْخَ ٌِ َل ُج َّاهْىَ
ِل هِغٌَِ ِر َّ
عوٌَِنُ ِى ا ْهيٌَِ َخ ُج َّاهدَّ ُى َّهَحِ ُى اهْخٌِزٌِ ِر َّيَب ُأُ َّ
ح َ
ُر َي ْ
ح ِّ

ِّكُّذَثُ

ً خَشِ َخلْسِ
ة َّأَ ِ
ص ِ
عوَى اهٌُّ ُ
ح َ
ح ُج َّيَب أَنَلَ اهشَّ ُتعُ إِهَّب يَب ذَنٌَِّخُ ِى َّيَب ذُ ِت َ
َّا ْهيُخَرَدِّ ٌَ ُج َّاهٌَّطٌِ َ

يُّا

ح
س اهَّذًٌَِ َنفَرُّا يًِِ دٌٌِِنُ ِى َفوَب خَخْشَ ُُِّ ِى َّاخْشًٌَِِّ اهٌَِّْ َى أَ ْن َي ْو ُ
ق اهٌَِّْ َى ٌَئِ َ
شٌ
تِب ْهأَ ِزهَبىِ َذهِنُ ِى فِ ِ
غٌِرَ
ص ٍج َ
خيَ َ
ُر فًِ يَ ْ
شوَبىَ دًٌٌِب َفيًَِ اضِط َّ
ح هَنُ ِى ا ْهإِ ِ
عوٌَِنُ ِى ٌِ ِعيَخًِ َّرَضٌِ ُ
ح َ
هَنُىِ دٌٌَِنُ ِى َّأَ ْخ َي ِي ُ

غفُّ ٌر رَحٌِىٌ (اهيبئدثّ ،)3شٖدٌب يضيد زاُد ٖشيؾِى ُذٍ اٖٗج يٌَ ؽوٓ
اهو ََ َ
ًِ َّ
ف ِهإِثْ ٍى َفإ َّ
يُخَجَبٌِ ٍ
أً أّضٓ هنل اهخوفبء تخيشيبئج ّضٖج يؼ نٌِّى ييً هِى اإلذً اهيعوقّ ،هنل تّضٖج
يخخوفج ال خشتَ ّاضدث هألخرْ ،ذى كبل هِى اٌغرّا إهٓ ُذٍ اهلعؾج يً اهخراة فٌغرّا إهٓ
اهخراة فلبل إً ُذا اهخراة ٖلتل أٔ شٕء ٖولٓ ؽوَٖ أّ ّٖظؼ ؽوَٖ فنذهم ٖوزى أً ٖنًّ
اهيرشد نبهخراة فيً نبً كوتَ ػ هٓ ُذٍ اهنٖفٖج اهيشبتِج هِذا اهخراة ال ٌٖلعؼ ّال ٌٖلص هَ
اإلسخيبػ يؼ اهرشّل األؽغى  يرث فٕ نل ّٖى ّهٖوجّ ،أيب اإلسخيبػ اهدائى فال ٖؾختر تًٖ
نيّل األّهٖبء ّأيب اهيؾختر ؽٌدُى
ُّ ُذا اإلسخيبػ اهيذنّر فئً يً ٌلص هَ اإلسخيبػ يؼ اهٌتٕ  يرث فٕ ّٖى ّهّٖوج ضراى
هَ اإلرشبد .

فيذ إتخدأ يضيد زاُد كدّس شرٍّ هوخرسيج هَ ٖؾد ضبهَ يً اهٌِبٖجّ ،نبً تًٖ
اهضدّٖلّٖج ّاهٌتّث تضر اهذٔ أهلٕ فَٖ أتّ ٖزٖد اهتشعبيٕ كدّس شرٍّ ّفٕ ذهم اهتضر ؽٌَٖ
أهلٕ يضيد اهتبكٕ كدّس اهلل شرٍّ فضبر ال ٖفِى ناليَ إال تخوم اهخرسيجُّ ،ذا يؾٌٓ ناليَ

:

" خضح تحرًا ّكف األٌتٌبء تشبحوَ ّتًٌّ نٌَّ فٌَ " ،ذى إٌَ كد ّكؼ ٌغرٍ إهٓ ؽّاهى اهشيبء
اهيضريبح هوٌغر فٖنًّ ٌغرٍ إهِٖب نٌغر اهؾّاى إهٓ األسٌتٖج أٔ اهيرأث اهغٖر يضرى ؽوَٖ،

تل أؽغى ؽٌد اهلل خؾبهٓ ألٌِب ذام اهشيبّاح هٖشح يخوّكج هوٌغر ّتؾدى كدرخَ هخضيل ذهم
األير اهؾغٖى اهيضرى يبح تشق اهلوة أتّ ٖزٖد اهتشعبيٕ كدّس شرٍّ .

شيبئوَ  :كبيخَ عّٖوج ،هضٖخَ يبئوج إهٓ اهضيرث خفٖفج يً أؽالُب ،ضّخَ ركٖق ؽسٖة ٖلؼ يً
شيؾَ فٕ دُشج ؽغٖيج ّتشيبػ ضّخَ سبء إهٓ اإلشالى يً اهدُرًٖٖ ّاهرّافط يبئخبً
أهف،
هٌَّ هًّ اهترّ ،نبً فٕ نل يز هس يً يسبهس األنل ّاهعؾبى ٖخنوى كتل أً ٖتخدأ تبألنل
إهٓ اهيالئنج اهيّنوًٖ تذهم اهعؾبى ّٖتًٖ نويب ّكؼ هذام اهعؾبى ّاهشراة ّاألنل يً
أّهَ ّإهٓ آخرٍ ّإلخراسَ إهٓ ُذٍ اهيرختج هٖأنل ّٖتًٖ أشيبء نل يب ُّ اهيلضّد يً ذهم
اهعؾبى أٔ أً اهلل خؾبهٓ أؽعٓ ُذا اهعؾبى ُّذٍ اهوليج هم ٖب فالً ّهِذا األير ٖنًّ هم
اهيٌفؾج ّاهلّث هِذا اهؾظّ ّهذام ّنوِى أُل اهيسوس ٖلؾًّ فٕ اهٖلغج ّ .يً اهلل اهخّفٖق .
آيًٖ .

