حضرة سيدنا أبو حممد القاسم بن حممد بن أبي بكر الصديق
رغٕ اهلل ؿٌِى أسيـًٖ

اهفلَٖ اهّرؽ ،اهضفٖق اهغرؽٌ ،سل اهظدّٖق ،ذّ اهضشة اهـخٖق ،اهلبشى تً يضيد تً
أتٕ تنر اهظدّٖق .سدٍ اهظدّٖق رغٕ اهلل ؿٌَ ،أيب سدخَ فِٕ اهظضبتٖج اهسوٖوج أشيبء تٌح
ؿيٖس اهخٕ أشويح فٕ ينج يؾ تداٖج اهدؿّث نبٌح أخح يٖيٌّج تٌح اهضبرد زّسج اهرشّل
ال سـفر تً أتٕ ػبهة رغٕ اهلل ؿٌَ ُّبسرح يـَ إهٓ اهضتضج ذى إهٓ اهيدٌٖج
 .خزّسح أّ ً
هذا فئً رشّل اهلل  كبل هِى  :تل هنى ُسرخبً رداً ؿوٓ تـع اهظضبتج اهذًٖ كبهّا هِى إٌِى
هٖشّا
يً اهيِبسرًٖ األّهًٖ .
فويب إشخضِد زّسِب سـفر تً أتٕ ػبهة رغٕ اهلل ؿٌَ خزّسح أتب تنر اهظدّٖق ،ذى
ّهدح إتٌِب يضيداًّ ،هدخَ فٕ اهػرٖق تًٖ ينج ّاهيدٌٖج ،فٕ ضسج اهّداؽ  .فويب خّفٕ أتّ تنر
اهظدّٖق ،خزّسح أشيبء تٌح ؿيٖس يً ؿوٕ نرى اهلل ّسَِ ُّنذا فئً إتٌِب يضيد تً أتٕ
تنر ٌضأ فٕ تٖح اإليبى ؿوٕ رغٕ اهلل ؿٌَ ،نبً يضيد تً أتٕ تنر ٖضة أيٖر اهيؤيًٌٖ
ؿوٕ نرى اهلل ّر َُ ّكد ضبرة يـَ فٕ يّكـج اهسيل ّيّكـج ظفًٖ ،ذى أرشوَ أيٖر

اهيؤيًٌٖ شٖدٌب ؿوٕ نرى اهلل ّسَِ إهٓ يظر هٖنًّ أيٖرًا ؿوِٖب شٌج شتؾ ّذالذًٖ ُسرٔ
ّهنٌَ كخل تِبّ ،ضٌٖيب ؿويح أخخَ أى اهيؤيًٌٖ ؿبئضج رغٕ اهلل ؿٌِب تلخوَ ،ضزٌح ضزٌ ًب
ضدٖداًّ ،نبً يضيد كد أٌسة إتٌَ اهلب شى فأخذخَ أى اهيؤيًٌٖ ؿبئضج ّخّهح خرتٖخَ فٌضأ فٕ
تٖخِب ُ .ذا ُّ اإليبى اهفلَٖ شٖدٌب اهلبشى يً نبً هغّايع األضنبى فبئل ًب ّإهٓ يضبشً
األخالق شبتلًب  .فنبً يً أفغل أُل اهيدٌٖج ّأؿوى أُل زيبٌَ ّأضد اهفلِبء اهشتـج
اهيضِّرًٖ فٕ اهيدٌٖج ،ذا ينبٌج تًٖ اهٌبس  .ضدٖد اهّرؽ ّاهخّف يً اهلل ؿز ّسل  .كبل
ٖضٖٓ تً شـٖد يب أدرنٌب أضدًا ٌفغوَ ؿوٓ اهلبشى تً يضيد ّ .كبل يبهم  :نبً اهلبشى يً
فلِبء ُذٍ األيج ،فِّ اهذٔ شرْ فَٖ اهٌّر األؿؼى ّاهٌّر األتِر ّظة فٕ ظدرٍ اهضرٖف
يً ظدّٖلَ شويبً رغٕ اهلل ؿٌَ يب ظة فٕ كوة اهظدّٖق األنتر يً

ضغرث اهٌتٕ



تيّسة اهـِد ّٖى اهـِد ّاهيٖذبق هٖشرٔ فَٖ شر ُذٍ اهٌشتج اهضرٖفج هوـوّى اهودٌٖج
ّاهفّٖغبح اهظيداٌٖج فٕ اهػرٖلج اهـوٖج .فنبً يٌترًا هوـوّى ّإيبي ًب هوـبرفًٖ ّكدّث هوشبهنًٖ،
ّشوػبًٌب هوزاُدًٖ  .كبل أتّ أّٖة اهشخخٖبٌٕ رغٕ اهلل ؿٌَ يب رأٖح أفغل يً ا هلبشى هلد
خرم يبئج أهف ُّٕ هَ ضالل ّ .سبءٍ أؿراتٕ فلبل  :أٌح أؿوى أّ شبهى ؟ فلبل ذام يٌـزل
شبهى ّهى ٖزد ؿوِٖب ضخٓ كبى اإلؿراتٕ  .كبل يضيد تً إشضبق  :نرٍ أً ٖلّل ُّ أؿوى يٌٕ
فٖنذة أّ ٖلّل أٌب أؿوى يٌَ ،فٖزنٕ ٌفشَ ّ .نبً اهلبشى أؿويِيب ضٖد نبً يٌبرًا ّفٕ غبٔ ث
اهخّاغؾ ّنأٌَ هى ٖتق ألضد فٕ اهخّاغؾ ضٕء .كبل يبهم كبل ؿير تً ؿتد اهـزٖز رغٕ اهلل

ؿٌِيب  :هّ نبً هٕ يً األير ضٕء هّهٖح اهلبشى اهخالفج ّ.كبل شفٖبً إسخيـّا إهٓ اهلبشى فٕ
ظدكج كشيِب ّكبى ٖظوٕ فسـوّا ٖخنويًّ فلبل إتٌَ اسخيـخى ؿوٓ رسل ّاهلل يب ٌبل يٌِب
درُيًب ّال داٌلبً ،فأّسز فٕ ظالخَ ّكبل ٖب تٌٕ كل فٕ يب ؿويح ٖ.لّل شفٖبً ّ :ظدق إتٌَ
ّهنً أراد خأدٖتَ فٕ اهٌػق ّضفؼَ ّ .نبً أضد اهفلِبء اهشتـج تبهيدٌٖج ُّى شٖدٌب اهلبشى تً
يضيد ّخبرسج تً زٖد تً ذبتح األٌظبرّٔ ،شـٖد تً اهيشٖة ّؿرّث تً اهزتٖر ّؿتٖد اهلل
تً ؿتد اهلل تً ؿختج تً يشـّد ّهد إتً أخٕ ؿتد اهلل تً يشـّد اهظضبتٕ ّأتّ تنر تً ؿتد
اهرضيً تً اهضرد تً ُضبىّ ،نبً اهضرد يً سيوج اهظضبتج رغٕ اهلل ؿٌِى ُّؤالء
اهفلِبء اهشتـج نبٌّا تبهيدٌٖج فٕ ؿظر ّاضد ّؿٌِى إٌخضر اهـوى ّاهفخٖب فٕ اهدٌٖبّ ،إٌيب كٖل
هِى اهفلِبء اهشتـج ّخظّ ا تِذٍ اهخشيٖج ألً اهفخّْ تـد اهظضبتج رغّاً اهلل ؿوِٖى ظبرح
إهِٖى ّإضخِرّا تِبّ ،كد نبً فٕ ؿظرُى سيبؿج يً اهخبتـًٖ يذل شبهى تً ؿتد اهلل تً ؿير
ّأيذبهَ ّهنً اهفخّْ هى خنً إال هِؤالء اهشتـج ،نذا كبل اهضبفؼ اهشوفٕ ّكد خلدى فٕ خرسيج
زًٖ اهـبتدًٖ تً ؿوٕ تً اهص شًٖ رغٕ اهلل ؿٌِى أٌِيب نبً إتٌٕ خبهج ّأً اهلبشى ّاهدخَ إتٌج
ٖزد سرد آخر يوّم اهفرس ّنذهم زًٖ اهـبتدًٖ ّشبهى تً ؿتد اهلل تً ؿير ّ.هيب يبح ؿتد
اهيوم تً يرّاً أشف ؿوَٖ ؿير تً ؿتد اهـزٖز أشفًب يٌـَ يً اهـٖص ّكد نبً ٌبؿيبً فوتس
يشضبً شتـًٖ هٖوج ،فلبل هَ اهلبشى تً يضيد أيب ؿويح أً يً يغٓ يً شوفٌب نبٌّا ٖضتًّ
إشخلتبل اهيظبئة تبهخضيل ّيّاسِج اهٌلى تبهخسيل فراش يً ّٖيَ يً يلػـبح يً ضتر اهٖيً

ضراؤُب ذيبً يبئج دٌٖبر ّفبرق يب نبً ٖظٌؾ ّ .ؿً ضيبد تً زٖد ؿً أّٖة كبل  :شيـح
اهلبشى ٖشأل ؿً ضٕء فٖلّل ال أدرٔ ال أؿوى فويب أمذرّا ؿوَٖ كبل ّاهلل يب أؿوى يب خشأهًّ
ؿٌَ ّهّ ؿويٌب يب نخيٌبنى ّال ضل هٌب أً ٌنخينىّ ،ؿً ؿتد اهرضيً تً أتٕ اهزٌبد ؿً أتَٖ
ال ضخٓ ٖـرف اهشٌج
كبل  :يب رأٖح أضدًا أؿوى تبهشٌج يً اهلبشى ّنبً اهرسل ال ٖـد رس ً
اهضرٖفج .
ال تـد أً ٖـر ف ضق اهلل ؿز ّسل ؿوَٖ خٖر هَ يً
ّيً ناليَ إلً ٖـٖص اهرسل سبُ ً
أً ٖلّل يب ال ٖـوى ّ .نبً ٖلّل فٕ شسّدٍ  :اهوِى اغفر ألتٕ ذٌتَ فٕ ؿذيبًّ ،ؿً أّٖة
كبل رأٖح ؿوٓ اهلبشى رغٕ اهلل ؿٌَ رداء كد ظٌؾ تضٕء يً زؿفراً ّٖدؽ يبئج أهف ال
ٖرْ هِب كدراً  .أشٌد اهضدٖد ؿً ؿبئضج ّإتً ؿتبس ّإتً ؿير ّغٖرُى ر غٕ اهلل ؿٌِى
ّخرر هَ اهشخجّ ،ؿبيج يشبٌٖدٍ فٕ اهيٌبشم ّاألضنبى ّنبً أفغل أُل زيبٌَ ّ .كبل يبهم،
اهلبشى يً فلِبء ُذٍ األيج ّهيب اضخغر كبل  :نفٌٌّٕ فٕ ذٖبتٕ اهخٕ نٌح أظوٕ فِٖب
كيٖظٕ ّأزارٔ ّردائٕ .فلبل إتٌَ ٖ :ب أتح أال ٌزٖد ذّتًٖ ؟ فلبل ُ :نذا نفً أتّ تنر
رغٕ اهلل ؿٌَ فٕ ذالذج أذّاة ّاهضٕ أضّر إهٓ اهسدٖد يً اهيٖح  .خّفٕ فٕ كدٖد تغى
اهلبف ّفخص اهدال اهيِيوج ّشنًّ اهٖبء اهيذٌبث يً خضخِب ّتـدُب دال يِيوج ،يٌـزل تًٖ ينج
ّاهيدٌٖج ّنبً ضبسًب أّ يـخيراً ّذهم شٌج ذيبٌٕ أّ خشؾ ّيئج ؿً شتـًٖ ّكد نف تظرٍ
اهنرٖى ّكبل إلتًٍ ضً اهخراة ؿوٕ ضًٌب ّضق ؿوٓ كترٔ ّاهضق تأُوم ّإٖبم أً خلّل نبً .

ّنبً ؿوَٖ يً اهلل اهرضيج ّاهرغّاً  .ذى خولٓ شر ُذٍ اهٌشتج اهضرٖفج يٌَ شٖدٌب سـفر
اهظبدق رغٕ اهلل ؿٌَ .

حضرة سيدنا أبو حممد القاسم بن حممد بن أبي بكر الصدّيق
رغٕ اهلل ؿٌِى أسيـًٖ
ضٖبخَ اهيـٌّٖج كدّس اهلل شرٍّ

اهفلَٖ اهّرؽ ،اهضفٖق اهغرؽٌ ،سل اهظدّٖق ذّ اهضشة اهـخٖق ،اهلبشى تً يضيد تً أتٕ
تنر اهظدّٖق ،سدٍ اهظدّٖق األنترّ ،سدخَ اهظضبتٖج اهسوٖوج أشيبء تٌح ؿيٖس اهخٕ أشويح
فٕ ينج يؾ تداٖج اهدؿّث ّنبٌح أخح يٖيٌّج تٌح اهضبرد زّسج رشّل اهلل

 ، خزّسح

ال سـفر تً أتٕ ػبهة رغٕ اهلل ؿٌَ ُّبسرح يـَ إهٓ اهضتضج ذى إهٓ اهيدٌٖج اهيٌّرث
أّ ً
ّهذا فئً رشّل اهلل  كبل هِب  :تل هنى ُسرخبً رداً ؿوٓ تـع اهظضبتج اهذًٖ كبهّا هِى إٌِى
هٖشّا يً اهيِبسرًٖ األّهًٖ .

ّهيب اشخضِد زّسِب سـفر تً أتٕ ػبهة رغٕ اهلل ؿٌَ خزّر ح أتب تنر اهظدّٖق ،ذى
ّهدح إتٌِب يضيداًّ ،هدخَ فٕ اهػرٖق تًٖ ينج ّاهيدٌٖج فٕ ضسج اهّداؽّ ،هيب خّفٕ أتّ تنر
اهظدّٖق خزّسح أشيبء تٌح ؿيٖس يً ؿوٕ نرى اهلل ّسَِ ُّنذا ٌضأ إتٌِب يضيد تً أتٕ
تنر اهظدّٖق فٕ تٖح اإليبى ؿوٕ رغٕ اهلل ؿٌَ .

نبً يضيد تً أتٕ تنر ٖضة

أيٖر اهيؤيًٌٖ ؿوٕ نرى اهلل ّسَِ ّكد ضبرة يـَ فٕ

يّكـج اهسيل ّيّكـج ظفًٖ ،ذى أرشوَ أيٖر اهيؤيًٌٖ شٖدٌب ؿوٕ رغٕ اهلل ؿٌَ إهٓ يظر
هٖنًّ أيٖرًا ؿوِٖب شٌج شتؾ ّذالذًٖ هوِسرث ّهنٌَ كخل ٌُبمّ ،ضًٖ ؿويح أخخَ أى اهيؤيًٌٖ
ؿبئضج رغٕ اهلل ؿٌِب تلخوَ ضزٌح ضزٌبً ضدٖداًّ ،نبً يضيد تً أتٕ تنر اهظدٖق كد أٌسة
إتٌَ اهلبشى فأخذخَ أى اهيؤيًٌٖ ؿبئضج رغٕ اهلل ؿٌِب ّخّهح خرتٖخَ ُّنذا ٌضأ فٕ تٖخِب .

ّهد شٖدٌب اهلبشى فٕ اهيدٌٖج اهيٌّرث شٌج ذيبٌٖج ؿضر هوِسرث فٕ اهشبتؾ يً ضِر يضرى
اهضراى ّٖى اهسيـج ّكح اإليشبم ّاٌخلل فٕ ضِر يضرى اهضر اى ّكح اإلضراق شٌج ُ 78ـ .
ففٕ ؿِد سدٍ أتٕ تنر اهظدّٖق رغٕ اهلل ؿٌَ نبً كد ٌزل ؿوٓ أتٕ تنر شخج تالٖب
ترفلخَ يؾ اهٌتٕ ّ أيب اهتالء اهشبتؾ نبً فٕ غبر ذّر فٕ ُسرخَ ترفلج اهٌتٕ

ّ ضتٖتَ

ٌُّبم كبل هَ اهرشّل  أٔ فٕ غبر ذّر كد ٌزل ؿوٖم يـٕ شح تالٖب ّاهشبتـج ُذٍ  ،فئً
ػوتح ّشأهح يً اهلل ؿز ّسل ضٕء يب تّاشػخٕ فئً اهلل خـبهٓ ٖسٖتم ّٖـػٖم يب خشأل،

فبػوة اًٗ يب ضئح ،فلبل اهظدّٖق ٖ :ب شر رّضٕ ٖب ضتٖتٕ أٌح أؿوى يٌٕ يب ُّ األظوص
هٕ فئً ػوتح يب ُّ األهٖق هٕ ،فئذ تبهرشّل ٖ رفؾ ٖدَٖ ّٖلّل ٖ :ب رة اهـزث يب داى أذر
ضرٖـخٕ ؽهٓ ّسَ األرع فال خٌلط تفغوم ّإضشبٌم ّرضيخم يً ٌشل اهظدّٖق يً ٖرضد
أيخٕ اهـبسزث
ال تبهلبشى إتً يضيد ّإشيَ اهيضِّر فٕ اهيدٌٖج
إهٓ ػرٖق اهضق ،فأسبة اهلل خـبهٓ دؿبئَ أّ ً
اهيٌّرث"أتّ يضيد اهلبشى"ّ ،هى ٖنً فٕ ؿظرٍ ؿوٓ ّسَ األرع أؿوى يٌَ أّيذوَ فٕ اهـوى .

ّفٕ اهشٌج اهخٕ اٌخلل اهلبشى يً اهدٌٖب خرر إهٓ اهضبر فٕ اهّٖى اهذبهد يً ضِر
ريغبً ،فضًٖ ّظل إهٓ كدٖد ُّٕ كرٖج تًٖ ينج ّاهيدٌٖج ٌزهح فِٖب كبفوخَ ّرأْ فِٖب
يالئنج نذٖرث تضٖد ال ؿداد هِى تـغِى ٌٖـزهًّ ّٖزّرًّ فٕ ذهم اهينبً ّتـغِى
ٖـرسًّ إهٓ اهشيبء ّإهٓ ذام اهّ كح هى ٖر اهـبهى أنذر يٌِى ،فويب رآُى ضظل هَ اهخلّْ
ّاهفٖع اهذٔ هى ٖنً هَ كتل ،فٌبى ٌُبهم فؼِر سدٍ أتّ تنر اهظدّٖق األؿؼى رغٕ اهلل ؿٌَ
فلبل هَ يً ُذا اهـبهى اهنذٖر تضٖد ال ضد هِى أٔ هـددُى فلبل اهظدّٖق األنتر ُذا ينبً
ضضرم ّيدفٌم ّهخـؼٖى يدفٌم ٌٖـزهًّ تأير

اهلل ؿز ّسل هوزٖبرث ّهػوة اهترنج يً

اهزٖبرث ّ .كبل هَ ال خغفل كد كرة خرّسم إهٓ ضغّر اهضق خـبهٓ ( أٔ إٌخلبهم يً ؿبهى
اهفٌبء إهٓ ؿبهى اهتلبء ) ذى خٖلؼ يً اهٌّى فّسد رّضبٌٖج سدٍ اهظدّٖق األنتر ٖلؼج تلرتَ،

فلبل اهلبشى هَٖ ،ب سدٔ أٌب كرٖة إهٓ يالكبث اهلل ؿز ّسل  ،فتًٖ هٕ يب ُّ األظوص ألالزيَ
فٕ اهوضؼبح اهتبكٖج يً ؿيرٔ  .فلبل هَ اهظدِّٖق ٖب ّهدٔ إً خالزى اهذنر تبهوشبً ّاهضغّر
تبهلوة دائيبً فٖنًّ فٕ ُذا يظوضج ضلٖلٖج هم ،ذى خرر يً ؿٌدٍ .

ّهيب ّظل إهٓ ينج اهينريج ّفٕ ّٖى ؿرفج ضغر إهِٖب ٌّزل فِٖبّ ،فٕ خوم اهشٌج
نبً مل األنبتر يً األّهٖبء فٕ ؿظرٍ يسخيـًٖ فِٖب ّنبٌح راتـج اهـدّٖج سبءح إهٓ
اهضز ،فشيـح ستل ؿرفج ٖتنٕ تنبءً ضدٖدًا نيب ٖتنٕ اإلٌشبً ضًٖ ٌٖنشر كوتَ ،ضخٓ أٌِب هى
خلدر ؿوٓ خضيل ذهم فسرح ديّؽ ؿٌِٖٖب تال إخخٖبر ،ذى كبهح ٖب يؼِر اهشـبدث ؿرفج ألٔ
ضٕء ختنٕ ؿوٓ ُذا اهقدر اهـسٖة فتًٖ هٕ ألزٖد تنبئٕ ّإٌنشبر كوتٕ ،فلبهح ؿرفج ٖب راتـج
اهـدّٖج شتة تنبئٕ إً أتب يضيد ّكد كرة ذُبتَ فتـد ُذا ال ٖسٕء ّال ٌٖـزل ؿوٕ ّال
ٖضظل هٕ اهدرسج اهـؼيٓ اهخٕ خضظل هٕ تشتتَّ ،نذهم ٖتنٕ اهتٖح اهيـيّر ّاهشيّاح
اهشتؾ ّاألرع ّنل يب فِٖيب هفراكَ يً

اهدٌٖب ألً يّح اهـبهى نيّح اهـبهى ُّنذا ٖتنٕ

اهرشّل ّ اهظدّٖق ّشبئر اهظضبتج ألسل يب ٌٖـزل ؿوٓ األيج يً اهتالء ّاهفشبد تـد فراكَ
ّكبهح ؿرفج هى ٌٖـزل ؿوٓ األيج يظٖتج أؿؼى يً فراق اهلبشى شّْ فراق اهرشّل



ّتضدث خأذٖر نالى ؿرفج ّتنبئَ كد تنح راتـج اهـدّٖج فٕ خوم اهوٖوج نوِب ضخٓ ٌضفح ديّؿِب،

ّفٕ ظتص ُذٍ اهوٖوج ػوتح رؤٖج اهلبشى ّّكؾ ُذا اإلسخيبؽ تٌِٖيب فلبل هِب اهلبشى ٖب راتـج
إٌٕ أشيؾ يً نل أسزاء اهنبئٌبح اهضزً ّاهتنبء ّهنً هى أٌؼر ّهى أفِى ألٔ ؿوج ُذا اهتنبء
يً ضدث يضبُدث يضتّتٕ ،فلبهح هَ ٖ :ب ضغرخٕ أػوة يً سد م اهـبهٕ ضلٖلج األير ،فوى
ٖتلٓ هفيٕ اهلدرث ؿوٓ اهنالى يً ضدث أذر ُذا اهتنبء ،فضٌٖئذ ؼِر ّسبء رّضبٌٖج أتٕ تنر
اهظدّٖق رغٕ اهلل ؿٌَ ّكبل ٖب ّهدٔ ُذٍ اهضنبٖج ّاهتنبء يً أسزاء اهنبئٌبح هفراكم يً
اهدٌٖب فشيؾ سيٖؾ أؿغبئَ ختنٕ تنب ًء يـٌّٖبً ألسل يب ٖسٕء ؿوٓ األيج

تفراكَ يً اهتالء

ّاهفشبد .

ذى إٌَ ػوة ّشأل يً اهلل خـبهٓ كتّل ضز يً ٌزهّا ّظـدّا ؿوٓ ؿرفج ذى هغـفبء
األيج ،فئذ ُخف اهِبخف اهرتبٌٕ أً نل يً ّكف فٕ ؿرفج يـم ٖنًّ ضضرُى يؾ اهرشّل 
ذى ؼِر رّضبٌٖج اهظدّٖق األنتر رغٕ اهلل ؿٌَ ّكبل هَ ٖب ّهدٔ أدؽ اهلل ؿز ّسل ؽ هٓ ُذٍ
اهنٖفٖج نرّاح ّيراح هضدث ؿضلَ هدؿبئَ ،نيب ُخف اهِبخف اهرتبٌٕ تشتة إٌنشبر كوة راتـج
اهـدّٖج كدس شرُب كد كتوح ضسنى ّأضووح ٌؼرٔ هنى ،ذى فٕ ذهم اهّٖى كد ػوة يً اهلل
خـبهٓ يب هى ٖخػر فٕ كوة إٌشبً إهٓ ذهم اهّكح ،ذى أؿػٓ اهلل خـبهٓ هنل األيج اهنبئًٌٖ فٕ
ؿطرٍ يً اهيّاُة ّاهيـبرف ّاهفّاغل تضٖد هى ٖـػ إهٓ ذهم اهّكح ألضد يً تٌٕ اهتضر
.

ّؿٌديب ضبً ّكح اإلفبغج يً ؿرفج كبل هِب أٌب أيبٌج ؿٌدم ال خٌشٌٖٕ ّٖى اهلٖبيج فِذا
ّكح اهفراق ،ألٌم أؿرف األدؿٖج هسيٖؾ األٌتٖبء ّاهيرشوًٖ ،ذى ٌبدح ؿرفج تظٖضج ؿؼٖيج
ٖب ضغرث اهلبشى ال خٌشبٌٕ ّٖى اهضضر  .ذى إذا ّظل إهٓ تٖح اهلل اهضراى شيؾ تنبئَ يذل
ٕ ذبًٌٖب ٖب ٌّر ؿًٖ رفٖق رشّل اهلل
ٌزّل اهيػر ؿوٓ ضبل اهغزارث ّكبل هَ أٌح ال خضغر إه ّ
 ذى ضرم ّخيبٖل شػضَ ؿوٓ األرع خيشيبئج يرث إنراي ًب هَ ذى ّدؽ اهيالئنج اهذًٖ ٌزهّا
هزٖبرث ضسر األشّد ذى ّ دؽ سٌج اهيـوٓ ّشبئر اهيّسّداح فٕ ينج اهينريج ّرسؾ إهٓ
اهينبً اهيذنّر

"كدٖد

"ّاٌخلل فَٖ

.

ّفٕ نل ّٖى ٌٖـزل فٕ ذهم اهينبً شتـًّ أهف يوم هوخترمّ ،ؿتبئخَ اهيتبرنج كد
أخذخِب اهيالئنج إهٓ اهتٖح اهيـيّر .

ضيبئوَ :ؿٌٖبٍ أضيراً يذل اهٌبر تل أزٖد هضدث اهخلّْ ،هٌَّ يبئل إهٓ اهشّاد هنٌَّ فٕ
اهظضراء ٖـتد اهلل خـبهٓ دائيبًّ ،تضدث ضرارث اهضيس شلػح ضـّر هضٖخَ يً ػرفَٖ ّألسوَ
نبٌح كوٖوج يً اهسِخًٖ هنً نبٌح ػّٖوج سداً ،سشيَ ػّٖل هى ٖنً يذوَ فٕ ؿظرٍ فٕ
اهػّل هنٌَ غـٖف سدًا ٖؼً نل يً رآٍ أٌَ نٖف ٖلدر اهيرّر ّاهيضٕ ،نبً ٖخخى م الى اهلل
خـبهٓ ( اهلرآً) فٕ نل ّٖى أرتـًٖ يرث ّٖذنر يبئج أهف إشى يً أشيبء اهظضبتج ّنبً
ؿبُد اهلل خـبهٓ أً ال ٌٖبى

إال تـد إخيبى ُذٍ اهيذنّراحّ ،نبً ٖشيؾ اهسّاة يً اهرشّل  تيلبتل نل ظالثّ ،يأنّهَ
رغٖف ّاضد ،فئذا ضظل هَ ذهم اهرغٖف ٖظتر ٌّٖؼر ّٖدّر فٕ اهيد ٌٖج هخفضط يً ُّ
سبئؾ
فئً ّسدٍ ٖـػٕ هَ اهرغٖف ّال ٖأنل ّإً ّسد ُرث سبئـج ٖـػٕ هِب فئً هى ٖسد اهسبئؾ نبً
ال ٖأنوَ إال تـد يسٕء األير يً اهرشّل  تأنوَ ّ .فٕ نل هٖوج ٖزّر أٖخبى اهيدٌٖج اهيٌّرث
ّٖيشص ٖدٍ ؿل رؤّشِى ّٖسرٔ اهديؾ يً ؿٌَّٖ نويب يشص ٖدٍ ّ.نبً ٖـؼ أل ُل اهيدٌٖج فٕ
غيً نل ذالذج أٖبى يرث ّاضدث ّضًٖ ٖذُة إهٓ اهسبيؾ إً هلٕ ضّٖاً يب فٕ اهػرٖق ّهّ
ظغٖرًا ٖظٖر يذل اهسيبد هئال ٖخبف يٌَّ ،ضًٖ ٖشسد ٌٖؼر إهٓ يشسدٍ خّف ًب يً ّسّد
ضّٖاً غـٖف فَٖ ّيّخَ يٌَّ ،هضدث خلّاٍ ّخّفَ يً اهلل خـبهٓ كد نبً فٕ شبكَٖ يرع
ٖظل ظالث إال تـد اهغشل ّاإلشخغفبر شتـًٖ
ِّ
هغيَ إٖب ُيب دائيبًّ ،فٕ غيً أرتـًٖ شٌج هى
أهف يرث ذى ٖدؿّ اهلل خـبهٓ تـد نل ظالث ترفؾ ٖدَٖ ّٖلّل ٖب رة ٖب ؿفّ فبؿف ؿٌٕ فئً
ظالخٕ ُذٍ كد ٌلظحّ ،ؼويح هفرغمّ ،ؿوٓ ُذا اإلٌنشبر ّاهيٌبسبح ٖتلٓ يدث ػّٖوج
تـد نل ظالث

ّ .نبً ظبضة

تالٖب نذٖرث

ّيً تًٖ اهتالٖب اهٌبزهج ؿوَٖ أٌَ نبً فٕ ؿظرٍ رسل نبيل فٕ اهفشق ؼبهى فئذا نبً فٕ
اهظالث ٖـوق ؿوٓ ؿٌلَ شوشوج يً اهضدٖد اهضبر اهيضيٕ تبهٌبر فئذا ّغـَ ؿوٓ ؿٌلَ ٖدخل
ّٖظل فٕ خوم اهوضؼج إهٓ اهـؼى تئضخراق اهوضى ّٖضى اهٌبس رائضخَ ُّّ ال ٖخضرم نبهسيبد

.

ّال ٖـوى ؿذاتَ

ّّكح إٌخلبهَ يً اهدٌٖب هى ٖؤد رّضَ إهٓ ؿزرائٖل إال تـد خيبى اهّؼبئفّ ،كتل إٌخلبهَ
شئل أٔ ضٕء اهخظّف فلبل  :اهخشوٖى هسيٖؾ اهظوضبء ّاهفلراء ذى ػوتّا يٌَ يـٌٓ اهخشوٖى
:

فلبل
إً رشّل اهلل  كد أخرر ّفرق خيشيبئج أهف أظضبة يً ظرف اهدٌٖب اهخٕ ٖم

ًّ

اهيـٖضج تَ ألٌِى هى ٖنيل إذؿبٌِى ّهى خخضلق اهخشوٖيٖج اهضلٖلٖج فِٖى دفـج ّاضدثّ ،أيب شبئر
األظضبة كد خرنّا ؿوٓ يـٖضخِى اهيأهّفج ألٌِى كد نيل فِٖى االذؿبً ّاهخشوٖى اهضلٖلٕ
ّّظوّا إهٓ ؿِّدُى اهيأخّذث ّٖى اهـِد ّاهيٖذبق دفـج ّاضدث ترؤٖج سيبل ّسَ اهرشّل



يرث ّاضدثّ ،إً خضلق هيّضد ّاضد ضلٖلج اهخشوٖى ٖضظل هَ اهّظّل يؾ نٌَّ فٕ ظٌـخَ
األظوٖج ّ .ذبًٌٖب خـرٖفَ إً فـل اهيرٖد أهف ضٕء يّافلبً ألير إيبيَ ذى فـل ضٕءً ّاضدًا
تخدتٖرٍ ّإخخٖبرٍ ّإً نبً ضٖئًب يضيّدًا فٕ اهضرٖـج ّاهػرٖلج فشبؿخئذ ٌٖلػؾ اهخرتٖج ؿٌَ،
ّذبهذبً خؾرٖفَ إً ضبّر اهيرٖد يؾ ّاضد تال إذً اإليبى ضرى هَ اهٌؼر يً ضٖخَّ ،إً ؼِر
ُذا اهخشوٖى يً ّاضد ٖتضرٍ اهرشّل



ّٖنًّ اهظدٖق ضبُداً ،فِذٍ اهيذنّراح نوِب يً تداٖج اهضبل ّأيب ٌِبٖخَ فٖلّل  :إً األٌتٖبء
ّاهيرشوًٖ إهٓ ٌتٌٖب اهيػوق  هى ٖدرنّا ّهى ٖـرفّا تنٌَ ضلٖق

ث اهـّاهى ّاهيّسّداح

ّأشرارُى ّخّضٖدُى ضخٓ هى ٖـرفّا ضلٖلج اهلغٖة اهٖبتس ،فئذا ؿويخى ُذا فبؿويّا أً
األٌتٖبء ّاهيرشوًٖ ّاألّهٖبء ٖـرفًّ أسزاء ضلبئق اهنبئٌبح ّأشرارُب ّضؤٌِب ؿوٓ ضدُى
ّّشـِى ّؿِّدُى اهّاكـج فٕ األزلّ ،أيب اهلبشى إذا ٌؼر إهٓ ؿبهى األنّاً كبؿد

اً ؿوٓ

شسبدخَ اهضرٖفج ٖدرم ّٖـوى ضلبئلِب ّأشرارُب ؿوٓ ضد ّشـَ ّضلٖلخَ نيب ؿِد هَ ّّؿد هَ
ّٖلّل ُذا ؿٌدٔ ّؿٌد األٌتٖبء ّاهيرشوًٖ ٌّتٌٖب اهيخخبر ّ ظضبتخَ ُنذا ٖتًٖ ضدّدُب،
ّٖظل ّٖضٖػ أذبر تظٖرخَ فٕ ضلِب إهٓ يب ؿٌد اهلل خـبهٓ اهوِى ال خضريٌب ٌؼرُى ّترنبخِى
ّضفبؿخِى ّفّٖغبخِى دائيًب آيًٖ .

