حضرة سيدنا ومىالنا الشيخ
حمند ناظه عادل احلقاني النقشبندي
( قدس اهلل سره )

اإليبى اهؼتبٌٕ ،اهغّد اهضلبٌٕ ،اهلنة اهكيغإٌ ،يؼتٕ اهًبؼفًٖ ،كغّث اهيضللًٖ،
ُبغٔ اهًبهيًٖ ،يؤٖغ اهغًٖ ،ؼافى اهوّاء اهيخًٖ ،ػّ اهلوة األٌّؼّ ،اهٌّؼ األؽُؼ ،إيبى
اهغُّؼ ّاهًكّؼ ،كبضة اهًٌكؼ ،ضسج اإلؿالى ،آٖج يً آٖبح اهلل خيفٕ يوٓ ّسَ
األؼلّ ،ؿؼ يً أؿؼاؼ اهلل  ،اهّاؼد اهنبيل هعبخى األّهٖبء ،يسغغ آعؼ اهًكّؼ ،إيبى
اهؼسبل اهيونّخًٖٖ ،عخى اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج

 .كوج يسيى اهتضؼًٖ ،ػّ اهسٌبضًٖ ،ؿونبً

اهضلبًٌٖٖ ّاألّهٖبء اهنبيوًٖ ،إيبى اهّؽاؼث اهيِغٖج ،يفٖل اهًوّى اهوغٌٖجّ ،يهِؼ اهفخّضبح
اهضلبٌٖج ،فٖظ اهًّاهى ،اهّهٕ اهم ايل ،غّد اهؽيبً ،اهًبؼف تبهلل ،ضسج اهلل ،عبغى األيج
اهيضيغٖج ،اهضؿٌٕ اهضؿٌٖٕ ،اهضلبٌٕ اهٌلفتٌغٔ ،اهٌبهى يؤٖغ اهغًٖ ،إيبى اهنؼق اهكّفٖج
يوٓ اإلنالقّ ،اهٌلفتٌغٖج يوٓ اهخعكٖق ،اإلٌؿبً اهنبيل تبهنيبالح اإلهِٖج فٕ يّاكف
فخّضبح األؿؼاؼ اهلغؿٖج ،يفخبش غٖة يؼّـ ال غٖة اهينٌٌّج فٕ ٌلّـ فكّق اهضنى،
تٖح ككٖغ ٌهى اهؿوّم إهٓ يوم اهيوّم ،كّح كوّة اهنبهتًّٖ ،كّث يؿبيى اهؼاغتًٖ،

اهنتؼٖح األضيؼ ،اهيّؽًّ تبهيّاؽًٖ اهػؼٖج هفموَ ،اهيخنفل تنفف اهؿؼ اهغبيل فٕ كؼة
اهٌّافل ّينخّتبح اهفؼائل ،اهيمًٌّ تَ يوٓ غٖؼ أُوَ ،كبيّؾ هغج اهعّاق  ،فَٖ يً يًٌ
اهّٖاكٖح ّاهسّاُؼ توغج اهغّاق ،يً آل إهَٖ يِّغ إضٖبء اهًوّى تخٌـؽالح اهّسّغ هخغتٖؼاح
يّاكى اهٌسّىّ ،اٌخِح تيًؼفج يٌنق اهنٖؼ ّخؼسيبً أفّاق اهضمؼثّ ،إيخبؽ تخيٖٖؽ
ال ًّٖل يوَٖ نفف أؿؼاؼ اهخٌـؽٖل
إكنالضبح ّاؼغاح نؼٖق اهعوّث فٕ اهسوّث يي ً
اهسبيى ،اليؤٖغ يً فخص اهتبؼٔ تبٖٗبح اهتٌٖبح اهينبهى .

إيبى ُيبى ّ ،اكل  ،غائى اهخلٓ ،تَ ٖفخص اهيّهٓ نل يً غٌب  ،خلٕ  ،غٌٕ ّ ،ؼو ،
ال هػاخَ اهؼمٖج اهضلبٌٖج ّ ،خفى
ً  ،خضتؾ األٌفبؾ فٕ ضمؼخَ إسال ً
عبفى  ،ؽاُغ ،فب ٍ
األٌّاؼ يً يٌَٖٖ هخٌغؼؾ فٕ كوّة اهتؼٖج يفمٖج يوِٖى أٌّا ؼ اهضق اهكيغاٌٖج

 .خنؼة

األؼّاش تئؼفبغٍ اهلّٖى ّخضسّى اهٌفّؾ اإليبؼث تبهؿّء يً ُٖتج أٌّاؼٍ اهلغؿٖج

 .يلؼٔ

اهمٖف ّينؼى اهٖخٖى ّيفؼر ُ ّى اهيِيّى ّنبفف غيج اهيغيّى  ،هويهوّى عٖؼ ٌبكؼ ّهوهبهى
عٖؼ كبُؼ  ،يؽٖؽ اهٌفؾ  ،يضة هوفلؼاء ّهومًفبء  ،يخّامى هونل  ،هؿبٌَ و هٓ اهغّاى ػانؼ
ّكوتَ يوٓ اهغّاى يؼاكة  ،ضبهَ ضمّؼ اهلل  ،ؼّضَ يضيغ ؼؿّل اهلل  ، فِّ اهغّد ػّ
ف  ،تبهًوّى خؽًٖ  ،فٖب ؼة ٌّؼٌب تأٌّاؼ ؿؼٍ ّفٕ
اهخكؼٖف  ،تضؼ يّاُة ،هويًبؼف يبؼ ٌ
ؿونَ أٌهيٌب ّتبهونف ضفٌب ّتوغَ فٕ اهغاؼًٖ نل يؼاغٍ ّأختبيَ ٖب ؿبيً ًب هغيبئٌب .

ّلغ كغؾ اهلل ؿؼٍ فٕ أؿونج – الؼٌنب  ُّٕ ،يغٌٖج نتٖؼث يً أييبل سؽٖؼث كتؼق فٕ
ٌٖ/21ؿبً  1922/اهيّافق ّٖى األضغ فٕ  26فًتبً اهيًهى ُ 1341ـ ،فٕ سّاؼ اهكضبتٖج
اهؿٖغث "أى ضِؼاى تٌح يوضبً "

ًّٖغ ٌؿة سغٍ ألتَٖ ّٖ ،غيٓ اهفٖظ ( ضؿً ٖفٖل تبـ ) ألُل تٖح اهٌتٕ ُّّ ، 
ى ً أضفبغ اهّهٕ اهنبيل ّاهغّد اهًبؼر ؿٖغٌب اهفٖظ يتغ اهلبغؼ اهسٖالٌٕ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ،
ّنبً أٖمبً فٖظ اهنؼٖلج اهلبغؼٖج ّؽاّٖخَ فٕ سبيى اهكضبتٖج " أى ضِؼاى "ّ ،كغ هل تعغيج
يلبيِب يغث أؼتًًٖ يبيًب .

ّاهغٍ ٖغيٓ " أضيغ يبغل " هى ٖؿوم اهنؼٖلج اهلبغؼٖج تؿتة ّفبث ّ اهغٍ " اهفٖظ ضؿً

"

ُّّ كغٖؼ اهؿً ّ ،هنٌَ ؿوم اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج ّضكّل أليبٌبخَ اهيًٌّٖج تًغ ّفبخَ
يوٓ ٖغٔ ّهغٍ اهفٖظ ٌبهى كغّؾ اهلل ؿؼٍّ تبهؼّضبٌٖج  ،تئػً يً ضمؼث يّالٌب اهفٖظ يتغاهلل
اهغغؿخبٌٕ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ .
ًّّٖغ ٌؿتَ كغّؾ اهلل ؿؼٍ يً سِج ّاهغخَ إهٓ اهفٖظ اهسوٖل اهًبؼف تبهلل كغّث اهيضللًٖ
ّإيبى اهيًبؼف اهؼتبٌٖج ضمؼث ؿٖغٌب اهفٖظ يّالٌب سالل اهغًٖ اهؼّيٕ اهيّهّٔ كغّؾ اهلل

ؿؼٍّ ّ .نبً سغٍ هّاهغخَ ُّّ يً كتؼق أٖمًب ،أغٖتًب يبهي ًب هَ غّٖاً ٌفؼ فٕ كتؼقُّّ ،
يً أفِؼ اهعنبنًٖ تبهوغج اهًؼتٖج ّييب خؼَّٖ ّا هغخَ يً نفّهخَ كغؾ اهلل ؿؼٍ أٌِب نبٌح
نذٖؼًا يب خفخلغٍ هخسغٍ فٕ ضولبح اهًوى ّاهػنؼ ،أّ يؿخغؼك ًب ينؼكبً فٕ يلبى اهكضبتٖج اهسوٖوج "
أى ضؼاى" اهخٕ تفؼُب ضمؼث اهٌتٕ  تبإلؿخفِبغ فٕ اهفخّضبح اإلؿاليٖجّ ،نبً اهفٖظ ٌبهى
فٕ ضغاذج ؿٌَ كبضة ػنبء عبؼق ييب أذبؼ غُفج أ ؿبخػخَ ضخٓ أٌِى نبٌّا ٖلّهًّ يٌَ أٌَ
كبضة عبؼق اهًبغاح فٕ اهفؼاؿج ّاهػنبء ّفٕ فِى اهًوّى .

أٌِٓ غؼاؿخَ اهذبٌّٖج فٕ كتؼق ذى ؼضل إهٓ إؿاليتّل هيخبتًج غؼاؿخَ اهسبيًٖج فٕ
نوٖج اهًوّى ضٖد أسٖؽ تٌِغؿج اهنٖيٖبء ؿٌج  1944ى .

ّنبً هَ ذالذج إعّث ٖخولًّ غؼاؿخِى

اهسبيًٖج فٕ سبيًبح إؿاليتّل ،أضغُى

ٖخعكق تبهٌِغؿج اهيغٌٖج ّاهذبٌٖج تغؼاؿج اهضلّقّ ،اهذبهد تغؼاؿج اهنةّ ،إتبً خضكٖوَ
كغؾ اهلل ؿؼٍ هغؼاؿخَ اهسبيًٖج ّعالل اهضؼة اهًبهيٖج اهذبٌٖج ،إؿخغيٕ إعّخَ هوعغيج
اإلهؽايٖجّ ،يب إً ٌبل كغؾ اهلل ؿؼٍ إسبؽخَ اهسبيًٖج فٕ ٌُغؾث اهنٖيٖبء ،ضخٓ إؿخفِغ فلٖلَ
اهنتٖة فٕ اهضؼة ّنبً اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ ٖضتَ نذٖؼاً فخأذؼ خأذؼاً فغٖغًا ّأغؼم أً
نل فٕء ال يضبهج ؽائلّ ،فٕ اهضغٖد اهفؼٖف « عص يت ضبد فإٌم يٖد ّؤحجث يت ضبد

فإٌم يفتركَّ ،ةعيل يت ضبد فإٌم يجزٔ جَ » ّ .يٌغُب أهلٕ فٕ كوتَ اهًؽّ ف يً اهًبسوج
ّاألؽّف يً اٗسوجّ ،ؽُغ يً يوّيَ اهغٌّٖٖج ّاهخسأ إهٓ األّهٖبء ّاهًويبء ؽاُغًا يً اهغٌٖب
يًؼمًب يً األغٖبؼ ،نبهتًب هوًوّى اهفؼيٖج يً فلَ ّضغٖد ّخكّفّ ،خخويػ يوٓ ٖغ فٖظ
اهًويبء ػائى اهكٖح فٕ اهًوّى اهفلِٖج ّاألضبغٖد اهفؼٖفج اهًبيل اهًبهى اهفٖظ ر

يبل اهغًٖ

األهؿٌّٕ ،ضخٓ إفخِؼ ضمؼث يّالٌب اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ تبهًوّى اهفؼيٖج ّأكتص
يؼسًًب فٕ إؿاليتّل هويػاُة األؼتًج ّيوٓ األعق يػُة اإليبى أتٕ ضٌٖفج اهًٌيبً ؼمٕ
اهلل يٌَ ّ .ييب نبً ٖلّهَ اهًويبء يٌَ فٕ ػام اهّكح أٌَ فبق أؿخبػٍ ضخٓ أكتص أؿخبػٍ
يضخبسبً هَ تبهفخبّْ فٕ خوم اهغٖبؼ .

ّإتبً غؼاؿخَ يوٓ ٖغ اهفٖظ سيبل اهغًٖ األهؿٌّٕ سػتَ أضغ أنبتؼ األّهٖبء ّسًوَ
فٕ خؼتٖخَ يؿخويًب إٖبٍ تبهنوٖج هٖولٌَ يوى اهخكّف ّيً يوّى اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج ضٖد نبً ػام
اهلنة اهيخكؼف ّاهيؼفغ اهنبيل ّاهّهٕ اهًبؼف اهفٖظ "ؿوٖيبً أؼلؼّيٕ" كغّؾ اهلل ؿؼٍّ
اهيًؼّف تفٖظ يفبٖظ اهنؼق فٕ تالغ اهخؼم  ُّّ .يً أنبتؼ اهؼسبل ّيً سيوج اهذالذيبٖج
ّذالذج يفؼ "رجتل ةهلل " يوٓ كغى اهذالذيبٖج ّذالذج يفؼ ٌتٕ يؼؿل  .فبُخى تَ ّؼتبٍ ّؿونَ
ضخٓ أكتص إيبيًب فٕ اهخكّف ،أضة األّكبح إهَٖ اهّكّف فٕ يضؼاة كالخَ تًٖ
ل
يؽ ّس ّ

ٖغٔ اهلل
.

فلبل هَ ٖب ّهغٔ كغ أضؿٌح خؼتٖخم ّهى ٖتق يٌغٔ يب أينَٖ هم ضٖد أً ُيخم يبهٖج
ّكغ ؼاسًح تفأٌم ضمؼث اهٌتٕ  فلبل هٕ  :إً أيبٌبخَ اهيًٌّٖج ّيِغٍ األؽهٕ فٕ يِغث
ّهغٔ اهّاؼد اهيضيغٔ غّد ُػا اهؽيبً اهلبنً فٕ غيفق اهفبى اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿحإٌ
كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ّ .يٌغُبٖ ،لّل يّالٌب اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ ؼأٖح كوتٕ ّسّاؼضٕ
ال تّكٖخَ ّتغًّ
خفغٌٕ هوِسؼث إهٓ تالغ اهفبى ّيً ذى اهيسبّؼث فٕ اهيغٌٖج اهيٌّؼث ّ .يي ً
أً أهخفح ّؼائٕ خّسِح يً إؿاليتّل يِبسؼًا إهٓ تالغ اهفبى ،فّكوح إهٓ ضوةّ ،يٌغ
ّكّهٕ إهٓ اهضغّغّ ،مًح ييبيج يوٓ ؼأؿٕ ّيففح يً هضٖخٕ يالضه ًب نٖف أغعل تالغ
اهًؼة تغًّ إضٖبء ؿًٌ اهضتٖة ّ ، تًغ ضوة خّسِح إهٓ ضيبث ذى إهٓ ضيق

ّ .ضووح

مٖفًب تًٖ أُل ضيق األخلٖبء ػّٔ اهلوّة اهؼكٖلج ّاألعالق اهؼفًٖج فبؿخلتوٌّٕ أضؿً
إؿخلتبل ّيٌغُب أغؼنح إعخٖبؼ اهكضبتٕ ا هسوٖل ؿٖغٌب عبهغ تً اهّهٖغ ؼمٕ اهلل يٌَ اإلكبيج
تٌِٖى ّ .تغّؼٔ سبّؼح هِػا اهكضبتٕ اهسوٖل تًغ أً أػً هّٕ ،ييغ إيبى اهيؿسغ إلينبئٕ
غؼفج يالكلج
هضؼى اهكضبتٕ اهسوٖل هإلكبيج فِٖب

 .فأكيح يغث ؿٌج نٌح عالهِب أخولٓ اهًوّى اهفؼيٖج

ّخالّث اهلؼآً تبهخسّٖغ يوٓ اهلؼا ءاح اهؿتىّ ،غؼاؿج اهوغج اهًؼتٖجّ ،نل ػهم يوٓ ٖغ
أنتؼ ّأفِؼ يويبء تالغ اهفبىّ ،أعق يٌِى يويبء ضيق  :اهفٖظ يتغ اهًؽٖؽ يًّٖ اهؿّغ،

ّّاهغٍ اهفٖظ يضيغ يوٕ يًّٖ اهؿّغّ ،اهفٖظ يتغ اهسوٖل يؼاغّ ،اهفٖظ ؿًٖغ اهسبتٕ
اهؿتبيٕ اهػٔ نبً تغّؼٍ إيبى يؿسغ اهكضبتٕ اهسوٖل ؿٕغٌب عبهغ تً اهّهٖغ ؼمٕ اهلل يٌَ.
ّييب ؼأٖح يً نؼايج اهكضبتٕ اهسوٖل عبهغ تً اهّهٖغ ؼمٕ اهلل يٌَ ّ ،عالل اهضؼة
فلغ نبٌح اهلػائف خٌِبل يوٓ اهيؿسغ ّ ،اهٌبؾ كغ هسأّا إهٓ ضؼى اهيؿسغ ُؼت ًب يً اهلكف ،
فنبٌح اهلػائف ال خؿلن يوٓ اهيؿسغ  ،تل عبؼر ضؼى اهيؿسغ فٕ اهتؿبح ًٖ اهيضٖنج تَ ،
ضخٓ أً اضغًا يً اهٌبؾ هى ٖخأػْ .

ّتًغ يمٕ ضّاهٕ اهؿٌج يوٓ إيخنبفٕ ّيسبّؼخٕ هوكضبتٕ اهسوٖلّ ،تًغ كالث اهًفبء
ٕ اهفٖظ ؿًٖغ اهؿتبيٕ كبئالً أٌَ ؿٖخّسَ فٕ اهكتبش إهٓ غيفق اهفبى هؽٖبؼث أضغ
خّسَ إه ّ
أنبتؼ األّهٖبءٖ ،غيٓ اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ

كغؾ اهلل ؿؼٍ اهػٔ كغى يً تالغ اهخؼم

يِبسؼاًّ ،يؼل يوٕ اهؿفؼ يًَّ ،يب إً ؿيًح تئؿى ػام اهّهٕ ضخٓ إعخوز كوتٕ فيب نبً
يٌٕ إال أً أستخَ إهٓ غيّخَ ألً هلبء ؿٖغٔ اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ،
ؿتة ُسؼخٕ إهٓ تالغ اهفبىّ ،فٕ اهكتبش خّسٌِب إهٓ غيفق اهفبى

ّككغٌب (سبيى اهغكبق )

فٕ يٌنلج اهيٖغاًّ ،تًغ كالث اهًكؼ خّسٌِب هؽٖبؼث ضمؼث اهّهٕ اهسوٖل اهفٖظ يتغ اهلل
اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍّ ،يب إً غعوٌب اهؽاّٖج ّؼإٌٓ ضمؼث اهفٖظ كغؾ اهلل ؿؼٍ ضخٓ كبل
ال تبهينوّة " ،ذى كبل
ال ّؿِ ً
 ":أُ ً

 ":كغ ّكوح األيبٌج "  .يعبنت ًب اهفٖظ ( ؿوٖيبً

أؼمؼّيٕ) كغؾ اهلل ؿؼٍ فٕ إؿاليتّل اهػٔ هى ٖنً كغ خّفٕ آٌػامّ ،نبً ُػا ُّ
اإلسخيبو األّل يى ضمؼث اهفٖظ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ّييؼٔ آٌػام ذالذج ّيفؼًّ ؿٌج ّهى أٌفم
يً يالؽيخَ يً ػهم اهضًٖ ضخٓ إٌخلبهَ إهٓ اهؼفٖق األيوٓ ،

( يً ؿٌج  1945ضخٓ ؿٌج

 1973ى ).
ؿيًح فِٖب يً فٖعٕ ؿتًج آالف كضتج ،غٌّخِب تبهوغج اهخؼنٖج .
ّٖمٖف يّالٌب اهفٖظ ٌبهى كغّؾ اهلل ؿؼٍّ

ّ :تًغ خؼضٖتَ تٌب خنوى تفخٓ أٌّاو اهًوّى

اهوغٌٖج ّاهضلبئق اهكيغاٌٖج ّاألؿؼاؼ اهؼتبٌٖج ّاهيًبؼف اهًؼفبٌٖج ييب ٖضٖؼ اهًلّل ّٖأعػ
تبألهتبة ّ ،أخٓ يوٓ تًل اهيًمالح اهفكِٖج ّاهيًٌّٖج اهخٕ نبٌح خسؼٔ فٕ كوتٕ هٖضل هٕ
خوم اإلفنبالح
ييب سًوٌٕ أخًوق تَ أنذؼ فبنذؼ ذى أعػ ٖخنوى يً هِّؼ كبضة اهؽيبً ؿٖغٌب يضيغ اهيِغٔ
يوَٖ اهؿالى ّٖفؼش تأغق اهخفبكٖل يً أعتبؼٍ ّنٖفٖج هِّؼٍ ّسِبغٍ ّ ،نٌح كغ إٌسػتح
تعتؼ اهيِغٔ يٌغيب خضغد يٌَ ضمؼث ا هفٖظ األؼمؼّيٕ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ؿٌج  1940ى ،ذى
خنوى يً ٌؽّل ؿٖغٌب يٖؿٓ اهيؿٖص يوَٖ اهؿالى ّضنيَ إهٓ ّفبخَ  ،إهٓ ٌفظ اهكّؼ ّكٖبى
اهؿبيج.

ذى خضغد يً اهيضنيج اهنتؼْ فٕ ّٖى اهيضفؼ ّاهيٌفؼ ّ ،خفبكٖل ّأؿؼاؼ غعّل أُل
اهسٌج إهٓ اهسٌج ّأُل اهٌبؼ إهٓ اهٌبؼ ّ ،نبً ُػ ا اهٌّو يً أؿؼاؼ اهيًبؼف اهخٕ أتضد يٌَ
ّهى أسغٍ يٌغ أضغ  ،ضخٓ أٌَ هى ٖلف يوِٖب تِػٍ اهغكج ّاهخفكٖل ؿٖغٌب يضٕ اهغًٖ تً اهًؼتٕ
كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ّال أضغ يً األّهٖبء اهؿبتلًٖ ػّٔ اهيكٌفبح ّاهنؼايبح اهتبهغبح اهتبُؼاح .
ّّسغخٌٕ كغ إؿخؿويح هَ تبهنوٖج ّهى أفكص يً ُػ ا األيؼ تبهًالٌٖج ّتًغ إٌخِبئَ يً ناليَ
كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ؿأل إػا نبٌح هٌب ضبسج ؟ فلوح هَ

ٖ :ب ؿٖغٔ ٌٖخٕ اهِسؼث هويغٌٖج اهيٌّؼث

ال ٖ :ب ّهغٔ ٌضً يًفؼ أُل اهضلٖلج ال ٌخنوى يً أٌفؿٌب،
هويسبّؼث فيبػا خؼْ ؟ فأسبتٌٕ كبئ ً
إً فبء اهلل أؼاسى فٕ أيؼم ُػٍ اهوٖوج ضمؼث ال ٌتٕ  فٕ غّٖاٌَّ ،غغًا أينٖم اإلسبتج يً
يعتؼ كبغق  .ذى ّغيٌب تنل اإلضخؼاى ّاهيّغث ّتيذل يب أؿخلتوٌب تَّ ،هتذح نّال اهوٖل
أٌخهؼ تؽٌّ اهفسؼ ألؿيى اهسّاة اهفبفٕ يً ضمؼث اهؼؿّل األيهى  نيب ّيغٌٕ ضمؼث
اهفٖظ اهػٔ سػتٌٕ تأٌّاؼٍ اهيضيغٖج ّيب إً ؼإٌٓ ّّكى ٌهؼٍ يوٕ

ال ٖ :ب
ضخٓ تبغؼٌٕ كبئ ً

ّهغٔ أيبٌبخم اهيًٌّٖج فٕ يِغخٌب ّأٌح ّهغٌب يٌػ األؽل ّعبغى نؼٖلخٌب اهًوٖج اهٌلفتٌغٖج
اهًوٖج إهٓ األتغ ّيِغم يًٌبّٖ ،لّل هم ضمؼث اهٌتٕ

 أً ٌٖخم تبهيسبّؼث يلتّهج يٌغٌب

ّأسؼ ُػٍ اهٌٖج خنخة هم ّنأٌم فٕ سّاؼٔ إهٓ ّٖى اهلٖبيج ضٖد

« إٌيت ةألعيتل جتهٌٖتد

ّهنل ةيرئ يت ٌّْ »ّ .هنً األيج تضبسج إهٖم ّإهٓ إؼفبغم إػُة ّاسيى يً فؼغ يً
أيخٕ فٕ تالغ اهًبهى ّأضمؼُى إهٓ ضهٖؼخٕ ألسًوِى يوٓ اهغّاى فٕ ضمؼخٕ

 .ذى أمبف

ال
يّالٌب اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ كبئ ً

 :هػا أؼْ ّتٌبءً يوٓ ّكٖج ضمؼث

اهٌةٔ  أً خخّسَ إهٓ كتؼل هضبسج اهٌبؾ إهٖم ٌُبم ّهخؼفغُى إهٓ نؼٖق اهكغق ّاهّفبء
ّخولٌِى اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج  .ذى أينبٌٕ اهًِغ ّاهتًٖج فٕ اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج
ّهلٌٌٕ اهػنؼ ّعخى اهعّاسنبً ّخّسَ إهٓ كوتٕ تخّسَ يً اهلوة إهٓ اهلوةّ ،هى ٖؽغ نويج،
فعفق كوةٔ ّخفخضح يًّٖ تكٖؼخٕ ،ضخٓ خٌّؼ كوتٕ تفخٓ أٌّاو ّأهّاً األٌّاؼاهلغؿٖج .

فلتوح ٖغَٖ ّإٌضٌٖح يوٓ أيخبتَ ّكغ يؽيح يوٓ اهؿفؼ إهٓ كتؼق يً فّؼٔ ّكوح
هوفٖظ ؿًٖغ اهؿتبيٕ اهػٔ نبً ٖؼافلٌٕ ،إيخذبالً أليؼ ؿٖغٔ ّفٖعٕ فئٌٕ كغ يؽيح اهؿفؼ
إهٓ كتؼق ّنل يب هغٔ يً يخبو فٕ ضى ق سًوخَ ُتج هوفلؼاء ّ .هى ٖنً تضّؽخٕ آٌػام
غؼُى يً اهٌلّغ ،ضٖد نٌح كغ يبُغح يى ؼتٕ يؽ ّسل أً ال أهيؾ يبل اهغٌٖب تٖغٔ

.

ّخّسِح إهٓ يلؼ إٌنالق اهضبفالح إهٓ هتٌبًّ ،نبٌح اهضؼة اهًبهيٖج اهذبٌٖج فٕ أفغُب،
ّاهفؼٌؿًّٖ يضخوًٖ تالغ اهفبى ّاإلٌنوٖؽ تكغغ أً ٖفٌّا اهَ سّى يوٓ اهفؼٌؿًٖٖ إلعؼاسِى
ّاهضوّل ينبٌِىّ ،فٕ ُػٍ اهفغث ّيٌغيب ّكوح إهٓ يلؼ اإلٌنالق كبل هٕ أضغ األفعبق :
ٖب فٖظ أخػُة إهٓ نؼاتوؾ اهفبى ؟ ٌُبم ضبفوج ؿخٌنوق اًٗ ؟ ٌهؼح فٕ ضبهٕ ذى ٌهؼح
إهَٖ ،فختؿى ّكبل  :إؼنة ٌّضً إً فبء اهلل ٌغفى األسؼث فضيغح اهلل ّؼنتح ّ

ؿبؼح تٌب

اهضبفوج ضخٓ ّكوٌب إهٓ يغعل نؼاتوؾ ّنٌح ال أيؼف ُػا اهتوغ ّال أضغ يً أُوَّ ،يب أً

ٌؽهح يً اهضبفوج ،ضخٓ ؿيًح كّخًب ٌٖبغٌٖٕ ّٖلّل

 :أهؿح اهفٖظ ٌبهى ؟ إهخفح فّسغح

فٖعًب سوٖالً ػا ُٖتج ّّكبؼ ٌّّؼ ؿبنى ،يٌٖبٍ ؽؼكبّاً ييٖؽخبً

.كوح  :توٓ .كبل  :أٌب

يٌخهؼم يٌػ ذالذج أٖبى ّكغ ؼأٖح ضمؼث اهٌتٕ  كبغى يٌغٔ ّٖأيؼٌٕ تلّهَ  :كى ّاؿخلتل
ّهغٔ ٌبهى ،يً سًوَ اهلل يؽ ّسل ّاؼذبً هٕ ّألؿؼاؼ األٌتٖبء ّاهيؼؿوًٖ يوِٖى اهؿالى ّيً
ُى يوٓ كغيِى فٕ ُػا اهًكؼ يً األّهٖبءّ ،أضؿً مٖبفخَ ّكى يوٓ عغيخَ ّؿِل هَ أيؼ
اهؿفؼ إهٓ تالغٍ فٕ كتؼقّ ،أؼإٌ كّؼخم .

ال
ّيؼفٌٕ اهفٖظ يً ٌفؿَ كبئ ً

 :إؿيٕ اهفٖظ يٌٖؼ اهيومّ،ػُتح تؼفلخَ إهٓ غؼفخَ

فٕ سبيى اهيٌٖبء -اهيًوق ،ضٖد نبٌح هَ غؼفج عبكجّ ،سًوٌٕ تمٖبفخَ ذالذج أٖبى كبى تِب
يوٓ عغيخٕ ّنبً عالهِب ٖتضد يً ؿفٌٖج يخسِج إهٓ كتؼقّ ،هى ٖنً يً اهيخٖؿؼ ػهم
تؾتة اهضكبؼ اهيمؼّة يوٓ فؼق اهتضؼ اهيخّؿنّ ،ؿًٓ تنل سِغ ضخٓ ّسغ فوم كٖغ
كغٖؼّ ،ؿأل ؼتبٌَ ُل تئؿخنبيخم أً خّكل اهفٖظ إهٓ كتؼق فأسبتَ تًٌىّ ،أينبٍ األسؼ
ّّغيٌّٕ ،إٌنوق تٌب اهلبؼةّ ،اهيؿبفج تًٖ نؼاتوؾ اهفبى ّكتؼق ال خخًغْ اهؿح ؿبيبح
تبهتّاعؼ اهًبغٖجّ ،هنٌٌب يندٌب فٕ ُػا اهلبؼة ضّاهٕ اهذيبٌٖج أٖبى يى هٖبهِٖب ّهى ٖنً يًٌب يً
اهيؤً ّاهيبء يب ٖنفّٕ ،هى ٖنً تبهلبؼة ينبً هخسغٖغ اهّمّء أّ كمبء اهضّائز فنٌح أغهٕ
تٌفؿٕ إهٓ اهتضؼ ألكمٕ ضبسخٕ ّأخّمأ يً يبء اهتضؼّ ،تِػٍ اهيفلج ّاهيكبية خّسِح

إيخذبالً أليؼ ضمؼث اهٌتٕ ّ أيؼ فٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ يًؼمًب يً نل خًولبخٕ اهغٌّٖٖج

.

ّيب إً ّكوح إهٓ فبنئ اهسؽٖؼث ّّمًح كغيٕ يوٓ ؿبضوِب ضخٓ أعػٌٕ ضبل فغٖغ ّنبغ
ال تبهيأل األيوٓ إهٓ يؼـ اهؼضيً
كوتٕ ٌٖفسؼّ ،إٌفخضح نل يلبيبخَ ضخٓ إٌٕ أكتضح يخك ً
ال إهٓ ؿبتى ذؼْ إهٓ يؼـ اهؼضيًّ ،نفف هٕ نل اهيلبيبح ّاهضلبئق اهوغٌٖج
ّنػهم يخك ً
ّاهيًبؼف اهؼتبٌٖج اهيًٌّٖجّ ،ؼأٖح ؼّضبٌٖج فٖعٕ إهٓ سبٌتٕ خيأل اٗفبق ّهى خًغ هخٌفم
يٌّٕ ،هلٌٌٕ تضمّؼ
اهفٖظ يضٖٕ اهغًٖ تً اهًؼتٕ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ .

ّيى يغى يوى أضغ يً أُوٕ أّ أُل كتؼق تلغّيٕ ،فلغ ّسغح اٗالف يً اهٌبؾ
يسخيًج ّيٌحهؼث هّكّهٕ ّكوّتِى يفغّغث ٌضّّٔ ،اهنل ٖلّل هٕ ؼأٌٖب فٕ ُػٍ اهوٖوج
ضمؼث اهٌتٕ ّ أيؼٌب تبؿخلتبهم ّيخبتًخمُّ ،نػا ّتبهخِوٖل ّاهخنتٖؼ إؿخلتوح ّتغأح أؼفغ
اهٌبؾ ،ييب خفٖل يوٕ ؼّضبٌٖج فٖعٕ نففبًّ ،نذؼ اهخبتًًّ ّاهنبهتًّ ٌّفؼح اهنؼٖلج
ّهلٌخِب هنل كبضة يِغ فٕ ّٖى اهًِغ ّاهيٖذبق ّ .تغأح ٌِمج إؿاليٖج ّاؿًج تًٖ اهفتبً
ضٖد نبٌح اهسؽٖؼث يؿخًيؼث إٌنوٖؽٖج ييل اهضنبى فِٖب يوٓ خعؼٖة اهغًٖ

ّ .يى نل

اهسؽٖؼث ٌفؼ غًٖ اإلؿالى ّكيح يى اهيؼٖغًٖ ّاألضتبة يوٓ خؼيٖى اهيؿبسغ اهيِسّؼث
ّخٌهٖفِب ّإٌفبء اهؽّاٖب فٕ نل ينبً ّتٖح إلكبيج ضوق اح اهػنؼ ّعخى اهعّاسنبًّ ،تأيؼ

فٖعٕ ؿونبً األّهٖبء كغؾ اهلل ؿؼٍ خضيوح أيؼ اهضسبر اهلتبؼكج ضٖد نبً أيؼ اهضز
يٌلنى فٕ كتؼق ّكؼح أػُة فٕ نل ؿٌج ألغاء فؼٖمج اهضز آعػ يًٕ كّافل يً
اهضسبر اهلتبؼكج ّ .هى خيل اهؿٌّاح إال ّؼفًح األػاً فٕ يؿبسغ كتؼق تبهوغج اهًؼتٖج،
ّنبً األػاً يضؼفًب ّيخؼسيًب هوغج اهخؼنٖج تأيؼ يكنفٓ نيبل هًفؼاح اهؿًٌّٖ ،يً ٖؤػً
أّ ضخٓ ٖلٖى اهكالث تبهوغج اهًؼتٖج ٖؿسًُّ ،نػا أهلّا اهلتل يوٕ ّؿسٌٌّّٕ ،ضنى يوٕ
تبهؿسً هيغث أؼتًًٖ ّٖيًب ّفٕ ٌِبٖج خوم األؼتًًٖ ،ؼأٖح تخوم اهوٖوج ضمؼث اهٌتٕ ٖ تفؼٌٕ
ال  ":ؤٌَ جشجث فدةبم هٌفشمّ ،جِيخ ضٖخم حصل ةهيطوّثّ ،شّف ٖوغٓ ذهم ةهلتًٌّ
كبئ ً
ّٖعتد رفع ةألذةً فٕ جالد ةألذرةم جتهوغخ ةهعرجٖخ" .

ّيب أً تؽٌ اهفسؼ ضخٓ إسخيى ضّل اهؿسً آالف يً اهيؼٖغًٖ يخهبُؼًٖ إلهغبء كبًٌّ
ؼفى األػاً تبهخؼنٖجّ ،اؿخسبتح اهؿونبح اهلتؼكٖج ّنبً يوٓ ؼأؾ ُب اهتنؼٖؼم ينبؼّٖؾ
اهػٔ كبل هٌبئتَ اهػٔ ٖيذل اهلتبؼكج األخؼام ّهويفخٕ آٌػام ّنبٌّا الغًٌٖٖٖ أٌَ ؿّف ٖفؼر
يً اهفٖظ ٌبهىّ ،كبل هِى أٖمًب  :فٕ تالغٔ تِػٍ اهسؽٖؼث ال ٖؿؼٔ اهلبًٌّ اهخؼنٕ ،فوًٖتغ
ؼتَ نل يً فبء يوٓ نؼٖلخَ ّتبأليً ّاأليبًّ ،هٖؼفى األػاً فٕ نل اهى ؿبسغ تبهوغج اهًؼتٖج
.

ُّنػا نبً ،فلغ أفؼر يٌّٕ ،يى األػاً اهيضيغٔ تبهوغج اهًؼتٖج نل اهيؿبسغ فٕ
كتؼق،
ييب أغْ إهٓ اهمغن اهفغٖغ يوٓ اهيؿؤّهًٖ فٕ خؼنٖب ضخٓ ؿيص تًغُب تؼفى األػاً تبهوغج
اهًؼتٖج فٕ نل اهيؿبسغ .
ّكؼح أيند تأيؼ فٖعٕ ذالذج أفِؼ تغ ًء يً فِؼ ؼسة ضخٓ يٖغ اهفنؼ تلتؼق ذى
أيّغ إهٓ اهفبى ألكٖى يٌغ فٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ

ال تسّاؼٍ ّؽّسٌٕ
 .ذى إخعػ هٕ يٌـؽ ً

تبهضبسج "أيٌٖج" ّؼؽكٌٕ اهلل يٌِب أؼتًج أّالغ "ٌؽِٖج" ( ؽّسج اهضبر ُفبى ) ،يضيغ ،تِبء
اهغًٖ ،ؼكٖج ) ّنوِى ّهلل اهضيغ يوٓ كٖغ اهضٖبث ّؼؽكح أٖم ًب تتٌح أؿيٖخِب ( عغٖسج) خّفبُب
اهلل ُّٕ
فٕ اهؼاتًج يً اهًيؼّ ،كبل هٕ فٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ آٌػام أٌِب هى خنً هخًٖـ ،ضٖد يًلّغ
ٌنبضِب فٕ ّٖى اهًِغ ّاهيٖذبق يوٓ ؿٖغٌب إتؼاُٖى إتً ضمؼث اهٌتٕ

ّ ، هػا ال ٖسّؽ أً

خنًّ فٕ اهضٖبث ّيوٓ ػيج ؼسل آعؼ .

ّنٌح أتنٕ فؼاكِب ّأسوؾ كؼة كتؼُب تًغ كالث اهفسؼ تأيؼ ؿٖغٔ ّأؿخبػٔ هيغث
أؼتًًٖ ّٖيًب ّ .كغ غفٌخِب كؼة يلبى ٌتٕ اهلل ػٔ اهنفل تبهفبى اهفؼٖف .

ّعالل إكبيخٕ فٕ اهفبى اهفؼٖف نٌح أكّى يوٓ عغيج فٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ ّعغيج
األضتبة ّاهيؼٖغًٖ ّ .كضتح ضمؼث اهفٖظ كغؾ اهلل ؿؼٍ فأضؿٌح كضتخَّ،خّالٌٕ تًنفَ
ّيضتخَ ّؿيًح يٌَ أنذؼ يً ؿتًج آالف كضتج ،نٌح أينف يوٓ نخبتخِب تًغ يّغخٕ
هيٌـؽهّٕ ،نبً ٖلّل كغؾ هٕ اهلل ؿؼٍ  :إٌم هى خغفل ضخٓ يً اهؼّش أّ اهفبكوج أّ اهٌلنج
ال أهفبه ًب هوخًتٖؼ يً اهضلبئق
ّ .نبً ال ٖخنوى اهًؼتٖج فِٖب تل ٖخنوى فكٖص اهوغج اهخؼنٖج يؿخًي ً
اهًؼفبٌٖج اهخٕ يً اهيضبل أً خسغ هِب يؼاغفبح تبهوغج اهخؼنٖجّ ،نبً ال ٖؿخًيل يذل ُػٍ
اهخًبتٖؼ تبهوغج اهًؼتٖج إال ؿٖغٔ

يضٕ اهغًٖ إتً اهًؼتّٕ ،فٕ تًل األضٖبً خفّق

يكنوضبح فٖعٕ كّغؾ اهلل ؿؼٍّ يكنوضبح اهفٖظ يضٕ اهغًٖ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ّ .نٌح أخؼسى
هوضبمؼًٖ فٕ يسوؾ إؼفبغٍ هيً ضمؼ يً اهًويبء األفبمل ّاهنبهتًٖ ّاهيؼٖغًٖ ّال
أخًسة هيب أؼاٍ يٌَ يً فغث اهنؼى ّاهخّامى ّاهمٖبفج ّضؿً اهق ٖبفج ّاألعالق اهيضيغٖج
ّاألضّال اهكغِّٖلٖج  .اهخٕ نٌح أيؼفِب يً كؼاءث اهنخة يً كفبح ضمؼث اهٌتٕ

، 

ال يٌَ ّنبً يً يبغخَ أً ٖنذؼ يً ػتص اهػتبئص ّاألمبضٕ هلل
ال ّفً ً
فويؿخِب يً فٖعٕ ضب ً
خًبهٓ ضخٓ إٌِب نبٌح خكل هويئبح فٕ اهؿٌج اهّاضغث هّٖؽيِب يوٓ اهفلؼاء ّاهمًف
ّاهيضخبسًٖ ّاألضتبة ّٖلؼأ

م ةهْنَِّزَر
إٌَِّت ؤَعِطٌََِٖت َ

اء

(َاهنّذؼ)1

م َّةٌْحَرِ (اهنّذؼ)2إًَِّ ضَتٌِبَمَ ُُ َّ ة ْهإَجِذَرُ (اهنّذؼّ)3أذٌبء كضتخَ فٕ اهذود
َل هِرَجِّ َ
 فَص ِّ
األعٖؼ يً اهوٖل نٌح أؼْ فٕ يسوؿَ ؼّضبٌٖبح نتبؼ األّهٖبء ّاهيفبٖظ اهًهبى نيب أً

ؼّضبٌٖج اهٌتٕ  ال خٌفم يٌَّ ،نبً ٖخؼسى هٕ يً ضمؼخَ

ّ . يمح اهؿًٌّ إهٓ أً

أيؼٌٕ تأّل
عوّث فٕ األؼغً ( فٕ يٌنلج اهيِبسؼًٖ اهفٖفبً ) كؼة ييبً  .فأعػح ؽّسخٕ يًٕ هخلّى
يوٓ عغيخٕ ّأنيوح أؼتًًٖ ّٖيًب يً اهعوّث ،نبً نًبيٕ فِٖب عيؿًٖ غؼُي ًب يً اهعتؽ
اهٖبتؾ
ّعيؾًٖ غؼُيًب يً فّؼتبء اهًغؾ ّ.فٕ اهؿٌج اهذبٌٖج أيؼٌٕ تبهعوّث فٕ يلبى ؿٖغٌب يتغ
اهلبغؼ اهسٖالٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ تبهًؼاق ّ.ػُتح تغًّ ؽّسخٕ ّيب إً غعوح إهٓ يلبى ؿٖغٔ
يتغ اهلبغؼ كغؾ اهلل ؿؼٍ ضخٓ أخبٌٕ عبغى اهيلبى ّكبل هٕ

 :إٌٌٕ يٌخهؼم فلغ أؼإٌ ؿٖغٔ

اهفٖظ يتغ اهلبغؼ كغؾ اهلل ؿؼٍ كّؼخم ّأيؼٌٕ أً أعغيم نّال يغث عوّخم ّ.غعوح اهعوّث
ّأخييخِب تًفؼ تنوة يً ؿٖغٔ يتغ اهلبغؼ كغؾ اهلل ؿؼٍ ضخٓ كبؼح عيؿًٖ ّٖيبًّ ،فٕ
ٌِبٖج اهعوّث ّأٌب أغيّ اهلل يؽ ّسل ضمؼح ؼّضبٌٖج ؿٖغٔ يتغ اهلبغؼ اهسٖالٌٕ كغؾ اهلل
ؿؼٍ يٌِئبً هّٕ ،كبل هؿٖغٔ اهفٖظ ية غ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ  :كؼفح نل كّأ
اهيًٌّٖج ألغؼم اهيلبى اهػٔ ٖغيّ تَ ّهغم ٌبهى أفٌغٔ فوى أؿخنىّ ،هػا أؼسّم ٖب ؿٖغٔ
أنيل يِغم يًٕ ّؿونٌٕ فٕ يؿبهم اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج
اهفبىّ ،فٕ هٖوج اهسيًج يً أّائل فِؼ ؼيمبً ّنٌب سوّؾ

ّ .تًغ يّغخٕ إهٓ غيفق
ًا تضمؼث اهفٖظ إلكبيج عخى

اهعّاسنبً ،نوة يٌٕ ضمؼث اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ أً أفؿص اهينبً تٌٖٕ

ّتٌَٖ ألً ضمؼث ؿٖغٔ يتغ اهلبغؼ اهسٖالٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ ؿٖضمؼ هٖعخى يًٌب عخى
اهعّاسنبًّ ،ألنيوَ ّأّكوَ إهٓ يلبى اإليبيٖج فٕ اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج،

ُّنػا نبً

ّفبُغح تأى يٌٖٕ ضمّؼ ؿٖغٔ اهسٖالٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ  .ذى ػُتح تيًٖج فٖعٕ ّيّالٔ
أنذؼ يً ؿتى يؼاح هوعوّث فٕ اهيغٌٖج اهيٌّؼث يٌغ ضمؼث اهنتٖة األيهى ؿٖغٌب يضيغ . 
نٌح أنيل فٕ تًمِب أؼتًًٖ ّٖيًب يً اهعوّث ّفٕ تًل األضٖبً أنيل عوّخٕ ؿخج أفِؼ
تأيؼ يً ضمؼث فٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ .
ّتِػٍ األضّال ينذح تعغيج فٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ ّكضتخَ ؽُبء أؼتًًٖ ؿٌج عغيح
فِٖب األعّاً ّاهؽائؼًٖ ّاهضسٖز ضخٓ إٌٔ كغ ضسسح يًِى أنذؼ يً ذالذج ّذالذًٖ
ضسجّ.إٌخلوح تًٖ اهيفبؼق ّاهيغبؼة أٌفؼ اهغًٖ ّاهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج ّنبً ضمؼث
األؿخبػ عالهِب ٖلف يوٓ أضّاهٕ ّٖضؿً خؼتٖخٕ ّٖولٌٌٕ يً اهًوّى اهيِغّٖج اهخٕ هى خفخص يً
ضمؼث اهٌتٕ  إال فٕ ُػا اهًكؼ ،آعؼ يكّؼ اهغٌٖب ،هًغى ّسّغ اهّاؼد هخوم اهًوّى ضخٓ
هِّؼ
ؿٖغٌب اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ تيلبى اهغٌٖبّ ،خّهَٖ خؼتٖج كبضة اهؽيبً
ؿٖغٌب ى ضيغ اهيِغٔ يوَٖ اهؿالى تبهفخص يوَٖ يً ضلبئق يوى اهتٖبً ألؿؼاؼ اهلؼآً يً ضمؼث
اهٌتٕ ّ فٕ عوّخٕ األعٖؼث يبى ُ 1386ـ تبهيغٌٖج اهيٌّؼث يى ضمؼث فٖعٕ كغّؾ اهلل
ؿؼٍّ نٌح نذٖؼًا يب أؼاٍ تضبل فغٖغ ٖلفل فِٖب اهٌّافػ ًّٖخى اهينبً ّنأٌٌب فٕ هالى غايؾ ،ال

ٖوخفح هفٕء أ ّ ٖخنوى يى أضغ ّيخّسًِب تبهنوٖج هضمّؼ اهلل خًبهٓ ّضمؼث اهٌتٕ ّ ، يغاّي ًب
يوٓ اهكوّاح ّاألػنبؼ ّاألّؼاغ ّنذٖؼًا يب ٖعؼر يً سؿيبٌٖخَ فأؼاٍ نأٌَ يٖح يوٓ فؼافَ
إهٓ أً ًّٖغ تًغ ؿبيبح ّفٕ تًل األضٖبً تًغ أٖبى ّٖ .لول يً نًبيَ ّفؼاتَ ًّٖنٌٖٕ يب
ختلٓ يٌَ،
ّفٕ هٕهج يٖغ األمضٓ اهيتبؼم كبل هٕ ٖ :ب ّهغٔ خضمؼ هوؿٖبضج يًٕ ّ .تًغ كالث اهفسؼ
خّسٌِب ٌضّ ( سٌج اهتلٖى ) ّيوٓ تبتِب ّسغٌب كبضة اهؽيبً ؿٖغٌب يضيغ اهيِغٔ يوَٖ اهؿالى
ّكبل هٕ ال خٌهؼ إهٓ ّسِٕ تل إهٓ كوتّٕ ،يغ ٖغٍ ّّمى إكتًَ تئكتًٕ ّتبٖى هٕ تأيؼ
فٖعٕ ّتًغ أً ّمى ضمؼ ث األؿخبػ ٖغٍ يوٓ ٖغٌٖب ،ذى خنؼؼ اإلسخيبو يى كبضة اهؽيبً،
ّفٕ إضغْ اهيؼاح اهخٕ خّسٌِب تيًٖخَ ّتلّث اهنٕ ّكوٌب إهٓ يغبؼث كتج اهؿًغاء ؼأٖح نأً
يوٓ أنؼافِب أكٌبيًب يً اهضسبؼث يوٓ فنل إٌؿبً أّ ضّٖاً ،فؿأهح فٖعٕ يٌِب فلبل  :يً
ٖلخؼة يً ُػا اهيلبى ٖخضسؼ إهٓ ّٖى اهلٖبيج ،ذى ُييٌب تغعّل اهغبؼ فّكف ضمؼث اهيِغٔ
يوٓ يغعوِب ّيغ ٖغَٖ فّكوخب هنل نؼف يً أنؼاف اهغبؼ ؿبغًا تِيب يغعوَّ ،يب تًٖ نؼفٕ
اهغبؼ ؿخًّ ػؼايبًّ ،كبل ٖب ؿٖغٔ إهٓ ٌُب ٖنفٕ ،ألٌنى هّ غعوخى فٕ اهغبؼ تبهسؿيبٌٖج ال
ٖؤػً هنى تبهعؼّرّ ،ختلًّ فٕ اهغاعل تلّث يونّ خٖج ضخٓ اههِّؼُّ ،ػا يؿخضٖل اًٗ تؿتة
عغيخنيب هأليج
فٕ ُػا اهؽيًّ ،يغٌب إهٓ غؼفج اهعوّث تلّث اهنٕ أٖمًب .

ّفٕ ٌِبٖج ُػٍ اهعوّث ّفٕ يضؼى اهضؼاى ،ضمؼح ؼّضبٌٖج اهٌتٕ ّ يًَ يبئج ّأؼتًج
ّيفؼًٖ أهف ٌتٕ ّؼّضبٌٖج اهكغِّٖق األنتؼ ّنل أئيج اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًل ٖج ّؼّضبٌٖبح
ؿتًج آالف ّؿتًج ؿبغاخٌب اهٌلفتٌغًٖٖ ،ذى تفِبغث ؿٖغٌب اهفبٍ اهٌلفتٌغٔ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ
يوٓ ٌهبفخٕ أيؼ ضمؼث اهٌتٕ  هؿٖغٔ ّيّالٔ أً ّٖؼذٌٕ اهؿؼ األيهى ًِّٖغ هٕ تبهٌفؾ
اهلغؿٕ األكغؾ ّٖؿويٌٕ أيبٌبخٕ اهيًٌّٖج ًِّٖغ إهٕ تضلٖلج اهنٕ ،اهخّسَ ،اإلؼفبغ ،اهفٖل،
اهخّؿل ،اهسػتجُّ ،ػٍ اهضلبئق ُى ذيؼاح اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖجّ ،أّكوٌٕ فٕ خوم اهوٖوج
ّتيّسة يِغٔ فٕ ّٖى اهًِغ ّاهيٖذبق هوضمّؼ فٕ غّٖاً اهٌتٕ

 يوٓ اهغّاى تيًٖخَ

ّأسوؾ
إهٓ ٖيٌَّٖ ،أً أكوٕ كالث اهفسؼ سيبيج يى األٌتٖبء ّاهكضبتج ّاألّهٖبء اهّاكوًٖ،
فٕ اهؿيبء اهغٌٖب تئيبيٖج ضمؼث عبخى األٌتٖبء ّاهيؼؿوًٖ

ّٖ ، ؼفى فِٖب األػاً ّٖلٖى

ؿٖغٌب تالل اهضتفٕ فٕ ػام اهيلبى ّ .ػهم تبإلمبفج ألغائٕ هكالث اهفسؼ فٕ يلبى اهغٌٖب .

ّتًغ يّغث ؿٖغٌب اهفٖظ يضيغ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ إهٓ غيفق اهفبى ؽاغح ُيخَ ّيال
فأٌَ ّأكتص ى ضنج هوؽّاؼ ّاهنبهتًٖ ،هٖنًّ غهٖوِى إهٓ ضمؼث اهفٖظ اهغّد ّيخؼسي ًب هِى
ال هوفٖظ اهغّد فٕ نل أكلبو
يً ضمؼخَ اهضلبئق اهؼتبٌٖج ّاهًوّى اهوغٌٖجّ ،هٖكتص ييذ ً

اهيًيّؼث ،فٖؿّش
فٕ اهتلبو ّٖؿبفؼ إهٓ نل األكنبؼ ّاأليكبؼ فبُؼاً ؿٖف اإلؼفبغ هٖيضّا تَ اهنفؼ
ّاهمالل
يً ا هلوّة ّٖسيى اهيؼٖغًّٖٖ ،ضمؼُى إهٓ اهفبى اهفؼٖف هٖخؼتّا ّٖخولّا يً اهغّد
اهؼتبٌٕ اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ أيوٓ غؼسبح اهًوّى ّأؼفًِب

ّٖ .تد فِٖى

ؼّش اهخفبؤل ّاأليل تبهفؼرّ ،إٌخهبؼ اهفؼر يتبغثّ ،ػهم تهِّؼ كبضة اهؽيبً ؿٖغٌب يضيغ
اهيِغٔ يوَٖ اهؿال ىٌّ ،ؽّل ؿٖغٌب يٖؿٓ اهيؿٖص يوَٖ اهؿالى  .فنبً اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل
ؿؼٍ نذٖؼًا يب ٖأخٕ هضمّؼ اهفٖظ اهغّد ّيًَ اهيؿخفؼكًّ يً األسبٌة يً نل أنؼفب
أّؼّتب ّأيٖؼنب
( يذل  :سًّ تٌّٖح ّاهنذٖؼ يذوَ ) ،هٌِٖوّا يً ؼضٖق يؼفبٌَ ّهخخسوٓ فِٖى فّٖمبخَ اهلغؿٖج
ّهٖولٌِى اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج .
ال :
ّٖخفمل ضمؼث يّالٌب اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ كبئ ً
يمح األٖبى ّاهؿًٌّ نٌح يّاهتبً فِٖب يوٓ اهعغيج ّضؿً اهكضتج هفٖعٕ اهّضٖغ
اهفؼٖغ،اهػٔ فبُغح تًٌٖٕ ّضمؼح تلّخٕ اهسؿيبٌٖج ّاهيونّخٖج يوٓ اهؿّاء ّٖى خخّٖسَ يً
ضمؼث اهٌتٕ  فٕ ( اهضؼى ا هينٕ) ّاأليؼ اهيضيغٔ تبهفِّغ هَ يً أُل األؼل ّاهؿيبء
هخّهَٖ يؼـ اهضسؼ األؿًغ ،يلبى ؿونبً األّهٖبء هٖنًّ ؿونبً ُػا اهيلبى ّاألكٖل فَٖ

ّاهّنٖل هوضتٖة األيهى فٕ نل يب ؿّاٍّ ،تًغ نل ُػٍ األضّال ّيب ؼأٖح يًَ يً اهًسبئة
ّاهغؼائة فٕ ؿٖبضخٕ تيًٖخَ كغؾ اهلل ؿؼٍ فٕ يّاهى اهيوم ّاهيونّح ّاهستؼّح ّاهالُّح
ّفٕ اهؿيبّاح ّاألؼامًٖ يًؼِّسًب تيًٖخَ فٕ ستبل نل ضؼف يً ضؼّف اهلؼآًّ ،تنّاف
نل يؼـ هوضق خًبهٓ ،فٕ نل إؿى يً أؿيبئَ خًبهٓ ّكفج يً كفبخَ خًبهٓ ّخٌـؽل يً
خٌـؽالخَ سل ّيال،
ّيبؼسًب تيًٖخَ إهٓ يؼـ ّضغاٌٖخَ ّنل ػهم تبهِيج

اهيضيغٖج إهٓ أً إؼخلٖح إهٓ يلبى

اهؿسّغ فٕ ضمؼث اهؼة اهيًتّغ تيًٖج ؿٖغٔ ّفٖعٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ ّتئيبيٖج ضمؼث
اهضتٖة اهيًهى ّنؼٖى اهيّهٓ ّ يً ذى أيبغٌٕ إهٓ يلبى اهعغيج تًٖ األيج

 .فؿؼح تٕ

عّاؼق اهًبغث ّيِغ هٕ يلبى اهلّٖيٖج تبهخّضٖغ هيضّ نفؼ اهنفبؼ ّفؼم اهيفؼنًٖ .
ّهى ٖوتد تًغُب ضمؼث األؿخبػ كغؾ اهلل ؿؼٍ إال أً ؿويٌٕ يلبهٖغ اإلؼفبغ ّخؼتٖج األٌبى
إلٖكبهِى إهٓ ؼمّاً اهلل األنتؼ ّيِغ هٕ تيّسة و ُغٔ فٕ ّٖى اهًِغ ّاهيٖذبق تئيبيٖج
اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج ّنل اهنؼق اهكّفٖج تال إؿخذٌبء .
ّأيغٌٕ ؿٖغٔ ّيّالٔ ّضمؼث اهٌتٕ  تيغغ هى ٖؿتق هَ يذٖل ّكوغٌٕ ؼتٕ سل ّيال
ٌّؼ اهِغاٖج ّاهفٖل األكغؾ ّيغغ ييغغ ألنًّ نيب تفؼٌٕ أؿخبػٔ اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ
كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ؿونبًٌب هألّهٖبء ّيفٖؼًا هنل ّهٕ فٕ يكؼٔ .

ُّنػا إٌخلل فٖعٕ ّأؿخبػٔ ّكؼث يٌٖٕ نتٖة اهلوّة يً اهغٌٖب ّاهخضق تبهؼفٖق األيوٓ
خبؼنبً يوٓ نبُوٕ ضيل ُػٍ اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج ،اهخٕ سغغخِب تبهِيج اهًبهٖج،
ّسًوِب هٕ ضمؼث اهٌتٕ  يؼتّنج ( تئضخؼاى اهمل) أٔ " طرٖلذٌت إحذرةى ةهنل "ّ ،أّكل
اهيًخلغ تبهيفبٖظ اهًهبى ّتضمؼث اهٌتٕ

 أً ٖنًّ ضلبٌٖ ًب يٌؿّت ًب هوضق خًبهٓ

ّضٖد أٌٌب ضلبًٌّٖ ّنؼٖلخٌب اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج فلغ أينٖح يً ضمؼث اهٌتٕ
اهكغِّٖق األنتؼ ؼمٕ اهلل يٌَ ّضمؼث ؿٖغٌب اهفبٍ اهٌلفتٌغٔ كغؾ اهلل

.

ّ ضمؼث
ؿؼٍ إؿى

" ةهطرٖلخ ةهٌلضجٌدٖخ ةهحلتٌٖخ ةهعوٖخ " .

ّفٕ اهؿٌج اهخٕ إٌخلل فِٖب ضمؼث األؿخبػ كغؾ اهلل ؿؼٍ غعوح اهعوّث تأيؼ ؼّضبٌٕ يٌَ
(ّأغعوح يًٕ عبغيٕ يغٌبً ) ،هيغث أؼتًًٖ ّٖيًب تغ ًء يً فِؼ ؼسة إهٓ اهًبفؼ يً فِؼ
فًتبً ،ضٖد ؿويٌٕ ضمؼث فٖعٕ ؿٖغٌب اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ فِٖب نل
يب يِغ إهٕ يً عوق فٕ ّٖى اهًِغ ّاهيٖذبق هنٕ أخّالُى تبهعغيج ّاإلكالشّ ،هيضّ اهنفؼ
يً كوّتِىّ ،تًغ اهعوّث أكتص ضبهٕ أيوٓ تؿتًًٖ أهف مًف،

( ّنبً يً ٌغاؼث ضبل

يّالٌب اهفٖظ ٌبهى فٕ عوّخَ أٌَ ٖلف اهؿبيبح اهنّال يؿخغؼك ًب فٕ ضمّؼ

اهلل خًبهٓ

ال اهلتوج،
يؿخلت ً
هٌِٖٕ إؿخغؼاكَ تبهؿسّغ ؿسغث أّ ؿسغخًٖ ٖهً اهٌبهؼ إهَٖ أٌَ ال ٖؼفى ؼأؿَ تًغُب ّ .نبً

نًبيَ ال ٖخًغْ يفؼًٖ غؼُيًب يً اهعتؽ ّيذوِب يً فّؼتبء اهًغؾ

ٌّّ .يَ ال ٖؽٖغ يً

ال اهلتوج فٕ اهذود األ عٖؼ يً اهوٖل ألنذؼ يً
ذالد ؿبيبح فٕ اهّٖى ّاهوٖوج ّنبً ٖلف يؿخلت ً
ؿبيج ٖنيل فِٖب يً اهكالث ّاهؿالى يوٓ ؼؿّل اهلل

 يب فبء اهلل أً ٖنيل،

ذى ِٖغِٖى إهٓ ضمؼث اهٌتٕ  يعبنتًب إٖبٍ ّنأٌَ فٕ ضمؼخَ يفبفِ ًب إٖبٍ ّ . ) تأيؼ اهٌتٕ
ٌ لوح اهنؼٖلج اهًوٖج اهٌلفتٌغٖج إهٓ تالغ اهغؼة ّسًوح يؼنؽُب فٕ هٌغًّ ،فِؼح

ؿٖف

اإلؼفبغ هًٖى ٌّؼ اإلؿالى فٕ كوّة أُل أّؼّتب ّأيؼٖنب ّخؼنٖب ّأفؼٖلٖب ّأؿخؼاهٖب ّيبهٖؽٖب
ّاهفؼق األككٓ ّاألغٌٓ .

ّهى ِٖغأ تًغُب ضمؼث يّالٌب اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ تل غاّى يوٓ اهؿفؼ
تًٖ خوم اهتالغ ٌبفؼًا هغًٖ اإلؿالى ّاهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖجّ ،تفمل ّ يغغ يً ضمؼث اهلل
خًبهٓ ّضمؼث اهٌتٕ ّ تِيج فٖعَ كغؾ اهلل ؿؼٍ خّافغح اهٌبؾ إهَٖ ّغعوح فٕ غًٖ
اإلؿالى،
ّنبً ٌّؼٍ ٖسػة نل يً ٖؼاٍ فال ٖخيبهم أضغ ٌفؿَ يٌغ ؼؤٖخَ يً اهكالث ّاهؿالى يوٓ
ؼؿّل اهلل ّ إختبو أيؼٍُّ ،نػا نذؼ خبتًٍّ ّكبى يًِى يوٓ خضّٖل نٌبئؿِى إهٓ يؾ اسغ
هٖؼفى فِٖب اٗػاً ّخؤغْ فِٖب اهكوّاح اهعيؾّ ،خكتص ُػٍ اهيؿبسغ يؼانؽ هٌفؼ

ّخًوٖى اهغًٖ اإلؿاليٕ يً فلَ ّؿٖؼث ينؼث ّأضبغٖد فؼٖفجّ ،ؽّاٖب إلكبيج عخى اهعّاسنبً
ّاهػنؼ اهفؼٖف .
ضخٓ أً ؿالنًٖ ّيوّم خوم اهتالغ تبإلمبفج إهٓ ؼؤؿبئِب ّّؽؼائِب ّأيؼائِب
ٌّتالئِب ّأؿبنًٖ اهًوى فِٖب ؿونّا فٕ نؼٖلخَ ّخخويػّا يوٓ ٖغَٖ ّأكؼّا هَ تبهنبيج
ّاإلضخؼاى
ّال ًٖوى أضغ يغغ يً إيخٌق يوٓ ٖغَٖ اإلؿالى ّؿوم تيؿبهم اهنؼٖلج اهٌلفتٌغٖج اهًوٖج إال
اهلل ،ضخٓ أٌَ فٕ تًل ناليَ كبل إً يغغ اهٌلفتٌغًٖٖ فٕ اهًبهى أنذؼ يً يبئج ّعيؿج
ّيفؼًٖ يلًٌّٖب يً اهٌبؾ يٌخفؼًٖ فٕ نل أكلبو األؼل .
ّهى ٖخّاً يً فؼاء تًل نٌٖؾ اهِّٖغ فٕ هٌغً اهًبكيج ّخضّٖوِب أٖم ًب إهٓ يؿبسغ،
ّهى خخّكف ُيخَ يوٓ ػهم تل سًل نل كوة يً كوّة اهػًٖ إختًٍّ ؽاّٖج ّيؿسغًا ٖػنؼ اهلل
فَّٖٖ .سخِغ ّٖسخِغ هيضّ اهنفؼ ّاهفؼم اهعفٕ يً اهلوّة لًٖيؼُب تٌّؼ اإلؿالى ّاإلعالق
ّهٌٖلػ اهًتبغ يً هويبح اهٌفّؾ ّ .هٖتًٖ هأليج نؼٖلِب فٕ اهغٌٖب ّاهيضفؼ ّاٗعؼث ّهٌٖػؼ
اهنل يً اهيوضيج اهنتؼْ

( اهضؼة اهًبهيٖج اهذبهذج ) ّٖتفؼ اهٌبؾ تلؼة هِّؼ كبضة

اهؽيبً ؿٖغٌب يضيغ اهيِغٔ يوَٖ اهؿالى اهػٔ ؿٖيضّ تؿٖفَ يب ختلٓ يً
يوٓ ّسَ اهتؿٖنج .
ّيً نرةيتذَ  :حٖتذَ ّؤحّةهَ نوِت نرةيتد ّإً ةهلوى هٖعجز عً ذدٌِّٖت .

نفؼ ّإهضبغ

ّيً ٖؼافلَ كغؾ اهلل ؿؼٍ ٖؼْ يٌَ اهًسة اهًسبةّٖ ،الضه عّاؼق اهًبغث اههبُؼث
يً ضمؼخَ نبهفيؾ فٕ ّمص اهٌِبؼّ ،هّ أؼغٌب ػنؼ تًل يً نؼايبخَ اههبُؼٖج ال
اهيًٌّٖج هًسؽٌب يً ضكؼُبّ ،هنٌٌب ٌنخفٕ تبإلفبؼث ّهّ إهٓ تًل يب هِؼ تغٖؼ ككغ يٌَ،
ّإً نل يؼٖغَٖ ّأضتبتَ هٖفِغًّ ّٖؼًّّ هم اهنذٖؼ اهنذٖؼ يً نؼايبخَ ّيب إعخق نل
ّاضغ يٌِى تِب .
ّيً ييّى نؼايبخَ اهخٕ ٖؼاُب نل يً ٖضٖن تَ غيبؤٍ هوٌبؾ تبهففبء يً األيؼال،
ّنى يً يؼٖل يسؽ اهنة يً يغاّاخَ ّهّ نبً يً اهيِخغًٖ اهسغغ أّ يً اهيؿويًٖ أّ
يً أُل اهنخبة ّٖوسأ إهٓ ضمؼث اهفٖظ إال ّٖففٓ تئػً اهلل ،نيب أً اهتًل يٌِى ٖؼْ
ضمؼث اهٌتٕ  فٕ اهؼؤٖب ضٖد ّٖسِِى هٖلكغّا ّهغٍ اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ ،فًالسِى
يٌغٍ .

ّنبً كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ٖلؼأ تًل ا

ٖٗبح اهفؼٖفج ّتًم ًب يً أغيٖج اهؼؿّل



يوٓ اهيبء ّٖمى ٖغٍ اهفؼٖفج يوٓ ؼأؾ اهيؼٖل فٖخًبفٓ تئػً اهلل .

ّإػا نبً "يؼل اهيّح " ّ" ًٖويَ نففًب " فٖلّل ألُل اهيؼٖل  :ال ؤذدةخل ،حٖر ُّ
ذةُث إهٓ يلتى ؤفضل يً يلتى ةهدٌٖت .

ّييب فبُغٌب يً نؼايبخَ ،أٌَ نبً ٖأخَٖ تًل األفعبق اهيكبتًٖ تأيؼال نبهؿؼنبً
ّال أيل هِى تبهًٖـ إال هتمًج أؿبتٖى فنبً ضمؼث اهفٖظ كغؾ اهلل ؿؼٍ ٖؿخأػً يً ضمؼث
اهٌتٕ ّٖ ؼكِٖى ذى ٖلّل هِى  :إػُتّاّ ،أيٖغّا اهفضّق اهنتٖج ّٖ .ػُة اهيؼٖل فٖخفبسأ
األنتبء
أً اهفضّق عبهٖج يً أٔ أذؼ هػهم اهيؼل اهعتٖد .

ّيً نؼايبخَ يب ضكل يى اهغنخّؼث ؿويٓ كتبٌٕ ؼضيِب اهللّ ،نبٌح كغ إؿخأكوح ذغِٖب
فٕ اهًبى  1976ىّ ،ػهم تؿتة إؿخفضبل اهؿؼنبً تَّ ،أفبؼ يوِٖب األنتبء أً خؿخأكل
اٗعؼ تؿتة خففٕ اهيؼل فَٖ أٖمبًّ ،تؿتة اهضؼة األُوٖج فٕ هتٌبً ل ى ٌخينً يً يٖبغخِب
إال تًغ إسؼائِب هخوم اهسؼاضجّ ،يى ػهم أٖمبً فئً األنتبء أعتؼُّب تخففٕ اهؿؼنبً تنبيل
سؿغُب ،فيب نبً يٌب إال أً خّسٌِب إهٓ ضمؼث اهفٖظ فٕ غيفق اهفبى ّّسغٌبٍ تيضؼاتَ
ٖؤغٔ كالث اهًكؼ يى اهسيبيجّ ،تًغ اهكالث كبى يوٓ إنؼايٌب ّإنؼاى مّٖفَ تيب

ال

ّٖكف
ّال ًٖتؼ يٌَ ّال ًٖؼفَ إال يً ٖؽّؼٍ كغؾ اهلل ؿؼٍ ،ذى ككح هَ اهغنخّؼث يفنوخِب
ّكبل اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ "إٌب هلل ّإٌب إهَٖ ؼاسًًّ " ذى كؼأ يل يبء ّّمى ؿّانَ يوٓ

ؼأؿِب ّكؼأ يب خٖؿؼ يً اهلؼآً اهنؼٖى ّكبل ٖ :ب تٌٖخٕ إيخلبغًا تضغٖد اهضتٖة اهيكنفٓ 
«ةهصدكخ ذدفع ةهجالء ّذزٖد ةهعير » إفخؼٔ ٌفؿم يً اهللّ ،خكغكٕ نل ّٖىّ ،أٌب تميبٌج
ضغٖد ؼؿّل اهلل  أميً هم اهؽٖبغث فٕ اهًيؼ  .ذى ؿأهِب نى خؼغتًٖ يً اهًيؼ ،ضخٓ أغيّ
اهلل هم ؟ كوح  :يفؼ ؿٌّاح خنفٌٖٕ ألؼْ أّالغٔ ّكغ خعؼسّا يً اهسبيًبح ّخؽّسّا

.

فلبل هِب  :إً ـاء اهلل ؼتٌب سل ّيال ًٖنٖم ُػا اهًيؼ .
فبهخفخح اهغنخّؼ إهٌٖب ّكبهح  :ال إيخؼال ،إٌيب األنتبء ّتًغ اهسؼاضج ّاهيًبهسج تبألفًج
كبهّا إٌٌٕ هً أيٖـ أنذؼ يً ؿخج أفِؼ إهٓ ؿٌج  .فلوٌب هِب  :يوٖم اإليخلبغ .
يً ػهم اهّٖى ّإهٓ خيبى اهًفؼ ؿٌّاح هى ٖوؽيِب خٌبّل أٔ غّاء أّ ضخٓ هيؼاسًج أٔ نتٖة،
ّفٕ خيبى ٌِبٖج اهًفؼ ؿٌّاح إخكل أّالغُب تٌب هٌغؼنِب ،فِؼيٌب ّّسغٌبُب فبكغث اهّيٕ،
ّاألنتبء ضّهِب ٖلّهًّ ّٖيًٖ أّ ذالذج ّخعؼر يً اهغٌٖب فؼاسًٌب ضمؼث اهفٖظ كغؾ اهلل
ؿؼٍ هٖغيّ هِب فلبل  :ؿتق اهلوى .

ّيً نؼايبخَ أٖمًب :

أٌَ فٕ اهؿب تى يفؼ يً فِؼ فًتبً اهيًهى هًبى أهف ّخؿًيبئج ّؿتًًٖ يٖالغٖج ّتٌٖيب
نٌب فٕ يؼنؽ ييوٌب إػا تضمؼث اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ ٖنوتٌب تبهِبخف هًٖويٌب أٌَ فٕ

ينبؼ تٖؼّح كبغيًب يً كتؼق ّٖنوة يٌب أً ٌخّسَ هٌأعػٍ

ّ .تًغ أً كوٓ اههِؼ ؿأهخَ
:

ييبؽضًب
يوٓ غٖؼ يبغث كغّى نى فٕ يذل ُػا اهّكح ٖب ؿٖغٔ

 .فلبل  :ال أؼٖغ أً أكّل هم ضنيج

يسٖئٕ ضخٓ ال خٌفؼ اهعتؼ ،فلوح  :أيغم تبهنخيبً .
فلبل هٕ  :أيؼح يً ضمؼث اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ ّيً ضمؼث اهٌتٕ
اهيًهى  فٕ غّٖاٌَ تِػٍ اهوٖوج  :أً أغؼم ّاهغ أّالغٌب يغٌبً ُّفبى .
( ٌُّت ٌرْ يً عظيخ ةهٌجٕ ّ ةهيضتٖخ ةهعظتى نٖف ٖدرنًّ هٖس فلط يً ٌشث هِى ،جل
آجتء ّؤجدةد ّذرٖتد ةهيٌشّجًٖ هِى

 .حٖر نتً ٖلّل شوطتً ةألّهٖتء ةهضٖخ عجد ةهلل

ةهدةغشذتٌٕ كدس ةهلل شرٍ  :يً ُى ؤً ٖزّرٌت جٌٖخ صتدكخ ّخرس يً جٖذَ ألخذ ةهعِد يٌت
ّؤدرنَ ةهيّد فإٌَ ٖجد ل ّنل يً آجتبَ ّؤجدةدٍ ّيً إٌذلل يٌِى عوٓ ةهضلتّح ٖجدل إهٓ
ةإلٖيتً،
ّيً إٌذلل يٌِى عوٓ ةإلٖيتً ٖوجس ّالٖخ نجرْ ) .
فلوح هَ  :إػا نبً األيؼ نػهم  :إٌب هلل ّإٌب إهَٖ ؼاسًًّّ ،هنً أال ٌعتؼ األُل هٖضمؼّا ؟
كبل  :أفمل ،ألٌَ تًغ اهًفبء ؿٖلمٓ األيؼ .
فأعتؼٌب األ ُل ّّاهغخٕ هخخضمؼ هخوم اهيكٖتجّ ،يب إً غعل ّكح كالث اهيغؼة
ّتًغ أغاء ضمؼث اهفٖظ هفؼٖمج اهكالث خّسٌِب تؼفلخَ هؽٖبؼث ّاهغٔ فٕ غؼفخَ ّنبً

تنبيل اهكضج ّييؼٍ آٌػام أؼتًج ّذيبًٌّ يبيًب ّ .غعل ضمؼث اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ
ّالنف ّاهغٔ ّّمى ٖغٍ يوٓ ؼأؿَ ّكؼأ يب ح ٖؿؼ هَ يً اهلؼآً اهًهٖىّ ،نبً ال ٖفكوٌب
يً كالث اهًفبء إال غكبئق ،فلبل ضمؼث اهفٖظ هّاهغٔ ُ :ل خأػً هٕ تلؼاءث "ٖس" اهفؼٖف
؟ فلبل ّاهغٔ  :خفمل ّ .تغأ يّالٌب اهفٖظ ٌبهى ٖلؼأ ّّاهغٔ ٖتخؿى ٌّٖهؼ خبؼث إهٓ ضمؼث
اهفٖظ ّخبؼث إهٌٖب غٖؼ يالضه أً فٖئبً كغ ٖضكل .
ّيب أً ّكل ضمؼث اهفٖظ تلؼاءخَ إهٓ كّهَ خًبهٓ

"شالى كّالً يً رث رحٖى "

ضخٓ إؼخسف ّاهغٔ ّتغأ ٖوفه أٌفبؿًب تغًّ أً ٖؿخؼسًِب ّإٌلوة يٖخ ًب

ّ .تًغ يفؼ غكبئق

يً ّفبخَ نبً ال ٖؽال ٖنيل فِٖب يّالٌب اهفٖظ ٌبهى خالّث "ٖؾ" اهفؼٖف ّٖلؼأ أؿيبء األٌتٖبء
ّأؿيبء اهكضبتج ّاهيفبٔط اهًهبى ّاألّهٖبء اهنؼاى .ضخٓ ؼأٌٖب ّاهغٔ ٖفخص يٌَٖٖ ّٖوفه ٌفؿ ًب
ال ذى ٖغيل يٌَٖ ؼافًبً ألكتى اهفِبغث ّ.كبل هٌب يّالٌب اهفٖظ :كغ أيؼح فٕ ُػٍ
أعٖؼًا نّٖ ً
اهًفؼث غكبئق األعٖؼث ّاهخٕ أيلتح يّخَ ّإهٓ ُػا اهٌفؾ األعٖؼ أً أنيل هَ عوّث أؼتًًٖ
ّٖيًب تنيبل اإلسخِبغ ّا هًتبغث ّاألّؼاغ ،ضخٓ ال ٖوؽى هَ عوّث فٕ كتؼٍُّ ،ػا يِغٔ يى اهلل،
أً أنيل فٕ اهغٌٖب كتل اإلؼخضبل إهٓ اٗعؼث نل يً تبٖى يًٕ ّإيخلغ ّؼمٕ تٕ،
ضخٓ ال خوؽى هَ عوّث فٕ اهلتؼ ّٖنًّ تؼؽعَ تًغ اهيّح فٕ يلبى
ٖرزكًّ ".
ّفٕ اهّٖى اهخبهٕ كوٓ يوَٖ ّغفٌَ ّهلٌَ ّيبغ يً فّؼٍ إهٓ كتؼق .

" جل ؤحٖتء عٌد رجِى

ٌّؽهٌب إهٓ اهفبى اهفؼٖف هؽٖبؼث يّالٌب اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ
فّسغٌبٍ يٌخهؼاً يوٓ اهتبةّ ،يب أً ؼآٌب ضخٓ تبغؼٌب تبهلّل
َّجَ َعوٌَْت هَُِىِ ؤَزَِّةجّت

م
ً كَ ِجوِ َ
شوًت يِ ِ
شوٌَْت رُ ُ
َ َّ  :هلَدِ ؤَرِ َ

ةهو َِ هِنُلِّ ؤَجَ ٍل
ً َّ
ٕ جِأ َٖخٍ إِهَّت ِجإِذْ ِ
ً َٖإْذِ َ
ً هِرَشُّلٍ ؤَ ِ
َّذُر َِّّٖ ًخ َّيَت نَت َ

نِذَتثْ(اهؼيغّ .)38كتل أً ٌسوؾ نوة يٌب اً ٌضمؼ أمضٖج ػتضِب تٖغٍ اهفؼٖفج ّخّهٓ
خّؽًِٖب يوٓ اهفلؼاء ّاهمًفبء .

ّيً نرةيتذَ ؤٖض ًت :

نبً إلضغْ اهيِخغٖبح األسبٌة

ّهغ ال ٖخسبّؽ ييؼٍ األؼتى ؿٌّاح ٖوًة تلؼة

يٌـؽل يّالٌب اهفٖظ ٌبهى كغؾ اهلل ؿؼٍ فٕ كتؼقّ ،تغًّ إٌختبٍ ؿلن ُػا اهنفل فٕ إضغْ
ؿّاكٕ اهيبء اهخٕ خسؼٔ تلّث تًٖ اهضلّلّ ،يً سؼاء كؼاط اهنفل إٌختِح اهّاهغث ّأؼاغح
ٌسغخَ فوى خؿخنى هفغث سؼٖبً اهيبء ّهًغى يًؼفخِب ألٔ

ؿبكٖج خضّل ّػهم هنذؼث خًغاغ

ّخفًة اهؿّاكٕ اهخٕ خٌخِٕ فٕ اهتضؼ يوٓ تًغ أنذؼ يً يفؼث نٖوّيخؼاح  .فِؼيح خؿخٌسغ
تضمؼث اهفٖظ ُّّ فٕ يٌـؽهَ ّأعتؼخَ يب سؼْ ،فخؼنِب ّكًغ إهٓ غؼفخَ ّتًغ كوٖل ٌؽل
ّكبل هِب  :إػُتٕ إهٓ فبنئ اهتضؼ ّأفبؼ هِب يوٓ ينبً يًًٖ ٌُبم

 .فػُتح ّتؼفلخِب

تًل األفعبق فّسغح اهنفل فٕ اهينبً اهيضغغ اهػٔ أفبؼ يوَٖ ضمؼث اهفٖظ ّتغًّ أً

ٖكبة تأٔ عغـ ُّ " .ذة يً ةهيحتل هيً ٖعرف عيق ذوم ةهشّةكٕ ّذضعجِت ّضدح
جرٖتً يتءُت ّطّل ةهيشتفخ ةهذٕ ذفصوِت عً ضتطا ةهجحر " .

ّيً نؼايبخَ اهخٕ ٖفًؼ تِب نل يؼٖغَٖ ّٖضغذٌّم يٌِب أً يب يً يؼٖغ ٖؿخٌسغ تَ فٕ
أٖج يًموج فٕ ضٖبخَ اهّٖيٖج ّكتل أً ٌٖخِٕ يً ػنؼ إؿيَ اهفؼٖف إال ّٖغبد يً ضمؼث
اهلل خًبهٓ ّ .نل يً ٖؼافلَ ٖفًؼ تػهم ّخخًوق تَ اهلوّة ّيً نؼايبخَ ّأٌّاؼٍ أً يب يً
نخبتٕ ٌٖهؼ إهٓ ّسَِ اهفؼٖف إال ّٖسػتَ ٌّؼٍ فٖختًَ ّٖؿوى يوٓ ٖغٔ

ٍ ّٖضؿً إؿاليَ،

فٖولٌَ اهفٖظ اهنؼٖلج اهًوٖج ّ .نل يب ّؼغ يً خوم اهنؼايبح ّاهخٕ خضغذٌب يٌِب يً يفبٖظ
اهًهبى ال خًغّ نٌِّب يً
أضّاهِى اهًبغٖج اهّٖيٖج هخؼتٖج اهيؼٖغًٖ ّأيب اهنؼايبح اهضلٖلج اهخٕ ال ًٖتؼ يٌِب اهوؿبً
ّاهخٕ ُٕ يبئغ ث إهٓ يلبى اهلوة فلغ إغعؼُّب إ هٓ ّٖى اهلٖبيج يً أسل عغيج األيج اهيضيغٖج
ّتٌٕ آغى .

ُّػا تئعخكبؼ ييب إؿخنًٌب أً ٌسيى يً ضٖبث ضمؼث يّالٌب اهغّد األيهى،
ّاهيؼتٕ األنتؼ ،اهّضٖغ اهفؼٖغ ،آٖج يً آٖبح اهلل خيفٕ يوٓ ّسَ األؼل ّؿؼ يً أؿؼاؼ
اهلل ،اهفٖظ يضيغ ٌبهى اهضلبٌٕ أغايَ اهلل ّكغؾ اهلل ؿؼٍ ،يؤٖغث يً ضمؼث يّالٌب ؿونبً

األّهٖبء ّكؼث اهًًّٖ ّنتٖة اهلوّة أؿخبػٌب اهفٖظ يتغ اهلل اهفبئؽ اهغاغؿخبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ،
ّاهػٔ خفمل تػنؼ يٌبكة يً أنيل هَ ضبهَ ّأضؿً خؼتٖخَ يّالٌب اهفٖظ يضيغ ٌبهى اهضلبٌٕ
اهٌلفتٌغٔ
ال تضلَ  :نل يب يِغ إهٕ يً ضمؼث اهضق خًبهٓ ّيب ُّتح يً ضمؼث
كغّؾ اهلل ؿؼٍّ ّكبئ ً
اهٌتٕ اهيكنفٓ ّّ ؼذخَ ّنل يلبى هّٕ ،يِغ هٕ فٕ ّٖى اهًِغ ّاهيٖذبقّ ،يلبى اهغّذٖج
ّاهخكؼف
فلغ أّؼذخِى ّيِغح تِى إهٓ ّهغٔ ٌبهى أفٌغٔ تفِبغث ضمؼث اهٌتٕ اهيعخبؼ



ّاهلل يوٓ يب ٌلّهَ ّنٖل ّفِٖغ .

ُّػٍ اإلفبغث يً ضمؼث ؿونبً األّهٖبء كغؾ اهلل ؿؼٍ يّالٌب اهفٖظ يتغ اهلل اهغاغؿخبٌٕ
فِٖب اهنفبٖج ّاهّفبٖج تضق ّهغٍ ّّاؼد ضبهَ يّالٌب اهفٖظ يضيغ ٌبهى ال ضلبٌٕ كغؾ اهلل ؿؼٍ
هٖغؼم سالهج كغؼٍ ّيوّ يلبيَ .

ل يً أً خضكٓ ّ .ضٖبخَ نوِب نؼايبح تبهغبح تبُؼاح
ّهَ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ يؤهفبح أس ّ
ال خًغ ّال خضكٓ ّإؼفبغاح يً كوة يضيغٔ ّفٖل أكغؾ ،نل يً ضمؼ تضمّؼٍ ٌلل
يٌَ يب ًٖسؽ اهلوى يً نخبتخَ

ّ .هػا يً إسخِغ يً يؼٖغَٖ ّ أضتبتَ هٌفؼ تًل اهيٌبكة

ّاإلؼفبغاح اهخٕ خضغد يٌِب فلغ خؼسيح إهٓ اإلٌنوٖؽٖج ّإهٓ أنذؼ اهوغبح اهضٖج ،هًٖى ٌفًِب
هنل يً خٌبّهِب تبإليخلبغ ّاهخكغٖق .
ّهَ كغّؾ اهلل ؿؼٍّ عوفبء نذؼ ّيأػًٌّٖ تبٗالف يّؽيًٖ تًٖ اهيفبؼق ّاهغبؼة
ٌّغيّا اهلل خًبهٓ أً ًٖنَٖ اهًيؼ

.

اهنّٖل ّٖيغٍ تبهكضج ّاهًبفٖج ّاهؿاليج ّٖؤٖغٍ خأٖٖغ

عبق يٌَ خًبهٓ ّٖفؼفٌب تعغيخَ ّٖذتخٌب فٕ أيخبتًَّٖ ،نف كوتَ اهفؼٖف يوٌٖب ّٖؼؽكٌب
ضؿً كضتخَّٖ ،ؤغتٌب تأغتَ ،ؼمٕ اهلل يٌَ ّأؼمبٍ ّغفؼ هَ ّهّاهغَٖ ّؼمّاً اهلل يوٓ
اهكضبتج ّاهخبتًًٖ ّيوٓ ؿبغاخٌب اهٌلفتٌغًٖٖ كغ ؾ اهلل أؿؼاؼُى أسيًًٖ ّأفمل اهكالث
ّاهؿالى يوٓ أفؼف اهعوق ضتٖة ؼة اهًبهيًٖ ؿٖغٌب ّيّالٌب إٌؿبً يًٖ اهّسّغ ّاهؿتة فٕ
نل يّسّغ ؿٖغٌب ّففًٌٖب ّيالػٌب أتٕ اهلبؿى يضيغ كوّاح اهلل يوَٖ ّؿاليَ ّيوٓ آهَ
ّكضتَ ّؿوىّ،يً اهلل اهخّفٖق .

ّال ضّل ّال كّث إ ال تبهلل اهًوٕ اهًهٖى

