حضرة سيدنا موالنا
الصيخ شرف الدين الداغستاني
( قدّس اهلل سرّه )

ّاصد اهيلصار ،ؤتّ اهفلصاء ٖلبل هَ اهنِل اهيؿبف ،زالؼج زبؼج األّهٖبء،
ّاصد كوّى األٌتٖبء ،ايبى األكؿبة األتصاص ،ؤٌٖط اهيالئنج األزٖبص ،يصتٕ اهيصغسًٖ،
تدص كصفبً اهلبصفًٖ ،كصّط اهدؾصث اهيديسٖج ،جبيق فصكبً اهيدبيس ّاهينبصى ّاهغصف،
ؿّص اهخجوٖبح اهشاخٖج ،ظسصث يٌخِٓ اهلوّى األدسٖج ،يٌِل يلبصف اهّصاذج اهيديسٖج،
يـِص اصغبس اهدلٖلج األديسٖج ،دتّص ؤدتبص اإلجخِبس األيجبسّ ،ظصّص ؤظصاص فئاس ؤّهٕ
اإلصغبسّ ،كلس فصٖس اهٌتالءّ ،ؿّص ؤؿّاص شّٔ اإلٌغبء ّاإلٌغبسّ ،تٖح كؼٖس األظيبء
ّاهؼفبح ،يً ؼٖح فؾوَ اهٓ جيٖق األكؿبص ؿبص دخٓ خؿبّهح اهَٖ يً نبفج األيؼبص
األتؼبص ّكصح تَ يً اهلويبء اهلًّٖ ّيً األّهٖبء اهلوّة ّؤكصح هَ تبهخفًٌ فٕ ؤدظً
اهفًٌّ اهٓ ينبصى ؤزالق كبهٖج ّؿٖة ؤكصاق غبهٖج .

ّهس كسّط اهلل ظصٍّ ظٌج اذٌخبً ّخظلًٖ ّيبئخًٖ ّؤهف ُـ فٕ كصٖج

( نٖنٌّّا ) يً

ؤكيبل ساغظخبً ّٖى األصتلبء فٕ اهذبهد يً شٔ اهللسث  .يً كبئوج كصٖلج خؼل ٌظتِب ٗل
تٖح اهٌتٕ ّ اهسٍ كبهى جوٖل اكخٌٓ تخصتٖخَ ّسفق تَ اهٓ زبهَ اهغٖر ؤتٕ يديس اهيسٌٕ كسّط
اهلل ط

صٍّ هٖلف

كوٓ ؤدّاهَ ٌّغإخَ .

خلوى اهغٖر غصف اهسًٖ اهلصآً ّدفـ األدبسٖد اهغصٖفج ّخؾوق تبهوغج اهلصتٖج دخٓ
ؤؼتخ يق ؼغص ظٌَ كاليج كؼصٍ فٕ اهلوّى اهغصكٖج ّاهوغّٖج ّكوى اهنالىّ ،تلس ظلّؿ
تالسٍ
فٕ ٖسٔ اهيغخؼتًٖ اهصّط ُّجصخَ يق ؤُوَ ّؤُل تالسٍ اهٓ ساص اهزالفج اهلذيبٌٖج ّاظخلصاصٍ
فٕ توسخَ اهجسٖسث ( اهصغبسٖج)ّ ،تدنيج اهلل ّتإيص اهصظّل  هغٖزَ ظٖسٌب ؤتٕ ؤديس اهذغّصٔ
كسّط اهلل ظصٍّ  ،ؤسزل ظٖسٌب اهغٖر غصف اهسًٖ اهزوّث ّنبً كيصٍ ال ٖخجبّض اهزبيظج
كغصث ،هٖنًّ خدح اهخصتٖج األّٖظٖج اهصّدبٌٖج هظٖسٌب اهغٖر ؤتٕ ؤديس اهذغ ّصٔ كسّط اهلل
ظصٍّ ،
اهشٔ هى ٖجخيق يلَ جظسًٖب ّنبً كس شُة هضٖبصخَ تصفلج ذالذًٖ يصٖساًّ ،نبٌح ّاهسخَ ؤّؼخَ
تلسى اهتلبء ّاٌخـبص اهغٖر اشا هى ٖجسٍُّ ،نشا نبً نيب دؼل يق ظٖسٌب ؤّٖط اهلصٌٕ صؾٕ

اهلل كٌَ اهشٔ هى ٖجخيق يق صظّل اهلل ُّ . نشا اٌلؿق دؾصث ظٖسٌب اهغٕذ غصف اهسًٖ
كسّط اهلل ظصٍّ كً اهسٌٖب ّاألكبصة ّاألدتبة هيسث ظخج ؤغِص فٕ اهزوّث ،نبٌح خدؾص هَ
ضّجخَ ؿلبيَ
تخّجَٖ يً ظٖسٌب اهغٖر ؤتٕ يديس اهيسٌٕ كسّط اهلل ظصٍّ يب ّٖاضٔ  50سصُي ًب يً اهزتض
ّيذوِب يً غّصتبء اهلسط فٕ اهّٖى ّ .نبً فٕ اهزوّث خدح خصتٖج ّؤٌـبص ا هغٖر ؤتٕ ؤديس
اهذغّصٔ اهشٔ ؤكؿبٍ ّـبئفَ يً األّصاس ّاألشنبص .

ّنبً فٕ ؤكوٓ اهدبئؿ يً غصفج اهزوّث

( نّث ) ٖسزل يٌِب اهِّاء اهلبصط،

فإزش اهغٖر غصف اهسًٖ كؿلج يً يالتظَ ّؤصاس ؤً ٖظسُب فبشا تؼّح غٖزَ ّنإٌَ اهصكس
اهلبؼف ٖلّل هَ  :ال خفلل ُشا ،فخصم شهم ّاهخفح اهٓ ّـبئفَ يً شنص ّؤّصاس .

ّيب ُٕ اال هدـبح ّاش تذلتبً ٌٖظل يً خوم اهفخدج ّٖخسهٓ دخٓ ٖؼل اهٓ دؾصث
اهغٖر ّاش تَ ٖوخف دّل جظسٍ اهغصٖف ّاهغٖر ال ٖوخفح اهَٖ اهٓ ؤً ؤسزل صؤظَ سازل
كيٖؼَ كصة كوتَ ّ .نبً ٖلّل ظٖسٌب اهغٖر غصف اهسًٖ  :كٌسيب نٌح ؤصٖس اهٌّى ؤديل صؤط
اهذلتبً ّؤؾلَ جبٌتًب نٕ ال ؤئشَُّٖ ،نشا ّهيسث ظخج ؤغِص نبً اهغٖر ٖإنل ّٖغصة ٌّٖبى
ّٖغخظل ّٖؼوٕ ُّشا اهذلتبً يوخف دّل جظسٍ اهغصٖف ّ .نبً نويب ٖخلسى تَ اهّكح فٕ

اهزوّث نبً اهذلتبً ٖؾيدل ّٖؼغصّ ،فٕ ٌِبٖج يسث اهزوّث ؤؼتخ دجى شام اهذلتبً تدجى
اهٌيوج
فيب نبً يً دؾصث اهغٖر كسّط اهلل ظصٍّ اال ؤً سُظَ تبتِبيَ

ّ .نبً ٖلّل اهغٖر

:

ٕ خصتٖخِى فٕ ّٖى اهلِس ّاهيٖذبق .
اً ُشا اهذلتبً ٖيذل ٌفّط اهيصٖسًٖ ّاأليج اهشًٖ كِس اه ّ
ّاهديس هلل كس ّفلٌٕ اهلل ،ألكؾٕ كوٓ ٌفّظِى ّ .تلس ُشٍ اهزوّث ظوى ظٖف اإلصغبس ّؤكؿٕ
هَ ؤيبٌبخَ اليلٌّٖج تدؾّص اهٌتٕ ّ يبئج ّؤصتق ّكغصًٖ ؤهف ٌتٕ ّظتلج آالف ّظتق
ظبساح اهٌلغتٌسًٖٖ ّتدؾّص ظٖسٌب اهغبٍ اهٌلغتٌس ّدؾصث ؤظخبشٍ ظٖسٌب ؤتٕ ؤديس اهذغّصٔ
كسّط اهلل ظصٍّ ّكِس اهَٖ تبهظص األكـى ّاهٌفط اهلسظٕ األكسط ّفخخ كوَٖ يً كوّى ظص
اهلصآً اهلـٖى ّؤّصذَ اهٌتٕ  تيّجة كِسٍ ّصاذج دلبئق كوّى يلبصجَ  فٕ يلبيبح
اهلصة هودق دخٓ اغخِص فٕ سّٖاً اهٌتٕ  تبظى "وارد اهيؼرار أتو اهفلراء ٍلبل هه اهنهل
اهيطبع

"

ّؤؼتخ يٌبصث ّيٌتصًا فٕ اهلوّى اهصتبٌٖج ّاهفّٖؾبح اهوسٌٖجّ ،نغف ؤظصاص اهلوّى يب فّق
يلبى ظٖسٌب جتصٖل كوَٖ اهظالى فٕ اهيأل األكوّٓ ،ؤؼتخ اهغٖر اهّدٖس اهفصٖس يجسس اهؿصٖلج
اهٌلغتٌسٖج اهلوٖج تبهفخخ اهجسٖس يً ظص كوّى دلٖلج يلبصر اهصظّل ّ ، شاف ؼٖخَ فٕ اهتالس
ّنذصح ؤختبكَ دخٓ ؤً اهظوؿبً كتس اهديٖس ّيً خّاهٓ يً تلسٍ يً اهظالؿًٖ نبٌّا
خاليٖشًا هَ ّاكفًٖ تبكخبتَ هٌِٖوّا يً ؤٌّ اص تّاصق اصغبسٍ ّ .غبهتٖج اهلويبء األخصام تبٖلٍّ

ّخخويشّا كوٓ ٖسَٖ هٖفٖؽ كوِٖى يً اهلوّى اهوسٌٖج ّاهتّاصق اهؼيساٌٖج ،فنبً اهيلوى ّاهيصغس
ّاهسهٖل ّاهيّؼل اهٓ دؾصث اهصة خلبهٓ تسالهج دؾصث اهٌتٕ اهيلـى األكـى

 دٖد

نبٌح صّدبٌٖج اهٌتٕ  يالضيج يلَ فٕ نل دصنج ّظنًّّ ،يب نبً هٖصغس يً ٌفظَ تل
نبً سائيًب يخصجيًب يً صّدبٌٖج دؾصث اهٌتٕ ّ ، خصكٓ تبهلصتٖج فٕ دؾصخَ خلبهٓ يذوًٖ
يذوًٖ
اهٓ ؤً ؤؼتخ اهغٖر اهجوٖل ّاهّدٖس اهفصٖس ّؤٌّاصٍ خفٖؽ كوٓ نل تالس اهخصم ّاهلّكبض
ّتالس اهغبى ّاهدجبض تل نل اهتالس اهلصتٖج ّاإلظاليٖجّ ،ؤ ظٌس اهَٖ يلبى اهلّٖيٖج هٖؼتخ زوٖفج
ال هدؾصث اهٌتٕ  فٕ األيج  ُّّ .اهشٔ
اهلل فٕ اهيب ظّْ ،ظوؿبًٌب هألّهٖبء فٕ كؼصٍ ّييذ ً
ؤـِص ّنغف كوّى ظص دلٖلج اهيلبيبح اهزيط فٕ كوّة تٌٕ آسى .
( كوة ،سر ،سر اهسر ،أخفي ،خفبء ) ويٌـزهج نل يلبى وهيً ٍؼود حفظه ّ .دد كوٓ
اهظلٕ فٕ ؿوة اهدق خلبهٓ فٕ يلبيبح اهلوةّ ،اهيجبُسث فَٖ دخٓ ال ٖسزوَ غٖص اهلل خلبهٓ
ّشهم تبإلنذبص يً شنص اهلل خلبهٓ توفـج اهجالهج "اهلل" ّاهؼالث كوٓ صظّل اهلل . 

دٖد ؤً نل اهلتبس كس كبُسّا يق اهلل خلبهٓ فٕ ّٖى اهلِس ّاهيٖذبق كوٓ شنصٍ خلبهٓ
ّاهؼالث كوٓ دتٖتَ يخيس ّ . نل تيّجة كِسٍ ٖلؿٓ هَ يً ظص األّصاس ٌّٖلع فٕ كوتَ
اظى اهلل خلبهّٖٓ ،ؾٕء فئاسٍ تإٌّاص اهؼالث ّاهظالى كوٓ صظّل اهلل  ، دخٓ ٖضصف اهلل كض

ل فٕ اهلوة ٌّصاً االُٖبً ،يً ّؼفَ صظّل اهلل  تلّهَ  «:اخلّا فصاظج اهيئيً فبٌَ ٌٖـص
ّج ّ
تٌّص اهلل »ّ .غؼح ضاّٖخَ ةاهؿبهتًٖ ّاهظبهنًٖ ّؤؼتدح يدؿج هوصدبلّ ،إلكختبط ؤٌّاص
اهِساٖج اهصتبٌٖج ّ .غِص ظٖف اإلصغبس كوٓ ٌفّط األيج ّاهدنبى اهؿغبث يجبُسًا ؾس اهـبهيًٖ
يٌخؼصًا هويـوّيًٖ ّ .دبصة اهدنبى اهشًٖ دّهّا اهتالس يً ساص هوزالفج اإلظاليٖج اهٓ
جيِّصٖج كويبٌٖج ،دخٓ ؤً يؼؿفٓ نيبل ؤيص تظجٌَ ّهنٌَ ؤزوٓ ظتٖوَ فّصًا تلس ؤً ؼفلخَ
اهجً كوٓ ّجَِ فٕ خوم اهوٖوج ؼفلج نبسح خّسٔ تدٖبخَّ ،زؼَ يق زوٖفخَ يّالٌب اهغٖر
كتس اهلل اهساغظخبٌٕ ّدسُيب يً تًٖ نل اهلويبء تبتلبء اهليبيج كوٓ صؤظِٖيب ،تلس ؤً ؤيص
تٌـضف اهليبئى كً صئّط اهلويبء ّاهيظويًٖ هغسث ـهيَ ّادخلبصٍ هوسًٖ ّ .اهليبئى خٖجبً
اهلصة نيب ّصس فٕ دسٖد اهيؼؿفٓ  «: اهؼيبئى خٍجبً اهؼرة إذا وضؼوهب وضغ اهلل
ػزهى » .

ّنبً كسّط اهلل ظصٍّ ّيٌش ٌغإخَ ّغتبتَ ٖجبهط اهيظبنًٖ ّاهفلصاء ّٖأٌط اهيـوّيًٖ
ٌّٖخؼص هِى ّٖجوط يق اهغّٖذ دخٓ ٖـًٌّ ؤٌَ يً كيصُى،

ّٖيبغٕ األؿفبل ّاألّالس

ّٖالكتِى دخٓ ٖلخلسّا ؤٌَ يذوِىّٖ ،لؿف كوٓ اهنتٖص ّٖصدى اهؼغٖص ّٖظزّ كوٓ
اهفلصاء ّاهيظبنًٖ ّٖؿلى اهؿلبى ّٖفغٕ اهظالى .

ّنبً ٖلصؤ كوٓ اهسّاى ( وٍطؼيوً اهطؼبى ػوي حته يسنٌٍ ًب وٍخٍيبً وأسٍرًا

) ّٖلّل

ُشٍ اٖٗج يـِص يً يـبُصٔ تبؿلبى اهؿلبى اهيلٌّٔ يً اهدلبئق اهلسظٖج هيً ُى يإظّصًّ
تٖس اهغٖؿبً ،ال ؤة هِىّ ،شهم هلسى ٌظتخِى ٗتبء األصّاح .

ّاهيظبنًٖ ُّى اهيدجّتًّ فٕ ـويبح اهٌفّط كً يلبيبح األٌّاص اهلسظٖج اهيغلج
فٕ اهلوّة ّ .كً اهؿلبى اهيبسٔ نبً ٖلّل كسّط ظصٍّ  :تغصٌٕ صظّل اهلل  ؤٌَ يب يً كتس
ٖإنل يً ؿلبيم ّٖغصة يً غصاتم اهٓ ّٖى اهلٖبيج اال ّٖختسل ؤيصٍ يً اهغلبّث اهٓ اهظلبسث
ّٖ .غق ٌّص اإلٖيبً فٕ كوتَ ّخسصنَ ظنصاح اهيّح هخنيل هَ كِّسٍ ّخزسى هَ .

ّيً اصغبسٍ كٌسيب نبً ٖغق اهؿصٖق تًٖ ( كصٖج اهصغبسٖج

) ّ ( ٖبالّاٍ ) تلصؽ

ظخج ؤيخبص ّؿّل ذالذًٖ نٖوّيخصًا نوى ّ .نبً ٖإزش نل ّٖى هوليل يبئج يً اإلزّاً
ّاهيصٖسًٖ ّفٕ اهّٖى اهخبهٕ يبئج غٖصُى ُّنشا اهٓ ؤً ؤخيّا اهليلّ ،نبً ٖلّل هِى

ٖ :ب

ؤّالسٔ،
اشا صفلخى اهيلبّل اصفلُّب تشنص اهللّ ،اشا ؾصتخى تِب اؾصتّا ؤٖؾ ًب تشنص اهلل خلبهٓ .فلبل
اإلزّاً  :زسيٌب تِشا األظوّة ّهى ٖخلة يٌب ؤدس ؤّ ٖلصق ؤّ ٖغلص تلؿع ؤّ جّفّ ،نبً

اهغٖر غصف اهسًٖ كسّط اهلل ظصٍّ ال ٖصظل يّالٌب اهغٖر كتس اهلل اهفبئض اهساغظخبٌٕ اهشٔ
ٖؼغصٍ تلغص ظٌّاح هوليل تغق اهؿصٖق تل ٖخصنَ هزسيج األزّاً فٕ اهضاّٖج .

يً ٌساصث ؤدّاهَ نبً كسّط اهلل ظصٍّ غسٖس اهدصػ كوٓ ازفبء نصايبخَ اال ؤٌِب
خـِص يٌَ كصؾًب يً غسث اهدبل ّنبً ٖلّل "نرايج األوهٍبء حٍض اهرجبل " ّنبً نذٖصًا
يب ٖزسى األزّاً صّدبٌٖبًّ ،فٕ ؤدس األٖبى اهغسٖس اهتصّسث ّتٌٖيب نبً فٕ يجوط اإلصغبس
اظخغصق ّهيب فخخ كٌَٖٖ فبشا ٖسٍ دخٓ نخفَ ّنإٌِب غؿظح تبليبء  .فظإهَ يّالٌب اهغٖر كتس
اهلل اهساغظخبٌٕ كيب جصْ فلبل هَ  :اظخٌجسح تٕ ادسْ اهيصٖساح فإغذخِب ،فلس ّكق ؿفوِب
تبهتدص ُّٕ فٕ ؿصٖلِب يً ٖبالّاٍ اهٓ اظاليتّل ّنبً ٖولة تبهتبزصثّ ،غبػ فٕ تدص
"يصيصث" فيسسح ٖسٔ ّؤزصجح هِب اهؿفل ظوٖيبًُّ ،شا ؤذص اهيبء كوٓ ذّتٕ ّٖسّٔ ،نبً
ٖلّل هيّالٌب
اهغٖر كتس اهلل اهساغظخبٌٕٖ ،ب ّهسٔ األّهٖبء ؿولّا اهنصايبح ذالد ؿولبحّ ،ؤٌب ؿولخِب ظح
ؿولبح فؿولِب ؤٌح نشهم .

ّهَ كسّط اهلل ظصٍّ يئهفبح نذٖصث تبهلصتٖج ّاهخصنٖجّ ،نبً نذٖصًا يب ٖشنص ؤظيبء
تلؽ اهلويبء األجالء فٕ اهتالس اإلظاليٖجّٖ ،لّل ؤكصفِى يً سّٖاً اهٌتٕ ّ . نبً ٖصظل

هِى صظبئل اصغبس ّ .نبً ألدس يصٖسَٖ غإً فٕ اهغبى فإخٓ اهٓ دؾصث اهغٖر ٖؿوة يلٌّخَ،
فإظصف اهغٖر كسّط اهلل ظصٍّ ّؤصظل تنخبة اهٓ اهغٖر تسص اهسًٖ اهدظٌٕ غٖر اهغبى
فٕ شهم اهّكحّ ،يب اً ّؼل اهيصٖس اهٓ اهغبى دخٓ خّجَ ال

ْ اهيظجس دٖد اهغٖر

تسص اهسًٖ ٖسصط ّهنذبفج اهيصٖسًٖ هى ٖظخؿق ؤً ٖؼل هوغٖر هٖظويَ اهصظبهج فؿوة ييً
ؤيبيَ ؤً ٖلؿٕ اهصظبهج اهٓ يً ؤيبيَ ُّنشا دخٓ خؼل هدؾصث اهغٖر ّ .يب اً اظخوى اهغٖر
اهصظبهج
دخٓ ّكف كوٓ كسيَٖ ٌّبسْ يً ؼبدة اهصظبهج ؟ فلبل اهيصٖس  :ؤٌب ٖب ظٖسٔ  .كبل هَ خلسى
ٖب ّهسٔ ّكتل اهصظبهج ّؤّكف اهسصط ّكبل هيً دّهَ ؤٌب يغغّل تخٌفٖش ؤيص ايبى سّٖاً اهٌتٕ
ال تبهِساٖب .
ّ ،نصى شهم اهيصٖس خنصٖيَ هغٖزَ ّؤنيل هَ دبجخَ ّؤصظوَ يدي ً

ّنبً اهغٖر غصف اهسًٖ اهساغظخبٌٕ سائى اهلصتٖج فٕ دؾصث اهلل خلبهٓ ّفٕ دؾصث اهٌتٕ
 ى ذوًٖ يذوًٖ ،يجخِسًا ّنبغفًب هويغٖتبح ّهويب ّصائٖبح يً اهلوّى ّاهيلبصف،
دخٓ ؤً دؾصث اهٌتٕ  كس ؤيصٍ ّكتل اٌخلبهَ اهٓ اهصفٖق األكوٓ تظخج ؤغِص ؤً ٖظخزصر يً
ؤظصاص ظّصث األٌلبى ّيً اٖٗج اهنصٖيج ( ّيً آتبءُى ّشصٖبخِى ّازّاٌِى ّاجختٌٖبُى
ُّسٌٖبُى اهٓ ؼصاؿ يظخلٕى) ،ؤظيبء زوفبء اهيِسٔ كوَٖ اهظالى ٌّّاتَّ ،نل ؤظيبء األّهٖبء
اهشًٖ ظٖخلبكتًّ اهٓ ّٖى اهلٖبيج ّ .غبػ فٕ تدّص ؤظصاص اهلصآً هٖظخزصر ٌّٖغص يً

كوّيَ ّسصصٍ ّجّاُصٍ اهيصؼلج تبألٌّاص اهلسظٖجّ ،فٕ خيبى اهظخج ؤغِص يً ؤيص اهٌتٕ
كؾٓ دؾصث اهغٖر
تزفلبً اهلوة ّنبً شلم فٕ اهظبتق ّاهلغصًٖ يً جيبسْ األّهٓ ّٖى األدس كبى ؤهف
ّذالذيبئج ّزيظج ّزيظًٖ ُـ .

ّييب كِس هَ خصتٖج ظٖسٌب يديس اهيِسٔ خصتٖج ؤّٖظٖج ّاهّكّف كوٓ ؤدّاهَ
ّفخخ ؤظصاص اهلصآً ّاهيلبصف ّاهدلبئق اهصتبٌٖج هَ دخٓ ّٖؼوَ تِيج اهٌتٕ  اهٓ ؤكوٓ
اهيلبيبح ّهٖضٌَٖ تلوّى ى ً دؾصث اهٌتٕ  خفّق كوّى األّهٖبء تظتليبئج سصجج هٖنًّ
اهيجخِس اهيؿوق هأليج ،اهشٔ ظّف خختلَ اهيشاُة ّتِيخَ ّيسسٍ ّٖؼل األيج اهٓ يلبى اهفٌبء
فٕ صظّل اهلل . 

يً ؤكّاهَ :


يً خفنص تبهيّح ذالد يصاح فٕ اهّٖى ّاهوٖوج ال ٖلس يً اهغبفوًٖ ّٖصّٔ كً ظٖسٌب

اهغٖر
ؤتٕ ؤديس اهذغّصٔ كّهَ  :يً ٖإنل فٕ اهّٖى ّاهوٖوج يصث فِّ ؼسِّٖقّ ،يً ٖإنل يصخًٖ فِّ
يزوػ،



( دٖد ُّ يخغتَ تإُل اهجٌج ٖإخِٖى صضكِى تنصث ّكغٖب )ّ ،ؤيب يً ٖإنل ذالد يصاح
فِّ دّٖاً ،ألً نذصث اهؿلبى خيٖح اهلوة ّخؾلف اهجّاصح كً اهلتبسث ّاهوظبً كً شنص
ل.
اهلل كض ّر ّ

ّكبل :


ال خظخصظوّا ّصاء اهزّاؿص ّّظّظج اهغٖؿبً تل كبّيُّى تبإلنذبص يً كّل ( ال دّل

ّال كّث اال تبهلل اهلوٕ اهلـٖى ) .

 يب ايخأل كوة يصٖس تبإلٖيبً ّاهجّاُص اهصتبٌٖج اال ّخظوؿ كوَٖ اتوٖط ّجٌّسٍ تبهنوٖج،
ّهنٌٌب ؤّخٌٖب كّث يً اهلل خلبهٓ ؤً ٌدّل تًٖ كوة اهيصٖس ّاهغٖؿبً .

 هٌب اهٖس اهؿّهٓ فٕ دٖبث اهيصٖس هٌظونَ ٌّنيوَ ٌّّؼوَ أليبٌبخَ ّهخدؼٖل دق اهدٖبث
ّاهدٖبث األتسٌّٔ ،شنصٍ فٔ ظنصاح اهيّح هٌدللَ فٕ سصجبح اإلٖيبً اهظتقّٖ ،لّل كسّط اهلل
ظصٍّ
ؤّل يلبى فٕ اإلٖيبً اهدلٖلٕ ؤً ٖجخيق اهيصٖس تصّدبٌٖج دؾصث اهٌتٕ  تِيج غٖزَ ّكّث
اكخلبسٍ
تَ ّازالؼَ هَ .

اً اهلل كظى اهّٖى ّاهوٖوج اهٓ ذالذج ؤكظبى :
ٔ خدؼٖل اهصضقّ ،ذيبً ظبكبح هولتبسث .
ذيبً ظبكبح هوٌّىّ ،ذيبً ظبكبح هوظلٕ ف
 ؤكؿٌٖب يً اهلل ّصظّهَ  يٌـبصًا ٌٌـص تَ كوٓ اهظبهم ذالد يصاح فٕ اهّٖى ّاهوٖوج،
هٌصكٕ دبهَ ٌّنيل ظوّنَ ،اشا نبً يً اهيّاـتًٖ كوٓ آساة اهؿصٖلج ّاألشنبص ّاألّصاس .
ّؤيب اشا ؤظبء اظخليبل األّكبح ّؤُيل ؤّصاسٍ فٖنًّ ٌـصٌب هخةسٖوَ يً اهغلبّث اهٓ اإلٖيبً
ل.
ّهإلظخغفبص كٌَ فٕ دؾصث اهلل كض ّج ّ

ّ كبل  :اً هوٌتٕ  اذٌٕ كغص ؤهف يلبصرّ ،هَ  تنل دصف يً اهلصآً يلصار،
كس ؤّصذٌٕ  كوّيِب ّؤّصذخِب تسّصٔ هّهسٔ كتس اهلل ؤفٌسٔ هّٖصذِب اهٓ ؼبدة اهضيبً
يديس اهيِسٔ كوَٖ اهظالى دٖد ُّ تبكد ٌّبغص ظص خوم اهدلبئق تًٖ اهزوق فٕ ؤيج آزص
اهضيبً اهخٕ كبل تدلِب اهصظّل  ( : ؤفؾل األيج ،ؤزٖص األيج ،آزص األيج ) ؤؼدبة اهيِسٔ
كوَٖ اهظالى ّظٖسٌب كٖظٓ . 
ّ كس ّصس كً اهٌتٕ  كّهَ هؼدبتخَ  :ؤٌخى ؤؼدبتٕ ؤيب ُى فإدتبتٕ .
ّٖ قّل كِسٔ يق اهلل خلبهٓ ّيق صظّهَ  ؤً يً ٌظة هٕ ال ٖزصر يً اهسٌٖب اال فٕ يلبى
ّالٖج نتصّْ ،ؤكصجَ ّؤّؼوَ اهٓ يلبى اهفصساًٌٖٖ ّٖصؼق كتصٍ تإٌّاص ظص اهلصآً اهلـٖى .

 هإلٌظبً ؤصتق ّكغصًّ ؤهف ٌفط فٕ اهّٖى ّاهوٖوج ّكوَٖ ؤً ال ٖسف ٌفظ ًب يٌِب ٖزصر تسًّ
شنص اهلل ،دٖد نل ٌفط ٖزصر تغٖص شنص اهلل فِّ يٖح يلؿّفّ ،نل ٌفط ٖزصر تشنص اهلل
فِّ دٕ يّؼّل .

ُّنشا ؤيؾٓ دٖبخَ كسّط اهلل ظصٍّ تبهيجبُساح ّاإلصغبس ،زوّخَ جوّخَ ،هَ ّجَ
يق اهزبهقّ ،جَ يق صظّل اهلل ّّ ، جَ يق اهزوق ٖفٖؽ كوِٖى يً ؤكوٓ اهلوّى اهوسٌّٖج
ّيً دلبئق اهيلصار ّؤ ظصاصٍ ّ .نبٌح هَ كسّط اهلل ظصٍّ ؤدّال زبصكج هولبسث ،زؼؼِب
هزسيج األيج
اهٓ ؤً اهخدق تبهصفٖق األكوّٓ ،نبً هَ يً اهيصٖسًٖ ّاهزوفبء يب ال ٖلس ّال ٖدؼٓ،
ّهنً ؤُيِى ّؤصغسُى ؼبدة اهيلبى األّل كٌسٍ ّيً كوَٖ اهيلّل ،يً صتبٍ فإدظً خصتٖخَ
ّّكف كوٓ ؤدّاهَ ّؤنيل هَ زوّاخَ ّصٖبؾبخَ ّؤّؼوَ اهٓ يلبى هى ٖؼوَ ؤٔ ّهٕ كتوَ،
يً ؤّؼٓ هَ تّؼٖخَ تبيبيٖج اهؿصٖلج اهٌلغتٌسٖج اهلوٖجّ ،ؤّصذَ اهظص األكـىّ ،كِس اهَٖ
تبهٌفط اهلسظٕ األكسّط ّخصتٖج ؼبدة اهضيبً ظٖسٌب يديس اهيِسٔ كوَٖ اهظالى ّّضصائَ،
ّؤظصْ اهَٖ ظص ُشٍ اهٌظتج اهغصٖف هوؿصٖق

ث اهٌلغتٌسٖج اهلوٖج ّجلوَ ايبي ًب هنل

اهؿصق اهؼّفٖج ّهنل ؤختبكِب يً ؿّائف اإلٌط ّاهجً ،يّالٌب ظوؿبً األّهٖبء اهغٖر
كتس اهلل اهفبئض اهساغظخبٌٕ كسّط اهلل ظصٍّ اهؼيسإٌ .

ّيً نصايبخَ تلس اصخدبهَ :

ٖلّل ظوؿبً األّهٖبء يّالٌب اهغٖر كتس اهلل اهفبئض

اهساغظخبٌٕ كسّط اهلل ظصٍّ

:

تلس ؤً فصغٌب يً غظل دؾصث اهغٖر غصف اهسًٖ اهساغظخبٌٕ ،ؤزشٌب ٌصق كوَٖ يبء ضيضى
فيب نبً يً دؾصث اهغٖر اال ؤً ؤٌضل ٖسٍ اهٖيٌٓ ّؤهؼلِب تجظسٍ اهغصٖف هٖجلل يبء ضيضى
خٌؼة فِٖب ،فغصتٌب يٌِب ّغصة نل يً دؾص غظوَ يً اإلزّاً ّاألدتبة اهشًٔ ؤخّا هٖولّا
كوَٖ اهٌـصث األزٖصث ّ .تلس ؤً غصة اهجيٖق ؤكبس ٖسٍ يً خولبء ٌفظَ ّّؾلِب فّق ٖسٍ
اهٖظصْ ،ذى نفٌبٍ ّؼوٌٖب كوَٖ ّ .سفً كسّط اهلل ظصٍّ تلصة زبهَ اهغٖر ؤتٕ يديس اهيسٌٕ
كسّط اهلل ؤظصاصُى فٕ غصفج اهزوّث ،صؾٕ اهلل كٌِى ؤجيلًٖ  ،آيًٖ .

سيدنا الصيخ شرف الدين الداغستاني
دٖبخَ اهيلٌّٖج كسّط اهلل ظصٍّ

ظٖسٌب اهغٖر غصف اهسًٖ اهساغظخبٌٕ تً كتس اهصغٖس ؤكوٓ اهلل خلبهٓ سصجبخِى سائي ًب .
هلتَ اهٌتٕ  تبهنِل اهيؿبف ّاصد اهيلصار ؤتّ اهفلصاء ٌظتَ يً جِج األة ؤتّ تنص
اهؼسِّٖق صؾٕ اهلل خلبهٓ كٌَ ّيً جِج األى كذيبً صؾٕ اهلل خلبهٓ كٌَ ّؤيب جسٍ فنبً
غٖر اإلظالى هوظوؿبً كيص تً كتس اهلضٖض .

ّهس فٕ اهذبهد يً شٔ اهللسث فٕ هٖوج اإلذًٌٖ تًٖ اهيغصة ّاهلغبء ظٌج
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فٕ كصٖج ننٌَ يً ؤكيبل ساغظخبً ّاٌخلل فٕ اهظبتق ّاهلغصًٖ يً جيبسْ األّهٓ ّٖى األدس
فٕ ظٌج ُ 1355ـ فٕ كصٖج اهصغبسٖج يً ؤكيبل تّصؼج فٕ خصنٖب ّسفً فٕ غصفج اهزوّث
كوٓ صؤط جتل اهصغبسٖج كصة اهغٖر يديس اهيسٌٕ ايبى األصتلًٖ ؿصٖلج كسّط اهلل ظصُّيب .

غيبئوَ  :جظيَ يلخسل ،هٌَّ هًّ اهتص ،كٌَّٖ ؤضصق يبئل اهٓ األزؾص ّٖدٖؿِيب ديصث
غسٖسث ،هدٖخَ غضٖصث ظّساء ّٖخزووِب اهغٖة كوٖالً ،ؼّخَ كـٖى نبهصكس ساّّسّٔ ،تلٕ فٕ
يصؽ اهلوة يسث غِص ٌّؼف كتل اٌخلبهَ يً اهسٌٖب .

تساٖخَ  :فٕ دساذج كيصٍ ّفٕ هٖوج اهجيلج فٕ اهصاتق كغص يً غِص شٔ اهدجج ّكق كوَٖ
ٌـص اهذغّصٔ كسّط اهلل ظصٍّ ّٖلّل كسّط اهلل ظصٍّ دؼل هٕ تشهم اهٌـص اهٖلًٖ تدٖد ال
اينبً هوضٖبسث تنظتٕ ّاجخِبسٔ ّصٖبؾخٕ ّاً اجخِسح اهٓ ٌِبٖج اهسٌٖب ّ .يب دؼل هٕ فٕ
ُشٍ
اهظًٌٖ اهظحّ ،األغِص اهظح اهيبؾٖج فٕ اهزوّث يً خصتٖخَ األّٖظٖج كوٓ ّفق اؼؿالح
األئيج اهٌلغتٌسٖج ّنل شهم نبً تٌـصٍ ّخصتٖخَ ّخّجَِّ ،نبً ؤٖؾ ًب فٕ شام اهضيً خدح
خصتٖج اهذغّصٔ كسّط ظصٍّ ٌّـصٍ اذٌٕ كغص ؤهف يصٖس تًٖ اهيغصق ّاهيغصة ظّْ يً
اهساغظخبً دٖد
هى ٖنً فِٖب خدح خصتٖج صّدبٌٖخَ ّهّ اٌظبً ّادسُّ ،شا اهلسص يٌَ ال ٌٖلػ اهٓ
ّٖى اهلٖبيج تزالف ظٖسٌب كتس اهلبسص اهجٖالٌٕ كسّط اهلل ظصٍّ فبٌَ اٌلؿق ٌـصٍ ّخصتٖخَ
ّيٌفلخَ تلس يؾٕ ؤصتلًٖ ظٌج يً اٌخلبهَ يً اهسٌٖب اال هوزّاػ اهغٖص اهٌلغتٌسًّٖٖ ،اً كٖل
يب اهدنيج هِشا ؟ اهجّاة اً اهذغّصٔ كسّط ظصٍّ اٌخلل دًٖ نبً فٕ يلبى اهؼسِّٖلٖج

ّاهجٖالٌٕ كسّط ظصٍّ اٌخلل دًٖ نبً فٕ يلبى اهيغبُسثّ ،يً اهتساٖج اهٓ اهٌِبٖج ّاهيصختج
اهؼسِّٖلٖج ؤكوٓ ّؤفؾل يً يصختج اهيغبُسثّ ،يصختج اهيغبُسث دؼوح هنذٖص يً اهؼدبتج
اهنصاى ّاألّهٖبء اهفزبىّ ،يً تًٖ اهؼدب تج ظٖسٌب دشٖفج صؾٕ اهلل كٌَ دٖد نبً ٖلوى
اهيٌبفلًٖ تظٖيبُِى ّؤؼّاخِى ألجل نٌَّ
فٕ خوم اهيصختج "اهيشبهدث" ّنبً ٖلّى يلبى اهغبُسًٖ فٕ اهسكبّّْ ،تظتة كسى يلصفج
اهؼسِّٖق ُئالء اهيٌبفلًٖ تظٖيبُِى يق ؤً نيبالخَ يً نل اهجِبح تدٖد ال ٌِبٖج
هغسث اخؼبهَ هلتّسٖج ا هدق خلبهٓ فوى ٖتلٓ فٕ كوتَ ينبً يب هيب كساُبّ ،اً كٖل نٖف
ّٖؼف األؼدبة تؼفج اهيغبُسث ّهتلؽ األّهٖبء تبهؼسِّٖلٖج يق ؤٌِى ؤٔ اهؼدبتج ؤفؾل،
كوح كس ّٖجس فٕ اهيفؾّل يب ال ّٖجس فٕ اهفبؾل فوّ جيق جيٖق تؼٖصاح األّهٖبء يٌش آسى
كوَٖ اهظالى ّاهٓ اهزبخى ّيق كّث جيٖق اهدلبئق اهنبئٌج فِٖى ّهّ األّٖظًٖٖ يٌِى ال ٖلسّا
يلساص
ٌلؿج يً اهيونج اهخٕ ّؾلِب اهلل خلبهٓ فٕ تؼص اهؼدبتج اهشٔ دؼل هِى تظتة صئٖج
ظلبسث ّجَ صظّل اهلل  تبإلشكبً ّاهلتّل ،فبشا اٌخلل ّهٕ كوٓ اهيصختج اهؼسِّٖلٖج ال ٖغوة
كوَٖ فظق اهفظلج تدٖد ٖيٌق ٌـصٍ ّيلبيلخَ تًٖ اهيظخلسًٖ ّاهيصٖسًٖ ّاهظبهنًٖ ّاهزّاػ،
ّتظتة اٌخلبل غبٍ اهٌلغتٌسٔ كسّط ظصٍّ كوٓ ُشا اهيلبى ال ٖنًّ هَ اهيبٌق هخصتٖخَ ٌّـصٍ اهٓ
ّٖى اهلٖبيج تًٖ اهيّدسًٖ ّاٌَ نبً فٕ اهسٌٖب كسص زيظج كغص ظٌج كوٓ يلبى اهؼسِّٖلٖج،

ّيً زؼبئؼَ يٌق خؼصف اهفظبق ّاهـويج يً ؤُل تزبصْ دلٖلج ّؤٌَ كس كبل فٕ دٖبخَ،
" أٌخى ال خؼدوا ٌفسٌ يً اهؼبرفًٍ إً وكغ أير تخبرى إهي ٍدً اهفسبق واهنفرث حلٍلج إهي
ٍوى اهلٍبيج "ُّشٍ يً زؼبئؼَ اإلذٌٕ كغص ؤهفًب .

فبشا اٌخلل اهّهٕ اهشٔ نبً كوٓ يلبى اهيغبُسث ٖغوة كوَٖ فظق اهفظلج تلس ؤصتلًٖ ظٌج
ال اشا فلل ضّاص اهجٖالٌٕ كسّط ظصٍّ يب ٖزبهف
يً يّخَّ ،فٕ خونى اهظًٌٖ ٖنًّ يغوّتبً فيذ ً
اهغصٖلج كتل خيبى األصتلًٖ ظٌج يً يّخَ نبً فّصًا ٖدؼل هِى اهجضاء اهيّافق كوٓ يب
فلوٍّ،
ّؤيب تلس األصتلًٖ ظٌج يً اٌخلبهَ ّهنذصث اهفظق ّاهفجّص تًٖ اهيّدسًٖ ؼبص ؤيصٍ يغوّتًب
ظّاء يً جِج ٌـصٍ ّخصتٖخَ تًٖ اهلّاى ّاهيظخلسًٖ ّاهيصٖسًٖ ّاهظبهنًٖ اال فٕ اهزّاػ
اهغٖص ٌلغتٌسًٖٖ فبٌِى ٖإزشّا اهدؼج يٌَ ،فإنذص ضّاصٍ ّزساى يلبيَ فٕ يزبهفج اهغصٖلج
اًٗ،
فٕ ؤنذص األّكبح ّألجل نًّ ؤيصٍ ٌّـصٍ يغوّتًب ال ٖـِص هِى غٕء يب ٖسل كوٓ نيبالخَ
ّٖيٌقُى يً خوم اهيفظسث ّ .يً ٖسكٕ نٌَّ خدح خصتٖخَ ّاصغبسٍ فلس سزل فٕ اهتِخبً اهلـٖى
اال يً ُّ يً تًٖ اهزّاػ .

ّاً صّدبٌٖج ظٖسٌب ؤتّ ؤديس اهذغّصٔ كسّط ظصٍّ كس اٌخلل يً يّؾلَ اهٓ يلبتص
يسٌٖج ديػ ،تلس تٌبء اهنفبص تٌٖبًٌب كوٓ ضٖبصخَ اهنبئٌج فٕ غضاٌّخعّ ،يٌش اهّٖى اهصاتق يً
غِص شٔ اهدجج اهنبئً فٕ ظٌج ُ 1292ـ اتخسؤ اهذغّصٔ هوٌـص اهٓ زيظج آالف صجل فٕ
نل
األيبنً اهيخفصكج ظّْ ساغظخبً ّهى ٌٖـص اهٓ يً نبً فٕ اهساغظخبً اال اٖبٔ ؤٔ ظٖسٌب
اهغٖر غصف اهسًٖ كسّط ظصٍّ ّصجالً ّادساً ُّّ يديس تً كوٕ سسٍ اهلسيٕ فّكق ٌـصٍ كوٓ
نل
ّادس يٌِى ذيبًٌٖ يصث ّّكق ٌـصٍ كوٕ ظتليبئج ؤهف يصث ّنل يٌِب ؤٔ اهٌـصاح كوٓ ظتٖل
اهخصتٖج اال ذالذج ؤٌـبص ّكس ّكق زخبى ُشٍ اهٌـصاح اهيشنّصث فٕ اهّٖى اهصاتق كغص يً غِص
شٔ اهدجج اهيبؾٕ ؤٔ فٕ ظٌج ُ 1327ـ .
ّيٌش ُشا اهّٖى كس خى يب ٖدؼل هٕ ّهِى يٌَ كسّط ظصٍّ ّال

ٖنًّ تلس اًٗ هٕ

ّهِى ّال هغٖصٌبّ ،فٕ اهّٖى اهصاتق كغص يً ُشا اهغِص اهيدصى كس ؤشً اهصظّل

 اإلشً

اهيؿوق هٕ ّهخظلج صجبل يً ؤّالئنى اهصجبل اهزيظج آالف تال ّاظؿج غٕء يب غٖص ٌـص
ّخصتٖج اهذغّصٔ هٕ ّهِى ّدؼل اهيلبى اهشٔ فَٖ اإلجخيبف يق اهصظّل  تال دجبة ّهّ
لدـج

ّٖ .خوّ ُشٍ اٖٗج

وأيب تٌؼيج رتم فحدد .

:

ّٖلّل ظٖسٌب اهغٖر غصف اهسًٖ كسّط ظصٍّ اً فٕ كؼصٌب ُشا ؤنبتص نبيوًٖ كوٓ
كسس جيٖق األٌتٖبء يبئج ّؤصتلج ّكغصًّ ؤهفًب ّؤً ؤنذصُى يً اهٌلغتٌسًٖٖ ّاهنذٖص يٌِى فٕ
تزبصْ ّهّ ٌـص ّادس يٌِى تبهتؼص اهٓ اهغجصث اهٖبتظج خزؾص ّخؼٖص نبهغجصث اهيزؾصث
اهؼدٖدج يق األذيبص ّاألّصاق ّهٖط هٕ يً ّادس يٌِى كسص ٌلؿج يً اإلصغبس خنًّ كّث هٕ
هّؾق كسيٕ كوٓ اهؿصٖلج ّايظبم شيبيِب تٖسّٔ ،اً كٖل يب اهلوج هشهم اهجّاة  :دًٖ نٌح
فٕ ظً اهدبسٔ ّاهلغصًٖ يً اهليص ُخف هٕ ُبخف تؼّح اهذغّصٔ كسّط ظصٍّ

ّٖى كصفج

كبؼسًا كوٕ اإلصغبس ّتَ كس ضال يٌٕ اإلدخٖبر اهٓ اهنيَّل فٕ اهدٖبث فيٌش اهّٖى اهذبهد يً
ّالسخٕ ُخف هٕ اهِّاخف تؼّح اهذغّصٔ كسّط ظصٍّ ظتليبئج يصثّٖ ،لّى اهِبخف اهّادس
يلبى اهصٖبؾج ّاهزوّث اهغبكج ؤصتلًٖ ظٌج ّألجوَ هى ٖلق هٕ اإلدخٖبر اهٓ ؤّهئم اهنيل

فٕ

اهدٖبث ّٖ .شنص كسّط اهلل ظصٍّ دؾصث يّالٌب ظوؿبً األّهٖبء كً تلؽ يٌبكتَ هظٖسٌب اهغٖر
غصف اهسًٖ كسّط ظصٍّ فٖلّل  :اً اهلل خلبهٓ يٖضٍ ّزؼَ يً تًٖ األّهٖبء تخظليبئج ّادسْ
ّكغصًٖ زؼّؼٖج ّؤيب ايبى اهلبهيًٖ ظٖسٌب غبٍ اهٌلغتٌسٔ كسّط ظصٍّ فلس زؼَ اهلل خلبهٓ
ةاذٌٕ كغص ؤهف زؼّؼٖج  .فيً جيوج زؼبئػ ظٖسٌب اهغٖر غصف اهسًٖ كسّط ظصٍّ :

أو ًال  :اً اهلل خلبهٓ زؼَ تنًّ جيٖق كتّص األٌتٖبء ّاهيصظوًٖ تؿصٖق اهّصاذج يٌنغفج هَ تال
دجبة ّهّ هدـج.

وذبٌٍهب  :اً اهلل خلبهٓ كس فخخ هَ جيٖق كوّى ّؤظصاص األٌتٖبء ّاهيصظوًٖ نشا تؿص ٖلج اهّصاذج
يٌِى ظّاء نبٌّا يإيّصًٖ تختوٖغِب اهٓ األيى ؤى يزخؼج تِى .

وذبهذهب  :اً اهلل خلبهٓ كس فخخ هَ جيٖق كوّى األّهٖبء اهظبتلًٖ ّاهالدلًٖ اهٓ ّٖى اهلٖبيج
ّدلبئلِى ّنصايبخِى ّنغّفبخِى ّنيبالخِى ّؤظصاصُى ّجبء هَ اإلشً اهيؿوق يً اهلل كض ّجل
ّصظّهَ  إلـِبصُب فٕ ؤٔ يّؾق ّضيبً ّألٔ صجل ؤصاس ؤـِصُب تلس اهيؼودج اهسٌٖٖج
فَٖ.
وراتؼهب  :اً اهلل خلبهٓ ّصظّهَ  كس ؤشٌب هَ كسّط ظصٍّ تبهجوّط كوٓ ظجبسث اإلصغبس
إلصغبس اهزوق اهٓ ؿصٖق اهدق دبل نٌَّ كوٓ كسى جيٖق األٌتٖبء ّاهيصظوًٖ ّظّاء نبً
اصغبسُى يً ؿصٖق اهختصم ؤّ اهخضنٖج ؤّ اهخؼفٖج ؤّ اهخصتٖج فٕ جيٖق اهؿصق اهخٕ ٌتلح يً
ال هجيٖلِب.
اهصظّل  يق جلل اهؿصٖلج اهٌلغتٌسٖج اهلوٖج ؤؼ ً

وخبيسهب  :اً اهلل خلبهٓ زؼَ تلوى ؤهظٌج جيٖق اهزوق اهشًٖ زصجّا يً ؼوة آسى كوَٖ
اهظالى ُّٕ اذٌبً ّظتلًّ ؤهف هظبً فٕ جيٖق اهؿتلبح اهٓ ّٖى اهلٖبيج ّؤشً هَ هوخنوى تِب
يّافلبً كوٓ اؼؿالح اهٌلغتٌسًٖٖ اً اكخؾٓ اهيلبى اهيلتص كٌسُى ّؤيب فٕ ظبئص اهيّاؾق

فٖنًّ اهخنوى
تبهوظبً اهنظتٕ كوٓ كبسث اهٌبط.

وسبدسهب  :اً اهلل خلبهٓ ّصظّهَ  زؼَ تصئٖج اهٌظبء ّكح اؼبتج كٌَٖ ّيؼبسفخِب
كوًِٖ
يً جِج ؤظصاص زولًِ ّيب زولً ألجوَ ّؤظصاص دلٖلج شصٖخًِ ّؤظصاص ٌفر اهصّح فًِٖ
ّنى شصٖج فًِٖ شنصًا ؤّ ؤٌذٓ يق ادبؿج اهتؼٖصث تبإلظخلساساح اهينٌّضث فَٖ ً يً تساٖج
اهزوق اهٓ اهٌِبٖج ّيق كوى غئًّ اهلل خلبهٓ كوًِٖ ال يً جِج ؤّؼبف تغصٖخًِ نيب ُّ
كبسث صئٖج اهٌظبء ُنشا كٌس يؼبسفج اهلًٖ يٌَ كوٓ اهصجبل تال فصق.

وسبتؼهب  :اً اهلل خلبهٓ زؼَ تبكؿبء كّث خنفٕ إلضاهج اهٌفبق اهلبصؾٕ يً اهيٌبفلًٖ اهشًٖ
ٖظخدلًّ هجٌِى ذى اًٌٖ ؤهف ظٌج ّاٌضال األهؿبف اهصتبٌٖج تسهَ ّهّ خدللح جضء ّادس يً
ادسْ ّزيظًٖ جضءًا يً اإلصاسث ّاهيدتج إلضاهخَ.

وذبيٌهب  :اً اهلل خلبهٓ زؼَ تبإلؿالف كوٓ جيٖق اهدلبئق ّاإلظخلساساح اهنبئٌج فٕ األؿفبل
ّكح يؼبسفج كٌَٖ كوِٖى ّاإلؿالف كوٓ جيٖق يب ٖجصٔ كوِٖى ّيٌَ ى سٌٖبً ّسٌٖ ًب اهٓ ٌِبٖج

ؤكيبصُى ّيغبُسث يب ُّ اهينًٌّ فٕ هؿبئفِى اهزيظج يً األُوٖج ّغٖصُب ّظبئص غئٌِّى يق
اإلدبؿج.
وخبسؼهب  :اً اهلل خلبهٓ كس زؼَ ّيٖضٍ تنغف ّفخخ اهدجة اهخٕ تٌَٖ ّتًٖ اهوّح اهيدفّـ
ّاإلؿالف كوٓ ؤكساص اهيزوّكبح ّختسالح اهوّح اهيدفّـ فٕ دلِى ّنى يً اهيصاح ٖختسل فٕ
دلِى ؤذٌبء األصتق ّكغصًٖ ظبكج تال اٌلؿبف ّهّ هدـج.
وػبشرهب  :اً اهلل خلبهٓ زؼَ ّيٖضٍ تبكؿبءٍ كّث هظخص يً اصخنة جيٖق اهيٌِٖبح اهخٕ
ّصسح فٕ اهلصآً اهنصٖى ُّٕ ذيبٌيبئج سفلج ّادسث ّاٌضال األهؿبف ّاهدظٌبح كوَٖ تسهِب اً
خلوق شهم اهجضء اليشنّص يً اإلصاسث ّاهيدتج .

أػوي اهلل خؼبهي درجبخهى دائي ًب وٌفؼٌب تترنبح أٌفبسهى اهلدسٍج وخوجههى آيًٍ .
ّيً اهلل اهخّفٖق

