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 .اٌّشع١ٍٓ أششف ػٍٝ ٚاٌغالَ ٚاٌصالج اٌشد١ُ اٌشدّٓ هللا تاعُ

 ظشٚف فٟ ٚاٌرٛف١ك تإٌجاح األِأٟ ػثاساخ تأخٍص ج١ّؼا ئ١ٌىُ أذٛجٗ

 ٌٚىٓ تاٌرّٕٟ اٌّطاٌة ١ًٔ ِا ٌٚىٓ. اٌرؼم١ذ شذ٠ذج ٚػا١ٌّح ٚئل١ّ١ٍح د١ٌٚح

 ِا ذؼٍّْٛ ٚوٍىُ. اٌجّح اٌّصاػة ذؼٍّْٛ وٍىُ. غالتا اٌذ١ٔا ذإخز

 اٌّصاػة ِٓ جٍّح ٕ٘اٌه أْ ذؼٍّْٛ ٚوٍىُ. ٚػٕاء جٙذ ِٓ ٠ٕرظشوُ

 افرؼاٌٙا ذُ اٌرٟ ٚاألصِاخ اٌّصاػة ٟ٘ وص١شج ذٛٔظ فٟ ٌٚىٓ اٌطث١ؼ١ح،

 .طث١ؼ١ح غ١ش ٟ٘ أٚ

 اٌىص١ش٠ٓ أْ ِٓ تاٌشغُ. اٌّصطٕؼح اٌؼمثاخ ػٓ اٌذذ٠س ِجاي ٘ٛ ٘زا ١ٌظ

 وٍٙا اٌذمائك ف١ٗ ذؼشفْٛ اٌزٞ ا١ٌَٛ ٚع١أذٟ. ذفاص١ٍٙا ٌّؼشفح شٛق تُٙ

 .ٚاالدرشاص اٌرذفع تٛاجة ٠رؼٍك دائً ٕ٘ان واْ ئرا ئال. اعرصٕاء تذْٚ

 ٠رشدد ٌُٚ تاٌذك أصذح ِٓ ذاتؼد. اٌصمح ِٕخ جٍغح أػّاي تاألِظ ذاتؼد

 اٌّفرش٠ٓ أوصش ِٚا ٚافرشٜ ٚادػٝ وزب ِٓ أ٠ضا ٚذاتؼد. اٌذك وٍّح فٟ

 ٌُ اؤذّٕٛا ئرا شاترْٛ صادلْٛ، سجاي دائّا ٕ٘ان ٌٚىٓ. األ٠اَ ٘زٖ فٟ

 ئفراء داس فرخ ألٔٗ اٌفرٜٛ ػٍٝ تٕاء ٠ٚىزب ٠فرٟ تؼضُٙ. األِأح ٠خٛٔٛا

 ١ٌٚظ ٌىُ، ألٛي ػ١ٍىُ، أط١ً ٌٓ ٌٚىٓ. اٌّش٠ض خ١اٌٗ ٌٗ ١ٙ٠ئ ِا ٠ٚذػٟ

 ٚاٌثؼض. ٚاأل٠اَ هللا ت١ٕٕا ألٛي. اٌراس٠خ رٌه ١ٌٚغجً ٌٍج١ّغ ألٛي أٔرُ، ٌىُ

 تذأ أٚ ٠ذػٟ ٚاالفرشاء اٌىزب ػٓ فضال. اٌّاض١ح اٌم١ٍٍح األ٠اَ ٚفٟ تاألِظ

 االترذائٟ اٌصف ِٓ األٌٚٝ اٌغٕح ئٌٝ ػاد ٌٛ ٚ٘ٛ. ِؼشفح اٌؼٍُ فٟ ٠ذػٟ

 .ٚافرشائٗ ٚوزتٗ ٌذّالرٗ طشدج شش ٌطشد



 ٚألغُ. ادرشاِٗ ػٍٝ ألغّد اٌزٞ اٌذعرٛس ادرشِد إٌظاَ، ادرشِد ئٕٟٔ

 أْ اٌؼظ١ُ تاهلل ألغُ ٚأٔا ا١ٌَٛ ا١ّ١ٌٓ أد٠رُ أٔرُ. اٌذعرٛس ادرشاَ ػٍٝ دائّا

. ػ١ٍٗ اٌشؼة ػا٘ذخ اٌزٞ تاٌؼٙذ اٌٛفاء فٟ ٚادذج ٌذظح أذٛأٝ ال

 أْ ِٓ تاٌشغُ اٌّماِاخ ٚادرشِد اٌّإعغاخ ٚادرشِد إٌظاَ ادرشِد

 .ٚاالصدساء االدرماس ئال ٠غرذك ال تً االدرشاَ، ٘زا ِصً ٠غرذك ال اٌثؼض

 ١ٌىْٛ هللا، تمذسج آخ ٌىٕٗ تؼ١ذا، أَ واْ لش٠ثا ٠َٛ ع١أذٟ أٔٗ ٠م١ٓ ػٍٝ ٚأٔا

 ذض٠ٚش اٌىص١شْٚ داٚي أٚ عذمٙا ذُ اٌرٟ األغٍث١ح إلسادج ِطاتما اٌمأْٛ

 ػٍٝ ٠مذس أٔٗ ٠ؼرمذ ِٚٓ. ٚاُ٘ فٙٛ اٌمأْٛ فٛق أٗ ٠ؼرمذ ِٚٓ. ئسادذٙا

 افرشٜ واْ أٞ ِغ أذغاِخ ٌٚٓ. ٚاُ٘ فٙٛ أِٛاي ٌٗ وأد ئْ اٌزُِ ششاء

 اٌذعرٛس فٟ ١ٌفرٟ ٌٍفرٜٛ داسا فرخ ٘زا ِٓ ٚأوصش. ادػاٖ ِا ٚادػٝ ٚوزب

 .ٌٍذىِٛح جذ٠ذج ذشو١ثح ػٓ ٠ٚرذذز

 دلائك ٚأػٍُ. األغٍث١ح ئسادج ػٓ تاٌفؼً ِؼثشا اٌمأْٛ ف١ٗ ع١ىْٛ ٠َٛ ع١أذٟ

 اٌمصش ئٌٝ ذغًٍ ٚأٔٗ ٠ؼشف أٔٗ اٌثؼض ٠ؼرمذ واْ ئْ. ترفاص١ٍٙا األِٛس

 أػشف. اٌىص١ش اٌرفاص١ً ِٓ فأػشف ٚاٌرفاص١ً اٌخفا٠ا وً ٠ؼشف ٚأٔٗ

 ألْ. أِظ ٠َٛ ئ١ٌٙا اعرّؼد اٌرٟ تاألٌفاظ ػ١ٍُٙ أسدّد  ٌٓ. ٠ؼشفْٛ ِّا أوصش

 . ٚاالصدساء االدرماس ئال ذص١ش ال ٚاٌؼثاساخ األٌفاظ ٘زٖ

 اٌزٞ اٌذعرٛس فٟ ١ٌٕظشٚا أٚال،. اٌجّٙٛس٠ح سئ١ظ فؼً ِارا أِظ ٠َٛ ل١ً

 تذأخ إٌّمض١ح اٌغٕح ِٓ ٔٛفّثش ِٓ ػشش اٌخاِظ ِٕٚز. ٚضؼٖٛ

 تذأخ اٌرٟ اٌّذرٍح تفٍغط١ٓ إٌٙائٟ اٌٛضغ ِشاٚساخ ٚوأٔٙا اٌّشاٚساخ

 ِٓ تاٌشغُ اٌّشاٚساخ لٛاػذ وً ٚادرشِد اٌّشاٚساخ تذأخ. ذٕرٗ ٌُٚ

 اٌذعرٛسٞ إٌص ٌٚىٓ. ِثاششج ذىْٛ أْ ٠جة اٌّشاٚساخ أْ ػٓ اٌذذ٠س

 ألٟٔ ِىرٛتح ذىْٛ أْ فضٍد ٚ. ِىرٛتح أٚ ِثاششج ذىْٛ أْ ػٍٝ ٠ٕص ٌُ

 تم١ًٍ تؼذٖ اٌّجاٌظ، فٟ ٠ماي ِا شفا١٘ح، تصفح اٌثؼض ِغ أذشاٚس د١ّٕا



 اٌز٠ٓ ٘إالء ػٍٝ دجح ذىْٛ درٝ ورات١ح فضٍرٙا. ذّاِا ٔم١ضٗ ٠ماي

 .ٚاالفرشاء اٌىزب ادرشفٛا

 اٌجّٙٛس٠ح؟ سئ١ظ فؼً ِارا ٠ماي

 وٕف ٚفٟ ٌٍذعرٛس واًِ ادرشاَ وٕف فٟ تٗ ألَٛ أْ أعرط١غ تّا لّد

 ػ١ٍٗ اٌشؼة ذؼٙذخ ػّا أذشاجغ ٌٚٓ ػ١ٍٗ اٌشؼة ػا٘ذخ ٌّا واًِ ادرشاَ

 .ِغإٚال واْ اٌؼٙذ ئْ

 فٟ أٔرُ فؼٍرُ ِارا( ئ١ٌىُ ِٛجٙا ١ٌظ اٌىالَ )أٔرُ؟ فؼٍرُ ِارا ٌُٙ ألٛي شُ 

 ٚذذد تا١ًٌٍ اٌّشاٚساخ تاعرصٕاء اٌّاض١ح؟ األشٙش ٚفٟ اٌّاض١ح؟ األ٠اَ

 ٚع١أذٟ ئتشاِٙا، ذُ اٌرٟ اٌصفماخ ٚأػٍُ ف١ٙا، ل١ً ِا ٚأػٍُ اٌظالَ، جٕخ

 ا١ٌَٛ ع١أذٟ اٌّاض١ح، األشٙش فٟ دصً ِا وً ػٓ ف١ٗ أذذذز اٌزٞ ا١ٌَٛ

 ٚػٓ اٌغذس ٚػٓ االٔذعاعاخ ٚػٓ اٌخ١أاخ ػٓ صشادح تىً ألذذذز

ا "ٚاالعرؼّاس اٌص١ٔٛ١ٙح أدضاْ فٟ االسذّاء ٚػٓ اٌىارتح اٌٛػٛد ِّد  فا

 ".اٌؼذاء ٠غ١ع ِّاخ ٚئِا اٌصذ٠ك ذغش د١اج

 دك فٟ ٚال اٌرٛٔغ١ح اٌذٌٚح فٟ صا٘ذا فٍغد اٌذ١ٔا فٟ صا٘ذا وٕد ئْ 

ا "ٚاٌثإعاء اٌفمشاء دك فٟ ٚال اٌرٛٔغٟ اٌشؼة ِّد  ٚئِا اٌصذ٠ك ذغش د١اج فا

 ".اٌؼذاء ٠غ١ع ِّاخ

 واْ "ذؼاٌٝ لاي وّا اٌؼٙذ ألْ تاٌؼٙذ اٌٛفاء ٌىُ ٚأذّٕٝ إٌجاح ٌىُ أذّٕٝ 

 ِٛاجٙح فٟ ٚادذج جثٙح ٔمف أْ ٚأذّٕٝ اٌرٛف١ك، ٌىُ أذّٕٝ ، " ِغإٚال

 تاػٛا ضّائشُ٘، تاػٛا اٌز٠ٓ االعرؼّاس أر٠اي ِٚٓ اٌخٛٔح ِٓ اٌىص١ش٠ٓ

 ذأذ١ُٙ عٛف اٌذسٚط، ئػطائٕا ػٍٝ لادس٠ٓ صاسٚا أُٔٙ ٚصٛسٚا ٚطُٕٙ،

 .  ٚاأل٠اَ هللا ت١ٕٕا أخشٜ ِٚشج اٌراس٠خ، ِٚٓ اٌشؼة ِٓ ٚاضذح اٌذسٚط

 أشماٌٙا تىً اٌّغإ١ٌٚح ٘زٖ ذرذٍّٛا ٚأْ ٚاٌرٛف١ك إٌجاح شا١ٔح ٌىُ أذّٕٝ

 .اٌرؼم١ذ شذ٠ذ ٚضغ ػٍٝ تً ِؼمذ، ٚضغ ػٍٝ ِمثٍْٛ ٚأٔرُ ٚأٚصاس٘ا



ْٛ اٌشذ٠ذ ٌألعف رٌه تؼذ شُ اٌذعرٛس ػٓ ٠رذذشْٛ   اٌذعرٛس ػٍٝ ٠رذ١ٍّد

 ألْ تاٌّشصاد، ٌُٙ عٕىْٛ فٕذٓ اٌرذ١ًّد ٠ش٠ذْٚ وأٛا ئْ ٚضؼٖٛ، اٌزٞ

      اٌخفا٠ا وً ٠ؼٍُ اٌرٛٔغٟ اٌشؼة

 ٠ؼرثش، ٌّٓ ػثشج ٚع١ثمْٛ خاف١ح، ػ١ٍٗ ذخفٝ ذؼذ ٌُ دصً، ِا وً ٠ؼٍُ

 .ِىاْ ٌُٙ ١ٌظ خا٠ٚح ٔخً وؼشٚػ اٌّغرمثً فٟ ع١ثمْٛ

 . اٌراس٠خ ِضتٍح ِص١شٖ األِأح ٚخاْ رِرٗ ٚتاع ٚطٕٗ خاْ ِٓ

 ٚأس٠ذ واٍِح، اٌّغإ١ٌٚح ِؼا ٔرذًّ أْ أذّٕٝ ٚاٌرٛف١ك، إٌجاح ٌىُ أذّٕٝ

 سئ١ظ ئْ...ٌٍشئاعح اٌذٌٚح ٚواذة أٚي، ٚص٠ش ٠ماي: أخشٜ ٔمطح أٚضخ أْ

 أػطاٖ اٌزٞ ٘ٛ ٚاٌّجٍظ الرشدرٗ اٌزٞ أٔا اٌذىِٛح، سئ١ظ ٘ٛ اٌذىِٛح

. ٌٍشئاعح دٌٚح واذة ٚال أٚال ٚص٠شا ١ٌٚظ اٌّجٍظ أِاَ ِغإٚي فٙٛ اٌصمح،

 ٌٚىٓ اٌمذ٠ُ اٌراس٠خ ئٌٝ اٌٛالغ، فٟ راوشج ٌُٙ ١ٌٚظ اٌزاوشج، ذؼٛد ستّا

 أساد ِٓ أٚ افرشٜ ِٚٓ ادرشاِٗ، ػٍٝ دش٠صْٛ دعرٛس ظً فٟ ٔذٓ ا١ٌَٛ

 وارب تً ٚداٌُ ٚٚاُ٘ ِخطئ ٌٚىٕٗ شاء وّا ف١ٍإٌٚٗ ٘ٛاٖ ػٍٝ ٠إٌٚٗ أْ

 .ِٚفرش

 إٌجاح أػّالٟ أػّاق ِٓ ٌىُ ٚأذّٕٝ اٌّغإ١ٌٚح، ذذٍّىُ ػٍٝ ٌىُ شىشا

 .عررذٍّٛٔٙا اٌرٟ اٌّغإ١ٌٚاخ ٘زٖ فٟ ٚاٌرٛف١ك

   ٚتشواذٗ هللا ٚسدّح ػ١ٍىُ ٚاٌغالَ

 

 


