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مجَْرٓة مصز العزبٔة
ّسارة األّقاف
(ً)1

ىيب الزمحة (صلى اهلل علُٔ ّسله)ً
كنا جيب أٌ ىعزفُ

ًًًًًًًًًًاحلؿدددًًٓربًاؾعددنيدلً ً،اؾؼنيئددلًيفًؽمنيبددهًاؾؽددرقمً{ً:وَؿَددنيًأَرِلَ دؾْـَنيًَِإٔؾخددنيًرَ ِؿَ د ًً
ؾِؾْعَنيؾَؿًِ ً}َ،وأَشفدًُأنًِالًَإؾهًَإٔالخًآًُو دَهًُالًشَرقكًَؾَدهًًُ ًاؿمدًدحًـلقدهً(لدؾىًآًعؾقدهً
ولؾم)ًيفًحمؽمًاؾمـزقلً ًؼنيئؾًني{ً:وَإٔـٖكًَؾَعَؾَىًخُؾُقًٕعَظِدقمًٕ}ً ًوأَشدفدًُأنًٖلدقدَـنيًوـلقٖـدنيً
حمؿدّاًعَلدُهًورلوؾُهًُ ًاؾؼنيئل(ً:إٔـِّيًعِـِدًَآًِػِديًأًُِِّّاْؾؽِمَدنيبًِؾَىَدنيَُمًُاؾـٖلِدقًًِّ َ،وَإٔنًٖآدًََِّ
ؾَؿُـِهَدِلًْػِيًطِقـَمِهًِ ًوَلَأُـَلِّ ُكؽُمًِبِمَأْؤقلًٔذَؾِكَ ًدَعِوَةًِأَبِيًإٔبِرَافِقمًَوَبِشَدنيرَةًِعِقيَدىًؼَوِؿَدهُ ً
وَرُؤِقَنيًأُؿِّيًاؾخمِيًرَأَتًِأَـٖهًُخَرَجًَؿِـِفَنيًـُورًْأَضَنيءَتًِؾَدهًُؼُُُدورًُاؾشٖدنئِّ ً َوؽَدذَؾِكًََُدرَىًأُؿٖفَدنيتًُ
اؾـٖلِقًَِّ،لَؾَوَاتًُآًِعَؾَقِفٔمِ)ًاؾؾخفُمًٖلَلًِّولؾِّمًِوبنيرًِْٔعؾَقهًوعؾَىًآؾِهًِولولِهًِ ًوؿَنًَُِدلِعَفُمًِ
بإ ينينًٕإؾَىًقؤًِّاؾدِّقنًًٔ.
ًًًًًًً

ّبعد ًًً:

ًًًًًػؿعًؿؼدًِّشفرًربقدعًاوولًًؿدنًؽدلًعدنيًًِّحيمػدًلًادليدؾؿونًبدذؽرىًؿدقسدًلدقدـنيً
رلولًآً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً؛ًحملٓد ًً ًوُعظقؿّدنيً ًوُدوؼاّاً ًوإلسؾًدنيًًؾدهً(لدؾىًآً
عؾقهًولؾم)ً ًوإنًٓؿدنًأولداًاؾواللدنيتً ًوأؼدوىًشدوافدًا

لد ً ًأنًـعدرٓ ًاؾـدنيسً

بيددقدـنيًرل دولًآً(لددؾىًآًعؾقددهًولددؾم)ً؛ًذؾددكًأنًٓبعددضًاؾـددنيسًالًقعرػددونًاؾددـ ًٓ
(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًادلعرػد ًاؾدتًُؾقدقًبدهً ًوُمـنيلداًُؿدعًؿؽنيـمدهً(لدؾىًآًعؾقدهً
ولؾم)ً ًوؿنيًأذيلًأنًقؽونً دقنـنيًعنًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً ًوؿدنيًأذيدلًأنً

ُؽونًاؾلداق ًؿعً دقثًاؾؼدرآنًاؾؽدرقمًعًـدهً(لدؾىًآًعؾقدهًولدؾم)ً ً{وَؿَدنًِأَلِددَ ًُ
ؿِنًَاؾؾخهًِ َدِقنّني} ً{وَؿَنًِأَلِدَ ًُؿِنًَاؾؾخهًِؼِقؾًني}ًً.

(ً)2

ًؾؼد ًحتدث ًاؾؼرآن ًاؾؽرقم ًعن ًاؾـ

ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ً دقنّني ًؽنيشػًني ًعنً

ؿؽنيـمهًوأخسؼهًوؽنإ ًؿنًلواـاً قنيُه ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم) ًحًػفوًـ

ًاؾرري ًحً

قثًقؼولًاحلقًللونيـه{ً:ؾَؼَدًِلَني َءؽُمًِرَلُولًْؿِنًِأَـِػُ ِيؽُمًِعَزٔقزًْعَؾَقِهًِؿَنيًعَـِمٗمًِ َرٔقصًْ
عَؾَ ِقؽُمًِبِنيؾْؿُؤِؿِـًَِ،رَءُو ًْرَ ِقمْ}حًوقؼولًللونيـهَ {ً:ػلِؿَنيًرَ ِؿَ ًٍؿِنًَاؾؾخهًِؾِـِتًَؾَفُمًِوَؾَوًِ
ؽُـِتًَػَظًّنيًغَؾِقظًَاؾْؼَؾْاًِؾَنيـِػَضٗواًؿِنًِ َوِؾِكًَػَنيعِفًُعَـِفُمًِوَالِمَغِػِرًِؾَفُمًِوَشَنيؤرِفُمًِػِيًاؾْأَؿِرًٔ
ػَإٔذَاًعَزَؿِتًَػَمَ َوؽخلًِعَؾَىًاؾؾخهًِإٔنًٖاؾؾخهًَقُوِاًٗاؾْؿُمَوَؽِّؾًِ }َ،حًوقؼولًللونيـه{ً:وَاعِؾَؿُواً
أَنٖ ًػِقؽُمِ ًرَلُولَ ًاؾؾخهِ ًؾَوِ ًقُطِق ُعؽُمِ ًػِي ًؽَنِإ ًؿِنَ ًاؾْأَ ِؿرٔ ًؾَعَـِمٗمِ ًوََؾؽِنٖ ًاؾؾخهَ ً َلٖاَ ًإٔؾَ ِقؽُمًُ
اؾْٔإميَنينَ ًوَزَقٖـَهُ ًػِي ً ؼُؾُوبِؽُمِ ً َوؽَرٖهَ ًإٔؾَ ِقؽُمُ ًاؾْؽُػْرَ ًوَاؾْػُيُو َ ًوَاؾْعُِِقَنينَ ًأُوؾَكِكَ ًفُمًُ
اؾرٖاشِدُونَ}ً.
ًًًًًًًً وؾؼدًأؽدًاؾؼرآنًاؾؽرقمًأنًرري ًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًملًُؽنًخنيل ً

بنيدلؤؿـً،ػوياً؛ ًبلًإنًاؾرري ًاؾتًاؿمألًبفنيًؼؾاًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً

مشؾت ًادلؤؿن ًواؾؽنيػر ً ًواؾرب ًواؾػنيلر ً ًواؾطنيئع ًواؾعنيلي ً ًواإلـس ًواجلن ً ًبلً
وذيقع ًادلىؾوؼنيت ً ًػؼد ًبؾغت ًرريمه ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ً د٘ا ًقػو ًؽلً
اؾ مُوراتً ًػؽنينً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًقعػوًعؿنًظؾؿهً ًوقعطيًؿنً رؿهً ًوقُلً
ؿنًؼطعهً ًوحيينًإديًؿنًألنيءًإؾقهً ًويفًذؾكًقؼولًاحلقًللونيـه{ً:وَؿَنيًأَرِلَؾْـَنيًَِ
إٔؾخنيًرَ ِؿَ ًًؾِؾْعَنيؾَؿًِ ً }َ،والًأدلًعؾىًذؾكًممنيً دثًقوًِّاؾطنيئف ً ًواؾذيًؽنينًأشدًٓ
اوقنيًِّلعوب ًعؾىًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً ًػؼدًؽذبهًأفلًاؾطنيئفًإديًاحلدً

اؾذيً داًبأؿً،و يًاؾيؿنيءًلربقلً(عؾقهًاؾيسِّ)ًأنًقـزلًبأؿرًؿنًربهً(عزًولل)ً
وؿعه ًؿَ َؾك ًاجللنيل ًؿُيمأؿرّا ًرلول ًآ ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًيف ًأن ًقُوؼع ًبفمً
اؾعذاب ًوجيقا ًاؾرري ًادلفداةً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًؼنيئؾًني(ً:بَلًِأَرِلُوًأَنًِقُىِرٔجًَ

(ً)3

ال ًقُشِرُِٔ ًبِهِ ًشَقِكّني) ًوعـدؿني ًؼقل ًؾه ً(لؾى ًآً
اؾؾخهُ ًؿِنِ ًأَلِسَبِفٔمِ ًؿَنِ ًقَعِلُدُ ًاؾؾخهَ ًوَ ِدَهُ ً َ
عؾقهًولؾم)ًً:ادعًعؾىًادلشرؽً،ؼنيل(ً:إٔـِّيًؾَمًِأُبِعَثًِؾَعٖنيـّني ًوَإٔـٖؿَنيًبُعِنِتًُرَ ِؿَ ً)ً.
ًًًًًًومل ًُؼف ًؿظنيفر ًرريمه ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًعـد ً دود ًاؾلشر ًعؾى ًاخمس ً
عؼنيئدفمًػوياً؛ ًبلًاُيعتًؾمشؿلًاحلقوانًواؾطاً ًػعنًعلدًآًبنًلعػرً(رضيً
آًعـفؿني)ًأنًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًدخلً نيئطًنيًؾرللًؿنًاوـُنير ًػإذاًػقهً

ذيلً ًػؾؿنيًرأىًاؾـ ٖ ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً َنًٓوذرػتًعقـنيهً ًػأُنيهً(لؾىًآً
عؾقه ًولؾم) ًػؿيح ًذػراه ًػيؽت ًػؼنيل ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ً(ً :ؿَنِ ًرَبٗ ًفَذَاً
اؾْهَؿَلٔ؟) ًػهنيءًػمىًؿنًاوـُنيرًػؼنيلً:ؾيًقنيًرلولًآ ًػؼنيلًؾه(ً:أَػَؾَنيًَُمٖؼِيًاؾؾخهًَػِيً
شؽَنيًإٔؾَيًٖأَـٖكًَ ُهِقعُهًًُوَ ُدِئِلُهُ)ً.
فَذِهًِاؾْلَفٔقؿَ ًِاؾخمِيًؿَؾخؽَكًَاؾؾخهًُإٔقٖنيفَنيًػَإٔـٖهًُ َ
ًًًًوعنًعلدًآًبنًؿيعودً(رضيًآًعـه)ًً:ؽـٖنيًؿعًرلولًٔآً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً
يف ًلَػَرٕ ً ًػنيـطؾقَ ًؾِونيلَمِه ً ًػرأقـني ً ُؿٖرَةً ًؿعفني ًػَرِخَنينٔ ً ًػأخذـني ًػَرِخَقِفَني ً ًػهنيءتًِ
احلُؿٖرَةُ ًػهعؾتً ُعَرِّشًُ ًػهنيءًاؾـ ًٖ(لؾىًآًعؾقهًولؾم) ًػؼنيلًً(ً:ؿَنًِػَهَعَ ًفذهًِ
بوؾدِفني؟ًرُدٗواًوؾدَفنيًإؾقفني)ًً.
ًًًًًًؾؼدًؽنينًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًبأؼواؾهًوأػعنيؾهًوذيقعًأ واؾهًُطلقؼنيًعؿؾق٘نيً

ؾؾؿـفج ًاؾربنيـي ًاؾذي ًأراده ًآ ً(عزو ًلل) ًؾؾلشرق ً ًػؽنين ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم)ً
ؼرآـني ًميشي ًعؾى ًاورض ًؽؿني ًولػمه ًأِّ ًادلؤؿـً ،اؾيقدة ًعنيئش ً(رضي ًآ ًعـفني) ً
ػؽمنيبهً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًًؽمنيبًرري ً قثًقؼولًاحلقًللونيـه{ً:وَـُـَزِّلُ ًؿِنًَ
اؾْؼُرِآنٔ ًؿَني ًفُوَ ًشِػَنيءْ ًوَرَ ِؿَ ٌ ًؾِؾْؿُؤِؿِـًِ }َ،وقؼول ًللونيـه{ً :وَـَزٖؾْـَني ًعَؾَقِكَ ًاؾْؽِمَنيبَ ًُِلِقَنيـّنيً
ِؾؽُلِّ ًشَيِءٍ ًوَفُدّى ًوَرَ ِؿَ ً ًوَبُشِرَى ًؾِؾْؿُيِؾِؿًِ }َ،ودقـه ًدقن ًاؾرري ًواوؿن ًواوؿنينً
واؾيسِّ ًؾؾلشرق ًذيعنيء ًدقن ًقرلخُ ًألس ًاؾمعنيقش ًاؾيؾؿي ًبً ،اؾلشر ًذيقعّني ًحيؼنً

(ً)4

اؾدؿنيء ًؽلًاؾدؿنيءً ًوحيػظُ ًاوؿوال ًؽلًاوؿوال ً ًعؾىًألسًإـينيـق ًخنيؾُ ً ًدونً
ُػرؼ ًبً،اؾـنيسًعؾىًألنيسًاؾدقنً ًأوًاؾؾونً ًأوًاجلـسً ًأوًاؾعر ً ًػؽلًاوـػسً
راًِّ ًوؽلًاوعراضًؿُنيـ ً ًوؽلًاوؿوالًحمػوظ ً ًوؽلًاوؿنيـنيتًؿؤداةًٌوفؾفنيً ً
وبسًأيًٓالمنـنيءات.
ًًًًًإنٓ ًاؾـنيظر ًيف ً قنية ًاؾـ ٓ ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًجيد ًأـفني ًؿػعؿ ًبؽل ًلواـاً
اؾرري ًواإلـينيـق ًمبنيًللؾهًآً(عزًوللٓ)ًعؾقهًؿنًاخلؾقًاحلينً ًواؾيٓهنيقنيًاؾطّقل ً
واؾيٓؿنيتًاؾػنيضؾ ً ًػفوًاؾزوجًـعمًاؾزوجً ًواوبًـعمًاوبً ًواجلدًـعمًاجلد ًػفوً
خاًاؾـنيسًوفؾهً ًوولونيبهً ًووؿمهً ًوؾؾعنيدلً ً،ػفذهًزولهًاؾيقدةًخدجي ً(رضيً
آًعـفني)ًُُػهً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً ًػمؼولً(ً:إٔـٖكًَؾَمَُِلًُاؾرٖ ِمًَ ًوََُوِؿِلًُاْؾؽَلًٖ ً
وََُؽْيِاًُاؾْؿَعِدُوًَِّ ًوََُؼْرٔيًاؾضٖقِفًَ ًوَ ُعًُِ،عَؾَىًـَوَائِاًِاؾْوَقِّ)ً.
ًًًًًًومل ًُؽن ًؿظنيفر ًاؾرري ًواإلـينيـق ًاؾت ًاؿمأل ًبفني ًؼؾا ًاؾـ

ً(لؾى ًآ ًعؾقهً

ولؾم) ًؾمؼف ًعـد ً دٓ ًادلعنيؿست ًاؾقوؿق ًؿع ًاآلخرقن ًوػؼط ً ًبل ًؽنيـت ًمممدةً
وواضو ًاوثرًيفًاؾمشرقعنيتًاؾتًلنيءًبفنيً ًػؼدًلنيءً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًبشرقع ً
لعؾتًاؾلشرًؽؾفمًأؿنيًِّآً(عزًٓولل)ًلواءً ً قثًُقؼولً(للونيـه)ً{ً:قَني ًأَقٗفَنيًاؾـٖنيسًُ
إٔـٖ ني ًخَؾَؼْـَنيؽُم ًؿِّن ً َذؽَرٕ ًوَأُـنَى ًوَلَعَؾْـَنيؽُمِ ًشُعُوبّني ًوَؼَلَنيئِلَ ًؾِمَعَنيرَػُوا ً ًإٔنٖ ً َأؽْرَ َؿؽُمِ ًعِـدَ ًاؾؾخهًِ
أَُِؼَنيؽُمًًِإٔنًٖاؾؾخهًَعَؾِقمًْخَلِاًْ}ً.
ًًًًًً وؽنين ًؿن ًؿظنيفر ًفذه ًادلينيواة ًُؽرميه ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًؾؾؿرأة ًبعد ًأنً
عنيشتًعُورّاًؿن ًاؾؼفرًواؾظؾمًواؾظسًِّ ًؿيؾوب ًاإلرادةًؿنًممنيرل ًأدـىً ؼوؼفنيً
اإلـينيـق ًػهنيء ًبشرقع ًؿـومفني ًاحلقٓ ًيف ًادلااث ًبعد ًأن ًؽنيـت ًفي ًـػيفني ًُورث ً ً
ولعؾتًهلنيًاحلقًٓيفًاؾمُر ًواؾمؿؾكً ًواخمقنيرًاؾزوجً ًولعلًهلنيًؿنًاؾمشرقعنيتًؿنيً
قؽػلًهلنيًؽراؿمفنيًأؿ٘ني ً ًوبـمّنيً ًوأخمّنيً ًوزول ً ً ًبلًلعلًرعنيقمفني ً ًواؾعـنيق ًبفنيً ًو ينً

(ً)5

اؾمعنيؿلًؿعفنيًطرقؼًنيًإديًاجلـ ً ً قثًؼنيلًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم) ً(ً:ؿَنًِؽُنًٖؾَهًُ

ثَؾَنيثًُبَـَنيتٍ ًأَوًِثَؾَنيثُ ًأَخَوَاتًٍأَوًِبِـِمَنينًٔأَوِ ًأُخِمَنينًٔاُٖؼَى ًاؾؾخهًَػِقفٔنًٖوَأَ ِيَنًَإٔؾَقِفٔنًٖ َمٖىً
قَلِنًٖأَوًِقَؿُمِنًَؽُنًٖؾَهًُ ِهَنيبّنيًؿِنًِاؾـٖنيرٔ)ًً.

ًًًًوؿن ًؿظنيفر ًاإلـينيـق ً– ًأقضّني ً– ًيف ًشرقعمه ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًرػؼه ًبأؿمه ًيفً
أداء ًاؾعلنيدات ً ًػؽنين ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًإذا ًمسع ًبؽنيء ًاؾُ

ًاؾُغا ًيفً

ادليهدًقعهلًيفًلسُهًرري ًبنيؾطػلً ًوشػؼ ًبأؿهً ًػؽنينً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً

قؼول(ً :إٔـِّي ًؾَأَدِخُلُ ًػِي ًاؾُٖسَةِ ًوَأَـَني ًأُرٔقدُ ًإٔطَنيؾَمَفَني ًػَأَلِؿَعُ ً ُبؽَنيءَ ًاؾُٖلِيِّ ًػَأََُهَوٖزُ ًػِيً
لَسَُِيًؿِؿٖنيًأَعِؾَمًُؿِنًِشِدٖةًِوَلِدًِأُؿِّهًِؿِنًِ ُبؽَنيئِهِ) ًبلًؽنينً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًخيشىً

أن ًقُػرض ًعؾقفم ًؿني ًال ًقيمطقعون ًادلداوؿ ًعؾقه ًػؽنين ًقؼول(ً :ذَرُوـِي ًؿَني ًَُ َرؽْمُؽُمِ ً

ػَإٔـٖؿَنيً فَؾَكًَؿَنًِؽَنينًَؼَلِ َؾؽُمًِ ِبؽَنِرَةًِلُؤَاؾِفٔمًِوَاخِمِؾَنيػِفٔمًِعَؾَىًأَـِلِقَنيئِفٔمِ ًػَإٔذَاًأَؿَرُِؽُمًِبِشَيِءًٍ
ػَأُُْواًؿِـِهًُؿَنيًالِمَطَعِمُمِ ًوَإٔذَاًـَفَقِ ُمؽُمًِعَنًِشَيِءًٍػَدَعُوهُ)ًً.

ًًًًؾؼدًضربًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًأعظمًاوؿنؾ ًيفًاإلـينيـق ًعؾىًؿرًِّاؾمنيرقخً ً

دؾقل ًعؾى ًمسني

ًاإللسِّ ً ًورريمه ًوقيره ً ًػشرقع ًاإللسِّ ًفي ًشرقع ًاؾيسِّ ً ً

وفذه ًاإلـينيـق ًاؾت ًألؽـفني ًآ ً(عز ًولل) ًؼؾا ًـلقه ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًأؽربً

واؾقيرً ًواؾرري ًبؽلًؿعنيـقفني ًػؾـرتا مًػقؿنيًبقــنيً ًوؾـر مًؿنًيفًاورضًؾاريـنيً

ؿن ًيف ًاؾيؿنيء ً ًػؼد ًؼنيل ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ً(ً :اؾرٖا ِؿُونَ ًقَرِ َؿُفُمُ ًاؾرٖ ِؿَنُ ً

ارِ َؿُواًأَفِلًَاؾْأَرِضًٔقَرِ َؿِؽُمًِأَفِلًُاؾيٖؿَنيءِ)ًً.
أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
*ًًًًًًً*ًًًًًً*ً

ًًًًًًاحلؿد ًٓ ًرب ًاؾعنيدلً ً،وأشفدًأنًالًإؾهًإالًآًو دهًالًشرقكًؾهً ًوأشفدًأنً
لقدـني ًوـلقـنيًحمؿدّا ًعلدهًورلوؾهً ًاؾؾفمًللًٓولؾخمًوبنيرًِعؾقهً ًوعؾى ًآؾه ًولولهً
أذيعً ً،وؿنًُلعفمًبإ ينينًإديًقوًِّاؾدقنًًً.

(ً)6

إخوة اإلسالم:

الًشكًّأنًٓؿظنيفرًاؾعظؿ ًواإلـينيـق ًواؾرٓري ًيفًشىُق ًاؾـ ًٓ(لؾىًآً

عؾقهًولؾم)ًؾمظفرًواضو ًًلؾقٓ ًًيفًأرؼىًلورفنيًؿعًخمنيؾػقهً ًػؼدًعنيشًاؾـ ًٓ(لؾىً
آًعؾقهًولؾم)ًً-عشرًلـواتًيفًادلدقـ ًً-ؼنيئدّاًجملمؿعًقمعنيقشًػقهًادليؾؿونًؿعً
غافم ًؿن ًألونيب ًاؾدقنيـنيت ًاوخرى ً ًوعؾى ًاؾرغم ًؿن ًأنٓ ًغا ًادليؾؿً ،ؽنيـواً
مينؾونًاوؼؾق ًيفًفذاًاجملمؿعً ًػإنًٓاؾـ ًٓ(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًؼدًأـُػفمًغنيق ً
اإلـُني ً ًوعنيؿؾفم ًؿعنيؿؾ ًإـينيـق ًال ًُػرؼ ًػقفني ًبً ،ؿيؾم ًأو ًغا ًؿيؾم ً ًػنيجلؿقعً
قمؿمعًبؽنيػ ًاحلؼو ًاإلـينيـق ً ًاـطسؼًنيًؿنًؼولًآً(عزًٓوللٓ)ً؛ً}َؾَؼَدًِؽَرٖؿِـَنيًبَـِيًآدًََِّ
وَ َؿَؾْـَنيفُمِ ًػِي ًاؾْلَرِّ ًوَاؾْلَوِرٔ ًوَرَزَؼْـَنيفُم ًؿِّنَ ًاؾطخقِّلَنيتِ ًوَػَضٖؾْـَنيفُمِ ًعَؾَى ًؽَنِإ ًؿِّؿٖنِ ًخَؾَؼْـَنيً
َُػْضِقؾًني{ًًًً.
وؽنينً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًقؼللًدعوُفم ً ًوحيضرًجمنيؾيفمً ًوقزورًؿرقضفم ً
وقوالقفم ًيف ًؿُنيبفم ً ًوقعنيؿؾفم ًبأرؼى ًأـواع ًادلعنيؿؾ ًاؾت ًقـلغي ًأن ًقمعنيؿل ًبفنيً
أبـنيء ًاجملمؿع ًاؾوا د ً ًوؼد ًربٖى ًاؾـ

ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًألونيبه ًعؾى ًفذاً

ادلـفجًاؾـلويًؿنًاؾمعنيقشًاؾيؾؿيً ًػفذاًعَلِدًاؾؾخهًِبِن ًعَؿِرٕوً(رَضيًَآًُعـفؿَني)ًوَؼدً
ذُبِوَتًِؾَهًُشَنيةًٌػِيًأَفِؾِهًِ ًػَؾَؿٖنيًلَنيءًَلأهلم ًً:أَفِدَقِمُمًِؾِهَنيرٔـَنيًاؾْقَفُودِيًِّ؟ًأَفِدَقِمُمًِؾِهَنيرٔـَنيً
اؾْقَفُودِيِّ ً؟ ًػإـي ًلَؿِعِتُ ًرَلُولَ ًاؾؾخهِ ً(لَؾخى ًاؾؾخهُ ًعَؾَقِهِ ًوَلَؾخمَ) ًقَؼُولُ ً(ً :ؿَني ًزَالَ ًلِلِرٔقلًُ
قُولِقـِيًبِنيؾْهَنيرًٔ َمٖىًظَـَـِتًُأَـٖهًُلَقُوَرِّثُهُ)ً.
ًًًًًًًًبل ًممني ًقدل ًعؾى ًُرلقىه ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًولس ًاؾمعنيقش ًاؾيؾؿي ًيفً
اجملمؿع ًادلدـيًأـه ً(لؾىًآ ًعؾقهًولؾم)ًؿنيتًودرعهًؿرفوـ ًعـدًقفودي ً ًوؿنيً
ػعلًاؾـ

ً(لؾىًآًعؾقه ًولؾم)ًذؾكًإالًُعؾقؿّنيًؾألؿ ً ًوُطلقؼًنيًعؿؾق٘نيًدلنيًقدعوًإؾقهً

(ً)7

اإللسِّ ًؿن ًلؾم ًولسِّ ًووئنيِّ ًؿع ًاؾـنيس ًذيقعني ً؛ ً قثُ ًقؼول ًاحلقٗ ً(للونيـه) ً{ً :ؾخنيً
قَـِفَنيؽُمًُاؾؾخهًُعَنًٔاؾخذِقنًَؾَمًِقُؼَنيُِؾُوؽُمًِػِيًاؾدِّقنًٔوَؾَمًِقُىِرٔلُوؽُمًؿِّنًدِقَني ٔرؽُمًِأَنًَُلَرٗوفُمًِ
وَ ُؼْيِطُواًإٔؾَقِفٔمًًِإٔنًٖاؾؾخهًَقُوِاًٗاؾْؿُؼْيِطًِ.}َ،
ًًًؾؼدًؽنينًاؾـ ًٓ(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ًيفًإـينيـقمهًورريمهً ًو ينًُعنيؿؾهًؿعًغاً
ادليؾؿً ،ألوة ًوؼدوة ً ًوأمنوذلّني ًػرقدّا ًمل ًُر ًاؾلشرق ًؿنؾه ً ًقؼول ًاؾػقؾيو ً
اودلنيـيٓ ً"لوُه" ً(ً :ؽنين ًحمؿد ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًادلمينيؿح ًاوؽرب ًومل ًقمىذً
رلولًاإللسًِّؿوؼػًنيًلعلّنيًضدًؽلًٓاؾذقنًؽنيـواًقعمدونًعؾقهًبنيؾيآ ًأوًمبدًٓاوقديً ً
أوًبعرؼؾ ًاؾطرققً ًوؿنيًشنيبهًذؾكً ًػؼدًؽنينًؿمينيحمًنيً ًػملعهًألونيبهًوُلعهًادليؾؿون ً
وؽنيـتًً -وؿنيًزاؾتًً -لػ ًًاؾمينيؿحًفيًإ دىًادلؿقزاتًواؾيٓؿنيتًاؾرٓاؼق ًؾؾدقنً
اإللسؿيًٓ ًوؾؾوقًٓأؼولًً:إنًُينيؿحًادليؾمًؾقسًًؿنًضعف؛ًوؾؽنًٓادليؾمًقمينيؿحً
ؿعًاعمزازهًبدقـهً ًومتيؽهًبعؼقدُه)ًًً.
ًًًًؿني ًأ ولـني ًإدي ًأن ًـؼمدي ًبأخس ًلقدـني ًرلول ًآ ً(لؾى ًآ ًعؾقه ًولؾم) ًيفً
لؾوؽـني ً ًوؿعنيؿسُـني ً ًػـموؾى ًبنيؾرري ًواؾرأػ ًواؾؾً ،واؾيؿني

ً ًوأن ًـعنيؿل ًاؾـنيسً

مبنيًؽنينًقعنيؿؾفمًبهً(لؾىًآًعؾقهًولؾم)ً؛ًـشرّاًؾرلنيؾمهً ًوبقنيـّنيًهلدقهًولـمه ًػمموولً
اؾرري ًإديًلؾوًِعؿؾيًٓيفً قنيُـنيً.
اللَه شفع فٔيا رسْل اهلل (صلى اهلل علُٔ ّسله)
ّاسكيا بٔدِ الشزٓفة شزبة ٍئئة ال ىظنأ بعدٍا أبدًا.

