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 تشى اهلل اهرضيً اهرضٖى
ج أتّ اهيضبشً سيبل اهدًٖ ّٖشف تً أضيد اهدِّسّٔ اهيبهنٕ األزُرٔ اهيخّفٓ شٌج كبل اهؾالي

 :ُـ5631
 سبءخٌب رشبئل نذٖرث ٖشأل يرشوُّب ؽً خّضٖد األهُّٖج ّخّضٖد اهرتّتٖج يب يؾٌبُيب؟

 ّيب اهذٔ ٖخرخة ؽوِٖيب؟
 ّيً ذا اهذٔ فرق تٌِٖيب؟

 ّيب ُّ اهترُبً ؽوٓ ضضج ذهم أّ تعالٌَ؟
 : اهخّفٖقفٌلّل ّتبهلل

 :إً ضبضة ُذا اهرأٔ ُّ اتً خٖيٖج اهذٔ شبد تذنرٍ، كبل
إً اهرشل هى ٖتؾذّا إال هخّضٖد األهُّٖج ُّّ إفراد اهلل تبهؾتبدث، ّأيب خّضٖد اهرتّتٖج ُّّ اؽخلبد "

أً اهلل رة اهؾبهيًٖ اهيخضرف فٕ أيّرُى فوى ٖخبهف فَٖ أضد يً اهيشرنًٖ ّاهيشويًٖ تدهٖل 
 :كّهَ خؾبهٓ

 {ّهئً شأهخِى يً خوق اهشيّاح ّاألرط هٖلّهً اهلل}
إً اهذًٖ ٖخّشوًّ تبألٌتٖبء ّاألّهٖبء ّٖخشفؾًّ تِى ٌّٖبدٌِّى ؽٌد اهشدائد ُى ؽبتدًّ : ذى كبهّا

هِى كد نفرّا تبؽخلبدُى اهرتّتٖج فٕ خوم األّذبً ّاهيالئنج ّاهيشٖص شّاء تشّاء، فئٌِى هى ٖنفرّا 
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وم األّذبً ّيب يؾِب تل تخرنِى خّضٖد األهُّٖج تؾتبدخِب، ُّذا ٌٖعتق ؽوٓ تبؽخلبدُى اهرتّتٖج فٕ خ
زّار اهلتّر اهيخّشوًٖ تبألّهٖبء اهيٌبدًٖ هِى اهيشخغٖذًٖ تِى اهعبهتًٖ يٌِى يب ال ٖلدر ؽوَٖ إال اهلل 

 :تل كبل يضيد تً ؽتد اهُّبة..خؾبهٓ
 "!إً نفرُى أشٌؼ يً نفر ؽتبد األّذبً"

ؽتبرخَ اهيضزٌج اهسرٖئج، فِذا يوخص يذُتِى يؼ اإلٖظبش، ّفَٖ ؽدث ّإً شئح ذنرح هم 
دؽبّْ، فوٌؾرط هِب ؽوٓ شتٖل االخخضبر، ّهٌسؾل اهنالى فٕ يلبيًٖ فٌخضبنى إهٓ اهؾلل ذى 

 :ٌخضبنى إهٓ اهٌلل، فٌلّل

 

اتً خلشٖى غٖر يؾرّف ألضد كتل . إً اهخّضٖد ٌٖلشى إهٓ خّضٖد اهرتّتٖج ّخّضٖد األهُّٖج: كّهِى
خٖيٖج، ّغٖر يؾلّل أٖظب نيب شخؾرفَ، ّيب نبً رشّل اهلل ضوٓ اهلل ؽوَٖ ّشوى ٖلّل ألضد دخل 

إً ٌُبم خّضٖدًٖ ّإٌم ال خنًّ يشويب ضخٓ خّضد خّضٖد األهُّٖج، ّال أشبر إهٓ ذهم : فٕ اإلشالى
ّال يؾٌٓ تنويج ّاضدث، ّال ُشِيؼ ذهم ؽً أضد يً اهشوف اهذًٖ ٖختسضًّ تبختبؽِى فٕ نل شٕء، 

هِذا اهخلشٖى، فئً اإلهَ اهضق ُّ اهرة اهضق، ّاإلهَ اهتبعل ُّ اهرة اهتبعل، ّال ٖشخضق اهؾتبدث 
ّاهخأهَٖ إال يً نبً رتب، ّال يؾٌٓ ألً ٌؾتد يً ال ٌؾخلد فَٖ أٌَ رة ٌٖفؼ ّٖظر، فِذا يرخة 

 :ؽوٓ ذهم نيب كبل خؾبهٓ
 .{تبدخَ ُل خؾوى هَ شيًٖبرة اهشيّاح ّاألرط ّيب تٌِٖيب فبؽتدٍ ّاضعتر هؾ}

نيب كوٌب  -فرخة اهؾتبدث ؽوٓ اهرتّتٖج، فئٌٌب إذا هى ٌؾخلد أٌَ رة ٌٖفؼ ّٖظر فال يؾٌٓ ألً ٌؾتدٍ 
 :ّٖلّل خؾبهٓ -
 {أال ٖشسدّا هلل اهذٔ ٖخرر اهخةء فٕ اهشيّاح ّاألرط}

د هغٖرٍ، ُذا ُّ ٖشٖر إهٓ أٌَ ال ٌٖتغٕ اهشسّد إال هيً ذتح اكخدارٍ اهخبى، ّال يؾٌٓ ألً ٌشس
 .اهيؾلّل، ّٖدل ؽوَٖ اهلرآً ّاهشٌج

 :أيب اهلرآً فلد كبل
 .{ّال ٖأيرنى أً خخخذّا اهيالئنج ّاهٌتًٖٖ أرتبتب}

فضرش تخؾدد األرتبة ؽٌدُى، ّؽوٓ اهرغى يً خضرٖص اهلرآً تأٌِى سؾوّا اهيالئنج أرتبتب ٖلّل 
رتّتٖج ّهٖس ؽٌدُى إال رة ّاضد ّإٌيب إٌِى يّضدًّ خّضٖد اه: اتً خٖيٖج ّيضيد تً ؽتد اهُّبة

ّٖلّل ّٖشف ؽوَٖ اهشالى هضبضتٕ اهشسً ُّّ ٖدؽُّيب إهٓ ! أشرنّا فٕ خّضٖد األهُّٖج
 :اهخّضٖد

 {أأرتبة يخفركًّ خٖر أى اهلل اهّاضد اهلِبر}
 :ّٖلّل اهلل خؾبهٓ أٖظب



 .{ُّى ٖنفرًّ تبهرضيً كل ُّ رتٕ}
 ..ّأيب ُى فوى ٖسؾوٍّ رتب

 :ّهَ خؾبهّٓيذل ذهم ك
 {هنٌب ُّ اهلل رتٕ}

 :خعبتب هيً أٌنر رتّتٖخَ خؾبهٓ، ّاٌغر إهٓ كّهِى ّٖى اهلٖبيج
 {خبهلل إً نٌب هفٕ ظالل يتًٖ إذ ٌشّٖنى ترة اهؾبهيًٖ}

 :ّاٌغر إهٓ كّهَ خؾبهٓ -نيب ُّ غبُر  -أٔ فٕ سؾونى أرتبتب 

 

 {..أيرٌبّإذا كٖل هِى اشسدّا هورضيً كبهّا ّيب اهرضيً أٌشسد هيب خ}
 !فِل خرْ ضبضة ُذا اهنالى يّضدا أّ يؾخرفب؟

 :ذى اٌغر إهٓ كّهَ خؾبهٓ
 {ُّى ٖسبدهًّ فٕ اهلل}

نيب كبل  -إهٓ غٖر ذهم ُّّ نذٖر ال ٌعٖل تذنرٍ، فئذا هٖس ؽٌد ُؤالء اهنفبر خّضٖد اهرتّتٖج 
َ هٖس ٌُبم شٕء ، ّيب نبً ّٖشف ؽوَٖ اهشالى ٖدؽُّى إال إهٓ خّضٖد اهرتّتٖج، ألٌ-اتً خٖيٖج 

ٖشيٓ خّضٖد اهرتّتٖج ّشٕء آخر ٖشيٓ خّضٖد األهُّٖج ؽٌد ّٖشف ؽوَٖ اهشالى، فِل ُى أؽرف 
 :ّٖلّل اهلل فٕ أخذ اهيٖذبق! تبهخّضٖد يٌَ ّٖسؾوٌَّ يخعئب فٕ اهخؾتٖر تبألرتبة دًّ اٗهِج؟

 {أهشح ترتنى كبهّا توٓ}
نيب ٖلّل اتً  -ٌد اهيشرنًٖ ّهنٌَ ال ٌٖفؾِى فوّ نبً اإلكرار تبهرتّتٖج غٖر نبف ّنبً يخضللب ؽ

 :يب ضص أً ٖؤخذ ؽوِٖى اهيٖذبق تِذا، ّال ضص أً ٖلّهّا ّٖى اهلٖبيج -خٖيٖج 
 {إٌب نٌب ؽً ُذا غبفوًٖ}

ّنبً اهّاسة أً ٖغٖر اهلل ؽتبرث اهيٖذبق إهٓ يب ّٖسة اؽخرافِى تخّضٖد األهُّٖج ضٖد إً خّضٖد 
، إهٓ آخر يب ٖينٌٌب أً ٌخّشؼ فَٖ، ُّّ ال ٖخفٓ ؽوٖم، -ُؤالء نيب ٖلّل  -اهرتّتٖج غٖر نبف 

ّؽوٓ نل ضبل فلد انخفٓ يٌِى تخّضٖد اهرتّتٖج، ّهّ هى ٖنٌّب يخالزيًٖ هعوة إكرارُى تخّضٖد 
 .األهُّٖج أٖظًب

 :ذهم كّهَ خؾبهٓ ّيً
 {ُّّ اهذٔ فٕ اهشيبء إهَ ّفٕ األرط إهَ}

إٌَ يؾتّد فِٖب أٔ : فئٌَ إهَ فٕ األرط ّهّ هى ٖنً فِٖب يً ٖؾتدٍ نيب فٕ آخر اهزيبً، فئً كبهّا
يب [ ّ]إذً ال فرق تًٖ اإلهَ ّاهرة، فئً اهيشخضق هوؾتبدث ُّ اهرة ال غٖر، : يشخضق هوؾتبدث، كوٌب

 :هيّشٓ ؽوَٖ اهضالث ّاهشالى إال فٕ اهرتّتٖج ّكد كبل نبٌح يضبّرث فرؽًّ



 {أٌب رتنى األؽوٓ}
 :ذى كبل

 {هئً اخخذح إهِب غٖرٔ ألسؾوٌم يً اهيشسًٌّٖ}
 .ّال داؽٕ هوخعّٖل فٕ ُذا

ّأيب اهشٌج فشؤال اهيونًٖ هويٖح ؽً رتَ ال ؽً إهَِ، ألٌِى ال ٖفركًّ تًٖ اهرة ّاإلهَ، فئٌِى 
يً إهِم ال يً : تعًٖ، ّنبً اهّاسة ؽوٓ يذُة ُؤالء أً ٖلّهّا هويٖحهٖشّا تخٖيًٖٖ ّال يخخ

 .أّ ٖشأهٍّ ؽً ُذا ّذام! رتم

 

 :ّأيب كّهَ
 {ّهئً شأهخِى يً خوق اهشيّاح ّاألرط هٖلّهً اهلل}

فِى ٖلّهًّ تأهشٌخِى يب هٖس فٕ كوّتِى إسبتج هضنى اهّكح يظعرًٖ هذهم تبهضسز اهلبعؾبح 
ِى ٌعلّا تيب ال ٖنبد ٖشخلر فٕ كوّتِى أّ ٖضل إهٓ ٌفّشِى، تدهٖل أٌِى ّاٖٗبح اهتٌٖبح، ّهؾو

ٖلرًٌّ ذهم اهلّل تيب ٖدل ؽوٓ نذتِى، ّأٌِى ٌٖشتًّ اهظر ّاهٌفؼ إهٓ غٖرٍ، ّتدهٖل أٌِى ٖسِوًّ 
اهلل خيبى اهسِل ّٖلديًّ غٖرٍ ؽوَٖ ضخٓ فٕ ضغبئر األيّر، ّإً شئح فبٌغر إهٓ كّهِى هِّد 

 :شالىؽوَٖ اهضالث ّاه
 {إً ٌلّل إال اؽخرام تؾط آهِخٌب تشّء}

 !إٌِى يؾخلدًّ أً األضٌبى ال خظر ّال خٌفؼ إهٓ آخر يب ٖلّل؟: فنٖف ٖلّل اتً خٖيٖج
 :ذى اٌغر تؾد ذهم فٕ زرؽِى ّأٌؾبيِى

ُذا هلل تزؽيِى ُّذا هشرنبئٌب، فيب نبً هشرنبئِى فال ٖضل إهٓ اهلل ّيب نبً هلل فِّ ٖضل إهٓ }
 {شرنبئِى

 .لديّا شرنبءُى ؽوٓ اهلل خؾبهٓ فٕ أضغر األيّر ّأضلرُبف
 :ّكبل خؾبهٓ فٕ تٖبً اؽخلبدُى فٕ األضٌبى

 {ّيب ٌرْ يؾنى يً شفؾبئنى اهذًٖ زؽيخى أٌِى فٖنى شرنبء}
، فأسبتَ ضوٓ "أؽُل ُتل: "فذنر أٌِى ٖؾخلدًّ أٌِى شرنبء فِٖى، ّيً ذهم كّل أتٕ شفٖبً ّٖى أضد

فبٌغر إهٓ ُذا ذى كل هٕ يبذا خرْ فٕ ذهم يً اهخّضٖد (. اهلل أؽوٓ ّأسل: )اهلل ؽوَٖ ّشوى تلّهَ
إٌِى فَٖ يذل اهيشويًٖ شّاء تشّاء ّإٌيب افخركّا تخّضٖد : اهذٔ ٌٖشتَ إهِٖى اتً خٖيٖج ّٖلّل

 !األهُّٖج؟
 :ّأَدلُّ يً ذهم نوَ كّهَ خؾبهٓ

 {ؽوى ّال خشتّا اهذًٖ ٖدؽًّ يً دًّ اهلل فٖشتّا اهلل ؽدّا تغٖر}



 !إهٓ غٖر ذهم ييب ٖعّل شرضَ، فِل خرْ هِى خّضٖدا تؾد ذهم ٖضص أً ٖلبل فَٖ إٌَ ؽلٖدث ؟
إٌِى يّضدًّ خّضٖد اهرتّتٖج، ّإً اهرشل هى ٖلبخوُّى إال ؽوٓ : أيب اهخٖيًّٖ فٖلّهًّ تؾد ُذا نوَ

ِى نذتّا األٌتٖبء ّال أدرٔ يب يؾٌٓ ُذا اهضضر، يؼ أٌ!! خّضٖد األهُّٖج اهذٔ هى ٖنفرّا إال تخرنَ
ّردّا يب أٌزل ؽوِٖى ّاشخضوّا اهيضريبح ّأٌنرّا اهتؾد ّاهّٖى اٗخر ّزؽيّا أً هلل ضبضتج 

 ّّهدا ّأً اهيالئنج تٌبح اهلل؛

 

 {ّإٌِى هنبذتًّ. ّهد اهلل: أال إٌِى يً إفنِى هٖلّهًّ}
 -ى خّضٖد األهُّٖج ّإٌيب كبخوُّى ؽوٓ ؽد -فٕ رأٔ ُؤالء  -ّذهم نوَ هى ٖلبخوِى ؽوَٖ اهرشل 

أّ اهيشويًّ أنفر يٌِى فٕ رأٔ اتً !! ُّى تؾد ذهم يذل اهيشويًٖ شّاء تشّاء -نيب ٖزؽيًّ 
 !!ؽتد اهُّبة

ؽوٓ فرط أً ٌُبم فركب تًٖ خّضٖد األهُّٖج : ّيب ؽوٌٖب يً ذهم نوَ، ّهنً ٌلّل هِى تؾد ُذا
ألهُّٖج فئٌَ هٖس يً اهؾتبدث فٕ فبهخّشل ال ٌٖبفٕ خّضٖد ا -نيب ٖزؽيًّ  -ّخّضٖد اهرتّتٖج 

شٕء ال هغج ّال شرؽب ّال ؽرفب، ّهى ٖلل أضد إً اهٌداء أّ اهخّشل تبهضبهضًٖ ؽتبدث، ّال أخترٌب 
 .اهرشّل ضوٓ اهلل ؽوَٖ ّشوى تذهم، ّهّ نبً ؽتبدث أّ شتَ ؽتبدث هى ٖسز تبهضٕ ّال تبهيٖح

ضفغح شٖئب :  ٖضخبر إهٓ ّاشعج، كوٌب هَفئً خشتد يخشتد تأً اهلل أكرة إهٌٖب يً ضتل اهّرٖد فال
ّغبتح ؽٌم أشٖبء، فئً رأٖم ُذا ٖوزيَ خرم األشتبة ّاهّشبئع فٕ نل شٕء، يؼ أً اهؾبهى يتٌٕ 

 -ؽوٓ اهضنيج اهخٕ ّظؾح األشتبة ّاهيشتتبح فٕ نل شٕء، ّٖوزيَ ؽدى اهشفبؽج ّٖى اهلٖبيج 
ال ضبسج إهِٖب، إذ ال ٖضخبر  -رأٔ ؽوٓ ُذا اه -فئٌِب  -ُّٕ يؾوّيج يً اهدًٖ تبهظرّرث 

 .شتضبٌَ ّخؾبهٓ إهٓ ّاشعج فئٌَ أكرة يً اهّاشعج
ّؽوٓ اهسيوج (. إهخ.. إٌّب ٌخّشل إهٖم تؾى ٌتٖم اهؾتبس: )ّٖوزى خعأ ؽير تً اهخعبة فٕ كّهَ

ٖوزى شد تبة األشتبة ّاهيشتتبح ّاهّشبئل ّاهّشبئع، ُّذا خالف اهشٌج اإلهِٖج اهخٕ كبى ؽوِٖب 
ّهزيِى ؽوٓ ُذا اهخلدٖر أً ٖنٌّّا داخوًٖ فٖيب ضنيّا . ء ُذٍ اهؾّاهى نوِب يً أّهِب إهٓ آخرُبتٌب

تَ ؽوٓ اهيشويًٖ، فئٌَ ال ٖينٌِى أً ََٖدؽّا األشتبة أّ ٖخرنّا اهّشبئع تل ُى أشد اهٌبس خؾولب تِب 
 .ّاؽخيبدا ؽوِٖب

 

اهيلبى ال يؾٌٓ هِب فئً اهيخّشل هى ٖعوة  إً اهخفركج تًٖ اهضٕ ّاهيٖح فٕ ُذا: ّال ٖفّخٌب أً ٌلّل
شٖئب يً اهيٖح أضال، ّإٌيب عوة يً اهلل يخّشال إهَٖ تنرايج ُذا اهيٖح ؽٌدٍ أّ يضتخَ هَ أّ ٌضّ 

أى ُّ ضق ال يرٖج فَٖ؟ ّهنٌِى كّى ٖسبزفًّ ّال ! ذهم، فِل فٕ ُذا نوَ خأهَٖ هويٖح أّ ؽتبدث هَ؟



 .ؾوّى ؽٌد سيٖؼ اهيشويًٖٖضللًّ، نٖف ّسّاز اهخّشل تل ضشٌَ ي
ّاٌغر نخة اهيذاُة األرتؾج، ضخٓ يذُة اهضٌبتوج فٕ آداة زٖبرخَ ضوٓ اهلل ؽوَٖ ّشوى خسدُى 

كد اشخضتّا اهخّشل تَ إهٓ اهلل خؾبهٓ، ضخٓ سبء اتً خٖيٖج فخرق اإلسيبػ ّضبدى اهيرنّز فٕ 
 .اهفعر يخبهفب فٕ ذهم اهؾلل ّاهٌلل اٍ

 .شالى ّٖشف اهدسّٔ اهيبهنٕ األزُرٔ رضيَ اهلل خؾبهٓاٌخِٓ سّاة اهؾاليج ضسج اإل

 


