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ثسُ اهلل اٌسمحٓ اٌسحَُ
إْ احلّذ هلل حنّذٖ ؤغزؼُٕٗ ؤغزغفشٖ ،ؤؼىر ثبهلل ِٓ ششوس
أٔفغٕب وِٓ عُئبد أػّبٌٕبَ ِٓ ،هذٖ اهلل فال ِؼً ٌٗ وِٓ َؼلًٍ
فال ٘بدي ٌٗ ،وأشهذ أْ ال اٌٗ ال هلل ودذٖ ال ششَه ٌٗ وأشهذ أْ
زلّذا ػجذٖ وسعىٌٗ.
أِب ثؼذ :فئْ ِٓ ػظّخ اإلعالَ وسمحزٗ ،أْ جبء ثجُبْ شلب
رٕزظُ فُٗ اٌؼاللبد االجزّبػُخ وٍهب ثُت ثٌت اٌجشش يف ٔظبَ حيفل
ٌىً رٌ دك دمٗ.
وِٓ اٌؼاللبد اٌيت أوال٘ب اإلعالَ ا٘زّبِب ولجَتا :اٌؼالللخ
اٌضوجُخ ،فئْ ادلزأًِ يف ِفشداد ٘زٖ اٌؼاللخ جيذ٘ب ٔظبِب زلىّلب
َجُت ثؼذاٌخ ووػىح دمىق اٌضوط ػًٍ صوجزٗ ،ودمىق اٌضوجلخ
ػًٍ صوجهب ،وِب ثُٕهب مجُؼب ِٓ دمىق ِشزشوخ.
ويف ٘زٖ ادلغأٌخ عٕزطشق إىل ِهّبد احلمىق اٌيت أوججهب اهلل
جً وػال ػًٍ إٌغبء يف ػششهتٓ ألصواجهٓ:
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حك اٌطبعخ
أخيت ادلغٍّخ :رزوشٌ أْ دك اٌضوط يف اٌطبػخ ٘ى دك فشػٗ
اهلل ٌٗ ،وجؼٍٗ أِبٔٗ يف ػٕمه صجذ مبجشد ػمذ إٌىبح ،وأْ ٘لزٖ
اٌطبػخ ادلفشوػخ ٍ٘ ِٓ أجً اٌؼجبداد اٌيت رؼجذ اهلل هبلب إٌغلبء
وجؼً جضاء٘ب اجلٕخ إر لبي « :إذا صلٍذ ادللسأح مخسلاب
وحفظذ فسجاب وأطبعذ شوجاب لًَ ذلب أدخٌٍ اجلٕخ ِلٓ أً
أثواة اجلٕخ شئذ»(.)1
و٘زٖ اٌطبػخ – طبػخ اٌضوط ٍ٘ -أُ٘ مسلبد اٌظلالح يف
د
اٌضوجخ ادلغٍّخ وٌزٌه لبي رؼبىل :فَبٌصَّبٌِحَبدُ لَبِٔزَبدْ حَبفِظَب ْ
ٌٍِْغَ َِتِ ثَِّب حَفِظَ اٌٍَُّٗ[ إٌغبء .]34
وِؼٌت اٌمبٔزبد :أٌ ادلطُؼبد ألصواجهٓ يف ادلؼشو ِطٍمب.
وػٓ أيب ٘شَشح سػٍ اهلل ػٕٗ أْ إٌيب  لبي «ٌو وٕذ آِسا
أحدا أْ ٍسجد ألحد ألِسد ادلسأح أْ رسجد ٌصوجاب».
ورزوشٌ أَؼب إْ اٌضوجخ اخلَتح اٌيت ٍ٘ خَت إٌغلبء٘ ،لٍ
ادلطُؼخ ٌضوجهب ادلغزجُجخ ألواِشٖ اثزغبء ِشػبح اهلل.
فؼٓ أىب ٘شَشح  لبي :لًُ َب سعىي اهلل !أٌ إٌغبء خلَت
لبي« :اٌيت رسسٖ إذا ٔظس ورطَعٗ إذا أِس وال ختبٌفٗ يف ٔفسلاب
وال ِبٌٗ مبب ٍىسٖ»(.)2
) (1سواٖ اثٓ دجبْ يف طذُذٗ.
) (2سواٖ احلبوُ يف اٌغٍغٍخ اٌظذُذخ ثشلُ (.)1838
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ورزوشٌ إْ طبػخ اٌضوط أدك ػٍُه ِٓ طبػزه ألثىَه ،ولذ
ػٍّذ أْ طبػخ اٌىاٌذَٓ ِىبٔزهب يف اٌششع سفُؼخ فٍمذ لشهنلب اهلل
وػجبدرٗ فمبي :وَلَضَي زَثُّهَ أٌََّب رَعِجُدُوا إٌَِّلب إٍَِّلبُٖ وَثِبٌْوَاٌِلدٍَِ ِٓ
إِحِسَبّٔب[ اإلعشاء .]23
فئرا وبٔذ طبػخ اٌىاٌذَٓ دظُذ ثزان اٌزشلشَ ثبلزشاهنلب
ثؼجبدح اهلل ،وطبػخ اٌضوط أوىل ِٕهب فال شه أهنب ِٓ ادلىبٔخ واألجش
واٌضىاة يف شأْ وجَت.دىت لبي شُخ اإلعالَ اثٓ رُُّخ« :وإرا أسد
اٌشجً أْ َٕزمً هبب إىل ِىبْ آخش ِغ لُبِٗ مبب جيت ػٍُٗ ودفل
دذود اهلل فُهب وهنب٘ب أثى٘ب ػٓ طبػزٗ يف رٌه :فؼٍُهب أْ رطُلغ
صوجهب دوْ أثىَهب ،فئْ األثىَٓ مهب ظبدلبٌُْ ،ظ ذلّب أْ َٕلهُب٘ب
ػٓ طبػخ ِضً اٌضوط وٌُظ ذلب أْ رطُغ أِهب فُّب رأِش٘ب ثلٗ ِلٓ
االخزالع ػٕٗ أو ِؼبجشرٗ دىت َطٍمهب» إىل آخش والِٗ.
ولبي يف ِىطٓ أخش ِٓ وزبثخ اٌفزبوي« :وٌُظ ػًٍ ادلشأح ثؼذ
دك اهلل وسعىٌٗ أوجت ِٓ دك اٌضوط» [اٌفزبوي .]263/32
وِب أدىط األخذ ادلغٍّخ يف ٘زا اٌؼظش إىل اٌزٕجلٗ إىل ٘لزا
األِش ..العُّب ِغ طغُبْ صد ادلفبُُ٘ اٌغشثُخ اٌذاػُخ إىل احنالي
ادلشآح ِٓ طبػخ صوجهب ورظىَش أِش اٌمىاِخ اٌضوجُخ رظىَشا خبطئب
َجذو ووأٔٗ ٔىع ِٓ اٌؼجىدَخ اجلبٍُ٘خ ،ثُّٕب ٌى رفمهلذ األخلذ
ادلغٍّخ يف دَٕهب ألدسوذ أْ سػب سهبب يف طبػخ صوجهلب ،وأْ يف
رٌه رىّٓ عؼبدهتب وأٔىصزهب وسادزهب.
وِؼٍىَ إْ طبػخ اٌضوط ِمُذح ثطبػزٗ يف ادلؼشو

إر ال طبػخ
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دلخٍىق يف ِؼظُخ اخلبٌك.لبي اثٓ دجش« :وٌىدػب اٌضوط إىل ِؼظُخ
فؼٍُهب أْ دتزٕغ ،فئْ أدهبب ػًٍ رٌه وبْ اإلمث ػٍُٗ» [فزخ اٌجلبسٌ
.]304/9

حك اٌعشسح ثبدلعسوف

و٘زا احلك ٘ى ِٓ احلمىق ادلشزشوخ ثُت اٌضوجُت وٌزٌه جبء
األِش ثٗ ٌٍٕغبء واٌشجبي ػًٍ اٌغىاء ،ويف اٌؼششح ثبدلؼشو رٕظُُ
وً ِؼبين األخالق واٌغجبَب احلغٕخ ِٓ :طُت اٌىالَ ،وسػبَلخ
احلمىق ،ودف اٌىاججبد ،واٌزذٍٍ ثبِداة واٌجؼذ ػٓ اٌلضالد
واألخطبء وو األري واٌظرب واالدزّبالد وحنى رٌه ِٓ ِؼبين
اإلدغبْ.
ورأٍٍِ – أخُخ – وُ أخرب اٌشعىي  إْ اٌضوجخ احملزٍّلخ
ٌضوجهب اٌغجبلخ إىل إسػبئٗ وإعؼبدٖ ٍ٘ ِٓ أً٘ اجلٕخ إر لبي :
«أال أخربوُ ثسجبٌىُ يف اجلٕخ » لٍٕب :ثًٍ َب سعىي اهلل ! للبي:
«إٌيب يف اجلٕخ واٌصدٍك يف اجلٕخ واٌسجً ٍصوز أخبٖ يف ٔبحَلخ
ادلصس ال ٍصوزٖ إال هلل يف اجلٕخ .أال أخربوُ ثٕسبئىُ يف اجلٕلخ »
لٍٕب :ثًٍ َب سعىي اهلل! لبي« :وً ودود وٌود إذا غضلجذ أو
أسٌء إٌَاب أو غضت شوجاب لبٌذ٘ :رٖ ٍلدً يف ٍلدن ال
أوزحً حىت رسضي» [طذُخ اٌزشغُت ثشلُ .]1941
ففٍ ٘زا احلذَش ٌفزخ مجٍُخ إىل عجُخ مجٍُخ رؼذ جى٘ش اخلٍك
احلغٓ ،أال وٍ٘ اٌغجك إىل ادلغبزلخ وادلجبدسح ثئظهبس اٌىد ؤغلُبْ
األري ،فبٌضوجخ اٌظبحلخ ِهّب وبْ احلبي فهٍ ِٕشلأ اٌغلؼبدح..
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رزفجش ِٓ وً رظشفبهتب ..فهلٍ ودود إرا ظلٍّلذ ..ودلىت إرا
ظٍُّذ ..وٌزٌه لبي  يف احلذَش اٌغبثك« :إرا غؼجذ أو أعٍء
إٌُهب ،أو غؼت صوجهب »..فهٍ اٌغجبلخ إىل اٌىالَ اٌطُت ؤغُبْ
األري عىاء وبْ ادلخطئ ٍ٘ أو صوجهب ..و٘زا َذي ػًٍ ٔفغلُخ
ػظُّخ ِٓ اِزٍىزهب دمب فمذ اِزٍىذ اٌمذسح ػًٍ حتمُك اٌؼشلشح
اٌضوجُخ ثبدلؼشو يف ثُزهب ،ورٌه إْ ادلشبوً اٌجُزُلخ والؼلخ ال
زلبٌخ ..وإمنب اٌزٌ َؼض وجىدٖ يف اٌجُىد ٘ى رٍه إٌفغلُخ اٌليت
رزالشً ِؼهب األخطبء ورلزوة يف دفئهلب وخَت٘لب ادلشلبوً
واألصِبد.
فززوشٌ أخُخ٘ ..زا احلك فئٔٗ ثبة ِٓ أثىاة اجلٕخ.
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حك االسزئراْ
أخُخ ..وِٓ احلمىق األوُذح اٌليت ٘لٍ ػٍُله ٌضوجله:
االعزئزاْ يف أِىس:
أوذلب :االسزئراْ ٌغريٖ يف ثَزٗ :فال حيً ٌه ِطٍمب أْ رغّذٍ
ألدذ ثذخىٌٗ إال ثئرٔٗ وران ِٓ دتبَ دفظٗ عىاء يف دؼىسٖ ودىت
ٌى وبْ ادلغزأرْ ِٓ ألشة األلشثبءٌ ،ؼّىَ لىٌلٗ « :ال حيلً
ٌٍّسأح أْ رصوَ وشوجاب شب٘د إال ثئذٔٗ وال رلذذْ يف ثَزلٗ إال
ثئذٔٗ» [سواح ِغٍُ].
فُٕجغٍ ٌٍّؤِٕخ أْ حتزس ِٓ اٌىلىع يف ٘لزٖ ادلخبٌفلخ ،وأْ
رذخً إىل صوجهب إال ِٓ َشػبٖ وَطّئٓ ٌذخىٌٗ ،عىاء ػجَّش ػلٓ
اطّئٕبٔٗ لىٌٗ أو ػٍُُ رٌه ِٓ أعبسَش وجهٗ وطجبػٗ وػبدرلٗ ،وال
ثأط إرا وبْ صوجهب لذ أرْ ذلب اإلرْ اٌؼبَ يف ػُبفخ سفُمبد اخلَت
واأللبسة واجلَتاْ وغَتُ٘ ِٓ احملبسَ.
ثبَٔب :االسزئراْ يف صوَ إٌفً :دلب عجك يف لىٌٗ « :ال حيً
ٌٍّسأح أْ رصوَ وشوجاب شب٘د إال ثئذٔٗ» ولوٌٗ  أٍضلب« :ال
رصوَ اِسأح إال ثئذْ شوجاب» [سواٖ احلبوُ وطذذٗ ].
لبي إٌىوٌ سمحٗ اهلل :وعجت ٘زا اٌزذشمي أْ ٌٍلضوط دلك
االعزّزبع هبب وً ولذ ودمٗ واجت ػًٍ اٌفلىس فلال َفىرلٗ
ثبٌزطىع ،وال ثىاجت ػًٍ اٌزشاخٍ ،وإمنب مل جيض ذلب اٌظىَ ثغَت إرٔٗ
– وإرا أساد االعزّزبع جبص وَفغذ طىِهب – ألْ اٌؼبدح أْ ادلغٍُ
َهبة أزهبن اٌظىَ ثبإلفغبد ،وال شه أْ األوىل ٌٗ خال رٌه
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إْ مل َضجذ دًٌُ ػًٍ وشا٘زٗٔ ،ؼُ ٌى وبْ ِغبفشًا،فّفهىَ احلذَش
يف رمُذٖ (ثبٌشب٘ذ) َمزؼً جىاص اٌزطىع ذلب إرا ولبْ صوجهلب
ِغبفشًا ،فٍى طبِذ ولذَ يف أصٕبء اٌظُبَ ،فٍٗ إفغبد طىِهب رٌه
ِٓ غَت وشا٘خ.
ويف ِؼٌت اٌغُجخ :إْ َىىْ ِشَؼب حبُش ال َغزطُغ اجلّبع.
ثبٌثب:اسزئرأٗ يف اخلسوج ِٓ اٌجَذ :و٘ى دك صبثذ ثمىٌلٗ
رؼبىل :وَ َلسَِْ فٌِ ثَُُورِىَُّٓ فبٌجُذ ٌٍّشأح ٘ى زلً لشاس٘لب ،وال
رجبسدٗ إال حلبجخ وػشوسح ٍِذخ ،لبي شُخ اإلعالَ اثٓ رُُّٗ سمحٗ
اهلل« :ال حيً ٌٍضوجخ أْ ختشط ِٓ ثُزهب إال ثئرٔٗ وال حيً ألدذ إْ
َأخز٘ب إٌُٗ ،وحيجغهب ػٓ صوجهب،عىاء وبْ رٌه ٌىىهنب ِشػؼب،
أو ٌىىهنب لبثٍخ ،أو غَت رٌه ِٓ اٌظٕبػبد ،وإرا خشجذ ِٓ ثُذ
صوجهب ثغَت إرٔٗ وبٔذ ٔبشضح ،ػبطلُخ هلل وسعىٌٗ،وِغلزذمخ
ٌٍؼمىثخ» [رلّىع .]281/3
و٘زا احلك َزغبً٘ فُٗ أغٍت إٌغبء ورٌه ثغجت آفخ (اٌزذشَش
ادلضػىَ) اٌزٌ عٍت ِٓ اٌمٍىة خشىػهب هلل فظبسد ختشغ ٌذػبح
االٔفالد ِٓ اٌششع ورزٕظً ٌٍذَٓ واألً٘..دىت رغبفٍذ ثؼلغ
إٌغىح ػٓ ٘زا احلك اٌزٌ حيف ثٗ احلُبح..وجتزٕت ثٗ اٌفزٕخ..ورٕبي
ثٗ ادلغٍّخ شش اٌطبػخ ٌضوجهب اٌزٌ ٘ى رخش ذلب ػٕذ سهبب.
زاثعب :اإلٔفبق :و٘ى أَؼب ِٓ األِىس اٌيت ػًٍ األخذ ادلغٍّخ
أْ ال رمجً ػٍُهب إال ثئرْ صوجهب العُّب إرا وبْ اإلٔفبق ِٓ ِبي
اٌضوط ٔفغٗ .فؼٓ أيب أِبِٗ اٌجبٍٍ٘ سػٍ اهلل ػٕٗ للبي :مسؼلذ
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سعىي اهلل َ مىي يف خطجخ اٌىداع« :وال رٕفك اِسأح شَئب ِلٓ
ثَذ شوجاب إال ثئذْ شوجاب» لًَُ :ب سعىي اهلل وال اٌطؼبَ لبي:
«ذان أفضً أِوإٌب» [سواٖ اٌزشِزٌ].

حك اٌفساش

وِٓ أُ٘ احلمىق اٌيت ػٍُه أخيت ادلغٍّخ اٌزٕجٗ ذلب:دك اٌفشاػ
ران احلك اٌزٌ رزذبشً إٌفىط األثُخ روشٖ ..ألٔٗ دك لبئُ ػًٍ
ادلىدح واٌؼششح اٌطُجخ ..وِغ أؼذاِٗ رزالشً وً ِؼلبين اٌؼشلشح
ثبدلؼشو  ..ورزؼشع احلُبح اٌضوجُخ ٌٍذشط اٌظبِذ اٌزٌ جيؼلً
ِٓ األدذاس اٌُىُِخ اٌؼبدَخ ٔزَش شؤَ ثبٌطالق ..فُجمً ..إٌبظش يف
دبي أعجبة اٌطالقِ ..غزغشثب ثُّٕب األعجبة أػّك ممب َٕظش إٌُٗ..
وىف ٘زا احلك وسدد ٔظىص ٔجىَخ طشحيخ رؤوذٖ ورجُٕٗ مبب الَغغ
ادلؤِٕخ اٌظبحلخ إال إْ ختؼغ هلل يف دىّٗ.
لبي « :إذا وبٔذ ادلسأح ٘بجسح فساش شوجالب ٌعٕزلاب
ادلالئىخ حىت رصجح» [أظش إسواء اٌغًٍُ سلُ .]1998
ففٍ ٘زا احلذَش وػُذ شذَذ دلٓ اعزىربد..و٘جشد فشاػ
صوجهب رشَذ أراٖ.
ثً جبء يف اٌغٕخ ِب َؤوذ دك ٘زا اٌضوط دىت ٌى مل َٕبعلت
احلبي ثبٌٕغجخ ٌٍّشأح إر لبي « :إذا دعب اٌسجً اِسأرٗ فٍزجلت
وإْ وبٔذ عٍي لزت» [اٌغٍغٍخ اٌظذُذخ ثشلُ .]1203
ورزوشٌ أخيت ادلغٍّخ أْ اهلل جً وػال ِب أوجلت ػٍُله
االعزئزاْ يف اٌظُبَ إال ٌزؼٍّلٍ أْ دلك اٌلضوط يف اٌؼشلشح

أخزبٖ رروسً حموق شوجه

13

ػظُُ..و٘زا ِٓ دىّخ اٌششع وأطىٌٗ اٌؼبِخ يف إسعلبء لىاػلذ
اٌؼفخ واٌفؼٍُخ يف ثُىد اجملزّغ وٍٗ.

حك اخلدِخ ورسثَخ األثٕبء

فؼٓ دظُت ثٓ زلظٓ لبي:دذصزٍت ػّيت لبٌذ:أرُذ سعىي اهلل
 يف ثؼغ احلبجخ ،فمبي «:أً ٘رٖ! أذاد ثعً » لبٌذٔ :ؼُ،
لبي« :وَف أٔذ ٌٗ » لبٌذِ:ب آٌىٖ إال ِب ػجلضد ػٕلٗ،لبي:
«فبٔظسً أٍٓ أٔذ ِٕٗ فئمنب ٘و جٕزه أو ٔبزن».
لبي األٌجبين سمحٗ اهلل« :واحلذَش ظب٘ش اٌذالٌخ ػًٍ وجلىة
طبػخ اٌضوجخ ٌضوجهب ،وخذِزهب إَبٖ يف وجىد اعزطبػزهب ،وممب ال
شه فُٗ أْ ِب َذخً يف رٌه اخلذِخ يف ًِتٌٗ وِب َزؼٍك ِٓ رشثُخ
أوالدٖ وحنى رٌه» [آداة اٌضفب ص.]286
وإىل جبٔت خذِخ اٌجُذ رؼذ رشثُخ األثٕلبء واحللشص ػٍلٍ
رٕشئزهُ إٌشأح اٌظبحلخ ِغؤوٌُخ ِشزشوخ ثُت اٌضوط وصوجزٗ ،فهٍ
ِغؤوٌخ ػٕهُ يف ثُزٗ رشػبُ٘ ثبٌزؼٍُُ واٌزأدَت وإٌظخ واٌزىجُلٗ
واٌمذوح احلغٕخ ٌمىٌٗ « :وادلسأح زاعَخ يف ثَذ شوجاب وِسؤوٌخ
عٓ وٌدٖ».

اٌمٕبعخ واٌسضب

و٘ى ِٓ احلمىق ادلؼٕىَخ اٌيت رؼفٍ ػٍٍ احلُبح اٌضوجُخ ٍِلخ
اٌغؼبدح ،فبٌضوجخ ادلزظفخ ثظفخ اٌمٕبػخ ٍ٘ ثبة ِٓ أثىاة اٌغؼبدح
فئرا أؼُ إيل لٕبػزهب مببي صوجهب طالدُزهب يف راهتب فهٍ اٌغؼبدح
ثؼُٕهب ،ورٌه ألٔه ال رىبد جتذ اٌمٕىع إال طُت إٌفظ ِٕشلشح
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اٌظذس دغٓ اخلٍك ..ولذ ثُت سعىي اهلل  أْ اذلالن أوي ِب ظهش
يف ثٍت إعشائًُ ثغجت لٍخ لٕبػخ صوجبهتُ ..فمبي « :إْ أوي ِب
ٍ٘ه ثٕو إسسائًَ أْ اِسأح اٌفمري وبٔذ رىٍفٗ ِلٓ اٌثَلبة أو
اٌصَغ أو لبي ِٓ :اٌصَغخ ِب رىٍف اِسأح اٌغين »..احللذَش..
وفُٗ ِب َذي ػًٍ أْ لٍخ اٌمٕبػخ ٘الن ٌٍجُىد!

وف األذى

وال ميىٓ ٌٍّؼشو يف احلُبح اٌضوجُخ أْ جيذ ٌٗ ِىبًٔب ِلب مل
رى اٌضوجخ أرا٘ب ػٓ صوجهب ،عىاء ثٍغبهنب ،أو أري أفؼبذللب ،أو
غَتهتب وظٕهب ،أو أري أٍ٘هب وألبسهبب.
وطىس األري ػذَذح ِٕهب :عىء اٌظٓ ثبٌضوط ،واٌغَتح ادلفشطخ
اٌيت رفؼٍ ثبٌضوجخ إىل رزجغ ػىسح صوجهب واٌزٕغُض ػٍُٗ ثىضلشح
اٌغؤاي واالهتبَ ..أو رىٍفٗ مبب ال َطُك دجب يف اٌذُٔب وادلزلبع ،أو
٘ؼُ دمىلٗ ادلششوػخ يف اٌفشاػ واٌطبػخ ودغلٓ اٌؼشلشح ،أو
إفشبء أعشاس ثُزٗ ،أو االعزئزاْ ٌغَتٖ يف ثُزٗ أو حنى رٌه ِٓ األِىس
اٌيت َزأري ِٕهب اٌضوط...
ويف احلذَش اٌظذُخ لبي سعىي اهلل « :ال رؤذً اِلسأح
شوجاب يف اٌدَٔب إال لبٌذ شوجزٗ ِٓ احلوز اٌعني:ال رؤذٍٗ لبرٍه
اهلل فئمنب ٘و عٕدن دخًَ ٍوشه أْ ٍفبزله إٌَٕلب» [اٌغٍغلخ
اٌظذُذخ ثشلُ .]190
ويف احلذَش ِؼٌت صائذ ػٓ حتشمي أري اٌضوط ،أال و٘ى اإلشبسح
إيل أْ احلُبح اٌذُٔب ثشِزهب ٍ٘ رلشد اخزُبس وأْ احلُبح اٌطُجخ ٘لٍ
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رٍه اٌيت عُٕبي ادلؤِٓ اٌظب ح يف اجلٕخ ..وأْ ادلشأح ِجزالح ثضوجهلب
فئْ ٍ٘ أدغٕذ ػششرٗ ووفذ أرا٘ب ػٕٗ فئْ ذلب ِمبِب سفُؼب ػٕذ
اهلل وٍ٘ ششَىزٗ يف اجلٕخ ثئرْ اهلل ..وإْ رىٓ وزٌه -ووبْ ٘ى
ِٓ أً٘ اٌظالح  -فئْ اهلل عُىشِٗ مبٓ ٘ٓ أدغٓ ِٕهب ِٓ احلىس
ويف رٌه ِب َذػى٘ب إىل و األري.
أخُخ ..إْ اجلٕخ داس إٌؼُُ لذ فزذذ ٌه أثىاهبب ..وػشػلذ
ػٍُه ِمبثً أػّبي َغَتح لً ِٓ إٌغبء ِٓ رزفطٓ ذللبَ .ملىي
اٌشعىي « :إذا صٍذ ادلسأح مخساب وصبِذ شاس٘ب وحفظذ
فسجاب وأطبعذ شوجاب لًَ ذلب :ادخٌٍ اجلٕخ ِلٓ أً أثلواة
اجلٕخ شئذ»(.)1
فهب ٕ٘ب أسثغ خظبي َغَتح جيضٌ ػٍُهب اهلل  -ادلشأح  -خبطلخ
أػظُ اجلضاء ..وإْ أُ٘ رٍه اخلظبي ٍ٘ طبػخ اٌلضوط وِشاػلبح
دمىلٗ اٌيت أوججهب اهلل جً وػال.
ثً إْ رؼُُغ دمىق اٌضوط وِؼظُزٗ ِٓ ادلهبٌه اٌيت رىػذ اهلل
فبػٍزهب ثبٌٕبس ،فمذ سوي دظُت ثٓ زلظٓ لبي :دلذصزٍت ػّليت
لبٌذ:أرُذ سعىي اهلل  يف ثؼغ احلبجخ ،فمبي «أً ٘رٖ! أذاد
ثعً » لٍذٔ :ؼُ ،لبي« :وَف أٔذ ٌٗ » لبٌذِ :ب آٌىٖ -أٌ ال
ألظش يف طبػزٗ -إال ِب أػجضد ػٕٗ،لبي« :فبٔظسى أٍٓ أٔذ ِٕٗ
فئمنب ٘و جٕزه أو ٔبزن»(.)2
) (1سواٖ اثٓ دجبْ وأمحذ ودغٕٗ األٌجبين يف آداة اٌضفب ص.286
) (2سواٖ أمحذ واحلبوُ وطذذٗ ووافمٗ اٌز٘يب.
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فئْ وٕذ حتجُت أْ رزضدضدٍ ػٓ إٌبس ورذخٍٍ اجلٕخ فزؼجذٌ
اهلل جً وػال ثبإلدغبْ إيل صوجه واإلخالص يف ودٖ وطبػزلٗ،
واجزٕبة أراٖ ،واٌؼًّ ػٍٍ ِشػبرٗ فُّب َشػٍ اهلل عجذبٔٗ.
ورزوشٌ أْ دغٓ اٌؼششح وأداء احلمىق وطالح احلبي ولً
رٌه َؤٍ٘ه ٌزىىين ِفزبح خَت ػظُُ يف اٌذُٔب ،فؼٓ ػجذ اهلل ثلٓ
ػّش ثٓ اٌؼبص سػٍ اهلل ػٕٗ لبي :لبي سعلىي اهلل « :اٌلدَٔب
ِزبع وٌَس ِٓ ِزبع اٌدَٔب شيء أفضً ِٓ ادللسأح اٌصلبحلخ»
[سواٖ ِغٍُ].
ولبي ِغٍُ ثٓ عُبسِ :ب غجطذ سجال ثشًء ِب غجطزٗ ثضالس:
صوجخ طبحلخ ،وجببس طب ح ،ومبغىٓ واعغ» [أدىبَ إٌغبء الثلٓ
اجلىصٌ ص .]366
وطٍٍ اهلل وعٍُ ػٍٍ ٔجُٕب زلّذ وػٍٍ آٌٗ وطذجٗ أمجؼُت.

