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 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدٍُ
 

َِٓ أداَ روشٖ  َِٓ رىوًَّ ؾٍُٗ وفبٖ، و احلّذ هلل اٌؿٍٍ يف ُؾالٖ، 
َِٓ دؾبٖ أجبثٗ وأؾطبٖ، وأشهذ أْ ال إٌٗ إال اهلل ودذٖ ال  ولبٖ، و
 ششَه ٌٗ، وال ِؿجىد حبك يف اٌىجىد عىاٖ، ؾػّزٗ يف أسػٗ ومسبٖ.

ًُ ٌشثٗ وِىالٖ، وأشهذ أْ عُذٔب حمّّذا ؾجذٖ وسعىٌٗ اٌؿجذ اٌزٌ
وادلزجؽ دلب حيجٗ وَشػبٖ، طًٍ اهلل وعٍُ ؾٍُٗ وٍّب دفػذ إٌفظ، 
َِٓ عبس ؾًٍ هنجٗ إىل َىَ  وطهشد ِٓ اٌشجظ وؾًٍ آٌٗ وطذجٗ و

 اٌذَٓ. أِب ثؿذ:
أدجيت يف اهلل: ارمىا اهلل اٌزٌ عخَّش ٌىُ ِب يف اٌغّىاد وِب يف 

ْ. دفػىُ ؾٓ اْسع مجُّؿب ِٕٗ، إْ يف رٌه َِبد ٌمىَ َزفىشو
ٍَمَّى أَِّبٔىُ وؾٓ مشبئٍىُ ثبٌىشاَ اٌىبرجُت حيفػىْ أؾّبٌىُ  ِبْر ٌََز

ِّنِي ِٓ اٌٍَْ ِْ َع ٍَمٍَِّب َُّز ِٗ  اٌْ ِٓ َلِىٍي ِبٌَّب ٌََذٌِ ِِ ٍِْفُظ  َِب ٌَ َّبِي َلِعٍْذ *  ِٓ اٌشِّ َوَع
. ودفػىُ ِٓ ثُت أَذَىُ وِٓ [72، 71]ق: َسِلٍْت َعِزٍْذ

ِٗ ٌزَٓ حيفػىْ أثذأىُ خٍفىُ ثبدلؿمجبد ا ِٓ ٌََذٌِ ٍِ ِٓ َث ِِ َُِعمَِّجبْد   ُٗ ٌَ
ٍَ َدزَّى ٌَُغٍُِّشوا  َِب ِثَمِى َٗ ٌَب ٌَُغٍُِّش  َّ اٌَّ ِٗ ِب ِِِش اٌَّ ِٓ َؤ ِِ  ُٗ ِٗ ٌَِذَفُظىَٔ ٍِْف ِٓ َخ ِِ َو

ُِ ، ودفػىُ يف دَٕىُ إر فطشوُ ؾًٍ [77]اٌشعذ:  َِب ِثَإُِٔفِغِه
ِٗأعالَ  ِٗ َرٌَِه  ِفْطَشَح اٌَّ ٍِْك اٌَّ ًَ ٌَِخ ٍَِهب ٌَب َرِجِذٌ اٌَِّزً َفَطَش إٌَّبَط َعٍَ

َْ ُّى ٍَ َّ َؤْوَثَش إٌَّبِط ٌَب ٌَِع ُُ َوٌَِى ُٓ اٌَْمٍِّ  .[03]اٌشوَ:  اٌذٌِّ
وأٔضي ؾٍُىُ اٌمشآْ ٘ذي ٌٍٕبط وثُِّٕبد ِٓ اذلذي واٌفشلبْ، 

ب إىل اهلل ثئرٔٗ وأسعً إٌُىُ اٌشعىي شبّ٘ذا وِجشّشا ؤزَّشا وداؾُّ
 وعشاّجب َِّٕتا.
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وصََّٕىُ ثبٌؿمىي اٌيت رذٌىُ ؾًٍ اخلَت وحتزسوُ ِٓ اٌشش، 
وجؿً اٌذُٔب داس اثزالء واخزجبس، واعزخٍفىُ فُهب فُٕػش ِبرا 
رؿٍّىْ، وجؿً االثزالء فُهب ثبٌشش واخلَت، وِب اثزالٔب ثبٌشش إال 

ٗ وٌغشع احلىّخ ٌٕزخز اْعجبة اٌىالُخ ِٕٗ، ؤظرب ؾٍُٗ ؾٕذ ٔضوٌ
وبْ إٌبط َغأٌىْ ؾٓ اخلَت ووٕذ »اجلٍٍُخ ِٕٗ َمىي دزَفخ: 

 .«أعأي ؾٓ اٌشش خمبفخ أْ َذسوٍت
واثزالٔب ثبخلَت ًٌتداد ِٕٗ ؤشىش اهلل رؿبىل ؾٍُٗ، َمىي رؿبىل: 

َْ ٍَِٕب ُرِشَجُعى ُِ ِثبٌشَّشِّ َواٌَْخٍِِش ِفِزًَٕخ َوِبٌَ ٍُىُو ي ، وَمى[03]األٔجٍبء:  َؤَِج
 :«بْ ؤِشٖ وٍٗ خري، بْ ؤصبثزٗ عشَّاء  ألِش ادلآِ، بعجّج

شىش فىبْ خرّيا ٌٗ، وبْ ؤصبثزٗ ضشَّاء صرب فىبْ خرّيا ٌٗ، 
واهلل رؿبىل َخٍََك أٔغبْ ٌالثزالء. . «وٌٍظ رٌه ألدذ بال ٌٍّآِ

َِٗمىي رؿبىل:  ٍٍِ َِِشبٍج َِٔجَز ِٓ ُْٔطَفٍخ َؤ ِِ  َْ ُٖ  ِبَّٔب َخٍَْمَٕب اٌِْةَِٔغب ٍَْٕب َفَجَع
ٍِّّعب َثِصرّيا . وثبالثزالء َزُّض اٌؿًّ اٌظبحل ِٓ [2]اإلٔغبْ:  َع

ِّ اٌؿًّ اٌغُئ. َمىي رؿبىل:  َُ٘ى َعٍَى ُو ٍُْه َو ُّ ِٖ اٌْ َرَجبَسَن اٌَِّزي ِثٍَِذ
َّ ُٓ َع ُِ َؤِدَغ ُِ َؤٌُُّى ٍَُىُو َِّىَد َواٌَْذٍَبَح ٌٍَِِج ًٍِء َلِذٌْش * اٌَِّزي َخٍََك اٌْ  ًٍبَش

 . [2، 7]ادلٍه: 
وثبالثزالء َػهش أً٘ اٌظٍخ ِٓ أً٘ اٌفغبد، وأً٘ اٌظرب ِٓ أً٘ 

ُِ َدزَّى اجلضؼ، وأً٘ أديبْ ِٓ أً٘ إٌفبق، َمىي رؿبىل:  َوٌََِٕجٍُىََُّٔى
ُِ َٓ َؤَِجٍَُى َؤِخَجبَسُو ُِ َواٌصَّبِثِشٌ ُِِِٕى  َٓ ِِ٘ذٌ َُّجب َُ اٌْ  .[07]حمّذ:  َِٔعٍَ

ؾٓ  ثالًء أْجُبء، مث اِْضً فبِْضً. ُعئالإٌيب وأؾػُ إٌبط 
، ٌجزٍى األٔجٍبء مث األِثً فبألِثً»أٌ إٌبط أشذ ثالء. لبي: 

اإلٔغبْ عٍى دغت دٌٕٗ، فةْ وبْ يف دٌٕٗ صالثخ وشذح اشزذ 
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ووٍّب ؾػُ  «ثالئٖ، وبْ وبْ يف دٌٕٗ سلخ اثزًٍ عٍى لذس دٌٕٗ
 اجلضاء ِع عظُ اٌجالء،بْ عظُ »: اٌجالء ؾػُ اجلضاء. َمىي 

 َِٓ ِّب اثزالُ٘، فّٓ سضً فٍٗ اٌشضب و وبْ اهلل برا ؤدتَّ لى
 .«عخط فٍٗ اٌغخط

وطشَك أً٘ االثزالء طشَك حمفىف ثبدلىبسٖ ٌُٕمىا ِٓ اٌذُٔب 
، وإْ دمٓ «دفذ اجلٕخ ثبدلىبسٖ»: وخيٍظىا ٌّخشح، وٌزا َمىي 

وأرَزهُ دبطٍخ  اثزالٔب اهلل هبُ أؾذاء ِٓ اجلٓ وأٔظ واٌذواة،
ٌٍٕفظ وادلبي واًْ٘، َؤروْ يف إٌفظ ثبٌشزُ واٌؼشة واٌمزً ، 
وَؤروْ يف ادلبي ثأخزٖ ِٓ غَت دمٗ وطشفٗ يف غَت دمٗ، وَؤروْ 

 يف اًْ٘ ثبٌمزف واٌغذش واٌؿُت ورمى رٌه.
وأرَزهُ لىَخ دائّخ ِؤصشح فشَّلىا هبب ثُت أٔغبْ وجغذٖ، 

ال ؾُت أو ثال مسؽ، وفشَّلىا هبب ثُت فأطجخ ثال َذ أو ثال سجً أو ث
أٔغبْ وِبٌٗ، فأطجخ ثال ِبي َزىفف إٌبط فال َؿطىٔٗ شًُئب، 

 وفشَّلىا ثُت أٔغبْ وأٍ٘ٗ ثبٌمزف واٌغذش واٌؿُت.
وذلُ يف أرَزهُ ٌٍٕبط أعبٌُت خفُخ ال َؿٍُ هبب أٔغبْ دىت  

جيت أْ  َمؽ فُهب، ودىت ٔزمٍ ٘زا اْري ؤغٍُ ِٓ ٘زا اٌجالء فئٔٗ
ٍٔضَ اْعجبة اٌششؾُخ اٌيت رمفع هبب أٔفغٕب ؤزذظٓ هبب ػذ 
ؾذؤب، ولذ أِشٔب اهلل رؿبىل حبفع إٌفظ ثىً وعٍُخ. َمىي رؿبىل: 

ِبٌَى اٌزَِّهٍَُىِخ ُِ ٍُْمىا ِثَإٌِِذٌُى َوٌَب ، وَمىي: [733]اٌجمشح:  َوٌَب ُر
ُِ َِ[23]إٌغبء:  َرْمُزٍُىا َؤُِٔفَغُى ٓ لزً ٔفغٗ ثبٌٕبس ففٍ ، ولذ ؾبلت 

ؤْ سجاًل ُجِشَح جشّدب فأدلٗ فذض ٌذٖ دىت لطعهب فّب »احلذَش: 
سلإ اٌذَ دىت ِبد. لبي اهلل: عجذي ثبدسين ثٕفغٗ دشِذ عٍٍٗ 
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ٌٍضالصخ اٌزَٓ لبي أدذُ٘: ألىَ اًٌٍُ وال أٔبَ،  ولبي . «اجلٕخ
غبء، ولبي اِخش: أطىَ اٌذ٘ش وال أفطش، ولبي اٌضبٌش: ال أرضوط إٌ
أِب »و٘زٖ أؾّبي شبلخ ؾًٍ إٌفظ. فمبي ؾٍُٗ اٌظالح واٌغالَ: 

أفطش، وإين أخشبوُ هلل وأرمبوُ ٌٗ، أِب أٔب فأطٍٍ وأٔبَ، وأطىَ 
َّٓ سغت ؾٓ عٕيت فٍُظ ٍِت ولبي ٌؿجذ اهلل ثٓ «. وأرضوط إٌغبء، ف

بْ ٌٕفغه »ؾّشو ثٓ اٌؿبص ولذ أمطؽ ٌٍؿجبدح و٘جش أٍ٘ٗ: 
عٍٍه دًمب، وٌضوجه عٍٍه دًمب، فإعط عٍٍه دًمب، وألٍ٘ه 

 .«وً ري دك دمٗ
 

 األعجبة اٌششعٍخ حلفظ إٌفظ
: واْعجبة اٌششؾُخ حلفع إٌفظ ٍ٘ اٌطبؾبد، َمىي 

، ِٕهب ِب َىىْ ِٓ اٌمشآْ، وِٕهب ِب َىىْ «ادفظ اهلل حيفظه»
ِٓ اْروبس، وِٕهب ِب َىىْ ِٓ اٌذؾبء، وِٕهب ِب َىىْ ِٓ 

ْ ِٓ اٌظذلخ، وِٕهب ِب َىىْ ِٓ اْوً، اٌظالح، وِٕهب ِب َىى
وٍ٘ أعجبة َىُِخ َطٍت ِٓ اٌؿجذ أْ َأيت هبب وً َىَ ٌُذفع يف 
َىِٗ وٌٍُزٗ، وحبفػٗ يف َىِٗ وٌٍُزٗ حيفع يف ؾّشٖ ويف ؾٍّٗ، 
وحيفػٗ يف دُٔبٖ وحيفػٗ يف ؾٍّٗ، وحيفػٗ يف أخشاٖ، فُغؿذ يف 

 اٌذُٔب واِخشح. 
 آْ فّٕهب:فإِب األعجبة احلبفظخ ِٓ اٌمش

ُٖ ِعٌَٕخ َوٌَب * آَخ اٌىشعٍ:  َُ ٌَب َرْإُخُز ُّ اٌَْمٍُّى َُ٘ى اٌَْذ َٗ ِبٌَّب  ُٗ ٌَب ِبٌَ اٌَّ
َْ ، فئهنب أؾػُ آَخ يف وزبة اهلل، َمىي [233]عىسح اٌجمشح: اَِخ  َِٔى



 .. وٍف حتفظ ٔفغه

 

8 

  :لبي: ؤي اٌمشآْ ؤعظُ؟ »ْيّب ثٓ وؿت َُ٘ى َٗ ِبٌَّب  ُٗ ٌَب ِبٌَ اٌَّ
ُّ اٌَْم َُاٌَْذ ٌٍهٕه اٌعٍُ ٌب ؤثب ؾًٍ طذس أيّب ولبي:  فؼشة  ٍُّى

 .«ادلٕزس
ُّ اٌمشآْ أؾػُ؟ فمبي: » وَمىي اثٓ ِغؿىد ؾٕذِب عأٌٗ ؾّش: أ

وٍ٘ دفع ٌٍؿجذ يف دُٔبٖ وّب وسد يف دذَش أيب « آَخ اٌىشعٍ
٘شَشح ؾٕذِب جبءٖ اٌشُطبْ و٘ى حيشط صوبح اٌفطش صالس ِشاد، 

بين ؤعٍّه وٍّبد ٌٕفعه اهلل » بي ٌٗ:فم وأساد أْ َشفؿٗ ٌٍٕيب 
هبٓ: برا ؤوٌذ بىل فشاشه فبلشؤ آٌخ اٌىشعً، فةٔٗ ال ٌضاي عٍٍه 

، وٍ٘ دفع ٌٍؿجذ يف ُأخشاٖ. «دبفظ ِٓ اهلل، وال ٌمشثه شٍطبْ
َِٓ َلَشَؤ آٌخ اٌىشعً ثعذ وً صالح مل ٌجك ثٍٕٗ »ففٍ احلذَش: 

 .«وثني اجلٕخ بال ؤْ ميىد
يف اٌُىَ واًٌٍُ عذ ِشاد: ِشح ؾٕذ  وؾًٍ ٘زا فهٍ ُرْمَشأ

 إٌىَ، ومخظ ِشاد ثؿذ اٌظٍىاد اخلّظ.
َّب * وِٕهب اَِزبْ اْخَتربْ ِٓ عىسح اٌجمشح  َٓ اٌشَُّعىُي ِث َِ َآ

َْ ُِِٕى ُِّا ِٗ َواٌْ ِٓ َسثِّ ِِ  ِٗ ٍِ َِٓ لشأمهب »اَِخ. ففٍ احلذَش:  ...ُؤِِٔضَي ِبٌَ
وفزبٖ ِٓ وً شُطبْ،  أٌ وفزبٖ ِٓ وً شٍء، أو« يف ٌٍُخ وفزبٖ

 أو وفزبٖ ؾٓ لُبَ اًٌٍُ، أو وفزبٖ ِٓ وً شش.
ُٗ َؤَدْذ* وِٕهب:  َُ٘ى اٌَّ  ًْ فهٍ صٍش اٌمشآْ،  [7]اإلخالص:  ُل

ولذ أدجَّهب أدذ اٌظذبثخ، فىبْ َمشأ هبب يف وً سوؿخ، فأدجَّٗ اهلل 
َِٓ لشأ٘ب ؾشش ِشاد ثٌت اهلل ٌٗ ثُّزب يف اجلٕخ، وَ مشأ وأدخٍٗ اجلٕخ، و

ٍَِكِؿهب )ادلؿىررُت(  ًْ َؤُعىُر ِثَشةِّ اٌَْف ًْ َؤُعىُر ، و [7]اٌفٍك:  ُل ُل
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، فّب رؿىَّر ادلزؿىروْ مبضٍهب. سوي ِؿبر ثٓ [7]إٌبط:  ِثَشةِّ إٌَّبِط
، لبي: ِب ألىي؟ «لً»لبي ٌٗ:  ؾجذ اهلل ؾٓ أثُٗ أْ سعىي اهلل 

ُٗ َؤَدْذ»لبي:  َُ٘ى اٌَّ  ًْ  دني سمغً ودني رصجخ وادلعىررني ،ُل
. أٌ رىفُه ِٓ وً أري وػشس، «رىفٍه ِٓ وً شًء -ِشاد

وُرذفع هبب يف ٌٍُه وهنبسن، ويف عفشن وإلبِزه، ويف ٔىِه 
وَمػزه، ويف مجُؽ أدىاٌه. وسوي ؾجذ اهلل ثٓ خجُت لبي: لبي 

فٍُ ألً «. لً». فٍُ ألً شًُئب. لبي: «لً»: يل سعىي اهلل 
ُٗ َؤَدْذ»شًُئب. لبي:  َُ٘ى اٌَّ  ًْ وادلؿىررُت دُت متغٍ ودُت رظجخ  ُل

 «.صالس ِشاد رىفُه ِٓ وً شٍء
ََّؽ وفُٗ مث لشأ فُهّب  ووبْ  ُٗ َؤَدْذإرا ٔبَ َج َُ٘ى اٌَّ  ًْ  ُل

ََِغَخ هبّب ِب اعزطبؼ ِٓ جغذٖ.  وادلؿىررُت صالًصب و
ح: وؾًٍ ٘زا فزمشأ ٘زٖ اٌغىسح يف اٌُىَ واٌٍٍُخ صٕزب ؾششح ِش

صالس يف اٌظجبح، وصالس يف ادلغبء، وصالس ؾٕذ إٌىَ، وصالس ثؿذ 
 اٌػهش، وثؿذ اٌؿظش، وثؿذ اٌؿشبء.

وأِب اْعجبة احلبفػخ ِٓ اْروبس فْٓ اهلل رؿبىل َمىي: 
ِْ ُِ َواِشُىُشوا ًٌِ َوٌَب َرْىُفُشو ، [732]اٌجمشح:  َفبْرُوُشؤًِ َؤْرُوِشُو

عجذي يب وؤٔب ِعٗ دني  عٕذ ظٓؤٔب »وَمىي يف احلذَش اٌمذعٍ: 
ٌزوشين، فةْ روشين يف ٔفغٗ روشرٗ يف ٔفغً، وبْ روشين يف ِأل 

 .«روشرٗ يف ِأل خري ِٕٗ
 وِٓ األروبس احلبفظخ ثةرْ اهلل رعبىل:

ال بٌٗ بال اهلل ودذٖ ال ششن ٌٗ، ٌٗ ادلٍه وٌٗ احلّذ »* لىي: 
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احلذَش:  يف اٌُىَ واٌٍٍُخ ِبئخ ِشح. ففٍ «و٘ى عٍى وً شًء لذٌش
ٗ، ٌٗ ادلٍه وٌٗ احلّذ َِٓ لبي ال بٌٗ بال اهلل ودذٖ ال ششٌه ٌ»

و٘ى عٍى وً شًء لذٌش. يف ٌىَ ِبئخ ِشح، فىإمنب ؤعزك عشش 
ُِِذٍَذ عٕٗ ِبئخ خطٍئخ، ووبٔذ  سلبة، وُوِزَجذ ٌٗ ِبئخ دغٕخ، و
ٌٗ دشّصا ِٓ اٌشٍطبْ ٌىِٗ رٌه دىت ميغً، ومل ٌإد ؤدذ ثإفضً 

َِٓ عًّ  .«ؤوثش ِٓ عٍّٗ ِٕٗ بال 
ثغُ اهلل رىوٍذ عٍى اهلل، ال دىي وال لىح »* وِٕهب: لىي: 

َؿٍت  –َِٓ لبي »: ؾٕذ اخلشوط ِٓ ادلًتي، فمذ لبي  «بال ثبهلل
)ثغُ اهلل، رىوٍذ عٍى اهلل، وال دىي وال لىح بال  –إرا خشط 

ُ٘ذٌذ وُوفٍذ وُولٍذ، وٌزٕذى عٕٗ اٌشٍطبْ،  ثبهلل( ٌُمبي ٌٗ: 
ُ٘ذي وُوفً وٌمىي اٌشٍ طبْ ٌشٍطبْ آخش: وٍف يل ثةٔغبْ لذ 

 .«وُولً
ؤعىر ثبهلل اٌعظٍُ وثىجهٗ اٌىشمي وثغٍطبٔٗ »* وِٕهب: لىي 

إرا دخً ادلغجذ، فئرا لبي رٌه. لبي  «اٌمذمي ِٓ اٌشٍطبْ اٌشجٍُ
 اٌشُطبْ: ُدِفَع ٍِت عبئش اٌُىَ.

ثغُ اهلل اٌزي ال ٌضش ِع امسٗ شًء يف »* وِٕهب: لىي: 
صالس ِشاد يف  «اٌغّبء و٘ى اٌغٍّع اٌعٍٍُ وال يفاألسض 

ِب ِٓ عجذ ٌمىي يف » :َمىي اٌظجبح، وصالس ِشاد يف ادلغبء. 
صجبح وً ٌىَ وِغبء وً ٌٍٍخ )ثغُ اهلل اٌزي ال ٌضش ِع امسٗ 
شًء يف األسض وال يف اٌغّبء و٘ى اٌغٍّع اٌعٍٍُ( ثالس 

 .«ِشاد، مل ٌضشٖ شًء
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اهلل اٌزبِبد ِٓ شش ِب  ؤعىر ثىٍّبد»* وِٕهب: لىي: 
َِٓ ََٔضَي ًِتاًل فمبي: )ؤعىر ثىٍّبد اهلل »: . َمىي «خٍك

اٌزبِبد ِٓ شش ِب خٍك( مل ٌضشٖ شًء ِب داَ يف رٌه ادلًتي 
 .«دىت ٌشحتً

فمبي: َب سعىي اهلل، ِب ٌمُذ  وجبء سجً إىل سعىي اهلل 
 ؤِب ٌى لٍذ دني ؤِغٍذ ؤعىر»ِٓ ؾمشة ٌذغزٍت اٌجبسدخ. فمبي: 

 .«مل رضشن -ثىٍّبد اهلل اٌزبِبد ِٓ شش ِب خٍك
أؾىر ثىٍّبد اهلل »وسوٌ أْ سجاًل ٔبَ حتذ شجشح ولبي: 

ووبْ جببٔجٗ صؿجبْ فُذِفَع ِٕٗ ومل َؤرٖ  «اٌزبِبد ِٓ شش ِب خٍك
ثشٍء، وجبءد ؾمشة فمزٍذ اٌضؿجبْ وؾبدد إىل ِىبهنب ومل رؼش 

أؾىر ثىٍّبد اهلل »بي: ٘زا اٌشجً ثشٍء؛ ْٔٗ دلَّب ٔضي ران ادلًتي ل
 «.اٌزبِبد ِٓ شش ِب خٍك

* وِٓ اْعجبة احلبفػخ ثئرْ اهلل رؿبىل )اٌذؾبء( فئْ اهلل رؿبىل 
َُِمىي:  ال ٌغين »: ، وَمىي [03]غبفش:  اِدُعىًِٔ َؤِعَزِجِت ٌَُى

دزس ِٓ لذس، وبْ اٌذعبء ٌٕفع ممب ٔضي وممب مل ًٌتي، وبْ اٌجالء 
ولذ سوي اثٓ وضَت  «ٌىَ اٌمٍبِخعزٍجبْ بىل ي فٍٍمبٖ اٌذعبء فًٍتٌٍ

دلَّب أسعً دزَفخ إىل لشَش يف اْدضاة دؾب ٌٗ  أْ سعىي اهلل 
اٌٍهُ ادفظٗ ِٓ ٌذٌٗ وِٓ خٍفٗ وعٓ ميٍٕٗ وعٓ مشبٌٗ، »ثمىٌٗ: 

 .«فٍُ ٌضشٖ شًء
ويف لظخ غالَ اْخذود اٌزٌ أساد رو ٔىاط اٌزخٍض ِٕٗ ولزٍٗ 

بي اٌغالَ اٌظبحل: )اٌٍهُ اوفُٕهُ مبب فذٍّٗ إىل أؾًٍ ججً ٌُهٍىٗ،ل
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شئذ(، فزضٌضي اجلجً ثبٌىفبس فهٍىىا، وعٍُ اٌغالَ فذٍّٗ آخشوْ 
إىل اٌجذش فمبي: )اٌٍهُ اوفُٕهُ مبب شئذ( فغشلذ اٌغفُٕخ مبٓ فُهب، 

 وذمب اٌغالَ ِٓ اٌغشق، و٘ىزا حيفع اهلل أوٌُبءٖ وَذافؽ ؾٕهُ.
ٕذِب أٔىش ؾٍُٗ وَزوش أْ احلجبط اعزذؾً احلغٓ اٌجظشٌ ؾ

ثؿغ ادلٕىشاد وأِشٖ ثبدلؿشوف، وأساد لزٍٗ فذؾب احلغٓ اٌجظشٌ 
ثذؾبء دفػٗ اهلل ثزان اٌذؾبء إر لبي: )َب ويل ٔؿّيت وِالرٌ ؾٕذ 
َّ ثشّدا وعالِّب وّب لٍجذ إٌبس ثشّدا وعالِّب  وشثيت، الٍت غؼجٗ ؾٍ
ؾًٍ إثشاُُ٘(. فبعزجبة اهلل ٌٗ وأريَّ احلجبط، ودفع احلغٓ 

 َشمحٗ اهلل.
َِٓ ُسِصَق  َِٓ ُسِصَق اٌشىش مل َُِذَشَ اٌضَبدح، و لبي أثى ٘شَشح: 
َِٓ ُسِصَق  َِٓ ُسِصق اٌزىثخ مل َُِذَشَ اٌؿفى، و اٌذؾبء مل َُِذَشَ أجبثخ، و

َِٓ ُسِصَق االعزغفبس مل َُِذَشَ ادلغفشح.  اٌظرب مل َُِذَشَ اْجش، و
ٌَب ّبد صالس فمبي: ولذ دؾب رو إٌىْ يف ثطٓ احلىد و٘ى يف غٍ

ِّنَي َٓ اٌظَّبٌِ ِِ َٗ بٌَِّب َؤَِٔذ ُعِجَذبََٔه بًِِّٔ ُوُِٕذ  ، فبعزجبة [21]األٔجٍبء:  بٌَِ
غُ  ِِِٕنَياهلل ٌٗ وذمَّبٖ ِٓ ٌا ُِّا  .[22]األٔجٍبء:  َوَوزٌََِه ُِِٕٔجً اٌْ

* وِٓ اْعجبة احلبفػخ ثئرْ اهلل رؿبىل: اٌظالح،وأجٍهب 
اخلّظ؛ ْْ اٌظٍىاد اخلّظ وفبسح دلب ثُٕهب وأؾػّهب اٌظٍىاد 

إرا اجزٕجذ اٌىجبئش، وِب أطبة أٔغبْ ِٓ ِظُجخ فّٓ ٔفغٗ، فئرا 
عٍُ ِٓ ادلؿبطٍ عٍُ ِٓ ادلظبئت، وِٓ أُ٘ اٌظٍىاد: طالح 

ؤثمً اٌصالح عٍى »: اٌفجش؛ ْهنب ًْ٘ أديبْ خبطخ، َمىي 
ٍهّب ِٓ األجش ٌعٍّىْ ِب ف ادلٕبفمني صالح اٌعشبء واٌفجش، ٌى

 .«ألرىمهب وٌى دجّىا
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: وٍ٘ دفع ٌظبدجهب يف اًٌٍُ، ودفع ٌٗ يف إٌهبس. َمىي 
يف )مجبعخ( فهى يف رِخ اهلل دىت  -سواٌخ ويف  –َِٓ صَّى اٌفجش »

ال َظُجٗ أري، وَمىي: أٌ يف دفػٗ وسؾبَزٗ ووفبٌزٗ، ف «ٌُّغً
َِٓ صَّ» َِٓ لبَ اًٌٍُ ، «اٌفجش يف مجبعخ فىإمنب لبَ اًٌٍٍ وٍٗ ىو و

 فٍٍُٗ حمفىظ.
* وِٕهب اٌزمشُّة إىل اهلل ثبٌٕىافً ِٓ اٌظالح اٌشارجخ لجً وثؿذ 
اٌظٍىاد ادلفشوػخ وٍ٘ صٕزب ؾششح سوؿخ، وطالح اًٌٍُ ورمى٘ب. 

وِب ٌضاي ٌزمشَّة بيلَّ عجذي ثبٌٕىافً دىت ؤدجٗ، »ففٍ احلذَش: 
ِصش ثٗ، فةرا ؤدججزٗ وٕذ مسعٗ اٌزي ٌغّع ثٗ، وثصشٖ اٌزي ٌُِج

فةٔٗ دؤة »يف لُبَ اًٌٍُ:  ، وَمىي «وسجٍٗ اٌيت ميشً هبب
مث وِغفشح ٌٍزٔت اٌصبحلني لجٍىُ، وِشضبح سثىُ، وِٕهبح عٓ اإل

 .«وِطشدح ٌذاء اجلغذ
* وِٕهب طالح اٌؼذً أسثؽ سوؿبد ِٓ أوي إٌهبس، َمىي 

ٌب اثٓ آدَ، اجعً يل ؤسثع سوعبد ِٓ »رؿبىل يف احلذَش اٌمذعٍ: 
 .«ٌٕهبس ؤوفه آخشٖؤوي ا

ولذ أوسد اثٓ وضَت أْ سجاًل اعزأجش ثغٍخ ِٓ اٌشبَ فمبي 
ٌظبدجهب: إٕٔب عّٕؼٍ ِٓ ِىبْ وزا، فّؼً ثٗ ِٓ ِىبْ غَت 
ِغٍىن، وإرا ثٗ َشي مجبجُ اٌشجبي لذ اِزٓ هبب اٌىادٌ. لبي 
َِٓ ٘ؤالء؟ لبي: ال. لبي: ٘ؤالء لزٍزهُ مجُؿب، وإين  اٌٍض: أرذسٌ 

ُخز ِب ؾًٍ اٌجغٍخ ودؾٍت، لبي: إين لبرٍه ال حمبٌخ، ٌمبرٍه، لبي: 
َّب وجَّش ادلىشوة  لبي: فبرشوٍت ُأطٍٍ سوؿزُت، لبي: ؾجًِّ، فٍ
رىجَتح أدشاَ ٔغٍ اٌمشآْ وٍٗ ِٓ ٘ىي ادلىلف ومل َززوش ِٕٗ إال 
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ُٖ َوٌَْىِشُف اٌغُّىَءلىي اهلل رؿبىل:  ُِّضَطشَّ ِبَرا َدَعب ِٓ ٌُِجٍُت اٌْ َّ  َؤ
فشدد٘ب وإرا ثزان اٌفبسط لذ ألجً وسًِ اٌٍض فمزٍٗ.  [02ًّٕ: ]اٌ

َِٓ جيُت ادلؼطش إرا دؾبٖ  َِٓ أٔذ. لبي: أٔب سعىي  لبي ادلىشوة: 
 وَىشف اٌغىء.

* وِٓ اْعجبة احلبفػخ ثئرْ اهلل رؿبىل )اٌظذلخ(: َمىي 
ؤال ؤدٌه عٍى ؤثىاة اخلري: اٌصىَ ُجَّٕخ، »دلؿبر:  اٌشعىي 

، وَمىي: «خلطٍئخ وّب ٌطفئ ادلبء إٌبسواٌصذلخ رطفئ ا
واٌصذلخ رذفع ٍِزخ »، وَمىي: «واٌصذلخ رطفئ غضت اٌشة»

. فهٍ دفع ٌٍٕفظ «داووا ِشضبوُ ثبٌصذلخ»، وَمىي: «اٌغىء
وبٌزٌ رظذَّق و٘ى ِشَغ ثبٌغشطبْ فؿىيف، ودفع يف ادلبي، 

 ودفع يف اٌجذْ، وُدِفَع يف اٌىٌذ.
صٍضٗ وصسؼ صٍضٗ فذفع اهلل  ولذ رظذَّق سجً ثضٍش ِبٌٗ وأوً

 ِبٌٗ ثبٌظذلخ إر ٍ٘ىذ ادلضاسؼ إال ِضسؾزٗ، وأٔضي اهلل ؾٍُهب ادلبء.
ورظذَّق أثى احلبسس اْوعٍ ؾًٍ فمَت فذفع اهلل ٌٗ دَٕٗ 

 و٘ذاٖ ثؿذ اٌؼالي واعزمبَ ثؿذ االرمشاف.
ورظذَّلذ اِشأح ثمشص خجض فذفع اهلل وٌذ٘ب ِٓ اْعذ إر 

 رشوٗ ثؿذ متىٕٗ ِٕٗ.
ِّب فئْ اْؾّبي اٌظبحلخ دبفػخ ٌٍؿجذ ثئرْ اهلل، َمىي و : ؾّى

 احلذَش. «ادفظ اهلل حيفظه، ادفظ اهلل جتذٖ جتب٘ه»
اٌٍهُ ا٘ذٔب اٌظشاؽ ادلغزمُُ، وادفع ٌٕب دَٕٕب اٌزٌ ٘ى ؾظّخ 
أِشٔب، وادفع ٌٕب دُٔبٔب اٌيت فُهب ِؿبشٕب، وادفع ٌٕب آخشرٕب اٌيت 
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بدح ٌٕب يف وً خَت، وادلىد سادخ ٌٕب فُهب ِؿبدٔب، واجؿً احلُبح صَ
ِٓ وً شش، إٔه خَت دبفع وأٔذ أسدُ اٌشامحُت، وطًٍ اهلل 

 وعٍُ وثبسن ؾًٍ ٔجُٕب حمّذ وؾًٍ آٌٗ وطذجٗ أمجؿُت.
 
 
 
 

* * * * 

 
 
 


