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ِصطفٟ عجس اٌعبي  : اٌّصسض 

شاد ١ٌٍخ ٠طٜ عّط ثٓ اٌرطبة عٍٝ ِشبضف اٌّس٠ٕخ وٛذًب ٠ٕجعث ِٕٗ أ١ٔٓ اِطأح، ٚعٍٝ 

ثبثٗ ضخً ٠دٍػ حبئطًا وئ١جًب، ٚثؽإاٌٗ عطف أٔٗ ظٚخٙب، ٚأّٔٙب ِٓ اٌجبز٠خ، ٚحطب 

ضحٍّٙب ح١ٓ اشزس ع١ٍٙب اٌّربض، فطخع عّط ئٌٝ ث١زٗ ِؽطعًب، ٚلبي ٌعٚخزٗ أَ وٍثَٛ 

ً٘ ٌِه فٟ ِثٛثٍخ ؼبلٙب اهلل ئ١ٌِه؟ اِطأح غط٠جخ رّرط ١ٌٚػ ِعٙب : (ثٕذ اإلِبَ عٍٟ)

ٌٕٕٚظط ئٌٝ ضئ١ػ اٌسٌٚخ ٌٚٗ ٚظضاؤٖ ٚعّبٌٗ ِٚٛظفٖٛ، وأ٠خ . ٔعُ ئْ شئذ: أحس، لبٌذ

زٌٚخ ٠حطن ضئ١ؽٙب ِٛظف١ٗ ٌٍم١بَ ثحك اٌطع١خ، رف٠ٛعًب ٚرى١ٍفًب ِٚزبثعخ، ٌىٕٗ اغزُٕ فطصًخ ٠زمطة ف١ٙب ٌطثٗ ثع١سًا عٓ 

ٚاخجًب أحت ئٌٝ لٍجٗ، ٚ٘ٛ اٌزعجس ثمعبء حبخخ ِحزبج - ضاع١ًب ِؽإٚاًل - أع١ٓ إٌبغ، ٚأْ ٠حمك ئٌٝ خٛاض ٚاخجٗ 

 .  ثٕفؽٗ

ٍٓ ٚلطع ِٓ اٌث١بٍة ٠ٍف ثٙب ا١ٌٌٛس، ٚحًّ أ١ِط اٌّإ١ِٕٓ  ٚلبَ فأعس ِٓ اٌعاز ٚاٌّبعْٛ ِب رحزبخٗ اٌّطأح ِٓ زل١ٍك ٚؼّ

اٌِمسض عٍٝ وزٍف ٚحًّ اٌسل١ك عٍٝ وزف، ٚرجعزٗ ظٚخزٗ ئٌٝ اٌىٛخ، فسذٍذ ٟ٘ ِع اٌّطأح ٌزمَٛ ثسٚض اٌمبثٍخ، أِب أ١ِط 

اٌّإ١ِٕٓ ف١دٍػ ذبضج اٌىٛخ ٠ٕصت ثالثخ أحدبض ٠ٚعع فٛلٙب اٌمسض، ٠ٚٛلس رحزٙب إٌبض، ٠ٚؽٛٞ ث١سٖ طعبًِب، ٚاٌعٚج 

٠ؽبعسٖ ِّزًٕب ٌٗ، ٚ٘ٛ طجعًب ال ٠عطفٗ، حزٝ صسذ صٛد ١ٌٚس ٠صطخ فبؼزجشط اٌعٚج، ٚئشا ثأَ وٍثَٛ رمٛي ٚاٌطخً 

رعمس اٌس٘شخ ٌؽبْ األعطاثٟ عٓ اٌىالَ، ثعسِب ٘ت ٚالفًب ِؽزأذطًا ئٌٝ ! ثشط صبحجه ثغالَ ٠ب أ١ِط اٌّإ١ِٕٓ: ٠ؽّع

ّْٛ ع١ٍٗ عّط، ِش١طًا ئ١ٌٗ ثٍٛز أْ اثك ِىبٔه ٠ٚحًّ أ١ِط اٌّإ١ِٕٓ لسض اٌطعبَ ئٌٝ . اٌٛضاء عٍٝ ١٘جخ ٚاؼزح١بء، ف١ٙ

ُذصٞ اٌمسض ٚأطع١ّٙب ٚأشجع١ٙب، ٚرفعً اٌعٚخخ ِحجًخ ثصسٍق ٌّب رفعً، ٚرطز اٌِمسض ئٌٝ عّط : ثبة اٌىٛخ لبئاًل ٌعٚخزٗ

ٍَ، ف١ععٙب عّط ث١ٓ ٠سٞ األعطاثٟ، ٠ٚمٛي ُوً ٚاشجع، فأه لس ؼٙطد ط٠ٛاًل، ٚعب١ٔذ وث١طًا، ثُ ٚ٘ٛ : ثّب ثمٟ ِٓ طعب

ئشا وبْ صجبذ اٌغس فأرٕٟ ثبٌّس٠ٕخ ٢ِط ٌه ِٓ ث١ذ اٌّبي ثّب ٠صٍحه، ٌٕٚفطض ١ٌٌٍٛس : ٠ٕصطف ثعٚخزٗ ٠مٛي ٌٍطخً

 . حمٗ

٘صٖ اٌمصخ ٠عطفٙب ِعظّٕب، ٌىٓ ً٘ ِٕب ِٓ ٠طجك ِغعا٘ب ِع أٍ٘ٗ ٚأضحبِٗ أٚ ربثع١ٗ، ؼٛاء فٟ اٌعًّ ئْ وبْ وف١اًل أٚ 

صبحت ِإؼؽخ أٚ ِس٠طًا ٌعًّ؟ اٌدٛاة عٕسوُ، أِب ِب ٠ٕجغٟ أْ ٠فّٙٗ أٞ عبلً، أ٠ًب وبٔذ ثمبفزٗ ٚٚظعٗ االخزّبعٟ 

ٚاٌّبٌٟ، أْ ٘صٖ اٌمصخ ٌٛ رطوذ ف١ٕب أثطًا خ١ّاًل ٚئعدبثًب ثّب فعٍٗ عّط فّٓ اٌؽًٙ أْ ٠زرٍك أحسٔب ثٙصا اٌرٍك ِع 

أٚالزٖ ٚخ١طأٗ ٚأضحبِٗ ٚربثع١ٗ، ثّشبضوبد ثؽ١طخ ٚخٍؽبد ذف١فخ، ٔؽّع ف١ٙب ُّ٘ٙ ٚٔشبضوُٙ ِشىالرُٙ، ٚٔحبٚي 

ًٍ ِٕب أْ رىْٛ ٘صٖ طج١عزٗ ٚأذاللٗ، أِب أْ ٠زٛاضٜ ئشا عٍُ ثعبئمخ ِب١ٌخ  ثصسق ِس ٠س اٌعْٛ ٌٚٛ ثىٍّخ ط١جخ، ٚثٛؼع و

أٚ عطغ أٚ ع١ٍّخ خطاح١خ أٚ ِطض ِىٍف عٕس أذ١ٗ أٚ ضحّٗ، ذٛفًب ِٓ أْ ٠زٛضغ فٟ شٟء، فٙصا ع١ٓ اٌغجبء، فعاًل 

عٓ عسَ اٌّطٚءح، ألْ اٌصوٟ ٌٛ ٚثك ثٛعس اهلل ثأٔٗ اٌّرٍف عٍٝ اٌجبش١ٌٓ ٚاٌٛاص١ٍٓ ٌألضحبَ ٌدعٍٙب ردبضح ِع اهلل، 

ِٚب ع١ٍٗ ئال أْ ٠ٕفك، ٌٚٛ ِدطز وٍّخ ط١جخ أٚ ِٛاؼبح، عٍٝ لسض اٌٛؼع، ٚؼ١عٛظٗ اهلل أظعبفًب، ٠ٚع١ٕٗ، ٠ٚجبضن فٟ 

   .ضظلٗ، ٠ّٕٚحٗ اٌمجٛي فٟ اٌس١ٔب ٚا٢ذطح، ِٓ زْٚ أْ ٠زىٍف ش١ئًب ئال أْ ٠رٍص هلل ف١طظلٗ اهلل ث١ٕزٗ
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