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يظـفٙ ػجذ انؼبل  : انًظذس 

كى فٙ انٕالغ يٍ لظض يكٍش نهشخبل ٔانُغبء، نكٍ انمظخ يٍ كزت انزبسٚخ رغُٙ ػٍ 

انشجٓبد فٙ األشخبص، ٔرجٍٛ أٌ انجشش ْى انجشش، ٔٚؤخز انؼبلم يُٓب انِؼَجش اٌ أساد، 

سخاًل كبٌ أٔ ايشأح، ٔلذ يذذ انمشآٌ يٍ انُغبء يب ال ٚذع يدبال نزو خُغٍٓ، كًب رو 

يٍ انشخبل يب ال ٚذع يدباًل الدػبء انؼظًخ ندُغٓى، نكٍ انـٕٛس ػهٗ أشكبنٓب رمغ، يثاًل فٙ ػٓذ انششٛذ 

ندؤد ايشأح انٗ أحذ كجبس انزدبس، شبكٛخ غٛبة صٔخٓب ػُٓب ػشش عٍُٛ ثال َفمخ ٔال خجش، ٔرشٚذ سخال ٚمٕل 

ٔاهلل يب : آخز دُٚبسا ٔأفؼم، فجكذ ٔلبنذ: أيبو انمبػٙ اَّ صٔخٓب ثى ٚـهمٓب نززضٔج غٛشِ، فمبل انزبخش نٓب

أيهك غٛش أسثؼخ دساْى، فؤخز انذساْى ٔيؼٗ يؼٓب انٗ انمبػٙ ٔنًب ألش أيبيّ ثًب ارفمب ػهّٛ ؿهجذ انـالق، 

ال ٔاهلل، فبٌ نٙ ػهّٛ انًٓش َٔفمخ ػشش عٍُٛ، ٔأَب أحك ثزنك، فمبل انمبػٙ : أرجشُّٚ؟ لبنذ: فغؤنٓب انمبػٙ

أدْب حمٓب ٔؿهمٓب، فهى ٚدشإ ػهٗ االػزشاف ثكزثّ، ٔنى ٚشَع ثذفغ انًجهغ انًـهٕة، فؤيش انمبػٙ : نهزبخش

ثحجغّ، فهًب نى ٚدذ يخشخب أخز ٚغبٔو انًشأح حزٗ لجهذ يُّ ػششح دَبَٛش ٔدفغ انذساْى األسثؼخ سعٕيب 

 .نهمؼٛخ، ٔخشج يٍ انجهذح نفغبد عٛشرّ ٔخغش ردبسرّ

يٕلف ٚزكشس فٙ كم صيبٌ، ٚزخٛهٓب انجؼغ شٓبيخ رُمز يظهٕيب، ٔثؼؼٓى ٚفؼهٓب ؿًؼب فٙ يبل أٔ شٕٓح، 

ٔثؼؼٓى ٚفؼهٓب رحذ ػغؾ يب، ٔانًشأح رغزجٛحّ سدا ػهٗ ؿًؼّ، نكُٓى خًٛؼب ـ ٔفٙ كم األحٕال ـ شٕٓد صٔس 

كزاثٌٕ ثال ػًبئش، ٔيغ رحًهٓى انؼٕالت يٍ يٓبَخ ٔخغبسح، فبٌ هلل ػض ٔخم حغبثبد أخشٖ فٙ انذَٛب 

ٔاٜخشح، فشثًب دثشد صٔخخ يغ شٛبؿٍٛ اإلَظ انًزالػجٍٛ ثبنمبٌَٕ نهغذس ثضٔج غٛش يمظش لبئى ثٕاخجبرّ، 

َٔبنذ فؼال يشادْب َٔغٛذ أٌ اهلل ثبنًشطبد فهى رُٓؤ ثؼبشك ٔال يبل ٔال ساحخ ثبل، ٔالثذ ػذال يٍ أٌ رششة 

ٔرُبعٗ  !يٍ انكؤط َفغٓب، ٔسثًب ارٓى صٔج صٔخزّ انؼؼٛفخ ثًب نٛظ فٛٓب، ٔغذس ثٓب يٍ أخم غبَٛخ نؼٕة

سفٛمخ فمشِ لجم غُبِ، ٔػؼفّ لجم لٕرّ، ٔأو أٔالدِ ٔسثًب طبحجخ أيٕانّ، نكُُب نٕ رزجؼُب أ٘ لظخ غذس َدذ 

ِّ}: اهلل ٚمزض نهًظهٕو ثؼذنّ، ْٕٔ انمبئم ػٍ انكزة َٚبِد انّه ٌَ ِثآ ٍَ اَل ُْٚئِيُُٕ َْٚفَزِش٘ اْنَكِزَة انِزٚ ًَب  انُحم ) {ِاَ

ِٕ َيشٔا ِكَشايًب}، ٔٔطف ػجبدِ ثؤَٓى (105 َِٔاَرا َيشٔا ِثبنهْغ ٌَ انضَٔس  َُٓذٔ َْٚش ٍَ ال  ، ٔلبل (72انفشلبٌ ){ انِزٚ

ُّ انُبس»: َجّٛ طهٗ اهلل ػهّٛ ٔعهى ِِْذ انضِٔس َحزٗ ُِٕٚخَت اهلُل َن ٍْ َرُضَٔل َلَذُو َشب ، ٔكبٌ انظحبثخ ٚشرؼذٌٔ «َن

ُّ}: ػُذ انشٓبدح، ٔنٕال لٕل اهلل ػض ٔخم ُّ آِثٌى َلْهُج َٓب َفِبَ ًْ َْٚكُز ََٔيٍ  َٓبَدَح  ًُْٕا انش ، يب (283انجمشح ) {َٔاَل َرْكُز

أسأٚذ »: شٓذ أحذْى ثشٙء خٕف انشجٓخ، ٔلذ عئم طهٗ اهلل ػهّٛ ٔعهى ػٍ ششٔؽ انشٓبدح، فمبل

ػهٗ يثهٓب فبػ ٔشٓبدح انضٔس ْٙ شٓبدح انضٔس، عٕاء فٙ لؼٛخ لزم ُٚؼذو فٛٓب »: ؟ لبل َؼى، فمبل«انشًظ

انًشٕٓد ػهّٛ، أٔ فٙ كهًٍخ ٚمٕنٓب اإلَغبٌ ػٍ صيٛم ٚظٍ فمؾ أَّ ٚكزغت ثكهًزّ انكبرثخ رؼبؿف صيالء أٔ 

أطذلبء أٔ سئٛظ ػًم، كزنك يٍ شٓبدح انضٔس كهًخ صٔخخ نظذٚمزٓب أٔ أْهٓب ػٍ ػٛت يضػٕو فٙ صٔخٓب، 

ٔيٍ شٓبدح انضٔس أٌ ٚزٓى انضٔج صٔخزّ ثًب نٛظ فٛٓب، ٔنٕ ثزكبعهٓب ػٍ أداء ثؼغ حمٕلّ، فٓم أَذ شبْذ 

 .«صٔس أو يغفم؟ ْذ، ٔاال فذع
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