
 اٌرؼاطف ِغ جّاػح اٌثغضاصٞ

 ٚ

ٔصائخ ٌّجا٘ضٞ اٌشاَ ػاِح ٚاٌغٛطح ساصح 

  

اٌـالَ ػ١ٍىُ ٚعدّح هللا ٚتغواذٗ : ؿإاي
.. ٔـأي هللا أْ ٠ّٓ ػ١ٍه تاٌش١غ ٚاٌثغوح.. دٟ هللا ش١شٕا ٚدث١ثٕا

.. ش١شٕا دفظىُ هللا ٚتاعن تىُ ٚتؼٍّىُ
ٔذٓ فٟ اٌغٛطح اٌشغل١ح ِٓ جٕٛص جثٙح إٌصغج ٔؼأٟ ِٓ تؼض اإلسٛج ذؼاطفُٙ ِٓ جّاػح اٌثغضاصٞ 

ٚٔغ٠ض ِٕىُ داًل ٌٙظا اٌرؼاطف 
تاعن هللا تىُ ش١شٕا ٚتؼٍّىُ 

٠ٚا دثظا أْ ذمضَ ألتٕائه فٟ اٌغٛطح اٌشغل١ح ٚص١ح ذظوغُ٘ تاهلل ٚ ذشذٓ ُّّ٘ٙ ٚال ٠شفٝ ػ١ٍه أْ اٌّجا٘ض٠ٓ 
فٟ اٌغٛطح أوصغ ِٓ ؿٕح ٚٔصف 

 تاعن هللا تىُ ش١شٕا ٚتؼٍّىُ ٚػٍّىُ

 

:  جٛاب اٌش١ز ػّغ ِذّٛص أتٛ لراصج

 

. ٚػ١ٍىُ اٌـالَ ٚعدّح هللا ٚتغواذٗ

 

ا٘اًل ٚؿٙال تاإلسٛج األدثح ٚتش١غ إٌاؽ فٟ ٘ظا اٌؼِاْ، ُٚ٘ اٌّجا٘ض٠ٓ فٟ ؿث١ً هللا ، ٚوُ ٠فغدٕٟ أْ أعٜ 

وٍّاذىُ ِؼٟ ٚذشاطثٕٟ ، ٚٚهللا ئْ جٙاصوُ ٘ظا ٌٓ ذرٛلف ِـ١غذٗ درٝ ذضسً أجٕاصوُ ت١د اٌّمضؽ تاطْ هللا 

ذؼاٌٝ ، ٚئ٠اوُ أْ ذذجثىُ اٌفرٓ ػٓ عؤ٠ح ِا أٔرُ ػ١ٍٗ ِٓ اٌش١غ، فاٌفرٓ ذصادة اٌؼثض اٌصاٌخ درٝ فٟ صالذٗ 

ا ذمَٛ  ًّ وّا ذؼٍّْٛ، ٟٚ٘ ِٓ أجً فغػ إٌاؽ ِٚؼغفح ِغاذثُٙ ِٚا فٟ لٍٛتُٙ، ٌٚمض عأ٠رُ أْ أؿٛاق اٌش١غ صائ

وّا لاِد فٟ أفغأـراْ ٚاٌش١شاْ ٚا١ٌّٓ فٍُ ٠فؼ ف١ٙا ئال ِٓ أشغً تاٌطاػح ٚاٌجٙاص فٙإالء ورة هللا ٌُٙ 

ٌٍشٙاصج أٚ اإلِاِح ، ٚذظوغٚا أْ جٙاصوُ ا١ٌَٛ فٟ اٌغٛطح، ٚئٔىُ ػٍٝ ِغِٝ دجغ ِٓ ت١د اٌّمضؽ، فأٞ س١غ 

أٔرُ ف١ٗ ، ٚٚهللا ئٔٗ ١ٌذك ٌىً ػالً أْ ٠ذـضوُ ، ٚأْ ٠رّٕٝ ِماِىُ، ٌىٓ ذؼٍّد ِٓ اٌذ١اج أْ اٌظٞ ٠ؼ١ش 

إٌؼّح ٠ٚـثخ ف١ٙا ال ٠ذؾ تؼظّرٙا ، وذاٌح ٚاضغ اٌط١ة ػ١ٍٗ ال ٠شّٗ ئّٔا ٠شّٗ ا٢سغْٚ دٌٛٗ،ٌٚظٌه ال 

. ذٕشغٍٛا تغ١غ اٌجٙاص ٚاٌظوغ ٚاٌضػاء ٌٍّـ١ٍّٓ

 

 ٚ٘ظا ٠ٛجة ػ١ٍىُ اٌغدّح ػٍٝ اٌّـ١ٍّٓ، ٚاٌرؼاًِ ِؼُٙ تغفك فاْ أِرٕا لض ػأد اٌىص١غ ِٓ اٌطٛاغ١د، 

فأرشغ ف١ٙا اٌجًٙ ٚاٌغٍظ، فاٌصثغ ػ١ٍٙا درٝ ذؼٛص ٌض٠ٕٙا، ٚال ذؼاٍِٛا تاٌشضج فرٕفغ ، ٚأٔرُ ذؼٍّْٛ ئْ ٘ظا 

جٙاص أِح ال جٙاص طائفح ٚال جّاػح، ٌٚٓ ذرذمك ِماصض اٌجٙاص ئال تٙظا، أٞ أْ ذمَٛ األِح تٗ، وّا أْ ػ١ٍىُ 

اٌذة ٚاٌرٛاص ٚاٌغفك ت١ٕىُ، ٚػضَ ِراتؼح اٌش١طاْ فٟ ذفغ٠ك اإلسٛج ٚاألدثح، تً اٌصثغ ٚاٌغفك ٚاٌضػاء 

ٌثؼضىُ فٟ اٌصٍٛاخ ٚفٟ ظٙغ اٌغ١ة، ا٠ٙا اإلسٛج األدثح ٌمض ٔفغذُ ٌٛاجة اٌٛلد، ٚٚفمىُ هللا ٌٗ د١س ِٕغ 

وص١غْٚ، ٚأصثذرُ ِا ذّٕاٖ غ١غوُ ٌُٚ ٠ضعوٖٛ، فال ذـمطٛا أٔفـىُ ِٓ ػ١ٓ هللا ذؼاٌٝ ،د١س ٠ؼط١ىُ اٌش١غ 

فرغِٖٛ، ٠ٚٛلفىُ ِٛالف اٌشٙاصج ٚأػظُ ػثاصج فرغذضٚا ػٍٝ أصتاعوُ، ٌٚمض ٚهللا عأ٠د ِٓ فغ ِٓ اٌؼدف ِٓ 

ػٕضوُ ئ١ٌٕا فٍُ أع ئال اٌّٙأح فٟ اٌٛجٖٛ، ٚاٌصغاع ٚاٌظٌح د١س ذغوٛا اٌجٙاص ٚطعٚج ؿٕاَ اإلؿالَ فؼاصٚا ئٌٝ 

ج١فح اٌض١ٔا، ٚسثس اٌّٛاطٓ ٚاٌشـح فٟ إٌفؾ ٚادرماع إٌاؽ ٌُٙ، ٚاٌؼجة أْ وً ِٓ ػاص عأٚا إٌاؽ ُِٕٙ 



اٌىظب ٚاٌرٍْٛ ٚاٌرٕالض فٟ اٌىالَ ٚصاع ئجّاع إٌاؽ أْ ٘إالء ِا أػاصُ٘ ئال اٌجثٓ، ٚاٌشٛف ِٓ ذثؼاخ 

. اٌجٙاص فٟ ؿث١ً هللا ذؼاٌٝ

 

أِا شأْ اٌغالج ِٓ أذثاع اٌثغضاصٞ اٌضاي فٛهللا ئٔٙا فرٕح ال ٠ـمظ ف١ٙا ئال اٌجٍٙح ٚاألعطاي ، ٌٚمض اؿرمصٝ 

اإلسٛج سصاي ِٓ صاع ئ١ٌٙا فٍُ ٠غٚا د١ّضا ٌض٠ٕٗ ٚال ٌشٍمٗ ٚال ٌؼٍّٗ تً ُ٘ اٌشظاط ِٓ أصذاب اٌشٍك اٌـٟء 

ٚاٌغٍٛ فٟ اٌشطاب ٚاٌرغفغ ػٓ اٌشٍك ٚاإلسٛاْ، شُ ئٔىُ عأ٠رُ أ٠ٙا اإلسٛج األدثح أٔٗ ال ٠ٛجض طاٌة ػٍُ د١ّض 

لض ِاي ئ١ٌُٙ ، ٚال ٠ٛجض ئال اٌجًٙ، شُ اػصاص اٌشغ ٚاٌفرٕح فٟ ذىف١غُ٘ اٌّـ١ٍّٓ ٚاٌّجا٘ض٠ٓ ، شُ لرٍُٙ 

ٚلراٌُٙ، فًٙ ٘ظٖ أسالق ؿٕٟ ، اٚ سصاي ِٙضٞ، ٚٚهللا شُ ٚهللا ئٟٔ اؿرش١غ هللا ف١ُٙ صِٚا فال اػصاص تُٙ ئال 

تص١غج أُٔٙ والب إٌاع، ٚأصضلىُ ٚهللا دـثٟ ٚدـ١ثىُ ئُٔٙ ئٌٝ ػٚاي ، ٚأٔٙا فرٕح ٌرٕم١ح صف اٌجٙاص ِٓ 

. ٘إالء، فُٙ ١ٌـٛا ِٕا ٌٚـٕا ُِٕٙ

 

ٚال ٠ؼضَ أْ ٠ىْٛ تؼض اٌثـطاء لض أغغ تُٙ إلػالُٔٙ اٌشالفح ٚئلاِح اٌذضٚص ، ٌىٓ ٘ظا ال ٠ٕـٟ اٌؼالً أصً 

ِظ٘ثُٙ ٚػٍُّٙ، ٚ٘ا أٔرُ ذغْٚ ذفغغُٙ ٌمراي اٌّـ١ٍّٓ ٚاٌّجا٘ض٠ٓ، ٚساصح فٟ أِاوٓ ٔشاط اٌّجا٘ض٠ٓ ، 

ٚواْ ٘إالء اٌجٍٙح اٌضا١ٌٓ ال ٠ذثْٛ أْ ٠ىْٛ ٔصغ ٌٍّـ١ٍّٓ، ٚلض ؿّؼرُ شٙاصج صالح اٌض٠ٓ اٌش١شأٟ 

ٚأُٔٙ ٠ىفغٚٔىُ، ٠ٚغْٚ عصذىُ ، ٚ٘ظا ٠ؼٕٟ ػٕضُ٘ وّا ذؼٍّْٛ أُٔٙ ٠ـرذٍْٛ صِاءوُ ، ٠ٚغْٚ أْ لراٌىُ 

. ٌغصذىُ أٌٚٝ اٌمراي فٟ ٘ظا اٌؼِاْ، فأٞ ئجغاَ أوثغ ِٓ ٘ظا ، ٚأٞ سثس فٟ لٍٛب إٌاؽ أوصغ ِٓ ٘ظا اٌشثس

٘إالء فٟ ٌذظح غفٍح ِٕىُ ٠صٕؼْٛ ِٓ اٌشغ ف١ىُ ِا ال ذرش١ٍٛٔٗ ِٓ األػّاي، ٌٚظٌه أتؼضُٚ٘ ػٕىُ ، ٚئ٠اوُ 

.  ٚاطالػُٙ ػٍٝ شإٚٔىُ اٌرٟ ذشص جٙاصوُ ٚأِٛعوُ، تً ٌٛ اؿرطؼرُ طغصُ٘ ِٓ ػٕضوُ ٌىاْ ٘ظا س١غ

 

ٚئ٠اوُ ٚاٌٛعع اٌىاطب اٌثاعص ف١ُٙ، فٙإالء ف١ُٙ ؿؼاع اٌىالب اٌضاٌح ال ذضعْٚ ِرٝ ٠ٕشظ ف١ُٙ ، ٚد١ٕٙا إٌضَ 

أٚال داٚعُٚ٘ تاٌؼٍُ ٚإٌص١ذح فاْ ٌُ ٠مثٍٛا فأتؼضُٚ٘ ػٕىُ ٚاذمٛا ُِٕٙ وّا ذرمٛا ِٓ األػضاء ُٚ٘ . ٚال ٠ٕفغ

وظٌه ٚلض لرٍٛا إٌاؽ تؼض ذىف١غُ٘ ٚاؿرذٍٛا أِٛاٌُٙ ٚصِاءُ٘، ٚاٌثؼض ِٓ أصذاب اٌٛعع اٌثاعص ِا ػاي ٠غصص 

.  أُٔٙ ئسٛإٔا ، ال ٚهللا ١ٌـٛا وظٌه ٚؿرغْٚ ُِٕٙ أوصغ ِّا ٚلغ

 

ٚهللا ئٟٔ أػجة و١ف ٠رؼاطف عجً ٠رمٟ هللا ٠ٚؼٍُ دغِح اٌضِاء ٠ٚؼٍُ سطغ ذىف١غ اٌّجا٘ض٠ٓ ٚاؿرذالي ٔـائُٙ 

، ٘ظا ٚهللا اٌؼجة اٌظٞ ال ٠ٕمضٟ، ٚال أظٕىُ أٔىُ ذجٍْٙٛ ِماٌح ٘إالء األسثاز ، فمض صخ ٠م١ٕا تّا ال ٠ضع ٌٍشه 

أُٔٙ ٠ـرذٍْٛ صِاءوُ ٚأِٛاٌىُ ، تً ٚهللا ئْ تؼضُٙ ١ٌٙضصوُ أْ ٠ـرذً أػغاضىُ، ٚأٔا ألٛي ٘ظا ػٓ ٠م١ٓ ال 

شه ف١ٗ، تً ئْ تؼض اٌصغاع ُِٕٙ لاي ٌصادة ٌٗ ٚ٘ٛ شاب غغ ٚهللا ألْ لضعخ ػٍٝ فالْ ٚطوغ عجال وث١غا 

ِٕىُ ٌظتذرٗ ت١ضٞ ٌغصذٗ، هللا هللا فٟ ٘ظا اٌجٙاص، فال ذض١ؼٖٛ ترفغ٠طىُ ، ٚال ترغوٗ ٌألٚؿار ٚاألعطاي ، ٚاػٍّٛا 

أٔىُ ٌٛ فؼٍرُ ٘ظا ؿرىْٛٔٛ أٚي طا٘ة ئط ٌٓ ٠ٕصغوُ هللا ، ٌٚٓ ٠رغوىُ سصِٛىُ، أصغٚا اٌذك فـ١ٕصغوُ هللا 

، ٚادفظٛا ٘ظا اٌجٙاص ِٓ أْ ٠ـغلٗ األسثاز ِٓ إٌاؽ وأذثاع اٌىظاب اٌضاي اٌثغضاصٞ ، فاْ فؼٍرُ واْ ٌىُ 

. إٌصغ ٚأدة هللا اٌثالؽ ٚئلاِح اٌذجح ٚوٕرُ أرُ أً٘ ٘ظا اٌذك ٚدّاذٗ

. اػرظع ػٓ ذمص١غٞ ِؼىُ فأٔرُ أٌٚٝ إٌاؽ تاٌش١غ ٚاٌذة ٚإٌص١ذح، ٌىٓ ٘ظا جٙض اٌّمً اٌضؼ١ف

. ٚاٌـالَ ػ١ٍىُ ٚعدّح هللا ٚتغواذٗ

 


