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حًَدا طٞجًب ٍجبزًمب فٞٔ، ثسٌ هللا اىسحَِ اىسحٌٞ، ٗاىحَد هلل زة اىعبىَِٞ 

ّحَدٓ ّٗستعْٞٔ ّٗستغفسٓ، ّٗع٘ذ ثبهلل ٍِ شسٗز أّفسْب ٗسٞئبد أعَبىْب، 

ٍِ ٖٝدٓ هللا فال ٍضو ىٔ، ٍِٗ ٝضيو فيِ تجد ىٔ ٗىًٞب ٍسشًدا، أشٖد أُ ال 

إىٔ إاّل هللا ٗأشٖد أُ ٍحَداً عجدٓ ٗزس٘ىٔ، ثيّغ اىسسبىخ، ٗأدٙ األٍبّخ، 

هللا حق جٖبدٓ حتٚ أتبٓ اىٞقِٞ ، صيٚ هللا عيٞٔ ّٗصح األٍخ ، ٗجبٕد فٜ 

 :ٗعيٚ آىٔ ٗصحجٔ ٍِٗ تجعٌٖ ثإحسبُ إىٚ ًٝ٘ اىدِٝ، أٍب ثعد

عجبد هللا، أٗصٞنٌ ّٗفسٜ ثتق٘ٙ هللا ٗطبعتٔ ىعيّنٌ تسحَُ٘، قبه تعبىٚ: 

َِّ إاِلَّ  ٘تُ َُ اَل تَ َٗ  ِٔ َ َحقَّ تُقَبتِ ُْ٘ا اتَّقُ٘ا هللاَّ ٍَ َِ آ َب اىَِّرٝ ،، ٕٗب }َٝب أَُّٖٝ َُ ٘ َُ ْسيِ ٍُ  ٌْ ّْتُ أَ َٗ  

ٕٜ ٍ٘اسٌ اىعطبء ٗاىسحَخ تتجدد فٜ مو عبً ىْقف اىًٞ٘ عيٚ ٍشبزف ًٝ٘ 

 .عبش٘زاء اىفضٞو اىرٛ ٝنفّس صٞبٍٔ عِ سٞئبد ٗذّ٘ة اىسْخ اىَبضٞخ
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ٗأشٍْخ إخ٘تٜ فٜ هللا، ثفضو هللا ٗزحَتٔ ثعجبدٓ اىَسيَِٞ أخّص ىٌٖ أٗقبتًب 

ٝغفس ثٖب ذّ٘ثٌٖ ٗسٞئبتٌٖ ىَِ أقجو عيٞٔ ثت٘ثخ ّص٘حخ ٗطبعبد مثٞسح، قد 

ٝجٖو اىجعض ٍْنٌ ٍب ٕ٘ ًٝ٘ عبش٘زاء ٍٗب فضئ اىعظٌٞ، أٖٝب اىْبس، ًٝ٘ 

عبش٘زاء ٕ٘ اىًٞ٘ اىعبشس ٍِ شٖس ٍحّسً فٜ أٗه أٝبً اىسْخ اىٖجسٝخ، ٗقد 

ثٔ هللا تعبىٚ ّجّٞٔ ٍ٘سٚ جبءد إَٔٞخ ٕرا اىًٞ٘ العتجبزٓ اىًٞ٘ اىرٛ ّّجٚ 

عيٞٔ اىسالً ٗقٍ٘ٔ ٍِ فسعُ٘ ٗجْ٘دٓ حُٞث أغسقٌٖ ثبىط٘فبُ ثعد مفسٌٕ 

ثَب جبء ثٔ ٍ٘سٚ، ٗقد صبً ٕرا اىًٞ٘ زس٘ه هللا ٍ٘سٚ عيٞٔ اىسالً شنًسا 

ٗتضسًعب ىٔ، ٗعْدٍب أقجو اىسس٘ه اىنسٌٝ إىٚ اىَدْٝخ اىَْ٘زح ٍِ ٍنخ 

ٍُ٘ ٕرا اىًٞ٘ فتسبءه عِ اىسجت، اىَنسٍخ عْد اىٖجسح زأٙ اىٖٞ٘د ٝص٘

فقٞو ىٔ ثأّّٔ ًٝ٘ ٍجبزك ّجٚ ثٔ ٍ٘سٚ ٍِ فسعُ٘، فقبه اىْجٜ اىنسٌٝ "فأّب 

أحّق ثَ٘سٚ ٍْنٌ"، فصبٍٔ ٗأٍس ثصٞبٍٔ، ٗقد ٗزد عِ اىسس٘ه اىنسٌٝ 

أحبدٝث عّدح تجِٞ ىألٍخ اإلسالٍٞخ فضو صٞبً ًٝ٘ عبش٘زاء، فقد ٗزد عِ 

ُّ  -زضٜ هللا عْٔ-أثٜ قتبدح  زس٘ه هللا صيّٚ هللا عيٞٔ ٗسيٌّ قبه: "صٞبً  أ

ًٝ٘ عسفخ أحتست عيٚ هللا أُ ٝنفس اىسْخ اىتٜ قجئ ٗاىسْخ اىتٜ ثعدٓ، 

[، فٞب ىٖب 1ٗصٞبً ًٝ٘ عبش٘زاء أحتست عيٚ هللا أُ ٝنفس اىسْخ اىتٜ قجئ"]

ٍِ فسصخ عظَٞخ تقّسة اىعجد ٍِ زثّٔ ٗتنسجٔ اىَغفسح ٗاىسحَخ، فال تغفي٘ا 

أٖٝب اىَسيَُ٘ ٗاغتَْ٘ا أٝبٍنٌ ٗأٗقبتنٌ فٜ طبعخ هللا فٖٜ اىف٘ش عِ ذىل 

اىعظٌٞ، أق٘ه ق٘ىٜ ٕرا ٗاستغفس هللا ىٜ ٗىنٌ، ٗاىسالً عيٞنٌ ٗزحَخ هللا 
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