 -11انمهت انًطًئٍ انًًهٕء ثبنغالو
يب أػًك انمهت انز٘ ٚؼٛش ف ٙعالو داخهًٚ ،ٙهك انٓذٔء ػهٔ ،ّٛكم ضٛمبد انؼبنى ال رضػجّ.
إَّ ٚغزًذ عاليّ يٍ انذاخمٔ ،نٛظ يٍ انظشٔف انًحٛطخٌ ..زٌه فئْ ثٌظشٚف ثٌخجسج١ز ال
صزػزػٗ.
دمًج ،إٔٗ ٌ١ش ِٓ صجٌخ ثإلٔضجْ أْ ٠جؼً صالِٗ ٠ضٛلف ػٍ ٝصذخ خجسج :ٟإْ ثضطشدش
ثألدٛثي ٠ضطشح ِؼٙجٚ ،إْ ٘ذأس ٙ٠ذأ .صذخ خجسج٠ ٟجؼٍٗ ٠غٛسٚ ،صذخ ٠جؼٍٗ ٠فشحٚ ،صذخ
٠ذىٚ ،ٗ١صذخ ٠ذٙجِٗ ..غً ٘زث ٠ى ْٛوّج لجي ثٌشجػش:
وش٠شٗ فِٙ ٟخ ثٌش٠خ طجةشر

ال صضضمش ػٍ ٝدجي ِٓ ثٌمٍك

انشجم انمٕٖ ٚجؼم انظشٔف انخبسجٛخ رخضغ نًشبػشِ ،رخضغ نمٕح لهجّ ،ال أٌ رزح َّكى فٙ
اَفؼبالرّٔ .ال ٚخضغ ْٕ نٓب..
إْ دذط دجدط ِؼ٠ ،ٓ١ضٕج ٌٗٚف٘ ٟذٚء٠ ،فذصٗ دفىش ِضضمش٠ٚ ،ذذظ ػٓ دً ٌٗ .وً رٌه ٛ٘ٚ
ِضّجٌه ألػصجدِٗ ،ضذىُ ف ٟثٔفؼجالصٗٚ .دٙزث ٕ٠ضصش٠ٚ ،ى ْٛأل ِٓ ٜٛثألدذثط٠ٚ ،ذضفظ دضالِٗ
ثٌذثخٍٚ ..ٟرٌه ألْ لٍذٗ وجْ أوذش ِٓ ثٌظشٚف ٚأل ِٓ ٜٛثألدذثطِٚ ..ج أصذق رٌه ثٌىجصخ
ثٌشٚد ٟثٌز ٞلجي:
إْ لطؼز ِٓ ثٌطّ٠ ٓ١ىٕٙج أْ صؼىش وٛدًج ِٓ ثٌّجءٌٚ ،ىٕٙج ال صضضط١غ أْ صؼىش ثٌّذ١ظ..
ٚأخزْب انًحٛظٚٔ ،فششٓب ف ٙأػًبلّٚٔ ،مذو نك يب ًء سائمًب..
ٌزٌه أٙ٠ج ثٌمجسا ثٌؼز٠ز ،وٓ ٚثصغ ثٌمٍخ .وٓ سدخ ثٌصذس .وٓ ػّ١مًج ف ٟدثخٍه .لً ٌٕفضه فٟ
عمز :أٔج ال ّ٠ىٓ أْ أضؼفٚ ،ال ّ٠ىٓ أْ صٕٙجس ِؼٕ٠ٛجص ٟأِجَ ثألخذجس ثٌّغ١شر ،أ ٚأِجَ
ثٌضغطجس ثٌخجسج١زِّٙ .ج دذط ،فضأدجٚي أٔ ٝال أٔفؼًٚ .إْ ثٔفؼٍش ،صأدجٚي أْ أص١طش ػٍٝ
ثٔفؼجالص ..ٟصأدضضُ ٌٍض١مجسٚ ،صأو ْٛدشً ٛشج أِجَ ثٌضغطجسٚ ..صأعذش -دمٛر ِٓ هللا -دض ٝصّش
ثٌؼجصفز.
ال رفكش ف ٙثٌض١مز انز ٙأصبثزكٔ ،ال ف ٙأضشاسْب ٔيزبػجٓب .ثم فكش ف ٙإٚجبد حم نٓب.
إْ وغشر ثٌضفى١ش ف ٟثٌض١مز ٘ ٟثٌض ٟصذطُ ثألػصجح ٚصضؼخ ثٌٕفش أد١جًٔج ٠ى ْٛثٌضفى١ش فٟ
ثٌض١مز أشذ إ٠ال ًِج ٌٍٕفش ِٓ ثٌض١مز رثصٙج .إْ ثٌضفى١ش ف ٟثٌض١مجس ٘ ٛثٌز٠ ٞجٍخ ثألدزثْ
ٚثألِشثض ٚثٌٚ ُٙثٌفىش ِٓ ٌْٛ ٛ٘ٚ .ثالٔ١ٙجس  ِٓٚثٌخضٛع صذش عمً ثٌض١مز.

أيب انزفكٛش ف ٙإٚجبد حم نهضٛمخ ،فٕٓ انز٘ ٚؼًم ػهٗ عالو انُفظ ٔساحزٓب.
ضغ فَ ٙفغك أٌ كم ضٛمخ نٓب حم..
ٔكم ضٛمخ نٓب يذٖ صيُ ٙيؼ ٍٛرُزٓ ٙف.ّٛ
فىش ف ٟدً ٌض١مضه ،فئْ ٚصٍش إٌ ٗ١صضضش٠خٚ .إْ ٌُ صصً ،عك دشٚح ثإلّ٠جْ أْ ٌذ ٜهللا ٌٙزٖ
ثٌض١مز دٍٛي وغ١شرٚ ،أٔٗ -صذجسن ثصّٗ -لجدس أْ ٠ؼٕ١ه ٚأْ ٠ذً جّ١غ إشىجالصهٚ .صزوش ض١مجس
صجدمز لذ دٍٙج هللاِٚ ،شس دضالَ.
ٔاحزس يٍ أٌ ٕٚلؼك انشٛطبٌ ف ٙانٛأط ،أٔ أٌ ٚصٕس نك األيش يؼم ًذا ال حم نّ ..فئٌ اإلَغبٌ
انًؤيٍ ال ٛٚأط.
ثٌّؤِٓ ٠ؼشف أْ هللا ِٛجٛدٚ ،ثٔٗ إٌٗ سدٚ ،ُ١سدّضٗ غ١ش ِذذٚدر ٛ٘ٚ ،ضجدظ ثٌىًٚ ،ثٌؼجٌُ
وٍٗ ف ٟلذضز ٠ذ( ٗ٠ثلشأ ً
ِمجال آخش ػٓ ٘زث ثٌّٛضٛع ٕ٘ج فِٛ ٟلغ ثألٔذج صىال ف ٟلضُ ثألصتٍز
ً
ػّالٌ ..زٌه فئْ ثٌّؤِٓ
ٚثٌّمجالس)ٚ ..أْ هللا ٠ذدش وً شٟء دضًٕجٚ ،ال دذ أٔٗ ص١ضذخً ٠ٚؼًّ
٠ضضش٠خ ف ٟأػّجلٍٗ٠ٚ ،م ٝػٍ ٝثٌشح وً ّ٘ٗ٠ٚ ،ضضٛدػٗ جّ١غ إشىجالصٗ..
أيب انز٘ ٚغزغهى نهٛأط ،فئَّ ٚضٛغ َفغّٔ .لذ ٚزصشف فٚ ٙأعّ أ٘ رصشف خبطئ ٚكٌٕ
أكثش ضشا ًسا يٍ انًشكهخ انمبئًخ َفغٓب.
ِغجي رٌه ثٌز١٠ ٞأس ِٓ ِشجوً ثٌذ١جر فٕ١ضذش ..أِ ٚغجي صٍه ثٌفضجر ثٌض ٟصخطبٚ ،ص١أس ِٓ إ٠ججد
دً ٌّشىٍضٙج ،فضضضضٍُ ٌٍخط١تز ٚصض١غ..
إْ ثٌمٍخ ثٌم ٜٛال ٠ضضضٍُ ٌٍض١مجسٚ ،ثٌمٍخ ثألل ٜٛال ٠شؼش دجٌض١مز ،ألٔٙج ٌُ صضج٠مٗٚ .أصزوش
إٔٔ ٟلٍش ف ٟإدذ ٜثٌّشثس:
إٌ انضٛمخ لذ عًٛذ ضٛمخ ألٌ انمهت لذ ضبق ػٍ أٌ ٚزغغ نٓب.
 ٌٛٚوجْ ثٌمٍخ ِضضؼًجِ ،ج شؼش أٔٙج ض١مز ٌٛ .وجْ ِضضؼًجِ ،ج صضج٠ك ِٕٙج ..ثٌض١ك إرْ فٟ
لٍٛدٕج١ٌٚ ،ش ف ٟثٌؼٛثًِ ثٌخجسج١زٚ ..إْ صؼىشٔج ٔذٓ ،صذذ ٚأِجِٕج وً ثألِٛس ِضؼىشر ٚإْ صؼذٕج
ف ٟثٌذثخً ،صذذ ٚأِجِٕج وً ثألِٛس ِضؼذز ..أٌ١ش دمًج أْ أِشًث ِٓ ثألِٛس لذ ٠ضج٠ك إٔضجًٔج ِج،
ٚفٔ ٟفش ثٌٛلش ال ٠ضضج٠ك ِٕٗ إٔضجْ آخشٔ ٛ٘ ،فش ثألِش..
نٛظ انًٓى إرٌ فَٕ ٙع األحذاس انز ٙرحذس نُب ،ثم انًٓى ثبألكثش ْٕ انطشٚمخ انزَ ٙزمجم ثٓب
األحذاس َٔزصشف يؼٓب.
ثإلٔضجْ ثٌم ٜٛثٌز٠ ٞصّذ أِجَ ثإلشىجالس٠ ،زدثد لٛرٚ .ثإلٔضجْ ثٌضؼ١ف ثٌزٕٙ٠ ٞجس أِجِٙج،
٠زدثد ضؼفًج .فجإلشىجالس ،فجإلشىجالس ٘ٔ ٟفش ثإلشىجالسٌٚ ..ىٕٙج صم ٜٛشخصًج ٚصز٠ذٖ صالدز
ِٚشثصًج ٚدٕىزٚ ،صضؼف شخصًج أخشٚ ،صز٠ذٖ ثٔ١ٙجسًث ٚخٛسًث ٚدزًٔج.

نزنك كَٕٕا ألٕٚبء يٍ انذاخمٔ ،خزٔا يٍ انضٛمبد يب فٓٛب يٍ ثشكخٔ ،نٛظ يب فٓٛب يٍ أنى..
ٌمذ صّخ هللا دجٌض١مجس ِٓ أجً فجةذصٕج ٔٚفؼٕجٚ .ف ٟرٌه لجي ثٌمذ٠ش ٠ؼمٛح ثٌشصٛي" :ثدضذٖٛ
وً فشح ٠ج أخٛص ٟدّٕ١ج صمؼ ْٛف ٟصججسح ِضٕٛػز" .إْ ثٌّؤِٓ ٠شؼش أْ هللا لذ صّخ ٌٗ دجٌض١مز
ِٓ أجً ٔفؼٌٗ ،زٌه ٠فشح دجٌض١مز.
ٔثٓزا ٚمذو نُب ثٌىضجح دسجخ سٔحٛخ أػهٗ يٍ احزًبل انضٛمبد ْٗٔ ،انفشح ثبنضٛمبد ..إٌ
انًغأنخ رحزبج إنٗ إًٚبٌ .ألَك سثًب رشٖ انضٛمخ فمظ ٔال رشٖ انخٛش اإلنٓ ٙانكبيٍ فٓٛب..
إْ ٘زث ثٌخ١ش ال صشثٖ دجٌؼ ٓ١ثٌّجد٠زٌٚ ،ىٕه صشثٖ دجألّ٠جْ ،دغمضه ف ٟػًّ هللا ثٌّذخ ٚدضٓ
سػج٠ضِٗ ..غجي رٌه ٛ٠صف ثٌصذ٠ك :أدجطش دٗ ثٌضججسح ٚثٌض١مجس دض ٝثص ُٙثصٙجِجس دجطٍز
ٚأٌم ٝف ٟثٌضجٌٓٚ .ىٓ ثٌضجٓ وجْ طش٠مز إٌ ٝثٌٍّه إْ أً٘ ثٌؼجٌُ لذ صزػج ُٙثٌضججسح ،أِج
ثإلٔضجْ ثٌّؤِٓ ف١ٌ ٛٙش وزٌه.
إٌ انًزبػت لذ رحٛظ ثّ يٍ انخبسجٔ ،نكُٓب ال رذخم يطهمًب إنٗ داخم َفغّ..
إٔٗ وجٌضفٕ١ز ثٌىذ١شر ثٌض ٟصّخش ػذجح ثٌّذ١ظ ،صضطشح ثألِٛثػ دٌٙٛج ٝ٘ٚ ،صجةشر ف ٟسصجٔز
ٔذ٘ ٛذفٙج ،طجٌّج أْ ثٌّ١جٖ ِج صزثي خجسجٙجِ ..ضىٕ١ز صٍه ثٌضفٕ١ز ،إْ ُِ ٚج َذ عمخ فٔ ٟفض١ضٙج،
ٚثصضطجػش ثٌّ١جٖ أْ صٕفز إٌ ٝدثخٍٙج !!..ثدزسٚث أٙ٠ج ثألدذجء ِٓ أْ صذخً ثٌّ١جٖ إٌ ٝأٔفضىُ.
ٔاػهًٕا ف ٙكم ضٛمخ أْ ثٌضججسح ثٌض٠ ٟضّخ دٙج هللا ،نٓب ششٔط يُٓب:
 -1أَٓب ػهٗ لذس احزًبنكى،
ٔ -2أٚضب كم رجشثخ يؼٓب انًُفز
ٔ -3إَٓب الثذ رؤٔل إنٗ َفؼكى ،إٌ أحغُزى اعزخذايٓب.
إْ هللا فِ ٟذذضٗ ٌٍذشش ،ال ٠ضّخ أْ صذً صجشدز دئٔضجْ ٠ى ْٛثدضّجٌٙج أوغش ِٓ طجلضٗ .وً
ثٌضججسح ثٌض٠ ٟضّخ دٙج هللا ٘ ٟف ٟدذٚد ثدضّجٌٕجٚ .ثٌضججسح ثٌم٠ٛز ،ال ٠ضّخ دٙج هللا إال ٌٍٕجس
ثألل٠ٛجء ثٌز٠ ٓ٠ذضٍّٙٔٛجِ ..ج أجًّ لٛي ثٌىضجحٌٚ" :ىٓ هللا أِ ،ٓ١ثٌز ٞال ٠ذػىُ صجشد ْٛفٛق ِج
صضضط١ؼ ،ْٛدً ص١جؼً ِغ ثٌضجشدز أ٠ضًج ثٌّٕفزٌ ،ضضضط١ؼٛث أْ صذضٍّ٘ٛج" ( 1و.)11 :11 ٛ
ٔ -4انزجبسة ْ ٙيذسعخ ٌٍصالر..
إٔٙج صذسح ثإلٔضجْ و١ف ٠ذٕ ٝسوذض ٗ١أِجَ هللاٚ ،و١ف ٠شفغ لٍذٗ لذً أْ ٠شفغ ٠ذ ،ٗ٠طجٌذًج ثٌؼْٛ
ِٓ هللا ،ثٌزِ ٛ٘ ٞؼ ِٓ ٓ١ال ِؼٚ ٌٗ ٓ١سججء ِٓ ال سججء ٌٗ ػزثء صغ١ش ٞثٌمٍٛحٕ١ِٚ ،جء
ثٌز ٓ٠ف ٟثٌؼجصف..

