حممد الغجدواني
كدّس اهلل شرٍّ

شٖدٌب يحيد تً يحيد تً يحيد تً يحيد تً يحيد اهغجدّإٌ أؿوٓ اهلل خـبهٓ درجبخِى
دائيًب .

ؿيرٍ ذالد ّخيشًّ ؿبيًب ّهد فٕ اهذبهد يً جيبد األّهٓ هٖوج ا هذالذبء تًٖ اهيغرة
ّاهـضبء شٌج ُ 682ـ ّ .اٌخلل ّكح اهـضبء فٕ هٖل اهخيٖس يً ضِر جيبد األّهٓ شٌج
ُ 735ـ  .هٌَّ يبئل إهٓ اهتٖبع ،أشّد اهوحٖج يـخدهج ،أشّد اهـٌٖبً ،ظّخَ ركٖقّ ،نبً
أشخبذٍ شٖدٌب ؿوٕ اهرايخٌٕ كدّس اهلل شرٍّ ٖأيرٍ دائيًب تبهٌؼر إهٓ خّاجَ تِبء اهدًٔ اهٌلضتٌدٔ
إيبى اهػرٖلجّٖ ،لّل هَ إذا غفوح ؿً اهٌؼر ؿوَٖ فال إجخيبؽ تٌٌٖب ّٖى اهلٖبيج .

ّؿٌد توّغَ اهخبيشج ّاهـضرًٖ يً اهـير أذً هَ تبإلذً اهيػوق ّأيرٍ تبهرجّؽ إهٓ
كرٖخَ
" شيبس" فرجؾ ّ .أذٌبء رجّؿَ رأْ فٕ ػرٖلَ كبفوج ؿؼٖيج ّرأْ فِٖى ظتٖبً ذا درجج
ؿؼٖيج ،فلبل هرفلبئَ شّف ٌرْ ؿً كرٖة ّارد يحيدٔ ٖجٕءّ ،هيب ّظل يحيد

اهغجدّإٌ هدْ اهلبفوج كبل هذهم اهظتٕ أكرأ اهشالى يٌٕ ؿوٓ جيبؿج أُل شيركٌد خظّظ ًب
ؿوٓ يً فٕ اهوحّد أٔ اهلتّرٌُ ،بهم كبل هَ اهظتٕ ُ :ل هٕ األُوٖج إلتالف شاليم إهِٖى
فلبل ٌـى ّنبً فٕ شيركٌد حٌٖئذ أٔ فٕ ذام اهّكح كػة اإلرضبد هذام اهزيبًّ ،دؿٓ هَ اهلل
خـبهٓ تبهحفؼ ييب ٖيٌـَ يً إتالف شاليَّ ،نبً ذام اهظتٕ فٕ اهـبضرث يً ؿيرٍ فويب
ّظل ذام اهظتٕ ػرف تودث شيركٌد ّجد ٌُبم اهلػة يؾ جيٖؾ أُل اهوحّد هشيركٌد،فؼً
اهظتٕ أٌِى يً األحٖبء فلبل هَ اهلػة أّكؾ شالى يحيد يّكـَ فلبل ٖب أُل هحّد شيركٌد إً
يحيد اهغجدّإٌ ٖلرأ ؿوٖنى اهشالى فردّا اهشالى ؿوٓ شاليَ ففٕ اهوحؼج ؿٌِٖب ّظوّا إهٓ
يلبى اهفٌبء فٕ اهلل خـبهٓ ّنل ذهم تترنج شاليَ ،ذى ٌؼر إهٓ األحٖبء يً أُل شيركٌد ّكبل
هِى هنى شالى اهفلٖر يحيد اهغجدّإٌ فردّا اهشالى ففٕ الشبؿج ّظوّا نوِى إهٓ يلبى حلٖلج
اهّظّل ّرد أٖغًب ذام اهلػة هشالى يحيد اهغجدّإٌ ّفٕ اهوحؼج حظل هَ درر

ث

اهغّدّ،فٕ ذام اهّكح نبً اهغجدّإٌ كد ّظل إهٓ كرٖج " شيبس" فضنٓ إهَٖ أظحبة
اهوحّد تأً كبهّا ال خخٖتٌب يً ترنبح شاليم اهيتبرم فلبل هِى اهغجدّإٌ كدّس شرٍّ س ّف
أػوة هنى اهشالى يً شّر اهلرآً ،فلرأ شّرث "ػَ" كبظداً ؿوٓ نٌِّب يلبى اهشالى فٌبهّا نوِى
اهّظّل إهٓ حلٖلج اهشـبدث األتدٖجُّ ،ذٍ األيّر اهـؼٖيج حظوح إهٓ يغٕ ضِر ّاحد يً
يجٕء اإلذً هَ يً أشخبذٍ .

ّٖلّل شٖدٌب يحيد اهغجدّإٌ كدّس شرٍّ ال ّٖجد أحد يب تًٖ اهيص رق ّاهيغرة إال
ال فٕ غيً
ّكد نبً خحح إرضبدٔ شّاء ؿوى أى الّ ،نبً ٖلّل يً داى خحح أيرٔ ييخذ ً
األرتؾ ّاهـضرًٖ شبؿج ٖشخػٖؾ ّهَ اهلدرث أً ٖجـل ير األتحر اهشتـج ؿذت ًب تتظبكَ ؿوِٖب
فئً هى ٖلدر فوشح ضٖئًب يب ّ .تـد يغٕ ضِرًٖ يً إذً أشخبذٍ شٖدٌب ؿوٕ اهرايخٌٕ كدّس
شرٍّ هَ أجرْ
ؿوٓ جيٖؾ اهحّٖاٌبح يً إرضبداخَ اهـبيج تٌحّ خيس ّؿضرًٖ درججّ.ظبر اهنفبر فٕ
ال هغرر اهيؤيًٌٖ ّحظل هجيٖؾ اهيؤيًٌٖ درجبح
ؿظرٍ ال ٖغر تـغِى تـغبً فغ ً
ؿؼٖيجّ ،هى ٖـد ٖغر تبكٕ اهحّٖاٌبح تـغِى هتـع فٕ ذام اهـظرّ ،أيب إرضبدٍ اهخبط
هويرٖدًٖ فال كدرث هحفظٖوَّ ،هّ جوس فٕ حغرخَ يً هَ األُوٖج ظبر ال ٖحة اهدٌٖب أتداً،
ّنبً دائيًب ٌٖؼر هضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ ؿوٓ يلخغٓ ّظٖج أشخبذٍ اهرايخٌٕ كدّس شرٍّ .

ّأيب ٌِبٖخَ فال فرق ؿً تداٖخَ هنًّ إذٌَ إتخدا ًء يػولبًّ ،كتل ّفبخَ تخيس شًٌٖ أهلٓ
نل إرضبدٍ إهٓ ضبٍ اهٌلضةٌدّٔ ،تـد ذهم خرم هذث اهٌّى خّف ًب يً ّكّؽ اهلظّر يٌَ نيب
أيرٍ أشخبذٍّ ،فٕ ّٖى ّفبخَ حغر ضبٍ اهٌلضتٌدٔ إهٓ شيبس ألجل غشوَ ّشبئر يؤٌخَ،
فغشوَ تٖدَٖ اهيتبرنج ّنفٌَ ّّغـَ فٕ اهلترّ ،تـد يّخَ شأهَ خوفبئَ ؿيب فـوَ اهلل خـبهٓ هَ
فأجبتِى تأٌَ هّ ّغؾ جيٖؾ ذيرث اجخَ ادٔ ّؿتبدخٕ نوِب فٕ اهيٖزاًّ ،يب حظل هٕ يً يس

ٖد ضبٍ اهٌلضتٌدٔ
هٕ يً اهدرجج ّاهرفـج هذلل يب حظل هٕ يً ٖد اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ تنى يً اهدرجبح

.

ٌفـٌب اهلل خـبهٓ تترنبخِى ّفّٖغبخِى فٕ اهدارًٖ ،آيًٖ؛ " ؿدد اهشبداح اهٌلضتٌدًٖٖ يحيد
اهغجدّإٌ ّاتٌَ تبتب اهشيبسٔ ّاحدًا فٕ اهشوشوج اهٌلضتٌدٖج تئؿختبر نٌِّيب فٕ يضرة
اهرشّل ّ نًّ ؿويِيب ؿوٓ ػرٖق ّاحد إتخداء ٌِّبٖج ّهنًّ يرٖدِٖيب أرتـج ّؿضرًٖ أهف ًب
ّهنًّ ؿرفبً اهلل خـبهٓ تٌِٖيب ؿوٓ اهشّاءّ ،هّكّؽ األتّث ّاهتٌّث تٌِٖيب ّإٌٕ ؿددخِيب
يخفركًٖ تبؿختبر اهحلٖلج ّاؿخترخِيب إذًٌٖ فٕ ٌفس اهّكح ؿوٓ يب فٕ ٌفس األير فونل ّجِج
فال خذرٖة
أؿوٓ اهلل خـبهٓ درجبخِى دائيًب .

.

