


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 

باتلا اذهل  لحتلا  ماق 



: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكما  ام  مدقت  عيمجلا ع  صرح  قلطنم  نم  فوفكملل ، ةح  ةمدخ  ةاثم  وه  لمعلا  اذه 

ةلالقتسا هتاح  ةسرامم  ع  ەذه  انتامدخ  هنيعت  ثح  قتلاو  لعلاو  امتجالا  معدلل  ەغ  نم  ا  جاتح  يذلا 
. بط لش  عمتجملا  جامدنالاو  سفنلا  ةقثلا  هدل  ززعتو  ةحارو ،

ةملعتلا تالاجملا  ففلا   دعاس  ةعون  تامدخ  فوت  ع  انصرح  فوفكملل  ةرفوتملا  تامدخلا  حش  بسو 
، اجم لش  مهيدا  نوكت ب  صوصن  بتلا ا  لحتل  ةصاخ  تانقت  نم  رفوتي  ام  خسب  كلذو  ةفاقثلاو  ةملعلا 

.اهتءارق فوفكملا  ةصاخلا  ةءارقلا  جمال  نكمو 

: تاحت عم 

( نومتم  ) قف

بورجلا مضنا ا 

ةانقلا مضنا ا 

 



 

 

تاباحصلا ةاح  نم  عئاور 
 

نار ـــ ەز طصم 



ءادهإ
، ا نمآ  نم  لوأ  دلُخ  ُتب  ةُجدُخ  إ :

.ةنجلا لهأ  ءاس  ةدسو 

نامإلا ناتس  ةحاوفلا   ةرهزلا  إ :

.ةشاع قيدصلا  تب  ةقدصلا 

، نامإلاو صلا  ةسردم  تادئار  إ :

.ءامسلاو ةملس ، مأو  ملس ، مأو  ءارفعو ، ةمس ،

، تارباصلا تادهاجملا  إ :

.مكح مأو  مارح ، مأو  ءاسخلاو ، ءامسأو ، ةسو ، ةفص ،

ةحلاصلا ةودقلا  نع  ثحت  ةاتفو  ةأرما  ل  إ :

.شف لضت  ح ال 

.اهتتفو ةراضحلا  ءارغإ  نمواق  اللا  تانمؤملا  تاتفلا  إ :

.وخو اهظفح هللا ، أو  همحر هللا ، أ  إ :



لجلا اذه  ةمظع   
وه ضرألا ، لاجأ  لجلا ع  اذه  قُّوفتو  مهيلع ، ناوضر هللا  ةاحصلا  لج  ةمظع  َّلعل   

زافو ٌدحأ ، هلَني  مل  ام  هتت  ةمظع  نم  لان  دقف  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، قلخلا  دسل  هتشاعمو  هقلت  ىدم 
ادغ نأ  إ  ادارفأ  لجلا  اذه  نا  نأ  ذنم  هلع  هتقو  فقوأو ملسو هيلع هللا ىلص  ٌدحأ ، ه  زف  مل  ام  هتبحص 

لجرلاف أدملا ، اذه  عم  ةقفاوتم  ةاحصلا  ةلضفأ  نوكت  داتو  تئاملا ، نم  بقا  نأ  تاع إ 
لق اماع  عرأ  ةارق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  لهن  هنع  ر هللا  قيدصلا  رك  وبأ  ةمألا  لوألا  

.هر هجو  نلا  ةوبنلا ح ل  دع  هلإ  سانلا  برقأ  نا  مث  ةوبنلا ،

لوسر هللا ةحص  اعت  اهمرأ هللا  اهنع  دلُخ ر هللا  ُتب  ةجدخ  ةمألا  وألا   ةأرملاو 
ام ەرون  نم  تستقاو  هلضف ، نم  تلهنف  اهدع ، ماوعأ  ةعو  ةوبنلا ، لق  اماع  ةسمخ ع  ملسو هيلع هللا ىلص 

ذنم نلا ملسو هيلع هللا ىلص  رونب  ألألت  ةمألا  لوألا   وملا  هنع  ةثراح ر هللا  نب  دزو  طق ، ةأرما  هلَنت  مل 
، امالسو انامإ ، سانلا  لوأ  اونا  ةنجلا  نوملا  ةعلاو  ةتؤم ، موي  هر  هجو  هتعاف ح ل 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسرب هللا  اقاصتلاو 

ةنسلا ح  همالسإ  رَّخأت  ذإ  ةدعاقلا ، نع  ذش 
َّ

يذلا  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  ادع 
باخو ر هللا بهصو ، رامع ، امو  ةمألا ، اثلا   لجرلا  نا  عفتراو ح  ةثعلل ، ةسداسلا 

ءانب هَّن ملسو هيلع هللا ىلص ع  سفن  اعت  فقوأ هللا  دقلف  ةثعلا ؛ لق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  نادخأ  الإ  مهنع 
.الا هجوتلا  اذهب  ادعس  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ناو  هتتو ، لجلا  اذه 



ةادلا لق 
اولوتساو قبسلا ، تاصق  اوزاح  نيذلا  مه  مارلا  ةاحصلا  نأ  بالألا  يوذ  نم  ٌدحأ  باتري  ال 

تقاو مقتسملا ، مهطا  عبتا  نم  دعسلاف  قدصلاو ، فورعملاو  لضفلا  نم  رومألا  اعم  ع 
مل دشُر  ةطخ  يأف  مهققحتب ، َققحتي  ملو  مهقط ، نع  َلدع  نَم  سعتلاو  مقلا ، مهجهنم 

، الز
ً

افاص  اذع  ةاحلا  عبي  اودرو  دق  ات  اهيلإ ، اوقس  مل  ةَطخ خ  يأو  اهيلع ، اولوتس 
ذلاو

ِّ
رك نآرقلا  بولقلا  اوحتف  اقم ،

ً
مهَدع  ٍدحأل  اوعد  ملف  فورعملاو  نيدلا  دعاوق  اوُدَّطوو 

الف نمحرلا ، محرلا  ةاضرم  ةسفنلا   سوفنلا  اولذو  نانسلاو ، فسلا  ىرُقلاو  نامإلاو ،
الو اولس ، ام  الإ  ةاجن  لس  الو  فشك ، مهمولع  ام  َإ  ناهرُب  الو  مهنع ، فرُع  ام  َإ  فورعم 

.عمجأ مهيلع  اعت  ناوضرف هللا  ەوكحو ، ەوقَقح  ام  َإ  ةداعسو  خ 



ةمدقم
نمو انسفنأ ، رو  نم  ا  ذوعنو  ەرفغتسو ، هدهتسو ، ه ، عتسو  ەدمحن ، دمحلا  ، نإ 

الإ هلإ  نأ ال  دهشأو  هل ، يداه  الف  للض هللا  نَمو  هل ، لضم  الف  ەدهي هللا  نم  هنإ  انلامعأ ، تائس 
وأ اروز ، لوقن  نأ  نم  ك  ذوعن  انإ  مهللا  هلوسرو ، هنو  ەدع  دمحم  نأو  هل ، ك  ەدحو ال  هللا 

.لو امم ك  كو خ  لق  امو  نرورغملا ، نم  ك ر  نوكن  نأ  وأ  اروجف ، خن  نأ 

رومألا و  ملسو هيلع هللا ىلص ، دمحم  يده  يدهلا  نسحأو  لجو ، زع  هللا  باتك  ثدحلا  قدصأ  نإ 
، زعلا ىوقلا  مس هللا  رانلا ، ةلالض   لو  ةلالض ، ةعد  لو  ةعد ، ةثدحم  لو  اهتاثدحم ،

.اعت هجول هللا  اصلاخ  نوك  نأ  وجرأ  يذلا  باتلا  اذه  عضأ  هتكرب ، عو  هلس ، و 

دع امأ 

ةاحصلا ءاس  نع  ااتك  بتأ  نأ  فن  تقات  ةاحصلا  ةاح  نم  عئاور  باتك  تتك  امل  إ 
ناعأو يرمأ ، هف  َّو   يردص ، كلذل  حف  لجو ، زع  ترختساف هللا  مهيلع ، ناوضر هللا 

ةاح نم  عئاور   " باتلا اذه  ءاجف  لق ، فاغش  ع  تلم  لا  ةغرلا  ەذه  قيقحت  ع 
اعقوم مهسوفن  عقو   ءارقلا ، باجعإ  زوح  نأ  وجرأ هللا  يذلا  وحنلا  اذه  ع  تاباحصلا "

.مهفلاو ةفاقثلا  مهتاجرد   فالتخا  علا ع  لهأ  بسانُي  ٍبولسأ  هتتك  دقو  انسح ،

دعو

امهم  ارود  ُبعلت  كلذ  ل  قوف  و  هتيلحو ، خــــراتلا  ةنز 
ُ

ءامظعلاو   حلاصلا  َِس  َّنإ 

ع بردتو  لئاضفلل ، ٌسرغو  سوفنلل ، ةلمع  ةت  حلاصلا  َِس  نأل  بوعشلا ؛ ةاح 
ةلا نأل  كلذ  ملاعلا ، برل  ةعاطلاو  اضرلاو  قلُخلا  نيدام  ةناسإلا   بادآلا  لمجتلا 

قط ق ع 
ُ

امد َّسلاو  رعاشملا ، بذهتو  عاطلا  لقصل  ةلا  بلاسألا  نم خ  ءادتقالا 
.ةماقتسالاو نامإلاو  ىوقتلا 

ةوطخ لثم  ةصاخ  تاباحصلاو  ةاحصلا  خــــراتو  ةماع ، السإلا  خــــراتلا  ةسارد  نإف  كلذلو 
ضفنتو ىرخأ ، ةرم  موقت  نأل  ةملسملا  ةمألا  عفد  هنأل  ددج ؛ نم  ةمألا  ثع  قط  ةمظع  

.ةرخآلاو اندلا  ّيخ  هل إ  ملاعلا  دوقتل  ىرخأ  ةرم  دوعتو  اهداجمأ ، دعتسف  ةلفغلا  راغ 

نلا اوأر  نيذلا  مهف  لا ، نم  دحأ  هلني  مل  ام  ةمارلاو  لضفلا  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  لان  دقلف 
اومظع نيذلا  مهو  ەونو ، ەووآو ، ەورزآو ، ەوقدصو ، هتلاسرو  ه  اونمآو  ملسو ، هلع  ص  

.ملسو هيلع هللا ىلص هتَّبحمو  هتعاط  اونافتو   ەرمأ ،

مهراودأ اوزي  نأ  مهتافنَصُم  اولواحو   نودتلا  ءامظعلا  كئلوأ  َِس  نوفلؤملا  لوانت  دقو 
لان دقو  تلت ، لا  روصعلاو  مهع  مظع   رثأ  نم  مهل  نا  امو  عقاولاو ، ثادحألا  ةبلا  
ىدم ع  مهس  تناو  بتلا  مهل  تدرفأف  مامتهالا  نم  ائش  لاجرلا  نم  ءامظعلا  ءالؤه 
ٍةدحاو ُّل  هقحتس  يذلا  رادقملا  الا  مامتهالا  نلني  مل  تادلاخلا  تامظعلا  نأ  دب  خــــراتلا ،
لعفلاو لوقلا  هتفلخ   يذلا  ممعلا  خلاو  اهتاح ، ه   تماق  يذلا  رودلا  مظع  ع  نهنم ،

.لاحلاو

اهمَّركو ةأرملا  َّزعأ  مالسإلا  نأ  باتلا  اذه  لالخ  نم  ملا  ئراقلا  مهف  نأ  هللا  توجر  دقو 



اهفصوب اخ ، اهب  لجرلا  وأو  تاجاولا ، نم  اهيلع  ام  لثم  قوقحلا  نم  اهاطعأو  اهفصنأو ،
، لاجألا عنصو  ءشلا  ةت  تاعتلا   لُّمحتو  تالماعملاو  تاداعلاو  تادقتعملا  هتققش  

نا ام  الإ  لجرلا  لثم  ةعلا  فلاتلا  عيمج  ةَلاطُم  ف  ةاحلا ؛ رارمتساو  ضرألا ، معتو 
.هكرت وأ  هلعف  اهل ع  ةردق  الو  ه ، اهل  ةقاط  الو  اهتعبطو ، اهترطفل  مئالم  اهنم غ 

ملا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا  فنك  تشاع   لا  ةملسملا  ةأرملا  ةاح  باحر  انب   بوج  باتلا  اذهف 
ةأرملا قوقحل  سسألا  عضو  يذلا  مقلا  السإلا  جهنملا  نع  عت  ةددعتم  فقاوم  لالخ  نم 

ءاطعلاو  لذلا  اعم  َسأ  تمسرو  لاجرلا ، هلع  عيا  ام  تعا ع  هلظ  َتحتف  اهتاجاوو ،
نم امأو  اجوزو  نامإلا ، ةخسار  ةنُمؤم  اهنأ  ةملسملا ع  ةأرملا  لئاصخ  تقت  ملو  كلذ ، لس 
ةدهاجم  هل  كلذ  قوف  تنا  ل  تسحاف ، تصأو  تمحأف ، تر  ل  ألا ،

ُ
لو زارطلا 

ءاملا تكسو  ماهسلا ، تحلصأو  دازلا ، تلمحو  حارجلا ، تدمضو  كراعملا ، تضاخف  لس هللا 
ةملسملا ةأرملا  ةاح  اهنإ  لجو ،  زع  لس هللا  مهسوفنب   نودوج  مهو  شاطعلا  قولح   

.راخفو ومس  نم  اهيف  ام  ل 

لجلا اذه  ةاح  نم  ةرطعلا  ةقالا  كلت  مِّدقأ  رخآلا  مويلاو  ا  نمؤت  ةنمؤم  تخأ  ل  إف 
لا ةققحلا  ةودقلا  فرعتتو ع  ةرطعلا ، فقاوملا  ەذه  عم  اهبلق  تخأ  ل  شاعتتل  دفلا 
احت نهراخأ  ع  فقولا  ىَدتقُ ، ٌسانو  ذتحُ ،

َ
ى ٌلاثم  نهف  اهجرأ ، ناو  اهبع  حاف 

لمج ةودقلا  نوكت  نهبقانمو  نهتس  ةفرعمو  ةداعسلا ، لصحت  نهراثآ  ءافتقاو  بولقلا ،
.لاعفلاو رثملا  لنو  لاصخلا ،

نأ قدصلا ع هللا  بع  قشتسلو  تاقداصلا  باحر  شعنل   ةعنالا  ةحاولا  ەذه  اَّهف إ 
اذهل لعج  نأ  هللا  لأسأف  .ةرخآلا  ناوضرلاو   معنلاو  اندلا ، صالخإلاو   قدصلا  انقزري 

.هف ام  لمعلا  نهقزرو  ه  نهعَفنُي  نأو  تاملسملا  اوخأ  بولق  لوبقلا   باتلا 

.ملاعلا بر  دمحلا   نأ  اناوعد  رخآو 

ِداَِعلٱِ ٤٤﴾ ُِۢصَ  َٱ  َّنِإ  ِٱ 
ۚ

ٓيرۡمأ ِإ  فأَو 
َ

ُضِّو ۡمل 
ۚ

قأ 
ُ

ُلو ف َم 
َ

ذَتَس
ۡ

َنوُرك ﴿

نارهز طصم ن 



تاباحصلا تاحضت  نم  عئاور  



مالسإلا ةدهش   لوأ 
لوأو ةأرما ، مالسإلا  لخد  نم  لوأ  نوك  نأ  السإلا ، خــــراتلا  ةعئارلا   تافداصملا  نم  نوكأ 

ُمأ نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةوعد  امالسإ  ِقلخ هللا  ُلَّوأف  نا ، ام  اذه  معن  ةأرما ، لس هللا  دُهشسا   نم 
ملسملا خــــرات  ةداهشلا   ح  َنم  لوأو  اهنع ،  هللا  ر  دلُخ  تُب  ةجدُخ 

ُ
ُنُمؤملا 

مل معن  امهنع ،-  ا ر هللا  نب  رامع  ُمأ  طاخ -  تب  ةمس  ةللجلا 
ُ

ةُباحصلا  ٌةأرما ، 
كلت اهنلو  دع ، لاتقلا  ملسملل  نِذأ  دق  نك  ملف  ق ،

َ
ّط ةكرعم  اهنع  ةمس ر هللا  لخدت 

نأ تُأو  تغاوطلا ، ددانصلا  لاجرلا  تدحتو  باذعلاو ، ىذألا  لس هللا  تلَّمحت   لا  ةأرملا 
لوأ اهلقف  اهَمرأ  يذلا  لجو  زع  الإ   اهسأر  حت  وأ  رفلا ، ةلِم  إ  دوعت  وأ  مالسإلا ، كت 

.نيدلا اذه  ەدنع   ةدهش 

، قئاش وه  ام  ردق  رثؤم  وهو  ٌآ ، ٌعتمُم  ناوضرلاو  ةمحرلا  بئاحس  اهيلع  ةمس  نع  ماللاو 
ةمئاق ف   بك ؛ حاجنب  تنا  هنلو  اهصخ ، امف  غص  ٍناحتما  اهتاح  تأدتبا  دقف 

نم مهيلع  غبسأو  هلضف ، نم  مُهاتآ هللا  ام  حرف  نوقزري  مهــر  دنع  ءاحأ  مه  نيذلا  ءادهشلا 
رركتت ةصق  اهنإ  ءاللا ، صلا ع  ةصق  عم  روطسلا  كلت  لالخ  نم  شاعتن  انه  نحن  اهو  همعن ،

.رفلا لهأ  نامإلا و  لهأ  ب  لطالاو ، قحلا  مئادلا ب  عالا  ُهنإ  ٍموي ، َّل 

قُ ع مالسإلا  سمش  اذإ  ةلهاجلاو ، كلا  تاملظ  ةلا   اهتشاع  ةلط  ٍنورق  دع 
سؤبلا نم  مهلقنتل  نامإلاو ، دحوتلا  راونأ  ةلهاجلا إ  تاملظ  نم  سانلا  جخُتل  ةرجلا  ضرأ 

.ةرخآلا ةنج  كلذ  دع  مهل  رمثت  لا  ةنج  إ  ةرخآلاو ، اندلا  ةداعس  ءاقشلاو إ 

نب رامع  ملسأف  مالسإلا ، هلوسر ملسو هيلع هللا ىلص  لسرأ هللا  امدنع  ةالا  ةألا  عم  ةرهشلا  ةلحر  تأدتبا 
اندلا ةنج  امهيدأ إ  ذخأ  نأ  دي  حــــلا ، قباس  همدقو  هبأ ، داعو إ  هنع ،  ا ر هللا 

أرقو مالسإلا ، امهيلع  ضرع  ح  رامع  امهآر  نإ  امو  ةرخآلا ، ةنج  معنلا   مهل  رمثس  لا 
اب اذو  مال هللا ، عامس  جهتتو  حتفنت  ةرهاطلا ، ةقنلا  بولقلا  كلتب  اذو  نآرقلا ، امهيلع 

ٍدحاو ُّل  لوقف  امهلوح  نم  نولا  ءاجرأ  ء  وهو  رونلا  نارعش  امهنع  ر هللا  ةمسو 
تعفترا كلذ  لوسر هللا ، ادمحم  نأ  دهشأو  الإ هللا  هلإ  ال  نأ  دهشأ  ةدحاو : ةظحل  امهنم  

اهل لا  ةألا  ەذه  لجسل ص  ةعصان  ةحفص  حتف  خــــراتلا  َبهو  مالسإلل ، ةنتم  مئاعد  ثالث 
.ادن اضغ  لازي  ام  نيدلاو  مالسإلا ، قدص   مدق 

ٌبعص قطلا  نأ  نم  مغرلا  عو  نمحرلا ، ةنج  اهتلحر إ  ةكراملا   ةملا  ةألا  تقلطنا 
، قطلا لوأ  همدق ع  نمؤملا  عض  نأ  كو  ةلاغو ، ةدومحم  هتبقاع  نل  ٌلطو ، ٌقاشو 

تاعاس الإ  امو   ةرخآلاو ، اندلا  نامإلا   رامث  ج  ح  اعتو  هناحس  ا  ُعتسو 
دشأ ا  لآ  اوّبصو ع  اضغ ، اوطاشساف  موزخم  ب  إ  مهمالسإ  راط خ  ةدودعم ح 

، ددحلا عورد  مهنوسلُو  ةكم ، ءاحط  إ  مهنوذخأ  ةهظلا  تمح  اذإ  اوناف  باذعلا ،
باذعلا محج  نم  مهيلع  نوبصو  ةقرحملا ، سمشلا  مهنورهصو   ءاملا ، مهنع  نوعنمو 

.هل يذلا  مويلا  ةرلا   مهعم  اوداعأ  اغلم  دهجلا  مهنم  غل  اذإ  ح  اناولأ ،

تنا نَم  ُّل  اهيلع  لقُ  دانعلاو ، دوحجلا  اذه  طسو  اهقط ، ةوعدلا   تضم  كلذ  عم  نلو 
نودتش  كملا  لعج  يذلا  رمألا  وهو  اهيلع ، سانلا  هللا  رطف  لا  ةرطفلا  نم  ةق  هل 

رهظأ نم  ِّل  نأش  اذه  ناو  توغاطلاو ، تجلا  رفكو  هلوسرو  ا  مهنم  نمآ  نَم  بذعت 



اوص نأ  الإ  مهنم  نا  امف  مهنب ، امف  توافتت  تنا  باذعلا  تاجرد  نلو  ةكم ، همالسإ 
سفنلا لذ  نم  دال  هنأو  ةلاغ ، ةعلس هللا  نأ  انيق  نوملع  مهنأل  دنع هللا ، هل  كلذ  اوبسحاو 

.نمحرلا محرلا  ناوضرو  نانجلا ، زوفلا  لجأ  نم  سفنلاو 

فرع  الو  رونلا ، علطم  تادماصلا   تارباصلا  ةدئار  اهنع  طاخ ر هللا  تب  ةمس  تنا 
نأ َبر  الو  اهل ، اراعش  صلا  اهنع  ر هللا  تلعج  دقف  ةمسك ، تص  ةأرما  ءاسلا  خــــرات 
نم تغلو  اهنم ، مظعلا  نهو  ةأرما  روصتي  نأ  ناسإللو  ٍباسح ، غ  مهرجأ  نوفوُي  نباصلا 
امل ةراجحلا  نم  نإ  ل  ةراجحلا ، ةوسق  ةساقلا  بولقلا  باحصأ  باذع  لمحتت  اتع ، لا 

.دمحلا زعلا  ا  اهنامإ  بس  باهرإلاو  تنعلا  عاونأ  لَّمحتتو  ءاملا ، هنم  رجفتي 

طاسلا قَّزمو 
َ

ت مهنع ،  رامع ر هللا  اهنباو  ا  اهجوزو  ةمس  ذعُ 
ِّ

نوب نوكملا  َّلظ  دقف 
، حالا الو  جاومألا ، هف  رثؤت  ال  اورلا ، لاجلا  تا  ا  قيثولا  اهنامإ  نأ  الإ  امهماسجأ ،

نم ص نوتهبي  كملا  راك  لعجتو  حالا ، اهورذت  لماحتملا  مالحأ  نورباصلا  ءالؤه  كرتو 
ادومحم  مج 

ً
اص  اهسفنل  لجسو  مهلامعأ ، ءوس  مهيلع  لجسل  تءاج  لا  ةألا ، ەذه 

مَدعوم َّنإف  ا  لآ  اص  مهل : لوقو  مهيلع ، رم  ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم  ببحلا  اذإف  خــــراتلا ؛ ةرغ 
تأد انهو  ع ، ةضمغ  باذعلا   ران  تأفطأف  مهــلق ، ع  ةنجلا  ُحار  تَّه  دقل  ةنجلا ،

، بذعتلا رثأ  نم  اهنودج  اونا  لا  ةاناعملا  نم  دو 
ً

ةننأمطلاو ، ةحارلا  رعش  مهسوفن 
.اراهنو ل 

ً
ةنجلا  نوملحو  لس هللا ، باذعلا   نوبذعتس  اوحصأ 

ةأطو تحت  نمؤملا  اذه  دهشسا  ذإ  ةمس ، جوز  ا  نا  نمؤملا  ءادهش  نم  وألا  ةلثلا  ف 
تَطعأ أل دقف  ةمس  ءادهشلا  ةلط  امأ  ٍللق ، هتجوز  توم  دع  كملا ، يدأ  باذعلا 

اهنلو انركذ ، ام  ةبك  ازوجع  تناو  ةغملا ، نب  ةفذح  وبأ  هُّمع  هل  اهاطعأ  قسافلا ، لهج 
فت  نأ  ًءاجر  اهيبذعت  ەدقح   غف  ەازخأ هللا  لهج  وبأ  ذخأو  ءادشألا ، هلَّمحتي  ام ال  تلمحت 

تلمحتو ٍدحاو ، ٍفرح  هجت  ملو  تمصلا ، إ  ةمس  تنكر  دقف  كلذ ، هل  َّأ  نلو  اهنيد ،
باذعلا رُم  تفختساو  هعم ، نمو  لهج  اهتدقع ع أ  تلعتساو  راكتساو ، راب  باذعلا 

.هللا لس  ءاللاو  

، ةدهش تتامف  اهتفع ، نطوم  ةح   اهنعط  اهص ، ەراثأو  اهتاث ، نم  قسافلا  سي  املو 
ةنحملا لوحتت  انه  ةراتخم ، ةعئاط  هلس  و  هلجأ ، نم  اهقلاخل  اهحور  ملس  نأ  كلذ  تضرو 

نم ةعاسلا  وأ  ةسداسلا  ةنسلا  اهنع   ةمس ر هللا  داهشسا  ناو  ةنار ، ةحنم  ةالا إ 
.مالسإلا ةدهش   لوأ  تناو  ةثعلا ،

ةع

صتف ع ةعلاو  ةظعلا  اهنم  ذخأتف  اهنيدل ، ةفولا  ةدهشلا  ەذه  ةس  أرقت  نأ  ةملسملا  ةأرملل 
حلاص ٍلمع  نم  ه  موقت  ام  عيمج  هلع   اهرجأ  ةسحم  هاوث  اعمطو   ا ، ةقث  اهباصأ ، ام 

، اضأ لاجرلل  ةودق  كلذك  ف  ءاسلل ، ةودق  اهنع  هللا  ر  ةمس  نأ  امو  روكشم ، ٍدهجو 
الو كتس ، الو  لت  ال  اهتدقع ، كسمتلا  اهلاح   اذه  نا  دق  ةأرملا  نأ  نوري  ذإ  مهنإف 

تقل ٍةرعش ح  َدق  ا  نامإلا  نع  لدعت  الو  ظقلا ، اهبلقو  لا ، اهمضل  الإ  بجتس 
.باذعلا نوتأ  اهــر و  

ةتباث السإلا ، نيدلا  ةكسمتم  ًةقف ، ازوجع  ًةأرما  تدهشسا  اهنع ح  ةمس ر هللا  تنا 
لامتحا اهصو ع  اهتاث ، ردصم  وه  اهبلق  خسارلا   اهنامإ  ناو  دحأ ، هنع  اهحزحزي  هلع ال 



ةاسأملا ەذه  كلاخ  روصتت  نأ  كل  ملا ، ئراقلا  اهيأ  .كملا  يدأ  هتقال ع  يذلا  ىذألا 
مهنأل مهلان ، ام  مهلان  دق  مهنلو  ەوفقا ، ٍمثإل  الو  ەوبكترا ، مرجل  ال  ا ، ل  رمت  تنا  لا 

.وه الإ  هلإ  انر هللا ال  لاقملاو : لاحلا  ناسل  اولاق 

ءاطع كلانهف  دوعت ، مث ال  هئر  نم  جخت  تارفز  ةنجلا ال  هنب و  نك  مل  نَم  اسفن  بط  الفأ 
الو تأر ، َع  ام ال  كانه  ناوضرلاو ، اضرلا  كانه  توم ، ال  ةاحو  دافن ، ال  ٌقزرو  باسح ، غ 

بلق  رطخ ع  الو  تعمس ، َنذأ 



هتددعأ فقاوملا  اذه  لجأ  نم 
مهس ن  اللا  تادهاجملا  راخ  نم  اهنع  ةرامع ر هللا  مأ  بعك  تب  ةس  تنا  دقل 

تحلس ول  ةملسملا  ةأرملا  نأ  ملاعلل  تتثأو  نطاوملا ، نم  ثك  نيدلا   ةن  رفاو  
لاثمألا  عورأ  تو  تازجعملا ، تعنصل  ةقلا ، ةدارإلاو  قداصلا ، زعلاو  لمالا ، نامإلا 

، ثولا ةورعلا  تكسمتساو  اهــب ، تنمآ  ٌةأرما  اهنإ  ةداعلل ، ةقراخلا  ةعاجشلاو  ةردانلا ، ةلوطلا 
ٌدحأ الو ي  باعصلا ، ةهجاومو  دئادشلا ، ِلُّمحت  ةوقلا ع  اهحنمو  ىدهو ، انيق  اهدازو هللا 

انب اولاعتف  باذلا ، ةملسم  ةفنح  ةغاط ب  د  ع  دز ، نب  ببح  اهدلو  لتق  نأ  موي  اهفقوم 
.مظعلا دهشملا  اذه  ىل 

اهحناوج توطف  امهنع ، ةرامع ر هللا  ُمأ  بعك  تب  ةس  همأ  دز إ  نب  ببح  عم  غل 
دنعو هللا هتددعأ ، فقوملا  اذه  لجأ  نم  : » لوق نع  تداز  امو  دنع هللا ، هتسحاو  اهنازحأ ، ع 

هناحس تدمحف هللا  ابك ، مويلا  هل  وو  اغص ، ةقعلا  ةلل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عيا  دقل  هتسحا ،
« .اثك اعتو 

زهج ةماملا  موي  نا  اَّمل  ال ، اهظح ؟ بدنتو  اهنبا ، ةزجاع ت  اهنع  فقت ر هللا  َمل  كلذ  مغر 
اذه ءاول  دقعو  ةملسم ، باذلا  مهينو  ةفنح ، ب  برحل  اشج  هنع  هللا  ر  قيدصلا 

ُمأ ةلسالا  ةدهاجملا  شجلا  إ  تمضناف  هنع ، دلولا ر هللا  نب  دلاخ  فسل هللا  شجلا 
اناو هللا ، لس  داهجلا   نادي  اجرخ  دقل  امهنع ، هللا  ر  دز  نب  هللا  دع  اهنباو  ةرامع 

.ةملسم ودعو هللا  ەودع ، نم  ببحل  ارأثي  نأ  اضأ  نادي 

دسألا نأ  يأ  ةؤبللا -  فوفصلا  قش  ةس  تدهوش  ةنحاطلا  ةكرعملا  ەذه  ةماملا ؛ موي  و 
ةحارو هلتقل ، ىدصتت  نأ  دت  و  ودع هللا ، ولد ع  ودع هللا ؟ نيأ  يدانت : ةرئاثلا و  - 
يدؤت و  ق ،

ُ
تعط لا  اهدب  اغلا ، فدهلا  اذهل  اهسفن  عفدت  ات و  الو  هنم ، ملسملا 

نم عيطتس  ام  اهب  لذت  نأ  اهنامب  لا  ىرخألا  دلا  اهل  أ  دق  اعت  نأل هللا  ةمهملا ، ەذه 
.ةقاط

، اسفن تاطف  هئامد ، نم  لهنت  ملسملا  فويسو  ضرألا ، ًلم ع  هتدجو  هلإ  تهتنا  املف 
ُرقتو ةملسم ، رفلا  سأر  لتق  كراش   زاملا  دز  نب  دع هللا  اهنبا  نأل  َملو ال ؛؟ انيع ، ترقو 

ةغاطلا هلتاق  نم  تلا ، لا  اهاتفل  لجو  زع  هللا  مقتي  ملأ  مرجملا ، اذهل  ةاهنلا  ەذهب  ع 
ناقفو  ةنجلا ، ٌقف   نلو  هر ، إ  امهنم  ٌّل  ةملسمو  ببح ، دقل م  شلا ؟ ،

.عسلا

ةع

داهجلا اهسفن   ت 
ُ

مِّدق مل  اهنأ  ةمظعلا  ةأرملا  ەذه  اهنع  ةرامع ر هللا  مأ  شهدملا  خ  نم 
افولأم  اهيباو  اهجوز  ىدل  عفادلا  نا  لو  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ًءادف  انوكل  اهيبا  تمدق  ل  بسحف ،
يأ عقوتتو   امهدهاش  و  امهمأ ، نم  كلذ  رودص  نإف  مهنع ، ر هللا  ةاحصلا  عمتجم 

، نامإلا ةوقل  الاع  اثم 
ً

ُدعُ  كلذ  نإ  نا ؛ دقو  نيدهش ، لخلا  كانس  تحت  انوك  نأ  ةظحل 
.قلا خسرو 

ملسملا اند  تنا  نأ  موي  نامز ، ةملسملا  ةأرملا  تنا  اذكه  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ٌفلخ كلذ  دع  نم  َفلَخ  مث  يأرلا ، ةئاص  ندلا ، ةملس  لقعلا ، ةححص  ةأرملا  تنا  ةلقم ،



تنهوأف ةدروتسملا  بوبحلا  اهتدعمو  هجولا ، تدسفأف  قيحاسملا ، اههجو  ةأرملا  هف  تمخز 
ةرتوتم ال باصعأ  نم  ااق  الإ  لقع ، كانه  َقبي  ملف  مسجلا ، رمض  نأ  ةجنلا : تناو  مظعلا ،

عت
ً. نسحت  الو  ةت ، نسحت  مث ال  قلقلا ، نم  لاح  صت ع 



! لاجرلا ةلوجر  تدد  ةلوجر 
راهزأ انيلع  دوجتل  اهناصغأ ، بعادأ  تحر  خــــراتلا ، قئادحل  ةرركتملا  تاراَلا  لالخ  نم 

ةحفاصم نم  َدُ   نأ ال 
َ

ه ُتملعف  اهنع ،  سق ر هللا  تب  ءامسلا  ةباحصلا  نع  تامولعملا 
ملسملا لاطأ  نم  لط  للف  ةكزلا ، ةحئارلا  ع  لصحأل  هكوش ، زخوب  رعشأل  درولا  قاروأ 

، هتاح هحاصت   لا  هتس  نم  رخفلا  دقعمو  هتاح ، نم  فلا  طهم  ناو  ه ، فرُع  فقوم 
فقوم نم  خــــراتلا  رثآو   سفنلل ، كلمأو  بلقلل ، كلمأ  كانه  سلو  هتامم ، دع  هنع  ىورتو 

، هلوسرو هللا  بح  ابك   اطوش  تعطق  لا  دحأ ، موي  اهنع  هللا  ر  سق  ُتب  ءامسلا 
.هلس داهجلاو  

نأ امل ي  ٌدف  ٌجذومن  اذإف   مالسإلا ، اهب  خمشو  اهمالسب ، تخمشف  ءامسلا  تملسأ  دقل 
اهيدلو ضرحت  ءامسلا  تعراس  دحأ ، إ  نوملسملا  رفن  حو  ةملسملا ، ةأرملا  هلع  نوكت 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، عم  لاتقلل  جورخلل  امهنع ، ثراحلا ر هللا  نب  ملسو  ورمع ، دع  نب  نامعنلا 
.لاتقلا راخأ  علطتس  ملسملا  ءاس  نم  رفن  عم  يوبنلا ، بكرلا  فلخ  نم  مت   مث 

مهتلت مهنج ، بوبأ  تعو  مالسإلا ، ءادهش  لقتس  ةنجلا  باوبأ  تعو  لاتقلا ، مدتحاو 
اهل حال  اذإ  ح  ٍدعُ ، نع  ةكرعملا  قاري  ءاسلا  نم  اهطهرو  ءامسلاو  شق ، نم  نفالا  تق 

، سرافلا اهفرعف  ةلغلا ، نملو  ةكرعملا ، راخأ  نع  هلأسو  هفقوتس ، هلإ  تضهن  بق ، سراف 
.ملسو نامعنلا  اهيدلو  اهيلإ  نف 

ام خأ  كتلأس ، امهنع  ام  مالسإلا ، اخأ  ا  تلاقو : نوعجار ، هلإ  انو  انإ   تلاق : نأ  تداز  امف 
: تلاق .بحت  ام  دمح هللا ع خ  وه  ءاش هللا ، نإ  اخ  احصلا : لاق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لعف 

اهتبصم تسو  اههجو ، للهت  دقو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  إ  احصلا  راشأف  .هلإ  رظنأ  هَنرأ ،
 -. ةطس يأ  لوسر هللا -  ا  للج  كدع  ةصم  ل  تلاقو : اهيدلوب ،

تعجرو اهتقان ، امهتلمحو ع  امهتلقف ، نيدهشلا ، اهيدلوب  اهل  ء  ح  تاعاس ، الإ  امو  
ا كءارو  ام  تلاقف : .اهنع  ةشاع ر هللا  نُمؤُملا  ُمأ  اهتلاق  قطلا ، و  ةنيدملا ، إ  امهب 

دقف نوملسملا  امأو  تُمَ ، مل  خ  دمح هللا  وهف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، امأ  ءامسلا : تلاق  ءامس ؟
ۡمل ۡمِهِظَۡغِ  اوُرَفك  َنيِذلٱ  ُٱ  َّدَرَو  : ﴿ اعت هلوق  تأرقف  نورفالا  امأو  ءادهش ، مهنم  ذختا هللا 

ا ةقانلا  قوف  نيذلا  ءالؤه  نَمف  اهنع : هللا  ر  ةشاع  تلاقف  (. ٢٥ بازحألا : ﴾ ) اَٗۡخ
ۚ

اولاَنَي 
نأ وجرأل هللا  و  امهداهشسا ، ف هللا  دق  ملسو ، نامعنلا  يادلو  امُه  تلاق : ءامس ،؟

.ةنجلا امهب   قحل 

ةع

نهادحإ ُنزت  ءاس  َبر  ادأ ، ءاسلا ، نود  نم  لاجرلا  ع  ٌفقو  ةلوطلا  فقاوم  نإ  لاق  نَم 
نهعنص ءاسل  ةخماش  ةلوط  فقاوم  ٌءم  مظعلا ، السإلا  خــــراتلا  نإ  لاجرلا ، تاع 

سق ُتب  ءامس  امهنم  مالسإلا ، نهب  خمشو  نهمالسب ، نخمشف  مظعلا ، نيدلا  اذه  مالسإلا 
.ءاسلا دف ب  جذومن  ف  اهنع ، ر هللا 

ةرول طقف  كراعملا ، و  ةماعلا  ملسملا  رومأ  رطخأ  ةملسملا   ةأرملا  ةكراشم  نكت  مل 
لوسر عم  وزغن  اَنك  تلاق : ءارفع  نب  ذوعم  تب  ةعر  نعف  دحأ ، موي  ةعورملا  ةمهلا  اهتبس 

ةاعد ةؤر  تنوكت  كلذل  ةنيدملا ؛ إ  رجلاو  تقلا  ُدرنو  مُهُمُدخنو ، موقلا  س  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا 



اومهفف ەغ ، نمو  فقوملا ، اذه  نم  ةماعلا  ةاحلا  اهتكراشم   ىدمو  ةملسملا ، ةأرملل  مالسإلا 
.ركنملا نع  نلاو  فورعملا  رمألا  بجاو  اهيلعو  ةمألا ، فصنو  عمتجملا ، فصن  ةأرملا   نأ 



تادهاجملا تانمؤملل  ٌلثم 
ضام  ُملا  لوسرلاو  موي ، دع  اموي  ُدتش  شق ، َو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  َب  ةهجاوملا  ذخأ 

َ
ت

اَمع نولءاسو  نوُرواشو  نوربدو  نوركف  ظغلا ، نم  ُمتت  ُدات  كملا  ُبولقو  هتوعد ،
، نيدلا اذه  لوخد  ركفُ   نمل  ةع  اونوكل  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، عاتأ  ءاضقلا ع  اوررق  اخأو  نوملع ،

.نوذفني اوفنا  مث  هتوعد ، مهوعد  نم  الو  اراصنأ ، هلوح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُدج  الو 

ل لكنتلاو  بذعتلا  ُرظانم  تعاشو  راهنلاو ، لللا  لعلاو  ُخاُلا  ةكم  ءارحص  ددرتو  
ُعضوُي نم  مهنمو  ددحلا ، ت 

ُ
ُبذ لا  ةقراحلا ، سمشلا  لُ   نم  مهنم  نا  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، عاتأ 

، هش لا  ةعشألا  كلت  نم  رارفلا  ُعيطتس  الو  كرحتي ، الف  ەردص  ع  ٌبهتلم  ٌبك  ٌرجح 
.ەءاشحأ ُشطعلاو  ُعجلا  قِّزمُ  ح  با ، الو  ماعط  ال  ةملظُم ، ةرجُح  ه   ُفذقُ  نم  مهنمو 

ُلمعت سولا ، برحلا  ەذه  طسو  اهنع   دلُخ ر هللا  ُتب  ةجدخ  نمؤُملا  ُمأ  تنا 
حج ع  اهب  ُحسمت  اهُد  تنا  دقف  ي ، ام  خ  ع  اهرود  ت 

ُ
يدؤ صو ، ٍمزعو  تاب 

ع ملسملل  اهنئازخ  تحتفو  ةداهشلا ، وأ  نلا  تو 
ُ

ە هعجشُو ، تو ،
ُ

هساو حورجملا ،
، نرداقلا غ  نويد  عفدت  لس هللا ، اهلاومأ   تلذو  نوءاش ، ام  اهنم  نوذُخأ  اهيعراصم ،

.اعت هجول هللا  تو 
ُ

مهُقِتع بذعملا  ءاقرألا  يشو 

ةطقاسُملا ةراجحلا  كلت  ا إ 
ً

ت 
ُ

ل الف  هنوعنص ، يذلا  ثعلا  كلذ  اهنع  متهت ر هللا  ال 
نوكُملا ه  ُحيص  يذلا  حاصلا ، كلذ  إ  الو  اهبا ، ةراضلاو  شق ، ءاهفس  َنم  اهراد  ع 

لوسر فلخ  نوس  مهو  راألا  كئلوأ  رظنم  ات  الو  لوقلا ، ءيذب  اهراد  لوح  مهلافطأو 
لُخد ح  لوسرلا  ُرظتتو  ُمسبت ، ل  هحقأو ، ماللا  طحأ  هنومرو  نوللهُي ، مهو  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا 

دق نوك  ام  اهدب  تو 
ُ

ُل همهأ ملسو هيلع هللا ىلص ، ام  اهئودُهو  اهتماسبا  تو 
ُ

ُل ةكحاض ، ةشا  هلاقتف  رادلا ،
.راذقأ نم  هلع  لأ 

ال يذلا  ىذألا  كلذ  نم  هاحصأ  ُلح  ام  هلع  همالسو  ر  تاولص  ُملا  لوسرلا  ىأر  املف 
فشكو ەرمأ ، نذأ هللا  ح  ةشحلا ، ةرجهلا إ  مهل  نذأو  ةكم ، نع  مهدعُي  نأ  رثآ  ُقاطُ 

نجاهملا ت 
ُ

نواع تعأو  نذإلا ، اذهل  اهنع  ةجدخ ر هللا  ةدسلا  تطف  ەداع ، نع  ءوسلا 
تو
ُ

نوه ق ،
ُ

مُهــل يوقتو  مهُعجشُو ، لحرلا ، ع  مهُنيعُ  ام  مهل  تو 
ُ

ُمدق رفسلل ، زُهجتلا  ع 
.التلا برقو  نلا ، مهل  ُدكؤتو  قارفلا ، مهيلع 

وه همزع  اهخُ  امهنع ، ةقُر ر هللا  اهتبا  جوز  نافع  نب  نامثُع  اهءاج  ح  ـط ، اهُ دازو 
، ةقُر كراو   نامثُع ، ا  كف  هللا  كرا  اضر : تلاقف   نجاهملا ، عم  ةرجهلا  ع  ةقرو ،

ُ

.ەرمأ نذأ هللا  ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم  انُه  لظأسف  انأ  امأ  ةمالسلا ، امل  بتكو 

اهنع ةجدخ ر هللا  ةدسلاو  مهنيد ، ةكم  نم  نوُرف  نورجاهملا  ءالُؤه  نا  لللا ، راتس  و 
.ءازعألا دالوألا  نعدوُي  ألا ح 

ُ
تاهم ودي ع  امم  ٌء  اهيلع  دي  مل  ةدلجتُم ، ةمسا  مهعدوت 

ةع

، تاقداصلا تادهاجملا ، تانُمؤُملل ، ٌلثم  اهنع  دلخ ر هللا  ُتب  ةجدخ  تاوخألا ، اهتيأ  ا 
نمو ةمطاف ، اهتبا  الإ  اهيناد  مل  ومسلا  ُثح  نم  ف  ه ، نيدتق  لثَم  نع  تاثحالل  لُثمو 
دقف نوعرف ، ةأرماو  نارمع ، ُتب  مم  لُثم  اعت  هللا  ُنهركذ  اوللا  تاحلاصلا ، نم  اهقس 



، نيدتلا ةروطفم ع  ألا ،
ُ

قف ةعساو 
ُ

فطاوعلا ، ةشاج  ةمهلا  ةلاع  ةأرما  اهنع  تنا ر هللا 
.ةرهاطلا شق  ءاس  اهبارتأ و  تفرُع ب  دقل  رهُّطلاو ح  ءاقنلاو ،

ام لتي  نلا ال  نإ  غتت ، الو  لدت  نولا ال  اذه  ةَّنُس هللا   تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
، نوكف نكِ  ەداع  رداق ع ن  نأ هللا  عمو  نودعاق ، مهو  نونمؤملا  نَمُ  الو  رطملا ، لي 

ِّمو بذالا ، نم  قداصلا  ِّمُل  ائاشو ، اعص  نلا  قط  لعجو  مهيلتي  هلالج ، لج  هنأ  الإ 
ذختيلو ضعب ، مضع  وليل  نلو  مُهنم  تنال  هللا  ُءاش  ول  كلذ  بطلا ، نم  ثبخلا 

الإ ىش  الو  ةلاغ ، هتلعس  نألو  مُهلامعأ ، لضُ  نلف  لس هللا  ق  
ُ

اولت نيذلاو  راربألا ، ءادهشلا 
نوبح نيذلاو  اسلا ، ملعلف  الأ  بكس ، ءامدو  قفنت ، لاومأو  ت ،

ُ
قَهز حاورأ  ٍلاغ ، نمثب 

.لاطألا فص  مهل   نام  هنأ ال  ةعدلاو ، ةحارلا 



ةرباصلا ةنمؤملا 
فورظ هفنتكت  امدنع  ناسإلا  شعني  ا ، ةقثلا  نم  ٌب  ه  ناسإلا  ىوق  يذلا  لوتلا 

ع سألا ، ددش  ةمكشلا ، ُّيوق  ٌّودع  حفاملاف  مأ ،
ً

الو  انوع  ىري  الف  هلوح  تفتلو  ةجرحم ،
نم دمتسو  ددش ، نكر  إ  ىوأ  هنأ  لوتي ع هللا  امدنع  سح  انلا ، ةلقو  ةدعلا ، فعض 

َب هللا دقو  رهفكم ، ٍّوج  لالخ  نلا  رئاش  قت  مواق ح  لظو  اطارو ، اتاث  لوتلا  اذه 
ملاظم مهعاتأو  نوُّينلا ، ه  مواق  يذلا  لطلا ، حافلا  َءاذغ  نا  لوتلا ، اذه  نأ  اعتو  كرات 

 ، امهنع نافس ر هللا  تب أ  ةبح  ُمأ  نمؤملا  ُمأ  تنا  اذكهو  نيدسملا ، و  ةاغطلا ،
 . اهنع تمواق ر هللا  فك  ىل  انب  اولاعتف 

ع جخ  نأ  ٌشق  نم  ٍدحأ  عسو  نأ   ُنافس -  أ  برح -  نب  رخص  لاب  رُطخ  نا  ام 
نل ءالولا ، هل  نيدت  يذلا  اهمعزو  عاطملا ، ةكم  دس  وهف  ٍلا ؛ يذ  رمأ  هفلاخُ   وأ  هناَطلُس ،

، اهيبأ ةهل  ترفك  كلذو ح  امامت ، معزلا  اذه  تدد  دق  اهنع  ر هللا  ةبح - 
ُ

ُمأ  ةلمر -  هتبا 
.ةكم عر  ن  

ُ
اهرو قأ  لا  ةدمحملا  ةوعدلا  شحج  نب  دبُع هللا  اهُجوزو  تنمآو  

هتبا دري  نأ  ٍةوقو ، سأو ، ةوطس ، نم  َوأ  ام  ل  نافس  وبأ  عاطملا  ةكم  دس  لواح  دقو 
قمعأ نا  ةلمر ، بلق  خسر   يذلا  نامإلا  نأل  كلذ ؛ حلفُ   ملف  هئاآ ، نيدو  هنيد ، اهُجوزو إ 

.ُهُضغ هعزعزُي  نأ  نم  تثأو  اهمعزو ، ةكم  دس  صاعأ  هلتقت  نأ  نم 

لازلّزلا اذه  دع  اشق ، ُلاقُ  هجو  يأ  فرع  نا  امف  ةلمر  مالسإ  بس  ُّمهلا  نافس  اأ  بكر 
عاتا نودو  اهنوُد  ةلولحلاو  هتئشمل ، هتبا  عاضخإ  نع  زجع  دقو  هتبا ، مالسب  هتب  ب  يذلا 

.ملسو هيلع هللا ىلص دمحُم 

هنأو ءاآلا ، نيد  دبُع هللا إ  اهُجوزو  هتبا  دري  نأ  نع  زجاع  نافس  اأ  َّنأ  نم  ٌشق  تنقت  املو 
اذه نك  ملو  قانخلا ، امهيلع  قِّيضت  تأدو  امهيلع ، تأجا  اهجوزو  هتبا  اطخاس ع  حبصأ 
ادهج اولأ  الأ  نوكملا  رَّرق  دقلف  ملسملا ؛ نم  فعضتسملا  رئاسل  ل  امهب ، اصاخ  قيضتلا 

.مالإلاو لانلا  ناولأ  مهل  ضرعتلاو  هف ، لخادلا  ءاذو  مالسإلا ، ةراحم   

ةكم ترجفنا  مهئاآ ، نع  ەوثرو  ام  لالض  هموق  نلاعو  هللا ، إ  ةوعدلا  لوسرلا  رهج  ذنمو 
تحت نم  ضرألا  تلزلزف  نئاث ، ةاصع  ملسملا  دعت  ماوعأ  ةع  تلظو  بضغلا ، رعاشم 
ُّمحت

ً
مهماقم  تلعجو  مهضارعأو ، مهلاومأو  مهئامد  نم  نمآلا  مرحلا  تحاساو   مهمادقأ ،

اهب ق 
ُ

َدِص قحتلاو ، ةخسلا  نم  برح  ةلعتشملا  برحلا  ەذه  تحاصو  للل ، اعقوتو  مضلل ،
.ةنعملا مهاوق  ُهوتو  ملسملا ، لذخت 

، ةشحلا ضرأ  ةرجهلا إ  مهل  َنذأ  مهنيد ، اونَتفُ   نأ  نم  هاحصأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ع  املف خ 
نم مهنيد  ارارف  اوجرخ  نيذلا  نجاهملا  ةعلط  اهُجوزو   ةبح  ُّمأ  تناو  اهيلإ ، اوَرجاهف 

ىس ام  امهنع  نافس ر هللا  تب أ  ةبح  ُمأ  لت ع  نَحِملا  تلظ  نل  شق ، شط 
.باتلا اذه  كلذ  

ةع

عو هلع ، صلاف  نمؤملل ؛ ةسلا  امئاق  َّدُ  ال  ءالتبالا  نا  اذإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
طخس هللا عقو   دقف  اذإ  هقع ، َّدترا ع  وأ  هنيد ، تفاف   صلا  َدقف  نمو  ٌبجاو ، هقاشم 



مل نو  هملؤي ، ام  تباف  ەوذآو ، مهؤادعأ  ەاداع  مهعاطأو ، لسرلا  نمآ  نمو  اعتو ، هناحس 
مظعأ ملؤملا  اذه  ناو  هملؤي ، ام  هل  لصحف  ةرخآلاو ، اندلا  قوع  

ُ
ب مهعِطُ ، ملو  مهب ، نمؤي 

.نامإلا نع  تغر  وأ  تنمآ ، سفن  لل  ملألا  لوصح  نم  َّدُ  الف  مهعاتأ ، ِملأ  نم  مودأو 

نع ضرعُملاو  ةرخآلاو ، اندلا  ةقاعلا   هل  نوكت  مث  ًءادتبا ، اندلا  ملألا   هل  لصح  نمؤملا  نإ 
نم مزعلا  وأ  تبا  اعتو  كرات  هللاو  مئادلا ، ملألا  ص   مث  ًءادتبا ، ةذللا  هل  لصح  نامإلا 

لهأ توافت  امنو  ةتبلا ، ملألا  نم  صلخ  هنأ  ٌدحأ  نظ  الف  ةزعلا ، بر  مهنكم  اوص  املف  لسرلا ،
املأ عا  نم  مهاقشأو  س ، عطقنُم  ٍملأ  امظع  ارمتسم  املأ  عا  نَم  مهلقعأف  لوقعلا ، مالآلا  

.رمتسملا مظعلا  ملألا  سلا ، عطقنم 

ولو ةدئاسلا ، دلاقتلا  هلامعأ  محتتو   بلاغلا ، فرعلا  ەدعتس  يذلا  وه  فعضلا ، ناسإلا 
، اعد ش مهنازحأو  مهحارفأ  سانلا   ثدحأ  دقو  ةرخآلاو ، اندلا  بعاتم  هعم  رج  أطخ  تنا 
ال قحلا ، نمؤملا  نلو  نيدلا ، قئاقح  مهاسمتسا  نم  دشأ  اهب  كاسمتسالا  ع  اوعضاوتو 

.نيدلا نم  هل  سل  رمأ  ثك 



ةعرألا اهدالوأ  بسحت 
ةبألا سوفنلا  عنص   فكو  ٍلاح ، إ  ٍلاح  نم  بولقلا  بلقُ هللا  فك  فرع  نأ  َدارأ  نَم 

، لمألاو ءاجرلا  اهيف  ثعو  طونقلاو ، لزهلاو  ثعلا  اهنم  عي  فكو  باجعإلا ، ثي  اعنُص 
تنا فك  ءاسخلا -  اهنع -  ورمع ر هللا  ُتب  ُامت  رظنيلف إ  ردقلاو ، ءاضقلا  اضرلاو 

، ةروبص ةدِهاجُم  ةأرما  اهعم إ  تلوحت  ةددج ، ةغاص  مالسإلا  اهغاص  فك  مث  ةلهاجلا ،  
ةلوطلا اورطس   ل  لاتقلا ، نيدام  مهعفدتو إ  لس هللا ، داهجلا   اهدالوأ ع  ضرحت 

.نرادلا زع  مهداهشسا  لانت  لو  تاحفصلا ، عصنأ  ةحضتلاو 

لا اهيثارم  دع  اهتص ، راطو  تعاذ  دق  ةلهاجلا  اهنع   ءاسخلا ر هللا  ةرهش  تنا  دقل 
ارملا رعش  هعون   نم  لوألا  نا  اناويد  رخص  اهيخأ  توم  دع  تكرت  دقلف  ناكرلا ، اهب  تراس 

خلا تنزح ع  اعت ، تملسأو   ناملُس ، اهموق ب  عم  ءاسخلا  تءاج  امدنعو  عمدلاو ،
ام َّل  كردتس  نأ  تمزع ع  اهنلو  رونلا ، اذه  نع  ادع  يذلا م  رمعلا  عو  اهتاف ، يذلا 

.مظعلا نيدلا  اذه  ن 
ُ

ة لجأ  نم  كلمت  ام  ل  ت 
ُ

ض نأو  اهتاف ،

ەذه معن  لس هللا ، ةداهشلا   َف  اولانيل  ةعرألا  اهدالوأ  ءاسخلا  مِّدقت  ةسداقلا  موي  و 
مل لقأ  ملأ  معن  رخص ، اهيخأ  توم  ةلهاجلا ع  عو  

ً
ءا  اندلا  تألم  لا  ءاسخلا   

اهنع ءاسخلا ر هللا  تنا  دقل  اهفصو ، نع  نابلا  زجع  ةرها  ةغاص  اهغاص  دق  نامإلا  نأ 
عُّدصتو هتومل ، اهعزجو  اهيخأ ، ع  اهنزُح  نا  فك  انملع  دقل  نامإلا ، تازجعم  نم  ةزجعم 

نم تئاف  َسأت ع  ملف  نامإلا ، هغاصأ  كلذ إ ص  ل  لاحتسا  دقل  اهاشح ، مارطضاو  اهبلق ،
.اندلا ةاحلا  عاتم 

مهل ح تلاقف  ةنحاطلا ، ةسداقلا  اوجرخ إ  اهبلق ، طانو  اهدك ، راطشأ  مهو  اهؤانبأ ، كئلوأ 
ا داهجلا : داع هللا ، ع  ا  هنع :  صاقو ر هللا  نب أ  دعس  السإلا  شجلا  دئاق  ىدان 
ام دحاو ، لجر  ونب  ُمنإ  وه  الإ  هلإ  يذلا ال  هللاو  نراتخم ، مترجاهو  عئاط ، متملسأ  دقل  ب ،

دعأ ام  نوملعت  دقو  مس ، تَغ  الو  مسح ، تنجه  الو  ملاخ ، تحضف  الو  ماأ ، تنخ 
رادلا نم  خ  ةقالا  رادلا  نأ  اوملعاو  نفالا ، برح  لجلا   باوثلا  نم  ملسملل  هللا 

ت
ُ

َنوُحِلۡف ۡملَعل  َٱ  تٱَو 
َّ

اوُق اوُطِاَرَو  اوُرِباَصَو  اوُِۡصٱ  اوُنَماَء  َنيِذلٱ  اَهُّيأَٰٓ   ﴿ اعت لوق هللا  ةنافلا 
.(٢٠٠ نارمع : لآ  ﴾ ) ٢٠٠

، اهسطو اومُمف  اهقاورأ ، ع  اران  تللجو  اهقاس ، نع  ترمش  دق  برحلا  متيأر  اذإ  ب : ا 
رخدت ملو  ةكرعملا ، إ  اعمج  مهتمدق  دقل  ةماقملاو ، دلخلا  تانج  اورفظت  مودع ، اودلاجو 
وجرتو مظعلا ، هلضف  قُثتو   لوتلا ع هللا ، نسحت  اهنأل  اهنأش ، موقو  اهلوع ، ادحأ  مهنم 

ل نم  تءاج  لا  ةمشاغلا  ةوقلا  كلت  ع  ازع  ان  نوملسملا  تي  نأ  اهُبلق  قاُمعأ  نم 
الو ح  دا  ام ال  ددعلاو  داتعلا  نم  مهعمو  رخآ ، الو  اهل  لوأ  ةفغ ال  دادعأ  ُبدحو  بوص 

.رونلا اذه  فحز  فقول  ُدع ،

، زوجعلا مألا  ةصو  هتوخإ  ەَركذ  مهدحأ  اذإف ف  ةمح ، فونأو  ةتف ، بولق  لاتقلا  اوا  املف 
اولظو هللا ، ءادعأ  ع  هللا  ءاضقك  لزنو  ةقعاصلا ، ضقناو  مهسلا ، قلطناو  ثللا ، رأزف 

: ازجر دهشس  نأ  لق  أ 
ُ

دش مهنم  لو  ةمساحلا ، رهلا  ةلل  اعمج   اودهشسا  كلذك ح 
: لوألا دشأف 



امنو ةحضاو  ناب  تاذ  ةلاقم  ةحرالا  انتعد  ذإ  انتحصن  دق  ةحصانلا  زوجعلا  نإ  وخإ ، ا 
.ةحان  

ً
ا ناساس  لآ  نم  ةحئاصلا  دنع  نوقلت 

اثلا دشأو 

برحلا اوراف  دلولا  ارو  اهنم  ةحصن  دشرلاو  دادسلا  انتَرمأ  دق  دلجو  ٍمزح  تاذ  زوجعلا  نإ 
.ددعلا ةامُح  

ثلاثلا دشأو 

اوُفلت افحز ح  سولا  برحلا  اورداف  افطلو  اقداص  ارو  ن 
ُ

احص افرح  زوجعلا  عن  ام  هللاو 
.افل ىك  لآ 

عبارلا دشأو 

ضام ع مجعألا  شجلا  درأ   مل  نإ  مدقألا  ءانسلا  يذ  يرمَعل  الو  مرخألل  الو  ءاسخل  ُتسل 
.ح مضخ  لوهلا 

ملف ةعرألا ، دوسألا  مألا ن  غلو  رهلا ، ةلل  دحاو   ةعاس  ةعرألا   لاطألا  طقس  اذكهو 
: تلاقو نمؤملا ، صو  نباصلا ، نامب  أنلا  تلقتسا  اهنلو  ايج ، قش  ُملو  ادخ ، مطلت 

.هتمحر رقتسم  مهب   عمج  نأ  نم ر  وجرأو  ُمهِلتق ، ف  يذلا  دمحلا  

امو تفعض ، امو  تنهو  امف  ةعلا ، اهئانبأ  داهشسا  أن  اهنع  ءاسخلا ر هللا  تلقتسا  اذكه 
ءاش نإ  مهعم  حتو  مهب ، قلحتس  اهنأ  اهملعل  ةداع ، ثلا  ه  ەوفتت  ام  تهَّوفت  امو  تناتسا ،

.معنلا تانج  نباصلا   ءازج  لتو  هللا ،

ةع

ٍلاح نم  اهََّغو  اهلوح ، يذلا  ام  لاؤسلا ، اذه  انسفنأ  لأس  نأ  انه  انل  تانمؤملا  تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةلاهجلا اند  نم  مهلقنف  نمؤملا ، بولق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   هعضو  يذلا  نامإلا  سإ  هنإ  ٍلاح !؟ إ 

.هللا ناوضر  قوشلاو إ  ةلاعلا ، قالخألاو  ةعفرلا ، مقلاو  العلا ، لثُملا  ملاع  إ 

، ةلهاجلا ط  
ً

ارهد  ةكملا  راعشألا  ثرو 
َ

ُهت ارخص  اهاخأ  تك  لا  ةمظعلا  ةأرملا  ەذه 
دع عيفرلا  ُامإلا  ماللا  اذه  لوقت  مث  توملا ، مامح  اعمج إ  اهيب  عفدت  مالسإلا  اهدجن  
ةاح أرط ع  يذلا  بلا  لوحتلا  انلدت ع  لا  ةثلا  دهاوشلا  نم  دهاش  اذهو  مهداهشسا ،

.مالسإلا اولخد   امدع  ةعلا 



اورفف إ هللا
لاو ددشلا ، باذعلا  نص ع  نك  معن  ءاللا ، صت ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ءاسلا  ع  تنا 

، ملاعلا برل  امظعتو  هلوسرو ، اح   هل  كلذ  نص ع  دالوألاو ، جوزلا  قارفو  ددحلا ،
كلذ ُنمث  نا  ولو  اهف ، سدت  الو  اهباجح ، كتهت  الو  اهنيد ، نم  ٍء  نع  نهادحإ  لزانت  ال 

، اهلام نيدلل  لذت  مالسإلا ، مدخت  فك  ةدحاو ، ةضقل  نهادحإ  شعت  تادلاخ ، ءاس  اهتاح ،
ةأرملل ادف  اجذومن  ىل  انب  اولاعتف  قلا ، نققحو  نيدلا ، مه  نلمح  اهحورو ، ل  اهتقوو ،

.اهــر نع  ءاللل  ةسحملا  ةرباصلا  ةنمؤملا  ةملسملا 

اهنع سمع ر هللا  تب  ءامسأ  تلقأ  ةكم ح  ةكزلا 
ُ

ةدمحملا  ةوعدلا  تامس  ت  نإ  ام 
امهنام اذخأل  هنع  بلاط ر هللا  نب أ  رفعج  اهجوز  ةحص  تملسأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ع 

..ّلَجو زع  نيد هللا  زازعإ  لس  ماهسإ   مظعأ  اومهسأ  نيذلا  قاسلا  ب 

اهَرمأ ع شق  تعمجأو  امظع ، ارمأ  ِباذعلا  نم  ةكم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   باحصأ  دقلو ل 
وعد وهو  ملسو هيلع هللا ىلص ، ملا  نلا  فلخ  س  بهل  وبأ  ناف  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ءاذو  ملسملا ، بذعت 

.هئاآ نيد  نع  أص  دقل  ەوقدصت  ال  لوق : هفلخ  بهل  وبأو  دحألا ، دحاولا  ةداعل هللا  سانلا 

ل دقلو  اهجوز ، راوج  إ  ةتباث  ا  ةنمؤم 
ً

سمع  تب  ءامسأ  تشاع  خانملا  اذه  طسو   
اص امهنلو  الإ هللا ، هملع  ام ال  اهلانو  شق ، ىذأ  نم  امهنع  ءامسأ ر هللا  هتجوزو  رفعج 

ةنجلا َقط  نأو  غتت ، الو  لَّدت  ال  ةتباث 
ٌ

ةنُس 
ٌ

ءاللا  نأ  ناملع  امهنأل  ءالتبالاو ، ىذألا  ع 
رقتسمو هتنج ، ل ك   امهل  ج هللا  مث  ةدودعم ، تاعاس  الإ  امو   ەراملا ، فوفحم 

.هتمحر

نم هنامل  ةفاعلا ، نم  هف  وه  امو  ءاللا ، اذه  نم  هاحصأ  ُبص  ام  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ىأر  املف 
، ءاللا نم  هف  مه  امم  مهعنم  نأ  ردق ع  هنأو ملسو هيلع هللا ىلص ال  بلاط ، أ  همع  نمو  لجو ، زع  هللا 

ح قدص ، ضرأ  و  ٌدحأ ، ەدنع  ملظُ  اِلَم ال  اهب  َّنإف  ةشحلا ، ضرأ  متجرخ إ  ول  مهل : لاقف 
.هف متنأ  امم  اجرف  مل  لعج هللا 

، مهنيد ارارفو إ هللا  ةنتفلا ، ةفاخم  ةشحلا ، ضرأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  باحصأ  كلذ  دنع  جخف 
ءاس نم  روفوم  ٍددع  عم  رفعج ، اهجُوز  عم  ءامسأ  تجرخو  مالسإلا ، ةرجه   لوأ  تناف 

ماعطلا دادعإ  نجرخ إ  ملو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مهرمأ  ام  ةشحلا  نهجاوزأ إ  ةقفر  ةاحصلا  
تانمؤم تام  نهجاوزأ  رزأ  دش  هذو   هلوسرو ، هللا  ةعاط  نجرخ   ل  ةهلا ، وأ 

.امظع ارجأ  نلنف  تاقداص ، تانيعم 

ةع

، ةوق لل  ٌردصمو  ٌساسأ  همئاعد ، ةماقو  ه ، كاسمتسالاو  نيدلا  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةاعدلا إ بجاو  نا  اذه  لجأ  نمو  ةماركو ، ةحو  ضرأو ، ٍلام  نم  ٍّقح  ِّل  ظفحل  جاسلا  وهو 
نم اولعج  نأو  هئدامو ، نيدلا  ةامحل  مهتانامإ  ل  اودنج  نأ  هلس ، نيدهاجملاو   مالسإلا ،
لذ رمألا  تقا  اذإ  ح  اهخسرتو ، ةدقعلا  ظفحل  لئاسو  ةاحلاو ، لاملاو  ضرألاو  نطولا 

نطولا هئارو  نم  نغ  مل  هلع ، بلغ  وأ  دقف  اذإ  نيدلا  نأ  كلذ  هلذ ، بجو  اهلس ، هل   كلذ 
تماقو  هنأش ، يوق  اذإ  امأ  هئارو ، نم  اضأ  كلذ  ل  بهذ  ام  ناع  ل  ضرألاو ، لاملاو 
ٍلام نم  هلس  بهذ   دق  نا  ام  ل  نإف  هتدقع ، ةدئفألا  تخسرو   همئاعد ، عمتجملا 



.ةصلاو ةوقلاو  ةمارلا  نم  جاس  هسرح  ثح  لق  يذ  نم  ىوقأ  دوع  دوع ، نطوو  ضرأو 



ةعسلا ءادهشلا  مأ 
مهنم نهتوم ، دعو  نهتاح  ةزرا   ةمس  تنا  ةعساو  ةرهش  انتراضح  ءاس  نم  ثلا  ترفظ 
ةغاص اهغاصو  مالسإلا ، اهعنص  ةأرما  ءارفعو  اهنع ، ةراصنألا ر هللا  دبع  تب  ءارفع  تنا 

ف ر هللا روصعلا ؛ ِّرَم  اهاركذ ع  تدلخو  تاملسملاو ، ملسملا  ةماس ب  ةنام  اهتأوب 
، هلع هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  اهيف  جخت  ةسردمو  لاطألا ، ندعمو  ءادهشلا ، ُمأ  اهنع 

.لاثمألا عورأ  ةلوطلا  اوو   ەداهج ، قح  اودهاجف  هللا 

، لمعلاو لوقلا  تصلخأو    ةعاطلاو ، عمسلا  ع  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  تعاو  تَملسأ  دقل 
تجنأ دقلو  .رظتي  نم  مهنمو  هحن ، نم ق  مهنم  ناف  لس هللا ، داهجلل   اهدالوأ  تَهو 

.راصنألا نم  مهو  ذوعمو ، ذاعمو ، فوع ، مه : ءانبأ ، ةثالث  ةعافر  نب  ثراحلا  اهُجوز  نم 

ثا دحأ  ناو  مالسإلا  م ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  اوعا  نيذلا  ةتسلا  َدَحأ  نا  دقف  فوع  امأ 
عم اعمج  اونا  مث  ذاعم ، هققش  ةعبلا  ەذه  هعم   ناو  وألا ، ةقعلا  ةعب  ەوعا  جر 

ً
ع 

جر
ً

عسو  ةثالث  ذئموي  عيا  نَم  ُددع  ناو  ةناثلا ، ةقعلا  ةعب  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  اوعا  نيذلا 
.تأرماو

، يللا للا  دع  نبا  كلا  وه  ةكم  نم  جر 
ً

ثراحلا  دع  اهنع  هللا  ر  ءارفع  تجوزتو 
ءالؤهو نجاهملا ، نم  مهو  رماعو » ساو ، دلاخو ، لقاع ، : » مهو اضأ ، نب  ةعرأ  هل  تدلوف 

.هنع مقرألا ر هللا  نب أ  مقرألا  راد  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   عيا  نم  لوأ  مه  ةعرألا 

موي دلاخ  دهشساو  لقاعو ، ذوعمو  فوع  ذئموي  دهشساف  رد ، ةوزغ  اعمج  اهدالوأ  دهش  دقو 
ذاعمو  ةماملا ،-  ءاقع -  لهس  موي  ساو  ةنوعم ، ب  ةاسأم  َموي  رماع  دهشساو  عيجرلا ،

مهعم تمهسأو  لجو ، زع  دنع هللا  مهتسحاو  لاتقلا ، تاحاس  اعمج إ  مهتعفد  دقف  .فص 
اهنأش دهج ، نم  اهعسو  ام  ل  نيدهاجملا  ةمدخ  موقت  تناف  روكشم ، دهج  نيداملا  ەذه   

.هتاحفص عصنأ  نهاركذ   خــــراتلا  دلخ  اللا  تانمؤملا  نم  اهتالثم  نأش  كلذ   

، راربألا ءادهشلا  عم  اضار  هَّر  مهنم  ٌّل  لس هللا ح ل  نودهاج   اهدالوأ  رئاس  دقل م 
، لجو زع  اناق   اعمج  مهتمدق  اذإ  اتاومأو ، ًءاحأ  مهب  دعس  ةعسلا  ءادهشلا  مأ  تناو  

احرف ەداهشسا  تحرف  مهنم  دحاو  طقس  املف  ولا ، تاحاس  إ  مهعم  مهب و  تعفدف 
، ةمحرلاو نانحلا  عبي  نهفصوب  تاهمألا ، نأش  نزحلا  اهنأش   هقارف ، ع  نزحلا  اشم 

امو ەولمع ، امو  ەولم  ام  ل  ةرخآلا  رادلل  نورخد  نيذلا  ا ، فراعلا  نأش  حفلا  اهنأشو  
.لجو زع  ةاضرم هللا  ءاغتبا  هاجنإ  وأ  هجاتن  اس   اونا 

ةع

سوفن سرغن   فك  ةرباصلا ، ةنمؤملا  مألا  ەذه  نم  ملعتن  اننإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ءانبألا جخ  ح  مادقإلاو ، ةعاجشلاو  لذلاو  مرلاو ، دوجلاو  ةحضتلاو ، داهجلا  بح  انئانبأ 

ەركو رومألا ، اعم  بح  اف  ةق ، ةمعو  قار ، ركفو  ةلاع ، ةمه  باحصأ  مهو  ةاحلل ،
ام وهف  هلقو ، ەدلو  لقع  سرغ   اذام  انم  ل  رظنيلف  انقانعأ ، ةنامأ   اندالوأو  اهفاسفس ،

.هتامم دعو  هتاح  هنجس  

، مهتاح لتقم  اندلاو   نيدلا  رومأ  ملعلا  اهنم  نوقلتي  اهئانبأل ، ةسردم  مألا  نأ  ملعنلو 



ت
ُ

ُجخ ةنمؤملا  ةأرملاف  مهكفت ؛ ةقطو  مهلاعفأو ، مهلاوقأو  مهتاداعو  مهتاداع  اهب   نودتقو 
ةحاجرب ف  اولعف ، يذلا  لثم  مراملا  نم  نولعفو  بت ، مهلئاوأ  تنا  ام  نوني  اجر 

ً
ةمألل 

، اضهان اق  ج 
ً

نأ ت  عيطتس  ةاحلا ، اهتخو   اهــراجت ، ةكو  اهترطف ، ةمالسو  اهلقع ،
.هلمأو هجو  متأ  هتاجاوب ع  موق 



باسحاو ٌص 
اددش ًءال  اولتباو  ةاحصلا  نحُتما  دقف  ٍةساق ، ٍةجتب  لوألا  اهروط  ةمالسإلا   ةوعدلا  ترم 

هنم َّدُ  ءالتبالا ال  اذهو  عمجأ ، مهنع  مهغو ر هللا  ةمسو  باخو  رامعو  لالل  عقو  ام 
اذإف ةاحلا ، اسرمتو   ًةخ  اهؤاسو  اهلاجر  دادزو  اهدوع ، ىوقو  لقصت  ح  تاوعدلا ،  
امم قأ  ةنحملا  نوكت  حو ال  مهب ، ةطانملا  ةمهملا  ردق  اونا ع  ضرألا  مهل   نكم هللا 
نم فِّفخ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  سوفنلا ، إ  طونقلاو  سألا  بي  دق  ٍذئدنعف  ، ٌ هلمحتي 

نوكس نأ  مهو  مهلق ، نم  نمؤملل  عقو  ام  مهركذو  صلا ، مهوعدو إ  هاحصأ ، مآلا 
.مهــلق امالسو ع  ادرب  هتامل  تناف  نذب هللا ، ٌجف  قيضلا  دع 

ٌءَۡحأ ۡلَ  ـتَٰوۡمأ 
اَۢ

ۚ
ِٱ  ِلَِس   ِ ق 

ُ
اولِت َنيِذلٱ  ت 

َ
َََّسۡح َو 

َ
: ﴿ ةزعلا بر  لوق  نوؤرق  نوحلاصلا  ناو 

غ اهيلإ  قطلا  نوضوخف  تانجلا ، مهناوخإ   ءاقلل  نوقاتشف  قَزۡرُي ١٦٩ ﴾
ُ

َنو ـَر  ۡمِهِّ َدنِع 
ملف راأو ، راخأ  مهــر  عم  مهل  نا  دقلف  انملا ، ةردنو  ةدعلا ، فعضو  ددعلا ، ةلق  لام 

ل تاعاطلا ، لاغتشالاو  تامَّرحملا ، إ  رظنلا  نع  ةفعلاو  راهنلا ، ماصو  لللا ، ماق  اوفتك 
مهنع ري  نأ  لس  اومدق   مث  مهتاح ، ماوق  اهب  لا  مهسفنأ  نولم إ  ام  زعأ  اورظن إ 

 . لجو زع  لس هللا  اومدق   مهنأ  دجن  كلذ  ل  مكحلا ، زعلا 

نم ه  مهل  َدهع  ام ال  مهسأ  نم  قاذأو 
ُ

مهو مهعورتو ، ملسملا  بذعت  نوكملا   فا  دقلف 
اهُجوزو ر ةملس  ُمأ  تمزعف  ةنيدملا ، ةرجهلا إ  هاحصأل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نذأ  كلذ  دنع  لق ،

ُمأ ةرجه  نل  شق ، ىذأ  نم  اصلختو  امهنيد ، ارارف  نجاهملا  لوأ  انوك  نأ  امهنع ع  هللا 
ةاسأم اهءارو  تفلخ  ةرُم ، ةقاش  تنا  امنو  امهل ، لُِّخ  ام  ةَُّم  ةلهس  نكت  مل  اهُجوزو  ةملس 

.ةاسأم ل  اهنوُد  نوهت 

، ُقمعأو ُّدشأ  اهب  اهُروعُشف  اهتاسأم ، ةصق  انل  يول  اهنع  هللا  ر  ةملس  أل 
ُ

م ماللا  كنلف 
، ةنيدملا جورخلا إ  ةملس  وبأ  عمجأ  امل  اهنع : ةملس ر هللا  ُمأ  تلاق  .ُغلأو  ُّقدأ  اهل  اهُرصتو 

نع لصفن  نأ  لقو  ەع ، دوق  جخ  مث  ةملس ، با  لمحو م  هلع ، لمح  ث 
ُ

م اع ، َّدعأ  

.انل اودصتف  انيلإ ، اوماق  ةغملا  وق ب  نم  ٌلاجر  انآر  ةكم ،

ذُخأت
ُ

اه كن  مالعف  انُتب ، ەذه   انبحاص  تأرأ  اهيلع ، انبلغ  كُسفن  ەذه  ةملس : اولاقف أل 
امو وذخأو ، ەد ، نم  علا  ماطخ  اوعزنو  ةرداغملا - نم  ةعونمم  يأ  داللا - ، اهب   سو  انم ،

: اولاقو بضغلا  دشأ  اوبضغ  ح  فطو ، انأ  ذخأ 
ُ

نو دسألا  دع  وُنب  وز  ُموق  مُهآر  نإ 

ُنحنو انُبا  وهف  اعانا ، انبحاص  نم  اهومتعنا  دق  متمد  ام  متبحاص ، دنع  انبا  ُكن  هللاو ال  ال 
و ذخأو ،

ُ
ُەو ەَد  اوُعلخ  ِّم ح  دهشم  مهنب ع  ةملس  ّفط  نوُبذاجتي  اوُقفط  ث 

ُ
ُم ه ، وأ 

، هِسفنو هِنيد  ارارف  ةنيدملا  هجتا إ  وزف  ةدف : ةدحو  لمشلا  ةقزمُم  فن  ُتدجو  ٍتاظحل 
وُنب وق  َّع  وتسا  دقف  انأ  اَمأ  اقزمم ، امطحُم  يد  نم ب  دسألا  دع  وُنب  ُهفطتخا  يدلوو 

.ةعاس با   وز و  يب و  قرفف  مُهدنع ، ولعجو  موُزخم ،

، اسأم دهش  يذلا  ناملا  ُسلجأف   حطألا ، إ  ٍةادغ  ل  جخأ  ُتلعج  مويلا  كلذ  ذنُمو 
َّع مخُ  لازأ أ ح  امف  وزو ؛ يدلو  يب و  اهيف  لح  لا  تاظحللا  َةروُص  ُدعتسأو 

ةغملا دحأ ب  نم ب ع -  ٌلُجر  َرم   نأ  ةنس إ  نم  اق  وأ  ةنس  كلذ  ُتقو ع  لللا ،
: وق بل  لاقو  محرو  احل  قرف  - 



ق
ُ

مُهــل ُلتس  مهب  لاز  امو  اهدلو ، اهجوز و  اهنب و  متقَّرف  ةنيكسملا ، ەذه  ت 
ُ

نوُقلط َأ 

وزب  قحلأ  نأ  فك   نلو  تش ، نإ  كجوزب  حلا  اولاق  : ح  مهفطع  ردتسو 
وأ ةعول 

ٌ
أدهت   نأ  ُنكمُ  فك  دسألا ؟ دع  دنع ب  ةكم  يدك   ةذلفو  يدلو  كرتأو  ةنيدملا ،

!!؟ ائش ُهنع  ُفرعأ  ةكم ال  ُغصلا   يدلوو  ةرجهلا ، راد  انأو   ٌةع ، يعل  أقرت 

دسألا  دع  اوُملو ب  احل ، ق 
ُ

مُهــل تقرف  اجشأو ، ازحأ  نم  اعأ  ام  سانلا  ُضع  ىأرو 
، ُهعم ُرفاسأ  نم  دجأ  ةكم ح  ثتأ   نأ  أشأ  ملف  يدلو ، َّإ  اودرف  َّع ، مُهوُفطعتساو  أش ،

ُتردا كلذل  ٌقئاع ؛ وزب  قاحللا  نع  قوُعف  ناسُحلا  سل  ام  ثُدح  نأ  خأ  ُتنك  دقف 
امو م وز ، درأ  ةنيدملا  وحن  ةهجوتُم 

ً
ُتجرخو  يرجح ، يدلو   ُتعضوو  يع ، ُتددعأف 

.هللا قلخ  نم  ٌدحأ 

اخأ ب ةحلط  نب  نامثُع  ُتقل  ح  ةكم -  نم  لامأ  ةثالث  دع  نام ع  معنتلا -  ُتغل  نإ  امو 
كعم ام  وأ  لاق : ةنيدملا ، وز   ُدرأ  ُتلُقف : بارلا ؟ داز  تب  ا  نيأ  إ  لاقف  : .رادلا  دع 

ث
ُ

َم ةنيدملا ، لت  ادأ ح  كرتأ  هللاو ال  لاق : اذه ، ُّب  ث 
ُ

َم الإ هللا ، ةعلا  برو  ال  ق :
ُ

ُتل ٌدحأ ؟
الو ُهنم ، مرأ  ُطق  برعلا  نم  ُجر 

ً
ُتحص  ام  هللاوف  ىوهي  ، قلطناو  يع ، ماطخ  ذخأ 

ُتتساو ەرهظ  نع  ُتلزن  اذإ  ح  َع ، ُرخأتس  ث 
ُ

َم خانأ  ، لزانملا  نم  م 
ً

غل  اذإ  نا  فأ ،
.اهيف ُەدقو  ةرجش  ُەداتقاو إ  ُهلحر ، ُهُنع  َطحو  هلإ  اند  ضرألا  ع 

، ُەدعأف يع  إ  ماق  ُحاورلا  ناح  اذإف  اهلظ ، ُعجطضف   ىرخأ  ةرجش  إ  ع  ني  ث 
ُ

َم
هماطخ ذخأف  أ  علا ، ُتتساو ع  تكر ، اذإف  كرا ، لوُقو : رخأتس ع ، ث 

ُ
َم َّإ ، ُهمدقو 

بل ءاق  ةق  إ  رظن  املف  ةنيدملا ، انغل  ح  موي  ل  كلذ  لثم  ُعنص   لاز  امو  ُەداقو ،
.ةكم اعجار إ  فنا  ث 

ُ
َم ةكرب هللا ، اهيلُخداف ع  ةقلا ، ەذه  كجوز   لاق : فوع  نب  ورمع 

ُطق احاص  تأر  امو  ةملس ، لآ أ  ُباصأ  ام  مُهباصأ  مالسإلا  تب   لهأ  ملعأ  ام  لوقت : تناو 
.ةحلط نبا  نامثُع  نم  ُمرأ 

ةع

، بذعتلاو ءاذإلا  ةنتف  ةكم ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص   باحصأ  نم  ملسملا  ةنتف  تنا  تاوخألا ، اهتيأ  ا 
، ةرجهلا ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  مهل  نذأ  املف  ةخسلاو ، ءزهلا  ناولأ  نم  كملا  نم  هنوري  امو 

صلخم مهنيدل  ءافوأ  اونا  دقلو  مهتعتمأو ، مهرودو  مهلاومأو  مهنطو  كرت  مهُتتف   تحصأ 
اذإ ح  دنع ، مزعو  ٍتاثو ، ص  دئادشلاو  نَحِملا  اولاق  ةناثلاو ، وألا  ةنتفلا  مامأ  مهــل ،
هف مهل  امو  نطولا ، مهئارو  نم  اوكرت  دقو  اهيلإ  اوهجوت  ةنيدملا ، ةرجهلا إ  لوسرلا  مهل  راشأ 

ةعتمألا نم  اوُّصلخت  اذإ  الإ  كلذ  متي  الو  للسم ، فختسُم  اوجرخ  مهنأ  كلذ  عاتمو ، لام  نم 
مهنورظتي  نيذلا  ةوخإلا  هنع  اوضاعتساو  نيدلا ، مهل  ملسل  ةكم  كلذ   ل  اوكف  لاقثألاو ،

اي ال  نيدلا  ، صلخأ  يذلا  ملسملل  حيحصلا  لثملا  وه  اذهو  مُهونو ، مهووؤيل  ةنيدملا 
.هنيد هل  ملس  نأ  لس  لاملا   الو  نطولا 



نازحألا تلاوتو 
رك أ  ُتب  ءامسأ  انتلط  نلو  تاحضتلاو ، تالوطلا  ةلفاح  فقاوم  ءاسلا  خــــرات   

نسُحو اهصو ، اهئاذ  إ  ش  فقوم  اعمج   ءاسلا  ت 
َ

قوُف امهنع  هللا  ر  قيدصلا 
، اهمزح ةدشو  اهلقع ، ةحاجر  اهل  نل ي  ُهنإف  اهل ، اهفقاوم  ءامسأل  خــــراتلا  اذإف   اهفت ،

دع اهنبا  نأ  كلذو  خألا ، ءاقللا  امهنع  لا ر هللا  نب  دع هللا  اهدلو  َلت  اهنامإ و  قو 
ُ

ةو
، ناسارُخو قارعلاو ، مو ، زاجحلا ، هل  تنادو  ةواعُم ، نب  دي  توم  دع  ةفالخلا  هل  عــــُب  هللا 

.قشمدو ندرألا ، الإ  ماشلا ، دال  ُأو 

ترادف ب قثلا ، فسوي  نب  جاجحلا  ةداق  اجل  اشج  هحل  اوُس  نأ  اوُثبل  ام  ةمأ  نل ب 
، هلثم عاجُش  سراف  قيل  ام  ةلوطلا  بو  نم  لا  ُنبا  اهيف  رهظأ  ةنحاط 

ٌ
ُكراعم  قفلا 

راجحأو ةكم ، وهو   جاجحلا  دونج  ه  تطاحأو  التو ، حني  أد  هناطلس  نأ  غ 
ةصرفلا تناو  ائشف ، ائش  هنع  نوضفني  ەراصنأ  أدو  نام ، ل  نم  هلع  رمهنت  قينجنملا 

.رارفلا وأ  نامألا  بلطل  همامأ  ةحناس 

ءامسأ ُهمأو  مادقإلاو ، تاُثلاو ، ةعاجشلا ، اهضرعو  اهلوط  داللا  ُهتفرع  دقو  كلذ  ُهل  نلو أ 
لصفو ةمحلا ، عش  لازي  ام  اهلقعو  ةئاملا ، تراق  دق  هُمأ  اهو   وألا ، مالسإلا  ةئادف 

.لعف امف  اهشسو  هنزح ، اهُثي  اهيلإ  هجوتو  باطخلا ،

ُمالسلا لاقف : .اهُ  َفك  دق  ةناف  ازوجع  تناو  ءامسأ ، همأ  لخد ع  تاعاس  هعم  قو 
ُ

لب
ەذه كمدقأ   يذلا  ام  دع هللا ، ا  ُمالسلا  كلعو  تلاقف : .هتارو  ةمحرو هللا 

ُ
أ  ا  كلع 

!؟ ازه ةكم  رود  زهت  كدونج ، جاجحلا ع  ُتاقنجنم  اهفذقت  لا  روُخُصلاو  ةعاسلا ،

لذخ دقل  ُەامأ  لاق : .هللا  دع  ا  اذام  شس   تلاق : .رمأ  كشسأل   ُتئج  ةمأ ، ا  لاق :
ملو اوُّضفنا ع ، هأو  يدالوأ  ح  ەدنع ، ام  ةغر  وأ  جاجحلا ، نم  ةهر  اوزاحناو ع  سانلا 

، تعاس وأ  ةعاس  الإ  اوص  نلف  مهدلج  مظع  امهم  مهو  اجر ، نم  ٌللق  ٌرفن  الإ  م  قبي 
دع ُتعاو  حالسلا ، ُتقلأ  اذإ  اندلا  نم  ُتش  ام  وطعُ  نأ  نوُضواف ع  ةمأ  لسرو ب 

؟ نت امف  ناورم ، نب  كلملا 

كنأ ع ُدقتعت  تنك  نإف  كسفنب ، ُملعأ  تنأو  دع هللا ، ا  نأش 
ُ

ك ُنأشلا  تلاقو : توص 
ُ

اه الَعف 
امنإ تنك  نو  كتيار ، تحت  ق 

ُ
اولِت نيذلا  َكُاحصأ  ام ص  دلاجو  صاف  ٍّقح ، وُعدتو إ  قح ،

ٍّقح تنك ع  إ  ق :
ُ

تل نو  كلاجر ، تلهأو  كسفن ، َتلهأ  تنأ ، ُدعلا  سبلف  انُدلا  تدرأ 
كدولخ  م  ٌخ ، هف  نم  الو  رارحألا ، لعف  اذه  سلف  ين ، تفعض  احصأ  نهو  املف 

ِة نم  َّإ  بحأ  ٍّزع  فسلا   ةل  هللاو  لا ، نب  ا  ك  ُعق  ام  نسحأ  لتقلا  اندلا ؟
.ٍّلذ طوسلا  

جاجحلل كسفن  ملسُ  نأ  نم  كل  ٌخ  كلذ  تلاق : .ةلاحم  مويلا ال  ٌلوُتقم  لو  ُەامأ ، ا  لاقف :
نإ ُفاخأ  امنو  لتقلا ، خأ  ُتسل  هللاو  ُەاَّمأ  ا  لاق : .ةمأ  ب  ُناملغ  كسأرب  بعلف  اراتخُم ،

ىرجم ترج  لا  ةروهشملا  اهتلوق  ءامسأ  تلاق  انه  .وبلصو  اولثم   نأ  ماشلا  ُلهأ  لتق 
زع ا  نعتساو  كتص ، ضما ع  ا ب  حبذلا ، دع  خلسلا  اهُ  ةاشلا ال  نإ  ا ب  لاثمألا :

.لجو

الإ ةعاسلا  ەذه  كلإ   تئج  ام  انأف  ةللجلا ، كُقانم  تكروُب  لاقو : ههجو  ُرراسأ  تقأف 



ُتنكر ام  نأ  َّع  ُدهشلا  وهو  تفعض ، الو  ُتنهو  ام  نأ  ُملع  هللاو  تعمس ، ام  كنم  عمسأل 
بضغ امنو  اهتزو ، اندلا  اح  ه  ق 

ُ
ُتم ام  ق 

ُ
ُتم ام  نأو  اهيف ، ةاحلا  تبحأ  الو  اندلا ، إ 

ضام إ اذنأاهو  ص ، عم  ةص  ِتدزف  كأر  ملعأ  نأ  ُتبحأ  لو  هُمراحم ، حاسُ  نأ   
ق 

ُ
تلت ول  كلع  ُنزحأ  امنإ  تلاق : ِكَرمأ  ، لسو  َّع ، زحت  الف  ق 

ُ
ُتلت انأ  اذإف  ت ،

ُ
ِّبح ام 

.لطا

رج ملو  ُطق ، ةشحاف  لمع  الو  ُطق ، ركنُم  ناتإ  دمعتي  مل  كنبا  نأ  ةقث  وك ع  ُەاَّمأ  ا  لاق :
نم رثآ  ُەدنع  ٌء  نك  ملو  دِهاعُم ، الو  ٍملسُم  ملظ  دمعتي  ملو  نامأ ، ردغ   ملو  مح هللا ،  
ءازعلا ع أل 

ُ
لِخد ق 

ُ
هتل نو 

َ
ام ِّم  ، ُملعأ  اف  فنل ، ةكزت  كلذ  ُلوقأ  ال  لجو ، زع  اضر هللا 

.كلق

ممشأل ُّب  ا  َم  بقا  تلاق : ث 
ُ

َم بحأو ، بحُ ، ام  ع  كلعج  يذلا  دمحلا   تلاقف :
اهيلجرو اهيد  دع هللا ع  بأف  .ك  دهعلا  رِخآ  اذه  نوك  دقف  كدسج ، سملأو  كتحئار ،

اذه ام  لُوُقت : هنع و  امُهتدر  نأ  ثل  ام  ث 
ُ

َّم ەدسج ، ُسَّملتت  اهيد  تقلطأو  بقت ،
ً

امُهُعِسوُي 
نإ
َ

ام لاق : .ةداهشلا  دُي  نم  ُسال  ُب  ا  اذه  ام  تلاق : .رد  لاق : دع هللا ؟ ا  هُسلت  يذلا 
ىوقأو كتيمحل ، ُّدشأ  كلذف  كنع ، اهعزنا  تلاق : .كلق  نكسأو  كرطاخ ، أل 

ُ
بط اهُتسل 

فشكنت مل  تعُ  اذإ  ح  ةفعاضُم ، لوا  اهنم  د 
ً

سلا  نلو  كتكرحل ، ُّفخأو  كتثول ،
.كتروع

ال لوق : وهو  لاتقلا  ةلصاوُمل  مرحلا  مو إ  هلوا ، هلع  َّدشو  هعرد ، لا  ُنب  دع هللا  عن 
ةدشو هماق ، لوط  محرا  مُهللا  لوقت : ءامسلا و  اهيفك إ  تعفرف  ا أ ، ءاعُّدلا   نع  يفت 

، ٌمئاص وهو  ةنيدملا  رجاوه  ُەأمظو   هَعوُج  محرا  مُهللا  ٌمان ، سانلاو  لللا ، داوس  هيحن  
باوث هلع  بثأف  هل ، تضق  ام  ُتضرو  كرمأل ، هُتملس  دق  مُهللا إ  هِّمأو ، هبأ  ُەَّرِب  محرا  مُهللا 

.نباصلا

ملو هر ، راوج  قحل  دق  امهنع  لا ر هللا  ُنب  دع هللا  نا  الإ  مويلا  كلذ  ُسمش  بُرغت  مل 
دق امهنع  رك ر هللا  ُتب أ  ءامسأ  ُهُّمأ  تنا  الإ  اموي  ةعض ع  ُغ  هعم  ضم ع 

.ه تقحل 

ةع

، اسإلا خــــراتلا  ًةمتُم ع  ةنامإ  َفقاَوم  ءاسلا  ُضع  تفقو  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ُتب ءامسأ  قيِّدصلا  تب  ةقِّدصلا  تنا  ءالؤه  نمو  لاجرلا ، اهنع  ُزجع  فقاوملا  ەذه  ضعو 

، اندلا نع  تلختو  ەدنع ، ام  ترثآو  لجو ، زع  اهِسفنب   تداج  دقف  امهنع ، رك ر هللا  أ 
؛ امإلا فقوملا  اذهل  لاثملا  اهب  بَُ  نأ  ءامسأ  كلذ  تقحتساو  دلولا ، قارف  تصو ع 

نأ لأس هللا  مهب ، ةمحر  مهنامإ  ةدالا   لس  مهل  ُو  نامإلا ، لهأ  ُتُِّي  لجو  زع  اف 
.هنيد انلق ع  تي 

تاهمألاو ءاآلا  َّضح  ةدلاخلا  هتمظنأو  ةلماشلا  هئدام  مالسإلا  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
اف ةاحلا ، اون  نم  ةحان  ل  مهتبقارمو   مهدالوأ  ةمزالم  اومتهي  نأ  اعمج ع  ملاو 

ةكِئٰٓلَم
ٌ

اَهۡيلَع  ُةَراَجِحلٱَو  ُساَّنلٱ  قَو 
ُ

اَهُدو ن 
َ

اٗرا ۡمِلۡهأَو  ۡمَسُفنأ  ق 
ُ

آو اوُنَماَء  َنيِذلٱ  اَهُّيأَٰٓ   ﴿ لوق اعت 
رملا فكو   (. ٦ محتلا : ﴾ ) َنوُرَمۡؤُي ٦ اَم  َنولَعۡفََو  ۡمُهَرَمأ  َٱ َم  َنوُصۡعَ   

َّ
ٞداَدِش  ِغ 

َ
ظ

هتيعر نع  لجرلا  ةلوئسمف  مهظحالو ، مهبقاري  ملو  مههنو  مهرمأ  مل  وه  اذإ  اران  ەدالوأو  هلهأ 



اذو ق هلإ ، ەدشرأ  اقح  لمهأ  اذإ  هتانكسو ح  هتارح  بقارو  هدؤو  دلولا  ظحل  نأ  همزلت 
، هعص هل  ركش  افورعم  لعف  اذو  هنم ، ذحو 

َّ
ەَر هنع  ەاهن  اركنم  ىأر  اذو  هلع ، هّضح  بجاو   

.ةلصاوملا هعجشو ع 



اهترجه  تقدص   لا  ةنحتمملا 
نأ نمؤملل  َّدُ  الف  اهأ ، اندلا  ەرثآ هللا ع  هلوسر ملسو هيلع هللا ىلص ، اضرو  لجو ، زع  اضر هللا  رثآ  نم  نإ 

، عمجأ سانلاو  هدلوو  ەدلول  هح  نم  هلوسر ملسو هيلع هللا ىلص أ  بحو  هح  نأو  ماقم ، ل  رثوُي هللا  
ةللج ةباحص  عم  انلق  شاعتن  فقوملا  اذه  انه   نحن  اهو  هسفنل ، هح  نم  أ  ل 
اهاند نم  تجرخف  مظعلا ، نيدلا  اذه  ِّلِظ  اهسفن   ردق  تفرع  ل  مالسإلا ، ةمعن  ردق  تفرع 

اذه لجأ  نم  ءادفلاو  ةحضتلا  امظع   اسرد  هل  نولا  ملعتل  هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص ، ةرجاهم إ هللا 
.مظعلا نيدلا 

مالظ ددي  رجف  نع  ثحت  اهنع  هللا  ر  طعم  أ  نب  ةقع  تب  موثل  ُمأ  تنا  دقل 
اهنع موثل ر هللا  ُمأ  تدجو  ةلحاقلا ، ةكم  ءارحص  مالسإلا   سمش  ترهظ  املف  ةلهاجلا ،

نا امف  نيدلا ؛ اذه  لوخدلا   نوعراس إ  ةقنلا  ةقتلا  ُبولقلاو  ةملسلا  رطفلا  باحصأ  نأ 
.تعاو تملسأف   ةنامإلا ، ةلفاقلا  كلت  مضنتل إ  حــــلا  قباس  اهمدق  تدجو  نأ  الإ  اهنم 

رباأ نم  نا  يذلا  اهدلاو  اددحتو  نللو ملسو هيلع هللا ىلص ، مالسإلل ، ةوادعلا  ددش  ٍتب  تأش   اهنأ  مغر 
لق اثك  هلع  همالسو  ر  تاولص  ملا  لوسرلا  ىذآ  يذلا  شلا  اذهو  شق ، مرجم 

همالسو ر  تاولص  قلخلا  رهطأ  قنع  ع  هلجر  عضوو  ٌدحأ ، هلعف  مل  ام  درفناو  هترجه ،
تعطُقف مالسإلا ، ةراحمل  شويجلا  دشح  ناو  ەدب ، هقنخ  نأ  ةرم  لواح  دق  هنإ  ح  هلع ،

.اقافو ًءازج  هقُنع 

نأ ذنمو  اهبلق ، نامإلا   بأ  نأ  ذنم  ةللج  لئاضفو  مرام  تاذ  اهنع  موثل ر هللا  مأ  ُتنا 
تب موثل  ُّمأ  نوكت  نأ  اعتو  هناحس  ءاش هللا  دقو  ةفاَّصلا ، اهَسفن  مالسإلا  تامس  تسمال 

ا نمؤتو  مالسإلل ، اهردص  حي  نم  اهتب  ةدحولا   اهنع   طعم ر هللا  نب أ  ةقع 
إ اولص  نيذلا  ملسملا  نم  ةدحاوو  اوملسأ ، نيذلا  لئاوأ  نم  تنا  اهنإ  ح  ملسو هيلع هللا ىلص ، هلوسرو 

.تلِقلا

ةلصاوم تنا  رخآ  دع  اموي  نلو  هْتَفخأو ، اهمالسإ  تمتك  دق  اهنع  موثل ر هللا  مأ  نا 
ُ

ت
ءاذإ نم  دادزي  فوخ 

ُ
اه نا  رخآ  دع  اموو  ةعص ،

ً
دادزت  اهمالسإ  ظافحلاو ع  اهتب ، ةاحلا  

ةكم اهنع   تسح  دق  ةنيدملا  إ  ةرجهلا  تناو  اهنيد ، كرت  اهراجو ع  اهل ، شق  رافك 
لس دئادشلا   لمحتت  و  انمز ، كلذ  تصو ع  نجاهملا ، بكرب  قاحللا  نم  اهتعنمو 

إ جخت  نأ  تررقو  َبعصلا ، َرارقلا  ُتذختا  ح  اهمالسإ ، ُرمأ  َفرُع  نأ  دع  لجو ، زع  هللا 
.كانه ملسملا  مضنتل إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةنيدم 

لطلا قطلا  عطقتل  جخت  ةدحو  ةاتف  اهنأل  طقف ، اعص  نك  مل  اهنع  موثل ر هللا  مأ  رارق 
هتراتخا يذلا  تقوتلا  بس  اعص  نا  اضأ  امنو  سو ، وأ  ٍةامح  نود  ةنيدملا  إ  ةكم  نم 

نأ لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  طش ع  ملسملل ، افحجُم  اط  نَّمضتي  نا  يذلا  ةيدحلا ، حلص  تقو 
.املسم نا  ولو  ح  ةكم ، نم  ارجاهم  هتأ  صخش  يأ  هلإ  دري 

قطلا و  لحرلا ، ع  تأو  تلوت ع هللا ، اهنإ  الإ  طلا  اذهب  فرعت  موثل  مأ  تنا 
، شق دض  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  فلح  تلخد   لا  ةعازخ  ةلبق  نم  جر 

ً
صخت  ةلفاق  تفداص 

اونسحأو ةنامألا  اوظفحف  اهسفن  ع  مهتنمأو  امهعم ، اهوبحص  نأ  مهنم  تلطو  تنأمطاف 
.ةرونملا ةنيدملا  تلصو إ  اهتبحص ح 



ةدا جخأ إ  تنك  تلاق : دقو  اهترجه  ةصق  انل  يول  اهنع  موثل ر هللا  ُمأل  ماللا  كنلف 
اهذ نوركنُي  الف  مهيلإ  عجرأ  مث  معُنتلا ، ةحان  و  عــرألاو ، ثالثلا  اهيف  مقأف  هأ ، اهيف  انل 

ذإ عت ، نم  عجر  املف  ةدالا ، درأ  أ  ةكم  نم  اموي  تجرخف  سملا ، تعمجأ  ح  ةدالل ،
.ةعازخ نم  لجر  لاق : تنأ ؟ نَمو  كتلأسم ؟ ام  تلق : نيدت ؟ نيأ  لاق : ةعازخ ، نم  لجر 

ةأرما إ  ُتلقف : .ەدقعو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دهع  ةعازخ   لوخدل  هلإ ، تنأمطا  ةعازخ  ركذ  املف 
كدروأ كحاص ح  انأ  لاق : قطلا ، َملِع   الو  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قاحللا  ُدرأ  و  شق ، نم 

.اخ ەازجف هللا  ُبحاص ، ناو خ  ةنيدملا ، انمدق  هُتبكرف ح  عب  ءاج  مث  ةنيدملا ،

اوثحيل اوجرخ  اهباغ  اهلهأ  رعشو  ةدوعلا ، دعوم  نع  اهنع  موثل ر هللا  مأ  ترخأت  نأ  دع 
قطلا كلس  اهتأر  اهنأ  ءاسلا  نم  ةدحاو  مهتخأ  ثح  ةنيدملا ، ترجاه إ  اهنأ  اوفرعف  اهنع ،

، ال ض اولاقف : ةيدحلا ، حلص  ط  اروف  اوركذت  كلذ  اهلهأ  فرع  حو  ةنيدملا ، ةدؤملا إ 
نأ  هلأسو  هلإ  بهذن  دمحم ، نم  وأ  سانلا  نم  دحأ  سلو  حلصو ، دهع  دمحم  اننب و 

.انُدهع

اهنع  موثل ر هللا  مأ  تنا  امنب  امهتخأ ، اودعتسل  ةنيدملل  دلولاو  ةرامع  اهاوخأ  جخو 
اهنإ اهل : تلاقو  اهسفنب ، اهتفَّرعو  اهنع  ةملس ر هللا  مأ  نمؤملا  مأ  ُتلخد ع  ةوبنلا ، تب 
ةملس مأ  ع  لوسرلا  لخد  املو  حلصلا ، ط  امالا  اهلهأل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهدري  نأ  خت 
مهيلإ درت  الو  عنماف  يد ، كلإ  تررف  إ  لوسر هللا ، ا  تلقف : اهب  بَّحرف  كلذ  هتخأ 

.باذعلا الو ص  ع  وُبذعو ، ونتف 

الإ اهدادسا ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  اوبلطو  اُهلوصول ، اتلا  مويلا  ةنيدملا   اهاققش إ  لصوو 
َنيِذلٱ اَهُّيأَٰٓ   ﴿ ةنحتمملا ةروس  نم  ةاعلا  ةآلا  تلَّت  ثح  اهيجني ، ام  هنآرق  لزن   هللا  نأ 

ٖتَٰنِمۡؤُم َّنُهوُمُتۡمِلَع  ف 
َ

ۡنِإ َّنِهِنَٰمِب 
ۖ

ُملۡعأ  ُٱ  ف 
َ

َّنُهوُنِحَتۡمٱ
ۖ

ٖتَٰرِجَٰهُم  ُتَٰنِمۡؤُملٱ  ُمَءَج  ذِإ 
َ

ا آوُنَماَء 
ۡمۡلَع َحاَنُج  َو 

َ
اوُقَفنأ 

ۚ
َّم  تاَءَو 

ُ
مُهو َّنُهل 

ۖ
َنولِحَ  ۡمُه  َو 

َ
ۡمُهل  ّٞلِح  َّنُه   

َ
راَّفلٱ 
ۖ

ت ِإ 
َ

َّنُهوُعِجۡر ف 
ََ

َم اول  ۡسَلَو َٔ ۡمُتۡقَفنأ  اول َم  ۡسَو َٔ رِفاَولٱ  ِمَصِعِ  ت 
ُ

اوكِسۡم َو 
َ

َّنُهَروُجأ 
ۚ

تاَء 
َّنُهوُمُتَۡ ذِإ 

َ
ت 

َ
َّنُهوُحِكن نأ 

راَّفلٱ ۡمِجَٰوۡزأ ِإ  ۡنِّم   
ٞءَۡ ف 

َ
تا
َ

ۡم نَو  ٞمِكَح ١٠  ٌمِلَع  ُٱَو  ۡمَنَۡب 
ۖ

ُمۡحَ  ِٱ  ُمُح  ذ 
ۡمِلَٰ اوُقَفنأ 

ۚ

َنوُنِمۡؤُم ١١﴾. ۦِهِ  مُتنأ  ٓيِذلٱ  َٱ  تٱَو 
َّ

اوُق اوُقَفنأ 
ۚ

َلۡثِّم َم  مُهُجَٰوۡزأ  ذ 
َ

ۡتََه َنيِذلٱ  تا 
ُ

او ف َف َٔ
َ

قاَع
َ

ۡمُتۡب

ةع

ةتنملا ةدقعلاو  ةنتفلا ، عتسملا ع  نامإلا  ةعور  ةعورلا ، بلقلا  ةصقلا  ەذه  تألم  دقل 
اوجني نأ  ةكم  نمؤملا   ةنكم  نا   دقف  مسجلا ، قاهوأ  نم  درجتملا  قالطنالاو  ةاحلا ، ع 

، ةرخآلا لق  اندلا  مهسفنأ   مه  نوخ  اونا  م  نلو  مهِنامإل ، ةمهلا  لاقُم  مهتاح  
.بلا عملا  اذه  نولتق  مهو  نوخ ، اونا  ام  خت ، اهل  ةلا  تنا  مو 

لاني كلذو ال  لجو ، زع  اضر هللا  اهيلإ   س  لا  ملسملا  ةاغ  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
همامأ نوك  نأ  َّد  اضر هللا ال  س إ  يذلا  ملسملاو  هل ، صالخإلاو  ەدحو ، اعت  ەدصق  الإ 

إ لص  نل  هنأ  كرد  مث  نمو  هلصحت ، رمعلا   قباسو  هلإ ، سلا  دج   ٌحضاو  ٌفده 
.اعت صالخإلا   الإ  هتياغ 



ةرباصلا ةحلاصلا 
ءافَصلا اهتمدقم  و  لئاضفلا ، نم  اثك  اهاحو  ةَّمهلا ، ِّولع  ةباحصلا  ەذه  لجو  زع  قزر هللا 

، نمحرلا ةاضرم  ةاغلاف   نا ، ٍبنج  يأ  ع  ِّقحلا  لوقو  قدِّصلاو ، لدعلاو ، فاصنإلاو ،
تقلختف ةَّوبنلا ، تب  اماأو   تاعاس  ةللجلا  ةدسلا  ەذه  تثكم  دقلو  ناطَشلا ، تكو 
اهدصتل ةمومألا  اهب  فصعت  ملو  معو ،

ً
وق 

ً
داشَّرلاو  ىدهلا  لس  تلسو  تبلا ، لهأ  باد 

.ةلوطلا ەذه  ىل  انب  اولاعتف  لجو ،ّ َ زع  لس هللا  ةحضتلا   نع 

، هتمدخو هح  صالخإلا   ل  تصلخأو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةعاط  اهنع   ر هللا  نمأ  مأ  تنافت 
دحأ ةكرعم  تح  دقف  داهجلا ، هلع   همالسو  ر  تاولص  دئاقلا  لوسرلا  عم  تكشاو 

دئاقلا لوسرلا  َرمأ  ةامرلا  فلاخ  امدنعو  مهحارج ، ةاوادمو  نيدهاجملا ، ةاقس  تماقو  ةنحاطلا ،
هللا ر  ةاحصلا  نم  ابك  اددع  اولتق  نأ  نوكملا  عاطتساو  هلع ، همالسو  ر  تاولص 

تلعجو مهتيقل  هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  د  ملسملا ب  ضع  مزهناو  مهنع ، 
تهجتا مث  كفس ، ملهو  ه  لزغاف  لزغملا  كاه  مهضعل : لوقتو  بالا ، مههوجو  اوثحت  

ح اهعم  مهنع  هللا  ر  ةاحصلا  ءاس  نم  ةوس  ەراخأ   علطتس  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  وحن 
 . لجو زع  تدمحف هللا  هتمالس ، تنأمطا ع 

زع نيد هللا  ةمدخل  همدقت  نأ  عيطتس  ام  مِّدقتل  اهنع  نمأ ر هللا  مأ  تجرخ  يخ  ةوزغ  و 
تنظف جورخلا ، نم  هعنم  رذعل  بخ  ةوزغ  نع  فلخت  دق  هنع  نمأ ر هللا  اهنبا  نلو  لجو ،

ةكرعم و  هسرف ، ضرمل  جورخلا  عطتس  مل  هنأ  فرعت  ملو  فوخلاو ، جلا  هتعف  هنأ ج 
ةثراح ر هللا نب  دز  اهجوز  ق 

ُ
لِت دقف  نمأ  مأ  اددش ع  ءاللاو  امظع  بطخلا  نا  ةتؤم 

.لجو زع  دنع هللا  اهجوز  تسحاو  تص  نمأ  مأ  خلا إ  لصو  املو  هنع ،

ءام ة  ولو  ء ، يأ  لجو  زع  نيد هللا  نتل  اهتداعك  نمأ  مأ  تجرخو  نح  ةوزغ  تءاجو 
ةماسأو ر هللا نمأ  اهيدلو  نيدهاجملا  بكر  اهعم   ناو  لس هللا ، نيدهاجملل   اهمدقت 

لا ةرباصلا  ةئاملا  نم  اهادلو  ناو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  عافدلاو  مالسإلا  ضاح  نع  دوذلل  امهنع 
َّرف ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  عفاد  وهو  ادهش ، ٍذئموي  نمأ  طقسو  ٍذئموي ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوح  تتث 
ةمو ح ةنمم  هفس  ب  لظو  سمشلا ، قاإ  دنع  مهتتغا  لا  لخلا  هجو  نم  سانلا 

.ءادهشلا نم  طقس  نم  عم  نادملا  طقس  

نمم تناو  لجو ، زع  ءاضقل هللا  ملسلاو  صلا  لاجم  ةمق   اهنع  نمأ ر هللا  مأ  تنا 
ل هلع ، تنزح  الو  تك ، امف  نح ، ةكرعم  نمأ   اهنبا  تدقف  دقلف  ةلثمألا  عورأ  ن 

لاطأ نم  ط 
ً

نيد هللا  ةنل  تَمَّدق  اهنأ  تأرو  لس هللا ، ەداهشسا   تتساو  تحرف 
، لنلا كولسلاو  لضافلا ، قلُخلا  هتشت ع  ِقلَخلا   اهناعأو خ  اهرجح ، َّرت   داهجلا ،

.ةلوطلا نيدامو  ةلوجرلا ، نطاومل  ەدادعإ  رفاو   ظح  مهسأو 

ةع

عتس ع نامإلا ، ةققح  اهيف  عتس  ةلا ح  سفنلا  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
إ لئازلا  ءانفلا  رقتحتو  ةاحلا ، ةدقعلا ع  اهيف  نتو  ةاغطلا ، سأب  هتسو  ضرألا ، ةوق 

اذامو ضقتس ، اذام  عدتس ؟ اذامو  ذخأتس ، اذام  لأسل : فقت  ال  اهنإ  مقملا ، دولخلا  راوج 
ٍكاوشأو ٍباعص  نم  قطلا إ هللا  لتس   اذامو  بسكتس ؟ اذامو  ختس ،؟ اذامو  عفدتس ؟



.قطلا ء   رظنت إ  ف ال  كانه ، اهمامأ  ءولا  قملا  قفألا  نأل  تاحضتو ؟

نم تجرخت  اهنل  خــــراتلا ، مسق  بدآلا  ةل  جختت   مل  نمأ  مأ  ةللجلا  ةباحصلا  ەذه 
ااضق ترثأت  ثح  تاملعتملاو  تارزولا  تقاف  اهتيمأ  ع  اهانيأر  دقف  ملسو هيلع هللا ىلص ، دمحم  ةسردم 
نيذه اهل  قداصلا  خــــراتلا  الو ي  ةكم ، ءارحص   مالسإلا   ةار  فعض  اهبلق  قحاو  اهتمأ ،

.نح موو  دُحأ  موي  فقوملا 



اورفف إ هللا
ةنبا ةكزلا  اهنإ  ةمعلا ، ةلئاعلا  ناتس  نم  ٍةرهز  َبع  قشتسل  أو  أ  انه  بقن  نحن 
رمع ر تب  ةصفح  نمؤملا  مأ  اهنإ  ةماَّوللا ، اهسفنب  ةرزملا  ذوَقلا ،

َ
ةما ةماَّوَصلا  قورافلا ، 

مراملا نم  اهيف  هللا  عمج  لا  ةرهزلا  ملت  باتلل ، ةعماجلا  ةفحصلا  ةثراو  امهنع  هللا 
اهُّمعو ةمألا ، ەذه  قوراف  وه  اهوبأف  ركِذ ، درجم  اهَركذ  وأ  اهفص  نأ  لق  زجع  ام  لئاضفلاو 

احصلا تخأ  نوعظم  تب  بز  اهمأو  ةماملا ، ةكرعم  لط  هنع  باطخلا ر هللا  نب  دز  وه 
ىدحإ اهنع  باطخلا ر هللا  تب  ةمطاف  اهتمعو  امهنع ،  نوعظم ر هللا  نب  نامثع  للجلا 

نحن اهو  امهنع .  رمع ر هللا  نب  دع هللا  داعلا  دهازلا  وه  اهوخأو  مالسإلا ، تاقاسلا إ 
.ةرهزلا ەذه  عم  روطسلا  كلت  لالخ  نم  انلق  شاعتن 

نا كلا  لاز ع  ام  هنع  رمع ر هللا  ناو  ةرجلا  ضرأ  مالسإلا ع  سمش  تقأ  امل 
همالسإ نا  دقلو  ملسأف ، كملا ، روهظ  ةكوش   نوكل  رمع  ملس  نأ  متي  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص 

ال ناف  ةعاجشلاو  ةوقلا  نم  ه  متي  نا  امل  كلذو  هتوقو ، مالسإلا  روهظ  امظع   اس 
.مئال ةمول  فاخ  هللا 

، هلهأو مالسإلا  نع  دوذ  انصح  انصح  نوكل  كراملا  تبلا  اذه  إ  مالسإلا  لخد  اذكهو 
نلا اذه  راوج  و  مظعلا ، نيدلا  اذه  لظ  ةكراملا   ةمعلا  ةألا  كلت  تشاع  اذكهو 

هكولسو هتداعو  هقالخأو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  يده  نم  نوملعتو  اصلا ، عبنلا  نم  نولهني  ملا ملسو هيلع هللا ىلص 
.هتمحرو

رمع تب  ةصفح  نم  جوزل  هنع  ةفاذح ر هللا  نب  سنخ  وهو  مالسإلا  قاسلا إ  دحأ  مدقت 
نامإلا لظ  و  مالسإلا ، باحر  ةرماغ ،  ةداعس  هعم   تشاعو  اهجوف ، امهنع ، ر هللا 

أ نب  مقرألا  راد  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  لوخد  لق  امدق  ملسأ  دق  هنع  هللا  ر  سنخ  ناو  ةعاطلاو ،
قيدصلا ر هللا رك  وبأ  مالسإلل  لوألا  ةعادلا  يد  همالسإ ع  ناو  هنع ، مقرألا ر هللا 

.هنع

نلا ملسو هيلع هللا ىلص ع راشأ  هلع ، همالسو  تاولص ر  ببحلا  باحصأل  كملا  ُءاذإ  دتشا  امنيحو 
ثل ام  مث  ةشحلا  هتجوزو إ  وه  رجاه  نمم  سنخ  ناف  ةشحلا ، ضرأ  ةرجهلا إ  هاحصأ 

ارجاهو إ ةصفح  هجوز  ذخأ  ٍموي  َدع  اموي  ُدادزي  بذعتلاو  ءاذإلا  نأ  ىأر  املف  ةكم ، داع إ  نأ 
.ةنيدملا ةرجهلا إ  هاحصأل  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  نذأ  امدع  ةرونملا ، ةنيدملا 

املو ةنيدملا ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  ةرجهب  امهتداعس  تدادزاو  راصنألا ، باحر  ناجوزلا   شاع  كانهو 
نم هنع  سنخ ر هللا  نا  نمؤملا ، ةئفلل  ةزعلاو  نلا  اهيف  بتك هللا  لا  رد  ةوزغ  تنا 
املف هلق ؛ قامعأ  نم  ةداهشلا  متو  تش  هنع  نا ر هللا  دقف  ةكراملا ، ةوزغلا  كلت  لاطأ 
دقف لاطألا ، لاتق  لتاق  لظ  كلذ  عمو  ەدسج ، ةثك   تاحارج  بصأ  ةوزغلا  كلت  كراش  

ل تنا  ةداهشلا ، نع  ثحي  نا  امنإ  نلا ، نع  نوثحي  نمم ال  هنع  سنخ ر هللا  نا 
.هحارج ارثأتم  ةنيدملا  سنخ إ  داع  رد  تهتنا  املو  رد ، ضرأ  ادهش ع  توم  نأ  هنامأ 

مظعأ زافو  هسفن  ، لذ  يذلا  للجلا  احصلا  اذه  تام  نأ  ثل  ام  ةنيدملا  لصو  املو 
نب نامثع  للجلا  احصلا  ق  بناج  إ  عيقلا  هنفدو  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، هلع  دقف ص  ةقنم 
اهنع و  ةصفح ر هللا  تلَّمرت  اذكهو  ملؤملا ، قارفلا  نا  اذكهو  هنع ، نوعظم ر هللا 



ةمق تنا   اهنل  اهبلق ، قزم  نأ  دا  انزح  اهنيع  قو 
ُ

ةر هجوز  تومل  تنزحو  ٍةركم ، ٍّنس 

.هللا لس  اهل   تنا  لا  هحارج  هل  دهش  فوسو  ةمك ، ةتيم  تام  هنأل  اهتداعس 

ةِع

هلفغن نأ  انل  زوج  دوجولا ، شماه  ارمأ ع  تسل  نامإلا  ةضق  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ەصمو ع ناسإلا  دوجوب  قلعتي  رمأ  فك و  ناسلا ، ااوز  هعدن   وأ  ه ، فختس  وأ 

ةداعس اهنإ  ناسإلا ، إ  رظنلا  ةصم  ةضق  مظعأ  نامإلا   ةضق  دجأ  ل  ضرألا ، ەذه 
مطو اهيف  ركف  نأ  لقع  يذ  ل  امازل ع  ناف  ادأ ، رانل  وأ  ادأ  ةنجل  اهنإ  هتوقش ، وأ  دألا 

.اهتققح إ 

، قفادلا يوقلا  نامإلا  عن  امنإ  ةاحلاو  سفنلا  ەراثآو   نامإلا  تارمث  نع  ثدحتن  نحنو ح 
ثدحتن ال  ەارجم ، سوفنلا  قامعأ  طخو   ەانس ، بولقلا  قو ع  ەادم ، غلي  نامإلا ح 

الو ظِقلا ، نامإلا  نع  ثدحتن  امنإ  مئانلا ، ردخملا  نامإلا  ععزملا ، فعضلا  نامإلا  نع 
ةمق َنوكش   يذلا  يداملا  انه  شقانن  اننإف  نوللق ، نامإلا  اذه  باحصأ  نأ  انض 

سوفنلا هناطلسو ع  بولقلا ، هُقمع   داز  امل  هنوراح  يذلا  نامإلا  نأ  اوملعتيل  نامإلا ،
.تاعامجلاو دارفألا  ةاح  كَراملا   ثأ 

َ
ەُر دادزا 



تاباحصلا بح  نم  عئاور  



ةكلا سامتلا 
ةقد ظحالو  هتانكسو ، هتارح  قوش  بقاري  ل  هبح ، رماوأ  ذفنت  ع  َبِحُم  تق  ال 

هضغي ام  فرع  وأ  هلعفف ، هبح  هُّح  ائش  هف  دج  هلعل  هيع ، تاراشو  ههجو ، تاغت 
ملف طصملا ملسو هيلع هللا ىلص ، ببحلل  نوقداصلا  نوُّبِحملا  راربألا  كئلوأ  نا  اذكهو  هنع ، دعتيف  هبح 

هتافت نوظحالو  هلاعفأ ، نوعاتي  اونا  ل  طقف ، ههاون  بانتجاو  ەرمأ ، لاثتما  نع  اوفق 
نود هلعف  اوعراس إ  ائش  لعف  ەودجو ملسو هيلع هللا ىلص  اذإف  ه ؛ ءادتقالا  اصرح ع  ٍقوشو  ريدقتو  ٍّبح 

.هنع داعتبالا  اوردا إ  ائش ، كرت  وأ  دعتبا  ەوأر  اذو  ددرت ،

دقلف ملسو هيلع هللا ىلص ، هل  راصنألا  بح  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسرل  ةاحصلا  بُح  ع  ةلاَّدلا  ةعئارلا  دهاوشلا  نمو 
، هتلاسرو لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهنامإ  نأ  ع  مهفقاوم  مهيلع  ش  ر  ناوضر  راصنألا  نهرب 
، مظعأو لجأ  بح  بحلا  اذه  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهلداو  مهــلق ، ه  تمعفأ  بح  نامإ  اذه  ناو 

عم ا  مهل : لاق  دقف  مهلافطأو ؛ مهناملغ ، مهباشو ، مهبش ، مهءاسو ، مهلاجر ، ه  مع 
.ّإ سانلا  بحأ  نم  متنأو  مح ، لق  نأ  ملعو هللا  محأ ، انأو  هللاو  راصنألا ،

ةروصو اهئافص ، صأ  ةناسإلا   سفنلل  ةروص  تنا  بحلا ، تماق ع  اذإ  نامإلا  جئاشو 
راصنألا نامإ  نا  اذكهو  اهارع ، مصف  نع  ثادحألا  مئاظع  زجعت  اهئاقن ، نأ  ةلا   ةرطفلل 

لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص راثئسالا  سانلا  رئاس  نود  نم  اوقحتساف  ارثؤم ، انامإ  مهبح  ناو  انمؤم ، اح 
.اهنع بويأ ر هللا  مأ  ةللجلا  ةباحصلا  اهنإ  نهادحإ ، ةصق  ەذهو  ەاوثمو ، هتاحو 

اهترمغ لا  ةداعسلا  ىدم  فصن  نأ  اهنع  هللا  ر  بويأ  مأ  نع  ملتن  نحنو  انل ، نكم  ال 
، اهتاح ةظحل   رخآ  اهتب إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهيف  لخد  لا  ةكراملا  ةظحللا  كلت  ذنم  اهجوزو ،

عباصأ راث  كُّتلا  خلا ، سامتلا  امهنع إ  اهجوز ر هللا  قباس  بويأ  مأ  تنا  دقف  اذلو 
.هلع همالسو  ُتاولص ر  امهيلإ  اهداعأ  امل  ماعطلا ، ةعصق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  

ملا ملسو هيلع هللا ىلص نلل  عنصن  انك  لوقف : كلذ  نع  ةئضو 
ً

ًةروص  هنع  ر هللا  بويأ  وبأ  انل  مسري 
، هنم انلأف  ەِد  َعِضوم  بويأ  مأو  انأ  تممت  هنم ، ةلضف  انيلع  َّدر  اذإف  هلإ ، ه  ثعن  مث  ماعطلا 

.ةكلا كلذ  تن 

هف ەِدل  َرأ  ملو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ەَّدرف  اموث  وأ  ص 
ً

هل  انلعج  دقو  هئاشع ، ةلل  هلإ  انثع  ح 
، كِد عضوم  هف  َرأ  ملو  كءاشع ، تددر  أو ، أ  هللا ، لوسر  ا  تلقف : اعزف ، هتئجف  ارثأ ،

لوسر هللا؟ ا  وه  مارحأ  تلقو :

: بويأ وبأ  لاقف  .ەولف  متنأ  امأف  انأ ر ، ٌلجر  انأو  ةرجشلا ، ەذه  حــــر  هف  تدجو  إ  لاق :
.كلذ دع  ةرجشلا  كلت  عنصن  مل  هللاو  لوسر هللا ، ا  ەركت  ام  ەرأ  إف 

ةع

، رمأ غ  نم  رمتأت  ح  كبحمل  لعفنت  نأ  بحلا  تامالع  نم  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
دقف هحو  هتأ  نا  امف  كبحم  فت  ظحالت  نأ  وهو : ط  نلو  ن ، نم غ  تتو 

كهني مل  ولو  ەاأتو ، ههركت  كلذك  تنأف  هفاجو ، هفاعو  ههرك  نا  امو  رمأ ، نم غ  ارمأ  راص 
لُقَ ملو  كرمأ ، مل  هنلو  ام ، ٍء  لِقُ ع  كبحم  تأر  اذإف  هتدصق ، يذلا  اذه  كلذ ، نع 

ەذه .كبح  كرمأ  مل  نو  كقح ، ارمأ   ەتعت  ءلا ، اذه  هلاقإ ع  درجمف  اذك ، لعفا  كل :



.هلعف ًراركتو  ارارم  لعفلا  أ  هبحم  ىأر  اذإف  هبحم ، لاوحأ  بقاري  نأ  بحملا  ةمالع 



ةحلاصلا ةجوزلا 
، سوفنلا ةكزت  لوألا  اهرثأ  ل  ةلصلا ، ەذه  قح  نمو  مهــرو ، داعلا  ةمك ب 

ٌ
ةلص 
ٌ

نامإلا  نإ 
عفت ةح ، ةفطاع  سفنلا  تسسأت   اذإ  الإ  كلذ  متي  نلو  لامعألا ، بذهتو  قالخألا ، مقتو 

، عروت نود  رومألا  ماملإلا  مامأ  رومألا ، فاسفس  نم  ةضاضغلا  رعشسو  ااطخلا ، نع  ادأ  اهب 
ناو اهنامإل ، اهنادقف  مث  اهئاحل ، سفنلا  نادقف  ةلالد  كلذف  ثاا ، نود  رئاغصلا  عقولاو  
قيدصلا ر تب  ءامسأ  ةللجلا  ةباحصلا  تنا  اذكهو  ءاحلا ، نم  ةمقلا  لوسرلا   باحصأ 

.امهنع هللا 

ةرجهلا تنا  املو  ةكم ، امهنع  هللا  ر  ماوعلا  نب  لا  رك  أ  تب  ءامسأ  تجوزت  دقل 
ةرجهلا دع  هتدلوف  هنع ، ر هللا  لا  نب  دع هللا  اهنبا  لماح  و  ةنيدملا ، إ  تقلطنا 

، ةراشلا ةرباصلا  ةجوزلا  لاثم  اهنع  تناو ر هللا  .ةرجهلا  دع  مالسإلا  دولوم   لوأ  ناف 
حتل امهنع  رك ر هللا  تب أ  ءامسأ  انه ل  لاجملا  كنل  هلامعأ ، اهجوزل   اناوعم  تناو 

.ةصقلا كلت  انل 

الو لام ، ضرألا  هل   امو  لا ، جوزت  تلاق : امهنع  قيدصلا ر هللا  رك  تب أ  ءامسأ  نع 
ىونلا قدأو  هسوسأو ، هتنؤم  هفأو  هسرف ، فلعأ  تنكف  تلاق : مث  هسرف ، ء غ  الو  كولمم 

خ  ناف  خأ ، نسحأ  نأ  ملو  نجعأو ، هغ ، زرخأو  ءاملا ، هقسأو  هفلعأو  هحضانل ،
.قدص ةوس  نكو  راصنألا ، نم  تاراج 

لث و ع  أر ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  هعطقأ  لا  لا  ضرأ  نم  ىونلا  لقنأ  تنكو  تلاق : مث 
، اعدف  هاحصأ  نم  رفن  هعمو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تقلف  أر ، ىونلاو ع  اموي  تئجف  خسرف ،

نم ناو  هتغو ، لا  تركذو  لاجرلا ، عم  سأ  نأ  تيحتساف  هفلخ ، لمحل  اعت  لاق : مث 
.سانلا غأ 

عو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، يقل  تلقف : لا ، تئجف  مف  تيحتسا  دق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ  فرعف 
هللاو لاقف : كتغ ، تفرعو  تيحتساف ، هعم  بكرأل  خانأف  هاحصأ ، نم  رفن  هعمو  ىونلا ، أر 

، مداخ كلذ  دع  رك  وبأ  لسرأ إ  ح  تلاق : هعم ، ككر  نم  َّع  َدشأ  نا  ىونلا ، كلمحل 
.قتعأ امنأف  سرفلا ، ةساس  تفكف 

ةع

همدخت اهجوزل ، ةعطم  امهنع  رك ر هللا  تب أ  ءامسأ  تنا  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
كلذ بسحتو  ەغل ، الو  اهيبأل  وكش  الو  ەرقفو ، هتغو  هتدش ، صتو ع  هسرف ، هل  سوسو 
بط رثأ  هف  تشاع  يذلا  تبلل  ناو  ةت ، نسحأ  مالسإلا  اهار  دقف  لجو ، زع  دنع هللا  هل 

هجاوتو هتع ، نسحتو  اهجوز ، عيطت  تناو  دالوألاو ، جوزلا  نوؤش  بدتو  ةألا ، ةساس   
اهقالخأ نم  ثلا  اهنم  نوملعتي  اهدالوأل ، ةسردم  مألاو  ناحألا ، ضع  هتدشو   هتدح  اهملح 

.اهكولسو

تلحتو اهتاح ، لوط  مزعلاو  مزحلا ، تحلس  لا  ةملسملا  ةأرملل  عئار  ٌلثم  امئاد  ءامسأ  تنا 
ه ق  امل  اعت  اهاند  نوؤش  تفتو   تاململا ، كلحأو  تامزألا  دشأ  ةرباثملاو   صلا 

نع ختت  الو  هنع ، دحت  ةنسلاو ال  نآرقلا  نم  هتفرع  يذلا  قحلا  تناو ع  فنحلا ، اهنيد 
، قدصلاو ينلا ، عم  اهنكسأو ر  اهاضرأو ، اهنع  رف هللا  لجو ، زع  اهــر  تقل  هلهأ ح 



.حلاصلاو ءادهشلاو ،



ةمارلا كلت  
لاوقألا نم  بطلا  إ  ىدهــو  قالخألا ، مرام  هحاص  نع  ردصت  نامإلا ، قدص  ح 

فك ملعتن  لاصخلاو ، لاوحألا  ل  ةوسألا   نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لالجلا إ  يذ  انر  نمو و  لاعفألاو ،
مزال مالسإلا ، بجاو   رمأ  ملسم  لل  خلا  ةحمف  لاعفلا ، بط  انتمأو  انعش  نامإلا  دم 

قلخلا دس  ةس  نم  ملعتي  نأ  ملسملل  و  ةقنلا ، ةملسلا  ةدقعلل  رثأو  نامإلا ، قدصل 
اذه ىل  انب  اولاعتف  فورعم ، هل  مدق  نم  ي  ال  نا  فكو  هلع ، همالسو  ر  تاولص 

.عتاملا دهشملا 

هتبا اهــواس  نا  ذإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دنع  ىك  ةنام  اهنع  دسأ ر هللا  تب  ةمطافل  نا 
يدهأ لاق : هنع  هللا  ر  بلاط  أ  نب  ع  نعف  ةدهلا ، اهصخو  اهنع ، هللا  ر  ةمطاف 

ارامخ ةرمخأ : ةعرأ  اهقشف  مطاوفلا ، ارمخ ب  اهلعجأ  لاقف  : قتسإ  نم  ةلح  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
، ةزمح تب  ةمطافل  ارامخو  أ ،-  دسأ -  تب  ةمطافل  ارامخو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  تب  ةمطافل 

.بلاط نب أ  لقع  جوز  ةش  تب  ةمطافل  ارامخو 

نأ إ  ةمئاق  ةمئاص  ةداع  دحوتلاو ، نامإلا  لظ  شعت   اهنع  ةمطاف ر هللا  تلظ  دقلو 
عم اهعص  نع  اهئفاف  لجو  زع  اهــر  لتل  توملا  شارف  ع  هف  تمان  يذلا  مويلا  ءاج 

وتو اهدهشو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاح  تتام   ذإ  مكتلا  اهنع  تظح ر هللا  دقف  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ،
.هللا نم  ةمحرلاو  ةرفغملا  اهل  اعدو  اهلضف ، ركذو  اهنفد ،

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص اهيلع  لخد  دسأ  تب  ةمطاف  تفوت  امل  لاق : هنع  كلام ر هللا  نب  سأ  نعف 
نعتو يعشو ، عوجت  أ ، دع  أ  تنك  أ ، ا  هللا  كمحر  لاقف : اهسأر  ع  سلجف 

.ةرخآلا رادلاو  هجو هللا  كلذ  نيدت  يمعطتو ، اهبيط  كسفن  عنمتو  يسكتو ،

اهنَفكو ەاإ ، اهسلأف  هصمق  علخو  ەدب ، اهيلع  روفالا  يذلا   ءاملا  َبص  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نإ  مث 
غف املف  هارت ، جخأو  ەدب ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ەرفح  دحللا  اوغلو  اهق ، رفح  املو  هقوف ، دب 

مهللا توم ، وهو  ال  تمو ، ح  يذلا  هللا  لاق : مث  هف  عجطضاف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لخد 
نم ق نيذلا  ءانألاو  كن  قح  اهلخدم  عسوو  اهتجح ، اهنقلو  دسأ ، تب  ةمطاف  رفغا أل 

.محارلا محرأ  كنإف 

بجعتو امهنع ، هللا  ر  رك  أو  ساعلا  ةكراشم  اهدحل  اهلخدأو  اعرأ ، اهيلع  ك  مث 
اذه تعنص  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ا  كانيأر  ام  اولاقو : نلا ملسو هيلع هللا ىلص  عيص  نم  مهيلع  ناوضر هللا  ةاحصلا 
اذه مق  اهتسلأ  امنإ  اهنم ، ربأ   بلاط  أ  دع  دحأ  نك  مل  هنإ  لاقف : لق ،؟ نم  دحأل 

.اهيلع نوهيل  اهعم  تعجطضاو  ةنجلا ، للح  نم  كتل 

دقف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةكب  قلا  ةطغض  اهنع  ففخ هللا  نأ  اهنع  ةمطاف ر هللا  مرأ هللا  اممو 
قلا ةطغض  نم  ةمطاف  تفعأ  دقو  ەق ، طغض   هنأ ال  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لجو  زع  صخ هللا 
ةمك ةأرما  هتمحرب ع  ضفو  رونب هللا ، ق  نأ  قلا  اقح ع  ناف  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، امارإ 

.بلاط دع أ  اعص  سانلا  نسحأ  تنا  اهنإ  ءاطعم ،

ةع

ضهني نا  يذلا  لجرلا  اذه  نلل ملسو هيلع هللا ىلص  ةتبلا  ةاحلا  نم  ةروص  ەذه  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 



ضهنت ةمأ  قوبسم ، قس  غ  عو  فورعم ، لاثم  خ  ع  ةلود  مئاعد  ةماقو  ةمأ ، ءاشب 
ةعقاو ةروص  انار   اعمتجم  ضرألا  تو   ةخألا ، اهتروص  ةهلإلا   ةدقعلا  ةنامأ  لمح 

.سانلا اهب  أتي 

هف لوازي  يذلا  تقولا  هتناسإ   لوازي  مظع ، للج  عيفر  مك ، ناسإ  ةاح  نم  ةروص  و 
يرج امنيح  وسر ،

ً
ا  نوك  نأ  يرج  لجو  زع  ردق هللا  نأل  كلت ، نع  ەذه  قفت  الف  هتوبن 

لوسرلا اهلمح  ةلمالا  ةلاسرلا  اهنإ  خألا ، ةاحلا  جهنم  وأ  لل  ةخألا  ةلاسرلا  لمح  نأ 
لطعت الو  ةنالا ، ةقاط  نم  ةقاط  تكت  الف  اناسإ  ناسإلا  لظ  نأ  اهلام  نمو  لمالا ،

.هقارم ةاغ  ه إ  عفترتو  هتو  هذهت  هتاذ  تقولا  و  ةعفانلا ، هتادادعتسا  نم  ادادعتسا 



ةمظعلا ةعادلا 
نأ ةلسو 

َ
ل  لواحو  اعمج ، سانللو  شقل ، خلا  دشي  اماع  نع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لظ 

، ناسحب ةءاسو  ةدوم ، َةوادع  ەولداو  اومصو ، اومع  مهنأ  دب  هف ، مهبغرو  هلإ  مههجوي 
نونيحتو رئاودلا ، ه  نوصي  مهرهد  اولظو  هلع ، اوبلأو  ەوراحو ، ەوجرخأو ، ەوعطاقو ،

فلس ام  ل  نع  افع  مهباقر  نم  هنكمأو  مهيلع ، لجو  زع  ەرهظأ هللا  املف  هلع ، ءاضقلل  صرفلا 
، رخآ احتف  وفعلا  اذه  ناف  لماشلا ، وفعلاو  لمجلا ، حفصلا  مهأفاو  مهتوادعو ، مهتاءاسم  نم 

بحلا ضفت  تدغف  ةكتملا ، سوفنلا  دانع  ه  يوطو  بولقلا ، قالغإ  لجو  زع  هللا  حتف 
.صالخإلاو

نم مالسإلل  ةوادعلا  ةددش  بسلا  ٌف  جف  ناسحإلاو ، وفعلا ، اذهب  لجو  زع  جخاف هللا 
اهيد مالسو ع  حتفلا ، موي  تملسأ  ةمك  ةباحص  جفلا   اذه  لثمتو  رونلا ، تاملظلا إ 

ةباحصلا اهنإ  اماع ، نع  نم  لوسر هللا أ  نوراح  ءالؤه  لظ  نأ  دع  اهمأو ، اهوبأو  اهجوز 
نم اهجوز  دب  تذخأ  فك  ىل  انب  اولاعتف  امهنع ، ثراحلا ر هللا  تب  مكح  مأ  ةللجلا 

.رونلا تاملظلا إ 

اَمدنع نملا  رف إ  دقف  هنع  لهج ر هللا  نب أ  ةمركع  اهجوز  مالسإ  اس   مكح  مأ  تنا 
مث هنمأف ، ةمركعل  هتنمأتساف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مكح  مأ  تتأف  ةكم ، حتاف  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  لخد 

قطلا الغوأ   املف  ور ، اهل  مالغ  اهعمو  هلط  تجرخف   اهل ، نذأف  هلط  هتنذأتسا  
مهتناعتساف برعلا  نم  تمدق ع   هلطامتو ح  هنمت  تلعجف  اهسفن ، نع  مالغلا  اهدوار 

.مهدنع ەوكرتو  ەوقثوأف  هلع ،

ضواف وهو  ةماهت ، ةقطنم  رحلا   لحاس  دنع  هنع  هللا  ر  ةمركع  تكردأ  ح  تضمو 
.كلقنأ صلخأ ح  هل : لوق  ونلاو  هلقن  املسم ع  ان 

؟ صلخأ فكو  ةمركع : لاقف 

نم الإ  ته  ام  ةمركع : لاقف  لوسر هللا ، ادمحم  نأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ  لوقت  لجرلا : لاق 
.اذه

، سانلا لصوأ  دنع  نم  كتئج  مع  نب  ا  تلاقو : ةمركع  مكح ع  مأ  تلقأ  ذإ  كلذك  امه  امفو 
الف كنمأف  هنم  كل  تنمأتسا  دقو  دع هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نب  دمحم  دنع  نم  سانلا ، خو  سانلا ، ربأو 

.هتمل تنأ  ةمركع : لاقف  كسفن ، كلهت 

ثدح هتثدح  مث  اهعم ، داع  ح  هنئمطتو  هنمؤت  ه  تلاز  امو  كنمأف  هتمل ، انأ  معن  تلاق :
.ملس نأ  لق  هلتقو ، ه  رمف  ورلا  اهمالغ 

: تلاقو .ءاإلا  دشأ  كلذ  تأف  هجوزب ، ولخ  نأ  ةمركع  دارأ  قطلا  ه   الزن  لم  امه   امفو 
.كلذ نم  بجعلا  هلمتف  كم  تنأو  ةملسم ، إ 

.ةنيدملا نم  ةمركع  اند  املف  .بك  رمأل  ةولخلا   نودو  كنود  لوح  رمأ  نإ  لاقو :

يذؤي تملا  بس  نإف  ەاأ  اوبس  الف  ارجاهم  انمؤم  لهج  نب أ  ةمركع  متأس  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : لاق 
للق ح الإ  وه  امو  هراح -  ناسإ  دشأ  قح  ةمحرلا   هلاق ن  ام  اذه  تملا -  غلي  الو  لا 
نم هلإ  بثو  نلا  ەآر  املف  ملسو ، هلع  لص هللا  لوسر هللا  سلج  ثح  هتجوزو  ةمركع  لصو 



.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  سلج  املو  ه ، احرف  ءادر  غ 

تقدص لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  تنمأ  كنأ  تخأ  مكح  مأ  نإ  دمحم  ا  لاقو : ةمركع ، فقو 
ةمركع أطأطو  هلوسرو ، ەدع  دمحم  نأ  دهشأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ  ةمركع : لاقف  نمآ ، تنأف 

الإ دحأ  هطعأ  ائش  مويلا  لأس  ال  ملسو : هلع  لص هللا  لوسر هللا  لاقف  ءاحلا ، نم  هسأر 
لوسر هللا: لاقف  اهكتيداع ، ةوادع  ل  نع  رفغتس   نأ  كلأسأ  إف  ةمركع : لاقف  كتيطعأ ،
: ةمركع لاقف  كلس ، نع  دص  نأ  دي  هف  عض  وأ  بكرم  وأ  اهيناداع ، ةوادع  ل  هل  رفغا  مهللا 

اهفعض  تقفنأ  الإ  لس هللا  نع  دصلا  اهقفنأ   تنك  ةقفن  عدأ  لوسر هللا ال  ا  هللاو  امأ 
.هللا لس  هفعض   تلأ  الإ  لس هللا  نع  دصلا  اتق  

ً
تلتاق  الو  لس هللا ،

ةع

ف نهتورذ ، اهنع   مكح ر هللا  مأ  زت  خــــراتلا  تادلاخلا   ركذت  ح  تاوخألا ، اهتيأ  ا 
لجرلا نم  ثك  ەرلاو أ  بحلا  نم  قلطنت  ةأرملاو  اهلهج - ، اهملح  بلغ  نأ  تعاطتسا  لا 
اهسفنب قثت  مو  مالسإلا ، اهجوز  عنقت  نأ  ةققحلا   اهتلاسر  تتعا  ل  كلذ  فتكت  ملو  -، 

ةحماط نامأ ، و  هلوسرو ، و  ەوعدت إ هللا ، اهجوز ، نع  ةثحا  نملا  ضرألا إ  عطقت  ح 
مالسإلا لخد  مل  يذلا  ماشه  نب  ثراحلا  اهوبأف  مالسإلل ، ءادع  ةئب  عأ  و   همالسإ ، إ 

كلذ عمو  هلع ، دقحلاو  دمحمل ملسو هيلع هللا ىلص  ەرلا  حضنت  ةئبلاف  ةمركع ، اهجوزو  لهج ، وبأ  اهمعو  دع ،
إ اهجوزب  دوعتل  ضرألا  جاجف  ةمظعلا   ةعادلا  متو  هل ، كلذ  زواجتت  نأ  تعاطتسا 

.هللا لوسر 

سوفنلا هي  يذلا  وه  نامإلا  بئاجعلا ، عناص  وه  ەدحو  نامإلا  نإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
وهو تاقشمو ، تاحضتو  تاجاوو ، فلات  نم  اهءارو  نم  امهم  خلا ، ئداملا  لقتل 

ادحاو ددج  بلق  اهبصو   رخآ ، اقلخ  اهئشو  امات ، ايغت  سوفنلا  غ  يذلا  دحولا  نعلا 
الإ مهنب  لص  ال  امامت ، لوألا  اصخش غ  اثلا  تأرل  نامإلا ، دهعو  رفلا ، دهع  نيدهع ،  

.لشلا وأ  بسلا  وأ  مسالا ،



للج كدع  ةصم  ل 
هحأ هللا ام  بح  نأ  دال  هلام ، غل  قط  سو   نامإلا ، لصأ  ملسملا  ىدل  ققحتي  ح 
ههرك هللا ام  ەرك  نأو  هلعف ، بدن إ  امو  هنم ، هلع  بجو  ام  ناتإلا  هلمحت ع  ةحم  اعت ،

هحأ امل  ةحملا  ەذهو  هكرت ، بدن إ  امو  هنم ، هلع  مرح  امع  فلا  هلمحت ع  ةهارك  اعت ،
قوف اح  هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص  اعت  ملسملا هللا  بحأ  اذإ  الإ  ناققحت  ال  ههرك ، امل  ةهارلاو  اعت ، هللا 

نا اذكهو  ء ، ل  ع  امهمدقو  ء ، ل  امهلس  ض   ثح  ء ، لل  هح 
، امسا اهل  خــــراتلا  ركذ  مل  لا  ةللجلا  ةباحصلا  ەذه  تنا  اذكهو  مهنع ،  ةاحصلا ر هللا 
، بهذ نم  فئاحص  رون ،  نم  فورح  خــــراتلا  هتك  دقو  اعوطس ، سمشلا  نا  اهفقوم  نلو 

.عتاملا دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف 

تجرخ ةنيدملا ، خراوصلا   تك  ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لتق  دقل  اولاق : دقو  دحأ  موي  نا  امل 
دئاقلا لوسرلا  عم  دحأ  اهنباو ،  اهوبأو ، اهوخأو ، اهجوز ، بصأ  دقو  رانيد ، ب  نم  ةأرما 

، كوبأ اولاق  اذه ؟ نم  تلاق : مهدحأ  ترم ع  دقو  اهل ، اوعن  املف  هلع ، همالسو  تاولص ر 
.كنبا اذهو  كجوز ، اذهو  كوخأ ، اذه  اولاق : اذه ؟ نم  تلاق  رخأ  ترمو ع 

هنورأ تلاق : .بحت  ام  دمح هللا  وه  نالف ، مأ  ا  اخ  اولاق : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص !؟ لعف  ام  تلاقف :
ا أو  تنأ  أ  تلاق : هتأر  اذإ  ح  هلإ  تهذف  .ملسو هيلع هللا ىلص  لوسر هللا  اذه  اولاق : .هلإ  رظنأ  ح 

اندلا ءانفلو  دعاألاو خ  ، براقألا  توم  كتمالسف   للج ، كدع  ةصم  ل  لوسر هللا ،
.ةربإ ةزخاوب  باصتأ  نم  َّع  فخأ 

ةع

ةاحصلا ءاس  دنع  قلا  خسرو  نامإلا  ةوق  لد ع  فقوملا  اذه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ل كلذل ، رثأتت  ملف  اهنباو ، اهوخأو  اهوبأو  اهجوز  اهل  ن  دق  ةرانيدلا  ةأرملا  ەذهف  اعمج ، • 

اهفوخ ةقرح  ط  ملو  هلع ، اهدجو  هتمالس  نع  خلا  فش  ملف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةمالس  نع  تلأس 
اهب باص  وأ  اهب ، باصت  ةصم  ل  ترغصتساو  اهبلق  نأمطاف  اهييع ، هتدهاش  ح  اهيلع 
نم لا   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةحم  لام  للد ع  اذهو أ  املاس ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مادام  اهغ 

اهفاصتا لام  للد ع  اهنباو  اهجوزو  اهيبأ  توم  ةأرملا  كلت  رثأت  مدع  نأ  ام  نامإلا ، لام 
.ەردقو اعت  ءاضق هللا  اضرلاو  لمجلا ، صلا 



قيدصلا ةنبا  اهنإ 
ءاسلا لمأ  دع  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  اهجوزت  ةأرما  خ  اهنع   هللا  ر  ةشاع  نمؤملا  مأ  تنا 

نم حورو  اهاذش ، نم  رطع  هف  نوجش ، وذ  اهنع  انيدحو  اهنع ، دلخ ر هللا  تب  ةجدخ 
تب أ ةشاع  ةدسلا  نمؤملا  مأ  تلتحا  دقلف  اهنيق ، نم  رونو  اهنامإ ، نم  سقو  اهناحر ،

، ٍباجعب هجتت  ةاحصلا  را  ـ ظنأ لعج  امم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، تب  ًةبك   ةنام 
ً

امهنع  رك ر هللا 
نم اعت  هللا  اهَّصخ  امل  ةشاع ، ةدسلا  نمؤملا  مأ  تب  وحن  ٍلالجو ، ٍماحاو ، راكو ،

عمجأ نمؤملا •  تاهمأ  اهرئا ، ةغ  راثأ  امم  تامركملاو ، لئاضفلا 

مهاادهب نوَّرحتي  سانلا  نا  لاق : هنع ، هبأ ر هللا  نع  ٌماشه  انل  يوري  يراخلا  حيحص  ف 
هللا ر  ةملس  مأ  إ  نمؤملا -  تاهمأ  يأ   - حاوص عمتجاف  ةشاع : تلاقف  ةشاع ، موي 

ەدت ام  خلا  دن  انو  ةشاع ، موي  مهاادهب  نوَّرحتي  سانلا  نإ  هللاو  ةملس ، مأ  ا  نلقف : اهنع ،
.راد ام  ثح  وأ  نا ، ام  ثح  هلإ ، اودهي  نأ  سانلا  رمأ  نأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، يرمف  ةشاع ،

ضرعأف كلذ ، هل  تركذ  إ ، داع  املف  ع ، ضرعأف  تلاق : نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، كلذ  ةملس  مأ  تركذف 
َّع لزن  ام  هللاو  هنإف  ةشاع ، يذؤت   ال  ةملس ، مأ  ا  لاقف : هل ، تركذ  ةثلاثلا  تنا  املف  ع ،

.اهغ نكنم  ٍةأرما  فاحل  انأو   ولا ،

نلا اهاأ  ملت  نأ  اهنع ، ةمطاف ر هللا  ةدسلا  عم  ةناث  ةلواحم 
ً

نلواح  نمؤملا  تاهمأ  نإ  مث 
نلا جوز  ةشاع  نأ  ٌملسم : حيحص  يور   دقف  .ائش  اهتلواحم  ِدجت  ملف  صوصخلا ، اذهب  ملسو هيلع هللا ىلص 

وهو هلع  تنذأتساف  لوسر هللا ، لوسر هللا إ  تب  ةمطاف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  جاوزأ  لسرأ  تلاق : ملسو هيلع هللا ىلص ،
ةنبا أ لدعلا   كنلأس  كلإ ، نلسرأ  كجاوزأ  نإ  لوسر هللا ، ا  تلاقف : اهل ، نذأف  ٌعجطضم ،

لوسر ا  ل  تلاق : بحأ ،؟ ام  بحت  ِتسلأ  ةَّب ! يأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : اهل  لاقف  ةتاس ، انأو  ةفاحق ،
-. ةشاع يأ  ، - ەذه حأف  لاق : هللا ،

، نلا جاوزأ  إ  تعجرف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  كلذ  تعمس  اهنع ح  ةمطاف ر هللا  تماقف 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص، جراف إ  ء ، نم  انع  ِتنغأ  ِكارن  ام  اهل : نلقف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهل  هلاق  يذلا  نهتخأف 

.ادأ اهيف  هملأ  هللاو ال  ةمطاف : تلاقف  ةفاحق ، ةنبا أ  لدعلا   كندشي  كجاوزأ  نإ  هل : وقف 

ةشاع ر هللا اضت  تناو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، جوز  شحج  تب  بز  ةدسلا  نمؤملا  مأ  نلسرأ  مث 
لاق مث  ائش ، اهمال  ِدجت   ملف  كلذ ، تملتف   ةلملاو ، ةوظحلا  لوسر هللا   دنع  اهنع 

.رك ةنبا أ  اهنإ  ةشاع : هجوز  ةنام  انلعم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

ةع

، هح لو  هصالخإ ، ل  ضحم  امنيح  ملألا  دشأ  ملأتي  اناحأ  ناسإلاف  ءافولا ؟ اذه  إ  متيأرأ 
نم ام  ءافوألا ، وأ  وهف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  امأ  هل ، كلذ  ناسإلا  اذه  هل  مث ي  ناسإل ، هتمدخ  لو 

تب اهنألف  هتبا ، ەذهو  هنع ، قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  لثم  همامتها  ل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  عأ  ناسإ 
.ةَّصاخ ٌةوظح  نلا  دنع  اهل  رك  أ 

لوأ ناف  مالسإلا  قبس إ  يذلا  قيدصلا  هنإ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، دع  مالسإلا  لجر   مرأ  اهوبأ  نا  دقل 
ناو لنلا ، هكولسو  لضافلا ، هقلخ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   هش  ناو  لاجرلا ، نم  تداهشلا  قطن  نم 

ةمزالم همزالو  هنج  لا ب  هسفن  نم  هحأو أ  هلامو ، هسفنب  ەادتفا  دقو  راغلا ، هحاص  



الو هتاداعو ، هتاداع  ه   يدتق  ناو  ملعلا ، نم  ثلاو  ثلا  هنع  ذخأو  هحاصل ، لظلا 
.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  بلق  ناسإ إ  بحأ  نا  اذهل  .ةرعش  دق  هتس  نع  جخ 



ءافولا نوك  اذكه 
، اهملح هلق  فاغش  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ع  اهنع  هللا  ر  دلخ  تب  ةجدخ  ةدسلا  تلم  دقل 

قداصلا اهبعتو  ءافولاو ، بحلا  ةشاجلا  اهرعاشمو  ورلا ، اهلامجو  اهت ، رونو  اهتمحو 
، ەو ەخ  ردقلا  نامإلاو  رخآلا ، مويلاو  هلوسرو ، هتكو ، هتكئالمو ، ا ، قيمعلا  اهنامإ  نع 

.ءاسم وأ  حاص  اهسي   مل  اذإ  اهل ، ًءافو  مظعأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ناف  ەرمو ، ەولحو 

نهنم دج ملسو هيلع هللا ىلص  مل  كلذ  عمو  راربألا ، راخألا  نم  نهل  ةوس ، ع  اهدع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  جوزت  دقل 
كي نا ال  هنأ  اهل : هئافو  مظع  نم  ناو  راهن ، نم  ةعاس  ةجدخ  نم  ەدج  نا  ام  تاعمتجم 

.خ اهل  اعدو  اهمرأو  اهلصو ، الإ  ةجدخ  تب  ەروزت   تنا  ةأرما 

ةجدخ ر هللا ةطشام  رفز  مأ  هلإ  تءاج  هنأ  اهنع ، ةجدخل ر هللا  هئافو ملسو هيلع هللا ىلص  رهاظم  نم 
ەذه لوقو : اهمارإ  غلاو   اهلاقتسا ، نسحف  ةنيدملا ، وهو   هلع ملسو هيلع هللا ىلص  دفت  تناو  اهنع ،

.نامإلا نم  دهعلا  نسح  نو  ةجدخ ، دهع  اناشغت   تنا 

ماوعلا نب  لا  عأ  ةكم  حتف  دارأ  امل  هنأ  اهل : ءافولا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   اهــ  لا  ةلثمألا  عورأ  نمو 
هف تنفد  يذلا  ناملا  وهو  نوجحلا -  ةكم   عأ  اهزرغ  نأ  ەرمأو  هتيار ، هنع  هللا  ر 

.كتآ يار ح  زرغت  نأ  كترمأ  ثح  حت  ال  هل : لاقو  ةجدخ - 

ريد ةداقلل  انام  هل  ذختا  ثح  هتبق  هلع  همالسو  تاولص ر  مظعألا  لوسرلل  ت  كانهو 
نمو ثداوحلا ، اهق ع س  نم  برقلا  وهو  حتفلا ، فو ع  مظعألا ، حتفلا  ةكرعم  هنم 

.ەنو ديأتب هللا  ىرقلا  مأ  لخد  كانه 

ةع

لا ةبلا  ةللجلا  لامعألا  هلغش  مل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  رظنلا  تفل  ام  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
إ ةرجهلا  لئاقلا ، ع  هضرع  سانلل ، هغلت  ولا ، لت  هللا ، إ  ةوعدلا  لثم ، هتاح  ألمت 

جورخلا لس هللا ، داهجلا   ددجلا ، ملسملا  عمتجملا  ءانب  ةمالسإلا ، ةلودلا  سسأت  ةنيدملا ،
لامعألا ەذه  ل  دوفولا ، لاقتسا  كولملاو ، ءارمألا  إ  بتلاو  لئاسرلا  لاسرإ  تاوزغلا ، إ 

تق ل  اهنع ،  ةجدخ ر هللا  ةدسلا  ركذت  نع  هلغش  مل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهب  ضهن  لا  ةللجلا 
اهنأ هقرافت ، ال  فلا  هلق  ةقلاع   اهنَع  ا  َِر  ةجدخ  ىركذ  لامعألا  ەذه  ل  عم 

.هنع لصفنت  دات  هنم ال  اءزج  تحصأ 

تقو ەدنع   عمتجاو  نمؤملا ، تاهمأ  اهتافو  دع  جوزت  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  اضأ  رظنلا  تفل  يذلا 
، هتبحمو هتمدخ ، نسفاني ع  ةوس  عس  كلذ  ل  عم  نهنَع  َِر ا  نكو  نهنم ، عس  دحاو 

هجو ع  جوز  نم  ام  وزلا ، ءافولا  اذه  ةجدخ ، ةدسلا  سي  مل  كلذ  عمو  هتحار ، فوتو 
.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  نم  هتجوزل  ًءافو  ضرألا أ 



ةنيفسلا باحصأ 
مالسإلا نوي  نمآ  اهكلم  فنك  و  ةيطلا ، ضرألا  ەذه  ةشحلا  ضرأ  نوملسملا   شاع 

ةنسلا ةنيدملا   ةدوعلا إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهل  نذأ  ح  ةمات ، ةح  هلإ  اوبهذ  نام  ل   
ءامسأ هجوزو  بلاط  نب أ  رفعج  مهسأر  ع  نيدشار ، بيط  اهيلإ  اورجاهف  ةرجهلل ، ةعاسلا 
باحر تاونس   مهيلع ع  ناوضر ر  ةاحصلا  ثكم  نأ  دع  امهنع  سمع ر هللا  تب 

ربدت تارماؤم  الو  دويق ، ال  نودعو هللا  ةداعسلا ، للح  نولفري   نئمطم ، نمآ  اجنلا 
.شق رافك  نم  مهيلع  طلس  باذع  الو  راهنلاو ، لللا  مهل 

ببحلا ةؤر  لجأ  نم  حــــلا  قباس  همادقو  ةنيدملا ، هنع إ  بلاط ر هللا  نب أ  رفعج  داع 
ةحرف تنا  يخ ، حتف  نم  ادئاع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  لصو ح  نإ  امو  هلإ ، هقوش  لاط  يذلا  ملسو هيلع هللا ىلص ،

لاقو هيع ، هلقف ب  باغ ، لوط  دع  بلاط  نب أ  رفعج  همع  نبا  مودق  ةمظع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 
لوسر مهل  مهسأو  رفعج ، مودق  مأ  يخ ، حتف  حفأ ، امهيأ  يردأ  ام  هللاو  هل : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

.مئانغلا نم  مهاطعأو  هللا ،

تب ةمطاف  هتخأ  نأل  نيدئاعلا ، احرف  ملسملا  دشأ  نم  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نا 
دنع سمع  تب  ءامسأ  ىأر  دقو  ةشحلا ، إ  تارجاهملا  نم  تنا  اهنع  ر هللا  باطخلا 

ءامسأ تلاق : ةصفح ، ا  ەذه  نم  ءامسأ : ىأر  رمع ح  لاقف  امهنع ، رمع ر هللا  تب  ةصفح 
، ةشح ا  اهل : لاقف  اهمودق ، ەرو  راهظإ  ةغلام   اهبعاد ، نأ  هل  ادف  سمع ، تب 

.منم لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قحأ  نحنف  ةنيدملا -  دصق إ  ةرجهلا -  مانقس 

انكو ملهاج ، ظعو  معئاج ، معط  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  متنك  هللاو ، ال  تلاقو : ءامسأ  تضغ 
مأو فاخنو ، ىذؤن  انك  نحنو  هلوسر ملسو هيلع هللا ىلص ، و  كلذو  هللا ، ةشحلا ، ءاضغلا  ءادعلا  ضرأ   

، بذأ هللاو ال  هلأسأو ، لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تلق  ام  ركذأ  ح  اا ، بأ  الو  اماعط ، معطأ  هللا ال 
.هلع دزأ  الو  غــــزأ ، الو 

اذامف نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لاقف  اذكو ، اذك  لاق : رمع  نإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ا  تلاق : نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تءاج إ  املف 
هل منم ، قحأ  سل  ملسو هيلع هللا ىلص : هللا  لوسر  لاقف  اذكو ، اذك  هل  تلق  تلاق : ءامسأ ؟ ا  هل  تلق 

.ناترجه ةنيفسلا  لهأ  ملو  ةدحاو ، ةرجه  هاحصألو 

ء اندلا  نم  ام  ثدحلا ، اذه  نع  ولأس  اجاوفأ  وتأ  ةنيفسلا  باحصأ  تأر  دقلف  تلاق :
.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  مهل  لاق  امم  مهسفنأ  مظعأ   الو  حفأ ، وه 

ةع

اهــرو اهنيدل ، ةفولا  ةدسلا  ەذه  ةس  أرقت  نأ  ةملسملا  ةأرملل  تاملا  تاوخألا  اهتيأ  ا 
، هاوث اعمطو   دنع هللا ، ام  ةقث  اهباصأ ، ام  صتف ع  ةعلاو ، ةظعلا  اهنم  ذخأتف  هلوسرو ،

ءامسأ ر نأ  امو  روكشم ، دهجو  حلاص ، لمع  نم  ه  موقت  ام  عيمج  هلع   اهرجأ  ةسحم 
اذه نا  دق  ةأرملا  نأ  نوري  ذإ  مهنإف  اضأ ، لاجرلل  ةودق  كلذك  ف  ءاسلل ، ةودق  اهنع  هللا 

، ظقلا اهبلقو  لا ، اهمضل  الإ  بجتس  الو  كتس ، الو  لت  ال  اهتدقع ، كسمتلا  اهلاح  
.اهــر تقل  ةرعش ح  دق  ا  نامإلا  نع  لدعت  الو 

، اعت ا  نامإلا  ةودق   ةأرما  ف  تاودقلا ، نم  ةققح  ةودق  اهنع  ر هللا  تنا  دقل 



ةودق اهيلع ، بئاصملا  نم  ددع  عباتت  ءاللا   صلا ع  ةودق   اعت ، ةوعدلا إ هللا  ةودق  
، اهلهأ نع  ةدع  نس و  اهنع  تشاع ر هللا  دقف  نيدلا ، لس  لهألا   نع  برغتلا   

.اهبلق زعلا ع  نيدلا  اذه  لجأ  نم  ضت  نأ  تعاطتسا  كلذ  عمو 



اهجوزل ةفولا 
دلخ ر تب  ةجدخ  نمؤملا  مأ  عم  ثدحتي  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  نا  ةنار ، راونأ  اهترمغ  ةسلج   
رمغت هتفش  نم ب  ةقفدتملا  ةمحلا  كلتو  اهداؤف ، راتوأ  سم  لحصلا  هتوص  ناف  اهنع ، هللا 

عئار ، ارون  قفأ  شعتو   سوململا ، اهدوجو  قوف  اهب  ومس  ةحنجم ، ةمراع  ةداعس  اهحور 
ثراحلا نب  هللا  دع  تب  ةملح  نإ  الوم : ا  تلاقو : ةجدخ  ةالوم  تءاج  تاظحللا  كلت 

.لوخدلا دوت  ةدعسلا 

تاكذلا تحارو  انانح ، فلا  هلق  قفخ  ةدعسلا ، ةملح  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  عمس  املو 
ب ءادب  ركذت  هسفن ، إ  ةبح  تاكذ  هنهذ ، حطس  وفطت ع  ةئفادلا ، ةناحلاو  ةبحلا ،

لا حمل  لثم  تحأ   ةظحل  ةمعانلا ، رعاشملا  ةمعفم  ةظحل  تنا  كانه ، هتعاضرو  دعس ،
.اهناضحأ و  ةملح ، ارذ  هتأش ب  ماأو  هتلوفط ملسو هيلع هللا ىلص ، ماأ  عأ ، وأ 

ةمحرو اح  رطق  اثيدح  اهنع ، اهثدح  املاطف  امهنع ، ر هللا  ةملح  لخدتل  ةجدخ  تماق 
يداني وهو  فطللا ، هتوص  ةجدخ  عمس  سم  اهيلع ، فلا  ە  عقو  امدنعو  ةماركو ، ائفدو 

.أ نانحو أ ، ةفهل   

اهيلع  ەد  رمو  ەءادر ، اهل  شرف  دق  هتفلأف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهنع إ  ةجدخ ر هللا  ترظن 
حف هيع  قلأتو   فصوت ، ال  ةمراع  ةداعس  فلا  ههجو  تقرقرت   دقو  قفاد ، نانح 

.اهدقرم نم  تثع  دقو  بهو ، تب  ةنمآ  همأ  هناضحأ  يوتح   نا  امنأل  ضاف ،

تحارف اهلاح ، نع  اهلأس  اهنع ، ةملحو ر هللا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  راحلا ب  ءاقللا  اذه  ةرمغ  و 
، رقفلا ةرارمو  شعلا ، قيض  مث  دعس ، ةدا ب  ب  يذلا  بدجلاو  ةاحلا ، ةوسق  هلإ  وكش 

.همرك نم  اهيلع  ضافأف ملسو هيلع هللا ىلص 

نم ةملح  هتعضرم  ملأ  ام  حضاو  رثأت  دلخ   تب  ةجدخ  ةفولا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ثدح  كلذ  دعو 
، ةمحرلاو فطعلا  ةجدخ  داؤف  زونك  تقفدتف  برك ، نم  اهموقو  اهب ، قاح  امو  قيض ،
ام اهتدوزو  ءاملا ، لمح  اع  اهتبهو  ام  منغلا ، نم  اسأر  عرأ  رطاخ ، بط  نع  اهتطعأو 

.ببحلا اهجوز  ةعضرمل  ةرهاطلا  سورعلا  نم  ةده  اهتيدا ، اهعوجر إ  هجاتحت  

، أ أ ، لوقو : هلإ ، تدفو  اهب ح  بحري  مظعلا  اهجوز  تأر  دقو  سورعلا ، اهمركت  فكو ال 
اهنع ر هللا  ةجدخ  ةدسلا  سساحأ  فطعلا  كلذ  زهو  هلع ، تدعقف  ەءادر ، اهل  طسو 

.عاضرلا نم  ببحلا  مأل  ءاطعلا  تلزجأو  عمدلا ، اهانيع  تفرذف 

دمحم اهجوزل  ًءاضرإ  اهلاومأ ، ل  دوجتل  ماودلا  ةهأتم ع  اهنع  ةجدخ ر هللا  تنا  دقف 
.ةجدخ ه  تداج  ام  هتعضرم  يد  عضل ب  قلطنا  مث  اهتيحرأ ، اهل  ركشف  ملسو هيلع هللا ىلص ،

ةع

، بحلاو ةمحرلاو  ةدوملا  امئاق ع  كراملا  تبلا  اذه  نا  اذكه  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ببحلا بلق  رولاو ع  ةداعسلا  لخدت  نأ  ادهج   رخدت  اهنع  ةجدخ ر هللا  نكت  ملف 

اهجوز ملسو هيلع هللا ىلص، بلق  ةداعسلا ع  لخدت  فك  تملع  ةلاثم  ةجوز  اهنع  تنا ر هللا  دقف  ملسو هيلع هللا ىلص ،
.اهجوز داعسإ  لجأ  نم  كلمت  ام  ل  ضت  اهنع  تناو ر هللا  اضأ ، اهجوز  بح  نم  بلقو 

ه  عفتيل  بهاذلا ، هضام  ناسإلا  ركذ  نأ  دومحملا  ءافولا  نم  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 



لصف نأ  هل  غس  سلف  ەافشف هللا ، اضم  وأ  هناعأف هللا ، اعم  نا  نإف  هلقتسمو ، ەاح 
ەاح ەرورغ  بو ع  اضم ، الو  اقف  نا  ام  هنأ  معزي  مث  ظلغ ، ءوس  هموو  هسمأ  ب 

.دوحجو ةظاظف  هل  السم ،



نمأ مأ  ا  ككي  ام 
راضلا ع ملسملا  بولق  ةقثلا إ  ةداعإل  مورلا ، عدرل  ابك  ًشج  زهج  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  ذخأ 

لوسر بدتناو  شجلا ، اذه  امأ ع  امهنع  دز ر هللا  نب  ةماسأ  لعجو  مورلا ، ةلود  دودح 
نأ الإ  ةنيدملا ، نم  خسرف  داع  فرجلا ع  ةقطنم  لزن  شجلا ح  جخو  ةماسأ ، عم  سانلا  هللا 

َق ام  اوفرع  ح  كرحتلا ، ثلا   مهتهرأ ع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ضرم  نع  ةقلقملا  راخألا 
.هلوسر ه ع  هللا 

، ةنيدملا إ  م  سانلا  تطه  لوسر هللا  لقث  امل  لاق : امهنع  ر هللا  دز  نب  ةماسأ  نعف 
اهبص مث  ءامسلا  إ  هد  عفري  لعجف  ملتي ، الف  تمصأ  دقو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ع  تلخدف 

، لجو زع  هر  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  حور  تضاف  تاعاس ح  الإ  امو   وعد  ، هنأ  تفرعف  َّع ،
.ملسو هيلع هللا ىلص هلع  انزح  قزمتت  نأ  هاحصأ  بولق  تداو  هتوم ، ةنيدملا  تملظأف  لوسر هللا ، تامو 

ةنيدملا لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هف  لخد  يذلا  مويلا  نا  امل  لاق : هنع  ر هللا  كلام  نب  سأ  نعف 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص نع  انضفن  امو  ء ، ل  اهنم  ملظأ  هف  تام  يذلا  مويلا  نا  املف  ء ، ل  اهنم  ءاضأ 

.انلق انركنأ  يدألا ح 

نأ ذنم  اهييع  مامأ  رم  تاكذلا  طو  اهدخ ، اهعومدو ع  اهنع  نمأ ر هللا  مأ  تفقوو 
هعدوت نآلا  اهو   ةمأ ، خل  ان  مث  ااش ، حبصأ  مث  اغص ، فط 

ً
طصملا ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  نا 

.عمدلا لد  ءامدلا  بولقلا ت  لعجت  تاظحل  نم  اهل  ا  خألا ، عادولا 

، هتنامأو هقدص  اوأرو  ەوبحص ، نيذلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  مه  نولا  اذه  ااصم   سانلا  دشأ  نإ 
مهب اذو  ام ، اموي  تومس  نلا  نأ  اوس  ح  ه ، مهــلق  تقلعتو  هد ، هل ب  خلا  اوملعتو 

.اهل ةناسإلا  خــــرات  سانلا   رمت ع  ةظحل  بعصأ  اهنإ  مهيدأ ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اونفدل  نوبهذ 

نم ضفت  عمدلاو  اهبلق ، ألم  نزحلاو  اهنع ، نمأ ر هللا  مأ  تفقوو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، تام 
: اهنم ةلمج  ةدصق  هتثرو  ةئلا ، اهتفطاع  تشاجف  اهييع ،

نا اتيم  ادقف  مأ  لوسرلا  اولاق  ءالا ح  نم  يأف  ءافش  عمدلل  كلذ  نإف  يدوج  ع 
كنم ح ةرغ  عمد  ءامسلا  وب  هصخ  نمو  اندلا  انئزر   نم  اكاو خ  ءاللا  ل  كاذ 

دع نا  دقلو  ءاضلا  ةمحر  ءاج  دقلو  لوصو  تملع  ام  نا  دقلف  ءاضقلا  كف خ  ق هللا 
ءانألا متاخ  متخلاو  ندعملاو  ةلاو  دوعلا  بط  ءاملظلا  ء   اجاو  ارون  كلذ 

رثؤي مل  اذه  نلو  ناسللا ، ءاع  ةمحلاو و  رعشلا  نمأ  مأ  قلطنت  نأ  عتمملاو  ثملا  نمو 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، نم  ه  ترثأت  يذلا  يوبنلا ، ملعلا  للد ع  اذه  و  اهتمحو ، اهبلقو  اهلقع  ع 

كلام ر نب  سأ  دنع  ملسم  مامإلا  هجرخأ  ام  رفاولا ، اهلقعو  اهلضفو  اهملع  لد ع  اممو 
مأ انب إ  قلطنا  رمعل : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دع  هنع  رك ر هللا  وبأ  لاق : لاق : دقف  هنع  هللا 
مل رمأ  اهردص  لاج   دقف  تك ، اهيلإ  انيهتنا  املف  اهروزي ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  ام  اهروزن  نمأ 

.تكف دحأ  لاب  رطخ 

ملعأ نوأ  الأ  ام أ  تلاقف : .ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرل هللا  دنع هللا خ  ام  نمأ ؟ مأ  ا  ككي  ام  اهل : الاقف 
امهتجهف ع ءامسلا ، نم  عطقنا  دق  ولا  نأ  نلو أ  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دنع هللا خ  ام  نأ 

.اهعم ناكي  العجف  ءالا ،



.ادحو امالسإ  روعشو  ادف ، انامإ  اساسحإ  اهل  نإ  ملقأ  ملأ 

ةع

أتنو اهرعشس  نأ  نسح  لا  اعملا  ضع  دنع  لق 
ً

انه  فقن  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
سوفن ع  يروعشلاو  ادجولا  ەرثأو  اهسفن ، ةافولا  ثداح  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  ةافو  اهب  
ةلا هتدقف  امو  اهيف ، ناسإ  مظعأو  اهيف ، ناسإ  لمأ  اندلا  نع  بغ  نأو  ملسملا ،

دقل ةصم ، هلدع  للج ال  رمأ  وه  اهنع  هلع  همالسو  تاولص ر  هصخش  باغ  نم  ه  تئزرو 
مظعأو ةاعدلا ، مظعأو  ملا ، مظعأو  ةداقلا ، مظعأ  مدآ ، دلو  دس  ضرألا  ەذه  نع  باغ 
.لا مظعأو  عملا ، مظعأو  نكفملا ، مظعأو  ءاملعلا ، مظعأو  ماحلا ، مظعأو  يقالخألا ،

نوكو اهتاح ، كربأو  اهتاونس ، مظعأ  ةلا   خــــرات  ةللقلا   تاونسلا  ەذه  تنا  دقل 
نيذلا مث  رق  مخ  ءاسلاو ، لاجرلا  نم  دفلا  لجلا  اذه  وهو  دوجولا ، اذه  لج   مظعأ 

هلدع ال  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  هاصم  نأو  عملا ، اذه  ادأو  امئاد  ملسملا  رعشس  نأ  دالو  مهنول ،
رطعت هتوالحو  نامإلا  ةذلو  ةدقتم ، نامإلا  ةعمشو  ةدقتم ، بحلا  ةوذج  كلذو ت  باصم ،

صلخملا بولق  اعت  فصو هللا  ام  طاعلا  ددملا  اذهب  نمؤملا  بلق  يف  هتاحو ، ەدوجو 
.رهزي جالا  لثم  هف  ەداع  نم 



تاباحصلا لذو  مرك  نم  عئاور  



اسملا مأ 
لذو ةجاحلا ، دنع  لاملا  لذب  اسفن  بطو  ملسملا ، هخأل  خلا  بح  يذلا  ناسإلا  نإ 
رو هنيد ، لس  و  هللا ، لس   ةصاخلا   هتحلصم  ض  ةرولا ، دنع  حورلا 

بذعتسو رملا ، ئرمتس  ل  وأ خ ، قحل  راصتنا  هف  نا  اذإ  نامرحلاو ، فظشلاو  فشقتلا 
اذه دجوي  نيأ  يرعش  تلف  قحلاو ، ىدهلا  نم  ه  نمؤي  ام  لس  توملا   بحرو  باذعلا ،

.!!؟ جختي ةسردم  يأ  نمو  لا  ملاع  ناسإلا  

وه نامإلاف  نامإلا ، ةسردم  لا   نم  فنصلا  اذه  جخت  لا  ةذفلا  ةسردملا  نأ  يرمعل 
امو ماعطلا ، نم  عجلا  دس  ام  تك  وه  اذإف  ەاند ، بلاطمو  هتاوهش ، ناسإلا  نَوهي ع  يذلا 

ل نكسملا ، عضاوتم   وه  اذإف  لاملا ، نم  للقلا  ري  وه  اذو  ساللا ، نم  ةروعلا  س 
هتاح هلع  نوهي  ل  مهنع ، لحف  هلهأو  ەرجهيف ، هنكسمو  هقفنيف ، هلام  ناسإلا  ع  نوهي 

.اهسفن

وهف همجح  ةلض  نم  غلي  امهم  لس هللا  نمؤملا   هلذي  فن  وأ  دأ  وأ  يدام  دهج  ل  نإ 
لا ةوطخلا  ةرذ ح  لاقثم  هنم  عيض  الو  لجو ، زع  دنع هللا  هتانسح  دصر  هل   بوسحم 

.بتعلا وأ  شطعلا  وأ  عجلا  ساسحإلا  حو  هقفني ، يذلا  للقلا  حو  همدق ، اهيشمت 

، لذلاو ةحضتلل  ةعئار  جذامن  ەراهدزاو  هتوق  ةلحرم  انل   مدق  مالسإلا  انيد  ىرن  نأ  بجع  الف 
، سفن نم  كلمت  ام  مدقت  لاجرلا ، نع  ءاسلا  كلذ  فلختي  ةلئاه ال  دادعأو  داهجلاو ، حافلاو ،

.علا ةرق  و  لس هللا ، لامو  

تنا ل  بسحف ، اسملل  امأ  نكت  مل  لا  ةقتلا  ةقنلا  ةرهزلا  ملت  ءامس  قلحن   نحن  اهو 
الإ رانيد  الو  مهرد  اهيتأ  تناف ال  قافنإلاو ، دوجلا  اهيلإ  بَح  لا  ةملا  اهنإ  نمؤملل ، امأ 

.اهنع ةمخ ر هللا  تب  بز  اسملا  مأ  تقل  ح  اسملاو ، ءارقفلا  هتقفنأ ع 

مأ تنا  مظعلا ، نيدلا  اذهب  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ءاجو  ةرجلا ، ضرأ  مالسإلا ع  سمش  تقأ  دقل 
نم مالسإلا  باحر  اهنع   تشاعو ر هللا  مالسإلا ، لوخدلا   تاقاسلا إ  نم  اسملا 

، دحوتلا ةمعنب  اورفظ  نأ  لجأ  نم  ء  ل  نوحض  نوملسملا  نا  فك  تأرو  ەدهم ،
ركذ هللا، نع  ةظحل  فت  ال  ةداع  ، ةمئاق  ةمئاص  تناف  اهنيد ، ااسمتساو  اتاث ، تدادزاف 

.اسملاو ءارقفلا  قافنإلا ع  نع  الو 

دنع هللا، هتسحا  نأ  الإ  اهنم  نا  ام  دحأ ، ةوزغ  شحج   نب  دع هللا  اهجوز  دهشسا  املو 
ةقثو  هللا ًقو  وتو 

ً
انامإ  ألتما  يذلا  بلقلا  ةحاص  ف  لجو ، زع  ءاضق هللا  تضرو 

نم وه خ  اجوز  اهقزسو  اخ  اهضوعس  نأ هللا  اهسفن  ةرارق  رعش   تنا  دقل  لجو ، زع 
.؟ ملا جوزلا  اذه  وه  نم  ىرت  ا  نلو  لوألا ، اهجوز 

اذإ نلو هللا  نخآلاو ملسو هيلع هللا ىلص ، لوألا  دسل  ةجوز  نوكتس  اهنأ  ةدحاو ، ةظحل  اهلاب  رطخ  مل  اهنإ 
، اهتبطخل مدقتي  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اذإ  اهتدع ، تضقنأ  نإ  امف  نوكف ، نك  هل  لوق  امنإف  ائش  دارأ 

تاظحل ح الإ  امو   اوز ،؟ رمأ  وتي  يذلا  لجرلا  نم  ىرت  ا  اهسفن : عم  لءاست  اهب  اذو 
وه خ لوسرلاف ملسو هيلع هللا ىلص  هلإ ، اهرمأ  تلعجف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  ٌخ  كانه  لهو  اهسفن : تلاق  

ةرجح اهل  و  مهرد ، ةئامعرأ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  اهقدصأ  دقلو  اهنأش ، رو  اهرمأ  وتي  نم 
اهنع بز ر هللا  تحصأ  اذكهو  امهنع ،  ةصفحو ر هللا  ةشاع  ةرجح  راوج  ةعضاوتم ،



.نخآلاو لوألا  دسل  ةجوزو  نمؤملل ، امأ 

تملسأ املف  ةثعلا  لق  اسملا ح  ةمحر  اهنع  بز ر هللا  نمؤملا  مأ  تنا  دقلو 
هلع همالسو  تاولص ر  دمحم  لسرملا  دسل  ةجوز  تحصأ  املو  مهب ، ةفأرو  ةمحر  تدادزا 

تناو نمؤملا ، ءارقف  ع  هفطعو  هناسحإ  ىرت  تنا  ل  اسملا ، ةمحرو  ةفأر  تدادزا 
مهــلق عفترو  اسملاو ، ءارقفلا  ع  قافنإلا  ع  ملسملا  ضح  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  عمس 

، اهسفن ومسف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  قافنإلا  نع  ماللا  اذه  عمس  تناف  راثيإلا ، ةجرد  مهحاورأو إ 
الو تعمس  نذأ  الو  تأر  ٌع  ال  ام  اهيف  لا  نمحرلا ، ةنج  مئادلا   معنلا  إ  اهبلق  علطتو 
س  تنا  لا  ف  ارانيد ، الو  امهرد  رخدت  اهنع ال  تناف ر هللا  بلق  ، رطخ ع 

.نمؤملل امأ  تحصأ  دقو  اهلاح  فكف  اسملا ، مأ  ةلهاجلا 

ةع

امإلا ەرمع  ەرامعأ  مظعأ  نل  مزلا ، ەرمع  ناسإلا  رامعأ  هفتأ  نأ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ال يذلا  حلاصلا  لمعلا  حلاصلا ، كلمع  مجح  هللا  دنع  كمجحو  ةحلاصلا ، لامعألا  معفملا 
، اصلاخ مع 

ً
لمع  نم  كانه  كتنام ، الو  كلام ، بسك  الو  كتيب ، الو  كتحلصم ، هل  ةقالع 

ء صالخإلاو  صالخإلا ، وه  اذهف  ي ، اخ  الو  ةنام ، الو  اهاج ، الو  ةعمس ، تي  ال 
دنع تماقأ  دقل  صالخإ ، نود  نم  ةثك  لامعأ  نم  مظعأ  صالخإلا ، عم  ةللق  لامعأ  مظع ،

.تفوتو رهشأ  ةنامث  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

، انو انلأ ، امأ  ةرخآلل ؟ تمدق  اذام  هسفنل : لاؤسلا  اذه  لأس  نأ  ناسإ  ل  ع  متأ  انأ 
اذه مهل ، سانلا  نأش  اذهف  اندلا ، انرداغ  مث  لاومألا ، انسكو  انلمعو ، انبجنأو ، انجوزتو ، انكسو ،

اعوم تكرت  له  املع ؟ تكرت  له  تمدق ، اذام  امأ  ضرألا ، عاق  ل  اعمج   سانلا  نأش 
كل له  بط ؟ لمع  كل  له  توعد إ هللا ؟ له  ةمالسإلا ؟ ةاحلا  تامص   كل  له  اخ ؟

ةت كتانب  تر  له  ةحلاص ؟ ةت  ادالوأ  تر  له  ملسملا ؟ اهب  تعفنو  اهتنقتأ ، ةفرح 
بج لاؤسلا  اذه  تلعف ؟ اذام  لجو ؟ زع  اهدب إ هللا  تذخأ  ةجوز  كل  له  ةمالسإ ؟ ةنامإ 

.؟ ةرخآلل تمدق  اذام  اعمج : انناهذأ  نع  بغ  الأ 



ةقدصتملا ةداعلا 
ةننأمطلا

َ
ةمعن  ناسإلا  بلسو  رقفلا ، نم  برقو  ةولا ، صقني  ءاخسلا  نأ  نظلا إ  قبس  دق 

، ءاملا بس  ءاخسلا  نأو  ةعسلا ،
َ

قط  مرلا  نأ  قحلاو  دوهشملا ، ەخو  دودمملا ، هلام  لظ   
قدغلا دغلاو  مويلا  لوفكم  ةمعنلا ، دلا  طوسم  لظ  ءاطعل هللا  ارمم  هد  لعج  يذلا  نأو 

نوقاسي اوناف  رمألا  اذه  مهنع  ةاحصلا ر هللا  فرع  اذكهو  .همركو  ةمحر هللا  نم  مئادلا 
دوجلا بح  ةلمث  تنا  ةأرما  ةصق  ەذهو  ءاسلاو ، لاجرلا  ب  قرف  ال  ءاطعلاو ، لذلا  إ 

.اهنع شحج ر هللا  تب  بز  نمؤملا  مأ  اهنإ  لذلاو ، ءاطعلاو 

غبدت تناو  امج ، اح  ةقدصلا  بحت  ةأرما  اهنع  شحج ر هللا  تب  بز  نمؤملا  مأ  تنا 
لفحت نكت  ملو  لجو ، زع  لس هللا  هل   كلذ  قدصتتو  هعنصت ، ام  عيتو  زرختو  دولجلا ،

وسأت اسملاو  اتيلل  أجلم  اهنع  هللا  ر  اهتب  ناو  اندلا ، فرخز  نم  ء  وأ  لاملا ،
ةق كلذ  دجت   اعسو ، مهداعسإ  لس  رخدت   ال  مهتاجاح ، لت  َمهك ، جتو  مهحارج ،

.ءامسلا نانع  غل  ولو  ٌلام  هف  عفني  مويل ال  ارخذو  اعت ،  

، ءاطعلا نمؤملا  تاهمأل  ثعي  نا  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  ةفالخ  و 
ةررب نم  عمتسل  ادحاو ، اماع  الإ  ەذخأت  مل  امهرد  افلأ  ثا ع  اهنع  بز ر هللا  ءاطع  ناو 

نمؤملا مأ  ثع  ءاطعلا ، جخ  امل  لوقتف : فقوملا  اذه  نع  انثدحت  اهنع  عفار ر هللا  تب 
؟ اذه ام  تلاقف : اهدنع  نحنو  ه ، تتأف  اهئاطع ، شحج  تب  بز  باطخلا إ  نب  رمع 

نا اوخأ  نم  يغل  هللاو  رمعل ، رفغ هللا  تلاق : .نمؤملا  مأ  ا  كلإ  رمع  ه  لسرأ  تلاق :
س تلعجف  ناحس هللا ، تلاق : .كل  هل  اذه  نمؤملا ، مأ  ا  اولاق : .م  اذه  مسق  ىوقأ ع 

ا تلاقو  : .هلع  اوحرطو  ەوبصف ، اث ، هلع  اوحرطاو  ەوبص ، تلاق : مث  .اهبالج  هنو  اهنب 
، اهماتيأو اهمحر ، لهأ  نم  نالف ، لآو  نالف ، لآ  هذاف إ  ةضق ، هنم  قاف  كد  خدأ  ةررب ،

نم انل  نا  دقل  هللاو  نمؤملا ،!! مأ  ا  كل  رفغ هللا  اهل : تلاقف  .ةق  هنم  تق  هتمسقف ح 
.امهرد نامثو  ةسمخ  ەاندجوف  بوثلا ، انعفرف  بوثلا ، تحت  ام  مل  ةررب  ا  تلاق  : .ظح  اذه 

 -. تتامف .ادأ -  اذه  اع  دع  رمع  ءاطع  كرد  مهللا ال  تلاقو : اهد  تعفر  مث 

لسرأو اهبا ، ع  فقوف  ٌخ ، اهب  داري  ةأرما  ەذه  لاقف : تلعف ، ام  رمع  نمؤملا  مأ  غلف 
، اهيقس مهرد  فلأ  اهيلإ  لسرأف  نمؤملا ، مأ  ا  تقرف  ام  غل  دق  لاقو : اهيلإ ، مالسلا 

.كلسملا اذه  لاملا  كلذ  قط  اهب  تلسف 

ةظحل اهنع  عطقني  مل  اهتاح  لوط  اهنع  ر هللا  نمؤملا  مأل  امزالم  تاقدصلا  بح  لظو 
اقاحل  نكعأ  لاق : ح  اهل  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ةراشل  كلذ  أهتت  اذه  لعفت  تنا  اهنأو  ةدحاو ،

.اهنع بز ر هللا  تناف   اد ، نلوطأ 

ةع

اذه يوبنلا ، عمتجملا  اذه  نم  ملعتي  نأ  إ  ةجاح  ناسإلا  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نلا دهع  طقف   للق  تاونس  ذنم  دفلا  لجلا  اذهف  ةلا ، هغل   يذلا  اعلا  ىوتسملا 

دال انه  طقف ، بغلاو  كذتلا  كوبت ، بلا   شجلا  اذه  لومو  شج ، مظعأ  زهج  ملسو هيلع هللا ىلص 
ةهجاوملا حطت  طاعلاو ح  يروعشلا  دملا  ال   لعلا ، عقاولا  هسفن   عجاري  نأ  ناسإلل 

.ودعلا عم 



، ةحمسلا ةفنحلا  ئداملاو  ةقلخلا ، مقلا  ةئيلم  اهنع  شحج ر هللا  تب  بز  ةس  نإ 
هللا بحت  ةنمؤم 

َ
لل  ثم 

ً
تحضأو  ەرهاظم ، سأو  هناعم ، رأ  مالسإلا   تلَثم  دقف 

ةعاّنص خلا ، ةقاس إ  اهنع  تنا ر هللا  دقلف  اهــر ، ةمحر  وجرتو  ةرخآلا ، رذحتو  هلوسرو ،
سلف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهبحأ  اذهل  دازلا ، نم  ةحلملا  اهتجاح  ردق  الإ  اهسفنل  رخدت  ال  فورعملل ،

، سانلا بولق  نم  بق  لجو ، زع  نم هللا  بق  ملاف  مرلا ، نم  نولا  مظعأ   ةفص  كانه 
.ةنجلا نم  بق 



راثيإلا ةحاص 
افاعضأ ەدري  ل  لثم  وأ  ثم 

ً
هحاصل  ەدري  ال  انسح ، اضرف  لمجلا  ءاطعلا  هللا  تعا  دقل 

قادغإلا وتيل هللا  ةلسو ج  ەغ  هتقفن ع  نأ  هل  فشكف  قافنإلا ، دعلا  ىرغأو  ةفعاضم ،
نم دع  لام  ّصقن  ام  نهيلع : مسقأ  ةثالث  : ) ثدحلا .دافن و  اهقلح  لا ال  هنئازخ  نم  هلع 
حتف الإ  ةلأسم 

َ
با  دع  حتف  الو  ازع ، اهب  ەداز هللا  الإ  اهيلع ، ةملظم ص  دع  ملظ  الو  ةقدص ،

َ

بر اضر  ةعراسم إ  مهنب إ  امف  نوقاسي  نمؤملا  تامهمأ  تنا  اذهل  رقف .) با  هلع  هللا 
.نهادحإ ةصق  ەذهو  داعلا ،

ح قدصتملا ، راخ  نم  امهنع  قيدصلا ر هللا  رك  تب أ  ةشاع  نمؤملا  مأ  تنا  دقل 
ام   اهسفنل  رخدت  الو  اسملاو ، ءارقفلا  دجت ع  ام  ل  قفنت  تنا  اهنأ  اهنع  رثأ  دقل 
مالسإلا ب تدلو   اهنأل  اهرافظأ ، ةموعن  ذنم  اهنددو  اهبأد  اذه  نا  دقل  هلإ ، ةجاحلا  دشأ 

تاولص هلأس  املف  ائش ، هنم  قبي  ملو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إ  هل  هلام  ءاج  اهوبأف  مك ، نبأ 
.هلوسرو مهل هللا  تكرت  لاق : كلهأل ؟ تكرت  اذام  هلع : همالسو  ر 

امهنم اهنع  ةشاع ر هللا  تثروف  هلع ، هنيعتو  كلذ  رت  اهنع  نامور ر هللا  مأ  تناو 
نيدهازلا دس  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهجوزت  املف  اهع ، ءاسلا   سأ  نم  تناف  ءاخسلا ، اذه 

، ةظحل ل  ملا ملسو هيلع هللا ىلص   نلا  ةاح  دهزلا   ىرت  تنا  اهنأل  دهزلا ، لاملا   ةجرد  ەدنع  تغل 
.العو لج  دنع هللا  ام  راتخاو  اندلا ، ةاحلا  ةرهز  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  كرت  فك  اهييع  تأرو 

تنا ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهجوز  دهزو  هنع ، اهيبأ ر هللا  دهز  عم  اهحراوجو  اهبلق  تشاعت  املف 
ناوضر هللا الإ  علطتي  اهبلق ال  حبصأو  اهتزو ، اندلا  عاتم  دهزلا   نم  ةعصان  ةحفص  اهتاح 

.هتنجو

مأ اهيلإ  ثع  تلاق : اهنع -  نمؤملا ر هللا  مأ  غت  تناو  اهنع -  ةرذ ر هللا  مأ  نعف 
لام  ماوعلا ) نب  لا  نب  هللا  دع  لقو   ) هنع هللا  ر  نافس  أ  نب  ةواعم  نمؤملا 
مسقت ب تسلجف  ةمئاص ، ذئموي و  قبط  تعدف  فلأ ، ةئام  وأ  نامث  ەارأ  تلاق : ترارغ ،

يروطف له  ةراج  ا  تلاق : تسمأ  املف  مهرد ، لاملا  كلذ  نم  ەدنع  امو  تسمأف  سانلا ،
امحل انل  يش  نأ  مويلا  تمسق  امم  تعطتسا  امأ  ةرذ : مأ  اهل  تلاقف  تزو ، خ  اهتءاجف 

.تلعفل يتركذ  تنك  ول  يفنعت ، ال  تلاق : نمؤملا ، مأ  ا  هلع  رطفن  مهرد 

ةع

دقلف كد ، ام   كنم  د هللا  ام   قثوأ  نوكت  نأ  دهزلا  نا  اذإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نم فالآلا  عزوت  اهاف  ةلأسملا ، ەذه  اذف   اثم 

ً
اهنع  هللا  ر  ةشاع  نمؤملا  مأ  تنا 

، اهرطفل امحل  ه  يش  امهرد  فولألا  ەذه  نم  نأ ت  ركذتت  مث  ال  دحاو ، موي  مهاردلا  
.ةمئاص و 

دنع نا  لجو  زع  هللا  دنع  ام  ةقثلاو  اندلا ، دهزلاو   ةلا  ىوتسم   يأ  هللا  ناحسف 
يأو ءافعضلا ، فعضو  ءارقفلا ، مال  روعش  يأو  اهروعش ، نا  اهنع ، ةشاع ر هللا  ةدسلا 

وأ ةقاسلا  ممألا  خــــرات  اثم  
ً

دجن  نيأو  اهــردقت ،؟ نا  اهتزو  اهجرهــو  اندلا  فراخزل  ريدقت 
، ةدسلا ەذه  نكت  مل  اذإ  ءاسلا ، اند  ةمظعلل   ساقم  يأو  اهيناد ؟ وأ  اهنم  بق  ةقحاللا 

دقل هللاو  نهتودقو ، ءاسلا  سانو  ةمظعلا ، ساقم  نه  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ءاس  نم  تانمؤملا  اهتاوخأو 



.اسانو ةودق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ءاس  ذختت  ال  ةملسم ، ل  تخو  تاخ 

نوبلقنسو ضرألاو ، تاومسلا  ثراول  هنوعد  فوس  اندلا ، ماطح  نم  ه  لا  قلعتي  ام  ل  نإ 
رورغ الف  ةماقلا ، موي  ه  اولخ  ام  نوقوطسو  ةرم ، لوأ  اوقلخ  ام  ەاجالو  لام  ال  ةارع ، مهــر  إ 

ام عمج  الإ  هل  مه  ال  ضرألا ، عر  قلطنو   قئاقحلا ، ەذه  نم ي  عألا ع  ألملا  مقن  ذإ 
.ەدف ام  ناسو  ە ،



تاباحصلا نامإ  نم  عئاور  



نامإلا نوك  اذكه 
الو ەاوهل ، اصخش  كت  اهنإ ال  تاعامجلاو ، دارفألل  ةنار  ةعانصو  ةاحلل ، لماش  يغت  ةوعدلا 
نم مهتااوغو  مهسواسو ، لتو  هو ، سلإ  ةمه  لمعتو ع  ضرألا ، دسف   نأ  دحأل  عدت 
إ ةوعدلا  إ  نوقاسي  مهنع  هللا  ر  تاباحصلاو  ةاحصلا  نا  اذهل  لوقعلاو ، بولقلا 

نمؤملا مأ  تمهاس  فك  ىل  انب  اولاعتف  ةأرماو ، لجر  كلذ ب  فلتخ   ال  مقلا ، جهنملا 
.هنع برح ر هللا  نب  نافس  وبأ  عاطملا  ةكم  معز  هبأ  مالسإ  اهنع   ةبح ر هللا  مأ 

ةدازو ةيدحلا ، حلص  ددجتب  بلاطل  ةنيدملا ، نافس إ  اأ  برح  نب  رخص  ةكم  معز  ءاج 
اهنأ ةنظلا  نم  شق  ئو  مهئافلح ، رك  ب  عم  شق  ؤطاوت  راثآ  خ  ةندهلا ،  ةدم 

نمؤملا مأ  هتبا  ءاقلل  بهذف إ  هتلاقم ، ضفر  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نل  ةعازخ ، برحلا ع  تمهاس  
.اهنع ةبح ر هللا  مأ 

ةسمخ ةارق  اهنع  ەدع  َرم ع  لاو  اهنع ، ةبح ر هللا  مأ  هتبا  عم  هل  لوألا  ءاقللا  اذه  ناو 
ةرباص كانه  تقو  شحج ، نب  دبع هللا  اهجوز  عم  ةشحلا  إ  ترجاه  نأ  ذنم  اماع  ع 
ةطخ ةرخآلاو  اندلا  ةداعس  اهتءاج  ح  مالسإلا ، نع  اهنيع  ةرقو  اهجوز  دادترا  دع  ةسحم 

اهمع نبال  رهملا  ملس  يذلا  ةشحلا  كلم  اجنلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لكو  ناو  اهل ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
.كانه ملسملل  ملوأو  هنع ، دعس ر هللا  نب  دلاخ 

راوج نمؤملل  امأ  شعت  اهو   يخ ، نوملسملاو   تلصو  ثح  ةنيدملا  إ  تءاج  مث 
اذه دع  نافس  وبأ  اهيبأ  عمو  اهلهأ  عم  اهل  ءاقل  لوأ  اذهو  فصنو ، ةنس  ةارق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
هل  عفش  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هترهاصم  لعلو  هتبا ، تب  نافس إ  وبأ  ءاج  دقلو  لطلا ، نمزلا 

، تشو هل  تشهو  مظع ، دوو  باحب  اهاأ  تلقتساو  اهلجأ ، نم  ءاج  لا  ةمهملا  قيقحت 
.ام نا  ولو  ەَب ، مالسإلا  اهرمأ  يذلا  اهوبأ  وهف 

رخآ اشارف  رظتناو  هتعفرو ، تعأف  اهتفرغ ، ەغ   دجوي  يذلا ال  شارفلا  إ  سلجل  ءاجو 
، كلذ تلعف  مل  كرد  مل  بلا  هلقع  ل  عو  ائش ، هل  عضت  ملف  هماقمو ، بساني  هل  عضوي 

باوجلا ءاجف  هنع ؟ مأ   ع  شارفلا  اذهب  تغرأ  ةب ، ا  رانسا : ةشم  ةفهل  اهلأسف  
نأ بحأ  ملف  كم ، سجن  ؤرما  تنأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، شارف  وه  ل  هسأر : ةقعاصلا ع  عقوك 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  شارف  سلجت ع 

راأ نم  اهنم إ   لص  نأ  نكم  فكف  ەرغصأو ، رمأ  نوهأ  باوجلا   اذه  لت  نا  اذو 
، هلإ سانلا  برقأ  نم  هتاح  هلإ   تهجو  ةنعط  اهلعلو أ  ةكسعلا ، وأ  ةساسلا  مالسإلا 
: حضاو عنصتب  اهل : لاقو  رجفنت ، تدا  لا  هاصعأ  طض  هملح ح  ل  نافس  اأ  حتساو 

. يدع  كاصأ  دقل  ةب ، ا 

ةنبالا إ  ةملسملا  ةنبالا  نم  تلوحت  مث  مالسإلل ، اده هللا  ل  مكحلا : قثاولا  ةوق  تلاقف 
وهو اهتقاذ ، ام  هتوالح  قوذو  مالسإلا ، اهوبأ  لخد  نأ  ملح  هراق  ملح ال  وه  مف  ةعادلا ،
طقس فك  اهبكو ، شق  دس  تنأ  تأ  ا  اهثيدح ، تعات  مث  لوألا ، شق  معزو  دس 

معن ء ، نم هللا  كنع  غ  الو  الو ي ، عمس  ارجح ال  دعت  نأو  مالسإلا ، لوخدلا   كنع 
لا راجحألا  ەذهك  مهلوقع  ترجحت  نيذلا  ءالؤه  دض  امئاد  نآرقلا  اهقوس  لا  ةجحلا  اهنإ 

ا رئاغلا : هحرج  راثآ  قعل  لازي  ال  نا  نأ  دع  ةدلقتلا  ةاجإلا  اهباجأ  كلذ  مغر  اهنودع ،



؟ ةب ا  ٌدمحم  نيد  عبتأو  اآ ، دع  ام  كرتأأ  اضأ .!؟ كنم  اذهو  ەاجع 

ةع

، كش الو  ەدع  رخآ  اناسإ  اهنع  ةبح ر هللا  مأ  تدغ  دقل  معن  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
، هحت ەءاذإ و  دت  ف ال  كلذ ، فتكت  ملو  مظعلا ، نيدلا  اذهب  ةددج  ةغاص  تدغ  دقلف 

هتراتخا ام  هل  راتخت  نأ  إ  اهعفد  بحلا  اذهو  صرحلا  اذه  نل  هتاضرمو ، ەرب  صرحتو ع 
تت نأ  خلا  ل  خلا  هنإ  وه   ام  هللاو  .ا  قثاو  نمؤملا  نوك  اذكو  نم خ ، اهسفنل 

ل اهمحر ، ىوذو  اهلهأ ، اونا  نو  هلهأو ، كلا  نم  أتت  نأو  تاثلا ، اذه  ل  اهنيد  ةأرملا ع 
.اهوبأ وهو  ةلص  اهب  سانلا  سمأ 

ةلواحم ددح   نم  اا  قرط  هنأ  هنع  نافس ر هللا  اأ  ملع  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةنبا اهنع  هللا  ر  ةبح  مأ  تدغ  دقف  هلص ، نم  لا  هتبا  عم  ةدحاو  ةمل  إ  لوصولا 
ءارو نم  ىودج  يأف  مالسإلا ، إ  ەدوقت  ططختو   ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  جوزو  ەدحو ، مالسإلا 

كم هنأل  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  شارف  سم  نأ  عطتس  مل  نإ  ةوبنلا ، تب  راأ  ذخأل  اهجاردتسا 
.؟ ةلودلا ەذه  راأو  تبلا ، اذه  راأ  نم  اَ  نأ  نكم  فكف  سجن ،

كلذك ططخت  ف  اهجاردتساو ، ةبألا  اهفطاوع  ةغدغدو  اهقامعأ  اهوزغ   ركف  نا  اذو 
الإ ءاقل  ال  هنأو  ددج ، نم  هتغاص  دعتو  مالسإلا ، ةظح  هلخدتو   هقامعأ ، ەوزغتل  

.!؟ ةهاتملا ەذهو  هل  امف  مالسإلا ،



فقوم ال ي
الإ نمزلا ، رم  حف ع  اهجرأ  لازي  ةرطع ال  ةداهشو  فقوم ال ي ، اهنع  بويأ ر هللا  مأل 
دقف نوفجرملاو ، نوقفانملا  ەك  وت  يذلا  كفإلا  ثدح  اهنع   بويأ ر هللا  مأ  فقوم  وه 

بتكت امهنع ، رك ر هللا  تب أ  ةشاع  نمؤملا  مأ  حادتما  تارام   تامل  بويأ  مأل  نا 
.فقوملا اذه  نل  ىول  هنع  بويأ ر هللا  ثدحلا أل  نآلا  كنل  .بهذلا  ءام 

نمؤملا مأ  ضرع  مهناتهــو   مهمالعو ، مهب  عودخملاو  قفانملا ، نم  سانلا  ملت  امل 
تاقداصلا تاملسملا  نم  اهنع  بويأ ر هللا  مأ  تنا  امهنع ، رك ر هللا  أ  تب  ةشاع 

مأل لاق  هنأ  بويأ -  وبأ  يراصنألا -  دز  نب  دلاخ  نعف  .اهنع  ةشاع ر هللا  لضف  تافعملا 
.بويأ مأ  ا  ةشاع  لاق   ام  نت  الأ  امهنع : بويأ ر هللا 

هللاو ال  لاقف : بويأ ؟ اأ  ا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مرحمل  ءوس  مهت  تنأ  ناوفص  لد  تنك  ول  تلاقف :
ول بويأ  مأ  ا  بويأ : وبأ  لاقف  .لعف  هللاو ال  وهف  كنم ، ناوفصف خ  تلاق : .هلعاف  تنك  ام 

: لاقف .رمألا  اذه  ةلعاف  تنك  ام  هللاو  ال  تلاقف : .بذلا  اذه  ةلعاف  تنأ  ةشاع ، نام  تنك 
.كنم ةشاع خ  هللاوف 

زع لزنأف هللا  مظع ، ناتهب  اذه  كناحسف ر  اذهب ، ملتن  نأ  انل  نوك  ام  بويأ : وبأ  لاق  مث 
: رونلا { ) ٌمِظَع ٌناَتهب  ذَه 

َ
ا ناَحس 

َ
َك ذَهِب 

َ
ا ن 

َّ
َملَت نأ  اَنل  نوَ  اَّم  متلق  ەومتعِمَس  ذِإ  ولَو 

َ
: } لجو
.(١٦

ةع

ةشاع ةدسلا  نظلا  انسحأ  دق  امهنع ، ر هللا  اهجوزو  بويأ  مأ  نأ  فقوملا  اذه  نم  ىرن 
ةثداحلا إ ەذه  شو  ه ، اوبدأتي  نأ  تانمؤملاو  نمؤملا  ام ي ع  ادأتو  اهنع ، ر هللا 

.اهنع اهكفت ر هللا  ةمالسو  اهلقع  ةعس  كلذك إ  شو  قيمعلا ، بويأ  مأ  نامإ 

نأو هخأ ، نظلا  نمؤم  ل  نسح  نأ  السإلا  عمتجملا  نمؤملا   ب  ةوخألا  قوقح  نم 
امدنعف اهجوزو ، بويأ  مأ  نم  ثدح  ام  اذهو  هئس ، ام  هنم  عاش  امدنع  هخأ  نام  هسفن  عض 

مويلاو ٌمظع ، ناتهب  اذه  اولاق  بذكو  ءافا  نم  عيشأ  ام  اهنع  ةشاع ر هللا  ةدسلا  نع  عيشأ 
.اونمآ نيذلا  ةشحافلا   عيش  نأ  نوبح  نم  السإلا  عمتجملا  ىرن  



لوسر هللا بلط  اوبيجأ 
لوسر ا  جوزي  نمو  لاقف : بيلج ؟ ا  جوت  الأ  بيلجل : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لاق  موي  تاذ   

ةجوزلا كل  بلطأ  انأ  هللا : لوسر  لاقف  .قادص  الو  يدنع  ةقفن  ال  قف  باش  انإف  هللا ،؟
جوز نالف  ا  راصنألا : نم  لجرل  هللا  لوسر  لاقف  .هلضف  نم  امنغ  اعت  هللاو  ةحلاصلا ،
لوسر جوز  ةمعنو ع  لوسر هللا ، ا  معن  لاقو : عمس  ام  احرف  لجرلا  راطتساف  .ةنالف  كتبا 

: لجرلا لاق  .فنل  اهدرأ  تسل  إ  لوسر هللا : لاقف  .رهص  نم  لوسر هللا  ا  ك  مرأو  هللا ،
.بيلجل لوسر هللا : لاق  لوسر هللا ؟ ا  اهدت  نمل 

.اهنود اذهك  رمأ  عطقأ   نأ  درأ  انأف ال  اهمأ ، شسأ  ح  لوسر هللا ، ا  رظانأ ، لجرلا : لاقف 
لثم ف  رت  هتجوز ال  نأ  ملع  نا  دقف  سفنلا ، نح  لالا  فسا  هتب  لجرلا إ  مف 

نا امهم  لوسرل هللا ، بلط  دري  نأ  هسفن  بطت  تقولا ال  سفن  ناو   اهتبل ، اجوز  بيلج 
.ازع هلطم 

بطخ لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نإ  لاقف : .هلع  تلقأف  ةنالف ، مأ  ا  لاقو : هتجوز  يدان  تبلا ، غل  املف 
قوف لهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، جوزن  معن  اهدعسل ، ا  نبا  دي  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبا ، تلاقف : .كتبا 

اهدي نملف  تلاقف : .هسفنل  اهدي  ال  هنلو  لاقو : لجرلا  اهعطاقف  ف ؟ نم  فلا  كلذ 
؟ نذإ

: لجرلا لاقف  .بيلج  نم  اهجوزأ  ال  ةعلا ، برو  ال ، بيلجل ؟ تلاقف : .بيلجل  لجرلا : لاق 
لا انأ  امف  رذع ، نم  كح  ام  هل  مدقت  ءاش ، ام  هل  لق  تلاقف : لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لوقأ  اذام 

.اهل ارهص  الو  اهتبل  اجوز  اييلج  رت 

دتش ع ةجوزلاو  لوسر هللا ، بلط  ضفري  اهنيلتسو ح ال  هتأرما  س  نأ  لجرلا  لواح 
ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  إ  ملا  مهو  اهعانقإ ، نم  لجرلا  سي  املف  ضفرلا ، ع  تو  اهجوز ،

.رارقلا هغالإل 

؟ منم بطخ  نم  تلاقو  امهنب ، يذلا  ثدحلا  ضع  تعمس  دق  تناو  امهتبا ، امهيلإ  تردا 
، محو ةاتفلا : تلاقف  .هنم  كجوزأ  نأ  تضفر  دقو  بيلجل ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  كطخ  مألا : تلاقف 

لوسر بلط  اوبيجأ  لوسرل هللا ، بلط  ضفرت  لا  انأ  ام  هللاو  ەرمأ ؟ لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نودرتأ ع 
، ادأ عض  نل  نأ هللا  اوقثو  بيلجل ، وطعأ  مهسفنأ ، نم  نمؤملا  وأ  نلاف  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

.ضضم مألا ع  تتكسف 

.بيلج نم  انتبا  جوز  هللا ، لوسر  ا  دت  امو  تنأ  لاقو : هللا  لوسر  إ  لجرلا  مو 
الو اص ، اص  خلا  اهيلع  بص  مهللا  لاقو : تنبلل  اعدو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  رراسأ  تطسناف 

.بيلج نم  اهجوزو  .ادك  ادك  اهشع  لعجت 

ةع

ضرع اهيدلاو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  لسرأف  اهجاوز ، بيلج  دي  لا  ةاتفلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بلط  دقل 
ةنمؤم تنا  ةاتفلا  نل  انركذ ، ام  ەرقفو  هتمامدل  كلذ ، اغري   مل  امهنأو  ةغرلا ، ەذه  امهيلع 

اَمَو  ﴿ ةزعلا بر  لوق  امهيلع  تلتو  هنم ، جاوزلا  تغرو   اهــبأ  فقوم  اهءاسف  ةلقاع ، ةلضاف 
َٱ صۡعَ  نَمَو  ۡمِهرۡمأ 

ۗ
ۡنِم  ُةََِخلٱ  ُمُهل  َنوَ  نأ  ارۡمأ  ٓۥُهلوُسَرَو  ُٱ  ق 

ََ ذِإ 
َ

ا ٍةَنِمۡؤُم  َو 
َ

نِمۡؤُمِل  َنا 



.ملسملا نوك  نأ  بج  اذكهو  (، ٣٦ بازحألا : ﴾ ) اٗنِبُّم ٣٦ ٰلَض 
ٗ

َّلَض  ف 
َ

ۡدَق ۥُهلوُسَرَو 

فده وأ  عقت ، ةجتب  طاترا  نودو  سلا ، درجم  ققحتت  انياغ  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
طاترا نود  اهل ، سلا  درجم  ققحتت  ةاغلا  ەذه  نأ  يأ  ااوص ، اصلاخ  لمعلا  نا  املاط  ققحتي 

، اصلاخ  هلمع  نوك  نأ  ةاغلا  ەذهل  لماعلا  كف  اندلا ، ةرهاظ   فادهأ  يأ  قيقحتب  كلذل 
مل نو  ەدودح ، اددحمو  علل ، اقفاوم  لمعلا  اذه  نوك  نأو  ەدحو ، هناحس  ەاضر  ه  و 

.ةجنو رثأ  هل  نوك  وأ  هنم ، ققحتي 



ارهم مرأ 
ل ەدحو ، هتمهم  يدؤي  نأ  عيطتس  هف  ء  نأ ال  نولا  اعتو   هناحس  نم س هللا  ٍءَۡنإ  ِّل  نِمَو  : ﴿ لجو زع  لاق  هلَمو ، ه  لمل  هعون ، نم  ەغ  لاصتالل  اجاتحم  هقلخ هللا 
، ةَمألل ةساسألا  ةنبللا  وه  درفلا  نا  اذو  (. ٤٩ تاراذلا : ﴾ ) ت ٤٩

َ
ذ
َ

َنوُرك ۡملَعل  َۡجۡوَز  اَنۡقلَخ 
ال ةلخلا  ەذهو  حلاصلا ، عمتجملل  وألا  ةلخلا  وهو  ةحلاصلا -  ةألا  ملسملا -  تبلا  نإف 

امهنم ةجاح  ةأرملاو  لجرلا  نم  ل  اعتو   هناحس  عدوأ هللا  دقو  اذه  جاوز ، نم  الإ  نوكتت 
، ادج رمألا  اذه  الا  لجلا  فرع  دقلو  .ضعلا  امهضع  إ  انكس  ارقتس ح  الف  رخآلل ،

.دهشملا اذه  ىل  انب  اولاعتف  حلاص ، عمتجملا  نا  كلذو  نيدلاو ، نيدلا  لجأ  نم  راتخا  ناف 

هتعاو ح ةكم ، لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهنع  ر هللا  ملس -  مأ  ناحلم -  تب  ءاصمرلا  تملسأ 
، كاذتقو ائاغ  نا  يذلا  سأ  دلاو  نلا  نب  كلام  اهجوزل  ةمغارم 

َ
اهمالسإ  ناو  ةنيدملا ، همدقم 

نقلت تناو  تنمآ ، لو  توبص ، ام  تلاقف : توبصأ ،؟ اهل : لاق  هتجوز ، ملسأ  فرع  داع  املو 
ثي ملس  مأ  نم  فتلا  اذه  ناف  كلذ  قطني  سأ  لعجف  الإ هللا ، هلإ  لق ال  هل : هلوقتو  اسأ 

، خلا هل  درأ  ل  ەدسفأ ، إ ال  لوقتف : با ، يدسفت ع  ال  اهل : لوقف  كلام  سفن  بضغلا  
.هلتقف هل  ودع  هقلف  ماشلا  دال  اهنع إ  جخ  اهرمأ  هسأأ  املو 

لاجرلا إ نم  ثك  قوش  ح  اهنع ، ناحلم ر هللا  تب  ءاصمرلا  لمرت  ةنيدملا خ  عاش  
مهدرت نأ  نوشخ  اونا  مهنأ  الول  رظنلا ، دعو  لقعلا ، ةحاجر  نم  ه  حتت  ام  اهب ، ناقالا 
امهنب نا  ام  ه  اهاضر  هعمطأ   ةحلط -  وبأ  لهس -  نب  دز  نأ  غ  نيدلا ، فالتخالا   بس 

ا ئاق :
ً

اهبطاخو  ملس  مأ  راد  ةحلط إ  وبأ  مف  راجنلا ، نم ب  امهالف  رقلا ، طاور  نم 
.ائاخ درأ  الأ  وجرأف  اطاخ ، كتئج  دقل  ملس ، مأ 

الو ةملسم ، ةأرما  انأو  رفا ، لجر  كنلو  ةحلط ، اأ  ا  دري  كلثم  ام  هللاو  هل : ملس  مأ  تلاقف 
هنإ تلاقف : خلا ، هف  تمسوتو  ههجو ، تسرفت   ىرخأ  ةرم  اهدواع  املو  كجوزتأ ، نأ  لح  
ولو رجشلا ، نم  نالف  لآ  دع  اهتحني  متهلآ  نأ  ةحلط  اأ  ا  ملعت  امأ  ام ، جوزتأ  نأ  ال ي 

.؟ ةهلآلا ەذه  كعفنت  له  تقحال ، اران  اهيف  متلعشأ 

: قو ةقث  تلاق   ةضفلاو ؟ بهذلا  نم  تنأ  نيأ  ءاصمر ؟ ا  كاهد  اذام  بارغتسا : اهل  لاقف 
: اهل لاقف  .مالسإلا  اقادص غ  كنم  درأ  الو  يرهم ، كاذف  ملس  نإ  ءاضب ، الو  ءارفص ، درأ  ال 

.م مث  يرمأ  رظنأ   يعد ح 

، لق ماللا   عقو  دقل  لاقو : اهيلإ ، داع  دغلا  نا  املو  اهمال ، هلق  عقوو   ةحلط  وبأ  فناف 
امأ تلاقف : هلوسرو ، ەدع  ادمحم  نأ  دهشأو  هل ، ك  ەدحو ال  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ  لاقو :
ارهم مرأ  تنا  طق  ةأرما  انعمس  ام  نولوق : سانلا  ناف  اجوز ، كتضار  دقف  تملسأ ، دق  كنو 

.مالسإلا اهرهم  نا  ذإ  ملس ، مأ  نم 

ا سأ : لاقف  .ملسو هيلع هللا ىلص  لوسر هللا  كمع إ  عم  قلطناف  مق ، سأ  ا  كلام : نب  سأ  اهنبأل  تلاق  مث 
هلإ نأ ال  دهشأ  لاق : مث  لوسر هللا ، ملسف ع  مالسإلا ، ةزع  هيع  ةحلط ب  وبأ  اذه  لوسر هللا 

.هللا لوسر  ادمحم  نأو  الإ هللا ،

ةع



رئاسو اهــبألو  اهجوزل  اندلا ، تاَنسح  نم  ةنسح  ةحلاصلا  ةأرملا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
رظنلا اهلوح  نم  داعسو  ةعلا ، نسحو  لضافلا ، قلخلا  عألا   مهلثم  اهيف  نودج  اهلهأ ،

جاتح ام  مهنم إ  دحاو  ضرعت  اذإ  اعتو ، كرات  عم هللا  اهلاوحأو  ةدمحلا ، اهراثآ  عبتو  اهيلإ ،
دادسو اهملع  ةرازغو  اهلقع ، ةحاجرو  اهنيد ، حالص  ةأرملا   حالصو  صتلاو ، َأتلا  إ  هف 

.هلع دمحتو  اهل ، بسح  امم  كلذ  إ غ  اهل ، ضرعت  لا  رومألا  اهفت   نسحو  اهيأر ،



بولقلا ەرثأو   نامإلا 
نِمو ةلعتشم ، ةوادَع  نِم  اماع  نع  َدع  حتفلا ، َماع  اهنع  ةتع ر هللا 

َ
تب  دنه  تَملسأ 

اهِجوز مالسإ  دعَ  تَملسأ  لوسَرِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هل  دودح  ضغ ال  نِمو  ٍدقِح ، نِمو  ٍءاجِه ، نِمو  رمت ،
لا و  لوسَرِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ًةَواَدَع  ءاسِّلا  ِّدشأ  نِم  تنا  لا  ةأرملا  ەذه  هنع  نافس ر هللا  أ 
ًةوادَع ّدشأ  ٌةأرما  ملسملا  خــــرات  َسلو   دحأ ، موي  ملسملا  ةهجاوم  تثل   شق  تضرح 

.سلا بتك  تركذ   ام  ةصقلا  عمس  انب  ةأرملا ،  ەذه  نِم  نلل ملسو هيلع هللا ىلص 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص، َتأف  اهعم ، ٌءاسِو  ةتع ، تب  دنه  تَملسأ  حتَفلا ، موي  نا  اَّمل  َلا : نب  دع هللا  لاق 
يذلا نيِّدلا  رهظأ  يذلا  دمحلا   لوسر هللا ، ا  هل : تلاق  دنه ، تَملتف  ف ،

َ
هَنعَا حَطألا ، وهو 

لاقف ِهِلوسَرب ، ةقِّدصم 
ٌ

اعت ، ا  ةنمؤم  ةأرما  نإ 
َّ

دمحم ، ا  َكتمحر ، عفنَتِل  ِهِسفَنِل ، ەراتخا 
اهب َحف  َِ ح  نَم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  َفرع  امو  ةتع ، تب  دنه  انأ  تلاق : ِتنأ ، نم  لوسر هللا :

.اددش احرف 

، نمؤملا إ  نيِّدلا  ءادعأ  ّفص  نِم  ًةأجف  لقتي  ٌناسإ  رَّوص ، رفا ال  ةادِهِب  نمؤملا  حَف  نأ 
.مظع اموي  اذهف 

اهمالسإ نلعت  نآلا  ةطخلاو ،  ةلقاعلا  ةَِّكذلا  ةأرملا  ەذه  اذل 

، دقح ال  اماع ، نع  نم  هلتق أ  تضرح ع  لا  ةأرملا  ەذه   ِكِ ، احرم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف 
َّإ ّبحأ  ٍءاِخ  لهأ  ضرألا  نا ع  ام  لوسر هللا ، ا  هللاو  تلاق : مث  هل ، دودح  نمؤملا ال  ءافصو 
لهأ ضرألا  امو ع  تحصأ  دقلو  اورهقت - نأو  اولِذت ، نأ  َّمتأ  يأ  ، - َكئاِخ نِم  اولِذ  نأ  نم 

.َكِئاخ نِم  اوّزِعَ  نأ  ّإ  ّبحأ  ٍءاِخ 

، مهلتقو مهرهقو ، مهلالذإ ، متأ  ةعامج ، ضرألا  هجو  ع  دجوي  ال  يأ  ةمقَّنلا ؟ ەذه  ام 
لثم اوعفتري  نأو  اوّزِع ، نأ  متأ  ةعامج ، ضرألا  هجو  ع  سل  نآلاو  كِموَقك ، مهمطحتو 

.كموق

، ةعبلا رومأ  هحِضوتسو   ةَّنئمطم ،
ً

ةنمآ 
ً

ءاسِّلا  َعَيا  امدنع  لوسر هللا ، مامأ  دنه  فقت  نآلا 
نم ٌءاس  هلإ  َعَمتجاو  ءاسِّلا ، َعَيا  لاجِّرلا ، ةعَب  نِم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  غف  اَّمل  اعت ، الإ هللا  خت  الو 

ملسو هيلع هللا ىلص: هللا  لوسر  لاق  هنعِايِل ، هنم  نَد 
َ

َنو اَّملف  انركذ ، ام  ةتع  تب  دنه  ّنهيف  شق  ءاس 
.ائش ا  نك  ّأ  نعِات ع 

: دنه تلاق  نق ، الو  لاقف ملسو هيلع هللا ىلص : لاجّرلا ، ەذخأت ع  ارمأ ال  انيلع  ذخأت  نإ 
َّ

ك هللاو  دنه : تلاق 
كلذ ناأ  يردأ  الو  تامهــرّدلا ،- يأ  َكنهلاو -  َكَنهلا  نافس  لام أ  نم  بصأل  تنك  نإ  هللاو 

.؟ مأ ال ِح  
ً

امع فعاف  ّلِح ، هنم   تنأف  امف م ، ِتصأ  ام  امأ  اهعم :- ادهاش  ناو  نافس -  وبأ  لاقف 
زت لهو  هللا ، لوسر  ا  تلاقف : .نزت  الو  ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  .اهحِماس  يأ  ، - كنع هللا  افع  فلس ،

، اراِك رد  َموي  مهَتلتقو  اراغِص ، مهانَّر  دق  دنه : تلاقف  .ّنكدالوأ  نلتقت  الو  لاقف ملسو هيلع هللا ىلص : ةَّرحلا .؟
لاقف كحَّضلا .- َغلا   يأ  ! - َبرغتسا َّح  اهلوق ، نِم  هنع  باَّطخلا ر هللا  نب  رمع  َكِحَضف 
لاقف .حيبَقل  ِناتهبلا  ناتإ  َّنإ  هللاو  تلاقف : .ّنلجرأو  ّنكدأ  هَنفت ب  ٍناتهبِب  تأت  الو  ملسو هيلع هللا ىلص :

كصعن  نأ  دن  نحنو  سلجملا ، اذه  انسلج  ام  تلاقف : .فورعم  صعت   الو  ملسو هيلع هللا ىلص :



هتعاط بَّجوتت  ناسإ  اهل  ضرألا  له   ادج ،-  ةققد  فورعم  َكنصعَ   ةملو ال  ، - فورعم
.؟ لوسرك هللا

ةع

نكمم ناسإ  نو  نيِّدلا ، اذه  ةمظع  مل  َِّبأل  الإ  ةَّصقلا  اذه  تركذ  ام  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ 
، ءالولا تالاح  ِّدشأ  إ  ةمجلا ، َّح  ِةوادعلاو ، دقِحلاو ، ةَِّهارلا ، تالاح  ِّدشأ  نِم  لوحتي  نأ 
، هلق نا  ام  مدهــو  هلق ، ام  ّبج  مالسإلا  مالسإلا ، وه  اذه  مظعَّتلاو ، ريدقَّتلاو ، ّبحلاو ،

الو كل  اهترفغ  ااطخ ، ضرألاو  تاومسلا  ءلم  تئج  ول  ةددج ، ةحفص 
ً

عم هللا  َحَتف  ملسملاو 
.اأ

نمؤي امنيحو  مالسإلا ، ةَّرمتسم   ةوادع  الو  دقِح  نأ ال 
َّ

ه عت  ثؤم ،
ِّ

ةر ةَّصق  ةتع ، تب  دنه  ةَّصق 
عم حالطصالا  دع  ددج  ٌّفلِم  هل  َحِتفو  قباسلا ، هّفلِم  َيوطو  ٍء م ، ّل  تنا  ناسإلا ،
نا اذإف  مهنع ، افع هللا  دقو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، مع  لتق  اوبس   صاخشأ  كانه  نا  اذإف  اعت ، هللا 
نل اعت  َّنأ هللا  وهو  لءافتي ، نأ  بج  احوصن ، ةت 

ً
باتو إ هللا  ةّلهاجو ، ٌبنذ ، هل  دحاولا 

.هَعَِّض



ةرجشلا تحت  ءاقل 
راتخت نأ  تدارأ  دقو  ناحلا ، ەوجو  صحفت  تحارو  ةرجش ، نم  برقلا  ةنيكسم  ةأرما  تفقو 

لظ امئان   نا  لجر  وحن  ةأرملا  تهجتا  اهل ، ةجاح  ءاضق  ه   عتس  مهنم   ادحاو 
نب رمع  نمؤملا  مأ  نو  ءانبألا ، نم  اددع  لوعأ  ةنيكسم  ةأرما  إ  هل : تلاقو  ةرجشلا 

، ائش انطع  مل  هنل  ةازلا ، لاومأ  ةملسم  نب  دمحم  همسا  جر 
ً

اَنل  ثع  دق  نا  باطخلا ،
.انصخ ام  انيطع  هلعل  انرمأ  هثدحتو   اَنل ، عفش  نأ  وجرأو 

اح
ً

ٌح  هل : لق  ةملسم ، نب  دمحم  عدا   ئاق :
ً

همالغ  حيص  لجرلا  كلذ  ةأرملا  تئجوف 
!؟ هسفنب انه  لجرلا إ  حس  له  ءاجرلا : هلع  بلغ  توص  ةأرملا  تلاق  انه ، إ 

؟ هلإ بهذتو م  ضهنت ، نأ  لضفألا  نم  سلأ 

.ا نذب  كتجاح  قو  اح ،
ً

أس  اهل : لاق 

نب دمحم  لقأ  للق  دعو  هنع ، ةملسم ر هللا  نب  دمحم  لاقإ  رظتت  ةنح  ةأرملا  تسلج 
تكردأف نمؤملا ، مأ  ا  ملع  مالسلا  اهلظ : سلاجلا   لجرلل  لاقو  ةرجشلا ، دنع  ةملسم 

.هنم لجخلا  ترعشو  تحتساف  هنع ، باطخلا ر هللا  نب  رمع  ثدحتت إ  تنا  اهنأ  ةأرملا 

ةأرملا ەذه  نع  هللا  كلأس  امنيح  لوقت  اذام  ةملسم : نب  دمحمل  باطخلا  نب  رمع  لاقف 
؟ دمحم ا  ةماقلا  موي  ةنيكسملا 

ەركذ حارو  هعم ، هثيدح  نمؤملا  مأ  لصاو  مث  هنع ، ةملسم ر هللا  نب  دمحم  انيع  تعمد 
قيقدلاو تلا  نم  لمح  اهل  رمأو  ةرماع ، ةقدص  اهيطع  نأ  ەرمأ  مث  اسملاو ، ءارقفلا  قح 

ةأرملا مهب  تقحلف  نذب ا ، اهيلإ  هجوتلا  ىونن  اننإف  يخ ، لحت  ەذه ح  يذخ  اهل : لاقو 
.قيقدلاو تلا  نم  نخآ  لمح  نمؤملا  مأ  اهاطعأو  يخ ،

ةع

، ثمت
ً

اذه  لعف  اضارعتسا ، اذه  لعف  اذه ، َلثم  لعف  ناسإلا  اناحأ  تاملا  تاوخألا  اهتيأ 
ةعضاوتملا فقوملا  ەذه  لعف  امنيح  مظعلا  ةفلخلا  اذه  نل  سانلا ، باجعإ  عنيل  اذه  لعف 

هنأ ىري  هنع  نا ر هللا  دقف  قلخلا ، ةمدخ  عو  لجو ، َّزع  ةعاط هللا  هف ع  صرح  نا 
.ةمالسإلا ةلودلا  لخاد  ناويحلا  وأ  ناسإلا ، بص  ام  نع  لوئسم 



حارفأو حارج 
ةمظع  و  مظع ، اهوبأ  ةدس  ةدسلا ، ەذه  ةصق  نملعت  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
دقو هلع ، تثو  هل ، تفو  أدم  تاذ  ةدس  اهلامعأ ، و  اهسفن ، ةمظع   اهفقاومو  اهبهاوم ،
تص ع تب  ةر  تنا  ةدس  ةرجهلا ، و  برحلا ، و  ملسلا ، ثادحألا ،  لجأ  تكراش  
نك مل  ام  باصعألا ، تاثو  لقعلا ، كو  بلقلا ، لن  نم  اهل  نا  ةدس  ەولح ، رطت  ملو  ەرم ،

.لاجرلا ءامظع  نم  للقلل  الإ  هلثم 

لوسر هللا، يراوح  اهجوزو  رك ، وبأ  مالسإلا  خيش  وهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دع  ملسم  لوأ  اهوبأ 
لا ر نب  دع هللا  لطلا  سرافلا  اهنباو  ماوعلا ، نب  لا  لس هللا  افس   لس  نم  لوأو 
افقوم اهنبا  لتقم  موي  تفقو  لا  زوجعلا  ةمظعلا ، ءامسأ  قاطنلا ، تاذ  ءامسأ  و  مهنع ، هللا 

.ةشاع نمؤملا  مأ  تخأ  و  لاجرلا ، نم  ددانصلا  هلع  ىوق  ال 

يذلا مالسإلا ، شج  ىدهلاو ، قحلا  شج  ةعلط  تناف   اناسإ ، ع  ةعس  دع  تملسأ 
قمع نم  غلو  اهيلع ، تاثلاو  ءامسلا ، ةعل  ءافولا  ع  لوسرلا  تعاو  ارون ، ضرألا  ألم 
بح عم  ةلا ، سفنلا  فطاوع  ىوقأ  عم  ضراعت  دق  نامإلا  تأر  امل  اهنأ  اهسفن ، نامإلا  

.اهتفطاع اهنامإ ع  تلغ  مألا 

، قارفلا لوط  دع  اهئاقلل  تشهف  مالسإلا ، دع   لخدت  مل  ةكم  تناو  اهروزت ، اهمأ  ءاج  دقف 
، اهناسل ع  ةولح  ةحتو  اهيتفش ، اماسباو   اهييع ، اقب   نوكل  زفقو  اهبلق ، اهل  حتفتو 

نأو بسلا ، ةطار  نم  ىوقأ  نيدلا  ةطار  نأو  ةكم ، اهمأ  نأ  تركذ  مث  .اهيعارذ  ةئفاد   ةمضو 
: ةلداجملا ﴾ ) هلوسَرَو َا  َّداَح  نَم  َنوّداَوي  رِخآلا  ِموَيلاَو  ِاِ  َنونِمؤي  ق 

َ
امو ت 

َ
دِج  

َّ
: ﴿ لوق هللا 

.(٢٢

أسا نأ  ةشاع  تلسرأو إ  ناسللا ، ةحتلا ع  تدمجو  نانيعلا ، تضغأو  ناعارذلا ، تخاف 
، اهيلقتساو كمأ  معن ص  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  اهلقتسأو ،؟ ةكم  لصأأ أ و  لوسر هللا :

لنلا  عفاود  ادأ  لتق  الو  لاو ، خلا  فطاوع  نود  ادأ  لوح  ال  مالسإلا  نأ  اهملعو 
.سوفنلا

ةع

لا ةأرملا  نم  اعد  امهنع  ر هللا  رك  أ  تب  ءامسأ  نكت  مل  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
دضع تناو  ةناملا ، ةمظعو  قالخألا ، ومسو  سفنلا ، لام  نم  ةاغ  دعأ  مالسإلا إ  اهب  عفترا 

كفتلا  ةحاجرو  ةقلا ، ةجحلا  عفدلاو  شأجلا ، ةطاب  اضأ  تفرعو  مالسإلا ، ىوق   
نأ بج  ام  اذهو  ەكفت ، مامز  ەد  نم  تلفو  ناسإلا ، ةدارإ  اهيف  ععت  لا  ةعصلا  فقاوملا 

.رخآلا مويلاو  ا  ةنمؤم  ل  نوكت 



ةنجلا لهأ  نم  ةأرما 
، ةعلاو ةظعلا  اهنم  ذخأتف  اهنيدل ، ةفولا  ةرباصلا  زوجعلا  ەذه  ةس  أرقت  نأ  ةملسملا  ةأرملل 

نم ه  موقت  ام  عيمج  هلع   اهرجأ  ةسحم  هاوث ، اعمطو   ا ، ةقث  اهباصأ ، ام  صتف ع 
اهنإ ةسحم ، ةرباص  ةللج  ةباحص  اهنأ  ةنجلا ، لهأ  نم  ةأرما  اهنإ  روكشم ، دهجو  حلاص ، لمع 
تنا اهنأ  عم  اهدسج  وأ  اهتروع  نم  ائش  فشكت  نأ  تأ  ةراهطلاو ، ةفعلا  بالج  ةحاص 

.اهتأوس فشك  ةجمو ع  علا ، ةضم 

، نهتاروع نرهظأو  نهنتافم ، نفشك  اللا  ثدحلا  علا  ءاسل  ةمجنلا  ةلطلا  ەذه  فزأ  نإ 
يغتو روفسلاو ، جتلا  عم  نعمجو  بلاسألا ، رئاسو  لسلا ، ةفا  روفسلاو  ىرعلا  فتو  

باذع هللا فاخت  نم  اف  تاوامسلاو ، ضرألا  بر  نم  تانعلو  تانعل  ترفظف  اعت ، قلخ هللا 
.ةللجلا ةباحصلا  ەذهك  وك 

لهأ نم  ةأرما  كرأ  الأ  امهنع : ساع ر هللا  نبا  لاق   همحر هللا : حار  أ  نب  ءاطع  لوق 
ا تلاقف : نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تتأ  ءادوسلا  ةأرملا  ەذه  لاق : دع هللا ، ا  هل :  تلقف  ءاطع ،؟ ا  ةنجلا 

تش نو  ةنجلا ، كلو  تص  تش  نإ  لاقف : عداف هللا  ، فشكتأ ، و  عأ ، لوسر هللا إ 
فشكتأ لوسر هللا إ  ا  تلاق : مث  لوسر هللا ، ا  صأ  ل  تلاقف : كفاع ، نأ  اعت  توعد هللا 

.اهل اعدف  فشكتأ ، نأ ال  عداف هللا  سانلا ، مامأ 

نأ تلاقف : اهنتافم ، رهظت  ءاعدلا ح ال  بلطت  اهنلو  ةنجلا ، لجأ  نم  علا  تص ع  معن 
ءادوسلا ةأرملا  لهو  ەاشخأ ، ام  خأو  ەاوهأ ، الو  ەاضرأ  ال  ضرملا ، عم  ولو  روفسلا  نل  ةرباص ،

ةقت ةموكحو  ةحلاص ، ةئب  رهاط  عمتجم  نأ   وأ  ءادوس ، انأو  رظني إ  نمو  لوقت : نأ  نكم 
.تاوخأ ا  قيمعلا  نامإلا  هنلو  تارهطم ، تارهاط  تاداع  تائات  تاباحصو  ةنمؤم ،

ةع

قالخألا مرام  ىورت   ةمظع  ةصقل  ةأرملا  ەذهل  فقوملا  اذه  نإ  تانمؤملا  تاوخألا  اهتيأ 
لوسر ا  تلاق : معن !! ەءافصو ، بلقلا  ءاقنو  ءاحلا ، لامجو  مَقلا ، نساحمو  تافصلا ، لمجو 

، راتخاو عط  نع غ  عق  يذلا  فشكتلا  اذه  ناف  تأ ،
َ

َفَّش  
َ
نأ   ِ َا  ف 

َ
عدا تأ 

َ
فَّش ِِّإ  هللا 

نم اهمرأ  امو  اهلاح -  ەذه  تنا  اذإ  اهقلقو ، اهقرؤي  افشكت  نا  هف ، هلع  ةمالم  عضو ال  عو 
ةزم اهنتافم  ًةرِهظم  اهنساحم  ةدم 

ً
فشكتت  ةأرما  لاحلا  فكف  فصو -  نم  همظعأ  امو  لاح 

عمسو تاآ هللا  عمس  نامإ !! الو  ءاح  ةثكم ال  الو  ةلام  اهراتخاو غ  اهعوط  عم  اهلامج 
، كلذ نم  ء  ات  الف  ددهتو  ٍدعو  نم  روفسلاو  جتلا  ام   عمسو  لوسر هللا ، ثداحأ 

.رمألا اذهب  ثكت  الو 

تناو علا ، بس  اهفشكت  نا  ةنجلا  لهأ  نم  لا   ةأرملا  ەذه  تانمؤملا  تاوخألا  اهتيأ 
روفسو جتو  فشكت  نم  ءاسلا  نم  ددع  عق   ام  نل  ةهارلا ، دشأ  فشكتلا  كلذ  ەركت 

هسو ه  باص  نم  ددش ع  ٌع  رخآ ، عن  نم  هنلو  ءاسلا ، ءالؤه  ه  بصأ  ع  هس ،
عــــ ناسإلا  نوك  نأ  تاوهشلا ؛ ع  هنإ  ءاحلا ، باهذو  نيدلا ، ةلقو  نامإلا ، فعض 
نم نمآ  وهأ  هلعف ، ام  اثكم  الو  الام  سل  علا  اذهب  نوكف  هتاذلم ، عبت  عــــو  هتاوهش ،

اضر هللا فانصأ  زورو  تاوهشلا ، اود  ةكو  فلا ، ةك  بسو  امأ ال ؟ لجو  زع  هطخس 
جِّجؤت اهنم  ثك  ةثيدح  لئاسو  نم  هف  َّدجتسا  امو  نمزلا ، اذه  سانلا   ةاح  تاغملا  



.تاوهشلا سوفنلا  ثتو   فلا ،



نآرقلا نم  تاآ  اهرهم 
، نيد و  ةمأ ، حالصو  لج ، دادعو  ةأ ، ءانب  ه  دصق  ةاحصلا  ع  جاوزلا   نا  امل 

مهدنع رهملا  نا  كلذ  نا  امل  جف ، صحتو  لس ، ثكتو  باش ، فافعو  ةلا ، ةادهو 
اهنمث غلي  لعن ال  حكن ع  مهضعو  ةدودعم ، مهارد  جوي  مهضع  نا  كلذل  ةاغلل ، اس 
امهنع يراصنألا ر هللا  ةحلط  اأ  ملس  مأ  تجوزت  ام  يونعم  رهم  جوزت  مهضع  مهرد ،
ةصقك نآرقلا  نم  تاآ  ملعتب  جوزت  مهضعو  باتلا -  اذه  مهتصق   انركذ  دقو  همالسب - 

.اذه انبحاص 

ا تلاقف : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، إ  ةأرما  تءاج  لاق : هنع  يدعاسلا ر هللا  دعس  نب  لهس  نعف 
مث هصو ، اهيلإ  رظنلا  دعصف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهيلإ  رظنف  فن ، كل  بهأ  تئج  لوسر هللا 

.تسلج ائش  اهيف  ضق  مل  هنأ  ةأرملا  تأر  املف  هسأر ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أطأط 

لهف لاقف : اهينجوزف ، ةجاح  اهب  كل  نكت  مل  نإ  لوسر هللا ، ا  لاقف : هاحصأ  نم  لجر  ماقف 
دجت له  رظناف  كلهأ ، إ  بهذا  لاقف : لوسر هللا ، ا  هللاو  ال ، لجرلا : لاقف  ء ،؟ كدنع 

ولو رظنا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  ائش ، تدجو  ام  هللاو  ال  لاقف : عجر  مث  لجرلا  بهذف  ائش ،؟
.ددح نم  امتاخ  الو  لوسر هللا ، ا  هللاو  ال  لاقف : عجر ، مث  بهذف  ددح ، نم  امتاخ 

نإ كرازب ؟ عنصت  ام  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  هفصن ، اهلف  ءادر ، هل  ام  لهس : لاق  يرازإ ، اذه  نلو 
لاط اذإ  لجرلا ح  سلجف  ء ، هنم  كلع  نك  مل  هتسل  نو  ء ، هنم  اهيلع  نك  مل  هتسل 

،؟ نآرقلا نم  كعم  اذام  لاق : ءاج  املف  هل ، دف  ه  رمأف  الوم ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ەآرف  ماق ، هسلجم 
ا معن  لاق : كلق ؟ رهظ  نع  نهؤرقت  لاقف : نهددعو ، اذك  ةروسو  اذك ، ةروس  م  لجرلا : لاق 

.نآرقلا نم  اهملعف  امتجوز ، دقف  بهذا  لاق : لوسر هللا ،

ةع

نم مهنع  هللا  ر  ةاحصلا  لج  الا  لجلا  فادهأ  نكت  مل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ىرخأ ناعمل  اورظن  امنو  ةمللا ، رهاظ  بسحف   نيدلاو  بسحلاو ، لامجلاو ، لاملا ، حانلا ،
دادل جوي  رخآ  احص  اذهو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ةلصلا  جوي  نم  مهنم  ناف  نيدلا ، ةمل  اهرجت 

.لللا موق  نا  فك  ملعل  هتوم  دع  هحاص  ةجوز  جوي  احص  اذهو  انامإ ،

لا تويبلاو  اهيلع ، رونلا  لي  لا  لزانملا  رونلا ، لزانم  ەذهو   ةمالسإلا ،
َ

تويبلا  ەذه  
، لجرلا قيقدتب  نوك  دق  كلذ  قيقحت  معلا   ماهسإلاو  اهنم ، عشو  اهيف  ولا  رون  نكس 

نوك دقو  مالسإلا ، مالالا  نسح  ساسأ  ع  راتخف  جوزلا ، راتخا  دنع  ةأرملا  قيقدتو 
لا اعملا  نوك ب  دقو  ناملا ، اذهب  دقتلا  انفراعم ع  نم  جوزلا  لقملا ع  عيجشب 

.ناجلاو براقألا  وأ  ءالمزلاو  ءاقدصألا  اَوت ب  اهانشاع 



ءامسلا نم  ةاقس 
تلقو مهدامآ ، تلاط  سانأ  نم  مف  هلامعأ  ساق  امنو  هماأ ، ساق  ال  ناسإلا  رمع  نإ 
يدهي الو  ماع ، ةئام  ناسإلا  شع  دقف  مهدادمأ ، تكو  مهدامآ ، تلق  سانأ  نم  مو  مهدادمأ ،

هلق نيدلا   اذه  ةنامأ  لمح  ةللق  تاونس  ناسإ  شع  دقو  ادحاو ، جر 
ً

هد  ع  هللا 
، ةللجلا ةباحصلا  اذه  عم  ثدح  يذلا  وه  اذهو  لا ، نم  تائملا  مالسإ  اس   هلعجف هللا 

.ةكراملا ةوعدلاو  كراملا ، رمعلا  ةحاص 

ةوعدلا  ةنامأ  تلمح  لا  ةبللا  ةعادلا  ملت  عم  انلق  فقوملا  اذه  عم  شاعتن  انب  اولاعت 
، بولقلا اهل  حتفف هللا  ضرألاو  تاوامسلا  بر  ةداع  سانلا إ  وعدتل  اهاند  نم  تجرخو  اهبلق ،

تب ةغ  اهمساو  اهنع ، ك ر هللا  َمأ  اهنإ  كملا ، نم  بك  ددع  مالسإ  اس   اهلعجو 
.مكح نب  رباج 

، اهبلق نم  نامإلا  نكمت  نإ  امو  ةكم ، مالسإلا و  اهنع  ك ر هللا  مأ  بلق  عقو   دقل 
دحوتلا ب ةوعد  اهتاح ل  تفقوأ  ح  مظعلا ، نيدلا  اذه  ەاجت  اهيلع  بجوتي  ام  تمهفو 

.هللا لوسر  دمحم  الإ هللا  هلإ  ةار ال  عفرو  ةمل هللا  ءالعو  سانلا ،

مالسإلا نهبغرتو   نهوعدتف  ا  شق  ءاس  لخدتو ع  اهتوعد  كرحتت   ك  مأ  تأدف 
ءالو  ىذأ  نم  اهرظتي  امو  ملالآو ، تاحضت  نم  اهرظتي  ام  كردت  و  للم ، وأ  لل  نود 
تاذ ةنامأو  فلات ، تاذ  ةققح  وه  امنو  ناسللا ، لاقت  ةمل  سل  نامإلاف  لاومألاو ، سفنألا 

، ناحتمالا ةف  أدت  نأ  ةوعدلا ، نم  ةف  دع  اهل  ةردق هللا  تءاشو  جاتح إ ص ، داهجو  ءاعأ ،
.ةنتفلل ضرعتلاو 

َمأ ةصق  نأل  ىول  امهنع  هللا  ر  ساع  نب  هللا  دع  للجلا  احصل  ثدحلا  انه  كنل 
تلعج مث  تملسأف  ةكم ، مالسإلا و  ك  َمأ  بلق  عقو   لوقف : اهنع ، ك ر هللا 

، ةكم لهأل  اهرمأ  رهظ  ح  مالسإلا ، نهبغرتو   نهوعدتف  ا ، شق  ءاس  ع  لخدت 
.مهيلإ كدس  انلو  انلعفو ، ك  انلعفل  كموق ، الول  اهل : اولاقو  اهوذخأف 

الو ومعط ، ال  اثالث  وكرت  مث  ەغ ، الو  أطوم  ء  حت  سل  ع  ع  ولمحف  تلاق :
ماعطلا ع  اوسحو  اولظتساو ، سمشلا  وفقو   اولزن  اذإ  اوناو  م ،

ً
اولف  وقس ،

اذإف هتلوانتف ، داع  مث  هنم ، عقو ع  درا  ء  رثأ  اذإ  كلذك  انأ  امنبف  اولحتري ، بالاو ح 
داع مث  عفر ، مث  لق ،

ً
هنم  تف  هتلوانتف ، داع  مث  عن م ، مث  لق ،

ً
هنم  تف  ءام ، ولد  وه 

.اثو يدسج  ةرئاس ع  تضفأ  مث  تور ، ارارم ح  كلذ  عنصف  اضأ ،

انءاقس تذخأف  تللحنا  اولاقف  : ةئيهلا ، ةنسح  وأرو  ءاملا ، رثأ  مه  اذإ  اوظقسا  املف 
ل اولاقف : اذكو ، اذك  رمألا  نم  نا  كلذ ، تلعف  ام  هللاو  ال  تلقف : ك ؟ مأ  ا  هنم  تف 

اوملسأف اهوكرت ، ام  اهودجوف  ةقسألا  إ  اورظنف  انيد ، نم  ٌخ  كنيدف  ةقداص ، تنك 
.مهتعاسل

ةع

ك ر هللا مأ  ت  دقلف  قداصلا ، ەءالوأ  مرك هللا  اذكه  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةضار ةرباص  و  ةدقعلاو ، نامإلا  ع  تاثلا  و  هللا ، إ  ةوعدلا  ةلثمألا   عورأ  اهنع 



لزانتف فعضت  وأ  لت  نأ  ادأ  اهلا  رطخ ع  ملف  ةكراملا ، اهتوعد  حاجن  لس  ةسحم  
هناحس نأ هللا  ةجنلا  تناف  كالهلاو ، توملا  نم  اهسفن  ذقنت  نأ  لجأ  نم  ءاشألا  ضع  نع 

.ةماقلا موي  اهتانسح  نام  اعمج   اونوكل  اهموق  مالسب  اهنيع  رقأو  مارإ ، امأ  اهمرأ  اعتو 



ملس مأ  ةالص 
وطخت ضرألا  ەرونب ع  مالسإلا  َلهأ  اهنع ح  ملس ر هللا  مأ  ناحلم  تب  ءاصمرلا  تنا 

ەدادو للظو  هح ، فراو  نم  اهيلع  غبس  نلا  نب  كلام  اهجوز  ناو  اهرمع ، نم  عرألا  وحن 
نم هتلقع  ه  حتت  ام  دعسلا ع  جوزلا  نوطغ  بي  لهأ  ناو  ادغرو ، ةن  اهتاح  ألم  ام 

.ناسحإلاو ةعاطلا  جوزلا  قح  ءادأ  نسحو  رظنلا ، دعو  لقعلا ، ةحاجر 

مع نب  بعصم  ملا  ةعادلا  عم  مهيلإ  ذفن  بي ، لهأ  ةدلاخلا ع  ماأ هللا  نم  موي  تاذ  و 
هازأ حتفتت  ام  ملس  مأ  بلق  هل  حتفتف  ةدمحملا ، ةدهلا  ةعشأ  نم  عاعش  لوأ  هنع  ر هللا 

نودع ع ةنيدملا  نوملسملا   نا  موي  اهمالسإ  تنلعأ  نأ  تثبل  امف  حاصلا ، شاتل  ضالا 
.عباصألا

ةنيدملا  نع  ائاغ  ناو  نلا ، نب  كلام  اهجوز  مالسإ  اهنع   هللا  ر  ملس  مأ  تعمط 
بلق حو  هتمعن ، اهيلع  متي  نأ  اعتو  كرات  تلأسو هللا  هئيجم ، دعوم  ناح  دقو  هنأش ، ضع 

اهسفن مت  و  اهتب ، تهذ إ  مث  نامألاو ، نمألا  تبلا  معنيل  مالسإلا ، ببحلا إ  اهجوز 
.ماظعلا امألا 

حو روهطلا ، بذعلا  لإلا  لهنملا  اذه  نم  اهعم  لهنيل  ثألا  اهجوز  ةفولا  ةجوزلا  تعد  َمث 
ام ال حــــلا  تتأ  دقلف  هكرد ، ءرملا  ەانمتي  ام  ل  سل  نل  نامإلا ، ةداعس  نم  ه  تظح  ام 

اعد هنإ  ل  اسفن ، ه  باط  الو  اردص ، ددجلا  نيدلل  ح  نأ  اهجوز  أ  اذإ  نفسلا ، تش 
نم ل  ثشو  دادجألاو ، ءاآلا  نيد  إ  ةدوعلاو  مالسإلا ، نع  عجرلا  إ  لاقملا  هتجوز 

.هفقوم جوزلا 

بصعتي ٌكلامو  رانلا ، فذق   نأ  ءرملا  ەرك  ام  نامإلا  دع  رفلا  دوعت إ  نأ  ەركت  ءاصمرلاف 
ناو  اهجوز ، ه  محفت  ام  ةجحلا  ةوق  نم  كلمت  ءاصمرلا  تناو  دانع ، دادجألاو   ءاآلا  نيدل 

.تفاهتملا اولا  هلطا  حضف  ام  قحلا  رون  نم  اهتوعد 

دعتأ ةلئاق : ەرمأ  هجاحت   تناف  لجو ، زع  نود هللا  نم  ەدع  بشخ  نم  ٌمنص  كلمل  ناو 
نود هللا نم  وعدتأ  كتالضف .!؟ اهيف  رتو  كمدق ، اهؤطت  لا  ضرألا  تن   ةرجش  عذج 

.!؟ ةنيدملا عانص  نم  ٌح  كل  اهرجن  ةشخ 

وحن اهجتم  ههجو  امئاه ع  مو  ةنيدملا ، رداغ  ةغمادلا  هتجوز  ججح  اعرذ  جوزلا  قاض  املو 
ةلو اهنيدل  اهدهج  غفت  نأ  اهسفن  تذخأو ع  تصف ، هلتقف ، هل  ودع  هقلف  ماشلا ، دال 

.اهدلو

ةع

، ةمحلاو ملعلا  ب  تعمج  ةأرما  اهنع  هللا  ر  ملس  مأ  تنا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
رومألا تردقف  ةرطفلا ، ةمالسو  لاقملا ، قدصو  قلخلا ، ةثامدو  ةساسلاو ، بدتلا ، نسحو 

هل تللذو  قحلا ، نيدلا  إ  ةمحلا  هتقاسو  لس ، ل  ةمالسلا  اهجوزل  تسمتلاو  اهردق ،
.ناخلا نم  ناف  كلذ  تامو ع  رفلا ، هنل أ ع  ةدهلا ، قط 

ةماقو اهحالصو ، ضرألا ، ةرامع  لجرلا   مسق  ةأرملا  نأ  كش   ال  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
هلزنأ يذلا  لدعلا  نام  قفو  تاجاولا ، نم  اهيلع  ام  لثم  قوقحلا  نم  اهل  نأو  اهيف ، دودح هللا 



تدارأ نإ  اهتقاط  ردق  ةلوؤسملا ، لمحت  لجرلا   عت  ةأرملاف  تاوامس ، عبس  قوف  نم  هللا 
ل شو  رخآلا ، ةداعس  امهنم  ل  دعس  نا ، ةاحلا  اعم   امهو  ەارإ ، غ  نم  كلذ 

.رخآلا ەاجت  هتيلوؤسم  رادقم  امهنم  ل  روعش  توافتلا   عم  هئاقش ، امهنم 



ةداعسلا عم  دعوم 
موقتو ەاعرتو ، همدخت  تناف  ةعطم ، ةعئاط  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تب  اهنع   ر هللا  نمأ  مأ  تلظ 

رت اهنع  تأتف ر هللا  امو  همأ ، دع  هل  امأ  تنا  اهنأ  ذإ  مألا ، دقفو  متيلا ، هتسأف  هنوئش ،
ةمالسإلا  ةوعدلا  رون  قأ  اَملف  ان ، وسر 

ً
هلعجو  انسح ، اتان  هتنأ هللا  ح  ملاعلا ، دس 

.ةعلا ةرجلا  ءامس  ةدمحملا   راونألا  سمش  تعلطو  قفألا ،

إ تاقاسلا  تارجاهملا  نم  تناف  رونلا ، ةعشأ  نم  عاعش  اهنع  هللا  ر  نمأ  مأ  تقلعت 
، اهبلق تملسأ  ل  لجو ، زع  هللا  رمأل  ةاجتسالا  نع  دحاو  ةظحل  ولو  رخأتت  ملف  مالسإلا ،

اهجوز نلو  نولا ، اذه  ملس    ةلفاق  لوأ  ةمدقم  تناو   ملاعلا ، بر  اهحراوجو  
.امهنب مالسإلا  قرفف  ملس  نأ  دبع أ 

هلوسر ةنسو  لجو  زع  باتك هللا  نم  اصلا  عبنلا  نم  لهنت  رونلا  اذه  باحر  نمأ   مأ  تشاعو 
نمؤملا لئاوأ  نم  اهغكو  لئاز ، عاتم  نم  اهيف  ام  ل  اندلا  اهــزاوت  ةداعس ال  تناف   ملسو هيلع هللا ىلص ،

ءاذإ دتشا  املو  اهمالسإ ، بس  شق  نم  ىذألاو  باذعلا  تقال  مهنع  تانمؤملاو ر هللا 
ارارف ةنيدملا  إ  نورجاهملا  جخف  ةنيدملا ، إ  ةرجهلا  مهل  نذأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأل  كملا 

.تارجاهملا نم ب  نمأ  مأ  تناو  شق ، شط  نم  مهنيد 

امل لاق : مساقلا  نب  نامثع  نعف  هفصو ، نع  ملقلا  زجع  ء  اهل  ثدح  ةنيدملا  قطلا إ  و 
ءام و اهعم  سلو  تشطعف  ءاحورلا ، نود  فنملا  تسمأ  اهنع  نمأ ر هللا  مأ  ترجاه 
تف ح ضبأ  ءاشرب  ءام  نم  ولد  ءامسلا  نم  اهيلع  دف  ءاملا ، ةلق  نم  تدهجو  ةمئاص ،

مويلا موصأ   تنكو  طق ، شطع  كلذ  دع  باصأ  ام  هللاو  لوقت : اهنع  تناف ر هللا  تور ،
.دع تشطع  امف  شطعأ  سمشلا   فوطأ   مث  راحلا 

ةع

دقف ملا ، برلا  عم  مظع  لاح  اهنع  نمأ ر هللا  مأل  نا  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
تملسأ اهنأ  ثح  اهتاح ، ةلط  عجلا  اهنع  بهذأو هللا  اهرمع ، لاوط  شطعلا  اهنع  بهذأ هللا 

نم تناف  تاطارملا ، عم  تطارو  تارباصلا ، عم  تصو  انسح ، ءال  تلأو  اهمالسإ ، نسحف 
، لللا اهمدق   اهنع  تفصو ر هللا  اهيلع ، مرح هللا  امع  اه  تضغ  دقف  لئاضفلا ، لهأ 

.ةركذتم ةركفتم  كولملا ، كلمو  كلملا ، كلامل  اهسفن  تلطعتو 



لاخلا ّدح  قوف  اح 
هتسمو

ً
ةرفاظلا ، هترجه  ةلحر  اذه  هلخدم  امتتخم  ةنيدملا  لخد  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  لوسرلا  نا 

لوسر راسو  سانلا ، اند  اهلثمل   ەرخد  مل  ام  اهل  ردقلا  رخَدا  لا  ةرجهلا  راد  ةكراملا   هماأ 
مهنويع هلإ  تعلطتو  ةحمو ، ةسامح 

َ
اهتدئفأو  اهفوفص  تمرطضا  لا  عمجلا  طسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نا دقل  بلقلا ، نم  ءادسلا  اهنم   لحل  مهــلق  هل  اوحتفو  هبح ، إ  ببحلا  قوش  هثت 
تويبلا تنا  دقف  ةنيدملا ، ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  نلا  هف  مدق  يذلا  مويلا  كلذ  رغأ ، اخرات  اموي 

لوسر هللا ءاج  هللا أ  نولوق : ناملغلاو  مدخلا  ناو  للهتلاو ، دمحتلا  تاوصأ  جترت  قرطلاو 
ملسو هيلع هللا ىلص.

مامز كسم  ل  هلوح ، اوفتلا  دقو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  راصنألا  لقتسا  ةلمجلا  ةئضولا  ةروصلا  ەذهب 
ةرئاس لزت  ملف  ةرومأم ، اهنإف  اهلس  اولخ  مهل : لوق  ناف  ەدنع ، لولا  ەوجري  ءاوصقلا  هتقان 
لق

ً
تراسو  تضهن  اهنع ح  لي  ملو  تكف ، مويلا ، يوبنلا  دجسملا  عضوم  تلصو إ  ح 

راد أ مامأ  هلاوخأ  راجنلا  كلذو  ب  اهنع ، لف  لوألا  اهعضوم  تكف   تعجرو  تتفتلا  مث 
.هنع يراصنألا ر هللا  بويأ 

، هلهأ عاتمو  هعاتم  نم  ةلعلا  خأف  ىرخألا ، قوف  ةدحاو  تفرغ ، نم  افلؤم  بويأ  لم أ  نا 
، ەرمأل بويأ  وبأ  لثتماف  فسلا ، ةقطلا  اهيلع  رثآ  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  نل  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  اهيف  ليل 

.َبحأ ثح  هلزنأو 

هجوزو إ بويأ  وبأ  دعص  هشارف ، هلع إ  همالسو  تاولص ر  لوسرلا  ىوأو  لللا ، لقأ  اَملو 
اذام بويأ ، مأ  ا  كحو  لاقو : هتجوز  بويأ إ  وبأ  تفتلا  اهبا ح  امهيلع  اقلغأ  نإ  امو  ةلعلا ،

،؟ لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوف  منأ  هنم ، عأ  نحنو  رادلا ، لفسأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   نوكأ  انعنص ،؟
.نالعف ام  نارد  امهو ال  جوزلا ، يدأ  طقسو   نولاهل ، نذإ  انإ  ولاو ،؟ نلا  صنأ ب 

لوسر هللا قوف  عق  يذلا ال  ةلعلا  بناج  زاحنا إ  الإ ح  نوكسلا  ضع  امهاسفن  نكس  ملو 
بويأ وبأ  حبصأ  املف  طسولا ، نع  نيدعاتم  فارطألا  يشام ع  الإ  هناحي  ەاملاو ال  ملسو هيلع هللا ىلص ،

لاق ملسو هيلع هللا ىلص: بويأ ، مأ  الو  انأ  ال  لوسر هللا ، ا  ةلللا  ەذه  ٌنفج   انل  ضمغأ  ام  هللاو  نلل ملسو هيلع هللا ىلص : لاق 
كلع رثانت  تكرحت  و  هتحت ، تنأ  تب  رهظ  ع  َأ  تركذ  لاق : بويأ ،؟ اأ  ا  كلذ  ممو 
نمو انب ، قفرأو  بويأ ، وبأ  ا  كلع  نوه  لاقف : ولا ، كنب و  تودغ  مث أ  كاذف ، راغلا 

.رادلا لفسأ  نوكن   نأ  سانلا  نم  اناشغ 

قرأو ٌةرج  انل  تكناف  ٌةدرا ، ةلل 
ٌ

تنا  نأ  إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رمأل  تلثتماف  بويأ : وبأ  لاق 
انلعجف افاحل ، اهذختن  انك  ةفطق 

ٌ
الإ  انيدل  سلو  بويأ ، مأو  انأ  ءاملا  تمقف إ  ةلعلا ، اهؤام  

لوسر هللا تودغ ع  حاصلا  نا  املف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لص إ  نأ  نم  افوخ  ءاملا  اهب  فشن 
هلع تصصق  مث  لفسأ م ، نوكت  نأو  كقوف ، نوأ  نأ  ەرأ  إ  أو ، تنأ  أ  تلقو : ملسو هيلع هللا ىلص ،
ترق اهدنع  رادلا ، لفسأ  بويأ إ  مأو  انأ  تلزنو  ةلعلا ، دعصو إ  باجتساف  ، ةرجلا ، خ 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  ةاضرم  اظحو  كلذ ، جوزلا  انيع 

ةع

مل امهنع  ر هللا  اهجوزو  بويأ  مأ  نم  فقوملا  اذه  إ  اورظنأ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
لوسر هللا، قوف  عق  يذلا ال  ةلعلا ، بناج  زاحنا إ  امنيح  الإ  نوكسلا  ضع  امهسفن  نكس 



، طئاحلا فرط  وه ع  مان  طسولا ، نع  نيدعاتم  فارطألا  يشام ع  الإ  هناحي  ەامالاو ال 
.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  مون  نام  نع  ادعتبا  ع  رخآلا ، فرطلا  هتجوزو ع 

.ةلوطلا ەذه   بولقلا ، اولم  ءانألا  نل  بلاقلا ، نولم  ءاقألا  بلاقو ، بلق  ناسإلا 
رعش نأ  ةلوطلا  كلإ ، سانلا  بولق  وفهت  نأ  ةلوطلا  اققح ، اح  سانلا  كح  نأ  ةلوطلاف 

كلذل اققح ، م 
ً

بلقلا  لم  نأ  ةلوطلا  ةصاصخ ، مهب  نا  ولو  مهسفنأ ، كنورثؤي ع  مهنأ 
.لاخلا ّدح  قوف  اح  هاحصأ  هحأ  هلع  همالسو  تاولص ر  نلا 



ةيجنلا ةرهاطلا 
عبن نم  ىوترا  ةكرام ، ةقسا  ةرجش  نانفأ  نم  نصغ  اهنع  مشاه ر هللا  نب  دسأ  تب  ةمطاف 
لجو زع  هللا  اهبهو  مشاه ، ب  تاتف  ىدحإ  اهنإ  هلوح ، نم  ع  خلا  ضف  ەؤام ، افص 
ءاقنو بلقلا ، ةيطو  قلخلا ، نسح  اهدوزو  ةروصلا ، لامجو  ءاقللا ، ةعادوو  هجولا ، ةحالم 

دس ةب  تزاف  لا  و  اهلوح ، نملو  اهل  ةفاصلا  ةذعلا  امألا  اهسفن  ق  ةرلا ،
، بلطملا دع  ەدج  ةافو  دع  هلع  همالسو  ر  تاولص  دع هللا  نب  دمحم  نخآلاو  لوألا 

تعاطتسا ام  ەرومأ  رتو  هنوؤش ، موقت ع  امأ  همأ  دع  نم  هل  تناف  هل ، بلاط  وبأ  همع  هلفكو 
.اهفنك هتاح   نم  نيدقع  ةارق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دقو ق  س ،

ً
كلذ  إ 

، نيدشارلا ءافلخلا  عبار  هنع  بلاط ر هللا  نب أ  راوغملا ع  سرافلا  مأ  اهنع  و ر هللا 
راطلا دهشلا  مأ  و  امهنع ، سحلاو ر هللا  نسحلا  ةنجلا  لهأ  باش  يدس  ةدج  و 

و هنع ، بلاط ر هللا  نب أ  رفعج  ةكئالملا  عم  ةنجلا  هحانج   ط  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ەآر  يذلا 
انب اولاعتف  اهنع ، ةمطاف ر هللا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تب  اهنامز  ملاعلا   ءاس  ةدس  ةامح  اضأ 

.ةملا ةباحصلا  كلت  ملسأ  فقوم  عم  انحاورأو  انلق  شاعتن 

ةكم ءارحص  ع  مالسإلا  رون  قاب  كلذو  هل ، نولا  اهرظتي  لا  ةظحللا  تءاج  امدنع 
نم سانلا  يدأ  ذخأل  ءاج  دقو  اهل ، اندلل  رونلاو  خلا  لمحل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ثع  امنيح 

لوسر لجو  زع  رمأ هللا  امدنعو  نامإلاو ، دحوتلا  راونأ  إ  نارفلاو  ةلهاجلاو  كلا  ناردأ 
ألٱ ٢١٤

َۡ
ق
َۡ

ِ
َ تَِشَع 

َ
َك ۡرِذنأَو   ﴿ لاق ثح  قألا ، هتشع  راذنو  هنيد ، راهظب  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا 

اضأ اعت  لاقو  (. ٢١٥ ، ٢١٣ ءارعشلا : ﴾ ) َِنِمۡؤُملٱ ٢١٥ َنِم  تٱ 
َكَعََّ نَمِل  َكَحاَنَج  ۡضِفۡخٱَو 

.(٩٤ رجحلا : ﴾ ) َِكُۡملٱ ٩٤ نَع  ۡضرۡعأَو  ت 
ُ

ُرَمۡؤ اَمِ  ف 
َ

ۡعَدۡصٱ ﴿

تب ةمطاف  تاجتساف  ةرخآلاو ، اندلا  يخ  هراقأو إ  هتشعو  هموق  وعد  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  ماق 
اهدالوأ مالسب  اهيلع  َنمو هللا  ةبنلا ، ةحصلا  ف  تظحف  تملسأو ، اهنع  دسأ ر هللا 

قارف بلاط  أ  اهجوز  ع  مظع  امنب  .بلاطو  اه ، مأو  عو ، رفعجو ، لقع ، مهعمج 
نبا ا  لمحت  ال  نلل ملسو هيلع هللا ىلص : لاقو  نيد هللا ، لخد   ملو  افطل ، اراذتعا  رذتعاف  مهتوادعو  هموق ،

.قيطأ ام ال  َرمأ  أ 

، مراملاو لئاضفلا  ش إ  نأو  هلع ، ونحو  بدح  نأ  نم  همع  عنم  مل  راذتعالا  اذه  نأ  غ 
ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص: فصو  حدتم  هلوق  هفطاوع  نع  مجرت  دقلو  هخأ ، نبا  صخش  اهبح   لا 

اوي شاط  لداع غ  دشر  ملح  لمارألل  ةمصع  اتيلا  لامث  ههجوب  مامغلا  سس  ضبأ 
لفاغ هنع  سل  اهلإ 

ةع

أ هلعج  ام  ەرغص ، وهو   متيلا  مالآ  ةعادلا  لمحت  نإ   تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
وأ ءارقفلا  وأ  اتيلا  وحن  ةمحرلا  فطاوعلا  َءالتماو  ةلنلا ، ةناسإلا  اعملا  اساسحإ 

نوك نأ  جاتح إ  ةعاد  لو  اهل ، ةمحرلاو  اهب  لا  تائفلا  ەذه  فاصنإل  مع 
ً

أو  ذعملا ،
َ

ب
الو سالاو ، ءافعضلا  مال  رعش  هلعجت  لا  ةلنلا  ةناسإلا  فطاوعلا  نم  بك  دصر  هدل 

، اتيلا نوفعضتسملا  كئلوأ  هناع  ام  ضع  هتاح  اع   نأ  لثم  ائش ، دصرلا  اذه  هل  رفوي 
.اسملاو ءارقفلاو 



تاباحصلا نم ص  عئاور  



دنع هللا كدلو  بسحا 
، اهب دتع  سانلا ال  ةقادصلا ب  تالص  تنا  اذو  لجو ،  زع  ناسإلا و هللا  ةلص ب  نامإلا 

دال نامإلا ، كلذكف  ثداوحلا ، فالتخاو  اللا ، بلقتو  ماألا ، رم  اهدأ  اذإ  الإ  اهنأش  ەوَنيالو 
صلاو اهفز ، نع  فشك  امو  اهبيط ، نع  فشك  امإف  اهصمح ، يذلا  ءالتبالل  هتلص  عضخت  نأ 

نم ءافعضلا  اهقط  ال  ةاحلا  لاقثأ  نإف  ةعرافلا ، ةلوطلاو 
َ

ةجضانلا ،
َ

ةناسإلا  انع  نم 
امنإ نراوخ ، وأ  رم  وأ  افطأ 

ً
رجأتس  مل  هلقن ، دي  لقث  عاتم  هدل  نا  اذإ  ءرملاف  لا ،

الو ىلا ، اهتلاسرب  ضهني  ال  ةاحلا ، كلذك  دادشلا ، بانملاو  ةلصلا ، لهاولا  ىوذ  هل  تي 
ةاحصلا حجن  دقلو  نورباص ، لاطأ  ةقلامع ، ءاسو  لاجر  الإ  روط  إ  روط  نم  اهلقني 

.نهادحإ ةصق  ەذهو  بعصلا ، ءاللا  ناحتما  تاباحصلاو  

نسحو قلا ، لامو  نامإلا ، ةوقو  صلا ، نسح  امظع   اغلم  اهنع  ملس ر هللا  مأ  تغل 
: لاق همأ  نع  هنع ، كلام ر هللا  نب  سأ  ه  ثدح  ام  كلذ  نم  لوتلا ، قح  لوتلا ع هللا 

غص رئاط  ( ؟ غنلا لعف  ام  مع  اأ  ا  لوقف : هلقتس  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ناف  مع  اأ  ك  خأ   نا 
(. هل

تشا ەرافسأ ، نم  رفسل  بهأتي  امنب  هنل  هلق ، ةحرفو  هبأ ، ع  ةرق  مالغلا  اذه  ادغ  دقو 
ملس مأ  نلو  رفسلا ، نع  هف  دا  اددش ، اعزج  ەوبأ  عجف  ه ، تملأ  ةلع  نم  غصلا  لفطلا 
ملس مأ  تأهف  هنبا ، اعتو  كرات  ضق هللا  ةحلط ، اأ  رفس  نم  ماأ  دع  مث  رفسلا ، هنم  تلط 

.تعنصتو هل  تيطت  دقو  ةحلط ، وبأ  ءاجف  هنبا ، توم  ةحلط  اأ  اوخت  ال  تلاقو : ەرمأ ،

مث .هتفرع  ام  نكسأ  نآلا  وهو  ةحلط ، وبأ  ا  خ  وه  تلاق : ملس ؟ مأ  ا  مع ، اأ  لعف  ام  لاقف :
ةحلط اأ  ا  تلاق : مث  .ەءادغ  هلإ  تمدق  مث  مويلا ؟ كءادغ  ترخأ  دق  ةحلط  اأ  ا  لأت  الأ  تلاق :

نأ مهقح  نمفأ  نخآل  اهوراعأ  راعتسملا -  ءلا  يأ  ةراع -  اوعجسا  اموق  نأ  ول  تأرأ 
ام كنم  دسا  نإ هللا  تلاق : .مهل  قح  ال  ةحلط : وبأ  لاقف  .مهنم  اهوعنم  نأو  مهيلع ، اوطخس 

.ملسلاو اضرلا  ءاضق هللا  ةحلط  وبأ  لتف  ەدنع ، كدلو  بسحاف  بهو ،

امهضوع هللا نأ  اهلو  هل  اعدف  ملس ، مأ  نم  نا  ام  هثدحو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  حبصأ م إ  املو 
مأ تلمحو  هن ملسو هيلع هللا ىلص ، ءاعد  لجو  زع  باجتساف هللا  ضوعلا ، امهل   كراي  نأو  ەادقف ، امم  اخ 

.هللا دع  ەامسو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هكنح  هتعضو  املو  ةحلط ، نب أ  دع هللا  ملس 

ةحلط أ  نب  هللا  دع  مالغلا  ع  داعو  نباصلا ، نمؤملا  جوزلا  ع  خلا  كلذ  داعو 
ثكتب مالغلا  اذه  ةكلا   راثآ  ترهظو  هنم ، لضفأ  ٌان  راصنألا  نك   ملف  نرادلا  يخ 

.حلاصلا ەدالوأ 

ةع

مأ فكف  لاجرلا ، نم  ثك  هنع  زجع  يذلا  لنلا  فقوملا  اذه  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
، اهجوز ةاعارم  ع  تلمعو  لجو ، زع  ةاضرم هللا  تدهتجا   دقلف  اهنع ،؟  ملس ر هللا 

حلصأو اهانم ، اهغل  اهتن  قدص  اعت  ملع هللا  املف  اعت ، رمأل هللا  ملسلاو  صلا  تغلاو  
مع اأ  اهنبا  تكرت  دقو  امتلل ،) امل   كرا هللا   ) نلا ملسو هيلع هللا ىلص ةوعد  كلذ  تققحتو  اهترذ ، اهل 

.هنم اخ  اهضوعف هللا   



اهيلإ حتفتو  سفنلا ، محتقت  لا  مالآلا  اهنإ  هجوت ، اوقأ 
ً

وأ  بتك  امال  سل  ةاحلا  ناحتما  نإ 
َع شجك  ةاحلا  سانلا   عاضوأ  نأ  مهفنأ  نسحو  باسألا ، مهبم  نازحألا  ءالتبالاو  .اقط 
نوك ةقالا  قرفلا  ذاقنو  ىرخأ ، قرف  ذاقنإل  توملا ، لاتقلا ح  هقرف  ضع  فلت  دقو  لاتقلل ،
ام  ردقتف  ىلا ، ةحلصملا  ه  وت  امسح  ةداقلا  اهمسرت  ةددج ، كراعم  اهب   فذقلل 

.عم درف  ناك  طتري  نأ  نم  ىدم  عسوأ  رمألا  نأل  هلإ ، رظني  ةجئاملا ال  رامغلا  ەذه 



ةثدحملا ةدهاجملا 
تامس تسمال  دق  ةوس  كانه  تنا  ةنيدملا ، مالسإلا   سمش  قول  وألا  ماألا   

، لجو زع  ا  نهنامإ  نالعإ  إ  نعراسو  نامإلا ، نهسوفن  تقأف  نهــلق ، مالسإلا 
اهــب تنمآ  ةمك  ةأ  ْنم  ردقلا  ةللج  ةأرما  تانمؤملا  ءالؤه  ْنم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، هلوسر  قيدصتو 
دعس هقفلا أ  احصلا  ُتخأ  يردخلا  نانس  نْب  كلام  ُتْب  ةعفلا  لوألا ،  قاسلا  عم 

.دُحأ موي  دهشسا  يذلا  نانس  ُنْب  كلام  دهشلا  دهاجملا  احصلا  اهوبأو  يردخلا ،

ةنيدملا إ  لقأ  امدنع  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  تعاو  اهنع  هللا  ر  كلام  ُتْب  ةعفلا  تملسأ 
.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  اوعاف  ةعفلا  مهنمو  هتب ، ُلهأو  هنع  نانس ر هللا  ُنْب  كلام  عراسف  ارجاهم ،

كلام جخف  لس هللا ، داهجلا   اوقاس إ  دق  نانس  نْب  كلام  ةأ  دارفأ  نا  دُحأ  ةوزغ  و 
دعس اَأ  ضرع  كلام  نا  دُحأ  دنعو  همأل ، دعس  وخأ أ  نامعنلا  ُنْب  ةداتقو  دعس ، وُبأ  هنباو 

مث هصو ، رظنلا  هف  ُدِّعصُ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لعجف  ةكرعملا ، لوخد  هل  حمسل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ع 
لوسر ناو  ةنس ، ةع  ثالث  كاذ  ذإ  ەرمع  ناو  ةنيدملا ، ەدرف إ  ەدر ،» كلام  ا  : » ەدلاول لاق 

.دورولا رمع  ناتفلا   َْنم  ةلث  عم  دُحأ  موي  ەرغصتسا  دق  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

، فلا ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  هجو  حُجو  نوملسملا ، مزهنا  امدنع  ادومحم  ءال  كلام  أ  ةكرعملا  و 
ْنم لاجرلا  لدنجو  لتاق  لظو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةنجو  ْنم  فلا  مدلا  صتماو  كلام  عأف 

لجر رظني إ  ْنأ  دارأ  ْنم  : » هقح لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   لاقف  ةداهشلا ، رفظ  لوسر هللا ح  لوح 
.هنع نانس ر هللا  نب  كلام  راشأو إ  اذه ،» رظنيلف إ  ةنجلا  لهأ  ْنم 

ةعاس نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوح  اوتث  نيذلا  دحأ  نا  دقف  نانس ، نْب  كلام  همع  ْنم  ءال  لقأ  ةداتق  نك  ْملو 
.هيع نسحأ  تناو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهدرف  ذئموي  هنيع  ق 

ُ
تعل ح  لاطألا ، لاتق  لتاقو  ةعلا ،

ناف مهيلهأ ، ع  اونئمطل  هعم  نمو  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  لقتس  للاو  دُحأ  ةوزغ  تهتنا  دقلو 
، هبكر تلقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْنم  توند  لاقف : هنع  ر هللا  يردخلا  دعس  وُبأ  جخ  نمف 
، اعت ءاضق هللا  ضار  وهو  دعس  وُبأ  داعف  ةنجلا ،» اوقفارت   دقل  كبأ ، كرجآ هللا   : » لاقف

لعف اذام  : » همأ تلاقف  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  ةمالس  امهيبلق  نأمطو  اهمأو  ةعفلا  هتخأل  داعو 
الام اتسحاو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةمالس  اعت ع  اتدمحف هللا  دهشسا ،» دقل  : » لاقف كلام »؟

.ةثملا مظعأو  ءازجلا ، لضفأ  كلذ  اتلانف  صلا ، نسحأ  اتصو  لجو ، زع  دنع هللا 

ةع

عافتراو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مظع  بح  نم  ةاحصلا  ناملغ  هلع  نا  ام  ناي  فقوملا  اذه   
ام مهؤوسو  مه  ام  مهف  رالا  روعش  نورعش  ثح  تامامتهالاو ، كفتلا  ىوتسم 

.مهئانبأ ةت  مهحاجنو   ةاحصلا  ةت  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   حاجن  للد ع  اذهو  مهؤوس ،

، مهل ەدقفتو  هاحصأل  هتياعر  نسح  ةحلاصلا   ةودقلا  هتمأل  ع  نا  ملسو هيلع هللا ىلص  لوألا  انملعمف 
ع فطعلاو  مهيسحم ، عيجشو  مهــقم ، ةرذاحمو  مهلاوحأ ، ةقارمو  مهنع ، هلاؤسو 
نم كلذ  رملا  عيطتسو  .مهيف  ةلهجلا  ملعتو  مهنم ، راغصلا  بدأتو  مهنياسمو ، مهئارقف 

، بادآلا مالالا  ةعاتمو  تاداعلا ، نم  اهغو  ماصلاو  ةالصلا  هئانبأ ع  ةظفاحم  ةعاتم  لالخ 
ناسللا ظفح  ةعاتمو  اهغو ، نواعتو  ةنامأو  قدص  نم  مالسإلا  قالخأ  مالالا  ةعاتمو 



.متشو بس  مدع  نم  حراوجلاو 

ەذهف اعمج ، ةاحصلا •  ءاس  دنع  هخوسرو  نامإلا  ةوق  لد ع  ام  اضأ  فقوملا  اذه  و 
دقلف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةمالس  نع  تلأسو  كلذ ، رثأتت  ملف  اهوبأ  اهل  ن 

ُ
دق  كلام  ُتْب  ةعفلا 

«، اذه دع  مهيلع  ي  نمو  : » تلاق امنيح  قلا  ةخسار  نامإلا ، ةق  اهنع  تنا ر هللا 
للد ع اذهو  ةنجلا ، اوقفارت   دق  ملسملا  ءادهش  نأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  امه  امنيح  كلذو 
ع ءانب  مهكولس  مظنب  مهمامتهاو  ةرخآلا ، ةاحلل  مهنع  هللا  ر  ةاحصلا  راعشسا  ةوق 

.كلذ



ةنجلا اوقفارت  مهالتق 
دع ونب  لخد  دقلف  راصنألاو ، سوألا  احتف ع  همالسإ  نا  هنع  ذاعم ر هللا  نْب  دعس  رد   

عفار ر هللا ُتْب  ةشك  تملسأ  مويلا  اذه  و  هل ، اح  مالسإلا  اعمج  دعس -  موق  لهشألا - 
اهبلق رمغت  ةداعسلا  نأ  تسحأو  اهبلق ، فاغش  نامإلا  سمال  دقو  ذاعم -  نب  دعس  ُّمأ  اهنع - 

تناف ةنيدملا ، ةمالسإلا   ةوعدلل  ارقم  اهراد  تحصأ  امدنع  ةداعس  تدادزاو  ل  اهحراوجو ،
.اهل اندلاو  ل  ةنيدملا ، ءاُجرأ  رطعتل  نامإلا  تامسو  مالسإلا ، بع  ت 

إ ةرجهلا  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  مهل  نِذأ  ملسو هيلع هللا ىلص ، طصملا  ببحلا  باحصأل  كملا  ءاذإ  دتشا  املو 
، راصنألا باحر  اولزنو   ةنيدملا ، إ  اورجاهف  مهنيد ، اونتفُ   ْنأ  ْنم  مهيلع  افوخ  ةنيدملا ؛

ناوضر راصنألا  ناو  .ءاوهلا  مس  ْنم  مهيلع  افوخ  نوفجلا  اوقلغأو  مهنويع  مهوعضو   نيذلا 
نذأ لجو  زع  نأ هللا  راصنألا  ملع  املف  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، مودقل  ةفهللاو  قوشلا  دشأ  مهيلع   ر 

.حفلا ةدش  ْنم  مهداسجأ  قرافت  ْنأ  مهحاورأ  تدا  ةنيدملا ، ةرجهلا إ  هبحل ملسو هيلع هللا ىلص 

عراوش تألتماف  ةنيدملا ، فراشم  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ع  نأ  مهعماسم  لصو إ  دوعوملا  مويلا  و 
اهل ملسو هيلع هللا ىلص، ةلا  هتفرع  قولخم  ىري خ  نأ  دي  للا  لافطألاو ، ءاسلاو  لاجرلا  اهل  ةنيدملا 

ةحرف ْنم  ءزج  فلأ  ْنم  اءزج  يواس  تنا  ام  ةظحللا ، كلت  هل   نولا  داعأ  تعمتجا  ولف 
نأ اهبلق  قامعأ  ْنم  متت  امهنع  دعس ر هللا  ُّمأ  تناو  .ةنيدملا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  مودق  راصنألا 

راجنلا راد ب  هبحل ملسو هيلع هللا ىلص  راتخا  نلو هللا  ةرخآلاو ، اندلا  ةداعس  دعسل  اهتب  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   لي 
.هنع يراصنألا ر هللا  بوُيأ  تب أ  لف  

اننأ ال حيحص  لئاضفلا ، رامضم  اروكشم   اقس  تملسأ  ْنأ  ذنم  اهنع  ةشك ر هللا  تلجس 
نثأ نمو  نهْنم ، تالوألا  نعو  نهْنع ، لزعم  نكت  ْمل  اهنلو  تاهشلا ، ةحئال  اهمسا   دجن 
حاتفم اهنع  تنا ر هللا  دقف  ةللجلا : نهلامعأ  باجعإلا  نرثأو  ةمظعلا ، نهفقاوم  خــــراتلا 

نم هاحصأو  ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  ةمدخ  إ  قباست  تناو  ءاسلا ، ةعب  راصنألا   ةوسل  خ 
اذه ةمدخل  ء  يأ  ت 

ُ
مدق ْنأ  اهلالخ  ْنم  عيطتس  ةصرف  اهتوفت  ْنأ  دت  تناو ال  نجاهملا ،

ْنع عُل  ةدلاخلا  تاحضتلا  كلت  مامأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  فقوو  .لسرملا  دس  ةمدخلو  مظعلا ، نيدلا 
ونب مث  لهشألا ، دع  ونب  مث  راجنلا ، ونب  راصنألا  رود  خ  : » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص راصنألل ، ەريدقتو  هتداعس 

امظع دعس  ِّمأ  رو  نا  مو  .ٌخ » راصنألا  رود  ل  و  ةدعاس ، ونب  مث  جرزخلا ، نب  ثراحلا 
.لوقلا اذه  اهعمس  ارت إ  امنيح 

نيدلا ةنامأ  لمحت  تنا  لا  ف  ادأ ، خــــراتلا  اهاسي  فقاوم ال  امهنع  دعس ر هللا  ِّمأل  نا 
اهلام كلذ  لجأ  ْنم  تحض  ولو  نيدلا  اذه  ةمدخل  ء  يأ  ت 

ُ
مدق ْنأ  متتو  اهيفتك ، ع 

خلا ةقاس إ  نوكت  نأ  ةصح ع  اهنع  تنا ر هللا  دقف  كلمت ، ام  لو  اهسفنو  اهدالوأو 
لس هللا ادهاجل   امهنع  ذاعم ر هللا  انبا  ورمعو  دعس  اهادلو  جخ  رد ، ةوزغ  .هل و 

ْنم لاتق  التاقف  هلس ، ةداهشلا   هللا  امهقزري  نأ  متت  تناو  امظع ، احرف  امهب  تحرفف 
حف فقوم  رد  موي  دعسل  ناو  انسح ، ًءال  امهنم  دحاو  ل  أو  ةداهشلا ، نع  ثحي 

، ملسملا دنجل  ةُنلا  تناو  ةداعسو ، اضر  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  هجو  هل  قلأت  راثيإلاو ، ةعورلاو  ةلوطلا 
اذهب اددش  احرف  ةْنُمؤملا  مألا  كلت  تحرفف  نلا  رئاش  نالمح  ىرخأ  ةرم  ةنيدملا  اداعف إ 

.نلا



ورمع لانو  لجو ، زع  هللا  لس  نيدهاجملا   لئاوأ  ْنم  ورمعو  دعس  نا  دُحأ  ةوزغ  و 
ةمالس نرظني إ  ءاسلا  جخف  ةنيدملا ، خلا إ  لصوو  لهشألا ، دع  ْب  ْنم  رفن  عم  ةداهشلا 

ُّمأ تجرخ  ةكرعملا ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   داهشسا  نهيلإ  راخألا  تدرو  نأ  دع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
لاقف هسرف ، نانع  ذخآ  دعسو  هسرف  فقاو ع  نلاو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  وحن  ودعت  اهنع  دعس ر هللا 

لوسر هللا تلمأت  تندف ح  دعس ،» َّمأ  ا  ك  احرم  : » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص أ ،» لوسر هللا ، ا  : » دعس
« .ةصملا تناه  دقف  املاس  كتيأر  ذإ  امأ  : » تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص 

نأ مهيلهأ  يو  يأ  دعس ، مأ  ا  : » لاق مث  اهنبا  ذاعم  نب  ورمع  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  اهازعف 
نمو لوسر هللا ، ا  انضر  : » تلاقف مهيلهأ ،» اوُعفُش   دقو  اعمج  ةنجلا  اوقفارت   دق  مهالتق 

بهذأ مهللا  : » لاقف مهنم ،» اوفلخ  نمل  لوسر هللا  ا  ُعدا  : » تلاق مث  اذه ،» دع  مهيلع  ي 
« .اوفلخ نم  فلخلا ع  نسحأو  مهتبصم ، جاو  مهــلق ، نزح 

ةع

ذإ امأ  : » دُحأ دع  لوسرل ملسو هيلع هللا ىلص  اهنع  دعس ر هللا  ِّمأ  ةمل  تنا  دقل  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نسح ع  لدتو  نامإلا ، معفم  ملس  بلق  ْنم  ضفت  ةصملا ،» تناه  دقف  املاس  كتيأر 

ةنس هللا اهملع  ىدم  ْنع  نتو  اهالومو ، اهقلاخ  لضف  اهتقث   مظعو  اعت ، اهلوت ع هللا 
عطق الو  نسحملا ، رجأ  عيض  هنأش ال  لج  وهف  ەداع ، ْنم  قملا  عم  هنددو  هقلخ ،  

.لئاسلا ءاجر 

زع ةاضرم هللا  و  صلا ، لالج  عئارلا ب  فقوملا  اذه  اهنع   دعس ر هللا  ُّمأ  تعمج  دقل 
ناوضرلا زوفلا  كلذ  تلانو  ةاجتسم ، ةبن  ةوعد  تظحف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةاضرمو  لجو ،

.نانجلاو ةمحرلاو 



ةفولا ةصلخملا 
، تانبلاو نبلا  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسرل  اهنع  هللا  ر  دلُخ  ُتْب  ةجدخ  نمؤملا  ُّمأ  تجنأ  دقل 

رمغ ٍّبح  ْنم  هل  ا  .اهنم  مهنأل  دعسأ  مهب  ناو  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهجْوز  دْنع  حأ  مهب  تناف 
عم تلن  ةوبنلا ، تْب  باوك  ْنم  ةكوك  لوأ  ْنع  ملتن  انه  نحنو  امهنم ! ل  ناك  ألمو  امهيبلق 

ءاجرأ ألم  مث  ةوبنلا  تب  اهبعو   اهجُرأ  حاف  لا  ةرهزلا  عم  ُتلاو ، فافعلاو  رهُطلا  زمر 
.ءادفلاو لذلاو  ةحضتلاو  نامإلا  بع  هل  نولا 

نع ثدح  اضأ  وهو  نهنم ، ةدحاو  نع  ثدح  وه  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تانب  ْنم  تب  ْنع  ثدح  لف 
هنم قثنا  بط ، تب  نأَش   ْنُهلف  تاسالملاو ، لاوحألا  قورفلا   ْنم  ء  عم  تاخألا 

ل ةمألا ، ەذه  تب   مظعأ  وهف  اهل ، لئاضفلا  هناوج  ْنم  تعنو  قلا ، قدصو  نامإلا ، رون 
بز ر هللا هتانب ملسو هيلع هللا ىلص  ىك  ْنع  انه  ثدحلاو  اندلا ، ەذه  تب   مظعأ  هنإ  انلق  ْنإ  غلان  ال 

.اهنع

ْنم جْوزت  ْنم  لوأ  تناو  ةدمحملا ، ةثعلا  لق  عيلا  ْنب  صاعلا  وبأ  اهتلاخ  ُنبا  اُهجْوزت  دقل 
تناو ءافوو ، ةنامأ  مهرهشأ  ْنمو  ام ،

ً
ةكم  لهأ  أ  ْنم  صاعلا  وبأ  ناو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  تانب 

لوسر هللا ناو  اهتخأ ، نبا  هنوك  ْنع  ضف 
ً

هتنامأو ، هقدصو  هئافول  هحت  اهنع  ةجدخ ر هللا 
، ةئنه ةشع  لنلا  ملا  اهجوز  تب  بز   تشاع  دقو  اخ ، هلع  ثو  اضأ ، هح  ملسو هيلع هللا ىلص 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ ةرجه  دْع  الإ  مالسإلا  قنتع  ْمل  صاعلا  اأ  نأ  غ  ءافوب ، ءافو  بح ، اح  هلدات 
.ةنيدملا

، ةكم جراخ  هل  ةراجت  صاعلا   وبأ  نا  ءارح ، راغ  دعتي  وهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ولا ع  لزن  امل 
دع نب  دمحم  روهظ  نع  ناكرلا ، اهتلقانت  دق  كملا ، تاعئاش  هعمس  ألم  رفسلا  ْنم  داع  املو 

، قلا أنلا  هتخأو  اهنع  بز ر هللا  هتلقتساف  ولاو ، ةوبنلا  عمسف  ددج ، نيد  هللا 
هللاو : » تلاقو همال ، متي  نأ  لق  همامأ  تفقوف  كملا ، معازم  ددر  ح  اهلمأ ، بخ  هنلو 

هللاو إ : » تلاق مث  مأ ،» قداص  هنإ  كموقو ، تنأ  تفرع  امل  هللاو  هنو  بذأل أ ، تنك  ام 
« .اوخأو تنمآ أ  كلذكو  تملسأو ، ءاج  ام  تنمآ  دق 

ْنم هقانتعال  هؤم 
ً

ناو  َراهن ، َلل  مقلا  نيدلا  اذه  إ  ەوعدت  اهنع  هللا  ر  بز  تلظ 
اهل لوق  ناو  ءامسلا ، ةاده  ْنع  هلاثمأ  ْنم  ثلا  قوعت  لا  ةعلا  ةرعنلا  كلت  الول  هلق  قامُعأ 

: ةلئاق تقعف  همحو ،» هجْوزل  ًءاضرإ  هئاآ  نيد  قراف  سانلا : لاقل  هتعت  ول  فئاخ  إ  : » ارذتعم
نيد ِتعت  بز ح  ا  تركف  لهو  : » اهلأسف قحلا ،» نع  كني  سانلا  مال  عدت  ْنل  كنل  »

»؟ اآ نيد  تق ع  ول أ  ثدح  امف  كبأ 

، أ مع  نب  هلإ ع  قبس  ام  مالسإلا ، إ  قبس  ْنأ  توجر  ل  ةلاخلا ، نبا  ا  ال  : » تاجأف
نأ الإ  كل  سلف  ماوعلا ، نب  لا  كلاخ  نباو  نامثع ، كمع  نبا  كموق  نم  ملسأو  رك ، وبأو 

قسغ اهيلإ   داع  مث  ةعلا ، هجوتو إ  اهتب ، نم  جخ  مث  ء ، اهبج  ملف  ملسو ،» نمؤت 
تناو دزي ، مل  مث  مالسإلا ،» اعدو إ  بز ، ا  ةعلا  مويلا   كاأ  تقل  : » اهل لاقو  لللا ،

؟ هتبجأ َم  هلاؤس : نع  بز  غ  ام  هتوص  حنرتو  موجولا ، نم  ههجو  حمالم 

ْنم ت 
ُ

ەدا ام  هلع  َفْخ  ملو  هلع ، تقفشأف  مالسإلا  لق  مل  هنأ  اهنع  بز ر هللا  تمهفف 
كلسأ نأ  ْنم  َّإ  بحأ  سلو  مهتم ، يدنع  كوبأ  ام  هللاو  : » اهل لاقف  ەرذع  اهثي  ْنأ  دارأف  ملأ ،



ًءاضرإ هئا  رفكو  هموق  لذخ  كَُجْوز  نإ  لاق : نأ  ەرأ  ل  دحاو ، بعِش  ةبح   ا  كعم 
أهم هنأو  رفلا ، هنأ غ ُم ع  اذه  همال  نم  تفشساف  ترذعو »؟ تردق  الهف  هتأرمال ،

.قافشإلاو ملألا  ةرارم  اهسفن  ْنع  ففخ  لمأ  تللعتو  تصف  اهيبأ ، هتقثب   مالسإلل 

ةع

ةأرملا صت  فك  اهنع  هللا  ر  بل  فقوملا  اذه  ْنم  ملعتن  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
تص اهنع  بف ر هللا  رخآ ، هنم  تضر  اقلُخ  هنم  تهرك  ْنإ  اهنإف  اهجْوز ، ةملسملا ع 

كلذ ْنم  اعت  ام  اعت  و  هك ، لظو ع  أف ، مالسإلا  هتعد إ  ذإ  بويأ  اهجْوز ص  ع 
إ هتوعد  نم  سأت  الو  ناسحإلا ، ل  هلإ  نسحت  تنا  دقلو  اماع ، ع  ةسمخ  نم  أ 
اقراغ  ەارت  امدنع  نزحلا  ل  نزحتو  مانصألل ، دجس  وهو  ضضم  ع  هلمحتتو  مالسإلا ،

نو
ً. القع  وه  ام  وهو  لطالا ، نثارب  اعقاو   كلا ، ماهوأ 

ةأرملا ىرحأ  امف  اهالومو ، اهقلاخل  رمألا  ملسو  همالسإ ، لمألا   اهسفن  اوت  تنا  اهنإ 
ح هنم ، ەركت  امف  ەردقو  ءاضق هللا  اضرلاو  اهُجْوزل ، اهتلماعم  صلا   حلست  نأ  ةملسملا 

.اهنع ضار  وهو  لت هللا 



ةرلا ةقن 
اذه انل   فقوم  ل  ف  ُتلاو ، فافعلاو ، ةكلاو ، خلا ، ناُتس  اْنلق   ن 

ُ
شع انلز  ام 

لذت تنا  ةباحص  عم  دعوم  نحن ع  هل ، نولا  اهبع ع  حاف  ةددج  ةرهز  ىرن  باتلا ،
تاولص ملا  لوسرلا  لا  دس  بلق  ةجهبلاو ع  رولاو  ةداعسلا  لخدُتل  عيطتس  ام  ل 

نْب ناركسلا  اهجْوز  عم  تملسأ  دقف  مالسإلا ، إ  تاقاسلا  نم  ةأرما  اهنإ  هلع ، همالسو  ر 
ورمع نب  لهُس  مالسإلاو  ةلهاجلا  شق   بطخ  للجلا  احصلا  هنع أ  ورمع ر هللا 

لوسر هللا ترثآ ر  ةأرما  .ةنيدملا   و  ةشحلا ، إ  ترجهلا : ترجاهو  هنع ، ر هللا 
ملح تاذ  ةأرما  .ةنجلا   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ةحص  ةصحلا ع  و  اهسفن ، ظوظح  ملسو هيلع هللا ىلص ع 
نب ةعمز  ُتْب  ةدوس  نمؤملا  ُّمأ  ةللجلا  ةباحصلا  اهنإ  .ةمعن  اهب  كو  نمؤملل ، ٌّمأ  .ةنطفو  

.ةرطعلا اُهتس  َنم  عئارلا  روطسلا  ەذه  عم  اْنُلق  شاعُتْنل  اْ  اولاعتف  .اهنع  سق ر هللا 

، مظعلا نيدلا  اذهب  طصملا ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  ءاج  ْنأ  ةلهاج و إ  شعت   ةلا  تنا  دقل 
هتوعدل باجتساف  نامإلاو ، دحوتلا  راونأ  إ  نارفلاو  كلا  لاحوأ  ْنم  ةلا  لقنيل 

مقرألا نب أ  مقرألا  راد  ةتع  ةلهاجلا ع  بوث  اوعلخف  ةقتلا ، ةقنلا  بولقلاو  رطفلا  باحصأ 
ةمدخلو ةعاطل هللا ، مهُحراوجو  ـلق  مهُ تداقناف  نامإلاو ، ىوقتلا  بوث  اوسلو  هنع ، ر هللا 

.لجو زع  نيد هللا 

نيذلا مُه  اهدهم ، ةكراملا   ةدمحملا  ةوعدلا  ەذهل  اوباجتسا  نيذلا  مارلا  بحصلا  ءالؤه  ْنإ 
، مهموحلو مهئالشأ ، ع  نولا  ءاجرأ  إ  هتلاسر  اوو  مظعلا ، نيدلا  اذه  َّمَه  اولمح 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص رزاؤت  تنا  لا  اهنع  ةجدخ ر هللا  ءاسلا  نم  ملسأ  ْنم  لوأ  ناو  مهئامدو ،

.ةوعدلا رمأ  هنيعتو ع  فقاوملا ، عأ   

ْنع ةدحاو  ةظحل  ددي  ْمل  يذلا  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وُبأ  لاجرلا  نم  ملسأ  ْنم  لوأ  ناو 
الإ هللا، هلإ  نأ ال  دهشأ  : » لوق ەدجو  هتوعد ح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  هلع  ضرع  ْنأ  دْع  ةوعدلا  لوُبق 

ةنامأ لمح  هنع ح  قيدصلا ر هللا  رك  وُبأ  ملسأ  ْنإ  امو  .هللا » لوسر  ادمحم  نأ  دهشأو 
ةعلا نم  ةتس  هد  ملسأف ع  لجو ، زع  نيد هللا  سانلا إ  وعد  جخو  هقانُعأ ، نيدلا ع 

.دع امف  ةنجلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  مه  نيذلا 

ثك ٌقلخ  هد  ملسأو ع  ل  هتانسح ، نام  مهو   ةماقلا  موي  هنع  قيدصلا ر هللا  أف 
خو ُهلوح ، ْنم  سانلا  َّمه  لمح  ةعادلا  نوك  ْنأ  بج  اذكهو  راربألا ، راهطألا  ءالؤه  غ 

.هتنجو ةاضرم هللا  مهيدأ إ  ذخأو  باذع هللا ، ْنم  مهيلع 

ورمع نب  ناركسلا  ةلهو  لوأ  ْنم  قحلل  رك  أ  ةوعدل  اوباجتسا  نيذلا  قاسلا  ْب  ْنم  ناو 
همع ةنباو  هجْوز  تملسأو  ل  هلق ، فاغش  نامإلا  سمالو  ناركسلا  ملسأ  دقلو  هنع ، ر هللا 

، رمعلا تاظحل  لمجأ  نامإلاو  دحوتلا  باحر  اس   اشاعو  اهنع ، ةعمز ر هللا  ُتْب  ةدوس 
لظ ةاحلا   نو 

َ
امِع مهحراوجو  ، مهــلق  تملسأ  نيذلا  قاسلا  نم  ناجْوزلا  نا  اذكهو 

.ةرخآلاو اندلا  ةداعسلا   مهل  بتك هللا  نيذلا  نم  امهنع  اناف ر هللا  نامإلا ،

خفن نيذلا  ءالؤهب  اذإف  هنع ، هللا  ر  همالسإ  ُخ  عاش  ح  ةدودعم  تاعاس  الإ  امو  
نوفرع مهلوقعو ، مهنوط  تاوهشل  ٌدبع  مهنأ  عم  ةداسلا  مه  مهنأ  اونظف  مهلوقُع ، ناطشلا  

َإ هف  نوبقري  مهو ال  اص ، باذعلا  هلع  نوبصف  هنع  ورمع ر هللا  نب  ناركسلا  مالسإ  خ 



.ةمذ الو 

، هاحصأ ْنم  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  عبتاو  ملسأ  ْنم  ع  اْودع  مهنإ  مث  هللا : همحر  قاحسإ  نبا  نعف 
، عجلاو بلا ، مهنوبذعو  مهنوسح  اولعجف  ملسملا ، نم  اهيف  ْنم  ةلبق ع  ل  تثوف 
، مهنيد ْنع  مهنونتف  مهنم ، اوفعضتسا  نم  رحلا ع  دتشا  اذإ  ةكم  ءارحص  ءاضمرو  شطعلاو ،

نم هاحصأ  بصُ  ام  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ىأر  املف  مهيلع ، ءاللا  ةدش  نم  مغر  ةاحصلا ع  تثف 
دْنع جخف  ٌدحأ ،» ەدنع  ملظُ  الم ال  اهب  نإف  ةشحلا ، ضرأ  إ  متجرخ  ول  : » مهل لاق  ءاللا 

هللا إ  ارارفو  ةنتفلا ، ةفاخم  ةشحلا ، ضرأ  إ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  باحصأ  ْنم  نوملسملا  كلذ 
.مالسإلا ةرجه   لوأ  ةشحلا  تناف  مهنيد ،

اشاعو  كاذنآ ، شق  ةرباج  شط  ْنم  اهنيد  ارارف  امهنع  اهجْوز ر هللا  عم  ةدوس  ترجاه 
خلا امهءاج  مث  .دحوتلاو  نامإلا  لظ  ةاح   بطأ  لداعلا -  كلملا  كلذ  اجنلا -  باحر 

ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص، ةحُص  امعنيل  ةكم  اداعو إ  اذك ، خلا  ناو  تملسأ -  دق  اشق  نأ  ةشحلا   
ببحلا نع  ادع  معنلاو  ةحارلا  نع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  راوج  باذعلا   بذعتس  نمؤملا  نإف 

ع طلسو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ةوعدل  ءادعلا  نلعت  تلاز  ام  اشق  نأ  ادجو  ةكم ، إ  اداع  املف  .ملسو هيلع هللا ىلص 
ةزعلا نأو  بق ، نأ ن هللا  مهــلق  مطُ  نا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نلو  اناولأ ، باذعلا  نم  هاحصأ 

.هئادعأل نوكس  يزخلاو  هئالوأل ، نوكتس 

ْنأ إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةنُسو  باتك هللا  عم  ةظحل  ل  ناشاعتي   ناجْوزلا  لاز  امو  ماألا  رمت 
، اهئرا هُحور إ  تضافو  توملا ، شارف  هنع ع  ناركسلا ر هللا  اهيف  مان  لا  ةظحللا  تءاج 

ەذه ةدحو   اهنع  ةدوس ر هللا  تحصأو  اددش ، انزُح  ةدوس  هلع  تنزحف  ةكم  تامف  
ْنم ەداع  مُحرأ  نأ هللا  انيق  ملعت  اهنأل  ءاضق هللا  تضرو  مج ،

ً
اص  تص  اهنلو  اندلا ،

رطخ ْمل  اهنلو  اخ ، هضوع  نإف هللا  بسحاو  اذإ ص  دعلا  نأو  عيضرلا ، اهلفط  مألا  ةمحر 
نب دمحم  نخآلاو  لوألا  دسل  ةجْوزو  نمؤملل ، امأ  ماألا  نم  موي  نوكتس   اهنأ  ادأ  اهلاب 

.ملسو هيلع هللا ىلص دع هللا 

ةع

فوس مهغ  ْنم  مهلنو  فعضتسملا  مهشط  نأ  نوكملا  نظ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
، اهيلإ اوحنج  لا  مهتلاو  ةخسلا  لئاسر  نأ  اونظو  ادل هللا ، ةاجتسالا  نع  سانلا  ف 
، مهئاآ نيد  إ  اونا  ام  اودوعو  مهنيد ، ْنم  جخ 

ً
اوراوتيف  ةنعملا ، ملسملا  ىوق  دهتس 

دتري ْمل  ملسملا  نم  ادحأ  نإف  اعمج ، تطقس  مهنونظ  ْنأ  غ  ددج ؛ نم  رفلاو  لالضلا  و 
ءازهتسالا  قرط  حلفت  ملو  نوداي ، نوملسملا  نا  ل  ه ، لجو  زع  هفَّ هللا  يذلا  قحلا  نع 
ْنم ةثولا  ه  رخزت  ام  ملسملا  روعُش  تداز  اهنإ  اهملاُعم ، هشو  هللا  لس  ْنع  دصلا 

.لاصئسالاو ةحضفلا  قحْتسُ  زاخمو  تاَّرعم 



قيتعلا تبلا  قوشلا إ 
ةلُّثلا عم  مالسإلا  ن 

ُ
تمع قارعألا ، ةيط  ةأرما  امهنع  ورمع ر هللا  نب  لهس  ُتْب  ةلهس  تنا 

ةكم ةلهس  تملسأ  .مهتثو  مهــلق  ع  طرو  ىده  مهدازو  مهــب  اونمآ  نيذلا  نم  وألا 
ةشحلا ضرأ  ترجاهو إ  مقرألا ، راد  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لوخد  لق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تعاو  امدق ،

سأر نبا  وهو  هنع  ر هللا  ةعر  نْب  ةتع  نب  ةفذح  أ  بلا  دسلا  اهجْوز  عم  ترجهلا 
ادع كانه  ماقملا  اهب  رقتساو  كملا ، ىذأ  ْنم  ارارف  ةلهاجلا ؛ خيش  ةعر  نب  ةتع  مرجملا 

.اهنيد ْنع  اهدص  ْنأ  دي  ْنمع 

ةاعر ل  اجنلا  اهلم  ْنم  اودُجوو  ةشحلا ، ضرأ  نجاهملا  ملسملل  ةماقإلا  تاط  دقلو 
طقسم بلقلا  ةقلعتم  تلظو  ةغلا ، ةعول  رعش  تنا  اهنع  ةلهس ر هللا  نلو  ةانعو ،
تبلا إ  نحلا  ترعشو  اهلهأ ، ةؤرو  اغلا  نطولا  اذه  إ  نحتو  مألا ، دللا  ةكم  اهسأر 

َنْب لهس  مهحصفو  شق  بطخ  اهاأ  يدهي هللا  نأ  اهبلق  قامعأ  نم  متت  تناو  قيتعلا ،
.ريدق ء  ل  وهو ع  ةكم ، لهأ  رئاس  يدهي  ْنأو  ورمع ،

ةكم لهأ  نأ  ةواخ  راخأ  ترثانت  ح  اهرمو ، اهولح  ةشحلا  ملسملا   ةاحلا ع  متو 
، طا

ً
نا  ەوعمس  ام  نل  اهيلإ ، اومدقو  ةكم ، وحن  نجاهملا  قاوشأ  تكرحتف  اوملسأ ، اعمج 
ةنيدملا رجاه إ  ماقأف ح  ةكم  مهنم  مدق  نمم  ناف  افختسم ، وأ  راوج  الإ  دحأ  لخد  ْملف 

هعمو ةتع  نب  ةفذح  وبأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، تب  ةقر  هتأرما  هعمو  هنع  نافع ر هللا  نب  نامثع 
.الجر نوثالثو  ةثالث  مهددع  مهعم  ىرخأ  ةعامجو  امهنع ، لهس ر هللا  تب  ةلهس  هتأرما 

ثادحألا تشاع  ثح  ةرونملا  ةنيدملا  ىرخأ إ  ةرم  امهنع  لهس ر هللا  تب  ةلهس  ترجاه 
دقف اهئا ، إ  اهفلأ  ْنم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةنيدم  ةمالسإلا   ةلودلل  دملا  دهعلا  ةمالسإلا  

دهشو امهنع ، يراصنألا ر هللا  نب   داع  ْو  ةفذح  اهجْوز أ  ْب  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  آ 
 - ءاقع لهس  ةعقوم  موي  اعم  قو 

ُ
الت لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  اهل  دهاشملا  ناختملا  هللا  ناذه 

قح هللا  ادهاج   ْنأ  دْع  ةفلا  ةبنلا  ةرجهلا  نم  ةع  ىدحإ  ةنس  نيدهش  ةماملا - 
.كلذل اهنع  ةلهس ر هللا  تصف  امهنع ، ەداهج ر هللا 

ةع

، ةلصاوتم ةفنع  مالسإلا  ةوعدل  شق  ءامعز  ةهجاوم  تنا  دقل  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
شق  خيش  نبا  ةفذح  أ  لثم  مهفاأ  ْنم  ددع  مالسإلا  لخد   نأ  اثك  مهءاس  دقلو 

ةلهاجلا شق   بطخ  ورمع  نْب  لهس  ِتْب  ةلهس  هتجْوزو  ةعر ، نْب  ةتع  ةلهاجلا 
اوكرت مه  اذإ  ەاجلاو  لاومألا  مهورغأ  ثح  وأ ،

ً
فلأتلا  مهتتف  اولواح  كلذ  لجألف  مالسإلاو ؛

مهني ْملف  عاتملاو ، لاومألا  نم  مهنامرح  ةلواحم  اوؤجلف إ  كلذ ، مهعم   اوحجني  ْملف  مهنيد ،
.فنحلا مهنيد  كسمتلا  مهمزع ع  ْنع  كلذ 

نوؤدي دقو  .مهبيذعتو  ملسملا  ءاذب  اوماق  ثح  فختلا  ةنتف  رافلا إ  لوحت  كلذ  دنع 
يأ ْنأو  اند ، بالط  اوسل  ملسملا  نأ  مهاردإل  بغلا  ةنتف  رورملا  لق  بهلا  ةنتف 
رم دقو  .هتاعدو  مالسإلا  مهقنح ع  ةدش  نم  اقالطنا  وأ  لشفلا ، ءوبس  مهبيغرت  ةلواحم  

.دبعلاو رارحألا  ءاسلاو ، لاجرلا  ءارقفلاو ، ءانغألا  كلذ  ءاوس   ملسملا  ةنتفلا أ  ەذهب 



ةمك تافص 
تب ةمطاف  مالسإل  وألا  تاادلا  ذنمف  لا ، نم  دومحم  رمأ  لئاضفلا  نادم  قباسلا  

تحضأف قيدصتلاو ، نامإلا ، كلذو   تاخلا ، تاعراسملا إ  نم  تنا  اهنع  دسأ ر هللا 
لوألا لعرلا  نك   نممو  ةلضفلا ، ةحاس  العلا   ةناملا  نذخأ  نمم  ةوفصلا  ءاس  ْنم  كلذ 

ةمطافو .رهَّدلا  لجس  دولخلا   هل  بتكف  لجو ، زع  عنُص ع ع هللا  يذلا  رهالا  بكوملا   
لوأ مث   لوألا ، تارجاهملا  نم  تنا  دقف  تالاجم ش ، ةلضفلا   نْزُح  نمم  اهنع  ر هللا 

.ةفلخ تدلوو  امشاه  تُجوزت  ةمشاه  لوأ  ل   امشاه ، تدلو  ةمشاه 

يذلا لوسرلو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةعاطو   نامإ  اهل  ةددج ، ةاح  شعت  اهنع  ةمطاف ر هللا  تأد 
ةنس عمو  لجو ، زع  تاآ هللا  عم  شاعتت  تناف  اهنانحو ، اهفطع  ْنم  ىوتراو  اهتب ، رت  

.اهيف ام  اندلا  اهلدعت  ةداعس ال  تسحأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح 

ع اهشطو  اهبضغ  بصت  شق  تأد  دقلف  نمؤملا ، نوصي  امئاد  هللا  ءادعأ  نلو 
مالسإلا هجو  فقت   تأدو  هلع ، همالسو  تاولص ر  لسرملا  دس  باحصأ  ْنم  نيدحوملا 

مهيلع راشأ  لانلاو  باذعلا  نم  هاحصأ  لزن  ام  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ىأر  املف  اسو ، اح  ُهراحتو 
.ةشحلا ةرجهلا إ 

أ َنْب  رفعج  اهدلو  عدوت  و  أو  انزح  اهبلق  ألتما  دقو  اهنع  ر هللا  ةمطاف  تفقو  انه 
.ةشحلا نجاهملا إ  مأ  رفعج  نا  دقلف  امهنع  سمع ر هللا  تب  ءامسأ  هجوزو  بلاط 

مشاه ونب  ُحو  مشاه ، ةعطاقم ب  تأجل إ  اهد ، نم  جخ  دا  رمألا  نأ  شق  تأر  املو 
نم ْنم ص  عم  دسأ  تب  ةمطاف  تصف  بعِّشلا ، مهلافطأو   مهئاسب  بلطملا  دع  ونو 

ملسملا عم  رجشلا  قرو  تلأو  ءاللا ، اهيلع  دتشاو  تساقو  ناوضر هللا ، كلذ  ُتت  ءاسلا 
اهولمتحاو امارك ، ةْنحملل 

ُ
اوُص  دق  بلطملا  دع  مشاه و  ْنأ ب  شق  تأرو  ناحملا ،

.نس ثالث  َنم  اوحن  ترمتسا  لا  ةنحملا  لمحت  مهئاس ع  ْنم ص  اوبجع  ل  امش ، ةزعأ 

ناو مهوملس ، نل  مهنأ  فرعو 
ُ

او مهيدأ  طقُس   كلذ  شق  تأر  املف  كلذ : نع  دعس  نبا  لوق 
ةجدخ نمؤملا  ُّمأ  تفوت  ةنسلا  ەذه  و  ةثعلا ، نم  ةاعلا  ةنسلا  بعشلا   نم  مهُجورخ 

ع بئاصملا  تدتشاف  بلاط ، وبأ  همع  وت  مث  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، جْوز  اهنع  ر هللا  دلُخ  تب 
هلوسرل هللا  نذأ  نأ  إ  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  لوسرلا  ءاذإ  أ   دهتجت  شق  تذخأو  ملسملا ،

.ةنيدملا ةرجهلا إ 

لانتل رجاه  ْنم  عم  ةمطاف  ترجاه  ةرونملا  ةنيدملا  ةرجهلا إ  هاحصأل  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  نذأ  املو 
دحوتلا ةمعُنب  اورفظل  ند 

ُ
مها ْنم  اوجرخو  مهلاومأو  مهراد  اوكرت  نيذلا  نجاهملا  رُجأ 

تشاعف  راصنألا  ءاس  نم  اهتاوُخأ  باحر  تلزن   ةنيدملا  كانهو   لجو ، زع  ا  نامإلاو 
.موي دع  اموي  دادزي  اهنامإ  ناف  ةنامُإ  ةئب  لظ 

ةع

نامإلاف لمع ، ال  نامإ  مالسإلا  سلف   داقتعاو ، كولس  نامإلا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةداع هعي  ا  نامإلاف  نَزْحَ .}

ُ
َنو ْمُه  َو 

َ
ْمِهْيلَع  ٌفْوَخ  ف 

ََ
َحلْصأَو  َنَمآ  ف 

َ
ْنَم  } نانق لمعلاو 

نمؤمل الو ي  ص ، الأ  نمؤمل  ادأ  نكم  الف  سانلا ، عم  بط  كولس  عم  كلذو  ةرهاظ  ،



نا دقلو  طاض ، ال  اذكه  هتوص  عفرو  اتخم ،
ً

ارورغم  مو  سانلا ، كتي ع  ەارت  مث  ص 
نمؤملل ةودق  هتثع  دع  ناو  لل ، هثعي هللا  ْنأ  لق  مألا  قداصلا  افورعم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

.ةعاجشلاو ةوقلاو  قدصلاو  ةنامألاو  مرلاو  قفرلاو  ملحلا   



نامإلا باحر   
ةعسلاو ءاخرلاو  معنلا  ةاح  شعت  اهنع ،  ر هللا  ةملس ، ُّمأ  ةمأ ، ُتْب  ُدنه  نمؤملا  ُّمأ  تنا 

ونح اهيلع  ونحو  اهاعرو  هنع ،  ةملس ر هللا  وبأ  اهجْوز  اهيلع  قفني  شَعلا ، ضفخو  ةعدلاو 
، اهعط ةقرو  اهحور ، لامجو  اهتعلط ، لام  اهبارتأ  ب  تفرُع  دقف  مطفلا ، ع  تاعضرُملا 

ب تاداس  نم  ادس  اهوُبأ  نا  دقف  اهلوح ، امو  ةكم  لاجر  غ  يذلا  اهدلاو  مرك  كهان 
نأل بارلا ؛ داز  ُهل  لاق  نا  ح  نيدوُدعَملا ، برعلا  داوْجأ  ْنم  اداوجو  قوُمرَملا ، موزخم 

.هتبحُص ْتراس   وأ  ُهلزانم ، تدصق  اذإ  الإ  ُدوت  ْتنا ال  ناكرلا 

، هجرأ اهل  ةكم  ْتقُع  رخآ  ور  معن  لقُتْتل إ  ُهل ، مُعنلا  اذه  كت  ماأ  نوضغ  اهنل  
إ اهجوزو  ةملس  ُّمأ  تعراسو  ملسو هيلع هللا ىلص ، ملا  نلا  اهيلإ  وعد  لا  ةدمحملا ، ةوعدلا  قبع  هنإ 

قاسلا ةَعلا  دحأ  هنع  ةملس ر هللا  وبأ  اهُجْوز  نا  دقو  ءادعسلا ، نم  اناف  ا  نامإلا 
عباصأ ُغلي  ال  ٌللق  رفنو  هنع ، هللا  ر  قيدصلا  رك  وبأ  الإ  ُهلق  ْملسُ  مل  ذإ  مالسإلا ، إ 

.اضأ مالسإلا  تاقاسلا إ  نم  ألا 
ُ

ىرخ ْتناو   اددع ، نيدَلا 

ْتلعجو ْتجامو ، ق 
ٌشُْ ْتجاه  امهنع ح  اهجْوزو ر هللا  ةملس  ِّمأ  مالسإ  أن  عاش  ْنإ  امو 

، اددي ملو  انهي  ْملو  افُعْض  ْملف  ةساقلا ، روخصلا  ُلزلزُي  ام  ددشلا ، ىذألا  نم  امهيلع  ُّبُصت 

ةعلط انا   ةشَحلا  إ  ةرجِهلا  هاحصأل  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  نذأو  ىذألا  امهيلع  دتْشا  املو 
هتأرما هعمو  ةملس  وُبأ  ةشحلا  ضرأ  هنيد إ  اراف  ملسملا  نم  جخ  ْنم  لوأ  ناف  نجاهُملا ،

.امهنع ر هللا 

، خماشلا اهزعو  خذاَلا ، اهتْب  ةكم  اهءارو   ْتفلخو  ةُغلا ، راد  إ  اهُجْوزو  ةملس  ُّمأ  ْتضم 
ُهتيقل امم  غرلا 

ْ
م عو  هتاضرم ، بْنج  هل   ةلقتْسُم  دنع هللا ، ُهل  كلذ  ةسْحُم  قَعلا ، اهبسو 

طْهم إ  ُقوشلا  نا  دقف  همحر هللا ، اجنلا  ةامح  ْنم  اهُبْحصو  اهنع  ر هللا  ةملس  ُّمأ 

.اْف اهجْوز  دكو  اهدك  يرْف  ىدُهلا  ردْصم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُنحلاو إ  ةمركملا ، ةكم  ولا 

نأو ْمُهُددع ، ك 
ُ

دق  ةكم  ملسملا   نأ  ةشَحلا  ضرأ  نجاهُملا إ  راخألا ع  تعاتت  مث 
ائش فكو  مهرْزأ ، ْنم  َّدش  ْدق  امهنع  باطخلا ر هللا  نب  رمعو  بلطملا  دع  نب  ةزمح  مالْسإ 

ُمُهوُعْدو ُقوشلا  ُمُهوُدْح  نطولا ، ضرأ  دوعلا إ  مُهْنم ع  ٌقف  مزعف  مُهْنع ، شق  ىذأ  ْنم 
.نيدئاَعلا ةعلط  اهُجْوزو   ةملس  ُّمأ  ْتناف  ُنحلا ،

اهبثو لا  ةثَولا  نأو  هف ، اغلاُم  نا  راخأ  ْنم  ْمهيلإ  ام ن  نأ  نوُدئاَعلا  فشا  ام  ناع  ْنل 
نوكُملا  فاف 

ْ
أ ، ةمجهب  ق 

ُ
ش ْنم  ق 

ُ
تل دق  رمعو ، ةزمح  مالسإ  دْع  نوملسُملا 

.ُلق نم  ه  مهل  دهع  ام ال  ْمهسأ  ْنم  قاذأو 
ُ

مُهو مهعورتو ، ملسملا  بذعت 

ةع

، مهئادعأ نم  دلاو  ىذألل  نوضرعتي  لئاوألا  نوملسملا  نا  فك  فقوملا  اذه  نم  انل  بي 
و مهنونهادو ، مهئادعأل  نوملسس  اونوك  مل  مهنإ  دلا ، ةهجاوم  مهكولس   نا  فكو 

نوُمواق اونا  ل  كلذ ، مهل  حمس  مهلاحو ال  فنعلاو  ةوقلا  نوُمواق  نوك 
ُ

او ْمل  هسفن  تقولا 
درجتم ل  جو  بولقلا ، كلتم  يذلا  عئارلا  نابلا  هلإ  نوعد  ام  ضرع  عم  ىذألا  صلا ع 

.مهيلع فطعو  ْمهيلإ  لم  نأ  حماجلا ع  ىوهلا  نم 



ل  مالسإلا ، خــــرات  امم   ادف  ج 
ً

ةوعدلا  كلت  ْتجَّرخ  دقل  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
لمحل ەراتخا هللا  ج 

ً
هحوضوو ، هئامتناو  ەروعشو  ەروصت  ادف   ج 

ً
اهل ، ةلا  خــــرات 

قلطناو دحوت ، ع  سسأتف  و ، ع  ولا  ەءاج  ج 
ً

ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  ةحصلو  هتلاسر ،
، داهجلا ەراعشو  ىوقتلا ، ەداز  سأ ، ةاغل  اماس  اركف  لمح  حيحص ، جهنم  راسو ع  ةدقع ،

ةداهشلا  هتنمأ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، مانألا  دس  هتودقو  نآرقلا ، هقلُخو  صلا ، هتدعو  نامإلا ، هنصحو 
.هللا ناوضرو  ةنجلا  عم  كلت  هتياغو  هل  ، نيدلا  نوكل  لس هللا 



ملؤم قارف 
ال ادع ، عباقلا  مزهنملا  نم  تاجرد  هللا  دنع  عفرأ  هعفادتو ، اهعفاد  ةاحلا ، مالآل  ضرعتملا 

بول ەرخدا  ام  قوف  نباصلا  ناعملا  كئلوأل  ەرخدا هللا  امو  ء ، ەاشخ  الو  ائش ، خ 
ةآ ع هلع  ىذألا  قُحالت  ملسملا  بسح  نأ  طلخلا  نمو  لج ، باوث  نم  ىرخألا  تاداعلا 

روصع فسألل   ملسملا  ب  داس  مهفلا  اذه  نل  هتمحر ، نم  ەداعو  هل ، هللا  ناس 
مهل  ناحتما  ءالتبالا  نأ  فرع  دفلا ، لجلا  اذه  لوألا ، لجلا  نل  لالحمضالاو ، لالحنالا 
نم مظعلا  صلا  نم  فقوملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  رخآلا ، مويلا  زوفلا   لجأل  اندلا ، ةاحلا 

 . اهنع سمع ر هللا  تب  ءامسأ  ةللجلا  ةباحصلا 

عجرلا ةحرف  ط 
ً

امهنع  سمع ر هللا  تب  ءامسأو  بلاط  نب أ  رفعج  ناجْوزلا  معني  مل 
هتباحصو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رمتعا  دقف  رهشأ ، ةعضو  ماع  ىوس  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قاحللاو  لهألا  إ 

نم ناعجشلاو ، لاطألا  نم  فالآ  ةثالث  هماوق  شج  ثع  ةنيدملا  هتدوع إ  روفو  يخ ، دع 
ةثراح نب  ادز  شجلا  لمعتساو ع  ةتؤم ، نامورلا   إ  نالصلا ، ةدع  مامأ  نآرقلا ، ةلمح 

ةحاور ر هللا نب  دعف هللا  رفعج  بصأ  نإف  بلاط ، نب أ  رفعجف  دز  بصأ  نإ  : » لاقو
« .مهنع

راخأ نعو  ةحاور ، نبا  مث  رفعج  مث  دز  دهشسا  اهسطو ، دتشاو  ةكرعملا ، ر  تراد  املف 
ىرج ام  سانلل  فص  ذخأو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، باجحلا  اعت  فشك هللا  ةتؤم  ةرئادلا   ةكرعملا 

ملا ەد  عطقُتف  مالسإلا ، ءاول  لمح  وهو  رفعج  ص  فص  ارثؤم ، اققد  افصو  ةتؤم   
دع هللا ةارلا  ذخأو  ەامدق ، ت 

ُ
عطق هذخف ح  هعضف ب  ىلا  عطقُتف  ىلا ، هلمحف 

.حانج ةنجلا  ُط إ  ارفعج  نأ  ملسملا  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  خو  ةحاور ، نب 

، هاحصأو رفعج  هف  بصأ  يذلا  مويلا  تحصأ   اهنع : سمع ر هللا  تب  ءامسأ  لوقت 
ونب نيأ  ءامسأ ، ا  : » لاقف ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  َّع  لخدف  تأنه ، دقلو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  اتأف 

.ف ُەانيع  تفرذ  مث  مهمشو ، مهمضف  هلإ ، مهب  تئجف  رفعج »؟

ق
ُ

لت دقل  ءامسأ ، ا  معن  : » لاق ائش ،» رفعج  نع  كغل  كلعل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ا  يأ  : » تلقف
لْهأل اوُعنْصا  : » لاقو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  جخو  ءاسلا ، َّإ  عمتجاو  حيصأ ، تمقف  تلاق : .مويلا »
ةمطاف ر هتبا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  لخدف  تلاق : .ْمُهلغْش » ام  ْمُهءاج  ْدق  هنإف  اماعط ، رفْعج 

« .ةالا ِكتلف  رفعج  لثم  ع  : » لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف  ەامعاو ،» : » لوقت اهنع و  هللا 

يدحت ال  : » اهل لاقو  رفعج ، داهشسا  نم  ثلاثلا  مويلا  دع  ءامسأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  لخد  مث 
ءاضق اضر  تعاطأو ، تعمسف  اردص ،» ت  الو  ارجه ، وقت  ءامسأ ال  ا  اذه ، كموي  دع 

ا أو  تنأ  أ  ، : » تلاقف كأ »؟ الأ  ءامسأ ، ا  : » ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  لاق  مث  ەردقو ، هللا 
امهب  ط  حانج  رفعجل  لعج  هللا  نإف  : » لاق خلا ،» الإ  ي  ال  كلُثم  هللا ، لوسر 

.لعفف لوسر هللا ،» ا  كلذ  سانلا  مِلعأف  أو ، أ  : » تلاقو تحرفف  ةنجلا ،»

دقو باسح ، غ  مهرجأ  نوفوُي  نورباصلاف  صلا ، اهنع  هللا  ر  ءامسأ  تمصتعا  ذئدنع 
ُعجس ءامسأ  لعج  ام  ةثملا  لمجو  رمألا  للج  نم  تارباصلاو  نباصلل  لجو  زع  بتك هللا 

ُمُه َكِئٰٓلْوأَو  ةَمۡحَرَو 
ٞۖ

ـَّر  ۡمِهِّ نِّم  ٞتَٰولَص  ۡمِهۡيلَع  َكِئٰٓلْوأ  : ﴿ اعتو هناحس  قحلا  لوق  ذُتتو 
ْ

رك
.١٥٧ ةرقلا : َنوُدَتۡهُملٱ ١٥٧ ﴾



ةع

لوسر هللا نأ ي  لق 
ً

ائش  نك  ملف  هاحصأ ، هتقفش ملسو هيلع هللا ىلص ع  ىدم  فقوملا ع  اذه  لد 
نأ ملا  ئراقلا  اهيأ  بخ  تنأو  ءادهشلا ، ءالؤه  نع خ  مهثدح  هاحصأ  فقاو   وهو  ملسو هيلع هللا ىلص ،

، نزحل بلقلاو  عمدتل ، علا  نإف  ەردقو ، اعت  ءاضق هللا  رلا  عم  اني  ال  مهيلع ، ەءا ملسو هيلع هللا ىلص 
كلا امف  اهيلع ، ناسإلا  هللا  رطف  ةمحرو  ةعبط  ةقر  كلتف  مالسلاو ، ةالصلا  هلع  لاق  ام 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسرب هللا 

اذهلو ءاسلا ، ه  حتت  ام  لضفأ  نم  ءافولا  قدص  ع  تاثلا  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ 
ةدش لامتحاو  هل ، اهسفن  صالختساو  هتافاصمو ، اهجوز  ةاتاوم  ع  ةملسملا  ةأرملا  تجرد 

رهدلا لاحتسا  اذإ  اهعط ، ةوذعو  اهقلخ ، حامسو  اهسفن ، ءافص  نا  ام  أو  هنم ، عبطلا 
نم افارعأ  ناطلسلا ، ةعورو  بصنملا ، مرك  هلد  وأ  هتوق ، هكن   وأ  هلام ، ەأزرف   لجرلا 

.ددحلا نم  ادافصأو  نجسلا ،

، هتمعن ءافأ  ب  و  هل  اهئافو  لدع  ەخ ، ءاحمناو  ەرثأ ، ءافع  دع  هل  اهؤافو  نا  دقل  ل 
لمجتت  ال  ماأ ، ةعو  رهشأ  ةعرأ  هلع  اهدادح  دم  هل  مالسإلا  راثيإ  ناو  ەراد ، فانأو 
تنا كلذل  هتاآو ، ءافولا ، اذه  نم س  ةنُس 

ً
اهيبأ ، راد  إ  ەراد  قرافت  الو  نادزت ، الو  اهئانثأ ،

تناف اهتبارق ، يوذو  اهمأو  اهيبأل  ەارت  امم  رثآ  توملا ، دع  اهجوزل  ءافولا  ىرت  ةملسملا  ةأرملا 
.ماقمو نطوم  ل  هلئامش   ركذتو  هلئاضف ، رثؤت 



ةثراح مأ  ا  نانج  اهنإ 
؛ ةقثولا اهارُع  مْصف  نع  ُزجعت  ثادحألا  مئاظع  نإف  اصلا ، بحلا  نامإلا ع  ُجئاشو  ْتمن  اذإ 

روُّنلا  نم  افورح  نكرت  ثح  نهدالوأ ، ةت  مك   رثأ  اذ  ةاحَّصلا  تاهَّمأ  ُنامإ  نا  اذهلو 
، نهدالوأ ةت  نعدأ   اوللا  ألا 

ُ
تاهم ءالؤه  س  ةعلاطم  ُعألا  ذلتف 

ُّ
.مئاظعلا  تالجس 

انب اولاعتف  اهنع ، ةراصنألا ر هللا  ةثراح  ِّمأ  نع  ملت  امل  بولقلا  همحر هللا  ُّلحلا  سآ  دقو 
.ىلا رد  ةوزغ  ءادهش  لوأل  دلاخلا  دهشملا  اذه 

ملعتي راصنألا ، ءاس  مئارك  نم  َّْنلا -  ُتْب  ةعَُّْلا  اهنع -  ةراصنألا ر هللا  ةثراح  مأ  تنا 
نا دقف  راهقلا ، دحاولا  صالخإلاو   صلا ، لالجو  نامإلاو ، قدصلا ، اهتس  نم  ناسإلا 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص تعاو  تملسأ  دق  اهنع  ر هللا  تنا  .باجعإلا  دح  قوف  نامإلل  اهؤالو 
تحافف رونلا ، بكوم  تاقاسلا إ  نم  تناو  ةنيدملا ، إ  ارجاهم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ءاج  امدنع 

ءاضو اداز  تل  اهلامعأ ، خــــراتلا  نَّودو  ةنامإلا ، فقاوملا  ةعئارلا   اهبهاوم  تقلأتو  اهلئاضف ،
.اهنامو اهقدص  أتلاو  اهجهن ، سلا ع  ندرُي  نمل 

ةت تسحأ  دقف  نهتثم ، نسحأو  نُهمرأ هللا ، نمم  اهنع  نلا ر هللا  ُتْب  ةعلا  تنا 
ةثراح جخ  رد ، موي  ءاج  املو  هللا ، لس  داهجلاو   قحلا  دنج  نم  ةثراح  تدعأو  اهيبا ،

، هف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةءوبن  تققحتو  ةداهشلا ، زاف  ةكرعملا ، تأد  املو  همأ ، تاوعد  احصم 
اع طقسف  مهس  دقلف ُر  رد ، ملسملا   ءادهش  لوأ  نوك  نأ  ةثراح  ةوعد  تيجتساو 

.ةكرعملا ضرأ   

هللاو ال : » تلاقف ةنيدملا ، امهنع و  ةثراح ر هللا  داهشسا  ُخ  نلا  َتْب  ةعلا  غل 
، هتيك رانلا  امإ   بسحأو ، صأف  ةنجلا  أ  ةثراح ، نيأ  هلأسأف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مدق  أ ح 

« .هلجأ نم  ةوعدو هللا 

ةثراح ر هللا مأ  هلإ  تءاجف  اروصنم ، رد  نم  هلع  همالسو  تاولص ر  ملا  لوسرلا  ءاج 
ةنجلا لهأ  نم  نا  نإف  ةثراح ، لعف  اذام  ثدحت  الأ  لوسر هللا ، ا  : » تلاقو ةعم ، امهنع 

ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص: لاقف  همحري »؟ لعل هللا  ءالا ، هلع   تدهتجا  رانلا  لهأ  نم  نا  نو  ُتص ،
ةثراح مأ  تعجرف  عألا ،» سودرفلا  باصأ  كنبا  َّنو  نامث ، نانج  نإ 

َّ
اه ِتله ؟ َوأ  ةثراح ، َّمأ  ا  »

« .ةثراح ا  كل  خب  خب  : » لوقتو كحضت ، و 

ةع

ءانبألا ع ةتو  ةمومألا ، لوصأ  ةثراح  َّمأ  ِ نم  ملسملا  ءاس  ُملعتت  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ماسو اهُنبا  لان  ْنأ  دع  ةَّصاخو 

ً
المع ، رومألا  ەذه  ةثراح  ُّمأ  تتثأ  دقف  هلوسرو ، هللا  ِّبح 

هتعَّدو لا  همأ  ُةروص  هتلخُم  ْقرافت  ملو  داهجلا ، راصنألا إ  عم  رد  موي  جخ  ثح  ةداهشلا ،
.تاثلاو صالخإلا  هتصوأو  ءاعدلا ،

ءاعدالل رمألا  كي  الأو  نمؤملا ، ءالتبالا ع  عق  نأ  ةاعدلاو ، تاوعدلا ، اعت   ةنس هللا  نإ 
نم دلا  فشُف  ةنحملا ، لالخ  نم  راتخالا  متي  امنإ  عيمجلا ، ه  ىواسي  اذهف  طقف ،
وأ هتدوج ، تفشكنا  ەرهص  دادزا  املو  رانلا ، سفنلا  ندعملا  راتخا  ُّمتي  اَم  امامت  قداصلا ،

.هتساسخ



ولو نيد هللا ، سانلا   ت 
ُ

لخد لا  و  نيدلا ، اذهل  ةتماص  ةوعد  ءالتبالا  نمؤملا ع  صف 
، ةنحملا لالخ  نم  رت  يذلا  لوألا  لجلا  نا  اذكهو  دحأ ، مهل  باجتسا  امل  اوناتسا  وأ  اونهو 

يوتس قطلا ، اذه  فلات  فرع  وهو  مالسإلا ، قط  راتخا  مدقأ ع  دف ، لج  كلذل  وهف 
.صلاو ةأرملاو ، دعلاو ، هموق ، ملاو   رحلا  رمألا  اذه   



ا دع ع  لعجس هللا 
نوكت ام  اثكو  ةمارك ، نم  هل  داري  امو  نم خ ، ءرملا  هل  حشرُي  ام  ةراشإ إ  بئاصملا  رثات  نإ 
لوطت الف  اندلا ، عتم  نم  مهبالأ  يوهتس  ام  رداصل  نمؤملا ، ردقلا إ  هقوس  اروهط  مالآلا 

، ثلاو تامحرو ؛ حنم  اهيَط  ةنحم   نم  مو  ةعفان ،
ٌ

ةراض  برو  اهيلإ ، مهنوكر  وأ  اهب ، مهتعدخ 
ا تحا  اذإ  ملسملا  نأ  ع  .ةمئاقلا  نولا  س  عم  قست  لاصخ  راظتنالاو ، ةرباصملاو ،
اغاط ع غلالا  قلا  نوك  ام  اثكو  هند ، اهُّرح   فعضف  ثداوحلا ، َّدح  َّلف  هلإ ، أجلو 

ام ةمحر هللا  نمؤملا  قرافت  نلو  ةطخلا ، ةحارجلا  تالمعلا  بغُملا   ناغط  ةداحلا  مالآلا 
ةبح ِّمأ  نمؤملا  ِّمأ  فقوم  ناو  .دئادشلا  ىدل  غــــي  هنيقو ال  تامزألا ، ي   هنيد ال  ماد 

اذه ىل  اولاعتف  نامإلاو ، اضرلاو  صلا  لثمألا   جذومنلا  وه  ةشحلا  اهنع   هللا  ر 
.رون نم  فورح  خــــراتلا  هتك  يذلا  دهشملا 

ُتْب أ ةلمر  ةبح  ُّمأ  تنا  ةشحلا ، مهنيد إ  نرافلا  نجاهملا إ هللا  ةعلط  تلصو  امل 
قامعأ نم  متتو  اهلهأ ، ةؤرو  اهنطو  إ  نحتو  ةغلا ، ةعول  رعش  امهنع  نافس ر هللا 

، ةكم لهأ  رئاس  يدهي  نأو  ملسلاو ، برحلا  مهدئاقو   موقلا ، معز  اهاأ  يدهي هللا  نأ  اهبلق 
ترمو .شحج  نب  دبع هللا  اهجْوز  ىوس  اهتدحو  اهسؤي   نا  ام  ريدق ، ء  ل  وهو ع 

نأو سوُبُع ، لوط  دع  اهل  ُتفص  ماألا  نأ  كلذ  دع  ةبح  مأ  تُسحو  ةشحلا ، مهيلع   ماألا 
اهل هتأخ  ام  ُملعت  ْنكت  مل  ذإ  نامألا ، ةحاو  إ  اهب  ُتضفأ  دق  مالآلا ، قط  ةقاشلا   اهتلحر 

.ُريداقملا

هف شطت  اساق ، اناحتما  اهنع  ر هللا  ةبح  مأ  نحتم  نأ  ُهُتمح ، ُتكرات  ءاش هللا  دقف 
كلذ نم  هللا  اهجرخ  نأو  ماهفألا ، يوذ  ُماهفأ  همامأ  عضعضتتو  مالحألا ، يوذ  لاجرلا  ُلوُقُع 
تأرف اهعجضم ، إ  ةبح  ُّمأ  توأ  ةلل  تاذ  .حاجنلا ف  ةمق  عــت ع  ةرفاظ  بلا  ءالتبالا 

قوف اهضع  تاملظ  هتشغ  ٍَّل  رح  طختي   شحج  نب  دبع هللا  اهجوز  نأ  مئانلا ، ەاري  امف 
.ةطضم ةروعذم  اهمون  نم  ُتَّهف  لاح ، أوسأ  وهو  ضع ،

ضقني مل  ذإ  ققحتت ، نأ  تثبل  ام  اهاؤر  نل  تأر ، امم  ائش  ەغ  دحأل  وأ  هل  ركذت  نأ  أش  ملو 
ناو نتو ، هنيد  نع  دتراو  ناطشلا ، فلاح  دق  شحج  نب  دبع هللا  نا  ةلللا ح  كلت  موي 

ەدادترا ناف  مانصألا ، ةداع  داعو إ  اهنع ، دتراو  اهيف  بذذت  مث  انمز ، ةنانلا  ناد  دق  امدق 
.ةبح مأ  ةاح  ةملؤم   ةعجاف  هلإ  ەاده هللا  نأ  دع  مالسإلا  نع 

، عبش الو  اهنم  يوتري  الف  ثئاخلا  مأ  رقاعُ  نرامخلا  تاناح  شحج ع  نب  دبع هللا  بأ  مث 
ةبح ر هللا مأ  تدجو  .نت  نأ  امو  ت ،

ُ
قلط نأ  امإف  رُم : امهالحأ  نمأ  ب  اهخ  دقو 

، نتلا إ  اهتوعد  حل   لعج  يذلا  اهجْوزل  بجتس  نأ  امإف  ثالث : ةأجف ب  اهسفن  اهنع 
ولو هلعفت ، رمأ ال  وهو  ةرخآلا ، باذعو  اندلا ، يزخ  ُءوبتو  ا ، ذاعلاو  اهنيد ، نع  دترت  كلذو 

.ددح نم  طاشمأ  اهمظع  نع  اهمحل  طشم 

؛ اهنيد ةلغم ع  ةروهقم  شعتف  كلا ، ةعلق  لاز  ام  وهو  ةكم ، اهيبأ   تب  دوعت إ  نأ  امو 
نم ترثف  .عُم  الو  نطو ، الو  اهل ، لهأ  ةد ال  ةدف  ةدحو  ةشحلا ، دال  نأ ت   امو 

، ەدنع نم  جف  أ هللا  ةشحلا ح  ءاقلا   تمزعو ع  ەاوس ، ام  لجو ع  زع  دنع هللا 
.ادلاو اهتلفطلو  اجْوز ، اهل  نا  يذلا  لجرلا  ةلعفل  يزخلا  ةرعاش  سانلا  ةلمر  تلعا 



الو اهترجه ، راد  سانلا   لت  نأ  دت  ال  ةغلا ، ةفعاضم  اهتدلو ، عو  اهيلع ، بالا  تقلغأو 
تقدص يذلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةس ع  اح  نونلع  ةكم  ءامعز  كانهو  نطولا  ضرأ  إ  اهل  لس 
اهبطخ دقلف  داعُم ، نوزحملا ع غ  اهتب  قوف  هتحنجأ  ُفرفرُي  دعسلا  اهءاج  .ه ح  تنمآو 

.هسفنل نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

ةع

ىذأ امهنع  هللا  ر  نافس  أ  ُتْب  ةلمر  نمؤُملا  مأ  تلمحت  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نامإلا ةاح  حتل  كلذ  ل  اهرادو ، اهنطو  نع  ةغلاو  اهلهأ ، رجه  تلمحتو  اهموق ،

ةنحم اهتأجاف  ةنئمطم ، ةنمآ  ةشحلا  ترقتسا   امنيحو  ناصعلاو ، كلا  نع  ادع  مالسإلاو ،
، مالسإلل ەاده هللا  نأ  دع  ەنتو  مالسإلا ، نع  اهجوز  ةدر  ةنحملا   كلت  ةصعو ، ةددش 

راك ملسأو  همالسإ ، نلعأ  اجنلاو  اجاوفأ ، هللا  نيد  نولخد   سانلا  ةركنم ، ةنحم  اهنإ 
كانه له  رمخلا ، ب  نم  تام  ح  اهرقاعو ، رمخلا  بو  نت ، اهجوز  ەذهو  ةقراطلا ،

نم رمخلا ، رقاع  حبصأ  اهجوز  اهجوز ، ةأرملا  إ  لجر  برقأ  ةنحملا ؟ ەذه  نم  قأ  ةنحم 
! رمخلا ةرقاعم  ةلوطلا إ 

هنيد هنم   اخ  هضوع هللا  الإ  ائش   دع  كرت  ام  هنأ  اوقدص  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
لمأ دجوي  الو  ةدودسم ، مهمامأ  قرطلا  ُّل  عرو ، مقتسم  نمؤم  ااش  فرعأ  هللاو  .ەاندو 

.هتاجاح مأتل  غلم  عمو  شرفو ، تب  عم  هتبا  هلع  ضرعو  هتب ، َقَرَط  نم  كانه  جوي ، نأ 
هلو الإ  عم ، نم هللا  هلو  الإ  هجو هللا ، ءاغتبا  مارحلا  نع  فع  ناسإ  نم  امف  مئاد ، ء  اذه 
نا اذإف  كلذ ، ىوس  ام  أعت  الو  هعطت  نأ  ةلوطلا  اعطم  ، نوكت  نأ  ةعلا  صن ، نم هللا 

؟ كعم نمف  كلع  نا  اذو  كلع ، نمف  كعم  هللا 



ةفصاعلا هجو  فوقو  
لا ةفلاو  ناحتماو ، صحمت  راد  اهلعج  ل  رارقو ، ءازج  راد  اندلا  ةاحلا  هللا  لعج  مل 

دق رخآ  ناحتما  لخدل   ناحتما  نم  جخ  تاقلحلا ، ةلصتم  براجت  ةف  اهب  ءرملا  اهيضق 
رانلا ددحلا   رهص  املثم  ەدضو ، ءلا  نحتمُ  دق  ناسإلا  نإ  يأ  ةمات ، ةرياغم  لوألا  رياغ 

تهتنا امر  ءالتبالا ، نم  افونص  ضعلا  ع  ردقلا  بتك  دق  كلذكو  .ءاملا  ْرُي   مث 
ةاحلا تماد  امو  .ملسلاو  صلا  دفاولا  ءاللا  لقتس  نأ  الإ  درفلا  مامأ  سلو  مهعراصم ،

تب ةجدخ  نمؤملا  ُّمأ  تزاف  فك  ىل  انب  اولاعتف  هف ، حاجنلل  اندوهج  سركنلف  اناحتما 
.بعصلا ناحتمالا  اذه  اهنع   دلُخ ر هللا 

دع نب  ةزمح  ملسأ  امُنيح  ةصاخ  اهئامعزو ، ةكم  فاأ  ضع  مالسإ  ُكملا  ظاغ  دقل 
، مالسإلا مهب  زعو  نوملسملا ، مهب  عنتما  ثح  امهنع ، ر هللا  باطخلا  نب  رمعو  بلطملا 

عمتجاو نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةاح  ءاضقلا ع  و  اهيف ، اوركف  ةلواحم  رطخأو  اوسأ  نوكملا ع  مدقأف 
.كلذ مهرمأ ع 

مهولتْق نأ  ةكم ع  وكم  قفتا  اخأو  ملسمللو ، لوسرلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهبيذعت  ق  
ُ

ٌش ْتدادزاو 
مهيلع اوددشُو  توقلا ، مهْنع  اوُعنْمو  بلاط ، أ  بعش  مهوُاحف   اشطعو ، اعوج 

اوبتك .ەوُغلْي  نأ  نولواحُ  ام  وهو  توْعد ،
ُ

ه تومتف  ادمحم ، اوكي  وأ  مهيلع ، ْق  راصحلا ح 
وأ ائش  مهوعي  الأ  مهنوعْي ، ْنمو  بلطملا  دع  مشاه و  هف ع ب  اودهاعت  ااتك ، مهنب 

، مهيلع ةدحاو  اد  اونوك  ْنأو  مهورهاص ، وأ  مهوكراشُ  وأ  مهوطلاخُ ، وأ  ائش ، مهنم  اوُعاتْي 
.مهنع ُعفادُ  وأ  مهيلع ، فطْع  نم  عو 

نم تعاطتْسا  ام  بعش  ملسملا   عم  اهنع  دلُخ ر هللا  ُتْب  ةجدخ  ةدسلا  تلخد 
، لاللا ُفرْعت  ال  ةمهو  فْعضلا ، ُفرْعت  ال  ةمعو  فْوخلا ، فرْعت  ال  ةعاجشو  دازلاو ، لاملا 
هل مهلمع  دسْفُتس  اهنأ  نوكش   ال  اهبْدت ، ْنم  افوخ  مهعم ؛ لُخْدت  ْنأ  نوُّدوي  نوكُْملاو ال 
ح ُتوُقلا ، ُّحشو  ُدازلا ، ُصقْني  موي  لو  ناحملا ، نع  دازلا  عطق  متو  .راصحلا  لخاد  و 
ُملأ ففخ  ء  نع  هضْرأ  نوثحْي   بعشلا  نوروُد   اولعجف  ٌء ، هنم  َقْبي  ملو  هل  دفن 

ثأ
ْ

ُءاد تفجو  ىوُقلا ، ناو 
ْ

تده ماسْجألا ، تلزهف  رجشلا ، قاروأ  ْنم  مهفداص  ام  نولأو  عجلا ،
.اهُنبل عطقناو  تاهمألا ،

، ْصلاو ةعاجشلا  لثملا   سانلل  بْت  ٌةدماص ، مهنْب  اهنع  هللا  ر  ةجدخ  ةدسلاو 
ةق تناو  ةاساوُم ، نمو  لام ، نم  تعاطْتسا  ام  ل  تلذ  دقو  قيقرلا ، اهمال  مهُعجشُو 

تنا  اهنأ  عمو  .ُءاللا  طو  ةنْحملا ،
ُ

تدتشا  امل  اعاسا  اهُتمْس  ُدادْزت  بلقلا ، ةبك  سفنلا ،
نوددشُو اهنْوشْخ ، اونا  مهنأ  الإ  شق ، نع  ةدع  بعشلا ، لخد  ملسملا  عمجلا  طسو 

.اهُبدت مهيلإ  لص  نأ  نوعقوتي  ْنملو  اهل ، مهتبقارُم 

، بعشلا ُلُخْد  ماعطلا  ضع  نأ  ةقارملا ، ةدشو  ملاظلا ، راصحلا  اذه  ماْحإ  عم  اوُّسحأ  دقو 
، اخراص ُروُد  ادأ ، أدهي  ْدُع  ملو  راصحلا ، فُملا ع  لْهج  أ  طاش  دازو  ةقارملا ، اوُدازف 

تاقلح ُمْحأ  فْوس  بْدت ، ل  ةجدخ  فأ ع 
ْ

دس فْوس  : » ارذحُم هتوص  عأ  لوق  اددهم ،
اذه قْخ  ْنأ  تأ 

ْ
اهعا وأ  اهــراقأ  نم  ٌدحأ  عيطتس  نلو  اهاوس ، لق  اهيلع  راصحلا  اذه 

« .راصحلا



مهيلهأو ناحملا  ملسملا  دادمب  راصحلا ، ءانثأ  ةداهج  تالمع  موقت  ةجدخ  تنا  دقف 
لامجلا لِّمح  نا  ثح  دادمإلا ، ةطُخ  مازح  نب  مكح  اهيخأ  نبا  عم  تعضو  دقو  دازلا ،

ُرمألا لصو  موي  .بلاط و  بعشلا أل  لخدتل  اهقلط  مث  بعشلا ، مف  اهدوقو إ  ماعطلا ،
مالغ هعمو  امكح  لهج  وبأ  ل  ثح  لهج ، أو  هل  قيدصو  مازح  نب  مكح  ب  ةكرعم  إ 

.مازح نب  مكح  لهج  وبأ  قلعتف  بلاط ، بعش أ  ه  لخد  نأ  دي  احمق  لمح 

«، ةكم كحضفأ  كماعطو ح  تنأ  حت  هللاو ال  مشاه ؟ إ ب  ماعطلا  ُبهذتأ  : » هل لاقو 
ماعطلا لمح  : » لاقف هلو »؟ كل  ام  : » لهج لاقف أل  ثراحلا  نب  ماشه  نب  يخلا  وبأ  ءاجف 

نا ماعط  : » راصحلاو ةعطاقملاو  ةفحصلا  رمأ  ەرك  ناو  يخلا -  وبأ  لاقف  مشاه ،» إ ب 
وبأ أف  لجرلا »! لس  ِّلخ  اهماعط ؟ اهيتأ  نأ  هعنمتفأ  هلإ ، تثعف  ەدنع  ةجدخ  هتمعل 
ائطو هئطوو  هجشف ، ه  هف  ع  ل  يخلا  وبأ  ذخأف  يخلا ، أ  ع  دتشاو  لهج ،

.ملسملا نع  راصحلا  عفرو  ةفحصلا ، ضقن  باسأ  نم  ُفقوملا  اذه  ناو  اددش ،

ةع

هكراشو ەرزأ ، دُش  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ءارو  نم  اهنع  ةجدخ ر هللا 
ُ

نمْؤُملا  ُّمأ  ُةرهاطلا  تلظ 
ەذه ەءاضق   اعت  ح ق هللا  ةسحم ، ةرباص  ةضار ، سفنب  هموق  نم  ىذألا  لمح   

ةلاسرب نمؤملا  ناحملا  قانعأ  ع  اتلصم  افس  تثكم  لا  ةرملا ، ةملاظلا  ةعطاقملا 
.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم 

لوسر هللا عم  عباتتل  اهص  ةرمثب  ةرفاظ  راصحلا  نم  ةجدخ 
ُ

ُةرهاطلا  تجرخو  ُراصحلا ، تنا 
.صلا و نسحو  نامإلا ، قدصو  ءافولا ، لظ  ةلظتسم  ةنيمأ  ةفو  ةجوز  ةاحلا ، اهس   ملسو هيلع هللا ىلص 

.ةرخآلا عيفرلا   ماقملا  باحصأ  نم  مهلعج هللا  ةيهرلا  ةدشلا  ەذه  ملسملا ع  تاث 



ةردانلا ةعاجشلا 
، ةعتلا لامتحاو  ةلوؤسملا ، تلمحتف  مالسإلل ، لوألا  علا  ةوقلا   زومر  نم  ازمر  ةأرملا  تنا 

فعضلا فتاوه  ل  كلذ  تعفتراو  لس هللا ، هتافعاضم   ل  بصعلا  فقوملا  ةسحم 
نم احالس  اهنم  غاص  يذلا  نامإلا  ةلوؤسم  ةلوؤسملا ، ىوتسم  تناو ع  ةأرما ، اهناك   

، ودعلا قلح  ةكوش   راص  يذلا  السإلا ، يدحتلا  ةروص  اهناو ، اهص  تناف  ردقلا ، ةحلسأ 
.ةرجهلا امهنع   رك ر هللا  تب أ  ءامسأل  مظعلا  فقوملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف 

ةرجهلا ةلحر  راغلا   إ  قطلا  تاع  نم  امهنع  ر هللا  رك  أ  ُتْب  ءامسأ  تملس  ل 
اهاتأ دقلف  اهراد ، ةنمآ   و  اهئاك ، ىذأو  شق  ءال  نم  ُمالآلاو  دئادشلا  اهتلان  نل  ةكراملا ،

اوفرعتيل حاص  تاذ  رك  با أ  اوفقوف ع  لهج ، وبأ  مهسأر  شق ع  رجم  رباأ  ْنم  رفن 
.ملسو هيلع هللا ىلص لوسرو هللا  اهيبأ  رمأ  اهنم 

رك ُتْب أ  ءامسأو  بلاط ، نب أ  ع  ةأرماو : لجر  الإ  ةكم  هفرع   ا ال  ةرجهلا  تنا  دقف 
، ەرمأ تركنأف  لا ، عيذت  نأ  تأف  رك »؟ أ  َتْب  ا  كوبأ  نيأ  : » اهل اولاقف  امهنع ، ر هللا 

« .أ نيأ  هللاو  يردأ  ال  : » تلاقو ەخ ، تلهاجتو 

شحافلا لذنلا  هللا  ودع  اهمطل  ح  اهاذأ ، اودتشاو   اهتنحم ، اونعمأ   تقولا ، كلذ   
نأ نع  زجع  ناج ، ل  لعف  كلذكو  لماح ، و  اهطرق ، اهنم  عقوف  ةمطل ، لهج  وبأ  ثبخلا 

ةقلا ةمطل  ەذه  نأ  غ  ل ع ، ءانبجلا   مه  اذكهو  ماح ،
ً

ةأرما  بف  لاجرلا ، ب 
املسو لجو  زع  ا  انامإ  الإ  كلذ  اهدزي  ملو  اه ، نونكم  ثع  ملو  اهتمع ، نهوت  مل 

.بخلا ملعلا  وهف  هئاضقل ،

ةع

راأ خت  فك  لج ، دع  ج 
ً

ملسملا  ءاسل  هملعت  اهنع  ءامسأ ر هللا  ْنم  سرد  اذه 
.ملظلاو لا  ىوق  مامأ  ةخماش  ةدماص  فقت  فكو  ءادعألا ، نع  ملسملا 

، ءاسلا مكت  َبرعلا  ةداع  ْنم  ْنا  دقلو  مهتوجو ، رافلا  ناغط  ةلثمأ  ْنم  لُثم  اضأ  انهو 
وبأ ْنلو  ةمارلا ، طقسو  ةءورملا ، لخ  امم  كلذ  نوُّدع  مُهنأل  نهيلع  ءادتعالا  نع  عفلاو 

، برعلا دئاسلا ب  فرعلا  انت  مالسإلا ، عو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ەدقح ع  ةدشو  هثبخل ، لهج 
.مهب رفظلاو  لاجرلا ، مطل  هلع  زع  ْنأ  دع  ةئلا ، ةاتفلا  كلت  مطل  ەدقح   غفأو 



ةردان ةلوط 
تانمؤملا خــــرات  نهركذ   قلأت  اللا  كئلوأ  نم  اهنع  بلطملا ر هللا  دع  تب  ةفص  تنا 

رفاو  مهس  ن  اللا  تادهاجملا  راخ  نم  اهنع  تناو ر هللا  تاقداصلا ، تارباصلا 
نامإلا تحلس  ول  ةملسملا 

َ
ةأرملا  نأ  ملاعلل  تتثأو  نطاوملا ، نم  ثك  مالسإلا ،  ةن 

ةلوطلا لاثمألا   عورأ  تو  تازجعملا ، تعنصل  ةقلا ،
َ

ةدارإلاو  قداصلا ، زعلاو  لمالا ،
اهدازو ثولا ، ةورعلا  تكسمتساو  اهــب ، تنمآ  ةأرما  اهنإ  .ةداعلل  ةقراخلا  ةعاجشلاو  ةردانلا ،

.باعصلا ةهجاومو  دئادشلا ، لُّمحت  ةوقلا ع  اهحنمو  ىدهو ، انيق  هللا 

، امهنع ماوعلا ر هللا  نب  لا  اهاتفو  روُّنلا ،  بْوم  بلطُملا إ  دع  تب  ةَّفص 
ُ

نا 
ْ

تمض
هنل هللا  نذأ  املف  اهناغطو ، اهتنعو  شق ، سأ  نم  نوقاسلا  نوملسملا  ەاناع  ام  ْتناعو 

اهيف اهل  ام  ل  ةكم  اهءارو  اهنع  ةفص ر هللا  تفلخ  ةنيدملا ، إ  ةرجهلا  هعم  نمؤملاو 
نأ نم  مغرلا  عو  .هلوسرو  اهنيد إ هللا  ةرجاهُم  ةنيدملا ، رْطش  اههجو  ْتممو  تاكذ ، نم 
اهل نا  دقف  لفاحلا ، ددملا  اهرمع  نم  تسلا  وحن  وُطْخت  ذئمْوي  تنا  ةمظعلا  ةدسلا  ەذه 

.دُحأ موي  اهنمو  ٍّيدن ، ناسل  خــــراتلا  اهركذ  ُلازي  ام  ُفقاوم  داهجلا  نيدام   

لقنت ْتلعجف  لس هللا ، اداهج   ءاسلا  نم  ث 
ُ

ٍةل ملسملا   دنج  عم  ْتجرخ  دُحأ  ةكرعم  ف 
نأ وه  رخآ ، ضرغ  كلذ  عم  اهل  ناو  .قلا  حلصتو  ماهسلا ، يتو  شاطعلا ، يورتو  ءاملا ،

ةمحرلا ملسو هيلع هللا ىلص، اهيخأ ن  نْبا  اهتحاس  نا   دقف  كلذ ، وْرغ   الو  اهل ، اهرعاشم  ةكرعملا  بقْرت 
هللا لوسر  يراوح  ماوعلا  نب  لا  اهنباو  هلوسرو ، هللا  دسأ  بلطملا  دع  نب  ةزمح  اهوخأو 

هلس ترجاهو   ةغار ، هتقنتعا  يذلا  مالسإلا  ُصم  كلذ  ل  لق  ةكرعملا  .لسالا و  فلاو 
.ةمركملا ةكم  ءارحص  ء   ل  هلجأ  نم  تكرتو  ةسْحم ،

ُ
ةضار 

نع نوفشكني  ملسملا  تأرو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لتق  كملا  لواحو  كملل ، حــــلا  حبصأ  امدنعو 
ْتحرط هلع ؛ اوضقو  نلا  اولِص إ  نأ  نوكشوي  كملا  تدجوو  مهنم ، لق 

ً
الإ  لوسر هللا 

.اضرأ اهءاقس 

اهرمع ةأرملا  خش ، فقوم  اذه  نل  داهجلا ، ةفلم  تسل  ةأرملا  خش ، فقوم  اذه  اعط 
سانلا فشكنا  دق  اهيخأ  نبا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تأر  امل  نل  اسإ ، لمع  ةكرعملا  اهلمعو   اماع ، نوتس 

د نم  تعناو  اهلاشأ ، مجوه  لا  ةؤبللا  تَّهو  ءاقسلا ، تقلأ  نوملسملا ، برطضاو  هنع ،
ملسملا رأزتو   ەوجولا ، هنانس  بتو  فوفصلا ، ه  ُّقش  تضمو  هحمر ، مزهنملا  دحأ 

اهاخأ ىرت  نأ  اهيلع  خ  ةلقم ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهآر  املف  لوسر هللا »! نع  متمزهنا  محَْو ، : » ةلئاق
ً

.ةزمحل اهبح  ىدم  فرع  وهف  اهرعاشم ، فاخ ع  عــــ ، وهو  ةزمح 

اهْدِعأ ا ز ، كَّمأ  ا ز ، َةأرملا  ـر ، ا ز َةأر  ـ ملا : » ئاق
ً

لا  اهنبا  ملا ملسو هيلع هللا ىلص إ  نلا  راشأف 
ت  لاق : كلإ ،» أ  ا  كلإ ، ـي  مأ ا  : » لاقو لا  اهيلع  لقأف  ةكرعملا ،» ةحاس  نع 

: تلاق جرت ،» نأ  كرمأ  هللا  لوسر  نإ  : » لاق كل »! َّمأ  ال  ع  َّحنت  : » تلاق  مث  يردص ،
«، ا ز اهلس  ِّلخ  : » ملا نلا  هل  لاقف  كلذو  هللا ،» أ ، لِّثُم  هنأ  غل  دق  هنإ  َملو ؟ »

.اهلس خف 

، ةزمح اهيخأ  ع  اهرمع  نم  ِّتَِّسلا  و   ةفص  تفقو  اهرازوأ ، ةكرعملا  تعضو  املف 
هل ترفغتساف  ههجو ، ەِّوُشو  ەانذأ ، ثو 

ُ
ْتمِل هفنأ ، عِدُجو  ەُدك ، ُتجرخأو  هُنط ، رِقُ  دق  هتدجوف 



ءاش نإ  َّسحألو  َّنصأل ، ِهللاو  ءاضق هللا ، ُتضر  دقلو  كلذ  هللا ، نإ  : » لوقت تلعجو 
 - هقامعأ زهــو  هلق  باصم  لقأ  سلو  اورلا ، لجلا  وهف  نمؤملا ، ةمظع  انه  هللا - »

ـَر ۡمِهِّ َدنِع  ٌءَۡحأ  ۡلَ  ـتَٰوۡمأ 
اَۢ

ۚ
ِٱ  ِلَِس   ِ ق 

ُ
اولِت َنيِذلٱ  ت 

َ
َََّسۡح َو 

َ
: ﴿ اعت لوق  ددرت  تذخأو 

.(١٦٩ نارمع : لآ  ﴾ ) قَزۡرُي ١٦٩ 
ُ

َنو

ةع

باصم لقأ  سلو  اخوسر ، لجلا  وهف  نمؤملا ، ةمظع  رهظت  انه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
: كل لوق  باصم  ألو 

َ
ق
َ

ِّل ردقلاو ، ءاضقلا  كش   نَم  مويلا  سانلا  َنِمف  هقامعأ ، زهــو  هلق 
فعض نِم  اذه  انامإ ، سل  اذه  كدنع ؟ يذلا  نامإلا  اذه  ام  لزلزت ، امإ  راتحم ، انأ  ِهللاو 

.نامإلا

امنب عجرلا ، اهل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  رمأل  تملسو  اهنع ، بلطملا ر هللا  دع  تب  ةفص  تضر  دقل 
وه هنأ  اهنم  انظ  ەردص ، بتو  فنع  هنع  ر هللا  لا  اهدلو  بطاخت  كلذ  لق  تنا 
ةوق للد ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  رماوأ  دنع  فقولاو  هنع ، ةزمح ر هللا  اهيخأ  ةؤر  نم  اهعنم  يذلا 

.نامإلا



ةرباصلا ةفولا 
مود ال  ةددعتم ، اروصو  ةثك ، اشأ 

ً
ذخأت  اهنلو  ةدحاو ، ةتو  ع  س  ال  اندلا  ةاحلا 

ةاحلا نإ  .اعت  ةدارب هللا  عئاقولا  رياغتتو  ثادحألا ، بلقتت  امنو  اهفرخز ، رقتس  الو  اهعاتم ،
نم اندلا  تلخ  ولو  اهغل ، ناسإلا  لمع  املو  ااوث ، ةرخآلل  تكرت  امل  اهل ، اخ  تنا  ول  اندلا 
هللا  ردق  كلذلو  اضار ؛ ارورغم  اهيف  شاعو  اهعاتم ، ناسإلا  لتل  تاءالتبالاو ، ثراولا 

يِذلٱ : ﴿ اعت ةزعلا  بر  لوق  بوذلا ، قفانملا  نم  قداصلا  نمؤملا  رهظل  ءاللاو  نحملا  ةاحلا 
.(٢ كلملا : ﴾ ) ُروُفَغلٱ ٢ ُزَعلٱ  َوُهَو  َمَع 

ٗۚ
ُنَسۡحأ  ۡمُّأ  ۡمَولَۡيِل  َةٰوَيَحلٱَو  َتۡوَملٱ  َقلَخ 

نحملا ەذه  ع  اوبلغت  دقلو  تاءالتبالا ، نم  ثك  مهنع  هللا  ر  الا  لجلا  رم  دقلو 
ثدح ام  تاءالتبالا  ەذه  بعصأ  نا  دقلو  صلاو ، قلاو ، نامإلا ، حورب  تاءالتبالاو 

.ةوزغلا ەذه  نم  دفلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  دُحأ ، موي  ملسملل 

ةنمح ةللجلا  ةباحصلل  ثدح  ام  بئاصملا ، نامإلا ع  حور  بلغتو  دُحأ ، موي  تاءالتبا  نم 
اهنإف هنع ، مُع ر هللا  نب  بعصم  مالسإلل  لوألا  ةعادلا  ةجْوز  اهنع ، شحج ر هللا  تب 

يصا ةنمح ، ا  : » اهل لاقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تلقأو ع  اهلهأ ، نم  ددع  تصأ  اهنع  ر هللا 
« .هللا دنع  كرجأ  سحاو ،

»؟ لوسر هللا ا  نم  أو ، تنأ  أ  : » تلاق

« .بلطملا دع  نب  ةزمح  كلاخ   : » لاق

« .ةداهشلا هل  ائنه  همحرو هللا ، هل ، رفغ هللا  نوعجار ، هلإ  انو  انإ   : » تلاق

« .هللا دنع  كرجأ  سحاو ، يصا ، : » لاق مث 

»؟ لوسر هللا ا  نم  : » تلاق

« .شحج نب  دع هللا  كوخأ  : » لاق

« .ةداهشلا هل  ائنه  همحرو هللا ، هل ، رفغ هللا  نوعجار ، هلإ  انو  انإ   : » تلاق

« .هللا دنع  كرجأ  سحاو ، يصا ، : » اهل لاق  مث 

»؟ لوسر هللا ا  نم  : » تلاق

« .مُع نب  بعصم  كجوز ،  : » لاق

نم جوزلل  نإ  : » ملسو هيلع هللا ىلص لاقف  ەارقع »!! او  : » تلاق اهنأ  ةاور  و  ەانزح ،» او  : » تلاق كلذ  دنع 
لوسر هللا، ا  : » تلاقف شحج »؟ تب  ا  كلذ  تلق  مل  : » اهل لاق  مث  .دحأل » وه  ام  انام  ةأرملا 
، فلخلا مهيلع  هللا  نسح  نأ  ەدلول  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  اعدف  .كلذ » عارف  هب  متي  تركذ 

سانلا لصوأ  ناو  ةحلط ، نب  دمحم  هل  تدلوف  هنع ، دبع هللا ر هللا  نب  ةحلط  تجوف 
.اهدالوأل

ةع

ملسملا ع هللا لاقإ  اس   رد ، راصتنا  دع  دُحأ  ةمه  تنا  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ءالتبالا نو  نطاوملا ، ل  اعت   مهن هللا  ح  هلوسرو ، ةعاط هللا  مهمالاو  كلذ ، دع 



لقثو ةداملا ، بئاوش  نم  اهصلخو  بولقلا ، رهط  وهف  ةمالسإلا ، ةهبجلا  صحم  ةماع  ةروص 
وتسو تاداعلا ، اهمحتو  ةسفنلا ، رطاوخلا  اهيذؤتو  تاوهشلا ، اهطلاخت  بولقلا  نأل  زئارغلا ،

كلذلو راذنإلاو ، هجوتلاو  ةدهاجملل  ةرمتسم  ةجاح  و   ناطشلا ، اهب  بعلو  ةلفغلا ، اهيلع 
هقاذم هلا  ءاودلا  نوك  ام  ءاللاو  نحملا  نم  اهل  ضق  نأ  محرلا  زعلا  ةمح  تضتقا 

، مهنم ق 
ُ

لت نم  لْتقو  ةمهلاو ، ةلا  ەذهب  مهيلع  اعتو  هناحس  هتمعن  تناف  ءافشلا ، هفو 
اذه ةماتلا   ةمعنلا  مهيلع  هلف  مهودع ، مهرفظو  مهديأتو ، مهنب  مهيلع  هتمعن  لداعت 

.كاذو



تاباحصلا راثيإ  نم  عئاور  



مالغ كحاص   
نإف هسفنب ، ملسملا  جئاوح  ق  هنع  هللا  ر  باطخلا  ُنْب  رمُع  نمؤملا  مأ  نا  اذإ 

دش تنا  دقف  نأشلا ، اذه  ةتر   هنم  َّلقأ  نكت  ْمل  امهنع  َتْب ع ر هللا  موثل  َّمأ  هَجْوز 
، رهاطلا ةوبنلا  تب  ةللس  و  فكو ال ، سانلا ، نع  ملألا  ففخت  هكراشو   تاخلا ، ەرزأ  

ملا اهنع  موثل ر هللا  ُّمأ  اهتقلت  خلا  ةار  تعفُر  امل  تنا  دقف  رمع ، دهازلا  تلا  جْوزو 
.ةرخآلاو اندلا  باوثلاو   رجألا  زوفتل 

دحاو ُّل  قلح  لا  ةلللا  كلت  ملعلا ، نيذه  عم  ةرونملا  ةنيدملا  ال  ْنم  ةلل  حن  اولاعتف 
.ةدجنلاو ةءورملا  ةدس  تراو  ةلضفلا ، ءامس  الاع   امهنم 

، مهراخأ ولو  هتيعر ، مطل ع  مان  سانلاو  ةنيدملا  ُّسع  ةلوج  رمع   نا  ةلل  تاذ  ف 
وه اذإف  اهباحر ، نم  ٍةحرب  ةنيدملا  رهاظ  رمع  رَمو  مهتجاح ، قو  مهلاوحأ ، فرعتو ع 

ةأرما نأ  عمسف  هنم  اندف  ةتئافلا ، ةلللا  نك   ْمل  مالظلا  طسو  حل  ةمخ -  رعَش -  نم  ٌتب 
نم مالسإلا ، اخأ  ا  : » هلأسو ملسو  هنم  بقاف  ادعاق  جر 

ً
ىأرو  ةمخلا ، لخاد  ْنم  ثعي 

»؟ لجرلا

اذه ام  : » لاقف هلضف ،» نم  بصأ  نمؤملا  مأ  إ  تئج  ةدالا ، لهأ  نم  ٌلجر  : » لاقف
فرع وهو ال  كتجاحل ،» كمحري هللا  قلطنا  : » لجرلا لاق  ةمخلا »؟ هعمسأ   يذلا  توصلا 

: رمع لاق  ضاخملا ،» اهءاج  أرما  : » لجرلا لاقف  وه »؟ ام  كلذ ، َّع  : » لاقف ملتي ، نم  عم 
« .ةنيدملا نع  ناغ  نادحو  انه  انإف  ال ، : » لجرلا لاق  دحأ »؟ اهدنع  له  »

: امهنع تب ع ر هللا  موثل  مأل  لاقف  هلم ، أ  اعم ح  رمع  نمْؤُملا  مأ  قلطناو 
ةغ ٌةأرما  : » لاق ْنمْؤُملا »؟ مأ  ا  وه  امو  : » تلاق ِكلإ »؟ هقاس هللا  رجأ  نم  ِكل  له  »

حلص ام  ِكعم  يذخف  : » لاق تش ،» نإ  معن ، : » موثل مأ  تلاق  دحأ ،» اهدنع  سل  ضخمت ،
.ه تءاجف  لاق : بوبحو ،» ٍمحشو ، ٍةمب ، ييجو  اهتدالول ، ةأرملا 

تنا إ هفلخ ح  تشمو  اهيف -  خبط  يذلا  ردقلا  و  ةملا -  لمحو  لطنا ،» : » اهل لاقف 
دقوأ : » هل لاقف  ردقلا  زهجو  لجرلا ، دعق إ  ءاجو ح  ةأرملا ،» خدا إ  : » اهل لاقف  ةمخلا ،

.اهجضنأ ردقلا ح  تحت  دقوأف  لعفف ، اران ،»  

موثل ُّمأ  تجرخف  ةمخلا ، لخاد  نم  دلولا  ءا  ثعناو  ةأرملا ، تدلو  ةعس ح  الإ  امو  
« .مالغ كحاص   ِّ نمْؤُملا ، ُمأ  ا  : » تلاقف

، ءاحتسا هنع ع  ني  لعجو  كلذ ، مظعتساو  شهُد ، نمؤملا » مأ  ا   » لجرلا عمس  املف 
لمح مث  كلع ،» سأ  ال  تنأ ، ام  أ  ا  كنام  : » هل لاقف  قورافلا ، إ  رذتع  لجرلا  ذخأو 
دْعو كتبحاص ،» عطأو  ردقلا ، يذخ  موثل ، َّمأ  ا  : » ىدانو ةمخلا ، با  هعضوف ع  ردقلا 

يد ب  اهعضوف  اهذخأف  رمع  ماقف  ةمخلا ، با  مامأ  ردقلا  تلعج  اهماعط ، ْنم  تغرف  ْنأ 
.لجرلا لأف  تعتو ،» لللا  نم  ترهس  كنإف  ا أ ، ل  : » لاقو لجرلا ،

اذإ : » لاقو لجرلا  تفتلا إ  مث  َتْب ع ،» ا  رخا  : » لاقو موثل ، َّمأ  هتجْوز  رمع  ىدان  ُمث 
ەاطعأو رمع ، هلصوو  لجرلا  لعفف  .اعت » ءاش هللا  نإ  كحلص  ام  كل  رمأن  انتأف ، دغلا  نا 

.اروم هلهأ  لجرلا إ  بلقناف  هلهأو ، هحلص  ام  ەَّدرو 



ةع

لاخدإ بسلا   تنا  اهنأل  اهيلإ ؛ هقاس هللا  يذلا  رجألا  اذهل  اهنع  موثل ر هللا  ِّمأ  رو  نا 
هللا الإ  دحأ  اهلاح  ملع  ال  ةعاس  ضاخملا   اهأجاف  ةغ ، ةملسم  ةأرما  بلق  إ  ةداعسلا 

زع ري هللا  ام  نالمع ع  امهو  قورافلا ، عم  ءاطعملا  اهتاح  موثل  ُّمأ  تعات  اذكهو  اعت ،
.هنع رمع ر هللا  دهشسا  لجو ح 

ل ةطاسلا ، فلتي  ال  لجر  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
عوملا ح  ناطلسلا ، رهاظم  نيأف  غصلاو ، بلل  ةطغ  هفانأ   وُو  اهسفني ،

نم هتمظع  عتس  وهف ال  ناطلسلا ، قوف  هنأل  ناطلس ؛ لجر  نك  مل  رمع  نل  اهنم ، يرولاو 
، ةطاس يأو  عضاوت ، يأف  ه ، لصتو  هنم  بق  ام  لل  ةمظعلا  بهي  امنإ  هسفن ، جراخ  ء 

.ةاحلا ردق  نم  ه  عفر هللا  يذلا  ناسإلا  اذه  سفن  نم  باست  ةدومو  نانح  يأو 



ةلقاعلا ةنمؤملا 
الو هضرأ ، فجت  الو  ەبع ، تي  ال  يذلا  ناتسلا  عم  باتلا  اذه  انلق   شاعتن  انلز  ام 

لا ةلاغلا  ةألا  ەذه  ةرهز  عم  هنع ،  قيدصلا ر هللا  ةأ  ناتس  هنإ  ەراهزأو ، ەرامث  عطقنت 
ماألا رادم  ع  قافآلا  اهبع   تنف  ولا ، ءام  تقُسو  مالسإلا ، لقح  غ  

ُ
تسر

رك أ  تب  ءامسأ  اهنإ  اهركذ ، عامسألاو  بولقلا  بطت  تلاز ، امو  اهتس ، تناف  ماوعألاو ،
، ةضرملا هلئامش  نم  ثلاو  ثلا  اهيبأ  نع  اهنع  هللا  ر  تثرو  دقف  امهنع ،  هللا  ر 
، ةردان ةلوط  لامعأ  تماقو  اهنس ، ةاتف   هعمجت  مل  ام  اهسفنل  تعمجو  ةسفنلا ، هتالمو 

.اهدحأ ەذهو 

لامو اهقفأ ، ةعس  لد ع  امهنع  رك ر هللا  ِتْب أ  ءامسأل  ائضو  افقوم  نوجش  ركذن  
.اهباصعأ ادأ   ةمحتُم  ناو 

ْ
ُت اهلقعك ، اهنامإ  ْنا  قو 

ُ
د اهنامإ ، قدصو  اهلقع ،

ل هتأ ، هنم  مرحل  ال  هعم ، هل  هلام  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  لمح  ةرجهلا  تنا  امل 
.هتأو ن 

ْ
هسف ْنم  وأ  اهاري  نا  لا  هتوعد ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  عل 

، هعم رك  وبأ  جخو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، جخ  امل  تلاق : امهنع  رك ر هللا  ِتْب أ  ءامسأ  نعف 
لخدف تلاق : هعم ، اهب  قلطناف  فالآ ، ةتس  وأ  مهرد  فالآ  ةسمخ  هعم  ُهل ، هلام  رك  وبأ  لمتحا 

.ە بُهذ  دقو  ةفاحق ، وبأ  يدج  اَنيلع 

انل كرت  هنإ  تأ ، ا  ال  : » هل تلق  تلاقف : .هسفن » عم  هلام  معجف  دق  ەارأل  هللاو إ  : » لاقف
« .اثك اخ 

، اث اهيلع  تعضو  مث  اهيف ، هلام  عض  نا أ  تبلا ، ةوك  اهتعضوف   اراجحأ  تذخأف  تلاق :
، ةب ا  سأ  ال  : » لاقف هلع ، ەد  عضوف  اذه ،» كد ع  عض  ِتأ  ا  : » تلقف ەدب ، تذخأ  مث 
، ائش انل  كرت  ام  هللاو  ال  : » تلاق مث  .مل » غال  اذه  و  نسحأ ، دقف  اذه  مل  كرت  نا  اذإ 

« .كلذ خيشلا  نكسأ  ْنأ  ُتدرأ  لو 

ةع

تنكسو اهاأ ، اهنع  ءامسأ ر هللا  تس  ةمحلاو ، ةنطفلا  ەذهب  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
اهتموك لا  راجحألا  ەذه  اقح  مهل  كرت  دق  اهاأ  نإف  بذكت ، نأ  ْنم غ  رلا ، اهدج  بلق 
هكرحت الو  لاجلا ، هلزلزت  ال  ا  انامإ  اهعم  مهل  كرت  دق  هنأ  الإ  خيشلا ، سُفن  اهل  مطتل 

مهيف سرغو  امهل ، دح  ه ال  ةُقثو  انيق  مهثرو  لاملا ، ةك   وأ  ةلق  رثأتي  الو  جهلا ، فصاوعلا 
نأ زع  اثم 

ً
ملسملا  تبلل  مهب  بف  اهفسفس ، إ  تفتلت  الو  رومألا ، اعم  قلعتت  ةمه 

.ەظن دجوي  نأ  َّلقو  رركتي ،



ةقداصلا ةفولا 
ةاضرم اهورخسو   مهيدأ ، اهولعج   مهيلع ) ر  ناوضر   ) ةاحصلا ع  اندلا  تلقأ  امل 

، لالا ئداه  علا ، رق  مهنم  دحاولا  مان  مهــر  ةاضرم  اهوجرخأ   ام  اذإ  مهتقرأ ح  مهــر ،
.اندللو ام   لوق : ەاناسلو 

موي تاذ  ُەءاجف  ءالا ، مظع  ةراجتلا ، عساو  ارجات  نا  هنع  دبع هللا ر هللا  نب  ةحلط  وه  اهف 
انوزحم اعزج ، جو ،

ً
افئاخ ، كلت  هتلل  تاف  مهرد ، فلأ  ةئامعس  ەردق  تومح  نم  لام 

.مونلا ەافاج  دقو  لملمتي ،

اأ ا  ك  ام  : » تلاقو امهنع  هللا  ر  قيدصلا  رك  أ  تب  موثل  ُّمأ  هتجوز  هلع  تلخدف 
نلو تنأ ، ملسملا  لجرلل  ةللحلا  معنلو  موثل ، مأ  ا  ال  : » لاقف ء ،» انم  كار  هلعل  دمحم ؟

!!« هتب لاملا   اذهو  ماني ، نا  اذإ  هب  لجر  نظ  ام  تلقو : ةلللا ، ذنم  تركفت 

لاملا اذه  فت  ةفك  نوقلقو   نوقرأو  نولملمتي  اندلا  لهأ  تاملا ، تاوخألا  اهيأ 
هنع دبع هللا ر هللا  نب  ةحلط  امأ  لاملا ، داب  ةمهولا  ةداعسلا  لصحتو  ةولا ، مخضتتل 

لالحلا الإ  سل  هنأ  عم  ةماقلا ، موي  هنع  بساح  نأ  ةشخ  ەدنع  لاملا  رثات  نم  لملمتيف 
.هنع ەاشاح ر هللا  ةهبش ، الو  شغ ، الو  ةلح  الو  ار ، الو  ةوشر  وه  ام  هللاو  ضحملا ،

لاق  تلاق : اهنع  هللا  ر  ةشاع  نأ  حيحص  ام   هنع  تث  يذلا  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ةت  اهنل 
ةعس اهنإ  بهذ ؟ يأو  بهذلا - »؟ لعف  ام  ةشاع ، ا  : » هف تام  يذلا  هضرم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

اهعضوف اهب  تئجف  تلاق : اهب ،» يئا  : » لاق لوسر هللا ،» ا  يدنع   : » تلاق طقف -  ناند 
« .ةشاع ا  اهيقفنأ  ەدنع ، ەذهو  لجو  زع  ول ل هللا  ا  دمحم  نظ  ام  : » لاق مث  ەد ،  

اذهو تي  هب  ٌدع  نظ  ام  : » هئوض نع  فلختي  الو  هئوض ، نم  ٌسق  هنع  ةحلطو ر هللا 
عداف تحصأ  اذإ  كئالخأ ، ءارقف  نم  تنأ  نيأف  : » ةقداصلا ةفولا  هجوز  تلاقف  هتب ،» لاملا  
غلأ امو  كفتلا ، مظعأ  ام  هللا أ ! .دمحم » اأ  ا  علا  رق  منو  مهيف ، همسقف  عاصقو  نافج 

« .قفوم تب  ةقفومل  كنإ  هللاو  كمحر هللا ، : » اهل لاقف  كولسلا ، قدصأ  امو  ةروشملا ،

هتجوز تلاقف  راصنألاو ، نجاهملا  ءارقف  اهمسقف ب  عاصقلاو ، نافجلا  اعد  ةحلط  حبصأ  املف 
اذإف  ام  ،» كنأش  : » لاق بصن »؟ نم  هف  انل  امأ  دمحم ، اأ  : » اهنع موثل ر هللا  مأ 

.مهرد فلأ  ٌة 

ةع

فورعملا نإ  خلا ، لعف  اهجوزل ع  نوع  ةحلاصلا أ  ةجوزلا  نإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
فولأملا اذه  كت  نم  تدجُو  اذإف  لاملا ، اهــوذ  عم  عسوتت  نأ  ةجوزلا  لواحت  نأ  فولأملا 

هسفن تظقأ   دقل  دادسلاو ، داشرلاو  قيفوتلا  ةاغ  اذهف  خلا ، هلدتو إ  اهجوز  شو ع 
نوكت نأ  بج  اذكهو  لهأ ، ءانثلل  اهيلع و  ثأف  امخض ، ادصر  اهنم  كلم  لا  خلا  عفاود 

.مالسإلا تب  ا  ةحلاصلا  ةجوزلا 

وأ ةه ، وأ  ةاز ، نم  اهفونص ، فالتخا  ع  اهلذن ، لا  تاقدصلا  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ىوقت وأ  فعضت  اهساسأ  عو  ەداعمو ، ناسإلا  شاعم  رطخلا   ةللج  كلذ ، غ  وأ  ةقفن ،
ەدوجك ه  قبس  نلو  ا ، هنظ  ءوسو  قوقحلا ، هلخك   ءرملا  مرح  نلو  هنيد ، ملسملا  ةلص 



.لضف هتقثو  

، ەءاق هلإ  دع  يذلا  روهطلا  نإف  هر ، هنب و  دعا  هنأ  رعشو  بنذ ، ملسملا إ  قلزنا  اذإ 
هنع علخنيف  هلع ، زع  لام  إ  حنج  نأ  اضرلاو ، نارفغلا  راتس  هفلو   ەءاض ، هلإ  دُرو 

.محارلا محرأ  اهب إ  برقتي  لز  اسملاو ، ءارقفلل 



لاخلا قوف  راثيإ 
بولسألاو ةغللا ، ةمحلل  اعن  اهتاح  امهنع  رك ر هللا  تب أ  ةشاع  نمؤملا  ُّمأ  تنا 

ثلا اهيبأ  نع  تثرو  دقف  ةسلا ، اهقالخأ  ةمظعو  ةكزلا ، اهسفن  تاجلخ  نع  عملا  حيصفلا 
توافتك اهتاجردو ، اهبتارم  توافتت   ءاسلاو  لاجرلا  ةمظعلا   اودو  هلئامش ، نم  ثلاو 

نع الو  مهرثم ، نع  ع  نأ  ناسللا  عيطتس  نم ال  ءامظعلا  نمو  اهئالع ، موجنلاو   باولا 
ەذه تمت  دقلو  صقتلاو ، روصقلا  روعش  هحص  ءاحتسا  ع  الإ  مهيف  ةمظعلا  بناوج 

قالطإلا اهمظعأ ع  نا  لا ، اهب  فصتي  لا  ةدمحلا  تافصلا  نم  ثلا  ةملا  ةألا 
.كلذ لدت ع  ةصقلا  ەذهو  راثيإلا ، ةفص 

ةرامإلا امهنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  وت  قيدصلا  رك  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ  ةفلخ  ةافو  دع 
نولقتي  اوناو  ةمحرلاو ، لدعلا ، لظ  ەدهع   نوملسملا   شاعو  نمؤُملا ، مأ  حبصأف 
كلذ ەخأ  ام  ادهش  توُمل  هنع ، رمع ر هللا  لتقُو  ماألا  رمتو  نم ن إ ن ، ەدهع 

.ملسو هيلع هللا ىلص ىوهلا  نع  قطني  يذلا ال  قداصلا 

قلطنا رمع ، نب  دع هللا  ا  : » هنبال لاق  هنع  قورافلا ر هللا  ةاح  نم  ةخألا  تاظحللا  و 
ُتسل إف  نمؤملا ؛ مأ  لقت  الو  مالسلا ،» رمع  كلع  أرق  : » لقف ةشاع  نمؤُملا  ِّمأ  إ 

دع هللا ملسف  هبحاص ،» عم  نفدُ  نأ  باطخلا  نب  رمع  نذأتس  : » لقو امأ ، نمؤُملل  مويلا 
.ت ةدعاق  اهدجو  اهيلع ، لخد  املف  هل ، تنذأف  اهيلع ،

: تلاقف هبحاص ،» عم  نفدُ  نأ  نذأتسو  مالسلا ، باطخلا  نب  رمع  أرق  نمؤُملا ، َّمأ  ا  : » لاقف
دق رمع  نب  دع هللا  اذه  : » لق لقأ  املف  .فن » مويلا ع  ه  هنرثوألو  فنل ، اهدرأ  ُتْنك  »

يذلا : » لاق دع هللا »؟ ا  كدل  ام  : » لاقف هلإ ، ٌلجر  دنسأف  وعفرا ،» : » رمع لاقف  ءاج ،»
اذإف كلذ ، نم  َّإ  مهأ  ء  نم  نا  ام  دمحلا  ، : » لاق تنذأ ،» دقل  نمؤملا ، مأ  ا  ُّبحت 

نو ولخدأف ، تنذأ   نإف  باطخلا ،» نب  رمع  نذأتس  : » لقف ملس  مث  ولمحا ، تضق  انأ 
« .ملسملا رباقم  ُودُر إ  تدر ،

ةع

اهيبأ عمو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، راوج  نفدت  نأ  ەانمتت ، تنا  ام  زعأ  ەرثؤت  اهنإ  لاخلا ! قوف  راثيإ  نم  هل  ا 
رك أ  تب  ةشاع  نمؤملا  ِّمأ  ُّرد  تاملا ،  تاوخألا  اهتيأ  ا  .هنع  هللا  ر  قيدصلا 
وهف راثيإلاو ، دهزلا  هنم  تملعتف  قيدصلا  اهيبأ  تب  ْتأش   دقلف  امهنع ، قيدصلا ر هللا 

.لئازلا اندلا  ماطح  ةدحاو  ةظحل  ُهُلق  قلعتي  ملو  هل  ، ُهلام  لعج  يذلا 

وانو نورقلا ، خ  مهنأل  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ةاحص  رقوي  ملسملا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
الو ْمُهنول ،» نيذلا  مث  مُهنول  نيذلا  مث  رق  مأ  خ  : » لاق ملسو هيلع هللا ىلص دقو  نيدلا ، وانو  لوسرلا ،
الو ءوضولا ، نسح  ال  هتيأر  املو  لاجر ، نحنو  لاجر  مه  ئاق 

ً
هناسل  يزهيف  دحأ  يخ 

موجنلا ءالؤه  نإف  ةذا ، ةلوجر  تيل  باحسلا  ةحطانم  دي  هنل  نآرقلا ، ةوالت  نسح 
مهنم دحاولا  ناف  ملاعلا ، عر  ەوو   هنيد  اونيل  هنل  هللا  مهافطصا  دق  ةئضملا 

لضفأ مه  ةعامجلاو  ةنسلا  لهأ  دنع  اونا  اذلو  كلذ ؛ دع  نم  ثم 
ً

مهل  ملاعلا  َري  ملو  فلأ ،
.ءانألا دع  قلخلا 



تاباحصلا عرو  نم  عئاور  



مشاه ةلقع ب 
بلاط نب أ  ُتْب ع  موثل  ُّمأ  تأش  اهطت ، ەرهطو  سجرلا ، هنع  بهذأ هللا  يذلا  تبلا   

ءاس ةدس  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ُتْب  ءارهزلا  ةمطاف  اهُّمأف  اندلا ، ٍّمأ   مرأ  امهنع  هللا  ر 
هتياعرب اهطوح  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  اهدج  ناو  اهيدلاو ، موثل ع ع  ُّمأ  تعنص  دقو  ملاعلا ،

ةغاللا  تذغ  دقو  فكو ال  شق ، تانب  حصفأ  ْنم  تنا  اهدشأ  موثل  ُّمأ  تغل  املو  هحو ،
.تب ْنم  ه  مرأف  رقلا ، يوبنلا  تبلا 

لوسرب هللا هسو  هس  لص  ْنأ  نمؤملا ، مأ  وهو  هنع ، باطخلا ر هللا  ُنْب  رمع  بحأ 
َّمأ بطخو  الع ، أف  رمع  قلطناو  مهنع ، ةمطافو ر هللا  ةنبا ع  موثل  ِّمأ  ْنم  هجاوزب  ملسو هيلع هللا ىلص 

، ةعئارلا اهلامُعأ  تقلأتو  مأ ، خو  ةجْوز ، خ  تناف  قورافلا ، عم  موثل  ُّمأ  تشاعو  موثل ،
.رهدلا تادلاخلا   سوماق  احت   اهلعج  امم  ةملا ، اهتافصو 

ْب نا  هنأ  مغر  ءارقفلا ، ةشع  ُشع  نا  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نأ  روهشملا  نمو 
عنقو اهفلاخ ، نأ  ەغ  ع  أ  الو  ةشعلا ، ەذهب  هسفن  نيد  نا  دقف  ضرألا ، نئازخ  هد 

قيدصلا ر رك  وُبأ  لوألا  هتفلخو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  هلع  شاع  امم  لضفأ  شع  ْنأ  أو  سلا ،
كلذ نوكل  شعلا ، عسوتو   هسفن ، قفش ع  ْنأ  هتصاخ  هلإ  ثدحت  ام  اثكو  هنع ، هللا 
نإف ةداج ، َّحاص ع  ُتكرت  لو  محصن ، تملع  دق  : » مهل لوق  ناف  قحلا ، هل ع  ىوقأ 

« .لملا امهكردأ   مل  اهتكرت 

، ةهافرلا لق إ 
ً

ُلم  ول  دوت  رمع  عم  اهتاح  ةاد  تنا   اهنع  موثل ر هللا  َّمأ  نأ  ودو 
دري قورافلا  نلو  مهتاجْوز ، ةاحصلا 

ُ
ه  وسك  ام  باثلا  نم  اهوسك  ْنأو  ءهلا ، شعلاو 

.موثل ُّمأ  رت  كلذ  دنع  اندلا ، ةرخآلا ع  رثؤي  يذلا  مكحلا  در  اهيلع 

، موثل َّمأ  ا  : » لاقف هتأرما  ىدانو  هلم ، هلخدأف  رمع  فض  مدق  امنيح  اذه  ثدح  دقو 
جرخت الأ  موثل ، َّمأ  ا  : » لاقف قدُ ، ْمل  حلم  اهضرع  تب   ةخ  هلإ  تجرخأف  انءادغ ،»

: تلاق معن ،» : » رمع لاقف  لجر ،» َّسح  كدنع  عمسأ  إ  : » تلاقف اذه »؟ ْنم  انعم  لأت  انيلإ 
لا اسكو  هتأرما ، رفعج  نبا  اسك  ام  ةوسلا ، ەذه  توسل غ  لجرلا  جورخلا إ  تدرأ  ول  »
بلاط أ  نب  ُتْب ع  موثل  ُّمأ  لاق : ْنأ  ضرت  امأ  : » لاق هتأرما ،» ةحلط  اسك  امو  هتأرما ،

»؟ نمؤملا مأ  ةأرماو 

ةع

ةصعم لا   ل  لاو  لجو ،  زع  ةعاط هللا  خلا   ل  خلا  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةعاط هتانسح   دتو  ةعاط هللا ، هلق   مطو  ةعاط هللا ، ةكلا   لاني  ناسإلاف  هللا ،

هفحتو لجو ،  زع  ةعاط هللا  مهءانثو   سانلا  ةقث  لانو  ةعاط هللا ، ههجو   رونلا  ألمو  هللا ،
ةعاط رقف   الو  عف  هعوري  الو  ةعاط هللا ، ةنيكسلا   ەاشغتو  ةعاط هللا ، كلذك   ةكئالملا 

نا اذكهو  ةعاط ، خلا   ل  خلا  اندجو  امئاد : نوددري  نوفراعلاو  نوحلاصلا  نا  دقلو  هللا ،
.اعمج لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاحص  نا  كلذكو  هنع ،  باطخلا ر هللا  نب  رمع  امئاد 



ةداعلا ةدهشلا 
راصنألا ءاس  ىدحإ  اهنع  هللا  ر  ةراصنألا  ثراحلا  نْب  هللا  دع  ُتْب  ةقرو  ُّمأ  تنا 

هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص، لجو ، زع  ةاضرمل هللا  سلاو  ةعاطلاو ، ةداعلل  نهسفنأ  َنْرذن  نمم  تالضفلا ،
دهزلاو ةداعلا  ءامس  الاع   اهتعفر  ةللج ، ةمركم  ءاسلا  ْب  اهنع  هللا  ر  تدرفت  دقو 

، هتظفحو نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دهع  ملا   نآرقلا  تعمج  ناصحلا  نازرلا  ةأرملا  ەذه  تنا  دقف  تلاو ،
عمج نم  اهنع  تناو ر هللا  .ةظفاح  ْنم  اهب  مرأو  ةلضف ، ْنم  اهب  مظعأف  هناعم ، تمهفو 

.هنع ةاورلا  تف  ام  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةعام  تفو  مالسإلا ، تاقاسلا إ 

اهراهن تلصو  دقف  نآرقلا ، ةوالتو  ةداعلا ، ةكو  سفنلا ، ءافصو  ةرلا ، ءاقنب  ةقرو  ُّمأ  تفرُع 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ْنم  مارإلا  تظحف  اهماص ، ةلوصوم 

ً
تالص 

ُ
اه تناو  نمحرلا ، ةعاط  اهلل  

ثح ارو ، اهبناوج  ألم  أن  اهيلإ  َّفز  ةرم  تاذو  ىرخألاو ، ةنيفلا  ْب  ةرالا  اهصخ  ناف 
ةقرو ر ُّمأ  تناو  .ةدهشلا  سو  بقللا ، اذهب  ت 

ُ
فرع تناف  ةدهش ، نوكتس  اهنأ  اهُخأ 

.اددش امارغ  ةالصلاو  ةداعلا  تمرغأ  دق  اهنع  هللا 

هناحس ةاضرم هللا  زوفلا  نوعراس إ  نوملسملا  ردتباف  رد ، ةوزغ  داهجلا إ  اد  اعد  املو 
ْنم ةقرو  ُّمأ  هتءاجف  رد ، إ  جورخلاو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم  داهجلا  ف  رفظلل  نوقاسو  اعتو ،

، ماضرم ضرمأو  ماحرج ، يوادأ  جخأ  ْنأ  نذئا   لوسر هللا ، ا  : » تلاقو س  ةنيدملا  قأ 
كتب يِّرقو   ةداهشلا ، كدهي  نإ هللا  : » لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص اهل  لاقف  ةداهشلا ،» بتك   لعل هللا 

« .ةدهش كنإف 

لوسرف هللا ةداهشلا ، اهزوف  ْنم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اهخأ  امو  ةداهشلا ، رظتت  اهتب  ةقرو   ُّمأ  تَّرقو 
دهزلا ةاح  اهنع  هللا  ر  ةقرو  ُّمأ  تعتو  .وي  و  الإ  وه  نإ  ىوهلا  نع  قطني  ام  ملسو هيلع هللا ىلص 

لس ةداهشلا   وجرت  ةقرو  ُّمأ  تلظو  .اهنع  ضار  وهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وت  ْنأ  إ  ةداعلاو ،
تققحتو هنع ، باطخلا ر هللا  نْب  رمع  دهع  اهتلانف   ةداهشلا ، اهقزري  ْنأ  ُلأسو هللا  هللا ،

.ةداهشلا اهل  ەا 

ملع املو  اهتوم ، دْع  قتعلا  امهتدعو  دق  تناو  ةراجو ،
ٌ

ٌمالغ  اهنع  ةقرو ر هللا  ِّمأل  نا  دقف 
امهل تلَّوسف  اهنع ، هللا  ر  ةقرو  ِّمأ  لوطتس  ةاحلا  نأ  انظ  طلا  اذهب  ةراجلاو  ُمالغلا 

.اهو اهالتق  مث  اهامغف  لللا  اهيلإ  اماقف  ائيدر ، ارًمأ  امهسفنأ 

عمس ْمل  هنلو  ةلل ، ل  ةقرو  ِّمأ  ةءارق  عمس  ْنأ  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  ةداع  ْنم  ناو 
لخدف ةحرالا ،» ةقرو  ِّمأ  لاخ  ةءارق  تعمس  ام  هللاو  : » لاق حبصأ  املف  ةلللا ، ەذه  اهتوص  

، تبلا بناج  ةفطق   ةفوفلم   اذإف   تبلا  لخدف  اتوص ، عمس  ملو  ائش ، َري  ملف  اهراد 
، اهالتقف اهتراجو  اهمالغ  اهمغ  ةقرو  َّمأ  ْنإ  هلوسرو ، هللا  قدص  : » لاقو سانلا  رمع   ماقف 

امهب رمأف  اهالتق ، امهنأ  اَّرقأف  قورافلا  امهلأسف  امهب ، أو  اردأف  امهبلط  رمأف  اه ،» امهنو 
: لاق ح  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  قدص  : » رمع لاق  ذئدنع  ةنيدملا ، لصم  لوأ  اناف  الُصف 

« .ةدهشلا روزن  انب  اوقلطنا  »

ةع

زع باتل هللا  تاظفاحلا  نم  اهلعج  افغش  ملا  نآرقلا  اهنع  ةقرو ر هللا  ُّمأ  تفغش  دقل 
، ةداهشلا اهقزرف هللا  ەانمتت  تنا  ام  ترفظو  راهنلا ، فارطأو  لللا  ءانآ  هتوالت  قح  ەولتت  لجو ،



لوسر ةءوبن  قدص  لئالد  نم  اذهو  ةلقتسملا ، بويغلا  نم  ثَّدح  ام  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  هلوسر  قدصو 
لا ةنجلا  تظحو  هلضف ، ْنم  مهاتآ هللا  نيذلا  ءادهشلا  رجأ  ةقرو  ُّمأ  كلذ  تلانو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

.اهب نوقتملا  دعُو 

، حلف نلف  اعت  ەردق هللا  مل  ام  غ  نأ  ادهاج  ناسإلا  لواح  امهم  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
وأ ضرم  نم  هسفنب  ةاجنلا  لواح  امهمو  عيطتس ، نلف  هل  ردق  نإ  توملا  نم  ةاجنلا  لواح  امهمو 
اذه هنع  ففخ  وأ  ءاللا ، دري  ءاعدلا   ەد  عفري  ناسإلاف  امامت ، ردق  نلف  لتق ، وأ  قرغ 

.هنع صحم  الف  رمأ هللا  اذإ أ  نلو  ءاللا ،
 

 

 

 

 



معنلا ةققح 
الو معن ، نيد هللا  تاثلا ع  مهدنع  ناف  معنلا ، كرد  معنلا ال  نأ  مارلا  بحصلا  كردأ  امل 

، معن قلخلا  إ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ةنس  غيلت  معنلا ، كرد  الو  معن ، ملعلا  معنلا ، كرد 
ولا حراوجلا  طض  معن ، قلخلا  ناسحإلا إ  معن ، ىوهلا  نع  سفنلا  حبك  معن ، ةلضفلا 

، معنلا كرد  معنلاو ال  معن ، ولا  ءالاو  ءالولا  طض  معن ، ولا  بساملا  طض  معن ،
.معنلا كرد  معنلاو ال  معنلا ، راد  مث   ةققحلا  بلا ع  كلملاو  معنلاو 

هللا ناوضر   ) باحصألا جخ  دقف  معنلا ، اذه  ةققح  مهنع  هللا  ر  ةاحصلا  كردأ  دقف 
تطقسو مهمادقأ ، تقن  ح  ادحاو ، اع  نوبكري  مهنم  ةتسلا  اذإف  نيدهاجم ، مهيلع )

، رخصلاو رحلا  اهب  نوقتي  مهلجرأ  ع  قرخلا  اوعمجف  لاعن ، الو  فئاص ، موي  مهرافظأ ، 
معنلا ال ذإ  اهاذأ ، كلذ  نا   ولو  اهالعأ ، الإ  ءاشألا  نم  رت  ةفلا ال  سوفنلا  اذكهو 

.بعتلا نم  تءاج  ةحار  امف  تعت  نإ  سفنلاو  دج ، دج  نمو  معنلا ، كرد 

نبا لا  نب  ةورع  دنع  فاضتس  امهنع ، ر هللا  رك  أ  تب  ةشاع  نمؤُملا  ُّمأ  اهف  
، اماعط عفرو  اماعط ، برق  ىرخأ ، عضو  ةعصق ، اهل  عفري  لعجف  امهنع ، هللا  ر  اهتخأ 

.لأت ملو  طئاحلا ت ، اههجو إ  تلوحف 

ىأر ام  قحلا ، ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم  ثع  يذلاو  : » تلاقف ەامأ »!! يأ  انيلع  تردك  : » ةورع اهل  لاقف 
، ضق ح  عاتتم  موي  عش  خ  نم  عبش  امو  ضق ، ح  هثع هللا  ح  نم  لخانملا 

مهعم رفح  وهو  قدنخلا ، موي  هنط  ةدلج  تغ  دقو  هنط ، رجحلا ع  طي  نا ملسو هيلع هللا ىلص  دقلو 
.ماعطلا اوكرتو  عيمجلا  عتساف  قدنخلا ،»

ةع

نا فكف  ءاخرلا ، إ  مهلاح  تلوحت  امنيح  نورباصلا  ءالؤه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
مل وه ، الإ  هلإ  يذلا ال  هللاو  ال  اوعنمف ؟ اوعمجو  اورطو  اوكتأ  اونغتسا ؟ اوغطأ ح  مهلاح ؟

، مهيلع اندلا  حاتفنا  نم  فئاخلا  اقح ، ناشلا  اونا  ل  اورطي ، ملو  اوأ ، ملو  اوكتي ،
وه ام  ي  ام  عا  دقف  ؤرما 

ٌ
لقع  ام  ات  مهلاحو : مئادلا ، الا  تاثلا  لجأ  نم  اهب  اوَّحضف 

.ٍناف ٌلحمضم 



تاباحصلا ءافو  نم  عئاور  



ةمهلملا ةنمؤملا 
، بلاط ةاح أ  ه   عمطت  نكت  مل  ام  ىذألا  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  شق  تلان  بلاط  وبأ  كله  امل 
، هتب مالسلاو  ةالصلا  هلع  لخدف  نلا ، ءاذإ  غلاو   شق ، ءاهفس  نم  هفس  هضعا  ح 

عنام نإف هللا  ةب ، ا  ِكت  ال  : » اهل لوق  لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ت ، هتانب و  ىدحإ  هلإ  تماقف 
ائش يردت  اهنع ال  بز ر هللا  تنا  ةنيدملا ، ةرجهلا إ  هلوسرل ملسو هيلع هللا ىلص  نذأ هللا  املف  ِكاأ ،»

ثدحتت اهاصقأ ، إ  اهاندأ  نم  ةكمو  اهنع  بز ر هللا  تحصأ  موي  و  ةرجهلا ، رمأ  نع 
هحاص ىوس  هعم  سلو  بي ، ارجاهم إ  ةكم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  كرت  دقلف  اهيبأل ، شق  ةدراطم  نع 
اهءاج ح  اماأو ، اماأ  اهيبأ  ةفئاخ ع 

ً
ةطضم ، بز  تناو  هنع ،  رك ر هللا  قيدصلا أ 

هنمأم  راد  إ  هلوصوو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهيبأ  ةمالس  تَّو  ـك ، اهُ اهنع  لازف  بي ، إ  هلوصو  خ 
.ةرجهلا

امهنع موثل ر هللا  مأو  ةمطاف  اهيتخأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  لسرأ  تادودعم ح  ٌرهشأ  الإ  ضمت  ملو 
ةكم اهدحو   بز  تقو  كلذ ، لق  ترجاه  دق  ةَّقر  تناو  ةرجهلا ، راد  هلإ   امهلمح  نم 
لي مل  يأ  امهنب ، قَّرف  دق  مالسإلا  نك  مل  ذإ  ملس -  مل  يذلا  عيلا  نب  صاعلا  اهجوز أ  عم 

اهرداغ دقو  ةكم ، تقف   رفالا -  جوزلاو  ةملسملا  ةجوزلا  ب  قِّرف  يذلا  لا  محلا 
.ةرجهلا راد  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   اهيبأ  قاحللا  تقو  رظتتو  لهألا ،

و  ثالثلا ، اهتاوخأو  اهيبأ  قارف  ْنم  اعت  اهنع  بزو ر هللا  اهرمو  اهولح  ماألا  ترم 
، لمشلا عمتجف  هعم ، و  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسرب  قحلل  مالسإلا ، اهُجْوز  قنتع  نأ  عمطت  موي  ل 

ع لازي  ال  لجرلاف  دْع ، ثدح  مل  كلذ  نلو  لجو ، زع  ەردق هللا  ردق  ع  ةحألا  تلو 
.هك

تاودأ نيدوزم  نودي ، وأ  لجر  فلأ  نم  اشج  شق  تدعأ  ماع ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةرجه  دعو 
، تاقم

ً
شجلا  اذه  عيلا   نب  صاعلا  وبأ  ناو  ملسملاو ، مالسإلا  ءاضقلل ع  اهل  برحلا 

، أ لتاق  وز  ر ، لوق : اهلاح  ناسلو  مهعم ، هجورخل  اهنع  هللا  ر  بز  تعزجف 
ْص ةمخو ، اهبقاوع  برحلا  ْنأ  ملعت  ف  نلا ، اهيبأل  وعدتو  ةادهلا ، هل  وعدت  تذخأف 

رمأ هللا، ةضار  لاح  ل  اهنلو ع  ردقلا ، هفخ  ام  يردت  و ال  بولغملاو ، بلاغلا  اهرانب 
ْمه ل  نمو  اجرخم ، قيض  ل  ْنم  اهل  لعج  نأ  اهــر  ةلئاس  اهنيح ، أت   ةل  ل  ةرباص ع 

.اجرف

مزهو ىلا ، رد  هنيد   هللا  ن  ح  لالا  ةفسا  ركفلا  ةعزوم  اهنع  هللا  ر  تلظ 
تقاذو اهدصق ، إ  شق  لصت  ملو  مهداتعو ، مهتدع  ةرفوو  مهددع  ةك  ع  كملا 

لهأ لذخو  مالسإلاو ، نامإلا  َّزعأو هللا  لحولا ، اهل   اخطلت  رد  تناو  رد ، اانملا   سوؤك 
.ةكم ةمزهنملا إ  لولفلا  لوصو  لق  مظعلا  راصتنالا  لقتناو خ  ناغطلاو ، كلاو ، رفلا ،

ًةراش لجو  َّزع  تماق   ح  هاحصأو ، نلا  اهيبأ  راصتنا  اددش  احرف  بز  تحرف  اعط 
ةلمج نم  نا  اهجْوز  نأ  تملع  ةموزهم ،

ً
شجلا  لولف  تءاج  ح  نل  رَّزؤملا ، نلا  اذهل 

.ىألا

لوبق راشأ  ْنم  مهنمو  مهلتق ، راشأ  نم  مهنمف  ىألا ، نأش  هاحصأ   ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  راشسا 
اهنع بز ر هللا  تلسرأف  اهاأ ، يدتفت  شق  تذخأف  ةدفلا ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لقف  ةدفلا ،



لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص دا  امف  اهفافز ، موي  اهمأ  اهيلإ  اهتدهأ  لا  ةدالقلا  و  اهجْوزل ، ًءادف  اهيبأ  اهتدالق إ 
ا : » بز اهتباو  ةجدخ  ةدسلا  ةبحلا  ىركذل  نح  هاحصأل   لاقف  اهآرمل ، َّقر  اهاري ح 
ا معن  : » اولاقف اولعفاف ،» اهتدالق  اهيلع  اودرتو  اهسأ ، اهل  اوقلطت  نأ  متيأر  ْنإ  راصنألا ، عم 

« .هللا لوسر 

ةع

اهلفاغ ةكم  اهنع   بف ر هللا  ءافولا ، ناسإلا  ةفص  لمجأ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
دنع روسأم  اهجوز  اسأ ، عقو  ەرهص ، وهو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  براحل  كملا ، شج  َّمضناو إ  اهُجْوز 

عم بز  تلعف  اذامف  مهنبا ، ذاقنإل  ةدف  عأ  اومِّدق  نأ  نودعتسم  ءانغأ ، اهجْوز  لهأو  اهيبأ ،
، ابلس اسرد  اباجإ ال  اسرد  هنِّقلت  نأ  تدارأ  ەرفك ؟ و ع  ملس ، نأ  َضري  مل  يذلا  اهجوز 

موي ةجدخ  اهمأل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهمَّدق  ٍةدالق  ادج : مث  ٍء  هئادف  تلسرأ   ەرعاشم ، كِّرح  اسرد 
نوكت اهيبأل ،  ةدالقلا  ەذه  تلسرأ  بزو  بز ، اهتبال  ةدالقلا  ەذه  تمَّدق  ةجدخو  اهسرُع ،

؟ ًءافو ءافولا  اذه  دع  لهف  اهجوزل ، ًءادف 

لثملا وه  ُجْوزلا  ْب  مهافتلاو  صالخإلاو  ءافولاو  بحلا  نأ  اضأ ، فقوملا  اذه  نم  ملعتن 
ذخأو قيثو ، طاب  اهنب  طرو  العلا ، هتمل  امهْنب  عمج هللا  دق  جْوزلا  نأل  مالسإلا ، عألا  

نأ مالسإلا  لدعلا   نامو  امهنب ، لدعلا  نام  امق  نأ  اظلغ ع  اقاثيم  رخآلا  امهنم ع  ل 
جاوزألا ب  هللا  هعضو  نام  وهو  تاجاولا ، نم  هلع  ام  لثم  قوقحلا  نم  ءرملا  ع 

يِذلا ُلْثِم  َّنُهلَو  : ﴿ العو لج  هلوق  اعمج   سانلا  هعضو هللا ب  تلق  تش  نو  تاجوزلاو ،
هلاق قح  لف  (، ٢٢٨ ةرقلا : ﴾ ) ٌمكَح ٌزَع  ُاَو  ةَجَرَد ،

ٌ
َّنِهْيلَع  ِلاَجِّرلِلَو  ِفوُرْعَملاِ ، َّنِهْيلَع 

ناملا اذه  مق  هنإف  مضو  ، ظق  بلق  هل  ناو  هلع ، امو  هل  ام  فرع  نمف  بجاو ،
.ةبك الو  ةغص  ەخ   الو  طسقلا ،



ةفولا ةلقاعلا 
، مالسإلا إ  لاجرلا  قباس  هنع  هللا  ر  قيدصلا  رك  وُبأ  نوك  ْنأ  ةهلإلا  ةدارإلا  تءاش 

ةجْوز مظعلا إ  زوفلا  اذه  ةرمث  تْعجر  عبطلاو  مالسلا ، مهيلع  ءانألا  دْع  ةنجلا  مهقُاسو إ 
إ هتب  لهأ  قيدصلا  وعد  نأ  بطلا  نمف  امهنع ، هللا  ر  رماع  ِتْب  نامور  ِّمأ  رك  أ 

تعراس لا  هتجْوز ، وعد  ذخأف  ء ، َّل  اهيف  مالسإلل  بهو  لا  وألا  ةظحللا  نم  نامإلا 
هتقاإ ذنم  نامإلا  ف 

ُ
نز نُممو  مالسإلا ، تاقاسلا إ  ةلث  نم  تناف  دحوتلا ، ةداهش  قطن  إ 

(. هلع همالسو  تاولص ر   ) نملا جالا  نعتاو  وألا ،

كلذك قيدصلا  اهُجْوز  فرُع  ام  حالصلاو ، ءافولاو ، قدصلا ، اهنع  نامور ر هللا  ُّمأ  تفرُع 
نطاوم زعلا   هاتك  قدصلا  تافص  لجو  زع  حدتما هللا  دقو  مالسإلاو ، ةلُهاجلا  قدصلا  

.اهيلع َّضحو  ةثك ،

اظح نيذللا  ملا ، جْوزلا  نيذه  ةصخش  اهلمأ   قدصلا  ُروص  تلثمت  دقو  اذه ،
.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  قلخلا  فأ  ةرهاصم  وهو  الأ  ٌف  هنادُ  ف ال 

اهجْوزل اهتياعر  نسح  ادو  ملا ، اهنع  نامور  ُّمأ  تزرب  ةشاعل ، ملا ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ةطخ  ف 
نسح كلذو   ءاسلا ، ْب  دف  زارط  ْنم  ٌةأرما  اهنأ  تتثأو  اهنامإ ، قدص  رهظ  ام  اهتبالو ،

.اهجْوز عمو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم  اهبدأو  اهفت 

لا اهنع ، مكح ر هللا  ُتْب  ةلوخ  هل  اهتركذ  ح  ةشاع ، بطخ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْنأ  درو  دقف 
ا اذام  : » تلاق ةكلاو »؟ خلا  نم  ملع  هللا  لخدأ  اذام  نامور ، َّمأ  ا  : » نامور ِّمأل  تلاق 

تركف انهو  ةشاع ،» ركذ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : » اههجو تامسق  ألم 
ُ

ُلاو  ةلوخ  تلاق  ةلوخ »؟
وبأ ءاجف  ٍتآ ،» رك  اأ  نإف  يرظتنا  : » تلاق مث  اهسفن  ٌةبك   ةحرف 

ٌ
تو  تاظحل ، نامور  ُّمأ 

.كلذ هل  تركذف  هنع  رك ر هللا 

لجرل نا  امو  بج ، هنبا  اهجْوزي  ْنأ  يدع  َنْب  معطم  دعو  دق  نا  هنع  رك ر هللا  وبأ  ْنلو 
قيدصلا أ رك  اأ  نإ  مث  ەغ ، اهب  دعو  دقو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهبطخ إ  ْنأ  رك  أ  ةءورم  يذ 

: اهلأسل هتأرما  معطم ع  لقأف  ةراجلا »؟ ەذه  رمأ  ُلوقت   ام  : » هلأسف هتأرما ، ەدنعو  امعطُم 
تو
ُ

ُهلخد هئصت  كلإ ، فلا  اذه  انحكنأ  ْنإ  انلعل  : » لوقت رك  تلقأف  ع أ  لوقت »؟ ام  »
ناف تنأ »؟ لوقت  ام  : » يدع َنْب  معطملا  لأسو  رك ، وبأ  اهبجُ  ْملف  هلع ،» تنأ  يذلا  كنيد   

« .عمس ام  لوقت  اهنإ  : » معطملا باوج 

نامور ُّمأ  كلذك  ْتقدصو  هئافو ، قدصو   ەدعو ، ْنم  كلذ  دْنع  هنع  رك ر هللا  وبأ  للحتو 
ةامح نامور  ُّمأ  تدغو  ةشاعل ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةطخلا ع 

ُ
تمتو  اهلعفو ، اهلوق  اهنع   ر هللا 

بدألا اهتذغو  اهتت  اهُّمأ  تسحأ  لا  ةشاع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  جوزتو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قلخ هللا  فأ 
.ةقدصلا ةكلا  ةانعلاو  ةبنلا ، ةلا  كهان  نآرقلا ، ُهتدفر  يذلا 

ةع

باعصلا نم  اثك  للذت  قحلا ، ةوعد  ةنمؤملا  ةحلاصلا  ةجوزلا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ثتو  مومهلا ، ەذه  ءبع  هنع  ففخت  كلذو  همالآو ، همومه  هتكراش   اذإ  ةعادلا ، اهجْوزل 

نامور ِّمأ  ةدسلا  فقومو  اهراصتناو ، ةوعدلا  حاجن  ثأ  
ُ

ر اهل  نوكف  تاثلاو ، رارمتسالا  هسفن 



ةوعد ةنمؤملا  ةجوزلا  عيطتس  امل  ةودقلاو ، لثملا  وه  قيدصلا ، رك  أ  نم  اهنع  ر هللا 
.اهتوعد ەرارمتساو   هتاثو ، ةعادلا  اهجوز  حاجن  بك   رود  نم  هعلت  نأ  خلا 

اوني نأ  سانلا  إ  بلطو  قحلا ، ضرألاو  تاوامسلا  قلخ  نإ هللا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ناعجرت إ مهتوقشو ، لا  ةحو  .اقح  الإ  نولمع  الو  اقح ، الإ  نولوق  الف  قحلا ، مهتاح ع 

مهتدعأ مهرافأو  مهسفنأ ، ماهوأو ع  بذاأ  طلس  و  حضاولا ، لصألا  اذه  نع  مهلوهذ 
نا انه  نمو  .اهمالا  نم  د  ال  لا  قئاقحلا  نع  مهب  تدو  مقتسملا ، طالا  نع 
ةنيكر  ةماعد  مح ، ل  هلإ   صملاو  ةضق  ل  هحتو   نأش  ل  قدصلا   كاسمتسالا 

قدصلا امئاق ع  مالسإلا  عمتجملا   ءانب  نا  كلذكو  .هكولس  ةتباث   ةغصو  ملسملا ، قلخ 
لوسر ةطخ  دري ع  ملو  رافك ، لجر  عم  هئافو  قدص   هنع  قيدصلا ر هللا  اذهف  ءافولاو ،

.ةشاع نم  هنبا  جوز  معطملا   ىأر  فرع  نأ  دع  الإ  ةشاعل  هللا 



ةيجنلا ةرهاطلا 
نمزلا نم  ةف  دْعو  اددش ، اح  ُهح  ناو  بلطملا ، دع  ەدج  ُهلفكف  امي  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا 

، اخ ه  ەاصوأو  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  لفك  ْنأ  بلاط  اأ  ەدلو  وأف  هلجأ ، وند  بلطملا  دع  سحأ 
هتلعج ةمحر ، امأ  هتب  دجوف   بلاط  تب أ  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  لقتنا  بلطملا  دع  تام  املف 

هلمشو اهتياعرب ، هطوحت  اهنع  دسأ ر هللا  تب  ةمطاف  تناو  تتام ، لا  هُّمأ  اهنأ  رعش 
.اهدالوأ اهفوُخ ع  ْنم  هلع أ  فاخت  تنا  اهنإ  ح  اهتمحرب ،

شاع املف  ادأ ، ماعطلا  نم  نوُعش  اهدالوأ ال  نأ  رعش  هتجوز  تناو  اقف ، بلاط  وبأ  ناو 
لأ اذإ  دالوألا  ماعط  ةصاخو   ملا ، تبلا  اذه  ةرم   لوأل  ةكلا  تلخد  مُهنْب  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

مهعم لأ  اذو  اوُعش ، ْمل  ىدارف  وأ  اعمج  اولأ  اذإ  بلاط  لاع أ  ناف  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، مهعم 
أ متنأ ح  ام  : » لوق مهيشع  وأ  مهيذغ  ْنأ  دارأ  اذإ  بلاط  وُبأ  ناف  اوعش ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

.مهماعط ْنم  لضفف  مهعم  لأف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أف  با ،»

و ال ةرم ، لوأل  اهتب  تلخد  لا  تالا  ەذه  ل  ىرت  اهنع  دسأ ر هللا  تب  ةمطاف  تناو 
نأ رعش  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  ح  موي ، دْع  اموي  نلل ملسو هيلع هللا ىلص  اح  دادزت  تناف  اهسفن ، ت 

ُ
قدص دات 

هصختو هاشو ، هتلوفط  ت  
ُ

ەاعر اهف   همأ ، توم  ْنع  هضوعل  ةمحرلا  مألا  كلتب  هقزر  هللا 
ةجدخ نمؤملا  ُمأ  جوزت  ْنأ  إ  ەاُعرت  تلظو  اهنانحو ، اُهفطع  هلمشو  ماحالاو ، ريدقتلا 

.اهنع ر هللا 

لاصخلاو ةدمحلا ، لئامشلا  عمج  ما ،
ً

اناسإ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  فرعت  اهنع  هللا  ر  تنا 
بذك هلع  دهعُ  ْمل  اقداص  هتنامأ ، لثملا  بُ  انيمأ  ةهبُش ، ه  قلُعت  ْمل  ارهاط  نا  ةدفلا ،
بلاط اأ  اهُجوز  عمس  تنا  ام  اثكو  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ْنع  سانلا  ه  ملتي  ام  عمس  تناو  طق ،

« .معنب خُل  نبا أ  نإ  : » هلوق

هنع بلاط ر هللا  نب أ  اهنبا ع  اهدك  ةذلف  هلإ  تعفد  ةملا ، تافصلا  كلت  لجأ  ْنم 
نا قاحسإ : نبا  لاق  اهنع .  ةجدخ ر هللا  نمؤملا  ِّمأ  ْنم  هجاوز  دْع  هفنك ملسو هيلع هللا ىلص  نوكل  

مهتباصأ اشق  نأ  خلا ، نم  ه  ەدارأو  هل ، عنص هللا  اممو  بلاط ، نب أ  ةمعن هللا ع ع  ْنم 
ْنم أ ناو  همع ، ساعلل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لاقف  ةثك ، لاع  اذ  بلاط  وُبأ  ناو  ةددش ، ةمزأ 

ْنم ىرت  ام  سانلا  باصأ  دقو  لاعلا ، ثك  بلاط  اأ  كاخأ  نإ  ساع ، ا  : » مشاه سانلا  ب 
جر

ً
تنأ  ذخأتو  جر ،

ً
هب  ْنم  ذُخآ  هلاع : ْنم  هْنع  ففخنلف  هلإ  انب  قلطناف  ةمزألا ، ەذه 

نأ دن  انإ  : » هل الاقف  بلاط ، اأ  اتأ  ح  اقلطناف  معن ،» : » ساعلا لاقف  هْنع ،» امهلفكنف 
امُتكرت اذإ  : » بلاط وُبأ  امهل  لاقف  هف ،» مه  ام  سانلا  نع  فشكني  كلاع ح  ْنم  كْنع  ففخن 

لقو ارفعج -  ساعلا  ذخأو  هلإ ، ُهمضف  الع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ذخأف  امتش ،» ام  اعنصاف  قع 
ً

 
.هلإ همضف  بلاط - 

ةع

ملسو هيلع هللا ىلص دمحم  فقوم  اهنع  هللا  ر  دسأ  تب  ةمطاف  تدعس  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
تماق ةقط  لمجلا  اذه  ُهل  دري  ْنأ  عاطتسا  هلع ح  همع  لمج  هفاعاو  هتءورمو  هتماهشو 
زازُعإ ْنم  فعاضل  الإ  كلذ  نا  امو  فقوملا ، اذه  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  باصأ  دقل  قطنملاو ، ةمحلا  ع 

، اهل فقاوملا  َنم  ثك  اد   يذلاو  اهتاح ، لاوط  اهقراف  ْمل  يذلا  زازعإلا  اذه  دسأ  تب  ةمطاف 



اهنإ ەءافوو ، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ةمح  دكؤي  هئانبأو  همع  عم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ُهفقو  يذلا  فقوملا  اذه  لعلو 
نوكتل خــــراتلا  تاحفص  اهترطس  فقاومو  روص  اهنع ،  ةمطاف ر هللا  اهتشاع  ةلمج  ةروص 

.سانلل ةاده  رون 



ةبحلا انمأ 
دقو كلم ، ام  مهفحتو  ُهلوح ، ْنم  دوي  افوطع  هلع ) همالسو  تاولص ر   ) ملا نلا  نا 

هللا ر  ةدعسلا  ةملح  عاضرلا  َنم  همأ  فكف  دعلاو ، بقلا  لمش  ح  هُفْطع  عسا 
ركذُ لا ال  ةللجلا  ةباحصلا  ەذه  عم  انلق  شاعتن  امدْنع  ةلاغ  تاظحل  ْنم  اهل  او  اهنع ؟

ْنم اهنإ  ةام ، بولقلا  لصتل إ  قورعلا  قفدُتت   ةفأرلاو  نانحلاو  ةمحرلا  و 
ُ

رعش الإ  اهمسا 
.هلع همالسو  تاولص ر  هتعضرأ 

ر بط  تاملسملاو ، ملسملا  لل  اهعط  ادودو  اهنع  ر هللا  ةدعسلا 
ُ

ةملح 
ُ

تنا 
، رولاو ةشاشلا  اهوقل  ْنأ  سانلل  بطو  بلاو ، غصلا  عم  ثدحتت  ْنأ  اهل  اهنع  هللا 

حور ْنم  اهل  املو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دْنع  ةماس  ةنام  ْنم  اهل  امل  ريدقتو ، لالجإ  اهوبعادو  
.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  باحصأ  ْنم  راربألا  راخألل  اهتاعمو  سانلل ، اهتلماعم  ةكذ  

ميلا لفطلا  تأر  دقلو  اتع ، لا  نم  ْتغل  اهنع ح  ةدعسلا ر هللا 
ُ

ةملح 
ُ

ْتشاع  دقل 
دقلو اداهو ، وسرو 

ً
ان  ةللو  ادشرُم ، ةناسْإللو  ادس ، برعلل  ادغ  دق  ُهْتعضرأ ، يذلا 

.هلع نأ 
ْ

لز يذلا  باتلا  ْتقدصو  ه ، تنمآ  ْنأ  دْع  هلإ  تدفو 

ُهطسو ُەءادر ، اهل  علخ  مث  أ ،» أ ، : » اهل لوق  قفطو  اروُ ، اهب  راطتْسا  اهآر ح  ْنإ  امف 
رمع نعف  .لالجو  ةطغ  اهيلو   هلإ  رظْنت  ةاحصلا  نويُعو  مارإلا ، غلْأ  اهتدافو  مرأو  اهتْحت ،
هث ضع  ُهل  عضوف  ةعاضرلا  نم  ەوُبأ  لقأف  اموي ، اسلاج  نا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  بئاسلا  نب 
ەوخأ لقأ  مث  هلع ، تسلجف  رخآلا  هناج  ْنم  هث  قش  اهل  عضوف  ُهمأ  تلقأ  مث  هلع ، دعقف 
دمحُم همالسو ع  تاولص هللا  .هد  هسلجأف ب  ماقف  ثراحلا -  نب  دع هللا  ةعاضرلا -  نم 

.مظعلا قلخلا  بحاص  ولا  لا 

ةع

عضاوتملا ناسإلا  وه  لظ  هنأ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ةس  عوري   امم  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
حو اتنم ، نا  حو  ادهطضم ، نا  ح  هتاح : لحارم  فلتخم  ءامظعلا   ءانألا  عضاوت 

جوأ نا   حو  نحملا ، دشأ  نا   ح  عاطملا ، ةعلا  ةرجلا  دس  نا  حو  ادحو ، نا 
هنلو بسحف ، امظع  ٌدمحم  نا  امو  .ءامظعلا  خــــرات  اذه   لثم  اندهع  امو  .راصتنالاو  دجملا 

.اضأ لوسر هللا 

نم لل  قطلا  فق   كسملاو ، ةلمرألاو  زوجعلاو  دعلا  إ  عمتس  هللا  لوسر  لظو 
، ەد كي  يذلا  وه  هفقوتسا  يذلا  نوك  ەد ح  كي  الف  ەاقل ، نم  ل  حفاصو  هفقوتس ،

مهنازحأ مهكراشو  مهلاشم ، إ  عمتسو  مهزئانج ، دهشو  مهاضرم ، روزو  هاحصأ ، دقفتي 
.مهحارفأو

، هقلخ قلختي  ضرألا ، هلظ   نوك  نأ  ملسم ع  ل  صرح  يذلا  وه  ناسإلا  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  نإ 
، هسلمو هلأمو  ەراثيو ، هتيحضتو  هتداعو ، ەدهزو  ەداهجو ، ەص  ه   أو  هدهب ، يدتهــو 

ٍقلُخ َعل  نَو 
َّ

َك  ﴿ الا حيدملا  اذه  نم  عأ  حدم  ناسإلا  هلوسر  مرأ  هللا  نأ  دقتعأ  امو 
.(٤ ملقلا : ﴾ ) ٍمِظَع



ةُملا ةفولا 
دمحم ببحلا  اهجوز  فنك  اهنع   هللا  ر  دلُخ  ُتْب  ةجدخ  نمؤملا  ُّمأ  تشاع  دقل 

املو .و  ةحامسو  ةمحرو ، بحو  ةكرو ، خ  اهل  اماع ، نعو  ةسمخ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر 
ةجدخ ر هللا هتباجأف  مالسإلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  اعد  اعتو ، هناحس  نم هللا  ةلاسرلا  تءاج 
َّل هنع  تلزأ  ل  كلذ ، ُبعت   الو  ةعزانم ، الو  توصلا ، عفر  إ  هجوحت  ملف  اعوط ، اهنع 
ه اه  يذلا  اهلم  نوك  نأ  بسانف  سع ، ل  هلع  نَّوهو 

ْ
ت ةشحو ، ل  نم  هتسآو  ُبصن ،

.اهلعفل ةلاقملا  ةفصلا  اهــر 

ثلت مل  لق ، نم  اهب  تلزن  لا  لاوهألاو  بوطخلا  نم  ثل  اهتمواقم  بس  ءادلا  اهب  ملأ  املو 
نزحو ةضرم ، ةضار  اهــر  راوج  إ  تلقتناو  ماأ ، ةثالث  اهراضتحا  مادو  تحت ، تذخأ  نأ 

لاوط هترزآ  لا  ةصلخملا ، ةرباصلا  ةجوزلا  معن  تنا  دقلف  اددش ، انزح  اهتومل  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا 
، ادأ اهاسي  نأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  عيطتس  ملف  سفنو ، ٌلاغ  ل  نيدلا  اذه  ن 

ُ
ة لجأ  نم  ُتلذو  هتاح ،

.هفصو نع  ملقلا  زجع  ًءافو  اهل  ُلمح  ناو 

رد ةوزغ  ثدح   ام  اهنع ، هللا  ر  ةجدخ  ةرهاطلل  ملسو هيلع هللا ىلص  هئافو  ع  ةعئارلا  لئالدلا  نمو 
ةفولا هتجوز  ةنبا  ىلا ، هتبا  جوز  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  رهص  عيلا  نب  صاعلا  وبأ  أ  ذإ  ىلا ،

ةدالق ءادفلا  اذه  نمض  نم  نا  صاعلا ، اهجوزل أ  ءادف  بز  ةفولا 
ُ

تلسرأف  ةجدخ ، ةُملا 
لوسر اهآر  املف  اهفافز ، ةلل  اهنع  ةجدخ ر هللا  ءاطعملا  ةبحلا  اهتدلاو  اهب  اهتدلق  تنا 

.ةفولا ةكراملا  هتجوز  ركذتو  ةددش ، ةقر  اهل  قر  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نم نا  امف  اولعفاف ،» اهتدالق  اهيلع  اودرتو  اهأ ، اهل  اوقلطت  نأ  متيأر  نإ  : » هاحصأل لاقو 
هتكرح يذلا  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  نلل  ةاجتسالا  اوعراس  نأ  الإ  مهيلع ) هللا  ناوضر   ) مارلا هاحصأ 
هلاعفأو هلاوقأ  هنع  َّع  اح  اهبح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  دقو  ةرهاطلا ، ةفولا  هتجوزل  ىركذلا  رعاشم 

.لجو زع  هر  ح ل 

ةع

نا دقف  اهنع ، دلخ ر هللا  تب  ةجدخ  نمؤملا  َّمأ  ةدحاو  ةظحل  ولو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  َسي  مل 
مل هنإ  .اهتب  اهروزت   تنا  نم  بحرو  ءاعدلا ، خ  اهل  وعدو  رطعلا ، ءانثلا  امئاد  اهركذ 
ةأرما  نأ ي  هل  فكف  اهعم ، اهاضق  لا  تاظحللا  نم  ةظحل  الو  ل  اهماأ ، نم  اموي  َسي 

!؟ انيدو اقلخ  ةمألا  ەذه  ءاس  لمأ 

ةوق نم  اهيدل  ام  ل  هتوعد  هتناعأو ع   ء ، ل  اهسفن  نم  هتطعأ  دقو  اهاسي  فك 
؟ بعتلا اذه  حص  نإ  دسجلا  نم  حورلا  ةلم  هنم  تناو  ةرذلا ، اهنم  هقزرو هللا  ةنعمو ، ةدام 

لوسر هللا بلق  اهاركذ   تق  نلو  اندلا ، نع  اهنع  ةجدخ ر هللا  ةدسلا  تلحر  دقل 
مهضارعو كملا  ىذأ  نم  ل  امِل  ةاناعملا ، ةورذ  وهو   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  تكرتو  ملسو هيلع هللا ىلص ،

موي  رخآ  هحت ح  ملف  ةق ،
ً

ةح 
ً

فلا  هلق  ةجدخ   ةدسلا  ىركذ  تقو  مهدكو ،
.هتاح

هتاعو ناسحإلا ، هلإ  تمدق  لا  ةأرملل  افو  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، جر 
ً

لاجرلا  خــــرات  ىرن   اننإ ال 
اهتاقدص مركو  اهركذ ، لم  الو  اهدو ، ظفح  ەاف  ةنس ، نعو  سمخ  ةارق  فورعملا 



حبذو اهتاقدص ، َّنك  اللا  زئاجعلا  مركو  اهتوص ، هش  يذلا  توصلا  عامسل  عاترو  اهــراقأو ،
.نهيلع اهعزوو  ءاضعأ  اهمسقف  ةاشلا 



هل لثم  ْءافو ال 
نم رظتي  الًما ، اماع  ەدلوو  هجْوز  قارف  نم  هناع  ام  اع  ادحو  هنع  ةملس ر هللا  وبأ  لظ 

، اهدلو اهعمو  ةملس  مأ  هلإ  ترجاهو  ا ، علا  عم  نو  برلا ، عم  جفلا  نو  جفلا ، هللا 
عم ةملس  ُّمأ  تلزنو  ْملؤملا ، راظتنالاو  ةضملا ، تاكذلا  لفاح  ماع  دع  ناجْوزلا  تلاو 

، رولاو ةداعسلا  اهبلق  ألتما  دقو  ةرونملا ، ةنيدملا  راصنألا  باحر  امهنع   اهجْوز ر هللا 
اذإ ةنيدملا ، ةرجهلا إ  هلع ) همالسو  تاولص ر   ) ملا هلوسرل  لجو  زع  ةزعلا  بر  نذأ  املف 

 . امهنع اهُجْوزو ر هللا  ةملس  َمأ  ق 
ُ

بل لُمتكت   ةداعسلا 

مك ةعلا ، ُنسح  جُوزلا  اذه  نا  دقلف  ُلاح ، بطأ  ناُجْوزلا   شاُع  ةنيدملا  عر  ف 
يذلا دحلا  إ  ءافوب ، ًءافوو  صالخب ، اصالخو  بح ، اح  هتجْوز  هتلدا  انمؤم ، امهش  ألا ،

ْ
قالخ

، ةنجلا لهأ  ْنم  وهو  اهُجْوز ، توم  ةأرما  سل  هنأ  غل  ةملس ، اأ  ا  : » هل لوقت  ْنأل  اموي  اهعفد 
، ةأرملا تتام  اذإ  كلذكو  ةنجلا ، امهنب   عمج هللا  الإ  ەدع  جوُت  ْمل  ث 

ُ
َم ةنجلا ، لُهأ  ْنم  و 

« .كدع جوزتأ  الو  يدع ، جوت  الأ  كدهاعأ  لاعتف  اهدُع ؛ لُجرلا  و 

تم نإف  : » لاقف كعطأ ،» ْنأ  درأ  انأو  الإ  كرمأتسأ  ام  : » تلاق يعطأ ،» ةملس ، َّمأ  ا  : » لاقف
« .اهيذؤي الو  اهنزح  ال  اخ م ، جر 

ً
يدع  ةملس  َّمأ  قزرا  مهللا  : » لاق مث  ْوف ،»

يد ب  هل  خلا  ناملعتو  ىوقتلا ، دازب  نادوو  اعت ، هللا  نادع  ناجْوزلا  لظ  دقو 
حبصأ هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص ح  بح هللا  اهدالوأ ع  ةتو  ةاعر  ةملس ع  ُّمأ  تفكعو  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ،

.ةاحصلا ةخ  نم  اهدالوأ 

اهنأ الإ  اهئانبأ ، ةتو  اهين ملسو هيلع هللا ىلص ، ةنس  ةفرعمو  لجو ، زع  اهــر  ةداع  اهلاغشا  نم  مغرلا  عو 
وبأ طرخناو  .هللا  الإ  هلإ  ةمل ال  ءالعإ  لس  داهجلل   جورخلا  امئاد ع  اهجْوز  عجش  ْتنا 

ضوخ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ةار  تحت  هللا  لس  نيدهاجملا   فوفص  هنع   هللا  ر  ةملس 
لُهأ صي  السإلا ، شجلا  ةعلط  رد   ناف   ءاللا ، نسحأ  اهيف  و  كراعملا ، رامغ 

ح ةمو  ةنمُم  هفس  بُ  ةكرعملا ، لوجو   لوص  ذخأف  ْمهنم ، ْمقتيل   كلا 
.ةكراملا ةوزغلا  ەذه  ملسملل   نلا  ُققحت 

اهيف لصاوو  انسح ، ًءال  ةملس  وبأ  ف 
ُ

اهي ُأف  ةرجهلل ، ةثلاثلا  ةنسلا  دُحأ   ةوزغ  تءاج  ث 
ُ

م
ةماسأ وبأ  ەامر  دقف  اغل ، احرج  حُج  دقو  اهنم  جخ  هنل  مجحم ، امدقم غ  ەدالجو ، ەداهج 

لاتقلا  ةدواعم  إ  اقوش  قرحتي  وهو  هنم ، ىوادتي  ارهش  لظو  ەدضع ، مُهس   شجلا 
دجن إ  ة  سأر  ع  هلسرأف  هسفن ، لاضنلا   ةعزن  ري  نأ  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  دارأو  .نادملا 
حُفف ةرجهلا ، نم  ةعارلا  ةنسلا  كلذو   هلاتقل ، ةدعلا  اودعأ  دق  كملا  نم  عمج  بدأتل 
راسو هاحصأ ، نم  الجر  نوسمخو  ةئام  هعمو  دجن  إ  قلطناف  اددش ، احرف  ةملس  وبأ  كلذ 

.رزؤملا نب  ەدنج  اهيف  دأ هللا  ةلصاف ، ةكرعم  ناعمجلا   تلاف  دسأ  ضرأ ب  ح أ 

، لالضلاو رفلا  لهأ  ءاقللا  ةدواعم  اقوش إ  قرحتي  ةنيدملا  هنع إ  ةملس ر هللا  وبأ  داع 
هنم اع  نا  يذلا  حجلا  سكتنا  ذإ  هتلجاع ، ةنملا  نل  انعمو ، ادام  كلذل  هسفن  دع  وهو 

.شارفلا ةملس  اأ  مزلأو  حتفنا  نأ  ثل  امف  داسف ، مُر ع  دقف  دُحأ ، موي 

: لوُق لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُتْعمس  ةملس ، َّمأ  ا  : » هجْوزل لاق  هحرج  ْنم  جلاع  ةملس  وبأ  نا  امفو 
، ەذه بصُم  ُتسْحا  كدْنع  مُهللا  : » ُلوُقو كلذ  دْنع  ُعجسف  ةصُم ،

ٌ
ادحأ  ت 

ُ
ُبص «ال 



« .لجو زع  ُەاطْعأ هللا  الإ  اهْنم ،» اْخ  ْفلْخأ  مُهللا 

ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  ُەءاج  حاص  تاذ  و  اماأ ، هضرم  شارف  ع  هنع  هللا  ر  ةملس  وُبأ  لظ 
نلا ضمغأف  ةاحلا ، ةملس  وُبأ  قراف  ح  ەراد ، با  ُزواجُو  هتراز  ْنم  تْي  ْدك  ملف  ُەدوُعل ،
عفراو ةملس ، غا أل 

ْ
رف مُهللا  : » لاقو ءامسلا ، ُهفْرط إ  عفرو  هحاص ، يع  تفلا  هْدب  ملسو هيلع هللا ىلص 

هل  فأو 
ْ

حس ملاعلا ، بر  ا  ُهلو  انل  رفغاو  نباغلا ، هقع   ُهفلْخاو   قملا ، ُهتجرد  
« .هف ُهل  رونو  ەق ،

ُبسْحأ كدْنع  مُهللا  : » ْتلاقف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْنع  ةملس  وُبأ  اهل  ُەاور  ام  تركذتف  ةملس  ُّمأ  اَّمأ 
ْتنا اهنأل  اهنم ؛ اخ  اهيف  ْفلخأ  مُهللا  لوُقت : نأ  اهُسْفن  ْبطت  ْمل  اهنل  ەذه ،» بصُم 
تفو املف  ءاعدلا ، تمتأ  ْنأ  ْتثبل  ام  اهنل  ةملس ؟ أ  ْنم  اخ  نوك  نأ  ُەاسع  ْنمو  لءاست :
اهبطخ مث  فطلو ، بدأ  هلإ  ترذتعاف  هنع  رك ر هللا  وبأ  اهبطخ  اهجْوز ، ةافو  ْنم  اهتدع 

زع نأ هللا  تأرو  اخ ، كلذ  تتساف  هسفنل ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهبطخ  مث  ء ، هجت  ملف  رمع 
اهفلُخأو اهُءاعد ، باجتُساو هللا  ةرخآلا ، زوفلا   اهل  دارأو  اندلا ، اثك   اخ  اهب  دارأ  دق  لجو 

.ةملس ْنم أ  اخ 

ةع

نم فالتخالا  ل  فلتخم  اردإ  فقوملا  اذه  نم  صلختس  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
مّتتلا ع وحن  هجَّتي  لوألا  نإف  فالتخالا ، امأ  .فدهلا  ثح  نم  اعم  قفتمو  نومضملا ، ثح 

، ةَّدعلا ءاضقنا  دع  راثآلا  وحم  وحن  هجتي  اثلا  نو  ةاحلا ، دمأ  ەدع  نم  لّملاو  لحارلا ، جوزلا 
هتجوز ةءانه  قَّقحتت   هتداعس  نأ  ىري  حلاصلا  جوزلا  .هنم  اخ  نوك  نأ  لمأ  لجر  نم  جاوزلا 

ام اذهو  هتياغ ، كلذف  ەدع  حلاص  ٍلجرب  جاوزلا  قَّقحتي  اهؤانه  نا  نإف  هتامم ، دعو  ەاند ،  
يذلا ام  هلمأ ، هل  اعت  قَّقح هللا  دقو  .ةمك  ةيط 

ً
ًةاح  ەدع  نم  احت  نأ  ةملس ، وبأ  هلمأتي  نا 

؟ لصح

وبأ لجر ، عأ  اهرظن  اهجوزف   دحأ ، ال  ةملس »؟ أ  نم  ٌخ  نم  : » تلق تام ، املف  تلاق :
هنإ يأ  هتيغ ، ةنيدملا   ع  هلوي  لوسر هللا  ةنيدملا ، ع  ەالو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ط ،

ً
نا  ةملس 

، اهنزح ال  اخ م ، جر 
ً

يدع  ةملس  مأ  قزرا  مهللا  ، » يدع وزت  اهل : لاق  .هللا  لوسرل  بئان 
!؟ اذه متيأرأ  ءافولا ، هل  تدارأ  و  ءانهلا ، اهل  دارأ  وه  اهيذؤي ،» الو 



يب لُهأ  ةُق  ەذه 
ْنم ةقادصلا  ةلأسم  هل  تمت  دقف  اذإف  ەاإ ، ْمهبحل  هأ 

ً
نا  سانلل ، احم  ناسإلا  نا  اذإ 

ْنمو ةناسْإلا ، ةفطاعلا  ةعُس  ْنم  ناسإلا  قزُر  ام  رادقم  ةقادصلا 
ُ

ەذه  متت  نو 
ُ

ام فرط ،
ُ

اهي
نْب ةلعث  تب  ةكرب  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةناضح  تمت  دقلو  ءافولا  ةعبطو  قلخلا ، ةناتمو  قوذلا ، ةمالس 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص، عم  ةورذلا  غل  يذلا  قداصلا ، نانحلاو  ةحلا ، ةفطاعلا  اهنع  ْنمأ ر هللا  ُّمأ  ورمع 
.ملسو هيلع هللا ىلص طصملا  ببحلا  مكتو  بُح  تظحو  نامإلا ، بتارم  عأ  تغلف 

نهملاع ةرهُشو   ةلاُع ،
ُ

ةناُم  تاذ  نا 
ُ

ْت اهُنلو  ءاسلا ، ةركن ب  ُتسل  ُفوطعلا  ةأرملا  ەذهو 
اعاتم نم  اهلاثمأو  اهلعج  يذلا  مظعلا  نيدلا  اذه  لضف  ةلاع  ةمك  ةنام  تلتحاو  عساولا ،

ًةرح لجو  زع  لضف هللا  تحُصأف  ثراولا ،
ُْ ب  مئاوسلا  ت 

ُ
مسق سانلا ، ب  مسقُو  ثروُي ،

فكو طصملا ملسو هيلع هللا ىلص ، ببحلا  نم  ةمتملا  اهتنام  تو ع 
ُ

ُطغ نانبلا ، اهيلإ  راشُ  ردقلا ، ةللج 
: اهل لاقو  حف  اهيلإ  رظن  اذإ  ناو  دع أ ،» نمأ أ  ُّمأ  : » اهْنع لوُق  نا  لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ال ،

!؟ ةجرد ةمومألا  ةجرد  قوف  لهو  يب ،» لهأ  ةق  ەذه  »

ُهتفرعو ملسو هيلع هللا ىلص انيمأ ، اقداص  ااش  ُهتفرعو  اغص ، فط 
ً

نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهنع  نمأ ر هللا  ُّمأ  تفرع  دقل 
اهنع نمأ ر هللا  ِّمأل  ةئضولا  فقاوملا  لئاوأ  ْنمو  .لا  ةادهل  ملاعلا  بر  ْنم  سرُم 

ً
ان 

ءاوبألا ةنمآ  ت 
ُ

تفو دقف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ُّمأ  بهو  ُتْب  ةنمآ 
ُ

تتام  نأ  موي  عئارلا  اهفقوم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم 
ُّمأ ْتناو  بيب ، راجنلا  نْب  يدع  ْب  هلاوخأ  ةراز  ْنم  ةدئاع  و  ةنيدملاو -  ةكم  ب  ةق  - 

.ةرالا ەذه  اُهتبحصً   نمأ 

لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص اهرو  اهفطع  اهنع  نمأ ر هللا  ُّمأ  ترهظ  ةملألا  ةجرحلا  تاظحللا  كلت  و 
اذه و  ةنمآ ، همأ  قارف  انح ع  امي  ادحو  ةكم  ه إ  تداعو  ةسداسلا ، فط  

ً
نا  يذلا 

تامص نكرت  اللا  ءاسلا  ْب  اهَتنام  َّلتحتل  اهنع  هللا  ر  نمأ  ُّمأ  تزرب  ملألا  فقوملا 
.هل خلا  اهل  اعتو  هناحس  دارأ هللا  دقو  خــــراتلا ، ةحضاو  

ام اهفطع ، هترمغو  ه ، ةانعلاو  هتياعرل  اهسفن  تفقوأو  هتضاح ، تحضأو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، تداعو 
، هبأ نانح  ْنع  نمأ  مأو  ەدج  نانح  اعتو  هناحس  هضوع هللا  دقو  اضأ ، هح  ەدج  ەرمغ 

اق شق  ناملغ  عم  هتدجو  إف  اذه ، با  نع  فغت  ال  ةكرب ، ا  : » نمأ مأل  لوق  ەدج  ناو 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص أش  دقو  ةمألا ،» ەذه  ن  اذه ، با  نأ  نومعزي  باتلا  لهأ  نو  ةردسلا ، نم 

.ه َتو  هُمركتو  هفحتت  اهنع  نمأ ر هللا  َّمأ  ىري  وهو 

ةع

، ةهوشم ةححص غ  ةمالسإ  ةت  مهتتو  انئانبأ  مامتهالا  نإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نآرقلل  نوظفحملاو  سرادملا ، نوملعملا  هف  مهسو  مأ ، لو  بأ  ل  ع  بجاو  وه 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بحو  بح هللا ، اندالوأ ع  رن  نأ  ةجاحلا إ  دشأ  اننأل   مهغو ، بتاتلا 
اح هللا  بحف  ةكرام ، ةيط  ةأش  دلولا  أشيل  مهنع ، هللا  ر  مارلا  ةاحصلا  بح  عو 

.نيدلا اذه  ةنل  لمعلا  إ  هتمه  رفنسو  هناوضر ، لصحو ع  هتصعم ، هنب و  لوح 
، ةودقلا وهف  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ةلل  لوألا  ملعملاو  ةودقلا  لفطلا  طن  نأل  ةجاحلا  دشأ  اننإ   ام 

.ةوسألاو لاثملاو  ةودقلا  دارأ  نمل  ةوسألا  وهو  لمالا ، لاثملاو 



تاباحصلا ةمحر  نم  عئاور  



ةكراملا ةمسلا 
ُ

ل ُةزعلا ع  ملسُم ، ل  ىدل  ُةثألا  ُنازَّرلا  ُناصرلا  ةدسلا  ەذه  انتفض  زت  دعس  ب  نم 
همالسو ر  تاولص   ) هللا دع  ُنْب  دمحُم  ُدعسلا  ُمالغلا  عضر  نهاَّطلا  اهْييْدث  ْنمف  نمْؤم ،

اهتحاصف ْنمو  جرد ، نانحلا  حفاطلا  اهرْجح  و  افغ ، ةحملا  معُفملا  اهرْدص  عو  هلع ،)
ُةدسلا نإ 

َّ
اه ن ،

ُ
اقْط ءاحصُفلا  فأو 

ْ
حص امال ، ءانألا  ْبأ  ْنم  ناف  لهن ، دْعس  اهموق ب  ةحاصفو 

.عاضرلا َنم  دمحُم ملسو هيلع هللا ىلص  انين  ُّمأ  اهنع  ةدْعسلا ر هللا 
ُ

ةملح 
ُ

ةللجلا 
ُ

اهنازو اْدهو ، اْخ  تأو 
ْ

اهعر ةمحرو ،
ًَ

ارب  انُّدلا  ألم  يذلا  كراُملا  لْفطلل  ةملح 
ُ

ةدَسلا  عاضْرإلو 
.ملسو هيلع هللا ىلص ببحلا  عاضر  ةصق  عم  شاعتنل  انب  اولاعتف  صصقلا ، عئاور  ْنم  ةصق 

ٌ
دعو ،

ً
ْضفو 

ً
اقلُخ 

ةدْعسلا ةملحل  لاجملا  كن  فوسف  اهلامجو ، ةصقلا  ەذه  ةعور  فصْنن  نأ  عيطتس  نل  اننألو 
قيشرلا قلأتملا  اهــلْسأو  باذجلا ، قينألا  قْملا  اهناب  ةصقلا  كلت  انل  حتل  اهنع  ر هللا 

عئاور ْنم  هلع ) همالسو  ر  تاولص   ) ملا نلا  نع  اهخف  اهيلإ ، ْعمتْس  اولاعتف  عتْمملا ،
.راخألا

ع ٌغص   انل  ٌنْباو  ْوزو  انأ  انلزانم  ْنم  ُتْجرخ  اهنع :  ر هللا  ةدْعسلا 
ُ

ةملح 
ُ

ْتلاق 
، ةدْجُم ةلحاق  ةنس  كلذ   ناو  ةكم ، ءاعضرلا   ُسمتلن  دعس ، ب  ْوق  ءاس  نم  ٌةوْس 

ناحشْرت ناتسُم ال  ناوافْجع  ناتباد  انعم  ناو  ائْش ، انل  ت 
ُ

ِقب ْملف  عْلا ، تلْهأو  عْرزلا ، تسْيأ 
ُهُتقان أ ْتناو  ألا ،

ُ
ىرْخ بكرف  ْوز  اَمأ  امُهادْحإ ، ُغصلا  غو 

ُ
ال انأ  ُتْكرف  ْنم ل ، ةرْطق 

ْنك  ْمل  ذإ  عُجلا ، نم  انلْفط  ءاُ  ةدشل  هل  انلْل  ةظْحل   ُمانن  ام  هللاو  انكو  ازُه ،
ً

َّدشأو  انس 
انناتأ لازُه  بس  بكرلا  انأطْأ  دقلو  هذغُ ، ام  انتقان   َْ ْنك   ْملو  هنْغُ ، ام  ْدث 

.انبس رفسلا  ُمهيلع  قشو  اَّنم ، قافر 
ُ

ان رجضف  اهفعضو ،

الإ ٌةأرما  َقْبت  ْمل  ُهنأ  كلذ  ناْسُحلا : ْنك  ْمل  رْمأ  ُتْعقو   ءاعضُّرلا ، نع  انْثحو  ةكم ، انْغل  اَّملف 
ْنأ ام ع  ُلوُقن : انكو  ٌمي ، ُهنأل  ُەاأن  انكف  دع هللا ، ُنْب  دمحُم  ُغصلا  ُمالُغلا  اهيلع  ضرُعو 
ثا ح

ْ
ن ْمْوي  انيلع  ضْم  ْمل  ُهنإ  ث 

ُ
م ُەُدج ،؟ انل  عنْص  ْنأ  امو ع  ُهل ،؟ بأ  ُّمأانعفنت ص ال 

ق
ُ

ُتل لحرلا  انْعمْزأ  املف  دحأ ، رفظأ  ْملف  انأ  اَّمأ  ءاعضُرلا ، نم  دحاوب  انعم  ةأرما  ل  ْترفظ 
، اعضر ذُخآ  ْنأ  نوُد  ضافولا  ةواخ  انمْوق  ب  لأو  انلزانم  إ  عجْرأ  ْنأ  ەرأل  إ  : » ْوزل

« .ُهنذُخآلو مشاه ، مي ب  ذأل إ 
ْ

ه هللاو  ٌعيضر ، اهعمو  الإ  ةأرما  احُص  سْلف  

، هلإ ُتهذف  اخ ،» هف  هللا  لعج  ْنأ  عف  هذُخ ، كْلع ، سأ  ال  : » ْوز لاقف  
ام : » لاق دْعس ،» ب  ْنم  ةأرما  : » ُتلقف ِتنأ »؟ ْنم  : » لاقف بلطملا  ُدع  ُەُدج  لقتساف 

امهيف ناتلصخ  ملحو  دعس  خب ، خب  : » لاقو بلطملا  ُدع  مستف  ةملح ،»
ُ

: » ُتلق كمسا »؟
لمح ع ام  هللاو  اهنم ، هتذخأف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةدلاو  ةنمآ  تب  لخدأ  مث  دألا ،» زعو  رهدلا ، خ 

.ُەاوس غ 
ُ

امال ْدجأ  ْمل  الإ أ  ەذْخأ 

ْنأ ءاش هللا  ام  للا  نم  هلع  ردف  ْدث ، هُتمقلأو  يرْجح ، ُهُتعضو   حر ، ه إ  ُتْعجر  املف 
، اَمان مث  اضأ ُ، يوُر  ەوُخأ ح  ب  ث 

ُ
م يوُر ، مالغلا ح  بف  الاخ ، اواخ  نا  ْنأ  دع  ردُ 

انيص بس  لق 
ً

الإ  مونلا  حن  ال  انك  ْنأ  دْع  ماننل  امهبناج  إ  ْوزو  انأ  تعجضاف 
، نائلتمُم نالفاح  اهاع  اذإف  ءافجعلا ، ةنسُملا  انتقان  ةتافتلا إ 

ٌ
ْوز  ْنم  ْتناح  مث  غصلا ،

انألتْما هعم ح  تف  بلح   مث  بو ُ، اهنم  بلحو  هْْيع ، ُقدصُ  وهو ال  اشهد  اهيلإ  ماقف 



.ةلل انْو  خ  اعشو ، ار 

هنإ : » ُهل ُتلُقف  كراُم »؟ لفط  ترفظ  دق  كنأ  ةملح 
َ

ا  نردتأ  : » ْوز لاق   انْحصأ  اَّملف 
، ةنسُملا انناتأ  ُتْكرف  ةكم  ْنم  انْجرخ  مث  .اثك » اخ  هْنم  وجرأل  و  دع هللا ، اأ  ا  كلذل 

ْنم يأ  اهب  ُقحل  ام  ح  اعمج ، موقلا  باود  ُمدقتت  ةطش  تضمف  اهيلع ، م  هُتلمحو 
كناتأ ەذه  تسلأ  انيلع ، همت  ذ ،

ُ
بؤ ةنبا أ  ا  كحو  : » نلُق  حاوص  تلعجف  مهباود ،

« .انأشل اهل  نإ  هللاو  : » نلُقف اهنإ  ،» هللاو  ، : » نُهل قأف 
ُ

لو اهيلع »؟ مُتجرخ  لا  ةنسُملا 

، اْدج قأ  الو  اهْنم ، اطحق  َّدشأ  ضرأ هللا  ْنم  اضرأ  ملعأ  امو  دعس ، دال ب  انلزانم   انْمدق  ُمث 
ءاش ام  اهنم  ُبلحنف  ءاسلا ، عم  ُدوعت  مث  اهيف  حاص ف  ل  عم  اهيلع  وُدغت  تلعج  انمنغ  نل 

.ةرطق همنغ  نم  انُغ  ٌدحأ  ُبلْح  امو  بْ ، ْنأ  انل  باط  ام  اهنبل  ْنم  بو  بلحن ، نأ  هللا 
«، ذ

ُ
بؤ تْب أ  ار  ح  ثح  ممنغ  اوحا  ملو ، : » مهناعرل نولوُق  وق  وُنب  لعجف 

مُهل حشرت  ام  ةعئاج 
ٌ

و  اهب  نودوُع  اونا  مهنأ  غ  انمنغ ، ءارو  مهمانغأ  نوح  اوراصف 
ناو ُهماطف ، متو  صلا ، عاضر  اتس  نا 

ْ
تضق خلاو ح  ةكلا  نم هللا  لتن  لزن  ْملو  .ةرطق 

غ
ُ

امال ادغ  اندنع ح  هتس  ُّمتي  دا  ام  وهف  هنارقأ ، ومن  هش  اومن ال  وُمْني  نيذه  هماع  لالخ 
.المتُم اق 

ةع

ح امي ، ادمحم ملسو هيلع هللا ىلص  هن  لعج  نأ  لجو  زع  ةدارإ هللا  تءاش  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
وأ لتي  الو  هتت ، وتي  يذلا  وه  اعت  نوكف هللا  ههيجوتو ، هتت  ة   د  لخدتت  ال 

.بخلا مكحلا  ندل  نم  لتي  امنإ  ائش ، اهفارعأو  ةلهاجلا  مهافم  نم  نقلتي 

ةئيهتل همعو  ەدج  هل  رخسو  ەاوآ ، يذلا  وه  اعت  اف  مألاو ، بألا  مي  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  أدتبا  دقل 
ح ةهلإ ، ةاعرو  انار ، ادهعت  ةكفلاو  ةقلخلاو  ةسفنلا  ةلا  تنا  امنب  يداملا ، بناجلا 

ةالصلا هلع  لج  دب  هنم  ناطشلا  ظح  عن  دع  مزمز  ءامو  جلثلا  لسغُو  هنط ، قشل 
.ەادهف اض 

ّ
ەدجو هللا  دقو  مالسلاو ،

امف هد  نوكل ع  رقفلاو ، متيلا  هلإ  هقلخ  بحأو  هلوسرو  ەدعل  اعتو  كرات  ءاش هللا  دقلو 
لالضلا لثمتت  لا  ةنعملاو  رقفلاو ، متيلا  ةداملا  اهمالآ  نم  اهءافشو  ةناسإلا  ةاده  دع 

اهمهف ع  نرداق  غ  نحملاو  مومهلاو  مالآلا  ەذه  نم  اوناع  مل  نيذلا  ةاعدلاو  .هتلاو 
.اهيف ساسحإلاو 



نامإلا باحر   
.اهمئانغ عــلا   ُهل  ْتضرفو  اهيلع ، ٌط  ُهْتلمف  هبأ ، ْنع  ةسائرلا  اطلا  متاح  نب  ٌّيدع  ثرو 

ٌّيدع  ىأر  دْع  ، اح  برعلا  ُهل  ْتنادو  قحلاو ، ىدهلا  ةوْعد  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  عدص  املف 
ىداعف هتسار ، ةلازإ  إ  ْفُتس  ةسارو  هتماعز ، ْقت ع  ْنأ  ت 

ُ
ُكشو ةماعز  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةوْعد 

هتوادع لظو ع  ُەاري ، ْنأ  لق  ضغلا  مظْعأ  ُهضغْأو  فرع ،
ُ

ُه وُهو ال  ةوادعلا ، دشأ  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص 
.قحلاو ىدهلا  ةوْعدل  ُەرْدص  ح هللا  اماع ح  نع  ْنم  اق  مالسإلل 

ْتذخأو انراد ، ْتراغأ ع  لوسر هللا  لْخ  نأ  ماشلا  راد  انأو   غل  متاح : نب  يدع  لوُق 
با دنع  ااسلا  عم  تعضُو  كانهو  ي ،

ْ
ب إ  ْتقسو  ااسلا ، نم  تذخأ 

ْ
ُه ْنم  ةلْمُج  خأ  

، ُدفاولا باغو  ُدلاولا ، كله  هللا ، لوسر  ا  : » ْتلاقو هلإ  ْتماقف  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  اهب  رمف  دجسملا ،
نم رافلا  : » لاقف متاح ،» ُنْب  يدع  : » ْتلاقف كُدفو »؟ ْنمو  : » لاقف كلع ،» َّنم هللا  َّع  ُْماف 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  ث م 
ُ

م هلوسرو »؟ هللا 

رم دغلا  دع  نا  املف  .هلوق  لثم  اهل  لاقف  سمألا ، اهلوق  لْثم  ُهل  ْتلاقف  اهب  رم  ُدغلا  نا  املف 
هلإ ْتماقف  هملو ، هلإ  ق 

ُ
و ْنأ  هفلخ  نم  ٌلُجر  اهل  راشأف  ائش ، لُقت  ْملف  ُهنم  ْتسي  دقو  اهب ،

« .كلع َّنم هللا  َّع  ُْْماف  ُدفاولا ، باغو  ُدلاولا ، كله  لوسر هللا ، ا  : » تلاقف

نلو ال : » لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف  ماشلا ،» هأ   قاحللا  ُدرأ  إ  : » تلاقف ُتلعف ،» ْدق  : » لاقف
ةقثلا ِتْدجو  اذإف  ماشلا ، دال  كغلُيل  كموق  ْنم  ه  قثت  ْنم  يدجت  ح  جورُخلا  جْعت 

: اهل لقف  ت ،
ُ

ُهمل ْنأ  اهيلع  راشأ  يذلا  لُجرلا  نع  ْتلأس  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا 
ْ

ف املف  .يملعأف »
« .هنع بلاط ر هللا  نب أ  ُهنإ ع  »

لوسر هللا، ا  : » تلاقو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تءاجف إ  ه ، قثت  ْنم  ْمهيف  ٌبكر  مدق  ْتماقأ ح  ث 
ُ

م
، اهلمحت ةقان  اهحنمو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهاسكف  غالو ،»

ٌ
ةقث 
ٌ

ْمهيف  وق   نم  ٌطهر  مدق  دقل 
.بكرلا عم  تجرخف  اهيفكت ، ةقفن  اهاطعأو 

انل يوُر  ام  ن 
ُ

ُقدص دان  نو ال 
ْ

ْنح ق ،
ُ

اهموُد ُبقنو  اهراخأ ، عبتن  كلذ  دْع  انلعج  ث 
ُ

م ٌّيدع : لاق 
ٌدعاقل هللاوف إ  ُههاجت ، نا م  ام  عم  ناسحإلا ، كلذ  ل  اهيلإ  هناسحو  دمحُم  عم  اهخ  ْنم 
تفقو املف  اذإف   ، متاح ،» ةنبا 

ُ
: » ُتلقف انوحن ، هجتت  اهجدوه  ةأرما   ُتأ  ذإ  هأ   

كدلاو ةق  تكرتو  كدلوو ، كلهأ  تلمتحا  دقل  ُملاظلا ، ُعطاقلا  : » اهلوق تردا  انيلع 
« .كتروعو

اذإف اهخ ، َّع  تصقو  تضر ، اهيضسأ ح  ُتلعجو  اخ ،» الإ  وقت  ال  ةخأ ،
ُ

يأ  : » ُتلقف
رْمأ متاح   تْب  ةنافس  ا  نت  ام  : » ةلقاع ةمزاح  ةأرما  تناو  اهل -  ُتلُقف  َّإ ، انت  ام  وُه 

دهشو .ُهلضف » هلإ  قباسللف  ان  ْنك  نإف  اع ، ه  قحلت  ْنأ  هللاو  ىرأ  : » تلاقف لُجرلا »؟
.قحلا ةداهش  متاح  اْنبا  ةنافسو  يدع 

ةع

هنإف اض ، ال  يذلا  هقلخ  ْنسحو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ةمظع  سملن  انه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةنافس هلع  تشاع  ام  اذهو  ةانألاو ، قفرلاو  ءافولاو  ةمحرلاو  ءاطعلاو  دوجلاو  مرلا  ةغل  اهبطاخ 
اعت إ هللا  ةوعدلا  دفلا   بولسألا  اذه  دوجلاو ، مرلا  فورعملا  اطلا  متاح  اهيبأ  عم 



، اهبلق فاغش  مالسإلا  لخد  دقلف  نوك ، ام  كلذ  نا   نو  مالسإلا ، نالعإ  عراس إ  اهلعج 
لجر خ لهأ  لُجر   لمعف  سوُفنلا ، زتو  رودصلا ، حو  بولقلا ، فطخت  ةلمعلا  ةوعدلاو 
ملف ةذفلا  ةمالسإلا  قالخألا  قط  ْنع  مالسإلا  تلخد  دال  ْنم  ْمو  .لجر  لجر   فلأ  لوق  نم 

.اسنودنو صلاو ، دنهلاو ، شدالجنو ، الام ، ملسملا   يالم  حضاو   اذهو  دترت ،

ث
ُ

م ةمركم ، ةززعم  تق  ثح  متاح  نب  يدع  تخأل  ةملا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةلماعم  تنا  دقل 
، ملسملا ةاح  ىل  اهاقأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  دقو  اهرفس ، ه   غلت  ام  اهاطعأو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اهاسك 

اهيخأ مودق  حضاو   رثأ  ةملا  ةلماعملا  ەذهل  نا  دقو  مهتالماعمو ، ْمهقالخأ  اهيخأل  يول 
سوفُّنلا ءاودأ  ابخ  ْنا  ثح  هتوعد  قيفوتلا   ل  اقفوُم  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  نا  دقل  .همالسو 

امو ُەركفو ، هملع  مئال  ام  ناسإ  ل  لماع  ناف  اهداق ، ةمزأو 
َ

اهيف ، ُفعضلا  ُنطاومو  اهئاودو ،
لا قرطلا  مهتداسو  سانلا  رباأ  بذتجُ  ْنأ  عاطتسا  ح  هسساحأو ، ەرعاشم  عم  مجسي 

.اجاوفأ نيد هللا  سانلا   لخد  كلذو  مهيف ، ثؤت 
ُ

ر اهاري 



ةمارلا كلت  
سل ناج 

ُ
ب نم  نإف 

ُ
ه امومذم ، افعض  سلو  فُعضلا ، روص  ْنم  ةروص  ءاسلا  نأ   كش  ال 

فعض وهف  دوصقملا  ُبناجلا غ  امأف  غرم 
ُ

.بو دومحم  وه  رخآ  بناج  نمو  نهْنم ، ادوصقم 
وهف  دومحملا  ُبناجلا  امأو  .اهيلع  ٌدحأ  َّنهُمول  الف  هف ، ةأرملل  ةلح  اذهو ال  مسجلاو ، ةبلا 
دومحم  رمأ  كش  ال  وهو  عاطلا ، ءودُهو  رعاشملا ، ةقر  عم  ةفطاعلاو ، بلقلا  فعض 

.لمجأو فطلأ  نا  طارفإ  ُنود  داز  املو  ءاسلا ،

وأ يدسجلا  ىذألا  نم  َّنهتيامح  ع  صرحو  ءاسلا ، فعضلا   اذه  ردقُ  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ناو 
ةصولا مئاد  ملسو هيلع هللا ىلص  ناو  ُفقوم ، نم  أ  و  ةقط ، نم  أ  َّنهب  هتمحر  رهظُو  يونعملا ،

ةجح ةحصنلا   سفن  هْنم  ترركتو  اْخ ،» ءاسلا  اوُصْوتْسا  : » هاحصأل ُلوق  ْناو  ءاسلا ،
.عادولا

معلا  قيبطتلا  بناج  وه  ءاسلا ، ملسو هيلع هللا ىلص  هتمحر  أ   ةروص  رظنلا  تفل  يذلا  نأ  غ 
، هل ةققح  لُّمجت ال  وأ  ءاسلا ، ةفطاعل  كس  درجم  ةعئارلا  تامللا  ەذه  ْنكت  ملف  هتاح ملسو هيلع هللا ىلص ،

ادحاو افقوم  د  نأ  انه  كو  .ملسو هيلع هللا ىلص  هتب  ةظحل   لو  موي  ل  ت 
ُ

سَرام تامللا  ەذه  تنا  ل 
.امهنع رك ر هللا  تب أ  ةشاع  نمؤملا  ِّمأ  ُعم 

، الاع اهنع  ةشاع ر هللا  تْوص  عمسف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اموي ع  هنع  رك ر هللا  وُبأ  نذأتْسا 
نلا لعجف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص »؟ كتْوص ع  عفْرت  كارأ  الأ  : » لاقو اهمطلل ، اهلوانت  لخد  املف 

نم نأ 
ْ

ذق
ْ

ت
ُ

ك تْيأر  فْك  : » رك وُبأ  جخ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ح  لاقف  .اضْغُم  رك  وُبأ  جخو  ُەُزجْح ، ملسو هيلع هللا ىلص 
لاقف احلطْصا ، دق  امُهدجوف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ع  نذأتْسا  ث 

ُ
م اماأ  رك  وُبأ  ثكمف  لُجرلا »؟

« .انلعف ْدق  انلعف ، ْدق  : » نلا ملسو هيلع هللا ىلص لاقف  امْح ،» امُتلخْدأ   ام  امملس  الخْدأ   : » امُهل

ةع

ةشاع ر وبأف  بألا ، ةمحر  تقاف  دق  انه  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةمحر  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
اناحأو اهاأ ، اهْنع  زجح  اهب  هتمحرل  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  نلو  اهئطخ ، اهبقاع ع  نأ  دارأ  امهنع  هللا 

عمو هل ملسو هيلع هللا ىلص ، جارحإلا  كلذ  بس  دقو  سانلا ، مامأ  أطخلا  اذه  نوكو  ابك ، اطخ  هتجوز  خت 
.اهفعض محرو  اهفقوم ، ردقُ  هتمحر  ْنمف  كلذ 



تاباحصلا فوخ  نم  عئاور  



فوتحلاو فورحلا 
رك تْب أ  ةشاع  نمؤملا  ِّمأ  ُهتلاخ  لا إ  بحأ  امهنع  لا ر هللا  نب  دع هللا  نا 

دع هللا ناو  .ەاضرأو  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  اهيبأو أ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دع  امهنع  ر هللا 
ةشاعو ر هللا ألا ،

ْ
م ةلم  ةلاخلاو 

ُ
.هللا  دع  ُّمأ  اهل : لاقف  ه ، ت 

ُ
تناو  .اهب  سانلا  ربأ 

ائش اهدنع  ت 
ُ

كسم اهنع ال  تناو ر هللا  .لجو  زع  باتك هللا  صنب  نمؤملا  عيمجل  ٌّمأ  اهنع 
.اسملا ه ع  ْتقدصت  الإ  قزر هللا  نم  اهءاج  امم 

اهتعا راد  لقو   هتطعأ ، مظع  ءاطع  وأ  عيب  هتلاخ   ع  ادح  لا  نب  دع هللا  لاقف 
ذخؤي ع ْنأ  ي  اهيلع ، نرُجحأل  وأ  ةشاع ، لاخ  هتتل  هللاو  : » لاقف اهنمثب ، تقدصتو 
وه  : » تلاق معن ،» : » اولاق كلذ »؟ لاق  وُهأ  : » ْتلاقف رمألا  نمؤملا  ُّمأ  تفرعف  اهيد ،»

« .ادأ لا  ْنبا  ملأ  ْنأ ال  رذن  َّع 

، نجاهملا اهيلإ  عفشساف  هسفن ، تقاضو  ضرألا ، ه  تقاضو  هللا ، دع  ع  رجهلا  لاط 
كلذ لاط  املف  هف ،» مثآ  الو  يرذن ، ثنختأ   الو  طق ، ادحأ  هف  عفشأ  ال  هللاو  : » تلاقف
نلا لاوخأ  ْنم  امهو  امهنع ، دوسألا ر هللا  نب  نمحرلا  دعو  ةمرخم  نب  روسملا  مل  اهدنع 

امتلخدأ ام  الإ  متدشان هللا  : » امهل لاقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  امهتبارقل  ء  قرأ  تناو  ملسو هيلع هللا ىلص ،
نكلف نذ ، ةقع ع  تنا  ْنإ  دأ ، عطق إ  رذنت  نأ  اهل  لح  هنإف ال  ةشاع ، لاخ  ع 

« .دمأ كلذل 

ةشاع ر نمؤملا  ِّمأ  انذأتسا ع  ح  امهتيدرأ ، لمتشم  نمحرلا  دعو  روسملا  ه  لقأف 
: ةشاع تلاق  لخدنأ »؟ نمؤملا ، َّمأ  ا  هتارو  هللا  ةمحرو  كلع  مالسلا  : » الاقف اهنع ، هللا 
، اولخد املف  لا ، نبا  امهعم  نأ  ملعت  تناو ال  مل - » معن  : » تلاق انل ،» : » اولاق اولخدا ،» »

دعو روسملاو  و ، اهدشاني  قفطو  ةشاع ، هُمأ  قنتعاف  باجحلا ، لا  نبا  اهيلع  محتقا 
.هنم تلقو  هتمل  ام  الإ  اهنادشاُني  نمحرلا 

ملسمل لح  هنو ال  رجهلا ، نم  تملع  امع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دق ن  نمؤملا ، َّمأ  ا  : » اهل نالوقو 
تقفط محتلاو ، ةركذتلا  نم  ةشاع  اوأ ع  املف  ٍلال ،» وأ  ماأ  ةثالث  قوف  ەاخأ  رجهي  نأ 
.هنع تفعو  هتمل ، اهنامل ح  اهب  الازي  ملف  ددش ،» رذنلاو  ترذن ، : » لوقتو تو  امهركذت 

مهتقتعأف باقر ، ع  هللا  دع  كلذ  دع  اهيلإ  لسرأف  هتقتعأ ، ٌكولمم  ٌدع  هنأل  لس  الف 
اهتمذ ةءارب  اهنم   ةغلام  كلذ  ل  ةقر ، عرأ  تقتعأ  قتعت ح  لزت  ْمل  مث  هجول هللا ُ، اعمج 

ت كلذ ، اهرذن  ركذت  امل  اهنع  تناو ر هللا  ةدحاو ، ةقر  قتع  اهيفك  ناو  اهنع ، ر هللا 
.اهرامخ اهعومد  لت  ح 

ةع

، ملظلاو مارحلا ، لأ  ْنم  زاحالاو  ظفحتلا  هلع  نوهي  ناسإلا  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
هلع بعصُ  كلذ  عمو  كلذ ، غو  مرحملا ، رظنلاو  رومخلا ، بو  ةقلاو ، انزلاو ، الاو ،

ةمللا ُملتي  وهو  ةداعلاو ، دهزلاو  نيدلا  هلإ  راش  لجرلا  نل  ح  هناسل ، ةكرح  نم  ظفحتلا 
ق
ُ

رد ول  فورحلا  اهنإ  برغملاو ، قملا  ب  امم  دعأ  اهب  لزي  ا ،
ً

اهل  لُ  طخس هللا ال  نم 
.ەدسفأل رحلا  ءام  جُم  مث  ُئاس  اهضع  نوك 



لوسر لاق  دقف  هلع ، طخسُ  وأ  هنع  رُو  عفرُي ، وأ  ءرملا  يوهي  ةتكم  وأ  ةظوفلم  فورح 
هعفري هللا ا 

ً
اهل  ل  ناوضر هللا ال  نم  ةمللا  ملتيل  دعلا  نإ  : » ححصلا ام   هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

اهب  يوهي  الا  اهل  ل  ال  هللا  طخس  نم  ةمللا  ملتيل  دعلا  نو  ةنجلا ، تاجرد   اهب 
« .مهنج

.فوتحلا دجت  فورحلا  نم  مو  ةمظع ، رُجاوزو  ةققد ، طاوض 



لحرلا تقو  ناحو 
، اعتو هناحس  نيدل هللا  ةحضتلاو  ءاطعلاو ، لذلاو ، ملعلاو ، ةداعلا ، نم  ةلطلا  ةلحرلا  دع 

توملا شارف  ع  امهنع  هللا  ر  رك  أ  تب  ةشاع  نمؤملا  ُّمأ  ةرهاطلا  ةقدصلا  تمان 
أدت نأو  حــــس ، نأ  ةلاغلا  انمأل  ناوألا  نآ  دقلف  اعروو ، ادهزو  اهقفو  املع  اندلا  تألم  امدع 

.ةرخآلاو اندلا  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص   ةجوز  ف  مقملا ، معنلا  عم  اهتلحر 

نبا ءاج  لاق : اهالوم  ناوكذ  نعف  بغت ، نأ  ملعلا  سمشل  اهيف  نآ  ناضمر ، ال  نم  ةلل  ف 
دع اهسأر  دنعو  تئجف  لاق : .توملا  شارف  و   ةشاع ، نذأتس ع  امهنع  ساع ر هللا 
نبا نم  عد  : » تلاق لوخد ،» نذأتس  ساع  نبا  اذه  : » لاقف نمحرلا ، دع  اهيخأ  نبا  هللا 

نم ساع  نبا  نإ  ەامأ ، ا  : » دع هللا اهيخأ  نبا  اهل  لاقف  هتيكب ،» الو  ه ، ةجاح   ساع ال 
: لاق لخد  املف  .هلخدأف  تش ،» نإ  هل  نذئا  : » تلاقف كعدوو ،» كلع  ملس  كب ، لاص 
: لاق مث  اعت ُ،» ءاش هللا  نإ  خ  تنأف  : » لاق تقتا ،» نإ  خ  : » تلاق كنيدجت »؟ فك  »

ِتنك دقف  دسجلا ، نم  ُحورلا  جخت  نأ  الإ  ةحألاو  ادمحم ملسو هيلع هللا ىلص  لت  نأ  كنب و  امف  يأ ، »
ْتطقسو ايط ، الإ  بح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْنك  ملو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  ءاس  بحأ 

سل سانلا  حبصأف  لملا ، حبص   اهبلطل ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  حبصأف  ءاوبألا  ةلل  تدالق 
ُ

ك
.٦ ةدئاملا : اِّيَط } ادِعَص  ف 

َ
اوُمَّمََت  } لجو زع  لزنأف هللا  ءام ، مهعم 

عْبس قوف  نم  كتءارب  لزنأو  ةصخُّرلا ، نم  ألا 
ُ

ةم ەذهل  هللا  لزنأ  امو  كلس ، كلذ   ناو  »
هف ت 

ُ
ت الإ   هف  ركذُ  دجاسم هللا  نم  ٌدجسم  سل  حبصأف  ُمألا ، حوُرلا  اهب  ءاج  تاوامس ،

هللاوف كتيْزت ، نمو  كْنم  عد  ساع ، نبا  ا  : » اهنع هللا  ر  تلاقف  .راهنلاو » لللا  ءانآ 
« .اسم اس  تنك  ُأ  تْددول 

ناوكذ الد  مث  تطنحو ُ، تنفك ، اذإ  : » تلاقف اهتوم ، وت ح  نأ  اهنع  َست ر هللا  ملو 
ةفطق ع  ولمحت  الو  رانلا ، م  اوئفدت  ال  : » تلاقو .ٌّرح » وهف  َّع  اهاوسو  رفح ،  

، ةجه ةنس ٥٨  ناضمر  رهش  نم  ةع  عبسل  ءاثالثلا  ةلل  اهنع  اهتافو ر هللا  تناو  .ءارمح »
.رتولا ةالص  دع  اهتلل  نم  تنفدو  اهتلل ، نم  نفدت  نأ  ترمأو  ةنس ، تسو  تس  ةنبا  و 

ةع

ةمعن هللا يردزي  هنم  ال  دأ  وه  نمل  اندلا  رومأ  رظني   نمؤملا  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ىدم فرع  ارقف   هنم  دشأ  وه  نمل  رظني  نلو  ام ،

ً
هنم  وه أ  نمل  رظني  الف  هلع ، اعت 

أو هنم  لضفأ  وه  نم  إ  رظني  نمؤملا  نإف  ةرخآلا  رومأ  امأ   .اهركشف  هلع  هللا  ةمعن 
لوأ و  دجسملا  ص   ەغ  إ  رظني  نلو  ص ، ال  يغو  صأ  انأ  لوق : الف  ةداع ،
نوك الو  اعت ، رو هللا  ةمك ، ةاح  اح  اندلا   نمؤملا   نام  نوك  اذكهو  .تقولا 

.اندلا ةاحلا  نودري  نيذلا 



ةداعلا ةمئاصلا 
، ةرخآلا إ  اهصمو  اندلا ، ةققح  تربدتو   ەرمأ ، هللا  نع  ةملسملا  ةأرملا  تهقف 

تعفتراو عماطملا ، نم  اهبلق  ىءانتو  اهعجضم ، نع  اهبنج  اجتو  اهتتف ، نم  تشحوتساف 
تاخلا خــــراتلا  لفح  دقو  .ةهلاو  ةا  ةمئاق ، ةمئاص  الإ  اهارت  الف  فسافسلا ، نع  اهتمه 

ام ةلاهجو ، ةقامح  نع  ال  ةدقع ، خسرو  ملع ، طرف  نع  دهزلا  قط  نجهن  اوللا  تاحلاصلا 
.تاتشأ نم  فوصتلاو  كسلا  ُنفرُع  ُنمم  ثك  ُدجت  

تب لآو  نمؤملا ، تاهمأ  ةاحصلا  ءاس  ردصتو  ةاحصلا ،•  ءاس  تاداعلا  ءالؤه  ردصتو 
.امهنع قيدصلا ر هللا  تب  ةقدصلا  ةشاع  نمؤملا  ُّمأ  ءالؤه  سأر  عو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ،

، امهنع قيدصلا ر هللا  تب  ةقدصلا 
ُ

اهب  ْتفصتا  لا  ةنسحلا  رثملاو  ةيطلا  تافصلا  نمف 
، اموي رطفتو  اموي ، موصت  تناو  ةتناق ، ةداع  اهنع  تنا ر هللا  دقلف  ماقلاو ، ماصلا  ُةك 

.اراهن عطتلاو  الل ، ُدجهتلا  نم  كتو 

موصت ةشاع  تنا  : » لاق امهمحر هللا  اهيخأ -  نبا  وهو  رك -  أ  نب  دمحم  نب  مساقلا  نعف 
موي وأ  ضأ ، موي  الإ  رطفت  رهدلا ال  موصت  ةشاع ، نإ  : » لاق لا  نب  ةورع  نعو  .رهدلا »

« .رطف

اهنع هللا  ر  ةشاع  تب  أدأ  ةنيدملا  إ  تودغ  اذإ  تنك  لوق : دمحم  نب  مساقلا  ناو 
قَوَو

َ
اَنٰى اَنۡيلَع  ُٱ  ف 

َ
َّنَم  ﴿ ةزعلا بر  لوق  أرقتو  صت  ةمئاق  اذإف   اموي  تودغف  اهيلع ، ملسأف 

تنأ كنإ  مومسلا ، باذع  انقو  انيلع ، نم  مهللا  : » لوقت تناو  ، ٢٧ روطلا : ِموُمَّسلٱ ٢٧ ﴾ ذَع 
َ

َبا
مث جاحل ُ، قوسلا  تهذف إ  ماقلا ، تللم  ُتمقف ح  اهددرتو ، تو  وعدتو  محرلا ،» لا 

.تو صت  ام   ةمئاق  اذإف   تعجر 

ةع

اضر ىوس  اهاند  نم  اهيغتت  اهسفن  ةجاح   كي  مل  اهنع  ةشاع ر هللا  ةدسلا  مرك  نا 
ًءادتقا ةفلتؤملا ، اهروص  ةداعلل   لمالا  غفتلا  نم  اهنكم  يذلا  وه  اهدهز  نإف  لجو ، زع  هللا 

عم اهتقاط  ردق  موقت ع  تناف  ُەامدق ، تمروت  لللا ح  موق  ەارت  تنا  دقف  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
اهل هنس  تلس  دقل  .لعف  ام  لثم  لعفتف  ءاعدلا ، نمو  ركذ هللا  نم  ك  ەارتو  اهنس ، ةثادح 

.هل هنأش  هتاداعو و  هتاداع   

هنزو  نامإلا  مهيلإ  بحف  هقلخ  نم  سانأ  ع  هللا  َّنم  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
هتمعن ركش  مهعزوأو  هتعاطل ، مهرودص  حف  هتيانع ، مهطاحأو  هتيالوب ، مهالوتو  مهــلق ،

منهج مهنيعأ  اوأرف  مهــر ، مهثع  نأ  إ  مهــر ، باذع  نم  قفشم  اوسمأو  ناش ، اوحصأف 
ملو مهتاح ، ةلط  مهناهذأ  نع  بغت  مل  لاو  عمجأ ، اهنودل  مهل  قلخلا  نأ  برلا  مسقأ  لا 

نولازي الو  اهقوف ، نورم  مويلا  مهاهف  اهباذع ، مهنع  ف  نأ  مهــر  نولأس  مهتسلأ  فت 
مهفطخت نم  إ  مهسوؤر  عأ  اوأ  ح  اهباذع  نم  مهفوخ  دادزو  اهباذع ، نم  قفشم 

ارب نونزح ، مه  الو  ءوسلا  مهسم  مهتزافم ال  اهنم  مهيجنيف  رانلا ، نوسدركف   اهبيلال  رانلا 
ِموُمَّسلٱ ذَع 

َ
َبا قَوَو 

َ
اَنٰى اَنۡيلَع  ُٱ  ف 

َ
َّنَم : ﴿ اهــر ع  ةثم  مهتسلأ  قطنتف  ةمحرو ، افطل  مهب ،

.اهولخد بجوي  امع  مهتدعام  اندلا  انه   مهيلع  َّنم  امل  الإ  كانه  مهيلع  َّنم  امو  ﴾، ٢٧



تاباحصلا هقف  نم  عئاور  



ةسحملا ةرباصلا 
تفرعو رفاو ، ظح  ةعلا  ماحأ  نم  تذخأو  اهنيد ، تهقف   نم  تاباحصلا  تانمؤملا  نم 

، هلع لوتلا  تْسحأو  هلإ ، اهرمأ  تملسأو  هل ، تاجتساف  لجو ، زع  هللا  إ  اهقط 
قدصلا  ل  ةقداص  ةنمؤم  و  لجو ، زع  اهــر  تقل  ح  ثولا ، ةورعلا  ُتكسمتساو 
تب ةلوخ  تنا  ءالؤه  نمو  اهدصاقمو ، اهلاوحأو  اهلاوقأ  صالخإلا   ل  ةصلخم  اهنامإ ،
ةداع مهلملا  دئاقلاو  للجلا  احصلا  وخأ  وهو  امهنع -  تماصلا ر هللا  نب  سوأ  ةأرما  مكح 

.هنع تماصلا ر هللا  نب 

ملحلا ترهتشاو  لئاذرلا ، نع  تلختو  لئاضفلا ، تلحت  دق  ةأرما  اهنع  ةلوخ ر هللا  تنا 
تنا ر هللا دقو  .لس  ءاوس  يدهــو إ  قحلا ، لصوي إ  يذلا  لدجلا  تمتو  ةمحلاو ،

نم ثلا  هلع  دوجتو  هلع ، ونحتو  تماصلا ، نب  سوأ  اهمع  نباو  اهجوز  إ  ُنسحت  اهنع 
.هلع رولا  لاخدو  ەداعسإ  اعسو   رخدت  الو  اهلام ،

هقئاوب نم  صلختلاو  ملسم ، ل  همحتو ع  راهظلا  لاطإ  اهنع   لضفلا ر هللا  اهل  ناو 
انآرق اعت  لزنأ هللا  اهجوز  عم  اهنأش  ف  هنع ، لودعلا  دارأو  هف  عقو  نمل  ةرافلا  ةعوم 

.ةلداجملا ةروس  ردص  وهو  ةعاسلا ، ماق  تُي إ 

اموي َّع  لخدف  نزحلا ، هاصأ  دق  ابك  اخش  ناو  تماصلا ، نب  سوأ  دنع  تنك  ةلوخ : تلاق 
مث ةعاس ُ، هموق  يدان  سلجف   جخ  مث  رهظك أ ُ،» َّعتنأ  : » لاقو بضغف  رمأ ، هتعجارف  

مح هللا ح  تلق ، ام  تلق  دقو  ەدب ، فن  يذلاو  ال ، : » تلقف دي ، وه  اذإف  َّع  لخد 
« .انيف هلوسرو 

تلعجف هنم ، تقل  ام  هل  تركذف  هد ، ب  تسلجف  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  تئج  ح  تجرخف 
، بك خيش  كمع  نبا  ةلوخ ، ا  : » لوق لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لعجف  هقلخ ، ءوس  نم  لأ  ام  هلإ  وكشأ 

نا ام  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  غتف  نآرقلا ،  َّ لزن  ح  تحرب  ام  هللاوف  تلاق : هف ،» هللا  تاف 
: َّع أرق  مث  انآرق ،» كحاص  كف و  لزنأ هللا  دق  ةلوخ ، ا  : » لاقف هنع ، يُ  مث  ەاشغتي 

ُٱَو ِٱ  ِإ  َِٓتۡشََو  اَهِجۡوَز   ِ ت 
ُ

َكلِدَٰج ِلٱ  ق 
َ

َلۡو ُٱ  َعِمَس  ق 
َ

ۡد  ﴿ ِمِحَّرلٱ نَٰمۡحَّرلٱ  ِٱ  ِمۡسِ 
ۡنِإ ۡمِهِتَٰهَّمأ 

ۖ
َّنُه  اَّم   

ِّ
مِهِئَس نِّم  منِم  َنوُرِهٰظُ  َنيِذلٱ  ٌِصَ ١  ُۢعيِمَس  َٱ  َّنِإ  ت 

َ
َمَرُواَح

ۚ
ُعَمۡسَ 

َنيِذلٱَو غ ٢ 
َ

ٞروُف ٌّوُفَعل  َٱ  َّنَو  اٗروُزَو 
ۚ

ِلۡوَقلٱ  َنِّم  اٗركنُم  َنولوُقَل  نَو 
َّ

ۡمُه نۡدلَو 
َ

ۡمُه
ۚ

ـِٔي  َّلٱ
ٰٓ

ِإ 
َّ
ۡمُهُتَٰهَّمأ 

ۦِهِ
ۚ

ت 
ُ

َنوظَعو ذ 
ۡمِلَٰ اَّسَمَتَي 

ۚ
نأ  ق 

ِلَۡ نِّم  قَر 
ٖةََ ف 

َ
ُرۡحَت ق 

َ
اولا اَمِل  َنوُدوُعَ  ث 

ُ
َّم  

ِّ
ۡمِهِئَس نِم  َنوُرِهٰظُ 

ۡمل ف 
َ

نَم اَّسَمَتَي 
ۖ

نأ  ق 
ِلَۡ نِم  َۡعِاَتَتُم  نَۡۡهَش  ف 

َ
ُماَِص ۡدِجَ  ۡمل  ف 

َ
نَم ِٞبَخ ٣  ت 

َ
َنولَمۡع اَمِ  ُٱَو 

ذَع
َ

ٌبا َنِفٰلِلَو  ِٱ 
ۗ

ُدوُدُح  َكلِتَو  ۦِهِلوُسَرَو 
ۚ

ِٱِ  اوُنِمۡؤُتِل  ذ 
َكِلَٰ اٗنيِكۡسِم 

ۚ
َِّتِس  ف 

َ
ُماَعۡطِإ ۡعِطَتۡسَ 
ٌمِلأ ٤ ﴾.

، ةلهاجلا رعلا   عمتجملا  ع  ەرطخ  مزأت  املاط  لاشإل  ح  تاآلا  ەذه  تنا  دقل 
همأ  اههبش  هتجوز  قراف  نأ  دارأ  اذإ  لجرلا  نا  دقف  ألاو ، جاوزألا  ب  ەر  ىساو 
إ اهقرافو  هقرافت  روزلاو  ركنملا  لوقلا  كلذو  أ ،» رهظك  َّع  ِتنأ  : » اهل لوقف  ةمرحلا ،

.دألا

، اهجوز هل  وكشف  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  إ  ةنمؤملا  ةأرملا  ەذه  ءت  نأ  لجو  زع  هللا  ءاش  دقو 
تك دقو  لعفو ، لعف  وز  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ا  : » اهراوح هل   لوقتو  اهرمأو ، ەرمأ  ەرواحتف إ 



إ اوعاج »… ، م  مهتيقأ  نو  اوعاض ، هلإ  مهتكرت  نإ  دالوأ ، هنم  و  ظع ، نهوو  س ،
.اهنع تلاق ر هللا  ام  رخآ 

اذه ەدنع   سلو  ائش ، كلم  وهف ال  هلع ؛» تمرح  دق  ِكارأ  : » اهل لوق  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلاو 
نم اهب  محرأ  وهو  اهلوق ، عمسو  اهلاح ، ملع  نا  لجو  زع  نلو هللا  .هلع  اهلد  جخم  رمألا 

، جحلا قزأملا  اذه  نم  اهلاثمألو  اهل  اجرخم  نوكتل  تاآلا  ەذه  لزنأف  اهسفن ، ع  اهسفن 
.خ اهل  اوعدو  لضفلا ، اذه  اهل  نوملسملا  ظفحف  جحملا ، فقوملاو 

ةع

ادأ  اهلذخ  نلو  اهعض ، نل  هللا  نأ  تفرع  دق  ةأرملا  ەذه  نإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هلجأ إ  نم  تءاج  يذلا  نأشلا  اذه  لادجلا   تأ  نأ  دع  تلاقف  اهاوكش ،

أجلملا هلو  هل ، رمألا  ەدب  يذلا  وهف  ەغ ، ال إ  سأو ، زح  ثأ  هلإ  يأ  تشأ ،» «إ هللا 
لوق  الو  هر ، نم  ولا  لتي  وهف  ء ، رمألا  نم  هل  سل  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  ملعت  و  ذالملاو ،

، قحلل اقاقحو  ةقشملاو ، جحلل  اعفدو  ةضقلل ، امسح  تاآلا ، ەذه  هللا  لزنأف  هأرب ، نيدلا 
.اهباصن رومألل   اعضوو  لطالل ، اطو 

ً

ةمل اهتب  مدهت  الو  اهجوز  ظفاحت ع  ةبك   ادوهج  اهنع  ةلوخ ر هللا  ةدسلا  تلذ  دقل 
، اهجوزلو اهل  جخم  هشقانتو   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لداجت  تءاج  اهنإ  ح  فعض ، ةظحل  تجرخ  
ل هملعتت  نأ  ي  سرد  وهو  تبلا ، اذه  ةماقإ  اهصرح ع  ىدم  كلذ  نم  رعشس  نحنو 
، هقح هعنمتو  هضغتو  اهجوز  عم  كراعتت  وأ  باسألا ، هفتأل  قالطلا  اهجوز  نم  بلطت  ةجوز 

مئاد مه  هلعج   ام  براقألاو ، دالوألاو  ناجلا  نم  ىواشلا  هعشو  قيط ، ال  ام  هفلتو 
.يدأ دكنو 



ءاسلا ةيطخ 
اقلط اناسل  اهاح هللا  نابلاو ، ةحاصفلا  ةمأو  ناسرفلا ، ةسراف  ةراصنألا   دي  ُتْب  ءامسأ 
دقف ءانع ، ال  بولقلاو  لوقعلا  إ  اهقط  قشف  اهيتفش  ب  تامللاو  فورحلا  ألألتت  اغل ،

، ةفاولا دودرلاو  ةفاشلا ، تااجإلا  نهيلإ  تداعو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهتلمحو إ  ءاسلا ، ةلئسأ  تعمج 
.سوفنلا أمظ  يورتو  رودصلا ، ش  لا  ةعناملا ، ةعماجلا  قئاقحلاو 

تناو نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ءاسلا إ  لِق  نم  لَسرت  تنا  يأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ءاسلا إ  لوسر  ەذه   ءامسأو 
نم ةحاصفلا  ةداهش  ع  تزاح  معن ، .ءاسلا  ةيطخ  اهل  لاق  ناو  .نيدلاو  لقعلا  تاوذ  نم 

تداز دقو  نابلا ، ةوقو  قطنملا ، نسح  تفرُع  دقف  مهيلع ،) هللا  ناوضر   ) مارلا ةاحصلا 
كلذ إ  تعاطتسا  ام  فلا  يوبنلا  ثدحلاو  ملا  نآرقلا  نم  تلهن  نأ  كلت  اهتامس 

.ءاسلا ةيطخ  تقل  ح  س ،
ً

يذلا اهناسل  تلاق  تاملسملا ، ءاسلا  لغش  رمأ  لأس   نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دي إ  تب  ءامسأ  تءاج 
ءاس ةعامج  نم  ارو  نَم  لوسر  نإ  لوسر هللا ، ا  تنأ  أو  أ  : » ةغالو ةحاصف  ضف 

، ءاسلاو لاجرلا  كثع إ  نإ هللا  أر ، لثم  نهو ع  وق ، نلق  نهل  ملسملا ،

، لاجرلا تاوهش  عضاومو  تويبلا ، دعاوق  تاروصقم ، ءاسلا  عم  نحنو  كانعتاو ، ك  انمف 
، تازانجلا روضحو  رملا ، ةداعو  تاعامجلاو ، عمُجلا  ف 

ُ
اولض لاجرلا  نو  مهدالوأ ، تالماحو 

وأ ارمتعم  وأ  اجاح  جخ  اذإ  لجرلا  نو  لس هللا ، داهجلا   كلذ  نم  لضفأو  جحلا ، دع  جحلاو 
رجألا اذه  مراش   امفأ  مدالوأ ، مل  انرو  ماوثأ ، انلزغو  ملاومأ ، مل  انظفح  ادهاجم ،

»!؟ خلاو

طق ةأرما  ةلاقم  متعمس  له  : » مهلأسو مهنع  مارلا ر هللا  هتباحص  إ  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  تفتلا 
يدتهت إ ةأرما  نأ  اننظ  ام  لوسر هللا ، ا  : » اولاق ەذه »؟ نم  اهنيد  رمأ  اهتلءاسُم   نم  نسحأ 

« .اذه لثم 

نأ ءاسلا  نم  كءارو  نَم  لعأو  ءامسأ ، ا  نا  : » لاق مث  اهل  هل  ههجوب  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تفتلاف 
«، لاجرلل ِتركذ  ام  ل  لدع  هتقفاومل ، اهعاتاو  هتاضرمل ، اهبلطو  اهجوزل ، نادحإ  لعت  نسح 
ع ةأرملا  لعت  نسُحو  .ملا  نلا  لاق  ام  او  احرف  كتو  للهت  و  ءامسأ  تفناف 

.اهضرع هلام و  هل   اهظفحو  اهدالوأو ، اهتبلو  هل  اهتياعر  نسحو  اهجوز ، ةعاط  اهينافت  

، ةجراخ ةهبج  مسق : مسقني إ  عمتجملا  نأ  اهل  ش  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  ەانعم  ماللا ؟ اذه  عم  ام 
ةهبجلاو ةلخاد ، ةهبج  دجوت  مل  اذإ  رمتس  نأ  نكم  ال  ةجراخلا  ةهبجلا  .ةلخاد  ةهبجو 

لجرلا بهذ  ول  ةجراخلا  ةهبجلا  اذإ  .ةجراخ  ةهبج  دجوت  مل  اذإ  رمتس  نأ  نكم  ةلخادلا ال 
غ وأ  هللا ، إ  ةوعدلا  لس  رفاسو   تاعامجلاو ، عمجلا  حو  هللا ، لس  دهاج  
هل دعو  لاملا ، ظفحو  دالوألا ، حلاصم  ع  موقو  تبلا ، ظفح  دحأ  ه  سل  هتو  كلذ ،
نأ عيطتس  نل  ةلشم ، ف  اذه ، لعف  تبلا  ەدنع   دحأ  دجوي  مل  اذإ  كلذ ، وحنو  هماعط ،

كانه نوك  نأ  ةلخادلا ، اهتهبج  ةأرملا   كلذكو  .ةجراخلا  ةهبجلا  جراخلا   وهو   لصاوي 
الو كلذ ، وحنو  اهسأر ، عفرو  اهنأش ، موقو ع  اهيلع ، قفنو  اهضرع ، نوصو  اهيمح ، دحأ 

.ةلخادلا ةهبجلا  موقت  نأ  اضأ  عيطتس   نلف 

ةع



داهج غ  رخآ  عن  نم  داهج  اهجوزل  ةأرملا  ةعاطف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قدص  تاملا ، اهتيأ  ا 
نصرح نأ  انتاجوز  ردجأ  ام  مظع  باوثل  هنإ  سفنلاو ، ىوهلاو  ةفطاعلا  داهج  اهنإ  فسلا ،

امو نمثلا ، صخرأ  ام  ةداعو هللا ، جوزلا  ةعاطل  انمث  ت 
ُ

ع ضرألاو  تاوامسلا  اهضرع  ةنج  هلع ،
.عيبملا غأ 

ةحلصملاو ةعلا ، دودح  امنإ    اهجوزل  ةأرملا  نم  ةلطملا  ةعاطلا  انه إ  هن  نأ  بحنو 
ءانبألا ب  وأ  لاجرلا ، ةقفارم  وأ  تاركسملا ، ب  اهجوز  اهرمأ  نَمف  اهدالوألو ، اهل  ةققحملا 

.رماوألا ەذه  لثم  ةعاطلا   اهيلع  مرحت  ل  ةعاطلا ، اهمزلت  مل  فلتلا ، ب 

املف مظعلا ، مكحلا  هلسأ  مالسإلا  اهار  لا  تنبلل  ٌلثم  اذه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
، قحلا لس  داهشسالاو   ةحضتلاو  ءادفلا  لاثمألا   عورأ  ب  فك  اهنبا  ملعت  امأ  حبصت 

قافخإلا  و  نيدلاخلا ، انئامظع  خــــرات  دولخلا   فرعن   نأ  لواحن  امئاد ح  اذه  ركذنل 
.ناعملا انلاجر  خــــرات 



تاباحصلا تالوط  نم  عئاور  



لجر فلأ  ةأرما 
لس ْنم  خلل  س 

ً
نكي  ملو  نُهنود ، اهب  نورثأتس  ةلخ  نهلاجرل  نعد  مل  ةاحصلا  ءاس  نإ 

لح لاجرلا  نبذاج  ح  هلإ ، تاقاسلا  نم  َّنكو  الإ  مراملا  فراشم  ْنم  افم  الو  مئاظعلا 
ەذهف كلذل ، ةجاحلا  تعد  ولا ح  تاحاس  ْنُعدأو   برحلا ، نانب  ْلطصاو  ةلوطلا ،

ُ

لس داهجلاو   نامإلا ، ةحاس  إ  ُقبسلا  اهل  تنا  ةرامِع -  ُّمأ  ةنزاملا -  بعك  تب  ةس 
.هللا

ام ناو  ةكرعملا ، كملا   ددانص  لتق  نم  ىلا  رد  اهيشغ   ام  ذنم  شق  لا  أدهي  مل 
تلمتسا ةكم  تنا  ةنسلا ، ترادتسا  املف  .اما  الإ  اهداقحأ  دي  ُدع ال  ثداوحلا  نم  دج 

جخف هلهأو ، مالسإلا  مقان ع  ل  مهيلإ  مضناو  كملا ، نم  اهفالحأ  اهيلإ  عمتجاو  اهتدع ،
، هعم ءاسلا  بحصتس  نأ  ەدئاق  نافس  وبأ  ىأرو  فالآ ، ةثالث  وي ع  ددع  رئاثلا   شجلا 

.مهضارعأو مهتامرح  باصت  نأ  نود  لاجرلا  ةتامتسا  ُغلأ   كلذ  نوك  ح 

تب ةس  ةرامع  ُّمأ  ْتجرخ  دُحأ ، نم  بعشلا  اوركسعو  كملا ، ةاقالمل  نوملسملا  جخ 
ُفئافل اهعمو  لس هللا ، نيدهاجملا   أمظ  يوْل  اهءاقس  ُلمْحت  دُحأ  اهنع إ  بعك ر هللا 

مصاع ر نب  دز  ْمه : ةدئفأ ، ةثالثو 
ُ

ٌجْوز  ةكرعملا  اهل   نا  ْدقف  بجع  الو  ْمُهحارج ، دمضُتل 
كلذو مهنع ، مصاع ر هللا  نب  دز  اْنبا  ُدعو هللا  ٌببح  اهادلوو  لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هنع ، هللا 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  ْنع  حفانُملا  نيد هللا ، نع  عفادملا  ملْسُملا  نم  اهتوْخإ  ةفاضإلا إ 

اذو مئانغلا ، عمج  نوملسملا   أدو  نيدحوُملا ، هللا  دنجل  ةُنلا  تناو  ادلا ، لاتقلا  أد 
، فلخلا نم  اوؤاجو  ةصرفلا ، نوكملا  منتغاف  نادملا ، إ  طُاه  مهعقاوم  نوكي  ةامرلا 

.هلتق نودي  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  اوثح  مث  مهنم ، ابك  اددع  اولتقو  ملسملا ، اومجهو ع 

تأرو ىك ، ةمه  إ  ملسملا  ُْن  لوحت  فك  اهْيْيع  اهنع  ةرامع ر هللا  ُّمأ  ُتأر  ْدقل 
، دهش ثإ 

ْ
ر ادهش  ةكرعملا  ضْرأ  نوُطقاسيف ع  ملسملا  فوفص  ُّدتْش   ُلتقلا  ذخأ  فك 

نم ٌوحن  وأ  ةع  الإ  ُهعم  َقْبي  ْمل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح  نع  لاجرلا  قرفتف  ألا ،
ْ

ُمادق تلزلُز  فكو 
. اهلاْشأ  ق 

ُ
دص لا  ةرمنلا  ةكرعملا  ناو إ 

ْ
ت اهءاقس ، ةرامع  ُّمأ  تقلأ  كلذ  دْنع  ةع ،

سلف تامساحلا ، تاظحللا  ەذه  ْنع  عمتسل  اهنع  هللا  ر  ةرامع  أل 
ُ

م ثدحلا  انه  كُْنل 
امف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْنع  نوملسملا  نا 

ْ
فش امل  لوقت : قْدصو ، ةقد  اهرْصت  ُعيطتْس  ْنم  اهلْثُم 

راوسلا ةطاحإ  ه  انطحأو  ْوزو ، ْباو  انأ  هلإ  ُتلمف  ةعلا ، نوُدي ع  ام  للق  رفن  الإ   
.حالسو ةوق  نم  هلْمن  ام  رئاس  هنع  ذن 

ُ
ُدو انلعجو  مصْعملا ،

تا ْنم  ْفن  ه  أ  م  ت 
ُ

سْر الو  هلع -  همالسو  ر  تاولص  ملا -  لوسرلا  آرو 
لُجرلا لأف  لتاق ،» ْنم  إ  ت 

ُ
كسر ِقلأ  : » هل لاقف  ت 

ُ
ٌسر هعمو  الوُم  ُجر 

ً
أ  مث  كُملا ُ،

ملسو هيلع هللا ىلص نلا  نع  ُبراضأ  ُتلز  امو  ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا  نع  ه  ُستأ  ُتلعجو  ذخأف 
ْ

ت
ُ

ُه مو ، ت 
ُ

ُهسر
.حارجلا تزجْعأ  سوقلا ح  ُهنوُد  ْرأو  فسلا 

، ٌدمحم ولد ع  ٌدمحم ،؟ نيأ  : » ُحيص وهو  جئاهلا  لمجلا  ةئمق  نبا  قأ 
ْ

ل كلذك  ُنحن  امفو 
، تق

ً
ُەادْرأو  هفس  اعْصم  عف  مع ، نب  بعصُمو  انأ  هلس ُ  ُتْضْعاف  اجن ،» نإ  ُتوجن  ال 

نا ودع هللا  نلو  تا ، كلذ  ُهُتف ع  ارئاغ ، احرُج  تاع  تقلخ   ة  ث  
ُ

م
.ناعرد هلع 



ةع

لوحتلا نم  اهنع  بعك ر هللا  تب  ةس  ةرامع  مأ  ه  تماق  ام  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ع ةاصإلا  تعقو  امنيح  كلذو  ةداهجلا ، لاجرلا  ماهم  ءادأ  إ  ةأرما  اهماهم  ءادأ  نع 

مدقت نم  كاذنآ أ  اهبجاو  نأ  ةرامع  مأ  تأرف  هاحصأ ، نم  رفن  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   درفأو  ملسملا ،
ذ 

ُ
ر ام  اهنم  لصحو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  اعافد  كملا  لاتق  تاف  ةدعاسملا ، تامدخلا 

.مهتامجه در  ةكراشملاو   ءادعألل ، يدصتلا  نم  فقوملا  ەذه 

، ناعطلا وأ  بلا  نم  نامإلا  تو  مالسإلا  ةر  فخت  ْمل  اذكه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
تلاقف اهتمأ ، ةماركو  اهتحو ، اهنيد  لس  اهتقاط   ل  لذت  نأ  ةمزاع ع  ةرئاث  تلقأ  ل 

هلع ُعضوف  همسج ، نصح  دق  نا  عللا  نلو  اهتدشو ، اهتوق  اهل  تا  ثألا 
ُ

ُم لتعلا  ة 
، ءادفو ءافو  جاتح إ  نادم  اهنأ   الإ  ء  ل  ذئيح  ةرامع  مأ  تسو  ةدحاو ، اعرد  ُُعرد ال 

َّمأ تأر  الإ  امش 
ً

الو  انيم  ُّتفتلا  ام  : » لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص اهيف  لاق  ح  بتو ، نعطت  تضمف 
« .ود لتاقت  ةرامع 



ةدهاجملا زوجعلا 
فقوملا اذه  قدنخلا ، موي  اهنع  هللا  ر  بلطملا  دع  تْب  ةفص  فقوم  دحأ  َسي  نل 

مزع ع اذإ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةداع  نم  نا  .خــــراتلا  بتك  ذ  
ُ

ر ام  اهخ  كلإف  بغلاو ، بجعلا 
ةيغ ٌرداغ   ةنيدملا  ردغ  نأ  ةشخ  نوصحلا ؛ يرارذلاو   ءاسلا  عض  نأ  تاوزغلا  نم  ةوزغ 
نصح ملسملا ،  ءاس  نم  ةفئاطو  نهعم ، هتَّمعو  ەَءاس  لعج  قدنخلا  موي  نا  املف  اهِتامُح ،

.الانم اهدعأو  ةعانم ،
ً

ةنيدملا  نوصح  نم أ  ناو  هئاآ ، نع  هثرو  تاث ، نب  ناسحل 

نع اولغُش  دقو  اهفالحأو ، شق  ةهجاوم  قدنخلا ،  ِّفاوح  نوطاري ع  نوملسملا  نا  امنو 
كَّرحتي  احش  اهنع  بلطملا ر هللا  دع  تب  ةفص 

ُ
ْتأ  ودعلا ، ةلزانم  يرارذلاو  ءاسلا 

، نصحلا ع  لقأ  ٌّيدوهي  وه  اذإف  لا ، هلإ  ْتَّدحأو  عمسلا ، هل  ْتفهرأف  رجفلا ، ةمتع 
ءاج هموق ، بل  ٌع  هنأ  ْتكردأف  هف ، نَم  اسسجتم ع  ەراخأ ، اسسحتم  ه ، فوطَ  لعجو 

.لافطألاو ءاسلا  الإ  هناردج  ُّمض ب  هنأ ال  مأ  هف ، نمع  نوعفاد  ٌلاجر  نصحلا  ملعَل أ 

اذه اومهاد  افطأو ،
ً

ًءاس  الإ  ُّمض  ال  نصحلا  اذه  َّنأ  سسجتملا  يدوهيلا  اذه  ملع  اذإف 
اوراصو  رمألا ، تناو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم  مهدهع  اوضقن  دقف  يرارذلاو ، ءاسلا  اْوَبسو  نصحلا ،

.اهفالحأو شق  نم  ءادعألا  فص 

اورهاظو ٍدهع ، نم  لوسر هللا  امو ب  مهنب  ام  اوضقن  دق  ةظق  دوهي ب  نإ  اهسفن : تلاقف  
لوسرو هللا انع ، نوعفد  ملسملا  نم  ٌدحأ  مهنو  اننب  سلو  ملسملا ، اهفالحأو ع  اشق 

لقني نأ  يدوهيلا  اذه  ودع هللا  عاطتسا  نإف  ودعلا ، ةهجاومل  روغثلا  نوطارم ع  هعم  نَمو  ملسو هيلع هللا ىلص 
.ملسملا ةَّماطلا ع  تناو  يرارذلا ، قساو 

ُّ
او َءاسلا ، ُدوهيلا  َس  انرمأ  ةققح  هموق  إ 

تذخأو اهطسو ، اهتَّدشف ع  اهباث  تدمعو إ  اهسأر ، هتَّفلف ع  اهرامخ ، تردا إ  كلذ  دنع 
هلالخ نم  بقرت  تلعجو  ٍقذحو ، ٍةانأ  هتَّقشف   نصحلا ، با  إ  تلزنو  اهقتاع ، ادومع ع 
ةلمح

ً
هلع  تلمح  هنم ، اهنَمُ  ٍفقوم  ادغ   هنأ  تنقأ  اذإ  ح  رذحو ، ٍةظق  ودع هللا  

، ةثلاثو ٍةناثب  وألا  ةلا  تززع  مث  اضرأ ، هتحرطف  هسأر ، دومعلا ع  هتو  ةمراص ،
ً

ةمزاح 
ً

، اهعم تنا  كس  هسأر  ْتَّحاف  هلإ ، ْترداو  هنج ، هسافنأ ب  ْتدمخأو  هلع ، تزهجأ  ح 
، دوهيلا يدأ  رقتسا ب  ح  هحوفس ، جحدتي ع  قفطف  نصحلا ، عأ  نم  سأرلا  تفذقو 

انملع دق  : » ضعل مهضع  لاق  مهبحاص ، سأر  دوهيلا  ىأر  املف  هلفسأ ، نوصَّي   اونا  نيذلا 
.مهجاردأ اوداع  مث  ٍةامح ،» نم غ  مهدحو  لافطألاو  ءاسلا  كيل  نك  مل  ادمحم  نأ 

ةع

ەذهب َّنهتمالسو  ملسملا  ءاس  ظفح  اهيد  ع  ُهللا  ىرجأ  دقل  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
تَّر ةملسملا ، ةأرملل  اذف  ثم 

ً
تنا  بلطملا ، دع  تب  ةفص  نع  ر هللا  ةردانلا ، ةعاجشلا 

ُهللا  اهتخا  هلع ، صلا  تسحأف  دُحأ  اهققش   تصأ  هتت ، تمحأف  اهدحو 
ٍةأرما لوأ  تنا  بلطملا  دع  تب  ةفص  نإ  .ةلسالا  ةلقاعلا  ةمزاحلا  ةأرملا  اهيف  دجوف  دئادشلا 

تنا  اهرمع  نم  تسلا  ةأرملل   مظع  فقوم  اذهو  ةلوط ، ەذه  مالسإلا ، ام   تلتق 
نع اهعافد  تاجرد  عأو  لوسرلو هللا ، نيدل هللا ، اهتَّبحم  تاجرد  عأو  اهنامإ ، تاجرد  عأ 

.مظعلا نيدلا  اذه 

نم رودصلا  ام   فشكتو  بولقلا ، صحمت  لا  ةنحملا   نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 



هتعاجش دقف  دقو  هفقوم ، دقف  دق  هنامإ ، دقف  ال  هنل  نمؤملا  لزلي  دقو  رفك ، وأ  نامإ 
قفانملا امأو  ثادحألا ، مامأ  هنامإ  راهنيف  نامإلا  فعض  امأ  .ادأ  لزلي  هنامإ ال  نل  هتاثو ،

ام لاوزلا  كشو  نامإلا ع  ةلود  نأ  ىرو  ءاطغلا ، فشك  مالسإلا ح  بالج  بلجتملا 
ءالؤهو هرو ، هنو  هنيد  هكش  نلعو  هلق ، رهظو ن  هسفن ، ةئبخ  نع  انه  فشكف  هل ، ودي 

.ةرخآلاو اندلا  مهلامعأ   طحأف هللا  اونمؤي  مل 



رحلا ةدهش 
مدخت نأ  اهبلق  قامعأ  ْنم  متت  اهنع  ناحلم ر هللا  تب  مارح  ُّمأ  ةملا 

ُ
ةباحصلا  تنا 

عم ت 
ُ

نو ْنأ  متتو  نيد هللا ، ةُنل  َءادف  تاح 
ُ

اه ت 
ُ

مدق ْنأ  نمثلا  نا  ولو  ەُنت ، ْنأو  نيدلا ، اذه 
ءادهشلل امِل  كلذو  هلس ، ةداهشلا   لجو  زع  قزري هللا 

ُ
اه ْنأ  تشُ  تناو  ُنيدهاجملا ، بكر 

املحو اهييع ، بصن  لس هللا  ةداهشلا   تناو  اعتو ، هناحس  دْنع هللا  ةماركو  ةلم  ْنم 
ْنم اهيتأت  ىلا  اذإ  ةداهشلا ، اهقزري  ْنأ  اعتو  هناحس  لأس هللا  تنا  ام  اثكو  هققحت ، دوت 

تومتس اهنأ  طصملا ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  اه  دْقلف  ىوهلا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  قطني  يذلا ال  قداصلا  مف 
.رحلا وزغت  ةدهش 

تب  ُ مارح مأ  لاخ  ع  لخد  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  نا  لاق : هنع  هللا  ر  كلام  نب  سأ  نعف 
لوسر اهيلع  لخدف  هنع ، تماصلا ر هللا  نب  ةداع  تحت  مارح  مأ  تناو  همعطُتف ، ناحلم 

: تلاقف كحض  وهو  ظقْسا  مث  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُ، مانف  هسأر ، فت  تلعجو  هتمعطأف ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
رهظ نوبكري  لس هللا  غ  

ُ
ةاز اوضرُع ع  مأ  نم  سان  : » لاق لوسر هللا »؟ ا  كحض  ام  »

اهل اعدف  مهنم ،» لعج  نأ  عدا هللا  لوسر هللا ، ا  : » تلاقف ةألا ،» كولملا ع  رحلا ، اذه 
»؟ لوسر هللا ا  كحض  ام  : » تلاقف كحض  وهو  ظقْسا  مث  هسأر  عضو  مث  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

لوسر ا  : » تلاقف وألا -  لاق   ام  لس هللا - » ةازغ   اوضرع ع  مأ  نم  سان  : » لاق
« .لوألا نم  تنأ  : » لاقف مهنم ،» لعج  نأ  عدا  هللا ،

، ةداُع تناف  ةنسلاو ، نآرقلا ، ن 
ُ

رو عم  شاعتت  اهنع  ر هللا  مارح  ُّمأ  تلاز  امو  ماألا  رمتو 
تام ْنأ  موي  عمدلا ، لد  ءامدلا  ت 

ُ
بولقلا  تلعج  لا  ةظحللا  تءاج  ْنأ  إ  ةمئاق ، ةمئاص ،

قلخلا دس  ةافو  تنزحو ع  مارح ، ِّمأ  اهيف ع  ام  ل  اندلا  تقاضف  طصملا ملسو هيلع هللا ىلص ، ببحلا 
، ةداع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دع  دهعلا  اهنع ع  تلظو ر هللا  اهبلق ، قزم  ْنأ  دا  اددش ، انزح 

نب نامثع  نرونلا  يذ  ةفالخ  تءاج  نأ  إ  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهب  اه  لا  ةداهشلا  نع  ثحت 
 . اهنع مارح ر هللا  ِّمأل  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  اؤر  تققحت  ەدهع  و  هنع ،  نافع ر هللا 

اعاسا ةسالا  ع  ةمالسإلا  تاحوتفلا  تعسا  هنع  هللا  ر  نافع  نب  نامثع  ةفالخ  ف 
لطاسأ صق ع  ةرج  ْنم  قلطنت  تنا  مورلا  تامجه  نأ  ىأر  نامثع  ةفلخلا  نأ  غ  ابك ،

اوُج مل  مهو  مورلا ، نوملسملا  براحس  فك  لاؤس : انه  انفقوتسو  .اهوزغ  ررقف  ةح 
جخو رمألا ، اذه  ىروشلل   اسلجم  هنع  هللا  ر  نامثع  دقعف  لق ؟ نم  ةحلا  كراعملا 

كاذ بقع  وألا  ةرملل  اهدالم  ةمالسإلا  ةحلا  تدهش  ذإ  دارأ ، ام  ناو  صق ، وزغل  ةعانق 
.سلجملا

بكري ْنأ  امهنع  نافس ر هللا  نب أ  ةواعمل  نامثُع  نمؤملا  مأ  نذأ  ةجه  ةنس ٢٧  و 
تماصلا ر نب  ةداع  اهجوز  عم  مارح  مأ  تكرو  ماشلا ، نم  اهيلإ  رحأف  صق ، وزغو  رحلا 
يذلا حلصلا  قوو ع 

َّ
تع ةرجلا ، تملسساو  ملسملل ، نلا  بتكو  نذأو هللا  امهنع ، هللا 

تنفُدو  تتامف ، اهقنع  تقُدف  اهتعف ، اهبكل  اهل  ةلغ  ق 
ُ

ت اوعجر  املف  نوملسملا ، هضرف 
مارح مأ  ةدهاُجملا  ةنمأ  تققحتف  ةحلاصلا ، ةأرملا  ق  دُ  صق  اهقو   صق ، ةرج 

.داهشسالا اهنع  ر هللا 

ةع



بتكت نأ  دت  ْنم  لل  اعئار  ثم 
ً

ةملسملا  ةأرملا  ەذه  ىرن   نحن  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نيد ةن  رفاو   مهس  ن  اللا  ءالؤهب  قحلتل  لس هللا ، نيدهاجملا   دادع  اهسفن  

، ةرخآلاو اندلا  يخ  ب  نهسفنأل  نعمجو  لطالا ، لاطو  قحلا ، قاقحإ  و  لجو ، زع  هللا 
نهل ةرلا  مارلا  هاحصأ  بحو  نهنأشل ، ەريدقتو  نهل  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  بح  امظع  ازوف  نزفو 

.كانهو انه  نهوذح  نوذح  نمم  نهلاثمألو 

هملاعتل نركنتو  مالسإلا ، بادآ  ع  ندرمت  دق  ءاسلا  نم  تاثك  عمتجملا  ىرن   انك  اذو 
تادسلا نم  ةثك  جذامن  انيلع  ضرع  مظعلا  انخرات  نإف  ثعلاو ، وهللا  ةاح  نفلأو  ةحمسلا ،

نعضوو العلاو ، مراملا  قرط  نهئانبأ  مامأ  ندهمو  تلاو ، ىدهلا  قط  نفرع  اوللا  تانمؤملا 
.لامتحالاو صلا  لاجألا   رم  اروص ت ع  لاطألاو  لاجرلا  مامأ 



ةنمؤملا ةدهاجملا 
ْنم امهنع  ر هللا  رك  أ  تب   ُ ةشاع نمؤملا  ِّمأ  ةس  ةقعلا   ةصخشلا  حالم  ودت 

، ةشخلاو دهزلاو ، ةداعلاو ، هقفلاو ، ملعلا ، ةقوفتم   ف  اهتاح ، قوفتلا   بناوج  ددعت 
داهجلا  حمالم  نع  لصفتلا  نم  ء  ثدحتنلف  .هللا  لس  داهجلاو   عرولاو ، فوخلاو ،

.اهنع ةشاع ر هللا  نمؤملا  ِّمأ  ةس 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص ل نم  تنذأتسا  نأ  لجو  زع  نم هللا  اهــقُ  ام  ل  اهنع إ  اُهصرح ر هللا  غل  دقف 
نعف نيدهاجملا ، ةلمو  داهجلا ، لئاضف  ْنع  تعمس  ام  ةك  نم  لس هللا ، داهجلا   اهل  نذأ 

« .جحلا نكداهج  : » لاقف داهجلا ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص   تنذأتسا  تلاق : اهنع  ةشاع ر هللا 

فلا ضرأ  نيدهاجملا   كراش  ْنأ  ع  ت  اهنع  هللا  ر  تنا  كلذ  ْنم  مغرلا  عو 
مضنت لا  تالا  نم  داهجلا  ناف  مظعلا ، نيدلا  اذه  ةُنل  اهعسو  ام   لذت  ْنأو  ءادفلاو ،
تاحاس اهتطخ   لا  راطعملا  جــــرألا  تاذ  تاحفصلا  كلت  ةشاع ، نمؤملا  ِّمأ  ةس  إ 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  عم  داهجلا 

رخآ ةأرما  يأ  داهجلا  كراش   تنا  ةشاع  انُمأ  نأ  باجعإ ، ةفقو  فوقولا  إ  وعد  اممو 
دادعو رجلا ، ضمتو  ءاملا ، ةاقس  نم  علا  اهعضو  لا  دودحلا  نمض  كلذو  يمت ، نود 
ةاقسل اهقتاع  ع  ءاملا  لمح  كراش   اهنع  هللا  ر  ةشاع  تنا  دُحأ  ف  .ماعطلا 

.ةوزغلا ەذه  وألا   ةرملل  تكراش  اهنلو  نسلا ، ةغص  لازت  ام  تناو  ُنيدهاجملا ،

رمع قورافلا  نإ  ح  ةروهشم ، ةأرجو  ةردان ، ةعاجش  نمؤملا  ِّمأل  تنا  قدنخلا ، ةوزغ  و 
ُّمأ تثدحت  دقو  نيدهاجملل ، وألا  فوفصلا  نم  بقت  اهآر  امل  اهتأرج  ركنأ  هنع  هللا  ر 

تعمسف سانلل  اعاتا  قدنخلا  موي  تجرخ  تلاقف : كلذ  ْنع  اهنع  ةشاع ر هللا  نمؤملا 
، ةنجم لمح  سوأ  نب  ثراحلا  هخأ  نبا  هعمو  ذاعم  نب  دعس  انأ  اذإف  ارو ، ضرألا  دئو 

فوختأ ع انأف  فارطأ ،
ُ

ه اهنم  تجرخ  دق  ددح  نم  عرد  هلعو  دعس  رمف  ضرألا ، تسلجف إ 
: لوقو زجتري  وهو  رمف  مهلوطأو ، سانلا  مظعأ  نم  ناو  دعس ، فارطأ 

لجألا ناح  اذإ  توملا  نسحأ  ام  لمج  اجهلا  كرد  اللق  ثل  -

هلع لجر  مهيفو  باطخلا ، نب  رمع  اهيف  اذو  ملسملا ، نم  رفن  اذإف  ةقدح  تمحتقاف  تمقف 
، ءال نوك  نأ  كنمؤي  امو  ةئجل ، كنإ  هللاو  ك ! ءاج  ام  : » رمع لاقف  رفغملا -  عت  هل -  ةغس 

عفرف اهيف ، تلخدف  ذئتعاس  ف 
ُ

تحت ضرألا  نأ  تنمت  مول ح  لاز  امف  زوحت ،» نوك  وأ 
تأ دق  كنإ  كحو ، رمع  ا  : » لاقف دبع هللا ، نب  ةحلط  وه  اذإف  ههجو ، نع  ةغسلا  لجرلا 

!« اعت الإ إ هللا  رارفلا  وأ  زوحتلا  نيأو  مويلا ، ذنم 

، ءاسلا نم  اهمهس  جخ  نمم  ةشاع  تنا  قلطصملا ، ب  ةوزغ  إ  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  جخ  امدنعو 
، نحملا قأو  دشأ  ْنم  ةُنحم  ةشاع  انُمأ  تنحُتُما  ةوزغلا  ەذه  و  اهبُجاو ، يدؤتل  ف 

ُ
تجرخ

نيدلا موي  ت إ 
ُ

ت ةكرام ، ةنار  ةداهش  ةنحملا  نم  تجرخو  هتيانع ، اهكردأ  هناحس  نلو هللا 
وه الأ  ضرألا ، هجو  ع  ملع  تو  نام  لو  همسا ، اهيف  ركذُو  ت 

ُ
عفر ْنأ  نذأ هللا  تويب   

.كفألا ثدح 

ةع



داهجلا ةددشلا   تاباحصلا •  ةغر  نم  ٌلثم  انل  رهظ  خلا  تانمؤملا ،  تاوخألا  اهتيأ  ا 
نأ دت  اهنع  ةشاع ر هللا  نمؤملا  ُّمأ  اهف   ةداهشلل ، غلالا  نهقوشو  اعت ، لس هللا   
اهنأ الإ  جحلا ،» نكداهج   » اهل نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوق  مغرف  لس هللا ، ةداهشلا   ةماسو  لصحت ع 

.داهجلاو فلا  ضرأ  نيدهاجملا   كراش  ْنأ  تنا ت ع  اهنع  ر هللا 

اجر
ً

مهنع  ةاحصلا ر هللا  قوفت  ىدم  انل  ت 
ُ

رهظ ةلاعلا  فادهألاو  ةماسلا ، امألا  ەذه  نإ 
.ةدهاشملا ملع  هش  نأ  دا  يذلا  قلا  ملع  ةرخآلا  ملعلاو  خسارلا ، نامإلا  ءاسو  

 



ةرامُع مأ  ا  ت 
ُ

قط ام  ُقيطُ  ْنم 
رظتي هنأل  اهفراخز ؛ عو  ةاحلا ، عتم  اعتيف ع  تاحضتلا ، ەدنع  تناه  قحلا  فرع  نَم  نإ 

ع دارم هللا  مِّدقف  ردتقم ، كلم  دنع  قدص  دعقم  رهنو ،  تانج  ةدم   ةدأ  ةعتم 
دعسو ەاند ، دعسف   هلقل ، ذل  امو  هنيعل ، ذل  ام  ل  دارم هللا ع  مدقو  ەذئاذلو ، هتاوهش 

نولم  ام  ل  اومدقو  سفنلا ، ذئاذل  ل  مهيلع  تناهف  قحلا  ةاحصلا  فرع  اذهلو  ەارخأ ،  
.نيدلا كلذ  لس هللا  كلمت   ام  ل  تمدق  ةرامع  ُّمأ  ەذهو  ةضار ، سفنب  لس هللا ،

همالسو تاولص ر   ) دئاقلا لوسرلا  عم  كراعملا  مظعم  حت  اهنع  ةرامع ر هللا  ُّمأ  تنا 
لمحتو رجلا ، موقتو ع  نيددملا ، تتو  لتاقملا ، تو 

ُ
ضرح نيدهاجملا ، ُمدخت  هلع ،)

لاتق ُتلُتقو  اهحالس ، ترهش  فقوملا ، اهادانو  دقعلا ، طرفنا  وأ  ُدجلا ، دج  اذإف  شاطعلل ، ءاملا 
.لاجلا تاث  تتثو  لاطألا ،

ذإ كلذل ، ةجاحلا  تعد  اَّمل  اهفس  تضتناف  اهنع ، ةرامع ر هللا  ِّمأ  ُمجن  قلأت  دُحأ  ةوزغ  ف 
فشكنا امل  ُهنلو  برحلا ، ةرغ  ملسملل   ةلودلا  تناو  ءامظلا ، س  اهموي  تجرخ 

، ةرامع مأ  رود  ءاج  كلانه  لاطأ ، ةعض  ادع  نبدم  اولوو  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  نع  نوملسملا 
، ارثأ موقلا  رهظأ  نم  تناف  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  نع  عفادت  تحارو  اسرت ، تذخأو  اهفس ، تضتناف 

.هتلازإل ع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح  نم  وند  رطخلا  ىرت  دات  تنا ال  افقوم ، مهمظعأو 

هقت لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوح  رودت  ةرامع -  ِّمأ  ةأ  ةدهاجملا -  ةألاو  ةرمتسم ، لازت  ةكرعملا ال  تنا 
ة كُملا  ُدحأ  ُه  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ْنع  ُلضانُي  ْبا  نا  امفو  ةرامع : ُّمأ  لوُقت  اهسفنب ،

.رئاغلا هحرُج  ْنم  ُرجفتي  مدلا  لعجو  ُەدُضع ، ُعطْقت  تدا 

لوسر ملسو هيلع هللا ىلص َّإ  تفتلاف  موقلا ،» دلاجو  ا ب  نا 
ْ

ضه : » هل قو 
ُ

تل هحرُج ، ُتْدمضو  هلع ، قأف 
ْ

تل
»!؟ ةرامع مأ  ا  ت 

ُ
قط ام  ُقيطُ  ْنمو  : » لاقو

عأ امف  ةرامع ،» مأ  ا  كنْبا  ُبراض  اذه  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  با ، ب  يذلا  لُجرلا  لقأ  ث 
ُ

م
هلع انلقأف  ضرألا ، ع  اع  طقسف  فسلا ، هقاس  ع  ُهُتو  ُهلس ، ُتضْعا  نأ 

امسبُم ملسو هيلع هللا ىلص  ُمظعألا  نلا  َّإ  تفتلاف  هلع ، انزهْجأ  ح  حامرلا  ُهُنعطنو  فويسلا ، ُەُرواعتن 
كارأو كودع ، نم  كنيع  رقأو  كرفظأ ، يذلا  دمحلاو   ةرامع ، َّمأ  ا  ُهنم  قا 

ْ
ِتصصت دقل  : » لاقو
« .كُنيع كرأث 

ةع

لاجرلا نم  اهرودص  برغتسُ  ةنشخلا ال  ةداهجلا  لامعألا  ەذه  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
فولأم غ  رمأ  ءاسلا  نم  كلذ  رودص  نل  مهماسجأ ، اهيلع  تفلأو  اهيلع ، اونرم  دق  مهنأل 

كلتب اهتباصإ  مغر  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  عافدلا  لصاوتو  بلا ، دهجلا  كلذ  موقت  ةرامع  مأ  نْوكف  ةداع ،
.ةداتعم ةلاع غ  ةقاطو  ةبك  ةحضت  ُّدعُ  ةثالث ع ، تغل  لا  حارجلا 

يوقو قفانملا ، نم  نمؤملا  يمتو  فصلا ، صحمتب  ةكرعملا  ەذه  اعت   ةمح هللا  تنا 
نأ انل  نا  ام  ةنحملا ، بلق  ةعئار   ةنامإ  جذامن  انل  دُحأ  تزربأ  دقو  هفعض ، نم  نامإلا 

.ملسملا شق ع  موجه  نم  ةناثلا  ةلوجلا  ةنحملا   ەذه  الول  اهدهش 



ةحلاصلا ةدهاجملا 
نامإلا ضف  ةرباص ، ةدماص  ةعاجش ، ةئج  ةباحص  اهنع  ءاصمرلا ر هللا  ملس  مأ  تنا 

ملس مأ  ةس  ف  هنع ، اعافدو  مالسإلا ، إ  ًةوعد  اهقامعأ  قفدتيل   اهناك ، نم  ةرذ  ل  نم 
لجو زع  اهاتآ هللا  امِل  اط ، هكرحتو  اجع ، ناسإلا  فقوتس  ةئضم  فقاوم  اهنع  ر هللا 
نعف هتاوزغ ، اهبحصو   ملس ، َّمأ  رِّدقُ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ناو  .نانجلا  تاثو  بلقلا ، ةوق  نم 

، راصنألا نم  اهعم  ةوسو  ملس ، مأ  وزغ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  لاق : هنع  كلام ر هللا  نب  سأ 
.رجلا نوادو  ءاملا ، قس 

س تناف  دع هللا ، اهدلو  دلت  نأ  لق  نح  ةوزغ  كراش   اهنع  ملس ر هللا  مأ  تنا 
هنع قرفت  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ح  نع  نوعفاد  اوتث ، نم  اهجْوز   عم  تتثو  هنوؤش ، رتو  شجلا ،

اومله سانلا  اهيأ  اأ  : » سانلا حيص  وهو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  عمس  ملس  مأ  تنا  .ملسملا  نم  ثك 
«، بلطملا دع  نب  انأ  بذك ، نلا ال  انأ  دع هللا ، نب  دمحم  انأ  لوسر هللا ، انأ  لوسرلا ، انأ  َّإ ،

نلا هنع  لاق  ح  دسألا ، ئز  ءادعألا  رأزو  ردان  لاستسا  لتاق  وهو  ةحلط  اأ  اهجْوز  تأر 
« .لجر فلأ  نم  شجلا خ  ةحلط   توصل أ  : » ملسو هيلع هللا ىلص

تكسمأو رجلا ، ضمتو  شجلا  ةاقس  ملس  ُّمأ  تكرت  سانلا ، رفو  لاتقلا  مدتحا  امدنعو 
اهلمح اهعنم  ملو  فخت ، مل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم  لتاقت  تأدو  اهقاطن ، هئبخت   تنا  لا  رجنخلا 
لوسر ا  : » ةحلط وبأ  لاقف  دع هللا ، اهنبا  كاذنآ  ماح 

ً
تناو  نيد هللا ، ةنل  لتاقت  نأ  نم 

!« ملس مأ  لاق »: ةكرعملا  نادم  اهآرو   نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تفتلاف  ٌرجنخ ،» اهعم  ملس  ُّمأ  ەذه  هللا ،
« .هللا لوسر  ا  أو  تنأ  أ  معن ، : » تلاق

عفو
ً

هنط ،» ترق  ٌكم  م  اند  نإ  لوسر هللا ، ا  : » تلاق رجْنخلا »؟ اذه  ام  : » اهل لاقف 
نوملسملا  تنا  دقو  .لاتقلا  اهتكراشم   رمألا إ  جاتحا  اهرجنخ ح  ملس  ُّمأ  تمدختسا 

اومزهنا : » لوق وهو  رافلا ، ەوجو  اهامرو   ضرألا  نم  تاصح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ذخأو  نح ، ةوزغ 
.اومزهناف بعرلا ، مهــلق  فذقو هللا   ةعلا ،» برو  اومزهنا  ةعلا ، برو 

ةع

نم ةرخفم  اهنع  ناحلم ر هللا  تب  ملس  مأل  فقوملا  اذه  تانمؤملا ،  تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةحلط ر هللا اهجوز أ  عم  ةكرعملا  تنا   دقف  مالسإلا ، ردص  ةملسملا   ةأرملا  رخافم 

نأ اذكهو ي  ةملسملا ، ةأرملا  تنا  اذكهو  لماح ، و  اهل ، دب  اهطسو  ةمزاح  امهنع و 
ءادعألا اهنم  اند  وأ  اهيلإ  جيتحا  اذإ  ح  اهسفنب ، اهروضح  عافدلا  كراعم  مهس   ةئج  نوكت 

.ةلغم ةسأ  ذخؤت  الك  اهسفنب  هناودع  تَّدر 

، ءاسخلاو ملس ، مأو  ءامسأو ، ةشاعو ، ةجدخ ، خــــرات  تاملسملا  انتاتف  دعت  له  ت ،
ُ

ىر
موجنلاو تادلاخلا ، تانمؤملا  ءالؤه  خــــرات  مويلا  انيلإ  ندع  له  نهلاثمأو ؟ ةفصو ، ةسو ،

نلو ال ، ةمطافو ؟ ةشاعو  ةجدخ  نم  تاع  مويلا  نهيف  دجوي  نأ  بعص  له  تاعطاسلا ؟
.أو كلذ  لفك  قملا ، اولا  نامإلاو  حيحصلا ، هجوتلا 



سرعلا باب  ةدهاجم 
، باعصلا لامتحاو  ةروخذملا ، ةسامحلاو  لوصوملا ، طاشلل  بضني  عم ال  ةنيكملا ، ةدقعلا 

بحم ءاقل  نك  مل  نإ  بهت ، نود  توملا  ءاقل  عفد إ  ثثح  قئاس  ل   راطخألا ، ةهجاومو 
ةوق هحاص  ع  ض  هنإ  بولقلا ، نكمتساو   لغلغت  اذإ  نامإلا  ةعبط  كلت   .قاتشم 

نا اذكهو  .هلمع  اخسار   نا  لغتشا  اذو  هلوق ، نم  اقثاو  نا  ملت  اذإف  هل ، هكولس  عطنت  
هللا ر  ثراحلا  تب  مكح  ُّمأ  ةللجلا  ةباحصلا  تنا  اذكهو  مهنع ، هللا  ر  ةاحصلا 

.رفصلا جم  ةكرعم  مكح   ِّمأ  ةلوطو  ةوق  ىل  انب  اولاعتف  امهنع ،

تسحا دقو  صو ، دلَج  نيدهاجملا  بكر  عم  امهنع  ثراحلا ر هللا  ُتْب  مكح  ُّمأ  مت 
هلع تدتعاف  لهج ، أ  نب  ةمركع  دنع هللا  دهشلا  جوزلاو  ماشه ، نب  ثراحلا  دهشلا  اهاأ 

للجلا احصلا  مهنم  اهناسرفو ، شق  لاجر  ضع  اهتبطخل  مدقتو  اعو ، رهشأ  ةعرأ 
، اهرزأ دشو  اهس ، اجوز  ەاضف  هنع ، صاعلا ر هللا  نب  دعس  نب  دلاخ  عاجشلا  سرافلاو 

.هللا لس  داهجلا   كراعم  ەرزأ   دشو 

ذوحتسا دقو  تلاقف ، قشمد ، ونج  رفصلا  جم  اهب   سرعُ  ْنأ  مكح  مأ  نم  دلاخ  بلطو 
َّنإ : » دلاخ اهبيجف  مورلا ،» نم  عمجلا  ەذه  مزهي هللا  ترخأت ح  ول  : » اهلقع داهجلا ع  ُبح 

« .دلاخ ا  ىرت  ام  لعفاف  : » تلاقف مويلا ،» اذه  مهعومج  باصأ   ثدحت أ  فن 

حبصأ املف  مكح ، مأ  ةرطنق  تمس  اهــو  رفصلا ، لا  ةرطنقلا  دنع  مكح  ُّمأ  ِ دلاخ  سرعأو 
مهب تلزن  ح  مهماعط  نم  نوغرف  هفويض  دا  امو  ماعطلا ، ع  هاحصأ  اعدف  اهيلع  ملْوأ 
طقس ْنأ  هنع  هللا  ر  دعس  نب  دلاخ  ثل  ملو  رم ، لاتق  مدتحاو  بناج ، ل  ْنم  مورلا 

.مورلا نم  عمجلا  ەذه  طسو  ادهش 

اهيبأو ةمركع  اهجوزب  لق  نم  تعجف  ْنأ  دع  دلاخ ، اهجوزب  ف 
ُ

تعج دقو  مكح ، ُّمأ  تدلجت 
رثأ اهيلع  ناو  اهسرع ، باث  اهنع  مكح ر هللا  ُّمأ  تَّدشف  كوملا ، موي  ماشه  نب  ثراحلا 

مويلا كلذ  و  رهنلا ، دنع  لاتقلا  دشأ  اولتتقاف  اهسرع ، رثأ  نم  اهيلع  بط -   يأ  قولخ - 
ةعس ذئموي  مهنم  تلتق  ثح  مورلا ، ُناسرف  ُهنع  زجع  ام  ةعاجشلاو  ةلاسلا  مكح  ُّمأ  ترهظأ 

.هف دلاخ  اهب  سرعأ  يذلا  طاطسفلا  دومع  مورلا  ددانص  نم 

ةع

ع ةرق  ف  اهتلاسر ، كردتو  اهــر  فرعت  ةملسملا  ةأرملا  اذكه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نادم ل  اهبجاو   فرعت  اهتب  جراخ  ةق  ةدهاجمو  ةجوزلا ، تب  ةلوؤسم   ةعارو  اهجوزل 

.اهنيد نع  اعافدو  اهــل ، ةسح 
ً

هنسحت ،

ةعورو هصخش ، قلا   ةوق  ارعاش  ملسملا  نوك  نأ  بج  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
رامغلا هفرجت  مل  مشألا ، دوطلا  هلوح   ام  كلذ ع  ضرف  عطتس  مل  نإف  هسفن ، نامإلا  

رعشساو هنامب ، عا  ئرمال  سانلا  لعف  ع  اذامو  ةخاصلا ، ججللا  ەوْطت  ملو  ةدئاسلا ،
.اثك الو  لق 

ً
هنم  اولان  ام  اعمج  هلع  اوبلأت  ول  مهنإ  هنيد ؟ هتماقتساو   هب  هتلصل  ةوقلا 



ةدشرلا ةيجنلا 
نم اهل  أهت  امل  اهرهد ، ةمظعو  اهنامز ، ةدحاو  تنا  اهنع  هللا  ر  ءارهزلا  ةمطاف  ةدسلا 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص اهقراف  نأ  اهرافظأ إ  ةموعن  نم  اهاأ  تحص  دقف  ولاو ، ةوبنلا  دهاشم  نم  ثلا 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص، اهاناع  لا  ةاناعملا  ل  تدهش  دقل  نرق ، عــر  ىدم  عألا ع  قيفرلا  قحتلا  موي 

.لاح لاح إ  نم  ةثعلا  روطت  اهييع  ىرت  تنا  هعم ، تنا  هناج ، تناو إ 

اندلاو ل  اهسفنب ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  اهاأ  يدفت  نأ  متت  اهنع  هللا  ر  ءارهزلا  ةمطاف  تنا 
ببحلل ىرخأ  ةرم  ضرعتي  طعم  نب أ  ةقع  وه  اهف  بهملا : دهشملا  اذه  اوربدتو م  اهل ،

رطفتي هنع  ر هللا  دوعسم ) نب  دع هللا   ) للجلا احصلا  داؤف  دا  دهشم  ءاذإلا ،  ملسو هيلع هللا ىلص 
تاهقهقلا كلت  هملأ  نم  داز  ملا ، مرحلا  ةحا  همامأ   ثدح  ام  هيع  يري  وهو  انزحو ، املأ 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص نوكملا  ىأر  دقلف  ةكم ، ءاهفس  نم  هقافرو  لهج ، مرجملا أ  نم  تقلطنا  لا 
شط نم  همح  نا  يذلا  بلاط  همع أ  توم  دع  كلذو  مارحلا ، تب هللا  دنع  ص  وهو 

.رافلا

هعضف ذخأف ، نالف  روزج ب  الس  موق إ  مأ  : » مهلأسو هقافر  لهج إ  وبأ  ودع هللا  رظنف 
ثعناف خاسوأ -  نم  هلمحت  ام  ەاشلا  ءاعمأ  وه  روزجلا  السو  دجس - »؟ اذإ  دمحم  تك  ع 

.هفتك هعضو ب  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دجس  املف  ەذخأف ، طعم  نب أ  ةقع  مرجملا 

، اناس كرح  ال  هل  ٌدجاس  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ع  مرجملا  كئلوأ  تاحض  تعفترا  اهدنع 
صلا ملسملا  رمأ  لوسرلاف ملسو هيلع هللا ىلص  ەرمأ ، نم  ةح  هنع   دوعسم ر هللا  نب  دع هللا  حبصأف 
تقولا سفن  و  ةوعدلا ، نم  ةركملا  ةلحرملا  كلت  لاتقلا   نع  مهاهنو  كملا ، ىذأ  ع 

دع ماق  ولف  ةعنم ، مهل  سل  نيذلا  ةكم  فعضتسملا   نم  هنع  دوعسم ر هللا  نب  دع هللا 
ةددج ةنحم  نوملسملا   لخدلو  كش ، ال  مهنو  هنب  لاتق  بشل  همحل  لوسر هللا  هللا إ 

.ةلحرملا كلت  اهنع   مه  غ 

عراوش ب  دع  نم  قلا  يرجت  اهرمع ، نم  ةاعلا  نود  ةغص  ةلفط  دوعسم  نبا  ىأر  انه 
مث تغصلا ، اهدب  هنع  خاسوألا  تحازأ  هنم  تقا  املف  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  إ  ةهجتم  ةكم 
نمو لهج  وبأ  قعصف  وفطلا ، اهتوص  مهتمتشف  ءاهفسلا  نم  هعم  نمو  لهج  وحن أ  تهجتا 
اهنإ باوجلا : مهءاجف  اهته ، نع  نوكملا  لءاسو  ةئجلا ، ةلفطلا  ەذه  ةعاجش  نم  هعم 

.دمحم تب  ةمطاف 

ةع

نإ الط ، اهدنع  اوفق  نأ  ەدونجو  قحلا  ةاعد  ردج  سوردلاو  علا  نم  ةدع  فقوملا  اذه   
، قحلل مهصالخإ  مدعو  اهئانبأ ، ضع  ةدقع  نهو   نم  ائشان  نوك  دق  ةكرعم  ةوعدلا   مازهنا 

.هلس افتلل   مهدادعتسا  مدعو 

ةءارقو تاولصلا ، ةماقب  اهحالص  نم  تكت  ةمقتسم  ةحلاص  ب  مويلا ، ةملسملا  ةأرملا  نإ 
باد تلدسا  دق  ةغلا  ةراضحلا  رات  ةفرحنم   و  تامرحملا ، نع  دعلاو  نآرقلا ،

، اهتأ عو  اهيلع ، تَّرج  لا  ةغلا  ةأرملا  قالخأ  ةملسملا  ةأرملا  قالخأو  اهبادآ ، مالسإلا 
نم ةملسملا  ةأرملا  دجت  مهقتاع  اوذخأ ع  دق  سانلا  ضع  نا  اذو  .ءاقشلاو  ءاللا  اهبعشو ،

، تامركملاو رثملا  ادولخو   نو 
ً

اومس  خــــراتلا  لاجأ  مرأ  اهب  تر  لا  اهصئاصخو  اهقالخأ 



مالسإلا مدختل  ددج  نم  مدقتت  نأ  مويلا  اهب  بهي  ةبنلا ، ةسلا  ةصاخ  هخراتو ، مالسإلا  نإف 
نم ةملا ، اهصئاصخو  ةلا ، اهتلاسرو  ةعبطلا ، اهتفظو  دودح  السإلا   عمتجملاو 

.ءاحو ةمشحو ، ةفعو ، لن ،



ناوضرلا تلان 
ل ثك  امهلثم  جخ  بي ، ةكم إ  ْنم  اجرخ  نالجر  .هتاذ  ثداح ه   و  ةرجهلا ، تنا 

مل هنأل  هجئاتن ، مظع   هنلو  .اهبارخ  نذأ   اندلا ح  قلخ هللا  موي  نم  دل ، ل  نم  موي 
راإلا روط  نم  ةلودلا ، روط  ةوعدلا إ  روط  نم  مالسإلا  لاقتنا  ل  دل ، دل إ  نم  ارفس  ْنك 

همامأ عقتو  تاارلا  هف  قفخت  بكوم  دمحمل ملسو هيلع هللا ىلص  نا  امو  .ةوقلاو  نالعإلا  روط  إ  فعضلاو ،
ضام نم  ةلا  هف  برهت  بكوم  نا  للدلاو ، ُهحاصو  وه  الإ  هكوم  نا   ام  لوبطلا ،

.نامإلاو ةراضحلاو  ملعلا  نم  لقتسم  إ  دوسأ ،

خــــرات مظعألا   فقوملا  اذه  نهتلثم   ءاسلا ح  نع  تان  ةأرماو  نالجر  هف  نا  بكوم 
اذإ ةأرملا ، عنصت  كلذكو  دازلاو ، ماعطلا  امهتدمأ  نلو  امهعم ، هل  قطلا  عطقت  مل  ةأرما  لا ،

ام ةأرملا  الولف  هنوعو ، ەدادمإ  لضفلا   اهل  نإف  هلإ ، لصو  نادم  ل  لجرلا إ  عم  لصت  مل 
.تارمغلا ەذه  ضوخ  لاجرلا  عاطتسا 

ةيط ةخ  ةاد 
ً

امهنع ، هللا  ر  رك  أ  ُتْب  ءامسأ  ةاد 
ُ

ةبنلا ، ةرجهلا  ثادحأ  تنا 
ةثيدح ةاتف  لازت  ام  تناو  مظعلا ، مويلا  كلذ  نم  قفألا  تراط   دق  اهترهش  لعلو  ةئضو ،

نع سألا  ضرغلا  امهلغشو  دازلا ، ءاغتبا  نع  قيدصلا  رك  وبأو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  لجعأ  دقل  .نسلا 
ةلل ل  امهيسمت  ءامسأ  تناف  امهرمأل ، ًءافخإ  روث  لج  راغ  ففخ إ  اراسف  دألا ، ضرغلا 

.شق راخأ  نم  هتعمس  وأ  هتأر  دق  نوكت  نأ  امو ع  ءاملاو ، دازلا 

ةشام قطلا ، ةشحوو  لللا  فوج  ةئجلا   ةصلا  ەذه  اهعطقت  تنا  اقت  لامأ  ةثالث 
مث دع هللا ، اهنبا  لماح  و  روخصلا ، لجلا ب  ةماه  دعصت إ  ح  ةقم ، ةرذح  ةفختم 

.راخألاو دازلا  اهدلاوو  لوسر هللا  اوتف  هفوج  ردحنت  

و اس ، ٍلال  ثالث  لطلا  عورملا  قطلا  كلذ  ةلسالا  ةلضافلا  ەذه  تمحتقا  دقل  معن ،
، ةنيدملا راصنألا   نع  إ  راغلا  ةقرافم  ع  نارجاهملا  اهيف  عمزأ  لا  و  ةثلاثلا ، ةلللا 

اهل سل  اذإف  دازلا ، ةرفس  قلعتل  تضهن  لحرلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نذأ  املف  رفسلا ، دازب  امهتفاو 
، هفصنب ةرفسلا  تمصعف  فصن  هتقشف  تجرخف  اهقاطن ، الإ  ه  اهمصعت  ام  دجت  ملف  طار 

اهقاطنب لجو  زع  اهلدأو هللا  قطانلا ، تاذ  تمس  مويلا  كلذ  ذنمو  هقاب ، ءاقسلا  تأوو 
« .ةنجلا قاطن   اذه  كقاطنب  كلدأ هللا  دق  : » هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص ةنجلا  قاطن   كلذ 

ةع

رطاخم نم  هف  امِل  عاجشلا  لجرلا  هنع  زجع  اذه  ءامسأ  لمع  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ملو .رعاشملا  محتو  باصعأ ، ةوقو  بلق ، تاثو  ةأرج ، نم  هجاتح  امِلو  ةشحوو ، ةملظو 

اهلمحتو اهص  ىدم  روصتي  ْنأ  ناسإلل  بسحف ، رادقملا  اذه  دنع  ءامسأ  ةعاجش  فقوتت 
ةلطلا قطلا  كلسو  اماعط ، لمحت  و  لللا ، عــــه  اذه   ل  ماح ،

ً
تنا  ذإ  ةقشملل 

، اهعاتت كملا  نويعو  رطاخملا ، ەذه  ل  زاتجت  تنا  راغلا ، لصتل إ  ج 
ً

دعصتو  ةرعولا ،
.اهظفحت ْتنا  لا  هناحس   ةانع هللا  نلو 

 

دمح هللا) باتلا  مت  )
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: تاتحملا سرهف 
ءادهإ

لجلا اذه  ةمظع   
ةادلا لق 

ةمدقم
تاباحصلا تاحضت  نم  عئاور  

مالسإلا ةدهش   لوأ 
هتددعأ فقاوملا  اذه  لجأ  نم 

! لاجرلا ةلوجر  تدد  ةلوجر 
تادهاجملا تانمؤملل  ٌلثم 

ةرباصلا ةنمؤملا 
ةعرألا اهدالوأ  بسحت 

اورفف إ هللا
ةعسلا ءادهشلا  مأ 

باسحاو ٌص 
نازحألا تلاوتو 

اهترجه  تقدص   لا  ةنحتمملا 
ةرباصلا ةحلاصلا 

اورفف إ هللا
تاباحصلا بح  نم  عئاور  

ةكلا سامتلا 
ةحلاصلا ةجوزلا 

ةمارلا كلت  
ةمظعلا ةعادلا 

للج كدع  ةصم  ل 



قيدصلا ةنبا  اهنإ 
ءافولا نوك  اذكه 

ةنيفسلا باحصأ 
اهجوزل ةفولا 

نمأ مأ  ا  ككي  ام 
تاباحصلا لذو  مرك  نم  عئاور  

اسملا مأ 
ةقدصتملا ةداعلا 
راثيإلا ةحاص 

تاباحصلا نامإ  نم  عئاور  
نامإلا نوك  اذكه 

فقوم ال ي
لوسر هللا بلط  اوبيجأ 

ارهم مرأ 
بولقلا ەرثأو   نامإلا 

ةرجشلا تحت  ءاقل 
حارفأو حارج 

ةنجلا لهأ  نم  ةأرما 
نآرقلا نم  تاآ  اهرهم 

ءامسلا نم  ةاقس 
ملس مأ  ةالص 
ةداعسلا عم  دعوم 

لاخلا ّدح  قوف  اح 
ةيجنلا ةرهاطلا 

تاباحصلا نم ص  عئاور  
دنع هللا كدلو  بسحا 



ةثدحملا ةدهاجملا 
ةنجلا اوقفارت  مهالتق 

ةفولا ةصلخملا 
ةرلا ةقن 

قيتعلا تبلا  قوشلا إ 
ةمك تافص 

نامإلا باحر   
ملؤم قارف 

ةثراح مأ  ا  نانج  اهنإ 
ا دع ع  لعجس هللا 

ةفصاعلا هجو  فوقو  
ةردانلا ةعاجشلا 

ةردان ةلوط 
ةرباصلا ةفولا 

تاباحصلا راثيإ  نم  عئاور  
مالغ كحاص   

ةلقاعلا ةنمؤملا 
ةقداصلا ةفولا 

لاخلا قوف  راثيإ 
تاباحصلا عرو  نم  عئاور  

مشاه ةلقع ب 
ةداعلا ةدهشلا 

معنلا ةققح 
تاباحصلا ءافو  نم  عئاور  

ةمهلملا ةنمؤملا 
ةفولا ةلقاعلا 



ةيجنلا ةرهاطلا 
ةبحلا انمأ 

ةُملا ةفولا 
هل لثم  ْءافو ال 

يب لُهأ  ةُق  ەذه 
تاباحصلا ةمحر  نم  عئاور  

ةكراملا ةمسلا 
ُ

نامإلا باحر   
ةمارلا كلت  

تاباحصلا فوخ  نم  عئاور  
فوتحلاو فورحلا 

لحرلا تقو  ناحو 
ةداعلا ةمئاصلا 

تاباحصلا هقف  نم  عئاور  
ةسحملا ةرباصلا 
ءاسلا ةيطخ 

تاباحصلا تالوط  نم  عئاور  
لجر فلأ  ةأرما 

ةدهاجملا زوجعلا 
رحلا ةدهش 

ةنمؤملا ةدهاجملا 
ةرامُع مأ  ا  قطُت  ام  ُقيطُ  ْنم 

ةحلاصلا ةدهاجملا 
سرعلا باب  ةدهاجم 

ةدشرلا ةيجنلا 
ناوضرلا تلان 



 


	إهداء
	سر عظمة هذا الجيل
	قبل البداية
	مقدمة
	روائع من تضحيات الصحابيات
	أول شهيدة في الإسلام
	من أجل هذا المواقف أعددته
	رجولة بددت رجولة الرجال!
	مثلٌ للمؤمنات المجاهدات
	المؤمنة الصابرة
	تحتسب أولادها الأربعة
	ففروا إلى الله
	أم الشهداء السبعة
	صبرٌ واحتساب
	وتوالت الأحزان
	الممتحنة التي صدقت في هجرتها لله
	الصالحة الصابرة
	ففروا إلى الله

	روائع من حب الصحابيات
	التماس البركة
	الزوجة الصالحة
	تلك هي الكرامة
	الداعية العظيمة
	كل مصيبة بعدك جلل
	إنها ابنة الصديق
	هكذا يكون الوفاء
	أصحاب السفينة
	الوفية لزوجها
	ما يبكيك يا أم أيمن

	روائع من كرم وبذل الصحابيات
	أم المساكين
	العابدة المتصدقة
	صاحبة الإيثار

	روائع من إيمان الصحابيات
	هكذا يكون الإيمان
	موقف لا ينسي
	أجيبوا طلب رسول الله
	أكرم مهرًا
	الإيمان وأثره في القلوب
	لقاء تحت الشجرة
	جراح وأفراح
	امرأة من أهل الجنة
	مهرها آيات من القرآن
	سقاية من السماء
	صلابة أم سليم
	موعد مع السعادة
	حبًا يفوق حدّ الخيال
	الطاهرة النجيبة

	روائع من صبر الصحابيات
	احتسب ولدك عند الله
	المجاهدة المحدثة
	قتلاهم ترافقوا بالجنة
	المخلصة الوفية
	نقية السريرة
	الشوق إلى البيت العتيق
	صفات كريمة
	في رحاب الإيمان
	فراق مؤلم
	إنها جنان يا أم حارثة
	سيجعل الله بعد عسرٍ يسرًا
	وقوف في وجه العاصفة
	الشجاعة النادرة
	بطولة نادرة
	الوفية الصابرة

	روائع من إيثار الصحابيات
	بشر صاحبك غلام
	المؤمنة العاقلة
	الوفية الصادقة
	إيثار يفوق الخيال

	روائع من ورع الصحابيات
	عقيلة بني هاشم
	الشهيدة العابدة
	حقيقة النعيم

	روائع من وفاء الصحابيات
	المؤمنة الملهمة
	العاقلة الوفية
	الطاهرة النجيبة
	أمنا الحبيبة
	الوفية الكريمُة
	وفاءْ لا مثيل له
	هذه بقيُة أهُل بيتي

	روائع من رحمة الصحابيات
	النسمةُ المباركة
	في رحاب الإيمان
	تلك هي الكرامة

	روائع من خوف الصحابيات
	الحروف والحتوف
	وحان وقت الرحيل
	الصائمة العابدة

	روائع من فقه الصحابيات
	الصابرة المحتسبة
	خطيبة النساء

	روائع من بطولات الصحابيات
	امرأة بألف رجل
	العجوز المجاهدة
	شهيدة البحر
	المجاهدة المؤمنة
	منْ يُطيقُ ما تُطيقين يا أُم عُمارة
	المجاهدة الصالحة
	مجاهدة بثياب العرس
	النجيبة الرشيدة
	نالت الرضوان


