


( 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 

 



 

 

ةاحصلا ةاح  نم  عئاور 
 

نار ــ ەز طصم 



نآرقلاو ةاحصلا  لج 
نأشلا كلذ  خــــراتلا  هل   ناف  ەدحو ، اصلا  عبنلا  نم  تسا  يذلا  لجلا  كلذ  ةاحصلا  لج 
ذفنتلل ٍقلت  جهنم  ةرهطملا  ةنسلاو  ملا ، نآرقلا  لجلا  اذه  لعج  دقل  ءامسلا ، لج  هنإ  دفلا ،

.دفلا لجلا  كلذ  تفلخ  لا  لاجألا  نم  ثك  لاح  وه  ام  ةعتمو ، ةسارد  جهنم  ال  لمعلاو ،

ةلصحلا ةدازو  عالطالاو ، ةفاقثلا ، دصقل  نآرقلا  نوأرق  اونوك  مل  الا  لجلا  اذه  دارفأ  نإ 
نأشو هنأش  ةصاخ  هللا   رمأ  لتيل  نآرقلا  لتي  مهنم  دحاولا  نا  ل  بسحف ؛ ةهقفلا 

.هعامس روف  ه  لمعل  هل  كلذ  لتي  اهاح ، لا  ةاحلا  نأشو  هف ، شع  يذلا  عمتجملا 

ففخو لمعلا ، مهل  و  ەغ ، مهل  حتْفُتل  نكت  مل  اقافآ  نآرقلا  نم  مهل  روعشلا  اذه  حتف  دقو 
نآرقلا اودصق  مهنأ  ولو  حيحصلا ، ەاجتالا  مهتاح إ  راسم  لَّوحو  فلاتلاو ، ءاعألا  لقث  مهنع 

.نا ام  مهل  نا  ام  ةفاقثلاو ؛ عالطالاو ، ةساردلاو ، ثحلا ، روعش 



الا لجلا 
اعاجش ەاري ، نأ 

َّ
ُه لجو  زع  ُدع هللا  انسحم  ج 

ً
نا  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  اندس  ەار  يذلا  لجلا  نإ 

ام ل  لام ؛ ع  صرح  ال  امك  هر ، إ  ٍقط  خلا   َتْث  مو ، ِهمدق  اندلا  لري 
، عشخو ٍنامب  اهفوفص  مظتي   ةالصلل ، امقم  هسفنل ، هقس  امم  هدل  بحأ  هطع  

.برحلاو ملسلاو ، ضرملاو ، ةحصلا ، اهتاقوأ   ظفاحو ع 

اندلا فرعت  مل  ٍءادفو  ٍءافو  ِەدع   نم  ٍلاجأ  هملسو إ  هناصو  قحلا  لت  الا  لجلا  اذه 
مهفحتل اهنإ  ل  باحصألا ، ءالؤه  ٍباجعب إ  رظنتل  ةكئالملا  نإ  لطلا ، اهخرات  اظن   امهل 

ج
ً

تأر  ٍمدق  نم  ضرألا  بقرت  اهبسحأ و  ام  نودجهتي ، مهو  مهيلع  لتت  نودهاج ، مهو 
.قاسلا ءانأ هللا  اشاح  مهنم ، اخ 

فصوب مهب ، باجعإلاو  مهبح ، مسي  اثيدح  الا  لجلا  اذه  نع  انيدح  نا  كلذ  لجأ  نم 
يدهج ُتلذ  دقو  ةنمؤمو ، نمؤم  لل  ةودق  مهنولو  لا ، نم  ةراتخملا  ةوفصلا  لجلا  اذه 

.مهتاح مقلا   جهنملا  عاتاو  أتلا  نسح  مهل  محلاو  مهراخأ ، باوصلا   يرحت   
 



ءادهإ
رك ر هللا وبأ  قيِّدصلا  نثا ، اث  قلاو ، نامإلا  قالمعو  ةدرلا ، موي  دومصلا  لج  •   إ :

.هنع

باطخلا نب  رمع  قورافلا  سانلا ، مانيل  رهس  يذلاو  همالسإ ، رهظأ  نم  لوأ  عرولا ، َِّتلا  •   إ :
.هنع ر هللا 

نافع ر هللا نب  نامثع  نرونلا ، يذ  ملا ، دوجلا  ةكئالملا ، هنم  تس  يذلا  لجرلا  •   إ :
.هنع

بلاط ر هللا نب أ  ع  عرولا ، دهازلا  بارت ، أو  طسلا ، أ  راوغملا ، يخ  لط  •   إ :
.هنع

.مهيلع ناوضر هللا  ةاحصلا  ىدهلا ، رونو  دلا ، حيباصم  ءانألا ، دع  لا  لضفأ  •   إ :
.وخو اهظفح هللا ، أو  همحر هللا ، أ  •   إ :



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

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

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

كلو رت ، دمحلا ح  كل  بر  ا  كناطلس ، مظعو  كهجو  لالجل  ام ي  دمحلا  كل  بر  ا 
قيل ام  ءانثلا  هلو  هلالجل ، ي  ام  دمحلا  هلف  اضرلا ، دع  دمحلا  كلو  تضر ، اذإ  دمحلا 

.ەؤاكو هتمظع  هعدتس  ام  دمحلا  هلو  هلام ،

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

دع امأ 

اصلاخ نوك  نأ  ەوجرأ  يذلا  باتلا  اذه  عضأ  ِهتكرب ، عو  ِهلس ، و  زعلا ، يوقلا ، مس هللا 
ةؤرلا مهنويع  تحضتا   نيذلا  هتاتفو ، هلاجرو  مالسإلا  باش  يد  ب  اعت  هللا  هجول 

وهو ةاح ، جاهنمو  ةدقع ، مظعلا ، اهنيد  نع  ةمألا  داعتبا  نأ  اوكردأف  مظعلا ، انخراتل  ةعاولا 
نم ةدروتسملا  ةضرألا  دئاقعلا  تاهاتم  ٍطختو   ٍتشو ، ٍناوه ، نم  اهبص  ام  ل  بسلا  

ه، قداصلا  مالالاو  مظعلا ، مالسإلا  ةدوعلا إ  نأ   كلذ ، دع  نم  اوكردأ  مث  كانه ، نمو  انه 
.ةمألا ەذهل  دحولا  ةاجنلا  قوط  وه  هرد ، ةعاولا ع  ةماقتسالاو 

دعو

ةس ةسارد  اعت ؛ ٍةوعد إ هللا  ةمهلا   ولعو  قحلا ، تاثلاو ع  نامإلا ، ةداز  باسأ  نم  نإ 
ح ماقف  هتوعد ، هل   نانمو  هِّنل ، ًءارزو  لجو  زع  مهراتخا هللا  نيذلا  هاحصأو ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص 
، مهنيد لس  اندلا   مهيلع  تناه  دقف  رهاطلا ، مهئامد  ەوورو  مهئالشأ ، مظعلا ع  مالسإلا 
، ءادفلاو ِلذلاو  ِةحضتلا  ةلثمألا   عورأ  اوف  بعاصملا ، اولهسساو  ەراملا ، اوذلتساف 

.اعضو الإ  مهلضف  ركنأ  امو  مهدع ، ءاج  نم  ل  ٌد ع  مهل  تناف 

لضفأ مهيلع  لسرملاو  ءانألا  دع  قلخلا  مه خ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نأ  لقاع  كش  الو 
ةفرعم نإ  كش  الف  ضرألا ، هجو  تدجُو ع  ٍةمأ  خل  نورقلا ، مه خ  ةاحصلا  نأو  مالسلا ،

.قحلا قط  س ع  نأ  دي  يذلا  نمؤملا  مامأ  قطلا  ت 
ُ

ء مهسو  مهقالخأو  مهلاوحأ 

لطلا اهخرات  اظن   مهل  ةلا  ت 
َ

فرع مل  لاجرلا  نم  دف  عن  مهيلع  ناوضر هللا  ةاحصلاف 
و لسرلاو ، ءانألا  خ  ةحصل  مهافطصاو  هللا  مهراتخا  دقف  ال ؟ َمل  نمزلا ، ع  دتمملا 

.ەدع نم  هتلاسر 

، عرولاو ىوقتلا  ةمق  
ٌ

مهف  ء ، ل  قبسلا   بصق  مهيلع  ناوضر هللا  ةاحصلا  زاح  دقلف 
داهجلاو  هللا ، إ  ةوعدلا  ٌةودقو   لمعلاو ، ملعلا  ٌلعشمو   صالخإلاو ، درجتلا  ةآو  

ٌ

؟ اهيلإ اوقس  مل  ِةلصخ خ  يأف  هلس ،

، لطالاو كلا  لهأ  دك  نم  نيدلا  اومحو  لطالا ، لهأ  ءاوهأ  نم  علا  ةاحصلا  ظفح  دقل 



الإ هللا هلإ  ةعفرو ال  دحوتلا ، ةار  عفار  مهل  ٍمه  ل  نا  عئاط ، هف  ام  اولمعو  لتلا  اودهشو 
مهل كلذ  ش  امف  هللا ، لس  مهلاومأ   اوقفنأ  دقو  اندلا ، عاقصأ  قوف  هللا  لوسر  دمحم 

.هللا لس  باذعلا   اوبذعتسو  ءامدلا  اولسو  حاورألا  اومدق  نأ  الإ  اوبأف  لغ ،
ً

نا نمل  ىركذو  ةظع 
ً

ملسملا ؛ اهو ب  مهسو  مهراخأ  ةفرعم  انيلع  ٌبجاو  نا  انه  نمف 
انيلع  متحم  ٌبجاو  ءامظعلا  ءالؤه  نع  ماللا  نإف  كلذل  دهش ، وهو  عمسلا  لأ  وأ  ٌبلق  هل 

.نزاوملا بارطضا  هف  شعن  يذلا  علا  اذه 

لقتسل راربألا ، لاجرلا  كئلوأ  نم  ةطغو  عشخ  بقنل   نآلا  مدأ  يذلا ب  باتلا  اذهو 
دهشلو دشرو ، ٍةمظع  نم  اندلا  تفرع  ام  سأ  ٍبرق  نع  ىل  ةلضافلا ، ةلا  جذامن  عورأ 

.لطالا ناثوأ  مدهتل  اهنامب  رونلا  قط  س   قحلا و  بئاتك 

ملاعلا بر  دمحلا   نأ  اناوعد  رخآو 

﴾ ِداَِعلاِ ٌِصَ  َا  َّنِإ  ۚ ِا  يرْمأ ِإ  فأَو 
َ

ُضِّو ۚ ْمل  قأ 
ُ

ُلو اَم  ف 
َ

ذَتَس
ْ

َنوُرك ﴿

نارهز طصم ن 



ةاحصلا عروو  دهز  نم  عئاور 



قورافلا ةمظع 
، امالسإ ةاحصلا  لوأ  نا  امف  هنع ، باطخلا ر هللا  نب  رمع  قورافلا  ةس  نم  ءرملا  بجعتي 
رمأ هللا، ةمالاو   اندلا ، دهزلا   سانلا  بلغ  هنع  هنلو ر هللا  ةقفن ،

ً
مهلضفأ  نا  الو 

انه نمؤملل ، امأ  راص  امدنع  نوك  ام  بأو  عورأ  ودي  ناو  مئال ، ةمول  هفوخ  هللا  مدعو 
، كولسلا زاجعو  حورلا ، ةلوطو  سفنلا ، غبن  ن  انه  اسإلا ، قوفتلا  تاآ  مظعأ  تلن 

. بلق  رطخ  دا  الو  تعمس ، نذأ  الو  تأر ، ام ال ع  ىرن  انه 

لمح ماح  هنع  رمع ر هللا  انه  اضع ، اهضع  محزو  اهسفن ، قوفتت ع  مئاظعلا  انه  لجأ ،
ٌلجر ةنامألا ، اسرد   دألا  ٍةظحل   رخآ  إ  اعمج  لا  عو  ذف ، ٍطمن  ع  هتالوئسم 

ةعوملا تايطلا  نم  ل  بسحف ، ماحلل  ةعوملا  تايطلا  نم  هسفن  مرح  مل  ٍماحك 
.نامو نامز  ل  يداعلا   نطاوملل 

مف افنم  ماق  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  نإ  مجالاو : سلا  بتك  يورت 
اذه دهز  إ  راصنألاو  نجاهملا  عم  ا  نورت  ام  اولاقف : ەرثأ ، ملسو هيلع هللا ىلص   نلا  باحصأ  ەءارو 

، قو ىك  راد  هد  ع  هللا  حتف  ذنم  انسفنأ  انيلإ  تاقت  دقل  هتيلح ؟ و  لجرلا ؛
نثا قر 

َّ
اهع دقو  ةجلا  ەذه  هلع  نوف  هنوتأ  مجعلاو  برعلا  دوفوو  برغملاو ، قملا  رطو 

عم دهاشملاو  فقاوملا  لهأ  نم  ءالا  متنأو  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  اعم  متلأس  ولف  ةعقر ، ةع 
هف باهي  ل  ٍبوثب  ةجلا  ەذه  غ  نأ  راصنألاو ، نجاهملا  نم  قاسلاو  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر 

.ەرظنم

وأ ەرهص ، وهو  هلع ، سانلا  أرجأ  هنإف  بلاط  نب أ  الإ ع  لوقلا  اذهل  سل  اعمج : موقلا  لاقف 
اوملف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  اهعضومل  اهل  بجوُم  وهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةجوز  اهنإف  ةصفح  هتبا 
تاهُمأ نهنإف  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  جاوزأ  ملع  نلو  رمألا ، كلذ  لعاف  تسل  لاقف : كلذ ، الع  

ةلئاس إ  ةشاع : تلاقف  تعمتجم ، اتناو  امهنع  ةصفحو ر هللا  ةشاع  اولأسف  نمؤملا ،
.كلذ كل  ُبسو  لعف  ُەارأ  ام  ةصفح : اهل  تلاقف  كلذ ، نمؤملا  مأ 

نأ نذأتأ   نمؤملا ، مأ  ا  ةشاع : تلاقف  امهاندأو ، امهــقف  نمؤملا  مأ  ع  اتلخدف 
مل هناوضرو  هتنج  هلسل إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص م  نإ  تلاق : نمؤملا ، مأ  ا  لت  لاق  كملأ ،؟

لوسر ءاحإ س  دع  هلسل  ەرثإ  هنع ع  رك ر هللا  وبأ  كلذكو م  ەدرت ، ملو  اندلا  دري 
، ةسلا همسقو  ةعرلا ، هلدع   دع  لطملا  ةجح  ضحدأو  بذكملا ، لتقو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا 

دري مل  عألا ، قيفرلا  هبب ملسو هيلع هللا ىلص  هقحلأو  هناوضرو ، هتمحر  إ  هضقف هللا  ةلا ، بر  ءاضرو 
.ەدرت ملو  اندلا 

فارطأ كل  تنادو  امهلاومأ ، كلإ  لمحو  امهرادو ، قو  ىك  زونك  كد  حتف هللا ع  دقو 
دوفوو كنوتأ ، مجعلا  لسرو  ديأتلا ، مالسإلا  و  دملا ، هللا  نم  وجرنو  برغملاو ، قملا 
باهُي ٍبوثب ل  اهتغ  ولف  ةعقر ، ةع  نثا  اهتعقر  دق  ةجلا  ەذه  كلعو  كلع ، نودري  برعلا 

نم كح  نمو  تنأ  لأت  ٍةنفج  كلع  حارُو  ماعطلا ، نم  ٍةنفج  كلع  ىدغو  كرظنم ، هف 
.راصنألاو نجاهملا 

نم عبش  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  ملعت  له  ا  كتلأس  لاق : مث  اددش ، ًءا  كلذ  دنع  رمع  ف 
مهللا تلاق : ا ؟ قحل  ٍءادغو ح  ٍءاشع  عمج ب  وأ  ةثالث ، وأ  ةسمخ ، وأ  ماأ ، ةع  رب  خ 



ماعط ع هلإ  برق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نأ  ملعت  له  لاقف : ةشاع  لقأف ع  نمؤملا ، مأ  ا  ال 
؟ عفف ةدئاملا  رمأو  ضرألا ، عضويف ع  ماعطلا  رمأ  ناف  ضرألا ، نم  عافترا ش  ٍةدئام  

، نمؤملا تاهمأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اتجوز  امتنأ  امهل : لاقف  نمؤملا ، مأ  ا  معن  مهللا  تلاق :
لوسر هللا نأ  ملعأل  و  اندلا ، ت  

ُ
اغر امتتأ  نلو  ةصاخ ، َّعو  ٌقح ، نمؤملا  املو ع 

ا معن  مهللا  اتلاق : كلذ ،؟ ناملعتأ  اهتنوشخ ، نم  ەدلج  كح  امف  فوصلا ، نم  ةج  سل  ملسو هيلع هللا ىلص 
نا ةدحاو  ٍةقاط  ٍةءاع ع  قري ع 

ُ
د نا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  ِملعت  له  لاقف : نمؤملا ، مأ 

لخدنف اشارف ، لللاو  اطاس ، راهنلا  نوكت  ةشاع ، ا  كتب  ظلغلا –   بوثلا  وه  احْسم – 
؟ هنج صحلا ع  رثأ  ىف  هلع 

ناذأ الإ  ظقس  ملف  دقرف  اهنيل  دجوف  ٍةلل  تاذ  داهملا  هل  تث  كنأ  تثدح  تنأ  ةصفح  ا  الأ 
ام  حاصلا ؟ إ  مونلا  بهذ   داهملا ح  تثأ  تعنص ؟ اذام  ةصفح  ا  كل : لاقف  لال ،

ام هل  اروفغم  نا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  ملعت  امأ  ةصفح  ا  شارفلا ، ل  ومتلغش  امو  اندللو ،
اعتمو ااو  ادجاسو  اعار  لزي  ملو  ادجاس ، دقرو  اعئاج ، مأ  رخأت ، امو  هنذ  نم  هل  مدقت 

.هناوضر هتمحرب  هضق هللا  نأ  راهنلاو إ  لللا  ءانآ   

لأ الو  تلاو ، حلملا  الإ  مدأ  عمج ب  الو  هبحاص ، ةوسأ  هلف  انيل ، سلو  ايط ، رمع  َلأ  ال 
لوسر هللا باحصأ  كلذ  اتَّخف  اتعجرف  موقلا ، نم  قنا  ام  قني  رهش ح  ل  الإ   امحل 

.لجو زع  ا  قحل  كلذك ح  لزي  ملف  ملسو هيلع هللا ىلص ،

اهيأ لا  عِجرأ  ءالؤه !؟ سوفن  نآرقلا   لعف  اذام  ىرت  ا  كناحس ، لاجرلا  ءالؤه  قلاخ  ا 
.مهملع ٍّنو  مهاَّر  نيد  كرا هللا   ةفالخلا ، نم  هفك  امو  ةفلخلا  لاح  لمأتو  ئراقلا 

ةع

تحت هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمعل  زجعملا  كولسلا  اذه  عضن  نأ  اندتعا  دقل  باش ، ا 
لمحو هسلمو ، همعطم  فشقتو   عج ، هنع  ر هللا  رمعف  فشقتلا ، وأ  دهزلا  ناونع 
قمعأو اروغ ، دعأ  ازفاح  دهزلا  ءارو  نأ  َّقحلا  نلو  ادهز ،  

ُ
همس عفاد  كلذ  ع  هعم  هلهأ 

َّنإ هجاوو ، هتاعتل  صالخإلا  ذفلا   افتلاو  هتيلوئسمل ، دفلا  ماحالا  وه  كلذ  اروذج ،
قفو فكتت  فقاوملاو  تاراتعالا  عيمجو  ةقلطم ، ةسادق  لا  رهاطلا  ەمض  ةلوؤسملل  

.راتعا وأ  ٍفقوم  يأل  عضخت   الو  ةلوؤسملا ، ەذه  ِتاضتقم 

مألا ملسو هيلع هللا ىلص، نلل  هتبحاصمو  ملا ، نآرقلل  هتشاعم  لالخ  نم  هنع  رمع ر هللا  َمِهف  ةداس ، ا 
ررحت كلذلو  ةرخآلل ، ةعرزم  اهنإف  هلعو  ءالتباو ، راتخا  راد  اندلا  نأ  ةاحلا  ەذه  ەركفت   نمو 

.انطاو ارهاظ  هل  هسفن  ملسأو  داقناو  عضخو  اهقو ، اهتزو ، اهفراخزب ، اندلا  ةرطس  نم 

كرات ةعاط   اهنم  نا  ام  الإ  ةزعلا  بر  دنع  ةمق  الو  اهل  نزو  اندلا ال  ەذه  نأ  ملع  نا  دقف 
قورافلا بلق  ترقتسا   دق  قئاقحلا  ەذه  تنا  رارقلا ، راد  ةقالا و  ةرخآلا   نأو  اعتو ،

.اهيف دهزو  اهماطحو  اندلا  نع  هنع  فف ر هللا 
َّ

ع



دهازلا ةفلخلا 
دهاج  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اسأتم  شاع  ةلملا ، عيفر  ردقلا ، مظع  لجر  روطسلا ، ەذه  انفض  

لوسرلا ن  هتدقع ، لس  هلام   ل  قفنأ  دهاشملا ، ل  انسح   ًءال  أو  هللا  لس 
هلعف لهج  سانلا ، هذك  موي  هقدصو  سانلا ، ه  رفك  موي  ه  نمآو  سانلا ، هلذخ  موي  ملا ملسو هيلع هللا ىلص 
لا لضفأ  هنأ  مغر  ەردق ، ەوردق  ملو  هتلم ، ەومضهو  هقح ، ەوسخو  ةمألا ، ءانبأ  نم  ثلا 

.فالخ ال  ةاحصلا  لضفأو  مالسلا ، مهيلع  ءانألا  دع 

ءانألا عاتأ  لضفأو  مهدسو ، ةاحصلا  خيش  مالسإلا ، إ  وعدم  لَوأ  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
لوسر هللا ةفلخ  عم  تلن  نحن  لا ، دسل  صخألا  بحاصلاو  ألا ، قيدصلا  لسرملاو ،

ةقدصلا ةسلا  باحر  فوطن   روطسلا  ەذه  نحن   هنع ، هللا  ر  قيدصلا  رك  وبأ 
خــــراتلا ةقورأ  ب  اعم  لوجتنل  انب  اولاعتف  ّيدنلا ، ّيذشلا  اهناتس  نم  ةكز  ًةرمث  فطتقنل 

.عتاملا دهشملا  اذه  عم  انلق  شاعتنل 

هنم تلفت  مل  ٍقوفتم  ٍمظع  ٍمامإ  نم  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ  ةفلخ  رد   
افرح ح  هن ملسو هيلع هللا ىلص  يْدَه  قيبطتل  ەؤالو  نا  ٍةفلخ  نم  ەرد  ةلضف ،  هنع  بغت  ملو  ةَم ،

، مُحلا َلالج  ىري  نأ  ءاش  نمو  ةدئفأ ، سانلا  قرأ  وهو  فطاوعلا ، اهيف  شجت  لا  فورظلا 
ةبك ةفافل  هفتك  ماح ع 

ً
ەراد  نم  جخ  اذإ  هفالْختْسا ، ةادغ  رك  اأ  رظنيلف  ماحلا ، ةمظعو 

، رمع قورافلا  ەاقل  قطلا  و  .ةراجتلل  هتداعك  قوسلا  إ  م  نأ  دارأ  دقف  باثلا ، نم 
امهبيجف ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هللا  لوسر  ةفلخ  ا  نيأ  إ  هنالأسف : امهنع  هللا  ر  ةدبع  وبأ  مألاو 

لاق ملسملا !؟ رْمأ  تلُو  دقو  قوسلا ، عنصت  اذامو  رمع : لاقف  قوسلا ، إ  قيدصلا :
؟ رمع ا  اع  معْطأ  نيأ  نمف  قيدصلا :

، ةغر اهل  َكرحُ  ملو  وْهز ، َّيأ  مظعلا  لجرلا  اذهل  ةبلا  سفنلا  ةفالخلا ع  بصنم  لخدُ  مل 
.ةاحلا بولسأ  يغت  ٍةغر   ةأ 

ُ

لجرلا اذه  امهبحصو  ملسملا ، لام  تب  نم  ائش  كل  ضرفن  انعم  قلطنا  رمع : هل  لاقف 
ضرف نأ  هأر   رمع  مهيلع  ضرعو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، باحصأ  يدون  ثح  دجسملا  مظعلا إ 

.غفت لد  يأ  لاملا  تب  نم  ةفلخلل 

كلذ دع  تدز  مث  ماعلا ، رانيد   ئامو  سمخو  موي ، ل  ٍةاش  ضع  افافك  هل  اوضرف  عفو 
ً

ح ةبلا ، هتأو  وهو  فافلا  اذهب  قيدصلا  شاعو  ماعلا ، رانيد   ةئامثالثو  مويلا  ةاش   إ 
ُدفت إ قارعلاو  ماشلا  تاخ  تأدو  دغرلاو ، قزرلا  باوبأ  ملسملل  لجو  زع  حتف هللا  نأ  دع 
هتفسلف  نم  اءزج  ُهتعانق  تنا  ل  دهزلا ، درجمل  ةعانقلا  مل  قيدصلا  نك  مل  ةنيدملا ،

.ةاحلا

ةع

نوضرف محلا  ةنامأو  نيدلا ، ةالول  ارلا  مهمهف  ةاحصلا   فقو  اذكه  مارلا ، ةوخألا  اهيأ 
، ركفلاو دهجلاو  تقولا  هنم  كلمت  ةمألل  ماع 

ً
راص  ذإ  دع  ةراجتلا  نع  ه  تغ  اقزر  مهمامإل 

عملا اذه  ماحلا ، ةمذ  نع  ةمألل  ةلاملا  ةمذلا  لصف  اعد  مالسإلا  عم   نوررق  مث  نمو 
سانلا لتاق  ةقافخ  ةعم  قل  ام  ةار 

ٌ
تلظ  اذإ  ةقلا ، ەدوهع  الإ   برغلا  هفرع  مل  يذلا 

.ةلط انامزأ  اهنود 



ةفلخلا اذه  كرت  دقف  ماعلا ؛ لاملا  قيدصلا   عرو  اضأ  فقاوملا  ەذه  نم  رهظ  باش ، ا 
، ةفالخلا فئاظوب  اماقو  ملسملا ، رومأ  اهنع  اغتشا 

ً
هسك  عئارذ  نع  ختو  هتراجت ، مظعلا 

مث ةروعلا ، سو  عجلا  دس  ةجاحلا إ  نع  دي  ام ال  لاملا  تب  نم  هتقفن  ذخأ  رطضف إ 
ەدنعو توملا  ع  فأ  املو  نئازخلا ، اهقح  يدؤت  نأ  تاهيه  ةمدخ 

ً
ملسملل  يدؤي  وه 

انمآ هر  لل  ملسملا  إ  اهدرب  رمأ  قحلا ؛ عاتملا  كلذ  و  ملسملا ، لام  نم  ةلضف 
، نامإلا نم  الإ  نيدلا  غراف  ىوقتلا ، نم  الإ  لمحلا  َففخ  سفنلا ، َرهاط  بلقلا ، َهن  انئمطم ،

.نولقع موقل  ةظعومل  اهنو  اغالل ، اذه  نإ  



ارلا ةماقتسا  نم  ةعرلا  ةماقتسا 
نع هقنتعا  نم  ةمعنلا ع  ه  متأو  انيد ، سانلل  هضر هللا  هلهأ ، ٌزع  هسفنب ، ٌزع  مالسإلا 

ِەداعل نب هللا  قثاولا  َداهج  هتن  لس  دهاجو   ملاعلا ، بر  هف   صلخأو  ق ،
هللا مهزعأ  نيذلا  كئلوأ  نم  دحاو  روطسلا  ەذه  انفض   صلخملا ، ەدنجو  لسرملا ،

تمت دق  طو 
ً

اهل ، ةلوجرلا  فاصوأ  هف  تلمتا  دق  جر 
ً

ناف  مهب ، مالسإلا  زعأو  مالسإلا ،
داجمألا اهاز  ةدلاخلا ، رثملا  ارماع  اخرات  هسفنل  عنصف  اهيناعم ، سأ  ةلوطلا   تامس  هل 

.ةماسلا ةناسإلا  فقاوملاو  ةردانلا ، تالوطلا  ارخاز  مئاظعلا ،

لجرلا هلم ، اع إ  لمحُف  هلع  غُف  نآرقلا  عمس  نا  يذلا  لجرلا  عم  ٍدعوم  نحن ع 
عم تلن  نحن  هللا ، باتك  دنع  قولا 

َّ
فا لجرلا  هقط ، غ  اقط  كلس  ناطشلا  نا  يذلا 

روطسلا ەذه  شعن   نحنو  هنع ، باطخلا ر هللا  نب  رمع  بلا  قالمعلاو  مشألا ، لجلا 
دهشملا اذه  عم  انلق  شاعتنل  انب  اولاعتف  مظعلا ، قالمعلا  اذهل  ةنالا  دهاشملا  دحأ  عم 

.مشألا لجلا  اذهل  مظعلا  عئارلا 

لوح امهنع  هللا  ر  بلطملا  دع  نب  ساعلا  مـع  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  مصتخا 
، دجسملا عيسوتل  اضرأ  مض  نأ  قورافلا  جاتحا  دقف  فلا ، يوبنلا  دجسملا  عيسوت  عضوم 

ةفلخلاو لداعلا ، مامإلل  لوقف  كلذ ، ملسو هيلع هللا ىلص   نلا  مع  ساعلا  وهو  ضرألا  بحاص  هضراعو 
.نورخآ كنو  يب  محل  مألا :

بغري  نا  هتاح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   نأ  عمس  هنأل  دجسملا ، عِّسوي  نأ  دي  ـر  مع نمؤملا  مأ  نا 
ضرألا ەذه  مض  نأ  َّدُ  ناف ال  هلع ، همالسو  تاولص ر  نلا  ةغر  ذفني  نأ  دارأف  هتعسوت ،

هنأل رمألا ، ٍبحر   رمع ع  نمؤملا  مأ  ناو  كلذ ، ضعا ع  ضرألا  بحاصو  دجسملل ،
هنع وهف ر هللا  ائطخم ، نا  نإ  باوصلا  ادهو إ  اقحم ، نا  نإ  قحلا  انوع ع  هل  دجس 
ح هنع  هللا  ر  ساعلا  كنلو  ضرألا ، بحاص  ملظ  نأ  دي  الو  قحلل ، الإ  عمتس  ال 

.قورافلا عم  هتصق 

لاقف اموي ، باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  يقل  هنع : بلطملا ر هللا  دع  نب  ساعلا  لوق 
نم ةق  كراد  َّنو  دجسملا ، دي   نأ  دي  هتوم  لق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تعمس  دقل  ساع  ا  : 

لعفأ ال  ساعلا : هل  لاقف  ضعتلا ، عم  اهنم  عسوأ  كل  عطقأو  هف ، اهدزن  اهاإ  اَنِطعأف  دجسملا ،
هاجأف كالمتسا ، رمأ  اهل  ردصأف  رمألا ، بحاص  انأ  اهيلع ، كلغأ  اذإ  رمع : لاق  نمؤملا ، مأ  ا 

لاقف اننب ، قحلا  ق  نم  كنو  يب  لعجا  نمؤملا ، مأ  ا  كلذ  قح   كل  سل  ساعلا :
.ناملا نب  ةفذح  ساعلا : لاق  ساع ؟ ا  راتخت  نم  رمع :

، هلإ ساعلاو  رمع  لقتنا  هسلجم ، هنع إ  ةفذح ر هللا  نمؤملا  مأ  دتس  نأ  نم  دو 
ً

لثم نآلا  ةفذحف  بدألا ، اذكه  أ ، الو  ؤي  ملعلاو  أ ، الو  ؤي  اقلا  نأل  اذامل !؟
.هتنام تلع  امهم  هتَّيِعر  دحأ  وه  رخآلاو  رمع ، نمؤملا  مأ  وهو  موصخلا  دحأو  ءاضقلا ،

مأ ا  ةفذح : لاقف  امهنب ، يذلا  فالخلا  هلع  اصقو  ساعلاو ، رمع  سلج  ةفذح  مامأو 
ا ـً بق اتب  دجوف  سدقملا ، تب  دي   نأ  دارأ  مالسلا  هلع  دواد  نأ ن هللا  تعمس  نمؤملا 

نأ مالسلا  هلع  دواد  دارأف  متيلا ، اذه  أف  هنم  هلطف  ميل ، تبلا  اذه  ناو  دجسملا ، نم 
هكرتو مالسلا  هلع  دواد  لدعف  يب ، وه  ملظلا  نع  تويبلا  ەزنأ  نأ  هلإ  وأف هللا  ارهق ، ەذخأ 



.هحاصل

: هل رمع  لاقف  كلذ ؟ بلغت ع  نأ  دت  لازت  الأ  نمؤملا  مأ  ا  لاقو : رمع ، ساعلا إ  رظنف 
اهدت  نمؤملا  مأ  ا  رادلا  كتيطعأ  دقف  اذه ، عمو  ساعلا : لاقف  ساع ، ا  ةعلا  برو  ال 
الف اهيلع  بلغت  نأ  امأ  اعت ، هجول هللا  يدنع  نم  كل  اهيطعأ  فوس  انأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دجسم 

.كلذ نم  رمع  ف  اننب ، اقلا  وه  ةفذحو  عيطتس ،

ةع

ضغأ نأ  اندجول  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  ةاح  ةس  انثح   ول  مارلا ، ةوخألا  اهيأ  ا 
دقو ەدحو ، ءالا   نأل  كلذ  سانلا ؛ ءالعتسا  تقم  نا  دقف  ُّكتلاو ، لا  هسفن  ٍء إ 

، رورغلا اهبكري  وأ  عمطت  اهلذو ح ال  داصرملا ، اهل  فقو  ةددش ، ةقارم 
ً

هسفن  بقاري  نا 
، اسإ ٍقلطنم  قاو ، ٍقلطنم  نم  سانلا  عم  هلماعت  قلطني   هنإف  ارح ، ناسإلا  نوك  امدنعف 

.ءاطعو ذخأ  ةاحلاو  تاجاو ، هفو  قوقح ، هفو  فاصنإ ، هفو  لدع ، هف  ٍقلطنم 

، ةققحلا ةاحلا  هلع   همالسو  تاولص ر  مظعألا  لوسرللو  ةاجتسالا   نإ  باش ، ا 
َلزانم  نمؤملا  ِەداعل  أ  ـَّ هناحس  نأل  اهتاغرو ، اهتاوهشو  سفنلا  ظوظح  ت ع 

ُ
مدق و 

.ةدفلا ةلا  جذامنلا  ەذه  لوسر هللا  باحصأ  نم  انيأر  اذهلف  مهلامعأ ، اهغلت  مل  هتمارك  راد 



؟ باطخلا نبا  ا  يصعتأ 
عاونأ مهسفنأ ع  اوُضَورو  لمعلاو ، لوقلا  هل   اوصلخأو  ةعاطلاو ، عضخلا  هل  اوناد  داع   
ةزعلا بر  مهفصو  دقو  تاجردلا ، مظعأ  اعت  دنع هللا  اهب  اوغليل  تادهاجملاو ، تاداعلا  نم 

نَمْحَّرلا ُداَِعَو  : ﴿ لاق دقف  اهمظعأ ! امو  اهلمجأ ! ام  ٍفاصوأ  ناقرفلا  ةروس  رخاوأ  هناحس  
ـَِل ْمِهِّ َنوُتيَِي  َنيِذلاَو  َس ٦٣ 

َ
ام ق 

َ
اولا َنولِهاَجلا  ُمُهَبَطاَخ  ذَو 

َ
ا انْوَه  ألا 

َْ
ضْر َع  َنوُشْمَ  َنيِذلا 

.(٦٤ ، ٦٣ ناقرفلا : ﴾ ) ٦٤ اماَِقَو ادَّجُس 

لق مهبحأف  ەودعو ، ەوعاطأف  اوبحأ هللا  نيذلا  راربألا  كئلوأ  نم  دحاو  روطسلا ، ەذه  انفض  
دقل هتاملو ، هتارحو  هتانكس  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   عاتا  اصرح ع  سانلا  دشأ  نم  نا  دقلف  ەوبح ، نأ 
هلعف ام  الو  نطاوملا  كلت  الو ي  نطاوملا ، همزال  أ  امج ؛ اح  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  بح  نا 

.دهعلا ًءافوو  بحلل  ادسجت  اهب ، رم  امل  هلاعفأ  هاح   ناو  اهيف ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

، نلعلاو لا  هل   ةقارملا  ددش  نم هللا ، ةشخلا  َمظع  ِهبأ  نا  ٍلجر  عم  ٍدعوم  نحن ع 
هضفري وهو  ةرم ، نم  ءاضقلا أ  بصنم  هلع  اوضرع  دقف  ءاضقلا ، ٍء ح  ل  ادهاز   نا 

نب رمع  نب  هللا  دع  تلا  نمؤملا  عم  تلن  نحن  هنع ، افزاع  نا  هنلو  ه ، ٌريدج  هنأ  عم 
.امهنع باطخلا ر هللا 

اضاق نوك  نأ  َضري  مل  كلذلو  ةنتف ، وأ  ةهبش  اهيف  ةفظو 
ً

وتي  نأ  بح  هنع ال  نا ر هللا 
ءاضقلا ةفظو  تنا  دقلو  كلذ ، هنع  نافع ر هللا  نب  نامثع  نمؤملا  مأ  هلع  ضرع  امدنع 

، اعساو ًءارث  اهلغاشل  نمضت  تنا  دقف  عمتجملاو ، ةلودلا  بصانم  عفرأ  نم  مالسإلا  ةلود   
ەذه لثم  امهنع  هللا  ر  رمع  نب  هللا  دع  ةجاح  ام  نلو  ابك ، ادجمو  امظع ، اهاجو 

؟ دجمللو ەاَجللو  ءالل ، عرولا  وهو  بصانملا ،

بصنم لغش  نأ  هنم  بلطو  هنع ، هللا  ر  نافع  نب  نامثع  نمؤملا  مأ  اموي  ەاعد  دقف 
ةاور مهعسوأو  نيد هللا ، ملسملا  هقفأ  نم  كنإ  دع ا ، ا  لاقو : مالسإلا ، ةلود  ءاضقلا  
مأ ا  لاقو : ەراذتعا ، رباثو ع  كلذ ، نع  رمع  نب  دع هللا  رذتعاف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ثدحل 

امف رك ، أ  دهع  سانلا   ب  ق  كوبأ  نا  نامثع : لاقف  نثا ، ب  قأ  ال  نمؤملا 
؟ باطخلا نبا  ا  يصعتأ  نامثع : لاق  .نمؤملا  مأ  ا  رذعا  دع هللا : لاقف  تنأ ؟ كعنم 
: لوق لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تعمس  دقل  نمؤملا ، مأ  ا  ةعلا  برو  ال  رمع : نب  دع هللا  باجأف 

دهتج ضاقو  رانلا ، وهف   ىوهب  ق  ضاقو  رانلا ، وهف   لهج  ق  ضاق  ةثالث : ةاضقلا 
.يفعت نأ  نمؤملا  مأ  ا  ا  كلئاسل  و  رجأ ، الو  رزو ، ال  فافك ، وهف  بصو 

نامثع نأ  كلذ  ادحأ ، اذهب  خ  الأ  دهعلا  هلع  ذخأ  نأ  دع  هنع ، نامثع ر هللا  ەافعأ  دقو 
نع هفوزع  نوحلاصلا  ءاقتألا  فرع  اذإ  خل  هنأو  سانلا ، ةدئفأ  رمع   نبا  ةنام  ملع 

.اضاق لمع  اقت  ةفلخلا  دج  ٍذئدنعو ال  هجهن ، اوجهنو  كلذ ، ەوعاتي   نأ  ءاضقلا 

ةع

حورو ةلاع ، ٍةمهو  ةماس ، سفن  اذ  هبأ  لثم  امهنع  هللا  ر  رمع  نبا  نا  دقل  باش ، ا 
ه ةريدج  ام   هسفن  نم  هي  هنامإ  ناو  نورظانلا ، ەاري  ال  ام  ىرت  ةذفان  ٍةصو  ةفافش ،

اندلا ع  سانلا  محازل  هر  ةفاخم  الولف  مانملا ، ەاري   ام  ةظقلا  لقتسف   هلإ ، ةقفومو 
س اندلا  تنا  دقف  محازي ، نأ  ٍةجاح إ  نك  مل  هنع  هنإ ر هللا  ل  نفاظلا ، نم  نالو 



.اهتاغمو اهتايط  ەدراطتو  هلإ 

نبا رثآ  ل  ءاضقلا ، ةفظول  طعت 
ً

امهنع  رمع ر هللا  نب  دع هللا  خت  نك  مل  ةوخإ ، ا 
اذه ملسملا   ع  تحتف  دق  اندلا  تناو  بصانم ، يأ  ع  هللا  لس  داهجلا   رمع 
ثم 

ً
اذه  ناو  اندلا ، بح  هسفن  رمع ع  نبا  َخف  سانلا ، لاومألا ب  تضافو  تقولا 

.اهئارغو اهتتف  َرهقو  ىلا ، بصانملا  نع  افوزعو  عرولاو ، دهزلا 



فك هلعجاف   تم  انأ  اذإ 
تاذ ددش   معطملا ، نشخ  شعلا ، نشخ  عضاوتم  هللا ، قالمع  روطسلا ، ەذه  انفض  

علاو اع ، ارامح  بكري  هتيه ، مظع  عم  هفتك  ةقلا ع  لمح  مدألا ، بوثلا  عقري  هللا ،
”. اظعاو توملا  ك  : “ همتاخ شقن  نا  ادحأ ، حزام  كحضلا ال  للق  نا  فللا ، اموطخم 

، لدع هو  مح ، هو  قحلا  قطن  يذلا  دَدسملا  فوملا 
َ

ق مهلملا ، ثدحملا  عم  ٍدعوم  نحن ع 
، باوتلا ءالا  باوألا ، ەاوألا  هنإ  لالجإلاو ، قوتلا  بولقلا  ألمت  لا  ةيهملا  ةصخشلا  هنإ 

.هنع باطخلا ر هللا  نب  رمع  مظعلا  ةفلخلا 

ش خ اهدارأ هللا  لا  ةمالسإلا  ةمظعلا  تاحفن  نم  ةحفن  هنع  رمع ر هللا  قورافلا  نا 
انه  وهو  قو ، ىك  لقاعم  كدت  هشويج  تنا  دقف  هتفالخ ، ةف  ملاعللو   ملسملل 

مامتها هل  نا  دقل  سانلا ، لاوحأ  رظنيل  ةنيدملا  عراوش  فوط   لللا  نم  ةخألا  تاعاسلا 
ءافعضلا نم  بعشلا  ةمحرو  ماحلا ، ةلوؤسمل  ةقراخ  ةذف  ةسراممو  سانلا ، لاشم  بجع 

.ءارقفلاو

نم ٍةلل  ف  سالاو ، نزوعملاو  عطقنملا  دقفتي  مان ، سانلاو  لللا  ُسع   نا  دقلف 
هتداعك اسم  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  رم  ةنيدملا ، ةمعلا   اللا 

ەازج هللا ع ال  تلاق : رمع ؟ لعف  ام  اهل : لاقو  اهيلع ، ملسف  ازوجع  ىأرف  هتيعر ، راخأ  فرعتيل 
نمؤملا رمأ  ذنم ُو  هئاطع  نم  لان  ام  هللاو  هنأل  تلاق : ةمأ هللا ؟ ا  َملو  رمع : لاق  ا ب ، اخ 

ناحس هللا، تلاق : عضوملا ؟ اذه  تنأو   كلاح ، رمع  يرد  امو  رمع : لاقف  مهرد ، الو  رانيد 
.رمع ف  اهــغمو ، اهقم  ام ب  يرد  وهو ال  سانلا ، لمع  ادحأ   نأ  تننظ  ام  هللاو 

نيعت م  ةمأ هللا  ا  اهل : لاق  مث  رمع ، ا  زئاجعلا  كنم ح  هقفأ  ٍدحأ  ل  ەارمعاو ! لاق : مث 
ءازهب تسل  رمع : لاق  كمحري هللا ، انب  أزهت  ال  تلاق : رانلا ، نم  همحرأ  إف  رمع ؟ نم  كتمالظ 

.ارانيد نعو  ةسمخ  اهتمالظ  ىشا  اهب ح  لزي  ملو  ةمأ هللا ، ا  ِك 

: الاقف امهنع ، هللا  ر  دوعسم  نب  هللا  دعو  بلاط  أ  نب  ع  لقأ  ذإ  كلذك ، وه  امنو 
تمتشأ ەاتأوساو ، تلاق : مث  اهسأر ، اهد ع  زوجعلا  تعضوف  نمؤملا ، مأ  ا  ملع  مالسلا 

! ههجو نمؤملا   مأ 

نم ةعطق  عطقف  دج ، ملف  اهيف  بتك  ةعقر 
ً

بلط  مث  كمحر هللا ، كلع  سأ  ال  رمع : اهل  لاقف 
إ ذنم و  اهتمالظ  ةنالف  نم  رمع  ىشا  ام  اذه  محرلا  نمحرلا  مس هللا  اهيف : بتكو  هث 

اعت هللا  يد  ب  حملا  هفوقو   دنع  دت  امف  ارانيد ، نعو  ةسمخ  اذكو  اذك  موي 
رمع عفر  دقو  دوعسم ، نب  دعو هللا  بلاط  نب أ  كلذ ع  دهش ع  دقو  ءيرب ، هنم  رمعف 

.ر ه  لأ  ح  فك ، هلعجاف   تم  انأ  اذإ  لاقو : رمع ، نب  دع هللا  باتلا إ 

ةع

ةمحر ةمحرلا ، قحتس  نم  لداعلا ، مزاحلا  يوقلا  ةمحر  رمع ، ةمحر  كلت   مارلا ، ةوخألا  اهيأ 
تاغرو سفنلا ، جلاوخ  ل  هتالوؤسم ع  قَّوفت  فك  انيأر  دقلف  هنيدو ، أل 

ُ
هتم حصانلا  ماحلا 

املثم تلن  انهو  مهيلع ، هفلختسا هللا  نيذلا  سانلا  ەاجت  هتيلوئسم  ا  فك  رظننلف  لهألا ،
نع ًةام  هتيلوؤسم  ىري  هنإ  ەدحو ، جيس  وه  ٍلجر  عم  دع  نم  تلنس  امو  لق ، نم  انيقتلا 



.ەدهم عيضر   ل  نعو  اهتب ، ٍةأرما   ل  نعو  ه ، ٍلجر   ل 

اذه لعف  ثمت ،
ً

اذه  لعف  اضارعتسا ، اذه  لعف  اذه ، لثم  لعف  ناسإلا  اناحأ  باش ، ا 
نا ةعضاوتملا  فقاوملا  ەذه  لعف  امنيح  مظعلا  ةفلخلا  اذه  نل  سانلا ، باجعإ  عنيل 
هنأ ىري  هنع  هللا  ر  نا  دقف  قلخلا ، ةمدخ  عو  لجو ، زع  هللا  ةعاط  ع  اهيف  صرح 

.ةمالسإلا ةلودلا  لخاد  ناويحلا  وأ  ناسإلا  بص  ام  نع  لوؤسم 



لهت نأ  تدك 
الإ ع مهيف  ةمظعلا  بناوج  نع  الو  مهرثم  نع  عُ  نأ  ناسللا  عيطتس  لاجر ال  ءامظعلا  نم 

اهبتارم توافتت   لاجرلا  ةمظعلا   نأل  كلذو  صقتلاو ، روصقلا  روعش  هحص  ٍءاحتسا 
ددحتلا هجو  ردق ع  توافتلا  اذهل  فرع  الو  اهئالع ، موجنلاو   باولا  توافتك  اهتاجردو 

نم مهنيعأل  ودت  لا  ةلفلا  رهاوظلا  نم  كلفلا  لاجر  فرع  ام  الإ  بقتلا  هجو  ع  الو 
امهم عألا  نأل  قلاو ، قيقحتلا  هجو  مختلاو ال ع  نظلا  هنوري  ام  نومحف ع  دع ،

.راثآ نم  اهدوجو  بتي ع  ام  الو  راأ ، نم  رهاوظلا  ءارو  ام  نلف ت  تأ 

ةلمج نم  بكرُم  فصو  هنإف  لامجلا ، لثم  كلذ  اهلثم   فصوت ، الو  فرعت  ةمظعلا  رهاظم  نإ 
عيمجلا لد  مث  رخآلا ، اهنم ع  ل  لد  ةكاشم  ةدسجو  ةلقعو  ةحور  تامسو  صئاصخ 
هاجعإ نع  اهلئاق  عُ  لا  فاصوألا  ەذه  رخآ  فطلو إ  سفنو  مظعو  لمج  نئالا  اذه  نأ 

.هتصو ەب  ەاري  ام 

تعمتجا دق  ناسإ  هنإ  ءانألا ، دع  قالطألا  لا ع  لاجر  مظعأ  روطسلا ، ەذه  انفض  
نامإلا بعش  اهل  هلاوحأو  هلاعفأو  هلاوقأ  عمج   ٌنمؤمو  ةذهملا ، ةناسإلا  فاصوأ  هف 

ملعأ ةوبنلا ، دع  لا  بتارم  عأ  و  ةقِّدصلا ؛ هللا  لوسر  هل  دهش  دقل  ةعمتجم ،
، لا خــــرات  ةلحر   مظعأ  لوسرلا   برد  قيفر  هنإ  نثا ، اث  هنإ  ةاحصلا ، خو  ةاحصلا ،

.هنع رك ر هللا  وبأ  قيِّدصلا  هنإ 

دهزلاف  بالألا ، رهبو  بولقلا  أ  ەدهزو  هعرو  ًةودق   هنع  قيدصلا ر هللا  نا  دقل 
ةمقل هفوج  رقتس   نأ  قط  مل  هعورو  قيدصلا  ةظق  ةدش  نمو  مالسإلل ، ةلمع  ةوعد  ەرظن 

هنأ ملعو  ه ، وأ  رانلاف  مارحلا  نم  همسج  تن  نم  نأ  ملع  هنأل  كش ، درجم  اهاتأم  كش  
مظعأ نم  ٍدهشم  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو   ةوعدلا ، باجم  نوك  همعطم ال  بط  مل  نم 

.عئارلا دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  عرولاو ، دهزلا  دهاشم 

هنم قيدصلا  لوانتف  ٍماعط  ةلل  ەاتأف  هلع ، لغ  كولمم  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  نا أل 
اذه نع  ةلللا  لأس  ملو  نيأ ، نم  ماعطلا  نع  ٍةلل  ل  لأس  تنك  كولمملا : هل  لاقف  ةمقل ،
لاق اذهب ؟ تئج  نيأ  نم  عجلا ، كلذ  ع  لمح  قيدصلا : لاق  هنم ،؟ تلأ  يذلا  ماعطلا 
اذإف مهب ، تررم  مويلا  نا  نأ  املف  ودعوف ، مهل  تقرف  ةلهاجلا ، ٍموق   تررم  كولمملا :

.وطعأف مهل  سرع 

، جخت ةمقللا ال  تلعجو  أقتي ، لعجف  هقلح  ەد   لخدأف  لهت ، نأ  تدك  نإ  قيدصلا : لاق 
نم ٍتسط  قيدصلا  اعدف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةفلخ  ا  ءاملا  الإ  جخت  ەذه ال  نإ  هل : كولمملا  لاقف 
ەذه لجأ  نم  اذه  ل  كمحري هللا ، كولمملا : هل  لاقف  اهب ، ر  أقتو ح  ب  لعجف  ٍءام 

.اهتجرخأل فن  عم  الإ  جخت  مل  ول  قيدصلا : لاق  ةمقللا ،

ةع

ىرحتي نا  ثح  هنع ، هللا  ر  قيدصلا  رك  أ  عرو  ع  ٌلاثم  اذه  مارلا ، ةوخألا  اهيأ  ا 
هنع هغول ر هللا  لدت ع  ةلصخلا  ەذهو  تاهبشلا ، بنجتو  همو ، همعطم  لالحلا  

ةقالعو نيدلا  سلملاو   بملاو  معطملا  بط  ةمهأ  خ  الو  ىوقتلا ، الُع   تاجرد 
.ءاعدلا ةاجب  كلذ 



نم اءزج  ُهتعانق  تنا  ل  دهزلا ، درجمل  ةعانقلا  مل  هنع  قيدصلا ر هللا  نك  مل  باش ، ا 
اضأ ناو  مارح ، ةهبش  اهيف  ةك  هفوج  لخد  نأ  رذاحو  لالحلا ، ةمقللا  سدقُ  وهف  هتاح ،

رجحلا هنط  دش ع  نأ  رثْؤُيل  نا  دقف  فاإلل ، عسي  ثح  ةلا  نم  سل  لالحلا  نأ  ىري 
نأ بج  اذه  عو  ةهبش ، اهيف  ةمقل  ەءاعمأ  لخدت  نأ  ع  هبحو ملسو هيلع هللا ىلص ، هلوسرو  هملعم  لعف  ام 

.مارحلا ساسم  ِمدع  انتودق   هنع  قيدصلا ر هللا  نوك 



قاوسألا م   ةفلخلا 
أتي نيذلا  لاجرلا  ُّلجأ  امو  عصانلا ، السإلا  انخرات  مهلاعفأ   ىدتقُ  نيذلا  لاجرلا  ام أ 

، هنع بلاط ر هللا  نب أ  طسلا ع  وبأ  ءالؤه  سأر  عو  ةمالسإلا ، انتراضح  مهلاوقأ  
لا ةفلا  ەذه  هتسأ  دقف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، همع  نبا  ةتو  فالخأ  معْني  ةوبنلا  تب  أش   يذلا 
نيدت لا ال  ةقلا ، ةتفلا  هتصخش  اهب  تنوكت  ام  ةقلخلا  تافصلا  نم  تبلا  اذه  اهشاع  

.خلا الإ   س  الو  قحلا ، الإ  نت  الو  الإ  ،

، ةناسإلا ةمظعلا  لئالد  قدصأ  كلتو  ەاازمو ، هلئاضف  تقلأت  هتالوؤسم ، تمظاعت  امل  ناف 
اهناشجو اهمادتحا  لالخ  ضرفت  ثحو  لاجلا ، تالوؤسملا  لقثت  ثحف  اهنيهارب ، قثوأو 
لئاضفلا امأ  رقهقتلاو ، شامنالل  اهتصرف  ةئراطلا  لئاضفلا  دجت  ركفلاو ، ةدارإلا  اساق ع  توت 

ُ
ار

.لاجملا اذه  لثم  اهرادتقاو  اهقوفت  ذحش  ء  الف  ةللجلا  ةلصألا 

تالوؤسملا نم  وصوم 
ً

اكوم  هتاح  نوكت  نأ  هنع  هللا  ر  بلاط  أ  نب  ع  بتك  دقل 
هساسحإ نإ  ةقماسلا ، هتمظعو  ةقلأتملا ، هلئاضفل  ارمتسم  اضَرع  هتاح  تلعج  لا  ماسجلا ،

م  هتفالخ  ءانثأ  هنع   نمؤملا ر هللا  مأ  نا  دقلف  نايجعل ، ةلوؤسملا  هنامو 
، هتجاح هنع  لمحف  نسملا  خيشلا  تلو  فعضلا ، عو  لاضلا ، دشف  ةفولا ، قاوسأ 

نومتي مهعد  هنلو ال  نمؤملا ، مأ  ا  هل : نولوقف  هنم  نوقف  نوري ، امم  هاحصأ  جحتو 
ِ اولُع  َنوُدُي   

َ
َنيِذلِل  ن 

َ
اَهلَعْج آلا 

ْ
ُةَرِخ ُراَّدلا  َكلِت  : ﴿ اعت هللا  لوق  مهيلع  ولتي  ل  مهثيدح 

.(٨٣ صصقلا : ﴾ ) َِقَّتُملِل ةَِقاَعلاَو 
ُ

ف 
َ

ۚ اداَس َو 
َ

ألا 
َْ

ضْر

، هنع بلاط ر هللا  نب أ  ءاج إ ع  جر 
ً

نأ  همحر هللا : ثك  نبا  خرؤملا  خيش  ركذ  دقلو 
اهتضق نإف  كلإ ، اهعفرأ  نأ  لق  اعت  اهتعفر إ هللا  ةجاح ، كلإ  نإ   نمؤملا  مأ  ا  لاقف :

بتا لاقف ع : كترذعو ، لجو  زع  تدمح هللا  اهضقت  مل  نو  كتركشو ، لجو  زع  تدمح هللا 
: لاقف ع جاتحم ، إ  بتكف : كهجو ، لاؤسلا   لذ  ىرأ  نأ  ەرأ  إف  ضرألا ، كتجاح ع 

: لوق أشأ  مث  اهسلف ، لجرلا  اهذخأف  اهب ، أف  ةلح  ع 

تلن انث  نسح  تلن  نإ  اللح  انثلا  نسح  نم  كوسأ  فوسف  اهنساحم  ت  ةلح  توسك 
لهسلا ەادن  ح  ثغلا  هحاص  ركذ  حل  انثلا  نإ  الد  هتلق  دق  ام  أ  تسلو  ةمركم 

المع يذلا  ىزجس  ٍدع  لف  هعقوت  رهدلا  خ  دهزت  الجلاو ال 

ةلح نمؤملا ، مأ  ا  غبصألا : لاقف  هلإ ، اهعفدف  رانيد  ةئم  أف  ناندلا ، ع  ع : لاقف 
، مهلزانم سانلا  اولزنأ  لوق : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تعمس  دقل  معن ، نمؤملا : مأ  لاق  رانيد ، ةئمو 

.يدنع لجرلا  اذه  ةلم  ەذهو 

ةع

لجو زع  دنع هللا  ةاعرلا  شأ  نو  هتيعر ، ه  تدعس  نم  ةاعرلا  دعسأ  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
هنع  بلاط ر هللا  نب أ  نمؤملا ع  مأل  للجلا  فقوملا  اذهف  هتيعر ، ه  تقش  نم 

داتعا ر هللا دقلف  مهرعاشم ، ةاعرو  مهرومأ  مامتهالاو  جاتحملا ، تاجاح  دنع  فوقولا 
، ةودقلا تاجاو  مل  هلامعأو  هتارارقو ، هتارح ، ل  وهف   ةودقلا ، فت  فتي  نأ  امئاد  هنع 

نمزلا لوط  ع  ةلقملا  لاجألل  اماع  اقط  لشُ  هنع ، هللا  ر  هتاوطخو  هلاعفأ  تناو 
.هضرعو



نسح ع  ةاحصلا  اهيف  َّرت  ةلاع ، ةماس  ةت  ةسردم  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ةسردم  نإ  باش ، ا 
تضاف دقو  قالخألا ، نسحأ  مهحراوج  لو  مهناذآو  مهــلقو  مهنويع  تألتما  دقلف  قالخألا ،
حاورألا تكزو  اهب  تاطو  تاكولسلا ، بطو  سوفنلا  تَورف  اهلوح  نم  ع  ةبنلا  قالخألا 

بولق ةبنلا  قالخألا  تذه  فك  عئارلا  دهشملا  اذه  انيأر   دقلو  قالخألاو ، رئامضلاو 
.ةاحصلا



انأ اولا  سب 
اروعش رعشو  ةلما ، هتيلوؤسم  لمحتي  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  نا 

، نمؤملل امأ  حبصأ  نأ  دعو  محلا ، هلوت  لق  ةلوؤسملا  لمحتي  ناو  اهئاعأ ، لقثب  اقمع 
ودي هتالوئسم ، رمع  لوانت  نأ  إ  لي ، نآرقلاو  لوسرلل ملسو هيلع هللا ىلص  اح ح  هأر  يدُي  نا  دقو 

انه اسإلا ، قوفتلا  تاآ  مظعأ  تلن  انه  ملسملل ، اماح  راص  امدنع  نوك  ام  بأو  عورأ 
.كولسلا زاجعو  حورلا ، ةلوطو  سفنلا ، غبن  ن 

دألا ةظحل   رخآ  إ  اعمج  لا  عو  ذف ،
ّ

ٍطمن  هتالوؤسم ع  لمح  اماح  رمع  نا 
، امود ًةرهدزم  حتفلا  تاونس  نكت  ملف  ةودق ، يأ  ةمذلا  ةودقو   سرد ، يأ  ةنامألا  اسرد  
ام ودع  ةهجاوم  راصتنا   دَرجم  سل  حتفلا  ُعو ،  ٌُ اهيف  ةاحلاو  ةلما ، ةاح  حتفلاف 

تامزألاو ثراولا ، ةهجاوم  اضأ   هنإ  عادو ، ةسفانم  ٍلاجم  يأ  وأ   اداصتقا  وأ  اكسع 
رمع قورافلا  دهع  نوملسملا   َرم  دقف  ام ، عمتجم  ةالصل  ٍناحتما  ةاثم  نوكت  لا  ةعبطلا ،

.ّيرمعلا هقفلا  ةقراف  
َ

ةمالع 
َ

كرتو  دهعلا ، كلذ  ةقراف  
َ

ةمالع 
َ

نا  ةسع ، ٍتاناحتما 

تازجنملا لفاح  ماعلا  اذه  نا  ةدامَرلا  ماع  ف  رمع ، هجو  ةقراف ح ع 
ً

ةمالع 
ً

كرت  دقل  ل 
باصأ دقف  مهمأ ، هنأ  ىوعد  مهنو  هنب  قرف  ملو  ةنحملا ، سانلا  كراش  دقلف  قورافلل ،

هلآ ح ال  لاق : لق ، املف  هلأ ، رمع  ناو  نمسلا ، اهيف  الغف  ةعاجمو ، ةدش  ةدامرلا  ماع  سانلا 
.تلا لأ  ناف  سانلا ، هلأ 

نم لوأ  نوك  نأ  هلإ  تَبح  لا  ةلوؤسملا  حورب  كلذ  لعف  دق  هنأ  دج  اذه  هفقومل  رظني  نم 
سانلا هناع  ام  ل  اع  نأ  هلع  تضرف  لاو  اوعش ، اذإ  عبش  نم  رخآو  هعش ، عاج  اذإ  عج 

.فظشو ٍلمع  نم 

نأش ينع  فك  لوقف : ةمكح  ٍةفسلف  يوقلا   مضلا  اذه  روصل  هنع  هللا  ر  هنو 
تاصأ ح  تلا ، لأ  مل  نمؤملا  مأ  انيأر  اذكهو  مهبص ، ام  بص  مل  اذإ  سانلا ،

ەؤاعمأ ت  ح  تلا  لأ  باطخلا  نبا  نمدو  نمسلاو ، محللا  ةددش   ةمزأ  ملسملا 
عاُي نمسلا  ماد  ام  تلا ، ع  َّننرمتل  نطلا  اهيأ  لوقو : هنط ، ع  هَفك  عضف  رقرقتو ،

.اوألا

دقف هتاعتل ، محتو 
ً

ءاللا ، اذهب  اساسحإ  سانلا  باطخلا أ  نب  رمع  نمؤملا  مأ  نا  دقل 
نأ تاقطلا : دعس   نبا  ركذف  ةمزألا ، ەذه  لثملاو   ةودقلا  هسفن  نم  هنع  ب ر هللا 

، هعم لأ  لعجف  اود  جر 
ً

اعدف  ةدامرلا ، ماع  نمس  توتفم  خ  أ  باطخلا  نب  رمع 
، كدولا نم  رفقم  كنأ  رمع : هل  لاق  ةفحصلا ، بناج  كدولا   ةمقللا  عبي  يودلا  لعجف 

اذكو إ اذك  ذنم  هل  آ 
ً

تأر  الو  اتز ، الو  انمس  تلأ  ام  نمؤملا ، مأ  ا  لجأ  لجرلا : لاقف 
.اويحأ ام  لوأ  سانلا  اح  ح  انمس ، الو  امحل  قوذ  رمع ال  فلحف  مويلا ،

لأ اع  جر 
ً

رمع  نا  دقلو  هنع ، هللا  ر  هنول  َّغت  ح  ةدامرلا  ماع  رمع   رثأت  دقو 
ماحلا نم  ەغل  ةودق  نوكل  هسفن ، امهمَّرح ع  سانلا  لحمأ  املف  انركذ ، ام  للاو  نمسلا 

نم اموي  اورحن  نأ  إ  تلا ، د  دق  خ  أ  مأ  اذإ  ماعلا  اذه  ناف   نامزلا ، رم  ع 
.دك نمو  مانس  نم  ردق  اذإف  ه ، أف  اهبيط ، هل  اوفرغو  سانلا ، اهمعطأف  اروزج  ماألا 

خب رمع : لاق  مويلا ، انرحن  لا  روزجلا  نم  نمؤملا ، مأ  ا  معن  اولاق : اذه  ؟ له  رمع : لاقف 



ەذه عفرا  ماظعلا ، سوءر  يأ  اهسدارك –  سانلا  تمعطأو  اهبيط  تلأ  نإ  انأ  اولا  سب  خب ،
كلذ دو  ەدب ، ك  لعجف  تزو ، خ  أ  لاق : مث  ماعطلا ، اذه  غ  انل  تاه  ةنفجلا ،
لهأ أت  ةنفجلا ح  ەذه  لمحا  لاملا  تب  ناو ع  همالغ  مسا  أفر  ا  كحو  لاق : مث  خلا ،

اهعضف ب نفقم ، مهبسحأف  ماأ ، ةثالث  ذنم  مهتآ  مل  إف  ةنيدملا ، نم  بق  نام  غمثي  تب 
.مهيدأ

ةع

ةلوؤسملا حورل  ةئضملا  ةلمالا  ةروصلا  مسري  اهبيط  تلأ  نإ  انأ  اولا  سب  هلوق  نإ  باش ، ا 
نم ادحاو  هسفن  ىري  لجر  هنإ  ظنلا ، عطقنملا  ماحلا  كلذ  تافت  رطس ع  تنا  لا 

ەرثؤُي ملو  مهيلع ، هفلختساو  مهرمأ ، و 
َّ

ە بجاولاو ح  ةعتلا  نم  ٍدم  مهيلع  ەرثآ هللا  سانلا ،
.احاوب اصنقو  احام ، أل 

ً
محلا  لعج  زاتما 

هسفن ىواس  دق  دهزلا ح  نم  ٍلاح  هلهأو  هسفن  هنع ع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  ذخأ  دقل 
ذذل إ  هسفن  هعدت  ملف  نمؤملا ، مأ  تقولا  سفن  وهو   ملسملا ، اسمو  ءارقف 

.ملسملا نع  ةاناعملا  عفر  وهو  الأ  طقف ، دحاو  ٍء  الإ  متهي  ملو  اندلا ، معنو  شعلا ،

ةزعلا بر  لاق  ام  نانق  لمعلاو  نامإلاف  لمع ، ال  نامإ  مالسإلا  سل   ملا ، أ  ا 
.(٤٨ ماعنألا : ﴾ ) نَزْحَ

ُ
َنو ْمُه  َو 

َ
ْمِهْيلَع  ٌفْوَخ  ف 

ََ
َحلْصأَو  َنَمآ  ف 

َ
ْنَم : ﴿ هناحس

نمؤمل ادأ  نكم  الف  سانلا ، عم  بط  ٍكولس  عم  كلذو  ةرهاظ  ، ةداع  هعي  ا  نامإلاف 
نا دقلو  طاض ، ال  اذكه  هتوص  عفرو  اتخم ،

ً
ارورغم  مو  سانلا ، كتي ع  ەارت  مث  ص 

نمؤملل ةودق  هتثع  دع  ناو  سانلل ، هثعي هللا  نأ  لق  مألا  قداصلا  افورعم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
.ةعاجشلاو ةوقلاو  قدصلاو  ةنامألاو  مرلاو  قفرلاو  ملحلا   



قف انمأ 
نأ هلعف  ادأ  خت  ال  لا  ةحارلا  ةراجتلا  دارأ  نم  نلو  حــت ، دقو  خت  دق  ةراجت  ةأ 

َ
نإ 

.ةرخآلاو اندلا  ل خ   كل  رمثي  قحلا  كتاث ع  نأ  ا أ  ملعاو  لجو ، زع  عم هللا  رجاتي 

ع اهبالط  رظنو إ  ةنافلا ، اندلا  دهز   لا ، نم  فنصلا  اذه  نم  روطسلا  ەذه  انفض  
هماقو تاالولا ، دلقت  عم  اندلا  نع  بغرو  ةراذنلاو ، ثحلا  قاسلا  جهنم  كلسو  ةراقحلا ،

.تانامألاو دوهعلا  هتياعرب  اهيف 

اخأ رهاطلا  بطلا  ناسإلا  اذهل  ةمظعلا  لئاضفلا  ل  تدجو   ٍلجر  عم  ٍدعوم  ع  ُنحن 
لغش ثح ال  ةنطفلا ؛ نم  نوكن  نأ  انيلع  اهتؤرو  هتمظع  ءاقلل  س  حو  ابك ، اقدصو 

ائش ىرت  نل  ماحزلا ، هلع   علا  عقت  حف  ركنتو ، انم  تلفت  اهُعدنو  ةمظعلا  ەذه  نع 
سل  غأ ، ثعشأ  ةمانلا  ةتلا  دارفأ  نم  ادحاو  علا  دجتس  لمأتلاو ، ثلتلل  اهوعد 

للجلا احصلا  عم  تلن  نحن  ء ، ملسملا  ءارقف  نع  ەَمُ  ام  راخلا  هلش  الو   هسلم 
.هنع رماع ر هللا  نب  دعس 

ملعتي تك ل  مأ  ترغص  ةعر  ەاعسا هللا  عار  ل  ةعلا إ  هجو  ةصقلا ع  كلت  قوسأو 
عم اس  شعن  نآلاو  ةمادنو ، ٌيزخ  ةماقلا  موي  اهنأو  ةنامأ ، اهنأو  ف ، ٌفلت ال  ةالولا  نأ 

.بهملا دهشملا  اذه 

ءامسأ هل  اوعفري  نأ  راصمألا  لهأ  نم  بلاط  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  نا 
مئارقف ح ءامسأ  اوبتا   مهل : رمع  لاقف  صمح ، ةنيدم  دفاو  هلإ  ءاجف  ةنيدم ، ل  ءارقف 

ةنيدم و  للجلا  احصلا  مسا  دجوف  ءارقفلا ، ءامسأ  نم  دارأ  ام  هل  اوبتكف  مهتجاح ، قأ 
انُمأ موقلا : لاق  اذه ؟ دعس  نم  رمع : لاقف  هنع ، مجلا ر هللا  رماع  نب  دعس  صمح 
!؟ هقزر نيأ  ەؤاطع ، نيأ  ءارقفلا ، نم  دعس  ممأ  رمع : لاق  نمؤملا ، مأ  ا  رماع  نب  دعس 

ماألا هلع  رمتل  هنإ  نمؤملا  مأ  ا  هللاو  ائش ، ەدنع  كسم  نمؤملا ال  مأ  ا  موقلا : لاق 
فلأ دمع إ  مث  هتيحل ، هعومد  تلل  هنع ح  رمع ر هللا  ف  ران ، هتب  دقوي   الو  لاوطلا 
لاملا اذه  نمؤملا  مأ  كلإ  ثع  هل  اولوقو  مالسلا ، ەوئرقأ م  لاقو : ة ، اهلعجف   رانيد 

.كتاجاح ءاضق  ه ع  عتسل 

نمؤملا مأ  هلسرأ  لاملا  اذه  هل : اولاقو  ةلا ، ەوطعأ  دعس  مهمأ  إ  سانلا  بهذ  املف 
، نوعجار هلإ  انو  انإ   لوق  وهو  هنع ، اهدعي  لعجف  ناند  اذإف   اهيف  رظنف  كلإ ،

تعمسف

، ثك كلذ  نم  مظعأ  ل  دعس : لاق  نمؤملا ؟ مأ  تامأ  دعس  ا  تلاقف : همال ، هتجوز 
؟ كلذ نم  مظعأ  امو  تلاق : كلذ ، نم  مظعأ  ل  دعس : لاق  ةكرعم ؟ نوملسملا   بصأأ  تلاق :
: لاق تش ، ام  اهيف  عنصاف  تلاق : رخآ ، دسفتل  َّع  تلخد  ةنتفلا  تتأ ، اندلا  دعس : لاق 

اشج ضعا  مث  ةالخم ، اهلعج   مث  ار ، ەف  ەذخأف  لاق : معن ، تلاق : نوع ؟ كدنع  له 
.اهل اهاضمأف  ملسملا  شويج  نم 

لوسر تعمس  إ  اهل : لاقف  ه ، عتس  ائش  اهنم  تسح  تنك  ول  كمحر هللا  هتأرما : تلاق 
و كسم ، حــــر  تألمل  ضرألا  لهأ  إ  ةنجلا  لهأ  ءاس  نم  ةأرما  تعلَطا  ول  لوق : هللا ملسو هيلع هللا ىلص 



.تتكسف نهيلع ، كراتخأل  تنك  ام  هللاو 

ةع

ادأو امود  علطتي  ل  ةنافلا ، اندلا  ماطح  هلق  قلعتي  يذلا ال  ملسملا  نوك  ةوخإلا ، اهيأ  اذكه 
بلق رطخ ع  الو  تعمس  نذأ  الو  تأر  ام ال ع  اهيف  لا  دولخلا  تانج  مقملا   معنلا  إ 

دنع هللا ام  ادأ ، دفني  دنع هللا ال  ام  ملا  أ  ا  لام ، الو  نمؤملا  غت  بصانم  الف  ، 
نمو ەاطعأ ؟ امف  هلأس  يذلا  نمف  كد ، ام   قثوأ  كالوم  د  ام   نكف  داعلا ، د  امم   خ 

؟ ەاطعأ امف  هنم  بلط  يذلا  نمو  ەال ،؟ امف  ەاعد  يذلا 

نأ ضرألا  عيطتس  له  لا ؟ نم  زارطلا  اذه  هلان  ىدهلا  نم  ظح  يأ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
نب دعس  اذهف  دفلا ؟ لجلا  اذه  الإ  دحاو  ٍتقو  لا   نم  اثك  اددع  اهرهظ  قوف  لمحت 

ذخأ نا  هنلو  صمح ، ةالو  هلمع ع  مح  نبك  هتارو  ەؤاطع  نا  هنع  رماع ر هللا 
عسوت ع معن ، ا أ  ءارقفلا ، تويب  لاملا ع  اذه  ةَّق  عزوي  مث  هجوزو ، هفك  ام  هنم  طقف 

انأ ام  ددري : نأ  امئاد  بج  هنلو  ةاحلا ، تايط  نم  ذخو  ةقفنلا  كتب   لهأو  كسفن 
.ء لوألا   لعرلا  نع  فلختملا 



كسفن قتا هللا  
وهف مظعتو ، ٍلالجإ  نم  هقح  هفون  اننإف ال  هنع  حارجلا ر هللا  نب  ةدبع  نع أ  انتك  امهم 
لق

ً
ەاند  نم  غتي  ملو  مات ، صالخب  هلامو  هسفنب  لس هللا  دهاج   دهاز ، احص ت ن 

مهنم دحاو  هضغي  مل  اعمج ، نمؤملا  دنع  نأشلا  مظع  ةسلا ، َدومحم  لظ  دقلو  اثك ، الو 
لصت نأ  اندلا  عيطتس  هنع ال  نا ر هللا  دقف  هر ، َل  ملعن ح  امف  ائش  هلع  بع  ملو 

ةنج ح   هحور  َّنأ  الإ  ِەدسج  اندلا  شع ع  نا  نإ  وهف  لاوحألا ، نم  ٍلاح  هلق  إ 
.اهاوس دي  وهف ال  نمحرلا ؛

، عنص ام  رظنا  هلوسرل : لاقو  رانيد ، ةئامعرأو  مهرد  فالآ  ةعرأ  هل  لسري  رمع  قورافلا  اذهف 
يذلا دمحلا   لاق : لاملا ، ةدبع  وبأ  عنص  ام  رمع  لوسرلا  خأ  املف  ةدبع ، وبأ  اهمَسقف 

.اذه عنص  نم  مالسإلا  لعج  

، هنيدل هحصنو  ا  هنامإ  ةوق  نم  غل  دقف  ةدبع ، أ  نم  ايجع  كلذ  نك  مل  ةوخإ  ا  معن 
.هللا دنع  ةبك  ٌسوفن  هلإ  ْتحمط  اغلم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ةمأ  ةنامألاو ع 

رمع ع لخد  هنع ، باطخلا ر هللا  نب  رمع  دهع  سدقملا   تب  نوملسملا  حتف  نأ  دعو 
وبأو رمع ، نامأ  سدقلا ع  لهأ  ملس  نأ  دع  ِهسفنل  اهذختا  دق  نا  راد  حارجلا   نب  ةدبع  أ 

، ةداسو اصح ، الإ  ەدنع  دجو  امف  ماشلا ، ةهبج  ع  ةمالسإلا  شويجلا  مأ  كاذ  ذإ  ةدبع 
.ءام ةرجو  ةك خ ، اهعمو  حلمو ، تز  اهيف  ةفحص  ەدنع  دجوو  مان ، اذإ  اهب  غتي  ةفطقو 

نم كل أ  لحأ  نإف هللا  ةدبع  اأ  ا  كسفن  قتا هللا   هل : لاقو  ةدبع ، نم أ  رمع  احتساف 
دسو لظ ، ام  الإ  ملسملا  دنعو  دنع هللا ، سل   ةدبع : وبأ  لاقف  موقلا ، مأ  تنأو  اذه ،

.مالسإلا رمع ف  ا  ةراشلا  امأ  مظ ، يورو  وج ،

لاقف اهب ، قفرو  هسفن ، نع  ففخ  نأ  هلأس : ةدبع  وبأ  هلع  لقأ  اددش ح  ًءا  رمع  ف 
.كلثم لاجر  جخأ  يذلا  لوسرل هللا  ةحم  ا  امنإف  ةدبع ، اأ  ا  عد أ  رمع :

ةع

اغار اهتزو  اندلا  ةاحلا  نع  افزاع  هنع  ر هللا  حارجلا  نب  ةدبع  وبأ  شاع  دقل  باش ، ا 
الإ ا أ  ةاحلا  لهف  نمؤملل ، أو  ةرخآلا  خ  رادلا  نأ  هنم  انامإ  كلذ  نا  امنو  اهنع ،
ٍةاح إ  ةاحلا  كلت  دع  امل  لمعو  هسفن  ناد  نم  اهيف  سلاو  اعا ،!؟ رُمت  ناوثو  قئاقد 

.ةدم ىرخأ 

ع اعتو  هناحس  قحلا  عالطا  هنقتو  دعلا  ملع  ماود  ةقارملا   مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
بقر اعت  نأ هللا  هملع  ةرمث  وهو  ةقارملا  وه  قلاو  ملعلا ، اذهل  هتمادتساو  هنطاو  ەرهاظ 

، سفن لو  ٍةظحل ، لو  ٍتقو  ل  هلمع  علطم ع  هناحس  وهو  هلإ ، رظان  هلوقل  عماس  هلع ،
.ع ِةفرط  لو 

، لجو زع  نيد هللا  لا  فرعأو  ا ، قلخلا  ملعأ  مه  مارلا  ةاحصلا  نا  دقل  باش ، ا 
لظ اهنأ  اوفرعو  ةرخآلل ، ةعرزم  اهولعج  بوصألاو ، لمألا  ةرظنلا  اندلا   إ  مهترظن  تنا 
لوأ مه  اوناف  كلذ  لوسر هللا ع  مهار  دقف  أو ، ةرخآلا خ  نأو  ةعجسم ، ةراعو  لئاز ،

.قحلل باجتسا  نم 



هف بخت ظ  مهللا ال 
قأ عمج  بولسأ  هنواعمو ، هتالو  راتخا  هنع   ر هللا  باطخلا  نب  رمع  بولسأ  نا 
لأسس ضرألا  قأ  ٍلاو   هكتري  أطخ  يأ  نأ  نمؤي  نا  هنأ  كلذ  ةانألاو ، ةقدلاو  رذحلا  تااغ 
ةفهرم ةالولا  راتخاو  سانلا  ميقت  ەياعمو   اناث ، أطخلا  بحاصو  وأ ،

ً
رمع  نثا  هنع  هللا 

هتالُو ەاجت  هتيلوؤسم  اي  رمع  نا  فكف  اذافنو ، ةدح  لا  نوك  ام  أ  ةصو ، ةطحمو 
؟ محلا هنواعمو  

، توافت دأ  رثاتت  امهم  اهجذامن  ىرن   لاو ال  غتت ، لا ال  هتقط  اهاي ع  نا  دقل 
دحأ اهبكتري  ٍةطلغ  ل  نع  وؤسم 

ً
هسفن  ُدع  هنإ  ەصم ، راتخ  نم  صرح  مهراتخ   ناو 

، هر ختسو  ەركف ، لمعو  ههجو ، بلق  وهف  َّمث  نمو  ملع ، مل  مأ  رمع  اهب  ملع  هتالو ،
اذإ متيأرأ  هاحصأل : لوق  ناو  هنواعمو ، هلماع  راتخ  نأ  لق  أتسو  هحص ، شسو 

، معن هاحصأ : لوقف  مذ ،؟ كلذ  ئيأ  لدعلا ، هترمأ  مث  ملعأ ، نم  خ  ملع  تلمعتسا 
.هتملظ انأف  اهغأ  ملف  هتملظم  تغلو  ادحأ ، ملظ  لماع   امأ  لوقف :

مهلاوقأ هللا   اوقدص  نيذلا  نمؤملا  نمو  راربألا ، رمع  ةالو  دحأ  روطسلا  ەذه  انفض  
ةعرزم اهولعجف  مهالومو ؛ مهقلاخل  مهاند  اوبهوو  مهنيد ، اوصلخأو   مهتانو ، مهلاعفأو 

نحن ع ةرخآلا ، باوث  نسحو  اندلا  باوث  مهاتف هللا  مهتنج ، اهيف  ركذ هللا  اولعجو  مهترخآل ،
عم شعن  روطسلا  ەذه  نحنو   هنع ، رماع ر هللا  نب  دعس  تلا  داعلا  دهازلا  عم  ٍدعوم 

.مظعلا دهازلا  لجرلا  اذهل  مظع  ٍدهشم 

نأ وأ  مهــلق  إ  اندلا  لخدت  نأ  نم  افوخ  ةالولا  لاوحأ  َّقتي  هتداعك  نمؤملا  مأ  قلطنا 
ٍذئموي تناو  صمح ، رمع  مدق  املف  ملسملا ، دال  نم  ٍدل  يأ  ةدحاو   ةملظم  كانه  نوك 

اَّملو مهتالو ، مهفالتخاو ع  اهلهأ  دُّرمت  ةك  فصولا : اذه  بسو  ةناثلا ، ةفولا  اهنأ  فصوت 
نم مغرلا  عو  اهمسا ، صمح  تذخأ  دقف  دُّرمتلا ، اذه  قبسلا   ةحاص  قارعلا  ةفولا   تنا 
هنع هللا  ر  رماع  نب  دعس  حلاصلا  ەدعل  مهــلق  هللا  ىده  دقف  دُّرمتلا  يصمحلا  علو 
أل ئاق :

ً
دعس  هاجأف  كنوبح ،؟ ماشلا  لهأ  نإ  لاقف : اموي  رمع  هلأس  دقلو  ەوعاطأو ، ەوبحأف 

.مهيساوأو مهنواعأ 

ىوكشلاو رمذتلا  ضع  كانه  نوك  نأ  نم  َّرفم  الف  دعسل  صمح  لهأ  بح  نك  امهم  هنأ  دب 
فك اهلهأ  رمع  لأسف  قارعلا ، ةفول  ةقلا  ةسفانملا  لازت  اهنأ ال  صمح  تتل  لقألا  ع  هنم ،

توعدو مهنو ، هنب  تعمجف  رمع : لاقف  هلاعفأ ، نم  اعرأ  اوركذو  هلإ  ەوكشف  ممأ ؟ متدجو 
.مهمأو مه  يدنع  اوحصأ  املف  ه ، ةقثلا  مظع  تنك  دقف  هف ؛ بخ ظ  الأ  هللا 

ا كلذ  لوقت   ام  تلقف : راهنلا ، اعتي  انيلإ ح  جخ  ال  اولاق : ممأ ،؟ نم  نوكش  ام  تلق :
سل هنإف  هنم  َّدُ  نو ال 

َّ
ه اَّمأ  كلذ ، لوقأ  نأ  ەرأ  تنك  هللاو إ  لاق : مث  لق 

ً
تكسف  دعس ؟

ەخأ مث  رمتخ ، لق ح 
ً

ثتأ  مث  مهنيجع ، مهل  نجعأف  حاص  ل  موقأف   مداخ ، هأل 
.سانلل جخأو  أضوتأ  مث  مهل ،

لوقت  امو  تلق : لل ، ادحأ  بج  هنإ ال  اولاق : اضأ ؟ هنم  نوكش  امو  مهل : تلقف  رمع : لاق 
لللاو  مهل ، راهنلا  تلعج  دق  انأف  اضأ ، اذه  نلعأ  نأ  ەرأ  تنك  هللاو  إ  لاق : دعس ، ا  كلذ 

.لجو زع 



؟ دعس ا  اذه  امو  تلق : رهشلا ، اموي   انيلإ  جخ  هنإ ال  اولاق : اضأ ؟ هنم  نوكش  امو  تلق :
ةرم رهشلا  اهلسغأ   انأف  َّع ، لا  باث غ  يدنع  سلو  نمؤملا ، مأ  ا  مداخ  سل   لاق :

.راهنلا رخآ  مهيلإ   جخأ  مث  فجت ، اهرظتنأو ح 

، هسلجم نَّمع   بغف  ةشغ  نم ح إ ح  هصت  اولاق : اضأ ؟ هنم  نوكش  امو  رمع : لاق 
تأرو كم ، انأو  هنع  ّيدع ر هللا  نب  بَبُخ  عم  تدهش  لاق : دعس ؟ ا  اذه  امو  تلقف :

نأ بحأ  ام  هللاو  لوقف : كنام ؟ ٌدمحم  نوك  نأ  بحتأ  هل : لوقت  و  ەدسج  ت 
ُ

عِّطق اشق 
فكو مويلا  كلذ  تركذ  ام  هللاو  و  ةكوش ،

ٌ
هكوش  ادمحم ملسو هيلع هللا ىلص  َّنأو  يدلوو ، هأ  انمآ   نوأ 

.ةشغلا كلت  تباصأو  رفغ  ، نأ هللا ال  تننظ  الإ  هتن  ُتكرت  ِّأ 

رمع كلامتي  مل  ةرهاطلا ، ةعرولا  هعومد  ةللم  هَتفش  رداغت  تنا  لا  دعس ، تامل  تهتنا 
، ادعس رمع  قناعو  ه ، بِّخُ ظ  مل  يذلا  دمحلا   ەروبح : طرف  نم  حاصف  هتوشو  هسفن 

.ةلاعلا ةئضملا  هتهبج  لَّقو 

ةع

نمل اهيطع  نا  ل  اهدي ، نمل  ةالولا  عُ  هنع ال  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نا  باش ، ا 
مغرو اندلا ، ادهزو   لا ، نم  هلوح  نمل  احو  نم هللا ، افوخ  هلق  ألتما  نملو  اهنم ، برهي 

نأ وأ  مهــلق  اندلا إ  لخدت  نأ  نم  افوخ  ةالولا  لاوحأ  َّقتي  هتداعك  هنع  نا ر هللا  كلذ 
نم ٍدل  رخآلاو إ  حلا  بهذ ب  ناف  راصمألا ، نم  يأ م  ةدحاو   ةملظم  كانه  نوك 

.سانلا لاوحأ  دقفتي  نادللا 

نا ٍملعم  ُّيأو  قلخلا ؟ نم  دفلا  زارطلا  اذه  هلان  ىدهلا  نم  ٍظح  ُّيأ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ةسردم تنا  ةملعمو  ةمهلم  ةسردم  ُّيأو  لاز ؟ امو  باتك هللا  نا  ذفان  رون  ُّيأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟

ةرم زارطلا  اذه  نم  اثك  اددع  اهرهظ  قوف  َلِمحت  نأ  ضرألا  عيطتس  له  نلو  مالسإلا ؟
صت لجأ  اسودرف ، صت  تنا  ل  اضرأ ؛ تق  امل  ىرخأ  ًةرم  اذه  ثدح  ول  هنإ  ىرخأ ؟

نوعو ةاحلا  نوُرم  نيذلا  نإف  دع ، هنامز  ِتأ  مل  سودرفلا  نا  اَّملو  دوعوملا ، سودرفلا 
، نوردانو امئاد  نوللق  مهو  ءامسلا ، سودرف  امتح إ  نورمس  دجملا  زارطلا  اذه  نم  ضرألا 

.زارطلا اذه  نم  دحاو  هنع  رماع ر هللا  نب  دعسو 

ةغرلا  ةمظعو  رادلا ، ەذه  دهزلا   قدص  مهيف  سرغ  يذلا  وه  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  نإ  باش ، ا 
ءالؤه جهنملا  اذه  ع  راس  دقلو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هتاح  هلاحو   هتسو  هتس  كلذو  ةقالا ، ةرخآلا 

اوماقتساو ع راحسألا ، مئاس  مهتاجانم  ترطعتو  راهنلاو ، لللا  ةداعلا   اولصاوو  راخألا ،
انيعأو انسلأ  ألمنو  سردلا ، اذه  باش ن  ا  انيل  اف  ملا ، انين  مهل  هَّطخ  يذلا  بردلا  تاذ 

! مارلا ةوفصلا  ءالؤه  لثم  نوكن  انر ح  ةعاط  انلقو  انحراوجو 



عرولا تلا 
مهس بناوج  نم  ٍبناج  ل  ترظن   اذإ  ةنلا ، باولاو  ةرهازلا ، موجنلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ 

ٍدشر إ  كدهي  ام  هف  تدجوو  كرعاشم ، كلع  كلمو  كلق  محتقا  دق  اعاعش  هف  تأر 
مهضع ينلا  لَّضف  ام  ضع ، مهضع ع  لَّضف هللا  دقو  ەوجرت ، كعفدو إ خ  ەرظتت ،

غو مالسإلا ، إ  قْبَسلاو  صالخإلا  مهتوافت   بسح  توافتي  لضفتلا  اذهو  ضع ، ع 
ددي  نأ  نود  مالسإلا  إ  عراس  نم  يوتس  الف  تالمو ، ٍتاردق  نم  ه  مهَّصخ  امم  كلذ 

.سحلا دعو هللا  و 
ً

تاوبك ، وأ  ةوبك  هف  هل  تنا  نم  ةظحل 
ً

هلوبق 

ىوقتلاو قداصلا ، دهزلاو  ةآلا ، ةغاللاو  ةردانلا ، ةعاجشلا  بحاص  روطسلا ، ەذه  انفض  
شاع ثح  نيدلا ، اذه  رونب  هحراوجو  هلقعو  هلق  عتأو  هعانم ، نم  نيدلا  ذخأ  هنأل  ةمظعلا ،
هلإ تقاس  دلاجو ح  دهاجو  لذو  هسفنب ، لوسر هللا  ىدفو  هد ، رتو ع  لوسر هللا  عم 

، ولا ءام  َُسو  مالسإلا ، لقح  َرت   يذلا  تلا  عم  ٍدعوم  نحن ع  .بقانملاو  لئاضفلا 
، اذه انموي  هتس ح  رطع  مش  انلز  امو  هل ، نولا  ءاجرأ  ألمو  اهحر  باط  ةعنا  ةرهز  ناف 

فك لا  ملعل  نولا  ءاجرأ  ع  نامزألاو  روصعلا  ع  ەرطع  ي  بعلا  اذه  لظسو 
مهقط إ سانلل  ءت  اندلا  ءامس  اموجن   اونوكل  هاحصأ  ِّرُي  نأ  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  عاطتسا 

.هنع بلاط ر هللا  نب أ  طسلا ع  عم أ  تلن  نحن  لجو ، زع  هللا 

ةمظع نمف  ازاجعو ، الجو 
ً

ةمظع 
ً

َرَّجفتت  هنع  بلاط ر هللا  نب أ  بارت ع  ةاح أ  نإ 
، داجمأو مئاظع  تاحضتو ، ٌتالوط  اهيلع  ألألت  داعأ  اهل  سل  ٌباحر  حادنت  هتمه ، ولعو  هسفن 
، ةمذ

ً
هلاوح  نم  اندلا  ُرجف  مظع ، ملسم  طاسأو ، امالحأ  خــــراتلا  قْدص  الول  اهبسحت  دات 
اهبحاص ماد  ام  اهتاذ  دكوت  نع  فكت  نل  ةمظع  ةدع ، ٍتااغو  ةقماس ، ذو 

ُ
ار ارهطو ، ةماقتساو ،

ً

.تامركملا غصو  مئاظعلا ، سرام  اح 

، ملسملا لاومأ  نع  ففعتو  باثلا ، نم  نشخلا  سل  هتفالخ ، هنع   شاع ر هللا  دقل 
؟ مهارد ةثالثب  حلاص  صمق  ەدنع  نم  لوق : وهو  قوسلا  الع   تأر  يدزألا : دعس  وبأ  لاق 

نع لضف  وه  اذإف  هسل ، مث  ەاطعأف  هجعأف ، ه ، ءاجف  نمؤملا ، مأ  ا  يدنع  لجر : لاقف 
: لاقف صخرلا ، هسال  بتوع   دقو  هعاصأ ، نع  لضف  ام  عطقل  ه  رمأف  هعاصأ ، فارطأ 

.ملسملا ه  يدتق  نأ  ردجأو  لا ، نم  دعأ  اذه  وبل  نإ  سوبللاو ؟ كلام 

مأ ا  هل : لاقف  الا ، اراثد  سل  وهو  دلا ، نم  دعتري  ەدجوف  دلا ، ماأ  لجر   هلع  لخدو 
لاقف عنصت ؟ ام  كسفنب  عنصت  تنأو  لاملا ، اذه  كتب   لهألو  كل  لعج  دق  نإ هللا  نمؤملا 

.ةنيدملا نم  اهب  تجرخ  لا  فطقل  اهنو  ملام ، نم  مؤزرأ  ام  ع :

.هنع اهبح ر هللا  لا  ةاحلا  زارطو  هتعبطو  هحور  لد ع  اذهو 

رمأ لاملا ، تب  غف  اذإ  ح  هقحتسمل ، لاملا  تب  نا   ام  ل  جخُ  هنع  ناو ر هللا 
ةلوسغملا هضرأ  قوف  صف  ماق  كلذ ، مت  اذإ  ح  ءاملا ، لسغُو  هضرأ ، ت 

ُ
حضن نأ  هنع  ر هللا 

.تعكر

اناذإ نا  للج ، َعمل  ازمر  ءاملا ، هضرأ  حضن  نأ  دع  لاملا ، تب  ةالصلا   ەذه  تنا  دقل 
عو ةلودلا ، ع  امهذوفن  ُتلاو  عرولا  دسو  اندلا ، ع  ةرخآلا  هف  رطس  ددج ، ٍدهع 



.اعمج ةدئفألاو  سفنألا  عو  عمتجملا ،

ةع

اندلاف اندلا ، ادهاز   نا  هلضف  ولعو  هنع ، هملع ر هللا  ةمظع  عم  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
، باسح اهلالح  اندلاف  تاوهشلا ، لصحت  قباسلل   انادم  الو  سفانتلل ، حم 

ً
تسل  ەدنع ،

نب أ نمؤملا ع  مأ  اهشاع  لا  كلت  ةدهز  ٍةاح  ُّيأف  اهيف ، دهزي  فكف ال  باذع ، اهمارحو 
اقح اعتلا ، وأ  ءالا  هسفن  فرعت  تنا ال  دقل  هلاوقأ ، يدتقنو  هلاعفأ ، أتن  انيل  بلاط ،

.ةرخآلاو اندلا  حالفلاو   ةداعسلا  قحتساف  هر ، نع  وه  رو  هنع ، دقل ر هللا 

بولق و  وأ ،
ً

انلق  هناحس   هل  ةقارملاو  نم هللا  فوخلا  سرغ  انحجن   اننإ  ول  باش ، ا 
عفرلو انلاوحأو ، انلامعأ  دادسلاو   قيفوتلاو  تالا  نم  اثك  انيلع  لزنأل هللا  اناث ؛ انلوح  نم 
انئامد نم  انيلع  زعأو  غأ  هنيد  انلعجل  اقح  انر  نم  انفخ  ول  نحِملاو ، ءاللا  نم  ثلا  اَّنع 

.ةنسحلا ةودقلا  هنع  بلاط ر هللا  نب أ  انلو  ع  انسوفنو ،



ةاحصلا لذو  مرك  نم  عئاور 



رفغ هللا  نأ  بحأل  إ 
َةاضرم هللا اهنم  ملعتي  ةللج ، براجتب  ءرملا  دمت  ءامظعلا ؛ ةقلامعلا  ءالؤه  ةلالطإلا ع س  َّنإ 

ەس إ ِقط  ناسإلا   اهب  يدتهي  موجنلا  مهف  ەداعمل ، ەداز  نم  هلاوحأ  حلص  امو  هلوسرو ،
شعو لمع  ، وهف  هل ، براجتلا  رامغ  ضوخو  هتاح  ، ناسإلا  شعف  العو ، لج  هر 

.هر بح  احو  عم هللا ،

ةمظعلا ندعم  نم  قلخ  وذ  ٌلجر  لا ، نم  فنصلا  اذه  نم  قالمع  روطسلا  ەذه  انفض  
همزالو ناسل ، هنع  عُ  ال  اح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هحأ  لاجرلا ، رئاسك  جر 

ً
قلخ  مل  زاتمالاو ،

لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  دج  مل  راهن ، وأ  ٍلل  رخآلا   قراف  نأ  امهدحأ  زع ع  يذلا  بحاصلا  ةمزالم 
ادف  ازارط  نا  دقف  لجرلا ، اذه  نم  العلا  لثملاو  قلخلا  هلإ   برقأ  سانلا – ل  سانلا – 

.هنع قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  مظعلا  خيشلا  عم  ٍدعوم  نحن ع  هل ، هنأش 

اهفصو نع  زجعت  ل  تامللا ، اهفصو  نع  زجعت  فقاوم  كتاح  لف  رك ، اأ  ا  كرد   
هن ةنسل  هعاتا  و  هر ، نم  هفوخو  ەدهزو ، همركو ، هلدع ، ةسردم  

ً
نا  دقف  تادلجملا ؛

ل قوف  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  ناو  مئال ، ةمول  خ  هللا  قحلا ال  لوق  و  ملسو هيلع هللا ىلص ،
زع رمأل هللا  اقفاوم  نا  اذإ  الإ  ەرخؤي  الو  ائش  مدق  الف  لجو ، زع  باتك هللا  دنع  افاقو  كلذ 

.لجو

لاق ءارب ، لزنأ هللا   اَّمل  تلاق : هفو  كفإلا  ةثداح  اهنع   ةشاع ر هللا  نمؤملا  مأ  نع 
قفنأ هللاو ال  ەرقفو : هنم  هتبارقل  ةثاثأ  نب  حطسم  قفني ع  ناو  هنع ، قيدصلا ر هللا  رك  وبأ 

ِةَعَّسلاَو ْمنِم  ِلْضَفلا  ولوأ  تأَ 
َ

ِل َو 
َ

: ﴿ لزنأف هللا ةشاع ، هلاق   يذلا  دع  ادأ  ائش  حطسم  ع 
نأ ت 

ُ
َنوُّبِح أ 

َ
ۗ اوُحَفْصَلَو  اوُفْعَلَو  ۖ ِا  ِلَِس   ِ َنِجاَهُملاَو  َِاَسَملاَو  َْٰرُقلا  ِوأ  تْؤُي 

ُ
او نأ 

.(٢٢ رونلا : ﴾ ) ٌمِحَّر غ 
َ

ٌروُف ُاَو  ۗ ْمل  َرِفْغَ 

، هلع قفني  نا  لا  ةقفنلا  حطسم  عجرف إ  رفغت  ، نأ  بحأل  إ  هللاو ، رك :  وبأ  لاقف 
.ادأ هنع  اهعزنأ  هللاو ال  لاقو :

سفن أ ق   قفأ  رونب هللا ، ترهطت  لا  ةكزلا ، سوفنلا  قافآ  نم  ٍلاع  ٍقفأ  علَّطن ع  انه 
لمتحا يذلاو  هلق ، قامعأ  كفإلا   ثدح  هَّسم  يذلا  رك  أ  هنع ، قيدصلا ر هللا  رك 

كلذ هنادجو  سمل  دا  امو  وفعلا ، إ  هر  ةوعد  عمس  دا  امف  هضرعو ، هتبل  ماهتالا  ةرارم 
رعاشم ع  عفترو  مالآلا ، ع  عفتري  ح  ْمل ؟﴾ َرِفْغَ  نأ  ت 

ُ
َنوُّبِح أ 

َ
: ﴿ وملا لاؤسلا 

وه اذإف  نولا ، بر  رونب  قو  فرتو  هحور  فش  حو  ةئبلا ، قطنم  عفترو ع  ناسإلا ،
: لوقو قدصو ، ةننأمط  اد هللا   لُ 

هللاو فلحو : هلع ، قفني  نا  لا  ةقفنلا  حطسم  دعو إ  رفغت  ، نأ  بحأ  بر ، ا  هللاو   
حسم هللا كلذ  ادأ ، ةعفانب  هعفنأ  لق ال  نم  فلح  ام  لاقم  كلذ   ناو  ادأ ، هنم  اهعزنأ  ال 

.رونلا اقم  اكز  ارهاط  افظن  ادأ  يل  ةكرعملا ، نردأ  نم  هلسغو  بلا ، بلقلا  كلذ  ملأ  ع 

ةع

سانلا لضفأ  هنأ  هنع ع  قيدصلل ر هللا  دفلا  فقوملا  اذه  َّلد  دقل  مارلا ، ةوخألا  اهيأ  ا 
اذهف نيدلا ، هنأش   ولع  ةلالد ع  ةآلا ، ەذه  ةيجع   ٍتافص  هفصو هللا  دقف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، دع 



نم نمؤملا ، مأ  ةففعلا  ةفلا  هتبا  ت 
ُ

مهت لجر  لا ، نم  مزعلا  وأ  الإ  هلَّمحتي  فقوملا ال 
وهف ال هل ، هطع  نا  يذلا  لاملا  هنع  عطق  نأ  نم  لقأ  الف  هلع ، قفنو  هتبارق  نم  وه  ٍلجر 

.هقحتس

لجرلا قافنإلا ع  رارمتسالا   هغرو   هر ، هتاعف  لمجلل ، رانو  قحلا ، لوق غ  هنأل 
ء هلع  قافنإلا  نم  كرجأو  ء ، هاقعو  هاسحف  هلعف  امأ  كفإلا ، ثدح  كراشملا   

اعمج انبطاخ  ل  كطاخ ، نإ هللا  كد ، امم   قثوأ  دنع هللا  ام  نأ  نقوملا  نإ  ا أ  رخآ ،
﴾ ْمل َرِفْغَ  نأ  ت 

ُ
َنوُّبِح أ 

َ
: ﴿ هنع قيدصلا ر هللا  ةروص   



!؟ اندلا نوعنصت  ام 
تلأسو باوألا ، رباثُملا  للجلا  احصلا  اذه  نع  ةدحاو  ةمل  بُتأ  نأ  لق  اثك  تفقوت  دقل 

ناو هتودقو ، هملعمو  ەذاتسأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  ٍلجر  نع  هتكت  نأ  عيطتس  يذلا  ام  ئاق :
ً

فن 
ملَعلا اذه  قح  صقتلا   نع  امدقم  ُرذتعأ  نإف  كلذلو  ەاأ ، هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع 

عضاوتلاو ةماقتسالاو  ملعلاو  رونلا  نم  تاحفصو  تاحفص  خــــراتلا  بج  ع  رَّطس  يذلا 
.عاتالا نسحو  ةداعلاو  دوجلاو  عرولاو 

بولقلا تو 
ُ

ح الدو ،
ً

ةفاطل 
ً

سفنلا  ِءازجأ  ُجمت  هتس  احص  روطسلا ، ەذه  انفض  
هتس تأرق  اذإ  لا ، لاملا   ةورذ  إ  ةمظعلا  د  هتبذَج  الجو ،

ً
انسح  اهيلع  بكسو 

ءاجنلا دس  ةودقلا ، مامإلا  نمؤملا ، داعلا  عم  تلن  نحن  ەرْهد ، دحوو  ەع ، ةردان  هنأ  تفرع 
.امهنع باطخلا ر هللا  نب  رمع  نب  دع هللا  راربألا 

، هعضاوتو هملعف ، ةثل ، امهنع  ر هللا  رمع  نب  دع هللا  إ  راصألا  ذخأت  لا  اازملا  نإ 
، ةودقلا هاسمتسا  قدصو  ةداعلا ، ع  هترباثُمو  هعروو ، ەدوجو ، هجهنو ، ەمض ، ةماقتساو 

نع ُدني  الو  ةرعش ، دق  ِهجهن  نع  فرحني  يذلا ال  باَّوألا  رباثُملا  ەاقلن  امثيح  هف  اضأ  دجنسو 
اهــو اهنم  رمع  نبا  تغاص  لاصخلاو ، لئاضفلا  ەذه  ل  ەاطعأ ، ٍدهع  سخ  الو  اهعا ، ٍةعب 

.ةذفلا هتصخش 

لوسر نم  هبأ  عم  ملعتو  اثك ، اخ  رمع  هبأ  نم  ملعت  دقل  للد ، ةقداصلا خ  ةرهاطلا  هتاحو 
ةعاتم تنا  َّمث  نمو  هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص ، ا  نامإلا  هبأ  نسحأ  دقل  اهل ، ةمظعلاو  خلا  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

هاحف  رمأ  ل  لعف   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  اذام  رظني  وهف  بالألا ، رهبي  ارمأ  لوسرلا  ُخ 
.تاخو ٍةقد 

ناسإلا اذه  لئاضف  عورأ  اولشل  مظع ، نف  اعم   نولمع  هعروو ، ەدهزو ، ەدوج ، نا  دقل 
اي الو  عرو ، هنأل  بطلا  لالحلا  عو  داَّوج ، هنأل  ثلا  ع  هنع  وهف ر هللا  مظعلا ،
امهنع رمع ر هللا  نب  دع هللا  نا  دقو  ةنافلا ! اندلا  ەذه  ٌدهاز   هنأل  اقف ، دوجلا  هكي  نأ 

، افو لاملا  تب  نم  هتار  ناو  احجان ، انيمأ  ارجات  نا  ذإ  ةنسحلا ، ةدغرلا  لوخدلا  يوذ  نم 
.لئاسلاو اسملاو  ءارقفلا  هلسري إ  نا  امنإ  طق ، هسفنل  ءاطعلا  اذه  رخَّد  مل  هنلو 

ةعرأ اموي  ەءاج  رمع  نبا  نأ  انخف  هتامركم ، نم  ٍةدحاو  نع  سارلا  لئاو  نب  بويأ  انثدحُ 
، انيد افلع  هتلحارل  يش  قوسلا  لئاو   نب  بويأ  ەآر  اتلا  مويلا  و  ةفطقو ، مهرد  فالآ 

ةعرأ سمألا  نمحرلا  دع  دق أ أل  سلأ  مهلأسو ، دع هللا  تب  لئاو إ  نب  بويأ  بهذف 
الو هتلحارل ، افلع  يش  قوسلا  مويلا  هتيأر  إف  لاق : هل : ، اولاق  ةفطقو ؟ مهرد ، فالآ 
ع اهاقلأو  ةفطقلا  ذخأ  مث  اعمج ، اهقرف  ح  سمألا  تِي  مل  هنإ  اولاق : هنمث ، هعم  دج 

!! قفل اهبهو  هنإ  لاقف : اهنع ، ەانلأسف  هعم ، تسلو  داع  مث  جخو  ەرهظ ،

ا ئاق :
ً

سانلا  حاصو   الاع  انام  دعصف  قوسلا  ح أ  فك ، افك  ب  لئاو  نبا  جخف 
حبص مث  اهعزويف ، مهاردلا  فالآ  هتأت  رمع  نبا  اذهو  اندلا ، نوعنصت  ام  راجتلا ، عم 

!! هتلحارل افلع  نيدتسف 

ەدهزو دع هللا  دوج  نإ  مظع ، لل  ٍءفكو  ٍمظعل  ەاأ  رمعو  ەذاتسأ ، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  نا  نم  نإ  الأ 
نا امف  لثملا ، قدصو  ةودقلا ، قدص  دع هللا  ىدل  حت  تنا  ثالثلا  لاصخلا  ەذه  هعروو 



، هتقانب فق  اموي  لوسرلا  ىأر  ثح  هتقانب  فقل  هنإ  ح  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ِّأتلا  نعم   نمل 
يذلا ىدملا  ه إ  باجعإلاو  ەقوتو  هبأ  رب  بهذ   يذلاو  هِّفُخ ، عق ع  افُخ  لعل  لوقو :

.ءانبألا نع  ضف 
ً

ءاقألا ، نع  ضف 
ً

ءادعألا ، هضرفت ع  رمع  ةصخش  تنا 

تنا دقلو  ادع ، لاملل  حبص  نأ  دلاولا  اذهلو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اذهل  تي  نمل  نا ي  ام  لوقأ :
إ س 

ً
ەدوج  نك  ملو  اروبع ، ەراد  عتو  ارورم ، ه  رمت  اهنلو  ةثك ، ةرفاو  هتأت  لاومألا 

لأ نا  املقو  ءارقفلاو ، جاتحملا  ه  ُّصخ  نا  دقف  مث  نمو  ةثودحألا ، نسح  الو إ  وهزلا ،
ح هئانبأ  ضع  بتاع  نا  املاطو  ءارقف ، وأ  ماتيأ  هعم  نوك  نأ  نم  َّدُ  الف  ەدحو ، اماعط 

!! عاجلا نوعدت  الو  عاشلا ، نوعدت  مهل : لوقو  ءارقفلا ، مهعم  نوتأ  الو  ءانغألل ، نوملوي 

ةع

همركو ەدوج  امهنع  رمع ر هللا  نب  دع هللا  نوفرع  ةنيدملا  ءارقفلا   نا  دقل  باش ، ا 
ام مهيطعو  مهمعطف  ەراد  إ  هعم  مهبحص  هقط   نوسلج   اوناف  هنانحو ، هفطعو 
نا دقف  اهقحر ، اهنم  ذخأتل  حالاو  روهزلا  لحنلا  جاوفأ  فحت  ام  ه  نوُفح  اوناف  نودري ،
ەاري ال  ام  ىرت  ةذفان  ٍةصو  ةفافش ، حورو  ةلاع ، ٍةمهو  ةماس ، سفن  اذ  هبأ  لثم  رمع  نبا 

.نورظانلا

هل هلام  نك  ملو  فلل ، شعلا ال  تارول  ةلسو  ناو  ادس ، امداخ ال  هد  لاملا ب  نا  دقل 
هناعأ ع دقلو  بصنب ، هف  متي  اتم ال  قح  ل  مولعم ، قح  هف  ءارقفلل  نا  ل  ەدحو ؛

وجري نا ال  ل  اهيلإ ، س  الو  اندلا ، كلاهتي ع  دع هللا  نا  امف  ەدهز ، عساولا  دوجلا  اذه 
.ماعط نم  دوألا  مقُو  سال ، نم  دسجلا  س  ام  الإ  اهنم 

نيذلا ملسملا  نم  لوئسملا  ضع  ه  موق  ام  نوهبشل  مهاندل  نولمع  نم  نإ  باش ، ا 
فورعملا لذب  نودي  الو  اندلا  ةاحلا  مهعفن   نوجري  نمم  سانلا  رال  فورعملا  نومدق 

مهنم نوجري  نيذلا ال  سانلا  ءافعض  نع  مهفورعم  نوضق  امنب  ةرخآلا ، رادلاو  اعت  هجول هللا 
ةحلاص لامعأ  مهلو  ملسم  مهنوك  ةلهاجلا  لهأ  نع  نوفلتخ  ءالؤه  نا  نو  ايند ، اعفن 

.ىرخأ

سانلا ءاك  ب  كلذ  قِّرفُ   ال  يورخألا  بسلا  إ  فورعملا  لذ  رظني   يذلا  نإ 
مهل لذي  وهو  مهنم  رظتي  هنأل ال  اهنم  ٌولخ  مه  نمو  ةلوؤسملا  باحصأ  الو ب  مهئافعضو ،

.ألا حالفلا  وه  كلذو  ةرخآلا ، ةعفرلاو   رجألا  رظتي  امنو  هلثم ، ەولداي  نأ  فورعملا 



خلا ةحلط 
، هلوسرو بح هللا  مهــلق  قمعتو   مالسإلا  رهظ  لجو ح  زع  اوملسأ   لاجر  نمؤملا  َنم 

ناو لطالا ، قحلا ع  تنا  ەداهج ح  قح  اودهاجو  هللا  هلع ، اودهاع هللا  ام  اوقدصف 
بِّقل ح  مرلاو ، دوجلا  ةحلط  فرع  دقو  هنع ، هللا  ر  هللا  دبُع  نب  ةحلط  ءالؤه  نم 

ةراجتلا َعساو  ارجات  ناو  سفنلا ، اص  بلقلا ، َن  جر 
ً

ناو  ضافلا ، ةحلطو  خلا ، ةحلط 
هجو هللا، تي  فوفصلا  ةمدقم  تاوزغلاو   دهاشملا  عيمج  كلذ   مغر  ناو  ءالا ، َمظع 

.هلوسر ةار  يدتفو 

عم هلس  دهاجو   نيداعلا ، عم  هللا  دع  ةملسملا ، ةعامجلا  طسو  شع  ةحلط  ناو 
؛ سانلا جخُل  ءاج  يذلا  ددجلا  نيدلا  دعاوق  هناوخإ  دعاوس  عم  هدعاس  رو  نيدهاجملا ،

لضف نم  تي  ضرألا ؛ ب   حار  هر ، قح  اذإف ق  رونلا ، تاملظلا إ  نم  سانلا  عيمج 
ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  عم  لمح  يذلا  نيدلا  ةمدخ  اهل   هتورث  تناو  ةحارلا ، هتراجت  اِّمنُم  هللا ،

.ةفعاضم هلإ  اهدري  ملا  اذإف هللا  ةدحاو ، ًةرم  هتورث  نم  جخ  نا  ام  امو أ  هتيار ،

هنع نافع ر هللا  نب  نامثع  ةفالخ  هنع   دبع هللا ر هللا  نب  ةحلطل  ءاج  ٍموي  تاذ  ف 
تلاقف لملمتي ، هتلل  هنع  هللا  ر  تاف  مهرد ، فلأ  ةئامعس  اوح  تومح  نم  لام 

ذنم تركفت  ةحلط : لاق  دمحم ؟ اأ  ا  كل  ام  امهنع :  قيدصلا ر هللا  تب  موثل  مأ  هتجوز 
َّمهأ ك ح  دق  يدنع ، يذلا  لاملا  ةحلط : لاق  دمحم ، اأ  ا  امف  موثل : مأ  تلاق  ةلللا ،

ضع نع  تنأ  نيأف  موثل  مأ  تلاق  هتب ، هل   لاملا  اذهو  تي  هب  لجر  نظ  امف  أو ،
ةقفوم كنإ  كمحر هللا ، اهل : ةحلط  لاقف  همسقف ، عاصقو  نافج  عداف  تحصأ  اذإف  كئالخأ ،

.راصنألاو نجاهملا  اهمسقف ب  نافج ، ةحلط  اعد  حبصأ  املف  قفوم ، تب 

نإ لاق : مث  عمدلا ، نم  ەانيع  تضافف  لاملا  ةمْوك  رظنو إ  عفترم ، نمثب  هل  اضرأ  عا  ىرخأ  ةرمو 
هاحصأ ضع  اعد  مث  ا ، رورغمل  رمأ ، نم  قرط  ام  يرد  هتب ال  لاومألا   ەذه  تت  جر 

ً

اهنم ەدنع  امو  رحْسأ  ح  اهعزوُي ، اهتويو  ةنيدملا  عراوش  مو   ەذه ، هلاومأ  مهعم  لمحو 
.مهرد

، ارانيد فلأ  ةئامسمخ  فلأ إ  ةئامعرأ  ردقُ  قارعلا  نم  لام  ەءاج  هنأ  اضأ  ةحلط  نع  ىورو 
مدخو مُهاماأ ، جوزي  ناو  هلاع ، ةنوؤمو  هتنوؤم  ەافك  الإ  ئاع 

ً
ممت  نم ب  ادحأ  عد  ناف ال 

.مهرد فلأ  ثالث  متلا  ةحص  دقلو ق ع  مهمراغ ، نيد  قو  مهلئاع ،

ةع

اذهب وهو  اعت ، لس هللا  هل   هلام  هنع  دبُع هللا ر هللا  نب  ةحلط  قفنأ  دقل  باش ، ا 
رطخ الأ  لاملا ، اذه  ل  ةحلط  قدصت  فك  بجعل  لمأتملا  نو  قدصتملا ، مظعأ  نم  ُّدعُ 

رطخ نا  لقتسملا ، ، لاملا   إ  هجاتحا  هلاب  رطخ  الأ  مث  لاملل ، هلهأ  جاتحا  هلاب 
ىأر دقو  اهتالوأ ، بسح  رومألا  ترُي 

ِّ
نوب حلاصلا  نم  هلاثمأو  هنلو  يأ  ، كلذ  هلاب 

هلهأ ةجاحو  هتجاح  نم  وأ  ملسملا  ةجاح  نأ  يوقلا  هنامإ  نم  هجوملا  ە  بقاثب 
.ةلقتسملا

نأ لجو  زع  ا  هتقث  ةوق  سانلا  ةاح  ابك   ُّدعُ  يذلا  رارقلا  اذه  رقت  ەدعاس ع  دقو 
هسفن ه  ذخأ  ام  كلذ  ع  ەدعاس  مث  ەءالوأ ، عيض  نل  اعت  هنأ  هلمأ  مظعو  ەدب ، قزرلا 



مهيفكو ساللا  الإ  ةرولا  ةقفنلا  نم  هلاثمأو  ەدنع  سلف  فشقتلاو ، دهزلا  ةاح  نم  هلهأو 
لا ةقفنلا   ەذهف  كلذ ، لق  نو  عشلاو  رمتلا  نم  ةم  مهفكو  ماعطلاو  مدقلا ، هنم 

ةماعلا ملسملا  ةجاح  هلع  مدقت  ام  رمأ  هنإف  كلذ  ادع  ام  اَّمأ  تارولا ، دادع  لخدت  
.ملسملا ءارقفو  ةَّتفلا ، مالسإلا  ةلود  َّمه  لمح  ةحلط  نا  دقل  كاذنآ ، ةساملا 

َ



راصنألا لثم  موق  انيأر  ام 
ةوخألا رثأ  اهيف  رهظ  لا  ةعئارلا  ةلثمألاو  جذامنلا  ةئيلم  مارلا  هاحصأو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ةاح 

دأو ع ةوخإ ، اعمج  ملسملا  نأ  هاحصأ ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دقف ر  راثيإلاو ، ءاطعلاو  بحلاو ،
لمأتي  نمو  اهلمجأو ، راَثيإلا  ةلثمأ  عورأ  ةاحصلا  ب  دقلو  ةسلا ، فقاوم  عيمج  كلذ  
نحنو  تاثإلا ، قط  نع  انل  ٌلوقنم  هنأ  الول  لاخ ، نِم  ا  كلذ  بسح  مهراثيإ  صصق 

.هفصو نع  نابلا  زجع  راثيإلا  دهاشم  نم  ٍدهشم  عم  روطسلا  ەذه 

لوسر هللا لاق  هنع ، سامش ر هللا  نب  سق  نب  تاث  اعد  ضنلا  لاومأ ب  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  منغ  اَّمل 
ل ل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  لوسر هللا ؟ ا  جرزخلا  تاث : لاقف  كموق ، عدا   تاث  ا  ملسو هيلع هللا ىلص :
ام هلع  ثأو  دمحف هللا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ملتف  جرزخلاو ، سوألا  تاث  اعدف  .تاث  ا  راصنألا 

مهترثآو مهلاومأو ، مهلزانم  مهاإ   مهلازنو  نجاهملل ، اوعنص  امو  راصنألا  ركذ  مث  هلهأ ، وه 
ءافأ هللا ام  نجاهملا  و  منب  تمسق  متبحأ  نإ  راصنألا  عم  ا  لاق : مث  مهسفنأ ، ع 

نو ملاومأو ، ملزانم  كسلا   نم  هلع  مه  ام  ع  نورجاهملا  ناو  ضنلا ، ب  نم  ّع 
؟ مرود نم  اوجرخو  مهتيطعأ ، متبحأ 

عيمج مسقت  ل  لوسر هللا ، ا  الاقف : امهنع  ذاعم ر هللا  نب  دعسو  ةداع ، نب  دعس  ملتف 
لوسر هللا، ا  انملسو  انضر  راصنألا : تدانو  اونا ، ام  انرود  نونوكو   نجاهملا ، لاملا  

.هللا لوسر  ا  اهيف  مهكراش  الو  ةمنغلا ، مهرثؤنو  انرادو ؛ انلاومأ  نم  مهل  مسقن  ل 

الإ ائش  راصنألا  نم  ادحأ  طع  ملو  نجاهملا ، عأو  هلع ، ءافأ هللا  ام  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مسقف 
ذاعم نب  دعس  عأو  امهنع ، ةناجد ر هللا  اأو  فنح ، نب  لهس  مه : جاتحم  انا  لجر ،

.مهدنع ركذ  هل  افس  ناو  قيقحلا ، نبا أ  فس 

انمدق ٍموق  لثم  انيأر  ام  لوسر هللا : ا  اولاقف  مهلضف ، راصنألا  مهناوخإل  نورجاهملا  فرع  دقو 
، أنهملا انوكأو   ةنؤملا ، انوفك  دقل  ثك ، نم  ذ 

ً
نسحأ  الو  للق ، ةاساوم   نسحأ  مهيلع 

مهتوعدو هللا مهيلع ، متيثأ  ام  ال ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  هل ، رجألا  اوبهذ  نأ  انشخ  دقل  ح 
.مهل

ةع

نا هلعل  ل  مهيلع ، ناوضر ر  راصنألا  عأ  لاملا   مجح  رغص  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
بط نخآلل  اهنوطعو  ةصخشلا ، مهلاومأ  اقح   مهسفنأل  نوري  ال  مهنأ  ةجردل  امدعنم ،

، نجاهملا مهنب و  مهلاومأل  مهتمساقم  ركذن  انهو  لا ، ةاح  هلثم   دجوي  نأ  لق  سفن 
افصاو هاتك  ەركذو   كلذ  لجو  زع  ردقو هللا  قفني ، يذلا  يراصنألا  ةلاح  نع  رظنلا  ف 

َو
َ

ْمِهْيلِإ  َرَجاَه  ْنَم  َنوُّبِحُ  ق 
ْمِهِلَْ ْنِم  إلاَو 

ْ
َناَمِ َراَّدلا  ت 

َ
اوُءَّوَب َنيِذلاَو  : ﴿ لاق راثيإلا ، ةفص  راصنألا 

َّحُش َقوُي  ْنَمَو  ةَصاَصَخ 
ٌ

ْمِهِب  َنا  ْولَو  نأ 
ْ

ْمِهِسُف َنوُرِثْؤَُو َع  توأ 
ُ

او اَّمِم  ةَجاَح 
ً

ْمِهروُدُص   ِ  
َنوُدِجَ

.(٩ حلا : ﴾ ) َنوُحِلْفُملا ُمُه  ف 
َ

َكِئلوأ ن 
َ

ِهِسْف

، جاتحم وهو  هسفن  ەغ ع  رثؤو  لس هللا ، قفني   نا  ةوخإ  ا  راصنألا  نم  قفلا  ح 
فالخ ةقف ع  راصنألا  ةلاح  تنا  دقل  مهل ، ملاعلا  بر  ةداهش  راصنألا  هلع  عبط  ام  اذهو 

عم مهمركو ، راصنألا  ءاطع  ةل  ءانغأ  اونا  راصنألا  نأ  نظ  ةسلل  ئراقلاو  نوثلا ، عقوتي  ام 
لا ةثلا  عجلا  فقاوم  كلذ  نم  لدأ  سلو  ادج ، ةضفخنم  تنا  ةداصتقالا  ةنيدملا  ةلاح  نأ 



نا دقف  يرجهلا ، سماخلا  ماعلا  رخاوأ  بازحألا   راصح  اهرهشأ  نمو  ةنيدملا ، اهب  ترم 
.ءارقف راصنألا  مظعم 

ملو َرُي  مل  ّامتجا  ٍلفات  نم  اهفادهأ  راصنألاو  نجاهملا  ةاخاؤملا ب  تققح  دقل  باش ، ا 
لهألا ةقرافم  نع  مهتساؤمو  نجاهملل ، ةغلا  ةشحو  باهذإ  تقو  خــــراتلا ، لثم   هل  فرع 
تقو تحجن  دقو  ةرونملا ، ةنيدملا  ةددجلا   ةملسملا  ةلودلل  ةوقو  ضوهن  نمو  ةشعلاو ،
اهلعجو ءاخإلاو ، ةدقعلاو  نامإلا  اهماقأ ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأل  لجو  زع  لضف هللا  ةاخاؤملا  ەذه 
بحلا نم  ةعئارلا  ةلثمألاو  روصلا  ەذه  ترهظ  َّمث  نمو  نو ،

ُ
ة ٍلفاتو  ٍءاويإ  نم  المع ، اعقاو 

.راصنألاو نجاهملا  راثيإلاو ب  ةوخإلاو 



ةع مهردلا  ..مغ  داز  دقل 
فلأ ةرلا ، ن  دشر ، ٌلوقع  ّس ، ٌّح  ٌمحر  مك ، ٌملح  ٌلجر  روطسلا ، ەذه  انفض  

، ثدحلا نسحو  ةرطفلا ، ةمالسو  بناجلا ، لو  حورلا  ءافص  هف  نودجو  هنوفلأو ، سانلا 
، هلوسرو هحأ هللا  نامإلا ، وفص  ركع  ام  رئاسو  ةنيغضلاو ، دسحلاو  دقحلا  نم  ردصلا  ةءارو 

ثلاث وهو  ءانألا ، دع  قولخم هللا  مظعأ  ثلاث  وهف  ائانثسا ، جر 
ً

نا  دقل  نوملسملا ، هحأو 
، لسرم ٍّن  ّنبا  نم  جوزت  يذلا  ةلا  خــــرات  دحولا   ناسإلا  وهو  ةنجلا ، نملا  ةعلا 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص قيفر  وهو  ةكئالملا ، هنم  تس  يذلا  لجرلا  وهو  نيدشارلا ، ءافلخلا  ثلاث  وهو 

.ةنجلا اندلا و   

لجرلا ملذ  نامزألاو ، روصعلا  ل  ەدوجو   ردني  راهطألا  لاجرلا  نم  ٍفنص  عم  ٍدعوم  نحن ع 
، ةشخلاو مرلاو  دوجلاو  عضاوتلاو ، ءاحلا  حــــر  اهروطس  اانث  اندجو ب  هتس  تءاج  اذإ  يذلا 

لاومأو ةراجت  بحاص  ناو  لجو ، زع  هللا  مهانغأ  نيذلا  ءانغألا  نم  هنع  هللا  ر  نا  دقل 
راصو ەدنع ، امو  هتاضرم  ءاغتباو  لجو  زع  ةعاط هللا  لاومألا   ەذه  مدختسا  هنلو  ةلئاط ،

نافع ر هللا، نب  نامثع  نرونلا  يذ  عم  تلن  نحن  رقفلا ، خ  الو  قفنُي  لل خ  اقاس 
.عئارلا فقوملا  اذه  نا  ةثلا  هتاقفن  نم  هقفنأ ر هللا  اممو 

دتشا املف  هنع ، قيدصلا ر هللا  رك  أ  ةفالخ  طحق   سانلا  باصأ  لاق : ساع  نبا  نع 
مل ءامسلا  نإ  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  ةفلخ  ا  اولاقو : هنع ، هللا  ر  رك  أ  إ  اوءاج  رمألا ، مهب 

لاقف عنصت ،؟ امف  كالهلا  سانلا  عقوت  دقو  ةددش ، ةدش  سانلاو   تت ، مل  ضرألاو  رطمت ،
اوجرخ املف  .منع  ملا  جف هللا  اوسمت ح  الأ  وجرأ هللا  إف  اوصاو ، اوفنا ، قيدصلا :

نافع نب  نامثع  باب  تخانأف  اققدو ، اتزو  ارُب  ةقوسوم  ع  فلأ  اهيف  ماشلا ، نم  ةلفاق  تءاج 
مهيلإ جخف  بالا ، هلع  اوعرقف  نامثع ، با  راجتلا إ  ءاجف  ەراد ، اهلعجف   هنع ، ر هللا 

ضرألاو رطمت ، ءامسلاو ال  طحق ، دق  نامزلا  اولاق : نوؤاش ؟ ام  لاقف : سانلا ، نم  ألم  نامثع  
عسون انعف ح  ماشلا ، نم  ةلفاق  كلإ  تءاج  هنأ  انغل  دقو  ةددش ، ةدش  سانلاو   تت ، ال 

.ملسملا ءارقف  ع 

، اوشاف اولخدا  ةماركو  اح  نامثع : لاق  دن ، ام  ملعتل  كنإ  اولاق : نودت ،؟ ام  نامثع : لاق 
راجتلا عم  ا  نوحت  م  نامثع : لاق  نامثع ، راد  عضوم   ماعطلا  اذإف  راجتلا ، لخدف 
كدن اولاق : اذه ، ةداز ع  تطعأ  نامثع : لاق  مهرد ، مهرد  اولاق : ماشلا ؟ نم  ا  ع 

دقل نامثع : لاق  ةسمخ ، مهردلا  كدن  اولاق : كلذ ، نم  أ  اهتع  نامثع : لاق  ةعرأ ، مهردلا 
!؟ انغ راجت  ةنيدملا  سلو   كداز ، يذلا  نم  ورمع  اأ  ا  هل : اولاقف  ةع ، مهردلا  مغ  داز 

مدهشأ نامثع : لاق  مهللا ال ، اولاق : ةداز ؟ مدنعأ  ةع ، مهرد  ل  اطعأ  نإ هللا  نامثع : لاق 
نبا لاق  .اسملاو  ءارقفلا  هجول هللا ع  ةقدص  ف  هلوسرلو ملسو هيلع هللا ىلص ، لجو ،  زع  اهتع   أ 
ةلُح هلع  قلأ  نوذرب  وهو ع  مانملا  لل   نم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تأر  امهنع :  ساع ر هللا 

لوسر هللا، ا  تلقف : لجعتسم ، وهو  رون ، نم  ةصق  ەدو  رون ، نم  نالعن  هلجر  رون ،  نم 
، ةقدص قدصت  دق  نامثع  نإ  ساع ، نبا  ا  لاق : ردات ؟ نيأف  كمال  كلإ و  وش  دتشا  دق 

.هسرع انيعد إ  دقو  ةنجلا ، اسورع   هُجَّوزو  هنم  اهلق  دق  نو هللا 

ةع



اعشجو احُش  داعلا  توق  يركتحمو  لاملا ، داَُّع  ناذآ  اعت  حتف هللا  له  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ظقوتو فطعلاو ، ةحرألا  ةزه  اهزهتف  مهــلق  فلدت إ  ةنامثعلا ح  ةمظعلا  ەذه  توص  إ 

لهأ نم  تاجاحلا  يوذو  اتيلاو  لمارألاو  اسملاو ، ءارقفلا  ناسحإلاو  ةمحرلا  ثعاوب  اهيف 
ةرجحتملا بولقلا  يوذل  اا  مهءامد  تتعاو  ةاحلا ، ةمزأ  مهتنحط  نيذلا  سؤبلاو ، ةقافلا 

لاومألا قافنإ  ةنامثع   ٍةحفن  مهتاح إ  نم  ةلحرملا  ەذه  ملسملا   جحأ  امف  ءاثألا ؟ نم 
.اناسحو ارو  ةاساؤمو  افطاعت  مهنب  ي  جاتحملاو ؛ اسملاو  ءارقفلا  ع 

اندلا اناطعأ  اعت  نأ هللا  وه  ةاحلا  هنع   نافع ر هللا  نب  نامثع  جهن  نا  دقل  باش ، ا 
ام رثآ  نم  لقاعلاو  ةرخآلاو ت ، فت ، اندلاف  اندلا ، نكل إ  ال  سودرفلا ، تانج  اهب  بلطنل 

.مالسإلا ةن  لس  ثلا   هلاومأ  نم  نرونلا  وذ  لذ  دقو  ف ، ام  ي ع 



دبعلا ررحم 
نم ٌثك  اهنم  ثك  كراش   دق  ةمظعلا ، نم  ةددعتم  حاون  هنع  ر هللا  قيدصلا  رك  أل 

، مالسإلا ءامظع  نم  ةورذلا  هتلعج   اصخ 
ً

مهنم  ثك  نع  ه  زاتم  ام  نلو  ةاحصلا ، ءامظع 
ةمألا نامب  هنامإ  نزو  ول  لجر  نع  ءرملا  لوق  اذامف  هلثم ، نع  ملتي  نأ  لجخ  ثم  لعجت 

لوسر هللا دنع  نم  رك  وبأ  جخ  اهنم : فقوملا  اذه  ركذن  نساحم ، نم  هف  ام  ل  هنامإ ، حجرل 
ەذه بئاتك  نم  وألا  ةتلا  دوق  وهو  داعو  ماأ ، ةعض  ىوس  مالسإلا  ەرمع   نك  ملو  ملسو هيلع هللا ىلص 
مهو  ةماقلا ، موي  أ  ةنجلا ، نملا  ةعلا  نم  ةتس  نيد هللا  لخدأ   دقو  داعف  ةمألا ،
هد ىده هللا ع  امو  اماع ، تسو  اماع  ثالثو  اماع  نع  شع  انضعو  هتانسح ، ةفحص 

.ادحاو جر 
ً

ءاضمر بذعُ   وهو  ەاضرأو  هنع  لال ر هللا  ماألا ع  نم  ٌموي  رم  ل  بسحف ، اذه  سل 
بهذو دحألا ، دحاولا  كجني هللا  لوقف : دحأ ، ٌدحأ  لوق : وهو  ه ، ام  دهَجلا  نم  هو  ةكم ،

صو هتراجت ، صُف  مهنيد ، اونتفُ   الئل  ءافعضلا ، ءالؤه  ذاقنإل  ت 
ُ

ضوع ةصرف ال  اهنأ  ىرو 
سمخ هطعف  هف ، الف خ  هكعبأ  لاق : ال ؟

ً
عتأ  لوقو : فلخ ، نب  ةمأ  أو  هلاومأ ،

هللاوو لاقف : ال ،
ً

كتعل  دحاو  ةقوأ  الإ  تبأ  ول  هللاو  لوقو : سمخلا ، ەذه  ذخأف  اهذ ، قاوأ 
.كنم هتذخأل  ةقوأ  ةئام  الإ  ةمأ  ا  تبأ  ول 

.لا نم  ەغل  الو  اذهل  تسل  سياقمو  نزاوم  هنع  رك ر هللا  نأل أل 

، دئادشلا تقو  كنوعفني   ءادشأ  ٍلاجر  اهقفنأف ع  كلاومأ  اقفنم  َّدُ  الو  تنك  نإ  ەوبأ : لوقف 
دو دنع هللا  ام  دي  هنإ  اذإ ، هنع  رك ر هللا  وبأ  دي  اذامف  درأ ، ام  درأ  امنإ  ەاتبأ  ا  لوقف :

ٍفورعمل ع  لال ، نم  هل  تنا  ٍدل  الإ  ال 
ً

قتعأ  ام  سانأ : لوقف  ةرخآلا ، رادلاو  هجو هللا ،
: تاوامس عبس  قوف  نم  درلا  اعتو  ناحس  وتيف هللا  كلذ ، هئفا  نأ  دارأف  هلإ ، لال  ەادسأ 
١٩ لللا : ﴾) َْٰرَي َفْوَسلَو  ألا ٢٠ 

َْ
ْٰع ِهَِّر  ِهْجَو  َءاَغِتْبا  ِإ 

َّ
ت ١٩ 

ُ
ٰىَزْج ن 

ِّ
ٍةَمْع نِم  ُەَدنِع  ِأل 

َ
ٍدَح اَمَو  ﴿

.(٢١ –

ءالؤهل هل  لاملا  اذه  لذي  يذلا  هنع  هللا  ر  رك  أ  ردني  ملا  عمتجملا  نا  دقل 
هواس ال  ءالؤه  نم  دحاو  لف  نيدلا ، هناوخإ   ءالؤهف  قيدصلا ، رظن  امأ   فعضتسملا ،
ةراضح عنصتو  دحوتلا ، ةلود  ت 

ُ
ب اهغو  انعلا  ەذهــو  اهتاغطو ، ضرألا  وكم  ەدنع 

.ةعئارلا مالسإلا 

ةع

الو اهاج ، الو  ًةدمحم  اذه  هلمع  دصق  هنع  قيدصلا ر هللا  نك  مل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
امف هلامل  اقافنإ  سانلا  مظعأ  نم  نا  دقل  مارإلاو ،، لالجلا  يذ  هجو هللا  دي  نا  امنو  انيد ،

.هلوسرو رُي هللا 

خلا ممق  نم  ةمق 
ً

وألا  ةمالسإلا  ةعامجلا  دارفأ  ب  لفاتلا  اذه  نا  دقل  ملا ، أ  ا 
، اهنع نوحفانو  اهب  نوشقاني  ةركفو  ةدقع  باحصأ  مالسإلا ، دبعلا  ءالؤه  حبصأو  ءاطعلاو ،

ع لد 
ً

مهِقتع  مث  مهئا ، ع  هنع  ر هللا  رك  أ  همادقإ  ناو  اهلس ، نودهاجو  
مويلا نوملسملا  جحأ  امو  هنع ،  قيدصلا ر هللا  ةسفن  هلغلغت   ىدمو  نيدلا  اذه  ةمظع 

ءانبأ ب  دضاعتلاو  شاعتلاو  محالتلا  متيل  ةماسلا  رعاشملاو  عيفرلا ، لثملا  اذه  اويح  نأ  إ 



.نيدلاو ةدقعلا  ءادعأ  لِق  نم  ةلماشلا  ةداإلل  اهؤانبأ  ضَّرعتي  لا  ةمألا 

ةلهاجلا لهأ  ةرظن  قرفلا ب  ناولأ  نم  انول  ن 
ُ

كرد هبأو  رك  ةرواحملا ب أ  ەذه  باش ،  ا 
لقتسم رظني إ  رك  دلاوف أ  فورعملا ، لذو  لاملا ، قافنإ  ەوجول  ةسلا  ملسملا  ةرظنو 

، هتاح لقتسم  هعفن   نوعطتس  نمف  فورعملا  عض  نأ  ەدلو  شف ع  اندلا ، ةاحلا 
اندلا لذُي   افورعم  رَّوصتي  هنإف ال  اتلاو  ةرخآلا ، نمؤي  نآلا ال  وهف ح  هملع ، غلم  اذهو 
اندلا مهعفن   وجري  سانلا ال  فاعض  فورعملا   لذ  نإف  اذهلو  ةرخآلا ، هعفن   هلذا  جل 

.كفتلا ةلضو  يأرلا  فعض  نم  ةلهاجلا  لهأ  رظنو  ەرظن  ُّدعُ  

نمث ضق  نودي  ةلهاجلا  لهأ  نا  اذإف  درأ  ام  درأ  امنإ  تأ  ا  هلوق : رك  وبأ  هيج  امنب 
اعت هللا  ناوضرل  الط  ةرخآلا  ةاحلا  دي   امنو  كلذ ، دي  ال  هنإف  اندلا  مهفورعم  

، باسحلا نوكو  لامعألا ، نزوتو  ةماقلا  موي  قئالخلا  ح  امنيحو  ةنجلا ، ُعلا   تاجردلاو 
اونا ةرخآلل  اولمع  نيذلا  نأ  نونقوو  ء ، ل  اوخ  دق  مهنأ  طقف  اندلل  نولماعلا  ركذ 

.مهنم اأر  دسأو  قع 
ً

ُلمأ 



ةاحصلا تاحضت  نم  عئاور 



قحلا ةار  لماح 
نع هملق  الو  هناسل  عُ  نأ  ءرملا  عيطتس  ال  مظع ، نأش  ةرخآلاو  اندلا  مهل   اجر 

ً
نإ  

، نابلا ةحاصفو  ناسللا ، ةقالط  نم  وأ  امهم  مهيف ، ةمظعلا  بناوج  نم  بناج  نع  الو  مهرثم 
ءارو ام  طحت  نلف  تأ  امهم  عألا  نأل  صقتلاو ، روصقلا  روعش  هحص  ٍءاحتسا  الإ ع 

.راثآ نم  اهدوجو  بتي ع  ام  الو  راأ ، نم  رهاوظلا 

هحأو هللا هلوسرو ، بحأ هللا  لجر  لا ، نم  فنصلا  اذه  نم  قالمع  روطسلا  ەذه  انفض  
ةمق مراملا ع  ناف  لن ، كولسو  لضاف ، قلُخ  نم  ه  َّمت  امل  نونمؤملا ؛ هحأو  هلوسرو ،

، هنع ةداع ر هللا  نب  دعس  اهدسو  جرزخلا  عم ف  ٍدعوم  نحن ع  خماشلا ، ةلوجرلا  ح 
انب اولاعتف  دفلا ، وطلا  دهشملا  اذه  ىل  خــــراتلا  ةقورأ  لوجتن ب  روطسلا  ەذه  نحنو  

.هتاح نم  ةعئارلا  تاظحللا  ەذه  عم  اس  شعنل 

شاع دقو  ةقعلا ، ةعب  دهشو  اركم ، ملسأ  دق  جرزخلا  معز  هنع  ةداع ر هللا  نب  دعس  نا 
ةداع ر نب  دعس  لعلو  اقودص ، انمؤمو  اعطم ، ادنج  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  راوج  هنع إ  ر هللا 

هناوخب ت 
ُ

هل تنا  يذلا  شق  بذعت  نم  هصن  لمح  هنأ  اعمج  راصنألا  درفني ب  هنع  هللا 
نيذلا فعضتسملا  كئلوأ  اهباذع  شق  لانت  نأ  اعبط  نا  دقلف  ةكم ، ءارحص  نجاهملا  

سل وهو  ةنيدملا ، نم  لجر  باذعلا  اذهل  ضرعتي  نأ  امأ  ةكم ، نونطقو  اهينارهظ ، نوشع ب 
ةداع ر هللا نب  دعسل  ةَِم  كلتف  اهتداسو ، اهئامعز  نم  ابك  امعز  ل  يداع ، ٍلجر  درجم 

.نجاهملا هناوخإ  لثم  باذعلا  لمحت  هنأ  هنع 

نم نا  ام  شق  تملع  رفسلا ، نوبيهتي  راصنألا  حبصأو  ا ، ةقعلا  ةعب  تمت  نأ  دع  كلذو 
هئارو نمو  هعم  نوفق  ةنيدملا ح  ةرجهلا إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  عم  مهقافتاو  راصنألا ، ةعام 
دعس تكردأ  نفاسملا ح  دراطت  تحارف  كلذل ، شق  نونج  نجف  مالظلاو ، كلا  ىوق  دض 

ه إ اوداعو  هلحر ، كا  هقنع  إ  هد  اوطرو  نوكملا ، ەذخأف  هنع ، ةداع ر هللا  نب 
.باذعلا نم  اوؤاش  ام  ه  نولو  هنو  هلوح  اودشحا  ثح  ةكم ،

حو مهجتسم ، راجأ  املاط  يذلا  عاطملا ، جرزخلا  معز  اذه  ه  عنص  نم  ةداع  نب  دعس 
ەو نيذلاو  ەولقتعا  نيذلا  نا  دقل  بهاذ ؟ ةنيدملا  بهذ إ  مهتدافو ح  مرأو  مهتراجت ،

!؟ ەوفرع ول  هكرات  اونا  مهارتأ  نلو  هموق ، هتنام   نوفرع  الو  هنوفرع  ال 

ةجرد عأ  تنا   ماألا  كلت  اشق   نإ  اوملسأ ،؟ نيذلا  ةكم  ةداس  مهبيذعتب  اولاني  ملأ 
ىوس فرعت  ملف  رونلا ، لوعم  تحت  طوقسلل  أهتت  اهتيلهاج  تاردقم  ل  ىرت  و  نونجلا ،

.نيدتعمو راض  ةداع  نب  دعس  انركذ  ام  نوكملا  طاحأ  سو ،
ً

اجهن  اهداقحأ  ءافشإ 

َّع علط  ذإ  مهيدأ  هللاوف إ ل  دعس : لوق  هيذعت : ةصق  ةَّق  ح  ةداع  نب  دعس  عدنلو 
دنعف ٌخ ، موقلا  نم  دحأ  دنع  ك  نإ  فن : تلقف   ضبأ ، لجر و  مهيف  شق ، نم  رفن 

دع مهدنع  ام  هللاو ، ال  فن : تلقف   ةددش ، ةمل  ملف  ەد  عفر  اند م  املف  لجرلا ، اذه 
: لجرلا لاقف  مهعم ، نا  نمم  لجر  ىوأ   ذإ  نوبحس  مهيدأ  ل  إ  هللاوف  ٌخ ، نم  اذه 

معطم  نب  بجل  جأ  تنك  تلق : ، راوج ،؟ شق  نم  دحأ  كنب و  امأ  لجر ! ا  كحو 
: لجرلا لاقف  .يدالب  مهملظ  دي  نمم  مهعنمأو  ةمأ ، نب  برح  نب  ثراحلل  جأ  تنكو  هتراجت ،
، امهيلإ لجرلا  جخو  تلعفف ، راوج ، نم  امهنو  كنب  ام  ركذاو  لجرلا ، مسا  فتها  لجر  ا 



امهنو هنب  نأ  ركذو  امهيمسا ، فتهي  وهو  حطألا  ب  جرزخلا  نم  جر 
ً

نأ  امهأنأف 
نم اصلخف  اءاجو  هللاو ، قدص  الاقف : ةداع ، نب  دعس  لوق  لاقف : سا ، نع  ەالأسف  اراوج ،

.مهيدأ

ةمجلا شق  حلست  م  ملعل  هفداص ، يذلا  ناودعلا  اذه  دع  ةكم  نم  كلذ  دع  دعس  جخ 
دقلو لجو ، زع  ةداعو هللا  مالسلاو ، قحلاو  خلل  سانلا  نوعد  مهنأ  الإ  ء  ال  لَّزُع ، ٍموق  دض 

.ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو  نيد هللا  ةن  افتي   نأ  ررقو  دعس  مزع  ادلا  ناودعلا  اذه  ذحش 

ةع

لسم نم  ٍدحاوب  اورفظ  امنيح  مهماقتناو  مهتسا  رافلا  رهظأ  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
، ةنيدملا اومدق  اذإ  امهتراجت  ح  نا  مهفاأ  نم  نثا  هتفرعم  الإ  مهنم  هصلخ  ملو  ةنيدملا ،

مهسفنأ نوُّدع  اونا  ةاغطلا ، نم  ةعومجم  مهمَّعي  ثح  ةكم  كملا   ةاح  تنا  اذكهو 
لا مهئدامو  ضع ، مهضع  قوقح  اوظفحو  ماحالا ، ةاغ  اضع  مهضع  مح  دللا ، ةداس 
هلع اوضق  دق  ةداع  نب  دعس  اذهف  ةصخشلا ، مهحلاصمل  عضخت  اهنوسدقو  اهيلإ  نوعجري 
امنيح اح 

ً
هنع  اوجرفأ  مث  كلذ ، لجأ  نم  ەوبذعو  اهنومظع ، لا  مهتاسدقم  رمتلا ع  ةمهتب 

.امهيلع قباس  فورعم  هل  نا  مهنم  نالجر  لخدت 

، سامح اهيلإ  نوعد  ةماس ، ئدام  اهنودع  ةمهو  تاراعش  نوعفري  نمز  ل  ةاغطلا   اذكهو 
نوجسلا ەصم  نا  اهيف  مهفلاخ  نمو  اهقانتعا ، ع  سانلا  نولمحو  ةوق ، اهنع  نوعفادو 

تفلاخ اذإ  ئداملا  ەذه  ةمظنأ  ضقني  نم  لوأ  مه  ةاغطلا  ءالؤه  نوك  مث  دلاو ، بذعتلاو 
دقو مهنم ، ٍدحاول  ةلماجم  كلذ  نا  ولو  ەوررقو  ەوأر  ام  مهدنع  قحلاو  ةصخشلا ، مهعفانم 

نوري ىرخأ  َئدام  نولحتو  اهلوعفم ، ضع  تدقف  اذإ  اهنوسدق  اونا  لا  ئداملا  نوغ 
ئدام نأ  ىلا  ةققحلاو  لوقعلا ، ةلفغ  لالغتساو  للضتلا ، نم  أ  اردق  مهل  ققحت  اهنأ 

، اوع ام  نوضقني  اهلجأ  نمو  نوعَ ، اهلجأ  نمف  ةصاخلا ، مهحلاصم  امنإ   ةسدقملا  ءالؤه 
.نوداع اهلجأ  نمو  نولاوي ، اهلجأ  نمو 



ةداهشلا قاشع  ةاهن 
لذ قالخأو ، فقاوم  ةلوجرلا  ل  لاملا ، ةك  وأ  توصلا  ةماخض  وأ  ندلا  َةوق  ةلوجرلا  تسل 
حور اهنإ  سانلا ، ةاح  ثأتو   ةباجإ  ةلوجرلا  تاثو ، ص  ةحضتو ، حافك  دجو ، س  لمعو ،
دويق هلقثت  ال  وهف  اموي ، نودلا  عنق  الف  اعملا  إ  امود  هعفدت  اهبحاص ، بلق  غت  

ةماقلا موي  دنع هللا  نزي  نامإلا ال  نع  يراعلا  مسلا  مظعلا  لجرلا  نإف  تائسلاو ، تاوهشلا 
لض نوك  دق  لجرلاف  نامإ ، نم  مهــلق  ام   نونزوي  مهنإف  نونمؤملا  امأو  ةضوع ، حانج 

.لاجلا نم  ناملا  لقثأ   دنع هللا  وهو  مسجلا 

، هر لس  هسفن   لذ  قالمع  وهف  لاطألا ، لاجرلا  نم  فنصلا  نم  روطسلا  ەذه  انفض  
ةاضرمو ةداهشلا  بلط  هسفن   لذ  اهالهإ ، سفنلا ح  قش ع  ولو  دهعلا  ءافولا  لَّضف 

ل هنع   هيغتل  هنزح  دع  سب ، دهشسملا  نلاو ، تاثلا  دملا  عم  ٍدعوم  نحن ع  هر ،
دهشلا راصنألا  لط  هنإ  حئانملا ، زافو  حراوجلا ، داجف  حئاورلا ، مَّست  تاحاسلاو ، نطاوملا 

.هنع كلام ر هللا  نب  ءالا  يروطسألا 

حتف موي  ةحضتلاو  ةلوطلا  دهاشم  مظعأ  عم  انحاورأو  انلق  شعن  روطسلا  ەذه  نحن  
خــــراتلا تاحفص  فوطنل ب  انب  اولاعتف  دسألا ، قالمعلا  اذه  ةاح  اتخلا   دهشملا  هنإ  س ،

.رونلا فئاحص  عطسأ  بهذ   نم  ٍفورح  بتُ  يذلا  امإلا  دهشملا  اذه  ىل 

دقل ةداهشلا ؟ ، ت 
ُ

ن نأ  كلام  نب  ءالا  ةصقل  نآ  امأ  هتياغ ؟ غلي  نأ  ةداهشلا  قشاعل  نآ  اَمأ 
قاحللا نحو إ  ىلا ، هتنمأ  قيقحت  ٍقوش إ  ءالا   نا  دقل  متي ، ام  ءالا  ققح  نأ  نآ 

نوملسملا الل  ءت  ةنحاطلا  س  ةعقوم  اهو   هلع ، همالسو  تاولص ر  ملا  هبب 
.دع يأو  ادع  معن  ءالل ، ادع  نوكتلو  ةرارجلا ، سراف  َشويج 

إ قورافلا  بتك  دقو  ملسملا ، ةراحمل  فثك  شج  سرفلاو   زاوهألا  لهأ  دشحا  دقل 
ةلا يرعشألا  وم  إ أ  بتكو  اشج ، زاوهألا  لسل إ  ةفولا  صاقو   نب أ  دعس 

، يدع نب  لهس  دنجلا  مأ  لعجا  نأ  وم : هتلاسر أل  لاق   دقو  سرفلا ، اشج إ  لسل 
.شجلا امهنع   كلام ر هللا  نب  ءالاو  ودسلا ، روث  نب  ةأزجم  نكلو 

ةدع سرفلا   شجو  زاوهألا  شج  اوهجاويل  ةلا  نم  مداقلا  ةفولا  نم  مداقلا  ءاقتلاو 
رف نازمرهلاو  سرفلا ، لقاعم  نورهطو  ندملا ، نوررح  نوملسملا  لاز  امف  ةراض ، كراعم 

سرفلا ندم  ىوقأ  س  تنا  اهب ، تحاو  س  ةنيدم  غل  ح  رخآ  إ  ٍنام  نم  مهمامأ 
لاع بك  روس  س  لوح  نا  دقو  تقولا ، كلذ  ضرألا   ندم  نصحأ  نم  تنا  ل  انصحت ،
رهظ َُب ع  روس  مظعأو  لوأ  هنإ  هنع : نوخرؤملا  لوق  مصعملا ، راوسلا  ةطاحإ  اهب  طح 
دونج ةخ  ەءارو  دشحو  ەزاتجا ، رذعتي  امظع  اقدنخ  روسلا  لوح  نازمرهلا  رفح  دقو  ضرألا ،

.سراف

ارهش ال ةنامث ع  ةمالسإلا  تاوقلا  تلظو  س ، قدنخ  لوح  ةمالسإلا  تاوقلا  تعمتجا 
.ةكرعم نامث  نم  ةلطلا أ  ةدملا  كلت  لالخ  سرفلا  شويج  عم  تضاخو  ەزاتجا ، عيطتس 

ةزراملا أ ەدحو   ءالا  عف  نمؤملا ، دونجلا  سأو ب  ءالا  نامظعلا  ناوخألا  نا  دقو 
مهو ءاملا  جخم  نم  اولخد  نيذلا  ةرماغملا ، لاطألا  ةخن  نم  ءالا  نا  دقلو  لتاقم ، ةئم  نم 

لاتقلاو ءالا ، نم  ةاحصلا  ضع  بقاف  س ، نوملسملا إ  قفدت  متو  توملا ، نوقاسي إ 



ول هل ، هي  نمط ال  يذ  غأ  ثعشأ  بُر  كنع : لوسرلا  لوق  ءارب  ا  ركذتأ  لئاق ، ەودانو  رئاد ،
، مويلا كر  ع  مسقأ  ءارب  ا  اولاق : معن ، لاق : كلام ،؟ نب  ءالا  مهنم  ەربأل ، هللا  ع  مسقأ 

مهللا مهفاتأ ، انحنما  مهللا  اعاد : هر  اعراض إ  ءامسلا  هعارذ إ  ءالا  عفرف  اننو ، مهزهيل 
.كبب مويلا  قحلأ  مهللا  مهيلع ، اننا  مهللا  مهمزها ،

عفدناو هعدوي ، هنأ  ةلط ، ةرظن  هنم  اق  لتاق  نا  يذلا  سأ  هخأ  ع  ءالا  لأو 
نا ةكرعملا ، ءادهش  طسوو  مهاوس ، نم  الإ  لق  نم  اندلا  هفلأت  مل  ٍلاستسا  نوملسملا  

ةمخضم ٍبارت  نم  ةثح  ەانم ع  ضقتو  رجفلا ، ءوضك  ةئناه  ةماسبا  ههجو  ولعت  ءالا  كانه 
.ەراد رفاسملا  غل  دقلف  ەراوج ، ددمم إ  هفسو  روهطلا ، همد 

ةع

إ نوقاسي  مهو  ءاملا  جخم  نم  لوخدلا  ةرماغمل  لاطألا  بدتنا  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
مهضرع ءاملا  نوحس   مهو  لاطألا  ءالؤه  لوخد  نو  ةداهشلا ، امو  رفظلا ، امإف  توملا ،

نوضرعتي مهف  مهل ، ةلاغ  ةنمأ  ةداهشلا  تحصأو  لاوهألا ، ةاح  اوفِلأ  موق  مهنلو  ودعلا ، رانل 
كلذ نم  مهتيدم  ماحتقا  ةأرجلا ع  ملسملا  نم  اوعقوتي  مل  ءادعألا  نأ  رهاظلاو  اهنطاومل ،

ةأجافم هنم  ملسملا  لوخد  ناف  راحتنالا ، هشأ  كلذ  ع  مادقإلا  نأل  طخلا ، لخدملا 
.قزمم مهتقزمو   مهباوص  تراطأ  مهل  ةلهذم 

، كلام نب  ءالا  امهو  مالسإلا ، لاطأ  مظعأ  نم  لط  ةاهن  ةمظعلا  ةرماغملا  ەذه  نا   دقلو 
نأ دعو  ملسملا ، راصتنا  دع  تءاج  ةاهنلا  نلو  نازمرهلا ، امهامر  ثح  روث ؛ نب  ةأزجمو 

امهنم دحاو  ل  لتق  ثح  ءادعألا ، ةانلاو  تاحضتلا  نم  فاح 
ً

جس 
ً

امهنم  ٍدحاو  ل  مَّدق 
لاطألا كئلوأ  مدق  اذكهو  ماحتلالا ، انثأ  التق  نم  عم  ةزرام  ءادعألا  نم  ةئم  ماألا  كلت   

، ثلا اهغ  اومَّدقو   اقت ، فصنو  ماع  ترمتسا  لا  كراعملا  كلت  ةمخض   ٍتاحضت 
ةداقو اندلا  كولم  مهو  ةددع ، انورق  اهتارمث  نوشعو  اهلالظ ، نوئيفتي  نوملسملا  حبصأو 

نأ ادأ  زوج  ال  ءامدلاو ، تاحضتلا  الإ  نوكتي  يذلا  مخضلا  ضعلا  كلملا  اذه  نو  ممألا ،
.رئاودلا مهب  نوصي  نيذلا  مهئادعأل  اوملسسو  هتيامح ، نع  اوفعضف  نوثراولا ، هف  طرف 

صرحأ هنأ  الإ هللا ؛ هلإ  ةمل ال  ءالعإ  لس  لتاق   يذلا  لتاقملا  ةمظع  لا   نإ  باش ، ا 
نإف راوغملا ، لطلا  اذه  ةمظع  لا   وه  اذه  ناو  ةاحلا ، هئادعأ ع  صرح  نم  توملا  ع 
نم لتاق  جر ال 

ً
ىري  وهف  ةلهو ، لوأ  نم  هسفن  قدص  نأ  عيطتس  لتاق ال  وهو  ءالا  ىري  نم 

امنيأ ةنجلا  نع  ثحي  وهف  ةداهشلا ، زوفلا  لجأ  نم  لتاق  ل  بسحف ، نلاو  زوفلا  لجأ 
اهيأ انيلع  بج  اذل  ةنجلاو ، كلذ هللا  ەراعشو   اعصو  اقاش  اهيلإ  قطلا  نا  امفكو  تنا ،

.ةنجلاو امئاد هللا  انراعش  ةوخإلا 



هلوسرو هحو   مَّعنُملا  فلا 
ةكم لهأ  نك ب  مل  هلعلو  ةكم ، لهأ  رطعأ  ناو  ًءاهب ، مهافوأو  شق ، ناتف  ةرد  وه  فلا  اذه 
اذه لثم  لوحتي  نأ  لقعُ  لهف  معنملا ، للدملا  فلا  اذه  ه  رفظ  املثم  هبأ  للدتب  رفظ  نم 
نوك نأو  هلس ، ىذألا   صلاو ع  هنيدل ، ءادفلاو  ناَمإلا ، طاسأ  نم  ةروطسأ  جذومنلا إ 

هنأ لقعُ  لهو  ةنيدملا ؟ مالسإلا   ةلودل  اساسأ  عضو  نم  لوأ  نوك  نأو  مالسإلل ، فس  لوأ 
ترعت ِهسأر  عضو ع  اذإ  ًءاطغ  الإ  هف  نفُ  ائش  هل  اودج  مل  معنملا  فلا  اذه  توم  امدنع 

.هسأر زرب  هلجر  عضو ع  اذو  ەالجر ،

روذج مهــلق  قَّمعو   مالسإلل ، مهرودص  ح هللا  نيذلا  كئلوأ  نم  ٍدحاو  عم  ٍدعوم  معن ع 
، قلا مهاتأ  نيدلا ح  نو 

ُ
ة ةوعدلا ، ةمدخ  ةداعلل   ةقراخ  ٍةوق  مهَّدمأو  قلاو ، نامإلا 

مع ر نب  بعصم  معنملا  فلا  هنإ  ماملا ، رُغلا  مالسإلا  لاطأ  نم  ٍلط  عم  تلن  نحن 
.ةحضتلاو صلا  دهاشم  مظعأ  نم  ٍدهشم  عم  روطسلا  ەذه  شعن   نحنو  هنع ، هللا 

، اريذنو اش ، هلسرأ  َّنأ هللا  لوق : دع هللا  نب  ادمحم  نأ  ةكم  لهأ  نم  ٍموي  تاذ  فلا  عمس  دقل 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص الإ  امهلغش  ثدح  ةكم ال  سانلا   ناو  دحألا ، دحاولا  ةداع هللا  إ  اعادو 

نمو لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  عمس  دقلو  ثدحلا ، اذهل  اعامتسا  سانلا  نم أ  بعصم  ناو  هتوعدو ،
بهذ نأ  ررق  ل  راظتنالا ، ه  لط  ملف  مقرألا ، نب أ  مقرألا  راد  ادع   نوعمتج  هعم ، نمآ 

.هسفنب نيدلا  اذه  نع  عمسل  مقرألا  راد  ٍءاسم إ  تاذ 

ةعامل هنيم  طسو  هنام ، ملسأو  نمآ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح  نم  نآرقلا  عمس  بعصم  دك  مل 
متك نأ  بعصم  ررق  ةكراملا ، ةوعدلا  ەذه  دونج  دحأ  حبصل  مالسإلا  ع  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر 

لوسر سلجو إ  مقرألا ، راد  ددي ع  لظو  ارمأ ، َق هللا  همأ ح  شط  نم  افوخ  همالسإ 
، ائش نآلا  همالسإ ح  نع  ملعت  لا ال  همأ  بضغ  هدافتو  هنامب ، علا  رق  وهو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

شق نويع  تناف  ةددجلا ، ةوعدلا  ەذهب  صاخ  اهيف   خُ  ال  ماألا ، كلت  ةكم   نلو 
.نيدلا اذه  لخد   ٍدحأ  يأ  ءارو  قطلا  اهناذآو ع 

ةالصك ص  وهو  ىرخأ  ةرم  مث  ةفخ ، مقرألا  راد  لخد  وهو  ةحلط  نب  نامثع  ه  دقلو أ 
يذلا أنلا  اهيلع  لأ  ثح  كلم ، تب  سانخ  بعصم  مأ  ءارحصلا إ  حــــر  قباسف  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،

مهل  لوق  هلوح  عمجتملا  ةكم  فاأو  هتشعو  همأ  مامأ  بعصم  فقوو  اهباوص ، راط 
.همالسإ أن  ةحص  نع  هتاثو  قحلا  ق 

لظو اهقالغإ ، هلع  تمحأو  رادلا ، هسح   همأ  تررق  ارم ، ايذعت  بعصم  بذعت  دعو 
، ةشحلا ضرأ  إ  نجاهم  نمؤملا  ضع  جخ  ح  نامزلا ، نم  ةف  كاذ  هسحم  هر 

مو هنيد ، ارجاهم  ةشحلا  مو إ  هسارحو ، همأ  لفاغو  أنلا ، عمس  هسفنل ح  لاتحاف 
ةدش إ  فلا  نم  امامت  بعصم  لاح  َّغت  دقو  ةكم ، إ  دوع  مث  ةدم  ةشحلا  بعصم  

.رقفلا

ه ح او  نإ  امف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوح  سولج  مهو  ملسملا  ضع  اموي ع  جخ  دقلف 
ەوأر دقلف  معنملا ، فلا  لاح  اعمد ع  مهنويع  ضع  تفرذو  مهراصأ ، اوضغو  مهسوؤر ، اونح 

، روهزك هاث  تنا  ح  همالسإ ، لق  وألا  هتروص  مهتدواع  دقو  الا ، اعقرم  االج  يدتري 
: دهشملا اذه  لوسر هللا ع  لاق  دقلو 



هلوسرو اح   هل ، كلذ  كرت  مث  هنم ، هبأ  دنع  معنأ  ف  ةكم  امو  اذه ، اعصم  تأر  دقل 
لأ نأ  تأو  ةمعن ، نم  هلع  ضفت  تنا  امل  اهيلإ  ەدر  نم  تسي  همأ ح  هتعنم  دقل  ملسو هيلع هللا ىلص !!

.اهنبا ناسإلا  اذه  نا  ول  ح  اهتنعل ، ه  تقاحو  ىزعلاو  تاللا  رجه  ناسإ  اهماعط 

ع ف  ةشحلا ، نم  هعوجر  دع  ىرخأ  ةرم  هسح  تلواح  ح  ه  اهدهع  رخآ  نا  دقلو 
مه اذإ  همزع  قدص  ملعت  تناو  هسح ، ع  ه  عس  نم  ل  نلتقل  تلعف  ل   هسفن 

.اا اهعدوو  ةا ، هتعدوف  مزعو ،

نامإلا راو أ ع  مألا ، بناج  نم  رفلا  بجع ع  راإ  نع  عداولا  ةظحل  تفشك  دقل 
بقا امأ ، كل  دعأ  مل  كنأشل ، بهذا  اهتب : نم  هجرخت  هل و  تلاق  حف  فلا ، بناج  نم 

ەدع ادمحم  نأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  يدهشاف  قوفش ، كلعو  حصان ، كل  ەامأ إ  ا  لاقو : اهنم 
.قع فعضو  أرب ، ىرُف  كنيد ، لخدأ   بقاوثلا ال  امسق  ةضاغ : هتباجأف  هلوسرو ،

ةع

، ةقافلاو فظشلا  ارثؤم  اهيف ، شع  نا  لا  ةفراولا  ةمعنلا  نم  بعصم  جخ  دقل  باش ، ا 
نل اماأ ، عجو  اموي ، لأ  الا ، باثلا  نشخأ  ادترم  الإ  ىرُي  ال  رطعملا ، قنأتملا  فلا  حبصأو 

سفنألاو الج ،
ً

عألا  ألم  رخآ  اناسإ  هنم  تلعج  رونو هللا ، ةدقعلا ، ومس  ةقنأتملا  هحور 
.دارأ ام  ادهش  نمؤملا  فلا  اذه  ةصق  ت 

ُ
ن دحأ  ِموي  و  ةعور ،

ً

، مهتعمس هشب  نوموقف  ملسملا ، ةهجاوم  رافلا   فق  اذكه  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
مويلاو ا  مهنامإ  مدعل  مهو  ةرثؤم ، اهنوري  لا  قرطلا  ل  عمتجملا  مهتنام   طاقسو 

مهسفنأل نوحي  كلذلف  ةئسلا ، مهلامعأ  ةقع ع 
ً

نوشخ  الو  ٍمثأم  نع  نوعروتي  رخآلا ال 
ةنعم فاعضإ  اهنم  نودصق  ةقلتخم ، راخأو  ٍلاوقأ  ماعلا  يأرلا  نوللضو  رولاو  بذلا 

كلم ال  دقو  نمز ، ل  نمؤملا   عم  مهــح  قفانملاو   رافلا  نأش  اذكهو  ملسملا ،
مهيف تققحت  اذإف  جفلا ، راظتناو  اندلا ، دهزلاو   صلا  الإ  ةمواقملا  لئاسو  نم  نوملسملا 

.كمتلاو نب هللا  نوريدج  مهنإف  مهنع  ناوضر هللا  ةاحصلا  ىدل  ترفاوت  ام  تافصلا  ەذه 



اح  دشأ 
علاو سوردلا  ذخأ  نأ  دع  الإ  هلقتسم  كرد  نأ  الو  ەاح ، شع  نأ  عيطتس  ناسإلا ال  نإ 

ردنُي نيذلا  ءاقتألا  ذاذفألا  لاجرلا  نم  ةرطع  ةقاب  اهيلع  ما هللا  دق  ةمأ  نحنو  هضام ، نم 
ِس تاحفصلا   تلق  امل  هللاو  و  نامزألاو ، روصعلا  ىدم  ع  ةمأ  ِةأ  مهدوجو  
نم رئاخذلا  ەذه  ل  اهدنع  ٍةمأل  فك  فن : لوقأو   بجعتأ  تنك  مئاظعلاو  ةاحصلا 

ًةودق مهل  نوكتل  راخألا  كلت  انتاتفو  انباش  ملع  فكو ال  ممألا !؟ لذ  نوكت   نأ  مئاظعلا 
هشلا نإف  مهلاوقأو ، مهلاعفأ  مهب   اودتقلو  ل  لجو !؟ زع  قطلا إ هللا  مهل  ء  ارونو 

.حالف لاجرلا 

ةحم مهسوفن  تف   نامإلا  ةوالح  اوقوذت  نيذلا  مهيلع  ناوضر ر  راخألا  ةاحصلا  نمو 
باوثلا نسُح  نذب هللا  نولانسو  مهتاح ، ءادعس   اوشاعف  مالسإلا  نال  اوذغتو  هلوسرو ، هللا 

.مالسإلا نولوألا إ  نوقاسلا  مهف  اندلا  قبسلا   تاصق  اوزاح  ام  ةرخآلا ، رادلا   

اس ةكم  ناتف  مرأ  نم  لطلا ف  اذه  ناوضرلا ، نئافلا  ءالؤه  نم  روطسلا  ەذه  انفض  
هنع صاقو ر هللا  أ  نب  دعس  هنثارب  دسألا   فلا  عم  ٍدعوم  نحن ع  اأو ، امأ  مهزعأو 
ادعس نا  دقو  صأ ،

ً
مهزعأو  اس ، ةكم  ناتف  مرأ  نم  هنع  صاقو ر هللا  نب أ  دعس  نا  .

بحلا ددش  هدلاوب ، لا  ثك  نا  دقو  باشلا ، ناعر  ةكم   ءامس  ةوبنلا   رون  قأ  ح 
داقناف ىلا ، ةهلإلا  ةققحلا  رونو  مالسإلا ، سمش  دعس ع  باش  ةرهز  تحتفت  دقلو  همأل ،

ناو لاجرلا ، نم  اوملسأ  ةثالث  ثلاث  نا  ح  رونلا ، بكوم  إ  عأف  ء ، يول ع  اهل ال 
.ةمألا باشل  اهناو  اهحضوت  لطلل  كن  ةصق  همالسإل 

، ضع قوف  اهضع  تاملظ  قراغ   أ  لال  ثالثب  ملسأ  نأ  لق  مانملا  تأر   دعس : لاق 
وقس إ دق  ارفن  تأرف  رمق  ءاضأ   ذإ  ءاملا – قمعأ  ةجل   اهججل  طختأ   تنك  امنو 

تلقف مهنع ، قيدصلا ر هللا  رك  اأو  بلاط ، نب أ  عو  ةثراح ، نب  دز  تأر  رمقلا ، كلذ 
.ةعاسلا اولاقف : انهاه !؟ متنأ  ذنم م  مهل :

نأ هللا تملعف  افختسم ، مالسإلا  وعد إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  غل  راهنلا  َّع  علط  امل  َّمث إ 

هتيقل  اعم ح  هلإ  تضمف  رونلا ، تاملظلا إ  نم  هس  جرخ  نأ  ءاشو  اخ ، دارأ  
امف ُتملسأف ، حف  ، مالسإلا  نع  هتلأسف  علا ، دقو ص  ةكم – قرط  دحأ   – داج بعش 

.ملحلا مهتيأر   نيذلا  رفنلا  ءالؤه  ىوس  ٌدحأ  مدقت 

قأ نم  ةجتل  نمؤملا  فلا  ضرعت  امنو  انيه ، هس 
ً

رم  مل  صاقو  نب أ  دعس  مالسإ  نل 
.انآرق اهنأش  هناحس   لزنأ هللا  نأ  اهفنعو  اهتوسق  نم  غل  ح  افنع ، اهفنعأو  ًةوسق  براجتلا 

.ةساقلا ةجتلا  ەذه  انيلع خ  صقل  ماللا  دعسل  كنلف 

، اهل احم  اهب  ارب  ف  تنكو  اهترئاث ، تراث  ح  السإ  خ  أ  تعمس  نإ  امو  دعس : لاق 
هللاو كبأو ، كمأ  نيد  نع  كفف  هتقنتعا  يذلا  نيدلا  اذه  ام  دعس  ا  لوقت : َّع  تلقأف 

مدنلا ع كلأو  َّع ، انزح  كداؤف  رَّطفتيف  تومأ ، بأ ح  الو  لآ  وأ ال  اذه  كنيد  َّنعدتل 

! رهدلا َدأ  اهب  سانلا  تو 
ُ

كِّع تلعف ، لا  كتلعف 

ماعطلا تتجاف  اهدعو ، تضم   اهنل  ء ، يأل  يد  عدأ  انأف ال  ەامأ ، ا  عفت  ال  تلقف :



، اهاوق تراخو  اهمظع  نهوو  اهمسج  لزهف  ب ، الو  لأت  كلذ ال  اماأ ع  تثكمو  بالاو ،
كلذ أتف  ءاملا ، نم  ٍللق  وأ  ماعطلا  نم  ٍء  غلت  نأ  اهلأسأ  ٍةعاس  دع  ةعاس  اهيتآ  تلعجف 

.ىزعلاو تاللا  ةداعل  عجرأو  يد ، عدأ  وأ  تومت  ب ح  وأ  لأت  الأ  مسقتو  ءاإلا ، دشأ 

ەامأ ا  هللاوو  دشأل ، هلوسرو  نل ح   كل ، ددشل ح  هللاو  ەامأ إ  ا  اهل : تلق  كلذ  دنع 
دجلا تأر  املف  ءل ، اذه  يد  تكرت  ام  سفن  دع  اسفن  كنم  تجرخف  سفن  فلأ  كل  نا  ول 

َكاَدَهاَج ْنَو  : ﴿ لجو زع  هلوق  انيف  لزنأف هللا  اهنم ، ٍەرك  تو ع  تلأو  رمألل ، تنعذأ  م 
ْنَم َلَِس  تاَو 

َّ
ْعِب افوُرْعَم  نُّدلا 

اَْ  ِ اَمُهْبِحاَصَو  ت 
ُ

اَمُهْعِط ف 
ََ
ٌملِع  ِهِ  َكل  َسْل  اَم   ِ  

َكُْ ْنأ  َع 
.(١٥ نامقل : ﴾ ) ت

َ
َنولَمْع ْمُتْنك  اَمِ  ف 

َ
نأ
ْمُئَِّ ْمُعِجْرَم  ث إ 

ُ
َّم نأ إ 

َ
َبا

ةع

اذه ع  تاثلا  ةلثمأ  نم  هنع  ر هللا  صاقو  أ  نب  دعس  فقوم  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
عضخ ملو  هنيد ، تث ع  ثح  يوقلا  دعس  نامإ  اذهب  رهظ  دقو  نَحِملل ، ضرعتلا  مغر  نيدلا 

هنأو لجو ،  زع  دنع هللا  ام  راتخاف  همأ ، ةعاطو  ةعاط هللا ، راخ ب  هلعج   يذلا  ءالتبالا  اذهل 
اذه لجو ،  زع  عو هللا  هعطو ، ٍقِساف  ٍبأل  بجَتْس  انمؤم  ىرأ  امنيح  ملألا  دشأ  مِلؤي 

، حلفت ملف  نيدلا  اذه  نع  هفت  نأ  اثك  همأ  تلواح  دعسف  افْعَضو ، ةِصعم 
ً

امنإ  ارِب  سل 
، ماعطلا نع  موصأس  إ  دعس ، ا  هل : تلاقف  اهتاح ، و  اهدِب ، ةحار  قرو 

َ
ٍة رخآ  تمدختساف 

.اورلا لاجلا  هنامإ  دعس ع  لظو  تومأ ، نأ  وأ  دمحم  رفكت  رطفأ ح  نلو 

فدهلا اوفرع  اذإف  اندلا ، ةاحلا  مهيلع  نوهتل  ةرخآلا  إ  ملسملا  دش  مالسإلا  نإ  باش ، ا 
شعلا  إ  مهقاس  دتس  فدهلا  اذه  إ  مهلوصو  نأل  مهئادعأ ، ع  اوتنا  ەوقَّطو 
اهيلإ لوصولا  نو  ةق ، ةيند  مهفادهأ  نإف  مهؤادعأ  امأ  هلس ، توملاو   اعت ، لس هللا 

أرد نأ  مهنم  ٍدحاو  ل  لواح  نأ  كلذ  بطلا   قطنملاو  ءاقلا ، ع  مهسفانت  دتس 
نأ اسلا  فدهلا  نوفرع  نيذلا  ملسملل  ةسلا  قطنملا  امنب  ەغ ، تو  هسفن  نع  رطخلا 

.فدهلا لوصولا إ  مهقسل   هسفنب  هناوخإ  مهنم  ٍدحاو  ل  يدف 

نأ نكم  هجهانمل ال  نوقطملا  مهنيد  فادهأل  نوكردملا  نويققحلا  نوملسملا  نا  انه  نمو 
نودوع مث  اهنوبكتري ، ٍءاطخأ  بس  ةتقؤم  ٍتاساتنا  نوباص  دق  امنو  اهن ، ٍلش  اوبلغُ 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  باحصأ  عم  لاحلا  نا  ام  ةماسلا ، فادهألا  غل  ةلواحمل 



مظعلا يدحتلا 
ةجحلا قحلا  يدهــو إ  ءاودلا ، فصو  ءادلا  صخشُف  ٍةص  وعد إ هللا ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا 

نم غ ه  نمآو  هلوح  فتلا  نم  هتوعد  لوأ  نم  َلف  لنلا ، كولسلاو  لضافلا ، قلخلاو  ةغلالا ،
، ەوقنتعا ح  هلإ  مهاعد  نإ  امف  ٍدعوم ، ع  مالسإلا  إ  هعم  اونا  مهنأ  ةضراعم ، وأ  ٍةوبك 

رمأ نودهي  ةمئأ  اوناف  هقالخأ ، اوقلختو  هملاعت ، اوهقف  ٍقفرب ح  هف  اولغوتو  هح ، اوأو 
.مقلا كولسلاو  لضافلا  قلخلا  يوسلا  طالا  هللا إ 

هنم عنصف  مالسإلا  ءاجف  منغلا ، ري  نا  لجر  لاجرلا ، ءالؤه  نم  ٍلجر  عم  ٍدعوم  نحنو ع 
اذه تازجعم  نمو  مظعلا ، نيدلا  اذه  تازجعم  نم  ةزجعم  حبصأ  ل  نولا ، ءامس  ءت  ةمق 

، سانلا م ب  انآرق  احص  ل  نم  عنص  نأ  نذب هللا  عاطتسا  نأ  موي  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا 
ل فحصملا ، نم  خسلا  تاع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  خس  دقلف  هلالخ ، نم  مالسإلا  نوف  سانلا  ەاري 

ٍدادم اهخس  هنلو  قرولا ، تاحفص  حلا ع  نم  ٍدادم  اهخسي  مل  هنلو  افولأ ، ل  تائم ،
.بولقلا تاحفص  رونلا ع  نم 

ال قب  هحاص  دم  هنإ  سفنلا ، ع  هناطلس  َيوقو  ەروذج ، تقُمع  اذإ  نامإلا  نأش  كلذو 
اهنلو ال اندلا  كلم  وهف  روخ ، مزعو ال  فقوتي ، عفادو ال  وبخ ، لمأو ال  لت ، ةمهو ال  هي ،

ءاللا ه  لو  ت ،
ُ

ەرط ال  اهنلو  ةمعنلا  ه  طحتو  ەدعتس ، ال  هنلو  لاملا  عمجو  هلمت ،
ال لصألا  بهذلا  هتوق ، إ  ةوقو  هتمع ، عم  ةمع  الإ  دئادشلا  ەدت  ال  ەرهق ، ال  هنلو 

.لا نم  فنصلا  اذه  نم  هنع  دوعسم ر هللا  نب  دع هللا  ناو  ًءافصو ، ًءاقن  الإ  رانلا  ەدت 

ماحتقاو باعصلا ، لمحت  ع  هحاص  لمح  اق  اعت  ا  نامإلا  نوك  امنيح  ةوخإ  ا 
زتف هلق ، فاغش  هتبحم  تطلاخو  ه ، نمآ  يذلا  مظعلا  نيدلا  اذه  ةن  لجأ  نم  رطاخملا 
ةوقلا ةرفوو  ددعلا ، ةك  ع  ةداملا  تانامإلا  فعضو  ددعلا ، ةلق  مغر  قوفتتو  نامإلا  ةوق 

دع للجلا  احصلا  فقوم  نامإلا ، ةوق  لدت ع  لا  فقاوملا  زربأ  نم  نو  ودعلل ، ةداملا 
مهو  شق  ددانص  ىدحتي  ەدجنف  نآرقلا ، عدص  نإ  اموي  هنع  ر هللا  دوعسم  نب  هللا 

ةحان نم  فعضلا  وهو  ةشعلا ، ةحان  نم  فعضلا  لجرلا  وهو  مهتوطسو ، مهتلودو  مهزع 
الإ كاذنآ  ه  رهجلا  عيطتس  نك  ملو  دجسملا ، مهمامأ   نآرقلا  رهج  كلذ  مغف  مسجلا ،

.مهب رافلا  شط  ةدشو  ملسملا ، ددع  ةلقل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

، طق ه  رهجُ  نآرقلا  شق  تعمس  ام  هللاو  اولاقف : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، باحصأ  اموي  عمتجا  دقف 
انإ اولاق : انأ ، دوعسم : نب  هللا  دع  لاقف  هللا ؟ باتك  موقلا  عمسُ  ملسملا  نم  ٍلجرب  نمف 

، وعد لاق : ەودارأ ، نإ  موقلا  نم  هنوعنم  ةشع  هل  جر 
ً

دن  امنإ  دع هللا ، ا  كلع  مهاشخن 
.ُعنْمس نإف هللا 

ماقملا دنع  ماقف  اهتيدنأ ، شقو   ضلا ، ماقملا   هنع ح أ  دوعسم ر هللا  نبا  ادغف 
، ىرت لا  مهنيعأ  نوقِّدصُ  ال  نوهودشم ، شق  ءامعزو  هتوص ، اهب  اعفار  نمحرلا  ةروس  أرق  مث 

مهَسأ ىدحتي  نأ  امهدحأل  منغلا  ري  نا  نم  فك  نورَّوصتي  الو  عمس ، لا  مهناذآ  الو 
دوعسم  نبا  فرع  نا  اذكهو  دع  مأ  نبا  عنص  اذام  لئاق : ەولَّمأتف  ماقملا ، دنع  مهءاكو 
ضام  وهو  ههجو ، نو  اولعجو  هلإ  اوماقف  دمحم ، ه  ءاج  ام  َضع  اولتيل  هنإ  ةلهاجلا ؟

.غلي نأ  ءاش هللا  ام  اهنم  غل  هتءارق ح 



نا ام  لاقف : كلع ، ەانشخ  يذلا  اذه  هل : اولاقف  ەدسجو ، ههجو  ااصُم   هاحصأ  داع إ  مث 
مهتعمسأ دقف  كسح ، اولاق : ادغ ، اهلثم  أل 

ُ
مهنيداغ متْش  لو  نآلا ، مهنم  َّع  نوهأ  ءادعأ هللا 

!! نوهرك ام 

ةع

ءالؤه ناه  دقف  ء ، ل  ەدنع  ناه  نمؤملا  بلق  اعتو   هناحس  ركذ هللا  مظع  اذإ  باش ، ا 
ام مهادحتف  قحلا ، ةوعد  دض  مهــحتو  مهتسا  نم  مغرلا  ع  دوعسم  نبا  ع  رافلا 
نا امنب  ادج ، ةلاع  هتس  تنا  هلق  لجو   زع  ا  نامإلا  دوجو  نأل  كلذو  نوهرك ،

ءادعأ نم  ةهرلا  نأ  ملعن  اذهــو  كلذ ، ع  مدقأف  ادج ، ض 
ً

هلق  رافلا   ةيه  دوجو 
لءاضتت امنب  هلق ، اعت   ا  نامإلا  دوجو  لؤاضت  ردق  ملسملا  بلق  مخضتت   مالسإلا 

.هكولسو ەرعاشم  نامإلا ع  اذه  ةنمهو  اعت  ا  هنامإ  ةوق  ردق  مهنم  هتبهر 

امظع  اسرد  هل  نولا  ملعُل  ةدقعلا  كلتب  كرحتي  ةدقعلا  لجر  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ءاجف منغلا ، ري  نا  لجر  اذه  ةوخإ  ا  فقاوملا ، دشأ  ةوعدلاو إ هللا   نيدلا ، اذهل  لمعلا 

نم لعج  يذلا  نيدلا  اذه  تازجعم  نم  حبصأ  ل  مالسإلا ، ءامس  ءت  ةمق 
ً

هنم  عنصف  مالسإلا 
اذإ نامإلا  نأش  وه  كلذ  معن  هلالخ ، نم  مالسإلا  نوف  سانلا  ب  م  انآرق  منغلا  ار 

.سفنلا هناطلس ع  ىوقو  بولقلا ، ەروذج   تقمع 



بسحملا رباصلا 
لاصخ نم  ةرباصملاو  هعم ، نلاو  نلا ، عم  وهو  دسجلا ، نم  سأرلا  ةلم  نامإلا  نم  صلا 

انج ةرباصملا  عم  قحلاو  ەركملا ، عقوو  بطخلا  مهلداو  رمألا ، دتشا  ام  اذإ  اهب  نوصاوتي  راخألا 
مهمعو نخآلاو ، لوألا  مهنأش   نم  عفرو  مهرزأ  نم  دش  نباصلا  عم  هللاو  بنج ، إ 

.لسلا ءاوس  مهيدهــو  هتمحرب ، مهدمغتو  هتاولص ،

لس مهباصأ   امل  اموي  اونهو  امف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، باحصأ  صئاصخ  صخأ  نم  صلا  نا  دقو 
الو اند  اوبلط  امو  قحلل ، الإ  اوعضخ  امو  ودعل ، اوناتسا  امو  بجاو ، ةدأت  نع  اوفعض  امو  هللا ،

بلقلا ركذلا  اندلا  مهمعن   راربأ ، راخأ  مهف  ء ، اهنم  ەدنع  ادحأ  اودسح  الو  اهيلإ ، اوعس 
، راهنلا ءانآو  لللا  ءانآ  لجو  زع  هللا  باتك  نولتي  هللا ، لس  داهجلاو   ناسللاو ، لقعلاو 

.هف نوهقفتو  هتاآ  نوربدتو 

ملعلا هنع  نوذخأ  ةعطاسلا ، سمشلا  لوح  ةرهازلا  موجنلا  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  دنع  نوسلج 
، ءاطإ وأ  صقت  نود  مهيلع  ه  ش  ام  نولمعو  ةمحلاو ، دشرلا  هنم  نودمتسو  ةودقلاو ،
، رادتقاو ٍةلاسب  اهنطاوم  ةداهشلا   نوبلطو  مهسفنأو ، مهلاومأ  لس هللا  هعم   نودهاجو 

.ةنلا اهرجأ  ذخأف  هشارف ، توم ع  نم  مهنمو  اهلاني ، نم  مهنمف 

نم نا  ةدمحملا ، ةوعدلا  تامس  لوأ  عم  هلق  مالسإلا إ  فلد  لجر  روطسلا  ەذه  انفض  
دبعلا نم  نا  خــــراتلا ، فئاحص  بحر  ألمت  ەص  راخأ  ةاحصلا ، هاشم  رهشأ 
رباصلا عم  ٍدعوم  ع  نحن  نامإلا ، طاسأ  نم  ةروطسأ  مالسإلا  هنم  لعجف  فعضتسملا ،

.هنع ترألا ر هللا  نب  باخ  بسحملا 

، اعاو القو  احتفتم ، قع 
ً

ههوف  هتمحرب ، لجو  زع  مهصتخا هللا  نمم  هنع  باخ ر هللا  نا 
راونأ تاصأ  ام  ناع  اهل  اندلا  ءت  ةدمحملا  ةلاسرلا  سمش  تغزب  املو  ةمتم ، ةفاصحو 

بر ُدع  نمم  ودغو  مالسإلا ، رون  شعل   ةلهاجلا ، مالظ  نم  جخل  باخ  بلق  ةوبنلا 
.مانصألاو ناثوألا  ةداع  كو  مانألا ،

ملو ةكم ، اد  نم  ٍناد  لمع   ناف  فويسلا ، ةعانص  نسح  ةكم  باخ   رهتشا  دقو 
هنم يش  نا  نم  ل  هحأو  ةماعلاو ، ءالاو  حئارلاو  يداغلا  هفرع  نمزلا ح  نم  ةدم  ثل 
هلوق ةحالاو   حضولاو  هتلماعم ، قدصلاو   هلمع ، ناقتإلا   نم  هلع  نا  اَمِل  فويسلا ؛

.هلعفو

؛ مالظلا سادأ  همامأ  نم  التتو  احضاو ، رهظ  مالسإلا  رون  نم  ضبألا  طخلا  أد  امل  اذهلو 
ملسو هيلع هللا ىلص، شلا  يداهلا  تلاو  هعلطمو ، رونلا  عبنم  إ  لصو  ح  مظعلا  طخلا  اذهب  كَّسمت 

نم اهب  قطنو  ةاجنلا ، ةعب  قودصملا ملسو هيلع هللا ىلص  قداصلا  عياو  ەد  َّدمف  هلق ، رونلا إ  ذفن  ام  ناعو 
لوسر هللا، ادمحم  نأو  الإ هللا  هلإ  نأ ال  دهشأ  لوقت  هحراوجو  هعم ، ت 

ُ
ددر ەاانحو  هحور  قامعأ 

هتارح تراصو  مالسإلا ، ةغص  غبطصاف  هناكو  هسفنو  هحور  ةداهشلا  ەذه  تءاضأ  ام  ناعو 
.نامإلا نومضم  لمعت  هتانكسو 

مأ هتالوم  اصوصخو  باخ ، لوح  نا  نمم  ٍدحأ  ةفنملا ع  ةفطللا  ةرهاظلا  ەذه  فخت  مل 
ناثوأو اهمانصأ  عَّدو  هنأ  اهغل  دق  ناو  باخ ، اهتظحال ع  لا  تاقاإلا  نم  تاترا  لا  رامنأ 

امنو ەرمأ ، متك  مل  اهغل  ام  ةققح  نع  ااخ  تلأس  املو  هلع ، ٍفوسأم  ادأ غ  اعادو  شق 



هتدس تق  انيد ، مالسإلا  تضرو  وسر ،
ً

ٍدمحمو  ار ، ا  تنمآ  دقل  ەاتدس  ا  اهل : لاق 
هلع تلاهناو  اهترئاث  تراثو  دحوتلا ، ظافلأ  نم  هتعمس  امم  اهيلع  غ  نأ  دا  هتامل ح 

.احبق امتش  همتشو  هتو  هملت 

بذعت فتي   ناف  قلخلا ، َس  ائس  ناو  ىزعلا ، دع  نبا  عاس  اهاخأ  تملعأ  اهنإ  مث 
حملا ددحلا  كو  اهب ، ەرهظ  قصلف  ةامحملا  ةراجحلا  إ  دمعو  هسو ، هقهرو  باخ 

نوولو اددش ، اذج  هنوبذجف  ەرعش  نوذخأ  اوناو  موق ، نأ  عيطتس  نأ  نود  ەدسج  ع 
.هنم قهزت  هحور  دات  افنع  ال  هقنع 

يذلا نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دقحلا ع  ةددش  تناو  ترألا ، نب  باخ  اهاتف  بذعت  ت  
ُ

ُعد رامنأ  مأ  تنا 
، هناد هتأو   ااخ  ُفلأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  دقف  رونلا ، إ  تاملظلا  نم  ااخ  اهاتف  جخأ 

باخو هثداحو ، باخ  ناد  رم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تأر  اهنأ  ةدقاحلا  ةأرملا  ەذه  ظغ  نم  دازو 
تاللا تمسقأو  اهترئاث ، تراثو  اهباوص  راطف  ةدمحملا ، تامللا  و  قوتو ، ٍماحا  همل 
هعضتو دقوملا ، نم  حملا  ددحلا  أت  تناف  هتوسقو ، باذعلا  ةرارم  ااخ  َّنقذتل  ىزعلاو 

.هاوص دقفو  هلع  غُو  نخدُ  هسأر ح  ع 

نا ل  هتاملظو ، كلا  بهاغ  إ  ەدر  نم  ههتش  ام  ع  اهتاوي  ملو  ةانق  هل  نلت  مل  هنلو 
ح اهلوح ، نم  جعزأو  اهقرأ  عادص  تصأف  ەءاعدل ؛ لجو  زع  باجتساف هللا  اهيلع ، وعد 

، رانلا حملا   ددحلا  تك  اذإ  الإ  اهضرمو  اهمالآ  نم  اهل  ءافش  ال  هنأ  ءاطألا  مهل  حصن 
ةوعد تيجتسا  اذهــو  هتدشو ، لا  ةرارحو  عادصلا  مالآ  َّلتت  تنا  ذإ  افعاضم ، اهباذع  ناف 
اهاتفل هقذت  تنا  يذلا  باذعلا  ةرارح  تقاذو  موشغلا ، مولظلا  هتالوم  هنع   باخ ر هللا 

.اعتو هناحس  مويقلا  لل  ملسسملا  نمؤملا 

تاث نم  ةرفلا  لِع ص  فعضتسملا ح  نم  نمآ  نمو  ااخ  نوبذع  نوكملا  ذخأ  دقل 
هلوسر ةن  لس  و  ملاعلا ، بر  لس هللا  مهسوفن   مهيلع  تناه  نيذلا  نمؤملا ، ءالؤه 

.ملاعلل ةمحر  ثوعملا 

ةع

هتيحضتو ەص  نلو  ابك ، باذعلا  نم  هنع  باخ ر هللا  ظح  نا  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
باذعلا مواق  ناو  باذعلا ، هنامإ  نومواق  اونا  دقل  ثك ، مظعأو  تنا أ  قحلا  لجأ  نم 

هسأر رعش  نوذخأو  لكنتلا ، نم  اعاونأ  هنوقذ  نوكملا  نا  دقف  ةحضتلاو ، صلا 
دقل بهتلم ، ٍمحف  ع  ةددع  تارم  ەوعجضأو  ةفنع ، ةلت  هقنع  نوولو  اذج ، هنوبذجف 
رانلا اهيلع   حُ  لسالسو  ٍدويق  إ  فويسلا  هنم  عنصُ  ەدنع  نا  يذلا  ددحلا  ل  اولَّوح 

ع لظ  باذعلا  اذه  ل  مغرو  همدقو ، هدو  ەدسج  اهب  نوقوط  مث  جهوتتو ، رعتس  ح 
ةمل عدصو  ةلهاجلا ، راغ  ضفنيل  ماق  ح  هلق ، فاغش  نامإلا  سمال  دقل  باش  ا  هنيد ،

.داص ەَّدُص  قحلا ال 

، لجآ وأ  لجاع  منغم  هاحصأ ع  عمج  مل  هلع  همالسو  تاولص ر  ادمحم  نإ  ملا ، ا أ 
نع ناَرلا  حسمو  ارهد ، هنع  تجح  يذلا  قحلا  تأف  عألا ، نع  ةواشغلا  حازأ  هنإ  ل 

مهــب لا  لصو  هنإ  هنم ، ةلهاجلا  اهتمرحو  هلع ، ترطف  يذلا  قلا  تفرعف  بولقلا ،
ب سانلل  َنزاو  هنإ  نروسحم ، ىراح  ق 

ً
اوناو  قيثولا ، مهبسو  قعلا ، مهبسب  مهطف 

، مظع هلو  ةقح ، ٍمانصأ  ب  مهَّخو  ةلئازلا ، اندلا  ع  ةرخآلا  رادلا  اورثف  ءانفلاو ، دولخلا 



.ضرألاو تاومسلا  رطف  يذلل  اوهجوتو  ةتوحنملا ، ناثوألا  اوردزاف 



لطلا لقتس  ءامسلا 
اذه لجأ  نم  هل  نولا  رخسُ  هللا  نإف  قلاو  نامإلا  رونو  دحوتلا  ألتما  اذإ  بلقلا  نإ 

ةظحل ل  داع   لظ  دقف  لا ، نم  عنلا  اذه  نم  هنع  نب  ر هللا  داع  ناو  ناسإلا ،
ألم دقف  نآرقلا ، قيدصو  مامإلا ، ةاحصلا  ب  فرُع  نآرقلا ح  تاآ  عم  شاعتي  هتاح  نم 

ةقرلا كلت  عمو  نمحرلا ، مال  وهو  فك ال  اهيناعم  ل  ةداعسلا  هلع  لخدأو  هتاح  هلع  نآرقلا 
دهش وه  اهف  ةلوجرلاو ، فلاو  لاتقلا  نادم  اراض   ادسأ  نا  نآرقلا  تاآ  نم  اهبسا  لا 
ٍلجر ردقو  ةنام  عم  بساني  ام  ةفملا  فقاوملا  نم  هل  اعرا ، تاقم 

ً
ناو  اهل ، دهاشملا 

 . لجو زع  باتك هللا  لمح 

هتاح قرغتس  ءالولا  اذه  ناو  هنيدلو ، هلوسرلو  بحلاو   ءالولا  ددش  هنع  نا ر هللا  دقف 
، راصنألا عم  ا  مهنم : وه  نيذلا  راصنألا  اطاخم  لوق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  عمس  ذنمف  هل ، هَّسِحو  اهل 

هلوسر نم  تامللا  ەذه  داع  عمس  نأ  ذنمف  ملق ، نم  توأ  الف  راثدلا ، سانلاو  راعشلا ، متنأ 
هلوسر لس  لس هللا و  هتاحو   هلامو  هحور  لذي  وهو  هداهو إ هللا ، هملعمو  ملا ،

هنع ثحي  ذخألاو  ةمنغلا  نطاوم  و  وأ ،
ً

امود  ء  توملاو  ةحضتلا  نطاوم  ملسو هيلع هللا ىلص ، 
هقرغتس لط  ةداعلا ، هقرغتس  داع  امئاد : وهو  ەودج ، ح  ةقشمو  دهج  هاحصأ  

.نامإلا ةضقل  هتاح  رذن  َيوق  نمؤم  دوجلا ، هقرغتس  داوج  ةلوطلا ،

ٍدسك هتالوئسم  هنع  نب  ر هللا  داع  لمح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دع  ةدرلا ، بورح  و 
نوملسملا اهيف  هجاو  لا  ةماملا  ءاقع  لهس  ةكرعم  ف  ظنلا ، عطقنم  ٍلاستسا  راصنألل  

يذلا رطخلا  داع  سحأ  دقو  باذلا ، ةملسم  ةداق  تحت  شويجلا  رهمأو  قأ  نم  اشج 
لا ماهملا  قفو  نالشي  هناوُفنُعو  هتيحضت ، تناو  ءامعلا ، فلا  ەذه  نم  ملسملا  قدحُ 
صرح ائادف ال  هنم  لعج  اعافترا  رطخلا  هساسحإ  ىوتسم  ناعفترو إ  هنامإ ، هلع  اهيقل 

.ةداهشلاو توملا  ع غ 

نعف ةكرعملا ، ضرأ  ف  
ُ

ت نأ  ثلت  مل  اؤر  همانم  ىأر   مويب ، ةماملا  ةكرعم  أدت  نأ  لقو 
ءامسلا َّنأ  ةلللا  تأر  دعس  اأ  ا  نب  : داع  لاق   لاق : هنع ، يردخلا ر هللا  دعس  أ 
.تأر هللاو  اخ  هل : تلقف  ةداهشلا ، ءاش هللا  نإ  اهارأل  هللاو إ  ّع ، تقطأ  مث  تجرف  ، دق 

شجلا دئاق  ةمخ  نودترملا إ  لخد  ح  ملسملا ، ةرلا ع  تناو  ةكرعملا ، تدتشا  املف 
عقت ع امنإ  اهل  ةكرعملا  ةلوؤسم  نأ  نب   داع  سحأ  انه  هنع ، دلولا ر هللا  نب  دلاخ 

ا راصنألا ، عم  ا  راصنألا : حيص  حارو  ةلاع  ةور  تعا  كلانه  مهدحو ، راصنألا  لها 
.سانلا نم  اومتو  فويسلا ، نوفج  اومطحأ  راصنألا ، عم 

ءالاو ةناجد  وبأ  مهنم  راصنألا ، دوسأ  نم  لجر  ةئامعرأ  ەءادن  َّل  دقو  ةولا ، نم ع  لزن  مث 
لاتقلا دشأ  اولتاق  نأ  دع  توملا ، ةقدح  إ  نيدترملا  اودر  ح  امهنع ، هللا  ر  كلام  نب 

نم نمؤم  ٍلجرك  ه  قئاللا  لاتقلا  لطلا  لتاق  ةقدحلا ، ةملسم  شج  نصحت  اَّملف  ذئموي ،
تنا  ةمالع  نم  الإ  حورجلا ، ةك  نم  فرعُ  ملو  هنع ، هللا  ر  دهشسا  ح  راصنألا 

.ەدسج

مث اهيف ، لخد  حتفت ح  ءامسلا  ىأر  دق  نك  ملأ  سمألا ، همانم  اهآر   لا  هتؤر  تقدص  دقل 
ضرأ اهئرا   دعصتس إ  هحور  نأ  وه  اهف  دقو  تقلغأ ؟ مث  هلع ، تطف  ءامسلا  تداع 



، دهاجملا احصلا  اذه  لقتسل  ءامسلا  باوبأ  تحتفت  دقو  ەاؤر ، تقدص  دقلو  ةكرعملا ؟
لضفلا مهزواج   مل  راصنألا  نم  ةثالث  اهنع : ةشاع ر هللا  نمؤملا  مأ  هنع  تلاق  يذلا 

.مهنع نب  ر هللا  داعو  ضح ، نب  دسأو  ذاعم ، نب  دعس  دحأ :

ةع

لوسر عيا  دقف  راصنألا ، نم  نمؤم  هتاجاو  ىوتسم  داع إ  عفترا  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
، ءادعألا حلاصل  هجتت  ةراضلا  ةكرعملا  ىأر  امدنعو  هلس ، توملاو   ةاحلا  ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع 

اذكهو ملق ، نم  توأ  الف  راعشلا ، متنأ  راصنألا  عم  ا  راصنألل : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تامل  ركذت 
اهتبحم  ترطعتو  نآرقلا ، بح  تجما  املاط  لا  للجلا  احصلا  اذه  ءامد  تفزن 

مه اذكهو  ةدحاو ، ةظحل  هلا  نع  بغ  نا ال  يذلا  هبح ملسو هيلع هللا ىلص  اهبحاص  قحلل  هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص ،
.امئاد نمؤملا 

نيذلاو ةماملا ، حاط  مهب  تفو  اودهشسا  نيذلا  دجامألا  ةاحصلا  ءالؤه  نا  دقل  باش ، ا 
ةاغط مالحأ  اهمامأ  تمطحت  لا  ةلصلا  ةرخصلا  مه  امظع ، ًءال  اولأ  امدع  ةاحلا  اوق ع 

اوجَّور نيذلا  مهناوعأو  ةلالضلا ، بوكر  مهل  اونز  نيذلا  نجلا  طاش  مهئارو  نمو  رافلا ،
.مهئاطسو سانلا  ماوع  مامأ  ةئندلا  مهتعاض 



هتوم دع  هتصو  تجأ  يذلا  احصلا 
ةعاجشلاو ُتلاو  دهزلاو  ةداعلا  ءامس  الاع   هتعفر  ةللج  ةمركم  لاجرلا  دَّرفت ب  لجرلا  اذه 

نم بالألا  ق  ام  تاراعلا  ةعورو  ظافلألا  ةلازجو  نابلا  رحس  نم  كلتم  لجر  ةلوطلاو ،
ام ذإ  ةنيدملا ، مالسإلل   قاسلا  دحأ  وهو  ُنلا ، وأ  نم  بولقلا  فطخ  امو  اهــوذ ، سوؤر 

هتوص هنع  مع ر هللا  نب  بعصم  باشلا  ةعادلا  اهلترُي  مكحلا  ركذلا  تاآ  عمتس إ  دا 
هل بلخو  هناب ، عئارب  هلق  كلمو  هعقو ، ةوالح  هعمس  نآرقلا  يدنلا ح أ  هسرجو  شلا 

ءاوضنالا ەركذ  عفرو  ەردق ، عأو  نامإلل ، ەردص  حف هللا  عــــو ، يده  نم  ه  لفح  ام 
.مالسإلا ءاول ن  تحت 

، هر نم  ةشخلا  ددش  ىوقتلا ، قداص  ٌّت  نامإلا ، قيمع  ٌنمؤم  روطسلا ، ەذه  انفض  
ٍكارع ل  ف  اهناظم ، ةداهشلا   نع  ثحي  نا  لجو ، زع  بضغ هللا  ام  ل  نم  رذحلا  مظع 

ادهش  هف  ل هللا  يذلا  مويلل  اقوش  فَّهلتي  لظ  انه ، ةداهشلا  لانأ  عل  هسفن : لوق  
.اهب زاف  قحلا ح  ةمل  ءالعإ  لس 

نيذلا دحأ  وهو  مهاَّقنو ، مالسإلا  مهرهص  نيذلا  ءاجنلا  لاجرلا  نم  ٍلجر  عم  ٍدعوم  نحن ع 
اهحدم لا  ةراتخملا  ةوفصلا  نم  اوناف  هئدام ، مهــلق  تو  ةدمحملا ، ةسردم  نم  اوجرخت 

.اهيلع ثأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

برطتو عامسألا ، همالل  ذلت  اعملا ، رامثو  ظافلألا ، ناصغأ  عمج  للج  احص  عم  تلن  نحن 
، نيدودعملا بي  ەوجو  نم  هجو  قومرملا ، جرزخلا  تاداس  نم  دس  وه  بولقلا ، هتلازج  نم 

أ بطخ  اذإ  توصلا ، هج  نابلا ، عئار  ةهيدلا ، اح  داؤفلا ، ذ  كلذ  بناج  إ  ناو 
سق ر نب  تاث  هتوم ، دع  هنيد  ءاضق  وأ  يذلا  لجرلا  راصنألا  بطخ  هنإ  عماسلا ،

.هنع هللا 

رذحلا مظع  هر ، نم  ةشخلا  ددش  ىوقتلا ، قداص  اقت  نامإلا ، قيمع  انمؤم  تاث  نا  دقل 
لوسر هللا إ ا  ببحلل ملسو هيلع هللا ىلص : لوق  ماألا  نم  ٍموي  ه   ذو  لجو ، زع  بضغ هللا  ام  ل  نم 
نأ بحن  نأ  نع  اناهن هللا  دق  لاق : تاث ؟ ا  َمل  لوسر هللا : لاق  تله ، دق  نوأ  نأ  خأ 

نو لامجلا ، بحأ  دجأو  ءالخلا ، نع  نو هللا  دمحلا ، بحأ  دجأو  لعفن ، مل  ام  دمحن 
هعور نم  ئدهُي  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لاز  امف  توصلا ، هج  ؤُرْما 

ٌ
انأو  كتوص ، قوف  انتاوصأ  عفرن  نأ  هللا 

؟ ةنجلا لخدتو  ادهش ، لتقتو  ادمح ، شعت  نأ  رت  الأ  تاث ، ا  لاق : ح 

ادمح شع  ناسإ  ةرخآلاو ، اندلا  ةداعس  اهنإ  اهيف ، ام  ل  اندلا  اهل  موقت  ى ال  نم  اهل  اف 
كلت تاث  فك ق  ت 

ُ
ىر ةنجلا ، لخدو  ادهش  لتق  فوس  هنأ  امتح  فرعو  اندلا ، ەذه   

اه  ل  ةنجلا !؟ لهأ  نم  هنأ  فرع  نأ  دع  اندلا  ەذه  اهاضمأو   اهاضق  لا  علا  تاونسلا 
.ىرخأ ةرم  ةنجلا  هل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  ىُ 

َِِّّنلا ِتْوَص  ف 
َ

َقْو تاَوْصأ 
َ

ْم ت 
َ

فْر
َ

اوُع  
َ
اوُنَمآ  َنيِذلا  اَهُّيأ  ا  : ﴿ اعتو هناحس  قحلا  لوق  لزن  اَّمل  هنإ 

: تارجحلا ﴾ ) َنوُرُعْشَ  
َ
نأَو 

ْ
ْمُت ْملاَمْعأ  ت 

َ
َطَْح ْنأ  ضْعَِل  ْمِضْعَ  رْهَجك  ِلْوَقلاِ  ُهل  ت 

َ
اوُرَهْج َو 

َ

.(٢

مزلو ه ، هقلعت  طرفو  هل  هح  ةدش  نم  مغرلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع  سلاجم  سق  نب  تاث  بنجت 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص َّن إ  ح  لاحلا ، اذه  هثكم ع  لاطو  سلجو ي  ەراد ، با  هلع  قلغأو  هتب 



اسلاج هلم  ەدجوف   بهذف  لوسر هللا ، ا  انأ  لجر : لاقف  هملع ،؟ ملع   نم  لاقف : كلذ ،
دقف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  توص  قوف  وص  عفرأ  تنك  ، ٌ لاق : كنأ ؟ ام شـ لاقف : هسأر ، اسِكنُم 
هلإ عجراف  لاقف : رمألا ، هملعأف  لوسر هللا  إ  لجرلا  عجرف  رانلا ، لهأ  نم  انأو  مع ، طح 

ا لوق : ،  وهو  ههجو  رراسأ  قتف  ةنجلا ، لهأ  نم  كنلو  رانلا ، لهأ  نم  تسل  هل : لقف 
.هللا لوسر 

، اننب م  ةنجلا  لهأ  نم  لجر  اذه  نولوقو : تاث  نورظني إ  مويلا  كلذ  ذنم  ةاحصلا  نا 
لهأ نم  هنأ  قلا  ملع  ملع  وهو  ضرألا  ع  م  لجر  تاثل ، ةمظع  ى  نم  اهل  اف 

.ةنجلا

سق نب  تاث  دهش  دقلف  هحافكو ، هلاضنو  هتداعو ، هصالخب  ىلا  ەذه  تاعت  تاث  ظفحو 
كراعملا رامغ  هسفن   محقأو  رد ، ىوس  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  عم  اهل  دهاشملا  هنع  هللا  ر 

وأ سوق  باق  ٍةرم و  ل  اهئطخ   ناف  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهب  ە  لا  ةداهشلل  الط  ةنحاطلا 
شع نأ  ءاش هللا  نلو  ةلهذم ، ٍةلوطو  ةردان  ٍةعاجش  لتاقُ  ٍةوزغ  ل  نا   دقف  هنم ، دأ 
دلولا ر نب  دلاخ  ةداق  تحت  ةماملا  ةكرعم  نيدترملا   لاتق  كشل   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دع 

ةماملا ةكرعم  نم  عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  راصنألا ، دنجل  امأ  وه  ناو  هنع ،  هللا 
.ةنحاطلا

و وُبك ، فس ال  بو  راصنألا ، ةار  لمح  امئاد  ةعلطلا  تاث   نا  ةدرلا  بورح   
، ةمالسإلا تاوقلا  ع  هلاجرو  ةملسمل  ةكرعملا  لج  ةلودلاو   حــــلا  تنا  ةماملا  ةعقوم 

اوعطقو ممت ، مأ  هتجوز  لتق  اومهو  دلولا ، نب  دلاخ  طاطسف  اومحتقا  نأ  رمألا  مهب  غل  ح 
شج هَّنش  يذلا  فطاخلا  موجهلا  عقو  تاث  ىأرف  قزمم ، اهوقزمو   طاطسفلا  لاح 
عمسو ادمو ، َأ  هلق  نحش  ام  ملسملا  عضعضت  نِم  ٍذئموي  ىأرو  ملسملا ، ةملسم ع 

يداوبلا لهأو  جلا ، يداوبلا  لهأ  نومري  ندملا  ءانبأف  امغو ، امه  ەردص  ألم  ام  مهذانت 
.برحلا ام  نورد  الو  لاتقلا ، نونسح  مهنأ ال  ندملا  ءانبأ  نوفص 

ا هجلا : ريذنلا  هتوص  حاصو  داهشألا ، سوؤر  ع  فقوو  نفكتو  تاث  طَّنحت  كلذ  دنع 
ةأرجلا نم  مءادعأ  متدوع  ام  سب  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  عم  لتاقن  انك  اذكه  ام  ملسملا  عم 
ىرخأ ةرم  حاصو  داعو ، ٍدع  بهذ غ  مث  مهل ، لاذخنالا  نم  مسفنأ  متدوع  ام  سو  ملع ،

ةملسم ع  كلا –  نم  ءالؤه  ه  ءاج  امم  كلإ  أربأ  مهللا إ  لاقو : ءامسلا  هفرط إ  عفر  دقو 
.ملسملا ع   – ءالؤه عنص  امم  كلإ  أربأو  هموقو ،

ةفذح أ  وم  ملاس  هلإ  مضناو  ماملا ، رغلا  عم  فتل  افتك  يراضلا  دسألا  ةَّه  َّبه  مث 
اهيف الزن  مث  ةقمع ، ةرفح  امهيسفنل  نانثالا  رفحو  نجاهملا ، ةار  لمح  ناو  امهنع ، ر هللا 

فصن خماش ، نيدوط  افقو  اذكهو  امهنم ، ل  طسو  تطغ  امهيلع ح  لامرلا  الاهأو  مئاق ،
امهاتهبجو امهاردص  عألا  امهفصن  ةرفحلا ، ح  قامعأ  تثُم   لامرلا  صئاغ   امهنم  ل 

.بذلاو ةثولا  شويج  نالقتس  امهاعارذو 

انَهو كملا  ةدئفأ  نحشو  امزعو ، ةمح  ملسملا  بولق  ألم  امظع  ًءال  ٍذئموي  تاث  أو 
ضرأ اع ع  َّرخف  حارجلا  هتنخثأ  حالس ح  ل  براضُو  ٍەاجتا  ل  دلاج   لاز  امو  اعرو ،
جلثم لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هبح  اهب  ەَّ  لا  ةداهشلا  نم  هل  بتك هللا  ام  علا  رق  ةكرعملا 

.بملا نلا  نم  ملسملل  هد  هققح هللا ع  ام  ردصلا 



ملسملا نم  لجر  ه  رمف  ةسفن ، عرد  هلع  تنا  هنع  سق ر هللا  نب  تاث  دهشسا  اَّمل 
لاقف همانم  ملسملا   نم  لجر  ەآر  ەداهشسال  ةلاتلا  ةلللا  و  هسفنل ، اهذخأو  هنع  اهعف 

: لوقت نأ  كاإف  ٍةصوب  كصوأ  إ  لاقف : معن ، لاق : تفرع ؟ لهف  سق  نب  تاث  انأ  لجرلل :
رد ذخأف  اذكو  اذك  هتفص  ملسملا  نم  لجر  رم   سمألا  ق 

ُ
تلت اَّمل  إ  اهعضتف ، ملح  اذه 

عضوو هل ، ردق  تحت  اهعضوو  ةنالفلا ، ةهجلا  نم  ركسعملا  قأ  هئاخ   وحن  اهب  مو 
ام هنم ف  عردلا  ذخأ  نم  لجرلا  ثعي إ  نأ  هل : لقو  دلولا  نب  دلاخ  تئاف  حر ،

ً
ردقلا  قوف 

.اهعضتف مئان  ملح  اذه  لوقت  نأ  كاإف  ىرخأ  كصوأو  اهنام ، لازت  

نم سق  نب  تاث  نإ ع  هل : لقف  ةنيدملا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ةفلخ  تمدق ع  اذإ  دلاخل : لقو 
.املغ ررحو  يد  ضقلف  ناقتع  هققر  نم  انالفو  انالف  نو  اذكو ، اذك  نْيَدلا 

عردلا حل  لجرلا  دلاخ  ثعف  ىأرو ، عمس  ام  ەخأف  دلولا  نب  دلاخ  أف  لجرلا  ظقساف 
رك اأ  ثدح  ةنيدملا  دلاخ إ  داع  املو  ام  ، اهب  ءاجو  اهنام  اهدجوف   اهذخآ  دنع  نم 

تجأ ەدع  الو  هلق  دحأ  فرع  امو  هتصو ، قيدصلا  زاجأف  هتصوو ، تاث  خ  هنع  ر هللا 
.ەاوس هتصو 

ةع

ةشخلا حتي  ناو  اعشاخ ، الق  لمح  هنع  هللا  ر  سق  نب  تاث  نا  دقل  باش ، ا 
كلذ قوف  ناو  ملسملا ، نوك  نأ  بج  اذكهو  لجو ، زع  هللا  بضغ  ام  ل  نم  فوخلاو 
عل هسفنل : لوق  وهو  اهازغ  ةوزغ  ل  ةداهشلا   نع  ثحي  ناو  ودعلا ، خ  دهاجم ال 

نا دقل  ةماملا ، موي  ءاج  ادهش ح  هف  ل هللا  يذلا  مويلا  اذهل  فَّهلتي  لظو  ةداهشلا ، لانأ 
ةسردم اوجرخت   نيذلا  دحأ  وهو  مهاقنو ، مالسإلا  مهرهص  نيذلا  ءاجنلا  لاجرلا  نم  تاث 

.ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر  بحو  مالسإلا ، ئدام  هلق  بَّو  ةوبنلا ،

نم دس  وهو  هسلجم ، بدأتو   همزلو ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بح  تاث  نا  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
هنب ىوسو  مالسإلا  هذه  دقلف  نيدودعملا ، مهفاأ  نم  فو  قومرملا ، جرزخلا  تاداس 

نانسأ ةساوس  سانلا  نأ  فرع  دقل  اسحو ، اس  دأو  ام 
ً

هنم  لقأ  وه  نمم  ەغ  و 
نب لال  عم  سلجف  ىوقتلا ، الإ  دوسأ  ضبأل ع  الو  جعأ ، رعل ع  لضف  هنأو ال  طشملا ،

مطم سفنلا  ار  وهو  دبعلاو  ءارقفلا  نم  مهغو  ترألا  نب  باخو  ورلا  بهصو  حار 
.هلوسرو اضر هللا  الإ  ەاند  نم  تي  بلقلا ال 



ةنجلا هلو  اَّنع  مهدري  نم 
ولو ةرفغملا ، كلتب  احرف  ط  نأ  ه  اريدج  نال  ادحاو  انذ  هل  رفغ  نأ هللا  ملع  ول  نمؤملا  نإ 

دع هللا نا  اذلو  لوبقلا ، ةمعنب  احرف  ط  نأ  ه  اريدج  نال  ادحاو  مع 
ً

هنم  لقت  نأ هللا  ملع 
تنل ةدحاو  ةدجس  َلَّقت م  العو  لج  نأ هللا  ملعأ  ول  هللاو  لوق : امهنع  رمع ر هللا  نب 
متعمس امأ  قتملا ، نم  تملعل أ  اهلَّقت م  ول  هنأل  لاقف : اذاملو ؟ هل : اولاقف  سانلا ، دعسأ  نم 

.(٢٧ ةدئاملا : ﴾ ) َِقَّتُملا َنِم  ُا  ُلََّقَتَي  نإ 
َّ

اَم : ﴿ هناحس ةزعلا  بر  لوق 

ازجاع لق  دجأ  هللاو  نإ  ةنجلا !؟ لهأ  نم  هنأ  طصملا ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  نم  ملع  نم  كنظ  امف 
.ةنجلا لهأ  نم  هنأ  ملع  نم  اهب  رعش  لا  ةداعسلا  كلتو  روعشلا  اذه  فصو  نع 

نم فغ  نأ  الإ  أو  ةداهشلل ، ضَّرعت  ماظعلا ، نيدهاجملا  نم  دهاجم  روطسلا  ەذه  انفض  
نم ٍدسأ  عم  ٍدعوم  نحن ع  رد ، موي  هتتاف  نأ  دع  دحأ  موي  اهب  زافف  رهطملا ، رهاطلا  اهسأ 
اح لاز  ام  وهو  ةنجلا  لهأ  نم  هنأ  ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلا  ەخأ  مك  باش  لساوبلا ، راصنألا  دوسأ 

، هنع ذاعم ر هللا  نب  ورمع  للجلا  احصلا  هنإ  دُحأ ، موي  ةلوطلاو  فلا  ضرأ  دهاج ع 
، قالمعلا اذه  ةلوط  تاحفص  نم  ةحفص  ىل  خــــراتلا  ةقورأ  لوجتن ب  روطسلا  ەذه  نحن  

.مظعلا دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف 

نا دقلف  ولا ، ءام  َُسو  مالسإلا ، باحر  َّرتو   هنع  ذاعم ر هللا  نب  ورمع  ملسأ  دقل 
هللا، ءاقلل  اقوش  ط  هلق  ناف  ملسو هيلع هللا ىلص ، قودصملا  قداصلا  مف  نم  اط  اضغ  نآرقلا  عمس 

هلهأ مالسإلا  َّر  اذكهو  حلاصلا ، ەداعل  اهَّدعأ هللا  لا  هتمارك  رادو  هتنج ، مقملا   معنللو 
.اشو ااش 

نب أ مع  ذاعم و  نب  دعس  وخأ  وهو  ذاعم  نب  ورمع  ةرجهلا ب  دع  دق آ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نا 
مع ناو  ىلا ، رد  معو إ  ورمع  ةوخإلا  هللا  جخو  صاقو ، نب أ  دعس  وخأ   – صاقو

، هعاجرإ دارأو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ەرغصتساو  ةنس ، تس ع  ەرمع  نا  كاذتقو ، اغص  صاقو  أ  نب 
نب ورمع  وهو  نروهشملا  برعلا  ناسرف  دحأ  د  دهشسا ع  لتاقو ح  ەزاجأف ، هنلو  ،

.دو دع 

رفظ مل  هنأ  فسأو ع  صاقو ، نب أ  مع  ەاخأ  هللا  دقف  دقو  رد  نم  ذاعم  نب  ورمع  داعو 
موي ءاج  دقو  ىرخأ ، ةعقوم  ه   قلح  نأ  صرحف ع  ەوخأ  هللا ، اهب  رفظ  لا  ةداهشلا 

وألا ةلوجلا  تنا  دقف  ملسملا ، بصع ع  مويلا  اذه  ناو  رد ، نم  دحاو  ٍماع  دع  دُحأ 
.لاطألا دلاج  فوفصلا  ةمدقم  ذاعم   نب  ورمع  ناو  ملسملل ،

تاولص دئاقلا  لوسرلا  لوح  ورمع  تثف  ةرداملا ، مامز  نوكملا  ذخأو  تلوحت ، ةكرعملا  نلو 
مهيلع ناوضر هللا  نكس  نب  داز  مهسأر  ع  راصنألا ، باش  نم  ةعسو  وه  هلع  همالسو  ر 

ةاور و  ةنجلا ، هلو  انع  مهدري  نم  لاق : دئاقلا  لوسرلا  لتق  دت  شق  تمجاه  املف  اعمج ،
رمألا رمتساو  اع ، رخ  ح  لتاقف  راصنألا  باش  نم  باش  مدقتف  ةنجلا ، فر   وهو 

باطخلا نب  را  هنم  نكمت  ح  هفس ، دلاج  ذخأ  يذلا  ذاعم  نب  ورمع  رود  ءاج  كلذك ح 
.هلتقف

صاقو نب أ  مع  ەوخأ  اهلان  ام  ةداهشلا  لان  دقل  لس هللا ، ةداهشلا   ورمع   لمأ  ققحتو 
نب را  رفك  دقلو  كلذ ، دع  قدنخلا  ةعقوم  ذاعم   نب  دعس  ألا  ەوخأ  اهلان  امو  رد ،  



.نروهشملا ملسملا  لاطألا  دحأ  نا  دقو  همالسب ، همرج  نع  ورمع  لتق  يذلا  باطخلا 

ةع

موي مهنع  راصنألا ر هللا  تاث  دهاشم  نم  ادهشم  انل  بُي  فقوملا  اذه  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
، اورلا لاجلا  راصنألا  تثو  ءادعألا ، لاتقو  تاثلا ، إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهاعد  دقف  دحأ ،

.داهجلا تاثلاو ع  ةصلاو  قلا  نم  لاح  نا   يذلا  ذاعم  نب  ورمع  نا  مهنمو 

، اهفراخز عو  ةاحلا  عتم  اعتيف ع  تاحضتلا ، ەدنع  تناه  قحلا  فرع  نم  نإ  باش ، ا 
دارم مدقُف  ردتقم ، ٍكلم  دنع  ٍقدص  دعقم  رهنو   ٍتانج  ةدم   ةدأ  ةعتم 

ً
رظتي  هنأل 

، ەاند دعسف   هلقل ، ذل  امو  هنيعل ، ذل  ام  دارم هللا ع  مدقو  ەذئاذلو ، هتاوهش  هللا ع 
.ەارخأ دعسو  

دس عيطتسل  انتم  اجردتم  احلاص  ادادعإ  بلطتي  دجملا  علطتملا إ  دعاصلا  لجلا  نإ  ةداس ، ا 
اولا نامإلا  بناوج  ةرانإ  نم  انل  َّدُ  الف  هلها ، ردقلا ع  اهعضو  لا  ءاعألا  لمحو  تارغثلا ،
لواحت لا  تاوعدلاو  ءاَّنب ، رمثم  ٍلمع  ل  ةوازلا   رجح  ةددسلا   ةدقعلا  نأل  هسفن ،  

مويلا مالسإلا  نإ  ةماَّده ، ةسوسدم  ةرامعتسا  تاوعد  ةئشانلا  سوفن  مِّقلا   نيدلا  ةلخلخ 
، هتققح نع  نيدعلا  هقانتعا  نهاظتملا  ب  عيض  دا  ةماعلاو  ةصاخلا  انتاح  مولظم  

.ةلفاقلا ري  موقلا  مأ  نإف  موقلا  قط  نكف ع  ضرغ ، وأ  لهج  نع  هل  نكنتملا  و 



اهنود توملاو  ملسملا  ةار 
اوزافو ارفاو ، احر  مهعب  حــف  لجو  زع  مهلاومأو   مهسفنأ  اوعا  لاجر  ىدهلا  ةمئأ  نم 

ًءازعأ  اوشاعو  ەاوس ، نمع  اونغتساف  هلضف  نم  مهانغأو هللا  ةرخآلاو ، اندلا  مهــر   ناوضرب 
بتكف هللا مهودع  اودهاجو  قالخألا ، مرام  ه إ  اومس  اداهج  مهسفنأ  اودهاجو  نامإلا ، فنك 

.ضرألاو تاومسلا  اهضرع  ةنج  مهثروأو  مهنم ، مهرودص  شو  مهيلع  نلا  مهل 

نع كلذ  هقع  ملو  ەرغص ، ە   َّفك  لجر  مالعألا ، ةمئألا  ءالؤه  نم  روطسلا  ەذه  انفض  
فوفص ازرا   ناو  ةماس ، ةنام  مالسإلا  هل   ناو  برحلاو ، ملسلا  هجاو   ةدأت 

.تاهاعلا يوذ  نم  هلاثمأ  الو ع  هلع  ضرفُ  مل  فسلا  داهجلا  نأ  عم  نيدهاجملا ،

، اعمج نونمؤملا  هحو  هلوسرو ، هللا  هحو  هلوسرو ، هللا  بح  ٍلجر  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
نحن ةيدلا ، فئاظولا  نم  ثك  ەغ   هنومدقو ع  ه ، ةقئاللا  ةناملا  مهسفنأ  نم  هنولو 

موتكم ر هللا مأ  نب  دع هللا  دهشلا  نذؤملا  مظعلا ، دهاجملاو  للجلا ، احصلا  عم  تلن 
.هنع

نم هلاثمأو  هنع  موتكم ر هللا  مأ  نب  دع هللا  عأ  اعتو  هناحس  نأ هللا  نم  مغرلا  عف 
لس داهجلا   مزعلا ع  دقع  دقو  نيدعاقلا ، عم  دعق  نأ  حمطلا  هسفن  تأ  دقف  داهجلا ،
ةوزغ هتوفت  الأ  مويلا  كلذ  ذنم  صرحف  رومألا ، راك  الإ  عنقت  ةبلا ال  سوفنلا  نأل  كلذو  هللا ،

، فصلا ب  ومقأ  لوق  ناف  لاتقلا ، تاحاس  اهتفظو   هسفنل  ددحو  هللا ، لس   
.لاتقلا نم  رارفلا  عيطتسأ  عأ ال  انأف  هظفحأو  مل  هلمحأ  ءاوللا  ولمحو 

مزعلا ع هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  دقع  ةرجهلل  ةع  ةسماخلا  ةنسلا  و 
هجو ع  نم  ةدتعلا  ةلودلا  ەذه  لت  مهتلود ، لذت  ةلصاف  ةكرعم  سرفلا  عم  ضوخ  نأ 
ةطخ ةمهملا  ەذهل  لعجو  ناريو ، قارعلا  دال  ملسملا   شويج  مامأ  قطلا  حتفتل  ضرألا ،

.قارعلا ةمالسإلا   شويجلا  ةداقل  ددج  دئاقو  ةددج ،

شجلا غل  املو  هعدوو ، ەاصوأو  هنع ، صاقو ر هللا  نب أ  دعس  ددجلا  شجلا  دئاق  ناف 
بدنو هتدع ، متسم 

ً
هعرد ، اسال  هنع  موتكم ر هللا  مأ  نب  دع هللا  زرب  ةسداقلا ، السإلا 

ةار لعجو  كلذ  دعس ع  قفاوف  اهنود ، توملا  وأ  اهيلع ، ظافحلاو  ملسملا ، ةار  لمحل  هسفن 
.موتكم نب  دع هللا  عم  ملسملا 

ةكرعم ةسداقلا  تناو  ةاغلل ، ةساق  ماأ  ةعرأ  رفلا   قفو  نامإلا  قف  ناعمجلا ؛ تلاو 
، ملسملل رزؤم  ن  نع  عبارلا  مويلا  جنا  ح  اهل ، ثم 

ً
قارعلا  حتف  خــــرات  دهش  مل 

ضرأ دحوتلا   ةار  تعفرو  اندلا ، شورع  قرعأ  نم  شرع  لازو  ةدتعلا ، ةلودلا  ەذه  تحنف 
ءادهشلا ءالؤه  نم ب  ناو  دهش ، ةئامنامثو  فالآ  ةسمخ  بملا  نلا  اذه  نمث  ناو  ةثولا ،

قناع وهو  هئامد  اع  دجو  دقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نذؤم  موتكم  مأ  نب  دع هللا  عألا  احصلا 
.ادهش طقس  نأ  لق  هفس  مهلتق  سرفلا  نم  لتاقم  نثا ع  همامأو  ملسملا  ةار 

ةع

هلهذأ اح  لس هللا  داهجلا   بح  هنع  موتكم ر هللا  مأ  نب  دع هللا  نا  دقل  باش ، ا 
امو اهل  كراعملا  هعم  ضاخل  ةنيدملا  هل ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  فالختسا  الولو  هعطتس ، هنوك ال  نع 



لا ةسداقلا  تلقأ  امنيح  ةكراشملا  كلتل  صرفلا  همامأ  تأهت  دقلو  طق ، ةوزغ  نع  فلخت 
أ نب  دعس  عم  موتكم  مأ  نبا  جخف  سرفلاو ، ملسملا  ب  ةلصافلا  كراعملا  مهأ  نم  تنا 
لان ةكرعملا ح  عاطتسا   ام  بسحملا  دهاجملا  اذه  لتاقو  ملسملا ، ةار  لمح  صاقو 

ملسس ال  صلخملا  نمؤملا  نأ  تثأ  نأ  دع  اضرم ، اضار  هر  إ  مو  اهلالخ ، ةداهشلا 
.هلجأ باتلا  غلي  لضانو ح  لواح  ل  زجعلل ،

هقامعأ تلغلغتو   بلقلا ، باعش  نم  تنكمتسا  ذإ  ةرحاس ، ةوق  نامإلل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
لجو  زع  هللا  ەالتبا  يذلا  للجلا  احصلا  ملذ  انيأر  دقف  انكمم ، لحتسملا  لعجت  دات 
دفنتو  لاجلا ، تتفت  ةق  ةمع  لمح  ناو  ةقاثلا ، ةصلا  ةمعنب  هلع  معنأ  هنل  ە ،
نم هلإ  بحأ  وهف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، بح  مهــلق  تأ  نيذلا  لاجرلا  كئلوأ  نم  وهو  َمل ال  ددحلا ،

ا هنج ، ب  لا  هسفن  نم  هلإ  بحأ  ل  دلولاو ، ةجوزلا  نم  هلإ  بحأو  ةشعلاو ، لهألا 
وه اذه  لس هللا ، دهاج   نأ  الإ  أو  تاوامس  عبس  قوف  نم  ەرذع  لزنأ هللا  لجر  ةوخإ ،

.انل ةودق  نوك  نأ  بج  يذلا  ةلاعلا  ةمهلا  بحاص 



هسفن  مَّدق 
هف اودهاجو  لمعلاو ، لوقلا  ةنلا   هل  اوصلخأو  اعت ، مههوجو   اوملسأ  لاجر  نمؤملا  نم 

، راربألا ءادهشلا  عم  توملا  دع  ةاحلا  مهل  تهوف  هلس ، توملا   اوصرحو ع  ەداهج ، قح 
ناسإلا إ دري  نيد  مالسإلاو  مئازعلا ، أت  مزعلا  لهأ  ردق  عو  رجألا ، نوك  صلا  ردق  عو 
نم صلخت  اهيلإ  ناسإلا  دُر  اذإ  فارحنا ، الو  اهيف  جع  ةمق ال  ةفاص  ةقن  ةرطف  و  هترطف ،
الو رف ، الو  رك  ادهاجم  دحألا  دحاولا  لس هللا  مادقإلا   هنب و  لوحت  لا  قئاوعلا  عيمج 

لاتقلا تاحاس  رفلاو   رلا  اهب ع  عتسُ  ةئف  إ  احتم  وأ  لاتقل  افرحتم  الإ  رادألا  وُي 
.ىرخأ دع  ةرم 

هلإ وعد  وأ  هر ، ه  رمأ  امل  ةصلخملا  ةاجتسالا  هف  تلجت  قالمع  روطسلا ، ەذه  انفض  
، اهقلاخو اهئرا  لس  سفنلاو   لاملا  لذ  وهو  تاقلا  قدصأو  تاجردلا ، عفرأ  راتخا  هن ،

.مقملا معنلا  نم  ەداعل  ەدعأ  امو  دنع هللا  امل  الط  هسفنب  لط ض  هنإ 

هتيار عاج 
ً

قحلا ، ةن  لجأ  نم  بعتو  داو  دهاجو  لضانو  براح  ٍلط  عم  ٍدعوم  نحن ع 
، ةنيدملا مالسإلا   ةلود  ءانب  كلم   ام  ل  مهاس  ٍلط  عم  اننإ  هللا ، لس  ةداهشلا  

قفنملا  رداملا ، دهشلا  عم  تلن  نحن  ةماهشلاو ، ةلوطلاو  محالملا  عورأ  ەركذ  تدسج 
؛ هل هسفن  مَّدق  يذلا  دهشلا  ەدهع ، عم هللا   قدصلا  هر ، هجول  هتاح  لذالا  هلام ، لس هللا 

.هنع حادحدلا ر هللا  نب  تاث 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص اووآ  نيذلا  راصنألا  نم  ەدجن  هنع  حادحدلا ر هللا  نب  تاث  ةس  ىداهتن إ  حف 
اعاجش اسرافو  ةوبنلا ، ةسردم  اغان   اذملت  ەدجنو  هعم ، لزنأ  يذلا  رونلا  اوعتاو  ەونو 

و ەراملا ، عراصو  دئادشلا ، هجاوو  راطخألا ، هاجو  اانملا ، محتقو  تارمغلا  ضوخ 
فق هل  اذه  قوفو  نوزحملا ، ةاساومو  مولظملا ، ةدجنو  فوهلملا ، ةثاغإ  عراس إ  اذه  بناج 

مشو لاتقلا ، قاشم  ئرمتسو  داهجلا ، ءادن  بذعتس  هلوسرو ، بح هللا  نم  العلا  ةاؤذلا   
.فويسلا لالظ  تحت  ةنجلا  ةحئار 

هنع ةحادحدلا ر هللا  نب  تاث  لقع  ةداهشلا  بحو  لس هللا ، داهجلا   بح  كلم  دقلف 
همالسو ر  تاولص  دئاقلا  لوسرلا  ءادن  نوبيج  نوملسملا  عفدنا  دُحأ  موي  نا  املف  هلقو ،

.هنع ةحادحدلا ر هللا  نب  تاث  مهنب  نم  ناو  كملا ، لاتقل  دحأ  لج  جورخلل إ  هلع ،

ەدهعو موجهلاو ، عافدلا  ةطخ  دعأ  دئاقلا  لوسرلاف  ةهلإلا ، سوردلا  امحدزم  دُحأ  موي  ناو 
باحصأ بصأف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، رمأ  ةامرلا  فلاخ  الُع  ةمحل  نلو  ارمأ ، هل  اوفلاخ  الأ  هلاجرب 

ح دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا  لتق  كملا  ضع  لواحو  ةعقوتم ، ةئجافم غ  ةمهب  لوسر هللا 
نم اوطيلو  مهمئازع ، نم  اولانيل  ملسملا  ب  كلذ  اوعاشأو  ق ،

ُ
لت ملسو هيلع هللا ىلص  هنأ  نوكملا  نظ 

ةرارم مغر  انانج  تثأ  اونا  ملسملا  َّنلو  اوعاطتسا ، نإ  مهنيد  نع  مهودلو  مهممه ،
.ءادهشلا ةك  مغرو  ةمهلا ،

ل لجلج   ٍتوص  يداني  ذخأو  لوجو ، لوص  ذخأ  هنع  ر هللا  حادحدلا  نبا  تاث  امأ 
، لتق دق  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  نا  نإ  ةحادحدلا ، نب  تاث  انأ  َّإ ، ..َّإ  راصنألا ، عم  ا  لجلا : ءاجرأ 
، مودع مانو ع  مرهظم  نإف هللا  منيد  نع  اولتاق  راصنألا  عم  ا  توم ، ٌّ ال  نإف هللا 

ملسملا  نم  هعم  نم  لمح  لعجف  راصنألا  نم  رفن  هلإ  ضهن  هئادن ح  نم  غف  نإ  امو 



.نوعجاي مهو  كملا  ٍلاستساو ع  ٍةتامتسا 

، لهج أ  نب  ةمركعو  صاعلا ، نب  رمعو  دلولا ، نب  دلاخ  مهؤاسؤر : اهيف  ةتك  هل  تفقوو 
لوح راصنألا  عيمج  لتق  ح  مهنوشواني ، اولعجف  اعمج ، اوملسأ  دقلو  باطخلا  نب  راو 
عقوف ەردص ، ەذفنأف   هنعطف  حمرلا  دلولا  نب  دلاخ  هلع  لمحف  تاث ، َقبي غ  ملو  تاث ،

.خرؤملا ضع  دنع  دُحأ  ملسملا   نم  ق 
ُ

لت نم  رخآ  وه  ناو  اع ، ضرألا  ع 

ةع

نم اولعج  ثح  ةحضتلاو ، تاثلا  الاع   ثم 
ً

راصنألا  ءالؤه  ب  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
مهتاب مهنأ  ام  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ع  ءادعألا  فثات  نود  تلاح  ةق  ة  زجاوح  مهسفنأ 

نيذلا ملسملا  ةقحالم  نم  ءادعألا  اونكم  مل  لصاوتملا  يوقلا  دالجلا  ءادعألا  مهلاغشو 
إ ىدان  يذلا  هنع  هللا  ر  ةحادحدلا  نب  تاثل  دهشملا  اذه  اَّمأ  ةنيدملا ، ةحان  اوزاحنا 

عيشأ ام  لاتقلا  نع  هني  مل  امنيح  قلا  نم  ٍلاح  هنع   ناو ر هللا  ءادعألا ، لاتقو  تاثلا 
، اعت ةمل هللا  ءالعإل  ضام  داهجلا  َّنأ  هموقل  ناأ  ح  هلع ، لوسر هللا ص هللا  لتقم  نم 

.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  تام  ول  ح 

ةحضتلاو ةلوطلا  اوو   رثملاو ، داجمألا  نم  ثك  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   باحصأ  نم  ماوقأ  قلأت 
، اندلا ةيط   ًةاح  هللا  مهاحأف  ةاحلا ؛ مهبهو  يذلل  مهسفنأ  اوعاو  رفاو ، ٍمهس  ءادفلاو 

مهــر دنع  مهل  دهش  مهئامدو  نوثعي  مث  ةخزلا ، رادلا  ءاحأ   اهب  اوناف  ةداهشلا ، مهقزرو 
باوث نسحو  اندلا  باوث  مهل  ناف  مُهبْحن ؛ اوضق  ح  هلع  هللا  اودهاع  ام  اوقَدص  مهنأ 

.ةرخآلا

، أدملا لس  افتلاو   صالخإلاو  نامإلا  ةقداصلا   ةلثمألا  نم  لَثم  روطسلا  ەذه  انفض  
سرافو عاطم ، معز  وهف  ءامظعلا ، نم  ەاوسل  عمتج  دك  مل  ام  ةملا  لاصخلا  نم  هل  عمتجا 

ااجسلا ەذه  ل  ف  دعس ، دهشو  دجم ، رعاشو  برقُم ، احصو  برجم ، دئاقو  عاجش ،
تركذ ذإ  بورحلاو ، ةثعلا  ماأ  اهضاح  نع  دوذلاو  ةمالسإلا ، ةوعدلا  ديأت  لس  ةيطلا  

، مالسإلا معد  ٍةقاس   نم  اهل  نا  امل  باجعإلاو  راإلا  السإلا  خــــراتلا  ةرونملا   ةنيدملا 
.اهدجم ةانب  نم  هنع  نا ر هللا  دقلف  دئاقلا ، لوسرلا  ةنو 

عم اهل  بورحلا  دهش  ذإ  ةدلاخلا ؛ قحلا  ةمل  نع  نيدئاذلا  ةانبلا  كئلوأ  مالعأ  نم  نا  ل 
لس هللا دهشسا   دق  نا  هنإف  ەدع  امو  حتفلا  الإ  هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا 

عاج
ً

هنع  هللا  ر  نا  ةكرعملا ، ملسملل   ثلاثلا  دئاقلا  نا  دقف  ةتؤم ، موي  لجو  زع 
عم ٍدعوم  نحن ع  ومت ، تقت  الإ  سفن  ا  ەرعش : نم  تامللا  ەذه  بورحلا  امْود   ەراعش 

.هنع ةحاور ر هللا  نب  دع هللا  للجلا  احصلا 

ءاج نأ  كملا إ  رهظ  ةكوش  
ً

راوغملا  لطلا  اذه  هنع  ةحاور ر هللا  نب  دع هللا  لظ 
ةداهشلا  هف  هقزر هللا  يذلا  مويلا  وهو  الأ  ةفهلو ، ٍقوش  انلط ع  ەرظتي  نا  يذلا  مويلا 

ةاحل اتخلا  دهشملا  عم  روطسلا  ەذه  شعن   نحنو  دلخلا ، تانج  سعلا إ  فزو  هلس ،
.مظعلا وطلا  دهشملا  اذه  ىل  خــــراتلا  ةقورأ  لوجتنل ب  انب  اولاعتف  لسالا ، رعاشلا  اذه 

مورلا ءاقلل  ماشلا  دال  مالسإلا إ  دنج  نم  فالآ  ةثالثب  دئاقلا  لوسرلا  ثع  ةرجهلل  نامث  ةنس   
نب لبح  د  هنع ع  يدزألا ر هللا  مع  نب  ثراحلا  هلوسر  لتق  دع  عتسملا ، برعلاو 

ملسملا عف  دز  بصأ  نإ  لاقو : ةثراح ، نب  دز  ەالوم  السإلا  شجلا  رَمأ ع  دقو  ورمع ،



.ةحاور نب  دع هللا  شجلا  دئاقف  بصأ  نإف  بلاط ، نب  رفعج 

نوصخو ةماع ، مالسإلا  دنج  نوُعدوُي  سانلا  لعج  ةنيدملا  ةرداغم  السإلا  شجلا  َّمه  املو 
، عَّدو  نم  عم  ةحاور  نب  دع هللا  عدو  املف  شجلا ، دئاقلا ع  لوسرلا  مُهرمأ  نيذلا  ءارمألا 

لو ةاحلا ، ةاص  الو  اندلا ، بُح  يكُي  ام  هللاو  لاق : ةحاور ،؟ نب  ا  ككي  ام  اولاقف :
اَهُدراَو ِإ 

َّ
ْمنِّم  نَو  : ﴿ لوق ثح  رانلا  اهيف  ركذ  باتك هللا  نم  ةآ  أرق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تعمس 

.(٧١ مم : ﴾ ) اِضْقَّم امْتَح  َكَِّر  َٰع  َنا   ۚ

محص هللا، نوملسملا : مهل  لاقف  رودصلا ، ُەدع  فك   يردأ  ُتسل  لو  دوُرولا  تنقأف 
ةحاور نبا  فقو  مهيلهأ  اودرُي إ  نأ  مهءاعُد  عمس  نإ  امف  حلاص ، انيلإ  مدرو  منع ، عفدو 

: لوقو دشي 

ةرفغم نمحرلا  لأسأ  ل 

ادَلا فذقت  عف  تاذ  ةو 

ةزهجم نارح  يدب  ةنعط  وأ 

ادلاو ءاشحألا  ذفنت  ةح 

دج اوُّرم ع  اذإ  لاق  ح 

ادشر دقو  زاغ  نم  دشرأ هللا  ا 

ملاع إ  هلُقنت  حمُر ، ةنعط  وأ  فس ، ة  اهاوس ، ء  الو  هتنمأ ، تنا  كلت  ةداس ، ا  لجأ 
!! نفاظلا ءادهُشلا 

مهغل ماشلا ، ضرأ  نم  ناعم  ضرأ  نودهاجملا  لزن  امدنعو  ةتؤم ، ةحان  السإلا  شجلا  كرحت 
ةئم هلإ  تعمتجاو  مورلا ، نم  فلأ  ةئم  ءاقللا   ضرأ  نم  ٍبم  لزن   لقره  مورلا  ةغاط  نأ 

، مهرمأ نورظني  تلل  ناعم  اوماق  نوملسملا  كلذ  غل  املف  ةعتسملا ، برعلا  نم  ٍفلأ 
ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  إ  بتكن  اولاقو : ثلا ، مهودع  ددعو  للقلا ، مهددع  ب  نونزاوي  اوقفطو 

.هل منف  ەرمأ  انرمأ  نأ  امو  اندم ، نأ  امإف  انودع ، ددع  ەخنف 

، موق ا  مهل : لاقو  مهبلا ، مالظ  رونلا   مهفوفص ؛ طسو  نم  هنع  ةحاور ر هللا  نبا  ضهن 
انءادعأ ن 

ُ
لتاق ام  هللاو ، انإ  ةداهشلا ، دصق  نوبلطت  هل  متجرخ  يذلا  نوهركت  يذلا  نإ  هللاو 

امنإف  اوقلطناف ، ه ، هللا  انمرأ  يذلا  نيدلا  اذهب  الإ  مهلتاقن  ام  ةك ، الو  ةوق ، الو  ددع ،
اوفته انامإ ، نوألا  اددع ، نولقألا  نوملسملا  فته  ةداهشلا ، وأ  نلا  يسحلا ، ىدحإ 

.ةحاور نبا  هللاو  قدص  دق  لئاق :

، ةلئاهلا ةلا  مامأ  هجول  اهجو  ةلضلا ، هتلق  فقوو   ةتؤم ، لزن  هقط ح  شجلا إ  م 
! باسحلاو حلا  قوفت  ادادعأو  اهل ، رخآ  افوفص ال  اْوأر  ذإ  ةمشاغلا ، ةدعلاو 

ادهش طقس  ح  موقلا  لتقف  ةثراح  نب  دز  مألا  مدقتف  اهيقاس ، نع  ءانفلا  برح  ترمشو 
ةداهشلا لانو  ارإ  ارإ  فويسلا  هتقزم  نأ  ثل  امف  بلاط  نب أ  رفعج  اثلا  مألا  ەالتو  ادجم ،

.ةمظعو ةطغ   

ُەوتت  ةملسملا  ةلقلا  تداو  هتوا ، غل  دق  لاتقلا  ناو  رفعج ، نم  ةارلا  ةحاور  نبا  لمح 
نا يدنجك ، لتاق  ةحاور  نبا  نا  حو  لقره ، ُەدشح  يذلا  بجللا  مرْمَرعلا  شجلا  ماحز 



دقف هتاح ، نع  وؤسمو 
ً

شجلل ، امأ  راص  دقو  نآلا  امأ  ةالاُم ، الو  ٍدُّدرت  لوجو  غ  لوص 
ق
ُ

ىو ل  شاجتسا  نأ  ثل  ام  هنل  بُّهتو ، ٍدُّدرت  ةسمل 
ُ

ه  تَّرم  امنأو  مورلا ، ةوا  مامأ  اد 
: حاصو هسفن  ةرطاخملا  

تومت تقت  الإ  سفن  ا 

تلص دق  توملا  ضاح  اذه 

تقل دقف  تنمت  امو 

تده امهلعف  عفت  نإ 

.امهنع رفعجو ر هللا  ادز  ةداهشلا : ەاقس إ  نيذلا  هبحاص  اذهب  ع 

إ قلاط ، ف  أرما ؟ إ  قوتت ؟ ٍء  يأ  سفن إ  ا  اهدع : لاق  ةيهم  ةدعر  اهدع  دعترا  مث 
ذفنو إ ودعلا ، ثلاثلا ع  مألا  لمحو  هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص ، وهف   ام : إ  رارحأ ، مهف  املغ ؟

ل ەددرت  ع  هسفن  بنؤي  ذخأو  داع  مث  ملسملا ، دصح  توملا  ىأرف  ءادعألا ، فوفص 
: لوق داعف  بنأتلا 

هنلتل سفن  ا  تمسقأ 

هّنهركتل وأ  ة  ــــــــــــــــ عئاط

ةنجلا هركت  كارأ  ام  

نرلا
ّ

ة اودشو  سانلا  بلجأ  نإ 

ةنئمطُم تنك  دق  املاطل 

هنش ةفطن  
ٌ

الإ  تنأ  لق 

ەذه كماأ  تقل   دق  كنإف  كلُص  اذهب  ددشا  لاقف : ٍمحل  نم  ٍمظع  هل  ٍمع  نبا  ەاتأ  لزن  املو 
تنأو  لاقف : سانلا  ةحان  ةمطحلا   عمس  مث  ةشهن ، هنم  شهتناف  ەد  نم  ذخأف  تقل ، دق  ام 

.ءادعألا طسو  هسفنب   مث ر  ەاقلأ ، مث  اندلا ،

مويلا نوك  نأ  قبس  ٌباتك  الولو  افصع ، مورلا  فصع  هنع  هللا  ر  قلطنا  دقل  ةداس ، ا 
تقد لحرلا  ةعاس  نلو  ةلتاقملا ، عمجلا  ِْفُ  ح  هفس  ب  َّلظل  ةنجلا ، عم  ُەُدعوم 

.اعت هتسم إ هللا  ءْد  ةنلعم 

، ههجو ه  كلدف  ەدب  مدلا  لقتساف  في ، همدو  لتاقف  هسأر ، هنعطت   فويسلا  هتلقتسا  دقل 
، ەوزوح نولمح ح  نوملسملا  لعجف  مخأ ، محل  نع  اوبذ  ملسملا ، عم  ا  لوق : وهو 

.فصلا هنام ب  ادهش  طقس  كلذك ح  اولازي  ملف 

تققحتو ةرهاطلا ، ةلستسملا  هُحوُر  عألا  قيفرلا  إ  تدعصف  ُەدسج ، ىوه  دقل  ةداس ، ا 
: لاق هنامأ ح  غأ 

دج اوُرم ع  اذإ  لاقُ  ح 

ادشر دقو  زاغ  نم  دشرأ هللا  ا 

هاحصأ  عم  ُسلج  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  نا  ماشلا ، ءاقللا  ضرأ  قوف  رود  ُلاتقلا  نا  امنو 



لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، تمص  ةننأمطو ، للهت  ضام   ثدحلاو  ةأجفو  هنوثداحُو ، مهثداح  ةنيدملا ،
هتارظن تفوطو  نانحو !! هللُي أ  عطاس  قب  هيع  نم  قلطنيل  امهعفر  مث  لق 

ً
هنفج  لسأو 

: لاقو هاحصأ ، ەوجوب  ةسآلا 

ق
ُ

لت ح  اهب ، لتاقف  رفعج  اهذخأ  مث  ادهش ، طقس  ح  اهب ، لتاقف  ةثراح  نب  دز  ةارلا  ذخأ 
ضموب ُەانيع  تقلأتو  لق ،

ً
تمص  مث  ادهش ، ق 

ُ
لت اهب ح  لتاقف  ةحاور  نبا  اهذخأ  مث  ادهش ،

!! ةنجلا اوعفر إ  دقل  لاق : مث  قاتشم ، مطم ، للَهتم ،

ةع

مدْقُتِل ع هسفن  َّحلأو ع  ءلا  ضع  هنع  ةحاور ر هللا  نب  دع هللا  ددرت  امدنع  باش ، ا 
املف ملسملا ، نم  يدنجك  لتاق  نا  ل  لاتقلا ، نع  لزعم  كلذ  لق  نك  مل  ةداقلا  لمحت 
ضع نم  لصح  ام  هنم  لصح  لاوهألا  عراص  وهو  شجلا ، اذه  ةداق  ةلوؤسم  هلإ  تلآ 
هلع تو 

ُ
زكر ءادعألا ، لق  نم  افدهتسم  نوك  ةارلا  لمح  يذلا  دئاقلا  نأ  اصوصخ  ددلا ،

نا نأ  ذنم  اهاإ  هِّنمتو  ةداهشلل ، ەدادعتسا  عم  اس  نا  نو  اذه  ەددرت  َّنو  ةقلا ، تامجهلا 
ةدشو ةكرعملا ، ەذه  ةوا  انلُدل ع  كارعلا  لوخد  هاحصأ ع  هثحو  ةمالسإلا ، ةمصاعلا   

.نامورلا ددع  بناج  مهددع إ  ةلضل  ملسملا  اهئطو ع 

ةعل ەداهشسا  لبق  للجلا  احصلا  اذه  نم  تردص  لا  ةعشلا  تابألا  ەذه  نو  
اعم لوصولا إ  نع  لذاختلاو  لساتلا ، اهفنعتو ع  سفنلا ، ةساحم  الاع   ثمو 

ً
ةمظع 

نأ اهركذُو  ادلا ، كعملا  ةحاس  ةهركم إ  وأ  ةعئاط  لت  نأ  هسفن  مسقُ ع  وهف  رومألا ،
ط 

ً
تشاع  ثح  مطملا  اهيضام  اهركذ  ام  ةنجلا ، بلط  نع  افوزع  دعُ  كلذ  ددلا  

الو ةمئادلا ، ةداعسلا  اهبقع  لا  لاوهألا  ةهجاوم  تاظحل   تص  ول  اهيلع  امف  ةنيكسو ، ةعد 
.اهقلخ ةاد  اروكذم   ائش  نكت  مل  اهنأ  اهكذت  ي 

ةداهشلا توملا  نكلف  توملا ، نم  اهل  َّرفم  اهنأ ال  هسفن  كذت  نخألا إ  تبلا  دوع   مث 
.كلذ نم  مت  ام  لانف  هنع  مدقأ ر هللا  نأ  إ  كلذ ، لق  اهانمت  املاط  لا 



اقثو
ً

افافخ  اورفنا 
انام ناهذألا  اهل   ترفح  اهنأل  ناسلا ، اهــع  الو  نامزلا ، اهــط  تاكذ ال  تاكذلا  نم 

هتاحفص عصنأ  مهل   خــــراتلا  رَّطس  لاجر  كانهو  ةقا ،
ً

ناهذألا  تماد  ام  هحرات  ال  هف ، تلثم 
امدنع تاكذلا ، ەذه  نمو  ةمعنو ، هنم  ضفت 

ً
سانلا ، نم  مهغ  نود  اهب  هللا  مهصخ  رثم 

عم طلتخت  ةواعم  نب  دي  مألا  ةيطنطسقلا  حتفل  السإلا  شجلل  عألا  دئاقلا  عمد  تنا 
.ةخألا هسافنأ  ظفل  وهو  ينامثلا  خيشلا  اذه  نارظني إ  امهو  نب ع  سحلا  هخأ  عمد 

يذلا ضرألا  هجو  دحولا ع  ناسإلا  نا  يذلا  يروطسألا  لطلا  اذه  ةصق  امهنم  ل  ركذتف 
هعم نمو  للجلا  احصلا  اذه  نا  اهموي  اندلا ، هقلخ هللا   ٍقولخم  مظعأ  ةفاضتسا  ف  لان 

امأ فلألا ، اهشج  دارفأ  ددع  غلي  برعلا ال  ءارحص  لهاجم  ٍةلبق   نم  نيددهم  ملسملا  نم 
اوروأ  اهتفرع  ةروطامإ  ةمصاع أ  هسفنب  ددهي  نسلا  نعاطلا   احصلا  اذه  نإف  نآلا 
وهو مظعلا  خيشلا  اذه  نا  دقل  ضرألا ، هجو  ةنيدم ع  نصحأ  ةيطنطسقلا  ددهُي  اهخرات ،

 . هنع يراصنألا ر هللا  بويأ  أ  خــــراتلا  فرُع   يذلاو  دز ، نب  دلاخ  للجلا  احصلا 

لس هللا، ازاغ   هتاح  لوط  هنع  يراصنألا ر هللا  بويأ  وبأ  للجلا  احصلا  شاع  دقل 
ةعب دهش  دقف  هلع ، همالسو  تاولص هللا  دئاقلا  نلا  اهازغ  ةوزغ  نع  فلختي  مل  هنإ  لق : ح 

بر هلامو   هسفن  اعئا  يزاغملا  ەذه  لطلا   نا  اهل ، دهاشملاو  دحأو  ردو  ةقعلا 
ةافو دعو  لس هللا ، داهجلاو   وزغلل  احم  اقت  ارباص  اعاجش  هنع  ناو ر هللا  ملاعلا ،
دعُ نك  امهم  اهوضوخ ، نأ  ملسملا  بتك ع  ٍةكرعم  نع  فلختي  مل  ملا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا 
لوق ەراو ، ەرهج  ەراهنو ،  هلل  امئاد   ەددري  يذلا  ەراعش  ناو  ةَّقشملا ، ةحادفو  ةقُشلا ،

﴾. الاَقِثَو افاَفِخ  نا 
ْ

اوُرِف : ﴿ هناحس ةزعلا  بر 

حتفل دي  هنبا  ةداق  اشج  نافس  نبا أ  ةواعم  نمؤملا  مأ  زَّهج  هتاوزغ ح  رخآ  تنا 
ةلداعلاو ع  نب  سحلا  ەدارفأ  ب  مض  شج  سأر  ع  دي  جخ  ةيطنطسقلا ، ةنيدم 

شج بويأ  وبأ  دك ي  ملو  دحوتلا ، بئاتك  ةنامورلا  ةروطامإلا  ةمصاع  اوكدل  ةعرألا 
ٍداهشسا نع  ثحي  حارو  هفس ، لمحو  هسرف ، بكر  ةيطنطسقلا ح  بوص  كرحتي  مالسإلا 

، ەرمع نم  نامثلا  وحن  وبح  نسلا  انعاط   اخش  كاذنآ  ناو  قاتشاو ، هلإ  َّنح  املاط  مظع 
.هللا لس  ازاغ   رحلا  باع  رخم  نأو  دي ، ءاول  تحت  يوضني  نأ  نم  كلذ  هعنم  ملف 

نم دونجلا  ىأر  ح  ةيطنطسقلا ، راوسأ  دي إ  ةداق  ةمالسإلا  رونلا  بئاتك  تلصو  نإ  امف 
لجرلا كلذ  لمحف  مورلا ، نوصح  وحن  ءاضبلا  هسرف  اناط  ط  امَّثلُم  جر 

ً
فرطلا   

نوملسملا نعمأف  نوري ، ام  لوه  نم  نولوهذم  مورلاو  اهتشُ ، ح  مورلا  بئاتك  ع  مثلملا 
لجرلا كلذ  وه  ذإف  هته ، اوفَّرعتي ع  ل  اقإ 

ً
توملا  لقُ ع  يذلا  سرافلا  اذهب  رظنلا 

.يراصنألا بويأ  وبأ  ينامثلا 

تناو ەدوع ، شجلا  دئاق  بهذو  بصأ ، ح  هفس  مورلا  لفاحج  لزلزي  بويأ  وبأ  ذخأف 
انيف له  ىرت ، بويأ ؟ اأ  ا  كتجاح  ام  دي : هلأسف  لجو ، زع  ءاقل هللا  هقاوشأ إ  قباس  هسافنأ 

.ال بويأ ؟ ةجاح أ  تنا  اذام  لختي  وأ  روصتي ، نأ  عيطتس  نم 

ملف ناسإلا ، بل  لخت  لو  روصت ، ل  عو  زجعُ  ائش  هحورب  دوج  وهو  هتجاح  تنا  دقف 
بلط دقل  سانلا ، ضارعأ  نم  اضرع  الو  ةاحلا ، عفانم  نم  ةعفنم  الو  اندلا ، عتم  نم  ةعتم  ركذ 



ضرأ ةنكمم   ةفاسم  لوطأ  ه  مو  هسرف ، قوف  هنامثج  لمح  نأ  ةنملا  هتفاو  اذإ  دي  نم 
، ةلسا ةحفص  كلذ  ىوطتل  ةيطنطسقلا ، راوسأ  نم  ةطقن  برقأ  دنع  ەونفد  كانهو  ودعلا ،

.اهلثم ةمالسإلا  ةلوطلا  خــــرات  سل  

ةع

هقافر راصأ  قلعُ  نأ  ەذه  هتصوب  هنع  هللا  ر  بويأ  وبأ  دارأ  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ٍنام دعأ  هنامثج إ  نوملسملا  غوتي 

َّ
ل نأ  دارأف  نلا ، قيقحتو  ىلا ، ةاغلا  غلب  مهممهو 

ەدنع  ةغرو 
ً

نلا ، موي  هنم إ  اعلطت  اهيف ؛ ەونفدو  ودعلا  اهيف  لي  لا  ضرألا  نم  نكمم 
: هئاقل موي  هل  لوق  نأ  دي  هنأو  هئارو ، نم  نفظملا  نيدهاجملل  ةعلط  هنامثج  نوك  نأ 

.امم دع  ثج  كلس  تدهاجو   اح ، كلس  تدهاج   دق  اذنأ  اه  لإ ،

ثح هشأج ، ةطارو  هنع  يراصنألا ر هللا  بوُيأ  أ  ةعاجش  للد ع  اضأ  خلا  اذه   
كرحتلا هتردقمو ع  هموجه  ةعل  هنم  رارفلا  مهئاجلو إ  مورلا ، نم  ةئفل  دومصلا  عاطتسا 

ألمو مورلا  عفُ  ملسملا  شج  لطلا   اذه  لثم  دوجو  نإ  تاهاجتا ، ةدع  لاتقلا    
.ملسملا ةهجاوم  كفتلا   لق  اثك  نوددي  مهلعجو  اعر ، مهــلق 



هقدصف قدص هللا  لجر 
الإ اراتخم  ءرملا  نوك  نلو  مزعلاو ، مزحلا  راتخالا  ةدارإلاو   ةدارإلا ، كرحتم  نئا   ناسإلا 
نم تنا  اذإ  الإ  اهل  اقفارم  نزحلا  نوك  نلو  ذفنتلا ، نع  اهقوع  ام  ل  نم  هتدارإ  تررحت  اذإ 
اذإ الإ  يوسلا  هقط  اضام   مزعلا  نوك  نلو  ةعنقم ، ججح  ع  ةبم  ةق  عفاود  اهئارو 

تاجرد نامإلاو  ةرحلا ، ةدارإلا  ةحلا  تانئالا  نع  ەَّمو  ناسإلا  قلخ  يذلا  ا  نامإ  ُهحاص 
، مئال ةمول  خ  هللا  ال  هلس ، ادهاجم   هلوسرو ، ايجتسُم   نمؤملا  نوك  نأ  اهالعأ 

داقتعالا وه  نامإلاف  هتدح ، قو 
َ

ت هتأطو  تدتشا  امهم  نيدلا  ةن  هاصأ   ام  اي  الو 
، قئاع رارفلا إ هللا  نع  هقوع  الو  ةهبش ، هعت  الو  كش  هلإ  قرطتي  يذلا ال  خسارلا ، دطولا 

.توملا الإ  هلس  حافلا   ةلصوم  هنب و  لوح  الو 

رئادلا ب عالا  وألا   ةمدصلا  لُّمحتل  ةراتخملا  ةوفصلا  مه  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نا  دقلو 
انيلع اوبجوأو  ةرباصملاو ، صلاو  ةحضتلاو  ةلوطلا  لاثمألا   عورأ  انل  اوف  لطالاو ، قحلا 
ةن انتقاط   ردق  مهجهن  جهننل  مهتس ، ةسارد  متهن  نأ  فلاو  ةمارلا  نيدام  مهقلأتب  

اذه نا  راربألا  ءالؤه  نمو  ةحضتو ، ٍدهج  نم  كلذ  انفل  امهم  ضرألا  ةمل هللا   ءالعو  نيدلا 
.يخ ةوزغ  نم  عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  امسا ، هل  خــــراتلا  بتك  ركذت  مل  يذلا  ارعألا 

رجاهأ لاق  مث  لوسر هللا ، عَّبتاو  ملسأف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، بارعألا إ  نم  لجر  ءاج  داهلا : نب  دادش  لاق 
ائش ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  منغ  يخ  ةوزغ  تنا  املف  هاحصأ ، ضع  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ه  وأف  كعم ،
املف مهرهظ ، ري  ناو  هل ، همسق  ام  هاحصأ  عأف  ارعألل  مسقو  ملسملا ، ب  همَّسقف 

.هلإ اوعفد  ءاج 

نلا إ  ه  ءاجف  ەذخأف  لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كل  همسق هللا  ٌمسق  اولاق ، اذه ؟ ام  ارعألا : لاقف 
ام لوسر هللا  ا  لاقف : كل ، هتمسق  ٌمسق  دئاقلا : لوسرلا  لاق  لوسر هللا !؟ ا  اذه  ام  لاقف : ملسو هيلع هللا ىلص ،

لخدأف لس هللا  لتقأف   هقلح  راشأو إ  انهاه ، رأ  نأ  كتعتا ع  نلو  كتعتا ، اذه  ع 
.كقُدْص قُدْصت هللا  نأ  دئاقلا : لوسرلا  لاقف  ةنجلا ،

ناو ىرخأ ، ةرم  ودعلا  لاتق  هلع إ  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  ضهن  مث  لق 
ً

اوثبلف 
، راشأ ثح  مهس  هاصأ  دقو  ةكرعملا  دع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  إ  لمحُ  ه  أف  ملسملل ، ئاه 

ً
ان 

نلا ُهنَّفكف  هقدصف ، قدص هللا  لاقف : لوسر هللا ، ا  معن  اولاق : َوه ؟ َوهأ  دئاقلا : لوسرلا  لاقف 
، كلس ادهاجم   جخ  كدع  اذه  مهللا  هل : ەءاعد  ناو  هلع ، صف  ُهمَّدق  مث  ٍةُج ، ملسو هيلع هللا ىلص  

.دهش هلع  انأو  ادهش  ق 
ُ

لت دقو 

ةع

ٍتقو هلصوأ   ح  هحاص  رت 
َّ

يذلا  نامإلا  ةوق  نم  خلا  اذه  مارلا ،  ةوخإلا  اهيأ  ا 
اذكهو ةنجلا ، لوخد  اقوش إ  اعت ؛ لس هللا  ةداهشلا   ةغرلاو   اندلا ، دهزلا   عــــ إ 
لقعلل ارخسم  دسجلا  نوكف  سفنلا ، ىوه  نم  ةدرجتملا  سوفنلا  عــــلا   هلعف  نامإلا  لعف 

، ةرخآلا ةاحلا  ءالقعلا   اهل  لمع  نأ  قحتس  لا  ةققحلا  ةاحلا  نأ  كردأ  يذلا  ملسلا 
ءادأ وهو  الأ  ةنجلا ، لوخدو  رانلا  نم  ةاجنلل  يرولا  ردقلا  مأت  كلذ إ  دنع  ملسملا  هجتيف 
ولعتو نامإلا  ومس  امنيح  نلو  ىوقتلا ، ةجرد  غلي  اهدنعو  تامرحملا ، بانتجاو  تاجاولا ،

، تاخلا قاسلا  نم  نوك  نأ  دي  ل  طقف ؛ قتملا  نم  نوك  نأ  ملسملا  عنتق  كرادملا ال 



زأ نم  ٍلمع  قباس إ  دق  ارعألا  اذه  دجنو  حلاصلا ، عترم  وه  يذلا  لفاونلا  با  قباسف  
رفظو اهب ، ەرفظأف هللا  اعت ، لس هللا  ةداهشلا   إ  هحومط  غل  ثح  ةحلاصلا ، لامعألا 

.هل ةداهشلاو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةوعد 

بلطو ةنلا ، صالخإ  و  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، عاتالا  قدص  ِّمتم   جذومن  ارعألا  اذه  نإ  باش ، ا 
.لجو زع  لس هللا  حورلا   ةحضتلل  دادعتسالاو  ةنجلا ،

، نامإلا َّد  نم  امأ  ةحضتلاو ، لذلا  نمؤملا إ  عفد  يذلا  وه  ةوخإ  ا  قداصلا  نامإلا  نإ 
نوك نأ  تاهيه  تاهيهف  ةمل هللا  ءالعإل  داهجلا  نع  جو  لس هللا ، لذلا   نع  لخو 

نم ةلاخ  قفانملا  بولق  تنا  اذل  بلقلا ، امل   اقدصت  حراوجلا  لمع  نوك  امنو  اقدص ،
.نمحرلا ةرفا  نامإلا 



ةنجلا اهحاص  ةلل 
نم نيدلاخلا  عم  يلع  عأ  اتك   مهل  بتك هللا  سانأ  ەاقلتف  هر ، نم  قحلا  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ءاج 

، ىدتها نمل  ًةودق  اوناف  ىدهلا  ملاعم  مهيف  تدسجت  حلاصلاو ، ءادهشلاو  قدصلاو  ينلا 
سفنك اوناف  مهحاورأ ، تفاصتو  مهــلق  تفلتئا  اناوخإ  اهب  اوناف  دحوتلا  ةمل  مهتعمج 

ٍبح نم  هل  ا  انألا ، اهعم  دقف  ةجرد 
ً

راثيإلا  غل   هنأل  انأ ، ا  رخآلل : مهدحأ  لوق  دا ، ةدحاو 
مهدَّأ هللا داهجو ، ٍةدقع  َلاطأ  اونا  دقف  ەدادمأ ! روصتي  وأ  ەداعأ  كرد  لقعلا  دا  قداص ال 

نوملعتو ەرمأ ، نورمتأو  هلوح ، نوفتل  اراربأ  اراصنأ  نلل ملسو هيلع هللا ىلص  اوناف  مهب ، قحلا  دَّأو  قحلا ،
باسأو باسحأ  ةدلو  نكت  مل  مهتعمج  لا  ةفلألا  كلت  مالسلا ، نونفو  برحلا ، نونف  هنم 
تجرخأ ٍةمأ  اهب خ  اونوكل  مهيلع ، اهب  َّنم هللا  ةوامس  ةفلأ  تنا  امنو  ةصخش ، ضارغأو 

.سانلل

لظلاو شعلا ، ذذل  كي  نقوملا ، نم  نقومو  قداصلا ، نم  قداص  روطسلا  ەذه  انفض  
كي هتفظوو ، هلمع  كو  عيدولا ، ددجلا  هتب  كي  ةنسحلا ، ةجوزلاو  درالا ، ءاملاو  فراولا ،

هسفنب إ هللا، جخو  اذه  ل  كي  تاظحل ، ذنم  اهب  لخد  لا  هسورع  كي  هماحرأو ، هلهأ 
ع هصرح  مظعو  هفغش  ةدش  نمو  دويق ، هلقثت  ال  هلثمف  دولخلا ، تانج  نع  اثحا  جخ 
جخ ةانجلا ، نم  لاسغالا  نع  لغشاو  داهجلا  إ  جخ  ةاجتسالا ، هلق   ةظقلو  داهجلا ،

اهضرع ةنج  اهئارو  نم  نأل  حامرلا  تانعطو  فويسلا  تا  َّلتيل  هسورع  ناضحأ  ب  نم 
.ضرألاو تاوامسلا 

فرع سانلا ال  نم  نَمو  هنع ، رماع ر هللا  نب أ  ةلظنح  ةكئالملا  لسغ  عم  ٍدعوم  نحن ع 
زع ل  فقوملا  اذه  لجسل  اهودشم  خــــراتلا  فقو  يذلا  لطلا  اذه  هنع !؟ ةلظنح ر هللا 

ازجاع فن  دجأل  نإ  هللاو  نظن ، امف  لق  نم  خــــراتلا  دهشملا   اذه  رركتي  مل  ثح  رخفو ،
وه نم  فرعتن  انوعد  كلذ  لق  نل  للجلا ، احصلا  اذهل  بهملا  دهشملا  اذه  فصو  نع 

.هنع رماع ر هللا  نب أ  ةلظنح 

فلا ضرأ  دهشسا   لجر  هنإ  بهملا ، دهشملا  اذه  فصو  نع  ازجاع  فن  دجأل  هللاو  نإ 
هنإ رخف ! نم  هل  او  ف ! نم  هل  ا  لجو ، زع  نم هللا  رمأ  هلسغت  ةكئالملا  تلوتف  داهجلاو ،
ةثع لق  لأس  رماع  وبأ  ەوبأ  نا  يذلا  للجلا ، احصلا  كلذ  بهارلا ، رماع  أ  نب  ةلظنح 

سانلا خ  ناو  رهظ ، اذإ  هفرع  ل  هتفص  نع  راحألا  لأسو  لوسرلا ، روهظ  نع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 
مالسإلا ع سمش  ترهظو  رجفلا ، رون  غب  املف  هعو ، رظتنملا  نلا  اذه  عم  نمؤيس  هنأ 
نأ أو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دسح  رماع  أ  ذإ  دحوتلاو ؛ نامإلا  رونب  هل  نولا  ءتل  ةرجلا  ضرأ 

.ةهارلاو دقحلاو  دسحلا  هلق  نلل ملسو هيلع هللا ىلص   رمض  ناف  هتلاسرب ، نمؤي 

نامإلا رونل  ةلظنح  هنبا  بلق  حتف  نأ  داعلا  بولق  حيتافم  كلم  يذلا  هلالج  لج  قحلا  ءاشو 
، هلق فاغش  نامإلا  سمالو  هنع  هللا  ر  رماع  أ  نب  ةلظنح  ملسأو  هلق ، نكس   ل 
ملسو هيلع هللا ىلص ببحلل  امزالم  ةلظنحو  مويلا  اذه  ذنمو  ةظحللا ، كلت  الإ   أدت  مل  هتاح  نأ  َّسحأو 

دادزت هلوسرو  هتبحم   تناف  ةذعلا ، هقالخأو  هملعو  هده  نم  سقل  اهتخأل  علا  ةمزالم 
َ

نم متي  ناو  كلم ، ام  لو  ل  هسفنو  هلام  هدف  نأ  متي  نا  هنإ  ح  موي ، دع  اموي 
.ةظحللاو وتلا  ەرمأ   ذفنب  موقل  رمأ  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ەرمأ  نأ  هلق  قامعأ 



هصالخو  ەدرجتو  هنامإ  قمع  لد ع  يذلا  للجلا  احصلا  اذهل  مظع  ٍفقوم  نم  هل  او 
ذإ هتجوز ؛ نم  ەرطو  نأ ق  دعو  هتجوز ، اهيف ع  لخد  لا  هتلل  جوزت و  امدنع  العو ، لج 

لما و   هتأرما  عم  سلجأ  كرا ،” لخ هللا  ا  كرا ، لخ هللا  ا  : “ يداني داهجلا  ِدانم 
عم هتب  سلج   وهو  داهجلل  جخ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  كو  هجاوز ، نم  ةلل  لوأ  اهتز  

تتل اعت ؛ هللا  إ  هسفن  مدقُل  بنُج  وهو  جخف  ادأ ، نوك  ال  اذه  هللاو  ال  هتجوز !؟
هسأر ع  نم  رطقت  تلاز  ال  ەاملاو  ةزعلا ، ءامد  اجردم  ەودجو  ملسملا ، ةمهب  ةكرعملا 

.دُحأ ةوزغ  نم  عئارلا  فقوملا  اذه  دهشل  انب  اولاعتف  رطم ،؟ الو  ەاملا  هتءاج  نيأ  نمف  ەدسجو ،

ةلمج جوزت  رماع  نب أ  ةلظنح  نا  اولاق : هخويش  نع  ەدانسب  يدقاولا  رمع  نب  دمحم  جخأ 
دق ناو  دحأ ، لاتق  اهحُص  لا   ةلللا  هلع   تلخدأف  لولس ، نبا  أ  نب  دع هللا  تب 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، دي  ادغ  حبصلا  املف ص  هل ، نذأف  اهدنع  تي  نأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نذأتسا 
نم ةعرأ  كلذ إ  لق  تلسرأ  دقو  جورخلا ، دارأ  مث  اهنم  بنجأف  اهعم ، ناف  داعف  ةلمج  هتمزلو 
نأ تأر  تلاق : هلع ؟ تدهشأ  مل  كلذ : دع  اهل  لقف  اهب ، لخد  دق  هنأ  مهتدهشأف  اهموق 
دق هنأ  هلع  تدهشأف  ةداهشلا ، ەذه  تلقف : تقطأ ، مث  ةلظنح  اهيف  لخدف  تجرف  ءامسلا 

.اهب لخد 

املف لاق : فوفصلا ، يوس  وهو  دحأ  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قحلف  هحالس ، رماع  نب أ  ةلظنح  ذخأو 
بف برح  نب  نافس  أل  رماع  أ  نب  ةلظنح  ضعا  رمألا ، لوأ  نوكملا   فشكنا 

انأ شق ، عم  ا  حيص : لعجف  ضرألا ، نافس إ  وبأ  عقو  سرفلا ، تعساف  هسرف  بوقرُع 
نم هلإ  نوتفتل  اجر ال 

ً
توصلا  عمسأف  فسلا ، هحذ  دي  ةلظنحو  برح ، نب  نافس  وبأ 

هلإ ةلظنح  مف  ەذفنأف ، حمرلا  ةلظنح  لمحف ع  بوعش ، نب  دوسألا  هنياع  ةمهلا ح 
ضعب قحلف  همدق ، ع  ودع  نافس  وبأ  برهف  هلتقف ، ةناثلا  ه  مث  هتثأ ، دقو  حمرلا 

.نافس ءارو أ  فدرو  هسرف  ردص  نع  لف  شق ،

نم ٍفاحص  ةكئالملا   هلسغت  ضرألاو  ءامسلا  ب  هتيأر  دقل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاق  لاق : نأ  إ 
جخ بنج ، وهو  جخ  دقل  تلاقف : اهولأسل ، هتجوز  إ  اوبهذف  هجوز ، اولسف  ةضفو ، ٍبهذ 
نذأ الو  تأر ، ع  ال  ام  هللا  دنع  هلو  هل ، ى  بهذ ، نم  فئاحص  لسُغف   بنج  وهو 

.ةكئالملا لسغ  وه  كاذ  بلق  ، رطخ ع  الو  تعمس ،

ةع

نع ةدحاو  ةظحل  رخأتي  يذلا ال  لا  بلقلا  بحاص  نمؤملا  نوك  نأ  بج  باش ، ا  اذكه 
يذلا قطلا  عبن  مهبتارم ح  غلن  نل  ةوخأ  ا  هللاو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، رمألو  رمأل هللا ، ةاجتسالا 

كلذ نم  ذخأنو  ستقن  مل  نو  هنم ، اوستقا  يذلاو  هنم ، اوذخأ  يذلا  رونلا  كلذ  عبن  اوعتا ،
نأو هللا ، ةعاط  ةظحل   ل  منتغن  نأ  إ  انجوحأ  امف  ةمادنلاو ، ةيخلا  اهنإ  هللاو  ف ـ رونلا 

.لجو زع  رمأل هللا  بجتس 

، اعت لس هللا  داهجلا   إ  يوقلا  هنع  ةلظنح ر هللا  قوش  نم  خلا  اذه  ةداس ،  ا 
ثح ةانجلا ، غ 

ُ
لس نم  هعم  نكمتي  مل  يذلا  رمألا  نادملا ، هجورخ إ  ةع  لثمتي   يذلا 

، اهاؤرب هتخأ  دق  ةلمج  هتأرما  نأ  نظلا  بلغ ع  يذلاو  داهجلا ، نع  هقوع  امم  كلذ  َّدع 

نبا هنم  قلعت  نأ  ءاجر  تقولا  كلذ  اهعم  ثللا  هعانقإل  اغوسم  اؤرلا  كلت  نم  تلعج  دق  اهنأو 
، اهجوز اهب  خت  الو  دعاألا  اؤرلا  كلتب  خت  نأ  دعي  هنأ  ذإ  حلصلا ، دهشلا  كلذل  بسُي 



 ، مهنع هللا  ر  ةاحصلا  دنع  الاع  ادصقمو  اماس  افده  نا  ةداهشلا  ءاجر  نأو  اصوصخ 
نوكتو هنيق ، خسرو  هنامإ  ةوق  ع  ادهاش  اؤرلا  كلتب  هملع  عم  جورخلا  هعاإ  نوكف 

ال حلاصلا ، ەءاعدو  هحالص  وجري  بقع  هل  نوكل  اسلا ، دصقملا  اذه  بلغتل  اهل  هتباجتسا 
.لزن ام  ملسملا  لزن  دقو  بلاغلا  ٍلا   هل ع  رطخت  ٍةوهش ال  ءاضق  درجمل 

اهتف لا  اؤرلا  كلت  هل  تأر  ح  هللا  دع  تب  ةلمج  قلعت  ِع   اضأ  خلا  اذه  و 
دع نوكتف  هنم  لمحت  هنع ح ال  داعتبالا  لواحت  نأ  لاحلا  ەذه  لثم  نونظملاف   ةداهشلا ،

كلذل بسُي  ادلو  دلتف  هنم  لمحت  نأ  ءاجر  ه  تقلعت  اهنل  باطخلا ، ىدل  ةظح  غ  كلذ 
دقلو ةداهشلا ، هلن  نم  ەوجرت  ام  مث  وأ 

ً
هتماقتسا  حالصلا  الُع   تاجرد  غل  يذلا  دهشلا 

، كلذ دع  ٌركذ  هل  ناو  دع هللا ، َُِّس  اركذ  ادلو  تدلوو  هنم  تلمحف  ه ، تلَمأ  ام  اهل  لصح 
.ةكئالملا لسغ  نبا  انأ  لوق : نأ  ه  رختف  ام  عأ  نم  ناو 

رومألا راتعاو  ةرخآلا ، ولعلاو   نيدلا ، ةعفر  رظنلا إ  ةاحصلا   ىوتسم  عافترا  دجن  اذكهو 
.نيدلا رمأل  ةعضاخ  ةناث  ارومأ  ةيندلا 



ملُملا دهشلا 
ةقع همامأ  نوكت  نأ  نود  هلإ  َُد  مالسإلا ح  إ  هترطف  هتباجأ  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نم 

مهل هللا نمم   نثكو  هنع ، رك ر هللا  أ  ةوبك ، هف  هل  نوكت  نأ  نودو  هنع ، ەدصت 
رخآ إ  قحلا  ةن  نع  اولذاختي  ملف  مهنيطاشو ، مهسفنأ  ع  مهناعأو  ىدهلا  إ  لسلا 

، ەؤرقن يذلا  بجع  اذه  نإ  باجح ، غ  همل هللا  لجر  ءالؤه  ب  نمو  اندلا ، مهسافنأ  
: اعت هللا  لوق  لترن  امدنع  بجعتلا  لوزي  ام  ناع  نلو  باجح ، نود  هللا  همل  لجر 

.(١١ مهاربإ : ﴾ ) ِەِداَِع ْنِم  ُءاَشَ  نَم  َٰع  ُّنُمَ  َا  َّنِٰلَو  ﴿

اذه اَّم إ  هنع  ناف ر هللا  مالسإلل ، هتباجتسا  اعوطم   هس 
ً

روطسلا ، ەذه  انفض  
ةلا خل  دهشو  ةنادحولا ، دهش   ح  ه  عمس  دا  امف  هترطف ، هلإ  اداقنم  نيدلا ،

ةعاطلا ع  اهلمحو  هسفن  دهاج  انار ، ادع  ناف  ه ، دهش  ام  تقم  لمعو  ةلاسرلا ،
ام اي  الو  ء ، ع  يول  ال  امدقُم  هفس  ەودع  دهاجو  لمعلاو ، لوقلا  صالخإلاو  

.ەدع نم  نهل  لئاع  ٍتانب ال  نم  ەءارو  هفلخ 

نم دحاو  هنإ  ةردانلا ، ةلوطلل  ازمرو  ءادفلاو ، ةعاجشلل  اثم 
ً

نا  ٍلط  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
دع هللا ململا  دهشلا  عم  تلن  نحن  رواغملا ، مهلاطأ  مظعأ  نم  لطو  الا ، لجلا  ةقلامع 

.هنع يراصنألا ر هللا  مارح  نب 

نلو هتأت ، فك  يرد  الو  اعتو ، هناحس  دنع هللا  نم  ةادهلا  هتأت  يرد م  ناسإلا ال  نإ 
لغش مارح  نب  دع هللا  وه  اهف  ءاش ، فك  اهبلق  نمحرلا  عباصأ  نم  عصإ  داعلا ب  بولق 
بي جاجُح  نم  رفنب  اذو  امهنع ، حمجلا ر هللا  نب  ورمع  هقدص  عم  مانصألا  ةداع  هتقو  

ر تاولص  طصملا  ببحلا  نع  سانلا  نوثدح  اوذخأو  اوملسأ ، دقو  ةكم  نم  نومدق 
.ماحرألا ةلصو  بادآلاو  قالخألا  مرام  الإ  رمأ  يذلا ال  مظعلا  نيدلا  اذه  نعو  هلع ، همالسو 

بي إ  ءاج  اهلمأ  ةنس  رورم  دعو  ا ،
ً

هل  قل  ملو  رمألا  اذهب  لغشي  مل  هللا  دع  َّنلو 

؛ ةنسحلا ةظعوملاو  ةمحلا  ةوعدلا إ هللا  ماق  يذلا  هنع  مع ر هللا  نب  بعصم  ةعادلا 
، موقلا فاأ  نم  بك  ددع  ملسأف  رودصلا ، ه  حو  لوقعلا ، رانأو  بولقلا ، ه  هللا  حتفف 

دارأو جحلا  مسوم  بقا  امدنعو  دع ، مالسإلا  دع هللا إ  ردص  ح هللا  ملو  ماألا  رمت  نلو 
دع هللا نا  ةناثلا ، ةقعلا  ةعب  هتعامل  ةكم  ببحلا   إ  اوبهذ  نأ  بي  نوملسملا  

.ةرخآلاو اندلا  ةداعسلا   عم  ٍدعوم  ع 

طقف تاعاس  عض  دع  هنأ  دع هللا  ملع  ملو  دع ، ملسأ  دق  نك  ملو  بي  جاجُح  عم  جخ  دقل 
كلذ ل  قوفو  هلس ، ةداهشلا   ةمعن  هحنمس  نإ هللا  ل  هاوبأ ، مظعأ  نم  خــــراتلا  لخدس 
جخ

ً
ىراوتت  فوس  بقانملا  كلت  ل  نلو  ەداهشسا ، دع  اهتحنجأ  ت 

ُ
هلظ فوس  ةكئالملا  نإف 

! باجح نود  هملس  هلالج  لج  نأ هللا  الأ و : ةمظعلا  ةقنملا  كلت  مامأ 

نم ةقعلا  دنع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اندعاوو  جحلا  انجرخ إ  امل  هنع : كلام ر هللا  نب  بعك  لوق 
ناو اهيف ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اندعاو  لا  ةلللا  تناو  جحلا ، نم  انغرف  املف  قلا ، ماأ  طسوأ 

نم انموق  نم  انعم  نم  نع  متكن  انكو  انعم ، ەانذخأ  انتاداس  نم  دس  ناو  مارح  نب  دع هللا  انعم 
.انرمأ كملا 

تنأ امع  ك  بغرن  نو 
َّ

ا انفاأ ، نم  فو  انتداس ، نم  دِّس  كنإ  رباج ، اأ  ا  هل : قو 
ُ

انل ەانملف 



ەانخأو مالسإلا ، ەانوعد إ  مث  ادغ ، رانلل  اطح  نوكت  نأ  ك  بغرن  نو 
َّ

ا مانصألا ، ةداع  نم  هف 
لوسر هلعج  ءاقنلا ، نم  ناو  ةقعلا ، انعم  دهشو  ملسأف  ةقعلا ، دنع  اناإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  داعم 
ةمدخ هلهأو   هلامو  هسفن  عضو  ةنيدملا  داع إ  املو  ةملس ، نم ب  هموق  ايقن ع  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ةدعسلا  هظوظح  ل  دجو  دق  هللا  دع  نا  ةنيدملا ، إ  لوسرلا  ةرجه  دعو  مالسإلا ،
.ەراهنو هلل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةحاصم 

جخ نأ  لق  هعم  هل  ىءارت  دحأ  ةوزغ  و  لاطألا ، لاتق  لتاقو  ادهاجم ، جخ  رد  ةوزغ  و 
هلإ اعدو  حفلا !! نم  ط  هلق  داف  دوع ، نل  هنأ  قداص  ساسحإ  ەرمغو  ةكرعملل ، نوملسملا 
لوأ نوأس  عل  ل  ةكرعملا ، ەذه  وتقم  

ً
الإ  ارأ  إ ال  هل : لاقو  دع هللا ، نب  رباج  ەدلو 

نو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دع  كنم  َّإ  بحأ  يدع  ادحأ  عدأ  ال  هللاو ، و  ملسملا ، نم  اهئادهش 
.اخ كتوخب  صوتساو  يد ، ضقاف ع  انيد ، َّع 

وزغت بجل  شج  شق   تءاجو  كملا ، ءاقلل  نوملسملا  جخ  اتلا ، مويلا  ةحص  و 
نأ نكم  نا  اع ، ان  اهتياد  نوملسملا   كردأ  ةيهر ، ةكرعم  ترادو  ةنمآلا ، مهتيدم 

اهترداغم مدعو  مهعقاوم  ءاقلا   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهرمأ  نيذلا  ةامرلا  نأ  الول  امساح ، ان  نوك 
اولغشو لجلا ، قوف  مهعقاوم  اوكف  كملا ، ع  فطاخلا  نلا  اذه  مهارغأ  نل  ادأ ،

دق ملسملا  رهظ  ىأر  اع ح  هلولف  عمج  يذلا  شجلا  اذه  مزهنملا ، شجلا  مئانغ  عمج 
.ةمه ملسملا إ  لوحتف ن  مهئارو ، نم  فطاخ  ٍموجهب  مهأجاف  مث  امامت ، فشكنا 

دع نوملسملا  بهذ  املو  ادهش ، اعدوم  اتق 
ً

ورمع  نب  دع هللا  لتاق  رملا ، لاتقلا  اذه  ف 
ح هبأ ، نع  ثحي  امهنع  دع هللا ر هللا  نب  رباج  بهذ  مهئادهش ، نورظني  لاتقلا  ةاهن 
هلهأ ضعو  رباج  فقوو  لاطألا ، نم  ەغ  اولثم  ام  نوكملا  ه  لَّثم  دقو  ءادهشلا ، هفلأ ب 

مهو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهب  رمو  هنع ، مارح ر هللا  نب  ورمع  نب  دع هللا  مالسإلا  دهش  نوكي 
.اهتحنجأ هللظتل  ةكئالملا  نإف  ەوكت ، وأ ال  ەوكا ، لاقف : هنوكي ،

لوسر هللا أنأ  دقلو  هنامأ ، تنم  لس هللا  توملا   ناو  اقثوو ، اقلأتم  رباج  وبأ  نامإ  نا 
مل ام  رباج ، ا  اموي : رباج  ەدلول  لاقف ملسو هيلع هللا ىلص  ةداهشلا ، هفغش  روص  امظع ، أن  دع  امف  هنع  ملسو هيلع هللا ىلص 

لس يدع ، ا  هل : لاقف  ةهجاوم ، يأ  احافك  كاأ  مل  دقلو  باجح ، ءارو  نم  الإ  طق  ادحأ  هللا 
قبس دق  هنأ  هر : هل  لاقف  ةناث ، كلس  لتقأل   اندلا  َّدرت إ  نأ  كلأسأ  بر ، ا  لاقف : كطعأ ،

.نوعجري اهيلإ ال  مهنأ  لوقلا م :

ِ ق 
ُ

اولِت َنيِذلا  ت 
َ

َََّسْح الَو  : ﴿ اعت لزنأف هللا  ةمعن ، نم  انيطعأ  ام  ارو  نم  غلأف  بر  ا  لاقف :
ف
َ

.ِهِلْض ْنِم  ُا  تآ 
َ

ُمُها اَمِ  ف 
َ

َِحر ( ١٦٩  ) قَزْرُي
ُ

َنو ـَر  ْمِهِّ َدْنِع  ٌءاَْحأ  ْلَ  .اتاَوْمأ  ِا  ِلَِس 
: نارمع لآ  ﴾ ) نَزْحَ

ُ
َنو ْمُه  ََو  ْمِهْيلَع  ٌفْوَخ  َّأ  ْمِهِفلَخ  ْنِّم  مِهِب  اوُقَحلَ  ْمل  َنيِذلاِ  َنوَُِْتْسََو 

.(١٧٠ ، ١٦٩

ةع

هقوش راهظإ  كلذو   هنع ، مارح ر هللا  نب  دعل هللا  فقوملا  اذه  مارلا ،  ةوخإلا  اهيأ  ا 
هنإف ال هنس ، دوعقلا ل  ەرذع   دق  هناحس  نأ هللا  عم  اعت ، لس هللا  داهجلل   ددشلا 

اذهب ااصم  هنوك  عمو  اق ، هدل  امإلا  عفادلا  نا  نو  ةلما ، ةقاط  دهاج  نأ  عيطتس 
ەوجري ام  لانو  ادهش ، توم  نأ  اعت  اجرو هللا  دوعقلا ، هلع  هب  ضرع  لق  مل  هنإف  رذعلا ،

.ةداهشلا نم 



لوقعلا دارم  ماسجألا   بوذت  ثح  ةمظعلا ، ةلثمأ  نم  ثم 
ً

فشس  هلاثمأو  فقوملا  اذه  و 
نطاومل بالألا  ولوأ  ضرعتيف  ةنجلاو ، اعت  هللا  ناوضر  غل  وحن  حمطلا  لثمتي  ةملسلا 

.اعلا فدهلا  كلذ  قيقحتل  عــــلا  لوصولا  ءاجر  اهيف  لا  ةداهشلا 



ةاحصلا مالسإ  نم  عئاور 



مهلملا ةعادلا 
اهءاج لاو  ةلهاجلا ، تشاع   لا  جذامنلا  ەذه  ةمِق  هنع   قيِّدصلا ر هللا  رك  وبأ  نا 

ناو  امنص ، دع  ملو  ارمخ ، ب  مل  للجلا  احصلا  اذه  يرطف ، ٍءاقن  و ع  مالسإلا ،
ٍلمع ماشلا   دال  ةرم   نا  دقف  سوفنلل ، ًءافش  دع  يذلا  قحلا  نع  بك  لؤاس  هتلخم 

، عألا قفألا  هنام   رداغ  دق  ارمق  ىأر  اؤر ، ىأر  ةكم  ەدل  ماشلا إ  رداغ  نأ  لقو  يراجت ،
تنماضت مث  اهتويو ، ةكم  لزانم  عيمج  تقَّرفت   ءازجأو ، عطق  أَّزجت إ  ثح  ةكم  لزنو ع 

.رك رجح أ  رقتساو   لوألا ، هناك  رمقلا إ  داعو  ىرخأ ، ةرم  ءازجألا  ەذه 

مهعم دقعو  مهفلأ ، نيذلا  ناهرلا  دحأ  راسف إ  اؤرلا ، ەذه  ىأر  دقو  همون ، نم  قيدصلا  احص 
، هماأ ْتلهأ  دقل  رك : لاقو أل  حلاصلا ، بهارلا  هجو  للهتف  اؤرلا ، هلع  صقو  ماشلا ، تالص 
، هعم نمؤتسو  معن ، بهارلا : هيج  ن ؟ قيدصلا : لاق  رظَتُي ، يذلا  نلا  لاق : عت ؟ نم  لاق :

.ه سانلا  دعسأ  نوكتسو 

، مظع رمأ  اهيفو  للج ، ثدح  اهيفو  ةكم ، داع إ  ةرملا  ەذه  نل  ةمركملا ، ةكم  رك إ  وبأ  داع 
اهيف نأ  رعشف  ةكم  نم  هنع  رك ر هللا  وبأ  بقا  خلا ؟ اذه  ام  ءاجرألا ، يود  اهيفو خ 
وبأ أدو  اقناعتو ، لهج  وبأ  مهمدقت  ەءاقدصأ  لاقو  ةكم ، لخد  املف  اهرداغ ، امنيح  نك  مل  اثدح 
وبأ هاجأف  اقتع ، ةلهاجلا  قيدصلا   بقل  نا  قيتع ، ا  كحاص  نع  كوثَّدح  وأ  لوق : لهج 

.مألا ادمحم  عت  رك : وبأ  لاق  مشاه ، مي ب  عأ  لهج : وبأ  لاقف  عت ؟ اذام  رك :

: لاق ماشه ؟ نب  ورمع  ا  لوق  ام  تنأ  تعمس  لاق : قيدصلا ، لهج و  عــــ ب أ  راوح  راد 
انيلإ هلسرأ  اهلإ ، ءامسلا  نإ   لوق  لاق : لوق ؟ اذامو  لاق : اعمج ، سانلا  هعمسو  هتعمس ، معن 

: لهج وبأ  لاق  هلإ ؟ وأ  نإ هللا  لاق : وأ  لأس  قيدصلا  نإ  مث  انؤاآ ، دع  نا  ام  كنو  ەدعنل ،
اذه دنع  ءارح ، راغ  ەاتأ   لج  نإ  لهج : وبأ  لاق  هُّر ؟ همل  فك  لق  ملأ  قيدصلا : لاق  لجأ ،

.قدص دقف  اذه : لاق  نا  نإ  ةنيكسو : ٍءوده  لاقو   سمشلا ، هنأ  رك  هجو أ  قلأت 

مث الوعفم ، نا  ارمأ  ق هللا  اهدعو  رفسلا ، بعت  هنع  ضفنو  هلهأ ، ىل  ەراد  رك  وبأ  دصق 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص نا  امنيح  ةدج ، ةفرعم  هفرع  وهو  اام ، اصتا 

ً
نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لصتي  نأ  قيدصلا  دارأ 

لفط وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  لوق  نا  ةداع ، لافطألا  بعل  ام  بعلل  ەؤاقدصأ  ەاعد  دقو  اغص ، فط 
ً

.ەرظتت لا  ىلا  ةمهملل  اعاو  نا  وألا  هتاح  نس  وهو   اذهل ، قلخأ  مل  انأ  غص :

تب هجوتو إ  رفسلا ، ءاثعو  هنع  ضفن  نأ  دع  هتب  نم  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  لقتنا 
ه أنأ  ام  حيحصأ  رك : وبأ  لاق  هئافصو ، ءوضلا  ةع  امهنب   ثدح  ىرجو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا 

الو ەدعنل  انيلإ  كلسرأ  نإ هللا  اولاق : لاق : كوؤبنأ ؟ اذام  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  برعلا ؟ اخأ  ا  موقلا 
.قدص دقف  اذه  لاق  نإ  مهل : تلق  لاق : قيتع ؟ ا  مهل  كاوج  نا  امو  نلا : لاق  ائش ، ه  ك 

نم لوأ  وه  ناسإلا  اذه  نأ  نظ  هنأل  اركشو ، ةطغ 
ً

عمدلا  نم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  انيع  تضاف  انه 
لَّقو هحاص ، قناع  اركشو  ةطغ  عمدلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  انيع  تضاف  اَّملو  هنظ ، ققحت  دقو  هقدص ،

 * َقلَخ يِذلا  َكَِّر  ِمْساِ  قا 
ْ

أَر : ﴿ اعت لاق  ءارح ؟ راغ  ولا   ەءاج  فك  هثدحُ  مو  هنبج ،
﴾ ْملْعَ ْمل  اَم  إلا 

ْ
ِ

ْ
َناَس َملَع  ِملَقلاِ *  َملَع  يِذلا  ألا * 

َْ
ُمَر َكَُّرَو  قا 

ْ
أَر ٍقلَع *  ْنِم  إلا 

ْ
ِ

ْ
َناَس َقلَخ 

١ إ ٥). قلعلا : )

د ع  هد  اتل  دش  نأ  الإ  و  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  هلَّق  نأ  دع  للجلا  احصلا  اذه  نم  نا  ام 



دهشأو الإ هللا ، هلإ  هنأ ال  دهشأو  مأ ، قداص  كنأ  دهشأ  لاقو : نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، امهب  حفاصو  هحاص ،
الإ أ ةوبك  هنع  هل  تنا  الإ  طق  مالسإلا  ادحأ إ  توعد  ام  : “ لاق ملسو هيلع هللا ىلص كلذل  لوسر هللا ، كنأ 

”. رك اأ 

ةع

كتانامإ   فظوت  امدنعو  قحلا ، عت ع   امدنعو  قحلا ، ت 
ُ

قدص امدنع  باش ، ا    
نخآلا دب  ذخأ  نَم  يوق  هناوخب ، يوق  هنل  فعض ، ناسإ  ةعادلا  مظع ، لمع  اذهف  قحلا 

، ءادشأ ةمللا ، عم  ل  اجر 
ً

دجو  هلوح ، ناسإلا  فتل  امدنعف  هلوسرو ، هعم إ هللا 
لجأ نم  سفنلاو ، سفنلاو  صخرلاو ، اغلا  اومدق  نأ  نيدعتسم  حضم ، نفحتم ، عرو ،

ببحو قلخلا  دس  وه  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  اعط  ةعاد ، يأ  ردص  جلثي  ء  اذه  ءاحمسلا ، ةدقعلا  ەذه 
، قحلا لهأل  ٍداعم  ٍقدنخ  نكت   ال  ةاعدلل ، اصنو  انيعم  نكف  ةعاد ، نكت  مل  نإ  ع  قحلا ،

نونواعتم ع مهل  رود ، هل  دحاو  لو  ةموحرم ، اهل  ةنمؤملا  ةعامجلا  امئاد  قحلا ، لهأ  عم  نك 
.ةلاسرلا ەذه  تءاج  هلجأ  نم  يذلا  بلا  فدهلا  قيقحت 



هلهج هملح  قبس 
، اوحماسو اورفاغتي  نأ  اعمج  سانلا  حصنب  ناسإلا  عطتي  دقو  ناسإلا ، ةزع ع  سفنلا  نإ 

نك مل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  امأ  سانلا ، مومع  عم  اذه  بضغو ، روثي  ەدجت  وه  هسفن  ٌدحأ  َّسم  اذإ  نلو 
ٍء هسفنل   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مقتنا  ام  هللاو  : “ اهنع ةشاع ر هللا  نمؤملا  مأ  لوقت  كلذك ،

”. مقتيف  تامرح هللا  كهنت  ح  طق ، هلإ  ؤي 

غو ملسملا  نم  اونا  هقح  ئطخملا   نأ  عقاولاو  ادج ، ةثك  ةسلا  كلذ   ةلثمأو 
نم هقح ملسو هيلع هللا ىلص  ئطخملا   دحأل  فقوملا  اذهو  اونا أ ، ملسملا  نأ غ  كش  الو  ملسملا ،

.ملسملا غ 

اقلعتم رمألا  نا  ول  حو  هل ، ةوادع  سانلا  عم أ  لدعلا ح  بناج  اري  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا 
دز ر هللا كنو  ةنعس ، نب  دز  دوهيلا  عم ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقوم  اهنم  اصخش ، وه  ه 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  عم  هتصق  انل  ىوري  هنع 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ح هجو  اهُتفرع   دقو  الإ  ء  ةوبنلا  تامالع  نم  َقبي  مل  هنإ  ةنعس : نب  دز  لاق 
، املح الإ  هلع  لهجلا  ةدش  ەدي  الو  هلهج ، هملح  قبس  هنم : امهخأ  مل  تثا  الإ  هلإ ، ترظن 

.هلهجو هملح  فرعأف  هطلاخأ  نأل  هل  فطلتأ  تنكف 

هتلحار لجر ع  ەاتأف  بلاط ، أ  نب  هعمو ع  تارجحلا ، نم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  جخ  دز : لاق 
مهاتأ اوملسأ  نإ  مهنأ  مهتخأ  تنكو  اوملسأ ، دق  نالف  ةق ب  لوسر هللا ، ا  لاقف : يودلا ،

نم اوجرخ  نأ  هللا  لوسر  ا  خأ  انأو  ثغلا ، نم  طحقو  ةدش  مهباصأ  دقو  ادغر ، قزرلا 
.تلعف ه  مهثيغُ  ام  مهيلإ  لسرت  نأ  تأر  نإف  اعمط ، هف  اولخد  ام  اعمط  مالسإلا 

، لاملا نم  كدنع  ائش  له   لاقو : رمع ، ەارأ  هناج  لجر  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  رظنف  دز : لاق 
.هللا لوسر  ا  ء  هنم   َ ام  لاقف :

إ نالف  طئاح  نم  امولعم  ارمت  عت  نأ  كل  له  دمحم ، ا  هل : تلقف  هلإ  توندف  دز : لاق 
طئاح سأ  الو  اذكو ، اذك  لجأ  امولعم إ  ارمت  كعبأ  لو  يدوهي ، ا  ال  لاقف : اذكو ، اذك  لجأ 

نم اقثم 
ً

نامث  هتيطعأف  سلا –  يأ  امه –  تقلطأف  عاف ملسو هيلع هللا ىلص ، معن ، تلقف : نالف ، ب 
.ه مهثغأو  مهيلع  لجعأ  لجرلل : لاق  مث  اذكو ، اذك  لجأ  مولعم إ  رمت  بهذ  

راصنألا نم  لجر  ةزانج  لوسر هللا   جخ  ةثالث ، وأ  مويب  لجألا  لحم  لق  نا  املف  دز : لاقف 
سلجف رادج  نم  اند  ةزانجلا  هلع  املف ص  هاحصأ ، نم  رفنو  نامثعو  رمعو  رك  وبأ  هعمو 

؟ دمحم ح ا  يضقت  الأ  تلقو : ظلغ ، ٍهجوب  هلإ  ترظنو  هصمق ، عماجم  تذخأف  هلإ ،
!! ملع متطلاخم  نا   دقلو  لطم ، موق  بلطملا  دع  ا ب  منإ  هللاوف 

ةدش نم  ريدتسملا  كلفلا  ِههجو  نارودت   ەانيعو  باطخلا  نب  رمع  إ  ترظنف  دز : لاق 
؟ ىرأ ام  ه  عنصتو  عمسأ ، ام  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لوقتأ  ودع هللا ، ا  لاقف : ەب ، امر  مث  بضغلا ،

.كقنع اذه  س  تل  ف 
َ

تْو
َ

ُه رذاحأ  ام  الول  قحلا ، هثع  يذلاوف 

، اذه جحأ إ غ  انك  وهو  انأ  رمع ، ا  لاق : مث  ةدؤتو  نوكس  رمع   رظني إ  لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ا ه  بهذا  بلطلا ، نسح  ەرمأتو  ءادألا ، نسح  رمأت  نأ  لاق : لوسر هللا ، ا  وه  ام  لاقف :

.هتعور ام  نام  رمت  نم  اعاص  نع  ەدزو  هقح ، هضقاف  رمع 



؟ ةدالا ەذه  ام  تلقف : رمت ، نم  اعاص  نع  دازو  اضقف ح ، رمع   بهذف  دز : لاق 
ال، لاق : رمع ،؟ ا  فرعتأ  تلقف : كتعور ، ام  نام  كدزأ  نأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رمأ  رمع : لاق 

لوقت نأ  كاعد  امف  لاق : َُْحلا ، معن ، تلق : َُْحلا ؟ لاق : ةنعس ، نب  دز  انأ  تلق : تنأ ؟ نمف 
اهتفرع  دق  ةوبنلا  تامالع  ل  رمع ، ا  تلق : تلعف ؟ ام  ه  لعفتو  تلق ، ام  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

لهجلا ەدي  الو  هلهج ، هملح  قبس  هنم : امهتخأ  مل  تثا  الإ  هلإ  ترظن  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ح  ههجو 
، ار ا  تضر  دق  أ  باطخلا ، نبا  ا  كدهشأف  رمع ، ا  نآلا  امهتخأ  دقف  املح ، الإ  هلع 

ثك ناو  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ةمأ  ةقدص ع  ام  رطش  نأ  كدهشأو  ان ، دمحمو ملسو هيلع هللا ىلص  انيد ، مالسإلاو 
عجر مث  مهضع ، معن ع  دز : لاق  مهل ، مهعس  كنإف ال  مهضع ، وأ ع  رمع : لاقف  لاملا ،

.هلوسرو ەدع  ادمحم  نأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ  دز : لاقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دزو إ  رمع 

ةع

ادًماع لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بضغ  ثس  ربدو ل  طِّطخُ  يذلا  يدوهيلا  اذه  إ  ملا ، رظنا أ 
دجوي الو  ولا ، قط  نع  الإ  بغلا  ملع  ملا ال  لوسرلاو  هتوبن ، قدص  تخ  ل  ادمعتم ،
لوسرب لص  عيطتس ل  ام  ردق  يدوهيلا  دهتجاو  ەرمأ ، فرع  نا  هنأ  ش إ  ام  ةصقلا   

بهذ دقف  ناسإ ، يأ  بضغ  ةراثإل  ك  اهنم  دحاولا  رومأ  ةدع  ماقف  بضغلا ، ةمق  هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ 
ذخأ اناث : تقوتلا ، اذه  قح   هل  سلو  هل ، ددحملا  دعوملا  لق  هل  قحتسملا  نيَدلا  بلطل 

هتلئاع ح بُسو  هُس ، ذخأو  ظلغ ، ٍهجوب  هلإ  رظنو  هذج ، هئادرو ملسو هيلع هللا ىلص  هصمق  عماجم 
.لطم موق  بلطملا  دع  ا ب  منإ  هللاوف  لاق :

بطاخ دز  نأ  اذه  ل  إ  تفضأ  اذإف  اهيف ، ام  يدعتلاو  لواطتلا  نم  اهيف  باسألا  ەذه  نإ 
نم هتوزعو  هتوق  طسو  كاذنآ   فق  لوسرلاو  اهيف ، ةطلس  عأو  ةنيدملا ، سأر  عأ 
وه لواطتملا  اذه  لثمل  عقوتملا  ءازجلا  نأ  تفرع  كلذ ، ل  تفضأ  اذإ  راصنألاو ، نجاهملا 

.رمع هحقا  دقو  سانلا ، فارعأ  اغ   نوك  وهو ال  لتقلا ،

، طقف رذع  سامتلا  سل  هنع  ةنعس ر هللا  نب  دز  نم  تاءادتعالا  ەذه  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لت  نل 
: لاقو ةدؤتو  ٍنوكس  رمع   دز إ  يوري  ام  لوسر هللا  رظن  دقل  باحرتو ، ةماسبا  اهاقلت  ل 

نسح رمأت  نأ  لاق : هللا ؟ لوسر  ا  وه  ام  لاقف : اذه ، غ  إ  جحأ  انك  وهو  انأ  رمع ، ا 
ام نام  رمت  نم  اعاص  نع  ەدزو  هقح ، هضقاف  رمع  ا  ه  بهذا  بلطلا ، نسح  ەرمأتو  ءادألا ،

لمجأ ةمحرلا   لدعلا ،  نم  عأ  وه  انق  ل  طقف ؛ ٍلدع  درجم  سل  ةوخإ  ا  اذه  نإ  .هتعور 
.اهل ةروص 



لقعلا مكحتو  ..سفنلا  داهج 
دع مالسإ  نو  ةددعتم ، اروص  تذخأ  دق  مالسإلا  ةن  مهنع   ةاحصلا ر هللا  فقاوم  نإ 

ىوهلا ةرطس  نم  اهعاناو  سفنلا  داهج  راصتنالا   عباط  مسي  هنع  مالس ر هللا  نب  هللا 
نقأف مهتداسو ، دوهيلا  ءاملع  نم  هنع  مالس ر هللا  نب  دع هللا  نا  دقف  عألا ، دلقتلاو 

، مالسلا مهيلع  لئاإ  ب  ءانأ  ه  يذلا   نيدلا  هنأ  فرعو  قحلا ، نيدلا  وه  مالسإلا  نأ 
.دوهيلا نم  هموق  كلذ  ىدحتو  همالسإ  رهظأف 

املع دوهيلا  هموق  دنع  ةقومرملا  هتنام  وهو   هنع  مالس ر هللا  نب  دع هللا  مالسإ  نا  دقل 
ادمحم هنل  اعت  ديأت هللا  تاآ  نم  ةآ  نأشلا ؛ ةعفرو   لضفلاو ، بسلا  افو   ضفو ،

ً

، ةوعدلا ةكراملا    ةرجهلا  راثآ  نم  رثأ  لوأ  تنا  دقف  ةنيدملا ، إ  هلوصو  علطم  ملسو هيلع هللا ىلص  
نوفرع نيذلا  راصنألل  قيفوتلا  رئاش  وأ  تناو  بولقلاو ، لوقعلا  اهقط إ  ةلاسرلا   سو 

، مهيف هلضف  نوفرعو  ماحاو ، ةسادق  نم  مهدنع  هل  امو  هموق ، مالس   نب  دع هللا  ةنام 
اهب تأد  ةصق  اهنأل  مهنامإ ، ع  نامإ  مهدازو  مهمادقأ ، تث  امم  مهبتك ، هملع  نوفرعو 

، ةنيدملا فراشم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  هف  لصو  ٍموي  لوأ  ذنم  ةداهلا  مالسإلا  ةوعدل  نلا  ملاعم 
.اهلوأ نم  ةكراملا  ةصقلا  كلت  أدنل  انب  اولاعتف  همالسإ ، ةصق  ەذهو 

دوهيلا سوفن  تألتما  دوهيلا –  نم  ال  برعلا –  نم  ادمحم ملسو هيلع هللا ىلص  اعتو  هناحس  لسرأ هللا  امل  هنإ 
: نولوقو هنيد  و  هتوبن  نوكش   اولعجو  مهــلق ، ظغلاو  دقحلا  لأو  ةغلاو ، دسحلا 

انك يذلا  قحلا  نيدلا  وه  هنيد  سلو  رظتن ، انك  يذلا  نامزلا  رخآ  لوسر  سل  اذه  دمحم 
.ةراشإ وأ  ةفص  وأ  مسا  نم  هلع  لد  ام  ل  اوَّغو  هنع ، مهباتك  ءاج   ام  اوفَّرحو  تن ،

اذه ةفص  نم  نوفرع  ام  لل  اقفاوم  باتلا ، نم  مهيدأ  امل ب  اقدصم  ءاج  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  املع 
ذإ مهسوفن ، تلغ ع  ةرثألا  ةعبط  نلو  ةاروتلا ، مهدنع   اتكم  هنودج  يذلا  ألا  نلا 

نونوك ءانألاو ال  لسرلا  نأو  لا ، ەراتخا ع  يذلا  هعشو  ەؤاحأو  ءانبأ هللا  مهنأ  نودقتع 
تلظو ءاضغلاو ، ةوادعلا  هل  اورمضأ  كلذل  برعلا ، نم  نلا  اذه  نوك  نأ  مهيلع  زعو  مهنم ، الإ 

.هتثع ذنم  هتوعدلو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهرودص  ةنما   ةوادعلا 

هف َّلح  يذلا  لوألا  مويلا  ذنم  مهنإ  ل  ه ، رفا  لوأ  اونا  ةنيدملا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  رجاه  املو 
ءاقلو قافنلا  ع  برعلا  ضع  اوعجشو  ركملاو ، ةوادعلا  دوهيلا  ههجاو  ةنيدملا  هللا  لوسر 

.مالسإلاو لوسرلل ملسو هيلع هللا ىلص  مئادلا  دلا  مهنب  اوصاوتو  تنعتلا ، ةلئسأ 

مهاقتأ نا  هنلو  دوهيلا ، راحأ  نم  مالسإلا  لق  همسا  نا  اذهو  مالس  نب  صحلا  نا  دقلو 
ن  روهظ  ت 

ُ
لا  راخألا  دنع  ط 

ً
فقو  ةاروتلا  أرق   امل  ناو  املع ، مهأو  ، 

نلا اذه  فاصوأ  قتس  هنع  ناف ر هللا  اهمتخو ، قاسلا  ءانألا  تالاسر  ممتي  ةكم 
هل ارجهَم  بي  نم  ذختسو  هف ، ثع  يذلا  ەدل  رجهيس  هنأل  احرف  هــو  هتامالعو ، بقترملا 

.اماقمو

تذخأ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  روهظ  تعمس  اَّمل  لاق : دقف  همالسإ  ةصق  انل  ىوري  هللا  دعل  كنلف 
اندنع  روطسم  وه  ام  و  اهنب  قباطأو  هنامو ، هنامزو  هتافصو  هسو  همسا  نع  ىرحتأ 
نأ إ  دوهيلا ، نع  كلذ  تمتك  مث  هتوعد ، قدص  نم  ُّتتو  هتوبن ، نم  تنقسا  بتلا ح 
يداني  لعجو  انيلع  لجر  لقأ  ءاق  لزن  املف  ةنيدملا ، لوسر هللا إ  هف  جخ  يذلا  مويلا  نا 



تب ةدلاخ  مع  تناو  اهيف ، لمعأ  ةلخن   سأر  ذئتعاس   تنكو  همودق ، انلعم  سانلا 
.أ ..أ هللا  هللا  ُتفته : خلا ح  ُتعمس  نإ  امف  ةرجشلا ، تحت  ةسلاج  ثراحلا 

نارمع ملسو هيلع هللا ىلص نب  وم  تعمس  تنك  ول  هللاو  كيخ هللا ، يبكت : تعمس  مع ح  تلاقف  
، هنيد عو  نارمع ، نب  وم  وخأ  هللاو  هنإ  ةمع ، ْيأ  اهل : تلقف  كلذ ، قوف  ائش  تلعف  ام  امداق 

اقدصم ثعي  هنأ  اننوخت  متنك  يذلا  نلا  وهأ  تلاقو : تتكسف  وم ، ه  ثعُ  ام  ثعُ  دقو 
.اذإ كاذف  تلاق : معن ، تلقف : هر ؟ تالاسرل  اممتمو  هلق ، نمل 

اق ت  مهتمحازف ح  هاب ، نومحدزي  سانلا  تأرف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، يوت إ  نم  تضم  مث 
لللا اولصو  ماعطلا ، اومعطأو  مالسلا ، اوشفأ  سانلا  اهيأ  هلوق : هنم  هتعمس  ام  لوأ  ناف  هنم ،
سل ههجو  نأ  تنقأف  هنم ، متأو  هف ، سرفتأ  تلعجف  مالس ، ةنجلا  اولخدت  مان ، سانلاو 

.هللا لوسر  ادمحم  نأو  الإ هللا  هلإ  نأ ال  تدهشو  هنم ، توند  مث  باذك ، هجوب 

، مالس نب  دع هللا  تنأ  ل  لاقف : مالس ، نب  صحلا  تلقف : كمسا ،؟ ام  لاقو : َّإ  تفتلاف 
رخآ امسا  ه  نأ   ُّبحأ  ام  قحلا  كثع  يذلاو  مالس ، نب  دع هللا  لوسر هللا ، ا  معن  تلقف :

، اعمج اوملسأف  مالسإلا ، إ  هأو  يدالوأو  جْوز  توعدو  يب  إ  تفنا  مث  مويلا ، دع 
نع ممالسو  السإ  اومتا  مهل : تلق  مث إ  ةبك ، هخش  تناو  ةدلاخ ، مع  مهعم  تملسأو 

.معن اولاقف : مل ، نذآ  دوهيلا ح 

نأ بحأ  و  لطاو ، ناتهب  موق  دوهيلا  نإ  هللا  لوسر  ا  هل : تلقف  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  تئج  مث 
نأ لق  مهيف  انأ  فك  كوخ  ح  ع  مهلأس  مث  مهنع ، بَيغت  كتويب  ضع  لخدت  

.وباعو وتهب  ه  اوملع  نإ  مهنإف  السب ، اوملع 

رمأ هلإ  لآ  يذلا  لخلا  رادحنالا  ىدم  لدت ع  دوهيلا  ءاملع  نم  نا  ملاع  نم  ةداهش  ەذهو 
برقأ إ مهو  دوهيلا  فالسأ  لاح  ەذه  تنا  اذو  ةمذ ، الو  مهل  دهع  اوحصأ ال  ثح  دوهيلا ،

!؟ نمزلا اذه  مهقلخ   فكف  مهتلاسر  دهع 

لجر ُيأ  مهل : لاق  مث  ەولأسو ، ەوملف  هلع  اولخدو  هتويب ، ضع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   لخدأف  لاق :
مهلوق نم  اوغرف  املف  انملاعو ، انحو  اندس ، نباو  اندس  اولاق : مالس ؟ نب  صحلا  مف 

هنأ نوملعتل  منإ  هللاوف  ه ، مءاج  ام  اولقاو  اوقتا هللا ، دوهي  عم  ا  تلقف : مهيلع  تجرخ 
لوسر هللا هنأ  دهشأ  إف  هتفصو ، همسا  ةاروتلا  مدنع   اتكم  هنودجتو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

ملأ ملسو هيلع هللا ىلص : هللا  لوسرل  تلقف  اوعقو  ، مث  تذك  اعمج : اولاقف  هفرعأو ، هقدصأو  ه  وأو 
تقو مهيف ، هنظ  ققحت  اذكهو  روجفو ؟ بذكو  ردغ  لهأ  تهب ، موق  مهنأ  لوسر هللا  ا  كخأ 

.مهتداس نم  هنوُّدع  اونا  يذلا  مهئاملع  دحأ  نم  مهيلع  ةداهش 

ةع

، ادوهي نا  دقف  للجلا ، احصلا  اذه  نا  فك  انل  يورت  ةصقلا  ەذه  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
فوسو ادج ، بعص  ء  نيد  نيد إ  نم  ناسإلا  لاقتنا  نأ  فكو  دوهيلا ، راحأ  نم  اح  ناو 

نم ىوقأ  نا  هفرع  يذلا  ىدهلاو  أ ، نا  هنامإف  كلذ  عمو  اتق ،
ً

امرو  ادقحو ، ًءادِع  ال 
ةعص هفورظو  ةنيعم ، ةئب  ان   وهو  ةعص ، هتئب  نأ  معزي  يذلا  اذهف  ةئبلا ؟ تاطعم  ل 
لجو زع  فرع هللا  اذإ  ناسإلاو  امامت ، ضوفرم  ماللا  اذه  ةظلغو ، ةَّدش  مهيف  هلهأو  ةساقو ،

للجلا احصلا  اذهف  ء ، أع  ال  ةعاط هللا  مامأو  ء ، ل  ةفرعملا  ەذه  مامأ  نوهي  اقح 
انأو ةنيعم ، ةئب  تأشو   ةعص ، اطعم  لوقو : ةعص ، هتئب  نأ  معزي  نم  ل  ةجح ع 



.ضوفرم اذهف  اذك ، نيد  ع 



ەوجولا إ بحأ  كهجو 
اهلمت امنيأ  رارق ، نكس إ  الو  لاح ، رقتس ع  حــــلا ال  بهم  ةشر   نامإ  ال  ناسإلا  نإ 
ةققح فرع  رئاح ال  متم  قلق  ٌناسإ  روذج ، الو  هل  ةمق  نامإ ال  ال  ناسإلاو  لمت ، حــــلا 

دع هنع  هعي  اذاملو  ەاإ ، هسلأ  اذاملو  ةاحلا ، بوث  هسلأ  نم  يرد  ال  ەدوجو ، الو   هسفن ،
نامإ ال  عمتجملاو  ت ، ال  هنيعو  عمس ، ال  هنذأو  هقف ، ال  هلق  نامإ  ال  ناسإلاف  ح ،

وهف تألاو ، لضفألل  ىوقألل ال  هف  ةاحلا  نأل  ةراضحلا ، قراوب  هف  تعمل  نو  ةاغ  عمتجم 
.ءاخرلاو ةهافرلا  تاودأ  رخذ  نو  ءاقش  عمتجم 

دبعلاو ةح ، رئامض  ةتيملا إ  بولقلاو  عطاس ، رون  سمادلا إ  مالظلا  لوحُ  يذلا  نامإلا  هنإ 
الو ٍةوبك  نم  ضهنت  ممألا ال  نإف  اذلو  لاجألاو ، بوعشلل  ةداق  إ  ءافعضلاو  ممألل ، ةداس  إ 
نأ ملعن  نحنو  بولقلا ، فاغش  نامإلا  سمال  نأ  دع  الإ  ٍطوبه  نم  ترت  الو  فعض ، نم  ىوقت 

بولقلا يغت  نم  ثك  لهسأ  نولا  ملاعم  غت  وأ  رحلا ، ەام  لحت  وأ  لاجلا ، مده 
.لوقعلاو

، لوقعلا ه  ترونتو  بولقلا ، ه  تغت  يذلا  دحولا  ءلا  وه  نامإلا  نإف  كلذ  نم  مغرلا  عو 
، ةظحللاو وتلا  هكولسو ب  ناسإلا  ةهجو  غو  بئاجعلا ، عنص  يذلا  وه  ەدحو  ا  نامإلاف 
، رخآ اناسإ  تأرل  همالسإ ، دع  ىرخأ  ةرم  هتيأر  مث  هتيلهاج ، اناسإ   فرعت  تنك  كنأ  ولف 

.هتوم دع  نم  ەاحأ  نأو هللا 

رثأو ةبنلا ، قالخألا  مرام  مهتبذتجا  نيذلا  مالسإلا  لاطأ  نم  لط  روطسلا ، ەذه  انفض  
مهركذ ەاوفألا  ن 

ُ
ح نيذلا  ءامظعلا  تالجس  نيدلاخلا   نم  اوناف  فورعملاو ، وفعلا  مهيف 

لاتغال ةصرفلا  حتي  نا  هنأ  ملعلا  عم  مهنع ، ثدحلا  سلاجملا  رطعنو  مهَس ، عامسألاو 
جاومأو ةلهاجلا ، ةدهو  نم  هتلشناف  ةهلإلا  ةانعلا  نم  ةحفن  هتظحال  نلو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

.ءافصلاو رونلا  قطو  ءافولاو  ءاقنلاو  نامألا  رب  هتعضوو ع  مالظلا ،

هف و  اهروذج ، نم  ةلهاجلا  مدهف  هلق  فاغش  نامإلا  سمال  ٍلجر  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
زع نيد هللا  نو 

ُ
ة اهل   هتاحو  هسفن  لذ  مظع  لجر  ىوقتلاو ، نامإلا  نم  اخماش  اح 

ةرجهلل ةسداسلا  ةنسلا    . هنع لاثأ ر هللا  نب  ةمامث  مظعلا  دسلا  عم  تلن  نحن  لجو ، 
ناو  مالسإلا ، اهيف إ  مهوعدل  مجعلاو  برعلا  كولم  بتك إ  ةنامث  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بتك 

راقتحالا لوسر هللا  ةلاسر  ةمامث  لت  ةفنح ، دس ب  نحلا  لاثأ  نب  ةمامث  مهبتا  نم  ٍةلمج 
ەارغأف هناطش  هكر  هنإ  مث  قحلا ، ةوعد  عامس  نع  هنذأ  مصأف  مثإلا ، ةزعلا  هتذخأو  ضارعإلاو ،
تداو ةرغ ، هنم  باصأ  لوسر هللا ح  ءاضقلل ع  صرفلا  حتي  بأدف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لتق 

.هن نف هللا  ةظحل ، رخآ  همزع   نع  ەانث  ةمامث  مامعأ  دحأ  نأ  الول  ءاعنشلا ، ةمجلا  متت 

صي لعج  ثح  هاحصأ ، نع  فك  مل  هنإف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  فك  دق  نا  اذإ  ةمامث  نل 
.همد لوسر هللا  ردهأف  مهلتقو ، مهنم  ٍددع  رفظ  ح  مهب ،

ةماملا ضرأ  نم  قلطناف  ةرمعلا ، ءادأ  ةمامث ع  مزع  لط ح  ٌتقو  كلذ  ضم ع  مل  مث 
نا امنو  اهمانصأل ، حبذلاو  ةعلا  لوح  فاوطلا  هسفن  م  وهو  ةكم ، رطش  ههجو  الوم 
نم ة  نأ  كلذ  ناسح ، هل   عقت  مل  ةلزان  ه  تلزن  ةنيدملا  نم  اق  هقط  ضع  ةمامث  

، هفرعت ال  و  ةمامث  ةلا  تأف  ةنيدملا ، ةامحل  رادلا  ب  لقنت  تنا  ملسملا  اا 



هسفنب نلا ملسو هيلع هللا ىلص  فق  نأ  ةرظتنم  دجسملا ، يراوس  نم  ةراس  هتدشو   ةنيدملا ، ه إ  تتأو 
.ةراسلا اطوم   ةمامث  ىأر  دجسملا  لوسر هللا إ  جخ  املو  سألا ، نأش  ع 

اونسحأف لاثأ ، نب  ةمامث  اذه  لاق : لوسر هللا ، ا  ال  اولاق : متذخأ ؟ نم  نوردتأ  لوسر هللا : لاقف 
ةمامث ه إ  اوثعاو  ماعط  نم  مدنع  نا  ام  اوعمجا  لاقو : هلهأ  لوسر هللا إ  عجر  مث  هتلماعم ،

لوسر هللا بهذ  مث  اهنبل ، هلإ  مدق  نأو  حاورلاو ، ودغلا  هل   بلحت  نأ  هتقانب  رمأ  مث  لاثأ ، نب 
نإف دمحم خ ، ا  يدنع  ةمامث : لاق  ةمامث ،؟ ا  كدنع  ام  لاقف  همالسإ ، عمط   ناو  هلإ ،
طعت لسف  لاملا ، دت  تنك  نو  راش ، معنت ع  معنت ، نو  امد ، منم  قارأ  ع  مد –  اذ  لتقت 

ل هلإ  لمحو  بالاو ، ماعطلا  هل  ؤي  هلاح ، ع  موي  لوسر هللا  هكف  تش ، ام  هنم 
هكف لق ، نم  كل  تلق  ام  الإ  يدنع  سل  لاقف : ةمامث ؟ ا  كدنع  ام  لاقو : ەءاج ، مث  ةقانلا ،

ام الإ  يدنع  سل  لاقف : ةمامث ؟ ا  كدنع  ام  لاقف : ەءاج  اتلا  مويلا  نا  ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
.ەوقلطأو هقاثو  اوكفف  ةمامث ، اوقلطأ  لاقو : هاحصأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  تفتلاف  كل ، تلق 

نم اق  ةنيدملا –  فارطأ  خن  
ً

غل  اذإ  ح  مو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دجسم  ةمامث  رداغو 
، دجسملا إ  داع  مث  ەروهط ، نسحأف  هئام  نم  رهطتو  اهدنع ، هتلحار  خانأ  ءام ، هف  عيقلا – 

ادمحم نأ  دهشأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ  لاقو : ملسملا  نم  ألم  فقو ع  دجسملا  غل  املف 
هجو ضرألا  رهظ  نا ع  ام  هللاو  لوسر هللا ، ا  لاقو : لوسر هللا  هجتا إ  مث  هلوسرو ، ەدع 

نم َّإ  ضغأ  نيد  نا  ام  هللاوو  اهل إ ، ەوجولا  بحأ  كهجو  حبصأ  دقو  كهجو ، نم  َّإ  ضغأ 
حبصأف كدل ، نم  َّإ  ضغأ  دل  نا  ام  دمحم  ا  هللاوو  ّإ ، نيد  بحأ  كنيد  حبصأف  كنيد ،

.َّإ اهل  داللا  بحأ  كدل 

لاقف ن لوسر هللا ؟ ا  َّع  هجوت  يذلا  امف  امد ، كاحصأ  تصأ   تنك  دقل  ئاق :
ً

فدرأ  مث 
: لاقو ةمامث  رراسأ  تطسناف  هلق ، ام  بج  مالسإلا  نإف  ةمامث ، ا  كلع  بت  ال  ةمحرلا ملسو هيلع هللا ىلص :

نمو م  سو  فن  نعضألو  كاحصأ ، نم  تصأ  ام  فاعضأ  كملا  نم  َّيصأل  هللاو 
ةرمعلا ع ءادأل  كسانملا  نم  ه  موق  ام  لوسر هللا  هملعو  كنيد ، ةنو  لوسر هللا  ا  كتن 

.م مث  مالسإلا ، ةقط 

ةع

ترثأ  ةرمثم  ةلماعم  متملا  لجرلا  اذهل  ةمتملا  ةبنلا  ةلماعملا  ەذه  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
، املس اكفت  مالسإلا ملسو هيلع هللا ىلص  ركفو  ن  اححص ، اكفت  مالسإلا  ركف   هتلعجو  ةمامث ، سفن 
، ةدومو ٍفطل  هلماعو  هلإ  نسح  هنلو ملسو هيلع هللا ىلص ، هنم ، هنكمأ هللا  دقو  هتضق  عق   اذ  وه  اهف 
، ءانسلا اعمو  ءافصلا  ارم  إ  هحورب  ذخأو  اهلئاذرو ، ةلهاجلا  ناردأ  نم  هسفنب  ام  ُلسغو 

لحت اهلمعو   فطللا ، اهرثأو  ةمكحلا  ةلا  إ  ش  فصحلا  يوبنلا  فتلا  اذهو 
.بدتلا نسحو  ناسحإلا  كلذو  خلا ، لا إ  نم  سانلا 

ةجرد ايط إ  ارثأ  هنع  ةمامث ر هللا  سفن  تكرت   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  ةملا  ةلماعملا  ەذه 
ةجردلا اق إ  دلُو  همالسإ  نإ  ل  ەارإ ، وأ  ٍطغض  نود  ملاعلا ، بر  ملسأو   هنيد ، َّغ  هنأ 

فقوملا  اذه  ركذنسو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص –  براحت  اهنأ  لجأ  نم  شق  ةعطاقم  هتعفد إ  لا 
كلذك احضمو  اهعم ، هتراجت  نم  هتأت  تنا  ةلئاه  ةوب  كلذ  احضم  للق –  دع  باتلا  اذه 

.شق فاأ  عم  ةمهم  ةعامتجا  تاقالع 



رونلا تاملظلا إ  نم  قطلا 
نع امئاد  ثحت  ةيط  سفن  بحاص  هنع  دبع هللا ر هللا  نب  ةحلط  للجلا  احصلا  نا 

هسفن مشف  هلوح  نم  سانلا  اهشع  لا  ةلهاجلا  ىري  هنع  ناف ر هللا  نا ، امنيأ  خلا 
َّمتي ناو  مانصألا ، ةداع  نم  لا  اهيلإ  لصو  لا  لاحلا  كلت  ادمو ع  انزح  هلق  قزمتو 

نأ ءافصلاو  ءاقنلا  ع  ترطف  لا  ةفاصلا 
َ

ةقنلا  سوفنلاو  ةءورملا  باحصأ  نم  ەغو  وه 
بحلا لظ  اهلالخ   نم  سانلا  شع  ةرهاط  ةفظن  ةاح  ةلهاجلا إ  كلت  لدت  نأو  غتت ،

.راثيإلاو ءاخإلاو  لدعلاو  ةمحرلاو  مائولاو 

ةكم ءارحص  ءاضأف  مالسإلا  رون  غب  دقلف  لل ، ةلاغلا  ةنمألا  كلت  تققحت  ام  ناعو 
مالسلا ع هلع  لج  ءامسلا  مأ  لزن  نأ  موي  ةدحاو ، ةظحل  هل   نولا  ءاضأ  ل  ةلحاقلا ،

سوفنلا ه  ىدهو  ةملظملا ، بولقلا  ه  هللا  ءاضأ  يذلا  رونلا  هعمو  ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم  ضرألا  مأ 
.نامإلاو دحوتلا  راونأ  ةكاشملا إ  ةاحلا  بورد  ةهئاتلا  

ةحلطل ماللا  كنلف  لئاوألا ، ەدونج  دحأو  مالسإلا ، ةحاس  اقاس إ  هنع  ةحلط ر هللا  نا 
ى قوس  تنك   امنب  هللا : دبع  نب  ةحلط  لاق  … ةثملا همالسإ  ةصق  يول  دبع  نبا 

مهيفأ لفاوقلا  لهأ  اولس  راجتلا ، عم  ا  سانلا : يداني   بهار  اذإ  شقل ، ٍةلفاق  ماشلا  
رهظ له  لاقف : ةكم ، لهأ  نم  انأ  معن  تلقو : هلإ  ترداف  هنم ، ق 

َ
ا تنكو  ةكم ؟ لهأ  نم  دحأ 

رهظ يذلا  ەرهش  اذه  بلطملا ، دع  نب  دع هللا  نبا  لاقف : دمحأ ؟ نمو  تلقف : دمحأ ؟ مف 
ٍلخنو ٍدوس ، ٍةراجح  تاذ  ضرأ  رجاهــو إ  مارحلا ، دل هللا  نم  جخ  ءانألا ، رخآ  وهو  هف ،

.صالخلاو ةمحرلاو  ىدهلا  ُبكوم  هنإف  هكوم ، كتوف  نأ  رذحا  ا ف  لاقف  : خاسو ،

نب دمحم  ماق  معن ، اولاق : ةكم ؟ اندع   ثدح  نم  ناأ  هلهأل : لاق  ةكم  ةحلط إ  داع  امنيحو 
، ةصاخ برعلا  اهلمح إ  لا  ةلاسرلا  نع  ملتو  دنع هللا ، نم  هلإ  وي  هنأ ن  معزي  دع هللا ،
، رك اأ  فرعأ  تنكو  ةحلط : لاق  رك ،) اأ  نودي   ) ةفاحق نبا أ  هعت  دقو  ةفا ، سانلا  و 

بحنو ُهفلأن  انكو  ةماقتساو ، قلخ  اذ  ارجات  ناو  فانألا ، أطوم  ابحم ، هس 
ً

جر 
ً

نا  دقف 
.اهباسأل هظفحو  برعلاو  شق  راخأ  هملعل  هسلاجم 

رمعلا اذه  لالخ  هلع  اندهع  امو  ەرمع ، نم  عرألا  دمحم  غل  دقلو  ادمحم ، فرعأ  تنكو 
ّإ لسرأو  لسرأ  هنإ  لوقو : مويلا ع هللا ، بذكأ  مألا ، قداصلا  هلع  قلط  ناو  ةذك ،

.ادأ ةلالض  نانثالا ع  عمتج  ات ال  احو ؟

كنأو ةوبنلا ، رهظأ  هللا  دع  نب  ادَّمحم  نأ  نم  لاق  ام  اقحأ  هل : تلقو  رك  أ  إ  تضمف 
، بهارلا خ  هتخأف  هعم ، لوخدلا  بغرو   ەخ ، ّع  صق  لعجو  معن ، لاق : تا ؟

َّ
هتع

نيد لخدتلو  لوق ، ام  عمسلو  كخ ، هلع  صقتل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مله م إ  لاقو : هل  شهدف 
، نآرقلا نم  ائش  ّع  أرقو  مالسإلا ، ّع  ضرعف  لوسر هللا  هعم إ  تضمف  ةحلط : لاق  هللا ،

تنلعأ مث  كلذ ، ماشلا ف  ى  بهار  ةصق  هلع  تصصقو  مالسإلا ، يردص إ  حف هللا 
.ةداهشلا ەد  ب 

دقف همأ ، همالسإل  اعزج  مهدشأ  ناو  ةقعاصلا ، عقو  هلهأ  ع  شق  ف  مالسإ  خ  عقو 
هموق ردا  دقو  لاصخلا ، للجو  لئامَشلا ، مك  نم  ه  عتمتي  امل  هموق  دوس  نأ  وجرت  تنا 
اوؤجل سحلا  هعانقإ  نم  اوسي  املف  ععي ، يذلا ال  خسارلا  دوطلا  ەودجوف  هنيد ، نع  ەونيل 



.ه لكنتلاو  هيذعت  إ 

داهطضا نم  هظح  لمح  دقف  ةحجانلا ؛ هتراجتو  ضعلا ، هئارثو  هموق ، ههاج   نم  مغرلا  عو 
نم ٌثك  ٌسانأ  اذإ  ةورملاو ، افصلا  ب  سأ  تنك  امنب  شارخ : نب  دوعسم  لوق  هل ، شق 

هنوو ەرهظ ، هنوعفدو   ەءارو ، نولورهي  مهو  هقنع ، إ  ەاد  تقثوأ  ف  نوعي  سانلا 
.ه حيصتو  هس  زوجع  ةأرما  هفلخو  هسأر ، ع 

ب مالغ  عبتو  هنيد ، نع  أص  هللا  دبع  نب  ةحلط  اذه  اولاقف : فلا !؟ اذه  نأش  ام  تلقف :
.مشاه

؟ ەءارو لا  زوجعلا  ەذه  نمو  تلقف :

دسأ بقلملا  دلخ  نب  لفون  رك  أو  ه  لؤأ  دقو  فلا ، مأ  حلا  تب  ةعصلا  ەذه  اولاق :
امهملسأو اعم  امهنرقو  رك ، اأ  هعم  قثوأو  لح ، هقثوأف   دبع هللا  نب  ةحلط  ماقف إ  شق ،

نأ َدب  نقلا ، ةحلطو  رك  وبأ  فرع  كلذل  باذعلا ، دشأ  امهوقذل  ةكم ، ءاهفس  إ 
نأ كلذ  اهلمع  ةقاع  تفاخو  اهسفن ، نم  شق  تلجخ  ام  ناع  ذإ  ەادم ، لط  مل  امهداهطضا 

.مهتاداس دبعلا ع  بلقني 

ةع

، باعصلا مشجت  هحاص ع  مدق  اق  اعت  ا  نامإلا  نوك  امنيح  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
زتف هلق ، فاغش  هتبحم  تطلاخو  ه ، نمآ  يذلا  نيدلا  اذه  ةن  لجأ  نم  رطاخملا  ماحتقاو 
ةوقلا ةرفوو  ددعلا ، ةك  ع  ةداملا ، تانامإلا  فعضو  ددعلا  ةلق  مغر  قوفتتو  نامإلا ، ةوق 

ع مالسإلا  نا  نيذلا  ةاحصلا  مالعأ  دحأ  هنع  هللا  ر  دبع  نب  ةحلط  اذهف  ةداملا ،
.مهتلودو مهزع  وهو   شق  ءامعز  ىدحتي  ەدجن  نيدلا ، ءاملعلا  نم  اجأ 

ً
اوجرخو  مهيدأ ،

كلذ  اورت  نأ  نوغتسو  دفلا ، لجلا  اذهل  ىذألاو  باذعلا  نم  نوبجعتت  متنك  نإ  باش ، ا 
اونمآ نيذلا  ەداع  عيمج  ةنس هللا   كلتو   لسلا ، وه  اذه  نأ  اوملعاف  لجو ، زع  لس هللا 
مهدص امف  مدقلاو ، قرفملا  ام ب  ددحلا  طاشمأ  هنيد  لس  مهنم   ثلا  طِّشُم  دقف  ه :

.لجو زع  نيد هللا  نم  ٍء  نع  كلذ 

نأ وه  قحلا  ل  نومهوتم ، متنأف  نلا ، نم  طونقلاو  سألا  لئالد  باذعلا  نورت   متنك  نو 
س نيدلا ح  اذه  ننسو هللا  نلا ، نم  اوندو  قطلا ، اس   ملألاو  باذعلا  اودجت  

نلا ملسو هيلع هللا ىلص نأ  لا   وه  هسفن  عملا  اذهو  الإ هللا ، خ  تومح ال  ءاعنص إ  نم  لاجرلا 
الإ داللا  ەذه  مهيلع  حتفت  مل  كلذ  عمو  مورلاو ، سرفلا  دال  مهل  حتفس  نأ هللا  هاحصأ   َّ

هر دنع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لضف  تقم  نم  نا  دقلو  س ، نمزب غ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دع 
نأ نم  د 

ً
هفاإ ، تحتو  هتداقو  هتاح  داللا   كلت  ل  حتفت  نأ  هل ، هللا  ةحم  ىدمو 

.هعاتأ دحأ  ةداق  اهحتف  خــــراتلا  لجس 

، ەانركذ يذلا  نوناقلا  طترم  نلا  نأ  الول  هلوسرل ، ةحم هللا  تقم  نم  اق  اذه  نا  دقل 
طاسقأ قارعلاو  ماشلا  دال  مهراصتنا   لجأ  نم  اوعفد  دق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاح  نوملسملا   نك  ملف 

ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  نا  ولو  كلذ  نم  َدُ  ال  نمثلا ، لما  عفد  نم  نلا  لق  َّدُ  الو  هل ، نمثلا 
تحتو هتداق  متتو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مسا  تاحوتفلا  طترت  نأ  ةلأسملا  تسلو  مهنب ، ادوجوم 

اوعا يذلا  نوملسملا  نهي  نأ  ةلأسملا   نلو  هل ، اعت  ةحم هللا  مظع  لجأ  نم  هفاإ 



اوعقو نأ  موي  هلع  اودهاع هللا  امف  اوقدص  نأو  ةعاملا ، ەذه  مهقدص   هلوسرو ع  هللا 
ةَّنَجلا

َ
ُمُهل  َّنأِ  مُهلاَوْمأَو  ْمُهَسُفنأ  َِنِمْؤُملا  َنِم  ٰىََْشا  َا  َّنِإ  : ﴿ اعت هلوق  تحت  اضرلاو  لوبقلا 

﴾. ۖ َنولَتْقَُو ف 
َنولُتْقََ ِا  ِلَِس   ِ  

َنولِتاَقُ  ۚ



دهازلا دهاجملا 
اودع ملو  هلع ، ادحأ  اولمح  مل  اطخ  ةاحلا  مهسفنأل   ذطتخا 

ُ
او لاجر  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نم 

قلطنم ال اورفو إ هللا  نيدشار ، ەولسف  مهقط إ هللا  وه  هنأ  اوأرو  هف ، مهعاتا  سانلا إ 
اوشخ  هللا الأو  ارُم ، نا  ولو  قحلا  اولوق  نأ  نمؤملا  ضرف هللا ع  دقلو  ء ، نوول ع 

نا دقو  اهرهظ ، نم  مهل  ضرألا خ  نطف  الو  هعم ، اويح  نأ  َّدُ  قحلا ال  بالطو  مئال ، ةمول 
بذعتلاو  ءاللا  صلاو ع  تاثلاو  قحلاو  ةوقلا  ةح   اثمأ 

ً
مهيلع  ناوضر هللا  ةاحصلا 

.هللا لس 

غلا دق  هنأل  هاحصأ  نم  ٌدحأ  هف  هناد  مل  ادهز  اندلا  دهز   قالمع  روطسلا ، ەذه  انفض  
لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  قحل  نأ  دارأ  هنلو  كلذ ، هفل  مل  لجو  زع  هللاو  ةوقلا ، هسفن  ذخأو  هف ،

.ةنجلا هقفر   نوكل  هراق  وأ  ەدهز 

اسأر  نا  احص  لطالا ، لهأ  يدحتو  ةوقلاو  تاثلا  عئار   جذومن  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
اندلا ألم  لجر  مئال ، ةمول  هللا  ەذخأت   ال  قحلا ، اَّوق 

ً
لمعلاو ، ملعلاو ، قدصلاو ، دهزلا ،

رذ للجلا أ  احصلا  عم  تلن  نحن  ائش ، ِهلق  نم  لانت  نأ  اندلا  عطتس  مل  هعروو ، ەدهزب 
مامأ وطلا  ەدومصو  عئارلا ، هفقاوم  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو   هنع ، يرافغلا ر هللا 

.دفلا الا  دهشملا  اذه  ىل  خــــراتلا  ةقورأ  اعم ب  لوجتنل  انب  اولاعتف  ةثولا ، نافوط 

يداولا اذه  بكرا إ  سنأ : هخأل  لاق  ةكم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ثعم  رذ  اأ  غل  امل  هنأ  هنع  يور  دقف 
، تئا مث  هلوق  نم  عمساف  ءامسلا ، نم  خلا  هتأ  هنأ  معزي  يذلا  لجرلا  اذه  ملع  ملعاف  

هتيأر ا أ ، لاقف : رذ  عجر إ أ  مث  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  عمسو  ةكم ، مدق  ەوخأ ح  قلطناف 
.تدرأ امف  تيفش  ام  لاقف : رعشلا ، وه  ام  امالو  قالخألا ، مرام  رمأ 

نأ حيحص  اطتغم ، ناوش  ةكم  لقأ ع  ةكم ، هقط إ  ءام   اهيف  ةق  هعم  لمحو  دوف 
هْتسأ اهيلإ ، س  لا  ةاغلا  نأ  دب  ملألاو ، ضلا  هاصأ  دق  ءارحصلا ، حيفو  رفسلا ، ءاثعو 
نيذلا كئلوأ  نم  دحاو  هنأ  اركنتم ، اهلخدو  لاو ، روبحلا  هحور  ع  تضافأو  هحارج ،

ىوأف لاحترالاو  رفسلا  ه  لاط  وأ  هقط ، َّلض  لس  رباع  هنأ  وأ  مانصألا ، اوفوطل  اهنودصق 
ه، اوكتفل  هلإ  عمتسو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  ثحي  ءاج  هنأ  ةكم  لهأ  ملع  ولف  دوو ، حــــس  اهيلإ 

نأ دعو  ەال ، افلا  عطق  يذلا  لجرلا  لاق  نأ  دع  نلو  ه ، اوكتف  نأ  اسأ   ىري  وهو ال 
اموق عمس  املو  دع ، نم  ءانألا  عمسي  دقلو م  هتوعدل ، نأمطاو  هقدص  عنتقا  نإ  ه ، نمؤي 

.رذح مهنم   بقا  دمحم  نع  نوثدحتي 

، لللا ضع  هكردأ  ح  هنع ، لأس  نأ  ەرك  دقو  هفرع ، وهو ال  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  سمتلاف  دجسملا  أف 
دحاو لأس  ملف  هعت  ەآر  املف  بغ ، هنأ  ملعف  هنع  بلاط ر هللا  نب أ  ەآرف ع  عجطضاف 

كلذ لظف  دجسملا  إ  ەدازو  ءاملا  ةق  رذ  وبأ  لمتحا  حبصأ ، امدنعو  ء ، نع  رخآلا  مهنم 
.هعجضم داعف إ  مأ  ح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ىري  وهو ال  مويلا ،

مهنم دحاو  لأس  الو  هعم ، رذ  وبأ  بهذف  هلم ، ملع  نأ  لجرلل  نآ  ام  لاقف : ع  ه  رمف 
يذلا ام  ثدحت  الأ  هل : ع  لاقف  كلذ ، لثم  لعف  ثلاثلا  مويلا  نا  املف  ء ، نع  هحاص 
لاقف ەخأف ، لعفف ، تلعف ، دشل  اقاثيمو  ادهع  تيطعأ  نإ  رذ : وبأ  لاق  دللا ؟ اذه  كمدقأ 
تمق كلع  فاخأ  ائش  تأر  نإ  إف  عتاف  تحصأ  اذإف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو  قح  هنإف  ع :



.ەءارو قلطناف  لعفف  خدم ، لخدت  عتاف ح  تضم  نإف  ءاملا ، قرأ  أ 

تملسأف َّع ، ضرعف  مالسإلا ، َّع  ضرعا  هللا ، لوسر  ا  تلقف : ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ع  لخد  ح 
لوسر هاجأف  رمأت ؟ ام  لوسر هللا  ا  لاؤسلا : اذهب  همالسإ  روف  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  هجوتو إ  ام ،

: رذ وبأ  لاقف  لقأف ، انروهظ ، كغل  اذإف  كموق ، عجراو إ  رمألا ، اذه  متا  رذ ، اأ  ا  هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
.مهرهظأ مالسإلا ب  خأ  عجرأ ح  قحلا ال  كثع  يذلاو 

لطالا ىري  اذ  وه  اهو  نوك ، لطالا أ  درمتيل ع  قلُخ  هنع ، رذ ر هللا  ةعبط أ  كلت  
فز اهيف  فشك  لا  ةظحللا  ف  اهدالم ، نم  مدقأ  اهيداع  دالم  ةصوصرم ، ةراجح  هيع 
عمس لا  ةوعدلا  و  ه ، نمآ  يذلا  لوسرلا  لثمتي   ەأ ، اددج  املاع  ه  ذإ  مانصألا ، ەذه 
هلهأ إ  رذ  وبأ  عجري  لطالاو  قحلا  ب  ةمساحلا  ةظحللا  ەذه  أ  هناسل ، ع  اهشات 

.هتقاط قوف  رمأ  اذه  اتماص !؟

لوسر هللا، ادمحم  َّنأ  دهْشأو  الإ هللا  هلإ  نأ ال  دهشأ  هتوص : عأ  ىدانو  دجسملا  لخد  كلانه 
اهعامسأ تعرقو  شق ، ءاك  ْتدحت  مالسإلا  ةحص  لوأ  ملعن  امف  ةحصلا  ەذه  تنا 

نك مل  ام  ل  دقلو  َح ، الو  بس  الو  بسح  ةكم  هل   سل  لجر  اهبحاص  قحلا ، توص 
.ەوع ەوو ح  نوكملا ، ه  طاحأ  دقف  هقالُم ، هنأ  هتنطف  نع  بغ 

، ةلحلا الإ  مهبانأ  نم ب  ەذقني  نأ  عاطتسا  امو  س ، ءاجف  نلا ، مع  ساعلا  أنلا إ  ارتو 
نإ اهلاجر ، نم  لجر  اذهو  رافغ ، ع  مقطو  راجت ، متنأ  شق ، عم  ا  مهل : لاق  دقف 

.ەوكرتو مهدشر  اوباثف إ  قطلا ، ملفاوق  اوعطق ع  ملع ؛ هموق  ضرح 

رداغ نأ  دي  ال  هلق ، فاغش  نامإلا  سمال  دقو  لس هللا ، ىذألا   ةوالح  قاذ  دق  رذ  اأ  َّنل 

منصلا نافوطت  تأرما  ل  اتلا ، مويلا  دا   اذكهو ال  دم ! هتايط  نم  رفظ  ةكم ح 
لاجرلا لورهــو  ناتأرملا ، ختف  انيهم ، اهيفس  منصلا  هفسو  امهيلع  فق  ح  امهناوعدتو ،

نأ ال دهشأ  هنأ : ىرخأ  ةرم  خ  قيف  حو  هعو ، دقف  ح  هنو ، نوئتف  مث ال  دارجلا ،
ةرملا لاق   ام  مهل  لاقو  ىرخأ ، ةرم  ساعلا  ءاجو  لوسر هللا ، ادمحم  َّنأ  دهشأو  الإ هللا  هلإ 

.ةقاسلا

ةع

مداقلا حبصأ  ح  ةكم ، رافلا   ءامعز  ەراثأ  يذلا  ددشلا  بعرلل  ناب  خلا  اذه  باش ،  ا 
، هنع يرافغلا ر هللا  رذ  وبأ  لعف  ام  ددش  رذح  الإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  لأس  نأ  عيطتس  ال 

اذه ءافخإل  لاتحالا  نم  َّدُ  ل ال  ارهاظ ، مداقلا  اوبحص  نأ  نوعطتس  نوملسملا ال  حبصأو 
.هنع بلاط ر هللا  نب أ  لعف ع  ام  باحطصالا 

ةشخ
َ

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لوصولا إ  نم  هتيغ  لصح ع  ءافختسالا ح  ارطضم إ  رذ  وبأ  ناو 
ع خ  ال  هنأل  همالسإ ، هنالعإ  اق   نا  ه  نمآو  اهيلإ  لصو  املف  كلذ ، نم  عنمُ  نأ 

.قحلا ةوعد  عامس  نم  عنم  نأ  خ  نا  امنو  هسفن ،

ةروص ودت   نأ  الإ  تأ  نامإلا  ةوق  تاحفن  نم  ةحفن  فقوملا  اذه  مارلا ،  ةوخإلا  اهيأ  ا 
ٍلجر نم  ةروصلا  ەذهب  مالسإلا  نالعإ  نإ  هئادعأل ، يوقلا  يدحتلاو  مالسإلا ، زاعالا  نم  ةرهاظ 

نوبذعو كاذنآ  مئاقلا  عضولا  ع  نونمهي  ٍءادعأ  مامأ  ةكم  ءافلح   الو  ةشع  هل  سل 
اذه ةداعإ  نو  نامإلا ، نم  يوق  ٍكرحم  نع  فش  ءيرج  كولس  نالعإلا  اذه  نإ  ملسملا ؛



نو لمتحم ، رمأ  لوألا  يدحتلا  ىذألا ع  بترت  نأل  ةراثو ، ااجعإ  اثلا أل  مويلا  يدحتلا  
لد ع رمأ  اذهو  هفعاضت ، حجو  دكؤم ، هنإف  اثلا  يدحتلا  هترت ع  امأ  حجرملا ، وه  نا 

.ءافعضلا نودسأتسو ع  مهعمجو ، مهتوق  نوع  نيذلا  رافلا  لالذإ  دصق  دق  رذ  اأ  نأ 

دارفأ زورب  نإف  ءافختسالاو ، ةارادملا  ةجاح إ  مهتلقو  مهفعض  تاف  نوملسملا   نا  اذإ  هنو 
طرو ملسملا  نامإ  ةقتو  ءادعألا ، ىوق  هوت  غلالا   ەرثأ  هل  قحلا  ةوعد  نونلع  مهنم 

.مهــلق



رحلا سوماق  نغل  دقل 
ةوعد تذخأو  ةنسحلا ، ةظعوملاو  ةمحلا  مالسإلا  إ  وعد  ذخأو  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ثعُ  نأ  دع 
شق تأد  انه  ةحلا ، رئامضلاو  ةدئفألا  باحصأ  اهلمع   لمعتو  ةكم ، نت   مالسإلا 

نوكملا ررقو  تمتسملا ، عافد  اهتيثو  نع  عفادتو  ضراعملا ، فوقو  ةوعدلا  هجو  فقت  
برحلا ەذه  نأ  َدب  لانلاو ، باذعلا  ناولأ  مهل  ضرعتلاو  هف ، لخادلا  ءاذو  مالسإلا ، ةراحم 

، ةفاص ًةرظن  مالسإلا  إ  نورظني  ةعاولا  لوقعلا  يوذ  نم  باشلا  ضع  تلعج  ةرعتسملا 
نلعو مات ، ٍءافص  مالسإلا   ع  لقُ  مهضع  ناف  اهبساورو ، ةلهاجلا  بئاوش  نم  ةلاخ 

.فنحلا نيدلا  همامضناو إ  همالسإ 

قوف نيدلا  ةنامأ  اولمح  نيذلا  ةاحصلا  ةقلامع  نم  ٍدحاو  نم  ائشف  ائش  بقن  انه  نحنو 
دامض للجلا  احصلا  اذه  مالسإ  نا  فك  روطسلا  ەذه  ب  شعنل  انب  اولاعتف  مهقانعأ ،

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا  ثولا ع  راصحلا  مغر  هنع ، يدزألا ر هللا 

رثؤي ع ثح  هطاخ ، نم  ثأتلا ع  اغل   هتوعد ، حاجنلا   مظع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  دقل 
غيللا هقطنم  هعماس  أ  ثدحت  اذإ  مث  ملتي ، نأ  لق  ەراقوو  هتمسو  هتيهب  هسلاج  نم 
لا ةاده  ةصلاخلا   ةنلاو  ءافصلاو  بحلا  ةشاجلا  ةفطاعلاو  ملسلا ، لقعلا  نم  لثمتملا 

ام ةملا ، قالخألاو  ةعملا  ةمللا  ثأتلا  هتوق   ةلثمألا ع  زربأ  نم  نو  اعت ، وب هللا 
نع كملا  يواعد  رثأتو  ةكم  دفو إ  يذلا  هنع ،  يدزألا ر هللا  دامض  عم  هفقوم  نم  نا 

.هموق لوق  ام  نونجلا  باصم  لوسر هللا  نأ  هسفن  رقو   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح 

.نونجم ٍدمحم  نع  نولوق  ةكم  ءاهفس  عمسف  نونجلا ، نم  جلاع  لجر  دامض  نا 

دمحم ا  لاقف : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، َل  مث  يد ، هفش ع  لعل هللا  لجرلا  اذه  تأر  ول أ  لاقف :
كلذ كل   لهف  ءاش ، نم  يد  ش ع  نو هللا  نونجلا – نم  دصق   – حــــلا ەذه  نم  رأ  إ 
ەدهي نم  ه ، عتسو  ەدمحن  دمحلا  ، نإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  .يد  كفش ع  لعل هللا 

نأو هل ، ك  ال  ەدحو  الإ هللا  هلإ  ال  نأ  دهشأو  هل ، يداه  الف  للض  نمو  هل  لضم  الف  هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  هلع  نهداعأف  دمحم ، ا  ەذه  كتامل  ّع  دعأ  لاقف : هلوسرو ، ەدع  ادمحم 

امف ءارعشلا ، لوقو  ةرحسلا ، لوقو  ةنهلا ، لوق  تعمس  دقل  دمحم  ا  هللاو  لاق : مث  تارم ، ثالث 
، هتجلو ەرعقو  رحلا  طسو  دصق  رحلا  سوماق  نغل  دقلو  طق ، ءالؤه  كتامل  لثم  تعمس 

بهذ دقو  هعاف ، ەد ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دمف  مالسإلا ، كعاأ ع  كد  تاه  لوسر هللا  ا  لاقف :
.هد مالسإلا ع  تلخدو  الإ  راد  قبت  مل  مهوعد ح  هموق  إ 

ةع

هفصو نا  لهف  نونجلا ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نومهتي  اونا  كملا  نأ  ناب  خلا  اذه  باش ،  ا 
دقو ةعنقم ؟ اهنأ  نوعقوتي  ٍباسأ  اهوغوس  نأ  نم غ  ەؤادعأ  ه  اهقصلأ  ةمهت  درجم  كلذ 

نم سانلا  اورفنيل  مهئامعز  ضعل  رطخ  يأر  درجم  امنو  كلذ ، ةغوسم  ةمهتلا غ  ەذه  نوكت 
هلع ام  ةفلاخم  ةغوسم  نوكت  دقو  مهتماع ، كلذ  ع  مهعتف  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ةوعد  عامس 

لاملا أدملا  لجأ  نم  ةحضتلاو  ةنمهلاو ، ةوقلا  نولم  نم  يدحتب  ماقلاو  سانلا ، روهمج 
، لاملاو سفنلا  ةمالسلا   بلطو  سانلا  ةرياسم  تق  لقعلا  نأ  سانلا  ضع  ىف  سفنلاو ،
ام فلاخ  أدم  ةظفاحملا ع  لجأ  نم  عاضلل  لاملاو  كالهلل ، سفنلا  ضعتو  كلذ  رادهإ  نو 



.نونجلا نم  عن  سانلا  هلع 

مهأ نم  امهو  ملحلاو ، صلا  فص  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  فاصتا  ناب  اضأ  فقوملا  اذه  و 
لوسر هللا نأ  دقتع  وهو  ةكم  مدق  دق  يدزألا  دامض  اذهف  ةوعدلا ، حاجنلل   ةمزاللا  تافصلا 

جلاع ادامض  نإ  ثحو  لئاقلا ، ةذا   يواعد  نم  هنع  هموق  ثي  ام  ةل  كلذو  نونجم ، ملسو هيلع هللا ىلص 
.كلذ نم  هجلاع  نأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ضرع ع  دق  هنإف  نونجلا  َُتبا  نم 

وه ام  لصح  مل  نإ  ه  ملتملا  خيت  كلذ  عبو  ةداع ، كلذ  مهتا  نم  بضغ  ثي  فقوم  اذهو 
رمألا لقتسا  دق  قالخألا ، مرام  اعت ع  هلج هللا  يذلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نلو  كلذ ، نم  دشأ 

أد نإ  ام  كلذلو  هلإ ، ەوعدس  ام  لوبقل  أهُم  هلعجو  لجرلا  كلذ  باجعإ  راثأ  امم  ءودهو ؛ ٍملح 
يذلا ماللا  نأ  لجرلا  كلذ  نلعأ  ح  هطخ ؛ ضع  اهب  حتفتس  لا  ةمدقملا  همال  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

.ةعاسلا كلت  ملسأف   ةرحسلاو ، ناهلا  مال  الو  ءارعشلا ، مال  هناد  الو  ههبش  هعمس ال 

انيقو انامإ  ءم  ٍبلق  نم  همال  ثاعناو  هناب ، ةوقو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ةحاصف  ع  دهاش  اذهو 
بولقلا باحصأل  اذاجو  هعماسل ، اآ  حبصأف  هناب  ررغ  ع  كلذ  ضاف  ثح  ةمحو ،

سل اذهف  هلاثمأو ، ماللا  اذهب  نورثأتي  مويلا ال  سانلا  نم  ثك  نا  نو  هعاتا ، إ  ةدرجتملا 
وأ ةعلا ، ةغللا  مهفو  نادجولاو  قوذلا  لتملا   ىوتسم  دتل  وه  امنو  ماللا ، بعلا  

.ه رثأتم  ٍبلق  نم  ماللا  كلذ  رودص  مدعل 

نم تدرجت  اذإ  سوفنلا  نأو  ةرطفلا ، نيد  وه  مالسإلا  نأ  ةلالد ع  لجرلا  كلذ  مالسإ  ةع  و 
ةنمه اهزربأ  نم  لا  ةجراخلا  طوغضلاو  ىوهلا ، عاتا  اهيلع  لمح  لا  ةلخادلا  طوغضلا 
سانلا بولق  ةلاضلا   مهئدام  سدقتو  مهتبهر ، سوفنلا  نوخسري   يذلا  رباألا  نم  ةاغطلا 

، بجتسو رثأتت  الاغ  اهنإف  كلذ  نم  سوفنلا  تلخ  اذإف  كفتو ، راتخا  مهل  نوك  نأ  نم غ 
.مق ٍكولس  باجعإلا  وأ  رثؤم ، ٍلوق  عامس  امإ 



دهشلا ادفلا 
نم هخومشو  هتاث  ىوقأ   نا  هل ، هناك  هلع  ألمو  نمؤملا  بلق  قامعأ  نامإلا   لغلغت  اذإ 

نامإلا نأل  لاتحم ، ٍثبخ  ءارغإ  الو  راج ، ٍلتع  باهرإ  ەدقتعم  نع  هعزعزي  ال  مشألا ، لجلا 
رَّبدتو ت 

َ
ركف امل  انامإ  نمؤملا  اهب  دادزي  ةنيكسو  الإ هللا ، ٍدحأ  نم  فوخ  اهعماج  ةننأمط ال 

انامإ سانلا  لمأ  اونا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نأ  انيدل  مولعملا  نمو  ةنآرقلاو ، ةنولا  تاآ هللا 
نلل ملسو هيلع هللا ىلص، مهتمزالم  ةكو  ةلوطلاو ، ملعلا  نم  ارفاو  اظح  اوتوأ  نيذلا  امسالو  انيق ، مهقدصأو 

.هنارأ مهب  ىوقو  مالسإلا ، مهب  زعأ هللا  نيذلا  نوينالا  مه  ءالؤه  نإف 

تاءورملا باحصأ  نم  ٌدحاوو  قومرملا ، برعلا  فاأ  نم  ف  روطسلا ، ەذه  انفض  
، فئاخلا نمؤو  عئاجلا ، معطُ  قراط ، مامأ  با  هل  قلغ  الو  ران ، نع  ردق  هل  لت  ال  نيدودعملا ،
، روعشلا قيقر  سحلا ، فهرم  رعاش  ببل  بدأ  كلذ  إ  ةفاضإلا  وهو  جتسملا ، جو 

هل  قش  ولا ال  تاحاس  ط  
ً

نامإلا ، َمظع  انمؤم  كلذ  قوف  نا  نابلا ، ولح  ص 
.راغ ةلوطلا 

، ةكملا ةلحرملا  مالسإلا   اوفرع  نيذلا  مهئاكذأو  برعلا  ءالن  دحأ  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
نم يرجت  ٍتانج  مهف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، مامأ  ةداهشلا  اوقطنو  راهقلا ، دحاولا  مهداق   اوملسأو 

ورمع نب  لفطلا  ءادهشلا ؛ ةلئاع  دس  دهشلاو  مامُهلا ، لجرلا  عم  تلن  نحن  راهنألا ، اهتحت 
.هنع ودلا ر هللا 

سوفنلا ارثأ   اهفطلأ  نمو  اهاهبأو ، صصقلا  نسحأ  نم  هنع  هللا  ر  لفطلا  مالسإ  ةصق 
ع ةصاخو   نامو ، ٍنامز  ل  قحلا   لهأو  قحلا ، بحت  ةفاصلا  بولقلاف  اهاضمأو ،

، دع حَّتفتي  مل  امعرب  لازي  مالسإلاو ال  ركم ، ٍتقو  ةكم   لفطلا   ملسأ  رهازلا ، رهزملا  ةوبنلا 
، نيدلا بعت  ءاجوهلا  ةثولا  فصاوعلا  تنا  ل  نامإلا ، جــــرأ  اهل  اندلا  رطع  ادرو  حبصل 

.هناب ةعاصنو  همال  رحس  نم  مداق  ل  رذحتو  ه  أ  ام  ل  هفسو  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، بعتو 

نم ةكم  لهأ  فنب  اوفتك  مل  ثح  امحم ، اددش  مالسإلا  ةوعدل  شق  راصح  نا  دقل 
نع مهرافأ  اوممسل  مهيلإ  نيدفاولا  نوقلتي  اوراص  ل  مهدنع ؛ هتعمس  هشو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

زربأ نم  نو  هتوعد ، رثأتلاو  لوسر هللا  مال  عامس  مهنب و  اولوحل  مالسإلا ، نو  مالسإلا 
نع باغ  دقلو  هنع ، ر هللا  ودلا  ورمع  نب  لفطلا  عم  مهنم  ىرج  ام  كلذ  ع  ةلثمألا 
هتمل  لعاجو  هلهأو ، كلا  رهاقو  هنو ، هنيد  انو  ەرمأ ، بلاغ ع  نأ هللا  شق  نهذ 

.اس ء  لل  لعجو  هتامل ، قحلا  قحو  لطالا ، وحم  وهف  العلا ،

تاحص نوتفتل إ  ءالقعلا ال  نم  ثك  ناو  ىرت ، امو  عمس  ام  نزت  وقع 
ً

سانلل  نأ  بر   ال 
ملسو هيلع هللا ىلص، ادمحم  اهب  نوبيع  لا  تاعاشإلا  إ  نوحنج  الو  شق ، نم  ءاهفسلا  نيدقاحلا 
ام اذهو  حالصو ، حالصو  ةادهو ، ىدُه  نم  ه  ءاج  امو  ةقنلا ، ةفاصلا  هتوعد  اهب  نوهوشو 

يوذ نم  اراصنأ  اهل  دجتو  ةكم ، جراخ  ي إ  اعتو  هناحس  ةدمحملا إ هللا  ةوعدلا  لعج 
مالسإ همالسإ  نا  يذلا  ورمع  نب  لفُطلا  ءاهبنلا  ءالؤه  نم  ناو  ماهفإلاو ، مالحألاو  لوقعلا 

.ملسو هيلع هللا ىلص ءانألا  دس  هلإ  وعد  امف  قحلا  هل  ققحت  امنيح  كملا  نع  ضرعأو  ءالنلا ،

: هل اولاقف  شق  نم  ٌلاجر  هلإ  م  ةكم ، مدق  املف  هموق ، دسو  ارعاش  اف  جر 
ً

لفطلا  نا 
، انتعامج قرف  دقو  انب ، لضعأ  دق  انرهظأ  ب  يذلا  لجرلا  اذهو  اندال ، تمدق  كنإ  لفط  ا 



لجرلا و  هخأ ، لجرلا و  و  هبأ ، لجرلا و  قرف ب  رحسلا  ەرمأ  امنو  انرمأ ، تشو 
.ائش هنم  نعمس  الو  هنملت  الف  انيلع ، لخد  دق  ام  كموق  عو  كلع  خن  نو 

َّ
ا هتجوز ، و 

دنع لقعلا  حار  ەورذت  اروثنم  ًءاه  مهيعس  بهذو  ناملا ، خ  هللاو  هللا ، ركمو  اوركمو 
.هنع لفطلا ر هللا 

توشح  ح  هملأ ، الو  ائش  هنم  عمسأ  نأ ال  تعمجأ  اولاز  ح  ام  وف هللا  لفطلا : لاق 
، همال نم  ء  غلي  نأ  نم  افوخ  اقرف –  دجسملا  ُتودغ  ح  انطق –  ع  افُسْرك –  ذأ 
، ةعلا دنع  ص  مئاق  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسرب  اذإف  دجسملا ، إ  تودغف  هعمسأ ، نأ  درأ  ال  انأو 
: فن تلقف   انسح ، امال  تعمسف  هلوق ، ضع  عمس  نأ  الإ  أف هللا  اق ، هنم  تمقف 

عمسأ نأ  عنم  امف  حيبقلا ، نم  نسَحلا  َّع  خ  امو  رعاش ، ٍببل  ٍلجرل  هللاو إ  لثاو أ !
.هتكرت احبق  نا  نو  هتلق ، انسح  نا  اذإف  لجرلا ، مال 

تلخد هتب  لخد  اذإ  هتعتاف ح  هتب ، إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فنا  تثكمف ح  لفطلا : لاق 
كرمأ ح نوفوخ  اوحرب  ام  وف هللا  اذكو ، اذك  كف  اولاق  دق  كموق  نإ  دمحم ، ا  تلقف : هلع ،

ضرعاف انسح ، وق 
ً

هتعمسف  كلوق ، عمس  نأ  الإ  مث أ هللا  كلوق ، عمسأ  الئل  َّذأ  تددس 
طق وق 

ً
تعمس  ام  هللاو  الف  نآرقلا ، َّع  التو  مالسإلا ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  َّع  ضرعف  كرمأ ، َّع 

ؤرما إ  ن هللا ، ا  تلقو : قحلا ، ةداهش  تدهشو  تملسأف  هنم ، لدعأ  ارمأ  الو  هنم ، نسحأ 
.مالسإلا مهيعادو إ  مهيلإ ، عجار  انأو  وق ، عاطم  

نلا ملسو هيلع هللا ىلص مدق ع  دقو  مهل ، هموق  ملسأ  تاونس ح  مهوعد  لظ  هموق  لفطلا إ  داع  املو 
.يخ ةوزغ  هموق  

، ةاجنلا هدانت إ  لا  هقامعأ  و  نملا ، هلقع  ءادن  هنع إ  لفطلا ر هللا  باجتسا  اذكهو 
عامتسالاو إ عامسلا  نم  اددش  اريذحت  ەورذح  نيذلا  شق  لاجر  نم  موعزملا  حصنلا  ضفرو 

ا كلقع  نيأ  ئاق :
ً

ه  سمهي  نا  يذلا  ءادنلا  كاذ  نا  مضلا  ءادنف  ورغ  الو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
لفطلا باجتسا  نوفو ، نومعزي  ام  ارحاس  سل  وهف  لجرلا ، اذه  عمتساو إ  بهذا  لفط ؟

ءاآلا نيد  و  ةثولا ، دهزو   اراتخم ، اضار  همالسإ  نلعأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تب  و  ىدتهاو ،
.داعلا نم  ةتلا  لق  يذلا  داوجلا  دحاولا  َدََعو  دادجألاو ،

ةع

عم هنوسرام  رافلا  نا  يذلا  يركفلا  رجحلل  احضاو  اثم 
ً

فقوملا  اذه  انيأر   دقل  باش ، ا 
فلتخم اهنع  مهودصل  سانلا  ثأتلل ع  اومدختسا  دقو  اهدهع ، ةاد  ةمالسإلا   ةوعدلا 

ممس ةلواحم  نوموقو  ةكم ، إ  نيدفاولا  نوقلتي  لاثملا  اذه  ام   مهدجنف  لئاسولا ،
سانلا نوبطاخ  مهدجنو  قحلا ، إ  اهلوصو  نود  كلذ  لوحل  لطالا ، اهئلمو  مهرافأ ،

رعاش ؤرما  كنإ  ورمع : نب  لفطلل  خلا  اذه  تااور  ىدحإ  ام   مهيلع  ةرثؤملا  بلاسألا 
تأوبت  دقل  لوق : مهلاح  ناسل  نأو  اثك ، برعلا  امهب  ع  تفص  ەوفصو  دقف  دس ،
هلوق ام  عامس  ةعفرلا  ةناملا  ەذه  نم  كسفن  لت  الف  تالهؤملا ، ەذهل  ةبك  ةنام  انلوقع 

اوراتخا دقف  ةناهلاو ، رعشلا  ملاع  لفطلا  نإ  ثحو  ككفتو ، كلقع  ىوتسم  سل   نم 
قرف ب لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نوك  كلذ  اوغَّوسو  رحسلا ، وهو  هلاثمأ  عو  هلع  طني  رخآ  افصو 

.مهمعز دح  ةحألا ع 

ةلاع ب ةعمسو  ٍةنام  نم  مهل  قبس  امل  شق  ءامعز  مال  هنع  لفطلا ر هللا  رثأت  دقلو 



نلا ملسو هيلع هللا ىلص نم  فوخلا  ه  غل  ح  ةسدقملا ، رعاشملا  سارحو  مرحلا ، ناج  مهنأ  راتعا  برعلا 
ةققح

ً
هنذأ  دس  دق  لفطلا  نا  اذو  قحلا ، ءادن  عمس  نطقلا ح ال  هنذأ  دس  هنأ  دح  إ 

نوعمس اوحصأف  مهلوقع ، اولَّطعو  مهركف ، ذفانم  اودس  مهنلو  مهناذآ ، اوحتف  نم  امف أ 
.اتاوم مهيف  ْحُ  الو  رئامض ، مهيف  ظقوي  امف  راهن  لل  قحلا  توص 

نأل كلذ  اوعطتس  مل  مهنإ  قحلا ؟ ةوعد  عامسو  سانلا  اولوح ب  نأ  رافلا  عاطتسا  له  نلو 
هتاثو مهلئاسو ، نم  غلأ  تنا  غيلتلا  هلئاسوو   مهتاوصأ ، نم  ىوقأ  نا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  توص 

.ەؤادعأ هعقوتي  نا  امم  ثك  عأ  نا  اسلا  هئدم  ع 

لو هتوعد ، ختسل  دجسملا  ااوز  نم  ٍةواز  وي   ملو  هتب ، عبق   مل  لوسرلاف ملسو هيلع هللا ىلص 
نأ لق  برعلا  براضم  جخ إ  ناف  هسفنب ، رماغ  هنإ  ل  ةمومسملا ، هئادعأ  ماهس  نم  هسفن 

، ةاح نم  ةق 
ً

ِهلق  نا   نم  عمسل  دجسملا  نآرقلا   ةوالتب  رهج  ناو  ةكم ، إ  اودف 
بحاص ءالؤه  نم  ناو  هلق ، ءادسو  هل ، عماجم  إ  ىدهلا  بَّيف  ءاو ، ةح  نم  ةراثو 
نلعأف قحلا ، وه  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  ەالت  ام  نأ  هعامس  كردأ  يذلا  ورمع ، نب  لفطلا  فقوملا  اذه 

.ءامعزلاو ةداسلا  طغض  نم  اررحتمو  ىوهلا ، عاتا  نم  ادرجتم  هنوك  كلذ  هل  أَّه  دقو  همالسإ ،



قحلا نيدو  ..جعألا  زوجعلا 
ةنل ەاوق  ل  اعوفدم  انار  ادع  هسفن  دج  هنيد ، هل  صلخو  هب  ءرملا  نامإ  لم  امدنع 

، هعجرم هلو  هعم  نا  هللا  اذإ  لتقُ  ٍبنج  يأ  ع  اي  الو  ەاد ، تلم  ام  ل  هنيد 
اتبتو هتاضرم  َءاغتبا  مهسفنأ  ، نوعي  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نا  دقلو  هلمو ، ەرقتسم  ةنجلاو 
اهادأ ةمحم ، ةضف  داهجلاو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دع  ةمألا  ةودقو  ىدهلا ، موجن  مهف  مهسفنأ ، نم 

.ددعلاو داتعلا  ٍةلق   عم  ةساق  ٍفورظ  مهو   نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  فلختي  نأ  مهنم  ٍلجرل  نا  امو  ةئجلم ، ٍةرول  الإ  هنع  دعاقتي  ٌدحأ  نا  ام 
ِةأ وأ   ةنيدملا ، ه   موق  مع 

ً
هلإ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دنسأ  وأ  ضرملا ، هسح  اذإ  الإ  اهوزغ  ٍةوزغ 

، ەزجع بس  داهجلا  كرت  جحلا   هنع  عفر هللا  نم  راخألا  ءالؤه  نم  ناو  تاهجلا ، نم  ةهج 
.فعض وأ  زجع  نم  هلاح  نا  امهم  لاتقلا ، ةعمعم  نوك   نأ  إ 

َّ
أف 

، ةادهلا قط  فرع  نأ  ذنم  مهسفنأ   اوعا  نيذلا  ةاحصلا  نم  ٌدحاو  روطسلا  ەذه  انفض  
اوملسأ نيذلا  نمؤملا  نم  وهف  نامإلا ، ةحود  هلوخدل  وألا  قئاقدلا  ذنم  رمثي  ُهنامإ  أد  دقو 

، داهج قح  اودهاج  هللا  نيذلا  نمو  لمعلاو ، لوقلا  ةنلا   هل  اوصلخأو  اعت ، مههوجو  
.راربألا ءادهشلا  عم  هتوم  دع  ةاحلا  هل  بهوف هللا  ةداهشلاو ، توملا  صرح ع  دقو 

تاداس نم  ٍدسل  امظع  ادهشم  انل  روصت  لا  نامإلا  تازجعم  نم  ةزجعم  عم  ٍدعوم  نحن ع 
بح نا  دقل  اراهنو ، ل 

ً
ەوعدو  هل ، حبذو  كتيل  ةانم  دُ  امنص  ذختا  دق  نا  ةملس  ب 

عاونأ بطأ  هلإ  أف  ةانعلا ، دشأ  ه  تع  هلعج  امم  ەداؤفو ، هَّل  هلع  كلم  اُح  منصلا  اذه 
.معزي امف  منصلا  كلذ  هل  نذأ  نأ  دع  الإ  رمأ  يأ  مدق ع  الو  اهب ، هخمضو  روطعلا ،

، ةلهاجلا ماأ  هلعف  نا  امم  لجخ  هتلعج  لا  ةققحلا  ىأر  ح  هلق ، نامإلا  سمال  نإ  امو 
لس باذعلا   اذعتسم  هضاح ، نع  دوذلاو  نيدلا ، اذه  ةمدخ  هحراوجو ع  هلق  لقأو 

دهشلا مظعلا  عم  تلن  نحن  مظعلا ، نيدلا  اذه  ةمدخ  ەدلوو   هلامو  هسفن  لعج  دقلف  هللا ،
اذه مالسإلا  لَّوح  فك  فرعتنل  انب  اولاعتف  هنع ، حمجلا ر هللا  نب  ورمع  ةملس ؛ دس ب 

.ىوقتلاو نامإلا  تازجعم  نم  ٍةزجعم  مانصألا إ  دع  زوجع  درجم  نم  للجلا  احصلا 

نم ب باش  كانه  نا  ةنيدملا  مالسإلل   وعد  هنع  مع ر هللا  نب  بعصم  نا  امدنع 
لقص يذلا  نامإلل  سامحلا  ةبلا  هسفن  تألتماو  ملسأو ، لجو  زع  باجتسا   دق  ةملس 

نمؤملا باشلا  اذه  مهلزانمو ، مهــلق  تلغش  لا  مانصألا  كو  ناثوألا  سد  نع  ەدعأو  هلق ،
مهؤاسو ةملس  ب  لاجر  أد  همالسو  امهنع ، هللا  ر  حمجلا  نب  ورمع  نب  ذاعم  د 

.اعئار اقإ 
ً

مالسإلا  نولق ع 

اتب بي  تويب  رمغت  نامإلا  ةعشأ  تأد  ەرمع ح  نم  تسلا  زواج  دق  حمجلا  نب  ورمع  نا 
تنمآو دالخو ، ذاعمو ، ذوعم ، ةثالثلا  ورمع  دالوأ  نمف  مع ، نب  بعصم  ةعادلا  د  اتبف ع 

ع خ  ناو  ائش ، هتب  لهأ  نامإ  نع  فرع  ورمع ال  ناو  دنه ، مهمأ  ةثالثلا  هئانبأ  عم 
للق نمز  عاطتسا   يذلا  ةعادلا  اذه  اوعي  نأو  مهدادجأو ، مهئاآ  نيد  نع  اودتري  نأ  ەدالوأ 

نب حمجلا  نب  ورمع  نا  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، نيد  مهلخدُ   نأو  مهنيد ، نع  سانلا  نم  اثك  لوحُ  نأ 
ةعس اونا  هموق  نم  عاملا  نأ  مغر  ةملس  مالسإلا  ب  راشنا  مامأ  ةع  رجح  فق  مارح 

.ةقعلا عاملا   فصن  نم  نوق  جر 
ً

نعو 



: تلاقف هف ، انيأر  ىرن  ملا ح  لجرلا  اذهب  كدالوأ  تل  نأ  يرذحا  دالخ  مأ  ا  هتجوزل : لاقف 
كل له  نلو  همالسإ ، وجرت  و  ةلئاق ، تفدرأ  مث  تاهينه ، تتمصو  دت ، ام  ةعاطو  اعمس 

انأو ال هنيد ، نع  ذاعم  أص  لهو  كحو  لاقف : لجرلا ؟ اذه  نع  ىور  ام  ذاعم  كنبا  نم  عمس  نأ 
.موقلا عم  نا  نلو  ال ، تلاق : ملعأ ؟

يدن ٍتوص  أرق  هنبا  ذخأف  ملا ؟ لجرلا  اذه  مال  نم  تعمس  ام  خأ  لاقف : هنبا  لسرأف إ 
اذه نسحأ  ام  هلق : جست   نامإلا  طويخ  تأد  دقو  هنبال  لاقف  فسوي ، ةروس  ردص  مخر 

: لاقو مالسإلل  ەاأ  وعد  لظ  مث  ەاتبأ ، ا  معن  لاقف : اذه ؟ لثم  همال  لوأ  هلمجأ ! امو  ماللا ،
: لاق مث  لق 

ً
ورمع  تكس  مالسإلا ، ةملس  نم ب  ثلا  لخد  دقف  ەاتبأ ؟ ا  عيات  نأ  كل  له 

وهو ەاتبأ ، ا  ةانم  لوق  نأ  امو ع  ذاعم : لاق  لوق ، ام  رظنأف  ةانم  شسأ  عاف ح 
ً

تسل 
.هنود ارمأ  عطقأ  نل  كل  تلق  ٍةدح : ورمع   لاق  قطني !؟ الو  لقع  مصأ ال  بشخ 

ةكم ال نم  دفو  يذلا  ةعادلا  اذه  نأ  تملع  دق  كنأ  بر  ةانم ال  ا  لاقو : ةانم  ورمع إ  ماق  مث 
امم مغرلا  ع  هعاأ –  نأ  تهرك  دقو  كتداع ، نع  اناهنيل  ءاج  هنأو  كاوس ، ءوس  دحأ  دي 
دق كلعل  لاقف : ء ، ةانم  هلع  دري  ملف  أف ع ، كشسأ  ح  هلوق –  لمج  نم  هتعمس 

كنع لوزي  ح  اماأ  كرتأسف  سأ ، ال  نلو  دع ، كذؤي  ائش  عنصأ  مل  انأو  ع  تضغ 
.بضغلا

هنأ نآلا  ورمع  ءانبأ  كردأ  دقو  ةانم ، همنص  مهيبأ  قلعت  ىدم  نوفرع  حمجلا  نب  ورمع  ءانبأ  نا 
نب ورمع  ءانبأ  راس  اعانا ، هسفن  نم  ەوعني  نأ  مهيلع  ناو  هلق ، نم  هتنام  ععت  تأد 

ه اوبهذو  هنام ، نم  ەولمحو  ةانم ، هنع إ  لج ر هللا  نب  ذاعم  مهقدص  عم  ل 
ً

حمجلا 
.دحأ ملع  نأ  نود  مهتويب  اوداعو إ  كانه ، ەوحرطو  مهراذقأ ، اهيف  نومري  ةملس  بل  ةرفح  إ 

ەذه انهلإ  ع  ادع  نم  ملو ! لاقف : ەدج  ملف  هتيحتل ، همنص  إ  َم  ورمع  حبصأ  املف 
دو ري  وهو  هجراخو ، تبلا  لخاد  هنع   ثحي  لظف  ء ، دحأ  هج  ملف  ةلللا ؟
هنام ەداعأو إ  هيطو ، ەرهطو  هلسغف  ةرفحلا ، هسأر   اسكنم ع  ەدجو  دعوتو ح  ددهتو 

.هتخأل اذه  ك  لعف  نم  ملعأ  ول  هللاو  امأ  هل : لاقو 

ورمع حبصأ  املف  سمألا ، مهلعف  لثم  هف  اولعفف  ةانم  ةتفلا ع  ادع  ةناثلا  ةلللا  تنا  املف 
لاز امو  هنام ، إ  ەداعأو  هَّيطو ، هلسغو  ەذخأف  راذقألا ، اخطلم  ةرفحلا  ەدجوف   هسمتلا 

هسأرب هقلعف  هفس  ءاج  دقو  هلإ  حار  اعرذ  مهب  قاض  املف  موي ، ل  كلذ  منصلا  نولعف  ةتفلا 
لا عفداف  كف خ  نا  نإف  ىرت ، يذلا  اذه  ك  عنص  نم  ملعأ  ام  هللاو  ةانم إ  ا  هل : لاقو 

اوذخأف منصلا  ع  اودع  ورمع  مان  املو  هشارف ، إ  ىوأ  مث  كعم ، فسلا  اذهو  كسفن ، نع 
ەوقلأ  ب مث  ٍلح ، ه  ەونرقف  اتيم  ال  اوذخأ  مث  لملا ، جراخ  ه  اوبهذو  هقنع  نم  فسلا 

.سانلا رذع  نم  رذع  اهيف  ةملس  راآ ب  نم 

انورقم إ بلا ، ههجو   اكم ع  ەدجوف  هسمتل ، جخ  منصلا  دج  ملو  ورمع  ظقسا  املف 
، ەوقلأ ثح  هكرت  امنو  ةرفحلا ، نم  ةرملا  ەذه  هجرخ  ملف  فسلا ، هنم  بلُس  دقو  تم ، بل 

طسو بلو  تنأ  نكت  مل  اهلإ  تنك  ول  هللاو  لوق : أشأو  هنع  همالسإ ر هللا  نسحو  ملسأف 
..نرق ب  

قازرلا بهاولا  ملا  يذ  علا  دمحلا   غلا  ءوس  نع  كانشف  نآلا  ندتسم  اهلإ  كاقمل  فأ 
بكر ورمع ر هللا إ  مضن  انهترم  ةملظ ق  نوأ   نأ  لق  نم  ذقنأ  يذلا  وه  نيدلا  ناد 



ٍةظحل ل  مدنلا ع  نانب  ضع  هلعج  ام  نامإلا  ةوالح  نم  قوذت  دقلو  رونلا ، بكومو  نامإلا ،
ةعاط هللا هلامو   هسفن  عضوو  هحورو ، ەدسج  ددجلا  نيدلا  لقأف ع  كلا ، اهاضق  

.هلوسرو

ةع

، بشخلا سفن  نم  ەذختا  دقو  ةانم ، دُ  حمجلا  نب  ورمع  منص  نا  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
تلمأت ولو  دشأ ، ةفارخ  نوعقو   الإ  افارخ  ائش  سانلا  عد  امف  اوبجعت ، الو  هعاونأ ، رأو 

نلو ماهوألا ، ەذه  نع  لق  ام ال  للاضألاو  ماهوألاو  تافارخلا  نم  اهيف  تأرل  ةاعملا  انتاح 
هفرعو هتناسإ ، ناسإلل  داعأو  لوقعلا ، رَّرحف  مالسإلا  ءاج  دقلو  ىرخأ ، ةقطو  رخآ ، ٍلش 

.ُەردق
لُ نأ  لجرلا  ەرك  ام  هلع  تنك  ام  دوعت إ  نأ  ەركت  نأ  قداصلا  كنامإ  ةمالع  نإ  باش ، ا 

إ ُّنح  يذلا  اذه  امأ  هل ، دودح  اتقم ال  كتيلهاج  تقمت  نأ  قداصلا  كنامإ  ةمالع  رانلا ،  
.دع نمؤي  مل  هنأ  للد  اذه  هضام ؛ ُّنح إ  ىدهلا ، لق  هماأ  ُّنح إ  هتيلهاج ،



رجاهملا بارلا  مالسإ 
فرع مل  نم  مالسإلا  فرع  ال  امئاد : لوق  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  قورافلا  نا 
ٌثكف ةذاخأ ، ةعاو  ةخو  ةذاَّفن ، ةصو  نع   تردص  ةنومم  ةمع  ةجت  ەذه  ةلهاجلا ،

انمز اودقر  نأ  دع  ەدشرو ؛ فنحلا  نيدلا  ةققح  اونيت  ءاسو  اجر 
ً

ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  باحصأ  نم 
زع نيد هللا  إ  اوَءاف  املو  مصاعلا ، رونلا  إ  اودتهي  ال  ءامعلا  ةلهاجلا  تاجرعنم  ط  

ً

بعادن اهنتاس ؛ لالظ  معنن   لازن  ال  ةمِّق  اراثآ  اوفلخو  اوعدأ ، هحصن  ناساو 
ُ

او لجو 
.حاورألاو سوفنلا  ه  ىذغتت  ام  ةعنالا  اهرامث  نم  جنو  اهراهزأو ، اهنيحار 

نع ةارق  ٍفنع  مالسإلا  هجو  اوفقو   نيذلا  نم  ادحاو  نا  قالمع ، روطسلا  ەذه  انفض  
ءادعأ دشأ  نم  نا  دقف  ملسمللو ، لوسرل  ملسو هيلع هللا ىلص  ىذألا  مدقت  نع  اهلالخ  فقوتي  مل  اماع ،
نوعرف هبأ  نم  ةدملا  ەذه  َّلُج  ةوادعلا  ب  دق  اهل ، ةسلا  خــــرات  ةوا   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

لا ةجردلل  ةوادعلا  دازو   رمتسا  هنلو  لهج ، أ  ةمالسإلا  ةوعدلا  ءادعأ  دلأو  ةمألا  ەذه 
هقط نإ  كاذنآ ، برحلا  رجم  نم  ەراتعا  ةكم  حتف  دنع  همد  ردهي  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  تلعج 

.لدج ال  هلتقس  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ەدجو  اذو  مدلا ، بولطم  وهو  لط ، رفلا  نا  

ةمعن نع  ادع  اهاضق  ٍةظحل  ل  مدن ع  نامإلا ، رون  هلق  لجو   زع  فذق هللا  امدنع  نلو 
قدصلا مست  امعأ 

ً
ةددجلا  هتاح  تاحفص  لجس   ذخأو  يوسلا ، طالاو  قحلا ،

هتن قدص  نع  َّعو  ةداهشلا ، لس  و  لجو ،  زع  لس هللا  هلاومأ   قفنو  صالخإلاو ،
ةظحل وه  مهملاو  هلق ، ام  بُجَ  مالسإلاف  دولخلا ، لزانمو  ءادهشلا ، تاجرد  لانف  بعت ، قدصأ 

، ةلهاجلا ام  عم  قئالعلا  ل  عطقو  وملا ، قلاخلل  ناعذإلاو  نيدلا ، لوخدلاو   يغتلا 
أ نب  ةمركع  للجلا  احصلا  عم  تلن  نحن  نسح ، ٍكولسو  ةحلاص ، ٍلامعأ  كلذ  لدتو 

 . هنع لهج ر هللا 

لحاوس ةلاق  جئاه  رح  فصتنم  ٍةنيفس   نم ع م  أدت  مالسإلا  عم  قالمعلا  اذه  ةاحو 
ةكم تناد  نأ  دع  هجتي  نيأ  إ  فرع  ههجو ال  امئاه ع  ةكم  نم  ةمركع  بره  دقلف  نملا ،

يراحص ادط   ةمركع  حبصأف  دع هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نب  دمحم  لق  نم  هبأ  ودعو  ەودعل  اهأ 
هجتي نأ  ررقف  تحر ، ام  ضرألا  ه  تقاض  دقو  عاطملا ، موزخم  َدس ب  نا  نأ  دع  برعلا ،

قيط ح نيذلا ال  ملسملا  كئلوأ  نع  ەدعي  نام  يأ  إ  ەذخأت  ةنيفس  رحو  نملا  إ 
.قافآلا انتم  اللا  رحلا  لمأتي  ةنيفسلا  رهظ  ةمركع ع  امنو  مهتؤر ،

دع نأ  الإ  أو هللا  ءامظعلا ، ةاحصلا  ِةلفاق  إ  مضني  ل  هل  الا  راتخالا  ةلحرم  تءاج 
وهو مالسإلا  للجلا  احصلا  اذه  لخد  فك  شعنل  انب  اولاعتف  نم هللا إ هللا ، براهلا  كلذ 

.ةكم ءارحص  نع  دع  نملا  لحاوس  دنع 

، لح امثيح  ةمحرلا 
ُ

تلح  ذإ  خــــراتلا  ادف   افقوم  فقو  ةكم  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  حتف  امدنع 
تارب نم  اهفالتخا  ضرألا ع  عاق  ذخأت  ام  اهنم  هظح  ٌل  ذخأف  ودعلاو ، قيدصلا  تلمشف 

بولقلا كلت  ع  امالسو  ادرب  ملا  وفعلا  اذه  لزنو  اهتوسق ، لتو  اهبصخ  رمثيف  رطملا 
اهتاس نم  تظقسا  اهنلو  ةخلا ، سفنلا  ەذهل  ةوادعلا  تطضا  املاط  لا  ةساقلا 

.تالالضلا جم  اهقرغ   نم  اهتجرخأ  لا  ةناحلا  دلا  كلت  تهبتو ع 

وفعلا اذه  امهنع  هللا  ر  ةمركع  ةجوز  ماشه  نب  ثراحلا  تب  مكح  مأ  تسمل  امدنعو 



مكح مأ  تملسأ  ذنمو  ةوس ، عم  تعاو  اهمالسإ ، تنلعأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، تءاج إ  لماشلا 
.ءاسلا ةمتملا ب  اهتنامو  اهتمارك  اهل  ناو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  مكتلا  تظح 

ەدنع عفشل  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  إ  تهذف  لالضلا ، نم  اهجوز  ذقنت  نأ  مكح  مأ  تدارأ  دقو 
ةمركع كمع  نبا  بره  دق  لوسر هللا ، ا  تلاقو : انمآ ، ةكم  دوع إ  نأ  لهج   نب أ  ةمركعل 

.مكح مأ  ا  ٌنمآ  وه  ةيجع : ٍةمحر  لوسر هللا   درف  ُهنمأف ، هلتقت  نأ  فاخو  نملا ، كنم إ 

مالسإلا ةثيدح  تنأ  اهل : لق  ملو  لطلا ، هخراتب  اهركذُ  ملو  مدلا ، ردهم  هنأ  اهل ملسو هيلع هللا ىلص  ركذ  مل 
، اطو اهيلع  وأ  هلع  طش  ملو  كلذ ، نم  اأ  اهل ملسو هيلع هللا ىلص  لق  مل  كغل ؟ عفش  فكف  ادج ،

.ٌنمآ وه  لاق : امنو 

قطلا الغوأ   املف  ور ، اهل  مالغ  اهعمو  اهجوز ، نع  ثحت  ةفولا  ةجوزلا  مكح  مأ  تجرخ 
مهتناعتساف برعلا  نم  تمدق ع   هلطامتو ح  ت 

ُ
هِّنم تلعجف  اهسفن ، نع  مالغلا  اهدوار 

.مهدنع ەوكرتو  ەوقثوأف  هلع 

رحلا  لحاس  دنع  هنع  ةمركع ر هللا  تكردأ  ةلط ح  ٍةلحر  تلصو   تضمو ح 
ح صلخأ  هل : لوق  ونلاو  نملا ، إ  هلقن  ع  املسم  ان  ضواف  وهو  ةماهت ، ةقطنم 

لوسر هللا، ادمحم  نأو  هلإ هللا  نأ ال  دهشأ  لوقت  لاقف : صلخأ ؟ فكو  ةمركع : لاقف  كلقنأ ،
ا تلاقو : ةمركع  مكح ع  مأ  تلقأ  ذإ  كلذك  امه  امفو  اذه ، نم  الإ  ته  ام  ةمركع : لاقف 
دع هللا نب  دمحم  دنع  نم  سانلا ، خو  سانلا ، ربأو  سانلا ، لصوأ  دنع  نم  كتئج  معلا  نب 

انأ معن  تلاق : هتمل ؟ تنأ  ةمركع : لاقف  كسفن ، كلهت  الف  كنمأف  هنم  كل  تنمأتسا  دقو  ملسو هيلع هللا ىلص ،
.اهعم داع  هنئمطتو ح  هنمؤت  ه  تلاز  امو  كنمأف  هتمل ،

نأ دي  هنإ  بهذ ؟ نيأف  هلع ، تقض  دق  اهل  اندلا  ىري  تقولا  كلذ  لهج   نب أ  ةمركعو 
نآلا عيمجلاو  هلوح ، نم  صقانت  ضرألا  عاقو  ةملسم ، اهلما  نملاو  نملا ، إ  نآلا  بهذ 

.لط كفت  نود  اهعم  ةدوعلا  اع  ارارق  ةمركع  ذخأف  هفلحو ، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  نيد  نولخد  

ه الزن  ٍلم  امه   امفو  ملس ، نأ  لق  هلتقو  ه  رمف  ورلا  اهمالغ  ثدح  هتثدح  قطلا  و 
كم تنأو  ةملسم  إ  تلاقو : ءاإلا ، دشأ  كلذ  تأف  هجوزب  ولخ  نأ  ةمركع  دارأ  قطلا   

.بك رمأل  ةولخلا   نودو  كنود  لوح  رمأ  نإ  لاقو : كلذ ، نم  بجعلا  هلمتف 

: ةلمج تامل  هاحصأل  لوق  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسرب  اذإ  اهلخد  نأ  لقو  ةكم ، إ  ةمركع  داعو 
غلي الو  لا  يذؤي  تملا  بس  نإف  ەاأ  اوبس  الف  ارجاهم  انمؤم  لهج  نب أ  ةمركع  متأس 

.تملا

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، دنع  تنا  ةمك  ٍقالخأ  يأف  هراح ، ناسإ  دشأ  قح  ةمحرلا   هلاق ن  ام  اذه 
الأ مهنع  ةاحصلا ر هللا  رمأ  لوسرلاف ملسو هيلع هللا ىلص  كلذ  عمو  ةمألا ، ەذه  نوعرف  لهج  وبأ  نا  دقل 
ەذه ح  ملسُ  مل  ةمركع  نأ  عم  ەرعاشم ، اوذؤي  ال  ل  ةمركع ، هنبا  مامأ  لهج  اأ  اوُنعل 

.ةظحللا

املف ملسو ، هلع  لص هللا  لوسر هللا  سلج  ثح  هتجوزو  ةمركع  لصو  للق ح  الإ  وه  امو 
هتراذ داعتسا  له  لهج ؟ اأ  ركذت  له  لعف ؟ اذام  دع ، نم  ملسو  هلع  لص هللا  نلا  ەآر 

لاتق ركف   له  هللا ؟ لس  نع  اداص  ةمركع  اهيف  كراش  لا  ةنحاطلا  كراعملاو  تاوزغلا 
لا ددشلا  ناوهلاو  فعضلا  ةلاح  إ  رظن  له  ةكم ؟ لوخد  دنع  ٍماأ  ذنم  ملسملل  ةمركع 



اذه نم  اأ  لعف  مل  هنإ ملسو هيلع هللا ىلص  مالسإلا ؟ ةلودلا  ةوق  ه  فرع  اسرد  ُهنِّقلُ  نأ  دارأف  ةمركع  اهب  ءاج 
! لا نم  يأ  قوتي 

َّ
هع يذلا 

مل هنأ  عم  هلإ ، دوع  ةمركع  ىري  وهو  ەرراسأ  تطسناو  ه ، احرف  ٍءادر  نم غ  هلإ  بثو  دقل 
، ةمركع فقو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، سلج  املو  فلت ، نود  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةعبط  ەذه   نل  دع ، ملس 

لاقف نمآ ، تنأف  تقدص  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  تنمأ ، كنأ  تخأ  مكح  مأ  نإ  دمحم  ا  لاقو :
نأو لوسر هللا ، ِّأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهش  نأ  كوعدأ  هل : لاقف  دمحم ؟ ا  وعدت  مالإ  ةمركع :

ل هل  ددع  ح  مالسإلا ، رومأ  هلع  ددعُ  ذخأو  لعفتو ، لعفتو ، ةازلا ، وت  نأو  ةالصلا ، مقت 
نسح رمأو  قحلا ، الإ إ  توعد  ام  هللاو  ةمركع : لاقف  اهل ، مالسإلا  وعد  لا  ةدمحلا  لاصخلا 

!! لمج

ةمركع ر هللا رعش  طقف  تاظحللا  ەذه  ف  ءاش ، فك  اهبلقُ  نمحرلا  عباصأ  بولقلاو ب 
ةوعدلل وألا  ةفلا  ماأ  كلذ  لق  هنع  ثَّدحت  ام  ل  نأو  اقح ، نا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ەركذ  ام  ل  نأ  هنع 

.ولاو ةوبنلا  مال  نم  ناو  اقدص ، نا  ةكم  دعو  ةكم ،  

، ارب انُربأو  اثيدح ، قدصأ 
ُ

ان تنأو  هلإ ، توعد  ام  إ  وعدت  انيف  هللاو  تنك  دق  ةمركع : لاق  انه 
، ءاحلا نم  هسأر  ةمركع  أطأطو  هلوسرو ، ەدع  ادمحم  نأ  دهشأو  الإ هللا ، هلإ  نأ ال  دهشأ  إف 

لاقف كتيطعأ ، الإ  دحأ  هطعأ  ائش  مويلا  لأس  ال  ملسو : هلع  هللا  لص  هللا  لوسر  لاقف 
ل هل  رفغا  مهللا  لوسر هللا : لاقف  اهكتيداع ، ةوادع  ل  نع  رفغتس   نأ  كلأسأ  إف  ةمركع :

لوسر ا  هللاو  امأ  ةمركع : لاقف  كلس ، نع  دص  نأ  دي  هف  عض  وأ  بكرم  وأ  اهيناداع ، ةوادع 
تلتاق الو  لس هللا ، اهفعض   تقفنأ  الإ  لس هللا  نع  دصلا  اهقفنأ   تنك  ةقفن  عدأ  هللا ال 

.هللا لس  هفعض   تلأ  الإ  لس هللا  نع  دصلا  اتق  
ً

اهنإ نامإلا ، ركسعم  إ  رفلا  ركسعم  نم  هنع  هللا  ر  ةمركع  لقتنا  ةدحاو  ٍةظحل  و 
.داعلا اهب  يدهــو هللا  سانلا ، بولق  أت  لا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، بلق  ةطفلا   ةمحرلا 

ةع

اذإ ةوادع  سانلا  ّدشأ  نأ  اهتالالد  زربأ  نمو  ةمظع ، تالالد  اهل  ةصقلا  ەذه  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
نوكت امهم  ءادعأ هللا  نم  سأي  نمؤملاو ال  ةن ، سانلا  دشأ  نم  نوك  لجو  زع  ىدتها إ هللا 

اذهو دنعلا ، مصخلا  اذهو  دودللا ، ودعلا  اذه  اعساو ، ُدعُلا  نوك  امهمو  ةددش ، ةوادعلا 
، كلإ سانلا  برقأ  راصل  اعتو  هناحس  ىدتها إ هللا  ول  ناسإ  توغاطلا  لس  لتاقملا  

نورت فوسو  هئادعأ ، عمط ح   نمؤملا  نأ  ةمظع  ةلالدو  ؤافت ،
ً

انيطعت  ةصقلا  ەذه  كلذلف 
هنأ فك  ەرظن ، دعُو  ددشلا ، هفطعو  ةعساولا ، هتمحرو  ةغلالا ، هتمح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  فك 

؟ اباحصو اصن  هئادعأ  ِّدلأ  نم  عنص 

، سانلا ةاده  ةددشلا   ةغرلاو  ةوعدلا  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص   مظع  فقوم  اضأ ، خلا  اذه  و 
لخد امنيح  ةظحل  رخآ  ملسملا ح  لتاق  لظ  هنوك  نم  مغرلا  ةمركعل ع  نامألا  عأ  دقف 
انمؤم لهج  نب أ  ةمركع  متأس  لاقو : مهنع  ةاحصلا ر هللا  خأ  دقو  ةكم ، نوملسملا 

نم ىذألا  جئاتن  أوسأ  نم  نو  تملا ، غلي  الو  لا  يذؤي  تملا  بس  نإف  ەاأ  اوبس  الف  ارجاهم 
، عق دق  رمأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  هت  اذكهو  كلذ ، بس  مالسإلا  نم  عُّنمت  ةمركع  نم  لصح  نأ  كلذ 

ةصخشلا فعض  هلعجت  وأ  مالسإلاو ، ةمركع  لوحت ب  ةقع  ةأ 
َ

لي  هل ح  طاتحالا  لمعف 
ةصخش تفعض  اذو  ملسملا ، ف  يذلا ال  املا  كذتلا  نم  هل  لصح  امل  مالسإلا   



.ەؤاطع فعضو  هتقاط  تلءاضت  ملسملا 

هحرف ةدش  نم  هئادر  ذخأ  نع  هسفن  لجعأ  ةمركع ح  لاقتسال  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ماق  نإ  باش ، ا 
هماق نإ  فطللاو ، عضاوتلا  ةمق   ُّدع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  كولسلا  اذه  نو  ةمركع ، ءم 

نم وحمل  الإ  كاذ  امو  ملسملا ، نم  هاحأ  زعأل  هماق  هش  ارفا  كاذنآ  هنوك  عم  ةمركعل 
، نشخلا كولسلا  نم  ههجاويس  امم  ةهرلاو  فوخلا  نم  ەركف  جلاخ  روعش  َيأ  ةمركع  سفن 

.مهرافأ املا   ثادحأ  بسرت  بس  ملسملا  نم  ةفاجلا  ةلماعملاو 

هاذتجال ەدحو  ك  ةمركع  وحن  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نم  احلا  فطللا  كولسلا  اذه  نإ  باش ، ا 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحن  ةملؤم  ةرُم  ثادحأ  هبأ  خــــراتو  هخرات  لجس  تمارت   ٌلجر  مالسإلا ، إ 

ةبم ع تالماعمو  تاهجاوم  رظتي  يذلا  ددملا  لجولا  باب  مهيلع  مدق  مث  ملسملاو ،
سل نع  هسفن  لجعأ  دق  قتسم 

ً
هلإ  موق  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أجاف  ه  اذإف  املا ، تامارت 

.هلاقتسال ماق  نم  لئاضف  رمغ  نم  بحرت  ه  بحرو  هل  مسبي  هئادر ،

ناسإلا رثؤي   فكف ال  اهتَّتفل ، تاسارلا  لاجلا  هِّجُو إ  مث  مسج  ول  لئاه ، مظع  فقوم  هنإ 
!؟ رعاشملاو سساحألا  كلم  يذلا 



مالسإلا لخد  شق  ناطش 
ةمحر اهلالخ  نم  ىرن  ذإ  ةوبنلا ، ءامظع ع  لاجر  صصق  بذعأ  نم  لجرلا  اذه  مالسإ  ةصق 
ةصق تأرق  املو  نامإلا ، لامعأ  ربأ  إ  ردغلا  روجف  رجفأ  نم  هلقنو  ناسإلا ، لجو  زع  هللا 

ةرماؤم رادأ  نأ  دع  همزلف ، قحلا  فرع  هنأل  هل ، ةحم  تددزا  ذلا  ءيرجلا  احصلا  اذه  مالسإ 
متم عقو  تاذ  هنع  مجلا ر هللا  بهو  نب  مع  مالسإ  ةصق  نإ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لاتغال  ىك 

ةفاصلا اهنيع  هملسو إ  اهيف ، ةمحلا  قمع  لمأت  ملسملا إ  لمحتو  باجعإ ، ةزه  نالا  زهي 
ٍةظحل مه  اذإف  لسلا ، مه  اولضو  لسلا  مهب  لض  نم  مالسإلا  ةمحر  مامأ  هعضتو  ةراجلا ،

لوسر ةمحرب  عصانلا  خــــراتلا  نأش   مهل  اجر 
ً

نوحصو  ەانس ، نوسملو  قحلا  نوسسحتي 
.مهل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فك اهبلقُ  العو  لج  نمحرلا  عباصأ  نم  عصإ  داعلا ب  بولق  نإ  ملا  ئراقلا  اهيأ  اقح 
ەركف لوج  شق  ناطش  هنوبقل  نوملسملا  نا  يذلا  بهو  نب  مع  نا  امنبف  ءاش ،
ألتما دق  هلقو  مهنع ، هاحصأ ر هللا  طسو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لاتغا  لجأ  نم  كلم  ام  لو  ەدسجو 
ذخأ اعتو  هناحس  قحلا  اذإف  ىلا ، رد  شق   ةمه  دع  هلهأو  مالسإلا  ع  ادقح 

.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  باحصأ  نم  ادحاو  قحلا ، دونج  نم  ادحاو  نوكل  مالسإلا  هتصانب إ 

دقو مالسإلا ، اوزهجل ع  مهفويس  اولمح  نيذلا  شق  ةداق  نم  ادحاو  مع  نا  رد  موي   
، ددم وأ  ٌم  مهئارو  نم  مهل  نا  نإ  رظنيلو  السإلا ، شجلا  ددع  مهل  علطتسل  هموق  هدن 

فرع هلوحو ح  ملسملا  ركسعم  برق  ه  لاجو  عئاجلا ، رمنلا  ەداوج  ةوهص  مع  تما 
نادملا اذه  وألا   ةجردلا  لاجر  نم  زاتمم  تاراختسا  لجر  نا  دقف  ملسملا ، دونج  ددع 

ا لاقو : هموق  اعم إ  مع  عجر  ةدكمو ، يأرو  ءاهد ، وذ  ٌروُسج  ددش ، لجر  وهو  طخلا 
.اححص هُسدح  ناو  هنوصقني ، وأ  لق 

ً
نودي  ةئامثالث  مه  شق  عم 

، شق عم  ا  نلو  ائش ، مهءارو  دجأ  مل  ئاق :
ً

مهباجأف  مهل ؟ ٌدادمأ  مهءارو  له  ەولأسو :
الإ أجلم  الو  ةعنم  مهل  سل  موق  عقانلا ، توملا  لمحت  بي  حضاون  اانملا ، لمحت  االلا  تأر 
امف مهدادعأ  منم  اوباصأ  اذإف  منم  جر 

ً
لتق  مهنم ح  لجر  لتق  نأ  ىرأ  ام  هللاو  مهفويس ،

.مأر اورف  كلذ ؟ دع  شعلا  خ 

، لاتق غ  ةكم  نودوعو إ  مهلاحر  نوعمج  اوداو  شق ، ءامعز  نم  ٌرفن  هأرو  هلوق  رثأت  دقو 
وه نا  لا  برحلا ، رانو  دقحلا ، ران  سوفنلا  مأو   مهيأر ، مهيلع  دسفأ  يذلا  لهج  وبأ  الول 

.اهالْتق لوأ 

دقلو اأ ، مهفاأو  تق ،
ً

مهددانص  ع  تتأ  انحط  رفلا  دوشح  نحطت  برح  ر  تراد 
اه ةكم  وحن  اراف  حــــلل  هقاس  ملسأ  مث  ائش ، هموق  نغ  ملو  هنْغُ  مل  ًءال  رد  موي  مع  أ 
عقو ذإ  هنم ، ةعْضُ  ةنيدملا  فلخ   هنل  ملسملا ، فويس  نم  اهسوؤرب  لطت  لا  اانملا  نم 
هنبا نزحلا ع  هفل  دق  امومهم ، لالا  فسا  مع  لصو  اسأ ، ملسملا  يدأ  هنبا   بهو 

.مهلاطأو ملسملا  يدأ  اسأ  عقو  يذلا 

الف رد ، ةكرعم  نع  بجاعأو  ٍثداحأ  نم  رود  ام  عمس  رجحلا  اسلاج   ةمأ  نب  ناوفص  نا 
قراغ  وهو  هلإ ، دعقف  هسلجم  أ  مع  اذو  نولوق ، امم  بجعلا  ذخأو  قدص  دا 

: مع هل  لاقف  رد ، تق  دع  شعلا  حبق هللا  لوق  مع  هعمسف  رد ، تق  هنزحو ع  همومه 



، يدع ةعضلا  مهيلع  خأو  ائش ، مهل  عدأ  لاعو ال  ەءاضق ، دجأ  َّع ال  ٌنْيد  الول  هللاو  لجأ 
با َّع  تمدق  لوقأ : اهب ، لتعأ  ةلع  ەدنع  نإ   هنم ، يع  تألم  نإ  هتلتقف  دمحم  تجرخل إ 

.مدنع سألا  اذه 

اهلتهاف ماقتنالل  اقوش  هاعل  عم  لس  تنا  لا  ةسامحلا  ةمعلا  تامللا  ناوفص  طقتلا 
كنيد هضرحو : هغ  مع  همع  نبال  لاقف  لهسلا ، ضرعلا  اذهب  حفو  ضوعت ، ةحناس ال  ةصرف 

هل لاقف  مهنع ، زجعو  ء  عس  ال  اوق ، ام  مهيساوأ  اع  عم  كلاعو  كنع ، هضقأ  انأ 
.كنأشل ضماف  كلذ  لعفأ  ناوفص : لاق  كنأشو ، أش  متاف ع  مع :

، ەع طرو  يوبنلا  دجسملا  باب  لزنو  ةنيدملا  لصو  ح  رافقلاو  افلا  عطق  مع  راس 
بهو هنبا  نع  ءادفلا  عفدل  ءاج  هنأ  ارهاظتم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لوخدلا ع  َّمهو  هفس ، حشوتو 

.هحا قالطو 

ام نوركذو  رد  موي  نع  نوثدحتي  مهيلع  ناوضر هللا  راصنألا  نم  رفن  باطخلا   نب  رمع  نا 
با هسرف ع  خانأ  بهو ح  نب  مع  إ  رمع  رظن  ذإ  مهودع  نم  مهارأ  امو  مهمرأ هللا ،

، الإ ل ءاج  ام  هللاو  بهو  نب  مع  ودع هللا  اذه  قورافلا : لاقف  فسلا ، احشوتم  دجسملا 
: لاقف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، قورافلا ع  لخد  مث  لاتقلا ، شق ع  ضَّرح  يأ  اننب  شرح  يذلا  وهو 

.ع هلخدأ  نلا : لاقف  هفس ، احشوتم  ءاج  دق  بهو  نب  مع  ودع هللا  اذه  ا ن هللا 

ٍلاجرل رمع  لاق  هقنع ، اهب  قوط  ع  اهب  هبلف  هقنع  هفس   ةلامح  ذخأ  رمع ح  لقأف 
اذه نم  هلع  اورذحاو  ەدنع  اوسلجاف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اولخدا ع  راصنألا : نم  هعم  اونا  نمم 
وهف ملألا ، قورافلا  ةسارف  نم  ەذهو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ع  ه  لخد  مث  نومأم ، غ  هنإف  ثبخلا ،

.مع ردغلا  ع  فرع 

لوسر لاق  مث  رمع ، ا  هلسرأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  هفس ، ةلامح  اذخآ  رمعو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ەآر  املف 
، مهنب ةلهاجلا  لهأ  ةحت  ەذه  تناو  احاص  اومعنأ  مع : لاق  اند  املف  مع ، ا  ندا  هللا :
، ةنجلا لهأ  ةحت  مالسلا  مع ، ا  كتيحت  نم  ٍةحتب خ  انمرأ هللا  دق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف 
ا ك  ءاج  ام  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  دهع ، ثدح  اهب  تنك  نإ  دمحم  ا  هللاو  امأ  مع : لاقف 

.هف اونسحأف  مدأ  يذلا   سألا  اذهل  تئج  لاق : مع ؟

، دارأ ام  لصوو إ  عنقأ  هنأو  ةجحلا ، كلتمو  ةلحلا ، كلم  نأ  عاطتسا  دق  هنأ  مع  مهوت  دقل 
لوسر نلو  هلوح ، اوقلحتو  هعم  اونمآ  نيذلا  عو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ءاهللا ع  هتوذأ  تلطناو 

؟ كقنع فسلا   اذه  لا  امف  لاقف : ەداؤف  عدص  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

امنإ ائش ؟ انع  تنغأ  لهو  فويس ، نم  هللا  اهحَّق  هل : راطتساو  هلق  علخنا  دقو  مع  لاق 
: لاقف التي  مع  ناطش  لأف  مع  هجو  طصملا ملسو هيلع هللا ىلص   ببحلا  سرفت  تلزن ، هتس ح 
ام يسأ ، تمدق   هنبا : أ  ةوذأ  اددرم  مع  لاق  مع ؟ ا  هل  تئج  يذلا  ام  قدصأ 

امتركذف رجحلا  ةمأ   نب  ناوفصو  تنأ  تدعق  ل  ال ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاقف  كلذل ، الإ  تئج 
، ادمحم لتقأ  تجرخل ح  يدنع  لاعو  َّع  نيد  الول  تلق  مث  شق ، نم  بلقلا  باحصأ 

.كلذ كنب و  لئاح  هللاو  هل  لتقت  نأ  كلاعو ع  كنيد  ةمأ  نب  ناوفص  كل  لمحتف 

؛ قحلل ملسس  نأ  الإ  ةققحلا  اهتروص  اهتولجو ع  قئاقحلا  ەذه  فشك  مامأ  مع  كلتم  مل 
لاقو هلق ، ع  نامإلا  ثغ  تارطق  تكساو  دشر ، نمؤم  إ  دم  ٍناطش  نم  بلقناف 

، ءامسلا نم خ  ه  اننتأت  ام  كذكن  لوسر هللا  ا  انك  دق  لوسر هللا ، كنأ  دهشأ  قلا : ناسل 



الإ ه  كاتأ  ام  ملعأل  وف هللا إ  ناوفصو ، انأ  الإ  ەح  مل  رمأ  اذهو  ولا ، نم  كلع  لي  امو 
.قحلا ةداهش  دهش  مث  قاسملا ، اذه  قاسو  مالسإلل ، اده  يذلا  دمحلاف   هللا ،

ةع

ضع اعمج ،  قلخلا  نم ب  يدح  ناسإلا  صخأو  هقلخ ، بخ  هلالج  لج  انر  باش ، ا 
عو هملع ، عو  ەدوجو ، ع  ةلادلا  هتاآ  نم  ثلا  هي  اعتو  هناحس  انر  ناحألا 

ملع ةقلعتم  ةقلطم  ةمحل  ةهلإلا  ةانعلا  لخدتت  صاخشألا  ضعو  هلام ، عو  هتنادحو ،
نألو هللا هتاآ ، نم  ەارأ هللا  بهو  نب  مع  صخشلا  اذهف  اام ، خدت 

ً
صاخشألا  ءالؤهب  هللا 

نوعرف ةرحس  ءالؤهف  نامإلا ، قط  قلطنو   قئاقحلا ، هل  حضتتف  ه ، ملع  اعت  هناحس 
اورخ رحسلا  نم  اوعنص  ام  ل  تفَّقلتو  انبم ، اناعث  تلقنا  وم ملسو هيلع هللا ىلص  اصع ن هللا  اوأر  امنيح 

نع كل  فشك  اناحأو  قط ، اذهف  كمركف ، هعطت  نأ  امإ  مهضع : لاق  كلذل  نيدجاس ،  
نأ امو  ةعاطلل ، اقاس  فشلا  نوكف  بجتس  كنأ  ملع  وهو  هتاآ ، نع  وأ  هتمظع  بناوج 

.ةعاطلا نع  ادع  فشلا  نوك 

لتي هنأ  ةعطاق ع  ةلالد  لدت  لا  ةثلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تازجعم  نم  ةزجعم  اضأ  فقوملا  اذه   
ع صرحلا  ل  صح  اناو  معو ، ناوفص  ب  ا  نا  رمألا  نإ  اعت ، هللا  نم  ولا 
نم ةعاسلا  كلت  مع  ه  نقوي  نا  املو  اهيلع ، اقفتا  لا  امهتطخ  لشف  ع  ەءاشفإ  نأل  هنامتك 

، ةطخلا حاجن  هنم ع  صرحأ  هنأل  دحأل ، ه  حبي  نأ  نكم  ناوفص ال  نأو  ا  لازي  رمألا ال  نإ 
دوع ام  توملا  دع  اح  داعف  ةسالا ، داوعألا  ءاملا   نا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  مال  هسفن  ى   دقف 

.ةاحلا هي  خأ  تانلا 

ٍلجر إ  تادودعم  ٍناوث  لَّوحتو   تداهشلا ، قطنو  مالسإلل  مع  بلق  هللا  ح  اذكهو 
هلإ ع ٍلجر  بحأ  اهدع  داعف  هلإ ، ٍلجر  ضغأ  اوثلا  ەذه  لق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  دقل  رخآ ،

ه ساق  نأ  نكم  يذلا ال  قحلا  نيدلا  وه  ەدنع  داعف  ەدنع ، نيد  ضغأ  مالسإلا  ناو  قالطإلا ،
ەذه ترختف  ملسلا ، هلقع  بجحتو  هخم ، ششعت   ةلهاجلا  ماهوأ  تنا  دقو  رخآ ، نيد  يأ 
وحن ه  قلطنتو  ملسلا ، ومنلا  وحن  لقعلا  عفدت  لا  مالسإلا  قئاقح  اهلحم  تلحو  ماهوألا ،

.ةلاعلا قافآلا  كفتلا  



ةاحصلا عضاوت  نم  عئاور 



عضاوتملا ماحلا  جذومن 
ماحلل مالسإلا  اهلش  لا  ةروصلل  اثم 

ً
هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  قورافلا  نا  دقل 

ءوضلا لثمت  لازت  امو  نولا ، إ  هللا  ةوعد  ءاول  لمح  يذلا  اسإلا  جذومنلا  كلذ  ملسملا ،
قورافلا لئامش  لازت  امو  لج ، دع  ج 

ً
اهروصع  فلتخم  لالخ  ةمالسإلا  ةمألل  فشالا 

ةروصلا ەذه  ملسملا  سوفن  ةودقلا   ەذه  ددجتو  ملسملا ، لاجأل  ةنسح  ةودق  ٍماحك 
سامتلا الإ  اهنم  جورخلا  س إ 

ً
نودج  الف  تامزألا ، مهب  تطاحأو  ثادحألا ، تمهلدا  امل 

يذلا ءوضلا  كلذ  ةلا  عأ  كلذو  هل ، اجذومن  قورافلا  هلعج  يذلا  ددجتملا  جهنملا  اذه 
.اهــر نذب  رونلا  تاملظلا إ  نم  اهجرخأو  اهاحأو  اهددج 

هلاق ام  قحل  هنو  مالسإلا ، دحأ   هعص  عنص  مل  اقع  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نا 
ةققح فرع  دق  هتصو ، هتيعملأ  وهف  هُف ، يرف  اقع  َرأ  مل  هنع : ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  لوسرلا 
ادهشم نإ  رمع  برو  الأ  وألا ، لاكملا  امهنم  ذخأف  ەذه ، اناند  ةمظعلا   ةققحو  ةداعسلا ،
شورع نم  تغ  امو  سمش  هلع  تعلط  امم  خل  رمع  خــــرات  ەانيأر   يذلا  اذهك  ادحاو 

!! فلصو فرخزو  ناجتو ،

نم ه  عفر هللا  يذلا  ناسإلا  اذه  سفن  نم  باست  ةدومو  نانح  يأو  ةطاس ، يأو  عضاوت ، يأ 
مأ نل  قورافلا ؟ ةاح  اهنم   يرولاو  عوملا  ح  ناطلسلا ، رهاظم  نيأ  ةاحلا ، ردق 

ال وهو  ناطلسلا ، قوف  هنأل  ناطلس ، َلجر  نك  مل  هنع  ر هللا  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا 
.ه لصتو  هنم ، بق  ام  لل  ةمظعلا  بهي  امنإ  هسفن ، جراخ  ٍء  نم  هتمظع  عتس 

اموي  رم  غصلاو ، بلل  ٍةطغ  هفانأ   ءو  اهسفني ، ل  ةطاسلا ، فلتي  لجر ال  وه 
هنوي ح ناملغلا  دا  الف  لخنلا ، ةنفأ  نم  حللا  نوطقتل  اناملغ  ىف  ةنيدملا ، عراوش 

.برهي مل  هنام  لظ  دحاو  مالغ  الإ  ادع ، اوبهذو  اوقرفتي ،

!! حــــلا هتقلأ  امم  حللا  اذه  نإ  نمؤملا ، مأ  ا  لوقو : مالغلا  ملتيف  قورافلا ، هنم  بقف 
، حللا إ  رظنو  ع ، خ  ال  حــــلا  هقلت  ام  نإف  مالغ ، ا  هلإ  رظنأ  رأ  رمع : هل  لوقف 

.ف ا  تقدص  دقل  مالغلل : لوق  مث  هصحفو 

مأ ا  كانه  فقاولا  ناملغلا  ءالؤه  ىرتأ  ٍةءارب : نمؤملا   مأل  لوقو  لفطلا ، رراسأ  للهتتو 
اوذخأو اوغف ع ، يدحو  بهذأ  نأ  نورظتي  مهنإ  مالغلا : لاق  معن ، قورافلا : لاق  نمؤملا ؟

، ضما م مالغلل : لوقو  هفتك ، تُو ع  رمع ، قورافلا  كحضو  مت م ؟ لهف  ام م ،
.ەراد فراش  ح  ةنيدملا ، تاقرط  هناج   سو إ  ەدب ، ذخأو  كنمأم ، كغلأسو 

ةع

ٍةعبط نم  قثبي  امنإ  قورافلا  نم  ىدي  يذلا  رهالا  كولسلا  اذه  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
نع اهيأن  لثم  ناسإل ، ةسلا  ةقوفتملا  عئاطلا  م  ء  الف  لاملا ، انع  ل  تفوتسا 

ەداجمأ ةعورو  ەاازم  طرفل  ةعنملا ، هنوصح  روسي  نأ  رورغلل  َّدُ  ٍلجر ال  ةمث  نا  ولو  رورغلا ،
مقلا كولسلا  اذه  امف  ضرألا ، ماح ع  نا  ٍلجر  نم  عضاوتلا  اذه  ل  ىرن  نل  هتاراصتناو ،

!؟ دفلا لجرلا  اذه  نم 

ناسإ ل  قَّبط  اذإف  اهب ، يدتهن  نأ  نكمو  ادج ، ةثك  فقاوم  مظعلا  ةفلخلا  اذهل  باش ، ا 



، مهل عضاوتف  فظوملا  نم  ددع  ەدنعو  ةرئادل ، اسئر  نا  اذإ  هلمع  هتب ،  ةسلا   ەذه 
اوبحأو همالسإ ، اوبحأو  هنيد ، اوبحأ  ەوبحأ  املف  ەوبحأ ، مهعم ح  هسفن  ىَّوسو  مهنب ، لدعو 

ومنو الُعلا ، لثملا  ومني  نلو  ماللا ، ومني  مالسإلا ال  ومني ، مالسإلا  ٍذئدنع  ةاحلا ، هجهنم  
.قيبطتلا



ةقدصلا لو  قورافلا 
، مهب مالسإلا  زعأو  مالسإلا ، مهزعأ هللا  نيذلا  نم  دحاو  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نا 

سأ ةلوطلا   ةمس  هل  تمت  دق  طو 
ً

اهل ، ةلوجرلا  فاصوأ  هف  تلمتا  دق  جر 
ً

نا  دقف 
تالوطلا ارخاز  ةدلاخلا ، داجمألا  اهاز  ةدلاخلا ، رثملا  ارماع  اخرات  هسفنل  عنصف  اهيناعم ،

ةرد ناو  راصمألا ، مو  نادللا ، هد  حتف هللا ع  ٌلجر  ةماسلا ، ةناسإلا  فقاوملاو  ةردانلا ،
نم الجو 

ً
امجو 

ً
ةعور 
ً

قلأتت  ةئضم  ٍتاحفص  خــــراتلا  بج  رطس ع  وه  اهو  مالسإلا ، جات 
.العو لج  نم هللا  فوخلاو  عرولا 

ملاعم هف  تلمتا  دق  لجرو  ةناسإلا ، اعم  هف  تدسجت  دق  ناسإ  هنإ  هف : لوقلا  ةصالخو 
هنإ رمع ، هغلي  مل  اهنم  ء  هنإ ال  لق : اعملا ح  إ  هتيدنج  تمس  دق  يدنجو  ةلوجرلا ،

فالتخا ع  سانلا  هحأ  عزانم ، ال  قيدصلا  دع  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  باحصأ  نم  ةصالخلا  ةصالخ 
، ءادعألا ه  تدهش  ام  لضفلاو  مهنم ، ٍەرك  ع  لضفلاو  لنلا  ەءادعأ  هل  دهشو  مهتاجرد ،

.هلع قيلعتلا  درجم  وأ ح  هفصو  نع  ملقلا  زجع  يذلا  دهشملا  كلذ  اعمج  ملو 

نع ازجاع  ملقلا  فق  مظعلا ، لجرلا  اذه  ةس  ەأرقن   يذلا  اذه  دف ، جذومنو  بغ ، ء 
عئارلا فقوملا  اذه  ملا  أ  ا  أرقاف  ةققحلا ،؟ ملاع  مأ   لاخلا ، ملاع  نحنأ   نابلا ،

: مظعلا

ٍدفو هنع   باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  هنع ع  سق ر هللا  نب  فنحألا  مدق 
ع ةمامعلا  فل  قورافلا  نا  رحلا ، ددش  فئاص  ٍموي  هلع   اومدق  دقف  قارعلا ، لهأ  نم 

ملهو كاث  عض  فنحأ ، ا  قورافلا : لاقف  .اهتظح  نم  تلفت  ةقدصلا  لإ  نم  عب  اذإف  هسأر ،
، ةلمرألاو ميلا ، قح  هف  ةقدصلا ، لإ  نم  هنإف  علا ، اذه  ع  نمؤملا  مأ  نعأف  م ،

.كسملاو

كفكف ةقدصلا  دبع  نم  ادع  رمأت  الهف  نمؤملا ، مأ  ا  كل  رفغ هللا  موقلا : نم  لجر  لاقف 
دع وهف  ملسملا  رمأ  نم و  هنإ  فنحألا !؟ نمو  دعأ م  وه  دع  يأو  قورافلا : لاقف  كلذ ،

.ةنامألا ءادأو  ةحصنلا  ەدسل   دعلا  بج ع  ام  مهل  هلع  بج  ملسملل ،

ةع

لاح لمأتو  لاجرلا ؟ ءالؤه  سوفن  نآرقلا   لعف  اذام  ىرت  ا  كناحس ، لاجرلا  ءالؤه  قلاخ  ا 
بهذ وهو  مورلاو ، سرفلا  خــــرات  تروطامإ   مظعأ  هل  تناد  يذلا  مظعلا  ةفلخلا  اذه 

حتف مهل ، امامو  ملسملل  ةفلخ  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نا  دقف  ةقدصلا ، لإ  فلخ 
هد ترجو ب  اهناجت ، همدق  دنع  تجرحدتو  ضرألا ، كولم  هتباه  ح  انبم ، احتف  هل  هللا 

كلتو صرحلا ، اذهو  ةمدخلا ، ەذهو  عضاوتلا ، اذهب  نا  ةمظعلا ، ەذه  ل  عم  راهنألا ، لاومألا 
.لجو زع  نم هللا  ةشخلا 

دعلل قبي  ملو  ەاوس ، ام  ل  بلقلا  نم  كلذ  احم  اعت  ةمظع هللا  بلقلا  ألتما  م  باش ، ا 
الو ەركذ ، الإ  دعلا  قطني  ٍذئيحف ال  ەالوم ، هنم  ەدي  امل  الإ  ةدارإ  الو  ەاوهو ، هسفن  نم  ء 
شط شط  نو  ه ، رظن  رظن  نو  ه ، عمس  عمس  نو  ا ، قطن  قطن  نإف  ەرمأ ، الإ  كرحتي 

.ه



لدعلا ساسأ 
عفتري دقو  هسح ، عفتري  دقو  هتوق ، عفتري  دقو  هلام ، عفتري  دق  هنأش ، عفتري  امنيح  ناسإلا 

؛ دلا عباصأ  نيدودعملا ع  ةلقلا  ءالؤه  نم  هنع  قيدصلاف ر هللا  هئاذ ، عفتري  دقو  هملع ،
، عمتجملا قوف  مهسفنأ  اوأر  الو  اولدت ، الو  اوغت ، ام  السإلا  عمتجملا  ةمق  اوحصأ   امنيح 

ٌتاث ع وهف  سانلا ، ةماع  نم  دحاو  هنأ  ةراجتلل  قوسلا  بهذ إ  ةفالخلا  وت  امنيح  كلذلف 
.هقالخأ لدي  مل  بصنملا  اذهف  لجو ، زع  هتيدوبع  

ةاواسملا ب قيقحتو  لدعلا ، رارقإ  الا   جهنملا  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  عبتا  دقلف 
مهعيف مهتاوصأ  ةنهاولا  ءالؤه  ةفك  هسفن   عض  نأ  ىأرف  ءافعضلا ، قوقح  ارو  سانلا ،

.اهتمل متف  ةضرألا  ةوقلا  لماوع  اهلذتس  ةعاو ال  ةدارو  داح ، فهرم و  عمس 

لدعلا عفرو  هموق ، مادقأ  تحت  رهقلا  عض  ماق  يذلا  هانلا  هتلود  لجر  هقف  مالسإلا   هنإ 
ذنم قيدصلا  ماق  دقل  ةمألاو ، ةلملا  ةسارح  اهرود   اهل  ظفحو  هتلود ، ناك  ه  نمؤيف  مهسوؤر 

اذهلو موكحملاو ، ماحلل  ٌزع  لدعلا  نأ  كرد  نا  دقف  ةماسلا ، ئداملا  ەذه  قيبطتب  ٍةظحل  لوأ 
ِلْدَعلاِ ُرُمأَ  َا  َّنإ  : ﴿ اعت هلوق  ددرُي  وهو  ذفنتلا  عضوم  كلت  هتساس  قيدصلا  عضو 

﴾ ت
َ

ذ
َ

َنوُرك ْملَعل  ْمظِعَ  ۚ َْلاَو  ركنُملاَو  ِءاَشْحَفلا  نَع  َْٰنََو  َْٰرُقلا  يِذ  ِءاَتيَو  إلاَو 
ْ
ِناَسْحِ

.(٩٠ لحنلا : )

لدعلاف  بالألا ، رهبو  بولقلا  أ  هملحو ، هلدع  ةودق   هنع  قيدصلا ر هللا  نا  دقل 
سانلا  ب  لدع  دقلف  ا ، نامإلل  سانلا  بولق  حتفت  هف  مالسإلل ، ةلمع  ةوعد  ِەرظن 
لدت ٍةعقاو  هسفن   نم  صاصقلا  ضرعو  لدعلا ، اذه  هل   انوع  اونوك  نأ  مهنم  بلطو  ءاطعلا ،

ةحو مهنيد ، إ  نوملسملا  مط  نأ  دي  نا  دقف  هناحس ، نم هللا  فوخلاو  لدعلا  ع 
نم درجملا  لدعلا  نم  ساسأ  مهيف ع  ماحلا  ماق  ام  ملسملل  ةننأمطلا  متت  امنو  هلإ ، ةوعدلا 

دهشملا اذه  ىل  انب  اولاعتف  كلذ ، لد ع  ٍدهشم  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو   ىوهلا ،
.عئارلا

موي ماق  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  اأ  نإ  لاق : امهنع  صاعلا ر هللا  نب  ورمع  نب  دع هللا  نع 
، نذب الإ  دحأ  انيلع  لخد  الو  اهمسقن ، لإلا  تاقدص  اوحأف  ةادغلا  انك  اذإ  لاقف : ةعمجلا 

رمعو رك  اأ  دجوف  لجرلا  أف  مج ،
ً

انقزري  لعل هللا  ماطخلا  اذه  ذخ  اهجوزل : ةأرما  تلاقف 
انيلع كلخدأ  ام  لاق : مث  هلإ  رك  وبأ  تفتلاف  .امهعم  لخدف  لإلا  الخد إ  دق  امهنع  ر هللا 

ەاطعأف لجرلا  اعد  لإلا  مسق  نم  رك  وبأ  غف  املف  هف ، ماطخلا  هنم  ذخأ  مث  لجر ؟ ا 
.ماطخلا

.لجر ا  دقتسا م  لاقو :

.ةنس اهلعجت  الو  كنم ، دقتس  لوسر هللا ال  ةفلخ  ا  رمع : لاقف 

.هللا لوسر  ةفلخ  ا  هضرأ  رمع : لاق  !؟ رمع ا  ةماقلا  موي  نم هللا  نمف   رك : وبأ  لاقف 

لجرلل رذتع  لعجو  ناند ، ةسمخو  ةفطقو  اهلحرو ، ةلحارب  هتأ  نأ  همالغ  قيدصلا  رمأ  ٍذئدنع 
.ەاضرأ ح 

ةع



راتعا ل  قوف  ومس  نأ  ماحلا  نم  تق  ساسألا  اذه  ع  محلا  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ةلودلا رومأ  وت  رك   أ  ةظن  تنا  دقو  عمتجم ، ةمحرلاو  لدعلا  نوك  نأو  خش ،

، فعضلا فعض  رعش  هلعج  اقلطم  ادرجت  هناحس  درجتلاو   تاذلا ، رانإ  ع  ةمئاق 
مث هلهأو ، ەءانبأو  هسفن  كلذ  لس  و   ىوه ، ل  هلدع ع  ومسو  عمتجملا ، ةجاحو 

.رذحو ٍةظق  نم  ەاتأ هللا  ام  ل  اهققرو  اهللج  ةلودلا  رومأ  عبتي 

نأ ق  هلو  هقح ، نمآ ع  فعضلاف  سانلا ، ب  ەءاول  لدعلا  عفري  نا  قبس  ام  ءانو ع 
هعدري ملظ  يوقلاو ح  عيض ، الو  هقح  عنم  يوق ال  ه  وهف  لدعلا ، مح  امنيح  لوزي  هفعض 

دحأ تح  الف  بعشلا ، ةماع  نم  نا  ول  مولظملل ح  هنم  فصتو  ةفلخلا ، نا  ولو  قحلا 
لمالا  كمتلاو  خماشلا ، زعلا  وه  كلذو  ةنام ، وأ  ٍةوطس  يذل  ةارق  وأ  ناطلس  وأ  ٍەاج 

.ضرألا

الو ةرفا ، تنا  نو  ةلداعلا  ةلودلا  ني  نإ هللا  همحر هللا : ةمت  نبا  مامإلا  هلاق  ام  لمجأ  امو 
.لاومألا رزغتسو  لاجرلا ، حلصتس  لدعلا  ةملسم ، تنا  ولو  ةملاظلا  ةلودلا  ني 

ق ل  اهب ، مطو  اهيلإ ، نكس  الو  اندلا ، ەذهب  غ  يذلا ال  وه  لقاعلا  نمؤملا  باش ، ا 
ةطُم

ً
اهذختو  ةرخآلا ، هتارمث   دصحل  حلاصلا  لمعلا  اهيف  رذي  ةعرزم  اهلعجو  اهيف ، هلمأ 

بغ امإ  نمؤملاو  ةرخآلل ، قطو  عم  اندلاف  مهنج ، دودمملا ع م  طالا  ةاجنلل ع 
رعشس امنإ  اهيف ؛ ام  عدخو  اهفرخزب ، لغش  الو  اهيلإ ، نكري  ال  وهف  لس ، رباع  وأ  اهيف 

نع دعلا  هنطو ، نع  بغلا  شع  اندلا  ەذه  شع   نأو  ادأو ، امئاد  هلقو  هسفن  نمؤملا  
.نطولا ٍقوش إ  ادأو   امئاد  وهف  هلاعو ، هلهأ 



عضاوتملا مألا 
ركع ال  ةقن ، ةس  ًةرطفو  ةكز ، اسفنو  ادودو ، القو  ادشر ، قع 

ً
ههو  اخ  ه  دارأ هللا  نم 

ثحي نأ  كلذك  نا  نمف  نأشلاو  فالتخاو ، ضقانت  وأ  ٍفارحناو  غــــز  نم  ةئبلا  ام   اهوفص 
، هف شعو  هتح  يذلا  حيسفلا  عساولا  نولا  مث   وأ 

ً
ِهسفن  ةنامإلا   ةققحلا  نع 

افلت ةرامإلا  نودع  نوحلاصلا  نا  دقو  ءامسلا ، و  ضرألا  تاآ هللا   إ  ِەب  علطتو 
.هللا نم  فوخلاو  لدعلاو ، عضاوتلاو ، دهزلا ، لاثمألا   عورأ  اوف  اف ، تسلو 

، دهزلا لاثمألا   عورأ  ب  يذلا  لجرلا  قلاو ، دهزلا  ذاتسأ  روطسلا ، ەذه  انفض  
قحلا نع  اثحا  ەرمع  ةلحر  لاوط  لظ  لجر  العو ، لج  نم هللا  فوخلاو  لدعلاو ، عضاوتلاو ،

سفنلاو  سفنلا  بلا  قالمعلا  اذه  لذ  دقل  مقتسملا ، طالا  ەامدق ع  ترقتسا  ح 
.نامإلا ةمعنب  هلع  نمف هللا  هر ،

فوط بهذف  قحلا ، ءادنل  هحراوج  بجتس  نأ  لق  هلق  باجتسا  ٍلجر  عم  ٍدعوم  نحن ع 
، بازحألا موي  ملسملا  ه  لجو  زع  يذلا ن هللا  لجرلا  هنإ  ةققحلاو ، قحلا  نع  اثح  نادللا 
: مظعألا لوسرلا  هنع  لاق  يذلا  ةوبنلا ، تب  لهأ  ةرد  هنإ  هلإ ، ةنجلا  تقاتشا  يذلا  لجرلا  هنإ 

.هنع رافلا ر هللا  ناملس  دهازلا  تلا  عم  تلن  نحن  تبلا ، لهأ  انم  ناملس 

، اهألمو ةاحلا  فراخز  بحو  غلا ، بح  هسفن  تألم  دق  هنع  رافلا ر هللا  ناملس  نا 
هلإ و لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دهع  دقف  َملو ال ؟ اههاجو ، اهبصانمو ، اهلاومأو ، اندلا  نع  افوزع  فزعو 

نك ملف  بارلا ، داز  الإ  ثم 
ً

اهنم  مهدحأ  ذخأ  الأو  مهلمتت ، اندلا  اوعد  الأ  اعمج : هاحصأ 
هسفن بسح  اذه  عمو  اهيف ، أضوتو  اهنم ، ب  ةرهطم  الإ  اهل  نئادملا  مأ ع  وهو  هتب   

.افم

نم هلاني  نأ  ضفر  دقف  ء ، هنع  هلاح ر هللا  نم  غتي  مل  نئادملا ، امأ ع  نا  امدنع  ح 
مدقلا  هث  سفانت  ةءاع  الإ  سل  هسالو  صوخلا ، لمع  نم  لأ  لظو  مهرد ، ةرامإلا  ةأفام 

.اهعضاوت

هعمو ماشلا ، نم  امداق  جر 
ً

َل  سانلا ، تاجاح  سمتل  قطلا  رئاس   وهو  ٍموي  تاذ  ف 
نم هنأ  هلع  ودي  جر 

ً
همامأ  دك ي  ملف  هعتو ، لجرلا  دوئي  لمحلا  ناو  رمتو ، لمح ت 

ائش ەاطعأ  هتهجو  هغلأ  اذإ  ح  هلها ، لمحلا ع  عض  نأ  هل  اد  مهئارقفو ح  سانلا  ةماع 
.هلع لقأف  لجرلا  راشأف إ  هلمح ، ظن 

، هلمح هنع  لمحو  ةعسو ، بحرلا  ع  ناملس : لاقف  لجر ، ا  اذه  لمحا ع  اشلا : هل  لاقف 
عو فقاو : اوباجأف  .مهيلع  ملسف  سانلا ، نم  ةعامج  اغل  قطلا  امه   اذو  اعم ، اضمو 

.مالسلا مألا 

تداز دقلو  نئادملا ؟ مأ  اذه  له  هسفن ، لجرلا  لأسو  سانلا ، مال  نم  اشلا  لجرلا  بجعت 
ملعف مألا ، اهيأ  كنع  لئاق : هنع  اولمحل  لجرلا  وحن  نوعراس  سانلا  ضع  ىأر  هتشهد ح 

راذتعالا تامل  تهو  ەد ، طقسف   هنع ، رافلا ر هللا  ناملس  نئادملا  مأ  هنأ  لجرلا 
هسأر َّزه  ناملس  نل  نئادملا ، مأ  رهظ  نم ع  لمحلا  عني  بقاو  هتفش ، نم ب  فسألاو 

! كلم كغلأ  ناملس ح  برو  ال  لوق : وهو  اضفار 



ةع

لثم مهعروو ، ةاحصلا  ضع  فشقت  نع  عمس  نظ ح  انضع  نا  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
دج ثح  ةعلا ، ةرجلا  ةاحلا   ةعبطل  كلذ  عجرم  نأ  مهغو ، رذ  أو  رمعو ، رك ، أ 

، فلاو خذلا ، دال  سراف ، لهأ  نم  ٍلجر  مامأ  نحن  اهف  ةطاسلا ، هسفن   عاتم  رعلا 
، معنلاو ةولاو ، لاملا ، ضفري  هلا  امف  مهتوفص ، نم  ل  سانلا  ءارقف  نم  نك  ملو  ةندملاو ،

دقف اهل ، نئادملا  مأ ع  هنأ  مغر  ەد ، لمع  نم  هسك  ٍمهرد  هموي  تك   نأ  ُّو ع 
وأ ٍماعط ش ، همالسإ  دع  عتمتس  ملو  اموي ، اهماطح  رظني إ  مل  اندلا  ادهاز   ناملس  نا 

.هتحار هف  دج  عساو  ٍتب  وأ  ةمخف  ٍباث 



رمع اننب و  هللا 
نم ل  اهيف  ضوخ  لا  ىلا  ةقامحلا  فشكت  هنع  ر هللا  باطخلا  نب  رمع  ةطاس  نإ 
الإ فلتلاو  فلصلا  امف  اهعمج ، ٍةورث  وأ  هغلي ، وأ ن  هلاني ، ٍبصنم  فلصلاو  وهزلا  ەذخأ 

ةقداصلا ةطاسلا  امأ  نورعش ، مهو ال  هاذع  نولطصو  ه ، نوعودخملا  هلمح  لقث  ءبع 
، اهرهوج إ  سفنلا  عجر  اهيف  ُلثمتي  لا  ةداعسلا  اقح ، ةداعسلا  كلتف   رمع  اهشاع  لا 

نم هحنمو  هسفن ، ەاقوو   ەدشر ، همهلأ  دقل  رمع  بر  هناحس  رورغو ، ٍةالخ  ل  اهقوفتو ع 
ل ەدحو ، ەع  الو   ەدحو ، ەدل  ال   ەدحو ، جيس  هلعج  ام  اهلالجو  ةصخشلا  ةماقتسا 

.نامزلا عيمج  نامزلا ، عو  نام ، ل  ءلم 

اذهل رفاوت  فك  ةح ، انكيل   ح  هقدصو ، هصالخو  هتطاس  لن  هحور ، لن  ەاقلن  امثيح 
سَّدكتت ب لاومألا  تحصأ  يذلا  وهو  ةطاسلاو ، ةنامألاو ، نامإلا ، نم  ردقلا  اذه  ل  لجرلا 

، مورلا ملاظ  نم  اهررح  لا  بوعشلا  بولق  ه  تطاحأو  التو ،
ً

اماوأ  ةنيدملا  ءانفأ  هد  
، وهزلا ءارغإلا  ىوق  ل  ُهل  ملحلا  بلس  نوتفو  ٍبحو  ٍماُه  ه   تطاحأو  سرفلا ، ةسرطغو 

دجن سكعلا  ل ع  ءالعتسا ، وأ  وهز  نم  ەراثأ – دأ  ەراثأ –  دجن  مث ال  ءالعتسالا ، ضحلاو ع 
عُ خماوش  عضاوتلاو ، ةطاسلا  ةمقو  عرولا ، ةمقو  لدعلا ، ةمقو  دهزلا ، ةمق  قفألا ؛ محزت  اممق 

.هجهن ةماقتساو  هحور ، ةلوطو  هسفن ، لئاضف  اهءانب  لجرلا 

فرع يذلا  ماحلل  اعئار  اجذومن  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  نا  دقف 
رو ەوبحأو  مهبحأف  سانلا ، نم  هتيالو  تحت  نمف  هللا  بقار  دقو  هتيعر ، ەاجت  هتيلوؤسم 

بعشلاو ماحلا  ةعئارلا ب  روصلا  ەذه  نمو  اوقدصف ، قدصو  اوفعف ، ع  هنع ، اوضرو  مهنع 
هنع باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  عم  انجرخ  لاق : هبأ  نع  ملسأ  نب  دز  نع  يوُر  ام 

.ةدع رانب  ذإ  عفترم  انك  اذإ  ح  ةرح ، إ 

: ملسأ لوقف  مهيلإ ، انب  قلطناف  دلاو  لللا  مهسح  اكر  كانه  ىرأل  إ  ملسأ  ا  رمع : لاقف 
، رانلا ةصنم ع  ردق  اذو  راغص ، ةص  اهعم  ةأرما  اذإف   مهنم ، انوند  لورهن ح  انجرخف 
ا لوق  نأ  ەرك  دقو   – ءوضلا لهأ  ا  ملع  مالسلا  رمع : لاقف  عجلا ، نم  نوغاضتي  اهناصو 
، رمع اندف  عد ، وأ  خ  ندا  تلاق : وندأأ ؟ رمع : لاقف  مالسلا ، ملعو  ةأرملا : تلاق  رانلا ، لهأ 
: تلاق نوغاضتي ؟ ةصلا  ءالؤه  لامف  لاق : دلاو ، لللا  انب  ق  تلاق : م ؟ ام  رمع : لاق 

.رمع اننب و  هللاو  اوماني ، ه ح  مهتكسأ  ءام  تلاق : ردقلا ؟ ەذه  ء   يأف  لاقف : عجلا ،

.رمع بلق  لثم  ٍبلق  كلا  امف  نمؤم ، ل  نانجو  بلق  اهل  هي  لا  تامللا  ەذه  بعصأ  ام 

، هنو اننب  هللا  انع ، لفغ  مث  انرمأ ، وتي  تلاق : م ؟ رمع  يرد  امو  كمحر هللا ، رمع : لوق 
دع

ً
جخأف  قيقدلا ، راد  انتأ  لورهن ح  انتأف  انب ، قلطنا  لوقف  رمع ع ، لقأف  ملسأ : لاق 

، نمؤملا مأ  ا  كنع  اهلمحأ  تلقف : ەرهظ ، رمع ع  اهلمح  مث  محش ، نم  ةكو  قيقد ، نم 
رمع لأف  اهانتأ ، انقلطناف ح  ملسأ  لوق  ةماقلا !؟ موي  يرزو  لمحتأ ع  كل ، مأ  ال  لاق :

تحت خفني  لعجو  كرحأ ، انأو  َّع  يرد  لوق : لعجو  ائش ، قيقدلا  نم  جخأو  اهدنع ، لدعلا 
اهيف غفأف  ٍةفحص  هتتأف  ردقلا  لزنأ  مث  اجع ، تأرل  هتيأر  ولف  هتيحل ، للختي  ناخدلاو  ردقلا ،
كرت مث  اوعش ، ح  كلذك  لزي  ملف  مهل ، حطسأ  انأو  مهيمعطأ ، اهل : لوق  لعج  مث  ماعطلا ،

، رمع نم  رمألا  اذهب  وأ  تنك  اخ ، كازج هللا  لوقت : ماق و  مث  ماعطلا ، كلذ  لضف  اهدنع 



.اخ وق  لاق :

وهو ُنأش  هل  نإ  تلق  ملسأ : لوق  مهبقاري ، اضم  ضر  دقو  مهلقتساو ، ةحان  مهنع  نت  مث 
، عجلا الإ  مهرهسأ  ام  ملسأ  ا  رمع : لاقف  اومان ، مث  نوعرطص ، ةصلا  ىأر  ح  مل  ال 

.تأر ام  ىرأ  فنأ ح  الأ  تبحأف 

ةع

مهنأ نوفرعو  ةعرلا ، حلاصم  ع  نولمع  ملسملا  ءافلخ  نا  اذكه  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
دقل ءاوس ، ٍدح  ءاسلاو ع  لاجرلاو  قفلاو ، غلاو  غصلاو ، بلا  نع  ةماقلا  موي  نولوؤسم 

: لوق نا  ح  باودلا ، وحن  ةلوؤسملا  روعشلا  هتيعرب إ  مامتهالا  قورافلا   روعش  ترا 
؟ رمع ا  قطلا  اهل  دهمت  مل  َمل  اهنع  لأس هللا  نأ  تشخل  تارفلا  طش  ةلغ  تع  ول 

خ ٍبلق  نم  الإ  ٍبلق  يأ  نع  ردص  الو  اهسفن ، بساحت  سفن  نم  الإ  عبي  ال  ةوخإ ، ا  اذهو 
.هقتو هللا 

اذه لعف  ثمت ،
ً

اذه  لعف  اضارعتسا ، اذه  لعف  اذه ، َلثم  لعف  ناسإلا  اناحأ  باش ، ا 
نا ةعضاوتملا  فقاوملا  ەذه  لعف  امنيح  مظعلا  ةفلخلا  اذه  نل  سانلا ، باجعإ  عنيل 

: ةالولا دحأل  ةرم  لئاقلا  وه  سلأ  قلخلا ، ةمدخ  عو  لجو ، زع  ةعاط هللا  اهيف ع  صرح 
، ەد عطقأ  ةعلاو : ةنسلا  قفو  اولا  اذه  لاقف  بهان ؟ وأ  ٍقراس  سانلا  كءاج  اذإ  لعفت  اذام 
نإ هللا اذه  ا  هل : لاق  كد ، عطقأسف  لطاع  وأ  ٌعئاج  وه  نم  كتيعر  نم  ءاج  نإف  اذإ  رمع : لاق 

كلذ مهل  انيفو  نإف  مهتفرح ، مهل  رفونو  مهتروع ، سو  مهتعوج ، َّدُسل  هقلخ  نع  انفلختسا  دق 
تسمتلا  مع 

ً
ِةعاطلا  دجت   مل  اذإف  لمعتل ، تقلخ  يدألا  ەذه  نإ  اهركش ، مهانضاقت 

.ةصعملا كلغش  نأ  لق  ةعاطلا  اهلغشاف   امعأ ،
ً

ةصعملا 



اظحو امسق  لوسرب هللا  انضر 
، ملعلا ٍةقع   مهتمظع ع  تقت  نم  ءامظعلا  نمف  ةاحلا ، ەذه  ةمظعلا   نيدام  فلتخت 

جتت نم  مهنمو  برحلا ، هتقع   زت  نم  مهنمو  محلا ، ٍةقع   تقت ع  نم  مهنمو 
نم امف  ةملا ، هتاذ  اهل   ةمظعلا  اون  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  اندسو  قالخألاو ، ةلضفلا  مهتمظع  

لتي ءامحلاو ، ءاملعلا  دس  ةمحلاو  ملعلا  نا   امظع ، اهيف  نا  الإ  ةاحلا  اون  نم  ةحان 
.ادلاخ انقتم  اعو  ادأو  ةمح 

ً
ةناسإلا  ضف ع  ام  هر  نم  ولا  هلع 

محلا ناو   دلا ، ةحامسو  بلقلا ، ةقرو  سفنلا ، طض  لاملا   لاثم  بدألاو  قلخلا  ناو  
، بولقلا هفلأتو ب  هتداق ، نسحو  هتساس  هلثم   خــــراتلا  فرع  مل  ءامظعلا ، مظع  ةسائرلاو 
ط ال

ً
برحلا  ناو   ةدحاو ، ةاغو  دحاو ، ٍقط  اهل   ةمألا  تانامإ  هجوت  هتردقو ع 

، سانلل عفنأ  وفعلا  نا  اذإف  اهعضاوم ، رومألا   عض  ةوسقلا ، فرع  امحر ال  ددلا ، فرع 
، مظع لل  لمالا  لثملا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نا  اذكهو  حماسو ، افع  نم  َدس  نا  خلل ، رأو 

ةمظعلا  دهاشملا  نم  ٍدهشم  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو   يرقع ، لل  ةملا  ةودقلاو 
.نح ةوزغ  دع  ملا  لوسرلل  عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  مظعألا ، لوسرلا  ةاح 

تاولص ر دئاقلا  لوسرلا  عَّزو  مناغ ، نفاظ  نح  ةوزغ  نم  ةمالسإلا  تاوقلا  تهتنا  امل 
ء، اهنم  راصنألا  نك   ملو  نجاهملاو ، برعلا  لئاقو  شق  ااطعلا   هلع  همالسو 

نوسماهتي اوذخأو  ااطعلا ؟ نم  مهظح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهطع  مل  اذامل  ٍةرارم : راصنألا   لءاسف 
دعس عمسف  هموق ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هللاو  دقل ل  مهلئاق : لاق  ةلاقلا ح  مهنم  تك  كلذ ح 
لا اذه  نإ  لوسر هللا  ا  لاقو : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بهذف إ  هموق ، مال  هنع  ةداع ر هللا  نب 

تمسقف  هتصأ ، يذلا  ءلا  اذه  تعنص   امل  مهسفنأ  كلع   اودجو  دق  راصنألا  نم 
.ء اهنم  راصنألا  نم  لا  اذه  نك   ملو  برعلا ، لئاق  اماظع   ااطع  تطعأو  كموق 

؟ دعس ا  كلذ  نم  تنأ  نيأو  لاقو : نلا ملسو هيلع هللا ىلص  هلأسف 

!! وق نم  لجر  الإ  انأ  ام  لوسر هللا  ا  دعس : لاق 

.دعس ا  ةظحلا  ەذه  كموق   عمجاف   اذإ  لوسر هللا : هل  لاقف 

، مهدرف نورخآ  ءاجو  اولخدف ، مهكف  نجاهملا  نم  لاجر  ءاجف  راصنألا ، عمجف  دعس ، جخف 
.دعس ەاتأ  هل  اوعمتجا  املف 

دمحف هللا لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مهاتأف  راصنألا ، نم  لا  اذه  كل  عمتجا  دق  لوسر هللا  ا  دعس : لاق 
َّع  اهومتدجو  ةدجو  منع ، تغل  ةلاقم  راصنألا ، عم  ا  لاق : مث  هلهأ ، وه  ام  هلع  ثأو 

فلأف ًءادعأو  مانغأف هللا  ، ةلاعو 
ً

مادهف هللا  ، الض 
ً

متآ  ملأ  راصنألا ، عم  ا  مسفنأ ؟
.لضفأو ُّنمأ  هلوسرو  هللا  لوسر هللا ، ا  اولاق :  ملق ؟ هللا ب 

هلوسرو لوسر هللا ؟  ا  كيجن  م  اولاق : راصنألا ؟ عم  ا  وبيجت  الأ  لوسر هللا : لاقف 
اذكم انتتأ  متقدصلو : متقدصلف  متلقل  متش  ول  هللاو  امأ  هللا : لوسر  لاقف  .لضفلاو  نملا 

راصنألا  عم  ا  متدجوأ  كانسف ، ئاعو 
ً

كانوف ، ادطو  كاننف ، وذخمو 
ً

كانقدصف ،
عم ا  نوضرت  الأ  ممالسإ ، متلوو إ  اوملسل ، اموق  اهب  تفلأت  اندلا  نم  ةعاعل  مسفنأ  
دمحم سفن  يذلا  وف  ملاحر ؟ لوسرب هللا إ  اوعجرتو  علاو ، ةاشلا  سانلا  بهذ  نأ  راصنألا 



، اعش راصنألا  تلسو  اعش  سانلا  كلس  ولو  راصنألا ، نم  أرما  تنل  ةرجهلا  الول  ەدب ،
موقلا ف  راصنألا ، ءانبأ  ءانبأو  راصنألا ، ءانبأو  راصنألا ، محرا  مهللا  راصنألا ، بعش  تلسل 

ملسو هيلع هللا ىلص، هللا  لوسر  فنا  مث  اظحو ، امسق  هللا  لوسرب  انضر  اولاقو : مهاحل ، اولضخأ  ح 
.اوقرفتو

ةع

ه َّغ  يذلا  عيدلا  هناب  كلذو  مهنع ، راصنألا ر هللا  عانقإ  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ه  ماق  ام  باش ، ا 
فتلا  كلذ  فَّت  هلجأ  نم  يذلا  بسلا  عئارلا  هلسأ  َّب  امدع  كلذو  مهرعاشم ،

، اح
ً

اوعنتقا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دارم  اومهف  املف  ەُروصت ، راصنألا  نع  ائاغ  نا  يذلا  رمألا  ءلا ، ةمسق 
.نيدلا اذهب  نامإلا  مهبعك   ولع  هنم  اداقتعاو  مهنأشل ، ًءالعإ  الإ  مهكرت  ام  هنأ  اوملع 

ٍةمدقم لئاقلا  ءامعز  ضع  ةبلا   ااطعلا  كلت  ءاطعإ  بسلا   نابل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  مدق  دقل 
مامت فُو ملسو هيلع هللا ىلص 

ِّ
ق دقلو  مهتارذلو ، مهل  ءاعدلاو  مهلضف  ناب  هتمل  متخ  ام  راصنألا ، لضف  اهب  َّب 

طخسلا رامضإ  نم  مهحمالمو  مهرعاشم  تغتف  ەرظن ، ةهجوب  راصنألا  عانقإ  قيفوتلا  
هنع اوَّع  يذلا  مهنم  ردص  امم  غلالا  رثأتلاو  رولاو ، حفلاو  اضرلا  راهظإ  إ  دقنلا  راهظو 

.اظحو امسق  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  انضر  مهلوقو : مهاحل ، تكسا ع  لا  ةلاغلا  عمدلا 

ملا نلا  نل  مهكو ، ةكم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مق  نأ  نم  مهنع  راصنألا ر هللا  قفشأ  دقل 
ەن هللا اذإ  مهنع  لوحتلا  مدع  نم  ةقعلا  ةعب  موي  ه  مهدعو  يذلا  ەدعو  فلخ  نل  ولا  ملسو هيلع هللا ىلص 

سواشألا دوسألا  مارلا  دجامألا  كئلوأل  ەءافو  نإف  دعو  كانه  نك  مل  ول  حو  ەرمأ ، رهظو  اعت 
كلذلو مهنع ، لوحتي  نأ  نم  هعنم  مهل  ەءافو  نإ  هتلود ، مهب  ماقأو  مالسإلا  مهب  نيذلا ن هللا 

.اروبحو ةداعس  اؤلتماو  راصنألا  نأمطا  اذهــو  متامم ، تامملاو  ماحم ، احملا  لاق :



رك اأ  ا  كل  رفغ هللا 
اهنإف ىوقتلاو ، نامإلا  َنف  مهتس  نمو  مهنع  لتت  ةذتاسأ  إ  ةناسإلا  انتاح  علطتت  ح 

 ، هنع قيدصلا ر هللا  رك  اأ  بلا  مالسإلا  خيش  ةرهالا ، ةردانلا  ةلقلا  كلت  سأر  ةدجاو ع 
سانلا بح  ادودو  افلأ  لنلا ، كولسلاو  لضافلا ، قلخلل  اثم 

ً
هنع  هللا  ر  نا  دقف 

طق  ٍدحأ  ع  لاعتي  مل  بناجلا ، لو  عضاوتلاو  ةحامسلاو  خلا  ع  اعوبطم  هنوبحو ،
فنب ملعأ  انأ  هحدامل : لاقو  ةدعر ، هتذخأو  تسا  حدام  هحدم  اذإف  مالسإ ، الو   ٍةلهاج 

، فن نم  هملعأ  امو  نوملع ، امو ال  نوملع ، ام  رفغا   مهللا  فنب م ، ملعأ  هللاو  كنم ،
ارذحو عضاوتلا ، ةغلام   هسفنب ، هسفن  مدخ  ضرألا  ماح ع  وهو  ناو  اهنم ، هلمعأ  امو ال 

.ءالا هش  امف  وأ  ءالا  عقولا   نم 

افصتم هر ، لس  ادهاجم   قلخلا ، عم  اعضاوتم  هر ، نم  افئاخ  هنع  هللا  ر  نا  دقو 
.امك اخس  سانلا ، نع  فاعلا  ظغلا ، مظالا  نم  ةمحرلا ،

هدل تلمتاف  ةلقعلاو ، ةقلخلا  تالملا  ەذه  بناج  ةحورلا إ  ةلملا  نم  رفاو  ظح  هل  ناو 
مهنب  م  الم  هنأ  سانلل  ادف  اهفاذح ، نامإلا  بعُش  هل  تمتو  اهل ، خلا  لاصخ 

، لا بلقلا  ةحورلا : ةلملا  عأو  ءاملا ، هناعمل   ىري  ءامسلا  مجنلا   ناو  مج ، عضاوت 
بحو هلوسر ، بحو  بح هللا ، ةقلأتملا : ەروص  بحلا   معفملا  روعشلاو  ظقلا ، مضلاو 

، هقط وه   امم  كلذ  إ غ  مالس ، شعلا   بحو  لدعلا ، بحو  قحلا ، بحو  هاحصأ ،
لسألا ةعر  للجلا  احصلاو  قيدصلا  عتاملا ب  دهشملا  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو  

 . امهنع ر هللا 

، اضرأ رك  اأ  عأو  اضرأ  اطعأف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، مدخأ  تنك  هنع : لسألا ر هللا  ةعر  لاق 
ل   رك : وبأ  لاقو  رك ، اأ  ا  رأ  انأ :   تلقف  ةلخن ، قذع  انفلتخاف   اندلا  تءاجو 

.كلذ قيِّدصلا ع  مدنو  اهتهرك ، ةمل  رك : وبأ  لاقف  مال ، رك  يب و أ  ناف  يِّدح ،

وأ نلوقتل  رك : وبأ  لاق  لعفأ ، ال  ةعر : لاق  اصاصق ، نوكت  اهلثم ح  َّع  در  ةعر ، ا  لاقف  :
قلطناو إ ضرألا ، رك  وبأ  قراف  مث  لعاف ، انأ  ام  ةعر : لاقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كلع  نيدعتسل 
يأ رك ،  اأ  محر هللا  اولاقف  : ملسأ ، وق  نم  سان  ءاجف  ەءارو ، تقلطناو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
وبأ اذه  موق ؟ ا  اذه  نم  نوردتأ  تلق : لاق ؟ ام  كل  لاق  دقو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  كلع  يدعتس  ٍء 
هلع ونت  ماف  تفتل  ال  ماإ  ملسملا ، ةش  اذهو  نثا ، اث  اذه  قيدصلا ، رك 

، ةعر كلهيف  امهبضغل  لجو  زع  بضغف هللا  هضغل ، بضغف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أف  بضغف ،
.اوعجرا ةعر : لاق  ةعر ؟ ا  ه  انرمأت  ام  اولاق :

، نا ام  ثدحلا  هثدحف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، يدحو ح أ  هُتعتف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رك إ  وبأ  قلطنا  مث 
، اذكو اذك  نا  لوسر هللا  ا  تلق : قيدصلاو ؟ كلام  ةعر  ا  لاقف : هسأر  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عفرف 
لوسر هللا لاقف  تبأف ، اصاصق  نوك  كل ح  تلق  ام  لق   لاقف : اهتهرك  ةمل  لاقف  

َّوف رك ، اأ  ا  كل  رفغ هللا  تلقف : رك ، اأ  ا  كل  رفغ هللا  لق : نلو  هلع ، درت  الف  لجأ  ملسو هيلع هللا ىلص :
.ي وهو  هنع  رك ر هللا  وبأ 

ةع

اهنم ترد  ٌةردا  سفنلا !؟ كلت  سفن  يأو  نادجولا ، اذه  نادجو  يأ  مارلا ،  ةوخإلا  اهيأ  ا 



، بدألا ااسمتساو  ةلضفلا ، اهانت  اهنع ، هحفصو  اهنم ، هصاصتقا  الإ  ضرت  ملف  ٍملسمل 
املأ ةغص  ولو  ناسللا  ةلز  ەدنع  تناف  بولقلا ، عماجم  ذخأو  حناوجلا ، نم  نكمت  اروعشو 

، ةنيه ةمل  تنا  هنع ، ملسملا  كلذ  اضرو  هنم ، صاصقلا  الإ  حــــس  الف  مضلا  هنم  لملمتي 
هنأ عم  اهيلع ، صاصقلا  الإ  أو  اهلجأ ، نم  ُلزلزُي  رك  وبأ  اذإف  اعجوم ، ةعر  نم  تاصأ  اهنلو 

لوقلا ف 
ُ

شح نم  نوكت  نأ  نكم  ةمل ال  و  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دع  ةلودلا  اثلا   لجرلا  ٍذئموي 
فكف  اذه ، نم  ء  ةلهاجلا  ح   هنع  رثؤي  ملو  اذهب ، هل  حمس  هقالخأ ال  نأل  ادأ :

؟ مالسإلا

اأ نإف  اقح ، بجع  رمأ  اذهو  لوسرل هللا ، تشا  اذهلو  ةمللا ، كلت  ةغم  قيدصلا  َخ  دقل 
َّدُ داعلا ال  قوقح  نأل  ةمللا  كلت  رمأ  هلا  لغشو  فالخلا ، ةضق  و  هضرأ ، دق   رك 

ةجلاعم ةفك  ةاعدلاو   ماحلاو  ءاملعلاو  خيشلل  سرد  اذه  و  قحلا ، بحاص  وفع  نم  اهيف 
.لجرألا اهيلع  سودلا  مدعو  سانلا ، قوقح  ةاعارمو  ءاطخألا ،

دق  رك  اأ  نإف  رك  درلا ع أ  مدع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  هجوتو  ةعر ، اضر  نم  رهظ  امم  مغرلاو 
.هنيق خسرو  هنامإ ، ةوق  للد ع  اذهو  اعت ، ةشخ هللا  نم 

مأ  اذه  للج ، احص  اذهف  مهضع ، ةمق  نوفرع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نا  باش ، ا 
نم لهف  ةاحصلا ، دحأ  و  هنب  ةداشم  ثدحت  قيدصلا ، اذه  نثا ، اث  اذه  ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسر 
هجو ىأر   املف  ركذ هللا ، رماع  بلق  هل  للجلا  احصلا  اذه  نإ  هلع ؟ لواطتي  نأ  ةلوهسلا 
صتق نأ  الإ  هحلص  ال  لالتخالا ، اذهو  مدنلا ، اذهو  اددش ، امدن  مدن  اهلاق ، ةمل  ةهارك  هخأ 

رفغ هللا هل : لقف  ةساق ، ةمل  كوخأ  كل  لاق  اذإف  ةوخإلا ، بدألا ب  بولسأ  وه  اذه  يأ  هنم ،
ام ةاحصلا ، دنع  هماقمو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دنع  هماقم  فرع  وهو ي ، رك  وبأ  وف  لاق : كل ،
نم عبت  هخأ ، وحن  ملسم  خأ  فقوم  نم  مجنت  دق  ةادهلاو  للجلا ، احصلا  اذه  بدأ  فرع 

.عيفر ٍقوذو  مج ، ٍبدأ 



دوجولا ردان  صالخإ 
مهراظتنا لاط  سانأ  ەروهظ  روف  هل  باجتساف  قحلا ، نيدو  ىدهلا  ادمحم ملسو هيلع هللا ىلص  هلوسر  لسرأ هللا 

نم غ ءالؤه  ملسأ  دقف  ةحلطو ، نامثعو ، دزو ، عو ، رك ، أ  ٍدعوم  هعم ع  اوناو  هلإ 
اسانأ مهيدأ  ىدهف هللا ع  مهــر ، نم  ٍةص  هلإ ع  سانلا  نوعد  اوذخأو  تاوبك ، الو  قئاوع 

.ءارقفلاو ءانغألاو  دبعلاو ، ةداسلا  نم  نثك 

، مقلا نيدلا  اذه  برحلا ع  اونلعأف  رمألا ، ئدا  مثإلا   ةزعلا  مهتذخأ  ماوقأ  هنع  فلختو 
، قو ٍملع  ه ع  اونمف  بملا  قحلا  مهاده هللا إ  مث  ةراض ، كراعم  ملسملا  عم  اوضاخو 
، هنيد ءادعأ  ع  هللا  اهلس  افويس  اوناف  ةنعمو ، ةدام  ٍةوق  نم  اوتوأ  ام  ل  هنع  اوعفادو 

مهتالوط هتاحفص  عصنأ  مهل   خــــراتلا  لجسو  نيداملا ، نيدلا  ش  اذهل  نلا  اوزرحأف 
نا ام  مهتاح  نأل  تارمثلا ، ةمظع  رثألا  ةللج  اسورد  مهتس  تناف  ةدلاخلا ، مهرثمو  ةذفلا 
مهس نأ  دي  نم  لل  قطلا  نت  ةعطاس  لعاشم  تعت  روم  حافكو  روكشم ، ٍدهج  نم  اهيف 

.اهيف مالسإلا  اهحالصو و  ضرألا  ةرامعو  نيدلا ، ةماقإ  رفاو   ٍبصنب 

بم تحضأ  ةردان  تالوطو  ةمساح  فقاوم  مالسإلا  ةن  مهل   نا  نيذلا  ءالؤه  نمو 
نع ملتن  انه  نحنو  هنع ، هللا  ر  دلولا  نب  دلاخ  ناملس  وبأ  نامو  ٍنامز  ل  لاثمألا  
نع هلزع  موي  وهو  اهدهاشم ، ْبأ  نم  ٍدهشم  ةناسإلا   ةمظعلا  هف  شعن  هل ، دحاو  ٍفقوم 

.شجلا ةداق 

التسا
ً

مورلا  بانأ  نم ب  نلا  ُلتسو  ةراضلا ، كوملا  ةمالسإلا   تاوقلا  دوق  دلاخ  نا 
ةمالسإلا ةفالخلا  ةمصاع  نم  مداقلا  دلا  أجاف  ه  اذو  بهرو ، نضم  وه  ام  ردق  اذف ،

ةحت هفو  هنع ، باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  ددجلا  ةفلخلا  باتك  لمح  ةنيدملا 
ەرمأ مث  هنع ، قيدصلا ر هللا  رك  اأ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةفلخل  هُْعنو  السإلا ، شجلل  قورافلا 

حاَّرجلا نب  ةدبع  ةلوتو أ  ماشلا ، ةهبج  السإلا ع  شجلل  ةماعلا  ةداقلا  نع  دلاخ  ةحنب 
.هنام

لماح نم  بلط  مث  رمعل ، قيفوتلاو  قيدصلا ، ع  محلاو  ءاعدلا  مهمهو  باتلا  دلاخ  أرق 
هتداق فنأتساو  دحأ ، لصتي  الأو  ەرداغ ، الأ  ەرمأ  انام  ُهمزلأو  هف ، ام  ٍدحأل  حبي  أ 

َّ
باتلا 

اشو تا  يذلا  نلا  ققحتي  امهنع ح  رمع ر هللا  رماوأو  رك  توم أ  افْخُم  ةكرعملل 
ةحت هلإ  ادؤم  ةدبع  أ  نم  لطلا  مدقتو  مورلا ، رحدناو  رفظلا ، ةعاس  قدو 

َّ
ت اقو ،

نك مل  ان  ققح  يذلا  دئاقلا  تااعد  نم  ةاعد  رمألا  لوأ  ةدبع   وبأ  اهنظو  ەدئاقل ، يدنجلا 
ةمظع يرطُ  حارو  هيع ، ب  ادلاخ  لَّقف  ادجو ، ةققح  اهآر  نأ  ام ف  هنأ  دب  ناسحلا ،  

.ەااجسو دلاخ 

ثع لوقت : اضأ ، انه  اهركذن  ةدبع  إ أ  ءاج  باتلا  نإ  لوقت : ىرخأ  ةخرات  ةاور  تمثو 
رمأ وتيل  ةدبع  ااطخ أل  ةفالخلا  هلوت  روف  هنع  باطخلا ر هللا  نب  رمع  نمؤملا  مأ 

ر هللا دلولا  نب  دلاخ  فس هللا  نام  ماشلا ، ةهبج  ةمالسإلا   شويجلل  ةماعلا  ةداقلا 
.ماأ ةعض  دع  ةنحاطلا  كوملا  ةكرعم  لوخدلا   كشو  دلاخ ع  ناو  امهنع ،

ەذه لق  ملسملا  لاح  ركفو   ةمالسإلا ، تاوقلل  ماعلا  فقوملا  رَّدقو  باتلا ، ةدبع  وبأ  أرق 
دسفُ نمؤملا ح ال  مأ  باتك  رمأ  دلولا  نب  دلاخو  شجلا  نع  خأف  ةلصافلا ، ةعقوملا 



يطنبلا نامورلا  ع  ملسملل  لئاه  نب  ةكرعملا  تهتنا  املف  ةكرعملا ، ملسملا  ع 
، دلولا نب  دلاخ  إ  ددش  عضاوتو  مج  ٍبدأ  حارجلا   نب  ةدبع  وبأ  مدقت  مهشويج ، مدتو 
ام ةدبع  اأ  ا  هللا  كمحري  دلاخ : لاقف  كلإ ، نمؤملا  مأ  باتك  اذه  ناملس  اأ  ا  لاقف :
إ هنع : ةدبع ر هللا  وبأ  باجأف  نمؤملا ؟ مأ  نم  باتلا  كءاج  خت ح  نأ  كعنم 
صس إ ىرت  ام  نو  لمعن ، اندلل  الو  دن ، اندلا  ناطلس  امو  كح ، كلع  نأ أ  تهرك 

ەوخأ هلع  نأ   لجرلا  امو   لجو ، زع  رمأ هللا  ماَّوقو  ناوخإ ، نحن  امنو  عاطقناو ، لاوز 
ضرع امل  ةئيطخلا  امهعقوأو   ةنتفلا ، امهاندأ إ  نوك  هنأ  اولا  ملع  ل  ەاند ، هنيد ال    

.مه ام  للقو  لجو  زع  مصع هللا  نم  الإ  ةلهلا ، نم  هل 

نا دقلو  اننع ، يذلا  وه  تلاحلا  اتل  دلاخ   كلْسم  نإف  كاذ ، وأ  كلذ  رمألا  نا  ءاوسو 
فقوم لثم  افقوم  ممألا  نم  ةمأ  خــــرات  فرعأ   الو  لالجلاو ، ةمظعلاو ، ةعورلا ، غلا  السم 

وأ امأ  نوك  نأ  هلع  ءاوسف  قيثولا ، هقدصو  قيمعلا ، هصالخب  ني  افقوم  نا  دقف  اذه ، دلاخ 
ه، نمآ  يذلا  لجو  زع  وحن هللا  هجاو  ه  يدؤي  بس  امهال  ةدنجلا ، ةرامإلا  نإف  ادنج ،

لوذملا ەدهجو  هتيار ، تحت  راسو  هقنتعا  يذلا  نيدلا  وحنو  هعا ، يذلا  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  وحنو 
مظعلا ع راصتنالا  اذه  هل  أه  دقلو  عيطُم ، يدنج  وهو  لوذملا  ەدهجك  عاطُم ، ٌمأ  وهو 

.تقولا كلذ  ةملسملا   ةمألا  سأر  اونا ع  نيذلا  ءافلخلا  زارط  ەغل  ەأَه  ام  سفنلا ،

ةع

وهف ال ارثأ ، هسفن  لزعلا   كرت  امف  ەراصتنا ، جوأ  وهو   لزع  دلولا ح  نبا  رد  باش ،  ا 
ةمظعلا هللاو  ەذهف  شجلا ، ةماع  نم  يدنج  وأ  اسوؤرم ، ادئاق  وأ  اماع ، ادئاق  نوك  نأ  ەدنع  قرف 

هللا فس  نم  لالجلاو  ةمظعلاو  ةعورلا  غلا  السم  نا  دقلف  اهدهاشم ، بأ  ةناسإلا  
رطخ ع يذلا ال  صالخإلا  نم  مظعلا  ردقلا  اذه  نم  بجعتأ  نإ  ةوخإ  ا  هللاو  لولسملا ،

الو ەاج  الو  بصنم  لجأ  نم  لجو ال  زع  لس هللا  دهاج   هنع  دلاخف ر هللا  بلق  ،
.ةماعز الو  ةسائر 

ەرثؤي ةدبع  وبأ  اذهف  ةلمعلا ، انتاح  ةمهألا   ةغلا  اسورد  قالمعلا  نيذه  نم  اضأ  ملعتن 
ةحلصملل اراثيإ  كلذ  دلاخ  غالإ  رخأتو   اهب  دهف  ماشلا ، ةهبج  ةماعلا ع  ةالولا  قورافلا 

ةالولا ةققح  مهف  وهو  رمألا ، ضرع  مث  دلاخ ، اهل  ططخ  لا  ةمهملا  قنت  ح  ةماعلا 
حصنو ف لدعف  اهب  َُتبا  نم  نل  اهب ، لتي  مل  نم  دعسلاو  منغم ، تسلو  مرْغم  ف  امامت ،

فلتلا اذه  هسفن  َّأ   نأ  ةدبع  اأ  ەاخأ  مول  دلاخو  ةرخآلا ، لج   باوثو  اندلا  خ  
لق نم  افلت  كلذ  نوك  نأ  الإ  ء  ةدبع  اأ  مدقتي  نأ  دي  وهو ال  هنيح ، ەاإ   هغلي  ملو 

.عيمجلا ةجاو ع  اذإ  ةعاطلاف  ةفلخلا 

رك وبأ  هجو  دقف  مارلا ، دجامألا  ءالؤه  ىدل  سفنلا  ظح  نم  درجتلاو  ةعاطلا  حور  انل  ودت  انهو 
نا اذإ  ح  قارعلا ، بورح  كلذك   ناو  اراتخم ، اعئاط  اهل  هجوتف  ةدرلا ، بورح  فنعأل  ادلاخ 
وبأو اراتخم ، اعئاط  ملسف  ماشلا  هجوتلا إ  رمأ  هل  ردص  دأ  وأ  سوق  باق  نئادملا  حتف  نم 
اعئاط دلاخل  رمألا  ملسف  دحاو  شج  دئاق  حبص  اهشويج  دئاقو  ماشلا  مأ  نا  نأ  دع  ةدبع 
نلعو ٍءطب  فلتلا  لقتي  ل  هسفن ، مامأ  ائش  دي  الف  اماع  امأ  كلذ  دع  عجري  مث  اراتخم ،

دلاخ دوع  مث  همصع هللا ، نم  الإ ع  ةلوؤسملا  ةروطخ  شو إ  اهبصانمو ، اندلا  ەدهز  
.ههجو امثيح  هجوتي  ةدبع  اعطم أل  ادنج 



قمعت ولو  ناقالمعلا ، اذه  هغل  يذلا  الخألا  ومسلا  صخش  نع  ةزجوم  تاحمل  الإ  ەذه  امو 
نأ ولو  ةنسحلا ، ةوسألل  ةلاع  ثُم 

ً
ت 

ُ
تع ةرها ، جئاتب  جخل  امهنب  لمعلا  ةقط  ناسإلا  

مت كلذ  نأ  ول  ةلوؤسملا ، لوألا  فلت  مث  رخآ  تبتو  هلزع  مث  مأ  تبت  نم  تافتلا  ەذه 
خألا قرحف  هيهل  لسري  دسحلاو  اهنورق ، زت  ةغلا  اندجول  ەاجلا  بالطو  اندلا  ءانبأ  ب 

، لوألا دئاقلا  ةراشسا  نع  َّكتس  خألا  دئاقلا  نأل  داسفلا ، معو  وفلا  تداسلو  سالاو ،
نوكت  ةجنلاو  اثلا ، دئاقلا  حاجن  اس   نوكت  ههاومو ح ال  هتخ  متكس  لوألا  دئاقلاو 

اهخرات راوطأ  نم  ثك  ةمالسإلا   ةمألا  تعقو  دقو  ةمألا ، ةراسخو  لمعلا  ىوتسم  رادحنا 
نامإلا ءاذغ  ىذغت  يذلا  لوألا  لعرلا  كلذ  بهذ  نأ  ذنم  ةقلخلا ، ضارمألا  ەذه  لثمل  ةحض 

ً

.اندلا ةرخآلا ع  رثآو  يدمحملا ،



ةاحصلا بح  نم  عئاور 



ةعفرلا قيدصلا  ةدنج 
بح رهظ  ام  ةرجهلا ، لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص   رك  بلق أ  رطس ع  يذلا  قيمعلا  بحلا  رهظ 

بلقلا نم  اعان  نا  الا  لجلا  اذهو  طصملا ملسو هيلع هللا ىلص ، ببحلا  ةس  عمجأ   ةاحصلا  رئاس 
دق ٍەوركمل  ٍةهر  وأ  ةعفنم  ٍةغر   وأ  ةيند  ٍةحلصم  نم  اعان  وأ  ٍقافن  َبح  نك  مل  صالخو ،

، اومانيل رهس  وهف  ةدشرلا ، ةداقلا  هتافص  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسرل  بحلا  اذه  باسأ  نمو  عق ،
س كلس  نمف  مهنزحل ، نزحو  مهحرفل ، حف  نا  اوعشل ، عجو  اوحسل ، بعتو 
ناو مهحارتأو ، مهحارفأ  سانلا   كراشو  ةماعلاو ، ةصاخلا  هتاح  هتباحص   عم  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص 

.مالسإلا ةمأ  لوئسملا   وأ  ةداقلا  وأ  ءامعزلا  نم  نا  نإ  بحلا  اذه  هاصأ  هجول هللا ، هلمع 

لوسر ةقفرب  ەدحو  نوكس  هنأ  ةرجهلا  قط  ةحصلا   عم  نأ  ملع  هنع  قيدصلاف ر هللا 
طصملا هبحو  ەدئاقو  ەدسل  هتاح  مدقس  يذلا  وهو  لقألا ، اموي ع  ةعض ع  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

، ضرألا لهأ  نود  نم  ەدحو  قيدصلا  درفتي  نأ  زوفلا ؟ اذه  قوف  دوجولا  اذه  زوف   يأف  ملسو هيلع هللا ىلص ،
.ةدملا ەذه  ل  هتبحصو  قلخلا  دس  ةقفرب  اعمج  ةاحصلا  نود  نمو 

راغلا وهو   هنع  رك ر هللا  فوخ أ  بحلا  هللا   اعم  ةكراملا  ةلحرلا  ەذه  رهظتو  
عم قداصلا  ةوعدلا  يدنج  هلع  نوك  نأ  امل ي  ثم 

ً
قيدصلا  نوكل  نوكملا  امهاري  نأ  نم 

ٍذئتعاس رك  وبأ  نا  امف  هتاح ، قافشو ع  ٍفوخ  نم  رطخلا  ه  قدح  ح  مألا ، ەدئاق 
ةطخلا ةرجهلا  ەذه  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   قفار  امل  كلذك  نا  ولو  توملا ، هسفن  خ ع  يذلا 

خ ع نا  هنلو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عم  نوكملا  هكسمأ  نإ  لتقلا  هئازج  لقأ  نأ  ملع  وهو 
.كملا ةضق  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص   عقو  نإ  مالسإلا  لقتسم  عو  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  ةاح 

نمؤي لا  ةضقلا  لجأ ن  نم  تانامإلا  لو  لاملاو  سفنلا  لذ  دح  لص إ  يذلا  نامإلا  نإ 
ةنل لذت  دوهجلا  ەذه  تنا  اذإ  فكف  ةلاعف ، ةباجإ  جئاتن  لص إ  نأ  َّدُ  اهبحاص ال  اهب 
مامإلا جخأ  هتيامحو ، ەنب  هعم  اعت  نا هللا  نيدلا  اذه  نم ن  نأ  لاحلاو  اعت ، نيد هللا 

رك اأ  ا  ثدح  لاقف : رك  أ  عم  أ  جخ  لاق : امهنع  ر هللا  بزاع  نب  ءالا  نع  ملسم 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ عم  ت  ةلل  امتعنص  فك 

تعفُر ح  دحأ ، هف  رم  قطلا ال  الخو  ةهظلا ، مئاق  ماق  ح  اهل ، انتلل  انأ  معن ، لاق :
تسف ةرخصلا  تتأف  اهدنع ، انلف  دع ، سمشلا  هلع  ِتأت  مل  لظ  اهل  ةلط  ةرخص  انل 

لوسر هللا، ا  من  تلق : مث  ةورف ، هلع  تطس  مث  اهلظ ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   هف  ماني  انام  يدب 
.مانف كلوح  ام  كل  ضفنأ  انأو 

هتيقلف اندرأ ، يذلا  اهنم  دي  ةرخصلا  إ  لقم  منغ  ارب  انأ  اذإف  هلوح ، ام  ضفنأ  ُتجرخو 
تلق معن ، لاق : كمنغ ل ؟ أ  تلق : ةنيدملا ، لهأ  نم  ٍلجرل  لاقف : مالغ ؟ ا  تنأ  نمل  تلقف :

بلحف ىذقلاو ، بالاو  رعشلا  نم  علا  ضفنا  هل : تلقف  ةاشلا  ذخأف  معن ، لاق : بلحتفأ  ؟
.أضوتو بل  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، اهيف  يوترأ  ةوادإ  مو  لاق : نم ل ، ٍةْثك  هعم  حدق    

نم للا  ع  تصف  ظقسا ، هتقفاوف  همون ، نم  هظقوأ  نأ  تهركو  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  تتأف  لاق :
مث تضر ، بف ح  لاق : للا ، اذه  نم  با  لوسر هللا  ا  تلقف : هلفسأ ، درب  ءاملا ح 

.سمشلا تلاز  ام  دع  انلحتراف  لاق : لوسر هللا ، ا  تلق :  لحرلا ؟ نأ  ملأ  لاق :

ةع



ةقاشلا ةلحرلا  كلت  ةحصلا   حفلا  ع  رك  اأ  لمح  يذلا  ام  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
نلا ةمالس  اتم ع  هماقو  نيدلا  اذه  دوجو  ماد  امو  مالسإلا ، يوقلا  نامإلا  هنإ  ةرطخلا !؟

َملو ال نلا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ةامح  لجأ  نم  ٍبعص  ل  رك  وبأ  لهسس  ملف ال  ةوعدلا  نم  هنكمتو  ملسو هيلع هللا ىلص ،
!؟ هنع عافدلاو  هتمدخ  زوفلاو  هتبحص  احرف  ي 

رك وبأ  ه  ماق  امم  ائش  ت 
ُ

ب و  ةبنلا ، ةرجهلا  ةلحر  ثادحأ  ضعل  صخلت  فقوملا  اذه   
ام نإف  كلذ  نم  ائش  رك  وبأ  َّب  لو  ةلحرلا ، ەذه  لالخ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةمدخ  هنع   ر هللا 

ةكراملا ةلحرلا  كلت  لالخ  رك  وبأ  اهبسا  لا  ةحلاصلا  لامعألا  مف   مظعأ ، هنع  تكس 
! هل تعفُرو 

ضوهنلاو تاعتلا ، لمحت  ردقأ ع  امهبحاص  نالعج  ةخسارلا ، ةدقعلاو  قيمعلا ، نامإلا  نإ 
اوقش نامإلاو  ةكم ، كملا   ىذأ  اوص ع  نامإلا  مهنإ  اهب ، نمآ  لا  ةلاسرلا  ءاعأ 

.مالسإلا ةمأ  مهفاتأ  تماق ع  اهءاوأل ح  اولمحتو  ةنيدملا ، مهقط  

لا ةنحملا  تناو  مهل ، هللا  دعوب  قلا  ةءولمم  مهــلقو  ةكم  نم  نوملسملا  رجاه  دقل 
ادهمم نوك  نأ  نكم  قطلا ال  اذه  نأ  نوملع  مهنأل  مهــلق ، نامإلا   فعاضت  اهيف  نوشع 

ع اومزع  دق  اوماد  امو  تاقع ، اهل  حلصملا  ةاحو  تاقشم ، اهل  ءانألا  ةاحف  هس ،
ً

اذهــو مهل ، ةقاعلا  نوكت  ح  مهلمحت  لثم  اولمحتي  نأ  مهل  َّدُ  الف  مهقط ، لثم  سلا  
تناو ةنيدملا ، اوهجوت إ  ةخسارلا  ةدقعلا  ەذهــو  ةكم ، نم  نوملسملا  رجاه  قيمعلا  نامإلا 

.نورجاهملا مهيلإ  هلمح  يذلا  نيدلا  لوبقل  تأهت  دق  كانه  عاضوألا 



لوسرل هللا ةاحصلا  بح  ةدش 
هتلاسرو لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهنامإ  نأ  مهفقاوم ع  مهيلع  ش  ناوضر ر  راصنألا  نهرب  دقل 

مع مظعأو ، لجأ  ٍبح  بحلا  اذه  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهلداو  مهــلق ، ه  تمعفأ  ٍبح  َنامإ  نا 
انأو هللاو  راصنألا  عم  ا  مهل : لاقف  مهلافطأو ، مهناملغ  مهباشو ، مهبش  مهءاسو  مهلاجر  ه 

.إ سانلا  بحأ  نم  متنأو  مح ، لق  نأ  ملعو هللا  محأ ،

ةروصو اهئافص ، صأ  ةناسإلا   سفنلل  ةروص  تنا  بحلا  تماق ع  اذإ  نامإلا  جئاشوو 
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 
.ەاوثمو هتاحو 

ەغ نود  اهب  هصخ هللا  َرثم  هتاحفص  عصنأ  هل   خــــراتلا  رَّطس  لجر  روطسلا ، ەذه  انفض  
هتب افض   هن ملسو هيلع هللا ىلص  لوب  اعت  هف هللا  يذلا  يراصنألا  وهف  ةمعنو ، هنم  ضفت 

ً
سانلا ؛ نم 

ركذلا دلخت  نم  لانو  دوجولا ، ناسإ   ه  دعس  ام  خ  اهلالخ  دعس   روهش ، ةعس  ةدمل 
.ةطاق ءاخسلاو  مرلا  لهأ  هلني  مل  ام 

نلا ىأر  نم  اهب  رعش  لا  ةحرفلا  ىدم  لختي  وأ  روصتي  نأ  اندلا  ەذه  ناسإ   عيطتس  له 
فصن نأ  دن  نحنو  انب  فكف  ةظقلا ؟ لاح  ەآر  نم  فكف  همانم !؟ ةدحاو   ةرم  ولو  ملسو هيلع هللا ىلص 
بويأ ملا أ  دهشلا  عم  ٍدعوم  نحن ع  هتفاض ؟ مظعألا ملسو هيلع هللا ىلص   لوسرلا  لزن  ٍلجرل  ادهشم 

.هنع يراصنألا ر هللا 

هتال  ەراثآ  حت  امنيح  هل  بويأ  أ  بح  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، راصنألا  بح  فئاطل  نم  نا 
نع بويأ  وبأ  لأس  هلضف  ء  اذإف  اماعط ، لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عنصن  انك  بويأ : وبأ  لوقف  ماعطلا ،

.كلذ ةكلا  ناغتي  بويأ  مأو  وه  هعاصأ ، عضوم  عبتيف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عباصأ  عضوم 

عباصأ عضوم  نع  لأسف  ارثأ ، هف  ەدل  َري  ملو  لوسر هللا  ەدرف  موث ، هف  اماعط  هل  عنص  موي  ف 
لاقف لوسر هللا ؟ ا  وه  مارحأ  لاقو : اعزف ، هتئجف  ء ، هنم  لأ  مل  هل  لقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
ەرأ إف  بويأ : وبأ  لاقف  ەولف ، متنأ  امأف  انأ ر ، لجر  انأف  ههرأ ، لو  ال ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص :

.هللا لوسر  ا  ەركت  ام 

ةع

لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص إ مارإ  نم  هنع  يراصنألا ر هللا  بويأ  وبأ  ه  ماق  ام  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
نأ لد ع 

ً
ماعطلا  نم  لضفُ  هنوكو ملسو هيلع هللا ىلص  هنع ، ةروثأملا ر هللا  هفقاوم  نم  دعُ  دحلا  اذه 

نك  مل  ام  ةمعنلل  ادوحج  دع  كلذ ال  نأو  ماعطلا ، نم  هتقاط  ردق  ناسإلا  لأ  نأ  ةنسلا 
عباصأ عضوم  هنع  بويأ ر هللا  كت أ  نم  فقوملا  اذه  ءاج   امو  ءالخ ، وأ  ف  كلذ 

.مظعلا هلضفل  مهداقتعاو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بلا  ةاحصلا  بح  نم  ٌلثم  ماعطلا  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

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

يذلا اذه  كلذ ، نع  كهني  مل  ولو  ەاأتو  ههركت  كلذك  تنأف  هفاجو  هفاعو  ههرك  نا  امو 
درجمف اذك ، لعفا  كل : لق  ملو  كرمأ  مل  هنلو  ام ، ٍء  لق ع  كبحم  تأر  اذإف  هتدصق ،



بحملا ةمالع  ەذه  باش  ا  كبح ، كرمأ  مل  نو  كقح ، ارمأ   ەتعت  ءلا  اذه  هلاقإ ع 
.هلعف ًراركتو  ارارم  لعفلا  أ  هبحم  ىأر  اذإف  هبحم ، لاوحأ  بقاري  نأ 



لوسر هللا بلط  اوبيجأ 
نحنو ملامعأو ، ملق  إ  رظني  نلو  ملاومأو ، مروص  إ  رظني  اعت ال  نإ هللا  لاق ملسو هيلع هللا ىلص :

، رهظملا لمج  سل  هنإ  قلُخلا ، لامج  كلتم  نلو  ةقلخلا ، لامج  كلم  ٍلجر ال  عم  ٍدعوم  ع 
احصلا هنإ  اورلا ، لاجلا  نم  اتاثو  اخوسر  دشأ  هلق  انامإ   لمح  ةرلا ، ن  هنلو 

نع امامت  فلتخت  ةاقلا  ةلا  سياقملا  نإ  هنع ، هللا  ر  يراصنألا  بيلُج  للجلا 
.سانلا لضفأ  نم  دنع هللا  وهو  سانلا ، عأ  امومذم   ناسإلا  نوك  دقف  ةهلإلا ، سياقملا 

: لاق سأ  نعف  لجو ، زع  دنع هللا  ةمظع  ةنام  بحاص  هنأ  بيلجل  دهش  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  وه  اهو 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص هلع  ضرعف  ةمامد ، ههجو  بيلج   هل  لاق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نم  لجر  نا 

.دسا تسل  دنع هللا  كنأ  غ  لوسر هللا : لاقف  ادسا ، دجت  اذإ  لوسر هللا  ا  لاق : جــــولا ،

ةاقلا لوقعلا  باحصأ  لا  سياقم  ل  اهمامأ  طقس  لا  ةهلإلا  سياقملا  كلت  
؟ بيلج ا  جوت  الأ  بيلجل : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لاق  ٍموي  تاذ  .ةدودحملا ف  تالملاو 

؟ قادص الو  يدنع ، ةقفن  قف ال  باش  انأو  لوسر هللا  ا  جوزي  نمو  لاقف :

.هلضف نم  امنغ  اعت  هللاو  ةحلاصلا ، ةجوزلا  كل  بلطأ  انأ  لوسر هللا : لاقف 

.ةنالف كتبا  جوز  نالف  ا  راصنألا : نم  لجرل  لوسر هللا  لاقف 

ا ك  مرأو  لوسر هللا ، جوز  معنو ع  لوسر هللا ، ا  معن  لاقو : عمس  ام  احرف  لجرلا  راطتساف 
لوسر هللا؟ ا  اهدت  نمل  لجرلا : لاق  فنل ، اهدرأ  ال  لوسر هللا : لاقف  رهص ، نم  لوسر هللا 

نأ درأ  انأف ال  اهمأ ، شسأ  لوسر هللا ح  ا  رظانأ  لجرلا : لاقف  بيلجل ، لوسر هللا : لاق 
.اهنود اذهك  رمأ  عطقأ  

لثم ف  رت  هتجوز ال  نأ  ملع  نا  دقف  سفنلا ، نح  لالا  فسا  هتب  لجرلا إ  مف 
نا امهم  لوسرل هللا ، الط  دري  نأ  هسفن  بطت  تقولا ال  سفن  ناو   اهتبل ، اجوز  بيلج 

.هلع تلقأف  ةنالف ، مأ  ا  لاقو : هتجوز  ىدان  تبلا ، غل  املف  ازع ، هلطم 

معن اهدعسل ! ا  نبا  دي  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبا ، تلاقف : كتبا ، بطخ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نإ  لاقف :
ف؟ نم  فلا  كلذ  قوف  لهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، جوزن 

، بيلجل لجرلا : لاق  اذإ ؟ اهدي  نملف  تلاق : هسفنل ، اهدي  هنلو ال  لاقو : لجرلا  اهعطاقف 
لوسرل هللا لوقأ  اذام  لجرلا : لاقف  بيلج ، نم  اهجوزأ  ال  ةعلا ، برو  ال  بيلجل !؟ تلاقف :

اجْوز اييلج  رت  لا  انأ  امف  رذع ، نم  كح  ام  هل  مدقت  ءاش ، ام  هل  لق  تلاقف : ملسو هيلع هللا ىلص ؟
.اهل ارهص  الو  اهتبال 

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

؛ رارقلا

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

لوسرل الط  ضفرت  لا  انأ  ام  هللاو  ەرمأ ؟ لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نودرتأ ع  محو ! ةاتفلا : تلاقف 



اوقثو بيلجل ، وطعأ  مهسفنأ ، نم  نمؤملا  وأ  نلاف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بلط  اوبيجأ  هللا ،
.ضضم مألا ع  تتكسف  ادأ ، عض  نل  نأ هللا 

، 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

، مدقلا اح  نطلا ، عئاج  ةلا ، لامسأ  هلع  امودعم ، اقف  جر 
ً

بيلج  نا  باش ، ا 
الو تبلا ، ثاثأ   الو  هلإ ، يوأ  تب  هل  سل  ةشع ، الو  لام ، الو  ەاج ، ال  بسلا ، رومغم 

هشارف هعارذ ، هتداسو  دجسملا ، ماني   نيدراولا ، عم  هفك  ةماعلا  ضاحلا  نم  ب  عاتم ،
الو لام  الو  لهأ  الو  تب  ال  اندلا ، ةقطلا  نم  ناسإ  هنإ  يأ  كلذ ؟ نم  لقأ  كانه  له  ضرألا ،

.ةفرح

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 
َا صْعَ  ْنَمَو  ْمِهرْمأ  ْنِم  ُةََِخلا  ُمُهل  َنوَ  ْنأ  ارْمأ  ُهلوُسَرَو  ُا  ق 

ََ ذِإ 
َ

ا ٍةَنِمْؤُم  َو 
َ

نِمْؤُمِل  َنا 
.ملسملا نوك  نأ  بج  اذكهو  (، ٣٦ بازحألا : ﴾ ) انِبُم َض 

ًَ
َّلَض  ف 

َ
ْدَق ُهلوُسَرَو 



ةنحملا دع  ةحنملا 
، اهقامعأ ضوخلا   باهن  ةماهلا ، ةملاعلا  تاصخشلا  نم  ةصخش  روطسلا  ەذه  انفض  

ِقلن مل  بناوج  انتاف  اناج  اهنم  انفرع  نإ  بك ، ٍدح  انيدل إ  ةلوهجم  اهيف  ةمظعلا  اود  نأل 
لئاسولا رفوت  مدعو  تاصخشلا ، ەذه  لثم  بك   ٍدح  إ  ثحلا  ةفك  انلهجل  ا ؛

ً
اهيلإ 

كي هل ال  كردُ  ام ال  نلو  نادجولاو ، سفنلا  ااوط  اهنم   ءوبخملا  ةفرعم  انيعت ع  لا 
.ةقلأتملا اهبناوجو  ناسإلا ، اذه  ةمظعلا   راثآ  عبتن  نأ  اذإ  انيلعف  هلج ،

ءانأ دع  ةناسإلا  هتفرع  ٍناسإ  مظعأ  وه  ل  طقف ، امظع  نك  مل  ناسإ  عم  ٍدعوم  نحن ع 
فاصوأ ل  هف  تعمتجا  مظع  ناسإ  هنلو  اموصعم ، ان  سل  هنإ  مالسلا ، مهيلع  هللا 

، ةعمتجم نامإلا  بعش  اهل  هلاوحأو  هلاعفأو  هلاوقأ  عمج   نمؤمو  ةذهملا ، ةناسإلا  ةمظعلا 
قيدصلل ر عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  هنع ، رك ر هللا  قيدصلا أ  عم  تلن  نحن 

.ملسو هيلع هللا ىلص ملا  لوسرلل  قيدصلا  بح  هنع   هللا 

ةنسلا ەذه  تضم  دقو  لودلاو ، ممألاو  بوعشلاو  تاعامجلاو  دارفألا  ةضام   ءالتبالا  ةنس  نإ 
اولذو تاخماشلا ، اورلا  ه  ءونت  ام  ءاللا  نم  مهيلع  ناوضر هللا  اولمحتو  مارلا ، ةاحصلا   
فاأ ملس  ملو  غلي ، نأ  هللا  ءاش  ام  دهجلا  مهب  غلو  هللا ، لس  مهءامدو   مهلاومأ 

بُو  بالا ، هسأر  حو ع  هنع  رك ر هللا  وبأ  يذوأ  دقلف  ءالتبالا ، اذه  نم  ملسملا 
ةاحلا ب  ام  هث  هتب   إ  لمُحو  هفنأ ، نم  ههجو  فرع  ام  ح  لاعنلا ، مارحلا  دجسملا 

.توملاو

ثالثو ةعس  اوناو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  عمتجا  امل  تلاق : اهنع  ةشاع ر هللا  نمؤملا  مأ  نعف 
لاقف ملسو هيلع هللا ىلص: ءافتخالا ، مدعو  روهظلا  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص   هنع ع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  حلأ  جر ،

ً

.كلذ نلا ملسو هيلع هللا ىلص ع  هقفاو  قحلا ح  راهظإ  حل ع  رك  وبأ  لزي  ملف  للق ، انإ  رك  اأ  ا 

رك وبأ  ماقو  هتشع ، ٍلجر   ل  دجسملا  اون  اوقرفتو   هعم ، نوملسملاو  لوسر هللا  رهظو 
راثف لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص –  اعت و  اعد إ هللا  ٍبطخ  لوأ  هنع  ناف ر هللا  سانلا –  ايطخ  
ةعر نب  ةتع  نإ  ح  اددش ، ا  رك  اأ  اوف  هعم ، ملسملا  اوراثو ع  نوكملا ، هلع 
ههجو فرعُ  ام  رك ح  نط أ  وثج ع  مث  تفوقسم ، لعنب  ههجو  ب  لعجف  هنم  اند 

.هفنأ نم 

ٍبوث ح رك   اأ  مت  ونب  تلمحو  كملا ، هنع  اولجأو  قيدصلا ، موق  مت  ونب  ءاج  امدنعو 
تام هللاو ل  اولاقو : دجسملا  اولخدف  مت  ونب  تعجر  مث  هتوم ، نوكش   مهو ال  هلم  اولخدأ 

.رك ارأث أل  ةعر  نب  ةتع  نلتقنل  رك  وبأ 

اأ نومل  مت  ونو  ةفاحق  وبأ  لعجف  هموق ، هلإ  عجرو  ملتي ، وهو ال  هلع  غمف  رك  وبأ  امأ 
هموق هسف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لعف  ام  لاق : ه ؟ رك  وبأ  ملت  ام  ىرت  راهنلا ، رخآ  الإ  ملت  امف  رك 

.ەوكرت مث  نوكم  مه  ذإ  ەولذعو 

معط نأ  هلع  حلت  هلإ  همأ  تماقف  ەاإ ، هقس  وأ  ائش  همعطت  نأ  يرظنا  خلا : مأ  همأل  اولاقو 
: لاقف كاحص ، ٍملع  نم  ام   ب  ا  هللاو  لوقتف : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ لعف  ام  لوق : وهو  ائش 

لمج مأ  تءاج  تجرخف ح  اهيلسف ، اهنع  باطخلا ر هللا  تب  ةمطاف  لمج  مأ  هذا إ 
دمحم الو  رك  اأ  فرعأ  ام  لمج : مأ  تلاق  دع هللا ؟ نب  دمحم  نع  كلأس  رك  اأ  نإ  تلاقف :



.معن تلاق : تلعف ، كنبا  كعم إ  بهذأ  نأ  بحت  تنك  نإ  نلو  دع هللا ، نب 

ٍقسف لهأل  كنم  اذه  اولان  اموق  نإ  هللاو  تلاقف  اع ، هتدجوف  رك  لمج إ أ  مأ  تضمف 
مأ تلاق  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هللا  لوسر  لعف  امف  قيدصلا : لاق  مهنم ، كل  هللا  مقتي  نأ  وجرأل  و  رفكو ،
لاق .هللا  نم  ٍدمح  حلاص  ملاس  هنإ  تلاق : .اهنم  كلع  ء  الف  لاق : .عمس  كمأ  ەذه  لمج :

قوذأ الأ  َّع  نإف   قيدصلا : لاق  .مقرألا  نب أ  مقرألا  راد  تلاق :  نآلا ؟ وه  نيأ  قيدصلا :
.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  اا ح آ  الو  اماعط 

اورظتنا ح دقو  دلولاو ، لهألاو  لاملاو  سفنلا  بح  قوف  اح  لوسر هللا  قيدصلا  بحأ  دقل 
لوسر ەاتلخدأ ع  ح  امهيلع ، أتي  لمج  مأو  همأ  تجرخ  مث  سانلا ، نكسو  لجرلا ، تأده 
ةددش ةقر  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هل  قرو  نوملسملا ، هلع  بأو  هلق  ةمحرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ەآر ن  املف  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

نم قسافلا  لان  ام  الإ  سأ  سل   لوسر هللا  ا  أو  تنأ  أ  رك : وبأ  لاقف  هنم ، ىري  امل 
اهعداو إ هللا اهل  عداف هللا  كرام ، تنأو  اهدلوب ، ترب  ەذه أ  لوسر هللا ، ا  لاق : مث  جو ،

.تملسأف مالسإلا  اهاعدو إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اهل  اعدو  اهاعدف  رانلا ، نم  اهذقنس  نأ 

ةع

ءالؤهب ءادتقالا  صح ع  ٍملسم  لل  عو  سورد  هتاط  مظعلا   فقوملا  اذه  نإ  باش ، ا 
ةغر هاجلا ؛ ناغطلا  طسو  مالسإلا  ةوعد  روهظلا  قيدصلا ع  راإ  اهنم : مارلا  بحصلا 

ضرعتي دق  يذلا  ىذألا  هملع  مغر  بولقلا ، هتشاش  تطلاخ  يذلا  نيدلا  كلذ  سانلا  مالعإ   
نأ الإ  همالسإ  دع  همهي  دع  ملو  هسفن ، نم  هلوسرو أ  بح هللا  هلق  بأ  دقل  هحصو ، هل 

نمثلا نا  ول  ةكم ح  ءاجرأ  لوسر هللا   دمحم  الإ هللا  هلإ  ال  ءادنلا : عفترو  مالسإلا ، ةار  ولعت 
.همالسو هتدقعل  انمث  هتاح  عفد  نأ  عف 

ً
رك  وبأ  داو  هتاح ،

ەذخأت الو  قحلا ، ادحأ   باهي  نا ال  دقف  ةعاجشلاو ، ةأرجلا  هنع  قيدصلا ر هللا  مت  دقل 
هنع صرح ر هللا  دقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  عافدلاو  هل  لمعلاو  نيد هللا  ةن  مئال   ةمول 

ىذألا لمحت  دقف  هتعاجشو ، هنامإ  ةوق  لد ع  اذهو  رافلا ، مامأ  ەراهظو  مالسإلا  نالعإ  ع 
.هتوم نوكش   اونا ال  هموق  نإ  مظعلا ح 

ائش ركذتيل  ەدسج  ضمُ  ٍملأ  ل  نع  لهذو  هسفن ، توملاو ي  ةاحلا  لجر ب  باش ، ا 
همأ حاحلإ  عم  بالاو  ماعطلا  لوانت  ضفري  مث  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لاح  نع  لاؤسلا  وه  طقف  ادحاو 

ملسو هيلع هللا ىلص، هللا  لوسر  ةمالس  ع  نانئمطالا  هلق  فاغش  بهل  طو  هللغ  يوري  ح  هلع 
مامأ ائش  يواس  اهنإف ال  ةضم  ةحم  تنا  نو  ةدسجلا ، مالآلا  نإ  هتؤرب ، هيع  لاحتاو 

حئارقلا تلو  مالقألا  تزجع  لو  ەرعاشم ، نمهــو ع  هح  كلم  ٍء  زعأ  دقف  بلقلا  ةقرح 
ةمقلا  مسجُ  اذه  هنع  رك ر هللا  أ  فقوم  نإف  بحلا  نم  علا  تاجردلا  رصت  نع 

يرطاخ لوج   ام  ل  رصت  نع  ازجاع  اذه  لثم  ٍفقوم  دجأل   نو  تاجردلا ، ەذه 
.ثملا دهشملا  اذه  لالج  نم  يرعاشمو 

ترب أ  ەذه  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : هلوق  اهتياده   هصرحو ع  همأ  قيدصلا  رب  اضأ  انه  رهظ 
فوخلا هنإ  رانلا ، نم  ك  اهذقنس  نأ  اهل ع  عداو هللا  اهعداف إ هللا  كرام  تنأو  اهدلوب 

باجتساف ةادهلا  رك  مأل أ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اعد  دقلو  هتنجو ، ەاضر  ةغرلاو   باذع هللا  نم 
نيد س ل  لا  ةكراملا  ةنمؤملا  ةعامجلا  نمض  نم  تحصأو  رك  مأ أ  تملسأو  هل ، هللا 

.ةنحملا دع  ةحنملا  نوناق  ثدحلا : لالخ  نم  ظحلنو  ەداع  ةمحر هللا  سملنو  اعت ، هللا 



قداصلا فلا 
اذإ ةمحلا  عبو  راألا ، ندعمو  راونألا ، ةاشم  بلقلاف  هناسلو ، هلق  هغصأ ؛ فرع  ءرملا 

ٍقدص ەرمضو  هنك ، امع  عُ  هنامجرت ، ناسللاو  اهيلع ، ەرطف هللا  لا  ةقنلا  هترطف  لظ ع 
نم بلقلا  ام   لالخ  نم  قحلا  عفدني إ  هنأل  فقاوملا ، نم  ٍفقوم  يأ  هلذخ   الو  ءافوو ،
خ  الو  ةبدأ ، ٍةعاجش  ەمض   هلع  ام  جهلف  ەردقو ، هئاضق  قداص  قو  ا  ٍنامإ 

اوقدص هللا راغص  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نمو  اوطخس ، مأ  سانلا  َرأ  اي  الو  مئال ، ةمول  هللا 
هلوسرو  نوني هللا  داهجو ، ٍةدقع  َلاطأ  اوناو  اهل ، مهلاوحأو  مهلاعفأو  مهلاوقأ  هلوسرو  

.لطالا لاطو  قحلا ، قاقحإ  اعسو   نورخد  الو  نطاوملا ، عيمج 

ةءالاو نمؤملا  ةالاوم  انيلع  بجوأ هللا  دقلو  ةدقعلا ، لوصأ  نم  مظع  ٌلصأ  ءالاو  ءالولا  نإ 
ذ
َ

َكِل ْلَعْفَ  ْنَمَو  َِنِمْؤُملا  ِنوُد  ْنِم  َءاَِلْوأ  َنِفالا  َنوُنِمْؤُملا  ِذِخَّتَي   
َ

: ﴿ كملاو كلا  نم 
: نارمع لآ  ﴾ ) ُِصَملا ِا  ن َو 

َ
ُهَسْف ُا  ذَحَُو 

ِّ
ُمُر ت 

ُ
ًةاَق ْمُهْنِم  ت 

َ
اوُقَّت ْنأ  ِإ 

َّ
 

ٍءَْ  ِ ِا  َنِم  ف 
َ

َسْل
.(٢٨

نامإلا لغلغت  ماوعأ ، ةع  زواجتي  مل  ەرمعو  اغص  مالسإلا  لخد  ف  روطسلا ، ەذه  انفض  
ةرجش اهو   ءامسلا ، نانع  تغل  ح  هناصغأ  تعفتراو  ەروذج  تخسرو  هلق ، قامعأ   

، ادهاز اداع  فلا  نا  دقلف  ىوقتلاو ، ةانإلاو  ءاجرلاو  بحلاو  فوخلاو  عشخلا  هل  رمثت  نامإلا 
عم ٍدعوم  نحن ع  هلوسرو ، اح   هلق  ألتما  يذلا  وه  فك ال  ةنئمطم ، ةئناه  ًةاح  شاع 

.هنع دعس ر هللا  نب  مع  نمؤملا  فلاو  للجلا ، احصلا 

ب  بحلاو ، ءافولا  دهاشم  مظعأ  نم  ٍدهشم  عم  انلق  شاعتن  روطسلا  ەذه  نحنو  
ب فوطنل  انب  اولاعتف  نمؤمللو ، هلوسرلو  ءالاو   ءالولا  مظع   لثم  قالمعلا  اذه 

.بولقلا نامإلا   لعف  ام  ىل  برق ، نع  للجلا  دهشملا  اذه  فرعتنل ع  خــــراتلا  تاحفص 

ةموعن ذنم  رقفلاو  متُيلا  ةرارم  عجتو  امي ، امهنع  هللا  ر  دعس  نب  مع  فلا  أش  دقل 
تجوزتو اندلا ، ماطح  نم  ائش  هل  كي  ملو  اغص ، اص  لاز  ام  وهو  ەوبأ  تام  دقف  ەرافظأ ،

انبا ەتعاو  امُع  سالجلا  نضتحاف  سوألا ، ءاثأ  نم  ناو  هنع ، دس ر هللا  نب  سالجلا  همأ 
امو ماوعألا  متو  ماألا  رمتو  مي ، هنأ  هلعج ي  خلا ح  فونص  ل  نم  هلع  قدغأو  هل ،

.اشف ائش  امهنب  دادزت  ةحملا  تلاز 

ىك ةلمح  ماقلل  نودعتس  يطنبلا  مورلا  نأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ملع  ةرجهلا  نم  ةعساتلا  ةنسلا  و 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ع مزعف  دحوتلاو ، نامإلا  مئاعد  بل  ةرونملا  ةنيدملا  مالسإلا  ةمصاع  دض 

اوعتي نأ  ةاحصلا  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  بلطو  ةنيدملا ، ةوزغل  كرحتي  نأ  لق  امورلا  لتكتلا  ب 
نم ةلقو  بك  سانلا  ع  ناو  دع ، سانلا  دصح  ملو  افص  تقولا  ناو  شجلا ، دع   

.لاومألا

ىري دجسملا  مع   ناو  هلع ، نوعطتس  ام  ل  اوعتيل  نوملسملا  قباس  كلذ  مغر 
نم هيع  مامأ  مع  اهآر  لا  ةخراتلا  دهاشملا  كلت  تناو  مهتيحضتو ، ملسملا  قباس 
امو مالحألا ، اند  الإ   ثدح  ال  لاخ  اهنأو  هيع ، مامأ  ت 

ُ
ضرع ةحضتلاو  قافنإلاو  لذلا 

ؤطات نم  بجعتو  هسفن  لأس  وهو  هتب  إ  داع  هلق ح  يع  اهاري  دهاشملا  كلت  تلاز 
ام هتت  ماق ع  يذلا  همع  خُل  فلا  بهذو  لام ، نم  هلم  ام  مغر  لذلا  نع  سالجلا 



، خلا وحن  مهقاسو  ةاحصلا ، راخأ  هلع  صقو  شجلا ، دادعإ  مهاس   هلعج  ثدح ، 
.محلا نم  نحنف   ةوبنلا  نم  هعد  امف  اقداص  دمحم  نا  نإ  لاقو : هلع  در  سالجلا  نل 

ەذهف ماللا ، اذه  لوق  هنسو  سالُجلا  لقع  هل  جر 
ً

نأ  نظ  نا  امف  عمس ، امم  فلا  برغتساف 
لوقو بهذأ  ماللا ؟ اذه  عم  مع  لعف  اذام  رفلا ، إ  نامإلا  نم  ناسإلا  جخت  ةمللا 

ىأر دقل  هلوسرو ؟ ةناخ   ەذهو  هلع  سي  مأ  دلاولا ، ةلم  يذلا  لجرلا  حضفو  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ،
هل دك  يذلا  مالسإلا  اراو  هلوسرو ، ةناخ   هلع  سلاو  سالُجلا  نع  توكسلا  نأ  
ام نلا ملسو هيلع هللا ىلص  خأف  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، لوقل  دجسملا  بهذ إ  نأ  فلا  ررقف  ه ، نورمتأو  نوقفانملا 

.سالجلا نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  ثعف  دس ، نب  سالجلا  نم  عمس 

لوسر لاقو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، يد  سلجو ب  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اَّحف  سالُجلا  ءاج  ٌللق ح  الإ  وه  امو 
تهوفت امف  ىفاو ع ، لوسر هللا ، ا  كلع  بذك  سالُجلا : لاقف  مع ، نم  هعمس  ام  هل : هللا 

تفتلا بذالا ، امهيأو  قداصلا ، امهيأ  نوسماهتي  سانلا  ماللا  اذه  لعج  دقو  كلذ ، نم  ء 
ا سالجلا : لاقف  قحلا ، كن  لزنأ ع  مهللا  لوقو  ناو ي  هجو ، نقتحا  فلا  اذإف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

امم ائش  تلق  ام  ا أ  فلحأ  و  انفلاحت ، تش  نو  قحلا ، وه  تركذ  ام  نإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
.مع كل  هلقن 

: اعت لوق هللا  لزن  دقو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  ولا  رثأ  لاز  سلاج ح  وهو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ولا ع  لف 
اَمَو ۚ اولاَنَي  ْمل  اَمِ  اوُّمَهَو  ْسِإ 

َ
ْمِهِم َدْعَ  اوُرَفَو  رْفلا  ةَمِل 

َ
ق 

َ
اولا ْدَقلَو  ق 

َ
اولا اَم  ِاِ  َنوُفِلْحَ  ﴿

﴾ .ُا ذَعُ 
ِّ

ُمُهْب اْولَوَتَي  ْنَو  ۖ ْمُهل  اَْخ  ُكَ  اوُُتَي  ف 
َ

ْنِإ ف 
َ

ۚ ِهِلْض ْنِم  ُهلوُسَرَو  ُا  غأ 
ْ

ُمُهاَن ْنأ  ِإ 
َّ
ن 

َ
اوُمَق

.(٧٤ ةتلا : )

مع قدص  دقل  ثالث ، اهررق  لوسر هللا ، ا  بوتأ  ل  لاق : مث  عمس ، ام  لوه  نم  سالجلا  دعتراف 
هجوت انهو  لوسر هللا ، ا  كادف  تلعج  ت ، لق  نأ  لأسأ هللا  بذا ، انأ  تنكو  لاق ، امف 

مع ا  لاقو : قفرب ، هنذأ  كسمأو  ەد  لوسرلا  دمف  حفلا ، نم  ي  ناو  فلا  إ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص 
.مالغ ا  تعمس  ام  كنذأ  تفو 

هقدغ نا  امم  هلاح  حالص  ةاحصلا  فرع  دقو  همالسإ ، نُسحو  مالسإلا  ةظح  سالُجلا إ  داع 
، رفلا نم  ذقنأ  دقف  اخ ، ەازج هللا ع  مع : ركذ  امل  لوق  نا  دقو  رب ، نم  مع  ع 

.رانلا نم  بقر  قتعأو 

ةع

هسفن مالسإلا   لأو  هلق ، نم  نامإلا  نكمتو  نامإلل ، مع  بلق  حَّتفت  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
لِّمُح ةاعلا  نس  مالغ   ةلشملا  ەذه  ه   اذإف  اهيف ، لغلغتف  ةصخ  ةت  ةفافشلا  ةفاصلا 

، انمؤم هسح  نلا  نأل  هلوسرو ، ناخ هللا  دقف  هلع  سو  هِّمع  تكس ع  نإف  قيط ، ام ال 
ماللا اذه  عاذأ  نو  هاحصأ ، نم  هنأ  نلا  بوسحم ع  ٌرفا  ل  انمؤم ، سلو  قفانم  وه  امنب 

هل مدقو  ەاعرو ، هسلأو ، همعطأو ، همرأو ، متيلاو ، رقفلا  نم  ەذقنأ  يذلا  وهو  همعل ، اقوقع  نا 
راتخ ْنأ  فلا  ناو ع  فنع ، عال  هنو  ددشو ، طخو  سع  فقوم  هنإ  جاتح ، ام  ل 

.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  ناخ  دقف  هنع  تكس  نو  همع ، َّقع  دقف  نلا  غلأ  نإ  ٌّرُم ، امهالحأ  نمأ ، ب 

ةاحصلا نا  دقلف  قفانملل ، ةلهم  بذلا  نا  امنب  نمؤملل ، ةاجن  قدصلا  نا  باش ، ا 
درفني نأ  لواحو  ةسلا  ٌدحأ  ءاسأ  اذإف  اهب ، نوفراعتو  لئاضفلا  ع  نوقالتي  مهنع  ر هللا 

نم أي  مهنب ح  ماقم  هل  بط  الف  ءاحصألا ، ب  برجألا  اذه  هلمع  اد  اخ ، ٍكلسم 



، ءادألا ةقدو  ثدحلا ، قدص  نلا  دهع  ةملسملا   ةعامجلل  وألا  ملاعملا  تناو  هتلع ،
ةلصلا عاطقناو  قافنلا ، تارامأ  ف  ءافالاو ؛ سلدتلاو  فالتخالاو  بذلا  امأ  ماللا ، طضو 

باذلا  بولسأ  ع  يأ  نفملاو ، سلدملا  بولسأ  ع  نيدلا  لاصتا  وأ   نيدلا ،
اهيلع اوبش  ح  لافطألا ، سوفن  قدصلا   ةلضف  ت 

ُ
سرغ نأ  وي  مالسإلاو  عقاولا ، ةفلاخم 

.اهل مهلاوحأو  مهلاوقأ  اهوفلأ   دقو 

اهيف نوسدق  ةنسح  ةئشت  مهدالوأ  اوؤشُي  نأ  ءاآلاو  تاهمألا  ملعُ  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  نا  دقلف 
َخل ةنيهلا  هفاوتلا  نم  اهبسحو  رومألا  ەذه  نع  زواجت  هنأ  ولو  بذلا ، نع  نوهتو  قدصلا ،

ةمالا  تشم  دقو  مظع ، دنع هللا  وهو  اغص  انذ  بذلا  نوتع  وهو  لافطألا  ك  نأ 
إ ناسإلا  عفدني  دقف  ةغصلا ، ةلملا  نوئشلا  تلوانت  ح  قدصلا  ةاعرو  قحلا  يرحت 
هلثم لا إ  نم  رارف  وهو  هقاوع ، نم  صلمتلا  لواحو  هف ، عقو  أطخ  نع  رذتع  بذلا ح 

هنم رد  امع  هملأو  عقاولا  ركذ  هقدص   لعلف  هطلغ ، ناسإلا  فع  نأ  بجاولاو  دشأ ، وأ 
.هتلز نارفغو  هتوفه  ناحسم 



ةداهشلاو ةنجلا  حــــر 
بح هللا مهــلق  قَّمعتو   بي ، ءامس  مالسإلا   رهظ  اوملسأ  ح  لاجر  نمؤملا  نم 

ع قحلا  تنا  ح  ەداهج  قح  هللا  اودهاجو   هلع ، هللا  اودهاع  ام  اوقدصف  هلوسرو ،
احصلا اذه  راثآ  هنع ،  عيلا ر هللا  نب  دعس  للجلا  احصلا  لاجرلا  ءالؤه  نمو  لطالا ،

ەذه عم  وهو  ملسملا ، حلاصم  ەتو  هتسارفو ، ەداهجو  هتداس  مسرتو  هل ، ُدهش  ملعلا 
، ةوبنلا لاجر ع  خــــرات  نوعلط ع  نممو  ةاحصلا ، حم  نم  ٌبك  ٌرطش  هفرع  نساحملا ال 
، هقدص دهش  نآلا  ةقا إ  لجرلا  اذه  راثآ  نأ  نم  مغرلا  عو  مهتاح ، ةسارد  نوفكعو ع 

رهزملا رهازلا  السإلا  خــــراتلا  لامعألا   عصنأ  مهل  نمم  نثك  قحو  هقح ، نوقم   اننإف 
.نساحملاو ءاطعلا 

ةلودلا ماق  نع  نالعإلل  لوألا  مويلا  ذنمو  همالسإ ، هنع  عيلا ر هللا  نب  دعس  نلعأ  نأ  ذنمف 
، مالسإلا ةوعدلو  هلوسرلو  انيمأو   اصلخم ، ادنج  هسفن  دعس  عضو  ةنيدملا ، ةمالسإلا  

داهج دهاجو  ىلا ، رد  انسح   ًءال  أو  كلم ، ام  لو  هلامو  هسفنب  لس هللا  دهاجو  
سوؤر دحأ  لتق  دقلف  رافلا ، شهدأ  ام  ةعاجشلاو  ةلاسلا  بو  نم  رهظأو  لاطألا ،

.ةعافر نب أ  ةعافر  وهو  كملا 

تهتناو لس هللا ، لتاقو   ءودهلاو ، تمصلا  رثؤي  هنع  دعس ر هللا  نا  دقف  هل  اذه  عمو 
دع ةرارملاو  ةيخلا  لاذأ  رجت  ةكم  رد إ  بقع  شق  تعجرو  ملسملا ، راصتنا  رد  ةوزغ 

.ةقحاس ةمهب  تنُم  نأ 

، ناطشلا بزحو  هللا ، دنج  قفلا ؛ ب  بو  ٍةكرعم  ر  ترادو  ةنحاطلا  دحأ  تءاجو 
أف تاهيه ، نلو  هنم ، صلختلاو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوصولل إ  مهتنكم  ام   ل  نوكملا  رفنساو 

.ضرألا راصنألاو   ءامسلا ، نم  ةكئالملا  ەدأ  دقو  هن ملسو هيلع هللا ىلص ، ظفح هللا  دقو  كلذ  مهل 

مرعلا لسلا  هنع  عيلا ر هللا  نب  دعس  نا  دقف  دحأ ، موي  دعس  فقوم  خــــراتلا  الو ي 
دعس عفدنا  الإ  ٍةحان  إ  ەب  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ر  امف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةحان  لوجو  لوص 

طقسف ەوحن ، مهحامر  تعأف  ەوشوتحاو  شق  نم  رفن  عمتجا  ٍذئدنع  ودعلا ، لزلزي  اهتهج 
نلا ص أد  ةكرعملا  كلت  تهتنا  املو  ادهش ، ەذختيل هللا  ةنجلا  نمث  عفد  وهو  اع  دعس 

.رجلاو تقلا  دقفتي  ملس  هلع  هللا 

انأ تلقف : عيلا ؟ نب  دعس  لعف  ام  رظني   نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : لاق  هنع ، تاث ر هللا  نب  دز  نع 
لوسر هللا، كل  لوق  هل : لقو  مالسلا ، هئرقأف م  هتيأر  نإ  دز  ا  لاقف  : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ا 

نوعس هو  قمر ، رخ  وهو  هتتأف  تقلا ، فوطأ ب  تلعجف  دز : لاق  دعس ؟ ا  كدجت  فك 
.مهس ةمرو  فس ، ةو  حمرب ، ةنعط  ام ب  ة 

فك خأ  كل : لوقو  مالسلا ، كلع  أرق  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  نإ  عيلا ، نبا  دعس  ا  تلقف :
، ةنجلا حــــر  دجأ  دجأ  لوسر هللا  ا  هل : لق  مالسلا ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عو  دعس : لاقف  كدجت ؟

هسفن تضافو  فرطت ، مفو ع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  صلخ إ  نإ  مل  رذع  ال  راصنألا : وقل  لقو 
.هتقو نم 

ةع



دحأو راصنألا  مالعأ  نم  ملع  همدق  ِةحضتلاو  ِتاثلا  للج   فقوم  خلا  اذه  باش ،  ا 
نمم ناو  ةكرعملا ، نادم  تث   دقف  هنع ، عيلا ر هللا  نب  دعس  ةقعلا ، ةعب  مهئاقن  

.هنع دهشسا ر هللا  خألا ح  ءادعألا  موجه  اوهجاو 

، مهس ةمرو  فس ، ةو  حمرب ، ةنعط  ام ب  ةاصإ  عس  هتباصإ  نم  خلا  اذه  ام   نو 
دقلو ضرألا ، طقس ع  حارجلا ح  نخثم  وهو  موقلا  عراق  نا  هنأو  هلامتحا ، ةوق  لد ع 

ملسو هيلع هللا ىلص نلا  ءادف  بوجوب  راصنألا  هموق  اركذم  هحور  تضاف  ح  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  همامتها  لظ 
.ةاحلا دق  لجر ع  مهيفو  ءادعألا  هلإ  لصو  نإ  مهل  رذع  مهنأو ال  مهحاورأ ،

امف ةنجلا ؟ فر   وهو  انع ، مهدري  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص : لوق  عيلا  نب  دعس  عمس  امنيح  باش ، ا 
لوسر اوعا  دقف  ةنجلا ، اهنإ  معن  رخآ ، ٍملاع  إ  لقتنا  دعس ح  عامسأ  ةمللا  ەذه  تسمال 
ءافولا تقو  نآ  دقلف  اهل ، انمث  مهسفنأو  مهلاومأ  اوعا   لا  كلت  اهلجأل ،  ەوعا  موي  هللا 

.اندلا نم  علخناف  اهلوخدل  أهتو  ةقلأتم ، ةنادزم  دعسل  ةنجلا  تءارت  دقو  دهعلا ،



سفنلا ىوه  نامإلا ع  راصتنا  نم  لثم 
نم هخومشو  هتاث  ىوقأ   نا  هل ، هناك  هلع  ألمو  نمؤملا  بلق  قامعأ  نامإلا   لغلغت  اذإ 

نامإلا نأل  لاتحم ، ٍثبخ  ءارغإ  الو  راج ، ٍلتع  باهرإ  ەدقتعم  نع  هعزعزي  ال  مشألا ، لجلا 
امل هنامإ  عم  انامإ  نمؤملا  اهب  دادزي  ةنيكسو  الإ هللا ، دحأ  نم  فوخ  اهعم  عمتج  ةننأمط ال 
نم اونا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نأ  انيدل  مولعملا  نمو  ةنآرقلاو ، ةنولا  تاآ هللا  ربدتو   ركفت 

ةكو ةلوطلاو  ملعلا  نم  ارفاو  اظح  اوتأ  نيذلا  امسالو  انيق ، مهقدصأو  انامإ ، سانلا  لمأ 
.هنارأ مهب  ىوقو  مالسإلا  مهب  زعأ هللا  نيذلا  نوينالا  مه  ءالؤه  نإف  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، مهتمزالم 

، لاعفلا دجمو  لالخلا ، نسحو  لاصخلا ، ف  ُههو هللا  للج  احص  روطسلا ، ەذه  انفض  
، مدن فَلا  الإ  هل  سلو  مدق ، لضفلا  ٍتب   نم  وهو  قالخألا ، مك  قارعألا ، ُف  وهف 

انيلع ُدوجت  رواغملا ، مهلاطأ  دحأو  راصنألا ، ءادهش  دحأ  احصلا  اذه  ممحو ، بحاص  ّزعلاو 
احصلا عم  ٍدعوم  ع  نحن  هتس ، نم  ةعئار  ةداهج  رامثب  خــــراوتلاو  ةسلا  بتك  قئادح 

.هنع رزخلا ر هللا  ةلعث  نب  سق  نب  كلام  ةمثيخ  وبأ  لطلا 

، هترطف انع  هتحامس  َلو   هتاذ ، ةققح  ِههنك  ىأر   هنأل  مالسإلا  لجرلا ع  اذه  ىوطنا 
نم ناف  ءافصألا ، صالخإ  هنيدل  صلخأو  هتبحم ، التف   ةاجنلا  ملسو هيلع هللا ىلص  هن  عم  دجوو 

ْمِهِدْهَعَو ِأل 
َ

ناَم
َ

ْمِهِتا ْمُه  َنيِذلاَو  : ﴿ نوعراس تاخلا  قرُط  مه   نيذلا  موقلا  نم  ناو  ءادعُسلا ،
.(٨ نونمؤملا : ﴾ ) َنوُعاَر

مهب نا  ولو  مهسفنأ  ع  نورثؤي  نيذلا  راصنألا  لاجر  نم  ەغ  عم  احصلا  اذه  ملسأ 
ذإ ال ةادلا ، ملسأ   فك  ملعن  الو  ةعاجشو ، دوجو  ٍنافت  ل  نونو  نووؤو  ةصاصخ ،

دحأ ي  ال  نل  رامضملا ، اذه  ةلُغلا   يورتو  ىدصلا ، لت  ٍتامولعم  رداصملا  انفعس 
.سفنلا ةساحم  نم  عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  كوبت ، موي  ةمثيخ  وبأ  فقوم 

كوبت وحن  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  راس  نأ  دع  هنع  ةمثيخ ر هللا  اأ  نإ  لاق : قاحسإ  نب  ٍدمحم  نع 
دقو هطئاح ، امهل   شع  هل   تأرما  دجوف  هلهأ  إ  لخد  مث  ةسملا ، نع  رخأت  اماأ ،
ماق ع لخد  املف  اماعط ، هف  هل  تأهو  ءام ، هف  هل  تدرو  اهشع ، امهنم  ةدحاو  ل  تشر 

سمشلا يأ   حضلا  ملسو هيلع هللا ىلص   هللا  لوسر  لاقف  هل ، اتعنص  امو  هتأرما  إ  رظنف  شعلا  با 
اذه ام  مقم ، هلام  و  ءانسح ، ةأرماو  أهم ، ٍماعطو  درا ، ٍلظ  ةمثيخ   وبأو  رحلاو ، حــــلاو 
ائيهف  لوسرب هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قحلأ  امنم ح  ٍةدحاو  َشع  لخدأ  هللاو ال  فاصنإلا ، يأ  فصنلا – 

.لحتراف هلمج  مدق  مث  اتلعفف ، اداز ،

نب مع  ةمثيخ  اأ  كردأ  نا  دقو  كوبت ، لزن  هكردأ ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ح  بلط  جخ   مث 
، كوبت نم  اناد  اذإ  اقفاف ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بلط  قطلا  امهنع   جحلا ر هللا  بهو 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلخت ع ح آ  نأ  كلع  الف  انذ  نإ   بهو : نب  معل  ةمثيخ  وبأ  لاق 

.لقم قطلا  بار ع  اذه  سانلا : لاق  كوبب  لزان  وهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  اند  اذإ  لعفف ح 

لقأ خانأ  املف  ةمثيخ ، وبأ  هللاو  وه  لوسر هللا : ا  اولاقف  ةمثيخ ، اأ  نك  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لاقف 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص خأ  مث  ةمثيخ ، اأ  ا  كل  وأ  هل : لوسر هللا  لاقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ملسف ع 

.ملسو هيلع هللا ىلص ببحلا  ةوعد  زافف  هل  اعدف  خلا ،

ةع



، مضلا ةظقو  بلقلا ، روضح  لاح  سفنلا   ةساحم  نم  ةروص  فقوملا  اذه  باش ،  ا 
، ةماقإلاو دملا ، لظلا  عم  ماعطلاو ، درالا ، ءاملا  نم  ەاتجوز  هل  تدعأ  ام  ةمثيخ  وبأ  ىأر  دقف 

ظقتو ركذتو  أف  رحلاو ، حــــلاو  سمشلل  ضرعتلا  نم  هف  وه  امو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ركذتف 
تلا ح  رافقلاو  افلا  عطق  ەدحو  جخو  جورخلا ، ع  مزع  مث  هسفن ، بساحو  ەمض 

.ةكم نم  امداق  نا  هلعلو  هنع  بهو ر هللا  نب  مع 

نودوع ٍفعض  تاظحل  مهيلع  رمت  نيذلا  قتملا  كولس  نم  ثم 
ً

انل  بت  ةروصلا  ەذه  ةداس ، ا 
ةمثيخ ر هللا وبأ  ركذت  دقل  مهسفنأ ، اوعجارو  اوركذت  اذإ  هلع  اونا  امم  انامإ  ىوقأ  اهدع 

ةرملا ەذه  هلا  ام  نلو  هسفن ، بح  امم  هح أ  هنأ  ەروعش  نا   يذلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هنع 
هلعل جخو  اع ، ركذت  دقل  دئادشلا !؟ اق  لوسرو هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةعتملاو ، ةحارلا  هسفن  رثؤُي 

.ەروو ەاضر  لصحو ع  كوبت ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص   لصو إ  بنذلا ح  رعش  لظو  هتاف ، ام  كرد 



نآرقلا عماج 
ةلض نم  غلي  امهم  هللا  لس  نمؤملا   هلذي  د ، وأ  فن  دأ ، وأ  يدام  ٍدهج  ل  نإ 

ةوطخلا ةرذ ح  لاقثم  هنم  عيض  ال  لجو ، زع  دنع هللا  هتانسح  هل   بوسحم  وهف  همجح 
بجع الف  بعتلا ، وأ  شطعلا  وأ  عجلا  ساسحإلا  حو  هقفنُي ، هنج  حو  همدق ، اهيشمت  لا 

حافلاو لذلاو  ةحضتلل  ةعئار  جذامن  ەراهدزاو  هتوق  ةلحرم  انل   مدق  مالسإلا  انيد  ىرن  نأ 
.علا ةرق  لس هللا و  لامو   سفن  نم  كلمت  ام  ل  ت 

ُ
مدق ةلئاه  ٍدادعأو  داهجلاو ،

نيذلا نم  نا  انيق ، مهقدصأو  انامإ ، سانلا  لمأ  نم  نا  مظع  لجر  روطسلا  ەذه  انفض  
ىوقو مالسإلا  مهب  زعأ هللا  نيذلا  نوينالا  ءالؤه  نم  نا  ةلوطلاو ، ملعلا  نم  ارفاو  اظح  اوتوأ 

لوق رمع  قورافلا  نا  ملسملل ، ةخماش  ةرانم  هف  ههقفتو  نآرقلا  لضف  ادغ  لجر  هنارأ ، مهب 
.تاث نبال  تألف  نآرقلا  نع  لأس  نأ  دارأ  نم  هنع :

ەرمأ دقو  قيدصلا ، دهع  نآرقلا   عمج  موي  مظعلا   فقوملا  بحاص  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
، نولا ةمهم   لجأو  مظعأل  دز  قيدصلا  راتخ  نأ  ةمظع  ةقنم  نم  اهل  او  كلذ ، قيدصلا 

باتك عماج  مظعلا  لجرلا  ةفاض  نآلا   نحن  دحاو ، ٍفحصم  ملا   نآرقلا  عمج  الأ و 
.هنع يراصنألا ر هللا  تاث  نب  دز  هللا ؛

مامأ فقأ  نأ  تسسحأ  للجلا  احصلا  اذه  نع  روطسلا  كلت  ةاتك  تأد   امدنع  نإ 
ملو ال؟ ضرألاو ، تاومسلا  ب  ام  ألم  العلا ح  تاجردلاو  تانسحلا  ألتما  دق  مظع  ٍلج 
، تاعنالا هتاضور  نأتت  

َّ
ق تضمو  كهجوب ، ُهتلقتساو  كنيمب ، فحصملا  تلمح  اذإ  كنإف 

اذه ع  نافرعلاو  ركشلا  كنونيد  نيذلا  ب  نم  نأ  ملعاف  ةآ ، دع  ةآو  ةروس ، دع  ةروس 
فحصم نآرقلا   عمج  عئاقو  نإ  هنع ، تاث ر هللا  نب  دز  للجلا  احصلا  مظعلا ، عيصلا 

.للجلا احصلا  اذه  اهعم  ركذو  الإ  ركذت  ال 

هترتو نآرقلا  عمج  لضف  مهيلإ  عجري  نيذلا  كراملا  ىركذ  ع  مكتلا  روهز  ت 
ُ

ن حف 
.مظع ظحل  روهزلا  كلت  نم  هنع  تاث ر هللا  نب  دز  ظح  نإف  هظفحو ،

اذه دارأ  دقو  لس هللا ، داهجلل   هسفن  تقاتشا  اغص  فط 
ً

هنع  تاث ر هللا  نب  دز  نا 
.ىلا رد  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   عم  لس هللا  ةداهشلاو   داهجلا  ف  لاني  نأ  غصلا  فلا 

قلأتو ةنطفو ، ًءاذ  جهوتي  ناو  دع ، ەرمع  نم  ةع  ةثلاثلا  متي  مل  يذلا  غصلا  مالغلا  لقأ 
ل نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ناو  لق ،

ً
هنع  دي  وأ  امامت ، لوطلا  هواس   فس  ەد  و  ةمحو ، ةاجن 

ً

هتمل  تبتو  لس هللا ، داهجلل   هتداق  تحت  كرحتي  شج  لوأ  ع  ةخألا  تارظنلا 
مهئادعأ دلأ  ةهجاومل  هاحصأ  زهجت  نأ  دعو  مالسإلا ، ةلود  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  سسأ  نأ  دع  ضرألا ،

نا ةداقلا ، ل  نأش  هنأش  هلع  همالسو  ر  تاولص  دئاقلا  لوسرلاو  ةرفالا ، ةكملا  شق 
.مدقتلا ارمأ  ع  نأ  لق  هشج  ضرعتس 

لوسر هللا، ا  كادف  تلعُج  لاقو : نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، نم  اندو  اغص ، امالغ  فوفصلا  لقأ ع  انهو 
رو ةرظن  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  هلإ  رظنف  كتيار ، تحت  ءادعأ هللا  دهاجأ  كعم ، نوأ  نأ  نذئا  

.هنس رغصل  هفو  ەرطاخ ، بَّطو  دوو ، ٍفطل  هفتك  تَرو ع  باجعو ،

ةحص ف  مرح  هنأل  ناوسأ ؛ انح  ضرألا  هفس ع  رجرج  تبلا  إ  غصلا  مالغلا  داع 



، انزحو ًأ  هنع  لقت  و ال  اهنع ، كلام ر هللا  تب  راونلا  همأ  هئارو  نم  تداعو  لوسر هللا 
، نيدهاجملا دادع  اهنبا   نوك  نأ  وجرت  ةأرملا  تنا  علا ، كلذ  تالط   نك  ءاسلاو 

.هللا لس  دهشسا   اهنبا  نإ  اهل : لق  اذإ  وهزت  دلاخلا  هذلا  علا  اذه  ةأرملا   تناو 

ةار تحت  ادهاجم  لاجرلا  عم  م  وهو  اهمالغ  ةؤرب  اهانيع  لحتكت  نأ  متت  مألا  ەذه  تنا 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص ىدل  ەوبأ  اهب  ح  نأ  رظتنملا  نم  نا  لا  ةناملا  لتح  نأ  لمأت  تناو  لوسر هللا ،

.ةاحلا دق  لظ ع  هنأ  ول 

ههاوم قمع  كردت  تنا  اهنإف  كو ، ٍتامل  ەرطاخ  ت 
ُ

بط مل  ةلاحلا  ەذه  هتأر ع  امل  نلو 
ام عردلاو  فسلا  دهاجت  نأ  كتعاطتسا  نك  مل  نإ  هل : تلاقو  اهيلإ ، ەرظن  تتفلف  هتانامو ،

.كدنع يذلا  ملعلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مدخت  نأ  كتعاطتساف  ةكرعملا  نودهاجملا   لعف 

نآرقلا تاآ  نم  ثلا  ظفح  هنأ  قوف  هنع ، دز ر هللا  ىدل  ةم  ةاتلاو  ةءارقلا  تنا  دقل 
لوسر همأ إ  ه  تهذ  حو  مالسإلا ، مدخل  ەغ  فلا ع  هف  قوفتي  لاجم  اذهو  ملا ،
لوسر ەتخا  برحلاو  داهجلا  لاجم  هلتم  غ  امو  اهدلو ، تانامإ  هلع  تضرعو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

ام هللاو  إف  دوهيلا  ةغل  ملعتف  بهذا  هل : لاق  هتاقاطو  هتاردق  ملع  املو  هنم ، عمسو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ەدنع نا  هلعلو  ةلل ، ةع  عبس  نم  لقأ  دوهيلا   ةغل  ملعتو  دز  بهذف  اتك ، مهنمآ ع 

.اهناقتو اهملعت  متي  نأ  ةدم  ەذه  عاطتساو   اهنع ، ةفلخلا  ضع 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ةافو  دع  ح  كلذ ، اف  ەافكو  ولا ، ةتك  نم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هلعج  كلذ  دعو 
ثالث ذئتقو  ەرمع  ناو  نآرقلا ، عمج  ةمهم  رك  وبأ  قيدصلا  هللا  لوسر  ةفلخ  هلإ  لوأ  نأ 

.طقف اماع  نعو 

ةع

زع هللا  ةعاطل  طشي  امئاد  نمؤملا  ةلاع ، ٍةمه  بحاص  امئاد  نمؤملا  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
نأ ةاحصلل  قحف  لس هللا ، هتاخو   ةداملاو  ةكفلا  هتاقاط  ل  رخس  امئاد  نمؤملا  لجو ،

كلذل مهــلق ، تألم  داهجلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  ةوعدو  مظع ، مهدنع  رمأ هللا  نأل  مهنع  ري هللا 
.رد ةكرعمل  ادادعتسا  اجوم  جمت  ةنيدملا  تنا 

ح هلإ ، نوهجتي  سانلا  لف  ء  مظعت  اوؤطاوت  ع ع  اذإ  سانلا  نأ  اندوق إ  اذه 
نع هل  سانلا  ثدح  تأرل  ةنلاو ، ةفرخزلا  سانلا   سفانت  ولف  رالا ، نودلق  راغصلا 
عمج نع  هل  مهثيدح  تأرل  لاومألا  عمج  مهل   سانلا  سفانت  ولو  اهتزو ، مهتويب  ةفرخز 

اذه نوثدحتي   اعمج  سانلا  تأرل  لجو  زع  ناوضر هللا  بلط  سانلا   سفانت  ولو  لاومألا ،
.اعمج مهمهي  عضوم  سانلا  ەاجتا  بسح  ل ع  ف  لاجملا ،

وأ ح نآرقلا ، ملعت  ةغلا ح  ةانع  هنبا  تعا  مدحأ  نأ  ول  ماللا : اذه  مل  لوقأ  باش ، ا 
، تاولصلا ءادأ  عو  هللا ، ةعاط  ع  هلمحو  هقفلا ، ماحأ  ملعت  وأ  هللا ، لوسر  ثدح  ملعت 

هلق ع  لخد  هللاو  لاحلا ، اذه  ع  هنبا  ىأر  اذإ  بألاف  تاعاطلا ، هللا  إ  برقتلا  عو 
اهتب نشخ ، اهماعط  ةنشخ ، اهتاح  ةفشقتم ، ةألا  ەذه  تنا  ولو  اهفصو ، عيطتسأ  ةداعس ال 

.ةداعسلا ةاغ  تنال   للق ، اهلخد  غص ،

بهت نأ  تعاطتسا  ةملسم  مأ  ةرمث  كلذ  ناو  ه ، مالسإلا  ةمأ  دافأ  ملو  لفطلا  كلذ  َغبن  ملف 
مف ةمألا ، ەذه  ادج   ةثك  ةلثمألاو  اهتأفامو ، اهرجأ  نوك  م  اذإ  ىف  ةورث ، مظعأ  ةمألا 



.مهيلع ناوضر ر  دز  مأو  دز  لثم  جاتحن 



ةاحصلا ةعاجش  نم  عئاور 



باعصلا رهاق 
ال مالسلا ،  مهيلع  ءانألا  دع  ةلا  هتفرع  ناسإ  مظعأ  هنع  ر هللا  قيدصلا  رك  اأ  نإ 

ح مهسفنأ  رادقأ  نم  نوعفري  امنإ  هلئاضف ، نعو  هنع  نورطس  ام  ق 
َ

ەرد نم  نوبتالا  عفري 
عم مءاوتت  هقلُخ  ةطاسف  مظعلا ، لجلا  اذهو  خماشلا ، دوطلا  اذه  نع  ثدحلل  اهنولهؤي 

نوكل رادقألا  هتراتخا  لجر  هنإ  ةقراخ ، ٍةمظع  عم  نمضتت  هلئامش  ةطاس  نأ  امو  هقلخ ، ةطاس 
هماأ نوكتل  تخا  يذلا  لجرلا  وه  هنإ  ةمظعلاو ، نامإلا  نف  اعمج   ةلا  ةذتاسأ  سأر  ع 

أ نا  كلذ  عمو  سرافو ، مورلا  هملاعو –  ەع  تاروطامإ  مظعأ  ن 
َْ وألا   روطسلا 

لعجا مهللا  لوقو : ُدِّدرُو  هيع ، للُي  عمدلا  نا  كلذ  ح  ءانث ، ةمل  هلع  تقلأ  اذإ  ًءاح 
!! نولوق ام  ذخاؤت  الو  نوملع ، ام ال  رفغاو   نونظ ، امم  اخ 

بلق و  سانلا ، بولق  اهاإ   ەأَّوب هللا  لا  ةناملا  هترادج  مظعلا  ةفلخلا  اذه  تثأ  دقل 
نأ نامإلا  عيطتس  ام  ىدم  نع  فشك  ٍبولسأ  ةمهادلا  ثادحألا  ەاجت  كرحت  دقلو  خــــراتلا ،

ذافنإ هتمظع   بناوج  دحأ  نع  راتسلا  عفل  انب  اولاعتف  تازجعم ، نم  أو  باعص  نم  رهق 
هب هنع  رك ر هللا  نامإ أ  فقوملا  اذه  جت   دقل  امهنع ، دز ر هللا  نب  ةماسأ  ثع 

.نامإلا ەدحو   جيس  رهالا  قهاشلا  لجرلا  اذه  نم  لعج  وحن  هلوسرو ع 

تنا إ هتهجو  امهنع ، دز ر هللا  نب  ةماسأ  ةرمب  اشج  َّدعأ  دق  نا  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  لق 
اركسعُم لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  تام  موي  شجلا  ناو  ةمالسإلا ، موختلا  نامورلا ع  ناودع  درل  ماشلا ؛

دع يأرلا  فلتخاو  هفحز ، لوسرلا  ةافو  تأجرأو  سلل ، أهتي  ةنيدملا  نم  لامأ  ةثالث  دعُ  ع 
ماشلا إ  ةماسأ  شج  ثع  نأ  قورافلا  مهسأر  عو  ةاحصلا  نم  قف  ىأرف  ەرمأ ، اذه  

ةرو اوأرو  نيدترملا ، وزغ  ةددهم  مالسإلا  ةمصاع  تحصأ  يذلا  تقولا  ةيهر   ةرطاخم 
.ةنيدملا شجلا إ  ةدوع 

امو مهناعجشو ، سانلا  ەوجو  هعم  نإف  ماشلا  موخت  ةماسأ إ  شج  لسرت  ال  رك ، اأ  ا  اولاقو :
! نحنو  ف ٍةجاح  نم  مورلا  لاتق  انل  امو  شجلا ، اذه  نم  ةنيدملا  انيلخأ  اذإ  ٍء  ردقن ع 

ەاَّنت يذلا  يأرلا  اذه  الإ   باوصلا  ودي  ال  ةوخإ  ا  درجملا  قطنملا  ت 
ُ

ساق ح  ةلأسملا 
رك ر اأ  َّنل  هأر ، اذه  نا  شجلا  دئاق  ةماسأ  حو  رمع ، قورافلا  مهسأر  عو  ةاحصلا 
اهيف هللا  مربأ  ةضق  الإ  داهتجالل  عست  ەدنع  ةضق  لو  هنامإ ، نم  هقطنم  دمتس  هنع  هللا 
لا راطخألا  نكت  امهمو  فورظلاو ، تاثدحتسملا  نكت  امهم  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ه  رمأ  ام  نكلف  امح ،

.ةنيدملا ددهت 

ةفلخ باوج  عمسل  خــــراتلا  تصنأو  اور ، ٍلاجك  خسارلا  هنامب  رطخلا  قيدصلا  هجاو  دقل 
ترج ول  هللاو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ەدقع  ءاول  لحأ  انأ  متاهمأ ! متلث  مهل : لاق  دقف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
يغ ىرقلا  قبي   مل  ولو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ه  رمأ  ام  ةماسأ  ثع  تذفنأل  فطخت  عاسلا 

.هتذفنأل

ةضقلا نأل  نخآلا ، ءارآ  اتتفُم ع  اذه  هممصتب  رك  وبأ  نك  ملو  رمألا ، عازن   ةَمث  دع  مل 
قيدصلاو ەرمأ ، عأو  هتمل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اهيف  لاق  نأ  دع  ىروشلل  ضرعُ  امم  تسل  اساسأ 

.ةئشم لطع  وأ  ءاضق  لوسرلل  دري  نأ  عاسلا ع  هفطختت  نأ  رثوُي 

، ةوبنلا تازجعم  نم  ةزجعم  نوكل  رك  أ  هحتف هللا ع  امظع ، مالسإلا  احتف   اذه  ناو 



، ةجئاملا ةجئاهلا  ةرجلا  ەذه  مامأ  ەدحو  فق  نأ  عاطتساف  ەدنع ، نم  ٍةوق  رك  اأ  دمأ هللا 
.ةدترملا لئاقلا  ەذهو  ءامعلا  فلا  ەذه  مامأ  ەدحو  قيدصلا  فقو 

شجلا سأر  لعج ع  نأ  قيدصلا  نم  نوبلط  اضأ  رمع  مهسأر  عو  ةاحصلا  ضع  داعو 
امَِّسالو  ةخلا ، دودحم  ادئاق  ناو  ەرمع ، نم  ةع  ةعاسلا  زواجتي  مل  يذلا  ةماسأ  ادئاق غ 

.مهئالجأو ةاحصلا  خيش  شجلا  اذه 

اذه رك   اأ  نل  اددس ، يأرلا  ودي  درجملا  قطنملا  ءوض  تثح   اذإ  اضأ  ةلأسملا  ەذهو 
لوسر هللا وه  شجلا  اذه  ةداق  ةماسأ  يذلاف و  هنامإ ، نم  هقطنم  دمتسُ  رمأ ؛ ل  هنأش  

لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص؟ ەالو  جر 
ً

رك  وبأ  علخفأ  لوسرو هللا  ، ةاحصلا  هضر  دقلو  ملسو هيلع هللا ىلص ،

الو لق  اهلثم  راث  ام  ةروث  ملحلا  لجرلا  راث  رك ح  حقملا ع أ  يأرلا  ضرع  رمع  دك  ملف 
: لوقف دهشملا  اذه  انل  فص  هسفن  قورافلا  وه   – ناع دهاش  عدنلو  دع ،

هلوُيأ باطخلا ! نب  ا  كتمدعو  كمأ  كتلث  لاقو : رمع ، ةحل  ذخأو  هنام  نم  رك  وبأ  بثو 
متلث اوضما  لاقف : تعنص ؟ ام  اولاقف : سانلا  رمع إ  جخف  هلزعأ !؟ نأ  رمأتو  لوسر هللا ،

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  ةفلخ  نم  مس  تقل  ام  متاهمأ !

ةكرب هللا، ع  كرحتلل  مهاعدف  اركسعم ، شجلا  نا  ثح  إ  هعي  رمعو  قيدصلا  ماق  مث 
اشام  شجلا  عم  قيدصلا  راسو  لق ، نم  ةناسإلا  اهتفرع  ام  ااصوب  ەدوزو  شجلا ، مو 

لاقف لزنأ ، نأ  امو  بكرت  نأ  امإ  لوسر هللا  ةفلخ  ا  ةماسأ : لاقف  اار ، ةماسأو  شجلا  عيدوت 
؟ ةعاس لس هللا  دق   غأ  نأ  َّع  اذامو  بارب ، تسلو  لزانب  تسل  هللاو  قيدصلا :

، هلوسرو ةعاط هللا  نع  ةلمنأ  دق  جورخلا  ەوعد إ  ارمأ  الإ  نوهي  للَج  لو  لهس ، ەدنع  رمأ  ل 
لمح ح نأ  ممصمل ع  هنو  دماصلا ، خسارلا  هنامإ  نالثمتي   اقثْوم  ادقع  هنب و هللا  نإ 
هتص هعم  لمح  نامإلا  نأ  ق  وهو ع  نامإلا ، اذه  اهضرف  لا  ةفا  تامالالا  توملا 

.باوصلا قحلا و  يدهت إ  لا 

ةمجاهم ع  نودترملا  أرجت  اذإ  ةنيدملا ، تلزلزو  ملسملا ، ع  ءاللاو  برلا  دتشا  املو 
ةفلخ ا  رمع : لاقف  كلذ ، يوقلا   رمع  راح  ح  اعزجو ، ةح  ةاحصلا  دادزاو  ةنيدملا ،

! مهب قفرأو  سانلا  فلت  لوسر هللا 

تئجو كن  توجر  دقل  باطخلا ؟ نبا  ا  اذام  رمعل : لاقف  ةحلا ، هسفن  فرعت  رك ال  اأ  َّنل 

قيدصلا ر هللا لاقف  الإ هللا !؟ هلإ  هنأ ال  نودهش  اموق  لتاقت  فك  رمع : لاقف  كنالذخ ،
: هنع خــــراتلا  اهظفح  لا  ةمساحلا  هتمل  لاق  مث  ةازلاو ، ةالصلا  قَّرف ب  نم  نلتاقأل  هللاو  هنع :

ع متيلخت  ولو  فسلا ، هلع  مهتلتاقل  هللا  لوسر  إ  هنودؤي  اونا  اقع 
ً

وعنم  ول  هللاو 
ةف الإ  نكت  ملف  مهلاتقل ، نيدهاجملا  بترو  هسفنب ، مهيلإ  قيدصلا  جخ  مث  يدحو ، مهتدهاجل 

شويجلاو الإ  قيدصلا  ةفالخ  نم  لوألا  ماعلا  ضم  ملو  ةنيدملا ، نع  مهدر  ح  ةصق 
.سرافو مورلا  باوبأ  عقت  ةمالسإلا 

ةع

لوحتلا دشأ  امف  رمأ هللا ، نع  نامإلا  لهأ  لغش  دئادشلاو ال  لدتو ، غتت  لاوحألا  باش ، ا 
برعلا دوفو  أت  ءاش ، ام  لاوحألا  بلق  يذلا  هللا  ناحسف  كلذك ! هعأ  امو  ەرطخأو !

لاوحألا  بلقتت  مث  دوفولا ، ماع  عساتلا  ماعلا  َُس  ح  ةلا ، ەذهــو  ةعطم  ةداقنم  ةنعذم 



تءاج ل  مالسإلا ، ةمصاع  ةرونملا  ةنيدملا  ع  ةراغإلل  ةعلا  لئاقلا  أتف  ماع ، نم  لقأ 
اهماأ ال نأ  ممألا  ةتباثلا   نم س هللا  نإف  كلذ ، ةارغ   الو  ملسملاو ، مالسإلا  ءاضقلل ع 

لجو زع  فو 
ُ

اه ماألا  بلق  يذلا  كلذ  خأ  دقو  لدتو ، غتت  ل  لاح ، ع  ةتباث  ت 
.(١٤٠ نارمع : لآ  ﴾ ) ساَّنلا ََْب  ن 

ُ
اَهلواَد ألا 

ُماََّْ َكلِتَو  : ﴿ هلوق

نأو ال صلا ، عم  نلاف  صت ، نأ  ةصملا  اهب  تَّملأو  ةدشلا  اهب  تلزن  اذإ  ةمألا  ملعُ  قيدصلاف 
امهم ةصملاو  تمظع  امهم  ةدشلا  نأ  امئاد  ملسملا  ركذتيلو  ةمحر هللا ، نم  طنقت  الو  سأت 

﴾. اُْ ُْعلا  َعَم  َّنِإ  (، ٥  ) اُْ ُْعلا  َعَم  ف 
َ

َّنِإ : ﴿ ةتباثلا نإف س هللا  تكو  تدتشا 

تكو ال تمظع  امهم  بئاصملاو  دئادشلا  نأ  ةماسأ : شج  ثع  نم  ةدافتسملا  سوردلا  نمو 
رمأ نع  قيدصلا  لغش  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  لوسرلا  ةافو  نإف  نيدلا ، رمأ  نع  نامإلا  لهأ  لغش 

قيدصلا هملعت  ام  نلو  ملسملل ، ةسلا  ةملظم  ةحلا  ٍفورظ  ةماسأ   ثعب  رمأو  نيدلا ،
ەذه نم  لحترا  رمألا ح  اذه  َو  ء ، ل  مدقم ع  نيدلا  رمأ  مامتهالا  نم  لوسر هللا  نم 

.اندلا

نل انرم ، نوك  عو ، ذخأ  لولحلا ، فاصنأ  راتخ  ناسإلا  اناحأ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
دنع نوفق  ةئملا ، ذخأل  سمخلا  ض  حلاصم ، باحصأ  نآلا  امأ  أدم ، ةضق  مامأ  قيدصلا 

وعنم ول  ِهللاو  لاق : للجلا  احصلا  اذه  نل  لولحلا ، فاصنأ  نوضوافتي ع  قرطلا ، فاصنأ 
اذه باطخلا  نب  رمع  هلأسو  فسلا ، هلع  مهتلتاقل  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هنوطع  اونا  ع  َلاقع 
هللاو هنع : قيدصلا ر هللا  لاقف  الإ هللا ؟ هلإ  هنأ ال  نودهش  اموق  لتاقت  فك  جحلا : لاؤسلا 

اهنودؤي إ اونا  اقانع  وعنم  ول  هللاو  لاملا ، قح  ةازلا  نإف  ةازلاو ، ةالصلا  قرف ب  نم  نلتاقأل 
.اهعنم مهتلتاقل ع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص 



توملا ةقدحو  ..مالسإلا  ةقعاص 
حلاصم ەتو  هتسارفو ، هتاحوتفو  ەداهجو ، هتداس  مسرتو  هل ، دهش  ملعلا  احصلا  اذه  راثآ 

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص راصنأ  نمو  مالسإلا ، ردص  مالعأ  دحأ  نا  نساحملا  ەذه  عم  وهو  ملسملا ،
ةصلاخ اهمدقت  ددرت   مهلاني  ال  مهفأ ، مهحاورأو ع  قحلا  نطاوم  نوعراس إ  اولظ  نيذلا 

همامتها ردق  رهظم  متهي  هنع ال  كلام ر هللا  نب  ءالا  نا  دقل  اعتو ، هناحس  هجول هللا 
ازارط نا  دقل  ةمظعلا ، نكس  ةلالا  هلامسأ  َتْحتف  هناحس ، برلا  رظن  لحم  وه  يذلا  ەخم 

.هلثم نامزلا  دوج  املق  لا ، نم  ادف 

ءالا نك  ملف  بجعلا ، قوف  اجع  ىري  لتاق  وهو  ەاري  نم  هنع  كلام ر هللا  نب  ءالا  نا 
نا ل  ال ، مئانغلا ، وأ  نلا  نع  نوثحي  نمم  هفس  كملا  دهاج  ح  هنع  هللا  ر 

ل تنا  دقف  اهئيجم ، لجعتسو  لس هللا ، ةداهشلا   وه  الأ  طقف ، دحاو  ٍء  نع  ثحي 
مل كلذ  لجأ  نم  قحلا ، كراعم  نم  ٍةكرعم  ضرأ  قوف  هحن  ق  ادهش ، توم  نأ  هنامأ 

.ملسو هيلع هللا ىلص نلا  عم  ةوزغ  الو  ٍدهشم  نع  فلختي 

ملعل مهل : لاقف  هلع ، فوخلا  مههوجو  أرقف   هنودوع ، هناوخإ  بهذف  ضرم  ٍموي  تاذو 
.ةداهشلا مرح هللا  نل  ءالا ، برو  ال  ارف ، تومأ ع  نأ  نوبهرت 

ثح عألا ، قيفرلا  هقاحتلاو  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  نلا  ةافول  وألا  تاعاسلا  ذنم  ةصقلا  ەذه  أدت 
قبي مل  ح  اجاوفأ ، نيدلا  اذه  تلخد   ام  اجاوفأ  نيد هللا  نم  جخت  برعلا  لئاق  تقفط 
نمم كانهو  انه  ةقرفتم  تاعامجو  رجاه ، ةقو  فئاطلاو  ةنيدملاو  ةكم  لهأ  الإ  مالسإلا  ع 

.نامإلا مهــلق ع  تث هللا 

تدا لا  ةنتفلا  كلتو  راصعإلا ، اذه  مامأ  اورلا  لاجلا  دومص  هنع  قيدصلا ر هللا  دمص 
دقعو ءامعلا ، ةرمدملا  ةنتفلا  كلتل  ىدصتي  هنع  ماقف ر هللا  سالاو ، خألا  قت ع 

باحصأ ةفنح  ونب  اددع  مهأو  اسأ  نيدترملا  ىوقأ  ناو  نيدترملا ، ةهجاومل  ًءاول  دحأ ع 
نم ةعومجمو  هنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  ةداق  اشج  قيدصلا  مهل  دشحف  ةملسم ، باذلا 

كلام نب  ءالا  مالسإلا  ةقعاص  نيدهاجملا  ءالؤه  ةعلط  ناو   نجاهملاو ، راصنألا  لاطأ 
.هنع ر هللا 

ه، ةقلخ  ةماملا  موي  ءالا  ةلوط  تنا  دقلو  ةماملا ، ءاقع  لهس  ةكرعم  ناشجلا   تلا 
نع هثحو  همادقو ، هتراسج  نأل  ادأ ، ادئاق  نوك  الأ  وُي  قورافلا  نا  يذلا  لطلا  ةقلخ 

.كالهلا هش  ةرطاخم  لتاقملا  نم  ەغل  هتداق  لعج  اذه  ل  توملا ،

، ةداهشلا قشاع  اهعم  قلطناو  اهريداقم ، ةمالسإلا إ  فوفصلا  تقلطناف  هللا أ ، دلاخ : ىدان 
دتشا املف  هسأ ، ضمو  تحت  فخلا  قاروأ  نوطقاسي  مهو  هفس ، لاجرلا  لدنج  حارو 
عأ ءالا  حاصف  ءارب ، ا  ملت  لاقو : دلولا ، نب  دلاخ  ەدئاقو  ەوخأ  ەادان  نمؤملا  برلا ع 

وه امنو  مويلا ، دع  مل  ةنيدم  الف  ةنيدملا ، عجرلا إ  منم  دحأ  ركف  ال  راصنأ هللا ، ا  هتوص :
.ةنجلا مث  ەدحو  هللا 

ەذه لثم  ف  ةنجلاو ، وه هللا  امنإ  لجأ  هلاصخ ، تو 
ُ

ن اهلئاق ، حور  ع  لدت  تامللا  ەذه 
، مالسإلا ةمصاع  ةنيدملا  ح  رخآ ، ء  لوح  رطاوخلا  رودت  نأ  ي  ال  ةعصلا  فقاوملا 

اوُمزُه اذإ  مهنأل  اهيف ، اوركف  نأ  ي  ال  مهدالوأو ، مهءاسو  مهراد  هف  اوفلخ  يذلا  دللاو 



.مالسإلل ةمصاع  كانه  نوكت  نلف  مويلا ،

اهجهن ةكرعملا إ  تداع  جو ح  تقو  مو  السإلا ، شجلا  لاطأ  ءالا   تامل  ت 
ةمه ضضح  نوطقاسي   نودترملاو  رزؤُم ، ن  مهقس  نومدقتي  نوملسملا  لَّوألا ،

قش ءالا  ىناو  مظعلا ، اهدعوم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إ  ةارب  نوس  هناوخإ  عم  كانه  ءالاو  ةساق ،
ءارولا نوكملا إ  عفدناو  مهمادقأ ، لزلز هللا  ءادعأ هللا ح  باقر  هفس   لمعو  فوفصلا 

، ناردجلا ةلاع  ءاجرألا ، ةحر  ةقدح  و  اهب ، ذالو 
ُ

او اهولخد  ةبك  ٍةقدح  اومتحاو  راه ،
اولعجو اهناردج ، اع  اونصحتو  اهباوبأ  مهيلع  ەدنج  نم  ةفلؤملا  فالآلاو  ةملسم  قلغأف 

.رطملا طقاس  مهيلع  طقاستف  اهلخاد ، نم  مهلاب  ملسملا  نورطم 

عم ا  حاصو : ةلاع  ةور  قوف  دعصو  ءالا ، لسالا  لطلا  ملسملا  راوغم  مدقت  كلذ  دنع 
، اهبا نم  اق  ةقدحلا  وفذقا إ  مث  حامرلا ، سلا ع  اوعفراو  سرت  وعض ع  ملسملا ،

.بالا مل  حتفأ  نأ  امو  دهشسأ ، نأ  امإف 

ةطخلا خ ەذه  روصت   دقل  طقف ، ةداهشلا  نع  ل  نلا  نع  ثحي  هنإ ال  مل ؟ لقأ  ملأ 
و اهبا ، ملسملل  حتف  ةقدحلا ، ه إ  فذق  وهف ح  هتاممل ، ٍةروص  خو  هتاحل ، ٍماتخ 

باوبأ نوكت  كلذك  تقولا  سفن  و  ەدسج ، قزُمتو  كملا  فويس  هُشونت  تقولا  سفن 
!! دجم ددج  سع  لاقتسال  حَّتفتتو  اهتز ، ذخأت  ةنجلا 

تاع هتعفرو  مسجلا ، لحن  مجحلا  لض  نا  دقف  سرت ، ءالا ع  سلج  لا  حمل  و 
ب تاوق  هتأر  املف  ةقعاصلا ، لوزن  مهيلع  ءالا  لزن  توملا ، ةقدح  بلق  لزن   حامرلا ح 
لتق ةقدحلا ح  با  مامأ  مهدلاج  لطلا  لاز  امو  بوصو ، ٍبدح  ل  نم  هلإ  تلقأ  ةفنح 

ةمرو حمرب ، ةنعطو  فس ، ة  ب  ام  احرج  نونامثو  عض  هو  بالا ، حتفو  مهنم  ةع 
باقر فسلا   اوملعأو  اهباوبأو ، اهراوسأ  نم  توملا  ةقدح  ع  نوملسملا  قفدتف  مهس ،

تق
ً. ەودرأف  ةملسم  اولصوو إ  افلأ ، نع  نم  اق  مهنم  اولتق  ح  باذلا ، ةملسم  دنج 

ه م  نا  يذلا  عملا  َل  وه  الو  هتلاتغا ، كملا  فويس  الف  ققحتي ، مل  ءالا  ملح  نلو 
لمح دقو  ة ، نامثو  اعض  كملا  فويس  نم  ٍذئموي  َّلت  لطلا  دسج  نأ  حيحص  هسفن ،

هجلاع ارهش  هسفنب  هنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  هلع  ماقأو  ىوادل ، هعاتم  كلام إ  نب  ءالا 
.متي امو  هتياغ ، نود  نا  هاصأ  يذلا  اذه  نلو  نم هللا ، ءافشلا  ءاج  ح 

ةع

اذه مادقإ  نم  شهدنو  بجعلا ، هلمتي  مظعلا  فقوملا  اذهل  لمأتملا  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ءادعألا طسو  هسفنب  ل  ناسإ  يأ  نإف  ةئادفلا ، ةطخلا  ەذه  ذفنت  ع  بلا  لطلا 

كلذ روصتي  هنع  كلام ر هللا  نب  ءالا  نا  لهف  لتقلا ، عاونأ  عشأ  تق 
ً

توملا  روصتس 
ةمل ءالعإ  لس  مهسفنأ   نوهت  ٍموق  نم  هنلو  كلذ ، عقوتي  ءالا  نا  معن  هسفنب ؟ ل  وهو 
نإف ملسملل ، بالا  حتفو  ةداهشلا ، رفظلا  ءاغتبا  لئاهلا  رمألا  اذه  مدقأ ع  دقو  اعت ، هللا 

.مويلا كلذ  ةنجلل   اددج  اسع  نوكسف  كلذ  هل  مت 
ْجُ نأ  ەدحو  عاطتسا  فك  فقوملا ، اذه  ةجن  لمأتنلو   روصتلا ، اذه  ةوخإ  ا  عدنلف 

نم ةمارك  ەذه  نأ  يدنع   كش  ال  رافلا ؟ حالس  نم  ملس  فكو  بالا ؟ حتف  نأو  ءادعألا ،
نم ةروصلا  ەذه  ع  ءادعألا  ه  طاحأ  دقو  هتمالس  نأل  نمؤملا ، هئالوأل  اعت  تامارك هللا 
قبس ام  نمؤملا  عم  نولتاق  مالسلا  مهيلع  ةكئالملا  نأ  تث  دقو  ةداعلل ، ةقراخلا  رومألا 



طقف ح ةامحلا  وأ  ةامحلاو  لاتقلا  امإ  ةعمعملا  ەذه  هعم   اونا  ةكئالملا  لعلف  انركذو ،
.ةطخلا ةمهملا  ەذه  زجنأ 

لا لص  نأ  دعي  ذإ  رخآ ، ٍملاع  نم  هنأ  اونظ  امر  فخم ، ٌحبش  نيدترملا  ع  َّلَطأ  دقل 
نم مهلوهذل  لاجملا  هل  اوحسف  كلذلف  ةقراخلا ، ةردقملاو  ةقئافلا ، ةعاجشلا  ەذه  يداعلا إ 

مهلتاق ضرألا  إ  طه  املف  مهحامرب ، ءاوهلا  وهو  ەومظني  نأ  مهنامب  ناو  افملا ، هلوزن 
ەاإ مهتمواقم  لعج  امم  مظع ، ٍبعرب  هنم  اوبصأ  دق  مهنأ  ودو  بالا ، نع  مهالجأ  ح 

بالا حتف  اذكهو  مهنم ، ٍدهشم  بالا  حتف  نأو  ةاهنلا ، مهيلع   بلغتي  نأ  عاطتساو  ةفعض ،
باسأ نم  ءالا  ناو  ةتوهبملا ، لطالا  لفاحج  ع  قتل  ةرداهلا  قحلا  لفاحج  تعفدناف 

اولعف ع بالا  مهل  عسي  مل  امل  قحلا  دونج  ضع  ه  أت  دقو  مهئادعأ ، نم  ملسملا  كمت 
.ةقرحملا قعاوصلا  مهئادعأ  اوطهو ع  راوسألا 



لثم هل  سل  ٌسراف 
فس قحلاف  ەدنجو ، لطالا  نلذخلو  هلهأو ، قحلا  ننيل  لجو  زع  ةمل هللا  تقس  دقل 

، هعاتأ مظع  نو  ةلاحم  ال  قهاز  لطالاو  هلس ، نع  نيِّداصلاو  هل ، هرالا  قانعأل  عطاق 
، مهسفنأو مهلاومأ  لس هللا  نودهاج   قلاو ، نامإلا  لهأ  مه  قحلا  دنجو  هعاشأ ، يوقو 
، اعم امه  وأ  نلا  وأ  ةداهشلا  يسحلا : ىدحإ  هنأش  لج  هنم  نورظتي  نيدلا ، هل  صلخم 

ضرألا ع دنج هللا   مظعأو  هلضفو ، ةمعنب هللا  نتسم  ەردقو ، ءاضق هللا  نوضار  مهو 
عانصو ىدهلا ، مالعأ  مهنأل  سانلل ، تجرخأ  ٍةمأ  خ  مهف  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  باحصأ  مه  قالطإلا 

.نام ل  قحلا   بالطو  خــــراتلا ،

داهجلا تاآ  نم  ةآو  ةحضتلاو ، ءادفلا  ةروطسأ  دهشلا ، يراصنألا  روطسلا ، ەذه  انفض  
هف تأاو  صالخإلا ، هف  فج  ٍتقو  ءالا   لاثمأ  ٍلاجر  إ  ةمألا  جحأ  ام  الأ  ءادفلاو ،

تاحاس ةروطسأ  وه  لطلا  اذه  نا  دقل  مقلا ، نيدلا  اذهل  دهجلا  هف  لقو  اندلا ، قانعألا إ 
.دهاشملا ل  انسح   ًءال  أ  عزانم ، ال  ولا 

نم لط  ةماملا ، لهأ  سوؤرب  حاطأ  يذلا  حبشلاو  قالمعلا ، راصنألا  راوغم  عم  ٍدعوم  نحن ع 
عمل  يذلا  مسالا  اذه  نوفرعتأ  مادقملا ، سراف  ةلود  رهاقو  بورحلا ، لاطأ  عجشأو  مظعأ 
هنع ر هللا  كلام  نب  ءالا  هنإ  بحأ  نم  عم  حُ  ءرملا  نإف  ادج  ەوظفحا  ىدهلا ؛ ءامس 

مالعأ نمو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ناسرف  نم  سراف  ءالا  نا  .ةعاجش  مهعجشأو  راصنألا  ناسرف  مظعأ 
ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر  عم  دهش  مهل ، دوهشملا  برحلا  لاطأ  نم  ط 

ً
ناو  راخألا ، راربألا  ناسرفلا 

.دهاشملا عيمج 

ةعملا اعمج  دهاشملاو  ادحأو ، ارد  اوح  نيذلا  نيدهاجملا  ءامسأ  فرعتن ع  نأ  اندرأ  اذإف 
هازأ مهلامعأ  تحاف  نممو  راضملا ، اذه  قاسلا   نم  نا  ملَعلا  اذه  نأ  انيفلأ  ةبنلا ،

ىل انب  اولاعتف  سراف ، بورح  مئاظعلا   ناولأ  لفاح  ٌلجس  بلا  ملعلا  اذهلو  اقع ، ضالا 
.ءالولج ةكرعم  هل   عئارلا  دهشملا  اذه 

، ةماملا موي  توملا  ةقدح  هتتاف   لا  ةداهشلا  إ  قوتي  هنع  كلام ر هللا  نب  ءالا  لظ 
قاحللا إ  اننحو  ىلا ، هتنمأ  قيقحت  إ  اقوش  ىرخأ  دع  ةدحاو  كراعملا  ضوخ  قفطو 

كانه اهعراصم ، مالظلا إ  ىوق  عيش  تهذ  لا  مالسإلا  شويج  عم  قلطنو  ملا ملسو هيلع هللا ىلص ، هبب 
هللا، دال  ةغالا  امهشويج  نالتحت  سرفلاو ، مورلا  امه  ناتناف  ناتروطامإ  موقت  ثح 

.ەداع نادعتسو 

مهلاتق سرفلا   أجل  قارعلا  ةهبج  س ع  ةكرعم  لقو   ةجه  ةنس ١٦  ءالولج  ةكرعم  ف 
لسالس فارطأ  ةتثم   ٍذالوف  نم  بلال  اولمعتسا  دقف  اهنوعطتس ، ةئند  ٍةشحو  ل  إ 

نم هلانت  نم  فطختف  مهنوصح ، نم  اهنوقل  رمجلا ، نم  اجهوت  دشأ  تدغ  رانلا ح  ةامحم 
ٍةعامج عم  امهيلإ  لُو  دق  سأ  ەوخأو  ءالا  نا  دقو  ااف ، اهنم  نوعطتس  نيذلا ال  ملسملا 

.نوصحلا كلت  نم  ٍدحاو  رمأ  ملسملا  نم 

سم نأ  سأ  عطتس  ملو  كلام ، نب  سأ  قلعتف  ةأجف ، طقس  بلاللا  ەذه  دحأ  نلو 
وحن عأف  سأل  ثدح  ام  ءالا  أو  ارانو ، اهل  جهوتت  تنا  لا  هسفن ، صلخل  ةلسلسلا 

ع ءالا  ضقف  نصحلا ، رادج  حطس  ع  ه  دعصت  ةامحملا  ةلسلسلا  تنا  يذلا  هخأ 



.اهعطقو اهمصق  ددش ح  سأ  اهجلاع   حارو  هدب  ةامحملا  ةلسلسلا 

ام ل  بهذ  دقل  امهنام ، امهودج  ملف  هفك  ًةرظن ع  هعم  نمو  ءالا  لأو  سأ ، اجن  دقو 
ء جالع  ىرخأ   ةرم  ءالا  َقو  اقحم ! ارمسم  ظعلا  امهله  َو  محل ، نم  امهيف 

ءالا ع لمح  كلذ ال  نأ  دب  متي ، امو  هتياغ  نود  نا  هاصأ  يذلا  اذه  ل  نل  ئرب ، ح 
.سألا

ةع

لوصولل لئاسولا  عأو  طقف ، ةرخآلا  ةاحلا  لجأ  نم  نولتاق  ملسملا  نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
لئاوألا نوملسملا  نا  كلذلف  اعت ، هللا  لس  ةداهشلا   اولاني  نأ  اهيف  العلا  لزانملا  إ 

دق ع  ءاقلا  الإ  اهيلإ  اولص  نلو  اندلا ، لجأ  نم  نولتاق  امنإف  رافلا  امأ  اهيلإ ، نوقاسي 
نم س  ٍءزج  نولتاق  مهنأ  ع  اذهو  مهغ ، نوذولو  توملا  نوقَّتي  اونا  كلذلف  ةاحلا ،
مهتقاط  ل  نوملسملا  لذي  امنب  مهسفنأ ، نع  عافدلا  مهتقاط   أ  نولذو  مهتقاط ،

.مهئادعأ موجهلا ع 

ةرخآلا ةاحلا  بلاط  ىرن  رطخلا  نطاومو  لاوهألا  نع  دعتي  اندلا  ةاحلا  بلاط  ىرن  امنو 
ةداهشلا بلاط  نإف  كلذلو  اندلا ، ةاحلا  بالط  هد  نم ب  زفف  ةوقو  ٍمادقب  اهرامغ  ضوخ 

دحاولا نا  كلذلف  ءادعألا ، نم  ةبك  ادادعأ  مزهي  وأ  لتقُ  الاغ ح  لتقُ  اعت ال  لس هللا   
نوتي ع اونا  اذه  لجأ  نمو  ةعاجشلاو ، ةوقلا  هلثم   مه  نمم  مهغ  نم  ٍةع  نع  مهنم 

.ددعلا مهفاعضأ  



هنثارب دسألا  
اوقدص لاجر  مهنإ  مهلملا ، ذلا  وه  نم  مهنمو  ملعملا ، هقفلا  وه  نم  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نم 

اهل خــــراتلا  فرع  مل  ٍةوخإ  مهنب   عمجو  املع ، هندل  نم  مهملعو  ەدنع ، نم  ةمحر  مهاتف  هللا 
َداع اونا  ام  مهنإ  ملسو هيلع هللا ىلص : نلا  باحصأ  نع  انيداحأ  نم  ثك  انلق   دقو  ملاعلا ، ثم  

ً

مهفقاوم نوتبيف   ودعلا ، ءاقل  دنع  لجو  زع  هللا  نوقدص  نادم ، َدونج  اوناو  براحم ،
.ەءاقل نوهرك  الو  توملا  نوباهي  ال  قانعألا ، قوف  نوف  اورلا ، لاجلا  توبث 

عأ جلاع  هلعجت  ةدهب  ةعو  ەدوجو ، ردني  ًءاذ  كلم  قالمع  روطسلا ، ەذه  انفض  
ولو اهعذ  الو  راألا  رطخأ  نمتؤي ع  هتاذ  تقولا  وهو   ةلوهسو ، تامزألاو ُب  فقاوملا 
نأل مهنم  ادحاو  خ  الف  مهامس  قفانملا  فرع  جر 

ً
نا  ضرألا ، تاوامسلا ع  تقطنا 

ەغ نود  اهب  هصخ هللا  ةصوصخ  كلتو  مهراخأ ، ولي  فكو  مهفرع  فك  ُهملع  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص 
.ةاحصلا نم 

اذه نع  روطسلا  كلت  بتأ  انأو  رعشأ  نإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بحاص   عم  ٍدعوم  ع  نحن 
بولقلا وعأ  نوملسملا  اهيأ  لوقنس ، اذام  لمأتو  رظني  هل  نولا  نأو  للجلا ، احصلا 

ل ٌلج  عيطتس  ال  ام  هللا  نيدل  مدق  نأ  لجرلا  اذه  عاطتسا  فك  اوملعتل  عامسألا  لق 
يد اوت ب  نمم  ٌدحاو  وهف  كلذ ؛ اغلام   تسلو  مَّدق ، ام  فصن  مدق  نأ  هتانامو  هتاقاط 

روصعلا لاجألاو ع  ممألا  ه  ِّل  هيع  هعنصو ع  العو  لج  ەاَّر هللا  يذلا  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص ،
؛ بازحألا موي  ةطخلا  عالطتسالا  ةمهم  بحاصو  لوسر هللا ، متا   عم  تلن  نحن  نامزألاو ،

 . هنع ناملا ر هللا  نب  ةفذح 

نلا مالسإلا  ع  ةن  رفاو   ٍبصنب  اومهسأ  نيذلا  لاطألا  ءالؤه  نم  ادحاو  ةفذح  نا 
لا ةمهملا  كلت  هل   تسحو  هلإ ، تلو  ةمهم  مظعأو  نيدشارلا ، ءافلخلا  ع  و  ملسو هيلع هللا ىلص ،

.ةطخلا ةمهملا  ەذه  فرعتنل ع  انب  اولاعتف  بازحألا ، ةوزغ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   هلإ  اهدنسأ 

ٍفقوم امهنع   ناملا ر هللا  نب  ةفذح  هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  ناعتسا 
ةداو مالسإلا ، ةلود  مدتل  بازحألا  تعمتجا  دقف  ةمألا ، ع  ارطخ  فقاوملا  دشأ  نم 

، مهتحت نمو  مهقوف ، نمو  بناج ، ل  نم  ملسملا  ودعلا  طاحأ  ثح  ةنيدملا ، ملسملا  
، غلم ل  كنضلاو  دهجلا  مهنم  غلو  ملسملا ، برلاو ع  ءاللا  دتشاو  راصحلا ، لاط  دقو 

تغلو راصألا  تغاز  ح  ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  باحصأ  ب  ارعو  اغلم  غل  دق  ضملا  عجلا  ناو 
.نونظلا ا  نونظ  ضعلا  ذخأو  فوخلا ، ةدش  نم  رجانحلا  بولقلا 

نسحأ تامساحلا  تاعاسلا  ەذه  مالسإلا   ةلود  يدوهيلا ع  ثولا  فلاحتلا  لاح  نك  مل 
لزلزو امهاوق  نهوأ  ام  هضغ  لجو  زع  امهيلع هللا  بص  دقف  ناحملا ، ملسملا  نم  ٍلاح 
شق رافك  فوفص  لشفلا   َّبدف  امهماخ ، بلقت  ا  احر  امهيلع  لسرأف  امهئازع ،

ركسعم كانه   فقوملا  تاروطت  رخآ  فق ع  نأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دارأ  انه  دوهيلا ، نم  مهئافلحو 
.هئادعأ

ءارحصلا لاج  علقت  نأ  دت  امنأ  بخطصتو ، رأزت  فصاوعلا  تناو  ايهرو ، املظم  لللا  نا 
فوخلا ع  ثعي  راو  ٍدانعو  راصح  نم  هف  ام  هل  فقوملا  ناو  اهنام ، نم  تاسارلا 

.عجلاو



، وأ
ً

عجاي  نم  اخلا  قفلا  نوك  بورحلا ، خــــرات  ةمساحلا   فقاوملا  ەذه  لثم  و 
، ممألا رئاصم  اهيف  بتكت  لا  تاظحللا  ەذه  لثم  ف  لق ،

ً
ٍءال  ص ع  نمل  نلا  نوكو 

دئاقلا لوسرلا  هلإ  جاتحا  ام  اذهو  كراعملا ، مسح  لوألا   لضفلا  شجلا  تاراختسال  نوك 
نوك الو  اقثو ، الإ  هنامإ  نوك  الو  ةعارو ، ٍةقع  ٍلجر   تاقاطل  هلع  همالسو  تاولص ر 

نافع ال  ەؤالوو  هنامإف  هئالوو ، هنامإ  ناملا   نب  ةفذح  نا  ملذكو  اقمع ، الإ  ەؤالو 
نأ مزعف ملسو هيلع هللا ىلص  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بحاص   وهف  َمل ال ؟ لحتسملا ، الو  ل  فعضلا ، الو  زجعلا ،

.موقلا راخأ  هتأل  مالظلا ، حنج  تحت  كملا  شج  بلق  ةفذح إ  ثعي 

نحنو بازحألا  ةلل  انيأر  دقل  ةفذح : لاق  ەذه ، توملا  ةلحر  نع  انثدحل  ماللا  ةفذحل  كنلف 
، انرارذو انئاس  مهفاخن ع  انم ، لفسأ  ةظق  و  انقوف ، بازحألاو  نافس  وبأو  دوعق ، نوفاص 

و قعاوصلا ، لاثمأ  اهحر  تاوصأف  اهنم ، احر  دشأ  الو  ةملظ ، دشأ  طق  ةلل  انيلع  تتأ  امو 
انتويب نإ  نولوقو : لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نونذأتس  نوقفانملا  لعجف  هعصإ ، انم  ٌدحأ  ىري  ام  ةملظ 

نم وأ أ  ةئامثالث  وحن  مهو  نوللسيف  هل ، نذأ  الإ  مهنم  دحأ  هنذأتس  امف  ةروع ، امو   ةروع 
.كلذ

دلا نم  يق  ء  ّع  امو  ّع ، رم  ادحاو ح  ادحاو  انب  رم  لعجو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ماق  كلذ  دنع 
تلقف اذه ؟ نم  لاقف : .ّبكر  ثاج ع  انأو  اتأف  ةفذح : لاق  .بكر  زواج  ام  أرمال  طرم  الإ 
عجلا ةدش  نم  موقأ  نأ  ةهارك  ضرألا  إ  تاقتف  ةفذح ؟ لاقف : .هللا  لوسر  ا  ةفذح 

إ للسف  خ ، موقلا  نئا   هنإ  لاقف : .تمقف  مق ، لاق : هللا ، لوسر  ا  معن  تلق : .دلاو 
.ٌدرب يأ  آرق  مهدشأو  اعزف  سانلا  دشأ  نم  تنكو  ةفذح : لاق  .مهخ  تئاو  مهركسع 

، هلامشو هنيم  نعو  هفلخ ، نمو  هد ، نم ب  هظفحا  مهللا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص : لاق  تجرخ  املف 
هعدوأ ام  ل  وج  نم  عنا هللا  لوسر هللا  ح  ةوعد  تمت  ام  هللاوف ، هتحت ، نمو  هقوف  نمو 

نثدحت  ةفذح ال  ا  لاق : تلو ، املف  درب ، نم  هاصأ  ام  ل  يدسج  نع  لازأو  فوخ ، نم  هف 
.هللا لوسر  ا  معن  تلقف : يتأت ، ائش ح  موقلا 

، رانلا ەدب ع  لوق  لجر  اذو  دقوت ، مهل  ران  ءوض  ترظن   موقلا ، ركسعم  نم  توند  املف 
امهس تعناف  لق ، نم  نافس  اأ  فرعأ  نأ  ملو  لحرلا ، لحرلا ، لوقو : هتاخ ، حسمو 

ائش موقلا  نثدحت   ال  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  : لوق  تركذف  نافس ، اأ  ه  رأ  ح  نانك  نم 
.كلذ نع  تكسمأف 

الإ وه  امو  مهنم ، دحاو  أ  تو  ركسعملا  تلخد  مالظلا ح  حنج  للسأ   تضم  مث 
غلي نأ  خأ  وق 

ً
مل  لئاق  شق إ  عم  ا  لاقو : ايطخ  مهيف  نافس  وبأ  ماق  للق ح 

نا يذلا  لجرلا  دب  تذخأ  نأ  الإ  م  نا  امف  هسلج ، نم  منم  ٍلجر  ل  رظنيلف  ادمحم ،
.هحاص نم  دحاو  ل  لئس  مث  رماع ، وبأ  لاق : تنأ ؟ نم  تلقو  نج 

، انلحاور تله  دقل  رارق ، راد  متحصأ  ام  هللاو  منإ  شق ، عم  ا  نافس : وبأ  لاق  انه 
م املف  لحترم ، إف  اولحتراف  نورت ، ام  حــــلا  ةدش  نم  انيقلو  ةظق ، ونب  انع  تلختو 

.هلع ثأو  دمحو هللا  اددش  ارو  ه  ف  موقلا ، خ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  تعجر إ  شجلا 

ةع

ٍتارماؤم ع رم  دقو  ةس ، ٍتامجهب  رم  دقو  تاكنب ، رم  دق  مالسإلا  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
دماص وهو  رباص ، وهو  هب  نظلا  ء  الو  ححي ، ال  نمؤملا  نل  هل ، ملاعلا  ىوتسم 



نلا دارأ  للجلا ، احصلا  اذه  ةجرحلا إ  ةكرعملا  ەذه  جاتحا   نلاف ملسو هيلع هللا ىلص  ثدحلا ، بعتلا 
إ جاتح  حيحصلا  رارقلاف  مهراخأ ، ذخأل  مهيف  سدني  جر 

ً
ودعلا  شج  إ  ثعي  نأ 
.قئاقحلا قت  ةححص ، ٍتامولعم 

احص ع نم  َّدُ  ادج ال  طخ  رمألاف  ارارق ، ذختي  نأ  بج  ذف ، كنحم  دئاق  لوسرف هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
شج إ  قلطني  نأ  هلع  لا ، نامتكو  ةنطفلاو ، ةهيدلا ، ةعو  ءاذلا ، نم  ٍلاع  ىوتسم 

تامولعم هتءاج  ملا  نلا  نأل  نلا ، دوعو إ  راخألا  قتي  كانهو  مالظلا ، حنج  ودعلا  
.ةققحلا فرع  نأ  دي  ةطضم ،

فوخلا ثح  هاحصأو ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اههجاو  لا  ةددشلا  لاحلل  غيل  فصو  خلا  اذه  و 
رخآ ةددشلا  حــــلا  إ  ةفاضإ  دلا ، نم  ةقاولا  ةسألا  رفاوت  مدعو  سراقلا ، دلاو  عجلاو 
هجوت يذلا  لمعلا  حجني   نأ  ةداع  هنم  رظتي  ةساقلا ال  ةاناعملا  ەذه  اع  نا  نمو  ةلل ،

جراخ مه  نيذلا  بازحألا  عيمج  نم  ةنيدملا  ةامح  نوملسملا   حجن  كلذ  عم  نلو  هلإ ،
عافترا للد ع  اذهو  ةظق ، دوهي ب  مهو  اهلخاد ، مه  نيذلاو  نافطغو ، شق  نم  ةنيدملا 

نم مهيدل  ام  ل  لذ  إ  مهعفد  امم  مهنع ،  ةاحصلا ر هللا  دنع  قلاو  نامإلا  ىوتسم 
.تارم ةدع  ددعلا  اوفعوُض   دق  مهنأو  اوحصأ  دهجو ح  ةقاط 



ضرألا م ع  دهش 
هلع قلطأ  لجر  هنإ  دُحأ ، موي  ملسو هيلع هللا ىلص  ببحلل  ًءادف  هتاح  مَّدق  لجر  روطسلا  ەذه  انفض  

هنأ ق  ملع  ملع  وهو  اندلا  همادقأ   عض  نا  لجر  هنإ  لا ، دهشلا  بقل  دئاقلا  لوسرلا 
كئلوأ نم  لجرو  ناسرفلا ، عجشأ  نم  سرافو  مالسإلا ، ةقلامع  نم  قالمع  هنإ  ةنجلا ، لهأ  نم 
ةعلا دحأ  نا  وألا ، ةمالسإلا  تاحوتفلا  همظعأو   رثألا  بطأ  مهل  نا  نيذلا  لاجرلا 

.ىروشلا باحصأ  ةتسلا  دحأو  مالسإلل ، اوقس  نيذلا  ةنامثلا  دحأو  ةنجلا ، مهل  دوهشملا 

تناو ةسورفلا ، ملاع  تالوطلا   عورأ  نم  دحأ  موي  هتلوط  تنا  ٍقالمع  عم  ٍدعوم  نحن ع 
شجلا بلق  إ  عفدنو  رواغملا ، ثويللا  لاتق  لتاق  ناف  لاطألا ، تالوط  عفرأ  هتلوط 

، ناعجشلا ةاملاو  لاطألا  هنع  فشكنيف  ظنلا ، ةعطقنم  ةرماغم  رماغو  هعومج ، دديف  ثولا 
دبع نب  ةحلط  لا  دهشلا  دحأ  لط  عم  تلن  نحن  ەاعصإ ، تلُشف  ەدب  لوسر هللا  ەاقو  دقل 

.هنع هللا ر هللا 

لاح ائش  انجهانم  هنع   أرقن  مل  يذلاو  اَّنم ، ثلا  هفرع  يذلا ال  اذه  هنع  ةحلط ر هللا 
نم لعج  يذلا  بسلا  ةفرعملو  خــــراتلا ، ةناسإلا   اهفرعتس  تنا  ةمج  أ  عقو  نود 

ةنيدملا دودح  دحأ ع  لج  كلق إ  لوحتت  نأ  كلع  ي  ضرألا ، م ع  ادهش  ةحلط 
ٍةسكنب اوبصأ  مث  ازع ، ان  رمألا  ئدا  نوملسملا   اهيف  تنا  لا  ةكرعملا  ەذه  ةرونملا ،

دئاقلا لوسرلا  مهرمأ  دقو  مئانغلا ، عمج  مهلاغتشاو  مهنامأ ، نع  ةامرلا  فلخت  بس  ةضراع 
.اومزه مأ  نوملسملا  تنا  ءاوس  اهوحي ، الو  مهنامأ  اومزل  نأ  هلع  همالسو  تاولص ر 

عتو ملسو هيلع هللا ىلص ، دئاقلا  لوسرلا  لوح  نم  اوقرفت  دقف  اعص ، اسرد  دُحأ  نوملسملا   لت  دقل 
، انياتم ةاحصلا  ع  لعفلا  در  ناو  لتق ، دق  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  عاشو  نادملا ، ءاجرأ  ةاحصلا  

.ملسملا لاطأ  نم  ةعومجم  الإ  هسفنب ، لوغشم  لو  احسف ، نادملا  ناو 

مل ام  نادملا  ءاجرأ  اضار   ثهل  وهو  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  اأ  قفارت  كحور  عدتل  نآلا 
دقف نأ  لق  ناوألا ، تاوف  لق  نمزلا  ةقاسم  واحم 

ً
دحأ ؛ لج  اهجتم إ  لق  نم  دحأ  ضكري 

اعافد مالسإلا  لاطأ  نم  نوثالث  طقس  نأ  دع  بناج ، ل  نم  ه  رافلا  طاحأ  دقو  ەرمع ، قيدص 
.طقف دحاو  ٌلجر  هناج  يل  هنع ،

هقدص ةلاق  هظان  دم  وهو  دع  نم  حملل  عطقنت ، دات  هسافنأو  خلا  عراس  قيدصلا  ذخأ 
همالسو ر  تاولص  دئاقلا  لوسرلا  نع  ادوذ  روسجلا  دسألا  لتاقو  حبشلا ، كرحتي  جر 

ً

حامرلا هلع  تو 
ُ

ر اهاقلتيف ، ماهسلا  لوسر هللا  ع  ُف  شق ، ناسرف  نم  ٍطهر  مامأ  هلع 
وه نا  اذإف  هلا ، يذلا   كلذ  هسفن  وه  دسألا  اذه  نوك  نأ  قيدصلا  متيف  اهل ، ىدصتيف 
نك قيدصلا : لاق  اهدنع  راوغملا ، ددنصلا  كلذ  ةسارح  نامأ  نوك   نأ  َّدُ  ال  هحاص  نإف 
هنإ ەانمتي ، يذلا  صخشلا  وه  ادفلا  اذه  نا  دقل  قيدصلا ، نظ  قدصو  أو ، كادف أ  ةحلط 

 . هنع دبع هللا ر هللا  نب  ةحلط 

ەدسج لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  عفاد  اهلثم ، ضرألا  اوك  تفرع  ام  ٍةلاسب  لتاق  ةحلط  نا  كانه 
هفس دهفلا  ةحلط  زفقل  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  وحن  رياطتت  ماهسلا  تنا  دقف  هنادجوو ، هحورو 
هتفرع ٍماهس  مار  مظعأ  نم  قراخ  ٌمهس  قلطني  ةأجفو  ەدسج ، نام   ل  نم  بصتت  ءامدلاو 
قلا عف  كملا ، لتاق  وهو  مهسلا  ةحلط  ع  حملتف  ةام ، ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  وحن  برعلا 



مهسلا امنو  نولا ، هقلخ هللا   ناسإ  مظعأ  لص إ  نأ  لق  مهسلا  اذه  قبسل  فطاخلا 
مهسلا نضحتل  دتمت  ةحلط  دب  ذو  هللا ، لوسر  ردص  وحن  حاجنب  اهجوتم  ءاضفلا  قخ 

نم لس  ءامدلاو  ةحلط  د  إ  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  رظنيف  سح ، لوقف : اهنيا ، اناضتحا  
.نورظني سانلاو  ةكئالملا  كتعفرل  مس هللا  تلق  ول  هل : لوقل  اهقورع 

املف لوقف : ةدبع ، وبأ  هعمو  رك  وبأ  لصو  نانحو ، ٍهقفش  ةحلط  رظني إ  لوسر هللا  امنو 
، ەؤامد فت  ةحلط  اذإف  ةحلط ، دي  امحاص  افناو إ  ارتا  لاق : هفاعسإ  دن  هلع  انلقأ 

طقسو هفك ، تعطق  وه  اذو  مهس ، ةمر  وأ  حمرب ، ةنعط  وأ  فس ، ة  نوعسو  عض  هفو 
ههجو ع  ءاملا  قيدصلا  بصف  ةددشلا ، هتباصإ  ءارج  نم  ٍءامغب  بصأ  دقو  ٍةرفح   
هاجأف رك ؟ اأ  ا  هللا  لوسر  لعف  ام  لاق : ام  لوأ  لاق  ح  هعو  دس  دا  امو  قافتساف ،
.ةللق يأ  للج  ەدع  ةصم  ل  دمحلا  ، لاقو : ةحلط  حفف  دمحم ، اأ  ا  خ  هنإ  قيدصلا :

قيدصلا نا  كلذلو  لس هللا ، داهجلا   صالخو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بحلا  قدص  نوك  اذكهو 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص هل  أت  دقو  ةحلطل ، هل  نا  موي  كلذ  لوق : دحأ  مويل  ركذ  ءاج  اذإ  هنع  ر هللا 

دقو ق ضرألا  م ع  ٍلجر  رظني إ  نأ  ەَّ  نم  لاقف : ةحضتلاو  ةلوطلا  ةرماع  ٍةاح 
.هللا دبع  ةحلط ب  رظنيلف إ  هحن 

ةع

اذهو هنع ،  دبع هللا ر هللا  نب  ةحلطل  مظع  يداهج  فقومل  ناب  خلا  اذه  باش ،  ا 
لوهل لوهذلا  نوملسملا  بصأ  امنيح  كلذو  لاتقلا ، لحارم  نم  ةلحرم  رطخأ  مت   داهجلا 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص ررقف  لتق ، دق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  ةعاشو  مهفلخ ، نم  ودعلا  لويخ  موجهب  ةأجافملا 
ةامح

َ
هقافرو  ةحلط  وتف  دحأ ، لج  ماصتعالل  هعم   َ نم  ةداقلا  زكرم  نع  باحسالا 

، هل ًءادف  مهحاورأ  لاطألا  مَّدق  نأ  دع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةمالس  باحسالا  ةلمع  تمت  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ح 
ةامح ف  فلا : ه  اولان  امظع  معو 

ً
ةدلاخ ، ةحضت 

ً
دعُ  لاطألا  ءالؤه  ه  ماق  ام  نإ 

.عمجأ مهنع  َرف هللا  ةداهشلا ، رفظلا  فو  مالسإلاو ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص 

نم مارلا  ةاحصلا  ةداهش  هنع  ةحلط ر هللا  هلذ  يذلا  بلا  دهجلا  انل  بت  راخألا  ەذهف 
نلا ملسو هيلع هللا ىلص ةامح  ب  عمج  رمتسا  دقلو  ءادعألا ، حالس  نم  هتياقوو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  عافدلا 
ام ةك  نم  هلع  غأ  دق  ةحلط  ناو  مهنع ، ةاحصلا ر هللا  نم  اددع  ءاف  هنع ح  عافدلاو 

ما
ً. هلع  ام  ىَّدأ  دق  هنأ  هل  محلاو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ءانث  اذهب  قحتسا  دقلو  ءادعألا ، حالس  نم  هجاو 



ادفلا مألا 
مهقورع مدلا   ناج  يرجتو  نمؤملا ، ناك  ي   حور  لاضنلاو  ةحضتلاو  ءادفلا  بح 
نولعفو مهرمأ  ام  نوصع هللا  ال  ضرألا ، دنج هللا   مهف  داهجلا ، َّ ع  ادلا : اعد  ام  اذإ 

ضرألا ناصت  ه  ةحلُم ، ٌةروو  ةمحم ، ةضف 
ٌ

هلس  داهجلا   نأ  نوملع  مهو  نورمؤي ، ام 
.هلع سانلا  رطف هللا  يذلا  نيدلا  اذهل  نلا  ققحتي  هو  دادسالاو ، وفلاو ، داسفلا ، نم 

مهدحأ رخد  ال  هللا ، لس  مهلاومأو   مهحاورأ  لذ  نوسفاني   ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  باحصأ  ناو 
ملعلا رون  رفلاو إ  لهجلا  تاملظ  نم  سانلا  جارخو  لطالا ، لاطو  قحلا ، قاقحإ  اعسو  
مزعو لا ، لامعأو  خلا  نطاوم  نم  مهتاف  ام  ضعتل  ادهاج  س  مهنم  ل  ناو  نامإلاو ،

امهغو دُحأو  رد  ةوزغ  مهتتافو  مهمالسإ  رخأت  نيذلا  امسالو  باجعإلا ، ثي  امزع  كلذ  ع 
ءادفلاو ةحضتلا  رفاو   ٍمهس  او  نأ  اودارأ  نيذلا  ءالؤه  نم  تاوزغلا ، نم 

نأ بج  لا  ىلا  ةاغلا  نأ  اونقأ  نيذلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نم  وهف  روطسلا ؛ ەذه  انفض  
باذعلا اوبذعتساو  قطلا  اولسف  لجو ؛ زع  ةاضرم هللا  سفنلاو   سفنلا  اهلجأ  نم  اولذي 

دنع ام  راشتسالاو  اضرلا  ةمق  مهو   ٍء  ل  اومدقو  دلولاو  لاملا  اوصخساو  لس هللا ،  
.هللا

اوفرُع نيذلا  نمو  يوبنلا ، علا  اوقلأت   نيذلا  ددانصلا  ةقلامعلا  نم  ٍلجر  عم  ٍدعوم  نحن ع 
مهبكو عشألا  دس  للجلا  احصلا  عم  تلن  نحن  ماحالاو ، ةفاصحلاو  ةنازرلاو  ةناملا 

شعن روطسلا  ەذه  نحنو   امهنع ، يرعشألا ر هللا  وم  مع أ  وهو  يرعشألا –  رماع  اأ 
ةقورأ ب  لوجتنل  انب  اولاعتف  لطلا ، احصلا  اذهل  ةلوطلاو  ةعاجشلا  دهاشم  نم  ٍدهشم  عم 

.ةمظعلا ةلوطلا  ەذه  عم  انلق  اعم  شاعتنل  خــــراتلا 

هلع همالسو  ر  تاولص  دئاقلا  لوسرلا  هلإ  لوأ  دق  هنع  ر هللا  يرعشألا  رماع  وبأ  نا 
دق ادرد  نأ  حيحصو  ةمصلا ، نب  درد  راغ  هل  قش  يذلا ال  نزاوه  لط  هجاوتل  ةَ ، ةداق 

باشلا فويس  نم  ٍفس  فلأ  لاقت  هتجتو  هأر  نل  لاتقلا ، ع  هل  ةردق  ال  ازوجع  راص 
.نح ةكرعم  امل خ  ادرد  فوع  نب  كلام  عاطأ  ولو  لتاقملا ،

رماع وبأ  لاقف  ساطوأ ، اوركسعو  نزاوه  تلزن  امل  ساطوأ ، وحن  يرعشألا  رماع  وبأ  كرحت 
وهو رماع  وبأ  هلع  لمحف  مهدحأ ، هلع  لمحف  نزاوه ، نم  ةوخإ  ةع  هل  جخف  هلتقف ، ادرد 

، رخآ هلع  لمح  مث  رماع ، وبأ  هلتقف  هلع ، دهشا  مهللا  لوقو : ضفرف ، مالسإلا ، إ  ەوعد 
هلتقف هلع ، دهشا  مهللا  رماع : وبأ  لوقف  ضفرف ، مالسإلا  ەوعد إ  وهو  رماع  وبأ  هلع  لمحف 

ح كلذ ، لوق  وهو  مهيلع  رماع  وبأ  لمحو  لجر  دع  جر 
ً

هلع  نولمح  اولعج  مث  رماع ، وبأ 
.مهنم دحاو  َو  ةعس  لتق 

، هلع دهشا  مهللا  لوقو : مالسإلا  ەوعد إ  وهو  رماع  وبأ  هلع  لمحو  رماع ، لمحف ع أ 

نسحف لجرلا  اذه  ملسأ  مث  تلفأف ، رماع  وبأ  هنع  َّفكف  ّع ، دهش  ال  مهللا  لجرلا : لاقف 
.رماع د أ  اذه  لاق : ەآر  اذإ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ناف  همالسإ ،

رماع  اأ  باصأف  ٍمهس  ةواعم  نب  مشج  ب  نم  ٌلجر  رف  هتاوق ، كرحتي  رماع  وبأ  ناو 
.لجرلا رماع إ  وبأ  راشأف  رماع ؟ ا  كامر  نم  وم  وبأ  لاقف : هتبكر ،



، ت وهو  انأ  انفلتخاف  وهو ، انأ  تقتلاف  هتقحلف ، هتدمتعاف  هلإ  تدصقف  وم : وبأ  لاقف 
.كحاص لتق  نإ هللا  تلقف : رماع  تعجر إ أ  مث  هتلتقف ، فسلا  هتف 

.أ نبا  ا  مهسلا م  اذه  عنا  رماع : وبأ  لاق 

.ءاملا هنم  لف  هتعف  وم : وبأ  لوق 

رفغتسا أل هل : لقو  مالسلا  هئرقاف م  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قلطنا إ  نبا أ ، ا  رماع : وبأ  لاقف 
.ساطوأ ضرأ  اع ع  رماع  وبأ  طقس  مث  لتق ، هنإف  رماع 

ةع

يذلا ا ءاحلاو  هلق ، تنا   لا  عشألا  دس  دنع  ةقرلا  كلت  نم  مغرلا  ع  باش ، ا 
، سوؤرلا قوف  فويسلا  تخو  ةنسلألا ، تتكسو  سطولا ، اذإ ح  نا  هنأ  الإ  الاقو ، الق  ه 

.رخآلا هفصن  نع  ثحي  هنأو  اهناظم ، ةداهشلا   نع  ثحي  يذلا  راوغملا  سرافلا  وه  نا 

امدنع نامإلا  رون  نأل  كلذو  ادج ، ةبك  هتيمهأ  درفلا  ةاح  نامإلا   نإ  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
عنص نامإلا  كلذكو  تاوهشلا ، عيمج  قرحو  تاملظلا ، عيمج  ددُي  بلقلا  لخد  

كولسلا مقت  ارود   نامإلل  نأ  ام  ةضرألا ، سياقملاو  دودحلا ، ل  ختو  تازجعملا 
نم ددعلا  هعت  هتوذج  لعتشو  دعلا  بلق  إ  نامإلا  لخد  امدنعو  تالشملا ، لحو 

.دعلل ةتاحلاو  ةبلقلا ، تاغتلا 

ەدحو اعت  ِەدصق  الإ  لاني  ال  كلذو  لجو ، زع  هللا  اضر  اهيلإ   س  لا  ملسملا  ةاغف 
ّدج  حضاو  فده  همامأ  نوك  نأ  َّدُ  ال  هللا  اضر  إ  س  يذلا  ملسملاو  هل ، صالخإلاو 
صالخإلا  الإ  هتياغ  لص إ  نل  هنأ  كرد  َّمث  نمو  هلصحت ، رمعلا   قباسو  هلإ ، سلا 

.اعت



ةماملا موي  رقص 
، مهــلق اهثأتو   سانلل  اهعفن  ىدمو  اهب ، اوماق  لا  مهلامعأ  لالخ  نم  ت 

ُ
فرع لاجرلا  رادقأ 

قلأتت  ةرهازلا ، موجنلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأو  ءامحلا ، لوق  ام  هنسح  نا  ام  ئرما  ل  ردقو 
ءالؤه دحأ  روطسلا  ەذه  انفض   داشرلاو ، ةادهلا  لس  ضرألا  لهأل  نتل  ءامسلا  وج 

ةئضم تاحفص  ل  ةحفص ، خــــراتلا  بج  ع  رطس  لجر  نولا ، ءامس  ةنلا   باولا 
لس سفنلاو   سفنلا  داهجلاو  ةحضتلاو  ةشخلاو  عرولا  نم  الجو 

ً
امجو 

ً
ةعور 
ً

قلأتت 
.العو لج  هللا 

ُعيفر تبلا  اذهو  ءازوجلا ، لواط  ٍتب  اهءانس إ  تلسرأو  ءالعلا ، مالسإلا   سمش  تغزب  امل 
دْج اونز  ٍلاجرب  اندلا  فحتأ  يذلا  باطخلا  لآ  تب  هنإ  ىرقلا ، مأ  ةنامو   نأش  هل  دامعلا ،

.اعت ءاش هللا  ام  ةلمجلا إ  همعارب  حتفتت  مهقلأ  لازي  الو  ةوبنلا ، اندلا  ع 

سل هنإ  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةوعد  انامو  امالسإ  هلاجر  لوأ  عم  ٍدعوم  نحن ع  كراملا  تبلا  اذه  نم 
، مالسإلا لقح  َّرت   يذلا  ّتلا  هنإ  هنع ، باطخلا ر هللا  نب  دز  ألا  ەوخأ  ل  قورافلا 

انلز امو  هل ، نولا  ءاجرأ  اهجرأ  ألمو  اهحر  باط  ةعنا  ًةرهز  ناف  يدمحملا ، ولا  ءام  َُسو 
تثو ع لوألا ، قاسلا  ةلث  نم  هنع  نا ر هللا  دقف  اذه ، انموي  هتس ح  رطع  مش 
ةرجهلا إ لجو  زع  نذأ هللا  املو  ةدحاو ، ًةرم  ةانق  هل  نلت  ملو  اورلا ، لاجلا  تاث  همالسإ 

.لوألا نجاهملا  نم  دز  نا  ةنيدملا ،

تمصلا نعمملا   تماصلا  لمعلا  ناو  ةلوطلا ، َرها  ط 
ً

هنع  باطخلا ر هللا  نب  دز  نا 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  فلختي  مل  اقثو ، انامإ  هنيدو  هلوسرو  ا  هنامإ  ناو  هتلوط ، رهوج 
نك مل  هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  عم  هل  دهاشملا  ل  ناو   ةوزغ ، وأ  ٍدهشم 

.هللا لس  ةداهشلل   طقف  س  نا  ل  نلا  نع  ثحي 

اذه هل   ناو  امك ، اقلأت  مويلا  كلذ  هتسورف  قلأت  ذإ  بجع ، نأش  هل  نا  دحأ  موي  ف 
ب لاتقلا  امنيح ح  لاقو : تاقطلا  دعس   نبا  اهركذ  رعاشملل ، ةآ  ةلمج  ةصق  مويلا 
نب رمع  ەوخأ  ەأو  ةداهشلا ، نع  ثحي  كانهو  انه  ب  دز  حار  كملاو  نمؤملا 

ا رد  ذخ  دز : هخأل  رمع  لاقف  ءادعألل ، انم 
ً

دأ  حبصأو  هنع ، هعرد  طقس  دقو  باطخلا 
هلعل ٍةئادف ، عرد   نود  لتاق  لظو  ا أ ، دت  املثم  ةداهشلا  درأ  دز : لاقف  اهب ، لتاق  دز 

.دارأ ام  ققح  مل  هنل  دي ، ام  لصح ع 

عو ةداهشلا ، صح ع  امهنم  دحاو  ل  نإ  رمع ؟ مأ  دب  بجعن  لجرلا  يأ  كب : لق  
عافدنا امهال  عفدنا  كلذل  ادهش ، هللا  ەذختي  نأ  دوو  لجو ، زع  هللا  ةاضرم  ح  نأ 
حامرلا تانعطو  فويسلا ، تا  هق  عرد  نود  هفسو  هنانس  دهاج  لظو  يئادفلا ،
نيذلا نم  نا  ادز  نأ  الإ  ةاحصلا ، نم  بك  ٍددع  داهشسا  نع  ةكرعملا  تحناو  بارحلاو ،

.ةداهشلا اهلالخ ع  نم  صرح  لا  ةكرعملا  ەذه  بص   ملو  انسح ، ًءال  اولأ 

تحت ةفنح  ةدر ب  اهسأو  اهرطخأ  نم  ناو  لئاقلا ، ةدر   ترهظ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دعو 
تالاجر دحأ  قيدصلا  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ةفلخ  اهامرف  باذلا ، ةملسم  موعزملا  مهين  ةداق 

ةوبنلا لاجر ع  نم  ةلثو  هنع ، دلولا ر هللا  نب  دلاخ  فسو هللا  برحلا  يرقع  مالسإلا ،
ثويل هللا نم ب  ناو  اهباهإ ، اوقرحأو  اهبانأ ، اوعلقو  اهراوأ ، اوتكسأو  اهران ، اودمخأف  قداصلا 



لا ةلصافلا  ةكرعملا  ەذه  قلأتم   رود  هل  نا  يذلا  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  دز  ءالؤه 
.ةفنح عجاضم ب  تضقأو  نيدترملا ، تضق ع 

نب دز  إ  نجاهملا  ءاول  عفدو  هعقاوم ، ع  هعَّزوو  مالسإلا  شج  دلولا  نب  دلاخ  عمج 
أ اوناو  نودترملاو ، نوملسملا  ناقفلا  لاقتف  احاش ، ارهفكم  ةماملا  موي  أدو  باطخلا ،

ةهجاوم مهتلق   مغر  نوملسملا  اهيف  تث  سطولا  ةماح  ةكرعم  تناو  لتاقم ، فلأ  عرأ  نم 
اهتياد ةكرعملا   تلامو  اراض ، اتيمتسم  اتق 

ً
ةملسم  عاتأ  ةفنح  ونب  لتاق  نل  ةفنح ، ب 

.نثك ءادهش  مهنم  طقسو  ملسملا ، ع 

اهيأ ملسملا : حاصو   ةلاع ، ةور  العف  ملسملا ، ةدئفأ  ضع  دوارت  عفلا  رعاشم  دز  ىأرو 
مهمزهي هللا، ملتأ ح  هللاو ال  امدق ، اوضماو  مودع ، اواو   مساأ ، اوضع ع  سانلا ،

.سمهب هناسل  كرح  هساأ ال  اضاع ع  ةولا  قوف  نم  لزنو  جح ! هملأف  هناحس  ەاقلأ  وأ 

مهسلا فوفصلا  قخ  حارف  ةفنح ، لضأ ب  يذلا  لجرلا  اذه  ةوفنع  نب  لاجرلا  دي  دز  نا 
ةكرعملا نافوط  علتبا  املو  لامش ، نمو  م ، نم  هتأ  حارو  ەأ ، ح  لاجرلا  نع  اثحا 

علتي يلا  جملا  نلو  هفس ، هلإ  طسو  دز  هنم  بقف  ەءارو ، دز  صاغ  ەافخأو ، همغ 
اع ع لاجرلا  طقسف  هفس  هو  هقانخ  كسم  اخأو  دز ، هعيف  ىرخأ ، ةرم  لاجرلا 

.ةكرعملا ضرأ 

: دز لاقف  ةكرعملا ، ضرأ  جراخ  رف  دق  نا  السإلا  شجلا  مظعم  نأ  الإ  لاجرلا  توم  مغرو 
، ةفنح ونو  ةملسم  دصق  ءالؤه  ه  ءاج  امم  كلإ  أربأو  احصأ ، رارف  نم  كلإ  رذتعأ  مهللا إ 

حلاصل مت  ةكرعملا  تذخأو  مهفوفص ، تلخلخ  ةلمح  نيدترملا  دلولا ع  نب  دلاخ  لمح  مث 
.مويلا اذه  ةداهشلا   لأس هللا  ءامسلا  هعارذ إ  دز  عفرف  ملسملا ،

ةوق ل  ب  حارو  اراإ ، همزعو  اعومد ، هقمو  اقوش ، هسفن  تألمف  ةنجلا  حار  تهو 
، جر

ً
ع  ثا  موجهلا  اذه  ةفنح   ب  نم  دز  لتقو  مظعلا ، ەصم  نع  ثحالا  ب 

ضرأ طقس   ةارلا ح ال  كسم  لظو  ادهش ، لطلا  طقس  انه  ةفنح ، ونب  هلع  عمجتف 
.نيدترملا عمج  لئاهلا ع  نلا  نمؤملا  ەداعل  ققحو هللا  ةكرعملا ،

ئبتملا امساح ع  ًءاضق  اهلالخ  نم  ق 
َُ ةدرلا ، بورح  كراعملا   مظعأ  نم  ةماملا  تنا 

ةنيدملا لهأ  عج  دقو  لجر ، ئامو  فلأ  نم  ملسملا أ  نم  دهشسا  نلو  برعلا ، دال   
لدع نك  ملو  راربألا ، ءادهشلا  مهنزح ع  دتشاو  ةماملا ، ةاحصلا  نم  دهشسا  نمل  ةكمو 

.نلا نم  مهاتآ هللا  ام  مهحرف  الإ  ءادهشلا  ءالؤه  ملسملا ع  نزح 

ةكرعملا ەذه  هعم   ناو  هنع ، هللا  ر  باطخلا  نب  دز  انركذ  ام  ءادهشلا  ب  نم  نا 
نم داع  رمع  نبا  نأ  دْب  امهنع ، ر هللا  باطخلا  نب  رمع  نب  دع هللا  هخأ  نبا  ةمساحلا 
حار نفاظلا ، دونجلا  لوسر هللا  ةفلخ  عم  لقتس  رمع  امنو  انسح ، ًءال  نأ أ  دع  ةماملا 

، رمع ا  دز  تام  دقل  لاقو : رمع ، نب  دع هللا  هنم  بقا  دئاعلا ، ەاخأ  تقاتشم  نيع  قمري 
باجأف كهجو ع ؟ تراو  الأ  دز ؟ كله  دقو  ك  ءاج  ام  نامإلا : جوزمم  ٍمزح  رمع   لاقف 

كلذ تصرح ع  دق  تأ  ا  هللاو  ەءاوضأ : اهيف  نامإلا  دقوأو  ەءاور  ردلا  اهسلأ  ةاجإ 
ً

دع هللا 
.ةداهشلا همرأف هللا  ترخأت  فن  نلو  نوك ، نأ 

ملسأ يسحلا ، إ  قس  ادز ، هللا  محر  لوق : ناو  اددش ، انزح  دز  ع  قورافلا  نزح 
.دز حــــر  اهنم  دجأ  انأو  الإ  اصلا  ته  ام  لوق : ناو  دهشساو ق ، ق ،



هنأل ل  بسحف ، ەوخأ  هنأل  ال  هح ، نا  دقف  راهن ، نم  ةعاس  هلقو  هخأ  لقع  نع  ٌدز  بغ  مل 
.هتفعو هلدعو  هتمحرو  هتلوطو ، هتعاجشو  هقلُخو ، هقلخ  ههبش   نا 

ةع

، اندلا ةيطلا   ةاحلا  اهحرو  لجو ، زع  عم هللا  امإ  ةراجتلاو  داع هللا ، قوس  اندلا  باش ، ا 
ءاقشلا ةراجتلا  ەذه  حــرو  ناطشلا ، عم  امو  ةرخآلا ، لجو   زع  ةنج هللا  ةدألا   ةداعسلاو 

.ةرخآلا يدملا   محجلاو  يدألا ، ءاقشلاو  اندلا ، مغلاو   مهلاو  كنضلاو 

موجهلاو ع تاثلا  ةلاع   فقاوم  مهنع  ةاحصلل ر هللا  تنا  دقل  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ددش  مهَسأ  اموق  مهعم  نمو  ةاحصلا  اهيف  لاق  ةلئاه  ةكرعم  ةماملا  ةكرعم  تناو  ءادعألا ،

نع تدهش  لاق : هنأ  هنع  ر هللا  دلولا  نب  دلاخ  نع  يُور  ام  مهسأ  بي  اممو  لاتقلا ،
موي ةفنح  ب  نم  امادقأ  تثأ  الو  اهل  بأ  الو  فويسلا  عقول  صأ  اموق  َرأ  ملف  افحز ،

.ةماملا

ةملسم ةوبب  نونمؤي  اونا  دقف  ةدقع ، نع  نولتاق  اونا  مهنأ  مهسأ  ةدش  باسأ  نم  لعلو 
نوك نأ  نكم  الو  ملسملا ، ةدقع  مامأ  ائش  ت 

ُ
ُّدع اهنإف ال  مهتدقع  تنا  امهم  نلو  باذلا ،

، اددع مهنم  لقأ  اونا  مهنأ  عم  مهيلع  نوملسملا  تنا  كلذلف  تدقعلا ، ب  ةنزاوم  كانه 
.مهدال مهنولتاقو  



فن  بهأ  إ 
ءارحص لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ةمح 

ً
ةكم  كملا   فوفص  هفس  قش  يذلا  وه  سرافلا  اذه 

اددم قورافلا  هثع  يذلا  لا  سرافلا  هنإ  مالسإلا ، اماسح   قشما  نم  لوأ  ناف  ةكم ،
ادفلا اذه  دوسألا ، نم  فالآ  نم  مهل  اخ  ناف  سراف ، فلأ  مهيلع  ُەَّدع  ملسملل  م ،

الو أ ةاغ ،
ً

لنأ  الو  ةحضت ،
ً

لجأ  الو  ةعاجش ، هنم  عجشأ  ءادفلا ف  خــــرات  فرع  ام  يذلا 
.هنم مالسإلا  ةكرب ع 

نعطو مهس ، نم ر  نا خ  ءادعألا ، ولسم ع 
ً

افس  نا  قالمع  روطسلا ، ەذه  انفض  
وأ ةهــك ، ٍموي  ملسملا   حلاصل  هسح  وأ  لجو ، زع  هلامو   هسفن  بهو  ٍلجر  خو  حمرب ،
هنإ ح  اهناظم ، اهنع   ثحو  لس هللا ، ةداهشلا   بح  نا  لاتق ، ةنؤم  وأ   ةلخ  دس 

.ءادهشلا ءامسأ  ەدالوأ  سُ  نا  ةداهشلل  هح  نم 

اهنم  سوفنلا  عترتو  حاورألا ، اهعامسل  حاترت  ةقئار  ةس  بحاص  ٍلجر  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
احص هنإ  ءادفلاو ، ةحضتلا  رفاو   ٍمهس  او  نأ  اودارأ  نيذلا  ءالؤه  نم  حاترالا ، عتارم 
لاطأ مظعأ  نم  لط  وهف  خلا ، تافص  ل  هف  تعمتجا  ةمظع ، ةصخش  وذ  دف ،

، للقلا الإ  هفرع  امل  اذه  اننامز  هنع   سانلا  تلأس  ل  يئادفلا ، مظعأ  نم  ادفو  بورحلا ،
اننامز لهأ  مهتس ع أ  تمُع  لاطأ  نم  مالسإلل  م  ذإ  انئاصم ؛ نم  ىك  ةصم  ەذهو 

.اذه

ولا تاحاس  ألم  يذلا  ادفلا  ماوقلا ، مئاصلاو  مامُهلا ، سرافلاو  مادقملا ، لطلا  عم  تلن  نحن 
افقو  هلامو  هسفن  لعجف  لس هللا ، ثلاو   ثلا  لذ  يذلا  فلا  هنإ  ةحضتو ،

ً
ًءادف 

يراوح ةفاض  نحن   لوسر ، سراف  بقل  لمح  ةرخآلاو ، اندلا  هعفرو   همرأف هللا  العو  لج 
.هنع ماوعلا ر هللا  نب  لا  لوسر هللا 

نع فلختي  ملف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةاح  لاوط  ولسم 
ً

افس  هنع  ماوعلا ر هللا  نب  لا  َّلظ 

ءاش هللا ام  كلذ  لس  لمحت   دقو  طق ، هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  اهازغ  ٍةوزغ 
لوسر هللا عم  حُج  دقو  الإ  ةروتسملا  وأ  ةرهاظلا  هئاضعأ  نم  وضع  َقبي  مل  هنإ  ح  لمحتي ، نأ 

.كراعملا ملسو هيلع هللا ىلص  

ةعورو
ً

اقلأت  لقت  اهاندجول ال  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دع  ماوعلا  نب  لا  ةلوط  روص  قتس  انحر  ولو 
نا ام  ةءاضولا ، ةقملا  روصلا  ەذه  نم  انُسحو  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا  دهع  هلع   تنا  امع 

.م حتف  موي  هنم 

نم لط  ةئامسمخو  فالآ  ةثالث  اهحتفل   هنع م  صاعلا ر هللا  نب  رمع  مألا  دصق  دقل 
يذلا عينملا  نويلا  نصح  مامأ  لصو  م ح  بلق  كانه   لغوأ  نإ  امف  مالسإلا ، لاطأ 

قاخا يأ  ثادحإ  نم  صاعلا  نب  ورمع  شج  زجع  دقو  رهشأ ، ةعس  ةدمل  مورلا  هف  نصحت 
إ ٍباتك  ورمع  ثع  حتفلا  أطأ  املف  مل ، ةققحلا  ةحتافلا  نصحلا  اذه  ناو  نصحلل ،

.دنجلا نم  هتجاح  نع  ضف  ام  ەدمتسو  رمألا ، هملع  قورافلا 

لا نم  اخ  دج  ملف  هلوح  رمع  قورافلا  تفلتف  ةلشملا ، ەذه  لح  نأ  قورافلا  ررق  اهدنع 
ةاطنأ وزغ  مزع ع  دق  ذئموي  لا  ناو  ملسملا  م ، شجل  اددم  ه  ثعي  ماوعلا  نب 

، اهيف ةجاح   ال  لاقف : ةالو م ؟ كل   له  دع هللا ، اأ  ا  رمع : هل  لاقف  ماشلا ، ضرأ   



، هلمعل ضرعأ  مل  اهحتف ، دق  ارمع  تدجو  نإف  ملسملل ، انواعم  ادهاجم  ، جخأ  نلو 
.هعم تنك  ٍداهج  هتدجو   نو  اهيف ، تطارف  لحاوسلا  ضع  تدصقو إ 

نع مئاطإل  تجع  دقف  دع  امأ  لوق : صاعلا  نب  ورمع  إ  بتكو  شجلا ، ةفلخلا  زهجف 
بحأ ام  اندلا  نم  متبحأو  متثدحأ  امل  الإ  كاذ  امو  نس ، ذنم  مهنولتاقت  متنأو  م ، حتف 

ل ع  لجر ، فالآ  ةعرأ  كتددمأ  دقو  مهتان ، قدص  الإ  اموق  ني  اعت ال  نو هللا  مودع ،
، تماصلا نب  ةداعو  دوسألا ، نب  دادقملاو  ماوعلا ، نب  لا  مه  اوناو  لجر ، فلأ  ماقم  لجر  فلأ 

.مهنع دلخم ر هللا  نب  ةملسمو 

ماوعلا نب  لا  ةعصلا  تامهملا  لجر  هفوفص  ب  يذلا  شجلا  كرحت  إ م  ماشلا  نمو 
ەداوج بكرف  نويلا ، نصح  اح  لاز  ام  ُەدجو  ورمع ، لا ع  مدق  املو  هنع ، ر هللا 
لعجو نويلا ، نصح  راصح  لاطو  مهنامأ ، هلاجرل  ددح  مث  نصحلا ، راوسأ  لوح  فاطو 

مل كلذ  عمو  نوعاطلاو ، نعطلل  انئج  امنإ  لا : لاقف  انوعاط ، نصحلا  نإ   نولوق : سانلا 
، فن  بهأ  إ  هنع : هللا  ر  لا  لاقف  ةماهلا ، نصحلا  اذه  حتف  نوملسملا  عطتس 

.ملسملا كلذ ع  حتف هللا  نأ  وجرأو 

رمأو مامحلا ، قوس  ةحان  نم  نصحلا  ناردج  نم  رادج  ەدنسأو إ  انتم ، اقثو  املس  لا  َّدعأ 

ٌللق ح الإ  وه  امو  ه ، اوقحل  نأو  دحاو  ٍتوص  اعمج  ەوبيجُ  نأ  ەبكت  اوعمس  اذإ  هلاجر 
نابلا مظع  سراف  مورلا  أجافت  ح  ةفرط ع ، ملسلا   تاجرد  دعصو  هفس ، لا  قشما 
ةدودعم ٍناوث  الإ  امو   هدب ، اقش  راوسألا  قش  ٌدرام  هنأ  نصحلا  قلسي  تالضعلا ، لوتفم 

اذه عفر  ةظحللا  ەذه  دنعو  نصحلا ، ةطقن   عأ  قوف  السإلا  قالمعلا  كلذ  حبصأ  ح 
هللا أ ، هللا  دعرلا : مهك  ضرألا  لزلز  ٍتوص  حاصو  ءامسلا ، نانع  هفس   راوغملا  دسألا 

.أ

دونجلا عهو  مورلا ، بولق  اهــود  لزلزف  هللا أ ، ددرت هللا أ ، رجانحلا  فالآ  ەءارو  تقلطناف 
ُدنج عباتتو  نصحلا ، لخاد  هسفنب  لا  لأف  بجعلا ، رظنملا  كلذ  لوه  نم  مهتانكث  نم 

، ةأجافملا مهتلهذأ  نيذلا  مورلا  باقر  مهفويس   اولمعأو  ەءارو ، مهسفنأ  ءاقلإ  ع  ملسملا 
ع اوضقناو  ملسملا ، عمج  هتمحتقاف  ەوحتفف ، نصحلا ، با  إ  هاحصأو  لا  دمعو 

.ەدنجل نلا  بتكو هللا  ةمه ، ەومزهف   ةقعاصلا ، ضاضقنا  مهودع 

ةع

لاط يذلا  حتفلا  مت  هنع  ماوعلا ر هللا  نب  لل  ةئجلا  ةرماغملا  ەذهب  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
هسفن لا  عا  دقلف  ءامظعلا ، هلاطأ  نم  لطو  مالسإلا ، ثويل  نم  ٍثل  د  ع  ەراظتنا 

ام ال راطخألا  نم  كلذ  و  ەدرفم ، روسلا  عأ  دعصف إ  هناوخإ ، اهب  ىدفو  اعت ، ةصخر  
، تق

ً
ەودرُي  ءادعألا ح  ماهسل  اضرع  نوك  نأ  كلذ  رداتملا   لامتحالا  نإف  ەردق ، روصتي 

يذلا بكتلا  عامس  اولهذو  هنع ، مهرئاص  عأف  هد ؛ حتفلا ع  نوك  نأ  دارأ  اعت  نلو هللا 
.ةاتفلا فئاذقلا  نم  مهب  نأو  ءادعألا ، ىوقأ ع  وه 

اوري مل  مهنإف  روسلا ، قوف  ەدحو  دعصف  هسفنب  لجر  يداف  نأ  لحتسملا  نم  هنأ  اوأر  مهلعلو 
اودعص نأ  اوعاطتسا  ملسملا  نأ  اوعقوتف  ةلهذملا ، ةروصلا  ەذهب  هسفن  صخري  نم  مهتاح   

نم تجترا  دق  ضرألا  نأ  اصوصخ  قلسملا ، ةعلط  الإ  وه  ام  مهل  اد  يذلا  اذه  نأو  روسلا ،
.رارفلا اوذالو  ةمالسلا ، اولضفف  ملسملا ، بكت 



ەذه ء   نمثأف  ةدألا ، ةداعسللو  ةرخآلا  رادلل  اقولخم  ناسإلا  ماد  ام  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ 
عم رمألا  نا  ثح  نيدِآلا ، دأ  ِهِاحر إ  نوكت   فوس  يذلا  وهو  هنع ، ري هللا  نأ  اندلا 
ذِإ

ْ
َِنِمْؤُملا  نَع  ُا  ََِر  ْدَقل  : ﴿ اعت لاق  ملا ، نآرقلا  ِّصَنِب  مهنع  هللا  ر  ةاحصلا 

: حتفلا ﴾ ) ق
َ

ا ف 
َ

احْت ثأَو 
َ

ْمُهَبا ْمِهْيلَع  ةَنيِكَّسلا 
َ

ف 
َ

نأ
ْ

َلَز ق 
ُ

ـل ْمِهِ  ِ اَم  ف 
َ

َمِلَع ِةَرَجَّشلا  ت 
َ

َتْح نوُعِاَُي 
َ

َك
.(١٨

دصقن تو ال 
َ

مهتاحض مهااجسو  مهتافصو  مهفقاومو  ةاحصلا  لاعفأ  انسرد  اذإ  نحن  باش ، ا 
ثم

ً
مهلعجن  نأو  مهب ، يِدَتقن  نأو  مهب ، أتن  نأ  دصقن  نلو  عالّطالا ، درجم  ةساردلا  ەذه  نم 

.انناهذأ ةلثام   ةركفلا  ەذه  نأ ت  ةاحصلا ي  خــــرات  سردن  امنيح  ف 
َ

كلذل انل ، الع 



!! ةدحاو ةعكر  عكري   مل  يذلا  ..دهشلا 
قحتس يذلا  وهو  ةداعلا ، ەدحو  قحتس  يذلا  وهو  ء ، ل  بر  وه  اعتو  كرات  هللا 

ِّل ُّبَر  َوُهَو  اَر  ِْأ  ِا  غأ 
ََْ ق 

ُ
ْل :﴿ اعت لاق  دقف  بحلا ، وألا  وهو  مظعتلاو ، عضخلا 

، رومألا نم  رمأ  ل  اعتو   كرات  لمالا   ملسلا  انيلع  بج  اذل  ( ١٦٤ ماعنألا : ﴾ )
ٍءَْ

اضر هللا ةاحلا   ەذه  اهيلإ   س  لا  ملسملا  ةاغو  لزاونلا ، ل  ەدحو   ا  ةناعتسالاو 
إ س  يذلا  ملسملاو  هل ، صالخإلاو  ەدحو  اعت  ەدصق  الإ  لاني  كلذو ال  هلع ، لجو  زع 
نمو هلصحت ، رمعلا   قباسو  هلإ ، سلا  دج   حضاو  فده  همامأ  نوك  نأ  َّدُ  اضر هللا ال 

.ەدحو اعت  صالخإلا   الإ  هتياغ  لص إ  نل  هنأ  كرد  مث 

لط ةداهشلا ، زافو  تاعاس  الإ  همالسإ  دع  شِع  مل  مظع  قالمع  روطسلا  ەذه  انفض  
تالوط عفرأ  نم  ذئموي  هتلوط  تناو  ةسورفلا ، ملاع  تالوطلا   عورأ  دحأ  موي  رَّطس 

وهو مهعومج ، دِّديف  شق  شج  ُعفدنو إ  رواغملا ، ثويللا  لاتق  لتاق  نا  دقف  لاطألا ،
ام همامأ  نورياطتو  ناعجشلا ، ةاملاو  لاطألا  هنع  فشكنيف  ظنلا ، ةعطقنم  ةرماغم  رماغ 

.ةتاعلا حالا  مامأ  فخلا  قاروأ  رياطتت 

دقل ةدحاو ، ةالص  مالسإلا  ص   نأ  نود  ةنجلا  إ  هقط  قش  ٍلجر  عم  ٍدعوم  ع  نحن 
تاث ر هللا نب  ورمع  للجلا  احصلا  عم  تلن  نحن  نئافلا ، نم  ناف  ەدحو  صلخأ  

لوجتنل انب  اولاعتف  دحأ ، موي  وطلا  هفقوم  عم  شاعتنو  لهشألا ، دع  نب  مصأ  هقلو  هنع ،
.ظوظحملا احصلا  اذهل  مظع  دف  دهشم  عم  انحاورأو  انلق  شاعتنل  خــــراتلا  تاحفص  ب 

ظنلا  عطقنم  احاجن  هنع  هللا  ر  مع  نب  بعصم  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  ءارفس  لوأ  حجن  دقل 
ملسأف راصنألا ، نم  ك  قلخ  ذفلا  ةعادلا  اذه  د  ع  ملسأ  دقلو  بي ، إ هللا   ةوعدلا 

أ ناف  هنع  تاث ر هللا  نب  ورمع  امأ  ءاسلاو ، لاجرلا  دحاو  ٍموي  لهشألا   دع  عيمج ب 
.مالسإلا

، ةنيدملا إ  مهنع  هللا  ر  هحصو  ملسو هيلع هللا ىلص  ملا  لوسرلا  رجاهــو  ماوعألاو ، ماألا  متو 
، حلاصلا داعل هللا  ةملاظلا  اهتدراطم  لصاوتو  اهلطا ، ةدع  تو 

ُ
ُّدع اهداقحأ ، شق  ظملتتو 

ةوزغ ءتو  رأثلا ، إ  نوعسو  مهباوص ، ةق 
َ

مهدقف  اسرد  اهيف  نوقلتيف  رد ، ةوزغ  موقتو 
بلق نامإلا   فذق هللا  دحأ ، إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  جخ  املف  مهسفنأ ، نوملسملا  عو  دحأ ،

.ةحارجلا هتتثأ  لتاقف ح  دحأ ، لج  دنع  شجلا  قحلف  هفس  ذخأ  مث  ملسأف  تاث ، نب  ورمع 

دنع مه  اذو  اهءادهش ، نوعدوي  ةكرعملا ، ضرأ  نودقفتي  لهشألا  دع  ونب  ذخأ  ةكرعملا  دعو 
ه إ ءاج  ام  مصألا  اذه  نإ  اولاق : س ، قمر  ه  ناو  هنع ، تاث ر هللا  نب  ورمع  نامثج 

،؟ مص ا  ك  ءاج  يذلا  ام  ەولأسف  مالسإلا ، ع  رمألا  اذهل  ركنمل  هنو  ەانكرت  دقل  ةكرعملا ؟
؟ مالسإلا ةغر   مأ  مهل  ةماح  يأ  كموق  بدحأ ع 

لوسر عم  تودغف  تذخأ س  مث  تملسأو  هلوسرو ، ا  تنمآ  دقل  مالسإلا ، ةغر   ل  لاق :
للق الإ  ثل  مل  مث  نورت ، ام  باصأ  ح  ةنجلا ، ةغر   لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  تلتاق  مث  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

وبأ لاقف  ةنجلا ! لهأ  نم  وه  لاقف : ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسرل  ەوركذف  مهيدأ ، هحور   تضاف  ح 
.طق ةالص  لص   ملو  تام  ةره :

نل كلذك ، عتمم  ةداهشلا  نع  ثدحلاو  عتمم ، ةاحصلا  نع  ثدحلا  نأ  ةوخإ  ا  ةققحلا 



ماللاف لاطألا ، ءالؤه  نم ب  قحلا  همجح  فرع  رطخلل  ناسإلا  ضَّرعتي  امدنع  ةققحلا 
هللا ر  ةاحصلا  ءالؤهف  هنزاوت ، لتخ  بقا  دق  هلجأ  ّنأ  رعش  امدنع  ناسإلا  نل  لهس 

.هللا لس  مهسفنأ   اوعا  مهنع 

ةع

نب ورمع  مصألا  اذهف  اعت ، ا  نامإلا  داهجلا   رثأ  حضاو ع  لثم  خلا  اذه  باش ،  ا 
رافلا وزغ  نم  ملع  املف  ملسملا ، نم  هموقل  ادعام  مالسإلل  اركنم  دحأ  لق  نا  تاث 

اذه مظع  مهنيد ؛ نع  مهوفل  طقف  امنو  مهلاومأو ، مهدال  اعمط   ال  مهدال ، ملسملل  
ع هلمح  يذلا  دحلا  إ  اق  هنامإ  ناو  مالسإلا ، بح  هلق  لخدف  مصألا  رظن  نيدلا  
ح ءادعألا  لتاقو  دحأ  هموق   قحلف  مالسإلا ، مانس  ةورذ  وه  يذلا  داهجلا  ةكراشملا  

.هنع دهشسا ر هللا 

سفنألا ةحضتلا  ع  هقنتعم  لمح  انيد  نأ  هلاثمأو  مصألا  سح  نا   دقل  باش ، ا 
مظع نيد  هنإ  هلع ؛ ءاضقلا  لجأ  نم  شويجلا  شيجت  ەءادعأ ع  لمحو  هلجأ ، نم  لاومألاو 
اولذي نأ  مث  هقانتعا ، هتمظع إ  نوعنتقملا  عراس  نأ  كلذ  دأ  نو  ةمظعلاو ، لالجلا  ةاغ   

.هلس داهجلاو   ةوعدلا إ هللا  مهتقاطو   مهعسو 



ةماملا موي  راصنألا  دسأ 
ضقانت الو  هلعفو ، هلوق  ضراعت ب  الف  ةلاثملا ، ةصخشلا  بناوج  هف  لماتت  ناسإ  ملسملا 

هدل قساني  ام  هئاضعأ ، رئاس  عم  ناسللاو  بلقلا  هف  قفاوتي  ناسإ  وه  ل  ەركفو ، هكولس  ب 
سكعنتو دقتع ، ام  هناسل  قطني  دسجلاو ، حورلا  ەدنع  نزاوتتو  ةفطاعلاو ، ركفلاو  لقعلا 

، ةعد هغطت  الو  ةوهشلا ، هلمتت  الف  هتافت ، ددسو  هكولس ، موقتف  هحراوج ، هتدقع ع 
نا اذكهو  مكحلا ، اعت  هللا  ع  هلاوحأو  هنوؤش  عيمج  هقلطنم   ةعتم ، ه  ىوهت  الو 

.دفلا الا  لجلا  اذه  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ 

إ هف  جاتح  نطوم  ل  مالسإلا   ن 
ُ

ة إ  عراسملا  نم  نا  روطسلا ، ەذه  انفض  
وهف خــــراتلا ، تاحفص  عصنأ  ءاضب   داأ  مهل  نيذلا  ءامظعلا  رواغملا  ءالؤه  نم  ناو  ةُنلا ،

، مهحاورأ اومتها  امنو  مهداسجأ ، اوتفتل إ  ملف  لس هللا ، مهسفنأ   مهيلع  تناه  ٍماوقأ  نم 
لاطأ نم  مظع  لطو  نامزلا ، رداون  نم  ةردانو  رهدلا ، بجاعأ  نم  ةجعأ  قالمع  وهف 

.راصنألا

دنع افورعم  نوك  نأ  هفك  نل  ملسملا ، نم  ثك  ىدل  فورعم  ٍلجر غ  عم  ٍدعوم  نحن ع 
اذه ةُنب  ةقث  هلق  ألتماو  الاقو ، الق  مالسإلا  عم  هنع  ر هللا  شاعت  دقلف  ملاعلا ، بر 
دسأ عم  تلن  نحن  هتدقعل ، ًءادف  هحور  مَّدق  مث  هنيد ، ن 

ُ
ة لس  كلم   ام  ل  لذف  نيدلا ،

ةلعث نبا  هللا  دع  نب  نمحرلا  دع  نألا  لقع  أ  للجلا  احصلا  ةماملا  موي  راصنألا 
اذهل مظعلا  يروطسألا  فقوملا  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو   هنع ، هللا  ر  يراصنألا 

.بلا قالمعلا  اذهل  اتخلا  دهشملا  ىل  انب  اولاعتف  بلا ، لطلا 

، بي مالسإلل   قاسلا  دحأ  هنع  ةلعث ر هللا  نب  دع هللا  نب  نمحرلا  دع  لقع  وبأ  نا 
مع ر هللا نب  بعصم  باشلا  ملا  ةعادلا  اهلتري  مكحلا  ركذلا  تاآ  عمتس إ  دا  ام  ذإ 
، هناب عئارب  هلق  كلمو  هعقو ، ةوالح  هعمس  نآرقلا  يدنلا ح أ  هسرجو  شلا  هتوص  هنع 

ەركذ عفرو  ەردق ، عأو  نامإلل ، ەردص  حف هللا  عــــو ، يده  نم  ه  فح  ام  هل  بلخو 
.مالسإلا ءاول ن  تحت  ءاوضنالا 

هموق ناسرف  نم  ةبك  ةكوك  لقع   وبأ  هلقتسا  ارجاهم  ةنيدملا  إ  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  مَدق  املو 
ماوعألاو ماألا  مت  نلو  بحرت ، لمجأ  قيدصلا  هحاصو  ه  بحرو  لاقتسا ، لضفأ 

لا ةعلا  لئاقلا  نم  ٌثك  تدترا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تام  نأ  دعو  اهــر ، نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  حور  دعصتو 
ناو ملسو هيلع هللا ىلص ، نلا  ةاح  ءاهتنا  تنا  ةدحولا  عوم  نأ  تتعاو  ةدحولا ، ع  ةدوعتم  نكت  مل 

.باذلا ةملسم  موق  ةفنح  ونب  مالسإلا  ارطخ ع  مهأ 

وحن مهرهاظو  ةفنح ، هموق ب  نم  افلأ  نوعرأ  هل  عمتجا  دقف  دتشاو ، ةملسم  رمأ  لحفتسا 
ناو  مويلا ، كلذ  ح  برعلا  هتفرع  شج  مظعأ  هشج  ناف  فالحألا ، نم  افلأ  نع 
نل هنع ، قيدصلا ر هللا  ملسملا  ةفلخ  شج  ةفعاضم ع  افاعضأ  دي  هسفن ، تقولا 

.هنع دلولا ر هللا  نب  دلاخ  ددنصلا  لطلا  شجلا  كلذ  سأر  نا ع 

، ءاسلا شجلا  ءارو  لعجو  ءاقع ، ەدونج  ةملسم  فصف  ةماملا ، ضرأ  ناعمجلا ع  تلا 
رمألا ناصي  ناشجلا  فقوو  ەودع ، شج  ةلاق  ەدونج   دلاخ  فصو  لاومألاو ، لافطألاو ،

وأ ءانف  ةكرعم  امنإ   ةكرعملا ، ەذه  نأ  قلا  ىري ع  قفلا  نم  ل  ناو  حسالا ، موجهلا 



ملسملا فوفص  ع  ةفنح  ونب  بصناو  ةسا ، نودترملا  لتاقو  نافرطلا ، كشا  ءاق ،
قت نأ  تدا  ملسملل  امظع  اك  تناو  لسلا ، قفدت  مهيلع  اوقفدتو  روخصلا ، باصنا 

، اهلتق اومهف  مهتضق ، ممت   مأ  هتجوز  تعقوو  هطاطسف ، نع  دلولا  نب  دلاخ  لزأو  مهيلع ،
.مهنم لجر  اهراجأ  نأ  الول 

اذه فقوف  هتكرح ، َّلش  هفتك  ٍمهس   هنع  لقع ر هللا  وبأ  ةكرعملا  بصأ   نم  لوأ  نا 
هلمحف رجفتم ، ٍلالشك  ەؤامد  تلاسف  هفتك ، نم  مهسلا  بحسل  همدق  ع  راوغملا  لطلا 

.هلع اشغم  جالعلا  ةمخ  امهنع إ  رمع ر هللا  نب  دع هللا 

اوُزاتما دنجلا ، اهيأ  اوزاتما  شجلا : حاصف   نانجلا ، تاث  شأجلا  طار  ةمدصلا  دلاخ  لت 
ةمح دلولا  نب  دلاخ  ةحص  ترجف  اوتأ ، نيأ  نم  نوملسملا  فرعلو  منم ، قف  ل  ءال  ملعل 

مهنيعأ نع  تعفرو  هللا ، لس  داهشسالا   إ  مهقاوشأ  تججأو  هللا ، نيدل  ملسملا 
فوفص تزرب   كلذ  دنع  ءادهشلا ، لاقتسال  باوبألا  ةحتفم  ةنجلا  روصق  اوأرف  بُجحلا ،

مل تالوط  دنج هللا  ترهظو   مظعأو ، اهنم  ّلجأ  خــــراتلا  د  خت  مل  تالوط  ملسملا 
.مرأ الو  اهنم  زعأ  ەرافسأ  نكت 

جالعلا ةمخ  نم  عمس  يذلا  هنع  يراصنألا ر هللا  لقع  وبأ  لاطألا  ءالؤه  ةعلط  ناو  
ةرلا ع ةرلا  راصنألا ، عم  ا  هللا هللا  لوق : هنع  يراصنألا ر هللا  يدع  نب  نعم  توص 

لماحتف هاصأ ، ازلز 
ً

نأو  هيع ، لقع  وبأ  حتف  اهدنع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، اون  نم  ا  مودع 
: لاقف مع !؟ ا  دت  اذام  رمع : نب  دع هللا  لاقف  هفس ، لوصولاو إ  فوقولا  دي  هقاس  ع 
، رجلا ع  الو  راصنألا ، لهأ  ا  لوق  امنإ  دع هللا : لاق  سا !!؟ يداني  يدانملا  عمس  ملأ 

.اوبح ولو  هللاو  هيجأ  انأو  راصنألا  نم  انأ  لقع : وبأ  لاقف 

راصنألا لهأ  ا  دعرلا : ٍتوص  يداني  وهو  جخو  ملا ، ەدب  فسلا  ذخأو  لقع ، وبأ  مزحت 
اومدقتو اوصارتو ، هلوح ، راصنألا  عمتجاف  نح ، مويك  ةرك  راصنألل  ا  نح ، مويك  ةرك 

با دنع  لقع  وبأ  ناو  توملا ، ةقدح  هعم  نمو  ةملسم  اومحقأ  ح  اونافتو  ملسملا ،
ةعرأ ع حارجلا  نم  هو  ضرألا ، تعقوو ع  بكنملا ، نم  ەد  تعطق  دقو  توملا ، ةقدح 
لاقف لقع ، وبأ  مع  ا  لاقو : قمر  رخ  عــــ  وهو  رمع  نبا  هلع  فقوف  تمُم ، اهل  احرُج 

ودع لتق  دقف  أ ، رمع : نبا  لاقف  مويلا ، ةمهلا  نمل  لاق  مث  نبا أ ، ا  كبل  ثاتلُم : ناسل 
رخآ ظفل  مث  هلع ، ثو  لجو ،  زع  دمح هللا  ءامسلا  هعصإ إ  عفرف  هلوسر ملسو هيلع هللا ىلص ، ودعو  هللا 

.هسافنأ

ةع

، مهالاو نمو  ةاحصلا  ءالؤه  اهمدق  لا  ةمخضلا 
َ

تاحضتلا  ەذه  نأ  كش  ال  باش ، ا 
عضخ رثألا   ُغلأ  ةرهالا  اهجئاتنل  نا  نيدترملا  كئلوأ  عم  اهوضاخ  لا  ةئجلا  تارماغملاو 

مهنأ هس  نوري  اناغط  لئاقلا  ەذه  ءامعز  سوؤر  نإف  ةفالخلا ، ةلودل  ةعلا  ةرجلا  لئاق 
اذه اهتداق  سوؤر  و  ةفالخلا  ةلود  تعا  لئاقلا  ەذه  نأ  ولو  ةوبنلا ، ةثرو  نم  انأش  عأ 

برعلا لئاق  عيمج  نم  ةماتلا  ةعاطلا  رفاوتت  نلو  ةفالخلا ، ةلودل  مظتت  رومألا ال  نإف  ناغطلا 
.قارعلاو ماشلا  حتف  ةدرلا   بورح  دع  مت  يذلا  وحنلا  ع 

اوق ع نيذلاو  ةماملا ، حاط  مهب  تفُو  اودهشسا  نيذلا  دجامألا  ةاحصلا  ءالؤه  نا  دقل 
نمو رافلا ، ةاغط  مالحأ  اهمامأ  تمطحت  لا  ةلصلا  ةرخصلا  مه  امظع  ًءال  اولأ  امدع  ةاحلا 



مامأ ةئندلا  مهتعاض  اوجور  نيذلا  مهناوعأو  ةلالضلا ، بوكر  اونز  نيذلا  نجلا  طاش  مهئارو 
.مهئاطسو سانلا  ماوع 



لوهجملا دهشلا 
هس خــــراتلا  ىوط  لاطألا ، مظعأ  نم  لطو  لاجرلا ، ةخ  نم  لجر  روطسلا ، ەذه  انفض  
كلذ نا  له  يردن ، ال  اذامل ؟ اسح ، الو  اس  هل  سلا  باحصأ  فرع  ملو  ەركذ ، دلخ  هنلو 

بر لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص : مهيف  لاق  نمم  نا  مأ  ەرمع ، لط  مل  مأ  ثدحلل ، اوار  نك  مل  اذإ  مهنم  ةلفغ 
نلو نا ، هضع  وأ  كلذ  ل  ەربأل ؟ مسقأ ع هللا  ول  باوبألا  عفدم  نمط  يذ  غأ  ثعشأ 

نمو ءاطع ، نم  هتمألو  هنيدل ، همَّدق  ام  ركذو  هنيد ، حالصو  هقلخ  نسحو  هدأ  فرع  لجرلا 
الإ ضف 

ً
ٍدحأ  ٍدحأل ع  لعج  ملو  ةماعلا ، قوقحلا  سانلا   ىوس ب  دق  مالسإلا  نأ  مولعملا 

.حلاصلا لمعلاو  ىوقتلا 

اوقاس كلذ  عمو  لامجلا ، ةحسمو  لاملا ، ةك  اومرح  ٍدارفأ  نم  مالسإلا  خــــرات  دهش  مو 
هلش هلاعفو ال  هلاح  ناسإلا  نألو  هناسلو ، هلق  هقدصأ  ءرملا  نأل  اوداقف ، اوداسو  اوقسف ،

ةماخض الو  ةروصلا ، لامج  الو  ةلا ، ضاب  سل  ملاعلا  بر  دنع  دادتعالا  نألو  هلامجو ،
ةمالسو نعلا ، بط  ەدنع  دادتعالا  امنو  ةرهشلا ، عيذ  الو  ةألا ، بس  الو  ةولا ،

َا َأ  ْنَم  ِإ 
َّ

( ٨٨  ) َنوُنَب َو 
َ

ٌلاَم  ُعَفنَي   
َ
َمْوَي  : ﴿ اعت لاق هللا  دقو  خملا ، ءافصو  رهوجلا ،

.(٨٩ ، ٨٨ ءارعشلا : ﴾ ) ٍمِلَس ٍبلَقِ 

ع هتمامد  تلغ  صخش  نم  مو  ةعزفم ، حئاق  اهءارو  س  ةعداخ ، ةقارب  رهاظم  نم  مو 
نلو بسحلاو ، بسلا  ولع  تسل  ةعلاو  هلاضفأ ، تدازف  هلامعأ  تسح  كلذ  عمو  هتماسو ،

، ىوقتلا وه  صاخشألا  توافتو  سوفنلا  لام  درام  نأ  كمحري هللا  ملعاف  بدألاو ، قالخألا  مرك 
.اهب هلعف  علا  تاجردلا  لن  دارأ  نمف 

ناو هلوسرو ، هحأو هللا  هلوسرو ، بحأ هللا  للج  احص  هنع  يراصنألا ر هللا  بيلجو 
، باغ اذإ  هنع  لأسو  اذإ ح ، هيحف  ةوبنلا ، رونب  ەردق  فرع  يذلا  وه  ەدحو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص 

الو ي ەاندو ، هنيد  هعفني   ام  هصوو  هلاوحأ  دقفتو  راس ، امنيأ  ةكراملا  هتاوطخ  عبتو 
اذه فرعتنل ع  انب  اولاعتف  للجلا ، احصلا  اذه  عم  يخ  ةوزغ  ملا   لوسرلا  فقوم  دحأ 

.للجلا دهشملا 

دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا  اعد  ح  مويلا ، سفن  لقو   تادوُدعم  ماأ  الإ  بيلج  جاوز  ضم ع  مل 
عدوو هسفن ، زهجو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةوعد  ةبلت  إ  بيلج  رداف  هعم ، يخ  ةوزغل  جورخل  سانلا 

ملسملل ةمساح  نب  ةكرعملا  تهتنا  املو  مظعألا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا  ةحص  مو   هسورع ،
لاق ملسو هيلع هللا ىلص:

مث انالفو ، انالف  معن  اولاق : دحأ ، نودقفت  له  لاق : مث  انالفو ، انالف  معن  اولاق : دحأ ، نودقفت  له 
، بيلج دقفأ  ل  لوسر هللا : لاق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ا  ال ، اولاق : دحأ ، نم  نودقفت  له  لاق :

ةعس ىدرأ  دق  وه  اذإف  ةكرعملا ، ةحاس  بيلج   نع  نوثحي  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاحص  قفطف 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص اوعجرف إ  ربدم ، لقم غ  وهو  مهبنج ، اع إ  رخ  مث  هفس ، كملا  نم 

.لتق مث  مهلتق  ةعس  بناج  بيلج إ  وه  اه  اولاقو :

رمأ مث  هنم ، انأو  ِّم  اذه  ەولتق ، مث  ةعس  لتق  لاقو : هلع  فقوو  ملا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا  هلإ  ماقف 
، هدعاس هلمحو ع  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  هلإ  ماق  قلا ، رفح  اوُمتأ  املف  اق ، هل  اورفح  نأ  ملسو هيلع هللا ىلص 

نلا ملسو هيلع هللا ىلص، دعاس  الإ  هل  سل 



.ي نلاو ملسو هيلع هللا ىلص  بالا ، هلع  لاهأو  ەق ، تفلا   هدب  هعضوف 

ةع

هي نيذلا ال  مهنم  نرومغملا  مهنع ح  هاحصأ ر هللا  ي  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ال  نا  باش ، ا 
ناو  هاحصأ ، نم  دهشسا  نمع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لأس  دقف  اوباغ ، اذإ  نودقف  الو  اوح ، اذإ  مهب 
ىأر املف  هنع ، ثحلا  مهفلو  مهل  ەركذ  مهيف  هترهش  مدعل  هاحصأ  ەركذ  مل  املف  بيلج ، هلا 

هل مح  ثح  مظعلا ، ءانثلا  كلذ  هلع  ثأ  لس هللا  هسفنب   هتيحضتو  هتقاط  هلذ  راثآ 
.هنع اضرلا  نلعأو  هجهنم  ةماتلا ع  ةماقتسالا 

ام هنإف  علا ، روحلا  نم  هجول  هلس  ةداهشلا   هقزري  نأ  الإ  دقف أ هللا  ةوخإ  ا  بيلج  امأ 
، ةلمجلا هسورع  لخدس ع  مويلا  اذه  ناو   كرا ، لخ هللا  ا  داهجلا : يدانم  عمس  نإ 

.علا روحلا  نم  هجول هللا  ةداهشلا  زافف  لس هللا  داهجلا   رثآو  اهيلع ، لخد  ملو  اهكف ،



ةاحصلا ةاح  نامإلا   عئاور 



تلق ت له  بر  ا 
تافص هللا نم  ةفص  ەذهو  ىوقلا ، أجل إ  هنأل  كلذو  اق ، نوك  نامإلا  بحاص  نأ  كش  ال 

ررح ام  ةادهلا ، هنمو  ةامحلا  بحاص  وهف  ەاوس ؛ ٍدحأ  نم  فاخ  الو  هلإ  نكري  لجو ،  زع 
ضفاخلا تمملا ، حملا  وه  نأ هللا  رارقإلا  تق  نامإلا  نأ  كلذو  غلا ، ةرطس  نم  سفنلا 

هنأل كلذو  ةبك ، ًةوق  هحاص  ثروأ  ملسملا  بلق  إ  نامإلا  لخد  مف  عفانلا ، راضلا  عفارلا 
لعج نامإلا  نأ  ام  مون ، الو  ةنس  ەذخأت  يذلا ال  لاعتملا ، يوقلا  اعتو  كرات  نكري إ هللا 

، نامإلا باحصأ  نمت   ةققحلا  ةزعلا  نإ  اقح  ةعنملاو ، ءالعتسالاو  ةزعلا  رعش  نمؤملا 
كلذلف اعتو ، كرات  راوج هللا  قحلا   زعلا  نأ  كلذ  ةزعلا ، ةاحصلا ع  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دقلو ر 

.ةروصلا ەذه  دفلا ع  لجلا  اذه  جخ 

ٍلجر لمح  هتالوؤسم  لمح  هنع  هللا  ر  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  نك  مل  كلذل 
، دهعلا ع  مألا  مض  اهلمح  نا  ل  هناطلس ، لعتسم  هنام ، فلص  هغوبب ، نوتفم 

ةغلا  ةراهم  بحاصو  بك ، ملعم  وه  ل  بسحف ، داع 
ً

اماح  نك  ملف  قحلا ، نع  ثحالا 
؟ سانلا ةدئفأ  ەاس   يذلا  فقوم  هكي  رها  رثأ  يأف  ەاوق ، ثعو  اسإلا  رهوجلا  لقص 

وهو أو ، اذه  رمع  لعف  مل ال  نلو ، هكولس ؟ اذه  ماح  بولقلا  اهب  ألم  ةرماغ  ةننأمط  يأو 
لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ ذملت 

هلمح فهرم  سحو  هقتاع ، تقلأ ع  لا  ةعتلا  افراج  اروعش  رمع  بلق  ةمحرلا   تنا 
ل ع  ح  مهجئاوح ، بوؤدلا   رظنلاو  مهلاوحأ ، فوقولاو ع  ةعرلا ، لاوحأ  عُبت  ع 

ةنيدملا عراوش  ل  
ً

م  هنع  نا ر هللا  دقف  صقت ، الو  ٍءاطإ  نم غ  هقح  ٍقح  يذ 
تي  امرو  مهجئاوح ، رظنيف   مهغو ، راجتلا  نم  راوزلا  دقفتو  راخألا ، ُسسحتي 
اعسو نورخد  اونا ال  نيذلا  هاحصأ ، ةخ  نم  هنيع  نم  هعمو  كلذ ، رمألا  تقا  اذإ  مهتسارح 

.اعت ةسح   للم ، الو  لل  نم غ  مهفل  ام  ماقلاو  هتمدخو ، هتعاط   

فارطأ ةشتفت   ٍةلوج  موق  قورافلا  ناو  ةنيدملا ، إ  راجتلا  نم  ةقفر  تمدق  ٍموي  و 
دق لللا  ناو  ةلفاقلا ، رمأ  دقفتيل  هنع  فوع ر هللا  نب  نمحرلا  دع  هعم  بحطصاف  ةنيدملا ،

ٍةقم اسلجم ع  هحاصو  رمع  ذختا  ةمئانلا  ةلفاقلا  دنعو  هنم ، خألا  عــــهلا  بقاو  مت ،
.انفويض سرحن  انه  لللا  ةق  ضمنلف  نمحرلا : دعل  رمع  لاقو  اهنم ،

اعمس ناسلاج  امهو  اهلاومأ ، سرحو  ةلفاقلا ، ەذه  سرحل  سلج  مظعلا  ةفلخلا  رمع  ةوخإ  ا 
، هف ىدامت  هنلو  هئا ، نع  صلا  َّفك  نأ  رظتناو  تمصو ، رمع  هناف  ءا ص ، توص 

دواع دعو ح  هنام ، داع إ  مث  كص ، سحأو إ  ِقتا هللا ، همأل : لاقو  هص ، ع  مف 
، هسلجم داعو إ  كص ، سحأو إ  ِقتا هللا ، لاقو : همأ ، ىدانو  اهيلإ ، هجوتف  ءالا ، ُّصلا 

كحو اهل : لاقو  همأ ، بهذف إ  صلا ، ءا  ىرخأ  ةرم  هلزلز  ح  هسلجم ، رقتس   دك  ملو 
؟ هعضرت َمل ال  يأ  رارق ؟ هل  ُّرق  كصل ال  ام  ءوس ، مأ  ِكارأل  إ 

َملو اهلأسف : أف ، ماطِفلا  ع  هلمحأ  إ  ترجضأ ، دق  هللا  دع  ا  هفرعت : ال  و  تلاق 
؟ رمعلا نم  هل  مو  لاق : مطفلل ، الإ  ءاطعلا  ضرف  رمع ال  نأل  تلاق : ماطِفلا ؟ ع  هنيلمحت 

.هلجعت كحو ال  لاق : رهشأ ، ةعض  تلاق :

، هيع ضمغأو  هدب ، هسأر  كسمأو  قعُص ، دق  رمع  نأو  فوع : نب  نمحرلا  دع  هحاص  لوق 



!؟ ملسملا لافطأ  نم  تلتق  م  باطخلا ، نبا  ا  كحو  لاقو :

نلمح تاهمألا  اذإ أ  ماطفلا ، دع  مالغلا  اذه  ضعتلا ع  قفني  نأ  رمأ  هنأل  تاق ،
ً

هسفن  دع 
.اهمالغ ضعت  مألا  ذخأت  نأ  لجأ  نم  ناوألا  لق  ماطِفلا  نهلافطأ ع 

ادانم رمأ  ملس ، املف  ءالا ، ةلغ  نم  هتءارق  سانلا  بس  ام  سانلا  رجفلا  صو  داع  املف 
دلوي  ٍدولوم  لل  لاملا  تب  نم  ضرفن  انإف  ماطفلا ، مناص  اولجعت ع  ال  ةنيدملا : ىدان  
ضع ركذو  ملسملا ؟ دالوأ  نم  لتق  م  رمعل ! اسؤب  ا  لوق : ناو  ماطف ، نود  نم  مالسإلا 

؟ اهــعأف اهتددر  مأ  فن  هأف  تلق ت  له  ر  لوق : نا  هنأ  خرؤملا 

ةع

جسم 
ً

دولوم  ل  حبصأ  كلذو  ةلادع ، نم  اهمظعأ  امو  ةثداح ، نم  اهلمجأ  ام  باش ، ا 
نألو ملسم ، لل  ٌقح  لاملا  تب  أل 

َ
َّن ملسملا ، لام  تب  نم  هل  ضرفو  ءاطعلا ، ناويد 

نأ الو  هلحم ، ائش  غ  هنم  ف  نأ  هل  زوج  ال  هلع ، ٌمئاقو  ٌمأ ، وه  امنإ  هنع  لوؤسملا 
.هف بجو  اقح  هنم  عنم 

هنأ رعشو  اسع ، ااسح  هسفن  بساح  هل ، دودح  عرو ال  هل  للجلا  احصلا  اذه  رمع  نا 
بج رطس ع  وه  اهف  اعتو ، هناحس  برقأ إ هللا  نا  امل  ةهبش ، ِةأ  نع  اهم  نا  امل 
ەذهف لجو ، زع  نم هللا  فوخلاو  عرولا  نم  الجو 

ً
امجو 

ً
ةعور 
ً

قلأتت  ةئضم  ٍتاحفص  خــــراتلا 
هتفالخ لظ  تشاع   لا  هتيعرب  هتقفشو  هنع ، هللا  ر  قورافلا  ةمحر  نم  ةقم  ةروص 

.ةدشارلا

اس  نامإلا  اذه  ناو  رخآلا ، مويلل  دادعتسالاو  اعت ، ا  هنامإ  قورافلا  ةصخش  حاتفم  نإ 
، هتلادع هتوق  غطت  مل  كلذلو  هنع ، ر هللا  قورافلا  ةصخش  بالخلاو   شهدملا  نزاوتلا 

.هنوعو ديأتل هللا  اقحتسم  حبصأو  هعضاوت ، ەانغ ع  الو  هتمحر ، هناطلسو ع 



قيدصلاو ىلا  ةعجافلا 
، لا رئاس  عو  ل  ملسملا ، رئاس  عو  كلعو ، َّع  لضف  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  أل 

عاطقنا دع  فلختلاو  لهجلا  تاملظ  يلا إ  نعلا  رادحنا  مامأ  اعنم  ئاح 
ً

هفوقو  وهو  الأ 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نلا  ةلاسر  تنا  املو  ةماقلا ، موي  لسرلاو إ  ءانألا  نمز  ءاهتناو  يوامسلا ، ولا 
، لا لقتسمل  اعاض  اهفحت  وأ  ةلاسرلا  ەذه  عاض  حبصأ  لل ، ت 

ُ
ثع ةلاسر  رخآ   

مظعأ نم  وه  جر 
ً

لل  رخس  نأ  الول  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةافو  دع  ثدح  نأ  دا  كلذ  نأ  ةققحلاو 
، هرد قيفرو  هحور  ببح  توم  دع  مظعلا  قالمعلا  هنإ  معن  لسرلاو ، ءانألا  دع  لا  لاجر 

.مالسإلا ةلودل  اثلا  سسؤملا  هنأ  نوخرؤملا : هنع  لاق  يذلا  لجرلا  اذه 

تاتشلا نم  ملسملا  ه  مصع هللا  يذلاو  هنع ، قيدصلل ر هللا  يذلا ال ُي  فقوملا  نا 
قيدصلا هح  ام  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  بح  ضرألا  هجو  ٍدحأ ع  نم  ام  هنأ  دقتعأ  انأ  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  وت  موي 

لوسر باحصأ  نم  دحأ  هلمتح  مل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  توم  خ  خلا ، اذه  نإف  كلذ  عمو  هنع ، ر هللا 
نلا ت 

ُ
و موي  ةنيدملا  فارطأ  هنأش   ضع  قيدصلا   ناو  ذك ،

َّ
ه قالمعلا  اذه  رمعف  هللا ،

ملسو هيلع هللا ىلص.

قفانملا نم  اجر 
ً

نإ  هنزاوت : لتخا  دقو  امال  لاق  ةافولا ، أب  مِلع  امنيح  هنع  رمعف ر هللا 
، نارمع نب  وم  بهذ  ام  هر  بهذ إ  هنلو  تام ، ام  هللاو  هنو  تام ، لوسر هللا  نأ  نومعزي 
، تام هنإ  لوق : ادحأ  عمسأ  الأ ال  تام ، هنأ  اومعز  ٍلاجر  يدأ  نعطقلف  لوسر هللا  نعجل  هللاو 

.اذه س  هتماه  تقلف  الإ 

!؟ لوسر هللا تومأ  لوقعم ، ء غ  رمع ، قورافلا  فقوم  نا  اذه 

، قطلا أنلا   عمس  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  دجسم  ةدوعلا إ  قط  وهو   قيدصلا  امأ 

، هشارف سُم ع  وهو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  لخدو ع  سانلا ، مل  ملو  ا ، الإ  ةوق  الو  لوح  ال  لاقف :
لا ةتوملا  امأ  اتيمو ، اح  تط  لوسر هللا ، ا  أو  تنأ  أ  لاقو : ق ،

هلََّ مث  ههجو ، نع  فشكف 
.كر دنع  انركذا  لوسر هللا  ا  ادأ ، ةتوم  اهدع  كصت  نل  مث  اهتقذ ، دقف  كلع  بتك هللا 

: قيدصلا لاقف  همال ، رمع  عباتو  تكس ، نأ  أف  توكسلل  ەاعدف  سانلا ، مل  رمعو  جخ  مث 
ثأو دمحف هللا  مهمل  سانلا  لقأو ع  اوتصنأ ، ملتي  قيدصلا  سانلا  ىأر  املف  سانلا ، اهيأ 

لقاعو قاو  وهف  تام ، دق  ادمحم  نإف  ادمحم  دع  نا  نم  سانلا : اهيأ  لاق  مث  هلع ،
هللا  ال وه هللا ، لصألاو  توم ، نإف هللا  ال  دع هللا  نا  نَمو  سفنلاو ، بلقلا  كسامتمو 

ق
ُ

َلِت ْوأ  َتاَم  فأ 
َ

ْنِإ ُلُسُّرلا  ق 
ِهِلَْ ْنِم  ْتلَخ  ق 

َ
ْد ٌلوُسَر  ِإ 

َّ
ٌدَّمَحُم  اَمَو  : ﴿ ةآلا ەذه  الت  مث  توم ،

لآ ﴾) َنِاَّشلا ُا  يزْجََسَو  ائَْش  َا   ََُّ ف 
َ

ْنل ِهَْبِقَع  َع  ْبِلَقْنَي  ْنَمَو  ْمِاَقْعأ  َع  نا 
ْ

ْمُتْبلَق
.(١٤٤ نارمع :

لاق ةره : وبأ  لاق  لق ، نم  اهوعمس  مل  مهنأو  ةمدصلا ، لوه  نم  اوقافأ  رك  وبأ  اهالت  املف 
لمحت ام  ضرألا  إ  تعقو  ترقعف ح  اهالت  رك  اأ  نأ  تعمس  نأ  الإ  وه  ام  هللاوف  رمع :
قيدصلا دنع  شأجلا  تاث  بس  ةمألا  اجنو هللا  تام ، دق  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  تفرعو  يالجر ،

.هنع ر هللا 

: ةع



نم سانلا  جخ  ملا  نآرقلا  قيدصلا  داهشساو  لئالقلا ، تامللا  ەذهب  مارلا ، ةوخإلا  اهيأ  ا 
ال يذلا  ەدحو  لا  وه  اف  مج ،

ً
اعوجر  حيحصلا  مهفلا  إ  اوعجرو  مهتحو  مهلوهذ 

توم نا  دقلف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، توم  دع  قا  مالسإلا  نأو  ةداعلا ، قحتس  يذلا  ەدحو  هنأو  توم ،
ٍدئاقك قيدصلا  ةصخش  ترهظ  اهدعو  اهلالخ  نمو  اددش ، ًءالتباو  ةمظع ، ةصم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

، هف قئاقحلا  خسر  كلذ   جتو  هلق ، قلا   فأ  دقلف  لثم ، الو  هل  ظن  ذإف ال  ةمألل ،
هتمح ر هللا ترهظ  بصعلا  فقوملا  كلذ  و  توملاو ، ةوبنلاو  ةدوبعلا  ةققح  فرعف 

دحوتلا  لاز  امو  توم ، نإف هللا  ال  دع هللا  نا  نم  دحوتلا : سانلا إ  زاحناف  هنع ، 
.قحلا اوعجر إ  مهل ح  قيدصلا  كذت  اوعمس  نإ  امف  اط ، اضغ  مهــلق 

مهالعأ ل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةاحص  ممق  نم  دعُ  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  اأ  نإ  باش ، ا 
ام للج  احص  حجرل ، هنامإ  عم  قلخلا  نامإ  نزو  ول  هللاو  للج  احص  قالطإلا ، اردق ع 

، هلثمتن نأ  ه ، يدتقن  نأ  ي  الأ  عئارلا  ذفلا  جذومنلا  اذه  ع  طق ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ءاس 
، اهنوك نأ  ەرك  ةصخشو  اهنوك ، نأ  متي  ةصخش  انم  ٍدحاو  لل  نأ  نوملعت  متنأو  امسالو 
، اهنم تس  ةلضاف  ٍةصخش  نم  َّدُ  الف  اهنوكت ، نأ  متت  لا  ةصخشلا  نع  تلأس  اذإف 

نيذلا نم  هنع ، اوضرو  مهنع  نيذلا ر هللا  نم  نوك  نأ  متي  نمؤملاف  اهنيعم ، نِم  يوترتو 
هنإ معن  ىوقتلا ، ةصلاخ  مهصلخأف هللا  مهنيد   اوصلخأ  نيذلا  نم  مهبحأو هللا ، اوبحأ هللا ،

 . هنع قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  نثا ، اث  قلاو ، نامإلا  قالمعو  ةدرلا ، موي  دومصلا  لج 

ءاش ام  كسفنل  ذخو  مهس ، دهاشم  نم  ٍدهشم  ل  دنع  فقو  ةانع ، باتلا  اذه  ا أ  أرقاف 
.كلقعو كحورو  كلق  مهشاعو  كتقاط ، ردق  مهدماحم  نم 

 

دمح هللا) باتلا  مت  )
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..تاتحملا سرهف 
نآرقلاو ةاحصلا  لج 

الا لجلا 
ءادهإ
ةمدقم

ةاحصلا عروو  دهز  نم  عئاور 
قورافلا ةمظع 

دهازلا ةفلخلا 
ارلا ةماقتسا  نم  ةعرلا  ةماقتسا 

؟ باطخلا نبا  ا  يصعتأ 
فك هلعجاف   تم  انأ  اذإ 

لهت نأ  تدك 
قاوسألا م   ةفلخلا 

انأ اولا  سب 
قف انمأ 

كسفن قتا هللا  
هف بخت ظ  مهللا ال 

عرولا تلا 
ةاحصلا لذو  مرك  نم  عئاور 

رفغ هللا  نأ  بحأل  إ 
!؟ اندلا نوعنصت  ام 

خلا ةحلط 
راصنألا لثم  موق  انيأر  ام 

ةع مهردلا  مغ .. داز  دقل 
دبعلا ررحم 



ةاحصلا تاحضت  نم  عئاور 
قحلا ةار  لماح 

ةداهشلا قاشع  ةاهن 
هلوسرو هحو   مَّعنُملا  فلا 

اح  دشأ 
مظعلا يدحتلا 
بسحملا رباصلا 

لطلا لقتس  ءامسلا 
هتوم دع  هتصو  تجأ  يذلا  احصلا 

ةنجلا هلو  اَّنع  مهدري  نم 
اهنود توملاو  ملسملا  ةار 

هسفن  مَّدق 
اقثو

ً
افافخ  اورفنا 

هقدصف قدص هللا  لجر 
ةنجلا اهحاص  ةلل 

ملُملا دهشلا 
ةاحصلا مالسإ  نم  عئاور 

مهلملا ةعادلا 
هلهج هملح  قبس 

لقعلا مكحتو  سفنلا .. داهج 
ەوجولا إ بحأ  كهجو 

رونلا تاملظلا إ  نم  قطلا 
دهازلا دهاجملا 

رحلا سوماق  نغل  دقل 
دهشلا ادفلا 

قحلا نيدو  جعألا .. زوجعلا 
رجاهملا بارلا  مالسإ 



مالسإلا لخد  شق  ناطش 
ةاحصلا عضاوت  نم  عئاور 

عضاوتملا ماحلا  جذومن 
ةقدصلا لو  قورافلا 

لدعلا ساسأ 
عضاوتملا مألا 

رمع اننب و  هللا 
اظحو امسق  لوسرب هللا  انضر 

رك اأ  ا  كل  رفغ هللا 
دوجولا ردان  صالخإ 

ةاحصلا بح  نم  عئاور 
ةعفرلا قيدصلا  ةدنج 

لوسرل هللا ةاحصلا  بح  ةدش 
لوسر هللا بلط  اوبيجأ 

ةنحملا دع  ةحنملا 
قداصلا فلا 

ةداهشلاو ةنجلا  حــــر 
سفنلا ىوه  نامإلا ع  راصتنا  نم  لثم 

نآرقلا عماج 
ةاحصلا ةعاجش  نم  عئاور 

باعصلا رهاق 
توملا ةقدحو  مالسإلا .. ةقعاص 

لثم هل  سل  ٌسراف 
هنثارب دسألا  

ضرألا م ع  دهش 
ادفلا مألا 



ةماملا موي  رقص 
فن  بهأ  إ 

!! ةدحاو ةعكر  عكري   مل  يذلا  دهشلا ..
ةماملا موي  راصنألا  دسأ 

لوهجملا دهشلا 
ةاحصلا ةاح  نامإلا   عئاور 

تلق ت له  بر  ا 
قيدصلاو ىلا  ةعجافلا 

..تاتحملا سرهف 
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