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ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 
: باتلا اذهل  لحتلا  ماق 
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: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكمأ  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  أ  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  مهيدأ  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 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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خــــراتلا نم  تالوط 
 

.نار ــ ەز طصم 



.. ءاد ـــ ەا
.مهئادعأ نهوو  مهدادجأ ، ةمظعو  مهخرات ، داجمأ  اوملعل  مالسإلا  تاتفو  باش  إ :

.مهيلع ناوضر هللا  ةاحصلا  ىدهلا ، رونو  دلا ، حيباصم  ءانألا ، دع  لا  لضفأ  إ :

.حلصملا ءاملعلاو  حتافلا ، ةداقلا  إ :

.ةدلاخلا ةمألا  ەذه  نيدهاجمو  ءادهش  إ :

.هتنو اعت  نيد هللا  زازعإ  صح ع  ملسم  ل  إ :

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

.خــــراتلا نم  تالوط  اتك  اعمج  مهيلإ  مدقأ 

نارهز طصم ن 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



.. 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  دمحم  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 
ام ءانثلا  كلو  كلالجل ، ام ي  دمحلا  ا ر  كلف  اضرلا ، دع  دمحلا  كلو  تضر ، اذإ  دمحلا 

.كؤاكو كتمظع  هعدتس  ام  دمحلا  كلو  كلام ، قيل 

دع امأ  • 

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

وه 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 • 

مظعت لاو  ةماهلا ، رومألا  نم  اصوصخ  السإلا  خــــراتلاو  امومع ، اسإلا  خــــراتلا  ةسارد  نإ 
؛ ةؤرلا فعضتف  بجحلا ؛ لتو  بحسلا ، رثاتتو  ءاوجألا ، رهفكت  امدنع  ةصاخ  ةجاحلا ؛ اهيلإ 

نوك اهدنع  احلا ؛ ه  نومقو  لقتسملا ، ه  نوفس  ام  سانلا  دج  الو  مدعنت ، اناحأو 
ةراذلا ةمألل  ةراذلاو  ةمألا ، ةراذ  وه  خــــراتلاف  ثادحألا ، ةءارق  بوصألا   راعملا  وه  خــــراتلا 

.اهلقتسم فسو  اهاح ، فتو  اهيضام ، ةمألا  اهب ت  امامت ؛ درفلل 

ال هلوسرو  ءاضرب هللا  زوفلاو  مالسإلا ، لس  ةئادفلاو   ةحضتلا  لفاح  السإلا  انخراتو 
بحلاو بلقلا ، نم  عبانلا  قداصلا  قيمعلا  نامإلا  اهثعم  امنو  ناطلس ، وأ  ەاج  وأ  لام  اعمط  

.هلوسرلو قيمعلا  

خيشلاو باشلا  نم  تنا  ل  ءاقألا  باشلا  ةصاخ  ةئادفلاو  ةحضتلا  ەذه  نكت  ملو 
فلملا غلالا  ةصاخ  نكت  ملو  ءاسلاو ، لاجرلا  تلمش  ل  لاجرلا  ةصاخ  نكت  ملو  رالا ،

.نانسألا ءاثدحو  ناصلا  اهيف  كراش  دقف 

تاتفو باش  اهنم  ذختي  نأ  نم هللا  وجرن  ةعونتم  اناولأو  ةقم ، اروص  اذه  انباتك  ىسو  
.مويلا هئوض  نوس ع  اسان  ةمألا 

ةمظعلا  محالملاو  هف ، ةمساحلا  فقاوملاو  مالسإلا ، ةخراتلا   ثادحألا  انعت  اذو 
خــــراتب يرزت  ةرثا  ةك  ةئادفلا  روص  نم  دجن  ثدحلا  علاو  ةمالسإلا ، تاحوتفلاو  ةسلا ،

نم ناولأ  اهخرات  ثدحلاو   مدقلا  ضرألا   ممأ  مظعم  نأ  ركنن  ال  نحنو  ىرخأ ، ةمأ  يأ 



نم ساسأ  مقت ع  مل  ملسملا  دنع غ  ةئادفلاو  ةحضتلاف  اذه  عم  نل  ءادفلاو ، ةحضتلا 
.ملسملا دنع  نأشلا  وه  ام  ةاغلا  فو  نامإلا ،

يدهاجم نم  تاحضتو  تالوط  نم  ثك  اثيدحو ع  امدق  مالسإلا  ةوعد  زئار  تماق  دقل 
ةعصلا فورظلا  ل  تحتو  السإلا ، خــــراتلا  روصع  دادتما  ع  مدقت ، تلاز  امو  ةمألا ، ەذه 

نأ دكؤت  لا  ةقراخلا  ةلوطلا  جذامن  نم  فالآلا  تجرخف  ب ع و ، ةلقتم  تنا  اهنم ،
لظتس ةدالا ، قط  إ  ةمألا  ةدوعلا  لجأ  نم  داهجلا  برد  ع  هللا ، إ  ةوعدلا  ةسم 

.رطاخملاو تاقوعملا  ل  مغرو  ةضام ،

قوف نسلا ، تائم  ذنمو  فرفرت ، تلاز  ام  نورق  ةدع  ذاذفألا  ءالؤه  اهلمح  لا  قحلا  ةار  نو 
ةرومعملا ءاحنأ  ل  قحلا   ةمل  اقأ  ناذللا  امه  مهتيحضتو  مهداهج  نو  ةعرألا ، اندلا  نارأ 

ل تنا  َمِل  صلخملا ، نمؤملا  ءالؤه  ةس  ةسارد  ةجاحلا إ  ِّسمأ  مويلا   اننو  نآلا ، ح 
مالآلاو باذعلا  ع  رواغملا  ءالؤه  ص  اذاملو  تنا ؟ فكو  مهبناج ؟ نم  تاحضتلا  ەذه 

.مهنيد لس  مالآلا   ەذه  نوبذعتس  اونا  مهنإ  ل  ملأ ؟ وأ  ەوأت  نود  توملاو ،

، مالسإلا اهعنص  لا  ةخماشلا  ةلوطلا  فقاوم  نم  اددع  مض  مدأ  ب  يذلا  باتلا  اذهو 
اهد ءانثأ  ملأ  ال  نأ  تدمعت  دقلو  نيدهاجملا ، اهب  ماق  لا  ةدلاخلا  تاحضتلا  نم  اثكو 
دشأ نأ  كلذ  ءارو  نم  تدرأ  دقو  ةدح ، ةف ع  ل  بسح  فقاوملا ع  ەذهل  مزلا  بتلا 

مظعلا مالسإلا  نأو  ةنيعم ، ةنمز  ةف  افقو ع  تسل  تاحضتلاو  تالوطلا  نأ  إ  ەانالا 
ملسم يأ  نو  فرظ ، يأ  تحتو  نامو ، نامز  يأ  تاحضتو   تالوط  عنص  ع  رداق 

ماقتساو ع مالسإلا  ملا  اذإ  اعت ، لس هللا  ةلوط   فقوم  لجس  نأ  عيطتس  ةملسمو ،
.قطلا

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 



شاوجرأ ماشلا  لط 
قلأت ذإ  لتاقلا ، دملاو  داملا ، سألاو  فنعلا ، عالا  اذه  نم  اع  السإلا  ملاعلا  نا  امنب 

ام السإلا –  ملاعلا  دجوو  لللا ، مالظ  دّدي  رون  ءامسلا  دك  عطس   ددج ، مجن  هقفأ   
تزرب دقل  اراوغم ، طو 

ً
اقع ؛ ادهاجمو  اددج ، ادئاق  هقزم –  جحأو  هلحارم  قدأ  ەدوعت  

مألا رواغملا  كلامملا  لاطأ  دحأ  هنإ  دحأ ، ناسح  نك   مل  ثح  نم  ةقالمع  ةددج  ةقاط 
.هللا همحر  يروصنملا  شاوجرأ  نيدلا  ُملع  لسالا 

، راوغملا سرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلو 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  كلإف  هئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 

اذهل بهذ  نم  فورح  خــــراتلا  اهرطس  لا  دومصلا  ةمحلم  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعنل 
.لطلا دهاجملا 

اولتقف  ىراصنلا  نم  مهعاتأو  مه  اداسف  ضرألا  اوثاع   ماشلا  دال  ع  راتتلا  وتسا  اّمل 
نم اثك  اوبهنو  لافطألاو ، ءاسلا  نم  اثك  اوبسو  ملسملا ، نم  ابك  اددع  اهلوح  امو  قشمد 

.لاومألا

هنب فالخل  كلذ  لق  مهيلإ  أجل  يذلا  يروصنملا  قجق  نيدلا  فس  ماشلا  ةان  ع  اولوو 
فألا ناطلسلا  لتق  ةرماؤم  كاشالا   وهو  نووالق –  نب  دمحم  ماشلاو  ناطلس م  و 

ةعلقلا  بئان  إ  هنطوو  هنيدل  نئاخلا  اذه  لسرأو  دمحم –  ناطلسلا  وخأ  نووالق  نب  للخ 
.راتتلا اهملسل إ  يروصنملا ، شاوجرأ  نيدلا  ُملع  دهاجملا  وهو  قشمد ،

، لا نم  ادحأ  خ  هللا  ناو ال  رواغملا ، كلامملا  لاطأ  نم  لط  اذه  شاوجرأ  ناو 
.راغ ةلوطلا  هل   قش  ادهاجم ال  ناو 

ةنيدملا ملسل  اضأ  ەوملف  دللا  ناعأ  قجق  هل  عمجف  عانتمالا ، دشأ  كلذ  نم  شاوجرأ  عنتماف 
مهملسأ هللاو ال  : » لاقو مهيلإ ، اهملس  كرت  ممصو ع  كلذ ، مهبج إ  ملف  لاتق ، نود  راتتلل 

«. فرطت ملسملا و ع  دال 

مألا قجق ، قشمد  مأ  ةفاضإ إ  همل  دقلف  اتباث ، ةمواقملا  شاوجرأ ع  ممصت  نا  دقلو 
بئان قشمد إ  ةعلق  ملس  كلامملا   ءارمأ  نم  امهغو  رمتك  مألاو  جال  نيدلا  ماسح 

مل نإ  كقنع  ماشلا   لهأ  ءامدف  ملسملا ؛ مد  شاوجرأ   ا  هللا  ِقتا  : » اولاقو راتتلا ،
«، اهملس

نازاق إ  متهجوتو  قشمد  نم  متجرخ  نيذلا  متنأ  مقانعأ  ملسملا   ءامد  : » مهباجأف
.قشمد ةعلق  ملس  ملو  مهخو ، مث  مالسإلا ،» دال  نم  اهغو  قشمد  ءملا إ  هل  متسحو 

اهيف َقبي  مل  ول  : » اهيف هل  لوق  ةلاسر  همحر هللا  ةمت  نبا  نيدلا  مالسإلا ت  خيش  هلإ  لسرأف 
«. تعطتسا نإ  كلذ  مهملس  الف  رجح  الإ 

رمتساو ع راصحلاو ، لاتقلل  أهتو  ةمواقملا أ ، شاوجرأ ع  ممص  مالسإلا  خيش  مال  دع 
.افنع اراصح  ةعلقلا  احو  لتاقم ، فلأ  تس  نازاق   ةغاطلا  ءاجو  ةعلقلا ، ظفح 



نم مدنع  نا  ام  اوجرخأو  راوسألا ، اوظفحا  : » لاقو سانلا  شاوجرأ   ىدان  راصحلا ، أد  املو 
«، قنُش ەراد  تا   نمو  روسلا ، الإ ع  دحأ  يي  الو  باوبألاو ، راوسألا  اولمهت  الو  ةحلسألا ،

راصحلا روهش  لاوط  ةمت  نبا  مالسإلا  خيش  ناو  داللا ، ظفحل  راوسألا  سانلا ع  عمتجاف 
.طالاو داهجلا  تاآ  مهيلع  ولتو  لاتقلاو  صلا  سانلا ع  ضرح  راوسألا  ةلل ع  ل  رود 

الَّوح ثح  شاوجرأ ، ةعلقلا  بئانو  ةمت  نبا  مالسإلا  خيش  نم  مزعو  مزح  فقوم  اذه  ةداس ، ا 
اذإ ادهاجم  نوك  نأ  ملسم  لل  ي  اذكهو  نيدهاجم ، إ  قشمد  ةنيدم  ملسملا  

.موزللا دنع  داهجلا  نورفني إ  يطاتحا  ادونج  ةمألا  دارفأ  ل  نوك  نأو  ةمألا ، هلإ  تجاتحا 

جخ  موي  ل  شاوجرأ   ناو  ةعلقلا ، لوخد  راتتلا   لشفو  روهش ، ةدع  راصحلا  لظ  دقلو 
نم مهناوعأو  راتتلا  لشف  كلذو  اقف ، نوأو  راتتلا ؛ نم  ةفئاط  نولتقف  دونجلا  نم  ةفئاط 

.روهش ماد  راصح  دع  ةعلقلا  لوخد  ةنوخلاو   ىراصنلا 

يذلا لقعملاو  نصحلا  اذه  مهل  هللا  ظفح  دقلف  ماشلا ، لهأل  ةمظع  ةحلصم  كلذ  ناو  
 . مالسلا مهيلع  مم  نبا  اهب ع  لي  ح  نامإ ، راد  لازت  لا ال  ماشلا  لهأل  ازرح  هلعج هللا 

ةع • 

ملس مدع  ممص ع  يذلا  شاوجرأل  بهذلا  ءام  بتك  فقوملا  اذه  ملا ، ئراقلا  اهيأ  ا 
ةعلقلا إ ەذه  ةس  امف  راتتلا ، لفاحج  يدأ  طقس  دق  هل  ماشلا  نأ  عم  راتتلا ، بئانل  ةعلقلا 
نم هعم  نمو  شاوجرأ  اهيف  تث  دقف  ةعلقلا  مدتل  راتتلا  ةلواحم  عمو  كلذ  عمو  ماشلا !؟ دال 
اذه نامإ  ةوق  لد ع  اذهو  فرطت ، هفو ع  اهملس  نأ  أو  تاسارلا  لاجلا  توبث  دونجلا 

.راوغملا دهاجملا 

ەرمأ رمتئا  ثح  شاوجرأ ، يوقو ع  حضاو  ثأت  همحر هللا  ةمت  نبا  مالسإلا  خيشل  نا  دقلو 
خيش نم  فقوملا  اذهو  ةعلقلا ، كلت  رجح   رخآ  مده  تاثلا ح  همزل  يذلا  مراصلا  يوقلا 

مالسإلا نع  عافدلا  ع  ممصتلاو  تاثلاو  ةوقلا  مست  ةلاع  ةداهج  حور  لد ع  مالسإلا 
، ەرمأ نورمتأ  نيذلا  هدم  ةلق  عم  اذه  هعاتأ ، مدو  همد  نم  ةرطق  رخآ  ح  ملسملاو 

.بك شج  هعم  نا  ول  فكف 

راتتلا هجو  اودمص   نيذلا  نيدحولا  مه  ةعلقلا  باحصأ  نا  ملا ، ئراقلا  اهيأ  ا  اذكهو 
ەذه حتف  نع  مهزجعو  هل  ماشلا  مهحتف  نم  بجعل  لمأتملا  نو  ةعلقلا ، حتف  نع  مهوزجعأو 

ةحلسألا نم  هنولم  ام  ةكو  مهتك  عم  مهنم  ةعلقلا  ەذه  ةمالس  نأ  ع  لد  امم  ةعلقلا ،
نا ول  ىرت  اف  مهئادعأ ، نالذخو  نمؤملا  ەءالوأ  اعت  ن هللا  ع  للد  مدتلا  لئاسوو 
نوك له  نيدهاجملا ، ەدونجو  مزاحلا  يوقلا  دئاقلا  اذه  لاثمأ  نم  اهدونجو  ماشلا  دال  ةداق 

؟ اندال مدق   وم  مالسإلا  ءادعأ  نم  مهغو  راتتلل 

ةلود قارعلاو  ماشلاو  دال م  دوعت  نأو  راتتلا  لوزي  نأ  ابك   شاوجرأ  لمأ  نا  دقل  باش ، ا 
مالسإلا ةلود  تداعو  ماشلا ، نع  راتتلا  الج  ثح  كلذ  دع  لضف هللا  ققحت  ام  اذهو  ةدحاو ،

ءالسالا ىوعد  نم  مهعنمو  راتتلا ، ءاك  مطح  يذلا  تاثلا  زمر  قشمد  ةعلق  تناو  ةقلا ،
.م موجهلا ع  مث  هل  ماشلا  ع 



متسر فس  دهش 
ءالؤه ءامظعلا ، رباألا  ءالؤه  رظنلا  س  دنع  داؤفلا  عاترو  لقعلا ، رهبو  بلقلا ، شهدني  م 

مهب تاطو  ماألا ؛ مس  ةحلاصلا  مهلامعأ  ترطعو  نامزلا ، عمس  مهتمظعو  مهتزع  تألم  نيذلا 
ىرت مهتس  عطاسلا ،  موجنلاو  ةنلا ، باولا  مهف  بولقلا ، مهتاق  تدعسو  اندلا ،

.ةققحلا ةداعسلا 

اهو ءافولاو ، لنلا  اعم  ل  دهش  رون  نم  تاحفص  نمزلا  ةهبج  ءامظعلا   ءالؤه  رطس  دقل 
، خــــراتلا ةلوطلا   فقاوم  مظعأ  نم  فقوم  باحر  اس   شعن  روطسلا  ەذه  نحن  
، هناحس هر  هفرع  نأ  هفك  نل  مسا ، هل  ةاورلا  فرع  مل  لوهجملا ، ةمألا  لاطأ  نم  قالمعل 

.راوغملا لطلا  اذه  ةاحل  عئارلا  اتخلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف 

مو سرفلا ، ةناهكو  هشج ، ةداق  ه  فح  ەداوج ، ةوهص  سرفلا ، ةداق  مظعأ  متسر  تعا 
لمو ةلصاف ، ةكرعم  السإلا   شجلا  ةاقالم  راظتنا  ةسداقلا  ةعمتجملا   هشويج  دقفتي 

مو امأ ، مهشاوأو  برعلا  عاعر  دمص  نظت  م  : » هلأس ەداوق  نم  دئاق  وحن  هسرف  متسر 
،»؟ اهناسرفو سراف  ددانص  نم  فلأ  ئام  نم  أ 

دئاقلا اهيأ  نظأ  ام  : » سرفلا عمج  نم  ىري  ام  ەرغو  مثإلا ، ةزعلا  هتذخأ  دقو  دئاقلا ، هيجف 
ح رارفلا ، نوعراسس إ  مهنأ  مزجأ  داأل  و  كتاقالم ، برعلا ع  عاعر  ؤرج  نأ  مظعلا ،

ا بارعألاف  جلا ، موي  ثدح  ام  مهل  ثدحسو  انشويج ، مدقتت  لا  ةلفلا  مهنويع ع  عقت 
«. راه نولفقف  مهسوفن ، بعرلا   اهآرم  عقويسو  ةلفلا ، مهل  دهع  يالوم ال 

تلجنا نأ  ثلت  مل  تاوصأو ، ءاضوض  متسر  لوح  نم  تعفترا  ح  همال ، ني  دئاقلا  دا  امو 
ەدئاق متسر إ  رظني  دويقلاو ، لسالسلا  كم 

ً
املسم  اسأ  نودوق  سرفلا  ناسرف  نم  ةلث  نع 

نم نوهيس  برعلا  شاوأ  نأ  ةهينه  ذنم  لوقت   فك  : » بضغلا نم  هجو  رعمت  دقو  هلأسو ،
!«، انراد رقع  انراخأ   سسحتو  انيلع ، أرجتي  مهشاوأ  نم  دحاو  اذهو  امأ ،

م ءاج  ام  ارعأ ، ا  : » هلأسو ملسملا ، سألا  متسر إ  تفتل  تمصلا ، ح  دئاقلا  ذول 
بلطن انئج  : » دافصألاو دويقلا  رغصتس  خمش  سألا ، هيجف  انم ،»؟ نوبلطت  اذامو  انيلإ ؟

«. مالسإلا متبأ  نإ  مضرأ  كلم  دوعوم هللا 

انم نمو   ةنجلا ، لخد  انم  ق 
ُ

لت نم  : » سألا هيجف  كلذ ،»؟ لق  متلتق  نإف  : » متسر لاق 
نم ن ق  نحنف ع  شويج ، نم  كلوح  ىرت  ام  متسر  ا  كنرغ  الو  ەدعو ، ەزجنأ هللا  اح ،

ف ردقلا ،» لداجت  امنو  سإلا ؛ لداجت  تسل  كنأ  متسر ، ا  ملعاو  هللا ،

م متسر ، ا  : “ لاقو ملسملا ، سألا  كحضف  ارعأ ،”؟ ا  كلتقأ  نأ  فاخت  امأ  : “ متسر لاق 
نع توملا  عنماف  ةاح ، وأ  اتوم  كلمت  تنك  ول  متسر ، ا  سانلا ، بر  د  غ  سانلا  لاجآ  تنا 

، بهذلا عصرملا  هفس  لتساف  هل ، دح  ال  امظع  اغلم  متسرب  بضغلا  غل  انه  كسفن ،”!
.هللا لس  ادهش   ەدسج  نع  هسأر  لصفناف  نمؤملا ، سألا  قنع  دقح ع  ل  ه  ىوهو 

ةع • 



مويلا ملاعلا  اونقلو  ةمالسإلا ، ةلوطلا  نم  سرد  ام  اويحأ  لاطألا ، كئلوأ  ةلالس  ا  باش ، ا 
ا
ً

اوقلت  الو  تاسدقملا ، ةامحو  ناطوألا ، نع  عافدلاو  مضلا ، ءاو  ةمارلاو  ةزعلا  اسورد  
 : هنع قيدصلا ر هللا  لوق  منيعأ  بصن  اوعضو  لذاختملا ، لذختو  فجرملا ، فاجرإل 

”. ةاحلا كل  بهوت  توملا  صرحا ع  “

ةلوق ءالؤه  بسحو  ملسملا ، فوفص  نام   مهل  نوك  نأ  الف ي  دداعرلا ، ءانبجلا  امأ 
وأ فحز  ةئام  تدهش  دقل  : “ دلولا نب  دلاخ  مالسإ  الو  ةلهاج  مزهي   مل  يذلا  مامهلا  لطلا 
انأ اهو  مهس ، ةمر  وأ  حمرب ؛ ةنعط  وأ  فس ؛ ة  هفو  الإ  عضوم  يدسج  امو   اهئاهز ،
الإ هلإ  نم ال  رأ  لمع  نم  امو  ءانبجلا ، عأ  تمان  الف  علا ، توم  ام  ارف  تومأ ع 

”. راصألا وأ  ا  اوتعاف  اهب ، سم  انأو  هللا ،



روسجلا 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 
ركفت امل  هنامإ  عم  انامإ  نمؤملا  اهب  دادزي  ةنيكسو  الإ هللا ، دحأ  نم  فوخ  اهعماج  ةننأمط ال 
لمأ نم  اونا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  نأ  انيدل  مولعملا  نمو  ةنآرقلاو ، ةنولا  تاآ هللا  ربدتو  
ةكو ةلوطلاو ، ةعاجشلا  نم  ارفاو  اظح  اوتوأ  نيذلا  امس  الو  انيق ، مهقدصأو  انامإ ، سانلا 

.هنارأ مهب  ىَّوقو  مالسإلا  مهب  زعأ هللا  نيذلا  نوينالا  مه  ءالؤه  نإف  نلل ملسو هيلع هللا ىلص ، مهتمزالم 

ثم
ً

هف  ب  الا ، لجلا  ةقلامع  نم  قالمعل  فقوم  نع  ثدحتلا  ددص  نآلا  نحنو 
هنإ نامإلا ، ءالعتسالاو  ءاإلاو ، ةزعلا  اسرد ال ُي   عأو  قحلا ، تاثلا ع  ه   ىذتح 
اذه عم  اس  شعنل  انب  اولاعتف  هنع ،  هسلا ر هللا  ةفاذح  نب  دع هللا  للجلا  احصلا 

.خماشلا لجلا  اذهل  يروطسألا  دهشملا 

اشج هنع  ر هللا  باطخلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  ثع  ةرجهلل  ةع  ةعساتلا  ةنسلا  ف 
دنج راخأ  هلإ  تهانت  دق  لقره  مورلا  روطامإ  ناو  ةفاذح ، نب  هللا  دع  هف  مورلا  برحل 

لس هللا سفنلا   صاخساو  ةدقعلا ، خسرو  نامإلا ، قدص  نم  ه  نولحتي  امو  مالسإلا 
.اح ه  ەوتأ  نأو  هلع ، اوقي  نأ  ملسملا  ىأ  نم  سأ  اورفظ  اذإ  هلاجر  رمأف  هلوسرو ،

نبا دهاجف  فرطلا ، ةنحاط ب  كراعم  تراد  مورلا  دال  ةمالسإلا إ  تاوقلا  تلصو  امدنعو 
ەذه ىدحإ  هللا   ءاشو  ملسملا ، باجعإ  لانو  ودعلا ، لهذأ  اداهج  هللا  لس  ةفاذح  
اهودهع  مل  ةردان  ةلوط  هف  اوأرو  مورلا ، يدأ  اسأ   ةفاذح  نب  دع هللا  عق  نأ  كراعملا 

باحصأ نم  هنأ  ملسملا  ىأ  نم  اوفرعو  ثم ،
ً

اهل  اوري  مل  ةبدأ  ةعاجشو  هلق ، نم  صخش 
دمحم باحصأ  نم  اذه  نإ  : » اولاقو لقره ، روطامإ  هعم إ  نمو  ەولمحف  قاسلا ، لوسرلا 
اوصقو دنجلا ،» نم  ىرخأ  ةعومجمو  وه  ه  كانتأف  انيدأ ؛ اسأ   عقو  دق  هنيد  قاسلا إ 

.اوأر دق  ام  هلاضنو  هتماهشو  هتلوط  نم  هلع 

لاق ارمأ ،» كلع  ضرعأ  إ  : » ئاق
ً

ەردا  مث  ط 
ً

ةفاذح  نب  دع هللا  مورلا إ  روطامإ  رظن 
تمرأو كلس ، تلخ  تلعف ؛ نإف  نت ، نأ  كلع  ضرعأ  : » لاق وه ،»؟ امو  : » هللا دع 

امم ةرم  فلأ  ّإ  بحأل  توملا  نإ  تاهيه ، : » مزحو ةفنأ  نمؤملا   سألا  لاقف  كاوثم ،»
كتكأ  كلع  هضرعأ  ام  تبجأ إ  نإف  امهش ، جر 

ً
كارأل  إ  : » لقره لاقف  هلإ ،» وعدت 

«. اطلس كتمساقو  يرمأ ،

، ەاجلاو لاملاو  اندلا  بح  ع  ةلوبجملا  سوفنلا  هلإ  ت 
ُ

ص بك  س  ضرع  اذه  ةداس ، ا 
إ ةضرألا  ةرلا  نم  رغلا  فصنلا  كلامم  ەد  تحتو  فتلا ، كلم  لجر  نم  ردص  دقو 

مأ لوق ، امف  اقداص  لقره  نا  له  يردن  الو  ةرخآلا ، هغلي إ  ام  الإ  اندلا  نم  كلم  لجر ال 
ولو د 

ً
هنيد  ري  ال  انلطف  رمألا  نا  امأ  ردنتلاو ، فافختسالا  لس  ع  كلذ  لاق 

؟ ةفاذح نبا  باوج  نا  اذامف  اهأ ، اندلا  هل  تعمتجا 

مست دقل  أو ، خ  اعت  هللا  دنع  ام  نأ  نمؤي  يذلا  هنيد  قثاولا  لجرلا  باوج  نا  دقل 



مجعلاو برعلا  هتلم  ام  عيمجو  كلمت ، ام  عيمج  تيطعأ  ول  هللاو  : » لاقو ەدويق  لكملا  سألا 
«. تلعف ام  ةفرط ع  دمحم  نيد  نع  عجرأ  نأ  ع 

اندلا ال كلُم  نأ  ناب  اهب  ع  لا  ەاند  قحتب  هاجأ  امنيح  هنع  ةفاذح ر هللا  نبا  فُو 
َ

ق دقل 
بهذلا بغلا  ةنتف  نم  ةفاذح  نبا  جخو  ةفرط ع ؛ مظعلا  نيدلا  اذه  نم  عالخنالا  لداع 

.بهلا ةنتف  لخدو   صلاخلا ،

رمخلا نمو  اماعط ، رخلا  محل  نم  هل  عضوي  نأ  رمأو  اماأ ، هسح  ەدونج  لقره  رمأ  ثح 
رمخلا نأ  ملع  نا  هلعلو  بالاو ، ماعطلا  اذه  لعف   اذام  رظنيل  هقاري  نم  ه  لوو  اا ،

.امهلوانت ارهق ع  هلمحو  هجرح  نأ  دارأف  مالسإلا ، نامرحم   رخلا  محلو 

بسلا نع  ەولأسف  هقنع ؛ ىوتلاو  همسج  لحن  ب ح  الو  لأ  ماأ ال  ةثالث  دع هللا  ثكمف 
نإ فاخأ  لو  رطضملل ، امهحاأ  هللا  نإ  : » لاقف رمخلاو ، رخلا  لوانت  نع  هعانتما   
وه نإ  ه  ەدعو  ام  هلع  داعأو  هسح ، نم  كلملا  هجرخأف  ملسملا ؛» اوتمش   نأ  امهتلوانت 

.لق يذ  نم  هنيد  اتاث ع  دشأ  ەدجوف  ةنانلا ، لخدو   هل  باجتسا 

امنإف ءاش  ام  لعفا  : » هللادع باجأف  املأ ،» ااذع  كذعأسف  نت  مل  نإ  دع هللا  ا  : » لاقف
لاقو بلصف ، ه  رمأ  مث  هللا ،» الإ  اهلم  الف  حورلا  امأ  الوم ، ادسجو  اناف ؛ اند  بذعت 

نم اق  ەومرا  : » لاقف أف ، نتلا  هلع  ضرع  وهو  هد ،» نم  اق  ەومرا  : » هتصانقل
.أف هنيد  ةقرافم  هلع  ضرع  وهو  هلجر ،»

ةمظع ردق  اعد  مث  بلصلا ، ةشخ  نع  ەولي  نأ  مهيلإ  بلطو  هنع ، اوفك  نأ  مهرمأ  كلذ  دنع 
مث نالغلا ، ةدش  نم  قح  نأ  ءانإلا  دا  تلغ ح  رانلا ح  تعفرو ع  تلا ، اهيف  بصف 
اذو تتفتي ، همحل  اذإف  لأف ، اهيف  لُ  نأ  امهدحأ  رمأف  ملسملا ، ىراسأ  نم  نسأ  اعد 

.رخآلا عم  كلذ  لعف  مث  ةراع ، ودت  هماظع 

ه رمأ  هنم ؛ سي  املف  لق ، نم  اهل  ًءاإ  دشأ  ناف  ةنانلا ، ەاعدو إ  ةفاذح  نبا  تفتلا إ  مث 
دأتلاو مورلا  كلم  تكت  نعمأ   دقو  ه  بهذ  املف  ەاحاص ، اهيف  لأ  لا  ردقلا  ل   نأ 

عملا اذه  لش  دقلو  ةادهلا ، نع  نوهئاتلا  سفاني  اهلجأ  نم  لا  اندلا  ەذه  راقتحا  ع 
.مظعلا لجرلا  كلذ  يع  نم  هت  عمدلا  نم  تارطق  ةروص  اسلا 

باذجنالا نم  اعون  حت  عمدلا  كلت  نأ  اهعاتمو  اندلا  مهقلعت  طرفل  هموقو  مورلا  كلم  نظو 
«، َّإ ەودر  : » مورلا كلم  لاقف  اسلا ، رهوجلا  كلذ  علخل  انمث  نوكس  يذلا  ءاقلا  بح  وحن 

،»!؟ نذإ كاأ  يذلا  امف  كحو ، : » لاقف اهاأف ، ةنانلا  هلع  ضرع  هد  لثم ب  املف 

دقف عفلا  ةاغ  مهعزفأو  مهدضع  َتف   وق 
ً

لاق  دقف  مهلذُو ، مهلهذ  ام  نوأجافُ  مهب  اذو 
نأ تشأ  تنك  دقو  كسفن ، بهذتف  ردِقلا ، اذه  نآلا   ت 

ُ
ل فن ، تلق   اأ أ  : » لاق

«. لس هللا ردقلا   اذه  اهل   لتف  نأ ؛
ْ

ٌسف رعش  نم  يدسج  ام   ددع  نوك  

، اعت دنع هللا  دهشلا  رجأ  اهب  زوح  ةدحاو  اسفن  الإ  كلم  هنأل ال  ةفاذح ي  نبا  نإ  باش ، ا 
كلم هنوك ال  هنإف ي ع  ءادهشلل  اعت  ەدعأ هللا  ام  روصت  نم  هلق  خسر   ام  لجأ  نمو 

.بلا ددعلا  اذهب  ةداهشلا  لانيل  ەرعش  ددع  اسفنأ 

َدس نأ  دارأف  مخضلا ، قالمعلا  اذه  مامأ  هنأش  ةلقو  هئاكو  هتنعم  مُطحتب  لقره  رعش  انه 



خأو أر ؛ لقت  نأ  كل  له  : » ةفاذح نبال  لاقف  مَطحملا  هولا  دجملا  كلذ  نم  ائش 
،»؟ كلس

با خ هل  حتف  اذإ  هنأ  مالسإلا  نم  ملعت  لجر  ةفاذح  نبا  نلو  أو ، قمحتسس  هنأ  نظو 
ضرعل ةحناس  ةصرفل  اهنو  رخؤُي ، الو  مدقُ  لقره ال  سأر  لبقت  نأو  هنود ، قلغ  نأ  لق  هجلو 

ركف دقل  مهيدأ ، نم  ملسملا  ىأ  صلخت  و  ادأ ، هنهذ  نع  بغت  لا ال  هلاطم  هلع 
درت نأ  كلملا ع  اهيأ  كسأر  ُلقأ  معن ، : » لاقف هسأر  هنهذ و  فادهألا   ەذه  ترادو  ربدو 

قلطأو ه  ەدعو  امف  كلملا  هقدصف  هسأر ، لقف  لعفأ ،» معن  : » لاقف انيلإ ،» ىألا  عيمج 
.ةثك لاومأ  مهزاجأو  ىألا ،

شع امنو  هسفنل ، شع  ال  وهف  الخألا  ومسلا  قافآ  غل  دق  ةداس  ا  مظع  لج  نم  هنإ 
.هعم مهأ  َكف  طو  مهركذت  كلذلف  هناوخإل ،

راصتنالا كلذ  بقع  تءاج  اهنإ  ال ، لالجإلاو ؟ مظعتلا  عم  لمحت  ةلُقلا  ەذه  له  نلو 
ةضرألا ئداملا  ةلا ع  انعلا  زأ  اهلثم  لا  ةماسلا  ةهلإلا  ئداملا  راصتنا  مظعلا ،

قح صالختسال  لطالا  لهأ  ةارادم  عم  لمحت  ق 
ُ

ةل اهنإ  نوواغلا ، نوهئاتلا  اهلثم  لا  ةهاولا 
.اعت بج   امف  طفتلا  نمضتت  ةنهادم  نم غ  مهنم  ملسملا 

ةلاقملا ەذه  لاقف  ةفاذح  نبا  نم  عيفرلا  كولسلا  اذه  رمع  قورافلا  نمؤملا  مأ  أ  دقلو 
ةداشإ و  هسأر ، لَّقف  أدأ ،» انأو  ةفاذح  نبا  سأر  لِّقُ  نأ  ملسم  ل  ع  قح  : » ةمظعلا

.مامتهاو ةانع  ل  قحتس  للج  لمعل  ملسملا  سوفن  ردقلا   بك  لجر  نم  ةمظع 

ةع • 

، نامإلا ةوق  نم  مهنع  ةاحصلا ر هللا  ه  فصتي  نا  ام  للد ع  فقوملا  اذه  باش ، ا 
رهوج غأ  نيدلا  نودع  اونا  مهنأ  انل  روص  هلاثمأو  فقوملا  اذهو  دئادشلا ، دنع  تاثلاو 

.نمث يأ  هنوعي  الو  هف  نوطرف  مهف ال  هنولم ،

اندلا ةاحلا  ەذه  هئاهــو   ملسملا  ةمارك  اهب  عيل  مورلا  كلم  اهب  موق  ةاخ  ةمواسمل  اهنو 
ءانبأ رظن  هنإف   اخس  اندلا  ءانبأ  رظن  نا   نو  ضرعلا  اذهو  ةلاحم ، لئاز ال  ضرع  لاقم 

.قح هفات  ء  دولخلا 

امنيح ناسإلا  نإ  مظعلا ، نيدلا  اذه  ع  ءاقإلا  لس  ةصخر   هسفن  عيي  هنإ  ةداس ، ا 
هتمارك دقف  دق  نوك  هنأل  ةاحلا ، هل   ةمق  ال  اح  انئا  نوك  مالسإلا  نيد  نم  علخني 

نم قلُخ  يذلا  عألا  فدهلا  لص إ  يذلا  سفنلا  رهوجلا  اذهب  ةمارلا  نوكت  امنو  ةناسإلا ،
.دولخلا راد  ةداعسلاو   اعت  ناوضر هللا  ءاغتبا  وهو  هلجأ ،



تك أر ب  لمحأ  ُتئج 
هفاصنإ لواحتل  رمهنت  ام  ناعُ  تامللاف  مالسإلا ، ةقلامع  نم  اقالمع  جر 

ً
ركذت  امدنع 

هتبذه ٌلجر  اهيف ، راغلل  لاجم  ةفاص ال  ءامس  عمل   ٌمسا  اذه  انقالمع  ه ، قيل  يذلا  فصولا 
تمص اذإ  ٌلجر  هفده ، الإ  همامأ  ىري  ثللا ال  توملا  رامغ  ضاخف  براجتلا  هتمحأو  بادآلا ،

كتو ع ذلا ،
ُ

َل أ  دجملا ، عمطو  العلا ، حمط  دق  ٌلط  ءاهبلا ، ُەامس  ملت  نو  راقولا ، هللج 
تلاز ال  ەااق  نل  لحرو  ح  دق  رطعلا  نا  هتمأو ، هنيد  ردق  عفرل  هتاح  لذ  ناغطلا ،

.قحتس نمل  قح  ةمل  ەذه  سو  معنو  ةدوجوم ، سو  ةدوجوم ،

هللا، همحر  تالا  وبأ  حتافلا  دمحم  ناطلسلل  عئار  فقوم  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحن  
شعنل انب  اولاعتف  مظعلا ، ناطلسلا  اذه  ةاح  نم  ةثملا  ةصقلا  ەذه  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلو 

.عئارلا فقوملا  اذه  باحر  اس  

اهيف وسرت  ةراجت  رزُج  و  لبخرألا ،- رزُج  مسا -  ةجإ  رح  ةدوجوملا   رزجلا  تفرُع 
عالا ةكسعلاو   ةساسلا  اهتفظو  بناج  إ  ةراجتلا  اهيف  رهدزتو  اوملا ، نفسلا 

طس لجأ  نم  ةونجو  ةقدنبلا  روهمج  ب  ددش  سفانت  دجوي  ناو  يلصلا ، السإلا 
.رزجلا كلت  يركسعلاو ع  يداصتقالاو  اسلا  ذوفنلا 

نا يذلا  تقولا  ف  حتافلا ، ناطلسلا  هعقوت  ام  ثدح  دقف  ةمالسإلا ، ةهبجلا  ةحان  نم  امأ 
لصو ١٤٥٦م ، ةجه =  ةنس ٨٦٠  دارجل  لوخد  لواحو  ناقللا  ةهبج  ع  هف  براح 

نم لوطسألا  اذه  تاو 
ّ

ذخ ةنامثعلا ، ةلودلا  ةراحمل  ثلاثلا  تسكلا  االا  هلسرأ  يلص  لوطسأ 
لاتق لبخرألا ع  رزُج  اهأ  ضحت  لوثالا   االا  لاجر  قلطناو  هل ، ازكرم  سدور  ةرج 

سارتوماسو سومو  سونملو  سوبسل  رزُج  اهأ  ةصاخو  اهألا  باجتساو  ينامثعلا ،
.ةنامثعلا ةلودلا  ةهجاومل  سوساتو 

وحن حتافلا  كرحتف  رزُجلا ، ەذه  نم  يلصلا  دوجولا  عالتقال  ةدُعلا  َّدع  نأ  حتافلا  ع  نا 
و ةدحاو ، ىوس  هلع  صعتس  ملو  اهنم ، رزُج  عــرأ  عانا  نم  نكمتو  ىوق ، شج  فدهلا 
ةعلق ةاثم  تنا  اهنأ  يأ  ةق ، تاماحتسا  اهلوحو  ةنصح  تنا  اهنأل  سوبسل ، ةرج 

نم اهــقل  ارظن  اهوحن ، ةق  تا  هجوتو  ةنامثعلا ، ةلودلا  موجهلا ع  اهنم  لُهس  ةنصح 
.لوضانألا اوش 

ةنس رخاوأ  هشج   كرحتو  ةرجلا ، ەذه  تاعافد  بل  ةنقتُملا  هتطخ  حتافلا  عضو  اذهلو 
.ةلمحلا ەذه  ةداق  اشا   دومحم  مظعألا  ردصلا  هعم  كشاو  ١٤٦٢م ، ةجه =   ٨٦٦

الوقن دئاقلا  ةرجلا  ماح  نم  بلط  حتافلا  نأ  انملع  اذإ  ةصاخو  اصع ، فقوملا  نا  دقل 
.ةاخ ةكرعم  هسفنب   جلا  مدعو  مالسسالا  يونجلا 

هف دشحا  اق  اشج  دجت  كمامأ  رظنا  ناطلسلا ، اهيأ  هم 
ً

: » رورغ ل  الوقن  نم  درلا  ناو 
عوطتملا نم  ثلاو  ةبالا ، دونجو  سدور ، ةرج  ناسرفو  ةقدانبلاو ، نونجلا ، نولتاقملا 

؟ مالسسالا بلطت م  فكف  بلصلا ، ةار  تحت 



؟ رارجلا شجلا  اذه  َرت  ملأ 

نل لوقت ،»!؟ ام  ت 
ُ

كرد ملف  كتؤر ، ثأف ع 
َ

ر دمر  اهباصأ  دق  كيع  نأ  مأ 

ەدر  ناو  رورغملا ، ماحلا  اذه  مالسسالا ع  بلط  داعأو  صلا ، كسمت  حتافلا  ناطلسلا 
عضو  كصن ، نم  ةمهلا  نأ  ت 

ُ
كرد كنأ  مأ  دمحم ؟ ا  هجاوم  فاخت  له  : » ةناثلا ةرملا 

تق ع ام  ةوق  نم  تتوأ  ام  ل  اهنع  عفادأسو  سوبسل ، ةرج  ملسأ  نل  نأ  حتاف  ا  كراتعا 
«. ةاحلا دق 

نأ اهل  دُ  دوعرلا ال  نأو  ظقس ، نأ  اهل  دُ  عفادملا ال  نأو  هنم ، دُ  لاتقلا ال  نأ  حتافلا  نقأ 
هف تلظ  لط  ءوده  دع  ةرجلا  راوسأ  كد  أدت   نأ  دُ  فئاذقلا ال  نأو  برحلا ، نحل  فزعت 

.اهب ةأخملا  اهعضاوم  فئاذقلا   ەذه 

تانصحت رمهنت ع  فئاذقلا  اهيف  تنا  اموي ، ةعس ع  ةدمل  سوبسل  ةرج  حتافلا  اح 
.ەرمأ نم  ةشهد  يونجلا   الوقن  ملسساو  اراهن ، ل 

ً
ةرجلا 

!؟ لجر ا  ةرجلا  نع  عافدلا  نيأف 

!؟ ةوق نم  تتوأ  ام  ل  عافدلا  نيأو 

!؟ حتافلا بصن  نم  نوكتس  لا  ةمهلا  نيأو 

: ئاق
ً

اشا  دومحم  مظعألا  ردصلا  مامأ  لذ 
ً

اعضاخ  الوقن  فقو  دقل 

ُتكرتو دمحم ، ناطلسلا  ةلاقم  ُدرأو  تك ، أر ب  لمحأ  ُتئج  يدحو ، انُه  ُتئج إ  نإ  »
«! ضرألا ناطلس  ةلاقم  الإ  ةاغ   الو  نصحلا  امو   نباو  يدلو 

دق نا  ولو  ح  هئادعأ ، نم  يأ  مالسسا  ضفري  ةمالسإلا  هتعبط  حتافلا  ناطلسلا  نك  مل 
اذه ةلاقم  ع  حتافلا  ناطلسلا  قفاو  كلذلو  ةفرجعو ، ةحاقوب  فت  نأ  ودعلا  اذهل  قبس 

، ةدش ي  ذخأو  ناطلسلا ، دق  تحت  تراو  ارذتعُم ، الوقن  ءاجو  لشافلا ، راهنملا  ماحلا 
! نارفغلاو حامَسلا  بلطو 

هلإ ىدهأو  هتاح ، ع  ُهنَّمأو  هنع  افع  مث  ەروهت ، ع  الوقن  بتاعو  راذتعالا ، حتافلا  لق 
، ةنامثعلا ةلودلا  إ  سوبسل  ةرج  تمضناو  نامأ ، هتأ   عم  م  هكرتو  اادهلا ،
، حماسلاو لدعلا  اهيف  قل  ةاضقلا  دحأ  يعت  عم  ملسملا  كارتألا  نم  تاعلا  اهنطوتساو 

ةجه ماع ٨٦٧  نم  وألا  عيباسألا  ةنامثعلا   ةلودلا  اهل إ  لبخرألا  رزج  تمضنا  اذكهو 
.م ١٤٦٢ =

ةع • 

دوجو لاح  الإ   نودحتي  الو  نوقفتي  ةمألا ال  ءادعأ  نأ  خــــراتلا  رم  ظحالملا ع  نم  باش ، ا 
ةزعلا بر  لاق  دقف  كلذ ، غ  انل  رهظ  ولو  ح  نوفلتخم  مهف  مالسإلا ، وهو  كشم  ودع 
ٌدِدَش ْمُهَنَْب  مُهُسأَ  ۚ رُدُج  ِءاَرَو  نِم  ْوأ  ٍةَنَّصَحُّم  ق 

ُ
ىًر  ِ ِإ 

َّ
اعِمَج  نولِتاَقُ 

َ
ْم  

َ
: } كلذ نع  هناحس 

.(١٤ حلا : { ) َنولِقْعَ  
َّ
ق 

َ
ٌمْو نأِ 

َّ
ْمُه ذ 

َكِلَٰ ۚ ََّٰش  قَو 
ُ

ـل ْمُهُ اعِمَج  ت 
َ

ْمُهُبَسْح  ۚ

مهف ةققحلا ، كلذك   اوسل  مهو  نيدحوتمو ، فلتؤم  مهبسحتف  عمتجم  مهارت  يأ 



، ءاقألا ضقنو  ءادعألا ، دشحف  ءاجرألا  مالسإلا   رهظ  اذإ  نلو  فالتخالا ، ةاغ  نوفلتخم 
ةمأ سانلل ، تجرخأ  ةمأ  و خ  ءامسلاو ، ضرألا  بر  اهمرك  ةمأ  نم  اولانيل  نوقفانملا ؛ عمتجو 

”. هلهأ اودبأ  مالسإلا  اورمد   “ ةحا نلعملا  مهراعشو  اهيلع ، نوعمتج  مالسإلا ،



لساوبلا رواغملا 
اعمط هناحس ال  ءاضرب هللا  زوفلاو  مالسإلا ، لس  ةئادفلاو   ةحضتلا  لفاح  مالسإلا  خــــرات 

بحلاو حورلاو ، بلقلا  نم  عبانلا  قداصلا  قيمعلا  نامإلا  اهثعم  امنو  ناطلس ، وأ  ەاج  وأ  لام   
ةصاخ ءادفلاو  لذلاو  ةحضتلا  ەذه  نكت  ملو  ةدقعلا ، لس  داهشسالاو   ةداهشلل  قيمعلا 
تلمش ل  لاجرلا  ةصاخ  نكت  ملو  رالا ، خيشلاو  باشلا  نم  تنا  ل  ءاقألا ؛ باشلا 

.نانسألا ءاثدحو  ناصلا  اهيف  كراش  دقف  فلملا  غلالا  ةصاخ  نكت  ملو  ءاسلاو ، لاجرلا 

ةمظعلا  محالملاو  هف ، ةمساحلا  فقاوملاو  مالسإلا ، ةخراتلا   ثادحألا  انعت  اذو 
روطسلا ەذه  نحن   اهو  ىرخأ ، ةمأ  يأ  خــــراتب  يرزت  ةرثا  ةك  ةئادفلا  روص  نم  دجن  انخرات 
لساوبلا ةردنكسإلا  لهأ  دص  و  السإلا ، خــــراتلا  محالم  مظعأ  نم  ةدحاو  عم  اس  شعن 
ةلوطلا ەذه  باحر  اس   شعنل  انب  اولاعتف  ةردنكسإلا ، راوسأ  دنع  ييلصلا  لطاسأ 

.ةردانلا

ناو م ، وزغل  ةلقص  ةرج  نم  مخض  يلص  ٌلوطسأ  كرحت  ةجه  ةنس ٥٦٩  رخاوأ   
ةفاضإ إ لخلا ، لمحت  ثالثو  ةتسو  لاجرلا ، لمحت  بلا  مجحلا  نم  ةنيفس  ئام  نم  نوكم 
ددع ناو  داوزألا ، لمحت  اكرم  عرأو  راصحلاو ، برحلا  تالآ  لمحت  ةبك  بارم  ةتس 

مع نبا  ةداق  ةلمحلا  تناو  ناسرفلا ، نم  ةئامسمخو  فلأو  ةاشملا ، نم  افلأ  سمخ  لتاقملا 
ةجه ع ةنس ٥٦٩  ةجحلا  يذ  ةردنكسإلا  ٢٦  إ  اولصوف  اثلا ، ملو  ةلقص  بحاص 

.اهلهأ نم  ةلفغ  ح 

اولا مهعنمف  دللا  نع  اودعأو  لولا  نم  مهوعنمل  مهتدعو  مهحالس  ةردنكسإلا  لهأ  جخف 
.ييلصلا نئام  اوعق   ح ال  روسلا ، ةمزالم  مهرمأو  كلذ  نم 

تاادلا اهيلع  اوبصنو  ةنيدملا  إ  اومدقتو  ةرانملاو ، رحلا  امم   لا  إ  ييلصلا  لزنو 
الإ ركسعلا  نم  مهدنع  نك  ملو  ةردنكسإلا ؛ لهأ  مهل  صو  لاتق ، دشأ  اولتاقو  تاقنجنملاو ،

.مهعار ام  مهحالس  نسحو  ةردنكسإلا  لهأ  ةعاجش  نم  ييلصلا  ىأرو  للقلا ،

هنوعدتس تقولا ، كلذ  ةلودلل   لوألا  رزولا  ويألا  نيدلا  حالص  لاحلا إ  بتلا  تسو 
اثلا مويلا  لاتقلا   ييلصلا  دواع  مث  راهنلا ، رخآ  موي إ  لوأ  لاتقلا  مادو  مهنع ، ودعلا  عفدل 

راسعلا نم  مويلا  كلذ  لصوو   روسلا ، برق  تاادلا إ  تلصو  فحزلا ح  اومزالو  اودجو 
اوممصو اهلهأ ، سوفن  مهب  تقف  ةردنكسإلا  نم  بق  وهو  هعاطقأ  نا   نم  ل  ةمالسإلا 

.توملا لاتقلا ح  ع 

دللا با  اوحتف  ثح  داضم ، موجهب  ةردنكسإلا  لهأ  نم  نودهاجملا  ماق  ثلاثلا  مويلا  و 
دتشاو كلذل ، ييلصلا  عاتراف  احسا ، موجهلا  ناو  بناج ، ل  نم  ييلصلا  هنم ع  اوجرخو 

ح طغضلا ، تحت  نوييلصلا  عجاف  مهيلع ؛ ملسملا  موجه  دتشاو  فرطلا ، ب  لاتقلا 
، ييلصلا ركسعم  اولصو إ  موجهلا ح  اوعات  مث  اهوقرحأف ، تاادلا  نوملسملا إ  لصو 

لخدو راهنلا ؛ رخآ  لاتقلا إ  لزي  ملو  هتارامأ ، ترهظو  مهيلع ؛ ەن  لزنأف هللا  لاتقلل ، اوصف 
ييلصلا  لشفو  مهودع ، رفظلا ع  شات  نم  اوأر  ام  نتسم  حرف  اهيلإ  دللا  لهأ 



.مهتلاجر حارجلاو   لتقلا  كو  موجهلا ؛ دص 

ثالث هعم  رمع  نيدلا  ت  هخأ  نبا  سو  ەراسع ، راس  خلا  هلصو  امل  نيدلا  حالص  امأو 
طامد إ  ركسعلا  نم  ةفئاط  سو  هلوصوب ، ي  ةردنكسإلا  إ  اهيلع  سلا  َّدجل  بئاجن 
علا تقو  هموي  نم  ةردنكسإلا  لصوف  رمع  نيدلا  ت  راسف  اهل ، اطاتحاو  اهيلع  افوخ 

عمس املف  عم ، راسعلاو  نيدلا  حالص  ءم  دللا  ىدانف   لاتقلا  نم  اوعجر  دق  سانلاو 
حالص نأ  نظ  مهنم  لو  حارجلا  ملأو  بعت  نم  مهب  ام  لاز  دقو  لاتقلا ، إ  اوداع  كلذ  سانلا 

.هلاتق دهاش  نأ  دي  نم  لاتق  لتاق  وهف  هعم  نيدلا 

مهمجاهف اروتفو ، اعت  اودازف  مهيدأ  طِقُسف   ەراسع  نيدلا   حالص  برق  نوييلصلا  عمسو 
ةثلا ةحلسألا  نم  اهيف  ام  اهومنغف  مهماخ  إ  اولصوو  مالظلا  طالتخا  دنع  نوملسملا 

اوَّقو رحلا ، إ  مهنم  ثلا  برهف  ييلصلا  ةلاجر  لتقلا   كو  ةمظعلا ، تالمحتلاو 
ضع صاغو  مهمظعم ، قرغو  بكرو ، مهضع  ملسف  اهيف  اوبكل  لحاسلا  إ  مهيناوش 

، راه اولوف  كلذ  نم  نوقالا  فاخف  تقرغف  ييلصلا  ضع  اوش  اوقرخو  ءاملا  ملسملا  
مادو مهيبأ ، ةرك  نع  نوملسملا  مهلتاقف  لت  سأر  ع  ييلصلا  ناسرف  نم  ةئامثالث  تحاو 

هللا كو  سأو ، لتق  ب  اوراصف  مهورهقو  دللا  لهأ  مهبلغف  راهنلا  ضأ  نأ  إ  لاتقلا 
.مه ملسملا 

ةع • 

ةردنكسإلا لهأ  عاطتسا  ثح  ةحجانلا ، ةعافدلا  بورحلل  ةدج  ةروص  خلا  اذه  ةداس ،  ا 
مخضأو ىوقأ  ةزهجم  ةبك  ةح  ةلمح  اودص  نأ  مهل  ةرواجملا  ىرقلا  لهأ  ضع  ةنوعم 

.رحلا داتعلا 

شج لاتقل  اوجرخ  امنيح  مادقإلاو  ةعاجشلا  ةاغ  ةردنكسإلا   لهأ  نا  دقل  باش ، ا 
مهو ودعلا  لاجر  اوتغا  امنيح  ةحلا  ةطخلا  اوداجأ  دقلو  ددُعلاو ، ددعلا  اثك   مهقوف 

نوؤرجتي وأ  مهتمواقم  نوعطتس  ةردنكسإلا  لهأ  نأ  نوعقوتي  ءادعألا  نك  مل  ثح  نمآ ،
.مهلاتقل جورخلا  ع 

نم رواغملا  ضع  رحلا  صاغ   امنيح  ةعورلا  ةاغ  ائادف   افقوم  خلا  اذه  اضأ   دجنو 
امل ةروطخلا  تنم  ةلمع   ەذهف  اهوقرغأف ، اهتحت  نم  ءادعألا  نفس  ضع  اوقرخو  ملسملا 

.نفسلا قوف  نم  مهيلع  ةامرلا  حالس  ءادعألا  موجه  نم  عقوتي 

اهل اوططخ  دق  ءادعألا  نا  ةبك  ةح  ةلمح  اود  نأ  لاطألا  لساوبلا  ءالؤه  عاطتسا  اذكهو 
لئاسوو ةلقثلا  ةحلسألا  نم  ابك  اددعو  اهدونج  نم  اثك  اوداأ  نأ  دع  اهب ع م  اولوتسل 

.لقنلا

راد ودعلا  مهاد  اذإ  امف  كلذو  يعلا ، ضرفلا  داهجل  ملسملا  قيبطت  نم  لثم  خلا  اذه  و 
دص ةافلا   لصحت  ح  هلوح  نمو  دللا  كلذ  رداقلا   ع  بج  داهجلا  نإف  مالسإلا ،

.ءادعألا



يرقعلا دئاقلا 
، باحسلا نانع  لواطت  مئاظعلا  ءامس  تقلأتو   مظعلا ، انخرات  نم  ةثك  تاصخش  تزرب 

لئالج نم  هللا  نيدل  هتمدق  ام  عش  بحملا  ةراذ  تقو   نيدلاخلا ، لجس  تعملو  
نيذلا هبانلا  ءاكذألاو  نزرالا ، لاجرلا  نمو  لاصخلا ، لئاضفو  لاوقألا ، فئاطلو  لامعألا 

، ةلا لضفأل  امدخ  مهتلعجو  ةدألا ، ةداعسلا  نويع  مهتظحالو  ةهلإلا ، ةانعلا  مهتكرادت 
صاعلا نب  ورمع  للجلا  احصلاو  دهاجملا  مألا  دوقعملا  خلاو  دودمملا ، زعلا  مهل  راصو 

 . هنع ر هللا 

ورمع دهاجملا  مألل  خــــراتلا  دهاشم  مظعأ  نم  دهشم  عم  اس  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو  
ام عتاملا  ذفلا  دهشملا  اذهب  اس  عتمتسل  انب  اولاعتف  مورلا ، نوبطرأو  هنع  صاعلا ر هللا  نب 

.سلاو مجالا  بتك  ءاج  

لف سدقملا -  تب  ءالإ -  ةنيدم  إ  هتاوق  رف  ةناثلا ، نيدانجأ  ةكرعم  نوبطرأ   مزهنا  امل 
، ةع رومألا  تروطت  دقلو  نيدانجأ ، هنع  هللا  ر  صاعلا  نب  ورمع  السإلا  شجلا  مأ 
، نوبطرألا وه  ذف  رات  دئاق  ه  راصحلا  نل  سدقملا ، تب  وه  دحاو  عقوم  ودعلا   احو 

ةداق هل  ةِاحملا  ةمالسإلا  تاوقلا  نوبطرألا  لزانو  هفده ، وحن  هشج  كرحت  ام  ناعو 
ةداق ئرلا  شجلا  ءاج  ةأجف  نل  اهيلع ، بلغتف  هنع  صاعلا ر هللا  نب  ورمع  نب  دمحم 

دع سدقلا  برعلا   نوبطرأو  مورلا  نوبطرأ  ب  ددج  نم  برحلا  تأدف  صاعلا  نب  ورمع 
.نيدانجأ نوبطرألا   ةمه 

ام ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  نم  اهيلإ  نوجح  لاو  ةنانلل ، ةسلا  سادقألا  سدق  ءالو  
دنع ةعلا  لثم  امهدنع  ف  نومعزي -  امف  ناملس -  له  نا  ثح  دوهيلا ، اهل  جح 

لثمت ف  مهرخآ ، نع  اوتام  ولو  اهنع  اولخت  ام  ضرألا  عقاوم   ل  نع  اولخت  ولف  ملسملا ،
.دوجولا مهدنع   ام  سدقأ 

حتفت هللاو ال  وق ، ثم   كموق  تنأ   يرظنو  دص  كنإ  : » لاقو ورمع  نوبطرأ إ  بتكو 
«. ةمهلا نم  كلق  نيذلا  ام ل  لتف  غت  الو  عجراف  نيدانجأ ، دع  ائش  طسلف  نم 

نع ثدحلا  نوك  نأ  خ  هنل  احجرت ، نوبطرألا  قدص  ةلاسرلا  اانث  نم  ورمع  كردأو 
إ لصل  هعم  اهسفن  برحلا  لامعتسا  ررقف  هاصعأ ، مطحتل  ةسفن  ةنعم  اح  ةمهلا 

، نوبطرأ هلسرأف إ  ةمورلا ؛ ملتي  ملسملا  نم  جر 
ً

صاعلا  نب  ورمع  اعدف  ةعصانلا ؛ ةققحلا 
«. ءاش هللا نإ  تعجر  اذإ  ه  خت  لوق ح  ام  عمتسا إ  : » لاقو ركنو ، برع  نأ  ەرمأو 

ئاق
ً

ەريدقتو  ەودع  ماحا  نوبطرألا   هلع  ب  يذلا  هسفن  رتولا  هاتك ع  ورمع   بو 
دقو لضف ، تلهاجت  ةلصخ  كتأطخأ  ول  كموق ، ثمو   يظن ، تنأو  كاتك  ءاج  : » هل

، اتك مهئرقأف  هئارزول ، انالفو  انالف  كلع  يدعتسأو  داللا ، ەذه  حتف  بحاص  أ  تملع 
«. كنو يب  امف  اورظنيلو 

ةمل امهنب  برحلا  تت  دقف  كراعملا ، لاطألا   برح  نع  اثك  فلتختو  ةاهدلا  برح  اهنإ 
هنأ نوبطرألا  لضف  ورمع  فعا  دقل  اهيلع ، ةرطسلل  ططخت  اممأ  دوقت  لوقع  برح ، ةلاسر  وأ 



الإ هلهأل  لضفلا  فرع  الف  ورمع ، لضف  فرع  امل  هتأطخأ  ولو  لضفلا  نم  ةلصخ  هئطخت  مل 
.ەووذ

ةثداحملا عمتس إ  نأ  دي  هنأ  هئاهد   ةمق  امنإ  ةلاسرلا ، سل   ورمعل  قحلا  ءاهدلا  نل 
ةناث إ نوبطرألا  هتي  نأ  نود  ةمللا  ەذهب  ەراثأ  ثح  هئارزوو ، نوبطرألا  ةلا ب  ةصاخلا 
اجرح  دج  هسفن ال  تاذ  هئارزو  عم  ملتي  حو  ةمورلا ، فرع  لوسرلا  نوك  نأ  لامتحا 

.هتاططختو ودعلا  ططخ  ل  السإلا  تارباخملا  لجر  طقتل  امنب  كلذ ،

اذه ءارو  نم  لصل  هف ، هعفدف  ائش  همصخ  مهوي  نأ  ءاهدلا  اذه  ةهيدلا ، ددش  ارمع  نإ  اقح 
ەذه لاثمأ  الإ   اهل ، ثم 

ً
خــــراتلا  فرع  مل  لا  ةقعلا  ةمق  اهنإ  رخآ ، ء  إ  ماهيإلا 

نيدانجأ ةضاملا   ةلوجلا  ورمع   نكمت  امنب  ورمع ، خف  ةناث   نوبطرألا  عقوو  تاداقلا ،
تلف نأ  تاهيه  تاهيه  نلو  قلخلا ،» دأ  هنإ  : » هنع لاق  يذلا  نوبطرألا  خف  نم  تلف  نأ 

.ورمع خف  نم  نوبطرألا 

رفنلا نم  دهشم  باتلا  هلإ  عفدف  نوبطرألا  مامأ  فقو  ح  ه  ەرمأ  ام  ع  لوسرلا  جخف 
،»؟ اهبحاص سل  هنأ  تملع  نيأ  نم  : » اولاقف نوبطرألا  اولقأو ع  اوبجعتو  اوكحضف  ەأرقف 

ەذهف ةمورلا ، فرع  نوك  نأ  نم  ازرحت  لوسرلا  جارخب  رمأ  ملو  خفلا ، نوبطرألا   عقو 
، لوسرلا مامأ  راأ  نم  ەدنع  ام  فأف  لق ، نم  ارمع  نخت  ملو  هتناخ ، ادج  ةطسلا  ةهيدلا 
: لاق اهبحاص ،»؟ سل  هنأ  تملع  نيأ  نم  : » اولاقف هئارزو ، هتصاخ  عم  ملتي  هنأ  سح  وهو 

نب ورمع  سلو  سدقلا  حتفس  يذلا  وه  باطخلا -  نب  رمع  دصق  رمع -  همسا  لجر  اهبحاص  »
«. صاعلا

، نمؤملا مأل  إ 
َ
موقلا  ملسس  نل  لاقو  ورمع ، لوسرلا إ  عجرف  ما ،

ً
ورمع  فده  ققحتو 

، ەدمتس رمع  بتكف إ  دودللا ، همصخ  دنع  ةققحلا  فرع  نأ  دع  ةصرفلا  ورمع  عيض  ملو 
.نا دقو  هد ، حتفلا ع  ققحتيل  ماشلا  مودقلاو إ  ةنيدملا  كرت  هنم  بلطو 

ةع • 

ةكرعم نأ  ةصاخ  هئاهدو ، ورمع  ءاذ  مهل  لثمم  إ  مويلا  ملسملا  جحأ  ام  الأ  باش ، ا 
، يركفلا قوفتلا  ع  اهلحارم  أ  دمتعت   نمزلا  اذه  تحصأ   مهئادعأ  عم  ملسملا 

عاضخو تالشملا  لحو  تاعصلا  للذت  ةرقاعلا   نم  نوملسملا  ةداقلا  دافتسا  املاطلو 
كولس لاومألاو  سفنألا  َةبك   تاحضت  مهممأ  اوبَنج  املاطلو  اهنودي ، لا  ططخلل  ءادعألا 

.ءادعألا عم  ضوافتلل  مهئاهجوو  مهئاكذأ  هجوتو  ةرقاعلا  اهمسري  لا  ططخلا 

و لاوقألاو ، لامعألا  ل  ةوازلا   رجح  اعت  ا  ةلصلا  نسح  نإ  مارلا ، ةداسلا  اهيأ  ا 
برق اعت  اف  نارألا ، تمدهناو  ءانبلا ، طقس  تفعض  وأ  تلتخا  نإ  لا  ظعلا  ةنبللا 

، دعلا نم  ةنلا  تحص  نإ  كلذو  هلاؤس ، دعلا  ؤو  باوبألا ، حتفو  بعصلا ، لهسو  دعلا ،
.لامآلا ةيخ  او  رامعألا ، ةعض  اف  الو  اعت ، لاقإلا ع هللا  نسحو 



رحلا  ضاخ  يذلا  دهشلا 
هر لس   

نم ةرخافملا  مهيلإ  تقاساو  فلاو ، ةفعلاو  ةزعلا  تامس  مههوجو  ع  تمسرا  لاجر   
ەزع مالسإلا  مهزعأ  نلو  اهب ، نورخافتي  لاومأ  الو  باسحأ  الو  باسأ  مهل  نكت  ملو  اهنورق ،
تاذ نكت  مل  نو  اهنازف ؛ مههوجو  ةقنلا ع  مهــلق  نم  نامإلا  رون  سكعناو  ماري ، يذلا ال 
دلخو اهلجأ ، نم  مهوبحأو  اهب ، مهل  اودهشف  ةلج 

ً
ةحضاو 
ً

سانلل  مهرثم  ترهظو  لامج ،
اوجاتحاو ّدجلا  َّدج  امل  مهسلاجم  راخألا   مهركذ  ءاحأ  مهتوم  دع  اوناف  مهاراذ  خــــراتلا 

، ةودقلا اونسحأ  ام  اذإ  فلاو ، دجملا  حو  نم  لئاوألا  ەانب  ام  نولم  رخاوألاف  ةودقلا ، إ 
.ذاذفألا لاجرلا  ءالؤه  لثم  ثلا  انخرات  و  لمعلاو ، لوقلا  اوقدصو هللا   ةنلا ، اوصلخأو 

سأ هنع  ودسلا ر هللا  روث  نب  ةأزجم  روطسلا  ەذه  لط  رواغملا  لاطألا  ءالؤه  نمو 
، ةأرج مهأو  ةلوط ، مالسإلا  ناسرف  مظعأ  نم  هنع  هللا  ر  نا  دقل  خــــرات ، لتاقم  

نم ةئام  نم  أ  َسُ ”  “ ةكرعم ماعلا   ةزراملا  لتق   دقل  ةئادف ، مهمظعأو  الق ، مهعجشأو 
ەذه و  السإلا ، خــــراتلا  لاطأ  مظعأ  نم  لط  هنأ  مل  لقأ  ملأ  معن ، اهلاطأو ، سراف  ددانص 
ىل انب  اولاعتف  مظعلا ، قالمعلا  اذه  داهشساو  ةاحل  اتخلا  دهشملا  اس  شعنس  روطسلا 

.مظعلا دهشملا  اذه 

، ەزاتجا عيطتس  ال  ارهش  ع  ةنامث  سُ  ةنيدم  قدنخ  لوح  ملسملا  شويج  تركسع 
كراعملا لق  تازراملا  روث   نب  ةأزجم  أ  دقو  ةكرعم ، نامث  سرفلا  شويج  عم  تضاخو 

بعرلا ثي  همسا  حبصأف  ةزرام ، ءادعألا  ناسرف  نم  ةئام  لتق  نم  نكمت  دقف  لوقعلا ، لهذأ  ًءال 
ةلمح مهودع  نوملسملا ع  لمح  نامثلا  كراعملا  كلت  نم  ةكرعم  رخآ  و  سرفلا ، بولق   

اوقلغأو ةنيدملا ، اوذالو  قدنخلا ، قوف  ةصنملا  روسجلا  مهل  سرفلا  خأف  ةقداص  ةلسا 
.عينملا اهنصح  باوبأ  مهيلع 

سرفلا ذخأ  دقف  اءوس ، دشأ  ىرخأ  ةئس إ  لاح  نم  لطلا  صلا  اذه  دع  نوملسملا  لقتنا 
نم لسالس  راوسألا  قوف  نم  نولد  اولعجو  ةئاصلا ، مهماهس  جاربألا  اعأ  نم  مهنورطم 

دونج دحأ  دارأ  اذإف  رانلا ، تمح  ام  ةدش  نم  ةجهوتم  بلال  ةلسلس  ل  ةاهن  ددحلا ، 
طقاسو ەدسج ، قحف  مهيلإ ، ەوبذجو  هف  اهوقلع  هنم ، باقالا  وأ  روسلا  قلس  ملسملا 

ةعشاخ ةعراض  بولق  نولأس هللا  اوذخأو  ملسملا ، برلا ع  دتشا  هلع ، قو  همحل ،
.مهودعو ەودع  مهنو ع  مهنع ، جف  نأ 

مهس همامأ  طقس  هماحتقا ، نم  اسا  مخضلا ؛ سُ  روس  لمأتي  يرعشألا  وم  وبأ  نا  امنو 
، ملسملا عم  م  تقثو  دقل  : » لوقت ةلاسر  هف  اذإف  هلإ  رظنف  روسلا ، قوف  نم  ەوحن  فذق 

«. ةنيدملا هنم إ  نوذفنت  ذفنم  ملدأ ع  نأ  ّع  ملو  امو ، فن  منمأتسأ ع  و 

مهيلإ للسو  ملسملا ، نامأ  نم  لجرلا  قثوتساف  مهسلا ، هلإ  هفذقو  هل ، انامأ  وم  وبأ  بتكف 
نو موقلا ، تاداس  نم  نحن  : » لاقف ەرمأ  ةققح  وم  أل  فأو  مالظلا ، حنج  تحت 

فن ع  هنمآ  تدع  امف  لا ، رمضأو   هلهأو ، هلام  ع  ادعو  ألا ، أ  لتق  نازمرهلا 



، سُ هنم إ  نوذفنت  ذفنم خ  ملدأ ع  نأ  تمزعو ع  هملظ ، ملدع ع  ترثف  يدالوأو ،
«. قطلا ەدشرأ إ  ةحاسلا ح  نونقتي  نمم  نوكو  لقعلاو ، ةأرجلا  حتي  اناسإ  طعأف 

لقع هل  كموق  نم  لجرب  عأ  : » لاقو رمألا  هلإ  أو  ودسلا  ةأزجم  وم  وبأ  دتسا 
وبأ هل  لاقف  مألا ،» اهيأ  لجرلا  كلذ  لعجا  : » ةأزجم لاقف  ةحاسلا ،» ع  ةردقو  مزحو ،

«، ةكرب هللا عف  تش ، دق  تنك  اذإ  : » وم

نأو نازمرهلا ،  ركسعم  نام  ددح  نأو  بالا ، عضوم  فرع  نأو  قطلا ، ظفح  نأ  ەاصوأ  مث 
.كلذ ارمأ غ  ثدح  الأو  هصخش ، نم  تثي 

ضرألا تحت  قفن  هلخدأف   رافلا ، هللد  عم  مالظلا  هنع   روث ر هللا  نب  ةأزجم  م 
شام ع وهو  هئام  ضوخلا   نم  نكمتي  ةرات ح  عسي  قفنلا  نا  ةنيدملاو ، رهنلا  لص ب 

مقتسو ةرم ، جعتو  بعشي  ناو  مح ،
ً

ةحاسلا  هلمح ع  ىرخأ ح  ةرات  قيضو  همدق ،
مهس  هدري  نأ  مه  نازمرهلا ، ةأزجم  ىأر  املف  نازمرهلا ، نام  غل  ح  اذكهو  ةناث ، ةرم 

تاعاس لق  ءاج  ثح  نم  ةأزجم  داعو  ارمأ ، ثدح  الأ  هل  وم  ةصو أ  ركذت  هنل  ەرحن ،
.رجفلا علط  نم 

مهيلع لعجو  كلام ، نب  ءالا  امهنم  ملسملا  عجشأ  نم  دهاجم  ةئامثالث  روفلا  وم ع  دعأ 
ةأزجم رمأ  ةنيدملا ، ماحتقال  ملسملا  دنج  ةوعد  ع  ةمالع  بكتلا  لعجو  روث ، نب  ةأزجم 
اوذخأ نأ  نم  مهرذحو  ءاملا ، نم  لمحت  اوعاطتسا ح ال  ام  مهسالم  نم  اوففختي  نأ  هلاجر 
عــــهلا مهب   مو  باثلا ، تحت  مهداسجأ  اهودش ع  نأ  مهاصوأو  مهفويس ، مهعم غ 

.لللا نم  خألا 

ذفنملا اوغل  املو  طخلا ، قفنلا  تاقع  نوعراص  تعاس  نم  اوحن  لاطألا  ەدنجو  ةأزجم  لظ 
هل أو  هلاجر ، نم  جر 

ً
نعو  تئام  علتبا  دق  قفنلا  نأ  ةأزجم  دجو  ةنيدملا ، إ  يدؤملا 

.طقف ادهاجم  نامث 

ةامح اوضقناو ع  مهفويس ، اودرج  سُ ح  ةنيدم  ضرأ  هحصو  ةأزجم  مادقأ  تئطو  املو 
بكت عم  لخادلا  نم  مهبكت  التف  نوك ، مهو  اهوحتفو  باوبألا  إ  اوبثو  مث  نصحلا ،

ع تعاضو  رجفلا ، تاعاس  دنع  ةنيدملا  ع  نوملسملا  قفدت  ناو  جراخلا ، نم  مهناوخإ 
.مويلا اذه  رجفلا   ةالص  ملسملا 

ةكو ةهرو ، وه 
ً

اهلثم  بورحلا  خــــرات  دهش  املق  سو  ةكرعم  سرفلاو  ملسملا  ترادو ب 
هجتاف ةكرعملا  نادم  نازمرهلا   ةأزجم  ىأر  اهلحرم ، فنعأ  ةكرعملا   تنا  امنو  هف ، تقلا 
ەوحن عفدناف  ىرخأ  ةرم  هل  اد  هنإ  مث  هظان ، نع  ەافخأو  لتاقملا  ب  تخا  نإ  امف  هلإ ،

ة هحاص  امهنم  ل  بف  امهيفس  نازمرهلاو  ةأزجم  نالجرلا  لواصتو  هلع ، لمحو 
 - راوغملا لطلا  باصأ  نازمرهلا  فس  نل  هص ، مل  هنل  نازمرهلا  ب  ةأزجم  ماق  ةضاق ،

ققح هللا ام  ةرق  هنيعو  ةكرعملا ، ضرأ  اع ع  رخ  يذلا  مهس -  نازمرهلا  هفذق  ل  لقو 
.اسأ ملسملا  يدأ  نازمرهلا   عقوو  حتفلا ، نم  هد  ع 

ةع • 

إ نوقاسي  اوناو  ءاملا ، جخم  نم  لوخدلا  ةرماغمل  لاطألا  ءالؤه  بدتنا  دقل  باش ، ا 



رانل مهضرع  ءاملا  نوحس   مهو  لاطألا  ءالؤه  لوخد  نو  ةداهشلا ، امو  رفظلا  امإف  توملا ،
مهف مهل ، ةلاغ  ةنمأ  ةداهشلا  تحصأو  لاوهألا ، ةاح  اوفلأ  موقلا  ءالؤه  نلو  ودعلا ،

مهتيدم ماحتقا  ةأرجلا ع  ملسملا  نم  اوعقوتي  مل  ءادعألا  نأ  رهاظلاو  اهنطاومل ، نوضرعتي 
هنم ملسملا  لوخد  ناف  راحتنالا ، هشأ  كلذ  ع  مادقإلا  نأل  طخلا ، لخدملا  كلذ  نم 

. قزمم مهتقزمو   مهباوص  تراطأ  ةلهذم  ىك  ةأجافم 

نب ءالا  امهو  ملسملا ، لاطأ  مظعأ  نم  لط  ةاهن  ةمظعلا  ةرماغملا  ەذه  نا   دقلو 
راصتنا دع  تءاج  ةاهنلا  ەذه  نلو  نازمرهلا ، امهامر  ثح  هنع  روث ر هللا  نب  ةأزجمو  كلام 

ثح ءادعألا ، ةانلاو  تاحضتلا  نم  فاح 
ً

جس 
ً

امهنم  دحاو  ل  مَدق  نأ  دعو  ملسملا ،
.اهسفن كراعملا  ءانثأ  التق  نم  عم  ةزرام  ءادعألا  نم  ةئام  ماألا  كلت  امهنم   دحاو  ل  لتق 

، فصنو اماع  ترمتسا  لا  كراعملا  كلت  ٍةمخض   تاحضت  لاطألا  كئلوأ  مدق  اذكهو 
مهو ةددع ، انورق  اهتارمث  نوشعو  اهلالظ  نوئيفتي  نوملسملا  حبصأو  ثلا ، اهغ  اومدقو  

ال ءامدلاو ، تاحضتلا  الإ  َنوكتي  مل  مخضلا  ضعلا  كلُملا  اذه  نإ  ممألا ، ةداقو  اندلا  كولم 
نوصي نيذلا  مهئادعأل  اوملسسو  هتيامح ، نع  اوفُعضف  نوثراولا ، هف  طَرف  نأ  ادأ  زوج 

.رئاودلا مهب 



! لاخلا قوف  ةعاجش 
، ملسملا باشلل  ةودق  نوكت  لا  ةققحلا  تالوطلا  نم  ثك  رخفو  رخزي  السإلا  خــــراتلا  نإ 

تاراضحلا سكع  كلذو  اهيلع ، فرعتلل  السإلا  خــــراتلا  تاحفص  بلقن  نأ  ىوس  انصقني  الو 
هتمق لهجن  نلو  ك  انيدل  نحنف  انيدل ، ام  لثم  اهيدل  دجوي  ال  لا  ىرخألا  لودلاو  ممألاو 

اهيلع اوس  مهباشل ح  ةمهو  ولو  تاودق  قلخ  إ  نودمع  ءالؤه  دجت  كلذلو  ةققحلا ،
ءادعألا نوكو  هقط ؛ نولهج  فسألل  هلهأ  نل  بهم ، مظع  ك  انخراتف  اهجهن ، عو 

.هشلاو فحتلاو  يغتلا  هف  نوثيع 

لجر معن  خــــرات ، ةقراخلا   تالوطلا  باحصأ  نم  لط  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو  
و ماشلا  ندم  مهأ  دحأ  حتف  باسألا   مهأ  دحأ  نم  نا  هنل  شجلا ، ةماع  نم  رومغم 

نب لبح  انلط  ةاح  اتخلا   دهشملا  عم  اس  شعنل  انب  اولاعتف  ةلسالا ، صمح  ةنيدم 
 . هنع مح ر هللا 

نب دلاخ  حارجلا  نب  ةدبع  وبأ  مهامرف  ملسملا  ةهجاومل  ٍمظع  عمج  صمح   لهأ  جخ 
، ةلئاهلا مورلا  تاوق  دلاخ إ  رظن  املف  صمح ، ةحان  هتاوق  دلاخ  لقأف  هنع ،  دلولا ر هللا 

اولوف هعم ، نوملسملا  لمحو  مهيلع ؛ دلاخ  لمح  مث  ةدشلا ،» ةدشلا  مالسإلا  لهأ  ا  : » لاق
.مهتيدم اولخد  مزهنم ح 

لقتساف ملسملا  ةلاخ  نم  ةقرف  هنع   علا ر هللا  قوم  دلولا  نب  دلاخ  ثع  دقو 
اهيف نوملسملا  عاطتسا  ةفنع ، ةكرعم  اولتتقاو   صمح ، نم  بق  رهن  دنع  ةمظع  مهل  خ 

ً

ةمقنك ناو  ءاللا ، مظعأ  كراعملا  ەذه  مح   نب  لبح  الأ  دقلو  ءاركن ، ةمه  مورلا  ةمه 
.مورلا ردقلا ع 

كلذ نك  نو  مهؤادعأ ، كو  اولق  امهم  ردانلا  ذاشلا  الإ   ملسملا  فلح  نلا  نا  اذكهو 
ةق نع  درفنا  هنع  هللا  ر  مح  نب  لبح  لطلا  انسراف  نأ  كلذ ، نم  بجعأف  ايجع 
لق رهن  إ  ءاج  مث  ةعس ، مهنم  لتقف  مهيلع  لمحف  مورلا ، ناسرف  ضع  هل  ضرعف  شجلا ،

.ەاقسو هسرف  نع  لف  لحسم ؛ ريد  دنع  صمح 

ءارو ەوحن  اولقأ  ادحاو  جر 
ً

ەوأر  املف  صمح ، لهأ  ناسرف  نم  اسراف  ثالث  نم  وحن  ەءاجو 
جر

ً
لتق  ةلمح  ل  مهيلع   لمحو  هسرف ، ب  مث  مهيلإ ، عو  ءاملا ، هسرف   محقأف  رهنلا ،

، ريدلا فوج  اومحتقاف  لحسم ، ريد  اوهتنا إ  هنم ح  اورفو  امهنم ، جر 
ً

دحأ ع  لتق  ح 
.ادهش طقس  ةراجحلا ح  ريدلا  لهأ  ەامرف  مهعم ، لبح  محتقاو 

ةع • 

رفو مهنم  لتقف  ناسرفلا  نم  ةعومجمل  دحاو  سراف  ىدصتي  فك  بجعلا  راثم  نإ  باش ، ا 
ح رظتي  الف  هف  نوعمطف  رهنلا  مهنب  هنب  لوح  ىرخأ  ةعومجم  أت  مث  همامأ ، مهتيق 

راصف مهــلق  بعرلا   عقوأ  اذه  همادقإ  نأ  كش  الو  مهيلإ ، عو  هسرف  محق  ل  هلإ ، اوع 
نوهجاوي نيذلا ال  ءانبجلا  لعفك  ه  اوردغ  اخأو  ريدلا ، كلذ  اوؤجلو إ  اورف  مهنم ح  لتق 

.ةنصحملا جاربألا  نم  نوعفاد  امنإ  نادملا   



اوئلم نيذلا  ملسملا  ناسرفلا  فكف  خــــراتلا  ركذ   هل  سل  رومغم  سراف  اذه خ  نا  اذو 
بلغُ نأ  نكم  ال  يداعلا  ەدارفأ  دحأ  اذه  نوك  اشج  نو  ًءادفو ؟ ةلوط  خــــراتلا  تاحفص 

.اعت نذب هللا 



الا ملعلا 
نودح الو  قحلا  نع  نولزاني  نيذلا ال  ينالا ، ةمألا  ءاملع  راعش  وه  تامملا ، تاثلا ح 
سارحو نيدلا ، ةامح  مهف  بوطخلا ، مهيلع  تمظعو  لاوحألا ، مهب  تلقت  امهم  ةلمنأ ، دق  هنع 

، نيدلا ملاعم  ع  ظافحلا  مهب   ةطونملا  ماهملا  مظعأ  نأ  نوملع  قحلا ، دنجو  ةعلا ،
مظعأ نا  ول  ح  ةعلل  رمأ  يأ  فلاخ  نم  ةهجاومو  نيدلا ، رومألل  فلاخملل  يدصتلاو 

.ضرألا طالس 

السإلا خــــراتلا  ةقلامع  نم  جر 
ً

ةمئال ، ةمول  خ  هللا  جر ال 
ً

ةصق  روطسلا  ەذه  ُطخأ  
نيدلا ءالع  مالسإلا  خيش  هنإ  هفس ، هناسلو ال  هملق  ادهاجم  نا  ل  احتاف ، وأ  اناطلس  سل 

ىل انب  اولاعتف  همحر هللا ، يدنفأ » لنز ع  خــــراتلا ب»ـ هشلا   امجلا  دمحأ  نب  ع 
.مظعلا خيشلا  اذهل  دلاخلا  دهشملا  اذه 

ةئام لتق  رمأ  موي  ف  نوناقلا ، ع  جراخ  يأ  شطلا  ددش  لوألا  ملس  ناطلسلا  نا 
دقف ةلودلا ، رومأ  مهصقت   بس  ا  بوت  ق  نئازخلا   ظافح  نم  جر 

ً
سمخو 

امجلا دمحأ  نب  ع  نيدلا  ءالع  مالسإلا  خيش  عمس  املف  ةلودلا ، لام  نم  مهضع  سلتخا 
اماحا هل  ءارزولا  ماقف  اروف ، اعلا  ناويدلا  ملس   ناطلسلا  إ  بهذ  يدنفأ  ع  لنز 

ع رمألا  اوضرعف  ناطلسلا ،» لاقأ  نأ  درأ  : » ءارزولل لاقو  سلجملا ، سأر  ەوسلجأو  
.اروف خيشلا  ةلاقم  قفاوف ع  ناطلسلا ،

ناب مالسإلا   خيشل  ةلوملا  ةفظولل  ةفاضإلا  ناطلسلا ، يالوم  : » لاق هلع  لخد  املف 
ع اوظفاح  نأ  اضأ  ىوتفلا  بارأ  ةفظو  نم  نإف  نيدلاو ، اندلا  رومأ  ةعلا   ىوتفلا 

ترمأ كنأ  غل  دقو  اندلا ؛ رومأ  تاهنملا   عقولا   نم  ريذحتلاو  ەصمو ، ناطلسلا  ةرخآ 
رظنلا إ نأل  مهنع ، وفعت  نأ  يالوم  ا  بجف  اع ، مهلتق  زوج  جر ال 

ً
سمخو  ةئام  لتق 

«. بس  سل  وهف  مادعإلا  بس 

سلو ناطلسلا  رمأل  ضرعتت  انخش ، ا  كنإ  : » لاقو خيشلا ، مال  نم  ملس  ناطلسلا  بضغ 
نم هنو  كترخآ ، رمأل  ضرعتأ  ل  يالوم  ا  : » يدنفأ خيشلا ع  هاجأف  كتفظو ،» نم  كلذ 

برل سانلا  موق  موي  مظع  باقع  كلعف  الو  ةاجنلا ، كلف  توفع  نإف  هف ، لخدتلا  فظو 
«. ملاعلا

رومأ ةعاس   فملا  عم  ثدحتو  فظوملا ، نع  افعو  ناطلسلا  ةدح  لوقلا  اذه  دنع  تكناف 
و  كترخآ ، رمأ  كعم   تملت  يالوم  : » ناطلسلل لاق  فني  نأ  فملا  دارأ  املو  نيدلا ،

، ناطلسلا لاجر  نم  ءالؤه  نإ  : » فملا لاق  وه ،»؟ ام  : » ناطلسلا لاق  ةءورملا ،» قلعتم  مال 
«، ال : » ناطلسلا لاقف  سانلا ،»؟ اوفّفكتي  نأ  ةنطلسلا  ضرع  قيل  لهف 

مهرزعأ  أ  الإ  معن ، : » ناطلسلا هل  لاقف  مهبصانم ،» مهرق   يالوم  : » خيشلا لاقف 
يأر إ  ضوفم  رعتلا  نأل  كل ، زئاج  اذه  : » فملا لاقف  ةمألل ،،» مهتمدخ  مهصقت  

«. ناطلسلا

، ناطلسلا رمأل  افالخ  رحلا  اوشا  دق  اونا  لجر ، ةئامعرأ  لتق  ناطلسلا  رمأ  ىرخأ  ةرم  و 



لح امأ  وملا  اهيأ  : » لاقو اضأ ، ناطلسلا  بضغف  كلذ ، نيدلا ع   ءالع  فملا  هضراعف 
، مظع للخ  كانه  نا  اذإ  نل  معن ، : » لاقف الا ؛»؟ ماظنل  ناطلسلا  رمأل  فلاخملا  لتق 

ل  : » هل لاقف  يدس ،» ا  كتفظو  نم  ەذه  تسل  : » ناطلسلا لاقف  غص ،» رمألا  اذهو 
، ناطلسلا ملسُ ع  ملو  نيدلا ع  ءالع  فملا  فناو  ةرخآلا ،» ةقلعتم  اهنأل  فظو  نم 

افعف داع  هنلو  هلع ، مالسلا  مدعو  هل ، فملا  عــــقت  نم  ةلط  ةدم  امجاو  ناطلسلا  ف 
ا : » هل لاقو  ركسعلا ، ءاضق  ەالوو  فملا  اذه  ةماقتسا  ركف   مث  فملا ، بلطل  ةاجإ  مهنع ،

«. ادحأ خت  هللا  الو  قحلا ، ملتت  كنأ  تققحت  إ  يدس ،

ةع • 

ففع بلقلا ، رهاط  اعشاخ ، اعضاوتم  همحر هللا  نيدلا ع  ءالع  وملا  شاع  دقل  ةداس ، ا 
همحر ناو  رهاطلا ، ههجو  تاحفص  ألألتت ع  ةداعلا  راونأ  تناو  ءوس ، ادحأ  ركذ  ناسللا ال 

وملا هذجف  هكرحو  لنزلا  هتقرو   فتسملا  لف  قلعم  لنز  هلو  ەراد  عأ  دعق   هللا 
.ىوتفلا لجأل  سانلا  رظتي  كلذو ح ال  اهباوج ، بتكو  ةقرولا  ذخأو  نيدلا  ءالع 

، ةسفنلا ةنيكسلاو  بحلاو ، اضرلاو  نمألاو ، لمألا  نو  دئادشلا ، نم  ولخت  ةاحلا ال  نإ  باش ، ا 
اهنو ةاحلا ، ةكرعم  ەدادمإل   دفنت  ال  رئاخذو  نمؤملا ، سفن  ةدقعلا   سارغل  ةهش  ٌرامث 

ةاحلا ةعبط  نأ  كلذو  تاقشملاو ، راطخألا  ةفوفحم  فلاتلا ، ةثك  دمألا ، ةلط  ةكرعمل 
، هصت ثراوك  نم  اهيف  ءرملا  ولخ  نأ  لحتسملا  نم  نالعجت  اهيف ، لا  ةعبطو  اندلا ،
هل ضرم  وأ  ببح ، هل  توم  وأ  لمأ ، هل  بخ  وأ  لمع ، هل  قفخ  مف  هتحاس ، لحت  دئادشو 

.ةاحلا رهن  ه  ضف  ام  رخآ  إ  وأ … وأ … لام ، هنم  دقف  وأ  ند ،



داهجلا مهاحأ هللا 
موق مهراعش ، اذه  نا  دحاو ، توملاو  باسألا  تددعت  ەغ  تام  فسلا  تم  مل  نم 

شعلا اوراتخا  ُداسجألا ، اهدارم  تعت  ةبك  مهسوفن  تنا  ةنيفسلا ، اودوقل  هللا  مهراتخا 
َدُ توملا ال  َّنأ  اونقأو  عيفر ، ف  بلطل  اورماغ  دقل  لس ، مهل  ُتوملاف  الو  ةمك ، ةاح 

تسل اعملاو  اعملا ، اوبلطو  ةزع ، توملا  اوبلط  كلذل  ءانبُج ، اوتوم  نأ  بعلا  نم  اوأرف  هنم 
.ةصخر

، انل لاجملا  حسفأ  رخصلل  نولوق  اونا  هلثم ، أ  نأ  نامزلا  مقع  اخرات  اورطسو  اوتناف 
ملا قيقحت  لق  فقن  نل  انقط ، دجملا  ددؤُس  نم  دولخلا  لاجر  نحن  ءادفلا ، ةدمعأ  نحنف 

، ائش باهن  دوسألا ال  ُنحن  انفويس ، تاعطاس  تاحفص  خــــراتلا    
ُ

رطس هنود ، حورلا  لذنو 
نا ل  بسحف  امال  نك  ملو  مهمال ، نا  اذكه  انيدل ، انمث  توملا  دن  برحلا  رامغ  ُضوخن 

.ەدلخو خــــراتلا  هلَجس  معو 
ً

عف 
ً

، ءانبجلا نامز  اعاجش   نا  جر 
ً

لاجرلا ، ءالؤه  نم  قالمع  عم  روطسلا  ەذه  انه   نحنو 
هنيدو هل  هتاح  شاع  لجر  مائللا ، نامز  امك   جر 

ً
همحر هللا  نا  دقل  لاذنألا ، نامز  لط  

عتمتسل انب  اولاعتف  هللا ، همحر  ارغطلا  نيدلا  سمش  قالمعلا  وجلسلا  مألا  هنإ  هنطوو ،
.راتتلا عم  قالمعلا  لجرلا  اذه  ةصق 

، ناتسكزوأو ناتسخازا ، اورمو  صلا ، مهــح  اوأد  راتتلا  نأ  خــــراتلل  ئراقلا  ملع 
ةنس اذه   ل  قارعلا ، لامش  مث  اجروجو ، ايمرأو ، ناجرذأو ، ناتساغفأو ، ناتسامرتو ،

حاسا ناع ع  دهاش  وهو  ثألا –  نبا  ُتفلأ  ح  ةجه ، ةنس ٦١٧  و  طقف ، ةدحاو 
ُهلثم عمسُ  ْمل  اذه  لوقو ٍ« : اذه  ُركذ  ةجه –  تام ٦٢٨  دقف  السإلا  ملاعلل  لوألا  راتتلا 

ملاعلا نل  اهُركنُيف ، ةروطسم  ةثداحلا 
َ

ىرو  اندع ، نم  أ  دقو  هثيدحو ، نامزلا  مدق  نم 
«. اهترهشل اهتفرعم  ىوتس   اندنع  لهاجلاو 

الو فط 
ً

الو  ةأرما  ادحأ ال  نوقُي  الو  اهلهأ ، فسلا   نوُعض  داللا  نولخد  امدنع  راتتلا  ناو 
لتقتف رادلا ، لخدت  تنا  مهنم  ةأرملا  نإ  ح  ابك ، الو  اغص  ب  مهدنع  قرف  ال  اخش ،

دع ادحاو  مهلتق  لاز  امف  ملسم ، ةئام  اهيف  ةحاس  لخد  ادحاو  ات  نإ  ل  لاجرلا ، نم  ةعامج 
هلمح نع  اوزجع  امو  مهعم ، دللا  تاورث  اولمح  اوهتنا  اذإف  ءوس ، هلإ  ەد  ٌدحأ  َدُم  ملو  رخآ ،

! رانلا هف  نوُمُو  لالتلا ، لاثمأ  هنولعج  مهنإف  مثلا  رحلا 

ةناريإلا ةنيدملا  زت  ةنيدم  إ  راتتلا  لصو  ندملاو ح  لودلا  حاتجا  مراعلا   لسلا  لظو 
نب كزوأ  رومخملا  اهبحاص  نم  باودلاو  باثلاو  لاملا  اقاس  اوضر  دق  راتتلا  ناو  ةبلا ،

تفصو وجلا ، نسحت  دقو  نآلا  امأ  سراقلا ، ءاتشلا  اهيلإ   اوءاج  مهنأل  اهولخد  ملو  ناولهبلا ،
.قيثاوملا ضقنو  دوهعلا ، ةناخ  نم  عنام  الف  ءامسلا ،

اهنع لحر  دقل  ةلسالا ، ةنيدملا  ەذه  ع  ّدج  دق  رمأ  اوملع  زت  إ  مهقط  مهنلو  
دقو ارغطلا ، نيدلا  سمش  وه  راوغم  لط  لجر  داللا  ةداق  وتو  كزوأ ، رومخملا  اهبحاص 
داهجلا  سانلا ع  سمح  همحر هللا  ماقف  ەاندو ، هنيد  هقف  ادهاجم  جر 

ً
همحر هللا  نا 



ةقاع مهرذحو  عانتمالا ، مهــلق ع  ىّوقو  مشاغلا ، ودعلا  اذهل  ةوقلا  دادعإ  عو  لس هللا ،
، قالطإلا مهتاح ع  المع   ەوقط  ملو  اظن  ەوفرع  ام  مهملعو  اوتلاو ، لذاختلا 

هقزر نأو  ادأ ، ەداعم  لق  توم  ال  ناسإلا  نأو  مهتيم ، الو  داعلا  ح  داهجلا  نأ  مهملع 
تحا اذإ  الإ  مهوكي ، نلف  راتتلل  اولزانت  امهم  ملسملا  نأو  دلوي ، نأ  لق  هل  اتك  دق  هلجأو 

.ضرألا هجو  قح ع  حُ  نلف  ةوق  غ  امأ  مهعوردو ، مهفويسو  مهنامإ  ءارو  نوملسملا 

نونصح رالا  مهدئاق  عم  اوماقو  زت ، لهأ  بولق  ةمحلا   تكرحتو  هل ، سانلا  عمسف 
، سراتملا نوعضو  حالسلا ، نوزجو  قدنخلا ، نوعسوو   راوسألا ، نوحلصو  مهدل ،

.داهجلل نمز  ذنم  وألا  ةرملل  موقلا  زهجت  دقل  فوفصلا ، نوبترو 

، زت بعش  لل  ماعلا  فنلا  ةلاحو  اهيف ، دملا  ناصعلا  ةلاحو  ةنيدملا ، رمأ  راتتلا  عمس 
ناسإ  رخآل  توملا  لاتقلل ح  هجتلاو  ةنيدملا ، ءاجرأ  تد   لا  داهجلا  ةوعد  اوعمسو 

!؟ اولعف اذامف  كلذ ، ل  راتتلا  عمس  ةنيدملا ؛

تلعو مهقورع ، ءامدلا   تلغو  اودزأو ، اودعرأو  اوبضغ  دق  راتتلا  نأ  ةداس  ا  ضعلا  دقتع  دق 
.ةروهتملا ةنيدملا  لاصئسا  اومزعو ع  ةرواجملا ، داللا  نم  مهشويج  اوعمجو  مهتاوصأ ،

ضرعتلا مدع  اوررق  دقل  ايجع ، ارارق  راتتلا  دئاق  ذخأ  دقل  كلذ ، نم  ء  يأ  ثدح  مل  ادأ 
بعرلا لأ هللا  دقل  لس هللا ، داهجلا   ةار  اوعفر  دق  موق  عم  لاتق  لوخدلا   مدعو  ةنيدملل ،

.مهتلق زت ع  لهأ  نم  مهتك  راتتلا ع  بولق   

، ةقداصلا ةنلا  اودقع  طقف  مهنلو  اودهاج ، مل  موقلا  نإ  ل  عقوتملا ، هلعف  داهجلا  لعف  دقل 
اذهو ةمألا ، ءادعأ  بولق  ةهرلا   عقو  وهو  الا ، دعولا  ققحتف  عاطتسملا ، دادعإلا  اودعأو 

.ُي سرد ال 

ةع • 

تع مهتهجاوم  مادقإلا ع  مدعو  راتتلا ، نم  بعرلا  ملسملل   لصح  يذلا  اذه  باش ، ا 
ناريإ فولألا   نم  تائملا  ءالؤهف  ةداهجلا ، ةاحلا  نع  دعلاو  معنلاو ، ةحارلل  دالخإلل  ثم 

ً

لاتقلا ع  ردتم  اونا  مهنأ  ول  قملا  نادل  ملسملا   نم  فولألا  تائم  مهلق  نمو 
نع راتتلا  فُعضلو  مهسفنأ  نع  اوعفاد  نأ  دل  ل  لهأ  عاطتسال  ةداهجلا  حورلا  نولمو 

، طقف داهجلا  زت  لهأ  نلعأ  امدنع  فقوملا  اذه  انيأر   دقلو  داللا ، كلت  لهأ  عيمج  ةمواقم 
.راتتلا شويج  بولق  بعرلا   لأ هللا 

بذعلا ءاملا  نم  نمؤملا  ىدل  بطأ  بولقلا ، معطو   سوفنلا ، رثأ   نامإلل  باش ، ا 
، بطلا كاذو  ةحملا  ەذهو  قاذملا ، ةرارم  لوط  دع  لسعلا  معط  نم  حأو  أمظلا ، دنع  درالا 

هلوسرلو اعتو  كرات  هتبحم   تقدصو  هنامإ ، لمتسا  نم  الإ  امهتذل  دج  الو  امهب  رعش  ال 
الو الإ  ، ع  الو  الإ  ، ضغي  الو  الإ  ، بح  حبصأف ال  هسفن ، بناوج  ترمثأو   ملسو هيلع هللا ىلص ،
زع لس هللا  باذعلا   باذعتساو  ةقشملا ، صلا ع  اهانعم  نامإلا  ةوالحف  الإ  ، عنم 

.لطلا اذه  شاع  اذكهو  لجو ،



رئاثلا قرافام  دسأ 
توملا صرحأ ع  هنأ  الإ هللا  هلإ  ةمل ال  ءالعإ  لس  لتاق   يذلا  لتاقملا  ةمظع  لا   نإ 

ىري نم  نإف  راوغملا ، لطلا  اذه  ةمظع  لا   وه  اذه  ناو  ةاحلا ، هئادعأ ع  صرح  لثم 
، ةلهو لوأ  نم  هسفن  قدص  نأ  عيطتس  اولتاق ال  مهو  نيدهاجملا  نم  ەغ  وهو  لطلا  اذه 
، ةداهشلا زوفلا  لجأ  نم  نولتاق  ل  بسحف ، نلاو  زوفلا  لجأ  نم  نولتاق  اجر ال 

ً
ىري  وهف 

كلذ مهراعشو   اعصو  اقاش  اهيلإ  قطلا  نا  امفكو  تنا ، امنيأ  ةنجلا  نع  ثحي  مهنم  لف 
.ةنجلاو امئاد هللا  انراعش  نك  نأ  ةوخألا  اهيأ  انيلع  بج  اذل  ةنجلاو ، هللا 

نيدلا حالص  راوغملا  طح  لط  دفح  لسالا  دسألا  انصق  لط  لاطألا  رواغملا  ءالؤه  نمو 
ماح دمحم  لمالا  غ  وهو  همحر هللا –  ويألا  دمحم  لمالا  قرافام  ةنيدم  مأ  ويألا 

.راتتلا ةهجاوم  لسالا   لطلا  اذه  ةصق  عم  روطسلا  ەذه  عتمتسل   انب  اولاعتف  م ،- 

نم ناسإ  نويلم  نم  أ  لتقو  راتتلا ، د  ع  دادغ  ةساعلا  ةفالخلا  ةمصاع  طوقس  دع 
؛ مهعم فالحألا  نودقعو  راتتلل  مهءالو  نودكؤي  ملسملا  ءارمألا  نم  نوحطنملا  أد  اهلهأ ،

 – لوضانألا ةقطنم  نم  عبارلا  نالسرأ  جلقو  اثلا ، سواكو  لصوملا ، مأ  ؤلؤل  نيدلا  رد  لثم :
بلح مأ  ويألا  فسوي  انلاو  صمح ، مأ  ويألا  فألاو  نآلا ،-  اكرت  برغو  طسو 
ءالؤه نأ  نم  مغرلا  عو  همسا ،-  سفن  لمحو  نيدلا ، حالص  ناطلسلا  دفح  وهو  قشمدو – 

والوه مامأ  ترهظ  ةلشم  كانه  نأ  الإ  اكرتو ، ماشلا  ضرأو  قارعلا  لامش  مظعم  نولثم  ءارمألا 
.ةاهنلا مهدهاج إ  نأ  ررقو  راتتلل ، خضري  نأ  ضفر  يذلا  ييألا  ءارمألا  دحأ  و 

ق نآلا   عقت  ةنيدم  و  قرافام –  ةقطنم  مأ  ويألا  دمحم  لمالا  مألا  وه  كلذ  نا 
عو قارعلا ، نم  رغلا  لامشلا  ع  رطس  كلذك  دمحم  لمالا  شويج  تناو  اكرت – 

ةقطنملا زاتج  نأ  الإ  همامأ  سلف  اروس ، لتح  نأ  دي  والوه  ناو  اروس ، نم  لا  لامشلا 
اهنأ ةصاخ  ةَّوقلا  قرافام  ةرامإ  عاضخإ  نم  دُ  ال  اتلاو  دمحم ، لمالا  ةرطس  تحت  لا 

.ادج ةنصح  ةنيدم 

، طو نود  ملسلا  ەوعد إ  انان  اع  وسر 
ً

هلإ  لسرأف  لمالا ، باهرإ  والوه  لواح 
، هتغل دمحم  لمالا  عم  مهافتلا  عيطتس  هنأل  والوه  هلسرأ  دقو  وقع ، سسق  د  ناو 

دمحم إ لمالا  رظن  تفل  كلذو ح  ان ، ىرخأ  ةحان  نم  وهو  والوه ، ةوق  هل  لقنيلو 
.مهغك راتتلا  عم  نونواعتي  ىراصنلا  نأ 

ءادعألا نم  لئاه  مضخ  طسو  ةنمؤملا   ةغصلا  ةرجلا  ويألا  دمحم  لمالا  حبصأ  اذكهو 
 - نآلا اجروج  جْلا -  ةلمم  لا  لامشلا  نمو  ةنانلا ، ايمرأ  قلا  نمف  ءالمعلاو ؛

برغلا نمو  ؤلؤل ، نيدلا  رد  لمعلا  اهبحاصو  لصوملا  ةرامإ  لا  بونجلا  نمو  ةنانلا ،
اهبحاصو بلح  ةرامإ  رغلا  بونجلا  نمو  نالسرأ ، جلق  لمعلا  اهبحاصو  ةقجالسلا  تارامإ 

.لمالا مع  نبا  فسوي  انلا  نئاخلا 

عضوو ابك ، اشج  روفلا  والوه ع  زهجف  لوسرلا ، لتق  والوه  برحلا ع  لمالا  نلعأ 
ايمرأ لمم  شويج  هعمو  ًةام ، قرافام  إ  شجلا  هجوتو  طومشأ ، هنبا  هسأر  ع 



ةاح مدت  دع  كلذ  ناو  ةجه ، ةنس ٦٥٦  بجر  رهش  ةنيدملا   راصح  أد  دقو  جْلاو 
، اهدحو ةلسالا  ةنيدملا  تدمصو  طقف ، روهش  عــرأ  دادغ  ةساعلا  ةفالخلا  ةمصاعو  ملاعلا 

داهجلاو ح تاثلا  ع  هعش ، عجش  دمحم  لمالا  مألا  ماقو  ةراض ، ةمواقم  اهيف  ترهظو 
.توملا

اماع رمتسا  راصح  دعو  ءانبجلا ،! نامز  اعاجش   مائللا ، نامز  امك   هللا  همحر  نا  دقل 
هلع ةنعل هللا  طومشأ -  اهلعج  دقف  امامت  تحبساو  ةلسالا ، قرافام  ةنيدم  تطقس  فصنو 

مألا اوظفتحاو  اهراد ، اوقَّرحو  اهناس ، ل  راتتلا  لتقف  مواق ، دل  لل  ةع  ەدجو -  هبأ  عو 
.بلح ةنيدم  راصح  وهو   والوه ، هبأ  راتتلا إ  دئاق  ه  بهذو  اح ، دمحم  لمالا 

عطق ذخأ  ەدق  نأ  دع  لطلا  مألا  نم  ماقتنالا  ە   ل  والوه  عمجتساو  والوه ، ەدقف 
زع نذأ هللا  نأ  عشلا إ  بذعتلا  اذه  لظو  همحل ، نم  لأ  نأ  ەجأ  هنأ  ل  وهو   هفارطأ 
مث قشمد ، سدارفلا  با  ةف ع  هسأر  َقلُعو  اهئرا ، دعصت إ  نأ  دهاجملا  اذه  حورل  لجو 

.كلذ دع  سأرلا  فرُع  يذلا  دجسملا  نفد 

ةع • 

لوسر هللا ةنسل  ةفلاخملا  رومألا  نم  ةداهجلا  ةاحلا  نع  دعلاو  ةحارلا  دالخإلا إ  نإ  باش ، ا 
نأش ملسملا ال  ةقو  لاتقلل  نوصوصخم  سانأ  مهدهع  نك   مل  ثح  هاحصأ ، ةنسو  ملسو هيلع هللا ىلص 

شويج تمهاد  امنيحو  نيدهاجم ، مهل  اونا  مهنع  هللا  ر  ةاحصلا  نإ  ل  كلذ ، مهل 
جخ دق  هنإ  لاتقلل ح  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةداق  نوملسملا  جخ  بازحألاو  دُحأ  ةنيدملا   كملا 

.لافطألا ضعو  ءاسلاو  رالا  خيشلا  نم  ثلا 

دقو وألا ، مهروصع  ملسملا   دنع  لاتقلا  ةردقملاو ع  ةداهجلا  حورلا  ەذه  تلظ  دقلو 
ثك ائشف ح   ائش  ةداهجلا  حورلا  ەذه  ْتخ  مث  باتلا ، اذه  ثك   ةلثمأ  ركذ  مدقت 

زجعلا اذه  رهظ  دقو  مهسفنأ ، نع  عافدلا  نع  ح  نجاع  اوحصأو  داهجلا ، ملسملا  نم 
.ركذت ةمواقم  نود  راتتلل  مهللذتو  مهمالسسا  الج  



ضرألا هتذوخ ع  لأ   يذلا  ناطلسلا 
علاو سوردلا  ذخأ  نأ  دع  الإ  هلقتسم  كرد  نأ  الو  ەاح ، شع  نأ  عيطتس  ناسإلا ال  َّنإ 

ردني نيذلا  ءاقتألا  ذاذفألا  لاجرلا  نم  ةرطع  ةقاب  اهيلع  ما هللا  دق  ةمأ  نحنو  هضام ، نم 
تاحفصلا  تلق  امل  هللاو  و  نامزألاو ، روصعلا  ىدم  ممألا ع  نم  ةمأ  يأ  مهدوجو  
ەذه ل  اهدنع  ةمأل  فك  : » فن لوقأو   بجعتأ  تنك  انخرات ، مئاظعلاو   ةقلامعلا  س 

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

«. حالف لاجرلا 

نم لطو  مالسإلا ، ةداق  مظعأ  نم  دئاقل  مظع  فقوم  عم  انلق  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو  
انب اولاعتف  همحر هللا ، زطق  نيدلا  فس  رفظملا  ناطلس م  هنإ  خــــرات ، بورحلا   لاطأ  أ 

.ةدلاخلا تولاج  لهس ع  ةكرعم  عئارلا   مظعلا  وطلا  فقوملا  اذه  عم  اس  شعنل 

متو تولاج ، ع  ةعقوم  مصعملا   راوسلا  ةطاحإ  راتتلا  ملسملا  تاوق  تطاحأ  امنيح 
ل اهيف  راتتلا  جخأ  ةعش ، ةراض  ةكرعملا  تناو  تولاج ، لهس ع  لخاد  راتتلا  تاوق  راصح 

قوفتو ةوق  ترهظ  انه  نوتباث ، نورباص  نوملسملاو  ةغلا  ةمح  نولتاق  اوءدو  مهتانامإ ،
طغضت ةتلا  ةنمملا  تأدو  ةكرعملا ،-  لق  ةمالسإلا  تاراختسالا  تركذ  ام  راتتلا -  ةنمم 
بهرلا طغضلا  تحت  عجات  ملسملا  تاوق  تأدو  ةمالسإلا ، تاوقلل  ألا  حانجلا  ع 

.ةكرعملا ضرأ  نوطقاسي ع  ءادهشلا  أدو  ةمالسإلا ، ةملا  نوقخ  راتتلا  أدو  راتتلل ،

، كلذ ناتفلا  لداعتتو  السإلا ، شجلا  لوح  نوفتلسف  ةملل  مهقاخا  راتتلا  لمأ  ولو 
.ملسملا ةثرا ع  لهسلا  قالغإ  حبصو  راتتلا ، ةفك  حجرت  دقو 

تاوقلا نم  ةقرف  اهيلإ  عفدف  شجلا  ةم  اهشعت  لا  ةاناعملا  ىري  هللا  همحر  زطق  ناو 
، نلا كش  ضعلا  أدو  نوطقاسي ، نوملسملاو  رمتسا ، يتلا  طغضلا  نلو  ةطاتحالا ،

مغر ادج  مزأت  فقوملا  نل  مزهي ، هنإ ال  هنع  لق  يذلا  راتتلا  شجل  ةعرملا  ةعمسلا  الو ن 
.ةكرعملا ضرأ  ةطاتحالا إ  تاوقلا  لوزن 

اذه هسفنب   ةكرعملا  إ  لي  نأ  وه  هنع  لد  ادحاو ال  ح 
ً

الإ  زطق  ناطلسلا  دج  مل  انه 
نأ دُ  ال  ةودقلا ،-  ةقط  و  مهعم -  اهداتعا  لا  ةقطلا  ەدونج  تثي  نأ  دُ  ال  تقولا ،
ەذه نمؤملا   هلع  لصح  ام  غأ  هللا  لس  توملا   نأ  ةلمع  ةقط  ەدونجل  حضوي 

.قفلا ناتشو ب  اندلا  نودي  مهو  ةرخآلا  دن  نحن  ةاحلا ،

، توملا نم  هفوخ  مدعو  ةداهشلل ، هقاشا  نع  ابعت  ضرألا  ع  هتذوخ  ناطلسلا  لأ  دقل 
نزاوم تلق  لاو  ەامالسو ،» ەامالسو … : » نآلا ح  ددت  لا  ةهشلا  هتحص  قلطأو 

.ةكرعملا

ناطلسلا دوجوب  دونجلا  وفو  لا ، نم  ةمطالتملا  جاومألا  طسو  هسفنب  زطق  لأ  دقل 
بهتلا انه  نولتاق ، ام  لتاقو  نورعش ، ام  رعشو  نوناع ، امم  اع  مهطسو ، رفظملا  

نودص ةردان  ةراسج  اوقلطناو   مهيلع ؛ اولمحو  راتتلا  شويج  مهيلع  تناهو  دونجلا  سامح 



حالفلا توص  العو  تولاج ، لهس ع  لاتقلا   لعتشاو  مالسإلا ، ةعشلا ع  ةتلا  ةمجهلا 
خــــرات ي   نل  يذلا  دجملا ، مويلا  اذه  مهــر   إ  ملسملا  ـأ  جلو ء ، ل  بكتب ع 

.ةعاسلا ماق  لا إ 

همهس راتتلا  دحأ  بوص  دقو  ةداهشلا ، نع  ثحي  نم  لاتق  ايجع  اتق 
ً

همحر هللا  زطق  لتاقو 
ناطلسلا لجف  ُسرفلا ، تامف  هلع  بكري  نا  يذلا  سرفلا  باصأ  هنلو  ەأطخأف  زطق  وحن 

امو هبقع ، صكن ع  امو  ةظحل ، ددرت  امو  هل ، لخ  اشام ال  ضرألا  لتاق ع  لظو  همحر هللا 
هنع هل  لزانتو  اعم ، هلإ  ءاجف  اشام  لتاق  وهو  ءارمألا  دحأ  ەآر  دقو  طق ، هتاح  صرح ع 

!«، كعفن ملسملا  مرحأل  تنا  ام  : » لاقو كلذ  ضفر  زطق  نأ  الإ  هسرف 

! ةطاتحالا لويخلا  نم  سرف  ەوتأ  نأ  اشام إ  لتاق  همحر هللا  لظو 

ءادعألا ضع  نأ  ولف  نالف ؟ سرف  بكرت  مل  اذامل  : » هل اولاقو  كلذ  ءارمألا ع  ضع  همال  دقو 
حورأ تنك  انأ  امأ  : » عئار ق  همحر هللا   ناطلسلا  لاقف  كس ،» مالسإلا  كلهو  كلتقل ؛ كآر 

لثم كولملا  نم  اقلخ  ّدع  ح  نالفو » نالف  ق 
ُ

لت دقو  هعض ، بر ال  هلف  مالسإلا  امأو  ةنجلا ،
هظفح نم  مالسإلل  ماقأف هللا  مهيلع ، ناوضر هللا  مهغو  نيدلا  حالصو  نيدلا  رونو  نيدلا  دامع 

.مالسإلا عض  ملو  مهغ 

تاوقلا تدأ  عئارلا  فقوملا  اذهل  ةجنو  ممألا ، ضهنت  ةداس  ا  ءالؤه  لاثمأ  فاتأ  ع 
مهدنع ةضقلا  نكت  ملف  مهتانامإ ، ل  دونجلا  جخأو  لاتقلا ، ادج   اقار  ًءادأ  ةمالسإلا 

.ةداهش وأ  ان  امإ  تنا  ل  راتتلا ، ةاح  وأ  توم  ةضق 

ةع • 

ظح همامتها  مدعو  هعضاوت  ع  لد  لطلا  ناطلسلا  اذهل  للجلا  فقوملا  اذه  باش ، ا 
اعلا فدهلاو  مالسإلا  ةمظع  ەركذت  لد ع  ام  ةماعلا ، ملسملا  ةحلصم  لس  هسفن  

.ةنجلاو اعت  ناوضر هللا  ءاغتبا  وهو  اقح  نونمؤملا  ەدشي  يذلا 

ثح ةكرعملا  كلت  ملسملا   حاجن  همحر هللا   زطق  رفظملل  مظعلا  رودلا  انل  بت  دقل 
لاطألا نم  هعم  نم  عاطتسا  هنلو  راتتلا ، مامأ  اومزهنا  مهنم  ةفئاط  تمزهنا  اذإ  لق  نم  اونا 
شجلا هعجشل  نا  دقلو  ملسملا ، شج  ةم  راسكنا  تحتفنا  لا  ةرغثلا  كلت  َدس  نأ 

.اعت نذب هللا  نلا  مهل  ققحت  ەدارفأ ح  تاث  بلا   رثألا  ناطلسلاو –  دئاقلا  وهو  – 

هل اعت  هللا  نب  ةلما  ةقثو  يوق  ق  ع  وهو  ةكرعملا  كلت  زطق  رفظملا  لخد  دقل 
نلا دعو  مهرافأ  نولمح   مهو  كراعملا  نولخد  مهنع  ةاحصلا ر هللا  نا  ام  ەدنجلو ،

.ضرألا كمتلا   مهل  ملسو هيلع هللا ىلص 

اعفاد كلذ  نا  دقف  نلا ، قلاو  ةقثلا  نم  ةلاع  ةجرد  كلذك ع  دونجلاو  ءارمألا  نا  دقلو 
، مهئادعأ اوتنا ع  كلذو  اعت ، لس هللا  ةقاط   نم  نوعطتس  ام  ل  لذ  مهل إ  اق 

فقاوم مهعم  مهل  تناو  راتتلا ، نم  مهئادعأ  نوملسملا ع  أرجت  ةدلاخلا  ةكرعملا  ەذه  دعو 
.ةفم ةداهج 



دهاجملا ناطلسلا 
حور مهصرحأ ع  نيدهاجملا  دئاق  نوك  نأ  وه  ارثأو ، اخ  اهأو  ءادفلا  ەوجو  عأ  نأ  كش  ال 

ةحضتلا نطاوم  نوعراس إ  هئارو  نم  نيذلا  اذإف  هسفن  نم  ةودقلا  ع  ح  ءادفلاو ، لذلا 
ةوسأ اونا  نيذلا  ةداقلا  جذامن  نم  ثلا  انيلع  ضرع  مظعلا  مالسإلا  خــــراتو  ءاطإ ، الو  ددرت  ال 

لاجرلا ءالؤه  نمو  ءادفلاو ، ةحضتلا  ةعورو  داهجلا ، قدص  صرحلا ع  مهدونجل   ةنسح 
، مهتامحو ملسملا  لاطأ  أ  نم  نا  يذلا  همحر هللا ، حتافلا  دمحم  مظعلا  قالمعلا  نا 

هتاح لاوط  امك  اضن 
ً

لضان  دقو  داهجلاو ، نادملا  نع  داعتبالا  بح  همحر هللا ال  نا  دقف 
.الاطإ حتفل  هقط  وهو   هر  ح ل 

اذهل خــــراتلا  ةحضتلاو   ءادفلا  دهاشم  مظعأ  دحأ  عم  اس  شعن  روطسلا  ەذه  نحن   اهو 
.دفلا وطلا  دهشملا  اذهب  عتمتسل  انب  اولاعتف  مظعلا ، قالمعلا 

قالمع شج  حتافلا  دمحم  ناطلسلا  جخ  ١٤٧٦م  ةجه =  ةنس ٨٨٠  نم  عيلا  لئاوأ   
ركمأو عدخأ  هنأ  نوخرؤملا  هفص  مرجم  ةغاط  ناو  ألا -  نافتسا  نادغوبلا  ماح  بدأتل 

.ملسملا دال  بختلاو   ةصوصللا  لامعأ  نم  ه  ماق  امل  ناطشلا -  نم 

هتقط نافتسا  جهتنا  دقف  ةواخ ، اهدجوف  نادغوبلا  ةقطنم  لخد  هشج ح  ناطلسلا  فحز 
لو باعشلاو  لاجلا  ناسلا إ  لّحرو  سا  الو  خأ  ِقبي ع  ملف  مدتلاو  قرحلا  وألا  

ةفثلا راجشألا  ب  ەدنج  عم  كوبسر  يداو  انمم   هل  ذختا  مث  ضرألا  نم  عنمتم 
كلهل ةفولا  ةملاو  ثلا  دازلا  ةلمحلا  ەذهل  دعأ  دق  حتافلا  ناطلسلا  نأ  الولو  ةقصالتملا ،

.اعوج لخلا  تقفنو  شجلا 

ثدحس ئاه 
ً

ائش  نأ  رانلا  اهتلأ  لا  ةرفقملا  ءادرجلا  عاقلا  نوزاتج  مهو  نوملسملا  سحأ 
نان مهيلع  ترمهنا  ىرخأ ح  تاوطخ  كلذ  دع  نومدقتي  اودا  ملو  بشيس ، افنع  اتقو 

ً

بارطضالا داو  مههوجو ، ع  ةراشكنالا  دونج  حطناو  راجشألا  ب  نم  ةددشلا  عفادملا 
.عفادملا رم  نع  دعاتو  حتافلا  ناطلسلا  عراس  نأ  الول  شجلا  فوفص  دوس 

تمظع  ٍةلوقم  مهيف  حاص  َمث  ەدنج ، لذاخت  وزبارطلا ع  دمحم  ةراشكنالا  سئر  فَنعو 
دكؤملا نلا  اوطرو  اهظ  مهءارو  فوخلا  اومرف  ةزعلاو  شأجلا  تامل 

ُ
ه مهل  تطعأو  مهسوفن 

«، ةمالسإلا ةمحلا  مف  نكتلو  دنُج هللا  اونوك  نودهاجملا  ُةازُغلا  اهيأ  : » لاقف مهتحاس   

ء ىول ع  مامألا ال  ه إ  عفدناو  هناصح  ضكرو  هفس  َلتساو  سلا  ناطلسلا  كسمأو 
ب بشو  اهيف  نم  ع  ةاغلا 

َ
اومحتقاو  ەءارو  اوقلطناف  ەدنج  سامحلا   ران  كلذ  بهلأو 

.لصألا ضلا إ  نم  رمتسا  فويسلا  فنع  ٌلاتق  راجشألا 

الإ جني  ملو  ەداوج  رهظ  قوف  نم  نافتسا  عقوو  قزمم ،  َ ةنادغوبلا  دونجلا  نوينامثعلا  قزمو 
مهسوؤرب حطت  ينامثعلا  فويسل  ةمعط  ەدونج  كرتو  ادنلوب ، إ  اراه  وو  ةغلا  ةعص 

.ةفو مئانغ  اومنغو  نوينامثعلا  تناو  لاتقلا ، ةحاس  مهثثج  تألتما  ح 

ةع • 



ي ثح  خــــراتلا ، نودهاجملا ع  اهمدق  لا  ةيجعلا  تاحضتلا  نم  لثَم  اذه  باش ، ا 
ةماسلا ةداهجلا  فادهألا  مهنيعأ  مخضتو   يويندلا ، مهلقتسمو  مهسفنأ  لاطألا  ءالؤه 

ثح نمزلا ، نوقاس  ةداهشلل  نوضرعتي  مهو  مهتاح  لقتسملاو   احلا  نوكتل  
اندلا ملاع  امأ   ةرخآلا  ملاع  اذه   صق ، نمز  ةنجلا   ةلاعلا   تاماقملا  رفظلا  نودي 

ماق ام  انيأر  دقلف  يئادفلا ، ءالؤه  تاحضت  نم  ةمألا  دوعت ع  لا  ةمخضلا  تادئاعلا  مف  
هتعاجش بس  هشج  فلح  نلا  ناف  رفظلا ، وأ  ةداهشلا  زوفلا  ةغر   ناطلسلا  ه 

.ةقراخلا

فقوم يأ  دنع  نوك  يذلا  لجرلا  وه  ةمللاو ، فقوملا  ُلجر  وه  قحلا  ناسإلا  َّنإ  باش ، ا 
عتمتملا لجرلا  وهو  ةعفر ، ةقالخأ  ئدامو  مقو  ةنسح ، قالخأ  كلذ ع  بم  نانجلا  تاث 

امزاح نوكف  ەرومأ  عي   يذلا ال  وهو  رمأ ، يأ  تلا  لق  كفتلا  نعمملا  لقعلا  ةنازرب 
بلغ ع امدنع  رومألل  امزاح  نا  دقلف  حتافلا ، ناطلسلا  نم  فقوملا  اذه  ەانيأر   ام  اذهو 

تهلأ لا  تامللا  ضعب  مهيف  حاص  مث  َدونجلا ، ُدئاقلا  فَّنعف  توملا ، اوفاخ  دونجلا  نأ  هنظ 
.نلا مهيلع  لزنأ هللا  سامحلا ح 



لجلا خيشلا 
فوقولاو  قحلا  نع  دوذلا  رهزألا   مالعأل  دجن  ثدحلا  انخرات  فقاوم  انحفصت  اذإ  نحن 
قح نوشخ هللا  موق  ءانألا   ةثارو  دكؤتو  رطاعلا ، ىذشلا  اهنم  حف  ةعئار  تاآ  لطالا  هجو 

باتك اهاصحأ   نم  دجت  مل  اهتك –  ع  ةدلاخلا –  فقاوملا  ەذه  نأ  فسؤملا  نمو  هتشخ ،
ءالؤه ددجلا ع  لجلا  فرعتي  اهنم ح  ضع  ّطخن  باتلا  اذه  نحنو   خــــرات ، اهنود   وأ 
نسح للجلا  خيشلا  اذهل  عئارلا  دهشملا  اذه  روطسلا ع  ەذه  فرعتنل   انب  اولاعتف  مئاظعلا ،

.هللا همحر  يودعلا 

، هنام اشا  قيفوت  هنبا  عو  شرع م ، نم ع  لعامسإ  يويدخلا  زعلا  دع  ناطلسلا  لزع 
نع ةاناعملا  ففخ  نأ  اهلالخ  نم  دارأ  لا  تاحالصإلا  ضعب  ەدهع  اشا  قيفوت  أد  دقو 

كرتو داللا ، نوئش  يلجنإلا   لخدتلا  نم  هفقوم  نل  هنم ، ةخنلا  هلوح  عمجو  بعشلا ،
مهعمو ملا  كسعلا  بضغأ  مهيلع  لا  قو  ةسالا ، يدأ  شجلا   رومأ 
رمعلا مدقت  مغر  نا  يذلا  يودعلا  نسح  بلا  ملاعلا  مهتمدقم  ناو   مهدل ، نرويغلا ع 

لاق ام  رئاج » ناطلس  دنع  قح  ةمل  داهجلا  لضفأ   » نأ لمالا  عانتقالاو  دهعلا  لازي ع  ام  ه 
.ملسو هيلع هللا ىلص ملا  لوسرلا 

بد شجلا ح  لاوحأ  سحتب  قيفوت  يويدخلا  مهاوكش إ  نوملا  طاضلا  مَّدق  نأ  امف 
نكتو مهمامأ ، تاقلا  با  حتفو  مهتالطل ؛ هناعذإ  مغر  يذلا  يويدخلا  مهنب و  فالخلا 
ةحلل ارزو  ارع  ناو  يدورالا ، اس  دومحم  ةسائرب  ةم  ةرازو  لكشو  باون ؛ سلجم 

مث هعاتأو ، ارع  ةفصتل  ةلواحم  ترجو  طاضلا ، دض  بلقنا  لجنإلا  ةروشمو  هنأ  الإ  اهيف ،
.ةردنكسإلا لجنإلا  لوزن  رومألا إ  تروطت 

اراشم يودعلا  خيشلا  به  انه  لاجرلا ، رادقأ  ت 
ُ

فرع ةمألا  خــــرات  نم  ةصعلا  تاقوألا  ەذه   
هفقاوم يويدخلا   اغ  امدنعو  بعشلل ، دملا  يأرلا  دحوو  ةمللا  عمج  نئاثلا  فوفص   

ەذه هتافتب  يويدخلا  نأ  ءاتفإلا  نع  خيشلا  َناوتي  مل  بعشلل ، ةطحملاو  لجنإلل  ةلاوملا 
وه ىوتفلا  ەذه  لَّذو  داللا  مح  نع  هلزع  نم  دُ  ال  اتلاو  مالسإلا ، نع  جراخ  نوك 

ةعاذو ع   ةثالثلا  أو  رهزألا ، ءاملع  نم  يوافلخلا  دمحمو  شلع  دمحم  خشلاو 
.ةهر وأ  فوخ  نود  يويدخلل  ةدملا  ىوقلا  يَدحت  نم  اهيف  ام  مغر  سانلا ، ىوتفلا ب  ەذه 

، ةماحملل اومدق  نيذلا  نم  ادحاو  يودعلا  نا  بارعلاو ، ارع  ضقو ع  ةمهلا  تلح  املف 
.لجنإلا نم  ددعو  يويدخلا ، لاجر  نم  تاوشالا  نم  ففل  نم  ةفلؤم  تنا  لا 

إ فوخلا  قرطتي  مل  لالجو  ةاهم  ةمحملا   مامأ  نامثلا  َّنِس  براق  يذلا  خيشلا  فقو 
وهو ال هلع  مدقأ  ام  مدقأ ع  دقف  تاسارلا ، لاجلا  توبث  تاث  نانجلا ، تاث  نا  دقو  هلق ،

.جئاتنلا تنا  امهم  قحلا  ةن  الإ  ي 

تمتخ وأ  كمسا ، قو 
َ

تع له  : » فاج ظلغ  توص  بويأ  اشا  لعامسإ  ةمحملا  سئر  هلأس 
قرام هنأل  لزعلا ؛ ُقحتس  اشا  قيفوت  يويدخلا  وُمُس  مظعملا  انيدنفأ  نأ  ق  ارارق  كمتاخ 

،»؟ داللا ءادعأ  لجنإلا  عم  نواعتو  نيدلا  نع 



ةتباث
َ

ةرظن  اشا  بويأ  رظنف إ  هتسامحو ، باشلا  ةمح  دعتس  نسلا  نعاطلا   خيشلا  اذو 
، اهنع ثدحتت  لا  ةقرولا  َرأ  مل  نإ  اشالا ، اهيأ  : » لاقو همامأ ، ةدضنم  هعارذ ع  أتاو  ةداح ،

تحأ  اذإ  أ ، ام  كل  لوقأ  لو  قو ،
َ

اهتع دق  تنك  اذإ  امع  كلاؤس  بجأ ع  نلف  اذهلو 
اهُمتخأو سا  اهعقوت  نع  رخأتأ  نل  نإف  هتركذ ، يذلا  عملا  اذه  لثم  يوتحت ع  ةقرو 

ً
نآلا 

«. اشالا اهيأ  نآلا  كروضح ، تاخ  

نأ اوركنت  نأ  نوعطتس  لهف  ملسم ، متنك  اذإ  : » ئاق
ً

ةمحملا  ءاضعأ  إ  خيشلا  رظنو 
اماح نوك  نأ  اريدج  ْدع  مل  امهيلإ -  مضناو  لجنإلا  بهذو إ  ەدال ، ناخ  دقو  اشا -  قيفوت 

،»؟ انل

ةهر خيشلا  نأو  موكحملا ، فخ  هنأ  نظ  نا  يذلا  ةمحملا ، سئر  اشالا  هجو  رفصاو 
مل خيشلا  ةعاجش  مامأ  هنلو  هنم ، ثدح  ام  ركنُي  وأ  عجاي  نأ  نكم  ەرظتي  يذلا  باقعلا  نم 

ەوذخأ نأ  ةمحملا  سارح  إ  أموأو  ءيرجلا ، نسملا  لجرلا  اهب ع  دري  ةدحاو  ةمل  قطني 
.تام اهيف ح  ەولقتعاو  هتق ، ەولقن إ  مث  ةمحملا ، ةعاق  نم  ه  اوجرخو 

ةع • 

هخويش يدأ  ع  ملعلا  ذخأ  نأ  ذنم  للجلا  خيشلا  اذه  لقعو  بلق  رقو   دقل  ةداس ، ا 
، هلإ سانلا  نوعدو  ه  نوملع  اوماد  امو  قحلا  اوماد ع  ام  ءانألا  ةثرو  ءاملعلا  نأ  هملعمو 

.ركنملا نع  نو  فورعملا  رمأ  هسفنب ، أدي  نا  امنو  طقف ، وق 
ً

كلذ  نمؤي  نك  ملو 

، اهقدأو تاظحللا  بعصأ  قحلا   اذه  ءانألا ع  ةثرو  تو  قحلا  تي  اذكه  باش ، ا 
هجاوي نأ  َشخ  مل  نسلا  نعاطلا   للجلا  خيشلا  اذهف  ةمألا ، ةاح  ةلصافلا   تاظحللا  ەذه 

ا نيدلا  ةزعلا  خمش  هنإ  هنع ، عفاد  يذلا  قحلل  انمث  هتاح  عفد  ح  كلم  ام  ل  لطالا 
دنع هللا ام  قلا  هنإ  كلم ، وأ  ناطلس  وأ  بصنم  يأ  همامأ  رغص  دقف  ملاعلا  اذه  سفن  ةداس  
، هتوج مغر  لطالل  زاحنالا  ضفرو  نيدلا  تحا  يذلا  لجلا  خيشلا  اذه  محرف  حلاصلل ،

.عاتالا ةلق  مغر  قحلل  زاحناو 



! ءالذألا عقنسم  لط  
رهازأ انيلع  دوجتل  اهناصغأ ، ُبعادأ  ُتحُر  خــــراتلا ، قئادحل  ةرركتملا  تارالا  لالخ  نم 

دُ  هنأ ال  تملعف  همحر هللا ، يرادقدنبلا  سيب  نيدلا  نكر  لطلا  ناطلسلا  نع  تامولعملا 
لاطأ نم  لط  للف  ةكزلا ، ةحئارلا  لصحأل ع  هكوش ، زخوب  رعشأل  درولا  قاروأ  ةحفاصم  نم 

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

، السإلا ملاعلا  ع  راتتلا  راصعإ  ةهجاوم  نع  ءانبجلا  سكن  امنيح  سيب  ناطلسلا  فقوم 
ىل خــــراتلا  قئادح  نم  ةطغ  برقتنل   انب  اولاعتف  صاعألا ، ەذه  مامأ  خماشلا ، دوطك  ناف 

.مظعلا دهشملا  اذه 

مسالا الإ   ەدج  لثم  نك  مل  يذلاو  نيدلا -  حالص  ناطلسلا  دفح  ويألا  فسوي  انلا  نا 
د ةامح   ةنيدم  طوقس  دع  اراشسا  اسلجم  دقع  دق  ةمألل ،-  انئاخ  اناج  نا  دقف  طقف ،

ءارمأ مظعم  مض  سلجملا  نا  قشمد ، ماشلا  ةرهزو  هلم  ةمصاع  نآلا ع  رودلا  ءاجو  راتتلا ،
سيب نيدلا  نكر  مألا  اضأ  ه  سلجملا  ناو  فاحلا  نيدلا  دز  مألا  مهسأر  عو  شجلا ،

.يرادقدنبلا

تراد ب ةنتف  ءانثأ  نم م  كلذ  لق  اورف  نيذلا  ةحلا  كلامملا  ءارمأ  نم  همحر هللا  وهو 
فسوي انلا  هلقتساو  بلا ، ياطقأ  نيدلا  سراف  مهدئاق  لتقم  بس  كانه  كلامملا 

ملو عامتجالا  أد  ةلئاهلا ، تاردقلاو  ادج  ةلاعلا  ةكسعلا  ةءافلا  نم  هل  امل  ەداوق  إ  همضو 
تلقتنا إ لاو  فسوي  انلا  اهنم  اع  لا  علهلاو  بعرلا  رهاظم  روضحلا  خ ع  نك 

.هئارمأ مظعم 

كلذكو ءاقللا ؛ ع  ىوق  الو  راتتلا ، ةهجومل  لم  ال  فسوي  انلا  نأ  اضأ  احضاو  ادو 
مث راتتلا ، و  مهنب  ةلئاهلا  ةوجفلا  نع  نوثدحتو  نولذاختي  روضحلا  مظعم  أدف  ەؤارمأ ،

ماقف فسوي  انلا  نم  جأ  ناو  فاحلا  نيدلا  نز  مألا  شجلا  دئاق  إ  ثدحلا  لقتنا 
.لتاق الأ  فسوي  انلا  شو ع  ملسملا ، نأش  نم  نوهــو  راتتلا ، نأش  نم  مظع 

ءاضقلل ع ةلاع  ةسامحو  نيدلل ، ةبك  ةّمح  هف  تناو  سيب ، نيدلا  نكر  مألا  ضفتنا  انه 
لذاختملا نم  ةعومجم  طسو  هسفن  دجو  هنل  ةهجاوملا ، ةفراج   ةغرو  راتتلا  رطخ 

.ةنوخلاو

كلامتي ملو  افنع ؛ اس  هس  مث  فاحلا  نيدلا  نز  شجلا  دئاق  هجو  سيب   مألا  خ 
نم لوألا  دوصقملا  نا  اعط  ملسملا - ،» كاله  بس  تنأ  : » هل لاقو  هو ، ماقف  هسفن 
مهأ نم  وه  نا  دقف  فسوي  انلا  ناجلا  كلملا  ل  فاحلا  نيدلا  نز  سل  سيب  مال 

مألا همع  نبا  هنم  ملس  ملو  كلذ ، لق  اثك  راتتلا  دعاس  دقلف  ملسملا  كاله  باسأ 
 -. راتتلا ةدعاسمل  هشج  نم  ةقرف  هنبا  ثعو  قرافام  مأ  دمحم  لمالا  دهاجملا 

رارقلا فسوي  انلا  ذخأ  نوعمس ، وملاو ال  تاومألا ، نم  ةعومجم  بطاخ  نا  سيب  نل 
شجلاو نورفس ، ءارمألاو  رفس ، فسوي  مألا  رخآ ، ء  الو  رارفلا  رارفلا ، وهو  بسانملا 



شجلا نم  قشمد  تلخ  دقل  عافد ، الو  ةامح  نود  بلا  اهبعشو  قشمد  سو  رفس ،
.لاتق نود  ةنيدملا  والوه  لخدو  راتتلل ، ةنيدملا  ملس  متو  ءارمألاو ،

ةع • 

هلخدت ع هسفنل ، ةمك  ةكزت  ەداهج  هل  لصحتي  لجو  زع  لس هللا  دهاجملا   نإ  ةداس ، ا 
نم اقتشم  ا  ام 

ً
لجو  زع  هحنمف هللا  هل ، ابحم  ەصتو  هلإ ، هقتو  هنم ، هندتو  هر ،

، لاملاو ةزعلاو  ةوقلاو ، ةردقلا  يداهجلا  عادإلا  تاموقم  تنا  اذإف  لإلا ، لاملا  تقم 
نم ةردق  هسكف  دارأ  ام  دهاجملا  ل  هنمو  هلضف  نإف هللا  داهجلا ، فلاتب  ماقلاو  ةاحلاو 

، هنئازخ نم  اقزرو  زعلا ، هنإف  هتزع ، نم  ةزعو  يوقلا ، هنإف  هتوق ، نم  ةوقو  رداقلا ، هنإف  هتردق ،
، هتمويق نم  كلذو  مئال ، ةشخ  نود  رمأ هللا  ائج  اماقو  ّلا ، هنإف  ةللج ، ةاحو  غلا ، هنإف 

.مويقلا هنإف 



ةراحتنا ةمهم 
، ةمللا كلت  هنعت  ام  ل  ءامظع  ءامظع ، اجر 

ً
هف  نأ  دج  دجملا  انخرات  علط ع  نم  ُل 

، ولا تاحاس  دوسألا   مهباهت  لاجلا ، مهمامأ  دمصت  ال  لانملا ، اوغليل  لاقثألا ، اولمح  لاجر 
الإ هللا، ادحأ  نوشخ  ال  لاستسا ، رفلا  نومواقُ  لزالزلا ، س  ودعلا  إ  مهدحأ  راس  اذإ 

رزولا مامهلا ، دئاقلاو  روسجلا ، دسألا  لاطألا ، رواغملا  ءالؤه  نمو  هلع ، اودهع هللا  ام  اوقدص 
.هللا همحر  لإ   اح  لطلا 

، راوغملا سرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلو 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  كلإف  هئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 

.ةردانلا ةلوطلاو  عئارلا ، فقوملا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعنل 

، هتلودل ةمصاع  لوألا  دارم  ناطلسلا  اهلعج  ةنردأ ، ةنيدم  حتف  ةنامثعلا   تاوقلا  تحجن  امل 
تالمعلا لقن  ةنصحلا   اهتاعافدو  تاسالا ، اهعقوم  نم  ةدافتسالا  لجأ  نم  كلذو 

دجنسا ناقللا  ةراغإلا ع  ةنامثعلا  تاوقلا  تأد  املو  ةوروألا ، ةهبجلا  بلق  ةداهجلا إ 
.اوروأ نم  ينامثعلا  درطل  بيلص  فلاحت  لكش  االا إ  اعدف  االا ، بلا  كلم 

يلصلا رجملا  كلم  ةداق  اوروأ  ءاحنا  ل  نم  بلصلا  ةار  تحت  عوطتملا  عمج  تءاجف 
ةمصاع افوص  ةنيدم  وحن  لتاقم  فلأ  نم ٦٠  نوكملا  يلصلا  فلاحتلا  كرحتو  لوألا ، شويال 

.م ماع ١٣٦٤ كلذ  ناو  اراغل ،

الإ اشا  هاش  الال  ناقللا  ةنامثعلا   تاوقلل  ماعلا  دئاقلا  إ  فلاحتلا  اذه  راخأ  لصت  مل 
بلطو ناطلسلا ، ەخ إ  ثعف  افوص ، يلصلا   فلاحتلا  عامتجا  ەءاج خ  ثح  ارخأتم 

نم للقلا  ددعلا  يلصلا  فلاحتلا  عم  ةهجاوم  لوخدلا   نم  اقلق  نا  دقف  اع  امعد 
.هد لا ب  تاوقلا 

ةداق راشساو  عامتجا  دقعف  رخأتس  ناطلسلا  نم  هلط  يذلا  معدلا  َّنأ  اشا  هاش  الال  كردأ 
ةقفرب ةهجاوملا  همحر هللا إ  لإ   اح  دئاقلا  لاسرإ  متي  نأ  ەدافم ، رارق  اولصوتف إ  دنجلا 

نوموقف ةنردأ ، فحزلا إ  ةلصوم  نع  ودعلا  لاغشإل  امثعلا  شجلا  ةخن  نم  ةبك  ةعومجم 
نع عافدلل  دادعإلا  اشا  هاش  الال  موق  تقولا  اذه  لالخ  ودعلا ،  ع  تاراغلا  ضعب 

.ةنردأ

، دهاجم فالآ  ةعرأ  ةقفرب  قلطناو  رو ، ل  رارقلا  اذه  لإ   اح  راوغملا  دئاقلا  لقتسا 
َّنأ ملع  املو  بورغلا ، لبق  نامج  عقوم  نم  بقاو  جــــم ، رهن  يداو  لوط  ع  مهب  راسو 
عالطالل ع ةفخ  مامألا  إ  مهلسرأف  رواغملا  نم  صاخشأ  ةدع  راتخا  كانه  ٌركسعم  ودعلا 

.دحأ ملع  نود  حاجن  ل  مهماهم  اودأف  عاضوألا 

نوو ةكرعملا  اوضوخ  نأ  لق  مهتالافتحا  نومق  ءادعألا  َّنأ  ەدافم  عالطتسالا  جئاتن  تنا 
دئاقلا ررق  انه  اعمج ، ينامثعلا  ع  ءاضقلاو  ةنردأ  رحتو  مداقلا ، نلا  احرف  حادقألا 

.ەذه حفلا  ةلل  فلاحتلا   تاوق  موجهلا ع  ماقلا  ك  اح 



ءادهش اعمج  فالآ  ةعرألا  دونجلا  طقسو  الاجتراو ، جعتسم 
ً

ارارق  رارقلا  اذه  نوك  امف 
لمورلا اوذقنو  مهيلع ، اوتو  ءادعألا  اوتشُ  نأ  امو  ييلصلا ، لويخ  كانس  تحت 

: » ئاق
ً

مهبطاخو  دونجلا  دئاقلا  عمجف 

نوضم مهف  لافتحالا ، لجأ  نم  اوتأ  ل  لاتقلا ، لجأ  نم  انه  إ  انؤادعأ  تأ  مل  ةوخإلا  اهيأ 
منغلا ال عيطقو  منغلا ، نم  اعطقو  ىراُسلا ، نم  اعمج  ل  ادونج  اوسل  نأل 

َّ
مه ركُسلا  مهتلل 

امف منغلا ، عيطق  تشُ  نأ  هنكم  دحاولا  بئذلا  نلو  دحاو ، بئذ  مامأ  ائش  لعف  نأ  هنكم 
نل ءادعألا  َّنإ  دوسألا ، ةدئفأ  نولم  ملاثمأ  لاطأ  عيطقلا  كلذ  ع  نوغملا  نا  اذإ  ملا 

«. سمشلا ةعشأ  تحت  جلثلا  بوذ  ام  نووذسو  انمامأ ، اودمص 

لجر ةراغإ  لللا  حنج  اعمج   مهيلع  نو 
ُ

غ ماسقأ ، ةعرأ  عفتس إ  لساوبلا  دونجلا  اهيأ  ا  »
ةراغإلا ددجن  مث  عضعضتو ، ودعلا  تشيسو  بحسن ، مث  ةدحاو ، ة  مهــنسو  دحاو ،

ان نلف  مالسإلا ، لجأ   نمو  ةمل هللا ، ءالعإل  انه  انتأ إ  دقلف  انعم ، اعت  هللاو  مهيلع ،
سمشلا نأ  نمؤم  انأو  مهكولم ، اوأو  ةبلا ، شويجلا  اندادجأ  رهق  نأ  قبس  دقف  ءادعألا  ةك 

«. انلاقتسال نلا  عرذأ  تحتف  ناقللا  لاج  َّنأو  اهراونأ ، اندلا  عطسو ع  مالظلا ، لس 

امشو
ً

انجو  اق  مههجوف  ةحنجأ  ةعرأ  إ  هتاوق  اشالا  مّسق  ةسامحلا  ةطخلا  ەذه  دع 
نوغتس ع اهتدهاشم  روفو  ران  نم  ةلعش  دقوأس  لللا  مالظ  أ  ح  : » مهل لاقو  اغو ،
نم نانلا  تدقوأو  مهلويخ ، ەدونجو  لإ   اح  بكر  لللا  ملظأ  املو  دحاو ،» نآ  ودعلا  
أدو مهلويخ ، اوبكرو  لوهذلا ، اوبصأو  ةرغ ، ح  ع  نوييلصلا  اوذخأو  ةعرألا ، تاهجلا 

رارفلا مهنم  دارأ  نمو  ْنم ، ب  نم  يرد  اضع ال  مهضع  ب  ذخأو  مهنب  امف  عالا 
. لإ  اح  راوغملا  دئاقلا  تاوق  مهسأ  هتلوانت  دومصلا  دارأ  نمو  جــــم ، رهن  قرغ  

عاطتساو يلصلا ، فلاحتلا  تاوق  تشو  اهرازوأ ، برحلا  تعضو  دقو  الإ  حاصلا  ق  ملو 
اذه نم  ةبك  ةعص  رارفلا  انامور -  نم  إمشلا  ءزجلا  و  كالفألا –  مأو  رجملا  كلم 

.امثعلا شجلا  قرف  دحأ  نم  ةقحاسلا  ةمهلا  ەذه  يلصلا  فلاحتلا  اذكهو ل  ملا ،

ةع • 

نامإلا قدصو  لالج  ةقطان  ةمظعلا  ةدهاش  ةاحلا ، ةضان  انخرات  نم  ةحفص  ەذه  باش ، ا 
هنإف هل ، ةلهؤملا  سوفنلا  نامإلا  هعنص  ام  مظعأ  امو  رواغملا ، لاطألا  ءالؤه  دنع  ةحضتلاو 

فلاو لنلا  نطاوم  إ  اندلا  نع  اهعفرو  ادجم ، اغوص  اهغوصو  اددج ، اقلخ  اهقلخ 
فقوملا اذه  انيأر   اذكهو  ةضرألا ، اهتيط  نم  اهصلخ  نأ  دع  حورلا  ءامس  اهب   قلحو 

.سوفنلا نم  نكمتو  لغوتي  امنيح  نامإلا  لمع  فك 



ةردان ةلمع 
عم ةهجو ، هسفنل  ملع  الو  افده  هل  ىرد  ةاحلا ال  شماه  ط ع 

ً
انامز  ناسإلا  شع  امر 

ردق ناسإلا  اذه  هف  ملع  ال  يذلا  تقولا  اهأ   ةمأ  هلإ  جاتحت  هلخاد  يذلا  خلا  نأ 
نم هترطف  ظقس  ناسإلا  اذه  نإف  هلالج  لج  قحلا  ەدارأ  يذلا  دعوملا  ءاج  اذإف  هسفن ،

نيدلا اذه  ةنامأ  لمحل  ةلفغلا  راغ  ضفنو  هتهجو  ددحو  هفده  ملع  ه  اذو  قيمعلا ، اهتاُس 
لط ال مظعلا ، انخرات  ةقلامع  نم  قالمع  عم  شاعتن  انه  نحنو  هلهأو ، مالسإلا  ه  زعو هللا 

.ودعلا خ  مادقم ال  توملا ، باهي 

، السإلا قملا  يلصلا   رطخلل  اودصت  نيذلا  لاطألا  لئاوأ  نم  نا  روطسلا  ەذه  لط 
قترأ نب  نامقس  مادقملا  لطلا  هنإ  ملسملا ، ءارمأ  نم  ءاركن  ةمه  مهب  قاحلإ  نم  لوأو 

دهاشملا  مظعأ  نم  وه  يذلا  عئارلا  دهشملا  اذهب  عتمتسل  انب  اولاعتف  همحر هللا ، املا 
.السإلا خــــراتلا 

يد لسوج  ا  لت  ةنيدم  هعاتو ع  اهُرلا ، معز  جروب  يد  نودل  ييلصلا  ءارمألا  قفتا 
لمع ماقلل  يلحملا ، ييلصلا  ءارمألا  نم  مهغو  ةاطنأ ، مأ  دنومهوو  يانتروك ،

بونج ةنيدم   و  ناَرح –  ةنيدم  ع  ءالسالا  وهو  ةروطخلا ، ةاغ  كشم   يركسع 
.دادغ ةمالسإلا  ةفالخلا  ةمصاع  مهل إ  قطلا  حتفل  مت  ول  لمعلا  اذه  ناو  نآلا ،-  اكرت 

لئاسرلا لدات  يلصلا  فلاحتلا  رمأ  شمركج  نآلا -  قارعلا  لامش  لصوملا -   مأ  ملع  املو 
هنم بلطو  نارح ،-  نم  قلا  إ  نصح  وهو  افك -  نصح  مأ  قترأ  نب  نامقس  هخأ  عم 

نلعأف ييلصلا ، دض  كشملا  يركسعلا  نواعتلا  اضأ  بلطو  مهنب ، ةمدقلا  تافالخلا  ناس 
.ةدحولا معزلا  ال 

داحتا ملع  ال  وهو  محملا ، راصحلا  اهيلع  ضرفو  نارح ، ةنيدم  إ  يلصلا  شجلا  كرحت 
نم ييلصلل  ادج  ةبك  ةأجافم  تنا  كلذلو  افك ، نصحو  لصوملل  ملسملا  شجلا 
ةس ةعقوم  تراد  ويام ١١٠٤م  موي ٧  خيللا ،  رهن  فافض  عو  السإلا ، شجلا  روهظ 

فلأ ع  ثا  نم  أ  امهنم  قو 
ُ

لت يلصلا  شجلا  اهيف  مطحت  ييلصلاو ، ملسملا  ب 
.يانتروك يد  لسوج  مألا  همع  نباو  اهرلا ، بحاص  جروب  يد  نودل  َّمتو أ  لتاقم ،

رمألا ئدا  نم  مهل  ةرطسلا  تنا  دقف  ةققح ، ةمزأ  إ  لاتقلا  ءانثأ  نوملسملا  ضرعتي  ملو 
اهنم مهل  بتك هللا  لضف هللا  نل  ةعقوملا ، دع  ةبك  ةمزأل  اوضرعت  مهنأ  الإ  ددعلا ، ةلق  مغر 

نب نامقس  د  اوعقو   نيمثلا –  نسألا  كلذكو  لاومألاو –  مئانغلا  مظعم  نأ  كلذ  ؛ ةاجنلا
مهو شمركج  شج  بضغو  ةكرعملا ، نم  ضافولا  اخ  شمركج  جخو  هشجو ، قترأ 

عنتقاو اهنم ، هصن  ذخأ  شمركج  اورغأو  املا ، شجلا  د  عقت   تاولا  نودهاش 
عم ييلصلا  ةدراطم  نا   نامقس  نأ  اودجو  دقو  املا ، ركسعملل  اوبهذو  كلذ ، شمركج 

، اهرلا مأ  جروب  يد  نودل  اوذخأ  نأ  اوعاطتساو  ىألا ، ةمخ  اولخدف  هشج ، نم  ءزج 
.مهركسعم ه إ  اوداعو  مظعألا ، سألا 

سألا ذخأل  شمركج  لاتق  ع  هشج  هَضحو  ثدح ، ام  فرعو  هتدراطم ، نم  نامقس  داعو 



ةلالد لدو  هتاح ، فقاوملا   مظعأ  نم  وه  افقوم   فقو  همحر هللا ، نامقس  نأ  الإ  مثلا ،
ملسملا  حف  موق  ال  : » هشجل نامقس  لاق  دقل  هتن ، قدصو  هندعم ، بط  ةحضاو ع 

«. ملسملا ءادعألا  ةتامش  ءافش غ  رثوأ  الو  انفالتخا ، مهمغ  ةازغلا  ەذه 

! نيدهاجملا قالخأ  نوكت  اذكه  هللا أ 

نأ دي  الو  ةمنغلا ، مهفالتخا ع  نلا  ملسملا  ةداعس  عيض  نأ  دي  همحر هللا ال  هنإ 
نم رُي  يذلا  درجتلا  وه  اذه  ملسملا ، ءادعألا   ةتامش  بسو  شمركج  نم  ەردص  ش 

! نلا هئارو 

ةع • 

مهنم نامأ  عمتجا  امل  كلذو  ابك ، اراصتنا  ييلصلا  ع  نوملسملا  تنا  اذكه  ةداس ، ا 
اسانت امنيح  شمركجو  نامقس  نمألا  نيذهل  ركذ  الاع  افقوم  نا  دقلو  امهداهج ، اقدصو  

ملسملا ءارمأ  نأ  ولو  مالسإلا ، كشملا ع  رطخلا  دصل  اعم  اهجوتو  فالخ  نم  امهنب  نا  ام 
ممأ اوعضخُ  نأ  اوعاطتسا  الو  ءادعألا ، نم  دحأ  ملسملا  ضرأ  َقبي   مل  امهلعف  اولعف  كاذنآ 

.مهنب امف  رحانتلاو  قاقشلا  نم  نوملسملا  ؤُي  امنو  مالسإلا ، محل  ضرألا 

ءالؤه لوخدو  لس هللا ، داهجلا   مالسإلا ع  ةقلامع  صرحل  نابلا  عورأ  فقوملا  اذه  و 
دلاخلا دهشملا  اذه  انيأر  دقو  اندلل ، ال  الإ هللا ، هلإ  ةار ال  نأش  ءالعإل  ةمالسإلا  كراعملا  لاطألا 

بس شمركج  هخأ  عم  ةكرعم  لوخدلا   ضفر  امدنع  ةكرعملا  دع  قترأ  نب  نامقس  انلطل 
.لجرلا اذه  ىوقتو  درجت  للد ع  اذهو  لاومألاو ، مئانغلا 

هاوث مظعل  داهجلا  سفنلا  لذ  بغلاو   اندلا ، دهلا   ىرن  باش ، ا  فقوملا  اذه  و 
عجرلا وأ  ةنجلا ، امإ  يسحلا  ىدحإ  هحاص  لي  داهجلا  صالخإلاو   اعت ، هللا  دنع 

، ةنجلا لوخد  ةراشلاو  دئادشلا ، جتي   ةنلا  قدصو  ةيندلا ، ةمنغلاو  ىورخألا ، باوثلا 
.اعت لس هللا  ادهاجم   تام  نمل  رانلا  نم  ةاجنلاو 



ەاجاجحاو
، انعقاول رظني  مث  مظعلا ، انباتك  ربدتو  دجملا ، انخرات  تاحفص  ءرملا  بلقُ  موي  ل   

ىري امدنع  حتي  امظع ، قرفلاو  اعساش ؛ نْوبلا  دج  امدنع  حتي  حتي ، انضام  هنراقو 
وه بسلا  نأ  كرد  مث  ممألا ، لذ  ةعات   تحصأ  دق  اهب  اذو  ةدئاق ؛ تنا  دقو  ةمألا  كلت 

ةنكسملاو لذلا  نم  كلاحلا  داوسلا  اذه  حاي  ءرملا م  لءاسو  انفالسأ ، هلع  نا  اَمع  اندعُ 
لافنألاو نارمع  لآ  بولقلا  ت  

ُ
اح م  عاقعقلاو ،؟ حتافلاو  حالصو  دلاخ  لاثمأ  ةَمألل  يْني  م 

.(٥١ ءاإلا : { ) ق
َ

ا َنوَ  نأ  ََٰع  ق 
ُ

ْل ۖ َوُه  ََٰم  َنولوُقََو  { ؟ ةءارو

ادوع رثاعلا ، احلا  اذه  علاو   سوردلا  هنم  مهلتسل  دجملا  املا  إ  دوعن  امنيحو 
مساقلا نب  دمحم  راوغملا  باشلا  دنسلا  دال  حتاف  هنإ  هلثم ، لط  خــــراتلا  فرع  مل  نم  ةسل 
خــــراتلا دهاشم  مظعأ  نم  ادهشم  روطسلا  ەذه  شعنل   انب  اولاعتف  هللا ، همحر  قثلا 

.السإلا

كلذ مالسإلا   ةلودلل  ةماعلا  ةساسلا  بك ع  رثأ  اهل  نا  ةثداح  تعقو  ةجه  ماع ٩٠   
، دنسلا دال  حتف  مزعلا ع  دقع  قثلا  فسوي  نب  جاجحلا  هشلا  يومألا  رزولا  تلعج  تقولا 

نآلا و  دع ، امف  نالس  بدن  اضأ  هلع  قلطو  توقالا –  ةرج  كلم  ىدهأ  دقف 
نم اثكو  رهاوجلاو ، رردلا  نم  ةنيمث  اادهو  ةردان ، افحت  ةفلخلاو  جاجحلا  إ  انالس - 

ضعو قارعلا ، وحن  اههجوو  ةبك ، ةنيفس  ةع  امث  كلذ ع  ل  لمحو  يراوجلاو ، ناملغلا 
.ةع ةراجت  انفس  تنا  نفسلا  ەذه 

دقو نالس  دال  ندلُو   اللا  تاملسملا  ءاسلا  نم  ةعومجم  لمحت  نفسلا  كلت  ضع  تناو 
اونا تاعلا  ةوسلاو  برعلا  جاجحلا  لمحت  تنا  اهضعو  اهب ، اراجت  اوناو  نهءاأ  تام 
كلذ برقتي  نأ  السلا  كلملا  دارأ  دقف  مارحلا ، تب هللا  ةرازو  ةفالخلا  راد  ةدهاشم  نودصق 

.ملسملل ەريدقت  نع  عو  ةفلخلاو  جاجحلا  نم 

، دنسلا دالب  ليدلا  ءانيم  نم  برقلا  ةرام  قارعلا  إ  اهقط  س   نفسلا  تنا  امنو 
اوبهنو نفسلا  ع  اولوتساو  ليدلا  ناس  نم  ةرمات  مهل  لاق  صوصللا  نم  ةعامج  تجرخ 

«. جاجح ا  : » عي نم ب  ةأرما  تدانف  راجتلاو ، يراوجلاو  تاملسملا  ةوسلا  اوذخأو  لاومألا 

، هنم ةصقلا  عمس  يذلا  جاجحلا ، إ  بهذو  بورهلا ، نم  نفسلا  راجتلا   دحأ  عاطتساو 
دنسلا ةنصارقلا  صوصللا  ءالؤه  يدأ  تاملسملا   ةوسلا  عقوب  ملع  بضغو ح  قياضتف 

«. خأ ا  كبل  ا  : » لاقو

نفسلا مهموجهو ع  ةنصارقلا  ءالؤه  تافت  نم  ةددع  نس  ذنم  اقاضتم  جاجحلا  ناو 
دض نيدرمتملا  برعلا  يفالعلل  دنسلا  دال  كلم  ةامح  نمو  رخآو ، ةعلا ب ح  ةراجتلا 

كلس نأ  ررق  هنأ  الإ  جاجحلا ، سفن  بضغلا   ران  تلعشأ  ةثداحلا  ەذهو  ةمألا ، ةلودلا 
.ةوقلا رمألا  ربدت  هلعف  عفنت  مل  نإف  ةوسلا ، كلت  ذاقنإل  ةسامولد  ةقط 

ثوعملا ثعي  نأ  ەرمأو  ناركم  نوراه   نب  دمحم  هلاو  ةلاسر إ  عم  اثوعم  جاجحلا  لسرأو 
نأش رهاد  كلملا  إ  جاجحلا  ةلاسر  رعلا  ثوعملا  ملسو  دنسلا ، كلم  راد  إ  روكذملا 



.نفسلا ةداعو  برعلا  راجتلاو  تاملسملا  تادسلا  نع  جارفإلا 

نم ةعامج  نفسلا  كلت  اولوتسا ع  نيذلا  نأ  ددش  فاج  درب  هاجأ  رهاد  دنسلا  كلم  نلو 
.راجتلاو ةوسلا  ةداعإ  ارداق ع  كلملا  ناو  مهيلع ، ضقلا  عيطتس  الو  صوصللا  ةنصارقلا 

نأو ليدلا ، نجس  اونا   برعلا  راجتلاو  ةوسلا  ءالؤه  نأ  ةثداحلا  نم  تس  دع  تث  دقو 
هاشاو ةنصارقلل  كلملا  عيجش  لد ع  امم  اهسفن ، ةدنسلا  ةمصاعلا  نك   ةوسلا  ضع 

نيدرمتملا برعلا  إ  تادعاسملا  مدقتب  هعجش  كلذكو  ملسملا ، دض  ةلمعلا   
.دنسلا دال  نم  ناركم  ملقإ  السإلا   محلا  دض  لمعلل  يفالعلا 

، يدنسلا كلملا  در  عمس  ح  اظغ  دادزاو  ەص  ذفنو  جاجحلا  بضغ  دتشا  لاح ، يأ  عو 
كئلوأ ضقلا ع  عيطتس  هلثم ال  يوق  كلمل  فكف  قطنملا ، هلق  يذلا ال  لسلا  درلا  كلذ 
بلا ددعلا  اذه  تخ  نيأو  هل ، عاتلا  نم  اوسلو  ةنصارق  اونا  مهنأ  كلذ  حص  نإ  ةنصارقلا ،

؟ ليدلا ةنيدم  ةغص  ةنيدم  ةثلا   عئاضلاو  لاومألا  كلتو  راجتلاو  تاملسملا  ةوسلا  نم 

جاجحلا نأو ع  برعلا ، وحن  رهاد  كلملا  ةن  ءوس  نم  دأتي  نأ  جاجحلا  قح  نم  حبصأ  كلذلو 
جاجحلا ثعف  ليدلا ، إ  شج  لاسرب  ولو  تاملسملا  ةوسلا  كلت  ذاقنإ  ةفك  ركف   نأ 

.مساقلا نب  دمحم  ةداق  ىك  ةكسع  تالمح  ةدع 

بلا نجسلا  إ  لص  نأ  داهجلا  نم  ماع  دع  همحر هللا  مساقلا  نب  دمحم  عاطتسا  دقلو 
راجتلا نم  مهضع  تاملسملاو ، ملسملا  نم  اعمج  هف  زجتحا  دق  دنسلا  كلم  نا  يذلا 

كلت اوله   نيذلا  راجتلا  نم  نهءالوأ  نْدقف  ءاسو  برحلا ، ىأ  نم  مضعو  مهئاسو ،
نبا ققحو  السإلا ، مهنطو  مهداعأ إ  مث  ةحارلل ، ةف  مهكرتو  مهنع  جفأف  اهلوح ، امو  داللا 

نم تلاق  لا  ةملسملا  ةأرملا  كلت  ءادنل  كبل ،» ا  : » لاق امنيح  جاجحلا  ةاجإ  كلذ  مساقلا  
«. جاجح ا  : » ناضقلا ءارو 

ةع • 

، ملسملا مهناوخإ  رومأ  مهمامتهاو  مهنيد ، مهزاعا  ًةَزعأ  نوملسملا  نا  اذكه  ةداس ، ا 
ةلحرلاو نمألاو  تايطلا  معني  نأو  لالا ، ئداه  علا  رق  ماني  نأ  قحلا  نمؤملا  نأش  نم  سلف 
لالذإلا عاونأ  اهيف  نولانو  نوجسلا ، مهب  تو 

ُ
ألم نوبذعو ، نودَو  نولَتق  ملسملا  هناوخو 

.بذعتلاو

ضع و  توجلاو  ةوقلا  اورهتشا  نيذلا  بولقلا  ةاسق  نم  فسوي  نب  جاجحلا  نا  دقلو 
نأل مهئادعأ ، يدأ  نم  ملسملا  كئلوأ  ذاقنإل  شويجلا  كلت  زهج  كلذ  عمو  ملظلا ، ناحألا 

مالسإلل ةناهإ  تع  ملسملل  رافلا  لالذإ  نأ  نوكرد  يدلا  مهيعول  نمزلا  كلذ  ملسملا  
ملسملا ةمحرو  وألا ، ةجردلا  مالسإلل  ازازعإ  تعت  ملسملا  ذاقنإل  ةعراسملاف  هسفن ،

.ةناثلا ةجردلا 



ةلحتسملا ةمهملا 
ةلوطلا ع  سفنلا  ثعت  لا  ثعاوبلا  ةمق  ع  فق  لجو  زع  ا  نامإلا  نأ  بر   ال 

عورأ تها  اهرحس ، بولقلا  تَّسم  اذإ  ةقالخ 
ٌ

ةعدم  ةوق  قحلا ، نامإلا  نأل  كلذ  ةحضتلاو ،
ذ
ً

اهاخسأو  ًءادفو ، ةحضت 
َ

اهلجأ  تالوطلا  نم  تتنأو  لئاصخلا ، لجأ  ترو  لئامشلا ،
غ اهب  ٌغ  تالوطلا ، نم  نوللا  اذهب  ٌلفاح  السإلا  انخراتو  رهدلا ، ع  اهاقأو  ًءاطعو ،

ةدمحملا ةوعدلا  رجف  اهيف  غب  لا  وألا  ماألا  ذنم  نوملسملا  اهفرع  دقلف  ريدقت ، ل  قوف 
.ماألاو روهدلا  رم  حيسفلا ع  نولا  ءاجرأ  راهدزاو   ةكم ، ءاحط   

مو ةطرق ، ةنيدم  حتفل  هشج ، نم  ةقرف  ورلا ع  اثيغم  ەدئاق  دق و  داز  نب  قراط  نا 
ةقرف سأر  ع  ٌثغم  راسو  اهحتفل ، ةلطلط  يغلا  طوقلا  ةمصاع  إ  هتاوق  مظعم  وه 

دع طوقلا  لخ  اومنغ  دق  نوملسملا  نا  ذإ  ناسرفلا ، نم  مهل  دهاجم  ةئامعس  نم  ةفلؤم 
ةدنقش  ةق  نمف  هتقرف ، سأر  ثغم ع  راسو  لجار ، مهيف  َقبي  ملو  ةل ، يداو  ةكرعم 

.بلا يداولا  رهن  نم  ىلا  ةفضلا  لسرط ع  ةقو  ةدنقش  ةق  عقت ب  زرأ ، ةطغ 

روس نع  سانلا  اودشسل  ةرواجملا ، ةقطنملا  ناسإلا إ  نم  هئالدأ  ضع  ثعي  نأ  ثغم  ىأر 
: هل لاقف  ةطرق ، نع  هلأسف  ةضغلا  وهو   ثغم  إ  ه  اوتأف  منغ ، ار  اوفلأف  ةنيدملا ،

ءافعض مهعمو  مهتامح  نم  سراف  ةئامعرأ  قط   الإ  اهيف  َقبي  ملو  اهلهأ ، ءامظع  اهنع  لقتنا  »
«. اهلهأ

با وهو  ةروصلا ، با  قوف  ةرغث  هف  نأ  الإ  صح ، هنأ  ەخأف  اهروس  ةناصح  نع  هلأس  مث 
دقف ةحاس ، يداولا  اوع  نأ  هاحصأو  ثغم  ع  امازل  ناو  ةرغثلا  مهل  فصوو  ةرطنقلا ،

، تقولا كلذ  ةمدهم   ةدنقش ، فورعملا  ونجلا  اهضرو  ةنيدم  ةلصوملا ب  ةرطنقلا  تنا 
نوع ەدونجلو ح  هل  اراتس  لللا  مالظ  نم  ذختيف  ل ،

ً
ةنيدملا  ةماح  اف  نأ  ثغم  رثآو 

ەروبع ف  اذهو  ةونع ، ةنيدملا  لخدو  ةطوقلا  ةماحلا  ةأجافم  عمزي  نا  هنأ  ودو  رهنلا ،
.همالظ اتسم  ل 

ً
يداولا 

رطملاو دلا  ةدش  نم  هتسارح  روسلا  سرح  لفغأ  دقو  ةطرق ، رهن  ع  لقأ  لللا  َّنج  املف 
دنجلا اوت  املف  روبعلا  ةلمع  ملسملل  للذ  امم  لخلا ، رفاوح  ةقدقد  رطملا  طوقس  خأو 
ثالث دي ع  ناو ال  رهنلاو ، روسلا  عساولا ب  ءاضفلا  اوعمجت   رهنلل ، ملا  ةفضلا  ع 
ەوحن نوثحي  اوذخأف  هقلس ، مهيلع  رذعتو  اقلعتم ، اودج  ملف  روسلا ، قلعتلا  اومارف  اعارذ ،

ةقاثولاو ةناصحلا  ةاغ   اعفترم  اروس  الإ  اودج  ملف  ارلا ، اهب  مهخأ  لا  ةرغثلا  نع  اثح 
.ةرغثلا عضوم  مهلدف ع  اسإلا ، ارلا  راضحتسا  اورطضاو إ 

ملسملا نم  جر 
ً

اهنانفأ  تنكم  ةرجش ت  اهلفسأ  اودجو  مهنأ  الإ  منسلا ، ةلهس  اهب غ  اذإف 
اضع سانلا  ضع  ناعأو  اهفرط ، هلوانف  هتمامع ، ثغم  عنو  اهالعأ ، دعصف إ  اهب ، قلعتلا  نم 

دع ةرطنقلا  با  نم  ةنيدملا  لوخدل  بهأتو  هسرف  بكر  دقف  ثغم  امأ  روسلا ، اوك ع  ح 
مهولتقف سارحلا ، ع  نوملسملا  ضقناو  ةروصلا ، با  سارح  ع  موجهلا  هلاجر  رمأ  نأ 

نك  مل  احاجن  ةطخلا  تحجن  وحنلا  اذه  عو  روكذملا ، بالا  اوحتف  مث  لافقألا ، اوكو 
.ةنيدملا ملسملا ع  ناسرف  قفدتو  ناسحلا ،



هماقأ زجاح  روس  امهلصف  مسق ، تقولا إ  كلذ  ةمسقم   تنا  ةطرق  نأ  اردفاس  ركذو 
ع لمتش  يذلا  رغلا ، مسقلا  نع  لا  مسقلا  نونكس  نيذلا  اهألا  لصفل  نامورلا 

علا فرع   يذلا  مسقلا  وهو  دنجلا ، تانكثو  اولا  ق  لثم  ةموكحلا ، تاسسؤملا 
نأ ةعومجم ، راخأ  بحاص  ەركذ  ام  ع  ادنسم  اردفاس  فضو  ةنيدملا ، مسا  السإلا 

وحن مهو  هلاجر ، ةعومجم  ماحلا   رفف  قلا ، اولوتسا ع  ةنيدملا  اولخد  ملسملا ح 
رغ عقت   ةسنك  اونصحتو   رغلا ،-  بالا  وهو  ةلشإ -  با  نم  اوجرخو  ةئامعرأ ،

.حلجأ تش  مسا  ةعومجم  راخأ  بحاص  اهيمسو  ولسأ ، ناس  مسا  فرعت  تنا  ةنيدملا 

ماح نأو  تاعص ، هلاق  مل  ةققحلا  ةطرقل   ثغم  حتف  نأ  ظحالن  ەركذ ، قبس  اممو 
تش ةسنك  نصحتلا   عراس  امنو  ةنيدملا ، لخاد  ملسملا  ةمواقم  لمع ع  مل  ةنيدملا 

ولو لج ، حفس  نم ع   ضرألا  تحت  نم  ءاملا  اهيتأ  ةناقتو  ناب  تاذ  ةنصح  تناو  حلجأ ،
اهل إ ملسملا  راصح  لاط  املو  اهيف ، نصحتلا  هلاجرو  ةطرق  ماح  ردا  امل  ةنصح  نكت  مل 

اودسو اهوعطقف  ةسنلا ، دمت  لا  ەاملا  ردصم  إ  اودتها  ملسملا  نأ  ودو  رهشأ ، ةثالث 
.اهذفانم

نصحتلا  يوني  وهو  ەدحو ، موي  تاذ  ةسنلا  نم  للس  ةنيدملا  ماح  نأ  نوخرؤملا  ركذو 
، هل ثغم  ةدراطم  ماحلا  سحأف  ەءارو  قلطناف  ثغم ، أف  هاحصأ  ه  قحلل  ةطرق  لج 
، ثغم ەأو  ضرألا  طقسف ع  ةأجف  هسرف  عت  مث  ةلطق ، ةق  زواجت  ەرارف ح  عأف  

.ەغ سلدنألا  ءارمأ  نم  ؤي  ملو  كلملا ، دع  نب  دلولا  ةفلخلا  ه ع  مدقل  ەدنع  هسحو 

ةع • 

ناولأ نم  نول  و  مظعلا ، انخرات  ةحضتلاو   ةئادفلا  نم  ةروص  فقوملا  اذه  باش ،  ا 
مه اهف  ةفلا ، ةاغلاو  ةدقعلا  لس  ناسإلا   ع  ء  زعأ  لا   سفنلا  رطاخملا 
نم ةنيدم  حتف  ەن  مهيلع  لزنأف  امهــر ، لس  مهحاورأ   اومدق  ةئامعسلا  لاطألا  ءالؤه 

.ةطرق خــــراتلا  ندم  مظعأ 

تاحوتفلا انسح   ًءال  اولأ  نيذلا  مهباأ  ركذو  نيدهاجملا  ءالؤهل  ركذل  خــــراتلا  نو 
نم خ اومدق  امل  بهذلا  ءام  ةتك  تاحفص  حتفلا   نم  اهغو  سلدنألا  دال  ةمالسإلا  

.ةلا اهتفرع  ةراضح  مظعأ  روذ  سرغ  ةلل  



راوغملا دسألا 
، دلولا نب  دلاخ  دلتلا  دجملا  بحاص  دلاجملا  دهاجملا  لطلا  اهركذ  ركذ  ةعاجشلا  تركذ  اذإ 

نأ دي  امف  َحتي  هنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  ةعاجش  نع  ثدحتي  نأ  ءرملا  دي  امدنعو 
عاطتسا ثح  ةتؤم  موي  دلاخل  دلاخلا  فقوملا  اذه  لقعلا ، رهبو  بللا  شهد  اممو  َختي 

، مورلل ةقحام  ةقحاس  ةمه  ملسملل إ  ءاركن  ةمه  نم  ةكرعملا  ةفد  دع  نأ  راوغملا  لطلا 
يذلا ثدحلا  اذه  لمأت  تاثلاو  ةعاجشلا  ةعورو  لالا ، ةدشو  لاتقلا ، ةوا  فقت ع  حو 

يد تعطقنا   دقل  : » لاق دقف  هنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  نع  هححص  يراخلا   هوري 
«. ةنام ةحفص  الإ  اهنم  يد  امف    فاسأ  ةعس  ةتؤم  موي 

ةسامحلا سفنلا  ألمو  ةزعلا ، بلقلا  ألم  دلولا  نب  دلاخ  هللا  فس  نع  ثدحلا  نإ 
تطقاسو رفلا ، كلامم  ه  تدأو  ق 

ُ
تمِّو يذلا  لولسملا  فس هللا  وهو  فك ال  ةعاجشلاو 

الو نا  يذلا  راوغملا  دسألل  دلاخلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  لالضلا ، طاسأ  هد  ع 
.ناعجشلا لاطألل  ةودق  لازي 

ةثالثلا شجلا  ةداق  لتق  دعو  همالسإ ، دع  ٌدلاخ  اهيف  كش  ةكرعم  لوأ  ةتؤم  ةكرعم  تنا 
مل ح  طق ، اهُتيأر  ةمه  أوسأ  نوملسملا  مزهنا  : » رماع وبأ  لاق  ام  ملسملا  َفص  فاشكناو 

: ئاق
ً

مهنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  ناملس  ءاوللا إ أ  مرقأ  ُنب  تاث  عفدو  اعمج ،» نثا  َرأ 
لاتقلا ىردأ  تنأ  : » لاق تاث ،» ا  ءاوللا  قحأ  تنأ  : » دلاخ لاقف  ناملس ،» اأ  ا  ءاوللا  ذخ  »

«. كل الإ  تذخأ 
ُ

ه ام  هللاو  م ،

هكهنأ ٌشج  ةكرعملا ، فورظ  بعصأ  ملسملا   تاوقل  اماع  ادئاق  حبصأو  ءاوللا ، ٌدلاخ  َّلتو 

هُماوق ضرألا  شويج  عأ  نوهجاوي  دهاجم  فالآ  ةثالث 
ُ

ماأ ، ةتس  ةلط  يراضلا  ُددشلا  ُلاتقلا 
رمدُ نأل  أهُم  شجلا  اذه  لعج  ٌفقوم  هُمظنت ، دقفو  ُەدقع  طرفنا  دق  ٌشج  لتاقم ، فلأ  اتئم 

.برعلا نم  مهفالحأو  نامورلا  ةضق  اسأ   هلما  عق  وأ  ما ،
ً

امدت 

نأ اهل  نآ  ةقلغم 
َ

ااوبأ  اهب  عق  امنأ  مامألا ، إ  هنيمب  ةارلا  عفدو  ەداوج ، يرقعلا  تعاو 
ح هتامم ، دعو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاح  نم  اثو  اثو  لطلا  هعطق  بجال  لط  قط  ع  حتفت ،

.خــــرات يركسع   دئاق  مظعأ  حبصل  ارودقم  نا  ارمأ  ه  ريداقملا  غلت 

ةنمملا   ّ لدب  ماق  دقف  سياقملا ، ل  ةعئار  شجلا  دلاخ  باحسا  ةطخ  تنا  دقو 
لاجر لعج  ام  ةملا ، لاجر  نام  شجلا  ةنمم  لاجر  لعجف  هشج ، نم  بلقلاو  ةملاو 

، لللا مالظ  اذه   ل  نخآ ، لاجرب  بلقلا  لاجر  لدسا  ام  ةنمملا ، لاجر  نام  ةملا 
.ةكرعملا ةحاس  نم  هشج  بحس  هنأ  يأ  ةمدقم ، هتقاسو  ةقاس ،

َ
شجلا  ةمدقم  لعجو 

، ضرألا نم  ةعساش  ةحاسم  اهناسرف  لتحل  ةقاسلا  ەذه  مث   باحسالا ، حت  ةقاس  أو 
ُرودتل لخلا ، راُغلا  ةراثو  ةح  لوبطو  قاوبأ  نم  مهيدل  ام  ةعفترم  اتاوصأ  اوثدح  نأ  مهرمأو 
اددمو اددج ؛ اشج  نأ  مهمهوُو  مورلا  ةداق  سوفن  لخدل   اذه  ل  ةقض ، رئاود  ةع  

.ةنيدملا نم  ءاج  ابك 

دقف قَقحم ، ءانف  نم  مالسإلا  شج  اهب  ذقنأف  ذفلا ، كنحملا  دئاقلا  اهعضو  لا  ةطخلا  ەذه  



تاارو غ تائيهو  دونجو  ةداق  مامأ  عباسلا  مويلا  فوفصلا   لاقت  ءانثأ  مهسفنأ  نامورلا  دجو 
.ةضاملا ةتسلا  ماألا  لاتقلا   ءانثأ  وألا  فوفصلا  اهنوهجوي   اونا  لا 

تَودو السإلا ، شجلا  رهظ  فلخ  ةرجلا  ةحان  دع  نم  قفألا  ُدس  غ 
ُ

ارا نامورلا  دجوو 
اذه َقشا  مث  قفألا ، بجح  يذلا  راغلا  كلذ  اانث  ب  نم  ةثعنُم  بكتلاو ، للهتلا  تاوصأ 

ملسملا وحن  ةضار  ماحو ، قيست  ىرخألا   امهادحإ  عبت  ناسرفلا ، نم  بئاتك  نع  راغلا 
ناذآ مصت  اهناسرف  تاوصأو  ةقلطنملا ، اهلخ  رفاوح  عقول  افجر  ضرألا  تفجر  دقف  ةتؤم ،  

مهسوفن عفلا   بدو  بكتلاو ، للهتلا  ملسملا  ركسعم  َهاو  بكتلاو ، للهتلا  نامورلا 
ەذه ل  انب  اولعف  دق  فالآ  ةثالث 

ُ
نا  اذإ  : » لوق مهلاح  ُناسلو  ُجْملاو ، جهلا  مهداسو  مورلا ،

.»!؟ ددملا اذه  ءم  دع  لعاف  مهاسع  امف  ةتسلا ، ماألا  ةلط  لعافألا 

هتعدخ ةجن  بعرو  فوخ  نم  مهءافلحو  نامورلا  باصأ  ام  كنحملا  دئاقلا  َسح  ٌدلاخ  كردأو 
، نامورلا طوطخ  ع  موجهلا  لاحلا  رمأف   ةصرف ،

َ
اهمنتغاف  ةمحملا ، ةعرالا  ةحلا 

.دارأ ام  هل  متف  حسا ، قعاص  َماع  بولسأو 

دقلو ةمظع ، ةلتقم 
َ

مهيف  اوثدحأو  نوملسملا ، مهبكرو  ةمامألا ، مورلا  طوطخ  تعضعضتو 
اهلتقُ مل  ةلتقم  اولتُقف  مزهنم ، اوفشكناف  اوبعُرف  : » هلوق يزاغملا  هاتك  يدقاولا   فصو 

«. طق ٌموق 

ةمه أوسأ  مهمزهف هللا  موقلا ، لمح ع  مث  ءاوللا ، ٌدلاخ  ذخأ  مث  : » هتاقط دعس   نبا  لاقو 
«. اوءاش ثح  مهفاسأ  نوملسملا  عضو  ح  طق ، اهُتيأر 

دلاخ موجه  مامأ  مهعجارت  نامورلا   ناو  ظغو ، قنح  نوملسملا  هضاخ  اراض ، لاتقلا  نا 
ةتؤم موي  يد  تعطقنا   دقل  : » دلاخ لوق  نم  ةكرعملا  فنُع  لدأ ع  سلو  ةسا ، نولتاقُ 

«. ةنام ةفحص  الإ  يد  امف    فاسأ ، ةعس 
ُ

شجل نمؤي  نأ  وه  اهيلإ  أجل  لا  ةحلا  عدُخلاو  لامعألا ، ەذه  ل  نم  دلاخ  فده  نا  املو 
نأ مهداقتعاو  مهبارطضاو  نامورلا  كاترا  ةصرف  منتغا  ةتؤم ، نم  امظنم  ااحسا  مالسإلا 

مالسإلا شج  بئاتلاو   قرفلا  ةداق  ەرماوأ إ  ردصأف  ةنيدملا ، نم  ةدجن  اوَقلت  دق  ملسملا 
نارأ ةئيه  و  هنب  هلع  ٌقفَتم  وه  ام  ماظتناو ، ةئبعت  بونجلا ع  وحن  شجلا  دادترالا 

.لللا باحسالا   اذهل  ةطخلا  عضو  دنع  هح 

ماظتناو طضو  ءوده  ل  احسم  ةتؤم  ةكرعملا   نادم  ُرداغ  السإلا  شجلا  ذخأف 
قرفلاو بئاتلا  ب  هسرف  ُلوج  ناف  باحسال ، ةلمع  ع  هسفن  ٌدلاخ  فأو  ةظقو ،

الف ةلاع ، مهتانعمو  ةداقلاو  دنُجلا  ُحوُر  لظتلو  باحسالا ، ءانثأ  امئاق  ماظنلا  لظل  ةحسملا 
.وفلاو بارطضالا  مهدوسف  فوخلا  مهكرد 

ةأ امنودو  ماظن ، قدأ  تمتف ع  دلاخ ، دئاقلا  دارأو  رَّدق  ام  ةتؤم  نم  باحسالا  ةلمع  تو 
َ

تّم
اوبَقعتي نأ  اوعاطتسا  امو  ةعرالا ، ةحلا  ةعدُخلاو  ةأجافملا  ەذه  مامأ  مورلا  ذو 

ُ
له ةراسخ ،

ةددج ةح  ةدكم  باحسالا  نوك  نأ  اوفاخو  لم ، ةئامَتس  ةفاسم  مهباحسا  ءانثأ  ملسملا 
اهَّدعأ دق  نئام  ملسملا   بحسملا  عبت  ام  اذإ  امورلا  شجلا  عاقإل  دلاخ  دئاقلا  اهريدُ 

.ملسملا بقعت  نع  كلذل  ةنامورلا  ةداقلا  تمجحأف  امَّدقُم ،



نوحص ةنيدملا  لهأ  لعجو  فرُجلا –  ةقطنم  دنع  ةنيدملا –  اوض  املاس إ  شجلا  لصوو 
ُدرت ةعصان  ولا  ةمل  تتأو  بالا ، ةداقلاو  دنُجلا  ەوجو  نوثحو   متررف ، رارف  ا  شجلا 

كتو لس هللا ،» رارلا   مهنلو  رارفلا ، اوسل  : » لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص لاق  دقف  هعضوم ، رمألا إ 
. مهل ةداهش  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةداهش 

ةع • 

لعج ثح  ةحلا  هنع  هللا  ر  دلولا  نب  دلاخ  ةعارب  انل  بي  فقوملا  اذه  ةداس ،  ا 
دق ملسملا  نأ  ودعلا  مهوأف  هتنمم ، هتمو  هتم  هتنممو  هتمدقم  هتقاسو  هتقاس  هتمدقم 

، ةضاملا ماألا  اهتأر  لا  اهوجو غ  ىرت  ءادعألا  نم  ةفئاط  ل  تحصأو  اددج  اددم  اوقلت 
رثألا  دعأ  اعت  قيفوت هللا  دع  ەذه  هتَطُخل  نا  دقلف  ةداقلا ، هترقع  ةلثمأ  نم  لثم  اذهو 

راصتنا نم  تاداعلا  قراوخ  هش  ام  عقو  ح  لشفلا ، مهتباصو  ءادعألا  ىدل  بعرلا  ةراثإ 
.ةرم تسو  تس  نم  أ  ددعلا  هقوف   مخض  شج  غص ع  شج 

دقل : » هلوق دهجلا  اذه  روص  دقو  ةكرعملا ، كلت  امظع   ادهج  لولسملا  فس هللا  لذ  دقلو 
لد ع اذهو  ةنام ،» ةحفص   يد  تصو   فاسأ  ةعس  ةتؤم  موي  يد  تعطقنا  

.اهيف ةاحصلا  هلذ  يذلا  بلا  دهجلاو  ةكرعملا ، ەذه  ةوا 

فارعألا ل  اهتحص  دكؤت  ةققح  ەذه  نلا ، تاجرد  عأ  لِّثمُ  هاحسا  ٌدلاخ   هلعف  امو 
.نامو نامز  ل  ةكسعلا   سياقملاو 

ةلاحتسالا نم  نا  اذهك  ااحسا  نأو  هلذو ، دلاخ  ةحضت  ردق  كلذ  دع  نوملسملا  ملعو 
ةقع عورأو  ناملس ، نم أ  الق  ُعجشأ  نَمو  عاجُشلا ، بلقلا  لحتسم ع  نلو ال  نام ،

!؟ ةص ذفنأو 
ُ

نب دلاخ  دئاقلا  حنم  لاجرلا ح  رادقأ  ةفرعملا  ةمق   هنأ  مظعألا ملسو هيلع هللا ىلص ع  لوسرلا  نهرب  دقل 
مهنوفذق هشجو  ادلاخ  ةنيدملا  روهمج  هف  َّلت  يذلا  تقولا  هللا   فس  بقل  دلولا 

.ةكرعملا نم  مهتدوع  ةعاس  مههوجو  بالا   نوثحو  ةراجحلا 



ةلشافلا ةرماغملا 
سألا نأ  فنحلا  انيد  انملع  دقف  ەروتسد ، مالسإلا   اهاإ  انملع  ةدعاق  صلا » عم  نلا  َّنإ  »

لمعن  انيد ، لس  لمعن   نأو  انر ، لس  لمعن   نأ  مالسإلا  انملع  انمجاعم ، نم  ٌفوذحم 
، كلذ ةثك ع  ةلثمأ  السإلا  خــــراتلا  و  قطلا ، إ  لصن  نأ  دُ  اخأو ال  ةدقعلا ، لس 
، ةّنلا  اوقدصو  دادشلا ، اوصو ع  مالسإلل ، اوملع  نمم  دحاو  لثم  نع  نآلا  ثدحتأسو 

ةقلامع نم  قالمعل  فقوم  نع  ملإ  ثدحتن  روطسلا  ەذه  نحن   ةمألا ، نأش  نم  اوعفرف 
اذه ع  فرعتنل  انب  اولاعتف  هللا ، امهمحر  اسورب  نيدلا  خ  نب  اشا  نسح  هنإ  انخرات ،

.برق نع  يروطسألا  فقوملا 

دض ةجوملا  يلصلا  فلاحتلا  معزو  اناسو  اناملأ  روطامإ  نالراش -  سماخلا -  لراش  دارأ 
مامأ اوروأ  طسو  هتاوق   عجارت  اهفلخ  لا  ةبلسلا  راثآلا  نم  ففخ  نأ  ةنامثعلا  ةلودلا 

اهب تنُم  لا  ةساقلا  ةمهلا  إ  ةفاضإ  ساهوم ،-  جاهوم –  ةمه  دع  ةنامثعلا  تاوقلا 
لالخ نم  هققحت  نكمملا  نم  كلذ  نأ  نالراش  ىأرو  ةدلاخلا ، ةزورب  ةكرعم  ةحلا   تاوقلا 

لامشلا رئازجلا   ع  ةرطسلا  عني  نأ  اهتطساوب  عيطتس  ةموجه  ةح  ةلمع  ماقلا 
.فإلا

هف نا  يذلا  تقولا  راتخا  دقف  امئالم ؛ ەترا  اتيقوت  راتخا  حاجنلا  لماوع  هترماغمل  رفوي  لو 
تقولا و  رئازجلا ، نع  ادع  ةنامثعلا ، ةحلا  دئاق  اسورْب  نيدلا  خ  اشالا  راحلا  مأ 

ىوتسملا ال ع  ةمخضلا ؛ لطاسألا  دصل  ةفا  ةعافد  ةوق  رئازجلا  دجوت   نكت  مل  هسفن 
.يلا ىوتسملا  الو ع  يرحلا ؛

هعمو هسفن ، نالراش  ەدوق  ناو  ةلئاه ، ةجرد  ابك  يلصلا  لوطسألا  نا  كلذ  لاقملا  و 
حلا ةداقلا  أفأ  تقولا  كلذ  اوروأ   تعا   يذلاو  ارود ، اردنأ  هشلا  يلصلا  دئاقلا 

.ملسملاو مالسإلل  ةوادعو  ادقح  ييلصلا  ةداقلا  نمو أ  قالطإلا ، ع 

نم فاألا  راك  هعم  ذخأ  ةلاحم  هناج ال  نوكس إ  نلا  نأ  ةقثلا  نالراش   نم  اغو 
ً

فاألا راك  عم  ذخأ  هنإ  ل  بسحف  اذه  سل  ناملألاو ، يلاطإلاو  نولاطقلاو  ناسإلا 
مأ اودهاشل  هعم  اعمج  ءالؤه  نالراش  حأ  تاستنولاو ؛ تاكراملاو  تاقودلا  مهتاجوز 

.ملسملا قحاسلا ع  ەراصتنا  مهنيعأ 

نيدلا خل  ألا  نبالا  سئر ، نسح  كويب  رئازجلا  نوؤش  وتي  نا  رخآلا ، بناجلا  عو 
.عوطتملا غــــزامألاو  برعلا  نم  نافلأو  رت ، يدنج  ةئامتس  هترمإ  تحت  دجوي  ناو  اسورْب ،

نإف كلذ  قوفو  ييلصلا ، بناج  ةلاحم   ال  نوكس  نلا  نأ  إ  نذإ  ش  لئالدلا  تنا 
نم السإلا  برغملا  قطت  متو  ةفطاخو  ةع  ةلوج  الإ  نإ   ثلا ، مهفل  نل  نلا 
بك راصتنا  ةنذؤم  ةمالسإلا  رئازجلا  ضرأ  ع  ةيلصلا  تاارلا  قفخت  اهدعو  اهلالخ ،
لا كلت  قوفت  ةعفص  اهناطلسو  ةلعلا  ةلودلل  هجو  دق  يلصلا  دئاقلا  نوك  اذهــو  نالراشل ،

ىوقلا تااسح  ًءانب ع  نالراش  دقتع  نا  ام  اذه  جاهوم ، دنع  ةروألا  ةراقلا  بلق  اهاقلت  
.هعم ةلثاملا 



، قوفتلا نم  عن  لعفلا  اهل  ققحتو  موجهلا ، ةيلصلا  تاوقلا  تأد  دقف  لاح ، ةأ  كانه ع 
؛ بقع اسأر ع  ء  ل  بلق  سئر ، نسح  كويب  ەداق  يذلاو  داضملا ، السإلا  موجهلا  نأ  غ 

دض بلقني  ةكرعملا  راسم  ذخأو  موجهلا ، ةوق  نم  ييلصلا  ةمهلا ب  حور  ت  ام  ناع  ذإ 
باحسالا إ ەدونج  رماوألا إ  رادصإ  نم  ادُ  نالراش  روطامإلا  دج  مل  ذئدنعو  ءادعألا ،

.رحلا ضرع  ةسارلا   نفسلا 

ردقلا اذهب  عنق  مل  نيدهاجملا  دئاق  نأ  غ  باحسالا ، وأ  رقهقتلا  ةيلصلا   نفسلا  تأد 
، ةخراتلا رداصملا  دكؤت  ام  ةدراطملا ، ەذه  و  مزهنملا ، ةدراطم  ەدونج  رمأ  ل  نلا ، نم 

.ييلصلا دونجلا  نم  فالآلا  طقس 

متس ةجه =  ةنس ٩٤٨  ةناثلا  ىدامج  نم  لوألا  عبسألا  ماألا   دحأل  حاصلا  ةلالطإ  عمو 
.ييلصلا ءادعألل  ةعورم  ةمه  نع  ترفسأ  دق  ةكرعملا  تنا  ١٥٤١م 

تاحاس دونجلا   نم  افلأ  نع  اودقف  مهنأ  فرعن  نأ  ةمهلا  ەذه  مجح  فرعتلل ع  كو 
لمجمل ةسلا  افعض  ثالثلا  زواجتي  ددعلا  اذهو  رحلا ، اقرغ   افلأ  نعو  كراعملا ،

عقو  أ تقلا  نم  لئاهلا  ددعلا  ةفاضو إ  سئر ، نسح  اهدوق  نا  لا  ةحلا  تاوقلا 
روألا عمتجملا  ةوفصو  تامألاو ، ءارمألاو  داوقلا  راك  امهنب  نم  افلأ ، نع  ةارق  ملسملا 

.يلاطإلاو ناملألاو  ناسإلا  تادسلا  نم 

، ەراصتنا اول  هعم  مهب  ءاج  نأ  نالراشل  قبس  نيذلاو  ءالؤه  ل  ملسملا  أ  عقو   دقو 
.ةعجفملا هتمه  اودهاش  نأ  اعت  ةدارإ هللا  ءاشف 

لجس نأ  نذإ  ةارغ  الف  ةغلا ؛ ةعص  الإ  ألا  وأ  لتقلا  نم  جني  مل  هسفن  نالراش  نإ  ل 
ع اذهو  رحلا ، ەام  هسأر   هعض ع  نا  يذلا  جاتلا  لأو  ل  ةقرح ، هنأ   هنع  خــــراتلا 

معزو اوروأ  روطامإ  هنأ  دف  يذلاو  هقرفم ، ني  يذلا  جاتلا  اريدج  دع  مل  هنأ  هسفن  ىأر  هنأ 
.ةنامثعلا ةلودلل  يداعملا  لتكتلا 

عقاولا إ  اهنم  طاسألا  إ  برقأ  ودت  هلإ  تلآ  امو  رئازجلل  نالراش  وزغ  ةصق  نإ  اماتخو ،
جس نم  اهنإ  اهنع  انلقل  لصافت  نم  اهيف  ام  ل  اهتلجس  ةيلصلا  رداصملا  نأ  الولو  راتلا ،

.ملسملا نم  لؤافتلا  قرغملا   ضع  لاخ 

هقحل امل  ارظن  هتروص  ه  نسح  اراصتنا  ققح  طسوتملا ل  رحلا  ەام  نالراش إ  ءاج  اذكهو 
اتلاو اعرذ ، شف 

ً
لشف  دقل  هلامآل ، ةيخم  تءاج  ةجنلا  نأ  غ  اوروأ ، بلق  مئازه   نم 

.ةلشافلا ةرماغملا  مسا  ةكسعلا  هتلواحم  قلطأ ع 

ةع • 

غــــزامألاو برعلا  عوطتملاو  شجلاو  هللا  همحر  سئر  نسح  لطل  ركذ  امم  نإ  باش ، ا 
تقؤملا  راسكنالا  نم  مهضع  ىعا  امم  مغرلا  فنعلا ، ءادعألا  موجه  مامأ  خسارلا  مهتاث 

دمصو ءادعألا ، نم  لئاهلا  نافوطلا  اذه  دص  رثأ   ملسملا  ناعجشل  نا  نلو  ةكرعملا ، لوأ 
اورهظأو اولتقتسا  نيذلا  مهئادعأل  اوص  مث  نيدهاجملا ، ضع  عجارت  مغر  لاطألا  ءالؤه 

ةك مغر  نيدتعملا  ەءادعأ  لذخو  نمؤملا ، ەداع  ع  ەن  اعت  هللا  لزنأ  ح  يدحتلا 
.مهددع



امل يلصلا ، فلاحتلا  نم  فلأ  عس  نم  ملسملا ع أ  نم  ةئامتسو  نافلأ  تنا  اذكهو 
نولذخُ نوملسملا  نا  امنو  مهئادعأ ، ةدحاو ع  اد  اوناو  مهــب ، اوناعتساو  نوملسملا  ص 

ةلئاهلا ةكرعملا  ەذه  تناو  مهــلق ، فالتخاو  مهص  مدعو  مهعزف  ةدشل  ييلصلا  مامأ  امئاد 
اغتلا ع اسإلا  فحزلا  فقوو  السإلا  برغملا  دال  ةنامثعلا ع  ةرطسلل  ةددج  ةاد 

. مالسإلا دال 



لسالا مألا 
، ةطخ ةمالس  نوكت  نأ  لق  بلق  ةمالسو  دسج ، ةوق  نوكت  نأ  لق  لقع  ةوق  ةعاجشلا  نإ 

ةعاجش بصنمو ، ەاج  ةزع  نوكت  نأ  لق  نامإ  ةزعو  بس ، ةمظع  نوكت  نأ  لق  قلخ  ةمظعو 
، يأرلا دادسو  لقعلا ، ةحاجرب  نوفوصوملا  لاجرلا  باطقأ  اهفرع  لا  ةمقلا  ئداملا  اهيف  ارت 
، فدهلا قدص  عم  بسانملا ، تقولا  اهردق   رومألا  ريدقتو  فدهلا ، حضوو  بلقلا ، ةمالسو 

نبا فاس  لطلا  مألا  نا  مهنمو  ثلا ، لاجرلا  نم  فنصلا  اذه  نم  انخرات  و  ةاغلا ، لنو 
اذه ةاح  نم  اتخلا  دهشملا  عم  اس  شعنل  انب  اولاعتف  اعت ، امهمحر هللا  لرغطرأ  يزاغلا 

.لطلا مألا 

مألا مهدوق  ناسرفلا  نم  تائم  عض  جيناموط ، ةقطنم  بوص  ةع  هجتت  اق  ةشع  تنا 
ودعلا ح رهظ  مل  فاسو ،  بلآ  زودنوك  نابلا  ەاوخأ  هلوحو  يزاغ ، لرغطرأ  نب  نامثع 

ودعلا ءاقل  دنع  ادغف  اهجراخ ، ىرخأو  ماخلا ، ةمئان   ناسرفلا  نم  ةفئاط  تنا  ناملا ، نآلا  
.توغوس ةنيدم  ةدوعلا إ  اوعطتس  نلو  انه ، ةداهشلا  ف  مهضع  لانس 

ملت رجفلا  ةالص  دعو  اعمج ، ةشعلا  دارفأ  تضهن  جيناموط ، لاج  رجفلا   جلنا  امدنعو 
مويلا اذه  ف  برحلا ، ەذه  انني   نأ  اعمج  وعدنلف هللا  يدونج ، : » لاقو نامثع  يزاغلا 
تسل اهنأو  ەاخأ ،» انم  ل  حماسلف  مهحاورأ ، نخآلا  مدقسو  انه ، ەءامد  انضع  مدقس 

.اعمج اوقناعت  دقف  دعلا ، ةالص  اهنأ  ل  حبصلا  ةالص 

ثعف امورلا ، شجلا  ءاج  دقف  دع ، نم  راغ  نويعلل  ىءارت  ةهظلا ، ةعاس  تقا  امدنعو 
وأ هلع ، مالسإلا  ضرعل  يطنبلا ، مورلا  شج  دئاق  الوقن  إ  افس  هلاجر  دحأ  ك  نامثع 

ەدونج غلي  يذلا ال  نامثع  متعمس  له  : » لاقو ەدونج  إ  الوقن  تفتلاف  برحلا ، وأ  ةجلا 
، كدس بهذا إ  لوسرلا ، اهيأ  ّإ  رظنا  : » لوسرلل لاق  مث  انادحتي ،»؟ نم ج  اغص  اءزج 

متشع نم  ن 
ُ
نلو  ةمخو ، ةقاعلاف  الو  نآلا ، اوملسسا  هل ، لقو  هسأر ، عطقن  انحطاني  نمف 

«. ادحاو جر 
ً

، هلعفنس دحاو  ء  لاطأ ،  ا  اه  : » نامثع لاقف  ثدح ، ام  ەخأو  هلإ  نامثع  لوسر  عجر 
«. نفالا لاتق  هنإ 

تناو ةحورطملا ، ةطخلل  اقفو  ةقئاف ، ةع  يطنبلا  مورلا  شج  فاس  ةدحو  تمجاه 
دجوو لاجلا ، عجرت  جيناموط ، ةقطنم  اون  عمسملا   دحولا  توصلا  هللا ، تاءادن هللا …
مورلا دونج  نم  ثلا  طقسو  ضرألا ، لاطألا   قناعتو  ةكرعملا ، ةلجو  فويسلا ، للص 
ةجرق ةعلق  مأ  اهبقعتو  ةع ، عجالا  ةمجاهملا   ةدحولا  تأد  مث  موجهلا ، فنع  بس 

: نوحاصتي مهو  نوضكري  امهدونج ، لوكنيإ  ةنيدم  مأ  هعمو  راصح 

ال : » الوقن لاق  مث  ةمنغلا ،» نم  اظح  دي  نم  ألو  مهيلع ، ضقنلف  اه  اق ، ةشع  ته  »
مهفلخ اودعف  الوقن ،» دض  جورخلا  نوؤرجتي ع  فك  اوملعلو  اق ، ةشع  نم  ادحأ  اوكت 

نوعجري مث  مهيدأ  ةمراصلا   فويسلا  اظ  لسس ع  سفن  م  يرد  نم  ظاتغم ، قناح 
!؟ نومنغس مو  ةمنغلا ؟



، نيدئاع ةأجف  نوراهلا  فقوت  ذإ  اق ، ةشع  ةدحو  ةثثح  خ  بقعتملا  مورلا  شج  لهذ 
توص عمس  مل  ةفصاعلا ، قبس  يذلا  تمصلا  كلذ  نا  ةمدصلا ، نم  كلذك  مورلا  فقوو 
مورلا دئاق  رهشأ  لخلا ، لهص  ع  ةوالع  بونجلا ، نم  ةجري  لج  نم  بهت  ةفصاع  ىوس 

دونجلا دحأ  هلإ  راشأ  ءاوهلا ، هفس   رهشأ  املو  اومجها ،» : » ەدونج ع  حاصو  هفس ،
.ثدحس بغ  رمأ  ەراوج إ 

نع ماهسلا  ةامر  رهظ  ذئيح  لق ،
ً

ةشعلا  ناسرف  عجارت  مث  اق ، ةشع  تاقم  اوطحأ  دقل 
مجهو موجهلا ، هتاوق  يزاغ  نامثع  رمأف  ملا ، مورلا   طقسو  مهلئامش ، نعو  مهنامأ 

بلآ توجروت  نا  ا هللا ،» اه  : » لئاق يزاغ ، نمحرلا  دعو  بلآ ، توجروتو  بلآ ، زودنوك 
، لوكنيإ مأ  دونج  امم ع  ءاضق  قو  رقصلا ، لثم  ءادعألا  فوفص  هلاجر  ةحص  محتق 

ضع عم  الوقن  رف  دقو  ةاسأملا ، سفن  مهل  تثدحو  راصح ، هجرق  مأ  تاوق  وحن  هجتا  مث 
.خــــراتلا ةمذ  هشج   حبصأ  نأ  دع  ةجعأ ، توملا  نم  اجن  دقو  ەدونج ،

َري مل  هنل  رخآ ، دع  ادحاو  هتداق  أنهو  ركشلاو ،» دمحلا  كل  مهللا  : » ددري يزاغ  نامثع  ناو 
ءانثأ دهشسا  دق  ەوخأ  نأ  نامثع  خأو  مألا ، دونج  دحأ  ءاجو  هنع ، ثحي  لظو  فاس ، ەوخأ 

«. نوعجار هلإ  انو  انإ   : » اعمج ناسرفلا  توص  عفتراف  خألا ، موجهلا 

ةع • 

مهيلإ عجرو  ةنعملا ، مهحور  مالسإلا  ءانبأ  إ  تداع  ءادفلاو  لاستسالا  اذه  لثم  ةداس ، ا 
نيذلا يتلا ، يلصلا  راصعإلا  تارات  نومجاهي  اوقلطناو  مهحالس ، اوذخأو  مهباوصو ، مهدشر 
داهجلا ةزعلاو   ةاحلا  نأ  نم  نوملسملا  دأت  املو  السإلا ، ملاعلا  بلق  لوصولا إ  نولواح 
نآرقلا ةار  لوح  اوعمجتو  يتلا ، يلصلا  قطتلا  نم  تالفإلا  نم  اونكمتو  ةوق ، ه  اودادزاف 
نكمتي ملو  اورلا ، لاجلا  توبث  اوتثو  ةغلا ، ةوا  اودلاجو  رملا ، لاتقلا  اوا  نأ  دع 

.قحلاو داهجلا  ةار  نع  مهداعو  مهتحزحز ، نم  ودعلا 



لطلا دهاجملا 
، ماظعلا ةقلامعلا  ةداقلا  امئاد  نهذلا  إ  رداي  مظعلا  السإلا  خــــراتلا  نع  ثدحتن  امدنع 

مهل نا  لوهجم  ادونج  كانه  َّنأ  امئاد  نو  اوعسوتو ، اوتناو ، اوحتفو ، اوُراح ، نيذلا 
نولوهجملا لاجرلاف  ةزعو ، ةوق  نم  لاطألا  ةداقلا  ءالؤه  هلإ  لصو  امف  مظعألاو  زربألا  رودلا 

نوتبيف فقاوملا  نم  فقوم  رمألا   مهيلع  متحتي  دقو  دونجو ، ةداقو ، ءاملع ، نولّثمتي  
ام مغر  ةمألا  ءانبأ  لوهجم أل  مهنلو  قَقح  ةقلامع  اونوكف  راصعإلا ، هجو  نيدماص  

.مهــر لس  ء   ل  اوكرت  دقل  لذو ، ءادفو  ةحضت  نم  ةمألل  اومدق 

اشا سح  رئاثلا  رئازجلا  دسأ  مهنم  ثلاو ، ثلا  لاجرلا  ءالؤه  لاثمأ  نم  انخرات  و 
.عئارلا يروطسألا  دهشملا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعن  انب  اولاعتف  همحر هللا ، يرئازجلا 

مرقلا هبج  ةفاضإلاف إ  ةكسع ، تاهبج  ةدع  ةنامثعلا ع  ةلودلا  دض  نولمع  سورلا  نا 
ةلودلا دض  ناقللا  ىراصنل  سورلا  ضحت  مولعملا  نمو  ناقللا ، ةهبج  كانه  تنا  اسآو ،

اهنم ةلواحم  ةلودلا   تأجل  دقو  كانه ، ةمخض  ةماح  ءاقسا  ةلودلا  ترطضا  ح  ةنامثعلا ،
لوطسأ عم  تقالت  نأ  دع  غصلا ، ةمشج  ءانيم  اهنفس  لاخدإ  إ  رطخلا ، اذه  هجو  فقولل  

ةنيفس تقرحأو  نلا  ضع  تققحو  زقاس  ةرج  برق  وضانألا  لحاسلا  ةلاق  سورلا 
.ورلا لامألا 

كرحتلاو ةروانملا  ةلاحتساو  ءانيملا ، قيضل  بئاص  لمع غ  كلذ  ةلعلا إ  ةلودلا  ءاجتلا  ناو 
نم لنإلا  طاضلا  ضع  راجئسا  سورلا إ  أجل  دقف  ةصاخو  اهعاض ، ىّدأ إ  اَمم  اهلخاد ،  

، اهيحالم سورلا ع  ضقو  ةعفدملا  تمجرو  ةنامثعلا  نفسلا  تقحاف  راحلا ، ةداق  رهمأ 
لامألا رداف  اولشف ، مهنل  لندردلا  قيضم  لوخد  ع  لجنإلا  طاضلا  ضع  حلأ  دقو 

.اهيلع ءالسالاو  مل  ةرج  ةاحم  فولروأ إ  ورلا 

ذإ امثعلا ، دئاقلاو  يدنجلا  ىدل  لاستسالا  حور  رهظت  ةطقن  دنع  فقوتلا  انب  ردج  انه  نل 
دئاقلا بصأ  ةمشج ، ةكرعم  ءانثأ  اهئالخإ  دع  ترّجف  وأ  ورلا  لامألا  ةنيفس  تقحا  امدنع 

، روكذملا راجفنالا  ااظش  نم  حارجلا  ضعب  يرئازجلا  اشا  سح  اثلا  نادوبقلا  امثعلا 
.هحارج دمضتل  لا  جخأو إ 

ا : » هل لاقو  مل  ةرج  دادسا  هل  حــــتلا  مظعألا  ردصلا  نم  بلطو  هئافش  دع  داع  هنل 
ضع عمج  حــــتلا   وجرأ  طقف  ل  لمعلا ، اذهل  ةح  بارم  ذخأ  بغرأ  ال  إ  اشا 

، ٍلجر فالآ  ةعرأ  وحن  ةناتسآلا  اهأ  نم  عمج  كلذ ، مظعألا  ردصلا  هل  حَّ  اَّملو  اهألا ،»
.اع مهب  راسو  قدانبلا  مهحلسو 

سح نأ  إ 
ّ

لمعلا ، اذه  ىودج  مدع  هعانقإ  ةلواحمو  مظعألا  ردصلل  اسرف  ةحصن  مغرو 
اولوف ةمسج  رئاسخ  مهب  عقوأو  ةتغ  سورلا  ع  مجهو  مل ، ةرج  إ  وتلل  هجوت  اشا 

.نوينامثعلا اهدساو  ناخ ، بئاخ  اودتراو  مهلمأ  باخو  اهولخأو ، رادألا 

دعص ع  لمعلا  إ  لبخرألا  رح  مهلوطسأ   مدتو  ىلا  مهتمه  دع  سورلا  أجلو 
ةلودلا نع  لالقتسالا  نلعو  ةعاطلا  اصع  قش  ح  بلا  م ، ك  اوضرح ع  دقف  رخآ ،



، سودور نم  لتاقم  ةئامعرأ  ەودمأ  يذلا  اع  برع  خيش  رمعلا  رهاض  خيشلا  كلذكو  ةلعلا ،
فحزلا ةلصاوم  اولشف   مهنل  نيدرمتملا ، عمج  تشو  مهرخآ  نع  ةنامثعلا  ةلودلا  مهتلتقف 

.ةناخلا ەذه  بس  برحلا  ةاد  اهلالتحا   اوماق  لا  قطانملا  نم  سورلا  درطو 

ةع • 

، ينامثعلا مهئافلح  فوفص  ب  مازهنالا  حور  ث  يسرفلا  تالواحم  انيأر  دقل  باش ، ا 
مل دادسال  يرئازجلا  اشا  سح  ةداق  سودنامولا  ةوق  لاسرإ  مدع  مهعانقإ  ةلواحمو 

ح اندنع ، لاستسالاو  ةداهشلا  حور  ظقب  اورعش  امل  امود ، انؤادعأ  اهيلإ  أجل  ةطخ  كلتو 
.ةئاصلا نوكت  دق  نأ 

َّ
اه عم  انتافت  أطخ  انومهوو  انؤارآ ، برطضتو  انتمع ، اونهوي 



روبصلا ةدهاجملا 
اذإ اعم  ءاسلاو  لاجرلا  ةضف ع  نا  هنلو  لاجرلا ، اروصقم ع  مالسإلا  داهجلا   نك  مل 

ةنف دهاج ؛ نم  فلخ  نهفوقو  وأ  كراعملا  نهضوخ  ةرولا  تمتحو  كلذ ، رمألا  دتسا 
ةزع لاطألا   اهضوخ  لا  ةمساحلا  كراعملا  تاقاطلا   ل  دشح  بلطتت  ةرو  مالسإلا 
انل بط  انه  نحنو  تامرحلاو ، ضارعألا  ةناصو  سفنألا ، ةامحو  نيدلا ، ظفح  لجأ  نم  ءاو 

برحلا ترهظأ   دقف  مظع ؛ نأش  ةلوطلا  اهل   نا  ةاحصلا  ءاس  نم  ةأرما  نع  ملتن  نأ 
انب اولاعتف  لاثمألا ، بم  اهيف  تحضأو  لاتقلا ، ناسرفو  برحلا  داوق  تلهذأ  ةردان  ةعاجش 

.يروطسألا دهشملا  اذه  ىل 

لا لامعألا  عيمج  لاجرلا   كراش  نأ  بحت  هنع  نكسلا ر هللا  نب  دي  تب  ءامسأ  تنا 
مهكراش  نأ  تدارأ  اهنإ  ح  ةدومحم ، رومألا  ەذه  لثم  ةغلاو   مهنم ، ةغ  اهيلع  نوباثي 
اهيلع متح  يذلا  تقولا  نل  لجو ، زع  لس هللا  داهجلاو   لاتقلا  وهو  مهتاصوصخ ، صخأ 

.كوملا موي  ءاج  ح  هل ، اهراظتنا  لاط  كلذ 

ةلحر عباتت  نأ  هنع  دي ر هللا  تب  ءامسأ  تحأ  اهنع ، ضار  وهو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  وت  امل 
.اهــراغمو ضرألا  قراشم  نودهاج   اوجرخ  نيذلا  حتافلا  فوفص  داهجلا  

كوملا ةكرعم  ملسملا   برحل  اهعومج  مورلا  تعمج  ةرجهلل  ةع  ةثلاثلا  ةنسلا  تنا  املو 
.ماشلا ضرأ  ةهشلا  

روهظ مْح  ةراضلا  ةكرعملا  ەذه  نكراش   ملسملا  ءاسو  دي  تب  ءامسأ  تنا 
نم ملسملا  فوفص  ودعلا إ  نم  للس  نم  نلتقو  ملسملا ، نم  نرافلا  نددرو  لتاقملا ،

ظعت تناو  لاتقلا ، ع  نهثحتو  ا ، نهركذتو  نهظعت  نهتمعز ، ذئموي  تناو  فلخلا ،
.دلولاو لهألاو  نيدلا  عاضو  بلقنملا  ءوسو  رارفلا  ةَّغم  مهركذتو  اضأ ، لاجرلا 

مدتحا املو  الفلا ، دوسأ  هنع  زجعت  اتق 
ً

ذئموي  نوملسملا  لتاقو  سطولا ، ةماح  ةكرعملا  تأد 
، ملسملا ناسرف  ءارو  نم  ُءاسلا  تكشا  فويسلا  قراوب  تعملو  ُحامرلا ، ترجتشاو  لاتقلا ،

لق إ
ً

نوعجاي  ملسملا  لاجر  ضع  تلعج  اهتواو  ةكرعملا  ةدش  نلو  مهنعجش ، َنكو 
بشخلاو ، ةراجحلا  مهنف  داصرملا  نرافلا  ءالؤهل  تادهاجملا  ءاسلا  تناف  فلخلا ،

.يطنبلا مورلا  دالج  اودوع إ 

، حارجلا دمضتو  ءاملا ، سو  حالسلا ، لوانت  انركذ  ام  ذئموي  هنع  ءامسأ ر هللا  تنا  دقف 
مورلا نم  ةعس  تلتق  اهنأ  خرؤملا  ىور  دقلو  ةذف ، ةلوطو  ةردان ، ةلاسب  لتاقملا  عم  لتاقتو 

.كوملا اهتمخ   دومع 

همحر هللا ثك  نبا  خرؤملا  خيشلل  ماللا  كن  نآلا  نحنو  ذئموي ، ةكرعملا  حن  نحن  اهو 
ُءاس لتاق  دقو  : » لوقف كوملا ، موي  نهرودو  تانمؤملا ، داهج  نع  ةح  ةروص  انل  لقني 

نلقو ملسملا  نم  مزهنا  نم  ن  نكو  مورلا ، نم  اثك  اقلخ  اولتقو  مويلا  اذه  ملسملا  
.لاتقلا عجري إ  هسفن ح  دحأ  كلم  مهنرجز ال  اذإف  جلعلل ،»؟ اننوعدتو  انع ، نوبهذت  نيأ 



تحارو اهتمخ ، دومع  تعلتقا  نأ  الإ  ءامسأ  نم  نا  امف  ماأ ، ةتس  َةرعتسم  ةكرعملا  تلاز  امو 
.رارقلا سو  رانلا  مهتلقنو إ  مورلا ، نم  ةعس  ذئموي  تلتق  مورلا ح  سوؤر  ه  بت 

ةع • 

اهغ ةكرعملا و  ەذه  ءاسلا   لق  نم  ةدارإلا  ةوق  نأ  انل  بي  تانمؤملا  تاوخألا  اهتيأ  ا  انه 
ةحضتلاو  مادقإلا  زفاوح  نم  ازفاحو  نلا ، لماوع  نم  اماه  ماع 

ً
تنا  ملسملا  حتف  نم 

ةحضتلل زمر  مالسإلل  وألا  روصعلا  ةأرملا   تنا  اذكهو  ةساو ، ةلاسب  لاتقلا  نيدام 
.ه ىذتحُ  ادف  اجذومن  امهنم  ل  تناو  حافلاو ، ءادفلاو 

نأ دت  نم  لل  اعئار  ثم 
ً

ةنمؤملا  ةملسملا  ةأرملا  ەذه  ىرن   اننإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةن رفاو   مهس  ن  اللا  ءالؤهب  قحلتل  لس هللا ؛ نيدهاجملا   دادع  اهسفن   بتكت 
اندلا يخ  ب  نهسفنأل  نعمجو  لطالا ، لاطو  قحلا ، قاقحإ  و  لجو ، زع  هللا  نيد 
ةرلا مارلا  هاحصأ  بحو  نهنأشلو ، ەريدقت  نهل  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  بح  امظع  ازوف  نزفو  ةرخآلاو ،

.كانهو انه  نهوذح  نوذح  نمم  نهلاثمألو  نهل 

هملاعتل نركنتو  مالسإلا ، بادآ  ع  ندرمت  دق  ءاسلا  نم  تاثك  عمتجملا  ىرن   انك  اذو 
جذامن انيلع  ضرع  مظعلا  انخرات  نإف  اندلا ، انتاح  ثعلاو   وهللا  ةاح  نفلأو  ةحمسلا ،
نهئانبأ مامأ  ندهمو  قحلاو ، ُتلاو  ىدهلا  قط  نفرع  اوللا  تانمؤملا  تادسلا  نم  ةثك 

صلا لاجألا   رم  ع  ت  اروص  لاطألاو  لاجرلا  مامأ  نعضوو  العلاو ، مراملا  قرط 
.لامتحالاو



سورلا ةرهاق 
فق ةمجلا ، عانُص  خُتل  فق  ةمظع ، ةطحم  دنع  فق  لق 

ً
فق  خــــراتلا  اهيأ  هم 

ً
هم 

ً

نم تدلُو  ةئج ، انل  ٌةأرما  مهتلذأ  مهلاجر  َّنأ  سورلا  دوشُح  خأ  ةملا  انتاتف  نع  مهثدحو 
نم ٌةأرما  ماقتنالا ،  اهيلع  اماتح  نا  ملظلا  تأر  املو  مارلا ، ةلود  تتو   مالسإلا ، بلُص 

، ءالولا اهنيدل  تتثأ  سأفلا  ءادفلاو ، ةحضتلاو  ةلوطلا  ةلثمألا   عورأ  ت  نامثع ، لآ  ةلود 
.ءافولا ةصق 

َ
اهيخأل  تتك  سورلا  مد 

عم ةمحلملا  موي  نم  ةحمل 
َ

ەذه  انتقلامع  نع  انل  يورت  لا  روطسلا  ەذهب  عتمتسل  انب  اولاعتف 
اهنإ بهذ ، نم  فورح  خــــراتلا  اهلجس  لا  ةلسالا  ةأرملا  نإ 

َّ
اه ورلا ، شجلا  لفاحج 

.هللا اهمحر  نوتاخ  هنن  ةدهاجملا 

اكرت –  ق  لامش  مورأ –  ةنيدم  ءاحأ  نم  شعت    اهمحر هللا  نوتاخ  هنن  تنا 
لا ةماهلا  نوصحلا  دحأ  نم  برقلا  عق  لا  اذه  ناو  ةعلا ، مسا  فرعُ  ةنامثعلا  ةلودلا 

ماع مفون  نم  عباسلا  ةلل  و  ةسورلا ، شويجلا  لفاحج  دض  ةنيدملا  نع  ت 
ُ

عفاد تنا 
لا ةنامثعلا  ةماحلا  ل  لتق  نأ  دع  ةعلا  نصح  ءالسالا ع  ورلا  شجلا  ماق  ١٨٧٧م ،

.نصحلا اذه  نع  اعافد  لاتقلا  تلستسا  

اذه نع  اعافد  ةددش  حارج  ارثأتُم  وت  نسح  دُ  ٌقيقش  نوتاخ  هنن  انتلط  ىدل  ناو 
تلَّق ةعلا  نصح  ع  سورلا  ءالسا  خ  هنن  إ  لصو  امدنع  حاصلا  و  نصحلا ،

تاذ ةغصلا  اهتبا  لملا  اهءارو   تكف  نيدو ، برل  نل  رأثت  نأ  تمسقأو  دهشلا ، اهققش 
ءاقل اوررق  نيذلا  اهألا  تمضناو إ  اهقرافتس ، لا  اهتبا  عمد  جمت  اهعومدو  ةثالثلا  رهشألا 

.مهتلودو مهدل  ةامحل  لس هللا  اداهج   ودعلا 

َّنأ عمو  ةغص ، سأف  إ  ةفاضإلا  دهشلا  اهققش  ةقدنب  اهعم  نوتاخ  هنن  تحطصا 
حلسملا نسلا  راكو  ءاسلا  نم  مهمظعمو  نوينامثعلا  نويندملا  اهب  ماق  لا  تامجهلا 

ثح اندلا ، شويج  نم  ىوقأ  ورلا  شجلا  نويع  تنا   نأ 
َّ

اه الإ  ةعارزلا  تادعمو  سوؤفلا 
لا نوتاخ  هنن  مهتمدقم  و  ةسورلا  ةناسلا  اوهجاويل  طسلا  مهحالس  اهألا  فحز 

ةقدنو سأف  اهعم  لمحت  ٌةاتف  ءادعألا   رظن  موجهلا ،  اهألا   تقس  ضكرت ح  تذخأ 
.لالتحالاو ملظلا  دض  اهعم  َّنأ هللا  ىرت  اهنل  طقف ،

الق لاقُ  هنإ  ةلقث ، ةحلسأ  الو  اشج  لاق  ال  وهف  فجتري  وهو  ورلا  شجلا  زهجت 
ينامثعلا يندملا  نم  ٌتائم  قو 

ُ
لت لاتقلا ، أد  قلاو ، نامإلا  لمحت  تاسارلا  لاجلا 

نوينامثعلا اهألا  عاطتساو  ةاهنلا ، قحلاو   راإلا  بلغ  نلو  ورلا ، لالتحالا  صاصرب 
سوؤفلاو يدألا  راد  يذلا  لاتقلا  رفسأو  ةددحلا ، اهباوبأ  اوك  نأ  دع  نوصحلا  لوخد 

.سورلا دونجلا  ةق  برهو  ور  يدنج  وحن ٢٠٠٠  لتقم  نع  اسلاو 

ناتضخملا اهاد  تناو  ةاصمو ، ولا  ةدقاف  تنا  نوتاخ  هنن  ةدهاجملا  ُع ع  امدنعو 
ةلوط ألا  عيمجلا   فاعا  نوتاخ  هنن  تناو  اهسأف ، ةدش ع  ناضقت  لازت  ءامدلا ال 

.عمجأ ملاعلا  ل   طقف  اهدل  سل   ةعاجشلل  ازمر  تحصأف  ةسلا ، ةكرعملا  ەذه   



ةع • 
رطسُ لا  انتمأ  خــــرات  وألا   ةأرملا  نوتاخ   هنن  نكت  مل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 

، نرق ع  ةعرأ  لق  مالسإلا  رجف  غب  نأ  ذنم  ةمألا  ةمدخ  َّنك   ءاسلا  َّنإ  ل  داجمألا ،
، ةملسملا ةأرملا  ةلثمألا ع  عورأ  نم  ملس  مأو  ةرامع  مأو  ءامسلاو  ةشاعو  ءامسأو  ةجدخف 

ءاسلا نم  ثلاو  ثلا  دجن  ةنمزلا  بقحلا  رورم  عم  اذكهو  امود ، مالسإلا  ةمدخ  َّنك  

َّنهقس نم  نيدتقو  خــــراتلا  نأرق  مويلا  انءاس  َّلعل  خــــراتلا ، ةمص  
ً

َّنهفلخ  نكو  نلحري 
.تارهاطلا تالسالا  ءاسلا  نم 

، انخرات ءامس  اونز  نيذلا  تاودقلا  ءالؤه  نم  اوملعتت  نأ  ملع  بج  مالسإلا ، تخأ  ا  دعو 
نأ انيلع  بج  اذهلف  عألا ، لثملاو  ةودقلا  مالسإلا  اونا   دقل  ءامسلا ، دك  تامجنلا   نكو 

.لاجرلا نم  ءامظعلا  مدق  ام  مالسإلل  َّنمدق  َّنهف  انخرات  تامظعلا   أرقن س 



مالسإلا ةار  لماح 
حورب ةمعفم 

ً
عئاقولا  ەذه  تنا  اذإ  ةصاخو 

ً
ناسإلا ؛ أرق  ام  لمجأ  نم  ةخراتلا  عئاقولا  د  َّنإ 

ةمألا ةاح  بك   رثأ  اهل  ةخراتلا  عئاقولاو  ةبلا ، فقاوملاو  ةمظعلاو  ةوقلاو  ةعاجشلا 
تاحفص انشّف   ام  اذو  اهب ، اطس  عألا  مه  اونا  تازاجنإ  نع  برغلا  نم  عمس  مف  اهأ 
مهمولع ملسملا   تاراضح  ع  مهدامتعا  إ  عجرت  تازاجنإلا  ەذه  َّنأ  اندجو  خــــراتلا ،

.ةكسعلا مهططخو  مهــورح ، حو   مهتاراجتو ، مهتعانصو 

ةروطسأ اهنأ  نظ  هتس  أرق  نم  خــــراتلا ، لاطأ  مظعأ  نم  لط  نع  ملتن  نأ  ددص  نآلا  نحنو 
مالفألا لاطأ  نم  لط  وأ  طاسألا ، لاطأ  نم  سلو  ةققح ، لط  هنلو  طاسألا ، نم 

انيعأ ىرن  ةيطنطسقلا ح  راوسأ  مامأ  روطسلا  ەذه  اس   شعنل  انب  اولاعتف  ةمهولا ،
.لا اند  ةدفلا   ةلوطلا  ەذه 

راوسأ نع  دونجلا  َملت  اهحتف ، ةلواحم  ةيطنطسقلل   حتافلا  دمحم  ناطلسلا  راصح   
ملسملا ع  هنوُبص  يذلا  غملا  تلاو  يطنبلا ، اهنصحت  محأ  لا  ةيطنطسقلا 

انه انئج إ  لهو  ققحملا !؟ كالهلا  : » لوق مزعو ، ناوفنع  هل  توص  عفترا  كلانه  مهلهُيف ،
،»!؟ لجو زع  لس هللا  كلهنل   الإ 

باش  وهو  دالوأ ، نسح  دهاجملا  يدنجلا  وه  اذإف  تاراعلا ، ەذه  لئاق  وحن  موقلا  رظن 
نم فاخن  فك  وخإ ، ا  : » هناسل اهب  قطني  نسح ، بلق  نم  تامللا  تقلطنا  رمعلا ، لتقم 
نم الإ  انباحأو ، انلهأو ، انق ، انكرت  لهو  اقح ،!؟ نيدهاجم  انك  اذإ  غملا ، يطنبلا  تز 

»!؟ هلس ءادهش   لجو  زع  انر  ءاقل  لجأ 

مهدئاق ءادن  بج  نم  لوأ  اونوك  نأ  ع  هنوعاي  نمؤملا ، فلا  ع  مالسإلا  دنج  لقأ 
با نم  اق  مالسإلا ، عفادم  اهتثدحأ  لا  ةرغثلا  مهفده  نوك  نأ  اودعاوتو  دغلا ، دهاجملا  

.ةيطنطسقلل ةلامشلا  ةهجلا   

، دجهتو ص  مئاق  رخآو  مونلا ، نم  ةنِس  هتذخأ  لجر  ام ب  هنأش  ل   مالسإلا  دنج  مو 
لللا نوكس  قش  ام  ناعو  ملسملل ، نلا  وأ  هلس ، ةداهشلا   هلأسو  هر  اني  رخآو 
نودؤي لجو ، زع  مهــر  يد  فوقولل ب  هناحس  قحلا  دنج  عفادتف  رجفلا ، ةالصل  نذؤملا  ءادن 

.نلا وأ  ةداهشلا  يسحلا : ىدحإ  مهقزري  نأ  هلإ  نولهتو  مهتالص ،

ملاعلا هناج  و  هناصح ، ةوهص  حتافلا  دمحم  دهاجملا  ناطلسلا  تما  ةالصلا ، تضق  املو 
هتعلطو ضابلا ، عصانلا  هثب  نيدلا ، -  سمش  قآ  شمدلا -  ةزمح  نب  دمحم  خيشلا  نمؤملا 

.ةنجلا قوشلا إ  نيدهاجملا  ذ   ةنارونلا ،

زع نام هللا  لدعت   اهنل  ددعلا ، ةللق  تامل  عض  ەدنج   باشلا إ  ناطلسلا  رمأ  قلطناو 
بغر  نمف  لس هللا ، توملل   دعتسم  اذنأ  اه  انبأ ، ا  : » لاق ثح  اهيف  امو  اندلا  لجو 
هئارو نم  تعفدناو  ةيطنطسقلا ، راوسأ  وحن  دهاجملا  ناطلسلا  عفدناو  قحللف  ،» ةداهشلا 

.هلاطأو مالسإلا  دنج  نم  ةداهشلا  بغارلا   عمج 



ىدامج ءاثالثلا ٢٠  موي  سمش  غوزب  ح  رجفلا  نم  لاتقلا ، نوك  ام  دشأ  لاتقلا ، رمتساو 
، ةيطنطسقلا راوسأ  لوصولا إ  نوملسملا  عطتس  ملو  ويام ١٤٥٣م ،  ٩ ةجه =  وألا ٨٥٧ 

رطملا اهنأ  مهيلع  ترمهنا  لا  يطنبلا  ماهس  مهتشوانت  نيذلا  ءادهشلا  تائم  نم  مغرلا  ع 
تف  ملو  ةظحل ، دع  ةظحل  دادزت  ءادهشلا  لفاوقو  رفلاو ، رلا  رمتساو  ءامسلا ، نم  رمهنملا 

.راوسألا وحن  سامح  نوعفادتي  اونا  ل  مهئادهش ، ةك  ملسملا  دضع 

عمج نامدقتي  ارولا  دمحأ  لعامسإ  الملاو  نيدلا ، سمش  قآ  نادهاجملا  ناملاعلاو 
.اهمعنو ةنجلا  مهناركذو  داهشسالاو ، ةداهشلا  قوشلا إ  مهسوفن  ناكذ   نيدهاجملا 

لقتي لم  الو  ل  ةطنبلا ال  ةامحلا  دئاق  ىونجلا  نانسج  نا  راوسألا  نم  رخآلا  ةحان  و 
: مهل لوقو  هسفنب ، لثملا  مهل  بو  ەدونج ، ةوقلاو   سامحلا  ثعي  عضوم  عضوم إ  نم 

«. اضأ نآلا  اهدصنسو  لق ؛ نم  ودعلا  تامجه  انددص  دقل  »

باو وبق ؛ بوط  با  دنع  امس  ةدشلاو ال  فنعلا  ەادم   قأ  غلو  كارعلا ، سطو  حو 
تأد لا  ةكرعملا  كلت  نم  ةمساحلل  ةخألا  ةعاسلا  اهنأ  ناقفلا  كردأ  دقف  ورغ  الو  وبق ، هنردأ 
اودري نأ  امو  ةيطنطسقلا ؛ اهدع ع  نوينامثعلا  وتس  نأ  امإف  اموي ، سمخ  نم  ذنم أ 

.موجهلا ادأ إ  ەدع  نودوع  ادر ال  اهنع 

باشلا نا  ءانثألا  كلت  و  بناجلا ، نم  ةتامتسالاو  ةلاسلا  روص  عورأ  ةكرعملا  ەذه  تدهشو 
اهوددح لا  ةرغثلا  وحن  رذحو  ةفخ  نومدقتي  يئادفلا  هئاقفر  نم  نوثالثو  نسح  دهاجملا 

لانلا اولاي  ملو  ەراسب ، سلاو  هنيمب ، فسلا  مهنم  ل  كسمأ  دقو  سمألا ، مهل  افده 
ةارق إ  اوعفدنا  ةرغثلا ، اوغل  اذإ  روسلا ح  قوف  نم  رطملا  مهيلع  ترمهنا  لا  فئاذقلاو 
تائم مهداسجأ  ترمهناو ع  حامرلاو ، فويسلا  تائم  مهتفقلتف  للهم ، نكم  ةنيدملا  روس 

اذه لل  اوهبأ  مل  هناوخو  نسح  نلو  غملا ، تلا  رودق  مهسوؤر  قوف  تقلدناو  مهسألا ،
.مالسإلا مهعنص  لاجر  الإ  هلع  ردق  اتق ال 

ً
اولتاقف  ءانعلا ،

نسح قلسو  ع ، ةنامث  امهنم  لتق  ح  رخآ  دع  ادحاو  نودهشس  نودهاجملا  ذخأو 
ماد عا  مهنب  بشو  عردملا ؛ نم  نوعفادملا  مهيلإ  عأف  روسلا ، يئادفلا  هئاقفر  ةقو 

ەدهاش يذلا  سنارف  نبلا  خرؤملا  اهب  داشأ  لاتقلا  ةردان   ةلاس  نسح  رهظأ  دقو  فنع ،
هنلو ةنيدملا ، لخاد  ضرألا  إ  هتعقوأ  ةق  ةفذق  عاجشلا  يدنجلا  اذه  بصأو  هسفنب ،

رخف لنلاو  حامرلا  هتقرخو  ءادعألا  هلع  رثاتو  ةمحو ، سامح  لتاق   لظو  هبكر  ضهن ع 
عأ إ  لوصولا  نأو  تدهمت  دق  ةنيدملا  ماحتقا  إ  قطلا  نأ  رهظأ  نأ  دع  ادهش  اع 

.اروسم حبصأ  دق  روسلا 

هتاوق  ل  حتافلا  كشاو  موجهلا ، مهتوقو   مهدهج  اوفعاضف  ملسملا  سامح  كلذ  دازو 
ددشو ةصرفلا  ەذه  حتافلا  زهتناف  حارجلا ، هتنخثأ  نأ  دع  نانسج  بحسا  ح  موجهلا ، اذه 

ةيطنطسقلا باوبأ  دحأ  إ  لوصولا  نم  هتوقو  هللا  نوع  اونكمتف  مهيلع ، موجهلا  ةأطو 
.ةنيدملا نوينامثعلا  لخدو  ەوحتفف ،

ةع • 

، هنيق خسرو  همحر هللا  حتافلا  دمحم  ناطلسلا  نامإ  ةوق  ع  لاثم  خلا  اذه  ةداس ،  ا 
املو ەدحو ، لجو  زع  ەدب  نلا  نأ  مزاجلا  ەداقتعاو  اعت ، عم هللا  يوقلا  هلق  روضحل  كلذو 



، نيدهاجملا ةار  ساتنا  عو  مهيلع  افوخ  هلق  اقحم  ملسملا  رومأ  مامتهالا  ددش  نا 
ةلوطلا ەذه  تناف  توملا ، خ  روسلا ال  وحن  عفدناو  ةقئاف ، ةعاجشو  ةردان ؛ ةلاس  ماقف  

.ةنيدملا لوخدو  راوسألا  مدت  نيدهاجملل   زفاح  أ 



ةاهنلا لط ح 
ةاغلاو ةدقعلا ، لس  ناسإلا   ء ع  زعأ  لا   سفنلا  ةرطاخم  مالسإلا  ةئادفلا  
خــــراتلا نيدهاجملا ع  نم  رواغملا  لاطألا  ىرات  دقو  ناطوألاو ، ضرعلا  نع  عافدلاو  ةفلا 

اماه  اثدح  امهنم  ل  لجسف  فلاو  ةزعلا  نادم  لاملاو   سفنلا  ةحضتلا  مدقت   
، ةحضتلا ەذه  تحصأ  ح  ةحضتلا ، ەذه  ددرت  لج  دع  لج  لاجألا  تلظ  مالسإلا ، خــــرات 

طهم ةئادفلا   ەذه  تناف  لللا ، مالظ  ناسإلا   ه  ىدتهي  يذلا  ءامسلا  دك  مجنلا  
.هتامم دع  هنع  تو 

ُ
ىور هتاح ، هحاصت   لا  هتس  نم  رخفلا  دقعمو  هتاح ، نم  فلا 

قأ لذ  دقلف  خــــراتلا ، لاطأ  مظعأ  نم  هنع  هللا  ر  قيدصلا  رك  أ  نب  نمحرلا  دعو 
، ەدع نم  نيدشارلا  هئافلخ  ماأ  و  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلا  ةلود  ماأ  لس هللا  داهجلا   دهجلا  

نا دقلو  عوم ، ەداهج  نع  دعق  ملو  ىلا ، كراعملا  نم  ةكرعم  نع  نمحرلا  دع  فلختي  مل 
شج نم  ةكرعملا  بسك  بك   رود  هلاستساو  هتاثل  ناو  مظع ، ءال  ةماملا  موي  هل  

.نيدترملا

ةملسمل ربدملا  لقعلا  نا  يذلاو  لفطلا ، نب  محم  ةغاطلا  ةاح  ع  زهجأ  يذلا  وه  ل 
املف هلخاد ، ةدرلا   شج  نَّصحت  يذلا  نصحلا  نطاوم  مهأ  هتوق  ح  نا  ام  باذلا ،
بك عساو  لخدم  نصحلا  حتفنا  هلوح ، نيذلا  تَّش  نمحرلا ، دع  نم  ة  محم  طقس 

فقوملا اذه  باحر  اس   شعن  روطسلا  ەذه  نحن   اهو  ملسملا ، ةلتاقم  هنم  تقفدت 
.دلاخلا دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  بهذلا ، ءام  بتك  يذلا 

مهامرف ةعلا  ةرجلا  لئاق  نم  ٌثك  تَّدترا  هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  ت 
ُ

و امل 
، ةاحلل مهبح  نم  توملا أ  نوبح  لاجرب  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  لوسر هللا  ةفلخ 

نمحرلا دع  ددانصلا  لطلاو  دلولا ، نب  دلاخ  فس هللا  رواغملا  دوسألا  ءالؤه  سأر  ناو ع 
يداوبلا ءانبأو  راصنألاو  نجاهملا  نم  ةاحصلا  دوسأ  نم  بك  ٌددعو  قيدصلا ، رك  أ  نب 

.نامإلاو مالسإلا  اوتث ع  نيذلا 

ًءال مهلاتق  أو   ةفنح ، ب  نيدترم  لقعم  ةماملا  حتف  هنع  ر هللا  نمحرلا  دع  دهش 
وأ لفطلا –  نب  محم  مهسأر  عو  باذلا ، ةملسم  ةداق  نم  ةعس  ةماملا  موي  لتقو  انسح ،

، باذلا دع  ةفنح  ب  اثلا   لجرلا  وهو  نيدترملا –  هلع  قلط  نا  ام  ةماملا  محم 
عمسم ادئاق  امعزو  اهوفُم ، انسل  ايطخو  اس ، اسراف  اعاجش  ايهم  رجافلا  ثبخلا  اذه  ناو 

.ةفنح ةمللا  ب 

، ةدرلا فوفص  نومدهي  اوع  مهناسرفو  مالسإلا  لاطأ  نأ  ثبخلا  ُكافألا  اذه  رعش  امدنعف 
ةداق رقم  نم  نوبق  نأو 

َّ
مه مهماهس ، تازخوو  مهحامر ، تاعسلو  مهفويس ؛ َّرح  مهنوقذو 

يدأ نم  ُتلف  ذخأ  رومألا  مامز  َّنأ  ظحالو  فقوملا ، ةعص  َّسحأ  ةملسم  موعزملا  نتملا 
ةقدحلا لخاد  عباقلا   ةماملا  باذك  نع  ةان  عمجلا  ُدوق  ةقدحلا  جراخ  ناو  ةفنح ، ب 

كانه هنومحو ، ه  نوطح  نم  ُطلاخت  ُدات  ملسملا  لخ  نأ  رعش  دقف  همعزب ، ولا  َّلتي 

ددانص مامأ  تشالت  لا  مهمئازع  نم  ّدشو  تاَثلا ، مهضرح ع  ةفنح  ايطخ  ب  فقو 
.مهبسح اوجرخ  نأو  ةرذلاو ، ءاسلا  اوظفاح ع  نأ  مهبلاطُو  هلاطأو ، مالسإلا 



، نيدترملا سوفن  ممهلا   ّثو  ةاطخلا ، عباتي  نأ  هل  حمس  مل  ەوحن  السإلا  نافوطلا  نل 
اولخد نأو  مهنامأ ، اوكي  نأ  لاتقلا  ةحاس  هلوح   نم  إ  جاع 

ً
اع  ارمأ  ردصأ  اهدنعو 

اولخدا ةفنح  ب  ا  : » نيدترملا هتوص   عأ  ىدانو  اهب ، اونصحتي  مث  نمو  ةقدحلا ،
«. مرادأ عنمأس  إف  من ، اوزاحناو إ  ةقدحلا ،

رك نب أ  نمحرلا  دع  ه  ف  هموق ، ح  ةفنح  ددانص ب  نم  ةخن  ثبخلا   فقو 
هلتقو رقصلا  نمحرلا  دع  هلع  ضقناف  لاتقلا ، َّدشأ  هموق  نع  تاق 

ُ
ل وهو  هنع ،  هللا  ر 

ةملسم اوصلخف إ  ةقدحلا ، اولخد  مث  هللا أ ،» : » نوملسملا فتهف  تق ،
ً

محم  طقسف 
.مهنج ةوفنع إ  نب  لاجرلاو  محم  ەوقحلأف  باذلا 

ةع • 

نوكرحتي اهلجأ  نم  لا  ااضقلا  ةضق  وه  دفلا  الا  لجلا  ةاح  نيدلا   نا  دقل  باش ، ا 
مألا صرح  نم  دشأ  قلخلا  ةاده  مهصرح ع  ناو  نودهاجو ، نورفاسو  نوبعتو  نورهسو 

جاجف ةاحصلا   قلطنا  اذهلو  سانلا ، سانلا  محرأو  سانلل ، سانلا  مهف خ  اهدحو  ةاح  ع 
مهكرح نا  يذلا  وه  نيدلا  نأل  ەدل  نع  ادع  مهأ  تام  ح  ىدهلا  نوي  ضرألا 
قلخلل قحلا  غالإ  اهيلع و  هنمتئا هللا  لا  ةنامألا  ءادأل  اعفد  مهعفدو  مهدل  نم  مهجرخو 

.قح

ُصلاف اهلل ، لاطو  قئاوضلا ، تفدارتو  اهلاح ، تدقعتو  تامزألا ، تمحتسا  اذإ  ةداس ، ا 
صلاو طونقلا ، نم  ةقاولا  ةادهلاو  طختلا ، نم  مصاعلا  رونلا  ملسملل  ُعش  يذلا  وه  ەدحو 
زاه

ً. نا  الو  هلامآو ، هلامعأ  اهيلع  بي  نأ  دُ  الو  ەاندو ، هنيد  ملسملا   اهيلإ  جاتح  ةلضف 



ةنجلاو اهنإ  
نامإلا بلقلا  ءالتما  ردق  عو  ةنامإلا ، ةاحلا  ةققحلا   ةاحلاو  ةاحلا ، وه  نامإلا 

امو نامإلا  هلع ، اق  لدو 
ً

هقدص  اناهرب ع  لذلاو  ةحضتلا  نوكت  هناعم  داؤفلا  ءاوتراو 
ثعي  يذلا  ألتملا  رونلاو  ةراوفلا ، ةسامحلاو  ةراجلا ، ةقاطلا  كلت  هنإ  نامإلا ؟ ام  كاردأ 
ةكز اسفن  سفنلا  كلت  نم  غصتف  نامإلا  ةشاش  اهئامد  يف   ةاحلا ، حور  ةتيملا  داسجألا 

، عماسلا ناذآ  اهنع  ثدحلا  برطتو  نظانلا ، نويع  اهتعورو  اهلالجل  رهبت  ةضر ، اقالخأو 
.قداصلا بولق  اهب  دعسو  ةاحلا ، اهب  سأتو 

لامرلا تاح  تدجو  تهجتا  ّأف  لس هللا ، ةاحصلا   لذ  ةعورب  دهش  ضرألا  تلاز  الو 
مهيف قدصو  دفلا ، الا  لجلا  ملذ  اهمَّدق  لا  ةحضتلا  قدص  قطنت  لوهسلاو  باضهلاو 
ف
َ

مُهْنِم ۖ ِهْلَع  َا  اوُدَهاَع  اَم  قَدَص 
ُ

او ٌلاَجر  َِنِمْؤُملا  َنِّم  : } دجملا هاتك  دمحلا   زعلا  لوق 
.(٢٣ بازحألا : { ) ت

ِدَْ
ً

اولَّدَ  اَمَو  ُرِظَتَي 
ۖ

نَّم  مُهْنِمَو  ن 
َ

ُهَْح ق 
ََٰ نَّم 

مهلاومأو  مهءامدو ، مهجهمو ، مهحاورأ ، اولذو  مهدوهع ، هل  اوفو  مهــر  عم  اوقدص  دقف 
بولق نامإلا   لعف  اذام  فرعتنل  عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  لجو ، زع  هللا  لس 

.قتملا راربألا  ءالؤه 

عم ثدحلا  فارطأ  بذاجتي  يراصنألا ، ثراحلا  نب  ةمثيخ  سلج  ةنيدملا ، تويب  نم  تب   
، قفانملاو دوهيلاو  يلهاجلا  دئام  نم  مالسإلا  هل  ضرعتي  امف  هنع ،  هللا  ر  دعس  هنبا 

هنذأ نل  ارمأ ، جتس  نأ  لواح  امنأ  هنذأ ، خيصو  ثدحلا ، نع  ةمثيخ  فك  ةأجفو ،
.قلا خلا  هل  أو  رمألا ، فرع  نأ  دعس  هنبا  نم  بلطف  هنالذخت ،

هحالس وحن  هجتو  ههجو ، ولع  ِلاو  دوع  نأ  ثل  ال  مث  هبأ ، بلط  ل  دعس  عراس 
نم ةمثيخ  بو  عمسو ، ىأر  يذلا  ەاأ  خ  نأ  دقو   جورخلا ، مهــو  ه ، قطنمتيف 

: لوق وهو  دعس  هنبا  قط  ضعو  هسلجم ،

خت نأ  نود  اعراسم ، قلطنتو  كحالس ، لمحت  كارأو  رمألا ، ةققح  جتس  كتلسرأ  ا ب ، »
لوسر ءادن  كنع  لغش  ەاتبأ ، ا  ارذع  : » هف عقو  يذلا  أطخلا  كردأ  دقو  دعس ، لوقف  ائش ،»

«. ەاتبأ ا  ءادنلا  بجأ  تعأف  رد ، ةرفنلل إ  وعد  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

عم ةرفنلا  ع  م  ردقأ  كارتأ  ب ، ا  هم 
ً

: » لوق مث  لق 
ً

هسأر  ثراحلا  نب  ةمثيخ  قرطو 
مقأف انئاس ، عم  مق  نأ  اندحأل  دُ  نلو ال  كنم ، ةرفنلا  ةغر   دشأل  هللاو  إ  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،

«. لوسر هللا عم  ةرفنلا  يب و  لخو  دعس ، ا  تنأ 

ال : » ئاق
ً

هيجف  لس هللا ، داهشسالل   ضوعت  ةصرف ال  ەذه  نأ  ىأر  دقف  كلذ ، دعس  أ 
، جخاف تنأ  جخت  نأ  تش  نإف  ارمأ ، هلع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  ةرفنلا  نع  دعق  ام  ەاتبأ ، ا  هللاو 

«. كنود فن  ه  عمطت  ء  اندلا  ام   ەاتبأ  ا  هللاو  نهيمح ،  بر  انئاسلو 

نذب هللا كمامأ  لازي  ام  تنأو  هغلم ، لا  غل م  دق  إ  ب  ا  : » ەءاجر خيشلا  بألا  رركو 
مقأو دعس ، ا  مويلا  جورخلا  رثف  لوسر هللا ، عم  اهرفنت  ةرفن  رخ  ەذه  امو  رمع ، نم  عسم 



«. انئاس عم  تنأ 

فن ه  عمطت  اندلا  ام   هللاو  ەاتبأ ، ا  : » مظع مج  بدأ  ەاأ  بطاخ  مث  لق ،
ً

دعس  قرطو 
«. ه كترثآل  ةنجلا  ء غ  نا  ول  هللاو  ەاتبأ ، ا  ةنجلا  اهنإ  الف ، ەذه  امأ  كنود ، نم 

، ماهتسالا نم  اّدُ  نادج  الف  ىودج ، نود  باشلا ، نبالاو  خيشلا ، بألا  ب  ثدحلا  لوطو 
: ىرخأ ةرم  دعس  لوقف  مويلا ،» اهب  رثآ  ا ب  : » ىرخأ ةرم  ةمثيخ  لوقف  دعس ، مهس  زوفف 

دعس قناعف  ادحأ ،» اهب  رثآ  هللاوو ال  ةنجلا ، اهنلو  ه ، كترثآل  ةنجلا  نا غ  ول  ەاتبأ  ا  هللاو  »
.ملسو هيلع هللا ىلص دئاقلا  لوسرلا  بكرب  قحل  قلطنو  هتب ، لهأ  عدوو  ەاأ ،

مث ال نلا ، وأ  ةنجلا ، هقزري  نأ  خ ، هنبال  وعد  أتف  نمؤملا ال  خيشلا  بألاو  ماألا ، متو 
لاجو  لاص  نأ  دع  دعس ، داهشسا  ەي  نم  ةمثيخل  أو  اوتت ، نأ  رد  راخأ  ثلت 
دقل نوعجار ، هلإ  انو  انإ   : » لوق نأ  ةمثيخ  دي  الف  حارجلا ، مهب  نخثأو  ودعلا ، فوفص 

«. ةنجلا تزف  نوكت  نأ  وجرأل هللا  أو  كقدصف هللا ، دعس  ا  تقدص هللا 

نم ماع  دعو  رد ، دهش  ادعس ، هنبا  ركذ  أتف  ثراحلا ال  نب  ةمثيخو  اللاو ، ماألا  اوتتو 
، دحأ إ  ةرفنلل  نمؤملا  وعد  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ىدانم  توص  ةنيدملا  ءاوجأ  قلطني   رد ،

.ةقفشم ةمسب  هلع  همالسو  تاولص هللا  دئاقلا  لوسرلا  ەاقلتيف  ءادنلا ، ل  ةمثيخ  عراسف 

ا : » لوقف هفعضو ، هتخوخش  قافشإ ع  نم  دئاقلا  هلوسر  سفن  ام   كرد  ةمثيخ  نألو 
، ود نم  اهب  زاف  دعس  يدلو  نل  رد ، إ  كعم  رفنأ  نأ  اصح  تنك  دقل  هللاو  لوسر هللا ،

رامث ح   ةروص ، نسحأ  وهو ع  ون  ةحرالا   هتيأر  دقلو  ةنجلاو ، ةداهشلا ، هقزرف هللا 
: لوقو حلو ع  اهراهنأو  ةنجلا 

دق لوسر هللا ، ا  و  اقح ، دعو ر  ام  تدجو  دق  إف  ةنجلا ، انقفارت   انب  قحلا  ەاتبأ ، ا 
ءاقل تبحأو  ظع ، قرو  تك س ، دقو  ةنجلا  دعس   ةقفارم  إ  اقاتشم  تحصأ  هللاو 

قحلأو ةنجلا ، لخدأف  ةداهشلا  قزري  نأ  هللا   عداو  دحأ ، إ  ةرفنلا  و  يب  لخف  ر ،
«. دعس يدلوب 

.دارأ ام  ةداهشلا  هل  وعدف  ةمثيخل ، هلع  همالسو  تاولص هللا  دئاقلا  لوسرلا  بلق  قرو 

، باشلا خ  وه   امنأ  لوجو  لوص  ثراحلا  نب  ةمثيخ  نا  دحأ ، كارعلا   مدتحا  حو 
لس ادهش   رخف  حارجلا  هلغت  حارجلا ح  ه  نونخثو  حارجلا ، نفالا  نخثي  لاز  امو 

.اهراهنأو اهرامث  ح   ةنجلا ، دعس   ەدلوب  نذب هللا  قحلو  هللا ،

ةع • 

يذلا اعت  لس هللا  داهجلا   مهنع ع  ةاحصلا ر هللا  قباس  نم  لثَم  اذه  باش ، ا 
.اهيف تاجردلا  ولع  ةنجلا و  قط إ  عأ  لا   ةداهشلل  س 

ً
هنوُدع 

، رد نلا ملسو هيلع هللا ىلص إ  عم  جورخلا  دي  امهنم  دحاو  ل  هنع ؛  ەوبأو ر هللا  ةمثيخ  نب  دعس  اذهف 
لزاني ملف  امهدحأ ، ءاق  إ  ارزلا  امهلمعو  امهتأ  جاتحال  اعم ؛ جورخلا  ناعطتس  الو 
بصن نم  جورخلا  ناف  امهنب ، عاقالا  اورطضا إ  ةداهشلا ح  ةغر   جورخلا  نع  امهدحأ 

.دعس نبالا 



نأ هنبا  نم  بلطف  ةداهشلا ، زوفل  جورخلا  ةغرلا   هعزانت  تلظ  ةمثيخ  هبأ  نإف  كلذ ، عمو 
ثح ةنجلا ؛ قوشلا إ  ةاغ  هنلو   هبأ ، عم  بدألا  ةاغ  هنبا   ناو  كلذ ، نم  هصنب  ەرثؤي 

«. تلعف ةنجلا  نا غ  ول  تأ  ا  : » غيللا باوجلا  اذهب  هاجأ 

، هناحس ةزعلا  بر  راوج  هنل  اح  لو  امو  فن  كل  تأ  ا  : » لوق دعس  لاح  ناسلو 
ف
َ

فاَنََيل
َ

س ذ 
َكِلَٰ َِو  : } هناحس ةزعلا  بر  لوق  امهيف  قدص  دقو  ەاتبأ ،» ا  كنم  ةرذعمف  هتانجو 

.(٢٦ ففطملا : { ) َنوُسِفاَنَتُملا

رد ةمثيخ   تتاف  امنيحف  امهل ، اهبهو  ةداهشلا  بلط  امهتن   قدص  ملع  اعت  نا هللا  املو 
.دحأ اهلان  



عاجشلا سرافلا 
، مهب اهــنت  ةصاخ ، نيدهاجملل  حتفتت  باوبأ  ةنجلل  ناو  ةمئاد ، ةقا  ةضف  داهجلا  نا  اذإ 

مهنمف داهجلا ، وحن  قطلا  كولس  افانصأ   اونا  دئاقلا ، لوسرلا  باحصأ  نإف  مهل ، امكتو 
مهنمو هعم ، رذحو  هسفن  هنلو ي ع  باصأ ، براح  اذو  باجأ  لاضنلل  اذإ د  نا  نم 

نل ق 
ُ

ل : } اعت هللا  لوق  اددرم  توملاو  ةاحلا  ەدنع  تواس  دقو  نادملا  إ  جخ  نا  نم 
.(٥١ ةتلا : { ) َنوُنِمْؤُملا ف 

َ
ِلَوَتَيل ِا  َعَو  ْوَم 

َ
ن
َ

ۚ ا َوُه  اَنل  ُا  َبَتك  اَم  ِإ 
َّ
اَنَبِصُ 

، ةاحلا توملا ع  ضفم 
ً

ةالام ، ال  كراعملا  بهل  نم  نوتأ  هسفنب   فذق  نا  نم  مهنمو 
ةزعلا لوق  اددرم  اندلا ، إ  ةدوعلا  هتبغر   نم  أ  ناوضرلا ، زوفلاو  داهشسالا  اغار  

.(٢٠٧ ةرقلا : { ) ِداَِعلاِ ٌفوُءَر  ُاَو  ۗ ِا  ِتاَضْرَم  َءاَغِتْبا  ن 
َ

ُهَسْف يَْ  نَم  ساَّنلا  َنِمَو  : } هناحس

نب را  لطلا  ةروطسألا  احصلا  ةلجاعلا  ةلجآلا ع  لضف  يذلا  خألا ، فنصلا  اذه  نمو 
: ەداهج دنع  امئاد  ددري  هنع  ناو ر هللا  روزألا ،

رفملا هنم  نيأ   قح  توملا 

رقتسملا سودرفلا خ  ةنجو 

نم ح ا  اودهشاف  اتق  اذه 

لا بر  اضر  اذه   لو 

، قراخلا لطلا  اذهل  ةعاجشلاو  ةلوطلا  فقاوم  نم  فقوم  باحر  اس   شعنل  انب  اولاعتف 
ءاقل بخ  توملا ، فاخ  ٌلجر ال  را  : » دلولا نب  دلاخ  لولسملا  فس هللا  هقح  لاق   يذلا 

.خــــراتلا هفرع  يركسع  دئاق  مظعأ  نم  روزألا  نبا  رال  ةمظع  ةداهش  نم  اهل  او  لاجرلا ،»

ماشلا ةهبجلا  لاتقلا ع  نيدام  هتعاجشو   برحلا  نونف  روزألا   نب  را  ةعارب  ترهظ  دقل 
نم ن إ ن ح دلاخ  ەدئاق  عم  جخ  نا  دقف  كراعم ، نم  اهدع  امو  وألا  نيدانجأ   
تب دنع  ملسملا  دصل  مورلا  كرحت  انه  قشمد ، ماشلا  ةمصاع  نم  السإلا  شجلا  باقا 

.قشمد اومدقتي أ إ  ةهال ح ال 

ەاجتا نم  ةع  مدقتي  ەددع  فرع  ال  مورلا  نم  ابك  اشج  نأ  هنع  هللا  ر  دلاخ  ملع 
تب دنع  ةنملا  قطلا  دس  ةوق  عم  اقت  موي  نوضغ  شجلا   ەذه  كشسو  صمح ،

.ةهال

ه، هنظ  نسح  دنع  ناف  روزألا ؛ نب  را  عاجشلا  ەدئاق  مورلا  برحل  دلاخ  بدتنا  كلذ  دنع 
مهسفنأ اوعا  نيدهاجملا  نم  فالآ  ةسمخ  كمدقأ ع  نأ  درأ  را إ  ا  : » دلاخ هل  لاق  دقلف 

، ءادعألا ءاقلل  جورخلا  لجعتو  احرف ، راطف  ءانفلا ،» راد  ءاقلا ع  راد  اوراتخاو  لجو ، زع   
«. يدحو عد أ  ناملس  اأ  ا  : » هل ئاق 

ً

ثلتلا لمتح  فقوملا ال  نأ  ىري  ارا  نلو  هعم ، جخس  نم  هل  عمتج  دلاخ ح  هلهمتساف 
ام دقتي  وهف ال  ةلماش ، ةلما  ةرطس  هلع  رطس  داهشسالا  داهجلا ح  ةعزنو  لهمتلا ، وأ 



هف ملع هللا  نم  : » لوق وهو  عف 
ً

نادملا  ەسم إ  أدو  راظتنا ، وأ  تقوت  نم  ەغ  ه  دقتي 
نودهاجملا عراسف  اغ ؛ رحس  وأ  ايجع  ا  يوطت  تنا  ةلمجلا  ەذه  نأو  كردأ ،» اخ 

.ةهال تب  مهب إ  فحزو  قطلا ، ەوكردأ ع  ەءارو ح 

ارا نلو  دلاخ ، إ  عجرلا  ركفو   مهضع ، ددرت  مورلا  ددع  ةك  نودهاجملا  ىأر  امنيحو 
: هتوص عأ  لوق  وهو  مدقأو  كلذ ، ركنسا  توملا  باهي  الو  فاخ  يذلا ال  مادقملا  لطلا 

اري ر هللاو ال  اعت ، بانأ إ هللا  نم  لس  عبتأو  لس ر ، س   بأ  لازأ  هللاو ال  »
«. ربدلا وأ  الو  اموزهم ،

اَهُّيأ اَ  : } هلالج لج  لوق هللا  لس ر ،» س   بأ  لازأ  هللاو ال   » هلوق ركذتي  نا  هنأو 
.(٤٥ لافنألا : { ) ت

ُ
َنوُحِلْف ْملَعل  اِثك  َا  ذاَو 

ْ
اوُر ف 

َ
ثا
اوُتُْ ةَئِف 

ً
ْمُتيِقل  ذِإ 

َ
ا اوُنَمآ  َنيِذلا 

اران ودعلا  اهيف  صأ  ةكرعم  مهب  ضاخف  حالسلا ؛ ءاقفر  نم  ثلا  هلإ  مضنا  را ح  ثل  امف 
ةرئادلا رودت  ل  مهدئاق ؛ لتق  نأ  هسفن  لطلا   َّأو  ةنعملا ، مهحاورأ  مطحو  ةماح ،

.رارفلا عيطتس  نم  مهنم  رف  وأ  مهرخآ ، نع  نولتقف  مهيلع ؛

هنعطف ةقداص  ةلمح  هلع  لمح  نإ  دع  نادرو  مهدئاق  لتق  نم  هنكمف  ءاجرلا  هل  ققحو هللا 
عانا مه  امنيحو  ماظعلا ، ەذهب  حمرلا  نانس  قلعتو  ەرهظ ، ماظع  إ  ەردص  نم  تذفن  ةنعط 
نمألا هعارذ  را   بصأو  بناج ، ل  نم  ءادعألا  نم  ةعومجم  ه  طاحأ  همسج ، نم  هحمر 
بلغت حارج ، ةدع  بصأ  نأ  دع  اخأو  هنم أ ، نوق  مورلا  نا  امنب  لاتقلا  رمتسا   هنل 

إ اح  اوذخأ  نأ  اوررقو  ردصلا ، يراع  لطلا  وهف  ەؤادعأ  هلع  فرعتو  ەوأف ، مورلا  هلع 
.هل ةدهك  ەومدقو  مهروطامإ 

نم باحسالا  مهضع  َّمهو  لطلا ، مهدئاق  أ  دع  ملسملا  سوفن  ُّبد   نهولا  داو 
ةمع نب  عفار  نيدهاجملل  اثلا  دئاقلا  اهلاق  تامل  اعت  هللا  مهتث  نأ  الول  كارعلا ؛ ةحاس 

امأ نودت !؟ نيأ  إ  نآرقلا ، لهأ  ا  : » ەداؤف تع  ملألاو  مهل  لاق  دقل  هنع ،  اطلا ر هللا 
الإ حتفت  ال  باوبأ  اهل  ةنجلا  نأو  هللا ، نم  بضغ  ءا  دقف  ەودعل ؛ ەرهظ  و  نم  نأ  متملع 

«. عفار برو  ةنجلا  اهنإ  دنج هللا ، ا  صلا  صلا  نيدهاجملل !؟

نإف لتق ، وأ  محاص أ  نا  نإف  متعلط ؛ معم   اذنأهو  مودع ، اورك ع  نآرقلا ، لهأ  ا 
.مانت لا ال  هنيع  ماري  وهو  توم ، ٌ ال  هللا 

عف دقو  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  ةافو  بقع  رك  قيدصلا أ  لوق  ذئيح  ركذتي  هنع  هنأو ر هللا 
دع هللا، نا  نمو  تام ، دق  ادمحم  نإف  ادمحم  دع  نا  نم  سانلا ، اهيأ  : » نوملسملا هتومل 

«. توم نإف هللا  ال 

لاضنلا ح اولصاوف  مهتاثو  مهنزاوت  مهيلإ  داعف  مهــلق ؛ اهتعوو  تامللا ، ەذه  دونجلا  عمس 
دع مناغ  ملاس  مهدعاوق  لاتقلا إ  ةحاس  نم  اوداعو  مهودعو ، ودع هللا  نلا ع  اوزاف 

.روزألا نب  را  لطلا  مهدئاق  مهعم  سلو  اوداع  دهشسا ، نم  مهنم  دهشسا  نأ 

ةع • 

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  ەوقطو 



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 

اسلا فدهلا  نوفرع  نيذلا  ملسملل  ةسلا  قطنملا  امنب  ەغ ، تو  هسفن ، نع  رطخلا 
نا انه  نمو  فدهلا ، إ  لوصولا  مهقسل   هسفنب  هناوخإ  مهنم  دحاو  ل  يدف  نأ 
لش اوبلغُ  نأ  نكم  هجهانمل ال  نوقطملا  مهنيد  فادهأل  نوكردملا  نويققحلا  نوملسملا 
غل ةلواحمل  نودوع  مث  اهنوبكتري  ءاطخأ  بس  ةتقؤم  تاساتنا  نوباص  دق  امنو  اهن ،

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

 ، مهنع هللا  ر  ةاحصلا  ةاح  ثمتم  
ً

ةرخآلا  ةاحلا  يوقلا  روعشلا  نا  دقل  باش ، ا 
اقم ب  مهرطاوخ  ددرت  ناو  ةنجلا ، إ  قوشلاو  رانلا  نم  فوخلا  ةرماع  مهــلق  تناف 
نيدام قباسلاو   اندلا  ةاحلا  دهزلاو   اعت  هللا  ىوقت  ع  اق  ازفاح  ءاجرلاو  فوخلا 

.اعت لس هللا  داهجلا  



دسألا خيشلا 
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  فوخلا  اهعماج  ال  ةننأمط 

.ةنآرقلاو ةنولا ، تاآ هللا  ربدتو   ركفت 

نيذلا امس  الو  انيق ، مهقدصأو  انامإ ، سانلا  لمأ  نم  ةمألا  ەذه  ءاملع  نأ  انيدل  مولعملا  نمو 
ىوقو مالسإلا ، مهب  زعأ هللا  نيذلا  نوينالا  مه  ءالؤه  نإف  ةلوطلاو ، َقلا  نم  ارفاو  اظح  اوتوأ 
ىدهلا حيباصم  اونا  نيذلا  مالعألا  ءاملعلا  ءالؤه  نم  ثلا  مظعلا  انخرات  و  هنارأ ، مهب 

همحر هللا، نامزلا  عيد  خيشلا  نا  مهنمو  نطولا ، نع  عافدلاو  داهجلا  روصعلا   ملسملل ع 
.للجلا خيشلا  اذه  ةاح  نم  عئارلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف 

، وألا ةملاعلا  برحلا  اعوطتم   همحر هللا  نامزلا -  عيد  رونلا -  دعس  خيشلا  كشا  دقل 
نيذلا سورلا  تاوق  دض  اذه ، مهاشا  ناو  هتذمالت ، نم  صخش  فالآ  ةثالث  سأر  ع 

عوطتملا و  ةحان ، نم  سورلا  تاوق  رم ب  لاتق  دع  سلد ، ةنيدم  لالتحا  اوعاطتسا 
.ةحان نم  دارألاو  كارتألا  نم  ملسملا 

عم ألا  رونلا   دعس  خيشلا  عقو  ةسورلا ، تاوقلا  لفاحج  د  ةنيدملا   تطقس  املو 
تاوقلا دض  يراضلا  لاتقلا  ءانثأ  دهشسا  دق  مهنم  ثلا  نا  ذإ  هتذمالت ، نم  ةقتملا  ةقلا 

رومأ ملسملا   ىألا  هقف  ناو  املاع ، هنوك  ع  ألا  ةدم  ءانثأ  خيشلا  ناو  ةسورلا ،
.مهنيد

ركسعمل ةراز  جيف   الوكن  قلا  ةسورلا  ةهبجلل  ماعلا  دئاقلا  نا  ألا ؛ ماأ  دحأ  و 
ظحالف رونلا ، دعس  نامزلا  عيد  خيشلا  الإ  هنم ، افوخ  اماق  يألا  لثتما  لخد  املف  يألا ،

.همالسإل اراهظإ  اسلاج  ف  همامأ ، رمو  ىرخأ ، ةرم  عجرف  هماق ، مدع  قلا 

نع دنعلا  ەسأ  لأسو  ورلا ، قلا  دتحا.امهل  مجي  طسو  لالخ  نم  امهنب  راوح  رادف 
«. فرعت كنأ ال  ودي  : » لاقف هل ، ماقلا  نع  هعانتما  بس 

،»؟ جيف الوكن  قلا  ماعلا  دئاقلا  تسلأ  امامت ، كفرعأ  : » نامزلا عيد  خيشلا  لاق 

مل نإ  ال  : » رونلا خيشلا  لاق  انأ ،»!؟ نم  فرعت  تنأو  هتس  ، ملف  نذإ  : » قلا لاق 
«. تأر م ام  رمأت  لا  دقع  ەذهو  ملسملا ، ءاملع  نم  ملاع  نإ  دحأ ، نهتسأ 

،»؟ كتدقع كرمأت  اذامو  : » قلا لاقف 

لضفأ انامإ  هلق  لمح   يذلاو  انامإ ، لق  لمحأ   ملسم  ملاع  نإ  : » رونلا خيشلا  لاق 
«. تأر يذلا  ناف  اسدقمو  دقعل ، ماحالا  للق  تنل  كل  تمق  نأ  ولو  هل ، نامإ  نمم ال 

.»؟ نامإلا مدع  ةفص  ّع  قلطتأ  مأو ، جل ، ةناهو  ةناهإ  ، ەذه  : » قلا لاق 

، ةمحملا تلشو  كرمأ ،» رظنت   ةكسع  ةمحم  ادغ  كراظتنا   : » لاقو قلا أ  دتحا 



نزحلا  داسو  ورلا ، شجلاو  ةسورلا ، ةمألاو  قلا ، ةناهإ  اهيفو  ماهتالا ، ةحئال  تتكو 
هلع  نوحل  واسمنلاو ، ناملألاو  كارتألا  نم  يألا  طاضلا  هلإ  لقأو  يألا ، ركسعم 

.هنع وفع  هلع  ورلا  دئاقلل  راذتعا  مدقت 

لوسر هللا يد  لوثملا ب  دعسأل  اوخإ ، ا  ةرخآلا  لحرلا إ  بغر   : » لاقو رونلا  أف 
«. فلأو ال الف ، دقع  فلاخأ  نأ  امأ  مادعإلا ، وه  بولطملا  رفسلا  زاوجو  ملسو هيلع هللا ىلص ،

دونجلا نم  ةلث  تلقأو  اعمج ، هبحم  بولق  مادعإلا  مح  نالعإ  عقو  تاب ، ةمحملل  مدقتف 
ءادأ اقلا   نذأتساو  اجهتبم ، رونلا  خيشلا  ماق  ذفنتلا ، يد  و  مادعإلا ، ةحاسل  هلمحت 
هلإ مدقتي  قلا  اذإ  هتالص ، نم  غف  نإ  امف  تعكر ، ةالصو  ءوضولا ، وهو  خألا ، هجاو 
كلذ تلعف  ام  كنأ  لق  ألمت  نآلا  ةقثلا  نل  ناهإ ، دصقت  كتنظ  ةرذعملا ، كنم  وجرأ  : » ئاق

ً

كتبالص  كئنهأ ع  و  ةمحملا ، رارق  تلطأ  دقف  اذل  كنامو ، كتدقع  رمأل  اذافنإ  الإ 
«. ىرخأ ةرم  كنم  رذتعأو  كتدقع ،

ا هللا…

«، مادعإلا ذافنإ  نع  صانم  الو  ماعلا ، دئاقلا  طخسأ  رونلا  نإ  : » لاقل لا  قطنم  ملت  ول 
! هلإ ارذتعم  مدقت  ل  هلع ، دئاقلا  اضرو  هتاجنب ، تمح  لا  بر  ةنس  نل 

رأو هنع  ساَنلا ر هللا  طخس  اضر هللا  سمتلا  ْنم  : )) لاق امل  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  قدص  دقو 
.ناح نبا  ەاور  حيحص  سانلا )) هنع 

ةع • 

نم دحاول  مهاندو ، مهنيد  ةندلا   نولق  مهسفنأ ، نولذ  سانلا  نإ  مارلا ، باشلا  اهيأ  ا 
لاجآلا لا ع  ناطلس  عطق  نأ هللا  بغلاو  مهلاجآ ، وأ   مهقازرأ ، اوباص   نأ  امإ  نمأ :

سفنأ نم  أش  مْهو  مُهلذتس  ةَققحلا  سانلاف   لس ، نم  امهيلإ  دحأل  سلف  اعمج ، قازرألاو 
فوخ نمو  لذ ، لذلا   فوخ  نم  سانلاو  توقلا ، فوخلاو ع  ةاحلا ، صرحلا ع  ضم 
بوني امف  اعتو  كرات  ا  ةلصلا  ع  دحوتلا  ةققح  ب  مالسإلا  نأ  عم  رقف ، رقفلا  

.ا الو  اعفن  نومدق  الو  اتب ، هف ع هللا  نولم  امف ال  سانلا  نم  سألاو  عورو ،



بذأ الو  تومأ 
نم ةفنألاو  ةزعلا  ددشلا  ساسحإلاو  ةمارلا ، قيمعلا  روعشلا  ىلا ، ةلوطلا  ثعاوب  نم 

ةزعلا اهيلع  تثع  ةلوُطو  ةلوط  فلأ  هف  دج  غلا ، ىلا  انخرات  ضرعتس  نمو  راعلا ،
موي ىدرلا  دراوم  ع  لقأ  هللا  همحر  عفان  نب  ةقعف  ءاإلاو ، ءالا  اهيلإ  تعفدو  ةفنألاو ،

.دوُرُولا اذه  دع  ردص  هنأ ال  قلا  ملع  ملع  وهو  راعلا ، نم  ةفنأ 
ً

ةذوهت ،

هلخدف جلا ، موي  همامأ  اعم  توملا  با  ىأر  هنع  قثلا ر هللا  دوعسم  نب  دبع  وبأو 
نمأ ب  ةرقنأ  لهس  موي  فقو  هللا  همحر  ةقعاصلا  ديا  ناطلسلاو  رارفلا ، راع  نم  ةفنأ 

.ناوهلا عم  ةاجنلا  ع  ةمارلا ، عم  ألا  راتخاف  ّرُم ، امهالحأ 

ةفنألاو ةمارلا ، روعشلا  اهيلع  ثع  لا  ةلوطلا  نم  ةعئار  فقاوم  ثدحلا  انخرات  و 
بلا دهاجملل  دنهلا  خــــرات  هنود  ام  كلذ  نم  نجألا ، رمعتسملا  مامأ  ءازهتسالا  ةلاعتملا ع 

.ازه يلجنإلا  لالتحالا  زه  وط  فقوم  نم  همحر هللا  اودلا  اضر هللا  خيشلا 

وألا فوفصلا  نوردصتي  نوملسملا  نا  دنهلا ، لجنإلا   دض  ةروثلا  نان  ترعتسا  ح 
داهشسالا ع  مهلاقو  ةردانلا ، مهتعاجش  لجنإلا  نمعتسملا  عجاضم  نوضقو  ةروثلل ،

.مهدالو مهنيد  نع  اعافد 

اضر خيشلا  نمؤملا  ملاعلا  ضقلا ع  ةلجنإلا  تاطلسلا  تقلأ  ماع ١٨٥٧م  ماأ  نم  موي  و 
.لجنإلا لاتق  سانلا ع  ضحتو  ةروثلا ، كاشالا   ةمهتب  همحر هللا  اودلا  هللا 

اذه ناو  بك ، يلجنإ  طاض  ناو  دنهلا ، يركسعلا  ماحلا  مامأ  ماحل  خيشلا  ملاعلا  ءو 
ارم خيشلل  سمتل  نأ  دارأف  هنس ، ك  مغر  ةردانلا  هتعاجشو  هتأرج  خيشلا  ك   طاضلا 
مامأ ةمهتلا  ركني  نأ  ەوحصني  نأ  خيشلا  ءاقدصأ  ضعل  زعوأف  هحا ، ه  قلط  انوناق 

 . ةمحملا

تملع : » يلجنإلا طاضلا  هل  لاقف  ةكسعلا ، ةمحملا  مامأ  لسالسلا  دقم  خيشلا  ءو 
تقلطأ اقح ، هتعمس  يذلا  اذه  نا  نإف  اندض ، ةروثلا  اشم   نكت  مل  كنأ  للجلا  خيشلا  اهيأ 

!«، لاحلا كلس  

ف دحجأ  ال  ماحلا ، اهيأ  هللاو  ال  : » يلجنإلا طاضلا  بج  وهو  نمؤملا ، خيشلا  مسبا 
سفنب تاعاس  دع  كلإ  تدعل  نآلا  ا  تقلطأ  ول  هللاو  مدض ، داهجلا  ةكرح  ةكراشملا  

«. نآلا اهب  ماحت  لا  ةمهتلا 

.اودلا اضر هللا  نمؤملا  خيشلا  مادعب  محلا  نم  ادُ  يلجنإلا  ماحلا  دج  مل  انه 

نمؤملا ال خيشلاو  هناج ، إ  يلجنإلا  ماحلا  مو  مادعإلا ، ةشخ  إ  رئاثلا  ملاعلا  قيسو 
ماحلا لاق  مادعإلا ، ةشخ  نم  توملا  بكوم  بقا  اذإ  ح  هلع ، ثو  هللا ، ركذ  كفني 

: نمؤملا ملاعلل  يلجنإلا 

كراش مل  كنأ  نآلا  لق   قنشلا ، نم  كسفن  ذقنتل  تقولا  نم  عسم  كمامأ  لاز  ام  خيشلا  اهيأ  »



«. كحا قالطو  كتءارب ، لمعأ ع  مث  محلا ، ذفنت  لجؤأف  اندض ، ةروثلا   

طاضلا رظن إ  مث  توملا ، أزهت  ةماسبا  مسبي  وهو  ةقنشملا ، لح  نمؤملا إ  خيشلا  رظنف 
كلذ دع  تم  اذإف  مع ، طحف  مويلا  توملا  نم  وجنأل  بذأ ، نأ  دتأ  : » لاقو يلجنإلا ،

؟ هل مع  طح  دقو  تقل هللا 

اد ام  لعفاف  كلذ ، رمأ  يد  نأل  مدض ، ةروثلا  تكشا   دقل  ادأ ، بذأ  نل  ماحلا  اهيأ  ال 
«. كلذ لجأ  نم  تاونسلا  ەذه  ل  متراح  دقلف  لس هللا ، توملا   فاخأ  إف ال  كل ،

ادهش ءاوهلا  حجرأتي   اودلا  اضر هللا  نمؤملا  رئاثلا  ملاعلا  اذه  دسجو  الإ  تاظحل  الإ  امو  
.هللا لس   

ةع • 

تتك اطأ 
ً

اوسل  نويققح ، مهنأل  مهنع  ملتن  ةقالمعلا  لاطألا  نع  ملتن  امدنع  اننإ  ةداس ، ا 
بتلا تاط  مهمضو ب  مهركذ ، في  قرولاو  حلا  نإ  ل  بسحف ، قروو  ح  مهتمجرت 

اومَدق فكو  لاطألا ، ءالؤه  شاع  فك  فرعف  ئراقلا ، إ  مهثداوحو  مهلاوحأ  لصتل 
قح ناف  مالسإلا ، ةنل  تقوو  لام  نم  ەومدق  اّمع  ضف 

ً
اقت إ هللا ، مهحاورأو  مهداسجأ 

.مهلاوحأ سانلل  فرعن  نأ  انيلع 



قداصلا دهاجملا 
هجو دوسأو   ٌلساوب  ط ،

ً
عدوي  ٌلط ، عطقنت  ال  السإلا ، خــــراتلا  لاطألا   باوم  َّنإ 

لس هللا، ةداهشلا   مهتدقع  باحرت ، ل  هل  مهرودص  نوحتف  توملا ، نوباهي  ال  ودعلا ،
، هلامر نوظفح  ق ،

َ
مهــل روفحم   مهدال  َّبح  نإ  ناطوألا ، بح  بلقلا  انمسر ع  مهدش 

، نلا مهسال ، مهتصو   حو ، تقو  ل  َةداهشلا   نوبلط  ەدودح ، نورهس ع  هارتو ،
ناسللا ەددري  راعش  درجم  اذه  سل  كلذ ، نود  توملا  وأ  مهتياغ ، ناطوألا  رحت  ةداهشلا ، وأ 

.مهتوم نا  نيدللو هللا  مهتاح ، تنا  ةمألاف  ةاح ، بولسأ  اذه  نا  ل  نابلاو ،

طسلف لط  هنإ  لا ، نم  فنصلا  اذه  نم  مظع  لجر  عم  شعن  روطسلا  ەذه  نحنو  
.ارلا لجلا  اذه  عم  انلق  اس  شعنل  اولاعتف  همحر هللا ، يدعسلا  ناحرف  خيشلا  قداصلا 

طسلف  سلان  ءاول  نج   ءاضق  لامعأ  نم  رازملا  ةق  يدعسلا   ناحرف  خيشلا  دلو 
نا هنأ  الإ  ةئادتبالا ، نج  ةسردمو  ةقلا  باّتك  همولع   لتو  عساتلا ع ، نرقلا  فصتنم 

تفضأف نيدلا ، لاجرو  ءاملعلا  عم  عامتجالاو  دجاسملا ، ةيدلا   سوردلا  لتب  هاش  اعلوم  
فرع نا  طسلف  لجنإلا  َّلتحا  املو  هتئب ، اماحاو   ةاهم  ةملعلاو  ةيدلا  هتأش  هلع 

.دهاجملا خيشلا  سانلا  ب 

ةروص لالتحالا  ةطلس  دض  تارهاظملا  و  ةنطولا ، تارمتؤملا  ناحرف   خيشلا  كراش  دقف 
تاوقلل تدصت  نج  ءاضق  نيدهاجملا   نم  ةصع  فلأ  ةروث ١٩٢٩م  و  ةلصاوتم ،

لقتنا مث  اع  نجس  ماوعأ   ةثالث  هتنجسو  ةطلسلا  هلع  تضقف  ناصعلاو ، درمتلا  ةلجنإلا 
لصتا كانهو  افح ، ةنيدم  شعلل   إ  لقتنا  نجسلا  نم  جخ  املو  سمش ، رون  نجس  إ 

.هئاول تحت  مضناو  ماسقلا  نيدلا  زع  خيشلا 

ةلفاق دمحأ  وبأ  ةطع  خيشلا  هقفرو  يدعسلا  ناحرف  خيشلا  مجاه  لبإ ١٩٣٦م  و ١٧ 
هقافر عم  ةروث ١٩٣٦م -  لاعشا  تدأ إ  لا  ةثداحلا -  ەذه  دع  لقتنا  مث  مهتاوق ، رمدو  ةدوهي 

.ةروثلل وألا  ةلحرملا  لاوط  نولضاني  اهفوهكو  اهروعوب  مصتعم  لاجلا ، إ 

اهنويع لالتحالا  ةطلس  تب  للخلا ، ةقطنمل  يركسعلا  اطلا  ماحلا  زوردنأ  لتقم  ذنمو 
.هقافر نم  نخآ  ةثالثو  ناحرف  خيشلا  ضقلا ع  نم  تنكمت  يماسقلا ح  بقعتت 

نيدلا زع  خيشلا  داهشسا  دع  نيدهاجملل  لوألا  لقعلا  وه  خيشلا  نأ  ملعت  ةطلسلا  تنا  املو 
زوردنأ لاجلا  لتقم  ةمهت  هلإ  ةهِّجوم  تاعاس  ثالث  ةروص   ةماحم  هتماح  دقف  ماسقلا ،

.اقنش مادعإلا  اهدع  اهمح  تردصأو  اطلا ، ماحلا 

تناو ائداه ، ناف  هسفن ، نع  اعفادم  ةماحملا  ءانثأ  ملتي   نأ  هللا  همحر  يدعسلا  ضفر 
«، انذم نوأ  نأ  ذاعم هللا  : » باجأ بنذم »؟ تنأأ  : » ەولأس امدنعو  ةئجو ، ادج  ةللق  هتامل 

لاقو معنب ، باجأ  ةحلسأ ، كلم  نا  نإ  هلع  ضقلاو  هئبخم  ِهِتأجافم   ءانثأ  ەولأس   امدنعو 
.هتب طئاحلا   اقلعم ع  امدق  اسدسم  كلم  هنأ 

هلع ضق  مل  هنأ  هنع  عافدلا  مهتجح   تناو  ماحملا ، نم  ٌددع  يدعسلا  نع  عافدلل  عت 



نأ نم  ارمع  هنأ أ  ام  اسدسم ، كلم  هنأ  هسفن  ءاقلت  نم  ركذ  دق  هنأو  حالسلا ، لمعتس  وهو 
مل اماع -   ٨٠ لق تفلأت  لا  ةكسعلا -  ةمحملا  نأ  الإ  رح ، لمع  يأ  ماقلا  نم  نكمتي 

ففختب اهجراخ  نمو  طسلف  نم  ةرداصلا  تاءادنلا  عمتس إ  ملو  ججحلا  ەذه  نم  يأ  ذخأت 
.مادعإلا مح 

رهش امئاص   جسلا  خيشلا  نوك  ِلات  ملو  مفون ١٩٣٧م ، هتذفنو  ٢٢  محلا  تررق  دقف 
نأ الإ  ةج ، ماع ١٣٥٦هـ نم  ناضمر  رهش  نم  نعلاو  يداحلا  محلا   هف  ذِّفُنف  ناضمر ،
دقو خيش  مدعأ  نأ  داللا  خــــرات  ثدح   مل  ذإ  ةموكحلا ، هتخوت  ام  سكع  تءاج ع  ةجنلا 

.كراملا ناضمر  رهش  و  ەرمع ، نم  نونامثو  ةسماخلا  خت 

ترهتشا دقو  ددج ، نم  ةروثلا  ةهامجلا  ةسامحلا  ثاعنا  إ  يدعسلا  مادعإ  ىدأ  دقلو 
ثعاك هتققح  عو  بلا ، ەرود  ع  تغط  اهنأ  ةجرد  إ  يدعسلا  خيشلا  مادعإ  ةثداح 

ص اسقلا  خرؤملا  هقل  دقف  كلذ ، هل  نوفع  هقافر  نأ  الإ  ةروثلا ، ثعاوب  نم  ئر 
نم لوأو  لاضنلاو ، حافلا  ماسقلا   دهشلا  ةفلخ  هنأ  ركذ  ام  قداصلا ،«  دهاجملا   » سا

.ودعلا ةنس ١٩٣٦م ع  ةصاصر   قلطأ 

ةع • 

ةَفصاع طسلف  وحن  نم  ملع  ته  وأ  ددج  بطخ  ممهد  امل  مارلا ، ةداسلا  اهيأ  ا 
، ماسقلا نيدلا  زع  وأ  نيدلا ، حالص  وأ  نز ، نيدلا  رون  وأ  نز ، نيدلا  دامع  اوبهذاف إ  ناودع ،

وعدأ تسلو  اح ، ع  تم  دوجولا  امف   نلاو ، نوعلا  مهولأسل  ال  يدعسلا ، ناحرف  وأ إ 
نم طسلف  تقاح  دق  اهنأ  اوركذتل  نلو  دنع هللا ، نم  الإ  نلا  امو  ا ، ذوعأ  كلا  إ 

تماقأو اهل ، اوروأ  اهيلع  تعمتجاو  دشأ ، ُلزاون  اهب  تلزنو  دوهي ، ةصم  نم  بئاصم أ  لق 
نحن امم  أ  لهجلاو ، فعضلاو ، قرفتلا ، نم  لاح  انكو ع  ةنس ، ةئام  نم  تثبل أ  ود 

ً
اهيف 

تشاع  لا  جنرفإلا  تاموكح  تراصو  ءاللا ، حازناو  ةمغلا ، كلذ  عم  تلجنا  دقو  مويلا ، هلع 
، خــــراتلا ااوز  نم  ةواز  جخ  

ً
ىراوتي  ض 

ً
اخ  تراص  ما 

ً
انرق  ماشلا  فارطأ  و  سدقلا ،

.سانلا ه أ  يرد  ال 

ةموكح  موي  تاذ  اوسسأ  دق  دوهيلا  نإ  : » ەذمالتل خــــراتلا  سردم  هف  لوق  بق  موي  أسو 
اهنم ع صالخلل  قطلا  نيأ  اوركذت  مث  اه ، ملسملا  لانو  اهرمأ ، ملسملا  ّمهو  طسلف ،

مل لا  نآرقلا  ةار  ددج ي  يدعسلا  ناحرف  مالسإلا  رهظ   نأ  وه  قطلاو  لاح ،» أ 
.ادأ وبي  يذلا ال  دمحم  فس  بو  طق ، مزهنت 



ةسداقلا لط 
ىلا خــــراتلا  بورحلا   لاطأ  مظعأ  نم  ل  مالسإلا  لاطأ  مظعأ  نم  لط  نع  ثدحلا  اذه 

، عرالا اسلاو  رفظملا ، براحملا  برجملا ، دئاقلا  حلصملا ، حلاصلا  لجرلا  هنإ  اهل ، ەدوهع   
، قملا خــــرات  هفرعو  لوطلا ، اللا  سانلا  لغش  تنا  لا  هتصق  ةماعلا  هفرعت  يذلا  لجرلا 

لاطألا نم  وهو  رواغملا ، خــــراتلا  لاطأ  نم  وهف  ةذفلا ، ەداجمأو  هتالوطب  برغلا ، خــــراتو 
ةلوطلا تاحفصلا   مظعأو  بجعأ  انخرات  اوبتك   نيذلا  نم  لطلا  اذه  نا  دقل  طاسألا ،
قالمعلا هنإ  معو ،

ً
وق 

ً
ناعجشلاو  ددانصلا  لاجرلا  مالسإلا غ  خــــراتو  ةحضتلاو ، ءادفلاو 

 . هنع متلا ر هللا  ورمع  نب  عاقعقلا  ذفلا 

، راوغملا سرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلو 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  كلإف  هئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 

.ةردانلا ةلوطلاو  عئارلا ، فقوملا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس  شعنل 

ةحارلا إ  هنج  ملسو  ماشلا ، دال  كراعملا   راغ  نم  هد  ضفني  ورمع  نب  عاقعقلا  دا  ام 
باطخلا ر هللا نب  رمع  نمؤملا  مأ  باتك  درو  ح  دلولا ؛ نب  دلاخ  عم  قشمد  حتف  دع 

لوق هنع  حارجلا ر هللا  نب  ةدبع  وبأ  ماشلا  ةهبج  ةمالسإلا ع  شويجلل  ماعلا  دئاقلل  هنع 
، ةسداقلا صاقو   أ  نب  دعس  إ  ثحلا  مهرُمو  قارعلا  إ  قارعلا  دنج  فا  : “ هف هل 

”. رخأتت وأ  ثت  نأ  كاو 

عاقعقلا هتمدقم  لعجو ع  ةتع ، نب  مشاه  شجلا  وو  رمع ، قورافلا  رمأ  ةدبع  وبأ  عدصف 
هتدشح دشح  مخضأ  نوهجاوي  ةسداقلا  نوملسملاف   لجعلا ؛ لجعلا  : “ امهل لاقو  ورمع ، نب 

”. منم لُجر  ل  ةجاح إ  مهو  برح ، سرفلا  

لللا بعت  هلاجرو  وه  لصاوُي  قفطو  شجلا ، ةمدقم  مه  سراف  فلأ  ورمع  نب  عاقعقلا  م 
اثلا مويلا  رجف  ةسداقلا  فراشم  اوغلو  شجلاو ، ةتع  نبا  ماشه  اوقس  ح  راهنلا ؛ بعتب 

.كارعلا ماأ  نم 

ةلفلا بس  ملسملا  سألا ع  ددش  نا  ةسداقلا  ماأ  نم  لوألا  مويلا  نأ  عاقعقلا  فرع 
عاقعقلا مو  باقعألا ، صكنت ع  اهتلعجو  فوخلا ، مهــلق  تعرزو   مهلخ ، تهرأ  لا 

أدت نأ  لق  ءادعألا  زرو إ  بكتلاو ، للهتلا  حاصلا ب  طويخ  نم  طخ  لوأ  عم  ةحاسلا  إ 
تهجوتف زرام ،”؟ نم  له  : “ لوق وهو  فصلا  ەداوج ب  اختم ع  م  لعجو  ةكرعملا ،

.ورمع نب  عاقعقلل  زيس  نم  ىل  سرفلا  ركسعم  نويعلا إ 

سرفلا فوفص  نم  جخ  ح  هتءارجو ؛ عاقعقلا  ةسامح  ع  تاللق  تاظحل  ضمت غ  ملو 
: لاق تنأ ،»؟ نم  : “ عاقعقلا لاق  ارعأ ،»؟ ا  انأ  نم  يردتأ  انأ ، : “ لاقو حالسلا  ججدم  سراف 

دبع أ  مدئاق  لتاق  انأ  جلا ، موي  سراف  شويج  دئاق  انأ  بجاحلا ، وذ  هوذاج  نمهب  انأ  “
ناو جلا - ” باحصأو  طلسو  دبع  تاراثل أ  ا  : “ لاقو عاقعقلا  خف  هاحصأو ،” قثلا 

 -. قارعلا حتف  ملسملا   ماألا ع  دشأ  اذه  جلا  موي 

، ءادنلا اذه  نم  هلق  علخنا  دق  ةعاجشلا  نم  ه  رهتشا  امم  مغرلا  هوذاج ع  نمهب  نأ  دُ  الو 



فلأ نم  شجلا خ  عاقعقلا   توصل  : “ عاقعقلا نع  هنع  رك ر هللا  وبأ  قيدصلا  لاق  دقلف 
مظعأ نم  بلقلا  تاثو  ةعاجشلا  ملع   نا  امهم  دحاو  لجر  هل  تثس  فكف  لجر ،”

! ناسرفلا

تأهتو هنم ، نكمت  املف  ىوقلا ؛ دسألا  ةلوص  نمهب  لاصو ع  هفس ، ورمع  نب  عاقعقلا  قشما 
فكو ةرلا  ولت  ةرلا  هلع  ةمجهلا  دع  لاز  ام  مث  هاذع ، لطل  هنع  ّفك  ةضاقلا ؛ ةلا  هل 
زهجأ هللا أ ، هللا أ … : “ نوحص نوملسملاو  ةغئاز ، مهنويعو  ةفجاو ، سرفلا  بولقو  هنع ،

؛ فس ة  هلع  ىوهأو  عاقعقلا ؛ هلع  ضقناف  هاحصأو ،” دبع  أل  رأثا  عاقعق ، ا  هلع 
.هئامد حبس   هتكرتو  اضرأ ، هتحرط 

جخف زرام ،»؟ نم  له  : “ لاقو َدحت ، فقو   امنو  ةزراملا ، ةحاس  ورمع  نب  عاقعقلا  كي  مل 
ثراحلا عاقعقلا  مضناف إ  ناوذنلاو ، نازفلا  مه  سرفلا  لاطأو  ةداق  نم  ناملعم  ناسراف  هل 
تاظحل نمهب   اهنم  ب  لا  سألا  نم  امهاقسو  اوزراتف ، ثراحلا ، نب  نابظ  نب 

.ناوذنلا ثراحلا  لتقو  نازفلا ، عاقعقلا  لتق  دقف  تادودعم 

ةكرعملا ةسمخلا   سرفلا  ةداق  نم  نيدئاق  ع  راهنلا  لوأ  عاقعقلا   ق  ةداس  ا  اذكهو 
بولق بعرلا   عقوأ  دق  كلذ  نأ  كش  الو  سرفلا ، ةداق  مظعأ  نم  كلذك  مهو  نازفلاو ، نمهب 

.سرفلا

ثالث سرفلا  لمح ع  دق  عاقعقلا  نا  ةسداقلا ح  ماأ  نم  اثلا  مويلا  سمش  بغت  ملو 
دق ةتع  نب  مشاه  نا  اتلا  مويلا  حاص  و  هسفنب ، تق 

ً
ثالث  مهددانص  نم  ىدرأو  ةلمح ،

اوقحالتي نأ  مهرمأو  تائم ، مشاه إ  دنج  عاقعقلا  مسقو  ةسداقلا ، فراشم  هشج إ  لصو 
.ةسداقلا ضرأ  اعات إ 

، مهتلف تباوت  اوحلصأ  دق  اونا  مهنأل  كلذ  اثك ، سرفلا  دضع  بلا   ددملا  اذه  تف  مل 
كتفتس اهنأ  ةقث  ع  اونا  دقلو  صوصرملا ، نابلا  اهنأ  شجلا ؛ ةعلط  اهوفصو  

بناج ح ل  نم  ناسرفلا  اهوطاحأ  دقف  لوألا ، مويلا  مهب   تكتف  امم  مويلا أ  ملسملا 
ام ةربدم  وتف  اهتلاف ؛ اومرو  اهتباوت  اومطحو  اهنض  اوعطقف  نوملسملا  اهيلإ  صلخ  ال 

.لوألا مويلا  تلعف  

ملسملا ع  سرفلا  دشو  ةلفلا ، ةامح  ع  نوملسملا  دش  ةكرعملا ح  ر  تراد  نإ  امو 
اهيف قرأ  ةراض ؛

ٌ
كراعم  ةيهرلا  تاناويحلا  ەذه  لوح  ترادف  ةامحلا ، ءالؤهل  اودصت  نيذلا 

مهودعل اودلجتو  اورباصو  نوملسملا  صف  سفنألا ، نم  ثلا  اهلالخ  قهزأو  ءامدلا ، نم  رغلا 
صان ع وأ  حــــج  وأ  لتق  مه ب  اذإف  رخآ ، دع  ادحاو  ةلفلا  ةامح  اوحاطأ  ح  اودلاجو ؛

.باقعألا

تشحوتسا ح  اهنع ؛ اوضفنا  دق  اهتامح  نأ  ىرت  تدا  ام  ةسلا  تاناويحلا  ەذه  نل 
اهمطارخ بت  تلعجو  ةكرحتملا ، نوصحلا  اهنأ  ملسملا ؛ فوفص  تمجهو ع  تجاهو 

تا اهيف  رثؤتل  نكت  ملو  رذت ، الو  ادحأ  اهمامأ  ت  الف  لامشلا ؛ تاذو  نملا  تاذ  ةلطلا 
، اناجهو ةروث  اهدل  الإ  لانلا  تنا  امو  حامرلا ، تانعط  اهنم  لانتل  نكت  ملو  فويسلا ،

.ملسملا طحت  ةثرا  تحصأو 

ةثرالاو فقوملا  ةروطخ  هنع  صاقو ر هللا  نب أ  دعس  السإلا  شجلل  ماعلا  دئاقلا  رعش 



باصسف اهيلع ؛ ضق  مل  اذإ  هنأ  نقأو  ةلفلا ، ەذه  بس  ملسملا  قيحت  نأ  كشوت  لا 
ةأطو ةلفلا  ەذه  دشأ  ناو  قارعلا ، دال  ةمئاق   اهدع  مهل  موقت  ءاركن ال  ةمهب  نوملسملا 

هنع لق  يذلا ال  برجألا  لفلا  مث  درجدزي ، سرفلا  كلم  لف  وهو  ضبألا ؛ لفلا  ملسملا  ع 
.امهل نادئاق  امهنأ  امهعت  ىرخألا  ةلفلا  تناو  وه ،

ً

، ةلفلا ەذه  رمأ  اوملسأ   نيذلا  سرفلا  نم  ةعامج  هنع  صاقو ر هللا  نب أ  دعس  راشسا 
”، اهحر بهذتو  لشفتف  اهمطارخ ؛ اوعطقاو  اهنويع ، اوؤقفا  : “ اولاقف اهلتاقم ؛ نع  مهلأسو 
لسرأو إ ضبألا ،” لفلا  ملسملا  افا  : “ لاقو مصاع ، هخأو  ورمع  نب  عاقعقلا  لسرأف إ 
”. برجألا لفلا  املع  : “ لاقو ورمع  نب  للاو  كلام  نب  لامح  مهو  دسأ  لاطأ ب  نم  نثا 

؛ ضبألا لفلا  ەاجتا  فوفصلا   ناقش  اعفدناو  امهيداوج ، نع  مصاع  ەوخأو  عاقعقلا  لجرت 
ەوخأ لفكت  امنب  ملا ؛ هنيع  إ  هحمر  عاقعقلا  ددس  دأ  وأ  هنم  سوق  باق  احصأ  اذإ  ح 

نايغ  حمرلا  لصنب  اذإف  ةدحاو ، ةظحل  امهيحمرب   هيع  اهأو ع  ىلا ، هنيع  مصاع 
ملألا ةدش  نم  هسأر  بهرلا  ناويحلا  ضفنف  اهب ،-  طاحأ  ام  علا  نم  رجحملاو  هجحم - 

ضرألا هموطرخ إ  لفلا د  نإ  مث  هعف ، هنط  سادو ع  ضرألا ، هلاف ع  تقلأ  ةضفن 
.هفس هعطقو  عاقعقلا  هلع  بثوف  ە ؛ دقف  نأ  دع  هقط  ه  سسحتيل 

هموطرخ ااصأو  هيع ، ىدحإ  قفف  برجألا ؛ لفلا  ورمع ع  نب  للاو  كلام  نب  لامح  لمحو 
ەوجهف اعرذ  اتف  مهيف  كتف  مو  اجئام  اجئاه  سرفلا  فوفص  ع  دتراف  ةغلا ، ةاصإ 

قفط مث  أ ، ثح  نم  داعف  نوملسملا ؛ ەزخوف  ملسملا ، فوفص  إ  بلقناف  ەوجعزأو ؛
هتعتف هف ؛ بثوو  رهنلا  وحن  عفدنا  مث  ملألا ، ةدش  نم  رخلا  حيصو  ااهذو ، ةئيج  لورهي 

ع ءاضقلل  ناو  لامشلا ، تاذو  ملا  تاذ  اهتلاف  تحرطو  ەءارو ، تثوو  ىرخألا  ةلفلا 
رود  ورمع أ  نب  عاقعقلل  ناو  عبارلا  مويلا  ءاقللا   مسح  ملسملا   ىدل  بك  ٌرثإ  ةلفلا 

.ةكرعملا مساح 

ةع • 

شجلا دمل  قارعلا  إ  ماشلا  نم  اط  ضرألا  يوط  مظعلا  لطلا  اذه  انيأر  دقل  باش ، ا 
نوملسملا ەدا  ام  دهاشو  لصو  اذإ  ح  راهنلا ، عم  لللا  لصاويف  هعم ، نمو  هسفنب  السإلا 

نأ ةجاح إ  نا  يذلا  تقولا  ةزراملا ،  وهو  لاتقلا  نم  عن  دشأ  ردا إ  مهئادعأ  لاتق  نم 
ابك الق  كلم  وهو  حــــس  نأ  هل  َّأ  نلو  لط ، ٌقاش  رفس  دع  ةحارلا  نم  اطسق  ذخأ 

.مالسإلا لقتسمو  ةمالسإلا ، ةمألا  َمه  لمح 

َدرو هللا مهل ، نيدعاسملا  نم  مهعم  نا  نمو  لاطألا  ةعرألا  ءالؤهب  ملسملا  ذقنأ هللا  دقلو 
تاقولخملا ەذه  ةلفلا ، حالس  ألا ، مهحالس  لوعفم  لطأو  ةناثلا ، ةرملل  سرفلا  دك 

.ةكرحتملا لاجلا  نوكت  ام  هشأ  لا   ةمظعلا 

هنع صاقو ر هللا  أ  نب  دعس  ملسملا  دئاق  إ  دوع  اعت  دع هللا  لضفلا  نأ  كش  الو 
هنأ ام  اهلتاقم ، نع  سرفلا  لسم  لأسف  ةلفلا  نم  ملسملا  عقو ع  يذلا  ءاللا  ثح أ 

لاطأ نم  ةعرأ  فلف  اهنم ، نثا  عبت  ةلفلا  عيمج  نأ  ذفانلا  هتصو  داحلا  ەب  كردأ 
ااتف  احالس  تنا  امدع  سرفلا  او ع 

ً
ةلفلا  تناف  دارأ  ام  متو  امهيلع ، ءاضقلا  مالسإلا 

.مهيدأ



ةداهشلا قاشع  ةاهن 
توملا صرحأ ع  هنأ  الإ هللا  هلإ  ةمل ال  ءالعإ  لس  لتاق   يذلا  لتاقملا  ةمظع  لا   نإ 

هعم شعن  يذلا  انلطو  انفض ، ةمظع  لا   وه  اذه  ناو  ةاحلا ، ع  هئادعأ  صرح  نم 
ءالا راوغملا  دهشلا  رارلا ، لطلا  ةداهشلا ، قشاع  ادفلا ، دهاجملا  وه  روطسلا ، كلت  لالخ 
مظعأ اولَّجس  نيذلا  لاطألا  ناسرُفلا  ءالن  دحأ  كلام  نبا  نا  دقل  هنع ،  ر هللا  كلام  نب 

.رهزلا نيدشارلا  و ع  دلاخلا ، ةوبنلا  كراعملا  ع  تاحاس  تامصلا   قمعأو  راثآلا ،

نم ةئام  س  ةكرعم  سرفلا   نم  لتق  دقو  ةعاجشلاو ، ةسورفلا  لثملا   ه  ب  نا  دقل 
امئاد نوددري  اونا  نيذلا  راصنألا  نم  وهف  بجع  الو  ةزراملاو ، ةهجاوملا  نطاوم  مهددانص  

: زجرلا نم  قدصو  قح  نولوقف  ءادفلاو  لاضنلا  مهراعش   مهين  عمسم  ع 

ادأ انيق  ام  داهجلا  ادمحم ع  اوعا  نيذلا  نحن 

ال هنأ  قلا  ملع  ملع  ءادفلا ؛ تاحاس  وهو   هنع  هللا  ر  كلام  نبا  ىري  نا  نم  كلذل 
مل اهئيجم ، لجعتسو  هر ، لس  ةداهشلا   نع  ثحي  ام  امئاد  هنلو  طق ، نلا  نع  ثحي 

ك عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعل  هلثم ، نامزلا  دوج  املق  لا ، نم  دف  زارط  هنإ  مل  لقأ 
راخأ مل  قتسأ  تحر  ول  نل  راوغملا ، سرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا 

نم ةدحاو  ةصق  مل  ضرعأ  نأ  تأر  اذل  ماقملا ؛ قاضو  ماللا ، لاطل  كلام ، نب  ءالا  تالوط 
نم اتخلا  دهشملا  وهو  س ، موي  هتلوط   و  اهادع ، اَّمع  كبت  و  هتالوط ، صصق 
اهيف َّلت  لا  ةماملا  ةكرعم  دع.ةدلاخلا  ةلوطلا  باحر  اس   شعنل  انب  اولاعتف  هتاح ،

ةكرعملا دع  لظ  دقل  ح  ةحارج ؛ نامثو  عضب  هتنخثأ  ة ، نامثو  اعض  لطلا  دسج 
هتياغ نود  نا  هاصأ  يذلا  اذه  نلو  هضمت ، هسفنب ع  دلولا  نب  دلاخ  ف  ما ،

ً
ارهش 

نا ع دقلو  ىرخأ ، دع  ةكرعم  ءت  ادغف  سألا ، ءالا ع  لمح  كلذ ال  نأ  دب  متي ، امو 
.ەاعد نم  ءاجر  بخ  اعت ال  اف  هلس ، داهشسالا   ف  همرح  نل  نأ هللا  قو  ملع 

هلع سلف  ةوعدلا ؛” باجتسم  هنأ  : “ اموي هلع  همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  هل  لق  ملأ 
.باتك لجأ  للف  لجع ، الأ  هلع  مث  ةداهشلا ؛ هقزري  نأ  امئاد  هر  وعد  نأ  الإ 

ءالا قلطنو  ةددج ؛ ةكرعم  هسفنب   فذق  ح  ةماملا ، موي  تاحارج  اهنم  مئلت  نأ  دات  الو 
ناتروطامإ موقت  ثح  كانه  اهعراصم ، مالظلا إ  ق 

ُ
ىو عيشُ  تهذ  لا  مالسإلا  شويج  عم 

بو ەداع ، نادعتسو  دال هللا ، ةغالا  امهشويج  نالتحت  ناتللا  سرفلاو ، مورلا  ناتناف ،
ةار تحت  ومني  يذلا  ددجلا  ملاعلا  ءانب  قهاش   رادج  موق  ة  ل  نامو  هفس ، ءالا 

.قملا راهنلا  اع  اومن  مالسإلا 

قاحللا اننحو إ  ىلا ، هتنمأ  قيقحت  اقوش إ  ىرخأ  دع  ةدحاو  كراعملا  ضوخ  ءالا  قفط 
، تقولا كلذ  ضرألا   ندم  مظعأ  نم  ةنيدم  و  س ، حتف  موي  ءاج  ح  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ، هلوسرب 

.ةرجهلا نم  نماثلا ع  ماعلا  كلذ   ناو 

اولمعتساف اهنوعطتس ، ةئند  ةشحو  ل  إ  مهلاتق  سرفلا   أجل  س  راصح  ةاد  و 
نم فطختف  ةعلقلا ، راوسأ  قوف  نم  اهب  نولد  رانلا ، ةامحُم  لسالس  فارطأ  ةتثم   بلال 



كشو امو ع  وم ، امإ  مهيلإ  مهنوعفف  ااف ، اهنم  نوعطتس  نيذلا ال  ملسملا  نم  هلانت 
.توملا

دحاو رمأ  ملسملا  نم  ةعامج  عم  امهيلإ  لُو  دق  هنع  كلام ر هللا  نب  سأ  ەوخأو  ءالا  ناو 
نأ سأ  عطتس  ملو  سأ  قلعتف  ةأجف ، طقس  بلاللا  ەذه  دحأ  نلو  نوصحلا ، كلت  نم 

هخأ وحن  عأ  ءالا ح  ەآر  نإ  امف  ارانو ، اهل  جهوتت  تنا  ذإ  هسفن ، صلخل  ةلسلسلا  َّسم 
رادج ع  بثو  ح  نصحلا ، رادج  حطس  ع  ه  دعصت  ةامحملا  ةلسلسلا  تنا  يذلا 

هجرخُل اهعطقو ، اهمصق  ددش ح  سأ  اهجلاع   حارو  هدب  ةسلسلا  ضقو ع  نصحلا ،
نأ دع  ضرألا  طهو إ  ەاخأ ، ذقنأ  اهل ح  هأ  ملف  نخدتو  قحت  ەد  تذخأف  ەدسج  نم 

ىرخأ ةف  لطلا  قو  اقحم ، ارمسُم  ظعلا  اهله  و  محل ، اهيلع  سل  اماظع  ەد  تدغ 
.ئرب ء ح  جالع   

… نآ دق  هتياغ !؟  غلي  نأ  ةداهشلا  قشاعل  نآ  امأ 

ب فنع  لاتق  رود  موي  ل  و  سرفلا ، ع  ءاللا  دتشاو  راصحلا  لاطو  ماألا ، ترم  دقل 
اوزجانُيل زاوهألا  لهأو  مه  فثك  شج  سرفلا   دشحا  ح  س ، مامأ  سرفلاو  ملسملا 

غ امهيل  قفلا  نم  نوطقاسي  تقلا  حارو  ةرارجلا ، شويجلا  تمحتلاو  ملسملا ،
نأ نوملسملا  نظو  رجانحلا ، بولقلا  تلغو  ءادعألا ، دلاجو  لاتقلا ، فنع  داز  املو  باسح ،

.ةلاحم مهيلع ال  نوكتس  ةرئاد 

كلام نبا  ا  ركذتأ  : “ لئاق ەودانو  رئاد ، لاتقلاو  ءالا ، إ  ةاحصلا  ضع  ءاج  تقولا  اذه   
ءالا مهنم  ەربأل ، مسقأ ع هللا  ول  هل ، هي  نمط ال  يذ  غأ  ثعشأ  بُر  كنع ؟ لوسرلا  لوق 

”. اننو مهمزهيل  كر ؛ مسقأ ع  ءارب ، ا  كلام !؟ نب 

مهللا مهفاتأ ، انتحنم  امل  بر  ا  كلع  تمسقأ  : “ اعاد اعراض  ءامسلا  إ  هعارذ  ءالا  عفرو 
”. لإ ا  كبب  مويلا  قحلأو  مهيلع ، انناو  مهمزها ،

فذقناو هعدوُي ، هنأ  ةلط ، ةرظن  هنم ، اق  لتاق  نا  يذلا  سأ  هخأ  ع  ءالا  لأو 
دع س  حتف  متو  انبم ، ان  نو 

ُ
او مهاوس ، نم  اندلا  هفلأت  مل  لاستسا  نوملسملا  

.ةنيدملا لخاد  نوملسملا  قفدتو  راصحلا ، نم  رهش  ةنامث ع 

ههجو ولعت  ءالا  كانه  نا  ةكرعملا ، ءادهش  طسوو  فلا ، ةحاس  و  ةكرعملا ، ضرأ  عو 
هفسو روهطلا ، همد  ةخمضم  بارت  نم  ةثح  ەانمُ ع  ضقتو  رجفلا ، ءوضك  ةئناه  ةماسبا 

.مولم اس غ  مولثم ، اق غ  ەراوج  ددم إ 

ُملِت نأ  : } نو
ُ

اوُدو مظعو ، للج  رمُع  ةلحر  ءادهشلا  هناوخإ  عم  نأو  ەراد … رفاسملا  غل  اخأ 
.(٤٣ فارعألا : { ) ت

َ
َنولَمْع ْمُتنك  اَمِ  ثروأ 

ْ
اَهوُمُت ةَّنَجلا 

ُ

ةع • 

ام هفقاوم  ف أ  ادج ، ةعئار  ةلوط  فقاوم  هنع  كلام ر هللا  نب  ءالا  فقو  دقل  ةداس ، ا 
ةاحلا ال ءاهتنا  نأ  نقون  نأ  بج  هنأ  ةوخأ  ا  ةققحلاف  هفك ،» هحور ع  عضو  : » سانلا لوق 
لس هللا رطاخملا   ماحتقاو  جأ ،

ً
برقت  ةعاجشلا ال  نأل  لجألا ، تنا  اذإ  الإ  نوك  نأ  نكم 

ةعص فقاومل  هسفن  ضَّرعو  ةثك ، اراطخأ  محتقا  هنع  كلام ر هللا  نب  ءالاف  ًةاح ، ني  ال 



ەذه ملسملا  فق  امدنع  كلذلف  هتاح ، خ  دا  هنأ  هف  ام  ّلقأ  ٍفقوم  ل  نا   ادج ،
.هنع ضار  اعتو  هناحس  نأ هللا  رعش  ةلوطلا ، فقاوملا 

جئاتنلا راظتناو  رجض ، نود  ەراملا  لامتحا  هسفن ع  نطوي  نأ  ناسإلا  بج ع  باش ، ا 
، ةك ه  شطت  لقعو ال  ةر ، ه  قلعت  مل  بلق  تلقث ، امهم  ءاعألا  ةهجاومو  تدع ، امهم 

اهتعت ولو  قفألا  رهظت   ةمغل  عاتري  ال  تاثلا ، ىدا  ةقثلا ، روفوم  ناسإلا  لظ  نأ  بج 
نوكس اهباقترا   ةمحلا  نم  نأو  ةتآ ، دُ  وفصلا ال  رداوب  نأ  انقوم  ي  ل  ىرخأو ، ىرخأ 

. قو



ةكئالملا فد  دهشلا 
ماق ولف  هتقاط ، ردق  ٌلو ع  رخآلا ، مويلاو  ا  نمؤي  ملسم  ل  ةلوئسم  نيدل هللا  لمعلا  نإ 
نم لتت  ةُنلا  انيأرل  نيدلا  اذه  ةُنل  كرحتو  هقتاع ، نيدلا ع  اذه  ةنامأ  لمحو  ملسم  ل 

َُو
ْتَِّ ْمُْنَي  َا  ت 

َ
اوُُن نِإ  : } هناحس لوق  ثح  العو  لج  قلاخلا  دعول  اققحت  ءامسلا 

.(٧ دمحم : { ) قأ
ْ

ْمَماَد

لطو قيدصلا ، وم  هنإ  هنيد ، ةُنل  ثلاو  ثلا  مَّدق  للج  احص  عم  دعوم  نحنو ع 
صلا لثملا   او  نيذلا  نم  هنع  ر هللا  نا  دقل  ةهف ، نب  رماع  راوغملا  ةرجهلا  موي 
شق رافك  مهيلع  تَّص  نيذلا  نم  ناو  ضرألا ؛ فعضتسملا   نم  نا  دقلف  ةرباصملاو ،

، تاسارلا لاجلا  توبث  تاث  هنيقو ؛ هنامب  اتباث  نا  كلذ  نم  مغرلا  عو  باذعلا ، نم  اناولأ 
.هنيد فُ   نأ  نم  هلع  افوخ  اعت  هجول هللا  هقتعأو  هنع ؛  رك ر هللا  وبأ  ەاشا  نأ  إ 

هتنام ىدعتت  الف  هلوح ، نمم  ٌدحأ  هل  هأ  ال  خــــراتلا ، شماه  ُملعلا ع  ُسرافلا  اذه  نا  دقل 
فاصم ضأ   هلق ، اانح  ألمو  هسفن ، بناوج  نامإلا  ءاضأ  املو  دبعلاو ، ءاقرألا  ةنام 
اونكسأو ةداهشلا ، اوظح  نممو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  باحصأ  نم  مارلا  انتداس  مالعألا ، ةداسلا 

.ردتقم كلم  دنع  رهنو ، تانج  مك ،  ماقم  هنإ  نوُيلع !؟ ام  كاردأ  امو  ّيلع ،

للجلا ، لطلا  اذه  ةاح  نم  تاضمو  عم  روطسلا  ەذه  انلق   اس  شعنل  انب  اولاعتف 
دقف ومسلاو ، ولعلا  ةمق  ضضحلا إ  نم  ناسإلا  نامإلا  لوح  فك  امظع  اسرد  هنم  ملعتن 
وهو مالعألا ، ةداسلا  نم  حبصف  ةحلا ، راخألا  دحأ  هلع  نم  مث  ةدوبعلاو ، قرلا  لظ  أش  

، هتلئاع وأ  هبأ  زاعالا  قطلا إ  فرع  مل  هنأل  ةكولمم ، ةراج  تناو  ةهف ، همأ  بسي إ 
ةسلا ناتس  نم  ةعنالا  ةحاولا  ەذه  إ  انب  ف  دقف ، ل  هنع  تضوع  همالسب  هتزع  نلو 

.للجلا احصلا  اذه  ناتس  نم  روهزلا  ضع  فطتقنل  ةبنلا ،

، ادأ رونلا ال ت  نم  اروطس  خــــراتلا  بج  كراملا ع  ةرجهلا  موي  ةهف   نب  رماع  رَطس  دقل 
دئاقلا لوسرلل  نمتلا  ةرازو  ةاثم  نا  دقل  نونسلا ، بقاعت  عم  ادأ  افقوم ال ُي  فقو  دقل 

وحم ناو  للا ، ال  منغلا  راغلا  نائتخم   امهو  امهيلإ  أ  نا  ثح  قيدصلا ؛ هاحصو 
، رك أو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نام  إ  نوكملا  ىدتهي  ءامسأو ح ال  رك  أ  نب  دع هللا  مادقأ  راثآ 

مهعمو هفلخ ، قيدصلا  رك  وبأ  هفدرأف  امهعم  رجاه  راغلا  نم  هاحصو  دئاقلا  لوسرلا  راس  املو 
.امظع اف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  هترجهب  رماع  لانف  طقرأ ، نب  دع هللا  مهللد 

بتك نيذلا  هلع ؛ همالسو  تاولص هللا  دئاقلا  لوسرلا  ناسرف  نم  ادحاو  هنع  نا ر هللا  دقلو 
لهأ نم  بتكو  انسح ، ًءال  هف  أو  رد ، كارعلا   دهش  دقف  هتَّيعم ملسو هيلع هللا ىلص ، داهجلا   ف  مهل 

.روكشملا دومحملا  ءاللا  اهيف  هل  ناو  دحأ ، ةكرعم  كلذك  دهشو  رد ، لهأ  ام  كاردأ  امو  رد ،

نلا ىده  نم  ملعتي  هلع ، نلا ص هللا  راوج  ةرماغ  ةداعس  شع   هنع  نا ر هللا  دقو 
اندلا هلق   ه  دعسو  هسفن ، ه  زت  ام  ةرهطملا  هتُس  نمو  ةضافلا  ةذعلا  هقالخأو  ملسو هيلع هللا ىلص 

قالمعلا اذه  ةاحل  اتخلا  دهشملا  نا  اهيفو  ةرجهلل ، ةعارلا  ةنسلا  تءاج  ح  ةرخآلاو ،
.مظعلا



 “ فورعملا كلام  نب  رماع  ءارب  اأ  ةرجهلل  ةعارلا  ةنسلا  نم  رفص  لوسرلا   ةنيدملا  ءاج إ  دقل 
، ملس ملف  مالسإلا ، هلع  ضرعف  دجسملا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   لخدو ع  مدق  ةنسألا “  بعالم 

مهوعدف إ دجن  لهأ  كاحصأ إ  نم  اجر 
ً

تثع  ول  دمحم  ا  : “ لاقو مالسإلا ، نع  دعي  ملو 
مهل انأ  : “ رماع لاقف  دجن ،” لهأ  مهيلع  خأ  إ  : “ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص كل ،” اوبيجتس  نأ  توجرل  كرمأ ،

”. مهثعاف راج 

نب ثراحلا  مهيفو  ورمع ، نب  رذنملا  مهيلع  لعجو  هاحصأ ، نم  عس  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ثعف 
نم بونجلا  إ  ةنوعم  ب  اولزن  ح  اوراسف  ناحلم ، نبا  مارحو  ةهف ، نب  رماعو  ةمصلا ،

رماع لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ  باتك  اولسرأ  اهولزن  املف  رماع  لزانمو ب  ملس ، ةرح ب  ةنيدملا ب 
موي دهش  ودلا  لفطلا  نب  رماع  للجلا  احصلا  وهو غ  فورعملا –  رعاشلا  لفطلا  نب 

هملسو ناحلم  نبا  مارح  ەءاج  املف  ةاحصلا ،-  تالوط  انباتك  هنع   انملت  دقو  كوملا ،
.هف رظني  نأ  نود  هلتق  لوسر هللا  باتك 

ختساف مهراجأ ، ءارب  اأ  نأل  قالا  لاتق  ەوعط إ  ملف  هموق ، رماع  مهيلع ب  ختسا  مث 
اوطاحأو ملسملا  اوشخ  اوجرخف ح  لئاقلا ، ضع  مهعمو  هعم  تضهنف  ملس  ب  مهيلع 

نوملسملا لتساف  مهفويس ، مهيف  اوعضوو  مصعملا ، راوسلا  ةطاحإ  بناج ، ل  نم  مهب 
.ةدع الو  ةك  مهبهرت  ال  سألا ، سألا  نوعفد  لجر  فلأ  ةارق  مامأ  اوفقوو  مهفويس ،

حار مهيلع  تلقأف  فويسلا ، لالظ  تحت  نامإلا  ة  نوعفد  مهنأ  اوملع  دقل  ةداس ، ا 
اوشع نأ  هلوسرو  دهع هللا  اوركذت  دقل  حلاص ، ءادهش  اهيلإ  مهوعدت  بناج  ل  نم  ةنجلا 

دنع قدصلا  دعاقم  اوؤوبيل  قدصلا  ناوأ  مهءاج  دقلو  اهلس ، اعمج   اوتوم  وأ  قحلا  ةوعدل 
.ردتقم كلم 

نودصح ام  ردق  مهئادعأ  نم  نودصح  نلا  باحصأ  راصو  سطولا ، ةماح  برحلا  ترادف 
طقس دق  هنع  دز ر هللا  نب  بعك  ىوس  دحأ  مهنم  جني  مل  اعمج ، اولتق  اولتاقو ح  مهنم ،
.اهيف دهشساو  قدنخلا  دهشو  ةنيدملا ، قحل  راسو ح  ةدم ، دع  احص  مث  وملا  احج ب 

نب راج  س  لجر  هنعط  ةهف ، نب  رماع  دهاجملا  انلط  ذئموي  ةداهشلا  با  قاذ  نمم  ناو 
عمتساو ةعلا ،” برو  تزف  هللا أ ، : “ ةلتاقلا ةلا  هتباصأ  امنيح  رماع  لاقف  اللا ، لس 

نيأو أ ؟ لاق هللا  اذامل  اهانعم ، مهف  ملف  دهشلا  رماع  اهددر  لا  ةراعلا  إ  لتاقلا  راج 
ملأ لاومألا !؟ كي  ملأ  دالوألاو !؟ باحألاو  لهألا  كي  ملأ  لوتقم ؟ وهو  ه  زاف  يذلا  زوفلا 

!؟ بالا ةاحلا إ  كو  توملا ، قذ 

همرأ دق  نأ هللا  اذه  هلوق  دصق  ارماع  نإ  : “ هل لقف  ملسملا  ضع  لأس  لجرلا  بهذو 
رهبناو ةرخآلا ،” رادلا  ةنجلا   معنب  زوفس  هنأو  هلس ، ةداهشلا   ةمعن  هقزر  تام  امنيح 

هلع لط  ارماع  نأو  ركفو ، ركف  ذخأو  خسارلا ، نامإلا  اذهو  رطسملا ، قلا  اذه  نم  راج 
ةيهو ءامسلا  ةعور  هف  توص  هل  لوقو  ةنارون ، عباصأ  هلإ  شو  دلخلا ، ملاع  نم  امئاد 
كرات نيد هللا  لخداف   كمامأ ، حتفم  بالا  نإ  كدانعو  كرفك  نع  عِلقأ  راج ، ا  : “ ةرخآلا

.همالسإ نلعأو  ىدتهاف  مالسإلل ، راج  ردص  حو هللا  نئافلا ،” نم  نكت  اعتو 

ملف ءامسلا  ةهف إ  نب  رماع  عفر  : “ تلاق هنع  رك ر هللا  تب أ  ةشاع  نمؤملا  مأ  نعو 
”. هتراو ةكئالملا  نأ  نوري  هتثج ، دجوت 



ةع • 

مظعأ نم  افقوم  ةعقاولا  ەذه  ةهف   نب  ةرماع  مهنمو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  لجس  دقل  باش ، ا 
نع اوعفاد  نأ  الإ  اوبأ  دقف  ەأ ، ملاعلا  خــــرات  ل   مالسإلا ، خــــرات  ادفلا   لمعلا  فقاوم 
انمث قورعلا  ةرطق   رخآ  ح  مهءامد  لذا  توملا ، نم  هف  رفم  ال  نطوم  مهتدقع  

لثملا راض  ةداهشلا ، اوزف  نأ  كلذ  نم  بغار  امهلوسرو ، امهنيدو  امهــر  لس  اصخر  
.ةدقعلا لس  ةحضتلاو   درفلا ، ةعامجلا ع  راثيإ  عألا  

غلأ ةعجافلا  كلت  مهناوخإ   رئاسو  ورمع  نب  رذنملاو  ةهف  نب  رماع  داهشسا  لثم  باش ، ا 
ةالصو نمؤملاو ، هلوسرو  ا  مهتقثو  دئاقلا  لوسرلا  دونج  نامإ  ةوق  دهاوشلاو ع  تاآلا 
مهسوفن مالسإلا   اهثب  لا  ةعفرلا  ةحورلا  مقلا  كلت  اهنود ، توملا  وأ  ةلاسرلا  ءادأ  مهتدارإ  

مظعألا ملعُملا  باحصأ  مهف  مهنع ، تاآلا  ەذه  ردصت  نأ  بجع  الو  ءامدلا ، ىرجم  اهيف  ترجف 
ةراهطلا ةدقع  ملاعلا  ت   لا  ةدهاجملا  ةمالسإلا  عئالطلا  مهو  ةلا ، خــــرات   

.ةحضتلاو نامإلاو 

هتاح نوكت  نأو  ط ،
ً

تومو  ط 
ً

ةهف  نب  رماع  شع  نأ  اعتو  هناحس  ةمح  ءاش  دقل 
هلوسرلو ةاضرم   ملألا  لامتحاو  سفنلا  ومس  ةآو ع  لس هللا ، صاوتم  

ً
اداهج  ةصقلا 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  ةاحصلو 

نأ نكم  ةلوطلا  هئاقفرو  هنع  ر هللا  ةهف  نب  ةرماع  ةاح  خــــرات  ضارعتسا  نم  ةداس ، ا 
بسانملا  لجرلل  اعضو  نا  ةرجهلا  هلإ   دنسأ  يذلا  لمعلا  ةامل  ەراتخا  نأ  صلختس 
اذه هققح  يذلا  حاجنلا  فلخ  فقت  لا  ةرذجلا  باسألاو  لماوعلا  نأل  بسانملا ، ناملا 
ترثأ  لا  ةدئاقعلا  ةلاو  ةسفنلاو ، ةعامتجالاو  ةئبلا  ةئشتلا  للجلا   احصلا 

تويب مرأ  نم  تب  لجرلا   أش  دقلف  ةئادف ، ةصخش  هنم  تلعجو  ةهف ، نب  ةرماع  نكت 
ناف مالسإلا ، لس  ةحضتلاو   هللا ، لوسرل  ءافولاو  ا ، نامإلا  ع  ب  تب  مالسإلا ،

ةلماعم نسح  هسفن  اهقمع   نأو  هتلوفط ، ذنم  هسفن  ةحورلا   مقلا  ەذه  سرغت  نأ  اعبط 
.هئانبأل هتلماعم  نع  فلتخت  ةلماعم ال  هل ، قيدصلا 



هبأ بضاغلا ع  دهشلا 
ىَّود  يذلا  مظعلا  أنلا  ملذ  حت ؛ ةروطسأ  الو  كاح ؛ اخ 

ً
نا  امو  ىفُ ؛ اثيدح  نا  ام 

بكوم خــــراتلا ع  قافتسا  ثح  ماألا  هتمظع  ترهبناو  اندلا ، هلالجل  تهاو  نامزلا ، عمس 
، مالظلا جاد  ەانس  ددو  ةرومعملا ، عر  اهرونو   اهءاض  ثت  تلا  نم  سومشو  رون ، نم 

.ناغطلاو رفلا  ةكوش  هتيهل  كنتو 

؛ ىده لعاشم  اوراص  نيذلا  كئلوأ  ةوبنلا  ةسردم  نم  دفلا  الا  لجلا  جــــخت  وه  أنلا  ملذ 
امنيأ هلاذأ  ملو  لهجلاو  ملظلا  فجترو  اولح ، امنيأ  مهيده  رونب  ضرألا  ق  ت ؛ عيبانو 

مل يذلا  دفلا  الا  لجلا  اذه  ءم  نسلا  ملاعم  تلَّدتو  خــــراتلا ؛ ىرجم  غتف  اولحر ،
انهو عمجأ ، قلخلا  ةودقو  ءانألا  دس  د  اوت ع  دقف  ثم ،

ً
وأ  اظن  هل  اندلا  دهش  نلو 

اذه نا  دقل.دفلا  الا  لجلا  اذه  ةقلامع  نم  قالمع  عم  اس  شعن  روطسلا  ەذه  نحن  
اوشاعتو ةئادفلاو ، ةزعلا  ءامس  اوقلح   نيذلا  مالسإلا  باش  موجن  نم  مجن  للجلا  احصلا 

انفض  نإ  هقالخأو ملسو هيلع هللا ىلص ، هتمسو  هده  نم  اوستقاو  مهحاورأو  مهــلق  ملا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  عم 
.(١٩ مورلا : { ) ِتَِّملا َنِم  ََّلا  ُجْخُ  : } هناحس ةزعلا  بر  لوق  هف  قُدص  روطسلا  كلت 

احص عم  نآلا  شعن  نحن  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، باحصأ  نم خ  وه  ناو  قفانملا ، سأر  ەوبأ  نا  دقف 
شعنل انب  اولاعتف  هنع  لولس ر هللا  نب  دع هللا  نب  دع هللا  راوغملا  نمؤملا  لطلاو  للجلا ؛

.دهاجملا نمؤملا  باشلا  اذه  ةس  باحر  اس  

رد ةوزغ  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ف  لوسرلا  عم  اهل  دهاشملا  هنع  دع هللا ر هللا  نب  دع هللا  دهش  دقل 
نوكتل جخ  دقل  السإلا ، شجلا  ةعلط  دع هللا   ناو  رد ، وحن  ملسملا  شج  قلطنا 

تلواطت دقو  ةنيدملا ، قفانملا   نم  ةلث  عم  قافنلا  سأر  ەوبأ  ثكم  امنب  الُعلا ، ةمل هللا  
ُ

لولس نب  أ  نب  هللا  دع  قفانملا  معز  ناو  هاحصأ ، عو  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  ع  مهتسلأ 
دح نأ  لواحو  همزع ، نع  هني  نأ  لواح  دقو  ءادفلا ، ةحاس  دع هللا إ  هنبا  جخ  نأ  هملؤي 

.ىودج نود  حالا  جاردأ  هتالواحم  تهذ  قافنلا  سأر  نلو  هتمع ، نم 

هلوسر هلع  عيا  امف  لجو  زع  قدصل هللا  جخ  دق  هنع  دع هللا ر هللا  نب  دع هللا  نا 
نسحأ دقف أ  راصنألا  لاطأ  نم  لطك  هجاوب  دع هللا  ماق  رد  دنع  ءادفلا  ةحاس  ف  ملسو هيلع هللا ىلص ،

ىري  هنأل  ةداهشلل ، هسفن  اضرعم  شق  عمج  ب  هسفنب  فذق  ناف  هقدصأو ، ءاللا 
بتك  نأ  همه  نا  دقل  مقم ، معن  ةرخآلا  هل   نوكت  نأ  لق  اندلا ، هل   ةحار  ةداهشلا 

هل بتك  نأ  ءاش هللا  نلو  ماظعلا ، رازوألا  ةسدملا  هبأ  ةحفص  وحم  ءادهشلا ل  فئاحص 
رئاش مهتقس  دقو  مهسوؤر ، قوف  ت 

ُ
فرفر نلا  تاارو  روصنملا ؛ شجلا  عم  داعو  ةاحلا ،

ةكوش نلا  ناو  قفانملا ، قولح  كلذ  تصُغف  ةرونملا ، ةنيدملا  ةمالسإلا  ةمصاع  نلا إ 
.مهعجاضم ضقتو  مهتاح ، مهيلع  صغنت 

جخ امدنعف  ملسملا ، ةمهل  رثألا  أ  قافنلا  سأرل  نا  بصعلا  مويلا  اذه  دحأ  موي  و 
سأر نا  ح  دحأ  إ  اولصو  نأ  امو  ةنيدملا ، نع  ثولا  وزغلا  دصل  دحأ  إ  دئاقلا  لوسرلا 

ام اذه  هعص  دع هللا ع  هنبا  باصأف  شجلا ، ثلثب  ةنيدملا  داعو إ  هتبعل ، بعل  دق  قافنلا 
.ةحلاو مغلا  نم  هاصأ 



،؟ هلق مالسإلا إ  رون  لخد  مل  فك  قفانملا ، اذه  رمأ  نم  بجعل  ناسإلا  نإ  ةوخأ ، ا  هللاو 
، ضرألا إ  ءامسلا  نم  لتت  تنا  لا  ةنالا  تاحفنلا  ەذه  هسفن  و  هف  رثؤت  مل  فكو 

لاق ام  تحصأو  مهــلق ، تسمطو ع  مهتمعأ  لا  لجو  زع  ةدارإ هللا  اهنإ  بجع ، نلو ال 
ألا
ُراَصَْْ ت 

َ
َْع  

َ
ف 

َ
نِإ
َّ

اَه ۖ اَهِب  َنوُعَمْسَ  ذآ 
َ

ٌنا ْوأ  اَهِب  َنولِقْعَ  ق 
ُ

ٌبول ْمُهل  : } هاتك هناحس   ةزعلا  بر 
.(٤٦ جحلا : { ) روُدُّصلا  ِ ِلا  ُبولُقلا  ت 

َ
َْع نِٰلَو 

افس ناو  لاطألا ، َص  صو  ةردان ؛ ةلاس  ةكرعملا   دع هللا  ضاخ  دحأ  كارعلا   أد  دنعو 
دع هللا ع أو  ةفرط ع ، دنع  الو  راج  شق  نم  همامأ  ماقتسا  امف  فويس هللا  نم  اراتب 
هجو اعمج   مهفويس  نورهش  شق  عم  اوجرخ  نيذلا  قفانملا  نم  هتب  لآ  نم  صالخلا 

دع هللا مهيلع  ضقناو  لولس ، نب أ  دع هللا  ةلاخ  نبا  قسافلا  رماع  مهبك أ  فلخ  مالسإلا 
نانسألا ىدحإ  و  هتيث -  تطقسو  ةغلا ؛ تااصإ  بصأ  مهيف ح  لتق  ذخأو  ةقعاصلا 

.بهذ نم  ةث  ذختي  نأ  دئاقلا  لوسرلا  ەرمأف  مفلا ،-  ةمدقم  لا   عــرألا 

، هر لس  ةداهشلل   الط  هتاوزغ  ل  دئاقلا   لوسرلا  عم  جخو  دهاج  دع هللا  لاز  امو 
دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا  نا  ح  كارع ، ل  املس   جخ  نا  دقف  اعت ، دب هللا  رامعألا  نلو 

ةقداصلا هتبحم  و  ةحضتلاو ، ءادفلا  تاحاس  ةرطعلا   هفقاوم  هل  رِّدقو  همرُو ، هلع ، ثُي 
دع ّمه  ناو  عألا ، قيفرلا  إ  اندلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رداغو  نونسلا  تراد  ح  هلوسرلو ؛  

ام هف  كلذ  لعلف  ەداهشسا ، دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  رق ع  نأ  هنع  دع هللا ر هللا  نب  هللا 
.رادقم ء  لو  ءامسلا ، نم  لي  مل  ءاضق هللا  نلو  ءلا ، ضع  هبأ  راثآ  ط ع 

نا ام  ردق  هلق ، بعصلا ع  قارفلا  اذه  هسفن  زح   ناو  هبح ، قارف  ببحلا ع  صو 
ببحلا عمتج  نأ  تقولا  ناح  دقلو  لحرلا ، ةعاس  تءاج  دق  نلو  اح ، ەؤاق  هسفن  زح  

اذه ةنحاطلا  ةماملا  ةكرعم  تءاج  دقل  اددج ، اسع  ءامسلا  لقتس  نأ  ناح  دقل  هبح ، عم 
اذه ةاح  نم  اتخلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اهف  هر ، تانج  سعلا إ  فزي  فوس  يذلا  مويلا 

.لجلا احصلا 

ع للقلا  الإ  َقبي  ملو  ةعلا ، ةرجلا  لئاق  مظعم  تدترا  ةفالخلا ، رمأ  قيدصلا  وت  امل 
وعد قيدصلا  ذخأف  بناج ، ل  نم  قدحم  رطخ  هتمصاعو   مالسإلا  حبصأ  دقلو  مالسإلا ،

دحوتلاو نامإلا  شويج  تراسو  قافخلا ، ءاوللا  عفتراو  مهنيد ، هلس  داهجلا   إ  نمؤملا 
نيذلا ناسرفلا  ةعلط  هنع   هللا  ر  هللا  دع  نب  هللا  دع  ناو  نيدترملا ، لقاعم  كدل 
ضرأ وحن  س  هللا  دع  وه  اهو  لجو ، زع  هللا  ةمل  ءالعإ  ادو  قحلا ، فاتهل  اوباجتسا 

 . هنع دلولا ر هللا  نب  دلاخ  فس هللا  عم  ةماملا 

فوفصلا  قخ  امشو 
ً

انيم  قلطني  جئاهلا  دسألا  ناف  دع هللا  زرب  فوفصلا  لوأ  و 
اهثدحأ رغث  ەولخدأ   نأ  اوثبل  امو  هئادف ، ةمظعو  ەصو ، هشط  نيدترملا  لهذأف  ةردان ، ةلاس 
تذخأو مظعلا ، دسجلا  قخت  مهلان  تذخأ  انه  بناج ، ل  نم  ه  اوطاحأ  ح  مهيف ،

، مهــر دنع  ءاحألا  ماسوب  حل  ادهش ، اع  طقس  بناج ح  ل  نم  هشوتحت  فويسلا 
.لجو زع  لس هللا  داهشسالا   ةلحو  ةداهشلا ، ماسو  قاقحتسالاو  ةرادج  نع  لانو 

ەاطعأ دقلف  رادقم ، دنع هللا  ء  للو  ةداهشلا ، لطلا  زوف  مويلا  اذهل  راظتنا  لوط  دعو 
.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  عم  داهج  لوط  دع  ەانمت  ام  لجو  زع  هللا 



ةع • 

دقف دفلا ، الا  لجلا  اذه  سوفن  ةنامإلا   اعملا  ەذه  قمع  ملا إ  ئراقلا  اهيأ  رظنا 
اذهو هلوسرلو ملسو هيلع هللا ىلص ، راحُم   مهــر ، نيدل  نيدناعُم  اونا  اذإ  مهتاهمأو  مهئا  نولاُي  اونا ال 
وأ

ً
مهّبُح  لعج  يذلا  نامإلا  كلذ  ةقنلا ، ةرهاطلا  بولقلا  ەذه  قداصلا   نامإلا  للد ع 
ةمألا اوقس  دق  ةرم  انلفسأ غ  ام  ةاحصلاو  نيدل هللا ، مهتنو  هلوسرلو ملسو هيلع هللا ىلص ، لجو ، زع   
مهيلع ءانألا  دع  ةدألا  ةداعسلا  إ  ةلا  ةداق  مهنإ  رب ، ل  إ  اوقاسو  خ ، ل  إ 

 . مالسلا



راوغملا نيدانجأ  دهش 
ع ةغ  قلخلا  قدصأو  العو ، لج  هللا  رئاعشل  امظعت  سانلا  دشأ  اونا  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  باحصأ 

، مهتاح ء   ل  مهنيدف  مهحاورأ ، نم  مهدنع  نمثأو  مهئامد ، نم  مهيلع  زعأ  مهنيدف  مهنيد ،
اندلا مهــر   ناوضرب  مهزوفو  مهدجمو ، مهفو ، مهزع ، هف  نأ  امزاج  انيق  اونقأ  دقل 

، ەزازعإل لذ  مهتارحت  لو  لس هللا ، مهتاح   ل  تناف  هاذع ، نم  مهتاجن  هفو  ةرخآلاو ،
، ةاحلا عم  وه  اذهو  اخماش ، الاع  نيدلا  ةصخر ل ي  مهسوفن  توملل  نومدقف  ەنو ،

.هلالج لج  ةعاط هللا  و  نيدل هللا ، ناسإلا  اح  نأ  ةاحلا  ةققحو 

ةلئاع نم  لجر  الا ، لجلا  ةقلامع  نم  قالمعل  امظع  افقوم  ّطخن  روطسلا  ەذه  نحنو  
فعض نا  لجر  هنيدلو ، هل  شاع  لجر  هناحس ، هر  إ 

ّ
خ  ال  لجر  ةمظع ، ةمك 

هنإ ةحضتلاو ، ءادفلا  طاسأ  مظعأ  نم  ادحاو  حبصل  ارخآ ، اناسإ  نامإلا  هنم  لعجف  دسجلا 
للجلا احصلا  وهو غ  هنع –  بلطملا ر هللا  دع  نب  لا  نب  دع هللا  للجلا  احصلا 

ةاحل اتخلا  دهشملا  اذه  عم  انلق  اس  شعنل  انب  اولاعتف  ماوعلا ،-  نب  لا  نب  دع هللا 
.مظعلا لطلا  اذه 

رغصل هتاوزغ  دئاقلا   لوسرلا  عم  هنع  بلطملا ر هللا  دع  نب  لا  نب  دع هللا  كش  مل 
لاجلا توبث  تث  دقف  همرأو ، ءاللا  مظعأ  نح  موي  هل   ناو  كوبتو ، نح  الإ   هنس 
لوسرلا قحل  املو  نوكملا ، نئام  نم  ةكرعملا  لوأ  السإلا   شجلا  رف  امدنع  تاسارلا 

.رواغملا مالسإلا  لاطأ  نم  ناو  ةدرلا ، بورح  كارعلا   دع هللا  دهش  هر ، راوج  دئاقلا 

دع نبا  نا  ماشلا  دال  حتفل  هتاوق  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  لوسر هللا  ةفلخ  لسرأ  املو 
 -، طسلف اون  نم  عضوم  وهو  ةناثلا –  نيدانجأ  موي  ف  نيدهاجملا ، ةعلط  بلطملا  

دع هللا لسالا  دهاجملا  هلإ  مدقتف  ةزراملا ، بلطو  فوفصلا  مورلا  ءامظع  نم  قط  مدقت 
هحسو إ هناصح  لا ع  نبا  ضقنا  مث  امهنم ، ل  تا  افلتخاف  هنع ،  لا ر هللا  نب 

.هلسل ضرع  ملو  هلتق  مث  ضرألا 

هقتاع هف ع  لا  نب  دع هللا  هلإ  زف  ةزراملل ، وعد  مورلا  لاطأ  نم  رخآ  لط  زرب  مث 
ورلا مث و  هكنم ، عأو   عردلا  هفس  عطقف  بلطملا ،” دع  نبا  انأو  اهذخ  : “ لوق وهو 

هنع صاعلا ر هللا  نب  ورمع  شجلا  دئاق  هلع  مزع  دقو  هلتق ، ەءارو ح  لا  نباو  امزهنم ،
ةداهشلا  قزري  نأ  لعل هللا  صأ ، دجأ  ام  هللاو  ّإ  مع ، ا  : “ دع هللا لاقف  دحأ ، زراي  نأ ال 

”. هلس

بلطملا دع  نبا  لقأ  ةكرعملا ، ضرأ  نم  ل ش  ءالشألا ع  ترثانتو  فويسلا ، تطلتخا  املف 
دتشا امدنعف  رحلا ،-  ددش  يأ  ظئاقلا -  مويلا  درالا   ءاملا  ع  اظلا  لاقإ  لاتقلا  ع 

نافوطلا اذهب  مورلا  أجافتو  ةلئاهلا ، عمجلا  وحن  عاجشلا  دسالا  قلطنا  ملسملا ، برلا ع 
شجلا بلق  ادفلا إ  اذه  مدقتو  رداهلا ، راصعإلا  اذه  مامأ  مورلا  فوفص  تعجاف  رداهلا ،

.همامأ مورلا  لاطأ  طقاسو  ةردان ؛ ةأرج  مهيلإ   عفدناو  امورلا ،

، مهنب لوتقم  وهو  تق ، مورلا  نم  تاعلا  هلوح  دجو  فلا ، ةحاس  و  ةكرعملا ، ضرأ  عو 



و هلع ، ەد  تسي  دقو  مدلا  رثأ  نم  ەد  فسلا   ضقم  قصل  دقو  ەد  فسلا   مئاقو 
، ةكزلا هئامد  ضرألا  ىور  دقو  ادهش ، لطلا  طقس  دقل  فسلا ؛ ة  ثالث  طقف  ههجو 
، ەاحم ةداعسلا ع  راثآ  ترهظو  ەانمت ، ام  قاتشملا  لانو  كسملا ، نم  بطأ  ىذش  اهنم  حف 

َوُهل َا  َّنَو  ۚ انَسَح  اقْزر  ُا  قُزَْل 
َ

ُمُهَّن تاَم 
ُ

او ْوأ  ق 
ُ

اولِت ث 
ُ

َّم : } اعت تاآ هللا  ىدص  نري  هنادجو  و 
.(٥٩ ، ٥٨ جحلا : { ) ٌمِلَح ٌمِلَعل  َا  َّنَو  نْوَضْرَي 

َ
ۗ ُه َخْدُّم 

ً
مُهَّنلِخْدُل  َِقزاَّرلا ٥٨  َُْخ 

بلطملا دع  ْب  نم  هعم  نمو  ساعلا  نب  لضفلا  قلطناف  مهتاارق ، سانلا  دقفت  ةكرعملا  دعو 
نم فسلا  اوصلخف  ةقاسلا ، ةروصلا  ەودجوف ع  بلطملا ، دع  نب  لا  نب  دع هللا  نوبلط 
نب ورمع  السإلا  شجلا  دئاق  اوعجر إ  مث  هلع  اولص  ملو  ەوقو  هل  اورفح  مث  ءانع ، دع  ەد 

”. مويلا هتعاجش  مظعأ  ام  : “ لاقو هلع ، محف  ەوخأف  صاعلا 

ةع • 

، ەارخأو ەاند  دعس   ةدوبعلا   ةققح  هتاح  ماقأو   ەاوه ، هر ع  اضر  رثآ  نم  باش ، ا 
ِلَعَجَو : } هنع اعت  لاقف هللا  مالسلا ،  مهيلع  هن ع  فصو هللا  ام  لحر  امنيأ  ارام  ناو 

مم ٣١). { ) ُتنك اَم  َنْيأ  اَراَُم 

كلذ ةاح  لالخ  نم  ءامسلا  ەبع  تقشتساو  ضرألا  ه  تشعتنا  ةكلا  نم  مظعلا  عنلا  اذهو 
مهتضق وه  مهنيد  ناو  هلذ ؛ نوعطتس  ام  ل  مهنيدل  اولذ  نيذلا  مظعلا  الا  لجلا 

لو نولم ، ام  ل  نوحض  اهلجأ  نمو  نوتوم ، اهلس  و  نوشع ، اهل  لا  ةخألاو  وألا 
.نوعطتس ام 

مهنع هللا  ر  ةاحصلا  بولق  قلا   خسرو  نامإلا ، ةزع  ضي  فقوم  اذه  ةداس ، ا 
ال اهــراغمو ، ضرألا  قراشم  ه  نوحتف  الإ هللا  هلإ  ةنجلا ال  حاتفم  اوقلطنا  نيذلا  راهطألا  كئلوأ 
، دوس ةححصلا  مقلاو  حتفت ؛ بولقلاو  حتفت ؛ نوصحلاف  رطق ، اهنم  مهيلع  عتس 

.ححصت نزاوملاو 



رجاهملا رباصلا  دهشلا 
ةلاح اونا   مهنع  ةاحصلا ر هللا  نأ  دجن  يوبنلا  دهعلا  ملسملا   عقاو  إ  انرظن  اذإ 

، ءاقدصألاو براقألا ، عم  جئاشولا  اوعطق  اهلجأ  نم  لا  ةماسلا  ئداملا  ع  مئاد  تاث 
نأو مهيغط ، الو  مهرطي ، يداملا ال  راصتنالا  نأ  دجنو  مالسإلا ، اولخد   مل  نيذلا  ءافلحلاو 

تاث مالسإلا  نع  عافدلا  مهسامح   نأو  مهتنعم ، مطحت  الو  مهفعضت ، ةداملا ال  تااصإلا 
دوج نأ  نم  مظعأ  الو  مظعلا ، الإ  مظعلا  ىدْفُ  الو  مظع ، نيد  مالسإلا  نإ  هتوق ، ع 

.مالسإلل امظع  ان  ءامظعلا  ءالؤه  داهشسا  نا  كلذلف  هنيدل ، ءادف  همد  ناسإلا 

مادقملا لطلا  هنإ  الا ، لجلا  ةقلامع  دحأ  ةصق  روطسلا  كلت  لالخ  نم  شعن  نآلا  نحنو 
لط ب هنإ  ماشه ، نب  لهج  وبأ  ەوخأ  اهءاول  لمح  نا  لا  ةثولا  نثارب  نم  ەذقنأ هللا  يذلا 

لجأ هللا نم  هتاح  للجلا  احصلا  اذه  شاع  دقل  هنع ،  ر هللا  ماشه  نب  ةملس  موزخم 
.مظعلا قالمعلا  اذه  ةصق  نم  تاضمو  ىل  انب  اولاعتف  هنيد ، لجأ  نم  تامو  هلوسرو ،

اهتاداعم تدتشاو   تجامو ، شق  تجاه  مالسإلا  إ  ةوعدلا  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسر  عدص  امل 
هاحصأ امأو  ةثك ، اعاونأ  مهئاذإ  نم  دقف ال  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  امأ  هاحصأو ، لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
باذعلا تحت  تام  نم  مهنم  تام  ح  باذعلا ، نم  اناولأ  مهنم  ل  عجت  دقف  مهنع  ر هللا 

.ائش نيد هللا  نع  كلذ  مهني  ملو  نم ع ، عو  بهرلا ،

ةشحلا ضرأ  ملسملا إ  رجاه  املو  باذعلا ، اوص ع  نيذلا  نم  هنع  ةملس ر هللا  ناو 
للق ح الإ  ثل  مل  هنل  نجاهملا ، ةعلط  ناو   لهج ، وبأ  ەوخأ  راد  نم  هنجس  نم  رف 
ماشه ر نب  ةملس  لظو  هشطعأو ، هعاجأو  هو  ىرخأ  ةرم  لهج  وبأ  هسحف  ةكم  داع إ 

إ ملسملا  عم  ةرجهلا  و  هنب  هموق  لاح  ثح  ط ،
ً

اتقو  سحلا  مالظ  هنع   هللا 
جنا مهللا  : “ لوقف فعضتسملا  نم  ەغلو  هتالص  هل   وعد  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ناو  ةنيدملا ،
جنا مهللا  دلولا ، نب  دلولا  جنا  مهللا  ماشه ، نب  ةملس  جنا  مهللا  ةعر ، أ  نب  شاع 

”. نمؤملا نم  فعضتسملا 

هنيد نع  ەوعدري  نأ  ةلسو  ل  اولواح  دقو  ءاهفسلا ، ءالؤه  ءاذإ  ماشه ع  نب  ةملس  دقل ص 
قحو ةارقلا  ەوركذو  مصعتساو ، أف  تاغملا ، نم  ثك  ەورغأو  س ،

ً
كلذ  اوعاطتسا إ  امف 

نم تالفإلا  ةصرف  ةملسل  اعت  أه هللا  مث  نامإلا ، ةوخإ  كلذ  رثف ع  ةلبقلا  ةماركو  ةشعلا ،
هنع هللا  ر  عراسف  ألا ، نم  تاونس  دع  مرجملا  ءالؤه  يدأ  نم  صالخلاو  سحلا 

.قدنخلا ةوزغ  دع  كلذ  ناو  ةنيدملا  ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص   ةرجهلا إ 

نكت مل  ةكم ، ألا   تاونس  دع  ةنيدملا  إ  هنع  ر هللا  ماشه  نب  ةملس  رجاه  نأ  دع 
زع لس هللا  ادهاجم   حالسلا  لمحل  ل  بلعو ، وهلل  وأ  بو ، لأل  وأ  ةحارلل  هترجه 

اعات اوطقاس  نيذلا  ةثالثلا  داوقلا  ةوزغ  و  ةرجهلل ، ةنماثلا  ةتؤم   ةوزغ  تءاج  املو  لجو ،
 ، مهنع ةحاور ر هللا  نب  دع هللا  مث  بلاط  نب أ  رفعج  مث  ةثراح  نب  دز  دهش  ءارو  ادهش 

لا ةقلا  عم  داع  مث  لاوهأو ، بعاتم  نم  ةكرعملا  ەذه  هقافر   هقاذ  ام  ماشه  نب  ةملس  قاذ 
.داهجلا لصاويل  ل  ةعدلاو ، ةحارلا  لمل إ  ال  ةنيدملا ، تعجر إ 



لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص قحل  ح  دئاقلا ، لوسرلا  عم  ةوزغ  رخأتي ع  مل  كلذ  ەدهع  ةملس ع  لظو 
شج هنع  رك ر هللا  وبأ  قيدصلا  هجو  ح  ماشلا ، إ  ادهاجم  جخف  اعتو ، كرات  هب 

.اهيلع ءالخدلا  نامورلا  اهتاغو  اهتاغط  نم  ةعلا  ضرألا  رهطل  ماشلا  مالسإلا إ 

تهتناو ةرجهلل ، ةع  ةثلاثلا  ماعلا  ةاد  تنا   لا  وألا  نيدانجأ  ةكرعم  ةملس  دهشو 
روهش دع  داع  مالآ ، نم  ام ل  نيدانجأ  ةملس   ل  نأ  دعو  مورلا ، ملسملا ع  راصتنا 

، ادجم اتق 
ً

ةعقوملا  ەذه  ماشه   نب  ةملس  لطلا  لتاق  دقو  رفصلا  جم  ةكرعم  كشاو  
ةمعن هل  راتخاف  راربألل ، خ  هللا  دنع  امو  ەدنع ، ام  هل  هللا  دارأو  ادمح ، اص  اهيف  صو 
عمج ف   مو  ةكرعملا  مساح   لماع  ناو  رواغملا  لاطألا  لاتق  لتاق  نأ  دع  ةداهشلا 

.ةكرعملا ضرأ  اع ع  طقس  مورلا ح 

ةع • 

يداهلا ناحسف  لهج ، وبأ  ەوخأ  هتيار  لمح  يذلا  رفلا  نم  اعت  ەذقنأ هللا  لجر  هنإ  ةداس ، ا 
كلذ نم  لمجأو  هر ، قط  ناسإلا إ  ىدتهي  نأ  لمجأ  امو  ىدهلا ، طاو  قحلا ، قط  إ 

ةدقع سانلا  ةاح  نيدلا   لمتك  ح  ناسحو ، صالخإ  هف  لمع  نامإلا  نق  نأ  ثك 
َعَمل َا  َّنَو  ۚ اَنلُُس  ْمُهَّنَيِدْهَنل  اَنيِف  اوُدَهاَج  َنيِذلاَو  : } هللا لس  وصوم  

ً
اداهجو  معو 

ً

؛ ةلجاعلا حالص  اهيف  ىك  ةمعن  نامإلا  قط  إ  ءادتهالاف  ( ، ٦٩ توبكنعلا : { ) َِنِسْحُملا

.ةلجآلا حالفو 



ءالشألا قزمملا  دهشلا 
مهقورع مدلا   ناج  يرجتو  نمؤملا ، ناك  ي   حور  لاضنلاو  ةحضتلاو  ءادفلا  بح 

مهرمأ ام  هللا  نوصع  ال  ضرألا ، هللا   دنج  مهف  داهجلا ،» ع   َّ : » ادلا اعد  ام  اذإ 
ت
ُ

ناص ه  ةحلم ، ةروو  ةمحم ، ةضف  هلس  داهجلا   نأ  نوملع  مهو  نورمؤي ، ام  نولعفو 
سانلا رطف هللا  يذلا  نيدلا  اذهل  نلا  ققحتي  هو  دادسالاو ، وفلاو  داسفلا  نم  ضرألا 

.هلع

رخد ال  لجو  زع  لس هللا  مهلاومأو   مهحاورأ  لذ  نوسفاني   نلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  ناو 
رون رفلاو إ  لهجلا  تاملظ  نم  سانلا  جارخو  لطالا ، لاطو  قحلا ، قاقحإ  اعسو   مهدحأ 

.نامإلاو ملعلا 

كلذ مزعو ع  لا ، لامعأو  خلا ؛ نطاوم  نم  مهتاف  ام  ضعتل  ادهاج  س  مهنم  ل  ناو 
نم امهغو  دحأو  رد  ةوزغ  مهتتافو  ةرجهلا ، اورخأت   نيذلا  امس  الو  باجعإلا ، ثي  امزع 

للجلا احصلا  ءادفلاو  ةحضتلا  رفاو   مهس  او  نأ  اودارأ  نيذلا  ءالؤه  نمو  تاوزغلا ،
اس  شعنل  انب  اولاعتف  هنع ،  هسلا ر هللا  لئاو  نب  صاعلا  نب  ماشه  راوغملا  لطلاو 

ادهش هر  ل  فكو  صاعألا ، هجو  دمص   فكو  لسالا ، لطلا  اذه  ةصق  روطسلا  ەذه 
.ءالشألا قزمم 

لئاوأ نم  هنع  صاعلا ر هللا  نب  ماشه  نا  ةدمحملا  ةوعدلا  راونأ  ةكم  ءامس  تعطس   امل 
نم دسو  ةلهاجلا ، برعلا   ماح  دحأ  لئاو  نب  صاعلا  ەوبأ  نأ  مغرو  مالسإلل ، قاسلا 
ضرعت إ هنل  شق ، نم  العلا  ةترملا  مهبس إ  عفتري  نيذلا  نم  ٌدحاوو  قومرملا ، مهتاداس 

؛ كلا تنع  نم  نوملسملا  هلمتحا  ام  هنع  لمتحاو ر هللا  ەوبأ ، نمو  شق  ءامعز  نم  ٍلكنت 
صلختلل ةشحلا  نورجاهي إ  ملسملا  نم  نوبذعملا  ذخأو  باذعلا ، ه  دتشا  املف  رفلا ، و 

نجاهملا نم  اثلا  جفلا  عم  ةشحلا  ضرأ  رجاهي إ  نأ  رطضا إ  اهلانو ، شق  شط  نم 
.ءاغلا

ةرجهلا رفظ  هلعل  ةكم  إ  ةدوعلا  عراس  ةنيدملا ، إ  ةرجهلا  دئاقلا  لوسرلا  مزع  ملع  املو 
هاحصأ نم  نم ت  رمأ  لوسرلا  نلو  هلع ، همالسو  تاولص ر  طصملا  ببحلا  ةاحص 

دنع التلا  مهنع ع  ةعر ر هللا  نب أ  شاعو  باطخلا ، نب  رمعو  وه  دعاوتف  ةرجهلا ،
مل انيأ  : “ رمع لاقف  لامأ ،-  ةع  ةكم  نع  دعي  نام  وهو  رافغ –  ب  ةاضأ  س  نام 
دنع ةعر  أ  نب  شاعو  انأ  تحصأف  : “ لاق ەاحاص ،” ضملف  سح  دقف  اهدنع  حبص 

”. هموقو ەوبأ  هسح  ماشه  انع  سحو  ددحملا ، ناملا 

ةرجهلل ةسماخلا  ةنسلا  كلذ   ناو  هنجس ؛ نم  ماشه  رف  باذعلاو  سحلا  نم  تاونس  دعو 
.ةنيدملا دئاقلا   لوسرلا  بهذو إ  ةكم ، لهأ  نم  ملسملا  دحأ  ةدعاسم  قدنخلا  ةوزغ  دع 

ام ةكم  هسح   بس  كلذو  قدانخلاو  دحأو  رد  ةكراشملا   صاعلا  نب  ماشه  مرُح  دقل 
لوسرلا عم  داهجلا  ةلحر  ماشه  فنأتسا  قدنخلا ، ةوزغ  دع  ةنيدملا  إ  هترجه  دعو  انركذ ،

ماشه لظو  العو ، لج  هب  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  قحلو  ءاللا ، مظعأ  كراعملا  أو   دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ،



.ةدرلا بورح  رثألا   مظعأ  هل  ناف  ةحضتلاو ، حافلاو  لاضنلا  هتسم   ع 

هلسرأف ەبدت ؛ نسحو  ماشه ، لقع  هنع  قيدصلا ر هللا  رك  وبأ  لوسر هللا  ةفلخ  قثو  دقلو 
.ملسملا ةفلخلل  اقفوم  افس  ناف  رومألا ، ضع  هضوافل   يطنبلا  مورلا  كلام  إ 

؛ ةردان ةلاس  كانه  رهظأف  ماشلا ، دال  حتفل  نيدهاجملا  نم  ةخن  هنع   بهذ ر هللا  مث 
ةكرعم تلقأ  دقف  ەراد ، غلي  نأ  رفاسملل  نذأ هللا  مث  ملسملا ، لق  مورلا  سانلا  ثدح  تنا 
ةثلاثلا ةنسلا  لئاوأ  ةكرعملا   ەذه  ثادحأ  تعقوو  طسلف ، ضرأ  عضوم  وألا و  نيدانجأ 

ملسملا ب  ماشلا  ةهبج  ع  تاحوتفلا  ةكرح  ىك   ةكرعم  لوأ  تناو  ةرجهلل ، ةع 
.يطنبلا مورلاو 

صاعلا ر نب  ورمع  هخأ  ةداق  تحت  طسلف  ةهبج  نيدهاجملا   قلف  ماشه   نا  دقل 
أو مورلا ، نم  ناغطلاو  لا  عمجو  نامإلا ؛ ةتك  سو ب  برح  ترادو ر  هنع ،  هللا 

ىأر امنيحو  ةكرعملا ، ضرأ  نم  ل ش  ةداهشلا   نع  ثحي  نا  دقف  انسح ، ًءال  ذئموي  ماشه 
داهجلا حورو  ةسامحلا ، هلع  ترطس  مورلا ، ةك  بس  لتاقملا  ضعل  اضرع  افعض 

.اهاإ هقزري  لعل هللا  هنيد ، لس  ةداهشلا   نع  ثحلاو  لاستسالاو ،

ا : “ ئاق
ً

مالسإلاو  نامإلا  هئاقفرب   فتهي  وهو  ودعلا ، فوفص  وحن  نافوطك  ماشه  عفدناف 
.»؟ نورفت ةنجلا  نمأ  صاعلا ، نب  ماشه  انأ  ملسملا ، عم 

ددري ذخأو  بناج ، ل  نم  ودعلا  ه  طاحأ  ح  لزانو ، لواصو  لتاق  هنع  لاز ر هللا  امو 
لظو نوك ،” نل  اذه  ماشه  برو  نورفت ، ةنجلا  نمأ  ملسملا  عم  ا  : “ ةروهشملا هتلوق 

قيضم ال دهشلا   لطلا  ةثج  عقت  نأ  ردقلا  ءاشو  ةكرعملا ، ضرأ  اع   طقس  لتاق ح 
.ەوسود نأ  اوباه  مورلا ؛ ةدراطمل  هلإ  نوملسملا  تنا  املف  ناسإ ، دع  ناسإ  الإ  ەع 

أطوأ مث  ةثج ،” امنإ   هحور  عفرو  ەداهشسا ، دق  نإ هللا  سانلا ، اهيأ  : “ لاقو ورمع  ەوخأ  خف 
مث كانهو  انه  نم  ةعملا  ەءالشأ  لمحو  كلذ ، دع  ورمع  هعمج  مث  عطقت ، سانلا ح  هعتو 

.مورلا نوملسملا ع  تنا  نأ  دع  كلذو  بالا ، ءالشألا   ەذه  نفد 

ةع • 

قلا خسرو  نامإلا ، ةزع  ضي  فقومو  ةئادفلاو ، ةلوطلا  دهاشم  نم  دهشم  اذه  باش ، ا 
هللا الا  هلإ  ال  ةنجلا  حاتفم  اوقلطنا  نيذلا  راهطألا  كئلوأ  مهنع  هللا  ر  ةاحصلا  بولق   
، ةلوطلا حتفت  نوصحلاف  رطق ، اهنم  مهيلع  عتس  ال  اهــراغمو ، ضرألا  قراشم  ه  نوحتف 

ةروص اهو   ححصت ، نزاوملاو  سانلا ، ب  دوس  ةححصلا  مقلاو  لدعلا ؛ حتفت  بولقلاو 
ألا مهلا  مهدنع   ةرخآلا  تراص  ثح  لج  خل  ةبنلا  ةلا  ةعورو  ةلاصأ  اهيف  تلجت 

.ةقالا ةدلاخلا  ةققحلا  ةاحلا  و  ظعلا ، ةاغلا  و 



هر ەامح  يذلا  دهشلا 
، كلملا وه  هنع  عافدلاو  هتيامحو  هظفح  وتي  يذلا  نإف  العو  لج  ا  هلق  قلعت  اذإ  دعلا  نإ 
نيد هللا ةُنل  هحراوج  تكرحتو  هلوسرلو ، اح   هلق  ألتما  دق  للج  احص  عم  نآلا  نحنو 

مصاع مادقملا  لطلا  هنإ  بلق ، رطخت ع  ةروص ال  هتيامحو  هنع  عافدلا  هر  وتف  لجو ، زع 
أدنلو مظعلا ، لطلا  اذه  ةصق  باحر  اس   شعنل  انب  اولاعتف  هنع ،  ر هللا  تاث  نب 

.اهتياد نم  ةصقلا 

لتقو ةمهلا  ةاسأم  نم  رد  ةكرعم  اهباصأ   امم  ملسملا  ع  اظغ  قحت  ةكم  تنا 
دق اونا  اشق  نإ  ح  رأثلا ، ذخأو  ماقتنالا  تاعزن  اهيف  شجت  تناو  فاألاو ، ددانصلا 

شق تقفتا  دقو  ىراسألا ، ءادف  لاجعتسالا   نم  اوعنمو  رد ، مهالتق   ءالا ع  اوعنم 
تذخأو  اهدقح ، ةلغ  ىورتو  اهظغ ، ش  ملسملا  دض  ةلماش  برح  موقت  نأ  ع 

.مهتمصاع مدتو  ملسملل ، لاصئسالا  ةكرعم  ضوخلل  دادعتسالا 

تنا دقف  دحأ ، دنع  ملسملا  ءاقل  إ  اهدبعو  اهتداسو  اهضضقو ، اهضق  شق  تجرخ 
امنو كلذ ، اهفك  ملو  رد ، اهالتقل   تاراثلاو  انحش ، اهرودص  نحش  انركذ  ام  ناغضألا 
تب دنه  نهعم : تجرخ  نم  ةلمج  ناو   لاتقلا ، لاجرلا ع  نضرحل  ءاسلا  ضع  تجرخأ 

، بالو سالجلاو ، عفاسم ، ةثالثلا ، اهدالوأو  ةحلط  اهجوز  اهعمو  دعس  تب  ةفالسو  ةتع ،
.نهغ ءاسو 

ءامدلا تلاسو  سوؤرلا ، ترياطتو  تاحصلا  تعفتراو  قفلا  ةنحاطلا ب  برحلا  ترادو ر 
ع شقل  نلا  اهيف  بتكو  اهرازوأ ، برحلا  تعضو  املو  ةكرعملا ، ضرأ  نم  ش  ل   

فقتل ةثالثلا ، اهئانبأ  دحأ  وأ  اهجوز  اهيلع  لق  نأ  رظتت  دعس  تب  ةفالس  تنا  ملسملا ،
ەوجو صحفتت  تلعجو  ةكرعملا ، ضرأ  تلغوأف   اثبع ، لاط  دق  اهراظتنا  نأ  دب  مهراخأ ، ع 
ىوطت تلعجو  ةروعذملا ، ةؤبللا  تهف  هئامد ، اجم  اع  اهجوز  دجت  اهب  اذإف  تقلا ،

.سالجلاو بالو  عفاسم  اهدالوأ : نع  اثح  ضرألا 

امأو ةاحلا ، اقراف  دق  انا  بالو ؛ عفاسم  امأ  دحأ ، حفس  ع  نيددمم  مهتأر  نأ  تثبل  امف 
، توملا تاركس  جلاع  يذلا  اهنبا  ةفالس ع  تأ  ةاح ؛ نم  ةق  ه  لازت  امو  هتدجوف  سالجلا 

اهييع عمدلا   سي  دقو  همفو ، هنبج  نع  ءامدلا  حسمت  تلعجو  اهرجح ، هسأر   تعضوو 
ةجح نل  اهبيج  نأ  ّمهف  ا ب ،”؟ كع  نم  : “ لوقت هلع و  تلقأ  مث  ةثرالا ، لوه  نم 

، اعفاسم أو  عو أ ، تاث ، نب  مصاع  ع  : “ لاقف لاؤسلا  هلع  تحلأف  هتعنم ، توملا 
.هسافنأ رخآ  ظفل  مث  أو ،”…

اهل أدهت  الأ  ىزعلاو  تاللا  تمسقأو  جشتو ، لوعت  تلعجو  دعس ، تب  ةفالس  نونج  نج 
هسأر فحق  اهتطعأو  تاث ، نب  مصاع  نم  شق  اهل  ترأث  اذإ  الإ  ةعمد  اهييعل  أقرت  وأ  ةعول ،

، لام نم  هدل  ام  ل  هطعت  نأ  هسأرب ، اهيتأو  هلتق  وأ  ەأ  نمل  ترذن  مث  رمخلا ، هف  بل 
، تاث نب  مصاع  رفظ  ول  نأ  ني  ةكم  ناتف  نم  ل ف  لعجو  شق ، اهرذن   عاشف خ 

.لاملا اذه  ل  زئافلا  نوك  هلعل  ةفالسل  هسأر  مدقو 



ضعل ثعل  ةاحصلا  مارك  نم  ةع  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بدتنا  دحأ ح  للق ع  ضم غ  مل 
تاث ر نب  مصاع  مادقملا  لطلا  مهيلع  رمأو  مه ، اوبلط  ام  مالسإلا  موقلا  اوملعل  لئاقلا 

.ءادعألا رهاق  هنع  هللا 

نافسع قطلا ب  ضع  مه   امفو  دئاقلا ، لوسرلا  ه  مهرمأ  ام  ذافنإل  راخألا  رفنلا  مف 
راوسلا ةطاحإ  مهب  اوطاحأو  عم ، مهوحن  اوبهف  لذه ، نم  ةعامج  مهب  تملع  ةكمو 

منإ ال : “ نويلذهلا مهل  لاقف  موقلا ، ةلزانم  اومهو  مهفويس  هعم  نمو  مصاع  قشماف  مصعملا ،
برو اننإ  مث  ٌلض ، ٌللق  معمجو  ٌفغ ، ٌثك  انعمجو  رادلا ، ەذه  باحصأ  اننو  انب ، مل  لق 

”. هقاثيمو دهع هللا  كلذ  ملو ع  انل ، متملسسا  اذإ  ا  م  دن  ال  ةعلا ،

تفتلاف نوعنص ، امف  نورواشي  مهنأ  ضع  مهضع إ  رظني  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاحص  لعجف 
موي هترذن  يذلا  ةفالس  رذن  ركذت  مث  كم ،” ةمذ  لزنأ   الف  انأ  امأ  : “ لاقو هاحصأ ، ٌمصاع إ 
امهب رفظت  الو  ظعو ، حل  محاف  كنيد ، نع  عفادأ  مهللا إ  : “ لوق وهو  هفس  درجو  دحأ 

”. ءادعأ هللا نم  ادحأ 

اوع موقلا ح  نولتاق  اولظو  هاحصأ ، نم  ةتس  هعتو  يلذهلا ، ةردان ع  ةلوط  رك   مث 
ببخو ةنثدلا ، نب  دزو  قراط ، نب  دع هللا  مهو : نورخآلا  ةثالثلا  ةاحصلا  امأو  رخآ ، دع  دحاو 

.مهب اوردغ  نأ  نويلذهلا  ثل  امف  مهــآل ، اوملسسا  دقف  مهنع  يدع ر هللا  نب 

كلذ اوفرع  املف  مهالتق ، دحأ  وه  تاث  نب  مصاع  نأ  نوملع  رمألا  ئدا  نويلذهلا   نك  مل 
ترذن دق  دعس  تب  ةفالس  نكت  ملأ  ورغ  الو  ءاطعلا ، لج  مهسفنأ  اونمو  حفلا ، دشأ  ه  اوحرف 

وأ اح  ه  اهيتأ  نمل  تلعج  دق  نكت  ملأ  رمخلا ؟ هسأر  فحق  ب   نأ  مصاع  ترفظ  نإ  
.اهلام ل  هل  اتيم 

مقت لذه  تنا  دقف  هلتقم ، شق  تملع  تاعاس ح  عض  مصاع  عم  ع  ضم  مل 
؛ هسأر مهنم  نوبلط  مصاع  ةلتق  إ  مهدنع  نم  وسر 

ً
شق  ءامعز  لسرأف  ةكم ، نم  اق 

نأ مهلوسر  ەورمأو  افو ، ام 
ً

اولمحو  اهنازحأ ، اوففخو  اهمسق ، اوو  ةفالس  ةلغ  اهب  اوئفطل 
.مصاع سأر  ءاقل  ءاخس  يلذهلل  هلذي 

، هلع تطح  دق  لحنلا  باأ  اوئجوفف  هسأر ؛ هنع  اولصفل  مصاع  دسج  إ  نويلذهلا  ماق 
مهتغدلو مههوجو ، تراط   هتثج  نم  باقالا  اودارأ  امل  اوناف  بناج ، ل  نم  ه  تطاحأو 

مهضع لاق  ةرلا ؛ ولت  ةرلا  كلذ  اولواح  دع  نأ  دع  هلإ  لوصولا  نم  اوسي  املف  مهنويع ،  
اوسلج مث  مل ،” هتلخو  هنع ، تلح  مالظلا ؛ لح  اذإ  لحنلا  نإف  لللا ؛ نج  ەوعد ح  : “ ضعل

.دع نورظتي غ 

، دزأو وجلا  دعرأو  ةفثلا ، مويغلا  ءامسلا  تدلت  لللا ح  لقو  راهنلا  مني  دا  ام  هنل 
ترمغو حاطلا  تألتماو  باعشلا  تلاس  ام  ناعو  ثم ،

ً
هل  دهش  مل  ارامهنا  رطملا  رمهناو 

دسج نع  ثحت  لذه  تماق  حبصلا  جلنا  املف  مرعلا ، لسك  لس  ةقطنملا  حساو  ةدوألا ،
ثح ه إ  مو  مهنع ، دع  ەذخأ  لسلا  نأ  كلذ  رثأ ، هل ع  فقت  ملف  نام ؛ ل  مصاع  

نأ نم  رهاطلا  ەدسج  حف  تاث ؛ نب  مصاع  ةوعد  لجو  زع  باجتسا هللا  دقلف  نوملع ، ال 
.رمخلا اهفحق  ب   نأ  نم  ةملا  هسأر  ناصو  ه ، لثم 

ةع • 



نأ اوبأ  ثح  مهنع  هتعامجو ر هللا  تاث  نب  مصاعل  للج  فقوم  اذه  نا  دقل  باش ، ا 
لتقو لتاقملا ، نم  مهغو  ةامرلا  نم  ةئام  لاتقل  اودصتو  رافلا ، ةمذ  اولي ع  نأو  اوملسس 

دعو هللا دزو  ببخ  مه  ةثالث  و  تاث ، نب  مصاع  مهمأ  مهيف  ةعلا  نم  ةعس  ودعلا  لانب 
نب دع هللا  كلذ  دع  ةمواقملا  لواح  مث  مهباحصأ ، لتق  دع  مالسسالا  اوراتخاف  قراط ، نب 
نم ةخألا  ماألا  ارطس   ثح  ملسملل  اخ  امهؤاق  ناو  دزو ، ببخ  ەولتقف و  قراط 
. مالسإلا زع  راهظو  اعت  دنع هللا  رجألا  باسحاو  ىذألا  صلا ع  ةلاع   فقاوم  امهتاح 

ءم مث  هتثج ، نم  وندلا  نم  نوكملا  اهعنمو  بادلاو  لحنلا  ةامح  نم  مصاعل  ىرج  امو 
سم ال  نأ  رذن  للجلا  احصلا  اذه  نا  ثح  ةمظع ، ةع  هنفدو  ەدسج  لمحو  لسلا 

نوكملا ثع  ملف  ەءاعد  باجتساو  للجلا  احصلا  اذه  هللا  مرأ  دقف  كم ، ەدسج 
.هسأر فحق  رمخلا   ب  هنم  اهظغ  ءافش  نم  دعس  تب  ةفالس  نكمتت  ملو  ەدسج ،

مهبنذ نع  اورفلو  مالسإلا ، مهتداقل إ  اهب  اوتعا  ول  ةع ، مصاع  نم  مهل  ىرج  امف  نا  دقل 
باحصأ مهنلو  مهنم ، مالسإلا  نوملعتي  ىده  ةمئأ  مهذاختاو  ةثالثلا ، ىألا  قالطب  بلا 

نم عيشلا  لمعلا  كلذ  اوماق  دقف  ةيندلا ، مهحلاصم  وه  هل  نوعضخ  يذلا  نيدلاو  ىوه ،
مصاع سأر  ذخأ  اوصرح ع  دقلو  شق ، نم  مهوعي  مث  ةلا  دارفأ  مهل  أتس  نأ  لجأ 

.هسأرب اهل  أ  نمل  ةفالس  هتلعج  يذلا  لعجلا  ةماخضل 

اذو ناسإلا ، كفت  ع  ةداملا  ةرظنلا  رطس  امنيح  ةمارلا  دقفتو  ةلضفلا ؛ عيضت  اذكهو 
اروصقم نوك  ەكفت  نإف  ةرخآلا  ةاحلا  وحن  ەركف  ومس  يذلا  اعت  ا  نامإلا  نم  هلق  الخ 

جتو هلق  وسقو  يداعو ، اوي  اهلجأ  نمو  ضغو ، بح  اهلجأ  نم  اندلا ، ةاحلا  ع 
ةمحر تحت  نوكو  بلغُ  امنيح  يذختسو  فعضو  ةوقلا ، نطوم  نوكو   ەغ  بلغ  امنيح 

.ەغ



انودع ل  انم  تسل 
لصت نأ  لواحتو  ةدلاخلا ، اهتمظعو  رباغلا ، اهدجم  هنم  دمتس  اخرات  ممألا  نم  ةمأ  لل  َّنإ 

الو خ اهدادجأو ، اهئاآ ، راثآو  حلاصلا ، اهفلس  قالخأ  نم  سرد  ام  حت  نأو  اهيضام ، اهاح 
موقت ةراضح  الو   فلسلا ، لامعأ  دجم  مل  فلخ  الو   دجم ، ضام  مق ع  مل  اح   

.ددج ل  ذخألاو  مدق ، ل  نأش  نم  ضغلا  ع 

فقاومو ةرثؤملا ، ةعلاو  ةمظعلا ، تاكذلا  لفاح  دجم  خــــرات  اثيدحو ، امدق  مالسإلا  خــــراتو 
انخرات و  ناسلاو ، لامهإلا  ااوز  ترمط   لا  ةءورملاو  فلا  فئاحصو  ةردانلا ، ةلوطلا 

فئاحصلا ەذه  دحأ  ەذهو  ثلا ، دولخلا  قحتس  لا  ةءاضولا  ةقملا  فئاحصلا  نم  ثدحلا 
.عتاملا دهشملا  اذهب  عتمتسل  انب  اولاعتف  ةدلاخلا ،

رمعتسملل ءازختسا  مهسوؤر ، نوثلا  أطأط  م ، ع  يلجنإلا  رامعتسالا  طلس  موي 
، ددجلا رمعتسملا  توج  مامأ  ًءالعتسا  مهسوؤرب  نوخمش  رهزألا ، ءاملع  فقو  ددجلا ،

.ةناطلا ةاصولل  مهضفر  مظعلا ، مالسإلا  مسا  نونلعو 

نم اوففخ  نأ  ع  رهزألا ، ءاملع  فطعتس  نأ  كاذنآ  اهماحو  راج م  رمورك  دروللا  دارأو 
نواعتملا نم  قراملا  ضع  هلوح  نم  عمجف  هلثم ، يذلا  يلجنإلا  رامعتسالل  مهتضراعم 

خيش همحر هللا  انإلا  دمحم  نيدلا  سمش  خيشلا  نمؤملا  ملاعلا  ةراز  دي  مهب  مو  هعم ،
دروللا رظتناف  اسلاج  ەدجو  خيشلا ، ع  رمورك  دروللا  لخد  امدنعو  كاذ ، موي  رهزألا  عماجلا 

.لعف مل  هنل  هلاقتسال ، نمؤملا  ملاعلا  فق  نأ  ع  لق ،
ً

درل هل  فقولل  رطضس  خيشلا  نأ  بسح  وهو  هلع ، مالسلل  ەد  ادام  خيشلا  نم  دروللا  مدقتف 
يلجنإلا ةغاطلا  دري ع  فافختسا  ەد  دمو  اسلاج ، نمؤملا   خيشلا  نل  هلع ، مالسلا 

.هتيحت

هنل هتوجو ، هناطلس  ىدحتي  يذلا  نمؤملا  ملاعلا  كتفلا  رمأ  نأ  داو  رمورك  ةرئاث  تراثف 
نم ةددج  ااوبأ  هلع  حتفس  هل ، رهزألا  زمر  وهو  خيشلل ، ةءاسإ  يأ  نأ  كردأ  ام  ناع 

: ةعنطصم ةدوم  هلأس  نمؤملا  ملاعلا  مامأ  حناو  ءودهلا ، عنصتف  اهب ، هل  لق  ال  بعاتملا 
»؟ للجلا خيشلا  اهيأ  كلع ، لخد  اذإ  يويدخلل  فقت  تسلأ  »

مقت مل  اذاملف  : » ثخ دروللا  لوقف  اهنم ،» نسحأ  وأ  اهلثم  هتيحت  درأ  إ  خيشلا : ، هاجأف 
، رهزألا هلثم  ام  ل  دسج  ران ، نم  اظاوش  خيشلا  باوج  هتأف  للجلا ،»؟ خيشلا  اهيأ   

ملسم يويدخلا  ّنإ  دروللا ، اهيأ  : » هناوعأو اطلا  رامعتسالل  ضفار  زمر  نم  ەؤاملعو ، هخشو 
!«. كل موقأ  فكف  انودع ، كنإ  انم ، تسلف  تنأ  امأ  هتيحت ، درأ  انم ،

ةع • 

ةوق هحاص  ض ع  وهف  بولقلا ، نكمتساو   لغلغت  اذإ  نامإلا  ةعبط  كلت   باش ، ا 
هجتا اذو  هلمع ، اخسار   نا  لغتشا  اذو  هلوق ، نم  اقثاو  نا  ملت  اذإف  هل ، هكولس  عبطنت  

، هلق رمغت  لا  ةفطاعلا  و  هلقع ، ألمت  لا  ةركفلا  انئمطم إ  ماد  امو  هفده ، احضاو   نا 



.هفقوم نع  ةتاعلا  فصاوعلا  هحزحزت  املقو  هسفن ، س إ 
ً

ددلا  فرع  املقف 

سح انلا ، ةلقو  ةدعلا ، فعض  ع  سألا ، ددش  ةمكشلا ، ّيوق  اودع  حفاملا  ةداس ، ا 
مواق لظو  اطارو ، اتاث  لوتلا  اذه  نم  دمتسو  ددش ، نكر  ىوآ إ  هنأ  لوتي ع هللا  امدنع 

.رهفكم وج  لالخ  نلا  رئاش  قت  ح 



بقنلا بحاص 
غأ انتمأو  مهراخأ ، راذت  دنع  عمدلا  قباسو  مهركذ ، دنع  عمدلا  بكسي  لاطألا ، راخأ  نإ 

، ةمحر مهدوجوف  ةخماش ، ةلمو  ةلاع ، ةنام  سوفنلا  مهلو   ءامظعلا ، لاجرلا  ممألا 
ةعادلا مهنمو  للجلا ، ملاعلا  مهنمف  ةفلتخم ، مهرامعأو  ةددعتم ، مهفانصأ  ةصم ، مهباهذو 

نزحتو مهدقفل ، ءامسلا  ت  لاطأ  قداصلا ، دهاجملا  مهنمو  الا ، داعلا  مهنمو  لنلا ،
ءامظعلا نم  ثلا  انخرات  و  مهلثم ، مويلا  رظتي  مالسإلا  لازي  الو  ل  مهقارفل ، ضرألا 
مهتالوط نلو  مسا ، مهل  خــــراتلا  ركذ  مل  ح  ء ، مهنع  سانلا  فرع  نيذلا ال  لوهجملا 
لاطألا ءالؤه  دحأ  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعن  انب  اولاعتف  خــــراتلا ، ع  ةدلاخ  تنا 

.رواغملا

فئاص بلا ،  حتافلاو  ءافلخلا ، وخأ  هشلا ، يومألا  دئاقلاو  مألا  كلملا  دع  نب  ةملسم  نا 
بعتأ نصحلا  اذه  ناو  مورلا ، ضرأ  ةعنملا   نوصحلا  دحأل  ااحم  ناو  مورلا ، دال  وزغ 

نامورلا ةلاسو  راوسألا ، ةنصح  ةدشل  نصحلا  ماحتقا  ملسملا   حجني  ملف  ملسملا ،
.نصحلا نع  عفادملا 

هف مهتجاح  نصحلا  لهأ  هف  ق  يذلا  وهو  ةنيدملا - ، راوسأ  دحأ  راوج  باقن  دجوي  ناو 
مدقتي ملف  بقنلا ، لخدو إ  ملسملا ، لاطأ  دحأ  عطتي  نأ  كلملا  دع  نب  ةملسم  بلطف  -، 
نودي نم  نيأ  : » لاقو ىرخأ ، ةرم  ىدان  املف  ةداهشسالا ، ةمهملا  ەذهل  ملسملا  نم  دحأ 

،»؟ سودرفلا تانج 

، امثلم راوغملا  لجرلا  اذه  ناو  اعت ، مهسفنأ   اوعا  نيذلا  نم  مالسإلا  لاطأ  دحأ  مدقت  انه 
.وه نم  فرع  دحأ  الو 

مل ةنيدملا ، نع  عفادملا  نأو  لخادلا ، نم  نصحلا  باوبأ  ملسملل  حتف  مث  بقنلا ، لخدف 
.رمألا اذه  ةلاحتسال  بقنلا ، اذه  نم  مهل  دحأ  لخد  نأ  اوعقوتي 

نصحلا حتف  ةمالسإلا   تاوقلا  تحجنو  نصحلا ، لخد  فراجلا  لسلا  ملسملا  عفدنا  انه 
عافدنا نل  تاسارلا ، لاجلا  مورلا  دمصو  نصحلا ، لخاد  مورلا  تاوق  عم  ةلئاه  كراعم  دع 

.نصحلا نع  لفاحجلا  ەذه  لازأ  ملسملا 

دونج ا  : » لاقو شجلا  كلملا   دع  نب  ةملسم  ىدان  نصحلل ، السإلا  حتفلا  رمأ  رقتسا  املو 
ةثالث رمألا  كلذ  رركتف  ةمالسإلا ، تاوقلا  نم  دحأ  هلإ  كرحتي  ملف  بقنلا ،»؟ بحاص  نيأ  هللا ،

نأ كلع  سلأ   بقنلا  بحاص  ا  : » لاق دحأ ، هلإ  ِتأ  ملو  ثلاثلا ، مويلا  ءاج  املو  تارم ،
.مويلا نم  تقو  يأ  ةمخلا   هلع  لوخدلا  هل   نذأو  يرماوأ ،»؟ عمس 

، هلع لخدف  هل ، مألا  نذأف  هلع ، لوخدلا  نذأتساو  مألا ، ةمخ 
َ

لجر إ  ءاج  ماألا  دحأ  و 
خأ : » لاقف هنع ،» مخأ  انأ  مألا ، اهيأ  ا  : » لاق بقنلا ،»؟ بحاص  تنأأ  : » ةملسم لاقف 

الأ : » لاق امو  ،»؟ : » لاق اثالث ،» ملع  ذخأ  بقنلا  بحاص  نإ  مألا ، اهيأ  ا  : » لاق هنع ،»
ەولأس الو  لاملا ، نم  ء  هل  اورمأت  الو  ةفلخلا ، ةفحص إ  ەوبتكت -   يأ ال  همسا -  دوس 

.لجرلا فنا  مث  بقنلا ،» بحاص  انأ  : » لجرلا لاقف  كلذ ،» هل  : » ةملسم لاقف  وه ،» نم 



بحاص عم  لعجا  مهللا   » اهيف اعدو  الإ  ةالص  ص  ال  ةثداحلا  ەذه  دع  نم  ةملسم  ناف 
«. بقنلا

ةع • 

اهل سل  ةعاجش  هللا  همحر  لوهجملا  لطلا  اذهل  بلا  وطلا  فقوملا  اذه  باش ،  ا 
نم كلملا  دع  نب  ةملسم  بلط  ةلاعلا  ةعنملا  راوسالا  فلخ  اونصحت  امل  ءادعألا  نإف  ظن ،

وحن لطلا  اذه  عفدنا  دقلو  بقنلا ، اذه  نم  لوخدلل  هسفنب  ةحضتلا  شجلا  لاطأ  دحأ 
حتف ةقراخ  ةعاجشو  ةردان ، ةلوط  عاطتسا   دقو  ةدحاو ، ةظحل  ولو  توملا  َشخ  ملو  توملا ؛

.ةعلقلا با 

ع بلا  لطلا  اذه  مادقإ  نم  شهدنو  بجعلا  هلمتي  مظعلا  فقوملا  اذهل  لمأتملا  نإ 
تق

ً
توملا  روصتس  ءادعألا  طسو  هسفنب   ل  درف  يأ  نإف  ةئادفلا ، ةطخلا  ەذه  ذفنت 

معن توملا ؟ وحن  هسفنب  ل  وهو  كلذ  روصتي  بقنلا  بحاص  نا  لهف  لتقلا ، عاونأ  عشأ 
دقو اعت ، ةمل هللا  ءالعإ  لس  مهسفنأ   نوهت  موق  نم  هنأل  ەانمتي ، نا  ل  كلذ ، عقوتي  نا 
نإف الو  كلذ  هل  مت  نإف  ملسملل ، بالا  حتفو  ءادعألا  رفظلا  ءاغتبا  لئاهلا  رمألا  اذه  مدقأ ع 

.ةداهشلا اهيف  ت 
ُ

بلط لا  نطاوملا  نم  نطوم  اذه 

، ةتوهبملا لطالا  لفاحج  قتل ع  ةرداهلا  رونلا  لفاحج  تعفدناف  ةعلقلا  با  ف 
ُ

حت اذكهو 
.ةماهلا نصحلا  اذه  نم  ملسملا  كمت  باسأ  نم  بقنلا  بحاص  ناو 



يروطسألا لجرلا 
لاوط هلثم ، اندلا  خــــرات  فرع   مل  يذلا  روصنملا  رماع  نب أ  دمحم  يروطسألا  لجرلا  لظ 

هنأ خرؤملا  ىورو أ  لس هللا ، داهجلاو   وزغلل  صاوم 
ً

سلدنألا ، اهيف  مح  لا  ةفلا 
ةالص صل  اموي  جخ  هنأ  اغلم  داهجلل  هح  غل  دقو  ٌء ، هنع  هلغش  كلذ ال  اطرفم   نا 
ةحاس إ  ةام  هتالص  نم  جخ  ل  ەق ، إ  عجري  ملف  داهجلا ، ةن   هل  تثدحف  دعلا 

دال فراشم  لص إ  دا  الف  لوأف ، وأ 
ً

ه  اوقحلو  ەدونج ، هعيف  لاتقلل  جخ  ناف  داهجلا ،
غف دا  الف  يك  ةكرعم  سمخو  عــرأ  هتاوزغ  تغلو  دونجلا ، ل  هقحل  دقو  الإ  ىراصنلا ،

.ىرخألل دعتسا  الإ  ةوزغ  نم 

ءاج دقو  الإ  اندال  إ  لصن  دان  ال  اننإ  : » ەدونج دحأ  لوق  نم  كلذ  ع  خرؤملا  لدتسو 
بجعلا دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  ةلاتلا ،» ةوزغلا  تقو  انه إ  دعقنف  ىرخألا  ةوزغلا  تقو 

.لجرلا اذه  ةاح  نم 

لامشلا قيضم   رم ب  هتاوزغ  دحأ  هنأ   ىراصنلا ، دال  حتفل  ەداهج  روصنملا   رخافم  نم 
ەوكف ابك ، انيم  ىراصنلا  هل  بصن  هف  ةانو  لحملا ، كلذ  زواج  املف  مظع ، لج  ب 

ج ملو  امشو ،
ً

انيم  ىراصنلا  دال  تاراغلاو   موجهلا  وه   ذخآو 
ٌ

هشج ، ل  ح ع 
قط دجو  عجرلا ، مه  اّملف  ماأ ، ةفاسم  داللا  ترقفأ  ح  هئاقل  ع  ييلصلا  نم  ٌدحأ 

.ءاتش تقولا  ناو  دونجلا ، امامت  قلغأ  دقو  قيضملا  دجوو  هلع ، عطق  دق  ةدوعلا 

نم ةنيدم  لتحاو  ىراصنلا ، دال  إ  ىرخأ  ةرم  داع  نأ  الإ  روصنملا  بجاحلا  رمأ  نم  نا  امف 
، لزانملاو رودلا  ءانب  مدقتو  راسعلا ، نم  هعم  نم  ه  خانأو  اهنم ، اهلهأ  جخأ  مث  ىراصنلا ، ندم 

تالمعلا هنم س  دوق  هل  ازكرم  اهذختا  مث  ةف ، اهيف  شاعو  نصحتو  ەدنج ، اهراد ع  عزوو 
لتاقملا لتقو  مئانغلا ، ذخأو  ىراصنلا ، كلامم  فارطأ  االا إ  اهنم  لسري  ذخأف  ةكسعلا ،

ەوعنمو ىراصنلا  هلتحا  يذلا  قيضملا  مهثثج ع  رو  لتاقملا  ءالؤهب  أ  مث  لاجرلا ، نم 
.هنم ةدوعلا  نم 

اذه نم  سانلا  ّجضو  ودعلا ، ءاللا ع  لاط  املف  اارخ ، ادل  الإ  دجت  الف  جخت  ەاا  تراص  مث 
ةرم ەدل  دوع إ  ح  بالا ، هل  اوحتف  نأ  مهيلع  نوضرع  مهداوق  بضاغم إ  اوبهذ  لجرلا 

.حلصلا بلط  هلإ   اولسرأو  مهل ، اوباجتساف  لجرلا ، اذهل  ح 
ً

اودج  وأ  ىرخأ ،

نأو أ ، ثح  نم  دوعو  ةدوعلا  قط  و  هنب  اولخ  نأ  روصنملا  بجاحلا  ع  اوضرعو 
مهلسر لزت  ملف  ضرعلا ، اذه  ضفر  نأ  الإ  روصنملا  نم  نا  امف  مئانغ ، الو  ىأ  غ  جخ 

ماع ل  مهيلإ  أ  نا  هنأ  : » امهتم مهباجأف  ەأو ، همئانغ  جخ  نأ  ەولأس  ح  هلإ  ددت 
اندال لصن إ  دان  انإ ال  : » اولاقو اوجرخ ،» نأ  اوبأ  احصأ  نإ  : » لاق مث  ًءاتشو ،» افص  ترم 
باهذلا إ نم  د 

ً
اوشلاو  فئاوصلا  موقن  مث  انه  دعقتف  ىرخألا ، ةوزغلا  تقو  ءاج  دقو  الإ 

«. ةناث اهنم  ةدوعلا  مث  ةطرق 

زاوجلاو إ ىألاو ، مئانغلا  ەدل  عجرلا إ  هنم  اوبلط  نأ  ىوس  ىراصنلا  مامأ  ٌرفم  نك  ملف 
اولمح نأ  مهيلع  ررق  ح  هلع ، ددت  لسرلا  تلظف  انه ،» ماقملا  مزاع ع  انأ  : » لاقف ەدال ،



فج اوُّحنُي  نأو  ەدال ، لص إ  ةملا ح  ەودم  نأو  سلاو ، مئانغلا  نم  هعم  ام  مهَباود  ع 
، فناو هل ، كلذ  اولعفف  مهسفنأ ، هقط  نع  قيضملا -  مهب إ  رو  مهلتق  نيذلا  تقلا - 

فج مهتلازإ  اصوصخ  حمسو ، هلثم  دوج  نامزلا  دا  انو ال  حمْطم ، ەءارو  ام  ازع  كلذ  ناو 
.مهسفنأ ةطرق  مئانغلا إ  لقنو  قطلا ، نم  مهالتق 

ةع • 

اهثأتو  سانلل  اهعفن  ىدمو  اهب  اوماق  لا  مهلامعأ  لالخ  نم  ت 
ُ

فرع لاجرلا  رادقأ  باش ، ا 
وج قلأتت   ةرهازلا ، موجنلا  انخرات  ءامظعلاو   هنسح ، نا  ام  ئرما  ل  ردقو  مهــلق ،
ٌملع ةلوطلاو  ةعاجشلا  همحر هللا   روصنملاو  داشرلاو ، ةادهلا  لس  ضرألا  لهأل  نتل  ءامسلا 

سمخو عــرأ  سلدنألل  همح  ةف  تدهش  راغ ، برحلا  هل   قش  ال  مادقم ، سرافو  ٌملعم ،
ضرأ إ  قط  وهو   هب  قحل  ح  هتمأل ، افو  ائادف  لظ  دقف  ةار ، هل  طقس  مل  ةكرعم 

.داهجلا

ةمعفم
ً

عئاقولا  ەذه  تنا  اذإ  ةصاخو 
ً

ناسإلا ، أرق  ام  لمجأ  نم  ءامظعلا  د س  نإ  باش ، ا 
بك رثأ  اهل  روصنملا  لثم  ءامظعلا  ةاحو  ةبلا ، فقاوملاو  ةمظعلاو ، ةوقلاو ، ةعاجشلا ، حورب 

، ةمألا ەذهل  ةزعلاو  دجملا  نم  تاحفص  نع  ةراع  مهتاح  تنا  دقلف  اهأ ، ةمألا  ةاح   
انتاح دجملا   س إ  ءامظعلا ح  ءالؤه  ةس  نم  ملعتن  نأ  مالسإلا ، باش  ا  انيلع  بجف 

.ةرخآلا نذب هللا   زوفن  ام  زوفنو  اندلا ،



ةلحتسملا ةمهملا 
رومأ نوموق  نيذلا  يمهولا  لاطألا  نم  اثك  ةلاحلا  ةئامنسلا  مالفألا  ىرنو   اثك  عمس 

نم كلذ  غو  ةلا ، ةغلا  نامألل  مدت  وأ  ةكسع ، عقاومل  ماحتقا  نم  ةداعلا  قوفو  ةفارخ ،
طبت اهتياغ  لاو  ةملسملا ، لوقعلا  لخاد  ةمادهلا  رافألا  عرزل  اصصخ ، ت 

ُ
ُث لا  مالفألا 

ء نحنو ال  ددش ، سأو  ةوق  ولوأ  ءالؤه  نو  فعضلا ، روعشلا  عرزو  ةمالسإلا ، سوفنلا 
.انلواح ولو  مهبكرب ح  قاحللا  عيطتس  نلو  مهب ، ةنراقم 

ةلحتسملا تامهملاو  تالوطلا  نم  ثلا  دجنس  السإلا  انخرات  رظنلا   انققد  اذإ  نلو 
عفرو لس هللا ، داهشسالاو   ةحضتلاو ، داهجلا ، بح  سوفنلا  خسرت   لاو  ةققحلاو ،

.ةرطاخملاو تاعصلا  ةالام  نود  ةلاع  ةقافخ  مالسإلا  ةار 

نيذلا دهاجم  نامث  ةلوط  باتلا   اذه  اهركذأ   نأ  دعسأو  بحأ  لا  تالوطلا  ەذه  نمو 
طست تنا  ةنامثعلا  ةلودلا  نأ  ملع  انم  لف  اوروأ ، مالسإلا   نوينامثعلا   أدتبا  مهب 

انم لهف  اوروأ  نع  ثدحلا  دنع  نلو  اقفأو ، اسأو  اوروأ  ملاعلا ، نم  تاراق  ثالث  اهتوق  
.يروطسألا دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  نامثع ؟ لآ  قط  نع  اوروأ  حتف  أد  فك  ملع  نم 

راظتنا عيمجلا   نا  نزرالا ، اهلاجرو  اق  ةشع  ءاسؤرب  ةءولمم  ةبلا  ةفرغلا  تنا 
.دحأل هنع  حصف  مل  ماه  رمأ  مهرواشل   مهيلإ  لسرأ  يذلا  نامثع ، نب  ناخروأ  يزاغلا  ناطلسلا 

!؟ ناطلسلا مهاعدتسا  امل  رمألا  امف 

! ةدهاعملا دونب  مهيأر   ذخأ  نأ  دي  يطنبلا  مورلا  عم  ةددج  ةدهاعم  كانهأ 

لاق اشا ، ناملس  ألا  هنبا  هعي  ناخروأ  ناطلسلا  لخد  عيمجلا ، ب  رود  سمهلا  نا 
.ةحتلا هلع  اودرو  هتارو ،» ةمحرو هللا  ملع  مالسلا  : » ناطلسلا

، ةصروب ةنيدم  حتف  مت  دق  هنأ  نوملعت  اوخإ  ا  : » لاقو ملت  مث  سلاجلا  ەرظن   ناخروأ  لاجأ 
حتفل انقفو هللا  ام  همحر هللا ، نامثع  اندلاو  ةصو  كلذ  انققحف  انتلممل  ةمصاع  اهانلعجو 

إ سداسلا  سناوي  مهروطامإ  رطضا  ح  ةقطنملا ، ەذه  مورلا   لقاعمو  نوصح  عيمج 
، تاحوتفلا رمتسل   لمور  إ  ُعن  نأ  انيلع  نأ  ذإ  اذه ؛ ك  ال  نلو  انعم ، حلصلا  دقع 

ف ملوق ؛»!؟ امو  مأر  امف  اوروأ ، مالسإلا   و 

تقو ذنم  ىلا  ەذه  رظتن  انك  دقل  أ ، هللا  أ ، هللا  : » فتهو ك  لضاف  يزاغلا  ماق 
سمهف نخآلا ، لاعفنالا إ  ىو  كئارو ،» نم  اعمج  نحن  يدس ، ا  مف  كرا هللا  لط ،

،»!؟ ا أ ةلمحلا  ەذه  سأر  لعجت ع  الأ  : » هل لاقو  ناخروأ  ەدلاو  ناملس إ  مألا 

، سرمتم كنحم  دئاق  ةمح  جاتحت إ  ةلمحلا  ەذهف  لق 
ً

ددرت  هنل  هنبا ، ةغر  نم  دلاولا  مسبا 
قح ناملس  فرع  عيمجلا  ناو  كلذ ، ەداوق   ناطلسلا  راشساف  نسلا ، غص  باشل  سلو 

انسح : » اولاق اذل  مهعم  اهضاخ  لا  ةنحاطلا  كراعملا  هتعاجشو   هتلاس  نوفرعو  ةفرعملا ،
«. هنانب عطو  هترمإ ، تحت  نحنو  لعف ،



نلو : » ناطلسلا لاق  مث  لجو ،» زع  لوتلا ع هللا  دع  ةداقلا  ەذه  هلون  نذإ  : » ناطلسلا لاق 
ەذه رمأ   ل  مشس   نأ  وه  هلعو  هلع ، اوش  نأو  ەودعاس ، نأ  وجرأ  اوخإ ، ا 

«. ةلمحلا

، حامرلاو فويسلا  تدح  ذإ  ملسملا ، ركسعم  ةئاد   ةكرح  كانه  تنا  ماألا ، دحأ  حاص  و 
ح لامشلا  وحن  مالسإلا  ناسرف  هجوت  للق  دعو  لويخلا ، لهص  اعتو  عوردلا ، تسلو 

ددج نام  نع  اوروأ ، ةراق  نع  مهلصف  يذلا  رحلا  وه  اذه  رحلا ، رهظو  لا  تنا 
.رحلا اذه  روبعل  ح 

ً
نودج  امثر  كانه  نوملسملا  ركسع  مهقالخأ ، مالسإلا  اهيف  نويس 

علطتي لحاسلا  فقاو   وه  امنو  ةلشملا ، ەذه  لح  ةفك  كفتلا   مئاد  ناملس  مألا  نا 
. هجأ  سرافلا  هعمو  ك ، لضاف  يزاغلا  هنم  بقا  رحلا ، ىرخألا   ةفضلا  امهاس إ 

رحلا اذه  روبع  ةفك  ركفأ   : » ناملس مألا  لاق  مألا ،»؟ اهيأ  ركفت  اذام  : » هجأ  لأس 
، مرمأ انل  متردصأ  نإ  : » هجأ  سرافلا  لاق  كلذ ،» ءادعألا  رعش  نأ  نود  ىرخألا  ةفضلا  إ 

نأ انملع  : » هجأ  لاق  نفسلا ،»؟ نيأ  نمو  اذه ؟ فك  : » ناملس مألا  لاق  نحن ،» عنسف 
انسح : » ناملس لاقف  كانه ،» نصح  مهل  دجوو  ەدنع ، نم  روبعلا  عيطتس  اق  اقضم  كانه 

«. رمألا لوأ  ةعالطتسا   ةمهم  نلو  نذأ ، اوعا 

بكر ءاسملا  لح  امدنعو  راجشألا ، عوذج  نم  اغص  افوط  كانه  اوعنصو  قيضملا  إ  اوبهذ 
ةفضلا إ  فاوط  اولقتناو  ناسرفلا ، نم  للق  ددع  عم  هجأ   سرافلاو  ك ، لضاف  يزاغلا 

، ناملس مألا  ه إ  اوعجرو  هلع  ضقلا  اوقلأف  مئان ، وهو  صاخشألا  دحأ  اوأر  كانهو  ىرخألا ،
.هنولتقس مهنأ  نقأ  ذإ  فوخلا  نم  فجتري  سألا  اذه  نا 

هتلعج ىرخأ ، اادهو  ةددج ، ةلح  هلإ  ىدهأو  همعطأو ، هعور ، نم  أده  ناملس  مألا  نلو 
نود نصحلا  هنم إ  لوخدلا  عيطتس  ذفنم  انلدت ع  نأ  عيطتسأ  : » هلأس مث  حفلا ، نم  ط 

«، ادج نصحلا  فرعأ  نأ  ذإ  كلذ ، عيطتسأ  يدس  ا  لجأ  : » لجرلا لاق  دحأ ،»؟ انب  سح  نأ 
انأ : » لجرلا لاق  ءاطعلا ،» كل  لزجأسف  كمال  قدص  نم  انققحتو  اذه ، تلعف  ول  : » مألا لاق 

«. دحأ انب  سح  نل  يدس  ا  مدعأ 

ءاسم و  امجح ، أ  ىرخأو  مجحلا ) ةغص  نفس   ) فاوطأ عنص  ەرمأ  اشا  ناملس  ردصأ 
ه  اولقتناو  فاوطألا ، اوبكر  هناسرف  نم  اددنص  نامث  راتخا  كلذ  مت  نأ  دعو  اتلا ، مويلا 

يلا رمملا  نا   ) ي رمم  لجرلا ع  مهلد  كانه  ءوده ، ل  ىرخألا  ةفضلا  مالظلا إ  حنج 
(. رحلا اهب إ  رتو  نصحلل  ةرذقلا  ەاملا  فت  ەاملا  ةانق  وه 

، داصح مسوم  مسوملا  ناو  ءوده ، ل  نصحلا  إ  نونامثلا  ەدونجو  ناملس  مألا  للس 
مهيلع بعص  ملف  اذل  لوقحلاو ، تاسلا  نصحلا   ناس  نا أ  دقف  اذل  هاوفلل ، عمجو 

ةقعاصك ملسملا  لوخد  مهيلع  لزن  دقف  ءادعألل ، ةمواقملا  تت  ملو  نصحلا ، ءالسالا ع 
.يذأ يأ  مهل  ملسملا  ضرعتي  ملو  اوملسساف ،

نفسلا ع  اولوتسا  ثح  هلاجر  ضع  لسرأف  ةدئاف  نود  رم  تقولا  اشا  ناملس  عد  مل 
اذه ني  نأ  لقو  كانه ،  دونجلا  ةق  اولقنو  ىرخألا ، ةفضلا  اهب إ  اولقتناو  كانه ، ةسارلا 

ەوحتفو رخآ ، اق  انصح  نوملسملا  مجاه  نصحلا -  ملسملا ع  ءالسا  يأ خ  خلا - 
، ةرم لوأل  اهنووأط  ةددج  ةراق  مهل   مدق  عضوم  نبك ، نصح  نولم  اوحصأف  اضأ ،



اهيف مهل  نا  دقو  ىرخأ ، ةرم  ةراقلا  ەذه  ملسملا   راشنا  ةاد  ةادلا ، ەذه   تنا  دقو 
! ةبك تاحوتفو  تالوجو  تالوص 

ةع  •   

ةودق نوكت  لا  ةققحلا  تالوطلا  نم  ثك  رخفو  رخزي  السإلا  خــــراتلا  نإ  باش ، ا 
كلذو اهيلع ، فرعتلل  السإلا  خــــراتلا  تاحفص  بلقن  نأ  ىوس  انصقني  الو  ملسملا ، باشلل 
نلو انيدل ك  نحنف  انيدل ، ام  لثم  اهيدل  دجوي  لا ال  ىرخألا  لودلاو  ممألاو  تاراضحلا  سكع 

مهباشل ح ةمهو  ولو  تاودق  قلخ  إ  نودمع  ءالؤه  دجت  كلذلو  ةققحلا ، هتمق  لهجن 
.اهجهن عو  اهيلع  اوس 



الإ هللا خ  خيش ال 
ام اثكو  ءالو ، نحم  نم  ولخت  ال  ءامظعلاو  ةادهلا ، ةاح  دج  لا  خــــرات  رظانلا   نإ 
ام سانلا  نم  مزعلا  ولوأ  شاعل  نحملا ، ەذه  الولو  ثك ، خو  حنم ، نع  نحملا  تضخمت 

نإف ناسإ ، ةقلخلا  مهتمظعو  سفنلا ، مهومس  علط ع  الو  دحأ ، مهب  هأ  ال  رامغألا ، شع 
ءافصف ظنلا ، نع  مهب  ومس  افخم  اك  دع  ام  صئاصخلاو  لئاضفلا  نم  مهل  اجر 

ً
لاجرلا  نم 

لس ء   ل  ةحضتلاو  نامإلا ، ةوقو  قحلا ، ةالصلاو   رهوجلا ، ةواقنو  ةرطفلا ،
.ةفخلا زونلا  نم  اهل  ةدقعلا ،

صلخملا ، غو  صلخملاو ، لطملاو ، قحملا ، مو ب  صئاصخلا ، رهظ  يذلا  كحملاو 
ءاملعلا  اهل  ضرعت  لا  نحملا  مظعأ  نم  مالسلا  دع  نب  زعلا  مامإلا  ةنحمو  ءاللاو ، نحملا 

.بهملا دهشملا  اذه  عم  روطسلا  كلت  لالخ  نم  اس  شعنل  انب  اولاعتف  انخرات ،

نوشخ  هللا نيذلا ال  قحلا  ءاملع  نم  همحر هللا  مالسلا  دع  نب  زعلا  ءاملعلا  ناطلس  نا 
اي الف  هلع ، هتعبط  هضرفت  ائش  ركنملا  نع  نلاو  فورعملا  رمألا  نا  دقو  ةمئال ، ةمول 

عمو هللا، شاع  ، دقل  معن ، وأ  فرت ، وأ  ەاج ، وأ  لام  اموي  قلعتي  ملو  شاع ، وأ  هف  كله 
.فاخت الو  ء  ل  فخت  لا  ءامسلا  راونأ  هترمغف  اندلا ، فوخ  هلق  نم  عناف 

هتبطخ ح  ناو  قشمد ، ةاضق  اق  بصانم  عم  يومألا ، عماجلا  بطخ  خيشلا  نا 
، ماشلا لعامسإ   حلاصلا  كلملا  فالخلا ب  عقو  املف  هنوكو ، هنولجو ، ءارمألاو ، كولملا 

مهفلاحو ع ييلصلا  لعامسإ  حلاصلا  ناعتسا  بويأ ، نيدلا  مجن  حلاصلا  كلملا  همع  نباو 
.حلاصلا كلملا  بقل  نا  نئاخلا  كلملا  اذه  نأ  تافداصملا  بئاجع  نمو  ماح م ، همع  نبا 

ادص ندم  مهيلإ  ملس  كلذ  لاقم  وزغ م ، ييلصلا ع  ەدعاس  نأ  ةدهاعملا  دونب  تناو 
حالسلا ءاو  قشمد ، لوخد  مهل  حمسو  ملسملا ، دال  نم  امهغو  دفص  ةعلقو  فقشلاو 
عيصلا اذه  راثأف  ملسملا ، ةراحمل  هنومدختس  مهنأ  ملع  وهو  نودي ، امو  برحلا ، تالآو 

ةلاتلا ةعمجلا  ماقو   مالسلا  ، دع  نب  زعلا  خيشلا  بضغو  مهئاملعو ، ملسملا  ءاسا 
، ةطخلا تهتناو  ةناخلا ، حيبقتو  ءادعألا ، ةالاوم  مذ  بطخف   يومألا ، عماجلا  نم  ع 

نأو ناخ  دق  كلملا  نأ  نلعأف  دجسملا ، اح   كلملاو  ةداعلا ، ام   كلملل  ءاعدلا  عطقو 
.محلا نم  هطاقسإ  عيمجلا  مامأ  نلعأو  هل ، ةالو  نئاخلا ال 

أجل إ ملو  هفطع ، صرح ع  ملو  لعامسإ ، حلاصلا  عم  ةمدقلا  هتقادص  همحر هللا  عاري  مل 
ردقأ الو  ه ، رأ  ركنم ال  اذه  نإ  مهللا  : » تفاخ توص  لوق  مث  اهلوح ، تفلتيف  ةملظم  ةواز 

.كلملا روضح  نملا ،  قحلا ع  عدص  ل  هتلازإ ،» ع 

لعامسإ حلاصلا  نم  باتك  درو  لعامسإ ، سلا ع  موجهلا  اذهو  ةرانلا ، ةطخلا  ەذه  دع 
.هسحو هلع  ضقلاو  ءاضقلاو ، ةاطخلا  نم  خيشلا  لزع 

اودعأو لعامسإ ، حلاصلا  نم  هسفنب  وجنو  قشمد ، رداغ  نأ  هلع  خيشلا  راصنأ  ضع  راشأف 
، حاقالا اذه  خيشلا  ضفرف  هلاجرو ، لعامسإ  حلاصلا  هلإ  يدتهي  مأ ال  نام  لئاسو   هل 

تنطو دقو  دع ، ائش  لعفن  ملو  داهجلا ، ةاد  نحن   امنو  تخأ ، الو  برهأ  هللاو ال  : » لاقو



«. نباصلا لمع  عيض  هللاو ال  لس هللا ، لأ   ام  لامتحا  فن ع 

، اوراثف سانلا  ع  كلذ  قشف  ەراصنأ ، نم  ةعومجمو  وه  نجسو  خيشلا  ع  ضق  لعفلاو 
تداز ةروثلا  نأ  الإ  هسحو  خيشلا  لزع  نم  مغرلاو  قشمد ، ءاجرأ  خيشلا   لجأل  ةروث  تناو 

.رمألا ءاملعلا   ملتو  تحلفتساو ،

، هسحم نم  خيشلا  جارخب  ناطلسلا  رمأف  هأر ، نع  خيشلا  لس  ث  ناطلسلا  ناوعأ  دج  مل 
.ةتبلا دحأ  عمتج  الو  ف ، نأو ال  اهنم ، جخ  الو  ەراد ، هتمزالم  رمأ  نلو 

، هالط وأ  هناوخإ  نم  دحأ  لاصتالاو  ءاتفإلا  نم  عنم  دقو  ةجلا ، هتماقإ  خيشلاو   ماألا  ترم 
بلاطف ركنملا ، نع  نلاو  فورعملا ، رمألا  وهو  سدقملا ، هجاوو  ةلضفملا ، هتياوه  تلطعتو 

.سدقملا تب  هلاسرإ إ  ناطلسلا  ررق  تارواحم  دعو  قشمد إ م ، نم  ةرجهلا 

مهفلاح مهعمو  صمح  بحاص  روصنملا  كلملاو  لعامسإ  حلاصلا  ءاج  سدقملا  تب  كانهو  
ضع لعامسإ  حلاصلا  سف  ةملا ، رادلا  نودصق  مهشويجو  مهراسع  جنرفلا  كولم  نم 

ةهجولا هلاعفأ  سلو  مالسإلل ، هتناخ  ع  طو  فقوملا ، بسكل  خيشلا  إ  هصاوخ 
فطلتتو خيشلا  دنم إ  عفدت  : » هل لاقو  هصنم ، ەراوج و  زعلا  خيشلا  دوجو  ةعلا  

نو َع ؛ لخدتف  كقفاو  نإف  لاح ؛ نسحأ  ع  هصانم  إ  هتداعب  ەدعتو  فطلتلا ، ةاغ  ه 
«. مخ بناج  ةمخ إ  هسحاف   كفلاخ 

كنب خيشلا ، يدس  ا  : » هل لاقو  هتيالمو  هترياسم  عو   خيشلا  عم  كلملا  لوسر  عمتجا 
طقف ال اذه  ەد  لقتو  ناطلسلل ، كنت  نأ  ةدازو  هلع  تنك  امو  كصنم ، دوعت إ  نأ  و 

«. غ

ەاضرأ ام  كسم  ا  هللاو  : » لاقف نمؤملا  ةزعو  ءاك  همحر هللا   مالسلا  دع  نب  زعلا  هلع  درف 
افاع يذلا  دمحلا   داو ، انأو   داو ، متنأ   موق  ا  ەد ، لقأ  نأ  نع  ضف 

ً
يد  وه  لق  نأ 

«. ه مالتبا  امم 

؛» كتسح الو  كنم ، بلط  ام  قفاوت ع  نأ  ناطلسلا  مسر  دق  خيش  ا  : » لوسرلا لاقف 

«. لعامسإ حلاصلا  ةمخ  بناج  ةمخ إ  هسحو   ەذخأف  مل ، اد  ام  اولعفا  : » خيشلا لاقف 

هعضوو  سدقملا ، تب  بلا   خيشلا  لاقتعا  رمأ  دقف  اعقوتم ، لعامسإ  حلاصلا  در  ناو 
و هعمس ، كلملاو  ةمخلا ، لخاد  هسحم  نآرقلا   أرق  خيشلا  ناو  هتمخل ، ةرواجم  ةمخ 

، نآرقلا أرق  خيشلاو  هتمخ ، ييلصلا   كولم  عم  ثدحتي  لعامسإ  حلاصلا  نا  موي  تاذ 
يذلا خيشلا  اذه  نوعمس  : » مهءاضسا لواح  وهو  ييلصلا  كولمل  لعامسإ  حلاصلا  لاقف 
لس ەرانإل ع  هتسح  دقو  ملسملا ، ءاملع  اذه أ  : » لاق معن ،» :« اولاق نآرقلا ،»؟ أرق 

ءاجف إ هتجرخأ  مث  هصانم ، نعو  قشمد ، ةاطخلا  نع  هتلزع  دقو  ملإ ، ملسملا  نوصح 
«. ملجأل هلاقتعاو  هسح  تددج  دقو  سدقلا ،

طقس دقو  ىراصنلا  كولم  هل  لاقف  ىراصنلا ، كولم  سل  ماللا  اذه  لعامسإ  حلاصلا  لوق 
«. اهتقرم انو  هلجر ، انلسغل  انسسق  اذه  نا  ول  : » مهنيعأ نم  امامت 

، هلجر لسغن  انل  ةعاجشلا ، ەذهــو  ةوقلا ، ەذهــو  ةمألل ، صالخإلا  اذهب  لجر  اندنع  نا  ول  يأ 



حلاصلا بلق  امس   تنا  لا  ييلصلا  ةاجإ  كلت  هلجر ، ه  انلسغ  يذلا  ءاملا  انلو 
.ءادعألا ه  دهش  ام  قحلاو  هتلعف ، نكنم 

دونج تءاجو  هلشفو ، هتمه  ةاد  ەذه  تناو  لذلاو ، ةيخلا  لعامسإ  كلملا  بصأف 
تجرفأو ييلصلا ، نم  هعم  فلاحتم  اونا  نم  عو  هلع  تتناو  بويأ ، نيدلا  مجن  حلاصلا 

. تالوجو تالوص  اهيف  هل  ناو  خيشلا إ م  بهذو  مالسلا ، دع  نب  زعلا  مامإلا  نع 

ةع • 

اسلل اعئار  اجذومنأ  ناو  لا ، نم  دف  زارط  همحر هللا  ءاملعلا  ناطلس  نا  دقل  ةداس ، ا 
ه احأ هللا  ەع ، ةمأ  

ً
ناف  حلاصلا ، داعلاو  صلخملا ، امتجالاو  نسملا ، ملاعلاو  عرالا ،

دجملا تاوهشو  هتزغ ، تاوهشو  هنط ، تاوهش  هتاوهش ، نم  غف  خيش  ملسملا ، تاوم 
دجملا ء  ل  اهنم  ەءاجف  اهنم  ائش  هسفنل  بلط  ملف  اندلا  هلع  تناهو  ەاجلاو ، غلاو 

همامأ لذو  بعشلا ، هعطو  كولملا ، هاهي  نا  خيش  اندلا ، اهب  هل  تعضخ  لا  ةلملاو  ەاجلاو 
.نوراجلا



رادقألا لجر 
ەركذن يذلا  دلاخلا  دهشملا  اذه  ف  مظعلا ، انخرات  ةدلاخلا   ةلوطلا  ناتس  انلز   نحن ال 

همحو هح  عاجشلا  ناسإلاو  ةمظع ، ةودقو  الاع ، اثمو 
ً

ةذف ؛ ةروص  حملنل  لق 
ً

فقن  مل 
ةوق نم  اهل  دُ  ال  ةعاجشلاو  همأ ، ح  دحأ  ل  ههرك  ناجلا  ناسإلاو  ەودع ، ح  دحأ  ل 

دهاجملا اذه  ةاح  احضاو   قلخلا  اذه  دجت  كلعلو  سامح ، تاثو   ةمح  مادقو   بلق 
روصهلا ثللا  ةروث  روثو  ەركسع ، طسو  وهو  مورلا ، شج  دئاق  لتق  امنيح  ع  مظعلا 

.لطلا اذه  فقوم  ةلثمتملا   قحلا  ةلوصل  ءاقتا  لالضلا  يوو  لطالا ، ىراوتي  ح 

لجر عم  نآلا  انلاحر  طحنو  مظعلا ، انخرات  ءادفلاو   ةلوطلا  ةلحر  عباتن  اذه  انباتك  نحنو  
قتسأ تحر  ولو  هنع ،  ماوعلا ر هللا  نب  لا  نب  دع هللا  راوغملا  لسالا  لطلا  رادقألا ،

ةصق مل  ضرعأ  نأ  تأر  اذل  ماقملا ؛ قاضو  ماللا ، لاطل  لا ، نب  دع هللا  تالوط  راخأ  مل 
اذه عم  انلق  اس  شعنل  انب  اولاعتف  اهادع ، اَّمع  مخت  و  هتالوط ، صصق  نم  ةدحاو 

.يروطسألا دهشملا 

لمحل هأ 
ً

ادغ  ذنم  ملسملا ؛ كراعم  نم  ةكرعم  نع  هنع  لا ر هللا  نب  دع هللا  رخأتي  مل 
نمؤملا مأ  نأ  كلذ ؛ نم  ركشف  ركذ  ٌرثأ  نودهاجملا ؛ اهضاخ  ةكرعم  ل  هل   نا  حالسلا ،

حالا ر هللا نب أ  دعس  نب  دع هللا  هلاول ع م  نذأ  هنع  نافع ر هللا  نب  نامثع 
مف نآلا ،-  السإلا  برغملا  دال  اهب  دصق  تقولا  اذه  ةقفأو   ةقفأ -  حتف  هنع 

رمأ همهأف  ةفلخلا ؛ نع  ەراخأ  تعطقنا  نأ  ثل  ام  هنل  ىلا ، هتياغ  إ  دهاجملا  شجلا 
نب دعو هللا  لا ، نب  دع هللا  مهنم  ةاحصلا  باش  نم  ةخن  ثعف  همغأو ، شجلا  كلذ 
نم ةعامج  سأر  مهنع ع  ساعلا ر هللا  نب  دعو هللا  صاعلا ، نب  ورمع  نب  دعو هللا  رمع ،

.ەراخأ هتافاومو  شجلا ، دادمإل  ملسملا ؛ ناسرف 

هشج ماوق  ودع  مامأ  يدنج  فلأ  نع  نوملسملا   فقو  تاذلا  ةقفإ  حتف  ةكرعم  ف 
.مظع ٌرطخ  نوملسملا  غو  لاتقلا  رادو  فلأ ،-  ئام  لقو  افلأ -  نوعو  ةئام 

لا نبا  ملع  ماألا  دحأ  و  هلاوحأ ، ع  علطاو  يزاغلا ، شجلا  لا  نب  هللا  دع  تلا 
دئاق يدانم  عمس  هنإ  : “ هل لقف  هنع  لأسف  هنع  دعس ر هللا  نب  دع هللا  شجلا  دئاق  باغ 
دوهش نع  رخأتف  نبا ، هجوزأو  رانيد ، فلأ  ةئام  هلف  حالا  نبا أ  لتق  نم  لوق  جرُج  مورلا 

”. لاتقلا

هتجوزو فلأ ، ةئام  هلف  جرج  لتق  نم  نأ  شجلا  تنأ   يدان  مع  ا  : “ لا نبا  هل  لاقف 
.حالا نبا أ  نم  دشأ  جرج  فاخف  ەدال ،” هُتلمعتساو ع  هتبا ،

مث موي ، ل  رهظلا   حاصلا إ  نم  مورلا  لتاق  هنع  حالا ر هللا  نبا أ  نأ  لا  نبا  دجو 
ةتغام ةركف  هلع  حطف  رحلا ، ةدشو  وجلا ؛ ةوسق  نم  ةحارلا  إ  ەودع  شجو  هشج  نكري 

رجفلا ح نم  وألا  لتاقت  تيلاتق : تعومجم  شجلا إ  مسقف  عقوتم ، موجهب غ  مصخلل 
رمتسو ةحارلا ، ناقفلا  لدايف  وألا ، ةدوع  دع  ةناثلا  ةعومجملا  قلطنت  مث  ةهظلا ،

رمأو ةطخلا ، حالا  أ  نبا  ُف  هسافنأ ، طاقتلال  ةصرفلا  ودعلا  ع  ال  كلذو  لاتقلا ،



.اراتخم اعئاط  لا  نب  دعل هللا  ةداقلا  نع  ختو  اهذفنب ،

مورلا ع  رهظلا ؛ تقو  ناح  املف  موي ، ل  نالتتق  نا  ام  اتلا  مويلا  ناشجلا   لتتقا 
شج لاتقلا  نولصاوي  مهو  ملسملا  اوئجوف  نأ  الإ  مهعار  امف  مهتداع ، ع  نوفني 

مهفوفص لحو   رعذلا ، مهــلق  بدف   طاشلا ، روفوم  ةمعلا ، ذوحشم  ةوقلا ، بوبشم 
.ملسملا موجه  اودصف  جرج ، مهدئاق  تاث  الول  ةمهلا ، رداوب  مهيلع  تدو  للخلا ،

مهضرحو ەدونج  حيص   وهف  جرج ، مهدئاق  ودعلا   ةوق  ردصم  نأ  لا  نبا  فرع 
اهمسح نل  ةراضلا  ةكرعملا  ەذه  نأ  لا  نبا  كردأ  ايجع ، اعفد  توملا  مهعفدت إ  ةقط 

هنع لتاق  بجل ، شج  هغول  نودو  هلإ ، لسلا  نيأ  نلو  دنعلا ، دئاقلا  اذه  طوقس  ىوس 
.طق لؤاس  عضوم  انوك  مل  همادقو  لا  نبا  ةراسج  نأ  دب  راصعإلا ،

دقلف ناعجشلا ، نيدهاجملا  ةأش  هنع  لا ر هللا  نب  دع هللا  أش  دقلو  ةداس ، ا  ال  امل 
لوسر هللا راوحو  ناسرفلا ، سراف  لا  ەوبأو  فك ال  ەرافظأ ، ةموعن  ذنم  ةسورفلا  نال  عضر 
، وألا مالسإلا  ةئادف  ءامسأ  نم   كاردأ  امو  هنع ،  رك ر هللا  تب أ  ءامسأ  همأو   ملسو هيلع هللا ىلص ،

قيدصلا وه  همأل  ەدجو  مالسإلا ، ام   تلتق  نم  لوأ  بلطملا  دع  تب  ةفص  هبأ   مأو 
.نيدترملا رهاق  هنع  ر هللا 

انأ ام  نوسو  اومجهاو م ، يرهظ ، اومحا  : “ مهل لاقو  هناوخإ ، ضع  لا  نبا  ىدان  كلانه 
.هلاطأو مالسإلا  ددانص  نم  نوثالث  هعم  جخف  ٌلعاف ،”

إ : “ مهراتخا نيذلا  هلاجرل  لا  نبا  لاقف  ەركسع ، طسو  رقتس   مورلا  دئاق  جرج  نا 
مهسلا ةمحالتملا  فوفصلا  قش  مث م  ضع ،” نم  دك  اودرو ع  وعتاف ، هلإ ؛ ضام 

فرع هغل ، اذإ  ح  دئاقلا ، وحن  ادماص  اطخلا ، صر  مزعلا ، تاث  شأجلا ، طار  جرج ، وحن 
جرج ىوهف  ةدحاو ، ةرك  هلع   ىوهو  لا ، نب  دع هللا  هكردأف  اراه ، وف  ەدصق ، جرج 

مث مهوعف ، مهدئاق  نوطح  اونا  نيذلا  دونجلا  هعم إ  نم  رادتسا  مث  اع ، ضرألا  ع 
”. هللا أ : “ اوحاص

، هشج ضرحو  ەرماوأ  ردص  مورلا  دئاق  فق  نا  ثح  كانه ، عفترت  مهتيار  نوملسملا  ىأرو 
، نلا هنأ  نوملسملا  كردأف  مورلا ، بولق  رعذلا   بدو  ملسملا ، سوفن  ةمحلا  تزه  انه 

.ملسملا حلاصل  ء  ل  تناو  دحاو ، لجر  ةدش  اودشف 

ةع • 

ثح ةراسجلاو ، ةعاجشلا  ةاغ  تع   هنع  لا ر هللا  نب  دع هللا  ه  ماق  ام  نإ  باش ، ا 
دقو هودشم  نودهاش  مهو  هلتقف  مهيدأ  مهدئاق ب  مجاه ع  مث  مورلا ، فوفص  قخا 

.مهــلق بعرلا  ألم 

جردت نود  لاوهألا ، ةفوفحملا  إعملا  وحن  حمطلا  نم  اعون  لا  نبا  ه  ماق  ام  نا  دقل 
عن نم  ةلوط  فقاوم  كلذ  لق  هل  ركذُ  ملو  ةنس ، نعو  اعس  كاذنآ  ەرمع  نا  دقل  قباس ،

قلا نم  برق  دا  وأ  نظلا  بلغ ع  لا  ةلئاهلا  ةرماغملا  ەذه  مدقأ ع  فكف  تارماغملا ،
!؟ كالهلا اهيف  نأ  يداعلا  سانلا  فرع   

حجني نأ  نارمأ : رماغملا  دلخ  رود   نأ  ةرماغملا  ەذه  لثم  درت   نأ  نكم  لا  تالامتحالا  نإ 



رزؤم ن  كلذ  و  ودعلا ، ةداع  ام   ەدنج  قرفتو  مورلا ، دئاق  ع  قف  هموجه   
.نوملسملا اهنم  فَوخت  دق  س  ةكرعم  ضوخ  نع  مهل  ةافكو  ملسملل ،

اهيلإ حمط  لا  تاجردلا  غلأو  امألا ، سأ  لوصولا إ  كلذ  و  ادهش ، هلقتي هللا  نأ  اناث :
ءلا مهيف  بعرلا  ةراثو  ودعلا  فخت  نم  كلذ  نأ   ام  اهغول ، ع  نوسفانو  لاطألا 

، كاتفلا ءيرجلا  عنلا  اذه  نم  مهل  مهنولتاقس  يذلا  ملسملا  نأ  ودعلا  عقوتس  ثح  ثلا ،
. بهتلملا ةكرعملا  نوتأ  هسفنب   فذق  نأ  ةعاجش  رماغملا  ك  هنأ  ذإ 

كلت ءارو  نم  ةنجلا  نوروصتي  نيذلا  ءامظعلا  الإ  ةلاعلا  ةثولا  ەذه  مدقُ ع  هنإ ال  ةداس ، ا 
قئالع نم  ادرجتم  ةثولا  كلت  بي  وهو  لا  نبا  نا  دقلو  اهيلإ ، نوبي  مهنأ  نولختيف  ةثولا 

ردق هلس ع  نيدهاجملل   اعت  ەدعأ هللا  ام  إ  هتاروصتب  احماط  ةطثملا  اهلاقثأو  اندلا 
.ةداهشلا اولان  وأ  مهئادعأ  اوتنا ع  ءاوس  مهتقاط 



ناوضرلا تلان 
ذو 

ً
ةحضت  لقأ  الو  لاجرلا ، نم  اهنيد  اتاث   لقأ  نكت  مل  مالسإلا  ردص  ةملسملا   ةأرملا 

ل اهمالسإ  لجأ  نم  تحض  ذإ  لاجملا ، اذه  ةلثمألا   عورأ  ت  دقف  اهــرو ، اهتدقع  لس 
فظشو ةوعدلا ، ءبع  ةلمحتم  اهــر ، لس  ىذأ   نم  اهبص  ام  ل  ةنيهتسم  كلمت ، ام 

تالوط راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلو  شعلا ،
فقوملا اذه  ملإف  مهبئاجع ، ضع  فوقولاو ع  مالسإلا ، لجأ  نم  تاباحصلا  تاحضتو 

.مجالاو سلا  بتك  ءاج   ام  يروطسألا 

ل ٌثك  امهلثم  جخ  بي ، ةكم إ  نم  اجرخ  نالجر  هتاذ ، ْه   ثداح  و  ةرجهلا ، تنا 
مل هنأل  هجئاتن ، مظع   هنلو  اهبارخ ، نذأ   اندلا ح  قلخ هللا  موي  نم  دل ، ل  نم  موي 

راإلا روط  نم  ةلودلا ، روط  ةوعدلا إ  روط  نم  مالسإلا  لاقتنا  ل  دل ، دل إ  نم  ارفس  نك 
، تاارلا هف  قفخت  بكوم  دمحمل ملسو هيلع هللا ىلص  نا  امو  ةوقلاو ، نالعإلا  روط  إ  داهطضالاو ، فعضلاو 

ةلا هف  برهت  بكوم  نا  للدلاو ، هحاصو  وه  الإ  هكوم  نا   ام  لوبطلا ، همامأ  عقتو 
.نامإلاو ةراضحلاو  ملعلا  نم  لقتسم  إ  دوسأ ، ام  نم 

خــــرات مظعألا   فقوملا  اذه  نهتلثم   ءاسلا ح  نع  تان  ةأرماو ، نالجر  هف  نا  بكوم 
ةأرملا عنصت  كلذكو  دازلاو ، ماعطلا  امهتدمأ  نلو  امهعم ، هل  قطلا  عطقت  مل  ةأرما  لا ،

الولف هنوعو  ەدادمإ  لضفلا   اهل  نإف  هلإ ، لصو  نادم  ل  لجرلا إ  عم  لصت  مل  اذإ  ةنمؤملا ،
.تارمغلا ەذه  ضوخ  لاجرلا  عاطتسا  ام  ةأرملا 

، ةئضو ةيط  ةِّخ  ةاد  هنع  رك ر هللا  تب أ  ءامسأ  ةاد  ةبنلا  ةرجهلا  ثادحأ  تنا 
دقل نسلا ، ةثيدح  ةاتف  لازت  ام  تناو  مظعلا ، مويلا  كلذ  نم  قفألا  تراط   دق  اهترهش  لعلو 

ضرغلا امهلغشو  دازلا ، ءاغتبا  نع  هنع  هللا  ر  قيدصلا  رك  وبأو  ملسو هيلع هللا ىلص  دئاقلا  لوسرلا  لجعأ 
ءامسأ تناف  امهرمأل ، ءافخإ  روث  لج  راغ  إ  ففخ  اراسف  دألا ، ضرغلا  نع  سألا 

.شق راخأ  نم  هتعمس  وأ  هتأر  دق  نوكت  نأ  امو ع  ءاملاو ، دازلا  ةلل  ل  امهيسمت 

ةشام قطلا  ةشحوو  لللا ، فوج  ةئجلا   ةصلا  ەذه  اهعطقت  تنا  اقت  لامأ  ةثالث 
مث دع هللا ، اهنبا  لماح  و  روخصلا ، لجلا ب  ةماه  دعصت إ  ةقم ح  ةرذح  ةفختم 

.راخألاو دازلا  اهدلاوو  لوسر هللا  اوتف  هفوج  ردحنت  

ةلللا و  اس ، لال  ثالث  لطلا  عورملا  قطلا  كلذ  ةلسالا  ةلضافلا  ەذه  تمحتقا  دقل  معن 
امهتفاو ةنيدملا ، راصنألا   نع  إ  راغلا  ةقرافم  نارجاهملا ع  اهيف  عمزأ  لا  و  ةثلاثلا ،

ملف طار  اهل  سل  اذإف  دازلا ، ةرفس  قلعتل  تضهن  لحرلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نذأ  املف  رفسلا  دازب 
ءاقسلا تاوو  هفصنب ، ةرفسلا  تمصعف  فصن  هتقشف  تجرخف  اهقاطن ، الإ  ه  اهمصعت  ام  دجت 

قاطن  كلذ  اهقاطنب  لجو  زع  اهلدأو هللا  قطانلا ، تاذ  تمس  مويلا  كلذ  ذنمو  هقاب ،
«. ةنجلا قاطن   اذه  كقاطنب  كلدأ هللا  دق  : » هلوقل ملسو هيلع هللا ىلص ةنجلا 

ةع • 

رطاخم نم  هف  امل  عاجشلا  لجرلا  هنع  زجع  اذه  ءامسأ  لمع  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 



ملو رعاشملا ، محتو  باصعأ ، ةوقو  بلق ، تثو  ةأرج ، نم  هجاتح  املو  ةشحوو ، ةملظو 
اهلمحتو اهص ، ىدم  روصتي  نأ  ناسإلل  بسحف ، رادقملا  اذه  دنع  ءامسأ  ةعاجش  فقوتت 
ةلطلا قطلا  كلسو  اماعط ، لمحت  و  لللا ، عــــه  اذه   ل  ماح ،

ً
تنا  ذإ  ةقشملل 

، اهعاتت كملا  نويعو  رطاخملا ، ەذه  ل  زاتجت  تنا  راغلا ، لصتل إ  ج 
ً

دعصتو  ةرعولا ،
.اهظفحت تنا  لا  هناحس   ةانع هللا  نلو 

ةملسملا ةأرملل  لاثم  خ  نهنع  ر هللا  تاباحصلا  تنا  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نع ةباحصلا  تعنتماف  ملسلا ، تاقوأ  وأ  برحلا  تاحاس  وأ و  عمتجملا ، وأ   تبلا  ًءاوس  

ةوعدلاو إ هللا، داهجلا ، لق  نم  ةدوجوم  نكت  مل  رومأ  تماقو  ىرخأ ، ارومأ  تدأو  رومأ ،
.اهلامعأ كلذ  ل  دسجت  ىرخألا   ممألا  اهغ   ةقوفتم ع  اهلعج  امم 



ةدهاجملا زوجعلا 
، ةفمو ةثك  نهنع  ر هللا  تاباحصلل  انخرات  ةلوطلا   صصقو  ةعاجشلا  فقاوم  نإ 

السإلا خــــرات  نرطس   نأ  نعطتسا  دقل  تالوطلاو ، تازاجنإلا  لفاح  خــــرات  نهل  نا  دقلو 
ءاسو لاجرلا ، نم  ثلا  اهيلإ  لص  مل  ةلوط  فقاوم  بهذلا  ءام  لوسغملا  نامإلا  نم  ح 

لقح تتن   ةرهز  ةاثم  ةباحص  ل  تنا  دقلف  ىرخألا ، ممألا  ءاس  نم  ةمقلا  ةاحصلا  
ةقتلا ةقنلا  ةرهزلا  كلتب  اذإ  لقحلا ؛ اذه  اهءام   تكسو  نامإلا  ةاحس  تءاج  املف  مالسإلا 
اهرطع ت  اهب  اذو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  ةنسو  هللا  باتك  يفاصلا  عنلا  لالخ  نم  ىذغتت 

.دحوتلاو نامإلا  رطع  هل  نولا  ألمل  اهبع  ىذشو 

نهتوق تعو  هتمظع ، نهب  تمسو  نهب ، مالسإلا  رجف  غب  جهتبا  اوللا  تاهمألا  نه  كئلوأف 
، ةهازلا مالسإلا  روصع  مألا   تنا  اذكهو  همئاوق ، تخسرو  همرام ، تعاذ  نهنعو  هتوق ،

ةعاجشلاو ةلوطلا  ةروطسأل  ەروهز ، عنالا  ناتسلا  اذه  باحر  اس   شعنل  انب  اولاعتف 
 . هنع بلطملا ر هللا  دع  تب  ةفص  ءادفلاو 

بجعلا ٌفقوملا  اذه  قدنخلا  موي  هنع  بلطملا ر هللا  دع  تب  ةفص  فقوم  دحأ  سي  نل 
: خــــراتلا بتك  ءاج   ام  اهخ  كلإف  بغلاو ،

يرارذلاو  ءاسلا  عض  نأ  تاوزغلا  نم  ةوزغ  ع  مزع  اذإ  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  ةداع  نم  نا 
ەَءاس لعج  قدنخلا  موي  نا  املف  اهِتامُح ، ةيغ  ٌرداغ   ةنيدملا  ردغ  نأ  ةشخ  نوصحلا ،

نع هثرو  هنع ،  تاث ر هللا  نب  ناسحل  نصح  ملسملا ،  ءاس  نم  ةفئاطو  مهعم ، هتّمعو 
انم

ً. اهدعأو  ةعانم ، ةنيدملا  نوصح  نم أ  ناو  هئاآ ،

نع اولغش  دقو  اهفالحأو ، شق  ةهجاوم  قدنخلا ،  ِّفاوح  نوطاري ع  نوملسملا  نا  امنو 
كرحتي  احش  هنع  بلطملا ر هللا  دع  تب  ةفص  تأ  ودعلا ، ةلزانم  يرارذلاو  ءاسلا 

، نصحلا ع  لقأ  ٌيدوهي  وه  اذإف  لا ، هلإ  ْتَّدحأو  عمسلا ، هل  تفهرأف  رجفلا ، ةمتع 
ءاج هموق ، بل  ٌع  هنأ  تكردأف  هف ، نم  اسسجتم ع  ەراخأ ، اسسحتم  ه ، فوطَ  لعجو 
!؟ لافطألاو ءاسلا  الإ  هناردج  مض ب  هنأ ال  مأ  هف ، نم  نع  نوعفاد  ٌلاجر  نصحلا  ملعل أ 

اذه اومهاد  افطأو ،
ً

ءاس  الإ  مض  نصحلا ال  اذه  نأ  راخألل  سسحتملا  يدوهيلا  اذه  ملع  اذإف 
، رمألا تناو  ملسو هيلع هللا ىلص ، دئاقلا  لوسرلا  عم  مهدهع  اوضقن  دقف  يرارذلاو ، ءاسلا  اْوبسو  نصحلا ،

.اهفالحأو شق  نم  ءادعألا  فص  اوراصو  

، ٍدهع نم  هللا  لوسر  ب  امو  مهنب  ام  اوضقن  دق  ةظق  ب  دوهي  نإ  : » اهسفن تلاقف  
، انع نوعفد  ملسملا  نم  ٌدحأ  مهنو  اننب  سلو  ملسملا ، ع  اهفالحأو  اشق  اورهاظو 

اذه هللا ، ودع  عاطتسا  نإف  ودعلا ، ةهجومل  روغثلا  ع  نوطارم  هعم  نمو  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  لوسرو 
ةماطلا تناو  يرارذلا ، اوقساو  ءاسلا ، دوهيلا  َس  انرمأ  ةققح  هموق  إ  لقني  نأ  يدوهيلا 

«. ملسملا ىلا ع 

تذخأو اهطسو ، اهتَّدشف ع  اهباث  تدمعو إ  اهسأر ، هتفلف ع  اهرامخ ، تردا إ  كلذ  دنع 
هلالخ نم  بقرت  تلعجو  ٍقذحو ، ٍةانأ  هتقشف   نصحلا ، با  إ  تلزنو  اهقتاع ، ادومع ع 



ةلمح هلع  تلمح  هنم ، اهنَمُ  ٍفقوم  ادغ   هنأ  تنقأ  اذإ  ح  رذحو ، ٍةظق  ودع هللا  
، ةثلاثو ةناثب  وألا  ةلا  تززع  مث  اضرأ ، هتحرطف  هسأر ، دومعلا ع  هتو  ةمراص ، ةمزاح 
، اهعم تنا  كس  هسأر  تحاف  هلإ ، ترداو  هنج ، هسافنأ ب  تدمخأو  هلع ، تزهجأ  ح 
، دوهيلا يدأ  رقتسا ب  ح  هحوفس ، جحدتي ع  قفطف  نصحلا ، عأ  نم  سأرلا  تفذقو 

انملع دق  : » ضعل مهضع  لاق  مهبحاص ، سأر  دوهيلا  ىأر  املف  هلفسأ ، نوصَّي   اونا  نيذلا 
«. مهجاردأ اوداع  مث  ٍةامح ، نم غ  مهدحو ، لافطألاو  ءاسلا  كيل  نك  مل  ادمحم  نأ 

ةع • 

ەذهب ّنهتمالسو  ملسملا ، ءاس  ظفح  اهيد  ىرجأ ُهللا ع  دقل  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
، ةملسملا ةأرملل  اذف  ثم 

ً
تنا  دقف  بلطملا ، دع  تب  ةفص  نع  ر هللا  ةردانلا ، ةعاجشلا 

اهتخا هللا  هلع ، صلا  تسحأف  دُحأ ، اهققش   تصأ  هتت ، تمحأف  اهدحو  تَّر 
ةأرما لوأ  تنا  بلطملا  دع  تب  ةفص  نإ  ةلسالا ، ةلقاعلا  ةمزاحلا  ةأرملا  اهيف  دجوف  دئادشلا ،

تنا  اهرمع  نم  تسلا  ةأرملل   مظع  فقوم  اذهو  ةلوط ، ەذه  مالسإلا ، ام   تلتق 
نع اهعافد  تاجرد  عأو  لوسرلو هللا ، نيدل هللا ، اهتَّبحم  تاجرد  عأو  اهنامإ ، تاجرد  عأ 

.مظعلا نيدلا  اذه 

نم رودصلا  ام   فشكتو  بولقلا ، صحمت  لا  ةنحملا   نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
هتعاجش دقف  دقو  هفقوم ، دقف  دق  هنامإ ، دقف  ال  هنل  نمؤملا  لزلي  دقو  رفك ، وأ  نامإ 
قفانملا امأو  ثادحألا ، مامأ  هنامإ  راهنيف  نامإلا  فعض  امأ  ادأ ، لزلي  هنامإ ال  نل  هتاثو ،

ام لاوزلا  كشو  ع  نامإلا  ةلود  نأ  ىرو  ءاطغلا ، فشك  مالسإلا ح  بالج  بلجتملا 
ءالؤهو هرو ، هنو  هنيد  هكش  نلعو  هلق ، رهظو ن  هسفن ، ةئبخ  نع  انه  فشكف  هل ، ودي 

.ةرخآلاو اندلا  مهلامعأ   طحأف هللا  اونمؤي  مل 



لجر فلأ  ةأرما 
لس نم  خلل  س 

ً
نكي  ملو  نهنود ، اهب  نورثأتس  ةلخ  نهلاجرل  نعد  مل  ةاحصلا  ءاس  نإ 

لح لاجرلا  نبذاج  ح  هلإ ، تاقاسلا  نم  نكو  الإ  مراملا ، فراشم  نم  افم  الو  مئاظعلا ،
مأ ەذهف  كلذل ، ةجاحلا  تعد  ولا ح  تاحاس  نعدأو   برحلا ، نانب  لطصاو  ةلوطلا ،

، ءادفلاو نامإلا  ةحاس  إ  قبسلا  اهل  تنا  هنع  هللا  ر  ةنزاملا  بعك  تب  ةس  ةرامع 
ةباحصلا ەذهل  يروطسألا  دهشملا  اذه  انلق  اس  شعنل  انب  اولاعتف  لس هللا ، داهجلاو  

.ةللجلا

ام ناو  ةكرعملا ، نوكملا   ددانص  لتق  نم  ىلا  رد  اهيشغ   ام  ذنم  شق  لا  أدهي  مل 
ةكم تنا  ةنسلا ، ترادتسا  املف  اما ، الإ  اهداقحأ  دي  ال  رد  دع  ثداوحلا  نم  دج 
هلهأو مالسإلا  مقان ع  ل  مهيلإ  مضناو  كملا ، نم  اهفالحأ  اهيلإ  عمتجاو  اهتدع ، تلمتسا 

وبأ برح  نب  رخص  ىأرو  لتاقم ، فالآ  ةثالث  ع  وي  ددع  رئاثلا   شجلا  جخف  هلوسرو ،
باصت نأ  نود  لاجرلا  ةتامتسا  ُغلأ   كلذ  نوك  ح  هعم ، ءاسلا  بحصتس  نأ  ەدئاق  نافس 

.مهضارعأو مهتامرح 

ةرامع مأ  تجرخو  دُحأ ، نم  بعشلا  اوركسعو  كملا ، تاوق  ةاقالمل  السإلا  شجلا  جخ 
لس هللا، نيدهاجملا   أمظ  يول  اهءاقس ، لمحت  دُحأ  هنع إ  بعك ر هللا  تب  ةس 

اهجوز مه  ةدئفأ : ةثالثو  ٌجْوز  ةكرعملا  اهل   نا  دقف  بجع  الو  ْمُهحارج ، دمضُتل  ُفئافل  اهعمو 
مصاع نب  دز  انبا  ُدعو هللا  ٌببح  اهادلوو  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لوسرلاو  هنع ،  مصاع ر هللا  نب  دز 

زع نيد هللا  نع  عفادملا  ملسملا  نم  اهتوخإ  ةفاضإلا إ  كلذو  عمجأ ، مهنع  ر هللا 
.ه تنمآ  يذلا  اهنيد  كلذ  ل  لقو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  حفانملا  لجو 

اذو مئانغلا ، عمج  نوملسملا   أدو  نيدحوملا ، هللا  دنجل  ةنلا  تناو  ادلا ، لاتقلا  أد 
، فلخلا نم  اوءاجو  ةصرفلا ، نوكملا  منتغاف  نادملا ، إ  طاه  مهعقاوم  نوكي  ةامرلا 

.هلتق نودي  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  نع  اوثح  مث  مهنم ، ابك  اددع  اولتقو  ملسملا ، اومجهو ع 

تأرو ىك ، ةمه  إ  ملسملا  ن  لوحت  فك  اهييع  هنع  ر هللا  ةرامع  مأ  تأر  دقل 
، دهش ثإ 

ْ
ر ادهش  ةكرعملا  ضرأ  نوطقاسيف ع  ملسملا  فوفص  دتش   لتقلا  ذخأ  فك 

نم وحن  وأ  ةع  الإ  هعم  قبي  مل  ح  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  لاجرلا  قرفتف  ألا ،
ْ

مادق تلزلز  فكو 
ِ. اهلاشأ  ق 

ُ
دص لا  ةرمنلا  ةكرعملا  تناو إ  اهءاقس ، ةرامع  مأ  تقلأ  كلذ  دنع  ةع ،

، ةكرعملا تامساحلا   تاظحللا  ەذه  اهعم  شعنل  هنع  ةرامع ر هللا  أل 
ُ

م ثدحلا  انه  كنل 
لوسر نع  نوملسملا  فشكنا  امل  : » لوقت قدصو ، ةقد  اهرصت  عيطتس  نم  اهلثم  سلف 

ه انطحأو  ْوزو ، باو  انأ  هلإ  تلمف  ةعلا ، نودي ع  ام  للق  رفن  الإ  امف   هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،
«. حالسو ةوق  نم  هلمن  ام  رئاس  هنع  ذن 

ُ
دو انلعجو  مصعملا ، راوسلا  ةطاحإ 

، كملا تا  نم  فن  ه  سرت م أ  الو  هلع  همالسو  تاولص ر  ملا  لوسرلا  آرو 
هسرت لجرلا  لأف  لتاق ،» نم  إ  ت 

ُ
كسر قلا  : » هل لاقف  ٌسرت  هعمو  الوُم ، ُجر 

ً
أ  مث 

، فسلا نلا ملسو هيلع هللا ىلص  نع  ُبراضأ  تلز  امو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  ه  ستأ  تلعجو  هتذخأف  مو ،



.حارجلا تزجعأ  سوقلا ح  هنود  رأو 

، ٌدمحم ولد ع  ٌدمحم ،؟ نيأ  : » حيص وهو  جئاهلا  لمجلا  ةئمق  نبا  لقأ  كلذك  نحن  امفو 
، تق

ً
ەادرأو  هفس ، اعصم  عف  مع ، نب  بعصمو  انأ  هلس  تْضعاف  اجن ،» نإ  ُتوجن  ال 

نا ودع هللا  نلو  تا ، كلذ  هتف ع  ارئاغ ، احرُج  تاع  تقلخ   ة  مث  
.ناعرد هلع 

ةع • 

لوحتلا نم  هنع  بعك ر هللا  تب  ةس  ةرامع  مأ  ه  تماق  ام  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ع ةاصإلا  تعقو  امنيح  كلذو  ةداهجلا ، لاجرلا  ماهم  ءادأ  إ  ةأرما  اهماهم  ءادأ  نع 

مدقت نم  كاذنآ أ  اهبجاو  نأ  ةرامع  مأ  تأرف  هاحصأ ، نم  رفن  نلا ملسو هيلع هللا ىلص   درفأو  ملسملا ،
ركذ  ام  اهنم  لصحو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، نع  اعافد  كملا  لاتق  تاف  ةدعاسملا ، تامدخلا 

.مهتامجه در  ةكراشملاو   ءادعألل ، يدصتلا  نم  فقوملا  ەذه 

، ناعطلا وأ  بلا  نم  نامإلا  تو  مالسإلا ، ةر  فخت  مل  اذكه  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
تلاقف اهتمأ ، ةماركو  اهتحو ، اهنيد  لس  اهتقاط   ل  لذت  نأ  ةمزاع ع  ةرئاث  تلقأ  ل 

هلع عضوف  همسج ، نصح  دق  نا  عللا  نلو  اهتدشو ، اهتوق  اهل  تا  مثألا  لتعلا  ة 
، ءادفو ءافو  جاتح إ  نادم  اهنأ   الإ  ء  ل  ذئيح  ةرامع  مأ  تسو  ةدحاو ، اعرد  عرد ال 
َمأ تأر  الإ  امش 

ً
الو  انيم  ُّتفتلا  ام  : » لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص اهيف  لاق  ح  بتو ، نعطت  تضمف 

«. ود لتاقت  ةرامُع 

تماقتسا اذو  عمتجملا ، اهفارحنا  فرحنا  مقتسملا ، قطلا  نع  تفرحنا  اذإ  ةأرملا  ةداس ، ا 
الإ لاجرلا  مظاعأ  قطت  ع  ردق  نم  كانه  سلف  هل ، عمتجملا  ماقتسا  هللا  قط  ع 

يرقفلا دومعلا  ةاحصلا  ءاس  تنا  لعفلاو  ةمظع ، ةأرما  مظع  لجر  ل  ءارو  نو  ءاسلا ،
.نهدالوأو نهجاوزأ  حاجنل 



ةمأ تظقأ  ةأرما 
ذو

ً
ةحضت  لقأ  الو  لاجرلا ، نم  اهنيد  اتاث   لقأ  نكت  مل  السإلا  خــــراتلا  ةملسملا   ةأرملا 

لجأ نم  تحض  ذإ  لاجملا ، اذه  ةلثمألا   عورأ  ت  دقف  اهنيدو ، اهنطوو  اهتدقع  لس   
 ، ناطوألا نع  عافدلا  ءبع  ةلمحتم  ىذأ  نم  اهبص  ام  ل  ةنيهتسم  كلمت ، ام  ل  اهمالسإ 
دال نع  اعافد  كلمت  ام  غأ  تلذ  لا  ةملسملا  ةأرملل  عئار  جذومن  عم  روطسلا  ەذه  نحنو  

.ةدهاجملا ةقشمدلا  ةاتفلا  ەذه  خ  عتمتسل  انب  اولاعتف  مالسإلا ،

ماد راصح  دع  ةقعلا  ااطنأ  ةنيدم  اولتحاو  مالسإلا  كلامم  يلصلا  راصعإلا  حسا  امل 
كلت ل  طسو  و  ىك ، ةاسأم  تناو  اعمج  اهلهأ  حبذ  ييلصلا  ماقف  روهش  ةعس 

ل سفن  رثألا   كت أ  لاو  نوسم  ةقشمدلا  ةاتفلا  ةصق  انيلع  لطت  ةطحملا  لصافتلا 
رماوأل اهلاثتماو  ةاسأم ، نم  ههجاوت  ةمألا  تنا  ام  ەاجت  امإلا  اهفقوم  تاسالم  فرعت ع  نم 

درو امل  اقفو  كلذ ، نع  نوسعاقتي  نيذلا  نم  ضقنلا  ع  مالسإلل ، اهئامتناو  لجو ، زع  هللا 
ِلَِس  ِ اوُرِفنا  ُمل  َلِق  ذِإ 

َ
ا ْمل  اَم  اوُنَمآ  َنيِذلا  اَهُّيأ  اَ  : } هناحس لوق  ذإ  ملا  نآرقلا  مهنع  

.(٣٨ ةتلا : { ) ألا
َْ

ضْر ثا ِإ 
َّ

قا
َ

ْمُتل ِا 

رمألل مهلاثتما  مدعل  نمؤملل  ددشلا  موللا  اعتو  هناحس  هجوي هللا  ةملا  ةآلا  لالخ  نم 
مهتشع ع اوضرو  ضرألا  اوقصتلا  امنو  هلس ، داهجلاو   نيد هللا  ةنل  جورخلا  لإلا 

.رهاقو ملظو  لذ  نم  هلع  تنا  ام 

ةاتفلا كتل  نا  دقف  ضرألا ، نقصتلت  مل  اللا  تانمؤملا  ىدحإ  ةقشمدلا  نوسم  دعتو 
نمض قشمد  نم  اوجرخ  نيذلا  نيدهاجملا  نم  ةعومجم  نمض  اونا  ءاقشأ  ةعرأ  ةقشمدلا 

.لاتقلا ءانثأ  مهيبأ  ةرك  نع  مهل  اودهشساو  ااطنأ  ةامح  فلملا  شجلا 

، للق كلذ  لق  افوت  دق  اهمأو  اهوبأ  ناو  ةعرألا ، اهئاقشأ  نوسم   ةعتل  سانلا  بهذ 
ةلاسر أ نوسم  ىدل  نا  ءالا ، ءاسلا   تشهجأ  امدنعو  لئاع ، ال  ةاتفلا  تحصأ  اتلاو 

عتل ئج  دق  نك  نإ  تاوخأ  ا  : » نهل لوقتل  تفقوف  اهسج  تاوذل  اهغلت  نأو  الإ  اهمض 
امف م  نركفف  مالسإلا  دالو  ةمألا  عاض  نكؤازعو ع  نكؤا  نا  نو  نلحراف ، اقشأ   

!«. انرادو انلهألو  انتمأل  همدقن  نأ  اننكم 

ةظحل ددت  ملف  كلذ  عمو  نيدهاجملل ، ه  عتت  نأ  عيطتس  يذلا  لاملا  نوسم  ىدل  نك  مل 
: ءاسلل تلاقو  اهرعش  صق  نوسم  تماق  دقف  ةنز ، نم  ةأرملا  دنع  ام  غأ  مدقت  ةدحاو  

فوت انعسوب  لاز  ام  نلو  داهجلل ، جورخلا  الو  برحلا  ع  انل  لق  ال  ءاسلا  عم  نحن  »
نمدق نأ  تااحلا  نم  نوسم  تلطو  لويخلا ،» طل  نودهاجملا  اهمدختس  لا  لاحلا 

.نهرعش صق  ءاسلا ع  نم  ثلا  مدقأف  نهتعاطتسا ، وه   ام 

، اهنيد نأش  ةعفرل  اهعسوب  وه  ام  ناتإ  لس  اهرعش ع  تصق  دق  ةملسملا  ةأرملا  نوكت  اذكهو 
.هنيد ةنل  كلم  ام  ل  مدقتل  انم  لل  اثم 

ً
كلذ  نوكتو 

سل : » هل تلاقو  يزوجلا ، نب  طس  خرؤملا  قشمد  يومألا   دجسملا  مامإل  نوسم  تهذ  مث 
«. اومدق نأ  لاجرلا  عسوب  ام  رظناف  كلذ  نم  مدقن أ  نأ  مالسإلا  ءاس  نحن  انتعاطتسا 



متنأ له  لاجرلا ، اهيأ  ا  : » اهيف لاق  قشمد  عماج  ةطخ   بطخ  نأ  الإ  يزوجلا  نبا  نم  نا  امو 
مهءامد لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ةاحص  عفد  نأ  دع  تلس  دق  ملسملا  ضرأ  اتاومأ ؟ مت  مأ  ءاحأ 

؟ ُضارعألا ُحاسو  نيدلا ؛ كهتو  ضرألا ؛ عيضت  وأ  اهل ، انمث 

ةناسإلا مساف  مالسإلا  مسا  اوموقت  مل  نإف  موعدأ ، مالسإلا  مساف  ضرألا  تعاض  نإف 
تكرحت دقل  ملع ، ا  نذإ  ةورعلا  مسا  نكلف  ةناسإلا  مسا  اوموقت  مل  نإف  موعدأ ،

«. نيد هللا ةوألاو إ  ةدوعلاو  ةضهنلا  نوكت  اوكرحتف ح  مل  اح 
ً

نهروعش  نمدقو  ةوسلا 

ةع • 

مزعلاو مزحلا  تحلس  لا  ةملسملا  ةأرملل  عئار  ٌلثم  ةدسلا  ەذه  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
نوؤش تفتو   تاململا ، كلحأو  تامزألا ، دشأ  ةرباثملاو   صلا  تلحتو  اهتاح ، لوط 

ال ةنسلاو  نآرقلا  نم  هتفرع  يذلا  قحلا  ع  تناو  فنحلا ، اهنيد  ه  ق  امل  اعت  اهاند 
اهنكسأو اهاضرأو ، هنع  ر هللا  ف ـ اهــر ؛ تقل  هلهأ ح  نع  ختت  الو  ةلمنأ ، دق  هنع  دحت 

.حلاصلاو ءادهشلاو  قدصلاو  بنلا  عم  ر 

انيلع حلت  نوسم ، ةقشمدلا  ةاتفلل  امإلا  فقوملل  ءافتقا  نإ  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةدعاسملا هنأش  نم  نوك  ابك ، وأ  نا  اغص  لمع  لاقإلا ع  ضرغ  انسفنأ  ةعجارمل  ةجاحلا 

حلاص بص   نأ  مهملاف  عمتجملا ، وأ  ةألا ، طحم  لمعلا   كلذ  نكلو  ةمألا ، ضوهن   
تحجن ام  انم  ثلا  حجني  نأ  ع  دوقعم  لمألا  نأ  الإ  ةمهملا  ةعص  مغرو  ملسملا ،

يأ نا  ام  ردق  ةمهم  ةمألا  ةدحو  تنا  ام  ردقف  طس ، ء  ولو  ةمألا  ةدعاسم  نوسم  
.ةدوشملا ةدحولا  لوصولا إ  ەثأت   هل  هتطاس  يدرف ع  دهج 



ةأرما ةلوط 
اذإ اعم  ءاسلاو  لاجرلا  ةضف ع  نا  هنلو  لاجرلا ، اروصقم ع  مالسإلا  داهجلا   نك  مل 

ةنف دهاج ؛ نم  فلخ  نهفوقو  وأ  كراعملا ؛ نهضوخ  ةرولا  تمتحو  كلذ ، رمألا  دتسا 
ةزع لاطألا   اهضوخ  لا  ةمساحلا  كراعملا  تاقاطلا   ل  دشح  بلطتت  ةرو  مالسإلا 
نأ انل  بط  نحنو  تامرحلاو ، ضارعألا  ةناصو  سفنألا  ةامحو  نيدلا  ظفح  لجأ  نم  ءاو 

ةعاجش برحلا  ترهظأ   دقف  مظع ؛ نأش  ةلوطلا  اهل   نا  تاعاتلا  نم  ةأرما  نع  ملتن 
ايمرأ حتف  ةلط  اهنإ  لاثمألا ، بم  اهيف  تحضأو  لاتقلا ، ناسرفو  برحلا ؛ داوق  تلهذأ  ةردان 

 . هنع ةبللا ر هللا  دي  تب  دبع هللا  مأ 

، ةعاجشلا ةسرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  قوشلا إ  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعل 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  ملإف  اهبئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 

.ةردانلا ةلوطلاو  عئارلا ، فقوملا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعنل 

، ايمرأ حتفل  يرهفلا  ةملسم  نب  ببح  ةداق  شج  نافع  نب  نامثع  لسرأ  ةجه   ماع ٣١  
فلأ نامثلا  زواجت  يذلا  مورلا  شج  عم  فالآ  ةنامثلا  زواجتي  يذلا ال  ملسملا  شج  تلاو 

مهثحو شجلا ، سمح  ةملسم  نب  ببح  فقو  ةكرعملا ، أدت  نأ  لقو  القلق ، ةقطنم  دنع 
.مورلا لقاعم  كد  مهنم  بلطو  لس هللا ، داهشسالاو   داهجلا  ع 

تدترا دق  تناو  اهنع ،  ةبللا ر هللا  دي  تب  دبع هللا  مأ  هتجوز  هل  تجرخ  هثيدح  ءانثأو 
فوفص دهاجت   ام  امئاد  تناو  شجلا ، اذه  نمض  هدنج  تنا  دقف  برحلا ، سالم 

.وألا ملسملا 

نيأ ببح ، ا  : » هل تلاق  دقف  ٌلاؤس ، هلأس  هتجوزب  اذإ  دنج هللا ، سمح  ببح  نا  امنيحو 
،»!؟ فوفصلا تجامو  سطولا ، اذإ ح  كاقلأ 

«. ةنجلا وأ   مورلا ، دئاق  ناروملا  ةمخ  نذب هللا   يدجت  : » الئاق اهباجأف 

أ ةكرعملا  سطو  لللا ح  و  انسح ، ًءال  اهيف  نوملسملا  أو  ةسلا ؛ ةكرعملا  تأد 
اراصتنا ققحو  هتجوز ؛ نع  ببح  قفاو  ظنلا ، ةعطقنم  ةلاسب  هعم  نمو  ببح  لتاقو 

.مورلا عمج  امظع ع 

ام هتجوز  رظتو  اهنم ؛ نلا  نلعل  مورلا  دئاق  ةمخ  وحن  اعم  هنع  ر هللا  قلطنا  مث 
هقس دق  امثلم  اسراف  دجو  ثح  ةأجافملا  تنا  ةمخلا ح  ببح إ  لصو  نأ  امو  اهدعو ،

؛ اهقس نأ  لق  هتقس  دق  هتجوز  اهب  اذإ  ماثللا  هنع  فشكو  هنم  بقا  امدنعو  ةمخلا ، إ 
.اهرظتي نأ  لق  هترظتناو 

ةع • 

دئاق ناروملا  ةمخ  لوصولا إ  ءادعألا  نلا ع  نع  هنع  ببح ر هللا  َع  دقل  ةداس ، ا 
اندلا ادعوم   هتجوزل  لعج  دقو  ءادعألا ، ةمه  ع  دئاقلا  رقم  لوصولا إ  نأ  راتعا  مورلا 

نإ ةرخآلا  ادعوم   اهل  لعجو  ءادعألا ، شج  ةداق  رقم  ءاقللا   وهو  ءادعألا ، اوتنا ع  نإ 



مهنأ الا  لجلا  تافص  نم  نأ  حضاو ع  للد  اذهو  ةنجلا ، ءاقللا   وهو  ةداهشلا ، رفظ 
.هللا لس  ةداهشلا   رفظلا  امو  ءادعألا ، نلا ع  امإ  يسحلا ، ىدحإ  مهفده  نولعج 

موجهلا كلذ  ءادعألا  أجاف  ثح  ططختلا ؛ هتعارب   للد ع  ةملسم  نب  ببح  ه  ماق  امو 
ىوتسم ع  ءادعألا  نك  ملو  رحلا ، ملسملا  قوفت  ع  لثم  اذهو  تغاملا ، للا 
يددعلا قوفتلا  مغر  اومزهناو  لشفلا  مورلا   عقو  كلذلف  رحلا ، دصرلاو  رذحلا  ملسملا  

.حسالا

اثم
ً

هنع  ةملسم ر هللا  نب  ببح  ةأرما  دبع هللا  مأ  تنا  دقل  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
ةكراشم تنا  دقف  اهتمأ ؛ وحن  اهبجاو  مامأو  اهجوز ، مامأ  اهتيلوئسم  ةرعاشلا  ةنمؤملا  ةأرملل 

الو ءادعألا ، داهج  وهو  هتاح ، ه   موق  لمع  مهأ  هططختو   ەرافأو  ەرعاشم  اهجوزل  
روصت ةقاس   ةكراشم  ع  نالد  اهل  ببح  باوجو  ءاقللا ، دعوم  نع  اهلاؤس  نأ  كش 

عيجشلاو ةروشملا  اهجوز   تكراشو  ةءافك ، تاذ  ةأرملا  تنا  اذو  هلمع ، لحارمو  هتاحومط 
.راهن لل  هلمع  قاطن  شعس   هنأل  افعاضم ؛ نوك  اهجوز  جاتنإ  نإف  ةرزاؤملاو 

نع دعلاو  ةمالسلا  للا  ةداع  فصتت  لا  و  ةأرملا  تنا  اذإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
لوخدلاو  لاوهألا  ماحتقا  إ  ةأرملا  ەذهك  اهجوزب  عفدت  لا  تنا   اذو  رطاخملا ،

، ةداتعملا هتقاط  كلذل  اعفدنم  نوكس  اهجوز  نأ  كش  الو  اقح ، ةمظع  ةأرما  اهنإف  تارماغملا ،
.كلذ دض  هنم  رظتي  يذلا  بناجلا  نم  عيجشو  ديأت  نم  هلان  ام  اهيلإ  افاضم 

كلم ام  ل  لذ  هعفدو إ  اهجوز  عيجشب  فتكت  مل  امنيح  اقح  ةمظع  ةأرملا  اذه  تنا  دقلو 
نأ بج  اذكهو  دئاقلا ، ةمخ  إ  اهجوز  تقس  اهسفنب ح  ترماغ  ل  حاجنلا ، دهج   نم 
نأ اهيلع  بج  ل  همالحأ ، قيقحت  اهجوز   عم  فقت  ف  ةنمؤملا  ةملسملا  ةأرملا  نوكت 

.كلذ تردق ع  نأ  كلذ  هكراش  



ةغاطلا ةاهن 
إ كلذ  جاتح  امنو  تاحفص  هفكت  اثيدحو ال  امدق  مالسإلا  لاطأ  ةعاجش  نع  ثدحلا  نإ 

ەوجو اوفقو   نيذلا  مهف  نيدهاجملا !؟ ءامظعلا  ءالؤه  نم  الق  عجشأ  نمف  ةبلا ، تادلجملا 
اند طسو  ةدلاخ  ةلود  مالسإلل  اوماقأو  ءادعألا ، توج  اولذأو  غاطلا  ةكوش  اوكو  لطالا ،

، ممألا عأ  اوهجاوو  تاسارلا ، لاجلا  دومص  اودمص  دقل  لالضلاو  رفلاو  غاطلا  جمت 
بولق نامإلا   لعف  اذكهو  مهل ، ملسسم  اوداقناو  اونعذأو ، مهل  عضخف  لاجرلا  عجشأو 

.هاحصأ

تولاج لط ع  هنإ  لساوبلا ، رواغملا  مالسإلا  ةقلامع  جذامن  نم  عئار  جذومن  عم  نآلا  نحنو 
برقتنل  انب  اولاعتف  نن ، اغتك  ةغاطلا  لتاق  همحر هللا  مشلا  شوقآ  نيدلا  لامج  راوغملا 

.دلاخلا وطلا  دهشملا  اذه  ىل  تولاج  ةكرعم ع  نم  ةطغ 

فنعأ تولاج   ع  لهس  ةكرعم  تحصأ  امدنعو  ةدلاخلا ، تولاج  ع  لهس  ةكرعم   
شج طغضلا ع  دتراو  ملسملا ؛ حلاصل  لمت  لضف هللا  ةفلا  تأد  دقو  لاتقلل ، ةلحرم 

.راتتلا اجردت ع  ةرئادلا  نوملسملا  قبطأو  يتلا ،

، مشلا شوقآ  نيدلا  لامج  وهو  لاتقلا  ةرهملا   كلامملا  ءارمأ  نم  مأ  مدقت  ءانثألا  ەذه   
هلذاخت ىأر  امل  انلا  كرت  دقو  قشمدو ، بلح  مأ  ويألا  فسوي  انلا  كلامم  نم  وهو 

ةتلا  فوفصلا  قخاو  لاتقلا ، انسح   ًءال  أو  السإلا ، شج  مضناو إ  راتتلا ، مامأ 
.راتتلا دئاق  اغتك  هقاخا إ  لصو   ةقفوم ح  ةقداص  ةلمح 

سأرلا راطو  اغتك ، كتملا  ةغاطلا  ةقر  ع  هتوق  ل  ىوهأو  هفس ، ملسملا  لطلا  عفرو 
طقس دقو  مالسإلا ، ضرأل  راتتلا  حاتجا  ذنم  ملسملا  نم  فالآلا  ءامد  كفس  يذلا  كتملا 

، راتتلا دنع  لاتقلا  ورانس  غتو  راتتلا ، شج  دنع  ةمع  ل  تطقس  هطوقسو  راتتلا ، دئاق 
تولاج لهسل ع  إمشلا  لخدملا  اقط   مهسفنأل  اوحتف  نأ  الإ  ٍّمَه  نم  مهل  حبصأ  امف 

.اقف نوأو  اقف  نولتق  راتتلا ، فلخ  نوملسملا  قلطناو  برهلا ، نم  اونكمتيل 

ةعمسلا تعاض  ةواخ ، لخن  زاجعأ  مهنأ  ملسملا   مادقأ  تحت  راتتلا  لفاحج  تطقسو 
.بهرلا شجلا  قّزُمو  ةيهلا ، تطقسو  ةيهرلا ،

ةع • 

هلخدت ع هسفنل ، ةمك 
َ

ةكزت  ەداهج  هل  لصحتي  لجو  زع  لس هللا  دهاجملا   نإ  ةداس ، ا 
نم اقتشم  ا  ام 

ً
لجو  زع  هحنمف هللا  هل ، ابحم  ەصتو  هلإ ، هقتو  هنم ، هندتو  هر ،

، لاملاو ةزعلاو  ةوقلاو ، ةردقلا  يداهجلا  عادإلا  تاموقم  تنا  اذإف  لإلا ، لاملا  تقم 
نم ةردق  هسكف  دارأ  ام  دهاجملا  ل  هنمو  هلضف  نإف هللا  داهجلا ، فلاتب  ماقلاو  ةاحلاو 

، هنئازخ نم  اقزرو  زعلا ، هنإف  هتزع ، نم  ةزعو  يوقلا ، هنإف  هتوق ، نم  ةوقو  رداقلا ، هنإف  هتردق ،
، هتمويق نم  كلذو  مئال ، ةشخ  نود  رمأ هللا  ائج  اماقو  ّلا ، هنإف  ةللج ، ةاحو  غلا ، هنإف 

.مويقلا هنإف 



دهاجملا بلح  مأ 
نم ةرخافملا  مهيلإ  تقاساو  فلاو ، ةفعلاو 

َ
ةزعلا  تامس  مههوجو  ع  تمسرا  لاجر   

ەزع مالسإلا  مهزعأ  نلو  اهب ، نورخافتي  لاومأ  الو  باسحأ  الو  باسأ  مهل  نكت  ملو  اهنورق ،
تاذ نكت  مل  نو  اهنازف  مههوجو  ع  ةقنلا 

َ
مهــلق  نم  نامإلا  رون  سكعناو  ماري ، ال  يذلا 

دلخو اهلجأ ، نم  مهوبحأو  اهب ، مهل  اودهشف  ةلج 
َ

ةحضاو 
َ

سانلل  مهرثم  ترهظو  لامج ،
اوجاتحاو دجلا  دج  امل  مهسلاجم  راخألا   مهركذ  ءاحأ  مهتوم  دع  اوناف  مهاركذ  خــــراتلا 

، ةودقلا اونسحأ  ام  اذإ  فلاو ، دجملا  حو  نم  لئاوألا  ەانب  ام  نولم  رخاوألاف  ةودقلا ، إ 
.ذاذفإلا لاجرلا  ءالؤه  نم  ثلا  انخرات  و  لمعلاو ، لوقلا  اوقدصو هللا   ةنلا ،

َ
اوصلخأو 

ادوع رثاعلا ، احلا  اذه  علاو   سوردلا  هنم  مهلتسل  دجملا  املا  إ  دوعن  امنيحو 
لط هنل  ائش ، ةمألا  ءانبأ  نم  ثلا  هنع  فرع  ٌلجر ال  مئاظعلا ، ةمألا  لاطأ  نم  ٌلجر  ةسل 

همحر هللا، لحلا  راوس  مألا  مادقملا  لطلا  هنإ  ةمألا ، لجأ  نم  ةمظع  تاحضتب  ماق  راوغم 
ةلوطلا ەذه  عم  اس  شعنل  انب  اولاعتف  بلح ، راوسأ  مامأ  نبلا  يلصلا  فلاحتلا  رهاق 

.ةردانلا

نيدلا دامع  ةمصاع  بلح  ةنيدم  راوسأ  لوح  ةيلصلاو  ةطنبلا  انلا  فلاحتلا  تاوق  تلزن 
راوس مألا  دهاجملا  ةنيدملا  سأر  ناو ع  ةجه ، ةنس ٥٣٢  ناعش  هللا  ٦  همحر  نز 

ةكسعلا تاماحتسالا  ةنانلا  تاوقلا  تئجوف  دقو  بلح ، ةنيدم  ع  نز  بئان  لحلا 
، ةكمسو ةلاع  راوسألاو  ةقمعو ، ةثك  قدانخلاف  كانه ؛ ملسملا  شجلا  اهزهج  لا  ةقلا 

فلاحتلا عنم  امم  نام  ل  نم  ةنانلا  شويجلا  لهنت ع  ماهسلاو  زفحتم ، ملسملا  شجلاو 
.ةنيدملا نم  باقالا  نم  يلصلا 

ضع لاقت  ملسملا  شجلا  نم  اا  ةدع  جخأ  ل  كلذ  همحر هللا  راوس  لطلا  فتك  مل 
نإ ل  ٌثك ، ٌقلخ  يطنبلاو  ييلصلا  نم  لتقو  ةرغ ، مهتذخأف ع ح  ةاحملا ، قرفلا 

.اددش اجاعزإ  مهجعزأ  امم  كراعملا ، ەذه  ءانثأ  لتق   مهتسواسق  راك  دحأ 

، عاجشلا اهدئاقو  اهشج  بلح  نأ  موك ، انحوي  يطنبلا  مورلا  روطامإ  دجو  دقل 
نم طقف  ماأ  ةثالث  دعو  ةأجف  ررق  نأ  هعفد إ  اذهو  لانملا ، دع  ملح  ةعنملا  اهتانصحتو 

.ةلسالا بلح  ةنيدم  نع  امامت  راصحلا  عفري  نأ  بلح ، راصح 

ةماح ه  تناو  بلح ، برغ  براثألا  نصح  إ  هجتاو  اسا ، بلح  نبلا  روطامالا  كرت 
انحوي روطامالا  كلتما  اتلاو  بق ، اهتله  لامتحا  نأل  بحست  نأ  ترثف  ةغص ، ةمالسإ 

وهو  اهلخاد  لا  ةنيدملا  و  ةغازب -  ةنيدم  ااسو  ىأ  هف  عضوو  براثألا ، نصح  موك 
مث هقط ، هعم   مهبحصتس  روطامالا  نا  نيذلا  اهناس ،-  مظعم  لتقو  بلح  هقط إ 

رفكو نامعنلا  ةَرعم  لتحا  ثح  انجو  اغ  هقط  لمأو  ةق ، ةطنب  ةماح  مهعم  عضو 
.رش ەاجت  ههجو  مَّمو  باط ،

اولسرأف ةنيدملا ، نع  تلحر  دق  يلصلا  فلاحتلا  شويجلا  نأ  بلح  ةمالسإلا   ةماحلا  تأرو 
ااسلاو ىألا  اوكرت  يطنبلا  نأ  لحلا  راوس  مألا  كردأو  مهراسم ، فرعتل  نويعلا  مهفلخ 



بلح نم  جخو  ةصرفلا ، زهتناف  ةق ، ةطنب  ةماح  مهعم  اوكرتو  براثألا ، نصح  ملسملا  
دونج مظعم  لتقو  هطقسأ  نأ  ثل  ام  مث  براثألا ، نصح  احو  هشج ، نم  ةقرف  اعم  

، بلح إ  اعمج  مهب  داعو  ملسملا ، ىألا  ل  رَّرحو  الا ، أو  ةطنبلا  ةماحلا 
د تطقس   لا  ندملا  رحت  نم  كلذ  دع  نز  نيدلا  دامع  ەدئاقو  راوس  عاطتساو 

.مالسإلا ضرأ  نم  هتاوق  درطو  موك ، انحوي  روطامالا 

ةع • 

ركذتن ص انلعلو  بلح ، ملسملا   ةدارإ  كت  نأ  ةقالمعلا  شويجلا  تزجع  دقل  باش ، ا 
ةعس راصحلا  اوص ع  ثح  ماع  عرأ  نم  أ  كلذ  لق  ةاطنأ  راصح  ييلصلا ع 
لا شويجلا  فاعضأ  ةنانلا  شويجلاف  نآلا  امأ  مهيدأ ،  ةنيدملا   تطقس  ةلما ح  رهشأ 

!؟ كلذ لا   امف  اوص ،  مل  كلذ  عمو  ةاطنأ  احت  تنا 

ةعبط ساسألا   نم   امنإ  اهدادعأ ، وأ  ةنانلا  شويجلا  ةعبط  نم   ال  لا  نإ 
نع فالتخالا  مامت  نوفلتخم  بلح  نواحملا   نوملسملاف  هتوقو ؛ ملسملا  شجلا 
ەذه ترهظ   دقف  وألا ، ةيلصلا  ةلمحلا  ماأ  ةاطنأ  كلذ   لق  اواح  نيذلا  ملسملا 
نز نيدلا  دامع  اهيف  لذ  لا  ةكسعلاو ، ةملعلاو  ةداهجلاو  ةنامإلا  ةلا  ةجن  ةمزألا 
اذهو يوقلا ، ملسملا  شجلا  اذه  تزرفأف  ءاملعلاو ، ءارمألا  تاقاط  اهلجأ  نم  رخسو  تاقوألا ،

.نحملا رباصلا ع  بعشلا 



ينالا ءاملعلا 
ٌلفاح ءاملعلاو ، ءامعزلاو ، ةداقلا ، صصق  ٌرخاز  لاطألاو ؛ ءامظعلا  س  ءم  السإلا  خــــراتلا 

خــــراتلا ةنز  لاطألاو   حلاصلا  لامعأو  ءامظعلا  سو  مهحافك ، محدزم  مهداجمأ ؛
امنيحو ممألا ، لذ  شعت   لا  بوعشلا  ةاح  امهم   ارود  بلعت  هل  اذه  قوف  و  هتيلحو ،

، زازعإلاو مظعتلا  ل  هتاحفص  مهركذ   لاطألاو  ءامظعلا  ةداقلا  ءالؤه  نع  خــــراتلا  ثدحتي 
ةقلخ ةدجم  راودأو  ةمظع  فقاوم  مهل  مهنأل  كلذ  راكو ؛ رخف  ل  ەروطس  مهنع   ملتو 

.زازعإلا لاجم  ركذت   نأ 

اهثعم امنإ  ناطلس ، وأ  ەاج  وأ  لام  امعط   ال  ةئادفلاو ، ةحضتلا  لفاح  السإلا  خــــراتف 
روطسلا ەذه  نحنو   هلوسرلو ، قيمعلا   بحلاو  بلقلا ، نم  عبانلا  قداصلا  قيمعلا  نامإلا 

انب اولاعتف  امهنيد ، لس  اوتامو   امهــل ، اوشاع  ةمألا  ةقلامع  نم  قالمعل  انيدأ  طخن 
.لساوبلا ءامظعلا  ءالؤهل  مظعلا  دهشملا  اذه  اس  شعنل 

لوخدلا  اوبأ  نيذلا  اهاهقفو  ةلاملا  ءاملع  عم  السإلا  برغملا  نيدبعلا   بلاسأ  نم  نا 
مهتاعدو  مهتاضق  يدأ  اوقلطأ  ثح  هل ، دودح  يذلا ال  فسعتلاو  جتلاو  طلسلا  مهبهذم ،

حباذم سلدنألا   لسم  عم  ناسإلا  هلعف  ام  هش  كلذ  نا  كنتو - ،
ً

او  تق 
ً

ءاملعلا 
ةنحملا ع  السإلا  برغملا  دال  علا   اذه  فرع  دقو  دع ،-  امف  شتفتلا  ماحم 

.ةلاملا

ماحلا نومم  نب  يدهملا  نب  دبع هللا  ةلاملا  ءاملع  بذعت  تاصخشلا   فنعأ  نم  ناو 
لمحل ةوسقلاو  فنعلا  مادختسال  ام 

ً
نا  دقف  السإلا ، برغملا  دال  نيدبعلل   لوألا 

كرحت نأل  ةفا  اهدحو  ةاشولا  تنا  ل  ةراثإلاو ، بضغلا  عــــ  نا  دقو  عيشلا ، سانلا ع 
نم مهو  امهمحر هللا –  يردسلا  دبع هللا  اأو  جفم ، نب  نسحلا  لتق  دقف  لتقلا ، هعوزن إ  هف 

.عيشلا احدق   امهنأل  امهبلص  دقو  ةلاملا -  ءاملع  مظعأ 

هحاصو خــــراتلا ،-  ةلاملا ع  ءاملع  رهشأ  نم  وهو  نوذلا -  نب  قاحسإ  وبأ  عم  لعف  كلذكو 
، عيشلا احدق   امهنأ  يدهملا  دنع  امهب  دقو و  ةلاملا ،-  مالعأ  دحأ  لذه -  نب  رك  وبأ 

هسلم نم  لذه  نب  درج  امدنعو  امهيلع ، ضقلا  متف  امهلتق ، ەرمأ  ردصأف  هسفن ، يدهملا  و 
؛ كهذم نع  عجرت  : » رخ نبا  هل  لاقف  ناوقلا ، يدهملا ع  لماع  رخ  نبا  رزولا  د  ع 

«. سانلا غأ  كلعجأسو 

نل اذه  هللاو  لاملا ، وأ  كدس  لجأ  نم  مالسإلا  كرتأ  له  : » هللا همحر  لذه  نبا  هل  لاقف 
دق ناو  باذعلا ، دشأ  هذع  نأ  دع  هلتقف  ءاش ،» ام  لعفا  : » لاق كلتقأ ،» اذإ  : » لاق نوك ،»!؟
«، اتوم طاسلا ح  نا  وأ  ةوعدلا ، نالخد   : » هف طخ  دقو  يدهملا ، باتك  هلإ  ءاج 

سانلل الوق  : » امهل لاقف  ادأ ،» مالسإلا  كن  ام  هللاو  : » هل الاقف  كلذ  رخ  نبا  امهيلع  ضرعف 
مث ةرخآلا ،» باذع  نم  اندلا أ  باذع  نإ  لوقن  امف  سانلا  انب  يدتق  : » الاقف العفت ،» الو 

: هط { ) نُّدلا
اَْ َةاََحلا  ِەِذَٰه  ت 

َ
ِْق نِإ 

َّ
اَم ق 

َ
ۖ ضا َتنأ  اَم  ف 

َ
قا
ْ

ض : } اعت لوق هللا  قاحسإ : وبأ  لاق 
، ماأ ةثالث  وحن  الصو  ناوقلا  فوشكم  لاغلا  امهترجو  لاحلا  امهادسج  طر  مث  التقف  (، ٧٢

.انفدف الزنأ  مث 



ةع • 

اهنإ : » لوق نأ  الإ  ّماَهلا  اهل  فقت  لا  ةدلاخلا  فقاوملا  ەذه  مامأ  ناسإلا  كلم  ال  باش ، ا 
لس الو   سفن ، لس  الو   لوق ، لس  ال   لس هللا ، دهاجت   موي  ةنمؤملا  سوفنلا 
داع ع هللا ع  ذفنتل  لس هللا ؛ ضرأ هللا   جهنم هللا   قيقحتل  لس هللا ؛ ل   نطو ،

نم فوخلا  امفو  مئال ، ةمول  نوفاخ  ال  راهقلا ، دحاولا  اهل   ل  ظح ، اهسفنل  اهل  سل  هللا ،
هتارح دمتس  نم  مهمولو  سانلا  خ  امنإ  سانلا ؟ بر  ةدوبعو  بح  اونمض  دقو  سانلا ، مول 

«. ٌود ٌيط  ٌرأ  وهف  سانلا ، ءاوهأ  نم  هسياقمو  هتانكسو 

مهتاوهشو لا  ءاوهأ  اي  امف  نزاوملا  ل  قوف  اهلعجل  هللا  نزاوم  إ  دوع  نم  امأ 
بحملا  نمؤملا  ةمس  اهنإ  نوعد ، ام  الو  نولعف ، ام  الو  نولوق ، ام  اي  الو  مهمقو ،

!؟ ءالؤه لاثمأ  نم  نوكتل  كسفن  تددعأ  الهف  مهــلق ، ألم  نانئمطالا إ هللا  هلوسرو ،

تاث ع هنم ، ذخأت  تنأ  هنم  اوذخأ  ام  دحاو ، رهنلا  نو  دحاو ، دروملا  نو  دحاو ، عبيلا  نإف 
الو نوينود ، الو  نويضرأ ، نووامس ال  اخلاو ، رهاظلا  صالخو   يرالا ، عم  قدصو  ئداملا ،

.مظعلا لضفلا  وذ  هللاو  ءاش  نم  هتؤي  لضف هللا  كلذو  نوييط ،

حانو مدآ ، هف  بعت  قط  قطلا  قطلا ، لطتس  ال  تنأ ؟ نيأ  ةمهلا  ءد  او  مزعلا  فعض  ا 
ثلو  سخ ، نمثب  فسوي  عيو  لعامسإ ، حبذلل  عجفأو  للخلا ، رانلا  رو   حن ، هلجأل 
دازو بويأ ، لا  اقو  ح ، روصحلا  دسلا  حبذو  اكز ، راشملا  و  نس ، عض  نجسلا 

.نولجعتس منلو  عمجأ ، مهيلع  همالسو  تاولص ر  دمحم  ىذألا  جلاعو  دواد ، ءا 



!؟ ةنجلا نودي  نيذلا  نيأ 
ارون دجملا  اهيضام  نم  دمتسل  اهلاجر ؛ داجمأ  رخفتو  اهخراتب ، عت  ممألا  نم  ةمأ  ل  نإ 

رادتقاو ةرادج  راخفلاو ، زاعالا  اذهب  ضرألا  ممأ  قحأ  نو  قملا ، لقتسملا  قط  اهل  ء 
، ضرألا ممأ  نم  ةداع  ةمأ  درجم  تسل  ف  رافغلا ، زعلا  ةداهش  ل  ال  سل  اذهف  انتمأ ،  

.ضرألا ةمأ   ل  خ 

؛ راوغملا لطلا  اذهل  نا  دقل  السإلا ، خــــراتلل  هذلا  علا  ةقلامع  نم  قالمع  عم  نحنو 
هاشم نم  اونا  دقف  هلع ، اودهاع هللا  ام  اوقدص  نيذلا  لاجَرلا  خــــرات  ٌمظع   ٌنأش  هتأو 

، ناث رمع  ناسإلل  ُركذلاو  لاجألا ، ولت  ُلاجألا  مهس  ُلقانت  نيذلا  نم  لطلا  اذه  ناو  اندلا ،
دهشملا اذه  باحر  اس   شعن  انب  اولاعتف  دلولا ، نب  ساعلا  روصهلا  ةمأ  ب  دسأ  هنإ 

.راوغملا لطلا  اذهل  وطلا 

كلملا دع  نب  دلولا  يومألا  ةفلخلا  نبا  ساعلا  هخأ  نبا  هعمو  كلملا  دع  نب  ةملسم  جخ 
نمؤملا مأ  ناو  اجه ، نونامثو  ةنامث  ةنس  نم  وألا  ىدامج  رهش  لئاوأ  مورلا   دال  وزغل 

هنبا ثعو  ةيمرأ ، وحن  مورلا  كرحتب  هملع  ةيمرأ  بحاص  بتك إ  دق  كلملا  دع  نب  دلولا 
اوفطع مث  ةتارفلا ، ةرجلا  وحن  اوراس  دقو  السإلا ، شجلا  سأر  ةملسم ع  ەوخأ  عم  ساعلا 

.ةيمرأ وحن  مورلا  شج  كرحتي  نأ  لق  مورلا  دال  اهنم إ 

ل فنع   كارعلا  ناو  ملسملاو ، مه  اولتتقاف  لامرلا ، دادعأ  يطنبلا  مورلا  شج  ءاج 
ادملا دئاقلا  ماق  مث  مورلا ، موجهل  تاسارلا  لاجلا  توبث  نوملسملا  تثو  نادملا ، ءاجرأ 

؛ اومزهناو مورلا  شج  لخلختف  مورلا ، ع  حسا  موجهب  دلولا  نب  ساعلا  السإلا  شجلل 
تنم موجهلا   دص  ماق  امورلا  شجلا  ناسرفلا   دئاق  نل  ءاركن ، ةمه  نوكت  نأ  تداو 

؛ ملسملا ع  قعاص  موجهب  اوماق  مث  نامورلا ، طغض  تحت  ملسملا  عجاف  ةعاجشلا ،
نادم نم  ملسملا  رفو  ءاركن ، ةمه  تناو  فراجلا ، لسلا  اذه  مامأ  نوملسملا  مزهناف 

.ةكرعملا

زحم نبا  رزولا  هعمو  شجلا  نم  رفن  دلولا   نب  ساعلا  مألا  الإ  ةكرعملا  ضرأ  َقبي   ملو 
،»!؟ ةنجلا نودي  نيذلا  نيأ  مع … ا  نآرقلا  لهأ  نيأ  : » هل ساعلا  لاقف  مجلا ،

، نآرقلا لهأ  ا   : » لاقو هتوص  عأ  ساعلا  ىدانف  ساع ،» ا  كوتأ  مهدان  : » زحم نبا  لاق 
هلع اولقأف  ةنجلا ؛»؟ نم  نورفت  نيأ  إف  ةنجلا ، ساعلا  برو  اهنإ  ةنجلا ، نودت  نم  ا 

يذلا ال رداهلا  نافوطلا  مهيلع  اولزنو  لاجلا ؛ بولق  مورلا  ملسملا ع  فحز  مث  اعمج ؛
لخد ح  مورلا  هللا  مزهف  اهلثم ، خــــراتلا  دهش  املق  ةنحاط  ةكرعم  تناف  همامأ ، ء  ي 
عنمأ نم  ناو  نصحلا ، ملسملا  ع  حتفو هللا  نوملسملا ؛ مهاحو  مهنوصح ، ملسملا 

.نوصحلا

ةع • 

نيدهاجملا دئاق  نوك  نأ  وه  ارثأو ، اخ  اهأو  ءادفلا  ەوجو  عأ  نأ  كش  ال  باش ، ا 
نوعراس إ هئارو  نم  نيذلا  اذإف  هسفن  نم  ةودقلا  ع  ح  ءادفلاو ، لذلا  حور  مهصرحأ ع 



جذامن نم  ثلا  انيلع  ضرع  مظعلا  مالسإلا  خــــراتو  ءاطإ ، الو  ددرت  ال  ةحضتلا  نطاوم 
، داهشسالا ةعورو  داهجلا ، قدص  ع  صرحلا  مهدونجل   ةنسح  ةوسأ  اونا  نيذلا  ةداقلا 
، مهتامحو ملسملا  لاطأ  نم أ  نا  دقو  دلولا ، نب  ساعلا  مظعلا  قالمعلا  نا  ءالؤه  نمو 

ققح ةكرعملا ح  لاوط  امك  اضن 
ً

لضان  دقو  داهجلاو ، نادملا  نع  داعتبالا  بح  ناو ال 
.مساحلا نلا  ەد  هللا ع 



دهاجملا دسألا 
؛ قبس ٌلط ال  وهف  نامزلا ؛ رداون  نم  ةردانو  رهدلا ، بجاعأ  نم  ةجعأ  قالمع  عم  نآلا  نحن 

لخف هتالوط ؛ راخأ  أرقت  هتارماغم ؛ بئاجع  تت  ٌرماغمو ال  باهي ؛ ٌمادقمو ال  خُ ؛ مارو ال 
نم برغأ  تنا  لعفلا  تثدح  عئاقو  ل   طاسألا ، امو   طاسألا ، نم  ب  اهنأ  كلإ 

.بلفلا رزج  مالسإلا   ضرأ  ناسإلا ع  رهاق  همحر هللا  وبال  وبال  لطلا  ناطلسلا  هنإ  لاخلا ،

، راوغملا سرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلو 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  كلإف  هئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 

.ةردانلا ةلوطلا  ەذهو  عئارلا ، فقوملا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس  شعنل 

نم امداق  بلفلا  رزج  دقحلا إ  يلصلا  دئاقلا  نالجام  لصو  ةجه  ةنس ٩٢٧  لاوش  رهش   
مألا ثولا  ويس  ةرج  ماح  عم  قفتاو  السإلا ، ملاعلا  بو  قطتل  امأ  ةددجلا  ةراقلا 

اهل رزجلا  الم ع  نوك  نأ  لاقم  ةنانلا  ةنادلا  ماحلا   اذه  لخد  نأ  نوباموه ع 
ملسملل  لقاعم  رخآ  ةمالسإلا  ةطانرغ  طقسأ  يذلا  جاتلا  اذه  اسإلا -  جاتلا  ةطلس  تحت 

كمتلل ناتام  ةرج  هعم إ  نمو  نالجام  لقتنا  ويس  ةرج  نمو  اجه ،-  ةنس ٨٩٧  سلدنألا 
.اناسإ كلم  مسا  بلفلا  رزج  لل  ماح  نوك  نأ  نم  نوباموه  ناسإلا  لمع  ددجلا  انلل 

الإ ادحأ  فاخ  جر ال 
ً

ناو  وبال  وبال  ناطلسلا  د  ملسم  ماح  ناتام  ةرج  بحاص  نا 
مالسإلا ع  دقحلا  مهسوفن  ناسإلا   ررق  دقو  اراوغم ، ادسأو  اروسج ؛ ط 

ً
نا  دقف  هللا ،

مهعم ەولمح  يذلا  يلص  دقح  ةشحولا  لامعألا  باترا  اءودف  سلدنألا  بلفلا  رزج  لعج 
اهألا مهمواقف  ناسلا  ماعط  ع  اوطسو  ءاسلا ، اودراطف  اهل ، اوروأ  نم  ل  اناسإ  نم 

.راه اورفو  نمآلا ، ناسلا  خاوأ  رانلا   اومأف  ةدش ،

ناسلا ضرحف  ةيلصلا ، هتسرطغو  ەدقحو  نالجامل ؛ عضخلا  وبال  وبال  ناطلسلا  ضفر 
عتساو سوفنلا ؛ ترفنساف  داللا ، فنلا   نلعأو  داهجلا ، ىرخألا ع  رزجلا  ملسملا  

همصخ ب  نأ  دارأو  ةثيدحلا ، هتحلسأو  هتوق  هترغ  دق  نالجام  نأ  الإ  بولقلا ، نامإلا  
.هيدأتو وبال  وبال  لاتقل  ەدنج  نم  ةقرف  عم  بهذف  ءارمألا  ةق  اهب  بهري  ةق  ة 

قرعلا نحنو  ملسلا ، منم  بلطأ  حيسملا  مسا  نإ  : » ئاق
ً

ملسلا ، هنم  بلط  ه  تلا  املو 
!«، داللا ەذه  مح  منم  وأ  ةراضحلا  باحصأ  ضبألا 

ع اعمج  لا  هلإ  وه  ەدعأ  يذلا  هلإلا  نو  نيدلا  ؛ نإ  : » دهاجملا ناطلسلا  هاجأف 
مامأ لاتقلل  ةلحرم  لوأ  ەدب   هلتقو  نالجام  موجهلا ع  وبال  وبال  ماق  مث  مهناولأ ،» فالتخا 

مهراد نيدئاع إ  داللا  اورداغ  نيذلا  هعاتأل  هتثج  ملس  ضفرو  هشج ، لمش  تشو  هشج ،
ةلمحلا لوزن  نم  ماع  دع  يأ  ةجه  لاوش ٩٢٨  اناسإ   اولصوف إ  اسآ  بونج  قط  نع 

.بلفلا ضرأ 

اندنيم و ةرج  لحاوس  اهل ع  تلزن  ةعاتتم ، تالمح  عــرأ  اناسإ  كلم  ثع  كلذ  دع 
مسا رزجلا  ەذه  قلطأو ع  اهل ، تالمحلا  ەذه  دارفأ  لتق  متف  بونجلا ، ملسملا   ندم  أ 

الم ع دع  امف  حبصأ  يذلا  اثلا  بلف  اسمنلا  مأ  مسا  ةجه ع  ماع ٩٤٩  بلفلا  



.ەدهع اسإلا   جاتلا  تحت  بلفلا  تلخد  يذلا  اناسإ ،

ةع • 

لاطألا نع  ةاورلا  انل  اهظفح  لا  فقاوملا  ەذه  لثم  اندونج  نقل  نأ  ردجأ  نا  ام  ةداس ، ا 
نيدلا لس  لاستسالاو   ءادفلاو  ةحضتلا ، مهل ع  ازفاح  نوكتل  ملسملا  نم  نيدهاجملا 

ەذهب مهدادجأو  مهءاأ  ماق  نيذلا  مويلا  نيدهاجملا  نم  بجع  اذه  سلو  ةدقعلاو ،
اهنم دملا  ملع  َصقنسو  اهدحأ ، ملع  انصصق  لا  ةدلاخلا  ةئادفلا  روصلاو  تاحضتلا ،

.اعت نذب هللا 

انل اونوك  رواغم  لاطأ  إ  هف  شعن  يذلا  بعصلا  تقولا  اذه  انتمأ   جحأ  ام  باش ، ا 
درجمل ال  لاطألا ، ةقلامعلا  ءالؤه  فرعتلاو ع س  لثملاو ، ةودقلا  هف  تلق  تقو  ةودق  

، اناح دجملا ؛ انضام  طل  امنو  ةدرالا ، ةنهذلا  ةفاقثلا  وأ  بلاسلا ؛ باجعإلاو  ةفرعملا 
.هللا نذأ  قملا  انلقتسمو 



دهشلا مألا 
ةاضرم هللا اهنم  ُملعتي  ةللج ، براجتب  ءرملا  ُدمت  ءامظعلا ؛ ةقلامعلا  ءالؤه  ةلالطإلا ع س  َّنإ 

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

.هر بح  حو  عم هللا ،

خــــرات لاطأ  مظعأ  نم  دحاو  وه  ل  لدنألا ، خــــراتلا  ةقلامع  نم  قالمع  عم  نآلا  نحنو 
، اوروأ تب   ل  مالسإلا   لخد  نأ  ملح  نا  هلجأ ، نم  تامو  هنيدل ، شاع  ةطاق ، مالسإلا 

زولوت ةكرعم  دسأ  لسالا  لطلا  هنإ  كلذ ، قيقحت  إ  هقط  وهو   دهشساو  كلذل  شاع 
لطلا اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعنل  انب  اولاعتف  همحر هللا ، الوخلا  كلام  نب  حمسلا 

.مادقملا

ح كلملا ، دع  نب  ناملس  هفلس  بارت  نم  هد  ضفني  زعلا  نب  رمع  نمؤملا  مأ  دا  ام 
، ةمالسإلا ةلودلا  بترت  دع  نأ  ددجلا  ةفلخلا  دارأ  دقلف  راصمألا ، ءارمأ  رظنلا   دع  ردا 

ناو ءاقلا ، قحتس  يذلا  الإ  مهنم  هنام  الف ي   ددج ، نم  ةالولاو  ماحلا  رمأ  رظني   نأو 
ةقثلا مامت  هف  قثي  نا  هنألو  الوخلا ؛ كلام  نب  حمسلا  زعلا  نب  رمع  مهنَّيع  نيذلا  لوأ  نم 
ندملا نم  اهرواج  امو  سلدنألا  الأ و  ملسملا ؛ دال  نم  ةمهألا  ةددش  ةالو  مح  ەالو  دقف 

نب وم  لثم  ماظعلا  ةداقلا  نم  سلدنألا  تلخ  دقو  مويلا ،-  اسرف  ةلاغ -  دال  نم  ةحوتفملا 
.داز نب  قراطو  وم  نب  زعلا  دع  ەدلاوو  صن 

فحز مث  سلدنألا  دال  لوخد  لق إ  نم  راوغملا  دئاقلا  صن  نب  وم  سفن  تقاتشا  املثمو 
حارو اهل ، اسرف  حتف  إ  كلام  نب  حمسلا  سفن  تقاتشا  ةيطنطسقلا ، حتف  اوروأ ح  إ 

.ظعلا مالسإلا  ةلودلا  دقع  اهمض إ  هعفد إ  هلخاد  نمؤملا  علطت 

نوطختي  مهو  اهءارو  امو  ةلاغ  دال  نومق   نيذلا  لاح  هلإ  روصت  ةقتلا  هسفن  تحار  دقل 
موي مهعم  رانلا  إ  مهنورجو  اندلا ، مهنولظ   ةملظ ، ماح  مهمح  كلاو ، ةثولا  مالظ 

، ةلاغلا هقئاقحو  ةماسلا ؛ هملاعت  اوفرع  ملو  دع ، مهغل  نك  مل  مالسإلا  رون  نأ  كلذ  ةماقلا ،
وه نإ  هر  دنع  هلاني  فوس  يذلا  مظعلا  باوثلا  فصت  خلا  هعجش ع  لا  هسفن  تحار 

.داللا ەذه  حتف  مدقأ ع 

ةاون اهنم  ذخأ  نأ  دتمت إ  هتانمأ  تنا  ل  بسحف ، ةلاغ  دال  حتف  علطتي إ  حمسلا  نك  ملو 
، انامور مويلا  اهمسقتو  اوروأ ، ق  بونج  ةعقاو  ةرج  هش  مويلا  لا   ناقللا  حتفل 

نأ الإ  ناقللا  لود  عاسا  عو  نانويلاو ، اكرتو ، اراغلو ، اقاس ، افالسوغوي  داحتاو  انالأو ،
إ اسرف  ةلود  نم  لص  نأ  دي  هنإ  اعاسا ، أ  تنا  حمسلا  لخاد  نمؤملا  لامآ 

.ملسو هيلع هللا ىلص دئاقلا  لوسرلا  ةراشل  اققحت  ناقللا ، دال  ةيطنطسقلا  

ةندم حتف  ةاد  نوك  امنإ  وجرملا  بلا  فدهلا  قيقحت  إ  وألا  ةوطخلا  نأ  حمسلا  ىأر 
حمسلا ىأر  لودوغنل ،-  لهس  طسوتملا   رحلا  برق  اسرف  ونج  مويلا   عقت  لا  ةنورأ - 

سلدنألا دال  زواجت  لا  ةسرفلا  ندملا  تنا أ  اهنأل  كلذ  ادج ؛ ةبك  ةمق  ةنورأ  ةمق  نأ 



بصتت اهودجو  هبلا ؛ لاج  نم  اوردحنا  امل  نوملسملا  ناو  ىلا ، اسرف  حاتفم  و 
.راجلا دراملا  بصتي  ام  مهمامأ 

نم هبلا و  لاج  عو  ةكرب هللا ، قلطناو ع  هتاوق ، دشحو  فحزلل ، ةدُعلا  حمسلا  دعأ 
لا ةنورأ  ةنيدم  اهحوفس  دنع  اهفلخ  نم  عقتو  ةقشم ، اهدشأو  اولُعو ، ةروعو  لاجلا  بعصأ 

وأ مالسإلا  اهلهأ  ضرع ع  مث  هتاوق ، اهاحف  حمسلا  اهلصو  ضرألا ، ندم  نصحأ  نم  تنا 
تاقنجنملا ح مهفذقو  ىرخألا ، ولت  ةمجهلا  مهمجاهي  بهف  ەوبأو ، كلذ  مهيلع  زعف  ةجلا 

وطلا داهجلا  نم  عيباسأ  ةعرأ  دع  ملسملا  ىدأ  ةنصحلا   ةقعلا  ةنيدملا  تطقس 
.لق نم  هل  اظن  اوروأ  دهش  مل  يذلا 

هفحز  رفاظلا  السإلا  شجلا  عبات  كلذل  ةحارلل ؛ تقو  تنملا  رفظملا  دئاقلا  مامأ  نك  مل 
و ةناتكوأ -  ةعطاقم  ةمصاع  زولوت  اسرف  بونج  ىلا   ةنيدملا  ەاجتا  ةسرفلا  ارألا 
لق نم  ةنورأ  ةنيدم  لهأ  ضرع  املثم  اهلهأ  ضرعف ع  اسرف ،-  نم  ونجلا  لحاسلا  عقت ع 
مهئاقو ع مهدل  نع  ملسملا  عافد  ظن  ةجلا  اوعفد  نأ  امو  مالسإلا ، لوخدلا   امإ 
ملف نراخلا ، دحأ  اهلهأ ع  قفاوي  ملف  اوءاش  نإ  اهنع  عافدلا  مه   اوكش  نأ  نود  مهنيد ،

ةعنملا ةنيدملا  تدا  لعفلاو  قينجنملا ، مهفذقو  مهاح  نأ  الإ  حمسلا  مامأ  نك 
.ةقحاسلا ةمهلل  ةسف  عقت  نإ  ةنصحلا 

حبصأ املف  همح ، ەاضقو   هملع  اعت   ەردق هللا  رمألو  ناسُحلا ، نك   مل  ام  ثدح  نل 
ماح نا  زولوت ، وحن  السإلا  شجلا  كرحت  أد  امل  مالسإلا ، شج  نم  ادج  اق  نلا 

إ اهاصقأ  نم  اوروأ  اوفاطف  هلسر  لسرأو  داعلاو ، داللا  مهــحل  رفنس  ةناتأ  ةعطاقم 
اودص مل  نإ  مهنادلوو  مهئاس  سو  مهراد ، لالتحا  مهءارمأو  مهكولم  اورذنأو  اهاصقأ ،

.السإلا شجلا 

ةرفو نم  غل  دقو  اددع ، مهأو  اسأ ، هلتاقم  دشأ  هعم  مهسأ  الإ  اوروأ  بعش   قبي  ملف 
راغلا نإ  ح  لق ، نم  اظن  اندلا  هل  فرع  مل  ام  هتأطو ، لقثو  هتكرح ، فنعو  شجلا ،

و نورلا ، ةقطنم  نع  سمشلا  تعنمو ع  تجح  دق  همدق  تحت  نم  ةرياطتملا  ةتألاو 
.اسرفو الجنإ  ارهن   مضت  لا 

ةكرعم ر  قفلا  ب  تراد  مث  لاجلا ، الت  لاجلا  نأ  سانلل  لَخ  ناعمجلا  ادت  املو 
اومهلأ ام  اورلا ، لاجلا  توبث  دنج هللا  تثو  لق ، نم  ثم 

ً
اهل  خــــراتلا  فرع  مل  سو 

.ءادفو نامو  نم ص 

نم فعض  ةكرعملا ح  نامأ  نم  نام  ل  ەودع   دونج  مامأ  رهظ  همحر هللا  حمسلا  ناو 
مهركذ هشج  بئاتك  لقني ب  أتف  الو  ةوقو ، ةوا  مهلاتقل  ملسملا  دونج  عفدو  مهتوق 

كلذك وه  امفو  لس هللا ، داهشسالا   مهضرحو ع  داهجلا ، تاآ  مهيلع  أرقو  ماأ هللا ،
.ەداوج نع  اع  رخف  مهس ، نم  ةمر  هتباصأ 

، مهسوفن إ  رعذلاو  مهــلق ، إ  سألا  بد  لا ،
َ

ى قوف  دنجم 
ً

لسالا  مهدئاق  دنجلا  ىأر 
، ةعجافلا ةمهلا  مهسوؤر  قوف  قفألا  تحالو   مهوفص ، ةلللا   تعقوو  مهدضع ، تفو  

.مهيبأ ةرك  نع  مهدي  نأ  رارجلا  شجلا  عسو  حبصأو  

، اعت دنع هللا  نم  ةمحر  ةكرعملا  نادم  اعمج   اوداُي  نأ  اودا  نيذلا  ملسملا  تكردأ  انه 



امل زولوت  ةكرعم  ةملظ  تهذ  دقلو  اهبهذ ، ارد  لسرأو هللا  الإ  ةملظلا  تدتشا  نإ  امف  اذكهو 
نام وحن  هجوتي  نأ  فاغلا  نمحرلا  دع  صلخملا  نمؤملاو  مظعلا  لطلل  اعت  هللا  نذأ 

إ مهب  داعو  رئاسخلا ، نم  ردق  لقأ  مهباحسا  رمأ  وتف  ملسملا ، شجلا  نم  ةداقلا 
.ددج نم  مهيلع  ةرلا  دع  نأ  مزعلا ع  دقع  هنل  سلدنألا ،

ةع  •    

ەرونب ءتسف  ءاملظلا  ةلللا  ردلا   نع  عشقنت  فك  مويغلا  تأر  له  ملا ، أ  ا 
السإلا لط  داهشسا  نع  زولوت  ةكرعم  تعشقنا  اذكهو  ىراحلا ؟ ەانس  يدتهــو  نوهئاتلا 

نمحرلا دع  ذفلا  لطلا  خــــراتلا  لاطأ  مظعأ  نم  دهاجم  رونب  ةكرعملا  تقأ  دقف  اضأ  ددج ،
رهن ع  ءارحصلا  فوج  كالهلا   ع  لقملا  شاطعلا  أ  اذكهو  فاغلا ، دع هللا  نب 

.ةاحلا مهيلإ  درت  ةفرغ  هنم  اوفغل  هلإ ؛ مهيدأ  نودمف  ءام ،

السإلا داهجلا  عت 
َّ

ثح  ىراصنلاو  ملسملا  ب  ةمساح  ةكرعملا  ەذه  تنا  باش ، ا 
ةراضحو مالسإلا  رون  نم  ْتمرُح  ثح  اوروأل  ىك  ةراسخ  اهتجن  تناو  ةفل ، اهدع 

ةبك ةكن  ءادهشلا  طال  ةكرعمو  نويغلا   باَتلا  نم  ثلا  اهتعا  كلذلو  ملسملا ،
ةنامثل سلدنألا  اهب  عتمت  تنا  لا  ةنملا  ةراضحلا  نم  اهتمرح  ةفنع  ةو 

َ
اوروأ ، تاصأ 

.نورق



يد لس  دهاجأ    نأ  تمسقأ 
حور مهصرحأ ع  نيدهاجملا  دئاق  نوك  نأ  وه  ارثأو ، اخ  اهأو  ءادفلا  ەوجو  عأ  نأ  كش  ال 

ةحضتلا نطاوم  نوعراس إ  هئارو  نم  نيذلا  اذإف  هسفن  نم  ةودقلا  ع  ح  ءادفلاو ، لذلا 
ةوسأ اونا  نيذلا  ةداقلا  جذامن  نم  ثلا  انيلع  ضرع  مظعلا  مالسإلا  خــــراتو  ءاطإ ، الو  ددرت  ال 
ءالؤه نمو  ءادفلاو ، لذلاو  ةحضتلا  ةعورو  داهجلا ، قدص  صرحلا ع  مهدونجل   ةنسح 
ةنيدم دومص  ةمحلم  بحاص  همحر هللا  غزلا  دماح  ادفلا  دهاجملاو  مظعلا ؛ قالمعلا  نا 

.ارهش ىدحإ ع  يلصلا  فلاحتلا  هجو  ةقلام  

ادأ داعتبالا  بح  همحر هللا ال  ناو  مهتامحو ، ملسملا  لاطأ  نم أ  قالمعلا  اذه  نا  دقل 
انب اولاعتف  كلذ ، هر ع  هتاح ح ل  لاوط  امك  اضن 

ً
لضان  دقو  داهجلاو ، نادملا  نع 

.ةدلاخلا ةمحلملا  ەذه  عم  روطسلا  ەذه  شعنل  

مالسإلا ةلود  نم  ةقالا  ةقلا  قحسل  هططخ  قيقحت  عمجأ ع  دق  ودنانرف  ةلاتشق  كلام  نا 
ناو ةمواقملاو ، مزعلا  نم  ةددج  احور  اهيلإ  ثعيف  ةمللا ، داحتا  اهيلإ  دوع  نأ  لق  سلدنألا   

وبأ اهيلع  رطس  لا  ةطانرغ  نم  ةنجلاو  ةقلا  دعاوقلا  وزغ  ءدلا  رثؤي  نأ  بطلا  نم 
وبخ الو  ل  امزع ال  هتمواقم  ىدي   ناو  هتعاط ، نيد  نك  مل  لغزلا  نأل  لغزلا ، دع هللا 

ەد تطقس   اهلهأ  نم  فنع  عافد  دعو  ةقلام  ةنيدم  نصح  شل  ةدعاق  إ  هتاوق  هجتاف 
.م ويام ١٤٨٧ ةجه =  ةنس ٨٩٢  وألا  ىدامج  كلذ   نا 

مهنم إ ثك  زاجو  ةقالا ، مالسإلا  اوح  اوقرفتو   اهلهأ ، مظعم  اهرداغ  اهطوقس  رثإ  عو 
نأ كلذ  اوعاطتساو  ةرواجملا ، ىرقلاو  نوصحلا  عيمج  ىراصنلا ع  وتساو  برغملا ، ةودع 
دقو سلدنألا ، روغث  عنمأ  نم  ةقلام  تناو  بوصو ، بدح  ل  نم  ةقلام  ةنيدم  ع  اوف 
ناو اهل ، ري  ةلاح  برغملا   ةودع  ةخألا  اهتلص  دقع  قراط  لج  طوقس  دع  تحضأ 
تقو السإلا  برغملا  نم  دادمألا  مودقل  ةعجان  ةلسو  ل  عطق  نأ  ع  صرح  ودنانرف 

.ةاغلا ەذه  ققح  ةقلام  ءالسالا ع  ناو  خألا ، عالا 

ةقلام ع  اوفحز  ح  ةرواجملا ، نوصحلاو  شل  ع  ءالسالا  نورفظ  ىراصنلا  دا  امو 
 = ةجه ماع ٨٩٢  ةناثلا  ىدامج  لئاوأ  كلذ   نا  ةفثك ، تاوق  رحلاو  لا  نم  اهوقوطو 

غزلا دماح  بلا  دهاجملا  مهسأر  عو  اهنع  عفادملا  جمت  ةنيدملا  تناو  هنوي ١٤٨٧م ،
ملس ةدللا  لهأ  ررق  كلذ  عمو  يسلدنألاو ، ةراغملا  نم  ناسرفلا  رباأ  نم  ةراتخم  ةخن  هعمو 

غصلا هللا  دع  أ  نئاخلا  ناطلسلا  ةوعد  لوبقو  ةمواقملا ، ىودج  مدعل  ةغاطلل  ةنيدملا 
.ملسلل ةغاطلا  فلح  ةطانرغ  بحاص 

هلع مزع  ام  اوعمس  امدنع  مهلوقع  تراط  ةغاطلل  ةنيدملا  ملس  رمأ  نودهاجملا  ملع  امل 
، شآ يداو  بحاص  لغزلا  مألا  دهع  ع  ةنيدملا  هلهأ  نم  ا  نم  اورفنساو  ةدللا ، لهأ 

.توملا ةمواقملا ح  اوررقف  اعمج ، اوءاجف  هتح  صاوخلا إ  غزلا  دماح  دئاقلا  دتساو 

، ملسلا ةركف  باحصأ  غصلا  هللا  دع  وبأ  راصنأ  نم  دفاو  هعمو  ةغاطلا  نم  دفاو  ءاجو 
بهذا : “ دفاولا سئرلل  دماح  لاقف  ءامدلل ، نقح  لاتق  نود  ملسلا  غزلا  دماح  نم  نوبلط 



”. اهملسأل اهيمحأل ال  ةقلام  ةنيدم  تملس  دق  نإ  كدسل  لقو 

مدقف هعم  نمو  غزلا  دماح  لتق  دع  الإ  ةنيدملا  لوخد  عيطتس  نل  هنأ  ودنانرف  ملع  كلذ  دنع 
قرف ثالث  سو  ضارألا ، دماح  قرحأف  رحلا ، نم  هلطاسأ  هتلاقو  شجلا  فحزو  عفادملا ،

، لجلاو ةرانملا  قيضم ب ق  رورملا  نم  ناسإلل  دُ  نا ال  امل  هنأ  كلذو  ودعلا ، ةمداصمل 
ةهبجلا لولا  ىرخأو  ةرخصلا ، لالتحا  ىرخأو  قيضملا ، لالتحا  هشج  نم  ةقرف  غزلا  رمأ 

.ةحلا

تادجنلا تقحالتو  قفلا  ب  ةنحاط  برحلا  تناو  قيضملا  برحلا   ةاد  تنا 
اودصو مهفقاوم  اوتث   نيدهاجملا  نل  مهتأطو ، تدتشاو  مهداوس ، مظعف  ىراصنلل ،

، عفادملا راوسألا  ب  ودنانرف  أدف  ةمالسإلا ، ةمواقملا  طغض  تحت  اوعجاف  مهعومج 
، اهعقاوم ةعنمو  اهراوسأ ، ةنأتمل  ةددش  ةمواقم  تمواق  ةنيدملا  نلو  ةلئاه ، قئارح  تثدحف 

مهرحدف ناسإلا  ەوقلسف  بارخلل ، ەأ  ادت  بك  دحاو  جب  الإ   نانلا  رثؤت  ملو 
، ملسملا اوحازأف  ةلمحلا  اوقدصو  ةناث  اولمحف  اثك ، اقلخ  مهنم  اولهأو  ةرم  لوأ  نوملسملا 
ل نم  رخف  دودخألا  رانلا   اوعضوو  مهيلع ، اولمحو  نوملسملا  عمجتف  نصحلا ، اولمو 

.هلخاد ناسإلا  عيمج  تامو  بناج 

غزلا دماح  إ  ارخآ  ادفاو  اوثعو  اهجوز ، ةدعاسمل  مظع  شج  البازيإ  ةلملا  تءاج  انه 
رمأ انه  ضرعلا ، دماح  ضفرف  ملسلا  لوبق  صاوخلا  ضع  ەاجف  ةنيدملا ، ملس  بلط 

بحاص كرملا  ودنانرف  ةغاطلا  رمأو  ةنيدملا ، وحن  اهنان  تقلطأف  عفادملا  قالطب  ةغاطلا 
، نصحلا وحن  ةدش  نانلا  قالطو  ةرانملا ، لج  نم  بق  جب  ع  موجهلا  سداق  نصح 

اومزهو ەدانجأ ، اوحذف  رغم  فلأ  هلع  لاهناف  ەذخأ ، عمطو   جلا  كلذ  وحن  دنجلا  مدقتو 
، ثك قلخ  امهنم  كلهو  ناقفلا  محتلاو  ةرلا  اوداعأف  ىراصنلل ، ددملا  قحالتف  مهنم  ملس  نم 

نأ الول  ملسملا  د  عقت   هتيار  تداو  ةناث ، مزهني  كرملا  داف  ةراغملا  ماقم  صلا  وتو 
مهنل نصحلا ، إ  دونجلا  ه  داعف  لاتقلا ، ةعمعم  حج   ةتانز  نب  مهاربإ  نيدهاجملا  دئاق 

كلهو  لتقلا ، مهيف  اشف  دقو  ناسإلا  عجارتو  ناسإلا  مظعم  اولتقف  ماهسلا ، ةامر  مهيلإ  اولسرأ 
.ناسإلا اصع ع  اموي  ناف  اودارود ، وغاتروأ  دو  ىراصنلا  ناسرف  رهشأ  دحأ  ةعقولا  ەذه 

، نيدهاجملا سوفن  سامحلا   ثعي  نام  نا  ناو   لم ، الو  ل  ال  غزلا  دماح  نا 
مزع هنإ  ح  ةنيدملا ، راوسأ  نم  مدهتملا  ممري  عو  نوناع ، ام  اعو  نودهاج ، ام  دهاج 

.ناسإلا لوطسأ  موجهلا ع  دصقل  تاقارح  نفس  تس  ءانب  ع 

دقو بلصلا ، ةار  تحت  اوروأ  ندم  نم  عيمج  نم  عوطتملا  عمج  تدفاوت  تقولا  اذه  و 
بشخلا نم  جاربأ  ءانب  ارمأو  اناسإ ، ندم  عيمج  نم  تاوقألاو  رئاخذلا  ةلملاو  كلملا  بلجتسا 

رمأ مث  لولاو ، قلسلا  لجأل  ملالس  اهلو  بلاود ، ع  مت  لتاقم  ةئام  اهنم  دحاولا  عس 
.ضرألا تحت  قدانخلا  رفح 

اولم ح  مهحوارو ، لالا  مهيداغ  ل  اقاوف ، مهلهم  الو  ةحار  ناحملل  كي  دماح ال  ناو 
ناردج تحت  رفحلا  اوفشا  نأ  ةقلام  لهأ  ثل  مل  مث  رملاو ، رجلا  ماخلا  تألتماو 

لاهدلا كلت  ىراصنلاو   نوملسملا  ناف  ضرألا  تحت  اوبقنو  اهئازب  اورفحف  ةنيدملا ،
عيمج اولتقو  ملسملل  نا  روهظلا  نأ  الإ  اهرهظ ، قوف  مهعا  ضرألا  نط  نوعراصتي  

.مجاهملا



تس لاتقلا  رمتساو  ودعلا ، ةدحاو ع  ةلمح  لاو  رحلا  نم  اولمحو  نوروصحملا  عمجت  مث 
عيمج اهنع  عطقناو  ةقلام ، اشف   دق  عجلا  ناو  ةنيدملا  اوداعو إ  ودعلا ، اومزهي  ملف  تاعاس 

ةلسارم اوعمجأو ع  سانلا ، برلا ع  دتشاف  لالغلا  تنفو  كلاسملا ، اهنود  تدسو  ددملا 
، مهنم لجر  عم  ةلاسرلا  اوذفنأو  سافنلاو ، سوفنلا  نامألا ع  ط  ملسلا  رمأ  ةغاطلا ، 

. تام مث  لجرلا  بصأف  ماهسلا  ەوقشرف  دماح  باحصأ  ه  رعشف 

، مهتدجنل سملا  لغزلا  ناطلسلا  اولأس  قيضلا  نم  ةقلام  لهأ  لح  ام  شآ  يداو  لهأ  ىأر  املو 
غصلا دع هللا  اأ  نئاخلا  ملع  املف  ةقلام ، وحن  هتاوق  كرحتو  مزل  ام  هل  زهجو  اشج ، دشحف 

هتنامأل اتاثإ  قطلا  همع   شج  ةضراعمل  هشج  كرحت  ةقلام ، وحن  لغزلا  همع  كرحت 
لغزلا شج  نم  ةلفغ  عو ح  هنيد ، ءانبأ  ةفأر  ەذخأت  ملو  ىراصنلا ، كولمل  هتقادصل  ادأتو 

، شآ يداو  إ  لغزلا  لقف  ءاركن ، ةمه  لغزلا  مزهي  نأ  عاطتساو  ةسا  ل  نئاخلا  ضقنا 
.البازيو ودنانرف  نلا إ  رئاشلا  نئاخلا  ثعو 

قرولا اوخطو  دولجلا  اولأف  ەودج ، ملف  لخلا  محل  اوبلط  ةقلام ح  لهأ  ضع  دق  عجلا  نا 
توملا قرلا ع  نثؤم  ىراصنلا  ركسعم  ةعامج إ  أجتلاو  ٌثك ، ٌقلخ  مهنم  كلهو  تلا ،

نم ةعامج  ەدنع  اودجوف  غزلا  دماح  إ  ةنيدملا  ناعأ  نم  ةعامج  بهذ  كلذ  دنع  اعوج ،
، ىودجلا نم  ةمقع  ةمواقم  ت ع  نأ ال  هلوسرو  ا  كلإ  لسوتن  اننإ  : “ اولاقف ءاملعلا ،

تملس دقو  ةشول  لاجر  نم  دشأ  اوسل  انلاجرو  ةدنر ، تمدهت  دقو  ةدنر  راوسأ  نود  انراوسأ  نإف 
لغزلا نو  ىراصنلا ، كولمل  عبات  دع هللا  اأ  اهناطلس  نإف  لمأ ، بك  ةطانرغ  انل   سلو  ةشول ،

مهباجأف اعوج ،” انمامأ  نولهي  انلافطأو  انؤاسو  رظتن  امف  شآ ، يداو  د   اهنم  دط  همع 
”. اهنع انمئازع  اوطت  الف  ةخأ ، ةمجه  دع  انيلع  : “ دماح

، ةرامغ رواغم  نم  ةعامجو  انزلا ، مهاربإ  ەءاروو  شاوردلا  دحأ  ةار  اعفار  جخ  اتلا  مويلا  و 
وحن نودهاجملا  فحزو  ةخألا ، ةعقولا  ةدهاشمل  جاربألا  اعأ  ع  دالوألاو  ءاسلا  دعصو 

نلا حــــلا  تهو  ةلمحلا ، نوملسملا  قدصف  وغاناص  ركسعمو  حار  ةعلق  بحاص  ركسعم 
، ناسإلا فشكناف  ةنجلا  حار  ةرامغ إ  تقاسو  سطولا  حو  شوردلا ، ةار  اهل  تقفخو 

.رارفلل ةحان  ل  نم  اوعادتو  مهــلق ، بعرلا   عقوف  ألاو ، لتقلا  نودهاجملا  مهدراطو 

، نوملسملا طتف  ةارلا  تطقسو  هاصأ ، رجح  اع  شوردلا  َّرخ  ذإ  كلذك  رمألا  امنو 
، روبثلاو للا  نيدانو  نهلع  عفترا  نبدم  ءاسلا  مهآر  املف  مهجاردأ  اوعجرو  علهلا  مهب  لزنو 

مظنت هتاوق  ل  لواح  غزلا  ماق  انه  اولشف ، مهنل  داضملا  موجهلل  نوملسملا  دمصو 
اوسارف نلا ، ةقلام   لهأ  لمأ  عطقناو  هموق ، عم  هلقعم  إ  عجارف  لشف ، هنل  فوفصلا 

دحأ اعنتمم   غزلا  و  ةقلام ، اولخدو  ملسلا ، ع  مهنم  اوضرف  ملسلا ، ع  كولملا 
.عجلا نم  ملسلا  اوحنج إ  هتعامج  نأ  الإ  عالقلا ،

املف ةقلام ، لهأ  لاني  ام  الإ  مهلاني  هنأ ال  مهباجأف  ملسلا ، كلملا  إ  غزلا  باحصأ  ثعف 
هتمواقم بس  نع  ةغاطلا  هلأس  امنيحو  ءاقرأ ، هاحصأو  وه  ەذخأو  ه ، ردغ  غزلا  ملسسا 

ولو طوو ، يد  لس  دهاجأ   نأ  تمسقأ  إ  : “ غزلا هاجأ  روهشلا ، ەذه  ل  هل  ةددشلا 
هذعو هضغ ؛ ماج  هلع  بصو  ةغاطلا  بضغف  ادأ ،” حالسلا  تملسأ  ام  يدنج  عواط 

.اهلهأ مظعم  لتقو  ةقلام  لهأ  ةغاطلا  ردغ  مث  سانلا ، مامأ  هلتقو  اددش  ااذع 

ةع • 



ىري ثح  برغملاو ، قملا  ةداهجلا   عئاورلا  ملسملا  ةداق  خــــرات  انفحتي  اذكه  باش ، ا 
ةثاغإ امنو    اندلا ، معن  بلقتلا   تسل   ةحورلا  مهتداعس  نأ  ةداقلا  كئلوأ 
غزلا ضفر  دقل  ءادعألا ، لالذو  ملسملاو ؛ مالسإلا  زازعو  وركملا ؛ ذاقنو  فوهلملا ؛

ةلاس ح ل  دهاجف  ءادعأ هللا ، د  ملسملا   ندم  كو  روصقلا  شع   نأ  همحر هللا 
.كلذ العو ع  لج  هر  ل 

لئازلا  ضرعلا  اذه  كرتو  ىوهلا ، ع  قحلا  لطلا  دهاجملا  اذه  راثيإ  اضأ  خلا  اذه   
.هللا نذب  هر  ناوضرب  زوفلا  ةرخآلا  و  ەركذ ، اندلا  هعفرف   اخ ، هضوعف هللا  اعت ،



مقتنأ فاع ح  مهللا 
مهقورع مدلا   ناج  يرجتو  نمؤملا ، ناك  ي   حور  لاضنلاو ، ةحضتلاو 

َ
ءادفلا ، بح 

، مهرمأ ام  نوصع هللا  ال  ضرألا ، ەذه  نمحرلا   دنج  ْمهف  داهجلا ، َ ع  ادلا ، اعد  ام  اذإ 
ةضف هلس  داهجلا   نأ  نوملع  مهو  لجو ، زع  وملا  ةعاط  نم  ه  نورمؤي  ام  نولعفو 

، داسفلا نم  ضرألا  ه  ناصتو  داللاو ، حورألاو  ضارعألا  ناصت  ه  ةحلم ، َةروو  ةمحم ،
َ

.هلع سانلا  رطف هللا  يذلا  نيدلا  اذهل  نلا  قَّقحتي  هو  دادسالاو ، وفلاو ،

رخد ال  لس هللا ، مهلاومأو   مهحاورأ  لذ  نوسفاني   خــــراتلا  ملسملا ع  لاطأ  ناو 
ق نم  ذاذفإلا  لاجرلا  ءالؤه  دحأ  ةصق  ەذهو  لطالا ، لاطو  قحلا ، قاَقحإ  اعسو   مهدحأ 

.هللا همحر  ثألا  نبا  دنع  ةاورلا  تءاج  ام  السإلا ، ملاعلا 

لتاقم فلأ  ةئامثالث  نودي ع  ثك  ددع  صلا   دال  نم  كلا  جخ  ةجه  ةنس ٤٠٨  ف 
اضرم ضرم  ناتسكرت  كلم  امل  ناخ ، ناغط  كلملا  نأ  مهجورخ  بس  ناو  كلا ، سانجأ  نم 

.كلذل داللا  اوعمطف   ضرملا ، ه  لاطو  اددش ،

ناتسكرت ةمصاع  مهنب و  و  سانلا ، نم  ثلا  اوبسو  اومنغو  اهضع ، اولمو  اهيلإ  اوراسف 
.طقف ماأ  ةنامث  نوغاسال 

حو ةرفلا ، نم  ملسملل  مقتيل  هفاع ، نأ  اعت  لأسف هللا  اضم ، اهب  نا  خلا  هغل  املف 
كلملا اذهل  بجملا  باجتساف هللا  دارأ ، ام  كلذ  دع  ه  لعف هللا  مث  ناغطلا ، نم  مالسإلا  دال 

.ەافشو حلاصلا 

هلإ عمتجاف  لس هللا ، داهجلل   سانلا  رفنس  مالسإلا  دال  رئاس  بتكو إ  راسعلا ، عمجف 
.كلا ةهجاومل  السإلا  شجلا  كرحتو  افلأ ، نوعو  ةئام  ةعوطتملا  نم 

مهفلخ راسف  مهدال ،  اوداع إ  هعم ، نم  ةكو  راسعلل  هعمجو  هتيفاع ، خ  كلا  ملع  املف 
دقو فرطلا ، ةلئاه ب  ةكرعم  تناف  ةفاسملا ، دعل  نونمآ  مهو  مهكردأ ، رهشأ ح  ةثالث  وحن 

، كلا تاوق  داضم ع  موجهب  ماق  مث  حسالا ، كلا  موجهل  ةكرعملا  لوأ  ناخ   ناغط  دمص 
ملو فلأ ، ةئام  وحن  أو  لتاقم ، فلأ  ئام  ةداز ع  مهنم  لتقو  ءاركن ، ةمه  مهب  قحل  ح 

.دلا الإ  مهنم  تلف 

إ داعو  هلثم ، دحأل  دهع  ال  ام  ةضفلاو ، ةبهذلا  اوألا  نم  كلذ  غو  باودلا ، نم  منغو 
، هلع نا  ام  َدشأ  ضرملا  ەدواع  ح  للق  الإ  ثل  املف  كلملا ، ةدعاق  نوغاسال  ةمصاعلا 

لهأ لمو إ  هلهأو ، ملعلا  بح  نيد ، بحاص  خلل ، احم  داع 
ً

ناو  همحر هللا ، هنم  تامف 
.مهــقو مهلصو  نيدلا 

ةع • 

لا ةدعلا  ةَّقشملا  اهنلو  مغلاو ، مهلا  بهذ  ءانعلاو ، ةَقشملا  هف  يذلا  داهجلا  ةداس ، ا 
حاورألا هنم  عجت  يذلا  طخلا  داهجلا  هنلو  ةفعضلا ،

َ
ُمئازعلاو  ةطقاسلا ، ُممهلا  اهنود  اقتت 

.ةلوزهملا ةبلاو  ةغصلا ، ُسوفنلا  هنود  لذاختت  يذلا  اعلا  قفألا  هنلو  ةخنملا ، ةلهلا 
ُ



ةشاح نوشعل ع  مهنإ  ةملا ، قافآلا  دعاصلا إ  قطلا  نْوواهتي   يذلا  كئلوأ  مه  ٌك 
نمثلاف اغلا ، نمثلا  ءادأ  اوبتجاو  بلاطم ، اولانو  عفانم  اوغل  مهنأ  مهيلإ  لّخ  نو  ةاحلا ،

.صخرلا هفاتلا  ىوس  يش  للقلا ال 



لعامسإ ا  كنم  مئازهلا 
ةروص شاع   ەردق ، قح  ردقو هللا  هتققح ، نقت  ام  اذإف  ةققحلا ، اعت   دع   ناسإلا 

، ةناث ل  هر   عم  شع  اهل  ، هتاحف  ملاظ ، باهرإ  وأ  راج ، شط  نم  فاخ  ال  ةل ،
ةاحلا لجأ  نم  لمع  الو  ةرخآلا ، رادلل  لمع  ةمئال ، ةمول  خ  هللا  ال  قحلا ، ةمل  ملتي 
نيذلا ءامظعلا  ءالؤه  نم  ثلا  دجملا  انخرات  و  ەاوس ، خ  الو  هللا ، خ  اندلا ،
قيفوت خيشلا  بلا  يرهزألا  ملاعلا  مهنم  لجو ، زع  هللا  الإ  نوفاخ  ال  ّقحلا  ةمل  اوعدص 

.دلاخلا دهشملا  اذه  باحر  اس   شعنل  انب  اولاعتف  همحر هللا ، شبلا 

اهداوق ب  فالخلا  عقول  م ، ع  مئازهلا  تلاوتو  ةشحلاو ، م  ب  برحلا  تعقو  امل 
، راظنلا سئر  اشا  ف  إ  اموي  بهذف  كلذل ، لعامسإ  يويدخلا  ردص  قاض  اهشويجو ،
ك ملت  امنيح  عنصت  اذام  اشا ، ا  : » اشا فل  لاقف  هسفن ، نع  جف  نأ  دارأف  جحم ، وهو 

اجلأ إ نأ  كلذ  نم  ء  قاح   اذإ  دوع  نإ هللا  : » انيدنفأ ا  لاقف  اهعفدت ،»؟ نأ  دت  ةَّملم 
«. مهلا كلذ  جفف هللا ع  راهطأ ؛ ءاملع  ّع  ەؤرق  يراخلا ، حيحص  و  باتك هللا ،

ءاملعلا احلص  هل  عمجف  ورعلا ، خيشلا  تقولا  كلذ  ناو   رهزألا ، خيش  يويدخلا  ملف 
اوتت مئازهلا  تلظ  كلذ  عمو  رهزألا ، ةمدقلا   ةلقلا  مامأ  يراخلا  نولتي   اوذخأو  اعمج ،

مهل لاقو  ءاملعلا ، لاقو  رهزألا ، ةخشم  إ  اشا  ف  هعمو  يويدخلا  بهذف  م ، ع 
مهدهعن نيذلا  ءاملعلا  متسل  منأ  وأ  يراخلا ، حيحص  سل  هنوؤرقت  يذلا  اذه  نأ  اَّمإ  : » اقنحم

«. انيلع ءاللا  متوالتب  الو  م ، عفد  مل  نإف هللا  حلاصلا ، فلسلا  لاجر  نم 

قيفوت ةمالعلا  خيشلا  وه  فصلا ، رخأ  نم  خيش  الإ  دحأ ، ملتي  ملو  ماللا ، اذهل  ءاملعلا  مجوف 
نإف

ّ
ا رخأ ، دحأ  نم  وأ  اَّنم ، تسلو  لعامسإ ، ا  تنأ  كنم  مئازهلا  ل  : » لاقف همحر هللا ، شبلا 

ملع هللا  نطلسل  وأ  ركنملا  نع  نوهنتلو  فورعملا  نرمأتل  : )) لاق هنأ  ملسو هيلع هللا ىلص  نلا  نع  انور 
.كلذل ءاملعلا  شهدناف  رالا » ەاور  حيحص  مهل « )) باجتس  الف  مراخ  اوعد  مث  مرا 

قيفوت خيشلا  نومول  ءاملعلا  اذخأو  ةمل ، قطني  ملو  اشا ، ف  هعمو  يويدخلا  فناو 
.يويدخلل هلاق  ام  هنوبنؤو ع  شبلا 

عم ملت  يذلا  خيشلا  نيأ  : » لاقو ىرخأ ، ةرم  اشا  ف  ءاج  اذإ  كلذك ، مه  امنبف 
هنوعدوي ءاملعلا  ذخأو  ماقو ، ەذخأف  اشا ،» ا  انأ  : » لاقو هلإ ، قيفوت  خيشلا  ماقف  يويدخلا ،»؟

.ىرخأ ةرم  عجري  نأ  لمأ  نم ال  ٌعادو 

همامأو وهْبلا  دعاق   ه  اذإف  ەق ، يويدخلا   ع  الخدو  خيشلا ، عم  اشا  ف  راسو 
«، رهزألا هتلق    ام  خيش  ا  دعأ  : » هل يويدخلا  لاقو  رك ، همامأ ع  خيشلا  سلجف  رك ،

.هلاق يذلا  ثدحلا  هل  حو  هلاق ، ام  خيشلا  هلع  داعأف 

انيدنفأ ا  : » هل لاقف  انب ،»؟ ءاللا  اذه  لي  انعنص ح  اذامو  قيفوت ، خيش  ا  : » يويدخلا لاقف 
؟ احام رمخلا  سلأ  ةصخرب ؟ انزلا  سلأ  الا ؟ حيي  نوناق  ف 

ُ
تحت ةطلتخملا  ماحملا  تسلأ 

نم نلا  رظتن  فك  انيدنفأ  ا  : » لاقو رانإ ، ال  يرجت  لا  تاركنملا  ددري  ذخأو  سلأ ،»؟…
ەذهو  بناجألا ، اناع  دقو  عنصن ، اذامو  : » يويدخلا لاقف  اذه ،»؟ ل  دع  ءامسلا 



، الم يويدخلا  ركفف  ءاملعلا ،»؟ ةلح  امو  يراخلا ، بنذ  امف  نذإ  : » خيشلا لاقف  مهتيدم ،»
.قلا نم  خيشلا  فناو  خيش ،» ا  تقدص  : » هل لاق  مث  ط ،

ً
قرطأو 

ةع • 

، صلاخ قو  ةق ، ةدقع  ةاعدلاو إ  ءاملعلا  نم  ةوعدلا  وغلم  جاتح  مارلا ، ةداسلا  اهيأ  ا 
اوفصتا اذإ  الإ  كلذ  اولص إ  نأ  ةاعدلل  نكمُ  الو  سانلا ، ةاح  امهتقت   نولمع ع  مهنأل 
ةوعدلا نم  اثأت  غلأ  ةلمعلا  ةوعدلا  نأ  مولعملا  نمو  هطع ، ءلا ال  دقاف  نأل  وأ ،

ً
اهب  مه 

.نخآلا بولق  لص إ  قداصلا  بلقلا  نم  جخ  امو  ةظنلا ،

داورو مهعمتجم ، داوق   مهف  ةداقلا ، إ هللا  ةاعدلا  اهب  عتمتي  نأ  بج  لا  تافصلا  نمو 
ةاعدلا نكمتيل  ةعاجشلا ، لثمتت   ةداقلا  تافص  مهأو  هل ، نوملع  ام  سانلا إ  دب  نوذخأ 

، ةمعلا ةوقو  شأجلا ، ةطاب  عتمتو  عف ، وأ  فوخ  ال  سانلا ، ةيدلا إ  ةوعدلا  هجوت  نم 
هللا همحر  للجلا  خيشلا  اذه  حلس  دقو  ةورو ، ءودهب  عقاولا  عم  لماعتلا  نم  نكمتي  اذهــو 

.هتيهو هناطلس ، يويدخلا  ةهجاوم  ةأرجلاو   ةعاجشلا ، قلخ 



خلسملا دهشلا 
موي تاثلا  بئاصملاو ، نحملاو ، دئادشلا ، دنع  هناعمو  ەروص  ل  تاثلا  نامإلا  راثآ  نم 

دارفألا تاروصت  ع  سكعنت  ةقم  راثآ  ةاحلا  ع  نامإلا  راثف  اهئادعأ ، ةمألا  نحتمت 
و دارفألا ، ضع  صاخشأ  ضرألا   ع  م  نآرقلا  ىل  كنإ  ح  ةاحلا ، مهكولسو  
رك وبأ  مامإلا  للجلا  الا  ملاعلا  امهنم  ثلا ، لاجرلا  ءالؤه  لاثمأ  نم  دجملا  انخرات 
ەدونجو  كتملا ، ةغاطلاو  فص ، قحلا   ةمل  لمح  يذلا  لجرلا  اذه  همحر هللا ، لانلا 

شعنل انب  اولاعتف  ٌداص ، هنع  ەدص  الو  ٌدار ، هنع  ەدري  ه ال  عدص  يذلا  هنامب ، تناف  فص ،
.ارلا لجلا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس  

اهبس لا  ةدهملا -  ةنيدم  ذختاو  ةثبخلا ، ةدبعلا  ةلودلا  يدهملا  نومم  نب  دبع هللا  سسأ 
برغملا مض  ح  اولغوت  دقلو  سوت ،-  لحاس  ع  ةنيدملا  ەذه  عقتو  هل - ، ةمصاع  هلإ - 
عاطتسا ح  ةعسوتلا ، هتساس  جهن  يدهملا ع  دبع هللا  ءانبأ  راس  تام  املف  هل ، السإلا 
ةعمجلا موي  اهلخدف   م ، لالتحا  هللا  نيدل  زعملا  بقلملا  لعامسإ  نب  دعم  ممت  وبأ 

 . اجه ماع ٣٦٢  ناضمر  رهش  نم  نماثلا 

، اهلف ةرهاقلا  ةنيدم  هل  و  ةوعدلا ، هل  ماقأو  رومألا ، قصلا  رهوج  ەدئاق  هل  دهم  دق  ناو 
نا امنب  يع ، ثالا  بهذملاو  ةعشلا ، نيد  سانلا إ  نوعد  ةدبعلا  ةلودلا  ماح  ناو 

.سلا بهذملا  نوقنتع  اروسو  طسلفو ، مو ، السإلا ، برغملا  لهأ 

اولوتسا امل  : » هخرات هذلا   مامإلا  لوق  ام  ملسملا ، ةمظع ع  يدعلا  ةنحم  تنا 
«. سدقملا تب  نم  ءارقفلاو  ءاحلصلا  بره  ماشلا  ع 

تناف ربانملا ، مهنع ع  ةاحصلا ر هللا  نعل  ملسملا ع  ءاملع  نوج  يدبعلا  ناو 
نم بره  يذلا  لانلا ، مامإلا  يدبعلا  هجو  نم  ءاملعلا  نم  بره  نمم  ناو  ةمظع ، ةنحم 

.قشمد ةلمرلا إ 

بهذملا رهظأو  هسفن ، إ  ةوعدلا  رهظأ  اهيلع ، وتساو  ماشلا ، هللا  نيدل  زعملا  رهظ  املو 
.دجاسملا رهظلا  تونقلا   رمأو  ضلا ، ةالصو  حــــوالا ، ةالص  لطأو  هلإ ، اعدو  حيبقلا 

لاتق لق  يدبعلا  لاتق  ىري  ناو  ةعامجلاو ، ةنسلا  لهأ  نم  ناف  لانلا  مامإلا  امأ 
، ةجنرفلا ادحاو إ  رأ  تنك  مهسأ  ةع  يد  نا   ول  : » اموي لانلا  لاق  دقف  ييلصلا ،

«. ةعس يدبعلا  ءالؤه  و 

ماق يدعلا ، ءادعأ  ةطمارقلا  بلغتي ع  نأ  اتلا  دومحم  وبأ  قشمد  ماح  عاطتسا  نأ  دعو 
، شخ صفق  هلعجو   ناضمر ، رهش  كلذ   نا  هسحو  ەأو  لانلا  مامإلا  ضقلا ع 

.ةردنكسإلا هلمحف إ  اهماح ، هلإ  هملس  قشمد ، زعملا إ  شويج  دئاق  لصو  املو 

ثلا اوضقو ع  حبذ ، نم  ةنسلا  ءاملع  نم  اهيف  حبذف  ةردنكسإلا  إ  يدبعلا  زعملا  هجتا 
ب لانلا  رك  وبأ  مامإلا  راضحب  دونجلا  زعملا  رمأ  مث  لطالا ، لوق  مهراجو ع  مهنم ،

فقاو املف  هلإ ، لانلا  مامإلا  اولخد  نأ  دونجلا  رمأ  قلا ، ءاج إ  املف  نجسلا ، نم  هد 



، ةعسب مورلا  تمرل  مهسأ  ةع  م  نأ  ول  تلق  كنأ  كنع  غل  : » هل زعملا  لاق  هد  ب 
«. اذه تلق  ام  : » لانلا لاق  مهس ،»؟ يمطافلا  تمرو 

؛»؟ اذإ تلق  فك  : » لاقف هلوق ، نع  عجر  خيشلا  نأ  كتملا ، ةغاطلا  اذه  نظ  انه 

مورلا رن  مث  ةعسب  ممرن  نأ  ي  : » تلق دقل  نمؤملا  ةزعو  ةوق  الا  ملاعلا  اذه  هلع  درف 
«. اعلا

،« ؟ َملو : » زعملا لاقف 

سل ام  متيعداو  ةهلإلا ، رونلا  متأفطأو  حلاصلا ، متلتقو  ةمألا ، نيد  متغ  منأل  : » مامإلا لاق 
«. مل

رمأ مث  اددش ، ا  طاسلا  اثلا  مويلا  بلا   مث  موي ، لوأ  ەراهشب   دونجلا  زعملا  رمأف 
ناف هجولا ، غل  هسأر ح  قرفم  نم  هخلس ، لعجف  يدوهيب  ءف  ثلاثلا ، مويلا  هخلس  

ِباَتِلا  ِ ذ 
َكِلَٰ َنا  : } هناحس ةزعلا  بر  لوق  ددري  وهو  ءاللا ، اذه  وهو ص ع  ركذ هللا ،

هتنعط هلق  ءاقلت  تغل  املف  هلع ، ةقر  تذخأف  : » يدوهيلا لاقف  (. ٥٨ ءاإلا : { ) اروُطْسَم
«. تامف كسلا 

ةع • 

نا ل  طالسلا ، باوبأ  هنيد ع  عبي  مل  ادهاز ، احلاص  اداع  همحر هللا  نا  دقل  باش ، ا 
.ةماعلاو ةصاخلا  دنع  ةلوصلا  بك  رهدلا ، مئاص  هقفلاو ، ثدحلا  هتمامإ   عم  قحلا ، اوق 

ً

نأ لجأ  نم  قطلا  طقس ع  ملاع  نم  مو  همحر هللا ، للجلا  مامإلا  اذه  تام  اذكه  ةداس ، ا 
اهلانت ةلاع ال  ةزع  قحلا  ةمل  نأ ت  لجأ  نم  هأو  بذع  ملاع  نم  مو  قحلا ، ةمل  شعت 

كلذ ةارغ   الو  قح هللا ، ظفح  نأ  لجأ  نم  هقوقح  عيمج  مرح  دق  ملاع  نم  مو  ملاظلا ، د 
مهرودص و  مالسإلا ، ةع  تلمع  مهفاتأ  ع  ذإ  فقاوملا ، كلتل  لهأ  مهف  بجع ، الو 

.ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر  ةنسو  باتك هللا ، ظفح 



طقلا نم  لقأ  ناطلسلا 
ماسجألا باحصأ  الو ع  ناعطلاو ، برحلا  نطاوم  اموي ع  ةاق  ةمالسإلا  ةلوطلا  نكت  مل 

، هل راصتنالاو  قحلا ، ةرهاجملاو  ه ، زاعالاو  يأرلا  نوكت   اهنلو  ةقراخلا ، ةوقلاو  ةعرافلا ،
، هسفن يوق   هند ؛ فعض   نم  نوكت  دقو  لطالاو ، لا  ىوق  ترزت  امهم  هلع ، تاثلاو 

ةحورلا ةوقلاو  ةندلا ، ةوقلا  تعمتجا  اذو  هتمّع ، رئاخ   همسج ؛ يوق   نم  نوكت  الو 
.اهبناوج عيمج  نم  ةلوطلا  ذوحتسا ع  دقف  صخشل  ةسفنلاو 

نم ادحأ  لجو  زع  عم هللا  نوشخ  نيذلا ال  لاجرلا  ءالؤه  لاثمأ  نم  ثلا  عصانلا  انخرات  و 
اولاعتف لاجرلا ، ءالؤه  سأر  همحر هللا ع  مالسلا  دع  نب  زعلا  خيشلاو  هناطلس ، نا  امهم  لا 

.مظعلا لجرلا  اذه  ةاح  نم  قملا  دهشملا  اذه  ىل 

، ههقفو ەدجم  اهيلإ  هتقس  دقو  لحرو إ م ، ألا ، نم  مالسلا  دع  نب  زعلا  مامإلا  جخ  امل 
دقف داعألا ، ماأ  ةرهاقلا  إ  هلوصو  موي  ناو  لالجإلا ، ءاملعلا  هلقتسا  قحلا ، هتوقو  
ةداقو ەءارمأ ؛ بويأ  نيدلا  مجن  ناطلسلا  رمأو  هلاقتسال ، مهسالم  بأ  سانلا   دشحا 
اودعأ دقو  خيشلا ، نولقتس  مهسأر  هتهبأ ع  ناطلسلا   جخو  دعلا ، للح  اودتري  نأ  شجلا 

ءانغ ةقدح  طسو  ةحسف  راد  نكسو   ەؤانبأو ، هلهأو  وه  اهيطتمل  ةمهطملا  لخلا  هل 
.هتنام انافرع  هل  لهأ م  اهاشا 

هملعل الجإ 
ً

اهنع  عنتماف  اهب ، اتفلا  بحاص  همحر هللا  يرذنملا  ظفاحلا  مظعلا  ثدحملا  ناو 
دحأ ف  الو  هف ، عتم  هقفلاف  ەروضح  دع  امأو  زعلا ، خيشلا  روضح  لق  فن  انك  : » ئاق

ً

عماج ةاطخلا  ەالو  ذإ  ه ؛ هتيانعو  بويأ  ناطلسلا  ةحم  نم  اثك  خيشلا  ىأرو  اننب ،» وهو 
، هملع نم  لوقعلا  توتراو  هلوح ، بولقلا  تفتلاو  ءاضقلا ، اق  بصنمو  صاعلا ، نب  ورمع 

.ركنملا نع  نو  فورعملا ؛ رمأ  ةدوهعملا  هتس  راسو ع  هتبحم ، رونب  بولقلا  تقأو 

نأو قشمد ، نحملا   دع  اهتيلوت  بصانم  ەذه  : » مالسلا دع  نب  زعلا  لوق  نأ  عقوتملا  ناو 
ماحلا و  يب  ام  ركعأ  الأو  ملسملا ، حلاصم  ع  اظافح  اهيلع  ظفاحأ  نأ  ةحلصملا  نم 

ىوق جر 
ً

نا  هنأ  الإ  ناسللا ، ففع  ٌلجر  هنأ  عم  بويأ  حلاصلا  نأ  ةصاخ  قحلا ،» لوق 
دحأل عفش  الو  ادأ ، هتح  ملتي  نأ  عيطتس  ٌدحأ  نا  ام  هنإ  ح  ةيهلا ، ددش  ةمكشلا ،
امئاد اننإ  هللاو  : » نولوق هسلجم  ءارمألا   ضع  نإ  ح  لاؤسل ، ااوج  الإ  ملتي  الو  ەدنع ،

وهف نجسلا ،» إ  الإ  سلجملا  نم  جخن  نل  اننأ  بويأ  حلاصلا  كلملا  سلجم  نحنو   لوقن 
، هف همل  نأ  دحأ  عيطتس  الو  هس ، اناسإ  نجس  ذإ  فلاخملا ، شطلا  ددش  بهم ، لجر 
، ةماعلاو مهنم  ةصاخلا  ًءاوس  سانلا ، سوفن  رعذو   فوخو  ةهبأو ، ةمظع  هل  ناو  ه ، ەركذ  وأ 

؟ هعم مالسلا  دع  نب  زعلا  فقوم  نا  اذامف 

ەذخأت ملف  هتاضرم  دهاجلا   ەدهج  لذو  هب ، قثو  دقو  لجرلا ، ذوفن  مظع  هنأ  بطلا  نمف 
نيدلا مجن  حلاصلا  ناطلسلا  دعلا ع  موي  رم  وه  اهف  داسف ، لاصئساو  ةراحم  ، ةهر  
ەوجوو هد ، ب  نوفطصم  راسعلاو  هتمظعو ، هتبددو  هكوم  ةالصلا  إ  جخ  دقو  بويأ 

اذإف دهشل ، عمتجت  اندلاو  لهصت ، لويخلاو  هسأر ، حلت ع  مالعألاو  ەءارو ، نوس  ةلمملا 
«. بويأ ا  : » همسا هدانيف  سانلا  نم ب  جخ  خيش 



ح اوشهدو ، سانلا  فقوو  فقوو ، شهدو ، ناطلسلا  تفتلاف  باقلأ ، ال  ادرجم  همسا  اذكه 
كلم كل  ئوبأ  ملأ  كل  لاق  اذإ  دنع هللا  كتجح  ام  : » خيشلا هل  لاقف  مهسوؤر ، طلا ع  نأ 

.»؟ رومخلا حيت  مث  م 

اهيف عاي  ةنالفلا  ةرامخلا  معن ، : » خيشلا لاق  كلذ ،»؟ لصح  له  : » لاقو ناطلسلا  شهدناف 
يدس ا  : » بويأ حلاصلا  لاقف  ةلمملا ،» ەذه  ةمعن  بلقتت   تنأو  تاركنملا ، اهيفو  رمخلا ،
نْدَجَو

َ
ا نِإ 

َّ
ا  } نولوق نيذلا  نم  تنأأ  اذه ! ام  خيشلا : لاقف  ائش ،» تعنص  امو  نامز أ ، نم  ەذه 

.اروف ةناحلا  قالغب  ارمأ  ناطلسلا  مسرف  ( ٢٢ فرخزلا : { ) ٍةَّمأ َٰع  نَءاَآ 
َ

ا

ةلوطلا فقاوم  مهملع  ناو  مهسَردو ، بالطلا  ملع  هسلجم  و  هسرد ، إ  خيشلا  عجرو 
ام ذإ  ماحألا ، مهملع  ام  لثم  نيدلا  ةغلا ع  مهملعو  مارحلاو ، لالحلا  مهملع  ام  ةعاجشلاو 

ع ةغلا  تم  وه  كلذ  عمو  سلاو ، ححصلاو  نآرقلا  ظفح  بلاط  دجوي  نأ  ةمق 
قدصلا لزانمل  علطتو  ركنملا ، ىأر  اذإ  ههجو  رَّعمتي  الو  هلوسرو ملسو هيلع هللا ىلص ، بضغ   ال  مالسإلا ،

؟ ملعلا اذه  ةمق  ام  ءادهشلاو ؟

هتيأر  دقل  ا ب  : » لاق كلذ ،»؟ تلعف  مل  يدس  ا  : » همحر هللا الا  ةمالعلا  ەذملت  هلأسف 
،»؟ هتفخ امأ  يدس  ا  : » لاقف هذؤتف ،» هسفن  هلع  كت  الئل  هنيهأ ، نأ  تدرأف  ةمظعلا  كلت 
ولو طقلا ، نم  لقأ  يدنع  ناطلسلا  راصف  هطاخأ ، اذإ  اعت  ةيه هللا  تحتسا  دقل  : » لاق

«. اهل اندلا  هتيأرل  اندلا  تاجاح  نم  ةجاح  هدل  فنب  تنا 

ةع • 

دهزو سانلا  اند  كرت  هنامو ، هتدقع  نم  اند  شع   نا  خيش  وه  اذه  ملا ، ئراقلا  اهيأ  ا 
اذه فقو  ح  اهترباج ، هل  لذو  اندلا ، هل  تداقناف  اهذئاذلو ، اهعتم  ع  صرح  ملو  اهيف ،

.لاخلا دأ إ  اهارن  لا  فقوملا 

نم امأ  بلق ، ل  هتبحمو   هتيه  عضو  هل  صلخأ  نمو  ء ، ل  هفاخ  ةداس  ا  فاخ هللا  نم 
نأ تاهيهف  سانلا ، ءانث  صرحو ع  دجملاو ، ەاجلا  تو  لاملا ، دو  اندلا ، بلط  انلثم  نا 

.اذه نم  ء  ردق ع 



توملا اعافد ح 
ٌموق مهراعش ، اذه  نا  ٌدحاو ، توملاو  باسألا  تددعت  ەغ ، تام  فسلا  تم  مل  نم 

اهدارم تعت  ةبك  سوفنلا  تنا  اذو  ةبك ، مهسوفن  تنا  ةنيفسلا ، اودوقل  مهراتخا هللا 
، عيفر ف  بلطل  اورماغ  دقل  لس ، مهل  توملاف  الو  ةمك ، ةاح  شعلا  اوراتخا  داسجألا ،

اوبلطو ةزغ ، توملا  اوبلط  كلذل  ءانبج ، اوتوم  نأ  بعلا  نم  اوأرف  هنم ، َّدُ  توملا ال  نأ  اونقأو 
اونا هلثم ، أ  نأ  نامزلا  مقع  اخرات  اورطسو  اوتناف  ةصخر ، تسل  اعملاو  اعملا ،

دجملا ددؤُس  نم  دولخلا  لاجر  نحن  ءادفلا ، ةدمعأ  نحنف  انل ، لاجملا  حسفأ  رخصلل  نولوق 
تاعطاس تاحفص  خــــراتلا  رطس   هنود ، حورلا  لذنو  ُملا ، قيقحت  لق  فقن  نل  انقط ،

شعن ُنحنو  انيدل ، انمث  توملا  دن  برحلا  رامغ  ُضوخن  ائش ، باهن  ألا ال 
ُ

ُدوس نحن  انفويس ،
.لاطألا لاجرلا  ءالؤه  نم  قالمع  لجر  عم  روطسلا   

السإلا برغملا  سئر   توجروت  اهيلع  وتسا  لا  عالقلا  مهأ  نم ب  ةدهملا  ةعلق  تنا 
ةانع ةنوب -  سأر  دنع  اهتعلقو  رئازجلا ، ةدهملا   ةنيدم  ةعلقلا   ەذه  عقتو  ةنس ١٥٤٩م ،

توجروت دنسأ  دقو  ةجودزم ، راوسأ  اهتطاحإل  ةاغلل ، ةنصحم  ةعلقلا  ەذه  تناو  دع ،-  امف 
غصلا هلوطسأ  سأر  ىرخأ ع  ةرم  وه  جخو  غصلا خ ، هققش  ةنيدملا إ  ةرادإ  سئر 

.ةحلا هتاوزغ  إ 

توجروت د  ع  ةدهملا  ةعلق  حتف  دع  نبك  عفو  قلق  نويلاطإلاو  ناسإلا  بصأ  دقل 
اهسسأ لا  داهجلا  ةدعاق  ةددج إ  ةفاضإ  تع  ةنيدملا  ەذه  حتف  نأ  كلذ  بسلاو   سئر ،
نفسلا لوجت  ةلاحتسا  إ  اقحال  تاروطتلا  ەذه  يدؤتسو  اسورب ، نيدلا  امثعلا خ  دئاقلا 

إ ةيلصلا  ةراجتلا  لطاسألا  تالحر  ضرعتسو  طسوتملا ، رحلا  ةلاطإلاو   ةناسإلا 
.ةمصاق ة 

، برحلا سلجم  ءاضعأ  ةقفرب  عامتجا  دقع  سماخلا إ  لرا  روطامإلا  تاعادتلا  ەذه  تعفد 
يلصلا دئاقلل  ةلمحلا  ەذه  ةداق  دنسأ  متو  ةدهملا ، ةنيدم  ع  برح  نش  ارارق  اوذختاو 
ةقالمعلا ةحلا  نفسلا  و  اسداق -  نم ٥٣  نوكم  يلصلا  لوطسألا  ناو  ارود ، اردنأ  هشلا 

.ةلقصو ناتافلاو ، وبانو ، اناسإ ، نم  - 

نل اهاحو ، ةدهملا  لصو إ  ةمخضلا ح  يلصلا  لوطسألا  سأر  ارود ع  اردنأ  قلطنا 
ماعلا دئاقلا  ةنيفس  نإ  ح  ةنصحلا ، ةعلقلا  ەذه  ءالسالا ع  نّمألا   تناع  ارود  تاوق 
بغر اهدع  ةعلقلا ، لخاد  نم  تقلطأ  ةعفدم  ةفذق  اهتباصأ  ارود  اردنأ  يلصلا  لوطسألل 

اذه ءارج  تق  صاخشأ  مهنم  طقسف  ةعفدملا ، فئاذق  يدافتل  أ  باقالا  مدع  اهتداق  
.فصقلا

اوررقو  مهتاططخم ، رظنلا   ةداعإ  ع  برحلا  سلجم  راجإ  إ  ةعقاولا  ەذه  تّدأ  دقو 
ەدونج لزنأو  ةنيدملا ، ارود إ  قلطناف  ةادلا ، تسم   ةنيدم  ةرطسلا ع  فاطملا  ةاهن 

ةنيدملل ةلخادلا  ةعلقلا  نأ  الإ  ركذت ، ةمواقم  نود  نم  ةنيدملا  ع  وتساو  لحاسلا ، إ 
.ةبك رئاسخ  ةناسإلا  تاوقلا  تدك  اهتيماح  نإ  اثك ح  تمواق 



، اضإ معد  لوصحلل ع  فلخلا  رقهقتلل إ  ارود  رطضا  ةلسالا ، ةمواقملا  ەذه  لاقم  و 
إ ەدونج  لزنأو  اددجم ، ةدهملا  ةنيدم  اح  مث  ةيلصلا ، تاوقلا  نم  فالآلا  هلإ  تءاجف 

.م وينوي ١٥٥٠ اهلحاس  

جخ اهُدع  مث  ةعلقلا ،
َ

لهأل  مزلا  نمتلاو  نؤملا  فوت  سئر إ  توجروت  ردا  ءانثألا  ەذه  و 
ةعلقلا نأ  هملعل  جراخلا  نم  يرولا  نمتلا  فوت  ع  امزاع  ةعلقلا  نم  هلوطسأ  سأر  ع 

.اهجراخ نم  ددملاو  نوعلا  اهتأ  مل  نإ  ةلاحم  ءادعألا ال  يدأ  طقسس  

ةماح تانعم  فحت  أد   دق  ةعلقلا ، نع  عافدلا  ةمهم  هلإ  تدنسأ  يذلا  سئر  نا خ 
نم يدنج  ةعلقلا ١٧٠٠  نع  عفاد  ناو  توملا ، ح  ةعلقلا  نع  عافدلل  مهّدعأو  ةعلقلا ،

سئر عاطتسا خ  ددعلا ، ةللق  ةكسعلا  ةوقلا  ەذه  نم  مغرلا  عو  سراف ، ةاشملا و٦٠٠ 
رئاسخ ةيلصلا  تاوقلا  قحلأو  ودعلا ، تاوق  هنش ع  تغام  موجه  ةعلقلا   نم  جورخلا 

.ةحداف

ەذه ترفسأو  ةعلقلا ، ع  ءالسالل  شاف 
ً

اموجه  ييلصلا  مظنت  موجهلا  اذه  بقعأ 
قباسلا سوت  ماح  مهتدجن  إ  عهف  قح ، قزأم  ةيلصلا   تاوقلا  عقو  نع  عاضوألا 

ءانبأ دض  اهــح  يلصلا   فلاحتلا  تاوق  معد  نسح   يالوم  دونج  أدو  نسح ، يالوم 
.مهنيد

عاطتسا ثح  ةلمجلا ، رئاسخ  ودعلا  دك  دقو  ةدهملا ، نع  هعافد  سئر   خ  دمص 
نم أل  نسح  يالوم  نئاخلا  تاوقو  يلصلا ، فلاحتلا  تاوق  ةهجاوم  هقافرو   دومصلا 

تاوقلا نم  امثع  يدنج  رخآ  داهشسا  دع  الإ  ةعلقلا  لوخد  نم  ناسإلا  نكمتي  ملو  نهش ،
نع نوعفاد  مهو  اوطقس  نيذلا  ءادهشلا  ب  نم  سئر  خ  ناو  ةنيدملا ، نع  ةعفادملا 

.سياقملا ل  ةكسع  ةمحلم  ةدهملا  نع  عافدلا  ناو  ةعلقلا ،

ةع • 

ءادفلا فصتا  لوهجملا ، ةمألا  لاطأ  نم  لط  نع  حمل  كلت  تنا  ملا ، ئراقلا  اهيأ  ا 
مئاد دادعتسا  ع  امئاد  هللا  همحر  نا  دقف  هنطوو ، هنيدل  صالخإلاو  ءافولاو  ةعاجشلاو ،

، ةمألا مالعأ  نم  ملعو  ماظعلا ، لاطألا  نم  طو 
ً

لاجلا ، نم  ج 
ً

نا  دقف  ءادفلاو ، ةحضتلل 
.ەاوثم نسحأو  همحرف هللا ،



توملا ةفحم  لط ع 
، ةطخ ةمالس  نوكت  نأ  لق  بلق  ةمالسو  دسج ، ةوق  نوكت  نأ  لق  لَقع  ةوق  ةعاجشلا  نإ 

ةعاجش بصنمو ، ەاج  ةزع  نوكت  نأ  لق  نامإ  ةزعو  بس ، ةمظع  نوكت  نأ  لق  قلخ  ةمظعو 
، يأرلا دادسو  لقعلا  ةحاجرب  نوفوصوملا  لاجرلا  باطقأ  اهفرع  لا  ةمقلا  ئداملا  اهيف  ارت 
، فدهلا قدص  عم  بسانملا ، تقولا  اهردق   رومألا  ريدقتو  فدهلا ، حضوو  بلقلا ، ةمالسو 

برغملا كلم  نا  ءالؤه  نم  ثلا ، لاجرلا  نم  فنصلا  اذه  نم  انخرات  و  ةاغلا ، لنو 
يداو ةكرعم  هفقوم   خــــراتلا  هل  نلو ي  همحر هللا ، ناورم  وبأ  كلملا  دع  يالوم  يدعسلا 

.دهشملا اذه  فرعتنل ع  انب  اولاعتف  يروطسألا ، دهشملا  اذه  نزاخملا ،

وتو ١٥٧٣م ، ةجه =  ةنس ٩٨١  ا   بلاغلا  دع هللا  دمحم  وبأ  ىدعسلا  ناطلسلا  وت 
همعل لا  رمض  ناو  قباسلا ، ناطلسلا  نبا  لوتملا ع هللا  دمحم  ەدع  نم  يدعسلا  رمأ 
هجتاف ناسإلا ، عم  ددجلا  ناطلسلا  فلاحتو  روصنملا ، دمحأو  ناورم ، كلملا أ  دع  يالوم 

ملس ناطلسلا  قفاوف  ينامثعلا ، ةعاط  لوخدل   امثعلا  ناطلسلا  كلملا إ  دع  يالوم  همع 
قيضم قاقزلا -  رح  نئاخلا  اذه  عف  لوتملا ، نئاخلا  ناطلسلا  علخ  متو  رمألا ، اذه  اثلا ع 

نل هتنو ، هتنواعم  هلإ   عتو  اثلا ، بلف  اهلم  ثاغتساو  اناسإ ، إ  قراط -  لج 
ثح ةغلا  اوروأ  ثادحأ  اثلا  بلف  لاغشا  بس  هلط - ، هفعس إ  مل  اثلا  بلف 

 -. ةضفخنملا ارألا  ةروث 

، روفلا لاغتلا ع  كلم  قفاوف  هتنواعم ، هلإ   عتو  ناتس ، نود  لاغتلا  كلم  بهذف إ 
ةيلص حورب  مرطض  اصعتم  يعوسلا ، فنك  ُّر   ەرمع ، نم  نعلاو  ةثلاثلا  ااش   ناو 
ةسدقم ةيلص  برح  رهش  نأ  هنامأ  لُج  ناو  ةيلصلا ، ةسورفلا  هتلخم س  ألمتو  ةقمع ،

، اوروأ راطقأ  عيمج  نم  ةلئاه  تاوق  بصعتملا  كلملا  اذه  عمجف  السإلا ، برغملا  دال  ع 
.لتاقم فلأ  ةئامو  نعو  ةسمخ  تغل 

برعلاو ينامثعلا  نم  دهاجم  فلأ  عرأ  اوح  كلملا  دع  يالوم  برغملا  ناطلس  عمجف 
اضم ناو  كلملا ، دع  يالوم  ةداق  السإلا  شجلا  ناو  ناشجلا ، تلاو  غــــزامألاو ،

هنم بلط  دقو  اشا ، ناضمر  امثعلا  رئازجلا  او  هعم  ناو  شجلا ، طسو  ةفحم  ومحمو ع 
ً

: ئاق
ً

ةكرعملا  نع  فلختي  نأ  دهاجملا  ناطلسلا  اذه  ضفرف  ضم ، وهو  ةكرعملا  ضوخ  مدع 
«. مالسإلا نع  عافدو  لس هللا ، داهجلا   نع  ملسملا  ثي  ضرملا  نا  م  اشا ، ا  »

موجهب ودعلا  شج  ماقف  ةكرعملا ، ءدب  اناذإ  فرطلا ، نم  ةرانلا  تاقلطلا  تاع  تقلطنا 
اقلطنم راسو  موجهلا ، درب  ناطلسلا  ماقف  ةفنع ، موجه  ناو  ةكرعملا ، تاظحل  لوأ  عم  ىوق 
شجلا حجنو  ةيلصلا ، تاوقلا  فوفص  ةلخلخل  هتوقل  قطلا  دهم  هفس ، ارهاش  مهسلا 
موجهلا بس  ةيلصلا  تاوقلا  تعجارتو  ىراصنلل ، لوألا  موجهلا  فقوتف  اذه ، السإلا  

.داضملا

لخدف لاتقلا ، فنع  نم  هلع  دتشاو  شارم ، نم  ەرياس  يذلا  ضرملا  هلاغ  ناطلسلا  نل 
تاث وه  ه  ملت  ام  رخآ  نا  دقو  داهجلا ، ةحاس  هحور   تضاف  قئاقد ح  الإ  امو   هتمخ 
رثأتي هتوم ح ال  أن  اومتك  نأ  اشم  همف  هتباس ع  عضاو  هحور  تضاف  امنيحو  ةكرعملا ،  



هجاحو اشا ، ناضمرو  روصنملا ، دمحأ  ەوخأ  الإ  هتوم  دحأ  ملع  ملف  هتوم ، خ  دونجلا 
، اذك عضوم  بهذ إ  نأ  انالف  رمأ  ناطلسلا  : » دنجلل لوق  هجاح  راص  دقو  جلعلا ، ناوضر 

«. رخأتي انالفو  مدقتي ، انالفو  ةارلا ، مزل  انالفو 

، لوتملا نئاخلا  كلملا  لتقو  لاغتلا ، كلم  لتقو  نوييلصلا ، مزهو  ةنمؤملا ، ةلقلا  تتناو 
رمأ نم  ناو  ةثالثلا ، كولملا  ةكرعم  ةكرعملا  تمسو  انركذ ، ام  كلملا  دع  يالوم  دهشساو 

.اسإلا جاتلا  تحت  تلخدو  ةلاغتلا ، ةماحلا  ةألا  تضرقنا  نأ  ةكرعملا  ەذه 

ةع • 

ةكسعلا ةداقلا  ماقم  ِفتك  مل  امظع ، ادئاق  همحر هللا  كلملا  دع  يالوم  نا  دقل  باش ، ا 
نم ةقلا  فوفصلا  نا   ل  بسحف  كلذ  سل  لاتقلا ، هسفنب   كراش  ل  طقف ، ةكرعملا   
ح ودعلا ، موجهلا ع  دوق  هسفنب  ماق  ل  ەدسج ، رخني   يذلا  ضرملا  ةأطو  مغر  ودعلا 

اجذومن روصعلا  رم  لاجألل ع  كلذ  مدقل  نامإلا ، تاجردل  تل  ضرملا ، ةدش  نم  طقس 
.نيدلا اذه  بح  مادقإلاو   ةلوُطلاو 

ُ
ةعاجشلل 



رواغملا دوسألا 
نمؤم ل  ق 

َ
بل إ  ةبح  ةدهاجم ، سفن  ل  ع  ةزع  ىركذ  مالسإلا  لاطأ  نع  ماللا 

راإلا ةفقو  لمأتملا ، اهمامأ  فق  لا  ةعئارلا ، العلا  لثملا  لفاح  مالسإلا  خــــراتو  ةنمؤمو ،
زجع ام  مقلا ، نيدلل  اهحافكو  اهص ، تمدق  ةنمؤملا  ةلثلا  ەذهف  لاطألا ، ءالؤهل  لالجإلاو 

، هخرات ةدلاخلا   مهتامص  لاطألا  ءالؤهلو  الإ  مالسإلا ، دال  نم  دل  الف  هفصو ، نع  ملقلا 
.سلدنألا خــــرات  ةلوطلا   باحصأ  نم  ةئف  عم  نآلا  نحنو 

نب ل  ةوخإ  نسامو ، ةلالجو ، ىواز ، مهو  دانم  نب  يرز  دالوأ  لقتنا  ةجه  ةنس ٣٧٣  ف 
بورح دامح  مهيخأ  مهنب و  عقو  مهنأ  كلذ  بسو  سلدنألا ، دألا إ  برغملا  ماح  يرز 

، ةطرق رونلا  ةمصاع  إ  اهنمو  ةجنط  إ  اوهجوتف  دامح ، مهبلغف  مهنب ، دال  ع  لاتقو 
بس نع  مهلأسو  مهمرأو  فئاظولا ، مهيلع  ىرجأو  روصنملا ، رماع  أ  نب  دمحم  مهلزنأف 
كعم نوكن  نأ  انبحأو  كغ ، ع  كانخا  امنإ  : » هل اولاقو  ەوخأف ، سلدنألا ، إ  مهلاقتنا 

«. لس هللا دهاجن  

ةلودلا ةاح  ةرهازلا  هلع  اولخد  مث  اماأ  اوماقأف  مهلصوو ، مهدعوو  مهنم ، كلذ  نسحتساف 
«، مطعن دنجلا  نم  متدرأ  ام  اورظنا  : » لاقف داهجلا ، نم  ه  مهدعو  ام  مامتإ  ەولأسو  ةماعلا 
«، انيلاومو ةجاهنص  لهأو  انمع ، نم ب  انعم  نيذلا  الإ  انغ  ودعلا  دال  انعم  لخد  ام  : » اولاقف

ةقلج ضرأ  اوتأف  اقض ، قطلا  ناو  لد ،
ً

مهعم  ثعو  لاومألاو ، حالسلاو  لخلا  مهاطعأف 
.سلدنألا دال  لامش  قأ   

، دونجلا نم  ه  نم  ل  اولتقو  ةمدقلا ، ةلاتشق  نم  برقلا  ناتس  اونمو   ل 
ً

اهولخدف 
مهولتقو مهوذخأو ، مهيلع  او  دللا  نم  ةعامج  تجرخ  اوحصأ  املف  اهراجشأ ، اوعطقو 

ةور ءارو  اونم  كلذ  اوسحأ  املف  مهرثأ ، اوبكرف   مهرمأ ، ودعلا  عماسو  اوعجرف  اعمج ،
عمس املف  اوكو ، مهتقاس ، اوو   مهئارو ، نم  مهيلع  اوجرخ  ودعلا  مهزواج  املف  ةلاع ،

اومنغو اثك  اقلخ  اولتقف  ةجاهنص  لهأ  مهعتف  اومزهناف ، بك ، ددعلا  نأ  اونظ  مهبكت  ودعلا 
ام مهتعاجش  نم  ىأرو  رماع ، نبا أ  دنع  رمألا  كلذ  مظعف  ةطرق ، اوداعو إ  مهحالسو  مهباود 

.هتناط مهلعجو  مهيلإ  نسحأف  سلدنألا ، دنج  نم  ەري  مل 

نب روصنملل  اولاقو  داهجلا ، اوبغرو   مهودسح ، نيدهاجملا  ءالؤه  لعف  سلدنألا  لهأ  ىأر  املو 
نم ثك  جخو  راطقألا  رئاس  نم  ةثلا  شويجلا  عمجف  وزغلل ،» ءالؤه  انطش  دقل  : » رماع أ 

«. داهجلا هعم إ  عوطتملا 

دنع دئاس  ماعط  وهو  جاسألا -  ەاطعأ  جر 
ً

نأ  اللا  كلت  همانم  ىأر   دق  روصنملا  ناو 
همحر هللا ةعمج  نب أ  خيشلا ع  ەعف  هنم ، لأو  ەد  نم  ەذخأف  تقولا -  كلذ  نويل   لهأ 

كنإف نويل  دل  إ  يدس  ا  جخا  : » هل لاقو  روصنملا - دهع  سلدنألا   لهأ  مامإ  وهو  – 
قملا لاق   جاسألا  نأل  يدس  ا  : » لاقف اذه ،»؟ تذخأ  نيأ  نم  : » لاقف اهحتفتس ،»

 -. ساملأ كشك  لهأ م  اندنع  وهو  نويلهلا - »

 – لاغلا دال  جنرفلا   اهلهأ  ّدمتساو  مهنئادم ، مظعأ  نم  و  اهلزانو ، اهيلإ  روصنملا  جخف 



ب لتقلا  كف  اراهنو  ل 
ً

ملسملا  عم  اولتتقاو  ةرارج ، شويج  مهودمأف  نآلا ،-  اسرف 
نك مل  جنرفلا  نم  بك  صموق  جخ  مث  امظع ، اص  روصنملا  عم  ةجاهنص  تصو  فرطلا ،

، يرز نب  ةلالج  هلإ  جخف  زراملا ، بلطو  ىراصنلا ، ضرح  فوفصلا  ب  لاجف  اظن ،  هل 
فسلا ةلالج  هف  هنعطلا ، نع  لامف  صموقلا ، هنعطف  هحاص  امهنم ع  دحاو  ل  لمحف 

.ضرألا اع ع  صموقلا  طقسف  هقتاع  ناأف  هقتاع ، ع 

كلمو ح ، ال  ام  مهنم  لتقو  مهدال ، إ  اومزهناف  ىراصنلا ، ع  نوملسملا  لمح  مث 
ماقأو افلأ ، نوثالث  سلا  نم  عمتجاو  لق ، نم  اهلثم  ري  مل  ةمنغ  منغو  ةنيدملا ، روصنملا 

.سلدنألل السإلا  حتفلا  ذنم  ةرم  لوأل  نويل  ةالصلا   روصنملا 

ةع • 

مل ام  ةدئاف  الو  عفن  الف  ططختلاو  دادعإلا  دهج   نم  ملسملا  لذ  امهم  مارلا ، ةداسلا  اهيأ  ا 
هاسأ رفوتت  مل  ولو  لجو ، زع  دنع هللا  نم  نلا  نأ  نقوي  مل  امو  اعت ، نم هللا  نوعلا  دمتس 

راعشساو ەؤاعدو ، ەركذ  نم  راثإلاو  هتمل ، ءالعإ  لس  داهجلاو   ا ، نامإلاف  ةداملا ،
كلذ دع  نمو  ودعلا ، ءاقل  ةققحلا   نمؤملا  ةدع  اهل   ەذهف  ەودع ، مامأ  تاثلاو  هتيعم ،

.ططختلاو دادعإلا  أ 

و مهحلاص ، سل   ةدعلاو  ددعلا  قرافو  نوتي  ىلا  رد  ملسملا   اندجو  كلذلو 
، افلأ عرألا  مهددع  زواجتي  ال  مهو  نويلم ، عــلا  براق  مهودع  ددعو  نوتي  كوملا 
، افوسوك لهسو  ألاو ،

ّ
كر ةقَزلاو ، دركذالم ، و  تولاج ، ع  و  ةسداقلا ، كلذكو  

.ملاعلا بر  ا  نيعتسملا  نمؤملا  فلح  امئاد  نلا  ناو  امهغو ،



رئاثلا اسنودنا  دسأ 
لسانت تدمخ ع  دق  هئانبأ  رودص  مالسإلا   اهدقوأ  لا  ةهتلملا 

َ
ةوذجلا  نأ  نظ  نم  خ 

عيطتس نلف  ەددعو ، هشويج  قحلا  لطالا ع  بلأت  امهمف  ماألاو ، نسلا  رورمو  باقحألا ،
ملا  نآرقلا  اهيكذ  لاو  مالسإلا ، ءانبأ  اهب  مصتع  لا  ةعنملا ، ةمالسإلا  ةزعلا  ضوق  نأ 

ملاعلل راربألا  اهــوذ  لجسو  لس هللا ، داهشسالاو   ةحضتلا ،
َ

اهباحصأ إ  عفدتف  بولقلا ،
.سانلل تجرخأ  ةمأ  ملسملا خ  نأ  صملا 

ح املأو ، اظغ  مهرودص  ضَقنت  لستسملا ، هئانبأو  مالسإلا ، نع  كفْإلا  نوعذ  نيذلاو 
لزعألا لطلا  كلذ  اران ، ايد  نودنإلا  مألا  ةصخشك  ثوتم ،

ُ
ة ةذف  ةصخش 

َ
مهيلإ  مدقن 

يدنلوهلا لالتحالا  شويج  مامأ  لضلا ، هطهرب  فقوو  شحوتملا ، ەودع  نم  هحالس  عنا  يذلا 
اوروأ ملعأو  نام ، ل  سانلا   ةكوحُضأ 

َ
اهلعجو  اهءالْشأ ، قزمو  اهباقرب ، حاطأف  ةَقحالتملا ،

.ءالسلا سواشألا  داسآلا  مامأ  ةواعلا  بائذلا  رحدنت  فك  ةشحوتملا 
َ

اسنودنا ةواج )  طساوأ    ) ماراتم ةعطقم  كلم  نبا  اران  ايد  نودنإلا  مألا  نا 
وتي نأ  مألا  اذه  ضفر  دقو  ةنس ١٧٩٥م ، دهاجملا  مألا  اذه  دلو  دقو  ثلاثلا ، ناوكنماه 
ءاعأ لمحل  هأ 

ً
تسل  انأ  : » لاقو ضفر  هنل  هبأ ، نام  سانلا  ەودارأو  هبأ ، ةافو  دع  محلا 

.مرجملا يدنلوهلا  لالتحالا  تحت  عقت  تقولا  كلذ  اسنودنإ   تناو  محلا ،»

قلط يدنلوهلا  لالتحالا  ناو  اسنودنا -  ءانبأل  هملظو  يدنلوهلا  لالتحالا  شط  دتشا  املو 
نلعأف هلع ، بجاو  رمأ  داهجلا  نأ  اران  ايد  مألا  ىأر  مازقألا ،-  بعش  اسنودنا  لهأ  ع 
رمعلا نم  غلي  يدنلوهلا  لالتحالا  دض  ةروثلا  نلعأ  امنيح  ناو  هتيار ، لس هللا و  داهجلا  

.م ةنس ١٨٢٥ هتروث  تأد  دقف  اماع ، ثالث 

اهلالخ يدنلوهلا  لالتحالا  براح  ماوعأ ، سمخ  اران  ايد  مألا  اهلعشأ  لا  داهجلا  ةكرح  تلظ 
اسرافو اعرا ؛ اكسع  ادئاق  همحر هللا  نا  دقف  كراعملا ، ل  هل   نلا  نا  ةنحاط  كراعم   
ةسمخ اوروأ  شويج  نم  لتق  دقو  هسفنب ، كراعملا  ضوخ  نا  راغ ، ةلوطلا  هل   قش  ال 

.يدنلوهلا نم  فالآ  ةنامثو  لتاقم ، افلأ  ةع 

اهك ةلئاه  تاوق  مهتدجنأف  اوروأ ، شويج  اودجنسا  هلع ، لالتحالا  شويج  تزجع  املو 
امف ةمخض ، ةأفام  اتيم  وأ  اح  ه  ءاج  نمل  اولعجو  هلع ، سانلا  ةراثإ  اولواحف  اهل ، مألا 

ردغلا اودمع إ  لسلا ، مهب  تقاض  ملف  هل ، مهبحو  هلوح  سانلا  فافتلال  ائش ، كلذ   مهعفن 
ءاج املف  تاضوافملا ، إ  ەوعدو  بعشلا ، بلاطمل  ةاجتسالا  ةغرلا   اونلعأف  مهتداعك ،
إ مألا  ن  متو  هلع ، اوضق  رياف ١٨٣٠م  قفاوملا ٨  ناضمر  رهش  كلذ   ناو  مهيلإ ،
همحر هللا  لظ  يأ  ةنس ١٨٥٥م  رياف  افنم إ ٨  انيجس  اهيف  ف  نودنإلا ، رزجلا  قأ 

.لما نرق  عــر  نجسلا 

كلمن  أ ام  ل  رف  ةكرب هللا  ع  : » اهل لاقو  هتجوز  رمأ  دق  ەداهج  ةف  همحر هللا   ناو 
اهباثو اهيلح  تأد  دقو  مألا ، كلم  ام  ل  تقرفو  اهجوز ، رمأ  ةأرملا  تعاطأف  نيدهاجملا ،»

.نيدهاجملا تاجوز  ب 



: همعل لاقف  ء  ل  لأت  اهران  جهوتت  ادع  نم  همحر هللا  اهآرف  ەراد ، نويدنلوهلا  قرحأ  املو 
هنم  د 

ً
م 

ً
ذختنلف  لم ، ضرألا  رهظ  ع  انل  قبي  ملو  قح ، انلم  نإ  مع  ا  رظنا  »

«. ةنجلا ددجلا   هلمل  انمث  همد  عفد  مو  ةنجلا ،

ةع • 

ولو لذ ،
ً

افعض  اتيم  اقف ، ازجاع  سانلا  شع   ضرألا  إ  لقاثتملا  ناجلل  نإ  باش ، ا 
يذلا ال ةدقعلا  بحاص  فالخ  ةددع ، تارم  مويلا  توم   ناجلا  نإف  ام ،

ً
سانلا  نا أ 

اَمأ اتيم ، اح ال  ادهش  سو  اراتخم ، توم  هنإف  تام  نو  هل ، ەرمع  ةدحاو   ةرم  الإ  توم 
ثرجك

ُ
ةمو لذلاو  جلا  ةموثرجف  هتاح ، ءازجأ  لمجمل  ةقعلا  نت  مث  اراجإ ، تومف  ناجلا 
لس ةاحلا   ل  ةاحلا  نأ  ءالقعلا  دنع  تثف  مّشهلا ، رانلا   راشنا  اهاودع  نت  ءالا ،

.ةعلا برو  لضفأ  ل  لس هللا ، امامت   توملا  هللا 



ادفلا دهشلا 
ضعب لاضنلا  اذه  اوكشا   نثك  اسانأ  كانه  نأ  انثدح  السإلا  لاضنلا  خــــرات  نإ 

ع ددتو  مهتالوط ، سانلا  ب  عيذتو  مهؤامسأ ، عملت  نأ  فورظلا  مهل  تأه  مث  لامعألا ،
اوكراش  سانأ  دجوي  ءامظعلا  ءالؤه  راوجو  مهخرات ، راصألا  مامأ  زو  مهتس ، ناذآلا 

نأ نود  ءادهش ، امارك  مهــر  اوضم إ  مث  صالخو ، تمصو ، ةكراشملا ، ص ، لضفأ  لاضنلا 
نأ ال مهض  ام  لوهجم ، ادونج  اولظف  مهتس ، خــــراتلا   عسوتي  وأ  مهركذ ، سانلا  لط 

.سانلا بر  نم  باوثلا  نسح  نورظتي  سانلا ، مهفرع 

، مهحاورأو مهءامسأ ، نأ  مهبسح  ةنافلا ، اندلا  تاحفص  مهلامعأ   دلخ  نأ  خــــراتلا  تاف  لو 
تمعنو نمحرلا ، فنك  فنلا ، معنو  هناوضرو ، هتانجو ، نمحرلا ، فنك  دلخت   مهداسجأو ،

.ناوضرلاو اضرلا  ةنج  ةنجلا ،

ال خــــراتلا  لاطأ  مظعأ  نم  لط  ائش ، انجهانم  هنع   أرقن  مل  يذلا  روطسلا  ەذه  انلطو  
اذه ةفرعملو  خــــراتلا ، ةناسإلا   اهفرعتس  تنا  ةمج  عقو أ  نود  لاح  دقف  كش ، دأ 

ةمصاع كلق إ  لوحتت م  نأ  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلع  بج  لثم ، هل  سل  يذلا  فقوملا 
دنع ددحتلا  ةفلا ، ةبنلا  ةرجهلا  نم  ةثلاثلا  ةنسلا  ةرونملا ،  ةنيدملا  ةمالسإلا  ةلودلا 
اس شعنل  انب  اولاعتف  ءادفلاو ، ةحضتلاو  دومصلا  محالم  مظعأ  تتك  ثح  دحأ  لج  حفس 

.راوغملا لطلا  اذه  عم  روطسلا  ەذه 

لقو نامثع  قحلا  همساو  هنع ،  وزخملا ر هللا  نامثع  نب  سامش  للجلا  احصلا  نا 
لوخدلا إ لوألا   قاسلا  نم  هنع -  ةملس ر هللا  مأ  نمؤملا  مأ  مع  نبا  وهو  رماع - 
شط نم  مهنيد  ارارف  نمؤملا  نم  ەغ  عم  ةشحلا  رجاه إ  ءاذإلا  هلع  دتشا  املف  مالسإلا ،

نلا ملسو هيلع هللا ىلص آو  رذنملا ، دع  نب  لزنو ع م  ةنيدملا  رجاه إ  مث  ةكم ، عجر إ  مث  نراجلا ،
.عمجأ مهنع  ةكئالملا ر هللا  لسغ  رماع  نب أ  ةلظنحو  نامثع  نب  سامش  ب 

اختو داهجلا ، اضأ   اخت  دق  لجو ، زع  اخت  هللا  نيذلا  لطلا  نأ  قافتالا  بجع  نمو 
، ةدحاو ةكرعم  العو   لج  امهــر  اقلف  داهشسالا  اذه  داعم  اختو   داهشسالا ، كلذك  

.راتخو ءاش  ام  لعف  كرو  اقت ، دحاو  تقو  و 

اهف لانف  ىلا ، رد  ةوزغ  سامش  دهش  رفلا  عمجلاو  ةنمؤملا  ةئفلا  كراعملا ب  تأد  امل 
.ءاللا مظعأ  اهيف  أو  ملا ، اهدعوو  اهباوثو 

مذا تلات  امدنعف  انسح ، ًءال  اهيف  أف  ةددشلا ، ةصعلا  ةكرعملا  ەذه  دحأ  ةكرعم  دهشو 
نوبذ هشو  نامإلا  باش  نم  طهر  به  هلع ، همالسو  تاولص ر  دئاقلا  لوسرلا  شق ع 

.هلع همالسو  تاولص ر  دئاقلا  مهلوسر  نع  مهرودصو ، مهفويس ،

بوص ل  نم  ه  نوطح  اودا  اذو  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ، انلوسر  نفالا ع  مذا  ةمجه  تدتشا  املو 
اروس مظعلا  مهدئاق  لوح  نم  نوصاي  نامإلا ، دنج  نم  هتوخو  هنع ،  سامش ر هللا  نا 

.هنو نفالا  فويس  لوح ب  اعنم 



مهداسجأ هنود  نم  نوسي  مهو  نمؤملا  طهرلا  ءالؤه  ە   دئاقلا  لوسرلا  لجو 
نونخثو  حارجلا ، كملا  نخثي   هنع  هللا  ر  اسامش  مهنب  نم  حملف  مهرودصو ،
الإ  اهيش  نامثع  نب  سامشل  تدجو  ام  : » لوقو هل ، ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  وعدف  حارجلا ، ەدسج 

«. ةنجلا

سامش حملو  دئاقلا ، لوسرلا  كملا ع  ةمجه  دتشو  لق ، يذ  نم  أ  كارعلا  مدتحو 
قلا عفدنيف  دئاقلا ، هلوسر  رهظ  ع  اردغ  ضقني  نأ  كشوي  ام  افس  هنع  هللا  ر 

اع رخف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، لاتغا  هنب و  لوحل  ەدسج ، كملا  فسلل  ىدصتو  فطاخلا ،
.هنع نوبذ  هلإ  هناوخإ  عراسف  ةاح ، نم  قمر  هو 

مأ ع  ەولخدأف  ةنيدملا ، إ  قمر  ه  لاز  امو  اسامش  اولمح  ةكرعملا ، سطو  أده  امدنعو 
اهل نوك  نأ ال  هنع  ةملس ر هللا  مأ  نمؤملا  مأ  قفشف  هنع ،  ةشاع ر هللا  نمؤملا 
لمحُف إ ةملس ، مأ  ەولمحا إ  : » لوقو ملا  لوسرلا  رمأف  اهمع ، نبا  وهو  هتفاضتسا  ف 

« .دهشس لق ح 
ً

الإ  اهدنع  ثل  الف  ةملس ، مأ 

ةرهاطلا ەؤامد  اهتخمض  لا  هاث  وه   ام  كانه ، نفدل  دحأ  دري إ  نأ  دئاقلا  لوسرلا  رمأف 
ام اوقدص  نيذلا  ءادهشلا  نم  هناوخإ  عم  نفدو  ملسو هيلع هللا ىلص ، دئاقلا  لوسرلا  نع  اعافد  اهب  ض  لا 

.هلع اودهاع هللا 

: هتخأ هف  ىزعو  هثري  هنع  تاث ر هللا  نب  ناسح  ناو 

مرك كءاح  س و  أ 

سانلا نم  سامش  نا  امنإف 

يصاف فس هللا  ةزمح  قاذ  دق 

سامش ءرملا  سأ  ءاور  اسأ 

ةع • 

دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا  ه  سرت   همسج إ  هنع  نامثع ر هللا  نب  سامش  لَّوح  اذكه  باش ، ا 
هنود هسفنب  سرت  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  غ 

ُ
اذإ  ح  هفس ، هنع  عافدلا  بناج  ءادعألا إ  حالس  نم 

 . هنع دهشسا ر هللا  ح 

لوقعلا دارم  ماسجألا   بوذت  ثح  ةمظعلا  ةلثمأ  نم  ثم 
ً

فشس  هلاثمأو  خلا  اذه  و 
بالألا ولوأ  ضرعتيف  ةنجلاو ، اعت  هللا  ناوضر  غل  وحن  إعلا  حمطلا  لثمتي  ةملسلا 

.اعلا فدهلا  كلذ  قيقحتل  عــــلا  لوصولا  ءاجر  اهيف  لا  ةداهشلا  نطاومل 

نم اهل  او  ..قدص  نم  هل  ا  ..نامإ  نم  هل  ا  ..ةلوجر  نم  اهل  ا  ..فقوم  نم  هل  ا  باش ، ا 
، دعولا قدصو   دهعلا ، قدصو  مزعلا ، قدص  قدصلا ، تاحفص  نم  ةحفص  ەذه  ةحضت !

.ةحضتلا قدصو   ةنلا ، قدصو   ةرخآلا ، نامإلا  قدصو   قلا ، قدصو  



ةداهشلا نحلا إ 
دس عيطتسل  انتم  اجردتم  احلاص  ادادعإ  بلطتي  دجملا  إ  علطتملا  دعاصلا  لجلا  نإ 

نامإلا بناوج  ةرانإ  نم  انل  دُ  كلذلف ال  هلها ، ردقلا ع  اهعضو  لا  ءاعألا  لمحو  تارغثلا ،
نم ىدهأ  انأ  اهو  ءاَّنب ، رمثم  لمع  ل  ةوازلا   رجح  ةددسلا   ةدقعلا  نأل  هسفن ، اولا  

نيدل ءالولا  نوك  فك  اوملعتيل  ةملسملا ، ةمألا  معال  ةكرام  ةيط 
َ

ةوَدق  فقوملا  اذه  لالخ 
دق انامز  شعن  اننأل  كلذو  هلع ، ةغلا  نوكت  فكو  مالسإلل ، ةحملا  نوكت  فكو  هللا ،

، هلهأ مالسإلا  َّر  فك  فرعنلو  محر ر ، نم  الإ  ملسملا  بولق أ  ةرطفلا   هف  تسكتنا 
!؟ دلتلا دجملا  اذه  دس  نأ  لجأ  نم  انلافطأو ، اشو  ااش 

كحورب لقتناو  ةفلا ، ةبنلا  ةرجهلا  نم  وألا  تاونسلا  إ  ملا  ئراقلا  اهيأ  م  عجرا 
لمح غص  مالغ  كانه  نا  ىلا ، رد  ةكرعم  ةحاس  دنع  كانه  ةرونملا ، ةنيدملا  كلقو إ 
هتفقو لواطُ   السإلا ، شجلا  فوفص  نم  فص  رخآ  فق   مالسإلا ، نع  ه  دوذل  هفس 

هنأ تغصلا  هيع  رظني  راغصلا ، اك  ةكرعملا  نع  هحني  شجلا ح ال  دئاق  كل  ع 
نب دعس  وخأ  صاقو  نب أ  مُع  للجلا  احصلا  هنإ  ةداهشلا ، نع  ثحي  سفم ، ثل  لش 

اذهل وطلا  دهشملا  اذه  ىل  انب  اولاعتف  هنع ،  ر هللا  راوغملا  ةسداقلا  دسأ  صاقو  أ 
.غصلا ادفلا 

احصلا السإلا  شجلا  عم  جخ  كملا ، لتاقل  رد  إ  جورخلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دارأ  امل 
ناو ةع ،-  ثالث  لقو  ةنس -  ةع  تس  ەرمعو  هنع ،  صاقو ر هللا  نب أ  مُع  للجلا 

نأ ال دهتج  ناف  غص ، هنأل  هلع ، همالسو  تاولص ر  دئاقلا  نلا  هلق  نأ ال  فاخ  مع 
.راظنألا نع  ىراوتي  ناو  دحأ ، ەاري 

تتأ اذامل  ا أ ؟ كلام  : » هل لاقف  هنع ،  صاقو ر هللا  نب أ  دعس  ألا  ەوخأ  ەآر  نلو 
،»؟ ىراوتت ء  يألو  شجلا ، عم 

لعل هللا جورخلا ، بحأ  انأو  غص ، إف  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، دري  نأ  فاخأ  أ ، ا  : » مع لاق 
«، هلس ةداهشلا   قزري 

لغش نم  تسل  برحلاو  غص ، هنأ  ىأر  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هلإ  رظن  املف  مع ، فاخ  ام  ناو 
؟ لاجرلا ةبل ع  اهنو  برحلا ، نوعنص   امو  ناملغلاو ، لافطألا 

هنو ةنيدملا ، هئاقدصأو   هارتأ  عم  بعل  وأ  تبلا ، دعقو   فني ، نأ  بحأ  ام  امع  نلو 
لس هللا! ةداهشلا   دل 

زوفلاو نمحرلا ، اضر  الإ  دي  هنإف ال  ەرمأ ، دناع   الو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ع  امع ال  نلو 
.ادأ لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ اذإ ع  ةنجلاو  اضر هللا  لاني  لهو  نانجلا ،

توملا و  ةداهشلا ، نح إ  هنلو  لاتقلا ، نس  غلي  مل  وهف  ددش ، نزحو  ةح  مع   نا 
نس غلي  مل  وهو  اهيلإ ، لص  فك  نلو  ةدع ، غ  اهارو  ةنجلا ، إ  نحو  لس هللا ،  

!؟ لاتقلا



، مظع هنامو  ةبك ، هسفنو  اغص ، هلق  ناو  هنع ،  مع ر هللا  بلق  لقث ع  كلذ  ل 
.ەزاجأف اقفر  اققر  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ناو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بلق  هل  قر  مع  املو   ف ؛

.ةنجلا رفسلا إ  ةركذت  لان  امنأف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ەزاجأ  امل  ەروو  مع  حف  نع  اولأس  ال 

ادهش  لتق  دقف  دارأ ، ام  ناو  ءاقأو ، راك  مهلو  ملسملا ، عمو  هخأ  عم  مع  جخو 
.خيشلاو ناشلا  نم  اثك  قبسو  دو ، دع  نب  ورمع  برعلا  سراف  د  ةوزغلا ع 

ةع • 

لس هللا، داهجلل   جورخلل  مع  عفدناف  مسجلا ، الو  نسلا ، ساقت  نامإلا ال  ةوق  باش ، ا 
عم لس هللا  داهشسالاو   داهجلل  بحلا  ددش  مسجلا ، فحن  هنع  مع ر هللا  نا  دقو 

هخأ عم  هثيدح  كلذ   رهظو  شجلا ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   هلق  نأ ال  نم  هفوخو  هنس ، رغص 
.هللا لوسر  ضرع ع  نأ  لق  صاقو  نب أ  دعس 

وه ةهوشم  غ  ةححص  ةمالسإ  ةت  مهتتو  انئانبأ  مامتهالا  ّنإ  مارلا ، ةوخألا  اهيأ  ا 
، انتمأل ةضهنلا  قيقحت  لمألا   مهو  لقتسملا  لاجر  مه  انءانبأ  نأل  مأ ، لو  بأ  ل  بجاو ع 
، اهتاقوأ تاداعلا   ءادأ  ظافحلا ع  مهدعتو  قالخألاو ، بادآلا  انئانبأ  ملعت  مهملا  نمف  اذلو 

ةأش لفطلا  أشيل  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بحو  ُبح هللا  اندالوأ ع  رن  نأ  ةجاحلا إ  دشأ  اننإ  
إ هتمه  رفنسو  هنوضرل  سو  هتصعم ، و  هنب  لوح  اح  هللا  بحف  ةكرام ، ةيط 

.نيدلا اذه  ةنل  لمعلا 

دع هللا نب  دمحم  لوألا  ملعملاو  ةودقلا  لفطلا  طن  نأ  ماألا  ەذه  ةجاحلا   دشأ  اننأ   ام 
آلا
َْ

َرِخ َمْوَيلاَو  َا  وُجْرَي  َنا  ْنَمِل  ةَنَسَح 
ٌ

ٌةَوْسأ  ِا  ِلوُسَر   ِ ْمل  َنا  ْدَقل  : } اعت لاق هللا  دقف  ملسو هيلع هللا ىلص 
.(٢١ بازحألا : { ) اِثك َا  ذَو 

َ
َر

باتلا اذه  ەانركذ   ام  لو  دبعلا ، ةت  ال  ةداقلا ، ةت  كدلو  رت  نأ  ملا  خألا  اهيأ  كلعف 
ه نيف هللا  هحو ، فرع هللا  لج  أشي  ةمألا ل  ثع  قط  ةوطخ   الإ  ام   تاودق  نم 

مهدالوأو ببحلا ملسو هيلع هللا ىلص  باحصأ  مالسإلا  ن  ام  نام ، ل  ملسملا   ه  زعو  مالسإلا ،
.ةنسلاو نآرقلا  اوت ع  نيذلا 



لاطألا ناتفلا 
وزغل مداقلا  ثولا  نافوطلا  درل  دحأ  إ  هلع  همالسو  هللا  تاولص  دئاقلا  لوسرلا  جخ  امل 

ةداهشلا  نوقشع  هلوسرو ، نوبح هللا  ناملغ  ةنيدملا  نم  هعم  جخ  ةنيدملا ، مالسإلا  ةمصاع 
مهراعش توملا ، ىدحتت  مهــلق  نيدلا ، نع  اعافد  امهراد  نم  اوجرخ  توملا ، نوباهي  ال  هلس ،

دئاقلا لوسرلا  ْمُهَدرف  اماع ، ةع  ةسماخلا  مهدحأ  زواجتي  مل  اراغص ، اونا  ةنجلاو ، امئاد هللا 
، عاتملا نونوكف  لاتقلا  نس  اوغلي  مل  روهزلا ، رمع  راغص   مهنأل  هلع ، همالسو  تاولص هللا 

اهِدارُم تِعت   اراِك  ُسوفُنلا  تنا  اذإ  نلو  مهنوسرحو ، مهنوبقاري  اضأ  رالا  نولغشو 
رت ٍةَمظَع ال  اهكفت ب  توافتتو   رخآ ، ٍناسإ إ  نِم  فلتخت  ةلا  ُسفنلاو  ماسجألا ،

.نودلا تضر  ىرخأ  ِللقلا و 

ةسماخلا نود  وهو  جيدخ ، نب  عفار  همسا  ةمظع  سفن  لمح  دلو  ناملغلا  ءالؤه  نم ب  ناو 
هنأ هلوح  نم  سانلاو  مظعلا  دئاقلا  نظل  ةنجلل ، قوشلا  ةدش  نم  لواطتي  نا  هنس ، نم  ةع 

.دحأ هفعضو  هنس  رغصل  نطف  الف  لاتقلا ، نس  غل  دق  بك ،

درأ إ  : » لاقو عفار  ف  لواطتي ، هنأو  غص ، هنأ  فرع  هنأل  ُەَّدر ، ملسو هيلع هللا ىلص  دئاقلا  لوسرلا  نل 
«، مار اعفار  با  نإ  لوسر هللا  ا  : » لاقو ەوبأ ، هل  عفشف  لوسر هللا ،» ا  درت  الف  كعم  ةداهشلا 

.ملسو هيلع هللا ىلص لوسر هللا  هل  نذأف 

ناملغ نم  ارو  أ  وهو  نيدهاجملا ، عم  جخو  ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا  لوسر  نذأ  امل  اثك  عفار  حفف 
.ددج سال  دعلا   موي  صملا  نوجرخ إ 

لوسر هللا هسفن ع  ضرع  دق  نا  عفار ، َنس  بدنج   نب  ةرمس  همسا  رخآ  ٌدلو  كانه  ناو 
، راحلا نانس  نب  يرُم  هل  لاق  عفار ، زاجأ  دق  لوسر هللا  ّنأ  ملع  املف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ەدر  نل  ملسو هيلع هللا ىلص 

يرم لاقف  عفار ،» عأ  انأو  درو ، جيدخ  نب  عفار  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  زاجأ  ا أ ، : » همأ جوز  وهو 
«. هع باو  جيدخ  نب  عفار  تزجأو  ةرمس ، با  تددر  لوسر هللا  ا  : » نانس نب 

هل حمس  نأ  قحتساو  لاق ، ام  اعفار  ةرمس  عف  ةعراصملا ، اعفارو  ةرمس  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  رمأف 
موي لتاقو  ةرمس ، جخف  جورخلل ، ةرمس  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  زاجأف  نيدهاجملا ، فص  لوخدلا  

.هللا لس  دحأ  

ةع • 

مهاوتسم عافتراو  داهجلل ، مهنع  ةاحصلا ر هللا  بح  دج ع  لثم  خلا  اذه  باش ،  ا 
ىدتو داهجلا ، نيدام  إ  نوقاسي  مهناملغ  حبصأف  مهئانبأل  داهجلا  اوببح  ثح  يولا ،

لمأ  مهلو  ملسملا ، شج  عم  مهجورخ  ناملغلا   ءالؤه  سوفن  ةلصأتملا   رهاظملا  ەذه 
جيدخ ع و نبا  عفار  حاحلإ  ىدت   ام  داهجلا ، اوكراش   نأو  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مهج  نأ 

نلا در  نم  هسفن  قفشو ع  ةامرلا ، دج  هنأ  ةجح  داهجلا  هل  حامسلا  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  عنقل  ەرمأ 
اذه افخم  لاجرلا  غلم  غل  دق  ط 

ً
وديل  همدق  عباصأ  ع  امئاق  بصتيف  ضفرلا  ملسو هيلع هللا ىلص 

.ەاإ نلا ملسو هيلع هللا ىلص  ةزاجب  ەزوف  متو  هبقع ، نافخ  نيذللا  غاسلا  هفخ  لواطتلا 



ْدُف داهجلا  إ  قوشلا  ه  فصعو  ناملغلا ، عم  َّدُر  يذلا  بدنج  نب  ةرمس  ةحلا  ذخأتو 
هنم قحأ  وهف  كلذك  رمألا  ماد  امو  هنم  ىوقأ  اذإ  وهف  اعفار ؟ ع  سلوأ  لوبقلل ، رخآ  غسم 
كلذ هنبا  رفظ  اروم  احرف  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  إ  اهب  قلطنيف  هلو  نذأ  كلذ   سمهــو  ةزاجإلا ،

.ةزاجإلا كلت  نم  دارأ  ام  ةرمسل  متو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  رمأ  ناعراصتو  غسملا ،

نم مهنارقأ  لا  رطخ ع  ام  ل  قوفت  داهجلا  ةكراشملا   امهلاثمأو  مالغلا  نيذه  ةحرف  نإ 
السإلا عمتجملا  ىوتسم  عافترا  دهاش ع  كلذو  ةقلا ، فادهألاو  ةيندلا  جهاملا  ىْأ 

.ةلاعلا مقلاو  ةماسلا  لثُملا  كاذنآ  

ل رمع  دي  نالفط ال  امهو  جيدخ ، نب  عفارو  بدنج  نب  ةرمس  لاح  هف ، لمأتلا  ردج  امو 
كاشالا امهل  حمس  نأ  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  نادشاني  اءاج  فكو  ةنس ، ةع  سمخ  نع  امهنم 

ب لداعتلا  نم  عم  يأ  هف  دجت  ال  توملل ، بهأتلا  مئاق ع  لاتق  لاتق !؟ يأو  لاتقلا ،  
فالآ ةثالث  نوزواجتي  مهو  نوكملاو  ةئم ، عبس  ع  دي  ال  مهددعو  نوملسملا  قفلا :

.لتاقم

نأ اهللحت إ  اوبهذف   ةرهاظلا ، ەذه  لثم  يركفلا ع  وزغلا  حم  فق  نأ  اقح  بجعلاو 
، اهفورظو اهئاوجأ  نوأشي   اوناف  ةمئادلا ، تاوزغلاو  بورحلا  لظ  شعت   ةمأ  اونا  برعلا 

نم اغلا  اردق  مهل  بس  ال  ةعبط  ةرظن  افطأو 
ً

اناشو  اش  اهيلإ  نورظني  اونا  كلذلو 
.فواخملا

لذاخت نع  ماللا  اذه  ءانثأ  بجع ، راإ  مهنيعأ   نوضمغ  للحتلا ، اذه  بارأ  نأ  بر  ال 
بقاوع نم  فوخلا  ةأطو  تحت  هاحصأ ، نم  ةئم  ثالث  عم  لولس  نب  أ  نب  دع هللا  لاثمأ 

اوبذعتسا نيذلا  قفانملا  كئلوأ  لذاخت  نعو  نمألاو ، ةمالسلا  إ  حنجلا  ةغرلاو   لاتقلا ،
جورخلا دئاقلا  لوسرلا  ءادن  نع  اوضرعأو  فصلا ، ةرارح  طسو  اههامو  اهرامثو  ةنيدملا  لظ 

«. رحلا اورفنت   ال  : » لئاق لاتقلاو ،

عقوو ملسملا ، ةلقو  مهددع  ةماخض  نم  مغرلا  ع  رد ، ةوزغ  كملا   ةمه  نعو  ل 
اوناهتساو اهنالأ  اوعضرو  بورحلا  لالظ  اوأش   نيذلا  برعلا  مه  مهو  مهتدئفأ ، بعرلا  

.اهباعص

مادقإلا اذه   ّ نأ  نم  ةحضاولا ، ةهادلا  ه  محت  امع  برهتي  نأ  فصنملل  ةغلالا  ةعصلا  نم 
يذلاو بلقلا ، ذوحتسا ع  يذلا  مظعلا  نامإلا  وه  امنإ  لافطألا ، ءالؤه  لثم  نم  توملا  ع 

اذه رهظ  ةحملا ، ەذه  تدجوو  نامإلا  دجو  امثيحف  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ةمراع  ةّحم  هلع  تترت 
اماجحإ مادقإلا  بلقنا  بلقلا  ةحملا   تفعضو  نامإلا ، فعض  امثيحو  لاستسالاو ، مادقإلا 

.اسعاقتو سك 
ً

لاستسالاو 



هر رجاهملا إ  دهشلا 
نم سفنلا  ع  راثيإلاو  راثيإلا ، قلخ  فقاوملا  مئاظع  اندلا  تألم  لا  ةلوطلا  ثعاوب  نم 

ةلمج هن ملسو هيلع هللا ىلص   راصنأ  اهب  تعنو  هاتك ، محم  ركذلا   زعو  لج  اهصخ هللا  لا  مراملا 
ْمِهِب َنا  ْولَو  ْمِهِسُفنأ  َٰع  َنوُرِثْؤُي  : } هناحس ةزعلا  بر  لاق  دقو  لئامشلا ، للج  نم  ه  مهتعنام 

.(٩ حلا : { ) ةَصاَصَخ
ٌ

مهنإف اهل ؛ فقاوملا  نوملسملا  ولف   اهب  سفنلا غ  راثيإلا ع  تالوطب  ٌلفاح  انُخراتو 
ەصقتل رباجلا  لطلا  اذهل  كوملا ، ةكرعم  ه  تمتخ  يذلا  عئارلا  فقوملا  كلذ  اوسي  نل 

هسفن هناوخإ ع  رثؤُملا  كوملا ، ةعقوم  توملا   عياملا ع  هئادف ، ةعورو  هئافو ، قدص 
، لهج أ  نب  ةمركع  للجلا  احصلاو  راوغملا  لطلا  هنإ  احج ، ضرألا  ع  طقس  ح 

ىرن مث  هتالوط ، نم  ائش  ىرن  مادقملا ، لطلا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعنل  انب  اولاعتف 
.هتاح نم  اتخلا  دهشملا 

هسفن نامإلا   راهنأو  هلق ، باجعإلاو   بحلا  راهنأ  رجف  لهج ر هللا  نب أ  ةمركع  نا 
دهشأ هللا : » لوسر هللا ا  لاق  مث  لوسر هللا ، ادمحم  نأو  الإ هللا  هلإ  نأ ال  دهشأ  لوق : وهو 

«. لس هللا رجاهم   دهاجم  ملسم  نم ح أ  دهشأو 

اعقاو ماللا  اذه  مجرت  دقو  دهع ، نم  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلل  هعطق  ام  هنع  ةمركع ر هللا  َّرب  دقلو 
نا الإ  ثع  اوجرخ   الو  مهعم ، اهضاخو  الإ  همالسإ  دع  ةكرعم  نوملسملا  ضاخ  امف  المع ،

رفلا حو  قدت  نمحرلا  شويج  تراسف  داهجلا ، تاار  تعفترا  ةكم  حتف  دعف  مهتعلط ،  
ع ترق  ح  مظعلا ، ءاللا  اهلالخ  نم  ةمركع  أو  فقثو  نزاوهب  ةئدتبم  اح  اح 

دعصو لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تام  مث  امأ ، عادولا  ةجح  نزاوه   هلمعتساف ع  ه ، دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا 
.عألا قيفرلا  إ 

نا ثح  ةدرلا ، لهأ  لاتق  مظع   رثأ  هل  نا  ةعلا ، ةرجلا  لئاقلا   مظعم  تدترا  املو 
رك ر وبأ  قيدصلا  هلسرأ  دقو  ةدرلا ، بورح  شويجلا   اوداق  نيذلا  ثالا ع  ةداقلا  دحأ 

.تناو اهيف  دهاجف  نملا  راس إ  مث  مهب ، رفظف  اودترا  نامع ح  لهأ  هنع إ  هللا 

انسح  ًءال  أف  مالسإلا ، لاطأ  نم  ەغ  نم  ماشلا  عر  داهجلا   هنع إ  هجتا ر هللا  مث 
دسأ باتك  بحاص  ثألا  نبا  هنع  لوق  ناس  لحف  ةكرعم  و  مهغو ، رفصلا  جمو  نيدانجأ 
ەردص تحرج  ةنسألا ح  بكري  نا  دقو  ًءال ، ملسملا  مظعأ  ذئموي  ةمركع  نا  : » هنع ةاغلا 

نع فنب  دهاجأ  تنك  : » لاقف كسفنب ،» قفراو  ةمركع ، ا  هللا  قتا  : » هل لقف  ههجوو ،»
: لاق مث  نوك ،» نل  اذه  هللاو  ال  هلوسرو !؟ نع هللا  مويلا  اهيقسأف  اهل  اهلذأف  يزعلاو  تاللا 

«. حارجلا نم  فرع  مل  هنإ  امادقإ ح  الإ  ددزي  ملف  »

انب اولاعتف  لسالا  لطلا  اذه  ةاحل  اتخلا  دهشملا  نا  ةنحاطلا  كوملا  ةكرعم  ماأ  عبار  و 
لاقإ لاتقلا  ع  ةمركع  لقأ  مويلا  اذه  ف  بجعلا ، دهشملا  اذه  باحر  اس   شعنل 
دتشاو مويلا ؛ اذه  السإلا   شجلا  قطت  مت  املو  ظئاقلا ، مويلا  درالا   ءاملا  اظلا ع 

.هبأ ةرك  نع  شجلا  ةداإ  متي  داو  ملسملا ، برلا ع 



، لاجرلا ع  مورلا  فوفص  لغوأو   هفس ، دمغ  كو  ەداوج ، نع  الا  دسألا  لزن  انه 
كلتق نإف  ةمركع ؛ ا  كلذ  لعفت  ال  : » لاقو هنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  شجلا  دئاق  هلإ  رداف 

«. ملسملا اددش ع  نوكس  مويلا 

دشأ نم  انك  دقف  أو  انأ  امأ  ةقاس ،
ٌ

لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عم  كل  نا  دقلف  دلاخ ، ا  كلإ ع  : » لاقف
: هتوص عأ  خ  مث  محري ،» لعل هللا  فلس م  امع  رفأ  عدف  لوسر هللا ، سانلا ع 

«. ادأ نوك  نل  اذه  نإ  مويلا !؟ مورلا  نم  رفأو  ةثك  نطاوم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص   تلتاق  دقل  »

راو ماشه ، نب  ثراحلا  همع  هعايف  توملا »؟ عياي ع  نم  : » السإلا شجلا  ىدان   مث 
نم ةئامعرأ  لهج   نب أ  ةمركع  نب  ورمعو  ورمع ، نب  لهسو  ةعر ، نب أ  شاعو  روزألا ،
 - راو لهس  الإ  مويلا  اذه  اعمج   اولتق  دقو  عمجأ –  مهنع  مالسإلا ر هللا  ددانص 

.دوذلا مرأ  هنع  اوداذو  لاتقلا  دشأ  دلولا  نب  دلاخ  طاطسف  نود  اعمج  اولتاقف 

تحصأ لثم ح  اهل  خــــراتلا  فرع  مل  ءادفو  ةحضت  لضانو   لتاق  هنع  ذخأو ر هللا 
لم مرأ  اضام إ  ةمارلاو  ةزعلا  ءامد  اجم  ادهش  لطلا  طقسو  مورلا ، شج  ةرئادلا ع 

.العو لج  دنع هللا 

مه حارجلا  مهتنخثأ  دق  نيدهاجملا  مظعأ  نم  ةثالث  كوملا  ضرأ  ددمتي ع  نا  مويلا  رخآ  و 
ثراحلا اعدف  دلاخ ، مهيلإ  ءاجف  لهج ، نب أ  ةمركعو  ةعر ، نب أ  شاعو  ماشه ، نب  ثراحلا 

هنم ەوق  املف  ءاملا ،» هلإ  اوعفدا  : » لاقف ةمركع  هلإ  رظن  ءاملا  دلاخ  هل  مَّدق  املف  هل  ءام 
اوداع املف  هحن ، دق ق  ەودجو  شاع  نم  اوند  املف  هلإ ،» ەوعفدا  : » لاقف شاع  هلإ  رظن 

الإ  ءاملا  او  الأ  اومسقأ  مهنأ  دع  امف  دلاخ  ملع  دقو  ه ، اقحل  دق  امهودجو  هبحاص  إ 
.ادأ اهدع  نوأمظ  ة ال  رثولا  ضوح  نم  مهاقسف هللا  ةنجلا ،

ةع • 

سفنلا ندعملا  ةروص  لثمو  مالسإلاو ، ةلهاجلا  امك   ائفك  هللا  ر  نا  دقل  باش ، ا 
هنع مارلا  اذه  حــــزأ  مالسإلا  نأ  ذنمو  بلق ، نداعملا   نوكت  امو  ةلهاجلا ، لاحوأ  هترمغ  يذلا 
هتعبل  افو  هلق  مالسإلا   لخد  نأ  ذنم  هنع  لظ ر هللا  دقل  ەرهوجو ، هتسافن  تنيت 

، ةو ةنعط  ام ب  عسو  اعض  همسج  اودجو   دقو  ادهش  هر  دقلف م إ  هلوسرو ،
ناحسو بولقلا ، بلقم  ناحسف  لاضلاو ، مهيلع  بوضغملا  نم  نا  نأ  دع  هنع  رف هللا 

.ءاقشألا روهظ  نم  راربألا  ءادهشلا  جخ  يذلا  هناحسو  متاوخلا ، نسح  ەدب  يذلا 



سراف فلأ  لط 
الو مهقرافت  ال  لاجرلا ، ةخ  نم  لاطألا  ةفظو  وه  اعت ، ةمل هللا 

َ
ءالعإل  لس هللا ، داهجلا  

، فسلا اورفك  نيذلا  ةمل 
َ

نوكتل  اعت ، هللا  هجول  ةصلاخ 
ً

مهجهم  اهيف  نولذي  اهنوقراف ،
نا هنإ  هنع  ورمع ر هللا  نب  عاقعقلا  عاجشلا  لطلا  ةس  نم  انملع  دقو  العلا ، ةملو هللا  

، ةلمالا هتلوجر  نم  زفاحو  هنيد ، نم  عزاوب  عزانم ، نود  لاتقلا  نيدام  مادقملا   سرافلا 
بعش عامتجا  ع  ةلادلا  اهل ، ةناسإلا  لئاضفل  ةعماجلا  هتسورف  بادآو  ةردانلا ، هتلوُطو 

.بصن فوأ 
َ

ر اهيف  هل  نا  ةمظعلا  تالاجم  نم  لاجم  ل  ف  اهأ ، هف  نامإلا 

هتس انرطاوخ   انح  ولف  ةرادصلا ، اهيف  هل  نا  لاضنلاو  فلا  نيدام  نم  نادم  ل  و 
دهشملا اذه  عم  اس  شعن  انه  نحنو  تادلجم ، اهركذ  انتعسو   ام  ةردانلا ، هتالوطو  ةرطعلا ،

.بلا قالمعلا  اذهل  دلاخلا 

ح ةدرلا ؛ بورح  نم  غارفلا  دع  ةحارلا  إ  هنج  ملس  هنع  دلولا ر هللا  نب  دلاخ  دا  ام 
قارعلا دال  حتفو  ةناساسلا ، ةروطامإلا  ةراحمل  فحزلا  ەرمأ  قيدصلا  باتك  ءاج 

نم مهنم  دهشسا  ثح  اوصقانت ، دق  اونا  دلاخ  دونج  نل  سرفلا ، يدأ  نم  اهذاقنساو 
مهنو هنب  لاط  نأ  دع  ح ؛ نم  هلهأ  إ  مهنم  حو  ةنحاطلا ، ةدرلا  بورح  دهشسا  

ةفلخلا روفلا إ  دلاخ ع  بتكف  طقف ، دهاجم  نافلأ  الإ  هشج  نم  دلاخ  عم  قبي  ملف  دهعلا ،
.ددملاو نوعلا  هنم  بلطو  ثدح ، ام  هملع 

أرقف هراشسمو ، هاحصأ  اسلاج ب  نا  هنع  ةفلخلا ر هللا  دلاخ إ  باتك  لصو  امدنعو 
د عاجش  باش  بلط  لسرأ   مث  ناحلا ، عيمج  هعمس  ثح  عفترم  توص  باتلا 

نأ ةفلخلا  ەرمأف  رفسلل ، زهجمو  حلسم  وهو  ةفلخلا ، إ  عاقعقلا  ءاجف  ورمع ، نب  عاقعقلا 
ةفلخ ا  : “ اولاقو ةشهد  رك  نواحلا إ أ  رظنف  دلاخ ، شجل  زعتك  ةماملا  بهذ إ 

،”!؟ دحاو لجرب  ەدنج  هنع أ  ضفنا  ادئاق  دمتأ  لوسر هللا 

فلأ نم  خل  شجلا  ورمع   نب  عاقعقلا  توص  نإ  : “ لاق مث  لق 
ً

عاقعقلا  قيدصلا إ  رظنف 
هشج دلولا  نب  دلاخ  م  عاقعقلا ،” لثم  هف  شج  مزهي  ال  : “ لاقو مهيلإ  تفتلا  مث  سراف ،”

و سراف ، فلأ  هنع  قيدصلا ر هللا  هلع  ەدع  يذلا  ورمع ؛ نب  عاقعقلا  هعمو  قارعلا  وحن 
.لتاقم فالآ  ةع  شجلا  حبصأف  هتاوق  ةثراح  نب  ثملا  مضنا  قطلا 

امم  رافلا ؛ جيلخلا  نم  ةقم  ع  ةعقاولا  فحلا  ةقطنم  رطش  ههجو  دلاخ  هجو 
ةداق مظعأ  نم  اذه  زمره  ناو  سرفلا ، كلم  لق  نم  ةقطنملا  ەذهل  امأ  زمره  ناو  ءارحصلا ،

.ەع سرفلا  

، دع امأ  : “ هف لوق  زمره  إ  ااتك  هجو  ح  ةقطنملا ؛ هلاحر   دلولا  نب  دلاخ  طح  نإ  ام 
الف برحلا  تنا  نو  برحلا ، وأ  ةجلا ، وأ  مالسإلا ، كموقو  كسفنل  خا  وأ  ملس ، ملسأف 

”. ةاحلا نوبحت  ام  توملا ؛ نوبح  موق  كتئج  دقف  كسفن  الإ  نمولت 

ملسملا مودق  ەخ  شدزأ  سرفلا  كلم  إ  بتكو  دلاخ ، ةلاسر  أرق  امل  زمره  باوص  راط 
ءاملا  دراوم  وحن  مهب  عأو  هعومج ، عمجو  هفوفص  صرو  هتعاس  نم  ّبه  مث  قارعلا ، وحن 



دق ناو  ەدنج ، ةمدقم  زمره   فقوو  هشج ، دلاخ  اهيلإ  لص  نأ  لق  اهيلع  لزنو  فحلا ،
.ةردغ ەردص ع  ىوطو  دلاخل ، ا  هسفن  رمضأ  

افورعم  اقالمع ، اق  اراحم  زمره  ناو  شجلا ، يدئاق  ب  ةزرام  ةكرعملا  تأد 
ب نم  هسرف  ع  زمره  مدقتف  دحأ ، ةزراملا  هتلزانم   ع  ؤرج  ال  لطك  ةروطامإلا 

ا ّإ  : “ لوق ذخأو  يدحتملا ، فاته  فتهو  نكسعلا ، ب  لصفت  لا  ةحاسلا  فوفصلا  
ركسعم نع  ادع  سرفلا  ركسعم  نم  اق  هتفقو  لعج  دق  هنل  دلولا ، نبا  ا  زربا   دلاخ ،

”. ملسملا

نم ع زمره  لف  هئاقل ، مو إ  ەداوج ، نع  لجرت  ح  ەءادن ؛ دلولا  نب  دلاخ  عمس  نإ  امف 
؛ برهلل اجم 

ً
عدت  لجم ال  ةزراملا ب  نأل  زمره ، ةعاجش  لد ع 

ً
ءارجالا  اذه  ناو  هسرف 

، ةزراملل جخ  نأ  لق  زمره  نأل  ةثداحلا ، ەذه  ءرملا   لختي  ام  اسراف  نك  مل  زمره  نل 
، ةزراملل ەراتخا  يذلا  ناملا  برق  امألا  فصلا  مهعضوو   ناعجشلا  هلاجر  ضع  عم  قفتا 

اوطحو اوعفدني  ذئدنع  مهيداني ، فوس  بسانملا  تقولا  و  دلاخ ؛ زراس  هنأ  مهخأو 
.دلاخ اولتقو  نزراتملا 

تالا ەذه  نل  تارم ، ةدع  همصخ  امهنم  ل  بو  سلاو ، فسلا  ناراضتي  نادئاقلا  أد 
هفس ع دلاخ  لأف  ناعراصتو ، امهيفس  اقل  نأ  زمره  حقا  انه  امهنم ، يأ  رثؤت ع  مل 
زمره ىدان  زمره ، نضتح  دلاخ  نا  امنو  ةعراصملا ، اءدو  ةرماؤملا ، ملع  وهو ال  ضرألا 

زمرهو هسفن  دجو  يرج ، يذلا  ام  دلاخ  فرع  نأ  لقو  مامإلا ، إ  ءالؤه  عفدناف  هلاجر ، ع 
.سرفلا نم  ءادشأ  لاجر  ةدع  طاحم  هعم 

هتضق نم  صلختي  نأ  زمرهل  حمس  نل  وهو  هسرتو ، هفس  نود  ناو  ةرماؤملا ، دلاخ  فرع  نآلا 
ريد أد  زمره ، نم  ىوقأ  نا  دلاخ  نأ  ام  نلو  ةطرولا ؛ نم  برهم  ال  هنأ  ادو  ةددحلا ،

اوبص نأ  ةشخ  مهت  او  نأ  ءالؤه  عيطتس  ال  ثح  ءادشألا  لاجرلا  ەاجتا  همصخ 
.زمره مهدئاق 

اذه ءانثأو  اعزف ، نا  رخآلاو  اجهتبم  نا  امهدحأف  شجلا ؛ فوفص  جيجضلا   راث  انه 
تنا لا  رفاوحلا  عقو  زمره  لاجر  عمس  ملو  عراصتملا ، ةهجتم إ  راظنألا  تنا  جيجضلا ،

نأ دع  ضرألا  ع  لاجر  ةثالث  مهنم  طقس  دقف  مهباصأ ، يذلا  ام  اوفرع  ملو  مهنم ، بقت 
دادزا دق  لاتتقالا  اذه  راحتملا   ددع  نأ  نورخآلا  كرد  نأ  لق  مهمامأ ، مهسوؤر  تجرحدت 

.سراف فلأ  قيدصلا  ەّدع  يذلا  وه  اضإلا  لجرلا  اذه  ّنإ  ادحاو ، جر 
ً

رافلا دئاقلا  ردغ  ةع  كردأف  دلاخ ، وحن  نوعفدني  وهو  زمره  لاجر  عاقعقلا  ىأر  دقل 
وأ حل  هدل  نك  ملو  كلذ ؛ ادحأ  خل  تقو  هدل  نك  ملو  ادلاخ ، ددهتي  يذلا  رطخلاو 
هسفنب  فذقو  مهسلا ، قالطنا  هنام  نم  قلطناو  هناصح  ةوهص  تماف  لتاقملا ، عمجل 

ەدحو عاقعقلا  عو  ةقعاصلا ، باصنا  زمره  لاجر  بصناو ع  ةسانملا ، ةظحللا  ةحاسلا  
ملف عمسمو ، سرفلا  نم  ىأرم  ع  ةكرعملا  ةحاس  ةدماه   اثثج  مهوقلأو  ةرداغلا ، ةصعلا 

ضرألا ع  رخآلا  وهو  اددمم  زمره  نا  ةققد  دعو  اناس ، كرح  نأ  ع  مهنم  ٌدحأ  ؤرج 
.دلاخ هلتق  نأ  دع  كارح  نود 

هنإف قيدصلا ؛ رد   : “ لاقو ورمع  نب  عاقعقلا  إ  دلاخ  رظن  اهرازوأ ؛ برحلا  تعضو  املو 



”. مزهي ورمع ال  نب  عاقعقلا  هف  اشج  نإ  لاق  قدص ح  دقل  لاجرلا ، انم  فرعأ 

ةع • 

ةمظع ركم  تقو  فشا   امنيح  هنع  رك ر هللا  وبأ  قيدصلا  لوسر هللا  ةفلخ  رد   
مزهي ال  : “ هنع لاقو  قارعلا ، دلولا   نب  دلاخل  اددم  ەدحو  هثعف  ةحلا ، هتردقمو  عاقعقلا 

ءاج  ام  هنع  رك ر هللا  أ  ةسارف  قدص  ماألا  تتثأ  دقلو  عاقعقلا ،” لثم  مهيف  شج 
.كراعم نم  اهقحل  امو  ةكرعملا  ەذه 

هتيماحو سرفلا  دئاق  زهجأ ع  دقف  شأجلا  ةطارو  ةلوطلا  ةلثمألا   عورأ  ب  دقف  دلاخ  امأ 
نإ مهيلع ، قو  عاقعقلا  لصو  مهدلاج ح  لظ  مث  هنم ، هصلخت  اوعطتس  ملف  هلوح  نم 

مسجلا عدوأ   دق  اعت  هللا  نأ  ع  للد  قدصأل  هنع  هللا  ر  دلاخو  عاقعقلا  ه  ماق  ام 
دجوي نأ  نكم  الو  هتقاط ، نم  اءزج  الإ  لذي  يداعلا ال  ناسإلا  نلو  ةمخض ، ةقاط  اسإلا 
نوسي مهنأل  مهمالسإ ، عم  اوقدص  نيذلا  نوملسملا  الإ  لاتقلا  ةلمالا   هتقاط  لذي  نم 
ةقاطلا لذ  نوتوافتي   ءالؤهو  ةمالسإلا ، مهتمأو  مهنيد  نع  عافدلا  لس  امامت   مهسفنأ 

.مهنامإ ةوق  بسح 

رفاوتم بردتلا  اذه  نلو  لصاوتملا ، لطلا  دلا  بردتلا  نع  غ  لاحلا ال  ةعبط  اذهو 
ملسملا ع ثحف  مالسإلا  ءاجو  بورحلا ، نم  مهنب  موق  ام  ةل  ةلهاجلا  ذنم  برعلا  ىدل 
نم مهــلق  خسر   ام  عم  ةندلا ، ةوقلا  دادعإ  نم  كلذ  غو  ةحاسلاو  ةامرلاو  لخلا  بوكر 

، ةورخألا ةداعسلاو  اعت  ناوضر هللا  ءاغتبا  عألا  ملسملا  فده  لعجت  لا  ةنامإلا  ةدقعلا 
اوماقأو ممألا ، اوخودو  بئاجعلا ، اوتأف  العو ، لج  هلس  مهتاوذ   اوسو  اعت  اودرجتف  

امأف ح ةحورلا ، ةوقلاو  دلا ، بردتلا  نمألا : ةاغلا   اوغل  مهنأل  ظعلا ، مالسإلا  ةلود 
ردهــو هتقاط  نم  اءزج  الإ  لذي  ناسإلا ال  نإف  امهدحأ  وأ  نمألا  للخلاو   فعضلا  لصح 

.ةرخدملا ةقاطلا  زاربإل  هعفدت  لا  عفاودلا  فعضل  اهتيق 



فلا لط 
ەوقطو فدهلا  اوفرع  اذإف  اندلا ، ةاحلا  مهيلع  نوهتل  ةرخآلا  إ  ملسملا  دش  مالسإلا  نإ 

لس هللا شعلا   مهقاس إ  دتس  فدهلا  اذه  مهلوصو إ  نأل  مهئادعأ ، اوتنا ع 
دتس اهيلإ  لوصولا  نو  ةق ، ةيند  مهفادهأ  نإف  مهؤادعأ  امأ  هلس ، توملاو   اعت ،

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

نويققحلا نوملسملا  نا  انه  نمو  فدهلا ، لوصولا إ  مهقسل   هسفنب  هناوخإ  مهنم  دحاو 
نوباص دق  امنو  اهن ، لش  اوبلغُ  نأ  نكم  هجهانمل ال  نوقطملا  مهنيد  فادهأل  نوكردملا 
.نا ام  ةماسلا  فادهألا  غل  ةلواحمل  نودوع  مث  اهنوبكتري  ءاطخأ  بس  ةتقؤم  تاساتنا 

هنإ ةطاق ، خــــراتلا  ةقلامع  مظعأ  نم  قالمع  لجر  عم  اس  شعن  روطسلا  ەذه  نحن  
لضانملا  هلإ  ءاج  يذلا  لجرلا  ءادعألا ، دصل  تااصعلا  برح  ةركفل  قحلا  سسؤملا 

مأ هنإ  كنم ،” ملعتأ  اصصخ   ةرهاقلا  تئج إ  دقل  مألا  اهيأ  : “ هل لاقو  ةرهاقلا ، ارافج إ 
يذلا لجرلا  اذه  همحر هللا ، اطخلا  ملا  دع  دمحم  لطلا  اقلا  قالمعلا  رغملا  فلا 

.نامزلا نم  دقع  ةارق  ةيلصلا  اوروأ  بولق  بعرلا   ث 

، راوغملا اقلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلف 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  كلإف  هئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 
عم دعاوم  نحن ع  ةردانلا ، ةلوطلاو  عئارلا ، ةعاجشلا  ەذه  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعنل 

.لعفلا تثدح  عئاقو  عم  نآلا  شعن  نلو  ثدحت ، مل  لاخ  طاسألاو  طاسألا ، عئاقو 

عاو ماسقناو  فعض  نم  ت 
ُ

اع تنا  لا  برغملا ، دال  ذوفنلا   اسرفو  اناسإ  تمساقت 
نم امشلا  مسقلا  راص  نأ  مسقتلا  اذه  ع  ترتو 

َّ
ب ةجراخلا ، ىوقلا  ةناعتساو  خاد ،

، فلا دالب  فرعُ  مسق   ەرود إ  مسقني  ءزجلا  اذهو  ةناسإلا ، ةرطسلل  اعضاخ  شاَرم 
اضرع ُدتمتو  م ،

ً
غلت ١٢٠  ةفاسمل  لحاسلا  ةاذاحم  فلا  دال  ُدتمتو  ةلاجلا ، فرعُ  رغو 

، لغارو ةلبق  اهتمدقم  أت   يرب ، لصأ  اهمظعم إ  تي  لئاق  اهنكسو  م ،
ً

ةفاسمل ٢٥ 
.هللا همحر  اطخلا  ملا  دع  دمحم  مألا  اهيلإ  تي  لا 

ملا دع  خيشلا  ةلبقلا  معز  ناو  فلا ، دال  رلا   لئاق  أ  لغارو  ةلبق  تنا 
هنبا ناسإلا  لزعف  انادروج ؛ لاجلا  اسإلا  اسلا  بودنملل  ءالولا  مدقت  ضفر  دق  اطخلا 
كلذو داهجلا ، نع  فك  هبأ ح  اوطغضل ع  نجسلا ، عدوأو  ةللم  ةنيدم  ءاضق  نع  ادمحم 

نم ەذهو  مهيدأ  نآلا  إ  مهو  ةللمو -  ةتس  نم  اوجرخو  اوعسوتي  نأ  نودي  اونا  مهنأل 
دقلو ةلامشلا ، قألا  برغملا  قطانم  ا  اولتحل  ملسملا –  اهفرع أ  لا ال  بئاصملا 

نأ الإ  هبأل  الو  هل  صانم  هنأ ال  مهخأو  تاثلاو ، ةزعلا  نم  ناولأ  مهأجاف  يذلا  نبالا  عم  اوققح 
ةنس ناسإلا  عم  ةكرعم  ەدلاو   لتق  دمحم  مألا  لاقتعا  ءانثأ  و  ةنامثعلا ، ةلودلا  عم  اولتاق 

.نجسلا نم  هحا  قلطأ  للق  كلذ  دعو  مهيلع ، امعز  ادمحم  ەدلو  هتلبق  دارفأ  عياف  ١٩٢٠م ،

ەوخأ هعم  ناو  ناسإلا  عم  كراعملا  ةلسلس  اطخلا  ملا  دع  دمحم  اقلا  مألا  أدتبا 
هلإ تمضناف  ەراصنأ ؛ دمحم  مألا  عمجو  لس هللا ، داهجلا   نلعأ  دقو  مالسلا ، دع  همعو 



مألا مهأدتباف  ١٩٢١م ، ةجه = ةنس ١٣٣٩  كلذ  ناو  رغملا ، فلا  لئاق  نم  ثك 
تاذ امهادحإ  تنا  ل  تمهم ، تيماح  نم  ناسإلا  درطو  ەراصتنا ؛ نع  ترفسأ  تاشوانم 

.دف تاسا  عقوم 

، ةثيدحلا ةحلسألا  نهجُم  يدنج  فلأ  تس  نم  اشج  هل  اولسرأو  ناسإلا  بضغف 
، ةللم عاطق  دئاق  سفلس  حافسلا  لاجلا  ةداق  تحت  مخض  داتعو  تارئاطو ، ةعفدملاو ،

حسمأل بهاذ  انأ  : “ ئاق
ً

أزهتساف  هسأو  اطخلا  ةوق  نم  ةلمحلا  دئاق  لاجلا  اذه  اورذح  دقلو 
”! فلا دال  اذح  

دق تاروألا  اهتافلح  رئاسو  و  اوروأ ، ةكسع   ةوق  ثلاث  كاذنآ  اناسإ  تنا  دقو  املو ال 
.فعاضتو مظع  اهرورغو  اهوهز  لعج  امم  وألا  ةملاعلا  برحلا  تتنا  

ئدا حجنو   اهيلع ، ةرطسلا  محل  فلا ؛ دال  وحن  هتاوق  سفلس  اسإلا  لاجلا  فحز 
ةغم نم  لاجلا  رذح  نأ  اطخلا  مألا  لواحو  قطانملا ، ضع  ع  ءالسالا  رمألا  

زوف هلعل  مدقتلا  رمتساو   مألا ، مالل  هأ  مل  رورغملا  لاجلا  نل  مدقتلا ، رارمتسالا  
.فلا دال  لالتحا 

، ٌلهس رمألا  نأ  لاجلا  دقتعاو  ةمواقم ، َيأ  فلا  دال  اهفحز   تاوقلا   ەذه  فداصت  مل 
قطانملا لخاد  هتاوق  جاردتسا  ع  نولمع  نيذلا  اطخلا  مألا  لاجر  نع  ەُرورغ  ەامعأو 
تاراصتنا قيقحتو  ءارحصلا ، لغوتلا   ةناسإلا   تاوقلا  تَّرمتساو  ةعفترملا ، ةلجلا 

ويام ١٩٢١.  ١٥ ةجه =  ناضمر ١٣٣٩  لاونأ  ٧  ةنيدم  تلتحا  ح  ةغص ؛

لاجلا  رقتسا  املو  دهاجم ، فالآ  ةثالث  اطخلا   مألا  مهل  نم  نا  ةنيدملا  ەذه  و 
ەذه اواحو  ناسإلا ، اهلتحا  لا  عقاوملا  ل  ع  مهموجه  اطخلا  لاجر  أد  ةنيدملا ،

، ةاحملا عقاوملا  ةدعاسم  وأ  حسالا ، موجهلا  َدر  لاجلا   لشفو  اددش ، اراصح  عقاوملا 
لاجر اهقوطو  اهاح  نأ  دع  ةلماش  ةداب  ةددهم  لاونأ  ةنيدم  ةسئرلا   هتاوق  تحصأو 

ةدعقلا يذ  نم  اطخلا  ١٦  تاوق  مدطصا  هتاوق  باحسالا  لاجلا  لواح  حو  اطخلا ،
.لاونأ ةكرعم  خــــرات  تفرُع   ةمساح  ةكرعم  ويلوي ١٩٢١م    ٢٢ ةجه =   ١٣٣٩

مل الا ح  أو  اسإلا ، شجلا  مظعم  دبأ  ثح  ناسإلا ؛ تاوقلل  ةقحاس  ةمهلا  تنا 
، ةقدنب فلأ  نع  اطخلا  منغو  لتاقم ، ةئامتس  ىوس  مخضلا  شجلا  اذه  نم  ملس 

.لامأ ةسمخ  ةحاسم  تقلا ع  قرفتو  ترئاطو ، ةقلط ، نويلمو  شاشر ، ةئامعرأو 

ناسإلا نم  رغملا  فلا  رهطف  ةصرفلا  اطخلا  لغتساو  اودم ، اوروأ  ةمهلا   عقو  ناو 
ةمالسإ  ةرامإ  ماقأو  اذه ، سانلا  موي  إ  كلذك  قا  اذهو  طقف  ةللمو  ةتس  مهاحو  

.فلا دال 

لاجلا ةداق  اناسإ  يركسع   بالقنا  ماق  نأ  ناسإلل  ةودملا  لاونأ  ةمه  رثإ  نم  نا 
مهل عمتجاف  ةيلصلا ، لود  عم  فلاحتلا  ددجلا  لاجلا  بلطف  ةنس ١٩٢٣م ، افر  يدومب 

، عيباسأ ةثالث  ەواحو  ريداغأ  اطخلا  ةمصاع  ةنس ١٩٢٤م إ  اوهجوتو   لتاقم  فلأ  ةئام 
نلا مدعناو  ةلوطلا ، هف  تزع  تقو  ةردانو   ادج  ةعئار  تالوط  هعم  نمو  اطخلا  رهظأف 

، فلاحتلا شج  مظعم  ةداإ  هعم  نمو  اطخلا  عاطتساو  ثدحلا ، علا  برغلا   مامأ 
. اطخلا ةمصاع  نع  راصحلا  عفرل  اورطضاو 



لسرأف هتلودو ، اطخلل  درطملا  ومنلا  اذه  فقول  لش أ  ددج  نم  كرحتلا  اوروأ  نا ع 
: اهيف لوق  ةلاسر  سرا  إ  رئازجلا  دال  اماح   نا  يذلا  ويل  رفلا  جتملا  لاشراملا 

ةداعإ ع  طسوتملا  رحلا  لحاوس  و  ناسإلا ، رغملا ع  فلا  ملسملا   راصتنا  نإ  “
نكم رمأ ال  اذهو  ملسملا ، لق  نم  اوروأل  اددج  احتفو  ددج ، نم  ةنامثعلا  ةلودلا  ءاحإ 

”. ه لوبقلا 

مهعمو لتاقم ، نويلم  فصن  ةارق  ناسإلاو  يسرفلا  نم  ىوقألا  يلصلا  فلحلا  لش  انه 
نيدلا مهناوخإ   دض  لاتقلا  ييلصلل   اومضنا  نيذلا  ةنوخلا  نم  افلأ  سمخو  ةئام 

ىرح  لوطسأ  مظعأ  ناو  اطلا ، لوطسألا  اموعدم  يلصلا  شجلا  ناو  نطولاو ،
.ا عرأو  ةعرأ  ةمظتنم   هتراح  لا  تارئاطلا  تناو  كاذنآ ، ملاعلا 

 = ةجه ةنس ١٣٤٣  ناضمر  رهش  تنا  نأ  امو  افلأ ، تس  نيدهاجملا  دادعت  نا  ح   
وهو لانقلا  عاونأ  ەدنجو  اطخلا  فذقت  تارئاطلا  تراصو  لماشلا ، لاتقلا  علدنا  ح  ١٩٢٥م ،

افحص نإ  ح  مج ،
ً

اص  صو  ةمسج ، رئاسخ  مهب  عقوأو  هقدنخ ، بسحم   رباص 
: اطخلا نع  لوقف  نساف ش  وهو  اهعاتي  كراعملا  ةحاس  كاذنآ   ادوجوم  نا  اكمأ 

ممح ةقطنملا  فذقت  ةسرفلاو  ةناسإلا  تارئاطلاو  امأ ، قدنخ  ملا   دع  تلخد ع  “
يذلا لجرلا  اذه  نم  تجعتف  تارئاطلا ، هتيقدنب  ب  قم 

ً
احرم  امسبم  هتدجوف  ةلئاه 

ثكمأ نأ  متأ  تنكو  ه ، ةطحملا  فورظلا  مضخ  هتدقعو   هنامإ  ظفاح ع  نأ  عاطتسا 
اوروأ ةساس  ه  نراقأو  لالجلاو ، راقولا  نم  ةلاه  هطحت  يذلا  مظعلا  لجرلا  اذه  عم  أف  أ 

تللظ امم  لظأ أ  نأ  تنمتو  ةنراقملل ، اهجو  دجأ  داأ  الف  ةهفات  رومأ  لوغشملا  هفاتلا 
”. رثأت امأ  اهب  ترثأت  لا  ةدفلا  ةلا  ةرهاظلا  ەذه  عم 

دنع ةسرفلا  فوفصلا  اوقخاو  لاتقلا ، لوأ  ارها   احاجن  نودهاجملا  ققح  تقولا  اذه  و 
ةدش نويسرفلا  رعذف  نيدهاجملا ، مجح  رغص  نم  مغرلا  ع  ساف ، نم  قلا  ةزات إ  عاطق 
نلو ةجه ، ةنس ١٣٤٤  رفص  كع   موجهب  اوماقو  اطلا ، لوطسألا  ةدعاسم  اوبلطو 
لاج لئاقلا   ةراثإ  اطخلا  مألا  لواح  تقولا  كلذ  لالخو  لاتقلا ، تفقوأ  ةددشلا  راطمألا 

مهنلو نيدهاجملا ، طغضلا ع  ففختل  كلذو  ةسرفلا ، طوطخلا  فلخ  ةنطاقلاو  سلطألا 
.هتاوعدل اوبيجتس  ملف  يسرفلا  ماقتنا  نم  اوفاخ 

لئاقلا كلذ  جل  يلصلا  فلحلا  دض  يوقو  عــــ  يركسع  لمع  ماقلا  اطخلا  لواح  انه 
.ءاركن ةمه  ودعلا  ةمه  لشف   هنل  هعم ، كاشالا  ع 

جراخلا ةاصعلا  دحأ  اطخلا  نأ  نلعُ  نأ  رغملا  ناطلسلا  ترغأف  ركملا ، اسرف إ  تأجل 
لوقت تاروشم  نوعزوي  ناطلسلا  لاجر  أدو  ه ، ەرمأ  ام  ناطلسلا  لعفف  ةعلا ؛ هتطلس  ع 

.داهجلا نم  سل  اطخلا  عم  لاتقلا  نإ 

، لصاوتملا لاتقلا  تكهنأ   دق  هتاوق  نأل  يلصلا  فلحلا  عم  تاضوافملا  إ  مألا  أجل  انه 
اذه ناسإلاو  نويسرفلا  تعا  ء ، نع  رفس  ملو  عيباسأ ، ةثالث  تاضوافملا  ترمتساف 

اوماق مث  تاضوافملا ، اوفقوأف  ەراهنا ؛ ةادو  ەزكرم ، فعض  ع  لد 
ً

اطخلا  نم  عجالا 
.اطخلا شج  هل  دمص  مل  ةسالا  ةاغ  يروف   موجهب 

نكمتو اهضوخ ، لا  كراعملا  اطخلا   اوتت ع  رئاسخلا  تأد  نأ  كلذ  ةجن  نم  ناو 



تاوقلا ەذه  تنكمت  مث  اطخلا ، مألا  ةمصاع  ريداغأ  لالتحا  نم  ةعص  يسرفلاو  ناسإلا 
يذ نم  ريداغأ  ١١  طوقس  دع  هل  ارقم  مألا  ەذختا  يذلا  تسجرت ، نصح  ءالسالا ع  نم 

.م ويام ١٩٢٦ نم   ٢٣ ةجه =  ةدعقلا ١٣٤٤ 

نم هعم  اوق  نيذلا  دهاجم  تئاملا  راشسا  امل  هنل  اتا  اضفر  مالسسالا  ضفري  مألا  نا 
لاجرلا لتقت  لانقلاو  ةماسلا  تازاغلا  فذقت  تنا  تارئاطلاف  ءامدلا ، نقح  هلع  اوراشأ  هشج 

برقأ لاتقلل   دادعتسالاو  دللا  ءاقلاو   فم  حلص  دقع  هلع  اوراشأف  لافطألاو ، ءاسلاو 
هفن إ اناسو ع  اسرف  تقفتا  ةدعقلا ، يذ  رهش  رخاوأ  هسفن   مألا  ملس  امدنعو  ةصرف ،

.برغملا دال  ىلا   ةمواقملا  تالمع  تفقوت  كلذو  اقفإ ؛ ق  نوير   ةرج 

ةع • 

نمز ال و  بغ ، تقو  ايجع   ان  اطخلا  ملا  دع  دمحم  ەدع  دقل ن هللا  ةداس ، ا 
ةسامحلا نل  ثدح ، حالس  حلسم  روأ  شج  ع  نوملسملا  تي  نأ  دحأ  هف  عقوتي 

، ةلئاهلا تاراصتنالا  ەذه  ل  ءارو  تنا  هشجو ، اطخلا  بلق  تنا   لا  ةقفادلا  ةنامإلا 
.ةنسلألا ل  سرخأو  تالداعملا ، ل  بلق  ارخآو  وأ 

ً
هل  اعت  كلذ ن هللا  ل  لقو 

لا كراعملا  بلغأ  نأل  قدصت ؛ دات  احلا و ال  علا  عئاقولا   ەذه  ترج  دقل  باش ، ا 
فلاحتلا شويج  مزهني  نأف  هم ، هجو  اهيف ع  مزهنن  انك  كاذنآ  يلصلا  برغلا  عم  اهانلخد 

ةصق رخفلا  دتس  اذه  نإف  هجولا  اذه  وألا ع  ةملاعلا  برحلا  نم  نفاظ  اوجرخ  نيذلا 
.اطخلا ملا  دع  دمحم  ةروطسألا  لجرلا  اذه  ةاح 



ءارحصلا رمن 
ثح ەدبعل ، اعت  نب هللا  ةقثو  انامإ  سفنلا  ألم  دهاجملا  قالمعلا  اذه  نع  ثدحلا  نإ 

مهدهج ةراصع  نومدقو  دودح ، ال  مالسإلل  نوطع  ءامظع  لاجرب  ىرخأ  ةنوآ إ  نم  مهقزري 
مهفئاظوو مهدالوأو  مهلهأ  نع  ائش  فرعت  نأ  تدرأ  اذو  نيدلا ، اذهل  مهتاحو  مهتقوو 

مهنيدل ء  ل  مهئاطعو  مهبأدو  مهصالخإ  لجأ  نم  اذه  لا ، يذ  ء  رفظت  مل  مهبصانمو 
!؟ ەغل اذامف  

مهلامعأ ع  فقتو  مهتس ، ع  علطت  نأ  ةمداقلا  لاجألل  د  الف  ءالؤه ، لاثمأ  اف هللا  
ءامظعلا مهيلع س  ضرعت  مويلا ال  ةئشانلاو  مهتاحضتو ، مهداهج  عم  نم  لهنتو  مهراثآو ،

اموجن مسملا  تاضورلا  نم  ةهفات  ل  مهل  ضرع  امنإ  ةمذلا ، ه  أتو  يذلا ي  هجولا  ع 
اطأو

ً.

هلوسرلو هلو  هنيدل  شاع  مالسإلا ، ءامس  عمل   موجنلا  نم  مجن  ةصق  عم  شعن  انه  نحنو 
اشا نيدلا  رخف  لسالا  امثعلا  دئاقلا  ءارحصلا  رمن  عم  دعوم  ع  نحن  كلذ ، ع  تامو 
ەذه باحر  روطسلا   ەذه  اس   شعنل  انب  اولاعتف  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص ، ق  نع  دلاخلا  هعافدو 

.ةدفلا ةدلاخلا  ةمحلملا 

ةنيدملا اشا إ  نيدلا  رخف  بلا  امثعلا  دئاقلا  ويام ١٩١٦م  ةنامثعلا  ٢٣  ةلودلا  تلسرأ 
ةرونملا ةنيدملا  إ  هلوصو  روفو  يلجنإلا ، لالتحا  نم  ةسدقملا  ضرألا  نع  عفادل  ةرونملا 

سح فلا  أدو  وينوي ، لجنإلا  ٣  ةدعاسم  ەدرمت  سح  فلا  لجنإلا  لجر  نلعأ 
ةلل ٦ و  ةنيدملا ، ةطحملا  فارغلتلا  طوطخو  يددحلا ، طخلا  بختب  ةعرألا  ەدالوأ  عم 

ع مهدرف  داصرملا  مهل  نا  اشا  نيدلا  رخف  َّنأ  الإ  ةنيدملا ، رفاخملا   اومجاه  وينوي 
.مهباقعأ

اوح زاجحلا  ارأ  ةفا  ينامثعلا   دونجلا  ددعو  فلأ ، نوسمخ  نيدرمتملا  ددع  نا 
ةكم مث  ةدج  نودرمتملا  مجاه  اشا  بلاغ  ةكم  او  بدت  ءوسل  ةجنو  فلأ ، ع  ةسمخ 

.اشا نيدلا  رخف  ةرطس  جراخ  لا  ارألا  مظعم  اولوتساو ع  فئاطلا ، مث  ةمركملا 

، ءادعألا ركم  مغرو  ملسو هيلع هللا ىلص ، مظعألا  لوسرلا  ق  نع  اعافد  لجنإلا  تاوق  نيدلا  رخف  مواق  دقو 
، ەاملا راآ  ممسو  هتاوقل ، ةخذلاو  داتعلا  لاصإ  ةعصو  زاجحلل ؛ يددحلا  طخلا  بختو 

حط نم  خلا  اوعنصو  رمتلا  ع  ةنامثعلا  تاوقلا  تدمتعا  دازلا ، مدعناو  نؤملا  عاطقناو 
.ةنيدملا نع  لحرلا  ناسلا إ  نم  ددعلا  رطضاو  رمتلا ، ىون 

لجأ نم  لولحلا  نع  ثحي  ىرخأ  ةحان  نمو  ةنيدملا  نع  عفاد  ةحان  نم  اشا  نيدلا  رخف  نا 
قاطو ةنيدملا  ةعلق  نم  ءادعألا  باقا  ةلحرم  لحارملا   بعصأ  تناو  تاقشملا ، ةهجاوم 

.ةنيدملل دارجلا  وزغ  ةعص  رومألا  دازو  اهيلع ، راصحلا 

نأو دارجلا ، وزغل  اوضرعت  دق  مارلا  ةاحصلاو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  نأ  مهل  هلاجر و  نيدلا  رخف  عمج 
امأو كمسلاو  دارجلا  ناتيملا  امأ  مدو ، تيم  لأ  لحأ  هللا  نأ  ركذ  ملسو هيلع هللا ىلص  مظعألا  لوسرلا 

تانلاو خألا  نالأ  امهالف  روفصعلاو  دارجلا  ب  قرف  ال  نأو  دلاو ، لاحطلا  نامدلا 



نم هللا ةحنم 
ٌ

ةقشملا  ەذه  نأو  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص  ق  نع  عافدلا  ف  مهمرأ  نأو هللا  ةفظنلا ،
.مهل

، ءادعألل ةنيدملا  ملس  ضري  ملو  دارجلا  ماعط  هلاجرو ع  نيدلا  رخف  شاع  كلذ  ًءانو ع 
.مد ةرطق  رخآو  ةصاصر ، رخآو  يدنج  رخآ  ةنيدملا ح  نع  عفادس  هنأ  ملاعلل  اهنلعأ  دقو 

فقول سوردنوم  ةدهاعم  ع  ءافلحلا  لودو  ةنامثعلا  ةلودلا  تعقو  رتأ ١٩١٨م  و ٣٠ 
ع تق  ناو  بلا ، امثعلا  شجلا  حــــو  ينامثعلا ، ةمه  نالعإ  عم  رانلا  قالطإ 
نأ الإ  فلاحتلا ، تاوق  نم  شج  برقأل  هسفن  ملسو  ةنيدملا  نم  بحسي  نأ  اشا  نيدلا  رخف 

ةضورلا نع  عافدلا  نوملم  هتاوقو  وه  هنأ  ىرخأ  ةرم  نلعأو  نملا  دعص  اشا  نيدلا  رخف 
ةنيدملا نع  عافدلا  اوررق  لاطألا  دونجلا  نأ  مملع  نكل   سانلا ، اهيأ  : “ لاق ثح  ةفلا 

”. توملا ح 

ثم
ً

نيدل  رخف  ب  انه  مالسسالاو ، ةمواقملا  نع  ختلا  لوبنطسإ  نم  رماوألا  هتتأ  مث 
نم وألا  نل  يلجنإلا ، لاجلل  ةنيدملا  حيتافم  ملسب  ةموكحلا  انرمأت  : “ هلاجرل لاقف  اعئار ،

”. كلذ تومنو ع  انحالس  ن 
ُ

لتاق نأ  كلذ 

نيدلا رخف  لسلا  تعطقت  ةاهنلا  نلو   لجنإلا ، لتاقو  مواق  لظو  رمألا  نيدلا  رخف  ضفر 
فلاحتلا تاوق  نأ  وأ  مالسسالا  رماوألا  تءاجو  ةخذلاو ، دازلا  مدعناو  ةنيدملا  هلاجرو  

بهذ إ ق ل  ودعلل ، هحالس  ملس  نأ  اشا  نيدلا  رخف  أ  لوبنطسإ ، ةمصاعلا  لتحت  فوس 
ةضورلا بناج  حالسلا إ  كرتو  رذتعاو و  كانه  اعدو  ةخألا ، ةرظنلا  هلع  لل  لوسرلا ملسو هيلع هللا ىلص 

علا دومصلا   محالم  نم  ةمحلم  ةصق  كلذ  تهتناو  ةمصاعلا ، ةنيدملا إ  رادغو  ةفلا ،
.ثدحلا

ةع • 

، هلع ونحت  بولقو  هعم ، مت  دعاوسو  ه ، ضهنت  مئازع  إ  جاتح  قحلا  نإ  باش ، ا 
، ةلمالا ةعاولا  ةقاطلاو  ةقلا ، ةرداقلا  ةقاطلا  ةلا ؛ ةقاطلا  جاتح إ  هنإ  ه ، طترت  باصعأو 

ت
َ

َدِج ف 
َ

نل : } ةضام ةنس  اندلا و  ةاحلا  اعت   ةنس هللا  ەذه  نأل  ي ، دهج  جاتح إ  هنإ 
.(٤٣ رطاف : { ) ت

َ
ْح

ً
ِا  ِتَُّسِل  ت 

َ
َدِج نلَو  ت 

ِدَْ
ً

 ۖ ِا  ِتَُّسِل 

مهأ نم  كلذك  و  هقلخو ، هنوك  اعت   هللا  س  مهأ  نم  عفادتلا  ةنس  نأ  حضتي  اذكهو 
اهنم دفسل  ةنسلا ؛ ەذه  ت  نأ  الإ  ةمألا  امو ع  ةمالسإلا ، ةمألل  كمتلا  ةقلعتملا  سلا 

ةمألل يرولا  نم  نإ  ملاعلا ، بر  هللا  نم  ه  تدعُو  يذلا  كمتلا  ةدوعل  لمعت  و 
مدت اعت   ةنس هللا  نأ  كردتل  ضعب  مهضع  سانلا  عفد  اعت   ةنس هللا  نأ ت  ةمالسإلا 

هغمدف لطالا  قحلا ع  اعت  فذق هللا  مث  ةمأ ، لثمتي   قح  ضرألا  موق   نأ  لطالا 
.قهاز وه  اذإف 



ثدحلا علا  ةمحلم   مظعأ 
خــــرات نيدهاجملا   مظعأ  نم  دهاجم  ةس  بهذ  نم  فورح  تامللا  مسرن  روطسلا  ەذه   

، اهنطاوم ةداهشلل   ضرعت  ءامظعلا ، نيدهاجملا  انتجاح إ  هف  تدتشا  نمز  ءاج   مالسإلا ،
كراعمو ةلط ، ةمحلم  دع  هشارف  تام ع  هنل  رهطملا ، رهاطلا  اهسأ  نم  فغ  نأ  الإ  أو 

نم كاذنآ  اسورو  اذه  ارارم ، همامأ  اومزهو  ناوهلاو ، لذلا  ةاقلا  سورلا  اهيف  قاذأ  ةللج 
نويلان تمزه  دقف  اهتسرطغو ، اهناوفنع  جوأ  تناو   وألا ، ةقطلا  ةملاعلا   ىوقلا 

.م ماع ١٨١٦ سرا  تلخد  تمدقتو ح 

ةلثمألا  عورأ  ب  دقل  ثدحلا ، علا  مالسإلا   لاطأ  مظعأ  نم  لط  عم  نآلا  نحن 
نم ةصق  هنيدل  بتك  سورلا  مد  ءالولا ، هنيدل  تثأ  هتعاجش  ءادفلاو ، ةحضتلاو  ةلوطلا 

هتعاجش عنص  قالمع  ةصق  نع  انل  يورت  روطس  عتمتسل  انب  اولاعتف  ءافولا ، صصق  مظعأ 
ةصق اهنإ  ةطاق ، خــــراتلا  محالم  مظعأ  نم  ل   ثدحلا ، علا  ةحلا   محالملا  مظعأ 
رطس يذلا  راوغملا  محالملا  لط  وه  ةمحلملا ؛ ەذه  لطو  ةدلاخلا ، نفل  نع  عافدلا  ةمحلم 
اشا نامثع  سورلا  رهاق  وهف  اهيف ، راغلل  ال  ةفاص  ءامس  رون   نم  فورح  همسا  خــــراتلا 

.هللا همحر  يرون 

برحلا و  ةنامثعلا -  ةلودلا  برحلا ع  ةسورلا  ةروطامإلا  تنلعأ  لبإ ١٨٧٧م   ٢٤ 
هقلف إ هجوتلا  ارمأ  اشا  نامثع  يزاغلا  لتف  عسلاو ، -  ثلاثلا  مسا  خــــرات  تفرع   لا 
نك  ملو  ويلوي ١٨٧٧م ، نم  عباسلا  برحلا   تأدو  اراغل ، -  ةنيدم   و  نفل -  ةنيدم 
نم ەغو  بالا  نم  تاماحتسالا  ەذه  ءاشب  ماقف  ةعافد ، ةكسع  تاماحتسا  ةأ  نفل 

”. ادأ مدقتلا  مل  حمس  نلو  طقف  انه  إ  : “ سورلل ملاعلا  مامأ  نلعأو  ضرألا ، ةعبط 

دقفتي اشالا  نا  دقل  اولشف  مهنل  ينامثعلا ، درطل  ةوق  ل  سورلا  مجه  اثلا  مويلا  و 
ةكرعم ةاهن  دعو  دونجلا ، ةعاجشلا   ثي  ةكرعملا ، طاقن  إ  بهذو  ةهج ، ل  ناصحلا 

ةع سورلا  تق  ددع  لصوو  باحسالل ، اورطضاو  سورلا ؛ مزه  ةعاس  ةع  نثا  ترمتسا 
نم نماثلا ع  ىرخأ   ةرم  موجهلا  سورلا  ماق  ةكرعملا  كلت  نم  ماأ  ةع  دعو  لتاقم ، فالآ 

تش سمشلا  بورغ  عمو  رجفلا ، عم  ةمادلا  ةكرعملا  تأد  افلأ ، تس  مهددع  غلو  ويلوي ،
.افلأ نع  نم  مهلتق أل  ددع  لصو  نأ  دع  ورلا ، شجلا  ةنامثعلا  تاوقلا 

نأ مغرو  سورلا ، هل ع  ن  مظعأ  اشا  نامثع  ققح  متس ١٨٧٧م  نم  ع  يداحلا  و 
تق ددع  غلو  عفدم ، نم ٤٣٢  هعفادمو أ  فلأ ، ةئام  قاف  برحلا  كلت  سورلا   دونج  ددع 
ەدلق ةلاوتملا  تاراصتنالا  ەذه  دعو  لتاقم ، فلأ  سمخ  نم  أ  ةثلاثلا  نفل  سورلا  

.يزاغلا بقل  اثلا  دمحلا  دع  لجلا  ناطلسلا 

قط نع  نلف  ع  ءالسالا  نم  اونكمتي  نل  مهنأ  اوكردأ  ثلاثلا ، ةرملا  سورلا  مزُه  حو 
اوررقف لتاقم ، فلأ  عس  ةارق  متس  فصتنم  لولح  تلصو  دق  رئاسخلا  نأل  برحلا ،
ةنيدملا طت  لا  تالاصتالاو  فارغلتلا  طوطخ  سورلا  عطقو  ةنيدملا ، قناخ ع  راصح  ضرف 

.راخلا ملاعلا 



، دونجلا نع  هسفن  لصف  مل  هنأ  الإ  اشا ، نامثع  ةحاسال  ادج  ةلمج  لزانم  ةدللا  نأ   مغرو 
، ةموي فاتسا  برح  كانه  متت  تنا  ةنيدملا  راصح  مت  املو  شجلا ، ركسعم  ةمخ  ماقأو  
، ةددش ةوا  ماأ  ةدع  رمتساو  ةنيدملا ، فثكم ع  فدم  فصق  أد  متس  نم  ف ٢٢ 
، مهراوج طقس  ةعفدم  ةفذق  ذإ  دونجلا ، تاملعتلا إ  هجوي  اشالا  امنو  ماألا  دحأ  و 

ضهن رطخلا  لاز  املو  ضرألا ، اعمج ع  طاضلا  حطناو  فثلا ، راغلا  ةقطنملا  تطغف 
.ائداه هنام  افقاو   اشالا  اوأرف  طاضلا ،

رعش ملأ  كناج ، ةفذقلا  ترجفنا  دقل  اشالا ، يدس  : “ لاقو ةح  طاضلا  دحأ  هلأسف 
ةكرعملا لوتقملا   ءامسأ  هناحس  بتك هللا  دقل  : “ ىداه توص  اشالا  باجأف  فوخلا ،”؟

نكت مل  انؤامسأو  هتفذق ، هلتقتس  اندحأ  لجأ  أ  حو  فئاذقلا ، نم  ةفذق  ل  امسا ع  امسا 
”. ودعلا ةفذق  نم  خُ  بسلا ال  اذهلو  اعمج ، انملس  اذل  ةفذقلا ، كلت  نم  ءزج  يأ  ع 

ةدشو ةدعاسملاو ، معدلا  ةجاح إ  وهف  قانخلا  راصحلا  اذه  ةلحلا   مدع  لطلا  اشالا  نا 
نم نأ  اشا  نامثع  ىأر  انه  ءاهتنالا ، كشو  ماعطلاو ع  ءاودلاو  ةخذلاو  اجردت ، دادزت  دلا 

راغللا ءاملع  اشالا  دتساو  مالسسالاو ، عجلا  نم  د 
ً

ماحتقا  ةلمع  ماقلا  بسانملا 
، صخش ةئامسمخو  فلأ  مهددعو  نلف ، نوقس   نيذلا  رملاو  رجلا  مأتل  مهءاهجوو 

.موجهلا نع  فلختملا  رجلا  نومحس  مهنأ  سدقملا  باتلاو  بلصلا  اومسقأف ع 

ةخألا انتلمح  موقنس  دونجلا ، انبأ  : “ ئاق
ً

ەدونج  اشا  نامثع  لطلا  بطاخ  كرحتلا  لق 
، مويلا مهيحاضأ  نورحني  السإلا  ملاعلا  ملسملا   نإ  ةجحلا ، يذ  رهش  نحنو   نذب هللا ،

ضن نأ  ملع  حقأ  انأو  يدلا ، انبجاو  كلذ  يدؤنو  اهرحننل  ةحضأ  انيدل  تسل  نحن  امأو 
”. مناعأ هللا ودعلا ، ءامد 

ةوقلا تمجهو  واسم ، مسق  هشج إ  لطلا  مسق  مسد ١٨٧٧م  نم  اعلا  حاص  و 
معدتس تناف  ةناثلا ، ةوقلا  امأ  راصحلا ، طخ  قش  ةعاس إ  ةسورلا ، سراتملا  وألا ع 

.تعاس دع  رخآ  موجهب  لوألا  موجهلا 

هسفن اشالا  ةداق  تحت  تنا  لا  وألا  ةوقلا  تقخاو  ودعلا ، وحن  ةقعاصلا  اشالا  قلطنا 
عقاوم بارحلا ع  ترطسو  ةسورلا ، عقاوملا  مظع  ةسامحو  مزع  تمجاهو  ةهبجلا ، طخ 

عقاوملا اودسا  ةرمتسملا  تازعتلا  لضف  سورلا  نل  ةسورلا ، تاوقلا  اهنع  عفادت  ةكسع 
.عفادملاو

بصأو ةسورلا ، ةعفدملا  نان  نع  ةمجان  ةظش  هتباصإل  اشالا  داوج  عت  ةهظلا  تقو  و 
ةسمخ لاوط  نلف  حت  ةنعملا  هتوقو  اشالا  ةماعز  تناو  ىلا ، همدق  رخآلا   وه  اشالا 

دصف عجات ، تأدو  اشا ، نامثع  توم  خ  اهعامس  ةظحل  تاوقلا  رعذلا  باصأف  رهشأ ،
ع لهسلا  نم  نك  ملو  ءاوس ، دح  ع  فلخلاو  مامألا  نم  نفل  شج  وحو  ماحتقالا ،
طقس ح  ەدونج ، وهو  لتاق  لظ  دقو  هلثم ، يذلا  شجلا  ةمارك  كهتو  ملسس ، نأ  اشالا 

و صالخلا ، ٌلمأ   كانه  دع  مل  نل  اشالا ، بلق  قيمعلا  نزحلا  رمغ  دقو  هشج ، مظعم 
.هل قملا  ةداقلا  عم  ەرواش  دع  مالسسالا  اشالا  ررق  ةاهنلا 

ع ودع  قلا  قيقش  الوقن  قودنرج  ذإ  نلف ، ةنيدم  إ  ةكرم  لقني  اشالا  نا  امنو 
كعافد كئنهأ ع  : “ ئاق

ً
اشالا  د  ةرارح ع  طغضو  ەد  دمو  ةعلا ، نم  بقا  دقو  هناصح 



ه نوطحملا  سورلا  طاضلا  ماقو  ةخراتلا ، محالملا  مظعأ  نم  ةدحاو  تتك  دقل  نفل ، نع 
.” اشا نامثع  ةحتب 

انأو مظع ، دئاق  هجو  هجولا ، اذه  : “ اشا نامثع  ىأر  امل  والاكسأ  هشلا  ورلا  لاجلا  لاقو 
مغر اتنم  لظسو  تنم ، دئاق  لطلا  نامثع  : “ لاقو كتؤرل ،” ةداعسلا  ةاغ  دعس 

!”. همالسسا

ةقرف ذإ  توغوب  ةنيدم  سورلا  ركسعم  وحن  اهقط  ةفوشكملا   اشالا  ةكرم  تنا  امنو 
ىرخأ إ ةرم  ه  اوداعف  كانه ؛ مهرظتي  هنأو  نلف ، روطامإلا إ  ءم  مهختو  لصت  كازك 

سورلا طاضلا  فاتهب  قلا  ثح  لملا  با  هلوصو إ  دنع  اشا  نامثع  لقتساو  ةدللا ،
نيأ إ  : “ همجم هلأسو  رمجلا ، نم  رحأ  اشالا ع  رظتي  قلا  ناو  بالا ، دنع  نظتنملا 

،”؟ بناج ل  نم  م  اوطاحأ  دق  سورلا  دنج  نأ  ملع  اونوكت ع  ملأ  اشا ، ا  نوبهذت  متنك 

يأ إ  لوصولا  لس  مدنج   محتقأس  تنك  نل  اذه ، كردأ  تنك  : “ اشا نامثع  باجأ 
”. هلإ لوصولا  عيطتسأ  نام 

،”؟ كحالس عدت  مل  املو  : “ قلا هل  لاق 

اناحأف كودع ،  تأر  امنيأ  كحالس ، كرتا  لقت   ملو  برحلل  انه  لود  تلسرأ  : “ اشالا لاق 
”. معم انح  دنع  لاحلا  وه  ام  ودعلا ، ةك  مغر  نلا  زارحإ  نكمُ 

ذخؤي ال  كلثم  دئاق  مظع  : “ لاق مظع ، باجعب  اشالا  تامل  إ  قلا  عمتسا  نأ  دع 
شم لاقتسا  اسور  لقتس   كنأ  ىرت  فوسلو  اسور ، و  انه  كفس  لمحا  هفس ،

و لوبنطسإ  إ  بهذأ  ل  : “ لاقو اسور ، إ  بهذل  قلا  بلط  اشالا  ضفر  ور ،”
دع ناطلسلا  ەارطأو  بعشلا  نم  مظع  ةوافحو  فاتهب  لق  كانهو  مظعلا ،” اطلس 

”. مظعلا لطلا  اهيأ  كف  كرا هللا  نامثع ، يزع  ا  لقأ  : “ ئاق
ً

دمحلا 

ةع • 

، ثدحلا انخرات  ءامظعلا   بولق  قلا   خسرو  نامإلا ، ةزع  ضي  فقوم  اذه  باش ، ا 
مهتاحف مهبلا ، لللا  تاملظ  انل  ض  يذلا  عاعشو  رونلا  رواغملا  دوسألا  ءالؤه  س  ف 

انب قلحت  ةاحلا ، بناوج  عيمج  امك   ما 
ً

اجهنم  انل  مسرت  ةلاع ، ةماس  ةت  ةسردم 
.ةرخآلاو اندلا  وجرملا   سودرفلا  ةحان 

مهناوخإ رومأ  مهمامتهاو  مهنيد ، مهزاعا  َةَزعأ  مالسإلا  لاطأ  نا  اذكه  باش ، ا 
تايطلا معني  نأو  لالا ، ئداه  علا  رق  ماني  نأ  قحلا  نمؤملا  نأش  نم  سلف  ملسملا ،

اهيف نولانو  نوجسلا ، مهب  تو 
ُ

ألم نوبذعو ، نودَّو  نولَتق  نوملسملا  دونجو  ةلحرلاو  نمألاو 
مارلا طسو  ةقم   ةروص  اعت  همحر هللا  اشا  نامثع  نا  دقلو  بذعتلاو ، لالذإلا  عاونأ 

اذه ەسم  لعجو  ةعساو ، ةمحر  همحرف هللا  ةربدم ، ةلقم غ  لجو  زع  لت هللا  نأ  الإ  ْتأ 
.ةنجلا هل إ  اقط 



دج ا  صاصرلا م  دفن  دقل 
توملا صرحأ ع  هنأ  الإ هللا  هلإ  ةمل ال  ءالعإ  لس  لتاق   يذلا  لتاقملا  ةمظع  لا   نإ 

ىري نم  نإف  راوغملا ، لطلا  اذه  ةمظع  لا   وه  اذه  ناو  ةاحلا ، هئادعأ ع  صرح  لثم 
نولتاق اجر ال 

ً
ىري  وهف  ةلهو ، لوأ  نم  هسفن  قدص  نأ  عيطتس  نولتاق ال  مهو  نيدهاجملا 

نع ثحي  مهنم  لف  ةداهشلا  زوفلا  لجأ  نم  نولتاق  ل  بسحف ، نلاو  زوفلا  لجأ  نم 
اذل ةنجلاو ، هللا  كلذ  مهراعشو   اعصو  اقاش  اهيلإ  قطلا  نا  امفكو  تنا ، امنيأ  ةنجلا 

.ةنجلاو امئاد هللا  انراعش  نوك  نأ  ةوخألا  اهيأ  انيلع  بج 

نأ دع  ىوقلا  ةكوهنم  وألا  ةملاعلا  برحلا  نم  ةاخ  تجرخ  دق  ةنامثعلا  ةلودلا  تنا 
اهل ال ةدعتسم  ةنامثعلا  ةلودلا  نكت  مل  لا  برحلا  ەذه  اهباش ، ةخ  نم  يالملا  اهيف  تدقف 

داحتالا ةعمج  ةقامح  اهيلإ  اهتعفد  ل  ةكسعلا ، ةحانلا  نم  الو  ةداصتقالا ؛ ةحانلا  نم 
ءافلحلا شويج  تأد  لاتقلا ، تاهبجلا  ل  ةنامثعلا ع  شويجلا  تعجارت  نأ  دعف  لاو ،
اهبصن نم  ناو  مزأ ، ةنيدم  تنا  ندملا  ەذه  نمو  ةمهملا ، ةنامثعلا  ندملا  ءالسالا ع 

.اهل هلالتحاو  اهيلإ  انويلا  شجلا  لوخد 

خلا  ناو  ةنيدملا ، وحن  مدقتلا  نم  ويام ١٩١٩م  موي ١٤  انويلا   شجلا  عئالط  تد 
، بلقلا داح   رجنخ  لصن  لوزن  ملسملا  خلا ع  لزن  دقو  مشهلا ، رانلا   راشنا  ةنيدملا 

ةدع تاهبج  دهشسا   بأ  وأ ع  جوز ، وأ ع  نبا  ع  اهل ، دهش  ةأ ت ع  ل  تناو 
.ةدرا لاج  قوف  وأ  ةهال ، لامر  قوف 

ةددج ءامد  يأ  ملع  يذلا  وه  ەدحو  هللاو  مهتيدم  مهيلع  نومحتق  ءادعألا  مه  اه  نآلاو 
.ءادعألا دونج  ةذحأ  تحت  لسس 

نا لجأ  روبحلاو ، حفلا  اهيف  مع  دقف  تاونسلا  تائم  ذنم  مزأ  نطاقلا   ينانويلا  ءاحأ  امأ 
ةلودلا لظ  ةننأمط   و  نمأ  ماوعألا   تائم  اوشاع  دقل  مهدنع ، لمجلا  در  وه  اذه 
اوغرفتف ةكسعلا  ةمدخلا  نم  اوفعأ  دقو  مهنيد ، وأ  مهتدقع  إ  دحأ  ضرعتي  مل  ةنامثعلا ،

نودري مه  اه  مهيلإ  ناسحإلا  اذه  ل  دع  ةلعلا ، ةلودلا  فئاوطلا   غأ  نم  اوحصأو  ةراجتلل ،
لافتحالل نودعتسو  نوحرف  مه  اه  مهاوآ ، يذلا  ملسملا  بعشلا  و  ةنامثعلا ؛ ةلودلا  إ 

، مهقدانص اهوؤبخ   دق  اونا  لا  ةنانويلا  مالعألا  اوجرخأ  دقل  لتحملا ، ةازغلا  مودق 
.ينانويلا دونجلا  لاقتسا  دع  مهل ، دع  موي  دغ  موي  نأل  مهسالم  لمجأ  اوجرخأو 

دوهيلا ةقم  راظنألا   نع  ادع  مزأ  باش  نم  رفن  عمتجا  هلودس  لللا  رأ  نأ  دع  نل 
نسح حصلا  وه  راوغم  باش  مهنب  نم  نا  ةمداقلا ، ةددجلا  ةصملا  ەذه  نوثحاي  
مهنإ اوخإ ، ا  : “ خألا لاق   هيع ، نم  لس  عمدلاو  ةرثؤم  ةمل  مهيلع  لأ  يذلا  سحت 

مهل ملسس  نلو  اوخإ  ا  لتاقنس  مهل ، مزأ  عن  نل  نانويلا ، مزأ  ةقطنم  قاحلإ  نودي 
”. مهل ملسس  نلو  لتاقنس  لجأ  ..ادأ 

تفطصا دق  ةنانويلا  ةلقألا  تناو  مزأ ، ةنيدم  انويلا  شجلا  لخد  اثلا  مويلا  حاص   
سوتسخ لقتسملا  ءالؤه  سأر  ناو ع  ةنانويلا ، مالعألا  اوعفر  دقو  قطلا ، ناج  ع 



ةلودلا سم   نيد  لجر  اثو  مزأ ، ةنيدم  ةتر   سم  نيد  لجر  عأ  سوموت 
.لوبنطسإ دوجوملا   كرطلا  دع  ةام  أ  يأ  ةنامثعلا ،

ةنانويلا ةلقألا  نم  ةوافحلا  ەذهو  تافاتهلا  ەذه  طسو  ەذه  مهتسم  لالتحالا   دونج  رمتسا 
ةدشاحلا عمجلا  نم ب  قلطنا  ةأجفو  ا ، راقوق  ةقطنم  ياومالا   فقوم  اولصو إ  ح 

شجلا ةمدقم  انويلا   ملعلل  لماحلا  انويلا  يدنجلا  إ  هسدسم  بوصو  مهسلا  باش 
.اراه مث و  تق 

ً
ەادرأف  ةدحاو  ةصاصر  هلع  قلطأو 

ةأجافملا ثأت  نم  نانويلا  دونجلا  صلخت  نأ  امو  سحت ، سح  باشلا  حصلا  وه  اذه  نا 
.هلع قانخلا  نوقض  اوؤدو  ةقطنملا  اوقوط  مث  باشلا ، ءارو  مهنم  تائملا  عه  ح 

؛ ةلاسلا تنم  مهمواقو   صاصرلا  مهيلع  قلطأ  دقو  ةقضلا ، ةقزألا  دحأ  ەواح   اخأو 
.دونجلا صاصر  نم  لاو  هلع  لاهناف  هعم ، صاصرلا  تنا  ثلا ح  مهنم  لتقو 

افقاو سحت  نسح  نا  دقف  اهمامأ ، يرج  ام  اهتفرغ  ةذفان  نم  دهاش  ةنسم  ةأرما  كانه  تنا 
نسح اهعمس  تكو ، ةأرملا  تقهش  ادفلا  باشلا  صاصرلا ع  لاهنا  امدنعو  اهتذفان ، برق 

دفن دقل  : “ ضرألا ىواهتي ع  وهو  اهل  لاقف  هلجأ  نم  ت  و  اهدهاشو  اهيلإ  ە  لوحف 
!”. ةماقلا موي  ةدهاش   وك  دج ؛ ا  صاصرلا م 

اوذخأو هلإ  اومدقت  ل  ادفلا ، باشلا  ەذه  دسج  تقزم  لا  تاقلطلا  تائم  دونجلا  فتك  مل 
خــــراتلا  هلجس  دهش  لوأ  باشلا  حصلا  اذه  نا  هنم ، مهللغ  اوفش  مهبارح ح  هنونعط 

ةروثلل ةرا  لوأ  وه  باشلا  اذه  داهشسا  ناو  مزأ ، إ  ينانويلا  لوخد  نم  لوألا  مويلا 
.مزأ رحتلا  

ةع • 

نأ امإ  نمأ : نم  دحاول  مهاندو ، مهنيد  ةندلا   نولق  مهسفنأ ، نولذ  سانلا  نإ  باش ، ا 
قازرألاو لاجآلا  ع  لا  ناطلس  عطق  هللا  نأ  بغلاو  مهلاجآ ، وأ   مهقازرأ ، اوباص  

ضم سفنأ  نم  أش  مْهو  مُهلذتس  ةَققحلا  سانلاف   لس ، نم  اهيلإ  دحأل  سلف  اعمج ،
رقفلا  فوخ  نمو  لذ ، لذلا   فوخ  نم  سانلاو  توقلا ، فوخلاو ع  ةاحلا ، صرحلا ع 

، عورو بوني  امف  اعتو  كرات  ا  ةلصلا  ع  دحوتلا  ةققح  ب  مالسإلا  نأ  عم  رقف ،
.ا الو  اعفن  نومدق  الو  اتب ، هف ع هللا  نولم  امف ال  سانلا  نم  سألاو 



ةوبنلا نم ع  نادسأ 
باش ةروص  نادسأ   امه  بعتلا ، حص  نإ  لق  ل  امهنانسأ ، ةثيدح  نااش  عم  نآلا  نحن 

امه ل  توملا ، ااهي  ال  روسج ، بلق  ةكرعملا  ضوخ  راتبلا ، هفس  لمح  امهنم  ل  مسو ،
روثعلا وه  دحاو  امهفده  نمحرلا ، ةنج  زوفلا  ةدحاو   امهتياغ  هلإ ، ناعسو  هنع ؛ ناثحي 

اذه وه  نيأ  مادقألا ، تحت  هقحسو  هسأر  ب  نم  دُ  ال  نمثلا ، نا  امهم  كتملا  ةغاطلا  ع 
! شق عمج  نم  ةغاطلا 

باقر نم  ثلل  امهتحاطو  ظنلا ، ةعطقنم  ةعاجشو  ةقئاف ، ةلوط  نم  ه  اماق  ام  مغرب  امهو 
ةئاغ لازت  اهنع ال  ناثحي  لا  ةدوشملا  امهتلاض  نأ  الإ  ىلا ، رد  موي  كارعلا  كملا  

 . كتملا ةغاطلا  سأرب  امهران  ائفطو  امهللغ  افش  نأ  نادي  امهف  امهنيعأ ، نع 

ةغاطلا اذه  هلعف  دق  ام  امهيعمس  انت إ  دقلف  ضغلا ، مختملا  ناعثلا  كلذ  لتق  نم  دُ  ال 
نأ ةغاطلا  اذه  ؤرج  فك  ەاذآو ، لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بس  دق  هنأ  اضأ  امهغلو  ةكم ، ملسملل  

مظعلا ملسو هيلع هللا ىلص، نلا  قح  ةبان   ةمل  ش  نأ  ؤرج  يذلا  نم  مهــلق ، إ  سانلا  بحأ  بس 
وأ شع ، أنهي  ەارت  نإ  اهرهظ  نم  امهل  خ  ضرألا  نطا  نإ  قحلا ، نيدو  ىدهلا  ءاج  يذلا 

.هماسبا هش  حيبقلا  ههجو  طقس ع 

انجرخأ يذلا  وه  سلأ  انتاهمأو ، انئا  هدفن  انحاورأو ، انلق  هدفن  يذلا  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  هنإ 
انوعدو ركنملا ، نع  اناهنو  فورعملا  انرمأ  نم  وه  سلأ  نامإلا ، رون  ةلاهجلا إ  تاملظ  نم 

وأ مسلاو ، ثغلا  قرفن ب  ال  ءالهج ، ةلهاج  طختن   انك  نأ  دع  لا ، نع  اناهنو  خلل ،
، راوجلا و  شحاوفلا ، بكترنو  رومخلا ، بو  ةتيملا ، لأن  انك  دقلف  ءيدرلاو ، دجلا  ب 
نيدل هللا ان  قلا ، رونب  انلق  تءاضتساو  انيلإ ، هثعتبا هللا  املف  فعضلا ، انم  ىوقلا  لأو 

.اههرك ةمل  وأ  اهاش  ةكوش  لوسرل هللا  لصت  الو  طلا ؛ انفطختو  انداسجأ  عطقت  اراصنأ ،

، خــــراتلا ةحضتلاو   ةلوطلا  صصق  مظعأ  نم  ةصق  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعن  انه  نحن 
ةمألا ەذه  نوعرف  ماشه  نب  لهج  وبأ  ةغاطلا  ةاهن  دهشم  وه  الأ  رد ، موي  دهاشملا  مظعأ  هنإ 

ءارفع ر هللا نب  ذوعمو  حمجلا ، نب  ورمع  نب  ذاعم  مه  راصنألا  دوسأ  نم  نيدسأ  د  ع 
، اندلا اهتفرع  ةسردم  مظعأ  ات   فكو  يباحصلا  نيذاه  ردق  فرعن  لو  عمجأ ، مهنع 

.رد لاتقلا   ثدح  لهج ح  وبأ  ه  ماق  ام  لق ع 
ً

ءوضلا  طلس  نأ  انيلع  بج 

نأف اهعسب  ماق  يذلا  وهف  رد ، ةكرعم  ضوخل  كملل  لوألا  ضرحملا  وه  لهج  وبأ  نا 
مهلاومأ اونأمطا ع  نأ  دع  اوعجري  نأ  رد  موي  نوكملا  كشوأ  دقلف  اهرانب ، قحا  نم  لوأ 
ةغاطلا نل  ملسملا ، ةضق  ب  نم  تلفو  هسفنل  لاتح  نأ  عاطتسا  يذلا  نافس  وبأ  عم 

: ئاق
ً

ةسرطغو  ءاك  دعرأ   لهج  وبأ  قمحألا 

، رمخلا سو  ماعطلا ، معطنو  روزجلا ، رحننف  اثالث  اهب  مقنف  ارد ، درن  عجرن ح  هللاو ال  “
كلذ مغرو  ادأ ،” اننوباهي  نولازي  الف  انعمجو ، انسمو  برعلا  انب  عمسو  ناقلا ، انل  فزعتو 

.ةكم اوداعو إ  لهج  وبأ  هلاق  ام  أعت  ملو  ملا  شجلا  نم  ةرهز  تخلسا ب 

، هسرف بهو  نب  مع  داع  امدنع  كارعلا ، ضوخ  شق ع  ضحت  ىرخأ  ةرم  لواح  وه  مث 



ىدمو مهدادعأ ، ةفرعمل  هلع  سسجتلاو  السإلا  شجلا  بلق  للسلا إ  افلم  نا  يذلاو 
.مهتوق

، عقانلا توملا  لمحت  بي  خضاون  اانملا ، لمحت  االلا  شق  عم  ا  تأر  دقل  : “ مع لاقف 
لجر لتق  مهنم ح  لجر  لتق  نأ  ىرأ  ام  هللاو  مهفويس ، الإ  أجلم  الو  ةعفنم  مهعمسل  موق 

”. مأر اورف  كلذ ، دع  شعلا  امف خ  مءادعأ ، منم  اوباصأ  اذإف  منم ،

، كارعلا ضوخ  ادأ ع  امزع  مزع  دق  ال ، مع ، هلاق  ام  عنتقاو  هلقع ، لهج  وبأ  مح  لهف 
ةعر نب  ةتعو  مازح  نب  مكح  ملت  دقف  ملا ، شجلا  ةددج   ةضراعم  تماق  ذئيح 

، كارعلا ضوخ  ع  ممصت  أ  حبصأ  لهج  وبأ  نل  لاتق ، نود  ةكم  إ  ةدوعلا  اوبلطو 
.رد ةحان  شجلا  عفدناو 

ع يذلاو  انصق ، الط  رود  ءاج  ح  ةنحاط ، ةكرعم  شجلا   محتلا  رد  دنع  كانهو 
ىدم نع  مني  يذلاو  بجعلا ، دهشملا  اذه  دنع  فقوو  امهتس ، عجسا  امل  امهب  بلقلا 
هسم نأ  ملا  هصخش  امهتغ ع  ىدمو  لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، امهبحو  خسارلا  قيمعلا  امهنامإ 

: مجالاو ةسلا  بتك  ءاج   ام  بجعلا  عئارلا  دهشلا  اذه  اولمأتو  اورظناف  ءوس ، دحأ 

يم نع  اذإف  تفتلا ، ذإ  رد  موي  فصلا  ل  إ  هنع :  فوع ر هللا  نب  نمحرلا  دع  لاق 
ا : “ هحاص نم  ا  امهدحأ  لاق   ذإ  امهنام ، نمآ  مل  أف  نسلا ، اثيدح  ناتف  يراس  نعو 

يذؤي نا  هنأ  تملع  دقل  : “ لاق ه ،”؟ عنصت  امف  أ ، نبا  ا  : “ تلقف لهج ،” اأ  رأ  مع ،
توم ەداوس ح  يداوس  قراف  هتيأر ال  ل  ەدب  فن  يذلاو  اثك ، ةكم  لوسر هللا ملسو هيلع هللا ىلص  

.هحاص لاق  ام  لثم  لاقو   هحاص ، نم  ا  رخآلا  زمغ  مث  كلذل ، تجعتف  انم ،” لجعألا 

راصنألا نادسأ  بولق  ترجف   دق  لهج ، وبأ  اهدأ  لا  ةهجنعلا  ەذهل  تنا  دقل  ةداس ، ا 
لهج وبأ  اهمعزو  اهدس  اشق  عجف  نأ  مسقأف  هلوسرلو ، بضغلا   نم  انارب  ذاعمو  ذوعم 

.ةنجلا باوبأ  ءرملا  اهب  قد  لا  ةداهشلا  ف  كلذ ، نود  توملا  نا  نإف  رد ،  

اذه نات ؟ الأ  : “ تلقف فلصو ، ءاك  عمجلا  ىداهتي ب  لهج  ترظن إ أ  نأ  بشأ  ملف 
ة ورمع  نب  ذاعم  هف  فراجلا ، راصعإلا  اهيلإ  ناعفدنو  هنع ،” الأس  يذلا  امحاص 

فس ة  رفلا ، ع  لازي  ال  ناو  لهج ، أ  نب  ةمركع  هلجاعف  هقاس ، عطقف  فسلا 
.ەد عطقت 

، لهج وبأ  وحن  عفدنيف  ورمع ، نب  ذاعم  د  نم  رفني  مدلا  ىري  وهو  ذوعم ، قورع  مدلا   روثو 
ددانص فويس  هلع  ترثات  نأ  الول  هلع ، زهج  داو  كارحلا ، نع  ەدعقت  ة  هفس  هف 

دع لس هللا ، ادهش   ىواهتي  ح  حارجلا ، ذوعم  نخثتف  اهدس ، لح  ام  اهلاه  دقو  شق ،
دوعسم نب  دع هللا  هلإ  ءاج  دقو  لهج ، وبأ  ةمألا  ەذه  نوعرف  نم  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  هلوسرل  مقتنا  نأ 

.هلتقف هل  قمر  رخ  لهج  وبأ  نا  دقو  هنع  ر هللا 

ةع • 

لاتق ةرماغم   رطخأ  ضوخ  حمط إ  نم  راصنألا  مالغلا  نيذه  نم  ىرج  ام  نإ  باش ، ا 
عو هتشع  ناسرف  امحم  نا  يذلا  لهج  شجلا أ  دئاق  لوصولا إ  وهو  كملا  شج 
اذكهو لوسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، بلا  بحلاو  نامإلا  وهل  هنع ،  ةمركع ر هللا  عاجشلا  هنبا  مهسأر 



كلذو ماظعلا ، رواغملا  ءالؤه  ةس  اندالوأ  سرغن   نأ  انيلع  يف  قداصلا ، بحلا  نوك 
.معنلا تانج  ةرخآلا  و  اندلا ، راد  خمشلاو   ةمارلاو  ةزعلا  انتمألو  انسفنأل ، نمضن 

لوسرلا بس  نا  لهج  اأ  نأ  نم  ەاعمس  ام  وه  مالغلا  ةرماغم  عفادلا إ  نا  دقل  ةداس ، ا 
لئاق نورخآلا   باشلا  نا  امنب  مهنع ،  ةاحصلا ر هللا  ةحم  غلت  اذكهو  دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص ،

مهسلاجم تو 
ُ

رمع تاوهشلا ، عاشإ  تالاجم  كفتلا   مهــلق  ع  نمهي  مهغو  برعلا 
.ةيندلا تاذلملا  سفانتلا  

ەدو داهجلا  لصاو  امنيح  هنع  هللا  ر  حمجلا  نب  ورمع  نب  ذاعم  ه  ماق  ام  نإ  ةداس ، ا 
مت لاتقلا  دهجلا   لذ  نود  هل  اقئاع  اهتدلج  ةلدتملا  دلا  ەذه  تحصأ  املف  ةعوطقم ،

.اهحرط اهيلع ح 

!؟ اعت لس هللا  ەد   ق 
ُ

تعط نأ  مالغلا  اذه  ك  نا  امأ  ناحس هللا 

!؟ داهجلا ةلصوم  نع  هل  ةحودنم  ةاصإلا  ەذه  نا   امأ 

!؟ هحارج جلاع  ركسعلا  اون  نم  ةحان  يوي   نأ  هل  قح  نا  امأ 

اذه ةامح  َّمه  لمح  نا  ةماس ، ةمهو  ةلاع ، احور  لمح  نا  هنلو  كلذ ، هل  قح  نا  ، 
ةامح مَدق  نأ  ەذه  لاحلاو  هل  نا  امو  نمؤملاو ، دئاقلا ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  ةامحو  مظعلا ، نيدلا 

.لجو زع  ةمل هللا  ءالعإ  لس  نوهتل   هسفن  نو  ةماسلا ، ئداملا  ەذه  ةامح  ەدسج ع 



ةدلاخ ةلوط 
ثملا نلو  اضأ ، مهنم  اثك  خــــراتلا   حو  ءامظعلا ، مالسإلا  لاطأ  نم  ثلا  سانلا   

، ادأ مهنوسي  الو  امود  سانلا  مهركذ  نيذلا  ءامظعلا  ةداقلا  نم ب  نا  هنع  ةثراح ر هللا  نب 
ل عو  خــــراتلا  رداصم  ل  هان   همساف  خــــراتلا ، تاحفص  ةدلاخلا  هلامعأ  ف  هنأ  ام 

ملسم لوأ  هنأ  رخف  ل  خــــراتلا  هل  ركذو  سراف ، حتف  رثألا   مظعأ  هل  نا  دقو  امل  ناسل ،
.ةدلتلا ةناساسلا  ةلودلا  مجاه 

، راوغملا سرافلا  اذه  راخأ  نم  فرط  عامس  إ  قوشلا  ك  عن  دق  ملا  ئراقلا  اهيأ  كلعلو 
انب اولاعتف  مجالاو ، سلا  بتك  تءاج   ام  اهنم  ائش  كلإف  هئاجع ؛ ضع  فوقولاو ع 

.ةردانلا ةلوطلاو  عئارلا ، فقوملا  اذه  عم  روطسلا  ەذه  اس  شعنل 

ةثراح ر نب  ثملا  عم  ةلق  السإلا  شجلا  حبصأ  جلا ، موي  ثدح  ام  ملسملل  ثدح  امل 
هنع حارجلا ر هللا  نب  دبع  وبأ  باطخلا إ  نب  رمع  قورافلا  نمؤملا  مأ  بتكف  هنع ،  هللا 

كراعملا تنا  تقولا  كلذ  نل   قارعلا ، ىرخأ إ  ةرم  دونجلا  لاسرب  ەرمأ  ماشلا  ةهبج  دئاق 
.قارعلا كراعم  نم  ةنوخس  مورلا أ  عم 

برح ع ضوخل  ةلج  ةلبق  عمج  بغر   دق  هنع  جلا ر هللا  دع هللا  نب  رج  ناو 
فالآ ةع  ثملا  دنع  عمتجاف  ثملا ، إ  مهب  ثعو  نافلأ  مهنم  هل  عمتجاف  قارعلا ، ةهبج 

.لتاقم

امل ملسملا ، ةهجاومل  سرفلا  نم  شج  اذمهلا  نارهم  اوثع  كلذ  سرفلا  ةداق  ملع  امل  و 
ع مهثح  مهيف  راسو  هشج  أع  هلإ  لتاقم  فلأ  ةئام  نم  نوكم  شج  كرحتب  ثملا  ملع 
ر امل  ملق ،» نم  مويلا  برعلا  ؤت  ال  نأ  وجرأل  إ  : » ةار ل  لهأل  لوق  ناو  لاتقلا ،

اولمحا  مث  اؤيهتف  اثالث  كم  إ  : » لاق ةنحاط : ةكرعم  ضوخل  هشج  دادعتسا  نع  ثملا 
«. ةعارلا

عافدنالا  اذه  سرفلا  ةداع  نم  نك  ملو  حسا ، موجهب  سراف  لهأ  مهلجعأ  ةبكت  لوأ  املف ك 
رقو  امم  ففخ  ملسملا  ةمه  نم  جلا  موي  هلع  اولصح  ام  لعل  نلو  ةكرعملا ، لوأ 

.مهنم بعرلاو  ملسملا  ةيه  نم  مهسوفن 

، رم عا  مهعم   اورمتساو  نوملسملا  هل  دمص  دقو  موجهلا  اذهب  ةكرعملا  تأد  اذكهو 
هفوفص ضع  لخ  

ً
ىأر  هنإ  ح  ةقد  هشج  بقاري  لاتقلا  هاشا   بناج  إ  ثملاو 

«، مويلا ملسملا  اوحضفت  ال  لوقو : مالسلا  ملع  أرق  مألا  نإ  : » لاقو جر 
ً

مهيلإ  لسرأ 
.مهنع سرفلا  در  ساعم  موجهب  اوماقو  معن ،» : » اولاقف

لاطألا هناسرف  ضع  اعد  مساح  لش  ملسملا  قوفت  مدعو  برحلا  دوكر  ثملا  ىأر  امل 
وحن مهدئاق  لازأ  دقو  رافلا ، شج  مظن  لخلخت  ةسرافلا ح  تاوقلا  بلق  مهب ع  لمحف 
ققح نأ  دحأ  عطتس  ال  لتتقت ، ةملاو  ةنمملا  تانجملاو   راغلا  عفترا  دقو  ةنمملا ،

.سرفلا الو  نوملسملا  نلا ال 



متو ثملا ، د  مهدئاق ع  لتق  متو  بلقلا ، تاوق  حسالا ع  موجهلا  نم  ثملا  تنا  املف 
نودري اولعجو  سرفلا ، تانجم  ع  ةق  موجهب  تانجملا  تماق  امامت ، بلقلا  تاوق  ةداإ 
اوقفاف مجاعألا ، ذخأو  هعطقو ، مهقسف  جلا  إ  ثملا  مهقاسف  مهرادأ ، ع  سرفلا 

قبي ملو  شجلا ، مظعم  ةداإ  متو  مهولتق ، نوملسملا ح  لويخ  مهتروتعاو  تارفلا ، اش 
.دلا الإ  مهنم 

ةزجع و هللا تزجع  دقل  : » لاقو مهيلع  جلا  عطقو  سرفلا  ةقاسم  ع  ثملا  مدن  دقو 
الف دئاع  غ  إف  مهتجرحأ ، ح  هعطقو ، جلا  إ  مهاإ  قاسم  اه ، ملسملا 
إ ودعلا  أجلأف  رارفلا  نم  ودعلا  عنم  جلا  عطق  نأ  اذه  نم  دصق  ثملا  ناو  اودوعت ،»

لذيف ةلاحم  لوتقم ال  هنأ  ناسإلا  رعش  امنيح  هنإف  مهسفنأ ، نع  اعافد  لاتقلا  ةتامتسالا  
ءاضقلا ةلواحم  ةمخض   ادوهج  لاقملا  شجلا  فل  اذهو  هسفن ، هنع  عافدلل  هتقاط  ل 

.أطخلا اذه  ملسملا   نلو هللا و  هلع ،

ةع • 

ەذه غل   يذلا  لجرلا  وهو  أطخلا ، اذهب  هنع  ةثراح ر هللا  نب  ثملا  فاعا  نإ   ةداس ، ا 
ةحلصم راثيو  سفنلا ، ظح  نم  ەدرجتو  هنامإ ، ةوق  ع  للدل  ةرهشلاو  نلا  جوأ  ةكرعملا 

ةطخ ەدارفأ   ضع  ىأر  يذلا  شجلل ، اذه  ثملا  ناو  ءامظعلا ، نوك  اذكهو  ملسملا ،
ه أت  املو  امظع ، اغلم  مهباهرو  ودعلا  ةانلا  تغل   اهنول  ةمظعو  ةعارب  ەذه  ثملا 

نم مهفلا  اذه  لي  نأ  أطخلا  اذهب  هفاعا  ثملا  دارأف  ةكرعملا ، ەذه  لاثمأ  ةداقلا   ضع 
.تلا نمؤملا  اذهل  درجتلا  ةمق  اذهو  ذفنتلا ، ه   أتلا  نم  هعي  دق  امو  سوفنلا ،

بولق ةمظعلا   مهتيه  ببلا  ةكرعم  ملسملا   ەزاح  يذلا  رزؤملا  نلا  اذه  داعأ  دقلو 
مظعأ امو  لاطألا ، ءالؤه  رد  جلا ،  ةكرعم  مهتباصإ   راثآ  ل  ه ع  اوَفعو  ءادعألا ،

.ملسملاو مالسإلا  نع  مهءانغ 



لسالا ةسداقلا  سراف 
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 نك  دق  لجرلاف  نامإ ، نم  مهــلق  ام   نونزوي  مهنإف  نونمؤملا  امأو  ةضوع ، حانج 

نم فنصلا  ءالؤه  نم  لجر  عم  نآلا  نحنو  لاجلا ، نم  ناملا  لقثأ   دنع هللا  وهو  مسجلا 
.لاجرلا

لاطألل تالوطو  تارماغمو  ءانثلاو ، ركذلا  قحتس  ةلوط  فقاوم  تزرب  ةسداقلا  ةعقوم   
اذه ةسداقلا ، ماأ  نم  ثلاثلا  مويلا  مالسإلا   لاطأ  نم  ترج  لا  تالوطلا  نمو  مالسإلا ،

فقوملا اذه  ىل  اولاعتف  همحر هللا ، ةمقلع  نب  مظعلا ش  دهاجملل  مظعلا  دلاخلا  دهشملا 
.بلا وطلا 

اذإ رافلا ح  شجلا  لاطأ  نم  لط  جخ  سامع –  موي  وهو  ةسداقلا –  ماأ  ثلاث  نا  امل 
»؟ زراي نم  : » هتوص عأ  ىدانو  دسألا  رده  فصلا  نا ب 

ا : » لاقف مسجلا –  غص  اصق  ناو  ةمقلع -  نب  ْش  هل  لاق  ملسملا  نم  لجر  هل  جخف 
مالسإلا لاطأ  نم  دحأ  هلإ  جخ  ملو  دحأ  هج  ملف  لجرلا ،» مفصنأ  دق  ملسملا  عم 

«. هلإ تجرخل  وردزت  نأ  الول  هللاو  امأ  : » لاقف مهددانصو ،

، قالمعلا اساسلا  سرافلا  اذه  وحن  مدقتو  هسرتو  هفس  ذخأ  هلإ ، جخ  دحأ  هنأ ال  ىأر  املف 
هفس ذخأ  مث  ەردص ، ع  سلج  مث  هلمتحاف ، هلإ  لزن  مث  دسألا ، رده  رافلا  ەآر  املف 

دوقملا هذجف  ةصح  سرفلا  صاح  فسلا  لتسا  املف  هتقطنم ، دودشم  هسرف  دوقمو  هحذل ،
نوحص رافلا  شجلا  لجعف  هشفاف ، بحس  وهو  هلع  ةمقلع  نب  لقأف ش  هنع ، هلقف 

«. هلسو هلتقف  هلسأو ، هلتقأ  هقرافأ ح  هللاوف ال  مل ، اد  ام  اوحص  : » ْش لاقف  هلتق ، الإ  ه 

ةع • 

وهف ةداملا ، ةحلا  ةءافلا  انع  هف  تلءاضت  يذلا  نمؤملا  لجرلا  اذه  انيأر  اذكه  باش ، ا 
ثح ةزراملا  ةقاشلا  برحلا  تالاجم  لخد  هلاح ال  ەذه  تنا  نمو  مسجلا ، فعض  صق 

مالسإلا لاطأ  نم  ناملا  كلذ  ولخ  ىأر  امل  هنلو  ةلط ، ةق  اماسجأ  تالاجملا  ەذه  بلطتت 
هتءافك صقنب  افلس  هتفرعم  عم  قالمعلا  رافلا  زراملا  كلذل  يدصتلا  قداصلا إ  هنامإ  هعفد 

.دحأ هل  زي  الو  فصلا  رافلا ب  كلذ  خي  نأ  هلع  َزع  نلو  نادملا ، اذه   

، هلع وتو 
ً

اعت  ا  ةقث  هل  زرب  ملسملا ، فقومل  هوتو  ءادعألا  فقومل  ةقت  كلذ  و 
ەنف لجو ، زع  ەالومل  اهنم  صقني  ام  ضوفو  ةداملا ، باسألا  نم  هعطتس  ام  هعم  لمحو 

اهبحاص إ تحسو  اعت  رمأ هللا  سرفلا  ترفنف  مهب ، نمؤي  نا  نو  مهاري  دونج ال  اعت 
.ەودع قل ع  هل  كمتو  نمؤملا  اذهل  ذاقنإ  كلذ  ناو   رظتنملا ، هفتح 



هف خلا  اذه  نإف  هعم ، اوقدص  اذإ  نمؤملا  هئالوأ  عم  اعت  نإف هللا  ةداس ، ا  امئاد  اذكهو 
اهل ةقالع  باسأو ال  بط  لش  ىرج  رمألا  اذه  نأ  لالا  َّنرطخ  الو  كلذ ، ةلالدلا ع  غلأ 

رافلا كلذ  َدعأل  سانلا  ةاح  يرجو   اداتعم  رمألا  اذه  نا  ول  هنإف  هئالوأل ، اعت  ني هللا 
.هاله اس   نوك  رمأ  طرف   ملو  هتَدع  رمألل 



وألا مالسإلا  ةئادف 
رك ر تب أ  ءامسأ  انتلط  نلو  تاحضتلاو ، تالوطلا  ةلفاح  فقاوم  ءاسلا  خــــرات   

نهتثأو مالسإلا ؛ ءاس  عجشأو  تاعلا ، ءاسلا  تالضف  نم  ف  اعمج ، ءاسلا  قوفت  هنع  هللا 
دقل ةدقعلا ، لس  ةحضتلاو   ءاإلاو  سفنلا  ةزعو  ةماهشلا  دلولل ع  ةت 

ً
نهمظعأو  اشأج ؛

هتاح هتكراشو  هنع ،  ر هللا  لا  نب  دع هللا  اهنبا  عم  ةخألا  اهماأ  أ  ءامسأ  تشاع 
نامإلا بلقلا  ةرماع  نهذلا ، ةاح  تلظ  اهنلو  اهتاح ، رخآ  اه   فكو  ةفصاعلا ،

.قحلا ةالصلاو   صالخإلاو 

قحلا نع  عافدلا  نم  ةدجم  ةحفص  ءامسأ  هف  تلجس  فقوم –  نم  هعورأ  ام  فقوم –  ةمثو 
مد خــــرات  ترطُسو   قحلا ، دادم  تتك  ةحفص  اهنإ  اهــر ، لس  زع   ل  ةحضتلاو 

كلذ ءادفلاو ، لذلا  جراعم  ةلا   سفنلا  هغلت  ام  سأ  ءامسأ  ه  تلغ  دقلو  ءادهشلا ،
ةنامإلا اهفقاوم  نم  فقوم  هنإ  عمجأ ، مهنع  لا ر هللا  نب  دع هللا  اهنبا  عم  فقوملا 

انب اولاعتف  ةصعلا ، رومألا  اهفت   نسحو  اهنامإ ، قدص  نع  ع  فقوم  هنإ  ةمظعلا ،
.وألا مالسإلا  ةئادفل  يروطسألا  دهشملا  اذه  باحر  اس   شعنل 

ةن لس  ةرطاخمو   ةحضت  نم  ةرجهلا  هتلذ   ام  دنع  ءامسأ  ةدسلا  داهج  فق  مل 
تاوزغلا ضع  اهروضح  ةرجهلا  دع  ام  داهجلا إ  اذه  دتما  ل  رك ، هحاصو أ  لوسر هللا 

اهل نا  كوملا  موي  و  لتاقملا ، سوفن  ةمحلا   ثتو  رجلا ، يوادتو  طعلا ، س 
.ملسملا تنا  رثألا   أ 

ظعولاو ةيطلا  ةمللا  مالسإلا  روكشم  ن  دهج  تمهسأو  ةضار ، ةشع  ءامسأ  تشاع 
ح ملا ، تب  ةملا  ع  اهرمو  اهولح  ةاحلا  متو  هللا ، لس  داهجلاو   غيللا ،

نملاو زاجحلا  ع  هناطلس  دتما  نأ  دع  لا ، نب  دع هللا  هف  دهشسا  يذلا  مويلا  دهش 
.ناسارخو قارعلاو 

ةكم وهو   فسوي  نب  جاجحلا  دونج  ه  تطاحأو  التو ، حني  أد  هناطلس  نأ  غ 
همامأ ةحناس  ةصرفلا  تناو  نام ، ل  نم  هلع  رهشأ  ةنامث  رمهنت  قينجنملا  راجحأو  ةمركملا ،

تاثلاو ةعاجشلا  اهضرعو  اهلوط  داللا  هتفرع  دقو  كلذ  هل  نلو أ  رارفلا ، وأ  نامألا  بلطل 
عش لازي  ام  اهلقعو  ةئاملا  تراق  دق  همأ  اهو   وألا ، مالسإلا  ةئادف  ءامسأ  همأو  مادقإلاو ،

.باطخلا لصفو  ةمحلا 

اهمال اعفد  كراعملا  ةحاس  هعفدتو إ  هتنحم ، ەرزاؤت   اهدلو  فلخ  امئاد  ءامسأ  تنا  دقل 
نالذخ اهيلإ  اش  ح  هل  تلاقو  مئازعلا ، ذحشو  ممهلا ، ضهنسو  رعاشملا ، بهل  يذلا 
اددس وق 

ً
ببخو  ةزمح  ەادلو  مهيفو  نامألا  هنم  نوبلط  جاجحلا  إ  مهجورخ  هل  سانلا 

.هتاحفص عصنأ  اهل   خــــراتلا  هلجس 

؛ ەاوكش اهيلإ  ثي  ەرمع  نم  عسلا  خت  دق  ناو  ءامسأ  همأ  ع  هللا  دع  لخد  دقف 
قبي ملو  يدلوو ، هأ  سانلا ح  لذخ  ەامأ  ا  : » ئاق

ً
اهيأرب ، سأتسو  ەرمأ ؛ اهشسو  

نم تدرأ  ام  موقلا  اطعأ  دقو  راهنلا ، نم  ةعاس  نم ص  أ  هل  عفد  نم ال  سلا ، الإ  م 



،»؟ كأر امف  اندلا 

، نامألا بلطو  مالسسالا  ةراشإلاو  نلا  نم  سألا  وعد إ  جحم  فقوم  هنإ  اقح  ةداس ، ا 
اهلثم  نم  ُنظُ  نا  ام  تفلخأ  ءامسأ  ةدسلا  نلو  مناغملا ، نم  طسق  ةمواسملاو ع أ 

.فقوملا اذه 

؛ هلع صاف  قح  وعدتو إ  قح ؛ كنأ ع  ملعت  تنك  نإ  كسفنب ، ملعأ  تنأ  ا ب ، : » تلاقف
اندلا تدرأ  تنك  نو  ةمأ ، ناملغ ب  اهب  بعل  كتبقر  نم  نكمت  الو  كاحصأ ، هلع  لتق  دقف 

املف قح  تنك ع  : » تلق نو  كعم ،» لاتق  نم  تلهأو  كسفن  تلهأ  تنأ ؛ دعلا  سبلف 
لتقلا اندلا ؟ كدولخ   م  نيدلا ، لهأ  الو  رارحألا ، لعف  اذه  سلف  تفعض ؛ احصأ  نهو 

«. لذ طوس   ة  نم  بحأ إ  زع  فسلا   ةل  هللاو  كل ، نسحأ 

اهتلوق ءامسأ  تلاق  انه  وبلصو ،» اولثم   نأ  ماشلا  لهأ  لتق  نإ  فاخأ  ەامأ ، ا  : » لاقف
ضما ا ب  حبذلا ، دع  خلسلا  اه  ةاشلا ال  نإ  ا ب  : » لاثمألا ىرجم  ترج  لا  ةروهشملا 

«. لجو زع  ا  نعتساو  كتص  ع 

نأ تبحأ  لو  اعاد إ هللا ، ه  تمق  يذلاو  أر ، هللاو  اذه  : » لاقو اهسأر  لقف  اهنم  اندف 
: لاقو ههجو  رراسأ  تقأ  دقو  صو ،» وق  عم  ةصو  ةوق  دف  كأر  ع  علطأ 
ام كنم  عمسأل  الإ  ةعاسلا  ەذه  كلإ   تئج  ام  انأف  ةللجلا ، كقانم  تكروو  مأ  نم  تكروُب  »
اح ه  تمق  ام  تمق  ام  نأ  دهشلا ع  وهو  تفعض ، الو  تنهو  ام  نأ  ملع  هللاو  تعمس 

تلتق انأ  اذإف  بحت ، ام  ضام إ  اذ  انأ  اهو  همراحم ، حاس  نأ  اضغ   امنو  اهتزو ، اندلا   
«. لطا تلتق   ول  كلع  نزحأ  امنإ  : » تلاق كرمأ  ،» لسو  َع ، زحت  الف 

رج  ملو  طق ، ةشحاف  لمع  الو  طق ، ركنم  ناتإ  دمعتي  مل  كنبا  نأ  ةقث  وك ع  : » لاق مث 
نم لضفأ  ەدنع  ء  نك  ملو  دهاعم  الو  ملسم  ملظ  دمعتي  ملو  نامأ  ردغ   ملو  مح هللا ،
ءازعلا ع لخدأل  هتلق  امنو  ملعأ م   اف  فنل ، ةكزت  كلذ  لوقأ  ال  لجو ، زع  اضر هللا 

«. ُبحأو ُبح  ام  كلعج ع  يذلا  دمحلا   : » تلاقف كلق ،»

ەرب محرا  مهللا  مئاص ، وهو  ةكمو  ةنيدملا  رجاوه  ەأمظو   هعوج  لوط  محرا  مهللا  : » تلاق مث 
باوثب هللا  دع  لاقف   تضق ؛ ام  تضرو  هف ، كرمأل  هتملس  دق  إ  مهللا  و ، هبأ 

فك دق  تناو  اهعدويل –  اهقنتعاو  هعدوتل  هنضتحاف  اهيلإ  هتذخأ  مث  ناشلا ،» نباصلا 
سال اذه  ام  ا ب ، : » تلاقف ددح ؛ نم  اعرد  اسال  هتدجوف  انركذ –  ام  اهرمع  رخآ  اه  

!«. ةداهشلا دي  نم 

، كنع اهعزنا  ب ، ا  ال  : » تلاقف كلق ،» نكسأو  كرطاخ  بطأل  هتسل  امنإ  ەامأ ، ا  : » لاقف
، ةفعاضم لوا  اهنم  د 

ً
سلا  نلو  كتكرحل ، فخأو  كتثول ، ىوقأو  كتيمحل ، دشأ  كلذف 

رمش : » لوقت ددشو و  هاث ، ةق  سل  لعجو  هعف  كتروع ؛ فشكنت  مل  تع  اذإ  ح 
، لا هبأ  ەركذت  تلعجو  لتق ، اذإ  هتروع  ودت  ئل 

ً
هاث  لفسأ  نم  ظفحتي  لعجو  كاث ،»

نم جخ  مث  ةشاع ، نمؤملا  مأ  هتلاخو  بلطملا ، دع  تب  ةفص  هتدجو  قيدصلا ، ەدجو 
 . هنع اهب ر هللا  ەدهع  رخآ  كلذ  ناف  اهدنع 

هل تعدف  بولصم ؛ وهو  هلإ  همأ  تءاجو  هلع ، ًءا  ةكم  تجترا  لا  نب  دع هللا  لتق  املو 
عمدلا  دمجت  نزحلا  ةدش  نإف  ألاو ؛ نزحلا  ةدش  نم  اهنيع  ستحم   عمدلاو  ط ،

ً



.املظ اهنبا  لتق  دقو  نزحت  فكو ال  فورعم ، وه  ام  علا ،

ةع • 

قيدصلا ر هللا رك  تب أ  ءامسأ  وألا  مالسإلا  ةئادف  ةس  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
اهترهاجمو اهتعاجشو ؛ اهتدقع  ةملسملا   ةأرملا  هلع  نوكت  نأ  ي  امل  جذومن   هنع 

ف اهفافعو ؛ اهف  اهتظفاحمو ع  اهدالوأ ؛ ةت  ماقلاو ع  اهجوزل ؛ اهلعت  نسحو  قحلا ؛
. خلاو قحلاو  لاملا  دشت  ةملسم  ةأرما  لل  ةودقلا  معن 

تاملسملا انئاس  لا  لامف  ةاطخلاو ، ةاتلاو  لوقلل  عسمل  اهتالثم  ةسو  اهتس  نإ  
ءاسلا  تاهش  نع  نثدحتي  وأ  تك  ندك  الو  برغلا ، تاهش  الإ  نفرع  ال  تاملعتملا 
دجوي  الام  لوألا  ردصلا  امس   الو  لماولا ، ءاسلا  نم  مالسإلا  نأ   عم  لق 

ً
الإ  مالسإلا 

برغلا ءاس  نم  ةأرما  هتفقو  ءامسأ  ةدسلا  فقاوم  نم  افقوم  نأ  ولو  ضرألا ، ممأ  نم  ةمأ 
اوبظأو  تاثدحتملاو  نوثدحتملا  اهنع  ثدحتلو  انم ، ثلا  نم  راإلاو  ءانثلا  تظحل 

.ثدحلا

، قحلا لس  داهشسالا   اهنبا ع  ثحت  ةدلاخ  مأ  نم  ءامسأل  ا  تاملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
اهل  نل ي  هنأو  اح ، لاتقلا  ةحاس  نم  دوع  نل  هنأ  تملع  دقو  لاتقلا ، ةلصاوم  ەزفحتو إ 

عفدت قحلا  مسا  اهنإ  اهسفن ، ةمومألا   ةزغ  نم  ىوقأ  قحلا  نلو  دحأ ، هعم  دع  ةاحلا 
ةاحلا رثآو  سعاقت  اذإ  اهدك  ةذلف  وهو  هنم  ةئب  اهنأ  نلعتو  هلس ، توملا   إ  اعفد  هنبا 

قيدصلا تب  ورغ ف  الو  اهل ، ءادف  مهتاح  هاحصأ  عفد  دقو  هتلاسر  نع  صكني  فكف  اندلا ،
.ةنيدملا هترجه إ  هقفرو   ملا  لوسرلا  بحاص  وهو  رك  أ 

نمو اهيبأ  نم  اهفقوم  تن  وه  ادفلا  راتلا  فقوملا  اذه  نإ  تانمؤملا ، تاوخألا  اهتيأ  ا 
اهداعأ دقل  ةرجهلا ، -  موي  وهو  خــــراتلا -  هجو  اهب  غت  لا  ىلا  امهتلحر  هللا   لوسر 

: ةحورلا ىوقلا  نم  ضف  هحاصو  نلا ملسو هيلع هللا ىلص  حور  اهتدمأو  فقاوملا ، نم  للج  ل  كاذ  اهفقوم 
ءامسأ دنع  لتقلاف  ةداملا ، ىوقلا  ل  اهنود  لزلزت  لا  أدملا  تاثلاو ع  راإلاو  نامإلا  ةوق 
بحأ زع  فسلا   ة  نإف  ءاق ل ، الو  قح  توملا  نأ  املاطو  ةلذم ، شعلا ع  نم  خ 

.ناوه طوسلا   ة  نم 



عاجشلا مألا 
نلو  لوط ، رمأ  ةيلصلا  بورحلا  روصع  ةمالسإلا   ةلوطلا  نطاوم  نع  ثدحلا  َّنإ 

ادجمت نطاوملا  ەذه  ضع  ضرعتسأ  باتلا  اذه  أ   سحو  ةمخض ، رافْسأ  الإ  كلذ 
مه ةقجالسلا  لاطأ  نا  دقلو  ءاسئالا ، مئازعلاو ع  ممهلل  اثاثحتساو  ةعلل ، اسملتو  ىركذلل ،

عورأ انل  اوف  مالسإلا ، دال  يلصلا ع  راصعإلل  وألا  تامدصلا  لمحتل  ةراتخملا  ةوفصلا 
.ةرباصملاو صلاو  ةحضتلاو  ةلوطلا  لاثملا  

ردق مهجهن  جهننل  مهتس ؛ ةسارد  متهن  نأ  فلاو  ةمارلا  نيدام  مهقلأتب   انيلع  اوبجأو 
نمو ةحضتو ، دهج  نم  كلذ  انفل  امهم  ضرألا  هللا   ةمل  ءالعو  نيدلا ؛ ةن  انتقاط  
تحر ولو  وجلسلا ، قشمد  مأ  كتغط  روطسلا  ەذه  لط  نيدهاجملا  راربألا  ءالؤه 

نأ تأر  اذل  ماقملا ؛ قاضو  ماللا ، لاطل  مظعلا ، قالمعلا  ەذه  تالوط  راخأ  مل  قتسأ 
اس شعنل  انب  اولاعتف  اهادع ، امع  مخت  و  هتالوط ، صصق  نم  ةدحاو  ةصق  مل  ضرعأ 

.راوغملا دسألا  اذه  ةاح  نم  يروطسألا  دهشملا  اذه  باحر   

و هنب  نصح  سدقملا  تب  كلم  لوألا  نودل  يلصلا  مألا  ب  ةجه  ماع ٤٩٩   
شج ييلصلا  إ  راسف  كلذ ، رو  نم  كتغط  قشمد  مأ  فاخف  موي ، وحن  قشمد 

، امهلتقو كتغط  امهعتف  قشمد  ركسع  نم  نامأ  مزهناف  لاتق ، دشأ  اولتتقاو  اوقتلاو  قشمد ،
.ه اومتحاف  مهنصح  نوييلصلا إ  مزهناو 

رجح منم  اتأ  نمو  هل ، هتلعف  ارمأ  بلطو م  مهلاتق  نسحأ  نم  : “ دنجلا كتغط   لاقف 
”. رجح ل  ناند ع  ةسمخ  هتيطعأ  نصحلا  ةراجح  نم 

كتغط إ  هتراجح  اولمحو  ەوخو ، نصحلا  إ  اودعصو  لاتقلا  مهسوفن   دونجلا  لذف 
اولتقف مهب  رمأف  نصحلا ، نم  اوأو  يداولا ، ةراجحلا   ءاقلب  رمأو  مهدعو ، ام  مهل  وف 

.للقلا الإ  نصحلا  نا   نمم  جني  ملو  سراف ، ئام  اوناو  ىراسأ ، ناسرفلا  ساو  مهل ،

ةع • 

كلذو  كتغط ، مألا  ه  فصتا  يذلا  مزحلا  نم  اروص  خلا  اذه  دجنل   اننو  اذه  ةداس ، ا 
اوراغأ ع اذإ  ه  اومتحل  مهل  ةاقو  ەوذختا  يذلا  نصحلا  كلذ  ةلازإل  ييلصلا  داهج  مامتهالا 
نم هلع  مدقأ  امف  مث  نصحلا ، كلذ  مدهو  همزه ، يلصلا ح  مألا  كلذ  داهج  ماقف  قشمد ،
ظن  اهل  دجوي  نأ  لق  ةروصلا  ەذهو  قشمد ، اَرفو إ  ةنامألا  اناخ  نيذلا  نمألا  كنيذ  لتق 

اوثدحف فحزلا  موي  اورف  دونجلاو ح ال  ةداقلل  ةغل  ةق  اسورد  عت  و  بورحلا ، خــــرات 
.شجلا فوفص  للخلاو   لشفلا 

رهظ امف  نك  مل  هنإ  ثح  نصحلا ، كلذ  مده  مألا   كلذ  اهلس  لا  ةقطلا  اخأو  
مدهب اوموقل  روكذملا  ءارغإلا  هشج  دارفأ  هجوف  قيناجملا  ةلقثلا  رلا  تالآ  نم  ء  ەدنع 

ةوق ع  اضأ  لد  اذهو  دوهجلا ، رفاضتو  ددعلا  ةك  ةمهملا  كلت  اوزجنأف  نصحلا ، كلذ 
.رحلا ەكفت  ولعو  مألا  اذه  مزحو  ةعاجشو 



نيدهاجملا خيش 
ال هلس ، ادهاجم   هلوسرو ، ايجتسم   نمؤملا  نوك  نأ  اهالعأ  تاجرد  ا  نامإلا  نإ 
؛ هتدح تقو  هتأطو ، تدتشا  امهم  نيدلا  ةن  هاصأ   ام  اي  الو  مئال ، ةمول  خ  هللا 

نع هقوع  الو  ةهبش ، ههتو  كش  هلإ  قرطتي  يذلا ال  خسارلا ، دطولا  داقتعالا  وه  نامإلاف 
.توملا الإ  هلس  حافلا   ةلصاوم  هنب و  لوح  الو  قئاع ، رارفلا إ هللا 

هنيقو هنامإ  ع  اتباث  لظ  مالسإلا  لاطأ  نم  لط  عم  روطسلا  ەذه  اس   شعن  نحنو 
راوغملا خيشلا  هنإ  معن  بلح ، هتيدم  نع  اعافد  ادعس  ادهش  تام  ح  هناسحو ؛ ەداهجو 
ةمحلملا ەذهب  عتمتسل  انب  اولاعتف  هللا ، همحر  ويألا  ەاش  ناروت  ءاهشلا  بلح  ةنيدم  بئان 

.لطلا مألا  اذهل  ةروطسألا 

عاطتساو  ماشلا ، دال  ەاجتا  نادمه   ەدعاوق   نم  كرحتلا  راّرجلا   راتتلا  شج  أد 
مث اهرلا  مث  نارح  ندم  لتحل  اغ  هجتا  مث  ركذت ، ةمواقم  نود  بصن  ةنيدم  لوخد  هقط 

ةكلا ندملا  ەذه  ل  قخ  نأ  والوه  ناف ع  اكرت ،-  بونج  ندملا  ەذه  ل  ةبلإ -  ةنيدم 
ةمالسإ  ةمواقم  بويج  يأ  دوجو  مدع  مط  كلذو  اهلامش ، نم  بلح  ةنيدم  ليل ع 

.ەرهظ

ما
ً

اماع  ةروسلا  مث  ةكلا  مث  ةقارعلا  مث  ةسرافلا  ارألل  ةتلا  تاقاخالا  ەذه  ترمتسا 
ةنس ٦٥٨ نم  مرحملا  بلح   بلا  ةروسلا  ةنيدملا  والوه إ  لصو  ةجه ، ماع ٦٥٧  وهو 

تضفر بلح  نلو  تاهجلا ، ل  نم  ةملسملا  ةنيدملا  ةتلا ع  شويجلا  تقطأو  ةجه ،
.ةمواقملا اهلهأ ع  ممصو  والوهل ، ملسلا 

قشمدو بلح  مأ  ويألا -  فسوي  انلا  مع  ەاش  ناروت  ةدهاجملا  ةنيدملا  ةمواقملا   معزتو 
نبا انئاخ  سلو  دف  زارط  نم  ادهاجم  نا  هنلو  طح –  ةعقوم  لط  نيدلا  حالص  دفح 

، ةنيدملا ع  راتتلا  نم  اوتملا  فصقلا  أدو  بلح ، لوح  ةتلا  قيناجملا  تصنو  هخأ ،
.قشمد ةنيدم  ادع   هشج  ضي  فسوي  انلا  نئاخلا  نا  عبطلاو 

دع راتتلا  مادقأ  تحت  قرافام  ةنيدم  تطقس  اذإ  عجفمو ، ملأ  ثداح  ثدح  ءانثألا  ەذه  و 
حافلاو لاضنلا  نم  ةلصتم  ارهش  ع  ةنامث  فصنو ، اماع  رمتسا  يذلا  عشلا  راصحلا 

.رم حافك  دع  ويألا  دمحم  لمالا  لطلا  اهمأ  دهشساو  ةلسالا ، ةنيدملا  ەذهل  وطلا 

طوقسو دمحم ؛ لمالا  لتق  راتتلا  ةسامح  تداز  دقو  بلح ، ع  يتلا  فصقلا  دتشا 
، فثكملا بلا  ةجن  بلح  ةنيدم  ملسملا   ىوق  تراخ  تقولا  تاذ  و  قرافام ،

.دمحم لمالا  لطلا  مألا  لتقمل  تانعملا  طوبهو 

اوحتف اذإ  اهلهأل  نامألا  راتتلا  عأ  مث  طقف ، ماأ  ةعس  بلح  ةنيدمل  يتلا  راصحلا  رمتسا 
راتتلا ال نو  ةعدخ ، ەذه  نإ  : “ مهل لاق  ەاش  ناروت  دهاجملا  مهمعز  نلو  ةمواقم ، نود  باوبألا 

مهمأ ةدعاسم  مدعو  قرافام ، طوقس  نم  اوطحأ  دق  اونا  مهنلو  دهع ، الو  مهل  نامأ 
داق طاحإلا  اذهو  مهل ، راتتلا  راصح  تحت  مهاإ  هكرتو  قشمد ، هئاقو   مهل ، فسوي  انلا 

ناروت مهدئاق  نلو  والوه ، مامأ  باوبألا  حتف  مهتماع إ  هجتاو  ملسلا ، ةغرلا   بعشلا إ 



توملا اوممصو ع  ةنيدملا ، لخاد  ةعلقلا  اومصتعاو  ملسلا ، اوضفر  نيدهاجملا  ضعو  ەاش 
.ملسلا مدعو 

، ةنيدملا لخاد  راتتلا  عمج  ترمهناو  نامألا ، اوذخأ  نأ  دع  راتتلل  باوبألا  لحلا  بعشلا  حتف 
نا ام  بلح  بعشل  حضوو  ةثبخلا ، ااونلا  ترهظ  ةنيدملا ح  رواحم  ع  اورطس  نإ  امو 

! ادج ارخأتم  كاردإلا  اذه  نا  فسألل  نلو  ەاش ، ناروت  لطلا  مهدهاجمل  لق  نم  احضاو 

كش الو  اذهو  ىراصنلا ، كرتو  بلح  ملسملا   عيمج  لتق  احضاو  ارمأ  والوه  ردصأ  دقل 
حباذملا تأد  اذكهو  لامرلا ، نم  اروصق  ب  يذلا  بعشلا  أطخ  وه  أطخلاو  ةعقوتم ، ةناخ 
ةنيدملا راوسأ  راتتلا  برخ  مث  امامت ، ةنيدملا  مدت  متو  بلح ، لافطأو  ءاسو  لاجر  ةعشلا  

.كلذ دع  ةمواقملا  عطتس  الئل 

، نيدهاجملاو ەاش  ناروت  اهب  ناو  بلح ، لخاد  لا   ةعلقلا  راصحل  هتاوق  والوه  هجتا  مث 
بس تمواقو ، تدمص  اهنلو  نام ، ل  نم  ماهسلا  ترمهناو  ةعلقلا ، ع  فصقلا  دتشاو 

ع نيدهاجملا  فحت  لم   الو  ل  ال  نا  يذلا  ەاش  ناروت  نيدهاجملا  خيش  ةلاس 
خت دق  هنإ  مغر  داهجلا  ةقاشم  لمحت  هسفنب   لثملا  ب  همحر هللا  نا  دقو  ةمواقملا ،

.ەرمع نم  نامثلا 

نيدهاجملا عيمج  لتقو  امامت ، ةعلقلا  ناردج  تراهنا  فصقلا ، نم  ةلصتم  عيباسأ  ةعرأ  دعو 
باوبأ دنع  كلذ  دع  والوه  همادعإ  مث  هلع ، ضقلا  مت  مواق ح  لظ  يذلا  ەاش  ناروت  ادعام 

حجن  دقو  ةمواقملا ، اهنم   دحأ  ركف  ح ال  اهلهأ ، بولق  بعرلا   ثي  قشمد ح  ةنيدم 
.ةمواقم نود  قشمد  ملس  متو  كلذ 

ةع • 

ال مهنيدل ، ءادف  مهءامدو  مهحاورأ  نومدق  مهدجت  كراعملا  مالسإلا   لاطأ  نإ  باش ، ا 
، رمجلا نم  رحأ  ةداهشلا ع  رظتي  نم  مهنمو  هحن  نم ق  مهنم  اروكش ، الو  ًءازج  نورظتي 

دع ج 
ً

ةاورلا  اهــوري  ةنسلألا ، اهلقانت  ةروفحم  مهتس  نأ ت  ُبج  رواغملا  لاطألا  ءالؤه 
نأ انم  بولطمف  ءامظعلا ، لاطألا  ءالؤه  خــــرات  بحن  ةدئارلا  ةمألا  ەذهل  باشك  نحنو  لج ،

، انلق ةدلاخ   تل  مهتس  نم  مهلتس  حو  تقو  ل  لاطألا   ءالؤه  ةس  شعن 
.اوحض ام  هلجأ  نم  ضنو  اوشاع  ام  انيدل  شعنلو 



بولصملا لطلا 
بحملا تالوط  نم  ەرافسأ  خــــراتلا   لجس  مف  بحلا ، ىلا  ةلوطلا  ثعاوب  نم 

نل ٌعاونأ ، بحلاو  ةصاعلا ، عمدلا  ردتسو  ةساقلا ، بولقلا  لتس  اصصق  مهتاحضتو ،
ەاعو ام  انعمج  ولو  لجو ، زع  بحلا  هللا  ًءاطع ، اهبصخأو  ةعفر ،

ً
اهعفرأو  اومس ، هو  سأ 

قلأتملا نامإلا ، بويُط  قبعلا  صصقلا  نم  ناويد  انيظحل  بحلا  هللا ، تالوط  نم  انخرات 
.ةدقعلا رونب 

يدع نب  ببخ  نع  َسلاو  مجالا  بتك  هتور  ام  هتالوطو ، بحلا  اذه  لثم ع  عورأ  لعلو 
، ەاسقأو لكنتلا  دشأ  ه  لنت  نأ  تمزعف  دُحأ ، دع  ٌشق  ه  ترفظ  دقلف  هنع ،  هللا  ر 

دهشلا ةصق  ع  فرعتنل  انب  اولاعتف  ىلا ، رد  موي  بلقلا  مهبيغ  نيذلا  اهالتقل  اماقتنا 
.مجارتو سلا  بتك  نم  بولصملا 

لوسر هللا ص اومدق ع  ةمخ  نب  نوهلا  نوط  نم  نانط  امهو  لضعو ، ةراقلا ، نم  ارفن  ءاج 
نآرقلا مهملع  نم  مهعم  ثعي  نأ  هنم ملسو هيلع هللا ىلص  اوبلطو  امالسإ ، مهيف  نأ  اوركذو  ملسو ، هلعو  هللا 

مهيلع رمأو  لاجر ، ع  نم  ةفلؤم  ة  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا  مهل  ثعف  مالسإلا ، مهمهفو  ملا ،
 . هنع تاث ر هللا  نب  مصاع 

احو نلا  مهيلع ب  اوختساو  مهب ، موقلا  ردغ  ةكمو  نافسع  اونا ب  املف  مهب ، اوقلطناف 
مهلوح اومحأو  لجلا ، حفس  دنع  مهب  اوقحلو  ةئام ، نم  بق  مهوتأف  مهب ، اوردغل  لذه  نم 
تفتلاو ءوس ، مهنم  مهلاني  الأ  اقثؤم  دهع  مهوطعأ  نأ  دع  مهسفنأ  ملسل  مهوعدو  راصحلا ،

ثع يذلا  وف  انأ ، امأ  : » لوق وه  اذإف  رمأ ، ام  اورظتناو  تاث ، نب  مصاع  مهمأ  إ  ةعلا 
ةئملا ةامرلا  عو  كن ،» انع  خأ  مهللا  : » لاق مث  كم ،» ةمذ  لزنأ   ال  قحلا ، دمحم 
دهعلا مهل  نأ  قالا  اودانو  لاجر ، ةتس  هعم  دهشساو  مصاع ، مهمأ  بصأف  لانلا ، مهنومري 

.اولزن مه  اذإ  قاثيملاو 

ةدئاف الأ  اوأر  دقف  مهنع ،  قراط ر هللا  نب  دعو هللا  ةنثَدلا ، نب  دزو  يدع ، نب  ببخ  لف 
، اوملسساف نويلذهلا ، مهيلع  هضرع  يذلا  نامألا  اوقثوو  مهتمواقمو ، نرداغلا  ةشوانم  نم 
قراط ر هللا نب  دع هللا  ىأرف  ةمرح ، مهل  اوعري  ملو  افاتك  مهقثوأو  نوافألا  ءالؤه  مهأف 

نإ  : » لاقو هناوخو  مصاع  تام  ثح  توم  نأ  ررقف  همالسسال ، مدنف  ردغلا ، ةاد  هنع 
اذكهو دارأ ، ثح  ءادهشلا  هاحصأ  بكرب  قحلو  ەولتق ، هلع ح  ءانبجلا  رثاتف  ةوسأ ،» ءالؤهب 
ببخ لواحو  ةمذ ، لوسرللو  مهافوأو   ادهع ، مهُربأو  انامإ ، نمؤملا  مظعأ  نم  ةنامث  ق 

.ماحإلا ددش  نا  هنلو  امهقاثو ، نم  اصلخ  نأ  دزو 

ركذتو يدع ، نب  ببخ  مسا  ناذآلا  ىَودو   اهيكمل ، امهوعا  ثح  ةكم  ةاغلا إ  امهداقو 
اوعراسف داقحألا  مهرودص  كَّرحو   ادج ، مسالا  كلذ  اوركذت  رد ، لتق  رماع  نب  ثراحلا  ونب 

مهءاآ رد  اودقف   نمم  ةكم  لهأ  أ  هنم  ماقتنالا  ةغ  كلذ  ع  مهسفانو  هئا ، إ 
هنم سل  مهداقحأ ، ش  صمل  هنوُدع  اوذخأو  اعمج ، هلع  اوصاوت  اخأو  مهءامعزو ،

ةنثدلا ر هللا نب  دز  هحاص  مهيدأ ع  نورخآ  موق  عضوو  ملسملا ، عيمج  نم  ل  ەدحو ،
.ااذع رخآلا  وه  هنولص  اوحارو  هنع 



، شأجلا طار  سفنلا ، تاث  هكس  لقأو ع  ملاعلا ، بر  ەصمو   ەرمأو  هلق  ببخ  ملسأ 
ناو هعم ، نا هللا  دقف  لوهلا ، الو  رخصلا ، بذ  ام  هلع  اهءافأ  لا  ةنيكس هللا  نم  هعم 

.هللا عم  وه 

اذهب مهنأ  ناظ  ةنثدلا ، نب  دز  هخأ  عم  أن  ببُخ  إ  نوكملا  لمح  ماألا  نم  موي  و 
هلع لزنأ  دق  محرلا  هللا  نأ  نوملع  اونا  امو  تامملا ، فعض  هنوقذو  هاصعأ ، نوقحس 
نمو دمحم ، رفك  وه  اذإ  ةاجنلا  هل  نوحولو  هنامإ ، هنومواس ع  اوحارو  هتمحرو ، هتيكس 

.لن ةمرب  سمشلا  صانتقا  لواح  نم  اونا  هنلو  ه ، نمآ  يذلا  هب  لق 

دو ءوضلا ، هنم  سمتلا  نم  ل  ء  نا  ارونو ، ادعو ، ةوق ، سمشلا  ببخ  نامإ  نا  لجأ 
إ ه  اوجرخو  ەصم ، إ  لطلا  اوداق  نوجري ، امم  اوسي  ذو  ءفدلا ، هنم  سمتلا  نم  ل 

.هعم كانه  نوك  ثح  معنتلا  ةقطنم 

يرج دق  هنأ  ناظ  هل  اونذأو  تعكر ، ص  نأ  ببُخ   مهنذأتسا  معنتلا ح  ەوغل  نإ  امو 
تعكر  ببُخ  صو  هلوسرو ، ا  نارفلا  نالعو  همالسسا ، تي  اثيدح  هسفن  عم 
بوص تفتلا  هنل  صو ، ص  لظ  ول  دوف  نامإلا ، ةوالح  هحور  تقفدتو   مالسو ، عشخ 
اعزج تلوط  امنإ  اونظت أ  نأ  الول  هللاو  امأ  : » صلخملا ءافصألا  ءوده  مهل   لاقو  هلتاق ،

 -. لتقلا دنع  تعكر  نس  نم  لوأ  ناو  تدزو - » ةالصلا  نم  تكتسال  لتقلا  نم 

رهش مولظم ، بولصم  وهو  ةشخلا  ابخ ع  اهرافكو  شق  نم  نومرجملا  بلص  نأ  دعو 
غلي انه  دحأ  سل  هنإ  مهللا  كلوسر ، ةلاسر  انغل  دق  انإ  مهللا  : » لاقو ءامسلا  وحن  هعارذ 

«. انب ُعنصُ  ام  هغلو  مالسلا  تنأ ع  هغلف  مالسلا  كلوسر ع 

: لاقو ءامسلا  إ  ههجوب  هجوتف  فشو  ةتامش  ببخ   إ  شق  رباأو  نومرجملا  رظن 
«. ادحأ مهنم  رداغت  الو  ادد ، مهلتقاو  اددع ، مهصحأ  مهللا  »

عوذج نم  اوُدعأ  دقلو  بلصلا ، قوف  هنولتق  مث  جر 
ً

نوبلص  برعلا  خــــرات  ةرم   لوأل  هلعلو 
ةتامش نوكملا   دشحاو  هقاثو ، هفارطأ  قوف  اودشو  ابخ  هقوف  اوتثأ  ابك  ايلص  لخنلا 
لطلا مامأ  دوصقم  ءط  اهل   ةشحولا  ەذه  ترجو  مهحامر ، نوذحش  ةامرلا  فقوو  ةرهاظ ،
حامرلا تأدو  ههجو ، ةئضملا  ةيجعلا  ةنيكسلا  لازت  ملو  هيع ، ضمغ  مل  هنل  بولصملا ،

نأ ُبحتأ  : » هل لاقو  شق  ءامعز  دمحأ  هنم  بقا  انهو  همحل ، شهنت  فويسلاو  هشوانت ،
حاصو  راصعإلا ، ببخ  ضفتنا  انه ال غ  كلهأ ،»؟ اعُم   ملس  تنأو  كنام ، ادمحم 

هللا لوسر  باصُو  اهمعنو ، اندلا  ةفاع  م  يدلوو ، هأ  أ   بحأ  ام  هللاو  : » هلتاق
«. هْوش

سفن هلتق ، نومهي  مهو  ةنثدلا  نب  دز  هحاص  اهلاق  لا  ةقهاشلا  ةمظعلا  تامللا  سفن 
اأ لعج  امم  مويلا  ببخ  اهلوق  بقلا ، سمألا  دز  اهلاق  لا  ةعدصلا  ةعئارلا  ةرهالا  تامللا 

ام ادحأ  بح  ادحأ  تأر  ام  هللاو  : » لوقو فك  افك  ب  دع ،-  ملسُ  مل  ناو  نافس - 
«. ادمحم دمحم  باحصأ  بحُ 

هتشوانتف  اهتياغ  لطلا  دسج  نم  غلت  نأ  فويسللو  حامرلل  اناذإ  ەذه  ببخ  تامل  تنا 
.تام ةشحوو ح  نونج 



ةع • 

، خــــراتلا بج  ةئضو   اراثآ  كرت  نأ  دع  هنع  يدع ر هللا  نب  ببخ  دهشسا  باش ، ا 
اوملسأ دق  هنجاسو  هلتاق  نأ  لطلا  اذه  ةس  ەانالا   تفل  اممو  ءادهشلا ، ةتيم  ببخ  تام 

نب ةقعو  ةواعمو  نافس  وبأ  ملسأ  دقف  مالسإلا  معن  وه   معني  نا  ام  نيد هللا  اومعنو 
اراثآ اوكرتو  ەولتاق  ملسأ  دقف  هنع ؛  هلتقم ر هللا  دهش  نمم  مهغو  رماع  نب  دعسو  ثراحلا 
نمو راخألا  نم  اوراصو  مهتعاجشو ، مهملع  اندلا  اوحتفو  مالسإلا ، تالاجر  خــــرات  ةيط  

. دهزلا ةمئأ 
َ

نمو  نمؤملا ، ءارمأ  نمو  ممألا  ةداق 

ةاجتسالا نع  ةكزلا  سوفنلا  ولعت  ثح  ءادفلاو ، نامإلا  دهاشم  نم  دهشم  اذه  ةوخإ ، ا 
ضرألا امف   ةلاعلا ، مهافملاو  ةلداعلا ، نزاوملل  ةحلا  ةلثمألا  بتف  ماسجألا ، تاغرل 
ةاحلا دق  ءاقلاو ع  مقتسملا ، طالا  ةادهلا إ  بناج  ائش   يواس  عاتم ال  نم  اعمج 

عملا  اذه  ءاج  دقو  هلس ، داهشسالاو   نامإلا ، تاثلا ع  نروق  اذإ  صخر  بلطم 
«، ادأ عجرأ  ال  : » لاقف ببخ ،» ا  عجرا  : » هل نولوق  اولعج  امدنع  هنع ،  ببخ ر هللا  مال 

«. للقل تق  هللا  نإ  : » لاقف كلتقنل ،» لعفت  مل  ىزعلاو ل  تاللاو  مامأ  : » اولاقف



ەد دم  هلجر ال  دم  يذلا  نإ 
عفرم هفده  وحن  م  ناسإلا  لعجت  لا  ةزعلا  بسك  هنأ  سانلا ، ةاح  نامإلا ع  راثآ  نم 

، ەاج وأ  لام ، وأ  ناغط ، وأ  توجل ، هتبقر  أط  الو  قولخمل ، هسأر  ح  ال  ةماهلاو ،
َ

ةماقلا 
لحلا دعس  خيشلا  لثم  انمؤم  انيأر  اذإ  ورغ  الو  ەدحو ، دعو   اذه ، نولا  دس   وهف 

اشا  مهاربإ  ةغاطلا  مامأ  فقُ  نآرقلا ، تاآ  ەركف  ءاضأو  نامإلا ، ةشاش  ق 
َ

هل تا 
ىل انب  اولاعتف  هتسلج ، لدي  ملف  همامأ  رم  ح  ه ، اع  الو  هل  ثكم  ەدونجو غ  هتوطس 

.عتاملا دهشملا  اذه 

ماشلا ملاع  هف  نا  تقو  يومألا ،  دجسملا  ماح م  دمحم ع  نبا  اشا  مهاربإ  لخد 
ناو لحلا ، خيشلا  بناج  نم  اشا  مهاربإ  رمو  لصملا ، اسرد   ل  لحلا  دعس  خيشلا 

نم جخو  اددش ، اظغ  ظاتغاو  اشا ، مهاربإ  ءاتساف  هتسلج ، لدي  ملو  اهكرح ، ملف  هلجر  ادام 
.خيشلا ا  هسفن  رمضأ   دقو  دجسملا ،

يذلا لحلا  خيشلا  كتفلا  هل  نوني  بناج  ل  نم  نوقفانملا  ه  فح  ەق ح  لصو  نأ  امو 
كم

ً
خيشلا  راضحب  رمأ  ح  هنوبلؤي  ه  اولاز  امو  سانلا ، مامأ  هناطلسو  هتوج  يدحت 

.لسالسلا

يأ نأ  ملع  نا  دقف  هأر ، غف  اشا  مهاربإ  داع  خيشلا ح  بلجل  نوكرحتي  دنجلا  دا  امو 
.اهقالغب هل  لق  لاشملا ال  نم  ااوبأ  هل  حتفتس  خيشلل  ةءاسإ 

نم هنتآل  : » هسفن لاقو   دنعلا ، خيشلا  اذه  نم  اهب  مقتي  ىرخأ ، ةقط  إ  ەكفت  ەادهو 
هنأف خيشلا  هلق  اذإف  لاملا ، ءارغإلا  ةقط  و  بالا ،» اذه  نم  ملعلا  ةلط 

َ
املاطل أ  با 

هل الف ي  ملسملا ، سوفن  هتيه   طقسو  ەءالو ، نمض  دحاو ، رجح  نروفصع  ب 
.مهيلع ثأت 

، ماألا كلت  باعللا   هل  لس  غلم  وهو  ةبهذ ، ةل  فلأ  خيشلا  لسرأف إ  اشا  مهاربإ  عأو 
.هدمو ەذمالت  نم  عمسمو  ىأرم  خيشلل ع  لاملا  ع  نأ  ەرزو  نم  بلطو 

لاز ام  وهو  خيشلا  نم  بقاو  ەذمالت ، سلج ب  خيشلاو  دجسملا ، لاملا إ  رزولا  قلطناو 
: خيشلا لوح  نم  ل  هعمس  لاع  توص  خيشلل  لاقو  مالسلا ، لأف  هسرد ، ل 

«. كرمأ اهب ع  عتس  نأ  اشا  مهاربإ  انالوم  يري  ةبهذ  ةل  فلأ  ەذه  يدس  ا  »

: نمؤملا ةنيكسو  ءودهب  هل  لاقو  بضغملا ، مست  مستو  رزولا ، وحن  قافشإ  ةرظن  خيشلا  رظن 
«. ەد دم  هلجر ال  دم  يذلا  نإ  هل  لقو  هلإ ، اهدرو  كدس ، كدوقنب  دع  ا ب  »

ةع • 

ك نل  ةدحاو ، ةبهذ  ةل  كلم  ال  ةظحللا  كلت  هللا   همحر  خيشلا  نوك  امر  ةداس ، ا 
ضرألا ام   عيمج  ل  طقف ،  ةل  فلأ  سل  ةل ، فلأ  فلأ  عاي  نأ  نم  غأو  مظعأ  نامإلا 

مه اذكهو  ادحأ ، هللا  نود  خ  الو  قحلا ، هحاصل  رهظ  امإ  رثأ  ةزعلل  نإف  زونك ، نم 



.نونمؤملا

ملاع امهراصتنا   دع  نوك  عقاولا  ملاع  نامإلاو   قحلا  راصتنا  نأ  دكؤي  دهشملا  اذه  نإ 
الف نراصتنالا  نيذه  بتلاو ب  ةلصلا ، دكؤت  ام  ةرولا ، كولسلا  لقو  ةدقعلاو ، ةركفلا 

ةاحلا قحلا   باحصأ  ولع  الو  عقاولا ، ملاع  راصتنالا   لق  مضلا  ملاع  راصتنالا   نم  دُ 
دولخو  ةداملل ، بحو  ةوهشو ، عمط  نم  ەادع ، ام  ع  مهــلق  قحلا   ولع  نأ  دع  الإ 

، حراوجلا كرحتي   نأ  لق  ركفلاو ، رعاشملا  نامإلاو   قحلا  دسجتي  نأ  دُ  ال  ضرألا ،
.كولسلاو

{ ِداَِعلاِ ٌِصَ  َا  َّنِإ  ۚ ِا  يرْمأ ِإ  فأَو 
َ

ُضِّو ۚ ْمل  قأ 
ُ

ُلو اَم  ف 
َ

ذَتَس
ْ

َنوُرك }
 

دمح هللا) باتلا  مت  )



 



 

بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


.. سرهفلا
..ءاد ـــ ەا

..ةمدقم
شاوجرأ ماشلا  لط 

متسر فس  دهش 
روسجلا ادفلا 

تك أر ب  لمحأ  ُتئج 
لساوبلا رواغملا 

يرقعلا دئاقلا 
رحلا  ضاخ  يذلا  دهشلا 

! لاخلا قوف  ةعاجش 
الا ملعلا 

داهجلا مهاحأ هللا 
رئاثلا قرافام  دسأ 

ضرألا هتذوخ ع  لأ   يذلا  ناطلسلا 
دهاجملا ناطلسلا 

لجلا خيشلا 
! ءالذألا عقنسم  لط  

ةراحتنا ةمهم 
ةردان ةلمع 

ەاجاجحاو



ةلحتسملا ةمهملا 
راوغملا دسألا 

ةلشافلا ةرماغملا 
لسالا مألا 

لطلا دهاجملا 
روبصلا ةدهاجملا 

سورلا ةرهاق 
مالسإلا ةار  لماح 
ةاهنلا لط ح 

ةنجلاو اهنإ  
عاجشلا سرافلا 
دسألا خيشلا 

بذأ الو  تومأ 
قداصلا دهاجملا 

ةسداقلا لط 
ةداهشلا قاشع  ةاهن 

ةكئالملا فد  دهشلا 
هبأ بضاغلا ع  دهشلا 

راوغملا نيدانجأ  دهش 
رجاهملا رباصلا  دهشلا 
ءالشألا قزمملا  دهشلا 

هر ەامح  يذلا  دهشلا 



انودع ل  انم  تسل 
بقنلا بحاص 

يروطسألا لجرلا 
ةلحتسملا ةمهملا 

الإ هللا خ  خيش ال 
رادقألا لجر 
ناوضرلا تلان 

ةدهاجملا زوجعلا 
لجر فلأ  ةأرما 

ةمأ تظقأ  ةأرما 
ةأرما ةلوط 
ةغاطلا ةاهن 

دهاجملا بلح  مأ 
ينالا ءاملعلا 

!؟ ةنجلا نودي  نيذلا  نيأ 
دهاجملا دسألا 
دهشلا مألا 

يد لس  دهاجأ    نأ  تمسقأ 
مقتنأ فاع ح  مهللا 

لعامسإ ا  كنم  مئازهلا 
خلسملا دهشلا 

طقلا نم  لقأ  ناطلسلا 



توملا اعافد ح 
توملا ةفحم  لط ع 

رواغملا دوسألا 
رئاثلا اسنودنا  دسأ 

ادفلا دهشلا 
ةداهشلا نحلا إ 

لاطألا ناتفلا 
هر رجاهملا إ  دهشلا 

سراف فلأ  لط 
فلا لط 
ءارحصلا رمن 

ثدحلا علا  ةمحلم   مظعأ 
دج ا  صاصرلا م  دفن  دقل 

ةوبنلا نم ع  نادسأ 
ةدلاخ ةلوط 

لسالا ةسداقلا  سراف 
وألا مالسإلا  ةئادف 

عاجشلا مألا 
نيدهاجملا خيش 

بولصملا لطلا 
ەد دم  هلجر ال  دم  يذلا  نإ 
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