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 يلهاجلا رصعلا

 
 ميرم نب یسيع هللا يبن دعب
 ءايبنألا اهعفر يتلا تاوصألا تتفخو ,ملعلاو رونلا باغو ,ملاعلا يف مالظلا داسو ,ةرتفلا تلاط      

 اهب حاص يتلا ةلالضلاو لهجلا تاحيص يف صلاخلا نيدلاو يقنلا ديحوتلاب مهروصع يف نولسرملاو
 فصاوعلا نم مهؤافلخو هلسرو هللا ءايبنأ اهدقوأ يتلا حيباصملا تأفطناو ,نولاجدلاو نوفرتحملا
 .نيح دعب انيح تبه يتلا
 
 ةميدقلا تانايدلا
 ةبعلو نيبعالتملاو نيثباعلا ةسيرف - ةحمسلا ةيحيسملا اهرخآ يفو - یمظعلا تانايدلا تحبصأو      
 نولسرملا اهؤايبنأو نولوألا اهباحصأ ثعب ولف ,اهلكشو اهحور تدقف ىتح ,نيقفانملاو نيفرحملا
 .اهولهاجتو اهوركنأ
 
 نع رظنلا فرصب يهو ,ةايح الو اهيف حور ال ديلاقتو سوقط نم ةعومجم ةيدوهيلا تحبصأ      

 .ةمحر ةيناسنإلا الو ةوعد ممألل الو ةلاسر ملاعلل لمحت ال ةيلالس ةنايد كلذ
 
 كلذ لك حبصأو ,لوألا اهرصع ذنم نيلهاجلا ليوأتو نيلاغلا فيرحتب تنحتما دقف ةيحيسملا امأ      

 هذه ءارو هللا ةدابعلا صالخإو ديحوتلا رون ىفتخاو ,ةطيسبلا حيسملا ميلاعت هتحت تنفد اماكر
 .بحسلا
 



 ٢ 
 

 دباعملا جراخ امأ ,دباعمو لكايه اهل نونبيو اهنودبعي رانلا ةدابع ىلع اوفكع دقف سوجملا امأ       
 نم نيبو مهنيب قرف ال سوجملا حبصأو ,مهسوفن مهيلع يلمت امو مهاوه ىلع نوريسي ارارحأ اوناكف

 .قالخألاو لامعألا يف قالخ الو مهل نيد ال
 
 ثيح مانصألا اهعم لمحت ةينثو تلوحت دقف - ىطسولا ايسآو دنهلا يف ةرشتنملا ةنايدلا - ةيذوبلا امأ       

 .تلزنو تلح ثيح اذوب ليثامت بصنتو لكايهلا ينبتو تراس
 
 ,نييالملا ىلإ تغلب ىتح ةهلآلاو تادوبعملا ةرثكب تزاتما دقف - ليصألا دنهلا نيد - ةيمهربلا امأ       

 رصعلا يف اولتبا دقف برعلا امأ .ناسنإلاو ناسنإلا نيب زايتمالاو تاقبطلا نيب ملاظلا توافتلابو
 نود نم اوذختاف كرشلا يف اوقرتو ,ةينثولا ةيمهربلا دنهلا يف الإ ريظن اهل دجوي ال ةفيخس ةينثوب ريخألا
 ةنيدم وأ ةيحان وأ ةليبق لكل ناكف ,اهلاكشأ عشبأب مانصألا ةدابعو ةينثولا يف ةمألا تسمغناو ,ةهلآ هللا

 هيلع ميهاربإ هانب يذلا تيبلا - ةبعكلا فوج يف ناكو ,يصوصخ منص تيب لكل لب ,صاخ منص
 .امنص نوتسو ةئامثالث اهئانف يفو - هدحو هللا ةدابعل مالسلا
 
  ةيبرعلا ةريزجلا
 دأو ىلإ ةموعزملا ةيمحلاو ةواسقلا مهب تغلبو ,رارقلاو رمخلاب اوعلوأف ,برعلا قالخأ تءاس      
 امك ثروت تناكف ,ةأرملا ةلزنم تطقسو ,لفاوقلا ىلع قيرطلا عطقو ةراغلا مهيف تعاشو ,تانبلا
 اومرغأو ,قالمإلاو رقفلا فوخو قافنإلا ةيشخ هدالوأ لتقي ناك نم مهنمو ,ةبادلا وأ عاتملا ثروي
 اهيف لتقيو ةنس نيعبرأ برحلا مودتو ,ةهفات ةثداح اهريثتف ,ءامدلا ةقارإ مهيلع تناهو ,برحلاب
 .سانلا نم فولأ
 

 رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ
  دق نرقلا اذه يف ناسنإلا ناكو ,راحتنالا قيرط يف ةثعبلا رصع يف ةيناسنإلا تناك دقف ةلمجلابو      
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 امبرو ,حيبقلاو نسحلاو رشلاو ريخلا نيب زييمتلا ةوقو هدشر دقفو ,هريصمو هسفن يسنف ,هقلاخ يسن
 رهظ﴿ :ميظعلا هللا قدصو ,ائيش هب كرشي الو هبر دبعيو هنيد همهيب دحأ هيف سيل عساو ميلقإ ناك
 .﴾نوعجري مهلعل اولمع يAا ضعب مهقيذ; ساجا يديأ تبسك امب رحكاو ربلا يف داسفلا
 
 ?برعلا ةريزج يف يبنلا ثعب اذامل
 مهبولق حاولأ نأل ملاعلا ءاحنأ دعبأ ىلإ اهوغلبي مث مالسإلا ةوعد اوقلتيل برعلا هللا راتخا دقو      

 لهأو سرفلاو مورلا نأش ,اهتلازإو اهوحم بعصي ةقيمع ةقيقد تاباتك اهيلع بتكت مل ةيفاص تناك
 حاولأ ىلع نكت ملف برعلا امأ ,ةيهازلا مهتايندمو ةيقارلا مهبادآو مهمولعب نوهيتي اوناك نيذلا دنهلا
 مسرو اهلسغو اهوحم روسيملا لهسلا نمو ,ةوادبلاو لهجلا دي اهتطخ ةطيسب تاباتك الإ مهبولق
 .اهناكم ةديدج شوقن
 
 هوبحأ مهنويع نع ءاطغلا فشكنا اذإو ,هوبراح قحلا مهف مهيلع ىوتلا اذإ ,ةرطفلا ىلع اوناكو      

 ةعاجشو ةايحلا يف فشقتو ةدالجو ةنامأو قدص باحصأ اوناكو ,هليبس يف اوتامتساو هونضتحاو
 .ةيسورفو
 
 هللا دبعيل مالسلا اهيلع ليعامسإو ميهاربإ اهانب يتلا ةبعكلا تناك ةكم يفو برعلا ةريزج يفو      

 ىدهو Rرابم ةكبب يثل سانلل عضو تيب لوأ نإ﴿ :دبألا رخآ ىلإ ديحوتلا ردصم نوكتلو ,هدحو

 ﴾نيملٰـعلل
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 ةثعبلا لبق
 

 شيرقو ةكم
 نم ,سانلا هيلع شيعي ام هيف سيل ءادرج لابج نيب روصحم داو يف يهو ,ةكم ميهاربإ انديس دصق      

 يف ةبغرو ,ملاعلا يف ةرشتنملا ةينثولا نم ارارف ,ليعامسإ هدلوو رجاه هجوز هعمو ,ةريمو عرزو ءام
  .سانلل ةباثمو ىدهلل ارانم نوكيو ,هيلإ سانلا وعديو هدحو هللا هيف دبعي زكرم سيسأت
 
 ةفلؤملا ةريغصلا ةكرابملا ةرسألا هذهل ءاملا هللا ىرجأو ,ناكملا اذه يف كرابو ,لمعلا اذه هللا لبقت      

 هللا كرابو ,مزمز رئب ناكو ,ملاعلا نع لزعنملا لحاقلا ناكملا اذه يف ميهاربإ اهكرت دقو ,نباو مأ نم
  .ملاعلا ءاحنأ ىلإ هنولمحيو هنم نوبرشي سانلا لازي الف ,ءاملا اذه يف

 
 ىلع ىلاعت هللا بحلا اراثيإ – ىعسي مالغ وهو – ليعامسإ هنبا حبذ ميهاربإ دارأو ,ليعامسإ أشنو      

 نوكيل ميظع حبذب هللا هادفو ,هب يضرو رمألا اذهل ليعامسإ ملستساو ,مانملا يف هآر امل اقيقحتو هبح
  .لسرلا لضفأو يبن رخآ دج نوكيلو ,هللا ىلإ ةوعدلا يف هيبأ نوع
 
 اذه هللا لبقتي نأ امهؤاعد ناكو ,هللا تيب ءانب يف نبالاو بألا كرتشاو ,ةكم ىلإ ميهاربإ داعو      
 نم ايبن هللا ثعبي نأو ,امهتومب عطقني الو ,هيلع اتوميو مالسإلا ىلع اشيعي نأو ,هيف كرابيو تيبلا
 .هأدب ام متيو ميهاربإ هدج ةوعد ددجي امهتيرذ
 
 انـلعجاو انبر $#" ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر ليعٰمسXو تيكا نم دعاوقلا مـۦـهٰربإ عفري ذXو﴿      

 ثعباو انبر %#" ميحرلا باوـحكا تنأ كنإ انيلع بتو كسانم انرأو كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو كل نيــملسم

 .﴾ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ مهيoزيو ةمكحلاو بٰـتكلا مهملعيو كتايآ دعب مهيلع ولتي مهنم الوسر مهيف
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 ,مالسلا هيلع ليعامسإ دافحأ نم وهو ,ناندع دالوأ رثكو ,ةرسألا تعسوتو ,امهتيرذ يف هللا كرابو      
 اديس ناكو ,ةكم رمأو تيبلا يلو دقو ,بالك نب يصق هدالوأ نمو ,كلام نب رهف هتيرذ يف غبنو
 اهيف نوعمتجي يتلا ةودنلاو ,ةدافرلاو ,مزمز ةياقسو هحيتافم هدنعو ,تيبلا ةباجح هيلإ تناك ,اعاطم
 .هلك ةكم فرش زاحف ,برحلا يف ءاوللاو ,يأرلاو ةروشملل
 
 هدنع تناكو ,هموق ريبك ناكو ,فانم دبع هدلاو ءانبأ ربكأ مشاه ناكو ,فانم دبع هدالوأ يف لبنتو      
 بلطملا همع دعب ةدافرلاو ةياقسلا يلو دقو ,ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دج بلطملا دبع دلاو وهو ,ةياقسلاو ةدافرلا
 .هموق هبحأو ,هئابآ نم دحأ هغلبي مل افرش هموق يف فرشو ,فانم دبع نب
 
 ةليبقلا هذه ترهتشاف ,ءامسألا عيمج ىلع مسالا اذه بلغو ,»اشيرق« كلام نب رهف دالوأ يمسو      
 مركو نايبلا ةعاصنو ةغللا ةحاصفو ةدايسلاو ,شيرق بسن ولعب مهلك برعلا لهأ رقأو ,»شيرق« ـب
 .الدج الو اشاقن لبقي ال الثم كلذ راصو ,ةعاجشلاو قالخألا
 

 شيرقو ةكم يف ةينثولا روهظ
 ديحوتلا ةديقعب ةكسمتم ,ليعامسإ اهدج نيدبو ,ليلخلا ميهاربإ نيدب ةكسمتم شيرق تيقبو      

 ناثوألا بصنف ,ليعامسإ نيد ريغ نم لوأ ناكف ,يحل نب ورمع مهيف أشن ىتح ,هدحو هللا ةدابعبو
 ناكو ,ميهاربإ ةعيرش هفرعت ملو هللا هب نذأي ملام ميرحتلاو بييستلا ميظعتلا نم تاناويحلا يف ثدحأو
 ,اهبصنو ةكم ىلإ اهضعب بلجو اهب نتفف ,مانصألا نودبعي اهلهأ ىأرف ماشلا ىلإ ةكم نم جرخ دق
 .اهميظعتو اهتدابعب سانلا رمأو
 
 مرحلل اميظعت ةكم اونعظ اذإ مهعم اهنولمحي اوناك يتلا - مرحلا ةراجح ميظعت نم مهضعب جردتو      

 .مهبجعأو ةراجحلا نم اونسحتسا ام نودبعي اوراص نأ ىلإ - هاركذ ىلع ةظفاحمو
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  ليفلا ةثداح
 نأو ,اريخ برعلاب ديري هللا نأ ىلعو ,ربكأ ثداح روهظ ىلع اليلد ناك ميظع ثداح عقوو

 .ايندلا تويب نم اهريغل سيل انأش ةبعكلل
 

 ةسينك ءاعنصب ینب نميلا ىلع ةشبحلا كلم يشاجنلا لماع مرشألا ةهربأ نأ هربخ نم ناكو
 سانلل ةباثم نوكت نأ ةبعكلا ىلع راغو ,برعلا جح اهيلإ فرصي نأ دارأو ,»سْيَّلُقلا« اهامس ةميظع
 .هتسينكل ناكملا اذه نوكي نأ دارأو ,قيمع جف لك نم نوتأيو لاحرلا اهيلإ نودشي
 

 نوري الو اتيب اهب نولدعي ال ,اهميظعتو ةبعكلا بح نابلب اوعضر نيذلا برعلا ىلع كلذ زعو
 كلذ دنع بضغف ,اهيف ثدحأو ةسينكلا لخدو ينانك جرخف ,هب اوثدحتو كلذ مهلغشو ,اليدب اهنع
 .همدهي ىتح تيبلا ىلإ نريسيل :فلحو ةهربأ
 

 اوعزفو هومظعأو ,ةقعاصلاك مهيلع لزنف ,برعلا هب تعماستو ,ليفلاب هعم جرخو راس مث
 ,ىلاعت هللا ىلإ رمألا اولكوف ,هدونجو ةهربأب مهل ةقاط ال نأ اوأرف ,هتبراحمو كلذ نع هفك اودارأو ,هل

 لوسرلا دج بلطملا دبع - شيرق ديس نيب راد ام كلذ ىلع لدي ,هيمحي ابر تيبلل نأب ةقث ىلع اوناكو
 هل لزنو ,ةهربأ همظعأ دقو ,هيلع هل نذؤتساف ,ريعب يتئام ةهربأ هل باصأ دقو ,راوح نم ةهربأو -
 .»يل اهباصأ ريعب يتئام كلملا يلع دري نأ يتجاح« :لاقف ,هتجاح نع هلأسو هعم هسلجأف هريرس نع
 

 كرتتو ,كل اهتبصأ ريعب يتئام يف ينملكتأ« :لاقو ,هب ناهتساو كلملا هيف دهز كلذ لاق املف
 »?هيف ينملكت ال ,همدهل تئج دق ,كئابآ نيدو كنيد وه اتيب

 »هعنميس ابر تيبلل نإو ,لبإلا بر انأ ينإ« :بلطملا دبع لاق
 

 »ينم عنتميل ناك ام« :لاق
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 »كاذو تنأ« :لاق
 

 اذام نورظني ,شيجلا ةرعم نم مهيلع افوخت باعشلاو لابجلا فعش ىلإ شيرق تزاحناو
 ةبعكلا باب ةقلحب اوذخأف ,شيرق نم رفن هعمو بلطملا دبع ماقو ,هتمرح ىلع ىدتعا نمب هللا عنصيس

 .هدونجو ةهربأ ىلع هنورصنتسيو هللا نوعدي
 

 ليفلا مسا ناكو ,هليف أيهو ,تيبلا مدهل عمجم وهو ةكم لوخدل ائيهتم ةهربأ حبصأو
 ماقف نميلا ىلإ اعجار هوهجوو ,ىبأف موقيل ليفلا اوبرضو ,ةكم قيرط يف ليفلا كربو ,»دومحم«
 .لورهي
 

 مهنم بيصت ال ,اهلمحي راجحأ رئاط لك عم ,رحبلا نم اريط مهيلع ىلاعت هللا لسرأ كانه
 نوطقاستي اوجرخو ,اوؤاج هنم يذلا قيرطلا نوردتبي نيبراه ةشبحلا لهأ جرخو ,كله الإ ادحأ
 ,ءاعنص هب اومدق ىتح ,ةلمنأ ةلمنأ هلمانأ طقست هب اوجرخو ,هدسج يف ةهربأ بيصأو ,قيرط لكب
 .ةتيم رش تامف

 
 يف مهديك لعجي ملأ # ليفلا بٰـحصأب كبر لعف فيك رت ملأ﴿ :لوقي نآرقلا هاكح ام كلذو

 مهلعجف & ليجس نم ةراجحب مهيمرت % ليبابأ اريط مهيلع لسرأو $ ليلضت

 ﴾لوكأم فصعك
 

 ,هللا لهأ مه :اولاقو اشيرق برعلا تمظعأ باصأ ام مهباصأو ةكم نم ةشبحلا هللا در املف
 :اولاقو هب اوخرأف ,كلذب اريدج ناكو ,ثداحلا اذه برعلا مظعتساو .ودعلا مهافكو مهنع هللا لتاق
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 ماعو ,نينسلا نم اذكب ليفلا ماع دعب اذه عقوو ,ليفلا ماع يف نالف دلوو ,ليفلا ماع يف اذه عقو
 .م ٥٧٠ ةنس فداصي ليفلا
 

 ةنمآو هللا دبع
 تنب ةنمآ هوبأ هجوزو ,دقعلا ةطساو هللا دبعو ,ءانبأ ةرشع شيرق ديس بلطملا دبعل ناكو

 مأو تام نأ هللا دبع ثبلي ملو ,اعضومو ابسن شيرق يف ةأرما لضفأ ذئموي يهو ,ةرهز ينب ديس بهو
 .انأش اهنبال نأ ىلع لدي ام تايآلاو راثآلا نم تأر دقو ,هب لماح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 

 يكزلا ةبسنو ةميركلا هتدالو
 ليفلا ماـع لوألا عيـبر رهش نم رــشع يناثـلا مويلا نيــنثالا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دـلوو

 .سمشلا هيف تعلط موي دعسأ ناكف ,)يحيسملا ٥٧٠(
 

 نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم وهو
 رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك
 .مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ انديس ىلإ ناندع بسن يهتنيو ,ناندع نب دعم نب
 

 ,هلمحو هيلإ رظنف هاتأف ,مالغ كل دلو دق هنأ بلطملا دبع هدج ىلإ تلسرأ ملسو هيلع هللا ىلص همأ هتعضو املف
 .برعلا هنم بجعتف ابيرغ مسالا اذه ناكو ,ادمحم هامسو ,هدمحبو هللا وعدي ماقو ,ةبعكلا هب لخدو
 

 هتعاضر
 ةداع ىلع ةيدابلا نم اعضرم هيلإ هدالوأ بحأ ناك يذلا ميتيلا هديفحل بلطملا دبع سمتلاو

 ناكو ,ءاعضرلا سمتلت اهدلب نم تجرخ تناكو ,ةداعسلا هذه ةيدعسلا ةميلح تكردأو ,برعلا
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 نهنأل كلذو ,هيف ندهزف عضارملا عيمج ىلع هللا لوسر ضرعو ,ةدشو قيض يف مهو ,بدج ماع ماعلا
 ?هدجو همأ عنصت نأ ىسع امو ,ميتي :نلقف ,يبصلا يبأ نم فورعملا نوجري نك
 

 ,هذخأو هبح هللا اهمهلأو هيلع اهبلق فطعنا مث ,ةرم لوأ هنع تفرصناف ,ةميلح تلعف اذكهو
 لكل ناكف ,اهديب ةكربلا تسملو ,اهلحر ىلإ هب تبهذو هتذخأف هيلإ تعجرف ,هريغ تدجو نكت ملو

 دقل« :لوقي لكو ,ناتألاو فراشلاو نابلألاو نابللا يف ةكربلا تأرو ,نأشلا ريغ نأش اهلحر يف ءيش
 .اهبحاوص اهتدسحو ,»ةكرابم ةمسن ةميلح اي تذخأ
 

 بشي ناكو هتلصفو دعس ينب يف ناتنس تضم ىتح ريخلاو ةدايزلا هللا نم فرعتت لزت ملو
 .اهيلإ هتدرف ,تقولا ضعب اهدنع هكرتت نأ تبلطو همأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هب تمدقو ,ناملغلا هبشي ال ابابش

 
 مث اهاحرطف ءادوس ةقلع هبلق نم اجرختساو هنطب اقشف ,دعس ينب يف وهو ناكلم هءاجو

  .ناك امك هادرو ,هايقنأ ىتح هبلق السغ
 

 ةيدابلا ةايحو ةرطفلاو ةطاسبلا ىلع أشنو ,ةعاضرلا نم هتوخإ عم منغلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یعرو
 .مهبحأو هتوخإ هبحأ ,ادودو افيلأ ناكو ,ركب نب دعس ونب اهب رهتشا يتلا ةحيصفلا ةغللاو ةميلسلا
 

 .انسح اتابن هللا هتبنأ دقو هدجو همأ ىلإ داع مث
 

 بلطملا دبعو ةنمآ ةافو
 هسلجي ايفح هب ناكو ,هدج عم ناكف ,ةنيدملاو ةكم نيب ءاوبألاب ةنمآ تيفوت نينس تس غلب املف

 .بلطملا دبع تام نينس ينامث هللا لوسر غلب املف ,هفطاليو ةبعكلا لظ يف هشارف ىلع
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 بلاط يبأ همع عم
 ناكو ,مأو بأ نم هللا دبع وخأ وهو ,بلاط يبأ همع عم بلطملا دبع دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف

 .هئانبأ نم هيلع ابدح رثكأو هب قفرأ ناكو ,هعمو هيلإ ناكف ,هب هيصوي بلطملا دبع
 
 ةيهلإلا ةيبرتلا

 لضفأ ناكف ,اهتاداعو ةيلهاجلا راذقأ نع اديعب ,ىلاعت هللا نم اظوفحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بشو
 نم مهدعبأو ,ةنامأ مهمظعأو ,اثيدح مهقدصأو ,ءايح مهدشأو ,اقلخ مهنسحأو ,ةءورم هموق
 لهاوك لقثي امل الماح ,محرلل الصاو ناكو ,»نيمألا« الإ هموق يف هومسأ ام ىتح ,ةءاذبلاو شحفلا
 .توقلاب عنقيو ,هلمع ةجيتن نم لكأي ناكو ,ىقتلاو ربلا ىلع انوع ,فيضلل امركم ,سانلا
 

 ,سيق نيبو شيرق نيب راجفلا برح تجاه ةنس ةرشع سمخ وأ عبرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب املو
 ةيسورفلا فرعو برحلا فرع كلذبو ,همامعأ ىلع لبني ناكو ,همايأ ضعب :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهشو
 .ةوتفلاو
 

 ةجيدخ نم هجاوز
 شيرق تاديس نم يهو ,دليوخ تنب ةجيدخ جوزت ةنس نيرشعو اسمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب املو

 تناكو ,ةلاه وبأ اهجوز يفوت ,ةلمرأ تناكو ,لام ةعسو قالخأ مركو لقع ةحاجر ءاسنلا تايلضفو
 .هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ,اهنس نم نيعبرألا يف كاذ ذإ
 

 شيرق تناكو ,مهل هلعجت ءيشب مهبراضتو اهلام يف لاجرلا رجأتست ةرجات ةأرما ةجيدخ تناكو
 يف جرخ نيح هتحيصنو هقالخأ مركو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح قدص تربتخا تناك دقو ,اراجت اموق
 تضفر دق تناكو ,اهسفن هيلع تضرعف ,ةلحرلا هذه يف هنأش ربك نم اهغلبو ,ارجات ماشلا ىلإ اهل لام
 .جاوزلا ناكف ,ةبطخلا بلاط وبأ بطخو ,ةزمح همع هيلإ اهبطخو ,شيرق فارشأ نم ريثك بلط
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 .ميهاربإ الإ مهلك هدالوأ هل تدلوو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت ةأرما لوأ تناكو

 
 ةبعكلا ءانب ةصق

 كلذ اودارأ دقو ,ةبعكلا ناينبل شيرق تعمتجا ةنس نيثالثو اسمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب املو
 ,ةماقلا قوف تناكو ,ضعبب اهضعب بكري نيط ريغ نم ضعب ىلع اهضعب ةراجح تناكو ,اهوفقسيل

 .ديدج ءانبو مده نم دب ال ناكو
 

 هعضوم ىلإ هعفرت نأ ديرت ةليبق لك ,دوسألا رجحلا يف اومصتخا نكرلا عضوم ناينبلا غلب املف
 نوهأ يف تناكو ,برحلا ىلإ رمألا لآ ىتح ,فرشلا اذه اهل نوكي نأ ديرت ةليبق لكو ,ىرخألا نود
 .ةيلهاجلا يف ريثكب اذه نم
 

 ,توملا ىلع يدع ونبو مه اودقاعتو ,امد ةءولمم ةنفج رادلا دبع ونب تبرقو ,لاتقلل اودعأو
 ,امايأ كلذ ىلع شيرق تثكمو ,رشلاو توملا ةيآ تناكو ,ةنفجلا كلت يف مدلا كلذ يف مهيديأ اولخدأو
 ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع لخاد لوأ ناكف ,مهنيب يضقي دجسملا باب نم لخدي نم لوأ نأ ىلع اوقفتا مث
 »!دمحم اذه ,انيضر !نيمألا اذه« :اولاق هوأر املف
 

 ةيحانب ةليبق لك ذخأتل« :لاق مث هديب هيف هعضوو رجحلا ذخأو ,بوثب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو
 .هيلع ىنب مث ,هديب وه هعضو هعضوم هب اوغلب اذإ ىتح ,اولعفف ,»اعيمج هوعفرا مث ,بوثلا نم
 

 .ةمكح اهقوف سيل ةمكحب ,شيرق نع برحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرد اذكهو
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 لوضفلا فلح
 ناكو ,برعلا يف هفرشأو هب عمس فلح مركأ ناكو ,لوضفلا فلح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهشو

 سبحف ,شيرق فارشأ دحأ لئاو نب صاعلا هنم اهارتشاف ,ةعاضبب ةكم مدق ديبز نم الجر نأ هببس
 ,هتناكمل لئاو نب صاعلا ىلع اونيعي نأ اوبأف شيرق فارشأ يديبزلا هيلع ىدعتساف ,هقح هنع
 .ةءورم يذ لكب ناعتساو ,ةكم لهأ يديبزلا ثاغتساو ,هورهتناو
 

 ,ناعدج نب هللا دبع راد يف اوعمتجاف ,ةوتفلاو ةءورملا يوذ نم لاجر يف ةريغلا تجاهو
 هيلإ يدؤي ىتح ملاظلا ىلع مولظملا عم ةدحاو ادي ننوكيل :هللااب اودهاعتو اودقاعتو ,اماعط مهل عنصف

 مث ,رمألا نم لضف يف ءالؤه لخد دقل :اولاقو ,»لوضفلا فلح« فلحلا كلذ برعلا تمسف ,هقح
 .هيلإ اهوعفدف يديبزلا ةعلس هنم اوعزتناف لئاو نب صاعلا ىلإ اوشم
 

 يف تدهش دقل« :لوقي ,ةثعبلا دعب ىتح هب اكسمتم فلحلا اذهب اطبتغم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 ,اهلهأ ىلع لوضفلا اودري نأ اوفلاحت ,تبجأل مالسإلا يف هب تيعد ول افلح ناعدج نب هللا دبع راد
 .»امولظم ملاظ زعي الأو
 

 دعبأ ناكف ,بتكي الو أرقي ال ايمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أشن نأ هتيبرتو ىلاعت هللا ةمكح نم ناكو
 الو بٰـتك نم هلبق نم ولتت تنك امو﴿ :هلوقب نآرقلا راشأ كلذ ىلإو ,نيرتفملا ةنظو ءادعألا ةمهت نع
 يAا يمألا يبجا لوسرلا نوعبتي نيAا﴿ :لاقف يمألاب نآرقلا هبقل دقو ﴾نولطبملا باترال اذإ كنيميب هطخت
 ﴾ليجنإلاو ٰةىروحكا يف مهدنع ابوتكم هنودجي
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 ةثعبلا دعب
 
 ةداعسلا عئالطو حبصلا ريشابت

 نآو ,ةداعسلا عئالطو حبصلا ريشابت ترهظو ,هرمع نم ةنس نيعبرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متأو
 .ةوقشلا تلاطو مالظلا دتشا اذإ هللا ةنس كلتو ,ةثعبلا ناوأ

  
 نكي ملف ,ءالخلا هيلإ ببحف ,هودحي ايداح نأك ,هتورذ هاري ناك امم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قلق غلبو

 ىلإ يضفيو ,تويبلا هنع رسحت ىتح دعبيو ةكم نم جرخي ناكو ,هدحو ولخي نأ نم هيلإ بحأ ءيش
 ,»هللا لوسر اي كيلع مالسلا« :لاق الإ رجش الو رجحب رمي الف ,اهتيدوأو اهنوطبو ةكم باعش
 .ةراجحلاو رجشلا الإ ىري الف ,هقلخو هلاشو هنيمي نعو هلوح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفتليو
 

 .حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكو ,مونلا يف ةقداصلا ايؤرلا هب ءیدب ام لوأ ناكو
 

 ءارح راغ يف
 دبعتي ناكو ,كلذل دوزتي ناكو ,تايلاوتم يلايل اهيف ثكميف ,ءارح راغب ابلاغ ولخي ناكو

 .هللا ىلإ ةبينملا ةميلسلا ةرطفلاو ةيفينحلا ةيميهاربإلا ةقيرطلا ىلع وعديو
 

 هثعبم
 نم ١٧( ناضمر يف كلذ ناكو ,هتثعبل دوعوملا مويلا هءاج ذإ تارملا ىدحإ يف كلذك ناكو

 :لاقف ,كلملا هءاجف ءارحب وهو )م ٦١٠ سطسغأ ٦ ,هداليم نم نيعبرألاو ةيداحلا ةنسلا يف ناضمر
 ينلسرأ مث ,دهجلا ينم غلب ىتح ينطغف ينذخأف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ,»ئراقب انأ ام« :لاقف ,»أرقا«
 :لاقف ينلسرأ مث ,دهجلا ينم غلب ىتح ةيناثلا ينطغف ينذخأف ,»ئراقب انأ ام :تلقف »أرقا« :لاقف
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 قلخ يAا كبر مساب أرقا﴿ :لاقف ينلسرأ مث ,ةثلاثلا ينطغف ينذخأف ,»ئراقب انأ ام« :تلقف ,»أرقا«
 ﴾ملعي مل ام ناسنالا ملع & ملقلاب ملع يAا % مركألا كبرو أرقا $ قلع نم ناسنإلا قلخ #

 
 .نآرقلا نم يحو لوأو ,ةوبنلا مايأ نم موي لوأ كلذ ناكو

 
 اهنع هللا يضر ةجيدخ تيب يف

 ةوبنلاب برعلا دهعو ,ةرتفلا تلاط دقو ,هب عمسي ملو هدهعي مل هنإف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنم عزفو
 تيشخ دقل ,ينولمز ,ينولمز« :لاقو ,هصئارف دعترت هتيب ىلإ عجرو ,هسفن ىلع فاخو ,ديعب ءايبنألاو
 ةوبنلاب تعمس ةلضاف ةلقاع تناكو ,ةصقلا اهيلع صقف ,ببسلا نع ةجيدخ تلأسو »!يسفن ىلع
 نم عمسو ,بتكلا أرقو ,رصنت دق ناكو ,لفون نب ةقرو اهمع نبا روزت تناكو ,ةكئالملاو ءايبنألاو
 .ةميقتسملا ناهذألاو ةميلسلا ةرطفلا لهأ هركني ام ةكم لهأ نم ركنت تناكو ,ليجنإلاو ةاروتلا لهأ
 

 رسلا ىلع اهعالطاو هل اهترشعو هنم اهناكمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأب سانلا فرعأ نم تناكو
 ,هللا نم ديؤملاو قفوملا لجرلا هنأ دكؤي ام هلئامشو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأ نم تأر دقو ,ةينالعلاو
 ةمل هيلع فاخي ال هتريسو هقالخأ هذه تناك نم نأو ,هكولسو هتريس يف يضرملا ,هقلخ نم ىفطصملا
 هننسو هتفأرو هللا ةمكح نم هتفرع ام عم ىفانتي كلذ نأو ,نجلا نم سم هب نوكي نأ وأ ,ناطيشلا نم

 ,محرلا لصتل كنإ ,ادبأ هللا كيزخي ام هللاو الك« :ديكأتو ةوق يفو ناميإو ةقث يف تلاقف ,هقلخ يف
 .»قحلا بئاون ىلع نيعتو ,فيضلا يرقتو ,مودعملا بسكتو ,لكلا لمحتو
 
 لفون نب ةقرو يدي نيب

 ,هيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب تقلطناف ,لفون نب ةقرو ملاعلا اهمع نباب كلذ يف نيعتست نأ تأرو
 دقلو ,ةمألا هذه يبنل كنإ ,هديب يسفن يذلاو« :ةقرو لاقف ,ىأر ام ربخ ةقرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأو
 »كنولتاقيو كنوجرخيو كنوذؤيو كنوبذكيس كموق نإو ,ىسوم ءاج يذلا ربكألا سومانلا كءاج
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 دنع هتلزنم فرعي ناك هنأل ,»كنوجرخيس مهنإ« ةقرو لاق نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بجعتو

 :ةقرو لاق »?مه َّيِجِْرُخمَوَأ :ابجعتم لاقف ,نيمألابو قداصلاب الإ هنوبطاخي الو هنوداني الف ,شيرق
 تلاطو مويلا كلذ تكردأ نإو ,هوبراحو سانلا هاداع الإ هب تئج ام لثمب طق لجر تأي مل ,معن«

 .لزني نآرقلا أدبو ,عباتت مث ,انامز يحولا رتفو »ايوق ارصن كترصن ,ةايحلا يب
 
 اهقالخأو اهنع هللا يضر ةجيدخ مالسإ

 ففختو هتبثتو ,هرزاؤت هراوجب تناكو ,هلوسربو هللااب نمآ نم لوأ تناكف ,ةجيدخ هب تنمآو
 .سانلا رمأ هيلع نوهت هنع
 
 امهنع هللا يضر ةثراح نب ديزو بلاط يبأ نب يلع مالسإ

 رجـح يف ناـكو ,نيـنس رـشع نبا ذئموي وهو ,هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع ملسأ مث
  .هيلإ همضو ةقئاضلا مايأ يف بلاط يبأ نم هذخأ ,مالسإلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 
 ءالؤه مالسإ ناكف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانبت دق ناكو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ةثراح نب ديز ملسأو

 .هيف امب ىردأ تيبلا لهأو ,هتريس نسحو هصالخإو ةقدصبو هب مهفرعأو هيلإ سانلا برقأ ةداهش
 
 مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف هلضفو هنع هللا يضر ةفاحق يبأ نب ركب يبأ مالسإ

 رهظأو ,هلادتعاو هتءورمو هلقعل ,شيرق يف ةلزنم هل تناكو ,ةفاحق يبأ نب ركب وبأ ملسأو
 ,فورعمو قلخ اذ ,ارجات ناكو ,اهرابخأبو شيرق باسنأب املاع ,الهس اببحم الجر ناك دقو ,همالسإ
 .هيلا سلجيو هاشغي نمم هموق نم هب قثو نم مالسإلا ىلإو هللا ىلإ وعدي لعجف
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 شيرق نم فارشأ مالسإ
 ماوعلا نب ريبزلاو نافع نب نامثع مهنم ,ددؤسو ةناكم مهل شيرق نم فارشأ هتوعدب ملسأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مهب ءاجف ,هللا ديبع نب ةحلطو صاقو يبأ نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو
 .اوملسأف
 

 يبأ نب مقرألاو ,حارجلا نب ةديبع وبأ مهنم ,ةناكمو فرش مهل شيرق نم لاجر مهالتو
 دبعو ,ترألا نب بابخو ,ديز نب ديعسو ,بلطملا نب ثراحلا نب ةديبعو ,نوعظم نب نامثعو ,مقرألا
 .مهنع هللا يضر مهريغو بيهصو ,رساي نب رامعو ,دوعسم نب هللا
 

 ةكمـب مالسإلا رـكذ اـشف ىتح ,ءاسنلاو لاجرلا نم الاسرأ مالسإلا يف سانلا لخدو
 .هب ثدحتو
 
 افصلا لبج ىلع اراهج ةوعدلا

 ,هنيد راهظإب ىلاعت هللا هرمأ مث ,نينس ثالث كلذ ىلع ىضمو ,هرمأ يفخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو
 كحانج ضفخاو &#$ نيبرقألا كتريشع رذنأو﴿ :لاقو ﴾نيoرشملا نع ضرعأو رمؤت امب عدصاف﴿ :لاقو

 .﴾نيبملا ريذجا انأ �إ لقو﴿ :لاقو ﴾نينمؤملا نم كعبتا نمل
 

 ةفورعم ةحيص تناكو ,»هاحابص اي« :هتوص ىلعأب ىدان افصلا لبج ىلع دعصو ملسو هيلع هللا ىلص جرخف
 ,»هاحابص اي« :یدان اهنم ةلفغ ىلع ةليبق ىلع وأ دلب ىلع ريغي ودع رطخب ناسنإ سحأ املك ,ةفولأم
 هيلإ ثعبي لجر نيبو ,هيلإ ءيجي لجر نيب ,هيلإ اوعمتجاو ,ءادنلا اذه ةيبلت يف شيرق رخأتت ملف
 .هلوسر
 



 ١٧ 
 

 نأ مكتربخأ ول متيأرأ !بعك ينب اي ,رهف ينب اي ,بلطملا دبع ينب اي« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 »?ينومتقدص ,مكيلع ريغت نأ ديرت لبجلا اذه حفسب اليخ

 
 دق ,ةحيصنلاو ةنامألاو قدصلا هيلع اوبرج الجر اوأر مهنإ ,نييلمع نييعقاو برعلا ناكو

 مهؤاكذ مهادهف ,مهمامأ وه ام الإ نوريال مهو ,هءارو ام ىلإ رظنيو همامأ ام یري لبج ىلع فقو
 ينإف« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق كلانه ,»معن« :اولاقف ,قداصلا نيمألا ربخملا اذه قيدصت ىلإ مهفاصنإو
 انتوعد امأ ,مويلا رئاس كل ابت« :لاق بهل ابأ نكلو ,موقلا تكسف »ديدش باذع يدي نيب مكل ريذن
 »?اذهل الإ
 
 هيلع بلاط يبأ بدحو هل ةوادعلا هموق راهظإ

 ملو هموق هنم دعبي مل ىلاعت هللا هرمأ امك قحلاب عدصو مالسإلل ةوعدلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهظأ املو
 .هتوادعو هفالخ اوعمجأو هومظعأ كلذ لعف املف ,اهباعو مهتهلآ ركذ ىتح هيلع اودري
 

 هتوعد يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضمو ,هنود ماقو هعنمو ,بلاط وبأ همع هللا لوسر ىلع بدحو
 .هنع دوذيو هيلع بدحي بلاط وبأ ىضمو ,ءيش هنع هدري ال ,قحلاب هعدصو
 

 دق كيخأ نبا نإ ,بلاط ابأ اي« :اولاقف بلاط يبأ ىلإ شيرق نم لاجر يشم كلذ لاط املف
 كنإف ,هنيبو اننيب يلخت نأ امإو انع هفكت نأ امإف ,انءابآ للضو انمالحأ هفسو اننيد باعو انتهلآ بس
 اوفرصناف ,اليمج ادر مهدرو ,اقيفر الوق بلاط وبأ مهل لاقف »ةديقعو نيد نم هيلع نحن ام لثم ىلع
 .هنع
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 بلاط يبأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نيب
 ةرم بلاط يبأ ىلإ اوشمو ,هيلع اضعب مهضعب ضحو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ شيرق ترثكأو 

 ,لعفت ملف كيخأ نبا يهنت نأ كانوجر دقو ,انيف ةلزنمو افرشو انب كل نإ ,بلاط ابأ اي« :اولاقف ىرخأ
 نأ امإ وأ ,انع هفكت امإف ,انتهلآ بيعو انمالحأ هيفستو انءابآ متش ىلع انربص امم رثكأ ربصن ال هللاو انإف
 ».نيقيرفلا دحأ كلهي ىتح كلذ يف كايإو هلزانن
 

 ثعبف ,مهل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالسإب اسفن بطي ملو ,مهتوادعو هموق قارف بلاط يبأ ىلع مظعو
 ىلعو يلع قبأف ,اذكو اذك يل اولاقف ينوءاج دق كموق نإ ,يخأ نبا اي« :هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
  ».قيطأ ال ام رمألا نم ينلمحت الو ,كسفن
 

 »يلامش يف رمقلاو ينيمي يف سمشلا اوعضو ول«
 :لاقف ,هعم مايقلاو هترصن نع فعضو ,هرمأ يف برطضا دق بلاط ابأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نظو

 هللا هرهظي ىتح رمألا اذه كرتأ نأ ىلع يراسي يف رمقلاو ينيمي يف سمشلا اوعضو ول هللاو ,مع اي«
 .ماق مث ,یكبف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربعتساو »هتكرت ام هيف كلهأ وأ
 

 اي بهذا« :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لبقأف ,يخأ نبا اي لبقأ« :لاقف بلاط وبأ هادان ىلو املف
 »!ادبأ ءيشل كملسأ ال هللاوف ,تببحأ ام لقف ,يخأ نبا
 
 نيلسملل شيرق بيذعت

 نم ىلع مهبضغ لزنو ,بلاط يبأ نمو هنم شيرق تسئيو ,هللا ىلإ وعدي هللا لوسر ىضمو
 اولعجف ,نيملسملا نم مهيف نم ىلع ةليبق لك بثوف ,مهعنمي نم مهل سيلو مهلئابق ءانبأ نم ملسأ ناك
 .رحلا دتشا اذإ ةكم ءاضمربو ,شطعلاو عوجلاو برضلاب مهنوبذعيو مهنوسبحي
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 هحرطيف ,ةريهظلا تيمح اذإ فلخ نب ةيمأ هالوم هجرخي - ملسأ دقو - يشبحلا لالب ناكو
 ال ,هللاو ال« :هل لوقي مث ,هردص ىلع عضوتف ةميظعلا ةرخصلاب رمأي مث ,ةكم ءاحطب يف هرهظ ىلع
 ,دحأ« :ءالبلا اذه يف وهو لوقيف ,»ىزعلاو تاللا دبعتو دمحمب رفكت وأ تومت ىتح اذكه لازت
 .هقتعأو الالب هنم ذخأو ,ىوقأو هنم دلجأ دوسأ امالغ ةيمأ ىطعأف قيدصلا ركب وبأ هب رمف ,»!دحأ
 

 تيمح اذإ - مالسإ تيب لهأ اوناكو - همأو هيبأبو رساي نب رامعب نوجرخي موزخم ونب تناكو
 مكدعوم نإف ,رساي لآ اي اربص« :لوقيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهب رميف ,ةكم ءاضمرب مهنوبذعي ,ةريهظلا
 .مالسإلا الإ ىبأت يهو اهولتقف همأ امأف »!ةنجلا

 
 هوسكت ,لاملا ةريثك ةينغ همأ تناكو ,اهيتو الامجو ابابش ةكم ىتف ريمع نب بعصم ناكو

 مقرألا راد يف مالسإلا ىلإ وعدي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ريمع نب بعصم غلبو ,بايثلا نم نوكي ام نسحأ
 فلتخي ناكف ,هموقو همأ نم افوخ همالسإ متكف جرخف ,هب قدصو ملسأف هيلع لخدف ,مقرألا يبأ نب
 لزي ملف ,هوسبحو هوذخأف ,هموقو همأ ربخأف ,يلصي ةحلط نب نامثع هب رصبف ,ارس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 ريغتم عجرف ,اوعجر نيح نيملسملا عم عجر مث ,ىلوألا ةرجهلا يف ةشبحلا ضرأ ىلإ جرخ ىتح اسوبحم
  .لذعلا نم هنع همأ تفكف - ظلغ ينعي - جرح دق لاحلا

 
 ,مهئاسؤرو شيرق فارشأ نم نيكرشملا ضعب راوج يف اولخد دق نيملسملا ضعب ناكو

 هتريغ تبأ مث ,ةريغملا نب ديلولا راوج يف لخد دق نوعظم نب نامثع ناكو ,مهنومحيو مهنوعنمي اوناكو
 هنيب رادو ,» هللا ريغب ريجتسأ ال نأ تببحأ دق« :لاقو ,راوجلا ميرك ايفو ناكو ,هراوج هيلع درف ,كلذ
 ةريغملا نب ديلولاو اهرضخف هنيع مطلو كرشملا هيلإ ماقف ,كرشملا بضغأ ثيدح نيكرشملا دحأ نيبو
 ةمذ يف تنك دقل ,ةينغل اهباصأ امع كنيع تناك نإ ,يخأ نبا اي هللاو امأ« :لاقف ,كلذ یري بيرق
 يفل ينإو ,هللا يف اهتخأ باصأ ام لثم ىلإ ةريقفل ةحيحصلا ينيع نإ هللاو لب« :نامثع لاقف ,»ةعينم

  »!سمش دبع ابأ اي ردقأو كنم زعأ وه نم راوج
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  ءاذيإلا يف مهننفتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل شيرق ةبراحم
 هللا لوسر نلي ملو ,مهنيد نع اوملسأ نيذلا نايتفلا ءالؤه فرص يف احاجن شيرق قلت مل املف

 رحسلاب هومر ,هوذآو ,هوبذكف ,مهءاهفس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اورغأف ,كلذ مهيلع دتشا ,مهباحي ملو
 .بهذم لك هيف اوبهذو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاذيإ يف اوننفتو ,نونجلاو ةناهكلاو ,رعشلاو
 

 ,تيبلاب افئاط مهب رمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع علط ذإ ,رجحلا يف اموي نيعمتجم مهفارشأ ناكو
 امأ ?شيرق رشعم اي نوعمستأ« :لاق مث فقوف ,تارم ثالث كلذب اوداعو ,لوقلا ضعبب هوزمغف
 .لوقلاب هنوفطالي اوراصو ,مهب كارح الف ,موقلا تكسأف »!حبذلاب مكتئج دقل ,هديب يسفن يذلاو
 

 دحاو لجر ةبثو هيلإ اوبثوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع علط مهماقم يف مهو دغلا نم ناك املف
 :لوقيو يكبي وهو هنود هنع هللا يضر ركبوبأ ماقف ,هئادر عمجمب مهنم لجر ذخأو ,هب اوطاحأو
 دقو ,هسأر قرف اوعدص دقو ,ذئموي ركب وبأ عجرو ,هنع اوفرصناف »?هللا يبر لوقي نأ الجر نولتقتأ«

 .هتيحلب هورج
 

 عجرف ,دبع الو رح ال ,هاذآو هبذك الإ سانلا نم دحأ هقلي ملف ,اموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو
 .﴾رذنأف مق # رثدملا اهيأ اي﴿ :هيلع ىلاعت هللا لزنأف ,هباصأ ام ةدش نم رثدتف هلزنم ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 

 ركب یبأب شيرق رافك لعف ام
 برضو ,ئطوف ,ركب يبأ ىلع نوكرشملا راثو ,هلوسرو هللا ىلإ وعدي سانلا يف اموي ركبوبأ ماقو

 نم ههجو فرعي ام ىتح ههجول امهفرحي نيتفوصخم نيلعنب هبرضي ةعيبر نب ةبقع لعجو ,اديدش ابرض
 .هفنأ
 

  ?هللا لوسر لعف ام« :لاقف راهنلا رخآ ملكتو ,هتوم يف نوكشي ال مهو ركب ابأ ميت ونب تلمحو
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  :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهلأسف ,ملسأ نمم يهو ,ليمج مأ هنم تندو ,هولذعو مهتنسلأب هنم اوسمف
  قوذأ الأ يلع هللا نإف« :لاق ».حلاص ملاس« :تلاق ».اهنم كيلع ءيش الف« :لاقف ».عمست كمأ هذه«

 اتجرخ سانلا نكسو لجرلا تأده اذإ ىتح ,اتلهمأف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يتآ وأ ابارش برشأ الو اماعط
 هللا لوسر اعدف ,ةديدش ةقر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل قرو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هاتلخدأ ىتح امهيلع ئكتي هب

 .تملسأف ,هللا ىلإ اهاعدو ,همأل
 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فصو يف شيرق رايتخا

 عمتسي وأ هدصقي نم نيبو هنيب نولوحي فيكو ,هنوفصي اذامب هللا لوسر رمأ يف شيرق تراحو
 ,مسوملا رضح دقو ,مهيف نس اذ ناكو ,ةريغملا نبا ديلولا ىلإ اوعمتجاو ,ديعب نم نيدفاولا نم هيلإ
 اوعمس دقو ,هيف مكيلع مدقتس برعلا دوفو نإو ,مسوملا اذه رضح دق هنإ ,شيرق رشعم اي« :مهل لاقف
 هضعب مكلوق دريو ,اضعب مكضعب بذكيف اوفلتخت الو ,ادحاو ايأر هيف اوعمجأف ,اذه مكبحاص رمأب
 .درو ذخأو ليوط ثيدح مهنيب رادو »اضعب
 

 »?سمش دبع ابأ اي لوقت اميف« :اولاقو ,هيلا اوعجرف ,هضقنو ,هوضرع امب ديلولا ضري ملو
 ,هيخأو ءرملا نيبو ,هيبأو ءرملا نيب هب قرفي ,رحسب ءاج رحاس :اولوقت نأل هيف لوقلا برقأ نإ« :لاق
 اومدق نيح ,سانلا ليبسب نوسلجي اولعجف ,كلذب هنع اوقرفتف »هتريشعو ءرملا نيبو ,هتجوزو ءرملاو
 .هرمأ هل اوركذو ,هايإ هورذح الإ دحأ رمي ال ,مسوملا
 
 كلذ يف مهتغلابمو هللا لوسر ءاذيإ يف شيرق ةوسق

 دودح اوطختو ,امحر الو ةبارق هيف اوعري ملف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاذيإ يف اوسقو ,شيرق ننفتو
 يبأ نب ةبقع ءاج ذإ ,شيرق نم سان هلوحو ,دجسملا يف موي تاذ دجاس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا انيبف ,ةيناسنإلا
 مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا تءاجف ,هسأر عفري ملف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رهظ ىلع هفذقف ,روزج السب طيعم
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهيلع اعدو ,اذه عنص نم ىلع تعدو ,هرهظ نم هتذخأف
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 اقنخ هقنخف ,هقنع يف هبوث عضوف ,طيعم يبأ نب ةبقع لبقأ ذإ ةبعكلا رجح يف يلصي ال وه انيبو
 »!?هللا يبر لوقي نأ الجر نولتقتأ« :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هعفدو ,هبكنمب ركبوبأ ذخأف ,اديدش

 
 هنع هللا يضر بلطملا دبع نب ةزمح مالسإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هملكي ملف ,همتشو هاذآف افصلا دنع موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لهج وبأ رمو
 زعأ ناكو ,هل صنق نم اعجار ,هسوق احشوتم لبقأ نأ بلطملا دبع نب ةزمح ثبلي ملف ,هنع فرصناف
 لمتحاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل یرج امب ناعدج نب هللا دبع ةالوم هتربخأف ,ةميكش دشأو ,شيرق يف ىتف

 ,هسأر ىلع ماق اذإ ىتح هوحن لبقأف ,موقلا يف اسلاج لهج ابأ ىأرو دجسملا لخدو ,بضغلا ةزمح
 تكسف ?لوقي ام لوقأ هنيد ىلع انأو همتشتأ« :لاق مث ,ةركنم ةجش هجشف ,اهب هبرضف سوقلا عفر
 .هتعاجشو هتناكمل شيرق ىلع كلذ زعو ,ةزمح ملسأو ,لهج وبأ
 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو ةبتع نيب راد ام
 نأ اشيرق ةعيبر نب ةبتع نذأتسا نورثكيو نوديزي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ شيرق تأر املو

 شيرق هل تنذأو ,مهنع فكيو اهنوطعيف ,اهضعب لبقي هلعل ارومأ هيلع ضرعيو هملكيف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يتأي
  .هتفلختساو

 
 دق كنإو ,تملع ثيح انم كنإ ,يخأ نبا اي« :لاقو هيلإ سلجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبتع ءاجو

 ترفكو ,مهنيدو مهتهلآ هب تبعو ,مهمالحأ هب تهفسو ,مهتعامج هب تقرف ,ميظع رمأب كموق تيتأ
 لاقف ».اهضعب اهنم لبقت كلعل ,اهيف رظنت ارومأ كيلع ضرعأ ينم عمساف ,مهئابآ نم ىضم نم هب

 اذه نم هب تئج اهب ديرت امنإ تنك نإ ,يخأ نبا اي« :لاق »عمسأ ,ديلولا ابأ اي لق« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ال ىتح انيلع كاندوس افرش هب ديرت تنك نإو ,الام انرثكأ نوكت ىتح انلاومأ نم كل انعمج الام رمألا
 عيطتست ال هارت ايئر كيتأي يذلا اذه ناك نإو ,انيلع كانكلم اكلم هب ديرت تنك نإو ,كنود ارمأ عطقن

  .كئربن ىتح انلاومأ هيف انلذبو ءابطأ كل انبلط كسفن نع هدر
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  »?ديلولا ابأ اي تغرف دقأ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق ةبتع غرف املف

 

 »معن« :لاق
 

  »ينم عمساف« :لاق
 

 »لعفأ« :لاق
 
 ,اهل تصنأ ةبتع هنع عمس املف ,ةدجسلا ىلإ ﴾تلصف﴿ ةروس نم تايآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرقف

 لاق مث ,دجس ةدجسلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهتنا املف ,هنم عمسي اهيلع ادمتعم هرهظ فلخ هيدي ىقلأو
 :ضعبل مهضعب لاقف ,هباحصأ ىلإ ةبتع ماقف ».كاذو تنأف ,تعمس ام ديلولا ابأ اي تعمس دق« :ملسو هيلع هللا ىلص

 اي كءارو ام« :اولاق مهيلإ سلج املف »هب بهذ يذلا هجولا ريغب ديلولا وبأ مكءاج دقل هللااب فلحن«
 »?ديلولا ابأ

 
 رحسلاب الو رعشلاب وه ام هللاو ,طق هلثم تعمس ام هللاو الوق تعمس دق ينأ يئارو« :لاق

 ».هيف وه ام نيبو لجرلا اذه نيب اولخو ,ينوعيطأ ,شيرق رشعم اي ,ةناهكلاب الو
  

 »هناسلب ديلولا ابأ اي هللاو كرحس« :اولاقو هولذتعاف
 

 »مكل ادب ام اوعنصاف ,هيف ييأر اذه« :لاق
 

 ةشبحلا ىلإ نيملسملا ةرجه
 ول« :مهل لاق مهعنمي نأ ىلع ردقي ال هنأو ءالبلا نم هباحصأ بيصي ام هللا لوسر ىأر املو

  مكل هللا لعجي ىتح ,قدص ضرأ يهو ,دحأ هدنع ملظي ال اكلم اهب نإف ,ةشبحلا ضرأ ىلإ متجرخ
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 »هيف متنأ امم اجَرَف
 

 ,مالسإلا يف ةرجه لوأ تناكف ,ةشبحلا ضرأ ىلإ نيملسملا نم ةعامج كلذ دنع تجرخف
 نوملسملا عباتتو ,بلاط يبأ نب رفعج جرخ مث ,نوعظم نب نامثع مهيلع اورمأ ,لاجر ةرشع اوناكو
 ىلإ رجاه نم عيمج ناكو ,هسفنب جرخ نم مهنمو ,هلهأب جرخ نم مهنم ,ةشبحلا ضرأب اوعمتجا ىتح

 .الجر نينامثو ةثالث ةشبحلا ضرأ
 
 نيملسملل شيرق بقعت

 ورمعو ةعيبر يبأ نب هللا دبع اوثعب ةشبحلا ضرأب اونأمطاو اونمأ دق ءالؤه نأ شيرق تأر املو
 ىلع امدقو ,ةكم عاتم نم فرطتسي امم ,هتقراطبلو يشاجنلل اياده اهل اوعمجو ,لئاو نب صاعلا نب
 دلب ىلإ أجل هنإ« :الاقف ,كلملا سلجم يف املكتو مهايادهب مهايضرأو ,ةقراطبلا الامتسا دقو ,يشاجنلا
 نحن هفرعن ال ,عدتبم نيدب اوؤاجو ,مكنيد يف اولخدي ملو ,مهموق نيد اوقراف ,ءاهفس ناملغ انم كلملا

 رصبأ مهف ,مهيلإ مهودرتل مهرئاشعو مهمامعأو مهئابآ نم مهموق فارشأ كيلإ انثعب دقو ,متنأ الو
 .»مهيلإ برقأو ,مهب
 

 .»مهيلإ مهملسأف ,كلملا اهيأ اقدص« :هلوح ةقراطبلا تلاقو
 
 لسرأو ,هللااب فلحو ,هدالب ىلإو هيلإ أجل نم ملسيو مهمالك لبقي نأ یبأو ,يشاجنلا بضغف

 مكموق هيف متقراف دق يذلا نيدلا اذه ام« :نيملسملل لاقو ,مهتفقاسأ اعدو ,مهاعدف نيملسملا ىلإ
 »?للملا هذه نم دحأ نيد الو ينيد يف اولخدت ملو
 
 مالسإلاب هفيرعتو ,ةيلهاجلل بلاط يبأ نب رفعج ريوصت

  لهأ اموق انك ,كلملا اهيأ« :هل لاقف - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع نبا وهو – بلاط يبأ نب رفعج ماقو
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 يوقلا لكأيو ,راوجلا ئيسنو ,ماحرألا عطقنو ,شحاوفلا يتأنو ,ةتيملا لكأنو ,مانصألا دبعن ,ةيلهاج
 اناعدف ,هفافعو هتنامأو هقدصو هبسن فرعن انم الوسر انيلإ هللا ثعب ىتح كلذ ىلع انكف ,فيعضلا انم
 قدصب انرمأو ,ناثوألاو ةراجحلا نم هنود نم انؤابآو نحن دبعن انك ام علخنو هدبعنو هدحو هللا ىلإ
 نع اناهنو ,ءامدلاو مراحملا نع فكلاو ,راوجلا نسحو ,محرلا ةلصو ,ةنامألا ءادأو ,ثيدحلا
 هب كرشن ال هدحو هللا دبعن نأ انرمأو ,تانصحملا فذقو ,ميتيلا لام لكأو ,روزلا لوقو ,شحاوفلا

 ىلع هانعبتاو ,هب انمآو هانقدصف - مالسإلا رومأ هيلع ددعف - مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاب انرمأو ,ائيش
 ,انل لحأ ام انللحأو ,انيلع مرح ام انمرحو ,ائيش هب كرشن ملف هدحو هللا اندبعف ,هللا نم هب ءاج ام
 لحتسن نأو ,ىلاعت هللا ةدابع نم ناثوألا ةدابع ىلإ انودريل اننيد نع انونتفو انوبذعف ,انموق انيلع ادعف
 ىلإ انجرخ اننيد نيبو اننيب اولاحو انيلع اوقيضو انوملظو انورهق املف ,ثئابخلا نم لحتسن انك ام
 .»كلملا اهيأ كدنع ملظن ال نأ انوجرو ,كراوج يف انبغرو ,كاوس نم ىلع كانرتخاو ,كدالب
 

 نم هللا نع مكبحاص هب ءاج ام كعم له« :لاق مث ,راقوو ءوده يف كلذ لك يشاجنلا عمسو
 »?ءيش

 

 .معن :رفعج لاق
 

 ».يلع هأرقاف« :يشاجنلا لاق
 

 هتفقاسأ یكبو ,هتيحل تلضخا ىتح يشاجنلا ىكبف ,﴾ميرم﴿ ةروس نم اردص رفعج أرقف
 .مهفحاصم اولضخا ىتح

 
 شيرق دفو ةبيخ

 ىلع لبقأ مث ,»ةدحاو ةاكشم نم جرخي ,یسيع هب ءاج يذلاو اذه نإ« :يشاجنلا لاق مث
 .»مكيلإ مهملسأ ال هللاو الف ,اقلطنا« :لاقف ,شيرق يلوسر
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 نب یسيع يف نولوقيل مهنإ ,كلملا ايأ« :هل لاقو دغلا نم يشاجنلا ىلع صاعلا نب ورمع ادغو

 .»اميظع الوق ميرم
 
 :بلاط يبأ نب رفعج لاق »?ميرم نب یسيع يف نولوقت اذام« :لاقف ,نيملسملا ىلع كلملا لبقأف

 .»لوتبلا ءارذعلا ميرم ىلإ اهاقلأ ,هتملكو هحورو هلوسرو هللا دبع وه :ملسو هيلع هللا ىلص انيبن هب ءاج ام هيف لوقن
 

 ىلع ميرم نب یسيع داز ام هللاو :لاق مث ,ادوع اهنم ذخأف ,ضرألا ىلإ هديب يشاجنلا برضف
 .نيحوبقم هدنع نم اجرخو ,مهنمأو ,اميرك ادر نيملسملا درو ,»دوعلا اذه رادقم تلق ام
 
 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مالسإ

 اذ ,ابيهم الجر ناكو ,يشرقلا يودعلا باطخلا نب رمع مالسإب ,نيملسملاو مالسإلا هللا ديأو
 .كلذل هللا وعدي ,همالسإ ىلع اصيرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ,ةميكشو ةوق

 
 ,ديز نب ديعس اهلعب ملسأو ,تملسأ باطخلا تنب ةمطاف هتخأ نأ همالسإ ربخ نم ناكو

 فلتخي ترألا نب بابخ ناكو ,نيملسملاو مالسإلا ىلع هتدشو هتبيهل رمع نم امهمالسإ نايفخي اناكو
 .نآرقلا اهئرقي ةمطاف ىلإ
 

 مهنأ هل ركذ دق ,هباحصأ نم اطهرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديري ,هفيس احشوتم اموي رمع جرخف
 لاقف ,ملسأ دق ناكو ,يدع ينب هموق نم وهو ,هللا دبع نب ميعن هيقلف ,افصلا دنع تيب يف اوعمتجا
 »?رمع اي ديرت نيأ« :هل

 

  بسو ,اهنيد باعو ,اهمالحأ هفسو ,شيرق رمأ قرف يذلا ئباصلا اذه ادمحم ديرأ« :لاق
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 ».هلتقأف ,اهتهلآ
 »?مهرمأ ميقتف كتيب لهأ ىلإ عجرت الفأ ,رمع اي كسفن كترغ دقل« :ميعن هل لاقف
 »?يتيب لهأ يأو« :رمع لاق
 اعباتو املسأ هللاو دقف ,باطخلا تنب ةمطاف كتخأو ,ديز نب ديعس كمع نباو كنتخ« :لاق

 »امهب كيلعف ,هنيد ىلع ادمحم
 

 ﴾هط﴿ اهيف ةفيحص هعم ,ترألا نب بابخ امهدنعو ,هنتخو هتخأ ىلإ ادماع رمع عجرو
 اهتلعجو ةفيحصلا ةمطاف تذخأو ,مهل عدخم يف بابخ بيغت ,رمع سح اوعمس املف ,اهايإ اهئرقي

 »?ةمنيهلا هذه ام« :لاق لخد املف ,بابخ ةءارق تيبلا ىلإ اند نيح رمع عمس دقو ,اهذخف تحت
 

 »ائيش تعمس ام« :هل الاق
 »هنيد ىلع ادمحم امتعبات امكنأ تربخأ دقل هللاو ىلب« :لاق

 

 اهبرضف ,اهجوز نع هفكتل ,ةمطاف هتخأ هيلإ تماقف ,ديز نب ديعس هنتخب رمع شطبو
 .»كل ادب ام عنصاف ,هلوسرو هللااب انمآو انملسأ دق معن« :هنتخو هتخأ هل تلاق كلذ لعف املف ,اهجشف
 

 ةفيحصلا هذه ينيطعأ« :هتخأل لاق ,فقوتو عنص ام ىلع مدت مدلا نم هتخأب ام رمع یأر املو
 تلاق كلذ لاق املف ,ائراق رمع ناكو ,»دمحم هب ءاج يذلا اذه ام رظنأ ,افنآ اهنوءرقت مكتعمس يتلا
 .هتهلآب اهل فلحو »يفاخت ال« :لاق ,»اهيلع كاشخن انإ« :هتخأ هل
 

 اهسمي ال هنإو ,ككرش ىلع سجن كنإ ,يخأ اي« :هل تلاقف ,همالسإ يف تعمط كلذ لاق املف
 .»رهاطلا الإ

 اذه نسحأ ام« :لاق ,اردص اهنم أرق املف ,»هط« اهيفو ,ةفيحصلا هتطعأف ,لستغاف رمع ماقف
 »!همركأو مالكلا
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  كصخ دق هللا نوكي نأ وجرأل ينإ هللاو ,رمع اي :هل لاقو هيلإ جرخ بابخ كلذ عمس املف
 لهج ابأ ينعي - ماشه نب مكحلا يبأب مالسإلا ديأ مهللا« :لوقي وهو ,سمأ هتعمس ينإف ,هيبن ةوعدب

 !رمع اي هللا هللااف ,»باطخلا نب رمعب وأ -
 »ملسأف هيتآ ىتح دمحم ىلع بابخ اي ينلدف« :رمع هل لاق كلذ دنع
 »هباحصأ نم رفن هعم ,افصلا دنع وه« :بابخ لاقو

 

 املف ,بابلا مهيلع برضف هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دمع مث ,هحشوتف هفيس رمع ذخأف
 ,فيسلا احشوتم هآرف ,بابلا للخ نم رظنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم لجر ماق هتوص اوعمس
 »!فيسلا احشوتم باطخلا نب رمع اذه ,هللا لوسر اي« :لاقف ,عزف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ عجرف

 

 ديري ءاج ناك نإو ,هل هانلذب اريخ ديري ءاج ناك نإف ,هل نذأف« :بلطملا دبع نب ةزمح لاقف
 »هفيسب هانلتق ارش

 .لجرلا هل نذأف »هل نذئا« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 

 هب هذبج مث ,هئادر عمجم وأ هتزجح ذخأف ,ةرجحلا يف هيقل ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ ضهنو
 »!ةعراق كب هللا لزني ىتح يهتنت نأ ىرأ ام هللاوف ?باطخلا نبا اي كب ءاج ام« :لاقو ,ةديدش ةذبج

 
 ربكف :لاق ».هللا دنع نم ءاج اهبو ,هلوسربو هللااب نموأل كتئج ,هللا لوسر اي« :رمع لاقف

 نوملسملا زعو ,ملسأ دق رمع نأ هللا لوسر باحصأ نم تيبلا لهأ اهنم فرع ةريبكت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .لبق نم ةزمح ملسأ دقو ,رمع ملسأ امنيح مهسفنأ يف

 
 .هنم اوسئي ىتح ,مهلتاقو هولتاقو ,شيرق يف كلذ عاشو ,همالسإ رمع نلعأو
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 مهنع بارضإلاو مشاه ينبل شيرق ةعطاقم
 اباتك اوبتكي نأ ,مهنيب اورمتئاو ,شيرق تعمتجاف ,لئابقلا يف اوشفي مالسإلا لعجو

 مهوعيبي الو ,مهوحكني الو ,مهيلإ اوحكني ال نأ ىلع ,بلطملا دبع ينبو مشاه ينب ىلع هيف نودقاعتي
 ,كلذ ىلع اوقثاوتو ,اودهاعت مث ,ةفيحص يف هوبتك ,كلذل اوعمتجا املف ,مهنم اوعاتبي الو ,ائيش
 .مهسفنأ ىلع اديكوت ,ةبعكلا فوج يف ةفيحصلا اوقلعو
 

 بلاط يبأ بعش يف
 ,هبعش يف هعم اولخدف ,بلاط يبأ ىلإ بلطملا ونبو مشاه ونب تزاحنا شيرق كلذ تلعف املف

 ماقأو ,شيرق عم ناكو ,بلطملا دبع نب بهل وبأ مشاه ينب نم جرخو ,ةوبنلا نم عبس ةنس يف كلذو
 نم نوغاضتي مهلافطأو ,رمسلا قرو اولكأو ,راصحلا قيض نم اودهج ىتح كلذ ىلع مشاه ونب
 ةعلسلا يف مهيلع نوديزيف راجتلا نيبو مهنيب لوحت شيرقو ,ديعب نم مهؤاكب عمسي ىتح ,عوجلا
 .اهورتشي ال ىتح ,افاعضأ
 

 ,شيرق نم مهتلص دارأ نمم ارس الإ ءيش مهيلإ لصي ال ,تاونس ثالث كلذ ىلع اوثكمو
 .نوبستحم نورباص مشاه ونبو ,اراهجو ارسو اراهنو اليل هموق وعدي ,كلذ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو
 
 ةعطاقملا ءاهنإو ةفيحصلا ضقن

 اوهركف ,ةعيبر نب ورمع نب ماشه مهتمدقم يف ,رئامضلاو ةءورملا لهأ نم شيرق نم رفن ماقو
 ىلإ ىشمف ,هموق يف فرش اذ ناكو ,الصاو الجر ماشه ناكو ,مهسوفن هتفاعو ,ملاظلا دقاعتلا اذه
 جورخلاو ةفيحصلا ضقنل مهتيناسنإو مهتيمح راثتساف ,ةلوجرلاو ةقرلا مهيف سنأ شيرق نم لاجر
 يف شيرق تناك املف ,ةفيحصلا ضقن ىلع اودقاعتو اوعمتجا ةسمخ اوناك املو ,ملاظلا دقاعتلا اذه نم
 .سانلا ىلع لبقأو ,بلطملا دبع تنب ةكتاع همأ تناكو ,ةيمأ يبأ نب ريهز ماق دغ نم اهتيدنأ
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 ال هللاو ?مهنم عاتبي الو عابي ال ,یكله مشاه ونبو ,بايثلا سبلنو ماعطلا لكأنأ ,ةكم لهأ اي« :لاق
 »!ةملاظلا ةفيحصلا هذه قشت ىتح دعقأ
 

 دجوف ,اهقشيل ةفيحصلا ىلإ يدع نب معطملا ماقو ,دفي ملف ثيدحلا يف لهج وبأ لخدتو
 ةفيحصلا تقزمو ,بلاط ابأ كلذب ربخأ دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو ,»مهللا كمساب« الإ اهتلكأ دق ةضرألا

 .اهيف ام لطبو
 

 ةجيدخو بلاط يبأ ةافو
 نسح نم انفرع نم امهو - ةوبنلا نم رشاعلا ماعلا - دحاو ماع يف ةجيدخو بلاطوبأ تامو

 .بئاصملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تعباتتو ,بلاط وبأ ملسي ملو ,دييأتلاو رصنلاو ءافولاو ةبحصلا
 

 ةميلسلا بولقلا يف نآرقلا عقو
 هنيب شيرق تلاحف ,ابيبل ارعاش ,افيرش الجر ناكو ,ةكم يسودلا ورمع نب ليفطلا مدقو

 ام كموق ىلعو كيلع ىشخن انإ« :اولاقو ,همالك عاسو هيلإ وندلا نم هوفوخو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو
 .»ائيش هنم عمست الو هنملكت الف ,انيلع لخد دق
 

 يف توشح ىتح هملكأ الو ,ائيش هنم عمسأ الأ تعمجأ ىتح يب اولاز ام هللاو« :ليفطلا لوقي
 هللا ىبأف ,ابيرق هنم تمقف ,ةبعكلا دنع يلصي مئاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف ,دجسملا ىلإ تودغو ,انطق ينذأ
 لجرل ينإ هللاو ,يمأ لكثاو ,يسفن يف تلقف ,انسح امالك تعمسف« :لاق ».هلوق ضعب ينعمسي نأ الإ
 ناك نإف ,لوقي ام لجرلا اذه نم عمسأ نأ ينعنمي امف ,حيبقلا نم نسحلا يلع ىفخي ام ,رعاش ,بيبل
 .»هتكرت احيبق ناك نإو ,هتلبق انسح هب يتأي يذلا
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ضرعف ,ةصقلا هل ىكحو هتيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ليفطلا لخدو
 ىتح هلهأ نكاسي نأ یبأو ,مالسإلا ىلإ ايعاد هموق ىلإ عجرو ,ملسأف نآرقلا هيلع التو مالسإلا
 .مهيف مالسإلا اشفو ,مالسإلا ىلإ اسود اعدو ,اعيمج مالسإلا يف اولخدف ,اوملسي
 
 ىذألا نم اهيف ىقل امو فئاطلا ىلإ جورخلا

 ةايح يف شيرق هيف عمطت نكت مل ام ىذألا نم شيرق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لان بلاط وبأ تام املو
 .ابارت هسأر ىلع رثنف شيرق ءاهفس نم هيفس هضرتعا ىتح ,بلاط يبأ
 

 فئاطلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ هيف مهدهو مالسإلا نع مهفارصناو شيرق ىذأ دتشا املو
 .مالسإلا يف اولخدي نأو ,فيقث نم ةرصنلا سمتلي
 

 مهيلإ سلجف ,مهفارشأو فيقث ةداس مهنم رفن ىلإ دمع فئاطلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق املف
 هنوبشي ,مهديبعو مهءاهفس هب اورغأو ملسو هيلع هللا ىلص هب اوأزهتساو ,در رش مهدر ناكف ,هللا ىلإ مهاعدو
 يف يقل ام ناكو ,هيف سلجف ,بوركم وهو ,ةلخن لظ ىلإ دمعف ,ةراجحلاب هنومجريو هب نوخيصيو
 عفري ال اولعج ,رم املف ,هقيرط ىلع نيفص فئاطلا لهأ هل دعقو ,نيكرشملا نم هيقل ام دشأ فئاطلا

 .ءامدلا ناليست امهو ,هومدأ ىتح ةراجحلاب امهومر الإ امهعضي الو هيلجر
 

 ,سانلا ىلع هناوهو ,هتليح ةلقو ,هتوق فعض هللا ىلإ هيف اكش ءاعدب هناسلو هبلق ضافو
 ىلع يناوهو يتليح ةلقو يتوق فعض وكشأ كيلإ مهللا« :لاقف هدييأت هرصنبو ىلاعت هللااب ذاعتساو
 مأ ?ينمهجتي ديعب ىلإ ?ينلكت نم ىلإ ,يبر تنأو ,نيفعضتسملا بر تنأ ,نيمحارلا محرأ اي ,سانلا
 رونب ذوعأ ,يل عسوأ يه كتيفاع نأ ريغ ,يلابأ الف يلع بضغ كب نكي مل نإ ?يرمأ هتكلم ودع ىلإ

 لحي وأ كبضغ يب لزنت نأ نم ,ةرخآلاو ايندلا رمأ هيلع حلصو ,تاملظلا هل تقرشأ يذلا كهجو
 .»هللااب الإ ةوق الو لوح الو ,ىضرت ىتح ىبتعلا كل ,كطخس يلع



 ٣٢ 
 

 
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ,فئاطلا اهنيب نيذللا نيلبجلا قبطي نأ يف هنذأتسي لابجلا كلم هيلإ هللا لسرأف
 .»ائيش هب كرشي ال هدحو هللا دبعي نم مهبالصأ نم جرخي نأ وجرأ لب«
 

 اينارصن امهل امالغ اوعدف ,ةءورملا امهل تكرحت ,يقل امو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتع هآر املو
 ,لجرلا كلذ ىلإ هب بهذا مث قبطلا اذه يف هعضف ,بنعلا نم افطق ذخ« :هل الاقف ,سادع هل لاقي
 .هقالخأ نم یأرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم هعمس امب ملسأو ,سادع لعفف ,»هنم لكأي هل لقف
 

 فالخ نم هيلع اوناك ام دشأ ىلع هموقو ,ةكم ىلإ فئاطلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصناو
 .ءازهتساو ةيرخسو ,ءادعو
 
 تاولصلا ضرفو جارعملاو ءارسإلا

 نم هللا ءاش ام ىلإ هنمو ,ىصقألا دجسملا ىلإف ,مارحلا دجسملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب يرسأ مث
 '# ىغط امو رصكا غاز ام﴿ :ءايبنألاب عامتجالاو تايآلا ةدهاشمو تاوامسلا يف ريسلاو وندلاو برقلا

 امع اضيوعتو ,رطاخلل اربجو ةيلستو ,هللا نم ةميرك ةفايض تناكف .﴾ىربكلا هبر تٰـياء نم یأر دقل
 .ناوهلاو ةلذلا نم فئاطلا يف هيقل
 

 ,اوأزهتساو هوبذكو هومظعتساو كلذ اوركنأف ,ربخلا مهربخأف ,شيرق ىلع ادغ حبصأ املف
 ربخلا نأ ينربخيل هنإ ,هللاوف ?كلذ نم مكبجعي امف ,قدص دقل هلاق ناك نئل هللاو« :لاقف ركب وبأ امأو
 .»هنم نوبجعت امم دعبأ اذهف ,هقدصأف راهن وأ ليل نم ةعاس يف ضرألا ىلإ ءامسلا نم هيتأيل
 

 ,فيفختلا هلأسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاز امو ,موي لك يف ةالص نيسمخ هتمأ ىلعو هيلع هللا ضرفو
 .ةالص نيسمخ رجأ هل ناك اباستحاو اناميإ نهادأ نم ,ةليلو موي لك يف تاولص سمخ هللا اهلعج ىتح
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 لئابقلا ىلع هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرع

 نأ ىلإو مالسإلا ىلإ مهوعدي ,برعلا لئابق ىلع مساوملا يف هسفن ضرعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أدبو
 هب اوركشت الو هللا اودبعت نأ مكرمأي مكيلإ هللا لوسر ينإ ,نالف ينب اي« :لوقيو ,ءادعألا نم هوعنمي

 ام هللا نع نيبأ ىتح ينوعنمتو ,هب اونمؤت نأو ,دادنألا هذه نم هنود نم نودبعت ام اوعلخت نأو ,ائيش
 .»هب ينثعب
 

 نأ مكوعدي امنإ اذه نإ ,نالف ينب اي« :لاقف بهل وبأ ماق هلوق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غرف اذإف
 الف ,ةلالضلاو ةعدبلا نم هب ءاج ام ىلإ نجلا نم مكءافلحو ,مكقانعأ نم ىزعلاو تاللا اوخلست
 .»هنم اوعمست الو هوعيطت
  
 راصنألا مالسإ ءدب

 ,راصنألا نم جرزخلا نم اطهر يقل ذإ ةبقعلا دنع وه امنيبف ,مسوملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو
 يف دوهيلا ناريج اوناكو .نآرقلا مهيلع التو ,مالسإلا مهيلع ضرعو ,لجو زع هللا ىلإ مهاعدف
 هنأ هللاو نوملعت ,موق اي« :ضعبل مهضعب لاقف ,هنامز لظأ دق يبنب نوربخي مهنوعمسي اوناكو ,ةنيدملا
 الو ,انموق انكرت دق انإ« :اولاقو ,»هوقدصو هوباجأف ,هيلإ مكـَّنُقبسي الف ,دوهي هب مكدعوت يذلا يبنلا
 نم هيلإ كانبجأ يذلا مهيلع مدقتف ,كب هللا مهعمجي نأ ىسعف ,مهنيب ام رشلاو ةوادعلا نم مهنيب موق
 ».كنم زعأ لجر الف كيلع هللا مهعمجي نإف ,نيدلا اذه
 

  لوسر مهناوخإل اوركذ ,ةنيدملا اومدق املف ,اوقدصو اونمآو ,مهدالب ىلإ نيعجار اوفرصناو
 نـم رـكذ اهيفو الإ راصنألا رود نـم راد قبت ملف ,مهيف اشف ىتح مالسإلا ىلإ مهوعدو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 ىلوألا ةبقعلا ةعيب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوقلف ,الجر رشع انثا راصنألا نم مسوملا ىفاو ,لبقملا ماعلا ناك اذإ ىتح

 .فورعملا يف ةعاطلاو دالوألا لتقو انزلاو ةقرسلا نم ففعتلاو ديحوتلا ىلع ىلوألا ةبقعلاب هوعيابو
 
 مهئرقي نأ هرمأو ,ريمع نب بعصم مهعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب ,فارصنالاب موقلا مه املف 
 نب دعسأ ىلع لزنو ,ةنيدملاب »ئرقملا« ىمسي ناكف ,نيدلا يف مههقفيو مالسإلا مهملعيو نآرقلا

 .مهب يلصي ناكو ,ةرارز
 
 ةنيدملا يف مالسإلا راشتنا
 نب ديسأو ,ذاعم نب دعس ملسأو ,جرزخلاو سوألا راصنألا لزانم يف وشفي مالسإلا لعجو 
 ,مهفطلتو ,امهلبق ملسأ نم ةمكحب ,سوألا نم لهشألا دبع ينب نم امهموق اديس امهو ,ريضحلا

 راصنألا رود نم راد قبت ملو ,مهرخآ نع لهشألا دبع ونب ملسأو ,ريمع نب بعصم ةوعد نسحبو
 .نوملسم ءاسنو لاجر اهيفو الإ
  
 ةيناثلا ةبقعلا ةعيب
 عم راصنألا نم نيملسملا نم ددع جرخو ,لباقلا ماعلا يف ةكم ىلإ ريمع نب بعصم عجرو 

 جحلا نم اوغرف املف ,ةبقعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اودعاوف ,ةكم اومدق ىتح كرشلا لهأ نم مهموق جاجح
 ,ءاسنلا نم ناتأرماو الجر نوعبسو ةثالث مهو ,ةبقعلا دنع بعشلا يف اوعمتجا ليللا ثلث ىضمو
 .هموق نيد ىلع ذئموي وهو ,بلطملا دبع نب سابعلا همع هعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجو
 

 ىلع مكعيابأ« :لاق مث ,مالسإلا يف بغرو ,هللا ىلإ اعدو ,نآرقلا التو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملكتو
 دعوف ,هموق ىلإ عجريو مهعدي الأ هنم اوقثوتساو ,هوعيابف »مكءانبأو مكءاسن هنم نوعنمت امم ينوعنمت نأ
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 راتخاو »متملاس نم ملاسأو ,متبراح نم براحأ ,ينم متنأو ,مكنم انأ« :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذب
 .سوألا نم ةثالثو جرزخلا نم ةعست ,ابيقن رشع ينثا مهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 
 ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب نذإلا

 مهيلإ ىوآ ,هعبتا نملو هل ةرصنلاو مالسإلا ىلع راصنألا نم يحلا اذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عياب املو
 ةنيدملا ىلإ جورخلاب نيملسملا نم ةكمب هعم نمو هباحصأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ,نيملسملا نم ددع
 ارادو اناوخإ مكل لعج دق لجو زع هللا نإ« :لاقو ,راصنألا نم مهناوخإب قوحللاو اهيلإ ةرجهلاو
 ةكم نم جورخلا يف ىلاعت هللا نم نذإلا رظتني ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأو ,الاسرأ اوجرخف »اهب نونمأت

 .ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو
 

 اوناك لب ,اسفن اهب بيطتو شيرق اهب عمست ةلهس ةنيه ةكم نم نيملسملا ةرجه نكت ملو
 ناكو ,نحملا نم عاونأب نيرجاهملا نونحتميو ,ةنيدملا ىلإ ةكم نم لاقتنالا ليبس يف ليقارعلا نوعضي
 كرتي نأ ىلإ رطضي ناك نم مهنمف ,ةكم يف ءاقبلا نورثؤي الو ,ةركفلا هذه نع نولدعي ال نورجاهملا
 ام لك نع لزانتي نأ ىلإ رطضي ناك نم مهنمو ,ةملس وبأ لعف امك ,هدحو رفاسيو ةكم يف هنباو هتأرما

 .بيهص لعف امك ,هلام نم هعمجو هتايح يف هبسك
 

 نب ريبزلاو فوع نب نمحرلا دبعو ةثراح نب ديزيو ةزمحو ةحلطو باطخلا نب رمع رجاهو
 لوسر عم فلختي ملو ,ةرجهلا تعباتتو ,مهنع هللا يضر نورخآو نافع نب نامثعو ةفيذح وبأو ماوعلا
 .امهنع هللا يضر ةفاحق يبأ نب ركب وبأو بلاط يبأ نب يلع الإ - نتفو سبح نم ريغ - ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 
 اودارأ اهيف مهتبيخو ,ريخألا هللا لوسر ىلع شيرق رمآت

 اهيلع مهل ناطلس الو ةنيدملا يف راصنأو باحصأ هل راص دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ شيرق تأر املو
 هيلع مهل ليبس الو ,هيف مهل ةليح الف كلذ ناك اذإ هنأ اوفرعو ,ةنيدملا ىلإ هللا لوسر جورخ نم اوفوخت
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 نورواشتي - اهيف الإ ارمأ يضقت ال شيرق تناكو ,بالك نب يصق راد يهو - ةودنلا راد يف اوعمتجاف
 .شيرق فارشأ اهيف عمتجاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ يف نوعنصي ام اهيف

 
 اومجاهيف بسنو ةدالج بحاص باش ىتف ةليبق لك نم ذخؤي نأ ىلع اريخأ مهيأر عمتجاو

 دبع ونب ردقي ملف ,اعيمج لئابقلا يف همد قرفتي كلذبو ,دحاو لجر ةبرض اوبرضيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .هل نوعمجم مهو ,كلذ ىلع موقلا قرفتو ,اعيمج مهموق برح ىلع فانم
 

 ,هتدربب ايجستم هشارف ىلع ماني نأ بلاط يبأ نب ىلع رمأف ,ةرماؤملا هذهب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هللا ربخأو
 .»ههركت ءيش كيلإ صلخي نل« :لاقو
 

 بارت نم ةنفح ذخأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو ,بوثولل نوئيهتم مهو هباب ىلع موقلا عمتجاو
 ولتي وهو مهسوؤر ىلع بارتلا كلذ رثني لعجف ,هنوري الف هنع مهراصبأ ىلع ىلاعت هللا ذخأو ,هدي يف

 .﴾نورصبي ال مهف مهٰـنيشغأف﴿ :ىلاعت هلوق ىلإ اهلوأ نم ﴾سي﴿ ةروس نم تايآ
 

 ,جرخ هللاو دق ,هللا مكبيخ« :لاق »ادمحم« :اولاق »?انهه نورظتنت ام« :لاقف تآ مهاتأو
 .»هتجاحل قلطناو
 

 نع يلع ماق اوحبصأ املف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنأ يف اوكشي ملف ,شارفلا ىلع امئان اوأرف ,اوعلطتو
 .نيبئاخ اوبلقناو اولجخف ,شارفلا
 

 ةنيدملا ىلإ لوسرلا ةرجه
 .»ةرجهلاو جورخلا يف يل نذأ دق هللا نإ« :لاقف ركب يبأ ىلإ هللا لوسر ءاجو
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 .»ةبحصلا« :لاقف !هللا لوسر اي ةبحصلا« :ركب وبأ لاقف
 

 هللا دبع رجأتساو ,رفسلا اذهل امهدعأ دق ناك نيتلحار ركب وبأ مدقو ,حرفلا نم ركب وبأ یكبو
 هللا لوسر نع يدؤي ىتح ,ةكمب فلختي نأب ايلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو ,قيرطلا ىلع امهلديل طقيرأ نب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هعضو الإ هيلع ىشخي ءيش هدنع دحأ ةكمب سيلف ,هدنع تناك يتلا عئادولا ملسو هيلع هللا ىلص
 .هتنامأو هقدصل
 

 روث راغ يف
 نأ ركب يبأ نب هللا دبع هنبا ركب وبأ رمأو ,نيفختسم ةكم نم ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو

 امهيلع اهحيريو اراهن همنغ یعري نأ هالوم ةريهف نب رماع رمأو ,ةكمب امهيف سانلا لوقي ام امهل عمتسي
 لبق ركب وـبأ لـخدو ,روـث نم راـغ ىلإ ادمعو ,ماعطلاب امـهيتأت ركب يبأ تنب ءامسأ تناكو ,اليل
 .هاعد مث ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يذؤي ام هيف نوكي نأ نم افوخ راغلا سملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 

 هجو ىلع تناك يتلا رجشلاو راغلا نيب ام تجسنف ,توبكنعلا هللا ثعب ذإ كلذك امه امنيبو
 نيب اتعقو ىتح ,نافدت اتلبقأف ,نيتيشحو نيتمامح هللا رمأو ,ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ترتسو ,راغلا
 .﴾ضرألاو تٰوٰـمسلا دونج هللاو﴿ ,ةرجشلا نيبو توبكنعلا
 

 اورمف ,لبجلا اودعصف ,مهيلع طلتخا لبجلا اوغلب املف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رثأ نوكرشملا ىفتقاو
 .»هباب ىلع توبكنعلا جسن نكي مل دحأ انهه لخد ول« :اولاقف ,توبكنعلا جسن هباب ىلع اوأرف ,راغلاب
 

 ﴾انعم هللا نإ نزحت ال﴿
 همدق عفر مهدحأ نأ ول ,هللا لوسر اي :لاقف نيكرشملا راثآ ركب وبأ یأر ذإ راغلا يف امه امنيبو

  »?اهثلاث هللا نينثاب كنظ ام« :لاق ,انآر
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 ﴾انعم هللا نإ نزحت ال هبحٰـصل لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينثا �اث﴿ :نآرقلا لوقي كلذ يفو

 
 هل عقو امو لوسرلا رثإ يف ةقارس بوكر

 ,لايل ثالث راغلا يف اثكمو ,مهيلع هدري نمل ةقان ةئام هودقف نيح هللا لوسر يف شيرق تلعجو
 قيرط ىلع مهب ذخأف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرجأتسا نيكرشملا نم ليلدو ةريهف نب رماع امهعمو ,اقلطنا مث
 .لحاوسلا
 

 ذخأيف ,شيرق ىلع هدريو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عبتي نأ ىلع عمطلا مشعج نب كلام نب ةقارس لمحو
 ,هرثأ يف بكرف ,هعبتي نأ الإ ىبأف ,هنع طقسف ,سرفلا هب رثعو ,ودعي هرثأ ىلع بكرف ,مهنم ةقان ةئام
 ,مهآرو ,موقلا هل ادب املف ,هرثأ يف بكرف ,هعبتي نأ الإ ىبأو ,هنع طقسف ,ةيناث ةرم سرفلا هب رثعو
 .راصعإلاك ناخد امهعبتو ,هنع طقسو ضرألا يف هادي تبهذو ,ةثلاث ةرم سرفلا هب رثعو
 

 ىدانف ,ةلاحم ال رهاظ هنأو ,ىلاعت هللا ةيامح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنأ كلذ ىأر نيح ةقارس فرعو
 لوسر لاقف »!هنوهركت ءيش مكيتأي ال هللاوف ,مكملكأ ينورظنأ ,مشعج نب ةقارس انأ« :لاقو موقلا
 بتكف ,كنيبو ينيب ةيآ نوكي اباتك يل بتكت :ةقارس لاق »?انم يغتبت امو :هل لق« :ركب يبأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 .ةعقر وأ مظع يف اباتك ةريهف نب رماع هل
 

 ةقارس دي يف یرسك راوس
  رمع يتأ املف ,كلذك ناكو »?یرسك يراوس تسبل اذإ كب فيك« :ةقارسل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ,عاتملاو دازلا ةقارس هيلع ضرعو .اهايإ ةسبلأف كلام نب ةقارس اعد هجاتو هتقطنمو یرسك يراوسب
 .»انع فخأ« :لاق نأ دزي ملو هللا لوسر هلبقي ملف
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 كرابم لجر
 حسمف ,منغلا نع دهجلا اهفلخ ,ةاش اهدنع تناكو ,ةيعازخلا دبعم مأب امهريسم يف ارمو

 ,برش مث ,اوور ىتح هباحصأ یقسو اهاقسف ,تردف ,اعدو هللا ىمسو اهعرض هديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 انب رم هنأ الإ ,هللاو ال« :تلاقف ,ةصقلا نع لأس ,دبعم وبأ عجر املف ,ءانإلا ألم ىتح ايناث هيف بلحو
 بحاص هارأل ينإ هللاو« :لاق ,اليمج افصو هتفصوو ,»تيكو تيك هثيدح نم ناك ,كرابم لجر
 .»هبلطت يذلا ,شيرق
 

 رشع يناثلا يف كلذو ,ةنيدملا يحاوض يف يهو ,ءابق امهب مدق یتح ,ليلدلا امهب كلسي لزي ملو
 .يمالسإلا خيراتلا أدبم ناكف ,نينثالا موي ,لوألا عيبر نم
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 ةنيدملا يف
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنيدملا تلبقتسا فيك
 نيمئاصلا راظتنا نم رثكأ نورظتني مهو ,ةكم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جورخب راصنألا عمسو

 اميف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نورظتني ,ةنيدملا رهاظ ىلإ حبصلا اولص اذإ موي لك نوجرخي اوناكو ,ديعلا لالخ
 .رحو فيص نمز نمزلا ناكو ,مهتويب نولخديف ,لالظلا ىلع سمشلا مهبلغت ىتح نوحربي

 
 ناكو ,راصنألا عنصي ام نوري دوهيلا ناكو ,تويبلا سانلا لخد نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقو

 ىلإ اوجرخف ,هللا لوسر مودقب راصنألا ربخأو ,هتوص ىلعأب خرصف ,دوهيلا نم لجر هآر نم لوأ
 لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یأر نكي مل مهرثكأو ,هنس لثم يف ركب وبأ هعمو ,ةلخن لظ يف وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 فشكناف ,هئادرب هلظي ماقف ,ركب وبأ كلذل نطفو ,ركب يبأ نيبو هنيب نوزيمي ام ,سانلا محدزاو ,كلذ
 .رمألا سانلل

 
 ىتح ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مودقب مهحرف مهتايح يف ءيشل اوحرف امو ,همودقب احرف نيملسملا ربكو

 تناكو »!ءاج دق هللا لوسر اذه !ءاج دق هللا لوسر اذه« :نولوقي ءامإلاو نايبصلاو ءاسنلا تناك
 :ةوشنو رورس يف دشني راصنألا تانب

 
 عادوآلا ةــينث نــم
 عاد هللا اـــعد اـــم

 عاطملا رمألاب تئج

 انيلع ردبلا قرـشأ
 انيلع ركشلا بجو
 انيف ثوـعبملا اهيأ

 
  لخد موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدهش :ذئموي مالغ وهو - يراصنألا كلام نب سنأ لوقي
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 .انيلع ةنيدملا لخد موي نم أوضأ الو نسحأ ناك طق اموي تيأر امف ,ةنيدملا
 

 ءابق يف دجسم
 ةعمجلا هتكردأو ,ةعمجلا موي جرخو ,كانه ادجسم سسأو ,مايأ ةعبرأ ءابقب هللا لوسر ماقأو

 .ةنيدملاب اهالص ةعمج لوأ تناكف ,مهدجسم يف اهالصف ,فوع نب دعس ينب يف
 

 يراصنألا بويأ يبأ تيب يف
 ,مهدنع ةماقإلا هنم نوبلطيو ,الاسرأ قيرطلا يف هنوقلتي سانلاو ةنيدملا ىلإ هللا لوسر جرخو

 ينب راد یتأ اذإ ىتح ارارم كلذ عقوو ,»ةرومأم اهنإف ,اهليبس اولخ« :لوقيف ,ةقانلا مامزب نوكسميو
 نيميتي نيمالغل دبرم ذئموي وهو ,مويلا يوبنلا دجسملا باب هيف ناكم ىلع تكرب ,راجنلا نب كلام
 .ملسو هيلع هللا ىلص هلاوخأ مهو ,راجنلا ينب نم
 

 هعضوف ,هلحر يجرزخلا يراجنلا ديز نب دلاخ بويأ وبأ لمتحاف ,ةقانلا نع هللا لوسر لزنو
 ,تيبلا نم لفسلا يف لزنو ,هماركإو هتفايض يف بويأ وبأ غلابف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لزنو ,هتيب يف
 نوكن نأ اناشغي نمبو انب قفرأ نإ ,بويأ ابأ اي« :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ,ولعلا يف نوكي نأ مظعأو بويأ وبأ هركو

 .»تيبلا لفس يف
 
 نكاسملاو يوبنلا دجسملا ءانب

 لوسر اي كل هبهن لب« :الاقف ,ادجسم هذختيل دبرملاب امهمواسف ,نيمالغلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو
 .ادجسم هانب مث ,امهنم هعاتبا یتح ,ةبه امهنم هلبقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یبأف »!هللا

 
 لوسر ناكو ,نوملسملا هب ىدتقاو ,نبللا لقني ناكف ,دجسملا ءانب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمعو

  نيرورسم نوملسملا ناكو »!ةرجاهملاو راصنألا محراف ,ةرخآلا رجأ رجألا نإ مهللا« :لوقي هللا
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  .هللا نودمحيو رعشلا نودشني ,ءادعس
 

 ىلإ لقتناف ,هنكاسمو هدجسم هل ينب ىتح ,رهشأ ةعبس بويأ يبأ تيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأو
 .هنكاسم
 

 ملو ,سوبحم وأ ,نوتفم الإ ,دحأ مهنم ةكمب قبي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ نورجاهملا قحالتو
 .اهلهأ ملسأ الإ ,راصنألا رود نم راد قبي
 
 راصنألاو نيرجاهملا نيب ةاخاؤملا

 نوقباستي راصنألا ناكو ,ةاساوملا ىلع مهنيب ىخآ ,راصنألاو نيرجاهملا نيب هللا لوسر یخآو
 مهلاومأو مهثاثأو مهتويب يف مهنومكحي اوناكو ,عارتقالا ىلإ رمألا لوؤي ىتح ,نيرجاهملا ةاخاؤم يف
  .مهسفنأ ىلع مهنورثؤيو ,مهعاركو مهضرأو

 
 يف كل هللا كراب :رجاهملا لوقيو ».هذخف يلام رطش رظنا« :رجاهملل يراصنألا لوقي دقو

 .سفنلا ةزعو ففعتلا نيرجاهملا نمو ,راثيإلا راصنألا نم ناكف ,»قوسلا ىلع ينلدو ,كلامو كلهأ
 

 دوهي ةعداومو ,راصنألاو نيرجاهملا نيب ةباتك
 ىلع مهرقأو ,مهدهاعو دوهي هيف عداو ,راصنألاو نيرجاهملا نيب اباتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتكو

 .مهيلع طرتشاو ,مهل طرشو ,مهلاومأو مهنيد
 

 ناذألا عرش
 ةالصلل هيلإ نوعمتجي سانلا ناكو ,مالسإلا رمأ مكحتساو ,ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامطأ املو

 قوب نم ىراصنلاو دوهيلا اهداتعا يتلا نالعإلا قرط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركو ,ةوعد ريغب اهتيقاوم يف
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 هعرشو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرقأف ,مانملا يف مهضعب هارأف ,ناذألاب نيملسملا هللا مركأ ,رانو سوقانو
 ىلإ نينذؤملا مامإ ناكف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤم ناكو ,ناذألل يشبحلا حابر نب لالب ريتخاو ,نيملسملل
 .ةمايقلا موي
 

 ةنيدملا يف نيقفانملا روهظ
 ,مالس نبا هللا دبعك ,مهئاملعو دوهيلا رابحأ ضعب ملسأو ,ةنيدملا يف رشتني مالسإلا لعجو

 دبعك ,هتسائر يف عزاني الو يهنيو رمأيف جوتي نأو ةسائرلاب ملحي ناك نم ىلإو ,دوهيلا ىلإ دسحلا بدو
 هدسحف ,اجاوفأ هيف نولخدي سانلا راصو مالسإلا ءاج ذإ كلذ لك هل مت دق ناك ,لولس نب يبأ نب هللا

 نوقفانمو نورهاجم ءادعأ مهنم ناكو ,ضرغ وأ عمط ةدايسلا يفو ضرم هبلق يف ناك نم لك هاداعو
 .نورسم
 

 ةلبقلا ليوحت
 ارهش رشع ةتس كلذ ىلع ىضمو ,سدقملا تيب ةلبق ىلإ نولصي نوملسملاو هللا لوسر ناكو

 اوعضر دقو - برعلا نوملسملا ناكو ,ةبعكلا ىلإ فرصي نأ بحي هللا لوسر ناكو ,ةنيدملا مدق ام دعب
 ةلبقب الو ,اتيب ةبعكلاب نولدعي ال - مهئامدو مهموحلب كلذ جزتماو اهميظعتو ةبعكلا بح نابلب
 سدقملا تيب ىلإ ةلبقلا لعج يف ناكو ,ةبعكلا ىلإ اوفرصي نأ نوبحي اوناكو ,ةلبق ليعامسإو ميهاربإ

 اونوكي ملف ,﴾انبر دنع نم لك هب انمآ﴿ :اولاقو ,﴾انعطأو انعمس﴿ :اولاق مهنكلو ,نيملسملل ةنحم
 عم تقفتاو ,اهقفاوت مل مأ مهاوه تقفاو ,هللا رماوأل عوضخلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةعاطلا الإ نوفرعي

 .قفتت مل وأ مهتاداع
 

 ,ةبعكلا ىلإ نيملسملاو هلوسر فرص ,هللا رمأل مهمالستساو ىوقتلل مهبولق هللا نحتما املف
 اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو ساجا بل ءادهش اونوكحك اطسو ةمأ مكٰـنلعج كلذoو﴿ :نآرقلا لوقيو

 بل الإ ةريبكل تناك نXو هيبقع بل بلقني نمم لوسرلا عبتي نم ملعج الإ اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج امو
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 موي ىلإ نيملسملل ةلبق تراصو ,هلوسرلو هللا نيعيطم ةبعكلا ىلإ نوملسملا فرصناو ﴾هللا ىده نيAا
 .اهرطش مههوجو اولو اوناك امنيأ ,ةمايقلا
 

 ةنيدملاب نيملسملاب شيرق شرحت
 يف ديزي يضمي موي لك نأو ,راهدزاو ومن يف هنأ شيرق تفرعو ,ةنيدملاب مالسإلا رقتسا املف

 ربصلاب مهرمأي هناحبس هللاو ,ةبراحملا ةوادعلا قاس نع نيملسملل اورمش كلانه ,هراشتناو هتوق
 ﴾ةولصلا اوميقأو مكيديأ اوفك﴿ :مهل لوقيو حفصلاو وفعلاو
 
 لاتقلاب نذإلا

 :هلالج لج لاقف ,مهيلع هضرفي ملو ,لاتقلا يف مهل نذأ ,حانجلا دتشاو ةكوشلا تيوق املف
 .﴾ريدقل مهرصن بل هللا نXو ،اوملظ مهنأب نولتٰـقي نيثل نذأ﴿

 
 ءاوبأ ةوزغو ايارس

 نايحألا بلاغ يف نكت ملو ,يحاونلاو لئابقلا ضعب ىلإ اثوعبو ايارس ثعبي هللا لوسر أدبو
 نيملسملا ةكوش اهب رهظتو ,نيكرشملا بولق يف بعرلا ءاقلإ ديفت تناكو ,تاشوانم نوكت دقو ,برح
 .مهطاشنو
 

 تاوزغ اهتلتو ,هسفنب اهازغ ةوزغ لوأ يهو ,ءاوبألا ةوزغ هسفنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغو
 .ايارسو
 
 ناضمر موص ضرف

  مكيلع بتك اونمآ نيAا اهيأ اي﴿ :ىلاعت هللا لزنأو ,موصلا ضرف ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يفو

 .﴾نوقتت مكلعل مكلبق نم نيAا بل بتك امك مايصلا
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 دهش نمف ناقرفلاو یدهلا نم تٰـَنِّيَبو سانلل ىده ناَءْرُقلا هيف لزنأ يAا ناضمر رهش﴿ :لاقو

 .﴾همصيلف رهشلا مكنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧ 
 

 ةمساحلا ردب ةكرعم
 

 مويب ةكرعملا هذه هللا ىمس دقو ,ىربكلا ردب ةوزغ تناك ةرهجلا نم نيتنثا ةنس ناضمر يفو
 .﴾ناعمجلا ىقحكا موي ناقرفلا موي اندبع بل اجزنأ امو هللااب متنماء متنك نإ﴿ :لاقف ,ناقرفلا
 

 يف ماشلا نم البقم برح نب نايفس يبأب عمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةوزغلا هذه ربخ نم ناكو
 ,نيكرشملا شيرق نيبو نيملسملا نيب ةمئاق برحلا تناكو ,مهتاراجتو مهلاومأ اهيف شيرقل ةميظع ريع
 لصت مهبئاتك تناكو ,نيملسملا نأش فاعضإو مالسإلا ةبراحم يف هكلمت ام لكو مهلاومأ لذبت تناكو
 اهيعارم ىلإو ةنيدملا دودح ىلإ

 
 سانلا دشأ نم ناكو ,ريعلا هذه سأر ىلع ,ماشلا نم البقم نايفس يبأب هللا لوسر عمس املف

 رمأ رمألا نأل ,اغيلب الافتحا اهل لفتحي ملو ,اهيلإ جورخلل سانلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بدن ,مالسإلل ةوادع
 هوعنميل شيرقل اخرصتسم ةكم ىلإ لسرأف ,هايإ هدصقو هللا لوسر جرخم نايفس ابأ غلبو ,ريفن ال ريع
 دحأ مهفارشأ نم فلتخي ملو ,نيعرسم اوضهنو مهدج دجف ,ةكم لهأ خيرصلا غلبو ,نيملسملا نم

 .الجر هنع ضوع هناف ,بهل يبأ ىوس
 

 ةعاطلا يف مهينافتو راصنألا بواجت
 ىلع هوعياب مهنأ ,راصنألا ينعي ناكو ,هباحصأ راشتسا شيرق جورخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب املو

 ,نورجاهملا ملكتف ,مهدنع ام ملعي نأ دارأ ةنيدملا نم جورخلا ىلع مزع املف ,مهرايد يف هوعنمي نأ
 .اثلاث مهراشتسا مث ,اونسحأف اضيأ اوملكتف ,ايناث مهراشتسا مث اونسحأف
 

  ,انب ضرعت كنأك ,هللا لوسر اي« :لاقف ذاعم نب دعس ردابف ,مهينعي هنأ راصنألا تمهفف



 ٨ 
 

 ,راصنألا نع لوقأ ينإ ,مهرايد يف الإ كرصنت ال نأ ,اهيلع اقح ىرت راصنألا نوكت نأ ىشخت كلعل
 انلاومأ نم ذخو ,تئش نم لبح عطقاو ,تئش نم لبح لصو ,تئش ثيح نعظاف ,مهنع بيجأو
 انرمأف ,رمأ نم هيف ترمأ امو ,تكرت امم انيلإ بحأ ناك انم تذخأ امو ,تئش ام انطعأو ,تئش ام
 اذه انب تضرعتسا نئل هللاو ,كعم نريسنل نادمغ نم كربلا غلبت ىتح ترس نئل هللاوف ,كرمأل عبت
 .»كعم هانضخ رحبلا

 
 انهٰه انإ التٰـقف كبرو تنأ بهذا﴿ :ىسومل ىسوم موق لاق امك كل لوقن ال« :دادقملا هل لاقو

 .»كفلخ نمو ,كيدي نيب نمو ,كلامش نعو ,كنيمي نع لتاقن انكلو ,﴾نودعٰـق
 

 .»اورشبأو ,اوريس« :لاقو ,هباحصأ نم عمس امب رسو ,ههجو قرشأ هللا لوسر عمس املف
 
 ةداهشلاو داهجلا يف ناملغلا سفانت

 ةرشع ةسداسلا يف وهو ,صاقو يبأ نب ريمع همسا مالغ جرخ ,ردب ىلإ نيملسملا هجوت املو
 هلأسو ,ىراوتي ناكو ,دحأ هاري ال نأ دهتجي ناكف ,ريغص هنأل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلبقي الأ فاخي ناكو ,هنس نم
 ,جورخلا بحأ انأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يندري نأ فاخأ« :لاقف ,كلذ نع صاقو يبأ نب دعس ربكألا هوخأ
 .»ةداهشلا ينقزري هللا لعل
 

 بلق هل قرو ,ريمع یكبف ,لاجرلا غلبم غلبي مل هنأل ,هدري نأ هللا لوسر دارأف ,كلذك ناكو
 .ةوزغلا يف اديهش لتقو ,هزاجأف هللا لوسر
 
 ددعلاو ددعلا يف رافكلاو نيملسملا نيب توافتلا

 ناسرف الإ ليخلا نم مهعم نكي مل ,الجر رشع ةثالثو ةئامثالث يف اعرسم هللا لوسر جرخو
 عباتو دئاقو يدنج نيب كلذ يف قرف ال ,دحاولا ريعبلا ىلع ةثالثلاو نالجرلا بقتعي ,اريعب نوعبسو
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 ,ريمع نب بعصم ىلإ ءاوللا عفدو ,ةباحصلا رابكو رمعو ركب وبأو هللا لوسر مهنم ناكف ,عوبتمو
 .ذاعم نب دعس ىلإ راصنألا ةيارو ,بلاط يبأ نب يلع ىلإ نيرجاهملا ةيارو
 

 اجن دق هنأ ىأر املو ,رحبلا لحاسب قحلو ضفخ ,نيملسملا جورخب نايفس وبأ عمس املو
 یبأف ,عوجرلاب اومهو ,مكريع اوزرحتل متجرخ امنإ مكنإف ,اوعجرا نأ شيرق ىلإ بتك ,ريعلا تملسو
 لاقف ,اهلاطبأو اهناسرفو اهتداسو شيرق ديدانص ةدايزو فلأ نيب شيرق تناكو ,لاتقلا الإ لهج وبأ
 .»اهدبك ذالفأ مكيلإ تقلأ دق ةكم هذه« :هللا لوسر
 

 نمل هللا لوسر حمسو ,ضايحلا اوعنصو ,ليللا رطش ءاملا ىلإ هباحصأو هللا لوسر قبسو
 .برشلاب رافكلا نم اهدرو
 

 ,مدقتلا نم مهعنم ,اديدش الباو نيكرشملا ىلع ناك ,ارطم ةليللا كلت يف لجو زع هللا لزنأو
 هلوق وهو ,مهبولق ىلع طبرو مادقألا تبثو لمرلا بلصو ضرألا أطو ةمحر نيملسملا ىلع ناكو
 مكبولق بل طبريلو نٰـطيشلا زجر مكنع بهذيو هب مoرهط; ءام ءامسلا نم مكيلع لزنيو﴿ :ىلاعت

 .﴾مادقألا هب تبثيو
 
 ةكرعملل دادعتسا

 ,ةكرعملا عضوم يف ىشمو ,ةكرعملا ىلع فرشم لت ىلع اهيف نوكي شيرع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ينبو
 دحأ ىدعت امف ,»هللا ءاش نإ ,نالف عرصم اذه ,نالف عرصم اذه ,نالف عرصم اذه« :هديب ريشي لعجو
 .هتراشإ عضوم مهنم
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 اهئاليخب تءاج شيرق هذه مهللا« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ,ناعمجلا ىءارتو ,نيكرشملا علط املو
 املف ,ناضمر نم رشع عباسلا ةعمجلا ةليل تناكو ,»كلوسر بذكتو كبراحت تءاج ,اهرخفو
 .ناقيرفلا فطصاو ,اهبئاتك يف شيرق تلبقأ ,اوحبصأ
 

 عرضتو ءاعد
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ,ركب وبأ هعمو هلخدف ,شيرعلا ىلإ عجرو ,فوفصلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لدعو

 رصجا امو﴿ هئاضقل دار الو همكحل بقعم ال يذلا هللااب ثاغتساو ,ءاعدلاو عرضتلاو ,لاهتبالا رثكي

 هبرب فتهي لعجو ,»ضرألا يف اهدعب دبعت ال ةباصعلا هذه كلهت نإ مهللا« :لاقف ,﴾هللا دنع نم الإ
 هيلسي ركب وبأ لعجو ,هيبكنم نع ءادرلا طقس ىتح »!ينتدعو ام يل زجنأ مهللا« :لوقيو لجو زع
 .لاهتبالا ةرثك نم هيلع قفشيو
 

 ﴾مهبر يف اومصتخا نامصخ ناذٰه﴿
 ةبيش هوخأو ةعيبر نب ةبتع جرخو ,لاتقلا ىلع مهضرحف سانلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ مث

 نم« :اولاقف ,راصنألا نم ةيتف ةثالث مهيلإ جرخف ,ةزرابملا اوبلط نيفصلا نيب اوطسوت املف ,ديلولا هنباو
 »?متنأ

 »راصنألا نم طهر« :اولاق
 »انمع ينب نم انيلإ اوجرخأ نكلو ,مارك ءافكأ« :اولاق
 »!يلع اي مقو ,ةزمح اي مقو ,فانم دبع نب بلطملا نبا ثراحلا نب ةديبع اي مق« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق
 .مارك ءافكأ ,معن« :اولاق
 

 امأف ,ةبتع نب ديلولا يلع زرابو ,ةبيش ةزمح زرابو ,ةبتع - موقلا نسأ ناكو - ةديبع زرابو
  تبثأ امهالك نيتبرض امهنيب ةبتعو ةديبع فلتخاو ,امهالتق نأ امهيميصخ الهمي ملف يلعو ةزمح
 .اديهش تامو ,حيرج وهو ةديبع المتحاو ,هيلع ازهجأف ةبتع ىلع اهفايسأب يلعو ةزمح ركو ,هبحاص
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 برحلا بوشنو نيقيرفلا ماحتلا

 ىلإ اوموق« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,نوكرشملا اندو ,ضعب نم مهضعب اندو ,سانلا فحازتو
  »!ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج

 
 ليتق لوأ

 :لاق ?ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنج ,هللا لوسر اي :لاقف ,يراصنألا مامحلا نب ريمع ماقو
 ,هللا لوسر اي هللاو ال :لاق »?خب خب :كلوق ىلع كلمحي ام« :لاق !هللا لوسر اي خب خب :لاق »معن«
 مث ,نهنم لكأي لعجف ,هنرق نم تارمت جرخأف ,»اهلهأ نم كنإف« :لاق ,اهلهأ نم نوكأ نأ ءاجر الإ
 لتاق مث ,رمتلا نم هعم ناك اهب ىمرف »!ةليوط ةايحل اهنإ ,هذه يتارمت نم لكآ ىتح تييح نئل« :لاق

 .ليتق لوأ ناكف ,لتق ىتح
 

 برقأ ناكو ,اديدش الاتق هللا لوسر لتاقو ,اريثك هللا نوركاذ نورباص ,مهفاصم ىلع سانلاو
 .نيكرشملا اولتاقو رصنلاو ةمحرلاب ةكئالملا لزنو ,اسأب ذئموي سانلا دشأ نم ناكو ,ودعلا نم سانلا
 

 هلوسرو هللا ءادعأ لتق يف ءاقشألا ةوخإلا ةقباسم
 ,ءاقشأ ةوخإو ءاقدصأو ءالخأ نيب ةقباسم تناكو ,ةداعسلا لينو ةداهشلا يف بابشلا قباستو

 نايتف يراسي نعو ينيمي نع اذإف تفتلا اذإ ,ردب موي فصلا يفل ينإ« :فوع نب نمحرلا دبع لوقي
 :تلقف ,»لهج ابأ ينرأ مع اي« :هباحص نم ارس امهدحأ يل لاق ذإ امهناكمب نمآ مل ينأكف ,نسلا اثيدح
 نم ارس رخآلا يل لاقو ,»هنود تومأ وأ هلتقأ نأ هتيأر نإ هللا تدهاع :لاق ?هب عنصت ام يخأ نبا اي«

 ىتح ,نيرقصلا لثم هيلع ادشف ,هيلإ امهل ترشأف ,امهناكم نيلجر نيب ينأ ينرس امف ,هلثم هبحاص
 .هابرض
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 ».ةمألا هذه نوعرف لهج وبأ اذه« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لهج وبأ لتق املو
 
 نيبملا حتفلا

 دمحلا ,ربكأ هللا« :هللا لوسر لاق ,نيكرشملا ةميزهو نيملسملا راصتنا نع برحلا ترفسأ املو
 هللا مoرصن دقلو﴿ :ميظعلا هللا قدصو »!هدحو بازحألا مزهو ,هدبع رصنو ,هدعو قدص يذلا هللا

 .﴾نوركشت مكلعل هللا اوقتاف ،ةلذأ متنأو ردبب
 

 له ,بيلقلا لهأ اي« :لاقف مهيلع فقوو ,هيف اوحرطف ,بيلقلا يف اوحرطي نأ ىلتقلاب رمأو
 »!اقح يندعو ام تدجو دق ينإف ?اقح مكبر دعو ام متدجو
 

 ,ةينامث راصنألا نمو ,ةتس شيرق نم نيملسملا نمو ,نوعبس ردب موي رافكلا ةارس نم لتقو
 .»اريخ مهب اوصوتسا« :لاقو ,هباحصأ نيب یراسألا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرفو
 

 ةنيدملاب هل ودع لك هفاخ دقو ,ارفظم اديؤم ةنيدملا ىلإ هللا لوسر هجوتو ردب ةكرعم عقو
 ىلع ءاكبلا رثكو ,ةكمب نيكرشملا تويب يف ةحاينلا تعقوو ,ةنيدملا لهأ نم ريثك رشب ملسأو ,اهلوحو
 .ءادعألا بولق يف بعرلا لخدو ,ىلتقلا
 
 ىرسألا ءادف نيملسملا ناملغ ميلعت

 هللا لوسر هيلع َّنَم هل ءيش ال نم ناكو ,ءادفلا مهنم لبقو ىرسألا نع هللا لوسر افعو
 ,ءادف مهل نكي مل نم ىرسألا نم ناكو ,مهحارس قلطأف ,ىرسألا ءادف يف شيرق تثعبو ,هقلطأف
 نيملسملا نم ةرشع دحاو لك ملعيف ,ةباتكلا راصنألا دالوأ اوملعي نأ مهءادف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف
 .قيرطلا اذهب ملعت نمم تباث نب ديز ناكو ,ةباتكلا
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 ,نيملسملا اوذآو ,هوبراحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو مهنيب ام اوضقن دوهي لوأ عاقنيق ونب ناكو
 َّيبُأ نب هللا دبع مهفيلح مهيف عفشو ,همكح ىلع اولزن ىتح ,ةليل ةرشع سمخ هللا لوسر مهرصاحف
 .اراجتو ةغاص اوناكو لتاقم ةئامعبس اوناكو ,هللا لوسر هل مهقلطأف ,نيقفانملا سأر
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 دحأ ةوزغ
 
 رأثلا ذخأو ةيلهاجلا ةيمحلا

 لاجر یشمو ,مهيلع باصملا مظع ةكم ىلإ مهلف عجرو ردب موي شيرق ديدانص بيصأ امل
 اوناعتساف ,ةراجت ريعلا كلت يف هل تناك نمو ,نايفس ابأ اوملكف ,مهناوخإو مهؤانبأو مهؤابآ بيصأ

 ءارعشلا ضحو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برحل شيرق تعمتجاو ,اولعفف ,نيملسملا برح ىلع لاملا اذهب
 .ةيمحلاو ةريغلا مهيف اوراثأو ,مهرعشب سانلا
 

 جرخو ,لئابقلا نم اهعبات نمو اهئانبأب ةرجهلل ثالث ةنس لاوش فصتنم يف شيرق تجرخو
 نيملسملا ميقي نأ هللا لوسر يأر نم ناكو .ةنيدملا لباقم اولزن ىتح اولبقأو ,مهجاوزأب شيرق ةداس

 يأر ناكو ,جورخلا هركي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ,اهيف مهولتاق مهيلع اولخد ناف ,مهوعديو ةنيدملاب
 جرخا ,هللا لوسر اي« :ردب هتاف ناك نم نيملسملا نم لاجر لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يأر ام يبأ نب هللا دبع
 .»انفعضو مهنع انبج انأ انوري ال انئادعأ ىلإ انب
 

 اوحرتقا نيذلا مدنو ,هتمأل سبلف ,هتيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اولازي ملف
 لاقف ,»كيلع هللا ىلص ,دعقاف تئش ناف ,انل كلذ نكي ملو ,هللا لوسر اي كانهركتسا :اولاقف ,جورخلا

 .»لتاقي ىتح اهعضي نأ هتمأل سبل اذإ يبنل يغبني ام« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 

 هنع لذخنا ,دحأو ةنيدملا نيب طوشلاب اوناك املف ,هباحصأ نم فلأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو
 .»يناصعو مهعاطأ« :لاقو ,سانلا ثلثب يبأ نب هللا دبع
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 دحأ ناديم يف
 ,ةنيدملا نم رتموليك ٣ وحن ىلع لبج وهو ,دحأ نم بعشلا لزن ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضمو

 هللا لوسر أبعتو ,»لاتقلاب هرمأن ىتح مكنم دحأ نلتاقي ال« :لاقو ,دحأ ىلإ هركسعو هرهظ لعجو
 عفدا« :لاقف ,الجر نوسمخ مهو ,ريبج نب هللا دبع ةامرلا ىلع رمأو ,لجر ةئامعبس يف وهو لاتقلل ملسو هيلع هللا ىلص

 ال نأو ,مهزكرم اومزلي نأب مهرمأو ,»انيلع وأ انل تناك نإ ,انفلخ نم انوتأي ال ,لبنلاب انع ليخلا
 ريمع نب بعصم ىلإ ءاوللا عفدو ,عرد قوف اعرد سبلو ,ركسعلا فطختت ريطلا اوأر ولو هوقرافي
 ةرمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درو ,مهرغصل دحأ موي ناملغلا نم ةعامج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درو ,بارتأ نيب ةقباسم
 نإ ,هللا لوسر اي« :لاقو هنبال عفار وبأ عفشو ,ةنس ةرشع سمخ انبا امهو جيدخ نب عفارو بدنج نب
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هزاجأف ,»مار اعفار ينبا
 

 لاقف ,هرغصل هللا لوسر هدرو عفار نس يف وهو بدنج نب ةرمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرعو
 ةرمس عرصف ,امهنيب ةعراصملا تعقوو ,»هتعرصل هتعراص ولو ,ينتددرو اعفار تزجأ دقل« :ةرمس
 .دحأ موي لتاقو جرخو ,زيجأف ,اعفار
 
 ةكرعملا

 فوفدلا نذخأو ةوسنلا يف ةبتع تنب دنه تماقو ,ضعب نم مهضعب اندو ,سانلا ىقتلاو
 ذخأ يذلا ةناجد وبأ لتاقو ,برحلا تيمح ىتح سانلا لتتقاو ,مهنضرحي لاجرلا فلخ اهب نبرضي
 الإ ادحأ ىقلي ال لعجو ,سانلا يف نعمأ ىتح ,هقحب هذخأي هنأب هدعوو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم فيسلا
 .هلتق
 

 ناكو ,ءيش همامأ فقي ال ,لاطبألا نم اددع لتقو ,اديدش الاتق بلطملا دبع نب ةزمح لتاقو
 ريبج هدعوو ,ائيش اهل ئطخي املق هل ةبرحب فذقي ناكو ,داصرملاب هل معطم نب ريبج مالغ يشحو
 ىلع كلذك هضرحت نايفس يبأ جوز دنه تناكو ,ردب موي ةميعط همع لتق دقو ,ةزمح لتق نإ قتعلاب
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 ,هيلجر نيب نم تجرخ ىتح ,هيلع اهعفدف ,هتبرحب ةزمح ىلع يشحو لمحو ,اهسفن ءافشو ةزمح لتق
 .اديهش عقوف
 

 .انسح ءالب نيملسملا ىلبأو ,لتق ىتح هللا لوسر نود ريمع نب بعصم لتاقو
 

 نيملسملا ةبلغ
 تناكو ,ركسعلا نع نيكرشملا اوفشك یتح ,هدعو مهقدصو ,مهيلع هرصن ىلاعت هللا لزنأو

 .براوه تارمشم ءاسنلا تلوو ,اهيف كش ال ةميزهلا
 

 ?نيملسملا ىلع ةرئادلا تراد فيك
 كلذ ةامرلا ىأر املف ,مهئاسن ىلإ اوهتنا ىتح نيربدم اولوو نيكرشملا مزهنا ذإ كلذك مه امنيبو

 دهع مهريمأ مهركذف »!ةمينغلا !ةمينغلا ,موق اي« :اولاقو ,حتفلاب نونقوم مهو ركسعلا ىلإ اولام
 نيملسملا روهظ اولخو ,رغثلا اولخأف ,ةعجر نيكرشملل سيل نأ اونظو ,اوعمسي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .موقلا نم دحأ هنم وندي ام ىتح ,نيكرشملا ءاول باحصأ بيصأو ,ليخلا ىلإ
 

 ركو ,نيملسملا عجارتف »!لتق دق دمحم نإ الأ« :خراص خرصو ,مهفلخ نم نوكرشملا مهاتأف
 هتباصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ودعلا صلخو ,صيحمتو ءالب موي ناكو ,ةصرفلا اوهزتناو ,ةرك نوكرشملا
 ليسي مدلا لعجو ملسو هيلع هللا ىلص هتفش تحرجو ,ههجو يف جشو ,هتيعابر تبيصأو ,هقشل عقو ىتح ةراجحلا

 »?مهبر ىلإ مهوعدي وهو مهيبن هجو اوبضخ موق حلفي فيك« :لوقيو هحسميف ,ههجو ىلع
 

 هللا ديبع نب ةحلط هعفرو هللا لوسر ديب بلاط يبأ نب يلع ذخأف ,هناكمب نوملسملا ملعي الو
 .هعلتباو ملسو هيلع هللا ىلص ههجو نع مدلا نانس نب كلام صمو ,امئاق ىوتسا ىتح
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 نم نيملسملا باصأ امو ,ةرك فنأتسي مث ,شيجلا اهيلإ رطضي ةلوج تناك اهنإ ,ةرف نكت ملو
 ارصانو نيملسملاو مالسإلل ةوق ناك نم ةداهشو سوفنلا يف ةراسخ نم هب اوبيصأ امو ,ةنحمو ةسكن
 ةظحللا ىلإ هرمأو لوسرلا ميلاعتب مهكسمت مدعو ,ةامرلل ةلز ةجيتن ناك امنإ نيدللو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 .اهيلع هللا لوسر مهنيع يتلا ةهبجلل مهئالخإو ,ةريخألا
 

 رمألا يف متعزٰـنتو متلشف اذإ ¶ح ،هنذإب مهنوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلو﴿ :ىلاعت هلوق وهو

 مهنع مكفرص مث ،ةرٓخالا ديري نم مكنمو اين·ا ديري نم مكنم ،نوبحت ام مٰكىرأ ام دعب نم متيصعو

 ﴾نينمؤملا بل لضف وذ هللاو ،مكنع افع دقلو ،مكيلتب;
 

 ءادفلاو بحلا نم عئاور
 ىرخألا عزنو ,هتينث تطقسف هللا لوسر هجو نم نيتقلحلا ىدحإ حارجلا نب ةديبع وبأ عزن

 يف لبنلا عقي ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود هسفنب ةناجد وبأ سرتو ,نيتينثلا طقاس ناكف ,ىرخألا تطقسف
 هلوانيو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود صاقو يبأ نب دعس یمرو ,لبنلا هيف رثك ىتح هيلع نحنم وهو هرهظ
 ىلع تعقو ىتح ,نامعنلا نب ةداتق نيع تبيصأو ».يمأو يبأ كادف مرا« :لوقيو لبنلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .مهنع هللا يضر امهنسحأ تناكف ,هديب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدرف هتنجو
 

 ,مهرخآ نع اولتق ىتح ,ةرشع وحن رفن هنود لاحف ,هللا هابأي ام نوديري ,نوكرشملا هدصقو
 ,هدي تلشو ,هلمانأ تبيصأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب يقي هديب هيلع سرت ,هللا ديبع نب ةحلط مهدلاجو
 ,هتحت ةحلط سلجف ,فعضلاو حارجلا نم هب امل عطتسي ملف ,كلانه ةرخص ولعي نأ هللا لوسر دارأو
 .اسلاج مهب یلصف ةالصلا تناحو ,اهدعص ىتح

 
 هيقلف ,مدقتو هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ مع رضنلا نب سنأ مزهني مل ,سانلا مزهنا املو

 .»دحأ نود اهدجأ ينأ ,دعس اي !ةنجلا حيرل اهاو« :سنأ لاقف »?رمع ابأ اي نيأ« :لاقف ذاعم نب دعس
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 ام« :لاقف ,مهيديأب اوقلأ دقو ,راصنألاو نيرجاهملا نم لاجر ىلإ رضنلا نب سنأ ىهتناو

 تام ام ىلع اوتومف اوموق ?هدعب ةايحلاب نوعنصت اذاف« :لاقف ,»هللا لوسر لتق« :اولاق »?مكسلجي
 ,ةبرض نيعبس ذئموي هب اندجو دقل :سنأ لوقي ,لتق ىتح لتاقف ,موقلا لبقتسا مث »!هللا لوسر هيلع
 .هنانبب هتفرع ,هتخأ الإ هفرع امف
 

 دايز لتاقف ,الجر مث الجر هنود نولتقي ال هللا لوسر نود راصنألا يف نكسلا نب دايز لتاقو
 لوسر مدق ىلع هدحو تامف ,همدق هدسوف ,»ينم هوندأ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,ةحارجلا هتتبثأ ىتح

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 

 هللا لوسر عم نوزغي بابش ءانبأ ةعبرأ هل ناكو ,جرعلا ديدش جرعأ حومجلا نب ورمع ناكو
 تدعق ولف ,ةصخر كل لعج دق هللا نإ« :هونب هل لاقف ,هعم جرخي نأ دارأ دحأ ىلإ هجوت الف ,ملسو هيلع هللا ىلص

 يننوعنمي ءالؤه ينب نإ« :لاقف هللا لوسر ورمع ىتأف ,»داهجلا كنع هللا عضو دقو ,كيفكن نحنو
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ,»ةنجلا يف هذه يتجرعب أطأف ,دهشتسأ نأ وجرأل ينإ هللاوو ,كعم دهاجأ
 ,»ةداهشلا هقزري هللا لعل ,هوعدت نأ مكيلع امو« :هينبل لاقو ,»داهجلا كنع هللا عضو دقف تنأ امأ«
 .اديهش دحأ موي لتقف هللا لوسر عم جرخف

 
 ,هتيأر نإ« :يل لاقف ,عيبرلا نب دعس بلطأ دحأ موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينثعب :تباث نب ديز لوقي

 »?كدجت فيك :هللا لوسر كل لوقي :هل لقو ,مالسلا ينم هأرقاف
 

 ةنعط نيب ام ةبرض نوعبس هيفو ,قمر رخآب وهو ,هتيتأف ,ىلتقلا نيب فوطأ تلعجف :لاق
 :كل لوقيو ,مالسلا كيلع أرقي هللا لوسر نإ ,دعس اي« :تلقف ,مهسب ةيمرو ,فيسب ةبرضو ,حمرب
 لقو ,ةنجلا حير دجأ ,هللا لوسر اي :هل لقو ,مالسلا هللا لوسر ىلعو« :لاقف »?كدجت فيك ينربخأ
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 تضافو »!فرطت نيع مكيفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ صلخ نإ ,هللا دنع مكل رذع ال :راصنألا يموقل
 .هتقو نم هسفن
 

 ,ينولتقيف ادغ ودعلا يقلأ نأ كيلع مسقأ ينإ مهللا« :مويلا كلذ يف شحج نب هللا دبع لاقو
  .»كيف :لوقأف ?كاذ ميف :ينلأست مث ,ينذأو يفنأ اوعدجيو ينطب اورقبي مث
 

 مهزكرم ىلإ نيملسملا ةدوع
 نب يبأ هكردأو ,بعشلا وحن مهعم ضهنو ,هب اوضهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوملسملا فرع املو

 لوانت ,اند املف .هوعدا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو »!توجن نإ توجن ال ,دمحم يأ« :لوقي وهو فلخ
 .ارارم هسرف نع اهب بلقت ةنعط هقنع يف هنعطو هلبقتسا مث ,هباحصأ دحأ نم ةبرحلا هللا لوسر
 

 لوسرلا تنب ةمطاف تناكو ,مدلا ههجو نع لسغو ,ءام هتقرد ألمف بلاط يبأ نب يلع جرخو
 نم ةعطق تذخأ ,ةرثك الإ مدلا ديزي ال ءاملا نأ ةمطاف تأر املف ,نجملاب ءاملا بكسي يلعو ,هلسغت ملسو هيلع هللا ىلص

 .مدلا كسمتساف ,اهتقصلأو ,اهتقرحأف ,ريصح
 

 مث موقلا هاوفأ يف هناغرفت ,اهنوتم ىلع برقلا نالقنت ميلس مأو ركب يبأ تنب ةشئاع تناكو
 .برقلا اهل فزرت طيلس مأ تناكو ,موقلا هاوفأ يف هناغرفتف نائيجت مث نآلمتف ناعجرت
 

 ناذآلا نعدجي ,نيملسملا نم ىلتقلاب نلثمي اهعم يئاللا ةوسنلاو ةبتع تنب دنه تعقوو
 نايفس وبأ دارأو .اهتظفلف اهغيست نأ عطتست ملف ,اهتغضمف ,ةزمح دبك نع ترقبو ,فونألاو
 لاقف »!لبه لعأ ,مويب موي ,لاجس برحلا نإ« :هتوص ىلعأب خرص مث ,لبجلا ىلع فرشأ ,فارصنالا
 لاق »?رانلا يف كالتقو ةنجلا يف انالتقف ,ءاوس ال ,لجأو ىلعأ هللا :لقف هبجأف ,رمع اي مق« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
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 هللا :اولوق« :لاق »?لوقن ام« :اولاق »!هوبيجأ« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق »!مكل یزع الو ىزعلا انل« :نايفس وبأ
 »!مكل ىلوم الو انالوم
 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف »!لباقلا ماعلل ردب مكدعوم نإ« :یدان نوملسملا فرصناو فرصنا املو
 »!دعوم مكنيبو اننيب وه ,معن :لق« :هباحصأ نم لجرل
 

 لتاقملاو ةعاضرلا نم هاخأو همع ناكو ,ةزمح ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نزحو ,مهالتقل سانلا غرفو
 .هنود
 

 ةنمؤم ةأرما ربص
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,اهمأو اهيبأل اهاخأ ناكو ,هيلإ رظنتل بلطملا دبع تنب ةيفص تلبقأو

 نأ كرمأي هللا لوسر نإ ,همأ اي :اهل لاقف ,»اهيخأب ام ىرت ال ,اهعجراف اهقلا« :ماوعلا نب ريبزلا اهنبال
 ,»هللا ءاش نإ ,نربصألو نبستحأل ,هللا يف كلذو ,يخأب لثم دق نأ ينغلب دقو ,ملو« :تلاق ,»يعجرت

 .نفدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأ مث ,هل ترفغتساو تعجرتساو ,هيلع تلصو ,هيلإ ترظنف هتتأو
 

 دحأ ءادهشو ريمع نب بعصم نفد فيك
 ,مالسإلا لبق شيرق نايتف معنأ نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاول بحاص ريمع نب بعصم لتقو

 اهب اوطغ« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ,هسأر تدب هالجر يطغ نإو ,هالجر تدب هسأر يطغ نإ ةدرب يف نفكف
 .»رخذإلا هلجر ىلع اولعجاو ,هسأر
 

 اذخأ رثكأ مهيأ« :لوقي مث دحاو بوث يف دحأ ىلتق نم نيلجرلا نيب عمجي هللا لوسر ناكو
 مهنفدب رمأو ,»ةمايقلا موي ءالؤه ىلع ديهش انأ« :لاقو دحللا يف همدق دحأ ىلإ هل ريشأ اذإف »?نآرقلل
 .اولسغي ملو ,مهيلع لصي ملو ,مهئامدب
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ءاسنلا راثيإ
 عم اهوبأو اهوخأو اهجوز بيصأ دقو ,رانيد ينب نم ةأرماب اورمف ,ةنيدملا ىلإ نوملسملا داع

 امك هللا دمحب وه ,نالف مأ اي اريخ :اولاق »?هللا لوسر لعف امف« :تلاق اهل اوعن املف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .»للج كدعب ةبيصم لك« :تلاق هتأر اذإ ىتح ,هيلإ اهل ريشأف ,»هيلإ رظنأ ىتح هينورأ« :تلاق ,نيبحت

 
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةرصن يف مهتناهتساو ودعلا رثأ يف نيملسملاو لوسرلا جورخ

 مث مهدحو موقلا ةكوشب متبصأ ,ائيش اوعنصت مل« :ضعبل مهضعب لاقو نوكرشملا موالتو
  .ودعلا بلطب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ,»مهورتبت ملو مهومتكرت

 
 سانلا يف هللا لوسر نذؤم نذأ دحألا موي نم دغلا ناك املف ,حارجلاب نونخثم نوملسملاو ,اذه

 نيملسملا نم امو ,سمألاب انموي رضح دحأ الإ دحأ انعم نجرخي الأ نذأو ,ودعلا بلط يف جورخلاب
 ةنيدملا نم يهو ,دسألا ءارمح ىلإ اوهتناو ,دحأ مهنم فلختي مل هللا لوسر عم اوجرخف ,ليقث حيرج الإ

 .ةنيدملا ىلإ اوعجر مث ,ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثالا نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ماقأف ,لايمأ ةينامث ىلع
 

 نم لتقو ,مهنع هللا يضر راصنألا نم مهرثكأ نوعبس دحأ موي نيملسملا نم دهشتسا دقو
 .الجر نورشعو نانثا نيكرشملا
 
 سفنلا نم سفنلا ىلإ بحأ

 لوسر مهعم ثعبف ,مهوملعيل نيملسملا نم ارفن ةراقلاو لضع تبلط ةرجهلل ثالث ةنس يفو
 ةعامجلاب اوردغف ,ةنثدلا نب ديزو ,يدع نب بيبخو ,تباث نب مصاع مهعم ,هباحصأ نم ةتس ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .مهرثكأ لتقو
 

  لاقف ,برح نب نايفس وبأ مهيف شيرق نم طهر عمتجاو ,هولتقيل مرحلا نم اديز اوجرخأو
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 هللاو« :لاق »?كلهأ يف كنأو كناكم يف نآلا اندنع ادمحم نأ بحتأ ,ديز اي هللا كدشنأ« :نايفس وبأ هل
 :نايفس وبأ لاق »!يلهأ يف سلاج ينأو ,هيذؤت ةكوش هبيصت هيف وه يذلا هناكم يف نآلا ادمحم بحأ ام
 .لتق مث ,»ادمحم دمحم باحصأ بحك ادحأ بحي ادحأ سانلا نم تيأر ام«
 

 نيتعكر عكرأ ىتح ينوعدت نأ متيأر نإ« :مهل لاق ,هولضيل هب اوؤاج املف ,بيبخ امأو
 الول ,هللاو امأ« :لاقف مهيلع لبقأ مث ,اهنسحأو اهمتأ نيتعكر عكرف ,»عكراف كنود« :اولاق ,»اولعفاف
 :نيتيب دشنأو ,»ةالصلا نم ترثكتسال لتقلا نم اعزج تلوط امنإ ينأ اونظت نأ
 
 

 يعرصم هللا يف ناك قش يأ ىلع املـسم لتقأ نيح يلابأ تسلف
 عزـمم وـلش لاصوأ ىلع كراـبي أشي نإو هلإلا تاذ يف كلذو

 ةنوعم رئب
 ,مالسإلا ىلإ مهوعديل كلام نب رماع ينب نم بلط ىلع هباحصأ نم ارفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب

 ينب نم لئابق مهيلع عمتجاو ,ةنوعم رئب اولزن ىتح اوراسف ,نيملسملا رايخ نم الجر نيعبس اوناكو
 مهفويس اوذخأ مهوأر املف ,مهلاحر يف مهب اوطاحأو ,موقلا اوشغف ,ناوكذو ,لعرو ,ةيصع :ميلس
 .اديهش قدنخلا موي لتق یتح شاع ,ديز نب بعك الإ ,مهرخآ نع اولتق ىتح اولتاق مث
 

 لتاقلا مالسإل اببس تناك ليتق ةملك
 اهلاق ةملك همالسإ ببس ناكو ,ّيِمْلَس نب رابج هلتق ,ناحْلِم نب ماَرَح لتق ةيرسلا هذه يفو

 نيب حمرب ذئموي مهنم الجر تنعط ينأ مالسإلا ىلإ يناعد امم نإ :رابج لوقي ,هسفنب دوجي وهو مارح
 تلقف »!ةبعكلا برو تزف« :لوقي هتعمسف ,هردص نم جرخ نيح ,حمرلا نانس ىلإ ترظنف ,هيفتك
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 رمعل زاف« :تلقف ,»ةداهشلل« :اولاقف ,هلوق نع كلذ ىتح »?لجرلا لتق دق سيلأ ?زاف ام« :يسفن يف
 .همالسإل اببس ناكف »!هللا
 
 ريضنلا ينب ءالجإ

 نم نيليتق ةيد يف مهنيعتسي – دوهيلا نم ةميظع ةليبق مهو - ريضنلا ينب ىلإ هللا لوسر جرخ
 مهنكلو ,ريخب اودعوو ,مالكلا يف اوقرف ,فلحو دقع رماع ينبو ريضنلا ينب نيب ناكو ,رماع ينب
 :ضعب ىلإ مهضعب لاقف ,مهتويب نم رادج بنج ىلإ ادعاق هللا لوسر ناكو ,لايتغالاو ردغلا اورمضأ
 انحريف ةرخص هيلع يقليف ,تيبلا اذه ىلع ولعي لجر نمف ,هذه هلاح لثم ىلع لجرلا اودجت نل مكنإ«
 .يلعو رمعو ركب وبأ مهيف ,هباحصأ نم رفن يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو »?هنم
 

 لوسر رمأو ,ةنيدملا ىلإ اعجار جرخو ماقف ,موقلا دارأ امب ءامسلا نم ربخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأو
 ةنس ,لوألا عيبر رهش يف كلذو ,مهب لزن ىتح سانلاب راس مث ,مهيلإ ريسلاو مهبرحل ؤيهتلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 نع فكيو ,مهيلجي نأ هللا لوسر اولأسو ,بعرلا مهبولق يف هللا فذقو ,لايل تس مهرصاحف ,عبرأ
 تلقتسا ام مهلاومأ نم اولمتحاو ,لبقف ,حالسلا الإ مهلاومأ نم لبإلا تلمح ام مهل نأ ىلع ,مهئامد
 .نيلوألا نيرجاهملا ىلإ مهلاومأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسقو ,لبإلا اهب
 

 عاقرلا تاذ ةوزغ
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم اوجرخ دقو ,الخن لزن ىتح راسف ,ادجن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ عبرأ ةنس يفو

 ,قرخلا مهلجرأ ىلع نوفلي اوناكف ,اهرافظأ تطقسو ,مهمادقأ تبقنف ,ريعب مهنيب ةتس اوناكو
 .»عاقرلا تاذ ةوزغ« تيمسف
 

 هللا لوسر ىلص ىتح ,اضعب مهضعب سانلا فاخ دقو ,برح مهنيب نكي ملو ,سانلا براقتو
 .فوخلا ةالص سانلاب
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 قدنخـلا ةوزـغ
  وأ

 بازحألا ةوزغ
 

 ةنحمو ةمساح ةكرعم تناكو ,بازحألا ةوزغ وأ قدنخلا ةوزغ تناك سمخ ةنس لاوش يفو
 لفسأ نمو مكقوف نم مoوءاج ذإ﴿ :ىلاعت هللا لوقي اهيفو ,هلثمب اولتبي مل ءالتبا نوملسملا اهيف يلتبا

انونظلا هللااب نونظتو رجانحلا بولقلا تغلبو رٰـصبألا تغاز ذXو مكنم
ْ
 اولزلزو نونمؤملا يلتبا كلانه #" 

 .﴾اديدش الازلز
 

 ,ةكم شيرق ىلع اومدقف ,لئاو ينب نم رفنو ريضنلا ينب نم رفن جرخ دقف ,دوهيلا اهببس ناكو
 نودهزيو اهنوبيهتي اوراصف ,اهرانب اووتكاو اهوبرج دق اوناكو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برح ىلإ مهوعدف
 كلذ رسف ,هلصأتسن ىتح مكعم نوكنس انإ :اولاقو ,اهرمأ نوهو يدوهيلا دفولا مهل اهنيزف ,اهيف
 ىلإ اهاعدف نافطغ ءاجف دفولا جرخ مث ,هل اودعتاو كلذل اوعمتجاو ,هيلإ مهاعد امل اوطشنو ,اشيرق
 .هيلع شيرق ةقفاومو ةنيدملا وزغ عورشم اهيلع ضرعو لئابقلا يف فاطو ,كلذ
 

 اوناكف ,لتاقم فالآ ةتس نافطغو ,لتاقم فالآ ةعبرأ شيرق تدشحو ,طورش ىلع اوقفتاو
 .برح نب نايفس يبأ ىلإ شيجلا ةدايق تدنسأو ,فالآ ةرشع
 
 نمؤملا ةلاض ةمكحلا

 ةثالث ىلع ديزي ال نيملسملا شيج ناكو ,اهنع عافدلاو ةنيدملا يف نصحتلا نوملسملا ررقو
 .لتاقم فالآ
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 انك انإ هللا لوسر اي« :نايلس لاق ,ةنيدملا ىلع قدنخلا برضب يسرافلا ناملس راشأ كلانه
 بناجلا يف قدنخلا رفحب رمأف ,هيأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقو ,»انيلع انقدنخ ليخلا انفوخت اذإ سراف ضرأب
 مهنم ةرشع لكل ,هباحصأ نيب قدنخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسقو ,ودعلا ماحتقا هنم فاخي يذلا فوشكملا
 .اعارذ نوعبرأ
 

 نيملسملا نيب ةاساوملاو ةاواسملا حور
 ,هيف نوملسملا هعم لمعو ,رجألا يف نيملسملل ابيغرت قدنخلا رفح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمعو

 لوقي ,هنودجي ال دقو ,قمرلا دسي ام الإ توقلا نم نودجي الو ,اديدش دربلا ناكو ,اوبأدو هيف بأدو
 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفرف ,رجح رجح اننوطب نع انعفرو ,عوجلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ انوكش :ةحلط وبأ
 .نيرجح هنطب
 

 هللا يضر سنأ لوقي ,نوبتعتي الو نوكشي الو ,نوزجتريو هللا نودمحي ,نيرورسم اوناكو
 ديبع مهل نكي ملف ,ةدراب ةادغ يف نورفحي راصنألاو نورجاهملا اذإف ,قدنخلا ىلإ هللا لوسر جرخ :هنع
 رفغاف ةرخآلا شيع شيعلا نإ مهللا« :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ,عوجلاو بصنلا نم مهب ام یأر املف ,مهل كلذ نولمعي
 .»ةرجاهملاو راصنألل

 
 :نيبيجم اولاقف

 ادبأ انيقب ام داهجلا ىلع ادمحم اوعياب نيذلا نحن

 كلذ اوكشف ,لواعملا اهيف ذخأت ال ةديدش ةميظع ةرخص قدنخلا ضعب يف نيملسملل ضرع
  هللا« :لاقو ,اهثلث رسكت ةبرض برضو ,»هللا مسب« :لاقو لوعملا ذخأ اهآر املف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
  اثلث عطقف ةيناثلا برض مث »!هللا ءاش نإ رمحلا اهروصق رصبأل ينإ هللاو ,ماشلا حيتافم تيطعأ ,ربكأ
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 ةثلاثلا برض مث ,ضيبألا نئادملا رصق رصبأل ينإ هللاو ,سراف حيتافم تيطعأ ربكأ هللا« :لاقف ,رخآ
 باوبأ رصبأل ينإ هللاو ,نميلا حيتافم تيطعأ ربكأ هللا« :لاقف ,رجحلا ةيقب عطقت »هللا مسب« :لاقف

 .»ةعاسلا يناكم نم ءاعنص
 
 ةوزغلا يف ةيوبنلا تازجعملا

 اعد ةيدك قدنخلا ضعب يف نيملسملا ىلع دتشا اذإف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي ىلع تازجعملا ترهظو
 تلاهناف ,ةيدكلا كلت ىلع ءاملا كلذ حضنو ,هب وعدي نأ هللا ءاش امب اعد مث ,هيف لفتف ءام نم ءانإب

 .هلك شيجلا ىفكو ,ريبك ددع هب عبشف ,ليلق ماعط يف ةكربلا ترهظو ,بيثكلاك تداعو
 

 ﴾مكنم لفسأ نمو مكقوف نم مoوءاج ذإ﴿
 هللا لوسر جرخو ,فالآ ةرشع اوناكو ,ةنيدملا مامأ اولزنف مهعباوتب نافطغو شيرق تلبقأو

 .قدنخلا هموق نيبو هنيبو ,فالآ ةثالث يف نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص
 

 ريضنلا ينب ديس بطخأ نب ييح مهلمحف ,دهعو دقع ةظيرق ينب نيبو نيملسملا نيب ناكو
 مظعف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هققحتو ,ددرتو عانتما دعب كلذ اولعف دقو ,دهعلا ضقن ىلع
 .نيقفانملا ضعب نم قافنلا مجنو ,فوخلا دتشاو ,ءالبلا كلذ دنع
 

 اقفر ةنيدملا رامث ثلث مهيطعي نأ ىلع نافطغ نيبو هنيب حلصلا دقعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهو
 نب دعس نم یأر امدعب كلذ مث ,برحلا ءابعأ نم بيصن ربكأب اولقتسا دقف ,مهنع افيفختو راصنألاب
 نب دعس لاقف ,ءابإلاو ودعلا مامأ دومصلاو ةماقتسالاو تابثلا امهنع هللا يضر ةدابع نب دعسو ذاعم
 مهو ,هفرعن الو هللا دبعن ال ,ناثوألا ةدابعو هللااب كرشلا ىلع ءالؤهو نحن انك دق ,هللا لوسر اي :ذاعم

 مهيطعن هبو كب انزعأو هل انادهو مالسإلاب هللا انمركأ نيحفأ ,اعيب وأ ىرق الإ ةرمت اهنم نوعمطي ال
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 لوسر لاق ,مهنيبو اننيب هللا مكحي ىتح فيسلا الإ مهيطعن ال هللاو ,ةجاح نم اذهب انل ام هللاو ?انلاومأ
 .»كاذو تنأف« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 
 ةيلهاجلا سرافو مالسإلا سراف نيب

 سراوف نأ الإ لاتق مهنيب نكي ملو ,مهورصاحم مهودعو ,نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأو
 تناك ام ةديكملا هذه نإ« :اولاق هوأر املف ,قدنخلا ىلع اوفقو ىتح مهليخ مهب عرست اولبقأ شيرق نم
 يف مهب تلاجف ,هنم تمحتقاف ,مهليخ اوبرضف قدنخلا نم اقيض اناكم اومميت مث »!اهديكت برعلا
 نم« :لاق ,سراف فلأب موقي ناك يذلا دو دبع نب ورمع روهشملا سرافلا مهنمو ,ةنيدملا ضرأ
 كوعدي ال هللا تدهاع تنك كنإ ,ورمع اي« :لاقف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع هل زربف »?زرابي
 .»هنم اهتذخأ الإ نيتلخ ىدحإ ىلإ شيرق نم لجر

 »لجأ« :لاق
 »مالسإلا ىلإو هلوسر ىلإو هللا ىلإ كوعدأ انأف« :يلع هل لاق
 »كلذب يل ةجاح ال« :لاق
 »لازنلا ىلإ كوعدأ ينإف« :لاق
 »كلتقأ نأ بحأ ام هللاوف ?يخأ نبا اي مل« :هل لاقف
 »كلتقأ نأ بحأ ينكل« :يلع هل لاق

 
 الزانتف يلع ىلع لبقأ مث ,ههجو برضو هرقعف هسرف نع محتقاف ,كلذ دنع ورمع يمحف

 .هنع هللا يضر يلع هلتقف ,الواجتو
 
 ةداهشلاو لاتقلا ىلع ًانبا ضرحت مأ

 كلذو ,ةثراح ينب نصح يف تاملسم ةوسن عم تناكو ,اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع لوقت
 وهو اهلك هعارذ اهنم تجرخ دق ةريصق عرد هيلعو ذاعم نب دعس رم :باجحلا نهيلع برضي نأ لبق
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 نأ تددول هللاو« :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف »!ترخأ هللاو دقف ,ينبا قحلا« :همأ هل تلاقف ,زجتري
 هنم عطقف ,مهسب دعس يمرف ,اهنع هللا يضر ةشئاع هتفوخت ام ناكو »يه امم غبسأ تناك دعس عرد
 .ةظيرق ينب ةوزغ يف اديهش تامو ,لحكألا
 

 ﴾ضرألاو تٰوٰـمسلا دونج هللاو﴿
 نم ابيرق مهورصاحف ,مهبئاتك نم نصحلا لثم يف مهلعج ىتح نيملسملاب نوكرشملا طاحأ

 يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سانلا ضعب نذأتساو ,قافنلا رهجتو ءالبلا دتشاو ,ةيحان لكب اوذخأو ,رهش
 ﴾ارارف الإ نوديري نإ ،ةروعب يه امو﴿ »ةروع انتويب نإ« :اولاقو ةنيدملا ىلإ باهذلا
 

 هءاج ذإ ةدشلاو فوخلا نم هللا فصو اميف هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيبو
 ينرمف ,يمالسإب اوملعي مل يموق نإو ,تملسأ دق ينإ ,هللا لوسر اي« :لاقف ,ينافطغلا دوعسم نب ميعن

 ,تعطتسا نإ انع لذخف ,دحاو لجر انيف تنأ امنإ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,»تئش اهب
 يف نوكشي مهلعج مالكب مهعم ملكتو ةظيرق ينب ىتأف ,دوعسم نب ميعن جرخف ,»ةعدخ برحلا نإف

 راصنألاو نيرجاهملل مهئادعو ,دلبلا لهأ نم اوسيل نيذلا نافطغو شيرقل مهتالوو مهفقوم ةحص
 نم انهر مهنم اوذخأي ىتح اولتاقي ال نأب مهيلع راشأو ,نومئادلا مهناريجو رادلا لهأ مه نيذلا
 »!يأرلاب ترشأ دقل« :هل اولاقف ,مهل ةقث مهيديأب اونوكي مهفارشأ

 
 ىلع اومدن دق دوهيلا نأب مهربخأو ,هتحيصنو هصالخإ مهل رهظأف ,اشيرق ىتأ ىتح جرخ مث

 هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ مهنوملسيسو ,دهعلل انيمأت مهفارشأ نم الاجر مهنم نوبلطيسو ,اولعف ام
 ,رذح ىلع نيقيرفلا الك ناكف ,شيرقل لاق ام لثم مهل لاقو نافطغ ىلإ جرخ مث ,مهقانعأ نوبرضيف
 .هبحاص نم ةفيخ مهنم لك سجوتو ,بازحألا نيب ةقرفلا تبدو ,دوهيلا ىلع مهرودص ترغوتو
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 دوهيلا لماكت نيملسملا نيبو مهنيب ةمساح ةكرعم نافطغ سوؤرو نايفس وبأ بلط املو
 اوعنتماو ,دوعسم نب ميعن هب مهثدح ام قدص نافطغو شيرقل ققحتف ,مهلاجر نم انهر مهنم اوبلطو
 قزمتو ,ضعب نع مهضعب لذاخت اذكهو ,كلذك هثيدح قدص دوهيلل ققحتو ,مهبلط قيقحت نع
 .ةملكلا تقرفتو لمشلا
 

 ,دربلا ةديرج ةدراب ةيتاش لايل يف حيرلا بازحألا ىلع هللا ثعب نأ هيبنل هللا عنص نم ناكو
 ام هللاو مكنإ ,شيرق رشعم اي« :لاقف نايفس وبأ ماقو ,مهتينبأ حرطتو مهرودق بلقت تلعجف
 انيقلو ,ههركن يذلا مهنع انغلبو ,ةظيرق ونب انتفلخأو ,فخلاو عاركلا كله دقل ,ماقم رادب متحبصأ
 ينإف اولحتراف ,ءانب انل كسمتسي الو ,ران ال موقت الو ,ردق انل نئمطت ام ,نورت ام حيرلا ةدش نم
 .مئاق وهو الإ هلاقع قلطأ امف ,هبرض مث هيلع سلجف ,لوقعم وهو هلمج ىلإ نايفس وبأ ماقو ,»لحترم

 
 ,يلصي مئاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو مهدالب ىلإ نيعجار اورمشناف ,شيرق تلفق امب نافطغ تعمسو

 ,عجري مث موقلا لعف ام رظني بازحألا ىلع انيع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلسرأ يذلا ناميلا نب ةفيذح هربخأو
 اوعضوو نوملسملا فرصناو ,ةنيدملا ىلإ اعجار قدنخلا نع فرصنا حبصأ املف ,یأر امب هربخأف
 انلسرأف دونج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونماء نيAا اهيأ اي﴿ :ميظعلا هللا قدصو ,حالسلا

 هللا درو﴿ :ىـلاـعـتو كراـبـت هللا قدـصو ﴾اريصب نولمعت امب هللا نRو ،اهورت مل ادونجو احير مهيلع

	 ﴾ازيزع ايوق هللا نRو ،لاتقلا نينمؤملا هللا ىفoو ،اريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيAا
 

 هللا لوسر لاقو ,نيملسملا برح ىلإ اهدعب شيرق عجرت ملف ,اهرازوأ برحلا تعضو دقو
 قدنخلا موي نيملسملا نم دهشتساو ,»مهنوزغت مكنكلو ,اذه مكماع دعب شيرق مك وزغت نل« :ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةعبرأ نيكرشملا نم لتقو ,ريدقت رثكأ ىلع ةعبس
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 ةظيرق ينب ةوزغ
 
 دهعلا ةظيرق ينب ضقن

 دوهيلا هيف عداو راصنألاو نيرجاهملا نيب اباتك بتك ةنيدملا مدق امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك
 ,ةفيحصلا هذه لهأ براح ام ىلع رصنلا مهنيب نأ« :هيف ءاجو ,مهيلع طرتشاو مهرقأو ,مهدهاعو
 .»برثي مهد نم ىلع رهنلا مهنيب نأو ,مثإلا دودرملاو ةحيصنلاو حصنلا مهنيب نأو
 

 دهعلا ضقن ىلع ةظيرق ينب لمح يف حجن ريضنلا ينب ديس يدوهيلا بطخأ نب ييح نكلو
 ضقنو .ءافوو اقدص الإ دمحم نم رأ مل« :يظرقلا دسأ نب بعك مهديس لاق ام دعب ,شيرق ةألاممو
 مهضقن ربخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ىهتنا املو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو هنيب ناك امم ئربو ,هدهع دسأ نب بعك
 يف جرزخلا ديس ةدابع نب دعسو - ةظيرق ينب ءافلح مهو – سوألا ديس ذاعم نب دعس ثعب دهعلل
 ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اولانو ,مهنع مهغلب ام رش ىلع مهودجوف ,ربخلا اوققحتيل راصنألا نم لاجر
 ».دقع الو دمحم نيبو اننيب دهع ال ?هللا لوسر نم« :اولاقو
 

 ,فلخلا نم نيملسملا شيج نعط اولواح اذكهو ,نيملسملا ىلع موجهلل دادعتسالا يف اوأدبو
 نم مoوءاج ذإ﴿ :ىلاعت هلوق كلذو ,ناديملا يف برحلاو رفاسلا موجهلا نم یكنأو دشأ كلذ ناكو
 .نيملسملا ىلع كلذ دتشاو ﴾مكنم لفسأ نمو مكقوف
 
 ةظيرق ينب ىلإ ريسملا

 یتأ ,حالسلا اوعضوو ةنيدملا ىلإ نيعجار قدنخلا نم نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا املف
 تعضو امف« :ليربج لاقف »معن« :ملسو هيلع هللا ىلص لاق »?هللا لوسر اي حالسلا تعضو دقوأ« :لاقو ليربج

  رمأف »مهب لزلزمف مهيلإ دماع ينإف ,ةظيرق ينب ىلإ ريسملاب كرمأي لجو زع هللا نإ ,دعب حالسلا ةكئالملا
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 »!ةظيرق ينب يف الإ رصعلا نيلصي الف اعيطم اعماس ناك نم« نأ سانلا يف نذأف انذؤم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هللا
 

 هللا فذقو راصحلا مهدهج ىتح ةليل نيرشعو اسمخ مهرصاحف ,ةظيرق ينبب هللا لوسر لزنو
 .بعرلا مهبولق يف

 
 مئال ةمول هللا يف هذخأت الأ دعسل ىتأ

 ,جرزخلا نود مهيلاوم اوناكو ,سوألا مهل تعفشف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح ىلع ةظيرق ونب لزنو
 لوسر لاق .ىلب :اولاق »?مكنم لجر مهيف مكحي نأ سوألا رشعم اي نوضرت الأ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 يف نسحأ ,ورمع ابأ اي« :هتليبق ونب هل لاق هيلإ ءاج املف ,»هيلإ لسرأف ذاعم نب دعس ىلإ كاذف« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 الأ دعسل یتأ دقل« :لاق ,هيلع اورثكأ املف »مهيف نسحتل كلذ كالو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ,كيلاوم
 يرارذلا يبسنو لاومألا مسقنو لاجرلا لتقن نأ مهيف مكحأ ينإف« :دعس لاق »مئال ةمول هللا يف هذخأت

 »!هللا مكحب مهيف تمكح دقل« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق »!ءاسنلاو
 

 ينب يف ذفنو ,ةاروتلا يف ءاج ام قفاوو ليئارسإ ينب ةعيرش يف برحلا نوناق كلذ قفاو دقو
 .لخادلا يف ىضوفلا رشن نمو ,فلخلا نم نعطلا نم نوملسملا نمأو ,ذاعم نب دعس مكح ةظيرق
 

 نم تلتق دق سوألا تناكو ,بازحألا بزح نم ناكو ,قيقحلا يبأ نب مالس جرزخلا تلتقو
 نم نوملسملا اجنف ,هيلع ضيرحتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هتوادع يف امدقم ناكو ,فرشألا نب بعك لبق
 .نوملسملا حارتساو مهدض تاكرحلا دوقتو ,نيملسملاو مالسإلا دض ديكت تناك يتلا سوؤرلا
 
 مرح نم ءاطعو ملظ نمع وفعلا

  نم ةيراس ىلإ طبرف ,ةفينح ينب ديس لاثأ نب ةمامثب تءاجف ,دجن لبق اليخ هللا لوسر ثعب
  اذ لتقت ,لتقت نإ ,دمحم اي :لاق »?ةمامث اي كدنع ام« :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمو ,دجسملا يراوس
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 .ملسو هيلع هللا ىلص هكرتف ,تئش ام هنم طعت لأساف ,لاملا ديرت تنك نإو ,ركاش ىلع معنت ,معنت نإو ,مد
 

 :لاقف ةثلاث ةرم هب رم مث ,الوأ هيلع در امك هيلع درف ,كلذ لثم هل لاقو ىرخأ ةرم هب رم مث
 :لاقو ,ملسأف هءاج مث ,لستغاف ,دجسملا نم بيرق لخن ىلإ ةمامث بهذو ,هوقلطأف ,»ةمامث اوقلطأ«
 هللاو ,يلإ هوجولا بحأ كهجو حبصأ دقف ,كهجو نم يلإ ضغبأ هجو ضرألا هجو ىلع ناك ام هللاو
 كليخ نإو ,يلإ نايدألا بحأ كنيد حبصأ دقف ,كنيد نم يلإ ضغبأ نيد ضرألا هجو ىلع ناك ام
 .رمتعي نأ هرمأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرشبف ,ةرمعلا ديرأ انأو ينتذخأ
 

 ,دمحم عم تملسأ ينكلو ,هللاو ال :لاق »?ةمامث اي توبص« :اولاق ,شيرق ىلع ةمامث مدق املف
 ,ةكم فير ةماميلا ناكو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف نذأي ىتح ةطنح ةبح ةماميلا نم مكيتأي ام ,هللاو ال
 هنولأسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوبتكو ,شيرق تدهج ىتح ,ةكم ىلإ لمحلا عنمو ,هدالب ىلإ فرصناف
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفف ماعطلا لمح مهيلإ يلخي ةمامث ىلإ بتكي نأ ,مهماحرأب
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 ةيبيدحلا حلص
 

 ةكم لوخدل نيملسملا ؤيهتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايؤر
 وهو كلذب هباحصأ ربخأف ,تيبلاب فاطو ةكم لخد هنأ مانملا يف ىأر دق هللا لوسر ناك

 ىلإ مهسوفن تقاتو ,ةبعكلاو ةكمب مهدهع لاط دقو ,اهيظع احرف اوحرفو هب اورشبتساف ,ةنيدملاب
 .اهلوح فاوطلا

 
 دقو ,اديدش ابح اهوبحأو ,اهيف اوأشنو اودلو دقف ,ةكم ىلإ انينح مهدشأ نورجاهملا ناكو

 فلختي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جورخلل اوأيهت كلذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهربخأ املف ,اهنيبو مهنيب ليح
 .ردان الإ مهنم
 
 ليوط دهع دعب ةكم ىلإ

 ,ةيبيدحلا ىلإ ,ابرح ديري ال ,ارمتعم تس ةنس ةدعقلا يذ يف ةنيدملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ
 امظعم ,تيبلل ارئاز جرخ امنإ هنأ سانلا ملعيل ,ةرمعلاب مرحأو يدهلا هعم قاسو ,ةئامسمخو فلأ هعمو
 .هل
 

 ينإ :لاقف ,هنيع هاتأ نافسع نم ابيرق ناك اذإ ىتح ,شيرق نع هربخي ,هل انيع هيدي نيب ثعبو
 ىتح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا راسو ,تيبلا نع كوداصو ,كولتاقم مهو ,اعومج كل اوعمج دق يؤل نب بعك تكرت
 مث ,هتنانك نم امهس عزتناف ,شطعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوكشو ,ليلق ءام ىلع ,ةيبيدحلا ىصقأب لزن
 .هنع اوردص ىتح يرلاب مهل شيجي لاز امف ,هيف هولعجي نأ مهرمأ
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 اعدف ,هباحصأ نم الجر مهيلإ ثعبي نأ بحأف ,مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوزنل شيرق تعزفو
 ,ارامع انئج امنإو ,لاتقل تأن مل انأ مهربخأ« :لاقو شيرق ىلإ هلسرأف ,نافع نب نامثع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مهرشبيو مهيلع لخديف ,تانمؤم ءاسنو نينمؤم ةكمب الاجر يتأي نأ هرمأو ,»مالسإلا ىلإ مهعداو
 .ناميإلاب اهيف ىفختسي ال ىتح ,ةكمب هنيد رهظم لجو زع هللا نأ مهربخيو ,حتفلاب
 

 لسرأ ام هللا لوسر نع مهغلبو ,شيرق ءامظعو نايفس ابأ ىتأو ,ةكم ءاج ىتح نامثع قلطناو
 ام :لاقف ,فطف تيبلاب فوطت نأ تئش نإ :مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلاسر نم غرف نيح نامثعل اولاق ,هب

 .هللا لوسر هب فوطي ىتح لعفأل تنك
 
 ناوضرلا ةعيب

 تحت وهو هللا لوسر ىلإ نوملسملا راثف ,ةعيبلا ىلإ اعدف ,لتق دق نامثع نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب
 ةعيب تناكف ,»نامثع نع هذه« :لاقو ,هسفن ديب هللا لوسر ذخأو اورفي ال نأ هوعيابف ,ةرجشلا
 تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا Áر دقل﴿ :اهنع هللا لزنأ يتلا ,ةيبيدحلا يف ةرجشلا تحت ناوضرلا

 ﴾ةرجشلا
 

 انإ« :دحاو لكل لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو شيرق نيب لسر ةعبرأ تفلتخاو
 نب ةورع لسرلا ءالؤه نمو ,اهئابإو اهدانع ىلع شيرقو ,»نيرمتعم انئج انكلو دحأ لاتقل ءيجن مل
 رصيقو ىرسك ىلع ,كولملا ىلع تدفو دقل هللاو ,موق يأ :لاقو هباحصأ ىلإ عجر ,يفقثلا دوعسم
 .هآر ام مهل فصوو !ادمحم دمحم باحصأ مظعي ام هباحصأ همظعي اكلم تيأر ام هللاو ,يشاجنلاو
 

 ملحو ةمكحو ,حلصو ةدهاعم
 نيح حلصلا موقلا دارأ« :لاق البقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هآر املف ,ورمع نب ليهس شيرق تثعب مث

  :لاقف ,بلاط يبأ نب يلع وه – بتاكلا اعدف »اباتك مكنيبو اننيب بتكا« :لاقو ,»لجرلا اذه اوثعب
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 .»﴾ميحرلا نمحرلا هللا مسب﴿ :بتكا«
 

 تنك امك ,»مهللا كمساب« :بتكأ نكلو ,وه ام يردن ام هللاوف ,نمحرلا امأ :ليهس لاقف
 بتكا« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ,»﴾ميحرلا نمحرلا هللا مسب﴿ الإ اهبتكن ال هللاو« :نوملسملا لاقف ,بتكت
 .»»مهللا كمساب«
 

 كنأ ملعن انك ول هللاو :ليهس لاقف ,»»هللا لوسر دمحم هيلع یضاق ام اذه« :بتكا« :لاق مث
 .»هللا دبع نب دمحم« :بتكأ نكلو ,كانلتق الو تيبلا نع كانددص ام هللا لوسر
 

 نأ ايلع رمأف ,»»هللا دبع نب دمحم« :بتكا ,ينومتبذك نإو هللا لوسر ينإ« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف
 .اهاحمف ,اهناكم هارأف ,اهناكم ينرأ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,»اهوحمأ ال هللاو ال« :يلع لاقف ,اهوحمي
 

 ,»هب فوطنف ,تيبلا نيبو اننيب اولخت نأ ىلع ,هللا لوسر هيلع یضاق ام اذه« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف
 .بتكف ,لبقملا ماعلا نم كلذ نكلو ,ةطغض انذخأ انأ برعلا ثدحتت ال هللاو :ليهس لاقف
 

 .»انيلإ هتددر الإ كنيد ىلع ناك نإو لجر انم كيتأي الأ ىلعو« :ليهس لاق
 
 ءاج ذإ كلذك مه انيبو ?املسم ءاج دقو نيكرشملا ىلإ دري فيك !هللا ناحبس :نوملسملا لاقف

 .نيملسملا روهظ نيب هسفنب یمر ىتح ,ةكم لفسأ جرخ دق ,هدويق يف فسري ليهس نب لدنج وبأ
 
 .هدرت نأ ىلع هيلع كيضاقأ ام لوأ دمحم اي اذه :ليهس لاق
 .»دعب باتكلا ضقن مل انإ« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق
 !ادبأ ءيش ىلع كيضاقأ ال اذإ هللاوف :لاق
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 .»يل هزجأف« :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق
 .كل هزيجمب انأ ام :لاق
 .»لعفاف ,ىلب« :لاق
 لعافب انأ ام :لاق
 
 ?تيقل ام نورت الأ ?املسم تئج دقو نيكرشملا ىلإ درأ !نيملسملا رشعم اي :لدنج وبأ لاق

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هدرو ,اديدش اباذع هللا يف بذع ناكو
 

 فكيو ,سانلا نهيف نمأي نينس رشع سانلا نع برحلا عضو ىلع ناقيرفلا حلطصا دقو
 اشيرق ءاج نمو ,مهيلع هدر هيلو نذإ ريغب شيرق نم ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم یتأ نم هنأ ىلعو ,ضعب نع مهضعب

 بحأ نمو ,هيف لخد ,هدهعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دقع يف لخدي نأ بحأ نم هنأو ,هيلع هُّدري مل دمحم عم نمم
 .هيف لخد مهدهعو شيرق دقع يف لخدي نأ
 
 ةكم ىلإ ةدوعلاو حلصلا يف نيملسملا ءالب

 لخد هسفن يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لمحت امو عوجرلاو حلصلا نم هوأر ام نوملسملا ىأر املف
 ءاج ىتح ,عقوم لك مهسوفن نم كلذ عقوو ,نوكلهي اوداك ىتح ,ميظع رمأ كلذ نم سانلا ىلع
 ,ىلب :لاق ,?هب فوطنو تيبلا يتأنس انأ انثدحي هللا لوسر نكي ملأ :لاقف ,ركب يبأ ىلإ باطخلا نب رمع
 .هب فوطمو هيتآ كنإف :لاق ,ال :لاق ?ماعلا هيتأت كنأ كربخأف
 

 كلذ مظعو ,هسأر قلحف سلج مث ,هرحنف هيده ىلإ ماق حلصلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غرف املف
 دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوأر امل نكلو ,ةرمعلاو ةكم لوخد يف نوكشي ال مهو اوجرخ مهنأل نيملسملا ىلع
 .نوقلحيو نورحني اوبثاوت ,قلحو رحن
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 ?نيبم حتف وأ نيهم حلص
 مدقت ام هللا كل رفغ; ،انيبم احتف كل انحتف انإ﴿ :ىلاعت هللا لزنأ هعجرم يفو ,ةنيدملا ىلإ عجر مث

 .﴾ازيزع ارصن هللا كرصنيو ،اهيقتسم اطرِٰص كيدهيو كيلع هَتمعن Äمتيو رخأت امو كبنذ نم
 

 »!معن« :لاق ?هللا لوسر اي وه ٌحتف َوَأ :رمع لاق
 

 مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسع
 هبلط يف اولسرأف ,دسأ نب ةبتع ريصب وبأ همسا شيرق نم لجر هءاج ةنيدملا ىلإ عجر املو

 ىتأ ىتح ,مهنم ابراه جرخف ,هب اجرخف ,نيلجرلا ىلإ هعفدف ,انل تلعج يذلا دهعلا :اولاقو ,نيلجر
 ,ملسأ دق لجر شيرق نم جرخي الف ,ريصب يبأب قحلو ,ليهس نب لدنج وبأ مهنم تلفتو ,رحبلا فيس

 اوضرتعا الإ ماشلا ىلإ تجرخ شيرقل ريعبب نوعمسي ال ,ةباصع مهنم تعمتجا ريصب يبأب قحل الإ
 نمف ,مهيلإ لسرأ امل محرلاو هللا هدشانت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ شيرق تلسرأف ,مهلاومأ اوذخأو مهولتقف ,اهل
 .نمآ وهف مهنم هاتأ
 

 ام لك لوبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لزانت يذلا ةيبيدحلا حلص نأ ىلع ةريخألا ثداوحلا تلدو
 مهتعاط ةدشو مهناميإ ةوق يف نوملسملا هلمحتو ,ابسكمو مهل اراصتنا هيف اوأرو ,شيرق هيلع تحلأ
 ناكو ,قبست مل ةعرسب برعلا ةريزج يف هراشتناو مالسإلا راصتنال ديدج باب حتف ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل
 :ميظعلا هللا قدصو ,برعلا ءارمأو سقوقمو یرسكو رصيقك ملاعلا كولم ةوعدو ,ةكم حتف ىلإ اباب

 ﴾نوملعت ال متنأو ملعي هللاو ،مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ Çعو ،مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ Çعو﴿
 
 صاعلا نب ورمعو ديلولا نب دلاخ مالسإ

 دئاق ناك يذلا ديلولا نب دلاخ مالسإلا يف لخدف ,بولقلل احتف ةيبيدحلا حلص ناكو
 هللا يف ىلبأ يذلا وهو ,»هللا فيس« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامس دقو ,ةميظع كراعم لطبو شيرقل ناسرفلا
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 نم رصم حتافو ,ءارمألاو ةداقلا رابك دحأ صاعلا نب ورمع لخدو ,ماشلا هدي ىلع ِحتُفو ,انسح ءالب
 .امهمالسإ نسحو املسأف ,ةيبيدحلا حلص دعب ةنيدملا امدق دقو - دعب
 

 نساحم ىلع نوكرشملا علطاف ,نيكرشملاو نيملسملا نيب طالتخالا ةصرف حلصلا اذه حاتأو
 مالسإلا يف لخد یتح لـماك ماع حـلصلا اذه ىلع ضمـي ملف نيـملسملا قالخأ ىـلعو مالسإلا

 .ريثك قلخ
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 مالسإلا ىلإ ءارمألاو كولملا ةوعد
 

 ةمكحو ةوعد
 برعلا ءارمأو ملاعلا كولم ىلإ ابتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتك ,لاوحألا تأدهو حلصلا مت املو

 لكل راتخاف ,اريبك امامتها متهاو ,ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هبر ليبس ىلإو مالسإلا ىلإ اهيف مهوعدي
 هتقلح امتاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غاصف ,متاخب الإ اباتك نولبقي ال مهنإ :هل ليقو ,هب قيلي الوسر مهنم دحاو
 .»هللا لوسر دمحم« هيف شقن ,ةضف
 
 هنع هعانتماو مالسإلل لقره ميلست

 يشاجنلاو ,زيوربأ یرسك سراف روطاربمإو ,لقره يمورلا روطاربمإلا كولملا ءالؤه نمو
 .رصم كلم سقوقملاو ,شبحلا كلم
 

 رمأ يف تبثتي نأ لقره دارأ دقو ,مهباوج يف اوقرو اوبدأتف سقوقملاو يشاجنلاو لقره امأف
 دقو ,هيلإ رضحأف ,ةزغ يف نايفس يبأ دوجو كلذ فداصو ,هنأش يف هربختسي نمع ثحبو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ءايبنألا صئاصخو تانايدلا خيراتب ريبخ برجم لقاع تاراسفتسا هتاراسفتسا تناكو ,ةراجت يف ءاج
 نم ءايح ,نيلوألا برعلا نأش ,نايفس وبأ هقدصو ,مهرمأ يف هللا ةنسو مهعم ممألا نأشو مهريسو
 .ابذك هيلع سانلا رثؤي نأ
 

 يمدق عضوم كلميسف اقح لوقت ام ناك نإ :لاقو ,هللا يبن هنأ نقيأ كلذ لك لقره عمس املف
 تمشجتل هيلإ صلخأ ينأ ملعأ ينأ ولف ,مكنم هنأ نظأ نكأ ملو ,جراخ هنأ ملعأ تنك دقو ,نيتاه
 .هيمدق نع تلسغل هدنع تنك ولو ,هءاقل
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 مكل له ,مورلا رشعم اي :لاقف علطا مث ,تقلغف هباوبأب رمأو ,رصقلا يف مورلا ءامظعل نذأو
 دق اهودجوف باوبألا اوردابو اورفنف ?يبنلا اذه اوعيابتو ,مككلم تبثي نأ دشرلاو حالفلا يف
 ربتخأ افنآ يتلاقم تلق ينإ :لاقو ,يلع مهودر :لاق ,ناميإلا نم سيأو مهترفن لقره یأر املف ,تقلغ
 .هنع اوضرو هل اودجسف ,تيأر دقف ,مكنيد ىلع مكتدش اهب
 

 ,كراعمو بورح رمعو ركب يبأ ةفالخ يف نيملسملا نيبو هنيب تعقوو ,ةيادهلا ىلع كلملا رثآف
 .هناطلسو هكلم باهذ اهيف ناك
 
 سقوقملاو يشاجنلا بدأ

 لسرأو ,اقيقر اقيفر امهباوج ناكو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسر امركأف ,سقوقملاو يشاجنلا امأو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نب ميهاربا مأ ةيرام امهادحإ تناكو ,ناتيراج اهنم ,اياده سقوقملا
 

 اهباقعو ىرسك ةسرطغ
 كلذ غلبف !يدبع وهو اذه ىلإ بتكا :لاقو ,هقزم باتكلا هيلع ئرق املف سراف یرسك امأو

 .»هكلم هللا قزم« :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 

 كلم نإ :هل لوقي هيوباب لسرأف ,هراضحإب - نميلا ىلع همكح وهو - ناذاب ىرسك رمأو
 كيلإ ينثعب دقو ,كب هيتأي نم باب نم كيلإ ثعبي نأ هرمأي ناذاب كلملا ىلإ بتك دق ىرسك كولملا
 هللا قزمف ,ناك اذكهو ,هيوريش هنبا یرسك یلع طلس دق هللا نأب هللا لوسر هربخأف ,يعم قلطنتل
 .مالسإلل ناريإ لهأ ىدهو ,نيملسملا هكلمو هكلم
 

 .عنتما نم مهنمو ملسأ نم مهنمف ,برعلا ءارمأ ىلإ بتكو
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 ربيخ ةوزغ
 

 هللا نم ةزئاج
 مناغملاو ,بيرقلا حتفلاب ةيبيدحلا يف ناوضرلا ةعيب باحصأ رشب ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 ةنيكسلا لزنأف مهبولق يف ام ملعف ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا Áر دقل﴿ :لاقف ,ةريثكلا

 .﴾اميكح ازيزع هللا نRو اهنوذخأي ةريثك مناغمو )# ابيرق احتف مهبٰـثأو مهيلع
 

 اعالق نمضتت ةيدوهي ةرمعتسم ربيخ تناكف ,ربيخ ةوزغ مناغملاو حوتفلا هذه ةمدقم ناكو
 يف تناكو ,مهتهج نم نمأيو ,مهنم حيرتسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأف ,دوهيلل ةيبرح ةدعاقو ,ةنيصح

 .هنم اليم نيعبس دعب ىلع ةنيدملل يقرشلا لامشلا
 

 يبن ةدايق تحت نمؤم شيج
 ةيقب يف جرخ مث ,مرحملا ضعبو ةجحلا اذ ةيبيدحلا نم عجر نيح ةنيدملاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأف

 :لوقيف اهيلإ هريسم يف زجتري عوكألا نب رماع ناكو ,ربيخ ىلإ مرحملا
 

 انيـــلص الو انقدصت الو     انــيدتها ام هللا الول هللاو
 انيــلـع اوـغب موـق اذإ انإ
 انـــيلع ةنيــكس نـلزنأف

 انيــــبأ ةنتــف اودارأ نإو                 
 انيــقال نإ مادقألا تبثو    

 
 ,ةيبيدحلا نع فلخت نمل نذأي ملو ,سرف اتئام مهعم ناكو ,ةئامعبرأو افلأ اوناكو ,هشيجب لبقأو

 ماعطلاو ءاملاب فاعسإلاو ىحرجلا ةمدخو ىضرملا ةاوادمل ةباحصلا ءاسن نم ةأرما نورشع تجرخو
 .لاتقلا ءانثأ
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 لكأو لكأف ,یرثف هب رمأف ,قيوسلاب الإ تؤي ملف ,داوزألاب قيرطلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو

 ناكو ,اهلهأ رشو اهرش نم داعتساو ريخلا لأسو ,ربيخ ىلع فرشأ امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدو ,نوملسملا
 عمسي مل حبصأ املف ,راغأ اناذأ عمسي مل نإو ,كسمأ اناذأ عمس نإف ,حبصي ىتح مهزغي مل اموق ازغ اذإ
 اوأر املف ,مهلتاكمبو مهيحاسمب اوجرخ دق نيداغ ربيخ لايع اولبقتساو ,موقلا بكرو بكرف ,اناذأ
 ,ربكأ هللا« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,اباره اوربدأف ,!هعم سيمخلاو دمحم :اولاق شيجلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 »!نيرذنملا حابص ءاسف ,موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ,ربيخ تبرخ
 
 روصنم دئاق

 نصح حتتفا نصح لوأ ناكو ,انصح انصح اهحتتفي أدبو ,ربيخ نوصح هللا لوسر لزانو
 لاقف ,ادمر بلاط يبأ نب يلع ناكو ,نيملسملا ىلع ىصعتسا دقو ,بلاط يبأ نب يلع هحتتفا ,معان

 .»هيلع حتفي ,هلوسرو هللا هبحي لجر ادغ ةيارلا نذخأيل« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 

 اعدو ,كلذ بحاص نوكي نأ وجري مهنم لكو ,مهنع هللا يضر ةباحصلا رابك هل لواطتو
 هب نكي مل ناك ىتح ئربف ,هل اعدو ,هينيع يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قصبف ,يتأف ,هينيع يكتشي وهو ,ايلع
 .انلثم اونوكي یتح مهلتاقأ :يلع لاقف ,ةيارلا هاطعأف ,عجو
 

 مهربخأو ,مالسإلا ىلإ مهعدا مث ,مهتحاسب لزنت ىتح كلسر ىلع ذفنا« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 كل نوكي نأ نم كل ريخ ادحاو الجر كب هللا يدهي نأل هللاوف ,هيف ىلاعت هللا قح نم مهيلع بجي امب
 .»معنلا رمح نم
 
 دوهيلا لطبو هللا دسأ نيب

  يلع هردبف ,نيتبرض افلتخاف زجتري - روهشملا سرافلا وهو - بحرم جرخف ,ربيخ ةنيدم يلع ىتأو
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 .حتفلا ناكو ,سارضألا يف عقوو ,هسأرو هرفغم هقلفف ,ةبرضب
 

 ريثك رجأو ليلق لمع
 اوذخأ دق ربيخ لهأ ىأر املف ,هديسل منغ يف ناك ربيخ لهأ نم يشبح دوسأ دبع ءاجو

 لبقأف ,يبنلا ركذ هسفن يف عقوف !يبن هنأ معزي يذلا اذه لتاقن :اولاق ?نوديرت ام :مهلأس ,حالسلا
 ?هيلإ وعدت امو ,لوقت اذام :لاقف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ همنغب
 

 ,»هللا الإ دبعت الأو ,هللا لوسر ينأو ,هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأو ,مالسإلا ىلإ وعدأ« :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 .»كلذ ىلع تم نإ ةنجلا كل« :لاق ?لجو زع هللااب تنمآو تدهش نإ يل امف :دبعلا لاق
 

 نم اهجرخأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,ةنامأ يدنع منغلا هذه نإ ,هللا يبن اي :لاق مث ,ملسأف
 ملعف ,اهديس ىلإ منغلا تعجرف لعفف ,»كتنامأ كنع يدؤيس هللا نإف ,ءابصحلاب اهمراو ,كدنع
 .داهجلا ىلع مهضحو مهظعوف ,سانلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف ,ملسأ دق همالغ نأ يدوهيلا
 

 هباحصأ ىلع هللا لوسر لبقأو ,دوسألا دبعلا لتق نميف لتق دوهيلاو نوملسملا ىقتلا املف
 لصي ملو ,نيعلا روحلا نم نيتنثا هسأر دنع تيأر دقلو ,ريخ ىلإ هقاسو ,دبعلا اذه هللا مركأ دقل« :لاقف

 .»طق ةدجس هللا
 

 كتعبتا اذه ىلع ام
 ضعب هب ىصوأف ,كعم رجاهأ :لاقف ,هعبتاو هب نمآف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ بارعألا نم لجر ءاجو

 ءاج املف ,مهرهظ ىعري ناكو ,هل همسقأف ائيش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر منغ ربيخ ةوزغ تناك املف ,هباحصأ
 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هب ءاجف ,هذخأف ,هللا لوسر نم كل ةمسق مسق :اولاق ?اذه ام :لاقف ,هيلإ هوعفد
 یمرأ نأ ىلع كتعبتا نكلو ,كتعبتا اذه ىلع ام :لاق ,»كل هتمسق مسق« :لاق ?هللا لوسر اي اذه ام
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 اوضهن مث ,»كقدصي هللا قدصت نإ« :لاقف ,ةنجلا لخدأف تومأف ,مهسب - هقلح ىلإ راشأو - انهه
 قدص« :لاق ,معن :اولاق »?وه وهأ« :لاقف ,لوتقم وهو :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب يتأف ,ودعلا لاتق ىلإ
 ,كدبع اذه مهللا« :هل هئاعد نم ناكو ,هيلع ىلصف ,همدق مث ,هتبج يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنفكف ,»هقدصف ,هللا

 .»ديهش هيلع انأو ,اديهش لتق ,كليبس يف ارجاهم جرخ
 

 ربيخ يف ءاقبلا طرش
 هللا لوسر اولأس ىتح ,امايأ ماد راصحو لاتق دعب ,نصح دعب نصح ,نوصحلا تحتتفاو

 نأ هللا لوسرل ادب ام ,رمثو عرز لك نم رطشلا مهل نأ ىلع ,ربيخ هللا لوسر مهاطعأو ,حلصلا ملسو هيلع هللا ىلص
 ,نيفصن كلذ لعجيو ,مهيلع صرخيف ,ةحاور نب هللا دبع مهيلإ ثعبي هللا لوسر ناكو ,مهرقي
 !ضرألاو تاوامسلا تماق اذهب :نولوقيف ,اوءاش اهيأ اوذخأي نأ مهربخيف
 

 دوهيلل ةميثأ ةلواحم
 نب مالس ةأرما ةيدوهيلا ثراحلا تنب بنيز هل تدهأ ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مس ةوزغلا هذه يفو

 يف مسلا نم ترثكأف ,عارذلا :اولاقف ?هيلإ بحأ محللا يأ :تلأسو ,اهتمس دق ةيوشم ةاش مكشم
 .ةلكألا ظفلف ,مومسم هنأب عارذلا هربخأ اهعارذ نم شهتنا الف ,عارذلا

 
 :لاق .»معن« :اولاق »?هنع مكتلأس نإ ئيش نع يقداص متنأ له« :لاق مث دوهيلا عمجو

 »?كلذ ىلع مكلمح امف« :لاق ,»معن« :اولاق »?امس ةاشلا هذه يف متلعجأ«
 .»كرضي مل اقداص تنك نإو ,كنم حيرتسن ابذاك تنك نإ اندرأ« :اولاق
 

 :اولاق »يلع كطلسيل هللا ناك ام« :لاقف .كلتق تدرأ« :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرملاب ءيجو
 .اهلتق ةاشلا هذه نم لكأ يذلا رورعم نب ءاربلا نب رشب تام املف ,اهبقاعي ملو ,»ال« :لاق ,?اهلتقن الأ
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 مناغمو حوتف
 اعدو ,ىرقلا يداو ىلإ ءاج مث ,كَدَف ىلإ فرصنا ربيخ رمأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهتنا امدعبو

 مهباسـحو ,مهءامد اونقحو مهلاومأ وزرحأ اوملسأ نإ مهنأ مهربخأو ,مالسإلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .هللا ىلع
 

 باصأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسقو ,الاومأ نوملسملا منغو ,مهيديأب ام دغ نم دوهيلا ىطعأو
 .اهيلع مهلماعو دوهيلا ديب لخنلاو ضرألا كرتو ,ىرقلا يداوب هباحصأ ىلع
 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوحلاص ىرقلا يداوو كدفو ربيخ لهأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع أطاو ام ءاميت دوهي غلب املو
 .ةنيدملا ىلإ اعجار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصناو ,مهلاومأب اوماقأو
 

 ةاضقلا ةرمع
 هنيب شيرق ىلخو ,نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق - عبس ةنس يف كلذو - لبقملا ماعلا ناك املو

 هللا قدص دقل﴿ :أرقي وهو رمتعاو ,اثالث ةكمب ماقأو ,لبجلا ىلع اوعلطو ,مهتويب اولفقأو ,ةكم نيبو

 ملعف نوفاخت ال نيرصقمو مكسوءر نيقلحم نينماء هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدحك قحلاب ايؤرلا Ìوسر

 .﴾ابيرق احتف كلذ نود نم لعجف اوملعت مل ام
 
 تنبلا ةناضح يف سفانتلا

 ةداع ترج يتلا تنبلا تداعف ,اميظع اريغت مالسإلا ريثأتب لوقعلاو سوفنلا تريغت دقو
 .نوملسملا اهتيبرتو اهتلافك يف سفانتي ةبيبح ةيلهاجلا يف اهدأو

 
 يلع اهلوانتف !مع اي !مع اي :يدانت ,ةزمح ةنبا ةمامأ هتعبت ,ةكم نم جورخلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دارأ امل

 .»كمع ةنبا كنود« :مالسلا اهيلع ةمطافل لاقو ,اهديب ذخأف
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 »يمع ةنبا يهو ,اهتذخأ انأ« :يلع لاقف ,رفعجو ديزو يلع اهيف مصتخاف ,اهتلمحف
  »يتحت اهتلاخو ,يمع ةنبا« :رفعج لاقو
  »يخأ ةنبا« :ديز لاقو
 »مألا ةلزنمب ةلاخلا« :لاقو اهتلاخل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىضقف
  »كنم انأو ينم تنأ« :يلعل لاقو
  »يقلخو يقلخ تهبشأ« :رفعجل لاقو
 »انالومو انوخأ تنأ« :ديزل لاقو
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 ةتؤم ةوزغ
 
 هتبوقعو نيملسملا ريفس لتق

 مكاح يناسغلا ورمع نب ليبحرش ىلإ هباتكب يدزألا ريمع نب ثراحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب
 لسرلا لتقب ةداعلا رجت ملو ,هقنع برضف ,همدق مث ,اطابر هقثوأف ,مورلا كلم رصيقل عباتلا ىرصب

 لسرملل ةديدش ةناهإو ,ءارفسلاو لسرلا ىلع ميظع رطخ هيف ناكو ,ءارمألاو كولملا دنع ءارفسلاو
 .يدتعملا اذه بيدأت نم دب ال ناكو ,ةلاسرلاو
 
 مورلا ضرأ يف شيج لوأ

 ةنسلا نم ىلوألا ىدامج يف كلذو ,ىرصب ىلإ اثعب ثعبي دارأ ربخلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب املف
 لوسر ىلوم وهو ,ةثراح نب ديز مهيلع لمعتساو ,فالآ ةثالث مهو ,سانلا زهجتف ,ةرجهلل ةنماثلا
 املف ,»ةحاور نب هللا دبعف ,رفعجف بيصأ نإ« :لاقو ,راصنألاو نيرجاهملا رابك شيجلا يفو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ,قاش ليوط رفس مهمامأ ناكو ,مهيلع اوملسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءارمأ سانلا عدو ,مهجورخ رضح
 .ةكوش وذ ودعو
 

 ,مورلا نم فلأ ةئام يف ءاقلبلاب لقره نأ نيملسملا غلبو ,ناعمب لزن ىتح شيجلا ىضمو
 بتكن :اولاقو ,مهرمأ يف نورظني نيتليل ناعم ىلع اوماقأف ,برعلا لئابق نم ريثك عمج مهيلإ مضناو
 .هب يضمنف هرمأب انرمأي نأ امإو ,لاجرلاب اندمي نأ امإف ,انودع ددعب هربخنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 

 ةوق الو ددعب سانلا لتاقن ام
 :نوبلطت متجرخ يتلل نوهركت يذلا نإ هللاو ,موق اي :لاقف ةحاور نب هللا دبع سانلا عجشو

  ,لجو زع هللا هب انمركأ يذلا نيدلا اذهب الإ مهلتاقن ام ,ةرثك الو ددعب سانلا لتاقن امو ,ةداهشلا
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 .سانلا ىضمف !ةداهش امإو ,رفظلا امإ ,نيينسحلا ىدحإ يه اهنإف ,اوقِلطناف
 
 دوسألا ةلوصو نيتيمتسملا لاتق

 ىلإ نوملسملا زاحناو ,ودعلا اندو ,برعلاو مورلا نم عومجلا مهتيقل ءاقلبلا موختب اوناك املف
 .اولتتقاو سانلا ىقتلاو »ةتؤم« اهل لاقي ,ةيرق
 

 مث ,ذخأم لك هنم حامرلا تذخأ دقو ,دهشتسا ىتح هللا لوسر ةيارب ةثراح نب ديز لتاقو
 ,هنيمي تعطقف لتاق مث ,اهرقعف ,هسرف نع محتقا ,لاتقلا هقهرأ اذإ ىتح اهب لتاقف ,رفعج اهذخأ
 ,ةنس نوثالثو ثالث هلو ,لتق ىتح ,هيدضعب ةيارلا نضتحاف ,هراسي تعطقف ,هراسيب ةيارلا ذخأف
 ةنعطو فيسلاب ةبرض نيب ام ,ةحارج نيعست هنم لبقأ امو هيبكنمو هردص نيب ام نوملسملا دجوو
 .مامألا يف اهلك ,حمرلاب
 
 هيلع مظعب هل مع نبا هاتأو هسرف نع لزنو ,اهب مداقتو ,ةيارلا ةحاور نب هللا دبع ذخأ ,رفعج لتق املف
 هنم ذخأو ,هديب هذخأف ,تيقل ام هذه كمايأ يف تيقل دق كنإف ,كبلص اذهب دش :لاقو محل ضعب
 .لتق ىتح لتاقو مدقتف هفيس ذخأو ,هدي نم هاقلأ مث ,اريسي همفب
 
 ةميكحلا دلاخ ةدايق

 ناكو ,موقلا عفادو ةيارلا ذخأف ,هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ ىلع هدعب سانلا حلطصاو
 وحن ودعلا بحسناو ,بونجلا ىلإ يمالسإلا شيجلاب زاحناف ,برحلا ةسايس فرعي اميكح اعاجش

 شرحتلا مدع يف ةحلصملا ىأرو ,ةمالسلا منتغا نيقيرفلا الكو ,سانلاب فرصناف ليللا نجو ,لامشلا
 .اوسعاقتو ,دلاخ ةمكحب نيملسملا مورلا بيهتو ,لاتقلا ةعباتمو
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 نايب ال نايع ريخ
 يف يرجي امب ,ةنيدملا يف هباحصأ ربخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ,ةكرعملا نوضوخي نوملسملا ناك امنيبو

 مهيتأي نأ لبق سانلل ةحاور نباو ارفعجو اديز یعن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :كلام نب سنأ لوقي ,ةكرعملا
 - بيصأف ,ةحاور نبا اهذخأ مث ,بيصأف رفعج اهذخأ مث ,بيصأف ديز ةيارلا ذخأ« :لاقف ,ربخ
 .»مهيلع هللا حتف ىتح ,هللا فويس نم فيس ةيارلا ذخأ ىتح - نافرذت هانيعو
 
 نيحانجلا وذ رايطلا

 بقل كلذلو ,»ءاش ثيح ةنجلا يف اهب ريطي نيحانج هيديب هلدبأ هللا نإ« :رفعج يف ملسو هيلع هللا ىلص لاقو
 .نيحانجلا يذو رايطلا رفعجب
 

 نورارف ال نورارك
 شيجلا ىلع نوثحي سانلا لعجو ,نوملسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاقلت ةنيدملا لوح نم شيجلا اند املو
 ,راركلا مهنكلو ,رارفلاب اوسيل« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقيو !هللا ليبس يف متررف ارارف اي :نولوقي ,بارتلا
 .»یلاعت هللا ءاش نإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧ 
 

 ةكم حتف
 

 ةكم حتفل ديهمت
 نم ةبعكلا اورهطيو ةكم نوملسملاو هلوسر لخدي نأ دارأ هدابع يفو هنيد يف هللا رمأ مت املو

 .انمأو سانلل ةباثم نوكتف ,هيلع تناك ام ىلإ ةكم اوديعيو ,نيلاعلل ىدهو اكرابم نوكتف ,ناثوألا
 
 فلحلا شيرقو ركب ينب ضقن

 بحأ نم نأ ةيبيدحلا حلص يف ررقت دق ناك ,شيرق اهيلع تدعاسو ,ابابسأ كلذل هللا أيه دقو
 ,لعف مهدهعو شيرق دقع يف لخدي نأ بحأ نمو ,لعف هدهعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دقع يف لخدي نأ

 .هدهعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دقع يف ةعازخ تلخدو ,مهدهعو شيرق دقع يف ركب ونب تلخدو
 

 سانلا لغاشتو مهنيب زجحف مالسإلا ءاجو ,ثراوتم ءادع ةعازخ نيبو ركب ينب نيب ناكو
 تيبف ,ميدقلا رأثلا ةعازخ نم اوبيصيل ةصرفلا هذه اوزهتني نأ ركب ونب دارأ ةندهلا تناك املف ,هنأشب
 .اوشوانتو الاجر مهنم اوباصأف ,مهل ءام ىلع مهو ةعازخ ركب ينب نم رفن
 

 اوزاح ىتح ,اليل نيفختسم شيرق نم فارشأ مهعم لتاقو ,حالسلاب ركب ينب شيرق تناعأو
 :لاقف !كهلإ !كهلإ ,مرحلا انلخد دق انإ :مهلاجر ضعبل ركب ونب تلاق هيلإ اوهتنا املف ,مرحلا ىلإ ةعازخ
 .كلذ دعب ةصرفلا هذه نودجت الف ,مكرأث اوبيصأ ,ركب ينب اي !مويلا هلإ ال

 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةثاغتسالا

 هدشني اتايبأ دشنأو هيلع فقوف ةنيدملا هللا لوسر ىلع مدقو ,يعازخلا ملاس نب ورمع جرخو
 ,دعوملا وفلخأ اشيرق نأب هربخيو ,ةدجنلاو رصنلا هلأسو ,ةعازخ نيبو هنيب ناك يذلا فلحلا اهيف
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 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,ادجسو اعكر اولتقو ,مهل ءام ىلع مهو اوتيب مهنأو ,دكؤملا هقاثيم اوضقنو
 .»ملاس نب ورمع اي ترصن«
 

 دهعلا ديدجتب شيرق ةلواحم
 يف ديزيو دقعلا دشيل مكءاج دق نايفس يبأب مكنأك« :ربخلا هغلب نيح سانلل هللا لوسر لاقو

 .تعنص امم شيرق تبهرف ناك اذكهو ,»ةدملا
 
 ءانبألاو ءابآلا ىلع يبنلا راثيإ

 بهذ املف ,يبنلا جوز ةبيبح مأ هتنبا ىلع لخدو ,ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نايفس وبأ مدقو
 مأ ,شارفلا اذه نع يتبغرأ يردأ ام ,يتينب اي :لاقف ,هنع هتوط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر شارف ىلع سلجيل
 .ينع هب تبغر

 شارف ىلع سلـجت نأ بـحأ ملو ,سجـن كرشـم تنأو هللا لوسر شارـف وه لب :تلاق
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .رش يدعب يتينب اي كباصأ دقل هللاو« :لاق

 
 هقافخإو نايفس يبأ ةريح

 نأ هملكف ,ركب يبأ ىلإ بهذ مث ,ائيش هيلع دري ملف ,هملكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نايفس وبأ ىتأو
 ىلع دحأ هبجي ملف ,كلذ ىلع ةمطافو ايلعو رمع دوارو ,لعافب انأ ام :لاقف ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل ملكي
 .هرمأ يف راتحا ىتح ,هنم لجأ رمألا نإ :اولاقو ,كلذ
 
 ةكمل بهأتلا

 ىلإ رئاس هنأ سانلا ملعأ مث ,ناتكلاب هرمأ ىلع ناعتساو ,زاهجلاب سانلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو
  .»اهدالب يف اهتغبن یتح شيرق نع رابخألاو نويعلا ذخ مهللا« :لاقو ,زهجتلاو دجلاب مهرمأو ,ةكم
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 هللا لوسر ىضمو ,نينس نامث سأر ىلع كلذو فالآ ةرشع هعمو ةنيدملا نم ناضمر يف جرخو

 .باقتراو لجو ىلع مهف ,شيرق نع رابخألا هللا ىمعو ,نارهظلا رم لزن ىتح ملسو هيلع هللا ىلص
 
 ملظ نمع وفعلا

 هنع ضرعأف ,بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس ابأ همع نبا قيرطلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يقلو
 لبق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئا :هل لاقف يلع ىلإ كلذ اكشف ,وجهلاو ىذألا ةدش نم هنم هاقلي ناك امل
 ال هنإف ,﴾نيئطاخل انك نXو انيلع هللا كرثآ دقل هللاات﴿ :فسويل فسوي ةوخإ لاق ام هل لقف ,ههجو
 مو;ا مكيلع بيرثت ال﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ,كلذ لعفف ,الوق هنم نسحأ دحأ نوكي نأ ىضري

 ملسأ ذنم هللا لوسر ىلإ هسأر عفر امو ,كلذ دعب همالسإ نسحو ,﴾نيمحٰرلا محرأ وهو مكل هللا رفغي
 .هنم ءايح

 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب برح نب نايفس وبأ

 وهو رابخألا سسجتي برح نب نايفس وبأ جرخو ,نارينلا اودقوأف شيجلا هللا لوسر رمأو
 لبق ةكم نم جرخ دق بلطملا دبع نب سابعلا ناكو ,!ركسع الو طق انارين ةليللاك تيأر ام :لوقي
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه :لاقو نايفس يبأ توص فرعف ,ركسعلاب قحلو ارجاهم املسم هلايعو هلهأب كلذ

 ىتأو ,هلتقيف نيملسملا دحأ هكردي نأ هيلع يشخو ,هتلغب زجع يف هبكرأف !شيرق باحصأو ,سانلا يف
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب

 
 :لاق »?هللا الإ هلإ ال هنأ ملعت نأ كل نأي ملأ ,نايفس ابأ اي كحيو« :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هآر املف

 ىنغأ دقل هريغ هلإ هللا عم ناك ول نأ تننظ دقل هللاو ,كلصوأو كمركأو كملحأ ام ,يمأو تنأ يبأب«
 .»دعب ائيش ينع

  ام ,يمأو تنأ يبأب« :لاق »?هللا لوسر ينأ ملعت نأ كل نأي ملأ ,نايفس ابأ اي كحيو« :لاق
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 .»ائيش نآلا ىتح اهنم سفنلا يف نإف هللاو هذه امأ ,كلصوأو كمركأو كملحأ
 برضت نأ لبق هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو ,ملسأ كحيو« :سابعلا لاق

 .قحلا ةداهش دهشو ملسأف »!كقنع
 

 طيسب نمأو ماع وفع
 يف دهز نم الإ مهنم كلهي ال ةكم لهأ حبصأ ىتح ,وفعلاو نمألا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عسوو

 نمو ,نمآ وهف هباب قلغأ نمو ,نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نم« :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ,ةايحلا هركو ةمالسلا
 ةكم نولخدي امدنع حالسلا اومدختسي نأ نع هشيج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو ,»نمآ وهف دجسملا لخد
 ,مهتاكلتممو ةكم لهأ لاومأ نم شيجلا فعي نأب رمأو ,مهمواقو مهضرتعا نم الإ ناسنإ يأ ىلع
 .اهنع مهيديأ اوفكي نأو
 
 حتفلا بكوم مامأ نايفس وبأ

 ,ناميإلا بئاتك هب رمت ثيح نايفس ابأ سلجي نأ بلطملا دبع نب سابعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو
 وبأ لأس ةليبق ترم املك ,اهتايار ىلع رمت لئابقلا تناكو ,جومي رحب اهنأك حتفلا بئاتك تكرحو
 ةبيتك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم ىتح ?نالف ينبلو يل ام :لوقيف ,لئابقلا مسا نعو اهنع اسابع نايفس
 سابع اي !هللا ناحبس :لاقف ,ديدحلا نم قدحلا الإ مهنم ىري ال ,راصنألاو نورجاهملا اهيف ءارضخ
 !راصنألاو نيرجاهملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه :لاق ?ءالؤه نم

 ةادغلا كيخأ نبا كلم حبصأ دقل ,لضفلا ابأ اي هللاو ,ةقاط الو لبِق ءالؤهب دحأل ام :لاق
 !اميظع

 ةوبنلا اهنإ ,نايفس ابأ اي :لاق
 اذإ معنف :لاق
 مكل لبق ال اهيف مكءاج دق دمحم اذه !شيرق رشعم اي :هتوص ىلعأب خرصف نايفس وبأ ماقو

 !نمآ وهف نايفس يبأ راد لخد نمف ,هب
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 دجسملا لخد نمو ,نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو :لاق ,كراد انع ينغت ام !هللا كلتاق :اولاق
 .دجسملا ىلإو مهرود ىلإ سانلا قرفتف ,نمآ وهف
 

 لاعتم حتاف لوخد ال عضاوتم عشاخ لوخد
 ,حتفلا نم هب هللا همركأ ام ىأر نيح هللا اعضاوت هسأر عضاو وهو ةكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدو

 احتاف ةكم هلوخد يف عفرو ,حتفلا ةروس أرقي وهو لخدو ,لحرلا ةطساو سمي داكيل هنقذ نأ ىتح
 ىلوم نبا وهو ,ديز نب ةماسأ فدرأف ,عوضخلاو عضاوتلاو ةاواسملاو لدعلا رئاعش نم راعش لك
 .ريثك مهو ,شيرق فارشأ ءانبأو مشاه ينب ءانبأ نم ادحأ فدري ملو هللا لوسر
 

 هملكو ,ةرجهلا نم ناث ةنس ناضمر نم تلخ ةليل نيرشعلا ةعمجلا موي حبص كلذ ناكو
 شيرق نم ةأرما نبا انأ ينإو ,كلمب تسل ينإف ,كيلع نوه« :لاقف ,ةدعرلا هتذخأف حتفلا موي لجر
 .»ديدقلا لكأت
 

 ةمحلم ال ةمحرم
 لحتست مويلا ,ةمحلملا موي مويلا :هل لاق ,راصنألا ةبيتك يف نايفس يبأب ةدابع نب دعس رم املو

 اي :لاق ,نايفس وبأ كاذ هيلإ اكش ,هتبيتك يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاذاح الف !اشيرق هللا لذأ مويلا ,ةمرحلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركنتساف ,»اذكو اذك« :لاق »?لاق امو« :ملسو هيلع هللا ىلص لاق ?دعس لاق ام عمست ملأ ,هللا لوسر
 دعس ىلإ لسرأو ,»ةبعكلا هيف هللا مظعيو اشيرق هللا زعي مويلا ,ةمحرملا موي مويلا لب« :لاقو دعس ةلاقم
 .هنبا ىلإ راص ذإ دعس نع جرخي مل ءاوللا نأ ىأرو ,هنبا سيق ىلإ هعفدو ,ءاوللا هنم عزنف
 

 ةليلق تاشوانم
 نيبو ورمع نب ليهسو لهج يبأ نب ةمركعو ةيمأ نب ناوفص نيب ةليلق ةشوانم تناكو

  ناكو ,اومزهنا مث ,الجر رشع ينثا نم بيرق سان نيكرشملا نم بيصأو ,ديلولا نب دلاخ باحصأ



 ٣٢ 
 

 .مهلتاق نم الإ اولتاقي ال نأ ةكم نولخدي نيح نيملسملا نم مهئارمأ ىلإ دهع دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 
 مانصألاو ناثوألا نم مرحلا ريهطت

 لوحو ,سوق هدي يفو هب فاطف ,تيبلا ءاج ىتح جرخ سانلا نأمطاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزن املو
 لطاكا نإ ،لطاكا قهزو قحلا ءاج﴿ :لوقيو سوقلاب اهنعطي لعجف ,امنص نوتسو ةئامثالث هيلعو تيبلا
 ةبعكلا يف ىأرو ,اههوجو ىلع طقاستت مانصألاو ,﴾ديعي امو لطاكا ئدبي امو قحلا ءاج﴿ ,﴾اقوهز ناك
 .ترسكف ليثامتلابو روصلاب رمأف ,ليثامتلاو روصلا
 
 ءافوو رب موي مويلا

 دق ناكو ,لخدو هل تحتفف ,ةبعكلا حاتفم هنم ذخأف ,ةحلط نب نامثع اعد هفاوط ىضق املو
 ,نامثع اي« :لاقو هنع ملحف ,هنم لانو لوقلا هل ظلغأف ةنيدملا ىلإ رجاهي نأ لبق اموي حاتفملا هنم بلط
 ترمع لب« :لاقف ,تلضو ذئموي شيرق تكله دقل :لاقف ,»يديب اموي حاتفملا اذه ىرت كلعل

 .لاق ام ىلإ ريسيس رمألا نأ نظو ,اعقوم ةحلط نب نامثع نم هتملك تعقوو ,»ذئموي تزعو
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاقف ,هديب ةبعكلا حاتفمو بلاط يبأ نب يلع هيلإ ماق ةبعكلا نم جرخ املف
 »?ةحلط نب نامثع نيأ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,ملسو كيلع هللا ىلص ,ةياقسلا عم ةباجحلا انل عمجا
 الإ مكنم اهعزني ال ةدلات ةدلاخ اهوذخ ,ءافوو رب موي مويلا ,نامثع اي كحاتفم كاه« :لاقف ,هل يعدف

 .»ملاظ
 
 ةدحوو ديحوت نيد مالسإلا

 ,عنصي اذام نورظتني افوفص دجسملا تألم دق شيرقو ,ةبعكلا باب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حتفو
 ,هدبع رصنو ,هدعو قدص ,هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال« :لاقف ,هتحت مهو بابلا يتداضعب ذخأف
 ةياقسو تيبلا ةنادس الإ ,نيتاه يمدق تحت وهف مد وأ لامو ةرثأم لك الأ ,هدحو بازحألا مزهو
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 مدآو مدآ نم سانلا ,ءابآلاب اهمظعتو ةيلهاجلا ةوخن مكنع بهذأ دق هللا نإ ,شيرق رشعم اي ,جاحلا
 »!بارت نم

 
 اوفراعحك لئابقو ابوعش مكٰـنلعجو Òنأو ركذ نم مكٰـنقلخ انإ ساجا اهيأ اي ﴿ :ةيآلا هذه الت مث

 ﴾ريبخ ميلع هللا نإ ،مكٰىقتأ هللا دنع مكمركأ نإ
 
 ةمحرلا لوسرو ةبحملا يبن

 خأ نباو ميرك خأ ,اريخ :اولاق »?مكب لعاف ينأ نورت ام شيرق رشعم اي« : هللا لوسر لاق مث
 متنأف اوبهذا ,﴾مو;ا مكيلع بيرثت ال﴿ :هتوخإل فسوي لاق امك مكل لوقأ ينإف« :لاق ,ميرك
 »!ءاقلطلا
 

 ,ولعت هللا ةملك نوعمسي مهفارشأو شيرق ءاسؤرو ةبعكلا ىلع نذؤيف دعصي نأ الالب رمأو
 تاعكر ينامث ىلصو ,لستغاف بلاط يبأ تنب ئناه مأ راد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدو ,ناذألاب جترت ةكمو

 .هيلع هللا اركش ,حتفلا تالص
 

 هللا دودح ذيفنت يف زييمتال
 ديز نب ةماسأ ىلإ اهموق عزفف ,ةوزغلا هذه يف ةمطاف اهمسا موزخم ينب نم ةأرما تقرسو

 دح يف ينملكتأ« :لاقو ههجو نولت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملك املف ,هنوعفشتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هتناكمل
 !هللا لوسر اي يل رفغتسا :ةماسأ لاق »?هللا دودح نم

 
 امنإف ,دعب امأ« :لاق مث ,هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف ,ابيطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق يشعلا ناك املف

 هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو ,هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق سانلا كله
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ مث »!اهدي تعطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هديب دمحم سفن يذلاو ,دحلا
 .كلذ دعب اهتيوت تنسحف ,اهدي تعطقف ةأرملا كلتب
 
 مالسإلا ىلع ةعيب

 ىلع ذخأو ,افصلا ىلع مهل سلجف ,مالسإلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعيبل ةكمب سانلا عمتجاو
 دنه نهيفو ,ءاسنلا عياب لاجرلا ةعيب نم غرف املو ,اوعاطتسا اميف هلوسرلو هللا ةعاطلاو عمسلا سانلا
 اهثيدحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهفرعو ,ةزمحب اهعينص نم ناك امل ةركنتم ةبقنتم نايفس يبأ جوز ةبتع تنب
 .تعيابو تملسأو ,ءيرجلا
 
 مكتامم تامملاو مكايحم ايحملا

 :اولاقف ,مهنيب اهيف راصنألا ثدحت ,هدلومو هنطوو هدلب يهو ,هلوسر ىلع ةكم هللا حتف املو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسو ,ةنيدملا ىلإ دوعي ال ,اهب ميقم وهف ,هضرأ هيلع هللا حتف دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ
 مكايحم ايحملا ,هللا ذاعم« :لاقف ,هب اورقأ مث ,اويحتساف ,مهريغ هفرعي الو مهثيدح نع راصنألا

 »!مكتامم تامملاو
 
 ةينثولا رئاعشو ةيلهاجلا راثآ ةلازإ

 تاللا اهنم ,اهلك ترسكف ةبعكلا لوح تناك يتلا ناثوألا ىلإ هايارس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثبو
 هتيب يف عدي الف رخآلا مويلاو هللااب نمؤي ناك نم :ةكمب هيدانم ىدانو ,ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو

 .اهمانصأ اومدهف لئابقلا ىلإ هباحصأ نم الاجر ثعبو ,هرسك الإ امنص
 

 نمؤي ئرمال لحي ال« :ةمايقلا موي ىلإ ةكم ةمرح نلعأف ,ابيطخ ةكم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقو
 لحت الو ,يلبق ناك دحأل للحت مل« :لاقو ,»ةرجش اهب دضعي وأ امد اهيف كفسي نأ رخآلا مويلاو هللااب

 .ةنيدملا ىلإ اعجار فرصنا مث ,»يدعب نوكي دحأل
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 ةكم حتف رثأ
 اوراصو ,مالسإلل مهنم ريثك ردص هللا حرشف ,برعلا سوفن يف قيمع رثأ ةكم حتفل ناكو

 هللا نيد يف نولخدي ساجا تيأرو حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ﴿ :ميظعلا هللا قدصو ,الاسرأ هيف نولخدي

 .﴾اجاوفأ
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 نينح ةوزغ
 نزاوه عامتجا

 يف ريخألا مهسلا برعلا قلطأ اجاوفأ هللا نيد يف نولخدي سانلا أدبو ةكم حتف مت نأ دعبو
 شيرق نيبو اهنيب تناكو ,شيرق دعب ةريبك ةوق نزاوه تناكو ,نيملسملاو مالسإلا ىلع مهتنانك
 .شيرق هل تعضخ امل عضخت ملف ,سفانت
 

 فيقث نزاوه عم هيلإ عمتجاو ,برحلاب ىدانف نزاوه ديس يرصنلا فوع نب كلام ماقو
 اوعفاديو اوتبثيل مهءانبأو مهءاسنو مهلاومأ سانلا عم طحو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ريسلا عمجأو ,اهلك
 .ضرعلاو لهألا نع
 

 ,مالسإلاب دهعلا ثيدح وه نم مهنمو ,ةكم لهأ نم نافلأ هعمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو
 مل ام ىلإ مهددع غلبف ,ةنيدملا نم هعم اوجرخ نيذلا هباحصأ نم فالآ ةرشعو ,ملسي مل نم مهنمو
 ةرثك مهتبجعأو ,ةلق نم مويلا بلغن نل :نيملسملا نم سانأ لاق ىتح ,كلذ لبق ةوزغ يف هغلبي
 .سانلا
 

 نينح يداو يف
 ارادحنا هيف نوردحني مهو ,ناث ةنس لاوش رشاع يف كلذو ,نينح يداو نوملسملا لبقتساو

 نأ الإ نيملسملا عار امف ,هباعش يف مهل اونمكو يداولا ىلإ مهقبس دق نزاوه تناكو ,حبصلا مالظ يف
 .ةامر اموق اوناكو ,دحاو لجر ةلمح اولمحو فويسلا اوتلصأو لبنلاب مهوقشر
 

 كشوي ,ةمساح ةرتف تناكو ,دحأ ىلع دحأ مهنم يولي ال ,نيعجار نيملسملا ةماع رمشناو
   راط نيح دحأ موي عقو اهب ةهيبش تناكو كلذ دعب ةمئاق مهل موقت الف ,نيملسملا ىلع ةرئادلا رودت نأ



 ٣٧ 
 

 .نيملسملا هنع رسحناو ,لتق دق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سانلا يف
 
 ةنيكسلاو حتفلا

 دعب ةميزهلا ةرارم هللا مهقاذأو ,ةرثكلا مهتبجعأ نيذلا نيملسملا بيدأت نم هللا هدارأ ام مت املو
 هللا لوسر ناكو ,نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع ةنيكسلا لزنأو ,ءادعألا ىلع ةركلا مهل در ,حتفلا ةوالح

 راصنألاو نيرجاهملا نم رفن هعم يقب دقو ,بايه الو لجو ريغ ءابهشلا هتلغب ىلع هقفوم يف افقاو ملسو هيلع هللا ىلص
 ,بذك ال يبنلا انأ« :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ,هتلغب ةمَكَحب ذخآ بلطملا دبع نب سابعلاو ,هتيب لهأو
 »!بلطملا دبع نبا انأ
 

 ,دعبلا ىلإ ءادعألا نويع ىلإ اهب یمرو بارت نم ةضبق ذخأ نيكرشملا بئاتك هتلبقتسا املو
 اي !راصنألا رشعم اي :خرصا ,سابع اي« :لاق مهسفنأب سانلا لاغشنا ىأر املو ,موقلا نيعأ تألمف
 محتقيو ,توصلا لجرلا مؤيف ,اتيص الجر ناكو !كيبل ,كيبل :اوباجأف »!ةرمسلا باحصأ رشعم
 ةفئاط مهنم هيلإ عمتجا اذإ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يهتني ىتح ,هسرتو هفيس ذخأيو ,هريعب نع
 .هبئاكر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرشأو ,اولتتقاف سانلا اولبقتسا
 

 ,هللا لوسر دنع نيفتكم یراسألا اودجو ىتح مهتميزه نم سانلا ةعجار تعجر امف ,سانلا دلتجاو
 مoرصن دقل﴿ :ىلاعت هلوق كلذو ,نزاوه ةميزه تمتو ,يداولا مهب ألتماف ,رصنلاب هتكئالم هللا لزنأو

 امب ضرألا مكيلع تقاضو ،ائيش مكنع نغت ملف مكترثك مكتبجعأ ذإ نينح مويو ةريثك نطاوم يف هللا
 بذعو اهورت مل ادونج لزنأو نينمؤملا بلو Ìوسر بل هتنيكس هللا لزنأ مث ($ نيربدم مت;و مث ،تبحر

 ﴾نيرفٰـكلا ءازج كلذو اورفك نيAا
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 فئاطلا ةوزغ
 
 فيقث لولف

 ام هيف اولخدأو ,مهنصح اومرو ,اهتنيدم باوبأ مهيلع اوقلغأو ,فئاطلا فيقث لولف مدقو
 نم ابيرق لزن ىتح ىضمو مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راسف ,اهتدع برحلل اودعأو ,ةنسل مهل حلصي
 دقف هولخدي نأ ىلع اوردقي ملو ,فئاطلا طئاح نم ابيرق ركسعلا ناكو ,هركسع هب برضف ,فئاطلا
 .ةامر اوناكو ,دارج لجر هنأك اديدش ايمر لبنلاب نيملسملا فيقث تمرو ,مهنود هوقلغأ
 

 فئاطلا راصح
 اومارتو اديدش الاتق مهلتاق ,ةليل نيرشعو اعضب مهرصاحو ,رخآ ناكم ىلإ ركسعلا لقنف

 نم لاجر لتقو ,راصحلا دتشاو ,ةرم لوأل قينجنملا راصحلا اذه يف هللا لوسر مدختساو ,لبنلاب
 .لبنلاب نيملسملا
 
 برحلا ناديم يف ةمحرلا

 نودمتعي امم يهو ,فيقث بانعأ عطقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ برحلا تلاطو راصحلا قاض املو
 ينإف« : هللا لوسر لاقف ,محرللو هللا اهعدي نأ اولأسف ,نوعطقي اهيف سانلا عقوو ,مهشاعم يف اهيلع
 جرخف »!رح وهف انيلإ جرخو ,نصحلا نم لزن دبع اميأ: هللا لوسر يدانم ىدانو ,»محرللو هللا اهعدأ
 نم لجر ىلإ مهنم لجر لك عفدو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهقتعأف ,ةركب وبأ مهيف الجر رشع ةعضب مهنم
 .ةديدش ةقشم فئاطلا لهأ ىلع كلذ قشف هنومي نيملسملا
 

 راصحلا عفر
  نب رمع رمأف ,نيعئاط مالسإلا يف اولخدي نأ دارأو ,فئاطلا حتف يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نذؤي ملو
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  .فئاطلا انيلع حتفي ملو لحرن :اولاقو ,كلذ نم سانلا جضف ,ليحرلاب سانلا يف نذأف  باطخلا
 

 لوسر لاقف ,تاحرج نيملسملا تباصأف ,اودغف ,»لاتقلا ىلع اودغاف« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 .اورسف ,»هللا ءاش نإ ادغ نولفاق انإ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 

 اهمناغمو نينح ايابس
 نيملسم هيلع اومدقي نأ نزاوهب ینأتساو ,سانلا نم هعم نميف ةنارعجلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزنو

 .سانلا لوأ مهبولق ةفلؤملا ىطعأو ,اهمسقف لاومألاب أدب مث ,ةليل ةرشع عضب
 

 نزاوه ىلع ايابسلا در
 يبسلاب مهيلع نمي نأ هولأسف ,الجر رشع ةعبرأ مهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نزاوه دفو مدقو

 مكيلإ بحأ مكؤاسنو مكؤانبأف ,هقدصأ يلإ ثيدحلا بحأ نإو ,نورت نم يعم نإ« :لاقف ,لاومألاو
 انإ :اولوقف ,اوموقف ةادغلا تيلص اذإ« :لاقو ,ائيش ءاسنلاو ءانبألاب لدعن انك ام :اولاق »?مكلاومأ مأ
 .»انيبس انيلع دري نأ هللا لوسر ىلإ نينمؤملاب عفشتسنو نينمؤملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب عفشتسن
 

 وهف بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام امأ« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ,كلذ اولاقف اوماق ةادغلا ىلص املف
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل وهف انل ناك ام :راصنألاو نورجاهملا لاقف ,»سانلا مكل لأسأسو ,مكل

 
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مهيبس نع اولزانتي نأ ميلس ينبو ةرازف ينبو ميمت ينب نم ةثالث ىبأو

 ءاسنلاو ءانبألاب اولدعي ملف مهتريخ دقو ,مهب تينأتسا تنك دقو ,نيملسم اوؤاج دق موقلا ءالؤه نإ«
 ,هقحب كسمتسي نأ بحأ نمو ,كلذ ليبسف هدري نأب هسفن تباطف ئش نهنم هدنع ناك نمف ,ائيش
 .»انيلع هللا ءيفي ام لوأ نم ضئارف تس ةضيرف لكب هلو ,مهيلع دريلف
 



 ٤٠ 
 

 اوعجراف ,ضري مل نمم مكنم يضر نم فرعن ال انإ« :لاقف , هللا لوسرل انبيط دق :سانلا لاقف
 لوسر اسكو ,دحأ مهنم فلختي ملو مهءانبأو مهءاسن مهيلع اودرف ,»مكرمأ مكؤافرع انيلإ عفري ىتح

 .ةيطبق ةيطبق يبسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 

 مركو ةقر
 تخأ ةيدعسلا ةميلح تنب ءاميشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هوقاس نميف اوقاس دق نوملسملا ناكو

 تلاقف ,نوردي ال مهو قوسلا يف اهيلع اوفنعو ,ةعاضرلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لوسر ىلإ اهب اوتأ ىتح اهوقدصي ملف ,ةعاضرلا نم مكبحاص تخأل ينإ هللاو نوملعت :نيملسملل
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا

  
 ام« :لاق .ةعاضرلا نم كتخأ ينإ ,هللا لوسر اي :تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاميشلا تهتنا املو

 ,ةمالعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعو ,َكُتَكِّرَوَتُم انأو يرهظ يف اهينتضضع ةضع :تلاق »?كلذ ةمالع
 نأ تببحأ نإو ,ةركم ةيبحم يدنعف تببحأ نإ« :لاقو ,اهريخو ,هيلع اهسلجأو هءادر اهل طسبو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعتمو ,يموق ىلإ يندرتو ينعتمت لب :تلاقف ,»تلعف كموق ىلإ يعجرتو كعتمأ
 .ةاشو يعنو ةيراجو دبعأ ةثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهاطعأو ,تملسأف
 

 نوهراك ال نوعئاط
 نودباع نوبئات نوبيآ :اولوق« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اولبقتساو فئاطلا نم نيملسملا لحترا املو

 .»مهب تئاو افيقث دها مهللا« :لاق ,فيقث ىلع هللا عدا ,هللا لوسر اي ليق ,»نودماح انبرل
 

 وعدي عجرو ,ملسأف ةنيدملا لخدي نأ لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كردأو يفقثلا دوعسم نب ةورع قحل
 ,هنيد مهيلع رهظأو مالسإلا ىلإ مهاعد املف ,مهيف ةلزنم بحاص ,مهيلإ اببحم ناكو ,مالسإلا ىلإ هموق
 .اديهش لتقف ,لبنلاب هومر



 ٤١ 
 

 ,برعلا نم مهلوح نم برحب مهل ةقاط ال هنأ اوأرو ,مهنيب اورمتئا مث ,ارهشأ هلتق دعب فيقث ماقأو
 . هللا لوسر ىلإ ادفو اولسرأف ,اوملسأو اوعياب دقو
 

 ةينثولا عم ةداوه ال
 لوسر اولأسو ,اوملسأو ,هدجسم ةيحان يف ةبق مهيلع برضو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اومدقو

 هنولأسي اوحرب امو ,مهيلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یبأف ,نينس ثالث اهمدهي ال ,تاللا مهل عدي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ابأ ثعبي نأ الإ ىبأف ,مهمودق دعب ادحاو ارهش اولأس ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع ىبأيو ,ةنس ةنس
 :لاقف ,ةالصلا نم مهيفعي هولأسو ,اهنامدهي - مهموق نم وهو - ةعبش نب ةريغملاو برح نب نايفس
 .»هيف ةالصال نيد  يف ريخ ال«
 

 ةريغملاو برح نب نايفس ابأ مهعم ثعب نيعجار مهدالب ىلإ اوهجوتو مهرمأ نم اوغرف املو
 .مهرخآ نع فئاطلا لهأ ملسأ ىتح فيقث يف مالسإلا رشتناو ,ةريغملا اهمدهف ,ةبعش نب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٢ 
 

 كوبت ةوزغ
 

 ,كلذ نم رغصأ اهسفنأ نوري اوناك لب ,مهيلع فحزلاو مورلا وزغب نوملحي ال برعلا ناك
 ىأرو ,اهوفشي ملو مهسوفن يف ةجاح اهنم اوضقي مل يتلا ةتؤم ةوزغ نوركذي نولازي ال مورلا ناك دقو
 ةيمورلا شويجلا لخدت نأ لبق اهيف لخديو مورلا دالب ىلإ نيملسملا شيجب مدقتي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .مالسإلا زكرم ىدحتتو برعلا دودح
 

 ةوزغلا نمز
 رامثلا تباط نيح ديدش رح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهازغ ,عست ةنس بجر يف ةوزغلا هذه تناكو

 ,مهوزغ ةبهأ اوبهأتيل مهرمأ نيملسملل ىلجف ,اريثك اودعو ازافمو اديعب ارفس لبقتساو ,لالظلاو
 .دالب بدجو ,سانلا ةرسع نمز نمزلا ناكو ,ديري يذلا ههجوب مهربخأف

 
 ,رهاقلا يوقلا ودعلا نم اقافشإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جورخلا اوهركو ,للعب نيقفانملا للعتو

 نوفلخملا حرف﴿ :ىلاعت هللا لوقي كلذ يفو ,قحلا يف اكشو ,داهجلا يف ةداهزو ,ديدشلا رحلا نم ارارفو
 ران لق رحلا يف اورفنت ال اولاقو هللا ليبس يف مهسفنأو مهلٰومأب اودهٰـجي نأ اوهرoو هللا لوسر فٰـلخ مهدعقمب

 .﴾نوهقفي اوناك ول ارح دشأ منهج
 
 ريسملاو داهجلا يف ةباحصلا سفانت

 ليبس يف ةقفنلا ىلع ينغلا لهأ ضحو ,زاهجلاب سانلا رمأو ,هرفس يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجو
 ,اوبستحاو ,ةلحار الو اداز نوكلمي ال نيذلا نيملسم نم اددع ينغلا لهأ نم لاجر لمحف ,هللا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل اعدو ,رانيد فلأ قفنأو ,ةرسعلا شيج نافع نبا نامثع زهجو
 
 



 ٤٣ 
 

 كوبت ىلإ شيجلا ريس
 هب جرخ شيجلا ربكأ ناكو كوبت ىلإ ةنيدملا نم سانلا نم افلأ نيثالث يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو

 اوملظ نيذلا تويب اولخدت ال« :لاقو نيبذعملا رايد اهنأب مهربخأو ,دومث رايد رجحلاب لزنو ,ةوزغ يف
 .»مهباصأ ام مكبيصي نأ افوخ ,نوكاب متنأو الإ مهسفنأ
 

 ,ةباحس هناحبس هللا لسرأف ,اعدف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ اوكشف ,مهل ءام الو سانلا حبصأو
  .ءاملا نم مهتجاح اولمتحاو سانلا ىوترا ىتح ترطمأف
 

 ةنيدملا ىلإ لوسرلا ةدوع
 هللا لوسر اوحلاصف ,دودحلاب نوميقم برعلا نم ءارمأ هاتأ كوبت ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهتنا املو

 هايملا نيمأتو دودحلا ةلافك طرش هيف نمأ باتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهضعبل بتكو ,ةيزجلا هوطعأو ملسو هيلع هللا ىلص
 ماحتقاو فحزلا ةركف نع مهودعو مورلا باحسنا رمأ غلب انهو ,نيقيرفلا ةمالسل نامضلاو قرطلاو
 .ضرغلا ققحت دقو ,مهدالب لخاد مهعبتتل الحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ري ملف ,دودحلا
 

  .ةنيدملا ىلإ الفاق فرصنا مث ,ةليل ةرشع عضب كوبتب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأو
 
 هيف هحاجنو كلام نب بعك ءالتبا

 ,ةيمأ نبا لالهو عيبرلا نب ةرارمو كلام نب بعك ةوزغلا هذه نع فلخت نم نيب نم ناكو
 نمم ةيمأ نب لالهو عيبرلا نب ةرارم ناكو ,مالسإلا يف ءالب نسح مهلو ,نيلوألا نيقباسلا نم اوناكو
 ,ةيهلإ ةمكح نم الإ كلذ نكي ملو ,مهتداعو مهقلخ نم تاوزغلا نع فلختلا نكي ملو ,اردب ادهش
 ىلع دئازلا دامتعالاو ةدارإلا فعضو فيوستلا وه امنإو ,نيملسملل ةيبرتو ,مهسفنأل اصيحمتو
 .ةدوجوملا لئاسولا
 



 ٤٤ 
 

 مهبنتجاف ,ةعاطلاو عمسلا الإ نيملسملا نم ناك امو ,مهمالك نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یهن و
 قاوسألا يف فوطيو نيملسملا دهشيف جرخي كلام نب بعك ناكو ,ةليل نيسمخ كلذ ىلع اوثبلو ,سانلا

 ىلإ ىدعت لب كلذ ىلع رمألا رصتقي ملو ,ةبحملا يف اخوسر الإ باتعلا اذه هدزي ملو ,دحأ هملكي الو
 .اولعفف نهولزتعي نأ اورمأف ,ةثالثلا ءالؤه جاوزأ
 

 هلوسر هءاجف ,هيلع معنيو همركيل هتمصاع ىلإ كلام نب بعك ناسغ كلم اعد لاحلا اذه يفو
 .هيف هامرو ارونت هب دصق نأ الإ بعك نم ناك امف ,هنم اباتك هيلإ عفدو
 

 تقاضو ,مهسفنأ مهيلع تقاض دقو ,نينمؤملا ةثالثلا ءالؤه صيحمت نم هللا هدارأ ام مت املو
 بل هللا بات دقل﴿ :لاقف ,تاواس عبس قوف نم مهتبوت لزنأو مهنع جرفأ ,تبحر امب ضرألا مهيلع

 ،مهيلع بات مث ،مهنم قيرف بولق غيزي داك ام دعب نم ةرسعلا ةعاس يف هوعبتا نيAا راصنألاو نيرجٰـهملاو يبجا
 مهيلع تقاضو تبحر امب ضرألا مهيلع تقاض اذإ ¶ح اوفلخ نيAا ةثٰـلخكا بلو '## ميحر فوءر مهب هنإ

 .﴾ميحرلا باوحكا وه هللا نإ اوبوت; مهيلع بات مث ه;إ الإ هللا نم أجلم ال نأ اونظو مهسفنأ
 

 ةوزغ رخآ كوبت ةوزغ
 ثوعبلاو ,ةوزغ نيرشعو اعبس اهددع غلب يتلا ةيوبنلا تاوزغلا تهتنا كوبت ةوزغبو

 نم اليتق ١٠١٨ اهلك اهالتق زواجتت ملو ,لاتق اهلك يف نكي ملو ,نيتس اهددع غلب يتلا ايارسلاو
 تعاطتسا ىتح ,ةريزجلا ءاجرأ يف نمألا ةطساب ,هللا الإ اهددع ملعي ال ءامدل ةنقاح تناكو ,نيقيرفلا
 .هللا الإ ادحأ فاخت ال ,ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت نأ ةنيعظلا
 
 ةءاربلا لوزنو مالسإلا يف جح لوأ

 ميقيل ةنسلا هذه يف جحلل اريمأ ركب ابأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو ,عست ةنس جحلا ضرفو
 اعدو ,ةنيدملا نم لجر ةئامثالث يف نيملسملا نم جحلا دارأ نم ركب يبأ عم جرخو ,مهجح نيملسملل



 ٤٥ 
 

 ,رفاك ةنجلا لخدي ال هنأ رحنلا موي سانلا يف نذأو جرخا« : هل لاقف ,بلاط يبأ نب يلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .»نايرع تيبلاب يف فوطي الو ,كرشم ماعلا دعب جحي الو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٦ 
 

 دوفولا ماع
 
 ةنيدملا ىلإ دوفولا رطاقت

 ,مالسإلا زكرم ىلإ دوفولا ترطاقت ,امناغ املاس كوبت نم هيبن داعو ,ةكم هللا حتف نأ دعبو
 ةيلهاجلاو اهراثآو ةينثولل ةديدش ةهاركو مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف سامح عم اهنطاوم ىلإ دوعت تناكو
 .اهرئاعشو

 
 ملكت ام لوأ ناكف ,ايعاد هموق ىلإ عجرو ,ركب نب دعس ينب نع ادفاو ةبلعث نب مامض مدقو

 :لاقو !نونجلا قتاو ,ماذجلا قتا ,صربلا قتا ,مامض اي هم :اولاق ,ىزعلاو تاللا تسئب :لاق نأ هب
 متنك ام هب مكذقنتسا اباتك هيلع لزنو الوسر ثعب دق هللا نإ ,ناعفني الو نارضي ال هللاو امهنإ ,مكليو
 هدنع نم مكتئج دقو ,هلوسرو هدبع دمحم نأو ,هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإو ,هيف
  .املسم الإ ةأرما الو لجر هيح يف مويلا كلذ نم ىسمأ امف ,هنع مكاهن امو هب مكرمأ امب

 
 ,هعضاوتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأ ىأر امدعب ملسأو ,روهشملا داوجلا متاح نب يدع مدقو

 .كلم رمأب اذه ام هللاو :لاق ىتح
 

 امهاصوأو ,مالسإلا ىلإ ةوعدلل نميلا ىلإ ىسوم ابأو لبج نب ذاعم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو
 .»ارفنت الو ارشبو ,ارسعت الو ارسي« :لاقو
 

 العو اهروس ىلعأ الع مث ,تاللا رسكف فئاطلا ىلإ ةبعش نب ةريغملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو
 ىلع لخد ىتح دفولا لبقأو ,ضرألاب اهووس یتح ارجح ارجح اهنومدهي اولاز امف ,هعم لاجرلا

  .هدمحو هموي نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ٤٧ 
 

 ةرشعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قالخأ نودهشيو ,نيدلا يف هقفتتو مالسإلا ملعتت دوفولا تناكو
 نولأسيو ,نولصي نيملسملا نوريو ,نآرقلا نوعمسيف ,دجسملا ءانف يف ميخ مهل برضت دقو ,هباحصأ
 ,ةمكحو ةغالب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهبيجيو ,ةحارصو ةطاسب يف مهرطاخ يف لوجي امع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .نونئمطيو نونمؤيف نآرقلاب دهشتسيو
 
 تاقدصلاو ةاكزلا ضرف
 .ةاكزلا تضرف ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يفو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٨ 
 

 عادولا ةجح
 عادولا ةجح ناوأ

 ,جحلا ىلإ نيملسملا سوفن تقاتو ,ناثوألاو سجرلا نم هتيب ريهطت نم هللا هدارأ ام مت املو
 ىلإ ةرورضلا تأجلأو ,قارفلا ةعاس تندو ,نانحلاو بحلا سأك تحفطو ,هنع مهدهع دعب دقو
 .مالسإلا يف جح دق ملسو هيلع هللا ىلص نكي ملو ,جحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا نذأ ,ةمألا عادو
 

 ةداهشلا يدؤيو مهكسانمو مهنيد مهملعيو نيملسملا ىقليو ,تيبلا جحيل ةنيدملا نم جرخف
 ةيلهاجلا راثآ وحميو ,قاثيملاو دهعلا نيملسملا نم ذخأيو ,ةريخألا اياصولا يصويو ,ةنامألا غلبيو
 ةجح«ـب ةجحلا هذه تيمسو ,ناسنإ فلأ ةئام نم رثكأ عم جحو ,هيمدق تحت اهعضيو ,اهسمطيو
 .»غالبلا ةجح«و »عادولا
 

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جح فيك
 نم كلذب عمسو ,هعم جورخلل اوزهجتف ,جاح هنأ سانلا ملعأو ,جحلا ىلع هللا لوسر مزع

 نم اوناكف ,نوصحي ال قئالخ قيرطلا يف هافاوو , هللا لوسر عم جحلا نوديري اومدقف ,ةنيدملا لوح
 نيقب سمخل رهظلا دعب اراهن ةنيدملا نم جرخو ,رصبلا دم ,هلامش نعو هنيمي نعو ,هفلخ نمو هيدي نيب
 اهيف مهملع ,ةبطخ كلذ لبق مهبطخو ,اعبرأ اهب رهظلا ىلص نأ دعب ,تبسلا موي ةدعقلا يذ نم
 .هننسو هتابجاوو مارحإلا
 

 ةمعنلاو دمحلا نإ ,كيبل كل كيرش ال كيبل ,كيبل مهللا كيبل« :لوقيو يبلب وهو راس مث
 ,تيبلاب فاطو ,مارحلا دجسملا لخدو ,ةجحلا يذ عبار يف ةكم لخدو ,»كل كيرش ال كلملاو كل

 هعم نمب - ةجحلا يذ نماث - ةيورتلا موي هجوت مث ,مايأ ةعبرأ ةكمب ماقأو ,ةورملاو افصلا نيب ىعسو
 .اهب تابو ,رصعلاو رهظلا اهب ىلصو اهب لزنو ,ینم ىلإ نيملسملا نم



 ٤٩ 
 

 لزنف ةعمج موي ناكو ,ةفرع ىلإ ىنم نم راس ,ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا سمش تعلط املف
 اهيف مدهو ,مالسإلا دعاوق اهيف ررق ةميظع ةبطخ هتلحار ىلع وهو ةفرع موي سانلا بطخو ,اهب
 ءامدلا يهو ,اهميرحت ىلع للملا تقفتا يتلا تامرحملا ميرحت اهيف ررقو ,ةيلهاجلاو كرشلا دعاوق
 قحلا ركذو ,اريخ ءاسنلاب مهاصوأو ,هلطبأو ,هلك ةيلهاجلا ابر اهيف عضوو ,ضارعألاو لاومألاو
 .فورعملاب ةوسكلاو قزرلا نهل بجاولا نأو ,نهيلعو نهل يذلا
 

 مث ,هب نيمصتعم اوماد ام اولضي نل مهنأ ربخأو ,هللا باتكب ماصتعالاب اهيف ةمألا ىصوأو
 تغلب دق كنأ دهشن :اولاق ?نودهشي اذاهبو نولوقي اذاب مهقطنتساو ,هنع نولوئسم مهنأ مهربخأ

 غلبي نأ مهرمأو تارم ثالث مهيلع هللا دهشتساو ,ءامسلا ىلإ هعبصإ عفرف ,تحصنو تيدأو
 .مهبئاغ مهدهاش

 
 رصعلا ىلصف ماقأ مث ,نيتعكر رهظلا ىلصف ,ةالصلا ماقأ مث ,نذأف الالب رمأ ,ةبطخلا متأ املف

 ءاعدلا يف ذخأف ,هريعب ىلع ناكو ,فقوف فقوملا ىتأ ىتح بكر هتالص نم غرف املف ,اضيأ نيتعكر
 ,نيكسملا ماعطتساك هردص ىلإ هيدي اعفار هئاعد يف ناكو ,سمشلا بورغ ىلإ لاهتبالاو عرضتلاو
 نم ءيش كيلع ىفخي ال ,يتينالعو يرس ملعتو ,يناكم ىرتو يمالك عمست كنإ مهللا« :اهيف لوقي
 ةلأسم كلأسأ ,يبونذب فرتعملا رقملا ,قفشملا لجولاو ,ريجتسملا ثيغتسملا ,ريقفلا سئابلا انأ ,يرمأ
 ,هتبقر كل تعضخ نم ,ريرضلا فئاخلا ءاعد كوعدأو ,ليلذلا بنذملا لاهتبا كيلإ لهتبأو ,نيكسملا

 افوؤر يب نكو ,ايقش بر كئاعدب ينلعجت ال مهللا ,كل هفنأ مغرو ,هدسج لذو ,هانيع كل تضافو
 .»نيطعملا ريخ ايو ,نيلوئسملا ريخ اي ,اميحر
 

 مٰـلسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مو;ا﴿ :هيلع تلزنأ كانهو

 .﴾انيد



 ٥٠ 
 

 مان مث ,ءاشعلاو برغملا كلانه ىلصو ,ةفلدزملا ىتأ ىتح ةفرع نم ضافأ سمشلا تبرغ املف
 ةلبقلا لبقتساف ,مارحلا رعشملا یتأ ىتح بكر مث ,تقولا لوأ يف اهالص رجفلا علط املف ,حبصأ ىتح
 ريسلا يف عرسأو ,سمشلا عولط لبق ةفلدزم نم راس مث ,ليلهتلاو ريبكتلاو عرضتلاو ءاعدلا يف ذخأو
 .اهامرف ةبقعلا ةرمج یتأف ,ینم یتأ ىتح

 
 هلضفو هميرحتو رحنلا موي ةمرحب اهيف مهملعأ ةغيلب ةبطخ سانلا بطخف ,ىنم ىلإ عجر مث

 ذخأب سانلا رمأو ,هللا باتكب مهداق نمل ةعاطلاو عمسلاب رمأو ,دالبلا عيمج ىلع ةكم ةمرحو ,هللا دنع
 غيلبتلاب رمأو ,ضعب باقر مهضعب برضي ,ارافك هدعب اوعجري ال نأ سانلا رمأو ,هنع مهكسانم
 ,مكرمأ اذ اوعيطأو ,مكرهش اوموصو ,مكسمخ اولصو ,مكبر اودبعا« :كلت هتبطخ يف لاقو ,هنع
 .»عادولا ةجح« :اولاقف ,سانلا ذئنيح عدوو ,»مكبر ةنج اولخدت
 

 ددع هرحن يذلا اذه ددع ناكو ,هديب ةندب نينسو اثالث رحنف ,ینمب رحنملا ىلإ فرصنا مث
 ,قالحلاب ىعدتسا ,هرحن ملسو هيلع هللا ىلص لمكأ املف ,ةئاملا نم يقب ام رحني نأ ايلع رمأو كسمأ مث ,هرمع نينس
 فاوط وهو ,ةضافإلا فاوط فاطو ,ابكار ةكم ىلإ ضافأ مث ,هيلي نم نيب هرعش مسقو ,هسأر قلحف
 رظتنا حبصأ املف ,اهب تابف كلذ هموي نم ىنم ىلإ عجر مث ,مئاق وهو برشف مزمز یتأ مث ,ةرايزلا

 ةرمجلا مث ,ىطسولا مث ,ىلوألا ةرمجلاب أدبف ,رامجلا ىلإ هلحر نم یشم ,تلاز املف ,سمشلا لاوز
 .ةبقعلا ةرمج يهو ,ةثلاثلا
 

 ,ارحس اليل عادولل فاطف ,ةكم ىلإ ضهن مث ,ثالثلا قيرشتلا مايأ يمر لمكأ ىتح رخأتو
 ,تارم ثالث ربك ةنيدملا ىأر املف ,اهب تاب ةفيلحلا اذ ىتأ املف ,ةنيدملا ىلإ هجوتو ,ليحرلاب سانلا رمأو
 نوبئات نوبيآ ,ريدق ئش لك ىلع وهو ,دمحلا هلو ,كلملا هل ,هل كيرش ال هدحو هللا هلإ ال« :لاقو
 اهلخد مث ,»هدحو بازحألا مزهو ,هدبع رصنو ,هدعو هللا قدص نودماح انبرل نودجاس نودباع
 .اراهن



 ٥١ 
 

 ةافولا
 

 ءاقللا ةعاس وندو عيرشتلاو غيلبتلا ةمهم لامك
 مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ مو;ا﴿ :ىلاعت هلوق لزنو ,لامكلا ةورذ نيدلا اذه غلب املو

 قح هللا يف دهاجو ,ةنامألا ىدأو ,ةلاسرلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلبو ,﴾انيد مٰـلسإلا مكل تيضرو يتمعن
 تندو ملاعلا اذه قارفب ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا نذأ ,اجاوفأ نيدلا اذه يف سانلا لوخدب هيبن نيع هللا رقأو ,هداهج
 اجاوفأ هللا نيد يف نولخدي ساجا تيأرو # حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ﴿ :لاقف كلذب ملعأو ,ءاقللا ةعاس

 .﴾اباوت ناك هنإ هرفغتساو كبر دمحب حبسف $
 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىوكش
 عيقب ىلإ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ كلذ أدبم ناكو ,رفص رهش رخآ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر یوكش أدتبا دقو

 .كلذ هموي نم هعجوب ئدتبا حبصأ املف ,هلهأ ىلإ عجر مث مهل رفغتساف ,ليللا فوج نم دقرغلا
 
 يف اعادص دجأ انأو يندجوف ,عيقبلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر : نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق 

 تيب يف وهو هعجو هب دتشاو .»هاسأراو ةشئاع اي هللاو انأ لب« :لاقف !ْهاَسْأَراَو :لوقأ انأو ,يسأر
 نم نيلجر نيب يشمي جرخو ,هل نذأف ,ةشئاع تيب يف ضرمي نأ يف نهنذأتساف هءاسن اعدف  ةنوميم
 تيب لخد ىتح ,هامدق طحت هسأر ابصاع بلاط يبأ نب يلع رخألاو سابع نب لضفلا امهدحأ هلهأ

  . ةشئاع
 
 يتلا ماعطلا ملأ دجأ لازأ ام ةشئاع اي« :هيف تام يتلا هضرم يف لوقي ناكو : ةشئاع لوقت

 .»مسلا كلذ نم يرهبأ عاطقنا تدجو ناوأ اذهف ,ربيخب تلكأ
 



 ٥٢ 
 

 ثوعبلا رخآ
 ءاقلبلا موخت ليخلا ئطوي نأ هرمأو ,ماشلا ىلإ ةثراح نب ديز نب ةماسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو

 نم ناك ,هشيج يف راصنألاو نيرجاهملا نم رابكلا نم ريثك بدتناو ,نيطسلف ضرأ نم نورادلاو
 ذفنو ,فرجلاب ميخم ةماسأ شيجو ,ضرملا هب دتشاو ,هللا لوسر هثعب , باطخلا نب رمع مهربكأ
 .هدارمل الامكإو هتبغرل اقيقحت لوسرلا ةافو دعب ةماسأ شيج ركب وبأ

 
 ةريزج يف اوكرتي ال نأو ,هب مهزيجي ناك ام وحنب دفولا اوزيجي نأ هضرم يف نيملسملا ىصوأو

  نيكرشملا اهنم اوجرخأ :لاق ,نينيد برعلا
 

  ءايربكلاو ولعلا نع مهل ريذحتو نيملسملل ءاعد
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهب بحرف ,ةشئاع تيب يف نيملسملا نم رفن عمتجا هاوكش مايأ نم موي يفو

 ,مكب هللا يصوأو ,هللا ىوقتب مكيصوأ« :لاقو ,قيفوتلاو رصنلاو ىدهلاب مهل اعدو مهايحو
 :مكلو يل لاق هللا ناف ,هدالبو هدابع يف هللا ىلع ولعت ال نأ ,نيبم ريذن هنم مكل ينإ ,مكيلع هفلختسأو

 سيلأ﴿ :لاقو ,﴾نيقتملل ةبقٰـعلاو اداسف الو ضرألا يف اولع نوديري ال نيثل اهلعجن ةرخآلا را·ا كلت﴿

 .»﴾نيربكتملل ىوثم منهج يف
 

 لاملا نم لضف امل ةهاركو ايندلا يف دهز
 »?بهذلاب تلعف ام ,ةشئاع اي« :هيف تام يذلا هضرم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :ةشئاع تلاق

 هللااب دمحم نظ ام« :لوقيو هديب اهبلقي لعجف ,ةعستلا وأ ةينامثلا وأ ةعبسلا ىلإ ةسمخلا نيب ام تءاجف
 .»اهيقفنأ ?هدنع هذهو هيقل ول لجو زع
 
 ركب يبأ ةمامإو ةالصلاب مامتها

  ,هللا لوسر اي كنورظتني مه ,ال :انلق »?سانلا ىلصأ« :لاقف هعجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لقثو



 ٥٣ 
 

 :لاقف قافأ مث ,هيلع يمغأف ءونيل بهذ مث ,لستغاف ,اولعفف ,»بضخملا يف ءام يل اوعض« :لاقف
 اولعفف ,»بضخملا يف ءام يل اوعض« :لاق ,هللا لوسر اي كنورظتني مه ,ال :اولاق »?سانلا ىلصأ«
 اي كنورظتني مه ,ال :اولاق »?سانلا ىلصأ« :لاقف قافأ مث ,هيلع يمغأف ءونيل بهذ مث ,لستغاف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسرأف ,ءاشعلا ةالصل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نورظتني دجسملا يف فوكع سانلاو ,هللا لوسر
 قحأ تنأ :لاقف ,سانلاب لص ,رمع اي :لاقف ,اقيقر الجر ركب وبأ ناكو ,سانلاب يلصي نأب ركب يبأ ىلإ
 .مايألا كلت مهب ىلصف ,كلذب
 

 بلاط يبأ نب يلع رخآلاو سابعلا امهدحأ نيلجر نيب جرخف ,ةفخ دجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ مث
 ,هبنج ىلإ ءاسلجأف امهرمأو ,رخأتي ال نأ هيلإ أموأف رخأتيل بهذ ركب وبأ هآر املف ,رهظلا ةالصل 

 .ادعاق يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ,امئاق يلصي ركب وبأ لعجيف
 

 عادولا ةبطخ
 هللا هريخ هللا دابع نم ادبع نأ هسأر ابصاع ربنملا ىلع سلاج وهو هللا لوسر هب ملكت اميف ناكو

 هللا لوسر نأ فرعو ,ةملكلا هذه ینعم ركب وبأ مهفو ,هللا دنع ام راتخاف ,هدنع ام نيبو ايندلا نيب
 .انئانبأو انسفنأب كيدفن نحن لب :لاقو ىكبف ,هسفن ينعي ملسو هيلع هللا ىلص

 
 ةالصلا يف فوفص مهو نيملسملا ىلإ ةرظن رخآ

 فشك رجفلا ةالص يف فوفص مهو نينثالا موي ناك اذإ ىتح ,نيملسملاب يلصي ركب وبأ ناكو
 هتوعد سرغ رمثأ فيك یأرو ,مهبر مامأ فوقو مهو نيملسملا ىلإ رظني ةرجحلا رتس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يبنلا فشك : ةباحصلا لوقي ,رينم وهو ههجو رانتساو ,ميلع هب هللا ام رورسلا نم ئلمف ,هداهجو
 نأ انممهف ,كحضي مسبت مث ,فحصم ةقرو ههجو نأك ,مئاق وهو انيلإ رظني ةشئاع ةرجح رتس ملسو هيلع هللا ىلص

 یخرأو ,»مكتالص اومتأ« نأ انيلإ راشأف ,ةالصلا ىلإ جراخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اننظو ,حرفلا نم نتتفن
 .ملسو هيلع هللا ىلص هموي نم يفوتو ,رتسلا



 ٥٤ 
 

 دجاسم اهذاختاو روبقلا ةدابع نم ريذحت
 مهئايبنأ روبق اوذخا ,یراصنلاو دوهيلا هللا لتاق« :لاق نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ملكت ام رخآ ناك

 قفط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لزن امل : سابع نباو ةشئاع لوقت .»برعلا ضرأ ىلع نانيد نيقبي ال ,دجاسم
 دوهيلا ىلع هللا ةنعل« :كلذك وهو لاقف ,ههجو نع اهفشك متغأ اذاف ,ههجو ىلع هل ةصيمخ حرطي

 .اوعنص ام رّذحي ,»دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ,یراصنلاو
 
 ةريخألا ةيصولا

 ىتح »مكنايأ تكلم امو ,ةالصلا« :ةافولا هترضح نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيصو ةماع تناك
 ةالصلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصوأ: يلع لوقيو ,هناسل اهب ضيفي داكي امو هردص اهب رغرغي لعج
 .مكنايأ تكلم امو ةاكزلاو
 

 قيفرلا يف ,ىلعألا قيفرلا يف« :لاقو ءامسلا ىلإ هرصب عفرف ,هذوعأ تبهذ : ةشئاع لوقتو
 ,ةجاح اهب هل نأ تننظف ,اهيلإ رظنف ,ةبطر ةديرج هديبو ركب يبأ نب نمحرلا دبع لخدو » !ىلعألا
 تطقسف ,اهينلواني بهذ مث ,انتسم ناك ام نسحأ اهب نتساف ,هيلإ اهتعفدف ,اهتضفنف اهتذخأف :تلاق
 مث ,ههجو اهب حسميف ,ءاملا يف هدي لخدي لعجف ,ءام اهيف ةبلع وأ ةوكر هيدي نيبو :تلاق .هدي نم
 تلامو ,ضبق ىتح »ىلعألا قيفرلا يف ,ىلعألا قيفرلا يف ,تاركسل توملل نإ ,هللا الإ هلإ ال« :لوقي
 .ءاملا يف هدي
 

 هرصب صخشأف ,قافأ مث ةعاس هيلع يشغ ,يذخف ىلع هسأرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب لزن :تلاقو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ملكت ةملك رخآ تناكو »!ىلعألا قيفرلا مهللا« :لاقف ,تيبلا فقس ىلإ
 

  ايندلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قراف فيك
  هتوم دنع كرت امو ,ايندلا كولوم هبهريو ,برعلا ةريزج مكحي وهو ايندلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قراف



 ٥٥ 
 

 ,ةقدص اهلعج اضرأو ,هحالسو ءاضيبلا هتلغب الإ ,ائيش الو ,ةمأ الو ادبع الو ,امهرد الو ارانيد
 هللا ىلص ,تام ىتح هب كفي ام دجو ام ,ريعش نم اعاص نيثالثب يدوهي دنع ةنوهرم هعردو يفوتو
 .ملسو هيلع
 

 ةشئاع رمأف ,ةتس وأ ريناند ةعبس هدنع تناكو ,اسفن نيعبرأ اذه هضرم يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قتعأ
 هلكأي ءيش يتيب يف امو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت : نينمؤملا مأ ةشئاع لوقت ,اهب قدصتت نأ اهنع هللا يضر
 .ینفف هتلكف ,يلع لاط ىتح ,هنم تلكأف ,يل فر يف ريعش رطش الإ دبك وذ

 
 نوتسو ثالث ملسو هيلع هللا ىلص هلو ,لاوزلا دعب ةرجهلل ١١ ةنس لوألا عيبر ١٢ ,نينثالا موي يف كلذ ناكو

 دعسأ هتدالو موي ناك امك ,ةيناسنإلل ةنحمو نيملسملا ىلع اباصمو ةشحوو اداوس مايألا دشأ ناكو ,ةنس
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف مدق يذلا مويلا ناك : يردخلا ديعس وبأو سنأ لوقي ,سمشلا هيف تعلط موي
 .ءيش لك اهنم ملظأ هيف تام يذلا مويلا ناك املف ,ئش لك اهنم ءاضأ
 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تملع دق ينإ :تلاق ?ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع كيكبي ام :اهل ليقف نميأ مأ تكبو
 .انع عفر يذلا يحولا ىلع يكبأ امنإ نكلو ,توميس

 
 ةافولا أبن ةباحصلا ىقلت فيك

 يف شيعلا نم هدوعت امو ,هل مهبح ةدشل ةقعاصلاك ةباحصلا ىلع هللا لوسر ةافو أبن لزنو
 لوسر مكءاج دقل﴿ :ىلاعت هللا لاق دقو ,كلذ نم رثكأ لب ,مهفنكو ءابآلا رجح يف ءانبألا شيع هفتك

 .﴾ميحر فوءر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ نم
 

  مهضعب دكي ملو ,هبحاص نم هيدل بحأو هيلع مركأ هنأ بسحي مهنم دحاو لك ناك دقو
  ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لوسر تام :لاق نم ىلع ركنأف , باطخلا نب رمع مهتمدقم يف ناكو ,هتافو أبنب قدصي
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 .نيقفانملا هللا ينفي ىتح تومي ال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :لاقو سانلا بطخو دجسملا ىلإ  جرخو
 

 مساحلا ركب يبأ فقوم
 نم لبقأف ,لوزي الو لوحي ال يذلا يسارلا لبجلاو ,بولطملا ةعاسلا لجر  ركب وبأ ناكو

 لخد ىتح ئش ىلإ تفتلي ملف ,سانلا ملكي رمعو ,دجسملا باب ىلع لزن ىتح ,ربخلا هغلب نيح هلزنم
 يبأب :لاق مث ,هلبقف هيلع لبقأ مث ,ههجو نع فشكف ,یجسم وهو ةشئاع تيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 ىلع دربلا درو .ادبأ ةتوم اهدعب كبيصت نل مث ,هتقذ دقف كيلع هللا بتك يتلا ةتوملا امأ ,يمأو تنأ

 هآر املف ,ملكتي نأ الإ ىبأف ,تصنأو ,رمع اي كلسر ىلع :لاقف ,سانلا ملكي رمعو جرخ مث ههجو
 ىنثأو هللا دمحف ,رمع اوكرتو هيلع اولبقأ همالك سانلا عمس املف ,سانلا ىلع لبقأ ,تصني ال ركب وبأ

 يح هللا نإف هللا دبعي ناك نمو ,تام دق ادمحم نإف ادمحم دبعي ناك نم هنإ ,سانلا اهيأ :لاق مث ,هيلع
 بل متبلقنا لتق وأ تام نيأفأ لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو﴿ :ةيآلا هذه الت مث ,تومي ال

 ﴾نيركٰـشلا هللا يزجيسو ائيش هللا رضي نلف هيبقع بل بلقني نمو مكبٰـقعأ
 

 ركب وبأ اهالت ىتح تلزن ةيآلا هذه نأ اوملعي مل سانلا نأك هللاو :فقوملا اذه دهش نم لوقي
 .مههاوفأ يف يه امنإف ,ركب يبأ نع سانلا ذخأو ,ذئموي

 
 ام ,ضرألا ىلإ تعقو ىتح ترقعف اهالت ركب ابأ تعمس نأ الإ وه ام هللاو :رمع لوقيو

 .تام دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تفرعو ,يالجر ينلمحت
 
 ةفالخلاب ركب يبأ ةعيب

 قيرفت ىلإ اليبس ناطيشلا دجي ال ىتح ةدعاس ينب ةفيقس يف ةفالخلاب ركب ابأ نوملسملا عيابو
 ةملكو ايندلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرافيلو ,مهبولقب ءاوهألا بعلت الو ,مهلمش قيزمتو مهتملك
 .هنفدو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زيهجت اهنمو ,مهرومأ ىلوتي ريمأ مهيلعو ,مظتنم مهلمشو ,ةدحاو نيملسملا
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 هيلع اولصو مهلوسر نوملسملا عدو فيك
 نم ملسو هيلع هللا ىلص مهلوسر مهملع امب اولغاشتو ,ةرمغو ةريح نم هيف اوناك ام ىلجناو ,سانلا أدهو

 ملسو هيلع هللا ىلص هريرس عضو - هتيب لهأ كلذ ىلوت دقو - ملسو هيلع هللا ىلص هنيفكتو هلسغ نم غرف املو ,ايندلا قراف نمل مهلمع
 .»ضبق ثيح نفد الإ يبن ضبق ام« :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ هب  ركب وبأ مهثدحو ,هتيب يف

 
	 ملسو هيلع هللا ىلص نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ

 تنب ةدوس مث ,ةرجهلا لبق تتام دليوخ تنب ةجيدخ نهالوأ ,ةوسن ةرشع ىدحإ ملسو هيلع هللا ىلص هجاوزأ
 مث ,باطخلا نب رمع تنب ةصفح مث ,ركب يبأ تنب ةشئاع مث ,مايأب ةجيدخ توم دعب اهجوزت ةعمز
 ,ةافو هئاسن رخآ يهو ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأ مث ,نيرهش دعب ملسو هيلع هللا ىلص هدنع تتام ةميزخ تنب بنيز
 ةبيبح مأ مث ,ثراحلا تنب ةيريوجو ,بلطملا دبع تنب ةميمأ هتمع ةنبا يهو شحج تنب بنيز مث
 فالخ الو ,ملسو هيلع هللا ىلص اهجوزت نم رخآ ثراحلا تنب ةنوميم مث ,ييح تنب ةيفص مث ,نايفس يبأ تنب ةلمر
 ,ملسو هيلع هللا ىلص هتايح يف اتيفوت دقف ةميزخ تنب بنيزو ةجيدخ ريغ انركذ نم نهو تاجوز عست نع يفوت هنأ

 مأ يهو ,رصم ميظع سقوقملا هيلإ اهادهأ ,ةيرصملا ةيطبقلا نوعمش تنب ةيرام :نيتيرس نع يفوتو
 .اهجوزت مث ,اهقتعأف تملسأ رضنلا ينب نم ديز تنب ةناحيرو ,مالسلا هيلع ميهاربإ هدلو
 
 ملسو هيلع هللا ىلص هدالوأ

 ,موثلك مأو ,ةيقر مث ,بنيز مث ,الفط تامو ,ىنكي ناك هبو ,مساقلا  ةجيدخ هل تدلو
  ,هيلإ هتانب بحأ ةمطافو , ةجيدخ نم مهلك ءالؤهو ,هل نابقل رهاطلاو بيطلاو ,هللا دبعو ,ةمطافو
 انسح هل تدلوف , ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع نبا ,بلاط نب يلع تجوزتو ,ةنجلا لهأ ءاسن ةديس اهنأب ربخأو
 .»ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امهيفو ,انيسحو

 
 نيعلا عمدت« :يفوت نيح ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ,دهملا ألم دقو يفوتف ,ميهاربإ ةيطبقلا ةيرام هل تدلوو

 .»نونوزحمل ميهاربإ اي انإو ,برلا طخسي ام لوقن الو ,بلقلا نزحيو
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 لئامشلاو قالخألا

 
 ىلع مهردقأو ,هل ةرشع مهرثكأو ,هب سانلا فرعأ نم وهو , بلاط يبأ نب يلع هفصو

 ,ةئيسلاب ةئيسلا يزجي الو ,قاوسألا يف اباخص الو ,اشحفتم اشحاف نكي مل« :لاقف ,نايبلاو فصولا
 ,ةأرما الو امداخ برض الو ,هللا ليبس يف دهاجي نأ الإ ,طق ائيش هديب برض ام ,حفصيو وفعي نكلو
 هللا مراحم نم كهتنا اذإف ,ءيش یلاعت هللا مراحم نم كهتني مل ام ,طق اهملظ ةملظم نم ارصتنم هتيأر ام
 ارشب ناك هتيب لخد اذإو ,امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ريخ امو ,ابضغ مهدشأ نم ناك ىلاعت
  .»هسفن مدخيو ,هتاش بلحيو ,هبوث يلفي ,رشبلا نم

 
 ,سلجملا هب يهتني ثيح سلج موق ىلإ ىهتنا اذإو ,ركذ ىلع الإ سلجي الو موقي ال« :لوقيو

 وأ هاسلاج نم ,هنم هيلع مركأ ادحأ نأ هسيلج بسحي ال ,هبيصنب هئاسلج لك يطعي ,كلذب رمأيو
 نم روسيمب وأ اهب الإ هُّدري مل هتجاح هلأس نمو ,فرصنملا وه نوكي ىتح هرباص ةجاح يف هضواف
  .»ةنامأو ربصو ءايحو ملع سلجم هسلجم ,ءاوس هقلخو هطسب سانلا عسو دق ,لوقلا

 
 ةهيدب هآر نم ,ةريشع مهمركأو ,ةكيرع مهنيلأو ,ةجهل سانلا قدصأو ,اردص سانلا دوجأ«

 .»ملسو هيلع هللا ىلص ,هلثم هدعب الو هلبق رأ مل :هتعان لوقي ,هبحأ ةفرعم هطلاخ نمو ,هباه
 

 :لاقف  بزاع نب ءاربلا هفصو ,هنم ةباهمو ةبحم هيلع ىقلأو ,لامجلا سابل هيبن هللا اسك دقو
 .»هنم نسحأ طق ائيش تيأر ام ,ءارمح ةلح يف هتيأر دقو ,اعوبرم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك«

 
  رعش دوسأ ,ضايبلا ديدش ,برقأ لوطلا ىلإ وهو ,ةعبر ناك« :لاقف  ةريره وبأ هفصوو
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 الو لبق هلثم رأ مل -:لاق نأ ىلإ - ,نيبكنملا نيب ام ديعب ,نينيعلا راعشأ بدهأ ,رغثلا نسح ,ةيحللا
 .»دعب
 

 ةحئار تممش الو , هللا لوسر فك نم نيلأ اريرح الو اجابيد تسسم ام« : سنأ لوقيو
 .»ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةحئار نم بيطأ طق
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 ادبأ امئاد ملسو لص بر اي
 مهلك قلخلا ريخ كبيبح ىلع

 
 

 
 تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هللا دمحلاو

 
 
 
 

 
 ةكرابملا ةريسلا هذه دادعإل ديدجتلا فرش تلان

 ةيمالسإلا ةيبرعلا مولعلا راد
 ٢٠٢٢ ةنس رياني/١٤٤٤ ةنس ةرخآلا ىدامج يف


