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I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ  ِّ اٌحّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي هللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

سح  ٌَ ِٓ هللا ػ١ٍَه ٚسحّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشحجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط اٌّمشَّ اٌطَّبٌت، عال

زؼخ ػ١ٍه فٟ إغبس ِبدَّح اٌغ١شح ا ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ ٌٕج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع

: أعب١ٌت لش٠ؼ فٟ اٌّصّذ ػٓ د٠ٓ هللا رؼبٌٝ فٟ ٘زا اٌذسط ٔزؼشف ػٍٝ  ٚاٌفبئذح،

صٍٝ -أْ ٠ىْٛ ٌٍشعٛي  ، ٚغٍجُٙ-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌزّؾ٠ٛؼ، ِٚغبِٚخ اٌشعٛي 

. أِٛس خبسلخ ٌٍؼبدح -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

  قالةهوضوع الن

: ٚاٌّىبْ اٌّضِبْ: -ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ -١ِالدٖ

١َش حٛيَ  ػٍّبء ث١ٓ خالفٌ  ٕ٘بن ٌذ اٌزٞ ٚاٌّىبْ ٚا١ٌَٛ، ٚاٌؾٙش، اٌؼبَ، :اٌغِّ  صٍٝ -ف١ٗ ُٚ

 .-ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

صٍّٝ هللا –ٔزؼشف ػٍٝ صالصخ ِٓ األعب١ٌت اٌزٟ ارجؼزٙب لش٠ؼ فٟ ِٛاجٙخ دػٛح اٌشعٛي 

 .-ػ١ٍٗ ٚعٍُّ

 :اٌزّؾ٠ٛؼ: ٌشاثغاألعٍٛة ا

ْ ف١ّب ث١ُٕٙ ْٛ ُّؾشوْٛ ٠زٛاَص ثمشاءح  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي هللا  إرا لبَ: وبْ اٌ

ٓ اٌصحبثخ ِِ ْْ : اٌمشآْ اٌىش٠ُ، أٚ أَحذ  ٓ  أ ِِ ْٕغ إٌبط  ٓ أْجً ِ ِِ ٠مِٛٛا ثئحذاس األصٛاد، 

ػبٌٝ ػُٕٙ ٘زٖ ٚلذ روش هللا د. أصحبة اٌؼمٛي اٌصبف١خ اٌّغّبع ٌٙزا اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚخبصخ

ْْ  اٌخصٍخ اٌز١ِّخ اٌزٟ رذّي ػٍٝ اػزشافُٙ ثّذٜ رأص١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ، إالّ أُٔٙ ٠ش٠ذْٚ أ

َٓ َوفَُشٚا}: أساد هللا ٌٗ اٌظٙٛس، لبي رؼبٌٝ ٠ُغطّٛا ٘زا إٌٛس اٌزٞ لَبَي اٌَِّز٠ ََٙزا  َٚ ؼُٛا ٌِ َّ ال رَْغ

 ُْ ِٗ ٌََؼٍَُّى ا ف١ِ ْٛ ٌَْغ ا َٚ  ِْ ٌْمُْشآ َْ  ا . {رَْغٍِجُٛ

 -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌشعٛي  ِغبِٚخ: األعٍٛة اٌخبِظ

ْٕصت: أٚالً   :ػْشض اٌّبي ٚاٌجبٖ ٚاٌّ

ٓ لش٠ؼ، -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-لبَ ُػزجخ ثٓ سث١ؼخ إٌٝ سعٛي هللا  ِِ ، ٚ٘ٛ ٠حًّ سعبٌخ 

اعّْغ ِٕٟ أػشض ػ١ٍه أِٛساً : صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، صُ لبي ٌٗ-فجٍظ إٌٝ سعٛي هللا 

ًْ أثب : ))-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فمبي ٌٗ سعٛي هللا . ٌؼٍه رمجً ِّٕب ثؼعٙب رٕظش ف١ٙب، ل

ؼٕبٖ : لبي!((. ا١ٌٌٛذ، أعّغْ  َّ ٓ ٘زا األِش ِبالً، ج ِِ ٠ب اثٓ أخٟ، إْ وٕذ رش٠ذ ثّب جئذ ثٗ 

ٓ أِٛإٌب، حزٝ رىْٛ أوضشٔب ِبالً  ِِ دٔبن . ٌه  َّٛ ْْ وَٕذ رش٠ذ ثٗ اٌّؾشف، ع ػ١ٍٕب حزٝ ال  ٚإ

ٍىبً، ٍِّىٕبن ػ١ٍٕب. اً دٚٔهٔمطغ أِش ُِ ٚإْ وبْ ٘زا اٌزٞ ٠أر١ه سئ١بً ال . ٚإْ وٕذ رش٠ذ 

.  رغزط١غ سّدٖ ػٓ ٔفغه، غٍْجٕب ٌه اٌطّّت، ٚثزٌٕب ف١ٗ أِٛإٌب حزٝ ُٔجِشئه ِٕٗ

٠ب  لَذ فشرذَ : ))٠غّغ ِٕٗ، لبي ٌٗ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  حزٝ إرا فشؽ ُػزجخ، ٚسعٛيُ 

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -لبي سعٛي هللا ! أفؼً: لبي!((. فبعّْغ ِٕٟ: ))لبي. ٔؼُ :لبي(( أثب ا١ٌٌٛذ؟

ُِ : ))-ٚعٍُ ِح١ ِٓ اٌشَّ َّ ْح ِ اٌشَّ ُِ هللاَّ ُِ * حُ }ثِْغ ِح١ ِٓ اٌشَّ َّ ْح َٓ اٌشَّ ِِ  ًٌ ِْٕض٠ ٍَْذ آ٠َبرُُٗ * رَ ِوزَبٌة فُصِّ

 َْ ٛ ُّ ٍَ ٠َْؼٍَ ْٛ َِٔز٠شاً فَأَعْ * لُْشآٔبً َػَشث١ِّبً ٌِمَ َٚ َْ ثَِؾ١شاً  ؼُٛ َّ ُْ ال ٠َْغ ُْ فَُٙ لَبٌُٛا لٍُُٛثَُٕب * َسَض أَْوضَُشُ٘ َٚ
 ًُ ِِ َب َػب ًْ إَِّٕٔ َّ ث١ََِْٕه ِحَجبٌة فَبْػ َٚ ْٓ ث١ََِْٕٕب  ِِ َٚ ْلٌش  َٚ فِٟ آَرإَِٔب  َٚ  ِٗ ب رَْذُػَٛٔب إ١ٌَِْ َّّ ِِ َْ فِٟ أَِوٍَّٕخ  ٚ...} ،

ُْ }: إٌٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ َْٔزْسرُُى ًْ أَ ْْ أَْػَشُظٛا فَمُ ِ ٛدَ فَئ ُّ صَ َٚ ًَ َصبِػمَِخ َػبٍد  ْض ِِ ٚأِغه . {َصبِػمَخً 

ْْ ٠ىّف ػٕٗ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-صُ أزٙٝ سعٛي هللا . ػزجخ ػٍٝ ف١ٗ، ٚٔبَؽَذٖ اٌّشحُ أ

فمبي ِب !((. لذ عّؼَذ أثب ا١ٌٌٛذ ِب عّؼذ، فأٔذ ٚران: ))صُ لبي. إٌٝ اٌغجذح، فَغَجذ

. ((٘زا ِب ػٕذٞ ر١شُ : ))ػٕذن ر١ش ٘زا؟ فمبي

(: اٌحٛاس)االٌزمبء ِؼٗ فٟ ِٕزصف اٌطش٠ك، : صب١ٔبً 

لش٠ؼ أْ ٠ٍزمٟ اإلعالَ ٚاٌجب١ٍ٘خ فٟ ِٕزصف اٌطش٠ك، ٚرٌه ثأْ ٠زشن  حبٌٚذْ 

لبي . ثؼط ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌّؾشوْٛ ثؼط ِب ُ٘ ػ١ٍٗ، ٠ٚزشن إٌجٟ 

َْ }: رؼبٌٝ ُِٕٛ٘ ُٓ ف١َُْذ ِ٘ ْٛ رُْذ ٚا ٌَ دُّ اػجُْذ آٌٙزٕب : -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فمبٌٛا ٌشعٛي هللا . {َٚ

َْ }(: اٌىبفشْٚ)فأٔضي هللا رؼبٌٝ عٛسح . إٌٙه ٠ِٛبً ٠ِٛبً، َٚٔؼجذ  ٌَْىبفُِشٚ َٙب ا ًْ ٠َب أ٠َُّ ال أَْػجُُذ * لُ

 َْ ب رَْؼجُُذٚ ب أَْػجُذُ * َِ َِ  َْ ُْ َػبثُِذٚ ْٔزُ ال أَ َٚ...}  .

 : األعٍٛة اٌغبدط

أِٛس خبسلخ ٌٍؼبدح  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أْ ٠ىْٛ ٌٍشعٛي  غٍجُٙ

 :ة فٟ ا٠٢بد اٌزب١ٌخٚلذ رَوش هللا رٍه اٌّطبي

َْ }: لٌُٛٙ -1 ٌٍَه ف١ََُىٛ َِ  ِٗ ِْٔضَي إ١ٌَِْ ال أُ ْٛ اِق ٌَ َٛ ِؾٟ فِٟ األَْع ّْ َ٠ َٚ  ََ ًُ اٌطََّؼب ُعِٛي ٠َأُْو ََ٘زا اٌشَّ بِي  َِ
َؼُٗ َِٔز٠شاً  َٙب* َِ ْٕ ِِ  ًُ ُْ ٌَُٗ َجَّٕخٌ ٠َأُْو ْٚ رَُىٛ ٌْٕض أَ ِٗ َو ٍْمَٝ إ١ٌَِْ ُ٠ ْٚ . {أَ

لَبٌُٛا }: لٌُٛٙ -2 ْٕجُٛػبً َٚ َٓ األَْسِض ٠َ ِِ َٓ ٌََه َحزَّٝ رَْفُجَش ٌََٕب  ِِ ْٓ ُْٔؤ ٌَ * ْٓ ِِ َْ ٌََه َجَّٕخٌ  ْٚ رَُىٛ أَ

َٙب رَْفِج١شاً  َٙبَس ِخالٌَ ْٔ َش األَ ِػٍَٕت فَزُفَجِّ َٚ  ًٍ ْٚ * َِٔخ١ َذ َػ١ٍََْٕب ِوَغفبً أَ ّْ ب َصَػ َّ بَء َو َّ ْٚ رُْغمِػَ اٌغَّ أَ

الاِ  َّ ٌْ ا َٚ  ِ َٟ ثِبهللَّ َٓ * َوِخ لَج١ِالً رَأْرِ ِِ ْٓ ُْٔؤ ٌَ َٚ بِء  َّ ْٚ رَْشلَٝ فِٟ اٌغَّ ْٓ ُصْخُشٍف أَ ِِ َْ ٌََه ث١ٌَْذ  ْٚ ٠َُىٛ أَ

َي َػ١ٍََْٕب ِوزَبثبً َْٔمَشأُُٖ  . {ٌُِشل١َِِّه َحزَّٝ رَُٕضِّ

أْ ٠َُغ١َِّش ٌُٙ ججبي ِىخ،  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أُٔٙ عأٌٛا اٌشعٛي : ٚػٓ اثٓ ػجبط -3

ٓ ا٢ثبء، ِض٠ًٚمطغ ٌُٙ األ ِِ ٓ ِعٝ  َِ ، ١ٌغأٌٖٛ ػٓ : سض ١ٌضسػٛ٘ب، ٠ٚجؼش ٌُٙ  ّٟ لص

: ٚفٟ ِغٕذ اإلِبَ أحّذ، ِٓ حذ٠ش اثٓ ػجبط، لبي. -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-صذق ِحّذ 

فب ر٘جبً  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-عأي أً٘ ِىخ سعٛي هللا )) ْْ ٠ْجؼً ٌُٙ اٌصَّ ْْ : فم١ً ٌٗ... أ إ

ْْ ػ ْْ رغزأٟٔ ثُٙ، ٚإ ٓ ؽئذ أ ِِ ْْ وفشٚا ٍَ٘ىٛا وّب أٍُ٘ىْذ  ْْ رُؤر١ُٙ اٌزٞ عأٌٛا، فئ ئذ أ

((.  ثً أعزأٟٔ ثُٙ! ال: لبي. لجٍُٙ األُِ

ْْ ٠جؼً صخشح ِؼ١ّٕخ ر٘جبً ١ٌٕحزٛا ِٕٙب، فزُغ١ُٕٙ ػٓ سحٍزَٟ  ٚسٚٞ أُٔٙ غٍجٛا ِٕٗ أ

ْْ ٠ش٠ُٙ آ٠خ، فأساُ٘ اٌمّش لذ أؾكّ . اٌؾزبء ٚاٌص١ف . ٚغٍجٛا ِٕٗ أ

َُ  ٜٚسٚ صٍٝ -أؾّك اٌمّش ػٍٝ ػٙذ سعٛي هللا : ))اٌجخبسٞ، ػٓ اثٓ ِغؼٛد، لبي اإلِب

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -فمبي سعٛي هللا . فشلخ فٛق اٌججً، ٚفشلخ دٚٔٗ: فشلز١ْٓ -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

. عَحَشوُ اثٓ أثٟ وجؾخ: ، فمبي وفبس لش٠ؼ!((اؽٙذٚا: ٚعٍُ

آ٠خ، فبٔؾّك  - ػ١ٍٗ ٚعٍُصٍٝ هللا-عأي أً٘ ِىخ إٌجٟ : ٚسٜٚ اٌزشِزٞ، ػٓ أٔظ، لبي

ُش }: اٌمّش ثّىخ ِّشر١ْٓ، فٕضٌذ َّ ٌْمَ َْٔؾكَّ ا ا َٚ بَػخُ  ا آ٠َخً ٠ُْؼِشُظٛا * اْلزََشثَِذ اٌغَّ ْٚ ْْ ٠ََش إِ َٚ
شٌّر  ِّ ْغزَ ُِ ٠َمٌُُٛٛا ِعْحٌش  َٚ}. 
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