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اٌٙغشح إٌج٠ٛخ ٚدٚس أثٟ ثىش ٚرآِش لش٠ش ٚاٌزخط١ظ  فٟ ٘زا اٌجؾش ٠جؾش—خالصخ

. ٌٍٙغشح اٌّجبسوخ

أثٛ ثىش ٚدٚسٖ فٟ اٌٙغشح، رآِش لش٠ش، اٌزخط١ظ ٚاألخز  :اٌىٍّبد االفززبؽ١خ
. ثباألعجبة

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ اٌؾّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ  ِّ سعٛي هللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؾجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

سح  ٌَ ِٓ هللا ػ١ٍَه ٚسؽّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشؽجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط اٌّمشَّ اٌطَّبٌت، عال

زؼخ  ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رغَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ ػ١ٍه فٟ اطبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع

اٌٙغشح إٌج٠ٛخ ٚدٚس أثٟ ثىش ٚرآِش لش٠ش سف ػٍٝ فٟ ٘زا اٌذسط ٔزغ ٚاٌفبئذح،

. ٚاٌزخط١ظ ٌٍٙغشح اٌّجبسوخ

. 

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

: اٌٙغشح فٟ -صٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ-اعزئزاْ أثٟ ثىش اٌشعَٛي 

ذ٠ِّك  صٍّٝ -طٍَت ِٕٗ اٌّشعٛي  فٟ اٌٙغشح، ٚػٕذِب أساد أْ ٠ُٙبعش -سضٟ هللا ػٕٗ-فّىش اٌصِّ

ّذ٠ك فٟ . ثزٌه اس ١ٌصؾجٗ فٟ ٘غشرٗ ػٕذِب ٠ُئرْ ٌٗاالٔزع -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فؤخَز اٌصِّ

ب َّ ًّ ٠ؼٍفٙ   .ٌّذَّح أسثؼِخ أشٙش االعزؼذاد ٌٙزٖ اٌٙغشح، فبشزشٜ ساؽٍز١ْٓ، ٚظ

َّْ سعٛي هللا : ٚلذ سٜٚ اٌؾبوُ ْٓ : ))-ػ١ٍٗ اٌغالَ-ٌغجش٠ً  لبي -صٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ-أ ِ

ّْ أثب ثىش وض١شاً ِب : ٚفٟ ثؼض اٌشٚا٠بد. "ثىش اٌصذ٠ك أثٛ: "، لبي((٠ُٙبعش ِؼٟ؟ أ

ًْ : ))فٟ اٌٙغشح، ف١مٛي ٌٗ -ػ١ٍٗ ٚعٍُّ صٍّٝ هللا-٠غزؤرْ سعٛي هللا  ًّ هللا! الَ رْؼغ ٠ْغؼً  ٌؼ

ْْ ٠ىْٛ ٘زا اٌصبؽت سعَٛي هللا  ف١طّغ أثٛ  ؛((ٌه صبِؽجبً    .-هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ صٍّٝ-ثىش أ

 :ػ١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ هللا-رآِش لش٠ش ػٍٝ لْزً سعٛي هللا 

ُّ فٟ ث١ْؼخ اٌؼمجخ اٌضب١ٔخ، ٚػٕذِب سأٚا اٌّغ١ٍّٓ ٠ٙبعشْٚ اٌٝ  ػٕذِب ػٍُِ اٌّششوْٛ ثّب ر

غ اٌّغ١ٍّٓ ثبٌّذ٠ٕخ ٚخشٚط ّّ ٓ رغ ِِ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -اٌشعٛي  اٌّذ٠ٕخ شؼشٚا ثبٌخطش 

ً اٌّزّضًّ فٟ رٙذ٠ذ  ا١ٌُٙ، فجذإٚا ٠فّىشْٚ فٟ اٌمضبء ػٍٝ ٘زا اٌخطش -ٚعٍُ َّ اٌّؾز

 .ػششح عٕخ اسرُٙ ٚرٕبِٟ لٛح اإلعالَ اٌزٞ ٚلفٛا أِبِٗ طٛاي صالسرظ

ٓ إٌجٛح  اٌغٕخ اٌشاثؼخ ػششح ِٓ ٚفٟ ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌغبدط ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ شٙش صفش ِِ
ٓ عجزّجش، ػبَ عزّبئخ ٚاص١ٕٓ ٚػشش٠ٓ ١ٌّالد اٌّغ١ؼ ِِ ػ١ٍٗ - اٌّٛافك ٌٍضبٟٔ ػشش 

ٓ ث١ْؼخ ا-اٌغالَ ِِ اعزّبػبً  ػمذ صػّبء لش٠ش. ٌؼمجخ اٌىجشٜ، ثؼذ شٙش٠ٓ ٚٔصف رمش٠جبً 

هللا ػ١ٍٗ  صٍٝ-اٌٛعبئً ٌٍزخٍّص ِٓ اٌشعٛي  عخط١شاً فٟ داس إٌذٚح ١ٌزشبٚسٚا فٟ أٔظ

َٓ }: لبي رؼبٌٝ. -ٚعٍُ ُىُش ثَِه اٌَِّز٠ ّْ اِْر ٠َ َٚ  َْ ُىُشٚ ّْ َ٠ َٚ ْٚ ٠ُْخِشُعَٛن  ْٚ ٠َْمزٍَُُٛن أَ  َوفَُشٚا ١ٌُِْضجِزَُٛن أَ

 ُ ُىُش هللاَّ ّْ َ٠ َٚ  َٓ بِوِش٠ َّ ٌْ ُ َخ١ُْش ا هللاَّ اٌىش٠ُ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ا٢ساء اٌزٟ طُشؽذ  ٚلذ أعًّ اٌمشآْ {َٚ

 .فٟ ٘زا االعزّبع اٌخط١ش

ش اٌشعٛي  أُٔٙ ػٕذِب اعزّؼٛا فٟ داس إٌذٚح: "ٚفٟ سٚا٠خ ػٓ اثٓ ػجبط ِْ ٌٍزشبٚس فٟ أ

ٓ-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- ِِ ٓ : فمبٌٛا. أً٘ ْٔغذ ، عبءُ٘ اث١ٍظ ػٍٝ ١٘ئخ ش١خ ع١ًٍ  َِ
ٓ أً٘ ْٔغذ، عّغ ثبٌزٞ ارّؼذرُ ٌٗ فؾضش ِؼىُ: اٌش١خ؟ لبي ١ٌغّغ ِب رمٌْٛٛ، ٚػغٝ  ِِ

ْْ ال ٠ؼذِىُ سأ٠بً ُٚٔصؾبً   ."أ

ْْ ٠ؾجغٛا سعٛي: ٚػٕذِب داسد إٌّبلشبد، الزشػ أؽذ اٌّئرّش٠ٓ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -هللا  أ

ٌئٓ ؽجغزّٖٛ وّب رمٌْٛٛ،  هللاٚ ،ِب ٘زا ٌىُ ثشأٞ! ال ٚهللا: لبي اٌش١خ إٌغذٞ. -ٚعٍُ

 ٓ ِِ ّٓ أِشٖ  ْْ ٠ضِجٛا  ،أصؾبثٗ ٚساء اٌجبة ٘زا اٌزٞ أغٍمزُ دٚٔٗ اٌٝ ١ٌخشع فََلٚشىٛا أ

شوُ ػ١ٍىُ ف١ٕزضػٖٛ، صُ ٠ىبصشٚوُ ثٗ ؽزٝ ٠غٍجٛوُ ػٍٝ ِْ  .أ

ْْ ٠ٕفٖٛ: صُ الزشػ أؽذُ٘ بً ُؽغٓ. أ ّٞ االلزشاػ ِج١ِّٕ صٍٝ -ؽذ٠ش سعٛي هللا  فذؽض إٌّغذ

ٕطمٗ ٚأْعشٖ اٌمٍٛةَ  -ػ١ٍٗ ٚعٍُهللا  َِ  .ثُٙ لش٠شبً  ع١غزة إٌبط ا١ٌٗ ٠ٚغٍت ،ٚ

ًّ لج١ٍخ فزًٝ شبثبً  ٓ و ِِ ْْ ٠ؤخزٚا  ًّ  ٚأخ١شاً، الزشػ أثٛ عًٙ أ فز١بً ٚعطبً ف١ُٙ، ٠ُٚؼطٝ و

ٗ  ٚاؽذ ُِٕٙ ع١فبً صبسِبً، ف١ضشثْٛ ع١ّؼبً ثؤع١بفُٙ ُِ ِؾّذاً ضشثخ سُعً ٚاؽذ ١ٌزفّشق د

 .لُِٛٙ ع١ّؼبً، ف١شُضٛا ثبٌذ٠ِّخ ال ٠مذس ثٕٛ ػجذ ِٕبف ػٍٝ ؽشةث١ْٓ اٌمجبئً، ٚ

ّٞ ٘زا االلزشاػ، ٚٚافك ػ١ٍٗ اٌغ١ّغ، ٚرفّشلٛا ػٍٝ  .رٌه، ٌُٚ ٠ْجك االّ اٌزّٕف١ز ٚأ٠ّذ إٌّغذ

ٓ ْٔغذ ِِ ّْ اعزّبػُٙ ال  آُٔٙ لبٌٛا: ٚػًٍّ اٌغ١ٍٟٙ ؽضٛس اث١ٍظ ػٍٝ ١٘ئخ سُعً  ثؤ

ٖ ّْ ٓ رٙبِخ، أل ِِ . ٚاُ٘ ِغ ِؾّذ٠ؾضشٖ أَؽذ 

ُّ ارّخبر اٌمشاس اٌغبشُ ثمْزً إٌجٟ  ب ر ّّ ، َٔضي ا١ٌٗ عجش٠ً ثْٛؽٟ سثّٗ -ٚعٍُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ-ٌ

ّْ هللا لذ أِرْ ٌٗ فٟ اٌخشٚط، ٚؽذَّد ٌٗ ٚلذ اٌٙغشح  رؼبٌٝ، ٚأخجشٖ ثّئاِشح لش٠ش، ٚأ

صٍٝ هللا -ٞ ٚر٘ت إٌت". ُوَٕذ رج١ذ ػ١ٍٗ ال رجِْذ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ ػٍٝ فشاشه اٌزٞ: "لبئال

 .١ٌزّفك ِؼٗ ػٍٝ خطّخ اٌٙغشح ،فٟ اٌٙبعشح اٌٝ أثٟ ثىش اٌصذ٠ك -ػ١ٍٗ ٚعٍُ

عٍٛط فٟ ث١ذ أثٟ ثىش فٟ ْٔؾش اٌظ١ٙشح،  ث١ّٕب ٔؾٓ: ))-سضٟ هللا ػٕٙب-لبٌذ ػبئشخ 

ِزمِّٕؼبً فٟ عبػخ ٌُ ٠ىٓ ٠ؤر١ٕب  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ هللا-٘زا سعٛي هللا : لبي لبئً ألثٟ ثىش

ش !فذاء ٌٗ أثٟ ٚأِٟ: فمبي أثٛ ثىش. ف١ٙب ِْ  .ٚهللا ِب عبء ثٗ فٟ ٘زٖ اٌغبػخ االّ أ

فبعزؤرْ، فؤرْ ٌٗ فذخً، فزؤّخش ٌٗ أثٛ ثىش  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فغبء سعٛي هللا : لبٌذ

٠ب سعٛي هللا، ِب عبء : أثٛ ثىش فمبي. -ٚعٍُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ-ػٓ عش٠شٖ، فغٍظ سعٛي هللا 

ش ؽَذس ِْ ٓ ػٕذن: ألثٟ ثىش -هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ-فمبي سعٛي هللا . ثه االّ أ ِِ فمبي . أخشط 

ٌٓ : أثٛ ثىش ّْ هللا لذ أِرْ فٟ اٌخشٚط : فمبي. -أٍ٘ه: ٚفٟ ٌفع-اثٕزبٞ،  ػ١ٍه أّب ّ٘ب ال ػ١ ا

ّْ أؽذاً : لبٌذ ػبئشخ. ػُْ: لبي! اٌّصؾجخ ٠ب سعٛي هللا: فمبي أثٛ ثىش. ٚاٌٙغشح فٛهللا ِب أ

ٓ اٌفشػ ِِ  ((.ؽزٝ سأ٠ذ أثب ثىش ٠جىٟ ٠ِٛئز ٠جىٟ 

ٓ ِىخ ِِ ُّ االرّفبق ػٍٝ خطّخ اٌخشٚط  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ -ث١زٗ  ٚػبد اٌٝ ،ٚفٟ ٘زا اٌٍمبء، ر

ٓ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  غبدس سعٛيُ  .-ٚعٍُ ِِ شٙش  ث١زٗ فٟ ١ٌٍخ عجغ ٚػشش٠ٓ 

ٓ إٌجٛح اٌّٛافك  صفَش، عٕخ أسثؼخ ِِ  ، ٚأرٝ داس(622َ)عجزّجش عٕخ 13-12ػششح 

ذ٠ِّك، ِٕٚٙب خشط اٌٝ اٌغبس  .اٌصِّ

ّٙض ساؽٍز١ْٓ ِٕز فزشح ٌٙزٖ: ٚرمّذَ ِؼٕب ذ٠ِّك لذ ع ّْ اٌصِّ اٌغبػخ، عبػخ ١ِالد اٌذٌٚخ  أ

َّٟ ٘بد: "-ٚعٍُ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ-اإلعال١ِخ، فمبي اٌّصّذ٠ك ٌشعٛي هللا  " ٠ُْٓخز اؽذٜ ساؽٍز

: لبي. ٘ٛ ٌه: لبي(( !ال أسوت ثؼ١شاً ١ٌظ ٌٟ. ثبٌضّّٓ: ))-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فمبي 

ْٓ ثبٌضّٓ)) ّْ ٘زٖ : ٚل١ً ((.أخْزرُٙب ثزٌه: ))لبي". أخْزرٙب ثىزا ٚوزا: "لبي ((.ٌٚى ثؤ

ّٙضٔب٘ب أؽّش : لبٌذ ػبئشخ. ٚوبْ اٌضّٓ صّبّٔبئخ دسُ٘ ،"اٌغذػبء: "اٌشاؽٍخ ٟ٘ فغ

ٓ ٔطبلٙب ٌِزشثظ  ٔب ٌّٙب عفشح فٟاٌغٙبص، ٚصٕغ ِِ عشاة، فشمّذ أعّبء ثٕذ اٌّصّذ٠ك لطؼخ 

 .إٌِّطبل١ْٓ ثٗ اٌمِشثخ؛ ٚلذ ُػشفذ ثزاد

ّْ سعٛي هللا : ُٚسٚٞ ّْ ٌٙب ِٔطبل١ْٓ فٟ اٌَغّٕخ: ))لبي -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أ  ((.ا

ٓ اٌّذ٠ً ِب٘شاً ثبٌطش٠ك، ٚٚاػذاٖ ثؼذ صالس فٟ ِِ ٕبٖ ٚ٘ٛ اٌغب ٚاعزؤعشا سعالً  ِِ س، ٚلذ أ

 ..أَُس٠ْمظ ػجذ هللا ثٓ: ٚلذ أعٍُ ثؼذ رٌه، ٚاعّٗ ،ػٍٝ وْفشٖ

هللا وّب، أٔفك أوضش  ٚخشط اٌّصّذ٠ك ثغ١ّغ ِبٌِٗ، ٚوبْ خّغخ أالف ِدسُ٘، ١ٌٕفمٗ فٟ عج١ً

ٌْفبً لجً رٌه فٟ عج١ً هللا ٓ خّغخ ٚصالص١ٓ أ ِِ. 

شَ  زٕىِّ ُِ ٍّٟي فٟ ث١ذ اٌّصّذ٠ك  ٓ ثبة خٍف ِِ طش٠مّٙب اٌٝ اٌغبس، ّٚدع سعٛي  ٚفٟ. ٠ْٓٚلذ خشعب 

ٌذ ف١ٙب ٚرشػشع، فمبي ِىخ اٌزٟ أؽجّٙب، ِىخ اٌزٟ -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  ٚهللا أِّه : ))ُٚ

ب َخشْعذُ  أسر هللا، ٚأؽتّ  ٌَخ١ْشُ  َّ ، ٚفٟ ((أسر هللا اٌٝ هللا، ٌٚٛال أّٟٔ أُخِشْعُذ ِِٕه ٌَ

ٓ ثٍذ، ٚأؽتّ : ))أخشٜ سٚا٠خ ِِ ّٟ ِب أط١جَه  ّْ لِٟٛ! ن اٌ ْٕذ  ٌٚٛال أ أخشعٟٛٔ ِٕه ِب عى

 ((.!غ١ْشن



أؽ١بٔبً،  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ صٍٝ هللا-ٚفٟ طش٠مّٙب اٌٝ اٌغبس، وبْ اٌّصّذ٠ك ٠ّشٟ أِبَ اٌشعٛي 

ٍْفَٗ، فغؤٌٗ  أْروش اٌطٍّت فؤِشٟ ": ػٓ اٌّغجت، فمبي -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚأؽ١بٔبً خ

ٍْفه، صُ أروش اٌّشصذ فؤِشٟ أِبِه -لبي أثٛ ثىش ٌشعٛي هللا  ٔذِب أز١ٙب اٌٝ اٌغبس،ٚع". خ

ئ ٌه: "-صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِّٛ ". اٌغبس ِىبٔه ؽزٝ أعزْجِش ٓ ُخٍ ِِ ٚثؼذ ِب رؤّوذ 

 .اٌٝ اٌغبس -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا  فٕضي سعٛي!". أِضْي ٠ب سعٛي هللا: "اٌغبس، لبي

ٓ اٌخطَظ اٌزٟ ٚضؼب٘ب ِِ  : ٚوبْ 

ٓ داخً -ٚ٘ٛ شبةّ - ثٓ أثٟ ثىش ٠زٌّٛٝ ػجذ هللا ِِ ا١ٌّٙب، ٚرؾّشوبد  ِىخ  ْٔمً األخجبس 

 .أٍ٘ٙب

ّذ٠ك-وبْ ػبِش ثٓ ف١ٙشح  ٌّٙب ِب ٠ىف١ّٙب، صُ ٠ز٘ت ثٙب  ٠ؤر١ّٙب ثَغّٕٗ، ف١ؾٍت -ساػٟ اٌصِّ

 .١ٌُِّؾٛ أصَش ػجذ هللا ثٓ أثٟ ثىش
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