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ٓ ٘بجط  ٌٝ  ربض٠د اٌٙهطح  ٌٝ اٌّس٠ٕخِ  فٟ ٘صا اٌجحث ٠جحث—ذالصخ َِ ي  ّٚ ضِح ٚأ ّٛ إٌّ

ضح ّٛ . اٌّس٠ٕخ إٌّ

. اٌّس٠ٕخ، ربض٠د اٌٙهطح  ١ٌٙب، أٚي ِٓ ٘بجط  ١ٌٙب :اٌىٍّبد االفززبح١خ

 

I. اٌّمسِخ 

 

ب ثؼس أذٟ  ِّ اٌحّس هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّؽالَ ػٍٝ ضؼٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ضح اٌطَّبٌت، ؼال  ػ١ٍَه ٚضحّخٌ ِٕٗ ٚثطوبد، ِٚطحجبً ثه فٟ ؼٍؽٍخ اٌسُّضٚغ اٌّمطَّ

زؼخ  ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رهَس ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ ػ١ٍه فٟ  طبض ِبزَّح اٌؽ١طح إٌج٠ٛخ، ٌٙصا اٌفصً اٌسِّضاؼ

ٓ ٘بجط  ربض٠د اٌٙهطح  ٌٝ اٌّس٠ٕخِ فٟ ٘صا اٌسضغ ٔزؼطف ػٍٝ  ٚاٌفبئسح، َِ ي  ّٚ ضِح ٚأ ّٛ إٌّ

ضح ٌٝ اٌّس٠ٕخ اٌُ ّٛ ٔ .

 

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

 
 ّٟ ذ ث١َْؼخ اٌؼمجِخ، ٚٔهح اٌّؽٍّْٛ ثم١بزح إٌج ّّ ْْ ر فٟ رأؼ١ِػ  -ّللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُّ صٍّٝ-ثؼس أ

ٍٓ ٌُٙ فٟ صحطاء رُّٛج ثبٌىْفِط ٚاٌهٙبٌِخ، أِشْ  -صٍّٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُّ-ضؼُٛي ّللا  ٚطَ

، اٌصٞ طبٌّب ِٓ َٓ ثبٌٙهطِح  ٌٝ ٘صا اٌٛط ُٖ ٚغ ٌٍّؽ١ٍّ ْٛ ًّ -أٌٖٛ اٌٌّٛٝ رَّّٕ  .-ػّع ٚج

 ّٞ ْٓ ػبئشخَ  -ضحّٗ ّللا-ضٜٚ اإلِبَ اٌجربض َٟ ّللا ػٕٙب-ػ ّٟ : أّٔٙب لبٌذ -ضض صٍّٝ -لبي إٌج

ِٓ :  ّٟٔ أُِض٠ُذ َزاَض ٘هطرِىُ: ))ٌٍّؽ١ٍّٓ ثّىخ -ّللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُّ ًٍ ث١ْٓ الَثَز١َْ ّٚ٘ب ((. َشاَد َْٔر

ًَ اٌّس٠ِٕخ . اٌحّطربْ ْٓ ٘بجَط لِجَ ْٓ وبْ ٘بجَط ثأضِض اٌحجشخفٙبجَط ِ خ ِ َِّ  .ٚضجَغ ػب

َِ : ))ٚضٚٞ ْٓ : أّٔٗ ضأٜ فٟ إٌّب ِىخ  ٌٝ أضٍض ثٙب ْٔرً؛ فصَ٘ت ظُّٕٗ  ٌٝ  أّٔٗ ٘بجط ِ

ََ٘هط ِخ أٚ  َِ ب َّ ُّ اؼزجبْ ٌٗ أّٔٙب ،ا١ٌَ ((. اٌّس٠ٕخ ث

 ّٟ ض لس ضأ٠ُذ زا: ))ٚلبي ِؽطًٚضا، -صٍّٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُّ-ٚثؼس ٘صٖ اٌّطؤ٠ب، ذطج إٌج

 ْْ ْٓ أضاز أ ١ٍَْْرطجْ  ٠رطجَ  ٘هَطرِىُ، ٟٚ٘ ٠ْيِطة؛ فّ ّْ ّللا : ))ٚلبي ،(( ١ٌٙب ف  - ًّ لس  -ػّع ٚج

ٓ ذطج  فرطجٛا  ١ٌٙب أَْضَؼبالً  ((.جؼً ٌىُ  ذٛأبً ٚزاضاً رإُِْٔٛ ثٙب َِ ٚفُطاَزٜ، ُِٕٙ 

ُِؽزرف١بً  ٓ ذطج  َِ ْٓ . ُِؽزؼٍٕبً، ُِٕٚٙ  ّّ وخ، ِٕٚٙب ٘بجَط  ٌٝ اٌحجشِخ  ٌٝ َ ٚضجغ وي١ٌط ِ

ٌٍّؽ١ٍّٓ ثبٌٙهطح  ٌٝ اٌّس٠ِٕخ لجً ث١ََْؼِخ  -ٚؼٍُ صٍّٝ ّللا ػ١ٍٗ- ٌٝ اٌّس٠ِٕخ؛ ٚلس وبْ  شٔٗ 

 .اٌؼمجخ األذ١طح ثَؽٕخ

ْجؼُْٛ ػٕس: "، لبٌذ-ضضٟ ّللا ػٕٙب-ػٓ ػبئشخَ  ا صسض اٌؽَّ ََ ََ ََ َُّ صٍّٝ ّللا -ضؼٛي ّللا  ٌ

ََٕؼخً، -ػ١ٍٗ ٚؼٍُ َِ ٍح ٚٔهسحٍ  ٚلِٛبً ، طبثذ ٔفؽٗ ٚلس جؼً ّللا ٌٗ  ًْ٘ حطٍة ٚػسَّ ٚجؼً . أَ

ٓ اٌّشطو١ٓ ٌِّب ِِ َٓ اٌرطٚجِ، فض١َّمٛا ػٍٝ أصحبثٗ،  اٌجالء ٠شزس ػٍٝ اٌّؽ١ٍّٓ  ِِ ٠ؼٍّْٛ 

ٓ اٌشَّزُ ٚاألشٜ؛ فشىب شٌه  ٚرََؼجَّيُٛا ثُٙ، ٚٔبٌٛا ُِٕٙ ِب ٌُ ِِ أصحبة  ٠ىٛٔٛا ٠ٕبٌْٛ 

 لس أُِض٠ُذ زاَض ٘هطرىُ،: ))ٌٙهطح، فمبيفبؼزأشٖٔٛ فٟ ا -ٚؼٍُ صٍّٝ ّللا ػ١ٍٗ-ضؼٛي ّللا 

 ِٓ ًٍ ث١ٓ اَلثَز١َْ ُّ ذطج  ١ٌُٙ ِؽطٚضاً، ((.أُِض٠ُذ َؼجَرخً شاد َْٔر ٚحّسز ٌُٙ ِىبْ اٌٙهطح،  ث

ْٓ أضاز اٌرطٚج: ))فمبي ١ٍْْرطْج  ١ٌٙب ٠يطة، فّ ّٙعْٚ ٠ٚزطافمْٛ  ((.ف فهؼً اٌمَٛ ٠زه

ْ ٠ٚرطجْٛ ٠ٚرفْٛ ْٛ  ."شٌه ٠ٚزٛاؼ

 ّٞ ْٓ ٘بجَط  ٌٝ اٌّس٠ٕخِ ": شوط اٌجربض ي ِ ّٚ ّْ أ َّ ِىزَٛ ِصؼُت ثٓ ػ١ّط،: أ  ."ٚػجس ّللا ثٓ أ

ْٓ ٘بجَط ٘ٛ: ٚشوط اثٓ  ؼحبَق ٚاثٓ ؼؼس ي ِ َّٚ ََ أ ََ َّْ خ ثٓ ػجس األََؼس أثٛ: أ َّ ٚجعَ  ،َؼٍَ

 .ثصٌه ِٛؼٝ ثٓ ػمجخ

١َط ّٞ ٚأصحبُة اٌؽِّ ََ  ٚلس جّغ اٌحبفع اثٓ حهط ث١ْٓ ِب شوطٖ اٌجربض ََ ََ َّٚ ِح ثحًّ األَ َّ َّ َّ َّٟ ٌِ

َّْ أثب َؼٍّخ ذطج ٌٙب ٌِمْصس: ػٍٝ صفٍخ ذبصخ، ٟ٘ ُِصؼت فىبْ  أ اإللبِخ ثبٌّس٠ِٕخ، ثرالف 

 ْٓ ْٓ أؼٍُ ِ ٓ جٙخ ػ١ٍٗ ١ّٔخ اإللبِخ ثٙب ١ٌَُؼٍُِّ ِ ِِ ًٍّ أ٠ٌّٛٚخ   .أٍ٘ٙب؛ فٍى

خ َّ ْٓ ٘هطِح أثٟ َؼٍَ ثبً ػ ثؽٍٕخ،  اٌّس٠ٕخ لْجً ث١ََْؼخ اٌؼمجخ ٘بجط  ٌٝ: "لبي اثٓ  ؼحبق ِزحسِّ

ب آشرٗ لط٠ش،  -صٍّٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ-ٚوبْ لِسَ ػٍٝ ضؼٛي ّللا  ّّ ٓ أضض اٌحجشخ، فٍ ِِ ِىخ 

َٓ األٔصبِض، ذطج ِِ  َُ ْٓ أؼٍ  ." ٌٝ اٌّس٠ٕخ ِٙبجطاً  ٚثٍغٗ  ؼالَ ِ

 :ِحٕخُ آي أثٟ ؼٍّخ 

َِّ ؼٍّخَ لبٌذ ْٓ أ ا أجّغ أثٛ ؼٍّخَ اٌرطَٚج  ٌٝ: "ػ ََ ََ ََ ََ َُّ َي ٌٟ  ٌ ََ ََ اٌّس٠ِٕخ، َضحَّ

 ُّ ُّ حٍّٕٟ ػ١ٍٗ ٚحًّ ِؼٟ اثٕٟ ؼٍّخ فٟ ِحهطٞ، ث ب ضأْرٗ ضجبُي . ذطج ثٟ ثؼ١طٞ، ث ّّ فٍ

ََ ٔزطوَه  ٘صٖ ْٔفؽه غٍْجزَٕب: ثٕٟ اٌّغ١طح لبِٛا  ١ٌٗ، فمبٌٛا ػ١ٍٙب، أَضأ٠ََذ صبحجزَه ٘صٖ؟ ػال

: ٌه ثٕٛ ػجس األؼس، فمبٌٛاٚغِضَت ػَٕس ش: لبٌذ. ِٕٗ فأذصٟٚٔ: رؽ١ط ثٙب فٟ اٌجالِز؟ لبٌذ

َ٘ب ال ٔزطن اثَٕٕب! ال ّٚللا ٚأطٍَك ثٗ . فزهبشثٛا اثٕٟ َؼٍّخ ث١ُٕٙ حزٝ ذٍؼٛا ٠َسٖ. ػٕس

َٓ  .ػجس األؼسثٕٛ  َق ث١ٕٟ ٚث١ ٚحجؽِٕٟ ثٕٛ اٌّغ١طح ػٕسُ٘، ٚأطٍك ظِٚجٟ  ٌٝ اٌّس٠ِٕخ، فَفُطِّ

 .ٚث١ٓ اثٕٟ ظٚجٟ

ًّ غساح، فأجٍُػ ثبألَ : لبٌذ أِؽٟ، ؼٕخ أٚ لط٠جبً  ْثطح، فّب أظاي أثىٟ حزٝفىُٕذ أذطج و

ِّّٟ فطأٜ ِب ثٟ فَطحّٕٟ، أاَلَ : فمبَي ٌجٕٟ اٌّغ١طح ِٕٙب، حزٝ ِطَّ ثٟ ضُجً ِٓ ثٕٟ ػ

ُْ ث١ٕٙب ٚث١ْٓ ظٚجٙب ْلزُ ْْ : فمبٌٛا ٌٟ! ٚاثٕٙب رطحّٛا ٘صٖ اٌّؽى١ٕخ؟ فَطَّ جه   ْٚ اٌَحمِٟ ثع

َّٟ اثٓ: لبٌذ. شئذ ٍْك  .ٞٚضزَّ ثٕٛ ػجس األؼس  ٌ ٓ َذ ِِ ثُ ذطجُذ أض٠س ظٚجٟ، ِٚب ِؼٟ أَحس 

َّّٓ ٌم١ُذ حزٝ: لبٌذ. ّللا ِْٔؼ١ُ، ٌم١ُذ . ألسَ ػٍٝ ظٚجٟ أرجٍّغ ِ ََ ََ ََ حزٝ  شا وُٕذ ثبٌذَّ

ْٕذ أ١ِّخ؟ لٍذ: ػجس اٌساض، فمبي ٌٟ ػيّبْ ثٓ أثٟ طٍحخ أَذب ثٕٟ أض٠س ظٚجٟ :  ٌٝ أ٠ٓ ٠ب ثِ

َٚ : لبي. ثبٌّس٠ٕخ َؼه أَحس؟ أَ َِ ب  َِ 

ْٓ : لبي.  الّ ّللا ٚاثٕٟ ٘صا! ال ّٚللا: ٌذفك زطن ّٚللا ِب ٌَِه ِ فأذص ثرطبَ اٌجؼ١ط، فبٔطٍك . َِ

ٓ اٌؼَطة ِِ وبْ  شا ثٍغ إٌّعي أٔبخ، : وبْ أوطَ ِٕٗ ِؼٟ ٠ٙٛٞ ثٟ، فّٛللا ِب صحجذ ضجالً 

ٌُْذ فحظّ ػٓ. ثُ اؼزأذط ػّٕٟ ٜ اٌجؼ١ط، ثُ ل١ّسٖ فٟ اٌشهطح، ثُ رٕحٝ ػٕٟ  ي حزٝ  شا ٔع

ٍٗ ثُ اؼزأذط ػٕٟ،  فإشا زٔب. ، فبضطهغ رحزٙبشهطح  اٌّطٚاح، لبَ  ٌٝ ثؼ١طٞ، فمّسِٗ فطحَّ

: فٍّب ٔظط  ٌٝ لط٠خ ثٕٟ ػّطٚ ثٓ ػٛف ثمجبء، لبي. اٌّس٠ٕخَ  حزٝ ألسِٕٟ! اضوجٟ: ٚلبي

 ثُ أصطف !، فبزذ١ٍٙب ػٍٝ ثطوخ ّللا-أثٛ ؼٍّخ ثٙب ٔبظالً  ٚوبْ-ظٚجه فٟ ٘صٖ اٌمط٠خ 

 .ِىخ ضاجؼبً  ٌٝ

آي أثٟ ؼٍّخ، ِٚب ضأ٠ذ  ِب أػٍُ أً٘ ث١ْذ فٟ اإلؼالَ أصبثُٙ ِب أصبة ّٚللا : فىبٔذ رمٛي

ٓ ػيّبْ ثٓ طٍحخ ِِ  .صبحجبً لظّ وبْ أوطَ 

حم١طاً، فىيط ِبٌُه ػٕسٔب،  أر١ْزَٕب صؼٍٛوبً : "ٚػٕسِب أضاز ص١ٙت اٌٙهطح، لبي ٌٗ اٌّشطوْٛ 

 ."ال ٠ىْٛ شٌه ْٚٔفؽه، ّٚللا ٚثٍغَذ اٌصٞ ثٍغَذ ثُ رط٠س أْ ررطج ثّبٌِه

ْْ جؼٍُذ ٌىُ ِبٌٟ أرُرٍُّْٛ ؼج١ٍٟ؟: "فمبي ٌُٙ ص١ٙت   ُْ ، "فإِّٟٔ جؼٍُذ ٌىُ ِبٌٟ: لبي أضأ٠َْزُ

 ((.ضثِح ص١ٙت: ))فمبي -صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ-فجٍغ شٌه ضؼٛي ّللا 
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