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فشً لش٠ش فٟ لزً إٌجٟ ٚٚطٛي اٌشعٛي إٌٝ اٌّذ٠ٕخ  فٟ ٘زا اٌجذش ٠جذش—خالطخ

. ٚأدذاس ٚلؼذ لجً ٚطٌٛٗ

. فشً لش٠ش، ٚطٛي اٌشعٛي اٌّذ٠ٕخ :اٌىٍّبد االفززبد١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ  اٌذّذ هلل ٚاٌّظالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، ِّ أ

سح  ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسدّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشدجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط اٌّمشَّ اٌطَّبٌت، عال

زؼخ  ُّ ًّ اٌ َٓ أْ رجَذ ف١ٙب و ، آ١ٍِ ّٟ ػ١ٍه فٟ إطبس ِبدَّح اٌغ١شح إٌج٠ٛخ، ٌٙزا اٌفظً اٌذِّساع

سعٛي إٌٝ فشً لش٠ش فٟ لزً إٌجٟ ٚٚطٛي ايفٟ ٘زا اٌذسط ٔزؼشف ػٍٝ  ٚاٌفبئذح،

. اٌّذ٠ٕخ ٚأدذاس ٚلؼذ لجً ٚطٌٛٗ

 

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

: ِٓ أ٘ذاف دساعخ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ

عٛي  ّٟ ٌٍشَّ . ٚأطذبثٗ ألدىبَ اإلعالَ -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌٛلٛف ػٍٝ اٌزطج١ك اٌؼٍّ

ُّ االلزذاء ثٗ -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِؼشفخ شّبئً اٌشعٛي  . ١ٌز

٠زّضً  -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ٞ اٌزخٍض ِٓ اٌشعٛي وبْ ِٛلف لش٠ش ثؼذ فشً خطزٙب ف

: فٟ 

ِّٟ ثٓ أثٟ طبٌت ٌٍزّذم١ك ِؼٗ، ٚعْذجٗ إٌٝ اٌىؼجخ، ٚضْشثٗ ألخز  إٌمبء اٌمْجض ػٍٝ ػٍ

 .اٌّؼٍِٛبد ِٕٗ

ذ٠ِّك ٌٍجذش ػٕٗ ٕ٘بن، أٚ ألْخز اٌّظذ٠ّك ١ٌفؼٍٛا ِؼٗ ِب  جبءد ِجّٛػخ ُِٕٙ إٌٝ ث١ْذ اٌظِّ

، فخشجذ إي ٍّٟ فمبٌذ ثأٔٙب ال رذسٞ، فغضت  ،ٚاٌذ٘ب ٠ُٙ أعّبء فغأٌٛ٘ب ػٓفؼٍٛا ِغ ػٍ

 .طشح ِٕٙب لشطٙب أثٛ جًٙ فٍطَّٙب ٌطّخً 

ٓ ِىخ رذذ اٌّشالجخ ِِ  .ٚضؼٛا ج١ّغ اٌطّشق اٌخبسجخ 

ٓ ٠ؼضش َّ ٓ اإلثً ٌِ ِِ ِٓ أٚ  لّشسٚا ِٕخ جبئضح ِمذاس٘ب ِبئزب ٔبلخ  ٠ْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َّٟ ػ١ٍّٙب د

 ِٓ  .١ِِّز١ْ

بص ا٢  .صبس ١ٌزّجؼٛا آصبسّ٘ب د١ش ِب دالَّ اعزأجشٚا لُظَّ

-وٕذ ِغ إٌجٟ : ))لبي فمذ سٜٚ اٌجخبسٞ ػٓ أثٟ ثىش. ٚطً اٌّطبِسدْٚ إٌٝ فُ اٌغبس

ّْ  فٟ اٌغبس، فشفْؼذ -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ّٟ ّللا، ٌٛ أ َ، فمٍذ ٠ب ٔج ْٛ سأعٟ، فإرا ثألذاَ اٌم

 ((.، ّللا صبٌضّٙبِب ظّٕه ٠ب أثب ثىش ثبص١ْٕٓ: لبي! ثؼضُٙ طأطأ سأَعٗ سآَٔب

َِش شجشح فٕجزَذ فٟ: ))ٚلذ سٚٞ ّْ ّللا أ ِّٟ  أ ْٗ إٌج ش  -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚج َِ فغزشْرُٗ، ٚأ

ّْ اٌؼٕىجٛد ٔغَجذ ػٍٝ ثبثٗ دّبِز١ْٓ فٛلؼزب فٟ فُ اٌغبس، ٚلذ ضؼَّف ثؼضُٙ ٘زٖ  ((.ٚأ

ٓ د١ش ِِ  .ّٚللا رجبسن ٚرؼبٌٝ لبدس ػٍٝ وً شٟء. اإلعٕبد اٌشٚا٠بد 

ٓ اٌغبساٌخشٚ ِِ  :ط 

لش٠ش ثؼذ اعزّشاس  ٚد١ٓ خَّذْد ٔبس اٌطٍّت، ٚرٛلّفذ أػّبي دٚس٠ّبد اٌزّفز١ش، ٚ٘ذأد

ٚطبدجٗ  -ٚعٍُ طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ-اٌّطبسدح صالصخ أ٠بَ ثذْٚ جذٜٚ، ر١ّٙأ سعٛي ّللا 

ٓ. ٌٍخشٚط ِِ ي اٌغٕخ األٌٚٝ  ّٚ ب وبٔذ ١ٌٍخ االص١ٕٓ غّشح سث١غ األ ّّ اٌٙجشح، اٌّٛافك  فٍ

ٌخذِزّٙب، ٚأخز ثّٙب  ، اسرذال، ٚاسرذً ِؼّٙب ػبِش ثٓ ف١ٙشح(622َ)س عٕخ عجزّت16

 .اٌّذ١ًٌ ػٍٝ طش٠ك اٌغبدً

 ُّٞ ٓ اٌغذ دزٝ لبَ لبئُ  أْعَش٠ْٕب ١ٌٍزٕب،: "لبي -سضٟ ّللا ػٕٗ-ػٓ اٌّظّذ٠ك  ٚسٜٚ اٌجخبس ِِ ٚ

ًّ ي اٌظ١ّٙشح، ٚخالَ اٌطّش٠ك ال ٠ّّش ف١ٗ أَدذ، فُشفؼذ ٌٕب طخشح َْ رأد ػ١ٍٙب ط٠ٍٛخ ٌٙب ظ
 .اٌذذ٠ش..." اٌشّظ

ّذ٠ك ٌشعٛي ّللا  ٜ اٌظِّ َّٛ ب ثؼذ ِب ع ِىبٔبً ٚأػّذ ٌٗ  -ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ ّللا-فٕضٌٛا رذذ ظٍِّٙ

ٓ ّّ ّذ٠ك ٠غزىشف اٌّىبْ، ٠ٚجذش ػ دٌٛٗ، فٛجذ ساػ١بً ػٕذٖ غَُٕ،  فشاشبً، صُ ثذأ اٌظِّ

طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ -فششة ِٕٗ  -ٚعٍُ طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ-فذٍت ٌٗ ٌجٕبً لِذَ ثٗ ػٍٝ سعٛي ّللا 

ُْ : ))، صُ لبي ٌٍظّذ٠ك-ٚعٍُ ِْ اٌشد١ً أٌَ ٍْٕب: لبي. ثٍٝ: لٍذ(( ؟٠أْ . فبسرذ

: أدذاس فٟ اٌطش٠ك، ٚاٌٛطٛي إٌٝ اٌّذ٠ٕخ

ٓ اٌزٞ أِبِه؟ : ، ٚإرا عئً ػٓ-طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-وبْ أثٛ ثىش سد٠ف سعٛي ّللا  َِ
 ."٘زا ٠ٙذ٠ٕٟ اٌطش٠ك: "لبي

طٍٝ -ِشٚس اٌشعٛي  ٌه اٌظّفش ثبٌّىبفأح، فالدع ٚ٘ٛ جبٌظ فٟ لِٛٗدبٚي عشالخ ثٓ ِب

عبخذ ألذاَ فَشعٗ فٟ  فٟ أصشّ٘ب، ٚوٍّّب لبسثّٙبٚطذجٗ، فخشط ِغشػبً  -ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

٠خ: فمٍذ ٌٗ... فٛلفٛا... فٕبد٠ْذ ثبألِبْ: "٠مٛي عشالخ. اٌزّشاة ّْ لِٛه لذ جؼٍٛا ف١ه اٌذِّ . إ

فغأٌزُٗ أْ ! اْخف ػّٕب: فمبال... اٌّضاد إٌبط ُِٕٙ، ٚػشضذ ػ١ٍُٙ ٚأخجْشرُٙ أخجبس ِب ٠ش٠ذ

ش ػبِش ثٓ ف١ٙشح فىزت َِ ٓ أدَ، صُ ِضٝ سعٛي ّللا  ٠ىزت ٌٟ وزبثبً، فأ ِِ طٍٝ -ٌٟ فٟ سلؼخ 

  .-ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

اٌخجَش؛ لذ ُوف١زُ ِب ٘ب  لذ اعزجشْأد ٌىُ: ٚسجغ عشالخ، فٛجذ إٌبط فٟ اٌطٍّت، فجؼً ٠مٛي

ي إٌٙبس جب٘ذاً ػ١ٍّٙب، ٚآخشٖ دبسعبً ، ٕ٘ب ّٚ  .ٌّٙب فىبْ أ

َّ ِؼجذ اٌخضاػ١ّخ، ٚوبٔذ-طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِّٚش  ثفٕبء خ١ّزٙب شبح ػجفبء  ػٍٝ خ١ّخ أ

ػٍٝ ضْشػٙب  -ٚعٍُ طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ-ألؼذ٘ب اٌٙضاي ػٓ اٌخشٚط إٌٝ اٌّشػٝ، فّغخ 

د . اٌّشغٛح، فششة اٌج١ّغ ٖ دزٝ ػٍَْزٗفذػب ثمذح ٠ىفٟ اٌّش٘ظ فذٍت فٟ. فزفبجذ ػ١ٍٗ ٚدسَّ

  .صُ دٍَجٙب ِّشح أخشٜ ِٚألٖ، صُ رشوٗ ػٕذ٘ب

اٌخجَش، ٚروشد ٌٗ  ٚجبء صٚجٙب فٛجذ اٌٍّجٓ ػٕذ٘ب، فأخجشرٗ، ٚخشط اٌّشوت ا١ٌّّْٛ

لش٠ش اٌزٞ روشٚا  ّٚللا ٘زا طبدت: "، فمبي ٌٙب-طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-أٚطبف اٌشعٛي 

شٖ ِب روشٚا، ٌمذ ٖ ِْ ٓ أ ّٓ إْ ٚجْذد إٌِِٝ ْْ أطذجٗ، ٚألفؼٍ ذ أ ّْ  ".رٌه عج١الً  ِ

َٟ سعَٛي ّللا  ، ٚوبْ فٟ طٍت  حَ صثَشْ  ٚأة -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚفٟ اٌطش٠ك ٌم ّٟ األَْعٍَّ

 .أعٍُ ١ٌفٛص ثبٌّىبفأح، صُ -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعٛي ّللا 

َٟ سعَٛي ّللا  ٓ اٌضث١ُش،  -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚفٟ اٌطش٠ك أ٠ضبً ٌم ِِ ٚ٘ٛ فٟ سوت 

ٓ اٌشبَ، فىغب اٌضث١شُ  ِِ  -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سعَٛي ّللا  اٌّغ١ٍّٓ وبٔٛا رُجبساً لبف١ٍٓ 

 .ٚأثب ثىش ص١بثبً ث١ضبءَ 

ي عٕخ  ّٚ ٓ سث١غ األ ِِ ح 14)فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ، اٌضبِٓ  ّٛ ٓ إٌج عجزّجش عٕخ 23اٌّٛافك  ِِ

َّخشط سعٛي ّللا  عٍّْٛٚلذ وبْ اٌُ. ثمجبء -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-، ٔضي (622َ) عّؼٛا ث

ًّ ٠َٛ إٌٝ اٌذّشح-طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- ُ٘ َدّش ف١ٕزظشٚٔٗ، دزٝ ٠شدَّ  ، فىبٔٛا ٠فِذْٚ و

 .اٌظ١ٙشح

ُْ رشٙذ َُ ِْمذِٗ ٠ِٛبً ِشٙٛداً ٌ طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ -ٚٔضي . اٌّذ٠ٕخُ ِْضٍُٗ فٟ ربس٠خٙب ٚوبْ ٠ٛ

ّٟ ثٓ أثٟ طبٌت ثَْؼذ ِب ٚ. عؼذ ثٓ خ١ضّخ: ػٍٝ وٍضَٛ ثٓ اٌٙذَ، ٚل١ً -ٚعٍُ ٌِذك ثٗ ػٍ

،  -طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِٚىش . -ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ ّللا-أدَّٜ ٚدائغ اٌشعٛي  ٍَ ثمجبء صالصخَ أ٠ب

، صُ ،ٚأعََّظ ِغجذ٘ب ًِ ًَ ثبٌزّىج١ِش ٚاٌزّذ١ِّذ ٚاٌز١ٍّٙ  أزمً إٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٠َٛ اٌجّؼخ ٚاْعزُْمجِ

َٓ فشدبً ٚعشٚساً ة ٍْ  :-طٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِْمذِٗ ٚثٕبُد األٔظبِس ٠َمُ

ْٓ ص١ََِّٕبِد اٌٛداعْ      طٍَغ اٌجذُس ػ١ٍَٕب ِِ 

 ِب دَػب هللِ داعْ         ٚجَت اٌشىُش ػ١ٍٕب

ِش اٌّطبعْ  أ٠ٙب اٌّجؼُٛس ف١ٕب ِْ  جئَذ ثبأل

اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ  ٚوبٔذ ٘زٖ اٌٍذظبد أششف ٌذظبد فٟ ربس٠خ اٌّذ٠ٕخ، ٚثٙب ثذأد ِغ١شح

 .-ػ١ٍٗ ٚعٍُ طٍٝ ّللا-ٔطٍك ٚاٌمَبِػَذح اٌزٟ طبٌّب ثذش ػٕٙب ثؼذ إ٠جبد اٌُ
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