
" باتك "

" نيعباتلا تايناميا نم فوطق "

ميهاربا قازرأ / ةبتاكلل



.. ءادهإ

نم لك ىلإ ، ايندلا لاب غشن األربكاال هبيصن ناك بلق لك ىلإ

هللا. ىلإ قيرطلا نع ثحبي



_ يتبيبح كيلع هللا ةمحر _ يمأ ىلإ يبلق ءامس رمق ىلإ

___________



ةمدقُملا
. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

نم. ةايحلا انل ديعُيو انبولق ناصغأ بذشي ْنمل ُجاتحن اًمئاد

ذخأي نمل جاتحن عايض ِةرم لك يفو ، حور اهب ةايح ، ديدج

. ةاجنلا وحن انيديأب

اذه، لك نم الصانل خلا وه قيرط يأ كردن ال قرطلا نيب هوتن

لمجأ جرخن فوس ، انسفنأ ىلع فرعتنس لمعلا اذه يف نكل

رخأ ٍبناج ىلعو ، لغاشلا انلغش تناك ايندلا نأ كردنس انيف ام

وحن مهروبعل ًارسج ايندلا اولعج ٌلا هلل،جر اوشاع لا جر كانه

نيعباتلا ضعب ىلع فرعتن فوس انفوطق ةيعابر ،عم ةنجلا

تقولا سفن يفو نيملا علا بر نم مهبرقو مهتايح نم فوطق

مهعم حرفن فوس انفوطق ةيعابر ةايح يف صوغن فوس

إال عايض قرطلا لك نأ كردنس مهنيب ءاقل لك عمو مهل نزحنو

. ةاجنلا هللاوه قيرط

. انتلحر أدبن هللا مسب

نيعباتلا _ تايناميإ _نم_ فوطُق عم



ىلو األ ةقلحلا

كهجو نكيلو ، ةبيط كتملك نكتل » ةمكحلا يف بوتكم ينُب اي

« ءاطعلا مهل لذبي نمم سانلا ىلإ بحأ نكت ًاقلط،

ةورُع



دجُو هنأك ناكم يلقالً، ِتاعمجتلا نم ولخَي ئداه ٍناكم يف

ديزي ال ةبراقتم مهرامعأ ءاقدصأ ةعبرأ سلجي مهل، اًصيصخ

نع مهرغصأ صقني وال نوث وثلاال ةسماخلا نع مهربكأ

عطقني أال فِلَح دقُع ، ةئيضم ٌموجن مهنأك ، نيرشعلا و ةسداسلا

. اًدبأ

. اًريثك كحّضلا بحُي حرم اننس مهربكأ _ يجاس

يعوضوم ، ةطسوتملا ةماقلا ،و يرمخلا هجولا بحاص _ يجار

.ً يلقال

. بلا وقلا بلقلا نسح ، عبطلا ئداه _ راون

إال ثدحتي ال ثيدحلا ليلق لقع، مهربكأ اننس مهرغصأ _ مَهلُم

عباطلا هيلع ودبي ، ءادوس نيعأو ةليوط ةماق كلتمي ، عفنلا ب

ِهمسا نم ملاالحم،هل يلوفط ثيدحلا داح ليص، األ يقرشلا

. ريبك بيصن



لخاد فوطن فوس ةنيللا بولقلا ،و ةرينلا هوجولا كلت عم

. فوطق تاقلح

________

؟ مكلا ح فيك بابش اي مكيلع الم سلا : يجاس

دمحلا حلا ريخب الم، سلا كيلع : دحاو ٍتوص يف ثلاالةث در

هلل.

نع تبغ سم باأل مَهلُم اي تنك نيأ : مَهلُم ثدحم يجاس

. انرمق ،اي كعم رمقلا ءوض باغف ، انسلجم

اي كثيدح يف تنأ ٌسكاشم : اًسماه راون قفلا عيمجلا كحض

. يجاس

ام. ٍباتك يف يلقالً تلغشنا ؛ مَهلُم

. مهتسلج هبشي ئداه نيل ثيدح مهعيمج ثيدحلا لدابت

يف ثدحي نأ اونمتت اذامل لا، ؤسب للملا عطقن : يجار قفلا

؟! مكتايح



ُفوطت مهم حأال تضمف ثدحي نأ بحي ام مهنم اًلك ليخت

. تققحت اهنأكو ، كانهو انه امهب

ةثيدح تارايس ضرعم ربكأ كلمأ نأ يتينمأ : يجاس مثقلا

ملا. علا يف

. ناريط ةكرش كلمأ نأ يتينمأ : يجار قلا

ةزهج األ راكتبِا يف لجر رهشأ حبصأ نأ يتينمأ : راون قفلا

يفباليد. رقتسأ نأو ، ةعونتملا ةثيدحلا

نم مهنم هدلب كرت مهنم دحاو لكو ، نوبرتغم مهعيمجف _

اهكرت

هللانأ ءاشو هنع، ٍةونع اهكرت نم مهنمو هتدارإ ضحمب

. مهثيدح يلإ دوعن .. دلبلا كلت يف مهضعب ىلع فراعتي

؟! مَهلُم ٰىنمتت اذام تنأو : يجاس هل ،قفلا مهلُم تمص



نب ةورُع هانمت ام ىنمتأ :انأ ءاجر هب هتوص نأكو مهلُم در

؟! ةورُع ىنمت اذامو اولا: قو هيلإ اوتفتلا . ريبزلا

ةورُع وه نم نع ثيدحلا كراشتن انوعد مكبيجُأ نأ لبق : مَهلُم

؟ ريبزلا نب

ايه. : راون رداب

. ريبُزلا نب ةورع نوكي نم ثيدحلا يف مهلُم أدب

هيلع هللا لص هللا لوسر يراوح ماوعلا نب ريبُزلا وه هدلا _و

ملسو

( نيقاطنلا تاذب ) ةبقلُملا ركب يبأ تنب ءامسأ همأ،

يف هبحاصو هللا لوسر ةفيلخ قيدصلا ركب ألهم،وبأ هدج

راغلا

(1_ اهنع هللا يضر _ ةشئاع نينمؤملا خهتلا،مأ

يلصيو ةباحصلا تويب يتأي ناك ملعلا بلط ىلع ةورُع فكع

ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف دحأ ادغ ىتح ، مهسلا جم عبتتي ، مهفلخ

. مهنيد يف نوملسملا هيلإ نوأجلي نيذلا



نيب عمج دقف طقف ملعلا ب ةورُع يفتكي :مل ءاقدصأ اي نوردت

تامتعلا يف اًماوق ، رجاوهلا يف اًماوص ناك ، لمعلا و ملعلا

ناتسب هل ناكف ءاخسلا ب فرع ىلا، هللاعت ركذب ناسللا بطر

اذإ ناك ، راجش األ ليلظ ، هايملا بذع ، ةنيدملا نيتاسب مظعأ نم

يف هناتسب طئاح رسك ، تباطو رامثلا تعنيأو بطرلا ناوأ نآ

نولكأيو اهنولخدي اوناكف ، هلوخد سانلل زيجيل ههج نم رثكأ

هلوق اذه هناتسب لخد املك ددري ناكو ، باطو هذل ام ةرمث نم

تلخد {ولوالذإ لجوزع

إالبهللا}٢٢) ةوق هللاال ءاش ام تلوق كتنج

يف ًارظن راهن لك نآرقلا عبر أرقي ناك هنأ ركذتأ : يجار قلا

لا وط كلذ لعف بلق رهظ نع تالةو ليللا هب موقي ، فحصملا

. هركذتأ ال ثداح هعم ثدح دحاو موي إال هتايح

ةحار الة صلا يف دجي ناك :ً ئاقال ثيدحلا راون كراشف

لكاإل اهنسحي ناكف ، ضر األ ىلع هتنج اهاري ناكو ، ةيسفن

. لوطلا ةياغ اهليطُيو ، اهرئاعش ُنقتُيو ناسح



جرال ىأر هنأ " فقوم هل تركذت معن معن، : يجاس توص ّىلعف

نب هل،اي قلا هيلإ هاعد صالهت نم غرف املف ، ةفيفخ صالة ىلصي ً

؟! هجاح كبر دنع كل تناك ،امأ يخأ

ىتح ءيش لك صاليت يف ىلا عتو كرابت هللا السلا ينإ وهللا

٣. حلملا

الة صلا كرتأ ال ينلعج ام نإ ءيش نوملعت مَهلُم توص ءاجف

فقوملا كاذ ؛ ركذلا نع فكي يناسل لعجأ وال اهتميق ملعأو

. ةورُع نع هتيسن قولا يجار هركذي ال يذلا

. يقيدص هباي ينركذ : يجار قلا

بيصُي ءاد "اآلةلك" هيمدق ىدحأ تباصأ موي تاذ : مَهلُم

دتشي مرولا لعجو ةورُع قاس تمروتف هنم، لكأيف وضعلا

دتميو

ال هنأ ىلع اوعمجا ءابط، األ ةفيلخلا ىعدتسأف ، ةلهذم ةعرسب

. توميف هلك هدسج ىلإ مرولا رشتني نأ لبق ، هقاس رتب نم دب

عطقو محللا قشل ةلآ هعم رضحأو ، قاسلا رتبِل حارجلا ءاج

. مظعلا



ال يك ركسم نم ةعرُج كيقسُن نأ ىرأ ": ةورُعل بيبطلا قفلا

باألمل" رعشت

نم ُهوجرأ ام ىلع مارحب نيعتسأ ال تاهيه : ةورع قلا

. ةيفاعلا

. ردخملا كيقسن نذإ هل: قفلا

رعشأ نأ نود يئاضعأ نم اوضع بلسُا نأ ُبحأ قفلا،ام

هللا. دنع كلذ بستحأ ، هملآب

ؤهالء؟! نم : ةورُع لا،قلا جرلا نم ةفئاط ءاجف

اآلمل، كيلع دتشي امبرلف ، كوكسميل مهب ءيج دقل هل: ليقف

كلذ مكيفكأ نأ وجر أل ينإو مهب، يل ةجاح ال مهودر قفلا

. حيبستلا و ركذلا

هيلع عضو مظعلا غلب املف ، محللا عطقف ، بيبطلا هيلع لبقأ مث

، هرشني قفطو ، راشنملا



. ربكأ هللاوهللا :الهلإإال لوقي ةورُعو

هب تسمغو تيزلا يلغأ ،مث قاسلا ترتُب ىتح ربكيو للهي

حتلا ليوط ءامغإ هيلع ىمغاف ، مدلا قفدت فاقي إل هقاس

ةرملا كلت ، مويلا كلذ هللا باتك نم هتصح أرقي نأ نودو هنود

٤. يجار اهركذتي مل يتلا

ىطختي ةورع نم نحن نيأ مهنم ،قولاكال عيمجلا دهنت

يكبنو ظحلا بدنن نحن الة،امأ وصلا ركذلا ب فقوملا بعصأ

. ريبزلا نب اي هنجلا كيلع األطاللحالل ىلع

ةصق خالل نم هايأ انملعُت ام ىلع مهلُم تكروب : يجار درف

. ريبزلا نب ةورُع

متها ، هتايح لا وط مهل فالح ليلدو نيملسملل ةرانم لظ ٌلجر

، ةماع نيملسملا ءانبأ رئاسو ةصاخ وأالهد ةيبرتب متها ام رثكأ

مهل: لوقي امئاد ناك ملعلا بلط ىلع وأالهد ثح

موق؛ راغص اونوكت نإ مكنإف هقح هل اولذباو ملعلا اوملعت ينباي

. مهءاربك ملعلا هللاب مكلعجي نأ ىسعف



مثقلا:

؟ لهاج خيش نم حبقأ ايندلا يف له هاتأوساو

. ملكلا بيطو ، بناجلا نيلب مهيصوي ناك

كهجو نكيلو ، ةبيط كتملك نكتل » ةمكحلا يف بوتكم ينباي

نحن اهو « ءاطعلا مهل لذبي نمم سانلا ىلإ بحأ نكت ًاقلط،

. اًضيأ هنم ملعتن مويلا

تنأ تينمت ىتح ةورع ٰىنمت اذام مَهلُم بيجت مل : راون قفلا

؟ ٰىنمت املثم

برقلا ب نايتف ةعبرأ سلجي ناك موي تاذ قفلا: مَهلُم باجأ

. هبعكلا ناكرأ نم نكر وهو يناميلا نكرلا نم

، ريبُزلا نب َةورعو ، ريبُزلا نب بعصمو ، ريبُزلا هللانب دبع

ٌلئاق قلا ىتح اًوهر ثيدح امهنيب رادو ناورم نب كلملا دبعو

. بحي هللاام ىلع اّنم لك َّنمتيل : مهنم

نألا نأو " زاجحلا " كلمأ نأ يتينمأ ، ريبزلا هللانب دبع قفلا:

الةف خلا

" نيقارعلا " كلمأ نأ ىنمتأف انأ :امأ بعصم قولا

عنقأ ال انأف ، كلذب ناعنتقت امتنك :اذإ ناورم نب كلملا دبع قولا



يبأ نب ةيواعم دعب الةف خلا نألا نأو اهلك، ضر األ كلمأ نأب إال

. نايفس

اذام تنأو اولا: قو هيلإ اوتفتلا ف اًئيش لقي ملف ةورع تكسف

. ةورع اي ىنمتت

نأ ينع امأ مكايند رمأ نم متينمت اميف مكل هللا كراب قلا:

مهيبن ةنسو مهبر باتك ينع سانلا ذخأي الً ماع عًاملا نوكأ

ىظحأو هللا ىضرب ةرخ يفاأل زوفأ نأو ، مهنيد ماكحأو

هكردأ ىتح . هونمت ام، مهنم مكل ققحتو األماي تراد " هتنجب

ناك ألهن ىبأف رطفي نأ هلهأ هيلع حلأ دقو مئاص ناكو توملا

٥. رثوكلا رهن نم ةبرش ىلع هرطف نوكي نأ وجري

. ريبزلا نب ةورع ىنمت امك ىنمتأ مويلا : مهلُم فدرأ

يف انيلع هافسآو مهلُم اي تينمت ام كل ائينه عمجلا قفلا

. اهيف ام ينمتو ايندلا ب قلعتلا

. ةورُع ىلإ رظنيلف ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ ةرس نم "



. رداصملا

يبهذلا الء عأالمبنلا ةريس _١،٤

دعس نب يربكلا تاقبطلا _٢

نيعباتلا ةايح نم روص _٣،٤



ةيناثلا ةقلحلا

. بونذلا ةرثكب اهلتق دقل ، يسفن تلتق دقل : يمأ اي



ءودهل ميخ ريبُزلا نب ةورُع نع هثيدح نم مهلُم ىهتنا امدعب

ىلإ اوداعو _ يجارو يجاس نم_ اًلك نذأتسا ىتح ناكملا ىلع

مهتايح لوح اًيوس نوثدحتي مَهلُمو راون لظو ، مهتماقإ لحم

ًةهرب راون درش ىتح اًليوط ثيدحلا ثبل امو روم، األ ضعبو

، انناطو أل دوعن ىتم :ً ئاقال ِهدُرُش نم َداع مث تقولا نم

يئاقدصأ عم يثيدحو ، يتدلب ـل ُتقتشِا دقف هيف؟ رقتسنو

انه رعشأ لجر ،تهللااي يتريغصو يمأ ـل ُتقتشِا ، يناريجو

ملاالمئ ينكسمو ، ةديجلا يتفيظو مغُر ةشحولا و درشتلا ب

. شيعلل

ىتح كدسحأ ينأ راون اي يردتأ : هديهنت مث مَهلُم مسبت

اهيلإ ةدوعلا ب دعوم ىلع كنأ يفكي كتدلب نع اًديعب تنأو

؛ عوجرلا تقو طلا نإو ىتح

تبرخ امدعب ، يدلب ريغ دلب يف نفدأو انه تومأس ينكل

انأ اهو ، نادلُبلا لك يف اندرشتو األله اندقفو انتويب برحلا

. ضوفرم انه ملُحلا ىتح ؟ لعفأ اذام انه، اآلن سلجأ

صاخلا اهقنور اهل ضر األ لظت يقيدص اي كيلع نوه : راون

نإو ىتح اهيف، تويبلا تمدُه نإو ىتح انم تلخ نإو ىتح



. بارخلا اهللظ

ِهشُع ىلإ داع ٍريط لثم نوكأس اهيلإ تدع نإ نكل معن : مَهلُم

. هيماح دقف امدعب ةحنج األ رسكنم

يجاس اآلرخ بناجلا ىلع : راون فتاه نينر مهثيدح عطق

دئاع، تنأو كعم ىولحلا ضعبب يتأتلف راون مكيلع الم سلا

. ةغراف َكاديو لزنملا كلخدأ نل

. لجر اي كيلع :حالل راون

. ديدج ٍءاقلل ٍدعوم ىلع مهلُم عدوم راون بهذ

ةيبرعلا نادلبلا دحأ نم ٰىتأ ، برتغم هدرفمب شيعي مهلُم

هل تخأ إال هلهأ دقف ؛ اهيلع ةيفئاطلا برحلا بارخ ّمَع امدعب

. كانه ترقتساو سيراب ىلإ ترفاس

. اًيوس نوسلجي انفوطُق لا طبأ ةيعابر ديدج ٍموي ٍءاسم يف

ًاراسيو ًانيمي يجاس رظن ، مويلا باسح عفديس نم : يجار

. كثدحُي يجار راون قولا:

. مَهلُم ثدحي لب لجر انأ!الاي هبجاح راون عفر



مهلُم إال راونو يجاس كحض ضوعلا هللا ىلع تمهف : يجار

. هدرفمب دراش تماص ملا، علا ريغ عملا يف

ينتركذ هذه كتسلج مَهلُم اي ملعتأ : مَهلُم ـل اًلئاق يجاس

. ثدحتي ال لا ؤس هيلع يقلي دحأ وال هملكإب ماع لظ نإ خيشب

؟! خيشلا كاذ اًذإ نوكي نمو : راون

ىهتنأ نيذلا ةينامثلا دحأو ، نيعباتلا عأالم نم ملع : يجاس

هيلع هللا لص لوسرلا عم يقتلي ، مهرصع يف دهزلا مهيلإ

ىلع ذملتتو هللا، ةعاط يف ربك ، رضُمو سايلأ هيدج يف ملسو

،قفلا همأب ديلولا قلعت هب قلعت دقو دوعسم هللانب دبع دي

(١" كبح هللاأل لوسر كآر ،ول ديزي "ايابأ هيف

_ يجاس _اي ميثُخ نب عيبرلا نم انأ؟! نيأ مَهلُم توص ءاج

ام اهنبا دجتف ، وُحصت مث ليللا مانت همأ تناك ٍلجر نم انأ نيأ

صال يف اًقرغتسم ، ِهتاجانم يف اًحباس ، ِهبارحم يف اًفاص زلا

ِهت.

؟ مانت _أال عيبر _اي ينب :اي لوقتو هيدانتو هيلإ يتأتف



ىشخي وهو ليللا هيلع نج نم مونلا عيطتسي فيك لوقيف

. ريخلا هلب وعدتو زوجعلا يدخ ىلع عومدلا ردحنتف ، تايبلا

مهلُم اي يلخادب نكاسلا تكرح : سامح هب هتوصو يجار قلا

هب تنظ ىتح باألقر همأ تباصأ هعرضت ةرثك نأ نوردتأ

؟ نونظلا

؟ فيك ! بيجع : راون قلا

تراص ىتح اذه ثدح معن :ً ئاقال هثيدح يجار فدرأ

تلتق وأ اًمرج تيتأ كلعل ينب اي كباصأ يذلا :ام ًةلئاق هيدانت

. اًسفن

. اًسفن تلتق دقل همأ معن،اي : عيبرلا نب قلا

سانلا لعجن ىتح ينباي ليتقلا اذه نمو : ةفهل يف تلا قف

؟ كنع نوفعي مهلعل هلهأ ىلإ نوعسي

نم دباكت امو ءاكبلا نم يناعت ام ليتقلا لهأ ملع وهللاول

. َكومحرل رهسلا

ةرثكب اهتلتق دقل ، يسفن تلتق دقل يمأ اي اًدحأ يملكُت قفلا:ال

(٢). بونذلا



هل ةصق مكيلع درسأ و ليمجلا ب ليمجلا لمكُن : مهلُم قلا

فاسإ هواللنب يروثلا رذنملا عم تثدح ينهذ يف ةقلا ع

ايه. : دحاو توص يف قاولا

هاللهلإال قفلا ةفوكلا يف لـهالل رذنملا بهذ موي تاذ

. ةعاس نمؤن انلعل خيشلا ىلإ كب يضمأ

ٰىلب. قلا:

هدنع اراص املف ، ميثُخ نب عيبرلا خيشلا ىلإ اًيوس ايضم مث

قواال: املس

؟ خيشلا حبصأ فيك

. ُهلجأ رظتنيو ُهقزر لكأي ، اًفيعض حبصأ : خيشلا قفلا

هوعدأ نأب نذأتفأ ديج، بيبط ةفوكلا ءاج دقل هلهالل: قفلا

كل؟



األمم تلمأت ينكلو قح، ءاودلا نأ ألملع ىنإ قفلا:ايهالل

ايندلا ىلع مهصرح يف ترظنو نأش اهل ناك ىتلا ةقباسلا

ىقب يِوادُملا ،فال ىضرم مهيفو ءابطأ اهيف ناك دقو ، اهعاتمو

. ٰىَوادُملا وال

هنم. انياودتل ءادلا وه اذه ناك قفلا:ول

؟ خيشلا يديس اي اذإ ءادلا امف : رذنم قفلا

. ُبونذلا ءادلا قلا:

؟! ءاودلا امو : رذنم قفلا

. رافغتس اال ءاودلا : عيبرلا قفلا

؟ ءافشلا نوكي فيكو : رذنم قفلا

. دوعت ال مث بوتت نأب قفلا:



. هتيحل ُهعومد تللب ىتح خيشلا ٰىكب مث

؟! تنأ تنأو ىكبتأ : رذنم هل قفلا

. مهبنج يف نحن اموق ُتكردأ دقو ؟ يكبأ ال :َمِل تاهيه قفلا

" ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةباحص "يا صوصل

. خيش اي ينِصوأ هالل: ،قلا عيبرلل مهترايز ةياهن يفو

ال سانلا نإف ، كيلع سانلا ءانث ةرثك ايهالل_ كنرغي قلا:ال

لك نأو كلمع ىلإ ٌرئاص كنإ ملعأو ، كرهاظ إال كنم نوملعي

ٰىش. هللاتيال هجو هب يغتبُي ال لمع

. ًاريخ تيزج ًاضيأ انأ ينصوأ : رذنم قفلا

هملعب كيلع رثؤُتسا امو تملع اميف هللا ِقتأ ، رذنم قفلا:اي

. ِهملا ع ىلإ هلكف

، ُبوتَي ال ،مث كيلإ بوتأ ينإ هللام : مكدحأ لقي ،ال رذنم اي

. ةبذك نوكتف

. ءاعد نوكيف َّيلع بُت هللام : لقيل نكلو



ه ديمحتو هللا، ليلهت يف كالمإال يف ريخ ال هنأ رذنم اي ملعأو

، رشلا نم َكذوعتو ، ريخلا كلا ؤسو هللا، حيبستو ، هريبكتو ،

. نآرقلا ةءارقو ركنملا نع َكيهنو ، فورعملا ب َكرمأو

، كانه كيلع ئرقو بتُكو انهإال هلوقت ٍءيش نم مهل:ام قفلا

امنيح اًيلا غم نكي مل دوعسم هللانب دبع نأ انل دكؤي هلك اذهو

(٣)" كبح هللا،أل لوسر كآر ،ول ديزي هل"ايابأ قلا

لوقأ نكلو عيبرلا لثم يجاس اي ينتيل : ِهثيدح مَهلُم َفدرأف

كيلع ئرقو بتُك انهإال هلوقت ٍءيش نم قلا:ام املثم مكل

. بونذلا ب مكسفنأ اولتقت ،فال كانه

وحن مهروبعل ارسج ايندلا نم اولعج لا ؤهالءجر : يجاس در

.. ةنجلا



رداصملا

يبهذلا الء عأالمبنلا ةريس _١

نيعباتلا ةايح نم روص _٢

يسلبانلا نيعباتلا ةريس و نيعباتلا ةايح نم روص _٣



ةثلا ثلا ةقلحلا

يف كجلويو كلا، هملا يف كمحقي كيب موي،امأل تاذ هل ليقف

؟ نيسحلا و نسحلا كنوخأ نود ، قياضملا



لكو عيبرلا ةصق درس نم ىهتنا امدعب مهيمج هيلإ اوتفتلا مث

. هصقلا كلت نم هبلق يف خسر ام ددري مهنم دحاو

. ءاودلا انيف رثكأو ءادلا انع لزأ هللام : راون قفلا

نوكي ىتح ّيلع بت هللام إال لوقأ نماآلننل : يجار قولا

. ءاعد

لتقأ ينلعجت هللامال فوخلا ب جزتمم هتوصو : يجاس لمكأف

هتجوز ثدحي اًديعب بهذو ، مهنم نذأتسا مث بوبذلا ب يسفن

همهفت ، ةبيط ٍةاتف همع ةنبا نم ماوعأ ةسمخ ذنم جوزتم وهف

ةاتفب هللا مهقزرو _ نيريس _ ىعدُت ، كلذك وهو اًريثك هبحتو

. دحاو ماع رمعلا نم غلبت لا بيس ىمسُت ةليمج

حكلا فيك ينربخأ ، كيلإ تقتشِا ةبيبحلا يتجوز : يجاس

؟! يتاوخأ حلا فيكو لا؟ يبس يتريغصو يمأ لا حو

. كارَن نأ ريغ انصُقني ،ال ريخب انه عيمجلا هلل دمحلا : نيريس

؟ ثدح ٌديدج كانه له هلل دمحلا : يجاس

اولا زام كتاوخأ نأ كل لوقأ نأ ينفسؤيو :ال، نيرس



. مهنيب ءافجلا ديزي موي لكو نيمصاختم

نود نكل لح دجأ نأ يف اًريثك تلواح : لمأ ةبيخب يجاس

. ىودج

حبصيس ءيش لكو كتم سال انمهُي ، يزيزع كيلع :ال نيريس

. ةحار انعوال كدعب يف ريخ ،فال كلذك تنأ نوكت امدنع ريخب

. انتريغصو يمأ ـب ينتعأ يداؤف اي هلك ريخلا ِتنأ : يجاس

. نينث اإل يبلق نيع يف : نيريس

نوكي فيكف نعاألله، دعتبن امدنع انبولق ىلع نزحلا ميخي _

ءافجلا ديزي لب يهتنت ال تاف خال مهنيب نأ ملعن نحنو لا حلا

. مهنيب

، هتبرغ ِءاقدصأ ىلإ داعو ، هتجوز عم هثيدح نم يجاس ىهتنا

. داتعملا ك ِثيدحلا مهعم كراشتي ال دراش داع هنكل

، لجر اي هملا كملا تهتنا : هثيدحب يجاس بعادم راون



. انعم ىقبأو نيقشاعلا دورش نم كعد

. ظيلغ اي هكرتأ : يجار كحض

، انيلإ لصي نوكلا توص داع ام بيبحلا قطن :نإ مَهلُم قفلا

. هريغ عمست نأ األنذ تلجخ بيبحلا قطن إن

هللا. هللا : راون

املثم ال فلتخم األرم ءاقدصأ :وهللااي عيمجلا عطاقم يجاس

. نونظت

؟ ريخب كلهأ كب؟ ام ريخ : يجار

، لعفأ اذام ملعأ ال يتاوخأ نيب ةمصاخم نكل معن : يجاس قلا

. سأرلا رجحتم كالامه

نيب ثدح ام مهيلع درساو ةلجاع ةملا كم يف مهعمجا : مَهلُم

مهلعل طبلا، يبأ نب يلع نب نسحلا هيخأو ةيفنحلا نب دمحم

. ضعبلا مهضعب ىلع مهبولق نيلتو نوعجري

؟! تناك املثم األروم عجرُت ةصق درس له : بجع يف راون



الم. بسلا أدبيو دنعلا كرتي مهثيدح لمأتي نم معن : مَهلُم

. مهلُم اهايإ ينربخأ : يجاس

:ً ئاقال مَهلُم أدب

ىلع نب نسحلا هيخأو ةيفنحلا نب دمحم نيب عقو موي تاذ

نسحلا ىلإ دمحم لسرأف نعاألرخ، امهنم كالً ضرعأو افج

: لوقي

لص هللا دبع نب دمحم تنب ةمطاف كمأف َّيلع.. كلضف هللا نإ

" ةيفنح " ينب نم ٌةأرما يمأو ملسو هيلع هللا

أليم يدجو ، ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ألكم كدجو

. سيق نب رفعج

كل نوكي ىتح ، ينحلا صو ّيلإ لا عتف اذه يباتك كءاج اذإف

ىتح ، نسحلا هتلا سر تلغب امو ، ءيش لك يف َّيلع لضفلا

(١). هحلا صو هتيب ىلإ رداب



فيرشلا بسنلا باحصأ نيحلا صلا : يجار قفلا عمجلا تمص

إال ضعبلا انضعب ىلع ٰىلعتن نحنو الم، بسلا َنوردابيو نولعفي

وهللا. انرسخ ، محر نم

. لواحأس ، مَهلُم هللااي كحماس يب تلعف اذام : يجاس

ةرم لوأ ىلع نب نسحلا ـل اًخأ ةيفنح نب دمحم : راون

. ةمولعملا كلت ينفداصت

انه.. نم ةصقلا أدبت معن : مَهلُم

قيدصلا ركب وبأ مايأ ةيفنح ينب ىلع تراغأ دسأ ينب نأ ليق

اهموق غلبف طبلا، يبأ نب يلع نم اهوعابو ةلوخ اوبسف

اهرهمأو اهقتعأف مهتنبا اهنإ هوفرعف يلع ىلإ اوؤاجف اهربخ

هيلع هللا لص يبنلا نم نذإب مساقلا يبأب ةانكو ، اهجوزتو

كل دلو (نإ ملسو هيلع هللا لص يبنلا هل قلا ثيح ملسو

نود ةصخر كل وهو يتينكب هنكو يمساب همسف غالم دلو

( سانلا

ىلع األ قيفرلا ب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا قحل ةرتف دعب



. نيسحلا و نسحلا مأ لوتبلا ةمطاف هتنبا هب تقحل رهشأ دعبو

ركذ. دلو هل تدلو ةلوخ نم طبلا يبأ نب يلع جوزت املف

(٢). لوسرلا هل قلا املثم مساقلا يبأب هانكو ، اًدمحم هاعدف

نع هل اًقيرفت ةيفنحلا نب دمحم هنوداني سانلا ذخأ نأ ليقو

. لوتبلا ةمطاف ينبا نيسحلا و نسحلا هيوخأ

ضر يفاأل حلا صلا لسنلا معن ، مهيلع هللا ناوضر : يجار

تام يذلا ماعلا يف دلو هنأ هنع فرعأ ، ءامسلا يف فورعملا

نب. ىلع هيبأ ةياعر يف ىبرتو أشنو ، قيدصلا ركب وبأ هيف

.، هتعاجشو هتوق هنم ثروو ، هتدابع هنع ذخأف طبلا، يبأ

. يضر » يلع انديس ناكو

. بورحلا هلخدي « هنع هللا

كجلويو كلا، هملا يف كمحقي كيب موي،امأل تاذ هل ليقف

؟ نيسحلا و نسحلا كنوخأ نود ، قياضملا يف

انأ لزنأو ، هنيع ةلزنم يبأ زنيالننم ىوخأ ألن كلذ قفلا:

(٣). هيديب هنيع نوصي وهف هيدي ةلزنم هنم



ال انم ،نم ةفينح نب دمحم األخ ريخو ريخاالنب : يجاس قلا

، ديدج ءاقل ىلع قافر اي مككرتا ، دنسلا هل نوكي ألٍخ جاتحي

. مكيف كرابو هللا مكظفح

دحاو لك فرصناو ، يجاس هللا ظفح يف ثلاالةث: توص ءاج

. هناكم ىلإ مهنم



مويلا ةقلح رداصم

نيعباتلا ةايح نم روص _١

الء. عأالمبنلا ريس _٢

راون اال راحب ٣

هبيتق لنب فراعملا ص١٢٣ رظني ديزتسي نأ ديري نم



ةعبارلا ةقلحلا

. حصنتو هل حصتناو ، كبلق عيبرو ، كسفن ةمصع نآرقلا لعجا

هب.. نيملسملا

_ ميشا نب ةلص _



ةتيمم تايركذو إال هيف هلجر عضو نأ امو هلزنم ىلإ مهلُم داع

موقت مِل لأستي ذخأو هسأرب جيجضلا َرثك هيلع، ميخت

درشتن ،مِل انضبن ناكُسو انبولق ءابحأ نع قرفتن ؟مِل بورحلا

باب قد هراكفأ جيجض عطق نأ ىلإ اذكه لظ ؟ نادلُبلا يف

نوكي نم ٰىريل اًعرسم مَهلُم ّمه ةيلا، تتم ةعيرس تاقد ، هلزنم

! راون هب ذأو ، قراطلا

ايه ، يعم باهذلل كسفن َدعأ ايه مَهلُم كيلع هللا :سالم راون

. عرسأ

؟! نيأ ىلإ كب، ام لجر اي اًلهم : مَهلُم

ايه. ايه يرمأ نم ٍةلجُع ىلع انأ ايه لأست :ال راون

ةرايسلا دوقي راون اًيوس اجرخ قئاقد دعبو



. مهلُم ىلإ ثدحتي وال

وجرأ هسفن ثدحُيو ، ةيقابلا ىلع لغشني هلقع لعج امم

ينبطاخي ال مويلا راون ،امبلا ريخب عيمجلا نوكي هللانأ نم

! يعم رماستي وال

غارفلا ،و ءودهلا هيلع ودبي ناكم مامأ راون فقوت ًةأجف ذإو

.. اًيوس زنال مث نمو هب دحأ ال نأك

. لخدن ايه : مهلُمل راون

. بيرم ناكم هيلع ودبي نيأ ىلإ : بجعتب مهلُم

يجاس توصب ذإو لخدلل مهلم راون بحطصا ايه، : راون

. ةاجأفم : يجارو

مكحماس ، مكيلع قلقلا نم فقوتي نأ يبلق داك :وهللا مَهلُم

هللا.

كل، هلك ةدئاملا ىلع امو كموي مويلا ، كيلع :حالل يجاس

كتلزُع نم كجرخُي نأ فرع دحأ وال مايأ ةدع ذنم انع عطقنم

. هتركفو راون، إال انتسلج ىلإ دوعتل

ءاقدص األ معن ، يقيدص اي تنأ ٌلا تحم : راون ىلإ مهلُم رظن

. متنأ دنسلا و



ـب ذأو اًعم اوثدحت ماعطلا لوانت دعبو اًعم، ماعطلا اولوانت _

ىلع رهظي ِهدرفمب ٌسلا ج باش ينفداص سم :األ لوقي يجار

: ُهتثدحو هنم تبرتقا ، عايضلا و ةريحلا ِههجو

. ريخب تنأ له كب؟ ام

يف ريخ ال يخأ :وهللااي هثدحي نم رظتني هنأكو اًعيرس در

، حيحصلا قيرطلا دجأ فيك يل ،لق نيملا علا بر نع دعبلا

تشرُف تبرتقا املكف ، ةعاط ىلع ُتبثأ ينلعجي ءيش ينملع

.. تنيُزو ةيصعملا يمامأ

هينلا صلخت نأو لعف، لك يف كمامأ هللا لعجت هل:نأ تلوقف

. فرصنا َّيلع هنم در نود مث ، كمه رخأ ايندلا لعجت هلل،نأ

. ميشأ نب ةلص ىلإ بهذ ٰىتف ب ينتركذ : مَهلُم توص ءاج

_اب فورعملا ، نيعباتلا دحأ يودعلا ميشأ نب ةلص دصقتأ : راون

ةباحصلا ِةلج نع ميشأ نب ةلص ىقلت ! نوردتأ _ يناهبص ال

مهق. ال خأب قلختو خالمهل نم سبتقاو



. هدصقأ معن، : مهلُم قلا

؟! ثدحتت فقوم يا نع : يجار قلا

"قفلا ةريصبلا " نايتف نم ىتف هءاج امدنع موي تاذ : مَهلُم

هللا. كملع امم ءابهصلا ايابأ ينملع

قولا: ةلص هل مسبتف

كاذ ذإ تنك ثيح ، هاسنأ ال اًيضام يخأ نب اي ينتركذأ دقل

هللا لص هللا لوسر ةباحص نم ٰىقب نم تيتأف ، كلثم اًباش

. ملسو هيلع

هللا. مكملع امم ينوملع مهل: تلقو

حصتناو ، كبلق عيبرو ، كسفن ةمصع نأرقلا لعجا يل: اولا قف

ام لجو هللازع ءاعد نم رثكأو هب، نيملسملا حصناو هل،

. تعطتسا

. اًريخ تيزج يل، ُعدا : ٰىتفلا هل قفلا



ٰىنفي اميف كدهزو ، ىقبي اميف ىلا هللاعت كبغر ةلص: قفلا

يف هيلع لوعيو ، سوفنلا هيلإ نكست يذلا نيقيلا كل بهوو

(1) نيدلا

نم هبلق حاتري نأ دارأ هللانم وف انمهلُم تنسحأ : يجاس

ال ةنيكسو ةحار نآرقلا يفف ، نأرقلا ب هيلع ـف ايندلا نانجشَا

اهفرعي

هنم. ِهدرو يلع مواد نم إال

ىلع ىبرتو _ ءابهصلا _ابأ ينكي ناك هنأ هنع تأرق : يجار

هيلع هللا لص يبنلا مع نبو ربحاألهم مهنمو ةباحصلا يديأ

ملسو

_ سابع هللانب دبع _

ريثك ناك ءابهصلا وبأ هل قيلا اًلجر "نإ سوواط هيف قلا ىتح

(٢)" سابع النب لا ؤسلا

، راهنلا ناسرُف نم سراف ليللا دابُع نم اًضيأ ناكو



، عجاضملا ىلإ ُبوُنُجلا تملسأو ، هراتسأ الم ظلا رشن اذأ ناك

صالهت، يف لخدو هبارحم فص ،مث ءوضولا غبسأف ماق

ناكو ، نوكلا ءاجرأ هتريصبل ُرينُي ، ىهلإ رون هسفن يف ُقرشيف

ينحنا ليللا نم ريخ األ ثلثلا لبقأ اذأف ، رجفلا نأرقب اًعلوم

هلغشي مل ناكو ، ىدن توصب هللا تايآ ُلتري نآرقلا ءازجأ ىلع

(٣). ةدابعلا نع داهجلا

ناكف " رانلا نم هرجي نأ اًريثك هللا وعدي ناك : يجاس درف

يهلإ قلا رحسلا يف ناك اذإف هلك ليللا ىلصي ميشأ نب ةلص

، رانلا نم كتمحرب نم ينرجأ نكلو ةنجلا بلطي يلثم سيل

(4) نيدلا مولع ءايحإ يف هتأرق اذهو

نكلو ، نأرقلا و مايقلا بح بلقلا ئلمي هنع ثيدحلا : مَهلُم

. باهذلا ّيلع مكنذأتسا

كل دجأ نأ ريغ كلذ يف لح !ال كتلزُعل دوعتأ ؟ نيأ ىلإ : راون

. دوعت وال عطقنت كتلزُع لعل ، سورع

. عيمجلا كحض انأ، يل دج :لب يجاس



. قفاوم انأف ، ةيودعلا ةذاعم ـك تناك :نإ مَهلُم

؟! نوكت نمو : بجعتم راون

مأ نم ريثكلا تذخأ ُهلثم، ةيعبات هتجزو ةلص مع هنبا : مَهلُم

ةدهاز ةدباع ، ةيقت ةيقن تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا

: لوقت نأ ليللا اهيلع لبقأ اذإ اهتداع نم ناكو

لبقأ اذإو ، حبصُت ىتح مانت يل،فال ةليل رخآ هذه نوكت دق

اهل نئمطي يل،فال موي رخآ اذه نوكي :دق لوقت نأ راهنلا اهيلع

ءاتشلا لصف يف بايثلا قيقر سبلت تناكو ، يسمُت ىتح بنج

اهبلغ اذإف ، ةدابعلا نع عاطقن ،واال مونلا نم دربلا اهعنمي ىتح

: لوقت تماق ساعُنلا

.. ليوط مون ُسفن اي كمامأ

.. ربقلا يف كتدقر ُلوطت اًدغ

كسفنل ةذاعم اي يراتخاف رورس ىلع امإو ، ةرسح ىلع امإ

ادغ.(٥) هيلع ينوكت نأ نيبحُت ام مويلا



نوصَي فوس هللا، فاخي نمف اهبر فاخت اهديرأ : مهلُم لمكا

انيف. هللا يقتيو

كل. ائينهف نمزلا اذه يف ةذاعم كتفداص :اذأ يجار قلا

ال اًلئاق درش هريس ءانثأو اًعم، ثلاالةث لظو مهنم مَهلُم نذأتسا

. تام هنإ امأ ام ٍناكم يف سفنتي ناك نإ ملعأ



: رداصملا

ءايفص اإل تاقبطو ءايلو األ ةيلح _١

ةباغلا دسأ _٢

يربكلا تاقبطلا _٣

يلا زغلا االمام نيدلا مولع ءايحإ _٤

نيعباتلا روص نم ةروص _٥



ةسماخلا ةقلحلا

. هانجوز هقلخو هنيد ىضرُت نم انءاج نم نحن

بيسُملا نب



ءاقدصأ يقتلي ةرم لوأ مهمعج يذلا ا ناكملا كاذ يف

نوثدحتي ًةرات ، ةايحلا تابلقتو مهمومه اًيوس كراشت .. ةبرغلا

نوكحضي ًةرات ، مهتبرغ ةشحو نع ىرخأ ًةراتو مهلمع نع

. مهنيب تمصلا ميخي ةراتو

ةبغر ةدوعلا يف ةدشب بغرأ انه، ثوكملا تمئس : يجار

. ةديدش

. كانه عيمجلا ىلإ تقتشاو ، يتدلب تاقرط تيسن : راون در

فوسو ، دعوم هلو ءيش ،لك انيلع هللا نوه : فطلب يجاس

كرت انم دحاو لكف ربصُن طقف انه، نع انيلحر ناذآ توص وُلعَي

ام. ٍببسل هتلود

انمو جوزتملا انم لهأ انل نحن فاطملا ةياهن يف : راون فدرأ

، كانه نكس وال هيدل لهأ ال مَهلُم لعفي اذام ، ءانبأ هيدل نم



. اهقراف امأ ةايحلا ديق ىلع ناك اذإ ملعي ال هدلا و ىتح

مَهلُم لعج اذهو ، رشلا يف نمكي ريخلا نأ ملعن : يجار قلا

يف صوغي هلعجو رفاو، ملع ىلع نوكيو رثكأ هللا نم برقتي

نم يندازو إال هعم انسلج ،ام اًملعَمو اًملعتُم ةيعرشلا مولعلا

انم. ريثكلا اهنع ملعي ال ىتلا هصصقو هملع

؟! موي لك اًعم هتسلج ريغ هنم ديدجب تيظح له : راون قلا

. بيسُملا نب ديعس نع ينثدح معن : يجار قلا

هريخ األ رتافد يف فيضن يك ، يجار كيدل ام تاه : يجاس

. ةديدج ةنسح

: اًلئاق يجار أدب

اًماوص ناك ، ءايحإ ةباحصلا و ىتفُي بيسُملا ُنب ديعس ناك

يف ىلو األ ةريبكتلا هتتاف امو ، ةجح نيعبرأ وحن جح اًماوق

نم جوزت ماع، نيعبرأ ذنم ملسو هيلع هللا لص لوسر دجسم

هللانب دبعو ، تباث نب ديز دي يلع ذملتتو ، ةريره يبأ ةنبا



،و لماكلا خيشلا ،و فلسلا ةودقو ، نيعباتلا ديسب فرُع ، سابعلا

ملا علا

هلو - باطخلا نب رمع - نينمؤملا ريمأ خالةف يف دلو لماعلا

(١). نينمؤملا ريمأ ناورم نب كلملا دبع عم فقاوملا نم ديدعلا

؟! ناورم نب كلملا دبع عم لعف اذام : راون قلا

يف ملع ةقلح هلو نيعباتلا رابك نم ديعس ناك : يجاس در

ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا احص موي تاذ ، ةرونملا ةنيدملا

. ةريسم قولا:اي ُهبجاح ٰىدانف ، ةتلوليق نم

. نينمؤملا ريمأ اي كيبل قلا:

انل عداو ، ملسو هيلع هللا لص لوسرلا دجسم ىلإ ضما قلا:

. انثدحُيل ءاملعلا دحأ

ىري ملف هيف ارظن ، فيرشلا يوبنلا دجسملا ىلإ ةريسم ىضم

، هرمع نم نيتسلا نع داز خيش اهطسوَت ةدحاو ةقلح ريغ

، ءاملعلا راقوو ةيئه هيلع

ملف ، هعبصإب خيشلل راشأو ةقلحلا نم ديعب ةريسم فقوف

قولا: هنم برتقاف هب، متهي ملو خيشلا هيلإ تفتلي

؟! كيلإ ُريشأ ينأ َرت ملأ



انأ؟! يلإ : خيشلا قلا

معن. قلا:

؟ كتجاح امو : خيشلا قلا

رظناو دجسملا ىلإ ىضمإ قولا: نينمؤملا ريمأ ظقيتسا قلا:

( نيدلا يفو نيدلا ب ثدحتي (نم يثادُح نم اًدحأ ىرت له

هب. ينتأف

. هثادُح نم امانأ : خيشلا هل قفلا

. ُهثدحي اًثدحُم يغبُي هنكلو : ةريسم هل قلا

ةقلح يف نإو هيلإ، يتأي اًئيش يغبُي نم :نإ خيشلا قلا

هيلإ، يتؤُي ثيدحلا و كلذ يف اًبغار ناك اذإ هل اًعستم دجسملا

. يتأَي ال ُهنكلو

يف ًدحأ تدجو ،ام ةفيلخلل قولا ُهجاردأ ةريسم داعف

نم خيشلا نيبو هنيب ثدح ام هيلع صقو خيش ريغ دجسملا



نب كلملا دبع دهنت ، هثيدح نم ةريسم غرف امدعبو ، ثيدح

كلذ لوقي وهو لزنملا لخاد ىلإ هجتاو ، اًمئاق بهو ، ناورم

. لخادلا يف راصو دعتبا املف ، هملكُت ملو هتأت مل كتيل ديعس

ٰىلا عتي يذلا اذه نم قولا: ربكأ هل خأ ىلإ وأالهد رغصأ تفتلا

روضحو هيدي نيب فوقولا ىلع ُربكتسيو ، نينمؤملا ريمأ ىلع

؟ هسلجم

كيخ أل ُهتنب نينمؤملا ريمأ بطخ يذلا كاذ قفلااألخاألربك:

هل. اهجوزي نأ ٰىبأف ، ديلولا

ُموري ناك لهو ، ديلولا نم اهجوزي نأ ٰىبأ رغص: قفلااألخاأل

نيملسملا ةفيلخو ، نينمؤملا ريمأ دهع يلو نم ىمسأ اًجوز اهل

؟! هدعب نم

(٢). ءيشب هبجي ملو األخاألربك تكسف

اهجوز ، بيسُملا نب ديعس ةنبا جاوز ةصق فرعأ : راون قلا

" ةعادو "وبأ



هيلع هللا لص هللا لوسر دجسم مزلي ىتف ةعادو وبأ ناكف

نع باغ ةرم يفف ، ديعس ةقلح ىلع نودي ، ملعلل اًبلط ملسو

داع، ملو هقلحلا

؟ ةعادو ايابأ تنك نيأ : ديعس هل قلا

. اهرمأب تلغشنأف ، يتجوز تيفوت قفلا:

؟ ةعادو ايابأ كل هجوز ثادحتسا يف تركف هل:امأ قفلا

، اًميتي أشن باش انأو هتنبا ينجوزُي نمو هللا، كُمحري قلا:

. مهارد ،وأثالةث نيمهرد ريغ كلمأ ال انأف اًرقف شاعو

. يتنبا كجوزُأ :انأ ديعس قفلا

؟! تنأ ،قولا: ةعادو ابأ ناسل دقعناف

. تفرع ام يرمأ نم تفرع ام دعب كتنبا ينجوزتأ

، هانجوز هقلخو هنيد ىضرُت نم انءاج اذإ ُنحنف معن: قفلا

اهرهم ناكو هايأ هجوزو ، قلخلا و نيدلا يُضرم اندنع تنأو

. نيمهرد

(٣)



امنإو ءيش ايندلا نم نوجري اوناك ام موق ؤهالء : يجار قلا

اهسفن ُدابعلا ِتّزعأ ناك،ام هراعش لجر ، مهتياغ يه ةنجلا

ريغ لعفي ،ال هتيصعم لثمب اهسفن تناهأ هللا،وال ةعاط لثمب

ركُذ. ام

ةئيلم تناك ديعس ةايح إالنأ قبس ام لك مغرب : يجاس قلا

. دلُجو ، نجسلا لخدف ، تانحاشملا و بعاتملا ب

فوع نب دوس نباأل رباج ريبزلا هللانب دبع لمعتسا ةرم يفف

ريبزلا النب ةعيبلا ىلإ سانلا رباج اعدف ، ةنيدملا ىلع يرهزلا

، اطوس نيتس رباج هبرضف ، سانلا عمتجي ىتح :ال، ديعس قفلا

:امانأ لوقيو همولي رباج ىلإ بتكف ريبزلا نب كلذ غلبف

(٤). هعد ديعسلو

وحن مهروبعل ارسج ايندلا نم اولعج لا ؤهالءجر : يجار در

. ةنجلا



كلملا دبع نب ديلولا خالةف يف ةنس.94ـه ديعس يفوت دقف

يربق ىلع اوبرضت فال تم ام قفلا:اذإ ىصوأ هتافو لبق نكل

رانب، ينوعبتت ،وال ءارمح ةيفطق ىلع ينولمحت ،وال اطاطسق

. زجار ينعبتي وال يبر ينغلبي نم يبسح اًدحأ يب اونذؤت وال

(٥)

ملعتن اًنعم سلجي ال ناك نأو ىتح بح: هب هتوصو راون در

. مهلُم كيف هللاانل كراب هنم ءيش



رداصملا

دعس النب يربكلا تاقبطلا _١

نيعباتلا ةايح نم روص _٢

(٢) قباس ردصم _٣

الء عاالمبنلا ريس ،و بيسملا نب ديعس يربكلا تاقبطلا _٤

نيزملل لا مكلا بيذهت ، نيعباتلا ءاربك نم ىلو اال ةقبطلا _٥



ةسداسلا ةقلحلا

.. هجراخ لبق هلخاد فظن نمل بوُط



ثيح ىلإ _ راون ، يجار ، يجاس ثلاالةث_ فرصنا ٍبناج نم

ال طيسب لزنم لخاد اآلرخ بناجلا ىلعو ، مادق األ مهدوقت

اًدئاع ، مَهلُم سلجي ملعلا بتُك ريغ رظنلل تفلم ءيش هب دجوي

. تضم اًماع رشع ةتس هتركاذِب

كلذ، دعب ةايحلل اًمعط قوذت ،ام ماوعأ ةرشع مَهلُم غلبي انه

نزحلا للك زوجع خيش ىلإ ةايحلا بحي حرم لفط نم لوحت

. هتاضبنو هبلق نرادج

؟! يبأ نيأ يمأ ، يئاذح نيأ يمأ ؟ ماعطلا نيأ يمُأ : مَهلُم

دلو. ًاي يلقال لهمت األم:

ليلق دعبو جرخ كابأو ، كريرس بناجب كئاذحو َزهُج، ماعطلا

. دوعي فوس



سلج اًيوس، لكأنِل هتدوع نيحل يبأ رظتنأ ، اًنسح : مَهلُم

لا. زامو ، اًريثك مسرلا بحي ناكف مسري ذخأو هملقب كسمأو

قلا اغِرف امدعبو اًيوس، ماعطلا ال وانتو هدلا، و داع قئاقد دعب

لعجت ،ال كلذل ىعستو ملعلا بلطت نأ ينُب اي كيصوُأ هدلا هلو

نأو هنع، ثحبت كلذ دعبو كسأر بيشَي نأ ىلإ كذخأت األماي

.. كلذ ىلع ربكتت وال ىلا عتت ال ملعلا سلا جم محازُت

فوس ٌءيش كانه نأ ملعي هبلق نأكو هثدحُي هدلا و لظ

. ثيدحلا اذه دعب ضعبلا مهضعب نع مهقرفي

، اًريثك مهثيدح ثبل امف مهلُم هبودلا رعش ام ثدح لعفلا بو

، ضعبلا مهضعب نع قرفت بلاالد، يف برحلا تعلدنا َّمث نمو

، نجُس مأ ةايحلا ديق ىلع ناك نأ ملعي ،ال ةأجف هدلا و ىفتخا

األ لعج امم ةيسايس لويم هل سيل هدلا و نأ يفاألرم ريحملا

؟ هيبأ بهذ نيأ ، هتدلا و مهلُم سأر لكأت راكف

مامأ كرظتنن ثدحتم يجار ، هفتاه نينر مَهلُم دوُرش عطاق

عتلا. ايه ، لزنملا

.. ةتيمملا تايركذلا ب ئلتمملا ريغصلا هتيب نم مهلُم جرخ

، ريقف لجر ،رم مهسلُج ءانثأو ، مئادلا مهناكم ىلإ اًعم اوبهذ



. هتئيه درشت ىلع نيسلا جلا دحأ كحضف

نأب ملعي اذهأال كحضي نم ىلع اًبجع : بضغ يف راون قلا

هنم. لضفأ هللا دنع نوكي دق هيلع كحضي نم

، نيعباتلا دحأ عم ثدح فقوملا اذه راون تقدص : مَهلُم قلا

رخسي نم نأب ملعي ال وهو هتئيه ةعاشبل مهدحأ هنم رخس

ءاهقف ديسو مارحلا دجسملا يف ايتُفلا بحاص نوكي هنم

. زاجحلا

نم؟! دصقت : يجار قلا

. ٍحابر يبأ نب ءاطع : مَهلُم در

؟! هتصق امو : يجاس قلا

ةكم، لهأ نم ٍةأرم ال اًكولمم اًدبع ناك :ً ئاقال مهلُم أدب

األفن. ُسطفأ ، رعشلا لفلفُم ، ةرشبلا دوسأ يشبح

ةكم لهأ ىوتف تهتنا رهف ينبل ىلوم وه دعس: نبا هدنع قلا

ملعلا لهأ ضعب تعمس ءاطع ىلإ كلذ رثكأو دهاجم ىلإو هيلإ



يف ىمعو ، جرعأ لشأ سطفأ روعأ دوسأ ءاطع ناك : لوقي

تاداس نمو ثيدحلا ريثك عملا ناك هنكل ، هرمع رخأ

(١) نيعباتلا

مسقف ، ملعلا قيرط يف هيمدق عضو نأب لجو هللازع همركأ

ثالةث.. اًماسقأ هتقو

هيف. اهمدخي ، هتديسل ُهلعج مسق

. هتدابعل هيف غرفي ، هبرل ُهلعج مسق

، ةباحصلا نم يقب نم ىلع لبقأ دقف ، ملعلا بلطل ُهلعج مسقو

رمع هللانب دبع ، سابع هللانب دبعو ، ةريره يبأ نم ذخأف

هردص أل تمأ ىتح ، مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم مهريغو

(٢) ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ًةياورو هقفو اًملِع

اهقح نع تلخت لجو زع هلل هسفن عاب هنأ ةديسلا تأر املف

هباإلسالمو عفني هللا لعل هلل، ابرقت هتبقر تقتعأو هيف،

هل. اماقم مارحلا تيبلا ءاطع ذختأ مويلا كلذ ذنمو ، نيملسملا



نب ءاطع َشارف مارحلا دجسملا ناك ، نوخرؤملا هنع قلا ىتح

(٣) ماع نيرشع اوحن حابر يبأ

نب نامثع هنم رخسو اآلن ثدح املثم هعم ثدح موي تاذو

يناسرخلا نامثع ناسل ىلع ناك ثيدحلا ،و يناسارخلا ءاطع

قلا:

نم اًبيرق انودغ املف كلملا دبع نب ماشه ُديرُن يبأ عم تقلطنا

قيفص صيمق هيلع دوسأ رامح ىلع خيشب "اذإ قشمد "

هسأرب "الةقز سأر ءاطغ " ةوُسنلقو بةيلا، ةيجَو " نشخ "

اذه؟ نم أليب ُتلقو هنم، تكحضف ، بشخ نم ُهاباكرو

، حابر يبأ نب ءاطع ، زاجحلا ءاهقف ديس اذه : تكسا قفلا

اقنتعاف ةرامح نع وه لزنو هتلغب نع يبأ لزن انم برق املف

ماشه رصق باب ىلع اقفو ىتح اقلطناو ابكرف داع المث ءاستو

املف امهل، نذأ ىتح سولجلا امهب رقتسا نإ امف كلملا دبع نب

ماشه ملع قفلا:امل امكنم ناك امب ينثدح هل تلق يبأ جرخ

إال تلخد هلوهللاام نذأف رداب بابلا ب حابر يبأ نب ءاطع نأ

قلا: ماشه هأر املف هببسب

هسلجأ ىتح انهه انهه لوقي والزلا انهه انهه ، ًابحرم ابحرم

. هبتكر هتبتكرب سمو ةريرس ىلع هعم



فرشأ هدنع ناكو

كتجاح ام قولا ماشه هيلع لبقأ مث اوتكسف نوثدحتي سانلا

هللا لهأ نيمرحلا لهأ نينمؤملا ريمأ ؟قفلا:اي دمحم ايابأ

هللا لوسر ناريجو

. مهتايطعأو مهقازرأ مهيلع مسقت

مهاياطعب ةنيدملا و ةكم ألله بتكأ معن،ايغالم قلا:

. ةنسل مهقازرأو

؟ اهريغ هجاح نم له دمحم مثقلا:ايابأ

لعفف روغثلا لهأو دجن لهأو زاجحلا لهأب هركذف معن، قلا

. كلذ لثم

؟ اهريغ هجاح نم له دمحم ايابأ مثقلا

نوقيطي امال نوفلكي ال مكتمذ لهأ نينمؤملا ريمأ قلا:اي

. مكودع ىلع مكل ةنوعم مهنم هنوبجت ام نإف

. نوقيطي امال نوفلكي ال همذلا ألله بتكأ ايغالم قلا

؟. اهريغ هجاح نم له

تقلخ كنإف ، كسفن يف هللا قتا نينمؤملا ريمأ معن،اي ااق:



الو كدحو بساحتتو ، كدحو رشحتو ، كدحو تومتو كدحو

(٤). دحأ ىرت نمم مهم هللاام

فيظن جراخلا نوكي ،دق نيملا علا رهاظملا عدخت : راون قلا

لبق هلخاد فظن نمل بوط حكلا، دوسأ بلقلا و ضيبأ

. هجراخ

كب؟ ام هلأسف ، مَهلُم نزح راون ظح ال

ألينن تحرف دحاو ٍنآ يف تنزحو تحرف يبأ، تركذت قلا

هل ملعأ وال هيلإ تقتشا ألينن تنزحو هب ينصوأ ام لعفأ

. يبأ ينملع املثم مكد وأال اوملعت نأ انأ مكيصوأ ،واآلن قيرط

؟! ةيصولا تناك امو : يجار قلا

ملعلا ب ُديرأ نأو اهيلع ربكتأ ،وال ملعلا بلطأ :نأ مَهلُم قلا

. طقف هللا هجو



كلملا دبع نب ناميلس ةيصوب ينركذت كيبأ ةيصو : يجاس در

. حابر يبأ نب ءاطع نع هلأس امدعب هنبا ـل نيملسملا ةيفلخ

تيبلا ب فوطي ناك جح، ةرجهلل نيعستو عبس هنس يفف

رازإ إال هيلع سيل نيمدقلا يفاح ، سأرلا فوشكم قيتعلا

هللا، يف هتوخإ نم هاياعر ةيقب نأشك كلذ يف هنأش ءادر و

ىلع ملا ىتح هفاوط نم ىهتنا نإ امو ، ُهادلو هفلخ نم ناكو

؟! مكبحاص نيأ قولا: هتصاخ نم لجر

نم ةيبرغلا ةيحانلا ىلإ راشأو يلصي مئاق كانه هنإ قفلا:

ثيح ىلإ ُهادلا و هئارو نمو ةفيلخلا هجتأف مارحلا دجسملا

هيلإ، رشأ

اذه قولا: مهدرف قيرطلا هل اوحسفيل ةيشاحلا هلا جر مه

دحأ ىلع دحأ هيف لضفي ال ُةقوسلا و كولملا هيف ىوستي ماقم

خاد امزيلا هدجوف ، لجرلا وحن ىضم مث ىوقتلا و لوبقلا إالب

ُسولَج سانلا ،و هدوجسو هعوكر يف اًقراغ صالهت يف الً

، هيدلو هعم سلجاو ، سلجملا هب ىهتنا ثيح سلجف ةءارقو

وهو جحلا كسانم نع هلأسو ةفيلخلا هيلع لبقأ ىهتنا نإ امو

هتلءاسُم نم ةفيلخلا ىهتنا ،امل ةلأسم لك نع ةباج باإل ُضيفي



غلاال دحأ هيلإ تفتلا قيرطلا ءانثأو ثلاالةث يضمو اًريخ، ُهازج

قولا: نيم

انب. متهي ملو ، يتفتسن نحن انئج يذلا اذه نم

يف ايتُفلا بحاص حابر يبأ نب ءاطع اذه : ةقيلخلا قلا

. مارحلا دجسملا

ُءاقر األ وُلعيو ، عيضولا فرشتي ملعلا ،بف ملعلا اوملعت _ ينب اي_

(٥). كولملا بتارم ىلع

ىلإ مهروبعل ارسج ايندلا نم اولعج لا وهالءجر : راون لمكا

. ةنجلا



.. رداصملا

الء. عأالمبنلا ريس _١

نيعباتلا ةايح نم روص _٢،٣

ةوفصلا ةوفص _٤

نيعباتلا ةايح نم روص _٥



ةعباسلا ةقلحلا

لذخي هللاال نإو ، ةوعدلا باجتسم فرع امك لجرلا «نإ

« ةدشلا تاعاس نم ةعاس يف ًانمؤم



. ملسم وبأ قح يف ليق

، اًراسيو اًنيمي بهذي ، اًليلق هئاقدصأ نع دعتبي راون وه اه

ىلع ودبي ، هتاكرحت كردم ريغ ىرخ، األ فقيو ًةرات سلجي

داوسلا لعج اًمامت ُهريَغ همامأ رم ءيش نأكو نزحلا ِههجو

. اًبناج ِهمساب يقلُي هيلع ميخي

، ءيش اهنع دحأ فرعي ال يتلا ُهتايح جاومأ نيب راون عم رحبُن

،بأ سفن بيط وال حور لب بأ ثكمي ،انه جاوم األ ىوقأ عمو

ناك إالاذإ راون فرعي ال هسفن طقف ، هينان األ اهيلع ترطيس

يأب لا هلاألوم بلجُي هنمإالنأ ديري لا،وهال ملا هنم ديري

دق اًقدص هنبا، بيصت يتلا بقاوعلا بمٍلاب ريغ ، تناك ٍةقيرط

. ربصلا ىوس انمامأ ام نكل األله ةئيه ىلع االتبالء نوكي

إال دوعت وال جرخأ ، ظقيتسا مَه اي تنأ راون : وُلعَي األب توص

ايه. ايه ماعطلا و لا بملا



. كيلع هللا يبأ،سالم اي رضاح هنم: ءيس در نود راون

الم. سلا والدر هيلإ تفتلُم ريغ األب:

ثحبي ِهرمع نم رشع ةيناثلا ىدعتي ال يذلا لفطلا راون بهذ

يبلُي نأ بهلا لغشي ام لك مُهَي ال كلذ ريغ وأ قاش لمع نع

هتدلا هعم،ألنو ُهدو فافج مغر هيلإ نسحُي ناك ، هيبا بلطم

ىلعو هنم فوخلا و لجو هللازع ةلماعم ىلعو كلذ ىلع ُهتبر

دعبو هللا، ةيصعم ريغ يف مادام ةعاطلا قحتسي ِهيبا نأ

. هدورش نم راون داع تاظحل

هئاقدصأ ىلإ داعو ، هملؤي ام جارخإ لواحي هنأكو اًدهنتم

: لوقي مَهلُم ـب ذإو مهعم سلج

ملسُم وبأ ـب ىنكُملا بوُث هللانب دبع _ فرعي نم مكنم له

الين؟ وخلا

فقاوم هلو رصعلا دهازو نيعباتلا ديس وه معن : يجار قلا

. لجو هللازع نم ديدشلا هبرق ىلع دهشت ةدع



هنأ لا قيو ، ديبع نبا هنأ ،قيلا ليلقلا هنع فرعن : راونو لمكأ

لخدو « هيلع هللا تاولص » يبنلا مايأ يف ملسا هللا، دبع نبا

« هنع هللا يضر » قيدصلا خالةف يف ةنيدملا

(١)

هنأ ثيح ، ديدش نزح نزحف قفوم هيلع رم : مَهلُم فدرأ

هسفن ينمي ناكو ، ةنيدملا وحن ههجو ملسم وبأ هجو موي تاذ

نأ لبق هب نمأ وهف ، ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاقلب

هلوصو لبق نكل ، هتبحصب هسفن حرفتو هتيؤرب هانيع لحتكت

ركب يبأ مايقو هيلع هللا تاولص يبنلا يعن هغلب هنيدملا

ةافو ىلع نزحف ، هدعب نم نيملسملا خالةف ىلع قيدصلا

دصقو ةنيدملا غلب املف ، ديدش اًنزح ملسو هيلع هللا لص يبنلا

هباب نم اًبيرق هتقان لقع ملسو هيلع هللا لص لوسرلا دجسم

لص هللا« لوسر ىلع ملسو فيرشلا يوبنلا مرحلا ىلإ لخدو

دجسملا يراوس نم ةيراس ىلإ فقو »،مث ملسو هيلع هللا

(٢) يلصي لعجو



ملسم يبأ ىلإ ثعبف نيميلا ب أبنت دوس :نأاأل ليبحرش انثدح

لل ليقف ، هرضت ملف اهيف ملسم ابأ ىقلأ ،مث ميظع رانب هاتأف

ب هرمأف كعبتا نم كيلع دسفأ كنع اذه فنت مل :نإ دوسأ

ملف يلصي دجسملا لخدو هلتحار خانأف ةنيدملا كدقف ليحرلا

هنع، هللا يضر باطخلا نب رمع هوحن عجوت صالهت، نم غرف

هل: قولا همامأ راص ىتح

؟ لجرلا نمم

" نميلا نم" قفلا:

ُهاجنأف رانلا هللا ودع هل دقوأ يذلا انبحاصب هللا لعف قفلا:ام

؟ اهنم هللا

. ةمعنو هللا نم ريخب وه قلا:

وه؟ تسلأ هللا كُتدشن رمع: قفلا

مل يذلا هلل دمحلا قولا هنيع نيب ام رمع لبقف ٰىلب، قفلا:

عنص امم هب عنص نم دمحم همأ يف ينارأ ىتح ينتمي

ليلخلا ميهاربإب



نكل ليعامسإ نع هقث وهو هدجن نب باهولا دبع هاور )

(٣)( باطخلا لسرا ليبحرش

هللا لعف ام يردتأ هنع: هللا ىضر باطخلا نب رمع مثقلا

؟ كودعو هللا ودعب

. نميلا ترداغ ذنم ينع هرابخأ تعطقنا دقف قفلا:كال،

، نيقداصلا نينمؤملا نم ةيقبلا يديأ ىلع هللا ُهلتق قفلا:

هللا. نيد ىلإ هعابتأ درو ، هتلود لا دأو

ينيع ترق ىتح ايندلا نم ينجرخي مل يذلا هلل دمحلا قفلا:

اإلسالم. ىلإ نميلا نم نيعودخملا ةدوعو ، هعرصمب

هب بهذو هدي نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هذخأ مث

ركب. يبأ ىلإ

ةصقلا امو ؟! ملسُم وبأ ودعو هللا ودع نوكي نم : يجار قلا

؟ اًريثك مهفأ مل



. يسنعلا دوس :األ راون قلا

. طشن ٰىتف راون تبصأ : يجاس قلا

. يدنع ام لقأ اذه كركشأ كركشأ : راون در

ناك دوس، باأل فورعم ثوغ نب بعك نب ةلهبع وه : مَهلُم لمكأ

، ةينُبلا يوق ، ةوقلا ديدش لجر ناك ، نميلا نم لئابق ىلع ديس

يف بيغلا ةفرعم ءاعدا نقتأ ، ءوسلا ريثك سفنلا دوسأ

ال ناك ، يكذو ناسللا حيصف ناك ، ةذوعشلا قذحو ، ةيلهاجلا

. ضومغلا ب هسفن طيحيل ، دوسأ عانقب اًعنقُم إال سانلل رهظي

: تناك ةصقلا و

لص هللا لوسر نأ برعلا ةريزج يف رابخ األ تراط موي تاذ

ةجح نم هتدوع دعب ضرملا هيلع لُقث دق ملسو هيلع هللا

دعب رفكلل دوعي نأ يسنعلا دوس لأل ناطيشلا لوسف ، عادولا

. بذكلا هللا ىلع يرتفيو نامي اإل



: نميلا يف هموقل قفلا

ىلع دعاس هنع هنركذ ام عيمجو هللا، دنع نم لسرم يبن ينأ

نم هتليبق عابتا كلذ ىلع هدعاسو ، نميلا يف هتوعد راشتنا

" جحدم ينب "

ةدع فقاوم هلو ، يحولا ب هيلع ُلزني ءامسلا نم اًكلم هنأ قفلا

هيضراعم عبتتي ذخأ بلاالد هل تعضخو هلاألرم ماقتسا امدعبو

اًيدصتو ، قحلا ب اًرهجو هلوسرلو هلل قداص والء مهل ناك نمم ،

(٤) ديدش شطب مهب شطبي لعجف ، لطابلل

_وبأ دوس األ مهب شطب ام نيب نم ناك عبطلا :بو راون قلا

- ملسُم

ؤهالء،ألهن ةمدقم يف الين وخلا ملسُم وبأ ناك معن، : مَهلُم قلا

هلل هسفن صلخأ ، قحلا ب رهجلا دينع نامي اإل يوق لجر ناك

رذنو

رهاط هيف سانلا ىأرف ، لجوزع هيلإ ةوعدلا هللاو ةعاطل هتايح

. لجو هللازع دنع ةوعدلا باجتسُم سفنلا



ءوسلا ب رهجلا يف دينع لجر نيب ناتش مزح: يف يجار

و قحلا توص وُلعيس اًمتح ، ريخلا ب رهجلا يف دينع ىرخأو

هلل. ةوعدلا

نأ. دوس درأاأل امدنع ثدح ام اذه يجار تبصأ : مَهلُم قلا

نم. ةحاس يف سدكي نأب بطحلا رمأف ، ملسُم يبأب شطبي

" اودهشي نأ ىلإ سانلا اعدف رانلا دقوت نأو " ءاعنص " تاحاس

ملسُم وبأ نميلا هيقف " ةباتتسا

سب

انم ىأرم ىلع ملسم وبأ هيلإ ديقو ميظعلا هيسرك ىلع سلجف

رظن مث ةيغاطلا هيلإ رظن هيدي نيب راص املف عمسمو سا نلا

رانلا ىلإ

: ملسم وبأ هلاي قفلا

هللا؟ لوسر دمحم نأ دهشتأ

نييبنلا متاخ هنأو ، هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ معن قلا:

نيلسرملا و



هللا؟ لوسر ينأ دهشتو قولا: هيبجاح دوس األ دشف

لوقت ام عمسأ اممص،فال ينذأ يف قلا:نإ

تلعف :نإ ملسم وبأ ،قفلا رانلا يف كفذقأ نذإ دوس: قفلااأل

و سانلا اهدوقو ؛ٌران بطحلا اهدوقو يتلا رانلا نم ُتيقتا

. ةراجحلا

عجارتل ةصرفلا كل حيتأسو ، كيلع لجعأ دوس:نل قفلااأل

درلا سفنب هيلع درف لا ؤسلا هيلع داعأ مث كلقع

رانلا يف يقليف هب رمأي مهو ، اظيغ دوس األ بهتلا ف

ً:نإ ئاقال هنذأ يف سمهو هتيغاوط ريبك هنم مدقت كلذ دنع

لذخي نل لجو هللازع نأو ةوعدلا باجتسم فرع امك لجرلا

. ةدشلا تاعاس نم ةعاس يف انمؤم

بلاالد. ةرداغمب رمأو هتوغاط ةراوشمب دوس األ ذخأف

ةليل، لك هذه انتسلج يف كرابو كيف هللاانل كراب : يجار قلا

. اًضيأ ةيواعم عم فقاوملا نم ديدعلا هل نأ ملعأ



اًدغ، موي ـل دعتسن يك ةرداغملا انيلع نكل اريثك : مَهلُم قلا

. ليحرلا ب عمجلا مه

رداصم

. ةوبنلا نامز كردأ نممو الء عاالمبنلا ريس _٣،١

نيعباتلا ةايح نم روص ٢_٤



ةنماثلا ةقلحلا

. ةحنج األ رسكنم دوعيس اًمتح ، هشع ىلإ ريطلا داع نإو ىتح

.. هيماح دقف امدعب



هناكم يف يجار سلجي جَّومملا هرعشو ةيطنِحلا هترشبب

، رطسي ذخأو هقاروأ جرخأ ىتح اًريثك ثبل امو **** لضفملا

بهذي نأ يف بلغُت يتليح ةلقو ، ينيع مامأ مطحتي يملح

إال ةدحاو نم تجرخ ةيلا،ام تتم ةايحلا تابرض ينع، اًديعب

ريغ نأش يف هنبا نوكي نأ ُملحي ناك بأ انه ىرخ، األ تتأو

فورظ كانهو ، يسامولبدلا كلسلا يف نوكي نأ ُملحي ناك اذه

. ملحلا كاذ مطحت ةيسايس ةيلئاع

ىتح "، بتكي يجار دوعيل روطسلا نيب مهلُم تاملك تلخد

امدعب ةحنج األ رسكنم دوعيس اًمتح ، هشع ىلإ ريطلا داع نإو

" ةيماح دقف

. انفوطق ةيعابرب يقتلن ديدج اًموي ةريهظ يف _

؟ رامق حلااأل فيك : سولجلا روف يجار أدبيل

. لضفو هللا نم ٍةمعن يف ثلاالةث: باجأ



ٌحيرش ـك نوكأ نأ تينمت اًرمأ نوملعتأ : تامدقم نود يجار

. يضاقلا

ايندلا اولعج لا جر نم نحن نيأ كلذ ريغ لوق لُجر :اي راون

. ةنجلا مهروبعل رسج

انيلع انع، ديعب ،ال حضاو هللا قيرط عناملا :ام مزحب يجاس در

. أدبنو ىلو، األ ُةوطخلا وطخَن نأ طقف

؟ مويلا ثيدح انيلع صقي نم نذإ : راون در

. انمَهلُم قاولا:

نأ يجار ىنمت يذلا لجرلا نع ثدحتن ، اًنسح ، اًنسح : مَهلُم

لوح ريبك الف تخا ةبسن انهو . يضاقلا حيرش نع هلثم، نوكي

مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب حيرش هنأ ركذ ام حصأو ةبسن

(١). ةيمأ ابأ ينكيو ، يفوكلا يدنكلا



ةرتف ىضق " توم رضح "" نميلا نم" ُحيرش ناك هنأ ثيح

، ةيبرعلا ةريزجلا اإلسالم فرش نأ ىلإ ةيلهاجلا يف هتايح نم

بهللا نينمؤملا لئاوأ نم ناكف ، نميلا ىلإ اإلسالم ةعشأ تذفنو

ةبحصب فرشي نأ هل ردقي مل نكل ، ملسو هيلع هللا لص هلوسرو

لوسر دي ىلع ملسأ هنأ ليقو ، ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

تيتأ قلا: هنأ حيرش نع يؤر "دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا"

قلا. نميلا ب ددع ىوذ تيب لهأ يل هللانأ لوسر اي تلقف يبنلا

ىلص يبنلا و مهب ءاجف مهب. ءيج : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

(٢). ضبق دق ملسو هيلع هللا

نب. رمع مهنيب نم ةباحصلا عم ةدع فقاوم :هل بدرلا راون رداب

. فقوم فرعأ ، مهيلع هللا ناوضر طبلا يبأ نب ىلعو باطخلا

ريمأ

. ناكو ٌحيرش عم سرفلا بحاصو باطخلا نب رمع نينمؤملا

. اهءاضق كتيلو دقف " ةفوكلا " ىلإ رس ٌحيرش ـل رمع قلا هتجيتن



نينمؤملا ريمأ عاتبا موي تاذ : اًلئاق ةصقلا درس يف مَهلُم أدب

ُهتوهص ٰىطتما ،مث هنمث هل عفدو بارع نماأل لجر نم اًسرف

هيف رهظ ىتح اًليوط سرفلا ب ُدعتبي داك ام هنكل هب، ٰىضمو

ثيح نم ادئاع هب فطعناف ، يرجلا ةلصاوم نع ُهقاع بطع

. قلطنا

. بوطعم هنإف كسرف ذخ : لجرلل قولا

. يدنكلا ثراحلا نب ٌحيرش اننيب ُمكحي : ُلجرلا قفلا

باطخلا نب رمع نينمؤملا ُريمأ مكتحا هب، تيضر ُرمع: قفلا

، يبارع ةلااأل قم حيرش عمس املف ، حيرش ىلإ سرفلا بحاصو

قولا: باطخلا نب رمع ىلإ تفتلا

؟! نينمؤملا ريمأ اي اًميلس سرفلا تذخأ له

معن. رمع: هل قفلا

امك در وأ نينمؤملا ريمأ اي تيرتشا امب ظفتحا : ٌحيرش قفلا

. تذخأ



قولا: اًبجعم حيرش ىلإ رمع رظنف

ىلإ لدع،رس مكحو ، لصف لوق ؟! اذكه إال ءاضقلا لهو

(٣). اهءاضق كتيلو دقف ةفوكلا

ريمأ أطخأ ،ام مهيف عضاوتلا لعج نم ناحبس : يجاس قلا

بصانم نم بصنم دهع امدنع اًلجعتم نكي ملو نينمؤملا

. نيعباتلا نم لجرل ٰىربكلا ءاضقلا

نم اًوحن نيملسملا نيب يضقي ٌحيرش لظ معن، : مَهلُم در

أطخأ ام ماع نيعبس ليقو ، عاطقنا ريغ ةعباتم ًاماع نيتس

(٤). كلذ يف هدعب نم وال رمع

يمذ هيف لعج طبلا يبأ نب ىلع عم فقوم :هل يجار قفلا

قولا: مَهلُم هللا،در الهلإإال نأ دهشي

نأ ثبل ام مث هدنع غةيلا تناك هل اًعرد يلع دقتفا موي تاذ

" ةفوكلا " قوس يف اهعيبي ، ةمذلا لهأ نم لجر دي يف اهدجو

يل لمج نع تطقس يعرد هذه يلع: قولا اهفرع اهآر املف



اذك ناكم يفو اذك، ةليل يف

. نينمؤملا ريمأ اي يدي يفو يعرد يه :لب يمذلا قفلا

ألدح اهبهأ ملو دحأ نم اهعيبأ مل يعرد يه امنإ يلع: قفلا

. كيلإ ريصت ىتح

. نيملسملا يضاق كنيبو ينيب : يمذلا قفلا

. هيلإ مُلهف تفصنأ يلع: قفلا

سلجم يف هدنع اراص املف ، يضاقلا ٌحيرش ىلإ ابهذ امهنإ مث

هنع: هللا يضر يلعل حيرش ،قفلا ءاضقلا

؟ نينمؤملا ريمأ اي لوقت ام

ينم تطقس دقو ، لجرلا اذه عم هذه يعرد تدجو دقل قفلا:

هبه وال عيب ال هيلإ لصت مل يهو اذك، ناكم يفو اذك ةليل يف

؟ لجرلا اهيأ تنأ لوقت امو : يمذلا حيرش قفلا

نينمؤملا ريمأ ُمهتأ ،وال يدي يف يهو يعرد عردلا قفلا:

. بذكلا ب

قداص كنأ يف يدنع كش قولا:ال يلع ىلإ حيرش تفتلا ف



كل الدب نكلو ، كعرد عردلا نأو ، نينمؤملا ريمأ اي لوقت اميف

. تيعدا ام ةحص ىلع نادهشي نيدهاش نم

. نيسحلا يدلوو " ربنق ومالي" معن يلع: قفلا

اي زوجت ال هيبأ االنب ةداهش نكل : حيرش قفلا

لهأ نم لجر هللا!! ناحبس يلع:اي ،قفلا نينمؤملا ريمأ

!! هتداهش زوجت ال ةنجلا

نسحلا قلا' ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ تعمس امأ

" ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلا و

. ةدلا ول دلولا ةداهش ُزيجأ ال ينأ ريغ ٰىلب : حيرش قفلا

قولا: يمذلا يلإ يلع تفتلا كلذ دنع

. امهريغ دهاشي ام يدنع سيلف ، اهذخ

هللا اي اًلئاق فاضأ مث كل عردلا نأب دهشأ ينكلو : يمذلا قفلا

هيلع يل يضقي هيضاقو هيضاق مامأ ينيضاقُي نينمؤملا ريمأ

هللا الهلإإال نأ دهشاو قحلا اذهب رمأي يذلا نيدلا نأ دهشأ

(٥). هلوسرو هدبع ادمحم نأو



هلوسرلو هلل اًحصان حيرش نكي :مل نوكس يف يجاس قلا

. مهتصاخو نيملسملا ةماعل اًحصان ناك امنإو بسحف هباتكلو

ينمغ ام ضعب يكتشا انأو حيرش ينعمس قلا: مهدحأ ىور

. اًبناج يب ىحتناو يدي نم ينذخأف قيدصل

نم نأف ، لجو هللازع ريغل ىوكشلا و كايإ يخا نباي قولا:

قيدصلا امأف ، اًودع وأ اًقيدص نوكي نأ ولخي ال هيلإ وكشت

، هنزحتف

كب، تمشيف ُودعلا انأو

هللاام ،وف هنيع ىدحأ ىلإ راشأو هذه ينيع ىلإ رظنا مثقلا:

ام نكل ةنس، رشع سمخ ذنم اًقيرط وال اًصخش اهب ترصبأ

حلا صلا ديعلا لوق تعمس امأ تنأ إال كلذب اًدحأ تربخأ

هللا"(٥) ىلإ ينزحو يثب وكشأ "امنإ

ريثك كلاالم، نيه ، قداص قيدص مويلا كلتمي نمل بوط : مَهلُم

. حوب نم وأ ىوكش نم فاخن وال هيلإ بهذن ىتح ، دولا



: رداصملا

اإلسالم. خيرات يبهذلا ،و ىربكلا تاقبطلا دعس ١_نبا

نبا ،و نايع األ خيراوت يف نامزلا ةأرم . يزوجلا نب طبس _٢

. ةباحصلا زيمت يف ةباص اإل رجح

. نيعباتلا ةايح نم روص _٣

. ةياهنلا و ةيادبلا ريثك نباو ، ةباغلا دسا األريث ٤_نبا

نيعباتلا ةايح نم روص _٥



ةعساتلا ةقلحلا

هللام ةدحاو ينتعنمو ، نينثا ينتيطعأف ثالاًث كتلأس ينإ هللام

. ديرأو بحأ امك كدبعأ ىتح اهينطعأف

هللا» دبع نب رماع »



19-2-1987

تاقلط توص ىلع مَهلُم ظقيتسي مويلا اذه حابص يف

فوخلا هباصأ ؟ ثدح اذام يردي ال اًعوزفم ،مه صاصرلا

رخأ، دحأ نادقف لمحتي نأ عيطتسي ال وهف ، هلهأ ىلع قلقلا و

ذخأو اًعرسم جراخلا ىلإ لا وره ، هدلا و ةثداح هيلع يفكي

؟ عيمجلا نيأ لأستي

ذخأو األربك، عزفلا هباصأ دعب يتأت مل ٰىهتنُم إال عيمجلا عمجت

يه؟ نيأ ىهتنم نيأ ٰىهتنم ددري

مل اهنكل ءايش األ ضعبب يتأتل ةعاس ذنم تجرخ : هتخُأ تباجأ

اآلن. ىلإ دعت

هللاإال اي كلأسأ لوقي حهلا ناسلو جراخلا ىلإ قلطنا

رون ، يتايح يف ليمج لك يهف ءوس، اهيف ىرأ ينلعجت

لظ ، عيطتسأ ال اهنود عيطتسأ ،ال يتنباو يمع ةنبا ، يقيرط

، لقتعم رخأو لوتقم ،انه ىودج نود نكل كانهو انه ثحبي

. اهدجي نأ يف األلم دقف

اهنكل اهتدوع رظتني امزلا وهو اهبايغ ىلع تاونس ثالث ترم

لبق. نم هيبا بهذ امك تبهذ اهنأب كاردأ اهنيح دعت، مل

ايندلا نم ناك يظح نأ ملعت تنأ هللا :اي هلخاد ددري ذخأ



و ظحلا تدقف اهنادفقبو ، يقيرطو يبلق رون تناك ، ٰىهتنُم

اًعم، رونلا

. ملظم َحكلا بلقلا لخاد حبصأ

يف األلم نوكي ،دق ةايحلا لك وه دحاو صخش نوكي دق

. ءيش معط مهلُم قوذت ام مويلا كلذ ذنمف . اهتاذ ةايحلا

__

بهذيو اهيلع نم نزحلا مَهلُم ضفني بثلاالةث هءاقل دعوم ىلع

. هتبرغ ءاقدصأ ىلإ

. يبلق ،ايسالم مكيلع الم سلا : مَهلُم

. انمهلُم الم سلا كيلعو : عيمجلا

؟! حكلا فيك : راون

. يتوعد هللا باجتسا نإ ئضُيس اًمتح حكلا، :حيلا مَهلُم

هللا. بيجتسي سأيت :ال يجاس



هللا؟ وعدت :امب لوضفب يجار

؟! يميمتلا هللا دبع نب رماع نع ءيش نوملعتأ : لهاجتم مهلُم

؟ دهازلا : دحاو توص يف راونو يجاس قاال

. ةليللا اًليلق هنع ثدحتن ينوعد معن، قلا:

. كُعمسن : يجار در

هللاقفلا: دبع نب رماع نع هفرعي ام لوق يف مهلم أدب

دهازب بقل يرصبلا و يربعلا يميمتلا هللا دبع نب رماع وه

ءيضو ناك هابص ريكاوب يف ناك ةرصبلا ىلإ رجاه ، ةرصبلا

(١) بلقلا يقت سفنلا يكز ، هجولا

هبرحو هملس يف يرعش األ ٰىسوم هللاابأ دبع نب ُرماع مزل

باتك هنع ذخأف ، اهملا عو ةرصبلا لجر ذنمؤي يرعش األ ناكف

ثيدح هنع ٰىورو ، دمحم داؤف ىلع لزَن امك اًيرط اًبطر هللا



يبنلا ًب ال وصوم اًحيحص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

؛ ملعلا نم دارأ ام هل لمتكأ املف هللا، نيد يف هيدي ىلع هقفتو

ثالةث: ماسقأ هتايح مسق

دجسم يف نآرقلا سانلا هيف ىرقُي ؛ ركذلا تاقلح يف رطشف

، ةدابعلا تاولخ يف رطشو ، ةرصبلا

ءيشل اًعضوم هتايح يف كرتي ،مل داهجلا تاحاس يف رطشو

(٢) اهدهازو " ةرصبلا دباعب " ىعد ىتح اًدبأ كلذ ريغ

ةنسلا يف ةرصبلا ىلإ دجن نم رجاه هنأ فرعأ : راون قلا

هنع. هللا يضر باطخلا نب رمع نم رمأب رشع ةعبارلا

ىلعف " ةرصبلا " ءانبأ دحأ عم فقوم هلو حيحص : مهلُم قلا

قلا: ةرصبلا لجر ناسل

لبقأ املف ، يميمتلا هللا دبع نب رماع اهيف ةلفاق يف ُترفاس

هسرف طبرو ، ةعاتم رماع عمجف ، ةضيغب انلزن ليللا انيلع

ام ضر األ شئاشح نم هل عمجو همامز ُهل لوط ، ةرجشب



ُتلقف اهيف ٰىراوتو ةضيغلا لخد ،مث همامأ هحرطو ، ُهعبشُي

: يسفن يف

ٰىضمف ، ةضيغلا قامعأ يف عنصي ام رظن ،وأل ُهنعبت وهللاأل

نيع نعاأل ةروتسم رجشلا هفتلم ةيبار ىلإ ىهتنا ىتح

ص نم نسحأ تيأر امف ىلصي اًمئاق بصتناو ، ةلبقلا لبقتساف

نأ هللاهل ءاش ام ىلص املف اهنم، عشخأ وال لمكأ الهتوال

قهلا: امم ناكف ، هيجانُيو هللا وعدي ذخأ ، يلصي

ايندلا هذه يفبالاي ينتمقأو ، كرمأب ينتقلخ دقل يهلإ

مل نإ كسمتسا فيكف ، كسمتسا يل تلق ،مث كتئيشمب

؟ نيتم اي يوق اي كفطلب ينكسمت

ىلإ ينفج تملسأف ، ُساعنلا ينبلغ هنإ :مث يرصبلا لجرلا قلا

، هفقوم يف بصتنم رماعو ظقيتساو مانأ تلا زام ،مث مونلا

لبقأ املف ، حبصلا سفنت ىتح هتاجانمو صالهت يف ٍضام

قفلا: وعدي لبقأ مث ةبوتكملا الة صلا ىدأ رجفلا

، نوحوريو نودغي سانلا ذخأو ، ُحبصلا حبصأ دق هللاماه

ةجاح نأو ، ةجاح مهنم دحاو لكل نإو ، كلضف نم نوغتبي

(٣). يتجاح يضقاف هللام هل، رفغت نأ كدنع رماع



هللا ، ةدحاو ينتعنمو ، نينثا ينتيطعأف ثالاًث، كتلأس ينأ هللام

. ُديرأو بحأ امك كدبعأ ىتح اهينطعأف م

دشأ كلذل عزجف ّيلع، هرصب عقوف هسلجم نم ضهن مث

ةرصبلا اخأ اي ةليللا ينبقرت تنك كارأ ٰىسأ يف يلا ،قو عزجلا

؟!

معن. : تلقف

هللا. كرتس ينم تيأر ام رتسا قفلا:

كبر،وأأل اهتلأس يتلا ثلاالةث هذهب ينثدحتل ؛وهللا تلقف

. كنم هتيأر امب سانلا ىنربخ

. لعفت ال كحيو قفلا:

قلا: يرارصإ ىأر املق كل، لوقأ ام وه : تلقف

. اًدحأ كلذب ربخت هللاأال دهع ينطعا

اًيح. تمد ام اًرس كل يشفأ هللاأال دهع :كل تلقف



تلأسف ، ءاسنلا نم ينيد يف يلع ُفوخأ ءيش نكي قفلا:مل

ام ترص ىتح يل باجتسأف ، نهبح . يبلق نم عزني نأ يبر

. اًرادج مأ ُتيأر ةأرما يلا بأ

؟ ةيناثلا امف ؛ ةدحاو هذه : تلقف

ىتح يل باجتساف ، هريغ دحأ فاخأ أال يبر تلأس ينأ قفلا:

. هاوس ءامسلا يف وال ضر يفاأل اًئيش بهرأ وهللاام ينأ

؟ ةثلا ثلا امف : تلق

ليللا ب هدبعأ ىتح مونلا ينع بهذي نأ يبر تلأس قفلا:

. ةثلا ثلا هذه ينعنمف ُديرأ امك راهنلا و

هل: تلق كلذ هنم تعمس املف

نإو اًمئاص كراهن عطقتو ، اًمئاق كليل يضقت كنإف ، كسفنب اقفر

. يناعت امم لقأب ٰىقتت رانلا نإو عنصت امم لقأب ُكردت ةنجلا

ندهتج ،وهللاأل مدنلا عفني ال ثيح مدنأ نأ ىشخ أل ينإ قفلا:

ةمحربف توجن نإف يبسال، داهتج اال ىلإ ُتدجو ام ةدابعلا يف

(٤). يريصقتبف ؛ رانلا ُتلخد نإو هللا



يسفن ىلعو ، كسمم ينيد ىلع ينأ بسحأ تنك :دق راون قلا

. ةليللا رماع نع كنم تعمس ىتح رداق،

ضرم ضرم هللاقفلا:مل دبع نب رماع نع ةثيدح مهلُم ىهنأ

دقو يكبتأ اولا: قف ىكبي هدوجوف هباحصأ هيلع لخد توملا

؟ تنك تنك

، توملا نم اًعزج وأ ايندلا ىلع اصرح يكبأ قفلا:وهللاام

. دازلا ةلقو رمعلا لوطل يكبأ امنإو

، رانلا ىلإ امإو ةنجلا ىلإ امإ طوبهو دوعص نيب تيسمأ دقو

ف

؟ ريصأ امهيأ ىردأ ال

وحن مهروبعل ٍرسج ايندلا نم اولعج لا ؤهالءجر : يجار در

. ةنجلا



رداصملا

االجالء نيعباتلا ةريس ، يلسبانلا ةعوسوم _٥،٤،١

. نيعباتلا ةايح نم روص _٢_,٣



ةرشاعلا ةقلحلا

.. كنم اًمرك ّيف،ال اًبح يئاطخأ نع فرطلا ضغ



. بوتكم دحاو اًرطس ىوس اهيف دجي فال ُهقاروأ راون حتفي

" كنم اًمرك َّيف،ال اًبح يئاطخأ نع فرطلا ضغ "

امدعب ، تضم ٍتاونس ةرشع ذنم هتدلا لـو راون قاهلا تاملك

جرخ ، ءيش لك مئس ُهدو، فافج مئس هعم هيبأ ةلماعم مئس

هيلع ضرعف ، ًةفدص هئاقدصأ ىدحأ هلباقف موي تاذ راون

ةبوعصب هتفرعم مغر لمعلا راون لِبَق ام ةلود يف لمع

لِبَق ، لوصولا

رقف لب لا ملا رقف سيل انه رقفلا ،ف هرقف نمو هيبأ نم اًبوره

. رعاشملا

يف ةرم ةئم تومأ وال ةدحاو ةرم تومأ " لوقي حهلا ناسلو

" ةقيقدلا

: اًلئاق ثدح ام مهيلع صقو مهيلإ اًعورسم داع

كلذب هدلا و حرف هيلإ، نوجاتحت ام مكيلإ لسرأو بهذأ فوس

، هتدلا و نكل ، ليحرلا ةركف ديؤم

، بهذت ال كيلع ،بهللا ليحرلا كنم ديرأ ام ينُب :وهللااي قتلا

. كريغ يعمد حسمي نمو ، كريغ يننوعي نمف

، يمأ اي ةليح امبديلا عومدلا مهقنخت هانيعو اهيلإ راون رظن



. َبهذو

دلبلا يف هلمع نيناوقف اآلن، ىلإ دعي ملو تاونسلا هتذخأ

لبقت ال هبلق نيناوق حص ،وأباأل كلذب حمست ال اهيف ميقي يتلا

ألهيب هتدوع

ضغ " كلت يتلا سر يأرقت نأ يمأ اي ديرأ : هسفن اًثدحم راون

َّيف" اًبح ليحرلا أطخ نع فرطلا

كئاقدصأ ىلإ بهذاو ضهنا ئاقالً هيلإ ثدحتي يفخ اًتوص

تاف، ام كارُكذت يف ةدئاف االطالل،ال ىلع ءاكبلا يف ةدئاف فال

. هتبرغ ءاقدصأ ىلإ اًبهاذ راون ،مه طقاستت ٍعومد نم ةدئاف ال

. مكدوجوب ايندلا ملست نم ،اي مكيلع الم سلا

. كيلإ يتأ اًريخ كانه لعل مويلا انُللدُت الم، سلا كيلعو : يجاس

اذه يجار هبعادف ، هثيدح قوذتن انعد لجر اي تمصا : يجار

وكلاالم. ثيدحلا بيط يف هنم لضفأ تيأر ام يقيدص



هلك. بيطلا تنأ يجار :وهللااي راون قلا

ةيواعم نب ُسايأ ـب ينتركذ مكب، يبلق ةحرف :اي مَهلُم

. هقيدصو

. ملعتاو اًريثك عمسأ نأ ديرأ مويلا ،ف كدنع ام تاه : يجاس در

. اًنسح : مَهلُم

نب رمع نينمؤملا ريمأ ناك " قشمد " يلا يل نم ةدراب ةليل يف

سانلا نيب ميقي " ةرصبلل " ٍضاق رايتخأ رمأ هلغشي زيزعلا دبع

ب

ىلع ُهرايتخا عقو دقلو هللا، لزنأ امب مهيف مكحيو ، لدعلا

، قحلا يف الةب صو ، نيدلا يف اهقف : ناهر يسرفك اناك نيلجر

. ركفلا يف اًرونو

هدنع ذئموي ناكو _ هاضرأ نب يدع _" قارعلا " ىلع وُهيلا اعدف

هل: قولا قشمد يف

ةعيبر نب مساقلا ،و ينزُملا ةيواعم نب سايإ نيب عمجأ يدع، اي



. هيلع امهدحأ اًلوو " ةرصبلا " ءاضق رمأ يف امهملكو ، يثراحلا

. نينمؤملا ريمأ اي ةعاطو اًعمس قفلا:

امكدحأ يلوأ نأ ينرمأ _ نينمؤملا ريمأ قولا:نإ مهنيب عمج

" ةرصبلا " ءاضق

؟ نايرت اذامف

. ركذو ، بصنملا اذهب ُهنم ٰىلوأ هنأ : هبحاص نع امهنم لك قفلا

نم

رُكذَي هللانأ ءاش ام ههقفو ، هملعو ، هلضف

اذهاألرم اًسمحت ىتح اذه يسلجم نم اجُرخت :نل يدع قفلا

: ٌسايإ هل قفلا

نسحلا " قارعلا " يهقف مساقلا نعو ينع لس األريم، اهيأ

. اننيب زيمتلا نع سانلا ردقأ امهف نيريس نب دمحمو ، يرصبلا

هنمإالنأ ناك امف ، هطروي نأ ديري سايإ نأ مساقلا ملعف

األريم،قولا: ىلإ تفتلا



الهلإإال يذلا هللا األريم_وف اهيأ هنع_ وال ينع اٌدحأ لست ال

. ءاضقلا ب ملعأو هللا نيد يف ينم ُهقفأ " اًسايإ نإ" وه

ءاضقلا ينيلوُت نأ كل لحي امف اذه؛ يمسق يف اًبذاك تنك نإف

لدعت نأ كل زوجي ؛فال اًقداص تنك نإو ، بذكلا فرتقأ انأو

. لوضفملا ىلإ لضافلا نع

ىلإ هتوعدو لجرب تئج كنإ قولا: األريم ىلإ " سايإ " تفتلا ف

نيميب اهنم، هسفن ٰىجنف ، منهج ةفاح ىلع هتفقوأف ؛ ءاضقلا

فاخي امم هسفنب وجنيو اهنم، هللا رفغتسي نأ ثبلي ؛ال ةبذاك

، ءاضقلا ب ريدجل اذه كمهف لثم مهفي نم :نإ يدع هل قفلا

(١)" ةرصبلا " ءاضق هب،مثوالُه لهأ

ريخ وهللا ليلقلا راون نع تلوق :ً ئاقال مَهلُم يجار عطاق

اوقدص لا جر نع انيلع درست كلعج كنم طيسب ،در بحاص

وال قح ةملكب ضعبلا مهضعب ىلع اولخب ،ام لعفلا و لوقلا يف

. ةقداصلا ةقادصلا نوكت فيك مهنم ملعتن ردق،ؤهالء عفرب

؟! كلذ لبق هنع تعمس ام سايإ نوكي نم : يجاس در

: مَهلُم قلا



(٢) ينزملا هالل نب سايلإ نب ةرق نب ةيواعم نب سايإ وه

روهشم (٣) زيزعلا دبع نب رمع ةيفلخلا نمز يف ةرصبلا يضاق

(٤) ءاكذلا و ةسارفلا ب

(٥) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم هدجو ةوبا

نيعبرأو تس ةنس ينزُملا ةرق نب ةيواعم نب ُسايإ دلو

ىلإ هترسأ عم لقتناو " دجن " يف " ةماميلا " ةقطنم يف ةرهجلل

اياقب نم ذخأف قشمد ىلع ددرت ، ملعتو أشن اهيفو " ةرصبلا "

(٦) هتهيدبو هئاكذب األثملا تبرض ، نيعباتلا ةلجو ةباحصلا

ابأ(٧) انأ تدلوو ، ءانبأ نودبي سانلا :نإ هوبأ هنع قلا

: يجاس قلا

ناكف هل ليلج فقوم مهنيب نمو ، فقوملا نم ريثكلا هنع ىور

، ةمذلا لهأ نم يدوهي لجرل باتُك يف باسحلا ملعتي

يف نوملكتي اولعجو ، دوهيلا نم ُهباحصأ ملعملا دنع عمتجاف

. نوردي ال ثيح نم مهيلإ ُتصني وهو نيدلا رومأ

: هباحص أل ُملعملا قفلا

وال ةنجلا يف نولكأي مهنأ نومعزي مهف ، نيملسملل نوبجعت أال

! نوضوغتي



قولا: سايإ هيلإ تفتلا ف

هيف؟ نوضوخت اميف بكلاالم ملعم اي يل نذاتأ

معن. : ملعملا قلا

؟ اضئاغ جرخي ايندلا يف لكؤي ام لكأ : ىتفلا قلا

:ال. ملعملا قلا

؟ جرخي ال يذلا بهذي نيأف ىتفلا قلا

: ملعملا قلا

. مسجلا ءاذغ يف هضعب بهذي

ام ضعب بهذي ناك اذإ مكنم راكنتس اال ُهجو امف : ىتفلا قفلا

ةنجلا يف هلك نوكي ال نأ كتجح امف ، ءاذغ ايندلا يف هلكأن

؟ ءاذغ بهذي

(٨) ىتف هللانم َكلتاق هل: قولا ُهدي ملعملا ىولأف

. قشمد يف خيش عم فقوم هلو : مهلُم لمكأ



مكنذاتسأ : اًثدحتم راون عراس ، درسلا يف مهلم أدبي نأ لبقو

. ءاقللا اًدغو

. نوثدحتي ثلاالةث لظو راون بهذ



رداصملا

نيعباتلا ةايح نم روص _١

ىربكلا تاقبطلا دعس ٢_نبا

ةباغلا دسأ األريث، نبا _٣

رشبلا رابخأ يف رصتخملا ، ءادغلا وبا _٤

تاقثلا ، يلجعلا _٥

نيعباتلا ةايح نم روص _٦

ةياهنلا و ةيادبلا ريثك ٧_نبا

ةاضقلا رابخا ، يبضلا عيكو _٨



رشع ةيداحلا ةقلحلا

نمو ، هؤايح لق هطقس رثك نمو ، هطقس رثك كالهم رثك نم

. هبلق تام هعرو لق نمو ، هعرو لق هؤايح لق

. باطخلا نبرمع



. مويلا فقن نزحلا خالف ىلع

ملحلا يف يل تءاج ، اًحرف مهلم توص وُلعي ةداع، ريغ ىلع

، ةيقدنبلا اهانيعو ، لسابلا اهرغثب كحضت تءاج ةحرابلا

ّيلإ تءاج يتمتع ءيضي يذلا رمقلا هنأك ريدتسملا ههجوو

: ًةلئاق

ىلإ اًعم لظن فوس ةدوعلا تبرتقا ، ءاقللا دعوم برتقا مهلُم

عم كثيدحل موي لك عمتسا كبناجب انه ،انأ رمعلا ةياهن

تلحرو تاملكلا كلت ،قتلا اًريثك كلذب تدعسو كئاقدصأ

. ديدج نم تلااليق لمأ يل تكرت

، قيرط كل ملعأ ال انأو تضم تاونس ةعست : ددري مهلُم ذخأف

،اي ٰىهتنُم اي كراظتنا إال ءيش لك مهيف لدبت ٍتاونس ةعست

. كرظتنأ انه انأ ةرخ اآل سودرفو ايندلا هنج

حأالم نيأ ؟! نيعللا انعقاو نم يه نيأ ؟ ةليمج َمِلاألحالم

تمِا عقاو نم رورسلا و حرفلا حأالم نيأ قارفلا عقاو نم ءاقللا

؟! سأيلا و نزحلا الءب

بلقلا مئس نكلو ، ءيش ىلع ينم اًضارتعِا هللاال اي ينحماس

دوعيس ءيش لك نأب نيقي ىلع تلزام هللا اي ينكل كلذ، لك



. كنم ضوع كانه نوكي فوس اًمتحف ، دوعي مل نإو ىتح

كرظتني ةليللا دعوم ايه هل لوقت اهنأكو طئاحلا ةعاس تقد

، كراظتنِا يف كئاقدصأ نيع نعاأل ةديعبلا ةيوازلا يف كانه

. طقف راونو يجار دجوف ، مَهلُم لصو ةدودعم قئاقد دعب

؟! يجاس نيأ ؟ مكلا ح فيك ، مكيلع الم سلا : مَهلُم

لواحي ، هسأرب رودي اذام ملعن ال يجاس الم، سلا كيلعو : راون

لا. بيس ُهتنب ال قاتشا هنأ لوقي ةدوعلل األرم ريبدت

؟ فيكو ! ةدوع يأ ةدوعلا : ٰىسآب دري يجار

كاحضلا ىتح فيك نكل ، ققحتت ةحرابلا حأالم امبر : مَهلُم

. فنح باأل هوبقل

؟ يقيدص اي كب :ام راون

. بولق اياقب راون اي بولق اياقب انوكرت : مَهلُم



؟! مَهلُم اي كاحضلا نم : يجار

هللا. نذإب هنع نوكيس مويلا انيثدح : مَهلُم قلا

دلُو ةرجهلا نم ةثلا ثلا ةنسلا يف ، سيق نب فنح وهاأل

" سيقل "

نأ ريغ رخص ليقو " كاحضلا " ُهاعد دولوم يدعسلا ةيواعم نب

بلغ ،مث هيلجر يف جاجوع إل فنح باأل هوبقلو اوثبل ام سانلا

. هيلع االمس ىلع بقللا

سأالَم دعب،مث جردي مل لفط وهو ُهوبأ لتق ثيح اًميتي أشن

(١) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةايح يف غالم وهو

قيدص ناكو ثيدحلا ليلق ، اًنومأم ةقث ناك دعس: نبا هنع قلا

(٢) ةفوكلا ب هدنع تامو ريبزلا نب بعصمل

سإالهم. ةصق فرعأ : راون قلا

هنع. ثيدحلا ب انعماسم عتم : بدرلا يجار رداب

ليبق هيلع هللا تاولص لوسرلا ثعب ثيح : اًلئاق راون أدب

فنح األ طهر ىلإ هباحصأ نم ةيعاد ؛ تادودعم تاونسب هتافو

هوجو ىلإ ةيعادلا عمتجاف اإلسالم، ىلإ مهوعدي سيق نب



اإلسالم مهيلع ضرعيو ، نامي اإل ىلع مهضحي ذخأو موقلا

فنح األ مهردابف ، ضعب ىلإ رظني مهضعب لعجو ، موقلا تكسف

قولا:

؟! اًلجر نورخؤتو لجر نومدقت نيددرتم مكارأ ميلا موق اي

ا مراكم ىلإ مكوعدي هنإو ريخ دفاول مكيلع دفاولا اذه وهللانإ

هنمإال انعمس هللاام اهنم،وو زوجي امال نع مكاهنيو ألخالق

، اًنسح

اوثبل امف ةرخ، واآل ايندلا يريخب اوزوفت ، ىدهلا يعاد اوبيجأف

(٣) مهعم وه ملسأو اوملسأ نأ

ىلع هلل دمحلا ، اهيلع انأشن ٍةمعن ىلع هلل دمحلا : يجار قلا

. نامي اإلسالمواإل ةمعن

هللا تاولص هللا لوسر هل اعد فقوملا كلذ ببسبو : مَهلُم در

. هاري نأ نود هيلع

نامثع نمز يف تيبلا ب فوطأ انيب قلا: فنح األ ناسل ىلعف



قفلا:أال يديب ذخأف ثيل ينب نم لجر ءاج اذإ نافع نب

. كرشبأ

ىلب. : تلقف

ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينثعب اذإ ركذت له قلا:

هيلإ مهوعدأو اإلسالم مهيلع ضرعأ تلعجف ؟ دعس ينب كموق

تغلبف اًنسح إال نسح امو ريخ، ىلإ مكوعديل هنإ : تنأ تلقف

هللا هللا" لوسر قفلا كلذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

. فنح لال رفغأ

(٤). يدنع يلمع ىجرأ نم اذه : فنح قفلااأل

هللا. لوسر اي تنأ يمأو يبأب : راون

: مهلُم فدرأ

علطو ىلع، األ قيفرلا ب ملسو هيلع هللا لص لوسرلا قحل امل

؛ دترا نم هببسب نعاإلسالم دتراو بذكلا ب سانلا ىلع ةمليسم

هنم، اعمسيو هايقليل " سمشتملا همع" عم فنح األ هيلإ ىضم

عمس، ام هنم عمسف ، هبابش ريكاوب يف تقولا كلذ يف ناكو

همع: هل ،قلا هدنع نم اجرخ املف

؟ فنحأ اي لجرلا تيأر فيك



. سانلا هللاو ىلع بذكلا يرتفي الً طبم هتيأر قفلا:

هتربخأ نأ كسفن ىلع ىشخت :أال اًحزامم همع هل قفلا

؟! هايأ كبيذكتب

امك هبذكت مل كنأ فلحت لعف ، هدنع كفلا حأ كلذ دنع هل: قفلا

. مهنيد ىلع اتبثو ايوس كحاضت ؟ هتبذك

اذه نإ رمع قورافلا هنع قلا ٌلجر : مهثيدح يف يجار مهاس

ام هنم عقوتي ، ةرصبلا لهأ ديس هنإو ديسلا غلاالموهللاوه

و ىوقتلا و ريخلا هنمإال ردصي هنم،فال ثدحيس امو ثدح

هنإ قولا دحاو ةرم إال هتايح يف بذك امف حلا، صلا لمعلا

(٥)" ءايح " ةبذك بذك

قورافلا دي ىلع ذملتت وهف معن يجار ثيدح ملهم لمكأ

هلأس امدنع ناك ةبذكلا كلتو هنع، هللا يضر باطخلا نبرمع

انُه. نم أدبت ةصقلا ف بوث نمث نع رمع

قارعلا ىلإ لوسر باطخلا نب رمع لسرأ تاحوتفلا دهع يف

بلاالد حلا نع مهلا سيل اهلا جر نم رشعب يتأي نأ هنم بلطو



ملف ، هنوجاتحي امو تاحوتفلا يف ثدحي ام نع هنوربخيو

سانلا جئاوح نع مهلأس تاحوتفلا نع ثيدحلا نم ىهتنا

امأو مهنؤنش بحاصو مهيلو تنأف سانلا ةماع امأ اولا قف

انسفنأ هصاخ نع ملكتنف نحن

ىلإ رودلا لصو نأ ىلإ هتجاح نع ثدحتي دحاو لك حارف

اهيف اودجو سراف بالد اولخد نيذلا سانلا قفلا:نأ فنح األ

. ماشلا و رصم اولخد نم كلذكو اًريخ،

رابآ ىلإ جاتحن ، رحبلا اهلوحو تبنت ال مهضرأ ةرصبلا لهأ امأ

. ةايحلا دوعتو سانلا برشتل

اونوكت نأ متزجعأ قولا: هنع هللا يضر رمع مهيلإ تفتلا ف

اذه؟ لثم

اهوذخأف مهنم لكل ةزئاج مهل مدق اوشمي نأ موقلا درا املف

مهو ةيده وأ ةزئاج لجأ نم يتا مل قولا:انأ لبقي مل فنح األ

غيلا بوث عاتملا نيب نم رهظف ، ةعاتم لمحو فارصن باال

نمثلا

اذه؟ نمل باطخلا نب رمع لأسف

هلأسف . ايندلا يف قورافلا دهزب ملعي ناكو :يل، فنح قلااأل



ةبذكلا تناك كلتو نمثلا يثلث تطقسأ فنح قفلا:األ هنمث نع

(٧). يتايح يف هديحولا

: اًيبرم باطخلا نب رمع هل قلا موي تاذ لوقلا ةياهن : راون قلا

فختسا حزم رثك نمو ، هتبيه تلق هكحض رثك نم فنحأ اي

هب،

نمو هؤايح لق هطقس رثك نمو ، هطقس رثك كالهم رثك نمو

. هلبق تام هعرو قلا نمو هعرو لق هؤايح لق

. يئاقدصأ مكل مهلوقأ نم اذهو



رداصملا

الء عأالمبنلا ريس ١_٤_٦_٧_٨

دعس نب ىربكلا تاقبطلا _٢

نيعباتلا ةايح نم روص ٣_٥_٧



رشع ةيناثلا ةقلحلا

.. ديدج نم كتملظ ءيضُي رون هللاكل لسرُي



انه نوكت نأ تينمت يجاس مكيلع الم سلا : يجار فتاه نر

. مويلا

اوبهذو مهنم اًلك ضهن ماه، ٌرمأ كانه َّيلإ اولا المعت سلا كيلعو

. هيلإ اولصوو ىتح ةليلق قئاقد ىوس األرم ثبلي ،مل

ريخ. يفاألرم لعل كانه اذام : يجاس ًـل ئاقال مَهلُم

كلت نم جورخلا عيطتسن ال فيك انه ثوكملا تمئس : يجاس

يب؟ قحأ باليد تسيلوأ ؟ فيك بلاالد

،كال اهلخاد اندوجو ضفرت بالاند ىتح نكل قحأ معن : راون در

. ةدوعلا هيلع بعصي رمأ هلو انم دحاو

بلقي ءيش ثدحي امبر ، اًليلق لمحت : درلا يف يجار مهاس

. لمحت دقف كلذ ثدحي امبر دوعنو انتشيع نيزاوم

هتيأر نود األب تام ، تاونس ةرشع ذنم انه :انأ يجاس

تومي نأ قحلا لوقي نم ءازج له َّيلع، ًةرسح األم تتامو



. بحي نم ةيؤر نم عنمُي ،نأ ةايحلا ديق ىلع وهو

يف نمكي توملا ةايح،و قحلا لوق يقيدص :وهللااي راون

شيعأ نأ نم اًريخ عاجش تومأ " راعش إال عفرن ،ال تمصلا

" نابج

تومأ نأ نم اًريخ ، يلهأ طسو نابج شيعأ :لب نزحب يجاس

. ةبرغ يف اًعاجش

ربد املثم كتبرغ فصنيو يجاس هللاألرماي ربدي : مَهلُم قلا

نب دمحم ةديكم دعب _ ناسيك نب سوُواط _ قح درو األرم

هل، يفقثلا فسوي

ٍرسج ايندلا نم اولعج لا جر نم نحن نيأ ؟ سوُواط : يجار

؟ مهلم اي نيأ ، ةنجلا وحن مهروبعل

. يقيدص اي ءيش لك ىلع رداق هللا : مسبتب مهلُم

. اًليلق أدهي بلقلا لعل كتصق انيلع درسأ : مهلُمل راون



دمحمو سوُواط نيب ثدح ام نع هفرعي ام درس يف مَهلُم أدب

. هبحاص رجض نم أدهي هلعل ، فسوي نب

نب دمحمل اهيف ولاالةي تناكو " نميلا " لهأ نم سوُواط ناك

نب دمحم ناكو ، فسوي نب جاجحلا ىخأ يفقثلا فسوي

ُهنكلو ، جاجحلا هيخأ تائيس نم اًريثك هتاذ يف عمجي فسوي

مايأ نم دراب موي تاذ ، هتانسح نم ءيشب ٰىلحتي ناك ام

نيعباتلا ىدحأ _ هبنم نب بهو _ ُهعمو سوواط لخد ، ءاتشلا

،و ُهبهريو ُهبغريو ُهظعي سوُواط قفط اسلج نأ امو ، اًضيأ

... هيدي نيب سولُج سانلا

ءاسك ) اًناسليط رضحأ :ايغالم هبجاح ألدح جاجحلا قفلا

يبأ يفتك ىلع هقلأو ،( ةصاخلا هسبلت نمثلا غيلا رضخأ

يفتك ىلع ُهاقلأو ، نيمث ٍناسليط ىلإ ُبجاحلا دمعف ، نمحرلا دبع

. كرحي لعجو ، هتظعوم يف اًقفدتُم سوُواط لظف ، سوُواط

، اًقفاو بهو ، هقتاع نع َناسليطلا ٰىقلأ ىتح ءوده يف هيفتك

، فرصناو

هنأ. ريغ ، هنيع رارمحا يف رهظ اًبضغ فسوي نب دمحم بضغف



،قلا سلجملا جراخ ُهبحاصو سوُواط راص املف اًئيش، لقي مل

. انيلع هبضغ ةراثإ نع ىنغ يف انك دقل :وهللا سوُواطل بهو

َتقدصتو هتعب ،مث ناسليطلا تذخأ ول كرضي ناك اذامف

؟! نيكاسملا و ءارقفلا ىلع هنمثب

ءاملعلا لوقي نأ تيشخ يننأ ولال لوقت ام وه : سوُواط قفلا

ُهوذخأ اميف نوعنصي ال ..مث سوُواط ذخأ امك ذخأن : يدعب نم

. ُلوقت ام

سوُواطل دري نأ يفقثلا فسوي نب دمحم دارأ موي تاذو

ةرص دعأ ثيح ، هديص بحلا نم لبح هل بصنف ، هلثمب األرم

لا جر نم اًقذاح اًلجر راتخاو اًبهذ، رانيد ةئامعبس اهيف

هل: قولا هتيشاح

نإف ، اهذخأ يف هيلع لتحاو ، سوُواط ىلإ ةرصلا هذهب ضما

ةيرق لصو ىتح لجرلا جرخف ، كتوسكو كتمركا كنم اهذخأ

ُهايح، هدنع راص املف ، سوُواط اهيف ميقي ءاعنص نم" برقلا ب

. كيلإ نماألريم هذه ، نمحرلا دبع هل:ايابأ قولا

. ةجاح نم اهب قفلا:ميلا



. ضفرف ، قرطلا لكب هيلع لا تحاف

ةوك يف ةرصلا ب ىمرو هنم هلفغ منتغا هنمإالنأ ناك امف

، تيبلا رادجب تناك

قولا: األريم ىلإ داعو

هيلع تكسو ، فسوي نب دمحم كلذل رسف ، ةرصلا ذخأ دقل

يذلا لجرلا مهعمو هناوعأ نم نينثا هل لسرأ مايأ ةدع دعبو

دق األريم لوسر الهل:نأ وقي نأ مهرمأو ، ةرصلا هيلإ لمح

ُهلمحنل انيتأ دقف ، كريغل لسرم وهو لا، ملا كيلإ عفدف أطخأ

. هبحاص ىلإ

. هيلإ هدرأ ىتح اًئيش ملااألريم نم تذخأ :ام سوُواط قفلا

. ُهتذخأ قفاال:لب

هل: قولا ةرصلا هيلإ لمح يذلا لجرلا ىلإ تفتلا ف

؟! اًئيش كنم تذخأ له

هذه يف لا ملا تعضو امنإو قولا:كال رعذ لجرلا باصأف

. كنم ةلفغ يف ةوكلا

ادجوف اهيف، رظنف اهيف ارظناف ةوكلا امكنود : سوُواط قفلا



، اهاذخأف ِهجسنب توبكنعلا اهيلع برض دقو يه، امك ةرصلا

األريم. ىلإ اهب اداعو

. ثيدحلا يف مَهلُم رمتسا

نب دمحم نم صتقي نأ لجوزع هللا دارأ نكل :ً ئاقال

ىلع هنم هصاصق لعجي نأو هذه، هتلعف ىلع يفقثلا فسوي

اًجاح ةكم يف تنك سوُواط ،قلا دهشمو سانلا نم ىأرم

يب، بحر تلخد املف ، يفقثلا فسوي نب جاجحلا َّيلإ ثعب

امع ينلأسي حار ،مث اهيلع ىكتأ ألن يناعدو ةداسو يل حرطو

عمس ، كلذك نحن امو اهريغو ، جحلا كسانم نم هيلع لكشأ

، بلقلا زهت ةربن ،هل تيبلا لوح اًيبلم جاجحلا

. لجرلا نمم هل: هبقلا يتأف

. نيملسملا قلا:نم

. دلبلا نع كتلأس امنإو اذه، نع كلأسا قلا:مل

. نميلا نم قفلا:

)؟ هاخأ ) مكريمأ تكرت فيك قفلا:



. اًباكر ، اًسابل ، اًميسج ، اًميظع هتكرت قفلا:

. كتلأس اذه نع سيل قفلا:

؟ نذإ ينتلا س نمع قفلا:

. مكيف هتريس نع كتلأس قفلا:

قلا. خلل اًيصاع ، قولخملل اًعيطُم ، اًموشغ اًمولظ هتكرت قفلا:

، هئاسلُج نم اًلجخ جاجحلا هجو رمحاف

ملعت تنأو ُهتلق، ام هيف لوقت نأ ىلع كلمح :ام لجرلل قولا

؟! ينم هناكم

؟! لجو هللازع نم يناكمب ينم زعأ كنم هناكمب ُهارتأ قفلا:

ملو جاجحلا تكسف هنيد، يضاقو ، هيبن قدصمو هتيب دفاو انأو

. اًباوج رجي

نأ ريغ نم فرصناو ماق، نأ لجرلا ثبل ام :مث سوُواط قفلا

هل(١) نذؤي وأ نذأتسي

دوعي بصتغُا انم قح لك تيل : هقنخت عومدلا و يجاس قلا

. ديدج نم انيلإ

املثم ، ديدج نم كتملظ ءيضي رون هللاكل لسري : مَهلُم قلا



يف رونو هبلق، يف رونف رونلا هيلع قفدتو سوُواط رونلا رمغ

ةسردم عأالم نم اًملع نيسمخ ىلع ، هيدي نيب رونو ، هناسل

؛ جرخت دمحم

يف ، ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةباحصل ةروص وهف

هللا،و ةاضرم يف ينافتلا هللاةج،و قدصو نامي اإل خوسر

ةسردملا ُهتملع دقلف نمثلا ناك امهم قحلا ةملكب رهجلا

ةبرجتلا هئدهو هلل، ةحيصنلا ،و ةحيصنلا نيدلا نأ ةيدمحملا

. ُهدنع يهتنيو األرم يلو دنع أدبي ُهلك الح صلا نأ ىلإ

. تدسف دسف اذإو ةيعارلا تحلص يعارلا حلص اذإف

؟ سوواط نوكي نم : لأستم يجار

دبع وبأ هتينك يناميلا ناسيك نب سوواط وه : مهلُم قلا

نامثع خالةف يف ليقو رمع خالةف يف نميلا يف دلو ، نمحرلا

(٢) كلذ لوح خالف كانه

تكردأ لوقي سوواط عمس هنأ ةرسيم نب كلملا دبع نع ىور

(٣) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم نيسمخ

ينإ : هلوق سابع نب نع حابر يبا نب ءاطع نع ىور : راون قلا



(٤) ةنجلا لهأ نم اًسوواط ألنظ

" ناسيك نب نوكذ " همسا :نأ يزوجلا نبا جرفلا وبأ قولا

سوواطو ، ءاهقفلا سوُواط ناك طقف سوُواطب بقلملا

(٥). ءارقلا

ينمرحا هللام ناك سوواط ءاعد نأ دعس نب ركذ : اًلئاق لمكأو

(٦) لمعلا و نامي اإل ينقزرأو دلولا و لا ملا

لا ٍةرم،ؤهالءجر لك يف راون لوق لثم لوقأ : يجاس دهنت

. ةنجلا ىلإ مهروبعل رسج ايندلا اولعج



رداصملا

نيعباتلا ةايح نم روص _١

يبهذلا الء عأالمبنلا ريس _٢

نم نميلا لهأ تاقبط نم نيفطصملا ، ةوفصلا ةوفص _٣

. نيعباتلا

نيزملل لا مكلا بيذهت _٤

يزوجلا جرفلا ،وبأ باقل األ باتك _٥

دعس نب يربكلا تاقبطلا _٦



رشع ةثلا ثلا ةقلحلا

. نيع األ ءاقل رقف مغر ءاقل بولقلل



كانه ،1989 ماع درابلا ءاتشلا مايأ نم ديدج موي حابص يف

مسجتي ٍعمد الم ستس اال ةيأر عفرت ، سلجت ِءاكبلا ةياوز يف

: ثدحتت موتكم ٍتوصب ، ليحنلا اهيدخ ىلع

مهلُم ، ءاكبلل إال يمتنأ ،انأال موشغلا ملا علا هذهل يمتنأ ال انأ

ال ملا علا نع ةديعب ةلزعنم ةياوز يف انه ينتكرت ؟ تنأ نيأ

؟ كلذ ريغ امأ ةنازنز يف تنك نإ ملعأ

يك َّيلإ ،دُع ٰىهتنم ىلع اهيف ملا علا ءاهنأ يذلا ناكملا ملعأ ال

نزحلا و ملظلا رابغ ضفني ىتح مهلم اي َّيلإ ،دع يتايح دوعت

. ينع

عمس هنأكو ، ضبقنم هبلقو مهلم ظقيتسي اآلرخ بناجلا ىلع

اهتدحو نينآ عمسو ٰىهتنم ءادن

" نيع األ ءاقل رقف مغر ءاقل بولقلل " لوقي ام ٌءيش هنأكو

ديري وهف هؤاقدصأ ىلإ اًعيرس بهذو هسفن دعأو مهلم ضهن _

. سمأ ثيدح دعب يجاس ىلع نئمطي نأ

؟ مكلا ح فيك ، مكيلع الم سلا : مهلم



أده ، ةمعنو هللا نم ٍلضف يف هلل دمحلا : بدرلا يجاس رداب

. سمأ انثيدح دعب يبلق ليلغ

. اِنناطوأ ىلإ دوعن امبر انه، انك نإو ىتح قحلا دوعي امبر : راون

اهيلإ ةدوعلا ىنمتن يتلا نكام األ امزتلا نكل : يجار قلا

إال أدهت ال هلغتشم بلقلا ب نارينلا ،امزتلا انعوجر ضفرت

. ةدوعلا ب

دوعنو موي يتأي دقو األرم، لجوزع هللا لدبي اوسأيت :ال مهلم

هللا. در املثم نأش ىلعأ يفبالاند نوكنو ، قحلا دوعيو

وه درُطو هدلا و لتُق امدعب بالهد ىلع كلم هلعجو يشاجنلا

اهنم.

نمبالهد؟! درُط لداعلا ، ةشبحلا كلم يشاجنلا : يجاس در

، نوعباتلا ركُذ اذإ يعبات وهف ، مويلا هنع ثدحتن معن : مهلم قلا

هيلع ٰىلص ىلع األ قيفرلا ب قحل ،امل ةباحصلا دُع اذإ يباحص

ىلع لصي مل هنأ ؛عم بئاغ صالة ملسو هيلع هللا لص لوسرلا



هللا ىلص يبنلا هيلع ىلص يذلا ديحولا ناكف ، هاوس بئاغ

(١) هتافوب ملع امدنع بئاغ صالة ملسو هيلع

(٢)" رجبأ نب ةمحصأ " همسا

،قفلا هريغ دلو هل نكي ملو شابح لأل اًكلم ةمحصأ ودلا ناك

غلاالم، اذه ريغ هل دلو ال انكلم :نإ ضعبل ةشبحلا ءامعز ضعب

. هانلتق ول اذبحف

، هعور نم مهعور يف ثبو ناطيشلا مهل سوسوُي زلا امو

_ رجبأ _ نيرمآتملا ضعب لتق ، ةملظملا يلا يللا ىدحإ يف ىتح

(٣)

مهبولقو مهنيعأ ىلع عشجلا سمط سانُأ ىلع يبجع : راون

. ةوشغلا ب

أشنف ، هدعب نم هاخأ هوعياب كلملا لتق دعبو : مهلم فدرأ

، ءاكذ نع حتفتت ُةمعارب تذخأو همع، فنك يف ةمحصأ

ىلع هلضفو هب، اًباجعإ همع داؤف مأل ىتح ، ةيوق ةيصخشو



هئانبأ ىلع

مهضعب قفلا شابح األ ةداسل ىرخآ ةرم ناطيشلا سوسو مث

نإو باشلا اذه ىلإ كلملا ضفي نأ ىشخنل :وهللانإ ضعبل

. ماقتنا رش انم نمقتنيل كلذ؛ ثدح

انسوفن بيطت انإال كلملا اهيأ اولا: قو كلملا ىلإ اوضم مث

بش، دق اذ وه ،اهف ةمحصأ تلتق إالاذإ انبولق نئمطتو

هابأ، لتق ىلع انم مقتني نأ ىشخنلو

سم، باأل هابأ متلتق دقل متنأ موقلا سئب : كلملا مهل قفلا

. ُلعفأ ،وهللاال مويلا ُهلتقأ نأ ينم نوبلطتو

(٤) كلذ ثدحف بالاند، جراخ هب يمرنو ، هذخأن نذإ اولا قف

ىلع يضمي ملف بلاالد، مكحو ريخلا هل لجوزع هللا درأ نكل

مث تجامو قعاوصلا ب ءامسلا تجاه ـف موي ريغ هداعبإ

. اًليتق هتدرأف ديدجلا كلملا ىلع اهادحإ تطقس

يتح ريخ مهيف اودجي ملف كلملا وأالد ىلإ شابح األ بهذف

األرم،ق مههوجو يف قاضو ، بركلا مهيلع دتشا ملف ، هوعيابي



دحأ مككلم ظفحيو مكرمأ ميقي :وهللاال ضعبل مهضعب لا

رمأ يف مكل ناك نإف سم، هباأل متيمر يذلا ىتفلا كلذ ريغ

ىلإ هوداعأو اوجرخ مث هوديعأو هوكردأف ةجاح ةشبحلا

ب هوعدو كلملا ب هوعيابو ، جاتلا هسأر ىلع اوعضوو ، هنطو

اًرشو اًملظ ألت تمأ نأ دعب ، اًريخو اًلدع ةشبحلا ،مفأل يشاجنلا

(٥)

هنع نأقتلا ملعأ ، مولظم قح هللا عيضي :ال يجار قلا

الزيلا هنأ ثدحتن انك يشاجنلا تام "امل نينمؤملا مأ ةشئاع

رون" هربق ىلع ىري

سإال لبق ، ريثكلا و ريثكلا نيملسملل لعف وهف ، تبصأ : مَهلُم در

سإالهم. دعبو هم

األىذ، نيملسملا ب قحلت شيرق تبهو ءاجاإلسالم امدنعف

مهل قلا تبحر امب ةكم مهيلع تقاض املف ، ررضلا مهب لزنتو

ةشبحلا ضرأ يف :"نإ هيلع سوالُهم هللا تاولص لوسرلا

ىتح ، هامحب اوذولو ببالهد، اوقحلا ...ف هدنع دحأ ملظي ال اًكلم

مكقيض نم مكل ئيهيو ، اًجرف مكرمأ نم مكل هللا لعجي



" اًجرخم

اوناكو " ةشبحلا " ضرأ ىلإ نيلو األ نيرجاهملا بكر ىضم

األنم معط ةرم أللو اوقوذت كانهو ، ءاسنو لا جر نيب نينامث

ركعي نأ نود ؛ ةدابعلا و ىقتلا حبالةو اوعتمتو ، رارقتس واال

نم نينامثلا نأشب شرق تملع نإ ام نكل ، ركعم مهتدابع وفص

نم نيلجر يشاجنلا ىلإ شيرق تلسرأ ةشبحلا ىلإ نيملسملا

يبأ هللانب دبعو ، صاعلا نب ورمع امه_ ءاكذ اهلا جر لضفأ

نب ورمع لخد يشاجنلل ةريفو ايادهب امهعم تثعبو ةعيبر

امك هل ادجسو ، يشاجنلا ىلع ةعيبر يبأ هللانب دبعو صاعلا

دجسي

. نيملسملا مهل كرتي نأ اندري اناكف ، هموق هل

هتلعج تاءاقل نيملسملا نيبو هنيب ثدحو كلذ ضفرف

هنس نم األلو رهشلا يفو لإلسالم، زاحنيو مهتيامحب كسمتي

ةوعد ىلع ملسو هيلع هللا لص لوسرلا مزع ، ةرجهلل عبس

ءامظع نم ةتس

مهنم لكل بتكف هللا نيد يف لوخدلا ؛ اهئارمأو ضر األ كولم

اإللس ىلع اهيف هصحي ةلا سر



دعأ دق ناكو ، كرشلا و رفكلا نم هرذحيو ، نامي هلاإل نيزيو ما

نيذلا موقلا ةغل مهنم لك ملعتف ةباحصلا ةريخ نم ةتس كلذل

دفوأ يذلا وه " يرمضلا ةيمأ نب ورمع " ناكو ، مهيلإ يضميس

. ةشبحلا كلم ىلإ

درف اإلسالم، ةيحتب ُهايحو ، ةيمأ نب ورمع لخد هدنع راص ملف

نم هب ءاج يذلا باتكلا يشاجنلل مدقف اهنم، نسحأب ةيحتلا

لص يبنلا دجوف ، هحتفب ردابف ، ملسو هيلع هللا لص يبنلا دنع

نم اًئيش هيلع ولتيو اإلسالم، ىلإ هيف هوعدي ملسو هيلع هللا

نلعأ جإالالهل،مث هنيع ىلع باتكلا يشاجنلا عضوف ، نآرقلا

(٦). قحلا ةداهش دهشو ُجالهس نم مأل ىلع سإالهم

ىلع ملسأ يذلا ديحولا يعباتلا يشاجنلا يعدي : راون لمكأ

هنع،و هللا يضر صاعلا نب ورمع وهو ةباحصلا دحأ هيدي

ملع امدنع ثيح بئاغلا صالة هيلع لوسرلا لص يذلا ديحولا

ةرجهلا نم عساتلا ماعلا يف هتافوب



هللا ىلص لوسرلا قلا

ريغب تام مكل ٍخأ ىلع اولصف اوجرخأ هباحص أل ملسو هيلع

لص صالة مث اًفوفص مهفصو ءارحصلا ىلإ مهب جرخف مكضرأ

(٧). بجر رهش يف كلذ ناكو بئاغلا

اولعج لا ،ؤهالءجر نيدلل ريخ انلعجا هللام : هلوقب يجاس متخ

. ةنجلا وحن مهروبعل رسج ايندلا نم



رداصملا

. روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا _١

ةياهنلا و ةيادبلا _٢

. خيراتلا ىرجم اوريغ اإلسالم همأ ءامظع ٧،٥،٣_١٠٠نم

. نيعباتلا ةايح نم روص _٤،٦



رشع ةعبارلا ةقلحلا

نم اهركذُي ام دجت مل ؛ذإ نداعملا أدصت امك أدصتل سوفنلا نإ

اهأدص اهنع وُلجيو آلرخ نيح



كلملا دبع نب ناميلس

يف ، ءيش هنع هؤاقدصأ فرعي ال طاملا يذلا ناكملا يف

يذلا ناكملا واآلمل، قيضلا ىوس هفرعي ال يذلا ناكملا

ِهمأ. نضح ىلإ ةجاحب ناك املك هحور نضتحي

باألنام؟ انرعشي نضح األم نضح دعب دجويأ نكل

ةنينأمطلا ب هحور رعشُي نم راون دجو ناكملا كلذ يف

، ةيرمخلا اهترشبب سلجت تناك ناكملا اذه يف ، ةينكسلا و

، مستبي اهرغثو ُسلجت ، رثكأ اهلمج يذلا يدرولا اهباجحو

ذإو ، هتحول يف ةدراش هب مسرت ةاشرف اهديب ، ةعيبطلا لمأتت

. اهتحول نيبو اهنيب قرفتف يتأت ءاوه ةلتكب

، مهعيمجت يف اهدعاسي يك اًعرسم مه راون هابتنا كلذ تفل

اهنع. هرصب ضغ ام ناعرسو إال اهيلع هنيع تعقو نإ امو

؟ تنأو ءاقن، هل:انأ مثقتلا مدق ام ىلع هتركش

كال ابهذو ، اهيلإ ثدحتي ِكنم،مل نذأتسا اهل: راون،مثقلا در:

. ِهنأش يف مهنم ً



ثدح ، همامأ اههجو ، ىرخآ قئاقد عضب هناكم يف راون لظ

ال راون اي اذه كل قحي ؟ال ِتنأ يتيتأ نيأ نم : اًلئاق هسفن

. يجار مكيلع الم سلا هفتاه نر نأ.... ملعت تنأ قحي

كاذ. لزعنملا كناكم نم عتلا ايه الم، سلا كيلعو يجار

؟! متنأ نيأ : راون

. ةماعلا ةقيدحلا يف نحن : يجار

لا ؤسلا ال دابتو مهيلع ةيحتلا ىقلأ هلوصو روف ، اًنسح : راون

. سلجو مهلا وحأ نع

ريخ األرم لعل انع نهذلا دراش تنأ نيأ لجر :اي راون ـل مَهلُم

؟

رظتنن نم ىلع أطخ رظنلا عقو ؟نإ ثدحي اذام : اًدهنتم راون

. هئاقل

يف بلقلا عقوو ؛إال نويعلل نويعلا ترظن نإ امو : مَهلُم در



. يقيدص اي ىهتنا ، مارغلا

انيلإ تدُع ةعاس فصن كتكرت ؟ لقعيأ : راون بعادم يجار

. ديدج ٍربخب

. مكعم ثيدح درجم :ال، يفخ سمهب راون

كانه لعل ءافجلا ب أدبت ال؟ال :َمِل اًبعاشم يجاس توص ءاج

ريخ.

املثم ، اهلبق نم سيلو ةفرعملا دعب نم أدبي ءافجلا : مهلُم قلا

. رانيد نب ةملس قلا

؟! نوكي نمو : يجاس فدرأ

: اًلئاق رانيد نب ُةملس نع ثيدحلا مَهلُم أدب

نب ناميلس ةفيلخلا دش ، ةرجهلل نيعستلا و ةعباسلا هنسلا يف

هسفن يف ناك دقف ؛ ةسدقملا رايدلا ىلإ لا حرلا كلملا دبع



ىلع الم سلا ىلإ ّقوتو ، ةرهطملا ةضورلا يف الة صلا ىلإ قوش

، ءارقلا ب لفاح هبكوم ناك ، ملسو هيلع هللا لص دمحم

. ءاملعلا ،و ةداقلا ،و ءاهقفلا ،و نيثدحملا و

الم سلل رادق األ ووذو سانلا هيلع لبقأ ، ةرونملا ةنيدملا غلب ملف

، اهملا عو ةنيدملا يضاق رانيد نب ةملس هب،إال بيحرتلا و هيلع

. ةفيلخلا اوراز نيذلا نيب نم نكي ،مل ةقثلا اهمامإو

: هتاسلُج ضعبل ،قلا سانلا لا بقتسا نم ةفيلخلا غرف امدعبو

اهركذي نم دجت مل اذإ نداعملا أدصت امك أدصتَل سوفنلا نإ

. اهأدص اهنع وُلجيو آلرخ، نيح نم

. نينمؤملا ريمأ اي معن اولا: قف

هللا لوسر ةباحص نم ةفئاط كردأ لجر ةنيدملا يف قفلا:امأ

؟ انركذي ملسو هيلع هللا لص

جرع األ مزاح ...وبأ نينمؤملا ريمأ اي ٰىلب اولا: قف

؟(١) جرع األ مزاح وبأ نمو قفلا:



نيعباتلا دحأو ، اهمامإو ةنيدملا عملا رانيد نب ةملس اولا: قف

ةياهن يف دلو دقو . ماركلا ةباحصلا نم اًددع اوكردأ نيذلا

(٢). اًدباع اًدهاز يرجهلا األلو نرقلا

. هتوعد يف اوفطلتو انل، هوعدا قفلا:

هل ،قولا ُهسلجم ىندأو هب بحر ُهاتأ ملف ، ُهوعدو هيلإ اوبهذف

: اًبتاعُم

؟ مزاح ايابأ ءافجلا اذه ام

؟ نينمؤملا ريمأ اي ينم تيأر ءافج يأو قفلا:

؟! ينزرت ملو سانلا ُهوجو ينراز قفلا:

ينتفرع ام تنأو ... ةفرعملا دعب نوكي ءافجلا امنإ : ةملسم قفلا

؟ ينم عقو ءافج يأف ، كتيأر ،والانأ مويلا لبق

هراذتعا يف خيشلا باصأ : هئاسجل كلملا دبع نب ناميلس قفلا

. هيلع هبتع يف ةفيلخلا أطخأو ،

تببحأ ةماه رومأ سفنلا يف قولا:نإ مزاح يبأ ىلإ رظن مث



. مزاح ايابأ كيلإ اهب يضفأ نأ

. ناعتسملا _وهللا نينمؤملا ريمأ _اي اهتاه قفلا:

؟! توملا هركن ،امانل مزاح :ايابأ ةفيلخلا قفلا

، انترخآ انبرخو ، انايند انرمع قفلا:ألانن

. بارخلا ىلإ رامعلا نم جورخلا ُهركنف

ملعأ ينتيل ، مزاح :ايابأ اًلئاق فدرأ ،مث تقدص ةفيلخلا قفلا

اًدغ؟ هللا دنع امانل

. كلذ دجت لجوزع هللا باتك ىلع كلمع ضرعا قفلا:

؟! ىلا هللاعت باتك يف هدجأ نيأو قفلا:

نِإو ميِعَن يِفل َراَرب "نِإاأل ُهتملك ْتلع _ هلوق يف هدجت قلا:

" ميِحَج يفل َراجُفلا

هللا؟ ةمحر نيأف نذإ : ةيفلخلا قفلا

. نينسحملا نم ٌبيرق هللا تمحر نإ ": مزاح وبأ قفلا



اًدغ؟ زعو لج هللا ىلع مودقلا فيك : ةفيلخلا قفلا

امأو .. هلهأ ىلع مدقي بئاغلا ؛كف نسحملا :امأ مزاح وبأ قفلا

ةفيلخلا ىكبف ، اًقوس ومالُه ىلإ قاسُي اآلقب دبعلا ؛كف ئسُملا

. هؤاكُب دتشاو ، ُهيبحن عال ىتح

؟ حُلصَن نأ انل فيكف ، مزاح مثقلا:ايابأ

ةءورملا ب نولحتتو ، ربكتلا مكنع نوعدت قفلا:

هيف؟ هللا ىوقت ىلإ لبسلا لا،ام ملا اذهو : ةفيلخلا قفلا

، هلهأ يف هومتعضوو ، هقحب هومتذخأ :اذإ مزاح وبأ قفلا

. ةيعرلا نيب هيف متلدعو ، ةيوسلا ب هومتمسقو

؟ سانلا لضفأ نم ينربخأ : ةفيلخلا قفلا

. ةءورملا ولوأ قفلا:

؟ لوقلا ُلدعأ امو : ةفيلخلا قفلا

. هوجري ام دنعو ، هفاخي نم دنع ءرملا اهلوقي قح ةملك قفلا:



؟ ءاعدلا عرسا امو : ةفيلخلا قفلا

. نبنسحملل نسحملا ءاعد قفلا:

؟ ةقدصلا لضفأ نمو : ةفيلخلا قفلا

هعبتي نأ ريغ نم ريقفلا سئابلا دي يف هعضي ليلق قفلا:ملا

. ىذأ وال نم

؟ سانلا سيكأ نم : ةفيلخلا قفلا

لد هب،مث لمعف ىلا هللاعت ةعاطب رفظ لجر : مزاح ابأ قفلا

. اهيلع سانلا

؟ سانلا قمحأ نمو : ةفيلخلا قفلا

عابف ظملا، هبحاصو ، هبحاص ٰىوه عم قاسنا لجر قفلا:

. هريغ ايندب هترخآ

انم بيصتف مزاح ،ايابأ انبحصت نأ كل له : ةفيلخلا قفلا

؟ كنم بيصنو



: اًليلق مكيلإ نكرأ نأ ىشخأ ، نينمؤملا ريمأ قفلا:كالاي

. تامملا فعضو ةايحلا فعض هللا ينقيذيف

رركف تكسف ، مزاح ايابأ كتجاح انيلإ عفرا : ةفيلخلا قفلا

. ةثيدح ةيفلخلا

. ةنجلا ينلخدتو رانلا نم ينذقنت نأ يتجاح : مزاح ابأ قفلا

(٣)

نأ ىلع رداق ريغ ءاكبلا ب شهج هثيدح نم مهلُم غرف امدعب

. لمكُي

ةودقلا وهاإلمام اًقح درلا، ريخو لوقلا معن : يجاس قلا

. ديجلا ظعاولا

ىتح عاملا نوكت قلا:"ال مزاح يبأ نع رمع هللانب دبع ىورف

نم رقحت ،وال كقوف نم ىلع لا،الغبت ضح ثالث كيف نوكي

، كنود



ايند. كملع ىلع ذخأت وال

تبصأ امهب تملع اذإ نائيش : اضيأ مزاح ابأ :قولا يجار قلا

ام لمحت امه؟قلا: ام ليق كيلع لوطأ ةرخ،ال واآل ايندلا ريخ

هللا.(٤) ههرك اذإ بحت ام كرتتو هللا، هبحأ اذإ هركت

رفعج يبأ خالةف يف تام هنأ دعس: نب :قلا اًلئاق مهلُم فدرأ

(٥) ثيدحلا ريثك ةقث ناك قولا ةئامو نيعبرأ هنس دعب

ؤهالء : ريصقت نم اًفئاخ عمس ام مجلا نم اًدهنتم راون قلا

. هنجلا ىلإ مهروبعل رسج ايندلا اولعج لا جر



رداصملا

نيعباتلا ةايح نم روص _١،٣

اإلسالةيم ةراضحلا ةعوسوم _٢

الء عأالمبنلا ريس _٤

. ىربكلا تاقبطلا دعس ٥_نب



رشع ةسماخلا ةقلحلا

نع فعيو ، بيغلا رهظ يف هللا فاخي نمب ِدتقا ينُب، اي

ىلإ كلذ ٔىجري ،وال ابصلا ِناوأ يف ُهسفن حلصيو ، بيغلا ب ُسبلتلا

. بيشلا دهع

مزاح ابأ



ينذقنت نأ يتجاح ، مَهلُم نم مزاح ابأ لوق يجار عمس امدنع

انتلغش ؟ مهنم نحن نيأ رركي ذخأ ، ةنجلا ينلخدتو رانلا نم

. انترخآ نع ايايند

، هنجلا وحن مهروبعل رسج ايندلا اولعج لا ؤهالءجر : راون در

عفانلا لمعلا و ملعلا رون ، ضر األ ىلع يشمت نانج ؤهالء

. مهايند ءيضُي

املك ضيب األ لسعلا ك وهف يفكي ال هنع ثيدحلا : مهلُم قلا

. ديزملا اندرأ ، هنقوذت

يتلا مكحلا نم ديدعلا :هل اًلئاق مهلُم ثيدح يجاس لمكأ

هنع قفلا لوقعلا لبق بولقلا يف ترفُحو ، سانلا تكبأ

هيف ىلإ ةمكحلا اًدحأ تيأر :ام ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع



اهنمف (١). مزاح يبأ نم برقا

« ةرخ اآل ريثك نع لغشي ايندلا ريس »: مزاح ابأ قلا

اًداسف ناك نإو ؤهب لمعاف كحلصُي يذلا رظنا : ًاضيأ قولا

(٢). سانلل اًحابص ناك نإو هعدف كدسفُي يذلا رظناو ، سانلل

لمعيل دبعلا قلا:نإ مزاح يبأ نع نمحرلا دبع نب ديعس نعو

رضأ يه ةئيس هللانم قلخ امو اهلمعي نيح هرست ةنسحلا

قلخ امو اهلمعي نيح هءوست مث ةئيسلا لمعيل دبعلا نإو اهنم،

لمعي نيح دبعلا نإ كلذو هنم، هل عفنأ ةنسح نم لجوزع هللا

هللا لعلو هريغ ىلع اًلضف هل نأ ىريو اهيف ربجتي ةنسحلا

لمعيل دبعلا نإو ، اًريثك اًلمع اهعم طبحيو اهطبحي لجوزع

نإو هللا، يَقليف اًلجو اهيف هل ثدحي هللا لعلو هءوست ةئيسلا

ٍقاب.(٣) هفوج يفل اهفوخ

حوتفم ناك مزاح ابأ تيب ةرم،نأ تاذ تأرق : يجار قلا

بهذ موي تاذو ، ملعلا بلطل هيلإ، بهذت سانلا ،و عيمجلل

هدنع امهيسلجم اذخأ ، مزاح ابأ ىلإ هنباو ريرج نب نمحرلا دبع

،

مزاح ابأ درف ةرخ، واآل ايندلا يريخب هل اوعدو هيلع املسو



؛ ثيدح مهنيب رادف امهب، بحرو اهنم نسحأب ةيحتلا

: ريرج نب نمحرلا دبع هل قلا

؟ مزاح )ايابأ بلقلا ةظقي ) حوتفلا ب ٰىظحن فيك

. رئابكلا ُرفغت رئامضلا حيحصت دنع قفلا:

اي َسنت هيلع،وال حتف اآلماث كرت ىلع دبعلا مزع اذإف

ةمعن لكو ةرخ، اآل ريثك نع انلغشي ايندلا ريسي نأ نمحرلا دبع

. ةمقن يهف لجوزع هللا نم كبرقت ال

؟ مهنم يدتقن نمف ؛ نوريثك انخايشأ :نإ ُهنبا هل قفلا

نع فعيو ، بيغلا رهظ يف هللا فاخي نمب ِدتقا ينُب، قلا:اي

كلذ ٔىجري ،وال ابصلا ِناوأ يف ُهسفن حلصيو ، بيغلا ب ُسبلتلا

. بيشلا دهع ىلإ

ىلع ُلبقيو إال سمشلا هيف علطت موي نم ام هنأ ينب اي ملعاو

هردص يف ( ناعراصتي ) نابلا غتي ،مث ُهملعو هاوه ملعلا طبلا

هل، منغ موي ناك ُهاوه ُهملع بلغ اذإف ، نيمصاختملا بلا غت

. هيلع نارسخ موي هموي ناك هملع ُهاوه بلغ اذإو



مزاح ايابأ ركشلا ىلع انتضضح ام اًريثك : نمحرلا دبع هل قفلا

؟ ركشلا ةقيقح امف ،

. ركشلا نم انيلع قح انئاضعأ نم وضع لكل قفلا:

؟ نينيعلا ُركش ام : نمحرلا دبع هل قفلا

. ُهترتس رش امهب تيأر نإو ، هتنلعأ ريخ امهب تيأر قفلا:نإ

؟ نينذ األ ركش :ام نمحرلا دبع هل قفلا

اًرش امهب تعمس نإو ، ُهتيعو اًريخ امهب تعمس قفلا:نإ

. ُهتنفد

؟ نيديلا ركش امف : نمحرلا دبع هل قفلا

نم اًقح امهب عنمت ال نأو كل، سيل ام امهب ذخأت ال قفلا:نأ

هللا. قوقح

،وال هناسل ىلع ُهركش رصقي نم نأ نمحرلا دبع اي كتفي وال



ٌهاسك هل لجر لثمك هلثمف ، هبلقو هئاضعأ عيمج ُهعم كرشي

وال ىحلا نم هيقي ال كلذ نإف ، ُهسبلي ملو ، هفرطب ذخأ هنأ ريغ

(٤). دربلا نم هنوصي

دوادو ٍقيدص _ نمحرلا دبع _ يتايح يف ناك : اًلئاق يجار فدرأ

وهاآلن نيأ نكل الل، ضلل ينكرتي اًعم،ال ريخلا لعفن انك صحلا

يذلا زجعلا اذهل ،اًبت انبولق بابحأ نع انقرف ةظحل لكل اًبت ؟

اآلن. هيف انأ

قيرب رهظيو بحسلا يلجنيس ، يقيدص اي كيلع نوه : راون در

. رايدلل دوعنو ةميغلا يلجنتس ، ءامسلا

انثيدح ،نم متنأ ةبحصلا ريخ مكب ترفظ : قفر يف مَهلُم قلا

نع اندعبت ايند يف ريخ ال نأ تنقيت ، رانيد نب ُملس نع مويلا

هللا،وال ةعاط ىلع نيعُت ال ةبحص يف ريخ ،وال ةنجلا انلوخد

. انبولق لا وحأ نم حلصي ال ءيش يف ريخ

ال يذلا ناكملا كاذ يف ثدح اذام ثدحت : راون ـل يجاس

؟ ءيش هنع انم اًدحأ ملعي



انه كب؟انأ ام لجر ؟اي ناكم ،يأ هيبجاح ىدحأ عفر : راون

؟! مهوتتو عئاج كنأ لقعيأ ، مكعم

: مَهلُم امقلا ناعرسو مَهلُمو يجار َكحض

لوط مستبت كلعج ءيش يف رداش تنأف ، كانه تنأ راون

. تقولا

. ضارتعا لوبقم ريغ اذه ؟ لجر اي ىتم :انأ! راون

سفن يف ،انه يقيدص اي ءاقل انل ءاشت املثم ضرتعا : يجار

. اًليلق رظتنن سأب ال حضتي فوس ءيش لك ناكملا

. رظتنن سأب :ال دحاو توص يف يجاسو مهلُم

داع راونو ، مهلزنم ىلإ يجارو يجاسو ، هلزنم ىلإ مهلُم بهذ

. هناكم ىلإ

ىعدت ءاقن ، هسفن ثدحم ، هرطاخب لوجت راكفأو : راون سلج



ءاقن ، سندلا نم ةايحلا ءاقن نماآلمل،اللب حورلل ءاقن ءاقن،

. لسع مقلعلا لعجت ءيش لكل

عوقو روف ةايحلا رون َمّع نيذلا ىلإ .. هقاروأ ىلع راون رطس

ركذتن امدنع ماستب باال سوبعلا لدبتي نيذلا ىلإ ، مهيلع نيعلا

نم ىلإ دوس، ريغاأل ناول األ فرعن انولعج نم ىلإ ، مهءاقل

ةلطِب رمقلا ءايض ٰىتأ نم ىلإ ، مقلعلا ال لسعلا قوذتن انولعج

ىلإ ، ةايحلا ديق ىلع انلا زام اننأب رعشن انولعج نم ىلإ ، مههجو

بلقلا اولعج نم ىلإ مهل، ضبنلل نوكسلا نم بلقلا كرحت نم

ءاقبلا ىنمتنو مهتدوع رظتنن انولعج نم ىلإ ، مهيدل اًريسآ

، اهبحنو اهعم حلا صتن ، انسفنأ دجن انولعج نيذلا ىلإ ، مهعم

، مهعم ءاقبلا ىنمتنو مهتدوع رظتنن انولعج نم ىلإ اهل، رفغن

" دوجت يك يحور نم كبرقب َدُج " لوقأ ءاقنلا ىلإ



رداصملا

ةوفصلا ةوفص _١_٣

الء عأالمبنلا ريس _٢

نيعباتلا ةايح نم روص _٤



رشع ةسداسلا ةقلحلا

: اًلئاق هسفن ثدحم راون سلجي ناكملا سفن يف

انحاورأ نوقهري نمم برقلا و ةفرعملا نكل ، لتقت ةدحولا

نيأ انسفنأ دجن انولعج نم ىلإ ، مويلا يف ةرم ةئم تومن انلعجت

؟! ءاقللا نم متنأ



اهديبو _ ءاقن _ همامأ ترهظو إال اًريثك هسفن ثيدح ثبلي مل

يف اهلعجي امبر ديدج ءاقل مسرت نأ كشو ىلع ةديدج ًةحول

ةحرف

نيع األ عمجت نأ ةعيبطلا لواحت ، اهعمدأ نم ديزي امبرو

. مهئاقل ىبأي فوخلا نكل ، ةقباسلا ٍةرملا ك ضعبلا اهضعبب

ةفرعم ىلع مهنإ اودبي زوجع ءاقن نم برتقي رخأ بناج ىلع

نم راون قفي ءاقن،مل تلحر مث نمو اًعم، َرماست ةميدق

: اًلئاق زوجعلا هاجت بهذي وهو إال هدورش

؟ نوكت ،نم مكيلع الم سلا

؟ ءاقن دصقتأ : زوجعلا

معن. : راون

؟ اهرمأ كمهيأ : زوجعلا

ةرم لك يف لواحتو قيرغ عاقلا يف نوكت امدنع ملعتأ : راون



إالواأل حطسلا تلصو نأ ام نكل هلاالك، نم كسفنب يجنُت نأ

كيلإ يتأي مث نمو ، رثكأ قرغت كلعجتو كب طبختت جاوم

هديرت كنكل مهو مأ يقيقح ناك اذإ فرعت ال تنأ ةاجن براق

. اهيف اهتيأر ةرم لوأ ذم كلذك يه ، كذفني نأ

اهدلا و تام ، ةيبط بلا، وقلا بلقلا ةليمج ٌةاتف : زوجعلا قلا

دوعت نأ فراشم ىلع اآلن يهو اهدرفمب تلظف ماع ذنم

. اهنطول

ىلص. اال اهنطاوم نيأ ؟! اهنطو : ةفهل يف راون

. ةئداه ءارضخ ةدلب نم : زوجعلا

بالاهد، تكرت يه ىتح ، ًارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل : راون

.. هناكم ىلإ داعو زوجعلا نم راون نذأتسا

.. دحاو انريصم لعل انعمجت األماي لعل يه، اهنأو رعشأ

. مهلم ، يجاسو ، يجار ثلاالةث عمتجا اآلرخ بناجلا ىلع

يبأ نب دمحم نب مساقلا فرعي مكنم نم : تامدقم نود مَهلُم



ركب؟!

؟ قيدصلا هدج : يجاس

هتمعو ، قيدصلا ركب يبأ نب هوبأ وهف قيدصلا هدج معن، : مَهلُم

أشن وهف ، يوبنلا ثيدحلا ةاور دحأ ، يعبات ، نينمؤملا مأ ةشئاع

نم ملعأ ناكو اهنم هقفتف نينمؤملا مأ ةشئاع هتمع رجح يف

، اهثيدحب سانلا

(١) ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف دحأ وهو

،عاًيلا، اًعيفر ناك طبلا، يبا نب يلع خالةف يف 35ـه ةنس دلو

هنع قلا ثيح ، ًةتجح ًةقث، ، اًحلا ،ص اًدباع ، اًعرو ، اًدهتجم اًمامإ

هلضفن ةنيدملا ب اًدحأ انكردأ ام : يراصن األ ديعس نب ييحي

ىلع

(٢). دمحم نب مساقلا

رايد يف تفصع يشمي نأ لبق نكل : اًلئاق هثيدح مهلُم فدرأ

وهو نيرونلا وذ ةيفلخلا دهشتساف ؛ ءاجوهلا ةنتفلا نيملسملا

. نآرقلا ءازجأ ىلع ةبلصب يحنم



كلت ببسب هل تثدح يتلا جئاتنلا ضعب ملعأ : يجار قلا

. ةنتفلا

: اًلئاق هل ثدح ام مساقلا ىورف

ينلمتحاف ركب، ىبأ نب نمحرلا دبع يمع ءاجف رصمب ىبأ لتُق

اهانغلب نإ امف ةنيدملا ىلإ انب ىضمو ، ةريغصلا يتخأو انأ

نم انتلمحف اهنع، هللا يضر ةشئاع يتمع انيلإ تثعب ىتح

طق ةدلا و تيأر امف اهرجح يف انتبرو اهتيب ىلإ يمع لزنم

لكأت ،وال اهديب اًنمعطت تناك اًنانح؛ وال اًرب اهنم رثكأ والواًدلا

. هتلكأ ءيش انماعط نم ىقب اذإف انعم،

موي تاذ : مساقلا قلا ثيدحلا كلذ رثأ ىلع : مَهلُم فدرأ

تسلجأو اهتبكر ىدحإ ىلع ينتسلجأ مث ءاضيب اًبايث انتسبلأ

املف نمحرلا دبع ىمع اعد دقو ىرخ، األ اهتبكر ىلع يتخأ

هيلع تنثأو لجوزع هللا تدمحف تملكت ،مث هتيح اهيلع لخد

مث اًنايب بذعأ ،وال اًناسل اهنم حصفأ تيأر امف ، ُهلهأ وه امب

: قتلا

! يخأ يأ

كنم، نيبصلا نيذه تذخأ ذنم ينع اًضرعم كارأ لزأ مل ينإ

نظ ءوس وال كيلع اًلواطت كلذ تلعف هللاام وو ّيلإ امهتممصو



ءاسن وذ لجر كنكلو ؛ امهقح يف ريصقتلا كلب اًماهتا كب،وال

نأ تيشخف ؛ امهيسفن رمأب ناموقي ال ناريغص نايبص مهو

ب ّنمهنم قحأ ينأ تدجوو ، هنرذقتي ام امهنم كؤاسن ىري

. امهرمأ ىلع مايقلا

امهذخف امهيسفن رمأب مايقلا ىلع نيرداق احبصأو ابش دق اهو

. هتيب ىلإ انمضو نمحرلا دبع يمع انذخأف ، كيلإ امهمضو

هتمع نم ذخأو هللا باتك ظفح دق ناك ىتفلا بش املف

هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدح نم اهنع هللا ىضر ةشئاع

هللانب دبعو ، ةريره يبأ نع ٰىورف ، ذخأي نأ ءاش ام ملسو

لهأ ملعأ حبصأو اًدهتجم اًمامإ ادغ ىتح مهريغو سابعلا

(٣). ةنسلا ب هنامز

همايأ رخاوأ يف ىمعلا ب بيصأ هنأ ليق : ثيدحلا يجاس كراش

يتلا يبايث يف ينونفك قفلا: ىصوأ األلج هءاج امدنعو

ىلع ىنبُي ال نأ ىصوأو ، يئادرو يصيمق اهيف، يلصأ تنك

(٤) هربق

قفلا: هنبا ىلإ تفتلا األلج سحأ مل ليق ىرخأ ةياور يفو

، يصيمق : اهيف يلصأ تنك يتلا ، يبايثب يننفك تم، انأ اذإ



ّيلع وس مث ركب يبأ كدج نفك ناك كلذف ، يئادرو ، يدازإو

: اولوقتو يربق ىلع اوفقت !مأ مكايإو ، كلهأب قحلأو يدحل

. ناكو ناك،

اًئيش.(٥) تنك امف

اوكرتو رخأ ىلإ ناكم نم اولقنت نيعباتلا ىتح : يجاس قلا

ءافش ناك مويلا ثيدحلا اذه يخأ هللااي وبلاالد،وف رايدلا

فوس ، ماري ام ىلع حبصيس ءيش لك نأب هل نانئمطاو يبلقل

.. دوعن

نحن نيأ نكل ، ثيدحلا تعمس : مهفلخ نم راون توص ءاج

امو ايندلا نادقف اننأكو انل ثدحي ءيش يأ ىلع رمذتن مهنم

نأ ديرن طقف هيف، ريخلا نيكردم ريغ انظح ىلع يكبن اهيف،

. اًبناج رشلا يف نمكي ريخلا امبر ةلوقمب يقلُن ، ليمجلا ثدحي

. ةنجلا ىلإ مهروبعل رسج ايندلا اولعج لا ؤهالءجر

؟ تنك نيأ ثلاالةث: توص ءاج

ةظحل نم تبرتقا دق ءاقدصأ اي مكرشبأ : اًجهتبم راون در

.. لوصولا و ةداعسلا



: رداصملا

بيذهتو ةيزوجلل نيملا علا بر نع نيعقوملا ١_عاالم

يزملل لا مكلا

الء عأالمبنلا ريس ٢_٤

نيعباتلا ةايح نم روص _٣،٤



نع مهثيدحو ، برتقا يذلا هملحو راون ةحرف عمو

.. ةنجلا وحن مهروبعل رسج ايندلا نم اولعج لا جر

هيف بدي بلقلا اولعج ، ريثكلا و ريثكلا انوملع لا جر

قوشلا و ريخلا

نيعباتلا تايناميإ نم فوطق متخن هللا، نم برقلل

فوطق يف انثيدح لا طبأ ةيعابر عم رخأ دعوم ىلع

هللا... نذإب ةديدج



" ةمتاخلا "

ةرات ، ريثكلا ّيف تريغو اهب ُتدعس ةقلح رشع ُةتس

حرفأ

نأب رعشأ ةراتو هللا عم يننأ رعشأ ًةرات ، نزحأ ةراتو

ايندلا

.. نيملا علا بر نع ينتذخأ ، ريثكلا ينم تذخأ

متمد ، فوطق عم هتشع ام متشع مكنأ نيقي ىلع

... ءاقدصأ دوب

.. فوطق

هللا» دمحب «مت




