
 

                                                                             

 

 

الجاهليـن تيـِْقيـظُ  و الـُمـِحبّـين بُْشرى   
 

 

 الشيخ مختار لُو
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 سيدنا إمام هللا المهديإنه تقديم بسيط ألّول كتاب أُلـّف في سيرة 

ذلك  الشيخ مختار لُولمؤلّفه " بشرى المـحبـين و تيقيظ الجاهلين " وهو 

وواحدا من كـتبته ،  سيدنا إمام هللاالعالّمة الذي كان أحد كبار صحابة 

 .ّما من أغنى مراجع الطريقة الالهينية ويـمـثل هذا الكتاب مرجعا مه

كتابه بمقدّمة حمد فيها هللا سبحانه وأثنى  الشَّْيُخ ُمـختاْر لُواستهّل  

خير خلقه وعلى  محّمدعليه بما يليق بجالله ، وصلّى وسلّم على سيدنا 

جميع األنبياء والمرسلين قبله ، ثّم ذكر الدّافع األساسّي الذي دفعه إلى 

لكتاب ، وهو أْمر صادر مـّمن ال قدرة له على مخالفة أمره تأليف هذا ا

الذي طلب منه أن يكتب  سيدنا عيسى روح هللاعلى حد تعبيره ، وهو 

، ليكون ذلك مرجعا يَرجع إليه الذين  سيدنا إمام هللاشيئا من معجزات 

 .عليه و سلّم هللايهّمهم أمر البحث عن سيرته صلّى 

ـرة هذه المعجزات التي تفوق الحصر وقد أشار المؤلّـف إلى كـث

، ووضَّح بأنه " أكـثُر من النجوم والحصى والرمل " والتي وسـمـها بأنها 

وبعد ذلك أعلن العنوان . يذكر منها قليال مما يقدر أن يفشيه بين األحباء 

، "   بُْشرى الـُمـِحبّـين و تيـِْقيـُظ الجاهليـن"الذي اتـّخذه لهذا الكتاب وهو 

 .ذلك مباشرة دخل في موضوع الكـتابوبعد 

في  اإلمام المهديبدأ بسرد بعض األخبار التي تخّص ظهور 

" التذكرة "و " نزهة المجالس "المغرب األقصى والتي وردْت في 

وبيـّن مدى انطباق هذه األخبار   للعدوي" مشارق األنوار "وفي  للقرطبي

سيُدنا إماُم ا أخبرهم به هللا ، ثم أْردف ذلك بذكر بعض م سيدنا إمامعلى 

من أخبار غْيـبيّة تبــيّـن كيف كان هللا سبحانه يـُهـيّئ لظهوره صلّى هللا  هللا

ثم ذكر بعض التصّرفات العجيبة التي كانت تصدر من . عليه و سلّم 

منذ أْن كان طفال رضيعا إلى أن بلغ مبلغ الرجال من  سيدنا إمام هللا

على أّن هذا الطفل العجيب سيكون له عجائب تمثــّل إرهاصات تدّل 
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وذكر كذلك بعض الخصال الكريمة و األخالق الحسنة . مستقبل عظيم

التي كان يتحلّى بها في صغره وفي وقت شبابه  و بعَض األحداث التي 

جعلها هللا سبحانه عالمة لقرب مجيء األمر األعظم إليه ، مثل النجم 

ي المشرق في آخر المئة الثالثة بعد المضيء ذي الذنـَب الذي أْطلعه هللا ف

األلف من الهجرة النبوية و مكث في السماء مدّة سنة يراها القاصي 

 .والداني إلى أن غُرب في المغرب األقصى

التي جهر بها  سيدنا إمام هللابعد ذلك ذكر المؤلـّف مالبسات دعوة 

مه في هجرية و كيف تلقّاها قو 1031صباَح األحد األّول من شعبان سنة 

بادئ األمر باستغراب و إنكار، كما ذكر التـهم الُجـنونيــّة التي اتـّـهمه بها 

قومه ، وكيف كان يتصّرف إّزاءها بصبر وجلد إلى أن نـُصر الحقُّ على 

الباطل فذهب الّزبدُ ُجفاء ومكث ما ينفع الناس ، وأيــّده هللا باآليات 

وبعد ذلك شرع . عجزات الظاهرات البيـّنات كما أيــّد المرَسلين قبله بالم

 المؤلـّف في سرد أمثلة من المعجزات التي أظهرها هللا سبحانه على يديْ 

فكانت شهادةَ عدل ٍتدلُّ  على صْدق دْعواه صلّى هللا عليه  سيدنا إمام هللا

 .وسلّم 

مع  سيدنا إمام هللاوعند سْرد هذه المعجزات ذكر المؤلـّف قّصة 

ة وما تضمنـتــْه هذه القّصة من أحداث لطيفة تْعكس الّسلطات االستعماري

 .و نصرة هللا له حيثما حّل وارتحل  إمام هللاعلّو منزلة 

وقف المؤلـّف كذلك موقف اْستعراض للّسياق التاريخي ّالذي دعا 

التي ال تـُمّت  و كشف الغطاء عن التصرفات الغريبة سيدنا إمام هللافيه 

كان الناس يـمـارسونـها في ذلك الزمان  ، و إلى اإلسالم بصلة و التي  

من عبادة األصنام إلى عبادة رّب األنام و  سيُدنا إماُم هللاكيف أنــْقذهم 

 ألزمهم كلمة التقوى التي هي شعار توحيد هللا تعالى في صفاته و أفعاله 

الكريمة التي  سيدنا إمام هللابعد هذا فّصل المؤلـّف مجدَّدا في أخالق 

وختم الكتاَب . خلّق بها و يعامل بها أحبّاءه و أعداءه على حدّ سواءكان يت

بسْرد سيرته في األيام األخيرة من حياته أياِم الـمـِحن والبالء ، وكيف كان 
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يعيشها بصبر وجلد مع إكثار الوعظ والوصيّة ألصحابه في االجتهاد في 

و إعانة الفرائض والسنن والرغائب وإكـثار الّصدقة على الـمساكين 

الـمسلمين والصبر على الّشدائد و الّشكر على نعماء رّب العباد إلى أن 

 .تـوفّاه هللا بطريقة لطيفة تلمح إلى سـمـّو مقامه صلّى هللا عليه و سلّم 

و إذا عرْفنا أّن الـمعجزة هي الشهادة الوحيدة التي تدّل على صدق 

لهذا الكتاب الذي ال يستغني رسالة المرسلين نُدرْك من ثـّمة َالقيمة الكبرى 

 . عنه أبدا من يبحث عن سيرة سيدنا إمام هللا المهدّي 

 
 
 
 
 

 ترجمة المؤلف
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الجامبري، ويب نات جوب متار نار لوحبن  مختار لوحهو الشيخ 

والمقدم الالهيني الكبير،وأحد أكابر تالميذ إمام هللا المهدي،والعالم العالمة 

 .حبر الفهامةو ال
المشهورة بالعلم وتحفيظ القرآن  جومرينشأ قرية ي أجده هو الذ

ثم  والو على يد شيخ في إقليم تلمذتألن أباه كان ي والو ه منالكريم،لكن أمّ 

 .لوح والدة الشيخ مختار وبْ جُ  اتْ ـن    ب  ي    بنتهاجه الشيخ زوّ 

ع على حّب فترعر محاطا ببيئة علمية ودينية،  لوح نشأ الشيخ مختار

ه ما ظلم وهذا أكبر مفسر ااإلنسان ابن بيئته ومن يشابه أبالعلم وطلبه ألن 

 .لعلمه الواسع ومعرفته العميقة وتدينه

 :هللا إمامدكار مسكن سيده  إلىهجرته من جامبر 

بلغ صدى دعوته جميع أقطار  لى هللا،إهللا المهدي يدعو  لما قام سيدنا إمام

كان . ء حتى اسمهاف عنها شيعرَ يُ   تكادال اك  وقتذ دكار كانتالبالد و

 هللا،وجاء مع بعض أهل إلىالدعوة  اين لهذالشيخ مختار لوح من الملبّ 
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الدعوة إلى هذا المكان الغريب  بهذه  آمنممن  ،مسكن أخواله والو

لم ! لكن هناك عالمة استفهام . لهم ووطنهم و أموالهم هأ االقاصي و تركو

إلى  هذا العالم الفذ النقي الورع و أمثاله الذي دعا ماكل هذه التضحيات ؟و

الذي يقطنه ،ويهجر دياره  اإلقليمحتى  ،نه شيء عرجل ال  يعرف  تلبية

ويخوض الفيافي ويجتاز العقبات ويعاني من مشقات  ،وأهله وأمواله

  لم ربما علم من هللا ما.؟في وقت لم تكن وسائل التنقل  متيسرة ،السفر 

 .الكثيريكن يعلمه 

 :قصة إيمانه ومبايعته للمهدي

تالميذ المهدي كانوا من العلماء األتقياء أمثال  من المعروف أن أكثر

ن قبل ابن عربي في كتاب الفتوحات الشيخ مختار لوح،كما تنبأ مِ 

الحقائق عن شهود وكشف  أهلالعارفون من  ي المهديأ ويبايعه)بقوله

الذي يثير  لهيّ اإلتعريف الشف بولعل هذا الشهود و الك (الهيإبتعريف 

الشيخ بعلمه  وقد شهد .هذه التضحيات ر لكلّ برّ أكبر م هو ،بن عربي إليه

 هذا الرجل الذي جاء لكي يلبي دعوته في أقصى البالد هو نأومعرفته 

 .ظهوره انتظارالمهدي الذي كنا في  ضالته،

وقرأنا ) لينين وتيقيظ الجاهـيقول الشيخ مختار لوح في كتابه بشرى المحب

في الكتب أن إمام المهدي يولد في المغرب وأنه سيكون خامسا لألربعة 

المجالس وقال القرطبي  الذين ملكوا الدنيا بأجمعها وهذا القول في نزهة

اإلمام المهدي يظهر في المغرب األقصى على  أي أنه:يضا في كتابه أ

ولم يختلفا . رساحل البحر في جبل المغرب ،وكذا في كتاب مشارق األنوا

جتمع بفعل هللا عز و جل و الحمد هلل رب العالمين اعلى ذلك وهذا القول 

ن الشيخ مختار لوح شهد بعلمه صدق أوهذا دليل على  (على فعله وقدره

جتهاده في االعه وطّ االنبي األمي ويدل أيضا على سعة  دعوة إمام هللا

 .التعلم ندرت الكتب وقلّ وقت 

إمام هللا يرد  دعوةعنده تكذيب بعض العلماء ب يَ كِ تُ اشْ شتهر عنه أنه إذا او

 .مالعهطّ اة هذا دليل على قلّ :قائال
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  :مكانته 
بعوا واإليمان واتّ  أوتوا العلمكان الشيخ مختار لوح من القلة القالئل الذين 

كما يقول في كتابه  المنتظر هللا المهديّ  إمامهم وآمنوا بالحق من ربّ 

يدعو إلى هللا مدة عشرين سنة،فلم يجبه إال -أي المهدي-وظل)البشرى

ن الشيخ إ:)بن أخته اإلمام دمحم صغير ال  وقكان ي( .القليل من خيار األمة

بن إمام هللا  اوتتلمذ على يديه (أكثر تالميذ المهدي علماكان مختار لوح 

 .بكر باب العلوم قرابة ستة أشهر المهدي أبو
 .ابنه وخليفته عيسى روح هللا اتخذه إمام هللا أمينا ،وكذلك أيضا

اللذان سّجال أكثر خطب  اهم عبد هللا غيفالشيخ مختار لوح وصاحبه 

 بلغة يتكلم إاّل  يكن إمام هللا باللغة العربية،ألن المهدي أمّي مثل محّمد لم

وخوفا ، ن لهم بلسان قومه ليبيّ أرسلنا من نبّي إاّل  وكذلك ما لوفوقومه 

مر بكتابته باللغة العربية أليبلغه للناس كافة  نزل إليهأيضيع ما  نأمن 

 .التي كانت وقتذاك لغة الدين و الثقافة

 له ،عيد فطر  آخر أن سيدنا إمام هللا في ،يبرز مكانته  و لعل أكثر ما

أمر السيد أن يحضر  الذي لم يمكث في دار الفناء بعده إال ثالثة عشر يوما

والداني رجاال ونساء كبارا  ذلك اليوم كّل من تعلق به القاصي منهم

ولما دخل شهر رمضان )ويحكي لنا الشيخ مختار لوح في بشراه.وصغارا

ي كان آخر صومه، أمر بإخالصه وكثرة ذكر هللا فيه وقلة الكالم من ذال

ن مإلى كل جهة  فضول ولما انتصف الشهر أمرنا بأن نكتب البراوة 

وفي هذا  .(الدنيايوم عيد الفطر لقرب خروجه من  ليحضروا أصحابه

 إاّل إمام هللا  ختيارايقع  لم ،جتمع فيه جميع أصحابهااليوم المبارك الذي 

 -ولما مكث قليال)كما يحكي لنا الشيخ مختار  ،يسأله على الشيخ مختار

-ص–قال لي يا مختار لوح ماذا قال جبريل لرسول هللا -قي مصاله

قلت نعم ولم أعرف  ؟نُ أدْ ألم يقل له :؟فسكّت ثم قال ذلك ثانيا،ثم قال لي

ألن إمام هللا المهدي كان يريد .(إالّ بعد خروجه من الدنيا ما عنى بذلك ،

ه  ووجّ -ملسو هيلع هللا ىلص–يحذو في ذلك حذو النبي وسبأن أجله قد دنا ،أن يخبرهم 

 .بسعة علمه مقصودهيدرك لمختار لوح سؤاال تقريريا لعله 
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 :مؤلفاته
فه في عصر سيدنا الذي ألّ  بكتابه بشرى المحبين شتهراالشيخ مختار  لعلّ 

  الذي المريدين دعاء زود:ولكن له مؤلفات أخرى مثل  عيسى روح هللا،

 . صالة النعت برسول هللا فه في حياة إمام هللا وكتابألّ  أنه يبدو

دنا عيسى روح هللا الذي طلب منه بأمر من سيّ  ألف كتاب بشرى المحبين

قال . وذلك بأمر أيضا من إمام هللا ،مام هللا وحياتهكتب سيرة سيدنا إين أ

رأيت أبي البارحة ثالث مرات، كل  :سيدنا عيسى روح هللا للشيخ مختار

اختيار روح هللا د له وأكّ  .مرة يستعجلني في أن أبلغك أن تكتب سيرته

 (إمام هللا لم يطلب ذلك مني بل طلبه منك:)اإلمام له وقال 

ذن وهذا هو سبب إ علم وبدونب عن إمام هللا بغير وذلك لما كثر من يكت  

ني من ال قدرة لي أن أمر: ) يقول الشيخ مختار لوح . تأليفه لهذا الكتاب

..... العارفين وإمامهللا  إمامكتب شيئا من معجزات سيدنا أأن  أخالفه

 سلّمه ،ضع الكتابو ولما فرغ من( ...وكيف يدرك قعر اليم بالنزخ باليد 

كل ما تكتب  تطمئن نفسي إلى: )  روح هللا قال لهف ليراجعه، ىسيدنا عيس

واتخذ كتابه  ،حراق ما عداه من الكتبإمر بأو(  وكفى بك أمينا،يا مختار 

 .إمام هللا سيرةالمرجع األساس ل

وكان سيدنا عيسى روح هللا كثير الوقار للشيخ مختار ، وكان يدعوه ب   

 .ار تأدباأي أبي مخت((  ْْ ارــ  تـم   ايْ ب  )) 

وكان وقتذاك الشيخ مختار إمام . ولما توفي إمام مسجد كمبرين باي بال  

لوال الخوف على أهل يمبل و:مسجد يمبل ، قال سيدنا عيسى روح هللا 

 .هذا يلمسجد اخذت أبي مختار إمامالتّ 

كان الشيخ مختار يسكن جوار سيدنا إمام هللا ثم انتقل إلى يمبل واستقر    

 .فيها أخيرا 

دنا إمام هللا ومكان س سيّ أثالث قرى الالهينية بعد يوف مهبط ر ويمبل

ويمبل قرية آمن كل  .وكمبرين التي هي دار هجرته ،دعوته ووفاته 

اتخذها الشيخ مختار مأوى و مستقرا ، . سكانها و قتذاك  بإمام هللا المهدي
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وتتلمذ  .يالمهدنشر تعاليم وم فيها القرآن الكريم و العلوم الشرعية يعلّ 

 .على يديه كثير من الناس وكان أيضا إماما لمسجدها

 :أخالقه
 الوجاهة االجتماعية لكتلم يجعل  لكن ،كان  أمين المهدي وابنه عيسى  

 ىتفْ كان يُ  .وجلهلل عز ا ه األكبر أن يكون عبدبل كان همّ . نصب عينيه 

 .لتواضعوال السكوت وكان يفضّ  العلم،حد مثله في أر ـفي مجلسه ولم يُ 

شرح كتابه بشرى المحبين في مجلس هو فيه ي وقام ل رجلوذات يوم تفضّ 

خطأ الرجل في فهم بعض ما كتبه الشيخ مختار فقال له الشيخ لم أكتب أ، و

مرة يقول له الشيخ لم  ذلك ، وأعاد الرجل نفس الخطأ مرتين ولكن كلّ 

ر وحبه وهذا يدل على كراهيته للظهو.فسكت الرجل وجلس . أكتب ذلك 

 ناسبة دينيةوذات يوم أيضا تنازع عالمان كبيران الكلمة في م. للتواضع 

مهما بلغتم من العلم : ولما اشتد النزاع ، رفع الشيخ مختار صوته وقال 

فهنا في المجلس من يعلم مثلما علمتم ويعلم أيضا ما ال تعلمون وهو 

 .ساكت ، ولما سمعا ذلك منه تركا النزاع وهدأ المجلس

إعجاب الناس له في كل  يكن يستهدف كان من أخالقه النبيلة أنه لم  

) : يقول  ابن أخته اإلمام دمحم الصغير  كان .وال يتظاهر بعلمه أبدا شيء،

استفتاه  أن ولكن إذا حدث ،آية في تأويل األحاديث كان الشيخ مختار نّ إ

في  و: ل لهوإذا قال بلى ، يقو ؟ألم تكن نائما: ا ، يقول له رؤي   في أحد

 (ويهرب من المسألة  .يحدث  كل شيءأن  يمكن المنام

ل من خائضا في وادي التوحيد واإلخالص الذي قّ   كان أيضا قليل الكالم 

طلب العلم في هللا وألجل هللا فكان بذلك  والجاه،ينزل له من مثله في العلم 

ر غاي ، بن أخته اإلمام دمحم الصغيا قال. المصلحـين والمخلصينمن أئمة 

أال تقوم في الناس : في عزاء كان في يمبل  قال لهأن  معمر مريم جوب 

( وا عنه ـهـوا عما نُ ـتهـنـروا به ويمِ فليفعلوا ما أُ : ) له قالف .لتعظهم

ن أخته اإلمام دمحم الصغير غاي أن خاله الشيخ ابويقول أيضا .فسكت 

ك ما جعله يتنازل مختار كان شديد الزهد عن الدنيا حتى بالغ فيه ، وذل

أنت : له  الئ، قا جبريلم األمر إلى الشيخ سلّ ويعن إمامة مسجد يمبل 
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. مام الجماعة أوقدمه  .سنا فاألمر بيدك اآلن أصغر منيأنشط مني و

 .من أسمى الصفات ومن نبل األخالق  اذهوأصبح يصلي خلفه و

يذكره  ألنه كان يريد أن ال وكان ال يرضى بالتقاط صورة فوتوغرافية ،

ويكون نسيا منسيا وكل ذلك لفرطه في التوحيد  الناس بعده

لذلك كان ما كلفه به سيدنا عيسى عبئا ثقيال عليه ألن ذلك .واإلخالص

 .سيخلّد اسمه 

لما وقف  7391سنة قال اإلمام دمحم الصغير أن  يوم افتتاح جامع كمبرين 

تصى عنهم سيدنا عيسى مع الجمع الحضور ليلتقطوا صورة تذكارية اق

فأخالق الشيخ   .الشيخ مختار  وجلس في مكان بعيدا عن ساحة التصوير

مقامه وعلو قدره ألن  ةمختار خير شاهد  على قربه من هللا سبحانه ورفع

 .من تواضع هلل رفعه هللا

 :مناقبه 

كان الشيخ مختار لوح من رجال هللا المخلصين الذين أحبوا هللا ورسوله 

كان مستجاب الدعوة ، وكثير الذكر . هللا فنصرهم هم هللا، نصروافأحبّ 

 ل جملتين  وال يخطو خطوتين  إاّل وكان ال يكاد يكمّ ، والصالة على النبي 

  .يصلي على نبيه و
 تدركه المنية  ،زوجة كانت كلما وضعت طفال جوكا جهلشيخ لكان 

عندما صلى الشيخ مختار وذلك ،واشتكى ذلك إلى الشيخ مختار، رضيعا

مرأته وضعت اجه بأن  ح في المسجد راجعا إلى داره، أخبره جوكه الصب

ها أمي يب أنثى وأ خبره بأمرها ، فقال له الشيخ مختار سمّ  ليومفجر ا

من لوهذا . فوقع األمر كما قال . ستحياء مني امرها عبنات  لعل هللا يطيل 

فنا عن الشيخ مختار إال هذا لكفى أن يعرّ  يبلغناالعجب العجاب  وإن لم 

 .صاحب إمام هللا هذا قدر

 :وفاته
كان من دعاء الشيخ مختار ، أن ال يجعل هللا له بعد قوة ضعفا هرما  

زال ي التوفي وهو . ،ويصبح عبئا ثقيال على عياله ،وأجاب هللا دعاءه 

 .يحتفظ بقوته وصحته رغم كبر سنه 
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إني : يوما قالولما قرب انتقاله من هذه الدار إلى جوار سيده إمام هللا ،  

ولما رجع أصيب . فقصد يوف جمالي.زيارة روضة سيدي  إلى أشتاق

وانتقلت روحه الطيبة من دار الفناء إلى جوار إمام .بالبرد الذي توفي فيه 

      7391هللا المهدي في داره بيمبل سنة
كانت وفاته صدمة كبيرة في قلوب أهل هللا ، واجتمع في يمبل كل من 

جنازته ، وكانوا ينتظرون  شيعوعرف قدر الشيخ ليسمع خبر وفاته 

وكانت كل قرية من قرى الطائفة الالهينية .مجيء السيد عيسى روح هللا 

 .ترى أن أرضها أحق بالجثة الطاهرة 

ولما حضر روح هللا عيسى قال أنها ليوف جمالي جوار سيده ، لكن أهل  

أن تفارق الجثة يمبل ثبتوا على موقفهم وقالوا أنهم ال يصبرون على 

دفن ألنه قد تم غسل جثته في أرضهم الأرضهم ، ألنه لم يبق من األمر إال 

 .وأسلمت روحه الطاهرة أيضا فيها 

أني رسول إليكم وما  اعلموا :النزاع قال  لهم روح هللا عيسى  تفخم ولما  

ألن . إذا قضى هللا ورسولهن يكون لهم الخيرة من أمرهم أكان للمؤمنين 

 لزيارة آتيكلما  ضريحه مر من عند سيده إمام هللا ، ولكي أزورههذا أ

ونقل . تركوا األمر بيده وامتثلوا  هذا الكالم ولما سمعوا . إمام هللا  روضة

وكان روح هللا عيسى من الذين حملوا  بالسيارة من يمبل إلى يوف جمالي

ح هللا وصلى عليه سيده رو .الجنازة بيده الشريفة ووضعها  في السيارة

رضوان هللا تعالى . مقبرة جماليودفن في . عيسى في مصلى إمام هللا 

 .وعلى إخوانه المؤمنين  عليه 

عماال قيمة تشهد على قدره ، وآثارا ألقد خلف هذا الشيخ العظيم وراءه  

كمب   ومام رقية لوح وبنتين هما . فى للوصول إلى قمم العال والمجدتتق

سالت الدموع على  ،ولما توفي ولده. فوا قبله وُ ـما أوالده فقد تُ أ.  لوح

، ألنه كان قوي اإليمان وصادق واشتدّ حزنهم الناس  حيرة مما أثار هخدي

ولدي ولكن  انفقدعلى   أحزنال :ذلك قال لهم أحّس منهمالصبر ولما 
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لكن هللا السميع العليم ال يضيع أجر . بعدي مهمتي تضيع أن أخاف

ل الصالحين ،استمع إلى شكوى الشيخ كما العاملين، وال يخيب آما

   فقد جفف دموعه .استجاب لزكريا عندما كان في مثل موقف الشيخ مختار

بن أخته اإلمام دمحم الصغير الذي ورثه وحفظ مؤلفاته وتناولها بالشرح با

                                                                       هللاالكبيرة وهو الدفاع عن ملة إمام  وورثه في مهمته والنظم،
 من حياة الشيخ مختار لوح مختصرة هذه نبذة                               

 نفعنا هللا ببركته
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 بسم هللا الّرمحن الّرحمي

 وصّلى هللا على سّيدنا محّمد وآله وصحبه وسّلم تسليما

َياِئِه َأْبَواَب اْلَوَساِئِل ، َوَأْجَرى َعَلى َأْيِديِهْم اْلَكِريَمِة الَحْمُد هلِل اّلِذي َفَتَح ِِلْولِ 
َأْنَواَع اْلَفَضاِئِل ، َفَمِن اْقَتَدى ِبِهِم اْنَتَصْر َواْهَتَدى ، َوَمْن َحاَد َعَلى َطـِريِقِهَم 

َك ِبَأْذَياِلِهْم َأْفَلَح َوَنَجا ، َوَمنْ  َقاَبَلُهْم ِباِِلْعِتَراِض  ُطـِرَد َوَتَردَّى ، َوَمْن َتَمسَّ
َكَما َقاَل أَْهـُل ،  اْنـَقَطَع َوَهَلَك، َوَمْن َسبَُّهْم َوَلْم َيُتْب َخِسَر َوَذلَّ ُدْنـَيا َوُأْخَرى 

 : هللِا ِشْعًرا

 ُلُحوُم َأْهـِل هللِا َمْسُموَمة             آِكُلَها َسِريُع الَعـَطِب 

َماِ  ، َوَأْشُكُرُه ُشْكـَر َمْن َعِلَم َأنَّ َخْيَر َأْحَمُدُه َحْمَد َمْن ِفي اِْلَ  ْرِض َوالسَّ
ْنـَيا َواْْلِخَرِة ِبـَيـِدِه ، َواْسَتِعيُنُه اْسِتَعاَنَة َمْن َِل َيْرُجو ِفي اِْلُُموِر ُكلَِّها ِإِلَّ  الدُّ

 .ُهـَو،اْلَفاِعُل ِلَما ُيِريُد ، َوَِل ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل 

ي َوُأَسلُِّم َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد َخْيـِر اْلَخْلِق ، َوَعَلى َ اِلِه َأْجَمِعيَن َوَعَلى َوُأَصلِّ 
َجِميِع اِْلَْنِبَياِ  َواْلُمْرَسِليَن ، َوَعَلى َ اِلِهْم َعَدَد َما َكاَن َوَما َيُكوُن ِإَلى ُمـْنـَتَهى 

 .اِْلََبـِد 

ــ  ــــدُ ـــْعــــــــا بـــَـــَأمَّ
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َأَمَرِني َمْن َِل ُقـْدَرَة ِلي َأْن ُأَخاِلَفُه، َأْن َأْكُتَب َشْيـًئا ِمْن ُمْعِجَزاِت َسيِِّدَنا ِإَماِم 
َماِم اْلَعاِرِفـيَن، َوَأَنا َقِصيُر اْلَباِع ِفي َذِلَك، َوَقـِليُل اْلَفْهِم َوَكِثـيُر النِّْسَيانِ   .هللِا َواِ 

َيمِّ ِبالنَّـْزِح ِباْلَيِد ، َوُمْعِجَزاُتُه َأْكَثُر ِمَن النُُّجوِم َواْلَحَصى َوَكْيَف ُيْدِرُك َقـْعـُر الْ 
َوالرَّْمِل ، َلِكْن َأْذُكُر ِمْنَها ، ِبُقْدَرِة هللِا ، َشْيـًئا َقِليًًل ِممَّا َقَدْرُت َأْن ُأْفِشَيُه َبْيَن 

ُبـْشَرى : "  َوَسِمُعوا ِبِه، َوَسمَّْيتُـهُ اِْلَْحَباِب َواْلُمْؤِمِنيـَن ، الَِّذيَن َلْم َيَرْوُه 
 " اْلُمِحبِّيَن َوَتْيِقيُظ اْلَجاِهِليَن 

َنا ُمَحمَّـٍد َوَسلَّمَ  دِّ  َوَصلَّى هللُا َعَلى َسي ِّ

اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َرَفَع َقْوًما َوَوَضَع آَخِريَن َكَقْوِلِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِفي ِكَتاِبِه 
َل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعض  َوهللُا فَ :" اْلَعِزيزِ   ."ضَّ

َماِم اْلُمْنَتَظِر،  َفــــَهـــَذا َبْعُض َما َسِمْعَناُه َوَما َرَأْيَناُه ِبَأْعُيـِنَنا ِمْن َأْخَباِر اْْلِ
َماِم هللِا الَِّذي َكاَن َيْرُجوُه أَْهُل اْلَحقِّ  َماَم ا. َواِ  ْلَمْهِديَّ َوَقـَرْأَنا ِفي اْلُكُتِب َأنَّ اْْلِ

ْنَيا ِبَأْجَمِعَها  ُيوَلُد ِفي اْلَمْغِرِب َوَأنَُّه َسَيُكوُن َخاِمًسا ِلْْلَْرَبَعِة الَّـِذيَن َمَلُكوا الدُّ
َأنَُّه  َوَقاَل اْلُقْرُطِبيُّ َأْيًضا ِفي ِكَتاِبهِ ، "ُنـْزَهـِة اْلَمَجاِلـِس " َوَهَذا اْلَقْوُل َكاَن ِفي

ِديُّ َيْظَهُر ِفي اْلَمْغِرِب اْْلَْقَصى َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر ِفي َجَبِل َأْي اإلَماُم اْلَمهْ 
َوَلْم َيْخَتِلَفا َعَلى َذِلَك َوَهَذا "َمـَشاِرُق اْْلَْنـَوارِ " َوَكَذِلَك ِفي ِكَتابِ اْلَمْغِرِب، 
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، َواْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلعَ   اَلِميَن َعَلى ِفْعِلِه َوَقـَدِرهِ اْلَقْوُل اْجَتَمَع ِبِفْعِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ
. 

 ورُ دُ يَ  ةٍ لَ يْ لَ  لَّ كُ  ةٍ نَ سَ  فِ لْ أَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  وْر ى كُ لَّ َص ي مُ فِ  ثَ كَ مَ  هُ نَّ أَ  امُ مَ ا اإْلِ نَ رَ بَ خْ أَ 
  مُ َل السَّ  هِ يْ لَ عَ   يمَ اهِ رَ بْ إِ ى لَّ َص مُ  هُ نَّ أَ بِ : يلَ قِ  وْر ى كُ لَّ َص مُ ، وَ ةً هَ جِ  لِّ ي كُ ا فِ يَ نْ الدُّ 
 نِ مَ ي الزَّ فِ  بِ رِ غْ مَ الْ  لُ هْ أَ  هُ ورُ زُ يَ  انَ كَ ، وَ  مُ َل السَّ  هِ يْ لَ ر عَ ِض خَ لِ  ىلَّ َص مُ  يلَ قِ وَ 
 رُ حْ بَ الْ  لَ كَ أَ وَ  وهُ كُ رَ تَ  هللاِ  امُ مَ إِ  رَ هَ ا ظَ مَّ لَ وَ  م هللاِ اِ مَ إِ  ورِ هُ ظُ  تِ قْ ى وَ لَ إِ  يمِ دِ قَ الْ 
 .عَ ِض وْ مَ الْ 

ا، يَ نْ ي الدُّ ي فِ انِ يَ تْ إِ  هللاُ  ادَ رَ ا أَ مَّ لَ  هُ نَّ َأبِ  مُ َل السَّ  هِ يْ لَ عَ  رُ ظَ تَ نْ مُ الْ  امُ مَ ا اإْلِ نَ رَ بَ خْ أَ وَ 
ي فِ  انَ ا كَ مَ ، وَ بِ رِ غْ مَ ي الْ فِ  ارَ َص  قِ رِ شْ مَ ي الْ فِ  انَ ا كَ ى مَ تَّ ا حَ يَ نْ الدُّ  ارَ دَ أَ 
 ضِ رْ اِْلَ  ةَ ـزَّ ا هَ يَ نْ الدُّ  لُ هْ أَ  يهِ مِّ سَ ي يُ ذِ الَّ  وَ ا هُ ذَ هَ ، وَ قِ رِ شْ مَ ي الْ فِ  ارَ َص  بِ رِ غْ مَ الْ 
 .كَ لِ ذَ  بَ بَ وا سَ فُ رِ عْ يَ  مْ لَ وَ 

 نْ مِ  َس بَ لْ أَ وَ  رَ تَ سْ أَ  تُ يْ أْ ا رَ مَ وَ  مِ جَ عَ الْ  ةِ وَ سْ ي نِ فِ  تُ رْ ظَ نَ ي ولِ زُ نُ  هللاُ  ادَ رَ ا أَ مَّ ا لَ نَ أَ وَ 
ى لَ ى عَ َص قْ اِْلَ  بِ رِ غْ مَ ي الْ فِ  ونَ نُ اكِ سَ  وفْ لُ وُ  نْ مِ  ة  يلَ بِ قَ  بُ اللِّ ، وَ  بُ اللِّ  ةِ وَ سْ نِ 
ا مَّ لَ وَ . مْ هُ نْ مِ  تُ لْ زَ نَ  اسِ بَ اللِّ وَ  رِ تْ السِّ  بِ بَ سَ بِ وَ   ونَ يُّ وتِ ، نُ يطِ حِ مُ الْ  رِ حْ بَ الْ  لِ حِ اسَ 
 اتَ ي ذَ مِّ أُ  ْت بَ ِض غَ  نْ ي أَ اعِ َض رِ  تِ قْ ي وَ فِ  تُ نْ كُ وَ ، مْ هُ نْ ي مِ يئِ جِ مَ  ى هللاُ َض قَ 
ى لَ إِ  ْت عَ جَ ى رَ تَّ حَ  ْت كُ سْ أَ  مْ لَ ي وَ كِ بْ أَ  تُ لْ عَ جَ فَ  ،اهَ مِّ أُ  ارِ ى دَ لَ إِ  ْت بَ هَ ذَ ، وَ مٍ وْ يَ 
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 ْت ئَ طِ ى وَ تَ حَ  تُ يْ شَ مَ  نْ إِ  - يِ شْ مَ ى الْ لَ عَ  تُ رْ دَ ا قَ مَّ لَ  - تُ نْ كُ وَ  .يبِ أَ  تِ يْ بَ 
 تُ نْ ا كُ مَّ لَ وَ .ي لِ جْ رِ  َسلَ غْ ى تُ تَّ ي حَ كِ بْ أَ  تُ فْ قَ ، وَ هِ رِ يْ غَ  وْ أَ  يكِ الدِّ  ةَ اسَ جَ ي نَ لِ جْ رِ 

 ًَل بِ  عُ جِ رْ أَ وَ  بُ هَ ذْ ا ، أَ طً مْ قِ  وْ ا أَ ودً عُ  بَ لـُ طْ ِِلَ  ةِ ًَل فَ الْ  ىلَ ي إِ بِ ي أَ نِ لَ سَ رْ أَ  نْ ا إِ ي  بِ َص 
 ارَ جَ شْ اِْلَ  نَّ ا ِِلَ ئً يْ شَ  دْ جِ أَ  مْ لَ : هُ لَ  ولُ قُ أَ ؟ فَ  ودُ عُ الْ  نَ يْ ي أَ بِ أَ   ولُ قُ يَ ي، وَ عِ مَ   ٍ يْ شَ 
 .ق  حَ  كَ لِ ذَ  نَّ أَ  مُ لَ عْ يَ ي وَ بِ أَ  تُ كُ سْ يَ ، فَ يَّ لَ عَ  مُ لِّ سَ تُ ي وَ لِ  دُ جُ سْ تَ 

، ايعً رِ ي سَ تِ أْ يَ  هِ امِ نَ ي مَ فِ  هُ آ رَ  وْ أَ  هُ الَ ا قَ مَ لَّ كُ  نَّ ، أَ هِ رِ غَ ي ِص فِ  هِ الِ َص خِ  نْ مِ  انَ كَ وَ 
ى لَ إِ  عِ رْ الزَّ  يبِ طِ  تَ قْ وَ  ةٍ نَ سَ  لَّ ي كُ فِ  ونَ رُ افِ سَ يُ  مْ هُ نَّ أَ  هِ مِ وْ قَ  اتِ ادَ عَ  نْ مِ  انَ كَ وَ 
 انِ تَ ينَ دِ ا مَ مَ هُ وَ ، لْ جُ نْ بَ  وَ حْ نَ وَ  ْر اندَ  وَ حْ نَ  ونَ شُ مْ وا يَ انُ كَ ، وَ يفِ رِ خَ الْ  تِ قْ وَ 
 مْ هُ ُض عْ بَ ، وَ ونَ رُ اجِ تَ يُ  مْ هُ ُض عْ ، بَ قَ زْ الرِّ  ونَ بُ لَ طْ ، يَ دِ ًَل بِ الْ  نْ ا مِ مَ هِ رِ يْ غَ ى وَ ارَ َص لنَّ لِ 
 ونَ ذُ خِ تَّ يَ  مْ هُ ُض عْ بَ ، وَ وتَ حُ الْ  ونَ يدُ ِص يَ  ونَ يُّ وتِ نُ  مْ هُ ُض عْ بَ ، وَ ى ارَ َص لنَّ لِ  ونَ يعُ بِ يَ 
 ونَ دُ ُص قْ وا يَ انُ كَ ، فَ ا هللاَ هَ فَ رَّ شَ  ةَ كَّ مَ  لِ هْ أَ  لَ ــثْ مِ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ ، وَ ايرً عِ  ونَ نُ وِّ كَ يُ وَ  مْ هُ لَ مَ جَ 
، قَ زْ الرِّ  ونَ بـُ لُ طْ يَ وَ  رَ آخَ  تٍ قْ ي وَ فِ  رَ ْص مِ  ونَ دُ ُص قْ يَ وَ . تِ قْ وَ الْ  ضِ عْ ي بَ فِ  امَ الشَّ 
 .دِ لَ بَ ا الْ ذَ هَ  لُ هْ أَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 اَس النَّ  عَ مَ  بُ هَ ذْ يَ  انَ ، كَ الِ جَ الرِّ  غَ لَ بْ مَ  غَ لَ بَ ، وَ اير  بِ كَ  رُ ظَ تَ نْ مُ الْ  مُ امَ اإلِ  انَ ا كَ مَّ لَ وَ 
 طَ شَ نْ أَ  انَ كَ وَ . مْ هُ بُ جِ عْ تُ  ةٍ اعَ جَ شَ وَ  ةٍ وَّ قُ  نْ مِ  بَ ائِ جَ عَ  هُ نْ مِ  نَ وْ رَ يَ ، وَ مْ هُ عَ مَ  رُ افِ سَ يُ وَ 
 مْ هُ ينُ عِ يُ وَ  مْ هُ لَ  خُ بَ طْ يَ  انَ كَ ، وَ مْ هُ لَ دَ عْ أَ وَ ، ةِ نَ تْ فِ ي الْ فِ  مْ هُ نْ مِ  عَ جَ شْ أَ ، وَ  هِ الِ ثَ مْ أَ  نْ مِ 
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 نَ وْ رَ  يَ َِل  وهُ لُ عَ فَ  نْ إِ  هِ بِ  مْ هُ رَ مَ ا أَ مَ  لُّ كُ ، وَ اتِ وَ لَ ي الصَّ فِ  مْ هُ مُّ ؤُ يَ وَ  ،رٍ مْ أَ  لِّ ى كُ لَ عَ 
ى تَّ حَ  تِ قْ وَ ي الْ فِ  ئَ رِ بَ  هُ ا لَ عَ دَ  نْ إِ  ع  جَ وَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ مَ  لُّ كُ  انَ كَ وَ  .رَ يْ خَ الْ  ِلَّ إِ  يهِ فِ 
 رَ بَ كْ أَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  ةِ يَ رْ قَ الْ  يرُ زِ ي وَ نِ رَ بَ خْ أَ وَ . ا ِ عَ الدُّ  ةِ ابَ جَ ي إِ فِ  هِ رِ مْ أَ  نْ وا مِ بُ جِ عَ 
 رْ دَ انْ  وَ حْ نَ  امِ مَ اْْلِ  عَ ا مَ نَ رْ افَ سَ  الَ قَ  هُ نَّ أَ  دَّ َص  اجْ جَ  وَ هُ ، وَ مْ هِ ابِ بَ ي شَ  فِ يًًل لِ قَ  هُ نْ مِ 
 يدِ دِ الشَّ  نِ طْ بَ الْ  عُ جَ ا وَ هَ ابَ َص أَ  يْ أَ  ةً ونَ طُ بْ مَ  ةً ابَّ ا شَ يهَ فِ ا نَ دْ جَ وَ  ولْ جُ نْ كَ ا نَ غْ لَ ا بَ مَّ لَ وَ 
ي عِ مَ  نَّ إِ : "  مْ هُ لَ  تُ لْ قُ ا وَ هَ مُّ ي أُ كِ بْ تَ  امٍ يَّ أَ  ةِ ثَ ًَل ثَ  ذُ نْ ا مُ هَ دَ نْ عِ  اُس النَّ  عَ مَ تَ ى اجْ تَّ حَ 
ا عَ دَ  نْ ا إِ نَ لَ  هُ عُ دْ اُ :" يوا لِ الُ قَ وَ  ة  دَّ ِش  لِّ ي كُ ا فِ نَ و لَ عُ دْ يَ  انَ ي كَ ا لِ ير  غِ َص 
 هللاِ  امُ مَ إِ  اءَ جَ وَ  هُ تُ وْ عَ ا دَ مَّ لَ وَ . بُّ حِ ا يُ مَ  هِ طِ عْ ا نُ يهَ فِ  هُ تَ وَ عْ دَ  هللاُ  ابَ جَ أَ وَ 
 رْ عُ شْ نَ  مْ لَ  يهِ فِ  خَ فَ نَ ، وَ ةِ أَ رْ مَ الْ  نِ طْ ى بَ لَ عَ  ةَ يمَ رِ كَ الْ  هُ دَ يَ  عَ َض ا وَ مَّ لَ ، وَ رُ ظَ ـتَ ـنْ مُ الْ 
ا مَ  : "ا هَ مُّ أُ  ْت الَ قَ وَ . كَ لِ ذَ  نْ مِ  اُس النَّ  بَ جِ عَ وَ . ةِ اعَ ي السَّ فِ  ة  ئمَ اِ نَ  ةُ أَ رْ لمَ اْ وَ  لَّ إِ 
، ائ  يْ شَ  تُ لْ أَ ا سَ مَ ":الَ قَ فَ . "هُ كَ طِ عْ نُ  الِ مَ الْ  نَ مِ  تَ ئْ ا شِ مَ  لْ ـ؟ قُ يكَ طِ عْ ا نُ مَ وَ  لُ أَ سْ تَ 
 . ائً يْ شَ  لْ أَ سْ يَ  مْ ا لَ مَ لِ  هِ يْ لَ عَ  تُ بْ ِض غَ  انَ أَ وَ : دَّ َص  اجْ جَ  الَ ـقَ !" للِ  هُ تُ لْ عَ ي فَ نِّ إِ 

 ْت خَ بَ ا طَ ذَ إِ ، فَ هُ بُ لُ طْ يَ وَ  فَ يْ الضَّ  بُ رِّ ـقَ يُ  هُ نَّ أَ  هِ ابِ بَ شَ  تِ قْ ي وَ فِ  هِ الِ َص خِ  نْ مِ  انَ كَ وَ 
 بَ هَ ا ذَ ذَ إِ  انَ كَ وَ  .هُ مَ عِ طْ يُ لِ  نِ يْ يلَ مِ  وْ  أَ يًًل مِ  فَ يْ الضَّ  بُ لُ طْ ا يَ امً عَ طَ  ةُ يمَ رِ كَ الْ  هُ مُّ أُ 
 لْ هَ : هُ لَ  ولُ قُ يَ وَ  هُ لُ أَ سْ يَ  ةَ يَ رْ قَ الْ  دُ ُص قْ ا يَ يبً رِ غَ  يَ قِ ا لَ ذَ ، إِ هِ رِ يْ غَ  وْ أَ  انِ تَ سْ بُ الْ  وَ حْ نَ 
ي فِ  ادً حَ أَ  تُ فْ رَ ا عَ مَ  يب  رِ ي غَ نِّ إِ :  هُ لَ  الَ قَ  نْ ؟ إِ  ةِ يَ رْ قَ ي الْ ا فِ دً حَ أَ  تَ فْ رَ عَ 
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 هُ مَ عِ طْ تُ وَ  هُ يَ رِ قْ تُ ، فَ هُ مُّ أُ  هُ فَ رِ عْ تَ لِ  هُ تَ حَ بْ سُ  يهِ طِ عْ يُ  وْ ا، أَ هَ تِ يْ بَ وَ  هِ مُّ ى أُ لَ عَ  هُ لُّ دُ ، يَ ةِ يَ رْ قَ الْ 
 ةِ رَ ثْ كَ ا لِ د  جِ  ْت رَ هَ تَ ى اشْ تَّ حَ  ةً يدَ جِ مُ  ةً اخَ بَّ طَ  هُ مُّ أُ  ْت انَ كَ وَ .هِ يئِ جِ مَ  لَ بْ قَ  عَ بَ شْ ى يَ تَّ حَ 
 ةً يَّ خِ سَ  هُ مُّ أُ  ْت انَ كَ ، وَ اسِ لنَّ ا لِ هَ امِ عَ طْ إِ  ةِ رَ ثْ كَ لِ  تَ كَ جَ  بَ مْ كُ بِ  ْت بـَ قِّ لُ ا، وَ هَ امِ عَ طْ إِ 
 ا َ سَ النِّ  ينُ عِ تُ ، وَ لِ افِ وَ النَّ وَ  ضِ ائِ رَ فَ لْ لِ  ةً ظَ افِ ، حَ ةً رَ اهِ طَ  رِ يْ خَ الْ  الِ َص خِ  ةَ عَ مِ اجَ  ةً يَّ لِ وَ 
،  ويْ دُ انْ  بَ مْ كُ  اهَ مُ اسْ  انَ كَ وَ . انِ يرَ جِ لْ لِ  ونَ اعُ مَ الْ  عُ نَ مْ  تَ ِلَ ، وَ رِ يْ خَ الْ  نِ ذْ ي إِ فِ 
 يِّ مِ جَ عَ الْ  مِ ًَل كَ ي الْ فِ  بَ مْ كُ  ىنَ عْ مَ وَ ا، هَ لِّ كُ  رِ يْ خَ الْ  الِ َص خِ  ةُ عَ امِ جَ  يَ هِ 
 مِ ًَل كَ ي الْ فِ  ةَ نَ آمِ ا كَ هَ رُّ شَ  ونُ مُ أْ مَ الْ ا، وَ هَ رُ يْ خَ  وُّ جُ رْ مَ الْ وَ  قِ ًَل خْ اِْلَ  ةُ ودَ مُ حْ مَ الْ 
 .ى اآلنَ لَ إِ  انِ مَ الزَّ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  هُ مُ وْ قَ  هُ دُ سُ حْ يَ  ة  مَ عْ ي نِ ذِ  لُّ كُ  نْ كِ لَ ، وَ يِّ بِ رَ عَ الْ 

 رِ حْ بَ ى الْ لَ إِ  ينَ يِّ وتِ نُ  عَ مَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ  هِ ابِ بَ ي شَ فِ  نِ سَ حَ الْ  نِ بْ  هللاِ  امُ مَ إِ  انَ كَ وَ 
 هُ يبَ ِص نَ  وَ هُ  مُ سِّ قَ ، يُ  مْ هُ انَ ـيتَ حِ  ونَ مُ سِ تَ قْ يَ وَ  مْ هُ تُ ينَ فِ سَ  ئُ لـِ تَ مْ تَ ، وَ وتَ حُ الْ  نَ و ادُ طَ ْص يَ 
،  مْ هُ ا ُ شَ عِ  هِ بِ  مُ دِ ـتَ أْ ا تَ ا مَ هَ نْ مِ  ذَ خُ أـْ تَ لِ  هُ مُّ أُ  ومَ قـُ تَ  نْ أَ  ِلَّ ، إِ ام  دَ إِ  هُ ى لَ قَ بْ  يَ ى َِل تَّ حَ 
ي فِ  وتِ حُ الْ  نْ مِ     يْ شَ  هُ ى لَ قَ يبْ  َ َِل  هِ لِ هْ أَ  نْ ا مِ هَ رُ يْ غَ  تِ أْ يَ  وْ أَ  هُ مُّ أُ  تِ أْ تَ  مْ ا لَ ذَ ا ِ وَ 
 . هِ يبِ ِص نَ 

، ابَ ى طَ تَّ ا حَ عً رْ زَ  عَ رَ ا زَ ذَ ، إِ هِ رِ غَ ِص وَ  هِ ابِ بَ شَ  نِ مَ ي زَ فِ  رُ ظَ ـتَ نْ مُ الْ  امُ مَ اْْلِ  انَ كَ وَ 
 كَ لِ ذَ كَ وَ . هُ نْ مِ  بُ رُ ـقْ تَ  وْ أَ  انِ تَ سْ بُ الْ بِ  رُّ مُ تَ  ةٍ أَ رَ امْ  لَّ كُ  يهِ طِ عْ يُ وَ  هُ دُ ُص حْ يَ  وْ أَ  هُ ـعُ طَ قْ يَ 
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 لَّ كُ  يهِ طِ عْ يُ وَ  هُ عُ لَ قْ يَ  ،رَ غُ َص وَ  لَّ ـقَ  وْ لَ ، وَ وق  رُ عَ  يهِ فِ  انَ كَ  نْ ، إِ وًِل قُ بَ  َس رَ غَ  نْ إِ 
 .ا ٍ سَ نِ  وْ أَ  الٍ جَ رِ  نْ مِ  هِ بِ  رَّ مَ  نْ مَ 

 وَ هُ  انَ ، كَ رٍ مْ أَ  يِّ ي أَ فِ  نَ وْ عَ الْ  بُ لُ طْ يَ  نْ مَ  ا َ ا جَ ذَ ، إِ سِ لِ جْ مَ ي الْ فِ  انَ كَ  نْ ا ِ وَ 
 لُّ كُ وَ  .هِ تِ ولَ هُ كُ وَ  هِ ابِ بَ شَ وَ  هِ رِ غَ ي ِص فِ  هُ بُ أْ دَ  كَ لِ ذَ وَ ، رِ مْ اِْلَ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  ومُ قُ يَ  نْ مَ  لَ وَّ أَ 
 ةِ اعَ جَ الشَّ وَ  ا ِ خَ السَّ وَ  وِ فْ عَ الْ وَ  نِ وْ عَ الْ  نَ مِ  ارِ بَ كِ الْ  هللاِ  لِ هْ أَ  افَ َص وْ أَ  انَ ا كَ مَ 
 هُ يَ تِ أْ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هِ رِ غَ ي ِص فِ  هُ أُ دَ بْ ، مَ الِ َص لخِ اْ  ةِ ودَ مُ حْ مَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ غَ وَ  ينِ قِ يَ الْ وَ 

 .زَّ عَ وَ  لَّ جَ  هِ بِّ رَ  نْ مِ  مُ ظَ عْ اِْلَ  رُ مْ اِْلَ 

 نَّ أَ  لٍ اقِ عَ  لُّ كُ  فُ رِ عْ ، يَ ةً مَ ًَل عَ  هُ لَ  هللاُ  لَ عَ ، جَ ِمظَ عْ اْْلَ  رِ مْ اْْلَ  يءَ جِ مَ  بَ رُ ا قَ مَّ لَ وَ 
 نْ أَ  ةَ مَ ًَل عَ الْ  كَ لْ تِ وَ . نٍ مَ ي زَ فِ  دُ وجَ ا يُ مَ  لَّ ـقَ  كَ لِ ذَ  نَّ ِِلَ  يمٍ ظِ عَ  رٍ مْ أَ  بُ بَ ا سَ ذَ هَ 
 مْ لَ وَ  بِ رِ غْ مَ الْ وَ  قِ رِ شْ مَ الْ  لُ هْ أَ  آهُ ، رَ قِ رِ شْ مَ ي الْ فِ  يل  وِ طَ  ب  نَ ذَ  هُ ا لَ مً جْ نَ  هللاُ  عَ لَ طْ أَ 
 ةً مَ ًَل عَ  انَ كَ  مُ جْ ا النَّ ذَ هَ وَ . ىمَ عْ اِْلَ  ِلَّ ا إِ يَ نْ الدُّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هِ تِ يَ ؤْ ي رُ فِ  د  حَ أَ  كَ شُّ يَ 
 فِ لْ اْْلَ  دَ عْ بَ  ةِ ثَ الِ الثَّ  ةِ ائَ المِ  رِ آخِ ي فِ  عَ لَ طَ  مُ ا النَّجْ ذَ هَ ، وَ رِ ظَ تَ نْ مُ الْ  امِ مَ اْْلِ  ورِ هُ ظُ لِ 
ي فِ  مُ جْ النَّ  ثَ كَ مَ وَ . مِ ًَل السَّ وَ  ةِ ًَل الصَّ  لُ َض فْ ا أَ هَ بِ احِ ى َص لَ عَ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ رَ جْ هِ الْ  نَ مِ 

 بِ رِ غْ مَ ي الْ فِ  بَ رُ ى غَ تَّ حَ  اهَ بِ رْ قُ  وْ أَ  َنةٍ سَ  ةَ دَّ مُ  ياِص القَ ي وَ انِ الدَّ  اهُ رَ يَ  ا ِ مَ السَّ 
 .ىَص قْ اِْلَ 
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، هِ يْ لَ عَ  هللاِ  رِ مْ أَ  ورِ هُ ظُ  بَ رْ ـقُ  مَ لِ عَ  رُ ظَ تَ نْ مُ الْ  امُ مَ اْلِ  نِ سَ حَ الْ  نُ ابْ  كَ لِ ى ذَ أَ ا رَ مَّ لَ وَ 
 هِ يبِ بِ حَ  عَ مَ  ثَ دَّ حَ ، تَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ وَ  .دِ بَ ى اِْلَ لَ إِ  لِ زَ اِْلَ  نَ مِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص 
 دَ اوُ دَ  وَ هُ  اكَ ذَ ، وَ ةِ يمَ رِ كَ الْ  هِ مِّ أُ  يقُ قِ شَ  وَ ي هُ ذِ الَّ  هِ الِ خَ  نِ ابْ وَ  هِ ينِ مِ أَ وَ  هِ يلِ لِ خَ وَ 
 نْ إِ : " ويْ دُ انْ  دَ اوُ دَ لِ  الَ قَ ، وَ هِ يْ دَ يَ  لَ ـبَّ ـقَ وَ  هِ يْ تَ بَ كْ رُ  كَ رَ بَ  نْ مَ  لُ وَّ أَ  وَ هُ ، وَ ويْ دُ انْ 
 هُ بَ حَ طَ اْص  ةٍ يلَ لِ قَ  امٍ يَّ أَ بِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ وَ "  يم  ظِ عَ  ر  مْ ي أَ تِ أْ يَ  ةِ نّ السَّ  هِ ذِ ي هَ فِ  هللاُ  ا َ شَ 
 تُ يْ أَ ي رَ نِّ ي إِ الِ خَ  نَ ا ابْ يَ : " ه ُ لَ  الَ قَ ، وَ ةِ َض وْ الرَّ  ينُ اتِ سَ بَ  يَ هِ وَ   انْ َص قمْ ى لَ إِ 
 " .ا هَ رِ مْ ي أَ فِ  تُ رْ حُ وَ  هللاِ  ا ِ يَ لِ وْ أَ  نْ مِ  ةٍ يَّ لِ وَ  ةٍ أَ رَ امْ  تَ وْ مَ  مِ وْ ي النَّ فِ  ةَ حَ ارِ بَ الْ 

 ا ِ عَ بِ رْ اِْلَ  مَ وْ ا، يَ هَ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض ، رَ ةُ يمَ رِ كَ الْ  هُ مُّ أُ  ْت اتَ مَ  ثِ الِ الثَّ  مِ وْ يَ ي الْ فِ وَ 
 كَ لِ ي ذَ فِ  ْت نَ فِ ا دُ مَّ لَ وَ . مِ ظَّ عَ مُ الْ  بَ جَ رَ  رِ هْ شَ  نْ مِ  ينَ رِ شْ عِ الْ وَ  عَ ابِ السَّ  مَ وْ يَ  قَ افِ وَ مُ الْ 
 ةِ مَ زَ ًَل مُ  عَ مَ  بِ رْ الشُّ وَ  لِ كْ اِْلَ  نِ عَ  هللاِ  امُ مَ إِ  يمُ رِ كَ الْ  دُ يِّ السَّ  كَ سَ مْ ، أَ مِ وْ يَ الْ 

ى وَ قـْ التَّ وَ  انِ يمَ ي اْْلِ فِ  كَ لـُ ثْ مِ : "هُ لَ  ونَ ولُ قُ وا يَ انُ كَ  هُ انَ وَ خْ إِ  نَّ ى إِ تَّ ، حَ تِ مْ الصُّ 
 مِ وْ يَ  ةَ دَّ مُ  مْ هُ بْ جِ يُ  مْ لَ ، وَ لِ كْ اِْلَ  كِ رْ ي تَ فِ  وهُ مُ َِل وَ "  كَ مِّ أُ  تِ وْ مَ لِ  امَ عَ الطَّ  كُ رُ تْ تَ 
ا مَّ لَ ، وَ دِ حَ اِْلَ  مِ وْ يَ  ةَ لَ يْ لَ  انَ بَ عْ شَ  لُ ًَل هِ  رَ هَ ظَ وَ . تِ بْ السَّ وَ  ةِ عَ مُ جُ الْ وَ  يسِ مِ خَ الْ 
 لَِّ  دُ مْ حَ لْ اَ : " ولُ قُ يَ وَ  يحٍ بِ سْ تَ وَ  يرٍ بِ كْ تَ وَ  يلٍ لـِ هْ تَ بِ  هُ تَ وْ َص  عَ فَ رَ  هُ احَ بَ َص  هللاُ  حَ بَ ْص أَ 
ي فِ  دٍ حَ أَ  عَ مَ  ْث دَّ حَ تَ يَ  مْ لَ ، وَ  ةً يلَ وِ طَ  ةً دَّ مُ  ْب رَ شْ يَ  مْ لَ وَ  لْ كُ أْ يَ  مْ لَ وَ  " لْ زَ يَ  مْ ي لَ ذِ الَّ 
 تَ يْ كَ  ونَ ولُ قُ يَ ، وَ ون  نُ جُ  هُ ذَ خَ أَ  امُ مَ اْْلِ :  انُ وَ خْ اْْلِ وَ  اُس النَّ  ولُ قُ يَ ، وَ  ةِ دَّ مُّ الْ  كَ لْ تِ 
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ى لَ إِ  هُ الُ خَ  بَ هَ ى ذَ تَّ حَ   ٍ يْ شَ بِ  الِ بَ يُ  مْ لَ ، وَ  هُ بَّ رَ  رُ كُ ذْ يَ  وَ ـهُ ، وَ  هِ رِ مْ ي أَ فِ  تَ يْ كَ وَ 
 عَ جَ ا رَ مَّ لَ وَ " نَّ جُ  هُ نَّ ِِلَ  امِ مَ اْْلِ  كَ نِ ي ابْ فِ  مْ قُ "  هُ وا لَ الُ قَ فَ  مِ وْ قَ الْ  سِ لِ جْ مَ  يْ ي أَ ادِ النَّ 
 كَ نَ ابْ  نَّ إِ : " كَ وا لَ الُ قَ  اَس النَّ  نَّ ي إِ الِ ا خَ يَ :  هُ لَ  الَ قَ وَ  اهُ عَ دَ  ارِ ى الدَّ لَ إِ  هُ الُ خَ 
 ْب لُ اطْ وَ  مْ قـُ فَ  ي رِ مْ أَ بِ  كَ رُ بِ خْ يُ  نْ مَ  تَ دْ رَ أَ  نْ ي إِ الِ ا خَ يَ :"  الَ قَ . مْ عَ نَ :  الَ قَ " نَّ جُ 
 ةِ فَ رَّ شَ المُ  ةَ كَّ ى مَ لَ إِ  تَ بْ هَ ا ذَ ذَ ، إِ ا هللاُ هَ فَ رَّ شَ  ةِ مَ رَّ كَ مُ الْ  ةَ كَّ ى مَ لَ إِ  هْ جَّ وَ تَ ا ، وَ ادً زَ 
ي فِ  هُ ابَ َص أَ  امُ مَ ى اْلِ مَّ سَ يُ  ىَص قْ اِْلَ  بِ رِ غْ مَ ي الْ ا فِ نً ي ابْ لِ  نَّ إِ : ا هَ لِ هْ ِِلَ  لْ ـقـُ فَ 
 هِ رِ مْ ي أَ ا ُحْرُت فِ نَ أَ ، وَ يلٍ لِ قَ بِ  رَ ثَ كْ أَ  وْ أَ  ةً نَ سَ  نَ يعِ بَ رْ أَ  غَ لَ بَ  وَ هُ ، وَ  ون  نُ جُ  ةِ نَ السَّ  هِ ذِ هَ 
" : ـهُ ــالُ خَ  هُ ــلَ  الَ ـــقَ ،  "ائً يْ ي شَ رِ مْ ي أَ فِ  كَ مُ لِّ عَ يُ  نْ مَ  دُ جِ  تَ ًَل فَ  كَ لِ ذَ  لْ عَ فـْ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ 
 َِل ، وَ ْس لِ اجْ فَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ْر دِ قـْ تَ  مْ لَ  نْ إِ "  امُ مَ اْْلِ  هُ لَ  الَ قَ  مَّ ـثُ   "هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ  أَ َِل  كَ لِ ذَ 
ي بِّ رَ  نَّ ِِلَ  يبِّ رَ  رُ يْ ي غَ رِ مْ أَ  فُ رِ عْ  يَ َِل ي ، وَ رِ مْ وا أَ لُ هِ جَ  ينَ ذِ الَّ  اسِ النَّ  لَ وْ قَ  عْ مِ تَ سْ تَ 
 ى هللاِ لَ عَ  تُ لْ كَ وَ ، تَ  هُ رُ يْ غَ  د  حَ ي أَ ينِ فِ شْ  يَ َِل وَ   يَّ فِ  انَ ا كَ ي مَ بِ  لَ عَ ي جَ ذِ الَّ  وَ ـهُ 
 "  يًًل كِ وَ  اهللِ ى بِ فَ كَ وَ 

ي ينِ سِ بِ لْ ي أَ تِ مَّ ا عَ يَ : " ا هَ لَ  الَ قَ وَ  وْ جَ  مَ ادَ ءَ ى مَّ سَ ي تُ تِ الَّ  هُ ـتـَ مَّ ا عَ عَ ا دَ ذَ هَ  دَ عْ بَ وَ 
 هُ تَ خْ ا أُ عَ دَ  مَّ ثُ " ا يَ نْ ي الدُّ ا فِ دً حَ أَ  هِ طِ عْ يُ  مْ ا لَ دً لَ وَ  اكِ طَ عْ أَ  هللاَ  نَّ إِ  نِ يْ َض يَ بْ أَ  نِ يْ بَ وْ ثَ 
 هللاَ  نَّ إِ  نِ يْ يدَ دِ جَ  نِ يْ بَ وْ ي ثَ ينِ سِ بِ لْ أَ  وْ جَ  ايْ جَ ا يَ :" اهَ لَ  الَ قَ وَ  مِّ اِْلُ  ةِ هَ جِ  نْ مِ 
: " الَ قَ ، وَ نِ يْ تَ رَ اهِ الطَّ  هِ يْ تَ جَ وْ ا زَ عَ دَ  مَّ ــثُ " ا يَ نْ ي الدُّ ا فِ دً حَ أَ  هِ طِ عْ يُ  مْ ا لَ خً أَ  اكِ طَ عْ أَ 



                                                                                                               

 - 22 - 

 هِ طِ عْ يُ  مْ ا لَ جً وْ ا زَ مَ اكُ طَ عْ أَ  هللاَ  نَّ ا إِ رَ بِ اْص  ةُ يَّ كِ الزَّ  مَ رْ فَ ا يَ وَ  ةُ رَ اهِ الطَّ  ةُ مَ اطِ فَ  ايَ 
ا ذَ هَ ا وَ مَ كُ عَ مَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  امَ مَ اْلِ  نَّ ا أَ مَ كُ مُ لِ عَ ، أُ ا ِ سَ النِّ  نَ ا مِ يَ نْ ي الدُّ ا فِ دً حَ أَ 

 هِ تِ يئَ شِ مَ بِ  ةِ يقَ لِ خَ الْ  قَ وْ ي فَ نِ عَ فَ رَ  هُ نَّ ِِلَ  ا ُ شَ ا يَ مَ  لُ عَ فْ يَ  هللاَ  نَّ ِِلَ  دٍ احِ وَ ا بِ سَ يْ لَ  امُ مَ اْلِ 
 ". هِ يْ لَ ا إِ يً اعِ ي دَ نِ لَ عَ جَ وَ 

ـــــوا ـيــــبُ جِ أَ : ولُ قُ يَ ، وَ نِّ جِ الْ وَ  سِ نْ اْلِ  نَ يْ بَ  نِ يْ لـَ ـقَ ـو الثَّ عُ دْ يَ  امَ قَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ وَ 
 "ةٍ نَ سَ  دَ عْ بَ  ةً نَ سَ  هُ ولُ قُ  يَ ي، َِل رِ يْ ا غَ ذَ ي هَ لِ وْ قَ  الَ قَ  نْ مَ " :الَ قَ ا وَ رـً هْ جَ  هللاِ  يَ اعِ دَ 
 ضِ ئِ ارَ فَ ي الْ فِ  دُ هِ تَ جْ يَ ، وَ ةً يَّ نِ ًَل عَ ا وَ ر  ا، سِ ارً هَ نَ  وَ ًًل يْ لَ  هِ بِّ رَ  رَ كْ ذِ  رُ ثِ كْ يُ  لَ عَ جَ  مَّ ــثُ 
 الِ جَ الرِّ  نَ يْ ، بَ هِ ابِ حَ ْص أَ وَ  هِ الِ يَ عِ ِمـْن  هِ بِ  قَ لَّ عَ تَ  نْ مَ  كَ لِ ذَ بِ  رُ مُ أْ يَ وَ  ن،ِ نَ السُّ وَ 
ا دً حَ أَ  كْ رُ تْ يَ  مْ لَ ، وَ كَ لِ ي ذَ فِ  ا   وَ سَ  دُ بْ عَ الْ وَ  رُّ حُ الْ ، وَ يرِ بِ كَ الْ وَ  يرِ غِ الصَّ ، وَ ا ِ سَ النِّ وَ 
 .هِ اتِ وَ هَ شَ  لُ عَ فْ يَ  هِ ارِ ي دَ فِ 

 نَ يْ ، بَ ةَ رَ اهِ الظَّ  اتِ زَ جِ عْ مُ الْ ، وَ ةَ رَ اهِ بَ الْ  اتِ اْليَ  هُ عَ مَ  هللاُ  عَ مَ جَ  هُ رُ مْ أَ  رَ هَ ا ظَ مَّ لَ وَ 
، كِ سْ مِ الْ  نَ مِ  بَ يَ طْ أَ  هِ ارِ دَ  يبُ طِ وَ  هُ يبُ طِ  انَ كَ  رَ ـهَ ا ظَ مَّ لَ ، وَ ينَ بِ ذِّ كَ مُ الْ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ 
ى لَ إِ  كَ لِ ى ذَ رَ سَ ، وَ هِ ابِ حَ ْص أَ  اتِ حَ بْ سُ وَ  هِ تِ حَ بْ سُ  يبُ طِ وَ  هِ دِ جِ سْ مَ  يبُ طِ  كَ لِ ذَ كَ 
 . ةِ ارَ هَ الطَّ وَ  رِ كْ ى الذِّ لَ وا عَ تُ بَ ثَ  ينَ ذِ الَّ  هِ ابِ حَ ْص أَ  ضِ عْ بَ 

 انَ ا كَ مَ كَ  كِّ ي الشَّ فِ  مْ هُ نْ مِ  ير  ثِ كَ ، وَ هِ وا بِ نُ آمَ وَ  وهُ ا ُ جَ  اسِ ي النَّ فِ  هُ رُ مْ ا أَ شَ ا فَ مَّ لَ وَ 
 .ةِ يَّ اِض مَ الْ  الِ يَ جْ ي اِْلَ فِ  هللاِ  لُ هْ أَ 
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 طَ قَ ا سَ دً حَ أَ  خَ فَ ا نَ ذَ إِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ  انَ كَ وَ .دُّ ــعَ  تُ َِل وَ  رُ َص حْ  تُ َِل  بُ ائِ جَ عَ  هُ لَ  انَ كَ وَ  
 ِلَ  ب  وْ ثَ  هُ لَ  انَ كَ وَ ، هُ يمَ قِ ى يُ تَّ حَ  نُ مَ الزَّ  الَ طَ  وْ لَ وَ   ٍ يْ شَ بِ  رُ عُ شْ  يَ ، َِل ت  يِّ مَ  هُ نَّ أَ كَ 
 كَّ شَ ، وَ اوجً لُ ا عَ يدً دِ شَ  انَ كَ  وْ لَ ، وَ هِ سِ أْ ى رَ لَ عَ  هُ لَ مِ حْ يَ  نْ أَ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  د  حَ أَ  رُ دِ قْ يَ 
ى لَ عَ  بَ وْ الثَّ  لَ عَ ا جَ مَّ لَ ، وَ  لِ مْ حَ ي الْ فِ  ةٍ وَّ ـا قُ ذَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  هِ يذِ مِ ًَل تَ  دُ حَ أَ  كَ لِ ي ذَ فِ 
 هِ سِ أْ رَ  نْ عَ  بَ وْ الثَّ  عَ فَ ا رَ مَّ لَ ، وَ هُ سَ أْ رَ  كَ رِّ حَ يُ  نْ أَ  ْر دِ قْ يَ  مْ لَ ، وَ اقً رَ عَ  بَ بَّ َص تَ  هِ سِ أْ رَ 
 .هِ يْ لَ ا عَ ي  شِ غْ مَ  طَ قَ سَ 

 هِ ارِ ي دَ فِ  حِ الِ مَ الْ  يطِ حِ مُ الْ  رِ حْ بَ الْ  يْ أَ  مِّ يَ الْ  جُ وْ مَ  الَ ا سَ مَّ لَ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ  انَ كَ وَ 
 اسِ النَّ  عَ مَ  امَ قَ فَ  مْ هِ وتِ يُ ي بُ فِ  جِ وْ مَ الْ  انِ يَ تْ إِ  نْ مِ  وتِ يُ بُ الْ  ابُ حَ ْص أَ  هِ يْ لَ ا إِ كَ ا، شَ مً وْ يَ 
 هُ انَ يَ تْ إِ  نَّ ِِلَ  طَّ خَ ا الْ ذَ هَ  وزُ اِ جَ  يُ َِل :" الَ قَ وَ  هِ لِ جْ رِ ا بِ ط  خَ  طَّ خَ وَ  رِ حْ بَ الْ  لِ احِ ى سَ لَ إِ 
 الَ قَ  مَّ ـ، ثُ هللاُ  ا َ شَ  نْ إِ   ودُ عُ  يَ َِل  نْ كِ ا لَ يهَ ي فِ تِ الَّ  ةِ اسَ جَ النَّ  ذِ خْ ِِلَ  انَ كَ  ارِ ي الدَّ فِ 

ي نِ ونَ فُ رِ عْ  تَ َِل  مْ تُ ْنـأَ ، وَ مْ كُ لُ ثْ مِ  هُ نَّ أَ ي كَ نِ و ُ سُ ا يَ مَ  بُّ حِ  يُ ي َِل رِ مْ أَ  عُ بَ تْ يَ  رَ حْ بَ الْ  نَّ إِ : "
 دَ عْ بَ  جُ وْ مَ الْ  عُ جِ رْ يَ  مْ لَ وَ " ي رِ مْ أَ  وزُ اِ جَ  يُ ي، َِل بِّ رَ  دَ نْ ي عِ رِ دْ قَ  فَ رَ عَ ي وَ نِ فَ رَ عَ  وَ هُ وَ 
 هِ نِ ابْ  نِ مَ ي زَ فِ  لَ زَ ي نَ ذِ الَّ  ونِ اعُ الطَّ  بِ بَ سَ بِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  ارُ الدَّ  تِ لـَ قـِ نُ  نْ ى أَ لَ إِ  كَ لِ ذَ 
  .ىيسَ عِ  هللاِ  وحِ رُ 

 هُ يذَ مِ لْ تِ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ ، وَ هِ نِ ذْ إِ بِ  ِلَّ إِ  هُ بَ وْ ثَ  َس بَ لْ يَ  نْ أَ  د  حَ أَ  رُ دِ قْ  يَ َِل  هُ نَّ ، أَ هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
 هللاِ  امُ مَ إِ  دُ يِّ السَّ  هُ لَ سَ رْ ، أَ تَ نْ بِ  ْر مَ مُ  هُ لَ  الُ قً يُ  ةِ امَ قَ الْ  يلَ وِ ، طَ ةٍ وَّ ا قُ ذَ  انَ كَ  لَ وَّ اِْلَ 



                                                                                                               

 - 24 - 

 جَ رَ ا خَ مَّ لَ وَ  دِ يِّ السَّ  بَ وْ ثَ  ذَ خَ أَ وَ  رِ جْ فَ الْ  تَ قْ وَ  امَ قَ وَ  ،لِ يْ اللَّ  تَ قْ وَ  اْر كَ ى دَ لَ ا إِ ومً يَ 
 ومَ قُ يَ  نْ أَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ وَ  كَ رَ بَ  هُ سَ بِ ا لَ مَّ لَ ، وَ حَ بْ الصُّ  يَ لِ َص يُ لِ  بَ وْ الثَّ  َس بِ لَ  ةِ يَ رْ قَ الْ  نَ مِ 
وا رُ بَ خْ أَ وَ  ،اكَ نَ هُ  اُس النَّ  هُ دَ جَ وَ وَ  ُس مْ الشَّ  تِ عَ لَ ى طَ تَّ حَ  عِ ِض وْ مَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  ثَ كَ مَ وَ 
 .هُ نْ عَ  بَ وْ الثَّ  ذَ خَ أَ وَ  هُ ا َ فجَ ، َ هللاِ  امَ مَ إِ  كَ لِ ذَ بِ 

 وَ حْ نَ  هَ جَّ وَ تَ وَ  وفْ يُ  دَ نْ عِ  هِ ارِ دَ  نْ ا مِ مً وْ يَ  امَ قَ  هللاِ  ةِ رَ دْ ـقُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ  انَ كَ وَ 
 مْ يهِ فِ ، وَ  هِ ابِ حَ ْص أَ  رِ ابِ كَ أَ  َض عْ بَ  هُ عَ مَ  بَ حَ طَ اْص ، وَ  هِ تِ رَ جْ هِ  ارِ دَ  ينْ رِ بَ مْ كَ 

،  يْ كَ  هللاِ  دُ بْ عَ  هِ رِّ سِ  بُ احِ َص وَ  هُ يبُ بِ حَ وَ  هُ رُ ــهُ ِص وَ  لُ جَ  هللاِ  دُ بْ عَ   هُ بُ يبِ حَ وَ  هُ رُ ــهْ ِص 
 مْ يهِ فِ  دُ يِّ السَّ  انَ كَ ، وَ ارِ يَ خْ اِْلَ  نَ مِ  مْ هُ رُ يْ غَ وَ  ايْ بَ  بَ مْ دِ وَ ،  ييْ جِ  هللاِ  بَ مْ َص مَ وَ 
 ىسَ رْ وا مَ غُ لَ ى بَ تَ حَ  رِ حْ بَ الْ  لِ احِ ى سَ لَ عَ  ونَ شُ مْ يَ  ارِ مَ قْ اِْلَ  نَ يْ بَ  سِ مْ الشَّ كَ 
 مْ هُ نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  هَ جَّ وَ تَ  نْ مَ  لُّ ـكُ   هِ ابِ حَ ْص أَ  عَ مَ  حُ زَ مْ يَ  هِ الِ َص خِ  نْ مِ  انَ كَ وَ  ،ينْ رِ بَ مْ كَ 
ي ا فِ اهَ رَ ذَ وَ  ابِ رَ ــالتُّ  نَ مِ  ةً َض بْ قَ  ذَ خَ أَ ، فَ  اتِ هَ جِ ي الْ وا فِ قُ رَ تَ افْ ، وَ ةٍ هَ ى جِ لَ إِ  بَ رَ هَ 
،   ٍ يْ شَ بِ  ْر عَ شْ يَ  مْ لَ وَ  ت  يِّ مَ  هُ نَّ أَ كَ  هِ عِ ِض وْ ي مَ فِ  طَ قَ سَ  مْ هُ نْ مِ  دٍ احِ وَ  لُّ كُ ، فَ  ا ِ وَ هَ الْ 
ى، تَ وْ مَ  مْ هُ نَّ أَ كَ  دٍ احِ وَ  عٍ ِض وْ ي مَ فِ  مْ هُ عَ مَ جَ وَ   هِ لِ جْ رِ بِ  مْ هُ نْ مُ  دٍ احِ وَ  لَّ كُ  ذَ خَ أَ فَ  ا َ جَ وَ 
: واالُ قَ وَ " ي؟ نِّ وا مِ بُ رَ هْ تَ  نْ أَ  ونَ رُ دِ قْ تَ  لْ هَ : " الَ قَ وَ  مْ هُ لُّ وا كُ امُ قَ فَ  هِ بِ وْ ثَ بِ  مْ هُ خَ فَ نَ  مَّ ـثُ 
 .اينً قِ يَ ا وَ انً يمَ وا إِ ادُ دَ ازْ وَ  هللاِ  رِ مْ أَ  نْ وا مِ بُ جِ عَ وَ " هللاِ ، وَِل " 



                                                                                                               

 - 25 - 

 ارِ ، دَ  ينْ رِ بَ مْ كَ  دَ نْ عِ  حِ بـْ الصُّ  ًلةَ َص  هُ عَ ا مَ نَ يْ لَّ ، َص  هللاِ  نِ ذْ إِ ، بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ  
 هِ مِ وْ لَ  نْ مِ  بَ ِض غَ وَ  مِ ًلَ كَ الْ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ  نْ سِ حْ يُ  مْ ا لَ يمَ فِ  هِ ابِ حَ ْص أَ  دَ حَ أَ  مَ َِل وَ  هِ تِ رَ جْ هَ 
 هِ انِ وَ خْ ى إِ لَ إِ  وعَ جُ الرُّ  ادَ رَ أَ وَ  هُ اعَ تَ مَ وَ  هُ وقَ دُ نْ ُص  جَ رَ خْ أَ ، وَ  اقَّ يَ  الِ ءَ  وَ هُ وَ 
ا ، ذَ هَ  هِ امِ قَ مَ  نْ مِ  امَ قَ  نْ إِ :"  هللاِ  امُ مَ إِ  مُ ظَ عْ اِلَ  دُ ـيـِّ السَّ  الَ قَ وَ . ينَ دِ احِ جَ مُ الْ 
 نْ ا مِ مً ائِ قَ  عِ ِض وْ مَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  لُ جُ الرَّ  ثَ كَ مَ وَ " هللاِ  امِ مَ إِ بِ  تُ سْ ي لَ نِّ وا أَ مُ لَ اعْ فَ 
 بَ رِ غْ مَ الْ وَ  رَ ْص عَ الْ وَ  رَ هْ ا الظُّ نَ يْ لَّ َص  نْ ى أَ لَ إِ  سِ مْ الشَّ  وعِ لُ طُ  دَ عْ بَ  حِ بْ الصُّ  تِ قْ وَ 
ا مَّ لَ وَ  اسِ النَّ  وعِ جُ هُ  دَ عْ بَ  هُ عَ جَ ْض أَ وَ  دُ ـيـِّ السَّ  ا َ جَ ، وَ اُس النَّ  امَ ى نَ تَّ حَ  ا َ شَ عِ الْ وَ 
 امُ مَ إِ  دُ يِّ السَّ  انَ ا كَ ًض يْ أَ وَ  .لَ عَ ا فَ ى مَ لَ عَ  مَ دِ نَ وَ  ابَ تَ وَ  هُ ا َ جَ  هُ احَ بَ َص  هللاُ  حَ بَ ْص أَ 

 ىحَ الضُّ  تَ قْ وَ  يمِ رِ كَ الْ  هِ مِ فَ بِ  هُ خَ فَ نَ وَ  ينْ رِ بِ مْ كَ  دَ نْ عِ  لَّ َص  ارَ بَ  هُ يذَ مِ لْ تِ   حُ ازِ مَ يُ  هللاِ 
 هُ ا َ جَ  مَّ ـي ثُ انِ الثَّ  مِ وْ يَ الْ  حِ بْ ى ُص لَ إِ  كْ رَّ حَ تَ يَ  مْ لَ ، وَ  ع  جِ طَ ْض مُ  ت  يِّ مَ  هُ نَّ أَ كَ   طَ قَ سَ وَ 
 ولُ سُ ى رَ َض ا مَ مَ  دَ عْ بَ  عُ مَ سْ ِل يُ وَ  هُ لُ عَ فْ يَ  د  حَ ى أَ رَ  يُ ال َِل عَ فْ اِْلَ  هِ ذِ هَ  لُ ثْ مِ . هُ امَ قَ أَ وَ 

 .مُ ًَل السَّ  هِ يْ لَ عَ  هِ انِ مَ ى زَ لَ إِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ صّلى هللا عَ هللِا 

 اُس النَّ  عَ مِ سَ وَ  مُ ًَل السَّ  هِ يْ لَ عَ  يُّ دِ هْ مَ الْ  امُ مَ اْلِ  رَ هَ ا ظَ مَّ لَ  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
 الُ قَ يُ  مُ اِلسْ  لكَ ذِ ، وَ  يلْ مِ دَ بِ  يَ ـنِّ ي كُ ذِ الَّ  وْر جُ كَ  يرُ مِ أَ  لَ سَ رْ ، أَ هِ اتِ زَ جِ عْ مُ وَ  هُ تَ وَ عْ دَ 
 يلْ مِ دَ  هُ مُ اسْ   وَ هُ ، وَ  كِ لِ مَ الْ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  انِ مَ لزَّ ا لِ وَّ أَ  نْ مِ  مْ هُ دَ لَ بَ  كَ لَ مَ  نْ مَ  لِّ كُ لِ 

 كَ يْ لَ عَ  مُ لِّ سَ يُ  هُ لَ  لْ ـقُ  هِ يْ لَ إِ  تَ بْ هَ ا ذَ ذَ إِ :"  هِ ولِ سُ رَ لِ  الَ قَ  وَ هُ ، وَ  الْ فَ  ِب وْ لَ  بَ مْ َص 
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 هُ ولَ سُ رَ  ْر بِ خْ يُ  مْ لَ وَ "هِ امِ نَ ي مَ ا فِ آهَ ي رَ تِ الَّ  اهُ يَ ؤْ رُ  كَ رُ بِ خْ تَ سْ يَ ، وَ ِب وْ لَ  بَ مْ َص  يلْ مِ دَ 
 هُ نَّ إِ  هُ لَ  لْ قُ   تَ عْ جَ ا رَ ذَ إِ :" هُ لَ  الَ قَ  هُ مَ ًَل كَ  هللاِ  امُ مَ إِ  دُ يِّ السَّ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ فَ   اهُ يَ ؤْ رُ 
ى لَّ َص ، وَ  ةً ارَ خَ تِ اسْ  كَ لِ ذَ بِ  ادَ رَ أَ ، وَ  ا ِ ورَ اشُ عَ الْ  ةِ لَ يْ ي لَ فِ  ا ِ شَ عِ الْ  ةِ ًَل َص  دَ عْ بَ  أَ ضَّ وَ تَ 
 هُ نَّ أَ  هِ امِ نَ ي مَ ى فِ أَ رَ وَ  امَ نَ وَ  عَ جَ طَ اْض  مَّ ـيس ثُ  ةَ ورَ سُ  ةٍ عَ كَ رَ  لِّ كُ ي فِ  أَ رَ قَ وَ  نِ يْ تَ عَ كَ رَ 
 لِ هْ ى أَ لَ عَ  مَ سَّ قَ وَ  ادً احِ وَ  وَ هُ  بَ رِ شَ وَ  ا ِ مَ الدِّ  نَ مِ  ةٍ و َ لُ مْ مَ  ةٍ يَ قِ سْ أَ  ةُ ثَ ًَل ثَ  هُ لَ  يَ طِ عْ أُ 
 عَ مِ ا سَ مَّ لَ وَ  . ٍ يْ شَ بِ   هُ نْ مِ  هُ رْ بِ خْ يُ  مْ لَ وَ  دِ احِ وَ الْ  نِ عَ  دُ يِّ السَّ  تَ كَ سَ وَ  "ادً احِ وَ  دِ لَ بَ الْ 
 بَ تَ كَ ، وَ  هِ بِ  نَ آمَ وَ  بَ جَّ عَ ا تَ دً حَ ا أَ هَ بِ  يلْ مِ دَ  ْر بِ خْ يُ  مْ لَ وَ  اهُ يَ ؤْ رُ  نْ مِ  هُ الَ ا قَ مَ  يلْ مِ دَ 
ى لَ عَ  رُ دِ قْ  يَ َِل  هُ نَّ أَ  دُ يِّ السَّ  هُ رَ بَ خْ أَ وَ  اهُ رَ ى يَ تَّ حَ  يهِ تِ أْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  هُ نَّ أَ  هُ رُ بِ خْ يُ  ةً اوَ رَ بَ  هِ يْ لَ إِ 
 هُ لَ  الَ قَ  اْر وَ  بَ نْ دِ  هِ يرِ زِ وَ لِ  كَ لِ ذَ  يلْ مِ دَ  رَ بَ خْ ا أَ مَّ لَ وَ ".  اْر وَ  بَ نْ دِ  هُ كُ رُ تْ  يَ ، َِل  كَ لِ ذَ 

 كَ كُ لْ مُ  كَ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ ِل يَ وَ  كَ دَ عْ بَ  دَ لَ بَ الْ  كُ لِ مْ ا يَ كً لِ مَ  تُ فْ لَ خْ أَ  هِ يْ لَ إِ  تَ بْ هَ ا ذَ ذَ إِ :" 
 نْ مِ  دِ يِّ السَّ  لَ مَ جَ  ارْ وَ  بَ نْ دِ  هُ يرُ زِ وَ  ذَ خَ أَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ وَ  ةِ رَ اْلخِ  نِ ا عَ يَ نْ الدُّ  ارَ تَ اخْ وَ "
ي ذِ الَّ  فْ لُ جُ  يرَ مِ أَ  لَ اتِ قَ يُ  نْ أَ  يلْ مِ دَ  ادَ رَ ا أَ مَّ لَ وَ . ا يً دِّ عَ تَ ا وَ بً ْص غَ ا وَ رً هْ قَ  هِ يذِ مِ ًَل تَ 
 الَ تَ قِ الْ  يدُ رِ يُ ، وَ هِ شِ يْ ي جَ ي فِ لِ مَ جَ  عَ مَ  ْب هَ ذْ يَ  نْ مَ :" دُ يِّ السَّ  الَ قَ  ايْ جَ  رِ بُ لْ اَ  ىمَّ سَ يُ 
ا مَّ لَ ، وَ مْ هُ نَّ ظَ  هللاُ  َس كَّ عَ  نْ لكِ وَ  ةً بَ لَ وا غَ نُّ وا ظَ بُ هَ ا ذَ مَّ لَ فَ " هِ يقِ رِ ي طَ فِ  حُ لِ فْ  يُ َِل 
 سِ مْ الشَّ  الِ وَ زَ  تَ قْ وا وَ لُ زَ نَ  دِ لَ بَ الْ  كَ لِ ي ذَ وا فِ يتُ بِ يَ  مْ ، لَ هُ لُ مَ جَ  مْ يهِ فِ ، وَ دَ لَ بَ وا الْ لُ خَ دَ 
ي ي فِ ذِ الَّ  هُ لُ مَ جَ  هِ لِّ كُ  كَ لِ ذَ  بُ سبَ وَ . رِ ْص عَ الْ  تَ قْ وا وَ بُ رَ هَ وَ  دِ لَ بَ الْ  يرُ مِ أَ  مْ هُ ا َ جَ وَ 
 كَ لِ ذَ ى، وَ ارَ َص النَّ  هُ لَ تَ قَ  هِ دِ لَ ى بَ لَ إِ  يلْ مِ دَ  عَ جَ ا رَ مَّ لَ وَ . كَ لِ وا ذَ مُ لَ عْ يَ  مْ لَ ، وَ مْ هِ وشِ يُ جُ 



                                                                                                               

 - 27 - 

 لَ سَ رْ أَ  واعُ جَ رَ وا وَ بُ رَ ا هَ مَ  دَ بعْ ، وَ  ٍ يْ شَ بِ  هُ نْ عَ  هُ رْ بِ خْ يُ  مْ ي لَ تِ الَّ  ةِ يَ قِ سْ اِْلَ  دِ حَ أَ  يرُ سِ فْ تَ 
 ًًل مَ جَ  دِ يِّ لسَّ لِ  عَ فَ دَ وَ   ايْ جَ  رِ بُ لْ أَ ى لَ إِ  كْ ِس  كَ جَ وَ  ةَ نَ آمِ  اجْ جَ  ْر مَ مُ  هِ يْ يذَ مِ لْ تِ  دُ يِّ السَّ 
 .هِ يْ لَ إِ  هِ ولِ سُ رَ  لِ جْ ِِلَ  حَ لَ فْ أَ وَ  هِ لِ مَ جَ  نْ ا مِ رً يْ خَ 

ا ًص خْ شَ  فُ قَ وْ أَ  ا َ شَ  نْ إِ  انِ مَ الزَّ  بِ احِ َص  هللاِ  امِ مَ إِ  يْ أَ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
 ينَ لِ وَّ اِْلَ  رِ بَ خَ ا بِ نَ رُ بِ خْ يُ  فَ قَ وَ فَ  ةِ ا َ رَ قِ الْ  نَ ا مِ ئً يْ شَ  فُ رِ عْ  يَ َِل  وَ هُ وَ  ةً أَ رَ امْ  وِ  أَ ًًل جُ رَ 
 ارِ بَ خْ اِْلَ وَ  ظِ اعِ وَ مَ الْ  نَ مِ  بِ تُ كُ ي الْ ا فِ وبً تُ كْ مَ  انَ ا كَ مَّ مِ  يحٍ ِص فَ   انٍ سَ لِ بِ  ينَ رِ خَ اْْل وَ 
 . ا ئً يْ شَ  فُ رِ عْ  يَ َِل وَ  تُ كُ سْ يَ فَ   ْت كُ سْ اُ :  هُ لَ  الَ قَ  هُ ا َ ى شَ تَ مَ وَ 

 دِ لَ بَ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ر  يثِ كَ  هُ ابَ جَ أَ وَ  هُ تُ وَ عْ دَ  ْت شَ ا فَ مَّ لَ  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
ى ارَ َص لنَّ وا لِ الُ قَ ى ، وَ ارَ َص النَّ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَ يْ وا بَ شُ وَ ، وَ  هللاُ  اهُ طَ عْ ا أَ مَّ مِ  هُ مُ وْ قَ  هُ دَ سَ حَ 
 هُ لَ ، وَ  مْ كُ كَ لْ مُ  يلُ زِ ي يُ ذِ الَّ  يُّ دِ هْ مَ الْ  وَ هُ  هُ نَّ إِ :  الَ قَ ، وَ  هُ اعُ بَ تْ أَ  رَ ثُ كَ  امَ مَ اْلِ  نَّ إِ 
 نُ زِ حْ ا يُ يمَ ا فِ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ  هُ ابُ حَ ْص أَ  الَ قَ وَ  هِ ارِ ي دَ ا فِ هَ رُ خِ دَّ يُ  اح  مَ رِ وَ  عُ افِ دَ مَ وَ  وف  يُ سُ 
 هِ رِ مْ أَ  ادِ سَ فْ ا ِ وَ  هِ تِ وَ عْ دَ  ةِ الَ زَ ي إِ وا فِ الُ تَ احْ ، وَ  هُ نْ ى مِ ارَ َص النَّ  عَ زِ ى فَ تَّ حَ  وكَ لُ مُ الْ 
وا لُ عَ ا فَ مَ كَ  هِ فِ ًَل تْ ا ِ وَ  هِ لِ تْ قَ وَ  هِ ذِ خْ أَ  نَ يْ بَ  هِ رِ مْ ي أَ وا فِ رُ اوَ شَ تَ ، وَ  هِ ينِ دِ  لِ هْ أَ  يقِ رِ فْ تَ وَ 
 . هللاِ  لِ هْ أَ  ضِ عْ بَ بِ 

 دِ حَ أَ  عَ مَ  انِ يَّ انِ رَ ْص نَ  يهِ فِ  ثَ دَّ حَ تَ  ى ارَ َص النَّ  ضِ عْ بَ  دَ نْ عِ  هُ رُ مْ أَ  رَ هَ تَ ا اشْ مَّ لَ وَ 
 نِ يْ يذَ مِ لْ تِ  رُ اجِ التَّ  يَ قِ ، لَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ وَ  اجْ ي جَ يكِ دِ  هُ مُ اسْ ، وَ  هِ انِ وَ خْ إِ  نْ مِ  ارِ جَ التُّ 
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ا ، مَ هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ةَ نَ آمِ  اجْ جَ  ْر مَ مُ وَ  يكْ ِس  كَ جَ ا مَ هُ ، وَ  هِ ابِ حَ ْص أَ  ارِ يَ خْ أَ  نْ مِ 
 نَّ إِ : ي لِ اَِل قَ ا، وَ مَ هُ ثُ الِ ا ثَ نَ أَ وَ  نِ يْ يَّ انِ رَ ْص نَ  عَ مَ  تُ سْ لَ ي جَ نِّ إِ :" امَ هُ لَ  رُ اجِ التَّ  الَ قَ وَ 
 اهُ رَ بِ خْ تُ لِ  هِ يْ لَ ا إِ بَ هَ ذْ تَ لْ فَ  وهُ ذُ خُ أْ يَ لِ  ايعً رِ سَ  امِ مَ اْْلِ  خِ يْ ى الشَّ لَ إِ  ونَ بُ هَ ذْ يَ ى سَ ارَ َص النَّ 
،  لِ يْ اللَّ  فِ َص تَ نْ ي مُ ا فِ ا َ جَ وَ  رِ ْص عَ الْ  تِ قْ ي وَ فِ   يجْ كِ نْ تَ  دَ نْ  عِ ًَل حَ تَ ارْ وَ  " كَ لِ ذَ بِ 
 يْ أَ )  اهُ دَ جَ وَ فَ  هِ ارِ دَ  ا َ رَ وَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  ابَ بَ ى الْ لَ ا إِ ا َ جَ ا ، وَ امً يَ نِ  اَس ا النَّ دَ جَ وَ وَ 
"  ةِ عَ بَ رْ اِْلَ  رِّ سِ  لِ جْ ا ِِلَ مَ تُ ئْ ا جِ مَ كُ لَّ عَ لَ :" ا مَ هُ لَ  الَ قَ وَ ا مَ هُ رُ ظِ تَ نْ ا يَ فً اقِ وَ (  هللاِ  امَ مَ إِ 
 هُ  لَ اِلَ قَ " مْ هُ عُ ابِ رَ  هللاَ  نَّ ِِلَ  ة  عَ بَ رْ أَ  مْ هُ : " ا مَ هُ لَ  الَ قَ  مَّ ــ، ثُ "  ة  ثَ ًَل ثَ  مْ هُ : " هُ  لَ اَِل قَ 

 مْ هُ عُ ابِ رَ  وَ هُ  لَّ إِ  ة  ثَ َل ثَ  ى وَ جْ نَ  نْ مِ  ونُ كُ ا يَ مَ  :ى الَ عَ تَ  هُ لُ وْ قَ  اكَ ذَ وَ "  تَ قْ دَّ َص : "
ا مَ نَ يْ أَ  مْ هُ عَ مَ  وَ هُ  لَّ إِ  رَ ثَ كْ  أَ َل وَ  كَ لِ ذَ  نْ ى مِ نَ دْ  أَ َل وَ  مْ هُ سُ ادِ سَ  وَ هُ  لَّ إِ  ة  سَ مْ  خَ َل وَ 
 .  يم  لِ عَ  ء  يْ شَ  لِّ كُ بِ  هللاَ  نَّ ، إِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ وا يَ لُ مِ ا عَ مَ بِ  مْ هُ ئُ بِّ نَ يُ  مَّ ـوا ثُ انُ كَ 

: "  هُ  لَ اَِل قَ وَ  هِ يْ لَ ا إِ يَ تَ أَ وَ  نِ يْ وسَ اسُ جَ  هِ يْ لَ وا إِ لُ سَ رْ أَ  هِ يْ لَ إِ  مْ هِ انِ يَ تْ إِ  امُ يَّ أَ  ْت بَ رُ ا قَ مَّ لَ وَ 
 ى هللاِ لَ إِ  وبَ تُ نَ  نْ ا أَ نَ دْ رَ أَ  نُ حْ نَ وَ  ةً يلَ وِ طَ  ةً دَّ ى مُ ارَ َص النَّ  ةِ مَ دْ ي خِ ا فِ نَّ كُ  نُ حْ نَ 
ا مَ هُ رَ مَ أَ وَ " ن  سَ ا حَ مَ تُ لْ ا قُ مَ : "امَ هُ لَ  الَ قَ  "اةِ يَ حَ الْ ي ا فِ نَ مْ ا دُ ا مَ نَ بَّ رَ  رَ فِ غْ تَ سْ نَ وَ 
ا ا َ ا جَ مَ بِ  مُ لَ عْ أَ  وَ هُ وَ  ارِ ي الدَّ فِ  انِ ورَ دُ ا يَ مَ هُ كَ رَ تَ  مَّ ـ، ثُ سِ أْ الرَّ  قِ لْ حَ وَ  لِ استِ غْ اِلِ بِ 
ا امَ قَ  يهِ ي فِ تِ أْ ى يَ ارَ َص د النَّ اِ وَّ قُ  نْ ا مِ دً ائِ قَ  نَّ ا أَ مَ لِ ي عَ ذِ الَّ  مُ وْ يَ الْ  ا َ ا جَ مَّ لَ وَ . هِ بِ 
 ذَ خُ أْ نَ لِ  اْر كَ ى دَ لَ إِ  مَ وْ يَ الْ  عَ جِ رْ نَ  نْ ا أَ نَ دْ رَ أَ :"مِ ظَ عْ اِْلَ  دِ يِّ لسَّ  لِ اَِل قَ وَ  حِ بْ الصُّ  تَ قْ وَ 
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" ؟مْ هِ انِ رَ ظِ تَ نْ ا تَ مَ تُ نْ كُ  ْينِ ذَ الَّ  انِ رَ ظِ تَ نْ  تَ ِلَّ أَ : "ا هَ لَ  الَ قَ "  كَ يْ لَ إِ  عَ جِ رْ نَ وَ  انَ اعَ تَ مَ 
 ."ابَ هَ ذَ  مَّ ـثُ ا تَ ــكَ سَ فَ 

 مْ هُ ، وَ  ارِ فَّـ كُ الْ  هِ ابِ حَ ْص أَ  عَ ى مَ ارَ َص النَّ  ادِ وَّ قُ  نْ مِ  د  ائِ قَ  ا َ جَ  مِ وْ يَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ وَ 
 كِّ كُ  بَ مْ َص مَ  وَ هُ ، وَ  هِ مِ وْ قَ  اقِ سَّ فُ  نْ مِ  ارِ جَّ فُ الْ  دُ حَ أَ  مْ هُ ادَ قَ ا ، وَ ابً كَّ رُ  ونَ عُ بَ رْ أَ 
 كَ لِ ي ذَ فِ  وهُ دُ جِ يَ  نْ أَ  ونَ جُ رْ يَ ، وَ  هُ ًَل صَّ مُ  عِ ِض وْ مَ  يْ َل مَّ جَ  وَ حْ وا نَ هُ جَّ وَ تَ وَ 
 وَ حْ وا نَ هُ جَّ وَ ، تَ  عِ ِض وْ مَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  وهُ دُ جِ يَ  مْ ا لَ مَ لِ وَ  اسِ النَّ  نَ ا مِ يً الِ خَ   عِ ِض وْ مَ الْ 
 ابِ ي بَ فِ  رِ هْ الظُّ  تَ قْ ا وَ يرً ثِ ا كَ رً كْ ذِ  هللاَ  ونَ رُ كُ ذْ يَ  هُ ابَ حَ ْص وا أَ دُ جَ وَ ، وَ  هِ ارِ دَ 
ْلِمِه عِ  عَ مَ  ةِ اعَ مَ جَ ى الْ لَ وا إِ بُ هَ ذْ يَ لِ  يَ قِ بَ  نْ مَ  رُ مُ أْ يَ  ارِ ي الدَّ فِ  وَ هُ ، وَ  هِ دِ جِ سْ مَ 
ي فِ  وَ هُ :" مْ هُ وا لَ الُ قَ وَ  "؟ امُ مَ اْْلِ  نَ يْ أَ : " وا الُ وا قَ ا ُ ا جَ مَّ لَ وَ .  ا ِ دَ عْ اِْلَ  انِ يَ تْ إِ بِ 

ي نِ ذَ خُ أْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ ي وَ نِ اءَ جَ  نْ مَ : "  مْ هُ لَ  ولُ قُ يَ  كَ لِ ذَ  لَ بْ قَ  هللاِ  امُ مَ إِ  انَ كَ وَ " ارِ الدَّ 
 تُ يْ فَ َتـا اكْ نَ أَ ي، فَ بِّ رَ  عَ ي مَ ونِ كُ رُ اتْ وَ   هُ وا لَ ومُ قُ  تَ َل ، فَ مْ كُ نَ يْ ي بَ نِ لَ تُ قْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  وْ أَ 
"  يل  كِ وَ  اللِ بِ  ىفَ كَ وَ  ى هللاِ لَ عَ  تُ لْ كَّ وَ تَ : "  الَ قَ  مَّ ـ، ثُ "  هِ رِ يْ غَ بِ  ينُ عِ تَ سْ  أَ َل ي وَ بِّ رَ بِ 
 مْ هُ لُّ كُ  وْف يُ  لُ هْ أَ ، وَ هِ ارِ ي دَ فِ  ارِ فَّ كُ الْ  نْ مِ  هُ عَ مَ  نْ مَ ى وَ ارَ َص النَّ  دُ ائِ قَ  هُ ا َ ا جَ مَّ لَ وَ 
 وَ ـهُ ، وَ مْ هِ حِ ًَل سِ وَ  مْ هِ وفِ يُ سُ  عَ مَ  مْ هُ ، وَ ارِ فَّـ كُ الْ  الُ حَ وَ  هُ الُ حَ  فَ يْ كَ  ونَ رُ ظُ نْ وا يَ جُ رَ خَ 
 د  حَ أَ  عْ فَ رْ  يَ َل : " هِ ابِ حَ ْص ِِلَ  الَ قَ ، وَ هِ ى بِ فَ تَ اكْ فَ  هِ بِّ رَ بِ  لَ كُّ وَ التَّ  ِلَّ إِ     يْ شَ  هُ عَ مَ  َس يْ لَ 
ََ َل  طْ قَ فَ  وا هللاَ رُ كُ اذْ ا ، فَ ود   عُ َل ا وَ د  يَ  مْ كُ نْ مِ   مْ هُ اتَ وَ ْص وا أَ عُ فَ رَ فَ  " .كَ لِ ذَ  رَ يْ  
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 ارَ النَّ  لَ عَ جَ وَ  هِ عِ فَ دْ مِ وَ  هِ فِ يْ سَ  عَ مَ  لَ خَ دَ وَ  هِ ارِ دَ  رَ تْ سِ  ارِ فَّ كُ الْ  دُ ائِ قَ  عَ طَ قَ ، وَ هللاِ  رِ كْ ذِ بِ 
 ِلَ :  الَ قَ وَ  ،أَ فَ طَ انْ فَ  هِ يْ لَ عَ  هُ دَ يَ  دُ يِّ السَّ  عَ َض وَ ، فَ  هُ قَ رِ حْ يَ لِ  هِ وتِ يُ بُ  نْ مِ  تٍ يْ ي بَ فِ 
ا ، ي  انِ ثَ  هُ دَ قَ وْ أَ فَ  ،دْ ـقَّ وَ تَ  تَ َِل :  دُ يِّ السَّ  الَ قَ ؟ وَ  بُ هِ تَ لْ تَ :  ارُ فَّ كُ الْ  الَ قَ ، وَ  ْب هِ تَ لْ تَ 
ُد يِّ السَّ  فَ شَ كَ ، وَ أُ بَ نْ  يَ ي َِل ذِ الَّ  هُ سَ دَّ سَ مُ  دُ ائِ قَ الْ  جَ رَ خْ أَ وَ  أَ فَ طَ انْ فَ  هُ دَ يَ  يهِ فِ  لَ عَ جَ وَ 
 عَ فَ دَ وَ  هِ نِ ذُ أُ  بِ قـُ ي ثُ فِ  عَ فَ ا دَ مَّ لَ وَ "  عْ فَ ادْ ا  وَ نَ هُ  لْ عَ جْ اِ :" رِ افِ كَ لْ لِ  الَ قَ وَ  هِ نِ ذُ أُ  بَ ثُـقُ 
ي فِ  لَ عَ جَ وَ " ا نَ هُ  لْ عَ اجْ :"  الَ قَ وَ  هُ تَ رَ اِص خَ  فَ شَ ، كَ ذْ فِّ نَ يُ  مْ لَ وَ  اتٍ رَّ مَ  وْ أَ  ةً رَّ مَ 
وا انُ ي كَ تِ الَّ  هُ تَ لَ سِ لْ سِ  ذَ خَ أَ وا وَ ارُ حَ ، وَ هُ سُ دَّ سَ مُ  ذْ فِّ نَ يُ  مْ لَ فَ  عَ فَ دَ ، وَ عِ ِض وْ مَ الْ  كَ لِ ذَ 
 هِ يْ لَ إِ  هُ دَ يَ  دُ يِّ السَّ  دَّ مَ وَ ، لَ ـتـْ قَ الْ  هِ بِ  ونَ يدُ رِ يُ وَ  وهُ رُ سَ أَ  نْ مَ  لِّ كُ  دِ ي يَ ا فِ هَ ونَ لُ عَ جْ يَ 
 ةً رَّ مَ  هِ دِ ي يَ ا فِ هَ لَ عَ جَ وَ  ابِ رَ ى التُّ لَ عَ  ْت طَ قَ سَ  هُ لُ عْ فِ  مَّ ا تَ مَّ لَ ، وَ ةَ لَ سِ لْ ا السِّ يهَ فِ  لَ عَ جَ وَ 
 ا ِ مَ السَّ  وَ حْ نَ  دُ يِّ السَّ  هُ عَ فَ رَ فَ  ةٍ وَّ قُ بِ  ارِ فَّ كُ الْ  دُ ائِ قَ  هُ الَ َص  مَّ ـ، ثُ  ْت طَ قَ سَ وَ  ةً يَّ انِ ثَ 
 هُ ادَ وَ جَ  بَ كِ رَ وَ  هِ سِ رَ فَ  وَ حْ نَ  بَ رَ هَ وَ  امَ قَ وَ  رُ افِ كَ ى الْ كَ بَ فَ   ضِ رْ ي اِْلَ فِ  هُ بَ رَ َض وَ 
 . َ َِل ذِّ أَ  ينَ ونِ زُ حْ مَ  هُ ابُ حَ ْص أَ  هُ عَ بِ تَ وَ  اْر كَ دَ  وَ حْ ا نَ عً اجِ رَ 

 َس يْ لَ  هِ يْ لَ ي إِ ونِ مُ تُ لْ سَ رْ ي أَ ذِ الَّ  امَ مَ اْْلِ  نَّ إِ : " هُ لَ سَ رْ أَ  نْ مَ لِ  الَ قَ  دُ ائِ قَ الْ  عَ جَ ا رَ مَّ لَ وَ 
ى ارَ َص النَّ  يعُ مِ جَ  نَ زِ حَ فَ   " ق  حَ  يهِ فِ  يلَ ا قِ مَ لُّ كُ ، وَ هُ لَ ثْ ا مِ دً حَ أَ  رَ أَ  مْ لَ ، وَ انٍ سَ نْ إِ بِ 
" ي شِ يْ جَ  عَ مَ  هِ يْ لَ إِ  بُ هَ ذْ أَ : " مْ هُ كُ لِ مَ  الَ قَ ، وَ هِ رِ مْ أَ  نْ وا مِ عُ مِ ا سَ مَ لِ  مِ وْ يَ الْ  كَ لِ ذَ لِ 
 هُ ا لَ م  عَ  انَ كَ ، وَ انِ مَ الزَّ  كَ لِ ي ذَ فِ  دِ لَ بَ ي الْ فِ  مْ هُ يرَ زِ وَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  اْر كَ دَ  خَ يْ ا شَ عَ دَ وَ 
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 هِ يْ لَ إِ  ْب هَ ذْ  تَ َِل : " ى ارَ َص النَّ  كِ لِ مَ لِ  هُ مُّ عَ  الَ قَ ، وَ  وْ جَ  نِ سَ حَ الْ  يهِ بِ أَ  مِّ أُ  ةِ هَ جِ  نْ مِ 
 َس يْ لَ  اُس النَّ  هُ الَ ا قَ مَ ، فَ كَ يْ لَ ي إِ عِ ي مَ تِ أْ يَ ا لِ نَ أَ  هِ يْ لَ إِ  بُ هَ ذْ ي، أَ نِ ابْ  هُ نَّ ِِلَ  كَ شِ يْ جَ بِ 
 هِ يْ لَ إِ  واا ُ ا جَ مَّ لَ ، وَ دِ لَ بَ الْ  ا ِ سَ ؤَ رُ  عَ مَ  هِ يْ لَ إِ  يَ تِ أْ يَ ا لِ مً وْ يَ  هُ مُّ عَ  ذَ خَ أَ وَ  " . قٍّ حَ بِ 
، مْ هِ بِ  بَ حَّ رَ وَ  مِ ًَل السَّ  مَّ تَ أَ  مْ هُ غَ لَّ بَ وَ  مْ  هُ اَ جَ ، وَ هِ دِ جِ سْ مَ وَ  هِ ارِ دَ  ابِ بَ  نَ يْ وا بَ قُ لَ تَ احْ وَ 
 زِ رْ اِْلُ  نَ يْ بَ  امِ عَ الطَّ  بَ يَ طْ أَ  مْ هُ مَ عَ طْ أَ ، وَ هٍ جْ وَ  ةِ اشَ شَ بَ وَ  مٍ سُّ بَ تَ  عَ مَ  مْ هُ حَ افَ َص وَ 
 لِ هْ أَ  نَ يْ بَ  هُ مُّ عَ  اهُ عَ دَ  كَ لِ ي ذَ فِ  مْ هُ تُ اجَ حَ  ْت مَّ ا تَ مَّ لَ وَ  ،واعُ بِ ى شَ تَّ حَ  مِ حْ اللَّ وَ  زِ بْ خُ الْ وَ 
ى لَ وا إِ عُ جِ رْ يَ  نْ أَ  كَ ابَ حَ ْص أَ  رَ مُ أْ تَ  نْ أَ  بُّ حِ نُ  مَ وْ يَ الْ : " هُ وا لَ الُ قَ ، وَ هِ انِ وَ خْ ا ِ وَ  دِ لَ بَ الْ 
 نْ مِ  كَ ّـ نَ ِِلَ  هُ نَ يْ بَ وَ  كَ نَ يْ بَ  حَ لِ ْص نُ  يْ كَ لِ  ى ارَ َص النَّ  كِ لِ ى مَ لَ ا إِ نَ عَ مَ  بَ هَ ذْ تَ ، وَ مْ هِ دِ ًَل بِ 
 ونَ دُ سِ فْ يُ  كَ يْ لَ وا إِ ا ُ جَ  نْ ى إِ رَ اَص النَّ  نَّ ِِلَ  دَ لَ بَ الْ  دَ سِ فـْ تُ  نْ أَ  حُ لُ ْص  يَ ، َِل دِ لَ بَ الْ  ا ِ نَ بْ أَ 
 كَ لَ  تُ لْ ي قُ نِّ ي إِ مِّ ا عَ يَ :" مْ هُ لَ  دُ يِّ السَّ  الَ قَ  مَّ ــثُ " الٍ يَ عِ وَ  انٍ وَ خْ و إِ ذُ  تَ نْ أَ ، وَ ةَ يَ رْ قَ الْ 
،  كَ عَ مَ  يهِ فِ  لُ يقِ أُ سَ ا ير  بِ كَ  اء  وَ لِ  كَ لَ  لُ عَ فْ ى يَ ارَ َص النَّ  كَ لِ مَ  نَّ إِ  ينَ نِ ِس  ثِ َل ثَ  ذُ نْ مُ 
 هُ بَ َص نَ وَ  تِ يْ بَ الْ  لِ ثْ مِ  اء  وَ لِ بِ  اءَ جَ  هُ نَّ أَ  دَ جَ وَ  دْ قَ ، وَ  هُ تُ يْ نَ ي عَ ذِ الَّ  مُ وْ يَ الْ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ 
 هللاِ  ورَ سُ نُ  رَ آمُ  نْ أَ  ونَ بُّ حِ تُ  مْ تُ نْ أَ :"  مْ هُ لَ  الَ قَ  مَّ ـ، ثُ  ِموْ يَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  هِ مِّ عَ لِ 
وا نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ  هُ ابَ حَ ْص أَ  كَ لِ ذَ بِ  ىنَ عَ ) هُ تَ وَ عْ دَ  ونَ يبُ جِ يُ وَ  هللاِ  ةَ مَ عْ نِ  ونَ فُ عْ يَ  ينَ ذِ الَّ 
 لَ ِس رْ أُ  نْ أَ  ونَ بُّ حِ ، تُ (ىهَ ا نَ مَ وَ  رَ مَ ا أَ يمَ فِ  وهُ عُ بِ تَ وَ  هللاُ  هُ رَ مَ ا أَ يمَ فِ  وهُ قُ دَّ َص وَ  هِ بِ 
ا مَ كَ  وتَ حُ الْ  ادَ طَ ْص نَ لِ  رِ حْ بَ ى الْ لَ إِ  مْ كُ عَ مَ  بُ هَ ذْ ي أَ دِ حْ ى وَ قَ بْ أَ وَ  ءِ َل ؤُ ي هَ يذِ مِ َل تَ 
 .اد  بَ أَ  ونُ كُ  يَ َل  كَ لِ ، ذَ ل  وَّ ا أَ نَّ كُ 
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َجَعَلِني هللُا َفْوَقُكْم َوَفْوَق اْلَخْلِق ُكلِِّهْم، َوَأَنا َأْطَوُلُكْم َقاَمًة َوَأْطَوُلُكْم َباًعا ، 
 َنَصَبِني َواِْلَماُم ِإَماُم ُيوْف َِل َأُقوُم ُهَنا، َوَِل َيْقِدُر َأَحد  َعَليَّ ِبَشْيٍ ، ِإنَّ هللاَ 

، َوَِل ُيِزيُل َذِلَك َأَحد  ِمَن اْلَخْلقِ  ْنِس َواْلِجنِّ َوَأَخَذ ِبَيِد اْبِنِه " ُهَنا ِِلَْدُعو َبْيَن اْْلِ
َأَنا َعِلْمُت َأنِّي َأُموُت ِإْن : " َوَوِزيِرِه َوَخِليَفِتِه ُروِح هللِا َسيِِّدَنا ِعيَسى َوَقالَ 

" ِمتُّ َوَلْم َيِتمَّ َما َأَمَرِني ِبِه َربِّي َسُيِتمُُّه َهَذا اْلُغًَلُم َجاَ  َأَجِلي َوَلِكْن ِإْن 
ْخَواِنِه . َوُهَو اْبُن َثَماِنيٍَّة َأْو ِتْسَعٍة  ِه َواِ  ِاْذَهُبوا ِإْن َشاَ  هللُا : " ُثمَّ َقاَل ِلَعمِّ
ُكلُّ : " َوَقاَل ِِلَْصَحاِبِه َوَصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر " َسَأْفَعُل َما َأَمْرُتُموِني ِبِه 

َوَأَمَر َبْعَض َأْزَواِجِه َأْن َيْذَهْبَن ِإَلى َبْعِض اْلَمَواِضِع، " َنِبيٍّ َلُه ِهْجَرة  َفاْذَهُبوا
َوَلمَّا َصلَّى اْلَمْغِرَب َوَعَظُهْم َوَوَعَدُهْم َثَواَب اْلُمَهاِجِريَن، َوَقْد َكاَن َيُقوُل َلُهْم 

، َوَلْم ُيْخِبْرُهْم ِبَسَبِب "َثًَلُث َسَنَواٍت، َثًَلَثُة َأْشُهٍر َوَثًَلَثُة َأيَّاٍم :" َقْبَل َذِلكَ 
َذِلَك، َوَلمَّا َتمَّْت َثًَلُث َسَنَواٍت َجاَ ُه النََّصاَرى َفَأَمَرُهْم ِباْلِهْجَرِة َوَلمَّا َصلَّى 

َهَب ُهَو َوَلْم َيْشُعِر النَّاُس ِبِذَهاِبِه، ِفي َذِلَك اْلَيْوِم اْلَمْغِرَب، َواْنَتَشَر النَّاُس ذَ 
َه َأْصَحاُبُه ِإَلى ُكلِّ َمْوِضٍع  َوَلمَّا َعِلُموا َأنَُّه َذَهَب َمَع َقِليٍل ِمْن َأَقاِرِبِه َتَوجَّ

يِّ . َيْرُجوَن ُوُجوَدُه ِفيِه، َوَلْم َيْعَلْم َمْوِضَعُه ِإِلَّ َقِليل  ِمْن َأْصَحاِبِه  ُد َقاَل السَّ
 -َوُهَو َمْوِضُع َتلٍّ َوِرَمالٍ  -"َمِلكَ "َلمَّا َبَلْغُت ِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َمْوِضَع : اِْلَْعَظمُ 

َهاَب َجَعَل هللُا ِفي ِرْجِلي َقْيًدا  َوَلْم َأْقِدْر  –َأْي َكْبًًل  –َوَلمَّا َبَلْغُتُه َوَأَرْدُت الذِّ
َتْفِسيْر َعْبِد هللِا َجُل ، َوِجيْرُن َصاْر ِإنَّ هللَا َأْن َأْذَهَب ، َوُقْلُت ِلَمْن َمِعي كَ 
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يُِّد َوَمْن َمَعُه ِفي " َجَعَل ِفي ِرْجِلي َقْيًدا َِل َأْقِدُر َأْن ُأَجاِوَز ُهَنا  ، َوَمَكَث السَّ
ُبوَن َبْعَض  ٍة، َوالنَّاُس ُيَعذِّ ُهْم، َذِلَك اْلَمْوِضِع َثًَلَثَة َأيَّاٍم، َوَأْصَحاُبُه ِفي ِشدَّ

َوَيْحَزُنوَن ِلَعَدِم ُرْؤَيِتِه، َوَأَمَر َمِلُك النََّصاَرى النَّاَس ِبَطَلِبِه ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة ِمْن 
ْبِع ُمْجَبِريَن َعَلى َذِلَك   –َوُيوْف  –َوُوَكاْم  –َوُكْر  –َكَدَكاْر  –ُقَرى َقْوِمِه السَّ

ا َقاِئًدا َيُقوُد َشَباَب َقْوِمِه ِلَطَلِبِه ، َوَكاُنوا َوَتْنِكيْج ، َوَجَعُلو  –َواَمباْو  –َوَجاُرْي 
َة ِفي َلْيَلِة اْلِهْجَرِة ،  َف َوالطَُّبوَل َكاْلَعْرِس َواْلَوِليَمِة ِمْثَل ُكفَّاِر َمكَّ َيْضِرُبوَن الدُّ

مَّا اْجَتَمُعوا ِفي َولَ . َوُهَو َسيُِّد أَْهِل َزَماِنِه ، َوَلْم َيْعِرُفوا َحِقيَقَة َمْن َيْطُلُبوَنُه 
َطَلِبِه ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث ِمْن ِهْجَرِتِه َوَبَلُغوا ُمْنَتَصَف النََّهاِر َوُهْم َحَياَرى ِمْن 
َأْمِرِه، َوَلْم َيْعِرُفوا َلُه َخَبًرا، َوُهَو َلْيَس ِبَبِعيٍد َوَلِكْن َمَنَعُهْم هللُا ِمْن ُرْؤَيِتِه، َوَلمَّا 

ُقْل َلُهْم َأَنا َهاُهَنا َفْلَيْأُتوِني، َوَلمَّا : ُهْم َأْرَسَل ِإَلْيِهْم َرُسوًِل َوَقاَل َلُه َعِلَم َتَعبَ 
َقاُلوا " َفاْفَعُلوا َما ُتِريُدوَن ِبي : " َجاُ وا ُكلُُّهْم َكَأنَُّهْم َجرَّاد  ِمَن اْلَكْثَرِة، َقاَل َلُهمْ 

َشْيٍ  ِإنََّنا َطَلْبَناَك ِلَعَدِم اْلُقوَِّة َواْلَخْوِف ِمَن َوهللِا َِل َنْقِدُر َعَلْيَك بِ : " َلهُ 
ثُــمَّ َقاَل َقاِئُد أَْهِل َدَكاْر َوُهَو " النََّصاَرى َِل ِبَمِشيَئِتَنا ِِلَنَـَّك َسيُِّدنَا َوَمْوَِلَنا

َماَم َهَذا َلْيَس خَ : " ُيَسمَّى ِبَرْم َفالْ  َوَأَجاَب " ْيًرا ِمنَّا ُأم ا َيا َقْوُم َفاْعَلُموا َأنَّ اْْلِ
يُِّد َوَقاَل َلهُ  ُل َمْن َتَزوََّج ُأمََّك َفَلْو : " السَّ َك ِِلَنَّ َأِبي َأوَّ ُأمِّي َخْير  ِمْن ُأمِّ

ْظَهاِر َشَجاَعِتِه َوَعَدِم " َكاَنْت ُأمَُّك ِمْثَل ُأمِّي َِل تُـَفاِرُق َأِبي َوَذِلَك اْلَجَواُب ِْلِ
َلْوَِل ُسْبَحاِتُكْم الَِّتي ِفي أَْعَناِقُكْم َِل َتْفَعُلوَن ِمْثَل : " ُهْم ثُـمَّ َقاَل َلُهْم اْلَخْوِف ِمنْ 
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َوَهِذِه اَِليَّاُم الثًََّلَثُة ِهَي الَِّتي َأَشاَر ِإَلْيَها َأوًَِّل، ثُـمَّ (.  َأْي َمرًَّة ُأْخَرى )َهَذا 
َوالنَّاُس َيْنَتِظُروَن ُوُضوَ ُه ِلُرْؤَيِة َرْأِسِه  َجاَ  َوَقَت الظُّْهِر َوَأَراَد اْلُوُضو َ 

َأ َحتَّى  َوَشْعِرِه ِِلَنَُّهْم َسِمُعوا َأنَُّه َِل َيْبُصُر َأُحد  َشْعَر َرْأِسِه،  َوَلمَّا َتَوضَّ
 دُ يِّ السَّ  مَّ تَ أَ ، وَ  هِ يْ لَ إِ  مْ هُ لُّ كُ  اُس النَّ َوَصَل ُقْرَب َرْأِسِه َجاَ  ِإَلْيِهْم َظْبي  َوَهَرَب 

.  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ ا مِ ذَ هَ وَ . هُ سَ أْ وا رَ رُ ِص بْ يُ  مْ لَ وَ   مْ هِ وعِ جُ رُ  لَ بْ قَ  هُ ضو َ وُ 
 مُ دَّ قَ تَ  يَ َِل  دُ بْ عَ الْ وَ  مْ كُ دُ بْ ا عَ نَ أَ  ؛وامُ دَّ قَ تَ :  مْ هُ لَ  الَ قَ  رِ هْ الظُّ  ةِ ًَل َص  ةَ يَ دِ أْ تَ  ادَ رَ ا أَ مَّ لَ وَ 
 مَ دَّ قَ تَ نَ   نْ أَ  هللاِ  اذَ عَ مَ :  هُ وا لَ الُ قَ ي ، وَ تِ ادَ سَ  مْ تُ نْ أَ وَ  مْ كُ لَ  ي  بْ ا سَ نَ أَ وَ  هِ دِ يِّ ى سَ لَ عَ 
ى لَ إِ  ْب هَ ذْ نَ لْ فَ :  مْ هُ لَ  الَ قَ  مَّ ثُ  مْ هِ ى بِ لَّ َص وَ  مَ دَّ قَ تَ  مَّ ثُ . ا نَ دُ يِّ سَ  تَ نْ أَ وَ   كَ يْ لَ عَ 
ى لَ إِ  مْ هُ عَ مَ  بَ هَ ذَ وَ . "  هللاِ ى لَ ي إِ تِ وَ عْ دَ  ةِ الَ زَ ي إِ فِ  مْ وهُ مُ تُ وْ جَ رَ  ينَ ذِ ى الَّ ارَ َص النَّ 
وا نُّ ظَ ، وَ  ونَ قُ افِ نَ مُ الْ وَ  اقُ سَّ فُ الْ  رَ شَ بْ تَ سْ اِ   هُ عَ مَ  اُس النَّ  ا َ ا جَ مَّ لَ ى ، وَ ارَ َص النَّ  كِ لِ مَ 
 يْر بِ  ىلَ إِ  هِ وا بِ بُ هَ ذْ يَ  نْ ى أَ ارَ َص النَّ  كُ لِ مَ  رَ مَ أَ ا ، وَ دً بَ أَ  هِ ارِ ى دَ لَ إِ  عُ جِ رْ يَ  ِلَ  هُ نَّ أَ 
 رِ يْ غَ بِ  مْ هُ عَ مَ  بَ هَ ذَ ، وَ (  عِ بَ رْ اِْلَ  دِ لَ بَ الْ  رِ ائِ زَ جَ  نْ مِ  ةٍ يرَ زِ ي جَ فِ  ةٍ يَّ نِ بْ مَ  ةٍ ينَ دِ مَ )
  اجْ جَ  نْ يِس يِ  يْ سَ مَ  وَ هُ وَ  انِ مَ الزَّ  كَ لِ ي ذَ فِ  ةً اوَ دَ عَ  ا ِ دَ عْ اِْلَ  رُ بَ كْ أَ  حَ رِ فَ ، وَ ةٍ لَ سِ لْ سِ 
ا مَّ لَ وَ .  ةِ مَّ اِْلُ  هِ ذِ هَ  لِ هْ و جَ بُ أَ  هُ نَّ أَ كَ  هِ تِ اوَ دَ عَ  ةِ دَّ ِلشِ  هُ دُ عَّ وَ تَ يَ  كَ لِ ذَ  لَ بْ قَ  انَ كَ  هُ نَّ ِِلَ 
 ا َ دَ وْ سَ  ةً ابَ حَ سَ  هللاُ  ارَ ثَ أَ ، وَ  مْ هِ نِ جْ ي سِ فِ  وهُ لُ عَ جَ  يْر بِ  ىلَ إِ  مْ هُ عَ مَ  دُ يِّ السَّ  بَ هَ ذَ 
 دُ حَ أَ  جَ رَ ى خَ تَّ ا ، حَ هَ تِ دَّ شِ لِ  ا ِ نَ بِ الْ  َض عْ بَ  مُ دِ هْ تَ  ةٍ يدَ دِ شَ  يحٍ رِ  عَ مَ   ر  طَ ا مَ يهَ فِ 
: "  هِ تِ وْ ى َص لَ عْ أَ بِ  ولُ قُ يَ ، وَ  اعَ بَ الرِّ  بُ رِ ْض يَ   اجِ جَ فِ ي الْ ي فِ رِ جْ يَ  وَ  ينَ وبِ ذُ جْ مَ الْ 
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 كَ لْ تِ وا لِ عُ زِ ا فَ مَّ لَ وَ  " ! ايع  رِ وا سَ كُ لـِ هْ تَ  وهُ جُ رِ خْ تُ  مْ لَ  نْ إِ ، دَ يِّ ا السَّ ذَ وا هَ جُ رِ خْ أَ 
ا اشً رَ فِ  هُ وا لَ شُ رَ فَ  وَ  عٍ اسِ وَ  عٍ بْ ي رَ فِ  وهُ لُ خَ دْ أَ ، وَ نِ جْ السِّ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  وهُ جُ رَ خْ أَ  يحِ الرِّ 
 ا ِ مَ الْ  لِ جْ ِِلَ ا ِ رً دْ قِ  هُ وا لَ بُ َص نَ وَ  وهُ بُ يَّ طَ ا وَ يرً ثِ كَ  ًلً مْ رَ  تِ يْ بَ ي الْ وا فِ بُّ َص وَ ا د  ا جِ دً يِّ جَ 
 هُ وا لَ ارُ تَ اخْ وَ . هِ رِ يْ غَ وَ  تِ سْ الطَّ كَ  هُ بُّ حِ يُ  هُ نَّ وا أَ نُّ ا ظَ مَ لَّ كُ   تِ يْ بَ ي الْ فِ  هُ وا لَ لُ عَ جَ وَ 
،  وحِ بُ الصَّ وَ   امِ عَ الطَّ  نَ مِ  بُّ حِ ا يُ مَ  هُ لَ  خَ بَ طْ تَ لِ  هِ بِ  ةً نَ مِ ؤْ مُ  ةً حَ الِ َص  ةً أَ رَ امْ 
 مٍ وْ يَ  لَّ كُ  هُ ونَ ورُ زُ يَ ، وَ هُ بُّ حِ يُ  هُ نَّ وا أَ نُّ ا ظَ مَ لُّ كُ ا وَ امً دَ ا ِ ا وَ وتً قُ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  هُ لَ  ونَ عُ طَ قْ يَ وَ 
 نْ مِ  ةِ أَ رْ مَ لْ لِ  هُ ونَ طُ عْ وا يُ انُ ا كَ مَ وَ .  هُ انَ وَ خْ وا إِ مُ َِل وَ   نٍ سَ حَ  لٍ وْ قَ بِ  هِ يْ لَ إِ   ونَ رُ ذِ تَ عْ يَ وَ 
 نَ مِ  يلٍ لِ قَ   ٍ يْ شَ  قَ وْ ذَ  ِلَّ إِ  بُ رَ شْ  يَ ِلَ وَ  لُ كُ أْ  يَ َِل  هُ نَّ ِِلَ  ةِ أَ رْ مَ لْ لِ  ق  زْ رِ  وَ هُ  وتٍ قُ 
 . كَ لِ ذَ  رَ يْ  غَ َِل  نِ بَ اللَّ  نَ مِ  يلٍ لِ قَ  بَ رْ شُ  وْ أَ  ولِ قُ بَ الْ  وْ أَ   يخِ طِّ بِ الْ 

 ا َ ا جَ مَّ لَ ، وَ وهُ رُ ظُ نْ يَ لِ  مْ هُ انَ بَ هْ رُ وَ  مْ هُ يسَ سِّ ا قِ وْ عَ ، دَ تِ يْ بَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  انَ ا كَ مَّ لَ وَ 
 هُ امَ مَ ا أَ هَ بَ َص نَ وَ  ةً يرَ بِ كَ  آةً رْ مِ  بَ لَ طَ ، وَ هُ رَ ظُ نْ يَ  نْ أَ  رْ دِ قْ يَ  مْ لَ ا وَ د  جِ  هُ افَ خَ  آهُ رَ وَ  مْ هُ دُ حَ أَ 
 رَ ظَ النَّ  كَ رَ تَ  دُ يِّ السَّ  هِ يْ لَ إِ  ْت فَ تَ ا الْ ذَ ا ِ ، وَ آةِ رْ مِ الْ  كَ لْ ي تِ فِ  رُ ظُ نْ يَ  انَ ا كَ ذَ ا إِ يهَ فِ  هُ رَ ظُ نْ يَ لِ 
ا ذَ هَ : " ى ارَ َص لنَّ لِ  الَ قَ وَ  ابَ بَ الْ  قَ لَ غْ أَ وَ  جَ رَ خَ  هُ رَ ظَ نَ  مَّ تَ ا أَ مَّ لَ ، وَ هُ رُ ظُ نْ يَ  رَ بَ دْ ا أَ ذَ ا ِ وَ 
 هُ يئُ سِ ا يُ مَ   هِ بِ  مْ تُ لْ عَ فَ  نْ ، إِ  هِ ارِ ى دَ لَ إِ  وهُ عُ جِ رْ أَ ؟ فَ  هِ يْ لَ إِ  ونَ اجُ تَ حْ ا تَ مَ وَ  ، هللاِ  نُ ابْ 
 ِلَّ إِ  عُ جِ رْ أَ  ِلَ : " الَ قَ فَ . "  كَ ارِ ى دَ لَ إِ  عْ جِ ارْ فَ : "  هُ وا لَ الُ قَ وَ " . ا يعً رِ سَ  ونَ كُ لِ هْ تَ 
. يهِ فِ  ا ِ دَ عْ اِْلَ  لِ وْ قَ  لِ جْ ِِلَ  وهُ لُ قـَ تَ اعْ  نِ أَ  قَ بَ سَ  وَ هُ وَ "  لُّ جَ  هللاِ  دُ بْ عَ  يْر ِس فْ تَ  يعِ مَ 
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 نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  يْر بِ ي فِ  تُ بُ ثْ  أَ َِل  لُّ جَ  هللاِ  دُ بْ عَ  َِل وْ لَ : " هللاِ  امَ مَ ا إِ نَ دُ يِّ ي سَ لِ  الَ قَ وَ 
 اقُ دَ ْص مِ  كَ لِ ذَ ، وَ  لُّ جَ  هللاِ  دِ بْ عَ  لِ جْ ِِلَ  رٍ هُ شْ أَ  ةَ ثَ ًَل ا ثَ يهَ فِ  ثَ كَ مَ وَ . " امٍ يَّ أَ  ةِ ثَ ًَل ثَ 
 ( .ام  يَّ أَ  ةُ ثَ َل ثَ وَ ،  ر  هُ شْ أَ  ةُ ثَ َل ثَ وَ  ،ات  وَ نَ سَ  ثُ َل ثَ : )  رِ مْ اِْلَ  لِ وَّ ي أَ فِ  هِ لِ وْ قَ 

 ارْ كَ دَ  ةِ ينَ دِ ي مَ فِ  هُ ابُ حَ ْص أَ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ ، وَ هُ عَ مَ  يرَ سِ فْ تَّ وا الكُ رَ تَ  رُ هُ شْ اِْلَ  تِ مَّ ا تَ مَّ لَ وَ 
  رِ بَ كْ اِْلَ  هِ يذِ مِ لْ تِ  ارِ ي دَ ، فِ اْر كَ دَ  ةِ ينَ دِ مَ ى لَ إِ  هُ عَ وا مَ يئُ جِ يَ لِ  وهُ ا ُ جَ  مْ هِ يْ لَ إِ  هُ ومَ دُ قُ 
ا مَّ لَ وَ  ،هْ لَّ ِص  ر  كْ ي بَ بِ أَ  سِ مْ خَ الْ  اتِ وَ لَ ي الصَّ فِ  هِ تِ يفَ لِ خَ وِ  هِ يرِ زِ وَ وِ  يقِ دِّ الصِّ  هِ يلِ لِ خَ وَ 
 ونَ حُ رَ فْ يَ  ا ُ دَ عْ اِْلَ  انَ كَ وَ ،  هِ تِ يَ ؤْ رُ وا لِ حُ رِ فَ ، وَ هِ يْ لَ وا عَ مُ لَّ سَ وَ  ي ورِ كُ  ةِ يَ رْ ي قَ وا فِ لُ زَ نَ 
 ةَ دَّ الشِّ  ونَ قُ ارِ فَ  يُ ِلَ  هللاِ  لَ هْ أَ  نَّ أَ وا مُ لَ عْ يَ  مْ لَ ، وَ و ِ السُّ  نَّ ظَ  يهِ وا فِ نُّ ظَ ، وَ هِ تِ بَ يْ غَ لِ 
 هُ اؤُ بَّ حِ ى أَ كَ بَ وَ  هِ نِ طَ وَ وَ  هِ ارِ ى دَ لَ إِ  وعِ جُ لرُّ لِ  دُ يِّ السَّ  مْ هُ عَ مَ  امَ قَ  مَّ ، ثُ  َ ًَل تِ بْ اِِل وَ 

 يهِ فِ  لَ زَ نَ  عٍ ِض وْ مَ  لَّ كُ  هُ نَّ ِِلَ  مْ هُ لَ  هِ ودِ جُ وَ  هِ ائِ طَ عَ  ةِ رَ ثْ كَ لِ  ي ورِ كُ  ةِ يَ رْ ي قَ فِ  ونَ نُ اكِ السَّ 
 . هُ نْ مِ  لَ حِ تَ رْ ى يَ تَّ حَ  مْ هُ جَ ائِ وَ ي حَ ِض قْ يَ وَ  عِ ِض وْ مَ الْ  كَ لِ ذَ  لَ هْ أَ  مُ عِ طْ ا يُ فً يْ َض 

 مْ اهُ عَ ، دَ رِ حْ بَ الْ  لِ احِ ى سَ لَ عَ  ي ورِ كُ ى سَ رْ مَ ِفي  هِ ابِ حَ ْص أَ  عَ مَ  ُرِئيَ ا مَّ لَ وَ 
،  دُ يِّ ا السَّ هَ ارَ تَ اخْ وَ " ، يتِ ينَ فِ ى سَ لَ وا إِ يئُ جِ " :مْ هُ نْ مِ  ل  جُ رَ  الَ قَ وَ  نِ فُ السُّ  ابُ حَ ْص أَ 
، هُ ابُ حَ ْص ا أَ هَ ارَ تَ ي اخْ تِ الَّ  ةَ ينَ فِ وا السَّ لُ خَ دَ وَ  وهُ ارُ تَ ا اخْ يمَ فِ  هُ ابَ حَ ْص أَ  عَ بَ ن اتَّ كِ لَ 
وا دُ جَ وَ وَ  ،ونَ يدُ رِ ي يُ ذِ الَّ  اْر كَ دَ  يقَ رِ طَ  ْت كَ رَ تَ وَ  يجْ كِ نْ تَ  وَ حْ نَ  مْ هُ عَ مَ  ْت هَ جَّ وَ تَ وَ 

 الَ قَ  مَّ ، ثُ  ْت عَ جَ ى رَ تَّ حَ  ْر اكَ دَ ى لَ إِ  ْت بَ هَ ذَ  دُ يِّ ا السَّ هَ ارَ تَ اخْ  دِ قَ  انَ ي كَ تِ الَّ  ةَ ينَ فِ السَّ 
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 هِ ابِ حَ ْص ِِلَ  دُ يِّ السَّ  الَ قَ وَ " يتِ ينَ فِ ى سَ لَ إِ  ئْ ، جِ  خُ يْ ا شَ يَ : "  ةِ ينَ فِ السَّ ِتْلَك  بُ احِ َص 
 وِ لَ   ِبَأنَّهُ  هللاِ  امُ مَ إِ  مْ هُ رَ بَ خْ أَ  مَّ ، ثُ  "اهَ تُ رْ تَ اخْ ُكْنُت ي تِ الَّ  ةِ ينَ فِ ي السَّ فِ  لْ خُ دْ نَ لْ فَ " 
 مْ هُ قَ دْ ِص ا وَ قً دْ ِص  هُ بَ ذِ كَ  هللاُ  نَّ فَ رِ ْص يَ ا، لَ بً ذِ كَ  ُهوَ  َوَقالَ ، قٍ دْ ي ِص فِ  اُس النَّ  عَ مَ تَ اجْ 
 هِ يلِ لِ خَ وَ  هِ يبِ بِ حَ  ارِ دَ  وَ حْ نَ  دُ يِّ السَّ  هَ جَّ وَ ، تَ رِّ بَ ى الْ لَ إِ  ةِ ينَ فِ السَّ  نَ وا مِ لُ زَ ا نَ مَّ لَ وَ . ابً ذِ كَ 
 ادً ابِ عَ  امً الِ عَ  هِ تِ وَ عْ دَ  لَ بْ قَ  انَ ي كَ ذِ ، الَّ هْ لَّ ِص  يقِ دِّ صِّ ال ر  كْ ي بَ بِ أَ  رِ بَ كْ اِْلَ  هِ يذِ مِ لْ تِ وِ 
 .ةً نَ سَ  ةَ رَ شْ عَ  عَ بَ رْ أَ  دِ لَ بَ الْ  يَ اِض قَ  انَ كَ ، وَ ًِل ادِ عَ  اعً رِ وَ 

 هِ بِ  نَ مَ آ، هِ بِ ائِ جَ عَ  ورِ هُ ظُ  عَ مَ  رُ ظَ ـتـَ نْ مُ الْ  امُ مَ ْلِ ا هِ انِ مَ زَ  لِ هْ أَ  دُ يِّ سَ  رَ هَ ا ظَ مَّ لَ وَ 
َقُه ِِلَنَُّه َأَراُه هللُا َعًَلَمَتُه ُرْؤًيا َقْبَل َذِلَك ِفي اْلَمَناِم، َوَلمَّا آَمَن ِبِه   هُ لَ زَ عَ َوَصدَّ

 ر  كْ و بَ بُ أَ  يْ أَ  وَ هُ وَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،  هِ بِ  هِ انِ يمَ ِْلِ  ا ِ َض قَ الْ  نْ مِ  دِ لَ بَ الْ  لُ هْ أَ 
 لُّ كُ  هُ تَ يَ ؤْ رُ  دُّ وَ يَ  انَ ي كَ ذِ الَّ  انِ مَ الزَّ  بِ احِ َص بِ  نَ مَ آ ِلَما مْ هِ لِ زْ عَ بِ  الِ بَ يُ  مْ لَ  يقُ دِّ الصِّ 
 هِ تِ مَ حْ رَ وَ  هِ تِ مَ عْ نِ وَ  هِ لِ ْض فَ بِ  هللاُ  هُ قَ فَّ وَ  نْ مَ  ِلَّ إِ  هُ قُ دِّ َص يُ  َِل  نْ كِ ، لَ  ةٍ نَ مِ ؤْ مُ وَ  نٍ مِ ؤْ مُ 
 . ينَ لِ وَّ اِْلَ  هللاِ  لُ هْ أَ  انَ ا كَ مَ كَ 

ي بِ أَ  مِ ًَل سْ اْْلِ  خِ يْ شَ وَ  رِ بَ كْ اِْلَ  هِ يقِ صدِ وَ  هِ يبِ بِ حَ  ارَ دَ  لَ زَ نَ ، وَ هِ تِ نَ حْ مِ  نْ مِ  عَ جَ ا رَ مَّ لَ وَ 
 كُ لِ مَ  هُ لَ  الَ قَ وَ  .ةً يلَ وِ طَ  ةً دَّ مُ  هِ ارِ ي دَ فِ  ثَ كَ مَ ، وَ ةَ يمَ رِ كَ الْ  هُ تَ نْ بِ  هُ جَ وَّ زَ  ر  كْ بَ 
 : ى ارَ َص النَّ 
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ى تَّ حَ  كَ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ يْ وا بَ شُ وَ  ينَ ذِ الَّ  كَ مَ وْ قَ  مَ اِص خَ ى نُ تَّ حَ  كَ ارِ ى دَ لَ إِ  عْ جِ رْ  تَ َِل " 
 "  كَ ارِ ي دَ فِ  فَ لَ ا تَ مَ  كَ وا لَ ُض قْ يَ َحتَّى  مْ هُ كُ رُ تْ  نَ َِل وَ  ،كَ ارَ ا دَ نَ دْ سَ فْ أَ 

، الَ ا قَ مَ  لِّ ي كُ فِ  وهُ قُ دَّ َص ى، وَ ارَ َص النَّ  ةِ مَ كَ حْ ي مَ وا فِ عُ مَ تَ اجْ وَ ، هُ مَ وْ ا قَ عَ ا دَ مَّ لَ وَ 
 فَ لَ ا تَ مَ  كَ لَ  عُ فَ دْ نَ " َوَكذَُّبوا َقْوَمُه ِفي ُكلِّ َما َقاُلوا ، َوَطَلُبوا ِرَضاُه َوَقاُلوا َلُه 

: "  مْ هُ لَ  الَ قَ وَ " مْ هِ بِ بَ سَ بِ  كَ ارُ دَ  ْت دَ سَ فَ َقْد  هُ نَّ ِِلَ  َقْوَمكَ  عُ بَ تْ نَ ، وَ كَ ارِ ي دَ فِ 
 . "ِلَِّ  مْ هُ تُ كْ رَ ، تَ مْ وهُ كُ رُ تْ اُ 

،  وفْ يُ  لَ هْ أَ ، وَ يجْ كِ  يْ ارُ جَ  لَ هْ أَ  لَ مَ عْ تَ اسْ  هُ نَّ ، أَ  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
،  نِ يْ تَ رَ قَ بَ  حَ بَ ذَ ، وَ  ينْ رِ بَ مْ كَ ي فِ  هُ انَ تَ سْ بُ  هُ وا لَ ثُ رُ حْ يَ لِ  اْر كَ دَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  اً ير ثِ كَ وَ 
ا َحتَّى ُظنَّ َأنَُّه َِل َيْقِدُر ،  امِ عَ الطَّ  نَ ا مِ يرً ثِ كَ  خَ بَ طْ تَ اسْ وَ  َوَلِكْن َكُثَر النَّاُس ِجد 

 هِ ذِ هَ  نَّ أَ  هُ بُ ارِ قَ أَ  نَّ ي ظَ انِ وَ اِْلَ  ُأْحِضَرتِ ا مَّ لَ وَ َأَحد  َأْن ُيْشِبَعُهْم ِمَن الطََّعاِم 
 ذَ خَ أَ ي ، وَ انِ وَ اِْلَ  نَ مِ  ادً احِ وَ  ا ً نَ إِ  وَ هُ َطَلَب ا ، وَ هَ نْ مِ  اُس النَّ  عُ بَ شْ َيـ َِل  يَ انِ وَ اِْلَ 
 وهُ طُ لِ اخْ ، وَ  ا ِ نَ ا اْْلِ ذَ هَ  نْ وا مِ ذُ خُ فَ "  :هِ بِ ارِ قَ ِِلَ  الَ قَ ا ، وَ يهَ ا فِ عَ دَ ، وَ  ةً َض بْ قَ  هُ نْ مِ 
وا لُ كَ ، أَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  نَ مِ  اد  رَ جَ  مْ هُ نَّ أَ كَ  اُس النَّ  ا َ ، جَ  كَ لِ وا ذَ لُ عَ ا فَ مَّ لَ وَ ، " يانِ وَ ي اِْلَ فِ 
 مِ حْ اللَّ وَ  يقِ وِ السَّ وَ  زِ رْ اِْلُ  نَ يْ ، بَ  امٍ عَ طَ  لِّ كُ  فِ نْ ِص  نْ وا مِ عُ بِ ى شَ تَّ حَ  مْ هُ لُّ كُ 
 ر  كَّ سُ وَ  م  حْ لَ وَ  ز  بْ خُ وَ   ول  قُ بَ  يهِ فِ  وط  لُ خْ مَ  ام  عَ طَ  وَ هُ : (  كُ رَ  ) يْ أَ  وطِ لُ خْ مَ الْ وَ 
، يًلً لِ قَ  ِلَّ إِ  هُ نْ مِ  لْ كَ ؤْ يُ  مْ لَ  امَ عَ الطَّ  نَّ أَ وا كَ عُ بِ ا شَ مَّ لَ وَ  . امَ عَ الطَّ  نُ سِ حْ ا يُ مَّ مِ  هُ رُ يْ غَ وَ 
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 وخِ بُ طْ مَ الْ  نَ يْ ، بَ مْ هِ ارِ يَ دِ ى لَ إِ  امَ عَ وا الطَّ لُ مَ حَ  مْ هُ ُض عْ بَ ، وَ َمْْلَىي انِ وَ اِْلَ  تِ يَ قِ بَ وَ 
 .مِ وْ يَ الْ  كَ لِ ذَ  ِه ِفيرِ مْ أَ  نْ وا مِ بُ جِ عَ ، وَ زِ ابَ خْ اِْلَ وَ 

 هِ دِ يَ بِ  حِ سْ مَ الْ وَ ِباللَّْمِس  يضٍ رِ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  اَض رَ مْ ي اِْلَ اوِ دَ يُ  انَ ا كَ ًض يْ أَ وَ 
 ُض عْ بَ الْ ، وَ ِفيِهمْ  خُ ـفـُ نْ يَ  ُض عْ بَ الْ ، وَ هِ دِ يَ بِ  ُهمْ حُ سَ مْ يَ  ىَض رْ مَ الْ  ُض عْ بَ ، وَ ةِ يمَ رِ كَ الْ 
 يطِ عْ يُ  وْ أَ  ،ضِ رَ مَ الْ  بِ احِ َص  نِ طْ بَ  نْ مِ  اْلَمَرُض  جَ رُ خْ ى يَ تَّ حَ  مْ هُ صُّ مُ يَ 
 لُّ كُ وَ . هُ لَ  وعُ دْ يَ  وْ ، أَ  هُ تَ امَ مَ عَ  وْ ، أَ  هُ بَ وْ ثَ  هُ سَ بِ لْ يُ  وْ ، أَ  هُ صَّ مُ يَ فَ  هُ انَ سَ لِ  يَض رِ مَ الْ 

َكاَن ا مَ ، وَ هِ تِ رَ دْ قُ وَ  هللاِ  نِ وْ عَ ا، بِ يعً رِ سَ  يُض رِ مَ الْ ِبِه  أُ رَ بْ يَ  َنْوٍع ِمْن َهِذِه اِْلَْنَواعِ 
 َلمْ ، ولٍ مُ حْ مَ  لٍ جُ رَ ا بِ مً وْ يَ  هِ يْ لَ إِ  ي َ جِ وَ . هُ يَ ِص حْ يُ  نْ أَ  د  حَ أَ  رُ دِ قْ يَ  ِلَ  هِ بِ  ي اوِ دَ يُ 
 ةً دَّ مُ  هُ ا لَ عَ دَ ، وَ هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  عَ ِض وُ ، وَ عِ جَ وَ الْ  لِ جْ ِِلَ  ارِ هَ النَّ وَ  لِ يْ اللَّ  نَ يْ بَ  ْف رِ عَ يَ 

ا مَّ لَ وَ  هُ مَ ي فَ وا لِ حُ تَ فْ اِ : الَ قَ ى، وَ نَ مْ يُ الْ  هِ لِ جْ رِ  امَ هَ بْ إِ  لَ سَ غَ وَ  ا ً مَ  َطَلبَ  مَّ ثُ  َقِصيَرةً 
 امَ نَ ، وَ هِ ابِ رَ طِ اْض  نِ مِ  نَ كَ ، سَ هِ مِ فَ ي فِ  هُ لَ عَ ا جَ مَّ لَ ، وَ هُ امَ هَ بْ إِ  ِفيهِ  لَ خَ دْ أَ  هُ مَ وا فَ حُ تَ فَ 
 هِ ئِ رْ بُ  نْ مِ  ونَ سُ الِ جَ الْ  بَ جِ عَ وَ  ِإَلى ُهَنا ؟ يى بِ تَ أَ  نْ مَ : الَ قَ فَ ، امَ قَ  مَّ ثُ  يًلً لِ قَ 

 .يعِ رِ السَّ 

،  انِ دَ لْ بُ ي الْ فِ  هُ رُ مْ أَ  رَ هَ تَ اشْ وَ  رَ هَ ا ظَ مَّ ى ، لَ الَ عَ تَ  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
 مُ اسْ ) لْ كَّ سَ  يذُ مِ ًلَ تَ  ادَ رَ أَ  امَّ لَ  كَ لِ ذَ ، وَ  هُ رَ مْ أَ  وادُ سِ فْ يُ لِ  َواْلِجنِّ  سِ نَ اْْلِ  ينُ اطِ يَ شَ  امَ قَ 
 يدِ دِ الشَّ  انِ يمَ و اْْلِ ، ذُ  ايْ جَ  ْر مَّ مُ  يخْ شِ  مْ هُ مُ دَّ قَ مُ  مْ يهِ فِ وَ  ا ِإَلْيِه،و تُ أْ يَ  نْ أَ (  ةٍ يَ رْ قَ 
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 مْ كُ خِ يْ ى شَ لَ إِ  مْ كُ عَ مَ  بُ هَ ذْ ا أَ نَ أَ : "  الَ قَ ، وَ ي  مِ جَ عَ   وج  لُ عَ  مْ اهُ قَ ِلَ وَ  ،ينِ قِ يَ الْ وَ 
 وَ هُ ا، وَ حً الِ َص  ًلً جُ رَ  وهُ نُّ ظَ ، وَ ُهَو َِلِبس  ِثَياًبا ِبيًضاوَ "  هِ بِ  تُ نْ آمَ  ِِلَنِّي
وا مُ لَّ سَ ، وَ بِ رِ غْ مَ الْ  دَ عْ بَ  رِ ظَ تَ نْ مُ الْ  امِ مَ اْْلِ  ارَ وا دَ لُ خَ دَ ، وَ هُ عَ وا مَ ا ُ ا جَ مَّ لَ وَ . ان  طَ يْ شَ 
 نْ مَ وَ ، د  حَ أَ  هُ نْ مِ  ْب رُ قْ يَ  ِلَ  لُ جُ ا الرَّ ذَ هَ : " َوَقالَ  مْ هِ ِض عْ ى بَ لَ إِ  دُ يِّ السَّ  رَّ سَ أَ وَ ، هِ يْ لَ عَ 

،  هللاَ  ونَ رُ كُ ذْ وا يَ قُ لَ تَ حْ اوا ، وَ سُ لَ جَ وا وَ لُ سَ تَ ا اغْ مَّ لَ وَ ، " هِ ينِ دِ  نْ عَ  دَّ تَ رْ يَ  هُ نْ مِ  َيْقُرْب 
 مُ ظَ عْ اِْلَ  دُ يِّ السَّ  جَ رَ ا خَ مَّ لَ ، وَ  يحِ حِ الصَّ  هللاِ  رِ كْ ذِ  رِ يْ غَ بِ  مْ هُ عَ ي مَ نِّ غَ يُ  انُ طَ يْ الشَّ وَ 
ى لَ عَ  ةَ يمَ رِ كَ الْ  هُ دَ يَ  لَ عَ جَ ، وَ انَ طَ يْ الشَّ  وجَ لُ عَ الْ  ْيِه َأيِ لَ إِ  ا َ ، جَ  مْ هِ تِ قَ لْ ى حَ لَ إِ 
ا  يدً دِ شَ  ا ً كَ ى بُ كَ بَ وَ " ي ؟ارِ ي دَ فِ  كَ لَ خَ دْ أَ  نْ مَ  ؟ تَ نْ أَ  نْ مَ : "  هُ لَ  الَ قَ ، وَ هِ سِ أْ رَ 
 ارِ فَّ كُ لْ لِ  ةٍ يَ رْ قَ  مُ اسْ  وَ هُ : وْت دُ ي نِ كَ سْ مَ ، وَ  ي  رِ ِريسِ   غْ جَ سَ  يمِ ا اسْ نَ أَ : "  الَ قَ وَ 
ى ، نَ الزِّ ، وَ  رِ مْ خَ الْ  بُ رْ شُ  تِ قْ وَ الْ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  انِ مَ الزَّ  لِ وَّ ي أَ فِ  مْ هُ تُ ادَ عَ َوَكاَنْت ،
، " ْب هَ اذْ وَ  مْ قُ :" دُ يِّ السَّ  هُ لَ  الَ قَ َلمَّا وَ .  انِ ثَ وْ اِْلَ  ةُ ادَ بَ عِ وَ  َعَلْيِهمْ  رَّ مَ  نْ مَ  لُ تْ قَ وَ 
 .هِ مِ وْ قَ  نْ مِ  هُ لُ ثْ مِ  عْ جِ رْ يَ  مْ لَ ، وَ اتَ مَ  عَ جَ ا رَ مَّ لَ وَ 

 

، ي رِ و كُ  دِ نْ عِ  نْ مِ  ة  أَ رَ امْ  ْتهُ ا َ ى ، جَ الَ عَ تَ  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ ا مِ ًض يْ أَ وَ 
، امً وْ يَ  بُ ذِ كْ تَ ا وَ مً وْ يَ  قُّ حِ تُ  َشْيًئا امِ يَّ اِْلَ  ضِ عْ ي بَ فِ  رُ بِ خْ تُ ي، وَ نِّ غَ تُ  يَ هِ وَ   ة  يَّ بِ َص 
 اسِ النَّ  عَ ا مَ مً وْ يَ  هِ يْ لَ إِ  ْت ا َ جَ ، وَ  ةَ يَ َِل وِ ا الْ هَ ا لَ وْ عَ ادَّ ، وَ ولُ قُ ا تَ يمَ ا فِ هَ مُ وْ ا قَ هَ قَ دَّ َص وَ 
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ا نَ ، أَ  هللاِ  امَ مَ ا إِ يَ  ِنيتَ فْ شَ كَ : "  ْت الَ قَ ، وَ ْت طَ قَ سَ ا  فَ هَ خَ فَ نَ  امُ مَ ا اْْلِ آهَ ا رَ مَّ لَ ، وَ 
َأْن  َأَحد   رُ دِ قْ يَ  ِلَ  هُ نَّ أَ  ينُ اطِ يَ الشَّ  تِ مَ لِ ا عَ مَّ لَ وَ . ْت اتَ مَ  ْت عَ جَ ا رَ مَّ لَ فَ " ة  انَ طَ يْ شَ 

ْيَطاَن َقـلَّ َما يْ شَ ُيْفِسَد َلُه  ًئا َهَرُبوا ِمْنُه َوَلْم َيْأُتوُه ِإِلَّ ِمْن ِجَهِة َقْوِمِه ِِلَنَّ الشَّ
 .َعَلْيِهْم َأْجَمِعينَ  َفاَرَق َغْيَر اِْلَْنِبَياِ  َصلَّى هللُا 

، دِ يْ كَ الْ وَ  رِّ الضُّ  نَ مِ َوَلمَّا َعِلَم َقْوُمُه َأنَُّه َِل َيْقِدُر َعَلْيِه َأَحد  ِبَشْيٍ   
 مْ هُ ُض عْ بَ وَ  ، انٍ ثَ وْ أَ  اذَ  مْ هُ ُض عْ بَ  انَ كَ وَ  وهُ دُ سَ ، حَ ةٍ ا َ رَ  قِ ًَل بِ ُه بُ ائِ جَ عَ وَ  هُ مُ لْ ا عِ شَ فَ وَ 
 ود  عُ  مْ هِ ِض عْ بَ لِ ، وَ ِمْن ِعْنِدهِ  ائً يْ شَ  رُ بِ خْ يُ  م  نَ َص  مْ هُ لَ  اْلَبْعُض ، وَ رٍ حْ سِ  اذَ 
 مٍ وْ يَ  لَّ كُ  ا ِ مَ الْ  عَ مَ  قَ قَّ دَ مُ الْ  نَ خْ الدُّ وَ  نَ بَ لَّ ال هِ يْ لَ عَ  ونَ بُّ ُص ، يَ  هِ تِ يْ بَ  ا َ رَ وَ  وب  ُص نْ مَ 
 ،ةٍ َص الِ خَ  ةٍ ادَ بَ عِ بِ  َس يْ ا لَ ذَ هَ وَ ى ، الَ عَ تَ  ِلَِّ  مْ هِ تِ ادَ بَ عِ  عَ مَ  هِ بِ  مَ لْ عِ الْ  ونَ رُ بِ خْ تَ سْ يَ وَ ، 
، نَّ هُ طُ بَّ خَ تَ تَ  ة  يَّ انِ طَ يْ شَ  اح  يَ رِ  نَّ هُ عَ مَ ، وَ انَ ثَ وْ اِْلَ  ةِ ادَ بَ ي عِ فِ  مْ هِ ائِ سَ نِ  رُ ثَ كْ أَ  انَ كَ وَ 
 ينُ اطِ يَ شَ  كَ لِ ذَ  ِمنْ  نَّ هُ لَ وَ .  ةِ عَ دْ بِ الْ وَ  بِ ذِ الكَ  نَ مِ  نَّ هِ تِ هَ جِ  نْ مِ   ٍ يْ شَ بِ  نَ رْ بِ خْ يُ وَ 
  نِ بَ اللَّ  ورُ دُ قُ ، وَ  بِ َص النَّ  تَ حْ تَ  َهانَ و قُ يرِ يُ  ور  دُ قُ وَ   نَّ هُ لَ  بُ ِص نْ تَ  ات  خَ يْ شَ وَ  ة  يرَ بِ كَ 
 نَ مِ     يْ شَ  ادً حَ أَ  اَب َص ا أَ ذَ إِ       زُ ائِ جَ عَ الْ وَ . اتِ ورَ ظُ حْ مَ الْ  نَ مِ  َذِلكَ  رُ يْ غَ وَ 
يُح َوِهَي  نَ لْ قُ يَ  ضِ رَ مَ الْ   مِ لْ عِ ا بِ يهَ اوِ دَ نُ  نَ لْ قُ يَ ، وَ يحَ ا الرِّ هَ ونَ مُّ سَ يُ   ة  انَ طَ يْ شَ ِإنََّها الرِّ
، قِ سْ فِ الْ  لُ هْ أَ وَ  انُ يَ بْ لصِّ اوَ  ا ُ سَ النِّ ِفيَها  عُ مَ جْ تُ  ةً يمَ لِ وَ  كَ لِ ذَ لِ  نَ لْ عَ جْ يَ ، وَ انِ ثَ وْ اِْلَ 
،  ةَ االشَّ وَ  رَ قَ بَ ا الْ يهَ فِ  نَ حْ بَ ذْ يَ ، وَ نَ ْص قُ رْ يَ وَ  نَ قْ فِّ َص يُ وَ  نَ بْ رِ ْض يَ  ودُ عُ الْ وَ  فُّ الدُّ  نَّ هُ لَ وَ 
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 نْ ا ِ وَ   ،نَّ هِ ائِ وَ ي دَ ا فِ هَ لَّ كُ  اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ  نَ عْ مَ جْ يَ ، وَ ةَ مَ رَّ حَ مُ الْ  وحَ فُ سْ مَ الْ  مَ الدَّ  نَ بْ رَ يشْ وَ 
 نْ ا ِ ، وَ هِ لِ هْ أَ  نْ مِ  نَّ هُ نَّ أَ  مَ لِ عَ ، وَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  نَّ هُ ابَ جَ أَ  انِ طَ يْ الشَّ  يحَ رِ  ُض رَ مَ الْ  انَ كَ 
، نَّ هِ ئِ اوَ ي دَ فِ  يُض رِ مَ الْ  اتَ ا مَ مَ بَّ رُ وَ  ،ائً يْ شَ  هُ عُ فَ نْ يَ  ِلَ  يحِ الرِّ  َض رَ مَ  كَ لِ ذَ  نْ كُ يَ  مْ لَ 
 ي ِ جِ مَ الْ  ِفي رَ خَّ أَ تَ َأِي اْلَمِريَض  هُ نَّ ِِلَ  هُ انَ يَ تْ إِ  هَ رِ كَ وَ  بَ ِض غَ  نَّ هُ انَ طَ يْ شَ  نَّ إِ  نَ لْ قُ وَ 
 بَ ِص ، نُ نَّ هُ نْ مِ  ةٍ انَ طَ يْ و شَ ذُ  حَّ َص  نْ ا ِ وَ  ، ة  يَّ نِ اطَ يْ شَ وَ  ة  عَ دْ بِ وَ  ب  ذِ كَ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ وَ ، 
ا مَّ مِ  ولِ كُ أْ مَ الْ وَ  نِ بَ اللَّ  نَ مِ  مٍ وْ يَ  لَّ كُ  ئاً يْ شَ  هِ يْ لَ عَ  يقُ رِ يُ وُ  ،هُ دُ بُ عْ يَ  ر  جَ حَ  وْ أَ  ود  عُ  هُ لَ 
 . نِ ى اْْل لَ إِ  انِ مَ الزَّ  لِ وَّ أَ  نْ مِ  مْ هُ تَ ادَ ا عَ ذَ هَ  انَ كَ وَ  .ِإَراَقَتهُ  هللاُ  مَ رَّ حَ 

 نْ إِ  اتِ نَ مِ ؤْ مُ الْ  نَ مِ  اهُ تَ أَ  نْ مَ  لُّ ، كُ هُ رُ مْ أَ  رَ هَ تَ اشْ وَ  رُ ظَ تَ نْ مُ الْ  هللاِ  امُ مَ إِ  ا َ ا جَ مَّ لَ وَ 
 ِبَأنَّهُ  رُ بِ خْ يُ ا، وَ هَ نُ اطَ يْ شَ  جَ رَ ا خَ هَ يْ لَ عَ  خَ فَ نَ  وْ ، أَ ةِ يمَ رِ كَ لْ ا هِ دِ يَ بِ  اهَ سِ أْ ي رَ ا فِ هَ سَّ مَ 
ا هَ عَ مَ  قَ بْ يَ  مْ ى لَ تَّ حَ  ي  مِ جَ عْ أَ  م  اسْ  يِ ، أَ  ورْ كُ  انَ أَ  الَ قَ  وْ ،  أَ ي  يرِ رِ سِ  ن  ًَل فُ 
 هُ يذَ مِ ًَل تَ  نَّ إِ ى تَّ ، حَ  مِ ًَل سْ اْْلِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ةً نَ مِ ؤْ مُ  ةً مَ لِ سْ مُ  ْت َبحَ ْص أَ ، فَ  ان  طَ يْ شَ 

ى تَّ حَ  ينُ اطِ يَ الشَّ  جُ رُ خْ تَ ، فَ  هللاِ  رِ كْ ذِ بِ  اضِ رَ مْ اِْلَ  هِ ذِ هَ  َأْصَحابَ  ونَ اوُ دَ يُ َكاُنوا 
ا نَ اذَ عَ ، أَ تِ وْ مَ ى الْ لَ إِ  نَّ هِ ينِ اطِ يَ شَ  عَ مَ  ينَ قِ ، بَ نَ يْ بَ ي أَ تِ الًلَّ وَ .  ةً يحَ حِ َص  ُتْصِبحَ 

 .كَ لِ ذَ  نْ مِ  هللاُ 
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: " الَ قَ ، وَ كَ لِ ذَ  كِ رْ تَ بِ هللِا  امُ مَ إِ  رَ مَ ، أَ  هللاِ  رِ مْ أَ وا بِ نُ مِ ؤْ يُ  مْ لَ وَ  رُ مْ اِْلَ  الَ ا طَ مَّ لَ وَ 
،  هللاِ  رِ مْ أَ وا بِ نُ مِ ؤْ يُ  مْ ا لَ مَّ لَ ، وَ هِ ولِ سُ رَ بِ وَ  اهللِ وا بِ نُ مِ ؤْ يُ ا لِ ادً زَ  هللاُ  هُ لَ عَ جَ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ 
  ".مْ وهُ كُ رُ اتْ فَ 

 نَ مِ ، وَ حَّ ا سَ ذَ إِ  نِ زْ مُ الْ  نَ مِ  دُ وَ جْ أَ  هُ نَّ ى، أَ الَ عَ تَ  هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ  نْ مِ وَ 
 نْ مَ  لَّ كُ  مُ عِ طْ يُ ، وَ الِ وَ مْ اِْلَ  نَ مِ  يهِ تِ أْ ا يَ مَ  اَس ي النَّ طِ عْ يُ  انَ كَ ، وَ  الَ ا سَ ذَ إِ  لِ يْ السَّ 
. لٍ كْ أَ  رِ يْ غَ بِ  بُ هَ ذْ يَ وَ  يهِ تِ أْ ا يَ دً حَ أَ  كُ رُ تْ يَ  ، ِلَ  ةً أَ رَ امْ  وِ أَ  ايرً غِ َص  وْ لَ ، وَ  هِ يْ لَ إِ  ا َ جَ 
 َِل ، وَ هُ رَ ظُ نْ يَ لِ  وْ أَ  هِ يْ لَ عَ  مَ لِّ سَ يُ لِ  ا َ جَ وَ   هُ ارَ زَ  نْ مَ  هُ مُ عِ طْ يُ ، وَ  امِ عَ الطَّ  بَ يَ طْ أَ  خُ بَ طْ يَ وَ 
 نْ ا، إِ دً احِ ا وَ امً عَ ي طَ طِ عْ  يُ َِل وَ  ا ِ سَ مَ الْ وَ  حِ بْ الصُّ  نَ يْ ، بَ هِ ورِ دُ قُ  انُ يرَ نِ  ئُ فِ طَ نْ تَ 
 ول  قُ بَ وَ  م  حْ لَ وَ  ز  بْ خُ  يهِ فِ  رَ آخَ  ا ٍ نَ إِ ى بِ تَ ، أَ ونَ لُ كِ اْْل  عَ بِ ى شَ تَّ حَ  زِ رْ اِْلُ  ا َ نَ إِ ى طَ عْ أَ 
 .اد  ُحْلو  جِ  ُهوَ  امَّ مِ  كَ لِ ذَ  رُ يْ غَ وَ 

 امِ عَ طْ ا ِ ، وَ الِ مَ الْ  ا ِ طَ عْ ا ِ وَ  ةِ ًَل الصَّ وَ  هِ بِّ رَ  رِ كْ ذِ  رَ يْ غَ  مِّ هَ الْ  نَ مِ     يْ شَ  هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ 
، مْ هِ رِ يْ غَ وَ  ينِ اكِ سَ مَ الْ وَ  زِ ائِ جَ عَ الْ كَ  ا ِ رَ قَ فُ الْ  ةِ اثَ غَ ا ِ ، وَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ةِ انَ عَ ا ِ وَ ، امِ عَ الطَّ 
 لَ َص وَ ا مَ  لَّ ي كُ طِ عْ يُ  انَ كَ وَ ، ادُ سَّ حُ الْ وَ  ا ُ َض غَ بُ الْ وَ  ا ُ بَّ حِ اِْلَ  كَ لِ ذَ  َعَلى ا ً وَ سَ 

و ذُ  تَ نْ أَ ا، وَ ئً يْ شَ  رُ خِ دَّ  تَ َِل ا، وَ ئً يْ شَ  كُ رُ تْ  تَ َِل  تَ نْ أَ " :هُ بُ ارِ قَ أَ  هُ لَ  الَ ى قَ تَّ حَ  هِ دِ يَ  ِإَلى
، وتُ مُ ي أَ نِّ أَ  تُ مْ لِ ا عَ نَ أَ : " مْ هُ لَ  الَ قَ  مَّ ثُ " يطِ عْ أُ َبْل  رُ خِ دَّ    أَ َِل " : الَ قَ فَ  "الٍ يَ عِ 
َأْنَتِقُل ِمْنُه ي نِّ أَ  تُ مْ لِ ي عَ ذِ الَّ  عَ ِض وْ مَ الْ  نَّ أَ ي، وَ الِ مَ بِ  د  حَ ي أَ ينِ تِ أْ  يَ َِل  تُّ مِ  نْ ا ِ وَ 



                                                                                                               

 - 44 - 

 ،د  حَ أَ  يَّ لَ إِ  هُ لُ سِ رْ  يُ َِل وَ  د  حَ أَ  هِ ي بِ ينِ تِ أْ  يَ َِل  يهِ ي فِ الِ مَ  تُ كْ رَ تَ  نْ ا ِ ، وَ هِ يْ لَ إِ  عُ جِ رْ أَ  َِل وَ 
 . "يالِ مَ  يهِ فِ  كُ رُ تْ  أَ َِل 

 رِ قَ بَ الْ  نَ يْ ، بَ الِ مَ الْ  نَ مِ   ٍ يْ شَ  لَّ كُ  هُ مَ وْ قَ ي طِ عْ ، يُ هِ مِ رَ كَ وَ  هِ ودِ جُ  ةِ رَ ثْ كَ  نْ مِ  انَ كَ وَ 
ى لَ عَ  مْ هُ ينُ عِ يُ وَ ِإَلْيِه  ونَ تُ أْ ، يَ هِ يْ لَ إِ  ونَ اجُ تَ حْ ا يَ مَ  لِّ كُ ، وَ ةِ نَ يفِ السَّ وَ ْلِحَماِر َوا اةَ الشَّ وَ 
 مْ هُ رَ يَّ ا حَ يمَ فِ  هِ يْ لَ إِ  ونَ تُ أْ يَ ، وَ مْ هُ يسَ ئِ رَ  وهُ لُ عَ جَ  ُهمْ نَّ كِ لَ ، وَ هِ بِ  مْ هِ انِ يمَ إِ  مِ دَ عَ  عَ ، مَ كَ لِ ذَ 
 . مْ هُ مَ هَ دَ  وْ أَ 

، ارً يْ خَ  ِإِلَّ   ٍ يْ شَ بِ  مْ هُ نْ مِ  ُيَكلُِّمُه َأَحد   نْ أَ  بُّ حِ  يُ ِلَ ، وَ مْ هُ لَ  ةَ انَ عَ اْْلِ  رُ ثِ كْ يُ  انَ كَ وَ 
 ونَ لُ اهِ جَ  مْ هُ ، وَ مٍ لِ سْ مُ  لِّ كُ  اةَ جَ  نَ ِلَّ إِ  بُّ حِ  يُ َِل ، وَ مٍ لِ سْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  بِ لْ قَ الْ  قُّ رَ أَ  وَ هُ وَ 
 وهُ قُ دَّ َص وَ  اُس النَّ  هُ مَ لِ عَ  وْ ، لَ ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  ة  مَ حْ رَ  هُ نَّ ِِلَ  مْ هِ يمِ عِ نَ َكاِفُروَن بِ  وْ أَ  هِ رِ مْ أَ بِ 
 مْ هُ لَ ْض فَ  يٍّ لِ وَ  وْ أَ  يٍّ بِ نَ  مُ وْ قَ  كَ رَ ا تَ مَ بَّ رُ  نْ كِ لَ ، وَ ينُ عِ اللَّ  يُس لِ بْ ى إِ كَ بَ لَ  هُ رَ مْ وا أَ عُ بَ اتَّ وَ 
 د  حَ أَ  تُ بُ ثْ  يَ َِل وَ  ير  سِ يَ  هُ مُ لْ عِ  قَّ حَ الْ  نَّ ا، ِِلَ دً سَ حَ  وْ ا أَ يبً ذِ كْ تَ َتَرُكوُه  وْ أَ  مٍ لْ عِ  رِ يْ غَ بِ 
 ةِ لَّ قِ ، وَ  الِ مَ الْ  ا ِ طَ عْ ا ِ وَ  اهَ اتِ قَ وْ ي أَ فِ  اتِ امَّ التَّ  اتِ وَ لَ الصَّ وَ ،  ةِ لَ امِ كَ الْ  ةِ ارَ هَ ى الطَّ لَ عَ 
 . قٍّ و حَ ذُ  ِلَّ إِ  لِ كْ اِْلَ 

 ينِ اتِ سَ ى بَ لَ إِ  هُ يذَ مِ ًَل تَ  لُ سِ رْ يُ  عِ رْ الزَّ  تُ قْ وَ  ا َ ا جَ ذَ إِ  انَ ، كَ هِ ودِ جُ  نْ مِ وَ 
 عُ فَ رْ يَ وَ  ينَ ثِ ارِ حَ ى الْ لَ إِ  عُ فَ رْ يُ ، وَ خُ بَ طْ يُ  نَ خْ الدُّ وَ  ْرزَ ي اِْلُ طِ عْ يُ ا، وَ هَ نَ و ثُ رِ حْ يَ وَ  اسِ النَّ 
 ، َِل مْ هِ ارِ يَ ي دِ فِ  وَس لُ جُ الْ  ِلَّ ا إِ ئً يْ شَ  ينِ اتِ سَ بَ الْ  ابُ حَ ْص أَ  لُ عَ فْ  يَ َِل ، وَ ا ً مَ  مْ هُ لَ 
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 هِ ذِ هَ وَ . ةٍ نَ سَ  لَّ كُ  هِ اتِ يَ حَ  ةَ دَّ مُ  دِ لَ بَ الْ  لِ هْ أَ  عَ مَ  هُ لُ عْ ا فِ ذَ هَ ، وَ ا ً  مَ َِل وَ  اامً عَ طَ  ونَ طُ عْ يُ 
 .هِ ذِ هَ  لَ ثْ مِ  لُ عَ فْ يَ  اخِ يَ شْ اِْلَ  نَ مِ  د  حَ أَ  عْ مَ سْ يُ  مْ لَ ، وَ هِ رِ يْ ي غَ فِ  دُ وجَ  تُ ِلَ  الُ َص خِ الْ 

 مْ هُ مُ عِ طْ يُ وَ   ٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  مْ هُ ينُ عِ يُ َأنَُّه َكاَن ، هِ مِ وْ قَ لِ  هِ نِ وْ عَ وَ  هِ ودِ جُ  نْ مِ وَ 
ي ِض قْ يَ ، وَ هِ يْ لَ إِ  اهَ بِ  ونَ تُ أْ يَ  ةٍ اجَ حَ  لَّ كُ  يِض قْ يَ ، وَ مٍ وْ يَ  لَّ كُ  امِ عَ الطَّ  بَ يَ طْ أَ 
 ادِ سَ فَ الْ ِإَلى  احُ كَ النِّ  َحتَّى َيِميلَ ، اًِل مَ  دْ جِ يَ  مْ لَ وَ  ة  جَ وْ زَ  هُ لَ  ْت انَ كَ  نْ مَ وَ . مْ هُ ونَ يُ دُ 
 نَ مِ  مَ لِ عَ  ، وَ اًِل مَ  دْ جِ يَ  مْ لَ وَ  ااحً كَ نِ  خَ سِ فْ يُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ ، وَ هُ حُ لِ ْص يُ  وَ اًِل مَ  يهِ طِ عْ يُ 

َكاحِ  نُ سُ حْ  يَ اَِل مَ  جِ وْ الزَّ   جُ وْ الزَّ  يِض قْ يَ  لِ اِلً مَ  يهِ طِ عْ ، يُ ِإِن اْسَتَمرَّ َمَعُه ِفي النِّ
 .َماَلهُ 

 نْ مَ لِ  هِ اجِ وَ زْ أَ  تَ و يُ بُ  لَ قُ نْ ى يَ تَّ حَ  مْ هُ جَ ائِ وَ ي حَ ِض قْ يَ  ،هِ ودِ جُ  نْ مِ  انَ كَ وَ  
 ،هُ دْ جِ يَ  مْ لَ ا وَ يرً رِ سَ  بُّ حِ يُ  نْ مَ لِ  هِ تِ جَ وْ زَ  يرَ رِ سَ  عُ لَ قْ يَ وَ  ،هُ دْ جِ يَ  مْ لَ ا وَ تً يْ بَ  بُّ حِ يُ 
 .َعَلى َذِلكَ  مْ هُ ينُ عِ يُ  هِ رِ يْ غَ وَ  يشِ شِ حَ الْ ، وَ  ودِ عُ الْ كَ  ةٍ اجَ حَ  لِّ ي كُ فِ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 ْب لُ طْ يَ  َلمْ ، وَ هللاِ  ةِ ادَ بَ عِ  رَ يْ غَ  هِ سِ فْ نَ لِ  بُّ حِ يُ َلْم َيُكْن  هللاِ  امَ مَ إِ  ُه َأيْ نَّ أَ  مْ لَ اعْ وَ 
. رٍ مْ أَ  لِّ ي كُ فِ  ى هللاِ لَ عَ  لَ كَّ وَ تَ  لْ بَ  هِ سِ فْ نَ لِ  ْس رِ غْ يَ  مْ لَ وَ  ْث رِ حْ يَ  مْ لَ ، وَ هِ سِ فْ نَ ا لِ انً تَ سْ بُ 
 وْ ، أَ وتِ حُ الْ  مِ حْ لَ  ةِ عَ طْ قِ  وْ أَ  نٍ بَ لَ  ةِ قَ ذْ مَ  نْ ، مِ يًًل لِ قَ  ِلَّ إِ  بُ رَ شْ  يَ َِل وَ  لُ كُ أْ  يَ َِل َكاَن وَ 
 لِّ ي كُ فِ وع ُ جُ يَ  انَ كَ وَ ، هِ ذِ هَ  رَ يْ غَ  وقُ ذُ  يَ ِلَ  ولِ قُ بَ الْ  نَ مِ  وْ أَ  يخِ طِّ بِ الْ ِمَن  ةٍ ْطعَ قِ 
 نْ إِ  ،هِ رِ هْ ظَ  َيْلَتِصُق ِبَعْظمِ  هِ َبْطنِ  دُ لْ جِ  انَ ى كَ تَّ حَ  اً امعَ طَ  وقُ ذُ  يَ َِل َوَكاَن ، تٍ قْ وَ 
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 دُ لَ جْ أَ وَ  طُ شَ نْ أَ وَ  فُّ خَ أَ  وَ هُ ، وَ هِ وعِ جُ  ةِ دَّ شِ لِ  ومَ قُ يَ  نْ أَ  رُ دِ قْ  يَ َِل  هُ نَ أَ  نُّ ظُ تَ  هُ نَ طْ بَ  تَ يْ أَ رَ 
 ظِ عْ وَ ، وَ رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يِ هْ النَّ ، وَ وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  رِ مْ اِْلَ وَ  رِ يْ لخَ اْ  لِ عْ ي فِ فِ ِمْن َغْيِرِه 

 كِ رْ تَ ِفي  مٍ ئِ َِل  ةَ مَ وْ ي لَ الِ بَ  يُ َِل َكاَن وَ . ةِ رَ خِ ي اْْل فِ  عُ فَ نْ ا يَ مَ لِ ا يَ نْ الدُّ  كِ رْ تَ بِ  اسِ النَّ 
 عُ مِ تَ سْ يَ   َِل ، وَ هُ ا ُ بَّ حِ أَ  مْ هُ نَّ أَ  نَّ ظُ تَ ى تَّ ، حَ هُ ا َ َض غَ بُ وَ  هُ ا َ دَ عْ ي أَ ارِ دَ يُ  انَ كَ ا، وَ يَ نْ الدُّ 

ى فَ تَ اكْ وَ  هِ بِّ ى رَ لَ عَ  لَ كَّ وَ تَ  هُ نَّ ، ِِلَ يحِ بِ قَ الْ  لِ وْ قَ الْ وَ  بِّ السَّ  نَ مِ  ِإَلى َما َيْبُلُغُه ِمْنُهمْ 
 . هُ رَ يْ غَ  ارَّ  َض َِل وَ  عَ افِ  نَ َِل  هُ نَّ أَ  مَ لِ عَ وَ  هِ بِ 

 مْ لَ ، وَ ةً نَ سَ  ينَ رِ شْ عِ  ةَ دَّ مُ  نِّ جِ الْ وَ  سِ نْ اْْلِ  نَ يْ ا بَ عَ دَ وَ  هِ بِّ رَ  ةَ الَ سَ رِ  غَ لَّ ا بَ مَّ لَ وَ 
، رْ تُ فْ يَ  مْ لَ وَ  عْ جِ رْ يَ  مْ لَ ، وَ ينَ لِ وَّ اِْلَ كَ  ينَ رِ خِ اْْل  هِ تِ مَّ أُ  ارِ يَ خِ  نْ  مِ يًًل لِ قَ  ِلَّ إِ  وهُ يبُ جِ يُ 
 هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  هللاِ  رُ مْ ي أَ تِ أْ يَ سَ  نْ كِ َولَ ، هللاِ  دِ يَ بِ  رُ مْ اِْلَ ، وَ ةُ وَ عْ الدَّ  ِلَّ ي إِ لِ  َس يْ لَ  الَ قَ وَ 

 . كَ لِ ذَ  رُ يْ غَ  َعَليَّ  َس يْ لَ ي ، وَ بِّ رَ ِبِه ي نِ رَ مَ ا أَ مَ  يغِ لِ بْ تَ بِ  ور  مُ أْ مَ  د  بْ ا عَ نَ أَ ، وَ 

َغْيَرُه ا وخً يُ شُ  ونَ بُ لُ طْ يَ ، وَ هُ نْ وا عَ رُ بَ دْ أَ  َوُهمْ  هِ مِ وْ قَ  انِ يمَ ى إِ لَ ا عَ يًص رِ حَ  انَ كَ وَ 
 وْ لَ ، وَ اقِ فَ ي اْْل فِ  هُ لُ ثْ مِ  د  حَ أَ ُيَرى  َِل ، وَ هِ انِ مَ زَ  لِ هْ أَ  دُ يِّ سَ  وَ هُ ، وَ مْ هِ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ يُ 
 كَ لِ ذَ كَ  نْ كِ لَ ، وَ رُ ظَ تَ نْ مُ الْ  امُ مَ واْْلِ  انِ مَ الزَّ  بُ احِ َص  هُ نَّ ا، ِِلَ هَ عِ مَ جْ أَ ا بِ يَ نْ الدُّ  تِ رَ يدِ 
 نْ مِ  ي  بِ نَ  يهِ فِ  رَ هَ ظَ  دٍ لَ بَ  لِّ ي كُ فِ وَ  ،بٍ يْ عَ شُ وَ  دٍ مَّ حَ ي مُ فِ  نَ يَ دْ مَ  لُ هْ أَ وَ  ةَ كَّ مَ  لُ هْ أَ 
 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  دٍ مَّ حَ ى مُ لَ إِ  وحٍ نُ  نِ مَ زَ 
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 ى هللاُ هَ ا نَ مَ  لِّ كُ  نْ ى عَ هَ نَ وَ  هِ بِ  هللاُ  رَ مَ ا أَ مَ  لَّ كُ  رَ مَ أَ ، وَ ةً نَ سَ  ينَ رِ شْ ا عِ عَ ا دَ مَّ لَ وَ 
 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولُ سُ رَ  ثَ دَّ حَ ا تَ مَ ، كَ هِ وا بِ نُ مَ آ نْ مَ  عَ مَ  ثَ دَّ حَ تَ ، وَ هُ نْ عَ 
ى ارَ َص النَّ  نَ يْ بَ  ونُ كُ تَ  ةٍ نَ تْ فِ  نْ مِ  انَ مَ ا الزَّ ذَ ي هَ ي فِ تِ أْ ا يَ مَ ا بِ نَ رَ بَ خْ أَ وَ  هِ ابِ حَ ْص أَ  عَ مَ 
، رِ قْ فَ الْ ، وَ ةِ أَ جْ فَ الْ  تِ وْ مَ ، وَ ونِ اعُ الطَّ كَ  تِ وْ مَ الْ  ةِ رَ ثْ كَ ، وَ رِ مَ حْ اِْلَ  دِ لْ جِ الْ  لِ هْ أَ وَ 
 اهُ نَ يْ أَ ا رَ مَ  لُّ كُ ، وَ قٍ فُ أُ  لِّ ي كُ فِ  انِ مَ الزَّ  حِ بْ قُ ، وَ اسِ لنَّ لِ  وكِ لُ مُ الْ  انِ تَ فْ ا ِ وَ  وعِ جُ الْ وَ 
 .ايعً مِ جَ  هللاِ  لِ هْ ى أَ لَ عَ ، وَ  هِ يْ لَ عَ  َوَسًَلُمُه َصَلَواُت هللاِ  هِ بِ  دُ يِّ ا السَّ نَ رَ بَ خْ أَ 

 ةُ دَّ شِ وَ  نُ حَ مِ الْ  هُ تْ تَ ، أَ ا ِ قَ بَ الْ  ارِ ى دَ لَ إِ  ا ِ نَ فَ الْ  ارِ دَ  نْ مِ  هُ لُ احَ تِ ارْ  بَ رُ ا قَ مَّ لَ وَ 
 عُ جَ وَ  اَبهُ َأَص وَ . مْ هِ رِ مُ عُ  رِ خِ آي فِ  نَ و لُ سَ رْ مُ الْ وَ  ا ُ يَ بِ نْ ِْلَ ا هُ لُ عَ فْ يَ  انَ ا كَ مَ كَ   ِ ًَل بَ الْ 
 هُ رُ َبَص الَ زَ وَ  هِ نِ يْ عَ  قَ وَ رُ عُ  عَ طَ قَ ، فَ لُ اهِ جَ الْ  يبُ بِ الطَّ  هِ يْ إلَ ِِ  لَ سِ رْ أُ وَ  يدِ دِ الشَّ  نِ يْ عَ الْ 
. اُس النَّ  اهُ رَ يَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هِ يئِ جِ مَ بِ  رَ بَ خْ أَ  ِلَّ إِ  د  حَ أَ  هِ يتِ أْ يَ  ِلَ . هِ بِ لْ قَ  ظرُ نَ  يَ بقِ ، وَ نِ يْ عَ الْ بِ 
َأْي )وَ هُ ، وَ ِإْنَسان  ا ذَ ا هَ نَ لْ قُ ، وَ رِ حْ بَ الْ  لِ احِ ي سَ ا فِ يدً عِ ا بَ ًص خْ ا شَ نَ رْ ظَ نَ  نْ ا ِ وَ 

َمامُ  ." اذَ كَ  تُ فْ خُ  وْ ا، أَ ذَ كَ  تُ وْ جَ رَ  وْ ا أَ ذَ كَ  تُ نْ نَ ظَ : "الَ قَ وَ ، هُ هَ جْ وَ  اط  غَ  (اْْلِ
، ينَ نِ سِ  عَ بْ سَ  نِ حَ مِ الْ  كَ لْ ى تِ لَ عَ  ثَ كَ مَ وَ  .عُ طَ قْ يَ  ِلَ  نْ لكِ  . كٍّ شَ  بًِلَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ 
 ا ِ يَ بِ نْ اِْلَ  نَ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ ، وَ وبَ قُ عْ يَ ، وَ فَ وسُ يُ ، وَ وبَ يُّ أَ ، كَ ا ِ يَ بِ نْ اِلَ  رِ ثَ كْ أَ  نِ حَ مِ  ةَ دَّ مُ 
 .مُ ًلَ السَّ وَ  ةُ ًلَ الصَّ  مُ هِ يْ لَ عَ 
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ِِ ارِ فَ يُ  مْ لَ  هللاِ  امُ مَ إِ  انَ كَ وَ  ، عِ يجِ وَ لْ ا دِ يَ الْ ، كَ هِ رِ بَ ى كِ إلَ  هِ رِ غَ ِص  نْ مِ  عَ جَ وَ الْ وَ  ةَ دَّ الشِّ  ِق
ِّ سِ  وْ ، أَ عٍ بُ ْص إِ  وْ أَ  ٍِ ا، د  ا جِ يدً دِ شَ  انَ كَ  ِلَّ إِ  ض  رَ مَ  هُ يبُ ِص  يُ َِل ، وَ نٍ ذْ أُ  وْ ، أَ ٍن
َِ  اَس النَّ  نُّ ظُ تَ ى تَّ حَ   ثُ دَّ حَ تَ يَ وْ أَ  ةٍ اجَ حَ لِ  هُ مُ وْ قَ  هُ ا َ ا جَ ذَ إِ . هِ تِ دَّ شِ لِ  أُ رَ بْ  يَ َِل  هُ أنَّ
، مْ هِ وهِ جُ ى وُ لَ عَ  هِ مِ سُّ بَ تَ وَ  هِ كِ حْ َض ، وَ هِ مِ ًَل كَ  ةِ حَّ ِص لِ     شيْ َِ  هُ بْ ِص يُ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  نَّ ظُ تَ 
، مْ هِ لِ ازِ نَ ى مَ لَ وا إِ عُ جَ رَ ِإَذا ى تَّ حَ  مْ هِ جِ ائِ وَ حَ  ا ِ َض قَ ، وَ مْ هُ لَ  امِ عَ الطَّ  بِ لَ طَ وَ 
 .حَ ارَ تَ اسْ وَ  عَ جَ طَ ْض اِ 

: "  هِ بِ  ونَ لُ اهِ جَ الْ وَ  اقُ سَّ فُ ، قال الْ يَ مِ ى عَ تَّ حَ  هِ يْ نَ يْ عَ  يبُ بِ الطَّ  كَ لِ ذَ  دَ سَ فْ أَ ا مَّ لَ وَ 
 وْ أَ  ي  بِ ا نَ نَ أَ  لَ اقَ  نْ ى مَ ْعمَ يَ  فَ يْ كَ ، وَ يَ مِ عَ  دْ قَ  ةَ وَ بُ ى النُّ عِ دَّ يَ  انَ ي كَ ذِّ هللِا ال امُ مَ إِ 
 " ول  سُ رَ 

 دُ سِ فْ ا يُ مَ  ِلَّ ، إِ انَ سَ نْ اْْلِ  يبُ ِص ا يُ مَ  مْ هُ يبُ ِص يُ  ا َ يَ بِ نْ اِْلَ  نَّ أَ  ونَ مُ لَ عْ  يَ َِل  مْ هُ وَ 
 وبُ قُ عْ يَ  انَ كَ ، وَ  يَ مِ عَ  َقدْ  ابً يْ عَ شُ  هللاِ  يَّ بِ نَ  نَّ ن أَ وَ مُ لَ عْ  يَ ِلَ وَ ، امِ ذَ جُ الْ كَ  دَ سَ جَ الْ 
 لَ تِ ى قُ يَ حَ يَ  هللاِ  يُّ بنَ ، وَ  مُ ًلَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  فَ وسُ يُ  هِ نِ ابْ  ا ِ كَ بُ لِ  يَ مِ عَ  مُ ًلَ السَّ  يهِ لَ عَ 
، رِ االنَّ  نَ مِ  ة  رَ فْ حَ  يْ أَ   ودِ دُ خْ ِلُ ي اْ فِ  لَ تِ قُ  يَس جِ رْ جَ  هللاِ  يُّ بِ نَ د ، وَ اِ هَ جِ ي الْ فِ 
 مْ لَ ى، وَ رَ خْ أُ ا وَ يَ نْ وا الدُّ رُ سِ خَ  دْ قَ  هللاِ  ا ِ يَ بِ نْ أَ بِ  ونَ بُ ذِّ كَ مُ الْ وَ  ا ِ يَ بِ نْ ِلَ اْ  نَ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ وَ 
 مُّ تِ يَ  فَ يْ ، كَ هللاِ  رِ دَ قَ بِ  نْ مِ ؤْ يُ  مْ لَ  نْ مَ ، وَ هللاِ  رُ دَ ا قَ نَ أَ : " الَ قَ  هللاِ  امَ مَ إِ  نَّ وا أَ مُ لَ عْ يَ 
ُِ يمَ إِ  ، هِ لِ سُ رُ ، وَ هِ بِ تُ كُ ، وَ هِ تِ كَ ئِ ًلَ مَ ، وَ اهللِ وا بِ نُ مِ ؤْ تُ  نْ أَ بِ ر َ مَ أَ  هللاَ  نَّ ِلَ ِِ  . "هُ اُن
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 كَ رَ تَ ، وَ هِ ِض عْ بَ بِ  نَ آمَ َمْن ، وَ هِ رِّ مُ وَ  هِ وِ لْ حُ ، وَ هِ رِّ شَ وَ  هِ رِ يْ ، خَ هِ رِ دَ قَ ، وَ رِ خِ ْلَ اْ  مِ وْ ليَ اْ وَ 
 بِ رَ لعَ اْ  دُ يِّ سَ  ينَ لِ سَ رْ المُ ِْ  امَ مَ إِ َأَن  هللاِ  ابِ تَ ي كِ فِ  مْ تُ أْ رَ قَ وَ  ،هُ انُ يمَ إِ  مُّ تِ يَ  ، ِلَ هُ َض عْ بَ 
 نْ مَ وَ  ي  بِ نَ  يْ أَ "  اد  هَ  م  وْ قَ  لِّ كُ لِ وَ  : "ىالَ عَ تَ  هللاِ  ابِ تَ ي كِ فِ  مْ تُ أْ رَ قَ ، وَ مِ جَ لعَ اْ وَ 
 مْ لَ  وَ هُ ى، وَ َص قْ ِلَ اْ  بِ رِ غْ مَ لي اْ فِ  هللاِ  امِ مَ إِ  ةِ وَ عْ دَ  لَ بْ قَ  مِ جَ عَ الْ  نَ مِ  ادٍ هَ  هُ نَّ أَ  مْ تُ عْ مِ سَ 
 ةِ رَ ثْ كَ ، كَ اتِ رَ يْ لخَ اْ  لِ عْ ي فِ فِ  مَ لَّ سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولِ سُ رَ  لَ عْ فِ  هُ لُ عْ فِ  ْف الِ خَ يُ 
 اتِ وَ لَ الصَّ  صِ ًلَ خْ ا ِ ، وَ هللاَ  لَّ إِ  هَ لَ إِ  لَ  لَ هْ أَ  : هُ ابَ حَ ْص وا أَ مُّ ى سَ تَّ حَ  هللاِ  رِ كْ ذِ 
 ، ِلَ و ٍ ُض وُ  رِ يْ غَ ي بِ لِّ َص يُ  هِ ابِ حَ ْص أَ  نْ مِ  د  حَ ى أَ رَ يُ  ، ِلَ و ِ ُض لوُ اْ  عَ مَ  سِ مْ لخَ اْ 
 هُ نَّ ِلَ ، ِ هِ تِ ئَ فِ  ِفَئٍة َغْيرِ  لىَ عَ  كَ لِ ذَ  دُ جِ تَ  ، ِلَ اْمَرأَةً  ِلَ وَ  ًلً جُ رَ  ، ِلَ ايرً غِ َص  ِلَ وَ  ايرً بِ كَ 
 عَ بَ اتَّ ي وَ بِ  نَ مَ آ نْ مَ  ا ُ لمَ اْ  رُّ ُض يَ  ِلَ  ؛ابِ رَ التُّ وَ  ا ِ لمَ اْ  عَ مَ  انَ مَ ْاِلَ  تُ دْ قَ عَ : "  الَ قَ 
 ِلَ وَ  دٍ لْ جِ  ِلَ وَ  ةٍ ادَ جَّ ى سَ لَ عَ  ُس لِ يجْ َِ  ، ِلَ ابِ رَ ى التُّ لَ عَ  ِل  إِ  ُس لِ جْ يَ  ِلَ  وَ هُ وَ  "ي رِ مْ أَ 
 ْت عَ مَ تَ ي اجْ ذِ الَّ  وَ ، هُ اسِ النَّ  رُ يْ خَ  وَ هُ فَ , طقَ فَ  ابِ رَ التُّ َعَلى  ِلَّ ، إِ يرٍ ِص حَ 
وا مُ لَ عْ يً  مْ لَ  نْ كِ لَ ، وَ هِ بِ  ونَ دُ تَ قْ مُ  ينَ نِ سِ حْ لمُ اْ  نَ مِ  هُ رُ يْ غَ وَ  ،يهِ فِ  رِ يْ لخَ اْ  الُ َص خِ 
 .يم  رِ كَ  د  يِّ سَ  وَ هُ ، وَ هُ تَ يقَ قِ حَ 

ا يـَ نْ الدُّ  نَ مِ  الَ قـَ تـِ نْ اِِل هللا ُ  ادَ رَ أَ ، وَ ينَ رِ شْ عِ الْ وَ  ةَ عَ ابِ السَّ  ةَ نَ سَّ ال هُ تُ نَ حْ مِ  ْت غَ لَ ا بَ مَّ لَ وَ 
ي فَ  ادِ هَ تِ جْ ِلِ اْ بِ  مْ اهُ َص وْ أَ ، وَ هِ ابِ حَ ْص ِلَ ِِ  ةَ يَّ ِص وَ الْ ، وَ ظَ عْ وَ الْ  رُ ثِ كْ يُ  انَ ، كَ هِ بِ رْ ى قُ لَ إِ 
،  ينَ مِ لِ سْ لمُ اْ  ةِ انَ عَ ا ِ ، وَ ا ِ طَ عْ ْلِ اْ ، وَ ةِ قَ دَ الصَّ  ةِ رَ ثْ كَ ، وَ بِ ائِ غَ الرَّ وَ  نِ نَ السُّ وَ  ضِ ائِ رَ لفَ اْ 
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 ولُ قُ يَ ، وَ ِئهِ اَض قَ بِ  ىَض الرِّ وَ  ،  ِ امَ عْ نَّ الى لَ عَ  رِ كْ الشُّ ا، وَ يَ نْ الدُّ  ةِ دَّ ى شِ لَ عَ  رِ بْ الصَّ وَ 
 لِّ كُ  دَ عْ بَ  ولُ قُ يَ َكاَن وَ " َوَقْوِل اْلَخْيرِ  رِ يْ لخَ اْ  لِ عْ ي فِ وا فِ دُ هِ تَ اجْ فَ : "  تٍ قْ وَ  لَّ كُ 

ِِ رَ شْ بُ الْ  ابَ بَ  مَّ هُ لَّ الَ  :" ةٍ ًلَ َص   هُ ابَ جَ أَ ، وَ هُ تَ وْ َص  عُ فَ رْ يَ وَ " هللاُ  لَّ إِ  هَ لَ إِ  لَ  ةِ مَ لِ كَ ى ِب
 كَ لِ ذَ ، وَ وِ لْ لحُ اْ  ِفي هِ تِ وْ َص ا كَ تً وْ َص  عْ مَ سْ نَ  مْ لَ ، وَ هِ بِ  ونَ دُ تَ قْ مُ ْال ونَ نُ ؤمِ لمُ اْ  ِبَذِلكَ 

 نْ أَ  ي وِ نْ يَ     يْ شَ  هُ لَ  نْ مَ " : ولُ قُ يَ  َوَكانَ . كَ لِ ذَ  نُ حْ نَ  مْ لَ عْ نَ  مْ لَ ، وَ هُ سَ فْ ى نَ عَ نْ يَ  انَ كَ 
 دُ دِّ رَ يُ وَ " هُ بُ احِ ا َص نَ أَ  يهِ نِ طِ عْ يُ لْ فَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولِ سُ رَ  دٍ مَّ حَ مُ لِ  يهِ طِ عْ يُ 
 .ةً دَّ مُ  كَ لِ ذَ 

َِ  انَ َض مَ رَ  رُ هْ شَ  لَ خَ ا دَ مَّ ولَ َِ   ِّ َِ َِ  رُ مُ أْ يَ  َكانَ  ،هِ مِ وْ َص  رُ خِ آ ُهوَ ي ذِ اَل
ْطَعاِم الطََّعاِم ِفيهِ  يهِ فِ  هللاِ  رِ كْ ذِ  ةِ رَ ثْ كَ ، وَ هِ ِص ًلَ خْ إِ بِ  َدَقِة َواِ   مِ ًلَ كَ الْ  ةِ لَّ قِ ، وَ َوالصَّ
 ةٍ هَ جِ ُكلِّ ى لَ إِ  اتِ اوَ رَ بَ الْ  بَ تُ كْ نَ  نْ أَ بِ ا نَ رَ مَ ، أَ رُ هْ الشَّ  فَ َص تَ انْ  امَّ لَ وَ . ولِ ُض فُ ْال نَ مِ 
ِنَغاِل ِلَيْحُضرَ  نَ مِ   نَ مِ  هِ وجِ رُ خُ  ِه ِمنْ بِ رْ قُ ، لَ رِ طْ لفِ اْ  يدِ عِ  مَ وْ يَ  هُ ابُ حَ ْص أَ  السِّ
، دُ لْ جِ الْ ، وَ مُ اظَ لعِ اْ  ِلَّ إِ  هِ دِ سَ جَ  نْ مِ  قَ بْ يَ  مْ لَ  تِ قْ لوَ اْ  كَ لِ ذَ  ِفي انَ كَ وَ . ايَ نْ الدُّ 
 كَ دَ نْ عِ  ونُ كُ يَ ، امً اثِ جَ  وْ ا أَ سً الِ جَ  هُ تَ يْ أَ رَ  نْ ا ِ وَ . س  و بُ لْ مَ  ود  عُ  هُ نَّ أَ ، كَ وقُ رُ لعُ اْ وَ 
 فَ شَ كَ  نْ إِ  نْ كِ ، لَ رِ ْض الخُ وَ  ورِ النُّ ، وَ  ا ِ هَ لبَ اْ  نَ مِ  هُ هَ جْ وَ   َِلُ ْلْ تَ ا  يَ مً ظَّ عَ ا مُ فً رَّ شَ مُ 
 ا ، ِلَ ي  حَ  انَ كَ  فَ يْ كَ  كَ بِّ رَ  نْ مِ  بُ جَّ عَ تَ تَ ،  هُ تَ يْ أَ ى رَ تَّ حَ   هِ رِ دْ َص وَ  هِ نِ طْ بَ  نْ عَ  هُ ابَ يَ ثِ 
 . مِ حْ اللَّ  مِ دَ عَ  نْ ، مِ  وبِ ُص نْ لمَ اْ  ودِ عُ الْ كَ  هُ نَّ ِلَ ا ، ِ نً طْ بَ  ِلَ ا وَ رً دْ َص  هُ نْ مِ  زْ يّ مَ تُ 
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، يدِ عِ لْ ا ةِ ًَل َص ، لِ هِ يْ لَ إِ  اسِ النَّ  انِ يَ تْ إِ  عِ ا رَ سْ إِ بِ  رَ مَ ، أَ رِ طْ فِ الْ  يدِ عِ  مُ وْ يَ  ا َ ا جَ مَّ لَ وَ 
 . "ت  يِّ ي مَ نِّ أَ ، كَ يدِ عِ ى الْ لَّ َص ى مُ لَ إِ  بَ هَ ذْ أَ  نْ أَ  رُ دِ قْ  أَ َِل  مْ تُ رْ خَّ أَ تَ  نْ إِ : " الَ قَ وَ 

 وَ حْ نَ  ابً ائِ غَ  ى هللاِ يسَ عِ  انَ دَ يِّ سَ  هللاِ  وحَ ، رُ هُ نَ ابْ وَ  هُ تَ يفَ لِ خَ وَ  هُ يرَ زِ وَ  َوَوَجَد َذِلَك اْلَيْومُ 
، هِ ابِ يَ ثِ  نَ سَ حْ أَ  َس بِ ى، لَ حَ الضُّ  تُ قْ وَ  َحانَ ا مَّ لَ ، وَ مْ اخَ كَ انْ  ةِ يَ رْ ي قَ فِ  وْر جُ كَ  دِ لَ بَ 
 ِإَلى جَ رَ خَ ، وَ ا َ دَ وْ السَّ  هُ تَ امَ مَ ا عَ هَ قَ وْ فَ  لَ عَ جَ ، وَ ا َ َض يْ بَ  ةٍ امَ مَ عَ بِ  هُ سَ أْ رَ  مَ مَّ عَ وَ 
 قَ وْ فَ  هُ تُ امَ مَ عَ ، وَ ارِ مَ قْ اِْلَ  نَ يْ بَ  سِ مْ الشَّ كَ  وَ هُ ، وَ ا ِ نَ سْ حَ الْ  ا ِ َض يْ بَ الْ  ةِ اعَ مَ جَ الْ 
 جَ رَ ا خَ مَّ لَ ، وَ يدِ عِ ى الْ لَّ َص مُ  وَ حْ نَ  هَ جَّ وَ تَ ، وَ يرِ ِص قَ الْ وَ  يلِ وِ الطَّ  نَ يْ بَ  اسِ النَّ  وسِ ؤُ رُ 
 مُ دَّ قَ تَ يَ  تَ يِّ مَ الْ  نَّ إِ  مْ كُ لَ  يلَ قِ  وْ لَ : "  الَ قَ ، وَ عِ جَ وَ الْ  نْ مِ  هِ ا بِ مَ  ةِ دَّ شِ لِ  فَ قَ وَ  هِ ارِ دَ  نْ مِ 
 فَ قَ وَ وَ  هُ دَ جِ سْ ا مَ نَ يْ اذَ ى حَ تَّ ا حَ نَ يْ شَ مَ  مَّ ـثُ  "ة  ازَ نَ ا جَ نَ أَ  هللاِ ا، وَ بً جَ عَ  انَ كَ لَ  اسِ نَّ البِ 
 أُ كَّ وَ تَ يَ  هِ ابِ حَ ْص أَ  ضِ عْ ى بَ لَ عَ  قَ لَّ عَ وَ  بَ هَ ذَ  مَّ ثُ . " ة  ازَ نَ ا جَ نَ أَ  هللاِ وَ " : الَ قَ ا وَ يً انِ ثَ 

 الِ جَ الرِّ  نَ يْ بَ  اَس النَّ  رُ ظِ تَ نْ يَ ا، وَ قً رَ عَ  بُ بَّ َص تَ يَ  َس لَ جَ ، وَ هُ ًلَّ َص ى مُ لَ إِ  ِبِهمْ 
 يدٍ عِ  ةِ ًَل َص  رُ خِ آ يَ هِ ، وَ مَ وْ يَ الْ  كَ لِ وا ذَ رُ ُض حْ يَ ، لِ يرِ غِ صَّ الوَ  يرِ بِ كَ الْ ، وَ ا ِ سَ النِّ وَ 
ًَلمُ  يلُ رِ بْ جِ  الَ ا قَ ذَ امَ  ولُ  اْر تَ خْ مُ ا يَ : " يلِ  الَ  قَ يًًل لِ قَ  ثَ كَ ا مَ مَّ لَ وَ  .هُ نْ مِ   َعَلْيِه السَّ
 الَ قَ  مَّ ، ثُ َوَثاِلًثا ايً انِ ثَ  َسَأَلِني مَّ ، ثُ تُّ كَ سَ ؟ فَ " مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولِ سُ رَ لِ 
ى نَ ا عَ مَ  فُ رِ عْ أَ َوَلِكنِّي َلْم َأُكْن . َبَلى تُ لْ قُ   " ِمنِّي؟ نُ دْ أُ  هُ لَ  لْ قُ يَ  مْ لَ أَ : " يلِ 
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ا مَّ لَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولَ سُ رَ  نَّ ِِلَ  ايَ نْ الدُّ  نَ مِ  هِ وجِ رُ خُ  دَ عْ بَ  ِلَّ إِ  كَ لِ ذَ بِ 
 نَّ إِ : "  هُ لَ  الَ قَ وَ  مُ ًَل السَّ  هِ يْ لَ عَ  يلُ رِ بْ جِ  هُ لَ  ا َ جَ  هُ لُ جَ أَ  لَّ حَ ، وَ هِ تِ وْ مَ  ُض رَ مَ  دَّ تَ اشْ 
النَِّبيُّ  هُ لَ  الَ قَ فَ "  ؟كَ مُّ ا هَ مَ ، وَ كَ تُ دَّ ا شِ مَ وَ : كَ لَ  ولُ قُ يَ ، وَ مَ ًَل السَّ  كَ ئَ رِ قْ يُ  كَ بَّ رَ 

ى لَ إِ ِجْبِريُل  عَ جَ رَ  مَّ ثُ . " يتِ مَّ ي أُ تِ دَّ شِ ي وَ مِّ هَ : " َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْل َلهُ 
 "ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  ونَ اجُ نَ  كَ تَ مَّ أُ  نَّ إِ : هُ لَ  لْ قُ وَ  عْ جِ رْ اِ " :هُ لَ  الَ قَ وَ  كَ لِ ذَ بِ  هُ رَ بَ خْ أَ وَ  هِ بِّ رَ 
 نُ دْ أُ : " تِ وْ مَ الْ  كِ لَ مَ لِ  الَ قَ ا، وَ يمً ظِ ا عَ ورً رُ سُ  رَّ سُ وَ  حَ رِ فَ  كَ لِ ذَ  يُّ بِ النَّ  عَ مِ ا سَ مَّ لَ وَ 
: "  الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولَ سُ رَ  نَّ ِِلَ  هللاِ  امُ مَ إِ  كَ لِ ذَ كَ وَ " ي نِّ مِ 
ى لَّ َص  هللاِ  ولِ سُ رَ  رَ ثَ أَ   عَ بَ تْ يَ  نْ أَ  رُ دِ قْ يَ  نْ مَ وَ . "  ئُ طِ خْ  يُ َِل ي وَ رِ ثَ أَ وا فُ قْ يَ  يُّ دِ هْ مَ لْ اَ 

 نْ إِ : "  الَ قَ  هللاِ  امُ مَ إِ  َوَكانَ ، !!!؟ هُ رَ يْ ا غَ ئً يْ شَ  ِفيهِ  ئُ طِ خْ  يُ َِل وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هللاُ 
 تُ سْ ي لَ نِّ وا أَ مُ لَ اعْ ، فَ  هُ الَ عَ فْ أَ وَ  هُ الَ َص خِ  فَ الَ ا خَ ي مَ الِ عَ فْ أَ ي وَ الِ َص ي خِ فِ  مْ تُ يْ أَ رَ 
َما َخاَلَف ِفْعَل َرُسوِل هللِا َأْو  هِ الِ َص خِ  وْ أَ  هِ لِ عْ ي فِ فِ  رَ نَ  مْ لَ وَ "  هللاِ  امِ مَ إِ بِ 

 هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  َوَغرَُّهْم َقْوُلهُ .  يثِ ادِ حَ اِْلَ وَ  بِ تُ كُ الْ  نَ مِ  اهُ نَ أْ رَ ا قَ يمَ فِ  ِخَصاَلُه 
 هُ مُ لَ عْ  يَ َِل  هللاِ  رَّ سِ  كَ لِ ذَ ِفي  نَّ ِِلَ "  يدِ عْ بَ  يَّ بِ  نَ َِل : " يثِ ادِ حَ ي اِْلَ فِ  مَ لَّ سَ وَ 
 مْ هُ رُ يْ  غَ ِلَ  هُ بَ ائِ جَ ا عَ وْ أَ رَ وَ   وهُ عُ بَ اتَّ وَ  وهُ قُ دَّ َص وَ  هللاِ  امِ مَ إِ وا بِ نُ مَ آ ينَ ذِ الَّ  ِلَّ إِ   ا ُ مَ لَ عُ الْ 
. 
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 ِلَُ َْلْ تَ يَ  يحِ لِ مَ الْ  هِ هِ جْ وَ بِ  اسِ ى النَّ لَ عَ  لَ بَ قْ ، أَ  مِ وْ يَ الْ  كَ لِ ذَ  يدِ عِ  ةَ ًَل ى َص لَّ ا َص مَّ لَ وَ 
ا يَ نْ الدُّ  بِّ حُ  نْ عَ  مْ اهُ هَ نَ ا ، وَ هَ لِّ كُ  ظِ اعِ وَ مَ الْ  اعِ وَ نْ أَ بِ  اَس النَّ  ظَ عَ وَ ، وَ ورِ النُّ  نَ مِ 
 امَ قَ  مَّ ثُ .  ةِ يَ ِص عْ مَ الْ  ضِ غْ بُ وَ  رِ يْ خَ الْ  بِّ حُ وَ  ةِ رَ خِ اْْل  بِ لَ طَ ى بِ صَّ وَ ا ، وَ هَ بِ لَ طَ وَ 
 وسِ ؤُ رُ  قَ وْ فَ  هُ تُ امَ مَ عَ ا ، وَ يرً ثِ ا كَ رً كْ ذِ  هللاَ  ونَ رُ كُ ذْ ا  يَ نً وْ هَ  سِ االنَّ  عَ ي مَ شِ مْ يَ 
 ةِ ا َ رَ قِ ي بِ نِ رَ مَ أَ ، وَ  ابِ رَ ى التُّ لَ عَ  َس لَ جَ ، وَ  هِ تِ يْ بَ  ابَ بَ  غَ لَ ى بَ تَّ ، حَ  ةِ اعَ مَ جَ الْ 
 لَ أَ سْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ : " الَ قَ وَ  امَ قَ  مَّ ثُ  ،ةِ اجَ حَ الْ  ا ِ َض قَ بِ ِلي ا عَ دَ ا وَ يعً مِ جَ  بِ طَ خُ الْ 
َرُه َمرَّاتٍ " لْ أَ سْ يَ لْ فَ  ًئايْ شَ   ةِ دَّ شِ  عَ مَ  عَ جَ طَ ْض اوَ  هُ تَ يْ بَ  لَ خَ دَ  مَّ ، ثُ د  حَ أَ  هُ لْ أَ سْ يَ  مْ لَ وَ  َوَكرَّ
َلْم  نُ حْ نَ وَ  َوَلْم َيْخُرْج ِإَلى ِفَناِ  َداِرِه ِإَلى اْلَمْوِت، ،تِ وْ مَ الْ  ضِ رَ مَ  مِ لَ أَ  نْ مِ  هِ ا بِ مَ 

َقْبَل َذِلَك ِمْن َيٍد  يد  دِ شَ  ض  رَ مَ  هُ ابَ َص ا أَ مَ بَّ رُ  َكانَ  هُ نَّ ، ِِلَ  هُ َض رَ مَ  َخافُ َنُكْن نَ 
 اسِ النَّ   َ ًَل بَ  لُ مِ حْ يَ َكاَن  هُ نَّ ِِلَ  كَ لِ ذَ  قْ ارِ فَ يُ  مْ ، لَ َشِديَدٍة َأْو ِإْصُبٍع َأْو ِسنٍّ َشِديدٍ 

 .  انٍ مَ زَ  لِّ ي كُ فِ  ارِ بَ كِ لْ ا ِِلَْهِل هللاِ  كَ لِ ذَ  انَ كَ َكَما 

 نِ يْ نَ ثْ اِْلِ  مَ وْ يَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  وعِ جُ رُ بِ  رَ مَ ، أَ يدِ عِ الْ  مِ وْ يَ  دَ عْ ي بَ انِ الثَّ  مُ وْ يَ الْ  ا َ ا جَ مَّ لَ وَ 
. " ةَ قَ دَ صَّ ال يهِ فِ  لُ عَ جْ أَ : " الَ قَ ، وَ رِ هْ الشَّ  نَ مِ  عَ اسِ التَّ  دِ حَ اِْلَ  مَ وْ يَ  وْ ، أَ رَ شِ اعَ الْ 
ا مَّ لَ ، وَ ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  هُ لَ كَ أَ وَ  يرٍ ثِ كَ  امٍ عَ طَ  عَ مَ  ةً رَ قَ بَ  يهِ فِ  حَ بَ ذَ  مُ وْ يَ الْ  كَ لِ ذَ  ا َ ا جَ مَّ لَ وَ 
 اْلُمْقِبلَ  يسِ مِ خَ الْ  مَ وْ ى يَ رَ خْ أُ  ةً قَ دَ َص  يدُ رِ أُ : " الَ قَ ، وَ اَس ا النَّ عَ دَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  واغُ رَ فَ 
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، ينْ رِ بَ مْ كَ ي فِ  مْ هُ لُّ وا كُ عُ مِ تَ جْ يَ لْ فَ  يجْ كِ نْ تَ وَ  يْ ارُ جَ وَ  لْ بَ مْ يَ وَ  اْر كَ دَ  نَ يْ بَ  كَ لِ ذَ لِ   لْ سَ رْ ْليُ فَ " 
 . هِ تِ قَ دَ َص  لِ جْ ، ِِلَ مِ وْ يَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  هِ تِ رَ جْ هِ  ارِ دَ 

ا، مَ هُ عَ ا مَ يرً ثِ ا كَ امً عَ طَ  َوَجَعلَ ، نِ يْ تَ رَ قَ بَ  حَ بَ ذَ  رَ شَ عَ  ثُ الِ الثَّ  مُ وْ يَ الْ َجاَ  َذِلَك ا مَّ لَ وَ  
 هُ يذَ مِ لْ تِ  لَ سَ رْ أَ وِ  بِ رِ غْ مَ الْ وَ  رِ ْص عَ الْ  َبْينَ  هُ و لُ كَ أَ ، وَ ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  كَ الِ نَ هُ  عَ مَ تَ اجْ وَ 
:  " هُ لَ  الَ قَ وَ  ،ةِ اعَ مَ جَ ى الْ لَ إِ  يْ كَ  هللاِ  دَ بْ عَ  هُ رَ هْ ِص ، وَ هُ يبَ بِ حَ ، وَ هِ رِّ سِ  بَ احِ َص وَ 
 ِلَ وَ  ةِ حَّ الصِّ  بِّ حُ لِ  ةَ قَ دَ الصَّ  هِ ذِ هَ  تُ لْ عَ ا فَ ي مَ نِّ إِ  مْ هُ لَ  لْ قُ وَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ إِ  ْب هَ ذْ اِ 
وا غُ رَ ا فَ مَّ لَ وَ "  اْلُمْؤِمِنينَ  لِ بْ حَ  عِ طْ قَ لِ وَ  ِلَِّ  هُ تُ لْ عَ فَ  َبلْ  ا،يَ نْ الدُّ  أَْغَراضِ  نْ مِ  ضٍ رَ غَ لِ 
 فَ َص تَ ا انْ مَّ لَ ا، وَ هَ نِ طَ ى وَ لَ إِ  ْت هَ جَّ وَ تَ  ِفَئةٍ  لُّ وا، كُ قُ رَّ فَ تَ  بِ رِ غْ مَ الْ  دَ عْ بَ  لِ كْ اِْلَ  نَ مِ 
 نَ مِ  قَ بْ يَ  مْ لَ ، وَ واامُ نَ يَ لِ  مْ هِ وتِ يُ ى بُ لَ إِ  واعُ جِ رْ يَ  نْ أَ  ِنَساَ هُ وَ  هُ  َ اسَ لَ جُ  رَ مَ أَ  لُ يْ اللَّ 
 هُ لَ  ْت عَ ِض وُ ، وَ هُ رُ ثَ كْ أَ  بَ هَ ذَ  هُ لَ  نَ لْ قُ وَ  لُ يْ اللَّ  فَ يْ كَ  مْ هُ لَ أَ سَ وَ  يل  لِ قَ  ِلَّ إِ  ا ِ سَ النِّ 
 هللاُ  لَّ إِ  هَ لَ  إِ َل  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ  " : الَ قَ ، وَ هِ يْ لَ جْ رِ  دَّ مَ ى وَ قَ لْ تَ اسْ وَ  عَ جَ طَ ْض ا مَّ ثُ  ة  ادَ سَ وِ 
 هِ يْ لَ عَ  هُ وحُ رُ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ  . "هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ د  مَّ حَ مُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  هُ لَ  يكَ رِ  شَ َل  هُ دَ حْ وَ 

 تِ عَ زَ فَ  مَّ ثُ ..  ينَ عِ مَ جْ أَ  مْ هِ لِ َعَلى آوَ  ينَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ  ا ِ يَ بِ نْ اِْلَ  يعِ مِ ى جَ لَ عَ وَ  مُ ًَل السَّ 
وا، عُ زِ فَ وَ  اُس النَّ  رَ يَّ حَ تَ ، وَ هِ بِ ارِ قَ أَ وَ  هِ ائِ نَ بْ أَ كَ  هُ نْ مِ  بِ رْ قُ الْ  لَ هْ أَ  نَ وْ عَ دَ ، وَ ةُ وَ سْ نِّ ال
ا مَّ لَ وَ .  (َلْيَلِة اْلَبْدرِ  ،َلْيَلِة اْلُجْمَعِة الرَّاِبَعَة َعَشَر )، لِ يْ اللَّ  ةِ يَّ قِ ي بَ وا فِ شُ هَ دَ انْ وَ 
 هُ يرَ زِ وَ َوَوَجَد َذِلَك اْلَيْوُم ، هِ ابِ حَ ْص ى أَ لَ ا ِ ى وَ رَ قُ ى الْ لَ وا إِ لُ سَ رْ ، أَ هُ احَ بَ َص  هللاُ  حَ بَ ْص أَ 
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 تَ قْ وَ  نِ يْ نَ ثَ اِْلِ  مَ وْ يَ  لَ زَ نَ ، وَ مْ اخَ كَ  دَ نْ عِ  ى هللاِ يسَ ا عِ نَ دَ يِّ سَ  هللاِ  وحَ رُ  هُ نَ ابْ وَ  هُ تَ يفَ لِ خَ وَ 
 يهِ بِ ى أَ لَ إِ  ا َ جَ ، وَ ( َبرِّ َتِقُف ِفيِه َسِفيَنُة الْ  عٍ ِض وْ مَ  مُ سْ اِ )  اخْ رَ يَ  دَ نْ عِ  رِ ْص عَ الْ 
ا مَ كَ  هِ ابِ حَ ْص أَ  نْ مِ  ةٍ اعَ مَ جَ  عَ مَ  ا ِ ثَ ًَل الثُّ  مِ وْ يَ ُصْبَح  هِ يْ لَ ى عَ لَّ َص ، وَ بِ رِ غْ مَ الْ  دَ عْ بَ 
 َلْيَلةَ  نَ فِ دُ ، وَ نِ يْ نَ ثْ اِْلِ  َيْومَ  يَ فِّ وُ تُ  هُ نَّ ، ِِلَ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاَ لَّ َص  هللاِ  ولِ سُ رَ بِ  لَ عِ فُ 

ي ، فِ ا َ ثَ ًَل الثُّ  مَ وْ يَ  نَ فِ دُ وَ  ةِ عَ مْ جُ الْ  ةَ لَ يْ لَ  يَ فِّ وُ تُ  هللاِ  امُ مَ إِ  ِلكَ ذَ كَ ، وَ ا ِ عَ بِ رْ اِْلَ 
 وحُ رُ  هُ تُ يفَ لِ خَ  فَ قَ ، وَ هُ نُ فْ دَ َتمَّ ا مَّ لَ ، وَ ةِ مَ حْ الرَّ ، وَ ةِ كَ رَ بَ الْ  عِ ِض وْ مَ  يْ َل مَّ اجَ  هِ يحِ رِ َض 
 هللاِ  امُ مَ إِ  وهُ بُ أَ  انَ ا كَ مَ  دَ دَّ جَ ا وَ يدً دِ ا شَ ظً عْ وَ  اَس النَّ  ظَ عَ وَ ى وَ يسَ ا عِ نَ دُ يِّ سَ  هللاِ 

  مْ هِ يْ لَ إِ  اسِ النَّ  ولُ قُ عُ  ْت عَ جَ رَ ، وَ رِ كَ نْ مُ الْ  ُه ِمنَ نْ عَ  َوَيْنَهى وفِ رُ عْ مَ الْ َيْأُمُر ِبِه ِمَن 
َفَقْد ،  يَ فِّ وُ تُ ا مَّ لَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ َص  هللاِ  ولِ سُ رَ  ابِ حَ ْص أَ  لِ ثْ مِ وا كَ انُ كَ  مْ هُ نَّ ِِلَ 

 مْ لَ "  مْ هُ ُض عْ بَ  الَ قَ وَ  عٍ زَ فَ لِ  مْ هُ ُض عْ بَ  تَ كَ سَ ا ، وَ ئً يْ وا شَ مُ لَ عْ يَ  مْ لَ وَ  مْ هُ ُض عْ بَ  َحارَ 
" مْ هُ ُض عْ بَ  الَ قَ وَ "  يِ حْ وَ الْ  ِِلَْجلِ  لُ عَ فْ يَ  انَ ا كَ مَ ، كَ  هِ يْ لَ عَ  ي  شِ غْ مَ  َبْل ُهوَ ،  ْت مُ يَ 
 هُ لَ وْ وا قَ سُ نَ ، وَ مْ هِ انِ يمَ إِ  بِ بَ سَ بِ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ وَ "  هُ تُ لْ تَ قَ  هللاِ  ولُ سُ رَ  اتَ مَ  الَ قَ  نْ مَ 
 مَّ ا تَ مَّ لَ وَ  ،اهُ يَ حْ أَ  نْ مَ ُكلَّ  يتُ مِ يُ  هللاُ وَ  (ونَ تُ يِّ مَ  مْ هُ نَّ ا ِ وَ  ت  يِّ مَ  كَ نَّ إِ  : )ىالَ عَ تَ 
ِفي س اُ النَّ  مَ حَ دَ ازْ ، وَ يهِ بِ أَ  ارِ ى دَ لَ إِ  وعِ جُ لرُّ لِ  امَ قَ ( ى يسَ ا عِ نَ دَ يِّ سَ َأْي ) هُ ظُ عْ وَ 
 عِ ِض وْ ي مَ فِ  َس لَ جَ  ارَ الدَّ  لَ خَ ا دَ مَّ لَ ى، وَ حَ ضُّ ال ُس مْ شَ  هُ نَّ أَ ، كَ ارِ دَّ الى لَ إِ  هِ ئِ ارَ وَ 
ي فِ  ادِ هَ تِ جْ اِلِ بِ  اَس النَّ  رَ مَ أَ ، وَ  يمِ رِ كَ الْ  يهِ بِ أَ َعَلى  ِتهِ يَ زِ عْ تَ لِ  اُس النَّ  هُ ا َ جَ ، وَ يهِ بِ أَ 
،  يهِ بِ أَ  ةِ يرَ ى سِ لَ عَ  فَ قَ وَ ، وَ  هُ نْ عَ  ى هللاُ هَ ا نَ مَ  بِ انَ تِ اجْ وَ  هِ ولِ سُ رَ وَ  هللاِ  ةِ اعَ طَ 
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ًَلُة ا مَ هِ يْ لَ عَ  َعَلى َذِلكَ  افَ لِ تَ خْ يَ  مْ لَ ، وَ َأِبيهِ ا ، كَ د  جِ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  دَ هَ تَ اجْ وَ  الصَّ
 . مُ ًَل السَّ وَ 

 رُ حْ بَ الْ  ابَ طَ ا، يَ نْ الدُّ  نَ مِ  هللاِ  امُ مَ إِ  ِفيَها جَ رَ ي خَ تِ الَّ  ةِ عَ مْ جُ الْ  ةِ لَ يْ ي لَ فِ وَ 
 هُ نْ مِ  بَ رِ شَ ، وَ هُ ا دَّ عَ تَ يَ  مْ لَ ، وَ هِ يحِ رِ َض  عِ ِض وْ ى مَ لَ إِ  هِ ارِ دَ  ابِ بَ  نْ ى مِ لَ حَ ، وَ حُ الِ مَ الْ 
 نْ ا مِ ذَ هَ ، وَ يَّةِ رِ بَ الْ ِإَلى  َوَنَقُلوهُ  مْ هِ اجِ جَ زُ وَ  مْ هِ ورِ دُ ي قُ وا فِ بُّ َص ، وَ مْ هُ لُّ كُ  اُس النَّ 
ًَلةُ  هِ يْ لَ عَ  هِ اتِ جَ رَ دَ  عِ افَ تِ رْ ا، وَ هللاِ  ةِ رَ دْ قُ بِ  هِ بِ ائِ جَ عَ   .مُ ًَل السَّ وَ  الصَّ

 َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َتْسِليم ا د  مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ  لِّ َص  مَّ هُ للَّ اَ 
 آِميْن ِاْنَتَهى .ينَ مِ الَ عَ الْ  ِبّ رَ  لَِّ  دُ مْ حَ لْ اَ 

  

 

 
 

 


