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  بػذ. أما أحمػحن،الخمذ هلل سب الػاإلاحن والطالة والعالم غلى ظُذ الخلم 

 غلُىم وسخمت هللا وبشواجه مالخبِب: العال أدي 

 ( هُلى متر 034خىالي ) ذالعػىدًت، وأبػلػشبُت في غشب اإلاملىت اأكؼ  
 
شماٌ  ا

 ( متر 044وغلى اسجفاع خىالي ) مىت اإلاىشمت في اججاه الششق 
 
ظؿذ  معخىي غً  ا

 هُلى متر ( 054خىالي )  ػذأبو  البدش،
 
اع . ا  غً الػاضمت الٍش

في البلػت التي حششفذ  ،  في بلذ هبًُ وسظىلً اظمذ لي أن أسخب بً  

ض هما كاٌ حػالىها بدعمُت هللا ل  يب ىب نب مب زب ُّٱ في هخابه الػٍض

 ذوخظُ ،٠٢١التوتح:  َّ  .... زث رث يت ىت نت مت زت  رت

فهل ظمػذ بمذًىت   1"هزه طابتبلىله "   بدعمُت أخشي مً أفػل الشظل 

خ.  خظُذ بمثل رلً في الخاٍس

   مدبىبت هبًُ أهاو  ألاولى،وغاضمت ؤلاظالم  ،مهذ الشظالت ومىؿللها أها     

 ئبشاهُم، ولئن وان  2.."شذأ أواإلاذًىت هحبىا مىت  إلُىااللهم حبب " لزي كاٌ ا

                                                           
 اٌثخاسٌ وِغٍُ سواٖ  1
 سواٖ اٌثخاسٌ وِغٍُ  2
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 ىت نت ُّٱ: ً ئبشاهُم  غهما كاٌ حػالى خياًت كذ دغا إلاىت  الخلُل 

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك

 ٧٣إتراهيم:  َّ  نن من

 فان مدمذ، 
 
 3 (مىت مً البرهتضػفي ما باللهم اجػل باإلاذًىت )كاٌ :    ا

 : 
 
 كىله ، ومً هزه البرواث  0(..هاّذُاللهم باسن لىا في ضاغىا وفي ُمُ)وكاٌ أًػا

لم ًضشه في رلً الُىم ظم وال  5بعبؼ جمشاث عجىة مً جطبح ول ًىم :)

 .0(سحش

فمط  مساجد حمسجدين من أرتعحيرضٓ اٌزٌ أخٍ أٔد ذذخً املىاْ اٌىدُذ      
 فضً:وسد فُها 

 يف ِىح  حلشاَ:ااملغجذ  .1

 . يف املذَٕح إٌثىٌ:املغجذ  .2

 اٌمذط.يف  األلصً:املغجذ  .3

                                                           
 وِغٍُ  سواٖ اٌثخاس3ٌ
 وِغٍُ  سواٖ اٌثخاس4ٌ
 ٔىع ِٓ اٌرّش يف املذَٕح 5
 اٌثخاسٌ وِغٍُسواٖ  6
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  يف املذَٕح لثاء:ِغجذ  .4

ض        وأهذ، أدي الػٍض
 
 جذخل لهزه " اإلاذًىت " ج

 
 مً شهش 10الجمػت ًىم هش ز

ئهه الُىم  للمُالد، 077/  14/  72 واإلاىافم لـسبُؼ ألاٌو مً العىت ألاولى للهجشة 

لُبذأ بػذها في بىاء دولخه ،هزه " اإلاذًىت " ألٌو مشة   بًُالزي دخل فُه ه

ووشش دغىجه غلى هؿاق أوظؼ ، وأها غلى ًلحن مً أهً جذخل جلً اإلاذًىت لختزود 

لدعاهم في جبلُغ دغىجه وهطشة دًىه باجباع ظيخه ،باإلًمان والػمل الطالح 

لخه  زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱهما كاٌ حػالى : والعحر غلى ؾٍش

 1٠8يوسف:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث

ًأحي غلى الىاط صماٌن ًذغى ):خحر لهم هما كاٌ  فأهاختى مؼ الشخاء والىػمت 

به: هلم ُ واإلاذًىت خيٌر لهم لى  الشخاء،إلى  هلم ُ الشخاء،إلى  الشجل ابً غمخه وكٍش

إال ها هِذُها وَجُال ًثبذ أحٌذ غلى ألوائُِ" ..فمً أوحه الخحر ، وػم  2(وان ٌػلمىُن

 ًىم اللُامت
ً
 أو شهُذا

ً
 !.؟ألِغ في هزا خحر  0"هىذ له شفُػا

خُث ًلٌى  الطالخحن أبذانوفي الجاهب آلاخش هىان تهذًذ هبىي جلشػش لها 

م  أرابه  –ٌػني : اإلاذًىت  –مً أساد أهل هزه البلذة بعىء  : ) الشظٌى الىٍش

                                                           
 سواٖ ِغٍُ  7
 سواٖ ِغٍُ  8
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ُمً أحذر فيها حذ)وكاٌ : .9(هللا هما ًزوب اإلالح في اإلااء
ً
أو آوي محذزا فػلُه  زا

 14(.لػىت هللا واإلاالئىت والىاط أجمػين

ت أغؼ بحن ًذًً لوللخػشف غلي  أهثر و  دعخمؼ بالشخلت ؤلاًماهُت في اإلاذًىت الىبٍى

بػذ هللا  – ، وحػُىً  هزه الشظالت والتي جششذن ئلى ما ًلشبً مً هذي هبًُ

له ، وجزهش أن اإلاىث هىا  –  :) زه هما كاٌ هبًُ مح لهغلى الثباث غلى ؾٍش

!ئلى خحر بال ؟ما غاكبخه  ، ومً ٌشفؼ له الشظٌى  11(فاوي اشفؼ إلاً ماث بها

 شً

 

 اليىن؟ظمػذ بمثلي في  فػلي، فهلهزا ش يء مً 

 

 اٌرىلُغ

 املذَٕح

                                                           
 سواٖ ِغٍُ 9

  سواٖ اٌثخاسٌ 1٠
  سواٖ امحذ وغريٖ وصذذٗ األٌثاين. 11
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م 521في غام     فحها.ووشأ  اإلاىشمت،في مىت     م ولذ الشظٌى الىٍش

ٌ  011 )غامسعػحن مً غمشه ألا   وخحن بلغ       ل  م( هض   غلُه ألامحن حبًر

 أحمػحن.وسظٌى سب الػاإلاحن لإلوغ والجً  ،لُبلغه بأهه هبي هزه ألامت

،بالذغىة ئلى هللا   بذأ   
 
 لخبذأ الشظالت،زم أمشه سبه بالجهش بالذغىة وجبلُغ  ظشا

ذد كلُل مً وضبر ووان مػه غ  فخدمل  كَشش،بػذها سخلت اإلاػاهاة مؼ هفاس 

 أحمػحن.سض ي هللا غجهم  أصخابه

أخشي مثل الؿائف وغحرها لىىه كىبل  أماهًأن ًيخلل بالذغىة ئلى  خاٌو      

مً الذغىة  ظىت11مً البػثت ) أي بػذ  11، وفي غام ت بالشفؼ والػشب وألارًّ 

  خشج في مىت ( 
 
 زم مش   ،، فمش غلى غذة كبائل فلم ججبيومػه أبى بىش وغل لُلت

ٌ   سظٌى هللا  ًخيلمىن فػمذهم ختى لخلهم، وواهىا ظخت  فعمؼ أضىاث سحا

مً  )   : كاٌ لهم مً شباب ًثرب ) اإلاذًىت اإلاىىسة ( فلما لخلهم سظٌى هللا  هفش  

  . وػم  : أي خلفائهم، كالىا  (  ؟ الحهىد ليمً مىا )   : هفش مً الخضسج، كاٌ  : كالىا  (  ؟ أهخم

بلى، فجلعىا مػه، فششح لهم خلُلت   : كالىا  (  ؟ ججلعىن أولمىمأفال  )   : كاٌ

فلاٌ بػػهم   . ؤلاظالم ودغىجه، ودغاهم ئلى هللا غض وحل، وجال غلحهم اللشآن

الزي جىغذهم به يهىد )واهىا ٌعمػىن مً  الىبيحػلمىن وهللا ًا كىم، ئهه   : لبػؼ

ا مً ألاهبُاء مب خلفائهم مً يهىد اإلاذًىت  ُ ػىر في هزا الضمان ظُخشج (، أن هب

.جلً واهذ بذاًت  فال حعبلىىم الحهىد  ئلُه، فأظشغىا ئلى ئحابت دغىجه، وأظلمىا
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أهل ًثرب ) اإلاذًىت (. وإلاا سحؼ هإالء ئلى اإلاذًىت خملىا ئلحها سظالت ؤلاظالم،  ئظالم

 . ختى لم جبم داس مً دوس اإلاذًىت ئال وفُه رهش سظٌى هللا 

موعػذ أن جأهذ ال مً ئًمان أهل اإلاذًىت أمش أصخابه بالهجشة    شظٌى الىٍش

 .ئلحها

ظبخمبر ظىت  13/17مً الىبىة، اإلاىافم  10مً شهش ضفش ظىت  72وفي لُلت   

   .خشج الشظٌى  م077
 
 ئلى اإلاذًىت وحػل غلى فشاشه غلُا

 
 .   مً مىت مهاحشا

م وضل اإلاىهب  الازىحن وفي ًىم    077دٌعمبر  73)هـ  1بُؼ ألاٌو غام س  0الىٍش

 اإلاسجذ.  وبنى فحهائلى كباء  م(

( دخل سظٌى  م077ظبخمبر ظىت  72)هـ  1سبُؼ ألاٌو ظىت  17  وفي ًىم الجمػت 

ا، فلذ اسججذ البُىث  ،ًثربهللا  ا مشهىد  وظمُذ اإلاذًىت اإلاىىسة. ووان ًىم 

مخُاة الىبي ا حذًذة فيلخبذأ مشخلت  والعىً بأضىاث الخمذ والدعبُذ.   لىٍش

 ،  . مشخلت بىاء الذولت ؤلاظالمُت والتي ظخيىن غاضمتها اإلاذًىت اإلاىىسة 

لزا  وغحرها،وجىالذ بػذها ألاخذار والغضواث فدذزذ بذس زم أخذ زم الخىذق 

في غهذ  شيل مدؿاث مخخابػت هخخابػهاظُيىن غشغىا في هزا الىخاب غلى 

 الىبىة:

   .مسجذ كباء .1

  . ىءه وضالجه + هُفُت وغ اإلاسجذ الىبىي  .7

  .غضوة بذس .3
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  .مسجذ اللبلخحن .0

 .غضوة أخذ .5

  .كخل هػب بً ألاششف .0

  .غضوة الخىذق .2

 .الىادي اإلاباسن .0

اسجه  .9   لللبىس.  ٍص

م ول مدؿت  وظيبحن في     في ول هزه اإلاىاكف وألاخذار   هذي الشظٌى الىٍش

مدبت سبه  العحر غلى ظيخه لىىاٌو  هذًه  ئجباعفالخحر ول الخحر في  ،واإلاىاكؼ 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱهما كاٌ حػالى 

 31آي ػّشاْ:  َّ نب  مب زب رب يئىئ

 ):  وفي اإلالابل هدزس وهخجىب ول ما خذر بػذه مً اخخالفاث وبذع هما كاٌ  

...ُ
ً
، فئهه مً ٌػش مىىم فعيري اخخالفا

ً
فػلُىم بعىتي وظىت الخلفاء  هثيرا

فئن ول  ألامىس،وإًاهم ومحذزاث  بالىىاجز،وغضىا غليها  اإلاهذًين،الشاشذًً 

   17(ضاللتبذغت 

                                                           
 سواٖ اٌثغىٌ ودغٕٗ األٌثاين 12
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 ٌ  مً    هى أّوٌ مسجذ ُبني في ؤلاظالم، بىاه الشظى
 
غىذما وضل اإلاذًىت مهاحشا

 مىت،

لاٌ ئن الصخاعي    شاسن   في وغؼ أحجاسه ألاولى زم أهمله اإلاعلمىن، وٍُ

 .ء هزا اإلاسجذبً ًاظش هى ضاخب فىشة بىا الجلُل غّماس

ً هى       كىله حػالى : في  رهشه هللاالزي  وهزا اإلاسجذ بدعب كٌى بػؼ اإلافعٍش

 يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ .. ُّٱ

 1٠8اٌرىتح:  َّ رث يت ىت نت  متزت رت
بػذ غً اإلاسجذ الىبىي  في مسجذ كباء ًلؼ   الجىىب الغشعي للمذًىت اإلاىىسة، ٍو

 .هُلى متر 5-0هدى 

 ختى أن سظٌى هللا  13(  متزت رت يب ىب نب .:)وفي أهله هضلذ

هللا كذ أخعً غلُىم الثىاء في الؿهىس في كطت مسجذهم فما  أجاهم فلاٌ ئن  

وهللا ًا سظٌى هللا ما وػلم شِئا ئال أهه  :به كالىا  ؟هزا الؿهىس الزي جؿهشون

هىد فياهىا ٌغعلىن أدباسهم مً الغائـ فغعلىا هما وان لىا ححران مً الح

 .10غعلىا

                                                           
 1٠8آَح سلُ  اٌرىتح عىسج  13
  ٌٗ وىا٘ذاتٓ وثري يف اٌثذاَح وإٌهاَح ولاي األٌثاين 14
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ما  الخلىي،لبني غمشو بً غىف خحن هضلذ إلاسجذ أظغ غلى   كاٌ و      

فزهشوا له الاظدىجاء باإلااء بػذ الاظخجماس  ؟غلُىمالطهىس الزي أزنى هللا به 

 .هى راهم فػلُىمىه :   بالدجش فلاٌ

 15.فُطلي فُه سهػخحنماشُا وساهبا  ظبذ،ل ًأحي مسجذ كباء و  وان الىبي 

م  مً جطهش في بِخه )أهه كاٌ :   أما فػل الطالة فُه فلذ زبذ غً الىبي الىٍش

 ،10(زم أحى مسجذ كباء فطلى فُه ضالة وان له هأجش غمشة

أحب إلي  مً أن أضلي في مسجذ بِذ ألن أضلي في مسجذ كباء )وكاٌ: 

 12(.اإلالذط

مً أن  ألن أضلي في مسجذ كباء سهػخحن أخب ئلي   ٌ:كاغً ظػذ بً أعي وكاص 

 18.لى ٌػلمىن ما في كباء لػشبىا أهباد ؤلابل مشجحن،آحي بِذ اإلالذط 

 

 

 

                                                           
 سواٖ اٌثخاسٌ 15
 إعٕادٖ صذُخ أو دغٓ أو ِا لاسهبّااٌرشغُة واٌرشُ٘ة ولاي ػٕٗ األٌثاين  16
 إعٕادٖ صذُخ أو دغٓ أو ِا لاسهبّااٌرشغُة واٌرشُ٘ة ولاي ػٕٗ األٌثاين  17
 ولاي ػٕٗ األٌثاين إعٕادٖ صذُخ 83/  3فرخ اٌثاسٌ وشح صذُخ اٌثخاسٌ التٓ دجش  18
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ضالة في ):الخذًث غً اإلاسجذ الىبىي ٌػني الخذًث غً مسجذ كاٌ غىه 

 .19(.حشامإال اإلاسجذ ال اه،ظُىر مً ألف ضالة فُما مسجذي هزا خيٌُ

ُ)وهى أخذ اإلاعاحذ الثالزت اإلازوىسة في الخذًث الشٍشف :
ُ
ُال ح

َ
حاٌ إال إلى الشُِّ ذ ُش

 . 2٠(سجذ ألاكى ىاإلاسجذ الحشام ُواإلاُو هزا، مسجذي معاجذ:زالزت 

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ .. ٱو٘ى املغجذ اٌزٌ لاي اهلل ػٕٗ " 

 21".نب مبزب رب

فتوهى اإلاسجذ الزي ًدىي الشوغ التي كاٌ  *ت الشٍش

ما بحن بُتي ومىبري سوغت مً  : "   غجها اإلاطؿفى

اع  . 22"الجىت  ٍس

فال ًىحذ غلى وحه ألاسع مسجذ خىي ول هزه 

،   ئال مسجذ سظٌى هللا  الطفاث واإلامحزاث

ػت غلى كطت اإلاسجذ الىبىي  فلىخػشف ولى  بطىسة ظَش
: 

                                                           
19
 سواٖ اٌثخاسٌ 

 سواٖ ِغٍُ 2٠
 ٘زا ػًٍ أدذ ألىاي اٌؼٍّاء يف ذفغري اَِح 21
  واملٕرب اٌششَف ٍ٘ املىاْ اٌىالغ تني تُد إٌيب  *

 سواٖ اٌثخاسٌ 22
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م  ٌ وان  اإلاذًىت،ئلى   خحن وضل الشظٌى الىٍش غمل كام به هى بىاء اإلاسجذ  أو

 خشبت في البذاًت  في أسع اإلاسجذووان 
 
هخل وكبىس للمششهحن، وواهذ أسغا

  اشتري الشظٌى ف (.لغالمحن ًدُمحن مً ألاهطاس هما )ظهل وظهُل ومملىهت

بالىخل فلؿؼ، وبلبىس اإلاششهحن    الىبي ألاسع مً الغالمحن بػششة دهاهحر، وأمش

ذ ألاسع  ج فىبشذ وظٍى
 
، وكذ اظخغشكذ غماسة اإلاسجذ ظبػت اإلاسجذلبىاء  مهُذا

  34وغشغه  ، مترا35شهىس ، ووان ؾىله 
 
أظاظه مً  ،أمخاس3واسجفاغه  ، مترا

،  ووان الصخابت ًىللىن ران الصخش وهم ًشججضون ،**وحذساهه مً اللبن ،الدجاسة

 ٌ   هطاس واإلاهاحشة.هللا مػهم ًلىلىن: اللهم ئهه ال خحر ئال خحر آلاخشة فاهطش ألا  وسظى

فلالذ امشأة مً ألاهطاس  ،الجمػت ئلى شجشة أو هخلت ًلىم ًىم وان الىبي  وكذ 

؟ كاٌ أو سحل: ًا سظٌى هللا أال هجػل لً
 
، فلما : إن شئخممىبرا

 
. فجػلىا له مىبرا

الىخلت ضُاح الطبي، زم هٌض الىبي  فطاخذ اإلاىبر،وان ًىم الجمػت دفؼ ئلى 

ه ئلُه ًِئن   ً كاٌ فػم 
 
ى ع  ٌُ واهذ جبيي غلى ما واهذ حعمؼ مً  :أهحن الطبي الزي 

 .73"الزهش غىذها

الىكذ وجضاًذ غذد اإلاعلمحن غاق اإلاسجذ بهم فياهذ الخىظػت ألاولى  ومؼ مشوس  

م  هـ ، زم جىالذ  2بػذ غىدجه مً خُبر ظىت   للمسجذ في غهذ الىبي الىٍش

جىظػت ، و  هـ 12ي هللا غىه ظىت )جىظػت غمش بً الخؿاب سض  فىمهاالخىظػاث 
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جىظػت وآخش هزه الخىظػاث هي  هـ (79غفان سض ي هللا غىه ظىت ) غثمان بً

ض آٌ ظػىد  اإلالً فهذ بً غبذ  .هـ1010الػٍض

اسة اإلاسجذ الىبىي آداب ًجب الخشص غلحها   وهي: 70ولٍض

 الىبىي.الطالة في اإلاسجذ  يأن جيىن هُت الضائش وكطذه ه .1

إرا  :"   للٌى الخبِبولما دخل اإلاسجذ  )سهػخحن( أداء جدُت اإلاسجذ .7

، ومً أولى  75"دخل أحذهم اإلاسجذ ، فال ًجلغ حتى ًطلي سهػخين

  اإلاعاحذ اإلاسجذ الىبىي.

 ضلىاجه)هطالةوحمُؼ  وغىئهفي   الخشص غلى جؿبُم هذي اإلاطؿفى  .3

، وجفطُل والالتزام بعيخه في رلً الفشوع والىىافل والطالة غلى اإلاُذ (

 لً والخالي: ر

 :  ضفت وغىء الخبِب  :أ/ 

  : ضالة الخبِب : ضفت  ب / 

: ضفت الطالة غلى اإلاُذ هظشا لىثرة هزه الطالة في اإلاسجذ الىبىي بشيل  ج / 

 ًىمي .
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اسة كبر الىبي  .0  :الششغُت وهي ُغتبالط والعالم غليهما ضاحبُهُو  ٍص

   الىكىف أمام كبر الىبي   ًوكٌى : العالم غلًُ ًا سظٌى هللا أشهذ أه

كذ بلغذ ألاماهت وهصخذ ألامت وحاهذث في هللا خم حهاده فجضان هللا خحر 

 غً أمخه " أو بأي غباساث مثلها ،
 
 ما حضي هبُا

  والعالم غلى أعي بىش الطذًم 
 
ًا أبا بىش " العالم غلًُ  زم الخىخي حاهبا

ًا خلُفت سظٌى هللا وخحر أمخه بػذه حضان هللا خحر الجضاء غلى ما كذمذ 

 هدىها،لىطشة الذًً وجبلُغه " أو غباساث 

  اإلاإمىحن،الخىخي والعالم غلى غمش بً الخؿاب " العالم غلًُ ًا أمحر  زم 

أظهذن أهً هصخذ وحاهذث وغذلذ فجضان هللا غً ؤلاظالم واإلاعلمحن 

  ".  خحر الجضاء

 ،مثل جلبُل ألاغمذة والخمسح باللبر هخجىب البذع واإلاىىشاث في اإلاسجذ  .5

وال   والخىحه هدى اللبر في الذغاء وغحرها ألن ول رلً لم ًفػله الخبِب 

ً ٌعحر غلى  بػذه،صخابخه الىشام مً    دسبهم.فاإلاىفم م 

0. ُ
ّ
م واإلافُذ، إلاا م الػلم الششعيالحشص غلى حػل مً  ):   حاء غً الىبي الىٍش

فهى بمنزلت اإلاجاهذ في  ًخػلمه أو ٌػلمه هزا لم ًأجه إال لخير جاء مسجذي

 70(.ظبُل هللا

اسة .2 في جدلُم أهبر اإلاياظب وفم هذي  الاظخفادة اللطىي مً أوكاث الٍض

مً ضلى " للخذًث:ومً رلً الجلىط بػذ ضالة الفجش جؿبُلا   الخبِب 
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 سهػخين؛، زم ضلى **جطلؼ الشمغ زم كػذ ًزهش هللا حتى جماغت،في  *الغذاة

  وؤلاهثاس مً، 72" جامت جامت جامت وغمشة،واهذ له هأجش حجت 
 
الطلىاث هظشا

بػذه غً  اإلايان،إلاػاغفتها في هزا  وفي اإلالابل الابخػاد غً ول ما ٌشغل الػبذ ٍو

 ألاضىاث.سبه مثل هثرة ألاخادًث الجاهبُت وسفؼ 

ذ الىفغ وخثها غلى  .0  رلً أخادًث فمًلزي حاء في فػله ا مذاومت الزهشحػٍى

وأسفػها في  ،أال أخبرهم بخير أغمالىم لىم أصواها غىذ ملُىىم ):كىله 

ُ ،دسجاجىم
ً
 وخير لىم مً حػاطي الزهب والفضت ومً أن جللىا غذوهم غذا

ضشبىا أغىاكىم رهش هللا  :كاٌ ،بلى ًا سظٌى هللا :كالىا ؟فخضشبىا أغىاكهم ٍو

عي   كاٌ )، وأًػا :70.(غض وجل
ُ
ه، ئوي أهثر -   أخذ صخابخه الىبي-أ

 
: ًاسظٌى الل

 الشعؼ؟، كلذ: ما شئذكاٌ:  ؟غلًُالطالة غلًُ فىم أحػل لً مً ضالحي 

ما شئذ، وإن صدث  :كاٌ فالىطف؟. كلذ: ما شئذ، فئن صدث فهى خير لًكاٌ: 

كلذ: أحػل  .«ما شئذ فئن صدث فهى خير لًكاٌ:  فالثلثحن؟، كلذ: فهى خير لً

غفش رهبًلً ضالحي ولها؟ كاٌ:  ً َو ى َهم 
َ
ف

ْ
ى

ُ
 .79(إرا ج

ً،الخػامل مؼ  وخاضت أزىاءفي الػمىم  ألاخالق ؤلاظالمُتالاحتهاد في ئظهاس  .9  آلاخٍش

مػهم، فلخبدعم لهم ولخخلؿف  ،فيل مً في اإلاسجذ هم أخىاهً في هللا
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إن مً أحبىم  :)وحعخمؼ لهم وجششذهم وال جيغ خذًث الخبِب  وجىصخهم

، ُ وأكشبىم مني إلي 
ً
    30" .(ًىم اللُامت أحاظىىم أخالكا مجلعا

الػىاًت باإلاسجذ فال شً أن  مؿلىب،ئرا واهذ الػىاًت باإلاعاحذ حمُػها .14

ولها أمىس  غحرهافىظافت اإلاسجذ وسائدت اإلاسجذ و  أولى،جيىن مً باب  الىبىُي

 جؿبُلها.ًجب الػمل غلى 

11.  ُ  اإلافشوضت،رواس بػذ الطالة ألُامثل لحها واإلادافظت غ  اإلاطؿفى  ذ بعجنالخل

 وأرواس بػذ الطالة جلشأ بحن ًذًً أرواس فُما ًلي أغؼ و  ،واإلاعاءالطباح  وأرواُس

 واخشص غلى ئهذاء  واإلاعاء،الطباح 
 
اكؿؼ واخذة واخخفظ بها لخيىن مػً دائما

 31 ( الذاٌ غلى الخير هفاغله )   البلُت إلاً جدب فىما كاٌ الخبِب

 

:
 
ت بػذ ضالة الفٍشػتأ أوال  .رواس هبٍى

 :
 
 واإلاعاء.اس الطباح ومً أر زاهُا

 

 

 

 

                                                           
 عٍغح األدادَس اٌصذُذح ٌألٌثاين 3٠
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 0762الترمذي  
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لطشاع بحن الخم والباؾل له ضىس وأشياٌ مخخلفت ، ومً رلً الخشوب ا

ًطل الخبر للمعلمحن بأن  م ( 070هجشة ) مً الففي العىت الثاهُت واللخاٌ، 

كذمذ مً الشام، وجدمل  ) أخذ صغماء كَشش ( أبى ظفُان بً خشبكافلت 

ّذس غذد 
ُ
 وججاسة للَشش، وك

 
 ما بحن زالزحن سحاٌ خشاظتها أمىالا

 
مً  ئلى أسعػحن سحال

 .كَشش

م   اللافلت؛ فذغا أصخابه الغتراع  اللافلت،بخلً   ظمؼ الشظٌى الىٍش

غلب فأئلى اإلاذًىت،  أمىالهم التي نهبتها مجهم كَشش كبل وأزىاء هجشتهم الظترحاع

 باللىة،جشوىا أمىالهم في مىت أو أخزتها مجهم كَشش  اإلاهاحٍشً

عخجُب الصخابت الىشام للشظٌى   خشج مػه   َو   310ٍو
 
وجخلف  ،صخابُا

 فلـ.لظجهم أهه لً ًيىن هىان كخاٌ ئهما اغتراع كافلت  ،البلُت في اإلاذًىت

م  اللافلت( )كائذغلم أبى ظفُان    فلشس:  بخشوج الشظٌى الىٍش

فلما وضل الخبر ئلى كَشش  أمىالهم،للذفاع غً  دىفاسهمئغالم كَشش واظ .1

أن ًخشج حمُؼ سحالها  الللخاٌ، واجفلى بذأث بخجهحز ظالخها وسحالها 

 ، فمً جخلف أسظل مياهه سحال أخش.  وظاداتها ئلى مدمذ 

م  .7  اإلاػخاد.حغُحر خـ ظحر اللافلت غلى غحر الؿٍش

 هجح أبى ظفُان في الىجاة  
 
لىجهم  اسحػىا،سظل ئلى كَشش أن فأ باللافلت،وفػال

 ٌ  .   سفػىا وأضشوا غلى كخاٌ الشظى
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    ٌ ػذُه ئخذي الؿائفخحن:   هللا  بلغ سظى  ٌ خشوج كَشش لللخاٌ ، وأوحى هللا ئلُه 

في اللخاٌ الخشب ، وسغب اإلاعلمىن باللافلت؛ ألهه هعب بال  (الىطش))اللافلت ( أو 

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ :كخاٌ، هما كاٌ حػالى

ذ أن ًجمؼ بحن الؿائفخحن   7األٔفاي:  َّ  خت حت جت هب مب ٱلىً هللا  ًٍش

 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  .. ُّٱ

 8 - 7األٔفاي:  َّ  حض جض مص خص حص مس
  

 
جػله غالبا غلى ألادًان، فاهلل أغلم  لُيخطش اإلاعلمىن وجشفؼ ولمت ؤلاظالم، ٍو

ىن رلً فىم ًدب الػباد وئن وان الىاط ًىشه أحمػحن،بػىاكب ألامىس مً الػباد 

   37ما فُه شش لهم وهم ًدبىن ما فُه خحر لهم فاهلل ٌػلم وهدً ال هدُـ بالػلم وله

. 
ٌعدشحر أصخابه ، فهم خشحىا لللافلت ولم ًخشحىا لللخاٌ   وهىا ًلف الشظٌى   

وألاهم أن جدشص غلى ، ، ئنها اللُادة بأغلى دسحاجه فمً اإلاهم أن جلاجل وجيخطش 

 :وججػلهم ٌشاسوىهً همىمً ، فبمارا أحاب الصخابت  ،جىعب كلىبهمو  ،حىذن

" ًا سظٌى هللا امؼ إلاا أسان هللا فىدً مػً، وهللا ال هلٌى لً هما كالذ بىى  

ذ " ارهب أهذ وسبً فلاجال، ئها ههىا كاغذون " ولىً ارهب أه إلاىس ى:ئظشائُل 

 "وسبً فلاجال ئها مػىما ملاجلىن 

                                                           
 اذه وعرجذ ِصذاق رٌه يف ِىالف ِشخ ػٍُه ساجغ دُ 32

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

لٌى  سظٌى هللا إلاا أسدث فىدً مػً، فى الزي بػثً بالخم لى  " فأمؼ ًاآخش:ٍو

فلاٌ  اظخػشغذ بىا هزا البدش فخػخه لخػىاه مػً، ما جخلف مىا سحل واخذ..."

وهللا لىأوي  ،ظيروا وأبششوا، فئن هللا كذ وغذوي إحذي الطائفخين:    سظٌى هللا

 . آلان أهظش إلى مطاسع اللىم

هم غشبا( الخلى الجِشان واظخػذ  114ذًىت خىالي وفي بذس ) ميان ًبػذ غً اإلا     

ومص ى في مىغؼ اإلاػشهت، وحػل ٌشحر  ، حِشه أ سظٌى هللا ول مجهما لللخاٌ ،فػب  

زم   .  ( هزا مطشع فالن غًذا إن شاء هللا، وهزا مطشع فالن غذا إن شاء هللاُ)ُُ  : بُذه

الخىظل والخػلم باهلل  ، هىزا خاٌ اإلاإمً ًطلي إلى جزع شجشة باث سظٌى هللا 

ً له ، هم هدً بداحت ئلى الخػلم باهلل في ول  وؾلب الىطشة مىه وخذه ال شٍش

م  ذ بالىحي ًذغى هللا  خُاجىا وغىذ الشذائذ بالزاث ، فارا وان الشظٌى الىٍش اإلاٍإ

ؿلب مىه هللا وخذه وال هلخفذ ئلى  فلىذغى ، فمً باب أولى هدً  الىطش واإلاػىهت ٍو

ت غحره ووعحر    غلى هذي خحر البًر

ماسط  12)غشش مً سمػان في العىت الثاهُت للهجشة  الجمػت العابؼوفي ضباح      

م  للمُالد( 070 ٌ   ًلف الشظٌى الىٍش دث أصخابه غلى اللخاٌ فُلى والزي  :)ٍو

 غير مذبش إال  هفغ محمٍذُ
ً
 ملبال

ً
 محدعبا

ً
بُذه ال ًلاجلهم الُىم سجل فُلخل ضابشا

كىمىا ئلى حىت غشغها العماواث ) اللخاٌ:وكاٌ وهى ًدػهم غلى  لجىت(اأدخله هللا 

ما ًحملً غلى ): ، فلاٌ غمحر بً الخمام : بخ بخ ، فلاٌ سظٌى هللا وألاسع(

فئهً  كاٌ: أهلها،وهللا ًا سظٌى هللا ئال سحاء أن أوىن مً  ال، كاٌ:(  كىلً : بخ بخ ؟

لئن أها خُِذ ختى آول جمشاحي  كاٌ: زم مجهً،فأخشج جمشاث فجػل ًأول  .أهلهامً 
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لت،هزه ئنها لخُاة  ئنها ضىسة . زم كاجلهم ختى كخل الخمش،فشمى بما وان مػه مً  ؾٍى

لهم.فهال ظشها غلى  وحهادهم،لخضخُت رلً الجُل  سائػت   مً ضىس    ؾٍش

 ىث نث ُّٱ  وأوحى هللا ئلى مالئىخه ،اإلاػشهت ألاولى بحن اإلاعلمحن وهفاس كَشش جبذأو   
 ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث
 12األٔفاي:  َّ ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

جٌز هللا   غلى  سظىله  ،  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم .. ُّٱوٍُ
   . ًأجىن دفػت واخذة أي دفػاث فال 9األٔفاي: 

  ٍبلياإلاػشهت وُ  جذوس اإلاػشهتو 
 
 خعىا

 
 وححزة ختى ظهش  ، وما هي ئال فترةاإلاإمىىن بالءا

موههطش هللا للمإمىحن  ً هخٍض  .اليافٍش

 واهتهذ اإلاػشهت ألاولى بحن اإلاعلمحن والىفاس بىطش هللا للمإمىحن هطش  
 
  ا

 
، فلذ غظُما

 .  الصخابت ( م10ً)اظدشهذ وفي اإلالابل  (،24)واظش مً الىفاس  (24)كخل 

ومذي خبهم  الىشام،للذ هشفذ غضوة بذس خلُلت ؤلاًمان في كلىب الصخابت 

  هما الذًً،وجضخُتهم لهزا 
 
ئلى كَشش وبلُت اإلاىاؾم بلىة اإلاعلمحن  واهذ ئشاسة

وجىامحها وكذستها غلى خعم اإلاػاسن اللخالُت، مما حػل الىاط ًىظشون ئلى الذولت 

 .33الجذًذة بىظشة مخخلفت
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م  كبل) واإلاػشاج ؤلاظشاءفي سخلت   ا مىت( لىبِىفي   الهجشة خحن وان الشظٌى الىٍش

  ، فشع هللا غلى اإلاعلمحن الطلىاث الخمغ ، فياهذ كبلتهم هدى بِذ اإلالذط

م   .ئلى اإلاذًىت واظخمش ألامش غلى رلً ختى هاحش الشظٌى الىٍش

 هٌض كىله حػالى 
 
 ٰى ين ىن نن من ُّٱ، وعػذ ظخت غشش أو ظبػت غشش شهشا

 خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري

 جخ مح جح مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب

 144اٌثمشج:  َّ مص خص حص  مس خس حس جسمخ

فلىذع ومً هىا بذأث كطت مسجذ اللبلخحن  الخشام،فخدىلذ اللبلت ئلى اإلاسجذ 

 ًخدذر غً كطت هزا اإلاسجذ فُلٌى :  أوغ بً مالً 

 خئ حئ جئوان ًطلي هدى بِذ اإلالذط . فجزلذ : "  " أن سظٌى هللا 

"فمش سحل مً بني  حت جت هب مب خب حب جبهئ  مئ

 خىلذ.أال ئن اللبلت كذ  فىادي: سهػت.ش . وكذ ضلىا ظلمت وهم سوىع في ضالة الفج

وبمػنى آخش أن الصخابت الىشام ضلىا ئلى كبلخحن في  .30فمالىا هما هم هدى اللبلت 

 هفغ الفشع ) الفجش ( لزا ظمي مسجذ اللبلخحن .
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ومً اللطت ًخضح أهه ال محزة ششغُت لهزا اإلاسجذ وال فػل مػحن للطالة فُه وال 

 اإلاسجذ،في فػل الطالة في هزا    ًىحذ خذًث غً الخبِب فال  الشخاٌ،حشذ له 

اسجه  بػذه،ًدشص غلى ؤلاجُان ئلُه ولم ًفػل رلً صخابخه مً   ولم ًىً  فٍض

اسة مػشفُت واؾالع ولِغ مً أحل الطالة فُه.  حػخبر ٍص

اسجه وضادف وكذ ضالة فله أن ًطلي فُه هأي    فارا  مسجذ،ومً ٌعش هللا له ٍص

 .*سهػتي جدُت اإلاسجذ اإلاػشوفت  دخله ضلى

وهى ًبػذ غً اإلاسجذ الىبىي كشابت خمعت هُلىمتراث باالججاه الشمالي الغشعي، ومش  

ت،بػذة مشاخل  ٍش  7م0444خىالي  هـ( 1031) ختى بلغذ معاخخه الخالُت جؿٍى
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مت هبحرة للمششهحن وهطشا  للذ واهذ غضوة بذس هٍض

 
لزا كشس  للمإمىحن،غظُما

وحػاهذوا غلى  اإلاىىسة(، )اإلاذًىتاإلاششوىن الاهخلام مً اإلاعلمحن وغضوهم في داسهم 

فلم جمؼ ظىت ئال وكذ اهخملذ غذتهم فلشسوا غضو اإلاذًىت  ألامىاٌ،رلً وحمػىا 

 ملاجل. 3444اإلاىىسة بجِش كىامه 

ًشكب خشواث  ،ضاٌ في مىت ال ً ( ) غم الىبي    ووان الػباط بً غبذ اإلاؿلب  

ت ، فلما جدشن هزا الجِش بػث الػباط  سظالت  كَشش واظخػذاداتها الػعىٍش

 غمجها حمُؼ جفاضُل الجِش.  معخعجلت ئلى الىبي 

واضل الجِش اإلايي معحرة ئلى اإلاذًىت اإلاىىسة ختى وضل ئلى ميان كٍشب مً حبل   

جلعه الاظدشاسي فاظدشاس فػلذ م  وضل الخبر ئلى سظٌى هللا خُجها  خذ،أ

،ئوي كذ سأًذ وهللا  "  :  كاٌ سآها،وأخبرهم غً سؤٍا  أصخابه 
 
  خحرا

 
 ًزبذ،سأًذ بلشا

اب ب 
ُ
،ظُفي  35وسأًذ في ر

 
ما

ْ
ل
ُ
وجأّوٌ البلش  ، وسأًذ أوي أدخلذ ًذي في دسع خطِىت " ز

ٌو وجأ بِخه،وجأٌو الثلمت في ظُفه بشحل ًطاب مً أهل  ًلخلىن،بىفش مً أصخابه 

    . باإلاذًىتالذسع 
 

 . ًخشحىا مً اإلاذًىت وأن ًخدطىىا بهازم كذم سأًه ئلى صخابخه أال

فأشاسوا  غحرهم،فبادس حماغت مً فػالء الصخابت ممً فاجه الخشوج ًىم بذس ومً  

ٌ وألخىا غلُه في  بالخشوج، غلى الىبي غً سأًه مشاغاة   الشظٌى  رلً، وجىاص

 الشأي غلى الخشوج مً اإلاذًىت ، والللاء في اإلاُذان. لهإالء اإلاخدمعحن ، واظخلش 
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غً سأًه     أهبر ما أحمله مً خلم وما اسفػه مً ظلىن ًدىاٌص الشظٌى الىٍشمهللا

ذ   أن هذسب أهفعىا  بالىحي،وهى اإلاٍإ
 
خىاٌص غً غلى الوػم ئهه دسط جشبىي لىا حمُػا

ب  جشي هم مىا مً ًفػل  ًا الىفىط،سأًىا أخُاها مً أحل مطلخت أخشي وهي جلٍش

  ؟رلً

 ضلى الىبي م(075ماسط  77للهجشة ) 3ُىم العادط مً شىاٌ مً غام الوفي  

وأخبر أن لهم الىطش بما  والاحتهاد،فىغظهم وأمشهم بالجذ  الجمػت،بالىاط ًىم 

   . زم دخل بِخه ولبغ دسغُه و خشج غلى الىاط  لػذوهم،وأمشهم بالتهُإ  ضبروا،

ًا سظٌى هللا ، ما وان لىا أن هخالفً فاضىؼ ما شئذ ، ئن   : له  فلما خشج كالىا 

ما ًيبغي لىبي إرا لبغ  "    :فلاٌ سظٌى هللا ، أخببذ أن جمىث باإلاذًىت فافػل 

ه ـ وهي الذسع ـ أن ًضػها حتى ًحىم هللا بِىه وبين غذوه
َ
َمخ

ْ
 .  " أل

 رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ... ُّٱه الخؿبُم الػملي للىله حػالى ه  ئ
 ، فال مجاٌ للتردد وئهما ؤلاكذام . 159آي ػّشاْ:  َّ زب

م جمشد اإلاىافلىن وغلى  اإلاذًىت،مً ملاجل  1444ومػه   وخشج الشظٌى  وفي الؿٍش

مً الصخابت  244لُبلى  (،344)سأظهم غبذ هللا بً ظلٌى واوسخب بثلث الجِش 

م   .الىفاسإلاالكاة  أخذ()مخجهىن ئلى   مؼ الشظٌى الىٍش

ُ   حِشه،أ سظٌى هللا وهىان غب         وه
 
فاخخاس مجهم فطُلت  لللخاٌ،أهم ضفىفا

ً،مً الشماة   وكاٌكىامها خمعىن  اإلااهٍش
 
فئن  ظهىسها،احمىا  "  لهم:  ملاجال
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ُ
ُ
ُ ُوإن سأًخمىها كذ غىمىا فال حششهىها جىطشوها،لخل فال سأًخمىها ه

َ
برحىا حتى وال ج

 .  " أسظل إلُىم

،اهذ خؿت خىُمت ودكُلت للذ و     
 
ت كُادة الىبي حذا  جخجلي فحها غبلٍش

ت،  الػذو،مؼ أهه هٌض فُه بػذ  اإلاػشهت،أفػل مىغؼ مً مُذان  اخخاس فلذ  الػعىٍش

مُىه باسجفاغاث  م الىخُذ  ٌعاسهوخمي  الجبل،فاهه خمي ظهشه ٍو وظهشه بعذ الؿٍش

 ًدخمي واخخاس إلاػعى ؤلاظالمي،التي واهذ جىحذ في حاهب الجِش 
 
 مشجفػا

 
شه مىغػا

  الفشاس،به وال ًلخجئ ئلى 
 
وألجأ أغذاءه ئلى كبٌى مىغؼ مىخفؼ ًطػب غلحهم حذا

طػب غلحهم ؤلافالث  لهم،أن ًدطلىا غلى ش يء مً فىائذ الىطش ئن واهذ الغلبت  ٍو

 للمعلمحن.مً اإلاعلمحن اإلاؿاسدًً ئن واهذ الغلبت 

مً اإلاإمىحن ملابل  244هـ بذأ اللخاٌ بحن  3م شىاٌ مً غا 12وفي ًىم العبذ     

مً الىفاس أهاط  فُلخل، اللخاٌ َشخذو وجذوس سحى الخشب  اإلاششهحن،مً  3444

م، لىًعدشهذ مً اإلاإمىحن َو  هللا ًىطش غباده اإلاإمىحن بفػله ظبداهه زم  فٍش

 اإلادىمت.  بخؿت الشظٌى 

ئمهم جفتر غىذها ججلى هطش هللا وما هي ئال ظاغاث ختى بذأث كىي الىفاس ججهاس وغضا 

وفي  أخذ،ًشفػه  لملىاؤهم ف ظلـالىفاس بالفشاس مً اإلاػشهت و  بذأو  اإلاإمىحن،لػباده 

 الجلل.هزه ألازىاء ًدذر الخؿب 

 غلى أهل  ي بِىما وان الجِش ؤلاظالمي الطغحر ٌسجل مشة أخش ف    
 
 ظاخلا

 
هطشا

مً غلؿت فظُػت وكػذ  بذس،مىت لم ًىً أكل سوغت مً الىطش الزي اهدعبه ًىم 

،أغلبُت الشماة كلبذ الىغؼ 
 
 باإلاعلمحن،ث ئلى ئلخاق الخعائش الفادخت وأد   جماما
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 في ملخل الىبي
 
، إلاا سأي الشماة أن اإلاعلمحن ًأخزون غىائم    ووادث جيىن ظببا

 ئالػذو غلبذ غلحهم 
 
الغىُمت ، الغىُمت ،   : مً خب الذهُا ، فلاٌ بػػهم لبػؼ  زاسة

   ؟ ظهش أصخابىم ، فما جيخظشون 

ٌ  كائذهم،أما     شهم أوامش الشظى
ّ
أوعِخم ما كاٌ لىم سظٌى   : ، وكاٌ    فلذ ره

 أو   ؟ هللا
 
 ، زـم غـادس أسعػىن سحال

 
ولىً ألاغلبُت العاخلت لم جلم لهزا الخزهحر باال

اد الجِش لمً أهثر  ى  ِشاسهـىه فـي هإالء الشماة مىاكػهم مً الجبل ، والخدلىا بع 

 . حمؼ الغىائم 

بشش ولِعىا   جلً ألاخذار ًجب أال هيس ى أن الصخابت الىشام  أئهىا خحن هلش      

 مالئىت ، وػم هم ضفىة البشش وأخحرهم، لىجهم هما كاٌ حػالى

 152آي ػّشاْ:  َّ ...مم ام يل  ىل مل يك ىك مك .. ُّٱ

هه ئ  خئ  حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى" :بػذهازم كاٌ  ،

ت ، ئهه دسط لىا أن هشاحؼ أمىسها ختى ال ٌعخىلي الػفى الشباو ي لخلً الىفىط البشٍش

 غلُىا خب الذهُا فىماسط أغماٌ غحر ضالخت كذ ججلب لىا ولغحرها ألاري . 

مً التزمىا مىاكفهم مولم ًبم فحها ئال غششة أو أكل  اإلاعلمحن،وهىزا خلذ ظهىس  

بعشغت شحؼ ف الزهبُت،لفشضت هزه ا 30خالذ بً الىلُذ ض البلاء، واهتهمطممحن غلى 

فلخل الباكحن  ؤلاظالمي،خاؾفت ئلى حبل الشماة لُذوس مً خلفه ئلى مإخشة الجِش 

وضاح فشظاهه ضُدت غشف بها  خلفهم،غلى اإلاعلمحن مً  زم اهلؼ   الشماة،مً 
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،بػػهم  يوجىاد اإلاعلمحن،اإلاششوىن اإلاجهضمىن بالخؿىس الجذًذ فاهللبىا غلى 
 
 بػػا

 والخلف،وأخُـ اإلاعلمىن مً ألامام  لللخاٌ،وزبخىا  اإلاعلمحن،ا غلى ختى احخمػى 

ي الشحى  .ووكػىا بحن ِشل 

واظدشهذ  ؤلاظالمي،فترفم اإلاعلمىن وسحؼ بػػهم ئلى اإلاذًىت وجخلخل الجِش 

 لم  كخل،كذ   وأشُؼ أن الشظٌى  الصخابت،الىثحر مً 
 
وأبلى بػؼ الصخابت بالءا

خ مثله في الذ مٌشهذ الخاٍس  .   فاع غً الذًً والذفاع غً الشظٌى الىٍش

ػُذوا جشجِب   لاجلىا َو ش ًخجمؼ اإلاعلمىن مً حذًذ ٍو لجأ  ضفىفهم،وعػذ كخاٌ مٍش ٍو

لخيخهي اإلاػشهت وكذ اظدشهذ مً الصخابت  به، ئلى حبل أخذ لُدخِم   سظٌى هللا 

 غلى سأظهم غم الىبي  24
 
دضن غلحهم الض خم  سحال شظٌى ة بً غبذ اإلاؿلب ٍو

م   ، ولىىه أمش هللا وكذسه ، وال هيس ى غطُان الىثحر مً  الىٍش
 
 شذًذا

 
خضها

م  الشماة  . أمش الشظٌى الىٍش

م ئلى اإلاذًىت ولم ٌػىف الشظٌى   للذ غاد اإلاىهب الىٍش
 
  ًلم مول أخذا

 
ولم  أخذا

 هى،واهخفاألمش كذ كض ى  اإلادّىً،ئنها مً ضفاث اإلاشعي الىاجح واللائذ  أخذا،ٌػاجب 

 فالخىبُخ ال ًشحؼ ش
 
وخذه فهى الػلُم الخىُم الشخُم  ،والػلم اإلاؿلم هى هلل ِئا

ئنها الىفىط الىبحرة حعدشحر وجخداوس زم جخىول  باإلاإمىحن،بػباده أحمػحن فما بالً 

ختى لى واهذ الػىاكب غحر  الشىسي( )مثلً مبادئها غوال جخخلى  ،وجشض ى بالىخائج

  مشغُت.
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خذ  حبل  أحيمُل أن جولػله مً الج 
ُ
وأصخابه في جلً    ما حشي للىبي لخخزهش  أ

علم غلى الشهذاء هىان مثل خمضة ح الغضوة مً حهاد وابخالء وجمدُظ وشهادة زم

في  فان هزا كذ ًيىن مً العحر في ألاسع اإلاأمىس به   بً غبذ اإلاؿلب غّم الىبي

 كىله حػالى : 

 11األٔؼاَ:  َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

 69إًٌّ:  َّ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ

 إلايان.، وال ٌششع غحر رلً في هزا ا 
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بحن  أغلجها الشظٌى  هىزا وسظىله"مً لي بىػب بً ألاششف فئهه آري هللا "

وهُف جطشف مػه  وسظىله؟صخابخه ، فمً هى هػب هزا؟ وهُف آري هللا 

م   ؟  الشظٌى الىٍش

خحن لً غذاوجه للذغىة أغ اإلاىىسة،هػب بً ألاششف مً ظادة الحهىد في اإلاذًىت 

 ضذ الىاط   هاحش الشظٌى 
 
وخحن اهخطش  غجها،ئلى اإلاذًىت وخاٌو حاهذا

 اإلاعلمىن في غضوة بذس رهب ئلى أهل مىت ًىاظحهم وحػل ًدشع غلى الشظٌى 

 بيي كخلى اإلاششهحن يشذ ألاشػاس ٍو وخالفهم غىذ أظخاس الىػبت غلى كخاٌ  ،ٍو

 .  سظٌى هللا 

ػشه في هجاء مىت بل اظخخذم ِش  فػله فيإلاذًىت لم ًىخف بما زم إلاا غاد ئلى ا

 ٌ ختى آراهً ، ورهش  والخػشع لهًوالىالم غلى وعاء اإلاعلمحن ،    الشظى

 
 
 ( ضىؼ ؾػاما

 
ئلى  واجفم مؼ  الحهىد أن ًذغى الىبي  بػػهم "أهه ) أي هػبا

 ًلخلىه.الىلُمت فارا خػش 

مفلما حاء  ل بما ، خابهومػه بػؼ أص    الىبي الىٍش  له،خؿؿىا أغلمه حبًر

ل بجىاخه  فعتره فلام ، غىذها كاٌ الشظٌى 32فلما فلذوه جفشكىا"  فخشج،حبًر

م  مً لي بىػب بً ألاششف فئهه آري هللا وسظىله و اظخػلً :" الىٍش

 ."بػذاوجىا

                                                           
 ِٓ ِشعً ػىشِح تغٕذ ضؼُفدجش يف فرخ اٌثاسٌ وشح صذُخ اٌثخاسٌ ولاي ػٕها  روش اٌمصح اتٓ 37
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 أها لً ًا سظٌى هللا أها أكخله ؟ :   فلاٌ مدمذ بً معلمت 

 .ًكاٌ فافػل ئن كذسث غلى رل 

فشحؼ مدمذ بً معلمت فمىث زالزا ال ًأول وال ٌششب ئال ما ٌػلم به هفعه فزهش  

 .فذغاه  رلً لشظٌى هللا 

  والششاب؟فلاٌ له لم جشهذ الؿػام   
 
ال أدسي هل  فلاٌ ًا سظٌى هللا كلذ لً كىال

 ؛ (ئهما غلًُ الجهذ  : )   اظخؿُؼ أم ال ؟ فلاٌ

ٌ  فلاٌ ًا سظٌى هللا ئهه ال بذ لىا   فًُ كىال ال هشغبه  مً أن هلى

  رلً.كىلىا ما بذا لىم فأهخم في خل مً   لاٌ ف. 

 .خىفُزللووغػىا خؿت  (0 – 3فاحخمؼ مدمذ بً معلمت مؼ غذد مً الصخابت )    

ذ رهشها  له: ئهازم كذمىا ئلى غذو هللا هػب بً ألاششف فلالىا   كذ حئىان لخاحت هٍش

 غني،فاهخم  لً،

ٌ  )ًلطذون وان كذوم هزا الشحل  :اٌافػل. ك :كاٌ  ( غلُىا بالء مً    الشظى

البالء غادجىا به الػشب، وسمخىا غً كىط واخذ وكؿػذ غىا العبل ختى غاع 

الػُاٌ وحهذث ألاهفغ وأضبدىا كذ حهذها وحهذ غُالىا . فان أسدث أن جبُػىا 

، فىافم
 
 .غلى أن ًشهىىه ؾػاما

ذ زم كالىا  وعاءهم. يكاٌ: اسهىىو ؟أي ش يء جٍش
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  الػشب؟    هُف هشهىً وعاءها وأهذ أحمل  :كالىا 

 ؟فاسهىىوي أبىاءهم :كاٌ  

بىائه. هشهىً العالح أب  كالىا هُف هشهىً أبىاءها فِعب أخذهم فُلاٌ سهً  

 لُػؿىهفىاغذوه أن ًأجىه  
 
 .العالح لُال

ههم ئلى بلُؼ الغشكذ زم وح  مػهم الىبي  مص ىالعالح لُػؿىه  وغىذ خشوحهم

 اللهم أغجهم". هللا،غلى اظم اهؿللىا  فلاٌ:

ئلى الخطً فجٌز ئلحهم  اللُل فذغاهمهػب في  ئلى-سض ي هللا غجهم  – فاهؿللىا  

 .  )  مدمذ بً معلمت مؼ سحلحن مً الصخابت )

ئرا ما حاء فاوي كائل بشػشه فأشمه فارا سأًخمىوي  ألصخابه:فلاٌ مدمذ   

 ،شبىهفاغاظخمىىذ مً سأظه فذوهىم 

  ما سأًذ فلاٌ:جخشج مىه سائدت الؿُب    فجٌز ئلحهم  
 
دا   ،أي أؾُب والُىم ٍس

 . 30الػشب    وأهمل    الػشب    أغؿش وعاء  هػب: غىذيفلاٌ 

 وػم كاٌ: ؟ لي أن أشم سأظً فلاٌ: أجأرن  

 فشمه زم أشم أصخابه 

                                                           
 وواْ لذ ذضوج دذَثًا  38
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 وػم. :كاٌ  ؟لي مشة أخشي  كاٌ: أجأرن زم 

 فلخلىه، كخلىه اوهىم فد :فلما اظخمىً مىه كاٌ

 كخل  أنوبلغ أهل الخطً  
 
  الصخابت معشغحن ختى أجىا الىبي  فخىادوا، فخشجهػبا

  فلما بلغىا بلُؼ الغشكذ هبروا. 

جلً اللُلت ًطلي ، فلما ظمؼ جىبحرهم هبر ، وغشف أن كذ   وكذ كام سظٌى هللا  

: ووحهً ًا سظٌى هللا ، ، فلالىا  أفلحذ الىجىهكخلىه ، زم اهتهىا ئلُه فلاٌ : 

  .وسمىا سأظه بحن ًذًه ، فدمذ هللا غلى كخله

العخاس غلى  م( أظذٌ 075)مً شهش سبُؼ ألاٌو مً الػام الثالث للهجشة  10وفي ًىم 

وخاولذ كخله وججاوصث  كخاله، بلوخشغذ غلى   شخطُت آرث هللا وسظىله 

 مس هث مث ُّٱ: ضاء الػذٌفىاٌ الج لهً،والخػشع الخذ في الىالم غلى اإلاإمىاث 

 46فصٍد:  َّ  مش هس
 

لصش وؼة تٓ األوشف ِىجىد يف املذَٕح و٘ى لشَة ِٓ ِغجذ لثاء، وديىٓ صَاسذٗ 
 ،ووُف وأد ػالثح املىزتني. ٌرزوش ِا جشي ودذز ووُف ٔصش اهلل ػثذٖ وسعىٌٗ 
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م اكخػذ الخىمت الشباهُت أن ٌعخمش البالء للذ    وصخابخه الىشام  للشظٌى الىٍش

  ( بػذها بذأث اإلاذًىت تهذأ  7هـ ( حاءث مػشهت أخذ )  1، فبػذ غضوة بذس ، ) هـ

م آخش ٌعىً مؼ اإلاإمىحن في اإلاذًىت اإلاىىسة  مً الخشوب مؼ كَشش ، لىً هىان فٍش

 الىُل مً هزا الذًً ، لىً هللا له
 
م ًىىىن لهم ول خلذ وغذاء ، فداولىا مشاسا

 .باإلاشضاد فدفظ دًىه وخفظ سظىله 

ت مً الوفي العىت الخامعت   جدشن الحهىد هدى كَشش وبلُت  م( 072)هجشة الىبٍى

م  ووغذوهم   اللبائل الػشبُت وخشغىهم غلى اللػاء غلى الشظٌى الىٍش

 هجح الحهىد في رلً واحخمؼ  رلً،باإلاعاغذة غلى 
 
ملاجل مً مخخلف  (14444)وفػال

 وجدشوىا هدى اإلاذًىت اإلاىىسة لللػاء غلى الذولت ؤلاظالمُت .  ،شبُت الػاللبائل 

هػادجه وشاوسهم في ألامش ، وهزا   بالخبر فجمؼ أصخابه   غلم الشظٌى     

ت أال وهى اإلاشاوسة في الشأي كبل ؤلاكذام  دسط غملي آخش ًػاف ئلى الذسوط الىبٍى

مت غلى الػمل هما كاٌ ح   ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱٱػالى :غلى الػمل بل كبل الػٍض
مت 159آي ػّشاْ:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ فلّذم اإلاشاوسة غلى الػٍض

 ، فما أغظمه مً دًً وما أهمله مً مىهج.

ًا سظٌى هللا ، ئها هىا بأسع فاسط ئرا   :    وفي مجلغ الشىسي كاٌ ظلمان    

ا غلُىا خىضشها ى 
ْ
ك ْىذ 

 
 وهى خفشة هبحرة خ

 
وغمُلت جمىؼ  ) اي خفشها خىلىا خىذكا

خذي فىائذ ئ )وهزه. فياهذ فىشة حذًذة ال ٌػشفها الػشب  اإلالابل مً الىضٌى (

 .اإلاشاوسة(
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 .غلى هزه الفىشة وأمش أصخابه ببذء الخىفُز  فىافم الشظٌى  

عاهم مػهم  ًدثهم   وسظٌى هللا الخىذق،اإلاعلمىن بجذ ووشاؽ ًدفشون  وكام َو

ىلل التراب ختى غؿى التراب بؿى لٌى "  ه الشٍشف ٍو اللهم ال َغَِش إال غُِش   ٍو

ً وألاهطاس ،ووان وكذ شذة وغُم وحىع ومؼ هزا فللذ   "آلاخشة ، فاغفش للمهاجٍش

 ختى أجمىا الخفش 
 
 .احتهذ اإلاإمىىن في الخفش هثحرا

ا خطل بػذ وضٌى ألاغذاء البذ مً رهش مىكف وغالمت مً وكبل الخذًث غّم 

ذ للمعلمحن صخشة هبحرة أزىاء الخفش ولم ٌعخؿُػىا ، فلذ غشغ غالماث هبىجه 

م  ٌ  جدؿُمها فاظخػاهىا بالشظٌى الىٍش ، زم   "  بعم هللا  "   : فلاٌ  **فاخز اإلاػى

هللا أهبر ، أغطُذ مفاجُح الشام ، وهللا إوي ألهظش كطىسها ُ "ُ  : غشب غشبت ، وكاٌ 

هللا أهبر ، أغطُذ فاسط ،   "   :زم غشب الثاهُت فلؿؼ آخش ، فلاٌ  ، "  العاغت الحمش

  " هللا بعم "ُ  : ، زم غشب الثالثت ، فلاٌ   "  كطش اإلاذائً ألابُض آلان وهللا إوي ألبطش

 هللا أهبر ، أغطُذ مفاجُح الُمً ، وهللا إوي ألبطش "  :  فلؿؼ بلُت الدجش ، فلاٌ ،

ُأبىاب ضىػاء مً مياوي".

ظبداهه  –فللب اإلاإمً اإلاشجبـ بشبه  اإلاىاكف،ب هللا أهبر ئهه الخفاٌؤ ختى في أضػ  

ٌػذ اإلاعلمحن لِغ باالهخطاس غلى   فهاهى الشظٌى  اإلاىكف،مخفائل مهما وان  –

بحن بل غلى أغظم دولخحن في رلً الػهذ ئنها فاسط    وهأهه  والشوم،الىفاس اللٍش

:  وأملىا.بششوا أفال تهخمىا بهإالء فاها مىطىسون غلحهم وظيخجاوصهم ئلى غحرهم  ًلٌى
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ئنها سظالت ليل اإلاعلمحن وفي حمُؼ ألاصمان ال جُأظىا وجخلاغعىا بل اغملىا واحتهذوا  

 جف مغ  جغ مع جع..  ُّٱهما كاٌ حػالى  :   -بارن هللا  –فاهىم مىطىسون 

 21َىعف:  َّ مق حق مف خف حف
فجػلىا ظهىسهم ئلى اإلاذًىت  اإلاعلمحن،آالف مً  في زالزت  وخشج سظٌى هللا 

 الىفاس. ىذق بُجهم وبحنوالخ

مىُذة ال حػشفها  فلالىا: هزهوضل حِش الىفاس ئلى أؾشاف اإلاذًىت فشأوا الخىذق 

لُىدذسوا  غػُفت، ًخدععىن هلؿت الخىذق،الػشب فجػل اإلاششوىن ًذوسون خٌى 

ختى ال  بالىبل، ًششلىنهم اإلاششهحن،وأخز اإلاعلمىن ًخؿلػىن ئلى حىالث  مجها،

لُبىىا  التراب،غلُه  أو يهُلىا ًلخدمىه،وال ٌعخؿُػىا أن  مىه،ب ًجترئىا غلى الاكترا

 ًمىجهم مً 
 
لا   . الػبىس به ؾٍش

غهذ بػذم للذ وان بُجهم وبحن الشظٌى  الحهىد،وفي هزه الثىاء جأحي الؿػىت مً 

 الػهذ.ولىجهم اظخغلىا اإلاىكف فىلػىا  الاغخذاء،

حِش الىفاس وفي داخل اإلاذًىت الحهىد فاشخذ ألامش غلى اإلاعلمحن ففي أؾشاف اإلاذًىت  

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱٱفأضبذ الخؿب هما وضفه هللا "
 1٠األدضاب:  َّ مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

سظٌى  ًذغى  ، و   ( وآمً سوغاجىا  اللهم اظتر غىساجىا )    :  حػالىًذغىن هللا  ن ، اإلاعلمى 

هم منٌز الىخا  "   : فُلٌى ،  غلى ألاخضاب  هللا 
ّ
ؼ الحعاب ، اهضم الل ب ، ظَش

هم اهضمهم
ّ
ُ ُ.ُُ" ُوصلضلهم ألاحضاب ، الل
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ضفىف اإلاششهحن  فأحابهم فذبذ الفشكت في واإلاعلمحن،   ظمؼ هللا دغاء سظىله

  ،وظشي بُجهم الخخارٌ  خذ الصخابت أوالحهىد بمىُذة مً 
 
وأسظل هللا غلحهم حىذا

ذ فجػلذ ًُ   ِئاوال جبلي لهم شخُامهم ،  جدؿم مً الٍش  فال  بها خؿب  ختى أواهحهم التي 

للىن في كلىبهم الشغب  ًلش لهم  مً اإلاالئىت ًضلضلىنهم ، ٍو
 
كشاس ، وأسظل حىذا

 والخىف ، فتهُأوا للشخُل في اللُل .

 واإلاعلمىن   وفي ضبُدت شىاٌ مً العىت الخامعت للهجشة ًطبذ سظٌى هللا   

 وه وكذ سد هللا
 
وأغض  وغذه،فطذق  كخالهم،فى هللا غذوهم بغُظهم لم ًىالىا خحرا

 . فشحؼ ئلى اإلاذًىت  وخذه،وهضم ألاخضاب  غبذه، وهطش حىذه،

هللا ابخلى  كخاٌ،للذ واهذ غضوة ألاخضاب مػشهت أغطاب واخخباس ئًمان ال مػشهت      

  ئًمانهم،مػه فىجخىا وزبخىا غلى   واإلاإمىىن   الشظٌى  فحها
 
وأغؿذ مإششا

ت  الذولت الطغحرةؿُػىا اظدئطاٌ للػشب أنهم لً ٌعخ والىامُت في اإلاذًىت الىبٍى

م الطشاع،ولُبذأ بػذها مشهذ آخش مً   آلان:"    مشهذ ًلٌى غىه الشظٌى الىٍش

   .  "  وغضوهم ، وال ٌغضوها ، هحً وعير إليهم
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 غذه وهطش غبذه وهضم ألاخضاب وخذهفالخمذ هلل الزي أهجض و 

للخزهش  وسهئهما ًض  ش يء(ن الخىذق )والزي لم ًبلى مً ومً هىا وان مً ًضوس ميا 

 والخبطش والاغخباس بما خذر للىفاس وهُف هطش هللا غباده ألابشاس.

هما أهه ًأخز دسط الطبر مهما واهذ الظشوف والخىاٌ ولُبشش بىطش هللا خحن ٌشاء 

ىذ هللا هللا، فخلً هي البششي الشباهُت فلخؿمئن كلىب اإلاإمىحن فما الىطش ئال مً غ

  حػالى:هما كاٌ 

 مم ام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 126آي ػّشاْ:  َّ من زن رن

  ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ
 1٠األٔفاي:  َّ ُّ َّ ٍّ
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ً مىؿلت الىلُؼ مً أشهش أودًت اإلاذًىت، وسبما أودًت الدجاص ولها. جخجمؼ مُاهه م

 التي جبػذ غً اإلاذًىت أهثر مً مائت 
 
  هُلى مترا

 
  مجها:، وكذ وسدث فُه أخادًث حىىبا

  غً غمش بً الخؿاب  غً سظىلىا    أجاوي آث مً سبي " كاٌ:اهه

ُفلاٌ : ضَُ اللُلت،  39.."في هزا الىادي اإلاباسن ّلِ

  غً ظلمت  سظٌى  أسمي الىخش وأضُذها وأهذي لخمها ئلى كاٌ: هىذ

غلى  كلذ: بػذ ؟ أًً جىىُن فلاٌ: ظلمتففلذوي سظٌى هللا   هللا 

أما لى  :فلاٌ .الطُذ ًا سظٌى هللا فاهما أضُذ بطذس كىاة مً هدى بِذ

لعبلخً إرا  40هىذ جطُذ بالػلُم

رهبذ وجللُخً إرا جئذ فئوي أحب 

 01"  الػلُم

وكذ أكُمذ غلى غفافه في الػطش ألامىي وشؿش  

 هثحرة، أشهشهامً الػطش الػ
 
كطش  باس ي كطىسا

الزي ما صالذ آزاسه كائمت ختى  الػاص،ظػُذ بً 

 الضبحر.بً  وكطش غشوة آلان،

م    ئلُه،فػل للطالة فُه أو الخشص غلى الزهاب   ولم ًثبذ غً الىبي الىٍش

ضالة مػُىت  اإلاباسن( )الىادي هزا الىاديفال ٌششع ل ،وهدً وعحر غلى هذًه وظيخه

اسة وال غمل مػ خُت.حن وئهما ٍص    جاٍس

                                                           
 1534اٌثخاسٌ  39
 اٌؼمُك ٘ى اٌىادٌ املثاسن  4٠
 املؼجُ اٌىثري واهلُثٍّ 41
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 َّ ..  زيري ٰى ين ىن ُّٱاإلاىث جلً الخلُلت التي ال مفش مجها هما كاٌ حػالى 
 185آي ػّشاْ: 

   
 
 3٠اٌضِش:  َّ خن  حن جن مم خم ُّٱوكاٌ أًػا

ىكظها لخخجافى غً داس الغشوس وحعخػذ ا، اإلاىث الى   غظ الطامذ الزي يهض الللىب ٍو

 والعشوس.لذاس الفشح 

ىكظ كلبه ئن الػبذ ومؼ اوشغ      ً ًزهشه بمطحره ٍو اله بدُاجه الُىمُت ًدخاج ئلى م 

يس ى وكىفه بحن ًذي   لشهىاجه وسغباجه ٍو
 
  سبه،فال ًيىن أظحرا

 
  ىا خبُبىا لزا خث

 .  07ٌػني اإلاىث  (.أهثروا مً رهش هادم اللزاث) فلاٌ:غلى ؤلاهثاس مً رهش اإلاىث 

ئال إلاا لزهش اإلاىث  –وهللا أغلم  –فهى لِغ رهش فلـ بل ؤلاهثاس مً الزهش وما ران  

  الػلماء:خذ أما كاله  هامً فىائذ غذًذة فمج

هشم بثالزت أشُاء:م  
ُ
 ً أهثر مً رهش اإلاىث أ

 حعجُل الخىبت،  .1

 وكىاغت الللب، .7

 ووشاؽ الػبادة. .3

 ومً وس ي اإلاىث غىكب بثالزت أشُاء: 
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ف الخىبت،  .1  حعٍى

 وجشن الشض ى بالىفاف، .7

 .والخياظل في الػبادة .3

 وحا
 
 أن سحال

 
. كاٌ : أحعنهم خللااإلاإمىحن أفػل؟ كاٌ:  أّي   كاٌ للىبي  ء أًػا

أهثرهم للمىث رهشا ، وأحعنهم إلاا بػذه اظخػذادا ، ؟ كاٌ :  *اإلاإمىحن أهِغ فأّي 

 . .03 أولئً ألاهُاط رهبىا بششف الذهُا وهشامت آلاخشةوفي سواًت   أولئً ألاهُاط

موألن ميان اإلاىحى هى اإلالبرة فل  اسة اللبىس    ذ خث الشظٌى الىٍش غلى ٍص

اسة اللبىس فضوسوا اللبىس فئنها جضهذ في الذهُا وجزهش "فلاٌ: هىذ نهُخىم غً ٍص

   00"آلاخشة

اسة اللبىس آداب البذ مً الخلُذ بها فلخبؼ خبُبىا اسجه لللبىس    ولٍض لىأخز مىه  ،في ٍص

اساث  آلاداب:ومً أهم هزه  آداب جلً الٍض

إلاا  كالذ:  فػً غائشت  اللؿُفت،وئلًُ هزه اللطت  اإلاششوع،لذغاء الالتزام با

 وػلُه،وخلؼ  سداءه،اهللب فىغؼ  غىذي،فحها   واهذ لُلتي التي وان الىبي 

ثما  فاغؿجؼ. فشاشه،وععـ ؾشف ئصاسه غلى  سحلُه،فىغػهما غىذ  فلم ًلبث ئال ٍس

،ظً أن كذ سكذث فأخز سداءه 
 
،واهخػل  سوٍذا

 
زم أحافه  فخشج.ذ الباب وفخ سوٍذا

.
 
ختى  أزشه.زم اهؿللذ غلى  ئصاسي.وجلىػذ  واخخمشث، سأس ي،فجػلذ دسعي في  سوٍذا
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 فاهدشفذ.زم اهدشف  مشاث.زم سفؼ ًذًه زالر  اللُام.فأؾاٌ  فلام.حاء البلُؼ 

فلِغ ئال أن  فذخلذ.فعبلخه  فأخػشث.فأخػش  فهشولذ.فهشوٌ  فأظشغذ.فأظشع 

ني كاٌ  ش يء.ال  كلذ: كالذ:"  غائشت!ًا  لً؟ما " فلاٌ  فذخل.اغؿجػذ  " لخخبًر

كاٌ  فأخبرجه. وأمي!بأعي أهذ  هللا!ًا سظٌى  كلذ: كالذ:"  أو لُخبروي اللطُف الخبير

زم  أوحػخني.فلهذوي في ضذسي لهذة  وػم. كلذ:"  أمامي؟فأهذ العىاد الزي سأًذ " 

 هللا.مهما ًىخم الىاط ٌػلمه  كالذ:"  وسظىله؟أظىيذ أن ًحُف هللا غلًُ كاٌ " 

ل أجاوي حين كاٌ  وػم. فأخفُخه  فأجبخه. مىً.فأخفاه  فىاداوي. سأًذ." فئن جبًر

فىشهذ أن  سكذث.وظىيذ أن كذ  زُابً.ولم ًىً ًذخل غلًُ وكذ وضػذ  مىً.

إن سبً ًأمشن أن جأحي أهل البلُؼ  فلاٌ: حعخىحش ي.وخشِذ أن  أوكظً.

العالم كاٌ " كىلي :  ؟ذ : هُف أكٌى لهم  ًا سظٌى هللا " . كالذ : كل فدعخغفش لهم

شحم هللا ً  غلى أهل الذًاس مً اإلاؤمىين واإلاعلمين ٍو  ،اإلاعخلذمين مىا واإلاعخأخٍش

 05" وإها  إن شاء هللا  بىم لالحلىُن

العالم "  فلاٌ البلُؼ.خشج مً آخش اللُل ئلى   سظٌى هللا  أن  وفي خذًث آخش 

،وأجاهم ما جىغذون  ين.مؤمىغلُىم داس كىم 
ً
 هللا بىمإن شاء  مؤجلىن، وإها غذا

  00" ألهل بلُؼ الغشكذ الحلىن اللهم اغفُش
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اسة البلُؼ مؼ الخلُذ بما غلمىا الشظٌى  هزًً الخذًثحن ًخضح أههفمً  ٌششع ٍص

م وال  اإلالبرة،مً جشاب  هأخز و أ:" العالم غلُىم ...." فال هؿلب مً اإلاىحى    الىٍش

 مىتهم.وئهما هذغى لهم فلـ وهخػظ مً  هاهطلي فح

م       فلبل  ،فهي ملبرة شهذاء أخذ  أما اإلالبرة الثاهُت التي صاسها الشظٌى الىٍش

العالم : "  وكاٌ غلي كبىس الشهذاء بأًام  رهب ئلى شهذاء أخذ ووكف وفاجه 

شاء  أحذ، أهخم العابلىن وإها إن شاء هللا بىم الحلىن، وإوي إن غلُىم ًا شهذاء

مت ، وهىزا ًجب "  هللا بىم الحم ت الىٍش اسة الىبٍى زم سحؼ ئلى اإلاذًىت .هىزا هي الٍض

 . أن هضوس هدً اإلاخبػىن للخبِب 

اسة اللبىس غذم ظإاٌ اإلاىحى الىفؼ أو ؾلب مجهم دفؼ الػش  آدابومً    ىفؼ ن الأل  ٍص

هبُاء هما كاٌ مهما وان ختى الشظل وألا  خذ مً البشش وخذه فلِغ أل  بُذ هللاوالػش 

 :   غً خلُله وغبذه وسظىله حػالى

 جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 188األػشاف:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه

 مج حج مث هت متخت  حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ 

 49َىٔظ:  َّ جس مخ جخ مح جح
الػش وفي الثاهُت ولى جأملذ في هاجحن آلاًخحن فعخالخظ أهه في الاولى جلذًم الىفؼ غلى 

ولػل مً خىم رلً بُان وازباث أن الىفؼ والػش وغىعه  الىفؼ،جلذًم الػش غلى 

 وخذه.وله بُذه هللا 
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 اجلٓ:  َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ُّٱأن ٌػلً  سظىله   امشهللا ئن  بل
 .أولىفغحره مً باب  أحمػحنالخلم  أفػلرا وان هزا وله في خم فا2، 

ش جلً الخلُلتهثحرة في ج أخادًثوحاءث  مجها غً ابً غباط كاٌ هىذ خلف  لٍش

   سظٌى هللا 
 
أغملً ولماث،احفظ هللا ًحفظً، احفظ  ًا غالم إوي: فلاٌ ،ًىما

اظخػىذ فاظخػً باهلل،واغلم أن  هللا ججذه ججاهً، إرا ظألذ فاظأٌ هللا،وإرا

 هخبه هللا كذ بش يء  ألامت لى اجخمػذ غلي أن ًىفػىن بش يء لم ًىفػىن إاُل

 لً،ولى اجخمػذ غلى أن ًضشون بش يء لم ًضشون إال بش يء كذ هخبه هللا

 . 02"غلًُ،سفػذ ألاكالم وجفذ الصحف

فمً باب أولى اإلاىحى  هللا،وئرا وان ألاخُاء ال ًىفػىن وال ًػشون بص ئ ئال بما هخبه  

،والزًً ال ًمليىن ألهفعهم 
 
شع لهم،بل ئنهم بداحت ماظت لذغاء ألاخُاء  شِئا

ُ
 لزا ش

ن الخبِب غلحهم، لهم والترخمالذغاء في ضالجىا لىا  أهه :" ئرا ماث ابً آدم    وبح 

 .هلؿؼ غمله ئال مً زالر ورهش أو ولذ ضالح ًذغى له " ا
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  زدثأدي الضائش أسحى أن جيىن كذ اظت
 
، ئًماها

 
وأها غلى ًلحن مً شىكً  وغلما

بل وجخمنى أن جفذًه بأبًُ وأمً وهفعً وصخبه الىشام   لللاء الخبِب  

 :وهى هزلً اشخاق ئلًُ بل وبيى مً أحل رلً هما في الخذًثومالً 

 ؟هللاكالىا: ما ًبىًُ ًا سظٌى   بيى سظٌى هللا  

  !إخىاوي إلىاشخلذ كاٌ: " 

 ؟هللاأولعىا ئخىاهً ًا سظٌى  كالىا:

 ي ًؤمىىن بي ولمال أهخم أصحابي، أما إخىاوي فلىم ًأجىن مً بػذ" كاٌ: 

 ".ًشووي

ل  ً غلى ؾٍش لخىاٌ شفاغخه ه واإلاهخذًً بهذًه واإلاخبػحن ظيخه خ، فىً مً العائٍش

ً أحى هللا  وجذخل جدذ صمشجه وجيىن مً أمخه في ًىم ال ًىفؼ ماٌ وال بىىن ئال م 

 ظلُم.بللب 
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غني  وهلي أمل أن حعاهم في هلل ما غلمخه وغشفخه وسخلخىا،مدؿاجىا  خخام وفي

م ئلى أهلً وكىمً وبني حلذجً فلذ خم   موغً هبًُ الىٍش    لً هبًُ الىٍش

غىا غني ولى آًتألاماهت بلىله "  ِ
ّ
 00" بل

 

اسجً وأجمنى سؤٍخً مً حذًذ  .ظػذث بٍض

 والعالم غلُىم وسخمت هللا وبشواجه

 

                                                                                حاضنح اجلسد الشريف 
 جاملنور املدينح
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