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بشم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املؤلف

اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢غٝسْا قُس ايٓب ٢األَ ، ٞاملبعٛخ ضمح١
يًعاملني ٚعً ٢آي٘ ايٛاٖطٚ ٜٔقشب٘  َٔٚغاض عًٖ ٢س ٜ٘إىل  ّٜٛايس . ٜٔأَا بعس  :ؾُا أسٛز
بٓات َعٗسْا إىل غري ٠خري ايٓػاْ ، ٤ػا ٤عٗس ايٓب ، ٠ٛيته ٕٛهلٔ ْرباغا ال خيبٛضٚ ، ٙ٤ٛال
تٛؿأ ْاضَُٗ ، ٙا طاٍ ايعَإ ٚبعُس ايٛطٜل ٚاؾتست ضٜاح احملٓٚ ، ١اْتؿطت األؾهاض املًشس، ٠
شيو أْ٘ َٔ َؿها ٠ايٓب ٠ٛاقتبؼ ؾعاع٘ األبسٚ ، ٣يكس ضبٓ ٢ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
تًو ايعكب ١املؤَٓ ١عً ٢ع ٘ٓٝضداهلا ْٚػاٖ٤ا ست ٢أقبشت خري أَ ١أخطدت يًٓاؽ َٚ ،جاال
حيتصٚ ، ٣لَّٛا بٗا ٜٗتس ، ٣ؾُا تعاٍ أمسا ٤األقشاب ايٓذبا – ٤ضداال ْٚػا- ٤

إىل َٜٓٛا

ٖصا تُسَ ِ٣ٚؾ ٢أمساع ايعَٔ َٚ ،ا ٜعاي ٕٛمناشز ضاقٚ ، ١ٝأَجً ١غاَ ١ٝالْعري هلا ؾ ٢اإلميإ
ٚايتطشٚ ١ٝؾ ٢نٌ اْػاْ ١ٝتطق ٢إىل عًٝني ٚ ،يصيو قس غٛطت يبٓات املعٗس الجمًػٝات تًو
ايكؿشات يٝه ٕٛهلٔ َٔ غري ايكشابٝات ظازا َعٓٝا عً ٢ؽ ٢ٛزضٚب احملَٓٚ ، ١جاال ٟيالقتسا٤
ٚ ،أغ ٠ٛيالٖتساٚ ، ٤يته ٕٛهلٔ َعًَِ ايٛطٜل ست ٢ال ٜطٝع َٓٗٔ ايٛطٜل ٚ ،إْ ٢مسٝت ٖصا
ايهتاب ايكػري بٓعٖ ١الجمًػٝات ؾ ٢غري ايكشابٝات ؾاْ٘ نامس٘ ْعٖ ١يًعكٌ ٚايؿؤاز ؾ٢
ضٜاض ايػري املكتٛؿ َٔ ١سٝا ٠ايكشابٝات ايت ٢أضد َٔ ٛاهلل تعاىل إٔ جيعًٗا ْعَٖ ١باضن١
يبٓات ٢الجمًػٝات .
أغأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜٓؿعٓا مبا عًُٓا ٚإٔ ٜٓؿع بٗصا ايهتاب نال َٔ ٦بٓات املعٗس
الجمًػٝات ٚ ،سػبٓا َاقكسْا إي ٘ٝغاً٥ني اهلل تعاىل إٔ ٜػسز اـٛا ٚجيعًٓا ممٔ زعا إىل اهلل
ٚعٌُ قاؿٟا ٚقاٍ إْٓ َٔ ٢املػًُني  ،السٚ ٍٛالق ٠ٛإال باهلل ٚ ٖٛٚي ٞايتٛؾٝل .
املؤيـ
خٜٛسّ طًب ١ايعًِ ايؿطٜـ
مبعٗس الجمًؼ ايسٜين باْهٛى
ايعبس ايؿكري إىل عؿ ٛاهلل ٚغؿطاْ٘
أب ٛاملاؽ عً ٢أمحس ابٛبه ـ ــط قُس أَٝـ ـ ـ ـ ـ ــٔ
 23ضبٝع اآلخط ٖ 2543ـ
َ 21اضؽ ّ 3122
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نزهة اجمللشيات يف سري الصحابيات
(  ) 2أ ٍٚؾٗٝس ٠يف اإلغالّ
ٖ ٢غَُُ ٝ١ٖٝبٓتُ خُبٖاطٕ  ٢ٖٚ ،ظٚد ٜ ١ٝاغط ايعٓػ ٢سًٝـ آٍ كعٚ ّٚنإ ٜاغط
قازَّا َٔ اي ، ُٔٝؾشايـ أبا سصٜؿ ١بٔ املػريٚ ، ٠ناْت مسٜ ١ٝأََـ ١عٓس أب ٢سصٜؿ، ١
ت ي٘ عَُٖاضّا  ،ؾأعتكٗا أب ٛسصٜؿٚ . ١نإ آٍ ٜاغط َٔ
ؾعٓٚز مس ١ٜ ٝيٝاغط  ،ثِ ٚيس ِ
ايػابكني إىل اإلغالّ ٚ ،ناْت مس ١ٝأّ عُاض غابع ١غبع ١ؾ ٢اإلغالّ نُا قاٍ ابٔ
َػعٛز ضض ٢اهلل عٓ٘  :أ َٔ ٍٚأظٗط اإلغالّ غبع : ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،أبٛ
بهط ٚ ،عُاض ٚ ،أَ٘ مسٚ ، ١ٝقٗٝب ٚ ،بٔالٍْ ٚ ،املٔكسازُ ٚ .ملا اؾتسٖ إٜصا ُ٤املؿطنني مبه ١يهٌ
َٔ أعًٔ إغالَ٘ ٚاتباع٘ يًٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،نإ املؿطن ٕٛمل ٜؿطقٛا ؾ٢
اإلٜصاٚ ٤ايتعصٜب بني ضدٌ ٚاَط َٔ ٠املػًُني ٚمل ٜػًِٔ َٔ بٛؿِٗ قػري أ ٚنبري ،
ٚنإ أب ٛدٌٗ يف طًٝع َٔ ١ؾٓٛا اؿطب عً ٢ايسع ٠ٛاؾسٜسٚ ٠املؤَٓني ٚاملؤَٓات بٗا ،
ؾ ٝه ًُ٤ا ٚدس أب ٛدٌٗ ٚأتباع٘ َٔ أٌٖ َؿطنَ ٢ه ١ضغٛر ٚقالب ١إميإ أقشاب ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أَاّ أْٛاع َٔ ايتعصٜب ٚاإلٜصا ، ٤اؾتس غطب أب ٢دٌٗ ٚأتباع٘
ؾٓهًٛا باملؤَٓني باإلغالّ أؾس ايتٓهٚ ، ٌٝيصيو ملا عًِٔ أب ٛدٌٗ بإغالّ ٜاغط ٚمس١ٝ
ٚعُاض  ،زعا أب ٛدٌٗ بؿت َٔ ١ٝبٓ ٢كعٚ ، ّٚاْٗايٛا عً ٢بٝت ٜاغط بعٓـ  ،ؾذطٗ ِٖٚؾ٢
غالغٌٔ اؿسٜسٚ ،سبػ ِٖٛيٝصٚق ِٖٛأؾس ايعصاب أٜ ٚطدعٛا عُا آَٓٛا ب٘ ٚ .قاٍ عًُا٤
ايػَٔٓٝط " ٢ناْت بٓ ٛكع ّٚخيطد ٕٛبعُاض بٔ ٜاغط ٚبأبٚ ٘ٝأَ٘ مس َٔ ١ٝبٝتِٗ إشا
محٝت ايعٗريٜ ٠عصب ِْٗٛبطَِطاَ ٤هٚ ١ميٓع ٕٛعِٓٗ املاٚ ٤ايػصاٜٚ ٤ططب ِْٗٛبايػٝاط
قبِطّا آٍ
 ،ست ٢نإ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ميطبِٗ ٜ ِٖٚعصب ٕٛيف اهلل  ،ؾٝك ٍٛهلِ َ :
ٜاغط  ،قربا آٍ ٜاغط  ،ؾإٕ َٛعسنِ اؾٓٚ . ١يهٔ بؿس ٠ايتعصٜب طٛاٍ عس ٠أٜاّ مل ٜك٢ٛ
دػسُ ٜاغط – ايص ٟبًؼ َٔ ايهرب عتٔ٘ٝا-

عً ٢ؼٌُ ايعصاب ٚاإلٜصا َٔ ٤قبٌ بٓ٢

كعٚ ّٚعً ٢ضأغِٗ ؾطع ٕٛقطٜـ أب ٛدٌٗ عُط ٚبٔ ٖؿاّ ؾكطٜ ٢اغط مب٘ ؾٛم
اـؿب ١ايت ٢قًب عًٗٝا  ،ؾهإ أ ٍٚايؿٗسا – ٤ضض ٢اهلل عٓ٘ – ثِ تبعت٘ ظٚدت٘ ( مس١ٝ
) ٚيهٔ ؾ ٢قٛضٚ ٠عً ٢آ َٔ ١ٜغُُُ ٓٛايٓؿؼ املؤَٓ ، ١سٝح ناْت مس ١ٝقابط ٠عً٢
ايعصاب ٚمل تطدع عٔ زٜٗٓا ست٦ٜ ٢ؼ َٓٗا أب ٛدٌٗ يعٓ ١اهلل عً ، ٘ٝؾُط بٗا ثِ ؾتُٗا
أب ٛدٌٗ ؾبككت ؾٚ ٢دٗ٘  ،ؾجاضٖٚاز ثِ طعٓٗا ؾ ٢قبًٗا ( ا ٣ؾ ٢ؾطدٗا ) عطب ١ناْت
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ؾٜ ٢س ، ٙؾًؿعت أْؿاغٗا ايٛاٖط ٠ؾُاتت  ،ؾهاْت أ ٍٚؾٗٝس ٠ؾ ٢اإلغالّ  ،قاٍ فاٖس :
أ ٍٚؾٗٝس اغتؿٗس ؾ ٢اإلغالّ  .مس ١ٝأّ عُاض أتاٖا أب ٛدٌٗ ؾٛعٓٗا عطب ١يف قبًٗا .
ٚقاٍ ابٔ سذط ؾ ٢اإلقاب )291/8 ( ١أخطز ابٔ غعس بػٓس قشٝح عٔ فاٖس قاٍ :
أ ٍٚؾٗٝس ؾ ٢اإلغالّ مسٚ ١ٝايس ٠عُاض بٔ ٜاغط ٚ ،ناْت عذٛظا نبري ٠ضعٝؿٚ ، ١ملا قتٌ
أب ٛدٌٗ  ّٜٛبسض قاٍ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يعُاض { قتٌ اهلل قاتٌ أَو } أٖـ
ؾطض ٢اهلل عٔ مس ١ٝبٓت خباط أّ عُاض
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( )3شاتُ ايٓٔٛاقٜني
ٖ ٢أمسا ٤بٓت أب ٞبهط عبس اهلل بٔ أب ٞقشاؾ ١عجُإ بٔ عاَط  ،أ ّٗ عبس اهلل
ايكطؾ ١ٝايتَٚ ، ١ُٖٝٔٝايس ٠اـًٝؿ ١عبس اهلل بٔ ايعبري ٚ ،أخت أّ املؤَٓني عا٥ؿٚ ، ١آخط
ت ٚؾاٚ ، ٟ٠أَٓٗا قٝتَ ١ًٝبٓت عبس ايعُعٖ ٣ايعاَطٚ ، ١ٜناْت أمسا ٤أغَٖٔ َٔ عا٥ؿ١
املٗادطا ٔ
بعؿط غٓني  ٢ٖٚ ،أخت عبس اهلل أب ٢بهط ايكسٜل ألبٚ ٘ٝأَ٘  .أغًُتِ أمسا ٤ضض ٢اهلل
عٓٗا قسميّا بعس إغالّ غبع ١عؿط إْػاّْا ٚ .ناْت غدٔ ١ٓٝايٓؿؼ سٝح ال تسخط ؾ٦ٝا يػسٕ ،
ٚناْت أَٗا قت ١ًٝدا٤تٗا بٗساٜا (٦َٜٛ ٢ٖٚص َؿطن ،)١ؾًِ تكبًٗا  ،ست ٢غأيت ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾٓعيت { ال ٜٗٓانِ اهلل ٝعٔ ايص ٜٔمل ٜكاتًٛنِ ؾ ٢ايس } ٜٔاآل١ٜ
( غٛض ٠املُتشٓ ١اآلٚ ) 8 ١ٜؾ ٢اؿسٜح ايكشٝح  :قايت أمساٜ : ٤ا ضغ ٍٛاهلل  ،إٕ أَٞ
قسَت  ٢ٖٚ ،ضاغب ١أؾأقًٗٝا ؟ قاٍ ْ :عِ ؛ قًٔٔ ِٞأ َٖؤ  .ضٚا ٙأمحس  َٔٚ .أبطظ َعائِ
ؾدكٝتٗا  :ضداس ١ايعكٌ ٚ ،عع ٠ايٓؿؼ ٚ ،ق ٠ٛاإلضازٚ ، ٠ؾس ٠اإلستُاٍ ٚ ،ؾ ّٜٛ ٢اهلذط٠
ايٓب ١ٜٛقٓعت أمسا ٤غؿط ٠ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٢بٝت أبٗٝا أب ٢بهط سني أضاز إٔ
ٜٗادط  ،ؾًِ ػس يػؿطت٘ ٚال يػكاَ ٘٥ا تطبٗٛا ؾكايت ألبٗٝا َ :ا أدس إال ْٛاق . ٞقاٍ :
ؾُكٔٓ ٘ٝبٔاثِٓني  ،ؾا ِضبٔ ٞٔٛبٗا  ،ؾًصيو غُُٝت امسا ٤بصات ايٓٛاقني ( ضٚا ٙأمحس باغٓاز
ت شيو ٚقاٍ
قشٝح ) ٚقس ض ٣ٚإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢عًٚ ٘ٝغًِ ْعط إيٗٝا َُبِتَػُّٔا سني ؾعً ِ
هلا  :يكس أبسيؤ اهلل بٓٛاقو ٖصا ْٛاقني يف اؾٓٚ ، ١عُطؾتِ َٓص شيو اي ّٛٝبصات
ايٓٛاقني ٚ .ملا خطز ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٗادطا َٔ َهَٚ ١ع٘ أب ٛبهط ايكسٜل
دا ٤أب ٛدٌٗ ؾْ ٢ؿط َٔ ٣قطٜـ إىل زاض أب ٞبهط ٚ .نإ أب ٛدٌٗ غاضٔبّا ثأ٥طّا ٖأ٥ذا
نايجِٖٛض ٚ ،قطع ايباب  ،ؾؿتشتِ ي٘ أمسا ، ٤ؾػأهلا عٔ أبٗٝا ؾكايت  :ال أزض ٚ ٟاهلل أ ٜٔأب! ٞ
ٚاقطٓت عً ٢عسّ َعطؾتٗا بؿ ، ٧ؾطؾع أب ٛدٌٗ ٜسَٚ ٙيُٗٛا ي ١ٟ ُٞٛؾسٜس ٠عًٚ ٢دٗٗا
ت قطِطٗا َٔ أشْٗا  ،ؾُا الْتِ ٚال اغتػًُتِ  ،بٌ ؾتُتِ أبا دٌٗ  ،ثِ اْكطؾٛا بعس
أٚقع ِ
شيو .
ٚقس خطز أب ٛبهط ايكسٜل َٗادطا َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سٝح قس
استٌُ َاي٘ نًَ ٘١ع٘ ٚقسض َاي٘ مخػ ١آالف أ ٚغت ١آالف زضِٖ  ،ثِ دا ٤دَسٖٗا أبٛ
قٝشاؾٚ – ١قس شٖب بكطَُٜ– ٙػِتًَٔٞٛع األْبَا َ ، ٤الُّٔ٥ا يٛيس ٙأب ٢بهط ؾكاٍ أب ٛقشاؾٚ : ١اهلل
إْ ٢ألضا ُٙقس ؾذعهِ مباي٘ نُا ؾذعهِ بٓؿػ٘ ! ؾكايت أمسا : ٤نالٜ.... ٤ا ٜأبَتٔ ...إْ٘ قس
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تطى يٓا خريّا نجريّا !  .ؾأخصت أسذاضّا ؾٛضعتٗا ؾ ٢ن ٠ٕ ٛؾ ٢ايبٝت سٝح نإ أبٖٛا
ٜطع َاي٘ ؾٗٝا  ،ثِ ٚضعت عًٗٝا ثٛبّا ثِ أخصت بٝس أب ٢قشاؾٚ ١نإ نؿٝـ ايبكط
ؾكايت ٜ :اأبت ضعِ ٜسى عًٖ ٢صا املاٍ  ،ؾٛضع ٜس ٙعًٚ ، ٘ٝقاٍ  :ال بأؽ إشا نإ تطى يهِ
ٖصا ؾكس أسػٔ ٚ ،ؾٖ ٢صا بالؽ يهِ ٚ .قايت أمسا ٤ؾ ٢بٝإ ؾعًٗا شيو  :ال ٚاهلل َا تطى
يٓا ؾ٦ٝا ٚيهٓ ٢أضزت إ أغهٔ ايؿٝذ بصيو .

ٚقس تعٚدٗا ايعبري بٔ ايعٛاّ ٚعاؾت ضض ٢اهلل عٓٗا ؾ ٢ظٌ ظٚدٗا ٚضضٝت بؿعـ
ايعٝـ  ،ؾكس نإ ايعبري ؾكريّا ٚ ،ض ٣ٚعط ٠ٚعٔ أمسا ٤ضض ٢اهلل عٓٗا قايت  :تعٓٚدٓ٢
ري ؾطغ٘  ،ؾهٓت أغٛغ٘ ٚأعًؿ٘ ٚ ،أزُمٓ
ايعبري َٚ ،اي٘ ؾ ٢األضض َاٍ ٚال ممًٛى ٚال ؾ ٧غ ُ
يٓاضٔش٘ ايٖٓٚ ، ٣ٛأغتكٔٚ ، ٢أعذٔٔ ٚ ،نٓت أْكٌ ايٓ َٔ ٣ٛأضض ايعبري ايت ٢أقٛٞع٘ ضغٍٛ
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ضأغ ٢ٖٚ ٢عً ٢ثًج ٢ؾطغذ ؾذ٦تُ َٜٛا ٚ ،ايٓ ٣ٛعً ٢ضأغ ، ٢ؾًكٝت
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َ ٚع٘ ْؿط َٔ أقشاب٘  ،ؾسعاْ ، ٢ؾكاٍ  ( :إر  ،إر )
يٝشًُٓ ٢خًؿ٘ ؛ ؾاغتشٝٝت ٚ ،شنطت ايعبري ٚ ،غريت٘  .قايت  :ؾُط ، ٢ؾًُا أتٝتُ
أخربتُ ايعبري  ،ؾكاٍ ٚ :اهلل  ،ؿًُٝؤ ايٓ ٣ٛنإ أؾ ٓس عً َٔ ٢ضنٛبؤ َع٘ ! قايت :
ست ٢أضغٌ إىلٓ أب ٛبهط بع ُس غازّ  ،ؾهؿتٓ ٢غٝاغ ١ايؿط ؽ  ،ؾهأمنا أعتكٓ ( . ٢ضٚا ٙأمحس
َٚػًِ ) ٚقاٍ عهطَ : ١إٕ أمسا ٤بٓت أب ٢بهط ناْت ؼت ايعبري بٔ ايعٛاّ ٚ ،نإ ؾسٜسا
عًٗٝا ؾأتت أباٖا ؾؿهت شيو إي ٘ٝؾكاٍ ٜ :ابٓ ، ١ٝاقرب ٣ؾإٕ املطأ ٠إشا نإ هلا ظٚز
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قاحل ثِ َات عٓٗا ؾًِ تعٚز بعس ٙمجع بُٗٓٝا ؾ ٢اؾٓٚ . ١سني ٖادطت َٔ َه ١إىل
املس ١ٜٓناْت ساَال بٛيسٖا عبس اهلل بٔ ايعبري ٚ ،نإ َٔ َأثٛض نالّ عبس اهلل بعس
ت قُٛال ؾ ٢ب ٔ٢ ٞٛأَٚ " ٞنإ عبس اهلل بٔ
شيو " يكس ٖادط ايٓاؽ ؾطغاّْا ٖٚادط ُ
ايعبري أَٛ ٍٚيٛز ؾ ٢اإلغالّ باملس. ١ٜٓ
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ٚؾٗست أمسا ٤ضض ٢اهلل عٓٗا ايريَٛى َع ظٚدٗا ايعبري ٚ ٢ٖٚ .أبٖٛا ٚ ،دسٖا ،
ٚابٓٗا عبس اهلل ٚظٚدٗا ايعبري قشاب. ٕٛٝ
ٚعٔ ؾاطُ ١بٓت املٓصض  :إٔ أمسا ٤ناْت متطض املطض ، ١ؾتعتل نٌ ممًٛى هلا
( ضٚا ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ ) ٚقاٍ ايٛاقس : ٟنإ غعٝس بٔ املػٔٝب َٔ أعرب ايٓاؽ يًطؤٜا،
أخص شيو عٔ أمسا ٤بٓت أب ٢بهط ٚ ،أخصت عٔ أبٗٝا .
ت نطميا  ،ال ٜأخصى ايك ّٛأغريا .
 ٢عٔـ نطميا ِ َُٚ ،
ٚقايت أمسا ٤البٓٗا ٜ :ا بُٓ ٖ
ٚقاٍ ٖؿاّ بٔ عط : ٠ٚنجط ايًكٛص باملس ١ٜٓ؛ ؾاؽصتِ أمسا ٤خٓذطّا ظَٔ غعٝس بٔ
ايعاص ٚناْت ػعً٘ ؼت ضأغٗا ٚ .بًػت أمساَ ٤ا ١٥غٓ ١مل ٜػكط هلا غٔٓ ٚمل ُِٜٓهطِ
هلا عكٌ ٚ .ملا ابتًُ َٝتِ ؾ ٢ابٓٔٗا عبس اهلل بٔ ايعبري سٝح قتً٘ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ٢
ٚعًل اؿذاز دجت٘ عً ٢خؿب ١قربت ٚاستػبت ثِ زخٌ اؿذاز عً ٢أمساٚ ٤قاٍ هلا :
ٜاأَ٘  ،إٕ أَري املؤَني ( ا ٣عبس املًو بٔ َطٚإ األَٚ ) ٣ٛقٖاْ ٢بو  ،ؾٌٗ يؤ َٔ
ت يو بأّ  ،يهٓ ٢أّ املكًٛب عً ٢ضأؽ ايجَٓٚ ، ١ٝاىل َٔ سادٚ ١يهٔ
ساد ١؟ قايت  :يػ ُ
أسسثو  :مسعِت ضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك : ٍٛخيطز ؾ ٢ثكٝـ نصابْ َُٚ ،بِٝطْ ٚ ،أَا
ايهصاب ؾكس ضأٜٓا – ٙتعٓ ٢املدتاض ايجكؿٚ– ٢أَا املبري  ،ؾأْت ! ( ٚاملبري ًَٗ :و ٜػطف ؾ٢
إٖالى ايٓاؽ ) ٚعاؾت ضض ٢اهلل تعاىل عٓٗا بعس َٛت ابٓٗا عبس اهلل عؿطَٜٛ ٜٔا ثِ َاتت
ٚ ،ناْت ٚؾاتٗا غٓ ١ثالخ ٚغبعني ٚ ،ناْت خامت ١املٗادطٚ ٜٔاملٗادطات ؾطض ٢اهلل
تعاىل عٔ أمسا ٤املًكب ١بصات ايٓٛاقني ٚسؿطٖا ؾ ٢ظَطْ ٠بٗٝا ٚأبٗٝا.
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( َٛ ) 2ال ٠ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚساضٓت٘
ٖ ٢أّ أمئ بطن ١بٓت ثعًب ١اؿبؿ ١ٝناْت ؾتا ٠قػري ٠ايت ٢ناْت َٛال٠
آلَٓ ١بٓت ِٖٚب ٚقَٛ ٌٝال  ٠ٟيعبس اهلل بٔ عبس املًٛب ٚق : ٌٝإٕ اّ أمئ ناْت قابً ١ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سني ٚيستِ٘ ٝأَٗ٘ مبهٚ . ١يكس ضاؾكت آَٓ ١أ ّٖ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ؾ ٢ضسًتٗا إىل ٜجطب َٚعٗا ايٛؿٌ ايكػري قُس بٔ عبس اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ت أّٗ أمئ ( بطن ) ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
 .ؾًُا تٛؾٝت آَٓ ١باألبٛا ٔ٤استطَٓ ِ
ٚنإ ؾ ٢ايػازغ َٔ ١عُطٚ ، ٙقاَت عً ٢خسَت٘ ٚ ،الظَت٘ ؾًِ تؿرتم عٓ٘ َ ،ع دس ٙٚعبس

املًٛب ستَ ٢ات ٚ ،نصيو ؾ ٢بٝت أب ٢طايب  ،ثِ اعتكٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ عٓس َا تعٚز غسجي ١أّ املؤَٓني ضض ٢اهلل عٓٗا ٚ ،قٝسٚض يربن ١إٔ تتعٚز َٔ ضدٌ
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َٔ أٌٖ ٜجطب امس٘ عبٝس بٔ اؿاضخ اـعضد ، ٢ؾٛيست ي٘  :أمئ ٚ ،ألمئ ٖذطٚ ٠دٗازْ
اغتُؿٗس  َّٜٛسَُٓ ، ِٔٝثِ َات عٓٗا عبٝسُ بٔ اؿاضخ ٚقس ضُ ٣ٚإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٜك َٔ : ٍٛغَطٖ ٙإٔ ٜتعٚز اَِطأ َٔ ٟ٠أٌٖ اؾٓ ، ١ؾًٝتعٚز أّ أمئ ؛ ؾتعٖٚدٗا ظٜسُ بٔ
سبٖ ضغ ٍٛاهلل قً٢
ساضث ١يٝاي ٞبُعح ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾٛيست ي٘ أغاَ ١بٔ ظٜس ٔ
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ناْت أّ أمئ َٔ املٗادطات األٚ ، ٍٚؾٖ ٢ذطتٗا َٔ َه ١إىل املس١ٜٓ
ت ٚيٝؼ
سسخ هلا سازخ زٍ عً ٢نطاَتٗا عٝح ناْت ضض ٢اهلل عٓٗا قا ١ٟ ُ٥ؾعٛؿ ِ
ت عً ٢اهلالى ؾسي ٞعًٗٝا َٔ ايػُا٤
َعٗا َاٚ ، ٤دٗست َٔ قٝغ سط ٓ٢ايكشطاٚ ، ٤أؾطؾ ِ
زَيَ َٔ ْٛٞا ٤بطؾا ( ٤أ ٣سبٌ ) أبٝض  ،ؾؿطبتِ َٓ٘ ست ٢ضٜٚتِ ٚ ،ناْت تك" : ٍٛ
َاأقابٓ ٢بعس شيو عٛـ ٚ ،يكس تعٓطضتُ يًعٛـ بايك ّٛؾ ٢اهلٛادط ( ا ٣ؾس ٠اؿط )
ؾُا عٛؿتُ "ٚ .قس ضُ ٣ٚإ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ ٜك ٍٛألّ أمئ " ٜاأَٜٚ " ١كٍٛ
" ٖص ٙبك ١ٖٝأٌٖ بٝت ( " ٢ضٚا ٙاؿانِ ) ٚقس ض ٣ٚأٜطا إٔ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ
ٜك ٍٛعٓٗا " أّ أمئ أَ ٞبعس أَٚ " ٞعاؾت أّ أمئ ؾ ٢املسٚ ١ٜٓنإ بٝتٗا َككسّا ئطغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتؿكسٖا بني اؿٔٚ ِٔٝاؿني  ،نُا أْٗا خطدت  ّٜٛأسس تػك٢
ايعٛؿ ٢فاٖس ٟ٠ؾ ٢غب ٌٝاهلل ٚ ،تسا ٣ٚاؾطسٚ ٢نصيو ناْت  ّٜٛخٝرب ٚ ،قس ْؿًٗا
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٦َٜٛص َٔ عٛا ٤خٝرب ٚ .بعس ٚؾا ٠ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
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عًٚ ٘ٝغًِ ٚناْت َٔ أؾس ايٓاؽ س ِعّْا  .قاٍ أب ٛبهط يعَُُطَ ضض ٢اهلل عٓٗا  :أًْٛل بٓا ْعُضِ
أّٖ أمئ نُا نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜعٚضٖا  ،ؾًُا زخال عًٗٝا بهت  ،ؾكاال :
ت ؛ ٚيهٓ ٢إمنا
ري يطغٛئ٘  ،قايت ٚ :اهلل  ،يكس عًُتُ أْ٘ غُ ُٛٝ
َا ٜبهٝؤ ؟ ؾُا عٓس اهلل خ ْ
أبِهٔ ٢عً ٢ايٛس ٞإشِ اْكٛع عٖٓا َٔ ايػُا ، ! ٤ؾٗ ٖٝذَتُٗا عً ٢ايبها ، ٤ؾذعًتِ تبهَٜٚ ٢بِهٝإ
َعٗا ( ضٚاَ ٙػًِ ) ٚض ٣ٚقٝؼ بٔ َػًِ عٔ طاضم قاٍ  :ملا قتٌٔ عُط  ،بهت اّ أمئ ٚ ،قايت
 :اي ٢ٖٚ ّٛٝاإلغالّ ٚ ،بهت سني قٝبض عُطُ  ( .ضٚا ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ باغٓاز قشٝح )
التعٓ ٢بصيو ايسٚ ، ٜٔيهٔ تعٓ ٢ايكاُ٥ني عً ٢أَط َٔ ٙأقشاب غًُٛإ ٚعًُا . ٤ثِ
ناْت ٚؾاتٗا ضض ٢اهلل عٓٗا ؾ ٢أٚا ٌ٥خالؾ ١عجُإ أ ٣بعس َكتٌ عُط عؿطَّٜٛ ٕٚا .
ؾطض ٢اهلل تعاىل عٓٗا ٚأضضاٖا .

( ٜ ) 3أ ٍُٖٚاَطأ ٕ ٠قتًتِ ضدُالٟ
ٖ ٢قؿ ١ٝ ٝعَُٖ ٝ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بٓت عبس املًٛب اهلامش٢ٖٚ ١ٝ
ؾكٝك ١محعٚ ، ٠أّ سٛاض ٟٚايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايعبري ايعٛاّ ٚ ،أَٗا َٔ بٓ ٢ظٖط. ٠
تعٚدٗا اؿاضخ  ،أخٛأب ٢غؿٝإ بٔ
سطِب ؛ ؾتٛؾ ٢عٓٗا ٚ .تعٚدٗا ايعٓٛاُّ .
أخ ٛغٝس ٠ايٓػا ٤خسجي ١بٓت خًُٜٛس ،
ؾٛيست ي٘  :ايعبريَ ٚ ،ايػا٥بَ ٚ ،عبس
ايهعب ، ١بٓ ٢ايعٛاّ ٚ .ايكشٝح نُا
قاي٘ اإلَاّ ايصٖب ٢ؾ ٢غَٔٝط أعالّ٢
ايٓبال : ٤أْ٘ َا أغًِ َٔ عُٖاتٔ ايٓب٢
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ غٛاٖا ٚ .يكس
ٚدستِ قؿ ١ٝضض ٢اهلل عٓٗا عً٢
َكطع أخٗٝا محع  ٠ٜغٓٝس ايؿٗساَّٜٛ ٤
أٝسُس ٚ ،قربتِ ٚ ،استػبتِ َٔ ٢ٖٚ ،
املٗادطات األٚ ، ٍٚأغًُت قؿَ ١ٝع
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محع ٠أخٗٝا أَ ٚع ايعبري ٚيسٖا  ٚقس ناْت ضض ٢اهلل عٓٗا  ّٜٛاـٓسم ؾ ٢سٔكِٔ
سَػٖإ بٔ ثابت  .قايت ٚ :نإ سػٓإ َعٓا ؾ ٢ايصُض . ١ٜٓؾُطٖ باؿٔكٔ ٜٛٗز ، ٟٓؾذعٌ
ُٜٝٛـ باؿكٔ ٚاملػًُ ٕٛؾ ٢مٛض عس ِٖٚثِ ْعيت ضض ٢اهلل عٓٗا ٚ ،قتًتٔ ايٛٗٝزٟ
بعُٛزٕ  ( .غري ٠ابٔ ٖؿاّ ) ٚضٖ ٣ٚؿاّ عٔ أب ٘ٝعٔ قؿ ١ٝأْٗا قايت  :أْا أ ٍٚاَِطأ ٕ ٠قتًت
ضدال  :نإ سػٓإُ َعٓا  ،ؾُطٖ بٓا ٜٛٗز ، ٟؾذعٌ ُٜٝٛـ باؿٔكِٔ ٢ؾكًت ؿػإ  :إٕ ٖصا
هلل يو ! يكس عطؾتٔ َا أْا بكاسب
ال آَٓ٘ إٔ ٜسٍٖ عً ٢عٛضتٓا ؛ ؾك ِِ ٝؾاقتًُ . ٘ٞقاٍ ٜ :ػؿٔط ا ٝ
ت عُٛزّا ْٚ ،عيٜتِ ؾططبت٘ ست ٢قتًتِ٘  ( .ضٚا ٙاؿانِ ) ٢ٖٚ
ٖصا  .ؾاسِتذعتِ ٚ ،أخص ِ
ايكا ١ً٥تٓسب ضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بأبِٝاتٕ َٓٗا :
نٔ ِستُ أٞ ٜقطٔ ٢اؿٝا ٜ٠ملا أٜتاُٙ
قَ ٜسضْ خُط ٤ؾ ٢نتابٕ ََذٝسٔ
ؾًكس نإ بايعباز ضؤٚؾٟا
ٚهلِ ضمحٚ ، ٟ١خري ضؾٝسٔ
ضض ٢اهلل عٓ٘ سٓٝا َِٝٚتّا
ٚدعا ٙاؾٔٓإَ  َّٜٛاـًٛٝٝزٔ
ت قؿ ١ٝؾ ٢غٓ ١عؿط َٔ ٜٔاهلذط ٠ايٓبٚ ، ١ٜٛزُؾٔٓتِ بايبكٝع ٚ ،هلا بطع
تُٛؾِ ٝ
ٚغبع ٕٛغٓٚ ، ١ضض ٢اهلل تعاىل عٓٗا ٚأضضاٖا.

( َُٗ ) 4ادٔطَ ٝ٠اهلذطتني َُ ٚ ،كًَٔٓ ٝ١ٝايكٔبًتِٔٝ
ٖ ٢أمسا ٤بٓت عَُُٝؼ بٔ َعبس اؿاضخ اـٜجِعَُ ، ١ٝأّ عبس اهلل .
املعطٚؾ ١بايبشط ١ٜاؿبؿ ، ١ٝناْت أختّا ألّ املؤَٓني َ ١ُْٛٝبٓت اؿاضخ ألَٗا  .أغًُتِ
ضض ٢اهلل عٓٗا قبٌ زخ ٍٛضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ زاض األضِقِ مبهٚ . ١باٜعت ٖٚادطتِ
إىل أضض اؿبؿَ ١ع ظٚدٗا دعؿط ايٖٝٛاض ٢بٔ أب ٢طايب  ،ؾٛيستِ ي٘ ٖٓاى  :عبس اهلل ،
ٚقُسا ٚ ،عِْٛا ٚ ،عٔ ايؿعِب ٢قاٍ  :قسَت أمسا َٔ ٤اؿبؿ ، ١ؾكاٍ هلا عُطُ  :با سبؿٝ١ٝ
غبكٓٞانِ باهلذط . ٠ؾكايت  :يعُِط ، ِٟيكس قسقتَ  :نٓتِ َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
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ٚغًِ ُٜٞٛعِٔ دا٥عَهِ ُٜٚ ،عً ِ٢ ١داًٖٜهِ ٚ ،نٖٓٝا ايبُعسا َ٤ايٛطزا . َ٤أَا ٚاهللٔ ألشنٝط ٕٓ شيو
يطغ ٍٛاهلل  .ؾأتتِ٘  .ؾكاٍ  " :يًٓاؽ ٖذط ٚ ٠اسس  ، ٠يهِ ٖذطتإ ( ضٚا ٙايبداضَٚ ٣ػًِ )
ٚعٔ عاَط قاٍ  " :قايت أمسا ٤بٓت عَُُِٝؼ ٜ :اضغ ٍٛاهلل  ،إٕٓ ٖؤالٜ ٤ععُ ٕٛأْا يػَِٓا َٔ
املٗادط . ٜٔقاٍ :نصب َٔ ٜك ٍٛشيو  ،يهِ اهلذطَ ٠طتني ٖ :ادَطِتُِ إىل ايٖٓذاؾ، ٞ
ٖٚادطمت إىلٖ " ( ضٚا ٙابٔ غعِس ؾ ٢طبكات٘ )
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قاٍ ايؿعب : ٢أ َٔ ٍٚأؾاض بٓعـ املطأٜ– ٔ٠عٓ ٢املهٜبٖ– ١أمسا ، ٤ضأتٔ ايٓكاضٜ ٣كٓعْ٘ٛ
باؿبؿٚ . ١عٔ ابٔ بطٜس ، ٠قاٍ  :نُٜست ( اَ ٣طضت َٔ اؿعٕ ٚايػِ ايؿسٜس ) ؾاطُ١
ايعٖطا ٤بٓت ضغ ٍٛاهلل عً ٢أبٗٝا .غبعني َٔ ٚ ّٜٛي . ١ًٝؾكايتِ ألمسا : ٤إْ ٢ألغتش ٢ٝإٔ
أخطزَ غسّا عً ٢ايطداٍ َٔ خالي٘ دػُ . ٢قايت  :أٚال ْكٓع يو ؾ٦ٝا ضأٜت٘ باؿبؿ ١؟
ؾكٓعت ايٓعـ .ؾكايت  :غرتى اهلل نُا غرتتٓٚ . ٢ناْت أمسا ٤بٓت عُٝؼ تكٓع
ت عًٗٝا ثٛبا .
ايٓعـ يؿاطُ ١ايعٖطا ٤ضض ٢اهلل عُٓٗا ظطا٥س ضطب ، ١ؾشٓتٗا  ،ثِ ططس ِ
ٚيصيو ناْت ؾاطُ ١ايعٖطا ٢ٖ ٤أ َٔ ٍٚغْ ٢ٛٝعؿُٗا ؾ ٢اإلغالّ عً ٢تًو ايكؿ. ١
ٚملا اغتُؿَِٗ ٢س دعؿٜط ايٓٝٛاض ظٚزُ أمساَ َّٜٛ ٤ؤت ١غٓ ١مثإ َٔ اهلذط ، ٠تعٓٚز بٗا أبٛبهط
ايكسٜل ؛ ؾٛيست ي٘  :قُسّا ٚ ،قتَ اإلسطاّ  ،ؾشذتِ سذ ١ايٛزاع  .قاٍ ابٔ املػٓٔٝب :
ػتِ أمسا ُ٤بٓت عُُٝؼ مبشُس بٔ أب ٢بهط بص ٣اؿًٝؿٜ ِٖٚ ، ١طٜس ٕٚسذ ١ايٛزاع ؛
ُْؿٔ َ
ؾأَطٖا أب ٛبهط إٔ تػػٌ  ،ثِ تُٗ ٌٖ٢باؿر ( ضٚا ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ باغٓاز قشٝح ) ٚقس
أٚق ٢أب ٛبهط ايكسٜل إٔ تُػػً٘ أمسا . ٤ؾػػًٖتِ٘ ثِ تعٚز بٗا عً ٗٞبٔ أب ٢طايب ضض ٢اهلل
خط ابٓاٖا  :قُس بُٔ أب ٢بهط ،
عٓ٘ ٚ ،قاٍ عاَط  :تعٚز عً ٓ٢أمسا ٤بٓت عُُٝؼ  ،ؾتؿا َ
ٚقُس بٔ دعؿط  ،ؾكاٍ نٌَُٗٓ ٙا  :أْا أنطَُّ َِٔٓو ٚ ،أب ٢خريْ َٔ أبٝو  .ؾكاٍ هلا
عً : ٞاقط ٢بُٗٓٝا  .قايتِ َ :اضأٜت ؾاب٘ا َٔ ايعطب خريا َٔ دعؿط ٚ ،ال ضأٜت نِٜٗال ٟخريا
ت غريَ ايص ٟقًتٔ ملك ٗتؤ  ،قايت  :إٕ
نتٔ يٓا ؾ٦ٝا ؛ ٚي ٛقٔ ًٝ
َٔ أب ٢بهط  .ؾكاٍ عًَ : ٓٞا تط ٞ
ثالث ١أْت أسػِٗٗ خٝاضَ  ( .ضٚا ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ باغٓاز دٝس ) ٚعٔ قٝؼ قاٍ  :قاٍ
عً ٞضض ٢اهلل عٓ٘  :نصبتهِ َٔ ايٓػا ٤اؿاضق ١ؾُا ثبتت َٓٗٔ اَطأ ٠إال أمسا ُ٤بٓتُ
عُٝؼ ٚ .عاؾتِ أمسا ٤بٓت عُٝؼ ضض ٢اهلل عٓٗا بعس عً ٢بٔ أب ٢طايب ضض ٢اهلل عٓ٘.
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(  )5أ ّٗ ٝغًُ ِٝايػَُُِٝكاٝ ُ٤أ ّٗ خازّ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٖ ٢أّ غًُ ِٝبٓت ًَٔٞشإ بٔ خايس  ،اي ٖٓذٖاض ١ٜاألْكاض ١ٜاـٜعِضَدٔ ،١ٝأّ خازّٔ ايٓب٢
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  :أْؼ بٔ َايو ضض ٢اهلل عُٓٗا  .اختًـ ؾ ٢امسٗا ؾك : ٌٝغًِٗ، ١
ٚق : ٌٝأْٝؿٚ ، ١قُ : ٌٝضََِٝجٚ ، ١ق : ٌٝايطَُِٝكا ُٚ ٤يهٓٗا اؾتٗطت بهٓٝتٗا "أّ غًُ " ِٝتعٚدتِ
َايو بٔ اي ٖٓطِط ٢ؾ ٢اؾاًٖ ، ١ٝؾٛيستِ ي٘  :أْػّا ٚ ،أغًُت َع ايػابكني إىل اإلغالّ َٔ
ت قاٍ هلا  :أقبَ ِٛتٔ ؟ ؾكايتِ أّ
األْكاض ٚ ،نإ ظٚدٗا غا٥با  ،ؾًُا داٚ ٤عًِ أْٗا قس أغًُ ِ
غًَ : ِٝا قَبَ ِٛتُ ٚ ،يهٓ ٢آَٓتُ ! ٚدعًتِ تًُكٔٓٔ أْػّا  :قٌِ  :ال إي٘ إال اهلل  ،قٌ  :أؾٗس إٔ
قُس ضغ ٍٛاهلل ؾؿعٌ  ،ؾٝك ٍٛهلا أب : ٙٛال تؿػس ٟعً ٓ٢ابين  :ؾتك : ٍٛال أؾػس ، ٙؾػطب
َايو ٚخطز إىل ايؿاّ  ،ؾًك ٘ٝعس ٓٚي٘  ،ؾكتً٘ ٖٓاى ٚ .ملا عًُت أّ غً ِٝمبٛت َايو
ؾكايت  :الدطَّ؛ ال أؾ ِٛأْػا ستٜ ٢سعَ ايجسِٚ ، َ٣ال أتعٚزُ ستٜ ٢أَطْ ٢أْؼ  .ثِ خٛبٗا
أبٛطًش٦َٜٛ ٖٛٚ ١ص َؿطى ؾكايت أّ غً : ِٝإْ ٢قس آَٓتُ ٚ ،إْ٘ ال ٜٓبػ ٢إٔ أتعٚز
َؿطنٟا ! أَا تعًِ ٜا أبا طًش ١إٔٓ آهلتهِ ٜٓشتٗا عبس آٍ ؾالٕ ٚ ،أْهِ ي ٛأؾعًتِ ؾٗٝا ْاضا
السرتقت؟ ؾإِٕ تابعتٓ ٢تعٚدتو ! ؾاْكطف أبٛطًشٚ ١ؾ ٢قًب٘ شيو  ،ثِ أتاٖا ٚقاٍ :
ت عً ٓ٢قس قبًتُ  ،ؾأْا عًَ ٢جٌ َاأْت عً ، ٘ٝؾتعٚدتِ٘ أّ غًٚ ، ِٝنإ
ايص ٣عطضِ ٔ
ط نإ
قساقٗا االغالّ ( مجع ايطٚاٜات باغٓاز قشٝح ) قاٍ ثابت  :ؾُا مسعٓا مبِٗط ٣ق ٥
أنطّ َٔ َٗط أّ غً " : ِٝاإلغالّ " ٚناْت أّ غً ِٝتك : ٍٛال أتعٚز ستٜ ٢بًؼ أْؼْ
ٚجيًؼ ؾ ٢الجمايؼ ٚ ،قس نإ  ،ؾهإ أْؼ ٜك : ٍٛدع ٣اهلل أَ ٞعٓ ٢خريا ،يكس أسػٓت
ٚالٜتٚ . ٢قاٍ أْؼ  :مل ٜهٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜسخٌ بٝتا غري بٝت أّ غً. ِٝ
ؾك ٌٝي٘ ؾكاٍ  :إْ ٢أضمحٗٝا  ،قٝتٌ أخٖٛا َعٚ . ٢أخٖٛا ٖ ٛسطاّ بٔ ًَشإ  ،ايؿٗٝس ايص٣
قاٍ  ّٜٛب٦ط َع : ١ْٛؾِ ٝعتُ ٚضبٔٓ ايهعب ، ١ملا طٝعٔ َٔ ٚضا ، ٙ٤ؾًٛعتٔ اؿطب َٔ ١قسض، ٙ
ٚنإ ضض ٢اهلل عٓ٘ ؾ ُٔٝبعج٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢عًٚ ٘ٝغًِ َع أب ٢ايربا ٤إىل أٌٖ لس
يٝسع ِٖٛإىل اإلغالّ  ،ؾكتًِٗ عاَطُ بٔ ايٛؿٚ . ٌٝعٔ ابٔ غري ، ٜٔعٔ أّ غً : ِٝقايت :
نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك ٌٝؾ ٢بٝيت ٚ ،نٓت أبػط ي٘ ْٛعا ( ا ٣بػاطا
َٔ اؾًس ) ؾٝك ٌٝعً ، ٘ٝؾٝعطم  ،ؾهٓت آخص غُه٦ا ( ا ٣طٝبّا ) ؾأ ِعذٔٓ٘ بعطق٘  ( .ضٚاٙ
أمحس ) ٚعٔ أْؼ  :إٔ ايٓب ٢قً ٢اهلل عٚ ٘ٝغًِ زخٌ عً ٢أّ غًٚ ، ِٝقٔطبَ ١عًك ، ١ؾؿط٢ب
َٓٗا قاُ٥ا  ،ؾكاَت إىل ؾ ٢ايػٚكا ٤ؾكٛعتِ٘ ٚ ،أَػهت٘ عٓسٖا ( ضٚا ٙايرتَصٚ ) ٟعٔ أْؼ :
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إٔ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ملا أضاز إٔ حيًل ضأغ٘ بُٔٓ ، ٢أخص اب ٛطًش ١ؾٔ ٖل ؾعط، ٙ
ؾذا ٤ب٘ إىل أّ غً ، ِٝؾهاْت ػعً٘ ؾ ٢غُهِّٗا (ضٚا ٙأمحس) ٚقاٍ قُس بٔ غري : ٜٔناْت
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أّ غًَ ِٝع ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ّٜٛأٝسُس َٚ ،عٗا خٓذط ٚ .عٔ أْؼ  :إٔ أّ غًِٝ
أعسٓت خٓذطا  َّ ٜٛسٓني  ،ؾكاٍ اب ٛطًشٜ : ١ا ضغ ٍٛاهلل ٖص ٙأّ غًَ ِٝعٗا خٓذطْ ؾكايت :
ى بكطِتُ ب٘ ب ( ٘ٓٛضٚا ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ باغٓاز قشٝح )
ٜاضغ ٍٛاهلل  ،إٕ زْا ََُٔٓٓ ٢ؿط ٠
ٚقاٍ أْؼ  :ثَك ٌٝابْٔ ألّ غً ، ِٝؾدطز أب ٛطًش ١إىل املػذس  ،ؾتٛؾ ٢ايػالّ  .ؾٖٗٝأٜتِ أّ
غً ِٝأَطٚ ، ٙقايت  :ال تُدرب . ٙٚؾطدع ٚ ،قس غٖٝطتِ ي٘ عؿا ، ٘٥ؾتعؿ ، ٢ثِ أقاب َٔ أًٖ٘
 ،ؾًُا نإ َٔ آخط ايً ، ٌٝقايت ٜ :ا أباطًش ، ١أمل تَ َط إىل آٍ أب ٢ؾالٕ اغتعاض ٚاعاض١ٜ
،ؾُٓعٖٛا ٚ ،طًبت َِٓٗ  ،ؾؿ ٖل عً . ِٗٝؾكاٍ َ :ا اْكؿٛا  ،قايتِ  :ؾإٕ ابٓو نإ عاض١ٜ
َٔ اهلل  ،ؾكبط٘  .ؾاغرتدع ٚ ،محس اهلل  .ؾًُا أقبح غسا إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ  ،ؾًُا ضآ ٙقاٍ  " :باضى اهلل يهُا ؾ ٢يًٝتهُا " ؾشًُت بعبس اهلل بٔ أب ٢طًش، ١
ت يٝال ، ٟؾأضغًتِ ب٘ َعٚ ، ٢أخصتُ متطات عذ ، ٠ٛؾأتٝتُ ب٘ إىل ايٓب ٢قً ٢اهلل عً٘ٝ
ؾٛيس ِ
ٚغًِ  ُ٧ٓٔ َِٜٗ ٖٛٚأباعٔطَي٘ ( أُٜٞٛ ٣عُُٔٗا ) َٜٚػُُٔٗا ( أ ٣جيعٌ هلا عالَ ١تعطف بٗا ) ؾكًتُ :
ٜاضغ ٍٛاهلل ٚ ،يست أّ غً ِٝايً . ١ًٝؾُطؼ بعض ايتُطات بطٜك٘  ،ؾأٚدط ٙإٜا ( ٙا ٣دعً٘
سبٗ األْكاض ايتُط  :ؾكًت  :مسٓ٘ ٜا
ؾ ٢ؾ ) ٘ٝؾتًُٓغ ايكب ( ٢أ ٣اخطز يػاْ٘ )  ،ؾكاٍ ٔ :
ضغ ٍٛاهلل  .قاٍ  ٖٛ :عبس اهلل ( ضٚاَ ٙػًِ ) قاٍ عبا : ٝ١ٜؾًكس ضأٜتُ يصيو ايػال  ّ٢غبع بٓني
 ،نًِٗ قس ختِ ايكطإٓ  ( .ضٚا ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ باغٓاز دٝس ) ٚ .عٔ أْؼ :إٔ ايٓب٢
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ زخٌ عً ٢أّ غً ، ِٝؾأتت٘ بػُٔ ٚمتط  ،ؾكاٍ  :إْ ٢قا ، ِ٥ثِ قاّ ،
ؾكًٚ ، ٢زعا ألّ غًٚ ِٝألٌٖ بٝتٗا  ،ؾكايت  :إٕ ىل خٜٚٛك . ٟ١قاٍ َ :اٖ ٢؟ قايتِ :
خازَُو أْؼْ  ،ؾُا تطى خري آخطٚ ٠ال زْٝا إال زَعاي ٞب٘  ( .ضٚا ٙايبداضٚ ) ٣ناْت أّ
غً ِٝدا٤تِ بأْؼ ٣إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٓص قسّٔ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
املس ١ٜ ٜٓؾٖ ٢ذطت٘ ايؿطٜؿٚ ، ١نإ أْؼ س٦ٓٝص ابَٔ عؿط غٓني ؾكايت ٜ :اضغ ٍٛاهلل ٖ ،صا
أْؼ غالّْ خيسَو  ،ؾكبً٘ َٓٗا  ،ؾاؾتٗط أْؼْ غازّ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
ٚاؾتٗطت أّ غً ِٝبأّ خازّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ .قس زعا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ألْؼ ضض ٢اهلل عٓ٘  " :ايًِٗ أنٞجط َاي٘ ٚٚيسٚ ، ٙباضى ي٘ ؾٚ " ٘ٝقاٍ أْؼ :
ؾُا زؾٓت َٔ قًب ٢غٚ ٣ٛيسٕ ٚ ،يسَ ٖٟاٚ ١٥مخػٚ ١عؿط ( ٜٔأٚ ٣يسّا ) ٚإٕ أضض ٢يتجُط
ؾ ٢ايػَٓ ١طتني .
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ٚض ٣ٚثابت  ،عٔ أْؼ  ،قاٍ  :قاٍ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  " :زخًتُ اؾٓ، ١
ت خَؿِؿ ٟ١ٜبني ٜس ٖٟ؛ ؾإشا أْا بايػُٝكا ٔ٤بٓت ًَشإ " ( ضٚاَ ٙػًِ )
ؾػُع ُ
ٚاـؿِؿ ٢ٖ : ١سطن ١املؿِٚ ٞقَٛت٘ ٚ .ضض ٢اهلل تعاىل عٔ أّ غً ِٝايػُٝكا٤
(  ) 6أ ّٗ عُُاض ٠الجماٖس ٠ضؾٝك ١ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٢اؾٓ١
ٖ ٢أّ عُاضْ ٠ػٝب ٝ١بٓت نعِب بٔ عُط ٚبٔ عٛف  .األْكاض ١ٜاـعضد ١ٝايٓذٖاض١ٜ
املاظْ ١ٝاملسْ ، ١ٝنإ أخٖٛا عبس اهلل بٔ نعب املاظْ ٗ َٔ ٞايبسضٜني ٚ .نإ أخٖٛا عبسُ
ايطمحٔ ب ُٔ نعِب َٔ ايبَه١أ٥ني  ،تعٚدت أّ عُاض ٠بعٜس بٔ عاقِ بٔ عُط ٚبٔ عٛف َٔ
بٓ ٢ايٓذاض  ،ؾٛيست ي٘  :عبس اهلل ٚ ،سَبٔٝبّا ثِ َات عٓٗا ظٜسْ ٚ .تعٚدٗا بعس ٙغع ٝ١ٜبٔ
عُط ٚبٔ ع َٔ ١ٝٛبٓ ٢ايٓذاض أٜطا  ،ؾٛيستِ ي٘  :تَُُِّٔٝا ٚخٛي ، ١أغًُت أّ عُاض، ٠
ٚسططتِ بٝع ٜ١ايعكب ١ايجاْٚ ١ٝباٜعتِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،ؾٗست أٝسُُسٟا أٚ
ت غٜ ٣ٛسٖا
س ِ
اؿسٜبٚ ١ٝخٝرب ٚسُّٓٓٝا  َّٜٛٚايُٝاَٚ ، ١قٔٛٝعت ٜسٖا  ّٜٛايُٝاَٚ ، ١دُط َ
أسس عؿط دُطسّا ٚ .ؾٗست أسسّا ٖٚ ٢ابٓٗا ٚظٚدٗا  ،خطدت تػكَٚ ، ٞعٗا ؾٔ ( ٙأ ٣قٔطِب) ١
ٚقاتًت ٚ ،أبًتِ بال ّ ٤سػّٓا ٚ ،دُط٢ست اثٓ ٢عؿط دُطسّا ٚ .قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
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ٚغًِ  ّٜٛأسس  " :ملكاّ ْػٝب ١بٓت نعب اي ّٛٝخريْ َٔ َكاّ ؾالٕ ٚؾالٕ " ٚ .عٔ عبس اهلل
بٔ ظٜس بٔ عاقِ ٜك : ٍٛؾٗستُ أٝسسا ، ٟؾًُا تؿطقٛا عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؛
ت َٓ٘ أْا ٚأَْ ، ِٞصُبٗ عٓ٘  .ؾكاٍ  :ابٔ أّ عُاض ! ٠قًت ْ :عِ  .قاٍ  :اضِّ ، ٢ؾطَٝت بني
زَُْ ِٛ
ؽ ؾٛقع ٖٛ
ت عنيَ ايؿطؽ ،ؾاضٛطبَ ايؿط ُ
ٜس ٜ٘ضدال عذط –  ٖٛٚعً ٢ؾطؽ – ؾأقبِ ُ
ٚقاسب٘ ؛ ؾذعًتُ أعً ٙٛباؿذاضٚ . ٠ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜبتػُِٔ ْٚ .عط إىل دُطح
أَ ٢عً ٢عاتكٗا  ،ؾكاٍ  " :أَو  ،أَو ! اعكب دُطسٗا ! ايًِٗ ادعًِٗ ضؾكا ٢٥ؾ٢
اؾٓ " ١قًتُ َ :ا أبايَ ٞاأقابٓ َٔ ٢ايسْٝا ٚ .عٔ عُُاض ٠بٔ غع ١ٜقاٍ  :قايت أّ عُاض: ٠
ضأٜتُٓٔٚ ، ِ٢اْهؿـ ايٓاؽُ عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾُا بكٔ ٞإال ؾُْ ٢ؿِٜٝط َا
ٔ ُٜتُٗ ٕٛعؿط  ٠ٟ؛ ٚأْا ٚابٓاٚ ٣ظٚد( ٢أ ٣غع ١ٜبٔ عُط ) ٚبني ٜسْ ٜ٘صب عٓ٘ ٚ ،ايٓاؽ ميطٕٚ
ب٘ َُٓٗعَني ٚ ،ضآْٚ ٢ال تُطِؽ َع ، ٢ؾطأ ٣ضدال َٛيٝا َٚع٘ تُ ِطؽْ  ،ؾكاٍ  " :أيٞل ٢تطغو إىل
َٔ ٜكاتٌ " ؾأيكا ، ٙؾأخصت٘  .ؾذعًتُ أتطٓؽ ب٘ عٔ ضغ ٍٛاهلل ٚ .إمنا ؾعٌ بٓا األؾاعٌٝ
أقشابُ اـ ٌٝ؛ ي ٛناْٛا ضدٓايَ ٟ١جًٓا أقبِٓاِٖ  ،إٕ ؾا ٤اهلل .
ٚبعس أسُس ْازَٓ ٣ازٔ ٣ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إىل
محٞطا ٤األغس ( َٛضع عً٢
مثاْ ١ٝأَٝاٍ َٔ املس) ١ٜٓ
ؾؿستِ أّ عُُاض ٠عً٢
دطٚسٗا ثٝابٗا ،ؾُا
اغتٛاعتِ َٔ ْعف ايسّ ،
ؾًُا ضدع ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ محطا٤
األغس أضغٌ إيٗٝا عبس اهلل بٔ
نعِب املاظْٜ ٢ػأٍ عٓٗا ،
ؾطدع إي ٘ٝخيرب ٙبػالَتٗا
ؾػُ ٖط بصيو ايٓب ٢قً ٢اهلل
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عًٚ ٘ٝغًِ ٖٚ .ص ٙاملهاْ ١ايت ٢تبٛأتٗا اّ عُاض ٠بػبب زؾاعٗا عٔ زٜٗٓا ْٚبٗٝا دعًت
أقشاب ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜعطؾ ٕٛهلا ؾطًٗا َٓٚعيتٗا بٌ ٜٚكسَْٗٛا عً٢
ْػاٚ . ِٖ٤قس ض ٣ٚإٔ عُط بٔ اـٛاب أت ٢مبطٚط ؾٗٝا َٔطِط دٝس
( ٚاملطط  :نػا َٔ ٤خع أ ٚقٛف ) ؾبعُح ب٘ إىل أّ عُُاضٚ . ٠قاٍ عُط  :مسعت ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜك ّٜٛ ٍٛأسس َ " :ا ايتؿت ميّٓٝا ٚمشاال إال ٚأْا أضاٖا تكاتٌ ز. " ٢ْٚ
ؾطض ٢اهلل تعاىل عٔ تًو الجماٖس ٠ايكابطٚ ٠دعًٗا ٚأٌٖ بٝتٗا ضؾكا ٤ايٓب ٢قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٢اؾٓ. ١
(  ) 7ؾٗٝس ٠ايبشط
ٖ ٢أ ّٝسَطاّ ٣بٓت ًَٔشإ بٔ خايس بٔ ظٜس  ،األْكاض ١ٜايٓذاض ١ٜاملسْ ٢ٖٚ . ١ٝأخت أّ
غً ِٝايػُُٝكاٚ ، ٤خاي ١أْؼ بٔ َايو ٚ ،ظٚد ١عباز ٠بٔ ايكاَت ضض ٢اهلل عِٓٗ
أمجعني  ،ناْت ضض ٢اهلل عٓٗا َٔ عًٔٔ ٔ١ٝايٓػاٚ ، ٤أَٗا ًَُِٜٝه ١بٓت َايو ايٓذاض. ١ٜ
هلل ثِ خًـ عًٗٝا
ٚقستعٚز أَّ سطاّ عُط ٚبٔ قِٜٝؼ ٣األْكاض ، ٟؾٛيستِ ي٘  :قِٜٝػّا ٚعبس ا ٔ
عباز ٠بٔ ايكاَت ؾٛيست ي٘  :قُساٚ ،نإ بٝتٗا ٚبٝت أختٗا أّ غًَ ِٝتكال ؾ ٢قبا،٤

 َٔٚأسب ايبٛٝت إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،غ ٌ٦ضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
شات  ّٜٛعٔ إٜجاض " ٙبٝت ًَٔشإ " ؾكاٍ  ":يكس قتٌ أخُٖٛا سطاّْ َعٔٚ . " ٢سطاّ ايص٣
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تهٓ٤تِ أخت٘ بامس٘ اغتؿٗ٢س  ّٜٛب٦ط َعَ ١ْٛع غبعني َٔ ؾطال ٤ايكشاب ، ١غسض بِٗ عاَط
بٔ ايٛؿٚ ، ٌٝعُطؾٛا بايكطاٚ . ٤عٔ أْؼ قاٍ  :زخٌ عًٓٝا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
َاٖ ٛإال أْا ٚأَٚ ٞخاييت أّ سطاّ  ،ؾكاٍ  ":قَٛٛٝا ؾألقٌ ٢بهِ " ؾكً ٢بٓا ؾ ٢غري ٚقت
قال ( ٕ٠ضٚاَ ٙػًِ ؾ ٢باب دٛاظ اؾُاع ١ؾ ٢ايٓاؾًٚ ) ١عٔ أْؼ قاٍ  :سسٖ ثتٓ ٢أّ سطاّ
بٓت ًَشإ  :إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ ( أْ ٣اّ ؾٚ ٢قت ايكًٛٝي ) ١ؾ ٢بٝتٗا
شو . ٝؾكًت ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل َ ،اأضشهو ؟ قاٍ  " :عُطض عًٓٞ
َٜٛا  ،ؾاغتٝكغ َٜ ٖٛٚط َ
ؽ َٔ أَيت ٜطنب ٕٛظِٗ َط ٖصا ايبشط  ،ناملًٛى عً ٢األغط " ٠قًتُ ٜ :اضغ ٍٛاهلل  ،أزعُ
ْا ْ
اهلل ٜإٔ جيًعٓ . َِٗٓ ٢قاٍ  " :أْتٔ َٔ األٚيني " ( ضٚا ٙايبداضَٚ ٣ػًِ ٚأمحس ) ٚتٓكًت "
أّ سطاّ " َع ظٚدٗا ايكشاب ٢اؾً ٌٝعباز ٠بٔ ايكاَت ضض ٢اهلل عُٓٗا ؾ ٢ايسٜٚاض ايت٢
سٌَٖ بٗا فاٖسا ٚ ،قاضٝا َُٚعًُٔا ٚ .ؾ ٢عٗس اـًٝؿ ١عجُإ بٔ عؿإ ضض ٢اهلل عٓ٘ غٓ١
غبع ٚعؿط َٔ ٜٔاهلذط ٠ايٓب ١ٜٛدٗٓع َعا ١ٜٚبٔ أب ٞغؿٝإ ٚائ ٢ايؿٓاّ دٝؿّا عطٜٓا
يػع ٠ٚدعٜط ٠قٝبِطص َٔ دعض ايبشط األبٝض املتٛغط ٚقس ؾٗس عباز ٠بٔ ايكاَت ٖصٙ
ايػع ، ٠ٚمحٌ أّ سطاّ َع٘  ،ؾًُا أضغت ايػؿٔ عً ٢ؾاط ٧اؾعٜطْٚ ، ٠عٍ دٝـ املػًُني
عًٗٝا  ،قٝسَٚتِ ألّ سطاّ بَػًِ ٟ١ٜيرتنبٗا ؾذؿًت بٗا ايساب ( ١اْ ٣ؿطت ٚؾطزت تًو ايبػً١
) ؾػكٛت عٓٗا أّ سطاّ  ،ؾسُ ٤قتِ عُُٓكٗا  ،ؾُاتت ضض ٢اهلل عٓٗا ٚ ،زُؾٓت سٝح قُط٢عَتِ ؾ٢
دعٜط ٠قربص ؾَ ٢س " ١ٜٓالضَْها " َٚاظاٍ قربٖا ٜعاض ستَٜٓٛ ٢ا ٖصا ٚ ،نإ أٌٖ قربص
ٜعطؾ ٕٛقربٖا بكرب املطأ ٠ايكاؿٚ . ١قسم ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٢قٛي٘ ألّ
سطاّ  " :أْت َٔ األٚيني "  ٢ٖٚأ ٍٚايؿٗسا ٤ؾ ٢تًو ايػع ٠ٚايبشط ١ٜنُا قاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ .ضض ٢اهلل تعاىل عٔ أّ سطاّ ٚأضضاٖا .
(  ) 8خَِٝٔٛبَ ٝ١ايٓٔٓػأ٤
ٖ ٢أمسا ٤بٓتُ ٜعٜس بٔ ايػهٔ  ،أّٗ عاَط األْكاض ١ٜاألؾًَٗ ، ١ٖٝبٓتُ عَُُٖ ١عاشٔ بٔ
دبٌَ  ،ناْت تهٓ ٢بأّ غًُ َٔ ٢ٖٚ ، ١املباٜعات الجماٖسات  ،سططتِ ضض ٢اهلل عٓٗا بٝع١
ايطضٛإ ٚ ،باٜعتِ ٦َٜٛصٚ ،نإ ٜكاٍ هلا خٝٛب ١ايٓػاٚ، ٤قتًت ضض ٢اهلل عٓٗا َّٜٛ
ت عٔ ايٓب٢
ٜطَٛى تػع َٔ ١ايطٚ . ّٚغهٓتِ زَؿل ٚ ،عاؾتِ إىل زٚيٜ ١عٜس بٔ َعا ، ١ٜٚضِ ٚ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مجً ١أسازٜح ٚ ،تٛؾٝتِ بايؿاّ ٚ ،قربٖا ؾَ ٢كرب ٠ايباب ايكػري .
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(  ) 01أٖ ّٗ ٝأْ ٧اَطأ َُ ٠كِبٔ٠١ٖٝ
ٖ ٢ايػٝس ٠ايؿاضً ١أّ ٖاْ ٧بٓتُ عِ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أب ٢طايب بٔ عبس
املًٛب بٔ ٖاؾِ  ،اهلامش ١ٝامله ، ١ٝأخت عًٚ ٞدعؿط  ،أَٗا ؾاطُ ١بٓت أغس  ،امسٗا :
ؾاختٚ ، ١ق : ٌٝؾاطُٚ ، ١قٖٓ : ٌٝس ٚ ،األ ٍٚأؾَٗط  ،ناْت ؼت ُٖبِٝطَ ٜ٠بٔ عُط ٚاملدعَٞٚ
 .أٚالزٖا  :عُط ٚبٔ ٖبريٚ ، ٠دعسٖٚ ، ٠اْٜٛٚ ،٧غـ  ،تأخط اغالَٗا سٝح أغًُتِ ّٜٛ
ايؿتح  .زخٌ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إىل َٓعهلا  ّٜٛايؿتح  ،ؾكً ٢عٓسٖا مثإ
ضشّ ( ٢ضٚا ٙايبداضَٚ ٣ػًِ ) ٚمل٦ا أغًُت ؾطٓم اإلغالّ بٗٓٝا ٚبني ٖبري ٠ظٚدٗا ،
ضنعات ُ
ؾٗطب ظٚدٗا إىل لطإ ٚقس ثبت أْٗا قايت  :شٖبتُ إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َّٜٛ
ايؿتح  ،ؾٛدست٘ ٜػتػٌ ٚ ،ؾاطُ ١تػرت ٙبجٛب  ،ؾػًُ١تُ  .ؾكاٍ ٖ َٔ :ص ٙ؟ قًتُ  :أْا أّ
ٖاْ ٧بٓتُ أب ٢طايب  .ؾكاٍ َ ":طسبّا بأّ ٖاْ " ٧ؾُا ؾطؽ َٔ غٝػً٘  ،قاّ ؾكً ٢مثإ
ضنعات ًَُتشؿٟا ؾ ٢ثٛب ٚاسس  ،ؾكًتُ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل  ،ظعِ ابٔ أَ– ٢تعٓ ٢عً٘ٝا – أْ٘ قاتٌْ
ضشَ( ٢
ضدال قس أدطت٘  :ؾالٕ بٔ ٖبري . ٠ؾكاٍ  " :قس أدَطِْا َٔ أدطتٔ ٜا أّ ٖاْٚ " ٧شيو ُ
ضٚا ٙايبداضَٚ ٣ػًِ َٚايو ) ٚق : ٌٝإٕ أّٖ ٖاْ ٧ملا باْت عٔ ٖبري ٠بإغالَٗا  ،خٛبٗا
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  .ؾكايت ٚ :اهلل  ،إٕ نٓتُ الٝسٔبٗو ؾ ٢اؾاًٖ ، ١ٝؾهٝـ ؾ٢
اإلغالّ ؟ ٚيهٓ ٢اَطأَ ٠كب ( ٠١ٝا ٣شات أطؿاٍ ٣قٔػاض ) ٚأنطَ ٙإٔ ٜؤشٚى ! ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " خريُ ْػا ٤ضنبِٔ املٛاٜا ْػا ُ ٤قٝطٜـ  ،أسٓا ٙعًٚ ٢يس ؾ ٢قػط، ٙ
سبٗ إئَ ٓٞ
ٚأضعا ٙعً ٢ظٚز ؾ ٢شات ٜسٚ . " ٙؾ ٢ضٚا ١ٜأْٗا قايت ٜ :اضغ ٍٛاهلل  ،ألْت أ َ
ت عً ٢ظٚد ٢إٔ أضٝع ؾإٔ ٚيس، ٣
مسِعٚ ٞبكطٚ ، ٟسلٗ ايعٚز عع ، ِْٝؾأخؿ ٢إٕ أقب ُ ًٞ
ٚإٕ أقبًت عًٚ ٢يس ٣إٔ أضٝع سلٖ ايعٚز ( .قشٓح غٓس ٖص ٙايطٚا ١ٜابٔ سذط ؾ ٢اإلقاب١
) ؾًُا نبُط أٚالزٖا عطضت ْؿػٗا عً ٢ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾكاٍ هلا  " :أَٖا اآلٕ
ؾال " ٚناْت ضض ٢اهلل عٓٗا تُعِتَبَطُ َٔ املهجطات َٔ ضٚا ١ٜاألسازٜح ايٓب ١ٜٛبايٓػب ١يًٓػا٤
ٚ ،إْٗا عاؾتِ بعس أخٗٝا عً ٢بٔ أب ٢طايب ضض ٢اهلل عٓ٘ أ ٣أْٗا َاتت بعس غٓ ١أضبعني
ٖذط ١ٜؾطض ٢اهلل تعاىل عٓٗا ٚأضضاٖا.
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( )00أ ٍُ ٚاَطأ ٕ٠أغًُتِ مبه ١بعسَ ايػٝس ٠خسجي ١بٓت خُ ًَِٜٛس ضض ٢اهلل عٓٗا
ٖ ٢أّ ايؿطٌ يٝباب ١ايهرب ٣بٓتُ اؿاضخ بٔ سَعِٕ بٔ ُبذَِٝط ، ٣اهلالي ، ١ٝاؿٝط٠
اؾً ، ١ًٝظٚد ١ايعباؽ  ،عِ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،أّ أٚالز ايعباؽ ايطداٍ ايػت١
ت أّ املؤَٓني َٚ ، ١ُْٛٝخاي ٝ١خائس بٔ ايٛيٝس ٚ ،أختُ أمسا ُ ٤بٓت عُُٝؼ
اي ٗٓذَبَا ٢ٖٚ ، ٔ٤أخ ُ
ألَٗا ٚ .أَٗا ٖٓس  ٢ٖٚخٛي١بٓت عٛف بٔ ظُٖري بٔ اؿاضخ ٚ ،ناْت أّ ايؿطٌ َٔ عً١ٝ
ايٓػا ، ٤تعٚدٗا ايعباؽُ بٔ عبس املًٛب  ،ؾٛيست ي٘ :ايؿطٌَ  ٖٛٚ - ،أنرب أٚالز ايعباؽ
بٔ عبس املًٛب ٚ - ،عبس اهلل –  ٖٛٚسبِطُ األَٚ ١تطمجإ ايكطإٓ – ٚقٝجََِ ٚ ،عبس ايطمحٔ
– تٛؾ ٢بايؿاّ ٚمل ٜعكب َٔ ٚ -عِبَسّا – اغتؿٗس بإؾطٜكٚ -١ٝأ ّٖ سبٔٝب ٚ ،ؾ ٢أّ ايؿطٌ
ٜك ٍٛابُٔ ٜعٜس اهلالىلٗ -:
َا ٚيٜسَتِ َْذِٔٝبَ  َٔ ١٠ؾٜشِ ـ ـ ـ ٌ٢

ٔبذَبٌََْ ٣عًِ ُُٜ٘أ ٚغَِٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌ٢

 ٢ٔٛأّ ايؿطٌ٢
نٔػٖت َٔٔ ٕ١بَ ٞ

أٜن٢ ٞطِّ بٗا َٔٔ نٚ ٕ١ًِٜٗن٢ٌِٜٗ

قاٍ ايهًبَ : ٢ا ضأٜٓا ٚيس أّ قط ٥أبعَ َس قٝبٛضّا َٔ بٓ ٢ايعباؽ .
ناْت أّ ايؿطٌ قسمي ١اإلغالّ  ٢ٖٚ ،أ ٍٚاَطأ ٠اغًُت مبه ١بعس خسجي ١بٓت خًٜٛس
ضض ٢اهلل عٓٗا ٚ ،نإ ابٓٗا عبس اهلل ٜك : ٍٛنٓت أْا ٚأَ َٔ ٢املٝػِ َتطِعؿٔ َٔ ِٔٝايٓػا٤
ٚايٛيسإ ( أخطد٘ ايبداض ) ٣ؾٗصا ٜؤشٕ بأْٗا أغًُا قبٌ ايعباؽ ٚ ،عذعا عٔ اهلذطٚ . ٠مل
ٜٓهط عًٗٝا ظٚدٗا ايعباؽ إغالَٗا  ،إش ناْت تتعاٌَ َع٘ ن َطبٖ ٔ ١بٝت ٚغٝس ٠أغطٚ ٠ظٚد.١
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ٚقس ٚقعت بٗٓٝا  ٚأب ٢هلب ٚاقع ١مبه ١بعس إٔ ٚقٌ خرب ٖعمي ١قطٜـ ؾ ٢غع ٠ٚبسض
إىل أٌٖ َهٚ ، ١ؾ ٢تًو ايٛاقع ١قاَت أّ ايؿطٌ إىل عُٛز َٔ عُس سذط ٠ظَعّ ؾأخست٘
ؾططبت أباهلب ب٘ ضطب ، ٟ١بعس إٔ ضطب أب ٛهلب ٚد٘ أب ٢ضاؾع غالّ ايعباؽ  ،ؾساؾعت أّ
ايؿطٌ عٔ أب ٢ضاؾع بتًو ايططب ١ايت ٢بًػت ؾ ٢ضأؽ أب ٢هلب ؾذَٓ ١هطٚ ٠قايت :
اغتطعؿت٘ إٕ غاب عٓ٘ غٝسُ ! ٙؾكاّ أب ٛهلب َٛيٝا شيٝال َٚ ،ا عاف أب ٛهلب بعسٖا إال
غبع يٝا  ٍ٣ست ٢ضَا ٙاهلل بايعسغ ، ١ؾكتًت٘  ( .ايعسغ : ١قطس ١قاتً ١أ ٚبجط ٠تؿب٘ سبٓ١
ايعسَؽ ) ٚناْت أّ ايؿطٌ تطع ٢أخٛات هلا نً ٔٗ٥قس أغًُٔ  ،ؾ ٔٗٝقاٍ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " األخٛاتُ املؤَٓات " ُٖٖٔ :أّ ايؿطٌ  ١َُْٛٝٚ ،أّ املؤَٓني ٚ ،يباب ١ايكػط٣
ٚ ،عُعَٖ ُٖٚ ، ٠عٚ ، ١ًِٜٜأمساٚ ، ُ٤غًُٖ . ٢ادطت أّ ايؿطٌ بٓت اؿاضخ إىل املس ١ٜٓبعس إغالّ
ايعباؽ بٔ عبس املًٛب ٚ ،نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜعٚضٖا ٜٚأت ٢بٝتٗا نجريا.
ٚقاٍ ظٜس بٔ عً ٢بٔ اؿػني ضض ٢اهلل عِٓٗ َ :ا ٚضع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ضأغ٘ ؾ ٢سذط اَطأ ٕ٠ال ؼٌ ي٘ بعس ايٓب ٠ٛإال أّ ايؿطٌ  ،ؾإْٗا ناْت تُؿ ( ِ٘ٝ١ًٜا ٣تٓك٢
ضأغ٘ عٔ ايكٌُ ) ٚتُهٞشً٘  ،ؾبَِٓٝاٖ ٢شات  ٣ّٜٛتهشًُ٘ إش قٜٛطت قٜٞٛط َٔ ٠عَِٗٔٓٝا عً ٢خَسٙٚ
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قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾطؾع ضأغ٘ إيٗٝا  ،ؾكاٍ َ :ايؤ ؟ قايتِ  " :إٕ اهلل ْعاى يٓا  ،ؾًٛ
ٜأ ِٚقَ ِٝتَ بٓا َٔ ٜه ٕٛبعسى إٕ نإ األَ ُط ؾٓٝا أ ٚؾ ٢غريْا " قاٍ ":إْهِ ََكُٛٗٞضٕٚ
َُػِتَطعَؿ ٕٛبَعِسٔٚ ( ٟاؿسٜح ضعٝـ ٚأٚضز ٙابٔ غعس ؾ ٢طبكات٘ َطغال ) ٚبهٌ ساٍ ، ٣يٛ
نإ ْبٓٗٝا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ممُٜٛ ٔ١ضخُ ملا ٚضث٘ أسسْ  ،بعس بٓتٔ٘ ٚظٚدات٘  ،إال ايعباؽ ،
ٚقس قاض املًو ؾ ٢شض ١ٜايعباؽ عٝح تٛي٤تٔ اـٔالؾ ١بعس إٔ ناْٛا َكٗٛضٜٔ
َُػتطعؿني َٔ قٔبٌَ ٢األَٜٛني  ،ثِ اْسيعت ايجٛض ٠ايعباغ ١ٝؾ ٢خطاغإ بكٝاز ٠أبَ ٢ػًِ
اـطاغاْ ٞبعس ْكـ قٜطِٕ َٔ ٣ايسٚعا ١ٜايػٔٓطٚ ، ١ٜبًػت اـالؾ ١اإلغالَ ١ٝؾ ٢عٗسِٖ أٚز
عٔعٖٓ٢ا ٚ .قس ض ٣ٚإٔ أّ ايؿطٌ أتتِ َٜٛا إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تكٜ : ٍٛاضغٍٛ
اهلل ضأٜتُ ( ؾ ٢املٓاّ ) إٔ ُعطِّٛا َٔ أعطا٥و ؾ ٢بٝت٢؟ ؾكاٍ  ":خريّا ضأٜت  ،تًس ؾاطُ١
غالَّا تُطِضع َ٘ٓٔٝبًدي ابِ ٔٓؤ قٝجََِ "  .ؾٛيست ؾاطُ ١ايعٖطا ٤سُػَِّٓٝا ضض ٢اهلل عٓٗا ،
ؾأضضعِت٘ أّ ايؿطٌ َع ٚيسٖا قجِ  ،ؾهإ قجِ  ٚسُػَ ِٔٝأخ َٔ ٜٔٛايطضاعٚ . ١دا٤ت أّ
ايؿطٌ عٝػني َّٜٛا إىل دس ٙقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚ ،قس بًؼ بطِع ٜ١ؾُٗٛض  ،ؾأدًػتِ٘
ؾ ٢سذط ٙؾباٍ  ....ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ " :ا أّ ايؿطٌ أَػ ٔه ِٞابِٓٔٞ
ق ٟ١بهَٗٓ ٢ا ( قطص ؿُ٘ ا ٣أخصٚ ٙي ٣ٛعً٘ٝ
ؾكس با ٍَ عًَ " ٖٞؾأخصتِ٘ ؾكطقتِ٘ قٜطِ َ
باقبع٘ ؾآمل٘ ) ؾكاٍ هلا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜ :طمحو اهلل  ،يكس أٚد ِعتٔ
ؼ ثٛبّا غري ٙنُٝا أغػًٔ٘  ،ؾكاٍ  ":إمنا ُٜٓطَح ( اُٜ ٣طفٓ )
ابِٓٔ ! ٞؾكايت  :اخًٜع إظاضى ٚايب ِ
ب ٍُٛايػالّ ُٜٚػػٌَ ب ٍٛاؾاض ( . " ١ٜبػٓس دٝس ) ٚنإ ٜكاٍ يٛايس ٠أّ ايؿطٌ أْٗا أنطّ
ايٓاؽ أقِٗاضّا ٚ :ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ تعٚز َ ١ُْٛٝأّ املؤَٓني ٚايعباؽُ تعٚز أّ
ايؿطٌ يباب ١ايهربٚ ، ٣محع ٠تعٚز غًُٚ ، ٢دعؿط بٔ أب ٢طايب تعٚز أمسا ، ٤ثِ تعٚدٗا
بعس ٙأب ٛبهط ايكسٜل  ،ثِ تعٚدٗا بعس ٙعً ٢بٔ أب ٢طايب ضض ٢اهلل عِٓٗ أمجعني .
ٚسذ تِ أّ ايؿطٌ َع ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٢سذ ١ايٛزاع ٚ ،نإ َعٗا ظٚدٗا
ايعباؽ ٚ ،ملا ؾو ٤ايٓاؽ ؾ ٢قٝاّ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ّٜٛعطؾ ١أضغًتِ أّ ايؿطٌ
إي ٘ٝبكسح يبَٔ ٚ ٖٛٚاقـ عً ٢بعري ٙؾؿطب٘ ،ؾعطؾٛا أْ٘ مل ٜهٔ قاُ٥ا ( .ضٚا ٙايبداض) ٣
َٚاتت أّ ايؿطٌ ؾ ٢خالؾ ١عجُإ بٔ عؿإ ضض ٢اهلل عٓ٘ قبٌ ظٚدٗا ايعباؽ غٓ ١اثٓتني
ٚثالثني يًٗذط. ٠
ؾطض ٢اهلل تعاىل عٓٗا ٚأضضاٖا
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( )01أ ّٗ ٝغَِٝـٔ اهللٔ
ت يباب ١ايهرب ٣أ ّٚٝايؿطٌ ٢ألبٗٝا ،
ٖ ٢ايعكُِا : ُ٤يٝبَاب ١بٓت اؿاضخ بٔ سعِٕ  ،أخ ُ
ـ اهلل املٜػًِ، ٍَِٛٝ
تعٚدٗا ايٛيٝس بٔ املػري ٠املدع َٞٚمبه ، ١ؾٛيستِ ي٘ :خايس بٔ ايٛيٝس غَ ٝ
ثِ اغًُتِ بعس اهلذطٚ ، ٠باٜعتِ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ٢ٖٚ .أختُ أّ املؤَٓني
ت يٝباب ١ايكػط ٣أّٗ خايسٕ ٚأخٛاتٗا ؾ ٢ق ٍٛايٓب ٢قً٢
َ ١ُُِْٛٝبٓت اؿاضخ ألبٗٝا ٚ .شنٔ َط ِ
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ":األخٛات املؤَٓات " ٚ .أغًِ َِٜابُٓٗا خايسُ بٔ ايٛيٝس  ،ثِ ٖادط َػًُّا ؾ٢
قؿٜط غٓ ١مثإ  ،ثِ غاض غا ٢ظّٜا  ،ؾؿٗس غِ ٜعَُ ٜ٠َٚؤِتََٚ ١ا بعسٖا ٚ ،مسٖا ٙايٓب ٢قً ٢اهلل عً٘ٝ
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ٚغًِ غٝـ اهلل  ،ؾكاٍ  ":إٕ خايسّا غِٝـْ غً ٘٤اهلل عً ٢املؿطنني " ( تاضٜذ زَؿل البٔ
عػانط) ٚاستبؼ أزضاع٘ ٚألَت٘ ؾ ٢غب ٌٝاهلل ٚ ،مل ٜبل ؾ ٢دػس ٙقٝس ؾبِط ٣إال ٚعً٘ٝ
طابع ايؿٗسا َٔ ٤أثط ٢ض ِطبَ ٔ ١غٝـٕ  ،أ ٚطٜعَِٓ ٕ١بٔ ُطَِح ٣أَ ٚضَِ ١ٕ َٝبػَِِٗ ٚ .ملا َات خايس بٔ
ايٛيٝس ناْت أَ٘ يباب ١ايكػط ٣تٓسب٘ ٚتك: ٍٛ
ت خِٝطْ َٔ أيٞـٔ أيٞـٕ َٔ ايكِٜٛ
أْ َ

ّ ٢إشا َا نٖ ٝبتِ ٚد ُٙٛايطداٍ٢

أؾذا ْع ؾأْت أؾذَعُ َٔ يِٜٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خٕ قِٔٗط ٢ا ِبٔ ٢دَِِٗ ٣أب ٢أؾِباٍ٢

أدَِٛازْ ؾأْتَ أٜدَِٛزُ َٔٔ غَ ِ ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ٍ ٣أٜتٜ ٢ػتكٌٔ بني اؾبـ ـ ـ ــاٍ٢

ٚقس ضُ ٣ٚإٔ عُط بٔ اـٛاب ضض ٢اهلل تعاىل عٓ٘ قاٍ ٖ َٔ :ص ٙ؟ ؾك : ٌٝأَٗ٘ ٚاإلي ٔ٘ –
ثالثا -ؾكاٍ عُط  :قسقتِ ٚإ ِٕ نإ يهصيو  ٌٖٚ ،قاَت ايٓػا ُ ٤عٔ َجٌ خايسٕ !
ؾطض ٢اهلل عٔ يبابٚٚ ١يس ٙغٝـ اهلل املػً. ٍٛ
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(  )02أّ ضَُٚإ ظٚد ١أب ٢بهط ايكسٜل ضض ٢اهلل عٓ٘
ٖ ٢أّ ضَٚإ  :ظٜٓبُ بٓتُ عأَط بٔ عُ َُِٜٛط بٔ عبس مشؼ بٔ عَتٖاب بٔ أشَ ١َِٜٓايهٔٓاْ، ١ٖٝ
ناْت ظٚد ١يعبس اهلل بٔ اؿاضخ األظز ٟٓايصْ ٟعٍ َهٚ ، ١سايـ أبابهط  ،ؾًُا تٛؾ٢
تعٖٚدٗا أب ٛبهط  ،ؾٛيست ي٘  :عبس ايطمحٔ بٔ أب ٢بهط ٚعا٥ؿ ١أّ املؤَٓني ضض ٢اهلل عٓٗا ،
ٚٚيست قب ٌُ يعبس اهلل بٔ اؿاضخ  :ايٛؿ . ٌٝأغًُت أّ ضَٚإ قسميّا َع ظٚدٗا أب ٢بهط
ايكسٜل ٚ .باٜعت ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖٚ ،ادطتِ ٚ ،نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٜأت ٢بٝت أب ٢بهط ظا٥طّا نٌٖ  ّٜٛغٝس ٟ٠َٚأ ٚعَؿٔ ، ٟ١ٖٝال ٜتدً٤ـ عٔ شيو  ،ؾهاْت أّ
ضَٚإ تُطسٚب ب٘ ٚ ،تُطٓٔٝؿ٘ ٚ ،تبايؼ ؾ ٢إنطاَ٘ ٚ ،تُؤْػُ٘  ،ؼؿغ عٓ٘ نٌ نًُٜ ١كٛهلا ،
أ ٚآ ٕ١ٜنطمئَِٜٛٓ ٕ١ل بٔٗا ؾ ُُٜ٘ايؿطٜـُ ٚ ،تعٌُُ َٚؾَ ٞل شيو ٚ .ناْت أّ ضَٚإ تتُتع بػع١
ت ب٘ أّ ضَٚإ ضض ٢اهلل عٓٗا تُُٗ ٝ١اإل ٞؾؤ ايتُ ٢ضََٔٝتِ
ايٝس ٚايهطّ ٚ ،نإ َٔ أؾسَ ٚا ابِتً َِ ٝ
بٗا أّ املؤَ ٔٓٝعا٥ؿ ١ضض ٢اهلل عٓٗا ٚ ،أخؿت إىل سني عٔ ابٓتٗا َاضزٓز ٙاألؾ٤ان، ٕٛ
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ؾًُا عًُت عا٥ؿ ١مبا ُٜؿاعُ ٚ ،عاتبتِ أَٗا قايت هلا أّ ضَٚإ ٜ ":ا بَُٓ ِٞ ْٔٛٚ َٖ !١ٖٝعًٝو ،
ت اَطأٚ ٠ضٔ ١٠ َ٦ِٝعٓس ضدٌُٜ ٣شٔبٗٗا ٚهلا ضطا٥طُ إال أنٜجطِٕ عًٗٝا " ٚبعس
ؾٛاهلل يكٌٖ َاناْ ٔ
ْع ٍٚاآلٜات ؾ ٢غٛض ٠ايٓٗٛض بربا ٠٤ايػٝس ٠عا٥ؿ ١أّ املؤَٓني ضض ٢اهلل عٓٗا  ،نإ أٍٚ
هلل يكس بَطٖأىٔ اهلل "
نًُ ١تهًِ بٗا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " ٜا عا٥ؿ ، ١أَا ٚا ٔ
ؾكايت أّ ضَٚإ  :ق َٞٔٛٝإي ! ٘ٝؾكايت عا٥ؿٚ " : ١اهللٔ ال أق ُّٛإيٚ ، ٘ٝال أمحسُ إال اهلل "
ٚعاؾت أّ ضَٚإ َابكٔ َٔ َٞعُُِطٖ٢ا ٚؾَ ٟ١ٖٝؤَٓٚ ، ٟ١ناْت ٚؾاتٗا عً ٢أضدح ايطٚاٜات
غٓ ١تػع َٔ ٣اهلذطٚ . ٠ؾٗس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ زَؾَٗٓٞا ٚ ،ؾٗ٢س هلا  ،ؾكس قاٍ
و ٚؾ ٢ضغٛيو "
ت ؾ ٢سُؿٞطَتٔٗا :ايًُِٗ يَٜ ِِٜدِـَ عًٝوَ ٜا يك َٝتِ أّٗ ضَٚإ ؾٜٔ ٝ
سني زُيِِّ ٝ
ٚقاٍ أٜطا  َٔ ":غَ ٖط ُٙإٔ َٜٓعٝطَ إىل اَِطأ َٔ ٕ٠اؿٛٝض ايعني ؾًَِٓٝٞعٝطِ إىل ٖص " ٙأ ٣إىل أّ ضَٚإ
ضض ٢اهلل عٓٗا ٚأضضاٖا .

( )03أّ اي َسضِزَا ٔ٤ايهرب٣
ٖ ٢خَِٝطَ ٝ٠بٓتُ أب ٢سَ ِسضَز  ،أّ ايسضزا ٤ايهرب ، ٣قشٔ َبتِ ايٓب َ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ،
ٚناْت َٔ ٝؾطًِٜٝاتٔ ايٓػا ٤عكال ٚضأّٜا ٚعبازُْٚ ٟ٠ػُهٟا  ٢ٖٚ ،ايت ٢البت َٔ أب ٢ايسضزا٤
ابٓتُٗا " ايسضزاٚ " ٤بٗا ناْت نَِٝٓٝتُُُٗا َٜٚ ،بسُ ٚأ ٕٓ شيو نإ آخط أٜاّ ضغ ٍٛاهلل قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إشمل ُٜعِ َطفِ ٍ ٢ايسضزا َ٤ضؤ ٝ١ٜايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚال مساعُ اؿسٜح
ايٓب . ٣ٛقاٍ أب ٛايعاٖط : ١ٜٓنإ أب ٛايسضزا َٔ ٤آخط األْكاض إغالَّا ٚ ،نإ ٜعبس قُّٓا .
ؾسخٌ ابُٔ ضٚاسٚ ،١قُسُ بُٔ ََػًَُِ ١بٝت٘  ،ؾهػط اقُٓ٘  ،ؾطدع أب ٛايسضزا ٤ؾذعٌ َٜذُِع
ال اَِتََٓ ِعتَ ! أال زؾ ِعتَ عٔ ْؿػٔو ! ؾكايت أّ ايسضزا : ٤ي ٛنإ
قُٓ٘ ٜٚكِٜ َٚ : ٍٛشَو ! َٖ ٤
ٜٓؿع أٜ ٚسؾع عٔ أسس  ،زؾع عٔ ْؿػ٘ ْٚ ،ؿعٗا ! ؾكاٍ أب ٛايسضزا : ٤أعٔس ِٟٚيَ ٞا ّ ٤ؾ٢
املٝػِتَػٌَ ، ٢ؾاغتػٌ ٚيبٔؼ سًُ٤تَ٘  ،ثِ شٖب إىل ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ،ؾٓعط إي ٘ٝابٔ
ضٚاسَُ ١كٞبٔال ، ٟؾكاٍ ٜ :ا ضغ ٍٛاهلل ٖ ،صا أب ٛايسضزاَٚ ، ٤ا أضا ٙإال دا ٤ؾ ٢طًٜٜبٔٓا ؟ ؾكاٍ " :
إمنا دا ٤ئُٝػًَِِٔ  ،إٕٓ ضبٚ ٢ع َسْٔ ٢بأب ٢ايسضزا ٤إٔ ُٜػًَِِٔ " ( كتكط تاضٜذ زَؿل ) ٚأغًُت
أّ ايسضزاَ ٤ع ظٚدٗا أب ٢ايسضزاٚ . ٤قاٍ ابٔ اغشام  :نإ ايكشابٜ ١كٛي : ٕٛأتِبَعٓا يًعًِ
دشَٝؿ ، ١عٔ أب : ٘ٝإٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚايعٌُ أب ٛايسضزاٚ ، ٤ض ٣ٚعَ ُِٕٛبُٔ أبُ ٢
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ٚغًِ آخ ٢بني غًَُٞإ ٚأب ٢ايسضزا ، ٤ؾذا ٙ٤غًُإُ ُ َٜعِٚضُ ، ٙؾإشا أّ ايسضزاَُ ٤تَبَصٔٓي ( ١ٜا٣
تاضن ١يًبؼ ثٝاب ايع ، ) ١ٜٓؾكاٍ َ :اؾأ ُْؤ ؟ قايت  " :إٕ أخاى ال ساد ١ي٘ ؾ ٢ايسْٝا ،
ٜك ُّٛايًٜٚ ، ٌٝك ُّٛايٓٗاضَ" ؾذا ٤أب ٛايسضزا ، ٤ؾطسٓب ب٘ ٚ ،قطٖب إي ٘ٝطعاَّا  ،ؾكاٍ ي٘
ت عًٝو يتُؿٔٛٞطَٕٖ !  .ؾأنٌ َع٘  .ثِ بات
غًُإ  :ن ! ٌِٝقاٍ  :إْ ٢قا . ِْٔ٥قاٍ  :أٜقٞػَ ُِ ُ
عٓس ، ٙؾًُا نإ َٔ ايً ، ٌٝأضاز أب ٛايسضزا ٤إٔ ٜك ، ّٛؾُٓع٘ غًُإ ٚ .قاٍ  :إٕ ٔيذَػَ ٔسىٜ
ط ن ٌٖٝشٟٔ
عًٝو سك٦ا ٚ ،ألًِٖٜو عًٝو سك٦ا ؛ قُِِ ٚ ،أٜؾٔٛٞطِ ٚ ،قٌَٚ ، ٓ٢ا ِ٥تٔ أًٖو ٚ ،أٜعِ ٔ
ت ؛ ؾكاَا  ،ؾتٛضآ  ،ثِ ضنٜعا  ،ثِ
سل ٓ٣سك ، ٘٦ؾًُا نإ ٚد٘ ايكبح  ،قاٍ  :ق ِٝاآلٕ إ ِٕ ؾٔ َِ ٦
َ
خطدا إىل ايكال ، ٠ؾسَْا أب ٛايسضزا ٤ي ُٝدِبٔطَ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بايص ٣أَطٙ
غًُا ُٕ ؛ ؾكاٍ ي٘ ٜ " :ا أبا ايسضزا ، ٤إ ٕٓ ؾٜػٔسى عًٝو سكا َجٌ َا قاٍ يو غًُإُ "
(ضٚا ٙايبداضٚ ) ٣ضٚت أّ ايسضزا٤عٔ أب ٢ايسضزا ٤عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  :قاٍ :
" َأَ ؾ ٧أثكٌ ؾ ٢املٝعإ َٔ سُػِ  ٔ٢خًُٝل ( " ٣أخطد٘ ايبداض ٣ؾ ٢األزب املؿطز ) ٚناْت
اّ ايسضزا ٤قس سؿعت عٔ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚعٔ ظٚدٗا عس ٠أسازٜح ٚ .تٛؾٝت أّ
ايسضزا ٤قبٌ أب ٢ايسضزاٚ ، ٤شيو بايؿاّ ؾ ٢خالؾ ١عجُإ بٔ عؿإ ضض ٢اهلل عِٓٗ
أمجعني .
ؾطض ٢اهلل تعاىل عٔ أّ ايسضزا ٤ايهرب٣

خاتمة
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ٚؾ ٢خامتٖ ١صا ايهتاب ايكػري  ،أَ ٜتطَطٖعُ إىل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜٛؾكٓ ٢ـسَ١
ايهتاب ٚايػٓٚ ، ١إٔ ٜطظقٓٚ ٢مجٝع أغاتص ٠املعٗس ٚأبٓا ٢٥الجمًػٝني ٚبٓات ٢الجمًػٝات
ايعٌُ بهتاب اهلل ٚغْٓ ١ب ٘ٝؾ ٢نٌ ٚقت ٚسني ٚ ،نُا أغأي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜػؿطىل
ٚيٛازٚ ٟألخ ٢عبس اهلل ايص ٣نإ ؾ ٢شَ ١اهلل ٚسبٌ دٛاضٚ ، ٙأقبح ؾكريا إىل عؿٙٛ
ٚغؿطاْ٘  ٖٛٚ ،تعاىل غٓ ٢عٔ عصاب٘  ،أيًِٗ إٕ نإ أخ ٢قػٓا ؾعز ؾ ٢إسػاْ٘ ٚإٕ
نإ َػ٦ٝا ؾتذاٚظ عٓ٘ ٚأغؿطي٘ َػؿط َٔ ٠عٓسى ٚاضمح٘ بطمحتو ايتٚ ٢غعت نٌ
ؾ ، ٧ؾإْ٘ ال ٜػؿط ايصْٛب إال أْت ٚ .أضد ٛاهلل تعاىل إٔ جيعٌ ٖصا ايعٌُ املتٛاضع خايكّا
يٛدٗ٘ ايهط ٖٛٚ ِٜسػبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ
ٚأختِ ٖصا ايهتاب بسعا ٤غٝسْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايص ٣ضٚا ٙأبٛ
اَاَ ١ضض ٢اهلل عٓ٘ قاٍ  :زعا ضغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بسعا ٤نجري مل مؿغ َٓ٘
ؾ٦ٝا قًت ٜ :اضغ ٍٛاهلل زعٛت بسعا ٤نجري مل مؿغ َٓ٘ ؾ٦ٝا  ،ؾكاٍ :
أال أزيهِ عًَ ٢ا جيُع شيو نً٘ ؟ تك: ٍٛ
{ أيًِٗ إْا ْػأيو َٔ خري َا غأيو َٓ٘ ْبٝو قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،
ْٚعٛش بو َٔ ؾط َا اغتعاشى َٓ٘ ْبٝو قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚأْت املػتعإ ،
ٚعًٝو ايبالؽ ٚال سٚ ٍٛال ق ٠ٛإال بو }
ٚقً ٢اهلل عً ٢غٝسْا قُس ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ
ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني
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قتٜٛات ايهتاب
املٛضٛع

ايكؿش١

َكسَ ١املؤيـ

0

أ ٍٚؾٗٝس ٠ؾ ٢اإلغالّ

1

شات ايٓٛاقني

2

َٛال ٠ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚساضٓت٘

5

أ ٍٚاَطأ ٠قتًت ضدال

6

َٗادط ٠اهلذطتني َٚكً ١ٝايكبًتني

7

أّ غً ِٝايػُٝكا ٤أّ خازّ ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ

8

أّ عُاض ٠الجماٖس ٠ضؾٝك ١ايٓب ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾ ٢اؾٓ١

01

ؾٗٝس ٠ايبشط

02

خٝٛب ١ايٓػا٤

03

أّ ٖاْ ٧اَطأَ ٠كب١ٝ

03

أ ٍٚاَطأ ٠اغًُت مبه ١بعس ايػٝس ٠خسجي١

04

أّ غٝـ اهلل املػًٍٛ

06

أّ ضَٚإ ظٚد ١أب ٢بهط ايكسٜل

07

أّ ايسضزا ٤ايهرب٣

08

خامت١

10

قتٜٛات ايهتاب

