
 

 

 

 

 

 صةيغةمبةرعمعزدعن دعنعي هئكايعلةر

 

 يعغلعغان  تأضة

 

بعر كىنع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرع بعلةن 

ضدددة صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالمنع  أبعدددر ت  .ظولتذرغانعددد ع

ظالدددددددددددد عغا ظتتعدددددددددددد  كددددددددددددئلع  ظاندددددددددددد عن صددددددددددددةيغةمبةر    

خدذددع صدةيغةمبةر   ظدذ  . تعأكظةلةيهعسساالمنع  يئدنعغع   د  

بعر نةرسة دئمةكحع بولغاند ك  بوينعندع    ظةلةيهعسساالمغا

بذنعث عن ساهابع ر هةيران بولذشتع .  ظذ تةركصكة سوزدع

قاراص ضعنع  بذ هةرعكةتلعرعنع  سةؤكبعضة قعزعقع  أؤك ت

 . تذرذشتع

 :  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهابعلعرعضة

نئمدددددددددددة دئضدددددددددددةنلعكلعرعنع  ضدددددددددددعنع  أت بدددددددددددذ »  -

 .دكص سورع ع« بعل عث رمذ؟ 

 :ساهابع ر 

دكص   بعلضددددىحع ذر   اهلل ؤك ظددددذنع  صددددةيغةمبعرع  -

 . جاؤاص بئرعشتع

 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  ظذالرغا -

ضددددة ظددددأز ظعضعسددددع ظىسددددتى عن شددددعكاية      أبددددذ ت»  -

يعحدددددددددددة وع يعلددددددددددد ر بظعضعسدددددددددددعنع  ظدددددددددددذن. قعلددددددددددد ع

 لددددددددةرنعىضددددددددة ظئغعددددددددر يىك  ظىستظعشددددددددلةتكةنلعكعنع

ا ظذنع سويماقحع ظةم علعكتة بولس  ظارتقانلعقعلعرعنع



 

 

 

 

 

. دكص  ىشددددددددةن ىردع  «بولعؤاتقددددددددانلعقعنع ظئ تتددددددددع  

 :ظان عن ساهابع رنع  بعرعضة 

ضدعنع  ظعضعسدعنع تئصدع  كدة      أسةن بئرع  بذ ت»  -

 :ظذ ساهابة. دكص بذيرع ع  «

ضددددددددعنع  أمددددددددةن ت! ظددددددددع اهلل نعدددددددد  صددددددددةيغةمبعرع   - 

  ظعكددةنلعكعنع بعلمةيدد عغان تذرسددام  ظعضعسددعنع  كعدد 

 :بةر ظةلةيهعسساالم كىلىمسعرعضةن هال اصةيغةم .دئ ع

سددئنع ظددأز ظعضعسددعنع  قئشددعغا باشدد ص   ضددةأت»  -  

 . دئ ع«  بارع ذ

خدددددددددددددذددع صدددددددددددددةيغةمبةر   ضدددددددددددددةأهةقعقدددددددددددددة  بدددددددددددددذ ت

ظةلةيهعسسددداالم عن بدددذيرذا ظالغاندددد كك  ظدددذ سدددداهابعنع     

ظالدددد عغا  ىشددددى  ظددددذدذ  ظعضعسددددعنع   يئنعغددددا باشدددد ص     

 :ة ضعنع  ظعضعسعضأت  ساهابة. باردع

.   دئد ع ةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم  اقعرع ذسئنع ص -

ظدددددذالر صددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددداالمنع  ظالدددددد عغا   

ضدددعنع  ظعضعسدددع كةلضدددةن ك أت . بعرلعكتدددة كةلددد ع

  :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا

  .دئددد ع« ضدددعنع  دئضدددةنلعرع توغرعمدددذ ؟   أبدددذ ت»  -

 : ضعنع  ظعضعسعأت

. دئدددددد ع شددددددذن اا ظددددددذنع  دئضددددددةنلعرع تددددددوغرا    -

 : صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا

  ظذنعثغا هةدعد عن  ضعضة ظعحع  ظاغرعسذنأت  ظذ» -

شددددذنعث عن .  دئدددد ع« ظارتددددذا ظئغعددددر يىدددد  ظارتمددددا    



 

 

 

 

 

ضعضددددة ظئغعددددر يىدددد   أضددددعنع  ظعضعسددددع تأت تعبدددداركن ظئ

 . شذن اق  ظذنع سويذشتعنمذ ؤاز كة تع   ظارتمع ع

 هئكايع عكع ساؤاق ر 

قعلغدددان   ن ظاخعركتتدددة هايؤان رغدددا هدددةر بعدددر ظعنسدددا ● 

. يامانلعقعنعدددددددد  نةتعأعسددددددددعنع كأرعدددددددد ذ ياخشددددددددعلعقع ؤك

ذالرغا ظددازار هددايؤان رنع ظذسسددذز ؤك ظدداا قويماسددلع  ؤك ظدد 

 . بةرمةسلع  الزعم ذر

 

 صةيغةمبةرعمعز بعلةن تعلةمحع

 

 عرعيىملى  صددددةيغةمبةرعمعز بعددددر كىنددددع سدددداهابعل   أسدددد

تعلددددددةمحع ظددددددادكم ندددددد ا مددددددةدعنعلع  بعددددددر بعلددددددةن ظولتذرغا

 :عسساالمنع  يئنعغا كئلع  ظذنعثغاصةيغةمبةر ظةلةيه

ايعتعمددددددددذ بعددددددددز ناه! ظددددددددع اهلل نعدددددددد  صددددددددةيغةمبعرع  -

  ىيىملأسدد  .دئدد ع   بعزضددة يدداردكم بةرضددعن   كةمبةغددةلمعز

 : عث عنصةيغةمبةرعمعز ظذن

 . دكص سورع ع« يوقمذ؟ ث ظأيعث ك هئحنئمة»  -

 : ظذ ظادكم 

نحعمعز بددددار  ظددددذنع  بعددددر   صددددةقةت   ددددوث بعددددر يئصددددع  -

بعدددددددر قعسدددددددمعنع     قعسدددددددمعنع ظىستىمعزضدددددددة يئصدددددددعنعمعز 

سددذ   ظذنعثدد عن باشددقا بعددر  سددئلع  يدداتعمعز  ظاسددتعمعزغا 

صددددددددةيغةمبةر . دئدددددددد ع    ددددددددأمىحعمعز  بددددددددارظعحعدددددددد عغان 

 : ظةلةيهعسساالم 



 

 

 

 

 

« !ظدددذ نةرسدددعلةرنع بدددذ يةرضدددة ظدددئلع  كةلضدددعن     » -

 . دئ ع

ةرنع ظددددئلع  ايتع  ظددددذ نةرسددددعلقدددد ظددددذ ظددددادكم ظأيعضددددة 

صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالم ظددذ نةرسددعلةرنع قولعغددا  . كةلدد ع

 :ظئلع  

شددددع بعددددركر كع ع عغانبددددذ نةرسددددعلةرنع سددددئتعؤال »  -

 . دكص سورع ع«  يوقمذ؟

 :ساهابع ردعن بعرع 

صددددةيغةمبةر .  دئدددد عظدددداال تعل غددددا مددددةن ظددددذنع بعددددر  -

 :ظةلةيهعسساالم

« قمددذ ؟ رعدد عغان ر يودعددن ظارتددذا بعتعل بعددر »  - 

 :باشقا بعر ساهابة . دكص سورع ع

صددددةيغةمبةر .   دئدددد عغددددا ظدددداال تعل مددددةن ظعككددددع  -

ظةلةيهعسسدددداالم بددددذ نةرسددددعلةرنع ظددددذ ساهابعضددددة    

تعل الرندددع صدددئقعر  غدددا سددداتتع ؤك ظدددذ   تعل ظعككدددع 

 :بئرع   ظادكمضة

  الرنعدددددد  بعرعضددددددة ظاظعلة  عكعلةرضددددددة تعل بددددددذ  »  -

عدددر داندددة صدددالتا    يةندددة بعرعضدددة ب ضدددع ك  نةرسدددة ظدددا  ئي

 . دكص بذيرع ع « ! ظئلع  مئنع  قئشعمغا كة 

صدددددئقعر ظدددددادكم بعدددددرازدعن كئددددد عن بعدددددر داندددددة صدددددالتعنع    

كددددددأتىرى  صددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددددداالمنع  ظالدددددد عغا    

صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالم صدددالتعغا بعدددر سددداص  . كةلددد ع

 :بئكعتع  بةردع ؤك 



 

 

 

 

 

سدددددددةن بئدددددددرع  بدددددددذ صدددددددالتا بعلدددددددةن قدددددددذرذ ا      »  - 

 ن ظوتددذن كةسددلةص كددئلع  سددا   ظددون بددة    دكركخلددةردع

 . دئ ع« ! كىن عن كئ عن مئنع  قئشعمغا كة 

بددذ صددئقعر ظددادكم قددايتع  صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالمنع   

يعحدددة قعلددد ع ؤك ظدددون بدددة  كىنددد عن كئددد عن   وبدددذيرعغعنع ب

. ر ظةلةيهعسسددددددددددداالمنع  قئشدددددددددددعغا كةلددددددددددد ع صدددددددددددةيغةمبة

  :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا ظذ

. سعنع  دئضدعنعث ك  قعلد ع   ! ظةلحعسعظع اهلل نع  -

تعل غددددا  كئسددددع  كةلضددددةن ظوتددددذن رنع سددددئتع  يئضددددعرمة  

ظدددذنع  بعدددر قعسدددمعغا يةيددد عغان نةرسدددعلةرنع   . ظئرعشدددتع 

ذنع  بعلدةن    بد كئحدة  ظالد ع    –يةنة بعر قعسمعغا كعد ع   

 .   دئ عصذلذم تئخعمذ كأصةي ع

لةيهعسسدددددداالمنع تولعمددددددذ  بددددددذ سددددددأزلةر صددددددةيغةمبةر ظة 

 :ظذ صئقعر ظادكمضة قاراص . ن ىردعسأيى

  ظعشدددددددلةص ظدددددددأز تدددددددةرع   بعلدددددددةن  كأردىثمدددددددذ»  - 

 «نةرسدددة سدددئنع  ظىحىدددن تئخعمدددذ ياخشدددع ذر   ظئرعشدددكةن 

 . دئ ع

 : هئكايع عكع ساؤاق ر

تعلعمددددة  ظةمددددة  صدددئقعرلعقتعن قذتذلذشددددنع  يولددددع   ●

 . بةلكع ظعشلعمةكتذر   ىنكع اهلل ظعشلعضةنضة بئركر

ظعشددددلةص ظئرعشددددمة  بعرسعضددددة جاصددددالع  بولسددددعمذ ● 

 . اج شةكعل ك ياشعماقتعن ظةؤزكل ذرمذهت

 



 

 

 

 

 

 زالع  صادعشاه ؤك هةزعرعتع سارك

 

ظايددددددالع  ظةلةيهعسسدددددداالم  ظددددددةينع زاماندددددد ا ظعبددددددراهع    

ر صادعشاهنع  دألعتعضدة  هةزعرعتع ساركنع ظئلع  زالع  بع

 . كةلضةنع ع

. ظعدددد عرعتع سددددارك ندددداهع عتع  عرايلعدددد  ظايددددا   هددددةزع

 : ظايالع ساركضةظةلةيهعسساالم ظعبراهع  

صادعشددددددددددداه سدددددددددددعزنع  مئنعددددددددددد  ظايدددددددددددالع    بدددددددددددذ -

زورلدددذا بعلدددةن سدددعزنع بعلسدددة مةنددد عن  ثعزنعظعكدددةنلعكع

 عزشددذ ا سدد. معششددذن اق ظدادعتع بددذ زالعمنعدد  . ارتعؤالعد ذ ت

عثعزنع مئنعدد  سددئثلع  ظعكددةنلعك    عثعزنعدد  ظددذنعثغا ظأز

قئرعندددددددددد ا   ا بعددددددددددز دعندددددددددد  لمعسددددددددددذن   نددددددددددئمع  بودكث

 . دئ ع  صلعنعمعزهئسا

ظةلةيهعسسددداالم بعلدددةن ظايدددالع سدددارك زالعددد      ظعبدددراهع  

صادعشدددددداهنع  . صادعشدددددداهنع  دألعتعضددددددة يئددددددتع  كةلدددددد ع  

ك زالعددددد  سددددداركنع كددددأرى  قالددددد ع ؤ  ظادكملعرعدددد عن بعدددددرع 

 : صادعشاهنع  قئشعغا كئلع 

ناهدايعتع ضدىزك  بعدر      شةهعرعثعزضدة  ! ظع شاهعمعز-

. ةققعثعزدذر  دئددد عظايدددا  كةلددد ع  بدددذ ظايدددا  سدددعزنع  هددد   

كنع ظددئلع  كئلعشددكة شددذنع  بعلددةن صادعشدداه دكرهددا  سددار 

تةظدددةالدعن   اهللظةلةيهعسسددداالم ظعبدددراهع  . ظدددادكم ظدددةؤكتتع 

 . م تعلة  ظىحىن نامازغا تذردعياردك



 

 

 

 

 

ع صادعشدداهنع  يئنعغددا  صادعشدداهنع  ظددادكملعرع سدداركن  

هدددةزعرعتع زالعددد  صادعشددداهنع  هذزذرعددد ا   . ظدددئلع  كةلددد ع 

 :  غا سارك اهلل

مدددددددددةن سدددددددددا ا ؤك سدددددددددئنع     بعلعسدددددددددةنكع !ظدددددددددع اهلل

ظةزكلددد عن  مدددةن. ةمبعرعثضدددة ظعمدددان ظئ تقدددان بعرعمدددةن صةيغ

شددذنع  ظىحىددن سددةن مئنددع     .صددعتعمنع سدداق ص كةلدد ع   صظع

 .  عدكص دذظا قعل! ظأز صاناهعث ا ساقلعغعن

  قداراص هدةيران    ساركنع  ضىزكلعكعضدة    زالع  صادعشاه

ظددةمما صادعشدداهنع  .  عولعنددع سددذندكظددذنعثغا ق – لدد ع قا

قئددتع  . ا سددذنغان قولددع شددذ هامددان قئددتع  قالدد ع   ظددذنعثغ

 : تالما  قالغان صادعشاه ساركضةقالغان قولعنع مع عرلع

قولددددذمنع ظةسلعضددددة مئنعدددد   قعلغعددددن  اهلل غددددا دذظددددا-

سددددددددا ا هعحبعددددددددر زع ددددددددان   مددددددددةن !كددددددددةلتىرى  بةرسددددددددذن 

ا قعلعشددع سددارك اهلل غددا دذظدد .  ع  دكص يئلعندديةتكىزمةيمددةن

. ن قولدددع ظةسلعضدددة كةلددد ع  بعلدددةن زالعمنعددد  قئدددتع  قالغدددا  

ؤك  .اتتعظدددذزالقعددد ك  ساركضدددة قولعندددع  ؤصادعشددداه يةندددة ظاؤ 

 . ل عالقع عنمذ  بةكرك  قئتع  قاؤقولع ظاؤ

لعدددنع  ظدددذنع  دذظدددا ساركضدددة يةنددة يئ    زالعدد  صادعشددداه 

زالع  صادعشاهنع   . قعل عسارك دذظا . قعلعشعنع ظأتىن ع

ظدددةمما ظدددذ يةندددة بولددد ع قعلمدددا       .لددد عسلعضدددة كةقولدددع ظة

تعشدع  بعلدةن ظدذنع     عنحدع قئدتع  قولعندع ظذز   عساركضة ظىح

القع ظعككدددع قئتعم عكع عنمدددذ بدددةكرك  قئدددتع    ؤقولدددع ظددداؤ 

 :ع  صادعشاه ظاخعرقع قئتع  ساركضةزال. ل عقا



 

 

 

 

 

مئنعددد  قولدددذمنع ظةسلعضدددة      اهلل غدددا دذظدددا قعلغعدددن  -

سددا ا هةرضددعز ! سدذنكع ولكدةلتىرى  بةرسددذن   اهلل ضددذؤاه ب 

  زالعددد   عسدددارك دذظدددا قعلددد  . يئلعنددد عدكص     ئقعلمايمدددةن

 .  علةصادعشاهنع  قولع ظةسلعضة ك

 : ع ظئلع  كةلضةن ظادعمعنع  اقعرع صادعشاه ساركن

ظةمددة  بعددر شددةيتاننع ظددئلع    سددةن ما ددا ظددادكمنع    -

ؤك  عد ظدذنع دكرهدا  دألدة  تدةؤكلعكعمعزدعن  عقعر     !كةصسةن

دكص  !اجةرنع خعزمةتحع قعلع  قوشدذص قدو   هؤك ظذنعثغا 

 . رع عبذي

نع  يئنعغددددددددا بعددددددددر  ظةلةيهعسسدددددددداالم  سدددددددداركظعبراهع 

 ظعبدددددددراهع . لددددددد عبعلدددددددةن قدددددددايتع  كة قعدددددددزخعزمدددددددةتحع 

سددداركدعن  نئمدددة ظعدددش يىدددز بةرضدددةنلعكعنع    ظةلةيهعسسددداالم

 : سارك ظذنعثغا. ع عسور

حع   ظدذنع  ما دا ظدذزاتماق   اهلل زالعمنع ركسدؤا قعلد ع   -

شددددذنع  بعلددددةن بددددذ      غددددان قولعنددددع قاتتددددذرذص قويدددد ع   بول

. بدةردع   دكص جاؤاص عزمةتحع قعزنع بئرع  يولغا سال عخ

بعلدددةن سدددارك اهلل نعددد  زالعمغدددا     ظةلةيهعسسددداالم ظعبدددراهع 

 . ظئ تعشتعياردعمعضة شىكرعلةر بذ بةرضةن قارشع ظذالرغا 

  هئكايع عكع نةسعهةتلةر

اهلل . عسددددددع ذر اهلل تددددددوغرا يول عكعلددددددةرنع  ياردكمح ● 

دذظدددا قعلغدددذ ع رغا يددداردكم   ظأزعضدددة  عدددن ظعخددد   بعلدددةن    

ياخشددع نع ددةتلع  بولغددان ؤك  ارعسددعز قالغاندد ا      . بئرعدد ذ

 . دذظا ظعأابة  قعلعنع ذقعلعنغان 



 

 

 

 

 

  :ظىح خعل كعشعلةرنع  دذظاسع ظعأابة  قعلعنع ذ●

نعددددد  ( ع  ذغدددددعزذلدددددذمغا ظذ ر) مةزلدددددذم   بعرعنحدددددع

 . ع ذدذظاسع ظعأابة  قعلعن

 ظانعنعددددد  صدددددةرزكنتلعرع ظىحىدددددن  –ظاتدددددا   ظعككعنحدددددع

 . قعلغان دذظاسع ظعأابة  قعلعنع ذ

(   عكع كعشددددععسةصددددةر ظىسددددت) مذساصددددعر    نحددددععظىح

 .نع   دذظاسع ظعأابة  قعلعنع ذ

 

 شعصادذر  قذرظان

 

 03يىملى  صدددددةيغةمبعرعمعزنع  سددددداهابعلعرع عن  أسددددد

سددددع لعكعشددددعلع  بعددددر قوشددددذن كئحعدددد ك بعددددر ظددددةركص قةبع   

ضددع ك  ئظددذالردا نددة ي  .تذرذشددلذا يةرضددة يئددتع  كئلعشددتع   

شدذ ا ظدذالر  بدذ      .نة ظعحكع ك  سدذ قالمعغانعد ع     نةرسة

مئهمدان قعلعشدلعرعنع    قةبعلع عكع كعشعلةردعن ظدأزلعرعنع 

ظددددذالرنع مئهمددددان   قةبعلع عكعلددددةرظددددةمما . تةلددددةص قعلدددد ع 

ظعحكعدد ك    -ةصقعلعدش ظددذياقتا تذرسدذن هددةتتا ظدذالرغا يدد   

كئحعنددددع سدددداهابع ر ظامالسددددعز  . عددددر نةرسددددعمذ بةرمعدددد ع ب

ظىحىن قةبعلعضة يئقعن بعدر يدةردك    ظأتكىزعؤئلع  مئثعش 

 . ع ىشكىن قعل

نع  ظارعدددد عن بعددددر ظدددداز ؤاقعددددب ظأتكةندددد ك بددددذ قددددةبعلع    

قةبعلع عكعلدددةر بدددارلع   . كاتعؤئشدددعنع   ايدددان  ئقعؤالددد ع  

ظددذالر . لعدد  بئقعصددمذ هعددح ظىددنى  كأركلمعدد ع  ارعلددةرنع قع



 

 

 

 

 

ظدددأزلعرع   ظدددذنع قذتذل ذرؤئلعشدددقا هعدددح  دددارك قالمعغانددد ا    

ظعلتعأددددددا  مئهمددددددان قعلعشددددددنع رك  قعلغددددددان يولددددددذ ع رغا  

 . جبذر بول عقعلعشقا مة

 بذ قةبعلع علةرنع  بعرع ساهابعلةر  ىشكىن  قعلغدان 

 : يةرضة جع دع لةشكةن هال ا كئلع 

 زنع  كاتعؤئشددددعنع  ايددددان  ئقعؤالدددد ع  قددددةبعلعمع -

نعشدددددددنع داؤالع االيددددددد عغان ر   لعظدددددددارا  ردا زكهةر

 : ساهابعلةر. بارمذ؟   دكص سورع ع

   عنسددددعلةرنع  بعددددز بعلددددةن كددددارعث ر بولمعغاندددد عك -

 . دئ عشتع عزنع  سعلةر بعلةن نئمة كارعمعز؟ب

لغاندد عن كئدد عن  ظددذ ظددادكم يددةنع  يئلعددنع   عدد  تذرذؤا   

 : ساهابعلةردعن بعرع

داؤاالص ر شدددةرتع بعلدددةن مدددةن   هدددةققعنع  بئرعشدددعث   -

ؤك ظددذ ظعككعسددع   ظددذ كعشددع ماقددذ  بولدد ع    . قويددا   دئدد ع 

 . قةبعلة كاتعؤئشعنع  يئنعغا كةل ع

قئدددتع  ظوقدددذص سددداهابة عاتعهدددة سىرعسدددعنع يةتتدددة  ظدددذ  

ن ظدددداغرع  بعرظددددازدعن كئدددد ع   .كئسةلضددددة هىددددرى  قويدددد ع 

اشددلعقع بددذ ساهابعضددة  قةبعلددة ب. ظددازابع صددىتىنلة  يوقعدد ع 

 . قو  بةردع 03

 

هدددددةيرانلع  قويندددددع ظدددددئلع  ظدددددأزعنع  03بدددددذ سددددداهابة 

مراهلعرعنع  قئشدددددعغا قدددددايتع  سددددداق ؤاتقان هدددددةظعحعددددد ك 



 

 

 

 

 

 رسددددداقلعرع ظدددددئحع  كةتكدددددةن هدددددةمراهلعرعغا    وق. كةلددددد ع

 .سىتلعرعنع ظعحىردع ع سئغع قوي رن

 : هةمراهلعرع ظذ ساهابع عن 

  ظدددذ. دكص سددورع ع  صدداه  بددذ  قدددوي ر نددةردعن كةلددد ع؟    –

 :ساهابة

ؤئشددددددعنع ظايددددددة  ظوقددددددذص داؤاالص   قددددددةبعلعنع  كاتع  –

 : هةمراهلعرع .دئ ع  قويعؤع ع  بذنع  هةققعضة بةردع

سددددةن تئخددددع ظايددددة  ظوقددددذص كئسددددة     ! صدددداه   صدددداه   -

 :ظذ ساهابة. شنعمذ بعلةمتع  ؟ دكص سوراشتعداؤاال

   اننع  شعصددددا ظعكددددةنلعكعنع بعلددددةتتع   مددددةن قددددذرظ  – 

 سىرعسدعنع ظوقدذص    ظادكمضة  عاتعهةشذنع  ظىحىن ظذ 

  هىدددرى  قويعؤعددد ع  اهلل نعددد  ظعزندددع بعلدددةن سددداقاي ع  

 . دئ ع

سدداهابع ر قددذرظان ظذقدددذص قويغعنددع ظىحىددن بئرعلضدددةن     

عرعدد ك تددازا تددوغرا تاصددما  بددذ     لهددةقنع ظئلعشددنع كأ ىل 

قوي رنع  سدىتلعرعنع ظعحكدةنلعكلعرع ظىحىدن بعادارام     

ةيهعسسدداالم عن بولذشددتع ؤك بددذ ظعشددنع صددةيغةمبةر ظةل  

 .  شتعسورعماقحع بولذ

مةدعنعضددددة كةلضددددةن عن كئدددد عن ظددددذالر بددددذ ظةهؤالدددد عن     

 . ظةلةيهعسساالمنع خةؤكردار قعل ع صةيغةمبةر

صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالم قدددذرظان ظدددارقعلع  كئسدددة      

  :عضة كىلىسعرعضةن هال ا قاراصداؤالعغان ساهاب



 

 

 

 

 

سددددددةن عاتعهددددددة سىرعسددددددعنع  كئسةلضددددددة شعصددددددا     » -

بةرضددددةن قددددوي ردعن  بولعدددد عغانلعقعنع بعلددددةمتع  ؟ ظددددذالر   

 .  دئ ع« ! عمذ بعر ظىلىش ظايرع   قويذ  رما

 نةسعهةتلةرهئكايع عكع 

سدددذنع  شعصدددالع  رولدددع  خدددذددع    .قدددذرظان شعصدددادذر ● 

شعصددالع  سددذنع  كةلضددةن مةنبةظةسعضددة بدداغلع  بولغعنددع   

عغددددا ؤك مةينددددة  توربعدددد عن كةلضددددةن سددددذ  شعصددددا بولمعغعن 

داؤا ظىحىددددددددن )  نععشعصدددددددالعق  ننع قددددددددذرظا. ظوخشاشدددددددتذر 

صدددداكعزك هاياتتددددا   (ظأزلعرعضددددة قددددذرظان ظوقددددذص قويذشددددنع  

ضدىزك  ظدةخ قلع  كعشدعلةردعن تةلدةص      تدةقؤادار    نياشعغا

 . لعش الزعم ذرقع

عكلةرنع لصدددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددداالم بدددددةزع كئسدددددةل ●

خسدة  قعلعدش بعلدةن    ذقذرظان ؤك دذظا ظارقعلع  داؤاالشدقا ر 

 . تةؤسع ة قعلغانع ععمذ كتذرغا كأرىنىشبعرلعكتة دوخ

 

 صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع   اخحعقع

 

بعدددر كىندددع بعدددر كعشدددع صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالمنع   

ضعضدة  أمئندع ت ! ظدع اهلل نعد  صدةيغةمبعرع   : كدئلع    ظال عغا

 . دئ ع !معن ىرى  قويغعن

  :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنعثغا

(  ققددددا عبوت) ضددددعنع  بالعسددددعغا أمددددةن سددددئنع ت»  -

 :هئلعقع ظادكم . دئ ع« معن ىرى  قويا  



 

 

 

 

 

ضددعنع  بالعسددعنع  أن تمددة! ظددع اهلل نعدد  صددةيغةمبعرع   –

  ؟ يددددة ظددددذنعثغا معنضددددعلع بولمعسددددا نئمددددة قعلعمددددةن

ةلةيهعسسدددداالم كىلىمسعرعضددددةن  صددددةيغةمبةر ظ. دئدددد ع

  : هال ا

أضددددددع عن باشددددددقا نةرسددددددعمذ ع تضددددددعنأظذندددددد اقتا ت»  –

 .دئ ع« تذغام ذ؟

 هئكايع عكع نةسعهةتلةر 

  .ظويناص سأزلعسة مذ ظوي ص سأزلة●

ضدعمذ  عقعلعنغان  اخحداا ظورذنلدذا بولغعنعد ا ظأز   ●  

تذترعقسدعز  . يصع اتع ظاتا قعلع ذظأزضعضعمذ  خذشاللع  كة

ا قعلغددددذ عنع  قعممعتعنددددع  اخحدددداا بولسددددا شددددذ  اخحددددا

  شددددددددذ ا قعلعغددددددددان  اخحدددددددداا ظورذنلددددددددذا  .  ىشددددددددىرع ذ

عغان  اخحداا  قعلمايد  كعشعلةرضة ظازار بئرعشنع مةقسة  

 . بولذشع كئرك 

 

 زكمزكم

 

ظددددةينع زاماندددد ا ظعبددددراهع  ظةلةيهعسسدددداالم ظاظعلعسددددع     

اهلل دعددددن ظددددةمعر كئلعشددددع  . ك ياشددددايتتعبعلددددةن صةلةسددددتعن 

بعلددةن ظعبددراهع  ظةلةيهعسسدداالم ظايددالع هةجددةر ؤك ظوغلددع      

. بداردع  ةرضهازعرقع كةبدة جاي شدقان يد   ظئلع  ظعسماظعلنع 

ؤك كةبعنع  ظةتراصع بولسدا ظعنسدان    ظةينع زامان ردا هةركم

 . لى  ظع علأبالعسع ياشعماي عغان  ةكسعز كةتكةن بعر  



 

 

 

 

 

كدددأ لع يذمشددداا ؤك مةرهةمدددةتلع  بولغدددان ظعبدددراهع     

ة بعددددددر ظعمتاهانعغددددددا دذا  ظةلةيهعسسدددددداالم اهلل نعدددددد  يةندددددد  

 ىنكدددع ظدددذ هاياتعنعددد  ظدددذزذن زامانلعرعددد عن  . كةلضدددةنع ع

ولغددددان   ظايددددالع ببئددددرع ظددددارزذ قددددئلع  ظاخعرعدددد ا كعحعدددد    

ظىحىددددن تولعمددددذ  ظددددأزع  تع  هةجددددةردعن تذغددددذلغانرعهددددةزع

يىملى  بولغددددان ظوغلددددع ظعسددددماظعلنع ظددددذنع  ظانعسددددع  أسدددد

تاشدددددددد ص كئتعشددددددددكة   لضددددددددة بعلددددددددةن بددددددددذ ظادكمسددددددددعز  أ 

 . بذيرذلغانع ع

  سدددددذنغان ؤك ظدددددذنع  واهلل نعددددد  بدددددذيرذقعغا بددددد   ظدددددذ

تىد   ياردعمعنع ظىمى  قعلغان هال ا ظاظعلعسعنع  وث بعدر  

يئراق شددماقتا  يددةردعن  ذص بددذ دكركخ ظاسددتعغا تاشدد ص قويدد

 . ظع ع

  قاقدددا    يالغدددذز يدددةردك بوؤعقدددع بعلدددةن   بدددذ سذسسدددعز

 :قال ذرذلغان هةزعرعتع هةجةر بولسا هةيران قالغان هال ا

بددددذ  ألضددددة   ظادعمعزاتسددددعزبعزنددددع   ظددددع ظعبددددراهع  – 

 . دكص توؤلع ع ؟ اش ص قويذص قايةرضة كئتعؤاتعسةنت

ظدددددذ  . ظةلةيهعسسددددداالم كةينعضدددددة قارعمعددددد ع    ظعبدددددراهع  

صدددددمذ ظالعغا هدددددةم جاؤاوظايالعنعددددد  بدددددذ سددددد. قارع المدددددايتتع

 ىنكددع ظددذ ظارقعسددع ا تاشدد ص ما غان رنعدد   . بئركلمددةيتتع

العتعضة  قاراشقا ظدذنع  شةصدقةتلع     ه ظاشذ بعحارعلةر ة 

هدددةزعرعتع هةجدددةر بدددايعقع   . يذمشددداا بددداغرع  عددد عمايتتع 

بعر قانحدة قئدتع  تةكرارلعد ع ؤك يدةنع  هعحبعدر      ظالعنع وس

 :جاؤاص ظااللمعغان عن كئ عن ظةث ظاخعردا



 

 

 

 

 

ذ يةرضدددة قويدددذص اهلل سدددا ا بعزندددع بددد  ظدددع ظعبدددراهع  – 

 . دكص سورع ع ؟ كئتعشكة بذيرع عمذ

ظالغا وسددد بدددذ  راهع  ظةلةيهعسسددداالم تدددذرذص قالددد عظعبددد

 .جاؤاص بةرمة  بولمايتتع

 :مظعبراهع  ظةلةيهعسساال 

 .  دئ عاهلل شذن اا بذيرع ع! شذن اا ظع هةجةر – 

 عن كئدددد عن هددددةزعرعتع هةجددددةر بددددذ جاؤاصددددنع ظا لعغاندددد 

  ؤك قورقددددذدعن ظذنعثدددد عكع ظةنسدددعرك   خاتعرجدددةم بولددد ع  

يالغدددددذز تاشددددد ص  ظدددددألعرعنع ظدددددذ  .هعدددددح ظةسدددددةر قالمعددددد ع

 يىرعكددددددددددددع ظئحعشددددددددددددعؤاتقان ظعبددددددددددددراهع     كئتعشددددددددددددتعن

  :ظىحىن نع خاتعرجةم قعلعشظةلةيهعسساالم

اا بولسا سةن يولذ غا كئتعؤكرضدعن  بعزضدة اهلل   ظذن  –

ؤك   ظدددذ بعزندددع ظدددأز هئمايعسعضدددة ظالعددد ذ  كذصدددايع ذر

بددذ جاؤاصددنع . بعزنددع يالغددذز تاشدد ص قويمايدد ذ  دئدد ع 

لةيهعسسدددداالم يولعغددددا راؤان   ظا لعغددددان ظعبددددراهع  ظة 

تأصدعلعككة  ظذالر ظذنع كأركلمةيد عغان بعدر    بول ع ؤك

قوللعرعنددددددع    قدددددداراص تةركصددددددكة كةبددددددة كةلضددددددةن ك 

 هالدد ا ظالةملددةرنع  صةرؤكردعضددارع اهلل غددا سددذنغان    

قددددذرظان كةرعمدددد ك بايددددان قعلغددددان مذنددددذ    اهلل تددددةظاال 

 :مةشهذر دذظانع قعل ع

 يدددةنع بددداالم  )ظدددةؤالدعمنع  بعدددر قعسدددمعنع  ! صةرؤكردعضدددارعمعز

يدددةنع )نامددداز ظوقذسدددذن ( ظعسدددماظعل بعلدددةن ظايدددالع  هاجدددةرنع 

دكص سدددئنع  هأرمدددةتلع  ظأيىثنعددد    (ادك  قعلسدددذنسدددا ا ظعبددد 



 

 

 

 

 

( يدددددددةنع مةككعضدددددددة )قئشدددددددع عكع ظئكعنسدددددددعز بعدددددددر ؤادعغدددددددا   

بعدددر قعسدددع  كعشدددعلةرنع   ! ظورذن شدددتذردذم  صةرؤكردعضدددارعمعز

دعللعرعندددع ظدددذالرغا مايعدددل قعلغعدددن  ظدددذالرنع شدددىكىر قعلسدددذن 

. دكص تىرلىددددد  مئؤعلدددددةرنع ظدددددذالرغا رعزعددددد  قعلعددددد  بةرضدددددعن     

سددددددددةن بعزنعدددددددد  يوشددددددددذرذن ؤك ظاشددددددددكارا ! زصةرؤكردعضددددددددارعمع

   1قعلغانلعرعمعزنع بعلع  تذرعسةن

 

 زكمزكم سى عنع   عقعشع

 

ظددددددةينع  دددددداغ ردا هددددددةزعرعتع ظعسددددددماظعل ظانعسددددددعنع     

ظعبدددددددراهع  . كعحعددددددد  بعدددددددر بدددددددذؤاا ظعددددددد ع   ظئمعددددددد عغان 

ظةلةيهعسسددداالم ظدددذالرنع ظدددذ يةرضدددة تاشددد ص كئدددتع  ظدددذزذن   

ئتعلضدددةن قويدددذص ك  ظأتمدددة  ظدددذالرنع  يئنعددد عكع ظدددذالرغا   

نع  هدددددةزعرعتع هةجدددددةر . خورمدددددا ؤك سدددددذ تىضدددددةص كدددددةتتع   

ذنع  ظىستىضددة ظدد .رسددعقع ناهددايعتع بددة  ظددئحع  كددةتتع  وق

ظئمعددد عغانغا سددددىتمذ   ظعسددددماظعل. بدددةك  ظذسسدددداص كدددةتتع  

. قتعن يعغ يتتدع عا لع  ؤك ظذسسدذزل باال ظ.  عقما  بول ع

.  تعسدعنع  بدذ هالعتعضدة قداراص تدذرات     بالعهةزعرعتع هةجدةر  

! يىرعكع بذنعثغا قان اقمذ  ع ايد ذ  دكيسدعز  بعر ظانعنع  

 . عحع ك سةعا تئغعغدا يىضدىرى   عقتدع   تعتلع  ظ –ظذ تعب 

دئضةن ظو  بعلةن  بذ يةردك بعركر كعشع كأرىنى  قاالرمذ 

                                                 
1
 .ظايةتلةر  – 73،   73سىرة ظعبراهعم  



 

 

 

 

 

ضع ك  بعركر نةرسة  ندة  ئي نة    نة سذ . قارع ع  ظةتراصقا

 . بعركر ظعنسان كأرىنمع ع

ن  ىشدددى  كأ لعكعنعددد  ظئتعضدددعنع   ظدددذ سدددةعا تئغعددد ع  

ظددذ . تئغعغددا قدداراص ظددذدذ  يىضددىردع    ةرؤككأتةرضددعنعحة مدد 

ظاصتاصدددتا  قعدددزع  كةتكدددةن . نمعددد عىيةردعمدددذ هعحنئمدددة كأر

ظألمعضدةن  ”ظةمما . تاصانلعرعنع كأي ىركتتع  قذم ر ظذنع 

هدددددددةزعرعتع هةجدددددددةر   دئضدددددددةن ك   “جانددددددد ا ظىمىددددددد  بدددددددار 

  :هال ا ذزغانكأزلعرع عن يا  ظاق

ع  بددةر بدداالم  اهلل  بةرداشددلع  بددةر ظوغلددذم  بةرداشددل    –

 . ياردكم قعلع ذ  دكيتتع  وقذمبعزضة ياردكم قعلع ذ  

دئضددةن   تئصددعلع  قدداالر بعددر نةرسددة   هددةزعرعتع هةجددةر

يةتتدة قئدتع    سدةعا بعلدةن مدةرؤك ظارعلعغعد ا     ظىمى   بعلدةن  

ماندددا بدددذ هاجع رنعددد  سدددةعا بعلدددةن مدددةرؤك . كةلددد ع بئدددرع 

يددةنع سددةيع  ) كئلعشددكة  -ع ا يةتتددة قئددتع  بئددرع   ظارعسدد

 .  بذيرذلذشعنع  سةؤكبلعرع عن ذر( علعشقا ق

بعلددةن مددةرؤك نعدد  ظارعلعغعدد ا    سددةعا هةجددةر هددةزعرعتع

  :يىضىرضةا

 !ظدددع تةؤبعلدددةرنع قوبدددذ  قعلغدددذ ع صةرؤكردعضدددارع   - 

  مئنعد  ضدذناهلعرع    ئنع ظةصذ قعلغعن  مئنع كة ىرضعنم

  ظعسدماظعلنع  عز قدويمعغعن سد ظعلنع سذسبع عن ظعسماسةؤك

ظع ظعبراهعمغا  !نع  ياردعمعث عن مةهرذم قويمعغعنظأزك 

اهعمنددددع ظوتتددددا كأي ىرمعضددددةن  ظعبر  مةرهةمددددة   قعلغددددان 

  ظعبراهعمنعدددد  ظعبراهعمنعدددد  ظوغلددددع ظذسسددددع ع ركبددددبع  



 

 

 

 

 

ذسسذزلعقتعن ظعثرعماقتا  يداردكم قعلغعدن  يداردكم    ظوغلع ظ

! ذن يدداردكم قعلغعددن ظددع ركبددبع    سدد عولم  قاندد اق  بقعلغعددن

 . دكص دذظا قعلع  كئلةتتع

ندد ا قددذلعقعغا  ظددذ ظدداخعرقع قئددتع  مددةرؤك تئغعغددا  عققا   

اؤازغددا دعققددة  هددةزعرعتع هةجددةر بددذ ظ . بعددر ظدداؤاز ظا  ندد ع 

شدددذنع   .ؤاز قايتدددا ظا  نددد عبدددذ ظدددا. بعلدددةن قدددذالا سدددال ع 

  :بعلةن ظذ

  عزضدددةب   ظددداؤازعثنع ظا لعددد ع  ! ظدددع ظددداؤاز ظعضعسدددع  –

 . دئ ع! ياردكم قع لعساث ياردكم قعلغعن

هدازعرقع   تىضدعمة    ضدة  هةجةرنع  سدأزع تى هةزعرعتع 

 .صةرعشددددددتة كأرىندددددد ع بعر  زكمددددددزكم قددددددذدذقعنع  قئشددددددع ا  

 : هةجةردعن هةزعتع  صةرعشتة 

 . سورع ع؟ دكص سعز كع  بولعسعز  – 

نع  ظوغلعنعددددددد  ظةلةيهعسسددددددداالم مدددددددةن ظعبدددددددراهع  -

  .ظذ مةن  دئ عهةجةر بولع ظانعسع

 :صةرعشتة 

؟  دكص عمضدددة ظاماندددة  قعلددد ع ك لةرنعظعبدددراهع  سدددع  –

 :هةزعرعتع هةجةر  .سورع ع

 : صةرعشتة.  دئ عاهلل تةظةالغا ظامانة  قعل ع -

سدددددددددعلةرنع هةممدددددددددة ظعهتع ددددددددداجعث رنع كدددددددددأرى     – 

 .  دئ عتذرغذ عغا ظامانة  قويذصتذ

ضدة  ربذ ؤاقعتتا ظعسماظعل ظذسسدذزلذقتعن صدذتلعرعنع ية  

صةرعشدددتة قدددانعتع بعلدددةن  .ظدددذرذص تعصدددحةكلةص يعغ ؤاتددداتتع 



 

 

 

 

 

ع  ظددددذرذؤاتقان يددددةرنع  صددددذتلعرعنع تعصددددحةكلعت ظعسددددماظعل 

لغددان ظددذ يددةردعن سددذ بعددر ظددازدعن كئدد عن قئزع .قئزعؤاتدداتتع

بددددددذ ؤاقعتقعحددددددة  هددددددةزعرعتع هةجددددددةر   . ظئددددددتعلع   عقتددددددع 

دكص     عمدددددذ ل ظذسسدددددذزلذقتعن ظىلىددددد  قالغانم ظعسدددددماظع

لعنعدددد  يئنعغددددا كددددئلع  هددددةيران ظددددذ ظوغ. عظويلعغددددان ظعدددد 

بدذ   ظعسماظعلنع  شةصقةتلع  اهلل ناهايعتع مئهرعبان. قال ع

ظدددددددا لع  ؤك . سذسسدددددددعز  ألددددددد ك يالغدددددددذز قويمعغانعددددددد ع 

قتعن يعغلعغدددددددددان ظعسدددددددددماظعلنع  صدددددددددذتلعرع  عظذسسدددددددددذزل

 . ردعن سذ  عقعرع  بةرضةنع عتعصحةكلعضةن ية

بعرظدازدعن  ع هةزعرعتع هةجةر ظئتعلع   عقعؤاتقان سذن

زكمددزكم   زكمددزكم  :دكص ظةنسددعركص   كئتعدد ذكئدد عن يوقدداص 

دكرهددا  قولددع بعلددةن سددذنع  دئدد ع  ؤك !( توختددا   توختددا ) 

هةجددددةر بددددذ سددددذدعن  ظعسددددماظعل بعلددددةن.  ددددذم ص ظالدددد عوظ

ذ سددذدعن هددةتتا هازعرغعحددة هدداجع ر بدد. قانغعحددة ظعحعشددتع

 . قانغعحة  ظعحع  كةلمةكتة

ماظعلنع  اهلل ظعسددددددددد» : مصدددددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددددددداال

ظددذ زكمزكمنددع ظددأزع مةيلعضددة    ظانعسددعغا ركهمددة  قعلسددذن 

ظع ع غان بولسا قويعؤكتكةن ؤك سذنع  ظةتراصعنع قورشعمع

 ئقعن زكمددزكم قددذدذقع قددذدذا صددئتعحة ظةمددة  بددةلكع بعددر ظدد   

 . دئ ع -« ان بوالتتع سذ شةكلع ك ظاقق

هدددددةزعرعتع هةجدددددةر بدددددذ سدددددذدعن ظعحتدددددع  بالعسدددددعنعمذ 

 : صةرعشتة هةزعرعتع هةجةرضة. تتعظئمع



 

 

 

 

 

مانددا    دكص ظةنسددعرمةث   ظددألى  كئتددةرمعزمعكعن  – 

 بددذ ظددأينع بددذ بدداال      يددةر اهلل نعدد  ظأيعنعدد  ظورنعدد ذر     ظددذ

اهلل ظددددذ ظعشددددنع     .بعلددددةن ظددددذنع  ظاتعسددددع بعنددددا قعلعدددد ذ  

ظددددددذ . دئدددددد ع   ظعضعسددددددعنع هةرضددددددعز يددددددوا قعلعؤكتمةيدددددد ذ 

 . ص كةتكةنع عبعنع  ظورنع يوا بولذزامان ردا كة

. هةجددددددةر بددددددذ يددددددةردك ياشاشددددددقا باشددددددلع ع   هددددددةزعرعتع

كىنلةرنع  بعرع ك بعر كارؤان بذ يةرضة يئقعن بعدر يدةردعن   

يددددئقعن بعددددر يةرضددددة    قونددددذ  ظىحىددددن    كئتعددددؤعتع  ىظددددأت

ظددددذالر هددددةزعرعتع هةجددددةر ياشدددداؤاتقان  . قعلدددد ع  ىشددددكىن 

عددر قذشددنع  ظذ ددذص يىرضددعنعنع  يددةرنع  هدداؤا بوشددلذقع ا ب 

   .كأردع

  :ظذالر

قع ظىستى ك ظذ دذص  ذقذدشىبهعسسعزكع بذ قذ  سذ  –

ردك سدددذ بدددار دكص  بعدددز بدددذ يدددة     يىرضدددةن ك  قعلعددد ذ 

دئ عشددتع ؤك  ظددةهؤالنع بعلعدد   ظويلعمعغددان ظعدد ذا   

ظددذالر . ظىحىددن بعددر قانحددة ظددادكمنع ظددةؤكتتع  كددئلعش 

ذ بددددارلعقعنع خددددةؤكر قعلعدددد    كئددددتع  بددددذ يددددةردك سدددد   

ضددددة كددددئلع  سددددذ   كارؤان عكعلددددةر بددددذ يةر . كئلعشددددتع

انعسددع هددةزعرعتع  بئشددع ا هددةزعرعتع ظعسددماظعلنع  ظ  

 : كارؤان عكةر ظذنعثغا. هةجةرنع ظذ راتتع

بعدددددددددز بدددددددددذ يدددددددددةردك  سعزضدددددددددة قوشدددددددددنا  بولدددددددددذص      – 

  . دكص سورع ع  ؟ تذراقلعشع  قالساا بوالم ذظول

 : هةزعرعتع هةجةر



 

 

 

 

 

  ظدةمما  ذ سذدعن صاي ع نسا  رمذ بولع ذب   بولع ذ – 

قعلع  قعلعددددش هوقددددذقع مةندددد ك  عضددددع ار عبددددذ سددددذغا ظ 

 . بولع ذ  دئ ع

ذص بددددددذ يددددددةردك  كارؤان عكددددددةر بددددددذنعثغا ماقددددددذ  بولدددددد   

 . ظولتذراقلعشع  قال ع

  ناهايعتع خدو  بولد ع    عنالهةزعرعتع هةجةر بذ ظةهؤ

  شددذن اا  عن اهلل ظددذالرنع يالغددذز قويمعدد ع شددذنعث عن كئدد 

 ظاسدددتا صدددةي ا بولذشدددقا  –قعلعددد  مةككدددة شدددةهعرع ظاسدددتا   

  ظعسدددددماظعلمذ ظارعددددد عن بعدددددر زامدددددان ر ظدددددأتتع . باشدددددلع ع

.  وث  بعر  يئضعب بولدذص قالد ع   –ظأسى  يئتعلع   وص 

. كصددددحة ظأضددددةن عبددددذ يددددةردك ظولتذراق شددددقان ردعن ظةر   ظددددذ

ظددذنع  . ظعسددماظعلنع تولعمددذ ياخشددع كددأركتتع  قوشددنعلعرع 

 بددددةك تددددذرقعغا  -تددددةقعضددددىزك  خددددذلقعغا ؤك كئلعشددددكةن   

عدد  ظعحعدد عكع بعددر  كئدد عن ظددذنع ظأزلعرعن. تتعهددةيران قدداال

ظارعدد عن بعددر قانحددة يعلدد ر ظددأتى       . قعزعغددا ظأيلةندد ىردع  

. هع  ظةلةيهعسسداالم مةككعضدة كةلد ع   ظاتعسع ظعبدرا  نع ظذ

ظورنددع يوقالغددان كددةبعنع  بدداال ظعككعسددع بعرلعكتددة   –ظاتددا 

 . بعنا قعل عاهلل نع  ظةمرع بعلةن 

بعرعددددددددددد ا  مذشدددددددددددذن اا سددددددددددداظادكتلع  كىنلدددددددددددةرنع   

يئشدع ا ؤاصدا     03عتع هةجدةر  ظعسماظعلنع  ظانعسدع هدةزعر  

ظددذنع   كةبعضددة  ياندد ا  هعأددر دكص    رعؤايةتلددةردك. قعلدد ع

 . نلعقع سأزلةنمةكتةظاتالغان يةرضة دكصنة قعلعنغا

 نةسعهةتلةر



 

 

 

 

 

 . غا كىددددددن  ىشمعضددددددعحة خعزعددددددر كةلمةيدددددد ذ   بئشددددددع● 

اهلل  هدددةزرعتع هةجدددةرنع  بئشدددعغا ظئغعدددر كىدددن  ىشدددكةن ك

 . صةرعشتعنع ظذنعثغا ياردكم بئرعشكة ظةؤكتتع

لعنغددددددان اهلل تددددددةظاال هةرضددددددعز ظأزعضددددددة ظامانددددددة  قع ●

ظعبددددراهع  ظةلةيهعسسدددداالم . نةرسددددعنع يددددوا قعلعؤكتمةيدددد ذ 

ظوغلدددع ظعسدددماظعل ؤك ظدددذنع  ظانعسدددعنع اهلل غدددا ظاماندددة       

 . نع ظةث ياخشع هعماية قعل عقعلعؤع ع اهلل ظذالر

 

 ظانعنع  مذهاببعتع

 

ذ  ظةلةيهعسسددداالمنع  زامانعسدددع ا يئشدددع  دددو راا  داؤ

ان بعرلعكتدة بعدر سةصةرضدة    بعر ظايدا  بعلدةن بعدر يدا   وكد     

بدددذ ظعككدددع ظايالنعددد  يئنعددد ا بعدددردعن كعحعددد         . عقعصدددتذ

بعرعضة  –بالعسع بولذص  بذ ظعككع بالعنع  ياشلعرع بعر 

ظذالر كئتعؤاتقان ا بعر بدأرك تذيذقسدعز كدئلع     . كةنتةث ظع

ياشدددانغان . ئتعصدددتذن بعرعندددع قامدددال ص ظدددئلع  ك  عبدددالع رد

 : غاظايا  يا   وكان

 :يا   وكان .كصتذبأرك باال نع ظئلع  كةتتع  د –

  .كصتذد     بأرك سئنع  باال نع ظئلع  كةتتعياا –

عدد ك بعرلعددرع بعلددةن شددذ تةرعق -بددذ ظعككددع ظايددا  بعددر 

ظدددذالر بدددذ داؤاسدددع ا . ةصدددتذتالعشدددع  بعدددر يةرضدددة كئلةلم

ةقلع  ظعكةنلعكعضددددة هددددأكى  قعلدددد ذرذ    كعمنعدددد  هدددد 

 عصدددتذظىحىدددن داؤذ  ظةلةيهعسسددداالمنع  ظالددد عغا كئلعش



 

 

 

 

 

داؤذد . داؤالعرعنددددددددددع ظددددددددددذنعثغا بايددددددددددان قعلعصددددددددددتذ ؤك

ظةلةيه سسدداالم ظددذ ظايال رنعدد  شددعكايةتلعرعنع ظددا  ص   

بولغاندددد عن كئدددد عن هايددددا  قالغددددان بددددالعنع ياشددددانغان  

رعشددددكة عنع  ددددوث ظايالغددددا بئظايالغددددا ظوخشددددعتع  بددددال

 . ذصتذبذير

ةلةيهعسسددددداالمنع  يئنعددددد عن  ظعككع ظايدددددا  داؤذد ظبدددددذ

ظعككدددع بدددالعنع   عققانددد عن كئددد عن يدددةنع  قايعدددل بولمدددا   

 :ظذالر ظان عن. صتذتةركصتعن تارتعشقا باش 

بعددددددددددز بددددددددددذنع داؤذد ظةلةيهعسسدددددددددداالمنع  ظوغلددددددددددع  –

دئ عشدددع  ظدددذنع  ظالددد عغا    سدددذاليمان عن سدددورايلع

ظةلةيهعسدددددددداالمغا  يمانسددددددددذال ظددددددددذالر .عصددددددددتذبئرعش

سدددذاليمان . شعصدددتذةهؤالنع بعدددركر قدددذر بايدددان قعلع  ظددد

ظدددددددذ ظعككعسدددددددع عن قايسعسدددددددعنع  ظةلةيهعسسددددددداالم 

ظعضعسددددع ظعكددددةنلعكعنع سددددعناص  عقعيهددددةقبالعنعدددد  

 : بعلعش ظىحىن ظادكملعرعضة

  بذ بالعنع لع  كئلعث رتعزدعن ما ا بعر صعحاا ظئ –

ألى  بدددد ظعككعضددددة صددددار ع ص  بددددذ ظعككددددع ظايالغددددا   

 :ياشانغان ظايا . دكصتذ  بئرك 

   شدددذن اا قعلعددد   بدددالعنع ظعككعضدددة بدددألى  بئرعددد   –

ظددددددددددددةمما يددددددددددددا   وكددددددددددددان سددددددددددددذاليمان   . كصددددددددددددتذد

ظعككعضددددددددة  ظةلةيهعسسدددددددداالمنع راسددددددددتعن  بددددددددالعنع 

  دكص ظدددددددوي ص قدددددددئلع  صدددددددار ع ي عغان ظوخشددددددداي ذ

  :ظاالقزادك بولغان هال ا



 

 

 

 

 

ال مئنعدد  بدداظددذ  !بددالعنع صددار علعما  ر ! يدداا! يدداا  –

  بددددذ بددددالعنع ظددددذ ظايالغددددا    ظةمددددة  بددددةلكع ظذنعثدددد ذر  

 .كصتذد   بئرعث ر

يددا     بالعنعدد ظةلةيهعسسدداالم بددذنع  بعلددةن سددذاليمان 

 وكاننعدددد  ظعكددددةنلعكعنع جةزعملةشددددتىرى  بددددالعنع يددددا   

شدددددذنع  بعلدددددةن هدددددةا ظدددددأز  . ئرعصدددددتذبدددددذيرذص ب وكانغدددددا 

 . غان بولذصتذظعضعسعضة قايتذرذل

 تلةرهئكايع عكع نةسعهة

 بددددذ يدددددةردك سدددددذاليمان . ظددددةقعل ظدددددةث زور بايلعقتدددددذر  ●

صاراسددددددددددعتع نامايةندددددددددد ك -ظةلةيهعسسدددددددددداالمنع  ظددددددددددةقعل

 ىنكع ظذ مةسعلعنع ظايال رنع  بالعلعرعغدا  . قعلعنغان ذر

يددا  . رتعضددة قارعتددا بعددر تددةركص  قعلغاندد ذ   بولغددان مذهابع

 وكددان بالعسددعنع  كئسعلمةسددلعكع ظىحىددن ظددأز بالعسددعنع   

 . ظةمة   دئ عشكة رازع بولغانع ع ممئنع  باال

بالعسددددعغا ظةلةيهعسسدددداالم يددددا   وكاننعدددد   سددددذاليمان 

مئنعد   ”ضدةر ة  ظدذ  وكدان    تع سدةؤكبع عن  بولغان مذهاببع

بددالعنع ظددذنعثغا بددذيرذص  يددةنع  دئضددةن بولسددعمذ   “ظةمددة 

 . بةرضةنع ع

يالغدان  باشقعسدع ما دا      ما ا يعغلعسا ظانام يعغ ر● 

 .يعغ ر

 

 ذغارغان ظادكمظعتنع س

 



 

 

 

 

 

بعدددر ظدددادكم بعدددر كىندددع سةصدددةردك كئتعدددؤعتع  ناهدددايعتع   

قا ظذسسددداص كئدددتع  يدددو  ظىسدددتى ك ظدددذ رعغان بعدددر قدددذدذق    

ظددددذ قددددذدذقتعن .  ىشددددى  قانغعحددددة سددددذ ظعحعدددد   عقعصددددتذ  

 عقعدد  قددذدذا ظةتراصددع ا قدداتتع  ظذسسدداص كةتكددةنلعكتعن 

 -ظددددأزؤك  ىصددددتذصددددعنع ياالؤاتقددددان بعددددر ظعتنددددع كأر   وت منددددة

 : ظأزعضة

  بددددددددددذ بعحددددددددددارك هايؤانمددددددددددذ ما ددددددددددا ظوخشددددددددددا     -

دكص ظدذنعثغا     ظذسسذزلذقنع  دكردعندع تارتعصدتذ  

ظدددذ ظعتقدددا سدددذ بئدددرعش ظىحىدددن   . عصدددتذظعدددح ظاغرعت

 .اصتذظةتراصعغا قاراص هعحنئمة تاصالم

كئدددد عن قددددذدذققا  قايتددددا  ىشددددى  ظددددايعقعنع سددددئلع       

ظاندد عن ظددايعقعنع ظئغعددزع بعلددةن      ظددئلع ظاياققددا سددذ  

عققعدد  دذا تاملعرعدد عن يامعشددع    عشلعضددعنعحة قددذ

اهلل تةظددددةظاال بددددذ  . ذرذصددددتذظددددذ سددددذ بعلددددةن ظعتنددددع سذغ  

 شةصدددقعتعبةن عسدددعنع  ظعتقدددا قعلغدددان بدددذ شدددةكعل عكع  

ذنع  ضددذناهلعرعنع ظدد ذصظىحىددن ناهددايعتع خذرسددةن بولدد

 . عصتذمةغصعرك  قعل

 

 كنع سوالص  قويغان ظايا ىشىم

 

ع قعح بددذرذنقع زاماندد ا بعددر ظايددا  بعددر مىشددىككة ظددا      

بدذ جةرياندد ا  . ذصددتذالص قويكدئلع  قدئلع  ظددذنع ظأيعضدة سدو    

.  ك  نددة ظعحكعدد ك  هعحنئمددة بةرمةصددتذ  ضددعئظددذنعثغا نددة ي 



 

 

 

 

 

ؤك  ا  صدتذ بعحارك مىشدى  ظدا لع  ؤك سذسسدعزلعقتعن مع    

ذلسدا مىشدىكنع  بدذ    هئلعقع ظايدا  ب . صتذظعشعكنع تعرمع 

ظدددددذنعثغا . ايماصدددددتذلعددددد  قويمصدددددةرؤامذ قعقع نعلعشلعرعغا

ا ظددذنع سددعرتقعمذ  ضددة هددةتت عهعحنئمددة بةرمعضددةننع  ظىست 

بدددذ ظايدددا  مىشدددىكنع سدددوالص قويدددذص      .اصدددتذ عققعلدددع قويم

 .لعنعصتذع سةؤكبع بعلةن دوزاخقا تاشظازاصلعغانلعق

 هئكايع عكع نةسعهةتلةر 

زئمعدددن  سدددةن. ركهعددد  قعلعنمدددا   غددداركهعددد  قعلمعغا●

 هعد  ركا ا يىزع عكعلةرضة ركهع  قعل  ظاسمان عكع زا  س

 .قعلسذن

نع كعحعددددددددد  يامدددددددددانلعقهعحبعدددددددددر ياخشدددددددددعلع  ؤك ● 

 .الزع  كأرمةسلع 

 . عنة ظعشمذ  وث نةتعأة بئرع ذكعحعكك

نعدددد  ضددددىزك  هايؤان رغددددا ركهعمدددد علع  قعلعددددش بعز ● 

 . دعنعمعزنع  بذيرعقع ذر

قعلعدددد عغان  ظعسدددد م تارعخعدددد ا هددددايؤان رنع مذداصددددعاة    

 .غان ظع ع ردعن ناهايعتع كأص قذرذلمةخسذ  ظورذن

 

 تىضعمةي عغان تاماا

 

يىملى  صةيغةمبعرعمعز مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ؤك أس

مةككدددددددة . مان ر مةدعندددددددة شدددددددةهعرع ك ياشدددددددايتتع  مذسدددددددذل

ع مةدعنعضددددددة هذجددددددذم شددددددةهعرعكع اهلل نعدددددد  دىشددددددمةنلعر 



 

 

 

 

 

ظةلةيهعسسدداالمغا  صددةيغةمبةربددذ خددةؤكر  . قعلمدداقحع بولدد ع 

جذمعدددد عن بددددذنع  بعلددددةن شددددةهةرنع دىشددددمةن هذ   . يددددةتتع

) ظدورك   شدةهةر ظةتراصدعغا    مذسدذلمان ر  قوغ عماا ظىحىن

 . كوالشقا باشلع ع( خةن ك 

صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالم بعلددةن بددارلع  مذسددذلمان ر     

هةممدددة ظدددادكم  .كىحدددع بعلدددةن خةنددد ك  كوالؤاتددداتتع  صدددىتىن

 عتع سدددوغذا ظدددذنع   عهددداؤا نددداه . ظعشدددلةص هارغدددان ظعددد ع 

 . ناهايعتع ظاا ظع ع ع  قورساقلعرعظىستىضة ظذالرن

مذسددددددددددددددددددددذلمان ردعن بدددددددددددددددددددددةزعلعرع صدددددددددددددددددددددةيغةمبةر  

 :ظةلةيهعسساالمغا

قورسدددداقلعرعمعز بددددةك  ! ظددددع اهلل نعدددد  صددددةيغةمبعرع – 

قورسدداقلعرعمعزغا تددا  ظا لعققددا  عدد عما  . ظددئحع  كددةتتع

ذالرغا صدةيغةمبةر ظةلةيهعسسداالم ظد   . باغلعؤال ذا  دئ عشدتع 

 لعقنعدددددددد  ظذمددددددددذ ظا. قورسددددددددعقعنع ظددددددددئحع  كأرسددددددددةتتع 

ظعككددع دانددة تددا  باغلعؤالغددان   رسددعقعغا وقاتتعقلعقعدد عن ق

 . ظع ع

 قددداتتعقحعلع  ظعحعددد كتذرمدددذ  ناهدددايعتع  ظدددذ يعلددد ردا

ذسسدددعزلع  س ؤك نحعسدددع ظدددااعبولدددذص سددداهابعلةرنع  كأص

 . ظعحع ك كىن كة ىرعشةتتع

بعددددر كىنددددع سدددداهابع ردعن جددددابعر ظأيعضددددة كةلدددد ع ؤك     

 :ظايالع عن



 

 

 

 

 

ع بعددددر ظدددداا يهعسسدددداالمنع ناهددددايعتصددددةيغةمبةر ظةلة – 

ظأيددد ك يعضدددع ك  بعدددركر نةرسدددة    قالغدددان هالةتتدددة كدددأردى  

 :ظذنع  ظايالع .؟  دكص سورع عبارمذ

ظو ددذم  ظأيدد ك بعددر كعحعدد  ظددوغ ا ؤك بعددر قانحددة       - 

 . دئ ع   عن باشقا نةرسة يواظارصع

ظايددددالع جددددابعر ركزع ال هددددذ ظةنهددددذ ظوغ قنددددع سددددوي ع  

  ضأشددددنع قازانغددددا سددددال ع .قعلدددد ع ظارصددددعنع تددددارتع  ظددددذن

ضدة  عىستخئمعرنع يذغذرذص بولد ذردع  قدازاننع توندذرنع  ظ   

 . شذرذشقا  باشلع عذقويذص ص

جددابعر ركزع ال هددذ ظةنهددذ صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالمنع  

 : اقعرع  كئلعش ظىحىن ما غان ا ظايالع ظذنعثغا

  عزنعدددد  ظددددازلعقعنع بعلعسددددةن تامعقعمتددددةي ارلعغان  – 

ة يغةمبةر ظةلةيهعسسددداالمنع  ظال عددد ا خعأالةتكددد مئندددع صدددة 

  بددذ تامدداا ظدداران  بعددر   عغان ظعشددنع هةرضددعز  قعلمدداعددقوي

جدددددددابعر . دكص  ظةسدددددددكةرتتع  قانحدددددددة ظادكمضدددددددة يئتعددددددد ذ  

ركزع ال هدددذ ظةنهدددذ صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالمنع  يئنعغدددا  

  :باردع ؤك ظذنعثغا

بعددددددر ظدددددداز تامدددددداا    !عدددددد  صددددددةيغةمبعرع ظددددددع اهلل ن  -

ضدددددة تاماققدددددا مةرهةمدددددة      بعزنعددددد  ظأيرلعغانعددددد ع تةي ا

 . قعلسعثعزكةن  دئ ع

 :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

 .  دكص سورع ع «تامعقع  قانحعلع  بار؟ »  - 



 

 

 

 

 

يئقعلغددان نددان بعلددةن  ظارصددا ظذنعدد عن تددأ  ظو ددذم -ظددذ 

 . دئ ع   بعر ظوغ قنع  ضأشع

يىملع  صددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددداالم كىلىمسددددعرع ع  أسدددد

 : ؤك

. دئددد ع «علع  بعدددر تامددداا  زهدددةم كدددأص ؤك مدددةز  »  -

 :ظان عن

  مددددةن بارمعغعحددددة   ظايالعثغددددا بئددددرع  دئضددددعن  »  - 

« ندد عن ضأشددنع ظالمددا  تذرسددذن نددذردعن نددان بعلددةن قازاوت

 . دئ ع

صدددددددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددددددددداالم ظانددددددددددد عن خةنددددددددددد ك     

 :كوالؤاتقان رغا ظع ن قعلغان هال ا

ئشدعث ر جدابعر   قئرعن ! ظع خةن ك  كولعغدذ ع ر » - 

« بعللة بدارايلع  رضة   هةممعمعز ظذ ية ارالصتذزع اصة  تةي

زع ال هددذ  ظةنهددذ  بددذنع ظا لعغددان جددابعر رك .  دكص توؤلعدد ع

تامداا  . مما ظةمد ع باشدقا  دارك يوقتدع    ةظ. تةمتعركص قال ع

. عدددددر قانحدددددة كعشعضدددددة يةتكعددددد كك  ظعددددد عبولسدددددا ظددددداران ب

مكعن ذشدددع مددديئتع  دئمةككدددة بدددذنحعلع  كدددأص كعشعلةرضدددة 

ظدوي  ظأيعضدة يئدتع  كةلدد ع     –بدذالرنع ظدوي    ظدذ  . ظةمةسدتع 

 :ؤك ظايالعغا

ضدددأ  ؤك ظدددأزع كةلضدددعحة  صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالم    

خةن ككتددددددددددة . نددددددددددان رنع ظالمددددددددددا  تذرذشددددددددددقا بذيرعدددددددددد ع 

   قان اا قعلعمعدز؟ ؤاتقان رنع  هةممعسع كئلعؤاتع ذظعش 

 . دئ ع



 

 

 

 

 

لعكعنع نحعلعددددددددددد  ظعكدددددددددددةن تاماقنعددددددددددد  قا :ظايدددددددددددالع

 .دئ ع ؟دئمعضةنمع ع 

 . ظةلؤكتتة دئضةنع ع  – 

 :ظايالع

ظذنددد اقتا ظدددذالرنع  هةممعسدددعنع سدددةن  اقعردعثمدددذ   -

 ؟يغةمبةر ظةلةيهعسساالم  اقعردعمذياكع صة

 :جابعر ركزع ال هذ ظةنهذ

بددددذنع .   دئدددد عصددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددداالم  دددداقعردع –

 :ظا لعغان ظايا  ية ضعل بعر نةصة  ظال ع ؤك

  صدةيغةمبةر ظةلةيهعسسداالم   ون اا بولسا ظةنسدعرمة ظ –

 .  دئ عبعزدعن ياخشع بعلضىحع ذر

بعرظددددازدعن كئدددد عن صددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددداالم باشددددقا   

ظدددددذالر .  ر بعلدددددةن بعرلعكتدددددة يئدددددتع   كةلددددد ع   مذسدددددذلمان

  بعرلعكتددددة ضددددأ  ؤك نددددان ظىحىددددن بةرعكددددة  تعلددددةص دذظددددا      

  :عسع ظايالغاصةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظأ  ظعض. شتعقعلع

ن ظايالدد عن بعرعنددع  دداقعرع  سددعز نددان ياقعدد عغا»  -

كعرعددددد   سدددددعز بعلدددددةن بعرلعكتدددددة ندددددان ياقسدددددذن  ضأشدددددنع 

  قدددازاننع مىحتعن ظئلعددد أمىح  بعدددر  دددأقازانددد عن بعدددر  ددد 

دكص  «نددددددددذرنع  ظىسددددددددتى عن هةرضددددددددعز  ىشددددددددىرمةث    وت

 . تاصعلع ع

صدددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددددداالم هدددددددةر بعدددددددر كعشدددددددعنع      

نددذردعن بعددر صددار ة نددان  واشددلعرع ظاسددتع ا تهددةيرانلع  قار

هةر بعر . ضة بعر صار ة ضأ  قوي ععنع  ظىستظال ع ؤك ظذ



 

 

 

 

 

بعدددردعن بعدددردعن تارقددداتتع ؤك   بويعحدددةمذسدددذلمانغا مذشدددذ 

 :ظذالرغا

اهلل نعدددددد  ظعسددددددمع بعلددددددةن   تامدددددداقنع يئ عشددددددنع »  -

 . دئ ع «باش   ر

ظددددددةمما . ضددددددةنلةرنع  هةممعسددددددع تويغعحددددددة يعدددددد ع كةل

. نذردعكع نان هعدح ظازايمعغدان ظعد ع   ضأ  ؤك توع قازان عك

االم ظدأ  ظعضعسدع   بعر ظازدعن كئ عن صةيغةمبةر ظةلةيهعسس

  :ظايالغا بذرذلذص

ؤك قوشددددنع رغعمذ  قددددالغعنعنع ظأزك لددددةر ية لددددةر »  -

 ىنكددددع هةممددددة كعشددددع قدددداتتع  بعددددر     سددددذنذص بئددددرعث ر 

 . دئ ع«  علعقنع باشتعن كة ىرمةكتة ظا ار

 هددذ ظةنهددذ ظددذ كىددن هةققعدد ك تددوختعلع      جددابعر ركزع ل

 :مذن اا دئ ئ

ذ تاماققدددا بددد! قعلعمدددةنكعهلل نعددد  ندددامع بعلدددةن قةسدددةم ا

ظددددذالرنع  هةممعسددددع . كةلضددددةن ظددددادكم معدددد  كعشددددع ظعدددد ع

  قدددازعنعمعز شدددذن اا بولذشدددعغا قارعمدددا  . تويغعحدددة يئددد ع

نعمعددز هعددح خورعمعغددان    نئ  هالةتتددة قاينعغددانبذرذنقعدد ك

يعددددددددد ذا ؤك   نعثددددددددد عن ظأزعمعزمدددددددددذظذ .هالددددددددد ا قالددددددددد ع

 . قوشنع رنعمذ يع ذردذا

 هئكايع عكع نةسعهةتلةر 

ن ظددادكتتعن مددأجعزك بولسددا صددةيغةمبةرلةر كأرسددةتكة ● 

 . تاشقعرع هادعسعلةردذر



 

 

 

 

 

دئدد عش ؤك  “بعسددمعل ه”تامدداا يئ شددتعن ظعلضددعرع  ● 

يئدددد عش تامدددداا يئ عشددددنع   تامدددداقنع ظأزعنعدددد  ظال عدددد عن  

 .ةدكبلعرع عن ذرظ

 

 ا دعكع نذرهئر

 

يىملى   صددةيغةمبعرعمعز مذهةممددةد ظةلةيهعسسدداالم   أسدد

هةزعرعتع خةدعحدة  .  دعحة ظانعمعز بعلةن تذرمذ  قذردعخة

 .لع  بعدددددر ظايدددددا  ظعددددد ع  لتلع  ؤك ظدددددةقعظدددددانعمعز شةصدددددقة 

هددددةر نةرسعضددددة ظددددذ   صددددةيغةمبعرعمعز ظددددأزع ظعهتع دددداجلع    

 . كةنع عظارقعلع  ظئرعش

داظعددد    ةلةيهعسسددداالمصدددةيغةمبةر ظ ظددداخعرقع ؤاقعدددت ردا

ظدددذ يةيددد عغان ؤك  . غذزلدددذقنع خااليددد عغان بولدددذص قالددد ع  يال

غارعغددددددا ظعحعددددد عغعنعنع ظدددددئلع  ندددددذر تئغعددددد عكع هئدددددرا      

بدددذ يدددةردك ظعنسدددان ر بعلدددةن  . كئتعددد عغان بولدددذص قالغانددد ع

كىندددد ىز  –ظذ رذشذشددددتعن يعددددراا بولغددددان هالدددد ا كئحددددة    

عسدددع عكع شدددعلةر ظاركع. ظعبدددادك  قع تتدددع عددد يالغدددذز اهلل غ

ن مىلى  كئتعلعؤاتقدددداأ  تعرعدددد  صددددعتع كددددناهةقسددددعزلعكلةر

بددددذالرغا بعددددركر  ددددارك  .   عرعنع ظوي يتتددددعقددددقعزالرنعدددد  تة

كعشدددعلةرنع  ظدددأز قدددوللعرع بعلدددةن ياسدددعغان     .ظعزدكيتتدددع

ظددذنع  . ك  قعلعشددلعرع ظددذنع بعددزار قع تتددع بددذت رغا ظعبدداد

قذياشدنع     يىزعنع  ظاينع يةرمذتلةا تىردك تةصةككىرع ك 

 .نع ياراتقان بعر زا  مةؤجذ  ظع عؤك هةر نةرسع



 

 

 

 

 

ظدددذنع  كئحعسدددع كأرضدددةن  ىشدددلعرع شدددذ مةزضدددعللةردك 

” بةزع ك قدذلعقعغا   . العققا ظايلعناتتعئاىزع ظةينةن ركىن 

  .ركتتعدئضةن ظاؤازالر كئ“ بةرسةن سةن صةيغةم

ياشددددددد رغا كعدددددددرع    03معز يىملى  صدددددددةيغةمبعرعأسددددددد

ة ظددددددانعمعز تددددددةي ارالص بةرضددددددةن  ظددددددذ خةدعحدددددد. قالغانعدددددد ع

ظددددددذنع  . ق رنع ظددددددئلع   هئددددددرا غارعغددددددا كددددددةتتعزذقلددددددذوظ

الغدددان بعدددر ياخشدددع ظدددادعتع بدددار نى  قأظذزذنددد عن بئدددرع كددد

ظدددذ  هدددةر يعلدددع رامعدددزان ظئ عددد ا بدددذ يةرضدددة كدددئلع    . ظعددد ع

 . ظأتكىزكتتع كىنلعرعنع ظعبادك  بعلةن

يئثدددع رامعدددزان ظئ عنعددد  قدددةدر كئحعسدددع ك صدددةيغةمبةر     

ظعبدددددادك  قعلددددد ع ؤك  غايهعسسددددداالم ظذلدددددذع ياراتقدددددذ عظةلة

بددددددارلع   .كى  كدددددةتتع أر قوينعغدددددا  ددددد  ذككة و قدددددذر تةصددددد  

 . عشاتتعذتعللعرع ا اهلل غا يالؤذر جانلعق ر ظأز

غارنعدد  . ن بئددرع كىتىلضددةن زامددان كةلضددةنع عظذزذندد ع

ؤكه دددع ظدددئلع  . ردعن  ندددذر بعلدددةن يدددورذص كدددةتتعظعحدددع بعددد

ظعحعددددد ك  اقنددددداا ندددددذرالر  ىشدددددكىحع ظدددددةلحع جعبرظعدددددل   

 :صةيغةمبعرعمعزضة كأرىن ع ؤك ظذنعثغا

 .دئ ع! ظوقذ-

ةم قورققددان هددةم هددةيران   صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالم هدد   

 :ظذ. يىرعكع دىصىل كص سوقذص كةتتع. قالغانع ع

جعباعدددددددل .  ئددددددد عد «مدددددددةن ظوقذيالمايمدددددددةن  »  -

  : ظةلةيهعسساالم يةنة



 

 

 

 

 

 سددداالم صدددةيغةمبةر ظةلةيهعس . دكص بذيرعددد ع ! ظوقدددذ -

. تعن تئخعحدددة ظأزعضدددة كئلةلمعضدددةنع ع  هدددةيرانلعق

 :ظذ

دكص جدددددداؤاص   « مددددددةن ظوقذشددددددنع بعلمةيمددددددةن   »  - 

 . بةردع

نحع قئتعم ا جعبرعاعل ظةلةيهعسسداالم ظدذنع كىدح    عظىح

 :بعلةن سعققع  تذرذص

بذنع  بعلةن صةيغةمبةر ظةلةيهعسسداالم  . دئ ع! ظوقذ- 

 :جعبرظعل ظةلةيهعسساالمغا

. دكص سددددددددددددورع ع «ظوقذيمددددددددددددةن ؟ نئمعنددددددددددددع »  -  

 :جعبرعاعددل ظةلةيهعسسدداالم ظةلددةا سىرعسددعنع  باشددتعكع     

ظدذ ظعنسداننع   .  ياراتقان صةرؤكردعضارعثنع  ظعسمع بعلةن ظوقذغعن

. ظوقذغعن  صةرؤكردعضارع  ظةث كةركملعكتذر. لةختة قان عن ياراتتع

ظعنسددانغا بعلمعضدددةن  . ظأضددةتتع ( خدددة  يئزعشددنع )ظددذ قةلددةم بعلددةن    

دئضدددددددددددددددةن ظايةتلدددددددددددددددةرنع      1علةرنع بعلددددددددددددددد ىردع نةرسددددددددددددددد 

بذيرعشددع  صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالم جعبرعاعلنعدد  .ظوقددذدع

ةم دعلعغدا  بعلةن بذ ظايةتلةرنع ظوقذص ظدذنع هدةم تعلعغدا هد    

 . ؤال عذمةهكةم ظورناشتذر

 :هعسساالميظارقع عن جعبرظعل ظةلة

مددةن ؤكه ددع  ! ةيمددةنسددئنع مذبارككل  ظددع مذهةممددةد  -

سددددةن    صةرعشددددتة جعبرظعددددل بولعمددددةن  ظددددئلع   ىشددددكىحع

تع  عبولساث اهلل نع  صىتىن ظعنسان رغا توغرا يدو  كأرسد  

                                                 
1
 . ظايةتكعحة  -5دعن  -1سىرة ظةلةق  



 

 

 

 

 

ؤك  دئددد ع  ة مةسددداذ  قعلعنغدددان صةيغةمبعرعسدددةن  بئرعشدددك

 .بعردعن  كأزدعن غايع  بول ع

اهلل  ظةلةيهعسسدددداالمغا مانددددا بددددذنع  بعلددددةن مذهةممددددةد

سددددذن ا ومبةرلع  ؤكزعصعسددددع ركسددددمعي ي تةرعصددددع عن صددددةيغة 

 . ئرعلضةن بول عب

قدذ ؤك  ظدذ قور . مبةر ظةلةيهعسسداالم غداردعن  عقتدع   صةيغة

ظددددددذ مةككددددددة تةركصددددددكة قدددددداراص  . هاياجاندددددد عن تعتركيتتددددددع

ظاجدددددايع  ظعشددددد رغا  بعدددددر مذنحدددددة  يولددددد ا كئتعؤاتقعنعددددد ا 

  ظددذ ار قذشدد ر دكركخلددةر –دك     تدداغ ر  تاشدد ر. يولددذقتع

سددداالم  ؤك بدددارلع  مةؤجدددذدات ر زذؤانغدددا كدددئلع  ظدددذنعثغا    

 :بئرعشتع ؤك ظذنع تةبرعكلةص

! سدددددا ا سددددداالم بولسدددددذن ظدددددع اهلل نعددددد  ظةلحعسددددددع      – 

 . دئ عشةتتع

صددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددداالم ظأيعضددددة يعددددتع  بارغاندددد ا     

. عز ظددددددذنع ظعشددددددع  ظال عدددددد ا كىتعؤالدددددد ع خةدعحددددددة ظددددددانعم

ظعحعضدددددددة كعرضدددددددةن ك  صدددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددددداالم ظدددددددأ   

 : تعترعضةن هال ا

ر   مئنددع ظددوراص قويددذ  ر   قويددذ  مئنددع ظددوراص  »  - 

 .دئ ع« 

خةدعحة ظانعمعز ظدذنع ياتقدذزذص مةهكدةم ظدوراص قويد ع      

كةلضددددعحة   ؤك صددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددداالم تدددداكع ظةسلعضددددة  

ةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددددداالم صددددددد .يئنعددددددد ا قددددددداراص ظولتدددددددذردع



 

 

 

 

 

ظو شددددددددالغان عن كئدددددددد عن بولددددددددذص ظأتكددددددددةن ظعشدددددددد رنع  

 :ةص بةردع ؤكهةممعسعنع خةدعحة ظانعمعزغا سأزل

 . دئ ع« ل ع امةن ظأزكم عن قورقذص ق» – 

 :تةسةللع بةردع اخةدعحة ظانعمعز ظذنعثغا مذن ا

  اهلل سددا ا ظوخشددا  بعددر   بعاددارام بولمددا ؤك قورقمددا   – 

   ىنكدددددع سدددددةن  عنسددددداننع هةرضدددددعزمذ ركسدددددؤا قعلمايددددد ذ  ظ

  هالعددددد عن خدددددةؤكر ظدددددئلع  يئقعنلعرعثنعددددد  هةممعسدددددعنع

نلةرضددددددة يدددددداردكم بئرعسددددددةن    معسكع -  صددددددئقعرتذرعسددددددةن

ظذ رعغان رنع  هةقسعزلعققا  كىتعسةن عمئهمان رنع ياخش

  زالعم ردعدددددددن ظدددددددذالرنع  هدددددددةقلعرعنع ظدددددددئلع    قوغددددددد اص

  .دئ ع   بئرعسةن

بعدددددر ظددددددازدعن كئدددددد عن خةدعحددددددة ظددددددانعمعز صددددددةيغةمبةر  

ع  ؤكركقدددةنع  ظةلةيهعسسددداالمنع ظدددئلع  تاغعسدددعنع  ظوغلددد

 . قئشعغا باردع

بعلعملعد  خعرعسدتعاان بدوؤا        كأرضدةن  ؤكركقة كأصدنع 

ن نئمعلددددددةرنع ظددددددذ صددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددددداالم ع . ظعدددددد ع

 صددددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددددددداالم. كأرضةنلعضددددددددعنع سددددددددورع ع

ظدددددددذ صدددددددةيغةمبةر . ظدددددددذنعثغا كأرضدددددددةنلعرعنع دكص بدددددددةردع

ظةلةيهعسسددددداالمنع  دئضدددددةنلعرعنع ظا لعغانددددد عن كئددددد عن    

 :مذن اا دئ ع

سدةن غداردا     !بولسدذنكع  كعشعلةرضة خو  بعشدارك   – 

كأرضددةن صةرعشددتة سددةن عن بددذرذنقع صةيغةمبةرلةرضددة ظذلددذع 

باشدددددددقا   .عددددددد  ظدددددددةمرعنع يةتكىزضدددددددةن جعبرظعلددددددد ذراهلل ن



 

 

 

 

 

صددةيغةمبةرلةرنع  قددةؤملعرع ظددذالرغا قعلغعنعدد ك  سددئنع     

سدددا ا ظةزع دددة     رعددد ذقةؤمعثمدددذ سدددئنع يالغانحعغدددا  عقع

  كاشددكع عدد ذسددئنع يذرتتعثدد عن هةيدد كص  عقعربئرعدد ذ ؤك 

 عقعدد  مددةن يددا  بولددذص قالغعنعمدد ا مةككعلعكلددةر سددئنع   

 قع لعغدددانكئتعشددكة مةجبددذر قعلغانددد ا مددةن سدددا ا يدداردكم     

 .   دئ عبولسام

بدذ سدأزلةرنع ظدا  ص هدةيران     صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 

ذنع ناهدددددايعتع بدددددة  ياخشدددددع   ىنكدددددع قدددددةؤمع ظددددد . قالددددد ع

ظدددددددددددددددددذنع ياخشدددددددددددددددددع كأرضدددددددددددددددددةنلعكع عن  . كدددددددددددددددددأركتتع

دكص “  ظعشددةنحلع  ظددادكم ”ةنضددةنلعكع عن ظددذنعثغا  ؤكظعش

 :ظذ. نام بئرعشكةنع ع

مئندددع تذغذلدددذص ظأسدددكةن يذرتذمددد عن  هةيددد كص     » - 

 . دكص سورع ع«  عقعرعشام ذ ؟

 :بذ بذؤا  غةمكعن هال ا بئشعنع سع ص

شدددذن اا بدددارلع  صدددةيغةمبةرلةر ظدددأز قةؤمعددد عن    – 

دىشدددددددددمةنلعككة ظدددددددددذ رعغان ؤك ظدددددددددأز يذرتلعرعددددددددد عن 

 .   دئ عي كلضةنع عهة

بذنعثددد عن بعدددر مةزضدددعل ظدددأتى  ؤكركقدددة ؤاصدددا  بولدددذص  

 . ظذنعثغا نئس  بولمع عظأزعنع  دئضةنلعرعنع كأرىش 

صددددةيغةمبةر سددددأهبةتتعن كئدددد عن خةدعحددددة ظددددانعمعز  بددددذ

حددددع كعشددددع  ظةلةيهعسسدددداالمغا ظعمددددان كةلتىرضددددةن ظعككعن  

 .بول ع ؤك ظذنع هةر ؤاقعب  هةر يةردك قوللع ع

 ع نةسعهةتلةر هئكايع عك



 

 

 

 

 

صدددددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددددددداالم ظوقدددددددذ    يئزعشدددددددنع  ● 

بعلمةي عغان بعر ساؤاتسدعز صدةيغةمبةر بولذشدعغا قارعمدا      

  يدةنع “ ظعقدرا  ”ذص نازعل قعلعنغان ظايةتلةرنع  تذنأع بول

اهلل  .اجدددددايع  بعدددددر ظعشدددددتذر دكص باشلعنعشدددددع ظ“ ظوقدددددذ ”

ازعدل  دكص ن“ نامداز ظوقدذ  ” يداكع  “  رظعمان كةلتى”خالعسا 

ظوقذشدنع  ؤك  هدةر بعدر مذسدذلمان    دئمدة   . قعلغدان بوالتتدع  

ظةمةلع ةتتددددة  ظعلعمنعدددد  مددددذهعملعقعنع بعلعشددددع ؤك بددددذنع  

 .ظورذنلعشع الزعم ذر

 

 باالشئخعنع سذن ذرغان خورما 

 

مئدددؤك بعرعؤاتقدددان كىنلدددةرنع  بعدددرع   خدددورمع ر ظةمددد ع 

مددةكحع بولددذص  يئ  راعددع ظعسددعملع  بعددر بدداال خورمددا  . ظعدد ع

 . سذن ذردعا شئخعنع خورم

خورمدددا بئغعنعددد  ظعضعسدددع بدددذ بدددالعنع تدددذتعؤعلع  بدددالعنع   

هعحنئمة قعلماستعن ظذدذل  صةيغةمبةر ظةلةيهعسسداالمنع   

   .ظال عغا ظئلع  باردع

ع  بئشدددعنع تدددأؤكن  قعزعدددر يىزلعدددرعدذققدددان ؤك وراعدددع خعأعلعقدددتعن ه 

عدد  بددذ  يىملى  صددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدداالم بالعنأسدد. سددئلعؤالغان ظعدد ع

 :ع ع ؤك ظذنع  بئشعنع سع ص تذرذصظةهؤالعنع كأرى  كىلىمسعر

دكص  « بددددداالم خورمدددددا شددددداخلعرعنع نئمعشدددددقا سدددددذن ذردذث ؟     »  -

 . سورع ع

 :راعع



 

 

 

 

 

رسدددذقعمنع و  قرسدددذقع  ظددداا ظعددد ع  وق! ظدددع اهلل نعددد  صدددةيغةمبعرع   – 

 .   دئ عيغذزماقحع ع وت

 :ظةلةيهعسساالم مذاليعملع  بعلةن صةيغةمبةر

  نع ظةمدد ع هةرضددعز سددذن ذرما ظوغلددذم خورمددا شدداخلعرع»  -

كىلضددةنلةرنع أعغا تظةضددةر يئمددةكحع بولسدداث  دكركخ ظاسددت   

شددددذنع  بعلددددةن . دكص تةؤسددددع ة قعلدددد ع« يئسددددةث  بولعدددد ذ

 :بعرضة

دكص دذظددا « !رسددعقعنع تويغددذزغعن وذ بالعنعدد  قظددع اهلل بدد»   -

 . قعل ع

ظدددذ صدددةيغةمبةر   ىنكدددع . ناهايعتعمدددذ بدددة  هدددذزذر هدددئ  قعلددد ع   راعدددع

ظةلةيهعسسدداالمنع  دذظاسددعنع ظعلعددش بعلددةن بعرضددة  دكركخ ظاسددتعغا      

 . ع رنع يئسة بولع عغانلعقعغا رذخسة  ظالغانع عتىكىلضةن خورم

 هئكايع عكع نةسعهةتلةر 

سددع ك ناهددايعتع ظىنىملىدد    عيىملى  صددةيغةمبةرعمعز بددالع ر تةربع  أسدد

 . تةربع ة يوللعرعنع كأرسةتكةنع عبولغان 

  ماسددددتعن خاتاسددددعنع  سددددةؤكبعنع سددددوراص   راععغددددا ظا عغ نمدددداي  قال 

هةققعد ك خدةيرعلع  دذظدا    ؤك ظدذنع     كةنظان عن ظذنعثغا يو  كأرسةت

 .قعلغانع ع

 

 دئثعزدعن كةلضةن صذ 

 

بعددددر زامددددان ردا بعددددر سودعضددددةرنع  صددددذلغا ظعهتع دددداجع  ىشددددى  بعددددر  

 :كمصذ  سورالغان ظاد.   تعل  صذ  سوراصتذشع عن معذنوت



 

 

 

 

 

  لئكعن سدةن مةند عن صدذ  قدةرز ظالغعنعثغدا      بةرسةممذ بئرك  –

 . ؤاه بولغع ك  بعركرعنع ظئلع  كة   دكصتذضذ

  :قةرز ظالغذ ع

 ؟ ضدذؤاه بولذشدقا يئتدةلع  ظةمةسدمذ      اهللضذؤاهحعنع  نئمة كئرعكدع -

 . دكصتذ

 :قةرز بةرمةكحع بولغان ظادكم

ركرعنددع ظددئلع   صددعل بولغعدد ك  بع ظذندد اا بولسددا سددةن قةرزضددة كئ     -

   :قةرز ظالغذ ع يةنة. دكصتذ! كة 

 . كئصعل بولذشقا اهلل يئتةرلعكتذر  دكصتذ

  :قةرز بةرضىحع

 . دكصتذ   تذغرا دئ ع  دوستذم

كئلعشددعؤالغان عن ظددأز ظددارا  ظددذالر صددذلنع قايتددذرذ  ؤاقتددع توغرعلعدد     

 . صذلنع تعأاركتحعضة قةرز بئرعصتذ كئ عن قةرز سورالغذ ع مع  تعل 

ةرز ظالغدان بدذ تعأداركتحع ظارعد عن بعدر مةزضدعل ظأتكةند ك تعأدارك          ق

بارغددان يئرعدد ك  . دئثعددز بعلددةن سةصةرضددة ظاتلعنعصددتذ   قعلمدداقحع بولددذص 

قدايتعش ظىحىدن    ظدذ ظأيعضدة  . عسعنع قعلع  ظعشلعرعنع صىتىرىصدتذ سود

نع قايتدددذرذ  قدددةرز. ا صدددةقةت  تاصالماصدددتذ ظدددةمم. بعدددر كئمدددة ظعزدكصدددتذ  

بدددذ دذرذ  يدددو  تدددذتقان تعأددداركتحع قدددةرزعنع . اصدددتذؤاقتعمددذ توشدددذص ق 

وي ص كدأ لع بةكمدذ يئدرع     ظ نعؤاقتع ا  بئركلمةي عغان بولذص قالغعنع

ع قايتذرذشدددددنع   ارعسدددددعنع  شدددددذنع  بعلدددددةن ظدددددذ قدددددةرزعن   . بولذصدددددتذ

ظذ ظاخعرع ا بعر كعحع  كأتدة  صار عسدعنع سدئتع  ظدئلع      . ظعزدكصتذ

ظددذ ظعحعضددة قددةرز ظالغددان  . تذيذصددوظوتتذرسددعنع كدداؤا  قعلعدد  ظ ظددذنع 

يغددان يددةرنع  وظ .تعل الرنددع ؤك صددذ  ظعضعسعضددة يازغددان خددةتنع قويددذص 



 

 

 

 

 

دك ظددددذنع ظددددئلع  دئثعددددز ياقعسددددعغا  –ظدددداغزعنع  عدددد  يئصعشتذرذصددددتذ 

 :بئرع  ظذ يةردك اهلل غا

علدددد  قددددةرز ظددددالغعنعمنع  مئنعدددد  صدددداالنحع عن معدددد  ت  !ظددددع ركبددددبع  -

 ”ؤا ع تةلددةص قعلعؤعدد ع مددةن     ظددذ ظال عدد ا مةندد عن بعددر ضددذ   بعلعسددةن

سددددددئنع   ظددددددذ ظددددددادكم . دئدددددد ع  “ضددددددذؤاهحع بولذشددددددقا اهلل كذصددددددايع ذر 

ظان عن مةن عن كعصدعل بولذشدقا بعرعندع    . ضذؤاهلعقعثنع قوبذ  قعل ع

كئصددددع  بولذشددددقا اهلل  ” ظددددئلع  كئلعشددددعمنع تةلددددةص قعلعؤعدددد ع مددددةن  

 ظدذ ياخشدع نع دةتلع  ظدادكم سدئنع  كعصدعلعكعثنع      . دئ ع  “كذصايع ذر

سددةن ! ظددع ظذلددذع اهلل. ع ؤك معدد  تعلدد  صددذلنع ما ددا بددةردعقوبددذ  قعلدد 

تعدددد ا قددددايتع  قددددةرزعمنع قددددةركلع بويعحددددة قايتددددذرذ   قمئنعدددد  ظددددأز ؤا

بدذ  . كئمدة تاصدالمعغانلعقعمنع بعلعسدةن    ظىحىن كئمة ظعزدعضدعنعمنع ؤك 

تعل الرندع ظعضعسعضدة تاصشدذرذص بئرعشدنع     تةكنع  ظعحعضة قويغان أك

 . صتذتةكنع دئثعزغا تاش أئضعنعحة كد   سا ا تاصشذردذم

شددددذنعث عن كئدددد عن ظددددذ ظددددادكم يةنددددة ظأيعضددددة قددددايتعش ظىحىددددن كئمددددة   

  .رذصتذنع داؤام شتذظعزدكش

شدددذ . تقانكةنقعسدددع ا تعأددداركتحعنع سددداق ؤا  قدددةرز ظعضعسدددع دئثعدددز يا  

ظدذ  . ىصدتذ ظدذنعثغا ظدئقع  كةلضدةن بعدر كأتدة  كأرىن     ظارع ا تذيذقسدعز  

ئتع  ظوتذن قعلع  قالعمداقحع بولدذص ظدئلع     ع  كتةكنع ظأيضة ظئلأك

تددةكنع صددار علعغان ا ظعحعدد عن معدد     أظددذ ظأيعضددة بئددرع  ك  . ئثعصددتذم

 . عصتذذنعثغا ظاتاص يئزعلغان خة   عقتعل  ؤك ظ

ظارعدد عن بعددر مةزضددعل ظددأتى  قددةرز ظالغددان تعأدداركتحع كئمددة تئصددع        

ظأيعضدددة بةرضدددةن ظادكمنعددد   ؤك ظأزعضدددة قدددةرز   ع  كةصدددتذظأيعضدددة قدددايت 

 :ظذ ظأزعضة قةرز بةرضةن ظادكمضة مع  تعل  صذلنع سذنذص. كةصتذ



 

 

 

 

 

مدةن سدةن عن ظالغدان صدذلنع كئلعشدكةن      ! اهلل غا قةسدةم قعلعمدةنكع   – 

مدددذددك  ظعحعددد ك قايتدددذرذ  ظىحىدددن توختعماسدددتعن كئمدددة ظعزدعضدددةن       

بولسددددداممذ سدددددا ا قدددددةرزنع قايتدددددذرذ  مدددددذددعتع توشدددددع عغان ظاشدددددذ    

 .كصتذ  دمئنع ظةيعصكة بذيرعما. مع ع تقعحة كئمة تاصالؤاقع

 :قةرز بةرضىحع

 :قةرزدار. اصتذما ا بعر نةرسة ظةؤكتكةنمع ع  ؟ دكص سور سةن – 

  مددددةن سددددا ا بذندددد عن بددددذرذن كئمددددة تاصددددالمعغانلعقعمنع  شددددذن اا  -

 ىشددددةن ىرى  يازغددددان بعددددر صددددار ة خددددة  بعلددددةن معدددد  تعل نددددع بعددددر  

 .كصتذدلع  ظةؤكتكةنع ع   تةكنع  ظعحعضة سئأك

  :قةرز ظعضعسع

بعلددةن صددذلنع ما ددا    تددة  ظعحعضددة سددئلع  ظةؤكتكددةن خئتعدد    أكاهلل  -

تعل نددددع سددددةن ظددددأزكث  معدددد هددددازعر ظددددئلع  كةلضددددةن بددددذ  . يددددةتكىزدع

 . ظعشلةتكعن  دكصتذ

دئمدددددددة  ظذلدددددددذع اهلل قدددددددةرزدارنع  ؤك قدددددددةرز ظعضعسدددددددعنع  ياخشدددددددع      

 . يةردك قويمعغانع عؤك تعرعشحانلعقلعرعنع نع ةتلعرعنع 

 هئكايع عكع نةسعهةتلةر 

 . ةنمعز ؤكدعمعزدك تذرذشعمعز الزع بعرعضة ؤكدك بةرضةنك● 

سدان  ظعشدةنحكة ظئرعشدكةن ظعن  . ظعشةنح ظةث كاتتا دكسدمايع ذر  ● 

  .هةر ؤاقعب ياردكمضة ظئرعشع ذ

أةتلةشدددددمة  بئرعمعدددد ا هأج  –سدددددئتعقتا ؤك قددددةرز ظدددددئلع    –سددددودا  ● 

ئصددددعل بولغددددذ عنع هددددازعر كرىددددر تئصددددعلغان ا ضددددذؤاهحع ؤك أ  زالزعدددد 

 .بذنع دعنعمعز شذن اا بذيرعغان ذر. قعلعش الزع 

 



 

 

 

 

 

 رعلعاهلل نع  دوست

 

 :يىملى  صةيغةمبعرعمعز مذن اا دئضةنأس

اهلل تةظدددةالنع  يدددول ردا يىدددرى  اهلل غدددا دذظدددا قعلغدددان ؤك ظدددذنعثغا »  

ظددذالر . بددار عرعظعبددادك  قعلغددان بةندد علعرعنع ظعزدكيدد عغان صةرعشددتعل   

غدددا دذظدددا ؤك ظعبدددادك  قعلعؤاتقدددان بعدددركر تدددوص ظدددادكمنع ظدددذ راتقان  اهلل 

  :هامان باشقا صةرعشتعلةرنع

بةن علددددةر بددددار بددددذ يةرضددددة   بددددذ يددددةردك اهلل نددددع يدددداد ظئتعؤاتقددددان   –

صةرعشددددتعلةرنع   هةممعسددددع ظددددذ   . دكص   اقعرعدددد ذ! كئلعددددث ر

رنع يددددددددةر يىزعدددددددد عن تدددددددداكع يةرضددددددددة كددددددددئلع  ظددددددددذ بةن علددددددددة 

اهلل . قانددداتلعرع بعلدددةن ظورعؤالعددد ذ  عغانظاسدددمان رغعحة كئلعددد 

 :هةممعنع ظةث ياخشع بعلع  تذرسعمذ صةرعشتعلةردعن 

 .دكص سوراي ذ؟قذللعرع  نئمة دكي ذ –

   : صةرعشتعلةر 

سدددددا ا دذظدددددا قعلعؤاتعددددد ذ ؤك سدددددئنع مةدهع علدددددةص سدددددا ا شدددددىكىر   -

 .    دكص جاؤاص بئرع ذظئ تعؤاتع ذ

 :ظذلذع اهلل سوظالعنع داؤام شتذرذص

 . ر مئنع كأرضةنمذ؟ دكي ذظذال -

   :صةرعشتعلةر

 . دكي ذ  ياا سئنع كأرمعضةن -

  :صةرعشتعلةر ؟كأرسة قان اا قع ر ظع ع -



 

 

 

 

 

سددددا ا تئخعمددددذ كددددأص ظعبددددادك    ندددداؤادا سددددئنع كأرضددددةن بولسددددا  -

  تئخعمددذ كددأص دذظددا  قعلغددان  سددئنع تئخعمددذ كددأص ظذلددذغلعغان  

  :ظذلذع اهلل يةنة.   دكي ذقعلغان بوالتتع

 :صةرعشتعلةر. سوراي ذ دكص ؟ معنع ظىمى  قعلع عكةنظذالر نئ -

 .    دكي ذسةن عن جةننعتعثنع ظىمى  قعلع عكةن -

 ؟ ذالر جةننةتنع كأرضةنمذظ -

 . ياا  جةننةتنع كأرمعضةن -

  ؟ناؤادا كأرسة قان اا قعلعشاتتع -

عش ظىحىدددن جةننةتكدددة كعدددر نددداؤادا جةنندددةتنع كأرسدددة :صةرعشدددتعلةر

ننةتكددة تئخعمددذ بددةكرك  ظعشددتع اا   جةتئخعمددذ بددةكرك  تعرعشددقان

 . بوالر ظع ع باغلعغان

 :ظالعنع سوراشنع داؤام قعلع ذ ؤك مذن اا دكي ذوظذلذع اهلل س

 ؟  ذالر نئمع عن صاناه تعلعشعؤاتع ذظ -

  :صةرعشتعلةر

ظددددددذالر سددددددا ا سددددددئغعنع  دوزاخددددددتعن  صدددددداناه  ! ظددددددع ركببعمعددددددز -

  .تعلعشعؤاتع ذ

 ؟ظذالر دوزاخنع كأرضةنمذ -

 . كأرمعضةنياا  -

 :صةرعشتعلةر. ؤادا كأرضةن بولسا قان اا قع ر ظع عنا -

اؤادا دوزاخنددددع كأرضددددةن بولسددددا ظعدددد ع  ظذنعثدددد عن تئخعمددددذ    ندددد -

بدذنع   . كيد ذ د    تئخعمدذ بدة  قورققدان بوالتتدع    بةكرك  قا قان

  :بعلةن ظذلذع اهلل



 

 

 

 

 

مددددةن ظددددذالرنع مةغصددددعرك   ! سددددئلةرنع ضددددذؤاهحع قعلعمددددةنكع   -

  :تعلةرنع  بعرعصةرعش. ي ذدك  قعل ع 

  ظارعسددع ا ضددذناهكار بعددر قددذ  بددار  بددذ    ظددذالرنع! ظددع ركبددبع   -

نع دددة  بعلدددةن بدددذ يةرضدددة   شدددقا بعدددرا  ظدددذ بظدددذالردعن ظةمةسدددتع

  :ظذلذع اهلل. دكي ذ    ظذ يةردك ظولتذرذص قال عكةلضةنع ع

  ظددددددددذ بةن علددددددددةر شددددددددذن اا   ظذنعمددددددددذ مةغصددددددددعرك  قعلدددددددد ع    -

ذرذص قالغان رمددددذ كعشددددعلةردعنكع ظددددذالر بعلددددةن بعرضددددة ظولتدددد  

 «.كي ذرنع  سةؤكبع بعلةن قذتذل ذرذلع ذ  دظذال

 هةدعستعكع نةسعهةتلةر 

( ةغصددعرعتع يدداردعمع ؤك م) جةننةتكددة صددةقة  اهلل نعدد  ركهمعتددع ● 

يددداد ظئدددتع   اهلل نعددد  ركهمعتدددع اهلل ندددع   . بعلدددةن كعرضدددعلع بولعددد ذ 

 . ع ذغعنع بويعحة ياشعغان رغا بولؤك اهلل نع  بذيرع تذرع عغان

هلل ظذلددددذع ا يىملى  صددددةيغةمبةرعمعزنع  خددددةؤكر بئرعشددددعحة   أسدددد● 

قذلددددذم مئنددددع قاندددد اا    ” :ةندددد علعرع هةققعدددد ك مذندددد اا دئضددددةن  ب

عسة   ظذ مئنع ظةسلر قعلسا مةن شذ هالةتتعمةنذةصةككهالةتتة ت

مةنمذ    ظذ مئنع دعلع ا ياد ظةتسةمةن ظذنع  بعلةن بعللع ذرمةن

ظذ مئنع بعر توص كعشعلةر ظارعسدع ا    ظذنع دعلعم ا ياد ظئتعمةن

ذ ياخشع  بولغان بعر تدوص  ياد ظةتسة مةن ظذنع ظذنعث عن تئخعم

ة مددةن ظددذ   ظددذ مددةن تةركصددكة مئددثع  كةلسدد  ظعحعدد ك يدداد ظئتعمددةن 

 “ .تةركصكة يىضىرى  بارعمةن

 

 شةيتاننع  دوستلعرع

  



 

 

 

 

 

بعدددر كىندددع صدددةيغةمبةر ظةلةيهعسسددداالم سددداهابعلعرع بعلدددةن بعدددر       

شعكنع  عكع  ظأيضدة كعرعشدكة   تارغان ا تذيذقسعز بعرع ظعظأي ك ظول

 :  سورع ع ؤكرذخسة

 . سعلةردعن بعر تعلعضع  بار  دئ ع -  

  :يىملى  صةيغةمبعرعمعزأع  بعلةن سبذن

دكص « ةن كعشدددعنع  كعملعكعندددع بعلةمسدددعلةر؟ظعشدددع   ةككددد» 

 :ساهابع ر. سورع ع

ر  ةيغةمبعرع ظدددددددةث ياخشدددددددع بعلضدددددددىحع ذ صددددددداهلل ؤك ظدددددددذنع   -

 . دئ عشتع

 :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم -

م  لةنةتلةنضددةن مةخلددذا  ظعشددع  ظال عدد ا تددذرغان ظددذ ظددادك  »   -

. دئددددد ع« !ظدددددذنعثغا اهلل نعددددد  لدددددةنعتع بولسدددددذن  شدددددةيتان ذر

 :هةزعرعتع ظأمةر

ث مددةن ظددذنع  ظةضددةر رذخسددة  بةرسددة ! ظددع اهلل نعدد  صددةيغةمبعرع  – 

 :يهعسساالمصةيغةمبةر ظةلة. ؤعتة   دئ عىشذ هامان ظألتىر

  اهلل تددددةظاال ظددددذنعثغا تدددداكع   ظددددأزك نع بئسددددعؤا  ! ظددددع ظأمددددةر » 

ظددددذنع ظألتىرىشددددتعن ؤاز  .  امةتكعحددددة ياشاشددددقا رذخسددددة  بةرضددددةن  قع

 :ظان عن ساهابعلعرعضة قاراص. دئ ع« كةا

يةرضدة كئلعشدكة رذخسدة      شدةيتان بدذ   !ظعشعكنع ظئحعث ر»  - 

ا سددددئلعث ر  سأزلعرعضددددة ياخشددددع قددددذال  ظددددذنع  دئضددددةن . ظالغانعدددد ع

 .دئ ع« حع بولغانلعرعنع ياخشع ظا    ربعل ىرمةك سعلةرضة



 

 

 

 

 

. ظعحعضددة كعددردع ظددأ   ةككددةن هئلعقددع كعشددع   ظعشددعكنع ظاسددتا  

صدةيغةمبةر ظةلةيهعسسداالم   . بةشدعرك ظعد ع  ظذنع  تذرقع ناهايعتعمذ بةت

 :ظذنعث عن

دكص « كعملدةر؟  هدةمراهلعرع  سدئنع    ! ظع لةنةتلةنضىحع»  -

  :نشةيتا. سورع ع

 . جازانة يعضةنلةر -

 «؟ظذن اقتا سئنع  دوستلعرع  كع »  -

 . زعنا قعلغذ ع ر -

 «؟ سةن كعملةر بعلةن بعللة ياتعسةن»  -

 .بعلةن مةستلةر -

 « ؟مئهمانلعرع  كع »  -

 .بذال حع ر -ظوغرع -

 « ؟ع سئنع  ظةلحعلعرع  ك»  -

 . سئهعرضةرلع  قعلغذ ع ر -

عؤعتعد عغان  ذرلدذا قعل نزىثنع أكد ) ؟زىثنعد  ندذرع نئمدة   أك»  -

 «خذشاللعقع  نئمة ؟ 

 .خوتذن رنع ظاجراشتذرغان ر -ظةر -

 « ؟يضعنع  كع أس»  -

 .جىمة نامعزعنع ظوقذماي عغان ر -

سددددئنع  ! عدددد  هذزذرعدددد عن قوغ ندددد ع قعلعنغددددذ عظدددع اهلل ن »  -

 « ؟يىرعكعثنع نئمة صار ع ي ذ

 .شنعشعاهلل رازعلعقع ظىحىن جعهادقا ما غان ظات رنع  كع -



 

 

 

 

 

 ؟عسددمعثنع نئمددة ظئددرعتع  يددوا قعلعدد ذ سددئنع  ج ظذندد اقتا»  -

» 

 . غا تةؤبة قعلغذ ع رنع  تةؤبعسع اهلل -

 « ؟جعضعرعثنع نئمة صار ع ي ذ»  -

 .كىن ىز قعلعنغان تةؤبة ظعستعغفاركئحة ؤك  -

يدددةنع سدددئنع نئمدددة بعدددزار   ) ذ يىزعثندددع نئمدددة صىرىشدددتىرع  »  -

 «؟(قعلع ذ

 . يوشذرذن بئرعلضةن سةدعقة -

 « ؟كور قعلع ذ زلعرعثنع نئمةكأ»  -

  .زكئحعسع ظوقذلغان ناما -

 « ؟بوينذ نع نئمة ظةض ىرع ذ» -

 . جاماظة  بعلةن ظوقذلغان ناماز -

ان صددددىتىن شددددةيتان صددددةيغةمبةر ظةلةيهعسسدددداالم ظذنعثدددد عن سددددورعغ  

دئمدددددة  بددددذنع  بعلددددةن سددددداهابع رال    . ظال رغا جدددداؤاص بددددةردع  وسدددد 

ا نع  قانددددد اظةمدددددة  صدددددىتىن ظعنسدددددان ر شدددددةيتاننع  دوسدددددتلعرع    

ذسذسددع ةتلعرعنع بعلعؤالغددان  ؤك ظددذنع  خ كعشددعلةر ظعكددةنلعكعنع 

 . بول ع

 

  ىباغحع عكع ظالتذن ك

 

باغحعددددد ا . نددددد ا بعدددددر ظدددددادكم بعدددددر بددددداع سئتعؤاصدددددتذ  بدددددذرذنقع زاما

.   تئصعؤاصددتذىددزذلغان بعددر كظعشددلةؤئتع  ظعحددع ظالتددذن بعلددةن توشددقذ 



 

 

 

 

 

منعدد  ن ظادكصددنع كأتةرضددعنعحة ظأزعضددة بددذ بدداغنع سددئتع  بةرضددة ىظددذ ك

 :قئشعغا بئرع  ظذنعثغا

 سدددةن عن سدددئتعؤالغان باغددد عن ظعحعضدددة ظالتدددذن    ! ظدددع دوسدددتذم  -

 ىنكدع     صنع تئصعؤال ع    سةن بدذ ظالتدذن رنع ظدا    ىقا ع نغان بذ ك

 . دكصتذ      ظالتذن سئتعؤالمعغانةن سةن عن بذ باغنع  سئتعؤالغانم

  : باغنع ساتقان ظادكم

نةرسدعلةرنع بعرلعكتدة سداتتع        عكعمةن سا ا باغنعد  ظعحعد   -

 . دكصتذ ! بذ ظالتذن ر سئنع  هةققع   بذنع سةن ظئلع  كة 

شدددذن اا قعلعددد  بددداغنع ظالغدددان ظدددادكم بعلدددةن سددداتقان ظدددادكم بدددذ      

خئلدع ظدذزاا   دئ عشكعنعحة  ! دئسة سةن ظا   !سةن ظا  : ن رنعذظالت

ن رنع ذظذالرنع  هةر ظعككعسع بدذ ظالتد  . عصتذقعلعش تارتعش -تاال  

قايعدددددددل  بعرعنددددددع ظددددددذالر بعددددددر   . ظئلعشددددددتعن ظددددددأزلعرعنع قا ذرذصددددددتذ   

 . عصتذكئ عن ظادعل بعر هاكعمنع  ظال عغا بئرعش قع لمعغان عن

  :ان عن كئ عنهاكع  ظذالرنع  دئضةنلعرعنع ظا لعغ

بددددددداغنع . اصدددددددتذ؟ دكص سورسدددددددعلةرنع  بدددددددالعلعرعث ر بارمدددددددذ   -

  :سئتعؤالغان ظادكم

  : ساتقان كعشع.  كصتذد  مئنع  بعر ظوغلذم با - 

  : بذنع   بعلةن هاكع .  كصتذ  دمئنع  بعر قعزع  بار -

ظالتددذن رنع   بعرعضددة نعكدداه ص قويددذ  ر  –بددالعلعرعث رنع بعددر   –

  ظذنعثددددد عن قالغدددددان بعدددددر   ص بئدددددرعث رظدددددذ ظعككعسعضدددددة خةجلدددددة  

نع ظاشددقعنعظذنعث عنمدذ     عنع ظأزلعرعث رغدا سددةرص قعلعدث ر  قعسدم 

 .دكصتذ! تارقعتع  بئرعث رصئقعرالرغا 

 هئكايع عكع نةسعهةتلةر



 

 

 

 

 

بددذ هئكايعدد عكع هددةر   .   خةزعنعدد ذرقاناظددة  قعلعددش تىضددعمة  ● 

ظدددددددةخ قلع   ضدددددددىزك   ظعككدددددددع كعشدددددددع قاناظدددددددة  ظعضدددددددعلعرع ذر ؤك    

 . لةردعن ذركعشع

ان كعشعلةرنع دذن ا ؤك ظاخعركتتة اهلل توغرا يول ا بولغ

 . مذكاصات ي ذ

سدئتعقتا     –سدودا   -1ع  قعنع  قاند اقلع ظعنسان رنع  ظدةخ ق ● 

 . سةصةردك بعلعنع ذ – 0قوشنع ار علعقتا    -2

 

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم دذن اغا كئلع عغان يعلع يىز بةرضةن  

 صعل ؤكقةسع

 

 عغان كىنلةر مذهةممةد ظةلةيهعسساالم دذن اغا كئلع

 مةككة شةهعرع ك خعلع عن بئرع ظةبركهة. يئقعن شماقتا ظع ع

 .  أ ة  بولعنعؤاتاتتع -رعسع ا سأزظعسعملع  بعرع توغ

كةبعنع  سةؤكبع بعلةن مةككة شةهعرع ظذلذع ظذ زامان ردا 

ظةبركهة كةبعنع  . تعأارك  مةركعزعضة ظاي نغانع ع مذهع  بعر

. بذ دكرعأع ك مذهع  بعر يةر بولذص قئلعشعغا رازع ظةمةستع

بعر  عركاؤا  نهة  بئرعلضة ظةبركهة يةمةن ك ظالتذن عن

كعشعلةرنع ظأزع سال ذرغان بذ ظأز تةؤكلعكع عكع سال ذردع ؤك 

 .ا كئلع  ظعبادك  قعلعشقا بذيرع ع عركاؤعغ

تتع ؤك ظذ ظةمما كعشعلةر ظذ يةرضة كةلمة  يةنع  كةبعضة كئتة

بذنع ظاز دئضةن ك  ظةركصلةردعن بعر . يةرنع زع ارك  قع تتع

. تةرك  قعلع  قوي ع ظعحعضة ظذنع عرع  كعشع بذ  عركاؤعغا ك



 

 

 

 

 

بعنع ظأرى  تاش شقا ظذ كة. ةبركهة بذنعثغا بةكمذ غةزكصلةن عظ

 . قةسةم قعل ع

ننع  ظال عغا ظذ ناهايعتع  وث بعر قوشذن تةي ارلع ع ؤك قوشذ

عقع  مةككعضة بو قوشذن يةمةن عن  .  وث صعل رنع تعزدع

رشع  عقع  ظذالر يو  ظىستى ك ظذالرغا قا. قاراص يىرىش قعل ع

 غان بارلع  كىحلةرنع يئثع يوللعرعنع توسعماقحع بول

 . ظعلضعرلع ع

. مةككعضة ناهايعتع يئقعن ص قالغانع ع ظةبركهةنع  قوشذنع 

 عقعؤالغان مةككع عكع كعشعلةر تاغ رنع  ظىستىضة قئحع  

 . نئمة ظعش رنع  يىز بئرع عغانلعقعنع ساقلعشعؤاتاتتع بولذص

ص يىرضةن عرع مةككة ظةتعراصع ا ظوت ظةبركهةنع  ظادكمل

ظةينع  اغ عكع مةككعنع  كاتعؤئعشع . ضعلةرنع هةي كص كةتتعأت

ذتتةلع  صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمنع  بوؤعسع ظاب ذلم

شةكلع  –ظاب ذلمذتتةلع   عرايع . ظةبركهةنع  يئنعغا باردع

ظةبركهة ظذنع .   هةيؤكتلع  ظادكم ظع عكئلعشكةن  ساالصةتلع 

ع  نئمة ظذنعثغا ظاالهع ك هأرمة  بعل ىردع ؤك ظذنى  كأر

 . تةلعصع بارلعقعنع سورع ع

ذرذص ضةمنع قايتأسعلةر تذتذص كةتكةن ظعككع يىز ت -

 .بئرعشعث رنع تةلةص قعلعمةن  دئ ع ظاب ذ  مذتتةلع 

ظةبركهة ظذنعث عن بذن اا ظاددعي ضةصنع   عقعشعنع   -

  :ان هال اكىتمعضة كة هةيران قال ع ؤك ظا عغ نغ



 

 

 

 

 

مةن سعلةر ظىحىن مذقةددك  بولغان كةبعنع يعقعتقعلع  –

قال عثمذ  بذ قان اا  لعرعنع  غئمع اضعأشذ تكةلسةم سةن ظا

 . ؟ دئ عضةص بول ع 

 : ظاب ذ  مذتتةلع  سىرلى  تى  بعلةن

 قا ظذالرنع تةلةص قعلع  ضعلةرنع  ظعضعسع بولغاأمةن ت – 

لؤكتتة ظذمذ ظأز   ظة دذر  ظعضعسع بولسا اهلل  كةبعنعل ع كة

 . ظأيعنع قوغ اي ذ  دئ ع

ظاب ذ  مذتتةلعصنع  . هة بذ جاؤاص ظال ع ا تذرذص قال عظةبرك

 . ضعلعرعنع ظذنعثغا قايتذرذص بةردعتأ

هةممة ظادكم . ة خةلقع صارككةن عحعلع  ظعحع ك ظع عمةكك

لغذز بعر اهلل ظأزلعرع  وقذنذص كئلعؤاتقان بذتلعرعنع تاش ص يا

لع عن باشقا نئمة كعلةتتع ظذالرنع  قو. ا دذظا قعلعشاتتعغ

هال ا   عققع  ظةن عشلةنضةنظذالر شةهةرنع تاش ص . دكيسعز

 . لغذسع ظعش رنع ساق شقا باشلع عبو

ظاب ذلمذتتةلع  كةبعنع  ظعشعكعنع  هالقعسع عن تذتتع ؤك 

  :يعغ ص تذرذص

 .ظع ركببع  قوغ عغعن كةبة ظةهلعنع -

 .  سذنسذن بىضىن غذرذرعمةغرذرنع

 . ظةلؤكتتة هعح كعشع يعثةلمة  سئنع

 . قوغ ا ظأيعثنع  ظعنسامذ قوغ اي ذ

 . قعل ع  ؤك اهلل دعن مةدك  تعلع عدكص اهلل غا دذظا 

ضة قوشذن كةبع. عرع هذجذم قعلعش بذيرعقعنع بةردعظةبركهة ظاخ

 ا قوشذننع  ظال ع. قاراص ظذدذ  ظعلضعرلةشكة باشلع ع



 

 

 

 

 

ع ظذالر ظارقعلع  كةبعن  ظةبركهة. ع  وث صعل ر بار ظع عناهع عت

عملع  ظعس “مةهمذد”بذ صعل رنع  ظةث ظال ع ا . ظأرىمةكحع ظع ع

كةبعضة يئقعنلعشع  قالغان ا بذ . بعر ظاا صعل كئتع  باراتتع

هةرقانحة . قال ع ؤك تذرغان يةردك  أكىؤال عصعل ظورنع ا تذرذص 

ا تةركصكة ظةضةر صعلنع باشق. عذنع تذرغذزالمع ظ شسعمذقعلع

كةبة تةركصكة بذرعسع  ظةمما . قاراص هةي عسة ما اتتع

 . ما مايتتع

لعرعضة بعر خعل عظعح. ظعشتعن هةممة ظادكم هةيران قال عبذ 

.  وقذم بعر ضةص بار دكص ظوي شتع بذنعث ا. قورقذنح  ىشتع

 قوشذن قايتا هذجذمغا ظأتمةكحع بولذص تذرغان ا ظةقعللةرنع

 .يران قال ذرع عغان بعر ظعش بول عهة

وخشاي عغان بعر قذ  توصع ظاسمان يىزع ك قارلعغا قا ظ

بذ قذش ر توصع . ظع ع“ ظةبةبعل قذشلعرع ”  بذالر . كأرىن ع

بعر قذ   هةر. قوشذنع ظىستى ك ظذ ذشقا باشلع ع ظةبركهةنع 

  ظاغزع ا بعر دعن بولذص ظىح تا  ظعككع  ا ضعسع ا بعردعن

ظذ تاش رنع  كةلضةن بولذص   تا  ظالغان هال اكعحع

ظذ تا  تةككةن هةر بعر ظادكمنع . ظذ رعغعنعغا ظاتاتتع

قوشذن صاتصاراا بولذص . كتتع ياكع ظئغعر يارع ار قع تتعظألتىر

ر ظةمما قذش . ةرلةر كعرعؤالغع ك  تىشى  ظعستعشةتتعظةسك

ةنع  ظةبركهظةبةبعل قذشلعرع . ظذالرنع  ظارقعسع عن قوغ يتتع

 . صعركث قعلعؤكتتع -قوشذنعنع تعرك

 . يارعلعنع  ظاغرع  ظازابع ا ظأل عظةبركهة ظئتعلغان تاش ردعن 



 

 

 

 

 

يةنة بعر قئتع   بذ ؤكقة بعلةن اهلل نع   ةكسعز قذدعرعتع

مذتةككةبعر ظةبركهة ؤك ظذنع  صعللعرع بعلةن . نامايةن ك بول ع

قان كعحع  كىحلةن ىرىلضةن قوشذنع كعحع  قذش ر ظات

   .  صىتىنلة   تارمار بول ع بعلةن كىحع تاش رنع 

دئضعنع ك   “قوغ اي ذ ظأز ظأيعنعاهلل ”تةلعصنع  خذددع ظاب ذلمذت

بذ ؤكقةلعكتعن كئ عن كةبعنع  . استعن  اهلل ظأز ظأيعنع قوغ ع عر

 . ةبعلعسعنع  هأرمعتع تئخعمذ ظاشتعؤك قذركيش ق

بذ . دكص ظاتال ع“ صعل ؤكقةسع”بذ ؤكقةلع  ظةركصلةر ظارعسع ا 

صعل ؤكقةسع . ذهع  بعر تارعخعي باش نما بول عهةم م

بذ ؤكقةلع  قذرظان . يعلعغا توغرا كةلضةنع ع – 073  مع دع ةنع

 :سىرعسع ك مذن اا بايان قعلعنغان كةرعمنع  صعل

 صةرؤكردعضارعثنع  ععل ظعضعلعرعنع قان اا قعلغانلعقعنع

معكرعنع بةربا   -رنع  هع لة ظذ ظذال. كأرمع عثمذ؟

. توص قذش رنع ظةؤكتتع -ظذ ظذالرنع  ظىستعضة توص  قعلمع عمذ؟

ظذالرنع  اينعؤئتعلضةن   قذش ر ظذالرغا ساصا  تاش رنع ظئتع 

  . سامان ك  قعلعؤكتتع

 نةسعهةتلةر 

ىللع  بعلةن هةر بعر مىشك. هلل دعن ظىمى سعزلةنمةسلع  الزع ا

 .ذربعر ظاسانلع  بارد

 

 غاردعكع ظىح يولذ عنع  دذظاسع

 



 

 

 

 

 

كةا . يولذ ع بعرلعكتة سةصةرضة  عقعصتذبذرذنقع زامان ا ظىح 

لعنعش ظىحىن بعر بولغان ا يامغذر يئغع  كئتع  بذ ظىحعسع دال ع

ظذالر غارنع  ظعحع ك تذرغان ا تاغ عن دومذالص . غارغا كعرعؤاصتذ

نع  ظاغزعنع  ىشكةن بعر تا  دك  غارنع  ظاغزع ا توختاص غار

غارنع  .  ك  دكرعأع ك صىتىنلة  ظئتعؤاصتذمكعن بولمعغعذ عقعش م

ع ك قكع هةقظعحع عكع كعشعلةر بذ يةردعن قان اا  عقعش كئرككلع

 :بذ يولذ ع ر ظاخعرع ا.  ارك ظوي شقا باش صتذ

اهلل ظىحىن قعلغان ياخشع ظعشلعرعمعزنع بايان قعلع   – 

  ع عنحعلعقتعن قذتذل ذرعشع مىمكعنقعلغان دذظايعمعز بعزنع بذ ق

ن ظذالرنع  ظعحع عكع بعرع دذظا بذنع  بعلة دك -ديع شعصتذ

 .قعلعشنع باش صتذ

ظذالرنع مةن . ظانام بار ظع ع –مئنع  قئرعغان ظاتا ! ظع اهلل

كةا كعرضةن ك ظال ع بعلةن ظذالرنع . ناهع عتع ياخشع باقاتتع 

. ع ؤك هايؤان رنع تويغذزاتتع ةرن  ظان عن ظاظعلةم عكعلع تويغذزاتت

ة تة بعر كىنع ظوتذن يعغعش ظىحىن يعراق رغا كئتع  قئلع  ك

ظانام  ظأيضة قايتقعنعم ا قارعسام. ظأيضة كة رك  قايتع  كةل ع 

ظذالر ظىحىن سىب ساغ ع   ظذالر يةنع  . بعلةن دادام ظذخ ص قاصتذ

كعلةرضة ؤك ظذالرنع تويغذزما  تذرذص ظاظعلةم ع. ظذخ ؤاتاتتع

ظذالرنع . غان نةرسة بئرعشنع راؤا كأرمع ع هايؤانلعرعمغا يةي ع

ن صذتلعرعمغا بالعلعرع  ظا لعقتع. تعشقا هةم قع مع ع عظويغ

مةن سىب قا عسعنع قولذم ا تذتقعنعمحة . ظئسعلع  يعغلعشاتتع

تتا تاث ظئتع    هةذمنعشعنع كىتى  تذردعظانامنع  ظويغ –ظاتا 



 

 

 

 

 

ذ ظويغان ع ؤك ظاخعردا ظانام بعلةن دادامم. تعكىنمذ  عقع  كةت

 . سىتلعرعنع ظعحعشتع

ظةضةر بذ .  نع سئنع  رازعلعقع  ظىحىن قعل ع ظع اهلل بذ ظعش

ن ظاشذ توساقتعن ظعشعم عن رازع بولغان بولساث يولعمعزنع توسقا

 !بعزنع قذتقازغعن

ظةمما بذ يةردعن . ظئحعلعصتذ توساا بعرظاز بذ دذظادعن كئ عن 

 .  عكةنيعقع  كةتكعلع بولما 

 : صتذظعككعنحع يولذ ع دذظاسعنع باش 

. تعمذ  عرايلع  بعر قعزع بار ظع عتاغامنع  ناهايع! ظع اهلل -

نعثغا ظذ. ظادكم عن بةكرك  ياخشع كأركتتع  ظذنع هةممة

.   ظةمما ظذ ما ا ماقذ  بولمع عيئقعن شماا ظويع ا بول ذم

. ئنع  قئشعمغا كةل ععل ظأتى  ظذ مظارع عن بعر مةزض

نع دئ ع ؤك ظأزعنع  يوقسذللذا ؤك ظا ار علعقتا قالغانلعقع

مةن ظذنعثغا مئنع  تةلعؤعمضة . مةن عن ياردكم سورع ع

ظذ ماقذ  . دانة تعل  بةردع  123رتع بعلةن ماقذ  بولذ  شة

مةن ظأز ظارزذيعمغا يئتة  دكص . بولذشقا مةجبذر ظع ع

  :تذرغان ا ظذ

عغان شةكعل ك ظعضة بولمعغعن  اهلل توسما ا   قورااهلل دعن  -

 . دئ ع

كةل ع  ؤك ظذنعثغا مةن بذ سأزنع ظا  ص ظئسعمضة 

  ظذ ضةر ة ظعنسان ر ظعحع ك ظةث ياخشع كأرع عغان يئقعن شمع ع 

ن رنعمذ بةرضةن ظالتذ. ذشعغا قارعما  ظذنعثغا تةضمع ع ظادعمع  بول

 . قايتذرذص ظالمع ع 



 

 

 

 

 

  عقع  ظىحىن بذ ظعشتعن ؤاز كة تع ن عن قورققانلسة! ظع اهلل

غان بذ بولساث يولعمعزنع توسعؤال بولغان مئنع  بذ ظعشعم عن رازع

 ! توساقتعن بعزنع قذتقازغعن

ظةمما يةنع  عصتذ توساا بعر ظاز ظئحعلكئ عن  بذ دذظادعن

 . صتذ عقع  كةتكعلع بولما

  :باش صتذ ع دذظاسعنع ذنحع يولعبذ قئتع  ظىح

ايعتع كأص كعشعلةرنع بعر زامان ردا مةن ناه! ظع اهلل

. قعلعرعنع ؤاقتع ا بئرع  تذراتتع ظذالرنع  ظعش هة. ظعشلعتةتتع 

مةن . بعرع هةققعنع ظالما  كئتع  قاصتذصةقة  ظذالرنع  ظعحع عن 

بعر زامان ردعن . هةققعنع ظذنع  نامع ا ظعشلةتتع  ظذنع  ظعش

ظذزذن يعل ر ظأتى  بعر . كةتتع كئ عن ظذنع  مئلع كأصع ع  

 :ظعشحع كةل ع ؤك

 :مةنمذ. مئنع  ظعش هةققعمنع بةرضعن  دئ ع –

 ر ؤك تأضعلةرنع    قويسةن كأرى  تذرغان ظاشذ كالع ر – 

 .دئ ع ! هةممعسع سئنع   بذالرنع ظئلع  كةتكعن

 :بذ ظعشحع بةك  هةيران قال ع ؤك

 :مةن. دئ ع! مئنع مةسخعرك قعلمعغعن –

  بذالرنع  هةممعسع هةرضعز سئنع مةسخعرك قعلمع ع ! ااي – 

   مةن سئنع  ظالما  كةتكةن ظعش هةققعثنع سئنع سئنع 

  شذنع  بعلةن سةن نامعث ا ظعشلعتع  كأصةيتع  قوي ذم

نةرسعلةرنع  هةممعسع سئنع  بول ع  كأرى  تذرغان ظاشذ 

 . دئ ع 



 

 

 

 

 

نع ظئلع  وصلعرعنع  هةممعسعبذنع  بعلةن ظذ ظعشحع ظذ ما  ت

 .  كةتتع

مئنع  بذ ظعشحعنع  هةققعنع قوغ عشعم عن مةن عن ! ظع اهلل

 ! بذ توساقنع ظئحع  بةرضعن ضةث بعزرازع بولغان بولسا

بذ ظىح يولذ ع . توساا صىتىنلة  ظئحعلعصتذ بذ دذظادعن كئ عن

 . علعصتذظئحعلغان يةردعن  عقع  يوللعرعنع داؤام ق

 نةسعهةتلةر 

اهلل ظأزع . شعلع  قعلعش اهلل نع رازع قعلع ذخظعنسان رغا يا● 

قنع  مذكاصاتعنع بةرمة  ظىحىن قعلعنغان هةر بعر ياخشعلع

ظاسان ؤاقعت ردا قعلعنغان ياخشعلع  قع عن كىنلةردك . قالماي ذ

 . عقتعن قذتذلذشقا سةؤكصكار بولع ذقع عنحعل

 

 ايمعنعكئفلنع  صذش

 

ظذ . كةنع بار ظعل ظعسعملع  بعر كعشبذرذنقع زامان ا كعف

بعر كىنع .  عكةنيانمايقعلعشتعن  امان ظعش رنعهةرقان اا ي

. صتذاص كةمذهتاج بولذص قالغان بعر ظايا  كعفل عن ياردكم سور

 :كعفل

. كصتذصشذرساث مةن سا ا ياردكم قعلعمةن  دظأزك نع ما ا تا – 

ل كعف. ذصتذقا كعفلنع  تةلعؤعضة ماقذ  بولظايا   ارعسعز بولغا 

كعفل ظذ ظايال عن صاي علعنا  . ئرعصتذتا  تعل  ب 03ظايالغا  ظذ

  :كعفل. صتذا  تعتركشكة ؤك يعغ شقا باش ظذ ظايدكص تذرذشعغا 

  :ظذ ظايا  يعغ ص تذرذص. اصتذنئمعشقا يعغ يسةن؟ دكص سور -



 

 

 

 

 

مةن هاياتعم ا هعحقا ان مذن اا بعر ضذناه ظعشنع قعلع   -

نع مةجبذر قعلع  قويغعنع بذ ضذناهقا مئ. باقمعغان ظع ع 

  ظةمما اهلل دعن ع  هةدع عن ظارتذا صئقعرلعقعم ذرمئن

 ظأزع كعفل. دكصتذ أعل بولعؤاتعمةن ؤك قورقذؤاتعمةن خع

 :قئلع ظا لعغان بذ سأزلةردعن هةيرانلع  ظعحع ك 

دك؟ ظةضةر  -غ ؤئتعصسةندئمة  سةن اهلل دعن قورقذص يع  – 

  ضةن صذللعرع  سئنع  بولسذنظذن اا بولسا سةن كةتكعن  بةر

ع  امةتلةر بةرضةن بولسعمذ مةن يةنئاهلل ما ا مذنحعلع  كأص ن

! اهلل بعلةن قةسةم قعلعمةنكع. ضذناه رغا  أكى  يىرىصتعمةن

بذن عن كئ عن اهلل نع  بذيرعغانلعرعغا هعحقا ان قارشع 

هةم ك  دكصتذ! علمايمةنهعحقان اا ضذناه ظعش ق عقمايمةن ؤك 

  .قعلعصتذتةؤبة لعرعغا ضذناه

 .صتذشذ كعحعسع تذيذقسعز ظألى  قا كعفل

اهلل ”  ضةكعفلنع  ظعشعكعكعشعلةر  ظعككعنحع كىنع ظةتعضةن ك  

دئضةن خة  يئزعلغانلعقعنع “ كعفلنع مةغصعرك  قعل ع 

 . ىشىصتذكأر

 نةسعهةتلةر 

نلعق رنع قعلعشقا صئقعرلع  ؤك ظا لع  هةرقان اا ياما● 

لةص هاال  ظةجعرضة ظئرعشعشعمعز  شذ ا ظعش. ذمةجبذر قعلع 

 . الزع  قا تعرعشعشعمعزرغا مذهتاج بولماسلعقباشقع 

 . ظعشنع  بئشع اهلل دعن قورقذشتذر هةر● 

ذناه تةؤبة قعلغذ ع هعحقان اا ض يضذناهلعرع عن هةقعقع● 

 . ظعشلعمعضةن ك  صاكلعنع ذ



 

 

 

 

 

 

 ناماز ضذناه رنع ياصع ذ

  

االمنع   ساهابع ردعن ظةبذ ظذمامة رعؤاية  صةيغةمبةر ظةلةيهعسس

علعرع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ساهاب: قعلع  مذن اا دكي ذ

شذ  اغ ا بعر ظادكم كعرع  كةل ع . بعلةن مةسأع تة ظولتذراتتع

 : ؤك صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا

ا ا   ملع ع مةن بعر ضذناه ظعش! ظع اهلل نع  صةيغةمبعرع –

صةيغةمبةر . دئ ع! أرا قعلغعنظذنع  جازاسعنع ظع

ظادكم ظذ . م ظذ ظادكمضة هعحبعر ضةص قعلمع عظةلةيهعسساال

هعسساالم يةنع  صةيغةمبةر ظةلةي. ظذ سأزعنع يةنة تةكرارلع ع

تع كعرع  قال ع ؤك شذ ظارع ا ناماز ؤاق. بعرنئمة دئمع ع

ناماز ظوقذلذص بولذنغان ا ظذ ظادكم يةنة . ناماز ظوقذل ع

. غا كعرعؤال عسعةيهعسساالمنع  ظارقعظةل صةيغةمبةر

  :صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم

 كامعل ناهايعتع نعسةن ظأيعث عن  عقان ا تاهاركت»  –

 :ظذ ظادكم. دئ ع« ظالغان ظةمةسمع ع  ؟ 

صةيغةمبةر . دئ ع! شذن اا ظع اهلل نع  صةيغةمبعرع -

  :ظةلةيهعسساالم

دكص « مذ ؟بعلةن بعرضة ناماز ظوقذمع عثظان عن بعزنع  » -

 :ظذ ظادكم .سورع ع

صةيغةمبةر . دئ ع! ظوقذدذم  ظع اهلل نع  ظةلحعسع -

  :ظةلةيهعسساالم



 

 

 

 

 

 . دئ ع« تةظاال ضذناهعثنع كة ىردع ذن اا بولسا اهلل ظ» -

 نةسعهةتلةر 

ظعنعقكع بة  ؤاخ ناماز  وث ضذناه رنع قعلماسلع  شةرتع ● 

ظارعلعقع ا  ناماز بعلةن يةنة بعر ؤاخ ناماز ؤاخبعر  بعلةن

 . رنع  كة ىرعلعشعضة سةؤكص بولع ذقعلعنغان كعحع  ضذناه 

تاهارك  ظئلعش . ع كامعل ظئلعش ضذناه رنع يذيع ذتاهاركتن● 

ظىحىن قوللعرعنع ياخشع يذيذص صاكعزلعغان ا قو  بعلةن 

ق رنع  ظعشلةنضةن ضذناه ر تعرناق رنع  ظذ ع ؤك بارما

 . ظارعسع عن  عققع  كئتع ذ

بعلةن     جةينةكلعرعنعثسذ بئرع  يىزع ئغعز ؤك بذرنذ غاظ● 

غا مةسه قعلع  ثيذغان ا ؤك بئشع ثنعقوشذص بعلةكلعرع

بعلةن قوشذص يذغان ا صىتىن   نع ظوشذقلعرعثصذتلعرع

 . لعرعث عن يذيذنذص صاك نغان ك  بولعسةنضذناه

 عنعث ااهلل ظىحىن سةج عضة قويذص ناماز قعلغ ة نعصعشان● 

  . صاكعز بولعسةن – عن صاكلعنع  صا  ثضذناهلعرعصىتىن 

 
--- كىتاپ ھەققىدە بىلگىلەر

 .مۇرشىدە ئۇيسال: كىتاپنىڭ مۇئەللىپى

 . ئۇيسال نەشىرياتىدا نەشىر قىلىنغان

 

 : التىنچە يېزىلىشىىلەرنىڭ كىتاپ ئىسمى ۋە ئاالقىدار بىلگ
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