
 :ٌّب اؽزؼش أثٛ ثىش اٌظذ٠ك سػٟ هللا ػٕٗ ٚأسػبٖ ؽ١ٓ ٚفبرٗ لبي 

 . ٚ عبءد عىشح اٌّٛد ثبٌؾك رٌه ِب وٕذ ِٕٗ رؾ١ذ 

: ٚ لبي ٌؼبئشخ 

فاْ اٌؾٟ أٌٚٝ ثبٌغذ٠ذ , فاغغٍّٛ٘ب ٚ وفٕٟٛٔ ف١ّٙب , أظشٚا صٛثٟ ٘ز٠ٓ 

. ِٓ ا١ٌّذ 

: ٚ ٌّب ؽؼشرٗ اٌٛفبح أٚطٝ ػّش سػٟ هللا ػٕٗ لبئال 

ئْ هلل ػض ٚ عً ؽمب ثب١ًٌٍ ال : ئْ أٔذ لجٍذ ػٕٟ , ئٟٔ أٚط١ه ثٛط١خ 

ٚ ئٔٗ ال ٠مجً إٌبفٍخ ؽزٝ , ٚ ئْ هلل ؽمب ثبٌٕٙبس ال ٠مجٍٗ ثب١ًٌٍ , ٠مجٍٗ ثبٌٕٙبس 

ٚ ئّٔب صمٍذ ِٛاص٠ٓ ِٓ صمٍذ ِٛاص٠ٕٗ فٟ ا٢خشح ثارجبػُٙ , رإدٜ اٌفش٠ؼخ 

ٚ ؽك ١ٌّضاْ ٠ٛػغ ف١ٗ اٌؾك أْ , ٚ صمٍذ رٌه ػ١ٍُٙ , اٌؾك فٟ اٌذ١ٔب 

ٚ ئّٔب خفذ ِٛاص٠ٓ ِٓ خفذ ِٛاص٠ٕٗ فٟ ا٢خشح ثبرجبػُٙ , ٠ىْٛ صم١ال 

ٚ خفزٗ ػ١ٍُٙ فٟ اٌذ١ٔب ٚ ؽك ١ٌّضاْ أْ ٠ٛػغ ف١ٗ اٌجبؽً أْ , اٌجبؽً 

. ٠ىْٛ خف١فب

 

 

 
 ٌّٚب ؽؼٓ ػّش

أعٍّذ ؽ١ٓ وفش , ٠ب أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ .. : فمبي , عبء ػجذهللا ثٓ ػجبط .. 

ٚ , ٚ عب٘ذد ِغ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ؽ١ٓ خزٌٗ إٌبط , إٌبط 

ٚ رٛفٟ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ , لزٍذ ش١ٙذا ٚ ٌُ ٠خزٍف ػ١ٍه اصٕبْ 

. عٍُ ٚ ٘ٛ ػٕه ساع 

ٚ هللا ٌٛ , اٌّغشٚس ِٓ غشسرّٖٛ : فمبي , أػذ ِمبٌزه فأػبد ػ١ٍٗ : فمبي ٌٗ 

.  أْ ٌٟ ِب ؽٍؼذ ػ١ٍٗ اٌشّظ أٚ غشثذ الفزذ٠ذ ثٗ ِٓ ٘ٛي اٌّطٍغ 

وبْ سأط ػّش ػٍٝ فخزٞ فٟ ِشػٗ اٌزٞ ِبد : ٚ لبي ػجذهللا ثٓ ػّش 

. ف١ٗ 

. ػغ سأعٟ ػٍٝ األسع : فمبي 

! ِب ػ١ٍه وبْ ػٍٝ األسع أٚ وبْ ػٍٝ فخزٞ ؟: فمٍذ 

. ػؼٗ ػٍٝ األسع , ال أَ ٌه : فمبي 

. فٛػؼزٗ ػٍٝ األسع : فمبي ػجذهللا 

. ٠ٍٟٚ ٠ًٚٚ أِٟ ئْ ٌُ ٠شؽّٕٟ سثٟ ػض ٚ عً: فمبي 

 

 

 



 أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػضّبْ ثٓ ػفبْ سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ

: لبي ؽ١ٓ ؽؼٕٗ اٌغبدسْٚ ٚ اٌذِبء رغ١ً ػٍٝ ٌؾ١زٗ 

. ال ئٌٗ ئال أٔذ عجؾبٔه ئٟٔ وٕذ ِٓ اٌظب١ٌّٓ 

اٌٍُٙ ئٟٔ أعزؼذ٠ه ٚ أعزؼ١ٕه ػٍٝ ع١ّغ أِٛسٞ ٚ أعأٌه اٌظجش ػٍٝ ث١ٍزٟ 

 .

ففزؾٖٛ فٛعذٚا ف١ٗ . ٌّٚب ئعزشٙذ فزشٛا خضائٕٗ فٛعذٚا ف١ٙب طٕذٚلب ِمفال 

ٚسلخ ِىزٛثب ػ١ٍٙب 

 (٘زٖ ٚط١خ ػضّبْ) 

. ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ 

ػضّبْ ثٓ ػفبْ ٠شٙذ أْ ال ئٌٗ ئال هللا ٚ ؽذٖ ال شش٠ه ٌٗ ٚ أْ ِؾّذا ػجذٖ 

ٚ أْ هللا ٠جؼش ِٓ فٟ اٌمجٛس ١ٌَٛ ال س٠ت ف١ٗ ئْ . ٚ سعٌٛٗ ٚ أْ اٌغٕخ ؽك 

. ػ١ٍٙب ٠ؾ١ب ٚ ػ١ٍٙب ٠ّٛد ٚ ػ١ٍٙب ٠جؼش ئْ شبء هللا . هللا ال ٠خٍف ا١ٌّؼبد 

 

 

 
 أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت سػٟ هللا ػٕٗ 

ثؼذ أْ ؽؼٓ ػٍٟ سػٟ هللا ػٕٗ 

ِب فؼً ثؼبسثٟ ؟ :  لبي 

أخزٔبٖ : لبٌٛ 

فاْ أٔب ػشذ سأ٠ذ ف١ٗ , ٚ اعمٖٛ ِٓ ششاثٟ , أؽؼّٖٛ ِٓ ؽؼبِٟ : لبي 

. ٚ ئْ أٔب ِذ فبػشثٖٛ ػشثخ ٚاؽذح ال رض٠ذٖٚ ػ١ٍٙب , سأ٠ٟ 

ال رغبٌٟ فٟ اٌىفٓ فأٟ عّؼذ سعٛي : صُ أٚطٝ اٌؾغٓ أْ ٠غغٍٗ ٚ لبي 

الرغبٌٛا فٟ اٌىفٓ فأٗ ٠غٍت عٍجب عش٠ؼب : هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠مٛي 

فاْ وبْ , ٚ ال رجطئٛا , ئِشٛا ثٟ ث١ٓ اٌّش١ز١ٓ ال رغشػٛا ثٟ : ٚ أٚطٝ 

. ٚ ئْ وبْ ششا أٌم١زّٟٛٔ ػٓ أوزبفىُ , خ١شا ػغٍزّٟٛٔ ئ١ٌٗ 

 

 

 
 ِؼبر ثٓ عجً سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ

.. ؽ١ٓ ؽؼشرٗ اٌٛفبح .. اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ ِؼبر ثٓ عجً 

.. : لبئال ... ٔبدٜ سثٗ .. ٚ عبءد عبػخ اإلؽزؼبس 



اٌٍُٙ ئٔه رؼٍُ إٟٔٔ ِب وٕذ .. ٚ أٔب ا١ٌَٛ أسعٛن , ٠ب سة ئٕٟٔ وٕذ أخبفه 

ٚ , ٚ ئّٔب ٌظّأ اٌٙٛاعش .. ٚ ال ٌغشط األشغبس , أؽت اٌذ١ٔب ٌغشٞ األٔٙبس 

. ٚ ِضاؽّخ اٌؼٍّبء ثبٌشوت ػٕذ ؽٍك اٌؼٍُ , ِىبثذح اٌغبػبد 

... ال ئٌٗ ئال هللا :صُ فبػذ سٚؽٗ ثؼذ أْ لبي 

ٔؼُ اٌشعً ِؼبر .. : سٜٚ اٌزشِزٞ أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ لبي 

ثٓ عجً 

أسؽُ إٌبط : ٚ سٜٚ اٌجخبسٞ أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ لبي 

. ٚ أػٍُّٙ ثبٌؾالي ٚ اٌؾشاَ ِؼبر ... ئٌٝ أْ لبي .... ثأِزٟ أثٛثىش 

 

 

 
 ثالي ثٓ سثبػ سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ 

..  ٚا ؽضٔبٖ : لبٌذ صٚعزٗ .. ؽ١ّٕب أرٝ ثالال اٌّٛد 

ال رمٌٟٛ : ٚ لبي .. فىشف اٌغطبء ػٓ ٚعٙٗ ٚ ٘ٛ فٟ عىشاد اٌّٛد 

ٚ لٌٟٛ ٚا فشؽبٖ , ٚاؽضٔبٖ 

. ِؾّذا ٚ طؾجٗ ..غذا ٍٔمٝ األؽجخ :  صُ لبي 

 

 

 
  أثٛ رس اٌغفبسٞ سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ

ِب ٠جى١ه ؟ : فمبي .. ثىذ صٚعزٗ .. ٌّب ؽؼشد أثب رس اٌٛفبح 

ٚ و١ف ال أثىٟ ٚ أٔذ رّٛد ثأسع فالح ٚ ١ٌظ ِؼٕب صٛة ٠غؼه : لبٌذ 

... وفٕب 

ال رجىٟ ٚ أثششٞ فمذ عّؼذ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠مٛي : فمبي ٌٙب 

١ٌّٛرٓ سعً ِٕىُ ثفالح ِٓ األسع ٠شٙذٖ ػظبثخ ِٓ :ٌٕفش أٔب ُِٕٙ 

اٌّإ١ِٕٓ 

ٚ أٔب اٌزٞ أِٛد , ٚ ١ٌظ ِٓ أٌٚئه إٌفش أؽذ ئال ٚ ِبد فٟ لش٠خ ٚ عّبػخ 

ٚ هللا ِب وزثذ ٚ ال وزثذ فبٔظشٞ اٌطش٠ك , ثفالح 

أٔٝ ٚ لذ ر٘ت اٌؾبط ٚ رمطؼذ اٌطش٠ك :لبٌذ 

ِب ٌه ٠ب أِخ : فمبي أظشٞ فارا أٔب ثشعبي فأٌؾذ صٛثٟ فأعشػٛا ئٌٟ فمبٌٛا 

هللا ؟ 

.. اِشؤ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ رىفٛٔٗ : لبٌذ 

ِٓ ٘ٛ ؟ : فمبٌٛا 



أثٛ رس : لبٌذ 

طبؽت سعٛي هللا : لبٌٛا 

ففذٖٚ ثأثبئُٙ ٚ أِٙبرُٙ ٚ دخٍٛا ػ١ٍٗ فجششُ٘ ٚ روش ٌُٙ اٌؾذ٠ش 

ال ٠ىفٕٕٟ أؽذ وبْ أ١ِش أٚ ػش٠فب أٚ ثش٠ذا , أٔشذوُ ثبهلل : ٚ لبي 

فىً اٌمَٛ وبٔٛا ٔبٌٛا ِٓ رٌه ش١ئب غ١ش فزٝ ِٓ األٔظبس فىفٕٗ فٟ صٛث١ٓ 

ٌزٌه اٌفزٝ 

ٚ طٍٝ ػ١ٍٗ ػجذهللا ثٓ ِغؼٛد 

فىبْ فٟ رٌه اٌمَٛ 

. سػٟ هللا ػُٕٙ أعّؼ١ٓ

 

 

 
 اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ أثٛاٌذسداء سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ

: لبي ... ٌّب عبء أثب اٌذسداء اٌّٛد 

أال سعً ٠ؼًّ ٌّضً ِظشػٟ ٘زا ؟ 

أال سعً ٠ؼًّ ٌّضً ٠ِٟٛ ٘زا ؟ 

أال سعً ٠ؼًّ ٌّضً عبػزٟ ٘زٖ ؟  

. صُ لجغ سؽّٗ هللا

 

 

 
 عٍّبْ اٌفبسعٟ سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ 

ِب ٠جى١ه ؟ : فم١ً ٌٗ , ثىٝ عٍّبْ اٌفبسعٟ ػٕذ ِٛرٗ 

ػٙذ ئ١ٌٕب سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أْ ٠ىْٛ صاد أؽذٔب وضاد : فمبي 

. ٚ ؽٌٟٛ ٘زٖ األصٚاد , اٌشاوت 

!  ئّٔب وبْ ؽٌٛٗ ئعبٔخ ٚ عفٕخ ٚ ِطٙشح : ٚ ل١ً 

ئٔبء ٠غّغ ف١ٗ اٌّبء : اإلعبٔخ 

اٌمظؼخ ٠ٛػغ ف١ٙب اٌّبء ٚ اٌطؼبَ : اٌغفٕخ 

. ئٔبء ٠زطٙش ف١ٗ: اٌّطٙشح 

 

 

 
 اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ ػجذهللا ثٓ ِغؼٛد سػٟ هللا ػٕٗ



٠ب ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذهللا : ٌّب ؽؼش ػجذهللا ثٓ ِغؼٛد اٌّٛد دػب ئثٕٗ فمبي 

: فاؽفظٙٓ ػٕٟ , ئٟٔ أٚط١ه ثخّظ خظبي , ثٓ ِغؼٛد 

. فاْ رٌه غٕٝ فبػً , أظٙش ا١ٌأط ٌٍٕبط 

. فاْ رٌه فمش ؽبػش , ٚ دع ِطٍت اٌؾبعبد ئٌٝ إٌبط 

. ٚ ال رؼًّ ثٗ , ٚ دع ِب رؼززس ِٕٗ ِٓ األِٛس 

. فبفؼً , ٚ ئْ ئعزطؼذ أال ٠أرٟ ػ١ٍه ٠َٛ ئال ٚ أٔذ خ١ش ِٕه ثبألِظ 

. وأٔه ال رظٍٟ ثؼذ٘ب , ٚ ئرا ط١ٍذ طالح فظً طالح ِٛدع 

 

 

 
 اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ عجؾ سعٛي هللا ٚ ع١ذ شجبة أً٘ اٌغٕخ سػٟ هللا ػٕٗ

: لبي , ٌّب ؽؼش اٌّٛد ثبٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ سػٟ هللا ػّٕٙب 

: فأخشط فمبي , أخشعٛا فشاشٟ ئٌٝ طؾٓ اٌذاس 

! فأٟ ٌُ أطت ثّضٍٙب , اٌٍُٙ ئٟٔ أؽزغت ٔفغٟ ػٕذن 

 

 

 
 اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ سػٟ هللا ػٕٗ

.. أعٍغٟٛٔ : لبي ِؼب٠ٚخ سػٟ هللا ػٕٗ ػٕذ ِٛرٗ ٌّٓ ؽٌٛٗ 

: ٚ لبي .. صُ ثىٝ , .. فغٍظ ٠زوش هللا .. فأعٍغٖٛ 

أِب وبْ ٘زا ٚ , ..عئذ رزوش سثه ثؼذ االٔؾطبَ ٚ االٔٙذاَ .. ا٢ْ ٠ب ِؼب٠ٚخ 

! غغ اٌشجبة ٔؼ١ش س٠بْ ؟

: صُ ثىٝ ٚ لبي 

اٌٍُٙ ألً اٌؼضشح ٚ .. اسؽُ اٌش١خ اٌؼبطٟ را اٌمٍت اٌمبعٟ , ٠ب سة , ٠ب سة 

... ٚ عذ ثؾٍّه ػٍٝ ِٓ ٌُ ٠شط غ١شن ٚ ال ٚصك ثأؽذ عٛان .. اغفش اٌضٌخ 

. صُ فبػذ سػٟ هللا ػٕٗ

 

 

 
 اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ ػّشٚ ثٓ اٌؼبص سػٟ هللا ػٕٗ 

ٚ ؽٛي ٚعٙٗ ئٌٝ .. ثىٝ ؽ٠ٛال .. ؽ١ّٕب ؽؼش ػّشٚ ثٓ اٌؼبص اٌّٛد 

....  ِب ٠جى١ه ٠ب أثزبٖ ؟ أِب ثششن سعٛي هللا :فمبي ٌٗ ئثٕٗ , اٌغذاس 



شٙبدح ... ئْ أفؼً ِب ٔؼذ : فألجً ػّشٚ سػٟ هللا ػٕٗ ئ١ٌُٙ ثٛعٙٗ ٚ لبي 

.. ٚ أْ ِؾّذا سعٛي هللا , أْ ال ئٌٗ ئال هللا 

.. ئٟٔ وٕذ ػٍٝ أؽجبق صالس 

ٚ ال , ٌمذ سأ٠زٕٟ ٚ ِب أؽذ أشذ ثغؼب ٌشعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ِٕٟ 

فٍٛ ِذ ػٍٝ رٍه اٌؾبي ٌىٕذ , أؽت ئٌٝ أْ أوْٛ لذ اعزّىٕذ ِٕٗ فمزٍزٗ 

.....  ِٓ أً٘ إٌبس

: أر١ذ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ فمٍذ , فٍّب عؼً هللا اإلعالَ فٟ لٍجٟ 

.. فمؼجذ ٠ذٞ : لبي , فجغؾ ١ّ٠ٕٗ , ئثغؾ ١ّ٠ٕه فألثب٠ؼٕه 

ِب ٌه ٠ب ػّشٚ ؟ : فمبي 

أسدد أْ أشزشؽ : لٍذ 

رشزشؽ ِبرا ؟ : فمبي 

. أْ ٠غفش ٌٟ : لٍذ 

ٚ أْ اٌٙغشح رٙذَ ِب وبْ , أِب ػٍّذ أْ اإلعالَ ٠ٙذَ ِب وبْ لجٍٗ : فمبي 

ٚ أْ اٌؾظ , لجٍٙب 

 ٠ٙذَ ِب وبْ لجٍٗ ؟ 

ٚ ِب وبْ أؽذ أؽت ئٌٟ ِٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٚ ال أؽٍٝ فٟ 

ٚ ٌٛ ل١ً ٌٟ , ٚ ِب وٕذ أؽ١ك أْ أِأل ػ١ٕٟ ِٕٗ ئعالال ٌٗ , ػ١ٕٟ ِٕٗ 

, ألٟٔ ٌُ أوٓ أِأل ػ١ٕٟ ِٕٗ , طفٗ ٌّب ئعزطؼذ أْ أطفٗ 

,  ٚ ٌٛ ِذ ػٍٝ رٍه اٌؾبي ٌشعٛد أْ أوْٛ ِٓ أً٘ اٌغٕخ 

ِب أدسٞ ِب ؽبٌٟ ف١ٙب ؟ , صُ ١ٌٕٚب أش١بء 

فارا دفٕزّٟٛٔ فغٕٛا ػٍٟ اٌزشاة , فارا أٔب ِذ فال رظؾجٕٟ ٔبئؾخ ٚ ال ٔبس 

ؽزٝ أعزأٔظ , عٕب صُ أل١ّٛا ؽٛي لجشٞ لذس ِب رٕؾش عضٚس ٚ ٠مغُ ٌؾّٙب 

ٚ أٔظش ِبرا أساعغ ثٗ سعً سثٟ ؟ , ثىُ 

 

 

 
 اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ أثٛ ِٛعٝ األشؼشٞ 

: ٚ لبي ٌُٙ , دػب فز١بٔٗ , اٌٛفبح - سػٟ هللا ػٕٗ - ٌّب ؽؼشد أثب ِٛعٝ 

... ئر٘جٛا فبؽفشٚا ٌٟ ٚ أػّمٛا 

.. ففؼٍٛا 

ئِب ١ٌٛعؼٓ , فٛ اٌزٞ ٔفغٟ ث١ذٖ ئٔٙب إلؽذٜ إٌّضٌز١ٓ , اعٍغٛا ثٟ : فمبي 

ٚ ١ٌفزؾٓ ٌٟ ثبة ِٓ أثٛاة , لجشٞ ؽزٝ رىْٛ وً صا٠ٚخ أسثؼ١ٓ رساػب 

ٚ ئٌٝ ِب أػذ هللا ػض ٚ , فألٔظشْ ئٌٝ ِٕضٌٟ ف١ٙب ٚ ئٌٝ أصٚاعٟ , اٌغٕخ 



صُ ألٔب أ٘ذٜ ئٌٝ ِٕضٌٟ فٟ اٌغٕخ ِٕٟ ا١ٌَٛ ئٌٝ , عً ٌٟ ف١ٙب ِٓ إٌؼ١ُ 

. ٚ ١ٌظ١جٕٟ ِٓ سٚؽٙب ٚ س٠ؾبٔٙب ؽزٝ أثؼش , أٍٟ٘ 

ؽزٝ , ٚ ئْ وبٔذ األخشٜ ١ٌؼ١مٓ ػٍٟ لجشٞ ؽزٝ رخزٍف ِٕٗ أػالػٟ 

فألٔظشْ , ٚ ١ٌفزؾٓ ٌٟ ثبة ِٓ أثٛاة عُٕٙ , ٠ىْٛ أػ١ك ِٓ وزا ٚ وزا 

ئٌٝ ِمؼذٞ ٚ ئٌٝ ِب أػذ هللا ػض ٚ عً ف١ٙب ِٓ اٌغالعً ٚ األغالي ٚ 

صُ , صُ ألٔب ئٌٝ ِمؼذٞ ِٓ عُٕٙ أل٘ذٜ ِٕٟ ا١ٌَٛ ئٌٝ ِٕضٌٟ , اٌمشٔبء 

. ١ٌظ١جٕٟ ِٓ عِّٛٙب ٚ ؽ١ّّٙب ؽزٝ أثؼش 

 

 

 
 عؼذ ثٓ اٌشث١غ سػٟ هللا ػٕٗ

ِٓ ٠ز٘ت : لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ .. ٌّب ئٔزٙذ غضٚح أؽذ 

ف١ٕظش ِبرا فؼً عؼذ ثٓ اٌشث١غ ؟ 

فأثظشٖ عؼذ ثٓ اٌشث١غ لجً أْ رف١غ .. فذاس سعً ِٓ اٌظؾبثخ ث١ٓ اٌمزٍٝ 

ِبرا رفؼً ؟  .. : فٕبداٖ .. سٚؽٗ 

ئْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ثؼضٕٟ ألٔظش ِبرا فؼٍذ ؟ : فمبي 

:  فمبي عؼذ 

ئلشأ ػٍٝ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ِٕٟ اٌغالَ ٚ أخجشٖ أٟٔ ١ِذ ٚ 

ٚ ئلشأ , فأٔب ٘بٌه ال ِؾبٌخ , أٟٔ لذ ؽؼٕذ ئصٕزٟ ػششح ؽؼٕخ ٚ أٔفزد فٟ 

ال ػزس ٌىُ ئْ خٍض ئٌٝ .. ٠ب لَٛ .. ػٍٝ لِٟٛ ِٓ اٌغالَ ٚ لً ٌُٙ 

... سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٚ ف١ىُ ػ١ٓ رطشف 

 

 

 
 ػجذهللا ثٓ ػّش سػٟ هللا ػّٕٙب 

: لبي ػجذهللا ثٓ ػّش لجً أْ رف١غ سٚؽٗ 

: ِب آعٝ ِٓ اٌذ١ٔب ػٍٝ شٟء ئال ػٍٝ صالصخ 

, ظّأ ا ٌٙٛاعش ِٚىبثذحا١ًٌٍ ٚ ِشاٚؽخ األلذاَ ثبٌم١بَ هلل ػض ٚ عً 

ٚ أٟٔ ٌُ ألبرً اٌفئخ اٌجبغ١خ اٌزٟ ٔضٌذ  

. (ٚ ٌؼٍٗ ٠مظذ اٌؾغبط ٚ ِٓ ِؼٗ)

 

 

 



 ػجبدح ثٓ اٌظبِذ سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ

: ٌّب ؽؼشد ػجبدح ثٓ اٌظبِذ اٌٛفبح , لبي 

أخشعٛا فشاشٟ ئٌٝ اٌظؾٓ  

: صُ لبي 

اعّؼٛا ٌٟ ِٛاٌٟ ٚ خذِٟ ٚ ع١شأٟ ٚ ِٓ وبْ ٠ذخً ػٍٟ  

: فمبي .... فغّؼٛا ٌٗ 

ئْ ٠ِٟٛ ٘زا ال أساٖ ئال آخش ٠َٛ ٠أرٟ ػٍٟ ِٓ اٌذ١ٔب , ٚ أٚي ١ٌٍخ ِٓ 

ا٢خشح , ٚ ئٔٗ ال أدسٞ ٌؼٍٗ لذ فشؽ ِٕٟ ئ١ٌىُ ث١ذٞ أٚ ثٍغبٟٔ شٟء , ٚ 

٘ٛ ٚاٌزٞ ٔفظ ػجبدح ث١ذٖ , اٌمظبص ٠َٛ اٌم١بِخ , ٚ أؽشط ػٍٝ أؽذ ِٕىُ 

. فٟ ٔفغٗ شٟء ِٓ رٌه ئال الزض ِٕٟ لجً أْ رخشط ٔفغٟ 

. ثً وٕذ ٚاٌذا ٚ وٕذ ِإدثب : فمبٌٛا 

أغفشرُ ٌٟ ِب وبْ ِٓ رٌه ؟ : فمبي 

. ٔؼُ : لبٌٛا 

... أِب ا٢ْ فبؽفظٛا ٚط١زٟ ... اٌٍُٙ اشٙذ : فمبي 

أؽشط ػٍٝ وً ئٔغبْ ِٕىُ أْ ٠جىٟ , فارا خشعذ ٔفغٟ فزٛػئٛا فأؽغٕٛا 

اٌٛػٛء , صُ ١ٌذخً وً ئٔغبْ ِٕىُ ِغغذا ف١ظٍٟ صُ ٠غزغفش ٌؼجبدح ٚ 

ٚ اعزؼ١ٕٛا ثبٌظجش ٚ اٌظالح ٚ ئٔٙب ٌىج١شح : ٌٕفغٗ , فاْ هللا ػض ٚ عً لبي 

. صُ أعشػٛا ثٟ ئٌٝ ؽفشرٟ , ٚ ال رزجؼٟٛٔ ثٕبس ... ئال ػٍٝ اٌخبشؼ١ٓ 

 

 

 
 اإلِبَ اٌشبفؼٟ سػٟ هللا ػٕٗ 

دخً اٌّضٟٔ ػٍٝ اإلِبَ اٌشبفؼٟ فٟ ِشػٗ اٌزٞ رٛفٟ ف١ٗ 

! و١ف أطجؾذ ٠ب أثب ػجذهللا ؟:فمبي ٌٗ 

: فمبي اٌشبفؼٟ 

ٚ , ٚ ٌغٛء ػٍّٟ ِالل١ب , ٚ ٌإلخٛاْ ِفبسلب , أطجؾذ ِٓ اٌذ١ٔب ساؽال

ٚ ال أدسٞ أسٚؽٟ رظ١ش ئٌٝ اٌغٕخ , ٚ ػٍٝ هللا ٚاسدا , ٌىأط ا١ٌّٕخ شبسثب 

: صُ أٔشأ ٠مٛي , أَ ئٌٝ إٌبس فأػض٠ٙب , فأ١ٕ٘ٙب 

ٚ ٌّب لغـب لٍجٟ ٚ ػبلـذ ِزا٘جٟ 

عـؼـٍذ سعـبئٟ ٔؾـٛ ػفـٛن عٍـّب 

رؼبظـّــٕٟ رٔجــٟ فٍـّب لشٔزـٗ 

ثؼـفــٛن سثـٟ وـبْ ػفٛن أػظـّب 

فّب صٌذ را ػفٛ ػٓ اٌزٔت ٌُ رضي 



رغـٛد ٚ رؼـفـٛ ِٕــخ ٚ رىـشِـب 

 

 

 
 اٌؾغٓ اٌجظشٞ سػٟ هللا ػٕٗ ٚ أسػبٖ

ؽ١ّٕب ؽؼشد اٌؾغٓ اٌجظشٞ ا١ٌّٕخ 

: ؽشن ٠ذ٠ٗ ٚ لبي 

! ٘زٖ ِٕضٌخ طجش ٚ ئعزغالَ 

 

 

 
 ػجذهللا ثٓ اٌّجبسن 

ؽ١ّٕب عبءرٗ اٌٛفبح ئشزذد , اٌؼبٌُ اٌؼبثذ اٌضا٘ذ اٌّغب٘ذ ػجذهللا ثٓ اٌّجبسن 

ػ١ٍٗ عىشاد اٌّٛد 

: ٚ سفغ اٌغطبء ػٓ ٚعٙٗ ٚ اثزغُ لبئال .. صُ أفبق 

....  ال ئٌٗ ئال هللا .... ٌّضً ٘زا ف١ٍؼًّ اٌؼبٍِْٛ 

. صُ فبػذ سٚؽٗ

 

 

 
 اٌفؼ١ً ثٓ ػ١بع

اٌؼبٌُ اٌؼبثذ اٌفؼ١ً ثٓ ػ١بع اٌش١ٙش ثؼبثذ اٌؾش١ِٓ 

:  صُ أفبق ٚ لبي , غشٟ ػ١ٍٗ , ٌّب ؽؼشرٗ اٌٛفبح 

... ٚا ثؼذ عفشاٖ 

...! ٚا لٍخ صاداٖ 

 

 

 
 اإلِبَ اٌؼبٌُ ِؾّذ ثٓ ع١ش٠ٓ

ِب ٠جى١ه ؟ : فم١ً ٌٗ , ثىٝ , سٚٞ أٔٗ ٌّب ؽؼشد ِؾّذ ثٓ ع١ش٠ٓ اٌٛفبح 

أثىٟ ٌزفش٠طٟ فٟ األ٠بَ اٌخب١ٌخ ٚ لٍخ ػٍّٟ ٌٍغٕخ اٌؼب١ٌخ ٚ ِب : فمبي 

. ٠ٕغ١ٕٟ ِٓ إٌبس اٌؾب١ِخ



 

 

 
 اٌخ١ٍفخ اٌؼبدي اٌضا٘ذ ػّش ثٓ ػجذاٌؼض٠ض سػٟ هللا ػٕٗ

ٌّب ؽؼش اٌخ١ٍفخ اٌؼبدي ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌّٛد لبي ٌج١ٕٗ ٚ وبْ ِغٍّخ 

: ثٓ ػجذاٌٍّه ؽبػشا 

ئٟٔ لذ رشوذ ٌىُ خ١شا وض١شا ال رّشْٚ ثأؽذ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ ٚ أً٘ , ٠ب ثٕٟ 

. رِزُٙ ئال سأٚ ٌىُ ؽمب 

أٚ , ئِب أْ رغزغٕٛا ٚ أدخً إٌبس , ئٟٔ لذ خ١شد ث١ٓ أِش٠ٓ , ٠ب ثٕٟ 

لِٛٛا , فأسٜ أْ رفزمشٚا ئٌٝ رٌه أؽت ئٌٟ , رفزمشٚا ٚ أدخً اٌغٕخ 

... لِٛٛا سصلىُ هللا ... ػظّىُ هللا 

.. ِب ُ٘ ثغٓ ٚ ال ئٔظ , فأٟ أسٜ خٍمب ِب ٠ضدادْٚ ئال وضشح , لِٛٛا ػٕٟ 

رٍه اٌذاس : ٚ عّؼٕب لبئال ٠مٛي , ٚ رٕؾ١ٕب ػٕٗ , فمّٕب ٚ رشوٕبٖ : لبي ِغٍّخ 

ا٢خشح ٔغؼٍٙب ٌٍز٠ٓ ال ٠ش٠ذْٚ ػٍٛا فٟ األسع ٚ ال فغبدا ٚ اٌؼبلجخ 

ٌٍّزم١ٓ  

! فارا ٘ٛ ١ِذ ِغّغ ِغغٝ , فمّٕب فذخٍٕب , صُ خفذ اٌظٛد 

 

 

 
 اٌخ١ٍفخ اٌّأِْٛ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ سؽّٗ هللا 

: ؽ١ّٕب ؽؼش اٌّأِْٛ اٌّٛد لبي 

. أٔضٌٟٛٔ ِٓ ػٍٝ اٌغش٠ش

... فأٔضٌٖٛ ػٍٝ األسع 

:  فٛػغ خذٖ ػٍٝ اٌزشاة ٚ لبي 

... ! ئسؽُ ِٓ لذ صاي ٍِىٗ ... ٠ب ِٓ ال ٠ضٚي ٍِىٗ 

 

 

 
 أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػجذاٌٍّه ِٓ ِشٚاْ سؽّٗ هللا 

اسفؼٟٛٔ ػٍٝ ششف : ٠شٜٚ أْ ػجذاٌٍّه ثٓ ِشٚاْ ٌّب أؽظ ثبٌّٛد لبي 

, ففؼً رٌه , 

:  صُ لبي ,  فزٕغُ اٌشٚػ 

! ٠ب د١ٔب ِب أؽ١جه 



... ئْ ؽ٠ٍٛه ٌمظ١ش 

... ٚ ئْ وض١شن ٌؾم١ش 

... ! ٚ ئْ وٕب ِٕه ٌفٟ غشٚس 

 

 

 
 ٘شبَ ثٓ ػجذاٌٍّه سؽّٗ هللا

عبء : ٔظش ئٌٝ أٍ٘ٗ ٠جىْٛ ؽٌٛٗ فمبي , ٌّب أؽزؼش ٘شبَ ثٓ ػجذاٌٍّه 

, رشن ٌىُ ِب عّغ ٚ رشوزُ ٌٗ ِب ؽًّ , ٘شبَ ئ١ٌىُ ثبٌذ١ٔب ٚ عئزُ ٌٗ ثبٌجىبء 

. ِب أػظُ ِظ١جخ ٘شبَ ئْ ٌُ ٠شؽّٗ هللا 

 

 

 
 أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ اٌخ١ٍفخ اٌّؼزظُ سؽّٗ هللا 

: لبي اٌّؼزظُ ػٕذ ِٛرٗ 

... ! ٌٛ ػٍّذ أْ ػّشٞ لظ١ش ٘ىزا ِب فؼٍذ 

 

 

 
 أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ اٌخ١ٍفخ اٌضا٘ذ اٌّغب٘ذ ٘بسْٚ اٌشش١ذ سؽّٗ هللا 

.. ٚ أؽظ ثذٔٛ أعٍٗ ... ٌّب ِشع ٘بسْٚ اٌشش١ذ ٚ ٠ئظ األؽجبء ِٓ شفبئٗ 

أؽؼشٚا : لبي 

: فمبي .. ٌٟ أوفبٔب فأؽؼشٚا ٌٗ 

... اؽفشٚا ٌٟ لجشا 

: فٕظش ئٌٝ اٌمجش ٚ لبي ... فؾفشٚا ٌٗ 

... ! ٍ٘ه ػٕٟ عٍطب١ٔخ ... ِب أغٕٝ ػٕٟ ِب١ٌخ 

 

 

 
 ِؾّذ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

اٌؾّذ هلل اٌٛاؽذ اٌؼالَ 

ٚ ػٍٝ إٌجٟ اٌىش٠ُ اٌظالح ٚ اٌغالَ 

.. أِب ثؼذ 



..  فٙزا ِب ر١غش عّؼٗ ِٓ ػٍٝ فشاػ اٌّٛد 

ٚ ٌٕززوش ؽم١مخ .. ٌٕأخز ِٕٙب اٌؼظخ .. عّؼزٙب رزوشح ٌٕفغٟ أٚال ٚ إلخٛأٟ 

... ٘زٖ اٌذ١ٔب 

اٌٍؾظبد األخ١شح ػٍٝ فشاػ ِٛد إٌجٟ ػ١ٍٗ .. ٚ خ١ش خزبَ ٌٙزٖ اٌؾٍمبد 

...  أفؼً اٌظالح ٚ أصوٝ اٌغالَ 

فٟ ٠َٛ اإلص١ٕٓ اٌضبٟٔ ػشش ِٓ سث١غ األٚي ٌٍغٕخ اٌؾبد٠خ ػششح ٌٍٙغشح  

وبْ اٌّشع لذ أشزذ ثشعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ , ٚ عشد أٔجبء 

ِشػٗ ث١ٓ أطؾبثٗ , ٚ ثٍغ ُِٕٙ اٌمٍك ِجٍغٗ , ٚ وبْ سعٛي هللا طٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚ عٍُ لذ أٚطٝ أْ ٠ىْٛ أثٛ ثىش ئِبِب ٌُٙ , ؽ١ٓ أػغضٖ اٌّشع 

.  ػٓ اٌؾؼٛس ئٌٝ اٌظالح 

ٚ فٟ فغش رٌه ا١ٌَٛ ٚ أثٛ ثىش ٠ظٍٟ ثبٌّغ١ٍّٓ , ٌُ ٠فبعئُٙ ٚ ُ٘ ٠ظٍْٛ 

ئال سعٛي هللا ٚ ٘ٛ ٠ىشف عزش ؽغشح ػبئشخ , ٚ ٔظش ئ١ٌُٙ ٚ ُ٘ فٟ 

طفٛف اٌظالح , فزجغُ ِّب سآٖ ُِٕٙ فظٓ أثٛ ثىش أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا 

ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠ش٠ذ أْ ٠خشط ٌٍظالح , فأساد أْ ٠ؼٛد ١ٌظً اٌظفٛف , ٚ ُ٘ 

اٌّغٍّْٛ أْ ٠فززٕٛا فٟ طالرُٙ , فشؽب ثشعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ  

فأشبس ئ١ٌُٙ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ , ٚ أِٚأ ئٌٝ أثٟ ثىش ١ٌىًّ 

ٚ ػبد سعٛي هللا ئٌٝ ....... اٌظالح , فغٍظ ػٓ عبٔجٗ ٚ طٍٝ ػٓ ٠غبسٖ 

ؽغشرٗ , ٚ فشػ إٌبط ثزٌه أشذ اٌفشػ , ٚ ظٓ إٌبط أْ سعٛي هللا طٍٝ 

...  هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ لذ أفبق ِٓ ٚعؼٗ , ٚ ئعزجششٚا ثزٌه خ١شا 

ٚ ػبد اٌٛعغ ٌشعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ , فذػب .. ٚ عبء اٌؼؾٝ 

, فأخجش٘ب .. فجىذ ٌزٌه .. فمبي ٌٙب عشا أٔٗ ع١مجغ فٟ ٚعؼٗ ٘زا .. فبؽّخ 

...  أٔٙب أٚي ِٓ ٠زجؼٗ ِٓ أٍ٘ٗ , فؼؾىذ 

فمبٌذ ... ٚ ثٍغ ِٕٗ ِجٍغٗ .. ٚ ئشزذ اٌىشة ثشعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ 

ال وشة ػٍٝ أث١ه ثؼذ : فشد ػ١ٍٙب سعٛي هللا لبئال ... ٚاوشثبٖ : فبؽّخ 

ا١ٌَٛ  

ٚ أٚطٝ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٚط١زٗ ٌٍّغ١ٍّٓ ٚ ٘ٛ ػٍٝ 

اٌظالح اٌظالح ٚ ...... ٚ ِب ٍِىذ أ٠ّبٔىُ .. اٌظالح اٌظالح : فشاػ ِٛرٗ 

......  ٚ وشس رٌه ِشاسا .... ِب ٍِىذ أ٠ّبٔىُ 

ٚ دخً ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثٟ ثىش ٚ ث١ذٖ اٌغٛان , فٕظش ئ١ٌٗ سعٛي هللا , 

فمبٌذ ... فاشزذ ػ١ٍٗ ... ؟ , فأشبس ثشأعٗ أْ ٔؼُ .. آخزٖ ٌه : لبٌذ ػبئشخ 

...  ف١ٍٕزٗ ٌٗ ... فأشبس ثشأعٗ أْ ٔؼُ ... أ١ٌٕٗ ٌه : ػبئشخ 

ٚ عؼً سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٠ذخً ٠ذ٠ٗ فٟ سوٛح ف١ٙب ِبء , 

... ئْ ٌٍّٛد ٌغىشاد ... ال ئٌٗ ئال هللا : ف١ّغؼ ثبٌّبء ٚعٙٗ ٚ ٘ٛ ٠مٛي 



ٚ رؾشوذ ... شخض ثظش سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ... ٚ فٟ إٌٙب٠خ 

ِغ اٌز٠ٓ أٔؼّذ ػ١ٍُٙ ِٓ إٌج١١ٓ ٚ اٌظذ٠م١ٓ ٚ اٌشٙذاء ٚ : .... شفزبٖ لبئال 

ٚ أٌؾمٕٟ ثبٌشف١ك األػٍٝ اٌٍُٙ ... اٌظبٌؾ١ٓ , اٌٍُٙ ئغفش ٌٟ ٚ ئسؽّٕٟ 

اٌشف١ك األػٍٝ 

اٌٍُٙ اٌشف١ك األػٍٝ 

اٌٍُٙ اٌشف١ك األػٍٝ 

.. فبػذ أؽٙش سٚػ خٍمذ ئٌٝ سثٙب .. ٚ فبػذ سٚػ خ١ش خٍك هللا 

فبػذ سٚػ ِٓ أسعٍٗ  

 
  هللا سؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ

 

 
 

 


